สารบัญ
คํานําสํานักพิมพ
คําปรารภ
ตอนที่ ๑
วิบากกรรมมีจริงหรือ?
ผลของการอนุโมทนารักษาศีลขอ ๑ รวมกัน
ตอนที่ ๒
ความตางระหวางการจับผิดตามหนาที่กับการเพงโทษ
ขาดความมั่นใจเปนวิบากหรือไม?
ตอนที่ ๓
การไปหาหมอดูเปนเรื่องงมงายหรือไม?
เพราะเหตุใดจึงเกิดเรื่องไมดีซ้ําๆ?
ตอนที่ ๔
คนดีทําไมตายไมดี?
ถูกทํารายดวยวาจาบอยจนเชื่อเรื่องบุญกรรมไมลง
ตอนที่ ๕
ผิดหวังเล็กๆ นอยๆ แลวชอบอยากฆาตัวตาย เปนเพราะกรรม
เกาหรือไม?
ตอนที่ ๖
ทําไมแสวงหาคนจริงใจแตไมเคยไดเจอ?
ตอนที่ ๗
ไมเชื่อนรกสวรรคมีโทษรายแรงแคไหน?
ทําอยางไรจะเชื่อคนที่บอกวาเห็นมาจริง?
ตอนที่ ๘
แคโกหกตองตกนรกเลยหรือ?
หากจําเปนบางจะเปนไรไหม?
ตอนที่ ๙
ขับรถชนคนตายโดยไมเจตนาบาปหรือไม?
ตอนที่ ๑๐
จะแกความตื่นเตนไดอยางไร?
ผลของการยินดีในบาปของผูอื่นมีแคไหน?
ตอนที่ ๑๑
ทําอยางไรจะเปลี่ยนคนใกลตัวใหดีขึ้น?
ใชคาถาชินบัญชรในการผูกมิตรไดไหม?
ตอนที่ ๑๒
จิตหมนหมองขณะตายจะไปรายหรือไม?
จะแกจิตหมนหมองไดอยางไร?
ตอนที่ ๑๓
จะแกคําสาปและคุณไสยไดอยางไร?
บทสงทาย
เสบียงที่เตรียมงายที่สุด
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คํานําสํานักพิมพ
ชื่อของ “ดังตฤณ” เปนที่รูจักกันดีในฐานะผูเขียนเรื่องเกี่ยวกับธรรมะไดอยางรวมสมัย
แจกแจงเรื่อง “ยาก” เรื่องที่มักคิดกันวา “ไกลตัว” ให “งาย” และ “ใกลตัว” ไดอยางนาทึ่ง ตัว
จริงเขาคือใคร? มาจากไหน? หรือเขียนขนาดนี้ไดอยางไร? ยังไมใชสิ่งที่นาคนหาเทากับ “อานงาน
ของเขาแลวไดอะไร?” สิ่งนี้ตางหากที่เปนที่มาของการแนะนําแบบ “ปากตอปาก” จนสรางความ
ตื่นตะลึงใหกับวงการ
“เตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัว” เปนผลงานรวมเลมลาสุดของ “ดังตฤณ” เคยลงพิมพเปน
ตอนๆ ในนิตยสาร “บางกอก” ในชวงระยะเวลาครึ่งหลังของป ๒๕๔๗ เขาใชกลวิธีอยางแยบยลใน
การสรางความเขาใจในกรรมวิบาก ที่ผูคนสวนใหญ แมจะมีความเชื่อ แตหลายครากลับเกิดความ
ลังเลสงสัย เขาใชโวหารพรรณนาอธิบายเปรียบเปรยใหเห็นภาพไดอยางชัดเจน คําตอบไมมีอาการ
ลังเล มุงชี้ทางเปนแนวแน สรางความมั่นใจกับการใหผลอยางเที่ยงตรงของ “กรรม” กับผูอาน
สํานักพิมพนวนิยายบางกอกมีความยินดีที่ไดพิมพหนังสือเลมนี้เสนอตอผูอาน
และจะภูมิ ใจเปนอย างมาก หากเกิ ดความเปลี่ยนแปลงในดานดีหลังจากอาน “เตรียม
เสบียงไวเลี้ยงตัว” เลมนี้จบลง เหมือนอยางงานอื่นๆ ของเขา... “ดังตฤณ”
สํานักพิมพนวนิยายบางกอก

๓

คําปรารภ
‘เตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัว’ เปนชื่อคอลัมนตอบปญหาเกี่ยวกับกรรมวิบาก ซึ่งผมเขียน
ทยอยลงอย า งต อ เนื่อ งในนิ ต ยสารบางกอกรายสั ป ดาห ตั้ ง แต ฉ บั บ ที่ ๒๔๑๘ เรื่ อ ยมาจนถึ ง
ปจจุบัน คําถามกับคําตอบทั้งหมดในการรวมเลมเปนหนังสือครั้งแรกนี้ เรียงตามลําดับและไมมีการ
จัดหมวดหมู เพื่อรักษาความเรียบงายและเปดโอกาสใหเลือกอานไดตามใจชอบ โดยไมจําเปนตองมี
การปูพื้นกอนหลัง เหมือนที่ปรากฏในนิตยสารทุกประการ
เวลาพูดวา ‘เตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัว’ มีผลทางใจกับแตละคนแตกตางกันอยางไร? ผูไม
คาดหมายวาตนจะตองเดินทางไกล คงไมเสียเวลาคิดเตรียมเสบียงใหเหนื่อยเปลา แตแนนอนผูที่
รอบคอบและคาดหมายวาตนอาจตองเดินทางไกลในเร็ววันนี้ คงถือเปนเรื่องเรงดวนกับการกวาน
เสบียงสําคัญติดตัวไวกอนจะสายเกินการณ
ผมขออัญเชิญพระพุทธพจนมาเปนหลักพิจารณาเบื้องตนดังนี้
บุคคลทํากรรมใด ดวยกาย ดวยวาจา หรือดวยใจ กรรมนั้นแหละเปนของๆ เขา
และเขายอมพาเอากรรมนั้นไป กรรมนั้นยอมตามเขาไปเหมือนเงาตามตน ฉะนั้นทุกคน
ควรทํากรรมดี สั่งสมไวสําหรับภพหนา บุญทั้งหลายยอมเปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลายในโลก
หนา สวนทรัพยสินเงินทองขาวของที่หวงแหนหรือขาทาสบริวารทั้งหลายแมมีอยูจริงก็ตอง
ละทิ้งไวในโลกนี้ทั้งหมด
สรุปคือ ‘เสบียง’ ตามนัยของหนังสือเลมนี้ก็คือ ‘กรรมดี’ นั่นเองครับ ปญหาคือเรายังเจอ
คําถามชวนฉงนกันอยูเรื่อยวาอยางไรละที่เปนกรรมดี ในเมื่อโลกนี้เต็มไปดวยเงื่อนไข และแมเรา
เจตนาดีก็นาคลางแคลงวาการกระทําหนึ่งๆ ของเราเปนกรรมดีแนหรือไม ในเมื่อผลออกมาครึ่งขาว
ครึ่งดําอยางไรชอบกล
การจะแสดงกรรมดีอยางไดผลจึงมักตองควบคูไปกับการแสดงกรรมชั่วดวย เพื่อขับเนนให
เห็นความแตกตางที่ชัดเจนกอน และตามธรรมชาติของการเรียนรูเรื่องกรรมวิบากนั้น วิธีหนึ่งที่
รวดเร็วคืออาศัยคําถามซึ่งคาใจคนโดยมาก ถารวมคําถามชนิดที่ใครๆ ก็มีอยูในใจกันบอยๆ มา
ตอบ ก็จะมีความนาสนใจและชักนํามาศึกษาพุทธพจนใหลึกซึ้งไดงายขึ้น เพราะกรรมวิบากเปนสิ่งที่
ปรากฏใหเห็นคาตากันทุกวินาทีอยูแลว แตเมื่อไมมีมหาบุรุษเชนพระพุทธองคมาตรัสแสดงเหตุผล
เชื่อมโยงระหวางกรรมและวิบาก ทุกสิ่งก็คลายเกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือมีมหิทธิพลังสําแดงอํานาจชัก
ใยอยูเบื้องหลัง

๔

โลกยุคกอนมีคําถามอยูมาก แตคําตอบมีอยูนอย
สวนโลกยุคนี้มีคําตอบอยูมาก ทวานาแปลกไหมที่คําถามกลับไมนอยลง?
นับตั้งแตลืมตาดูโลกและเริ่มจําความได มนุษยทุกคนจะรูจักรสชาติของความสงสัย ความ
อยากรูอยากเห็น และความอยากไดคําตอบกันทั้งสิ้น พูดงายๆ คือพวกเราเปนสิ่งมีชีวิตที่เต็มไป
ดวยคําถามในหัว แลวก็อาจโชคดีกวาสัตวอื่นตรงที่มักไดคําตอบมาไขขอสงสัยกันเสมอ
เดี๋ยวนี้คําตอบอันชาญฉลาดอยางที่สุดมีอยูกลาดเกลื่อน แตนอยคนจะเฉลียวใจหรือฉุกคิด
วา ‘แลวคําถามละ ฉลาดที่สุดแลวหรือยัง?’
คํ า ถามที่ ฉ ลาดที่ สุ ด น า จะหมายถึ ง การแสวงหาความรู อั น เป น ประโยชน สู ง สุ ด ลอง
เปรียบเทียบดู ระหวาง ‘ตกลงหมอนั่นกับยายนั่นเปนชูกันหรือเปลา?’ กับ ‘ตัวเราเหมาะกับอาชีพ
แบบไหน?’ แนนอนทุกคนตองบอกเปนเสียงเดียวกันวาคําถามขอแรกไรสาระ คําถามขอหลังสิ
เรงดวน ควรไดคําตอบใหเร็วที่สุด เพราะคําถามขอแรกเปนเรื่องนอกตัว ขณะที่คําถามขอหลังนั้น
ตัวเราเองเปนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง
แตแปลกไหมละ? ในทางปฏิบัติมีคนไมนอยที่อยากไดคําตอบจากขอแรกชนิดเอาเปนเอา
ตาย ทั้งที่รูแลวไมไดสาระประโยชนมากไปกวาเอามาใชจอกันระหวางเพื่อนสนิท ดวยความสะใจที่
เห็นคนอื่นเขาเลว เขาชั่วชา เขาประพฤติผิดศีลธรรม
คําตอบที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นไมได หากปราศจากคําถามที่ดีที่สุด ขอบอกวาตราบใดเรายังตั้ง
ขอสงสัยหรืออยากรูอยากเห็นตามแรงดันของกิเลส ตราบนั้นในหัวเราจะไมมีคําถามที่ดีที่สุดผุด
ขึ้นมาเลย
นาฉุกใจไหมวาขณะนี้อาจมีคําตอบที่ดีที่สุดอยูในโลก ติดอยูที่คําถามในหัวของเราอาจยัง
ไมไดตั้งขึ้นมาใหตรงกับคําตอบดังกลาวเทานั้น…
หนังสือ ‘เตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัว’ เลมนี้ บรรจุดวยคําถามและคําตอบที่จะนําไปสูคําถาม
ที่ดีที่สุดคือ ‘เราจะเอาประโยชนอันใดติดตัวไปจากโลกมนุษยไดบาง?’ โดยมีบทสงทายไมเคย
ตีพิมพมากอนเปนสวนผนวก คือคําแนะนําตรงๆ วาเสบียงใดเตรียมงายที่สุดและคุมคาที่สุดอีกดวย
ครับ
ดังตฤณ
ธันวาคม ๒๕๔๗
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ตอนที่ ๑
• วิบากกรรมมีจริงหรือ?
• ผลของการอนุโมทนารักษาศีลขอ ๑ รวมกัน

สวัสดีครับ คุณผูอานชาวบางกอกที่รักทุกทาน ผมไดรับมอบหมายใหเปดคอลัมนใหมคือ
เตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัว นี้ โดยมีจุดหมายสูงสุดใหผูอานเขาใจเรื่องกรรมวิบากอยางถูกตอง เพื่อ
การเดินทางที่ราบรื่นบนเสนทางเวียนวายตายเกิด นับเริ่มจากชาติปจจุบันในวันนี้ อยางนอยถา
เหนื่อยตองมีที่พัก กระหายนักตองมีน้ําดื่ม ไมใชจ้ําเดินจนลืมทาง หลงกลางปาแตสําคัญวาอยูบาน
จึงพานใหไมตองคิดเตรียมเสบียงกัน
ช ว งแรกๆ นี้ ผ มจะยกคํ า ถามที่ น า สนใจ ซึ่ ง ผมได รั บ จากผู อ า นนวนิ ย ายเรื่ อ ง กรรม
พยากรณ มาเปนประเด็นนํารอง จากนั้นจะนําคําถามทางจดหมายถึงกองบก.มาเสนอตามลําดับ
ตอไป โดยจะพยายามไขขอของใจตางๆ ดวยพระพุทธวจนะเปนหลัก เพื่อประกันวาพวกเราจะ
ได รั บ คํ า ตอบจากผู น า เชื่ อ ถื อ ว า รู ดี เ กี่ ย วกั บ กรรมวิ บ ากมากที่ สุ ด ในโลก แต ห ากมี แ ง มุ ม ของ
กรรมวิบากรวมสมัยซึ่งหาไมไดจากบันทึกพระพุทธวจนะ ผมก็จะพยายามอาศัยสัมผัสที่ไดจากวิชา
‘รูตามจริง’ ของพระพุทธเจามาเปนเครื่องมือสํารองกรองคําตอบตามสมควร
ถาม : วิบากกรรมมีจริงหรือ?
ตอบ :
หลายทานที่เปนคนรุนใหมไฟทะยานแรงอานกรรมพยากรณแลวเกิดความรูสึกเชื่อครึ่งไม
เชื่อครึ่ง ก็มักสงคําถามนี้มาเสมอ ถาผมตอบแค ‘จริง’ ไปเฉยๆ ก็มักมีขอสงสัยอื่นตามมาอีกเปน
พรวน เชนทําไมคนทําชั่วยังเห็นไดดีลอยนวลอยู นี่เปนความกังขาที่เกิดขึ้นเปนประจํา และบางครั้ง
คําตอบที่เปนคําพูดชวยเหลืออะไรไมได
เชนตอขอกังขาขางตนนั้น ผมมักอุปมาอุปไมยวาถาเขาสรางเรือมาเปนลําใหญแข็งแรง เขา
ตองใชเวลาเจาะ ใชเวลาทุบ ใชเวลารื้อเรือของตัวเองเนิ่นนานกวาที่มันจะจม เราไปหวังเห็นเรือลม
ทันทีที่เขาเอาคอนปอนดทุบพื้นเรือแรงๆ โปงเดียวมันไมได แตการเปรียบเปรยก็เปนแคโวหาร
สะกิดใจเดี๋ยวเดียวก็ลืม ไมชวยคลายกังขาในระยะยาวแตประการใด
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สิ่งที่ผมนิยมมากกวาการพูดตอบจึงมักเปนคําแนะนําใหทํากรรมอะไรสักอยางที่เห็นผล
ชัดเจนทันตาทันใจที่สุด เอาใหรูสึกเหมือนนักทดลองในหองวิจัยพิสูจนถูกผิดทางวิทยาศาสตร ใส
เหตุเขาไปอยางนี้ ดูซิจะไดผลออกมาอยางนั้นๆ ตามทฤษฎีหรือไม เมื่อปรากฏการณธรรมชาติ
เกิ ด ขึ้ น ให รู ป ระจั ก ษ กั บ ตั ว ก็ จ ะได ทํ า ลายความสงสั ย ลงได ม ากระดั บ หนึ่ ง เพี ย งพอให เ ต็ ม ใจ
พากเพียรกอรางสรางกรรมดีเพื่อเห็นผลชัดยิ่งๆ ขึ้นไป สมกับที่พระพุทธองคตรัสวา ผูสั่งสมบุญ
ยอมเปนสุข และนั่นก็หมายถึงการไดมีเสบียงชั้นดีไวติดตัวในยามตองเดินทางไกลกันตอไป
วันนี้ผมก็อยากเชิญชวนพอแมพี่นองทุกทานไดรวมแรงรวมใจทําอะไรอยางหนึ่ง อัน
อาจเปนความประทับใจ ทําใหทรงจําไปตลอดชีวิตของพวกทาน!
กอนอื่นขอใหขอมูลเปนการปูพื้นเบื้องตนสักนิดหนึ่ง นับตั้งแตนิตยสารบางกอกฉบับนี้วาง
จําหนาย จะมีคนอานเฉลี่ยวันละประมาณแสนคนไปจนถึงอาทิตยหนา โดยมีกระจุกคนอานมากเปน
พิเศษในชวงเชาตรูและชวงเย็นหลังเลิกงาน
โดยการประมาณอยางคราวที่สุด ชั่วโมงเดียวกับที่คุณกําลังอานคอลัมนนี้ จะมีเพื่อนชาว
บางกอกอื่นๆ อานเนื้อความเดียวกันอยูเปนหลักหมื่น เพียงคุณนึกสบายๆ ถึงความจริงที่เกิดขึ้น
รอบดานดังกลาว ก็นาจะเกิด ‘ความรูสึกรวม’ ขึ้นมาไดวูบหนึ่ง อาจเปนความรูสึกอบอุนใจ อาจเปน
อาการขนลุกแผว หรืออาจรูสึกเปนจริงเปนจังคลายกําลังรวมประชุมใหญกับเพื่อนรวมชมรม
ความรูสึกรวมมีพลังในตัวเอง คุณเคยเห็นหนังสือพิมพที่มาสงเหมือนเคกรอนๆ กอนใหม
นาใหบริโภคขาวสารไหม? เคยรูสึกไหมวาถาเห็นหนังสือพิมพเกาไปแมแตเพียงวันเดียวจะนาเหม็น
เบื่อ ทําใหเราไมอยากหยิบขึ้นอาน?
ตอนดูที วีเชี ยร บอลหรื อเชียร กีฬาใดๆ แม ไมไดดู แบบติดปลายนวม คุณก็อยากชมการ
ถายทอดสดมากกวาแบบบันทึกเทป โดยเฉพาะถาเปนประเภทมวยคูหยุดโลก ชนิดที่ทําใหเรารูสึก
ไดเลยวากําลังมีเพื่อนรวมโลกปกเกาอี้ตั้งตาดูดวยความระทึกใจในเวลาเดียวกับเรา ใครเอาชางมา
ฉุดก็ไมมีทางไดตัวเราไปไหนอื่นแน แมเกมจบอารมณก็ยังไมจบ อยากพูดคุยแลกเปลี่ยนอภิมหา
ความมันเขาไสกับใครตอใครไปทั้งวัน
นี่เปนความจริงที่ทุกคนสัมผัสไดอยูในสวนลึกมาตลอด แตไมมีใครพูดออกมา และไมมีใคร
เห็นวามีสาระสําคัญอยางไร จะเอาไปใชประโยชนอะไรได แตวันนี้ถาทุกคนมีใจสมัครสมานพรอม
กันปรารถนาจะพิสูจนวิบากกรรม คุณๆ อาจจําไวบอกตอกับญาติๆ วาปาฏิหาริยมีจริง!
คอลัมน ‘เตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัว’ ฉบับนี้จะบอกคุณวา เมื่อใดที่คิดรักษาศีลใหไดเพียง ๑
ขอดวยความรูสึกเด็ดเดี่ยว เมื่อนั้นคุณจะไดรับผลกรรมทันที เปนความสุขใจ สุขเบา สุข
เย็น และถาหากรับรูวากําลังมีกลุมคนอีกจํานวนมากกําหนดจิต ตั้งเจตนาเชนเดียวกันดวย
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ความซื่อสัตย คุณจะยิ่งบังเกิดความปลาบปลื้มเปนทวีคูณ เพราะไดรับผลกรรมจากการรวม
ยินดีอนุโมทนาบุญของกลุมชนจํานวนมหาศาล
ถึงแมวาหลายคนที่กําลังอานอยูจะไปที่วัดเปนประจํา และมีประสบการณขอถือศีลพรอมกับ
เพื่อนพองนองพี่ประชาชีชาวพุทธ ก็ไมไดมีความหมายยิ่งใหญอะไรนัก เพราะจิตแตละคนไมได
ตั้งใจรักษาศีลเปนขอๆ อยางแทจริง หรือแมขณะกลาว ก็อาจไมรับทราบดวยซ้ําวาตนกําลังตั้ง
สัจจะตอหนาพระ จะรักษาศีล ๕ ใหบริสุทธิ์ผุดผอง!
ถาเรามาตกลงรวมกัน เมื่ออานคอลัมนนี้อยูพรอมกับแฟนบางกอกทานอื่น ขอแคศีลขอแรก
ขอเดียว เพียงตั้งเจตนาอยางเด็ดเดี่ยววาจะงดฆาสัตว งดเบียดเบียนชีวิตเพื่อนรวมโลกเปน
เวลาหนึ่งวัน ผลกรรมที่จะเกิดขึ้นประจักษจิตทันทีโดยไมตองใหใครมาชวยบอก คือปติสุข
โปรงเบาอยางใหญ หรืออยางนอยที่สุดคือความเบากายเบาใจตางจากปกติ แมผูที่รูสึกวาตน
ไมฆาสัตวอยูแลว ถาลองตั้งใจสําทับลงไปเพื่อใหเกิดความหนักแนนมั่นคงยิ่งขึ้น ก็จะรูสึกถึงกระแส
สุขรวมกันไดเชนกัน
แตเทานี้เห็นจะยังไมทําใหเกิดศรัทธาในกรรมดีสักเพียงใด ลองมองไกลไปกวานั้นอีกหนอย
ขออัญเชิญพระพุทธพจนอันเปนสัจจะมาแสดง คือ
หญิงชายใดก็ตาม เบียดเบียนสัตวเปนประจําดวยฝามือ หรือดวยกอนดิน หรือดวย
ทอนไม หรือดวยอาวุธ เมื่อเขาตายไปจะเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก และเพราะตั้งจิต
คิดกอกรรมไวอยางนั้น แมเมื่อมาเปนมนุษยในภายหลัง เขาก็จะเปนคนมีโรคมาก
สรุปคือแมตบยุง บี้มด ฆาแมลง ถึงเห็นเปนสัตวเล็กที่ไมนาจะบาปหนักพอสงเราไปลงนรก
อยางนอยก็ยอมทําใหเปนโรคกวนใจเรื้อรังไมหายขาด แตหากเปนตรงขาม คือแมโดนแมลง
รบกวนอยางไรก็ขมใจไมฆาดวยมือ ไมฆาดวยสารพิษ ทําอยางมากเพียงหาวิธีขับไลมันไป
พนๆ เชนนี้จะมีวิบากเปนผูมีโรคนอย
พูดงายๆ ขอแควันที่คุณอานนี้ ตั้งใจจะไมตบแมแตยุงสักตัวเดียว ก็มีสิทธิ์เห็นผลได อยา
ประหลาดใจถากําหนดเจตนาแนวแนแลวรูสึกถึงน้ําจิตที่หลั่งกระแสเมตตาออกมาไพศาล เพราะเมื่อ
เปนหนึ่งในผูรวมกระแสยอมรูสึกสัมผัสชัดถึงกระแสใหญนั้นไปดวย
อาศัยความจริงเกี่ยวกับผลกรรมขอนี้เปนตัวตั้ง อนุโมทนารวมกันวาจะมีสัตวรอดจากการ
ถูกฆาจํานวนมากในวันที่กําลังอานนี้ คุณจะไดชื่อวาเปนหนึ่งในผูรวมขบวนกอกรรมประเภท
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ไมเบียดเบียน เมื่อรวมกอกรรมก็ตองไดรวมเสวยผลกรรม ยอมทดลองเพื่อพิสูจนผล ไมเสีย
อะไรมากไปกวาการตั้งใจจริงเพียงวันเดียวเทานั้น
ปริมาณสัตวที่รอดเพราะการอธิษฐานรวมกัน จะกอตัวเปนพลังใหญ ใชอางในการทดลอง
อธิษฐานพิสูจนกรรมได โดยคิดวาถาผลของการใหอภัยสัตวเปนทานรวมกันนี้มีความไพบูลย
จริง ขอใหโรคภัยไขเจ็บเล็กใหญที่เปนอยูทุเลาลง ทรมานนอยลงอยางเห็นไดชัดโดยเร็ว
ที่สุด
อยาอธิษฐานแบบที่จะทําใหเสียกําลังใจ เชนขอใหหายขาด ขอใหไมเปนโรคอีกเลย เพราะ
กําลังบุญที่คุณทํานั้นมีกําหนดชั่วระยะวันเดียว ยังอาจสูกับกรรมเกาที่ทํามาเปนปๆ เปนชาติๆ
ไมได อีกอยางแมพระพุทธองคก็ทรงจําแนกไว วาความปวยไขเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ทั้งลมฟา
อากาศ ทั้งการบริหารรางกายไมสม่ําเสมอ ทั้งการทํางานหนักเกินกําลัง และทั้งการเสวยวิบากแหง
กรรม ฉะนั้นถาคุณเปนโรคที่เกี่ยวกับความเฉื่อยชาไมออกกําลังกาย วิธีแกตรงๆ คือออกกําลังกาย
ใหมากขึ้น
แตอยางนอยการเปนหนึ่งในผูเขาโครงการอธิษฐานงดปลงชีวิตสัตวหนึ่งวันนี้ จะมี
ผลใหสุขภาพของคุณดีขึ้นกวาที่เปนอยางแนนอน ไมวาใครจะถูกโรคใดโรคหนึ่งรบกวนอยู
เพราะวิบากของการงดปลงชีวิตสัตวแมถูกกวนใจนั้น พระพุทธเจาตรัสวาจะทําใหเปนผูมี
โรคนอย (คือแข็งแรงนั่นเอง) ในที่นี้เราทํากันแบบมีตัวคูณ ไมไดแยกทําเดี่ยวๆ ก็ยอมมี
แนวโนมสูงยิ่งที่จะเห็นผลทันตา
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ตอนที่ ๒
• ความตางระหวางการจับผิดตามหนาที่กับการเพงโทษ
• ขาดความมั่นใจเปนวิบากหรือไม?

ถาม : รูสึกไมสบายใจ เพราะหนาที่การงานซึ่งทําอยูเหมือนตองคอยจับจอง
ขอผิดพลาดของผูอื่น จะถือเปนกรรมวาดวยการเพงโทษหรือไม? มีวิบากอยางไร?
ตอบ :
ปญญาทางโลกแบบที่ตองคอยสังเกตสังกาหรือตรวจสอบการกระทําของผูอื่นนั้นมีหลาย
แบบครับ ลองดูแลวกันวาของคุณเขาขายแบบใด
๑) การตรวจสอบแบบที่มีเจตนาปองกัน หรือระงับยับยั้งความเสื่อมเสียของตัวเขาเอง หรือ
ลดความเสียหายของสวนรวม โดยมีสติ มีเหตุผล ปราศอคติชอบชังเปนสวนตัว อยางนี้บางทีเมื่อ
ตองตักเตือนก็อาจทําใหเกิดเวรตอผูเจ็บใจก็จริง เพราะคนเราไมชอบถูกใครวา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ถามีการรายงานหรือบันทึกความประพฤติที่ผิดพลาดเอาไว ก็จะเปนเหมือนการไปสรางบาดแผลไว
กลางใจคนที่โดน
อยางไรก็ตาม เมื่อผูมีหนาที่ตรวจสอบในแนวทางนี้ตายไปก็จะไมไปอบายเพราะกรรมที่ตอง
ตรวจสอบผูอื่นโดยสุจริต และแมเกิดใหมก็จะไมไปอยูในบานหรือที่ทํางานที่ราวีกันอยางไรเหตุผล
ภัยเวรที่อาจมีบางก็จะมาในรูปของการเจรจาแกปญหากันดวยสันติวิธี มีเหตุผล ถาเจอคูเวรแบบที่
ตองพบกันประจําก็มักเปนประเภทมีทิฐิมานะนอย ไมเอาชนะกันดวยวิธีสกปรก (ใชจะไมมีสิทธิ์เจอ
คนประเภทพยายามเอาชนะดวยวิธีสกปรกเสียเลย เพียงแตจะไมใชคูกัดถาวร ไมตองทนทูซี้อยูกับ
เขาเปนป ๆ)
๒) การตรวจสอบแบบที่มีเจตนาหาจุดออนของคูแขงเพื่อนํามาสรางอาวุธทําลายลางกัน
กรรมขอนี้นับเปนการกอเวรอยางชัดเจน เหมือนเกมที่ตองเอาชนะกัน พระพุทธเจาตรัสวา ผูชนะ
ยอมกอเวร ผูแพยอมนอนเปนทุกข บุคคลละความชนะและความแพเสียแลว จึงสงบระงับ
นอนเปนสุข คนที่ตองทํางานหรือทํากิจกรรมแบบจองชิงชัยหักลางกันยอมทราบผลกรรมอันเปน
ปจจุบันไดอยูแลว
หากการเอาชนะเปนประเภทคอขาดบาดตาย จัดเปนกรรมที่ยืนพื้นอยูบนโทสะ สังเกต
งายๆ วาถาแพจะโกรธฉุนเฉียว ถาชนะจะสะใจสมน้ําหนาคูแขง เมื่อละจากโลกนี้อาจไดไปอบาย
เพราะอบายเปนสถานที่รองรับกรรมซึ่งยืนอยูบนพื้นกิเลส (คือราคะ โทสะ โมหะ) แตถามีกรรมดีอ่ืน
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อุมไวก็อาจไมตกต่ําลงถึงอบาย ทวาถึงคราวกลับมาเปนมนุษยอีกก็จะเขามาอยูในวังวนภัยเวรวงจร
เดิมๆ มีแพมีชนะ มีการกอเวร มีการนอนอมทุกข และมักเจอะเจอคนใกลชิดที่ชวนใหระหองระแหง
งาย ตางฝายตางชอบเอาชนะ แมจะเปนพอแม ลูกกันแทๆ ก็ตาม ประเภทขิ งก็ราขาก็ แรง เมื่ อ
ทํางานก็มักเจอแตภาระประเภทตองเอาหอกดาบจริงๆ ไปทิ่มแทง หรือเอาขวานในปากไปจามแกว
หูผูอื่น
๓) การตรวจสอบแบบที่มีอคติ มีความเกลียดชัง มีการแบงพรรคแบงพวกประมาณวาเพื่อ
ดาเอามัน พูดงายๆ วาแกพูดหรือทําอะไรมาฉันดาแหลก จับผิดลูกเดียว เที่ยวไปโพนทะนาใหเจ็บ
ใจโดยไมมีความปรารถนาดีตอกันอยูเลย
ตายจากชาติปจจุบันมีสิทธิ์ไปอบายมากกวาขออื่น เพราะกรรมยืนพื้นอยูบนโทสะและโมหะ
อยางแรง คือคนเราตองมีโทสะมากถึงเกลียดกันไดขนาดทําอะไรมาดาหมด และจะตองมีโมหะ (หลง
สําคัญผิด) หอหุมจิตมืดมิดยิ่งถึงไมเห็นความดีของเขาเลย คลายมาโดนครอบใหเห็นลูวิ่งทางเดียว
พุงไปในทางเดียว ไมมีมุมมองอื่นที่แตกตางไปจากนั้น
หากมีสิทธิ์เกิดเปนมนุษยใหมในคราวหนา ก็อาจระเห็จไปอยูในบานที่ญาติๆ จองแตจะหา
แพะรับบาป จะรูเห็นเรื่องการโยนโทษใหคนอื่นมาตั้งแตเด็กๆ โยนผิดไดเปนโยน ไมเผื่อใจไวเห็น
ความผิดตัวเองบางเลย พอโตขึ้นก็จะมองโลกในแงรายเสียมาก ความดีชัดๆ ของคนอื่นมองไมคอย
เห็น เห็นแตความเลวแมเพียงเล็กนอยของเขา
โลกนี้ไมมีคนปราศจากอคติ แตก็มีการฝกฝนอบรม ขัดเกลานิสัยใหอคตินอยลงได
ปจจุบันชั้นเรียนประถมของบางโรงเรียนก็สอนใหหาที่ติของเพื่อนๆ รวมทั้งฝกใหยอมรับ
เสียงติติงจากคนอื่น นี่ก็เปนแนวทางลดความลําเอียงลงไดมาก
ในทางพุทธมีขอธรรมประการหนึ่งคือในพรหมวิหาร ๔ คือพระพุทธเจาสอนใหมองผูอื่น
อยางมีเมตตา เมื่อมีเมตตาก็ยากขึ้นที่เราจะอยากกอเวรแมดวยความคิดกับเขา แตเมื่อตองทํางาน
รวมกัน จําเปนตองตักเตือนหรือบันทึกความผิดของผูอื่นตามหนาที่ ก็จะมีความเปนกลาง เปน
อุเบกขา คือไมไดตักเตือนหรือบันทึกความผิดของเขาดวยอคติหรือมีเจตนาประทุษราย ทวาเห็น
กรรมหรือขอบกพรองของเขาตามจริง และทราบวาที่ตองเตือนหรือบันทึกความผิดไวนั้น จัดเปน
การที่เขาตองเสวยผลที่เขาทํามาเอง อยางนี้ไดชื่อวาเราสานเวรไวนอยที่สุดหรือไมมีเวรเลย (ถาเขา
ไมผูกใจเจ็บ)
อยูในโลกมนุษยนั้น เปนไปไมไดที่จะไมกระทบกระทั่งกัน แมแตในวินัยของพระ ยัง
มีบัญญัติวาถาเห็นพระดวยกันทําผิดแลวไมตักเตือนจัดเปนอาบัติเลยทีเดียว สิ่งที่ควรคํานึง
ก็มีแตวาจะคิดอยางไร ตั้งจิตไวอยางไรจึงตักเตือนหรือบันทึกความผิดผูอื่นโดยปราศจาก
การครอบงําของอคติและความชิงชังเทานั้น

๑๑

ถาม : ไมคอยมีใครเชื่อถือมาตั้งแตเด็กๆ โตขึ้นก็ขาดความมั่นใจ ทั้งที่พยายาม
สรางความมั่นใจดวยวิธีตางๆ บางทีก็ดีขึ้น แตก็กลับไปเปนเหมือนเดิมอีก อาชีพการงานก็
ไมกาวหนาเพราะเจานายไมเชื่อมือเปนหลัก อยางนี้เพราะกรรมเกาหรือเปลา?
ตอบ :
พระพุทธเจาตรัสวาทานที่ถวายพระสงฆหรือนักบวชดวยความเคารพ คือทั้งเคารพในบุคคล
ผูรับซึ่งอยูในฐานะเหนือกวา และเคารพในบุญกิริยาของตน จะทําใหลูกเมีย เจานาย และคนตอบตัว
ทั้งหลายใหความยําเกรง เปนคนพูดจานาเชื่อถือ ใครตอใครยินดีเงี่ยหูฟงอยางเต็มใจ
ฉะนั้นในทางตรงขาม หากเราเคยเปนผูใหทานดวยใจกระดาง ขาดความเคารพ ถวายของ
พระแบบเสือกๆ สงๆ ใหของใครตอใครเหมือนเห็นเขาเปนขี้ขารับสวนบุญ แมโยนกระดูกใหหมาก็
แกลงขวางใสตัวมันดวยจิตคิดดูถูก อยางนี้เรียกวาเปนกรรมกึ่งขาวกึ่งดํา คือขาวเพราะให แตดํา
เพราะใจหยาบ ผลกรรมคือกลายเปนผูไมมีคนเคารพยําเกรง หรือไมเชื่อถือเอาเสียเลย
หากสํารวจตัวเอง ไมพบวามีใจเชนนั้น คือเปนผูเห็นการใหวานาจะทําดวยความเคารพกัน
แมจะหยอนเศษสตางคลงขันขอทานก็โนมตัวลงไปใสดีๆ ดวยน้ําใจออนโยน อยางนี้ก็ขอใหลอง
สํารวจศีล โดยเฉพาะขอที่วาดวยการพูดจา
พระพุทธเจาตรัสวาคนพูดพลามเพอเจอเกงๆ จะทําใหไมมีคนเชื่อถือ การกอวจีทุจริตขอ
อื่นๆ ก็เชนกัน ทั้งในแงโกหก นินทา และพูดหยาบคายเปนนิตย ตางมีสวนเปนเหตุแหงความไม
นาเชื่อถือ แตตองวาการพลามเพอเจอนั้นสงผลตรงและแรงสุด เพราะพิสูจนไดตั้งแตในชาติปจจุบัน
ทีเดียว
ในแงของจิต คนพลามเพอเจอ หรือเปนผูมักพร่ําเพอรําพันงองแงงนั้น จะมีลักษณะจิตที่
ปนปวน คนอยูใกลแลวรูสึกสับสน วิงเวียน หรือพรามัวตาม คลื่นจิตดังกลาวที่มารบกวนความรูสึก
คนเห็นหรือคนฟงใหพลอยมัวมน จะทําใหใครตอใครรูสึกวาเราเปนคนไมมีหลัก ไมมีความชัดเจน
ไมใหความรูสึกดานดี แมการประพฤติตัวโดยทั่วไปจะอยูในศีลในธรรมอยางไรก็ตาม
และจิตที่ปนปวนมัวมนดังกลาวนี้ก็เปนของติดตัวขามภพขามชาติได ถาเกิดเปนมนุษย
ในชวงตนๆ วัยจะมีคลื่นสมองที่ทํางานไมเปนระเบียบ คิดแบบกระโดดไปกระโดดมา ทําใหจับเรื่อง
ไมเปนเรื่องมาเปนสาระ แลวก็ดลใจใหฝกใฝไปในทางเพอเจออีก
หากสํารวจทั้งในแงของทานและศีลแลว ก็ไมพบวาเรามีความเปนเชนนั้น นั่นไมใชนิสัยติด
ตัวของเรา คราวนี้ก็คงตองดูความมีวินัย เราพูดแลวทําไดตามที่พูดไหม รับปากแลวเปนไปตามที่
รับปากไหม ความสามารถรักษาสัญญากับตนเองก็สําคัญ คนที่ไมอาจนับถือตนเอง ไมอาจเชื่อใจ
ตัวเองวาจะทํางานเสร็จตามกําหนดเวลา ไมสามารถเลิกนิสัยผัดวันประกันพรุง ไมแนใจวาจะทํา
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ตามปณิธานไดแคไหน ก็จะมีบุคลิกลักษณะเกๆ กังๆ ไมกอใหเกิดความรูสึกนาเชื่อถือขึ้นมาได
เชนกัน
อีกประการหนึ่ง คนในโลกนั้นถือเครดิตก็เปนเรื่องสําคัญ คุณตองประสบความสําเร็จในเรื่อง
หนึ่งๆ มีผลงานเปนรูปธรรมที่คนอื่นแลเห็น หรืออยางนอยมีความพากเพียรทํากิจอยางสม่ําเสมอ
จึงจะมีแรงสงไปกระทบความรูสึกของคนอื่น
คนมีประสบการณมากจะมีรายละเอียดขอมูลในหัวอยูมาก คิดไดมาก พูดไดมาก
และลงมือทําใหกิจการงานลุลวงเปนรูปเปนรางไดมาก ถาเปนเชนนี้แคขยับตัว ยังไมทันพูด
อะไร ก็พรอมจะมีคนเงี่ยหูฟงเราแลวครับ สรุปในแงทางโลกคือขยันทํางานใหมากเขาไว
เดี๋ยวขอมูลเต็มกระบะสมองแลวดีเอง

๑๓

ตอนที่ ๓
• การไปหาหมอดูเปนเรื่องงมงายหรือไม?
• เพราะเหตุใดจึงเกิดเรื่องไมดีซ้ําๆ?

ถาม : อานเรื่องกรรมพยากรณแลวสงสัยวาหมอดูอยางอุปการะมีจริงหรือไม? จะไป
หาไดที่ไหน? และตามหลักการแลว การดูหมอเปนเรื่องงมงายหรือเปลา?
ตอบ :
ผมไดรับคําถามนี้บอยที่สุดตั้งแตเขียนกรรมพยากรณบทแรกๆ กอนจะตอบก็ขอพูดถึง
หลักการทั่วๆ ไปสักนิดหนึ่ง
๑) ผมตั้งใจใหอุปการะเปนตัวละคร เปนสัญลักษณแทน อยางเชนที่บอกไวในเรื่องวาถากฎ
แหงกรรมพูดกับมนุษยได ก็คงพูดเหมือนอุปการะนี่เอง
๒) หากใครศึกษาและปฏิบัติตามวิชา ‘รูตามจริง’ ของพระพุทธเจา เหมือนเชนที่พระปาพระ
ธุดงคทานยังมีทํากันอยูในปจจุบัน ก็ยอมไดรับอานิสงสดังเชนที่พระเถระในครั้งพุทธกาลทานยืนยัน
ไว คือจะสามารถรูแจงแทงตลอดในเรื่องกรรมและวิบาก ทั้งอดีต ปจจุบัน และอนาคต รูฐานะวา
กรรมอยางนี้คือเหตุใหเปนไปไดอยางนั้น รูฐานะวากําลังเสวยผลอยางนั้นเพราะเคยทํากรรมไวอยาง
โนน หมอดูอุปการะเคยเปนพระมากอน รวมทั้งเคยศึกษาแตวิชา ‘รูตามจริง’ ของพระพุทธเจา ไมได
เปดตําราโหราศาสตรเลมไหน ตรงนี้ก็พยายามสอดแทรกไวในเนื้อหาของเรื่องแลว
๓) ผมอยากบอกทุกทานที่อาน วาการศึกษาใหเขาใจเรื่องกรรมวิบาก และการหมั่นสํารวจ
วาเรากําลังทํากรรมอันใดอยู มีประโยชนยิ่งกวาไปถามหมอดูใหรูอนาคตเอาดื้อๆ อยางไรก็ตาม ผม
ก็ไมไดสรางมุมมองใหเห็นอาชีพหมอดูหรือการไปดูหมอเปนเรื่องนารังเกียจ เพราะหมอดูดีๆ ที่ให
คําแนะนําลูกคาประพฤติปฏิบัติอยูในศีลสัตยก็มี และลูกคาที่ดูหมอแลวคลายใจหายทุกขไดก็มี
คราวนี้ตอบคําถาม พูดตรงๆ ไมออมคอมก็คือผมเคยพบทานที่ประกาศตนวาเปนหมอดู ดึง
คนไปสนใจหอมลอมกันมาก แตเอาเขาจริงทานไมไดเปนแคหมอดูแบบโหราศาสตรหรือลายมือที่
คุนๆ กัน คือเมื่อไปนั่งตรงหนาทานจะทักทันทีเลยวาเคยไปทํากรรมอันใดมา แลวควรระวังเนื้อระวัง
ตัวไวอยางไร นอกจากนั้นก็เคยไดยินไดฟงการเลาลือวามีหมอดูที่เกงขนาดบอกชื่อและบานเลขที่
ของคนยังไมเคยเห็นหนาไดถูก เพราะฉะนั้นโดยสวนตัวก็ยอมรับวามีอะไรแบบนี้อยูในโลก และมีมา
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นานแลว ผมเองพบคนที่มีความสามารถพิสดารทางจิตตั้งแตยังไมสนใจพุทธศาสนาจริงจังดวยซ้ํา ก็
เลยไมประหลาดใจมาก แตคนยังไมเคยเจอก็ตองคลางแคลงเปนธรรมดา
ส ว นคํ า ถามที่ ว า จะให ไ ปหาหมอดู ช นิ ด นั้ น ที่ ไ หน เผอิ ญ ท า นที่ ผ มเคยรู จั ก และเห็ น
ความสามารถของทานมากับตา ทานไดจากโลกนี้ไปแลว สวนที่เหลือที่เปนเสียงร่ําลือ ผมก็ไมทราบ
หลักแหลงที่อยู และไมเคยคิดคนหา
สําหรับคําถามที่วาการดูหมอเปนเรื่องงมงายผิดหลักการหรือไม ก็ขอตอบวาวิชาเคล็ดลาง
ตางๆ จะมีกฎเกณฑวิธีทํานายตามสถิติ ถาหลักเกณฑนั้นมั่วขึ้นมาลอยๆ เพื่อชักนําใหคนเลื่อมใส
ดื้อๆ ก็เรียกวางมงาย แตถา หลักเกณฑนั้นแมนยําพิสูจนไดวาถูกมากกวาผิด ก็เรียกวาเปนศาสตร
ศาสตรมีอยูมาก ศาสตรใดชักจูงไปสูความเห็นที่ถูก ความเห็นวาอะไรเปนประโยชน อะไร
เปนโทษ ความเห็นวาบาปกรรมเปนสิ่งควรกลัว ความเห็นวาศีลธรรมเปนสิ่งควรรัก แมศาสตรนั้นจะ
ไมถูกประทับตรารับรองใหเปนวิชามีหนามีตาในมหาวิทยาลัย ก็อาจจะดีเสียกวาศาสตรที่สอนกัน
อย า งมี หน ามี ต าในมหาวิ ท ยาลั ย ไม มีใ ครเห็ น ว า งมงาย แต ก ลั บ ยั่ ว ยุ ใ ห พ ลิ ก แพลง ชัก ชวนกั น
ทางตรงหรือทางออมใหคดโกงกัน โดยปราศจากขอแนะนําทางจริยธรรม วิชาแบบนั้นแมชวยให
ฉลาดทําเงิน แตก็โงเรื่องกรรมไดเหมือนกันครับ
สรุปแบบไมคอยเกี่ยวของกับคําถามนัก ผมวาสนใจศึกษาเรื่องกรรมดีกรรมชั่วที่
พระพุทธเจาตรัสไวใหลึกซึ้งเปนดีที่สุด คนเราพออุนใจกับความรู สบายใจกับกรรมดีใน
ป จ จุ บั น ของตน ก็ จ ะไม ห วาดกลั ว อนาคตเลย แม ต อ งตายกะทั น หั น ก็ รู สึ ก ปลอดภั ย อยู
นั่นเอง ใจจะไมอยากถามอะไรหมอดูหรอก เชื่อเถอะ
ถาม : มักเกิดเรื่องไมดีกับตัวเองในรูปแบบซ้ําๆ กัน บางทีก็เจอคนแบบเดียวกัน
กระทํากับเราเหมือนคนกอนๆ จนชักเชื่อวากรรมคงมีจริง แตจะใหทําอยางไร? พยายาม
ออนวอนใหเขาเปลี่ยนแปลงแลว พยายามอภัยเขาแลว พยายามหลีกเลี่ยงไมพบเขาแลว
แตเจอคนใหมก็เกิดเรื่องแบบเดิมๆ อีกอยูดี บางทีอยากหนีใหพนๆ จากโลกนี้ไปเลย
ตอบ :
เราหนีหนาคนไดครับ หรือจะหนีโลกใบนี้ไปเลยก็ได แตจะไมมีวันหนีกรรมของตัวเองพน
และถาหนีกรรมของตัวเองไมพน ก็แปลวาเรื่องเดิมๆ ยังตองหวนกลับมาหาอีกอยูดีในโลกอื่น
ถาเราเปนหนี้มาเฟยประเภทเขี้ยวลากดินนั้น ตอใหหนีสุดหลาฟาเขียวไป ๒๐ ปเขาก็จะยัง
สงคนตามลาแบบกัดไมปลอยอยูดี จนกวาจะแนใจวาเราตายไปแลว ถึงจะสั่งหยุด แตกฎการทวงหนี้
ของกรรมยิ่งเขี้ยวลากดินกวานั้นหลายขุม เพราะถึงเราตายดับไปแลว หลงลืมไปแลววาเคยกอหนี้
อันใดไว กรรมก็ยังคงติดตามตัวไปอยูนั่นเอง ไมปลอยเราเลยจนกวาจะใชหนี้ไดหมด
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แทนการพยายามหาทางลัดในการหนีกรรม ลองกัดฟน ‘เปลี่ยนเสนทางกรรม’ ดูจะดีกวา
เพราะนั่นจะเปนไปไดจริง และกอใหเกิดความสุขในระยะยาว วิธีเปลี่ยนเสนทางกรรมทําไดดังนี้
๑) ใหทราบกติกาของกรรมไวอยางหนึ่ง คือ ตราบใดยังผูกเวรแมดวยใจ ตราบนั้นเรา
จะยังเปนผูอยูบนเสนทางกรรมเดิม บางคนรูสึกวาตัวเองใหอภัยไปหมดแลว เอยปากขอกรวดน้ํา
คว่ํากะลาไมตองมาเจอกันอีกแลว แตใจแทๆ ยังเคลือบดวยความเคือง อันนั้นแหละคือสายใยที่ยัง
โยงเราไวกับเสนทางเกาอยู
๒) แมไมทราบวาเราทํากรรมอันใดมาแตหนไหนถึงตองมารับผลกรรมซ้ําๆ แตเราก็
สามารถทราบไดวากําลังเสวยผลกรรมอันทําใหเกิดทุกขดวยอาการหนึ่งๆ เปนประจํา เชนถูกคน
หลอก หรือถูกใครตอใครทิ้งขวาง หรือถูกทํารายรางกาย ก็ใหทําใจไววาเราคงเคยหลอกใครตอใคร
หรือเคยทิ้งขวางใครตอใคร หรือเคยทํารายรางกายใครตอใครมาเปนประจําในอดีตชาติหนหลัง
นั่นเอง ดังนั้นก็ขอใหตั้งใจทําในสิ่งที่เปนตรงขามเสียในชาตินี้ คือคิดวาเราจะไมหลอกใคร
คิดวาจะไมทิ้งขวางใคร และคิดวาจะไมทํารายรางกายใคร ปกติคนเราชอบระบบตาตอตา ฟน
ตอฟน โดนอยางไรตองเอาคืนอยางนั้น ตอใหเอากับเจาตัวที่กอเรื่องเดือดรอนกับเราไมสําเร็จ ก็
อุตสาหจะพาลพาโลไปลงเอากับคนอื่นจนได
๓) นอกจากคิดในเชิงตั้งรับคือไมโตตอบใหเปนบาปแลว ควรคิดในเชิงรุกคือใหทําคุณกับ
คนอื่นดวย ยิ่งถาเขารายมาแลวเราดีตอบ โดยไมสนใจเรื่องทําคุณไมขึ้น ก็จะยิ่งเกิดผลดาน
บวกทวีตัวสั่งสมเขมขนขึ้นเรื่อยๆ เพราะพิสูจนกําลังใจแลววาแนจริง
คําแนะนําเหลานี้ดูเหมือนยุใหยอมทาเดียว นับวาเสียเปรียบ ขอใหคิดวาเราไมไดยอม
มนุษยดวยกัน แตเรายอมจํานน ขอทนรับผลกรรมของตนเอง ซึ่งเราลืมไปแลวบาง หรือ
อาจจะยังไมลืมบาง คนอื่นเขาจะคิดวาเราโงที่ยอมเสียเปรียบมนุษยดวยกันก็ชางเขา เราขอฉลาด
ในเรื่องกรรม ไมยอมติดอยูในขายวิบากชั่วใหยืดเยื้อทรมานก็แลวกัน
จํางายๆ คือ ถาเปนทุกขเพราะเปนฝายถูกกระทํา แลวเราไมผูกพยาบาท ไมผูกใจเจ็บ
ใหเปนเวรตอเวร สิ่งที่จะเกิดขึ้นทันทีพิสูจนไดในภายในคือความรูสึกสงบสุข และสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในแบบที่เราไมสามารถลวงรูดวยหูตา คือวิบากกรรมจะออนกําลังลงเรื่อยๆ ในแต
ละครั้งที่เราตัดสินใจไมตอเวร ไมผูกใจเจ็บ
การไม ผูก ใจเจ็ บ ไม ลงมื อ ตอบโต ก อเวรต อ แถมยั งพยายามทํ า คุ ณกั บผู อื่นโดยไม หวั ง
ผลตอบแทนนั้น หาใชเปนเพราะเราอยากแกลงแสดงบทเปนพอพระหรือแมพระ แตเปนการตั้งใจยก
เอาตนเองออกจากเสนทางอุบาทวสายเดิมขึ้นสูเสนทางใหม ไกลออกมาเรื่อยๆ ปกติถนนหนทาง
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เสนใหมยอมมีบานเรือนและผูคนแปลกตาอยางไร ฉันใดก็ฉันนั้น บนเสนทางกรรมใหมเราก็จะเห็น
ผูคนและสถานการณแปลกใหมในทางดีกวาเดิมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เชนกัน
ตระหนักเถิดวาเสนทางกรรมไมไดเริ่มสรางขึ้นที่ภายนอกตัว แตเริ่มสรางขึ้นที่ใจอันคิดไป
ตางๆ ภายในเราเอง อยาหวังเปลี่ยนแปลงคนที่อยูนอกตัว แตใหหวังเปลี่ยนแปลงความคิดที่อยูใน
ตัว แมอาจตองใชเวลาสักระยะหนึ่งกวาจะเห็นผลเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้นที่โลกภายนอก แตอยาง
นอยเราก็ไดความเบาใจเปนสิ่งตอบแทนมาในทันทีโดยไม ตองรอเวลา คือเบาใจวาเรากําลังจะ
เปลี่ยนเสนทาง เรากําลังจะไมตองหมนใจเพราะมัวหมกมุนครุนคิดเปลี่ยนแปลงเรื่องขางนอก เราจะ
มีความสุขและอบอุนอยูกับใจอันเปนกุศล เมื่อรูจักใจที่ ‘วางอาวุธ’ อยางแทจริง เราจะไมถามใครวา
ทําไดแลวเปนสุขเพียงใด เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเองเปนธรรมดายอมบอกเราเหมือนคนพูดเสียงดังฟงชัด
ถาหากชวงแรกรูสึกทอเกินที่จะทน จะลองหมั่นทําบุญ สวดมนตภาวนา หรือหา
หนังสือธรรมะมาอานบางก็ดีครับ เพราะถาจมจอมอยูกับความรูสึกหมนหมองมากๆ แลวก็
จะยิ่งเสียกําลังใจลงทุกที แตถายกตัวเองขึ้นจากหนองน้ําแหงความเศราดวยกรรมที่ทําให
ชื่นใจในปจจุบัน คุณจะมีแรงสูตอ และเชื่อมั่นวาวันหนึ่งทุกอยางจะตางไป
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ตอนที่ ๔
• คนดีทําไมตายไมดี?
• ถูกทํารายดวยวาจาบอยจนเชื่อเรื่องบุญกรรมไมลง

ถาม : รูจักคนดีๆ คนหนึ่ง สงสัยวาทําไมคนทําดีมาตลอดชีวิตถึงตายรายดวย
อุบัติเหตุรถยนตสยดสยองไดขนาดนั้น?
ตอบ :
เราเห็นดวยตาเปลาวาเขาตายไมดี แตไมรูนี่ครับวาเขาไปดีหรือไปราย ความตายคือการจบ
ในสายตาของมนุษย แตในโลกวิญญาณแล ว ความตายอาจเปน เพียงเครื่องมือสงไปสูจุดหมาย
ปลายทางที่คนๆ นั้นควรจะไดไปถึง พูดงายๆ วาความตายอาจเปนแคลีลาหนึ่ง หรือเปนแคสไตล
หนึ่งในการบริหารจัดสงผลกรรมใหกับเรา
อยางที่มีขาวหลายหนวาทัวรบุญพากันไปตายทั้งคณะนั้น มักทําใหผูบริโภคขาวเกิดความ
กังขาวาไปทําบุญแลวทําไมบุญไมปกปอง ไหนวาทําดีแลวผีจะคุมไง? เรื่องจริงก็คือทําดีแลวไมใชมี
ผีติดตามไปเปนบอดี้การดใหหรอกครับ ทําดีแลวมีกรรมเปนผูคุมครองตางหาก และบางทีกรรมก็
ไมไดคุมครองอยางเดียว แตยังอาจชวยสงเสริมใหสบายขึ้นกวาเดิมดวย ญาติพี่นองขางหลัง
พากันเศราสลดกับสภาพศพที่ตายเกลื่อน แตเหลาวิญญาณอาจกําลังพากันหัวเราะสดชื่นตื่นเตนกับ
ภาวะใหมๆ ที่นาพึงใจถึงขีดสุดอยูก็ได!
คนเราจะตายอยางไร กรรมเขาเปนผูตัดสินใจเลือกใหเสมอ บางทีก็เปนการจับมือทํางาน
รวมกันระหวางของเกากับของใหม อยางเชนกรรมเกาขอปาณาติบาตมีหนาที่ตัดอายุ กรรมใหมเชน
มหาทานมีหนาที่สงไปสูสุคติ ถาถึงจังหวะหนึ่งมีโอกาสประสานกัน ก็อาจสงรถบรรทุกเจากรรมมา
ประสานงาเอาดื้อๆ
พวกตายคาที่กะทันหันนั้นมีอยูสามประเภทใหญๆ ครับ หนึ่งคือเคยลอบฆาเขามา สองคือ
ถึงเวลาไปเปนวิญญาณผีตายโหงหรือลงนรก สามคือสมควรไดเสวยสวรรคเสียที ถาทราบตามจริง
วายังเห็นไดเพียงดวยตาเนื้อ ก็อยาเพิ่งไปตัดสินวาศพที่เราเห็นบนถนนนั้นเขาขายประเภทไหน
มีเรื่องเลาในสมัยพุทธกาลกันหลายกรณี เชนบางรายไดทําบุญกับพระอรหันตเพิ่งออกจาก
นิโรธสมาบัติ ซึ่งตามกฎของการใหผลกรรมจะตองไดเสวยผลทันตาภายใน ๗ วัน เปนความสุข เปน
อัตภาพที่ดีขึ้น แตสําหรับบางคนขาดปจจัยพื้นฐานที่จะเสวยสุขในโลก กรรมดีใหมเลยจับมือกับ
กรรมชั่วเกา สงกระทิงมาขวิดตายกอนกลับถึงบาน อันนี้ขอใหรับฟงไวเปนความรูประกอบ
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รูไหมครับ วันพรุงนี้จะมีคนตายเพิ่มอีก ๑๕๐,๐๐๐ คน ในขณะที่กอนจบเที่ยงคืนวันนี้ก็มี
ลวงหนาไปแลวเปนจํานวนเฉลี่ยประมาณเดียวกัน นี่เปนเรื่องที่พวกเราไมรูเห็นดวยตาเปลา แต
เกิดขึ้นจริง และพวกเราก็ลวนสุมเสี่ยงตอการเปนหนึ่งในกลุมแสนหาที่วาในวันใดวันหนึ่งดวย!
ความตายมาถึ ง แน และมั จจุ ร าชคงไม อ าจเอาใจเลื อ กวั น ละแสนห าหมื่ น วิ ธี ดี ๆ
ใหกับคนตายทุกคนไหว ประเด็นจึงไมใชเลือกตายใหหรู แตควรเตรียมใจตายดวยจิตที่เปน
กุศล เพื่อความอุนใจ เพื่อเปนประกันวาหลังความตายอันไมอาจพยากรณวิธีและวันเวลา
นั้น เราจะไดไมตองเปนวิญญาณหวนมองยอนกลับมาเสียดายศักยภาพสรางบุญสรางบารมี
ของมนุษยกัน
ถาม – ถูกทํารายดวยวาจาทุกวัน เหมือนจะเปนบาตาย ไมมีเวลาใหคิดเปนบุญเปนกุศล จะ
ทําอยางไรดี ทําใจใหเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญไมได เพราะจิตเปนอกุศลอยูตลอด
ตอบ
ใครเขาใจเรื่องกฎแหงกรรมจริงๆ จะกลัว และเห็นโทษเห็นภัยของสังสารวัฏวานาพรั่นพรึง
เพียงใด กรรมบางชนิดเมื่อกําลังใหผลนั้น เขาใหผลดวยการเลนงานขนาดไมใหตั้งตัวติด หรือขนาด
สั่นคลอนศรัทธาในความดีทุกรูปแบบ ที่เคยเชื่อนรกสวรรค นิพพาน บุญทํากรรมแตง ก็พานอยากจะ
เลิกเชื่อกันอยางสิ้นเชิง เห็นเปนเรื่องงมงาย หรือกระทั่งหันมาเปนฝายตรงขามกับทุกศาสนาไปเลย
จุดเปลี่ยนของความเชื่อคนเรามักเกิดขึ้นเมื่อประสบวิกฤติหรือเรื่องเลวรายซ้ําซากยากจะ
เยียวยาจิตใจ ที่ทายคําถามคือ ทําใจใหเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญไมได เพราะจิตเปนอกุศลอยู
ตลอด นั้นเปนสวนที่ผมเติมเขาไปในคําถามเดิมนะครับ เพราะความจริงมันเปนอยางนั้น คนเราพอ
จิตใจกําลังตกต่ํา กําลังหดหู กําลังทอแททรมาน อยาไปยกกรรมดีกรรมชั่วแตหนไหนมาพูดเลย ฟง
แลวไมเขาหูหรอก ถึงเคยอยากเชื่อก็เปลี่ยนเปนอยากเลิกเชื่อได
มาวากันถึงตนเหตุปญหา ธรรมชาติของการอยูรวมกัน ธรรมชาติของกรรมสัมพันธ จะมีใคร
คนหนึ่งถูกเอาเปรียบ หรือถูกกดขี่ หรือถูกกระทําตางๆ นานาเสมอ หายากครับที่จับสองคนหรือ
มากกวานั้นมาอยูดวยกันแลวทุกฝายแฮปปทั่วหนา ตางฝายตางผูกสมัครรักใครกลมเกลียว ไมมีใคร
เอาเปรียบใคร ไมมีใครทําตัวใหญกวาใคร มีแตชวยเหลือเกื้อกูล เปนอยูดวยความปรองดอง (มีจริง
นะครับชีวิตในอุดมคติแบบนั้น แตหายากหาเย็นเหลือเกิน)
ที่เปนเชนนั้นก็เพราะกรรมดีชั่วของแตละคนทํามาไมเทากัน จึงเกิดชองวางขึ้นเสมอ และใน
ชองวางนั้นมีธรรมชาติของการเปนใหญและเปนรองเกิดขึ้นเปนเงาตามตัว ซึ่งนั่นก็ทําใหเกิดการ
วนเวี ยนในวัฏ จั กรที่ซ้ํ าไปซ้ํ ามา บางโอกาสเรามีสิ ท ธิ์ เ ป น ผูก ระทํ า ก็ไ ด สั่ งสมความสะใจวาเรา
เหนือกวา บางโอกาสเปนฝายถูกกระทํา ก็ไดสั่งสมความเกลียดชังนอยเนื้อต่ําใจไปแทน และแลว
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ดวยกฎแหงการสนองกลับแหงกรรม วันหนึ่งผูกระทําก็ตองกลายเปนผูถูกกระทําเขาใหบาง แตไม
คอยแนวาผูถูกกระทําจะมีกําลังใจสั่งสมบุญไปเปนฝายกระทําเขาบางหรือเปลา
ผูเปนฝายลงมือทํารายรางกายหรือจิตใจคนอื่นเปนนิตยนั้น ยอมมีเงามืดติดตามตัวไป เห็น
ไดจากชาติปจจุบันวาหนาตาคร่ําเครง มีความไมนารัก ไมนาใกลชิด ไมนาคุยดวยนานนัก นี่เปนสิ่ง
ที่เห็นไดในปจจุบันทันตา ไมตองขามภพขามชาติไปไหน ถึงแมบุญเกาจะบันดาลใหเขาสวยหลอ
เพียงใด เปลือกนอกที่หอหุมไวนั้นก็ไมอาจชวยพยุงไดนานเลย กระแสความนาชิงชังจากภายในจะ
คลายหนามแหลมนาระคายที่ผุดยื่นออกมามากหนอขึ้นทุกวัน จนในที่สุดเมื่อน้ําเลี้ยงแหงบุญเกา
หมด เขาจะเหลือแตความทรุดโทรมเปนที่ปรากฏชัด
อีกประการหนึ่ง ในที่สุดวิบากกรรมจะกดหัวเขาลงไปอยูเบื้องลาง แลวมีคนขึ้นเหยียบบาง
อาจเป น ตั ว เราที่ เ คยถู ก เขากระทํ า แต ส ว นใหญ จ ะเป น คนอื่น ที่ อ ยู ใ นแวดวงโคจรกรรมทํ า นอง
เดียวกับเขา
เวลาพระพุทธเจาจะสอนเรื่องกรรมวิบาก ทานจะใหขอมูลความจริงเปนกลางๆ อยางนี้
ไมใชเพื่อใหเราไปสมน้ําหนาใคร เพราะการสมน้ําหนาก็คือการไดสวนบาปของเขามาเปอนจิตเรา
แตเมื่อเรารูขอมูลตามจริงนี้ จะไดวางใจเปนอุเบกขา วาใครทําอยางไรก็ตองไดรับผลอยางนั้น และนี่
ไมใชเพื่อใหเรามองออกไปนอกตัวอยางเดียว ไมใชใหเห็นแตวาคนอื่นเขาจะตองไปเสวยกรรมที่เขา
ทํามา เราเองแมปจจุบันนี้ก็ยังเสวยกรรมที่ทําไวแตกอนเชนกัน
ขอใหคิดวา เราจะไมมาอยูภายใตการเบียดเบียนดวยวาจาเชนนี้เลย หากเราไมเคย
เบียดเบียนใครดวยวาจาเปนนิตยมากอน ตอใหมีฐานะต่ําตอย ตองเปนฝายรับใชใคร ก็จะไม
พบเจอนายที่โหดรายเปนอันขาด แตเพราะเราเคยสนองตัณหา เคยทํากรรมดวยการฉวยโอกาส
จากชองวางทางฐานะมากอน ก็จึงตองไดรบั ผลเชนนี้
สํ า หรั บ หลายคนที่ จํ า ต อ งทนเสวยทุ ก ข อ ย า งไม อ าจหลี ก เลี่ ย งนั้ น น า เห็ น ใจครั บ ไม มี
คําแนะนําชนิดเสกปงเดียวทุกสิ่งที่เลวรายหายวับไปกับตา คงตองนําคําสอนของพระพุทธเจามา
ทดลอง คือใหโตตอบคนพูดรายดวยการพูดดี ใหโตตอบคนไรศีลดวยศีลสัตย
ดวยการทําเชนนี้ ประการแรกเราไดชื่อวาเปนผูสรางขันติบารมี ประการที่สองเราไดชื่อวา
ใชกรรมชั่วเกาโดยไมสรางกรรมชั่วขึ้นใหม ประการที่สามเราไดชื่อวาเปนของจริง เปนตัวอยางให
คนชั่วเห็นวาโลกนี้ยังเปนคนดีกันไดแมถูกหัวเราะเยาะหรือถากถางวาโงแคไหน ขอสุดทายนี้ถาเรา
สั่งสมบารมีจนเกิดพลังมากพอ ก็สามารถอาศัยอธิษฐานโดยอางเปนสัจจะได เชน เราโตตอบคนมี
วาจาชั่วรายดวยวาจาดีงามมาครบสามเดือน ซึ่งเปนกรรมอันคนทั่วไปทําไดยาก ขอสัจจะ
ความจริงนี้จงทําใหเขาสํานึกผิดและกลับใจมารูสึกดี พูดกับเราดีขึ้นดวยเถิด
โลกเรากํ าลัง เต็ มไปด ว ยคนท อแทที่ จะทําความดี ครั บ ต างฝายตา งเป นตัว อย าง
ในทางเสื่อม จึงไมคอยมีกําลังใจอยากตอสูความชั่วรายภายในตนเองกันสักกี่คน อธิษฐาน
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ให เ ริ่ ม ที่ ตั ว เราเถอะ ถึ ง แม จ ะเป น คนเดี ย วในตํ า บล ก็ อ าจเปรี ย บได กั บ น้ํ า หยดเดี ย วที่
หยอนจุมลงไปในสระใหญ แลวกระจายวงคลื่นออกไปทั่วสระในที่สุด
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ตอนที่ ๕
ผิดหวังเล็กๆ นอยๆ แลวชอบอยากฆาตัวตาย เปนเพราะกรรมเกาหรือไม?

ถาม : ผิดหวังเล็กๆ นอยๆ แลวชอบอยากฆาตัวตาย อยางนี้แปลวาชาติกอนเคยฆา
ตัวตายมาใชไหม?
ตอบ :
แตไหนแตไรมา ความอยากตายเปนจุดยอดแหงความหดหู เมื่อหดหูถึงจุดแหงความอับตัน
แลวก็จะรูสึกวาแมแตอากาศก็หนักทึบ ปราศจากตําแหนงใดๆ ในโลกที่โปรงเบา แลวในที่สุดก็
เหมือนจะหายใจไมออก ไมอยากหายใจอีกตอไป
ทวาขอมูลจากกรมสุขภาพจิตลาสุดนั้น สาเหตุของการฆาตัวตายอันดับหนึ่งไดแกความ
นอยใจคิดสั้นชั่ววูบ อันดับสองไดแกการทนทรมานกับโรครายไมไหว และอันดับสามไดแกการสะสม
ความเครียดกับความหดหูจนเกินกัดฟนฝน
ขอมูลนี้นี่นาตระหนกพอสมควรนะครับ เพราะมันแปลวาสมัยนี้คนเราไมจําเปนตองหดหู
หรือเครียดมากก็ฆาตัวตายกันงายๆ แลว เหมือนนึกวาคงมีใครชุบชีวิตเราใหฟนคืนได จะมีอะไร
นาตระหนกไปกวาการที่คนเห็นสิ่งมีคาที่สุดกลายเปนสิ่งไรคาที่สุดเลา?
ถาหากผิดหวังเล็กๆ นอยๆ แลวอยากฆาตัวตาย กอนอื่นขอใหทราบวาคุณไมไดโดดเดี่ยว
นะครับ แตกําลังมีบางสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้นในสังคมของเรา และสิ่งผิดปกตินั้นก็มีความนากลัว
เกินกวาพวกเราจะดูดาย หรือประมาทไปวามันจะไมมาถึงตัวเราหรือคนที่อยูรอบตัวเรา
เรื่องความอยากตายนี้อยาเพิ่งไปคิดเรื่องขามภพขามชาติอะไร เพราะเปนสิ่งที่มองไมเห็น
แตควรคิดเรื่องการสั่งสมอารมณผิดๆ ในปจจุบันกอนดีกวา คนเราจะไมรูสึกออนแอ ไมอยากหนีโลก
แบบปุบปบฉับพลัน ถาหากกําลังมีความสุขลนปรี่ ถึงแมถูกชะตากรรมตบตีบางก็คงไมถึงขนาดกลา
ไดกลาเสีย คิดตัดชองนอยแตพอตัว ทั้งที่ยังไมรูเลยดวยซ้ําวาละจากโลกนี้แลวจะไปอยูแหงหน
ตําบลไหนกันตอ
ฉะนั้นหมั่นเติมความสุขใหตัวเอง และความสุขที่ไมตองซื้อหา ไมตองลงทุนปลูกสรางที่ไหน
ก็คือความสุขจากการรู วาเรายังมีลมหายใจ ในลมหายใจนี้เ รายัง มีโอกาสจะทําจิตใหแชมชื่น มี
โอกาสคาดหวังวาทุกสิ่งรอบตัวจะเหมือนฟาหลังฝน
ยามที่หดหู ทอแท หรือผิดหวังเหมือนจะทนไมไหว ใหเตือนตัวเองวาเอาแลว มัจจุราชจะ
มากวักมือเรียกเราผิดเวลาอีกครั้งหนึ่งแลว อยาปลอยใหตัวเองเห็นภาพมัจจุราชกวักมือเรียกจนใจ
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ยอมโอนออนผอนตาม ใหเติมพลังชีวิตเขาไป สูดลมหายใจลึกๆ ครั้งหนึ่ง แลวตระหนักวาความมี
ชีวิตชีวาที่มากับสายลมหายใจนั่นแหละ ฉุดเราออกหางจากทางมัจจุราชมาอีกคืบหนึ่ง
คนที่หายใจยาวหนึ่งครั้งทุก ๕ นาที จะเปนคนที่มีความแข็งแรงออกมาจากภายใน และจะ
ไมคิดสั้นปจจุบันทันดวนงายๆ ขอใหจําหลักการงายๆ นี้ไว และไมตองสนใจหาขออางใหกับความ
ออนแอใดๆ ไมตองคิดวาเพราะเคยฆาตัวตายในชาติกอนจึงอยากฆาตัวตายอีกในชาตินี้ หลีกหนี
ไมได คนเราเปลี่ยนแปลงตัวเองไดเสมอ ขอเพียงมีความพยายามในทางที่ถูกตอง
หากพยายามเพิ่มพลังชีวิตดวยการลากลมหายใจยาวๆ ไมเปนผลสําเร็จ ยังคงมีความหดหู
อยู หรือยังไมอาจสลัดความคิดนอยเนื้อต่ําใจในหัวทิ้งไปได ก็ใหบอกตัวเองวาไหนๆ คิดจะตายแลว
ทําไมไมใชชีวิตชวงสุดทายใหคุม ใชอาทิตยสุดทาย หรือสามวันสุดทายไปในการแตงจิตแตงใจให
สวางขึ้นดวยการใหทาน ไมใชใหเงินมากๆ จนหมดตัว แตใหเทาที่จะใหไดอยางสบายใจ ใหอะไรก็
ไดที่พรอมจะให ใหกับใครก็ไดที่เขาพรอมจะเอาของเราไปใชประโยชน การเดินทางตระเวนทําทาน
จะเหมือนคอยๆ หยอดกระปุกสะสมเหรียญแหงความสุข วันหนึ่งมันเต็มกระปุกขึ้นมา เราคอยตาย
ตอนนั้นยังไมสาย
แตถึงเวลาที่เต็มกระปุก เราจะรูจักชีวิตในอีกแงมุมหนึ่ง วาเราสามารถคาดหวังจากตัวเอง
ไดคนเดียว มีเราคนเดียวในโลกที่หวังดีกับตัวเองอยางแทจริงถาวร นอกนั้นแปรใจ แปรพักตรเปน
อื่นไดทั้งสิ้น ทําใหเราผิดหวังเสียใจไดทั้งสิ้น จุดนั้นเราจะเริ่มมีความแข็งแรง มีพลังความสวางไสว
ใหกับตัวเอง ยืนหยัดดวยสองขาโดยไมตองใชไมเทาเหมือนคนพิการ เมื่อจะคาดหวังอะไร ก็มักไม
ไกลเกินความสุขทางใจที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา เฉพาะวินาทีนี้ที่ยังมีชีวิตอยู
กลาวอีกนัยหนึ่ง วิธคี าดหวังจากตัวเองที่ฉลาดนั้น คือคาดหวังวาจะไมปลอยใจตัวเองใหหด
หู ไมใหคิดมากจนซึมเศราเกินฉุดรั้ง สารพัดวิธีทําใหจิตแชมชื่นเปนลานทางที่วางแบในโลกรอให
หยิบฉวยแตเราไมเคยเอา ก็ลองเอามาใชดูสักอันสองอัน แลวจะซึ้งวาความคิดขณะจิตเปนกุศลนั้น
ไมอยากทําลายตัวเองแนนอนครับ ชาติไหนจะเคยทํามากอนหรือเปลาก็ชางมันปะไร ขอเพียงชาตินี้
เรารูเหตุรูผล รูจักทําตนใหเปนสุขอยางงายๆ ก็พอ
อยาเผลอเชื่อตัวเองวาไมมีทางเลี่ยง ไมมีทางสู ไมมีทางทน เชื่อลมหายใจที่ยังมีอยูของคุณ
ดีกวาครับ ตราบใดมันยังมี ตราบนั้นคุณทําอะไรไดมากกวาที่คิดมากนัก
หากอยากปกใจเชื่อกันจริงๆ วาอยากตายเพราะเคยฆาตัวตายมากอน ก็ขอใหทราบขอมูล
จริงบางอยางไว คือคนเคยฆาตัวตายนั้น มักจําอารมณที่ตัดสินใจฆาตัวตายได หากจับพลัดจับผลู
ไดโอกาสเกิดเปนมนุษยใหมอีกรอบ ก็จะมีความออนแอทางวิญญาณ ภูมิตานทานโลกต่ํามาแตเด็ก
เจออะไรนิดอะไรหนอยจะหวนไปสูอารมณออนแอในการตานทานอยูร่ําไป แตที่แยไปกวานั้นคือ
คุณจะมีความเขมแข็งในทางคิดตัดชองนอยแตพอตัว เพราะจําอารมณขณะตัดใจลาโลกได

๒๓

และรูสึกดีกับมัน พูดงายๆ วาอาจใจแข็งขนาดปาดคอตัวเองไดแบบไมกะพริบตา ทั้งที่กําลังมอง
เงาตัวเองในกระจกอยูแทๆ !
จะตองปาดคอตัวเองดวยความเศราโศกอีกสักกี่ครั้ง จึงจะสามารถเอาชนะความออนแอทาง
วิญญาณของตนเองสําเร็จ?
มันตองมีสักชาติใดชาติหนึ่ง… เอาเปนชาตินี้เลยก็แลวกัน! ยังมีชีวิตอยู ยังแกตัวได
ยังตัดสินใจยกตัวเองออกจากเสนทางมรณะที่นาเหงาหงอย มาสูเสนทางแหงลมหายใจอัน
ยืดยาวเปยมสุข แปรความออนแอใหกลายเปนความหนักแนน เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ
อาจแคไมถึงหนึ่งในรอยของชีวิตทั้งหมด คุณจะไมตองย่ําเทาซ้ํารอยเดิมกลับไปหลงปาโดย
ปราศจากเข็มทิศอีก จะไมเอาหรือ?

๒๔

ตอนที่ ๖
ทําไมแสวงหาคนจริงใจแตไมเคยไดเจอ?

ถาม : แสวงหาคนจริงใจแตไมเคยเจอ ตองทําบุญอยางไรถึงจะไดเจอคนจริงใจ?
ตอบ :
ถาคิดวาโลกนี้เปนโรงละครที่เรากําลังรับบทโตตอบกับตัวละครอื่นๆ บางคนก็เหมือนโดนผู
กํากับแกลงใหรับบทหนัก ตองรองไหช้ําใจเพราะถูกหลอกอยูบอยๆ ยิ่งนึกวาจริงใจดวย ก็ยิ่งตองพบ
ความจริงในภายหลังวาที่แทเขากะเลนไมซื่อตั้งแตตน จะในเกมความรักหรือเกมธุรกิจก็ตาม
กอนอื่นขอใหมองวาพื้นฐานของมนุษยเปนไปในทํานองเดียวกันคือ ‘อยากเอาเขาตัว’ แตละ
คนเริ่มคิดออกมาจากจุดนี้ ความแตกตางขึ้นอยูกับใครจะถูกอบรมใหมีมโนธรรมตานทานความเห็น
แกตัวมากนอยเพียงใด
ถาคุณมองวาการมี ‘ใจจริง’ หมายถึงการซื่อสัตย รักเดียวใจเดียวไมแปรผันเปนอื่น ก็ตอง
เห็นใหซึ้งเสียกอนวาใจจริงสรางขึ้นดวยอะไร หรือใจจริงมาจากไหน อยามองดวยความคาดหวัง
เผินๆ วาโลกนี้มีใครคนหนึ่งถือกําเนิดเกิดมาพรอมกับมีใจจริงติดตั้งไวในตัวสําเร็จรูป ทุกคนตอง
ผานสัญชาตญาณเอาเขาตัวมากอน เริ่มตั้งแตรองออแอขอขาวแมกินเปนตนมา
พอโตขึ้นเรื่อยๆ แตละคนพบสิ่งนาชอบนาชังมากมาย นอกจากนั้นยังเจอสอนใหเอาแตได
บาง เจอสอนใหเสียสละบาง ในที่สุดทุกคนจะไปถึงจุดของการตัดสินใจวาจะมีชีวิตแบบไหน คิดเอา
หรือคิดใหเปนหลัก
คนที่ตัดสินใจวาจะคิดเอาเปนหลักนั้น นึกถึงใจคนอื่นมากกวาใจตัวเองไมเปนหรอก
ครับ พอเขาไดสิ่งที่ตองการ เขาก็พรอมจะสลัดเราทิ้ง ไมวาคุณจะเปนคนรักหรือหุนสวน
ธุรกิจของเขา
คราวนี้ลองคิดดูวาโลกกําลังเต็มไปดวยคนคิดเอาหรือคนคิดใหมากกวากัน? ถาพูดกันแบบ
ไมออมคอมก็คือโลกนี้เต็มไปดวยคนคิดเอา จะมีสักกี่คนที่คิดให ดังนั้นคุณจึงกําลังแสวงหาสิ่งที่หา
ไดยากประมาณงมเข็มในมหาสมุทร
วิธีที่จะเจอคนจริงใจกับเรา ไมวาในดานความรักหรือธุรกิจ จึงตองไมใชดวยความบังเอิญ
ทํานองเดียวกับที่ไมมีใครงมเข็มในมหาสมุทรเจอโดยปราศจากเครื่องชวย ซึ่งในที่นี้ก็คือกรรมนั่น
แหละครับ คุณตองเขาใจหลักกรรมขอหนึ่ง คือเมื่อใหสิ่งใดยอมไมสูญเปลา ตองมีการสะทอนตอบ
เปนการไดรับสิ่งนั้นคืนมาเสมอ ฉะนั้นตอนนี้อยูในชวงรับความไมจริงใจซึ่งเราเคยทําไวกับใครมา

๒๕

กอนก็ชางเถอะ เอาเปนวาขอใหสรางเหตุ สรางเครื่องชวยใหเราไปพบกับคนจริงใจในกาลขางหนา
คือพยายามจริงใจกับคนอื่นโดยไมยอทอก็แลวกัน
ถาคุณซื่ อกั บคนอื่น ไม คิดหลอกคนอื่นไดทั้งชาติ ชีวิ ต นี้คุณจะมีใจที่สะอาดของ
ตัวเองเปนเพื่อนแท และภพตอไปคุณจะไมถูกกรรมเหวี่ยงไปอยูในหมูคนอสัตย
อีกประการหนึ่ง ถาคุณตองการหาเข็มในมหาสมุทรใหเจอกอนตาย คุณไมควรรูแควาเข็ม
มันอยูในมหาสมุทร คุณไมควรโดดตุมลงไปเฉยๆ ตรงไหนก็ได กอนอื่นคุณควรสืบใหพอรูเปนเคา
เปนแนว วาเข็มนาจะหลนอยูในยานใด แลวคอยใชความจริงใจดําดิ่งลงไปคนหา จึงจะพอมีสิทธิ์เจอ
กันได
ขอใหพิจารณาดู ปจจุบันเรามีอินเตอรเน็ตเปนแหลงพบปะสังสรรคกับผูคนมากหนาหลาย
ตา พอจะหาคู หาความรัก หาความจริงใจ เราก็มักตระเวนไปตามเว็บบอรดหรือหองสนทนาที่มีชื่อ
ตรงตามเกณฑนั้นๆ เชนเว็บหาความรัก หรือหองหาคนจริงใจ ตรองดูเถิดวาโอกาสจะไดเจอนั้นมี
มากนอยแคไหน เสือหิวยอมรอตะครุบกวางตามแหลงน้ําฉันใด ชายเจาเลหยอมดักรอสาวหนาซื่อ
ตามแหลงถามหารักฉันนั้น
บางทีที่เราไมเจอสิ่งที่ตองการก็เพราะเราแสวงหาผิดที่ เราคาดหวังวาคงเจอคนจริงใจตาม
บานใกลเรือนเคียง ตามอาคารสํานักงาน หรือตามสถานบันเทิง นั่นก็อาจเปนไปได แตยากหนอย
เพราะตามความนาจะเปนเรามักเจอ ‘คนธรรมดา’ ที่คิดเอาเขาตัวกันโดยมาก ทําไมไมลองมองวา
คนจริงใจควรอยูตามงานบุญ ตามเว็บธรรมะ หรือหองสนทนาเรื่องศีลเรื่องธรรม
ไมตองกลัววาตามงานบุญหรือตามแหลงกิจกรรมธรรมะทั้งหลายจะชวนคุณคุยเรื่องหลุดพน
ลูกเดียว และในอีกทางหนึ่ง ก็อยาหวังวาจะพบแตคนดีๆ ในงานบุญหรือแหลงกิจกรรมธรรมะ แต
อยางนอยใหคิดเสียวาโอกาสจะเจอคนดีๆ ควรมีมากกวาแหลงกิจกรรมเพื่อความสนุกฉาบฉวย
ทั้งหลาย
ถาไดยินคําวา ‘ธรรมะ’ แลวรองกับตัวเองวา ‘ยี้’ หรือ ‘นาเบื่อจัง’ ก็ขอใหทราบวา
คุณยังไมไดตองการความจริงใจเปนเรื่องเปนราว เพราะคุณจะเจอคนจริงใจไดในหมูคนมี
ธรรมะเทานั้น
และเมื่อใดคลุกคลีกับธรรมะมากพอ คุณจะพบวาธรรมะไมไดมีแตภาพกักบริเวณตนเองเพื่อ
หลุดพนจากกิเลส คุณจะเห็นโลกในอีกมิติหนึ่ง คือไมใชเอาแตมองหารูปเสียงนาชอบใจภายนอก
แตจะเริ่มแสวงหาความรูสกึ แสนดีนาครอบครองอันเปนภายใน
คุณจะตระหนักวาความรูสึกแสนดีไมไดเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ตองมีวิธีอะไรอยางหนึ่งหรือ
หลายๆ อยางทําใหมันเกิดขึ้น เชนกําหนดกรอบไววาจะไมปลอยใหความโลภและความโกรธทะยาน
แรงขึ้ น ถึ ง ระดั บ ที่ จ ะกระทํ า การอั น เป น ความเดื อ ดร อ นของคนอื่ น เมื่ อ รู สึ ก ตั ว เองว า เป น ความ
ปลอดภัยใหคนอื่นได คุณก็จะรูสึกถึงความไมเดือดเนื้อรอนใจของตนเองดวย

๒๖

จากนั้นเขยิบขึ้นไปอีก เชนรูจักสละสิ่งที่คุณมีใหคนอื่นทั้งที่ไมจําเปนตองให คุณจะลืมคําวา
‘ใหทําไมใหโง’ แตจะพบคําใหมในหัวตัวเองคือ ‘ทําไมมัวโงไมใหมาเสียตั้งนาน’ คุณจะรูวาการให
โดยไม ห วั ง ผลตอบแทนนั้ น เป น สุ ข และคุ ณ ก็ อ าจจะรู ว า ในที่ สุ ด แล ว การเป น ผู ใ ห โ ดยไม ห วั ง
ผลตอบแทนนั่นเอง จะพาคุณไปรูจักกับคนประเภทเดียวกัน โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ในวันใดวันหนึ่ง
สรุปคือถาแสวงหาคนจริงใจอยู และยังไมเลิกยอทอ ก็ขอใหปลูกฝงความซื่อสัตยจริงใจให
เกิดขึ้นในตนเองกอน และพยายามรักษามันไวจนลมหายใจสุดทาย พอเชื่อไดวาอยางนอยมีคุณคน
หนึ่งในโลกที่ซื่อสัตยและจริงใจ จะไดไมตองไปแสวงหาคําตอบจากที่ไหนวาคนซื่อสัตยและจริงใจมี
อยูแตในนิทานหรือมีตัวตนอยูในโลกความจริงนี้ดวย
นอกจากนั้นถาจะแสวงหา ก็ควรแสวงหาในที่ที่มี อยามัวเสียเวลาไปแสวงหาในที่ที่
ไมมี ผมใหคํารับรองไมไดวาคุณจะเจอเมื่อไหร แตเชื่อมั่นวาวันหนึ่งคุณจะไดเจอครับ ดวย
‘กรรม’ และ ‘ความเขาใจ’ ที่ถูกตองนั่นเอง

๒๗

ตอนที่ ๗
• ไมเชื่อนรกสวรรคมีโทษรายแรงแคไหน?
• ทําอยางไรจะเชื่อคนที่บอกวาเห็นมาจริง?

ถาม : มักมีผูกลาววาถาไมเชื่อเรื่องนรกสวรรค ก็ถือวายังเปนมิจฉาทิฏฐิ เปนผูหลง
ผิด เปนผูเที่ยงที่จะไดไปสูอบาย อันนี้จริงเท็จอยางไร บอกตรงๆ วาอยากเชื่อ แตไมเคยปลง
ใจไดสนิท ในเมื่อไมเคยรูไมเคยเห็นจะใหหลอกตัวเองวารูแจงเห็นจริงอยางไรไหว?
ตอบ :
เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องนรกสวรรคนั้น ชาวพุทธเรามีคนอยูสองกลุมใหญๆ กลุมหนึ่งเชื่อวามี
จริงชนิดสุดลิ่มทิ่มประตู สวนอีกกลุมหนึ่งไมเชื่อแบบคานหัวชนฝา สวนพวกที่อยูตรงกลางๆ นั้นผม
ไมคอยอยากนับ เพราะเมื่อสืบกันลึกๆ แลวพวกที่บอกวาเผื่อใจไวทั้งสองแบบ ไมฝกใฝฝายใดฝาย
หนึ่ง ที่แทก็แอบคิดเงียบๆ ไปในสุดโตงขางหนึ่งอยูดี ไมเห็นจะเปนกลางจริงสักคน
และการจะบอกวาใครเอียงไปทางเชื่อหรือไมเชื่อนั้น ตองดูดวยวาเปนจังหวะไหนของชีวิต
เขา บางคนสมัยวัยรุนทาตีทาตอยกับเทวดามั่วไปหมดเพราะนึกวาไมมี เห็นเปนเรื่องสนุกกับการทา
ทายสิ่งที่ตนสรุปวางมงาย แตพอโตขึ้นอีกหนอย ผานความประจักษแจงวาสิ่งที่ตนไปทาทายเอาไว
นั้นนาจะมีจริง และสนองความอยากรูอยากเห็นของเขาดวยประสบการณแสบๆ คันๆ ก็เปลี่ยนเปน
คนที่มีศีรษะนอมลงไหวไดทั่วทั้งสิบทิศไป บางรายกลายเปนคนทรงเจาไปเลยก็มี
ชาวพุทธกลุมที่ ‘เชื่อวามี’ นั้น มักแสดงความเปนหวงเปนใยคนไมเชื่อไปตางๆ นานา เขา
ขั้นพยายามบีบบังคับแบบหักดิบทํานองวา ‘เธอตองเชื่อ เพราะแคไมเชื่อก็ตองไปนรกแลว’ นี่เปนคํา
ที่ศาสนิกชนทั้งหลายมักใชทิ่มแทงกัน ไปๆ มาๆ ความหวังดีก็กลายเปนการสาปแชงคนอื่นโดยไม
ทันรูสึกตัว คือออกอาการทํานองวาไมเชื่อคนรูดีอยางเรา เดี๋ยวสวย เดี๋ยวเจอนรกสถานเดียว เปน
ตน
การเชื่อแบบไมรูเห็นกับตัววานรกสวรรคหนาตาเปนอยางไร แถมไมรูจักเหตุแหงการไปสู
นรกหรือสวรรคอยางแทจริงนั้น ยังไมถือวาเปนผูพนจากความนากลัวนะครับ เชนเที่ยวไปสาปแชง
คนที่เขาไมเชื่ออยางเราเปนประจํา ก็ไดชื่อวายังนิยมในการเบียดเบียนดวยวาจา ยังชอบทิ่มแทงให
ผูอื่นเกิดความเจ็บใจ ยังติดนิสัยขมขูใหใครตอใครหวาดกลัว อยางนี้ยอมเปนผูเหมาะที่จะไดรับผล
สะทอนกลับเปนภพที่อาศัยอันเต็มไปดวยการเบียดเบียน เต็มไปดวยการทิ่มแทงใหเจ็บปวด เต็มไป
ดวยความนาพรั่นพรึงอยู
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คนเราชอบมีอํานาจ ชอบรูสึกวาตัวเองมีอิทธิพลเหนือคนอื่น แลวก็มักจะนึกวาความรูหรือ
ความปกใจเชื่อของตนคืออํานาจ สามารถเอาไปใชบีบใหผูอื่นตกอยูภายใตอิทธิพลทางความเชื่อ
ของตน นี่จึงมักเกิดโศกนาฏกรรมทางวิญญาณ เชนพร่ําพูดเรื่องนรกสวรรคดวยวิธีขูเข็ญบังคับหรือ
สาปแชง เมื่อซักไซรายละเอียดเขาก็ตอบไมได เพราะไมใชผูที่รูแจงเห็นจริงดวยตนเอง เปนแตเพียง
ฟงคนอื่นมา ดังนั้นแทนที่ผูฟงจะเกิดความคลอยตามก็กลายเปนรูสึกตอตาน พานจะทําใหเห็นนรก
สวรรคเปนแคเรื่องของคนงมงายไป
หากปรารถนาดีกับผูอื่นอยางแทจริง ตองเขาใจใหไดวาการบีบบังคับใหเชื่อวานรก
สวรรคมีจ ริงนั้ น อาจทํ าลายศรั ทธาเสีย กอนที่ศรั ทธาจะเกิดด วยซ้ํ า โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับยุคที่เต็มไปดวยความนาคลางแคลงนี้
เคยมี ค นทู ล ถามพระพุ ท ธเจ า ทํ า นองว า จะเชื่ อ หรื อ ไม เ ชื่ อ เรื่ อ งพรรค นี้ ด ว ยวิ ธี ใ ดดี
พระพุทธเจาทานก็ตรัสตอบโดยใจความสรุปคือเมื่อเราเปนผูสั่งสมบุญ ยอมเกิดสุขทางใจในปจจุบัน
และอุนใจวาถาชาติหนามี เรายอมเปนผูไดเสวยสุขในสรวงสวรรค แตหากเราเปนผูสั่งสมบาป ก็
ยอมเกิดทุกขทางใจในปจจุบัน และตองหวาดหวั่นวาถาชาติมี เราอาจไมแคลวตองไปเสวยทุกขใน
อบายภูมิ
นอกจากนั้ นท านยังตรั สไวว าการสร างเหตุปจจั ยที่ ถูก ตอง มีความสลัก สํา คัญเหนือการ
คาดหวัง เหนือการพร่ําวอน เหนือการปกใจเชื่อตามๆ กันมา กลาวคือเมื่อทําเหตุอันควรจะไปสู
สวรรค แมไมปรารถนาหรือพร่ําภาวนาวาเราจงไปสวรรคทุกค่ําเชา เขาก็จะไปสูสวรรคอยูดี ตรงขาม
เมื่อทําเหตุอันควรจะไปสูนรก แมปรารถนาหรือพร่ําภาวนาวาเราจงพนนรกทุกค่ําเชา เขาก็ยอมตอง
ไปสูนรกอยูดี
แมจะเปนผูมีความเห็นถูกอยูสวนหนึ่ง คือเชื่อวานรกสวรรคมี แตยังมีความเห็นผิด
วาตนเบียดเบียนคนอื่นไมเปนไร การผูกเวรกับใครๆ ไมตองรับโทษ อยางนี้เขาก็ยังไดชื่อ
ว า เป น มิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ อ ยู และตกอยู ภ ายใต ค วามไม แ น น อนว า คติ ข า งหน า จะร า ยหรื อ ดี
เชนเดียวกัน หรืออาจจะยิ่งกวาผูไมเชื่อนรกสวรรคเสียอีก
ถาม : จะเชื่อไดอยางไรวาใครเห็นนรกสวรรคจริง ฟงเลามาแตละคนพูดกันไปคนละ
เรื่ อ ง บางที ขั ด แย ง กั น อย า งสิ้ น เชิ ง โดยเฉพาะพวกที่ ห ลั บ ตาไปเห็ น แบบนั่ ง ทางใน จะรู
อยางไรวาพวกเขาไมไดคิดฝนไปเอง?
ตอบ :
ความเชื่ อยุ ค ใหม นั้ นมี อะไรประหลาดๆ ได ไม จํากั ด บางคนบอกวาจะเชื่ อ นรกสวรรค ก็
ตอเมื่อเห็นภูตผีปศาจหรือเทวดานางฟาดวยตาเปลา บางคนหนักกวานั้น คือบอกวาจะเชื่อนรก
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สวรรคก็ตอเมื่อพูดใหเขาเชื่อดวยหลักฐานและเหตุผลอันคิดตามได เรียกวาเปนพวกหัวดื้อเต็มพิกัด
จะยอมลงใหกับคัมภีรไหนศาสนาใดก็ตอเมื่อมีใครปอนภาพ เสียง สัมผัสที่เกี่ยวกับนรกสวรรคใหแก
เขา โดยที่เขาไมตองลงทุนทําอะไรเลย ขอเปนชางกินออยที่ถูกยื่นมาถึงปากเทานั้น
หากเขาใจวาคนเราสามารถเห็นนรกสวรรคไดดวยตาเปลา ก็คงไมตางจากการเขาใจวา
คนเราสามารถเห็นสัญญาณโทรทัศนได หรือฟงคลื่นวิทยุไดโดยไมตองอาศัยเครื่องรับ และหาก
เขาใจวาคนเราสามารถตระหนักในความมีอยูของนรกสวรรคไดดวยความคิด ก็คงไมตางจากการ
เขาใจวาคนเราสามารถลวงรูถึงการมีอยูของเชื้อโรคเล็กๆ และแกแลกซี่ใหญๆ โดยไมตองอาศัย
กลองจุลทรรศนและกลองดูดาว
อยางไรก็ตาม ในทางตรงขาม บางคนก็พรอมจะศรัทธาภาพเสียงพิเศษบางอยางรวดเร็ว
เกินไป เชนเพียงหลับฝนชัดๆ หรือบางคนนั่งสมาธิไดความนิ่งเพียงเล็กนอยแลวเกิดนิมิตตางๆ
นานา ก็หลงปกใจเชื่ออยางเอาเปนเอาตายวาสิ่งที่ตนเห็นนั้นถูกยิ่งจริงแท แลวนํามาขยายใหผูอื่น
ฟง บางทีก็ใสสีตีไขเขาไปตามอัตโนมัติของตน หรือหนักกวานั้นคือตั้งใจหลอกลวงชาวบานให
หลงเชื่อวาตนเปนผูรูเห็นนรกสวรรคแจมแจง ทั้งที่ทราบแกใจวาตนเปนเพียงหนึ่งในพวกสิบแปด
มงกุฎเทานั้น
กอนอื่นตองเขาใจวาการประจักษความมีอยูจริงของนรกสวรรคนั้น เปนเรื่องรูเห็นเฉพาะตัว
พูดงายๆ วาเปนเรื่องที่คนๆ หนึ่งตองสํารวจตนเองดวยความซื่อสัตยวาวิธีเห็นของเขานั้นนาเชื่อ
เพียงใด สําหรับผูฟงซึ่งปราศจากญาณรูเห็นนั้นเปนเรื่องยากที่จะไปรูไตของเขา
คงไดแตกลาววาคนรูจริงเขาสํารวจตัวเองกันอยางไร เขาดูครับวาขณะนั้นมีสิ่งใดทําใหจิต
บิดเบี้ยว เห็นผิดเพี้ยนเหมือนมองผานกระจกเวาหรือกระจกนูนไดบางหรือไม หากมีเหตุปจจัยที่ทํา
ใหบิดเบี้ยวไดอยู เขาก็จะคอยๆ กําจัดปจจัยนั้นทิ้งไปทีละขอๆ จนกระทั่งจิตกลายสภาพเปนเหมือน
กระจกใสที่เรียบสนิท ไมหลงเหลือแมรอยขีดขวนเปนฝามัวสักนิดเดียว
สิ่งที่ทําใหจิตบิดเบี้ยวไมอาจรูเห็นอะไรไดตามจริง จําแนกเปนขอใหญๆ ไดดังนี้
๑) สิ่งปดกั้นอยางหยาบ – เชน ความโลภอยากรูเห็น ความโลภอยากเปนผูอยูเหนือ
มนุษย ความเปนผูไมอาจสลัดความติดใจในราคะ ความเปนผูไมอาจหลุดจากความพยาบาท ความ
เปนผูมีความหดหูงวงงุน ความเปนผูมีจิตฟุงซานซัดสายจับไมติด และความเปนผูคิดลังเลสงสัย
กลับไปกลับมาไมหยุด หากปราศจากสิ่งปดกั้นอยางหยาบดังกลาวมาแลว จิตก็จะสามารถตั้งมั่น
เปนสมาธิ มีความรูเห็นคมชัด ทรงคุณภาพพอตอการนอมไปรูสิ่งที่เกินหูเกินตาบางแลว
๒) สิ่งที่ทําใหเกิดความเห็นพราเพี้ยน – เชน ความชางปรุงแตงจินตนาการ ความปกใจ
เชื่ออยูกอนวานรกสวรรคเปนอยางไร ความตั้งมั่นของจิตที่ไมตอเนื่องสม่ําเสมอ ความลิงโลดหรือขน
ลุกขนชันในยามแรกเห็น ความเพลิดเพลินในปติสุขอันเกิดแตวิเวกในสมาธิซึ่งกอนิมิตวิจิตรตระการ
หากจิตมีความเปนกลาง เที่ยงตรงเหมือนตาชั่งที่อยูในดุลพอดี ปราศจากความยินดียินรายใดๆ ก็
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สามารถนอมไปรูเห็นสิ่งลี้ลับเหนือโลกไดตามจริง หลายสิ่งจะเปดเผยตอจิตอันทรงอุเบกขานั้นแจม
ชัดยิ่งกวาตาเห็นรูปและหูไดยินเสียง
หากผูที่ทรงสมาธิไดเปนปกติ นอมจิตไปรูเห็นนรกสวรรคไดเปนปกติ ไมใชเห็นแบบภาพ
ลมลุก หรือฟลุกเจอแบบนานทีปหน ก็จะมีชีวิตที่ไมจํากัดอยูดวยกรอบคับแคบของหูตา แตจะมีชีวิต
ที่ เ ป ด กว า งด ว ยอายตนะรั บ รู เ หนื อ มนุ ษ ย คล า ยเศรษฐี ที่ อ าจเดิ น ทางด ว ยเครื่ อ งบิ น เปลี่ ย น
บรรยากาศไปทุกมุมโลกไดตามปรารถนา ไมตองจําเจอยูแตเฉพาะในเมืองใดประเทศไหนเพียงหนึ่ง
เดียวเหมือนคนธรรมดาทั่วไป
สรุปรวบรัดวาสําหรับคนธรรมดาทั่วไปที่ยังมีราคะ โทสะ โมหะเหนียวแนน ไมมีเวลาปฏิบัติ
ภาวนาจนเกิดสมาธิผองแผวนั้น ควรหมั่นศึกษาใหมากวาอะไรเปนประโยชน อะไรเปนโทษ กระทั่ง
เกิดกุศลจิตอยูเปนปกติ จิตอันรวมเปนกระแสมหากุศลนั้นจะบอกเราเองครับวาถานรกมี เราก็ไม
พรั่นเลย เพราะเราจะไมไหลลงนรกดวยกระแสแหงอกุศลเปนแน
ขณะเดียวกันถาสวรรคมี เราก็ไมรูสึกแปลกแยกหรือต่ําตอยเกินกวาจะเอื้อมถึงแต
อยางใด เพราะจิตวิญญาณยอมอุบัติบนสรวงสวรรคดวยแรงสงของพลังกุศลโดยแท
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ตอนที่ ๘
• แคโกหกตองตกนรกเลยหรือ?
• หากจําเปนบางจะเปนไรไหม?

ถาม : ไดยินวาแคโกหกก็ตองตกนรกแลว โทษหนักเกินไปหรือเปลา? ในเมื่อ
ชีวิตประจําวันของคนเรานั้นยากที่จะหลีกเลี่ยงการพูดเท็จอยางนี้
ตอบ :
ที่เคยไดยินมานั้นพักไวกอน ลองดูวาคนที่รูดีที่สุดทานพูดไวอยางไรดีกวาครับ
‘การโปปดมดเท็จนั้น เมื่อใครเสพแลว เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังใหมี
กําเนิดในนรก ในดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบากแหงมุสาวาทอยางเบาที่สุดยอมยังการกลาว
ตูดวยคําไมเปนจริงใหเปนไปแกผูมาเกิดเปนมนุษย’
พระพุทธเจาทานตรัสไวอยางนี้ พอลองดูอยางละเอียดรอบคอบก็จะพบวามีเงื่อนไขของการ
ไปนรกเพราะมุสาวาทอยู นั่นคือเสพจนติด เพาะเลี้ยงตัวโกหกจนมันเติบโตขึ้นเปนนิสัยถาวร
ปนน้ําเปนตัวบอยเสียจนชินชาหนาไมอาย
เมื่อเล็งเขาไปที่จิตใจของผูสรางสมนิสัยโปปดมดเท็จจนเคยตัว จะเห็นวามีความดํามืด มี
ความบิ ด เบี้ ย วเลอะเลื อ น และที่ ธ รรมชาติ เ ขาพิ พ ากษาไว ก็ คื อ หากจิ ต ชุ ม ด ว ยบาป สกปรก
มะลอกมะแลกดูไมได ก็จะตองมีที่ไปเหมาะกับความสกปรกโสมมของตนเอง
อีกประการหนึ่ง ตัวมุสาตัวเดียวมันเหมือนเชื้อโรคราย สามารถแตกกิ่งกานสาขาออกไป
เปน โรคอื่นไดไม รูจบ จะเปรียบเทียบเหมือนกับเอดส ที่เ ขาไปทําลายภูมิตานทานโรคต างๆ ใน
รางกายมนุษยก็ได เมื่อใดที่ความละอายถูกทําลายลง เมื่อนั้นคนเรายอมหมดความยับยั้งชั่ง
ใจที่จะกระทําบาป พรอมจะกอเวรกอกรรมไดทุกชนิด สมดังที่พระพุทธเจามีพระดํารัสคือ
‘เรากล า วว า บุ ค คลผู ไ ม มี ค วามละอายในการกล า วมุ ส าทั้ ง รู อ ยู แ ก ใ จ ที่ จ ะไม ทํ า
บาปกรรมแมนอยหนึ่งนั้น ยอมไมมี’
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โกหกหนึ่งครั้งคือสรางความบิดเบี้ยวใหกับจิตหนึ่งหน สังเกตดูก็ไดครับ มันเปนอยางนั้น
จริงๆ ครั้งตอไปถาเผลอพูดปดแบบรูทั้งรูวาเรื่องมันไมจริง พูดเสร็จใหดูเขามาในใจตัวเอง จะเห็น
ความฟุงซานจับไมติด หรือแมหากวาพื้นฐานเปนผูทรงสติเปนเยี่ยม อยางนอยที่สุดคุณจะเห็นความ
เย็นชาของจิต มีความรูสึกอยากเยยโลก และเห็นวาการสรางขอมูลเท็จไดแนบเนียนคืออํานาจที่
แทจริง
ความจริงยิ่งกวาสิ่งใดก็คือ สัจจะความจริงนั่นแหละอํานาจสูงสุด เมื่อคุณพูดถึงความ
จริงบอยๆ พูดอยางมีสติทั้งรูวาบางครั้งอาจกอผลดานลบใหกับตนเอง แตละครั้งคุณจะรูสึกถึงพลัง
ความมั่นคงทางใจ และความสามารถรูเห็นอะไรๆ ไดตามจริงราวกับคนเคยตาสั้นไดแวนที่จักษุ
แพทยมอบให
มาพูดถึงความจําเปนตองโกหกในชีวิตประจําวันกันบาง การโกหกมดเท็จนั้นมีหลายแบบ
แบบที่เดือดรอนคนอื่นมากก็มี ไมเดือดรอนใครเลยก็มี โกหกโดยเจตนาใหเกิดประโยชนกับทุกฝาย
ก็มี โกหกเพราะมาดหมายเอาประโยชนเขาตนก็มี โกหกทุกวันจนติดเปนนิสัยก็มี นานๆ โกหกทีก็มี
โกหกแบบหยอกลอเลนหัวเพื่อไดหัวเราะกันก็มี โกหกแบบตลกเลือดจะใหตระหนกตกใจปางตายก็
มี
ตัวแปรตางๆ จะทําใหเกิดน้ําหนักผิดแผกแตกตางไป ที่เห็นผลใกลที่สุดก็คือความบิดเบี้ยว
ทางความรูสึกอันเปนของรูเฉพาะตน (ผูมีความสามารถหยั่งรูวาระจิตก็ทราบได แตคนทั่วไปเขาจะ
ไมรูสึกถึงความบิดเบี้ยวอันนี้ในเราเลย)
ความบิดเบี้ยวทางจิตเปนอยางไร?
ขอใหลองดูตอนคุณโกหกคําโต เมื่อไหรโกหกเสร็จลองพยายามรูตามจริงวาหายใจเขาหรือ
ออกใหไดสักสิบครั้ง นับดูสิครับวาจิตมีความสามารถตามรูไปไดจริงๆ กี่ครั้ง เสร็จแลวเอาใหม ถามี
โอกาสใหโกหกเพื่อประโยชนของเรา แตเราไมเอา จะเอาแตความจริง พูดแตคําที่เปนสัตย พูด
ออกมาจากใจที่ซื่อทางโลกแตเจาปญญาทางธรรม พอพูดเสร็จสังเกตดูวารูสึกดีอยางไร เกิดความ
มั่นคงทางใจแคไหน ขอใหทราบวานั่นแหละอํานาจแหงสัจจะที่เราไดรับในทันที ลองพิสูจนใหเห็น
อํานาจนั้นชัดขึ้นดวยการตามรูลมหายใจเขาออกสิบครั้ง แลวจะรูวาเราทําไดไมยากเลย
ความสามารถรูตามจริ งนั้ น โดยทั่ วไปคนเราถื อเปนเรื่ องผิว เผิ น แต ที่แทมีความสําคั ญ
ยิ่งยวดกับชีวิต เพราะเมื่อสามารถรูไดตามจริง ก็ยอมเห็นวาอะไรเปนประโยชน อะไรเปนโทษ
คนเราเมื่อรูจักประโยชนยอมเก็บเกี่ยวแตประโยชนมาสั่งสมไวใหพอกพูน แตเมื่อไมรูวาอะไรเปน
โทษก็อาจพลาดตักตวงมันเขามาดวยความละโมบโลภมาก เหมือนกองขยะแหงบาปกรรมสงกลิ่น
เนาเหม็นเพียงใดก็ไมรูสึก เพราะจมูกแหงมโนธรรมมันตายดานไปเสียแลว
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นี่แหละ สังเกตจากขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับเราเอง เอาเราเองเปนที่ตั้งของเครื่องวัด
ก็จะพบวาพระพุทธเจาทานไมไดขูเลน ทานตรัสชี้วาอะไรเปนอะไรตามจริงตางหาก
ถาม : ถาจําเปนตองโกหกบางนิดๆ หนอยๆ กฎแหงกรรมถือวาหยวนๆ ใหบาง
ไหม?
ตอบ :
ผมไมไดมีหนาที่พิทักษกฎแหงกรรมนะครับ คงไมอาจเปนตัวแทนธรรมชาติหยวนหรือไม
หยวนใหคุณๆ ไดสักแคไหน เอาเปนวาตัดสินใจอยางไรก็ขอใหรูอยูวาตัวเองมีความละอายติดจิตติด
วิญญาณแคไหนก็แลวกัน
ขอใหพิจารณาตามจริงวาแมเราจะไมโกหกเปนประจํา แตลงถาไดเริ่มตนออกจากจุดสตารท
แลว ก็มักจะเหมือนเรากมหัวใหใครเขาใช ถูกใชไดครั้งหนึ่งก็จะออนแอลงนิดหนึ่ง พอเขาใชอีกเราก็
อาจจะยอมกมหัวอีก ในที่สุดหัวเราก็ออนลงเรื่อยๆ จนกลายเปนขี้ขาตัวมุสาไปเต็มยศ นี่แหละ ผม
สรุปวาที่มาของการโกหกใหญก็คือการโกหกเล็กๆ นั่นเอง โดยเฉพาะถาโกหกเล็กๆ โดยปราศจาก
ความละอาย
แรงขับดันใหโกหกมักมาจากคําวา ‘จําเปน’ หรือ ‘หลีกเลี่ยงไมได’ มันอยูที่เราตัดสินใจเลือก
ถาใชความฉลาดกันจริงๆ ก็อาจไมจําเปนตอง ‘โกหกเต็มๆ ’ หรอก หลายๆ เรื่องเราเอาความจริง
สวนที่ไมเสียหายมาพูดได เพราะเราไมจําเปนตองพูดทั้งหมดในทุกเรื่องอยูแลว
ขอใหสังเกตจากชีวิตประจําวันวาคําพูดนั้นดิ้นไปไดเรื่อยๆ ครับ ปากพูดอยางหนึ่ง แตใจ
เล็งอีกอยางหนึ่ง จิตคิดพูดของคนในโลกมักเบี่ยงเบน ไมเปนไปเพื่อการเห็นตามจริง แตเปนไปเพื่อ
ตัวตน เปนไปเพื่อใหคนอื่นเห็นเราตามที่เราอยากใหเขาเห็น
ลองฝกฝนดู ใจเล็งอยางไรปากพูดตามนั้น กอนพูดก็ทําตัวเปนนายคําพูด สั่งใหเกิด
แตคําพูดที่เปนประโยชน หรือกอใหเกิดผลกระทบดานลบนอยที่สุด เมื่อคิดกอนพูดบอยเขา
ชีวิตจะลงตัวไปเอง ความจําเปนตองโกหกจะคอยๆ หายไปจากชีวิตเราจนกระทั่งไมเหลือ
เลยจนไดแหละนา ธรรมชาติเขาไมใจไมไสระกํากับคนตั้งใจดีมีใจจริงหรอกครับ
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ตอนที่ ๙
ขับรถชนคนตายโดยไมเจตนาบาปหรือไม?

ถาม : ขับรถชนคนตายบาปหรือเปลา?
ตอบ :
จะดูวากรรมใดเปนบาปหรือเปนบุญ พระพุทธเจาชี้ใหมองที่ประธานของกรรมคือเจตนา ซึ่ง
ก็เ หมื อนกั บกฎหมายที่ ตราโดยผู ทรงความเป นธรรมทั่ ว โลก คื อจะมองว าใครผิ ดใครถู ก หรื อ มี
น้ําหนักควรลงโทษลงทัณฑอยางไร ก็ลวนแลวแตขึ้นอยูกับเจตนาทั้งสิ้น
ทวาผูนั่งบัลลังกพิพากษาซึ่งถือกฎหมายไวในมือนั้น บางทีตัดสินวาผูตองหากระทําผิด เชน
สืบพยานประกอบหลักฐานแลวสอวามีเจตนาราย พอลงโทษผูตองหาไปหลายป จึงคอยพบหลักฐาน
ใหม รื้อคดีใหม ถึงทราบวาผูตองหาบริสุทธิ์ นี่แสดงใหเห็นวาแมกฎหมายใหดูเจตนาเปนหลัก แต
ผูทําหนาที่พิพากษาก็อาจมีขอมูลไมเพียงพอจะลวงรูลึกซึ้งไปถึงเจตนาที่แทจริงของผูตองหาได
และอาจตัดสินเจตนาของผูตองหากันผิดๆ ถูกๆ ได
ส ว นกฎแห ง กรรมซึ่ ง ทํ า งานอยู ทุ ก วิ น าที ใ นธรรมชาติ นั้ น ตั ด สิ น สั ต ว ทุ ก รู ป นามอย า ง
เที่ยงตรงแมนยําเสมอ และจะไมกลับกลอกเปนอื่นในภายหลังดวย เนื่องจากเจตนาขณะกอกรรม
เปนจริงไดเพียงหนึ่งเดียว หนเดียว เจตนาเกิดขึ้นอยางไร ก็ปรากฏโดยความเปนสัจจะอยางนั้นไม
อาจเปลี่ยนแปลงไดดวยวิธีบิดเบือนลอหลอกใดๆ กรรมที่เกิดขึ้นโดยเจตนาอันเปนบุญหรือเปน
บาป ยอมนับถอยหลังรอการออกดอกออกผลดีรายตรงตามเจตนานั้นๆ อยางแนนอน โดย
ไมตองสืบพยาน ไมตองผานการพิจารณาตรวจสอบหลักฐานจากใคร เนื่องจากเจตนาของ
เจาตัวนั่นเอง พิพากษาตนเองวาเปนบุญหรือเปนบาปตั้งแตตอนลงมือทําไปแลว
ฉะนั้นถามวาขับรถชนคนตายบาปไหม… ตองดูกันในขณะแหงการเกิดเหตุวาคุณมีเจตนา
อยางไร เจตนาในขณะนั้นเปนสิ่งที่ไมมีใครตรวจสอบไดอยางถองแทเทาตัวคุณเอง
ถาม : วันที่เกิดเหตุไดขับรถกลับบานหลังจากเลิกงาน ฝนกําลังตก วิ่งประมาณ ๘๐
มีผูหญิงคนหนึ่งนั่งอยูกลางถนนจึงเบรกไมทัน ชนเธอจนเธอกระเด็นไป พอดีมีรถอีกคัน
หนึ่งมาทั บเธอและหนีไป ผมจอดรถและเรี ยกตํ ารวจ เรีย กสามีเธอมา สามี เธอเมามาก
พูดจาไมรูเรื่อง แตทราบในภายหลังวากอนเกิดเหตุเธอทะเลาะวิวาทกับสามี
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ตอบ :
แยกแยะเปนรายละเอียดไดตามนี้ครับ
๑) ขับ ๘๐ ขณะฝนตกถือวาไมไดประมาท เพราะฉะนั้นกรรมที่เกิดจากการขับรถโดย
ประมาทในสถานการณคับขันนั้นตัดทิ้งไปได (สําหรับขอนี้ ขอบอกไวคลุมๆ สําหรับทุกทานวา
กินเหลาเมาแลวยังฝนขับรถ ถือเปนโทษหนักซอนกันสองขอ ขอแรกคือทําบาปดวยการยอมกาย
ย อ มใจให ส ติ พ ร า เลื อ นด ว ยน้ํ า เมา ข อ สองคื อ ทํ า บาปด ว ยการขั บ รถโดยประมาททั้ ง รู ว า ไม มี
ความสามารถรับผิดชอบเพียงพอ แตสําหรับคุณผูถามคงไมมีประเด็นนี้นะครับ เทาที่ทราบคือถาขับ
รถชนคนตายขณะเมาก็ตองติดคุกสถานเดียว หลีกเลี่ยงยากแมมีเงินมากขนาดไหนก็ตาม)
๒) ผูหญิงนั่งกลางถนนถือเปนเรื่องเกินความคาดหมายของผูขับขี่ยวดยานทั่วไป จากที่
คุณทราบวาเธอทะเลาะกับสามีในภายหลัง ก็พอสันนิษฐานไดวาเธอเจตนามานั่งอยูตรงนั้น
เพื่อฆาตัวตาย นับเปนกรรมหนักของเธอ ทั้งในแงคิดทําลายชีวิต ตัวเองขณะจิตใจเศรา
หมอง กับทั้งในแงที่พลอยทําใหผูอ่ืนตองพลอยไดรับความเดือดรอนไปดวย เธอตายเพราะ
เจตนาของตั วเอง ไมใชตายเพราะเจตนาวางแผนฆาหรือ แมแตเจตนาขับ รถด วยความ
ประมาทของคุณ และแมแตรถอีกคันที่มาชนซ้ํา ก็ไมไดมีเจตนาฆาแกงใครเลย
๓) คุณจอดรถเรียกตํารวจ อันนี้นาสรรเสริญ ถือวาเจตนาหลังเกิดเหตุเปนกุศล ไมหนี
เอาตัวรอดอยางขาดเมตตาเหมือนเจาของรถอีกคัน สําหรับเจาของรถที่หนีไป แมไมมีเจตนา
ฆาคนตายเปนประธานในการกอกรรม แตก็มีเจตนาหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบตอชีวิตคน อันนี้ก็
กลายเปนกตัตตากรรมได คือเปนกรรมที่ทําโดยไมไดเจตนาใหเปนไปเชนนั้น แมมิไดจงใจฆา แตจง
ใจหลบหนีไมไยดี ซึ่งอาจมีผลใหผูอื่นเสียชีวิตโดยหมดโอกาสรอด ถือวาเฉี่ยวกันกับการกอกรรมขอ
ปาณาติบาต (แตเขาเห็นคุณเปนคนชนกอน และเห็นคุณหยุดรับผิดชอบไปแลว ก็อาจยกประโยชน
ใหวาโทษคงเบาลงอีกหนอย)
รวมทั้ง ๓ ขอนี้แลวก็พอสรุปไดวา คุณไมไดทําบาปไปเลยแมแตนอย เพราะไมมีเจตนา
รายทั้งกอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ฉะนั้นขอใหสบายใจไดวาในทางธรรม ใน
การตัดสินของกฎแหงกรรม คุณไมมีความผิดที่ตองชดใชแตประการใด และวิญญาณก็ไมนาตามมา
หลอกหลอน เพราะคนฆาตัวตายตองการยืมดาบในมือคุณมาแทงเขา จึงปราศจากจิตคิดแคนเคือง
อาฆาตเอากับคุณ เวนแตจิตคุณจะหลอกหลอนตัวเองเพราะความคิดมากไปเอง
อยางไรก็ตาม ในทางโลกคุณอาจตองวุนวาย ถูกสอบปากคํา ถูกเรียกคาชวยเหลือ หรือถูก
ตัดสินอะไรแบบที่ตองใหเกิดความเดือดเนื้อรอนใจไปอีกพัก ตรงนี้ชี้ไดวาเปนวิบากของกรรมใน

๓๖

อดีตอยางแนนอน เพราะเหตุการณใดเกิดขึ้นแลวมีผลกระทบอยางใหญ ยอมไมเกิดขึ้นโดย
บังเอิญ ตองมีสาเหตุอยูเบื้องหลังเสมอ
ผมรูสึกเห็นใจคุณมากนะครับ เคราะหรายที่มาถึงตัวโดยไมเคาะประตูเรียกหรือสงสัญญาณ
เตือนนั้น ขอภาวนาอยาใหเกิดขึ้นกับคุณและผูอานทุกคนอีกเลย เรื่องอัปมงคลทํานองนี้บั่นทอน
สุขภาพจิตไดมากถึงมากที่สุดสําหรับผูยังมีจิตสํานึกดีๆ ทั้งหลาย
ถาม : กรรมใดชักนําใหตองมาเจอเหตุการแบบนี้ และจะทําอยางไรตอไปดี? (ขอทํา
แบบไมตองใชเงินมากเพราะเงินไมคอยจะมี)
ตอบ :
ขอใหมองวาวิบากที่เกิดขึ้นนี้ ทําใหคุณตองเดือดเนื้อรอนใจ เปนการรับเคราะห หรือ
กลายเปนคนผิดทั้งที่ไมไดเจตนาทําผิด อีกประการหนึ่งคือคุณกับผูตายไมรูจักกันมากอน ไม
เคยพบเห็นกันมากอน เธอเอาตัวเองเขามาวางไวในตําแหนงที่จะถูกยวดยานคันไหนชนก็ได ครั้งนี้
ตางฝายตางเปนตัวเลือกสุมของกันและกัน จึงไมใชการผูกเวรแบบจําเพาะเจาะจง วิบากประเภทนี้
เกิดจากกรรมประเภทหนึ่งที่สั่งสมมา หรือทบๆ กันมาจากอดีต คือไปยัดเยียดความรูสึกผิดและ
ความเดือดรอนใหคนอื่นโดยเขาไมมีสิทธิ์ปองกันตัว
กรรมของคุณเปนผูเลือกใหรถคุณเปนอาวุธฆาตัวตายของเธอ ผูคนสวนใหญก็ทํากรรม
ทํานองนี้มา เพียงแตวันเกิดเหตุนั้นถึงตาคุณกับเจาของรถอีกคัน ดวยความประจวบเหมาะของ
ตําแหนงสถานที่ กําหนดเวลา และตัวบุคคล เชนหากวันนั้นเธอไมถึงฆาต วิบากจะเลือกเจาของรถ
อื่นที่เห็นเธอกอนและมีสิทธิ์เบรกทัน เปนตน
สวนที่วาควรทําอยางไรตอไป ทางคดีโลกผมคงใหคําแนะนําไมได แตสําหรับคดี
ธรรม ก็อยากใหคุณทําเปนขอๆ ดังนี้
๑) ตระหนักวานี่ไมใชบาปกรรมอันเปนของใหมของคุณ เพราะฉะนั้นสบายใจเสีย อยารูสึก
ผิด อยาคิดมาก อยากลัดกลุมกังวลเฝาคอยนึกถึงภาพหลอนในวันนั้น
๒) ตระหนักวาเปนวิบากเกามาทวงหนี้ ขอใหยอมรับดวยหนาชื่น ไมคิดรายกับใครใหเกิด
การผูกเวรกันตอ การยอมเปนผูเสียหายที่ไมผูกเวรจะทําใหวงจรแหงความเคราะหรายทํานอง
เดียวกันนี้หายไป หรือลดลงไดอยางมาก
๓) ทําบุญในทุกๆ ทาง ทั้งกาย วาจา ใจ เชนกําหนดวาจะถือศีลรักษาสัตย อาจจะสัก
อาทิตยหนึ่ง หรือจนกวาจะรูสึกสวาง อบอุน มีจิตที่สะอาดปลอดโปรง แลวตั้งใจอุทิศสวนกุศลที่คุณ
ไดใชเลือดเนื้อแหงความเปนมนุษยสรางศีลสรางธรรมขึ้นมานั้นใหกับเธอ คือคุณสวางอบอุนอยางไร

๓๗

ขอใหเธอรูสึกถึงความสวางอบอุนอยางนั้นดวย กระแสจิตของคุณจะไดเบี่ยงเบนจากความกังวลรูสึก
ผิดใหเปนสบายใจยิ่งๆ ขึ้น
๔) สํารวจการกระทําของตนเองอยางละเอียด เมื่อพบวากรรมใดของคุณมีเคาของการ
ยัดเยียดความรูสึกผิดและความเดือดรอนใหคนอื่น ก็อธิษฐานไปเลยวาจะงดเวนกรรม
นั้นๆ อยางเด็ดขาดเสีย หรือถาสํารวจไปแลวไมพบวาชาตินี้คุณทําอะไรเชนนั้นเลย ก็ขอให
ตั้งใจวาจะไมใหเกิดขึ้นเปนอันขาด

๓๘

ตอนที่ ๑๐
• จะแกความตื่นเตนไดอยางไร?
• ผลของการยินดีในบาปของผูอื่นมีแคไหน?

ถาม : ความตื่นเตนจัดเปน จิตประเภทไหน อยางเชนเวลารอจะเขาประชุมกับ
หัวหนา ใจจะเตนเร็วๆ หายใจไมทั่วทอง จะทําใหไมเกิดไดหรือไม?
ตอบ :
ถาวาตามประเภทของจิตก็คือจิตฟุงซาน แตเปนฟุงซานอยางแรงนะครับ ฟุงซานจับไมติด
กระทั่งกายตอบสนองเปนอาการตางๆ เชนหัวใจเตนเปนรัวกลอง หนามืดมองอะไรขางหนาไมถนัด
หายใจตื้นติดขัด เครียดเกร็งไปทั้งตัว ฯลฯ
วิธีงายๆ ที่จะแกความฟุงซานจัดก็คือหาเครื่องกระทบงายๆ ใหกายเกิดความรูสึกชัดๆ ถี่ๆ
เพื่อเอาชนะความถี่ของคลื่นความฟุงจัด ลองอุบายนี้ดูก็แลวกัน
เอามือขางที่ถนัดเกาะอกหลวมๆ ใหปลายนิ้วกลางแตะตรงตําแหนงกระดูกเหนือ
รองอก แลวกระดิกเคาะถี่ๆ โดยแขนและมือไมเกร็ง นับใหได ๒๐ ครั้งแลวหยุดเพื่อลากลม
หายใจลึกๆ สบายๆ ทีหนึ่ง จากนั้นเคาะอีก ๒๐ ครั้งแลวลากลมหายใจสบายๆ อีก ทําสัก
สองสามรอบนาจะรูสึกสงบลงเปนปกติ เพราะจิตไมหลงไปตามพายุความฟุง แตหันกลับมา
รูอยูกับผัสสะอันเปนปจจุบัน
อยางไรก็ตาม อุบายแกตรงนี้เปนการแกที่ปลายเหตุ หากเปนผูอบรมสติใหอยูกับลมหายใจ
เขาออกเปนปกติก็จะไมเครียด ไมฟุงซาน ไมตื่นเตนงายๆ ครับ ลมหายใจที่พวกเราปลอยทิ้งปลอย
ขวางจนเปนนิสัยนี่แหละ เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใหเปนปกติไดดีที่สุด
ถาม : สมมุติวาเรานั่งวางๆ อยู แลวมันรูสึกตื่นเตนขึ้นมาเองเล็กนอย แตรูสึกได ทั้ง
ที่ใจก็ไมไดคิดอะไร มีเหตุปจจัยอะไรไดบาง?
ตอบ :
มีปจจัยไดทั้งภายนอกและภายใน เอาเปนวาพูดเฉพาะปจจัยภายในนะครับ จิตของคุณ
นับวาออนไหวงาย แถมเขาไปเหนี่ยวยึดอารมณกระทบอยางเหนียวแนน แมความคิดหรือความจํา
จางๆ ที่ผุดขึ้นชวนใหหวนประหวัดนึกถึงเหตุการณระทึก จิตก็กระโจนเขาไปจับไมปลอยแลว

๓๙

เวลาเกิดความตื่นเตนขึ้นมาอยางไมมีปมีขลุย ก็ใหทําตามอุบายขางตน แตขอย้ําวานั่นเปน
เพียงการแกที่ปลายเหตุ ถาจะใหเลิกนิสัยทางจิตแบบเดิมๆ ไดถาวร ก็ตองอาศัยเครื่องอยูของสติ
ดีๆ อยางเชนรูไปเรื่อยๆ เลนๆ เทาที่จะทําได วาคุณกําลังหายใจออกหรือหายใจเขา ลมหายใจนั้น
ยาวหรือสั้น ไมถึงกับตองรูใหตอเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง แตขอใหรูจนเกิดความเคยชินขึ้นมาระดับ
หนึ่ง คือพอวางปุบสติไมลองลอยไปไหน แตวกกลับมารูอยูวาลักษณะลมเปนอยางไรเทานั้น แรกๆ
อาจเหมือนฝนและนาเบื่อหนาย แตทําๆ ไปจะรูเองวาของสนุกสุดเหวี่ยงมีอยูกับตัวโดยไมตองลงทุน
ไปซื้อหาจากไหนเลย
ถาม : ผลของการอนุโมทนาบุญหรือการยินดีในบาปของผูอื่นจะเปนอยางไร?
ตอบ :
เอาที่พระพุทธองคตรัสเลาเองนะครับ ครั้งหนึ่งทานเคยเปนลูกชาวประมง เห็นคนทั้งหลาย
ฆาปลาแลวเกิดความโสมนัส คือชื่นชมยินดีในบาปของผูอื่น (เกิดอกุศลจิตประกอบดวยโสมนัส)
ดวยวิบากแหงกรรมนั้นทําใหชาติสุดทายพระองคตองปวดพระเศียรขณะที่เจาศากยะญาติพระองค
ถูกไลลาฆาฟน
อีกเรื่องที่มีมาในพระไตรปฎก พระอนุรุทธเถระไดถามนางเทพธิดาตนหนึ่งซึ่งมีผิวพรรณ
งามยิ่ง รัศมีสองสวางไสวเรืองรองไปทั่วทุกทิศ วาเคยทํากรรมอันใดมา นางตอบวาเมื่อครั้งเปน
มนุษยนั้นไดเปนสหายแหงวิสาขามหาอุบาสิกาผูสรางมหาวิหารถวายสงฆ ซึ่งนางเพียงเห็นมหา
วิหารแลวก็มีจิตเลื่อใสอนุโมทนา และเพียงเพราะการอนุโมทนาดวยจิตบริสุทธิ์แตอยางเดียวเทานั้น
ก็ไดผลคือวิมานอัศจรรยอันเปนที่รักแลว (ขอใหทราบดวยวาผลแหงความดีที่ทําเปนประจํานํานาง
มาเกิดในสวรรค แตเฉพาะวิมานอันงามแปลกนั้นเปนสวนที่ไดจากการอนุโมทนาประการเดียว)
สรุปแคจากสองตัวอยางขางตนนี้คือ การยินดีในบาปและการเลื่อมใสในบุญของผูอื่น
นั้น อาจใหผลใหญหลวงอยางคาดไมถึง สิ่งที่เราเห็นวาเล็กนอย นึกวาเปนเรื่องขี้ปะติ๋ว หรือ
ทึกทักเอาเองวาแคคิดอยูในใจคงไมเปนไร แทที่จริงอาจเปนเรื่องคอขาดบาดตาย และคะเนยากวา
จะใหผลเมื่อใด
คราวนี้ขอยกตัวอยางในสิ่งที่เปนปจจุบันเห็นไดทันตา ในคอลัมนเตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัวซึ่ง
เพิ่งลงในบางกอกฉบับที่ ๒๔๑๘ นี้เอง คงจําไดวาผมขอใหทุกคนทดลองตั้งใจรักษาศีลขอแรก ไม
ประหัตประหารสิ่งมีชีวิตแมยุงสักตัวใหไดหนึ่งวัน กับทั้งขอใหทําจิตอนุโมทนา ปลาบปลื้มยินดีที่จะ
มีผูอานไดตั้งใจรวมกันเปนจํานวนมหาศาล

๔๐

เท า ที่ ฟ ง เสี ย งเล า จากหลายคนคื อ รู สึ ก ถึ ง พลั ง บางอย า งที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ขณะมี จิ ต
เลื่อมใสในการรวมรักษาศีลขอแรกนั้น บางคนเห็นผลทันที เชนเปนภูมิแพจมูกตันอยูก็กลับ
โปรงโลงเปนที่นาอัศจรรย
มาลองใหมอีกทีก็ได หลายคนที่ฟงพุทธพจนแลวเริ่มเห็นคลอยตามวาทาทางบุญกรรมจะมี
จริง กรรมที่ใหวิบากเปนสุข และกรรมที่ใหวิบากเปนทุกข นาจะไมใชเรื่องหลอก ทําจิตเขาไปใน
ความจริงวามีคนจํานวนมากเริ่มซาบซึ้งและศรัทธาในพระพุทธเจา รูทางถูกทางตรง ละทาง
ผิดทางพลาด หากเกิดความปลาบปลื้มยินดีในความจริงนั้น จะเหมือนตาสวางขึ้นมาชั่ว
ขณะหนึ่ง
และหากจดจําความรูสึกตาสวางดังกลาวไว ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตนเองในระยะ
ยาว คือจากที่เคยรูทั้งรู วาเลือกอะไรดวยความเขลา เหมือนมีฝาหมอกหนาทึบมาบดบังปญญา
ตอไปก็จะเหมือนฝาหมอกนั้นเบาบางลง และพรอมจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกตองไดมากขึ้น
การอนุโมทนาบุญก็ดี การชื่นชมบาปก็ดี ลวนแลวแตเปนการเพาะเมล็ดพันธุแหงความดี
ความเลวนั้นๆ ลงในจิตวิญญาณของเรา ฉะนั้นถึงแมไมคํานึงถึงผลอันเปนรางวัลหรือโทษทัณฑ
กระทบตัว ก็ขอใหคํานึงถึงแนวโนมทางนิสัยวาจะตองเปนไปในแบบนั้นๆ ดวย
พูดงายๆ วา ความยินดีในกรรมใดๆ ที่ผูอื่นประกอบขึ้นนั้น ถายกระดับขึ้นเปน
ความติดใจแลวละก็ หวังไดเลยวาไมชาก็เร็วคุณจะตองกอกรรมประการนั้นๆ ดวยตนเอง
อยางแนนอน

๔๑

ตอนที่ ๑๑
• ทําอยางไรจะเปลี่ยนคนใกลตัวใหดีขึ้น?
• ใชคาถาชินบัญชรในการผูกมิตรไดไหม?

ถาม : สามีเปนคนกิเลสหนา ชอบเห็นกงจักรเปนดอกบัว มองไมเห็นคุณและโทษ
ตามจริง เห็นใครทําบุญก็ชอบขัดขวาง อัตตาแรง ชอบขมผูอื่น อยากใหเขากลับใจมาฝกใฝ
ธรรมะอยางเราบาง จะมีอุบายวิธีแกนิสัยบางไหม?
ตอบ :
ผมขออนุ ญาตแปลงคํ าถามใหมใ หเ กิดมุม มองที่ชั ดเจนขึ้น นะครั บ คุณ กําลังถามว า ‘ทํ า
อยางไรจึงจะสามารถเปลี่ยนชีวิตสามีใหเปนตรงขามได?’ เมื่อเห็นโจทยใหชัดเจนเสียอยางนี้ก็จะพอ
รูวาตองลงทุนลงแรงกันประมาณใด
การเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งชีวิต หรืออีกนัยหนึ่งคือการพลิกความรูสึกนึกคิดของใครคนหนึ่งให
เปนตรงขามกับที่ผานมาทั้งหมดนั้น ลองตรองดูนะครับวาจะมีสิ่งใดยากเย็นเทานี้ไดอีก คุณกําลัง
ทําในสิ่งที่ทาทายที่สุด ยากเย็นที่สุดแลว
ลองนึกดูวาชั่วชีวิตเราเปลี่ยนแปลงตัวเองมากี่ครั้ง ชนิดพลิกจากหนามือเปนหลังมือนะครับ
ถาหากวาเคยมีประสบการณเปลี่ยนแปลงชนิดพลิกคว่ําคะมําหงายมากอน ขอใหลองถามตัวเอง
วาคุณตองพบเจอแรงบันดาลใจที่ทรงอิทธิพลเพียงใดจึงสามารถแปรคุณไปไดมากขนาดนั้น
แนนอนวาคงไมใชการชักชวนเลนๆ งายๆ เหมือนใครชวนเราดูทีวีหรือตีปงปองเปนแน
บางคนบอกวาไมตองมีใครชักชวน ก็ชอบธรรมะมาตั้งแตเด็กๆ เพราะที่บานมีบรรยากาศ
ธรรมะธัมโมอยูแลว ถาเปนเชนนั้นก็ขอใหมองวาฐานชีวิตเปนสิ่งสําคัญมาก ถาพอแมเริ่มพูด
เรื่องธรรมะใหลูกๆ ฟงมาตั้งแตเด็กๆ ก็ถือวาลูกๆ นั้นไดรับผลกรรมอันดีที่มีมาแตชาติปาง
กอนแลว แคเกิดมายังไมทันตองขวนขวายใดๆ ธรรมะก็เขาหลอหลอมจิตใจใหกลายเปน
คนดีมีศีลสัตยเสียแลว
ใครมีชีวิตแบบไหน ก็จะรูสึกวาชีวิตแบบนั้นเปนของงาย เห็นตัวเองอยูบนเสนทางที่เคยคุน
เป น อั น ดี แต จ ะรู สึ ก ฝ น หรื อ เกิ ด แรงต า นในทั น ที ที่ ถู ก ตะล อ มให เ ปลี่ ย นเส น ทางเป น อื่ น
โดยเฉพาะอยางยิ่งเสนทางที่ขนานกันราวกับไมมีวันหาจุดตัดจุดขามไดเลย
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หากคุณประสงคจะใหเขาขามมา กอนอื่นตองใชประโยชนจากความเปนคนใกลชิดกับ
เขาใหเต็มที่ นั่นคือทําตัวเปนสะพานเชื่อมทางขนานที่ขามยากนั้นใหกับเขาครับ!
หากคนใกลตัวที่สุดเปนแรงบันดาลใจอยางที่สุด การเปลี่ยนแปลงเปนตรงขามก็มี
สิทธิ์เกิดขึ้นไดจริง
ถาม : ปจจุบันเวลาสวดคาถาชินบัญชร ทําบุญ ทําความดีตางๆ ก็มักอธิษฐานกับ
พระพุทธองคเสมอวาขอใหอานิสงสแหงบุญที่เราทํานี้ ชวยดลบัลดาลใหสามีมีสติตื่นขึ้น
อยาไดมัว หลับใหลเห็นกงจักรเป นดอกบัว ตอไปอีกเลย หากอธิษฐานอยางนี้เ รื่อยๆ ไม
ทราบวาจะพอชวยเขาไดบางหรือไม?
ตอบ :
มักมีการบรรยายสรรพคุณบทสวดมนตตางๆ กันมากครับ โดยเฉพาะในหมูชาวพุทธไทย
เรา สวดกี่จบๆ แลวจะทําใหเกิดผลดีอยางนั้นอยางนี้ บางทีไปไกลถึงขนาดสวดบางบทแลวไมตอง
เกิดไมตองตายอีก อยูเปนสุขคางฟาบนสรวงสวรรคชั่วนิรันดรก็ยังมี
กอนอื่นเราตองทําความเขาใจวาบทสวดมนตคืออะไร จึงจะทราบอานิสงสของการ
สวดอยางถองแท และอาศัยเปนเครื่องชวยไดถูกเรื่องถูกทาง
หากคุณแปลบทสวดตางๆ เปนไทย จะพบวาบทสวดมนตก็คือการทองจําความรูทางศาสนา
บาง บรรยายคุณลักษณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บาง หรือสรรเสริญพระรัตนตรัยบาง สําหรับชินบัญชรนั้น
หากใครเคยอานฉบับแปลเปนไทยจะพบวามีการอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบจําเพาะเจาะจงชื่อของ
พวกทานมาประดิษฐาน ณ ตําแหนงตางๆ ในเรา ซึ่งเปนอุปเทหหนึ่งทางไสยเวทวิทยาคม
ผูประพันธบทสวดตางๆ ไดนั้น ตองมีอัจฉริยภาพเกินมนุษยอยูมาก นั่นคือนอกจากจะรู
เรื่องภาษาอยางแตกฉาน ยังตองมีทักษะในการรอยเรียงใหออกเสียงแลวเกิดความไพเราะคมคาย
โดยเฉพาะชินบัญชรจะเปนตัวอยางหนึ่งของการประดิษฐที่ยิ่งใหญ หากลองสวดเร็วๆ จะรูสึกถึง
ความคมกริบจากกระบวนการเปลงคําโดยรวม คนคิดประดิษฐอะไรอยางนี้ไดตองมีจิตที่แทงทะลุ
ศาสตรหลายๆ ดาน เชนเขาใจเรื่องพลังสัมพันธอันเปนนามธรรม เขาใจสรรคําวิเศษมาประกอบให
เกิดภาวะเขมขลังอุกฤษฎ แมผูทองบนสวดภาวนาไมรูความหมายเลย ก็เหนี่ยวนําใหเกิดกําแพง
ปกปองนาเกรงขาม ตลอดจนเกิดรัศมีเสนหดึงดูดใจไดมากกวาเดิม
ไม น า แปลกใจที่ ผู ส วดชิ น บั ญ ชรจะพบประสบการณ น า อั ศ จรรย ป ระการต า งๆ
นับตั้งแตรูสึกวาตัวเองเขมแข็งและคมคายขึ้น มีอํานาจในตัวสูงขึ้น ชินบัญชรจึงเปนที่รูจัก
และนิยมแพรหลาย โดยเฉพาะในไทยตั้งแตสมเด็จโต พรหมรังสีทานดัดแปลงใหสั้นและ
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ถวาย ร.๔ เปนตนมา (หลายคนเขาใจวาสมเด็จโตเปนผูประพันธ จริงๆ ไมใชนะครับ ชิน
บัญชรเปนของโบราณที่แพรหลายในหลายประเทศ ของเดิมยาวกวานี้มาก)
อยางไรก็ตาม ตบะอํานาจซึ่งเกิดขึ้นงายๆ มักนํามาซึ่งความทะนง ความรูสึกเหนือคนอื่น
ตลอดจนการเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาไปในทางเดียวกับลัทธิที่นิยมมนตกฤตยาอาถรรพณ
คือมองวาพระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลายเปนผูบันดลบันดาลฤทธิ์อํานาจและความปลอดภัย
ทั้งหลายใหเรา ขอเพียงเราสวดวิงวอนรองขอเทานั้น
ตัว อย างในกรณีนี้คื อคุณอาจเชื่ออยู ลึกๆ ว าถ าสวดชินบัญชรแลว จะอธิ ษฐานขอใหเ กิ ด
อํานาจเปลี่ยนแปลงจิตใจของสามีได ขอบอกตรงๆ ครับวามีสวนกระทบสามีไดจริง คือสามี
คุณอาจเกิดความครามเกรง หรือเห็นคุณมีความคมเขมบางประการที่นาเกรงใจ ตลอดจน
ทําใหเขาขนลุกไดในบางครั้งเมื่อคุณปนทานิ่งขรึม
ประเด็นสําคัญคือ ความนาเกรงขามกับเสนหดึงดูดใจไมใชสะพานเชื่อมระหวางทาง
เกาของเขากับทางใหมในธรรมสําหรับเขา และบางทีอาจจะไมใชแมแตสายใยผูกพันอัน
ลึก ซึ้ ง ระหว า งสามี กั บ ภรรยาที่ อ ยู ร ว มกั น กระแสความเมตตาต า งหากที่ เ ป น จุ ด เริ่ ม ต น
ทั้งหมด ทั้งการเชื่อมทางเกากับทางใหม ทั้งการกลอมเกลาจิตใจ และทั้งเปนสัมผัสเย็นละไม
ใหรูสึกถึงเงาสงบใตรมธรรมในชวงเริ่มตนสําหรับเขา
ผมไม ไ ด ยุ ใ ห คุ ณ เลิ ก สวดชิ น บั ญ ชร แต อ ยากให ท ดลองสวดบทอิ ติ ป โ สฯ ซึ่ ง เป น การ
สรรเสริญพระรัตนตรัย จาระไนคุณแหงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆโดยไมหวังผลตอบแทน
ซึ่งโดยธรรมชาตินั้น เมื่อเราสรรเสริญคุณวิเศษอันใด ก็เทากับเรายอมรับกระแสแหงคุณ
วิเศษนั้นๆ เขามาในเราดวยอยูแลว
ภาษาที่รอยเรียงขึ้นเปนบทสวดอิติปโสฯมีความเพราะพริ้งในแบบที่ออนโยน กอใหเกิด
ความแชมชื่นสบายใจ ที่สําคัญคือถอดแบบมาจากพุทธพจนโดยตรง ใครสวดอิติปโสฯทุกค่ําเชาดวย
ใจยินดี หรือตั้งจิตไวในแบบรูทางที่จะสวดดวยโสมนัสตั้งแตตนจนจบไดหลายๆ ครั้ง จะรูสึกถึง
เมตตาที่กอตัวขึ้นเปนทุนใหญ เมื่อรูสึกถึงเมตตาเยือกเย็นแลว ลองอธิษฐานนิ่งๆ อยูในความสุขนั้น
ว า เมื่ อ คุ ณ ปรากฏตั ว ให ส ามี เ ห็ น หรื อ สามี ไ ด ยิ น เสี ย งคุ ณ พู ด ขอให ส ามี จ งได ส ว นแห ง
ความสุขเชนเดียวกับคุณ
หากทําทุกเชาค่ํา ทุกวัน นั่นก็คือการแผเมตตาครบวงจร คือทั้งในขณะลับหลังกันไมเห็นตัว
ทั้งในขณะอยูตอหนาพูดจากัน คุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองกอน แลวจะเห็นผลเปน
ความสงบออนโยนลงในสามีเปนอันดับตอมาอยางแนนอน
การแผเมตตาใหกันเปนพุทธวิธี เปนสิ่งที่ผูคนในยุคพุทธกาลนิยมกระทํากัน และไดผล
สําเร็จเปนมิตรไมตรีไมมีระคายตอกัน เพราะเปนการปรับพื้นฐานทางใจตอกันใหม แลวตอยอดเปน
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พฤติกรรมอันเปนที่รักในการอยูรวมกัน มนุษยมีสัญชาตญาณเอาดีเขาตัว เมื่อใจเขาเห็นชัดวา
ชีวิตแบบใดดีกวา เปนสุขกวา เย็นรื่นกวา ก็ยอมเลือกชีวิตแบบนั้นในที่สุด ไมอาจทนตาน
ได เมื่ อ เขาเลื อ กที่ จ ะเย็ น ตามคุ ณ ก็ แ ปลว า คุ ณ สามารถชั ก นํ า ให เ ขาไปพบพระ หรื อ นํ า
หนังสือธรรมะไปใหเขาอานไดโดยไมพบกระแสตานดังเคย สําคัญคืออยาเพิ่งผลีผลาม รอดู
จังหวะที่เขาเปนทุกขและขอคําปรึกษาเอง ตรงนั้นจะเปนชวงเวลาเหมาะสมที่สุด
นอกจากอาศั ย เครื่ อ งทุ น แรงช ว ยในเบื้ อ งต น ดั ง กล า วแล ว ก็ ค วรมองให เ ห็ น
ความสัมพันธระหวางคุณกับเขาอยางชัดเจนดวย
๑) สํารวจดานดีในตัวคุณที่มีอิทธิพลตอความคิดของเขา เขาไดสวนนิสัยแบบใดในดานดี
ของคุณไวบาง ไมวาจะเปนในดานความคิด คําพูด หรือการกระทํา คูผัวตัวเมียที่อยูรวมกันนานๆ
ตองมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งถายเทถึงกัน ตัวอยางเชนแตเดิมไมชอบใหอาหารสัตว พอเห็นเราใหอาหารสัตว
บอยๆ จนเปนภาพชินตา ก็อาจกลายเปนแนวโนมที่เขาจะชอบใหอาหารสัตวตาม เมื่อพบวาดานดี
ของเราอันใดแปรใจเขาใหโนมเอียงมาใกลเราได ก็ใหเรงเพิ่มคุณงามความดีในดานนั้นๆ
ใหมากขึ้น ดวยเจตนาใหเขาไดสวนดีจากการอยูกับเราไปมากที่สุด
๒) สํารวจดานเสียในตัวคุณที่มีอิทธิพลตอความคิดของเขา เขาไดสวนนิสัยแบบใดในดาน
เสียของคุณไวบาง ไมวาจะเปนในดานความคิด คําพูด หรือการกระทํา เชนคนที่อยูรวมกันมักแสดง
ความหงุดหงิดใสกันงายๆ เมื่อไมไดอยางใจ ไมมีใครเห็นคนอื่นหงุดหงิดแลวอยากคลอยตามหรือ
อยากโอตลอดไป มีแตวาเห็นใครหงุดหงิดใสก็อยากหงุดหงิดตอบ เมื่อพบวาดานเสียของเราอัน
ใดผลักไสเขาหางจากธรรมะ ก็ใหเรงลดนิสัยใจคอในดานนั้นๆ ใหนอยลง ดวยเจตนาใหเขา
งดเวนอกุศลธรรมนั้นๆ ตามเรา
โดยสรุปคือเราอยากใหใครเปนอยางไร ก็จําเปนตองใชตัวเราเองเปนสะพานใหเขา
ขามมาจากฟากเดิมของเขา และวิธีที่จะเปนสะพานไดอยางแทจริง ก็คือเราตองทอดตัวไป
ถึงฝงนั้นแลวอยางมั่นคงเปนการกรุยทางใหกอนครับ

๔๕

ตอนที่ ๑๒
• จิตหมนหมองขณะตายจะไปรายหรือไม?
• จะแกจิตหมนหมองไดอยางไร?

ถาม : เคยไดยินมาวาถามีจิตที่หมนหมองขณะใกลตาย จะทําใหเราไปเกิดในภพที่
ไมดี อยากถามวาลักษณะของจิตกอนตายอยางไรที่เขาขายหมนหมองดังกลาว?
ตอบ :
ไมว า จะใกล ต ายหรื อ ขณะกํา ลั งอยู ดี มี ค วามเปน ปกติ อย า งนี้ จิ ต คนเรา หม นหมองด ว ย
ลักษณะเดียวกันหมดครับ คือไมสามารถนึกถึงสิ่งที่เปนมงคล ไมอาจรูสึกแชมชื่นตื่นตา ตอให
จําไดหรือนึกออกวาทําบุญอันใดไว ก็ไมอาจยังจิตใหเปนสุขได เนื่องจากไมอาจถอนจิตจาก
แรงดึงดูดของบาปอกุศล
เมื่อจิตหมนหมอง ก็ยอมคิดถึงแตเรื่องไมดี นึกถึงแตเรื่องที่คนทําใหเราเจ็บใจ นึกถึงแต
เรื่องที่เราไมประสบความสําเร็จ นึกถึงแตเรื่องที่ไมสมหวังตางๆ นานา หรือกระทั่งยังไมเคยเกิด
เรื่องรายก็อุตสาหจินตนาการไปลวงหนาวาเดี๋ยวตองเกิดแนๆ จนคลายชีวิตทั้งชีวิตชางไมมีสิ่งใด
เปนน้ําดีเอาเสียเลย ตรงนั้นแหละที่จิตอยูในสภาพเหมาะสมกับภพอันเปนทุกข ไมมีความสุข ไมมี
ความเจริญ
สรุ ปคื อเป น เรื่ อ งจริ งครั บ ถา จิ ตหมน หมองขณะใกล ต ายก็ ค งไม แ คล ว ต อ งเจอทุ ค ติ แม
อุตสาหสั่งสมบุญญาบารมี ทําดีใหทานรักษาศีลมาตลอดชีวิต แตพลาดตกมาตายตอนจบ ตายดวย
อารมณเศราหมองแลว แทนที่จะไปดีเสวยสุขดังควร ก็อาจถูกความหมนหมองเขี่ยใหไปอยูรวมกับ
พวกเรรอนในภูมิเปรต แชจมอยูกับความวังเวงเงียบเหงา แตก็ไมถึงกับถูกแผดเผาดวยไฟหรือ
เครื่องทรมานสาหัสนัก และอาจติดอยูกับภพของความเปนเชนนั้นในระยะสั้นๆ
สําหรับพวกบุญเกาดี แตตายขณะจิตเศราหมองนั้น เมื่อใดระลึกถึงกุศลเกาได หรือ
มีญาติที่ผูกพันกันแนนแฟนอุทิศสวนกุศล หรือมีพระที่ชํานาญฌานสมาบัติแผเมตตา ชนิด
ที่มีพลังสะเทือนกระตุนเตือนใหรับรูและอนุโมทนาบุญสําเร็จ พวกนี้มักจะหลุดบวงไปไม
ยากนัก เพราะฐานเดิมมีแรงขับดันพรอมจะสงไปสูสุคติภูมิอยูกอนหนาแลว สําคัญคือใคร
จะมีชองทางสงเสบียงไปใหหรือเปลานะซี นั่นเปนเรื่องขึ้นอยูกับคนที่ยังมีชีวิตบนโลกลวนๆ
พวกบุญพอมีแตจิตเศราสรอยกอนตายนั้น อีกสวนหนึ่งมักไปเปนสหายแหงดิรัจฉานหมูใด
หมูหนึ่ง ซึ่งตองนับวาแยกวาพวกเปรต เพราะพอเกิดเปนสัตวดิรัจฉานเกือบรอยเปอรเซนตจะลืม

๔๖

อดีตแตหนหลังหมด และมีจิตผูกติดอยูกับประสาทหยาบ ใชชีวิตตามสัญชาตญาณและอารมณ หรือ
เหมอลอยไรจุดหมาย วันๆ เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปหาจุดหนึ่งเรื่อยเปอย โดยไมรูจะทําอะไรใหเกิด
ความกาวหนาขึ้นกวาเดิม แมใครอุทิศสวนกุศลมาใหแรงขนาดไหน จิตก็ไมอาจโงหัวขึ้นรับรู (เวน
แตจะมีผูทรงฌานแผเมตตาใหตรงๆ แบบเจาะจง จิตก็อาจแปรสภาพเปนกุศล สามารถคิดอานคลาย
คนขึ้ นมาได ชั่ ว ขณะหนึ่ ง แต ไ ม ถึ ง ขนาดเลื่ อ นชั้ น เลื่ อนภู มิใ หมั นได เพราะมี เปลื อกหนาๆ ของ
อัตภาพสัตวหอหุมจิตวิญญาณอยู)
หากไมมีบุญหนุนเอาเสียเลย คือเปนผูท่ีตระหนี่ถี่เหนียว เปนผูมีศีลขาดทะลุเปนรูใหญเกิน
ปะชุน แถมกอนตายนึกอะไรไมออก ไดแตกลอกหนาไปมา จมปลักอยูกับเรื่องอัปมงคลอันเจือดวย
ราคะ โทสะ โมหะแบบถอนตัวไมขึ้น อยางนี้ก็เสร็จเลยครับ มีสิทธิ์เจอวิบากชั่วทั้งหลายเรียงคิวขอ
บอมบยาวเหยียด ชําระหนี้บาปจากขุมหนึ่งก็อาจตองระเห็จไปรองจากๆ ตอที่อีกขุมหนึ่ง หรืออาจ
ตกอยูในความทุกขตรม ความหิวโหยไสกิ่วทรมาน ความคลุมคลั่งแบบเดียวกับชางตกมัน (แยกวา
ชางตกมันตรงที่ตองอยูในอาการตกมันนานแสนนานเหมือนไมมีวันสิ้นสุด เพราะหนาที่หนึ่งของนรก
คือใหผลเปนทุกขยืดเยื้อยาวนาน)
ถาม : ความหมนหมองเกิดจากอะไรไดบาง? ทุกวันนี้ถือวาอยูในกรอบของความ
เปนคนดี คบเพื่อนดี ไมคิดทํารายใคร ไมเที่ยวเสียหาย ทําทานบางตามโอกาส แตกลับคิด
มาก เครียดเกง ขี้วิตกกังวลงายๆ คลายไมตองมีตนสายปลายเหตุ อยางนี้จะถือวาจิตกําลัง
สะสมความหมนหมองทีละเล็กทีละนอยจนถึงขั้นรายแรงในที่สุดหรือไม?
ตอบ :
คําตอบงายๆ เลยครับ สําหรับบางคน ความหมนหมองเกิดจากความเคยชินที่จะหมนหมอง
หรือยอมตนใหกับความหมนหมองจนเคยตัว เรื่องไมนาคิดก็เก็บมาคิด เรื่องไมนาวิตกก็เก็บมาวิตก
หากเขาขายดังวานี้ ก็ขอใหคุณทราบเถิดวาโรคชางวิตกมีตนสายปลายเหตุ การยินยอม
ตกเปนเบี้ยลางของความวิตกโดยไมหาทางทําอะไรใหดีขึ้นนั่นเองคือตนเหตุ เหมือนเราตก
ลงไปในหนองน้ําที่เนาเหม็นและชื้นแฉะนารังเกียจ แลวตั้งคําถามกับตนเองวาเหตุใดเนื้อ
ตัวเราจึงไมแหงเสียที เหตุใดกลิ่นเหม็นเนาจึงยังติดผิวกายเราอยางนาอึดอัดระอา นี่ก็เปน
เพราะเราไมหาทางยกตัวขึ้นจากหนองน้ํานั่นเอง
หนองน้ําที่วานี้มีพิษดวยนะครับ เหมือนทําใหสมองเราฝอลงได หดหูทอแท และเชื่ออยูลึกๆ
วาจะไมมีวันขึ้นจากหนองน้ําได นับวาแปลกแตจริง ยิ่งนานวันก็จะยิ่งซานไปตามเนื้อตัว สะสมไวที่
จุดตางๆ คลายไขมันมีพิษ ทําใหผิดปกติไปตางๆ นานา บางวันหงุดหงิดงาย แตบางวันก็คลายเกิด
อาการทอดอาลัยตายอยาก เปนตน

๔๗

สวนที่วาอาจพัฒนาถึงขั้นรายแรงหรือไมก็ขอใหตรองดู ถาคุณมีชีวิตที่ปราศจากความสุข
อะไรมันจะเลวรายไปไดมากกวานั้นอีก? ชีวิตที่ขาดความสุขนั้น แมเคยเปนดอกไมก็ตองเปรียบ
กับดอกไมที่ขาดน้ํา ดอกไมจะดูเปนดอกไมอยูหรือหากเหี่ยวเฉา? การปราศจากสุขทั้งที่ไมมีเหตุ
ใหทุกขอยางชัดเจนนั้น แสดงถึงวิธีคิดที่ผิดพลาด เรียกวาเหตุแหงทุกขก็คือวิธีคิดนั่นเอง
ในระหวางใชชีวิตอันเปนปกติ หากยังตัดสินใจเลือกที่จะเปนสุขไมได แลวขณะใกลขาดใจ
ตายจะมีความแนนอนอันใดเปนหลักประกันที่นาไวใจเลา?
ไมมีสิ่งใดเปนศัตรูผูใหโทษกับเราไดเทาการตั้งจิตไวผิดพลาดอีกแลว
ถาม : จะทราบได อ ย า งไรว า จิ ต เราหม น หมองอยู ใ นระดั บ ตกต่ํ า ร า ยแรงยากจะ
เยียวยาหรือไม? จะใชเกณฑใดเปนหลักวัดวาแตละวันดีขึ้นหรือแยลง? และดีขึ้นแคไหนจึง
แนใจไดวาจะไปถือกําเนิดในสุคติภูมิ?
ตอบ :
เมื่อหงุดหงิดในเรื่องเล็กๆ นอยๆ ถามตัวเองวารูตัวไดเร็วแคไหน
๑) ไมทันแสดงอากัปกิริยาออกมา พอเริ่มมีความรําคาญกรุนขึ้นจะทราบชัด แลวความ
หงุดหงิดก็จางลง เปลี่ยนเปนปลอดโปรงไดงายๆ หรืออยางนอยก็หันไปสนใจสิ่งที่ควรทําเฉพาะหนา
โดยปราศจากความเก็บกด
๒) แสดงอากัปกิริยาหงุดหงิดใหเปนที่ปรากฏ แตก็ระงับลงไดในเวลาตอมา โดยปราศจาก
ความรูสึกทึบแนนหรือเก็บกด
๓) แสดงอากัปกิริยาหงุดหงิดใหเปนที่ปรากฏ และไมแนวาจะระงับได ไมแนวาจะปลอด
โปรงหรือเก็บกดในเวลาตอมา
๔) แสดงอากัปกิริยาหงุดหงิดใหเปนที่ปรากฏ ระงับไมไดเลย และรูสึกเก็บกดอยูตลอด
ทั้งหมดที่กลาวนี้ คือขีดความสามารถในการปลอยวางสิ่งที่ไมใชสาระนั่นเอง หากจิต
เราถูกอบรมจนกระทั่งอยูในสภาพไมยึดมั่นถือมั่นสิ่งไรสาระไดเมื่อไหร เมื่อนั้นใจของเราจะเขาขาย
ขอแรก แตถาไมอบรมจิตเสียบางเลย ก็มักตกไปอยูในขายขอสุดทาย แตละขอถือเปนขีดระดับ
ความนาจะเปนวาจิตมีทางไปอันดีหรือรายในตัวเอง
ผูมีความปลอดโปรงไมยึดมั่นถือมั่นไดเสมอๆ จะอุนใจกับตนเองวาเราเปนผูไมมี
ความเศราหมองครอบงําโดยงาย แตผูมีความอึดอัดยึดมั่นถือมั่นปลอยวางยาก อาจตอง
กังวลวาเราจะเปนผูมีความเศราหมองในขณะแหงมรณกาลหรือไม

๔๘

การสังเกตตนเองดวยหลักวัดคราวๆ ทั้ง ๔ ขอขางตนวันตอวัน จะชวยใหเราทราบดวย
ตนเองวาดีขึ้นหรือแยลง และในระยะยาวภาพรวมจะปรากฏตอสํานึกหลักของตนเอง เราเปนผูบอก
ตนเองไดวาชีวิตมีความสุขขึ้น เราเปนผูบอกตนเองไดวาบัดนี้ลดละนิสัยหวงทุกขแบบเดิมๆ ลงแลว
เปนตน
ถาม : จะมีวิธีแกไขความหมนหมองไดอยางไร? ขอคําแนะนําแบบเปนขั้นๆ ที่
สามารถเริ่มตั้งตนปฏิบัติตามไดเลย
ตอบ :
๑) กระซิบบอกตนเองไวเสมอๆ วา ‘อยาคิดมาก’ นี่เรียกวาเปนการปอนโปรแกรมใหกับจิต
ตนเองในระดับ สํานึก เมื่อทองบอยเขาจนใจยิ นยอมตามโปรแกรม อาการไมคิดมากก็จะคอยๆ
ปรากฏชัดขึ้นมาเอง
๒) หมั่นสังเกตใจตัวเอง หมั่นตั้งคําถามกับใจตัวเอง หมั่นจับผิดใจตัวเอง วาขณะหนึ่งๆ
กําลังคิดมากใหเปลาประโยชนหรือคิดนอยอยางไดประโยชน เราจะพบวาแคการปฏิบัติตนอยาง
งายๆ ตรงไปตรงมาเทานี้ จะทําใหเปนคนเลิกเพงโทษคนอื่น มีความหงุดหงิดนอยลงอยางรวดเร็ว
เหลือเชื่อ
๓) เมื่อหงุดหงิด วิตกเกินกวาเหตุ หรือหดหูเศราหมอง อยาพยายามเรงเอาตัวเองออกมา
จากภาวะนั้นๆ ทันทีทันใดตามใจนึก แตใหตระหนักวานั่นเปนภาคมืดของจิต เมื่อใดมีแสงสวางสาด
เขามา ความมืดก็จะหายไปเอง ความสวางนั้นอาจหมายถึงการไมยอมจมอยูกับทุกข แตหันไปเดิน
เลนในสวน หันไปอานหนังสือธรรมะ หันไปสวดมนตบอยๆ หรือหันไปปฏิบัติภารกิจของคุณดวย
ความรูสึกวาถาทําใหเสร็จ ถาทําใหดี จิตใจเราจะปลอดโปรงขึ้นกวาเดิม ดวยการประพฤติตนเชนนี้
กําหนดใจไวอยางนี้ ในที่สุดจิตจะฉลาดเลือกทําแตเหตุใหเกิดความสวาง และรังเกียจเหตุให
เกิดความมืดอยางถาวร
ลองเถอะครับ ความเปนมนุษยนั้นเหมือนมีดที่คมกวาเราคิด เอาไปเฉาะดินเลนจน
ทื่อก็ได หรือเอาไปฟนฝาอุปสรรคในตัวเองก็ได และในเวลาที่ไมเนิ่นชาดวย
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ตอนที่ ๑๓
จะแกคําสาปและคุณไสยไดอยางไร?
ถาม : จะแกคําสาปและคุณไสยไดอยางไรครับ?
ตอบ :
ก็นาแปลก ถึงยุคที่มีอินเตอรเน็ตใชกันแลว นับวันกลับมีปญหาเทือกนี้เพิ่มมากขึ้นทุกที นี่วา
ตามที่รับรูและมีเสียงขอความชวยเหลือมานะครับ คงเห็นผมเหมือนหมอผีเขาไปทุกวัน ก็ดีแลว
กอนอื่นขอบอกวาผมเปนแคนักเขียนธรรมดาๆ เพียงแตพอทราบหลักการทางพุทธอยูบาง คงไดแต
แบงปนความรูกันตามมีตามเกิดเทานั้น
ความจริงผมไมสนใจเรื่องพรรคนี้ รวมทั้งไมอยากใหใครสนใจดวย แตยิ่งวันก็ยิ่งไดยินไดฟง
หรือพบคนโดนวิชาอาคมเลนงานบอยขึ้น เอาละในเมื่อไถถามมาก็อยากเผยแพรทางแกไปกวางๆ
หวังวาคงชวยกลับรายใหกลายเปนดีกันไดบาง
คุ ณ ไสยเป น ของมื ด เพราะโดยมากมัก มากั บ ความเจ็ บ ใจเป นอั นดั บ หนึ่ ง มากั บ
ความรอนวิชาอยากลองของเปนอันดับสอง และอันดับรั้งทายแตรายไมแพสองอันดับแรก
คือมากับความโลภทางเพศอยากครอบครองหญิงชายที่ตนปรารถนา ความโลภโมโทสัน
เหลานี้เปนฝกฝายความมืดบอดที่ผลักไสใหลงต่ําทั้งนั้น
ถาไมโดนกับตัวหรือไมเห็นกับตา ก็ยากที่คนสวนใหญจะเชื่อวาคุณไสยมีจริง และหลายครั้ง
คนมักโดนดีก็เพราะแทนที่จะเก็บความไมเชื่อไวกับตัวเงียบๆ ก็ไปดูถูกดูหมิ่นทาทายกันนั่นเอง
ความจริงการสงคุณไสยไปทํารายคนอื่นไมใชเรื่องลี้ลับเกินสัมผัส ทํานองเดียวกับคําสาปแชง แมคน
โดนแชงจะไมประสบความวิบัติตามคํา แตถาหากไดยินกับหูก็จะรูสึกถึงแรงกระทําอันเปนดานมืด
บางอยาง อาจมีความหนักเหมือนโดนคอนทุบ หรืออาจติดพันไมสบายใจคลายโดนครอบดวยตา
ขายไรตนที่มืดทึบ เปนตน
หากเป น พ อ แม ที่ เ ผลอตั ว สาปแช ง ลู ก ด ว ยความโกรธแค น ผลร า ยบางอย า งมั ก ปรากฏ
คอนขางทันตา เนื่องจากธรรมชาติความเปนพอแมนั้นมีลักษณะ ‘เหนือเกลา’ ตอลูกอยู ถอยคําจาก
ปากหากมาในรูปการอวยพรก็นับเปนมงคลอันประเสริฐ แตหากมาในรูปคําสาปแชงก็กลายเปนมหา
อัปมงคลจนยากจะหาอะไรเปรียบ นึกดูงายๆ ถาพอแมดาลูกเสียๆ หายๆ เชน ‘อีกะหรี่’ เสียงจะติด
หูย่ิงกวาคนอื่นดากี่รอยเทา และจะสรางความโนมเอียงใหลูกอยากประชดดวยการไปเปนเชนนั้น
จริงๆ ไดสักขนาดไหน
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คนที่ ช อบสาปแช ง ผู อื่ น เป น นิ ต ย โดยเฉพาะที่ รู สึ ก ว า สาปแล ว คนโดนมี อั น เป น ไปตาม
ประกาศิตตน มักจะหลงลําพองทะนง เขาใจวาตนเเปนผูวิเศษ ความจริงไมไดวิเศษวิโสอะไรเลย
เปนบุญเกาบางอยาง เชนเคยรักษาสัตย รักษาคําพูด ทําทุกอยางสําเร็จครบตามสัญญาทางวาจา
เสมอ หรือฝกเปลงเสียงชัดถอยชัดคําดวยจิตที่หนักแนนคมคาย ก็กอใหเกิดฤทธิ์ทางวาจา เปนผูมี
วาจาสิทธิ์แบบออนๆ กันไดแลว
สําคัญคือเมื่อรูตัววามีวาจาสิทธิ์แลวเผลอใชไปในทางสาปแชงเมื่อใด เงามืดแหง
บาปอกุศลอยางใหญก็เกิดขึ้นหอหุมจิตทันที สิ่งที่จะรูสึกดวยตนเองเปนอันดับแรกคือจิตใจ
ที่กาวราว เหี้ยมเกรียม และคิดอานในทางมุงรายทําลายลาง อันดับตอมาคือการมีกระแส
ลบ กอแนวโนมใหเกิดเหตุรายหรือเรื่องราวนารอนใจไมหยุดหยอน
คุณไสยก็มาในทํานองเดียวกับคําสาป ความตางที่ชัดเจนคือคําสาปนั้นมาเดี่ยวได ไมตองมี
ครู ไมตองมีพิธีครอบครู สวนไสยศาสตรจะมาเปนหมู เปนพรรคเปนพวก วิชาจะเกิดผลตองมีความ
ศรัทธาในครู หรือเคยสัมผัสพลังจากครูจนเชื่อมั่นและรูสึกถึงความเปนของจริงเสียกอน จึงจะประสบ
ความสําเร็จได นอยคนจะเกิดฤทธิ์ไดเองโดยไมตองพึ่งครูชวยประสิทธิ์ประสาท
สรุปคือทั้งคําสาปและคุณไสยเปนพลังชนิดหนึ่ง อยูฝายมืด ไมไดนาพิศวงไปกวาการแอบ
เปาลูกดอกอาบยาพิษใสคนอื่น คําถามนาแปลกใจจึงไมใชคุณไสยมีหรือไมมีจริง แตประหลาดตรงที่
ทุกคนทราบดีวาใครริเลนเขาแลวสุดทายตองลงเอยดวยการมีอันเปนไปในทางราย ทํานองเดียวกับ
คนเลนพิษยอมพลาดโดนพิษเขาสักวัน ก็ยังมีแกใจศึกษาร่ําเรียนสืบทอดวิชามืดพรรคนี้ไมจบไมสิ้น
มาดูวาคนโดนคุณไสยที่พบกันบอยๆ มีสภาพเปนอยางไร โดยมากถาเปนแบบออนๆ จะ
รูสึกเหมือนมีเงามืดติดตามตัว และเงามืดนั้นบีบคั้นใหคิดเรื่องชั่วรายที่ตลอดมาไมเคยคิดมากอน
เชนถากําลังถือมีดอยูแลวใครเดินผานก็อาจอยากแทงขึ้นมากะทันหัน หรือไมก็มีอาการจิตหลอน ได
ยินเสียงกระซิบเรียกตัวจากสวรรค ขอใหฆาตัวตายจะไดไปชวยเหลือกิจของเทพ เปนตน พวกที่
‘โดนดี’ แบบออนๆ นี้จะยังสามารถรูสึกวานั่นเปนความคิดแปลกปลอม ยังหามตัวเองไมใหทําตาม
เสียงกระซิบหรือกระแสกดดันไดอยู พูดงายๆ ยังเปนตัวของตัวเองมากพอ แตก็ไมอาจแนใจไดวาจะ
เปนตัวของตัวเองตลอดไป อาจพลาดขึ้นมาไดในวันใดวันหนึ่ง จึงรูสึกกลัดกลุมจนแทบประสาทกิน
อยางระดับกลางคือประเภทรูสึกถึงลมเพลมพัด คลายมีลมแปลกๆ ที่ตางจากสายลมสบาย
ตามธรรมดาทั่วไปอัดเขามาเปนระลอก โดนทีก็เหมือนมีความแนนอก แนนทอง อึดอัดทั้งเนื้อทั้ง
ตัวอยางหนัก หรือคลื่นไสอยากอาเจียน พวกที่โดนอยางนี้จะคุมดีคุมราย บางทีหัวเราะออกมาอยาง
บาคลั่งอยางไรสาเหตุ หรือหาเรื่องทะเลาะกับคนใกลตัวอยางไมมีเหตุผล ในทางตรงขามถาโดน
เสนหยาแฝดก็จะเกิดราคะกลา ถวิลหาใครบางคนทั้งที่เคยเกลียดชังอยางแรง เปนตน
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ระดับรายแรงที่สุดคือจะหมดความเปนตัวของตัวเองอยางสิ้นเชิง ทํานองเดียวกับผีเขา คลุม
คลั่งเกือบตลอดเวลา หรือเจอพวกอาคมแกกลาเสกของเขารางจนไดรับความเจ็บปวดทรมานอยาง
ตอเนื่อง พูดงายๆ วาอาการสาหัส ตองอาศัยความชวยเหลือจากผูอื่นอยางเดียว พูดจากันไมรูเรื่อง
แลว
อยางไรก็ตาม ระดับออนกับระดับกลางอาจเกิดขึ้นจากการโดนวิบากบีบใหเกิดจิตหลอน
เชนถาเคยยั่วใหผูชายหลงและหลอกใชใครตอใครมามาก ถึงเวลาวิบากใหผลก็อาจไปหลงรักคนเลว
ไรอนาคตไดอยางเหลือเชื่อ หรืออยางในโรงฆาสัตวที่ตองตัดชีวิตกันดวยวิธีใชคอนทุบหัวทั้งเปน ก็
อาจสงผลใหปวดศีรษะรุนแรง เกิดภาพหลอนตางๆ หรือออกอาการคลายหมูกําลังจะตาย ชวนให
คนใกลชิดนึกวาผีเขาได เรื่องพวกนี้แยกแยะยากสําหรับคนทั่วไป
แตขอใหทราบเถิดวา ผลของบาปอกุศลบางอยางอาจบีบจิตใหเกิดอุปาทานหลอน
เลวรายตางๆ ไดเทียบเทาหรือยิ่งกวาโดนคุณไสย ฉะนั้นสิ่งที่นาระวังยิ่งกวาคุณไสยก็คือ
ความคิดอันเปนบาปอกุศลของเราเอง เพราะคุณไสยนั้นบางทีจะแกงายกวาวิบากชั่วทาง
ความคิดเสียอีก!
กรณีของพวกที่เจอพวกโดนคุณไสยของจริง ชนิดหมดสภาพ ไมอาจควบคุมตนเองไดนั้น
บางทีอาจมีอะไรแปลกๆ ปรากฏใหสัมผัสอยางเปนรูปธรรมได เชนมีกลิ่นมันเนยหรือกลิ่นเหม็นเนา
ระเหยออกมา อันนี้มักเปนไปตามรูปแบบพิธีกรรมที่ใชเลนงานกัน ไสยดํามักอาศัยอุปกรณจําพวก
ของต่ําๆ ของสกปรกลามกเปนหลักอยูแลว
การแกไสยดํามีอยูหลายวิธี โดยมากถาเปนพื้นบานทั่วไปก็มักไปพึ่งพาไสยขาวซึ่งเปนวิชา
ที่มีเจตนาเปนตรงขามกัน แตก็ตองอาศัยหลักประกอบพิธีกรรม และเปนของมีครูคลายคลึงกับไสย
ดํา
ถาอยากสบายใจ อาศัยหลักการแบบพุทธที่ไมอิงไสยศาสตรใดๆ ทั้งขาวและดํา คือมีความ
ปลอดโปรงโลงใสไรสี ไมของแวะกับขอบเขตสนธยาใดๆ ก็พึงยึดหลักของพระพุทธเจาคือโตตอบ
การทํารายดวยการทําดี เชนถาโดนใครสาปเแชงตอหนาก็อยาโกรธเกรี้ยวหรือสวนกลับดวย
การแชงคืน แตใหตั้งสติพิจารณาวาคนแชงกําลังโดนไสยดําจากธรรมชาติเลนงาน เปนคน
นาสงสาร เราควรเปนฝายใจเย็นเพื่อชวยเหลือทั้งเขาและเราเอง ไมพินาศไปในเงามืดแหง
บาปอกุศลพรอมกันทั้งคู
เมื่อ ‘คิดเปนเมตตา’ ไดในระหวางการปะทะกับไอรอนของความโกรธเกลียด จะมีความรูสึก
หนึ่งผุดขึ้นอยางเปนธรรมชาติ นั่นคือความสุข ความมีปติดื่มด่ํา หรือความเยือกเย็นทางใจอันลึกซึ้ง
ในความสุ ข ความเยื อ กเย็ น อั น เป น สมบั ติ ส ว นตั ว ที่ ไ ด ม าฟรี ๆ นั้ น หากคิ ด เจื อ จาน นึ ก
ปรารถนาใหคูปฏิปกษผูสาปแชงเราไดสวนแหงความสุขความเยือกเย็นจากเราแลว คําสาป
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ของเขาจะไมมีผลในทางลบกับเราแตอยางใดเลย นอกจากนั้นถากระแสความเย็นของเราเปน
จริงเปนจังจนสัมผัสไดชัดพอ เขาก็อาจรูสึกคลอยตามและสงบลงกวาเดิม หรืออาจกระทั่งขอโทษขอ
โพยเราดวยซ้ํา
เชนเดียวกับการปองกันตัวจากคําสาป เราสามารถถอนคุณไสยดวยหลักเดียวกัน คุณไสย
มาจากจิตที่มืด ก็แกกันดวยเมตตาอันรินมาจากจิตที่สวาง เมื่อแสงสวางมา ความมืดก็สลายไปเอง
ปญหาคือความมืดแบบไสยดํานั้นมาในรูปฝาหมอกหนาทึบ ทําอยางไรเราจึงจะสรางแสง
สวางใหแรงพอจะสลายหมอกนั้นได?
คําตอบคือ ใหอัญเชิญมงคลสูงสุดมาไวในตัว อาศัยใจที่มีศรัทธาในพระพุทธคุณ
นําหนา ใจอันเปยมศรัทธานั้นเองเปรียบเสมือนหนาตางที่เปดอารับแสงสวาง การสวดอิติป
โสฯเพื่อสรรเสริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณเปนอุบายลัดๆ เพื่อกอศรัทธาขึ้นในใจ ขอให
จําไววาทันทีที่เรากลาวสรรเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด เทากับเปนการอัญเชิญกระแสสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นั้นมาคุมเกลาแลวโดยอัตโนมัติ
คุณวิเศษของพระรัตนตรัยในบทสวดอิติปโสฯนั้น ไมใชใครประพันธขึ้นโดยเฉพาะ แตเปน
การถอดแบบจากพุทธพจนโดยตรง เมื่อใดอางอิงพุทธพจน เมื่อนั้นคุณกําลังอางความจริงอันเปน
สัจจะ การอางสัจจะความจริงอันเปนมงคลสูงสุดยอมบังเกิดผลไพบูลยสูงสุดไปดวย สิ่งที่ทุกคน
ประจั ก ษ ต รงกั น เมื่ อ สวดหลายๆ จบ คื อ ความรู สึ ก สว า ง อบอุ น ใจ และเหมื อ นมี ค วาม
ศักดิ์สิทธิ์บังเกิดขึ้นรอบตัว แมคนไมทราบคําแปลเลยก็จะเกิดประสบการณเดียวกัน แตถาทราบ
คําแปลดวยก็จะยิ่งบังเกิดความเลื่อมใสและมีความแนวแนยิ่งๆ ขึ้น
ขอใหทดลองดูเถิดครับ จะเห็นผลทันตาทันใจ หากสวดอิติปโสฯ ดวยความเลื่อมใสสัก
สองสามรอบกระทั่งเกิดความอบอุนและสวางในภายในแลว ก็ขอใหนอมนึกวาความอบอุน
สวางใจนี้จงไดแกผูทํารายเรา ผูสาปแชงเรา หรือผูกระทําคุณไสยใสเรา
ตรงนี้สําคัญ เปนขั้นตอนของการแผเมตตาโดยตรง เสนียดหรือเงามืดทั้งหลายจะหายไป
อยางแนนอนชนิดฉับพลันทันที เห็นกันจะจะ ไมตองเดินทางไปรดน้ํามนตหรือหาหมอไสยขาวใดๆ
ทั้งสิ้น เพราะการมีกระแสพระรัตนตรัยอยูติดตัวนั้น ประเสริฐและใหผลคุมครองเหนือกวา
การทําพิธีปดเปาใดๆ ในโลกอยูแลว
หากสวดช ว งเชา แล ว ยั งไม ห ายขาด เหมื อ นมี อะไรมื ดๆ หรื อกระแสหยาบๆ น าระคาย
ติดตามอยูอีก ก็ใหสวดอีก ๓ รอบในชวงบาย สวดอีก ๓ รอบในชวงเย็น ถาเปนหนักก็สวดไปเรื่อยๆ
เปนชั่วโมงๆ จนจิตเกิดความเลื่อมใสตั้งมั่น จะไมมีเงามืดใดๆ ครอบงําไดเลย และชีวิตจะมีแตความ
สุกสวางเจริญรุงเรืองดวย ไมจําเปนตองสวดบทอื่นใดเสริมเติมอีกก็จะเห็นความจริงนี้ถนัด
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ในกรณีที่ผูถูกคุณไสยขาดสติ ไมอาจรับฟงคําชี้แนะ ไมอาจชวยเหลือตนเองดวยการสวด
มนต ภ าวนา ให ห าผู มี ศี ล สะอาดมาคนหนึ่ ง ยิ่ ง ถ า รั ก ษาวาจาเป น สั ต ย ม าตลอดได ยิ่ ง ดี โดยไม
จําเปนตองรูอุปเทหหรือเคล็ดลางพิธีกรรมใดๆ มากอน
ผูรักษาศีลไดสะอาดยอมมีหนังสือธรรมะประจําใจอยางนอยเลมหนึ่ง ที่เคยอานแลวกระจาง
แจง เกิดศรัทธาปสาทะในหนังสือเลมนั้นอยางแรงกลา จิตของเขายอมเห็นเหมือนหนังสือธรรมะ
ดังกลาวมีรัศมีสวางเรืองในตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อนํามาคีบไวดวยงามมือขณะพนมสวดอิติป
โสฯ ๓ จบ ใจจะสัมผัสถึงความอบอุนจากหนังสือไดมากเปนพิเศษ แมหลับตาก็จะรูสึกเหมือนบังเกิด
แสงโอภาสฉายจากหนังสือแรงกลาราวกับเปนอุปาทาน
ขอใหมีความเลื่อมใสในรัศมีศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นและรับรูดวยใจนั้น และแผเมตตาผานธาตุลม
จากปาก โดยนําหนังสือธรรมะไปวางลอยอยูเหนือกระหมอมของผูถูกคุณไสย ปดตาเปาปากผาน
หนังสือ ถาจิตกําลังใสเบาตั้งมั่น จะเห็นเหมือนลมปากเปนลําสวางผานทะลุหนังสือไปถึงกระหมอม
ของผูถูกคุณไสยได และเขาจะมีความรับรูเสมือนมีลมใหญมาปะทะใหสดชื่นขึ้น
หากใครเปาจนชํานาญและเกิดความมั่นใจ จะเห็นวาสามารถชวยคนที่อยูทางไกล
ไดโดยไมตองเดินทางไปถึงตัวดวยซ้ํา
เปาสองสามครั้งนาจะเห็นผลชัด ถายังไมเกิดผลก็ใหสันนิษฐานวานั่นไมใชเรื่องของการถูก
คุณไสย หรือสันนิษฐานวาผูเปาไมมีกําลังใจแนวแนเพียงพอ เลื่อมใสไมพอ หรือศีลสัตยไมหนักแนน
พอ
ทายที่สุดอยากใหทําความเขาใจดีๆ คือไสยศาสตรไมใชวิชาของพุทธ คริสต หรือ
อิ ส ลาม สาวกผู สื บทอดที่ แ ท จริ ง ของศาสนาต างๆ จะรู ดีว า คั ม ภีร ข องตนตํ า หนิ ติ เ ตี ย น
ศาสตรมืดอันเปนโทษดวยกันทั้งสิ้น แตคัมภีรของศาสนาตางๆ ก็ใหทางแกมาดวย ไมได
เห็นเปนเรื่องเหลวไหลหรือควรเหมาเปนอุปาทานลวนๆ
บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย
๑. พุทธคุณ
อิติปโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะ
โร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ
๒. ธรรมคุณ
สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปสสิโก โอปะนะยิโก ปจจัตตังเวทิตัพ
โพ วิญูหิติ
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๓. สังฆคุณ
สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิ
ปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุ
คานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะ
ลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
คําแปล
พุทธคุณ แมเพราะอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจานั้น เปนพระอรหันตผูบริสุทธิ์เปนผูควร
แนะนําสั่งสอนผูอื่น ควรไดรับความเคารพบูชา เปนผูตรัสรูชอบเอง เปนผูถึงพรอมดวยวิชาและ
ความประพฤติ เปนผูเสด็จไปดีแลว เปนผูรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ฝกได ไมมีใครยิ่งไปกวา เปน
ศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูตื่นและเบิกบานแลว และเปนผูจําแนกแจกธรรม
ธรรมคุณ พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว อันผูปฏิบัติจะพึงเห็นชัดดวยตนเอง
ไมขึ้นอยูกับกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน
สังฆคุณ พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดี เปนผูปฏิบัติตรง เปนผูปฏิบัติ
ถูกทาง เปนผูปฏิบัติสมควร เปนผูควรแกของคํานับ เปนผูควรแกการตอนรับ เปนผูควรแกของ
ทําบุญ เปนผูควรแกการทําอัญชลีกราบไหว เปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก
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บทสงทาย
เสบียงที่เตรียมงายที่สุด
ดังที่ผมไดยกพระพุทธพจนมานําตั้งแตในสวนของคํานํา วาเสบียงเดียวที่คนเรานําติดตัวไป
โลกหนาไดคือกรรมดี ทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากนั้นตองทิ้งไวในโลกนี้ทั้งหมด
อาจมี ค นตั้ ง ข อ สั ง เกตแถมท า ยอี ก ด ว ยว า ในเมื่ อ เกิ ด ใหม ก็ ลื ม หมด เพราะฉะนั้ น ก็ ไ ม
จําเปนตองใสใจอะไรอื่น โกยบุญโกยกุศลเขาตัวใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากไดก็พอ อันนี้มีสวนถูก
แตคําถามคือบุญแบบไหน กุศลแบบใดเลา ที่มีคานาเก็บเกี่ยวสูงสุด?
เพื่อใหคําถามมีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น ผมขอแจกแจงคุณสมบัติของ ‘ความเปนที่สุด’
เปนขอๆ ดังนี้
๑) เปนการลงทุนนอยที่สุด หรืออีกนัยหนึ่งคือเปนเสบียงที่ตระเตรียมไดงายที่สุด
๒) เปนเครื่องประกันความปลอดภัยตลอดเสนทางเวียนวายตายเกิดไดสูงสุด
๓) เปนสัญญาณนํารองใหเลือกเสนทางกรรมอันไปดีที่สุด
๔) เปนกรรมดีที่ใหผลพิสูจนชัดตั้งแตชาติปจจุบันอยางรวดเร็วสูงสุด
๕) เปนหัวขบวนชักลากกรรมดีอื่นๆ ใหตามมาไมสิ้นสุด
คุณๆ หลายคนคงอดสงสัยไมไดวาลงทุนนอยแตกําไรมากขนาดนั้นมีอยูจริงๆ หรือ? มี
จริงๆ สิครับ มิฉะนั้นบทสงทายของ ‘เตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัว’ จะเปนชื่อที่เห็นไดอยางไร
เรื่องงายๆ แตไดผลดีที่คนมองขามมีอยูมากมาย ทํานองเดียวกับการบริหารรางกายอยาง
ถูกตองเพียงสองสามทา ก็อาจทําใหระบบหมุนเวียนเลือดดี มีอายุยืนยาวขึ้นกวาเดิมได กฎแหง
กรรมวิ บากก็ เ ชน กั น ขอเพี ยงคุณรู ชองทาง รูจักประตู ก ลและทางลั ดดีพ อ ก็ สามารถกวาดเก็ บ
คะแนนสะสมแบบทวีคูณไวเปนโบนัสใหญเกินใครไดงายแสนงาย
คนเราไมวาสมัยกอนหรือสมัยนี้มีความไมรู ความสําคัญผิด และความเชื่อสืบๆ กันมา เปน
ตัวการใหประกอบกรรมดํา แตเขาใจวากําลังประกอบกรรมขาว ยกตัวอยางเชนนึกวาจะเซนสรวง
บูชาเทพเจานั้น ตองลงทุนมาก ตระเตรียมพิธีการมาก ฆาสัตวจํานวนมาก แมปจจุบันก็ยังมีมนุษย
อยูหลายกลุมที่เชื่ออยางนี้ และปฏิบัติกันอยางนี้อีกมากนะครับ อยาเขาใจวาสาบสูญไปจากโลกนี้
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แลว บางคนเขานึกวาเปนการปลดปลอยวิญญาณสัตวจากพันธนาการอันต่ําตอย อยากทําบุญแต
กลับทําบาปเสียนี่ เปนไปไดทั้งนั้นหนอมนุษยเรา
พระพุทธเจาตรัสถึงการบูชาที่ตองอาศัยเครื่องสังเวยเปนชีวิตสัตววามีผลนอย อานิสงสก็
นอย ถึงแมจะตระเตรียมมาก ใชทุนทรัพยมาก นึกดูคงเห็นนะครับวาตองเหนื่อยยากเพียงใดกับการ
คราชีวิตสัตวมาเขาพิธีเอิกเกริก แตแทนที่ผลตอบแทนจะงอกเงยไพบูลยดังบรรพบุรุษกรอกหูไว
กลับจะตองเวียนวายอยูในวังวนของการเบียดเบียนไมรูจักจบจักสิ้น
มีระบุไวในธรรมบทวา การนําอาหารหรือเครื่องยัญไปบูชาเทพเจาตลอดปหนึ่งนั้น
ทั้งหมดก็ไมเทาหนึ่งในสี่ของการการอภิวาททานผูดําเนินไปอยางถูกตองตรงทางทั้งหลาย
อานิสงสยอมเจริญแกผูมีการอภิวาทเปนปกติ คือ
๑) เปนผูมีอายุยืน คือไมตายเสียแตตนวัย เมื่อเกิดเปนมนุษยก็จะไมทํากาละตั้งแตยังไมทัน
สรางกรรมไวเปนเสบียงติดตัว
๒) เปนผูมีตระกูลสูง คือไมไปเกิดกับตระกูลต่ําในสังคมยุคนั้นๆ ไมเปนที่ดูถูกของใครๆ วา
เปนชนชั้นไพร ไมมีรูปรางหนาตาใหใครหมิ่นวาเปนนายกระจอกหรือนางกระจิบ
๓) เปนผูมีความสุข คือถาไมใชเพราะกําลังเสวยวิบากชั่วก็จะอยูดีมีสุข ไมรวงหลนลงสูหวง
แหงทุกขขนาดตะกายขึ้นจากกนเหวไมไหว เปนผูมีบุญชอนใหขึ้นจากทะเลทุกขได ไมจมนาน
๔) เปนผูมีอํานาจในตัว คือภาวะที่ไมมีใครขมเหงไดโดยงาย ไมมีใครเห็นแลวอยากรังแก
หรืออีกนัยหนึ่งมีบารมีนาเกรงขามในตนเอง หรือนาเกรงขามโดยปจจัยแวดลอม
สรุปคือ แคไหวผูควรจะไหว ไหวใหเปนปกติ ไหวใหเปนนิสัย ก็เกิดผลยิ่งใหญเกิน
กวาจะคาดดวยวิธีนึกคิดดนเดากันแลว
ทีนี้ถาใสเงื่อนไขเขาไปอีกคือ ถากราบกรานบุคคลอันควรบูชาสูงสุดจะเกิดอะไรขึ้น?
แนนอนวาอานิสงสยอมบังเกิดสูงสุดเชนกัน!
แมปจจุบันพระพุทธเจาไมมีพระชนมอยูใหพวกเรากราบไหวบูชาแลว แตก็ยังอาศัยพระ
ปฏิมา หรือพระพุทธรูปประจําบานเรือนกันได หากกราบกรานดวยความเคารพ เลื่อมใส นอบนอม
ทั้งเศียรเกลา เขาใจวาพระองคทานมีบุญคุณอยางไร ก็ใหอานิสงสไพศาลประมาณไมถูก เรียกวา
เปนกรรมขาวที่สวางมาก และเปนบุญขนาดนองๆ กราบองคจริงของทานทีเดียว ดังจะไดแจกแจง
เปนขอๆ ใหสอดคลองกับความเปนเสบียงที่เตรียมงายคือ
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๑) ไมตองลงทุนลงแรงมากไปกวากระทําการอภิวาทดวยกาย วาจา ใจ ไมตองตระเตรียม
พิธีการ ไมตองซื้อหาหมูเห็ดเปดไก ไมตอง ไมตองเชิญแขก ไมตองทองจําอะไรเลยยังได ขอเพียงมี
รูปแทนเพื่อทําความเคารพ กอนออกจากบานแคกมลงกราบสามหนก็นับวาใชไดแลว
๒) เมื่อยังตองเปนผูเวียนวายตายดวยกรรมนําเกิดในภพตางๆ ก็ถือวาไดหลักประกันความ
ปลอดภัย เพราะผูทําความเคารพพระพุทธองคดวยใจ ยอมชื่อวาไดทํากรรมอันจะนําไปสูภาวะที่
เอื้อเฟอใหพบพระพุทธเจาองคตอๆ ไป
๓) ความออนนอมยอมเปนสัญญาณนํารองที่ดี คือชวยใหมีความพึงใจในการเปนผูซื่อตรง
และออนโยน นั่นจะเปนพื้นฐาน หรือเปนกําลังสงเสริมใหเลือกประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร
ได อยางนอยก็ไมกอกรรมหนักดวยจิตใจกระดางหยาบชาดังที่คนจํานวนมากหลงทํากัน
๔) เปนกรรมดีที่ใหผลพิสูจนชัดตั้งแตชาติปจจุบันอยางรวดเร็วสูงสุด ความออนนอมนับเปน
มงคล เปนองคประกอบหนึ่งของเสนหในหมูมนุษย หากตั้งอกตั้งใจฝกกราบอยางนุมนวล มีกิริยา
เรียบรอยสํารวม และใหทุกความเคลื่อนไหวเปนไปดวยความอันประณีต ไมทําแบบแข็งๆ ไมทํา
แบบพึ่บพั่บกระโดกกระเดก และไมทําแบบลวกๆ ขอไปที อานิสงสที่เกิดขึ้นปจจุบันทันดวนคือจิตใจ
จะสงบเยือกเย็นลง คิดอานอะไรไดกระจางชัดขึ้น และมีความเปนที่รักของเหลากัลยาณชนคนดี
๕) เปนหัวขบวนชักลากกรรมดีอื่นๆ ใหตามมา อยางเชนเลือกที่จะใชสันติวิธีในการ
แกปญหา ไมกอกรรมอันเจือดวยโทสะงายๆ ไมเปนผูทะนงหลงตนแมกําลังเสวยอํานาจวาสนา
นอกจากนั้นยังทําใหใฝใจคิดใครพัฒนาจิตใหมีความตั้งมั่น กาวหนาในเสนทางสวาง โดยยนยอคือ
สงเสริมใหเกิดศีล สมาธิ และปญญายิ่งๆ ขึ้นไป
การกราบนั้นมีธรรมชาติที่นาประหลาดอยางหนึ่ง ยิ่งนอมลงไดต่ําเทาไหร จิตใจยิ่งสูงสงขึ้น
เทานั้น เชนถาใครมีกําลังใจกราบผูควรเคารพไดถึงเทา ก็ยิ่งเปนการแสดงถึงความนอบนอมไดถึง
ที่สุด แมหาพระบาทของศาสดาองคจริงไมได ก็อาจอาศัยพระบาทขององคปฏิมาตามโบสถในวัดวา
อาราม หรือเทาของพระสงฆองคเจาที่เราลงใจใหทานไดสนิทเปนการปูทางไวกอน เมื่อใดหนาผาก
ของคุณจรดลงถึงระดับเดียวกับเทาของทาน เมื่อนั้นคุณจะรูสึกถึงความเหลือศูนยของทิฐิมานะ และ
ตระหนักวาความเบาจากทิฐิมานะนั้นดีอยางไร สอดคลองกับเปาหมายปลายทางของความเปนพุทธ
เพียงใด
ถาถามว าจะกราบพระพุทธรูปไดตองมี บุญขนาดไหน? ก็คงตองตั้งคําถามว าการกราบ
พระพุทธรูปนับเปนลาภปานใดกอน ถาคุณเห็นการกราบพระพุทธรูปโดยความเปนลาภใหญ หรือ
โดยความเปนเสบียงอันประเสริฐไวเลี้ยงตัวทั้งในโลกนี้และโลกหนา ก็ยอมตองทราบดวยวาตองมี
บุญญาธิการยิ่งใหญกวามนุษยอื่นอีกหลายพันลานชีวิตที่ไมเคยคิดกราบพระพุทธรูปกัน
ลองถามตัวเองดูเถิดวาคุณเปนผูหนึ่งที่กราบพระพุทธรูปไดไหม?
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