สารบัญ
คํานําสํานักพิมพ
คําปรารภ
ตอนที่ ๑
จิตหดหูแกอยางไร?
ไมอยากเหลิงจะทําใจอยางไร?
ตอนที่ ๒
ทําอยางไรจะไดดีทุกชาติ?
ตอนที่ ๓
การมีชูผิดอยางไรถึงตองลงนรก?
จีบแฟนคนอื่นบาปไหม?
ตอนที่ ๔
ทําบุญแบบทุมสุดตัวเพียงพอกับการผอนสงกรรมเกาไหม?
ตอนที่ ๕
ชอบแขงหรือชอบอวดเบงมีผลกรรมอยางไร?
เอาชีตคนอื่นมาใชสอนบาปไหม?
ตอนที่ ๖
การตําหนิผูอื่นเปนบาปเสมอไปหรือไม?
วิบากชั่วเปนของใครกันแน?
ตอนที่ ๗
กรรมใดทําใหเปนสัตวประเภทตางๆ ?
ตอนที่ ๘
อยากศึกษาพุทธใหแตกฉานจะทําอยางไร?
ทําบุญกับพระทําไมไดผลใหญ?
ตอนที่ ๙
กรรมใดทําใหประกอบธุรกิจรุงเรือง?
พอคาผิดศีลธรรมทําไมร่ํารวย?
ตอนที่ ๑๐
จะเอาความคิดสกปรกออกจากหัวไดอยางไร?
การพูดในอินเตอรเน็ตเปนบุญบาปหรือไม?
ตอนที่ ๑๑
การประกวดสวยหลอจะไดรับผลกรรมอยางไร?
ถาไมแขงขันกับใครจะอยูในโลกความจริงไดหรือ?
ตอนที่ ๑๒
ทําดีหรือรายกับคนคนเดียวกันไดผลเหมือนกันเสมอไปไหม?
แผเมตตากับอุทิศสวนกุศลตางกันอยางไร?
ตอนที่ ๑๓
ความฝนกับกรรมวิบากเกี่ยวของกันหรือไม?
บทสงทาย
บัญชีที่ไมมีใบเสร็จ

๒

หนา
๓
๔
๗
๙
๑๑
๑๔
๑๖
๑๘
๒๒
๒๔
๒๖
๒๗
๓๐
๓๔
๓๖
๓๙
๔๑
๔๓
๔๕
๔๗
๕๐
๕๑
๕๓
๕๕
๕๙

คํานําสํานักพิมพ
จากวันนั้นถึงวันนี้
วันที่ชื่อของ ดังตฤณ เปนที่รูจักแพรหลายในหมูของผูที่พากเพียรแสวงหาคําตอบของชีวิต
...
และจากการตอบรับของการพิมพรวมเลมหนังสือ เตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัว รวมถึง กรรม
พยากรณ เปนการแสดงใหเห็นชัดเจนว า ในหัวใจของคนเรานั้น คิดและติดตามคน หาคํ าตอบ
เกี่ยวกับชีวิตอยางกระหายใครรู สําหรับหนังสือที่อยูในมือของคุณ คือ เตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัว
เลม ๒ ซึ่งเปนการรวบรวมคํ าถาม-คําตอบจากคอลัมน เตรี ยมเสบี ยงไวเ ลี้ยงตั ว ในนิตยสาร
“บางกอก” ฉบับที่ ๒๔๓๒ ถึงฉบับที่ ๒๔๔๔ นี้ เปนการรวบรวมเรื่องราวเนื้อหาเพิ่มเติมในอีก
หลายๆ เรื่อง เชน เรื่อง จิตหดหูแกอยางไร? ไมอยากเหลิงจะทําอยางไร? ทําอยางไรจะไดดีทุก
ชาติ? การมีชูผิดอยางไรถึงตองลงนรก? จีบแฟนคนอื่นจะบาปไหม? และ ฯลฯ
ชีวิตเปนสิ่งมีคุณคาที่คนเรานั้นรักและหวงแหน
ไดเวลาแลวที่คนเราควรรูจักหนทางปฏิบัติตนเพื่อเตรียมสิ่งดีๆ ใหแกชีวิต
สํานักพิมพนวนิยายบางกอก
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คําปรารภ
หนังสือเลมนี้รวบรวมเอาคําถามคําตอบจากคอลัมน ‘เตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัว’ ใน
นิตยสารบางกอกรายสัปดาห ตั้งแตฉบับที่ ๒๔๓๒ จนถึงฉบับที่ ๒๔๔๔ โดยไดผนวกเอาบทสงทาย
คือ ‘บัญชีที่ไมมีใบเสร็จ’ เขาไวดวย
‘เตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัว’ เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับหลักกรรมวิบาก ซึ่งผมอยากใหทุกคน
มองใหมวาไมใชลิขสิทธิ์ของพระพุทธศาสนา แตเปนกฎกติกา เปนขอเท็จจริง เปนกลไกขับเคลื่อน
ทางธรรมชาติใหเกิดรูปชีวิตแบบตางๆ ดังที่เราเห็นประจักษกันอยูทุกเมื่อเชื่อวัน พระพุทธเจาทาน
เพียงเปดเผยใหทกุ คนรูตาม และรูทั่ว รูครบมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ตามฐานะของพระองคที่เปน
ผูมีญาณหยั่งรูเหนือใครๆ
หลักกรรมวิบากเปนเรื่องพูดกันมานาน กอนหนาที่พระพุทธเจาจะทรงสถาปนาพุทธศาสนา
ขึ้นตั้งมั่นในโลกนี้ ก็มีเจาลัทธิและศาสดาตางๆ สอนเรื่องผลแหงการกระทําเชนกัน เงื่อนไขแหง
กรรมวิบากเปนอยางไรก็สุดแตจะปรุงแตงกันไป เชนสอนวาทํากรรมโดยสวดมนตบทนั้นบทนี้แลว
จะไดไปสวรรค ไมตองลงนรก ไมตองกลับมาเปนมนุษยใหลําบากอีก อยางนี้ก็มี และยังมีมาถึง
ปจจุบัน บางคนอาจเห็นเปนเรื่องตลก แตคนจํานวนมากยังคงเห็นเปนจริงเปนจัง นั่นก็เพราะไม
ศึกษากฎแหงกรรมวิบากในแงของการคิด การพูด การกระทํา แตไปเลื่อมใสกรรมวิบากในแงของ
พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์หรือในแงของการปฏิบัติตามเคล็ดลางเสียมาก
ชาวพุทธใหความเชื่อถือพระพุทธเจาวารูหมดและรูจริง และมีเหตุผลสนับสนุนความเชื่อ
ที่แข็งแรง นั่นคือเมื่อทําชีวิตใหสอดคลองกับคําสอนของพระพุทธเจาแลว ผลสุดทายแมไมรู
หมดเหมือนพระองคทาน แตอยางนอยก็ไดความรูจริงในขอบเขตอันพึงมีพึงได เชนสามารถ
มี ‘จุตูปปาตญาณ’ ดังที่พระศาสดาทรงตรัสยืนยันคือ…
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ปราศจากกิเลสเครื่องเศราหมอง ตั้งมั่น
ไมหวั่นไหว มีความออนควรแกงานดีแลว ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุบัติของสัตว
ทั้งหลาย เธอสามารถเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ (ตาย) กําลังอุบัติ (เกิด) ไปสูสภาพเลว สภาพ
ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ภิกษุยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตาม
กรรม เห็นวาสัตวเหลาหนึ่งประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา
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เปนความเห็นผิด ยึดถือการกระทําดวยอํานาจความเห็นผิด เบื้องหนาแตตายเพราะกาย
แตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
สวนสัตวอีกเหลาหนึ่งประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระ
อริยเจา เปนความเห็นชอบ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจความเห็นชอบ เบื้องหนาแตตาย
เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
ความสามารถล ว งรู ก ารจุ ติ แ ละอุ บั ติ ข องสั ต ว ว า เป น ไปตามกรรมเช น นี้ เปรี ย บ
เหมือนบุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนปราสาทซึ่งตั้งอยู ณ ทางสามแพรงกลางเมือง ยอมสามารถ
เห็นหมูชนกําลังเขาไปสูเรือนบาง กําลังออกจากเรือนบาง กําลังสัญจรเปนแถวอยูในถนน
บาง นั่งอยูที่ทางสามแพรงกลางเมืองบาง เขาจะพึงรูวา คนเหลานี้เขาไปสูเรือน เหลานี้ออก
จากเรือน
สรุปวาถาปฏิบัติจิตตามที่พระพุทธองคสอนดีๆ ก็จะไดผลเปนธรรมดาประการหนึ่ง คือ
สามารถรูเ ห็นวิ ธี เ กิดตายของสั ตว ทั้ งหลายได และเป น การเห็ นอย างชัด เจนเทา คนตาดีเ ห็ น รู ป
ภายนอก ดังพระพุทธองคทรงเปรียบไววาเหมือนบุคคลยืนในที่สูง เห็นผูคนคลาคล่ําบนทางเดิน
กําลังเขาออกตามเคหะสถานนั่นเอง
คนที่มีจิตเห็นผลกรรมเหมือนคนตาดีเห็นรูปนั้น จะแตกตางจากคนทั่วไปหลายประการ ทั้ง
วิธีคิด ทั้งการใชคําพูด และทั้งการประพฤติปฏิบัติตนในอาการตางๆ อยางนอยที่สุดจะไมเปนผูดู
เบาวานี่แคกรรมชั่วเพียงเล็กนอย ทําๆ ไปคงไมเปนอะไรมาก เพราะเขายอมทราบชัดวาเมื่อยอม
พยักหนาใหความชั่วเพียงเล็กนอย ผลใกลเคียงที่สุดของความชั่วก็คือความโนมเอียงที่จะประพฤติ
ปฏิบัติเชนนั้นอีก หรือมีเครื่องลอใจทยอยมายั่วยวนใหปฏิบัติทํานองเดียวกันอีกเรื่อยๆ พอเผลอทํา
บอยเขาก็ติดเปนนิสัย แลวกลายเปนสวนเสียอันดํามืดในเราไป
แตคนธรรมดานั้น เมื่อยังไมอาจปฏิบัติจิตตามแนวทางของพระพุทธองคอยางเครงครัด ก็
เหลือวิสัยที่จะรูเห็นเรื่องกรรมวิบาก พระพุทธองคจึงทรงจัดเรื่องกรรมวิบากเปนอจินไตย คือคิดนึก
คาดเดาเอาไมได ตองปฏิบัติจนจิตมีจุตูปปาตญาณเสียกอน จึงแจมแจง ไมสงสัย และไมตองคาด
เดาใดๆ อีก อยากรูอะไรก็ดูเอาตรงๆ เหมือนคนตาดีเลือกมองผูอื่นที่กําลังสัญจรบนทางสามแพรง
นั่นเอง
เรื่องวุนๆ ของโลกนี้ไมมีวันจบก็เพราะความเปนอจินไตยของกรรมวิบากนี่แหละ ตราบใด
ยังไมอาจทราบดวยตาในของตนเอง ก็ยงั ตองอาศัยตาในของคนอื่นมาชวย ซึ่งอยางมากก็มักเปนรูป
ของการชวยแบบบอกเลา ไมหายสงสัยไดเด็ดขาดวากรรมวิบากเปนเรื่องจริงหรือของหลอกกันแน
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และความสงสัยที่ไมสิ้นนั้น ยอมกอคําถามกับตนเองบอยสุด เปนตนวา นี่จริงแนหรือ? เขาหลอกเรา
หรือเปลา? เชื่อหรือไมเชื่อดี? ฯลฯ
การรวม ‘เตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัว’ ครั้งที่ ๒ นี้ ผมยังตั้งความปรารถนาไวเหมือนเดิม คือ
อยากใหชาวพุทธไดคําตอบที่จะสนองความใครรู แลวพัฒนาขึ้นเปนความอยากศึกษาพระพุทธพจน
ใหแจมแจงยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อที่วาจะไดคําตอบสุดทาย คือควรเอาเสบียงใดไปจากโลกนี้ไดบาง
นอกเหนือไปกวานั้น ยังปรารถนาจะใหทุกทานที่ยังกังขาเรื่องกรรมวิบาก ไดเกิดแรง
บันดาลใจที่จะขวนขวายพิสูจนดวยตนเองดวยวิธีที่ไมยากจนเกินไป หลักการที่มีอยูนั้นไม
ยากเกินไป แตก็ไมถึงขนาดงายแคทําเลน ๓ วัน ๗ วันรูผล ขอเชิญชวนทานที่เริ่มสนใจแนว
การปฏิบัติจิตตามพระพุทธองค ไดทดลองเขาอานวิปสสนานุบาล, ๗ เดือนบรรลุธรรม หรือ
มหาสติปฏฐานสูตร ไดที่เว็บไซตของผมครับ เมื่อใหเวลากับการพัฒนาประสิทธิภาพของจิต
มากพอ ตอไปคุณจะทราบไดดวยตนเอง วาคําสอนเกี่ยวกับกรรมวิบากของพระพุทธองค
นั้นจริงยิ่งกวาจริงเพียงใด
ดังตฤณ
dungtrin.com
กุมภาพันธ ๔๘
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ตอนที่ ๑
• จิตหดหูแกอยางไร?
• ไมอยากเหลิงจะทําใจอยางไร?

ถาม : มักเปนคนมีจิตใจหดหู รูทั้งรูวาไมเปนมงคลกับชีวิต ควรจะแกไขอยางไรดีคะ?
ตอบ :
ตัวคุณคืออะไร? ลองตัดชื่อแซ ตัดตัวตน ตัดวิธีคิด รวมทั้งตัดเหตุการณทั้งหลายที่รายลอม
คุณออกไปใหหมด เหลือแตเพียงสภาพจิตอยางเดียว จะพบความจริงประการหนึ่งนะครับ นั่นคือจิต
เรามีเบิกบาน มีหดหูสลับกันไดเรื่อยๆ ไมจําเปนตองมีเหตุรายแรงใหเศราใจมากมาย แคเหนื่อยๆ
หนอย นั่งรถเหมอมองออกไปนอกหนาตาง จิตใจก็มีสิทธิ์หดหูลงไดแลว
ประเด็ น คื อ แต ล ะคนมี อาการ ‘ลาดลงต่ํ า ’ ของจิ ต ใจผิ ด แผกแตกต า งกั น บางคนหดหู
เดี๋ยวเดียวก็กลับระเริงราไดใหม แตบางคนหดหูแลวกลายเปนเรื่องยาว แมคาขายกวยเตี๋ยวเคยยิ้ม
ใหแลวมาไมยิ้มสักทีหนึ่งก็คิดมาก แชอยูกับความเสียใจวาเขาไมยิ้มให อยางนี้ก็มี และมีอยูมาก
เพียงแตไมคอยเลาสูกันฟงเพราะเห็นเปนเรื่องเล็กนอย หรือบางทีตัวเองก็เห็นเปนเรื่องขี้ปะติ๋วเสีย
จนจําไมไดวาเริ่มหดหูตั้งแตเจอภาพเสียงชนิดใดกระทบกระทั่งจิตใจ เราถึงมักไดยินคนบนเปรยให
เพื่อนฟงทํานอง ‘ไมรูเปนอะไร เซ็ง เบื่อไมมีสาเหตุ’
ความหดหูตอเนื่องยืดยาวจนจําสาเหตุที่แทจริงไมไดนี่แหละ ทําใหคนเบื่อหนายกับ
การมีชีวิตและคิดสั้นมานักตอนัก ลองมาดูอุปนิสัยที่เราๆ ทํากับใจตัวเองแลวหดหูเกงกัน
ดีกวา
๑) ชอบเหมอ ประเภทวางเปนไมได ชอบทอดตาไกลๆ จะฝนก็ไมฝน จะคิดธุระปะปงให
เปนเรื่องเปนราวก็ไมคิด ชอบรูสกึ อยูเรื่อยๆ วาชีวิตวางเปลา ไมมีความหมาย แลวก็ไมอยากเติมคา
อะไรลงไปใหชีวิตตัวเองเต็ม ถาเปนแบบนี้ก็ขอใหดูบรรดาสัตวเลี้ยงใกลตัว ลองนั่งสังเกตพวกมันสัก
พัก จะเห็นชีวิตวางเปลาขนานแท พวกนั้นไมมีอะไรทําจริงๆ ครับ วันๆ มีหนาที่เคลื่อนจากจุดหนึ่ง
ไปอีกจุดหนึ่ง พอเห็นความเหมอลอยของพวกมันดวยความตระหนักวาไมมีวันพัฒนาตัวเองขึ้นมา
ไดอยางที่เราสามารถทํา ก็อาจเกิดกําลังใจคิดอยากทําชีวิตใหดีกวาพวกมัน อันนี้ถาลองทําดูจะเห็น
วาเกิดพลังกระตุนที่ดีมาก ไมใชจะใหดูถูกตัวเอง เปรียบเทียบตัวเองเทากับสิ่งมีชีวิตที่ต่ํากวาเรา
หรอกนะครับ แตการเห็นเพื่อนตางภพตางภูมิที่เขาเคราะหราย ไมมีวาสนาเทาเรา จะคอยๆ ทําให
เริ่มเห็นคาศักยภาพความเปนมนุษยขึ้นมารําไร
๗

๒) ชอบจมอยูกับอดีต ประเภทเหตุการณผานมา ๒๐ ป ยังอุตสาหขุดขึ้นมาคิดเสียดาย
คุยขึ้นมาพูดดาสาดใหคนใกลชิดรูสึกผิด คนแบบนี้เทาที่ผมเห็นนะครับ นอกจากจะเหมอลอย หดหู
บอยแลวยังเจาโทสะ เหมือนมีไฟกรุนอยูในอก หรือลุกเปนเปลวขึ้นมาจากกระหมอมทีเดียว และมี
ความจริงอยูอยางหนึ่ง คนชอบฝงใจอยูกับอดีตนั้น มักบนหาถึงอนาคตที่ไมมีวันมาถึง คือชอบหวัง
อะไรลมๆ แลงๆ สมมุติอะไรที่เกินตัวและเปนไปไมไดจริงเสมอ พูดใหเห็นภาพงายๆ และรวดเร็ว
ที่สุดคือทั้งชีวิตไมเคยมีวันนี้ มีแตเมื่อวานกับพรุงนี้เทานั้น หากยอมรับวาเปนคนประเภทที่วานี่
ก็ขอใหเรงแกไขนิดหนึ่ง พูดกันตรงๆ ตามชื่อคอลัมนนะครับ จิตแบบนี้ถาตายไปก็ไมพนตองเปน
เปรตจําพวกที่นึกวาตัวเองยังไมตาย เนื่องจากจิตวิญญาณเต็มไปดวยความยึดมั่นถือมั่นเหนียวแนน
และบดบังไมใหเห็นอะไรที่เปนปจจุบันเอาเลย เคยคิด เคยกลุม เคยพูดซ้ําๆ ซากๆ อยางไร ตายไป
ก็จะคิด จะกลุม จะบนเพอซ้ําๆ ซากๆ อยางนั้นร่ําไป แตขณะยังมีชีวิตมนุษยอยูนี่พอปรับปรุงแกไข
ไดก็ปรับปรุงเสียเถิด หัดคิดเรื่องวันนี้ หัดพูดถึงสาระประโยชนเฉพาะหนา พอจะหวนกลับไปคิด
มากเรื่องเกาๆ ก็กลับมาอยูตรงหนาใหม ทําตัวไมใหวาง แลวจะพบวาเกิดความแจมกระจางทางใจ
มากขึ้นเรื่อยๆ อารมณหดหูไมกลับมาครอบงําอีกงายๆ
๓) ชอบมองโลกในทางลบ ประเภทเห็นขาวดาราเตียงหัก ก็มานั่งวิตกวาเหตุแบบ
เดียวกันอาจจะเกิดขึ้นกับเราบาง หรือไมก็เอาแตนั่งอาน นั่งขนหัวลุกอยูทั้งวันเกี่ยวกับเรื่องโลกแตก
กลัวสงครามโลกครั้งใหมปะทุ กลัวน้ํามันจะแพงขึ้นถึงลิตรละ ๔๐ กลัวตอไปเชื้อโรคจะหอบมาตาม
ลมหรือแฝงตัวอยูกับอาหารการกิน อันที่จริงก็ตองเห็นใจคนยุคเราเหมือนกัน เพราะเรื่องดีๆ แมยังมี
อยูมากก็ไมเปนขาว แตจะเปนขาวก็เฉพาะจําพวกเรื่องที่ทําใหหมดกําลังใจจะอยูตอ ถารูตัววา
บริโภคขาวดานลบมากๆ แลวติดคางคาใจ ไพลไปทึกทักวาเรื่องรายๆ จะตองเกิดขึ้นกับเราดวย ก็
ขอแนะนําใหอานหนังสือพิมพหรือดูขาวโทรทัศนใหนอยลง ถาจะอานหรือดูก็คัดๆ เลือกๆ หนอย
ไมใชถือเปนหนาที่ที่ตองอานมันทุกขาว หรือติดตามขาวรายเปนซีรีสกันทุกวัน จากนั้นหันไปอาน
หรือหันไปดูขาวที่เปนมงคลเสียบาง มองตามจริงบางวาแงดีในโลกนี้ยังมีใหมองอีกมาก พอเริ่มมอง
โลกภายนอกในทางบวก ก็จะคอยๆ หันมาเริ่มมองโลกภายในไมเปนลบตามกันไปเอง เพื่อตัดเหตุ
แหงความหดหูลงไปไดอีกขอ
๔) ชอบความเหงาเศราโดยไมรูสึกตัว ประเภทนั่งคนเดียวเฉยๆ แลวน้ําตาพานจะไหล
เปนทางเหมือนไมมีสาเหตุ หรือฟงเพลงเพื่อคนอกหักแลวรองไหเปนวรรคเปนเวร ขณะเดียวกันก็
พอใจกับหวงภาวะเชนนั้นโดยไมอยากแกไขดัดแปลง ถารูตัววาเปนประเภทนี้ขอใหสังเกตวามี
แนวโนมจะสงสารตัวเอง ไมพบใครที่จริงใจดวย หรือถึงพบก็ไมรูสึกวาใช ไมอาจใหความอบอุนกับ
เราได ลองดูดีๆ จะพบวาความเหงามี ๒ ประเภท คือเหงาแลวโหยหาความอบอุนแบบจะขาดใจ
ตาย กับเหงาแลวมีความสุขแบบสะใจแฝงอยูลึกๆ แตไมวาเหงาประเภทไหน ก็พวงมาซึ่งความหดหู
เกงเสมอ และออกจะแกยากกวาขออื่นๆ สักหนอย เนื่องจากคนเรามักเรียกรองใหมีใครมาเห็นใจ
๘

มาใหความอบอุน โดยตัวเราเปนผูรับหรือผูตอบสนอง ขอใหลองอยางนี้ดู คือกลับขั้วสักนิด คิด
เปนผูเริ่มเห็นใจกอน ใหความอบอุนกับคนอื่นกอน ยังมีผูดอยโอกาสในสังคมมากมายกายกอง
ที่รอรับ ‘การใหกอน’ จากเราอยูเสมอ ถาทําแคครั้งสองครั้งอาจจะยังไมเห็นผลอะไร แตถาทํา
ประจําจนเปนกิจวัตรกระทั่งรูสึกถึงความสวาง ความอบอุนที่แผออกมาจากจิตคิดใหของตนเอง เมื่อ
นั้นคุณจะไมปรารถนาความรักความอบอุนจากภายนอกที่อยูกับเราไดแบบไมคงเสนคงวาหาความ
แนนอนยากอีกเลย จะยึดเอารัศมีความอบอุนจากใจตัวเองนี่แหละเปนที่พึ่งเที่ยงแทถาวร
อาการเหมอซึมหรือหดหูจะมาจากมูลเหตุใดก็ต ามที สามารถแกไขสภาพเฉพาะ
หนาไดงายที่สุดคือรูเทาทันวาเงื้อมเงาความหดหูกําลังเขาครอบงําใจเราแลว แทนที่จะติด
นิสัยยอมโดนครอบอยางเคยๆ มา พอรูสึกตัวก็หันไปทํากิจธุระอันใดอันหนึ่งทันที ยิ่งถา
เปนธุระที่ทําใหใจเบา ใจสวางดวยก็ยิ่งเยี่ยม พูดงายๆ ลองหมั่นทําบุญและอานหนังสือ
ธรรมะบอยๆ จะเห็นเองวาความมืดยอมทนตอแสงสวางไมไดเปนธรรมดา ความสวางมา
ความมืดตองหายไปแนๆ ครับ
ถาม : ไมอยากเหลิงหลง ไมอยากฟองฟูไปกับโลกธรรม ควรมีทาทีอยางไรกับเสียง
สรรเสริญและการบูชา?
ตอบ :
คําสรรเสริญและความชื่นชมจัดเปนของดี ในแงที่ทําใหเรามีกําลังใจ แตขณะเดียวกันก็อาจ
เปนของเสีย ในแงที่ทําใหเราเหลิงหลงได ความเหลิงหลงเปนที่มาของการเสียคน เปนที่มาของ
บาปกรรมนานาชนิดที่คิดไมถึง
คนเราทํางานหากไมไดฟงเสียงสะทอนเอาเสียเลยวางานของเราดีแคไหน ก็คงไมทราบวา
มาถูกทางหรือยัง และคงไมมีกําลังใจจะมุทําตอหรือคิดพัฒนาใหงานดียิ่งๆ ขึ้นไป แตขณะเดียวกัน
หากทํางานแลวปดหูปดตาไมฟงเสียงติ หรืออางวาไมเห็นมีใครทักทวงอะไร ตรงนั้นอันตรายแลว
คือถางานมีจุดบกพรองก็หมดสิทธิ์เห็น หรือถาเนื้องานอาจกอความเสียหายก็หมดสิทธิ์แกไขใหทัน
การณ ยิ่งเมื่อใดถึงจุดที่เกิดความเหลิง เห็นหลงไปวาตัวเองไมมีทางคิดผิด พูดผิด หรือทําผิด ก็อาจ
กอโศกนาฏกรรมขึ้นไดมากไมจํากัด
สําหรับเสียงสรรเสริญที่เขากระทบตัวนั้น เริ่มแรกจะหลงๆ ไปบางก็เปนธรรมดา แตถางาน
ของคุณตองเจอเสียงสรรเสริญเยินยอบอยๆ ก็ตองฝกที่จะฟงวาเสียงใดเปนกระจกเงา เสียงใดเปน
ปกที่พาเราลอยโดงจนกมลงหาเทาตัวเองไมเจอ หรือถึงเจอก็หาพื้นดินเหยียบไมได การฝกฟงตาม

๙

จริงนี้จะเปนกาวแรกที่สําคัญ ที่จะทําใหจิตใจของเรามีสมอบกคอยตรึงไวกับพื้น เวลาเจอลมหรือ
พายุสรรเสริญแรงๆ จะไดไมลอยไปไหนไกล
พอฝก ‘ฟงตามจริง’ ไดขั้นหนึ่ง ตอมาใหฝก ‘รูตามจริง’ วาความฟองฟูแหงใจนั้น ก็แค
อาการป ติยินดีชนิดหนึ่ง มันกระทุงเราใหลิ งโลดไดเหมือนมา หรือขับดันเราใหวิ่งจู ดไดเหมือน
รถแขง แตที่สุดของความถึงอกถึงใจก็คือความจบสิ้นสภาพ คือความโรยราของปติ ธรรมชาติใหเรา
ไดมากที่สุดแคนี้ แลวก็ริบไปเสียอยางนั้น การฝกรูตามจริง จะทําใหเห็นตามจริงวาแมปติยังไมเที่ยง
จะหวังความเที่ยงทนของเสียงสรรเสริญไดอยางไร วันหนึ่งอาจแปรเปนเสียงติฉินนินทาไดเสมอ
เช น นี้ จ ะทํ า ให อ กไม พ อง จั๊ ก กะแร ไ ม บ วมจนน า เกลี ย ดตอนเจอดอกกุ ห ลาบหอมๆ ขว า งใส
ขณะเดียวกันก็จะไมทําหนาบูดบึ้ง ไหลตกคอตีบอยางนาสมเพชตอนโดนกอนอิฐหรือขี้หมาปาหัว
โลกมนุ ษ ย ไ ม ใ ช ทั้ ง สรวงสวรรค แ ละขุ ม นรก แต อ ยู ต รงกลางๆ ระหว า งนั้ น
พระพุทธเจาจึงตรัสใหตระหนักในโลกธรรมอันเปนของคู มีลาภคูกับเสื่อมลาภ มียศคูกับ
เสื่อมยศ มีสรรเสริญคูกับนินทา มีสุขคูกับทุกข จะเลือกเอาเฉพาะดานที่เปนบวกอยางเดียว
แลวหวาดกลัวดานที่เปนลบ ขอไมเอาดานลบนั้นไมได เมื่ออยูในโลกก็ตองเห็นความจริง
เกี่ยวกับโลกธรรมเหลานี้ทั้งสิ้น สุดแทแตวาใครจะฝกใจใหอยูตรงกลาง ไมมีความยินดียิน
ราย หรือมีความยินดียินรายใหนอยที่สุดครับ

๑๐

ตอนที่ ๒
ทําอยางไรจะไดดีทุกชาติ?

ถาม : อยากเปนผูปลอดภัยในการเดินทางไกลคะ ทําอะไรในชาตินี้แลวจะเปน
หลักประกันใหใฝดีไดทุกชาติคะ?
ตอบ :
พวกเรามาเกิดในโลกมนุษยก็ดวยบุญเกา แตก็นาเศราครับที่โลกนี้เหมือนกระดานลื่นที่ลาด
ลงต่ํางายๆ มากกวาจะเปนกระไดใหกัดฟนไตขึ้นสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคเรา ขอใหพิจารณาวา
มนุษย ๖ พันลานคนกอกรรมอยางไรโดยมาก สภาพแวดลอมและสถานการณทั้งหลายก็แปรปรวน
ไปใหสอดคลองตามนั้น
เมื่อจับพลัดจับผลูไดมาเปนหนึ่งในชนกลุมนอยที่เชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรม ตระหนักในโทษภัย
ของกิเลสและการเวียนวายตายเกิด ผูมีปญญาสวนใหญจะเห็นความไมแนนอน เห็นตามจริงวาแรง
ดึงดูดของกิเลสนั้นตานทานไดยาก แมแตอยูเฉยๆ ก็เทากับกําลังถอยหลังเขาคลองไปเรื่อยๆ ไม
เชื่อลองดูเถอะครับ เอาแตพักผอน กินกับนอนอยางเดียวโดยไมตองมีความรับผิดชอบใดๆ จะ
เห็นชัดเลยวาจะเกิดจิตคิดฟุงซานหรือหดหูเศราหมองปานใด แลวใครจะเอาจิตฟุงซานและจิตหดหู
ไปใชเปนบันไดบุญสูสุคติไดไหวเลา?
พุ ท ธศาสนิ ก ชนผู เ ห็ น ตามจริ ง ว า ตนตกอยู ท า มกลางภยั น ตราย จึ ง มั ก จะปรารถนา
หลักประกันในการเดินทางไกล เกิดชาติหนาฉันใดขออยาไดไถลพลาดฟาดหัวลงต่ํา เพราะแคเห็นๆ
ในชาตินี้ซึ่งมีพุทธศาสนาเปนที่พึ่งก็สะดุดคะมําลมลุกคลุกคลานกันนับไมถวนแลว
แคตั้งคําถามชนิดที่ปรารถนาคําตอบวาทําอยางไรเปนคุณ ทําอยางไรเปนโทษ ทํากรรม
อยางไรจะเปนที่พึ่งใหตนเองได เทานี้ก็จัดเปนกรรมชนิดหนึ่ง พระพุทธเจาทานตรัสอานิสงสวาจะทํา
ใหเปนผูมีปญญามาก อันนี้ขอใหตรองดูก็จะพบความสมเหตุสมผลยิ่ง เพราะใจคุณรูจักตั้งคําถาม
ที่ควรทราบคําตอบเปนที่สุด จึงไดชื่อวาทํากรรมอันเปนไปเพื่อความฉลาดสูงสุดโดยปริยาย
ฉะนั้ น ใครสงสั ย ใคร รู ขึ้ น มาจริ ง ๆ จั ง ๆ ว า กรรมใดเป น ไปเพื่ อ ประโยชน สู ง สุ ด
รวมทั้งไดคําตอบจากครูผูรูแจงเชนพระพุทธเจาแลว รวมทั้งนําไปประพฤติปฏิบัติดวยความ
มี ใ จศรั ท ธา ก็ ข อแสดงความยิ น ดี ด ว ยครั บ เกิ ด ใหม คุ ณ เป น ผู มี ค วามเฉลี ย วฉลาด
ปราดเปรื่องแนนอน ทั้งนี้เพราะความแหลมคมแหงปฏิภาณก็ดี ความลุมลึกแหงความคิด

๑๑

อานก็ดี ลวนแลวแตยืนพื้นอยูบนความสวางแหงจิตที่รูถูกรูชอบตามจริง มิใชยืนพื้นอยูบน
ความมืดแหงจิตที่ถูกปกคลุมดวยมานบาปอันบิดเบี้ยวเลอะเทอะ
เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ในสั ง สารวั ฏ พระพุ ท ธเจ า ท า นตรั ส ไว ใ นครั้ ง หนึ่ ง ว า ถ า คิ ด จะ
ทองเที่ยวเกิดตายไปเรื่อยๆ แลว ที่จะหนีนรกพนนั้นมิใชวิสัย เมื่อเห็นทานตรัสเชนนี้ สิ่งที่เราควร
ตระหนักคือ ไมมีอะไรประกันไดแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด วาเราจะอยูฝายดีและมีสุขไปจนชั่ว
นิจนิรันดร เวนแตคุณจะหาทางออกจากวังวนแหงการเกิดตายเสียไดนั่นแหละ
คุณตองมองใหออกวากําลังอยูในเกมแบบไหน กติกาคราวๆ ของเกมที่พวกเรากําลังเลนกัน
อยางไมรูอีโหนอีเหน คือ
๑) การตายแลวเกิดใหมคือการลางไพ ทุนรอนที่คุณจะใชในเกมใหมคือกรรมเกาที่สั่งสมมา
๒) การตายแลวเกิดใหมคือการลืม คุณจะไมรูเห็นอะไรมากไปกวาสภาพแวดลอมใหมที่
กรรมเกาสงคุณไปอยู
๓) เกิดใหมในสวรรคคือการตกรางวัล เกิดใหมในนรกคือการลงโทษ เกิดใหมในมนุษยคือ
โอกาส ทั้งในแงของการตอบุญ และในแงของการแกตัว
เมื่อทําความเขาใจกับกติกาหลักๆ ทั้ง ๓ ขอนี้แลว ก็จะไดตั้งโจทยเพื่อเตรียมเสบียงให
ตัวเองอยางถูกตองตอไป คือ
๑) ทําอยางไรจึงจะไปเกิดกับพอแมที่ดี? คําตอบคือทําแตกรรมที่ดีๆ เพราะพระพุทธเจา
ตรัสวาพวกเรามีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนแดนเกิด ฉะนั้นอยานอยใจและอยาชะลาใจกับกรรม
เกาที่สงเรามาอยูกับพอแมดีหรือไมดีในชาติปจจุบัน อยากมีพอแมแบบไหนในครั้งหนา ก็ขอให
ประพฤติ ตั ว แบบนั้ น มากๆ ไปจนชั่ ว ชี วิ ต ก็ แ ล ว กั น กรรมที่ คุ ณ ทํ า เป น อาจิ ณ นั่ น แหละ
ตัวเลือกแดนเกิด ตัวเลือกเผาพันธุใหมให
๒) ทําอยางไรจึงจะพบผูชี้นําทางถูกทางตรง?
คําตอบคือยอมรับผูสอนการไม
เบียดเบียนเปนสรณะ ใครสอนใหเบียดเบียนก็หลีกเลี่ยงเขาเสีย โดยถือหลักการพิจารณาวา การ
เบียดเบียนกันคือการกอทุกขใหผูอื่นกอน แลวตอนหลังเรานั่นเองที่จะตองเสวยทุกขนั้น
ดวย
นอกจากนี้ก็ตองตั้งคําถามอยางไมงมงายอีกขอหนึ่ง วาอะไรคือประโยชนสูงสุด จากนั้น
กําหนดใจเปนแมนมั่นวาผูใดสอนเรื่องประโยชนขั้นสูงสุด เราจะคลอยตามทานผูนั้น สําหรับชาว
พุทธคงฟงเรื่องประโยชนสูงสุดที่พิสูจนไดในปจจุบันชาติกันมามาก นั่นคือการเขาถึงความดับทุกข
ดับรอนอยางสนิท ไมกลับกําเริบอีก หากเราศึกษาแกนสารของพุทธศาสนาไดอยางถองแท ศรัทธา
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ในพระพุทธเจาก็จะตั้งมั่น และจะสงผลใหไดไปพบพระพุทธเจาองคตอๆ ไปอีก หรืออยางนอยถาถือ
กําเนิดในกาลที่วางจากพุทธศาสนา ก็เปนตองไดพบศาสดาผูสอนการไมเบียดเบียน ยอมคลอยตาม
ทาน และประพฤติปฏิบัติตนตามทาน เปนพื้นฐานใหมั่นคงแนนหนายิ่งๆ ขึ้นไป
๓) ทําอยางไรจึงจะสํานึกผิดไดงาย? คําตอบคือใหไตสวนโทษของตนเองบอยๆ อยา
หมั่นเพงโทษผูอื่นจนติดเปนนิสัย หรือเมื่อใดจําเปนตองเพงโทษผูอื่น ก็ควรนอมมาพิจารณาวา
เขาชวยเปนกระจกเงาสองใหเราเห็นตนเองหรือไม ถาเห็นวานาเกลียดนาชังอยางไรก็อยาทํา
อยางนั้น หรือทําอยางนั้นอยูก็เลิกเสีย แนนอนวาการกระทําผิดคือเรื่องปกติของมนุษยทุกคน แต
การสํานึกผิดคือเรื่องไมธรรมดาของมนุษยบางคนที่จะไดยกระดับขึ้นเรื่อยๆ เทานั้น
เฉพาะขอสุดทายนี้ตองขยายความกันอีกเล็กนอย วาเหตุใดจึงเปนเสบียงสําคัญกับ
เขาดวย ขอใหพิจารณาวาทุกครั้งที่สํานึกผิดอยางแทจริง คุณจะคอยๆ เปลี่ยนเปนคนดีมาก
ขึ้นเรื่อยๆ แมจะทีละนิดทีละหนอยแบบหยอดเหรียญลงกระปุก ในที่สุดก็กลายเปนความดี
กองใหญขึ้นมาได และกลไกธรรมชาติอันใดทําใหเราดีขึ้นได กลไกธรรมชาตินั้นยอมนา
ไดรับการยกยองใหมีคุณคาสูงสุดมิใชหรือ?
อยางไรก็ตาม แมการสํานึกผิดจะเปนของดี แตความรูสึกผิดนานๆ นั้นไมดี โดยเฉพาะที่
รูสึกผิดซ้ําซากชนิดแกะความทรมานใจไมออกนั้น แยเลยครับ ขอเพียงมีความสํานึกผิดที่แทจริงวูบ
เดียว แลวตั้งใจแนวแนวาจะไมทําผิดเชนนั้นอีก ก็เปนการเพียงพอแลว
นอกจากนี้ก็ควรหมั่นกอแตเรื่องดี แมความคิดอันดีงามเล็กๆ นอยๆ ก็ไมควรดูเบา
ควรสั่งสมเพิ่มพูนใหมาก และแมความคิดชั่วเล็กๆ นอยๆ ก็ไมควรชะลา ควรตัดรอนลดละ
ใหนอยลง ผมนับดูแลวไมมีอะไรเปนเรื่องเล็กสักอยาง ถาคุณไมรูตัววาคิด พูด ทําอะไร
เหลวแหลกเล็กๆ นอยๆ อยูบาง ก็เทากับคุณกําลังเสี่ยงเทายื่นลงไปในปากเหวนรกแลว
เพราะคุณจะไมมีวันทราบเลยวาความเหลวแหลกเล็กๆ นอยๆ นั้น มันจะแปลงรางจากมด
เล็กเปนยักษใหญขึ้นมาเมื่อใด กวาจะรูตัวอีกทีก็จมลงในหนองน้ําแหงบาปมิดหัวกันเสีย
แลวครับ
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ตอนที่ ๓
• การมีชูผิดอยางไรถึงตองลงนรก?
• จีบแฟนคนอื่นบาปไหม?

ถาม : การมีเซ็กซก็แคการเอากายไปมีอะไรกัน ไมไดบุบสลายอะไรมากมาย ทําไม
การมีชูจึงตองมีโทษถึงนรกดวยครับ?
ตอบ :
คุณไปดูแคอาการทางกาย ความรูสึกเลยผิวเผิน และไมเห็นนาจะตองมีโทษอะไรนักหนา
แตธรรมชาติเขาใหดูอาการทางใจเปนหลักครับ ความสัมพันธทางเพศเปนสิ่งที่ถูกกําหนดให
เป น เรื่ อ งบาดใจ ระดั บ ความบาดใจนั้ น เองเป นตั ว กํ า หนดบาปกรรม รวมทั้ ง กลายเป น
เครื่องชี้ไดอีกดวยวาแตละคนมีความละอายตอบาปมากนอยเพียงใด
คุณตองเหี้ยมเกรียมเอาการถึงสามารถทํารายคนอื่นไดใชไหมครับ? รูทั้งรูวาจะทําเรื่องบาด
ใจเจาของ คุณยังสามารถทําไดลงคอ ก็แปลวาตอนนั้นจิตใจคุณขาดเมตตาแนนอนแลว ยิ่งถาหาก
ลงมือทําเปนล่ําเปนสัน ทํากันเปนกิจวัตรประจําวัน ก็แปลวายิ่งตองขาดความละอายตอบาปอยาง
ชัดเจน จิตที่กระดาง มีความเหี้ยมเกรียม มีปกติไมละอายตอบาปนั่นเอง คือจิตขางอกุศล
อันจะเปนฝกฝายเดียวกันกับวิญญาณของสัตวนรก เดรัจฉาน หรือเปรต หลังจากกายแตกดับ
ไป ผูประพฤติผิดทางกามเปนอาจิณจึงเหมาะสมสอดคลองกับอัตภาพที่ต่ํากวามนุษย
แคเซ็กซตัวเดียว ถาเมามันหมกมุนมากโดยไมคิดทําบุญทํากุศลใหจิตสวางขึ้นมาบาง จิตก็
จะถู กเคลือบคลุมดวยหมอกมัวของความหลงใฝต่ํา มองโลกและชีวิ ตเป นของต่ํา มีจิตวิญญาณ
เหมาะควรแกอัตภาพเชนหมาแมวไดแลว จะกลาวไปไยใหปวยการถึงการละเมิดศีลธรรม ลว ง
ประเวณีแบบผิดๆ เปนที่สนุกสนานเลา?
สรุปคือเซ็กซไมไดทําใหไปนรก แตจิตที่หมกมุนในเซ็กซจนมัวมน หยาบกระดาง
โหดเหี้ยม หรือปราศจากความละอายตางหาก เปนเหตุพาตัวเองไปสูภูมิที่อยูของวิญญาณ
ระดับต่ํากวามนุษย การมีเซ็กซกับคูครองที่ถูกตองโดยไมลุมหลงมัวเมาทั้งวันทั้งคืน จะทํา
ใหคุณรูสึกวาเปนปกติ คิดอานทําการไดอยางมีสติ มีความถูกตอง มีใจไมเบียดเบียนใคร
นั่นแหละสํานึกที่เสมอตัวของมนุษย ลองสังเกตเถอะครับ สัตวไมมีสํานึกแบบนี้หรอก แค
อยากขึ้นมาแลวเห็นชองทางก็ใชไดแลว ไมคํานึงดวยซ้ําวาเปนญาติเปนเชื้อกันหรือเปลา
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ถาม : จะเอาเกณฑอะไรไปตัดสินชัดๆ ครับวาเปนชูแลว ผิดประเวณีแลว?
ตอบ :
ตองดูกฎแหงกรรมซึ่งไมมีใครเปนผูตราไว แตเปนธรรมชาติที่มีอยูเปนอยูชั่วกาลนาน โดยมี
ผูรูแจงเห็นจริงคือพระพุทธเจาเปนผูเปดเผยวา กาเมสุมิจฉาจารหรือการประพฤติผิดในกามนั้น
หมายถึงการมี ‘เพศสัมพันธ’ กับหญิงที่มารดาบิดารักษา หญิงที่พี่ชายพี่สาวรักษา หญิงที่
ญาติรักษา หญิงที่ยังมีสามีครอบครอง หญิงที่ถูกซื้อตัวไว และหญิงที่ถูกจองตัวไวแลวดวย
เครื่องหมั้นหมายเชนแกวแหวนหรือแมดวยพวงมาลัยตามประเพณีทองถิ่น
พูดงายๆ แบบรวบรัดคือถาชายใดไปมีเซ็กซกับหญิงที่มีผูสงเสียดูแลอยู หรือหญิงที่ใชราง
เปนหลักทรัพย หรือแมหญิงที่มีเครื่องหมั้นหมาย ก็เปนอันวาผิดบาปเต็มประตู และหญิงที่ใหความ
รวมมือทั้งรูวาตนมีเจาของ ก็ยอมไมพนผิดไปดวยเชนกัน
เจาของเกา คือผูใหกําเนิด ผูปกครอง หรือผูสงเสียเลี้ยงดูเชนญาติพี่นอง ถาหากยกใหกับ
ใครแมดวยวาจาแลว ก็ถือวาสิทธิ์เปลี่ยนมือทันที อันนี้อาจเปนเรื่องยากที่จะทําใจยอมรับ โดยเฉพาะ
ในยุคที่เรียกรองสิทธิเสรีภาพกัน วิบากกรรมทําใหมนุษยไมมีอิสระ ไมมีความเปนไทแกตัวเองตั้งแต
แรกเกิดหรอกครับ
สํ าหรับ เรื่ องของการหมั้ นหมายนี้น าพูดถึ งเป นพิ เ ศษ เพราะจะทํ าใหเ ข าใจภาพรวมได
กระจางขึ้น การหมั้นหมายคือการจองตัว หรือการประกาศความเปนเจาของ เพียงดวยการใชวัตถุ
เปนเครื่องหมายจับจอง อยางเชนพวงมาลัยตามประเพณีทองถิ่นนั้น ไมใชแคเรื่องทํากันเลนๆ
หลอกตาคนอื่นเทานั้นนะครับ ในทางธรรมชาติของกฎแหงกรรมถือวามีความศักดิ์สิทธิ์ มี ‘บวงแหง
ความเปนเจาของ’ คลองทั้งกายทั้งใจไวแลว ถาใหผูมีตาทิพยมองจะเห็นชัดวาไมใชคนตัวเปลา
แลว ถาไปยุงดวยก็ไดชื่อวากอกรรมอันจะเปนโทษเปนภัยในภายหลังแลว
ผูหญิงที่เปนไทจริงๆ ตัดสินใจอะไรดวยตัวเองได จะตองทํามาหาเลี้ยงตัวเอง หรือตัดสินใจ
ออกมาจากการปกครองเลี้ยงดูของใครๆ แลว มีความเปนอยูปรากฏชัดวาไมพึ่งพาใครแลว
ที่ยุคเราเกิดความคลุมเครือเกี่ยวกับความถูกผิดทางกามกันมาก ก็เพราะดูเหมือนเต็มไป
ดวยผูหญิงที่เปนไทแกตนเอง มีสิทธิ์เสรีที่จะตัดสินใจอะไรๆ ดวยตนเอง แลวผูคนก็เริ่มชาชินกับการ
มีเซ็กซตามอําเภอใจกันมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะไมคอยมีเครื่องหมายประกาศความเปนเจาของกัน คิด
เพียงวาแตงวันไหนคอยหมั้นกันเชาวันนั้น หลายคูคบหากันโดยไมตกลงใหชัดเจนวาจะเปนแฟนกัน
ดวยซ้ํา ประกาศบอกใครๆ แบบแทงกั๊กวาเปนแคเพื่อนบาง หรืออยูในระหวางดูใจบาง โดยมีวงเล็บ
วาระหวางดูใจก็ขอดูกายใหละเอียดกอน
อีกประการหนึ่ง โดยธรรมชาตินั้นนารีมีรูปเปนทรัพย จึงใชรางกายแทนหลักทรัพยได แม
เปนไทแกตัว แตหาก ‘ขาย’ ใหกับใครก็ถือวาเปนสิทธิ์ของคนนั้น เชนตกปากรับคําวาเมื่อรับเงิน
๑๕

จํานวนหนึ่งแลว จะอยูกับผูซื้อเปนเวลานานเพียงใด ตราบใดไมพนระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่ตกลงกัน
ตราบนั้นก็ถือวาเปนสมบัติตองหาม ขอนี้จะทําใหเห็นชัดวาผิดหรือไมผิดนี่ขึ้นอยูกับใครมีสิทธิ์
ในหญิงคนนั้น แมดวยการตกลงทําสัญญาแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน
ถาเขาใจตรงนี้ดีๆ ก็จะตอบขอสงสัยไดอีกมาก เชนคิดวาถาหยากันโดยพฤตินัยแลว คือ
ไมไดหลับนอนกันแลว รอแตใบหยาตามนิตินัยอยู ถือวาเปนไทหรือไม ตองตอบวายังนะครับ ใจ
เปนไทแลว แตกายยังไมไดเปน เพราะขอตกลงตามสัญญาแรกคือจะผูกมัดจองตัวกันดวยการ
จดทะเบียน ถาอีกฝายไมยินยอมสละ วากันโดยกฎแหงกรรมเขายังมีสิทธิ์อยู เวนแตจะใชขอ
กฎหมายมาถอนความเปนเจาของนั้นได เชนฟองหยาดวยเหตุที่อีกฝายมีความผิด ไมรับผิดชอบ
หรือถือใบทะเบียนไวดวยเจตนาฉอฉล เรียกวาผูกกรรมกันดวยกฎหมาย ก็ตองถอนกรรมกันดวย
กฎหมายเสียใหถูกฝาถูกตัวกอน มิฉะนั้นอยางนอยที่สุดก็จะเปนที่ครหาของชาวโลกได
ถาม : จีบแฟนคนอื่นที่เขายังไมแตงงานกันถือวาบาปไหมครับ?
ตอบ :
ตองดูระดับ ‘ความเปนเจาของ’ ครับ
๑) หญิงชายเพิ่งเริ่มมีใจใหกัน ยังไมตกลงโดยวาจา ยังไมประกาศตอผูอื่นวาเปนแฟนกัน
หากคุณคิดจีบคนประเภทนี้ ก็นับวาเอาตัวเขามาอยูในวังวนของการ ‘แขงขัน’ เทานั้น แตพูดกัน
ตามตรง แมไมเปนเหตุใหไปสูอบาย ก็อาจตองลงนรกทางใจได โดยเฉพาะเมื่อเปนผูแพ ผูไมอาจกํา
ชัย คุณรองไหแนนอน แตหากคุณชนะ ก็ยอมไดชื่อวาเปนผูสรางนรกทางใจใหผูอื่น สรางน้ําตาให
ผูอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความยึดมั่นของแตละฝายดวยวาเกาะเกี่ยวเหนียวแนนแคไหน ยึดนอยก็เจอ
นรกทางใจขุมเล็ก ยึดมากก็เจอนรกทางใจขุมใหญ ไมใครก็ใครละ คนใดคนหนึ่งตองเจอนรกทางใจ
แนๆ แตถึงอยางไรก็เปนการแขงขันโดยชอบธรรม เพราะเขายังไมไดประกาศเปนคนรักกับ
ใคร ตองถือเปนคนวาง เปนคนตัวเปลาอยู
๒) หญิงชายมีใจใหกันชัดเจนแลว ยอมรับและประกาศตอผูอื่นแลววาเปนคนรักกัน หากคุณ
คิดจีบคนประเภทนี้ ถือวาเอาตัวเขามาอยูใน ‘ภัยเวร’ แนนอนครับ เพราะชัดเจนวาเปนการ ‘แยง
ชิง’ คนรักของคนอื่นมาเปนคนรักของตน ความรูสึกผิด ความรูสึกไมถูกที่ถูกทาง ความรูสึกผิด
ฝาผิดตัว ความรูสึกไมมีสิทธิ์อยูกอน เหลานี้ลวนเปนเครื่องวัดไดวามีบางอยางผิดปกติและ
ไมชอบธรรม ทําใหใจเกิดความหมนหมอง มีมลทิน หรือถาไมละอายเลยก็แปลวาคุณมี
จิตใจหยาบกระดางหรือเหี้ยมเกรียมเอาเรื่อง
โดยสรุปแลว ตราบใดที่ฝงเขายังไมมีการหมั้นหมายกัน โทษภัยจะมาในลักษณะของการผูก
ใจเจ็บคิดจองเวรกันมากกวาจะสงคุณไปถึงอบายของจริงหลังกายนี้แตกดับ
๑๖

บางทีตองระวังๆ ดวยนะครับ เพราะอาจมีอะไรที่ก้ําๆ กึ่งๆ กันอยู เชนเขามีคูรักของเขา
เปนตัวเปนตน แตพอคุยกับคุณปุบเขาเพิ่งประกาศวาไมมี พูดงายๆ ปลดตําแหนงแฟนเกากลาง
อากาศเพราะมีคุณเปนเหตุ หากคุณยินดีเออออ ไมไลใหฝายหญิงไปตกลงกับแฟนใหเรียบรอย
เสียกอน ก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงมลทินทางใจได
สั ม พั น ธภาพที่ ส ะอาดที่ สุ ด คื อ ทํ า ความรู จั ก กั น ด ว ยไมตรี จิ ต ฉั น เพื่ อ นมนุ ษ ย ธ รรมดา
สัมพันธภาพฉันเพื่อนมนุษยจะทําใหเรารูเห็นเองวาเขามีเจาของหรือยัง หากคุณตั้งใจไวลวงหนาวา
ถามีเจาของ ก็จะไมยุงเกี่ยวดวยอยางเด็ดขาด หรือจนกวาเขาจะตกลงเปนมั่นเปนเหมาะกับแฟนวา
จะเลิกกัน เจตนาเชนนี้จะทําใหเปนผูหลีกจากภัยเวรทางกาม ทั้งในปจจุบันและอนาคตครับ
พระพุ ทธเจ าตรั สว าคนในโลกนั้ น แปดเป อนด วยกาเมสุมิ จฉาจารมากกว าคนที่
ปลอดจากกาเมสุมิจฉาจาร และเพราะเหตุนั้นเอง ยอมนอยที่เราจะพบคูที่ประสบแตสุข
โดยมากจะอยู กั น ด ว ยความสงสั ย ว า ใช คู ของตัว แน หรื อ ไม อยูกั น ด ว ยความคิด กลั บ ไป
กลับมาวาตนเองเลือกคูถูกหรือไม และอยูกันดวยความหวาดระแวงวาคูของตนจะไปมีคน
อื่นหรือไม คนสวนใหญจะไมยอมทนวาเหว แลวก็ตัดสินใจกันผิดๆ ร่ําไป บางทีก็เริ่มจาก
เรื่องเล็กๆ นอยๆ ที่ยังไมผิดบาปชัดเจน เชนจีบแฟนคนอื่นนี่แหละครับ

๑๗

ตอนที่ ๔
ทําบุญแบบทุมสุดตัวเพียงพอกับการผอนสงกรรมเกาไหม?

ถาม : ดิฉันเปนคนหนึ่งที่ชวงหลังๆ นี้ทําบุญแบบทุมสุดตัวในรูปการบริจาคทาน
ประเภทตางๆ ขอจํากัดคือเงินเดือนนอย ใชจายสวนตัวที่จําเปน ที่เหลือเอาไปทําบุญหมด
ถือวาเปนเรื่องดีหรือไมคะ?
ตอบ :
เกี่ยวกับเรื่องนี้ตองแยกตอบเปนสองแงครับ ถามองแงเดียวจะไดภาพที่ไมครบ แลวก็เกิด
ความเขาใจที่แหวงวิ่น
๑) แงของการครองชีพ ธรรมชาติของคนที่ตองทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองนั้น เงินทอง
ทําใหครองชีวิตไดเปนปกติสุข ทํามาหาไดเทาไหรก็ตองวางแผนทั้งในระดับของการใชจายเฉพาะ
หนา และการเก็บออมไวเผื่อฉุกเฉินในอนาคต หมายความวาคาใชจายสวนตัวนั้นมีทั้งปจจุบันที่
ตองใชเลย และทั้งอนาคตที่ตองเอาเขาธนาคารไวรอจายโดยไมคาดฝนดวย
หากทําบุญแบบทุมสุดตัว ขาดการไตรตรอง ขาดการคิดเผื่อขาดเผื่อเหลือไวสําหรับเหตุ
ฉุ ก เฉิ น ก็ จั ด ว า เราครองชี พ ด ว ยความประมาท ไม ร ะมั ด ระวั ง ไม ร อบคอบ เป น ที่ ม าของการ
เบียดเบียนสองฝาย คือเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผูอื่น
การเบียดเบียนตนที่เห็นไดชัดก็คือบางครั้งเมื่อตองการไดสิ่งที่สมควรไดก็จะไมได หรือ
จําเปนตองใชก็จะไมไดใช อยางเชนเสื้อผารองเทาเกาหรือขาดก็อาจตองรอแลวรออีกไมมีจังหวะซื้อ
หาเสียที หรือพอแกตัวลงเริ่มเจ็บไขบอย สังขารโรยราใหตองบํารุงมากขึ้น ก็ขาดปจจัย คายา คา
หมอ คาอุปกรณผอนหนักใหเปนเบาทั้งหลาย หากเกิดความเดือดรอนขึ้นเพราะวิธีทําบุญแบบทุม
สุดตัว นี่เปนตัวอยางของการเบียดเบียนตนเพราะวิธีทําบุญสุดตัวของเรา
สวนการเบียดเบียนผูอื่นนั้น คือบางครั้งเมื่อถึงคราวจําเปนตองใชเงินอยางยิ่งยวด ก็อาจทํา
ความอึดอัดใหกับญาติสนิทมิตรสหายผานการหยิบยืม เขาอยากปฏิเสธใจจะขาดแตก็สงสารเรา อด
ชวยไมได หรือบางทีไมตองหยิบยืมใครก็จริง แตอาจตองเบียดบังเงินทองของครอบครัว พลอยทํา
ใหค รอบครั วตองกระเบี ยดกระเสี ยรตามเราทั้ งที่ไ มไ ดอนุ โมทนายิน ดีไปดวย พวกเขาเลยพาน
เกลียดศาสนา รังเกียจการทําบุญ ทําใหจิตตกดวยความคิดอกุศล กลายเปนภัย หรือกลายเปน
โศกนาฏกรรมทางวิญญาณไป นี่เปนตัวอยางการเบียดเบียนผูอื่นเพราะวิธีทําบุญสุดตัวของเรา

๑๘

๒) แงของวิบากกรรม พระพุทธเจาเคยตรัสไววาถาเห็นผลของทานเหมือนอยางที่ทาน
เห็น มนุษยทั้งหลายคงแจกอาหารแกคนและสัตวกอนบริโภคเองเปนแนแท นั่นเพราะอะไร เพราะ
ผลของทานยิ่งใหญเกินจินตนาการ การใหเปลานั้นคุมเสียยิ่งกวาลงทุนหวานเม็ดเงินหวังผลในเชิง
ธุรกิจเปนไหนๆ คือถาใหทานดวยความบริสุทธิ์ใจแลว คิดงายๆ วาใหหนึ่งบาทอยางนอยที่สุดตอง
ตอบคืนกลับมารอยบาท นี่เปนสิ่งที่พระพุทธองคผูรูแจงทรงยืนยัน
ผลของทานนั้นคนสวนใหญจะไดยินวาทําใหเกิดใหมร่ํารวย หรือไดไปเสวยสวรรคในภพ
หนา ซึ่งก็เปนความจริง แตนั่นเปนความจริงเพียงสวนเดียว ที่แทแลวผลของการทําทานใหไพบูลย
ยังมีความนาชื่นใจอีกมาก ไมจําเปนตองตายเสียกอนจึงจะรูเห็น
กอนอื่นขอใหเล็งไปที่จิตมนุษยวาคับแคบและมืดทึบอยูดวยกิเลสชนิดใดบาง ถาไมกลาวถึง
หัวโจกอยาง ‘ความตระหนี่’ ก็คงเหมือนขาดผูรายตัวสําคัญไป อันวาความตระหนี่ถี่เหนียวนั้นมัก
เขาคูกันไดดีกับความเล็งโลภอยากไดสมบัติผูอื่น เรียกวาความงกกับความโกงนั้นเปนเกลอแกว
เปนคูหูที่เห็นตัวใดก็มักเห็นอีกตัวเปนเงาตามมาดวยเสมอ
การคิดสละ การคิดให การคิดเกื้อกูล จัดเปนปรปกษกับความตระหนี่โดยตรง ฉะนั้นยิ่งเรา
ใหทานมากเทาไหร ความตระหนี่ก็ยิ่งถูกกําจัดออกจากใจเรามากเทานั้น คือถาทําทานแบบ
ทุมสุดตัว ก็หมายถึงกําจัดความตระหนี่ไดเต็มพิกัดเชนกัน
และเมื่อความตระหนี่หายหนาไปอยางแทจริง ความอยากโกงก็ตองพลอยหายหนไปดวย
หรื อแม ยังหลงเหลื ออยู ก็ ค งไมก ล าโผลห นา ออกมาถนัดนั ก เราจึง ต องยกความดีใ ห กั บการ
ทําบุญแบบทุมสุดตัวในแงที่มันชวยประกันเราไมใหตกหลุมพรางไปติดเหยื่อลอใหคิดคด
โกงหรือขโมยของใคร เพราะกะแคสมบัติของตนเองยังยกใหผูอื่นไดแทบหมดเกลี้ยง แลวใจจะมี
กําลังไปยกเอาของใครมาใหตนเองไหว?
อีกประการที่สําคัญคือความสุขทางใจ คนที่ทําทานโดยความเห็นวาเปนงานอดิเรก เปนการ
รื่นเริง เปนความบันเทิงใจ จะมีแตปติและสุขอยูเสมอ เพราะทุกครั้งที่ใหทานยอมกําจัดความ
ตระหนี่ออกไปบางไมมากก็นอย ซึ่งเทากับขจัดความหนักและปฏิกูลที่หมักหมมออกจากจิต
ยิ่งเอาของหนักออกมากก็ยิ่งเบา ยิ่งชะลางสิ่งสกปรกออกมากก็ยิ่งสะอาดผองใส ก็เกิดธรรมชาติ
โปรงโลงเบิกบานขึ้น เหลานี้คือความจริงที่แกลงพูดใหเปนอื่นไมได
มีความจริงอยูประการหนึ่งซึ่งคนทั่วไปไมรู เนื่องจากขาดประสบการณตรง นั่นคือรสของ
ทานจิตนั้นเปนสิ่งที่เสพแลวติดไดอยางหนึ่ง เพราะปติสุขอันเกิดจากการทําทานดีๆ นั้นคลาย
กับปติสุขของการทําสมาธิ มีความเย็นซาน มีรสหวานชื่น และมีความโปรงเบาไรกังวล แมแบก
ภาระหนักอึ้งอยูเพียงใด ถาไดทําทานที่ชอบใจแลว ก็เหมือนมลายหายไปหมดในไมกี่พริบตา จึงไม
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นาแปลกใจที่บางคนชอบทุมสุดตัว เพราะยิ่งทุมมากเทาไหร ยิ่ง บัง เกิดสุขลึ กซึ้ งมากขึ้น
เทานั้น
ถาม : เงินทําบุญที่วานี้ก็แคไมกี่พันบาท แบบนี้จะถือวาเปนการผอนสงกรรมเกาได
ชาไปไหมคะ?
ตอบ :
คําถามซึ่งสะทอนความในใจคือเกรงจะผอนสงกรรมเกาชาไป กลายเปนตัวตัดสินสุดทาย
ทันทีครับวาทานที่คุณทําอยูนั้น จัดเปนทานแบบมีความผูกพัน มีความหวังผลจากทาน จึงไมอาจ
จัดเปน ‘สุดตัว’ หรือ ‘สุดใจ’ สะอาดบริสุทธิ์เต็มรอยได พูดงายๆ วานี่ไมใชการสละที่แทจริง ผล
ที่พึงเกิดจากการทําทานแบบสุดตัวสุดใจจึงอาจจะไมปรากฏเต็มเม็ดเต็มหนวยนัก
กอนอื่นลองเลิกคิดวาจะผอนสงกรรมเกาดวยทาน แตใหทําทานดวยความคิดวานี่คือกรรม
ใหม นี่คือเสนทางใหม นี่คือจิตแบบใหม ขอใหผลทานจงงอกเงยอยางรวดเร็วในรูปของการดล
จิตใหสามารถคิดสละสิ่งสกปรกหรือสวนเกินทั้งปวงออกไปจากชีวิตไดงายๆ รับประกันวาถา
อธิษฐานดวยใจบริสุทธิ์อยางนี้ทุกครั้ง ก็จะไดผลตามคําอธิษฐานอยางรวดเร็ว และคุณจะพบวา
กรรมเกาใหผลเบาบางลงไปมาก เนื่องจากความสุขจากกรรมใหมเขามาทวมทับกองทุกข
แบบเดิมๆ เหมือนที่พระพุทธเจาตรัสเปรียบเทียบวารสเกลือยอมเจือจางเมื่อเติมน้ําใหมเขา
ไปมากขึ้นเรื่อยๆ
ถาม : ทานในรูปแบบอื่นๆ ที่ใหผลมากกวาการใชเงินนี่มีไหมคะ? คือทานแบบอื่น
ดิฉันก็พยายามทําประกอบไปดวยคะ อยางเชนชวยเหลือผูอื่น ยินดีในความบุญกุศลของ
ผูอื่น เปนตน แคไมแนใจวาจะเพียงพอรึเปลาเทานั้น
ตอบ :
พระพุทธเจาตรัสวาการทําบุญบางอยางตระเตรียมนอย แตใหผลใหญ มีอานิสงสมาก ซึ่งที่
เปนอยางนั้นนะครับ มีรายละเอียดใหพูดถึงกันยิบยอยเยอะแยะ แตเอาหลักๆ แลว ไมวาจะใหทาน
ดวยเงิน หรือดวยกําลังสมอง หรือดวยกําลังแรง ก็จะมีความเหมือนกันอยูอยางหนึ่ง คือใจที่คิดใหนั้น
ออนโยนหรือกระดาง กฎแหงกรรมขอหนึ่งที่เห็นไดชัดคือจิตยิ่งออนโยนเทาไร ผลของทานก็
จะยิ่งใหญขึ้นเทานั้น
ตัวอยางเชนหากเปนผูใหทานภิกษุสงฆดวยความเคารพ ใหทานดวยมือของตน ใหทาน
ดว ยความอ อนนอม ใหทานอย างเข าใจ ใหท านดว ยความเห็ นวามีผล อาการของใจดัง กล าว
เหลานี้แหละจะทําใหเกิดผลมาก แมเงินเพียงนอย แตอานิสงสจะไมนอยตามเงินเลย
๒๐

คอยๆ สํารวจไปทีละขอวาเราขาดขอไหน เชนยกของประเคนพระดวยใจเคารพหรือเปลา
ใหดวยความเขาใจหรือเปลาวามีของอะไรถวายใหพวกทานใชประโยชนแบบไหน หรือในอีกระดับ
ของทาน พอจะใหกระดูกหมาทั้งทีมีอาการออนนอมหรือแกลงเอากระดูกปาหัวมัน (สําเร็จกรรม
พรอมกันสองประการ คือใหดวย รังแกสัตวดวย) ขาดขอไหนก็เสริมขอนั้น จนกวาจิตจะเต็มบริบูรณ
ดวยอาการแหงทานของสัตบุรุษ
อีกประการที่สําคัญ คือทานไมใชกรรมใหมที่แกกรรมเกาไดครอบจักรวาล โดยหลัก
แลวทานเปนกรรมที่แกความตระหนี่โดยตรง ทวาทานในแตละประเภทจะใหผลขางเคียง
เฉพาะตัว เชนใหทรัพยจะเปนผูมีทรัพย ใหปญญาจะเปนผูมีปญญา ใหแรงกําลังจะเปนผูมีกําลัง
แรง
สรุปโดยรวมขอใหคิดอยางนี้ก็แลวกันครับ การทําบุญแบบทุมสุดตัวคือการทําทาน
แบบมีน้ําจิตออนโยน มีความเต็มใจใหเต็มที่แบบไมหวงไว สามารถกําจัดความตระหนี่ถี่
เหนียวและความเล็งโลภอยากไดสมบัติผูอื่นโดยไมชอบธรรม กับทั้งกอใหเกิดความราเริง
ในทานเต็มเม็ดเต็มหนวย ขอใหดูดวยตนเองเถิดวาลงเงิน ลงแรง ดวยกิริยาอยางไรแลว
เกิดผลเชนที่วานี้ ก็ถือวาใชไดอยางที่สุดแลว ไมตองทําอะไรมากไปกวานั้นแลว ถึงแมวา
ฐานะจะยังไมดีขึ้น แตก็ทําใหคิดไดและเปนสุขมากขึ้นทันใจแนนอนละครับ
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ตอนที่ ๕
• ชอบแขงหรือชอบอวดเบงมีผลกรรมอยางไร?
• เอาชีตคนอื่นมาใชสอนบาปไหม?

ถาม : ตองการเปนคนออนนอมถอมตนตามหลักการที่เหมาะสม แตบางครั้งไปเจอ
ของใชดีๆ หรือเจอโอกาสงามๆ ก็อยากเอามาบอกตอใหเพื่อนๆ รู แตก็เหมือนไปทําให
พวกเขาเกิดกิเลส อยากมีอยางเราบาง หรืออาจหมั่นไสไปเลย อยากทราบวาจะแยกแยะ
อยางไร เอาอะไรตัดสินวาเจตนาดีหรือมีความอยากโออวดกันแน เพราะมันปนๆ กันจน
แยกยาก
ตอบ :
การบอกตอใหผูอื่นไดดีตาม หรือไดเปนอยูดีขึ้น หรือมีของใชสอยดีขึ้น เรียกวา ‘ใหความรู
กับเขาเปนทาน’ การทําทานที่ถูกคือทําดวยจิตอนุเคราะห ไมใชเปนไปเพื่อการแขงขัน ไมใช
เปนไปเพื่อใหเขาเห็นวาเรามีดีกวา ไมใชบอกเพียงเพื่อใหเขารูวาเรารู
ที่จะแยกแยะไดอยางชัดเจน ขอใหคุณลองแบงอาการของจิตออกเปน ๓ ชวง
๑) กอนบอกตอ – คือคุณมีของดีแลว หรือไปเห็นของดีแลว เกิดน้ําใจคิดบอกตอดวยความ
บริสุทธิ์ใจเพียงใด หากมีความบริสุทธิ์ใจแลว จะเกิดปติ เกิดความเบา หรือกระทั่งมีใจอยากยิ้ม
เพราะธรรมชาติของจิตคิดอนุเคราะหนั้นมีลักษณะเปนเมตตากรุณา ผลของเมตตากรุณา
อันบริสุทธิ์แทจริงจะไดแกจิตทันที คือเบิกบานอิ่มใจ เหมือนเกิดรอยยิ้มจากภายในสงแผ
ออกไปภายนอก
๒) ขณะบอกตอ – คือคุณกําลังเอาของมาลอตาเขา อาจจะแควางหนังสือเลมโปรดไวบน
โตะทํางานใหคนผานไปผานมาเห็นแลวสะดุด หรือไมคุณก็พูดเขาหูเขาโดยตรง อาจสาธยายกระตุน
ความสนใจดวยวิธีพูดในแบบของคุณ หากขณะนั้นยังมีความเบาใจ มีปติสุขเหมือนกับหรือยิ่ง
กวากอนหนานี้ที่ตั้งใจบอกตอ ก็แปลวาเมตตากรุณาของคุณยังอยูดี ไมถูกแทรกแซงดวย
กิเลสประเภทอยากใหใครอิจฉา
๓) หลังบอกตอ – คือเขาเกิดติดใจแลว เกิดการวิพากษวิจารณขึ้นแลว หรือเกิดความ
อยากไดอยากมีกันแลว หากคุณทราบเชนนั้นแลวปลาบปลื้มยินดี และยังนึกพอใจที่เพื่อน
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หรือกลุมคนจะขวนขวายหาของดีมาใชบาง ก็แปลวากระแสเมตตากรุณาของคุณตอติด
ตลอดสายครบวงจร โดยไมมีขอนาติติงใดๆ เลย
คุณเองจะรูอยูแกใจอันเปนภายใน วากอนบอกตอ ขณะบอกตอ และหลังบอกตอนั้น มีความ
ทะยานอยาก มีความทุรนทุราย มีความปรารถนาจะเปนที่อิจฉาของบรรดาเพื่อนฝูงหรือไม อาการ
ดังกลาวจะแสดงตัวเปนความเรารอน กระวนกระวาย หรือทึบหนักไมเปนสุข แตความเรารอน
กระวนกระวายก็อาจปรากฏเปนของนายินดี เพียงเพราะคุณเกิดโสมนัสที่ไดเหนือคนอื่น
วิธีที่จะดู แยกแยะ ตลอดจนเห็นน้ําจิตน้ําใจตนเองตลอดสาย คือคอยสอดสองเปรียบเทียบ
วาขณะนั้นกายรอนหรือเย็น กายเกร็งหรือผอนคลาย สายตากระเหี้ยนกระหือรือหรือทอดออนสงบ
นิ่ง จิตใจมีความซัดสายทึบหนักหรือวาซื่อตรงโปรงสบาย ฝกเห็น ฝกเทียบ ฝกทัน แลวคุณจะรูจัก
ตัวเองไปเรื่อยๆ จิตจะฉลาดเลือกภาวะที่ดีกวาในที่สุด
ถาม : บางทีผมเห็นหมูเยาวชนสวนหนึ่งชอบโออวดประชันกันดวยรูปสมบัติ ทรัพย
สมบัติ หากโออวดในลักษณะนี้แลวทําใหผูอื่นเปนทุกข มีความเรารอนใจ จะตองไดรับผล
กรรมอยางไรบาง แตกตางจากการโออวดโดยมีเจตนาประชันวาใครเหนือใครอยางไรครับ?
ตอบ :
ก็ไดชื่อวาเปนผูสรางวังวนของการแขงได แขงดี แขงมี แขงเปน คนเราเห็นอะไรเปนเรื่องนา
นิยม นาสนุก นาติดใจ ก็เทากับเอาตัวเขาไปโดนจองจําในโลกของความเปนเชนนั้นแลว
การแขงประชันยอมนํามาซึ่งความรูสึกไมเปนมิตร รูสึกเขมนเขนเขี้ยว ตลอดจนรูสึกหมั่นไส
ไดแบบไมตองมีเหตุผล คือเห็นคนชอบแขงไดแขงดีประเภทเดียวกันแลวไมถูกชะตาโดยอัตโนมัติ
โดยไมจําเปนตองจองเวรกันมาแตปางไหน นี่เปนเหตุผลวาทําไมบางคนเจอกันแลวไมชอบหนาเอา
เสียเลย แตคบๆ กันจริงๆ กลับรูสึกดี ถูกอัธยาศัยกัน และมีแตเหตุการณดีๆ รวมกัน นั่นก็เพราะ
กรรมสัมพันธเดิมๆ นั้นดีอยู เพียงแตถูกบดบังไวดวยเงากรรมอันเกิดจากความคิดแขงไดแขงดีใน
ชาตินี้เทานั้น หรือไมบางคนผิวนอกชอบคุยโม แตจิตใจมีเมตตาดี อันนี้โดยรวมก็อาจเปนที่รักได
มากกวาถูกชังในระยะยาว
หากเปนพวกชอบอวดในลักษณะยกตนขมทาน อันนี้จะมีผลหนักหนอย ผลของการยกตน
ขมทานจะมีสวนใหเปนผูมีอายุขัยสั้น มีสวนใหเปนผูมีผิวพรรณวรรณะไมนาชม มีสวนใหเปนผูมี
ความสุขนอยกวาที่ควร และมีสวนใหเปนผูมีอํานาจในตัวนอย ตรงขามกับผูออนนอมถอมตน ให
เกียรติผูอื่น ไมคิดย่ํายีน้ําใจใครดวยอํานาจในมือ อยางนี้จะมีสวนใหเปนผูมีอายุยืนยาว มีสวนให
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เป น ผู มี ผิ ว พรรณวรรณะงาม มี ส ว นให เ ป น ผู มี ค วามสุ ข และมี ส ว นให เ ป น ผู มี อํ า นาจวาสนาไม
นอยหนาคนอื่น
บางทีคุณอาจสงสัยวาทําไมพวกชอบกาวราว สํารากคําหยาบวางอํานาจบาตรใหญ
เปนปกติจึงเปนผูมีกําลัง มีอํานาจ มีวาสนาได อันนั้นขอใหทราบเถิดวาอํานาจทุกชนิดมิใช
สิ่งที่ไดมาโดยบังเอิญ และจะถูกทําลายหรือตัดรอนลงก็ดวยความไมบังเอิญเชนกัน บางคน
แข็งแรงหาวหาญดวยกรรมดีชนิดอื่น เชนเคยเปนผูมีความคิดชวยเหลือปกปองคุมครองภัย
ใหผูดอยกําลังเปนนิตย แตความแข็งแรงหาวหาญในชาติปจจุบันอาจทําใหเหลิงลําพอง
ชอบวางกาม ชอบขมขู ชอบเกทับคนอื่นเพื่อความสะใจในอิทธิพลแหงตน อันนั้นแหละตัว
ตัดรอนอํานาจในตน วิบากจะเหวี่ยงเขาไปสูความเปนขั้วตรงขาม คือเกิดใหมจะถูกขมเหง
จะถูกกดขี่ จะถูกย่ํายีใหรูสึกต่ําตอยดวยประการตางๆ ไดชั่วนาตาป ซึ่งรากของนิสัยเสียๆ
ก็มาจากความคิดอยากโออวดโดยปราศจากเมตตาการุณยนี่เองครับ
ถาม : สมัยเรียนเคยเรียนกับครูกวดวิชาในกรุงเทพฯ ผานมาหลายปกลับบาน
ตางจังหวัดและเปดสอนพิเศษ ก็คิดจะเอาเอกสารเกานั้นมาสอน แตเห็นในเอกสารนั้นระบุ
วาหามทําซ้ํา หามขาย ตัวเองคิดแคทําซ้ําเพื่อสอน แตไมคิดขาย อยางนี้จะถือวาผิดศีลวา
ดวยการขโมยของหรือไม?
ตอบ :
กรณีที่มีผูคิดคนหรือขีดเขียนสิ่งใดดวยตนเอง และแสดงความหวงแหน โดยบงบอกไวเปน
ลายลักษณอักษรวา ‘ฉันไมใหเธอเอาไปใชตอ’ หากเราฝาฝน ก็เทากับมีสวนกรรมแหงการละเมิด
สิทธิครอบครองของเขาครับ
สิทธิครอบครองเปนความสะเทือนที่มีพลัง เมื่อถูกตองพลังนั้นดวยวิธีลวงละเมิดขอหาม
ธรรมชาติก็ตัดสินใหกลายเปนกรรมไมดีขึ้นมาทันที แมบางครั้งเราจะมีเจตนาเปนกุศล เชนเห็นวา
แบบวิธีสอนจะไดประโยชนกับนักเรียนก็ตาม
ผลของการใหปญญาจะทําใหเปนผูมีปญญา แตผลของการเอาทรัพยสินทางปญญามาใช
โดยเจาของไมมีความยินดีอนุญาต ก็อาจเกิดวิบากเปนการตีตรวนทางปญญาไดเชนกัน กลาวคือแม
มีปญญามาก ก็เหมือนไมกลาคิด ไมกลาคน และไมมั่นใจในสติปญญาของตนเอง (สังเกตดูเถิดวา
คนสวนใหญจะเปนกันอยางที่วานี่แหละ)
ขอแนะนําอยางนี้นะครับ ลองเชื่อมั่นในวิทยาทานซึ่งมักใหผลเร็ว เรายิ่งสอนดวย
จิตคิดอนุเคราะห ยิ่งสอนดวยจิตคิดสรางผูใหญที่มีคุณภาพ คุณภาพแหงสติปญญาเราก็จะ
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เติ บ โตรวดเร็ ว ชนิ ดที่ สอนเทอมเดี ย วอาจเกิ ด หัว คิ ด แล น ปรู ด ปราด เชื่ อ มโนน มาโยงนี่
อธิบายไดหลากแงหลายมุมขึ้นเรื่อยๆ
เขาไมใหก็อยาไปงอ ลองเขียนชีตดวยตนเองดูบาง ยังไมตองเนี้ยบมากหรอก เอาแคพอให
เขาใจแบบมาตรฐานไดก็พอ เริ่มจากกาวแรกเล็กๆ ที่เก็บตกไดจากการสอนทีละครั้งทีละหน คําพูด
เล็กๆ ของเรา ตัวอยางเล็กๆ ของเรา คอยๆ สังเกตวาคําอธิบายใดของคุณโดนใจเด็ก ทําใหเด็ก
พยักหนาได ทําใหคุณเชื่อมั่นในวิธีการของตัวเองได ก็ใหโนตไว พอบันทึกเปนเรื่องๆ แลวเอามา
รวมกันจะเห็นวากลายเปนกองโตไปโดยไมรูตัว คุณจะเกิดความบันเทิงเริงใจและเชื่อมือตัวเองมาก
ขึ้น กระทั่งกลาจับกลานําเนื้อหาทั้งหมดมารอยเรียงเสียใหมดวยหนึ่งสมองและสองมือของคุณเอง
ปญญาแบบสรางสรรคเริ่มตนจากตรงนี้แหละครับ คุณมีโอกาสทองแลว วิทยาทาน
อันมาจากสมบัติคือสมองของคุณเองนั้น ยิ่งใหมากก็จะยิ่งไดอานิสงสเปนความเชี่ยวชาญ
มาก เชื่อมั่นในสติปญญาตนเองมาก ตลอดจนกระทั่งหูตากวางขวางในสาขาวิชานั้นๆ มาก
หากทําอยางตอเนื่องเปนปๆ คุณจะยืนอยูระดับเดียวกับติวเตอรผูเขียนชีตที่คุณวาดี หาก
ทําอยางไมขาดสายไปจนตาย ชาติหนาคุณจะเกิดมาพรอมกับหยักสมองมากกวาคนปกติ มี
ความริเริ่มคิดอานสรางสรรค มีความสามารถแกปญหาไดเกินระดับเฉลี่ย นั่นเปนสิ่งที่นา
ชื่นใจมิใชหรือ?
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ตอนที่ ๖
• การตําหนิผูอื่นเปนบาปเสมอไปหรือไม?
• วิบากชัว่ เปนของใครกันแน?

ถาม : หลังจากใฝธรรมะมาระยะหนึ่ง เวลาตองยอนกลับไปเถียงกับใครแลวรูสึก
เหมือนผูรายเลยคะ อยากถามวาถาการถกเถียงกันเปนบาป เปนความผิด อยางนี้แปลวาถา
เห็นใครทําผิดก็ไมควรตอวาอะไรเลยหรือ?
ตอบ :
คืออยางนี้นะครับ สํารวจกันดูดีๆ ตั้งตนขึ้นมาการถกเถียงมักยืนพื้นอยูบนสมมุติฐานที่วา
‘ถาแกไมผิด ก็แปลวาขาผิดนะซี’ หรือ ‘ถาแกไมเลว ก็แปลวาขานี่เองที่เลว’ พอรูสึกกันเสียอยางนี้ จึง
ไมมีใครอยากยอมใคร เพราะไมมีใครอยากไดชื่อวาเปนคนผิดหรือเปนคนเลวนั่นเอง
สรุ ปให สั้ น คื อ ตอนคนเราเถี ย งกั น มั ก มี ค วามโลภอยากเอาชนะมากกว ามี เ มตตาอยาก
เปลี่ยนผิดใหเปนถูก หรืออยากชวยกําจัดความเห็นผิดของอีกฝาย เริ่มขึ้นมาก็มีการตั้งทา ‘กูถูก
แนๆ ’ เสียแลว ดวยความเคยชินชนิดนี้แหละที่จะทําใหคนมีธรรมะในหัวใจรูสึกผิด เพราะธรรมะไม
มีกู มีแตเหตุผล ธรรมะไมมีความหนักอก มีแตความโปรงเบา ธรรมะไมมีผูชนะ มีแตเพื่อนรวมทุกข
เสมอกัน ควรกอดคอชวยเหลือเกื้อกูลกัน
อยางไรก็ตาม หากจะถอนเทาเต็มตัว ไมโตเถียง ไมขัดแยงกันเลย ก็มิใชวิสัยที่เปนไปได
การอภิปราย การโตแยง การคัดคานนั้น แมแตพระพุทธองคทานก็ทรงกระทํา หาไดนิ่งเฉยไม
โตตอบใครเลยเมื่อเขาพูดผิด หาไดขวนขวายนอยเมื่อภิกษุในพระธรรมวินัยละเมิดกฎ ทานติเตียน
ภิกษุที่หยอนความเพียร หรือกระทั่งขับไลภิกษุทุศีลดวยซ้ํา ไมเลี้ยงไวทําความเสียหายแกหมูสงฆ
โดยรวมเลย
ในทางศาสนานั้ นพระองคใ ห ยึ ดถื อพุ ท ธลี ล าเป นแบบอย าง คื อสนั บสนุ นให พุท ธบริ ษั ท
ชวยกันปกปกรักษาศาสนา ใครเขามากลาวตูพระศาสดา ถาแกไดก็แกไป ใครเขาใจผิดพระสัทธรรม
ถาไขไดก็ไขไป มีขอแมคือตองทําไปดวยความรูที่ถูกตอง และทําดวยความเห็นตามจริง ทํา
ดวยความรูสึกอันเปนเมตตา
นี่ก็เปนในทํานองเดียวกับการถกเถียงทางโลก คุณจะไมรูสึกวาเปนผูรายแนๆ ถาหากมี
เมตตาเปนที่ตั้ง
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แตของแบบนี้พูดงายทํายาก เพราะความเมตตาเปนธรรมชาติของจิต แตไมใชธรรมชาติ
ของมนุษย ขอใหฝกแผเมตตาไปเถอะครับ ฝกขณะพูดนั่นแหละ ยังไมตองนั่งสมาธิก็ได พูดไปก็
สัง เกตไปวาใจเราหนักหรือเบา ถาหนักทึบอึดอัด ใหแปลไวกอนวานั่นไมใชการพูดดวย
เมตตา แตถาเบาสบาย ใหนับไวเปนคะแนนสะสมหนึ่งแตม
พอสั่งสมไดครบสิบแตม ลองตรวจใจดูอีกที คุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแนนอน และอาจ
ไมรูสึกผิดอีกเลยก็ได
ถาม : ถาเราทํากรรมชั่ว ใครจะเปนผูทําใหวิบากนั้นเกิดกับเรา คนที่ถูกเรากระทํา
หรือเหตุบังเอิญที่เกิดจากภัยธรรมชาติ หรืออื่นๆ ?
ตอบ :
ตอบงายๆ เลยครับ สิ่งที่อยูในโลกนี้ทั้งหมด ทั้งที่มองเห็นและมองไมเห็น ทั้งที่เรารูสึก
วาเปนสิ่งสวยงามและนาเกลียด ทั้งที่มีชีวิตและไรชีวิต ลวนแลวแตเปนอุปกรณตกรางวัล
หรือลงโทษเราไดอยางเหมาะสมกับกาลและสถานที่ไดทั้งหมด
หากเราไปทําใหใครผูกโกรธ วันหนึ่งเขาอาจมีอํานาจ มีอิทธิพลเหนือชีวิตเรา ถาเขาไมละ
ความพยาบาทมาดราย อยากชําระแคน เราก็จะไมมีกําลังใดๆ ไปทัดทาน นี่เปนวิบากอันเกิดจาก
กรรมสัมพันธระหวางคนกับคนที่เห็นไดชัด
หากเราขโมยของหรือทําลายทรัพยสินผูอื่นไวมากๆ พระพุทธเจาก็ตรัสวาธรรมชาติอาจสง
น้ํามาทวมบาน อาจสงไฟปาลามมาถึงบาน อาจสงแผนดินไหวมาถลมบาน ฯลฯ นี่เปนวิบากจาก
สิ่งแวดลอมที่เขาจูโจมเราแทนสิ่งมีชีวิตซึ่งยังไมสะดวกจะเลนงานเราในกาลที่เราสมควรไดรับผล
สํ า คั ญ กว า อะไรอื่ น คื อ วั น ดี คื น ดี จิ ต ของเรานี่ เ องอาจเป น เครื่ อ งมื อ ในการลงโทษ
อยางเชนมีกรรมหลายประเภทที่กอแลว จะยังผลใหฟุงซาน ควบคุมไมได คิดมองโลกแตในทางราย
ไมหยุดหยอน แบบที่ทางแพทยเรียกวาเปนโรคจิตประสาทนั่นแหละ
คนเราคิดเครื่องมือลงโทษมนุษยดวยกันเองไดพิสดารพันลึก แตไมมีใครคิดไดวิจิตรพิสดาร
เท า กฎแห ง กรรมในธรรมชาติ ห รอกครั บ ในเมื่ อ ทุ ก สิ่ ง ที่ เ ราเห็ น และทุ ก สิ่ ง ที่ เ รายั ง ไม เ ห็ น
ตลอดจนกระทั่งทุกสิ่งในความเปนกายเปนใจของเราเอง กฎแหงกรรมเขาสามารถเรียกใช
สอยมาลงโทษเราไดทั้งหมดอยางนี้

๒๗

ถาม : ถาเปนคนที่เราทํากรรมชั่วไวกับเขาแลวเขามาเอาคืน อยางนี้ถือวาเปนการ
สนองกรรมอยางสาสมหรือจัดเปนกรรมชั่วที่เขากอขึ้นใหม?
ตอบ :
คนเราทํารายกันก็ดวยมูลเหตุคือโทสะ เมื่อใดจิตกอกรรมอันเจืออยูดวยโทสะ เมื่อนั้นจิตเปน
อกุศล กรรมที่เขาทําจึงนับเปนบาป แมเขาจะอางวานั่นเปนการลางแคนคืนอยางสาสมกับกรรมที่
ศัตรูทําเขาไวก็ตาม
ความพยาบาทคื อ มู ล เหตุ แ ห ง การจองเวร ต า งฝ า ยต า งผลั ด กั น มี อํ า นาจเหนื อ กั น
พระพุ ท ธเจ า จึ ง สอนให แ ผ เ มตตาเป น นิ ต ย เมื่ อ ใจมี ค วามสงบเย็ น เป น เมตตา จิ ต จะทํ า ตั ว เป น
แหลงกําเนิดกระแสความปรารถนาดีตอผูอื่น อาจปรากฏชัดผานการทําทานไมเลือกหนา รวมทั้ง
การรักษาศีลใหบริสุทธิ์จนรูสึกสะอาดทั่วพรอม ถึงเวลานั้นคุณจะรูสึกวาภัยเวรลดลงอยางเห็นไดชัด
ทั้งนี้ก็เพราะกระแสคุกคามในจิตคุณลดลง กระแสความนาระคายของจิตคุณสะเทือนไปทําความ
รําคาญใหผูอื่นนอยลง แมแตศัตรูเกาเมื่อเห็นคุณก็จะไมอยากจองเวรเต็มเม็ดเต็มหนวยนัก
พูดงายๆ คือถาแผเมตตาเกงๆ มีน้ําจิตเย็นๆ ไหลรินออกมาเปนธรรมชาติไดละก็ ไมใชจะ
เปนสุขแตตัวเราฝายเดียว แตยังอาจชวยยับยั้งศัตรูเกาของเราไมใหตองกอบาปกอกรรมก็ได เมื่อใด
ยุติการจองเวรก็ไมมีใครตองทําบาปทําชั่วตอ ดีออกจะตาย ใครเริ่มกอนได คนนั้นประเสริฐนัก
เรื่องเมตตานี้เปนของที่ตองลงทุนกันดวยน้ําใจ น้ํายิ่งมากเมตตายิ่งงอกเงย คน
ทั่วไปติดยึดอยูกับความคิดตาตอตา ฟนตอฟน นิสัยมนุษยแมโตแลวก็ไมคอยตางจากครั้ง
ยังเด็ก ใครเตะมาก็จะเตะเขากลับ หรืออาจมีแถมลูกถีบใหลมกลิ้งโคลไปเลย กระแสจิตของ
คนสวนใหญถึงไดพรอมจะเปนขั้วรับขั้วตอแหงการจองเวรไมขาดสายดวยประการฉะนี้
ถาม : ถาถือวาเขากอกรรมชั่วสนองคืนเรา เขาจะตองไดรับวิบากนั้นเทาเทียมกับที่
เรากอกรรมไวกับเขาหรือไม?
ตอบ :
ตางคนตางมีระดับความทะยานอยากในการทํารายผูอื่นแตกตางกันไป โดยมีปจจัยสําคัญ
คือความเจ็บใจเปนตัวกําหนด เชนคนเมาแคดาใครสาดเสียเทเสีย ไมไดมีเรื่องมีราวอาฆาตแคน
กันมากอน คนโดนดาก็อาจเจ็บใจอยากเอาคืนถึงขั้นตีหัวใหเลือดอาบ หรือที่มีขาวเปนประจําคือฆา
แกงกันอยางนาเสียดายชีวิตยิ่ง
ฉะนั้นวิบากที่จ ะสนองแตละคนจะไม เทากัน คนที่ดาตอนเมาก็ได รับผลกรรมเป นความ
ฟุงซาน ปากไวกวาใจ และมักไปมีสภาพ ‘ปลาหมอตายเพราะปาก’ ไดบอยๆ สวนคนที่แคนจนตี
หัวเขาเลือดอาบ ก็ตองไปเสวยวิบากในภพที่มีแตการทํารายทําลายกันถึงเลือดเนื้อและชีวิต สําคัญ
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คือเมื่อใดสองคนพบกันก็เหมือนลงเรือลําเดียวกันอีก คือตองมีเรื่องใหอยากปะทะห้ําหั่นกัน
ใหม สุดแตวาในคราวหนึ่งๆ ใครจะมีกระแสพยาบาทเขมขนเพียงใด
กระแสจิตในจังหวะแหงการพบกันใหมนั้นๆ เอง จะเปนตัวชี้วาควรเกิดอะไรขึ้น
ระหวางการเพิ่มเวร ลดเวร หรือละวางเวรเสีย ผูเปนบัณฑิต ผูศึกษาธรรมะไวพัฒนาตัวเอง
ยอมเลือกที่จะกําจัดเวรภัยใหหมดไปครับ ไมใชกําจัดความสุขของคนอื่นและตัวเองโดยเห็น
แกความอาฆาตบาดหมางไรแกนสารดวยความหลงเขลา

๒๙

ตอนที่ ๗
กรรมใดทําใหเปนสัตวประเภทตางๆ ?

ถาม : กรรมอะไรที่ทําใหไปเปนสัตวประเภทตางๆ ครับ?
ตอบ :
สัตวเดรัจฉานเปนสิ่งจับตองได เราสามารถเห็นพวกมันดวยตา ฟงเสียงพวกมันดวยแกวหู
โดยไมจําเปนต องมีตาทิ พยหูทิพยเสียกอน ฉะนั้ นก็แปลวาเราสามารถรูเห็นการรับ ‘ผลกรรม’
มากมายผานรูปชีวิตสัตวอันหลากหลายมหาศาลบนโลกใบนี้เอง บางเผาพันธุเหินไปในเวิ้งอากาศ
วาง บางเผาพันธุแหวกวายไปในหวงน้ําใหญ บางเผาพันธุเอาแตมุดหัวอยู ในดินทึบ และหลาย
เผาพันธุก็เคลื่อนไหวอยูบนผิวโลก รับผัสสะรอนเย็นตางกัน มีอัตภาพเล็กใหญล้ําเหลื่อมกัน และ
สามารถกระทําการผิดแผกกวากันวิจิตรพิสดารนัก
แตสัตวจะวิจิตรพิสดารปานใด ชนวนเหตุอันนําไปสูอบายภูมิระดับเดรัจฉานก็ไม
ตางกันนัก หลักๆ ไดแก
๑) มีจิตเศราหมองกอนตาย หมายความวาไมตองชั่วรายมาก ขอแคจิตเศราหมอง หรือ
พะวงติดของอยูในความคิดที่เปนอกุศล ก็เพียงพอแลวกับการไปถือกําเนิดเปนสัตว เนื่องจากจิตที่
เศราหมองยอมขาดกําลังระลึกถึงกุศลผลบุญ ฉะนั้นที่จะใหไปสูภพภูมิที่เจริญคงยาก
๒) ประกอบกรรมชั่วโดยปราศจากความละอาย หมายความวาชั่วพอประมาณ แตยังไม
ทะลุพื้นเดรัจฉานรวงหลนลงสูนรกภูมิ เชนเบียดเบียนชีวิตผูอื่นไดแบบไมกะพริบตา คดโกงไดหนา
ด า นๆ ประกอบกามแบบสํ า ส อ น โป ป ดมดเท็ จ เอาตั ว รอดไว ก อ น ร่ํ า สุ ร าจนเมามายโดยขาด
ความเห็นโทษ อยางใดอยางหนึ่งใน ๕ ประการนี้ก็เพียงพอกับการลงไปเปนสัตว เนื่องจากจิตที่
สกปรกยอมไมอาจสองสวางคูควรกับสุคติได จิตที่เศราหมองกอนตายดวยความเปนผูทุศีลนั้น หนัก
หนากวาจิตที่เศราหมองเพราะความติดของหวงหนาพะวงหลังกมากนัก
สวนที่วาจะไปเปนสหายของหมูสัตวชนิดใด ก็ขึ้นอยูกับกรรมแยกกรรมยอยที่แตละ
คนกระทําตางๆ กัน จําแนกโดยคราวคือ
๑) จําพวกรางเล็ก ใชชีวิตตามสัญชาตญาณมากกวามีสํานึกคิดอานตริตรอง รูปชีวิตแบบนี้
ถือกําเนิดดวยอํานาจกรรมชั่วที่กระทําโดยไมยับยั้งชั่งใจ สักแตคิดวาใครๆ เขาก็ทํากัน หรือแมเมื่อ
๓๐

ทํ า ดี ก็ ด ว ยกํ า ลั ง ใจที่ อ อ น ไม เ ป น ตั ว ของตั ว เองในการประกอบบุ ญ กุ ศ ล ต อ งรอคนชั ก จู ง หรื อ
คะยั้นคะยอจริงจังถึงจะยอมทําแบบเสียไมได
๒) จําพวกรางใหญ มีความคิดอานหรือสติปญญาพอตัว มีลักษณะอุปนิสัยแบบมนุษยติด
อยูบาง รูปชีวิตแบบนี้ถือกําเนิดดวยอํานาจกรรมชั่วที่กระทําแบบยั้งใจไดบาง อยากปรับปรุงนิสัยใจ
คออยูบาง เสียแตวาแพกิเลส ยอมประกอบกรรมชั่วอยูเนืองๆ มากกวา แตพวกนี้อาจเคยทําบุญมา
ดี มีกําลังใจเขมแข็ง ไมตองผลักดันมากก็คิดทําดีดวยตนเองบาง
สว นเกณฑ โ ดยครา วที่ทํ าใหไ ปเปนสั ต วในอัต ภาพและสิ่ งแวดล อมต างๆ กันนั้น
ไดแก
๑) ประเภทที่เลื่อนชั้นจากสัตวนรกขึ้นไปเปนสัตวเดรัจฉาน พวกนี้ยังเหลือเศษกรรมที่
ควรแกความแผดเผา อึดอัด หรือเดือดรอนทรมาน มักไปอยูในสภาพแวดลอมอันลําบากกันดาร ภูมิ
ประเทศเขตรอนจัด หรือตกอยูในภาวะบีบคั้น นาอึดอัดคับของ นาตื่นกลัวอยูเนืองๆ
๒) ประเภทที่เปลี่ยนจากความเปนสัตวสูความเปนสัตว พวกนี้ยังไมหมดกรรมระดับ
เดิม หรือระหวางมีอัตภาพหนึ่งๆ ก็ประกอบกรรมซ้ําเติมตนเองเขาใหอีก ก็ตองอยูในสภาพเดิมๆ
ตอ เชนเมื่อถอยลงไปสูความเปนสุนัข ก็อาจติดอาการเหาเอาเรื่อง ติดกามแบบไมเลือกหนาอยาง
สุนัข ตองเปนสัตวหนาขนชนิดเดิมซ้ําซากนับหมื่นชาติ จนกวาจะมีเหตุใหพัฒนาจิตเลื่อนภูมิไปเปน
สัตวอื่นที่สบายขึ้น หรือไมก็ลดระดับตกต่ําย่ําแยลง เชนพวกมีสันดานชอบความรุนแรงมักเสี่ยงตอ
การไหลสูเหวนรกมากกวาอยูกับที่
๓) ประเภทที่ ล ดชั้ น จากเปรตลงมาเป น สั ต ว พวกนี้ เ คยสู ง กว า เดรั จ ฉาน แต ยั ง ไม
สามารถระลึกถึงกุศล หรือยังไมมีกุศลในอดีตมาชวยเลื่อนชั้นใหไปเปนมนุษย พอจะตายจิตอาจ
เศราหมองจนตองตกต่ําไปเปนสัตว ซึ่งจะสบายหรือลําบากก็ขึ้นอยูกับเหตุที่สรางไวเมื่อครั้งมีโอกาส
เปนมนุษย หากมีบุญหนุนอยูบางก็จะลงไปเปนพวกที่มีสิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้น แตหากไมมีบุญหนุนเลย มี
แตบาปถีบหัวสง ก็ตองไปเปนพวกที่โงหัวลืมตาอาปากยากหนอย
๔) ประเภทที่ลดชั้นจากมนุษยลงมาเปนสัตว พวกนี้โดยรวมคือเปนคนประเภททําตัว
ตกต่ําจนหลุดระดับชั้นของความเปนมนุษย คือขาดความละอายตอบาปซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของ
สุคติภูมิ แตเมื่อพลาดไปเปนสัตวแลวก็อาจจะยังมีความใกลเคียงกับครั้งเปนมนุษยอยู คือเคยมีนิสัย
หลักๆ อยางไร ก็ไปเปนสัตวที่แสดงออกซึ่งนิสัยนั้นๆ เดนชัด เชนจองหองพองขน ชอบกอเรื่อง
นอยใจเกง หรือขี้ระแวง แมวบางตัวหนาตาขี้โกงและหวาดระแวงก็เพราะครั้งเปนมนุษยนั้นชอบเอา
รัดเอาเปรียบ มีความตระหนี่ถี่เหนียว เห็นแกตัวจัด จนกลายเปนผลใหขี้ระแวงลุกลี้ลุกลน กลัวใคร
จะมาทําอะไรตนตั้งแตยังเล็กๆ
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๕) ประเภทที่ลดชั้นจากเทวดาหรือพรหมลงมาเปนสัตว พวกที่ตกรวงขามขั้นจาก
สภาพทิพยมาอยูในสภาพหยาบนั้น มักมีเหตุอกุศลในอดีตมาบีบคั้น ไมคอยจะใชพวกทําบาปหนัก
ระหวางอยูในพิมานแมน จัดเปนของหายากประมาณหนึ่งในแสนหรือหนึ่งในลาน แตเมื่อเปนสัตวก็
จะมีสวนของบุญเกาเกื้อหนุนใหมีลักษณะเลอเลิศหรือมีความสุขสบายเกินผองเพื่อน เชนเปนหมา
หรือแมวนารัก เปนสุดพิศวาสขาดใจของเหลาเศรษฐีซึ่งยอมจายคาเลี้ยงดูแสนแพงยิ่งกวาเลี้ยงดูคน
สภาพถูกปรนเปรอเกินสัตวมักทําใหเยอหยิ่งเกินสัตวไปดวย แตความเยอหยิ่งนั้นก็มักผูกพวกมันไว
กับความเปนสัตวอีกหลายครั้ง เวนแตพวกที่เคยอบรมตนใหออนนอม ไรทิฐิ และมีสํานึกคิดอาน
ในทางถอมตัวมามาก ก็จะไมเยอหยิ่งขนาดผูกไวกับภาวะของสัตวไดนานนัก
สําหรับกรรมที่ทําใหไปเปนสหายของเหลาเดรัจฉานนั้น แมคนธรรมดาที่ไรตาทิพยทั่วไปก็
อาจอนุมานจากความรูสึกของตัวเองไดคราวๆ เพราะมนุษยเปนภูมิที่อยูสูงกวาสัตว จึงสามารถ
เลียนแบบลักษณะของความเปนสัตวชนิดหนึ่งๆ ไดดวยความเขาใจ ประเมินหรือประมาณ
จากใจไดวาความเปนสัตวชนิดนั้นๆ เขากันกับความรูสึกนึกคิดแบบไหน ยกตัวอยางสัก
เล็กนอย เชน
๑) ลองยืดคางลงต่ํา หอปากทําหนาเหมือนลิง จะรูสึกถึงคําวา ‘ลิงหลอกเจา’ ใจจะคลอย
ไปทางชอบลอเลียน ชอบเยยหยัน ชอบปลิ้นปลอน ชอบซุกซน
๒) ลองทําตาดุรายและแยกเขี้ยวคําราม จะรูสึกถึงคําวา ‘ดุเหมือนเสือ’ ใจจะคลอยไปทาง
ชอบแสดงความโกรธ ชอบแสดงอํานาจขมขวัญ ชอบใชเขี้ยวเล็บในการทําราย
๓) ลองทําเสียงโฮงๆ ดังๆ จะรูสึกถึงคําวา ‘เหาเหมือนหมา’ ใจจะคลอยไปทางชอบบงเบง
ชอบทะเลาะเบาะแวงอยางไรเหตุผล ชอบขูมากกวากัดจริง ชอบลอบกัดศัตรูจากขางหลัง
๔) ลองทําทาเสือกคลานไปโดยไมใชแขนขา จะรูสึกถึงคําวา ‘เกียจครานเหมือนงูเหลือม’
ใจจะคลอยไปทางชอบนอนกองอยูกับที่ ชอบสวาปามใหอิ่มใหญๆ แลวพักยาว
อกุศลกรรมที่ทําๆ ไปทุกวันนั้น อาจรวมลงเปนความชอบใจเขาขายอาการแบบใด
แบบหนึ่งในตัวอยางขางตน จิตใจเปนอยางไรก็กระเดียดไปมีพฤติกรรมแบบนั้นๆ และยึด
ภพแหงความเปนเชนนั้นไว แตตัวอยางแค ๓-๔ ชนิดขางตนนี้นอยเกินไปหนอยครับ สัตวมี
เปนแสนเหลา แตละเหลาอาจแยกยอยไดเปนรอยสายพันธุ ลักษณะนิสัยแบบใดแบบหนึ่ง
มิใชเกณฑตายตัวใหตองอยูในภพจําเพาะเจาะจงเสมอไป เชนตอนเปนมนุษยชอบขูตะคอก
ใหคนอื่นกลัว ตายไปอาจไมเปนเสือในปา เพราะวาสนาที่แทอาจเปนไดแคร็อตไวเลอรที่
ชอบกัดเด็กก็ได
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เมื่ อเปนสั ตว แล ว แตล ะประเภท แต ล ะเผาพัน ธุ ก็มีสิท ธิ์ พัฒนาที่ แตกต างกั น การที่ได มี
โอกาสเกิดเปนสัตวเลี้ยงของคนมีบุญนั้น เปนโอกาสใกลที่สุดที่จะยกระดับจิตวิญญาณใหสูงขึ้น โดย
อาจไปเปนเปรตประเภทที่มีความสบายมากกวาความลําบาก หรือถามีวาสนาพอจะไปอยูในวัดที่มี
พระผูทรงศีลใหความเมตตาเปนพิเศษ ก็อาจไดสปริงบอรดกระดกขึ้นมาเปนมนุษยไปเลย
อยางไรก็ตาม การอยูใกลคนมีบุญไมประกันความปลอดภัยเสมอไป ตรงขาม หากบันดาล
โทสะเผลอทํารายมนุษยผูเลี้ยงดู ก็อาจกลายเปนเงาดําใหญติดตัว ใหผลแบบเฉียบพลัน เชนถูกสัตว
ดวยกันทํารายสาหัสแทบจะทันที กับทั้งอาจสงผลระยะยาว เชนขณะตายจะเปนไขทรมาน ทําใหจิต
ปนปวนและตกรวงลงไปสูภพที่ยิ่งย่ําแยหนักกวาเกาได
คนเราคิดอะไรบอยๆ จิตก็ถูกปรุงแตงใหเปนดีเปนรายตามนั้น อยูๆ จิตไมไดเขาไปอยูใน
ภพสูงหรือภพต่ําโดยบังเอิญ แตบางทีนึกวาผิดเล็กผิดนอยนิดเดียว ประมาทวาคงไมเปนไร หารูไม
ว าเมื่ อสั่ ง สมจนเคยชิน และกลายเปน นิสัย ติ ดตั ว แล ว ก็ อ าจรวมเข า เป นกรรมหนั ก ให ผ ลขนาด
กําหนดทิศทางไปสูความเปนสัตวได
การทําทานสละความตระหนี่ มีแกใจรักษาศีลชําระความสกปรก ไมหมกตัวอยูกับ
อบายมุข และเหนือกวานั้นคือมีจิตคิดเมตตา เจริญปญญาเห็นความไมนายึดมั่นถือมั่นทั้ง
ปวง จะเปนประกันใหรูสึกอุนใจออกมาจากขางใน วาเราหางไกลจากสภาพจิตแบบสัตวมาก
แลว นั่นแหละครับ ประเสริฐสุด เพราะหากพลาดพลั้งถอยหลังเขาคลองแลว โอกาสกลับ
ขึ้นมาเสวยสุขแบบมนุษยใหมชางยากเย็นเข็ญใจเหลือประมาณ
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ตอนที่ ๘
• อยากศึกษาพุทธใหแตกฉานจะทําอยางไร?
• ทําบุญกับพระทําไมไดผลใหญ?

ถาม : ผมชักเริ่มสนใจพระพุทธศาสนา เพราะเห็นวามีเรื่องนารูและตอบคําถามที่ผม
สงสัยมานานไดมากกวาที่คิด แตบอกตามตรงวาพอจะเอาตัวเขาไปศึกษาใหแตกฉานแลว
สับสน แลวก็มีความทอใจเหลือเกิน เนื่องจากหลักการเกี่ยวกับพุทธศาสนาในปจจุบันมีอยู
มาก อยากทราบวาหากอยากเปนผูเขาใจพระศาสนาไดอยางผูรูเขาบาง ควรเริ่มตนอยางไร
ถึงจะไมตองผานดานความสับสนและความทอใจครับ?
ตอบ :
กอนอื่นตองจับจุดใหถูกครับวาพุทธเราบอกวิธีการ วาทําอยางไรจะรูตามจริงไดอยางมี
เหตุผล นับตั้งแตความจริงเบื้องตนเชนการดําเนินชีวิตอยางไรไมใหมีเวรภัย ตลอดไปจนกระทั่ง
ความจริงอันเปนยอดแหงประโยชนสูงสุด คือความพนทุกขทางใจชนิดไมกลับกําเริบอีก
และคลายกับนักศึกษาปริญญาเอก กอนเปนดอกเตอรไดก็ตองเอาชีวิตทั้งหมดทุมลงไป
บางศาสตรบางสาขานั้นตองเขาปาเสี่ยงชีวิตก็มี ฝาเปลวแดดในทะเลทรายก็มี ลุยน้ําแข็งขั้วโลกที่
อุณหภูมิติดลบก็มี เพื่อใหเปนมือแรกที่ไดขอมูลสําคัญมา ไมใชแบมือรับขอมูลจากคนอื่นที่เขาทุมเท
ชีวิตจิตใจมากอนหนานั้น การไดดอกเตอรทางพุทธก็คือการหลุดจากทุกขชนิดลาแลวลาลับ
ไมกลับคืนมา ถาคุณมองเห็นยอดสุดนี้ไดจึงจะถือวาเปนผูแตกฉานที่แทจริง
และดวยเหตุเชนนั้น การศึกษาพุทธใหแตกฉานจึงมิใชการอานมาก คิดมาก หรือทํา
ขอสอบบาลีจนไดยศถาบรรดาศักดิ์มามาก แตเปนการลงมือปฏิบัติตนอยูในวิถีทางที่จะเปน
อิ สระจากทุ กข แบบเดิ มๆ เป น อิ ส ระจากกิ เลสแบบเดิ มๆ ตลอดจนเป น อิ ส ระจากความไม รูและ
อุปาทานแบบเดิมๆ
คนในโลกมีคานิยมยกยองผูจดจําศัพทไดมาก พูดอธิบายไดคลองแคลวมาก แกขอสงสัยให
ตกไปไดมาก แมเมื่อหันมามองผูเชี่ยวชาญทางพุทธศาสนา ก็จะหากอนวาใครมีคุณสมบัติเขาขาย
ดังกลาวมา แทที่จริงแลวคุณสมบัติเหลานั้นเปนเพียงบันไดขั้นตนหรือของแถมลอใจ ซึ่งอาจ
ทําใหหลงตัววารูมาก อธิบายไดมาก แกปญหาไดมากเทานั้น หาใชผูแตกฉานแกนสารของ
พุทธที่แทจริงไม
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ความจริงอันนาอัศจรรยในพุทธศาสนาก็คือ เมื่อศึกษาไปอยางไมหลงทาง วันละนิด วันละ
หนอย คุณจะพบวาตัวเองไมไดศึกษาศาสตรธรรมดา แตเปนศาสตรแหงความเขาใจทุกสิ่ง และคุณ
จะไดคําตอบที่ตองการทั้งหมด อยางนอยก็เทาที่คุณเองจะอยากรูอยากเห็น ตรงนั้นนาจะถือเปน
ความแตกฉานที่คุณเองพอใจได
สรุปคําตอบคือจับจุดใหถูกในขั้นแรก แลวคอยๆ กาวเดินไปหาจุดนั้นเรื่อยๆ ทีละ
นิดทีละหนอย ทุกอยางจะกระจางเองในวันหนึ่ง แตหากจับจุดผิดพลาดในชั้นตน ยิ่งออก
เดินคุณจะยิ่งรูสึกเหมือนเปาหมายเปนเพียงภาพลวงตา เห็นเหมือนมี หรือปกใจเชื่อวามี
แตไปไมถึง ควาไมไดเสียที
ถาม : ควรฝกตัวเองอยางไร จึงจะสามารถอธิบายธรรมใหผูอื่นเขาใจไดอยางงายๆ
และชัดเจน?
ตอบ :
จากคําตอบขอกอนคงสรุปงายๆ ไดวาความแตกฉานนั้นมาจากความรูจริงนั่นเอง สวนที่วา
ใครจะสามารถอธิบายสิ่งที่ตนรูเห็นไดมากนอยเพียงใด ก็ขึ้นอยูกับความพึงใจวาเปนผูชอบถายทอด
ชอบตอบคําถาม หรือชอบชวยกันเผยแผพระสัทธรรมใหกวางไกลออกไปหรือไม ตรงนี้เปนเรื่องของ
การฝกฝนเฉพาะทาง ไมเกี่ยวของกันโดยตรงกับความแตกฉานในพุทธศาสนาแตอยางใด
การฝกฝนคงไมมีอะไรเปนธรรมชาติเทาสังเกตจากตนเอง วาเราเคยสงสัยอยางไร และได
คําตอบใดเปนกุญแจไขความสวางแกใจตน เมื่อพบคนรุนหลังผูสงสัยในทํานองเดียวกัน ก็สามารถ
นํากุญแจดอกเดียวกันมาไขความสวางใหพวกเขาไดเชนกัน การมีโอกาสหมั่นพูดบอยๆ จะทําให
ความทรงจําย้ําลึก และถาไมทองบนจนเหมือนนกแกวนกขุนทอง คุณก็จะไดคําพูดใหมๆ ที่งายขึ้น
เรื่อยๆ จากการพูดแตละครั้ง
หากขาดอัธยาศัยในอันที่จะชวยไขความกระจางใหกับคนรุนหลัง ธรรมชาติจะคอยๆ ลบ
ความจําของเราใหเลือนไป วาชวงตนเราเคยอยากรูอยากเห็นอะไร เกิดความสงสัยรุนแรงขนาดไหน
และไดคําตอบใดชวยใหเกิดความอิ่มใจเต็มตื้น ในที่สุดก็จะขาดสะพานเชื่อมตอเขากับบรรดามือใหม
พูดอะไรจะมาจากมุมมองอันเปนปจจุบันของตนเองถายเดียว ใครตามไมทันก็จะขาดกําลังใจ
คนรุ น เก าถ า มี ค วามขวนขวายน อยในอั น ที่ จ ะทํ า เรื่ อ งยากให เ ป น เรื่ อ งง า ย หรื อ
เผลอๆ มีใจดูถูกวาทําไมมือใหมถึงโงนัก จึงเกิดชองวางกับคนรุนหลัง อันที่จริงนับเปนเรื่อง
ปกติธรรมดา ไมวาศาสตรสาขาไหนก็เขาอีหรอบเดียวกันหมด หากคุณมีแรงบันดาลใจมาก
พอ และเห็ น การอธิ บ ายเรื่ อ งยากด ว ยคํ า พู ด ง า ยๆ สํ า หรั บ คนรุ น หลั ง ก็ เ ป น เรื่ อ งน า
อนุโมทนายินดีครับ ศาสนาพุทธขาดแคลนผูสืบทอดชนิดนี้คอนขางรุนแรง
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ถาม : มีคําศัพทและเรื่องตางๆ ในพุทธศาสนาที่ยังไมเขาใจอีกมาก อยากทราบ
หลักการเรียนรูอยางเปนระบบ
ตอบ :
หาหนังสือธรรมะที่ศัพทนอยๆ ยอยงายๆ เขาใจไดทันทีมาอานกอน แลวคอยๆ สะสมไป
ตามลําดับ หนังสือธรรมะนั้นตอใหเปนชั้นอนุบาลชั้นประถมเพียงไร ก็ตองมีศัพทธรรมะปะปนมาสัก
คําสองคําเสมอ คุณอยาไปใจรอนหวังวาจะทองพจนานุกรมพุทธศาสนใหไดในเดือนเดียว ทําอยาง
นั้นจะไมเปนธรรมชาติ เหมือนตั้งใจสอบนักธรรมตรี โท เอก ซึ่งคนสวนใหญจะฝนทองจําเพื่อสอบให
ผาน หรือเพื่อใหไดชื่อวาเปนผูรูทางพุทธศาสนา ไมไดซึมซับพุทธศาสนาดวยใจ ไมไดเสพพุทธ
ศาสนาเหมือนทานขนม ปลายทางจึงมักเปนผูทรงภูมิที่แหงแลงและอาจจะหลงลืมเปาหมายสําคัญ
อันเปนยอดสุดของพุทธศาสนาไปเลยก็ได
ระบบการเรียนรูศาสนาแหงอิสรภาพทางใจ จึงควรเปนไปในแนวที่จะทําใหใจเปดกวาง มี
ความสุข มีความชื่นชมในการปลดปลอยตนเองจากกิเลสและอัตตาทั้งปวง แตขณะเดียวกันก็
จําตองมีหลักตรวจสอบความถูกตองไวเปนหลักประกัน นั่นคือพระวจนะของพระพุทธเจาที่
ยังคงมีบันทึกเปนหลักฐานอยูในพระไตรปฎก
สํ าหรั บ พระไตรป ฎ กยุค เราก็ หาง ายแล ว ครั บ ทั้ งฉบั บ ย อเช น พระไตรป ฎ กฉบั บสํ าหรั บ
ประชาชนของทานอาจารยสุชีพ ปุญญานุภาพ ตลอดจนฉบับเต็มแบบบันทึกในซีดีรอมที่คนหาคํา
สําคัญไดรวดเร็วทันใจ หากใครอานพระไตรปฎกฉบับยอกอน ก็นับวาเปนทางลัดยนยอความรู
ทั้งหมดไวเปนหมวดหมูใหไดศึกษาขั้นสูงเปนลําดับถัดๆ ไปไดงาย
สรุปคื อหากคุณเพิ่ง เปนมือใหม ซิง ๆ เมื่ อวาน ก็ขอแนะนําใหอา นหนัง สือธรรมะ
ทั่วไปที่กําลังสนใจหัวขอนั้นๆ แตเมื่อใดถึงจุดที่อยากรูวาความถูกตองตามพระพุทธเจา
ตรัสเปนอยางไร ก็คอยเขยิบขึ้นมาอานพระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชนของทานอาจารย
สุชีพดูครับ
ถาม : ทําไมทําบุญกับพระดีแลวถึงไดผลใหญครับ? เหมือนกับตองลําเอียงหรือ
เจาะจงเลือกพระเสียกอนถึงจะนาทําทาน รูสึกไมคอยดีนัก แบบวาโลภๆ อยางไรไมรู อีก
อยางพระดีสมัยนี้ไมใชหากันงายๆ ถาเกิดอยากทําบุญกับพระดีขึ้นมาจะใหไปที่ไหนได?
ตอบ :
คลายกับเราตีฆอง เราใสแรงตีไปเทากัน แตถาเสนผานศูนยกลางของฆองกวางขึ้น เสียงก็
จะดังขึ้น นี่เปนเรื่องของธรรมชาติ ไมใชเรื่องที่เราจะตัดสินไดจากความชอบใจของเราเอง วาเพื่อ
ความยุติธรรมแลว ฆองใหญฆองเล็กควรตีแลวดังเทากันเสมอไป
๓๖

คุณเคยสังเกตไหมครับวาคนตระหนี่ถี่เหนียว หรือชมชอบการเอารัดเอาเปรียบผูอื่นมากๆ
นี่ มองดวยตา สัมผัสดวยใจแลวรูสึกถึงความอึดอัด คับของ แคบจํากัด พรรณนาเปนคําพูดใหหมด
จดไมถูก แตคุณก็รูสึกได และนั่นเปนที่มาของคําวา ‘คนใจแคบ’ หรือ ‘จิตใจคับแคบ’
ในทางตรงข าม สํา หรับ คนเอื้ออารี มีน้ําจิ ตคิดอนุเคราะห ผูอื่น เปน นิตย นั้น มองดวยตา
สัมผัสดวยใจแลวจะรูสึกถึงความสบาย โปรงโลง กวางขวาง รูสึกไดแตจาระไนไมถูกเชนกัน นั่นเอง
เปนที่มาของคําวา ‘คนใจกวาง’ หรือ ‘จิตใจกวางขวาง’
ถาเราทุมบุญลงที่คนใจแคบ บุญยอมไมสงเสียงดังนัก ใหผลไมกวางไกลนัก แตถาประเคน
บุ ญ ลงในคนใจกว า ง บุ ญ ย อ มส ง เสี ย งดั ง และขยายใหญ ก ว า งไพศาลเกิ น กว า จะคาดคิ ด ด ว ย
ความรูสึกธรรมดาๆ
เปนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้น ใจทานกวางกวาคนใจบุญทั่วไป ไหนจะใจใหญสละเพศ
ฆราวาสมาอดมื้อกินมื้อ ไหนจะตองมีจิตที่สะอาดดวยกรอบของศีลถึง ๒๒๗ ขอ ไหนจะมีโอกาส
ผนึกจิตเปนปกแผนจากการอบรมสมาธิชั้นเลิศ ไหนจะมีวาสนาสูงสงขนาดพัฒนาปญญาไปสูความ
พนทุกขพนภัย มีใจเปนเมตตาอันไรขอบไรประมาณ
ดังนั้น ‘ความจริง’ ที่ไมอิงความเชื่อของใคร ก็คือทําบุญกับพระดีนั้นไดผลกวางจริง อันนี้
ขอใหแยกไวเปนประเด็นหนึ่ง
แตยังมี ‘ความจริง’ อีกประการหนึ่งที่ควรพิจารณาไวดวย นั่นคือ ถาเจาะจงทําบุญกับ
พระเพียงเพราะเห็นวาจะไดผลมาก อันนั้นจัดเปนความละโมบ เปนความโลภชนิดหนึ่ง ผลที่
ไดนั้นอาจไพศาลจริง แตคุณจะติดนิสัยลงทุนตองไดกําไร ใหไปตองไดคืนมา หรือจะพูด
งายๆ วาเพาะเชื้องกไวกับใจ โดยอาศัยพระเปนที่ตั้งก็ได
แลวอยางนั้นควรทําอยางไร? ก็ควรจะใหดวยความเขาใจครับ วาทํากับพระดีนั้นยอม
ได ผ ลดี ย อ มมี อ านิ ส งส เ ป น อเนกอนั น ต จ ริ ง และควรทํ า ให ม ากที่ สุ ด เท า ที่ โ อกาสและฐานะจะ
เอื้ออํานวยดวย แตขอใหทําดวยความเคารพพระ และประสงคจะใหทานอยูดีมีสุขเพื่อสืบ
ทอดพระศาสนาตอไป พูดงายๆ คือมีจิตอนุเคราะหทานเปนหลัก ไมใชกะลงทุนเอาผลกําไรคืน
เปนที่ตั้ง อยางนี้คุณจะไมรูสึกผิดหรอกวาที่ทํากับพระเพราะหวังผลใหญตอบแทน
อีกประการหนึ่ ง ถ าแน ใจว าคุณทํา ทานครบวงจรอยูแล ว สัตว ทั่ว ไปก็ ให คนยากคนจน
คนชราอนาถาก็ให พอแมพี่นองก็ให เพื่อนสนิทมิตรสหายก็ให นั่นแสดงวาน้ําใจคุณกวางขวางเกิน
ขอบจํากัดคับแคบไปแลว ไมตองเปนหวงแลววาอยากทําบุญกับพระหมายถึงกําลังโลภจัด
สวนปญหาที่วาจะหาพระดีไดจากไหน ของแบบนี้ตองทําเหตุที่ตัวเราดวยครับ ใจเราสงคลื่น
อยางไร ก็สามารถจูนรับคลื่นทํานองเดียวกันไดอยางนั้น คุณทําทาน รักษาศีล เจริญภาวนาได
เพียงใด ก็จะมีสัมผัสที่บอกตัวเองไดวาพระรูปใดสูงกวาคุณ พระรูปใดเปนพระเพียงเครื่องนุงหม
๓๗

พระพุ ทธเจาตรั สแนะไว ขอ หนึ่ ง คื อควรทํ าสังฆทานดว ยจิต ไม เ ลือ กที่รักมั กที่ ชัง
ขอใหอยูในวัด ขอใหมีความสํารวมอยูบางเถิด ขางในทานจะเปนอยางไรก็เปนเรื่องของ
ทาน เรื่องของเราคือมีจิตคิดถวายทานแดหมูสงฆโดยไมจําเพาะเจาะจงก็แลวกัน กระแส
ความเปนหมูสงฆนั่นแหละครับมากพอจะขยายผลใหใหญเกินประมาณในตัวเองอยูแลว
คุณยืนหนาบานรอใสบาตรพระไมเลือกหนาก็ถือวาใชแลวครับ ไมตองกังวลดวยวาหมูพระ
ที่เดินผานๆ หนาบานจะดีหรือไมดี รับรองวาผลใหญที่ไดแนนอนเปนอันดับแรกคือใจอัน
เปนสุขเบิกบานนั่นเอง

๓๘

ตอนที่ ๙
• กรรมใดทําใหประกอบธุรกิจรุงเรือง?
• พอคาผิดศีลธรรมทําไมร่ํารวย?

ถาม : ผมเปนนักธุรกิจ ควรมีความเชื่อเรื่องกรรมอยางไรจึงจะทําธุรกิจไดรุงเรือง?
ตอบ :
กฎธรรมชาติมีอยูขอหนึ่ง คือ เพราะใหไป จึงไดมา แตเพราะตระหนี่ ถึงมีก็หมด กฎอันเปน
ธรรมดาขอนี้นะครับ ถารูซึ้งเขาไปจริงๆ ดวยจิตแลว ไมมีความสงสัยใดๆ แลว คุณจะอยากฝกให
ทานเปนนิตย เหมือนเชนที่พระพุทธองคเคยตรัสวาถาคนทั้งหลายทราบผล ทราบอานิสงสของการ
ใหทานแลว ก็คงแจกจายอาหารใหผูอื่นกอนบริโภคเองเปนแนแท
ถาหากสงสัยในแงที่วาเหตุใดชาตินี้ใครทํามาคาขึ้น ใครขยันคาขายแคไหนก็ขาดทุนยับเยิน
ตลอดศก เสมือน ‘ทุนเกา’ ที่ลึกลับมีมาไมเทากัน อันนี้ก็ขอใหดูที่พระพุทธเจาตรัสไว คือ ผูใดเขา
ไปหาสมณะหรือพราหมณแลวเอยปากเปดโอกาสใหพวกทานขอปจจัยที่ตองการ เมื่อสมณะหรือ
พราหมณเอยปากขอแลว…
๑) เขากลับไมถวายปจจัยตามที่รับปาก เมื่อเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสูความเปนมนุษยนี้
เขาทําการคาขายอยางใดๆ ก็ยอมประสบกับความขาดทุน
๒) เขาถวายปจจัยตามที่รับปากไว แตไมเปนไปตามความตองการของสมณะหรือพราหมณ
ผูขอ เมื่อเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสูความเปนมนุษยนี้ เขาทําการคาขายอยางใดๆ ก็ยอมไมไดกําไร
ตามที่ความมุงหวัง
๓) เขาถวายปจจัยตามที่รับปากไว และตรงกับความตองการของสมณะหรือพราหมณ เมื่อ
เคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสูความเปนมนุษยนี้ เขาทําการคาขายอยางใดๆ ก็ยอมไดกําไรตามที่
มุงหวัง
๔) เขาถวายปจจัยตามที่รับปากไว และของถวายมากเกินกวาที่สมณะหรือพราหมณ
ตองการ เมื่อเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสูความเปนมนุษยนี้ เขาทําการคาขายอยางใดๆ ก็ยอมได
กําไรยิ่งกวาที่มุงหวัง

๓๙

ที่พระพุทธเจาทานยกเอาบุคคลอันเปนเปาหมายของการใหทานเปนสมณะหรือ
พราหมณ ก็เพราะความจริงมีอยูวาสมณะหรือพราหมณนั้นเปนบุคคลจําพวกที่ทรงคุณใหญ
ขอใหทราบวาสมณะหรือพราหมณมิใชจําเพาะเจาะจงแตวาตองเปนภิกษุสงฆในเขตพุทธ
ศาสนา แตเปนนักบวชผูมีความประพฤติพรหมจรรยสะอาด มีศีลที่เหนือกวาชาวบานราน
ถิ่นธรรมดา นี่ก็นับวาใชไดแลว
เมื่อเขาหาบุคคลผูมีระดับจิตวิญญาณชั้นสูง เกิดความเลื่อมใสในบุญ เอยปาก รับปาก วาจะ
จัดหาของใชใหดวยจิตคิดบริจาคอยางแทจริง นั่นเรียกวามีเชื้อ มีทุน มีปจจัยอยูกับตัว เกิดชาติใด
ถาอยากเปนพอคาแมขาย อยากเปนคหบดีใหญผูมีทรัพยมาก ก็ยอมอาศัยทุนใหญประเภทนี้เอง
เปนตัวชี้ชะตา วาจะคาขายขาดทุนหรือไดกําไร
อยางไรก็ตาม ดังกลาวแลววาทุนจากอดีตชาติเปนของลึกลับ เชื่อไดยาก แมรูวาผลลัพธมี
จริง แตก็ไมอาจสืบพิสูจนทราบไดจะแจง เวนแตจะเปนผูมีสมาธิจิตผองแผวพอจะโนมนอมไปรูเห็น
เหตุผลระดับขามภพขามชาติได ฉะนั้นมาดูทานที่เปนปจจุบันดีกวา ตั้งคําถามงายๆ ครับ คุณทํา
เพื่อลูกคาแคไหน?
คําวา ‘นักธุรกิจ’ นั้นเหมือนมีแตเอา ความจริงไมใชเชนนั้นเลย คุณจะคาขายอะไรก็ตาม
หากมีจิตคิดใหประโยชนแกลูกคา ผลิตสินคาอะไรก็คัดแตสิ่งดีๆ สิ่งที่คุณรูแกใจวานั่นคือของเลิศสุด
สมราคาที่สุด ผานกระบวนการผลิตที่นาไวใจสูงสุด เทานั้นก็จัดเปนการคาขายดวยจิตอนุเคราะห
แลว
เปรี ย บเที ยบแบบอ อ มๆ กั บพุ ท ธพจน ข างตน ก็ คือว า คนซื้อเขาต อ งการของอย า งหนึ่ ง
สินคาของคุณเสมือนการรับปากวาจะจัดใหตามที่เขาตองการ ก็เรียกวาเสมอกันระหวางเงินที่ยื่นมา
กับของที่ใหเขาไป ความสุขความพอใจของฝายซื้อหายอมทําใหการคาขายเจริญรุงเรืองหรือมีกําไร
ตามที่คาดเอาไว
แตหากคุณให ‘เกินความตองการ’ คือลูกคาไดอะไรเกินคาด เกินราคาสินคาระดับ
เดียวกัน คุณไมตองเพิ่ม แตก็เพิ่มให หากมีจิตคิดอนุเคราะหโดยบริสุทธิ์แทจริงแลว ก็หวังไดวาคุณ
จะมีกําไรอื้อซา หรืออยางนอยก็เกินกวาที่ตั้งเปาไวในการทําแผน
แตแมจะเปนเรื่องพิสูจนไดในชาติปจจุบัน ของก็ตองรอเวลาใหผลเหมือนกันนะครับ หรือ
อาจจะมีปจจัยแทรกซอนซึ่งคาดเดายากมาบั่นทอนกําลังใจเสียกอน เชนคุณเคยไปสัญญากับพระ
อรหันตวาจะถวายปจจัยที่ทานตองการ แลวเกิดลืม หรือเกิดขี้เกียจ หรือมีเหตุติดขัดใหไมอยาก
ถวาย แบบนี้คุณเจอวิบากหนักชนิดแกยาก และจะทําใหคุณทอถอยในการมีจิตคิดอนุเคราะห นี่ก็ทํา
ใหอดเห็นผลของการคาขายแบบมีจิตอนุเคราะหไดเหมือนกัน

๔๐

ความสุขและความพอใจของคนกลุมใหญนั้น ถาวากันตามจิตวิทยาเชิงการตลาดคือการ
สรางภาพที่ดี นาประทับใจ และอยากอุดหนุนใหลูกคา แตในแงของกรรม ถาคุณใหกับคนอื่นดวย
ความจริงใจ ก็จะไดใจจริงตอบกลับมา นี่อาจเปนคําตอบวาทําไมบางทีพอคาวางแผนแจกจายของ
ฟรีอยางดิบดี แตกลับไมไดรับความพอใจ นั่นก็เพราะไมมี ‘ใจ’ อยูในสินคาตั้งแตแรก มีแตการให
แบบลงทุนหวังผลตอบแทน หวังทํายอดใหเขาเปาหรือเกินเปา และจิตที่คิดใหแบบลงทุน ก็มัก
เหมือนมีมานหมอกบดบังทัศนวิสัย มันทําใหความคิดอานและการคัดสรรของคุณพราเลือนหรือ
กระทั่งเลวลง จนตัดสินใจเลือกอะไรผิดๆ ไมนาประทับใจสําหรับลูกคา
สวนจิตที่คิดให จิตที่คิดอนุเคราะห จิตที่หวังประโยชนผูอื่นเปนที่ตั้งนั้น จะทําใหคุณ
มีรสนิยมดี รวมทั้งเขาถึงศาสตรและศิลปแหงการคาอยางแทจริง จิตคุณจะมีศักยภาพใน
การคัดเลือก ในการตัดสินใจ และในการคิดคนปรับปรุงแกไขกิจการใหเจริญรุงเรืองยิ่งๆ
ขึ้นได คุณตองไปถึงจุดนั้นถึงจะเห็นและเชื่อดวยตนเองครับวา ทานจิตนั่นแหละ ปจจัย
สําคัญสูงสุดสําหรับการเปนพอคาแมขายผูประสบความสําเร็จ
ถาม : ทําไมคนคาขายสินคาที่ผิดศีลธรรมจึงร่ํารวย?
ตอบ :
กอนอื่นตองมองวาการคาขายเริ่มตนขึ้นจากความตองการซื้อ เมื่อมีความตองการซื้อยอมมี
ผูเสนอตัวเขามาหยิบยื่นสินคาให ในโลกนี้กิเลสของคนผลักดันใหอยากซื้ออะไร ขอใหมองและ
ตรองตามจริงกอน จะเห็นวาเครื่องของอันเปนไปในทางอบายมุข ทั้งเหลายา นารี เกมการ
พนัน ลวนเปนที่ตองการอันดับหนึ่ง ดังนั้นใครครองตลาดไดกอน ไดสวนแบงมาก ยอมมีรายได
มากเปนเงาตามตัว และยอมมีอิทธิพลเหนือธุรกิจอื่นซึ่งชาวโลกอยากซื้อหานอยกวาดวย
ความฉลาดเกี่ยวกับกลไกการตลาด วิธีผลักดันดวยภาพลักษณนาประทับใจผานระบบ
โฆษณาอันล้ําลึก ลวนเปนตัวแปรใหสินคาขายดิบขายดียิ่งกวาเทน้ําเททา
มองในแงที่จับตองไดเชนนั้นแลว ลองหันมามองในแงที่จับตองไมไดบาง การคาขายสินคา
ผิดศีลธรรมไมใชเหตุแหงความวิบัติของทรัพยสินเงินทองโดยตรง เพราะฉะนั้นทรัพยที่ไดมา
ถาเก็บสะสมไวก็จะยิ่งพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ โดยไมมีเหตุปจจัยลึกลับมากระทําใหพินาศลง
กรรมอันเปนเหตุแหงความวิบัติของทรัพยสินเงินทองโดยตรงคือการลักขโมย ความ
คดโกง ความอกตัญู ความตระหนี่ถี่เหนียว และความติดใจการพนัน ถาคุณลองสํารวจ
คุณสมบัตินักคาของผิด ศีลธรรมรายใดแลว ไมพบกรรมอันนํ าไปสูความวิบั ติแหง ทรัพย
ดังกลาวมา ก็อยาเพิ่งไปอยากใหเขาวิบัติเปนเยี่ยงอยางแกผูคาของผิดศีลธรรมรายอื่น
เหมือนกับที่คุณไมชอบใครแลวจะไปแชงใหเขาลมจมตามใจชอบไมได กรรมของเขาเอง
๔๑

ชวยเลี้ยงดูสมบัติของเขาอยู และกรรมของเขาเองอาจชวยกวาดลางสมบัติของเขาเมื่อถึง
เวลาไปเอง
ลองดูแงดีของเขาบางดีกวา สองใหเห็นวาเขาเคยบริจาคอะไรใหสังคมบางไหม? เขามีใจคิด
สละไหม? เขาคาขายซื่อตรงกับลูกคาไหม? เขาหางจากการพนันไหม? หากเขามีกรรมที่เปนบวก
อยูมาก คุณก็ตองใหเครดิตเขาวาเปนผูฉลาดในกองบุญอยูบาง และเห็นตามจริงวาเขาไดในสิ่งที่
สมควรจะไดแลว
เจาของธุรกิจใหญนั้นมักอยูในฐานะเจานายใหญซึ่งมีผลกระทบกับหมูคนจํานวนมากไปดวย
และความเปนนายใหญก็รวมกรรมหลากหลายไวในหนึ่งเดียว เชนความเมตตาตอลูกนอง ความเอื้อ
อาทรตอสังคม หากศึกษาชีวประวัติของบุคคลที่ร่ํารวย คุณจะพบวาแตละคนตอง ‘ให’ อะไรคนอื่น
มามาก เขาจึงมีเสนสาย มีคนอยากตอบแทน และมีชองทางมากกวาคูแขงอื่นๆ
การใหของคนๆ หนึ่งนั้น มีเขารูอยูแกใจวาใหแบบหวังผล ใหดวยความเคยชิน หรือใหดวย
จิตคิดอนุเคราะหอยางแทจริง หากคุณไมอาจหยั่งทราบน้ําใจของใครได ก็ขอใหดูผลวาเขาประกอบ
กิจการไดงอกเงยยั่งยืนเพียงใด หยัดสูคูแขงไดเหนียวแนนยาวนานแคไหน นั่นพอเปนสิ่งที่สะทอน
ไดวากรรมของเขา ไมอดีตชาติก็ปจจุบันชาติ ที่กําลังอุดหนุนค้ําชูอยู และคุณจะไมมีวันหาคําอธิบาย
ที่นาฟงไดวาทําไมชะตาของแตละคนจึงคงเสนคงวาบาง ผันผวนขึ้นๆ ลงๆ รวดเร็วบาง
สวนผลกรรมจากการคาขายสิ่งผิดศีลธรรมนั้น แนนอนวาตองเปนไปในทางไมดี
เพราะพระพุทธเจาตรัสวาชาวพุทธไมพึงกระทําอาชีพ ๕ ประการคือ คาขายอาวุธ คาขาย
สัตว คาขายเนื้อสัตว คาขายน้ําเมา คาขายยาพิษ และเหตุที่ไมควรคาสิ่งเหลานี้ แนนอน
ครับ ก็คงเปนเพราะมีแนวโนมจะไดไปอบายมากกวาคาขายสิ่งอื่นนั่นเอง

๔๒

ตอนที่ ๑๐
• จะเอาความคิดสกปรกออกจากหัวไดอยางไร?
• การพูดในอินเตอรเน็ตเปนบุญบาปหรือไม?

ถาม : มีความรูสึกนึกคิดหลายอยางที่ตกคางอยูในใจ รูทั้งรูวาเปนความนึกคิดผิดๆ
แตก็ตัดไมได เหมือนทํายังไงก็ลางสิ่งสกปรกออกจากใจไมหมด อยางนี้ควรทําอยางไรดี
ครับ?
ตอบ :
ตอนที่พยายามจะเปลี่ยนความคิดแลวมันไมยอมเปลี่ยนตามที่เราตองการนี่แหละครับ เปน
โอกาสทองที่เราจะเห็นความจริงอันเปนหนึ่งในแกนความรูทางพุทธศาสนา นั่นคือ ความคิดไมใช
ของเรา ความคิดไมใชสิ่งที่บังคับบัญชาไดตามปรารถนา ความคิดเปนเพียงสิ่งแปลกปลอมจรมา
รบกวนจิตใจชั่วคราว หรือสรุปยนยอคือ ความคิดเปนอนัตตา ไมใชของเรา ไมใชตัวเรา ไมมี
เราในความคิด
เพราะฉะนั้น แทนการบังคับควบคุมหรือตั้งใจใหมันหายไปตามปรารถนา เราตองเขาใจกฎ
อนัตตา คือสรางเหตุปจจัยเพื่อใหความคิดแปรไปในทางที่ดี และสําคัญคือคุณตองทําเปนขั้น
เปนตอน รวมทั้งใหเวลาอนัตตาเขาปรับเปลี่ยนสภาพกันบาง อยาคาดหวังวาทุกสิ่งจะรวบรัดรวดเร็ว
แบบเสกปุบไดปบ เพราะถาเสกไดดังใจ ก็แปลวาความคิดเปนสมบัติของคุณ ความคิดเปนอัตตา
ของคุณจริงดังอุปาทาน
เหตุปจจัยที่จะเปลี่ยนความคิดดานรายใหกลายเปนดานดี มีดังตอไปนี้
๑) เมื่อความคิดผิดๆ เกิดขึ้น ก็ใหตระหนัก ใหยอมรับวามันเกิดขึ้น อยาปฏิเสธ อยาหลอก
ตัวเองวามันไมไดเกิดขึ้น การยอมรับตามจริงจะทําใหสติเกิดเต็มตัว และมีกําลังมากพอจะ
เห็นตามจริงในขั้นตอๆ ไป
๒) เมื่อยอมรับได เห็นตามจริงได ก็อยาไปฝน อยาไปโทษตัวเอง อยาดาตัวเองใหเกิดความ
ทรมานใจ เพราะการจมปลักอยูกับความทรมานใจและความรูสึกผิดไมเลิกรานั้น แทนที่จะเปนผลดี
กลับตอกย้ําใหอกุศลจิตเติบโตขึ้น เอาแคยอมรับตามจริง ไมตองดาตัวเอง ไมตองหาทางกําจัด
หรือขับไลความคิดแยๆ คุณจะเห็นวามันเกิดเองก็ดับเองได ถึงแมเกิดบอยดับบอยใหเห็น

๔๓

อยางนารําคาญ ในที่สุดคุณจะรูสึกวามันเปนเมฆหมอกและเงาดําแปลกปลอมที่จรมาแลวจรไป
ไมใชหนาที่ที่คุณจะตองเสนอหนาไปรับผิดชอบแตอยางใด
๓) ใหเฝาสังเกตวาคุณมีใจยินดีไปกับความคิดรายๆ บางหรือไม ตอนยินดีกับความ
คิดรายๆ คนเรามักยิ้มอยูในหนา หรืออยางนอยก็เกิดความมันเขี้ยวอยูขางใน อันนี้เปนสิ่งที่ตอง
สํารวจตรวจตรา หากพบวาครั้งใดที่คิดรายๆ แลวเกิดความยินดี ก็ตองเตือนตัวเองใหทัน วา
นั่นเปนอกุศล นั่นเปนโทษ นั่นจะเปนเหตุใหเกิดความทุกข ความเดือดรอนในภายหลัง แค
คิดเหมือนเลนๆ ก็ได แลวจิตจะคอยๆ ฉลาดขึ้นเองวันตอวัน
๔) สืบเขาไปถึงตนเหตุ คิดวาจะทําอยางไรใหเปลี่ยนความคิดจากอกุศลเปนกุศลไดโดยไม
ตองฝนใจ ยกตัวอยางเชนที่เปนกันมากในสังคมเมือง คือการเกลียดชัง หรือความรูสึกริษยากันในที่
ทํางาน ขอใหลองตั้งมุมมองใหม มองแงดีที่คูอริเราเขาเปนประโยชนตอสังคม แตถาไมมีแงดีใหมอง
เลย ก็อาจตองทําใจไปอีกแบบหนึ่ง คือเห็นเขาเปนแบบฝกหัด หรือเห็นเขาเปน ‘ตัวแกลง’ ใหจิตใจ
คุณตกต่ํา คุณกําลังเลนเกมโหดๆ เกมหนึ่งที่มีตัวแกลงอยูกลาดเกลื่อน พอพิจารณาไดอยางนี้ ก็สุด
แทแตใจคุณเองละ วาจะยอมติดลบหรือเอาคะแนนเพิ่ม โดยมากเกมชีวิตจะไมมีเสมอตัว มีแตลบกับ
บวก ถาลบก็ลบมาก ถาบวกก็บวกมาก หากวันหนึ่งคุณสะสมแตมไดมากถึงขีดหนึ่ง ซึ่งทําใหเกิด
ความอบอุนใจ มีความสุขอยางใหญกับการมองแตแงดี คุณจะรูสึกเหมือนเลนเกมมาจนไดโบนัส
และโบนัสนั้นก็คือความสุขที่ซื้อหาจากไหนไมได จะดีแคไหนถาคนเราไมตองเครียด ไมตองคิดมาก
และไมตองทรมานใจกับศัตรูในหัวคือความคิดรายของตนเอง?
ถาม : ถาคิดไมดีโดยไมตั้งใจ จะถือเปนกรรมที่ตองไดรับผลไหมครับ?
ตอบ :
ตอนที่มันผานเขามาในหัวเปนแวบแรก แลวคุณยังไมทันหลงยินดีไปกับมัน ยังไมสะใจ ยัง
ไม เ อามาครุ น คิดต อราวกั บ เห็ น เป น เรื่ อ งถู ก ตอ ง ตรงนั้ น ยั ง ไม ใ ชก รรมที่ มีเ จตนาหนั ก แน น เป น
ประธาน เมื่อขาดเจตนาที่หนักแนนเปนประธาน โอกาสที่จะตองรับผลกรรมก็นอ ยเต็มที
ยกตัวอยางเชนถาคุณเห็นโอกาสเอาของในสํานักงานมาใชสวนตัวโดยไมมีใครรูเห็น คุณ
เกิดความอยากขึ้นวูบหนึ่งอยางแรง แตวินาทีตอมาคุณรูสึกผิด และเชื่อความรูสึกผิดนั้น หาม
ใจตัวเองไมให ‘ขโมยของ’ อยางนั้นก็ไมเปนไรหรอกครับ เพราะมันเปนแคปฏิกิริยาของกิเลส
ตามปกติ ปลอยใหมันผานๆ ไปไดเลย ความคิดใดยังไมเติบโตขึ้นเปนความตั้งใจลงมือทําจริง
ความคิดนั้นยังไมใชกรรมที่มีผลรออยูอยางชัดเจน ยิ่งความคิดมีกําลังออนเทาไหร ผลก็ย่ิง
เหมือนพยับแดดมากขึ้นเทานั้น สําคัญคืออยาเปดโอกาสใหความคิดรายๆ ไดกําลังแกกลาจนชนะใจ
คุณไดก็แลวกัน
๔๔

ถาม : การเขียนขอความหรือนําเสนอเนื้อหาอะไรผานอินเตอรเน็ตโดยใชนามแฝง
ถือเปนกรรมหรือไม? เพราะไมมีใครรูจักชื่อเรา ไมมีใครเห็นหนาเรา ไมมีใครไดยินเสียงเรา
เหมือนเราไมมีตัวตน
ตอบ :
ผมเห็นวาคําถามนี้จะนําไปสูความเขาใจเรื่องกรรมไดลึกซึ้งขึ้น เพราะคนสวนใหญยังนึกวา
การกอกรรมเปนเรื่องที่ตองโชวตัว โชวเสียง หรืออยางนอยก็ตองมีชื่อแซของเจาตัวปรากฏเปนที่
รับรูเสียกอน ความเขาใจดังกลาวนั้นคลาดเคลื่อนนะครับ กรรมนั้นคือเจตนา ตอใหคุณนอนคิดราย
อยูบนยอดเขา ไมมีใครเห็น คุณก็ทราบชัดอยูแกใจ และสามารถสําเหนียกรูสึกไดวาใจคุณดํามืด
เพราะโดนเมฆหมอกอกุศลทาบทับแลว
สําหรับกรรมที่ทําอยูในใจจริงๆ มีผลกระทบกระเทือนตอจิตใจคุณเองคนเดียวนั้น เรียกวา
‘มโนกรรม’ สําหรับมโนกรรมนั้นจะสําเร็จสมบูรณเต็มขั้นในทันทีที่ตั้งใจคิดและมีความยินดี
กับความคิดนั้น หากจะพูดวามโนกรรมคือกรรมที่กอแลวยังไมทันสงผลกระทบดีรายกับผูอื่นก็คง
ได ตัวอยางเชนคุณคิดจะดาเขา แตระงับใจไมดา อยางนั้นก็เปนเพียงมโนกรรมอันเปนอกุศล มีผล
ใหจิตคุณทุกขรอนอยูคนเดียว ยังไมเปนวจีกรรม ยังไมมีเสียงกระทบหูใครใหใจเปนทุกขขึ้นมา
แตหากคลื่นความคิดแรงจนทะลักรั้วกั้น หลุดจากสมองไปกระทบผูอื่น ไมวาจะทางภาษา
พูดหรือภาษาเขียน ทําใหเขาเกิดความเขาใจวาคุณคิดอยางไร ตรงนั้นจัดวาเปนวจีกรรมได
หมด พูดงายๆ วา ‘ภาษา’ นั่นเองคือเครื่องมือกอวจีกรรมของมนุษย
ฉะนั้นคุณจะแอบเขียนอะไรทางอินเตอรเน็ตโดยใชนามแฝงเฉพาะกิจ ไมมีใครอื่นรูเห็น ไมมี
ใครรูจักเลย แมเพียงครั้งเดียวก็นับวาสรางวจีกรรมไปแลวหนึ่งครั้ง และกรรมก็จะติดตามคุณเปนเงา
ตามตัว ไมผิดตางไปจากกรรมอื่นๆ ที่กระทําโดยเปดเผยหนาตาตัวตน เจตนาเกิดขึ้นที่จิตของ
คุณ กรรมก็เกิดที่จิตของคุณเชนกัน เพราะกรรมคือเจตนา เจตนาคือกรรม ดังที่พระพุทธ
องคทรงตรัสวาบุคคลคิดแลวจึงกอกรรมทางกาย วาจา ใจ
อิ น เตอร เ น็ ต เป ด โอกาสให เ ราเห็ น อะไรหลากหลายจริ ง ๆ แม แ ต ก ารทํ า งานของกรรม
อยางเชนที่ผมรูจักหลายๆ คน เห็นกรรมทางวาจาของเขาในเบื้องตน แลวไดเห็นพัฒนาการหรือ
ความเสื่อมทรามทางจิตใจในเวลาตอมา เปนไปตามวิธีคิดเขียนใหดีใหรายแกผูอื่น
ผูกอความวุนวาย นานไปยอมมีจิตใจที่วุนวาย ปนปวนเหมือนพายุ และแสดงแนวโนมที่จะ
ฟุงซานแสสายไปในเรื่องเหลวไหล พูดจาจับตนชนปลายไมติดมากขึ้นเรื่อยๆ
ผูกอกระแสความเยือกเย็น นานไปยอมมีจิตใจเยือกเย็น สงบราบคาบผาสุก และแสดง
แนวโนมที่จะแนวนิ่งหนักแนนในเรื่องเปนเหตุเปนผล พูดจามีตนมีปลายมากขึ้นเรื่อยๆ

๔๕

บอกไดเลยครับวาวจีกรรมที่เกิดขึ้นในโลกอินเตอรเน็ตนั้น อาจจะใหผลเร็วและแรงเสียยิ่ง
กวาวจีกรรมที่เกิดขึ้นในโลกความเปนจริงเสียอีก ที่เปนเชนนี้เพราะอะไร? เพราะบนอินเตอรเน็ต
อาจมีผูรับคําพูดของคุณจํานวนมาก ขอใหลองนึกดู หากคุณพูดเบาๆ วา ‘ไอโง’ ก็อาจมีคุณคนเดียว
ในโลกที่ไดยินเสียงอกุศลของตัวเอง แตถาคุณพิมพคําวา ‘ไอโง’ ลงในกระทูของเว็บบอรดที่มีผูเขา
เยี่ยมชมคับคั่ง คุณไมมีทางปรับใหดังหรือเบาไดตามใจชอบไดเลย คุณทําอกุศลกรรมกับคนแบบไม
เลือกหนาเขาแลว คําดานั้นอาจทําใหคนนับพันนับหมื่นเกิดความแสลงใจ ความแสลงใจของคนนับ
ไมถวนนั่นแหละ จะยอนกลับมากอเหตุใหคุณแสลงใจยิ่งกวาพวกเขาได
ผมเห็นแลวนึกเสียดายครับ หลายคนยังเปนเด็ก และมีความสนุกที่จะขีดเขียนขอความฝาก
ไวในอินเตอรเน็ตดวยความคึกคะนอง บางทีไมรูตัวเลยวาเอาอนาคตมาทิ้งเสียดวยการสนทนาแบบ
ไรหนาไรเสียงนี่เอง
โอกาสกอกรรมในยุคไอทีของพวกเรานี้ มีไดเปนรอยเปนพันเทามากกวายุคอื่นครับ
กระดิกนิ้วงายๆ ไมกี่ที ผลอาจใหญหลวงยิ่งกวาพยายามพูดในหองประชุมใหญหลายๆ
อาทิตยเสียอีก หากจิตตั้งไวดีแลวก็สบายตัวไป แตหากจิตยังตั้งไวในมุมมืด อยางนั้นก็คง
นาเปนหวงหนอยละ

๔๖

ตอนที่ ๑๑
• การประกวดสวยหลอจะไดรับผลกรรมอยางไร?
• ถาไมแขงขันกับใครจะอยูในโลกความจริงไดหรือ?

ถาม : การประกวดประขันกันเรื่องความสวยความหลอจัดเปนกรรมดีหรือกรรมชั่ว
และจะไดรับผลกรรมอยางไรคะ?
ตอบ :
ลองสมมุ ติเ พื่อ ให เ ห็ น อี ก แงห นึ่ง นะครั บ ถ า เป า หมายของการประกวด คื อแข ง กัน เรื่ อ ง
อัธยาศัยดี และคนดูมี สว นรวมใหคะแนน อยางนี้ใครชนะเลิศก็ คงไมมีใครวา ทั้งนี้เ พราะการมี
อัธยาศัยดีเปนเรื่องของการชนะใจคนหมูมากอยูแลวในตัวเอง คนชนะจะกลายเปนแรงบันดาล
ใจดีๆ ทําใหเห็นวาความมีอัธยาศัยดีเปนสิ่งไมสูญเปลาอีกดวย หากใครคิดอิจฉาคนอัธยาศัยดี ก็พอ
เห็นลูทางแขงกันไดไมยาก เพียงปรับปรุงนิสัยใหดีอยางเขาบาง วันหนึ่งก็ตองกวดไลกันทัน
ยิ่งไปกวานั้น การมีอัธยาศัยดียังเปนสิ่งที่เห็นไดชัดวาตองทําเอาเองในปจจุบัน คุณ
ตองพูด คุณตองประพฤติตัวในแบบที่จะชนะใจคนเปนเวลาตอเนื่องระยะหนึ่ง ไมใชแกลงทําตุมติ๋ม
แควันสองวันแลวจะมีใครยอมเทใจใหหมด
ยอนกลับมาดูเรื่องการประกวดสวยหลอ เวทีประกวดประเภทนี้มีคนแหงนคอรอดูกันเยอะ
ทั้งที่ไมมีใครอธิบายไดวาเครื่องหนาอยางนี้ ทรวดทรงอยางนั้น ไดมาแตไหน ลงทุนลงแรง
ไปเมื่อไหร
และเพราะงานแขงสวยหลอนั้น คือการเอาสมบัติติดตัวแตเกิดมาประกวดกัน โดยไมมีใคร
อธิบายไดวาที่มาที่ไปของความสวยหลอคืออะไร พูดงายๆ วาแพชนะกันอยางไรเหตุผล คนก็
เลยอิจฉาริษยากันอยางไรเหตุผลไปดวย คือถาอยากสวยหรือหลอใหเทากัน ก็ไมทราบจะทํา
อยางไรถูก เพราะแตงหนาทาปากก็แลว ทําศัลยกรรมก็แลว อยางไรก็ไมเห็นสูหมายเลขหนึ่งไดเสียที
ในไทยเราพูดกันจนติดปากวาสวยเพราะบุญเกา เคยทําบุญมาดีหนาตาถึงเหมาะเจาะจิ้มลิ้ม
พริ้มเพรา ฟงๆ กันก็รูสึกชินๆ ธรรมดาๆ เอาเปนวาสวยหลอเพราะบุญเกา แตหากดูฝรั่งเขาวิจารณ
กัน ก็จะไมมีธรรมเนียมนี้นะครับ ฝรั่งไมรูสึกหรอกวาสวยหลอเพราะบุญเกา ผมไมแนใจวามีสักกี่
ประเทศที่พูดเปนธรรมเนียมนิยมแบบไทย คือปลูกฝงความเชื่อดวยคําอธิบายสั้นๆ วา ‘เพราะบุญ
เกา’
๔๗

เชื่อตามหลักกรรมวิบากมันก็ใชอยู สวยหลอก็เพราะบุญเกาจริงๆ แตทีนี้ถาเด็กรุนใหมถาม
ละวาบุญเกาที่วานั่นคืออะไร? สวนใหญก็มักอ้ําๆ อึ้งๆ และมีไมนอยที่แนะกัน วาพอทําบุญใสบาตร
พระก็ใหอธิษฐาน เชนเกิดชาติหนาฉันใดขอใหงามเลิศ อยาไดมีใครเกินหนา พอเด็กหลงเชื่อ ทําบุญ
แลวอธิษฐานดวยจิตนึกคิดอยางนั้นจริงๆ ก็เทากับสรางภพแหงการชิงดีชิงเดน อิจฉาริษยากันใน
เรื่องไมเปนเรื่องแลวเรียบรอย
สําคัญกวาอะไรนะครับ ถาทําบุญแลวอธิษฐานดวยความโลภ ขอใหมีรูปรางหนาตาดี
เกินใคร ผลกรรมอาจบันดาลใหเกิดใหมมีรูปรางหนาตาดีจริง แตจะดีแบบรายๆ ไมใชดี
แบบออนหวาน คือเห็นแลวไมใชความงามที่ทําใหสบายตาสบายใจ แตมีความเรารอนแฝงอยู ซึ่ง
นั่นก็คือการมีหนาตาดีเพื่อดึงดูดเขาไปสูวงจรรอนๆ ชวนวาวุนฟุงซานแกเจาตัวเอง
ความงามแหงรูปกายนั้น โดยที่แทพระพุทธเจาตรัสวามาจากจิตคิดทําบุญประเภทตางๆ
ดวยความเลื่อมใสในกุศล พูดงายๆ คือทําบุญดวยความปลื้มในบุญ มีปติ มีความสุข มีความอิ่มเอม
เปรมใจในบุญ ไมใชทําสักแตทําแบบแหงแลง ไมใชทําบุญเพื่อลงทุนเอาหนาหรือคากําไรในทางใด
ทางหนึ่ง หากอยากทราบวาคุณทําบุญดวยจิตอันเปนเชื้อความงามอยูหรือไม ขอใหลองนึกถึงขณะ
ทํ า ทาน ว า มี ค วามอยากให มี ค วามอยากช ว ยเหลื อ ออกมาจากส ว นลึ ก แล ว ปลาบปลื้ มยิ น ดี ที่
ชวยเหลือเจือจานสําเร็จไหม พอระลึกถึงคราวใดยังปลาบปลื้มไมรูหายไหม หากเปนไปตามนี้ ก็นั่น
แหละครับ อาการของจิตที่เปนไปเพื่อความมีรูปรางหนาตาและผิวพรรณงดงาม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ถาไดถวายทานกับพระผูทรงศีลดวยอาการดังกลาว ผลจะแจมจรัสยิ่งขึ้นเปนทวีคูณ เพราะไดสนาม
พลังศักดิ์สิทธิ์มาเปนแรงชวยขยาย
นอกจากทาน ก็เปนเรื่องของการรักษาศีลไดสะอาด เมื่อจิตใจไมสกปรกรูปรางก็ดูสมสวน
เมื่อจิตใจไมบิดเบี้ยวหนาตาก็ไมวิปริตผิดเพี้ยน ความสมสวนของรูปรางหนาตาในอนาคต จะขึ้นตรง
กับความสะอาดของศีล ถาอยากรูวาคุณจะมีอะไรบิดๆ เบี้ยวๆ ไหม ขอใหดูจากใจเถิดวาขณะมีเรื่อง
ยั่วยวนใหคิดละเมิดศีล คุณทําทันทีดวยความเต็มใจ หรือกระทั่งสะใจรึไม หากใช ก็ขอใหทราบเถิด
วานั่นคือสวนแหงการตกแตงเครื่องหนา หรือองคาพยพนอยใหญใหชวนเมินไปแลว แตหากเปนตรง
ขาม ถูกยั่วแลวคุณปฏิเสธทันที ไมมีมลทินแกใจเลยสักนิดเดียว ก็ขอใหทราบเถิดวานั่นคือเปนที่มา
ของความสมสวน ยิ่งศีลคุณสะอาดไดมากขอเพียงใด หนาตาก็จะยิ่งไรที่ติเพียงนั้น
สติของคุณสามารถทําหนาที่เปน ‘กระจกสองวิญญาณ’ ใหตัวเองไดครับ หากมีความ
เลื่ อ มใสปลาบปลื้ มในการให ท านเป น ปกติ คุ ณจะรูสึกออกมาจากขา งในวา จิ ตผ อ งใสและใจดี มี
ประกายนาพิสมัย หากมีความรักสะอาดปราศจากมลทิลในศีล ๕ เปนปกติ คุณจะเห็นออกมาจาก
ขางในวาจิตใจหนักแนน ไดดุล และมีความสมสวนกันกับความรูสึกงดงามทั้งหลาย

๔๘

เอาละ! ถาเชื่อวาความสวยความหลอเปนผลของทานและศีลในอดีตชาติ ก็แปลวาการ
ประกวดนางงามหรือนายหลอ ที่แทคือการประกวด ‘บุญเกา’ นั่นเอง การชนะประกวดแตละครั้ง
ถาหากไมมีการตุกติกเลนเสนเลนสาย ก็พอฟองขนาดบุญเกาไดวาใครใหญกวาใครในที่นั้น
ตอถามวาการประกวดสวยหลอจัดเปนบุญหรือเปนบาป ก็ตองดูเจตนาในปจจุบัน แนนอน
วาเกือบรอยทั้งรอยคืออยากเปนดาวเดน ซึ่งการจะเปนดาวเดนเหนือคนอื่น ก็คือตองใชไหล
ของคนอื่นเปนบันไดขึ้นไปถึงตําแหนงดาวนั่นเอง
เข า หลั ก พุ ท ธพจน ที่ ว า ผู แ พ ย อ มนอนไม ห ลั บ ส ว นผู ช นะย อ มได ชื่ อ ว า ก อ เวร ไม
แตกตางจากกิจกรรมอื่นๆ เชนการแขงกีฬา การแขงกันทําธุรกิจ ตลอดจนการแขงกันชิงตําแหนง
ราชการ การกอเวรดวยความเปนผูชนะนั้น กระเดียดไปทางบาป แตก็ไมเชิงวาผิดศีลธรรม
อันใด ตราบเทาที่ยังไมมีการคดโกง
หลายคนคงมองออก วาถาปราศจากการแขงขัน ก็คงตองบวชเปนพระ เพราะพระมีหนาที่
อยางเดียวคือแขงกับกิเลส สูกับกิเลสเพื่อทํามรรคผลนิพพานใหแจง (แตในไทยสมัยนี้พอเปนพระก็
ตองมีสอบแขงกันเอายศเสียมาก แตกตางจากสมัยพุทธกาลเปนคนละเรื่องแลว) พูดงายๆ วาถายัง
รักจะเปนฆราวาส ก็หลีกเลี่ยงการแขงขันไมได
การแขงแตละประเภทมีเหตุผล มีน้ําหนักความสมควร และมีปจจัยพิจารณาชี้ขาดแพชนะ
ตางๆ กันไป ยิ่งใชความสามารถหรือสติปญญาในการแขงมากขึ้นเทาใด รูปชีวิตของผูเขา
แขงขันก็จะมีเหตุมีผลมากขึ้นเทานั้น หากเอาบุญเกามาประกวดทาเดียว ก็มักจะตองมีรูปชีวิตที่
ขาดเหตุผล หรือใชเหตุผลนอย คือตองใชอารมณและความรูสึกเปนใหญเปนประธานเสมอๆ
การประกวดนางงามหรือนายหลอ ถาแทรกเรื่องความสามารถพิเศษ เรื่องการทําคุณแก
สังคม เรื่องการเปนภาพดึงดูดใจเยาวชนมาสนใจสิ่งดีงาม ผมวาก็เปนหนทางแบบโลกๆ ที่นาใหการ
ยอมรับ เพราะสําหรับเยาวชนดวยกัน คงไมมีสิ่งใดเปนแมเหล็กดึงดูดไดดีไปกวาคนสวยคนหลอซึ่ง
มีความสามารถสูงและมีบุคลิกเปนผูนํา การเอาบุคลิกลักษณะหนาตามาชักชวนคนใหใฝดี ยอมมีผล
เปนการสงเสริมราศีใหดูดียิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งโลกนี้และโลกหนา
แตการประกวดก็มีหลายระดับ หลายวัตถุประสงค หากเปาหมายแทจริงของการประกวด
เนนหนักไปทางกามารมณ อันนี้ก็เทากับเอาบุญเกามาเผาทิ้งเสียดวยเพลิงราคะ ชาตินี้สวยดวย
ทานและศีลของปางกอน ชาติหนาคงตองขี้เหรดวยธุรกามของปางปจจุบันนี่เอง

๔๙

ถาม : ถาไมอยากแขงขันเอาชัยกับใคร เพื่อจะไดไมตองเปนผูกอเวร หรืออยูในวัง
วนของการแยงชิง จะอยูไดในโลกของความเปนจริงหรือ? ในเมื่อทุกคนตองแขงกันแนๆ
อยางเชนการสอบเขามหาวิทยาลัย แทที่จริงก็คือการพยายามเบียดคนอื่นใหตกกระปอง มี
ตัวเองขึ้นแทนกับพรรคพวกไมกี่คนนั่นเอง
ตอบ :
ตองดูเขาไปที่จิตใจและความรูสึกนึกคิดกันเปนหลักครับ วามีเจตนาหนักไปทางนั้นจริงไหม
คุณกลาววาการสอบเขามหาวิทยาลัยหมายถึงการพยายามเบียดคนอื่นใหตกกระปอง ก็ขอให
พิจารณาตามจริงดวยใจที่เปนกลาง วาขณะสอบเอนทรานซนั้น มีกี่คนที่ทําขอสอบดวยจิต
คิดจะเหยียบย่ําใหคนอื่นพายแพ
ตามความเปนจริงนะครับ สวนใหญนึกแควาจะตองตอบขอสอบใหไดมากที่สุด เพื่อผานการ
คัดเลือกไปเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ตองการ และไดคณะตรงตามความชอบใจดวย โดยไมคิดสัก
เทาไหรเลยวาฉันทําสอบยิ่งมากขอ ก็ยิ่งเหมือนลงดาบฆาคนอื่นทิ้ง
นี่แหละครับ ความวิจิตรพิสดารของกรรม ดวยลักษณะภายนอกบางอยางเหมือนแขงขัน แต
ใจอาจไมไดคิดแขงขันก็ได ผิดกับลักษณะภายนอกบางอยางเหมือนไมแขงขัน แตถาจิตคิดแขงขัน
มันก็กลายเปนการกอเวรไปได ยกตัวอยางเชนการทําบุญทําทาน จุดมุงหมายที่ฉากนอกเหมือนตาง
คนตางฝกสละ ฝกใหทาน ฝกทําใจเปนกุศล แตเอาเขาจริงพอเห็นใครทําบุญดวยจํานวนเงินเกิน
หนาตนก็ทนไมได งานนี้ตองมีเกทับกันใหม เลยแทนที่จะเปนทานแบบสัตบุรุษ ก็กลายเปนทานขอ
งอสัตบุรุษไป
กรรมนั้น อยาดูที่ ภายนอกครั บ ทั้งหลายทั้งปวงเขาดูกันที่เจตนา เล็งดีๆ วา คิดอย างไร
เปนไปเพื่อใหตัวเองกาวหนา หรือเปนไปเพื่อความล้ําหนาล้ําตาคนอื่น
การแขงทุกชนิดนั้น ถาใจประกอบดวยความโลภอยากเอาชัยเหนือคนอื่น ใจนั้นก็ถึงทุกข
เดี๋ยวนั้นแลว และจะตองเขาวงจรกลับชนะเปนแพ กลับแพเปนชนะไมรูเลิก แตมนุษยก็อยางวา
แหละครับ ถาไมแขงก็ไมสนุก แทบทุกคนอยากลิ้มรสชัยชนะเหมือนคนกระหายน้ํา ขณะเดียวกันก็
ตองถีบตัวสุดแรงเกิดเพื่อหนีจากฐานะความเปนผูแพ
คงสุดแตวาใครใชชีวิตมาถึงไหน เบื่อการแกงแยงชิงดีเสียทีหรือยัง ผูชนะนั้น ตอให
รูตามจริงวากอเวรเอาไว ก็ยินดีในการมีเวรตอไป โดยเฉพาะเมื่อยังคาบเหรียญทองไวคับ
ปาก ในขณะที่ผูแพนั้น ตอใหประสบกับอาการนอนทรมานไมอาจขมตาหลับได ก็ยังยินดีที่
จะตั้งหลักเพื่อปลนชัยชนะมาจากแชมปเกาอยูดี ธรรมดาโลกครับ
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ตอนที่ ๑๒
• ทําดีหรือรายกับคนคนเดียวกันไดผลเหมือนกันเสมอไปไหม?
• แผเมตตากับอุทิศสวนกุศลตางกันอยางไร?

ถาม : ทราบวาถาทํารายคนดีกับคนชั่ว ผลจะไมเทากัน แตสงสัยวาถาเปนคนๆ
เดียวกัน จะขึ้นอยูกับวันดวยไหม เชนดิฉันเองก็ขึ้นๆ ลงๆ อยู ยังไมไดดิบดีคงเสนคงวา
อะไร เลยสงสัยวาตอนคนมาโกรธดิฉัน มาวาดิฉัน หรือทํารายจิตใจดิฉันอยูเรื่อยๆ ผลจะ
เหมือนกันหรือเปลาคะ เพราะบางวันดิฉันก็อารมณดี มีใจเปนบุญเปนกุศล แตอีกวันอาจใจ
ราย มีใจเปนบาปเปนอกุศลพอๆ กับเขา?
ตอบ :
เปนอยางที่คุณเขาใจครับ วันไหนใจคุณเปนกุศล มีความคิดเสียสละดวยใจบริสุทธิ์ หรือมี
ความตั้งใจรักษาศีลใหสะอาด วันนั้นใครทํารายคุณ เขาจะไดรับผลสะทอนแรงกวาทํารายคุณในวันที่
คุณมีความคิดตระหนี่ถี่เหนียว หรือมีความตั้งใจเอาเขาตัวโดยไมสนวาจะตองฆาสัตว ลักทรัพย ผิด
กาเม โกหก หรือเมายาปานใด
บุญกุศลนั้นเปรียบเสมือนปราการปองกันตัว วันไหนจิตดีมีบุญมาก ก็เทากับไดปราการ
แข็งแรง ใครวิ่งมาชนเขาก็เจ็บหนักเอง แตวันไหนจิตไมดีมีบาปเปอน ก็เทากับกั้นดวยรั้วผุ วิ่งชน
แลวเจ็บแคนิดหนอยเทานั้น
สรุปวาจิตของ ‘ผูถูกกระทํา’ นั้นมีความเปน ‘ตัวขยายผล’ ไดจริง แตอยางไรก็ตาม ยัง
มีการซอยแบงแยกยอยอีกมาก เชนถาหากคุณทําทานเปนปกติจนมีทานจิตแกกลา หรือทรงศีล
สม่ําเสมอแรมปจนแกรอบ ก็จะเปรียบเหมือนดวงไฟขนาดใหญที่สองสวางคงที่ ถึงแมหรี่ลงบางเปน
บางวันดวยวิสัยของคนยังถูกกิเลสรุมเรา อยางนั้นถาใครมาราย ก็จะไดความรอนแรงตอบกลับไป
เกือบๆ เต็มพิกัดเชนกัน
พลังและความแรงของจิตที่สั่งสมบุญมามากๆ นั้น บันดาลผลหลายๆ อยางไดวิจิตรพิสดาร
เกินกวาจะคาดคิด โดยเฉพาะถาสั่งสมกองบุญประเภทใหทานไมเลือกหนา และรักษาศีลยิ่งชีวิต
รวมทั้งความมีกตัญูรูคุณ หากประชุมพรอมกันในตัวผูใด บุญญาธิการในผูนั้นจะมีพลังอัด หรือแรง
ดีดสะทอนกลับที่รวดเร็วและรุนแรง ถึงแมวันใดทานจิตตก คิดผิดทําพลาดอะไรไปบาง พลังอัดและ
แรงดีสะทอนกลับก็อาจไมลดนอยถอยลงเทาใดนัก
๕๑

ผูมีอายุที่สรางทําแตคุณงามความดีมาตลอดชีวิตจึงเปนผูที่สมควรใหความเกรงใจ เพราะ
กําแพงกุศลของพวกทานจะแข็งแรงแนนหนามาก แคคิดปนปายลูบคลําเลนดวยความไมเคารพ ก็มี
ผลใหจิตคุณหมนหมองไดมากแลว เมื่อพบผูควรเคารพก็ลองสังเกตเถิดครับ หากคุณมีจิตสัมผัสที่
ละเอียดออน และไมมีบาปหนาบดบังใจ ก็อาจรับรูไดวาเพียงคิดอกุศลตอผูทรงคุณ จะเหมือนมี
นามธรรมบางชนิดดีดกลับมาใหรูสึกผวาไดจริงๆ
คนปกตินั้นโดยมากครึ่งดีครึ่งราย เอาแนเอานอนไมได เพราะฉะนั้นก็ไมใครจะมี ‘กําแพง
ศักดิ์สิทธิ์’ ใหสัมผัสกันงายนัก แมเมื่ออายุมากขึ้นก็ไมทําใหคนนอกบานเห็นแลวเลื่อมใสเคารพยํา
เกรงสักเทาใด ผูปรารถนาจะไดเกราะกันภัยไวคุมครองตนทั้งในโลกนี้และโลกหนา จึงควรหมั่น
สะสมบุญตั้งแตเนิ่นๆ ยิ่งอายุมากขึ้น คุณก็จะยิ่งรูสึกอบอุนและปลอดภัยในภายใน ตอใหกายกําลัง
จะถูกพิฆาตเขนฆาใหอาสัญ ก็จะไมตระหนกอกสั่น เพราะคุณจะรูสึกวาเขาทํารายไดแคภายนอก
แตภายในอันเปนหนอเนื้อเชื้อไขแหงสรวงสวรรคนั้น ไมอาจถูกกระทบใหแตกหักลงโดยงาย
นอกจากปจจัยที่ตัวคุณซึ่งเปนผูถูกทํารายแลว ปจจัยสําคัญกวานั้นนาจะไดแกวิธีที่
เขาคิดทํารายคุณ พูดงายๆ วาตัวเขาเองนั่นแหละ คือสวนสําคัญในการตัดสินวาทํารายคุณ
แลวไดบาปติดตัวไปมากนอยเพียงใด
หากเขาทํารายคุณแบบขาดเหตุผล ผลจะมาก วิบากจะมาแบบไมมีปมีขลุย คลายฝนรายที่
จูๆ ก็เกิดขึ้นปุบปบแบบไมใหตั้งตัว คาดไมถึง
หากเขาทํารายคุณโดยมีน้ําหนักเจตนามุงรายรุนแรง ปราศจากเมตตายั้งคิด ผลจะมาก
วิบากจะมาถึงตัวแบบไมปรานีปราศรัย ชนิดที่ทําใหรูสึกราวกับโดนคนจิตใจเหี้ยมโหดย่ํายีอยางไร
ความปรานี
หากเขาทํารายคุณดวยจิตคิดอาฆาต ทําทีเดียวไมหนําใจอยากทําอีก ผลจะมาก วิบากจะ
เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําอีกยืดเยื้อยาวนาน แมเหน็ดหนาย รูสึกหดหูเพียงใด ก็ยังไมเห็นแวววาจะจบสิ้นลง
ใกลๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากคุณแผเมตตาก็แลว ใหอภัยก็แลว เขายังไมสะใจพอ คิดกระทําย่ํายีตอ
โดยถือความพอใจที่มีอํานาจยิ่งใหญเหนือคุณ สําคัญไปวาคุณหงอ คุณไมสู คุณออนแอ อยางนี้ยิ่ง
ไปกันใหญครับ เวลาที่วิบากกรรมเผล็ดผล เขาจะอยูในสภาพคลายคนถูกอุดปากอุดจมูก หายใจไม
ออก ทรมานทรกรรมเกินบรรยาย
ยังมีวิธีคิดทํารายหลากหลายพิสดารตางๆ กันเหลือคณานับ เอาเปนสรุปวา จิตตั้งไวดวย
อาการประทุษรายอยางไร ก็ยอมสะทอนกลับมาใหผลในทํานองนั้นๆ

๕๒

พูดถึงฝงเขา คราวนี้มาพูดถึงฝงเราบาง ขอใหลองคิดดวยวาคุณถูกทํารายทุกวี่ทุกวัน นั่น
หมายถึงตัวคุณเองกําลังเสวยวิบากกรรมบางอยางอยูดวย หาไมแลวจะไมโดนผัสสะขาประจํามา
กระทบกระทั่งใหเจ็บตัวหรือระคายใจเสมอๆ ไดเลย
โลกนี้ไมมีความบังเอิญ เพราะฉะนั้นก็ขอใหมองวาสิ่งหลีกเลี่ยงไมไดนั้น เปนหลักฐานวาผล
กรรมมีจริง คุณเสวยทุกขอยางไร ก็ขอใหตั้งใจวาจะไมทําใหคนอื่นเกิดทุกขชนิดเดียวกันนั้น
อยางเด็ดขาด รวมทั้งยอมรับโทษโดยดุษณี ไมมีความคิดผูกเวร ไมมีใจพยาบาทมาดรายตอไป
แลวทุกอยางจะคอยๆ ดีขึ้น อาจไมทันตาเห็น แตขามเดือนขามปคุณจะเห็นโทษทัณฑเบาบางลงเอง
อยากฝากไววาอยาทํารายใครเลยเปนดีที่สุด ไมวาจะเปนการทํารายดวยกาย วาจา
หรือแมดวยใจคิด เพราะใจคิดนั่นแหละ ปฐมเหตุแหงการทําดีทํารายทั้งปวงครับ
ถาม : การแผเมตตากับการอุทิศสวนกุศลแตกตางกันอยางไรคะ?
ตอบ :
การแผเมตตานั้น เหมือนนั่งๆ คุยกันอยูกับใครแลวเราอยากพูดดีใหเขาสบายใจ ก็จะมี
ลักษณะของจิตแบบแผเมตตาออนๆ ออกมาแลว หากใครบอกวาฝกแผเมตตาแลวไมสําเร็จ เปนของ
ยาก ก็ขอใหลองตั้งใจพูดดี พูดใหคนอื่นรื่นหู พูดใหคนอื่นเปนสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน
มากๆ เป น อาทิ ต ย เป น เดือ น เป นป ตั้ งใจไว เ ลยว า คํ า ที่อ อกจากปากเราจะมี แต กลิ่ น หอมหวน
นุมนวลเสนาะโสต ไมเหม็นเนา ไมแหลมระคายแกวหูใคร ถึงวันหนึ่งหากสัมผัสรูสึกไดวามีกระแส
ความปรารถนาดีจริงใจแผนําออกไปกอนพูด ก็ใหทราบเถิดวาอันนั้นแหละ คุณเปนนักแผเมตตา
ผานคําพูดแลว
สวนการอุทิศสวนกุศลนั้นไมใชแคมีการตั้งจิตคิดดีกับใครเฉยๆ กอนอื่นตองทําบุญ หรือ
ระลึกถึงบุญ ซึ่งทําใหเรารูสึกถึงรัศมีกองบุญนั้น ทําใหแชมชื่น ทําใหมีความยินดีปรีดา อยางนอยก็
อยากทําใหยิ้มในหนาขึ้นมาเองอยางเปนธรรมชาติ
ที่ความรูสึกตรงนั้น คุณจะสัมผัสกองบุญอันเปนนามธรรมไดดวยใจอยางแจมชัด แทบจะ
เรียกวาเหมือนถือสมบัติเปนตัวเปนตนไวดวยมือทีเดียว แตกตางจากเวลาคิดนึกเอาลอยๆ เปนคน
ละเรื่อง และเมื่อรูสึกชัดราวกับกองบุญเปนสมบัติที่ถือดวยมือ ใจคุณยอมเห็นกองบุญเปนสิ่งที่ยก
มอบผูอื่นรวมถือครองสมบัติดวยกันไดเชนกัน เรื่องสัมผัสอันเปนนามธรรมนั้นสนุกครับ ทําบุญไว
มากๆ เถอะ จะเขาใจที่ผมพูดตรงนี้เอง
เมื่อกลาวถึงลักษณะจิตคิดอุทิศสวนกุศล ก็ตองกลาวถึงลักษณะจิตคิดรับสวนกุศลดวย การ
รับสวนกุศลทําไดโดยยินดี ปลื้มใจ และคิดสงเสริมสนับสนุนในบุญผูอื่น อยางที่เรียกวา ‘อนุโมทนา
บุญ’ นั่นเอง
๕๓

หากปราศจากจิตคิดยินดีในบุญ จูๆ บุญหนึ่งๆ จะเขาไปเปนสมบัติของใครไมได เหมือน
ประตูที่ไมอารับของ หรือเหมือนมือที่ไมยอมแบรับเงิน ขาวของเงินทองยอมกองอยูตรงนั้นเฉยๆ
โดยไมอาจมีผูใดนําไปใชได อยางมากที่สุดอาจเหมือนเขาสาดน้ํามาใหเย็นผิวกาย เดี๋ยวเดียวก็รอน
ใหม โดยหาแหลงน้ําเองไมเปน
การฝกเฉลี่ยบุญใหผูอื่นอนุโมทนานั้น คุณจะไดเห็นผลทันตาเปนความเบิกบานใจของผูรับ
นั้น อยาเอาแตนึกๆ คิดๆ อยูฝายเดียว พลังจิตหรือพลังอธิษฐานของคนทั่วไปไมอาจกระตุนใหญาติ
มิตรรูสึกดีขึ้นเหมือนสาดน้ํามนต คุณควรชักชวนพูดคุยเหมือนเจาะแจะใหเขารื่นเริงใจเปนปกติ
แลวอาศัยความรื่นเริงใจของเขาเปนสื่อ คอยๆ หยอด คอยๆ พูดถึงบุญที่คุณทํามา พรอมพรรณนา
ใหเขาซึมซับรับรูตาม วาคุณรูสึกแสนดีปานไหนกับบุญที่ไดทํา อาจบรรยายบรรยากาศใหเขาเห็น
ภาพตาม หรืออาจใหเขาสัมผัสถึงความปรีดาปราโมทยในใจของคุณขณะปจจุบันนั้นเลยไดยิ่งดี
พอฝก พู ดใหคนอื่ นนึ ก ยินดี ตามบุญของคุณ ไดบอยๆ คุ ณจะรู สึก ว าตัว เองมี พลัง
เพิ่มขึ้นชนิดหนึ่ง คือสามารถกระตุนใหคนรอบขางรูสึกดีไปกับงานบุญงานกุศลของคุณได
อยางรวดเร็ว แมเพียงเห็นคุณกําลังทําบุญ ก็เหมือนมีขายใยกุศลแผออกไปโดยรอบ และ
เหนี่ยวนําใหจิตใครตอใครพลอยปลาบปลื้มยินดีไปพรอมกัน
ถาม : เคยอานพบมา เห็นบอกวาการอุทิศสวนกุศลโดยตั้งจิตคิดยกใหคนอื่นหมด
จะทําใหบุญหมด หรือเหลือบุญเพียงครึ่งเดียว อันนี้เปนความจริงหรือไมคะ?
ตอบ :
ไมจริงหรอกครับ เหมือนคุณใหเขาเอาเทียนมาตอเปลวไฟ ไฟของคุณไมดับลงหรอก กลับ
จะทําใหหองสวางขึ้นเพราะเกิดการขยายผลบุญดวยซ้ํา คุณไดบุญเพิ่มนะครับถาทําไดจริง ไมใชวา
บุญลด คนเผยแพรความคิดผิดๆ แบบนี้จัดเปนมิจฉาทิฏฐิ ผลกรรมจะทําใหเขาจิตใจคับแคบ มี
ศักดิ์ศรีนอย ทุมทําบุญแคไหนก็ไดผลจํากัด
เพราะฉะนั้นอยาไปหลงเชื่อหรือยินดีตาม เนื่องจากอาจทําใหคุณไดสวนเคราะห
แบบเดียวกับเขาไปดวยไมมากก็นอย

๕๔

ตอนที่ ๑๓
ความฝนกับกรรมวิบากเกี่ยวของกันหรือไม?

ถาม : ในนิยายของคุณดังตฤณมักมีเรื่องเกี่ยวกับความฝนปะปนมาดวยเสมอ แสดง
วาคุณดังตฤณเห็นวาความฝนมีความสําคัญกับชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงเปนเครื่อง
สะทอนกรรมวิบากหรือเปลาคะ?
ตอบ :
ความฝนสําหรับคนสวนใหญเปนเพียงเรื่องเหลวไหลที่ผานไปชั่วขามคืน ตื่นแลวก็จบกัน
แตสําหรับนักวิทยาศาสตรหลายๆ กลุม ความฝนเปนอะไรที่สลักสําคัญยิ่ง คิดงายๆ วาแมสิ่งที่อยูใน
ฝนนั้นไมจริง แตตัวความฝนเองก็ ‘เกิดขึ้นจริง’ ระหวางคุณมีชีวิตอยู แถมกินเวลาในชีวิตคุณรวม
หนึ่งในสาม หากเหลวไหลไรความหมาย ก็แปลวาชีวิตคุณเต็มไปดวยความเหลวไหลไรความหมาย
เสียเกือบครึ่ง
หากยอมรับวาความฝนเปนสวนหนึ่งของชีวิต และเปดใจใหกวางพอที่จะ ‘ทบทวน’ และ
‘สังเกต’ ความฝนของคุณเอง คุณอาจรูเรื่องชีวิตดีขึ้น เขาใจเหตุผลที่ทําๆ อะไรไปในแตละวันมาก
ขึ้น
มีเหตุผลหลายขอที่ผมชอบนําเรื่องเกี่ยวกับฝนมาเขียนในนิยาย (แลวก็เพิ่งเอามาตอบใน
คอลัมนเตรียมเสบียงฯคราวนี้ หลังจากไดรับคําถามมาหลายรอบ)
ประการแรก ความฝนเปนเครื่องเทียบเคียงที่ดี เมื่อจะพูดถึงประสบการณที่พนขอบเขต
ปรากฏการณในชีวิตจริง ยกตัวอยางเชนถาจะกลาวถึงสวรรคชั้นตนหรือเปรตชั้นที่ไมมีความทุกข
มากนัก ก็สามารถนําความฝนหลายๆ ครั้งของคนสวนใหญมายกเปนตัวอยางไดเลย คือถาฝนชัด
แชม ชื่น ตื่ น ตา มี แต นิมิ ตหมายงดงามเป น มงคล ความรู สึ กสุ ดสุ ขสนุ ก สนานจนไม อยากตื่ น จะ
ใกลเคียงกับความรูสึกในสวรรคชั้นตนพอประมาณ เพียงแตในสวรรคจริงจะเต็มไปดวยวัตถุทิพยคง
เสนคงวา และความรูสึกของคุณจะหลุดจากกรอบจํากัดแบบฝนไปเปนสํานึกคิดอานเต็มตัวกวากัน
สวนถาฝนมั วมน ครึ่งดีค รึ่งร าย มีความแปรปรวน และมีนิมิ ตหมายชวนหดหูส ลับกับนิ มิตชวน
รื่นรมย หรือมีสภาพหิวแสบไสอยูบาง อันนั้นใกลเคียงกับเปรตบางภูมิที่ไมถึงกับตกระกําลําบาก
มากนัก
ประการที่สอง การกลาวถึงความฝนในบางแงมุมอาจกระตุนใหเกิดคําถามวาขณะที่กําลัง
ลืมตาและคิดวา ‘ตื่น’ อยูนี้ ที่แทอาจเปนเพียงรูปแบบหนึ่งของความฝนก็ได ทั้งลืมตาคิดอานอยูนี้ ก็
๕๕

ฝนกันไปวาเรามี ฝนวาเราเปน ฝนวาเราได ฝนวาเราเสีย แลวตอง ‘สะดุงตื่น’ ขึ้นรับรูความจริงเปน
ครั้งเปนคราว เมื่อมีแลวหมด เมื่อเปนแลวไมเปน เมื่อไดแลวเสีย เมื่อเสียแลวได
ทุกคนพูดกันเสมอวาตอนฝนนั้นคนเราแคอุปาทานไป ยึดมั่นถือมั่นเรื่องเหลวไหลกันผิดๆ
ไปชั่วครู แตนึกกันไมคอยถึง วาแมกําลังลืมตาตื่นอยูอยางนี้ เราก็กําลังอุปาทานไป ยึดมั่นถือมั่น
เรื่องเหลวไหลกันผิดๆ ไปจนชั่วชีวิต โดยไมแมแตจะเอะใจดวยซ้ําวากําลังฝนอยู เพียงแตเปนฝนที่
เปนรูปธรรม ตองใชเวลานานหนอยกวาวัตถุหรือฉากหนึ่งๆ จะสลายตัวลง
คราวนี้มาพูดถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับความฝนในมุมมองของผม ตามที่ผมเห็น ความ
ฝนมีหลายฐานะดังนี้
๑) ฐานะของกระจกเงาสะทอนสภาพจิตใจทั่วไปในชีวิตประจําวัน กลาวคือถาระหวาง
วันคุณฟุงซานและเหมอลอยบอย ความฝนจะสะทอนเปนภาพเหตุการณเลือนราง มั่วซั่ว แปรปรวน
งาย กระโดดจากเรื่องหนึ่งไปสูเรื่องอื่นแบบไมมีเหตุผลตนปลาย และคุณอาจตื่นขึ้นดวยความเลื่อน
ลอย รูสึกวาชีวิตไรจุดหมาย เหมือนอยูทามกลางพายุที่ซัดไปทางโนนทีทางนี้ที หาหลักแหลงที่เกาะ
ที่มั่นไมเจอ แตถาระหวางวันคุณมีจิตใจสงบสุขและมีสติสัมปชัญญะดี ความฝนจะสะทอนเปนภาพ
ชัดเจน แจมใส เรื่องราวดําเนินไปแบบผูกเหตุผูกผล เมื่อฝนเกี่ยวกับเรื่องใดก็มักยืดยาวจนกวาจะ
คลี่คลายปม และคุณอาจตื่นดวยความเต็มอิ่ม รูสึกวาชีวิตมีทิศทางในเรือที่หางเสือไมชํารุด
๒) ฐานะของตัวใหกําลังใจหรือกระตุนใหสํานึกผิด คือคุณฝนถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง
ขณะตื่น อาจจะลอกเลียนของจริงมาสรางเปนภาพเสียงใหมเหมือนกันเปยบ หรือคลายคลึงกันจน
คุณไมสงสัยวาความฝนนั้นเกี่ยวโยงกับเรื่องราวในชีวิตจริงอันใด ตางกับความจริงอยูบางคือ ในฝน
นั้น คุณอาจไมเพงเล็งเรื่องนอกตัวสักเทาใด แตจะยอนกลับเขามาเห็นเจตนาของตนเองเดนชัด เห็น
เขาไปถึงกระทั่งความคิดที่ซอนเรนอยูเบื้องหลังการกระทําหนึ่งๆ นอกจากนั้นความฝนอาจตกแตง
ฉากเหตุการณอันเปนผลลัพธผิดแผกไปจากประสบการณจริงที่เคยเกิดขึ้น เชนคุณตัดสินใจเลือกไม
รวมขบวนการคดโกง ฝนอาจยอนภาพอดีตขณะคุณใจแข็งปฏิเสธขอเสนอที่เพื่อนสารเลวเสนอมา
แลวเห็นเปนรัศมีสวางแจง ทําใหยิ้มออก และพบวาตนเองรวมขบวนของชนหมูนอยไปสูสถานที่ที่มี
หญาเขียวและฟาใส เปนตน
๓) ฐานะของบทลงโทษและการตกรางวัล พูดงายๆ วาเปนการเสวยวิบากเล็กๆ เชน
บางครั้งคุณทําดี มีความสุขใจกับการกระทําโดยไมหวังผลตอบแทน แมชีวิตจริงอาจแรนแคนหรือ
ยากลําบากอยูบาง แตความฝนจะสนองคุณโดยสรางนิมิตนาชื่นใจ ทําใหเกิดความเบิกบานยินดี
แบบที่ไมอาจรับในชีวิตจริง แตสําหรับบางคนทําชั่ว มีความหยิ่งทะนงวาความชั่วไมมีผล แมชีวิต
จริงอาจสุขสบายบนกองเงินกองทองและอํานาจยิ่งใหญ แตความฝนจะลงทัณฑโดยสรางนิมิตนา
สยดสยอง เหมือนเอาเจาตัวเขาเครื่องทรมานสารพัดรูปแบบ ยกตัวอยางเชนถาคุณพูดหยาบคาย
๕๖

พูดทิ่มแทงคนอื่นเปนนิตย วันดีคืนดีอาจฝนเห็นลิ้นยาวออกมาเปนสองแฉก แตละแฉกมีแผลสด
เลือดไหลปวดแสบปวดรอน เปนตน คุณจะถือวานั่นเปนสัญญาณเตือนภัยใหไหวตัวทันก็ได เหมือน
ฝนบอกใหรีบแกผิดเปนถูกกอนตองไปเจอของจริงแบบแกตัวไมไดอีก
๔) ฐานะของตัวลบความรูสึกเกาๆ หากคุณมีปมในวัยเด็กบางอยาง เชนดูหนังสือไมทัน
สอบ ทํางานไมทันสง ก็อาจฝนทรมานเปนปๆ เห็นภาพตัวเองเดินเขาหองสอบดวยความรูสึกวา
สมองกลวง หรือมองนาฬิกาเห็นเวลาสงงานผานไปแลวโดยยังไมแมแตจะเริ่มงาน ความรูสึกกลัว
สอบตกซ้ําชั้น หรือความรูสึกวาเปนคนไมรับผิดชอบซึ่งเกิดขึ้นในฝนนั้น จะกดใหคุณจมอยูกับรูป
ชีวิตที่สับสน ไรความเชื่อมั่นในตนเอง ไมอยากทําอะไร ตอเมื่อในชีวิตจริงคุณพยายามกัดฟนสู
รับผิดชอบกับงาน ทันเสร็จทันสงเสมอๆ ความฝนของคุณจะคอยๆ เปลี่ยนไป คือเห็นตัวเองเพียร
พยายามทําใหเสร็จ ทําใหทัน หรือมีความรูในหัวพอจะไปพูดในที่ประชุม แตละครั้งที่ฝนเชนนี้ก็จะ
คอยๆ ลบความรูสึกเกาๆ ทิ้ง จนกระทั่งหายเกลี้ยงในที่สุด อาจตองใชเวลาแรมป แตฝนจะยืนยันวา
คุณชนะอารมณเกาไดเด็ดขาดแลว คือไมมีฝนลมเหลวปรากฏอีกเลย
๕) ฐานะของตัวฉายภาพแหงสภาวะหรือภพที่จิตกําลังยึดถือไวเหนียวแนน อาจกลาว
วาเปนบทลงโทษของผูยึดมั่นถือมั่นรุนแรง เชนคนกลัวความสูง ก็อาจติดอยูในนรกของคนตกเหว
หรือคนกลัวงู ก็อาจติดอยูในนรกที่เต็มไปดวยงู ความฝนจะคลายภพๆ หนึ่งซึ่งเราอาจตองเวียนวน
อยูกับมันคืนแลวคืนเลา ตอเมื่อคุณสามารถแกอาการยึดติดรุนแรงยามตื่นสําเร็จ นรกในฝนก็จะ
คอยๆ คลายสภาพลง อาจตองใชเวลาหลายปดวยวิธีการทางจิตบําบัดซึ่งมีจิตแพทยเปนผูชวยเหลือ
หรือดวยวิธีชวยเหลือตัวเองโดยการบําเพ็ญเพียรภาวนาตามสูตรสําเร็จของพระพุทธเจา คือมีสติ
รูเทาทันปฏิกิริยาทางใจ สักแตเห็นวามีสภาพความกลัวเกิดขึ้นที่จิต ไมใชตัวตนถาวรของใคร ถาจิต
หัดเห็นตามจริงวาความกลัวเกิดขึ้นดวยเหตุกระทบ แลวเดี๋ยวก็หายไปเองถาเราไมใหความรวมมือ
ดวยนิสัยย้ําคิดย้ํากังวล ในที่สุดจิตก็เปนอิสระจากอุปาทานครอบงําไดเอง เปนตน
๖) ฐานะของตัวเติมเต็มความรูสึก เชนคุณอยากแลวไมสมอยาก ก็ไดสมอยากในฝน
นี่เอง เชนเมื่อคนที่เรารักตายไปโดยไมทันล่ําลา คุณอยากพูดกับเขาเปนครั้งสุดทาย แตในความจริง
ไมอาจเปนไปไดอีกแลว ก็อาจฝนถึงเขา เสมือนวาทุกอยางยอนกลับไปสูสภาพกอนเขาตาย และ
คุณไดอยูที่นั่น พูดคําสุดทายกับเขาตามที่อยากจะพูด เปนตน ความฝนประเภทนี้เหมือนดาบสอง
คม เพราะคุณอาจตื่นขึ้นมาดวยความรูสึกที่ถูกเติมเต็มสองสามนาที แตถัดจากนั้นคุณอาจตอง
รองไหเปนวรรคเปนเวร เฝาย้ําคิดย้ําอยากใหฝนเปนจริง และตราบใดที่รูวาทุกอยางไมใชเรื่องจริง
อยางมากที่สุดไดแตฝน ความรูสึกสวนลึกก็ยังคงพรองอยูอยางนั้น ดังนั้นความฝนในฐานะตัวเติม
เต็มความรูสึกอาจทําใหคุณรูสึกสมบูรณได ก็ตอเมื่อเรื่องที่ปรารถนานั้นไมสําคัญมากนัก
๗) ฐานะของตัวพยากรณอนาคต บางคนมีความสามารถนี้จริงๆ เชนเห็นเลขถูก เห็น
เลขกันตรงๆ ตัวทุกตนเดือนและกลางเดือน สําหรับความสามารถในทางฝนพยากรณนั้น สวนใหญ
๕๗

เกิดขึ้นจากการบันดาลของกรรมเกาเปนชวงๆ มีความไมสม่ําเสมอ ตัวอยางเชนเคยถวายของที่ติด
มือใหกับพระแบบไมไดตั้งใจมาจากบาน แตเห็นความจําเปนของทานก็ยกใหเลยทันทีโดยไมหวง
ประเภทนี้มักไดลาภลอยงายๆ เพราะบุญที่ใหแบบไมคาดฝน ยอมบันดาลผลเปนการไดรับแบบไม
คาดฝนเชนกัน ผูมีใจหมกมุนกับหวยบางรายมักมีจิตปรุงแตงเปนฝนเรื่องเลขบอยๆ และฝนแมน
กวาชาวบานเขา แตเมื่อไหรบุญหมด ไมยอมตอบุญ จะเอาลาภเขาตัวอยางเดียว ในที่สุดก็ฝนเลอะ
เทอะเหมือนคนปกติดังเดิม การเห็นอนาคตแบบอื่นยังมีอีก เชนกรรมเกาที่เคยชวยเหลือพยายาม
เตือนภัยแกผูอื่น อาจยอนมาใหผลโดยฝนฉายภาพเหตุการณที่กําลังจะเกิดขึ้นชัดๆ ชนิดไมตอง
แปล ไมตองตีความ เพื่อเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น
๘) ฐานะของตัวเชื่อมมิติ บางคนหลับแลวคลื่นจิตมีสภาพที่สื่อกันกับจิตในภพอื่นได
เพื่อนเกาก็มาหา อาจดวยธุระจําเปนตองบอกกลาวบางอยาง เปนตน
ฐานะของฝนในสองขอสุดทายนั้น ความจริงผมไมอยากกลาวถึงนัก เพราะมีจริง แตก็ทําให
คนลุมหลง และสําคัญผิดนึกวาฝนเลอะเทอะของตนเขาขายสองขอสุดทาย ทั้งที่จริงไมใชอะไรเลย
อยากสรุปทิ้งทายสั้นๆ คือในแงมุมที่เกี่ยวกับกรรมวิบากนี่ ก็ตองวาคุณทําอยางไรก็
ไปรับผลขณะฝนทํานองนั้นแหละ เปน ‘ภพจําลอง’ ขนาดเล็กที่เกิดขึ้นชั่วคราว อยางนอย
ใหรูวาเงาแหงการกระทําของคุณมีจริง ไมเคยหายไปไหน และอาจกอรูปกอนามใดๆ ที่คุณ
ไมคาดคิดขึ้นได ในเวลาที่คุณหมดสิทธิ์แกไขเหมือนขณะมีสํานึกผิดชอบชั่วดีอยางนี้แลว

๕๘

บทสงทาย
บัญชีที่ไมมีใบเสร็จ
คุณจะรูสึกอยางไร ถาหากฝากเงินแลวไมมีสมุดบัญชีจากธนาคารใหดู ถอนเงินก็ไม
มี ใ บบั น ทึ ก รายการให เ ห็ น พู ด ง า ยๆ คื อ คุ ณ ไม รู เ ลยว า ยอดเงิ น ในบั ญ ชี ตั ว เองเหลื อ อยู
เทาไหร จะใชไปไดอีกนานแคไหน
นี่คงเปนเรื่องยอมไมไดในโลกที่มนุษยอาศัยกันและกันทําธุรกรรม ธนาคารไหนไมมีเอกสาร
แสดงรายการใหดูวาฝากเทาไหร ถอนไปมากนอยเพียงใด ก็คงแปลวาธนาคารบริหารโดยคนสติไม
ดีเทานั้น
แตในโลกของนามธรรม ของแบบนี้มีอยูจริงๆ ครับ แถมเปนธนาคารสําคัญอันดับหนึ่งใน
จักรวาลเสียดวย นั่นคือธนาคารกรรม ธนาคารนี้ไมมีสมุดบันทึกกรรมใหดู คุณทํากําไรเทาไหร ใช
จายไปแคไหน ไมมีใบเสร็จสักใบ แถมตัวคุณเองไมรูดวยซ้ําวาคาของกรรมเขาวัดกันเปนหนวย
อยางไร กําไรและขาดทุนจึงเสมือนไมอาจปรากฏใหรับรูไดดวยวิธีใดๆ
คนส ว นใหญ พ อไม มี ใ บเสร็ จ ให ดู ก็ ไ ม มี กํ า ลั ง ใจ เห็ น แต ว า ทํ า แล ว หาย ทํ า แล ว หาย…
ตรวจสอบอะไรไมไดเลย แตกตางจากการลงเงินไปในการทําธุรกิจซึ่งเปนรูปธรรม ถึงแมลงทุนแบบ
เตรียมใจวาจะเปนเงินจม ไมโผลใหเห็นสัก ๕ ป แตก็ยังมีความรูสึกวาทุนนั้นยังอยู ไมหายไปไหน
ตรวจสอบไดดวยวิธีที่แนนอนในทางใดทางหนึ่ง
แมแตความทรงจําอันเปนสิ่งเดียวที่พอจะบันทึกกรรมได ก็มีความไมเที่ยงเสียอีก
เคยไหมครับที่เพื่อนคุณมาทวนเรื่องราวบางอยางในอดีตใหฟง แตคุณตองทําหนางง นึก
เทาไหรก็นึกไมออก อาจเถียงคอเปนเอ็นดวยซ้ําวาไมเคยคิด ไมเคยพูด ไมเคยทํา ไมอยูใน
ความจําแมแคเงารางเลือน
พอพูดถึงกรรมวิบาก ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว คนเรามักนึกเปนเรื่องๆ เชนเคยชกกับศัตรูหัวหู
เปด เคยดาวากาวราวพอแมจนรองหมรองไห หรือเคยลักขโมยคดโกงชาวบานใหเขาเดือดรอน แต
ก็ไมเห็นจะเปนไรเท าไหร คนเราอยากเห็นกรรมวิบากชนิดทันตาเห็นใน ๓ วัน ๗ วัน แต
ธรรมชาติกรรมวิบากไมบริการใหทันใจ เพราะมัวบริการคิวที่เปนกุศลกอนเสียเนิ่นนาน
อย า งนี้ ใ ครที่ ไ หนจะไปเชื่ อ ว า กรรมวิ บ ากมี จ ริ ง หรื อ ถ า เห็ น กรรมทั น ตาแบบนานที ป ห นก็ ไ ร
ความหมาย เพราะคนตองนึกวาฟลุกอีกอยูดี

๕๙

พอบวกๆ กัน สรุปแลวลงเอยคือคนทั่วไปคงตองนึกเหมือนๆ กันวากรรมที่ทําไปแลวเปน
ของสูญ แมใจไมคิด แมปากไมพูด แตความรูสึกลึกๆ ภายในก็คงเปนเชนนั้น จึงกลายเปนหนึ่งใน
พวกที่ขาดศรัทธาในศาสนา ขอมีชีวิตอยูไปวันๆ เอาตัวรอดไปเรื่อยๆ จนกวาจะจบฉาก
ชีวิต ยากนัก ที่มี ชีวิ ตปกติอยูดี ๆ แล วใหนั่งทบทวนว าชี วิตนี้เตรี ยมอะไรเปน เสบียงสํ าหรับเดิ น
ทางไกลตอไวบางแลว
สําหรับปุถุชนทั่วไปที่ไมมีสมาธิผองแผวพอจะดูเขาไปใหเห็นระดับชั้นหรือ ‘ภูมิจิต’ ของตน
วามีที่ไปสูงหรือต่ํากวาความเปนมนุษย ความจริงก็พอจะมีใบเสร็จอยู แตเปนใบเสร็จใบโตที่บอก
คุณสั้นๆ เพียงวาชาตินี้ ‘กําไร’ หรือ ‘ขาดทุน’
ตามหลักการคาขายพื้นฐาน เรามีตนทุนอยู ๑๐๐ คาขายแลวไดเงินคืนมา ๑๒๐ ก็แปลวา
กําไร ๒๐ แตถาตนทุนมีอยู ๑๐๐ คาขายแลวไดเงินคืนมาเพียง ๘๐ บาท อยางนี้ก็แปลวาขาดทุน
๒๐
เชนกัน ถาจะดูวาชาตินี้คุณกําไรหรือขาดทุน ก็ตองดูวา ‘ทุนเกา’ มีอยูแคไหน แลวดูวาคุณ
ใชทุนนั้นทําความงอกเงยขึ้นมาหรือวาหดหายลงไปเพียงใด คือเทียบกับผลที่จะเกิดขึ้นชาติ
ตอไปวาดีขึ้นหรือแยลงกวาที่กําลังเปนอยู
คุณอาจกังขาวาจะไปรูไดอยางไรวาชาติหนาดีขึ้นหรือแยลงแคไหน? เปนไปไมได เพราะ
คุณไมไดมีกําลังจิต แลวก็ไมไดฝกนั่งทางในดูตัวเอง
ความจริงคือเปนไปไดครับ โดยอาศัย ‘ขณะใกลกับชาติหนามากที่สุด’ ซึ่งก็คือปจจุบันขณะ
นี่เอง! ขอใหดูเถิดวาสิ่งตางๆ ตอไปนี้ปรากฏชัดกับใจเพียงใด แลวใชเปนเครื่องชี้บอกเถิด
๑) ระดับความอุนใจ
คุณอาจไม เคยคิ ดถึ งสิ่ งนี้ มากอน แต ขอให ทราบเถิ ดครับ วาคนเรามีค วามอุนใจไม
เท ากั น นั บ แตเ ริ่ม จําความได มาเลยทีเ ดี ยว เด็ กบางคนมี ค วามเชื่อมั่ น ในส วนลึ ก ว าตนจะมี
ความสุขไปเรื่อยๆ ในขณะที่เด็กบางคนมีแตความหดหูและหวาดกลัว
คุณอาจคิดวาใชสิ ถาอยูในครอบครัวหรือสภาพแวดลอมที่ทําใหเปนสุข ก็ยอมมีความอุนใจ
ถ า อยู ใ นครอบครั ว หรื อ สภาพแวดล อมที่ ทํ า ให เ ป น ทุ ก ข ก็ ย อ มมี ค วามหดหู แ ละหวาดกลั ว เป น
ธรรมดา
นั่นแหละครับ ตัวนั้นเลย ตอนเปนเด็กนี่กรรมเกาจะแสดงฤทธิ์เต็มเม็ดเต็มหนวย เพราะยัง
ชวยเหลือตัวเองไมได ตองพึ่งพาอาศัยคนอื่นอยางเดียว คําถามคือทําไมเด็กแตละคนมาอยูใน
ความคุมครองดูแลของพอแมที่แตกตางกัน? คําตอบก็คือกรรมเกานั่นเองสงมาอยูกับครอบครัว
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แบบหนึ่ง สภาพแวดลอมแบบหนึ่งๆ ความรูสึกยามเด็กของคนๆ หนึ่งจะชี้ไดคอนขางชัดวา
กําลังเสวยวิบากดานที่เปนกุศลหรือวาอกุศล หากหนักไปขางกุศลจะรูสึกอบอุนปลอดภัย
หากหนักไปขางอกุศลจะรูสึกหอเหี่ยวเหมือนตกอยูในอันตราย
ทุนเริ่มตนเปนผูมีความอุนใจระดับใดก็ตาม เมื่อใชชีวิตไประยะหนึ่งจนโตเต็มตัว ใหดูวา
ความอุนใจเพิ่มขึ้นหรือลดลง ถารูสึกอุนใจเทาเดิมแปลวาเสมอตัว ถาอุนใจมากยิ่งๆ ขึ้นแปลวาคุณ
กําลังอยูในเสนทางกุศล แตถาอุนใจนอยลงก็แปลวาคุณกําลังอยูในเสนทางลงเหว ความจริงนี้เปน
สัจจะเสมอ ผูสั่งสมบุญยอมเกิดสุขทางใจ ผูสั่งสมบาปยอมเปนทุกขทางใจ
คนสั่งสมบุญมากๆ นั้น แมวาฐานะยากจนก็อุนใจยิ่งกวาเศรษฐีหมื่นลาน ตรงขามกับคนสั่ง
สมบาปไวเยอะๆ แมฐานะร่ํารวยก็ประหวั่นหวาดไดยิ่งกวานักโทษผูหลบหนีอาญาเสียอีก ขอใหดูดีๆ
วาความอุนใจนั้นไมขึ้นอยูกับทรัพยสินหรือสิ่งแวดลอมที่เปนรูปธรรมใดๆ ทั้งสิ้น
นอกจากนั้นขอใหแยกใหออกดวย วาความสุขอันเกิดจากการเสพเครื่องบํารุงกามคุณ ๕
นั้น เปนคนละเรื่องกับความอุนใจ ลองดูตอนอยูเฉยๆ ไมมีอะไรมากระทบกระทั่งใหยินดียินราย มอง
ใจตัวเองวาภาพรวมใหญๆ อันนั้นแหละ ถาอุนใจขึ้นมาเองก็ใชที่ผมพูดถึงในขอนี้ครับ
๒) ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ถาเดิมทีคุณถูกคนรอบขาง รวมทั้งตัวคุณเอง ตัดสินวาเกิดมารูปไมงาม เสียงไมไพเราะ
กลิ่ น ตั ว เหม็ น น า รั ง เกี ย จผิ ด ปกติ ผิ ว พรรณหยาบกระด า ง แล ว ต อ มาคุ ณ ไม ไ ด ไ ปตกแต ง ด ว ย
วิทยาการหรือเครื่องมือแพทยสมัยใหมใดๆ ปรากฏวาคนรอบขางรวมทั้งตัวคุณเอง เห็นไปใหมวา
รูปรางหนาตาดูดีขึ้น เสียงฟงดีขึ้น กลิ่นตัวไมเหม็นชนิดนารังเกียจ ผิวพรรณละมุนหรือผองใสขึ้น
อันนั้นพอใชเปนเครื่องตัดสินไดเหมือนกัน วากําลังอยูบนเสนทางทํากําไรมหาศาล
ที่ตัดสินเชนนี้เพราะผลที่ปรากฏทันตาทางกายภาพนั้น ไมใชเห็นกันงายๆ คุณตอง
พลิ ก เปลี่ ย นนิ สั ย หรื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ จ ากอกุ ศ ลเป น มหากุ ศ ลอย า งต อ เนื่ อ งจริ ง ๆ ความ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพจึงปรากฏชัด คนสวนใหญกําลังใจไมคอยมากพอจะคิด พูด ทําในทางที่
เปนบุญเปนกุศลกันตอเนื่องเทาใดหรอกครับ
แต หากเดิมทีคุ ณถูกคนรอบข าง รวมทั้ งตั วคุ ณเอง ตัดสิน ว าโชคดี เกิ ดมารูป งาม เสีย ง
เพราะ กลิ่นกายหอม ผิวพรรณละเอียดดูเปนผูดี แลวตอมาคุณดูหมองๆ เสียงกระดาง กลิ่นกายชัก
แย ผิ ว พรรณหยาบลง อย างนี้ เ ปน สั ญญาเตื อ นให ร ะวั งได แ ล ว ชั ก ขาดทุ นหนั ก แล ว ต อให เ ป น
นักแสดงที่เลนไดหลายบทบาทเพียงใด ก็ไมอาจกลบเกลื่อนรองรอยความเปลี่ยนแปลงทางวิญญาณ
ที่สงผลกระทบมาถึงรูปกายภายนอกไดเลย
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น้ําเสียงของคนหมั่นทําบุญกับคนหมั่นทําบาปจะผิดแผกแตกตางกันเห็นไดชัด คนมีศรัทธา
ในบุญจะมีแกวเสียงใสไพเราะ ฟงแลวสบายใจ มีความชื่นบานตามไปดวย แมวาเดิมทีเสียงงั้นๆ
หรือกระเดียดไปในทางไมนาพิสมัยนัก
สวนคนมีแกใจทําบาปบอยๆ สุมเสียงจะออกโหดๆ ฟงแลวระคายใจ รูสึกอึดอัด แมเดิมจะ
เปนผูมีคุณภาพเสียงชั้นเลิศ คุณก็จะรุมรอนเมื่อฟงไปนานๆ ตอใหเคยติดหลงน้ําเสียงเพียงใด ฟง
บอยเขาก็จะแหนงหนายคลายความยินดีจนไดในที่สุด
๓) ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งกระทบรอบตัว
หากชวงตนชีวิตมีเหตุการณบางอยางเกิดขึ้นซ้ําๆ ที่บั่นทอนศรัทธา หรือกีดกั้นใหคุณดูถูก
เรื่องกรรมวิบาก ก็ขอใหทราบวานั่นอาจเปนผลกรรมของการที่เคยเปนผูผิดศีลมาอยางหนัก หรืออีก
ทางหนึ่งคืออาจเปนผูหลงผิด และยุยงใหคนอื่นเห็นผิด ใหนึกวากรรมวิบากไมมีจริง ทําบุญทําบาป
ไม มี ผ ล (ซึ่ ง ถ า หนั ก หนาสาหั ส ก็ มี ค วามเป น ไปได น อ ยที่ คุ ณจะอ า นหนั งสื อ มาจนถึ ง บรรทั ด นี้ )
สรุปวาตนทุนเกาของคุณไมดีเทาที่ควร
แตถาคุณเกิดใฝใจ อยากศึกษา อยากเขาใหถึงซึ่งศรัทธาในกรรมวิบาก จนกระทั่งในที่สุด
เอาชนะความเปนผูมี ‘ศรัทธาดาน’ ได ก็แปลวานั่นคือกําไรแลวจะจะ ยิ่งถาหากชวยสงเสริมหรือ
แนะแนวใหคนรอบตัวหันมาสนใจและเลื่อมใสกฎแหงกรรมวิบากได ผลเขาตัวจะยิ่งมากขึ้น คือใจยิ่ง
นอมลงสูความนุมนวล ฟงธรรมะแลวตานนอยกวาเกา จนกระทั่งถึงขั้นลงใจในที่สุด
ณ จุดของความลงใจจริงๆ ไมฝนแสรงแกลงเชื่อเพื่อใหเกิดผลพิสูจน คุณจะพบวาเหตุการณ
ภายนอกและสิ่งกระทบทั้งหลายคอยๆ แปลกเปลี่ยนไป จากรายกลายเปนดี จากดีกลายเปนดียิ่งๆ
ขึ้น นั่นแหละครับ การแสดงตัวของกําไรอยางแทจริง สงเสริมใหคุณเกิดกําลังใจมุมานะทําดีหนัก
กวาเดิม
ทั้งนี้ทั้งนั้นอยาไดเขาใจวาทําดีแลวทุกสิ่งทุกอยางในชีวิตจะดีหมด กรรมเปนเรื่องคาดการณ
ยาก ผลของอกุศลบางอยางนั้นอาจเกิดขึ้นเรื่อยๆ หาจุดจบยากไมวาคุณจะดีสักขนาดไหน แตที่
แนนอนคือเมื่อศรัทธาเรื่องกรรมวิบากอยางมั่นคงแลว ใจคุณจะไมเปนทุกข เพราะเจตนา
ทําชั่วไมมีดวยกรณีใดๆ และแมถูกทําราย ความอาฆาตแคนพยาบาทฝงใจก็ไมปรากฏ เมื่อ
ไมคิดทําชั่ว ไมผูกใจเจ็บ เทานี้จิตก็ใส ใจก็เบา เหมือนลอยคออยูในทะเลแหงความสุขกันแลวเห็นๆ
เหตุยั่วยุใหทําชั่วจะนอยหรือเบาบางลงอยางเห็นไดชัดเมื่อจิตคุณใส ใจคุณถึงจริงๆ
ในทางตรงขาม หากยิ่งวันคุณยิ่งเจอเหตุการณประดังเขามาใหเสื่อมศรัทธาในกรรมวิบาก
ประเภทหนักผิดปกติหรือบอยเกินงาม ทั้งที่เดิมก็ธรรมดาๆ ไมหนักไมเบานัก อันนั้นก็เปนเครื่องชี้
ไดเหมือนกันวาคุณกําลังถูกดึงดูดเขาไปสูความหลงผิด นั่นอาจหมายถึงคุณกําลังถูกชักชวนเขาไป
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หาอบายมุ ข เที่ ย วผู หญิ งบ อย กิ นเหล าหนัก หมกมุ นกั บการพนั น คบคนชั่ ว เป นมิ ต รสนิ ท สนม
กระแสอบายมุขจะนําเรื่องเลวรายสารพัดสารเพทยอยมากระหน่ําย่ํายีคุณตามระดับหนักเบาของ
การเขาไปมั่วสุมคลุกคลี
ใครจะหาวาเขาขางตัวเองก็ชางเขา แตขอใหเชื่อเถิดวาเมื่อเกิดมาอยูใตรมพุทธ มีสิทธิ์ฟงคํา
สอนอันยิ่งใหญของพระพุทธเจาแลวละก็ ใหตัดสินไดเลยวาคุณมีทุนเกามาหนากวาคนอื่นๆ ในโลก
ที่เขาอยูในประเทศซึ่งขาดโอกาสแบบเรา
ปกใจเชื่อใหเด็ดเดี่ยวแบบนี้เสียจะไดมีกําลังใจเปนทุนใหม กอกรรมจนไดความอุน
ใจเปนใบเสร็จ คือยิ่งอุนใจมากแปลวากําไร ใจแหงขอดแปลวาขาดทุน ไมวาใครจะกําไร
หรือขาดทุนแคไหนแลว ก็ขอใหลงทุนเพิ่มเขาไปเถิด ที่พระพุทธเจาสอนใหคิด พูด ทําอยูใน
กรอบของทาน ศีล ภาวนา ยิ่งน้ําหนักกรรมดีมีมากขึ้นเพียงใด ความอุนใจก็จะยิ่งเออมาก
ขึ้นเพียงนั้น กระทั่งถึงวันหนึ่งเมื่อมีความสุขจนลนหลาม คุณจะทราบเองวาใจแทๆ ที่เปน
บุญเปนกุศล ที่มีสติสัมปชัญญะ ที่มีปญญาความฉลาดนั้น จะไมรูสึกเลยวาชีวิตสิ้นสุดตอน
โดนเผา คุ ณ จะเลื่ อ มใสไม ดู แ คลนในบุ ญ กุ ศ ลอย า งเต็ ม เป ย ม และเห็ น ประจั ก ษ ต าม
ธรรมชาติคือ ผูสั่งสมบุญยอมอยูเปนสุข แนนอนครับ
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