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นายสุชญา ศิริธัญภร และนายสุภฐาน สุดาจันทร์
กองบรรณาธิการวารสารมหาจุฬาวิชาการ

ปาฏิหาริย์แห่งการหยุดคิด หนทางสู่ความเมตตา รักแท้ คุณค่าชีวิต และการตื่นรู้ แต่งโดย
พศิน อินทรวงศ์ ส�ำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน) และจัดจ�ำหน่ายโดย
บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จ�ำกัด เป็นหนังสือติดล�ำดับขายดีอยู่เป็นเวลานาน
					
ผู้เขียน
: พศิน อินทรวงศ์
					
ปีที่พิมพ์ : ๒๕๖๐
					
จ�ำนวนหน้า : ๒๐๘
					
จัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด
						
(มหาชน)

ปาฏิ ห าริ ย ์ แ ห่ ง การหยุ ด คิ ด เป็ น หนั ง สื อ ที่ ใ ห้ แ ง่ คิ ด ชี วิ ต เกี่ ย วกั บ หนทางไปสู ่ ค วามเมตตา
รักแท้ คุณค่าชีวิตและการตื่นรู้ ประกอบด้วยเนื้อหา ๔ ภาค คือ
ภาคที่ ๑ ความรัก ความคิด คืออัตตา อัตตาจะอยู่ร่วมกับความรักไม่ได้ ยิ่งคิดมากเท่าไหร่
ความรักก็ยิ่งไกลห่าง เมื่อหยุดคิด รักแท้จะปรากฏโดยไม่ต้องแสวงหา มี ๒๐ เรื่อง คือ
๑. รักแท้
๒. สิ่งแปลกปลอมในความรัก
๓. ลืมตาฝัน
๔. จงรักตัวเองให้เป็น
๕. แรงดึงดูด
๖. แรกรัก
๗. กระแสแห่งความคิดถึง
๘. สัญชาตญาณแห่งการตัดสิน
๙. อภัยเพื่อตนเอง
๑๐. บาดแผลแห่งจิตวิญญาณ
๑๑. ศิลปะแห่งรัก
๑๒. ผลประโยชน์กับความรัก
๑๓. การครอบง�ำ	
๑๔. ข้อตกลง
๑๕. จงเปลี่ยนจากศูนย์กลางใจ
๑๖. ปล่อยวางเพื่อครอบครอง
๑๗. ความสุขส�ำคัญกว่าความสัมพันธ์
๑๘. มิติของการเติบโต
๑๙. ช่วงเวลา
๒๐. รักแท้ของผู้มีรักแท้
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ภาคที่ ๒ เมตตาเพื่อนมนุษย์ เมื่อคนๆหนึ่งหยุดคิดถึงตัวเองได้ ค�ำว่า “เธอ” กับ “ฉัน” จะ
หายไป เหลือแต่ค�ำว่า “เรา” มี ๑๕ เรื่อง คือ
๒๑. ขนมปังร่วมสาบาน
๒๒. ในเรามีเขา ในเขามีเรา
๒๓. เปลี่ยนชีวิตที่คับแคบให้กลายเป็นท้องฟ้ากว้างใหญ่ ๒๔. อัตตาที่มาในคราบของปัญญา
๒๕. ย่อมไม่เรียกว่า
๒๖. จงดื่มกินด้วยปัญญา
๒๗. ทุกข์จริงหรือปรุงแต่ง
๒๘. แต่ละสิ่งในโลกคือหนึ่งเดียวกัน
๒๙. ใส่ถุงมือเก็บดอกไม้
๓๐. ความดีที่อันตราย
๓๑. ความสว่างของบ้าน ความสว่างของใจ ๓๒. การเชื่อมโยง
๓๓. เราคือนักท่องเที่ยว
๓๔. ปัจจัยของความเปลี่ยนแปลง
๓๕. ดอกไม้กับผีเสื้อ
ภาคที่ ๓ คุณค่าชีวิต หยุดคิดไม่ได้ ก็เริ่มต้นใช้ชีวิตไม่ได้ มี ๑๙ เรื่อง คือ
๓๖. ชีวิตที่ถูกขัง
๓๗. หนีทุกข์ด้วยการมองทุกข์
๓๘. กลัวจนบรรลุ
๓๙. ความพิเศษที่ไม่สมบูรณ์แบบ
๔๐. ขึ้นสวรรค์ ลงนรก
๔๑. อีแร้งผู้หิวโหย
๔๒. แด่ผู้ต้องการอิสรภาพ
๔๓. เคลื่อนไปพร้อมกัน
๔๔. ๑๐ ข้อคิด วิธีใช้ชีวิตอย่างทรงพลัง ๔๕. ความงามของการผุพัง
๔๖. ว่าด้วยเวลา
๔๗. สองด้านหรือเพียงหนึ่ง
๔๘. ศิลปะ / วิธีใช้ / ความจริง / โกหก ๔๙. เพิ่มอีกนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
๕๐. ศิลปะแห่งความไม่ขัดสน
๕๑. ๑๐ ความเข้าใจผิดที่ท�ำให้คนเราทุกข์
					ไปจนตาย
๕๒. ไม่มีอะไรถูก ไม่มีอะไรผิด
๕๓. ท่านก�ำลังโยนสิ่งใดขึ้นฟ้า
		 ๕๔. หนทางไม่เคยหายไป
ภาคที่ ๔ จิตตื่นรู้ หนทางแห่งการตื่นรู้ มี ๑๖ เรื่อง คือ
๕๕. ก�ำแพง
๕๖. ความแตกต่างระหว่างปัญญาและความฉลาด (๑)
๕๗. ความแตกต่างระหว่างปัญญาและความฉลาด (๒) ๕๘. ท�ำปัจจุบันเพื่อปัจจุบัน
๕๙. ความพยายามที่ไร้ความส�ำเร็จ		๖๐. สติคือหยุดดู
๖๑. ระเบิดโลก		๖๒. ศิลปะการรอคอย
๖๓. ความมืดภายนอก/ความสว่างภายใน		๖๔. ความโล่ง
๖๕. มองฟ้าเดียวกัน		๖๖. การจากลา
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๖๗. ตายเพื่อตื่น		๖๘. ความว่าง
๖๙. ความไม่มีอะไร		๗๐. ผลักดันสติปัญญา
เมื่ อ อ่ า นปาฏิ ห าริ ย ์ แ ห่ ง การหยุ ด คิ ด เพี ย งแค่ เ ห็ น สารบั ญ ของหนั ง สื อ ก็ ช ่ ว ยให้ ติ ด ตาม
เพราะตั้งชื่อเรื่องสั้นๆ ของทั้ง ๔ ภาค ซึ่งเป็นหนังสือช่วยเตือนสติให้เราใช้ชีวิตช้าลง แล้วหันมา
ใคร่ครวญ พินิจพิจารณาพฤติกรรม ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แต่ละช่วงชีวิต
ที่ ผ ่ า นมา เพื่ อ ทบทวนให้ เ ห็ น ความเป็ น จริ ง ที่ ถู ก กิ เ ลสปกปิ ด เอาไว้ การหยุ ด คิ ด เป็ น เครื่ อ งมื อ
อย่างหนึ่ง ซึ่งเราใช้สติในการมองเข้าไปให้ตระหนักถึงแก่นแท้ของชีวิต ไม่ให้หลงพุ่งทะยานไปกับ
ความคิดที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจนสติตามรู้แทบไม่ทันซึ่งข้อคิดดีๆที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ ยกตัวอย่าง
ส่วนหนึ่งจากหนังสือ ปาฏิหาริย์แห่งการหยุดคิด ดังข้อความว่า “ในชีวิตหนึ่ง ท่านอาจพบใครบางคนที่
รู้สึกว่าคุ้นเคยกันมานาน โปรดจงรู้เอาไว้ว่า นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลย เพราะความบังเอิญไม่มีอยู่จริง
คูช่ วี ติ ทีผ่ คู้ นตามหา จึงไม่ใช่เรือ่ งบังเอิญเช่นกัน หากแต่เกิดจากผลกรรมทัง้ ปัจจุบนั และอดีตทีส่ ง่ กระแส
ผ่านคนสองคน ให้เกิดเป็นแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน ท่านอาจรู้สึกกระวนกระวายใจ เมื่อไม่ได้เห็นหน้า
ไม่ได้ยินเสียงของเขา ประสาทสัมผัสของท่านจะมีประสิทธิภาพมากกว่าธรรมดาเมื่ออยู่กับเขา กิเลส
ทีม่ จี ะถาโถมเข้ามาอย่างง่ายดายเมือ่ ท่านพบคนคนนัน้ ช่วงเวลานีเ้ องเป็นเวลาของความอันตราย หนทาง
เดียวที่จะประคับประคองจิตวิญญาณของท่านให้มีความเข้มแข็งอยู่ได้ คือ การมีสติระลึกรู้อยู่กับ
ปัจจุบันให้มากที่สุด” หรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือสิ่งแปลกปลอมในความรัก ที่ได้เสนอประเด็นที่น่าสนใจ
มาก คือประเด็นของการครอบครอง ทุกคนต้องการครอบครองคนรัก และเมื่อได้ครอบครองแล้ว
ความเบื่อหน่ายย่อมเกิดขึ้น ความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเสมอเมื่อครอบครองได้ส�ำเร็จ เมื่อหนุ่มสาวสองคน
กลายเป็นสามีภรรยากันแล้ว เราจะเจอแต่สามีบ้าอ�ำนาจและภรรยาขี้บ่น... นั่นเพราะเขาแต่งงานกัน
แล้ว ตกลงปลงใจกันแล้ว ทุกอย่างจึงเข้าสู่ภาวะเบื่อหน่าย นี่คือปลายทางของความรักที่ขับเคลื่อน
ด้วยราคะ เมื่อได้ครอบครองกันและกันแล้ว ความน่าตื่นเต้นที่เคยมีก็หมดลงไป

“คิด” ในค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา

เมื่อพูดถึง “คิด” หรือที่เรียกว่าความคิด ในค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา ความจริง ความคิดมีอยู่
ในคนเรา เพราะคนเรามีจติ และจิตมีปกติคดิ ค�ำว่า จิต คือธรรมชาติชนิดหนึง่ ทีเ่ ป็นนามธรรม ซึง่ สามารถ
รู้อารมณ์ จิตเป็นตัวรู้ สิ่งที่จิตรู้นั้น เป็นอารมณ์ จิตรู้สิ่งใด สิ่งนั้นแหละคืออารมณ์ อีกนัยหนึ่งแสดงว่า
จิตคือธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ รับ จ�ำ คิด รู้ซึ่งอารมณ์ จิตต้องมีอารมณ์ และต้องรับอารมณ์จึงจะรู้ และจ�ำ
แล้วก็คิดต่อไปสม ตามนัยขยายความตามบาลีว่า จิตฺเตตีติ จิตฺตํ ฯ อารมฺมณํ วิชานาตีติ อตฺโถ ฯ ซึ่งแปล
เป็นใจความว่า ธรรมชาติใดย่อมคิด ธรรมชาตินั้นชื่อว่า จิตมีอรรถว่าธรรมชาติที่รู้อารมณ์คือ จิต1
1
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เมื่อพูดถึงความคิด มีพุทธภาษิตรับรองไว้ว่า มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา แปลความได้ว่า ธรรมทั้งหลาย มีใจ
เป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส�ำเร็จด้วยใจ ถ้าคนมีใจดี ก็จะพูดดีหรือท�ำดีตามไปด้วย ค�ำว่า มีจติ เป็นหัวหน้า
(มโนปุพพฺ งฺคมา)2หมายถึง เป็นหัวหน้าของเจตสิกธรรม กล่าวคือเป็นเหตุปจั จัยให้เจตสิกธรรมทัง้ หลาย
เกิดขึน้ เพราะเมือ่ จิตไม่เกิดสัมปยุตตธรรมทีเ่ หลือก็เกิดไม่ได้ แต่ธรรมทัง้ หลายทีห่ มายถึงเจตสิกบางดวง
บางกลุ่มแม้เมื่อไม่เกิด จิตก็ยังเกิดอยู่นั่นเอง (หมายถึงกุศลจิตเกิด อกุศลเจตสิกไม่ประกอบหรือ
ไม่เกิดร่วม เป็นต้น) ค�ำว่า “มีใจเป็นใหญ่” หมายความว่า ใจประเสริฐสุดแห่งเจตสิกธรรมเหล่านั้น
ด้วยอ�ำนาจเป็นอธิปติปัจจัย เหมือนหัวหน้าโจร ย่อมเป็นใหญ่กว่าโจรที่เหลือ ค�ำว่า “ส�ำเร็จได้ด้วยใจ”
หมายความว่า ทุกสิ่งส�ำเร็จมาจากการคิดของจิตเท่านั้น อุปมาประหนึ่งว่า สิ่งทั้งหลายนั้นๆ เสร็จแล้ว
ด้วยวัตถุมไี ม้เป็นต้น ก็ชอื่ ว่าของส�ำเร็จแล้วด้วยไม้เป็นต้น ฉันใด แม้ธรรมทัง้ หลายนัน่ ได้ชอื่ ว่าส�ำเร็จแล้ว
ด้วยใจเพราะเสร็จมาแต่ใจ ฉันนั้น ธรรมชาติของจิต ในฐานะเป็นธรรมชาติที่รู้แจ้งอารมณ์ รับอารมณ์
ที่มากระทบ คิดปรุงแต่งอารมณ์วิจิตรพิสดาร เก็บรักษาผลแห่งการกระท�ำไว้ในจิต อาจจะเรียกชื่อ
แตกต่างกันออกไปตาม
ค�ำว่า จิต ประกอบด้วย
		 ๑. ความรู้สึก (เวทนาเจตสิก)
		 ๒. ความจ�ำ (สัญญาเจตสิก)
		 ๓. ความคิดปรุงแต่ง ซึ่งประกอบด้วยการคิดปรุงแต่งจิตให้มีอาการเป็นไปต่างๆ เช่น ความรู้
ความตั้งมั่น การวิเคราะห์ และ สังเคราะห์ เป็นต้น (คือเจตสิก ๕๐ ที่เหลือ)
		 ๔. การรับรู้ทุกสิ่ง ได้แก่ จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดวง
ในคัมภีร์อรรถกถาอัฏฐสาลินี พระพุทธโฆสจารย์ ได้นิยามความหมายของจิตไว้ว่า
		 ๑) ชื่อว่าจิต เพราะอรรถว่า เป็นธรรมชาติคิด อธิบายว่ารู้แจ้งอารมณ์
		 ๒) ชื่อว่าจิต เพราะอรรถว่า ย่อมสั่งสมความสืบต่อของตน ด้วยอ�ำนาจชวนะวิถี
		 ๓) ชื่อว่าจิต เพราะอรรถว่า เก็บสั่งสมวิบากไว้ ด้วยกรรมและกิเลส
		 ๔) ชื่อว่าจิต เพราะจิตทุกดวง วิจิตรตามสภาวะของตน
		 ๕) ชื่อว่าจิต เพราะวิจิตร โดยเป็นสาเหตุกระท�ำให้วิจิตร3

2
3

22.

ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๒๑.
อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) ๑๖๔.

(319-324).indd 322

1/6/2561 9:48:15

บทวิพากษ์หนังสือ เรื่อง “ปาฏิหาริย์แห่งการหยุดคิด”

323

ในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี พระสุมังคลาจารย์4 ได้นิยามความหมายของจิต ไว้ว่า
		 ๑) ชื่อว่าจิต เพราะอรรถว่า เป็นธรรมชาติคิด อธิบายว่ารู้แจ้งอารมณ์
		 ๒) ชื่อว่าจิต คือมีการรู้แจ้งอารมณ์ ๖
		 ๓) ชื่อว่าจิต เพราะอรรถว่าเกิดขึ้น โดยเว้นจากอารมณ์ไม่ได้
		 ๔) ชื่อว่าจิต เพราะอรรถว่า เป็นเหตุให้สัมปยุตธรรม (ธรรมที่เกิดร่วมกันทั้งหมด) รู้อารมณ์
		 ๕) ชื่อว่าจิต เพราะอรรถว่าเป็นเพียงธรรมชาติสักแต่ว่าคิดเท่านั้น
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค พระพุทธโฆสาจารย์ ได้นิยามความหมายของจิต ไว้ว่า ธรรมชาติที่รู้แจ้ง
อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ชื่อว่า วิญญาณ
- วิญญาณ จิต หรือ มโน โดยความหมายเป็นสิ่งเดียวกัน
- จิตทั้งหมด ว่าโดยสภาวธรรมแล้ว มีเพียงอย่างเดียว คือรู้แจ้งอารมณ์
- ชื่อว่าจิตนี้ เป็นธรรมชาติที่เป็นไปรวดเร็ว ดังบาลีว่า “จิตฺตํ นาเมตํ ลหุปริวตฺต”ํ 5
- จิต มีลักษณะเป็น อนิจจัง ทุกฺขัง และ อนัตตา และยังได้อธิบายว่า ค�ำว่าจิต หมายถึงจิตที่เป็น
เอกัคคตาเจตสิกที่เป็นสมาธิ หรือ การเจริญสมาธิ
ในอภิธรรมปิฎก คัมภีร์ธัมมสังคณี ได้ให้นิยามความหมายของจิตไว้หลากหลาย ทั้งนี้ มิได้
หมายความว่า ทรรศนะเรื่องจิตในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ไม่มีนิยามศัพท์ ที่แน่นอนตายตัว
เพียงแต่เป็นการนิยามความหมายของศัพท์ เพราะการท�ำงาน หรือท�ำงานที่ของจิตให้ชัดเจน จิตนั้น
เมื่อว่าโดยสภาวะแล้ว มีอย่างเดียวเท่านั้น คือ มีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะ แต่มี ๔ ชื่อ เพราะเรียกตาม
การท�ำงานของจิต ทีท่ า่ นแจงเพือ่ ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีน่ นั้ ๆ ของจิต เช่นค�ำว่า “จิต มโน วิญญาณ”
เป็นต้น ค�ำว่า “จิต” “ใจ” หรือ “มโน” นี้ ไปพร้อมกันกับเจตสิกกับธรรมทั้งหลาย คือ เกิดร่วมกัน
ระคนกัน เกี่ยวเนื่องกัน เกิดพร้อมกันดับพร้อมกัน มีวัตถุอย่างเดียวกัน มีอารมณ์อย่างเดียวกัน ดังนั้น
เมื่อพูดถึงความคิดแล้ว เป็น ๑ ใน ๓ อย่าง คือ (๑) มีการกระท�ำเป็นปกติ (๒) มีการพูดเป็นปกติ
(๓) มีการคิดเป็นปกติ ถ้าคนเรามีใจประกอบด้วยกุศล ก็จะคิดดี และการพูดหรือการกระท�ำก็พลอยดี
ไปด้วย ในทางตรงข้าม หากมีใจประกอบด้วยอกุศล ก็จะท�ำคิดชั่วมีโลภ โกรธ หลงเป็นต้น และการพูด
หรือการกระท�ำก็พลอยชั่วไปด้วย ดังนั้น ควรรักษาใจให้มีปกติคิดดี

วิพากษ์หนังสือปาฏิหาริย์แห่งการหยุดคิด

ข้อดีของหนังสือเล่มนี้ มีการเรียบเรียงเรื่อง เป็นอย่างดี พร้อมภาพประกอบ จัดวางเนื้อหา
แต่ละเรื่องไม่ยาว ประมาณ ๒-๓ หน้า หากเรื่องใด มีความยาว ก็จัดแบ่งเป็น (๑) และ (๒) ท�ำให้ก�ำหนด
4
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22.

วิภาวินี. (บาลี) ๖๖.
วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๔๖.
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จ�ำแต่ละเรื่องได้ง่าย และข้อมูลของภาคที่ ๔ เกี่ยวกับความคิด ส�ำหรับคนที่มีเวลาน้อย อ่านเนื้อหา
ในภาคที่ ๔ จะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ในจ�ำนวน ๑๖ เรื่อง จะกล่าวถึงท�ำปัจจุบันเพื่อปัจจุบัน
ซึ่งเรื่องนี้เน้นถึงมิติแห่งเวลา ถ้าเรามองให้ดี จะรู้ได้เลยว่า เวลาที่เราจินตนาการ จิตใจจะอยู่กับ
อดีตหรือไม่กอ็ นาคต เมือ่ เราจินตนาการ เราจะไม่มวี นั อยูก่ บั ปัจจุบนั เด็ดขาด เพราะถ้าเราอยูก่ บั ปัจจุบนั
จริง เราก็จะไม่สามารถจินตนาการได้ แต่หากเรามีสติอยู่กับปัจจุบัน ณ ขณะจิตนั้น เมื่อเราดูลมหายใจ
เราก็อยูก่ บั ลมหายใจในปัจจุบนั ถ้าเราก�ำลังเคลือ่ นไหว เราก็อยูก่ บั ความเคลือ่ นไหว คนทีอ่ ยูก่ บั ปัจจุบนั
จะท�ำงานเพื่อปัจจุบัน ท�ำงานเพื่อความส�ำเร็จ ดังนั้น ควรคิดถึงสิ่งที่ท�ำงานในปัจจุบันขณะ ส่วนการ
คิดถึงอดีตหรืออนาคตท�ำให้สมองของเรามีช่องว่าง และความทุกข์ก็ผ่านเข้ามาทางช่องว่างที่เราสร้าง
ขึ้นจากความฟุ้งซ่านนั้นเองซึ่งตรงค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ว่า “บุคคลไม่ควรค�ำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไป
แล้ว ไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง สิ่งใดล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังไม่มาถึง สิ่งนั้น
ก็เป็นอันยังไม่มาถึง ส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมที่เป็นปัจจุบัน ไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆ
บุคคลนั้นควรเจริญธรรมนั้นให้แจ่มแจ้ง บุคคลควรท�ำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียว ใครเล่าจะรู้ว่า
ความตายจักมีในวันพรุ่งนี้ เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนามากนั้น ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย
พระมุนผี สู้ งบเรียกบุคคลผูม้ คี วามเพียร ไม่เกียจคร้านทัง้ กลางวันและกลางคืน ซึง่ มีปกติอยูอ่ ย่างนีน้ นั้ แล
ว่า ผูม้ รี าตรีเดียวเจริญ”6 จากพระพุทธภาษิตนี้ ก็ทำ� ให้เห็นว่า ข้อเขียนของคุณพศิน อินทรวงศ์ กับค�ำสอน
ทางพระพุทธศาสนาสอดคล้องกัน โดยมุง่ เน้นถึงปัจจุบนั ขณะเป็นส�ำคัญ โดยไม่ให้คำ� นึงอดีตและอนาคต
ซึ่งถอดภาษาพระหรือภาษาทางพระศาสนามาใช้ภาษาร่วมสมัย สื่อให้ชาวบ้านหรือคนทั่วไปเข้าใจง่าย
ดังนั้น หนังสือปาฏิหาริย์แห่งการหยุดคิด จึงเป็นหนังสือทางศาสนาที่ดีอีกเล่มหนึ่ง ควรที่ชาวพุทธะผู้รู้
ผู้ตื่นผู้เบิกบานควรหาอ่าน แล้วใช้เป็นเครื่องมือ กลับมามีสติอยู่ปัจจุบัน มองเข้าไปภายในตนอย่าง
ตระหนักรู้ จะช่วยให้ทราบถึงแก่นแท้ของชีวิตแล.
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