สารบัญ
คํานําสํานักพิมพ
แรงบันดาลใจ เลม ๓
- ดวนลาออกทั้งยังมีงานคั่งคาง
- ทําบุญแลวทําไมตกยาก
- โลกจะมีภัยพิบัติครั้งใหญจริงหรือไม
- ทําดีจะเปนเหตุใหรอดจากภัยรายแรงหรือไม
- ความตางระหวางฝกระงับความโกรธขามขั้นกับตามลําดับขั้น
- ทําทานมาเปนปไมเห็นรวยขึ้น
- ทําทานเปนเหตุแหงความร่ํารวยจริงหรือไม
- การไมรับรักเปนบาปหรือไม
- การเลี้ยงสัตวเปนบาปหรือไม
- เจาของโรงฆาสัตวไมไดฆาเองบาปหรือไม
- ศีลขอสุรารวมบุหรี่ดวยหรือไม
- การบอกขอมูลที่กอใหเกิดกระแสความขัดแยง
- เปลี่ยนชื่อแลวมีผลอยางไร
- จะตัดใจจากคนรักไดอยางไร
- ทําบุญอยางไรใหเกิดปญญาแบบตางๆ
- จะแกปญหากลิ่มตัวเหม็นมากไดอยางไร
- กรรมใดทําใหเปนคนนาสงสาร
- ไมแนใจวาตัวเองดีหรือรายกันแน
- การคุมกําเนิดเปนบาปหรือไม
- อยูรวมบานกับหญิงอื่นแลวทรมานใจ
- รูสึกเหมือนโลกเปนความฝน
- เปลงเสียงอนุโมทนากับอนุโมทนาเงียบๆตางกันอยางไร
- ความตางระหวางอนุโมทนากับการยินดีที่ผูอื่นไดดี
- ทําอยางไรจะไมใจแหงเมื่ออนุโมทนา
- การละเมิดกฎหมายคือการผิดศีลดวยหรือไม
- บอกไมหมดเพื่อผลประโยชนไดหรือไม
- การลองใจเปนบาปไหม
- รสนิยมในการกินเปนเหตุเลือกที่เกิดใหมหรือไม
บทสงทาย ถาดีพอไมตองรอรางวัล
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คํานําสํานักพิมพ
ทุกคําถามมีคําตอบ
ปุจฉา-วิสัชนา
มนุษยกับการตั้งคําถาม เปนของคูกันตั้งแตสมัยไหนๆ แตบางคําถาม เราไมรูจะหันไปหา
ใคร หรือไปคนควาที่ไหน และบางครั้งเมื่อไดรับคําตอบมาแลว กลับสงสัยหนักยิ่งขึ้นไปอีก
ตรงนี้เปนความพิเศษของพระพุทธศาสนา และเปนความมหัศจรรยของพุทธปญญาแหง
องคส มเด็จพระสัม มาสั มพุทธเจ า ผู ทรงเป นบรมครู เอกของโลก ทรงเปนพระสัพพั ญู ผูรูรอบ
สามารถแจกแจงอธิบายธรรมชาติทุกสิ่งไดอยางมีหลักการ เปนเหตุเปนผล
เพียงแตวา พุทธปญญาที่พระองคทรงประทานไวใหนั้น มนุษยเราจะมีปญญาเขาถึงไดใน
ระดับใด
หากเรายอนกลับไปสองพันกวาป แลวอธิบายเรื่องการเจริญเติบโตของทารกในครรภมารดา
ตั้งแตการปฏิสนธิจนกระทั่งการเจริญเติบโตในสัปดาหแรก จนสัปดาหสุดทายคงไมมีชาว ภารตะ
สมัยนั้นตามทันแนนอน เพราะระบบอัลตราซาวนดเพิ่งถูกคิดคนเมื่อไมนานมานี้ และการถอดรหัส
พันธุกรรมสิ่งมีชีวิต หรือที่นิยมเรียกกันวา ‘ดีเอ็นเอ’ ก็เพิ่งสามารถทํากันไดประมาณสัก ๕๐ ปที่ผาน
มานี้เอง
‘เตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัว’ เปนความพยายามของคุณ ‘ดังตฤณ’ ที่ตองการนําเสนอ
คําตอบมากมายหลายแงมุมในการเกิด การมีชีวิต และการตาย เพื่อใหมนุษยอยางเราๆทั้งหลายที่
ยังเต็มไปดวยขอสงสัยนานัปการ ไดเกิดความกระจางแจง เกิดความมั่นใจ เกิดความศรัทธาที่จะ
เดินทางตอไปในเสนทางอันยาวไกล
เพราะหากเรายังเปนนักเดินทาง การสะสมเสบียงไวเลี้ยงตัวนั้น สําคัญยิ่ง จริงหรือไมครับ!!
ขอใหทุกทานเตรียมเสบียงเอาไว ดวยความไมประมาทครับ
ดนัย จันทรเจาฉาย
กันยายน ๒๕๔๘
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แรงบันดาลใจ เลม ๓
หนั ง เสื อ เล ม นี้ ร วบรวมเอาคํ า ถามคํ า ตอบจากคอลั ม น ‘เตรี ย มเสบี ย งไว เ ลี้ ย งตั ว ’ ใน
นิตยสารบางกอกรายสัปดาห ตั้งแตฉบับที่ ๒๔๔๕ จนถึงฉบับที่ ๒๔๕๗ โดยไดผนวกเอาบทสงทาย
คือ ‘ถาดีพอไมตองรอรางวัล’ ซึ่งยังไมเคยลงตีพิมพมากอนเขาไวดวย
ในวันที่ผมเขียนคํานํานี้ โลกเหมือนเต็มไปดวยความขัดแยง ทางออกเหลือแตชองแคบแสน
แคบ ผูคนสวนใหญเสื่อมศรัทธากับการใชชีวิตอยางมีคุณภาพ ความดีงามทั้งปวงกลายเปนนิทาน
หลอกเด็กที่ถูกหัวเราะเยาะอยางขบขัน
ถาดูดีๆ จะพบวาโลกไมไดทําอะไร เปนแคลูกกลมๆลูกใหญใหเราอาศัย โดยไมบังคับใครวา
ตองอาศัยอยูบนหลังมันดวยทานิ่งหรือตีลังกาลมหัวอยางไร มนุษยเราเองนั่นแหละที่เปนผูกําหนด
วาจะใหโลกนาอยูหรือนาอึดอัด
จากประสบการณของตนเองและการเห็นปญหาของคนอื่นๆ ผมพบวาเพียงขาดคําอธิบายที่
ดีพอ มนุษยเราก็พรอมจะเชื่อผิดๆ และกระทําอะไรเพี้ยนๆไดอยางไรสติไรขีดจํากัด วันนี้ยังมีบาง
คนเชื่อวาโลกแบน วันนี้ยังมีคนบางคนฆาสัตวดวยความเชื่อวาเปนการปลดปลอยวิญญาณมันจาก
ทุกข และ... วันนี้ยังมีคนเกือบทั้งโลกเชื่อวากรรมวิบากไมมีจริง ตายแลวไมตองไปไหน ไมตองเสวย
บุญบาป ณ ปรโลกอันใดทั้งสิ้น
ทําไมตองเชื่อ?
เชื่อแลวไดอะไร?
ความเชื่อใดถูกที่สุด?
ทางเดียวที่คุณจะไดคําตอบนาพอใจ คือตองรูเหตุผลที่จับตองไดในปจจุบัน เชนถาอยาก
ทราบวาทําดีแลวเมื่อไหรจะไดดี ก็ตองดูวาแตละความดีที่ทําลงไปนั้น ‘พอ’ สมควรแกการไดรางวัล
แหงความดีแลวหรือยัง
คุณจะพบวาชีวิตทั้งชีวิต บางทีพลิกกันที่มุมมองนิดเดียว ขอใหลองอานบทสงทาย ‘ถาดีพอ
ไมตองรอรางวัล’ ในทายเลมดูครับ
ดังตฤณ
กรกฎาคม ๒๕๔๘
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ถาม – อยากทราบวาการลาออกจากงานเพราะทนแรงกดดันไมไหว โดยที่งานยัง
คางคาไมเสร็จเรียบรอย จะมีผลกรรมใหญตามมาไหมครับ?
ถาลาออกจากงานขณะกําลังมีอารมณ กําลังโกรธหรือของขึ้น แคนั้นก็นับวาเปนเรื่องใหญ
แลวครับ เพราะเปนบอเกิดของนิสัยหุนหันพลันแลน ความอดทนต่ํา เจาคิดเจาแคน ผมมองวานิสัย
ดานเสียที่ติดตัวไปแบบแกยากพรรคนี้นั่นแหละ เปนผลกรรมที่เห็นชัดทันตา เพราะคุณอาจวูวามได
กับทุกสถานการณ อะไรๆก็ชางมัน อยากปลอยปละละเลย หรือผลักภาระใหคนอื่นรับผิดชอบแทน
เรา
นิสัยชนิดนี้เมื่อเพาะชําจนรากงอกกับจิตใจของเรา ยึดติดแนนหนาอยูกับเราแลว ชีวิตที่
เหลือแทบลืมเรื่องความสุขกายสบายใจไปไดเลย เพราะจะดูเหมือนคุณตองเผชิญกับปญหาแกไมตก
อยูเรื่อย และทําใหเสียความนับถือตัวเองลงทุกที
เทาที่เห็นมา ยุคนี้ทุกคนมีความเซ็ง เหน็ดหนายกับความจําเจหรือปญหาซ้ําซากในที่
ทํางาน จนบนอยากลาออกวันละสองหนสามหนกันทั้งนั้นแหละครับ ถาทนไมไหวจริงๆเพราะแรง
กดดันซ้ําซากมันยากเกินจะรับ อยางนั้นจะออกก็ออกเถอะ แตขอใหกัดฟนสะสางการงานในความ
รับผิดชอบใหเรียบรอยกอน สงมอบงานใหคนใหมเขาเขามารับชวงดีๆกอน อยาออกทั้งที่รูวาเดี๋ยว
จะมีคนเดือดรอนแทนคุณ คุณแครับรูอยางเดียววาไมเอาแลว บายบาย ฉันไปกอนละ จะอางวาไม
รับเงินเดือนงวดสุดทาย ก็ไมไดเปนการยุติธรรมอะไรเลยนะครับ คนเราไมใชทํางานแลกเงินเดือน
อยางเดียว ตัวงานเองคือการกอกรรมชนิดตางๆมากมายเหลือคณานับ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรรมใน
ดานความรับผิดชอบตอสวนรวม
ผมเคยเห็นนะครับ กลุมลูกจางไมพอใจเจานาย ก็นัดแนะกันลาออก คือปรึกษากันแลว
เห็นชัดวาถาแกลงกอดคอลาออกอยางพรอมเพรียง บริษัทฉิบหายแน หรือเจานายตองวิ่งวุนเหน็ด
เหนื่อยขาขวิดแนๆ แบบนี้ผลกรรมในอนาคตจะตองเปนผูเหนื่อยแทบกระอักเลือด เปนผูที่คุมคน
ไมได และจะตองแบกภาระหลายดานพรอมกัน ทําอันนี้ไมทันเสร็จก็มีอันโนนเพิ่มทับเขามา
บางคนคิดอยางนี้นะครับ คือฉันไมแครวาจะตองพึ่งใครละ ฉันไมงอใครตอละ ฉันพึ่งตัวเอง
ได เพราะฉะนั้นฉันจะลาออกไปเปนนายตัวเอง อันนี้ขอบอกวาถามีเงินเก็บ มีทุนหนา หรือมีสาย
ปานยาว ก็ดูเหมือนใครๆจะเปนนายตัวเองกันไดจริง แตแนะอยาง หากคุณทํางานเปนลูกนองคน
อื่นแลวยังปราบพยศในตนเองไมได ยังดับนิสัยหุนหันพลันแลนไมได ก็อยาเสี่ยงทีเดียวครับ อยา
เพิ่งตัดสินใจเปนนายตัวเองหรือคิดเปนนายคนอื่น เพราะคุณสามารถปดบริษัทไดเพียงดวยเหตุผล
เล็กๆเชนเบื่อแลว เซ็งแลว ขี้เกียจทําตอแลว ไมอยากอดทนกับความกดดันตางๆแลว และนั่นก็จะ
เปนความเดือดรอนของลูกนองคุณถวนหนา โดยที่ตัวคุณยังมีฟูกรองรับสบายๆ
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ตองมีวงเล็บไวนิดหนึ่ง เดี๋ยวจะหาวาเขาขางฝายเจานายทาเดียว ผมเคยเห็นอีกเหมือนกัน
บริษัทที่มีนายมหาโหดราวกับผูคุมนักโทษ ดาวาพนักงานดวยนิสัยดุรายอันธพาล พูดจาหยาบคาย
ยิ่งกวาปากตลาด ทั้งที่มีการศึกษาสูง แมจะเดินไปเขาหองน้ําก็เหลแลวเหลอีก และหนักกวาอะไรคือ
ใชงานคนเยี่ยงทาส ใหกลับดึกดื่นๆเปนประจําโดยไมมีโอที ไมสนวาผูหญิงกลับค่ํามืดจะมีอันตราย
แคไหน แบบนี้ตองใชดุลยพินิจวาเขาทําเกินไปหรือเปลา ถาเกินไปแบบผิดผูผิดคนจริงๆ คุณ
ลาออกมากะทันหันก็ไมเปนไรครับ
ถาเครียดเหมือนสติจะแตก ขอลาพักรอนก็ไมได งานการประดังรุมเราเขามาไมหยุดหยอน
ดวยภาวะความจําเปนของบริษัท อันนี้ก็อาจตองเอาตัวรอดเหมือนกัน ไมงั้นเดี๋ยวไปลงเอยที่
โรงพยาบาลบา ถาคุณกํายาหลายๆชุดพรอมหนาดําๆไปแสดงเปนหลักฐาน เขาก็คงใหออกดวย
ความเห็นใจ ขออยางเดียวอยางแกลงตกแตงหลักฐานขึ้นมาทั้งรูแกใจก็แลวกัน
อยากสรุปคือวิธีลาออกอยางปลอดภัยในทางธรรมจริงๆนั้น คือหัดปราบพยศในตนเองให
ราบคาบเสียกอน แนใจแลววาขณะตัดสินใจลาออกนั้น จิตใจคุณไมเคืองแคนอาฆาตใคร ไมทําไป
เพื่อความสะใจหรือคิดประชดใครใหเขาผูกเจ็บ แตทําไปดวยเหตุผลตามสมควรอยางแทจริง และไม
มีสิ่งใดติดคางอยูอีก

ถาม – เคยเห็นคนตกยากแลวมีแตใครๆอยากชวยเหลือ ก็นึกแปลกใจครับวา
ขัดแยงกันอยู คือถามีกรรมแบบที่จะไดรับความอุปถัมภค้ําชู ไดรับความสงสารเห็นใจจาก
ใครๆ ก็นาจะตองทําบุญ นาจะเคยชวยเหลือคนอื่นมามาก แตทําบุญมากอยางนั้นแลวไฉน
ตกยากได? ภาพที่ขัดแยงกันแบบนี้บางทีก็ทําใหกังขาไดวากรรมวิบากมีจริงหรืออยางไรแน
พอเกิดเปนมนุษยในแตละชาตินี่มีโอกาส ‘กอกรรม’ ที่ขัดแยงกันไดมากไหมละครับ? ลอง
มองไปรอบๆใหเห็นตามจริงเถอะ ตํารวจบางคนวัยหนุมเปนวีรบุรุษ ที่สุดตบทายกลายมาเปน
นักโทษวัยชราก็มีใหเห็นแลว
ผมเคยเจอมา มีอยูรายหนึ่ง มองสัตวในแงดี แตมองคนในแงรายตลอด ผลคือกรรมทาง
ความคิด คําพูด และการกระทํานั้น จะเปนทํานองใจดีกับสัตว แตใจรายกับคน คงพอนึกออกนะครับ
เหมือนอยางที่นานมาแลวมีเพลงๆหนึ่ง บอกวาทําบุญกับคนไมเคยขึ้น นอยใจเลยหันไปทําคุณกับ
หมาแทน
อันนี้ก็ขึ้นอยูกับปมอันสลับซับซอนของแตละราย นาเห็นใจและวากันไมไดครับ เกิดมาดวย
ความไมรู ทําๆอะไรกันไปดวยความไมรูเปนพื้นยืน กวาพระพุทธเจาจะอุบัติ กวาจะมีโอกาสเงี่ยหู
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สดับฟงการชี้ถูกผิดจากพระองคทาน แตละคนตางก็ตองเคยหลงกอบาปเปนวรรคเปนเวร ย่ําแยกัน
ถวนหนา ไมมีใครพลาดพลั้งนอยหนาไปกวากัน
แมเห็นชีวิตจริง หรือความเปนไปไดจริงของชีวิตกันจะจะดวยตาเปลา วาคนเรากลับไป
กลับมา เดี๋ยวดีเดี๋ยวรายกันเปนสวนใหญ แตเราก็มักจะทึกทักสรางภาพในอุดมคติ วาคนดียอมทํา
กรรมดีไดอยางเดียว คนชั่วยอมทํากรรมชั่วไดอยางเดียว หรืออีกนัยหนึ่งคือคนทํากรรมดีนาจะตอง
เปนคนดีเสมอไป คนทํากรรมชั่วนาจะตองเปนคนชั่วเสมอไป
ความจริงอันเปนที่สุดก็คือไมมีใครชั่วจริงตลอดไป ไมมีใครดีจริงตลอดกาล จะมีก็
แตคนหลงผิด คนไมรูแจงแทงตลอดในกฎแหงกรรมวิบากเทานั้น
เมื่อไมรูก็ออกอาการหลงไปตามผัสสะ ผัสสะดีมาก็อยากดีตอบ ผัสสะรายมาก็อยากราย
ตอบ เรื่องของเรื่องคือเราไมรูหรอกวาที่ดีๆรายๆไปแตละครั้งนั้น เจอปงตอ เจอของแข็งเขาใหกี่ครั้ง
ทําความเขาใจดวยจุดนี้นาจะคลายความกังขา หญิงชายหลายคนรักสัตว เลี้ยงสัตวใหอยูดีมี
สุข เวลาปอนขาวปอนน้ํากับมือก็ทําดวยอาการออนนอม มีจิตคิดอนุเคราะหเต็มเปยม ผลที่ทําแม
เพียงกับสัตวเดรัจฉานจิตวิญญาณตกอยูในอบายภูมิ ก็จะไดดีมีกุศลวิบากติดตัวไป คือจะเปนผูอยูดี
กินดี ไปไหนใครเห็นก็อยากใหการอุปถัมภ ดูออนโยน นารัก นาหยิบยื่นขาวของเงินทองให หวังวา
คุณคงเคยเจอคนประเภทนี้ พวกเขาจะมีแมเหล็กดึงดูดใจ และดึงดูดขาวของจากเราไปงายๆ อาจ
ไมตองเปลืองแรงเอยขอเลยดวยซ้ํา นี่แหละผลของกรรมที่เคยชวยเหลือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายดวยจิต
อนุเคราะหอยางสม่ําเสมอ
คราวนี้คนๆเดียวกันนี่แหละครับ พอเงยหนาขึ้นมาจากสัตว เห็นมนุษยดวยกันเขา จิตก็อาจ
เปลี่ยนไปเปนอีกแบบ เขาเดินมาหาก็นึกระแวงไวกอนวานี่กะจะเอาอะไรจากเรา แลวเราจะ
ไดเปรียบหรือเสียเปรียบ เราจะโดนตมเอาซึ่งๆหนาหรือไม ฯลฯ
ดวยความคิดหวาดวิตกชนิดนี้ อาจเปนเพราะโดนมาเยอะ ในที่สุดก็อาจจะถือสุภาษิตชก
กอนไดเปรียบ คือเขาจะเอาอะไรจากเราหรือเปลาไมสน รูแตวาเราจะฉกเอาจากเขากอนละ นี่แหละ
ครับ เห็นสัตวทําหนานาสงสารก็สงสารมัน เห็นคนทําหนานาหมั่นไสก็หมั่นไสเขา ปรากฏอยูทั่วไป
ถาหมั่นไสคนแลวคุณไปทํารายคน หรือไปโกงคน หรือทําใหคนตกระกําลําบาก เมื่อเกิด
ใหมคุณก็ตองโดนทําราย หรือโดนโกง หรือหมดเนื้อหมดตัว ระหกระเหเรรอน สถานการณจะหนัก
เบาเพียงใดขึ้นอยูกับความแรงของเจตนาของคุณ รวมกับระดับคุณธรรมของคนที่คุณไปเลนเขาไว
พูดงายๆวาเจอกระทงหนักกอน
แตดวยกรรมที่คุณเคยชวยสัตวดวยจิตอนุเคราะห ก็อาจตามมาชอนรับไวไมใหตกเตี้ยติด
ดินเต็มๆตัว ชะตากรรมอาจซัดพาคุณไปเจอคนใจดี เห็นหนาคุณแลวเมตตาเอ็นดู อยากชวยขนาด
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ควักกระเปาสตางคหยิบเงินเปนฟอนใหเดี๋ยวนั้น นี่เปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอดีต ปจจุบัน และจะไม
ยุติลงในอนาคต
พวกที่ มีกรรมดํ าและกรรมขาวตั ดกั น อยา งรุ นแรงในตัว คนเดี ยวนั้น ไม ค อยหาได งายๆ
บุคคลประเภทนี้เวลาสุขก็สุขจริง แตเวลาทุกขก็ทุกขปางตาย และมักสับสนกับชีวิต เพราะเสวยผล
สุดโตงสองดานของชีวิตจนมึนงง แทบไมอยากเชื่อวาเหตุใดชีวิตผกผันกันไดขนาดนั้น
คนสวนใหญมีกรรมดําและกรรมขาวปนกันมั่วๆ แตไมไดตัดกันรุนแรงมากนัก เชนมีเมตตา
กับสัตวปานกลาง คือไมถึงกับคอมตัวลงไปปอนขาวปอนน้ําใหมันกับมือ ไมถึงกับหาของดีเลิศมา
ปรนเปรอพวกมัน ไมถึงกับจับหมาแมวจรจัดที่ปวยไขสงสัตวแพทย และขณะเดียวกันก็มีความ
หมั่นไสมนุษยดวยกันเพียงปานกลาง คือไมถึงกับเห็นมนุษยแลวระแวงไปหมด ไมถึงกับคิดฉกชิง
ฉอฉลใคร ไมถึงกับคุมแคนขนาดเอาคืนคนทํารายเปนสิบเทา
สรุปคือถามองโลกตาเปลา เห็นตามจริงวาคนเรากอกรรมอันขัดแยงได ก็ตองมีสิทธิ์รับผล
กรรมอันขัดแยงสุดโตงคนละขั้วไดเปนธรรมดาเชนกัน ไมนาคลางแคลงกฎแหงกรรมวิบากแตอยาง
ใดเลยครับ

ถาม – โลกกําลังจะมีภัยพิบัติครั้งใหญจริงหรือไม?
ตั้ ง แต เ กิ ด เหตุ สึ น ามิ ถ ล ม หลายประเทศ ขบวนการพยากรณ ก็ ก ลั บ มาฮิ ต ใหม อี ก ครั้ ง
หลังจากซบเซาไปนาน ทั้งการไมมาตามนัดของสงครามนิวเคลียรในป ๑๙๙๙ และทั้งการลบแผนที่
หลายๆประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีหมูเกาะซึ่งเสี่ยงตอการจมน้ําทั้งหลาย
ผมมองวาขบวนการพยากรณภัยพิบัติสวนใหญคือการใชประโยชนจากความกลัวของผูคน
คําทํานายมักหนีไมพนแผนดินไหว น้ําทวม ไฟไหม พายุซัด เพราะเปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบอยใน
ระยะหลัง แตเพื่อใหนาสนใจ คําพยากรณชวงนี้จะออกแนวหายนะระดับลางโลกที่นาขนพองสยอง
เกลา เชนประเทศนั้นประเทศนี้จะหายวับไปกับตา อะไรทํานองนั้น
นอกจากภัยทางธรรมชาติ ยังมีคําพยากรณเกี่ยวกับการแพรระบาดของโรค ซึ่งอันนี้ก็เปน
จริงและควรมองวานาหวั่นวิตกกวากันเสียอีก เพราะมีขาวไวรัสสายพันธุใหมใหไดยินเปนรายวัน
ชนิดที่ตอไปคนอาจไมประหลาดใจถามีขาววาอยูดีๆมีคนกลุมหนึ่งบนฟุตบาทลงไปชักดิ้นชักงอ
พราดๆเหมือนในหนังเขยาขวัญ โดยทีมแพทยตรวจเบื้องตนไมทราบวาโดนเชื้อโรคสายพันธุใดเลน
งาน
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เสียงลือเกี่ยวกับการเอาอาวุธนิวเคลียรมาเปนเครื่องมือขมขูกันระหวางประเทศ ก็ทําใหเกิด
การพยากรณอันนาเชื่อถือไดอีก วาวันหนึ่งโลกคงไมแคลวตองประสบกับโศกนาฏกรรมครั้งใหญสุด
คนตายเรือนลานทันที จากอาวุ ธนิวเคลี ยร
และอี กหลายล านต องตายแบบผอนส งจากพิษ
กัมมันตภาพรังสี
สรุปคือ ปจจัยที่จะทําใหเกิดภัยพิบัติครั้งใหญนั้นมีอยูจริง!
อยางไรก็ตาม สิ่งที่มีอยูจริงก็ไมจําเปนตองแผลงฤทธิ์เสมอไป ทํานองเดียวกับที่เราเดินผาน
หมามีเขี้ยวเล็บทุกวัน มันมีสิทธิ์กัดเราเนื้อขาดไดตอนทีเผลอ แตสวนใหญก็ไมกัด ไมมีอะไรเกิดขึ้น
เราเดินผานไปสบายๆโดยไมคิดอะไร จนกวาจะมีขาวหมาเปนพิษสุนัขบา หรือไดยินใครในตลาด
เลาใหฟงวาหมูนี้หมาชอบกัดคนเดินเทาประจํา คุณถึงคอยเกิดอาการเหลียวซายแลขวาลอกแลก
แตกตางไปจากเดิม
ลองหลบมุมจากเสียงลือเสียงเลาอาง แลวมาดูกันในมุมมองของกรรมวิบากกันบางนะครับ
ผมจะไมพูดแบบหมอดู คือไมฟนธงลงไปวาอะไรจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร ตอนดาวทํามุมอยางไร
แตจะลองวาดภาพใหคุณเห็นอยางชัดเจน วาตามหลักแลววิบากกรรมจะเลนงานคนเรือนลานพรอม
กันไดเพราะมีเหตุปจจัยดังนี้
๑) มีสัตวตองตาย ‘พรอมกัน’ นับอสงไขย คืออยาไปคิดเฉพาะมนุษยซึ่งเปนเผาพันธุที่กําลัง
เสวยบุญขั้นสูงสุด แตตองคิดถึงสัตวนอยใหญอีกไมรูกี่แสนลานตัวดวย เพราะสมมุติวาคนตายเพียง
หนึ่งลาน แปลวาตองกินอาณาบริเวณกวางไกลไมใชเลนๆ อาจจะทั้งจังหวัดเล็กๆ ลองคิดดูสิครับวา
หมาแมว นกหนู มดปลวก และอะไรจิปาถะอื่นๆจะมีอยูประมาณไหนในหนึ่งจังหวัด ใชตัวเลขมั่วๆ
วา ‘นับไมถวน’ ไปพลางๆดีกวา
๒) วิบากกรรมที่ทําใหตายกะทันหันนั้น ควรจะเปนประเภทตัดรอนภาวะดีๆ เปลี่ยนเอา
ภาวะรายๆมาแทนที่แบบปุบปบฉับพลัน ไมใหทันไดตั้งเนื้อตั้งตัว พูดงายๆวาตองตกต่ําลงจาก
สภาพเคยอยูดีมีสุขในสภาพเนื้อตัวแหงสะอาดนุมนิ่มแบบมนุษยไปเปนอื่นที่ลําบากกวากัน ทั้งนี้ก็
เพราะคนและสัตวสวนใหญไมไดเตรียมใจตายไวลวงหนา เมื่อไมไดเตรียมก็แปลวาใชชีวิตตาม
สบาย ซึ่งตามสบายของคนสวนใหญก็ไมมีอะไรมากหรอกครับ ถาไมคิดเรื่องเซ็กซก็คิดเรื่องลางแคน
ถาไมคิดเรื่องลางแคนก็คิดเรื่องความสําคัญของตัวตน ลวนแตเรื่องปรุงแตงจิตใหเศราหมอง เมื่อ
ตายขณะจิตเศราหมองยอมเอียงลงต่ํา เวนแตจะสั่งสมบุญใหญไวชอนไดทัน อีกประการหนึ่ง ภัย
พิบัติระดับทําคนตายเปนลานนั้น มักมาในรูปแบบของความนาสะพรึงกลัวไมมีอะไรเกิน ความกลัว
เปนโทสะชนิดแรงกลา ถาครอบงําจิตสุดทายไวทั้งดวงได ก็มักตรึงจิตใหติดอยูกับความกลัวนั้นๆ
พูดงายๆเปนเปรตที่ตองวนเวียนอยูกับภพแหงความนากลัวไปอีกนาน จนกวาจะมีบุญใดมาเลื่อน
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ชั้นให นอยคนครับที่เปลี่ยนจากภาวะมนุษยดวยอุบัติเหตุกะทันหันแลวไปสูงขึ้น ตองสั่งสม ตอง
ยอมจิตยอมใจเปนกุศลกันจนอยูตัวพอประมาณ
เอาแคปจจัยที่เอื้อใหเกิดมหาหายนะสองขอขางตน ก็คงพอจะพิจารณาไดวาการตายเกลี้ยง
ฉาดแบบเทกระจาดทิ้งทั้งหมดโลกในคราวเดียวนั้น เกิดขึ้นไดยากเต็มทีครับ เพราะแปลวาผูมีบุญ
ถึงขั้นไดเปนมนุษยกวา ๖,๐๐๐ ลานรายจะตองตายรายพรอมกันหมด อัตราความเปนไปไดคงเปน
ศูนย คือตอใหมีดาวหางใหญเทาดวงจันทรจะวิ่งมาชนโลกแตกดับ ก็ตองไดพระเอกขี่มาขาวมาชวย
เหมือนในหนังจนได
อยางไรก็ตาม แมโอกาสตายเกลี้ยงพรอมกันจะเปนศูนย แตโอกาสทยอยตายเปนกระจุกๆ
นั้นชักเริ่มมีมาก ทั้งนี้เพราะมีผูสมควรตายแบบปจจุบันทันดวนเพิ่มขึ้นนั่นเอง
ผูสมควรตายแบบปจจุบันทันดวนนั้นคือใครบาง?
๑) ผูถึงวาระสุดทาย อาจถึงเวลาตายดวยกรรมเกาจากอดีตชาติ หรือเพราะกรรมใหมใน
ชีวิตปจจุบัน บันดาลใหตองตกตาย ณ จุดของเวลานั้นๆ โดยไมคํานึงถึงวาจิตกําลังเปนกุศลหรือ
อกุศลในขณะเผชิญความตาย โดยมากพวกนี้จะมีโอกาสตั้งสติระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งสิ่งมนุษยมัก
ยึดเหนี่ยวกันก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของตน แตถาระหวางมีชีวิตไมทําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหอยูใน
ใจ ก็มักกังวลโนนนี่สารพัด
๒) ผูถึงวาระสุดทายเชนเดียวกับขอแรก แตกรรมในอดีตชาติหรือในชาติปจจุบันบังคับไว
เลยวาตองตายดวยจิตที่เปนกุศลหรืออกุศล เชนถาอดีตชาติเคยฆาผูอื่นดวยวิธีทําใหกลัวกอนตาย
หากชาติปจจุบันไมสรางกระแสกรรมใหมไวแรงพอจะสงใหจิตมีกําลังและสวางไสวพอ ก็จะตองตาย
ดวยเหตุการณที่กอใหเกิดความกลัวอยางทวมทน แมพยายามระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนาทีสุดทาย
อยางไรก็แกไมทัน
๓) ผูมีบาปหนัก ถึงเวลาตายในจังหวะที่จิตกําลังดํามืด ขาดกําลังสงใหไปดี เขามีบาปหนัก
สมควรจะตองชดใช ขนาดที่วาถายังมีชีวิตตอ ก็จะขาดเหตุปจจัยในโลกนี้มาลงโทษอยางสาสม อันนี้
หาไดยาก ที่เคยมีเปนเยี่ยงอยางแกมนุษยชาติก็ไดแกพระเทวทัตซึ่งทํารายพระพุทธองคสารพัดวิธี
แบบกะปลงพระชนม อยูๆพื้นแผนดินที่ยืนอยูก็แยกออกแลวกลืนหายลงไปเฉยๆ (ไมไดสูบฮวบ
เดียวจมมิด เพราะหลักฐานมีอยูวาพระเทวทัตสํานึกผิดไดตอนโดนดูดลงไปเหลือแคสวนหัว
ตําแหนงที่พระเทวทัตโดนในปจจุบันก็ยังมีปกปายแสดงที่อินเดีย ใครอยากดูก็ลองไปสัมผัสเอาเอง
วามีความนาขนลุกอยูจริงไหม)
๔) ผูมีบุญมาก ถึงเวลาตายในจังหวะที่จิตกําลังผองใส หรือมีกําลังของกุศลอุมชูมากพอจะ
ประกันภพใหมวาตองดีกวาที่กําลังเปนอยู เขามีบุญญาธิการที่ควรไดเปนผูเสวยสุขมาก ขนาดที่วา
ถายังมีชีวิตตอ ก็ขาดเหตุปจจัยที่จะตกรางวัลอยางสมน้ําสมเนื้อกับบุญญาบารมีเสียแลว พวกนี้กุศล
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จะคุมตัว ตอใหเกิดเรื่องนากลัวขนาดไหนก็ไมตระหนก จิตสวนลึกมีความเชื่อมั่นกับกระแสกุศล
อบอุนใจมากพอ ตัวอยางที่เคยเกิดขึ้นคือหญิงชาวนาคนหนึ่ง ตื่นเชาใสบาตรพระอรหันตซึ่งเพิ่งออก
จากนิโรธสมาบัติ ซึ่งผลกรรมดานดีจะแรงมาก ตองเห็นผลใน ๗ วัน แตดวยวิถีชีวิตของนางไมมี
ปจจัยในโลกสนองตอบไดไหว เลยตายแบบปจจุบันทันดวนดวยสัตวราย ไปเสวยสวรรคระหวางทาง
ทําบุญนั่นเอง (ปจจุบันขาวทัวรบุญที่รถเทกระจาดก็มีใหเห็นบอยจนบางคนตั้งขอสังเกตนะครับ อยา
ตีความวาทําบุญแลวตายหมายถึงทําบุญแลวไดอัปมงคลเปนอันขาด)
ขอยกตัวอยางเหตุการณสึนามิที่ผานมา คนมักถามกันวาผูเคราะหรายเคยทํากรรมใด
รวมกันมาจึงรวมตายเกือบพรอมเพรียงอยางนั้นถึงสามแสนคน
อันนี้ขอใหทราบนะครับ การตายหมูไมใชเครื่องหมายบอกเสมอไปวานั่นเปนวิบากกรรมที่
พวกเขาทํามารวมกัน ขอใหสังเกตวากรณีสึนามินั้น แตละคนกระจายกันรับเคราะหกรรมซึ่งมีแรง
หนักเบาไมเทากัน สถานการณที่สงผลใหเจ็บตายไมเหมือนกัน และที่สําคัญไมไดรูจักมักจี่ ไมไดจูง
มือไปรวมตัวกันตามขอตกลงแตอยางใด
นอกจากนั้นขอใหสังเกตอีกประการหนึ่ง คือหลายรายไมใชคนในพื้นที่ แตเมื่อถึงเวลา
เปลี่ยนภพของพวกเขา ก็มีเหตุใหพวกเขาตองไปอยูที่นั่นพอดี ตําแหนงที่จะถูกน้ําซัดตายพอดี สวน
คนที่ยังไมถึงฆาต แมหางกันแคไมกี่กาว ก็กลับรอดและไมบาดเจ็บเทาแมวขวน บางคนถูกน้ําซัด
เขาปะทะผนัง นาจะตายแนแลว ผนังสวนนั้นกลับพังราบ เลยรอดจากการถูกอัดกอปป! นี่แหละการ
แสดงความมหัศจรรยในการ ‘คัดคนออก’ ของกฎแหงกรรมวิบาก ใครยังคิดวาเปนเรื่องบังเอิญ ก็
สมควรทบทวนดูใหมจากเหตุการณจริงที่เกิดขึ้น วาทําไมความบังเอิญจึงเลนตลกไดขนาดนี้?
การประสบเคราะหกรรมรวมกัน ชนิดที่สอถึงอดีตกรรมที่เคยทํามาดวยกันนั้น จะเปน
ประเภทกลุมคนที่รูจักกัน รวมทางหรือลงเรือลําเดียวกัน ประสบกับรูปแบบเคราะหกรรมเดียว
รวมกัน เชนในคัมภีรมีเรื่องของเหลาภิกษุไปติดในถ้ําดวยกัน อดอยากปากแหงรวมกันอยูหลายวัน
ก็เพราะกรรมหมูในอดีตชาติที่เคยรวมกันกักขังสัตวใหไดรับความทรมาน เปนตน
โลกนี้แบงออกเปนเขตพื้นที่ปลอดภัยกับเขตพื้นที่สุมเสี่ยง และเปนอยางนี้มาทุกยุคทุกสมัย
ไมมีสมัยใดที่โลกปูตลอดดวยพื้นที่ปลอดภัยหรือสุมเสี่ยงอยางเดียว ตองมีกระจายเขตดีเขตรายไว
ใหบริการส่ําสัตวผูมีบุญมีบาปอยางทั่วหนาอยูเสมอ ฉะนั้นขอใหลืมเรื่องภัยลางโลกแบบกวาด
ทีเดียวหายเรียบไปได วันหนึ่งโลกอาจถึงกาลแตกดับจริง แตปานนั้นตองไมมีสัตวบุญมากอยาง
มนุษยหลงเหลืออยูอีกตอไปแลว
โลกยังไมแตกวันนี้ แตก็อยาประมาทเลยครับ เพราะเราอาจยืน เดิน นั่ง นอนอยูในเขต
ประหาร และเราก็ไมอาจทราบเสียดวยวาถึงเวลาของเราหรือยัง ขอใหคํานึงถึงการเตรียมเสบียงไว

๑๑

เพื่อความไมประมาทแหละดีที่สุด เราจะไดไมตองกลัว ไมตองถามหาคําทํานาย วาที่กําลังหายใจได
กําลังรูสึกและนึกคิดไดเหมือนอยางนี้ วาระสุดทายจะตองตายเดี่ยวหรือตายหมู ตายดีหรือตาย
ทรมาน ตายในขณะที่จิตเปนกุศลหรืออกุศล เพราะธรรมดาผูสั่งสมบุญ ตุนเสบียงไวมากๆ ยอมอุนใจ
อยูเสมอวากรรมขาวทั้งปวงจะตามไปชวยอุดหนุนค้ําจุนมิใหหลงตายตกรวงลงต่ําอยางแนนอน

ถาม – เขาวาเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๓ ขึ้น จะมีนิวเคลียรลง ผูคนจะตายเปนรอย
ลานพันลาน ถาใครทําดีมากๆแลวจะรอดได อยากถามคุณดังตฤณวาคําทํานายนี้เปนจริง
หรือไม?
สิบกวาปกอนผมเคยอานคําทํานายที่วาในป พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือ ค.ศ. ๑๙๙๙ จะมีมหา
สงครามนิวเคลียร ผูคนลมตายกันทั่วโลก แตคนดีๆจะมีสิทธิ์อยูตอ บางแหลงถึงกับระบุทีเดียววาจะ
มีกรวยสีรุงพุงจากฟากฟาลงมาปกปองอภิบาลคนดีมีศีลสัตยใหอยูรอดปลอดภัย ไมเปนอันตราย
จากระเบิดลางโลก
ครั้งนั้นผมก็ขมวดคิ้วสงสัยแลววาเอ! คนเลวตายหมด แตคนดีผีคุม ไมตายงายๆ มิแปลวา
ผลของการเปนคนดีคืออยูทรมานตอจากพิษกัมมันตภาพรังสีหรอกหรือ? คิดดูซิครับ โลกหลังมหา
สงครามนิวเคลียรนะมันจะไปเหลืออะไรนอกจากฝุนพิษ อาหารการกิน น้ําไฟและความเปนอยูตางๆ
คงย่ําแยเหลือรับประทาน
คําทํานายทํานองนี้เหมือนจะเอาใจคนทั่วไปที่ไมอยากตาย หรือเปนกุศโลบายใหคนเรง
ขวนขวายทําความดีกัน สวนดีก็ดีแหละครับ แตสวนไมดี ที่เปนผลกระทบขางเคียง คือความเขาใจ
ผิด สําคัญผิด และเชื่อมโยงเรื่องกรรมวิบากกันผิดๆ เปนเหตุใหเสื่อมศรัทธาไดงายๆถาผลออกมา
ไมตรงกับคําทํานาย ยกตัวอยางเชนยังไมทันเกิดสงครามนิวเคลียร คนดีมีศีลสัตยถูกไฟดูดตายโดย
ไมมีปาฏิหาริยที่ไหนชวย คนรูขาวก็จะมองกันวาไหนบอกคนดีผีคุมไง ทําไมงอกองอขิง ไหมเกรียม
เปนที่นาสลดสังเวชขนาดนี้?
ถามองแบบคนกลัวตาย ยังยึดติดกับสุขขี้ปะติ๋วในโลก คุณก็ตองอยากฟงคําทํานายประเภท
ตัวเองดีพอ มีบุญพอจะอยูตอ แตหากคุณมีศรัทธาในบุญอยางแทจริง และตระหนักวาบุญจะเปนที่
พึ่งใหคุณสบายกวานี้ ก็คงคิดไปอีกอยางหนึ่งครับ คือถึงตายโหงก็ตายโหงอยางคนมีบุญ รองจาก
ใหญๆสักนาทีหนึ่งแลวไดไปหัวเราะราหรรษาบนสวรรคอีกครึ่งกัปครึ่งกัลป อยางนี้จะตองไปกลัว
อะไร
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ทําดีมากๆในชาตินี้ ไมเกี่ยวกับตายเร็วหรือตายชาหรอกครับ ไมเกี่ยวกับตายสงบหรือตาย
นาสังเวชดวย แตจะเกี่ยวกับตายแลวไปไหนมากกวา อยางไรทุกคนก็ตองทยอยจากกันไปหมดอยู
แลว ถาคุณกําลังอานบรรทัดนี้อยู ก็แปลวาเหลือเวลาใหทําใจเชื่อเรื่องบุญกรรมกันอยางถูกตอง
พอสมควร กอนตายไมควรหวาดผวา แตควรเตรียมเนื้อเตรียมตัว เตรียมใจใชชีวิตที่เหลือเพื่อความ
ไปสูสุคติ หรือเพื่อความสิ้นสุดทุกขรอนถาวรตอไป
อีกประการหนึ่ง เรื่องตื่นขาวหายนะระดับประเทศหรือระดับโลกนั้น ไมถือวาเปนเรื่องงม
งายเสียทีเดียว เพราะชวงที่ผานมาเกิดเรื่องเลวรายมากมายเสียจนคนหายประมาทกันเยอะ แต
อยางไรก็ตาม ขอใหพิจารณาตามจริงดวยวาคําทํานายเกี่ยวกับหายนะระดับชางนั้น ผิดมากกวาถูก
ถาเหมารวมไดทั้งหมดคุณอาจตาคางดวยความประหลาดใจ คือรอยคําทํานายจะมีสักหนึ่งหรือนอย
กวานั้นที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นจริงๆ ชนิดตรงเผงทั้งเวลา สถานที่ และบุคคลผูกอการ
เมื่อขอเท็จจริงตามสถิติคือ ‘เปนไปไดต่ําที่จะทายถูก’ พวกเราก็ควรกําหนดใจเชื่อไวนอยๆ
ดวยเหมือนกัน เหตุการณระดับโลกที่เกี่ยวของกับวิบากกรรมของคนเรือนลานนั้น ไมใชรูกันงายๆ
หรอกครับ บางคนฟงคําทํานายแลวก็วิ่งเตนเขาพิธีไสยศาสตรบาง ตระหนกตกตื่นจนทอแทไม
อยากทําอะไรเลยบาง หรือกระทั่งสิ้นหวังขนาดอยากฆาตัวตายไปลวงหนาบาง (เพราะคิดๆอยูกอน
หนาแลวจากเรื่องรันทดในชีวิตตน) เหลานี้ลวนแลวแตใชชีวิตที่เหลือไมคุมคา เปนไปเพื่อถูก
อุปาทานครอบงําใหจิตเปนอกุศลเปลาโดยแท
ผมวาเรามาเตรียมตัวกันแบบชาวพุทธจริงๆกันดีกวาครับ ชาวพุทธเปนอยางไร? เปนคนที่
พยายาม ‘รูตามจริง’ ดวยเหตุผล ไมใช ‘เชื่อตามกัน’ โดยปราศจากการพิจารณา
และดวยทาทีของชาวพุทธ ผมอยากตั้งขอสังเกตดังนี้
๑) ยอมรับตามจริงวาปจจุบันโลกตกอยูในเงื้อมเงาของอันตรายหลายประเภท อยาดึงดัน
ปฏิเสธแบบหัวดื้อตาใส วาจะไมมีอะไรเกิดขึ้นแนๆ พวกเชื่อเรื่องภัยพิบัติคือกลุมคนที่งมงายเทานั้น
๒) เมื่อเกิดคําทํานายใดๆ ทั้งจากฝงหมอดูและจากฝงนักวิทยาศาสตร ขอใหตั้งสติฟงอยาง
รอบคอบวาจะเกิดอะไรขึ้น เชนเร็วๆนี้มีขาววาอุกกาบาตจะตกในอาวไทย ลือกันแพรสะพัดตางๆ
นานา ถือเอาจังหวะที่ผูคนกําลังขวัญเสียจากสึนามิ โดยไมคํานึงถึงหลักความจริงทางวิทยาศาสตร
ประกอบ หากพิจารณาคําทํานายดีๆแลว จะเห็นไดตั้งแตเมื่ออานหรือรับฟงในครั้งแรกนั่นเองวาเปน
ของเก เปนเรื่องของคนชอบเลนสนุกกับความกลัวของมวลชน
๓) เมื่อใจกลัวก็อยาทําปากแข็งวากลา ขอใหถือเปนโอกาสศึกษาพุทธพจน วาทาทีเกี่ยวกับ
การเตรียมตัวตายเปนเชนใด ตายดวยจิตแบบไหนถึงจะคุม
ซึ่งขอสรุปรวบรัดโดยงาย คือ
พระพุทธเจาทานใหระลึกถึงความตายเสมอๆ และความตายแบบมนุษยสามัญก็ปราศจากรองรอย
นิมิตบอกเหตุเหมือนเทวดา เพราะฉะนั้นอยาไดประมาท ชะลางสิ่งโสโครกใดไดก็ชะลางเสีย เตรียม
เสบียงไวเดินทางตออยางใดไดก็เตรียมเสีย ซึ่งเสบียงที่ดีที่สุดก็คงหนีไมพนการมีปญญา

๑๓

เห็นชอบ เรื่องทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว และสิ่งทั้งหลายไมควรยึดมั่นวาเปนสมบัติถาวรของเรา
หรือของใคร เมื่อใจไมเปอนมลทินบาป สะอาดเอี่ยมดวยบุญกุศล และเลิกหวงหวงดิน น้ํา ไฟ ลม
ทั้งหลายในโลกหลาที่ตองมีอันแปรปรวนไปเปนธรรมดา เห็นอิสระทางใจอันเกิดจากความปลอยวาง
เปนสิ่งมีคาสูงสุด นั่นแหละครับ ทาทีการเตรียมตัวตายแบบพุทธของแท
หากจําที่กลาวมาขางตนไมได ก็ขอใหระลึกสั้นๆวา อยากลัวตายราย แตขอใหกลัวจะอยู
อยางไมไดเตรียมตัวไปดี ก็แลวกัน ถาเปลี่ยนคานิยมใหมเสียได ไมเอาแตกลัวตายโหง ไมเจาะจง
อยากแกตายอยางสงบ คุณจะไมตื่นเตนกับคําทํานายหายนะโลกเกๆอีกตอไปครับ

ถาม – กําลังพยายามฝกระงับความโกรธ แตบางทีก็รูสึกแปลกๆครับ คือชวงหลัง
เวลาเจอคนดา แทนที่จะโกรธกลับพอใจ เหมือนมีความกระหยิ่มยิ้มยอง หรือเหมือนสะใจที่
ถูกวาเสียๆหายๆ เกิดความไมแนใจวามีอะไรผิดพลาดหรือเปลา? อีกอยางหนึ่ง บางทีแค
เรื่องเล็กๆนอยๆ แตผมก็ยังเห็นตัวเองโกรธไดแบบหัวฟดหัวเหวี่ยงอยู ฟงดูแปลกๆนะครับ
แตก็เปนอยางนี้จริงๆ อยากขอคําปรึกษา เพราะเดี๋ยวผิดพลาดขึ้นมาจะกลายเปนคนติงต
องไป
เพื่อใหเขาใจงายวาเกิดอะไรขึ้นกับคุณ ผมขอแยกประเภทความโกรธคราวๆดังนี้
๑) โกรธธรรมดา ขาดสติ หัวฟดหัวเหวี่ยง กวาไฟโกรธจะดับไดตองใชเวลานาน อันนี้เปน
เรื่องของคนธรรมดาทั่วไปที่ไมคิดฝกสติสูกับความโกรธ
๒) โกรธแบบมีสติออนๆ คือเริ่มฝกตั้งสติในชวงแรกๆ อาการจะเหมือนๆกัน คือขาดสติ
กอน แลวสติคอยตามมาทันทีหลัง ตอนโกรธอาจโกรธแรง แตเมื่อมีสติแลว ถึงแมกําลังจะออน
เพียงใด ก็ยังผลใหจิตไมถลําเต็มเหนี่ยวไปโดนยางในไฟโกรธ แตอาจอึดอัดทรมานจากการฝนใจขม
โทสะบาง นี่ก็เปนเรื่องธรรมดา
๓) โกรธแบบมีสติแข็งขึ้น คือฝกตั้งสติบอยๆ อาการจะขาดสติกอนเหมือนกัน สติตามมา
ทันในภายหลัง แตขอแตกตางที่ชัดเจนคือขั้นนี้จะโกรธไมแรงแลว ไมถลําแลว ไมอึดอัดขัดแยงกับ
การฝนใจขมโทสะมากแลว พูดงายๆวาเริ่มรับอานิสงสจากการฝกสติสูความโกรธแบบไดน้ําไดเนื้อ
มากขึ้นเรื่อยๆ หนาใส ใจเบาไดในทุกกรณี จนคนขางเคียงอาจไถถามวาทําอยางไรจะเปนสุขไดเทา
คุณบาง
๔) โกรธแบบเหมือนไมโกรธ คือฝกตั้งสติจนเปนอัตโนมัติแลว ความโกรธเกิดปุบ สติเกิด
ทันกันปบ ไมใชวาไมโกรธเลยนะครับ คนไมโกรธเลยตองปฏิบัติธรรมจนเปนพระอนาคามี

๑๔

ขึ้นไป คนธรรมดาหรือแมอริยะสองชั้นตนก็ยังโกรธไดอยูเมื่อเจอเรื่องกระทบ แตจุดสําคัญคือ เมื่อ
ฝกสติแลว ความโกรธยอมครอบงําจิตผูฝกไมได ความโกรธยอมกอทุกขทรมานกระสับกระสาย
แมทางใจของผูฝกไมได เหมือนหมองูที่เกง แมยังตองอยูรวมกับงูพิษในบอ ก็ไมมีงูพิษหนาไหนทํา
อันตรายเขาไดอีกแลว
กลับมาถึงคําถามของคุณนะครับ อาการแบบของคุณจะอยูในระหวางขอ ๓ กับขอ ๔ คือจิต
เริ่มฉลาดบางแลว ไมเอาตัวเองไปยางอยูในไฟโกรธแลว แตจะมีอาการเหมือนแกลงยิ้ม หรือ
กระหยิ่มลําพองทํานองขาชนะแลว ขาไมเหมือนมนุษยธรรมดาแลว ความกระหยิ่มลําพองนั้นจึง
กอใหเกิดปติแบบปลอมๆขึ้นมา เปนปติที่เหมือนฉีดแรง แตหากสังเกตอยางใกลชิดจะเห็นวา
พื้นฐานเบื้องหลังเปนเพียงความสุขเกๆ หาความสัตยจริงมิได วันดีคืนดีใจอาจลุกพรึบเปนฟนเปน
ไฟขึ้นมาไดอีกเสมอ
ที่พระพุทธเจาทานแนะนําหลักการฝกสตินั้น เวลาเราวางเฉย ไมไดแกลงวางเฉยกับเรื่อง
ขางนอกนะครับ แตใหวางเฉยกับความโกรธขางในตัวเองตางหาก คือพอความโกรธปรากฏ ก็
ยอมรับวาความโกรธปรากฏ ไมใชไปแกลงบอกตัวเองวาความโกรธไมปรากฏ เราแน เราไมโกรธ
เราไมถือสา
จากนั้นจึงเห็นใหไดตามจริงวาความโกรธนั้นมีลักษณะแปรปรวนเปนธรรมดา ตอใหเรานึก
สนุกอยากอมทุกขจากความโกรธไวไมปลอย อยางไรความโกรธก็ตองสลายหายไปอยูดี ในทางตรง
ขามถากําลังสงของเหตุปจจัยยังแรง ตอใหเราอยากขับไลความโกรธออกจากจิตใจเราใหพน ความ
โกรธนั้นก็จะยังแสดงตัวเปนไฟผลาญลนเราอยูดี
อีกประการหนึ่ง หลายคนมักคิดแบบกาวกระโดด คือฉันจะฝกตนไมใหเปนผูถือโกรธอยาง
สิ้นเชิง การฝกสติตามลําดับขั้นนั้น ที่ถูกคือ
๑) ถือศีล คือตั้งใจถือศีลขอที่เกี่ยวกับความโกรธใหไดกอน คือแมโกรธแคไหนก็ไมฆา ไม
ทําราย ตัวเจตนารักษาศีลใหไดสะอาดผองแผวนั่นแหละ สติขั้นพื้นฐานที่พรอมใหตอยอดขึ้นไป
๒) คิดเปนเมตตา คือพิจารณาดวยความคิด ดวยการคํานึงนึกใหเห็นโทษเห็นภัย เห็น
ความไรสาระของไฟโกรธ รูตามจริงวาเรื่องรายแรง หรือคําดารายกาจขนาดไหน ก็เปนแคของ
หยาบ ของไรราคาประดุจเกลือ ไมคุมกันกับความสุขทางใจของเราซึ่งเปรียบเหมือนพิมเสน เอาไป
แลกกันใหโงทําไม เมื่อใจยอมรับจริงๆ คุณจะรูสึกวาจิตใจนุมนวล เยือกเย็น และพลอยคิดกับคนที่
ทําใหเราโกรธในทางดีไดไมยากเลย
๓) มีสติรูความไมเที่ยง นี่เปนขั้นสุดทายที่ปกกลาขาแข็งแลว คือเมื่อมีเรื่องใหตองโกรธ ก็
ยอมรับความจริงวาความโกรธเกิดขึ้น แตไมยินราย แลวก็ไมยินดีกับความโกรธนั้น แคตั้งสติรูอยู
วาความโกรธเปนอยางไร จากนั้นเมื่อเวลาผานไป คอยดูอีกทีวา ‘ความไมโกรธ’ เปน

๑๕

อยางไร เมื่อเห็นความตางชัดๆ ก็จะบังเกิดความประหลาดใจวาเออ! ความโกรธมันไมใชเรานี่ ตัว
เรากับความโกรธมันคนละตัวกันนี่
หวังวาคงเขาใจและมีความสุขกับหลักการของพระพุทธเจาถวนหนากันนะครับ

ถาม – ทําทานมาเยอะแลว เปนปๆเลยนะ แตทําไมไมเห็นรวยซะทีครับ?
กอนอื่นตองเห็นภาพกวางที่สุดอยางนี้ครับ ความรวยที่ม่ังคั่งและมั่นคงแตแรกเกิดมักจะมา
จากการมีทานจิตยิ่งใหญสม่ําเสมอในอดีตชาติ กลาวคือถาชาติใดมีความคิดเสียสละ มีความคิด
อยากใหทรัพยแกคนยาก มีเจตนาทํานุบํารุงสมณะนักบวชใหอยูดีมีความสุขในการประพฤติ
พรหมจรรย โดยทําเรื่อยๆตามควรแกฐานะ บุญจะสั่งสมเปนกองภูเขา อีกทั้งจิตใจจะเปดกวางไม
ตระหนี่คับแคบ ซึ่งรวมรวบยอดแลวพอสิ้นสุดภพนั้น กรรมก็จะเลือกสรรแดนเกิดใหมให โดยมีความ
สบายรับกับจิตที่ปราศจากโลภะ เมื่อเลือกที่เกิดใหก็ยังไมหมดแรงสง เพราะทานที่ทําทั้งชาติมีกําลัง
ใหญ สายปานยาว จึงสงแรงอุดหนุนใหมั่งคั่งสม่ําเสมอเนิ่นนาน โอกาสรวงหลนจากบัลลังกเพชร
บัลลังกพลอยนั้นยากยิ่ง
สวนคนที่รวยปานกลาง แลวตอมาประกอบธุรกิจจนร่ํารวยยิ่งใหญเปนอภิมหาเศรษฐีนั้น มี
เหตุปจจัยในปจจุบันเปนหลักตั้ง และมีบุญจากการใหทานในอดีตเปนสวนเสริม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ถาทานที่เคยทําในอดีตชาติเกี่ยวของกับธุรกิจที่กําลังประกอบอยูในปจจุบัน เชนอดีตเคยทําขนม
ถวายพระดวยใจปรารถนาใหพวกทานลิ้มรสดีๆเปนประจํา แลวชาติปจจุบันมีความชอบใจประกอบ
ธุรกิจทําขนม ก็จะเปนผูมีความฉลาดเลือกเครื่องปรุง ฉลาดแตงรส กับทั้งมีโชคดานการตลาด ทํามา
คาขึ้น เลื่องชื่อลือชาในฝมือทําขนมชนิดที่ใครๆก็ตองแหมาที่รานไมขาดสาย แตถาชาติปจจุบัน
เลือกจะเปนลูกจาง บุญที่เคยทําขนมถวายพระก็ตองเก็บไวกอน เปนตน
สําหรับคนที่ยากจนมาแตเกิด คิดทํางานเปนลูกจางก็ไมคอยไดเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดิน คิด
ลาออกมาเปนเถาแกก็เหนื่อยสายตัวแทบขาดโดยไมมีกําไรงอกเงยสักที อันนี้อาจจะขาดแรงสงจาก
การทําทานในอดีตชาติ
และอาจจะขาดความคิดอานหรือมุ มมองเชิ งธุรกิจในชาติปจจุบัน
นอกจากนั้นยังมีความเปนไปไดวาอดีตอาจฉอฉลคดโกงคนอื่นไว หรือลักขโมยคนอื่นไวมาก ชาตินี้
เมื่อคิดมีทรัพยเปนของตัวเองจึงอาจถูกหลอก ถูกโกง หรือถูกภัยธรรมชาติย่ํายีเอา นี่พูดอยางเปน
กลางๆตามเนื้อผานะครับ หากโดนใครก็โปรดอยาเสียอกเสียใจเลย รูเหตุรูผลแลวก็จะไดไมย่ําซ้ํา
รอยเดิมอีก

๑๖

เมื่อมองภาพใหญใหได ๓ ระดับคราวๆขางตนแลว คราวนี้วกกลับมาถึงคําถามวาทําไมทํา
ทาน (ในชาติปจจุบัน) มาเปนป ไมเห็นมีผลเปนความร่ํารวยปรากฏสักที? อันนี้ก็พอจะตอบไดวา
เพราะเหตุปจจัยในปจจุบันยังไมเพียงพอ ทั้งแงของความฉลาดหาเงิน และทั้งในแงของ
ลําดับกาลใหผลกรรมเกี่ยวกับทาน ขอจงอยาไปยึดผิดๆวาทานในปจจุบันเปนเหตุผลเดียวโดดๆ
ที่ทําใหร่ํารวยขึ้นไดทันที เพราะทานที่ทําในปจจุบันชาติมักมาในรูปของกําลังหนุน ไมใชหัวรถ
จักรฉุดดึงฐานะทางการเงิน
ถาอดีตใครเคยตระหนี่มาทั้งชาติ กระแสความตระหนี่นั้นยังทวมทน ยังบีบใหอยูในภพที่คับ
แคบ ยังไมหมดเวลาใหผล มาชาติปจจุบันถาไมมีเงื่อนไข ไมมีแรงสงใหถีบตัวหนีการเกาะกุมของ
วิบากเกา อยางนี้แมพยายามทําทานก็อาจยังไมเห็นผลเปนความร่ํารวยเร็วนัก

ถาม – ผมเขาใจถูกไหมวาการทําทานเปนเหตุแหงความร่ํารวย? ถาหากเขาใจผิด
หรือยังทําบุญไมถูกอยางไร จะขอคําแนะนําหนอยไดไหม?
ขอสรุปงายๆคือถามวาทําบุญอยางไรจึงจะรวยเร็วทันตาเห็นนะครับ ประทานโทษ นี่พูด
ตามเนื้อผา ไมไดวากระทบกัน แตผมเห็นคนตั้งคําถามแบบนี้หรือคิดทํานองนี้เมื่อใด ดูแลวทําบุญ
ดวยจิตของนักเก็งกําไรทุกที คือคิดในแงการลงทุนที่ตองการไดผลตอบแทน ไมใชทําทานดวยจิตคิด
สละเอาเลย และเมื่อไมไดทําทานดวยจิตคิดสละ ไมไดทําเพราะอยากอนุเคราะหอยางแทจริง
ทานนั้นก็มักมีผลนอย หรือใหผลชา เนื่องจากความโลภเปนของหนัก นอกจากทําจิตใหทึบ
ไมปลอดโปรงเปนกุศลเต็มที่แลว ยังบั่นทอนกําลังบุญ หรือหนวงเหนี่ยวไมใหเกิดผลเร็วอีก
ดวย
ลงทุนทําธุรกิจยังมีความเสี่ยง ยังผิดหวังบาง สมหวังบาง แลวลงทุนในรูปแบบของทาน จะ
ใหไดดังใจทุกครั้งอยางไรไหว? กฎแหงกรรมวิบากเขาไมไดทํางานแบบใหทานแลวตองรวยทันที
เสมอไปครับ เขาดูกอนวาคุณคิดใหดวยเจตนาอะไร ดูวาใจคุณ ‘จริง’ แคไหน ถาตรวจสอบแลวผาน
เขาก็ให ไมมีการอั้นไว ไมมีการเลือกที่รักมักที่ชังใดๆอยางแนนอน
เพื่อใหเปรียบเทียบงายวาทานที่ดีตองหลีกเลี่ยงอาการทาไหน ผมจะพาสํารวจการทํางาน
ของจิตขณะใหทานแบบเก็งกําไรดังนี้
๑) กอนใหมีความโลภครอบงํา จิตจึงมืด ไมสวาง
๒) ขณะใหอาจมีความรูสึกดีๆบาง จิตจึงอาจสวาง แตก็ยืนอยูบนฐานของความโลภอยูดี

๑๗

๓) หลังทําจะมีความคาดหวัง รอคอย ชนิดแทบจะชะเงอออกมานอกหนาตางทุก ๕ นาทีวา
เมื่อไหรลาภจะชะลอลงมาจากฟากฟา
เห็นชัดๆทั้งกอนทํา ขณะทํา และหลังทําอยางนี้ ลองหาใหเจอสิครับวากุศลจิตขนานแทอยู
ตรงไหน กฎแหงกรรมวิบากที่ชัดเจนขอหนึ่งคือถากอกรรมโดยมีโลภะ โทสะ โมหะเจืออยู
กรรมนั้นจะเปนอกุศล หรือกระเดียดไปในทางอกุศล หรืออยางนอยที่สุดถึงตั้งตนเปนกุศล
จริงก็จะถูกแยงพื้นที่ความสวางไป ดวยเพราะมีเงาอกุศลทาบทับอยูดี
ไมใชวาทําบุญแบบเก็งกําไรแลวสูญเปลาหรอกนะครับ ผลบุญยังมีอยูดี เพียงแตจะมาชา
แลวก็ไมหนักแนน ทํานองเดียวกับนักดนตรีที่เลนไมเกง ใชวาทําใหเสียงดนตรีดังไมได แตดังแลว
ไมเพราะ ไมไดจังหวะจะโคน ไมหนักแนนเราใจเทานั้นเอง
มาถึงขอที่วาทําทานอยางไรจะเรียกวาเปนทานอยางแทจริง เปนบุญที่อํานวยผลใหญ
รวดเร็ว กอนอื่นคุณตองเลื่อมใสวาทานมีผลทั้งปจจุบันและอนาคต
ผลปจจุบันคือมีความสุขที่จะให มีความสุขกับการไดชวยเหลือ มีความสุขจากการสละขยะ
หมักหมมพะรุงพะรังออกจากจิต พูดงายๆคือไดเสพสุขจากจิตอันทรงภาวะเมตตากรุณานั่นเอง
ผลในอนาคตคือการสะทอนตอบแบบใหไปยอมไดมา คุณชวยคนอื่น ก็คือการสรางแรง
ขึ้นมาแรงหนึ่งสงออกไป ยอมมีแรงสะทอนกลับเปนการมีมือมนุษยชวยเหลือ หรือมีเหตุการณ
ประจวบเหมาะชวยเหลือ หรือถือกําเนิดใหมในแดนเกิดที่พรอมชวยเหลือใหคุณอยูสบายไม
เดือดรอน
การมีความเลื่อมใสวาทานมีผลนั้น แตกตางจากการโลภวาทําทานตองไดผลตอบแทนคืน
มา จิตคุณจะเชื่อมั่นวากําลังทําดี สรางทางนาอบอุนใจใหตนเองเดินทั้งในปจจุบันและอนาคต กอน
ทําคุณไมคาดหวังวาตองไดผลคืนเปนเงินทองเทาใด ขณะทําคุณเปนสุขกับบุญอันวิเศษ หลังทําคุณ
อิ่มใจที่ประกอบกรรมดีสําเร็จ
เมื่อไหรที่คุณใหจนเกิดความรูสึกราวกับซื้อของใหตัวเอง นั่นแหละคุณ ‘ทําทาน’ อยาง
แทจริง ฝกจนถึงจุดจริงๆจะรูครับวารูสึกอยางไร เหมือนดีใจที่ไดของเอง เพราะเขาใจลวงหนาอยาง
ลึกซึ้งวาผูรับเขาจะเกิดปติสุขและอิ่มเอมกับการใชของขนาดไหน แลวคุณพลอยรวมยินดีในระดับ
เดียวกันหรือเกินกวาเขา
สิ่งที่เกิดขึ้นจริง และทุกคนเห็นไดดวยตาเปลา ก็คือมีคนจนมากกวาคนรวย ซึ่งก็สอดคลอง
กันดีกับความจริงที่วามีคนอยากเอามากกวาอยากให นี่เปนกฎธรรมชาติ และธรรมชาติก็แสดงผล
ใหดูกระจะตาอยูตลอดเวลาชั่วกัปชั่วกัลป เพียงแตสิ่งมีชีวิตทั่วไปไมอาจจับเหตุมาชนผลไดถูก ตอง

๑๘

อาศัยผูรูเชนพระพุทธเจามาประกาศ ทานทั้งยืนยันและตรัสในลักษณะคะยั้นคะยอใหทําบุญอยาง
ถูกตอง ทําบุญใหมากเถิด ผลคือความสุขความสวัสดียอมบังเกิดอยางแนนอน
จะวาไปถาคิดตามสามัญสํานึกของคนทั่วไปที่ถูกครอบงําดวยความไมรูและอุปาทาน ก็เปน
เรื่องนาเห็นใจเหมือนกันนะครับ เพราะหลักการเบื้องตนฟงขัดแยงกันชอบกล อยากมีมาก แตหาก
ใหคนอื่นไปแลวมันจะมีมากไดอยางไร ก็ตองมีนอยลงนะซี เห็นดวยตาเปลาชัดๆ
นี่แหละ เรามัวแตเชื่อตาเปลาจนลืมชําเลืองกลับมาที่ใจ วาเกิดอะไรขึ้นบาง คนยิ่งคิดใหมาก
เทาไหร จิตก็ยิ่งเบาลงจากความโลภและความตระหนี่เทานั้น เปนกุศลสวางยิ่งๆขึ้นเทานั้น
ขอใหสังเกตเถิดครับ นักใหทานมือใหม โดยเฉพาะที่ใหแบบนักลงทุนเก็งกําไรนั้น จะให
แบบเกร็งๆ ยั้งๆ เหนียวๆ ไมคอยใหเต็มที่หรอก สมมุติวาในมือมีอยูรอย ก็จะเจียดใหเพียงหนึ่ง
หรือไมใจปาที่สุดก็สิบ แตเวลาหวังผลจะใหคูณแสนคูณลาน กลายเปนเสริมความงกไปเสียนี่ พูด
งายๆ ยิ่งจนก็ยิ่งหลงประกอบเหตุแหงความยากจนหนักเขาไปใหญ
คําแนะนําที่ดีที่สุด คือประกอบสัมมาอาชีพ ขยันขันแข็งใหเต็มกําลัง และอยาหวัง
รวยทางลัด การมีอาชีพซื่อสัตยสุจริตและความขยันขันแข็งนั้น ไมใชอํานวยผลเฉพาะ
หนาที่การงานนะครับ แตยังเหมือนเปนฐานรองรับความกินดีอยูดีที่สมตัวในระยะยาวดวย
เมื่อประกอบอาชีพสุจริต มีรายไดมา ก็ลองฝกที่จะเผื่อแผ เจือจาน ไดนอยก็ทํานอย แต
ขอใหมีใจใหญเปนหลักก็แลวกัน คุณจะพบดวยตนเองวาการใหในแตละครั้งนั้น มีปรากฏการณ
บางอยางเกิดขึ้นกับใจตน คือเบาลงเรื่อยๆ ยินดีมากขึ้นเรื่อยๆ เลื่อมใสในการใหมากขึ้นเรื่อยๆ ถึง
ตรงนั้นตอใหไมมีผลตอบแทนเปนรูปธรรมใดๆ ใจคุณก็ไมรอแลว เพราะอิ่มสุขอิ่มปติอยูเดี๋ยวนี้แลว
ตรงจุดนั้นแหละครับ ความชวยเหลือจากธรรมชาติจะเริ่มไหลมาเทมา คุณไมอยากไดก็ตอง
ได คุณไมอยากรวยก็ตองรวย เพื่อเอาไวเปนทุนทําทาน เตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัวตอไปไงครับ

ถาม – การปฏิเสธไมรับรักคนที่มาติดพัน แลวปรากฏวาเขาเสียใจมาก เห็นแลว
สงสารและทําใหพลอยรูสึกเศราใจตาม อยางนี้แปลวาการปฏิเสธของเราเปนบาปหรือไม?

๑๙

บาปหรือไมบาป บาปมากหรือบาปนอย ตองมองหลายแง หลายวาระครับ
๑) คุณมีปฏิกิริยาอยางไรเมื่อเขามาชอบขางเดียว หากยังมีลักษณะอนุญาตใหเขามี
ความหวัง หรือซ้ํารายทําเอาเขาอาการหนักขึ้นดวยการใหความหวังลมๆแลงๆ โดยอาจใชภาษาพูด
หรือภาษากายออยเหยื่อ อยางนี้ถือวาเขาขายหลอกลวง กฎหมายบานเมืองเอาผิดไมได แตตามกฎ
แหงกรรมจะตามลาคุณในวันใดวันหนึ่ง ชาหรือเร็ว คือมีเหตุบีบใหตองไปหลงชอบคนอื่นขางเดียว
ดวยความทรมานใจเขาบาง
๒) คุณมีทาทีอยางไรในขณะพยายามปฏิเสธ หากเต็มไปดวยโทสะ พูดจาทิ่มตําใหเจ็บใจ
ใหเขารูสึกไรคา อยางนี้เขาขายทํารายกัน กฎหมายเอาผิดคุณไมไดอีก แตกฎแหงกรรมจองจะคัด
สรรคนมาทํารายจิตใจคุณคืนบาง หรืออาจเปนเขาคนนั้นยอนกลับมาเอง นี่เปนเรื่องไมแนไมนอน
ผลัดกันหักอกนี่เยอะนะครับ เห็นๆเลยละวาเปลี่ยนผลัดกันกอเวรในชาติเดียวกันนี่เอง ไมตองรอ
ชาติหนา
๓) คุณมีความรูสึกอยางไรเมื่อรูวาเขาเศราจัด หากกระหยิ่มยิ้มยอง เกิดความสะใจ
ภูมิใจในเสนหของตนเอง อยางนี้ก็เขาขายเปนเศษกรรมไดเหมือนกัน คือถึงแมทีแรกคุณไม
เจตนายั่วใหหลง แลวก็ไมไดปฏิเสธหวนๆแบบมะนาวไมมีน้ํา ขอเพียงมีใจยินดีที่เห็นเขาเจ็บเพราะ
คุณ เทานี้ก็จัดเปนกรรมทางใจซึ่งมีผลแลว แตผลอันเกิดจากกรรมทางใจอาจรอคิวกันนาน แตกตาง
จากที่ลงมือทําหรือออกปากพูดดวยเจตนาประทุษรายมาก
หากสํารวจตัวเองแลวเห็นวาไมมีจิตคิดประทุษรายสักขณะเดียว ก็โลงใจไปไดเปลาะหนึ่ง
ครับ เห็นเขาเศราก็อยาไปเศราตามเขา แคทําใจเปนกลาง เปนอุเบกขา วามโนกรรมของเขาผูกมัด
ตัวเอง รอยรัดตัวเอง เขาก็ตองทุกขเอง คุณมีหนาที่รักษาความสุข ความปลอดโปรงของตนเองไว
แลวคิดกับเขาในทางดี พูดกับเขาในทางดีใหไดสบายใจตามคุณ สวนจะสําเร็จหรือไมสําเร็จก็ขึ้นอยู
กับมโนกรรมของเขาเองเปนหลัก
หมายเหตุทิ้งทายไวหนอย บางคนนี่ตอนไหนๆดีหมด ไมแกลงยั่วใหหลง ไมปฏิเสธแบบทิ่ม
แทง แตดวยความไมรู ยังพลาดนิดหนึ่งตรงคิดกระหยิ่มยิ้มยอง ยังยินดีที่มีคนบาดเจ็บทางใจเพราะ
ตนเปนตนเหตุ อยางนี้เปนกตัตตากรรม คือไมไดเจตนาใหเขาเจ็บแตแรก ทวาเมื่อเขาเจ็บแลวยินดี
เสมือนไดลงมือทํา นี่ก็เรียกวาเปนกรรมทางใจในภายหลัง ผลอาจเปนการเจอคนแลงน้ําใจเมื่อ
ตองการความชวยเหลือ หรืออาจถูกเหยียบย่ําซ้ําเติมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ถาม – การเลี้ยงสัตวที่ชีวิตธรรมชาติควรจะอยูในปาอยางมีอิสระ เชน นกปาหรือ
อีกัวนา เปนบาปหรือไมคะ?
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ถาเลี้ยงแลวสัตวเปนทุกข มีความเดือดรอนทรมาน ก็เปนอันวาไดบาปทั้งนั้นครับ ไมจํากัด
วาตองเปนสัตวปาหรือสัตวบานหรอก แตถาเลี้ยงแลวสัตวมีความสุข มีความอบอุน อยางนี้ก็ไดบุญ
อยางเดียว ไมมีบาปเลย
สัตวปาโดยมากถูกกรรมเกากําหนดใหอยูปา เติบโตในปา และปรับสภาพตามสมดุลของปา
หากเอามาเลี้ยงในกรงก็มักเกิดความทรมานบางอยางขึ้น อันนี้ก็ตองดูเปนตัวๆ หรือเปนพันธุๆไป
ครับ เจาะจงตายตัวยาก

ถาม – เจาของโรงฆาสัตวที่ทํามาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริต แตไมเคยฆาสัตวเอง ถือวา
เปนบาปหรือไมคะ?
เปนบาปในฐานะจางวานฆา มีลักษณะเปนปาณาติบาตเหมือนกัน แตการไมลงมือเองก็ให
ผลตาง คือจิตจะไมหมนหมองทันตาเห็นเหมือนคนลงมือฆา
วิบากจากการจางวานฆาจะทําใหเปนผูมีอายุสั้นในชาติถัดๆไป หรือเปนโรคภูมิแพเรื้อรังไม
หายขาด รักษาดวยการแพทยยุคนั้นๆไมได หรือประสบกับชะตากรรมที่โหดราย เชนหากอยูใน
เหตุการณที่มีการคัดเลือกคนมาลงโทษ ก็จะโดนกอนเพื่อน เพราะกรรมที่ทําในฐานะผูบงการฆานั้น
ใหญกวาคนอื่น
บางทีมันขึ้นอยูกับความเกี่ยวของดวยนะครับ เจาของโรงฆาวางนโยบายฆาไวอยางไร ทํา
ใหสัตวทรมานมากนอยแคไหน สัตวในโรงฆานั้นรับรูนะครับ บรรยากาศฟองทีเดียววามันอยูในหวง
ชะตากรรมแบบไหน สิ่งมีชีวิตทั้งหลายยอมกลัวตาย กลัวความเจ็บปวด กลัวความทรมานใน
นาทีสุดทายของชีวิตเหมือนกันหมด ใครวางนโยบายใหพวกมันกลัวนอยที่สุด เจ็บนอยที่สุด
ก็ชะลอการใหผลออกไปไดนานที่สุด
เทาที่เคยเห็นแมคาจับสุนัขเพื่อนําไปฆาขาย แมไมไดฆาเอง เขาก็ไดรับผลทันตาในชาติ
ปจจุบันนะครับ คือเขาจับดวยหวงคลองคอและกักขังใหทรมานกอนตาย ก็ตองเผชิญวิบากที่สะทอน
ความทรมานนั้นๆ คือประสบอุบัติเหตุใหตองใชเฝอกคอ และมีเหตุไมคาดฝนที่เขาไมไดทําผิดแต
ตองติดคุก และนั่นก็ทําใหเขาเฝานึกถึงแตสิ่งที่เคยทํากับสุนัขจรจัด ผมจําเรื่องราวไมไดถนัดนัก จํา
ไดแตวาในภายหลังเมื่อสํานึกแลว เธอก็ทําคุณใหญหลวงเพื่อชดใชความผิด ความจริงก็นับวาดี
เหมือนกันที่รูๆเสียในชาติปจจุบันวาผลกรรมมีจริง ไมอยางนั้นไปรับผลเอาชาติหนาก็ลืมไปแลววา
เคยทําอะไรมา พอลืมก็ยอมไมสํานึกผิด แลวโทษดินโทษฟา นอยใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ แลวก็
ตั้งหนาตั้งตาประกอบอกุศลกรรมกันตอไปโดยไมไดเรียนรู ไมมีความสํานึกหลังรับโทษกันเอาเลย
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ถาม – ศีลขอสุราเมรัยนั้น หมายรวมถึงบุหรี่ดวยหรือไม หากไมรวม เหตุใดจึงไม
รวม ในเมื่อการสูบบุหรี่นาจะเปนพิษเปนภัยและกอความรําคาญใหกับผูอื่นมากกวาผูที่ดื่ม
สุราอยางมีสติ?
บุหรี่ไมไดทําใหขาดสติ เพราะฉะนั้นไมใชยามึนเมาเหมือนสุรา แตบุหรี่มีพิษ หากสูบทั้งรูวา
คนอื่นรังเกียจและจะไดรับพิษ วิบากยอมทําใหเปนผูไดรับความรําคาญ เปนผูมีสุขภาพเสื่อมโทรม
สวนจะหนักเบาก็ขึ้นอยูกับขณะสูบครับ ตองดูวาใจเขามีความเย็นชา ไมนําพาความเดือดรอนผูอื่น
หรือเปลาดวย

ถาม – การไปบอกขอมูลกับผูอื่นโดยมีเจตนาดีวาจะทําใหเขาไมถูกหลอก แตกลับ
กลายเปนเหตุใหเกิดความขัดแยงกับบุคคลที่สามจะเปนบาปหรือไม?
เปนบุญที่คิดชวยเหลือครับ แตอาจเขาสูกระแสภัยเวรได หากคนที่เขาเสียประโยชนเกิด
โมโหและผูกใจเจ็บ แตหากไมทําอะไรเลย ก็ไดชื่อวาทํากรรมขอที่วาดวยการดูดาย คือขาดจิตคิด
เมตตากรุณา ถาดูดายบอยๆก็ไดวิบากคือเปนผูไมมีใครเห็นใจ หรือตกอยูในสถานการณที่ไมมีใคร
อยากชวยเหลือ
กรรมในโลกนี้ยากจะทําใหสะอาดหมดจดโดยไมมีผลกระทบครับ ไปๆมาๆก็ตองบอกวานี่
คือภัย นี่คือโทษของการอยูในสังสารวัฏ เวียนวายตายเกิดอยูในทามกลางเงื่อนไขรอยแปดที่บีบให
ทําอะไรคลายผิดหมด เพียงแตจะผิดมากหรือผิดนอย ใหผลเปนทุกขเปนโทษหนักเบากวากัน
เพียงใดเทานั้น

ถาม – ชื่อและนามสกุลของคนเรา ถาเปลี่ยนแลวจะทําใหชะตาดีขึ้นหรือเลวลงจริง
หรือไมครับ?
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ตอบแบบฟนธงสั้นๆเลยคือจริงครับ! ผมเชื่อวาชื่อคนมีอิทธิพลกับความรูสึกนึกคิดของเจา
ตัว เชื่อวาเมื่อเปลี่ยนแปลงแลวจะมีผลกระทบกับชีวิตโดยรวมไมทางใดก็ทางหนึ่ง หากการเปลี่ยน
ชื่อและนามสกุลไมเปนเรื่องจริง หรือไมมีมูล หรือไมชวยใหอะไรๆดีขึ้น วิชานามมงคลคงไม
แพรหลาย และคงไมมีการประกอบอาชีพทางนี้กันมาก
แตศรัทธาและความเชื่อดังกลาวขางตนนี้ เปนไปในทํานองเดียวกับที่เชื่อวาสิ่งแวดลอม
รอบตัวมีอิทธิพลกับชีวิตคุณจริงๆ เชนถาจัดหองเสียใหม ความรูสึกของคุณจะแตกตางไป วิธีคิด
วิธีใชชีวิตในหองนั้นจะไมเหมือนเดิม อารมณในขณะพักผอนหรือทํางานจะเปลี่ยนแปลงอยาง
แนนอน
ทุกสิ่งที่เชื่อมโยงกับคุณอยางใกลชิด หรือกระทั่งชี้ตรงมาแสดงความเปนคุณ ลวนมีบทบาท
มีอิทธิพลเล็กใหญกับคุณเสมอ พวกที่ฝกใฝเรื่องเคล็ดลางจะไมละเลยแมกระทั่งการกาวเทาใดออก
จากตัวบานกอนดวยซ้ํา
สรุปคือชีวิตคุณทั้งชีวิต ไมวาจะเปลี่ยนแปลงตรงไหน ก็ตองมีผลกระทบในทางใดทางหนึ่ง
อยางแนนอน และคุณจะเห็นผลตางอยางรวดเร็วเสียดวยถาเปลี่ยนสิ่งที่แสดงเอกลักษณความเปน
คุณแบบโตงๆ
ชื่อและนามสกุลนั้น มองเผินๆเปนเพียงสัญลักษณใชบงบอกวาใครเปนใคร จะใหเรียกวา
อยางไร แตในทางลึกแลว ชื่อของคนๆหนึ่งมีความสัมพันธกับลักษณะจิตใจ ฤกษเกิด ฤกษดํารงอยู
และฤกษแหงการตายไมมากก็นอย เมื่อเราสําคัญวาตนเองมีนามเชนไร นามดังกลาวจะ
กอใหเกิดภพแหงความเปนเชนนั้นขึ้นมาอยางหนักแนน เหมือนคลื่นรบกวน หรือเครื่อง
จรรโลงใจที่อยูติดตัวแตละคน จึงไมนาฉงน หากมีตําราที่แครูชื่อก็สามารถทายทักไดถูกวาชีวิตที่
ผานมาวนเวียนอยูกับสภาพเชนไรบาง
อยางไรก็ตาม นามของแตละคนเปนปจจัยหนุน ไมใชปจจัยนํา หมายความวาชีวิตคุณจะ
ดีขึ้นหรือเลวลงในระยะยาวนั้น ไมไดขึ้นอยูกับนามเปนหลัก แตกรรมดีกรรมชั่วที่ทําเปน
อาจิณตางหาก ที่ใช
การเปลี่ยนชื่ออาจทําใหอะไรๆดีขึ้นไดแบบวูบวาบ แลวกลับตกต่ําลงดวยปจจัยอื่นที่แรงกวา
มีผลยืดเยื้อยาวนานกวากัน แตการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหมที่ดีขึ้นอยางถาวร จะปรับสภาพชีวิต
คุณใหดีขึ้น แมทีละนอย แตก็มั่นคงยั่งยืน กระทั่งโดงถึงที่สุดแหงความรุงเรืองได
ยกตัวอยางนะครับ สมมุติวาคุณเปนนักพูด ซึ่งตองไปพูดตอหนาชุมชนจํานวนมากเปน
ประจํา หากเปลี่ยนเสื้อแสงเสียใหม ภาพจะดูดีขึ้นหรือเลวลงทันที เสื้อผาจึงเปนสวนสรางความรูสึก
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มั่นใจ หรืออยางนอยก็เปนปจจัยใหความรูสึกเกี่ยวกับภาพลักษณของคุณเปลี่ยนแปลงออกมาจาก
ภายใน พูดงายๆวาการแตงกายมีผลกระทบทั้งตอความรูสึกของคนอื่นและภาวะจิตใจคุณเอง
แตหากคุณปรับเปลี่ยนวิธีพูด มีอารมณขัน มีลูกลอลูกชน มีการตั้งใจใหคุณแกคนฟง ผลจะ
แรงกวาเปลี่ยนสไตลแตงตัวมาก คือหากพูดดี ฟงงาย ฟงมัน แถมสื่อสารอันเปนประโยชนใหคน
เขาใจชัดเจนทุกถอยกระทงความ คนจะหันมาฟงคําพูดของคุณมากกวาดูการแตงกายของคุณ ตอ
ใหคุณแตงตัวมอซอ ดูไมคอยเขาทา ในที่สุดก็อาจกลายเปนเอกลักษณใหม เกิดนักพูด
ฝปากเอกในคราบซําเหมาขึ้นในวงการไป
นี่ก็ทํานองเดียวกัน สมมุติวาคุณชื่อนายเหม็น ซึ่งเปนชื่อโบราณ ไมมีใครตั้งกันแลว แตถา
คุณตั้งใจรักษาศีลใหสะอาดบริสุทธิ์ คําพูดมีแตสรรเสริญคน ไมติฉินนินทาใคร อีกทั้งทําเรื่องที่เปน
ประโยชนกับคนรอบขาง ในที่สุดชื่อของนายเหม็นผูมีความประพฤติหอมหวนทวนลมจะฟุงเฟอง
ขจรขจายกวางไกล กลายเปนเอกลักษณใหม เปนของแปลก ‘ดี’ ไปเสียอีก
คนไมคอยเขาใจความจริงขางตนนี้ ไปมองวานามเปนปจจัยนํา เลยฝากความหวังกันไว
ผิดๆ นึกวาเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลปุบจะเกิดภูเขาทองขึ้นที่หลังบานทันที ความเชื่อผิดๆนี้จึง
กอใหเกิดการแนะนําผิดๆ และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงผิดๆมากกวาจะถูกตอง ตําราตั้งชื่อนั้นมี
หลายเจา คนทั่วไปไมมีวันทราบไดเลยวานักตั้งชื่อมีหลักการนาเชื่อถือแทจริงลึกซึ้งแคไหน มี
ผลงานการตั้งชื่อใหมใหเกิดมงคลหรืออัปมงคลกับใครมาแลวบาง
ตามประสบการณที่เคยพบมา ผมเคยเห็นคนเปลี่ยนชื่อแลวจิตบิดเบี้ยวไปจากเดิม คือ
ความคิดความอานผิดเพี้ยน ไมเปนตัวของตัวเอง แถมชื่อใหมเปนเสมือนแรงดึงดูดเรื่องยุงๆสารพัด
ชนิดเขามาสูชีวิตตนดวยซ้ําครับ!
ที่สุดของที่สุดคือถากรรมดีดวย นามดีดวย ก็จะเกิดความสมบูรณแบบขึ้นมา เพราะฉะนั้น
ผมไมตอตานเรื่องการตั้งชื่อใหม แตอยากใหเขาใจอยางสมบูรณครบวงจรครับวาชื่อไมใชปจจัยนํา
กรรมทางความคิด การพูด และการกระทําตางหากที่ใช ถาแคชักชวนกันสํารวจกรรมของแตละคน
ถามเอาจากคนใกลตัว ไมตองไปหาหมอดูที่ไหน ถามเขาวาคุณมีกรรมอันเปนตําหนิอยางไรบาง
พูดตรงไหนเปนกาลกิณี รับทราบแลวนอมนํามาปรับเปลี่ยนเสียใหมใหมีดีขึ้น พูดตรงไหนเปนศิริ
มงคล รับทราบแลวนอมมาพัฒนาใหประเสริฐยิ่งๆขึ้นไปอีก เทานี้คุณก็ไดชื่อวาสรางกรรมที่เปน
มงคลกับชื่อตนเอง ไมใชพยายามเอาชื่อใหมดีๆมาสวมทับกรรมไมดี ประดุจคนซื้อเสื้อขาวมาใสทั้ง
ที่ยังไมชําระลางสะสางกายครับ
ถาม – จะตัดใจจากคนรักเกาไดอยางไรคะ? พยายามทุกวิถีทางแลว ทั้งอานหนังสือ
ทั้งสวดมนต ทั้งทําใจคิดตางๆนานา พอใชอุบายอยางหนึ่งๆก็เหมือนจะไดผลบาง แตพอ
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เวลาผานไป ใจก็วกกลับมาที่เกาอีก กลุมใจมาก
แนนอนตลอดไป

เหมือนจะไมสามารถตัดไดขาดอยาง

ที่คุณอานหนังสือ สวดมนต หรือพยายามนึกคิดไปตางๆเพื่อใหเกิดการตัดใจนั้น ลวน
แลวแตเปนแคยาแกปวดชั่วคราว คุณไมไดกําจัดตัวเชื้อโรคที่ฝงอยูในตับไตไสพุงออกไปเลย ฉะนั้น
พอยาแกปวดหมดฤทธิ์ เชื้อโรคก็มาผลัดเวรแผลงฤทธิ์ตอ
อาการที่ถูกตองของการถอนพิษรักนั้น ไมใชความพยายาม ‘ตัดใจ’ เพราะใจเปนสิ่งที่ไมมี
คมมีดชนิดไหนๆตัดไดขาด พฤติกรรมทางจิตที่ถูกตองคือ ‘สละออก’ ซึ่งเปนอาการที่มนุษยสวน
ใหญไมคุนเคย เนื่องจากเคยชินที่จะ ‘เอาเขาตัว’ กันทั้งนั้น ซึ่งนั่นแหละครับคือการเพาะชํานิสัยหวง
ทุกข หวงยางเหนียวยึดติดกับปฏิกูลทางอารมณโดยแท
แตละคนมีพลังหรือศักยภาพในการสละออกแตกตางกัน และศักยภาพดังกลาวนี้ไมใชมีกัน
ดวยความบังเอิญ กับทั้งไมใชความสามารถเฉพาะทาง จิตที่มีดี ที่สามารถสลัดขยะหรือปฏิกูล
ทางอารมณออกไดงายนั้น คือจิตของผูที่เคยชินกับการสละออกเปนประจําอยูแลว ไม
เฉพาะเรื่องรักใครหรือเรื่องเงินๆทองๆอยางใดอยางหนึ่ง
นี่เปนการมองภาพกวางภาพรวม ถาคุณอานเกมของจิตออก จะเห็นความสัมพันธทั่วถึงกัน
หมด ไมมีใครฝกเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการตัดรัก แตทุกคนสามารถฝกที่จะเปน
ผูเชี่ยวชาญในการสละอารมณสวนเกินกันไดทุกแง
เมื่อพูดถึงการฝก คุณจะตองนึกถึงการทําไปตามลําดับขั้น จากงายไปหายาก ในที่นี้คุณจะ
ฝกสละ ก็ตองไลลําดับจากการใหในสิ่งที่สามารถใหไดงายๆกอน สําคัญคือคุณตองทําเปนประจํา
จนกระทั่งจิตเกิดความชินในอารมณอยากให อยากสละออก
ตามหลักการแลว การสละทรัพยเล็กๆนอยที่เปนสวนเกินของตนใหผูอื่นหรือสัตวอื่น
จัดเปนอุบายฝกจิตคิดสละขั้นพื้นฐาน ยกตัวอยางเชนถามีหมาแมวจรจัดมาเขาบาน (ซึ่งพบไดเปน
ปกติทั่วทุกหัวระแหง) คุณเหลือเศษอาหารเชาหรือเศษอาหารเย็นที่จะทิ้งอยูแลว ก็แคเอาใสจานให
พวกมัน หรือแมถาคุณอยูในเขตที่มีน้ํามีบอซึ่งสัตวเล็กๆอาศัยอยู เพียงสาดน้ําลางจานอาหารที่มี
เศษขาวเศษเนื้อติดอยูลงไป โดยคิดวาดีแลว เศษอาหารนี้จะตกถึงปากถึงทองพวกสัตวในน้ํา นี่พระ
พุทธองคก็ทรงตรัสวาเปนที่มาแหงบุญเชนกัน
อยาดูถูกวาการใหของเล็กนอยเปนเรื่องเล็กนอย เพราะเมื่อคุณใหจนเปนอารมณชินที่จะ
สละแลว ก็เปนการเพาะนิสัยในทางทาน เปนผูสามารถใหโดยไมจําเปนตองให ใหโดยไมหวัง
ผลตอบแทน อานิสงสของการเปนบุคคลเชนนั้นแหละ คือที่มาของกําลังของใจ ที่มาของ
ความสามารถสละขยะสวนเกินออกจากใจโดยงาย

๒๕

หากคุณยังไมมีกําลัง ยังไมรูจักความสุขในการสละออก การทิ้งขยะยอมยาก แตเมื่อเริ่มเปน
สุขกับการทิ้งขยะบางแลว พอเกิดอารมณอาลัยบุคคลหรือวัตถุไรคาใดๆ ใจก็ฉลาดพอจะเริ่ม
เห็นตัวอารมณนั้นเปนสวนเกิน ตรงนี้ตองฝกดวย คือฝกเห็นวาตัวอารมณอาลัยนั่นแหละเปน
สวนเกิน ทํานองเดียวกับเห็นเศษอาหารเหลือทิ้ง หรือเสลดสกปรกในปากที่ไมจําเปนตองอมไว
ยังไมตองหวังวาจะทําไดอยางดีในระยะเริ่มตน แตคุณจะพบวาหากหมั่นฝกสละของ
เล็กๆนอยๆ ฝกสละความถือโกรธผูกใจเจ็บ ฝกกระทั่งเจียดเงินสวนเกินของรายไดเพื่อทําบุญทั้งกับ
คนอนาถาซึ่งอยูต่ํากวา เรื่อยไปจนถึงพระสงฆองคเจาผูมีศีลสัตยผูอยูสูงกวา ในที่สุดจิตจะมี
อานุภาพมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเกิดพลังความสวาง มีศักยภาพสูงในการคิดสละ ซึ่งเมื่อบวกกับการ
ฝกหัดมองใหเห็นชัดวาอารมณอาลัยเปนเพียงปฏิกูลของจิต ในที่สุดคุณก็จะสลัดไดราวกับคนถม
เสลดลงพื้นโดยปราศจากความหวงแหนแมแตนอยครับ

ถาม – ทราบวาเคยมีผูถวายประทีบแลวอธิษฐานขอใหมีปญญา ชาติตอมาก็ไดมี
ปญญาสมใจ แตก็มีผูถวายมีดโกนแลวขอใหมีปญญา ชาติตอมาก็ไดมีปญญาสมใจเชนกัน
อีก ที่สงสัยคือตกลงถาอยากมีปญญามากควรถวายอะไรกันแน?
ของถวายเปนแคตัวตั้งครับ ถวายอะไรจิตก็จับสิ่งนั้นเปนเครื่องหมายของบุญ ทีนี้ประสงค
ใหบุญบันดาลผลอันใด ผลอันนั้นก็จะปรากฏตามคําอธิษฐาน สวนจะชาหรือเร็ว จะมีคุณสมบัติหรือ
คุณภาพเพียงใดก็ตองวากันเปนกรณีไป
บุญเปนสิ่งที่มีพลังในตัวเอง พอเทียบเคียงไดกับความรอน เราใชความรอนทําอะไรไดหลาย
อยางตามประสงค ไมจํากัดเฉพาะวาจะตองเอามาตมน้ํา เอามาทําใหเสื้อผาแหง หรือเอามาทําให
อาหารสุก คุณเล็งความรอนไปที่วัตถุชิ้นไหน วัตถุชิ้นนั้นก็รอนขึ้นตามตองการ
ถาหากคุณทําบุญเปนขาวของเครื่องใช ตั้งตนดวยความปรารถนาดี อยากใหผูรับไดใช
ประโยชนจากของชิ้นนั้นๆ ผลโดยตรงคือจะทําใหเปนผูมีรสนิยมดี เกิดชาติหนาวิบากกรรม
จะจัดสรรใหเปนผูมีสิทธิ์เกิดในบานคนรวย และในชาตินี้เองถาทําทานดวยเจตนาเดิมนี้เปน
ประจํา ก็อาจปรับฐานะใหดีขึ้นพอสบายสมควรแกอัตภาพได (แตจะไมใหผลใหญเทาตอนลาง
ไพเกิดชาติใหม) นอกจากนี้ยังมีอานิสงสเปนการลดละความละโมบโลภมาก จิตใจเยือกเย็นลง ได
ความสบายทางใจในปจจุบันอีกโสด
แตหากคุณทําบุญเปนขาวของเครื่องใชชิ้นเดียวกันกับขางตน มีความยินดีในการใหเปลา มี
ความยินดีที่มีผูใชของของคุณแลว และแถมดวยการอธิษฐานหวังผลในทางใดทางหนึ่ง ผลของ

๒๖

ทานก็จะแคบลงมา กลาวคือไมไดใหผลแบบเหวี่ยงแหกวางๆ ทวาเล็งตรงจําเพาะเจาะจงตาม
ปรารถนา ซึ่งถาหากอธิษฐานซ้ําๆจนสั่งสมกําลังบุญมากพอ ก็อาจเกิดผลที่สมน้ําสมเนื้อใน
๓ วันหรือ ๓ ปได ไมตองรอชาติหนา
กลับมาพูดถึงเรื่องของการทําบุญหวังความมีปญญา กอนอื่นตองมองวาปญญาเปน
สมบัติติดตัว เปนนามธรรม เปนคุณภาพของจิตอยางหนึ่ง ซึ่งโดยรวมแลวเปนสิ่งที่ไมตองรอ
องคประกอบมากมายเหมือนขาวของเงินทองภายนอกที่เปนรูปธรรม เพราะตามธรรมชาติของจิต
นั้น ขอเพียงหนักไปในทางกุศลสวาง ขจัดมานหมอกความหลงผิด สามารถเห็นอะไรตาม
จริง ก็เริ่มเกิดปญญาไดทันทีแลว
ฉะนั้นจึงไมนาแปลกใจ หากทําบุญอยางสม่ําเสมอแลวอธิษฐานขอใหสติปญญาดีขึ้นกวาที่
เปนอยูในปจจุบัน ก็มักไดผลกันในเวลาไมเนิ่นชาเกินรอเหมือนอยางอธิษฐานขอเงินทอง
คราวนี้มาดูในคําถาม เกี่ยวกับวัตถุบุญอันเปนที่ตั้งของการอธิษฐานขอมีปญญาดี ผมขอ
แจกแจงรายละเอียดดังนี้
๑) การถวายโคมไฟประดับโบสถหรือปกตามทางเดินในวัดใหสวางไสวเห็นทั่ว กําจัดจุด
อันตรายอันเกิดจากสัตวที่แฝงอยูในความมืดนั้น เมื่อทําสําเร็จแลว เกิดความยินดีแลววาโบสถหรือ
ทางเดินวัดสวางไสวดวยทานของคุณ จิตจะจับความสวางเปนที่ตั้งของบุญ ดังนั้นเมื่ออธิษฐานขอให
ไดเปนผูมปี ญญาสวางไสวเชนนั้น ก็ยอมสัมฤทธิ์ผลตามปรารถนา มีปญญาอันสวางแจง
เมื่อถวายทานดวยไฟเปนประจํา ทํามาก ทําดวยความเขาใจ ทําดวยความยินดีวาวัดจะ
สวางเพราะทานของคุณ กระทั่งถึงจุดที่กําลังบุญใหมเหนือระดับบุญเกาทางปญญา ปญญาของคุณ
จะดีขึ้นผิดหูผิดตา เมื่อตองคิดอานแกปญหา จิตจะมีลักษณะของความสวางแจง ผุดความเขาใจ
กระจางขณะตองเผชิญกับสถานการณที่ชวนใหคนอื่นรูสึกมืดมนแปดดาน
การทําบุญในลักษณะนี้ขอแนะนําสําหรับผูรูสึกตัววามีปญญาทึบ คือพอจะตองแกปญหา
อะไรแลวมืดแปดดานไปหมด หรือคลําหาจุดเริ่มตนของทางออกไมคอยเจอ หากทําบุญลักษณะนี้ไป
ตลอดชีวิต เกิดชาติใหมปญญาจะเรืองรอง คือรูแจงไดไมติดขัด ไมมีปญหาอันเปนมุมมืด หรื
อยากจะมีจุดอับที่จิตสองสวางเขาไปไมถึง นอกจากนั้น ผลของปญญาที่เกิดจากบุญประเภทนี้มัก
เปนไปในทางนุมนวล ประนีประนอม ไมชอบใชวิธีแกปญหาแบบหักดามพราดวยเขาอีกดวย
๒) การถวายมีดโกนเพื่อใหพระโกนศีรษะปลงผม คิดเกื้อกูลใหพวกทานโกนหนวดเคราอัน
เปนสภาพรกเรื้อดูไมสบายตา เมื่อเกิดความยินดีวาพระภิกษุสงฆจะไดกําจัดความรุงรังทางกายออก
จนเกลี้ยงเกลาโดยงายดวยมีดโกนอันคมกริบของคุณแลว จิตจะจับความคมกริบของใบมีดเปนที่ตั้ง

๒๗

ของบุญ ดังนั้นเมื่ออธิษฐานขอใหไดเปนผูมีปญญาคมกลาเชนนั้น ก็ยอมสัมฤทธิ์ผลตามปรารถนา มี
ปญญาอันคมกลา
เมื่อถวายทานดวยมีดโกนเปนประจํา ทํามาก ทําดวยความเขาใจ ทําดวยความยินดีวาพระ
ทานจะมีรูปศีรษะเกลี้ยงเกลาตามพระวินัยเพราะทานของคุณ กระทั่งถึงจุดที่กําลังบุญใหมเหนือ
ระดับบุญเกาทางปญญา ปญญาของคุณจะดีขึ้นผิดหูผิดตา พอตองคิดแกปญหา จิตจะมีลักษณะของ
สติสัมปชัญญะคมชัด จับจุดปญหาไดเร็ว เพงเล็งเห็นเปาที่ตองตีใหแตกไดชัดถนัด และสามารถฝา
ฟนปญหาไดหลายชั้นไมติดขัด ขบปญหาไดแตกเปนเปลาะๆแบบฉับพลัน หรืออยางนอยก็ไมเนิ่น
ชาจนสายเกินการณ
การทําบุญในลักษณะนี้ขอแนะนําสําหรับผูรูสึกตัววามีปญญาทื่อ คือรูตัววาเฉื่อย ใชสมอง
กัดปญหาไมไดลึก เห็นปญหาทั้งหลายเปนของยากเย็นแสนเข็ญไปหมด หากทําบุญลักษณะนี้ไป
ตลอดชีวิต เกิดชาติใหมปญญาจะคมเหมือนดาบซามูไร คือฟนปญหาฉับๆขาดเปนทอนๆไมติดขัด
ไมมีกําแพงปญหาใดแข็งเกินคมปญญาของคุณทะลวงผาน อยางไรก็ตาม ผลขางเคียงของปญญาที่
เกิดจากบุญประเภทนี้มักเปนไปในทางแข็งกระดาง เทียบแลวมีแนวโนมวาอัตตาจะแรงกวาปญญา
ประเภทแรก และธรรมดาผูเกิดมาพรอมปญญาคมกลามักบาบิ่น ทะนงวาไอคิวสูง ชอบขมชาวบาน
ดวยความฉลาดพลิกแพลงแหงตน ตรงนี้ก็สามารถทําบุญเพิ่มเติมเพื่อแกเคล็ด โดยขออาสาพระขัด
หองน้ําหองทาในวัด แลวอธิษฐานใหตนเปนผูมีความออนนอมถอมตัว ไมดูถูกดูหมิ่นใครเพราะ
ทะนงในปญญาอันคมกลา นี่ก็จะเปนบุญที่คานกันพอดีไมใหเหลิงได
จิตนั้นมีความวิจิตรพิสดารนัก ทําบุญอะไรแลวอธิษฐานก็จะไดผลตามทิศทางนั้นๆมากบาง
นอยบางเสมอ คุณจะคิดปรุงแตงบุญใหเปนเอกลักษณเฉพาะตัวอยางไรก็ได เชนซื้ออาหารอรอยๆ
ไปใหพอแมหรือผูทรงศีลสัตยกิน เมื่อเห็นถูกปากพวกทาน จนคุณเกิดความปลื้มใจในทานของตนดี
แลว ก็อาจอธิษฐานขอใหมีปญญาขบคิดปญหาไดอยางเอร็ดอรอย อันนี้ผลอาจไดเปนผูเพลินคิด
แกปญหา จําพวกเลนหมากรุกไดนานๆ ยิ่งคิดยิ่งมัน ยิ่งคันสมอง ยิ่งแตกแขนง ใชสมองไดไมรูเบื่อ
เปนตน
ในแงของการทําทานดวยวัตถุเพื่อหวังปญญา คงไมมีอะไรเกินถวายหนังสือธรรมะ สราง
หองสมุดใหวัด แตจิตคุณตองจับอยูที่เนื้อหาในหนังสือจนปลื้มจริงๆ พูดงายๆคือคุณตองอานกอน
ไดประโยชนกอน แลวจึงคิดบริจาค แตละคนจะเขาใจธรรมะไมเหมือนกัน นับถือแนวคําสอนของ
พระหรือครูบาอาจารยตางกัน ขอใหเลือกตามที่คุณมีจิตแชมชื่น และใหแนใจวาหนังสือนั้นนําไปสู
ความเขาใจที่ถูกที่ตรงจริงๆเถิด (หากไมแนใจ ถวายพระไตรปฎกฉบับของทานอาจารยสุชีพ จะ
ประกันความปลอดภัยสูงสุด หนังสือธรรมะนั้น ถาปลื้มผิดๆแลวเอาไปถวายพระ จะชักนําใหคุณติด
อยูในแนวทางผิดๆแบบนั้นลึกเกินกวาจะคะเนถูก)
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ที่กลาวมาทั้งหมดนั้น ความจริงแลว คือการทําบุญซึ่งไมใชเหตุแหงปญญาโดยตรง เมื่อ
ไมใชเหตุโดยตรงยอมไมใหผลสม่ําเสมอ ไมใหผลกวางใหญไพศาลสมบูรณแบบ ทางที่ดีขอใหเผื่อ
ทางเลือกสุดทายตามคําแนะนําของพระพุทธเจาเอาไวดวย
พระพุทธองคทรงตรัสวา บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม จะไดชื่อวาสราง
เหตุแหงการเปนผูมีปญญามาก ก็เมื่อเขาไปหาสมณะหรือพราหมณแลวสอบถามวาอะไรเปนกุศล
อะไรเปนอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไมมีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไมควรเสพ อะไรที่ทําแลวเปนโทษ
หรือเปนไปเพื่อตองทนทุกขจนสิ้นกาลนาน อะไรที่ทําแลวเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล หรือเปนไป
เพื่อความสุขจนสิ้นกาลนาน
เมื่อไถถามหรือใฝรูอยูโดยอาการอยางนี้ ยอมไดชื่อวาเปนผูฉลาดถามในสิ่งที่เปนประโยชน
สูงสุด เมื่อเผชิญกับปญหาใหขบคิด จิตจะมีลักษณะตื่นรูตามจริง ทั้งสวางไสวและคมกริบ เมื่อคนคิด
จะพยายามตัดตรงเขาสูแกนของปญหาไมเนิ่นชา ใชใจชั่งตวงวัดเอาไดวาทางแกไหนมีน้ําหนักผลดี
ผลเสียมากกวากัน นอกจากนั้นยังมีปญญามากอยางสม่ําเสมอ ไมใชผลุบๆโผลๆเอาแนไมได
เหมือนคนทั่วไป
นอกจากนั้น สําหรับผูที่ไมตองการรอผลยาวไกลถึงชาติหนา พระพุทธองคยังตรัสเหตุที่จะ
กอใหเกิดผลเปนปญญาในปจจุบัน คือการพยายามตั้งสติระลึกรูความเปนไปตางๆในรางกายอยู
เสมอๆ นับตั้งแตดูวาลมหายใจกําลังเขาหรือออก กําลังยาวหรือวาสั้น ดูไปๆจนกระทั่งเห็นชัดลวง
เขาไปถึงกิริยาทาทางตางๆ วากําลังนั่งเดินยืนนอนดวยลักษณะอยางไร และในแตละขณะรูสึกเปน
สุขหรือเปนทุกข สงบหรือฟุงซาน ดูเปนตอนๆไปเรื่อยๆโดยไมปลอยใหจิตเสียกําลังสติไปในเรื่อง
ฟุงซานมั่วซั่วทั้งหลาย ในที่สุดก็จะเกิดปญญาชนิดพิเศษ เห็นแจงวากายไมนายึดมั่นถือมั่น
ผูฝกสติดังกลาวนี้ เมื่อเผชิญปญหา จิตจะมีลักษณะของการรูแจงแทงตลอด ประกอบดวย
กําลังสติสัมปชัญญะเกินสามัญมนุษย คือถึงขั้นแกปญหาไดดวยญาณหยั่งรูลึกซึ้ง ผิดแผกแตกตาง
จากธรรมชาติของการคิดนึกธรรมดา คนอื่นใชเวลาเปนชั่วโมง ผูทรงสติสัมปชัญญะตามแนวทาง
พระพุทธเจาอาจใชเวลาเพียงพริบตาเดียวก็ไดคําตอบออกมาแลว
อันที่จริงการฝกฝนใหเกิดปญญานั้น จะอาศัยกลวิธีแบบโลกๆก็ได
ไมใชวาจะตอง
ประกอบการอันเปนบุญกุศลในขอบเขตของพุทธศาสนาอยางเดียว เพียงแตความฉลาดหรือไอคิวที่
เกิดขึ้นโดยปราศจากบุญในพุทธศาสนารองรับนั้น ไมมีอะไรเปนประกันวาสงขึ้นฟาหรือผลักลงเหว
โนมเอียงไปกอกรรมทําชั่วหรือสรางคุณประโยชนใหแกโลก เอาความมีใจบุญเปนฐานหลอเลี้ยง
ความฉลาดนั่นแหละครับ จะไดชื่อวาฉลาดอยางประเสริฐสุดแลว
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ถาม – ผมเปนคนมีกลิ่นตัวเหม็นมาก และคงทํากรรมมาไมใชนอย เพราะเมื่อใชโร
ลออนก็จะแพ พอไมใชก็ยิ่งเปรี้ยวหนักขึ้นไปอีก อันนี้มีสาเหตุจากกรรมขอไหน? และขอ
คําแนะนําในการแกกรรมดวยครับ
เปนมนุษยนั้น ถึงไมทํากรรมรายเปนพิเศษ รางก็เหม็นโดยธรรมชาติอยูแลวครับ ที่พวกเรา
เดินเหินออกไปพบปะสังสรรคกันไดทุกวันนี้โดยไมเหม็นเขียวหนามืดตายก็เพราะไดตัวชวย คือสบู
ยาสีฟน และแชมพูนั่นแหละ
เรื่องทางกาย หรือที่เกี่ยวเนื่องกับกายอยางเปนรูปธรรมนั้น อยาไปเหมาวาเปนเรื่องของ
กรรมเกาจากอดีตชาติเสียทั้งหมดนะครับ พระพุทธเจาทานยังตรัสเลยวาโรคภัยไขเจ็บอาจเกิดขึ้น
จากดินฟาอากาศ การขาดกายบริหาร การหักโหมงานเกินกําลัง แลวถึงคอยมาวากันเรื่องของวิบาก
กรรม กลิ่นตัวก็ทํานองเดียวกัน คุณอาจจะดูแลตัวเองไมดี อาบน้ํานอยไป ใชสบูที่ออกฤทธิ์ทําความ
คือพอสั่งสมสารอะไรที่เ ป น
สะอาดนอย หรือกระทั่งใชโรลออนที่ มีผลข างเคียงในทางลบ
สวนประกอบจนหมักหมมแลวก็เปนเหตุใหเกิดกลิ่นไมพึงประสงคเสียเอง
เรื่องของรูปธรรมก็ทดลองเอาสิ่งที่เปนรูปธรรมมาแกกอน เพราะรูปธรรมยอมมี
อิทธิพลกับรูปธรรมดวยกันไดตรงๆและรวดเร็วทันตา ในขณะที่นามธรรมนั้น กวาจะมี
อิทธิพลกับรูปธรรมไดไมรูตองรอนานแคไหน
เมื่อไมนานมานี้พรรคพวกเพิ่งใหความรูกับผมวาแอลกอฮอลธรรมดาๆก็สามารถนํามาระงับ
กลิ่นตัวได อันนี้ไมใชยาผีบอกนะครับ ไมตองเตรียมขิง ขา ฟก แฟง แตงโมอะไรทั้งนั้น เอาแค
แอลกอฮอล ๗๐% สําหรับฆาเชื้อโรคที่หาซื้อไดถูกๆจากรานขายยาทั่วไปนี่แหละ นํามาใสขวด
สเปรยฉีดตามซอกตางๆทั่วราง จะเปนรักแร ขาหนีบ ตนคอ ฝาเทา หรืออื่นๆที่สงกลิ่นรบกวนคุณ
และคนใกลตัวก็ชวยไดทั้งนั้น เทาที่ฟงจากตัวอยางคนมีปญหาเรื่องกลิ่น ก็ไดผลกันดี และไดผล
ตั้งแตเมื่อใชครั้งแรกเลยเสียดวย อยางนอยที่สุดเสื้อผาไมสะสมแบคทีเรีย เวนแตจะเหงื่อออกมาก
ตากแดดเกือบทั้งวัน อยางนั้นก็คงเอาไมอยูนะครับ
การอาบน้ําบอยๆ ใชสบูที่มีฤทธิ์กําจัดแบคทีเรียแรงขึ้น ก็นาจะมีสวนชวยไดมากเหมือนกัน
หลายคนยังไมเคยทดลองนะครับ ลองหามาใชอาจไดผล
มาวากันเรื่องบุญทํากรรมแตง ลองสังเกตเลนๆนะครับวาวาจาของแตละคนเหมือนจะมี
‘กลิ่น’ เฉพาะตัว คือบางทีคุณยังไมรูหรอกวากลิ่นปากของเขารายกาจขนาดไหน รูแตวานึกถึงการ
พูดการจาของเขาทีไร จะรูสึกยี้ๆแยๆ ราวกับมีคลื่นความเหม็นลอยออกมาจากปากเขากระทบใจ
คุณก็ไมปาน
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อันนี้พระพุทธเจาทานเคยตรัสจําแนกไวกวางๆเหมือนกันครับ วาบางคนพูดไดเหม็น
เหมือนอุจจาระ บางคนพูดไดหอมเหมือนดอกไม และบางคนพูดไดหวานปานน้ําผึ้ง
สําหรับคนพูดไดเหม็นเหมือนอุจจาระคือพวกที่ชอบอวดอาง ไมรูก็บอกวารู หรือใครถามเอา
ความจริงแลว ทั้งรูก็แกลงบอกวาไมรู สรุปงายๆคือแมทราบแกใจวาความจริงเปนเชนใด ก็บิดเบือน
ใหเปนอื่นเสีย อาจจะเพราะเห็นแกอามิสสินจาง หรือเอาประโยชนเขาตัว เขาพวกพอง
สําหรับคนพูดไดหอมเหมือนดอกไมคือพวกที่เปนตรงขามกับขางตน ไมมายาแกลงอวด ไม
รูก็บอกวาไมรู หรือถูกถามเอาความจริงใดๆ ถารูก็บอกวารู สรูปงายๆคือเมื่อทราบวาความจริงเปน
เชนใดก็พูดไปตามนั้นโดยไมบิดเบือน
สําหรับคนพูดไดหวานปานน้ําผึ้งคือพวกที่เวนขาดจากคําหยาบ พูดแตวาจาที่ไมมีโทษ
ไพเราะเพราะหู เปนที่รัก เปนที่จับใจ เปนที่พอใจ
ขางตนเปนกรรมทางวาจาอันสงผลใหเกิด ‘กลิ่นทางความรูสึก’ ซึ่งเมื่อทําความเขาใจและ
ไตรตรองจากความจริงที่พบๆกัน ก็คงเห็นวาเปนจริงตามที่พระพุทธเจาตรัส กรรมทางวาจายอม
ใหผลใกลที่เกี่ยวกับกลิ่นปากมากที่สุด ขอใหแยกเปนความรูในขั้นหนึ่งกอนนะครับ วาจาเปน
อยางไร กลิ่นปากก็เปนอยางนั้น บางทีเห็นผลกันไวในชาตินี้เสียดวย ผมเคยรูจักอยูคนหนึ่ง ทีแรก
ไมเห็นมีกลิ่นปาก แตอยูๆไปไฉนสงกลิ่นอยางรุนแรง อธิบายตามหมอฟนก็อาจไดเหตุผลอยางหนึ่ง
แตถาประกอบคําอธิบายงายๆวาเขาพูดจาเหม็นๆ เห็นแกตัว ใหรายคนอื่นเพื่อเอาเขาตัวบอยๆ
ปากก็เลยเหม็นตามวาจา อยางนี้รูสึกวาจะชัดเจนครบถวนขึ้น
ในพระไตรปฎกเคยมีการไถถามกันวาพวกที่มีกลิ่นเหม็นรายกาจผิดปกตินั้น เปนเพราะไป
ทํากรรมเชนใดมา ผูรูทานก็ตอบวา กรรมอันพัวพันกับความโลภ โกรธ หลง นั่นแหละตนเหตุ ไมวา
จะเปนการพูดเท็จ การคดโกง การประทุษรายมิตร การเปนคนตระหนี่ ความเยอหยิ่ง ความริษยา
ความมักได ความลังเล การเบียดเบียน ความเมา เหลานี้เปนเหตุแหงความเปนผูมีกลิ่นรายทั้งสิ้น
พูดใหงายคือถามีคุณสมบัติครบถวน ก็จะไดกลิ่นรายครบสรรพคุณ ใครอยูใกลเปนทนไมไดนั่น
แหละ
เสริมอีกนิดหนึ่ง กลิ่นอันนารังเกียจของบางคนนั้นมาในรูปแบบที่ประหลาด คือแคเห็นคุณก็
รูสึกตุๆชอบกลได เรียกวาเห็นแลวนึกรังเกียจ ไดกลิ่นแลวเอียนๆอยางบอกไมถูก อันนี้อาจเกิดจาก
ผลกรรมของความเปนผูมีเบื้องหนาธรรมะธัมโม แตเบื้องหลังมีใจคิดคดทุจริต สอนคนอื่นเปนคุง
เปนแคว แตเบื้องหลังตนเองกลับไมเคยทําอยางที่เคยสอนใครๆ เปนตน ทั้งนี้ก็เพราะธรรมะเปน
ของสะอาด พอมีอะไรแปดเปอนก็เลยสงกลิ่นฟองชัด
การกลาวคําอันปราศจากสติ เพอเจอ หลักลอย มักใสไคลผูอื่นโดยปราศจากมูลความจริง
พูดโนมนาวผูอื่นใหเลื่อมใสในทางมิจฉาทิฏฐิ เชนกรรมไมมี วิบากไมมี นรกสวรรคไมมี เพียงเพราะ
เหตุคือเขาอยากจะปกใจเชื่อเชนนั้น ตนเองก็ไมมีหลักฐานอันแข็งแรงใดๆไวอางอิง แตกลับ
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พยายามพูดใหผูอื่นคลอยตาม ดูถูกดูหมิ่นพวกที่เชื่อ อันนี้เทาที่พบก็มักเกิดกลิ่นนารังเกียจทันตาไม
ตองขามชาติไดเหมือนกัน
และเทาที่สัมผัส พวกชอบวารายสอเสียดตามอารมณโกรธบอยๆนั้น เวลาเหงื่อออกและเริ่ม
สงกลิ่นตัว ก็จะเหม็นฉุนเฉียวเหมือนมีดแหลมเสียดแทงจมูก ลองสังเกตแลวกันวาเปนจริงไหม
เชนที่ปรากฏใน
กลิ่นก็เหมือนกับวิบากอื่นๆที่มีกรรมอันเปนตนเหตุไดหลากหลาย
พระไตรปฎกนั้นก็มีตัวอยางของคนลักของหอม ดอกไม และเครื่องลูบไลไปทิ้งลงสวม เทานี้ก็เปน
เหตุใหมีกลิ่นเหม็นกายได พูดใหงายแบบรวมๆคือถาศีล ๕ ไมดี ก็มีโอกาสเกิดใหมเปนคนเหม็นๆ
ไปทั้งชาติ ตองพึ่งพาเครื่องชวยดับกลิ่นมากกวาคนอื่นเขา
ขอใหสังเกตวาคนเกิดมารูปงามมากๆมักมีกลิ่นหอม คือรูปงามกับกลิ่นหอมมาดวยกันก็
เพราะศีลสัตยนี่เองครับ
กลาวมาทั้งหมดคงสรุปวาถาอยากแกเรื่องกลิ่นดวยวิธีทางนามธรรม ก็ตองอาศัยทานและ
ศีลนี่แหละ เชนลองถวายธูปหอมพรอมเครื่องสังฆทานดูครับ หรือจะเจาะจงไปถวายในศาลาที่พระ
ทานประกอบกิจของสงฆโดยตรงก็ได เพราะธูปนั้น เมื่อจุดแลวจะไดกลิ่นหอมฟุงทั่ว เปนที่สบาย
และเหนี่ยวนํากุศลจิตใหเกิดขึ้นงายในที่ชุมนุมของงานบุญทั้งหลาย เรียกวาเราทําเหตุอันไดผลชื่น
ใจกับคนไมเลือกหนา ทั้งพระเณร ชี และอุบาสกอุบาสิกาฆราวาส ก็ยอมไดผลใหญและรวดเร็วตอบ
แทน
การทําบุญเพื่อใหไดผลตามปรารถนานั้น กอนอื่นคุณตองมีความเขาใจวาของที่ถวายพระ
หรือของที่ใหแกคนและสัตวทั้งหลายนั้น มีดีอยางไร ใหผลอยางไร ในที่นี้ใจคุณตองจับกลิ่นหอม
และยินดีในกลิ่นที่นาชื่นใจนั้นดวยนะครับ ไมใชวาซื้อๆธูปรวมกับของสังฆทานอื่นแลวจะไดอานิสงส
นี้ ขอใหทําความเขาใจกับความรูนี้ดีๆ หากคุณไมเคยไดกลิ่นธูปหอม หรือเคยไดกลิ่นแตไม
ยินดีชื่นใจ หรือยินดีชื่นใจแตไมหวังใหเกิดความชื่นใจแบบเดียวกันในผูรับ ก็จะไมมีพลังบุญ
เกี่ยวกับกลิ่นใหนํามาอธิษฐานขออานิสงสได
ที่เปนเชนนี้ก็เพราะถาคุณซื้อธูปหอมอยางไมเขาใจประโยชนของธูปหอม จิตคุณจะจับธูป
โดยความเปนวัตถุที่ตาเห็นวานั่นคือหนึ่งในเครื่องสังฆทาน พูดงายๆวาใชตาในการจุดชนวนใหเกิด
กุศลจิตคิดเปนทานเทานั้น เมื่อคุณไมไดใชประสาทจมูกหรือความทรงจําเกี่ยวกับกลิ่นเปนตัว
ตั้ง บุญก็จะเกิดขึ้นเหมือนกัน แตไมเปนไปในทางที่จะใหอานิสงสเกี่ยวกับกลิ่น
สําคัญตองถวายบอยๆดวยนะครับ ไมใชทีเดียวแลวจะเกิดผล คิดงายๆก็ไดวาถาถวายหนึ่ง
ครั้งยังไมติด ยังไมชิน กลิ่นบุญยังไมขึ้นใจ ก็ยังเอามาเปนหลักตั้งในการอธิษฐานไมได แตถาหาก
ถวายธูปหอมใหศาลาวัดเปนประจํา แถมคุณไดไปรวมสวดมนตทําวัตรเชาหรือทําวัตรเย็นกับพระ
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และฆราวาสดวย พอไดกลิ่นธูปหอมของคุณเองจนเกิดความปลื้มใจในทาน ก็จะมีโอกาสใหผล
คอนขางทันตา (ทําทานกับสมณะนั้นใหผลเร็ว นี่เปนกฎธรรมดา ไมใชใครวางกฎลําเอียงไวดวย
อคติใดๆหรอก)
เมื่อทําบุญเกี่ยวกับกลิ่น (ไมจํากัดวาจะตองเปนธูปหอม และไมจํากัดวาจะตองทําเฉพาะที่
วัด) ดวยจิตคิดอนุเคราะห หวังโนมนาวจิตคนรับกลิ่นใหตั้งมั่นเปนกุศล โดยธรรมชาติจิตจะเกิด
ความเบิกบาน ปลื้มปติ ที่ตรงนั้นแหละครับใหนอมอธิษฐานขอใหกลิ่นกายคุณดีขึ้น คือถาจะเหม็นก็
ใหเหม็นตามธรรมชาติเหมือนมนุษยมนาเขาหนอย อยาไดเหม็นฉุนเฉียวผิดปกติเปนที่รังเกียจเลย
หากกรรมเกาของคุณไมหนักหนาสาหัสนัก ทําบุญเกี่ยวกับกลิ่นติดกันทุกวันใหไดสักเดือนเดียวคง
จะเห็นผลที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน
และในที่สุดเมื่อตั้งจิตคิดรักษาศีล ๕ โดยยนยอคือไมเบียดเบียนผูอื่นดวยอาการแหงขโมย
หรือเพชฌฆาต กับทั้งไมเบียดเบียนตนดวยเครื่องมึนเมาใดๆ หากรักษาศีลไดสะอาดจริงตามตั้งใจ
สัก ๓ เดือน ก็อาจไดพลังบุญจากศีลมาเปนตัวตั้งใหอธิษฐานเกี่ยวกับกลิ่นกายไดเหมือนกันครับ

ถาม – เหตุใดบางคนจึงดูนาสงสาร นาใหความชวยเหลือ แตบางคนถึงแมตกทุกข
ไดยาก เห็นแลวก็อยากสมน้ําหนา สงสัยจริงๆวาผมอุปาทานไปเองหรือวามันเปนกรรมติด
ตัวแตละคนกันแนครับ?
สวนที่เปนอุปาทานก็มีครับ ศัพทเฉพาะเขาเรียก ‘อคติ’ อคติจะทําใหใจเราตัดสินทันทีวาคน
นี้เกกทานาหมั่นไส หรือบางทีกลาๆยอมรับหนอยก็บอกตัวเองตรงไปตรงมาวาไมถูกชะตากับยาย
คนนี้หรือนายคนนั้น โดยไมจําเปนตองหาเหตุผลมาอธิบายใหเสียเวลา เอาเปนวาไมชอบขี้หนาแลว
กัน เมื่อไมชอบกันเสียแลว ตั้งแงหมั่นไสกันเสียแลว อยาวาแตเขาตกทุกขไดยากแลวอยาก
สมน้ําหนาเลย ถึงเห็นเขาอยูสบายๆก็จะแชงใหเขาตกระกําลําบากไดครับ
คุณจะไมคอยเห็นคนธรรมดาทั่วไปมีความ ‘นาสงสารเปนพิเศษ’ เพราะแตละคนสงสาร
ตัวเองกันเปนหลักอยูแลว กรรมที่อยากจะใหคนอื่นมาสงสารตนนั้น มีผลทันทีเปนการสง
คลื่นรบกวนออกไป ทําใหใครๆอึดอัด และมองคุณเปนกอนภาระอะไรกอนหนึ่ง
สังเกตเถิด ยิ่งคนเราสงสารตัวเองเทาไหร โทสะก็จะยิ่งแรงมากขึ้นเทานั้น ตีโพยตีพายฟูม
ฟายมากขึ้นเทานั้น โลกเราเต็มไปดวยคนชอบโอดครวญ พร่ําบนเรื่องของตัวเองใหคนอื่นรับรูและ
หันมาใสใจ เห็นใจ หรือกระทั่งรอนใจไปกับเรื่องของตน ถามตัวเองวาคุณอยากอยูใกลคนที่มีคลื่น
โทสะลอมรอบใหพลอยเรารอนตามเขาไปดวยไหม?
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สําหรับคนนาสงสารนั้นจะแตกตางออกไป คือเงียบๆหงิมๆ ไมชอบเรียกรอง ไมชอบให
ตัวเองเปนภาระของคนอื่น ไมอยากรบกวนใหใครตองมานั่งฟงปญหาของตน แตยังไมแข็งแรงพอ
สุขภาพจิตยังไมดีเลิศขนาดชนะความเศราเหงาของตัวเองได
กรรมโดยตรงที่ทําใหใครตอใครรูสึกเมตตา สงสาร อยากชวยเหลือนั้น ก็คือการเคยมีเจตนา
ชุบเลี้ยงผูอื่นหรือสัตวในบานใหอยูดีมีสุข มีความอบอุน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเคยชวยเหลือเจือ
จานคนและสัตวที่ตกทุกขไดยากดวยความเห็นอกเห็นใจอยางแทจริงเปนประจํา อยางนี้ถา
จับพลัดจับผลูตกระกําลําบากขึ้นมา
ก็จะมีคนอยากอุปถัมภหรือชวยสงเสริมใหรอดพนจาก
สถานภาพย่ําแยทันที ไมตองขามภพขามชาติ เอาแคชาติปจจุบันก็เห็นผลไดแลว เพราะกระแสการ
ชวยเหลือคนและสัตวมากๆยอมเปนภาวะติดตัว
และดลใจใหใครๆแทบอยากยื่นมือเขามา
รับผิดชอบภาระแทนทันที
ถาไมมีบุญติดตัว แลงน้ําใจ ไมเคยชวยเหลือใครไวกอน หรือกระทั่งเคยฉอฉลเอารัดเอา
เปรียบใครๆมามาก บันดาลโทสะแลวดาทอไดไมยั้ง อยางนี้ตอใหเสแสรงแกลงทําทานาสงสารก็จะ
ไมมีใครเขาสงสาร ตรงขามจะรําคาญ หรือรูสึกเหมือนอยากซ้ําเติมเขาใหอีก
มีอยูนะครับ ที่บุญเกาจากอดีตชาตินั้นดีมาก ชวยคนและสัตวไวมากจนนาเอ็นดู ใครเห็น
ใครก็รัก อยากชวยเหลือ อยากหยิบยื่นอะไรตออะไรให แตชาตินี้คิดผิด อาจเพราะไดตัวอยางไมดี
หรือคบเพื่อนเลว เห็นไปวาคนทั้งโลกโงกวาตน หลงใหลตนแบบไมมีเหตุผล เพราะฉะนั้นแปลวาทั้ง
โลกมีหนาที่ตองเอาอะไรๆมาใหตน ตนเองไมตองใหอะไรใคร เสร็จแลวอาจพัฒนาขึ้นเปนการเห็น
วาถาใครไมใหก็ตองทวง หรือพยายามหาทางหลอกลอฉอฉลเอามาเปนของตนใหได เรียกวาเปน
โรคหลงบารมีเกา ใครไมมาสวามิภักดิ์เปนตองเห็นดีกัน อะไรทํานองนั้น
พอลอลวงเขามากๆ บาปก็พอกเพิ่มขึ้นทุกทีเปนเงาตามตัว จนถึงวันหนึ่งถึงเสแสรงแกลง
นาสงสารอยางไรก็ไมมีใครเขาอยากชวยอีกตอไป ตรงนั้นแหละจะนาสงสารขนานแท เพราะวิบาก
รายจะเริ่มใหผลดุจมีกองทัพมาปลน แถมหันไปทางไหนก็ไมมีใครอยากยื่นมือมาใหจับอีก

ถาม - ดิฉันเปนหมอคะ หลายคนบอกวาเปนอาชีพที่ไดทําบุญตลอดเวลา แต
บางครั้งรูสึกวาเราทําไปโดยหนาที่ดวยความเคยชินเสียมากกวา แถมบางทีถาตองทํางาน
หนักหรืออยูเวร หรือตองถูกปลุกขึ้นกลางดึกใหมาดูคนไข ก็จะหงุดหงิดอารมณเสียเปน
อยางมาก ขนาดที่ไปพาลเอากับคนไขดวยการบนวา หรือแสดงกิริยาไมสุถาพ แตก็ยังทํา
หนาที่ตนเองตามปกตินะคะ คําถามคือการที่เราชวยเหลือคนตามหนาที่ แตใจไมไดคิดชวย
เหมือนอยางกายจริงๆ อยางนี้เปนบุญ หรือบาปกันแน?

๓๔

ตองแยกออกเปนอยางนี้ครับ
๑) หมอตั้งตนอาชีพดวยเจตนาใด บางคนอยากมีหนามีตาเปนที่นับถือในสังคม บางคน
อยากไดเงิน แตบางคนก็อยากชวยคนอื่นใหพนทุกขพนไข
ดวยเจตนาเริ่มตนดังกลาว พอเปนหมอจริงๆ โดยภาพรวมก็มักเปนหมอดวยอาการแหง
เจตนานั้นๆ อยางนอยก็ชวงระยะเริ่มตน กอนจะแปรเปนอื่นในเวลาตอมา คือเจตนานั้นแปรปรวน
กันได แตภาพรวมของเจตนาจะมีอยูระยะหนึ่ง ตรงนั้นเปนเครื่องตัดสินสําคัญ แมมีอาการหงุดหงิด
บางเปนบางครั้ง โดยพื้นฐานก็ยังยืนอยูกับเจตนาเดิมอยูดี
๒) โทสะที่เกิดขึ้นนั้นเปนของประจําหรือเปลา ถาเกิดขึ้นประจําจนทวมทับความรูสึกแบบ
หมอ อาชีพหมอก็จะกลายเปนเครื่องเพาะโทสะ ไมใชเครื่องกอกระแสเมตตาดังควรครับ
เมื่อใดเกิดโทสะ ตอนนั้นคิดก็เปนอกุศล พูดก็เปนอกุศล ลงมือรักษาคนไขก็อาจจะเปน
อกุศล เชนแทนที่จะรักษาเขาสุดความสามารถก็อาจแกลงๆเลี้ยงไขเสียเลย อยากเรื่องมากดีนัก
แตเทาที่คุณหมอบรรยาย ก็สรุปไดวายังทําตามหนาที่เปนปกติ เพราะฉะนั้นแปลวาเมื่อ
รักษาขณะโกรธนั้นเปนครึ่งบุญครึ่งบาปครับ วจีเปนทุจริต แตกายเปนสุจริต สวนมโนนั้นหารสอง
ครึ่งทุจริต (ที่คิดพูดไมดี) ครึ่งสุจริต (ที่คิดรักษาตามปกติ) เหมือนมีสองตัวในคนเดียว ถาทําไป
นานๆอาจกอใหเกิดภาวะสองบุคลิกได
ผูหญิงที่มีสติปญญาเกินเฉลี่ย แถมมีสถานภาพทางสังคมเปนหมอ เทาที่เคยเห็นมาจะแรง
จัดตอนโกรธกันทั้งนั้น เพราะมีความถือตัวสูงมาก แตเวลาเยือกเย็นก็จะมีภาพแมพระตัวจริงเสียง
จริงไดเหมือนกัน เพราะกระแสการชวยบําบัดทุกขใหผูอื่นเปนประจํานั้น ปรากฏเปนของแทแบบไม
อาจหลอกกันได
การปรับจิตปรับใจใหเปนบุญถายเดียวนั้น จะวายากก็ยาก จะวางายก็งาย ที่ยากเพราะติด
โทสะ แตที่งายเพราะหมอมีคุณสมบัติที่ไดเปรียบอาชีพอื่นอยูอยางหนึ่ง นั่นคือเวลาสนใจพุทธ
ศาสนาจะมุงเนนไปที่แกน และเห็นแกนไดงาย เนื่องจากตองคลุกคลีกับความเจ็บความตายอันเปน
ทุกขประจําโลก แถมตัวเองก็ตองมีจิตใจที่เครียดหรือพลอยหมนกับคนอื่นๆบอยๆ จึงเห็นสัจจะ
เกี่ยวกับทุกขอยูเปนปกติ
โดยการนี้ หากนอมจิตใหเกิดศรัทธา และตั้งศรัทธาไวในธรรมะ พิจารณาเขามาทําความ
รูจักทุกขและโทษแหงโทสะ ก็ยอมเกิดปญญาเห็นวาควรทวนกระแส ไมไหลไปตามตนเหตุแหง
อารมณโกรธ และพัฒนาขึ้นเปนสติเทาทันความโกรธ ไมหลงเอาตัวเขาไปโดนความโกรธแผดเผา
เมื่อความโกรธรบกวนคุณไมได หรือยั่วยุใหคุณคิดพูดรายๆกับคนไขไมได ตรงนั้นแหละครับความ
เปนหมอของคุณจะสมบูรณพรอมทั้งกาย วาจา และใจ

๓๕

ถาม – การคุมกําเนิดเปนบาปในทางใดทางหนึ่งหรือไมคะ?
บาปที่เกี่ยวกับชีวิตนั้นเขาขายปาณาติบาต สําหรับปาณาติบาตนั้นประกอบดวยองคคือ
๑) มีความคิดที่จะฆา (ตั้งเจตนาวาจะสังหารแนๆ)
๒) สัตวนั้นมีชีวิต (หมายความวาถึงแมเห็นเงาวูบวาบแลวนึกวาเปนสัตวก็ไมนับ ถึงแมจะมี
เจตนาฆา ปาณาติบาตก็ไมสําเร็จครบองค)
๓) มีความพยายามลงมือฆา (หมายความวาถึงแมมีเจตนาอยูในใจวาจะเอาจริง แตยังไมมี
การลงมือจริง อาจเปลี่ยนใจไดเสียกอน ปาณาติบาตก็ไมสําเร็จครบองค)
๔) สัตวนั้นตายลง (หมายความวาองคขอกอนๆครบแลว แตสัตวไมตาย ปาณาติบาตก็ไม
สําเร็จครบองคอยูดี)
ขอใหพิจารณาวาแมชีวิตก็ยังไมเกิด เจตนาฆาก็ยังไมมี แถมสัตวไหนๆก็ยังไมไดตายลงไป
เพราะฉะนั้นบาปขอปาณาติบาตก็ยังไมเกิดขึ้นหรอกครับ
สําหรับแนวคิดที่วาการปดกั้นไมใหวิญญาณไดมีที่เกิดนั้น ผมถือวาเปนแนวความเชื่อ ซึ่งจะ
ยึดถืออยางไรก็อาจถูกไดตามจริตศรัทธาแบบนั้นๆ เชนมองวาเราไมเกื้อกูล ไมใหที่เกิดอันประเสริฐ
ไมใหโอกาสแกผูอื่นมาถือกําเนิดในมนุษยภูมิเพื่อบําเพ็ญคุณงามความดีหรือบารมีไปนิพพาน อัน
นั้นก็นับวาชอบ ไมใชเรื่องตองวากัน
แตถาไมพรอมจะมี หรือไมปรารถนาจะมี จะดวยเหตุผลกลใดก็ตาม ก็จะเปนความเชื่ออีก
แนวหนึ่งที่ยังไมไดรบกวนใครหรอกครับ หากคุณเปนคนดีของสังคม ก็สามารถมีเมตตากรุณากับคน
ที่เกิดมาแลวโดยไมตองอาศัยทองคุณไดเหมือนกัน ใชวาจะตองทําตัวเปนพื้นที่เกิดของคนอื่น แลว
จึงจะไดชื่อวาเปนผูมีเมตตาอยางสมบูรณหรอกครับ

ถาม – ตองอยูรวมบานกับผูหญิงที่ผมไมควรไปมีใจให เกิดความกําหนัดยินดีใน
รูปรางหนาตาของเธอเกือบทุกครั้งที่เห็น รูสึกผิดบาปและทรมานใจมากครับ พยายามหัก
หามใจไมใหคิดแตกายมันก็เหมือนจะบังคับใหคิดอยูร่ําไป แถมบางทีเหมือนจะเขาขาง
ตัวเองวาเขามีทามีทางบางอยางใหผมเสียดวย ใจเลยวูบๆวาบๆบอยๆ อยางนี้ถือวาศีลขอ
๓ ของผมดางพรอยดวยมโนกรรมหรือเปลา? แตผมไมเคยคิดลวงเกินเธอจริงๆจังๆเลยนะ
ครับ กลัวเพียงวาถาวันหนึ่งผมทนไมไดขึ้นมา จะมีขออางวาสถานการณบังคับมาชวยแบง
เบาบาปกรรมบางไหมในเมื่อใจไมไดอยากไวกอน กับทั้งถือไดวาพยายามหักหามตนเอง
แลว?

๓๖

นองเมีย นองสะใภ พี่เมีย พี่สะใภที่อยูรวมบานนั้น เปนคนนอกครอบครัว เปนหญิงแปลก
หนานอกบานมากอน เมื่อมาอยูในบาน มาอยูใกลชิดกัน มาเห็นรูปรางหนาตากันบอยๆ ก็ทําใหเกิด
อารมณทางเพศไดเปนธรรมดาครับ ไมใชเรื่องผิดบาปอะไร โดยเฉพาะเสื้อผาเครื่องแตงกายสตรียุค
เรานั้น แทบไมเหลืออะไรใหใชจินตนาการแลว พื้นที่ของเนื้อหนังสวนใหญเกือบเปดออกหมด ถาอยู
นอกบานก็อาจจะยั่วตาใหมองนาน แตถาอยูในบานนี่คงมากกวาการ ‘ยั่วตา’ ไปอีกหลายขุม
ขอใหพิจารณา วาเปนธรรมชาติที่ผูชายจะเกิดอารมณเพศเมื่อเห็นเนื้อหนังมังสาของผูหญิง
ตรงนั้ น ยั ง ไม ใ ช บ าปผิ ด ข อ ที่ ว า ด ว ย
พู ด ง า ยๆว า ถ า เกิ ด อารมณ เ พศจากการมอง
กาเมสุมิจฉาจาร
ทําความสําคัญไวในใจอยางนี้นะครับ คุณจะบาปเมื่อเริ่มคิดเอาจริง นับแตจงใจแตะ
เนื้อตองตัวหญิงที่มีเจาของดวยความกําหนัดยินดี มีความเปนไปในทางกามารมณ
พูดงายๆวาถาคุณนอนอยูบนเตียงหรือยืนในหองน้ํา นึกถึงเธอไปตางๆนานาเพื่อใหถึง
เปาหมายเปนสวนตัวตามลําพัง อยางนั้นยังไมเขาขายกาเมสุมิจฉาจาร แตทันทีที่คุณวางแผนวา
คืนนี้เดี๋ยวเธออยูคนเดียวแลวจะยองไปจัดการ อยางนี้ตอใหคุณนั่งทํางานในออฟฟศหาง
จากตัวจริงของเธอเปนรอยกิโลเมตร ก็ไดชื่อวาคุณเริ่มมีมโนกรรมอันเปนไปในทาง
กาเมสุมิจฉาจารแลว
การที่คุณยืนยันวาไมเคยคิดลวงเกินเธอจริงๆจังๆ ก็ตองวา ‘ยังไมเขาขายผิดศีล’ ครับ แต
อยาเพิ่งชะลาหรือสบายใจ คิดวาคงไมเปนไร เพราะกอนเริ่มวางแผนลงมือจริง ใครๆก็ตองเริ่มตน
จากการคิดเลนเรื่อยเปอยนี่เอง อบายจะทอดสะพานใหคุณยาวขึ้นเรื่อยๆจนถึงฝงจนได เพียงเพราะ
เผลอปลอยใจใหคิดเลนไปคิดเลนมานี่แหละ วันดีคืนดีสบโอกาสเหมาะเมื่อไหร ในที่สุดก็หนามืด
กะทันหัน แลวก็มองหนากันไมติด บานเริ่มกลายเปนนรกอันเกิดจากเรื่องบาดใจขึ้นมาทันที
เพราะฉะนั้นการไมคิดเลย หักหามแมเพียงในระดับของจินตภาพ ก็นับวาลดอัตราเสี่ยงลง
ไดมากครับ ผูรอดพนจากทางอบาย คือผูที่ตั้งใจไวแนวแนวาจะไมหันหนาเขาหาประตูแหง
อบาย นี่เปนเหตุผลวาทําไมคนเราตองตั้งใจรักษาศีล คิดตั้งเจตนาไวลวงหนาวาจะเลือกแตสีขาว สี
ดําไมเอา เพราะเมื่อถึงเวลาจะมีแรงหามที่อยูเหนืออํานาจฝายต่ํา ผิดกับคนไมตั้งใจไวลวงหนา
เสียกอน พอฉุกเฉินขึ้นมาก็มักไหลลงสูการประพฤติอันเปนความฉิบหายทั้งปจจุบันและอนาคต
พอเกิดมาปุบ พวกเราก็เหมือนตกอยูในเกมตองหาม จะปฏิเสธขอไมเลนก็ไมได เราตองเจอ
สถานการณควรหักหามใจหลายตอหลายครั้ง เหตุผลที่จะหักหามของแตละคนนั่นแหละ เปนตัว
ตัดสินวาใครสามารถหักหามไดสําเร็จหรือลมเหลว

๓๗

เหตุผลที่ผมคิดวาดีที่สุดซึ่งทุกคนควรมีใหกับตัวเอง คือถาเรายอมตามแรงดึงดูดของ
กาม จิตวิญญาณเราจะตกต่ําลงเรื่อยๆ เพราะกามเปนสิ่งมีแรงดึงดูดใหเราลงต่ํา ทํานอง
เดียวกับแรงดึงดูดโลก ที่ถาเราไมมีพื้นยืนมั่นคงพอ ก็คงตกรวงลงไปเรื่อยๆ
สําหรับ ‘พื้นยืน’ ที่ดี ที่จะทําใหเราไมตกต่ําตามแรงดึงดูดของกาม ก็ไดแกศรัทธาใน
กรรมวิบาก ความตั้งใจรักษาศีล นั่นคือทําไวในใจวากระทําเหตุดียอมไดรับผลดี กระทําเหตุเลวยอม
ไดรับผลเลว ถาฉลาดและรักตัวเองก็ควรมุงมั่นแตกระทําเหตุดี โดยเริ่มจากเจตนางดเวนการ
ประพฤติผิดทางกามอยางเด็ดขาด ไมวาจะตกอยูในสถานการณยั่วยวนหรือควรสมยอม
ขนาดไหน
เมื่อคุณสามารถรักษาความตั้งใจอันดีไวได ก็เทากับคุณรักษาจิตสํานึกระดับมนุษยไว
หมายความวาจิตคุณจะฉลาดเรื่องทําคุณทําโทษใหตนเอง โดยเริ่มจากการมีเหตุผลขั้นพื้นฐานแบบ
มนุษย ที่จะไมทําเรื่องบาดใจโดยชิงลูกเขาเมียใครมาเสพสุข มโนธรรมของคุณจะแข็งแกรงขึ้น
เรื่อยๆ และกระซิบบอกคุณไดชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ วานั่นควร นี่ไมควร กระทั่งระดับจิตของคุณถูกยก
สูงขึ้นคูควรกับภูมิที่เหนือมนุษย นั่นแหละครับการตกรางวัลของธรรมชาติ หลังจากกายนี้แตก
ทําลายลง คุณจะไดเสพกามอันเปนทิพยที่ละเอียดสุขุมกวากามอันหยาบในโลกนี้ และไมตองระเห็จ
ไปเสพผัสสะอันทรมานในนรก
นอกจากการใชขันติแลว ก็ควรหมั่นพิจารณาเรื่องกรรมวิบากใหมากๆ และครอบคลุมให
ทั่วถึง เพราะการรักษาศีลครบทุกขอดวยความเขาใจเหตุผลที่มาที่ไป เห็นประโยชนเห็นโทษแจมชัด
นั้น จะเหมือนเสริมแรงพยุงซึ่งกันและกัน หากเอาแตหักหามหรือพิจารณาโทษทางกามารมณขอ
เดียว บางทีอาจไมเพียงพอ คุณจะเหมือนโดนราคะสรางอีกภาคหนึ่งขึ้นมาขางใน คอยตะโกนดาทอ
ทํานองวาหนาโงอยูทําไม เดี๋ยวนี้ใครๆเขาทํากันเปนปกติ แลวจะบังคับใหคุณเมินๆ ไมยอมรับรูวา
เพราะคนทํากันเปนปกตินั่นแหละ ถึงไดฆากันตายดวยเรื่องชูสาวมากเกินปกติขึ้นทุกที มีทุกวันนะ
ครับ แตหนังสือพิมพเขาเอามาลงทั้งหมดไมไหว จะเอามาทีตองคดีโหดๆ หรือเปนบุคคลที่มีแรง
ดึงดูดสังคมใหสนใจไดมากหนอย
ขอใหพิจารณาวามนุษยนั้น เมื่อประพฤติอะไรซ้ําๆ ก็จะเกิดความเคยชินเปนธรรมดา และ
สําหรับกรณีของคุณ ถาประพฤติในระดับความคิดซ้ําๆวา ‘ไมเอาๆๆๆ’ ในที่สุดคุณจะไมตองกัดฟน
ทนฝนอีกตอไป เพราะพอชินมากเขา ใจคุณจะชิงเมินเสียกอนที่ไฟราคะจะกอตัวโชติชวงชัชวาล
ขึ้นมาครับ
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ถาม – บางทีรูสึกเหมือนทั้งโลกเปนความฝนของเราคนเดียว คืออยูๆนึกๆเหมือน
สงสัยขึ้นมานะครับวามีเราอยูคนเดียว นอกนั้นสิ่งที่เห็น สิ่งที่ไดยิน ลวนแลวแตไมมีตัวตน
เปนของหลอกไปอยางนั้นเอง อยางนี้ถือวาโดนวิบากกรรมเลนงานหรือไมครับ? และถา
หากจะเปนสาเหตุใหตองเกิดความผิดปกติทางจิตในระยะยาว ก็อยากขอคําแนะนําแกไข
ดวย
สิ่งที่เกิดขึ้นทางใจ ถาคุณยึดติดและคิดตอดวยความยินดี จะรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม จัดเปน
มโนกรรมอยางหนึ่งครับ
ตรงนั้นอาจจะยังไมใช
ถาเกิดความคิดแวบแรกวา ‘นี่เราฝนไปคนเดียวหรือเปลา?’
มโนกรรมเต็มขั้น คือคุณอาจจะดูหนังหรืออานนิยายที่จุดชนวนใหเกิดความคิดเทือกนั้นขึ้นมา พูด
งายๆวาถูกยัดเยียดความคิดเพี้ยนๆเขามาไวในหัว เสร็จแลววันดีคืนดีก็ถูกสะกิดใหยอนนึกถึง
ขึ้นมา อาจกําลังอยูในภาวะกลัวโลก กลัวสังคม อยากเก็บตัว หรือเกิดอารมณชางคิดชางฝน คิดเอง
เออเอง
สําคัญนะครับ คือถาคุณปลอยใจ ปลอยใหความคิดเขาขางตัวเองทํานองนี้เกิดขึ้น
เรื่อยๆดวยความเต็มใจ อันนั้นแหละจะกลายเปนมโนกรรมเต็มขั้น กลาวคือดวยกรรมทาง
ความคิดชนิดนี้ จะสรางภพ สรางโลกสวนตัวขึ้นมา จิตจะคอยๆปดแคบ และปฏิเสธโลกภายนอก
บางทีตอนกําลังเคลิ้มๆครึ่งตื่นครึ่งฝน จิตของคุณจะแยกไมออกทีเดียววาตกลงอันไหนจริงอันไหน
เท็จ ทุกสิ่งที่คุณย้ําคิดไปเรื่อยๆจะกลายเปนความปกใจเชื่อวามีจริง
ดูเผินๆเหมือนมันเปนแคความคิดเล็กๆนอยๆที่ไมนากอใหเกิดอันตราย แตความจริงก็คือ
ดวยความคิดนี่แหละ ที่ทําใหชีวิตคุณพังได และอาจกอความเดือดรอนใหคนอื่นอยางสาหัส
ได คือมีความโนมเอียงจะทวีความรุนแรงขึ้นไดในรายที่เก็บกด ไมมีทางระบาย ตองคิดมากอยู
เรื่อยๆ และเจอแตเรื่องนาผิดหวังในความเปนจริง
ทางที่ดีคือฝกรูตามจริงแบบที่พระพุทธเจาสอน อยางเบื้องตนเลยเดี๋ยวนี้ คือพิจารณาวาถา
คุณอานคําตอบของผมได โดยที่คําตอบเหลานี้ไมเคยอยูในหัวของคุณมากอน ก็แปลวาตองมีใครคน
หนึ่งเปนตางหากจากคุณคิดคําตอบขึ้นมา คุณไมไดคยุ กับตัวเอง แตคุยอยูกับผม
หรือตอไปถาอยูคนเดียวตามลําพังแลวเกิดความคิดชวนใหเพี้ยนอยางเคยๆอีก ก็ถาม
ตัวเองวากําลังหายใจเขาหรือหายใจออก คุณจะเกิดสติเห็นตามจริงวาตัวเองมีลมหายใจเขา มีลม
หายใจออก จากนั้นลองมองใครก็ไดที่อยูรอบขาง ถามตัวเองวาเขามีลมหายใจเขาหรือลม
หายใจออกอยู ดวงตาของคุณที่เห็นอาการไหวกระเพื่อมเปนระลอกจากฝงเขา ซึ่งแตกตาง
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จากฝงของคุณ จะทําใหเกิดสํานึกถูกตองตามจริงวาคุณกับคนอื่นตางฝายตางมีลมหายใจ
ของตนเอง มีเขาแลวตองมีออกเปนธรรมดาสลับกันเหมือนๆกัน
นอกจากนั้น เมื่อเปนสุขหรือเปนทุกขขึ้นมาจากความคิด ก็ขอใหสังเกตดูวาสุขนั้นสุขนาน
เพียงใด ทุกขนั้นทุกขนานแคไหน แลวสังเกตดวยวาคนอื่นเขาก็มีสุขทุกขเชนเดียวกับเรา คนรอบ
ขางไมใชเปนแคภาพลวงตา แตพวกเขามีกายใจเปนที่ตั้งของสุขทุกขไดเชนเดียวกับเราดวย
ถาเห็นจิต หรือสัมผัสความรูสึกคนอื่นได มองเห็นชัดเจนเหมือนตาเห็นรูป ทราบวาคนเรา
จะสุขหรือทุกขก็ดวยเหตุ ไมใชสุขทุกขเองลอยๆ ใจคุณจะไมมีทางทึกทักเลยวาสิ่งตางๆเปนเพียง
ความฝนลมแลง ทุกสิ่งปรากฏขึ้นดวยเหตุผลเสมอ ใจที่ปกหลักอยูกับเหตุผลชัดเจนตามจริงนั่น
แหละครับ แกโรคทางใจไดทุกประเภท
ที่ถูกตามหลักของพุทธแลว มีความจริงใหรูไดยิ่งกวานี้ แตสําหรับภาวะที่อาจเปนปญหา
เฉพาะหนาของคุณ เพียงคําแนะนําเทานี้ผมคิดวาคงพอดีแลวครับ ขออยาไดหลงไปตามอาการคิด
เองเออเองนะครับ ไมใชเรื่องเล็กๆเลย

ถาม – สวนมากเวลาใครทําความดีหรือทําบุญ แลวเราก็รวมอนุโมทนาดวยอยางนี้
อยากทราบวาถาใจเรารูสึกอนุโมทนาไปดวยจริงๆแลว ถือวาเพียงพอไหมคะ? คือจะชอบ
ยินดีอยูเงียบๆแบบไมออกเสียงนะคะ มีผลแตกตางกับคนที่เขาออกเสียงแคไหน?
ถึงไมออกเสียงก็ไดสวนบุญครับ เพราะหลักการทําบุญดวยวิธีอนุโมทนานั้น ก็คือมีใจยินดี
รวมกับบุญของผูอื่น ใจที่ยินดีในบุญนั่นแหละคือแมเหล็กดึงดูดบุญเขาหาตัว ถามีความเขาใจใน
กิริยาและวัตถุอันเปนตัวบุญของคนอื่น อีกทั้งรวมปลื้มไปกับเขา คือใจประกอบดวยโสมนัส ชุมชื่น
เบิกบานอยางแทจริง ก็เรียกวาไดสวนบุญนั้นเต็มเม็ดเต็มหนวยในฝายเราแลว สวนจะไดเทาเขา
หรือไม ก็ขึ้นอยูกับวาใจเรา ‘เต็มที่’ อยางเขาหรือเปลา วัดงายๆ คือคิดอยากทําใหเทาเขาดวย
ตัวเราเองไหม หรืออยางนอยอยากทุมแรงกายแรงใจกับกําลังทรัพยรวมไปกับเขาไหม ถา
ใชก็นั่นแหละครับ ไดเทาเขาของจริง
สรุปคือหลักจริงๆตองมีใจยินดี ถึงแมปากขยับหงับๆวา ‘อนุโมทนา’ หรือเปลงวาจาทํานอง
ยินดีไปแกนๆ ทวาใจไมประกอบดวยโสมนัส อยางนี้ก็ไมนับวาไดบุญอันเกิดจากการอนุโมทนาครับ
แถมถาสักแตเอยปากบอกอนุโมทนาโดยปราศจากใจยินดีบอยๆ ก็อาจมีผลขางเคียงในทางลบ คือ
เหมือนคุณไปสรางนิสัยแกลงยินดี ระยะยาวจะเปนคนทําบุญดวยใจแหงได
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คราวนี้มาพูดถึงการอนุโมทนาบุญเต็มรูปแบบ คือใจยินดีมีโสมนัสนําดวย มีแกใจใชแกว
เสียงเปลงวาจาใหผูอื่นรับรูวาจิตเราเปนกุศลรวมกับเขาดวย อยางนี้คือไดทั้งกุศลอันเกิดจาก
มโนกรรมและวจีกรรมรวมกัน ยิ่งธรรมเนียมคนไทยมีการพนมมือไหวตัวบุญ ถาออนชอยนอมจิตตน
จิตทานใหเจริญในภาพเย็นตาเย็นใจเสริมเขาไปอีก ก็เรียกวาไดทั้งกุศลจากกายกรรมครบสูตรครับ
คุณจะเปนนักอนุโมทนาตัวยงในเร็ววันดวยอาการครบพรอมดังกลาวนั้น
ผลของการแสดงออกทางวจีกรรมและกายกรรม จะทําใหเปนผูอาจหาญในการประกาศบุญ
มากกวาเก็บเงียบ สุมเสียงของคุณจะฟงนารักนาเอ็นดูสําหรับเจาของบุญ มีสวนทําใหเกิดความรื่น
เริงบันเทิงใจ กระชับมิตรกัน และเปนการจูนจิตใหตรงกันยิ่งๆขึ้นไป นี่หมายความวาถารวมทําบุญ
อยางมีใจยินดีพรอมเพรียงบอยๆดวยกายวาจาที่เปดเผย บุญนั้นจะกอความสัมพันธฉันมิตรสนิทให
รูสึกแนนแฟนตอกัน อยากคุยกัน อยากเห็นหนากัน อยากรวมทําอะไรดีๆดวยกันอีกเรื่อยๆดวย
ยิ่งไปกวานั้นยังมีผลขางเคียงในทางบวกที่ควรพึงใจแบบโลกๆ กลาวคือถาถึงเวลาใหผล
ของบุญนั้นแลว หากทํากิจการหรือธุรกิจรวมกัน เปนหุนสวนกัน ก็จะเบงบาน ออกดอกออกผล
รวดเร็วอยางนาอัศจรรย ทั้งที่เมื่อจับคูเขาหุนกับผูอื่นก็ไมเห็นออกดอกออกผลเชนนั้นเลย
ปจจุบันมีการสงอนุโมทนาบัตร หรือมีการรวมอนุโมทนาผานตัวอักษรบนอินเตอรเน็ตกัน
เยอะ การไดเห็นแตคําวาอนุโมทนาเฉยๆนั้น บางทีคนอื่นก็ไมสามารถสัมผัสกระแสใจเราเหมือน
ตอนสัมผัสกระแสเสียงกันได เพราะฉะนั้นทางที่ดีก็อาจเสริมคําเขาไปสักเล็กนอยวาเรามีใจคิด
อยางไรจึงอนุโมทนา ตรงนั้นจะไดไมเปนการทําใหคนอานเขารูสึกวาเราสักแตพูดเฉยๆโดย
ปราศจากความหมายครับ

ถาม – การอนุโมทนาบุญ กับการยินดีที่ผูอื่นไดดีนี่ใชอันเดียวกันหรือเปลาครับ? ถา
ไมใช จะมีผลแตกตางกันอยางไร?
การยินดีที่ผูอื่นไดดีนั้น เรียกวาเรามีมุทิตาจิตครับ ผลโดยตรงคือกําจัดความอิจฉาริษยา
เพราะมุทิตากับริษยาเปนปฏิปกษตอกัน ใครมีมุทิตาจิตมากกวาความริษยา ผลจะทําใหเปนผูหาง
จากวงจรแหงภัยเวร มีโทสะนอย ใครเห็นแลวจะอยากชวยเหลือเกื้อกูลมากกวาอยากแขงดีดวย
นอกจากนั้นผลในระยะยาวเมื่อกลับมาเกิดเปนมนุษยอีก จะเปนผูอยูในตระกูลสูง ไมเปนที่ดูถูกของ
ใครๆ กับทั้งจะมีสวนชวยเสริมใหผิวพรรณผุดผองได
สวนการอนุโมทนาบุญนั้น หากทําบอยแลว ในระยะใกลจะทําใหเปนผูมีปติงาย ในระยะยาว
หากกลับมาเกิดเปนมนุษยอีก จะทําใหเปนผูมีศรัทธาเปนกําลัง
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ในเรื่องของการมีศรัทธาเปนกําลังนี้อยาคิดวาไมสําคัญ เพราะการที่เราจะมีใจโนมนอมไปใน
บุญกุศลและเห็นถูกเห็นชอบตามหลักกรรมวิบากนั้น ไมใชดวยอาศัยปญญาเปนตัวเหนี่ยวนําได
ทันที อยางนอยใจตองมีความออนนอมพอจะรับกระแสกุศล และปฏิเสธกระแสอกุศลเสียกอน
แตศรัทธาที่ขาดปญญาก็อาจสงผลขางเคียง คือถายินดีกับการไดดีของใครๆไปหมด โดยไม
พิจารณาเลยวาอะไรเปนประโยชน อะไรเปนโทษ เชนเห็นเขาร่ํารวยเพราะการคายาเสพติด หรือ
เห็นเขาเปนฮีโรจากการตกปลาเกง ก็ชวยกันเฮกับเขา อยางนี้จะสงผลใหจิตคอยๆคลอยไปในทาง
ศรัทธาแบบขาดสติพิจารณาเสียกอนวาอะไรควรอะไรไมควร ใครนาเชื่อหรือใครนาระวัง พูดงายๆ
คือถูกหลอกใหเขาไปมีรวมในวงจรอุบาทวไดโดยสะดวกนั่นเองครับ
สวนศรัทธาที่แปรเปนความงมงายไดงายนั้น สวนหนึ่งเกิดขึ้นจากการอนุโมทนาบุญโดย
ขาดหลักพิจารณาวิธีทําบุญ เชนบางคนเชื่อวาเอาหนังสือโปถวายพระแลวจะไดบุญ ไดนางบําเรอ
เยอะๆ อยางนี้ขืนใครหัวออน เห็นดีเห็นงามตามกัน หรือเผลออนุโมทนาแบบไมทันคิด ก็ถือวามี
เอี่ยว ไดรับผลพวงจากการอนุโมทนานั้นเปนการปรุงแตงจิตใหเชื่อคนงาย แตถามีสติยั้งคิดวาพระ
ตองสละราคะ เอาหนังสือโปไปถวายก็เทากับเรงใหทานผาเหลืองรอนอยากสึกไวๆ แลวคัดคานการ
ทําบุญแบบมิจฉาทิฏฐินั้น อันนี้คุณจะเปนผูมีหลักตั้ง มีปญญาในการศรัทธา แลวก็ไมตองกลัวจะ
เปนบาปจากการขวางบุญผิดๆของคนอื่นนะครับ นอกจากไมบาปแลวยังไดบุญมากดวย
ถาถามวาจะอนุโมทนาถูกตัวบุญของดีของแทไดอยางไร อันนี้ก็ตองมาพูดถึงความเขาใจใน
พื้นฐานหลักการที่ถูกที่ควรแลว พระพุทธเจาตรัสไวใหเขาใจงายๆครับ ทําอะไรแลวเบียดเบียนผูอื่น
หรือเปนความเดือดรอนแกคนอื่นและตนเองในภายหลัง อยางนั้นเปนบาป ไมใชบุญ อยาไป
อนุโมทนาเปนอันขาด แตหากทําสิ่งใดแลวเกื้อกูลใหผูอื่นเปนสุข ไมกอความเดือดรอนใหแกคนอื่น
และตนเองในภายหลัง อยางนั้นเปนบุญ ไมใชบาป ถามีโอกาสอนุโมทนาไดก็อนุโมทนาสาธุกับเขา
เสีย

ถาม – ถาอนุโมทนาบุญไมออก ใจแหง หรือหนําซ้ําหนักกวานั้นคือแมทําบุญดวย
ตัวเองก็ไมนึกยินดี ไมมีความสุขโสมนัส ซึ่งรูมาวาใจจะไมเปนบุญเต็มที่ ไมเกิดพัฒนาการ
ทางจิต อยางนี้ควรทําอยางไรดีครับ?
มนุษยเราเปนสิ่งมีชีวิตที่รูจักกุศล และมีกุศลเปนทุนเดิม กับทั้งมีสัญชาตญาณทราบไดดวย
ตนเองวาของเกามีอยูประมาณใด
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นี่เปนความจริง หากยังไมอบรมตนเองใหพิจารณาโดยแยบคาย เมื่อเห็นคนอื่นทําบุญที่เรา
รูสึกวาดอยกวาที่เราทํา ก็ยากที่จะเกิดใจเบงบานรับกระแสกุศลในบุญนั้นๆ
แตหากอบรมตนเอง ไมไปมองตัวบุญวาชั้นออนหรือชั้นออง แตมองดวยใจนึกยินดีวามี
คนเขารูจักทําบุญ รูจักทําความสวางใหตนเอง อยางนี้ใจคุณจะพลิกไปในทันที แมเห็นเขาให
เศษสตางคขอทานบาทเดียว คุณก็ปลื้มปติราวกับเห็นเศรษฐีทําบุญสักลานหนึ่งได
ในสวนของการทําบุญดวยตนเอง ถาทําๆไปแลวใจแหงลงเรื่อยๆ ก็ขอใหทดลองทําเกิน
ของเดิม หรือแปลกแตกตางไปจากเดิมดู บางทีจิตเขาไมชอบอะไรจําเจครับ เหมือนเห็นดอกไมสวย
สดใสในสวนจํานวนเทาเดิมทุกวัน ถึงจุดหนึ่งก็เบื่อหนาย แตพอมีใครขนดอกไมมาลงเพิ่ม ก็จะ
แปลกตา และเกิดความเบิกบานใหมๆขึ้นได
โดยเฉพาะอยางยิ่งความเขาใจในประโยชนของบุญที่ทํา กับความรูสึกทางใจวาอยาก
ชวยเหลือผูรับใหไดดีมีสุขยิ่งๆขึ้น ตรงนั้นถาหมั่นนอมระลึก ไมสักแตใหๆไปแบบไมเขาใจ หรือไม
หวังประโยชนเขาเปนที่ตั้ง อยางนี้ทําบุญถี่บอยแคไหนก็มีใจเบิกบานกันไมสิ้นสุด ราวกับเปนงาน
อดิเรกชิ้นโปรดทีเดียวครับ

ถาม – การละเมิดกฎหมายคือการผิดศีลธรรมดวยหรือไมครับ?
ถาหากกฎหมายขอนั้นๆยืนพื้นอยูบนศีลธรรม ก็เทากับละเมิดศีลธรรมดวยครับ แตถาหาก
กฎหมายขอนั้นๆถูกกําหนดขึ้นตามใจชอบของผูปกครองซึ่งปราศจากความเปนธรรม อันนี้ก็เปนอีก
เรื่องหนึ่ง
ขอยกตัวอยางไกลๆตัวที่เดนชัด ผมเคยดูสารคดีหนึ่งนานมากแลว ยุคที่รัสเซียยังปกครอง
โดยเผด็จการ เคยมีกฎหมายอยูขอหนึ่ง คือใครโกงภาษี จะตองถูกประหารดวยการใชมาลากแขน
ขาไปคนละทิศคนละทาง ดึงรางใหขาดจากกันตอหนาลูกเมีย นี่อาจจะเปนกฎหมายทองถิ่นหรือ
อยางไรก็แลวแต ที่แนๆคือไมชอบดวยศีลธรรม ไมยืนพื้นอยูบนการตัดสินดวยความเมตตาปรานี
คํานึงแตจะเชือดคอไกใหลงิ ดูทาเดียว
ในทางตรงขาม หลายๆประเทศแทบไมมีบทลงโทษกับผูเลี่ยงภาษีหรือหนีภาษีเอาเลย
อยางมากก็เรียกเก็บภาษียอนหลัง หรือสงจดหมายตามทวง โดยเฉพาะอยางยิ่งถาไมใชผูมีรายได
มากก็เกือบๆจะไมสนใจกันทีเดียว สวนคนรวยที่โกงภาษี โทษสูงสุดเมื่อเรียกเก็บยอนหลังแลวไมมี
จาย อยางมากก็แคฟองลมละลาย ไมมีการติดคุก เรียกไดวากฎหมายเกี่ยวกับภาษีของหลาย
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ประเทศนั้น มีไวเพื่อใหประชาชนรักษาจิตสํานึกขั้นพื้นฐานกันมากกวาจะเอาไวขูเข็ญคาดโทษ
จริงจัง
นี่คือขอแตกตางที่ชัดเจนวาคุณทําอะไรอยางหนึ่งในโลกมนุษยนี้ ไมจําเปนตองเห็นผลทัน
ตาดวยการรับโทษทัณฑหนักเบาเทากัน แมเอาตัวบทกฎหมายมาเปนบรรทัดฐานแลวก็ตาม มัน
ขึ้นอยูกับคุณอาศัยอยูที่ไหน พื้นเพความเชื่อของคนทองถิ่นเปนอยางไร
แตใน ‘โลกความเปนจริง’ ซึ่งมีกฎแหงกรรมวิบากควบคุมอยูอยางหนาแนน การไมเสียภาษี
ก็คือการสรางนิสัยไรสํานึกรับผิดชอบ และนั่นเทากับสรางภพขางหนาใหตนเองตองไปอยูรวมกับ
พวกไรสํานึกรับผิดชอบ อยากทําอะไรก็ทํา
ยิ่งหากคุณคิดโกงหรือหลบเลี่ยงเต็มๆ ก็นับวาไดกอกรรมประเภททุจริต หรือคิดแลวก็เขา
ขายลักกินขโมยกินได เพราะถนนก็ดี ไฟตามทางก็ดี จะมีขึ้นมาใหเราใชไมไดถาปราศจากภาษีของ
ประชาชน ถาเราใชประโยชนจากสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยไมรวมกับคนอื่นลงขันออกเงิน ก็
เทากับเอาของคนอื่นมาใชเปลาๆนั่นเอง หากใจคุณรับรูความจริงขอนี้แลวยังขืนงอมืองอเทาไมเสีย
ภาษีตามกฎหมาย นั่นแหละจิตของโจรแบบออนๆแลวครับ
กฎหมายบางขอก็ทําใหความรูสึกเกี่ยวกับศีลธรรมพราเลือนไป เพราะมนุษยจะออก
กฎหมายดวยความเห็นใจ ในขณะที่ธรรมชาติออกกฎแหงกรรมวิบากขึ้นมาดวยความเห็นจริง ใคร
ทําอยางไรตองไดอยางนั้นหรือแนวๆนั้น เครงครัดเขมงวดไมเลือกหนาอินทรหนาพรหม ไมปรานี
ปราศรัยใดๆทั้งสิ้น
ยกตัวอยางเชนกฎหมายวาดวยการฆาคนนั้น จะดูเหตุบันดาลโทสะเปนสําคัญ ถาไมมีโทสะ
เลย แตอยากไปฆาเขาเพื่อเอาประโยชนเขาตัว แถมวางแผนไตรตรองไวกอนอยางเลือดเย็น ทานี้ก็
เรียกวามีความผิดอุกฉกรรจ หากหลักฐานชัดเจนและการพิจารณาคดีไมมีใตโตะ โอกาสจะรอดจาก
โทษหนักก็เปนศูนย
แตถาเหตุบันดาลโทสะนั้นดูสมควรใหเห็นใจ กฎหมายก็จะปรานีลดหยอนผอนโทษให เชน
ถาลงมือฆาเพราะเห็นภรรยากําลังมีเพศสัมพันธกับชายอื่นกับตา อยางที่เรียกวาจับไดคาหนังคา
เขา กฎหมายจะผอนปรนใหชนิดแทบไมเอาโทษกัน เพราะถือวาเปนการบันดาลโทสะอยางรุนแรง
ตามวิสัยธรรมชาติ หรืออีกนัยหนึ่งเปนการปองกันศักดิ์ศรีความเปนชาย
การผอนปรนทํานองนี้อาจกอความเขาใจผิดวาการฆาคนหรือการทํารายคนดวยแรงบันดาล
โทสะนั้นเปนสิ่งชอบธรรม แตกฎแหงกรรมวิบากจะไมมองอยางนั้น ธรรมชาติเขาพิพากษาวาถาไม
ฝกสติใหดี มีโทสะแลวลงมือทันทีโดยไมคิดหนาคิดหลัง อันนั้นแหละบาปกรรมอันใหญหลวง เพราะ
เมื่อคุณกอบาปขณะจิตมีโทสะแรงกลา ขณะนั้นจิตจะไมมีสํานึกผิดชอบชั่วดี ไมมีทางรูสึกวา
กรรมที่ทํานั้นเปนบาป จิตจึงกอดรัดบาปไวเต็มๆ เหมือนที่พระพุทธองคเปรียบกับคนไมรูวา
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ถานรอน ก็จับเขาไปเต็มกํา แลวไดผลเปนความทุกขทรมานสาหัสเต็มที่ แตกตางจากคนที่เขารูอยู
ลวงหนาวาถานรอน พอถูกบังคับใหจับก็จับแบบหลวมๆ แหยงๆ ไมเต็มไมเต็มมือ ความเจ็บปวด
และพื้นที่มือที่ไหมเกรียมจึงนอยลง
ฉะนั้นถาอยากดูความยุติธรรมขนานแท คุณตองหัดดูใหลึกเขาไปถึงกลไกการทํางานของ
จิตตัวเอง วาตั้งใจอยางไร เอาชนะกิเลสไดแคไหน นั่นแหละครับเกมกรรมที่พวกเรากําลังเลนกันอยู
อยางไมคอยจะรูอีโหนอีเหน แลวพยายามเรียกรองหาความเปนธรรมจากมนุษยผูไมรูอีโหนอีเหน
ดวยกัน
ลองดูกฎหมายสําหรับเยาวชนที่ผอนปรนใหเด็ก ดวยมุมมองที่วาเด็กยังไรสํานึกคิดอานผิด
ชอบชั่วดี อันนั้นวากันโดยรวมก็ถูกอยูสวนหนึ่ง แตไมเปนสากล เพราะเด็กอายุต่ํากวาสิบขวบบาง
คนนั้นคิดไดพอๆกับผูใหญแลว หรือเด็กสิบกวาขวบบางคนเหี้ยมเกรียมยิ่งกวาฆาตกรโรคจิตเสียอีก
กรณีทํานองนี้ขอยกตัวอยางเรื่องที่พระพุทธองคตรัสเลาไว คือในอดีตชาติทานเปนเด็กเล็ก
เลนซุกซนอยูกลางทาง เผอิญเห็นสมณะผานมาก็นึกสนุก จุดไฟลอมทานเสียอยางนั้น แตนับเปน
คราวเคราะหหนักที่สมณะนั้นเปนถึงพระปจเจกพุทธเจา (ผูตรัสรูหลุดพนกิเลสอยางเด็ดขาดดวย
ตนเอง) บาปกรรมที่ทําก็ใหผลยืดเยื้อยาวนาน ธรรมชาติไมสนใจวาขณะกอบาปเปนเด็กหรือผูใหญ
แมกระทั่งชาติสุดทายซึ่งมาสําเร็จธรรมเปนพระพุทธเจา ก็ยังมีคนจางนายขมังธนูใหมาดักปลงพระ
ชนม (คือกรรมใหผลลอกันกับที่เคยจุดไฟลอม)
หรือแมกรรมที่เบากวานั้น เชนครั้งหนึ่งพระองคเคยเสวยพระชาติเปนเด็กลูกชาวประมง
เพียงเห็นชาวประมงฆาปลาแลวเกิดความโสมนัส ชาติสุดทายพระองคทานยังตองเสวยวิบากดวย
การปวดพระเศียร เพราะจิตที่จับเอาสวนของบาปโดยไมรูวาเปนบาป แถมมีความยินดีอิ่มอกอิ่มใจ
ในบาป ซึ่งก็คือการกอดบาปเขาไปเต็มๆ ไมแบงแยกวาเปนจิตของเด็กหรือผูใหญ (ตรงนี้ถือโอกาส
ขอใหผูเขาใจวากรรมฐานแกกรรมไดโปรดทําความเขาใจเสียใหมนะครับ กรรมฐานอาจเลื่อนเวลา
ใหผลกรรมดําไดเพราะมีกรรมขาวมาแทรกแซง แตไมใชลบลางกันเหมือนเอายางลบลบรอยดินสอ
กรรมดําอาจเขาคิวใหผลอยูสุดกู แตถาสบชองเมื่อไหรก็ใหผลจนได)
ไมมีกฎหมายประเทศไหนในโลกหามคุณพูดเลน โกหกตลกคะนองกับคนใกลชิด คุณจะมี
ความผิดตามกฎหมายตอเมื่อมีหลักฐานพิสูจนชัดวาคุณหลอกใหใครไปตาย หรือลอลวงฉอฉลใหคน
เสียทรัพยดวยความเขาใจผิด ใหเขาคิดวาจะไดอยางหนึ่ง กลับไดอีกอยาง หรือไมไดเลย เปนตน
ตามระบิลเมือง ถาคุณกอคดีฉอฉลครั้งใหญหนเดียว แลวถูกจับได จํานนดวยหลักฐานและ
พยาน คุณอาจตองติดคุกหัวโต ในขณะที่คุณสามารถกุเรื่องแบบปนน้ําเปนตัวเอาสนุกไดทั้งชีวิตโดย
ไมมีใครมาฟองรองเอาผิดกับคุณเลย

๔๕

ทวาดวยกฎแหงกรรมวิบาก ธรรมชาติเขาจะดูรายละเอียดเพื่อลงโทษอยางสาสมไปอีกแบบ
เชนถาคดีใหญที่คุณฉอฉลนั้น ยืนพื้นอยูบนความจําใจ อยากเอาเงินมารักษาบิดามารดา ไมไดทําไป
โดยสันดาน ไมไดทําไปเพราะโลภจะเอาเปรียบคนอื่น และโดยเฉพาะอยางยิ่งไมไดทําโดยกะยึดเปน
อาชีพ ธรรมชาติอาจใหคุณชดใชกรรมในคุกแลวจบ หากคุณสํานึกผิดแลวก็แลวกัน หรืออาจมีของ
แถมเปนการโดนฉอฉลกลับบางนิดหนอย สุดแทแตวาการฉอฉลของคุณไปทําใหคนเดือดรอนมาก
นอยแคไหน
แตคนชอบกุเรื่องแบบปนน้ําเปนตัวนั้น ตอใหไมทําใครเดือดรอน แคหมั่นทําเปนนิตยก็อาจ
เจอโทษหนักจากกฎแหงกรรมวิบาก คือธรรมชาติเขาจะสงคุณไปขังไวในภพของการหลอกลวง
จิตใจคุณจะมัวมน พราเลือน รับรูความจริงยาก หัวออนถูกหลอกงาย แลวก็จะมีคนชอบมาหลอก
คุณตั้งแตเด็กๆ ซึ่งผมพิจารณาวาโดนลงโทษแบบนั้นนาจะหนักเสียกวาอยูในหองกรงของทัณฑ
สถานหลายๆปเสียอีก ลองคิดดูวาถาตองอยูในโลกที่ไมนาไวใจไปทั้งชีวิตนี่มันทรมานใจกันขนาด
ไหน แลไปรอบหาคนเชื่อไมไดสักคน คุณจะเห็นแตโลกในแงราย และไมมีแกใจทําความดีหรือพูด
ตรงไปตรงมา นั่นแหละครับบอเกิดของความชั่วรายเปนขบวนตอเนื่องไมรูจบ
ผลกรรมของการชอบโกหกเรื่อยเจื้อยนั้น ใกลตัวที่สุดคือจิตที่ผิดปกติ มองเห็นอะไรตามจริง
ยาก ซึ่งความมัวมนผิดปกติของจิตนั้นจะทําตัวเปนคลื่นรบกวน กระทบใหคนอื่นรูสึกไมอยาก
ไววางใจคุณ พูดอะไรดูไรน้ําหนักไมนาเชื่อถือไปหมด กฎหมายบานเมืองใชเทคโนโลยีไหนๆมา
ลงโทษคุณในรูปแบบนี้ไมได แตกฎแหงกรรมเขาทําไดครับ พูดงายๆวาจิตคุณเองนั่นแหละเลนงาน
ตัวเองแทนกฎหมาย
ขอใหสังเกตดวยวาถาคนทั่วไปเห็นชอบสิ่งใด สิ่งนั้นก็ไมถือวาผิด เชนสุรายาเมา ใครๆก็ดื่ม
ไดกินได เพียงมีกฎคุมไวแบบสรางเงื่อนไขในการผลิตและบริโภคไวนิดหนอย เชนหามตมเหลา
เถื่อน หามมีแอลกอฮอลในเลือดเกินปริมาณที่กําหนดขณะขับรถ เปนตน
สรุปคือกฎหมายบอกวาการดื่มเหลาไมผิด เพราะฉะนั้นถาใครไมศึกษาธรรมะใหเขาใจ ก็จะ
นึกวาไมเปนไร ดื่มเทาไหรก็ได ตราบเทาที่ไมเมาอาละวาด ไมดื่มมากเกินไปในขณะจําเปนตองขับ
รถ
แตขอเท็จจริงคือธรรมชาติเขาไมสนวาคุณถือตามกฎหมายขอไหน เขาจัดกฎเหล็กไวเลยวา
ถาคุณดื่มจนสติพราเลือนบอยๆละก็ วันหนึ่งคุณจะมีสติไมสมประกอบ อาจเร็วทันตาเห็นในชาตินี้
หรือไปมีผลชัดเจนในชาติหนา
ที่แนๆคือทุกวันนี้มีคนตายเพราะเปนพิษสุราเรื้อรัง หรือไมก็เกิดโรคที่เปนผลขางเคียงจาก
การดื่มสุรามาก แตคนอยูขางหลังก็ไมสะทกสะทาน ยังคงเดินหนาแสวงหาน้ํานรกมารินลงคอกัน
ตอไป ปวยกลาวไปไยถึงการคิดถึงผลกรรมจากการร่ําสุรายาเมาที่ยังไมแจงชัดในอนาคต เหลาจะ

๔๖

ควบคุมมโนสํานึกไมใหรูสึกผิดชอบชั่วดี ไมกลัวเกรงโทษภัยใดๆ และปกใจเชื่อวาดื่มไดไมมีปญหา
ไมมีวิบากกรรมใดๆรอเลนงานอยูอยางแนนอน

ถาม – ผมทําการคา หลายครั้งบอกความจริงกับลูกคา แตบอกไมหมด เหมือน
บิดเบือนขอมูลไป ถือวาเปนการผิดศีลเรื่องการพูดปดหรือไมครับ?
ถาเจตนาเราตองการกลอมคนฟงใหถึงขั้นเขาใจผิดจากความจริง ก็เรียกวาเปนการมุสา
ทั้งนั้นครับ จะดวยวิธีบอกทั้งหมดหรือบางสวน หรือกระทั่งใชภาษากายเปนอุบายลอตาก็ตาม
เจตนาทําใหคนดูหรือคนฟงสําคัญผิดจากความจริงอยางสิ้นเชิงนั่นเอง คือมุสาวาทเต็มขั้น
กลาวกวางๆอยางนี้ ความจริงในภาคปฏิบัติตองดูเปนเรื่องๆดวยครับ บางทีคุณไมไดพูด
โกหกแมแตคําเดียว ทวาเจตนานั้นฉอฉล ทําใหคนฟงหลงกล กลับความเขาใจจากดําเปนขาว จาก
ขาวเปนดํา อยางนี้ก็เขาขายมุสาวาท ตรงขาม แมคุณไมพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เชนพอสอนลูกดวย
การอุปมาอุปไมยหรือยกนิทานมาเลาเปนการสาธก แตลูกเกิดความเขาอกเขาใจสัจจธรรมอยาง
ถูกตอง อยางนี้ก็ไมถือวาเขาขายมุสาวาท
ในหลายกรณี ถาเราพูดความจริงตามหนาที่ โดยคิดวาหนาที่ของเราใหขอมูลเขาไดแคนี้ ก็
ถือวารอดตัว ยกตัวอยางเชนทีมแพทยตกลงกันวาจะบอกญาติคนไขวาผลการผาตัดมีโอกาสสําเร็จ
ต่ํา ทั้งที่นึกๆอยูในใจวาไมมีทางสําเร็จเลย อยางนี้ก็ไมนับเปนการโกหก เพราะผลยังไมปรากฏ
ชัดเจนแนนอน เปนเรื่องของอนาคตที่ไมมีใครรูจริง
สําหรับพวกที่ตองติดตอคาขายอาจเลี่ยงยาก เพราะไมใชแคใหขอมูลดานเดียว แตมักตอง
ใหขอมูลดานอื่นที่ผูบริหารสั่งมาดวย เริ่มตนอาจเปนกตัตตากรรม คือคุณจําใจโกหกตามคําสั่งโดย
ไมยินดี แตพอทําบอยๆจนชิน กลายเปนความเต็มใจ ในที่สุดก็เปนกรรมของคุณเองได พูดงายๆคือ
ใจหมดความรูสึกผิดเมื่อใด ตรงนั้นคือมุสาวาทเต็มขั้นแลว
บางทีอยูในโลกก็หลีกเลี่ยงบาปกรรมยากครับ คุณตองรักษาศีลสะอาดผองแผวพอจะไปเกิด
ในสังคมอารยะที่ไมมีการโกหกเลย เอาเปนวาถาจําเปนตองโกหกก็ขอใหรักษา ‘ความไมยินดี’ ไว
บอกตัวเองวาเราไมอยากอยูในวงจรแหงการมุสาเลย วันนี้เราทําเขา วันหนาก็ตองโดนเขาทําบาง
เมื่อใดคุณขาแข็งพอจะปลีกตัวออกมาจากวงจรเดิมๆเสียไดก็อยาชาแลวกัน
ถาม – ถาไมไดตั้งใจแกลงใครจริงๆ แตทําไปเพราะอยากลองใจวาเขาเย็นจริงไหม
หรือถือศีลสะอาดหมดจดจริงหรือเปลา อยางนี้จะถือเปนบาปเวรไหมครับ?

๔๗

คนเราถายังไมใชคนใจดีมีศีลสัตยบริสุทธิ์ ก็อาจบอกตัวเองวาแกลงลองใจเขา ทั้งที่ใจก็จะ
เลนงานเขาจริงๆนั่นแหละครับ ดูงายๆ พอลองใจแลวเห็นเขาไมดีจริงก็เกิดความสะใจ เกิดความดู
หมิ่นเหยียดหยามทํานองวาเฮย! ไมแนนี่หวา ไหนวาเจง เสร็จแลวก็ไปเสริมอัตตาตัวเองใหโตขึ้น
พองขึ้น ดวยความคิดวาตนเหนือกวาเขา ที่ทําใหเขาหลุดทารายๆออกมาสําเร็จ คือมองไปวาตนเอง
ดีเลิศประเสริฐกวา เขาใจโลกมากกวา รูเห็นรอบดานมากกวา อะไรทํานองนั้น นี่แหละความเปนไป
ไดที่กิเลสจะบิดเบือนความจริงใหพราเพี้ยน อยากแตพิสูจนใจคนอื่น ใจตัวเองไมตองพิสูจนก็ตัดสิน
เลยวาดีแท
ผลของการลองใจที่ชัดเจนประการหนึ่ง คือตัวเองจะโดนลองใจกลับบาง เพียงแตผูลองใจ
ไมใชคนอื่นที่ไหน ทวาเปนธรรมชาติกรรมวิบากนั่นแหละครับ ทํานองคุณเคยเตะคนอื่นอยางไร
ธรรมชาติกรรมวิบากก็จะเตะคุณกลับอยางนั้น คุณจะเต็มใจใหเตะหรือไมก็ตองโดนวันยังค่ํา
โดยสวนตัว ผมไมนิยมการลองใจ และไมเห็นเหตุจําเปนใดๆตองไปลองใจ เพราะขณะคิด
ลองใจ เราเองจะเริ่มมีตัวมุสาโผลขึ้นมาเล็กๆแลว และถาคนอื่นเขารูวาเราแกลงพูดแกลงทําเพื่อลอง
ใจ เขาก็อาจเสียความรูสึก และอาจระแวดระวังเราแทบทุกฝกาวตลอดไป เพราะไมรูวาเมื่อไหรเรา
จะนึกขลังลองใจเขาอีก
แตละคนอาจมีภาระหนาที่หรือความจําเปน อันนี้ผมก็ไมทราบนะครับ อยางเชนการ
สัมภาษณคนเขาทํางานยุคใหมนี่ เห็นวานิยมลองใจผูเขาสัมภาษณดวยลูกเลนแปลกๆ เปนตนวา
พูดยั่วใหโกรธ หรือมองหัวจดเทาแลวหัวเราะหึหึตลอดเวลา ดูซิวาผูเขาสัมภาษณจะเก็บอาการได
เพียงใด หรือเกิดปฏิกิริยาฮึดฮัดสักขนาดไหน
ถาจําเปนก็ทําไปเถอะครับ แตขอใหสังเกตดวยวาความจําเปนตองทํากรรมชนิดนั้น
บอยๆ จะมีผลยอนกลับมาเขาตัวบางหรือไม
หลักของกรรมวิบากขอหนึ่งนะครับ ทําอะไรบอยๆ สิ่งนั้นตองยอนมาสนองคืนในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งเสมอโดยไมสนขออาง เพราะฉะนั้นก็อยากใหนักลองใจทั้งหลายเตรียมตัวเผื่อไว คือเรา
ลองใจเขาได วันหนึ่งก็ตองโดนลองใจคืน ซึ่งอาจไมใชเจาตัวคูกรณีที่เราไปลองใจเขา แตอาจเปน
อะไรโหดๆที่มาถึงตัวแบบไมเปดโอกาสใหต้ังหลัก เหมือนกับที่เราไมเปดโอกาสใหคนถูกลองใจตั้ง
หลักนั่นเอง
ถาม – อดสงสัยไมไดครับ การมีรสนิยมแบบใดแบบหนึ่ง เชนผมชอบกินขาวเหนียว
จะเปนเหตุใหไปเกิดในพื้นที่หนึ่งๆที่คนหมูมากชอบกินขาวเหนียวดวยหรือไม?

๔๘

ถาไมรูแจงเรื่องกรรมวิบาก คนเราก็สงสัยไดทั้งนั้นแหละครับ แตบางขอสงสัย ถาแกไดดวย
การยอนกลับไปดูวาพระพุทธเจาตรัสไวอยางไร ก็อาจชวยใหเขาใจพุทธพจนแจมกระจางยิ่งขึ้น
ในเรื่องของแดนกําเนิด ในเรื่องของเผาพันธุ พระพุทธเจาไมตรัสวารสนิยมเปนตัวแจงเกิด
หรอกครับ กรรมตางหากที่เปน
ถาคุณทํากรรมขาวมากกวากรรมดํา แนวโนมคือคุณจะไปเกิดในที่สวาง ที่มั่งคั่ง ที่ไมมี
ความเดือดรอน สวนที่คุณชอบขาวเหนียวเปนชีวิตจิตใจนั้น ถาชอบไมเลิกทั้งชีวิต คุณก็อาจหาขาว
เหนียวกินไดใหมโดยไมลําบาก ไมใชวาจะตองไปเกิดในถิ่นของคนชอบกินขาวเหนียวโดยเฉพาะ
อีกประการหนึ่ง การชอบขาวเหนียวไมไดเปนตัวบอกวารสนิยมของคุณดีหรือไมดี คนเราจะ
รสนิยมดีไดก็เพราะกรรม พระพุทธเจาตรัสวาผูทําทานดวยจิตคิดสงเคราะหนั้น จะสงผลใหเปนผูมี
รสนิยมดี คัดเลือกสรรหาเครื่องบํารุงสุขแบบโลกๆชั้นเลิศไดยิ่งๆขึ้น
คนรสนิยมดีนั้น บางทีก็เลือกกินอาหารหลายประเภทนะครับ การผูกใจชอบรสชาติแบบใด
แบบหนึ่งเปนเพียงวิธีเลือกเฉพาะตน ความนิยมชมชอบรสสัมผัสแบบใดแบบหนึ่งซึ่งไมมีผล
เบียดเบียนตนและผูอื่น ยอมไมใชกรรมดีหรือกรรมชั่ว เมื่อเขาใจเชนนี้ก็จะมองออกวารสนิยม
ไมใชตัวกําหนดที่เกิดใหมแนนอนครับ
สวนในเรื่องเผาพันธุหรือจําพวกที่จะไปเกิดนั้น โดยหลักการแลวมีตัวสงอยู ๒ แบบ คือ
กรรมสงไปหนึ่ง และตั้งใจไปเกิดเพื่อความเปนอยางนั้นๆหนึ่ง
๑) กรรมสงไป
หมายถึงปกติมีมโนกรรม วจีกรรม และกายกรรมเขาพวกกัน ยกตัวอยาง (แบบคราวๆนะ
ครับ แจกแจงละเอียดคงตองเขียนตําราเปนเลม) เชนคนไทยจะคิดอะลุมอลวย คิดแบบสบายๆ คิด
เอาพวกเอาพอง คิดแบบเปนกันเองกับใครๆ ถาใครคิดทํานองนี้ แมปจจุบันเปนชาติอื่น ก็มีสิทธิ์มา
เขาขายเผาพันธุไทยไดถาตองเปนมนุษยอีก
สวนการพูดแบบไทยนั้น สําเนียงจะออนโยนราบเรียบ ไมมีการขับเนนโฉงฉางหรือเอื้อให
ดัดจริตเทาใดนัก อีกทั้งดูจากภาษาจะเห็นวามีความสุภาพเจืออยู เชนมีคําลงทายครับ คะ มีสรรพ
นามเชนผม ดิฉัน ในขณะที่บางภาษาจะไมมีคําลงทายและสรรพนามหลากหลายขนาดนี้ ภาษาไทย
จึงจัดเปนภาษาที่แสดงความงดงามทางอารมณผานศัพทแสงหลากหลาย ไมวาจะเปนอารมณสุภาพ
อารมณหยาบคาย หรืออารมณซับซอนผสมๆกันแบบพลิกแพลง (อยางภาษาญี่ปุนจะไมมีกูมึงนะ
ครับ เวลาโกรธก็เอาน้ําหนักสําเนียงเขาวา) ถาใชภาษาไทยจนติดวิธีพูดทํานองนี้ ถาตองกลับมา
เกิดเปนมนุษย ก็มีสวนใหไปเกิดในเผาพันธุมนุษยที่ใชภาษาไทย หรือทํานองเดียวกับไทย
สําหรับการกระทําแบบไทย ที่ชัดเดนหนอยจะเปนเรื่องการมีสัมมาคารวะตอผูใหญ (หลาย
ชาติจะไมมีวิธีแสดงความเคารพนอบนอมตอผูใหญ) ประเพณีและธรรมเนียมนิยมหลายๆอยางเชน

๔๙

การรายรําจะดูออนชอยเสียมาก กลาวกันวาจิตวิญญาณหรือวัฒนธรรมแบบไทยนั้น แสดงออกซึ่ง
จิตใจที่นุมนวล แมแตจะชกมวยกันยังมีรําไหวครูใหดูกอน เปนตน
แตเดี๋ยวนี้โลกาภิวัฒน การคิด การพูด การทําของคนแตละชาติเริ่มกลืนๆกันไปหมด เพราะ
มนุษยแตละเผาพันธุไมไดถูกระยะทางแบงแยกที่อยูอาศัยอีกตอไป เขาอินเตอรเน็ตก็คุยดวย
อัธยาศัยแบบเดียวกันไดแลว การกําหนดเผาพันธุจึงไมขึ้นอยูกับกรรมในการแสดงออกขั้นพื้นฐาน
แตจะไปตกอยูกับนิสัยเกื้อกูลหรือเบียดเบียนกันมากกวา อยางถาชอบเบียดเบียนมากๆแลวยัง
เหลือวาสนาไดกลับมาเกิดเปนคน ก็อาจไดเปนคนปาที่ดุราย อะไรทํานองนั้น
๒) ตั้งใจไปเกิดเพื่อความเปนอยางนั้น
คือมีความติดใจในเผาพันธุแบบใดแบบหนึ่งที่อยูในวิสัยกําลังบุญของตนจะสงไป อยางเชน
มนุษยทุกคนนั้น ถาพอใจไปเกิดเปนแมว ก็จะเปนแมวสมใจกันถวนหนา (แตอยาเลยนะครับ
แมวนะภูมิเดรัจฉาน เห็นมันนารัก เห็นมันกินอยูสบายๆ แตที่แทหมกจมอยูกับความสกปรก และไม
มีทางพัฒนาจิตวิญญาณใหสวางขึ้นผานการเรียนรูและปฏิบัติธรรม)
ในสมัยพุทธกาล พระเจาพิมพิสารซึ่งถวายวัดแรกแดสงฆ มีบุญญาธิการพอจะเลือกไป
สวรรคชั้นไหนก็ได ทานกลับมีความพอใจเลือกเพียงจาตุมหาราชิกา อันเปนสวรรคชั้นแรกสุด เพียง
เหตุผลเพราะทานเคยอยูที่นั่นมากอน ทานระลึกได และยังติดใจอยู
หรืออยางถาใครรักความเปนไทย ผูกพันกับวัฒนธรรมไทยมากๆ จิตที่พอใจความเปนไทย
นั้นก็จะสงใหกลับมาเกิดในเผาพันธุไทยอีกคอนขางแนนอน (เพราะเมื่อพอใจความเปนไทย ก็มักคิด
พูด และทําแบบไทยๆเปนปกติอยูแลวนั่นเอง)

๕๐

บทสงทาย
ถาพอดีไมตองรอรางวัล
คนดีที่ขี้สงสารตัวเอง
คนดีที่รอลาภหลนใส
คนดีที่หวังคําสรรเสริญเยินยอ
เหลานี้ลวนยังดีไมพอจะเปนสุขทันใจ
คนดีที่มีแตเมตตาใหคนอื่น
คนดีที่มีแตคิดเจียดสวนเกินใหผูยาก
คนดีที่มีแตความถอมเนื้อถอมตัว
เหลานี้ดีพอจะไมตองรอรางวัลนาน
ความดีพอนั่นเองคือรางวัลในตัวเอง
ทําดีเมื่อไหรก็ไดดีเดี๋ยวนั้นเพราะไมมีประสงคอื่นแอบแฝง
คนดีพอทุกคนยอมรูจักสุขอันเปนทิพย
และไมปรารถนาจะแสวงหาความสุขหยาบๆนอกตัว
เพียงเพื่อตองเปนทุกขเพราะการหวังรอเปลาๆ
คนสวนใหญ แมเริ่มเชื่อเรื่องกรรมวิบากแลว ก็ตองการผลตอบแทนทันใจทํานองเดียวกับ
นักธุรกิจที่ลงทุนแลวคาดหมายผลกําไรภายในเวลาเทานั้นเทานี้
พอดีแลวไมไดดีทันใจ รอยทั้งรอยจะเริ่มสงสัย แลวก็คิดคําอันจะนําไปสูความหลงผิด เชน
ทําดีไดดีมีที่ไหน ทําชั่วไดดีมีถมไป นั่นก็เพราะปุถุชนทั้งหลายยอมคาดหวังผลอันเปนรูปธรรม
ภายนอก ใหขาวหมาแมวสองสามมื้อแลวเอาไปบนกับเพื่อนวาทําทานตั้งมากไมเห็นรวยสักทีหรือ
ตั้งใจทําบุญวันนนี้เพราะกะวาถาวิบากกรรมมีจริงคงบันดาลใหถูกหวยในอาทิตยหนา พอไมถูก
ขึ้นมาก็โทษฟาโทษดิน ดาทอเทวดาวาไมยุติธรรมไปโนน

๕๑

กฎธรรมชาติตามจริง คือถาลงทุนนอย แตจะคอยผลกําไรมาก ก็ยากจะไดผลตามปรารถนา
เปนธรรมดาครับ
แตถาเอาใหม เปลี่ยนมุมมองเสีย มาเนนความสุขทางใจ คาดหมายวาการทําดีเพื่อสละขยะ
สวนเกินที่พะรุงพะรังออกจากใจ เพื่อความโปรงเบา เพื่อความสบาย เพื่อความสะอาดหมดจด อยาง
นี้คุณจะรูสึกวาทําดีไดดีทันทีไมตองมีรอ ขอแจกแจงใหเห็นเปนขอๆพอสังเขป เริ่มตนจากแงตางๆ
ของ ‘การใหทาน’ กอน
๑) ใหทานดวยเศษเงิน ดวยเจตนาอนุเคราะหผูยาก ผลคือใบหนาสวางขึ้นทันที ความ
ตระหนี่หวงทรัพยสวนเกินถูกกะเทาะออกทันที เปนเหตุใหใจสบายทันที
๒) ใหทานดวยเงินหนึ่งในสี่ของรายได ดวยเจตนาปลูกสรางหรือบูรณะถาวรวัตถุในพุทธ
ศาสนา ผลคืออิ่มเอิบเบิกบานไปทั้งตัวทันที ความโลภอยากไดอยากมีถูกปลดทิ้งทันที เปนเหตุใหใจ
บางลงทันที (ไมไดหมายความวาจะตองทําบุญหนึ่งในสี่ของรายไดทุกเดือนแลวจึงเห็นผล เอาแค
ครั้งเดียวก็เห็นชัดแลว และนี่เปนเพียงหลักการ ขอใหคํานึงวาตัวเองมีกําลังพอ ทําแลวไมเดือนรอน
กับตัวเองดวย)
การใหทานไมไดมีแตสละทรัพยอยางเดียว แตยังมี ‘การใหอภัย’ ซึ่งยิ่งมีผลทางใจสูงกวา
ทรัพยทานเสียอีก แจกจงไดเชน
๑) ใหอภัยดวยเหตุนาขัดเคืองเล็กนอย ดวยเจตนาจะไมใหตนเปนผูผูกโกรธงายๆ แรกๆ
อาจมีความคาใจคุกรุนอยูบาง แตหลังๆเมื่อฝกอภัยจนชํานาญแลว ผลเดี๋ยวนั้นคือความเย็นกาย
สบายใจในทันที โลงหัวอกทันที คลายสีหนาทันที เหมือนผอนคลายอิริยาบถในทาพักหลังแบกของ
หนักขึ้นหลังไวครูหนึ่ง
๒) ใหอภัยดวยเหตุบาดหมางควรแกการพยาบาทแรง ดวยเจตนาเลิกผูกพยาบาทจองเวร
ตอกันไปใหยืดเยื้อ ที่จะทําไดตองเคยใหอภัยทานแบบออนๆไวหลายครั้งจนชิน เมื่อสามารถทําได
จะเบาตัวอยางประหลาด ราวกับนักโทษที่หลุดจากการจองจํา หรือเหมือนคนเพิ่งฟนไขจากโรคราย
กลับมีกําลังวังชาเปนปกติหลังจากถูกรุมเราใหรอนรนมาชานาน
ถัดจากการใหอภัยทานเปนทานคือการใหความรูความเขาใจที่ถูกตอง ถาเปนความรูทาง
โลกเรียกวา ‘วิทยาทาน’
๑) ใหวิทยาทานระดับรูวิธีคิด ดวยเจตนาใหผูอื่นสามารถแกปญหาที่ติดขัดไดลุลวง ผลคือ
เกิดความราเริงยินดี ยิ้มไดดวยภาคภูมิใจในตน

๕๒

๒) ใหวิทยาทานระดับรูพอจะประกอบอาชีพ ดวยเจตนาใหผูอื่นเติบโตขึ้นเปนคนดีมีวิชา
ตลอดจนสามารถเลี้ยงตัวตอไป ผลคือเกิดความเต็มอิ่มในความมีเกียรติ ยืนอยูตอหนาศิษยดวย
ความรูสึกเปนครูเต็มภูมิ
ตอมาเปนการใหความรูความเห็นที่ถูกที่ควร เรียกวา ‘ธรรมทาน’
๑) ใหธรรมทานเปนความรูความเขาใจในเรื่องวิบากกรรมดวยเจตนาใหผูอื่นไมหลงเห็นผิด
เปนชอบ มุงแตจะประกอบกรรมอันเปนประโยชนสุข เปนที่พึ่งแกเขาเองและคนรอบขาง หากผูให
ธรรมทานรูหลักกรรมวิบากตามพระพุทธเจาอยางถูกตอง กับทั้งประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรม
ดวยตนเองแลวจึงสอนผูอื่น ผลคือความรูสึกเหมือนเขตปลอดภัย เขตแหงความเยือกเย็น เขตแหง
ความสงบสุขทั้งกับตนเองและผูอื่น กับทั้งจะย้ําชัดกับตนเองยิ่งขึ้น วาตองไมพลาดหลงทําชั่ว และ
เรงสั่งสมความดียิ่งๆขึ้น เพื่อหลีกหางจากความประมาท
๒) ใหธรรมเปนความรูความเขาใจในเรื่องการพนทุกข ดวยเจตนาใหผูอื่นเลิกยึดมั่นถือมั่น
ในสิ่งไรสาระแกนสาร หากผูใหธรรมทานมีกําลังใจพอจะปลอยวางจริงๆแลวจึงสอยผูอื่น ผลคือ
ความรูสึกเบิกบานไมมีประมาณ กลายเปนกําลังใหภูมิจิตยกระดับความปลอยวางยิ่งๆขึ้นอยาง
งายดาย กระทั่งปลอยวางไดถึงขั้นละเอียดสูงสุด
นอกจากนี้ยังมีทานประเภทอื่นๆ เชนใหกําลังกายเปนทาน หรือสละสิทธิ์เปดทางใหคนอื่น
กอน ซึ่งตางก็ตองอาศัยกําลังใจในการเสียสละกําลังของตนหรือสิทธิ์ของตนทั้งสิ้น ยิ่งใหทานมาก
เทาไหร คุณจะรูสึกสบาย คลายความเรารอนอึดอัด และอยูหางจากภัยเวรทั้งปวงมากขึ้นเรื่อยๆ
ถัดจากความดีระดับทานคือความดีระดับศีล ผลของความดีพอในระดับศีลแจกแจงเปนขอๆ
ไดดวยการดู ‘ความสามารถงดเวน’ ดังตอไปนี้
๑) ตั้งใจงดเวนการฆาสัตวและการทําราย เมื่อถูกยั่วยุใหฆาสัตวหรือทํารายแลวงดเวนได
จริงๆ ผลที่เกิดขึ้นคือความมีอํานาจเหนือโทสะ และชัยชนะเหนือโทสะนั้น จะทําใหรูสึกปลอดภัยขึ้น
แมในทามกลางภยันตราย ยิ่งถาหากยอมเสียชีวิตตนดีกวาเอาชีวิตคนอื่นไดละก็ ระดับของเมตตา
จะยิ่งทวมใจราวกับนิ่งอยูในมหาสมุ ทรของความสุขทีเดียว คุณจะพบตามจริงวาเมตตายิ่งมาก
เทาไหร ความเปนสุขและความรูสึกปลอดภัยยิ่งมากขึ้นเทานั้น
๒) ตั้งใจงดเวนการลักทรัพยและการฉอโกง เมื่อถูกยั่วยุใหขโมยหรือตุกติกแลวงดเวนได
จริงๆ ผลที่เกิดขึ้นคือความมีอํานาจเหนือโลภะ และชัยชนะเหนือโลภะนั้น จะทําใหรูสึกถูกตองตรง
ทาง โดยเฉพาะอยางยิ่งถามีศรัทธาและความภูมิใจในความถูกตอง การตัดสินใจเลือกตางๆจะ
เปนไปดวยดียิ่งขึ้น ตั้งลําคอไดตรงยิ่งขึ้น อกผายไหลผึ่งยิ่งขึ้น
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๓) ตั้งใจงดเวนการประพฤติผิดในลูกเขาเมียใคร เมื่อถูกยั่วยุใหประพฤติผิดทางกามแลววด
เวนไดจริงๆ ผลที่เกิดขึ้นคือความมีอํานาจเหนือราคะ และชัยชนะเหนือราคะนั้น จะทําใหรูสึกสะอาด
สะอาน ไมออนแอมักงาย มีความยับยั้งชั่งใจในการเลือกคูครองที่เหมาะสมกับตน มีความอดทนตอ
ความผิดหวังในรักอันเปนเรื่องยากสําหรับคนทั่วไป เมื่อเขมแข็งพอจะไมออนขอใหกามผิดๆ คุณ
ยอมอยูหางจากความรูสึกผิดและเสียงประณามทั้งปวงเชนกัน
๔) ตั้งใจงดเวนการพูดโกหก พูดเสียดแทงวาราย พูดหยาบคาย และพูดพลามเพอเจอ เมื่อ
ถูกยั่วยุใหพูดไมจริง ไมเปนประโยชน แลวงดเวนไดจริงๆ ผลที่เกิดขึ้นคือความมีอํานาจเหนือปาก
และความสามารถควบคุมปากตัวเองนั้น จะทําใหจิตใจหนักแนนมั่นคง ไมหวั่นไหวงาย ไมฟุงซาน
งาย รูอะไรควรอะไรไมควร และมีคําพูดประกอบดวยสติเปนเสนห
๕) ตั้งใจงดเวนการร่ําสุรายาเมา เมื่อถูกยั่วยุใหกินเหลาเมายาแลวงดเวนไดจริงๆ ผลที่
เกิดขึ้นคือความมีอํานาจเหนือที่พึ่งภายนอก มีตนเปนที่พึ่งแหงตน ไมถูกสังคมชักพาใหหลงลงต่ํา
กับทั้งไมวิปริตผิดเพี้ยนตามคนอื่นที่เห็นยาพิษเปนขนมหวาน
ถัดจากความดีระดับศีลคือความดีระดับภาวนา การภาวนาคือการอบรมตนใหเกิดความสงบ
(สมถะ) และเกิดความรูตามจริง (วิปสสนา) ผลของความดีระดับภาวนาแจกแจงเปนขอๆไดดังนี้
๑) ตั้งใจระลึกรูวากําลังหายใจเขาหรือหายใจออกอยูเรื่อยๆเทาที่จะนึกได ผลที่เกิดเมื่อทํา
ไดจนเคยชินคือ ความสงบสุขอยูกับปจจุบัน ไมเรียกรอง ไมแสสายไปหาอดีตที่ลวงแลวหรืออนาคต
ที่ยังมาไมถึง นี่เรียกวาเปนการภาวนาระดับสมถะ
๒) ตั้งใจระลึกรูวาลมหายใจยาวหรือสั้น เปรียบเทียบอยูเรื่อยๆ วาบางชวงรางกายตองการ
ลมยาว บางชวงรางกายตองการลมสั้น ผลที่เกิดเมื่อทําไดจนเคยชินคือการรูตามจริงวาลมหายใจไม
เที่ยง ยาวบาง สั้นบาง เปนธรรมดา นี่เรียกวาเปนการภาวนาระดับวิปสสนา เห็นอนิจจัง
๓) ตั้งใจพิจารณาวาลมหายใจทั้งปวงเขามาแลวตองออกไปเปนธรรมดา ควบคุมใหเขา
อยางเดียวไมได ควบคุมใหออกอยางเดียวไมได ควบคุมใหหยุดพักลมอยางเดียวไมได ผลที่เกิดขึ้น
เมื่อทําไดจนเคยชินคือความรูตามจริงวาลมหายใจไมอาจคงสภาพอยูในสภาวะใดสภาวะหนึ่ง นี่
เรียกวาเปนการภาวนะระดับวิปสสนา เห็นทุกขัง
เพียงดวยการเฝาดูลมหายใจดวยมุมมองที่ถูกตอง ตามพระพุทธเจาตรัสแนะแนวไว คุณจะ
เกิ ด สติ ชั ด ขึ้ น เรื่ อ ยๆ และพลอยเห็ น ความสุ ข ความทุ ก ข ใ นใจ และสรรพสิ่ ง สรรพเหตุ ก ารณ ที่
หมุนเวียนเปลี่ยนมากระทบคุณ ตางลวนเปนเหมือนลมหายใจที่ผานมาแลวผานไป ชอบหรือชังก็
ควบคุมใหอยูกับที่คงทนไมได จนเกิดขอสรุปวาไมเห็นมีอะไรเปนตัวเปนตนสักอยาง นี่ก็คือการ
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ภาวนาระดับวิปสสนา เห็นอนัตตา จากเห็นรางๆเปนเห็นแจมแจง เห็นครอบ เห็นรอบดานทั่วถึง
ตลอดสาย
เมื่อเห็นชีวิตเปนอนัตตาบริสุทธิ์ จิตคุณจะหลุดจากบาปทั้งหลาย และเปนอิสระจากการยึด
ติดทั้งปวง สภาพหมนมืดสกปรกใดๆไมอาจแปดเปอนจิตไดเลย ตรงนั้นแหละยอดสุดแหงแกนสาร
สาระในพระพุทธศาสนาที่ทําใหถึงกันไดในชาตินี้โดยไมตองรอชาติหนา
คุณจะเลือกพอใจความดีระดับใดในพระพุทธศาสนาก็ได เมื่อไดดีทางใจทันทีในวันนี้ จะทํา
ใหโลกภายนอกดีตอบในวันถัดๆมา และจะทราบดวยตนเองวาความสุขสงบในนาทีนี้คือลางบอก
เหตุ หรือนิมิตหมายอันดีที่ชี้ใหเห็นวาตอไปคุณจะปลอดภัย
ขอใหลองสังเกตใจตัวเองดูเถิดวาดวยเจตนาหนึ่งๆขางตน ทําๆไปแลวเกิดผลทันใจอยางวา
จริงไหม ถาจริงก็ขอใหหมั่นทําบอยๆ ทําใหตอเนื่อง ทําใหไดตลอด เพราะถาใจออน ทําแคทีสองที
แลวยอมแพ เดี๋ยวกิเลสก็กลับมาคิดแทนคุณใหม เทากับคุณปลอยใหกิเลสอันเปนธรรมชาติฝายต่ํา
มากําหนดทิศทางชีวิตคุณลงเหวไดครับ
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