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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

๓

แรงบันดาลใจ เลม ๔
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 ๒๔๕๘ จนถึงฉบับที่ ๒๔๗๐ โดยไดผนวกเอาบทสงทาย
คือ ‘ผิดตั้งแตเกิด’ ซึ่งยังไมเคยลงตีพิมพมากอนเขาไวดวย
รวมสิบปมาแลว ผมเคยจอดรถรอไฟเขียวแถวรัชโยธิน หางตาบังเอิญเหลือบไปที่กระจก
มองหลัง เห็น เด็ กผู หญิ งตั ว กะเป ย กถื อพวงมาลัยวิ่งเต นเหมือนตัวละครที่ถู กปล อยให เ ริงระบํ า
ออกมาจากหลังฉาก ดูทาทางเธอมีความสุขดี คลายกําลังวิ่งเลนอยูในบานที่ปลอดภัยของตัวเอง
มีความสะดุดตาตรงทาวิ่งของเธอนั่นแหละ อะไรหลายๆอยางแฝงอยูในภาพนั้น ทาทีไม
อีนังขังขอบกับการมาเรขายพวงมาลัยตามทองถนน ชางขัดแยงยิ่งกับวัยไรเดียงสาที่นาจะรูจักแต
ความราเริงและการถนอมเลี้ยงดูจากพอแม ตัวเล็กจอยที่เพียงโดนมอเตอรไซคเฉี่ยวนิดเดียวก็อาจ
ลมตายได สมควรอยูในรั้วรอบขอบชิดทามกลางการปกปองที่อบอุน แทนการเผชิญภัยอันนากลัว
กลางถนนหลวงดวยตัวเปลามิใชหรือ?
ขณะที่ผมกําลังนึกตําหนิพอแมของเด็กอยางแรงกับการปลอยใหลูกมาเสี่ยงตายอยางนั้น
เธอก็รี่มาถึงรถผมราวกับรูวาผมกําลังเฝามองเธออยู และเมื่อเธอเคาะกระจกเรียกเบาๆ ผมก็เหลือบ
แลไปหาแลวเกิดความสะดุดเปนครั้งที่สอง เพราะไดพบเด็กผูหญิงที่หนาตานารักนาเอ็นดูมากๆคน
หนึ่ง ซึ่งทําใหแวบแรกที่เห็นคือความใจหายรูสึกสงสารและตัดสินใจลดกระจกลงชวยซื้อทันที ทั้งที่
กอนหนานั้นอยากใจแข็ง ไมตองการสงเสริมใหพอแมของเด็กหากําไรวัยเยาวของลูกสาวเยี่ยงนี้เลย
ผมใหแบงกยี่สิบไปสองใบเปลาๆ บอกเธอวาไมตองเอาพวงมาลัยมาหรอก เอาไปเลย แต
พอเลื่อนกระจกขึ้นก็เห็นแมหนูเอียงคอมองหนาผมเหมือนฉงน และยังคงรอรีดวยดวยทาทีอิดออด
ไมยอมจากไปไหน ผมพยายามไมสนใจ แตเธอก็เคาะกระจกอีก ผมจึงตองลดกระจกลงฟงเสียงออน
วอนของเธอ เธอขอใหรับพวงมาลัยไปเถอะ พอหมดแลวหนูจะไดกลับบานเร็วๆไงคะ
ผมตัดสินใจเลื่อนกระจกลงและขอซื้อพวงมาลัยที่เหลือมาเกือบทั้งหมด ดูเหมือนหลงอยูพวง
เดียว เพราะเศษแบงกในกระเปาไมพอกับจํานวน พอเธอรับเงินไปผมก็ส่ังสั้นๆวาหมดแลวตอง
สัญญาวาจะรีบกลับบานจริงๆนะ เธอก็ตอบมาเสียงจอยๆทันทีวาคะๆ หมดพวงนี้แลวหนูก็กลับบาน
แลวละนา
การตอบกลับแบบสวนคํานั้น ทําใหผมทราบทันทีวาเคยมีคนสั่งเสียแบบผมมาหลายหน คง
จะดวยความหวงใยที่ไมแตกตางกันเลย

๔

เธอวิ่งจากไป ผมเลื่อนกระจกปด พอไฟเขียวก็ขับรถจากมาจากแยกไฟแดงนั้น แลวก็คอยๆ
รูสึกวาตัวเองคิดชาเกินไป ใจผมไมไดตองการขับรถจากมา แตตองการรับเด็กขึ้นรถกลับไปสงบาน
ขอดูหนาพอแมเด็ก อาจเพื่อถามวาจะเอาเทาไหรถาไมตองใจรายกับลูกอยางนี้
สุมเสียงและหนาตาของเธอติดตามผมมาตลอดทางกลับบาน เธอเปนเด็กแปลกหนาที่พูด
แคไมกี่คําก็มีเสียงติดหูผมได และทําใหผมน้ําตาไหลเปนทางได ผมใหเงินเปลาๆ เธอก็ไมเอา จะตื๊อ
ใหรับของมาเพื่อความยุติธรรม รูสึกวาใจเธอชางใสซื่อนาเอ็นดูเหลือเกิน
ไมใชเด็กขายพวงมาลัยทุกคนที่ประทับอยูในความทรงจําของผมลึกซึ้งเทานี้ หรือจะเรียกวา
เกิดความสงสารเด็กคนไหนขนาดนั้นมากอนเลย บอกตัวเองมาตลอดวาไมเคยอยากมีลูก แตเพียง
ยินเสียงใสบริสุทธิ์ของเธอแลวไดคิดวาถาจะอยากมีลูกสักคน ก็คงเปนเพราะมีเสียงเพราะพริ้งที่สุด
ในโลกติดหูอยูอยางนี้เอง
ครั้งนั้นตอใหผมยังไมเชื่อเรื่องการเวียนวายตายเกิดและกรรมวิบาก ก็คงเริ่มเชื่อไดแลว
หากคนเราไมเคยมีความสัมพันธตอกันมา เหตุใดเยื่อใยและความรูสึกผูกพันจึงเหนียวแนนขนาดนี้
ชั่วเวลาเพียงไมกี่นาทีที่ปรากฏตัวตอกัน แมกระทั่งปจจุบันที่กําลังยอนนึกและเขียนถึงเธอ ก็ไดแต
เสี ยดายที่ ไม รีบ ตัดสิ นใจทํ าอย างใดอย างหนึ่ งในขณะยั งมี โอกาส ถ าคิดช ว ย ก็ ต องไดวิ ธี ชว ยที่
เหมาะสมเขาสักทาง
อยางไรเด็กคงมีพอมีแม เรื่องจะรับไวในอุปการะหรือชุบเลี้ยงกับมือคงไมงาย วันตอมาเลย
วางอุเบกขาตามหลักพรหมวิหารขอสุดทาย คือเมื่อมีเมตตา ปรารถนาใหเธอเปนสุข แตไมเห็นทาง
ชวยได ก็ตองทําใจตามพุทธพจนที่วาสัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม
เด็กตัวจอยบนทองถนนที่เต็มไปดวยรถใหญและไอพิษคนนั้นมาจากไหน? ถาตอบตาม
ภูมิศาสตรผมอาจบอกหลักแหลงที่อยูของเธอไมถูก แตถาตอบตามหลักกรรมวิบา ก็คงพอบอกไดวา
ความนารักของเธอมาจากกรรมดีสวนหนึ่ง ความยากลําบากในวัยเยาวของเธอมาจากกรรมรายอีก
สวนหนึ่ง
เมื่อวางอุเบกขาไดสนิทในคราวนั้น ผมเกิดความเขาใจคําวา ‘กรรมคือที่พึ่งของตน’ อยาง
ลึกซึ้ง ในวัยเด็กผมไมตองไปขายพวงมาลัยก็เพราะผมมีกรรมเกาเปนที่พึ่ง คือไดมาพึ่งพาพอแมที่
ไมขาดแคลนจนตองสงลูกไปเสี่ยงภัย สวนเธอคนนั้นไมมีกรรมเกาเปนที่พึ่งในตนวัย ก็เลยตองมา
อาศัยถนนเปนสนามเด็กเลน วิ่งเรขายของราวกับเห็นนรกเปนสวรรค
หากหนูนอยคนนั้นเคยไดเรียนรูหลักกรรมวิบาก และเคยศรัทธาวาทําทานมีผล รักษาศีลมี
ผล เธอก็อาจเรงทําดีโดยสวนเดียว ไมพลาดที่สวนใดสวนหนึ่ง ชีวิตปจจุบันคงสบายกวานี้ และมี
กรรมดีเปนที่พึ่งตั้งแตออนแตออก

๕

คนเราจะเปนที่พึ่งใหตัวเอง ก็ตองรูวาทํากรรมใดเปนคุณ จะไดทําใหมาก และตองรูวาทํา
กรรมใดเปนโทษ จะไดไมหลงไปทํา หรือทําใหนอยที่สุด เมื่อรูจริงในเรื่องกรรม นอกจากชวยตัวเอง
ไดดีแลว ก็อาจมีโอกาสชวยบอกชวยใหความรูเปนที่พ่งึ แกคนอื่นอีกดวย
ผมขออธิษฐานวาเมื่อเด็กขายพวงมาลัยคนนั้นโตพอ จะไดอานหนังสือเลมนี้ บรรทัดนี้ เพื่อ
ความมีศรัทธาในกรรมวิบาก และไมตองหลงเกิดมาลําบากเหมือนชาตินี้อีก
ดังตฤณ
สิงหาคม ๒๕๔๘
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กรรมเกากรรมใหม
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ถาม – จะรูไดอยางไรวาเปนกรรมเกาหรือกรรมใหมคะ?
สําหรับคนธรรมดาทั่วไป ก็ตองตัดสินเอาจากสิ่งที่เห็นงายสุดโตงกอนครับ เชนถามีอะไร
เกิดขึ้นซ้ําๆในชีวิตโดยไมเคยทําในปจจุบัน อันนั้นแหละผลของอดีตกรรม ยกตัวอยางเชนเด็กทารก
ยังไมมีมือมีเทาไปรบกวนใคร แตถูกตัดมือตัดเทาไปนั่งขอทาน อันนั้นชัดเจนวาเปนแรงสงอันหนัก
แนนของกรรมเกา คือเอาตัวไปอยูในมือทรชนคนโหด
และหากคุณเปนคนหนาตาหมองคล้ํามาแตไหนแตไร พอหันมาศรัทธากรรมวิบาก ตัดสินใจ
เด็ดขาดวาจะรักษาศีล ๕ ใหบริสุทธิ์ กับทั้งมีใจคิดเจือจานโดยหวังผลเพียงใหใจชุมชื่น ตั้งสติใหรูจัก
กระตือรือรนกับคุณคาของปจจุบันขณะ ทําๆไปจนรูสึกสวางอบอุนขึ้นมาจากขางใน สองกระจกแลว
เห็นหนาตาผองใสสดชื่นผิดสังเกต อันนั้นแหละครับผลที่ชัดเจนของกรรมใหม แถมเรื่องดีๆจะเรียง
คิวตามมา ไมใชแคหนาตาเทานั้นที่เปลี่ยนไป
อยางไรก็ตาม กรรมวิบากไมใชของตื้น กับทั้งไมใชสิ่งที่มีองคประกอบเพียงเล็กนอย
เหตุการณในชีวิตพวกเราเปนผลอันเกิดจากการผสมปนเประหวางกรรมเกากับกรรมใหมยุงเหยิง
คุณไมมีทางรูไดดวยความนึกคิดธรรมดา วาทําดีแทบตาย ไฉนจึงไมม่ังมีศรีสุขอยางคนชั่วๆบาง
หรือทํากิจการประเภทหนึ่งลมเหลว แตพอเปลี่ยนไปทํากิจการอีกประเภทหนึ่งกลับรุงเรือง ชนิดหา
เหตุผลใดๆมาอธิบายยาก
อีกประการหนึ่ง กรรมมีระยะเวลาใหผลหลายระยะ ทําแลวเห็นผลทันตาในชาติปจจุบันก็มี
ทําแลวใหผลในชาติถัดไปแบบเหมารวมรวดเดียวก็มี ทําแลวกวาจะออกดอกออกผลตองเขาคิวรอ
ไปถึงชาติถัดๆไปก็มี
การที่กรรมแตละแบบออกดอกออกผลไดหลายระยะนี่แหละ ทําใหคนไมเชื่อกฎแหง
กรรมวิบาก คือตองใหทําปุบแลวไดผลปบ ฆาใครแลวถูกฆาคืนทันที โกงใครแลวถูกโกงตอบทันที
เผาบานใครแลวโดนเผาบานกลับทันที อยางนี้จะไมเปนที่สงสัย แตที่สงสัยก็เพราะกวาจะถูกฆาคืน
กวาจะถูกโกงตอบ หรือกวาจะถูกเผาบานกลับ อาจกินเวลาหลายป หรือกระทั่งตองรอกันเปนชาติๆ
ได
อยางไรก็ตาม มีผลกรรมที่มองดวยตาเปลาไดประการหนึ่ง คือหากกรรมเกาบันดาล
เหตุการณดีรายอยางตอเนื่อง โอบอุมหรือเลนงานเราอยางหนักแนน เอาชนะยาก อยางนั้นแปลวา
คุณทํากรรมเกาในทํานองนั้นไวกับคนอื่นอยางตอเนื่องยาวนาน อาจจะทั้งชีวิต เชนมีนิสัยชอบ
รบกวนชาวบานดวยเรื่องจุกจิก แกลงกวนโมโหใครตอใครตลอดเวลาดวยความเห็นเปนเรื่องสนุก
อยางนี้โอกาสที่คุณจะตกไปอยูในวงลอมของพวกขี้แกลงก็สูงมาก หรือถึงแมคนรอบตัวของคุณแสน

๘

ดี ก็จะมีดินฟาอากาศ บานชอง ทรัพยสิน หรือความบังเอิญตางๆนานามารบกวนไมหยุดหยอน
เปนตน
และกรรมที่ใหผลปจจุบันทันใจที่สุดคือความเปนผูศึกษาใหเห็นถูก เห็นชอบ กระทั่งเกิด
ศรัทธาปสาทะในกรรมวิบาก ศรัทธาหนทางดําเนินเพื่อลดละความยึดมั่นถือมั่นทั้งเรื่องภายนอกและ
ภายใน ตอใหคุณโดนรบกวนจากวิบากของกรรมเกาหรือวิบากของกรรมใหมย่ําแยเพียงใด ใจก็จะ
ไมเปนทุกข หรืออยางนอยที่สุดก็บรรเทาทุกขทางใจใหลดลง มีพื้นที่ของความสุขเพิ่มขึ้นได
เรื่องวิบากของกรรมนั้นเปนอจินไตย หมายถึงคนทั่วไปคิดนึกคาดคะเนไมได หรือแมใช
เหตุผลตามกําลังสติปญญาสามัญก็ไมได แตอจินไตยนั้นใชวาจะไมมีสิทธิ์รูเอาเสียเลย และตอไปนี้
จะเปนคําตอบที่แทจริงสําหรับคําถามนะครับ เพื่อทราบเรื่องกรรมวิบากอยางกระจาง ไมสงสัยวา
เปนผลของกรรมเกาหรือกรรมใหม คุณตอง
๑) เปนผูรูจักเจตนาของตนเองและผูอื่น เชนที่พูดๆหรือทําๆไปนั้น เกิดจากพื้นฐาน
ความคิดมุงหมายอยางไร เปนดีหรือเปนราย เปนบุญหรือเปนบาป พูดงายๆวาเปนกรรมขาวหรื
อกรรมดํา
๒) ประมาณน้ําหนักเจตนาไดถูกวามีน้ําหนักอยางออน อยางกลาง หรืออยางแก
กลา ถาอยางออนหมายถึงคิดไมจริงจังหรือคนอื่นไหววานใหทํา ถาอยางกลางหมายถึงคิดเองแตมี
ยั้งๆชั่งใจหวั่นไหวอยู ถาอยางแกกลาหมายถึงคิดริเริ่มเองดวยความหนักแนนและมีความยินดีขนาด
ยิ้มสะใจไดในการลงมือทํา
๓) เปนผูรูจักบุญญาธิการของตนเองและผูอื่น กลาวคือมองออกวาบุคคลอันเปนเปา
กระทบของการคิด การพูด การทํานั้น กําลังอยูในจังหวะมีบุญคุมหรือไมมีบุญคุม
๔) ประมาณน้ําหนักบุญญาธิการถูก วาเปนอยางนอย อยางกลาง หรืออยางมาก วัดกันที่
บารมีวาเปนผูเกื้อกูลมากหรือเบียดเบียนมาก ตามหลักแลว ผูเกื้อกูลคนอื่นมากจะเปนภาคขยายผล
กรรมขนาดใหญ ใครทําอะไรมาจะมีผลสวนคืนรวดเร็วและรุนแรง
๕) เปนผูรูจักวัตถุ หมายถึงทราบวาเครื่องมือในการประกอบกรรมนั้น มีคุณหรือมีโทษ
๖) ประมาณน้ําหนักคุณและโทษของวัตถุไดถูก กลาวคือรูชัดวาเอามาใชกับบุคคลใดใน
จังหวะไหนแลวเปนมงคลหรืออัปมงคลเพียงใด เชนวัตถุบางชิ้นเปนของสําคัญและจําเปนมาก ถา
ขโมยมาจะกอความเดือดรอนสาหัสแกเจาของ เปนตน
เมื่ออานออกวาองคประกอบหลักๆของการทํากรรมมีอยูดังกลาว พอมองปราดเดียวก็จะ
ประมาณน้ําหนักถูกวาการคิด การพูด การทําในแตละครั้งของตนเองและผูอื่น จัดเปนบุญหรือเปน
บาปใหญ จะใหผลเร็วทันตาหรือทอดระยะเวลาชาออกไป

๙

ขอกลาวโดยสรุปวาองคประกอบที่จะบันดาลผลอยางรวดเร็ว คือคอนขางแนนอนวาจะ
ปรากฏเหตุการณสะทอนตอบภายในชาติปจจุบัน หรือกระทั่งภายใน ๓ วัน ๗ วันมีดังตอไปนี้
๑) ทําดวยความหนักแนน มีความยินดีเต็มใจ หรือกระทั่งเกิดโสมนัสในการทํา ไมวาในเชิง
กุศลหรือเชิงอกุศล
๒) บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไดรับแรงกระทําจากเรา เปนบุคคลผูทรงศีล
หรือเปนผู
สงเคราะหสังคมไวมาก
๓) วัตถุที่เปนเครื่องมือกระทําการมีคุณมาก
๔) ไมมีกรรมเกาที่เปนตรงขามมาหนวงเหนี่ยวการใหผลไว
จิตที่ทรงอภิญญาหรือรูยิ่งในกรรมวิบากนั้น จะไมมานั่งแยกแยะเปนขอๆอยางขางตนนะ
ครับ พอจะรูก็รูเลยแบบเหมารวมเบ็ดเสร็จทีเดียว อยางเชนถาหยั่งทราบวากรรมดีในอดีตยังใหผล
คุมกันภัย ก็จะรูวาบาปใหมในปจจุบันแมอุกฤษฏ ก็ยังเขาถึงตัวไมไดถนัด หรือตองรอเวลาระยะหนึ่ง
กอน จะรูชัดวาตรงนี้ไปใชเหตุผลหรือความชอบชังสวนตัวมาตัดสินไมได
เมื่อสามารถพยากรณวิบากจากกรรมในปจจุบันถูก คุณก็จะเขยิบไปลวงรูสิ่งที่ลี้ลับกวานั้น
นั่นคือทราบไดวาเหตุการณหรือสภาพหนึ่งที่กําลังปรากฏตอหนาตอตานั้น เปนผลมาจากบุญบาป
ในอดีตใกลหรืออดีตไกลเพียงใด
หากอุเบกขาธรรมอยางใหญระดับผูทรงฌาน สามารถรูซอกซอนทั่วตลอดสายทั้งกรรมเล็ก
กรรมใหญ คุณก็จะทราบชัดและอธิบายไดละเอียดลออวาอะไรเปนอะไร ขนาดจําแนกไดทีเดียววา
ภาพใหญของชีวิตเกิดจากการจูโจมของบาปในอดีตแบบไหน อวัยวะใหญนอยในรางกายเกิดจาก
การตกแตงของบุญในอดีตทางใด
แตหากมีเพียงอุเบกขาธรรมอยางเล็ก ไมอาจทรงฌานเปนปกติ รูจักเพียงองคประกอบ
ธรรมเบื้องตน คุณจะทราบเพียงวากรรมวิบากมีจริง และเห็นคราวๆวาทําบุญใหญๆแลวเปนกรรม
ขาวดวงใหญ ใหผลนาชื่นใจรวดเร็ว ทําบาปใหญๆแลวเปนกรรมดําดวงใหญ ใหผลเดือดเนื้อรอนใจ
ในไมชา กับทั้งอาจจับพลัดจับผลูจับคูกรรมวิบากยิบยอยตางๆไดถูกเปนบางเวลา แตไมสม่ําเสมอ
ตอใหคุณศรัทธาวา
และหากไมมีอุเบกขาธรรมเลย เปนผูมีอคติ รักแรง เกลียดแรง
กรรมวิบากมีจริง คุณก็จะไมตระหนักเลยวาทําดีไดดีไดอยางไร ทําชั่วไดชั่วไดเมื่อไหร เพียงแตใจจะ
ไมถลําไปในบาปลึกนัก และถาทําบุญก็จะทําดวยความเลื่อมใสและมีใจเบิกบาน
สวนพวกที่แมศรัทธาในกรรมวิบากก็ยังไมมี อยางนี้จิตจะถูกปกคลุมหนาแนนดวยโมหะ
อยาวาแตเห็นวาบุญเปนบุญ เห็นบาปเปนบาป แมกระทั่งบาปก็อาจไพลเห็นเปนบุญ และแมกระทั่ง

๑๐

บุญก็อาจไพลเห็นเปนบาป จากนั้นก็หลงเพอผิดพลาดแหวกแนวจากความจริงไปไดเรื่อยเปอยไมมี
ที่สิ้นสุด พูดแลวหลอกตัวเองใหเชื่อวาไมพูด ทําแลวหลอกตัวเองวาไมทําก็ยังได
นอกจากนี้คุณยังเขาใจชัด วาคนเราทําอาชีพแบบหนึ่งๆประสบความสําเร็จก็ดวยเหตุปจจัย
หลายประการ เชนเคยทําอาชีพนั้นมากอนในอดีต และทําอยางที่จะกอประโยชน กอความรุงเรืองให
ผูอื่น หรือเคยทําบุญในดานนั้นๆมากอน เชนถาเคยทําขนมถวายพระบอยๆ ชาตินี้เปดกิจการราน
ขนมจะรุงเรืองมาก เปนผูมีรสนิยมและความรูความเขาใจเกี่ยวกับขนมดีมาก เปนตน
ในแงของการประกอบอาชีพไดสําเร็จหรือลมเหลวนั้น เปนตัวอยางอันดีของการจับมือกัน
ระหวางกรรมเกากับกรรมใหม การจะสําเร็จในอาชีพอยางรวดเร็วนั้น คุณจะงอมืองอเทารอทะเลบุญ
หนุนเนื่องอยางเดียวไมได แตตองมีอิทธิบาท ๔ คือรักงานหนึ่ง ขยันตอเนื่องหนึ่ง ฝกใฝงานแทบทุก
ลมหายใจเขาออกหนึ่ง ฉลาดประเมินหรือพัฒนางานเกงหนึ่ง
คําตอบทั้งหมดคงทําใหเขาใจวาคนธรรมดาไมอาจพยากรณวิบากกรรม หากตองการทราบ
เรื่องกรรมวิบากใหกระจาง คุณตองเอาสติมารู มาดูความจริงเกี่ยวกับกายใจนี้มากๆ เพราะกายใจนี้
แหละวิบากของกรรมเกา และเปนฐานที่ตั้งของกรรมใหม เมื่อใดรูเรื่องกายใจนี้ดีโดยไมมีอคติ เมื่อ
นั้นก็เทากับคุณรูแจงเรื่องกรรมวิบากไปดวย
การรูกายใจตามจริงก็คือปฏิบัติธรรมตามแนวสติปฏฐาน ๔ ซึ่งพระพุทธเจาตรัสแสดงแจก
แจงเปนขั้นๆไวดีแลวนั่นเองครับ (ตองเขาใจสติปฏฐาน ๔ แบบพระพุทธเจาจริงๆดวยนะครับ ไมใช
อางนามสติปฏฐาน ๔ แตคิดวิธีเอาเองตามอัตโนมัติ) พระเถระทั้งอดีตและปจจุบันยืนยันกันถวน
หนาวาวิชาของพระพุทธเจานี้ดีจริง ทําใหเปนผูรูแจงเรื่องกรรมวิบากไดจริง ฉะนั้นหากปรารถนาจะ
รูจักกรรมวิบากถองแท ก็ขอใหศึกษาและฝกฝนสติปฏฐาน ๔ เอาเถิด ไมยากเกินกําลังของมนุษย
คนหนึ่งหรอกครับ

๑๑

ขายสัตว /
เห็นนิมิตเปนมรณกรรม

๑๒

ถาม – ผมอายุเกือบ ๘๐ บําเพ็ญตนอยูในศีลธรรมมานาน ปฏิบัติตอคนและสัตวดวย
ความหวังประโยชนเปนที่ตั้ง ใจปรารถนาจะดึงตนและผูอื่นใหพนอบาย แตทําไมจึงพบกับ
ความสูญเสียอยูเรื่อยครับ? ยกตัวอยางเชนถาซื้อสัตวมาเลี้ยง พอบอกตอหรือตั้งใจขายตอ
ปุบ สัตวนั้นจะตายทันที ทําใหทุนหายกําไรหดเกือบทุกครั้ง บอยเสียจนชักเฉยๆ อยาก
ทราบวาอันนี้เปนดวยวิบากกรรมอะไรครับ?
ก็ดีที่ไดยินอยางนี้ ถือวาเปนขอมูลภาคสนามครับ กรณีของคุณปู วิบากไมใชราย แตเปน
วิบากดีนะครับที่ทําใหไมไดขายสัตว เพราะการขายสัตวเปนหนึ่งในการคาขายที่พระพุทธเจา
ตรัสวาอุบาสกไมพึงกระทํา
ของที่ไมควรขาย ๕ อยางนั้นไดแก อาวุธ สัตว เนื้อสัตว น้ําเมา และยาพิษ ของคุณปูนี่คือ
สัตวท้ังตัว ผูคาชีวิตยอมตกอยูในวังวนของการคาชีวิต วังวนของการคาชีวิตเปนอยางไร? คือ
ผูคาชีวิตยอมสรางกรรมที่จะตองไดรับผลใหตนเองตองกลายเปนสินคาในวันหนึ่ง สถานเบาคือเปน
มนุษยที่ไปตกอยูในมือผูคามนุษย สถานหนักคือเปนสัตวที่ไปตกอยูในมือผูคาสัตว
จากที่คุณปูเลามา ขอใหสังเกตนะครับ ‘ทุกครั้ง’ กับ ‘เกือบทุกครั้ง’ นั้นแตกตางกัน สําหรับ
สัตวที่ตายไปของคุณปูจะเปน ‘สวนใหญ’ แตก็มี ‘สวนนอย’ ที่รอดและถูกขายไปได นี่แปลวาสัตว
จํานวนหนึ่งที่มีวิบากกรรมจะตองเปนสินคา ก็ตกมาอยูในมือเราเหมือนกัน
แตอันเนื่องจากตัวคุณปูเปนผูมีความสะอาด เจตนาในชีวิตเปนไปเพื่ออนุเคราะห ที่ตั้งใจ
คาขายสัตวก็เพราะไมรูและนึกไมถึงวานั่นเปนมิจฉาวณิชชา ธรรมชาติเลยชวยโดยทางออม
คือดึงดูดสัตวที่ไมมีวิบากกรรมจะตองเปนสินคามาใหอุปการะโดยมาก เมื่อไหรจะขายมันก็หมดอายุ
ลงทันที เปนการทําใหเสียกําลังใจในการคิดขายสัตว นี่คือสิ่งที่เห็นเปนรูปธรรมชัด
ทดลองก็ไดครับ ถาตั้งใจใหฟรีจะไมมีอะไรเกิดขึ้นหรอก โดยเฉพาะอยางยิ่งหากใหแบบที่
เราเลือกแลววาเจาของใหมจะนําสัตวไปชุบเลี้ยงอยางดี

๑๓

ถาม – กอนนอนผมไหวพระสวดมนต บางทีพอหลับตาเคลิ้มๆจะเห็นมรณกรรมของ
คนอื่นเหมือนมีใครมาเรียกรองใหไปดูหรือไปชวยเหลือ นิมิตที่เกิดขึ้นนี้รวมทั้งหมดได ๔
ครั้ง และเปนจริงในเวลาไมเกิน ๗ วัน จนบัดนี้ลูกหลานขอรองวาอยาเลาใหใครฟง อันนี้คือ
สิ่งที่จะตองเกิดขึ้นจริงตามวาจาหรือภาพนิมิตของผม หรือวาเปนชะตากรรมของพวกเขา
อยูแลวครับ?
เทาที่เห็นมา ผูสูงอายุหลายคนที่สวดมนตดวยใจสงบกอนนอนนั้น บางทีจิตจะเปนสมาธิ
แลวรูเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับความตายไดเอง ปจจัยที่ทําใหเกิดนิมิตหรือสัญญาณเตือนเกี่ยวกับความ
ตายนั้นเปนไปไดหลายอยางครับ เชนอดีตชาติเคยฝกดูความตายมากอน เชนอาจเปนพระ อาจเปน
ฤาษีชีไพรที่เคยทรงอภิญญา มีตาทิพยสามารถลวงรูการจุติ (เคลื่อนจากภพเดิม) และการอุบัติ
(เกิดขึ้นในภพใหม) ของใครตอใคร หรือในชาติปจจุบันอาจเปนผูมีจิตเกาะเกี่ยวกับความตาย คือ
ธรรมชาติของสังขารคลายกระตุนใหรูสึกหรือสําเหนียกถึงความตายบอยๆ พอจิตสงบลงก็ทําตัวเปน
กระจกสะทอนบอกเรื่องราวเกี่ยวกับความตาย เชนรูจักใคร ก็สามารถรูลวงหนาวาความตายจะมา
เยือนเขาเมื่อใด
เรื่องของจิตนั้นวิจิตรพิสดารนัก เจตนาอนุเคราะหสัตวโลกของคุณปูอาจอยูเบื้องหลังก็ได
คราวหนาถาเกิดนิมิตอะไรทํานองเดียวกันอีก ก็อาจเขาไปหาเจาตัวที่เขากําลังจะถึงเวลาจากโลกนี้
ไป ไมตองพูดแบบโครมครามใหเขาตกใจ แตใหแงคิดที่เขาควรไดรับ เชนถาสังเกตวาเขาเปนคน
บกพรองในศีลขอใด คุณปูก็ไปพูดใหเขาฟงถึงโทษของการบกพรองศีลขอนั้นๆ และเกลี้ยกลอมเขา
ดีๆวาถาเปลี่ยนใจไดก็เทากับเอาอัปมงคลออกจากตัว ไมตองกลัววาโทษของการละเมิดศีลขอนั้นๆ
มีจริงหรือไม วันหนึ่งจะไดรับผลรายอยางใดอยางหนึ่งหรือไม
เส น ทางกรรมมี ค วามจริ ง อยู อ ย า งหนึ่ ง คื อ เมื่ อ เราต อ งการสงเคราะห ค นในรู ป แบบใด
รูปแบบการสงเคราะหนั้นๆมักจะเรียงคิวมาหาบอยๆ อันนี้ผมเห็นกับตนเองมาหลายครั้ง และฟง
จากหลายๆคนเลา จะเหมือนกันครับ ถาคุณปูลองตั้งใจอยางที่กลาวไวขางตน คือถาใครจะตาย
แลวเรารูลวงหนา ก็ขอใหมีโอกาสแนะนําหรือทําใหกลับใจ ละเลิกขอปฏิบัติอันจะเปนไปเพื่อ
อบาย อยางนี้เทากับคุณปูมีโอกาสสงเคราะหสัตวใหพนจากอบายตามความปรารถนาดั้งเดิมแลว
ครับ

๑๔

ถาม – ผมอยากขอนําขอความบางตอนจากคอลัมนเตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัวไปถาย
เอกสารแจกในงานฌาปนกิจบางไดไหมครับ? รูสึกจะดีกวาแจกยาหมองอยางเคยๆ
ตามสบายครับสําหรับการแจกฟรีเปนธรรมทาน ไมคิดเงินผูรับ จะถายเอกสาร นําลงแผน
ซีดี หรือเอาไปอานเปนไฟลเสียงอยางไรก็ได ขอไดรับคําอนุญาตจากผมและบางกอกอยางเปน
ทางการ ณ ที่นี้
ถื อ โอกาสประชาสั ม พั น ธ สํ า หรั บ ท า นที่ เ ล น อิ น เตอร เ น็ ต ได ขอให ล องเข า ไปที่ เ ว็ บ
http://www.cdthamma.com/ เพื่อขอรับซีดีเสียงเทศนธรรมะของครูบาอาจารย รวมทั้งเสียงอาน
ธรรมะงานของดังตฤณ ซึ่งเปนประโยชนสําหรับผูไมสะดวกในการอานอยางมากครับ

๑๕

เกี่ยวกับคําถาม
ถึงดังตฤณ

๑๖

ถาม – จะสงคําถามถึงคุณดังตฤณไดอยางไร? คําถามในเตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัวที่
ผานๆมาคุณดังตฤณมีหลักคัดเลือกอยางไร? มีที่ตั้งเองบางหรือเปลา?
หลากหลายคําถามเกี่ยวกับคอลัมนนี้ ขอตอบรวมทีเดียวเพื่อไมใหเสียพื้นที่มากนะครับ
๑) ที่ผานมาผมรวบรวมคําถามจากสารพัดทาง ทั้งจดหมายที่สงมาถึงบางกอก ทั้งกระทูใน
เว็บบางกอก ทั้งกระทูในเว็บบอรดธรรมะบนอินเตอรเน็ตอื่นๆ ตลอดจนอีเมลสวนตัวและการพบปะ
ผูอานสวนหนึ่ง สําหรับทานที่สงจดหมายมาถึงบางกอกผมจะรูสึกเกรงใจเปนพิเศษครับ แตชวงนี้คง
จําเปนตองของดรับคําถามใหมสักชวงหนึ่ง เพราะไมอยากใหใครตองรอนาน
๒) คําถามจะมีสองแบบ แบบหนึ่งคือผมตอบไดดวยความแนใจ กับอีกแบบคือผมไมอาจ
ตอบดวยความแนใจ ความแนใจนั้นเกิดขึ้นจากฐานความรูสองดาน ดานหนึ่งคือความรูจาก
พระไตรปฎก อีกดานหนึ่งคือความรูจากประสบการณตรง
ในการเลือกนั้น ผมไมเลือกที่รักมักที่ชัง แตบางครั้งก็มีบางครับที่เห็นเปนคําถามดวน หรือ
อยากตอบใหทันสถานการณ หรืออยากใหคนหมูมากรูสึกวานี่ก็ตรงกับที่ใจเคยสงสัยหรือกําลังนึกๆ
สงสัยอยูพอดี
สําหรับคําถามที่สงมานานแลวแตยังไมไดลง ความจริงอาจจะไมใชมีการคัดออกหรือมองวา
ปญหาไมสําคัญ แตบางทีผมยังไมมีคําตอบที่รูสึกวาดีพอ หรือผมเคยตอบคําถามนั้นไปแลว หรือยัง
อยูในระหวางรอลง ใจจริงผมอยากตอบทุกคําถามของทุกทาน แตในทางปฏิบัติคงเปนไปไมได ก็
ตองกราบขอประทานอภัยเปนอยางยิ่งครับ
๓) มีคําถามประมาณ ๓ ใน ๑๐ ที่ผมตั้งเองเพราะเห็นวานาสนใจ แตอยางที่เรียนใหทราบ
คือเลือกแลววาเปนคําถามที่คนสวนใหญอยากรู หรือเปนขอถกอภิปรายกันในวงกวางมาชานาน จะ
เกี่ยวกับเรื่องกรรมวิบากหรือมรสุมชีวิตแงมุมพิเศษใดๆก็ตาม คุณจะเห็นวาเอาชีวิตทั้งชีวิตมาตั้ง
เปนคําถามไดหมด และโยงใยกับกรรมวิบากไดหมด ลงตัวเปนชิ้นเปนอันไดหมด บางครั้งคําตอบ
สําหรับคําถามจําเพาะเจาะจงขอเดียว อาจคลายความสงสัยใหกับคําถามอีกหลายๆขอรวมกัน
เพราะฉะนั้นแทนที่จะตอบทีละขอซึ่งตองใชเวลารอนาน ผมก็รวบยอดคําตอบหลายๆแงหลายๆ
ประเด็นมาลงกับคําถามเดียว ตรงนี้จึงอยากบอกวาถาไมยังไมพบคําถามของคุณตั้งเปนขอเฉพาะ
แทจริงอาจตอบไวแลวในคําถามอื่น (ซึ่งผมดัดแปลงตกแตงเกือบทุกคําถาม เพื่อรวมใหไดมากขอ
ขึ้นในคําถามเดียว เพราะฉะนั้นคุณอาจไมเห็นคําถามเดิมของตัวเองเปะๆ)

๑๗

ถาม – ทําไมคุณดังตฤณรูเรื่องชาวบานมากนัก? เห็นอธิบายไดหลายเรื่องเหลือเกิน
มีอยูชวงหนึ่งของชีวิต รวมประมาณเกือบสองปที่ผมแทบไมทําอะไรเลยนอกจากออกไป
พบปะผูคน รับฟงคําถาม รับรูปญหาจิปาถะของชาวโลกยุคขึ้นสหัสวรรษใหม รวมทั้งสงเสริมกันและ
กันพัฒนาสติรูจักตัวเองตามจริง ดวยแนวทางที่พระพุทธเจาสอน นับวาชวงนั้นเปนชวงของการทํา
ความรูจักชีวิตจริงของคนหลายๆประเภทที่รวมยุครวมสมัย กับทั้งไดกลายเปนเงาสะทอนใหเขา
ใจความเปนมาของตัวเองดีขึ้นดวย
ผมไดมุมมองหนึ่ง คือถาตั้งความเชื่อไววาอะไรๆที่เกิดขึ้นกระทบตัวทั้งหลาย ลวนมีเหตุ ไม
เกิดขึ้นดวยความบังเอิญลอยๆ ผมจะมีคําตอบใหกับทุกคําถามเมื่ออาศัยหลักกรรมวิบากเปนเกณฑ
หากไมเชื่อเรื่องกรรม ผมจะไมพบคําอธิบายปรากฏการณตางๆไดสมเหตุสมผลขนาดนี้อีกแลว เมื่อ
ลองเอาคําอธิบายทั้งโลกมาเปนคําตอบใหกับสิ่งที่เห็นและกําลังเปนไป ผมจะพบชองโหวและความ
ไมสมเหตุสมผลอยูเสมอ ตอเมื่ออาศัยหลักกรรมวิบากเปนเกณฑ ขอเพียง ‘รู’ เรื่องคิวในการใหผล
กรรมดีๆ ทุกอยางจะเขาล็อกหมด และในที่สุดผมก็พบวาตัวเองเปนผูเลือกเชื่ออยางมีเหตุผลเสมอ
สอดคลองกับที่พระพุทธองคทรงตรัสเกี่ยวกับกฎธรรมชาติแหงกรรมวิบากไวแลวทุกประการ กฎ
ดังกลาวก็ยังไมเปลี่ยนแปลงเลย และกฎชุดเดียวกันก็จะยังดํารงตอไปตราบสิ้นกาลนานเบื้องหนา
เมื่อศึกษาลงลึกไปดีๆนะครับ จะพบวาคุณไมจําเปนตองศรัทธาพุทธศาสนาเสียกอนจึง
สามารถรูจักเหตุผลทั้งหลายตามจริง เพราะเหตุผลของกรรมวิบากไมอิงกับหลักความเชื่อของ
ศาสนาใดๆ เพียงลองสังเกตตัวเอง เอาสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเปนตัวตั้ง จนกระทั่งเกิดความเห็นจริง
ขั้นตน เชนทําดีเปนสุขใจทันที ทําชั่วมีทุกขตามมาในทางใดทางหนึ่ง ตรงนั้นคุณจะเริ่มไดหลักความ
เชื่อที่ถูกตอง แมคลางแคลงกับภาพใหญภาพรวมที่ไมไดดังใจ แตพอคอยๆละเลียดสัจธรรมแหง
กรรมวิบากไปนานเขา ที่สุดคุณจะพบตัวเองยืนอยูทามกลางความจริงอยางภาคภูมิใจ

ถาม – อยากจะพบตัวคุณดังตฤณ ไมทราบเจอะเจอกันไดที่ไหน?
ชวงนี้ขอเปนนักเขียนไปสักพักหนึ่งกอนนะครับ ความหมายของนักเขียนคือเขียนอยาง
เดียว ไมทํางานอื่น ไมเปนนักกิจกรรมสังคม ไมออกหนาออกตาเปนประจําที่ไหน เพราะประมาณ
กําลังตัวเองไดดีวาหากทําอยางอื่นไปดวย คุณภาพของงานเขียนจะตกทันที

๑๘

ความจริงไมมีเจตนาซอนเรน อยากปดหนาปดตาอะไรมากมาย บางทีผมก็ไปงานเปดตัว
หนังสือ หรือไปงานสัปดาหหนังสือ หรือใหสัมภาษณในนิตยสารรายสัปดาหบาง ซึ่งอันนี้ก็มักแจงให
สมาชิกจดหมายขาวในเว็บ dungtrin.com ไดทราบลวงหนา
เจตนาในการเขียนหนังสือแนวธรรมะของผมนั้น จริงๆแลวก็ดวยความปรารถนาจะนําผูอาน
ไปรูจักพระพุทธเจา ไมกะใหใครมารูจักผม โดยเฉพาะในแงของการพบหนาคาตา เพราะเมื่อพบกัน
ผมก็คงพูดไมไดมากกวาที่เขียนๆไปแลว และการพูดที่ละเอียดที่สุดนั้น ผมเชื่อวาอาศัยตัวอักษรจะ
ดีกวาเสียง เนื่องจากเรียบเรียงเปนโครงสรางไดสมบูรณกวา มีตนมีปลายชัดเจนกวา เจอหนากันก็
งั้นๆแหละ บางทีนึกไมออกทั้งสองฝายวาจะพูดอะไรดี สูคุยกันสบายๆผานคอลัมนอยางนี้ไมไดครับ

ถาม – ในกรรมพยากรณ ตอน ชนะกรรม เห็นมาวันทาเรียกตัวเองวาโยม และพระก็
เรียกเธอวาโยม จะไมผิดความหมายเดิมที่โยมหมายถึงบิดามารดาของพระหรือ?
ครับ! ความจริงคําที่ถูกตองนั้น ผูหญิงควรแทนตัวเองวาดิฉัน สวนพระตองเรียกโยมวาสีกา
ซึ่งยอสั้นลงมาจากคําวา ‘อุบาสิกา’ (ตัดคําวา ‘อุบา’ ออกและเปลี่ยนจาก ‘สิกา’ เปน ‘สีกา’ ใหเหมาะ
กับความรูสึกในเสียงพูด จึงจัดวาความเปนมาคือภาษาพูด)
แตปจจุบันแมแตความหมายของ ‘สีกา’ ก็เลือนไปอีก คือถาพูดวาสีกามาหา จะหมายถึงผู
อยูในฐานะคนรักหรือภรรยาเมื่อกอนบวชพระ พระที่รูความหมายถูกตองก็ยังไมกลาเรียกสตรีวา
สีกา เพราะเดี๋ยวคําจะโยงใหคนอื่นคิดมากไป
เทาที่ผมเห็นใชกันประจําในวัด พระจะเรียกทุกคนวาโยม ซึ่งมือใหมเขาวัดทั้งหลายเห็น
ทานเรียกเชนนั้น ก็เลยเรียกตนเองวาโยมบาง คําวา ‘โยม’ ในปจจุบันเลยกลายมาเปนสรรพ
นามแทน ‘ญาติโยม’ ที่เขาหาพระไปโดยปริยาย โดยไมมีใครนัดหมายหรือเจตนาจะใหเปน
เชนนั้นกัน
และการที่พระเรียกฆราวาสวาโยม กับการที่ฝายฆราวาสเรียกตนเองวาโยมนี้ ก็ไมใชเพิ่ง
เกิดขึ้นในยุคของเรา ตามหลักฐานในประวัติศาสตร ทั้งพระมหาอุปราชา ทั้งพระเจากรุงธนบุรี ตางก็
แทนตนเองวาโยมเมื่อตรัสกะพระสงฆองคเจาในสมัยนั้นเชนกัน (ขอมูลนี้จากเพื่อนๆในอินเตอรเน็ต
ที่รูชวยบอกมา ตองขอขอบคุณไวดวยครับ)
สรุปวาผมใชไปตามๆที่ไดใชและไดยินกันทั่วไป ซึ่งถาสืบตามรากจริงๆจะวาผิดก็ได แตถา
ถือตามการยอมรับโดยหมูมากจะวาถูกก็ไดอีก เหมือนคําวา ‘อโหสิ’ นั้นก็ใชในงานเขียนบอย ทั้งรูวา
ความหมายเดิมไมไดหมายถึง ‘การยกโทษให’ หรือ ‘ใหอภัยเลิกแลวตอกันไมจองเวรอีก’

๑๙

คือตามบัญญัติเดิม อโหสินี่ตองพูดเต็มๆวา ‘อโหสิกรรม’ ซึ่งหมายถึงกรรมเลิกใหผล ไมมี
ผลอีก เหมือนพืชที่หมดยางจนเพาะปลูกไมขึ้นอีก (หมดแรงสงของกรรมโดยไมมีใครปรารถนาไดวา
จงหมดเมื่อนั่นเมื่อนี่) แตทุกวันนี้คนทั้งประเทศเขาใจวาอโหสิคือการกลาวยกโทษใหกัน ผมก็ขอ
อนุโลมใชตามนั้น เจตนามุงหวังการสื่อสารใหเปนที่เขาใจมากกวาคิดสนับสนุนใหใชคําผิดๆ
ความจริงยังมีคําอีกมากครับที่เปนปญหา อยางแตกอนผมใชคําวา ‘ประสพความสําเร็จ’ ซึ่ง
ประสพหมายถึงการเกิดผล สมัยกอนเขาใหใชอยางนี้ แตปจจุบันไมมีใครใชเทาไหรแลว และมีทาน
ที่ใสใจกับการใชภาษาไดกรุณาติดตอสอบถามจากทางราชบัณฑิต ก็มีเสียงตอบยืนยันวาในทาง
ปฏิบัติปจจุบันจะเขียนเปน ‘ประสบความสําเร็จ’ กันหมดแลว ผมเลยตองแกเสียใหถูกตามกาล
หรืออยางคําที่มักมีคนทักทวงบอยๆคือคําวา ‘ล่ําลา’ ซึ่งดั้งเดิมสะกดดวย ล.ลิง ทั้งสองตัว
แตคนจะใชเปน ‘ร่ําลา’ กันมากที่สุด ภายหลังพจนานุกรมใหมก็เหมือนจะใหใชไดทั้งสองคําไป
วากันวาภาษาเปนสิ่งมีชีวิต ถูกปรับเปลี่ยนโดยการพูดของคนหมูมากที่ใชภาษาอยูจริงๆ
ถาอยางไรผมจะพยายามเลือกใชคําที่ไมทําใหรูสึกขัดสายตากับคนหมูมากที่สดุ แลวกันครับ

๒๐

คําหยาบในหัว /
แกลงพูดนุมนวล /
อนุโมทนาบุญ

๒๑

ถาม – วันกอนอานเจอคําดากันในอินเตอรเน็ตแลวคําดานั้นติดมาในหัว แกะ
อยางไรก็ไมออก พอดีเปนจังหวะที่เอื้อใหคํานั้นเขามาประทับแนนในใจดวยนะคะ และ
เดือดรอนที่สุดก็ตอนมองใครตอใครหรือแมแตครูบาอาจารยในรูปภาพ ก็เหมือนพลอยคิด
อกุศลเพราะคํานั้นไปดวย ปกติไมใชคนพูดหยาบคาย อยากทราบวิธีแกจริงๆ เปนทุกขจน
มึนหัวทุกที แมสวดมนตไหวพระ ขนาดขอขมาพระรัตนตรัยวันละหลายรอบก็ไมหายขาด
โลกเรากําลังเต็มไปดวยเชื้อรายครับ ทั้งโรคระบาดทางกายและโรคระบาดทางวิญญาณ
และนับวันวิธีการแพรเชื้อก็ยิ่งงายขึ้นทุกที
อินเตอรเน็ตจัดเปนแหลงแพรเชื้อรายทางวิญญาณชั้นดี ขอเพียงไดเหลี่ยมไดมุมเหมาะ ก็
เหมือนจะมีเชื้อระบาดเขามาสูใจเรารวดเร็วในพริบตา แตกวาจะบําบัดรักษาหายไดก็อาจตองใช
เวลายืดเยื้อยาวนานนัก แถมกอนเชื่อมตอเขาสูมิติโกลาหลบนอินเตอรเน็ต ไมมีปายบอกเตือนเสีย
ดวยวาให ‘ระวังเชื้อราย!!’
กรณีนี้ทางที่จะแกนั้น กอนอื่นตองทําความเขาใจวาที่คําหยาบไมหายไปจากหัวเรา
รวมทั้งที่มันมาปรากฏบอยๆ ไมใชเพราะจิตใจฝกใฝถอยคําอันเปนของต่ํา แตเพราะความ
ทรมานใจกลัวบาปเลนงานตางหาก สรุปคือความกังวลตัวเดียวนั่นเองครับเปนเหตุ ความกังวล
นั่นแหละอาหารชั้นดีที่เลี้ยงดูคําพูดหยาบๆไวไมใหตายไปจากหัวเรา เพราะฉะนั้นถากําจัดความ
กังวลได ทําใจไมใหรูสึกผิดเสียได ในที่สุดมันก็ลองหนหายตัวอยางเด็ดขาดไปเอง จะนาน
ชาแคไหนก็ชางเถอะ
ผมมีอุบายวิธีแกใหสองขอ
๑) คุณตองบอกตัวเองวานี่ไมใชความจงใจดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเรา เมื่อไมไดจงใจ ไมได
เจตนา ก็เทากับขาดประธานในการกอบาป เพราะพระพุทธเจาตรัสวาเจตนาคือกรรม กรรมคือ
เจตนา เมื่อไมไดเริ่มตนที่เจตนา แมเปนกรรมก็มีกําลังออน และจะไมกอใหเกิดการติดนิสัยในทาง
ชั่วรายกับเราแตอยางใด ขอใหสบายใจได
๒) คราวหลังคิดทีก็ไหวที แลวนึกเงียบๆ หรือเปลงวาจาออกเสียงชัดถอยชัดคํายิ่งดี วา ใจ
จริงของเราคือไหวอยางนี้ ไมไดยินดีตามเสียงดาในหัวเลย แตละครั้งคุณจะรูสึกแนใจ มั่นใจใน
ตัวเองวาเปนฝายดี ไมใชฝายราย เมื่อนั้นก็จะสบายใจยิ่งๆขึ้น พอสบายใจรอยครั้ง พันครั้ง ในที่สุดก็
จะคอยๆลบความกังวลไปเอง พอความกังวลหายไปอยางเด็ดขาด ในที่สุดคําหยาบก็จะหายไป
จากหัวดวย หรือถึงแมจะมีแวบๆเขามาบาง ก็จะไมกอใหเกิดความรูสึกผิดอีกตอไปแลวครับ

๒๒

ถาม – คนที่ไมสงบจริง แตแกลงพูดใหนุมนวลเหมือนพอพระหรือแมพระนั้น จะมีผล
กรรมอยางไรครับ?
ก็มีจิตเปนมายา เปนกรรมอยางหนึ่งเหมือนนักแสดงครับ แตนักแสดงเพียงตั้งใจหลอกคนดู
ตามกติกา (คือคนดูตกลงเต็มใจใหหลอก) สวนพอพระแมพระเกๆนั้น หลอกทั้งคนดู ตลอดจน
กระทั่งหลอกทั้งตัวเองเปนเวลายาวนาน กระทั่งปกใจเชื่อวาตนเปนเชนนั้นจริงๆ โดยไมรูเทาทันวา
ที่แทยังมีระเบิดโทสะซุกซอนอยูมากมายกายกอง พรอมจะตูมตามขึ้นมาเสมอเมื่อเกิดการสั่งสม
แรงดันมากพอ
การขัดเกลาใหตนเปนผูมีความเยือกเย็นอยางแทจริง กับการเสแสรงแกลงทําเปนผูเยือก
เย็นนั้น ผลจะตางกันลิบลับ เมตตาจะทําใหเราเจตนาพูดนุมนวลเพื่ออนุเคราะหคนฟงให
สบายใจ แตมายาจะทําใหเราเจตนาพูดนุมนวลเพื่อลวงใหคนอื่นนิยม ของพวกนี้ผิดกันนิด
เดียว และบางทีก็ไมใชรูตัวกันงายๆนะครับ หากหลอกตัวเองจนแมตัวเองนึกยังนึกวาดีจริงแลว ก็
ยากมากที่จะชี้วาตรงไหนเรียกมายา ตรงไหนเรียกใจจริง
หลังจากหลอกตัวเองวาตนเปนพอพระแมพระเสียงนุมไประยะหนึ่ง ผลกรรมที่เห็นไดชัดทัน
ตาคือจะมีจิตที่เคลิบเคลิ้ม หลงตัววาดีแลว ทั้งที่ใจในสวนลึกรูอยูวายังไมดีจริง ยังเต็มไปดวยโทสะ
จึงเกิดความขัดแยง บางทีปฏิเสธตนเองจนเหนื่อย คิดบอกวาไมคิด พูดบอกวาไมพูด ทําบอกวาไม
ทํา ขอใหเปนเรื่องรายๆเถอะ ฉันตองไมมีแนๆ ทําไปทํามาเลยเกลียดตัวเอง มีความ
กระสับกระสาย มีความไมพอใจเปนอาจิณ
เทาที่ผมเห็น บางคนดูภายนอกสงบลึกซึ้งอยูทั้งวัน แตพอไดฤกษเหมาะ พูดจากันอยูดีๆก็
ออกอาการหงุดหงิดโดยไมมีสาเหตุ หรือเรื่องไมมีก็สรางเรื่องเพื่อแสดงความโกรธ หรือแสดงวาจา
เชือดเฉือนคนอื่นเพื่อใหตัวเองดูดีกวาใครๆ
โทษของการเปนผูมีมายานั้น ตอใหแนบเนียนสมจริงปานใด หรือกระทั่งทําประโยชนใหใคร
ตอใครมากมายเพียงไหน ในที่สุดจะยอนกลับมาเลนงานเจาตัว คือกระทําจิตใหบิดเบี้ยว ไมอาจเห็น
อะไรแจมแจงตามจริงตลอดสาย การตองประคับประคองใหตนเองอยูในระดับที่สูงสงนั้น
นับวาตองใชแรงมาก ตองเหนื่อยมาก ตองสะสมแรงกดดันมาก ยิ่งหลอกสายตาคนไวมาก
เทาไหร ยาวนานเพียงใด ความเก็บกดก็จะทวีแรงอัดไวมากขึ้นเทานั้น
เมื่อใดคุยเปนสวนตัวกับคนสนิทหรือผูนอยแบบที่ไมตองระวังตัว จึงออกอาการชัดเปน
พิเศษ พูดงายๆนิยมเพงโทษผูอื่น จองจะหาทางระบายความเครียดเอากับคนไมมีทางสู หรือคนไม
มีทางไปปาวรองใหตนเองเสียหาย

๒๓

อีกประการหนึ่ง สําหรับพอพระแมพระปลอมๆนั้น ในอนาคตเมื่อมีโอกาสเกิดใหมเปน
มนุษยอีก หนาตาจะออกแนวไมใสซื่อ ดูไมจริงใจ ถึงแมศีลจะปนใหรูปรางหนาตาดูดีอยูบาง ก็จะ
สวยหลอแบบเบี้ยวๆ ขาดๆเกินๆ ดูสวยไมเสร็จ หลอไมเสร็จ เลี่ยนๆเอียนๆอยางที่คนเห็นอธิบาย
ไมถูก นี่ก็เพราะตอนกอวจีกรรมดีๆนั้นไมดีจริง ใจมีอาการขาดๆเกินๆนั่นเอง
อยางนี้มิแปลวาควรพูดจาโผงผางขวานผาซากแบบไมแครใครกระนั้นหรือ?
ไมใชอยางนั้นครับ เพื่อความสุขความเย็นใจในปจจุบัน และเพื่อมีหนาตาผิวพรรณงามใน
อนาคต ทุกคนควรฝกตนใหนุมนวลเปนกันทั้งสิ้น
อยางไรก็ตาม ที่กาวแรกควรเปนเจตนาใชคําที่ไมระคายโสต อยาเพิ่งพยายามดัดทาที
หรือตกแตงน้ําเสียงใหละมุนละไมเกินเหตุ พูดแบบเปนตัวของตัวเอง พูดแบบไมรูสึกวาตองใส
หนากากไปซื้อใจคนอื่น พูดแบบไมตองเหนื่อยสรางภาพที่ไมมีอยูในตน คุณจะพบวาเพียงดวยใจ
ที่คิดงดเวนถอยคําอันระคายโสตนั้น จะสวนทางกับตัวตนดานราย ยิ่งพูดจะยิ่งลิดรอน
อํานาจของโทสะลงเอง ยิ่งฝกหัดเลือกใชคําดีๆมากขึ้นเพียงใด ใจคุณจะยิ่งนุมนวลอยางเปน
ธรรมชาติมากขึ้นเทานั้น
เชนแทนที่จะพูดลุนๆดวยอํานาจความเคยชินวา ‘เฮย! ทําไมชุยอยางนี้วะ?’ ก็อาจลดลงมา
เปน ‘นี่! ชวยระวังหนอยเถอะ’ อาการทางใจของทั้งคนพูดและคนฟงจะแตกตางกันลิบลับ ยิ่งถา
ลดลงมาอีกเปน ‘คุณครับ/คุณคะ ชวยระวังนิดหนึ่งเถอะนะ’ ผลก็จะยิ่งตางไปอีก แมไมดัดเสียงหรือ
แตงสีหนาใหดูดี ไฟโทสะที่เกิดแลวในใจคุณก็จะลดลง ไฟโทสะที่ยังไมเกิดในใจคนอื่นก็จะไมเกิด
ใจที่เยือกเย็นลงอยางเปนธรรมชาตินั้น จะปรุงแตงใหกิริยาของคุณนุมนวลลงอยางเปน
ธรรมชาติไปดวย คุณจะรูสึกเปนตัวของตัวเอง ไมเหน็ดเหนื่อยกับกิริยาวาจาที่นุมนวลเลย
ตรงขาม จะยิ่งพึงใจในรูปแบบชีวิตใหม ไมฝดฝน ไมตองออกแรงบังคับตัวเองแตอยางใด ถึงเดิมที
เคยสะใจกับการเปนผูรายทางวาจา ตอมาจึงไดขอเปรียบเทียบวาการเปนพระเอกนางเอกทางการ
เลือกใชคํานั้น หยาบประณีตแตกตางหางชั้นกันเพียงใด
ใครบอกวาฝกเมตตาไมเปน เจริญเมตตาไมไดผลเสียที ลองนับหนึ่งดวยการใชวิธีควบคุม
การพูดจาในชีวิตประจําวันนี่แหละครับ คุณจะรูชัดอยูขางใน วานุมนวลแบบเมตตาจริงกับนุมนวล
แบบแอบแฝงนั้น แตกตางกันอยางไร นาพึงใจกวากันขนาดไหน และถาหากตองเกิดใหมเปนมนุษย
คุณจะสวยหลอนาชม ไมขาดไมเกิน เรียกวางดงามชวนชมอยางเปนธรรมชาติ มองดูไมรูเบื่อเลย
ทีเดียว

๒๔

ถาม – บางทีพอไดยินวาแคยินดี หรืออนุโมทนากับบุญของคนอื่น ก็เปนผูไดสวน
ของบุญแลว อยางนี้อดสงสัยไมไดวาทําไมมันงายนัก
ตองเปรียบเทียบกับฝายตรงขามแลวจะเขาใจครับ คือมีอยูมาก ที่เห็นคนอื่นทําบุญแลวเกิด
ความหมั่นไส หรือเกิดความขบขัน เห็นเปนเรื่องงมงาย เสียแรง เสียเวลา เสียทรัพยเปลา อยางนี้
นอกจากไมมีจิตอนุโมทนา ยังมีความคิด คําพูด หรือการกระทําในเชิงเบียดเบียนตามมา เชนอยาง
เบาสุดคือคิดคอนขอดไปตางๆนานา อยางกลางคือพูดกระทบกระเทียบเหน็บแนมบั่นทอนกําลังใจ
คนทําบุญ อยางหนักสุดคือเขากระทําการกีดขวางหรือหนวงเหนี่ยวไวไมใหผูอื่นทําบุญสําเร็จ
คงมองงายขึ้นแลวนะครับ คนเราอยูดีไมวาดีก็ทําบาปไดสารพัด แตจะตองอาศัยความ
เขาใจ หรืออาศัยทุนเดิมเปนกุศลจิตที่หนักแนนพอ จึงสามารถยินดีตามในกระแสบุญของ
คนอื่นไดไหว พูดงายๆถาทุนเกาไมพอก็ตอบุญใหมไมได ชาตินี้คุณตองเปนผูทําบุญมาพอสมควร
จนเขาใจไดวาบุญนายินดีอยางไร จึงจะสามารถคลอยตามกระแสความสวางอบอุนของกุศลจิตผูอื่น
ไหว
หากไมเชื่อเรื่องอานิสงสอันลี้ลับของการอนุโมทนาบุญ ก็ขอใหเชื่อสิ่งที่เห็นประจักษชัดงาย
สุด นั่นคือทันทีที่อนุโมทนา คุณจะเกิดความเบาโลงสบายหัวอก เหมือนจิตสวางขึ้น อบอุนขึ้น และ
โนมนอมไปสูการคิดอานทําบุญทํากุศลดวยกาย วาจา ใจดวยตนเองบาง
แตถาอนุโมทนาแบบแหงๆ อนุโมทนาไปสงสัยไป อยางนี้คุณจะไมเห็นผลทันใจ แลวก็
อาจจะถึงขั้นทํากุศลไมครบองค คือใจขาดโสมนัส ขาดความหนักแนน ขาดความสวางเปนกุศลจิต
เต็มดวงครับ

๒๕

ดนตรีกับกรรม /
เริ่มตนแกปญหาชีวิต

๒๖

ถาม – ความชื่นชอบดนตรีประเภทหนึ่งๆเปนวิบากจากกรรมเกาหรือเปลาครับ?
การเลือกฟงดนตรีก็คลายกับการเลือกคบคน เราตองมีพื้นฐานอยูประมาณหนึ่ง จึงเลือกคบ
คนที่ใกลเคียงกับพื้นฐานนั้นๆ
นอกจากการเปรียบเทียบเชิงอุปมาอุปไมยขางตนแลว รสนิยมทางดนตรีอาจเปนตัวกําหนด
เลยก็ไดวาคนสองคนจะคบกันไหวไหม เปนเพื่อนสนิทหรือเปนสามีภรรยากันไดตลอดรอดฝงหรือ
เปลา เพราะหนึ่งในปจจัยที่ทําใหบางคูอยูรวมกันไมไดก็เรื่องฟงดนตรีนี่เอง ถารสนิยมในการฟง
ขัดแยงกันสุดโตง เชนภรรยาชอบเย็นๆเอื่อยๆอยางไทยเดิม แตสามีชอบรอนๆกระทุงกระแทก
อยางเฮฟวี่เมธัล อยางนี้อยูรวมบานกันก็เสร็จครับ ตางฝายตางตองแยกไปมีหองสวนตัว เครื่อง
เสียงคนละชุดเปนแน
ขอใหพิจารณาวาดนตรีเปนคลื่นกระทบจิตชนิดหนึ่ง กระทบแลวจิตเกิดปฏิกิริยาอยางไร
ระหวางยอมรับกับปฏิเสธ ตัวรับกับตัวปฏิเสธดนตรีประเภทหนึ่งๆคอนขางสะทอนลักษณะจิตได
วาเปนชนิดใด
การที่จิตลักษณะหนึ่งๆจะเขากันไดหรือไมไดกับดนตรีแบบไหน มีเหตุปจจัยมากมาย ถาให
ละเอียดจริงๆตองขุดคุยกันยาว แตโดยทั่วไปพอแบงเกณฑไดคราวๆคือ
๑) จิตอยูในชวงที่หนักไปทางราคะ จะชอบเพลงที่ยั่วยวนใหหลงเคลิ้ม หยาดเยิ้ม สนุก
เราใจ หรือพาฝนชนิดฟงแลวเขาไปอยูในอีกมิติหนึ่งที่ล้ําลึก เพราะเหมือนราคะไดอาหารรสโอชะไป
เลี้ยงใหอิ่มหนํา
๒) จิตอยูในชวงที่หนักไปทางโทสะ จะชอบเพลงที่กระทุงกระแทก ดุดัน สะใจ หรือออก
แนวมืดคลุมแบบเต็มไปดวยการแขงประสานงาของเครื่องดนตรีหลากๆ เพราะเหมือนโทสะได
อาหารเชื้อฟนมาเติมใหไฟยังคงลุกโชติชวงไมดับหาย
๓) จิตอยูในชวงที่เบาจากราคะและโทสะ จะไมชอบ ‘เขาหา’ เพลงแนวใดๆเลย คือดู
เหมือนเพลงทุกแนวรบกวนจิตไดหมด (แตตราบใดเชื้อของราคะและโทสะยังไมสิ้น เมื่อไดยินบาง
เพลงในบางจังหวะเหมาะ ก็อาจเชื่อมตอกันติดอยูดี)
เพราะฉะนั้น ถาโยงเอาดนตรีไปเกี่ยวของกับกรรมวิบาก ก็ตองกลาววาวิธีคิด วิธีพูด
และวิธีทําของแตละคนปรุงแตงจิตใหหนักไปทางไหน ก็จะพาไปติดใจกับดนตรีที่เหมาะกับ
ทางนั้น
เราจะเห็นวิธีคิด วิธีจินตนาการ วิธีเพอฝน วาเปน ‘กรรมทางใจ’ ไดอยางชัดเจนก็ผานดนตรี
นี่เอง ถาคุณมีจินตนาการแบบเหนือจริง ชอบมองไกลไปเกินขอบฟา ดนตรีที่หวานพาฝนจะถูกใจ

๒๗

ทันที แตถากําลังอยูในอารมณอยากบอกรักใครซื่อๆ ดนตรีแนวลูกทุงที่ใชคํากับทํานองโดนใจจังๆ
อาจเขาหูคุณมากกวาอยางอื่น
คนที่มีอาชีพตองคิดอานสรางสรรค ตองมองอะไรนอกกรอบหรือฉีกแนวชาวบานอยูเรื่อยๆ
นั้น อาจชอบฟงหลายแนว เพราะจิตที่คิดอะไรหลากๆหลายๆเปนประจํามักเขาถึงอารมณไดวิจิตร
พิสดาร ไมชอบความซ้ําซากจําเจ ขณะเดียวกันก็ไมใชผิวเผินเพียงฟงผานๆ แตจะฟงลึกลงไปใน
เนื้อหาของแตละแนวอยางเขาใจหรือเขาถึง
ความประทับใจครั้งแรกก็เปนใบเบิกทางสําคัญ แตละคนจะมีบางเพลงที่เขามาโดนใจใน
บรรยากาศอันเปนจังหวะเหมาะพอดี ซึ่งเมื่อติดใจเขาเพลงหนึ่ง ก็สงผลใหอยากติดตามเพลงอื่นๆ
ในแนวเดียวกันอีก อยางนอยก็ของศิลปนคนนั้นๆ
ความเขาใจองคประกอบทางดนตรีก็นับวามีสวนสําคัญเชนกัน เชนบางคนมีญาติที่บานชอบ
เพลงคลาสสิก คอยๆซึมซับผานคําอธิบายวามีเครื่องดนตรีกี่แบบ ถูกชี้ใหสังเกตลักษณะประสานกัน
ระหวางเครื่องดนตรีกับลีลาเพลง หูก็เริ่มเปดกวางขึ้น ใจสัมผัสความสวยงามในเพลงมากขึ้น ใน
ที่สุดก็เกิดความติดใจ ทั้งที่ดั้งเดิมเพลงคลาสสิกไมเขากันกับลักษณะจิตของตนนัก
ความแปรปรวนทางอารมณก็มีผลกระทบกับการเลือกฟงเชนกัน บางคนรูสึกวาในอารมณ
หนึ่งตองหาอะไรมากระแทกหูใหหนักๆ แตอีกอารมณหนึ่งอยากหาเสียงแผวๆมาไลโสตใหพอเพลิน
ความหลากหลายจึงเกิดขึ้น และสามารถเปลี่ยนแปลงไดปุบปบฉับพลันเหมือนฟาแลบเสียดวย ไม
ตางจากวิธีพูดและวิธีทําที่อาจกลับไปกลับมา เดี๋ยวดีเดี๋ยวราย เปนที่ยอมรับไดยาก
ความไมพอใจในบุคลิกภาพของตัวเอง หรือความอยากฉีกภาพลักษณของตัวเองใหคนอื่น
ประหลาดใจ ก็เปนไปไดที่จะกําหนดแนวทางการฟงดนตรี อยางเชนบางคนนุมนิ่ม เรียบรอย แต
เพื่อนๆสงสัยเอะทําไมดันไปชอบเฮฟวี่เมธัล หรือบางคนเจาโทสะโมโหรายเปนที่สุด แตคนในบาน
เห็นเอาแตซื้อเพลงคลาสสิกมาฟงประจํา พวกนี้อาจชอบที่จะทําตัวเปนคนเดาใจยาก (แตก็ไมเสมอ
ไปนะครับ บางทีมีเหตุอื่นทําใหชอบแนวเพลงขัดแยงกับบุคลิกของตัวเองไดโดยไมจําเปนตอง
เกี่ยวของกับภาพลักษณภายนอกของตนเองแตอยางใด)
สรุปคืออาการทางใจ หรือมโนกรรมของแตละคนนี่เอง เปนกุญแจไขประตูดนตรี และก็ไมใช
จะมีกุญแจกันคนละดอกเดียวถาวร เมื่อใดรูปวิธีคิดของคุณเปลี่ยน รูปแบบดนตรีของคุณก็จะ
แตกตางออกไปดวย
ในทางกลับกันครับ เปนไปไดที่ดนตรีจะกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตัวตนของคนฟง
เชนเดิมทีเปนคนรักสงบ แตพอมาฟงดนตรีบางแนวแลวรอนรุมกลุมใจ กลายเปนพวกเดียวกับคน

๒๘

หัวไมไปเลย อยางเชนที่เห็นตัวอยางไดชัดก็คือมีการใชเพลงปลุกระดมทางศาสนามาเปน
สวนหนึ่งในการลางสมองวัยรุนใหเกิดพฤติกรรมทําลายลาง
ปจจุบันรูปแบบดนตรีประกอบคํารองจะเปนที่นิยมสูงสุด คํารองที่ลอยมากระทบหูพรอม
ทํานองดนตรีที่โดนใจนั้น บางครั้งอาจกอใหเกิดพฤติกรรมคลอยตามไดโดยตรง เพราะเสียงใดติด
หูมาก เสียงนั้นอาจกลายเปน ‘คําสั่ง’ ขึ้นมาในหัวไดเปนชวงๆ
อยางเชนบางเพลงเปนการคร่ําครวญของผูหญิงที่ถูกหักอก ยังมีความเสียใจอาลัยอาวรณ
ในชายหนุมอยูมาก ขนาดที่ฆาใหตายก็ไมคอยจะอยากยินยอมหางหายไปไหน เมื่อประกอบกับ
ทํานองออยอิ่งบาดใจดวยแลว ก็เลยผูกจิตผูกใจคนฟงใหเกิดจินตนาการยึดติดกับผูชายเหนียวแนน
ขึ้นกวาเดิม ขนาดที่คิดวาความตายอาจเปนการเรียกรองความเห็นใจไดดีพอ
ตรงขาม บางคนอาจกําลังหดหู หมดเรี่ยวแรงตอสู วันๆเอาแตนั่งเหมอลอยเหมือนนักมวยที่
ไมอยากลุกจากมุม พอเพื่อนสงซีดีเพลงเสริมกําลังใจดีๆมาใหฟง ก็อาจตาสวาง กลับลุกขึ้นใหม
เหมือนนักมวยเจอยาโดปได และอาจเกิดความคิดวาศพเทานั้นที่งอมืองอเทาเลิกสู ถามือยัง
ตักขาวกินไดก็แปลวายังสูไดอยู
นี่แหละครับ ปจจุบันเพลงเพราะๆและคํารองโดนๆนั้น มีบทบาทกับชีวิตคนในวง
กวางไดมากถึงมากที่สุด คนแตงเพลงนับเปนพวกที่ผูกติดอยูกับกรรมขาวกรรมดําไดมากกวา
อาชีพทั่วไป เพราะอาจกอกระแสในทางลบหรือทางบวกไดกวางไกลไพศาลไมอาจประมาณถูกผาน
ระบบการตลาดที่ทรงอิทธิพลครอบโลก
ดวยแนวคิดที่ไมศรัทธากรรมวิบาก และไมตระหนักวาเพลงหนึ่งๆมีผลลบหรือบวกปานใด
คนทําเพลงยอมสนใจการตลาดมากกวาอยางอื่น คือคิดอยูในกรอบของความถูกใจของคนหมูมาก
ขืนคิดในกรอบอุดมคติ ชวนคนไปถือศีล ๘ มีหวังโดนเจานายทุบอยูตรงนั้น
จิตเปนธรรมชาติที่ซับซอน วิจิตรพิสดารที่สุดในจักรวาล ผมอยากกลาววาที่คนเราตองฟง
ดนตรีก็เพราะตองการขังตัวเอง แชตัวเองไวกับกิเลสซึ่งถูกอัธยาศัยของตนนั่นเอง และการเลือกเสพ
ดนตรีอาจสลักสําคัญอยางที่ไมมีใครนึกไดถึง ถาติดใจฟงแนวไหนแลวพฤติกรรมแยลง หรือกระทั่ง
กอใหเกิดอารมณอยากฆาตัวตายหรืออยากทํารายคนอื่น ก็นาจะหางๆออกมาเสีย
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ถาม – ผมเปนคนมีปญหาซับซอนและเขาใจยาก บางทีก็ไมรูจะเริ่มแกที่ตรงไหน
อยางนี้ควรทําบุญอยางไร หรือปฏิบัติตนแบบลัดๆอยางไรถึงจะมีชีวิตที่เปนสุขไดเสียที
ครับ?
ปญหาของคนเรานั้นเหมือนกันหมดครับ ที่คิดวาตัวเองไมเหมือนใคร หรือปญหาหนักหนา
สาหัสเกินใครนั้นลืมไปได เพราะปญหาที่ทุกๆคนในโลกมีเหมือนกันหมดคือไมรูวาทําอะไรลง
ไปแลวใหผลดีรายแบบไหน
จุดศูนยกลางของปญหาอยูที่ตรงนี้จริงๆ และแกนของชีวิต แกนของการมีการเปนก็อยูตรงนี้
ดวย! ฉะนั้นขอเพียงคุณรูวาคิด พูด ทําอยางไรแลวจะเกิดผลแบบไหน ก็จะเปนการแกปญหา
ที่ตน ตอ หรืออยางนอยที่สุดปมปญหาเฉพาะหนาก็จะถูกแกไดอยางถูกทางทีละเปลาะ
การทําบุญแบบบริจาคทานอาจไมใชการแกปญหา และไมเหมาะกับอารมณอยากประชด
ของคนกําลังผิดหวังนอยใจชะตาตนเอง ทางลัดที่คุณจะเปนสุขทางใจมากกวาเดิมคือทําบุญกับ
ใจตัวเอง ใหใจมีความเขาถึงเหตุผลของชีวิต วาทั้งหลายทั้งปวงยอมดําเนินไปตามกฎแหง
กรรมวิบาก
ขอเพียงคุณตั้งความเชื่อไววาทุกนาทีของชีวิตมีเหตุผล ไมมีสิ่งใดเกิดขึ้นดวยความบังเอิญ
คุณจะใสใจกับการกระทําเหตุมากขึ้น เพราะเชื่อวาเมื่อสั่งสมเหตุที่ดีไวมากพอ ในที่สุดผลจะตอง
ออกมาดีชัดในวันหนึ่ง อยางเชนความเศรา ความทอใจนั้น เกิดจากการเอาแตรับแรงกระทบ
ภายนอกทาเดียว ถาคุณแทรกแซงดวยแรงกระทําจากภายใน คือความคิด ความเขาใจ
ในทางสวาง วันหนึ่งความสวางจะเปลงประกายเหนือความมืด
หากเริ่มตนดวยความเขาใจที่ถูกตองเสียจุดเดียว ทุกความคิด ทุกคําพูด และทุกการกระทํา
ที่ตามมาของคุณจะอยูฝายสวาง ฝายที่เปนกุศล และฉุดคุณขึ้นจากหลมปญหาไดทุกชนิด
ขอใหเริ่มจากความคิดเดี๋ยวนี้เลยวาทางลัดนั้นมี แตจะตัดสินใจเลือกเดินนั้นยาก
หากขาดศรัทธาจะทําความเขาใจครับ

๓๐

ไมรูวาเปนบุญหรือเปนบาป
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ถาม – ผมเปนตํารวจ เมื่อ ๖ ปที่แลวประสบอุบัติเหตุรถคว่ํา ทําใหกระดูกสันหลัง
แตกทับเสนประสาท ไมมีความรูสึกตั้งแตเอวลงไป ตองนั่งรถเข็นตลอด ชวงที่ผานมาอาศัย
ภรรยาดูแลมาโดยตลอด ทั้งหาขาวหาน้ําใหกิน ตลอดจนกระทั่งทําความสะอาดแผลกดทับ
ที่กน แตเพิ่งเมื่อเร็วๆนี้เราทะเลาะกันดวยความระแวงแบบเอาแตใจของผม จนเขาหนีไป
อยูกับพี่สาวที่ตางจังหวัดและบอกวาจะไมกลับมาอีก เมื่อคิดถึงความดีที่เขาดูแลผมมาไม
บกพรองอยางเสมอตนเสมอปลาย ก็ทําใหผมอยากฆาตัวตายใหรูแลวรูรอด แตพอนึกถึง
เรื่องของคนฆาตัวตายในกรรมพยากรณ ประกอบกับถอยคําเตือนสติของพอ ก็ยั้งใจไวได
และใครขอคําแนะนําอันจะทําใหคลายจากความเครียดอยากคิดสั้นนี้ครับ
สถานการณบีบคั้นของคุณนั้น เปนสิ่งที่เกิดขึ้นแบบโดนทั้งตัว โดนทั้งใจ นับวาหนักอึ้งเอา
การ เพราะฉะนั้นเหตุผลดีๆและคําปลอบทั้งโลกคงเยียวยาไมไดหรอกครับ คุณตองหาหลักใหใจยึด
เกาะ หาความอบอุนใหใจหายหนาว รวมทั้งหาความสวางใหใจหายมืด อยางเชนที่ทําไดงายที่สุด
และไมตองลงทุนลงแรงมาก ก็คือการสวดมนต พอนึกถึงแฟนแลวคิดมากขึ้นมาเมื่อไหร ก็ขอใหสวด
มนตเมื่อนั้น
ขางตนคือวิธีแก เปนยาเรงดวนที่ออกฤทธิ์เร็ว ตอไปนี้เปนคําอธิบายวาทําไมผมถึงแนะนํา
เชนนั้น
ทุกครั้งที่คุณคิดถึงแฟน จะเปนทุกครั้งที่จิตคุณเศราหมอง ตองรองไหออกมาไมหยุด คุณไม
รูตัวหรอกวาขณะนั้นคุณกําลังเคนเอาพลังความเครียดและความเศราสงออกไปถึงแฟนคุณอยาง
ตอเนื่องดวย
การที่คนเราเคยอยูใกลชิดกัน เคยดูแลเอาใจใสกัน เคยอดทนเพื่อกันมา จิตจะผูกกัน
คอนขางแนนแฟน หากคิดถึงกันแรงๆ อีกฝายจะสามารถสัมผัสรับรูถึงแรงคิดถึงนั้น กับทั้งเกิด
ความรูสึกไดดวยวาฝายคิดถึงกําลังอยูในอารมณใด พูดงายๆถาคุณเครียด แฟนคุณจะนึกถึงคุณ
แบบเครียดๆ เลยพลอยเครียดตามไปดวย เขาอาจจะรูสึกผิดที่ตัวเองทิ้งคุณมา แตอีกทีก็นึกเข็ด
ขยาดถาจะตองกลับไปหาตนแหลงความเครียด แคนึกถึงคุณเขาก็ไมเปนสุขแลว ไมอยากแมแตจะมี
คุณอยูในหัวแลวดวยซ้ํา
ตองเอาใจเขามาใสใจเรา คนเราเกลียดทุกข รักสุขกันทั้งนั้น หากความเปนคุณคือตนแหลง
ของความเครียด ปลอยกระแสความระแวงและความเอาแตใจออกมาตลอดเวลา ใครเขาจะอยาก
แมแตจะคิดถึง แตถาเขาสัมผัสไดวาคุณมีใจที่สุขสงบ ปลอยวาง และเต็มไปดวยความเห็นอก
เห็นใจผูอื่น มุมมองเกี่ยวกับตัวคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง เมื่อคิดถึงคุณแลวเกิดความ
เปนสุข อยางนอยเขาก็ตองมีแกใจเยี่ยมหนามาหาบาง

๓๒

คราวนี้ถามวาทําอยางไรเขาถึงจะนึกถึงคุณในแงดี ก็ตองอาศัยการกลับลําใหมของคุณ
นั่นเอง คือเมื่อใดคิดถึงเขา เมื่อนั้นใหสวดมนตจนปลอยวาง ใจที่โปรงสบายของคุณจะแผ
กระแสเมตตาไปกระทบจิตใหเขารูสึกดีไดเสมอ
คุณตั้งเวลาไวดวยนะ สัญญากับตัวเองวาจะไมคิดถึงเขาดวยอาการเครียด จะไมนอยใจ ไม
เรียกรอง ไมคิดฆาตัวตายหนีปญหา นับไปเลยหนึ่งเดือน หากคุณคิดถึงเขาดวยใจที่สงบสุข
จากการสวดมนตทุกครั้ง อยางนอยที่สุดเขาก็ตองอยากติดตอกลับมาดวยความรูสึกดีๆ
บาง
ผมไมอาจใหสัญญาแทนเขาวาเขาจะกลับมา แลวก็ไมอยากใหคุณตั้งความหวังไวเชนนั้น
ดวย เพราะการฝากความหวังไวกับคนอื่นคือการสรางความโนมเอียงที่จะผิดหวัง แตการฝาก
ความหวังไวกับใจตัวเอง วาจะเลิกคิดแบบผิดๆนั้น มีความโนมเอียงที่จะสําเร็จมากกวาเยอะ พูด
งายๆคือผมแนะนําใหคุณมีหวังวาใจตัวเองจะเลิกหวัง แลวความสุขจะเกิดขึ้นกับทุกฝาย
ความทะยานอยากและความคาดหวังนั้น เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงใหแกไฟทุกข เชื้อเพลิงมี
มากเทาไหร ไฟก็ลุกโชติชวงไดนานขึ้นเทานั้น แตหากเชื้อเพลิงมีนอยหรือไมมีเลย ไฟก็ลุก
เดี๋ยวเดียวหรือไมลุกอีกเลย
บทสวดที่ผมแนะนําเสมอคือบทอิติปโสฯ เพราะเปนการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจา พระ
ธรรมเจา และพระสงฆเจา โดยธรรมชาตินั้น เมื่อเราสรรเสริญใคร ยอมไดกระแสพลังของคนนั้นมา
เขาตัว ในที่นี้เราสรรเสริญบุคคลผูประเสริฐสุด มีพลังความสุขความอบอุนสูงสุด ก็ยอมไดสวนแหง
พลังนั้นมาโดยไมตองออกแรงมาก
ผมเคยลงบทเต็มไวแลวในตอนกอนๆ คราวนี้ขอลงเพียงสั้นๆเผื่อคุณไมมีติดมือ เอาเฉพาะ
บทสรรเสริญพระพุทธคุณอยางเดียวกอนก็ได สวดไปเรื่อยๆจนกวาจะรูสึกถึงความอบอุนในใจ
โดยเฉพาะตอนกําลังคิดถึงเขา คุณจะเห็นผลอัศจรรยสูงสุดก็คือใจที่เลิกเศราของตัวเองครับ
อิติปโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู
อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ
(แมเพราะอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจานั้น เปนพระอรหันตผูบริสุทธิ์เปนผูควรแนะนําสั่งสอน
ผูอื่น ควรไดรับความเคารพบูชา เปนผูตรัสรูชอบเอง เปนผูถึงพรอมดวยวิชาและความประพฤติ
เปนผูเสด็จไปดีแลว เปนผูรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ฝกได ไมมีใครยิ่งไปกวา เปนศาสดาของ
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูตื่นและเบิกบานแลว และเปนผูจําแนกแจกธรรม)
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ถาม – บางทีไมแนใจวาทําอะไรลงไปดวยเจตนาแบบไหน เพราะแตละครั้งมีหลาย
เหตุผล เลยไมรูวาเปนกุศลหรืออกุศลกันแน อยางเชนลาออกจากงานเพราะไมอยากอยู
ทะเลาะกับใครใหเปนเวรตอกันอีก รูสึกเปนฝายเสียสละ หลีกทางใหเขาเจริญๆตามทาง แต
ก็สะใจเพราะรูวาขาดเราหลายคนตองทํางานกันหนักขึ้น อยากใหพวกเขาคิดถึงเรา และ
เห็นคาของเราเสียที อยางนี้ควรเอาอะไรเปนมาตรวัดบุญบาปจากการลาออก?
กรรมเปนเรื่องละเอียดครับ จิตคนสวนใหญซัดสายไปมา คิดโนนคิดนี่ เดี๋ยวดีเดี๋ยวราย ชั่ว
เวลาเพียงนาทีเดียวอาจเกิดกุศลจิตกับอกุศลจิตสลับกันไดหลายครั้ง นี่เปนธรรมชาติของผูยังฉ่ํา
ดวยโลภะ โทสะ โมหะ
กรณีออกจากงาน หากนึกเปนภาพนิมิตภาพเดียว คุณอาจจําไดสนิทตอนกําลังยื่นแขนสง
แบบฟอรมขอลาออก หรือเห็นตนเองกําลังเดินจากออฟฟศครั้งสุดทายดวยความรูสึกวาถอนตัวจาก
ที่นั่นแลวอยางถาวร จะไมมีการหวนคืนกลับไปอีก
นี่แหละครับ เวลาเราตัดสินใจทําอะไรลงไป จะมี ‘ขณะแหงความรูสึก’ ที่แจมชัด บันทึกไวใน
ความทรงจํา และอาจยอนกลับมาปรากฏเปนภาพนิมิตหนึ่งเดียวได โดยที่นิมิตนั้นแทนชั่วขณะแหง
การกอกรรมที่ชัดเจนที่สุด ทําใหแนใจวาเหตุการณเชนนั้นเกิดขึ้นจริง โดยคุณจงใจอยางใดอยาง
หนึ่งจริงๆ
หากนึกถึงนิมิตการลาออก แลวเกิดความรูสึกวาภาพนิมิตมืดมัวหมนหมอง ก็ใหสันนิษฐาน
วาการลาออกครั้งนั้นเปนอกุศล หรือเอนเอียงไปทางอกุศล เมื่อยอมรับไดตามจริงวาการลาออก
เปนอกุศล ก็อาศัยความมืดหมนแหงนิมิตนั้น สืบยอนกลับไปหาตนตอเจตนา วาคุณลาออก
ดวยความจงใจในทางรายกับใครบาง
แตหากนึกถึงนิมิตการลาออก แลวเกิดความรูสึกวาภาพนิมิตสดใสสวางแจง ก็ใหสันนิษฐาน
วาการลาออกครั้งนั้นเปนกุศล หรือเอนเอียงไปทางกุศล เมื่อรูสึกตามจริงดังนั้นโดยไมหลอก
ตัวเอง ก็อาศัยความสุกสวางแหงนิมิต สืบยอนกลับไปหาตนตอเจตนา วาคุณลาออกดวย
ความจงใจในทางดีกับใครบาง
อยางเชนกรณีของคุณนั้น ตองมีน้ําหนักฝายใดฝายหนึ่งเกินกันอยู เปนไปไดยากที่จะ
เทาๆกันเปะ โดยเฉพาะถาหากเปนการตัดสินใจลาออกแบบปุบปบกะทันหัน เพราะในนาทีที่
ตัดสินใจแบบฉุกละหุก มักมีแรงขับดันในทางมืดหรือทางสวางเปนตัวนําเสมอ
ผมเชื่อวาเมื่อนึกถึงนิมิตของการลาออก มโนทวารของหลายคนจะปรากฏนิมิตมืดๆมัวๆไม
คอยกระจางนัก ทั้งนี้ก็เพราะมูลเหตุการลาออกจากงานของคนจํานวนมากมาจากโทสะ ขอใหจดจํา
ไวประการหนึ่ง คือจิตจะเปนไปในทางอกุศลเสมอ หากจิตกําลังเจืออยูดวยโลภะหรือโทสะ
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แมภายหลังจะมาจาระไนเปนเหตุผลตางๆไดมากมาย วาลาออกเพื่อหลีกทางใหคนอื่น หรือ
เพื่อใหตนเองและคนอื่นไมตองตอเวรตอภัยใหมากขึ้น แตเรื่องของเรื่องที่เปนจุดใหญใจความก็คือ
ความไมสบอารมณ ความไมพอใจกันระหวางเพื่อนรวมงาน และความไมตองการจะอดทนคลี่คลาย
สถานการณใหดีขึ้นอีกตอไปแลวนั่นแหละครับ
ทางที่ดีกอนลาออกควรทําใจใหคิดอภัย เลิกแลวตอกัน สะสางงานใหเรียบรอย และไมผูกใจ
อยูวาใครจะตองลําบากเมื่อขาดเรา แตถาคุณลาออกมาแลว ที่ทําไดดีที่สุดคือเลิกแลวตอกันทางใจ
ซึ่งถาเพียงคิดเฉยๆอาจไมสําเร็จ เพราะใชกําลังใจนอยไปหนอย คุณลองโทร.ไปถามๆวามีอะไรพอ
ใหชวยไดไหมกอนมีคนใหมมาแทน ตรงนั้นแหละตองใชกําลังใจมาก และจะกอความรูสึกดานดีมา
ใหตัวคุณเองเปนสุข ไมตองรูสึกผิด และไมตองกังวลอีกตอไปวาใจกําลังเปนบุญหรือเปนบาปอยูใน
ปจจุบันครับ
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เกง /
คําพูดคึกคะนอง
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ถาม – บอกตามตรงเปนคนมีปมดอย รูสึกตัววาไมใชคนเกงอะไรสักอยาง แตจะเปน
คนชื่นชมคนเกง โดยเฉพาะที่มีความสามารถรอบดาน ถาหากอยากเปนคนเกงกวาใครๆ
และเปนคนเกงใหรอบดาน ไมเฉพาะทางใดทางหนึ่ง จะตองทําบุญอยางไรครับ?
กอนอื่นตองดูวาความเกงคืออะไร ความเกงคือความคลองแคลวชํานาญที่จะทําอะไรสัก
อยางหนึ่ง ใครเห็นก็รูสึกวานาเลื่อมใส แมเรื่องยากสําหรับคนอื่นก็ดูเหมือนทําไดงายสบายๆไม
เกๆกังๆ แตโดยทั่วไปเมื่อพูดถึง ‘คนเกง’ เรามักจินตนาการถึงผูเชี่ยวชาญประจําสาขาซึ่งหาตัวจับ
ยาก จึงมักมีคํากํากับตามหลังมาดวย เชนเกงไรเทียมทาน เกงกาจผิดมนุษยมนา เกงอยาง
เหลือเชื่อ เปนตน
อันที่จริงความเกงมีทั้งแบบปกติธรรมดาและเหนือธรรมดา เกงแบบปกติธรรมดาหมายถึง
ฝกหัดมาตามลําดับ แลวเกิดทักษะความชํานาญ แคลวคลองวองไวขึ้นตามศักยภาพของมนุษยคน
หนึ่ง สวนเกงแบบเหนือธรรมดานั้น จะออกแนวเกินจริง เชนเริ่มแรกก็แตกฉาน และทักษะความ
ชํานาญก็เหลือลนจนเหมือนคนอื่นไมมีทางตามทัน ยากจะเลียนแบบเอกลักษณเฉพาะตัวหรือ
ความสามารถสูงสงเฉพาะทางอยางใดอยางหนึ่ง
เอกลักษณที่ยากจะเลียนแบบของนักรอง นักสู นักปกครอง และนักอะไรตอนักอะไร แสดง
ใหเห็นวาแตละวงการจะมีศิลปะ มีความลาดลึก และมีเสนทางเฉพาะที่ไมจําเปนตองซ้ําแบบกัน แต
การจะเปนคนเกงขึ้นมาในวงการหนึ่งๆไมใชเรื่องงายเลย เพราะโดยทั่วไปมนุษยมีหนึ่งสมองกับสอง
มือสองเทา หรือปริมาณอวัยวะเทาๆกัน ที่จะใหทําไดเกินหนากันนั้นมีทางเดียวคือตองใช ‘ปริมาณ
ของใจ’ อุทิศกับงานมากกวาคนอื่น
มนุษยเรารูจักคําวา ‘พรสวรรค’ และ ‘พรแสวง’ กันเปนอยางดี พรสวรรคคือสิ่งที่เหมือนติด
ตัวมาแตออนแตออก ราวกับมีพลังแหงความลําเอียงบันดาลใหเกิดมาเพื่อเกงสุดยอดในทางใดทาง
หนึ่งโดยเฉพาะ สวนพรแสวงนั้นคือสิ่งที่ตองหาวิชาความรูและความสามารถมาเพิ่มใสตัว อันนี้เปน
สิ่งที่เห็นไดและเขาใจไดวาเปนพลังอันเกิดจากความมุมานะขยันขันแข็งของตัวเอง
นั่นแหละครับ เมื่อพูดเรื่องพรสวรรคกับพรแสวง คนเราไมรูตัวหรอกวาพูดเรื่องกรรมวิบาก
ชาติกอนและชาตินี้เขาใหแลว
มาเริ่มจากพรสวรรคกันกอน ถาใครใหความอนุเคราะห ใหความรูความเขาใจ ใหเคล็ดลับ
สูตรเด็ดสําเร็จไวแกคนจํานวนมากในดานใด วิบากประการหนึ่งคือชาติถัดมาจะมีความสนใจ
ในเรื่องนั้นๆอยางยิ่งยวด และพอเรียนรูก็เหมือนแตกฉานไดอยางรวดเร็วเกินหนาเกินตา
คนอื่น ทั้งในแงความเขาใจทะลุปรุโปรงและในแงทักษะความสามารถลงมือกระทําการ พูด
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งายๆวาเอากําลังแรงงานไปใหวิชาแกใครไวในดานไหน กําลังแรงงานนั้นก็จะสะทอนกลับมาหา
ตัวเองใหจับวิชานั้นๆถนัดถนี่โดยงาย ทั้งแบบเห็นผลทันตากอนสิ้นชีวิต และทั้งแบบตองรอประจักษ
ผลในชีวิตถัดๆมา
แตคนมีพรสวรรคอาจตกมาตายกันแตเนิ่นๆ เพราะทําอะไรไดงายๆก็อาจเบื่อเร็ว หากขาด
ความอุตสาหะวิริยะใหสม่ําเสมอ ไมมีจิตใจฝกใฝ ไมทุมเทสติปญญาเพื่อทะลวงขอจํากัด
ตางๆใหทะลุปรุโปรงจริงๆ แมพรสวรรคสงใหเกงเลิศเลออยางไรก็จะไมเกงเปนที่อัศจรรย
ถึงที่สุดของวงการนั้นๆ
พูดงายๆตามหลักอิทธิบาท ๔ คือตองมีใจรัก (ฉันทะ) ขวนขวายอุตสาหะ (วิริยะ) มีใจฝกใฝ
(จิตตะ) และระดมสติปญญาพัฒนาใหยิ่งๆขึ้นไป (วิมังสา) จะเห็นวาในอิทธิบาท ๔ มีฉันทะขอเดียว
ที่อาจพิจารณาไดวาเปนสิ่งที่ ‘ติดตัว’ มาจากอดีตชาติ องคอื่นอีก ๓ ขอตองทําเอาในชาติปจจุบัน
ทั้งสิ้น คุณจะไมเห็นคนมีบุญที่ไหนเกงกาจเปนดาวเดนประจําวงการขึ้นมาไดดวยวิธีนั่งทอดหุยอยู
เฉยๆทั้งวันอยางเด็ดขาด
คราวนี้มาถึงคําถามที่วาทําอยางไรจะเกงไดรอบดาน คําตอบคือ ตองทําบุญแบบที่ทําให
สมองและจิตใจเปดรับศาสตรตางๆแบบไมจาํ กัด
ขอใหสังเกตอยางนี้กอน คือคนปกติถาเกงเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะจํากัดกิจกรรมและการให
ความชวยเหลือที่เกี่ยวกับดานนั้นๆ คือเปนครูเปนอาจารยเฉพาะทางไปจนตาย แตจะมีคนอีก
ประเภทหนึ่งที่เปดหูเปดตา เปดใจจนกวางขวาง ชอบชวยเหลือคนทุกรูปแบบ ชอบถายทอดวิชา
ความรูที่ตนถนัดอยางไมจํากัดประเภท
อันนี้แหละที่จะใหผลคือชาติถัดมามีจิตใจเปดกวาง
กระตือรือรนและแหลมคมไดไมจํากัดแนวทางเชนกัน
สรุปวาคนเกงรอบดานก็เพราะเคยใหทานรอบดานนั่นเอง ในสวนที่เกงแบบมีเอกลักษณนั้น
เหตุก็เพราะเคยชวยเหลือคนหรือทําบุญกับสมณะโดยไมเลียนแบบใคร ตั้งตนริเริ่มดวยความเต็มใจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งถาทํางานบุญใหญๆดวยความกระตือรือรน จะมีสวนชวยใหเปนผูมีกําลังกาย
กําลังใจยิ่งใหญ ในกาลตอมาจะรูสึกเสมือนตนเองเปนเครื่องจักรที่มีพลังเหลือเฟอ เดินเครื่องไดนาน
แทบไมตองหยุดพัก
อยางไรก็ตามอยากหมายเหตุไวขางทายคําตอบสักนิดหนึ่ง วาเกงมากๆนี่ก็มีผลขางเคียง
อันไมพึงประสงคเหมือนกันนะครับ ประการแรกคนเกงมักหลงลําพองในตัวเอง ชมตัวเองในใจเปน
ประจําวาเราเกง เราแน เราเหนือกวาใครๆ ประการตอมาคนเกงเกินมนุษยธรรมดามักเปนโรคดูถูก
คนอื่น เห็นคนอื่นโง ความสามารถต่ํา ไมนาไวใจ ตัวเองฉลาด ความสามารถสูง นาไวใจอยูคนเดียว
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อีกประการ ถาเปนคนหลายขอบฟาเกินไปนัก ก็มักออกแนวโจรมาก็คบ พบพระก็ไหว ถือ
ตัววารูดีหมด เปนคนหลายโลก จะเขากับมนุษยประเภทไหนก็ได บางทีเห็นเปนเรื่องโก นาฮึกเหิม
ที่สามารถอยูในฐานะผูนําไดทั้งในหมูนักปราชญและทรชน การคบทั้งพาลและบัณฑิตนั้น มองใน
แงของกรรมวิบากก็เสี่ยงกับการทําบาปใหญและบุญแรง ดีชั่วสุดโตงคละเคลากันไปเรื่อย
ผลก็ยอมสุขที่สุดและทุกขที่สุดสลับๆกันไปเรื่อยเชนกัน
ประการสุดทาย คนเกงมักโหมงานหนักโดยไมคอยสนใจวารางกายยังพรอมจะตอบสนอง
แคไหน ผมเห็นเยี่ยงอยางมาเยอะจนบอกไดชัดๆครับ วาการโหมงานหนักจนเกินไปไมใชการใช
ชีวิตที่ฉลาด ปญหาขางเคียงอาจเกิดขึ้นไดมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานสุขภาพและสัมพันธภาพ
ในครอบครัว
การอยากเปนคนเกงนั้นสมควรอยู เพราะคนเกงยอมใชความสามารถในการทําประโยชนให
ตนเองและสังคมรอบขางไดมาก แตคุณควรอยากเพิ่มขึ้นมาอีกประการหนึ่ง คือเกงอยางไรจะเปน
สุข รูสึกอบอุนและปลอดภัยกับความเกงของตัวเอง ไมเสียใจในภายหลังทํานอง ‘รูอยางนี้อยาเกง
เสียดีกวา’
ไมไดถามแตแถมให ทําอยางไรจะทั้งเกงทั้งเฮง ในสวนของความเกงไดตอบไปแลว ในสวน
ของความเฮงก็จําไมยากครับ เวลาชวยเหลือใครขอใหมีใจอนุเคราะหจริงๆ ปลาบปลื้มโสมนัสกับ
การไดชวยคนเปนหลัก อยาเอาผลประโยชนมานําหนา หรือคาดหวังวาจะตองไดรับสิ่งตอบแทนคืน
ในภายหลัง ถาคุณชวยคนโดยหวังใหเขาพนจากขีดจํากัด มีความรุงเรืองผิดไปกวาเคยจากหนามือ
เปนหลังมือ อันนั้นแหละจะยอนกลับมาทําใหคุณเฮงจัด นอกจากนั้น ความตั้งใจงดเวนขาดจากการ
คดโกง เวนขาดจากการทําใหใครๆเดือดรอน ทดแทนผูมีพระคุณอยางสม่ําเสมอ เหลานี้ก็เปน
สวนประกอบของพลังบันดาลโชคลาภและความเจริญรุงเรืองเชนกัน

ถาม – คติพจนของพวกขี้เหลาประเภททองกันสนุกปากวา ‘ศีลขอหนึ่ง หามฆาสัตว
ถายุงกัด เราตองตบ’ อยางนี้ฟงแลวติดหูจริงๆ พอยุงกัดทีไรนึกถึงคติพจนขําๆแตมีพลัง
เหนี่ยวนําใหทําตามเทือกนี้ทุกที คําถามคืออยากทราบวาคนคิดคติพจนขึ้นมาจัดวากอ
กรรมประเภทไหน และจะไดรับผลอยางไร?
การพูดเลนๆแตมีผลทางลบจริงๆนั้น เปนอะไรที่นากลัวกวาคําพูดหยาบๆหรือคําแชงดุๆ
เสียอีกครับ เพราะอาจมีอํานาจเหนี่ยวนําใหคนหลงเขว อยากประพฤติปฏิบัติตาม เนื่องจาก
ฉากหนาฟงดูเปนเรื่องเลน เลยพลอยทําใหนึกวาบาปบุญเปนเรื่องเลนๆ หรือปกใจวาผล

๓๙

ของกรรมไมมี อยากทําอะไรก็ทําแบบไมตองยับยั้งชั่งใจ เราอาจตองใชคติธรรมคําสอนดีๆที่ถูก
ที่ตรงนับสิบ จึงจะชนะหนึ่งคําคมคารมเด็ดประเภทสงเสริมความหลงผิดได นี่คงเปนอีกตัวอยางวา
บาปทํางาย บุญทํายาก คนไดดีจึงมีนอยไงครับ บางทีนึกวาบาปนิดบาปหนอย แทจริงอาจเปนอะไร
ที่ใหญหลวงเกินใครจะคาด
เจตนาตั้งตนของคนคิดคําสงเสริมมิจฉาทิฏฐินี้มักเปนความอยากตลกคะนอง หรือบางทีก็
เกิดจากความนอยเนื้อต่ําใจ เชน ‘ทําดีไดดีมีที่ไหน ทําชั่วไดดีมีถมไป’ พอหลายคนฟงแลวอดคลอย
ตามไมได เพราะเหมือนเปนความจริงที่ยากจะปฏิเสธ มันยากกวากันมากที่จะหาคําคมคารมเด็ดใน
ทางตรงขาม เหนี่ยวนําใหยอมลงใจศรัทธาวาวิบากกรรมแอบเขาแถวรอใหผลกันอยางมีเหตุผล มี
ระบบระเบียบ ตราบใดแรงสงใหเกิดวิบากปจจุบันยังไมหมด ตราบนั้นคนชั่วก็ยังจะเสวยบุญเกา
เสมือนทําชั่วแลวไดดี
คารมเด็ดประเภทที่กอใหเกิดความเห็นผิดเปนชอบ เห็นชอบเปนผิดนั้น ถาตั้งตนดวย
เจตนาวาอยากใหเปนที่จดจํา แลวบังเกิดผลเปนความจดจํา นําไปพูดกันติดปากทั่วทุกสารทิศจริงๆ
จะมีโทษแรงมาก อยาใหบอกเลยวาหนักหนาสาหัสขนาดไหน เอาเปนวาเขาทํากรรมทางวาจาที่จะ
เสวยผลเผ็ดรอนไมมีอะไรเกิน และหากไดเกิดใหมเปนมนุษย เขาจะมีปญหาเกี่ยวกับปากไมมีที่
สิ้นสุด นับจากความเหม็น ความมีรูปปากนาเกลียดไมชวนทัศนา ตลอดไปจนกระทั่งการพูดการจา
ที่ฟงอยางไรก็รายกาจไมนาสบายใจ อีกประการหนึ่ง การบิดเบือนสัจจะใหกลายเปนเรื่องฟงตลกนั้น
ก็จะทําใหเขาเปนตัวตลกนาขบขัน นารังแก ระคนนารังเกียจเดียดฉันอยูกลายๆ
แตหากเผลอพูดคารมเด็ดออกมาโดยไมตั้งใจ คิดคําทํานองประชดชะตา แลวพบภายหลัง
วาติดหูติดปากคนในวงกวาง สามารถดลใจคนหมูมากไดไมขาดสาย คนตนคิดอาจเสียใจอยูในที่
แหงใดแหงหนึ่ง อยางนั้นก็ไมถือวารับกรรมไปเต็มเม็ดเต็มหนวยนัก กลาวคือบาปก็จะตกแกเขา
เฉพาะตอนเปนตนคิดและเผยแพรในวาระแรก
สําคัญคือสวนใหญตอนเริ่มอาจไมตั้งใจ แตพบวาประสบความสําเร็จลนหลามในภายหลัง ก็
มักบังเกิดความภูมิอกภูมิใจในผลงานของตนยิ่ง อันนั้นบาปที่เกิดขึ้นก็ขยายวงออกไปอยางประมาณ
ไมถูกครับ เนื่องจากแรงอกุศลเปนสิ่งขยายตัวไดตามประมาณแหงมหาชนผูจดจําคําของเขา
ไวใช ตัวยินดีวา ‘คํานี้เราคิด’ นั้น เหมือนกระบวยตักน้ํากรดมารดจิตอยูทุกเมื่อเชื่อวัน ยิ่ง
รับรูและชื่นชมวามุขเด็ดของเขาเปนอมตะนานขึ้นเทาไหร ใจก็ยิ่งหนวงความไพศาลของ
บาปไวหนักแนนยิ่งขึ้นเทานั้น
จึงสมควรที่จะระมัดระวังตั้งแตตนเปนดีที่สุดครับ ไมมีอะไรเปนบุญใหญเทาทําความเห็นให
ถูกตองตรงทางและเผยแพรความเห็นชอบนั้นใหแผกวางออกไป ขณะเดียวกันก็ไมมีบาปอะไร
มหันตเสมอเหมือนการเห็นผิดและทําใหความเห็นผิดนั้นเปนที่จดจําอยางกวางขวาง

๔๐

ตัดใจจากแฟนเกา /
ธรรมะในหองน้ํา

๔๑

ถาม – เวลาใครพูดถึงแฟนเกาใหฟงก็คิดมากขึ้นมาอีก หรือฝนถึงเขาอีก ทั้งที่คลาย
ตัดใจไดเด็ดขาดไปแลว อยางนี้แปลวาใจเราลึกๆยังมีเขาอยูใชไหมคะ?
ไมใชอยางนั้นหรอกครับ การคิดวาสวนลึกยังตัดไมขาดนั้นออกแนวลึกลับ ไมกอใหเกิด
ความเขาใจอะไรตรงตามจริงขึ้นมา พิจารณากันสดๆตามเรื่องที่เกิดขึ้นดีกวา คนเรานั้นเดิมทีมี
ดวงจิตที่เปนอิสระอยู แตพอคิดถึงใคร พอพูดถึงใคร ใจก็เกิดกระแสโยงไปเชื่อมกับคนๆนั้น
ทันที
ขอใหคุณลองนึกถึงภาพตัวเอง เห็นในใจราวกับเปนใครอีกคนหนึ่งซึ่งยืนอยูตามลําพังในที่
โลงๆ จากนั้นจินตนาการดูวาถาภาพนั้นคิดถึงใคร หรือพูดถึงใครขึ้นมา ก็จะมีกระแสผูกพันเขากับ
บุคคลนั้นเกิดขึ้นทันที
อยางไรก็ตาม พอคิดจบ หรือพูดจบ กระแสความผูกพันนั้นจะหายไป เวนแตคุณจะยังคงคิด
พะวงถึงใครอีกคนอยูเรื่อยๆ กระแสความผูกพันก็จะยังมีอาหาร ยังมีตัวหลอเลี้ยงเอาไวไมใหขาด
พูดงายๆวาคุณสรางพันธะขึ้นมาดวยความพะวงคิดถึง ถายังตัดนิสัยความพะวงคิดถึงไมได
พันธะก็เกิดขึ้นใหมไดเรื่อยๆ ตอใหตัดใจจากคนเกาไปนานแคไหนแลวก็ตาม
สิ่งที่ลอใหเกิดความพะวงคิดถึง มักเปนญาติหรือบุคคลใกลชิดกับแฟนเกา หรือไมก็เปนการ
เจอตัวแฟนเกาตรงๆ ภาพที่กระทบตา เสียงที่กระทบหูในขณะหนึ่งๆนั่นเองจะสะกิดใหนึกถึง
เรื่องดีๆในหนหลัง เวนเสียแตจะมีความทรงจําที่เลวรายมาหักลบ หรือจิตใจหันเหไปทางคนอื่น
หรือใจผูกพันกับภาวะโสดอิสระแนนแฟนกวาภาวะมีหวงคลองคอ อันนั้นเองภาพและเสียงที่
เกี่ยวของกับแฟนเกาจึงจะหมดอิทธิพลกระทบใจคุณอยางสิ้นเชิง
หากสังเกตอาการทางจิตของตัวเองอยางใกลชิด คุณจะพบวาการคิดถึงใครสักคนมี ๒ ขั้น
ใหญๆ
๑) ขั้นที่สักแตคิดถึงเฉยๆ ความผูกพันเบาบาง ขั้นนี้พอมีสิ่งอื่นมากระทบหูกระทบตา ใจ
คุณจะหันเหไปทางใหมทันที โดยไมรูสึกหลงเหลือเยื่อใยตกคาง
๒) ขั้นที่เกิดปรากฏการณเสมือนมียางเหนียวยื่นออกจากใจคุณไปแปะติดกับบุคคลอันเปน
เปาหมาย ขั้นนี้ตอใหมีสิ่งอื่นมากระทบหูกระทบตา ใจคุณคลายเรือที่ถอนสมอไมขึ้น ตองแชนิ่งอยูที่
เดิมนั่นเอง
พันธะหรือยางเหนียวเปนสิ่งที่หนวงเหนี่ยวใหใจขาดอิสรภาพ ขาดความโปรงสบาย ขาด
ความเปนตัวของตัวเอง ยิ่งเหนียวแนนเทาไหรก็ยิ่งรูสึกคับแคบ ทึบแนน และมีชีวิตที่ขึ้นอยูกับการ
ตัดสินใจของคนอื่นมากขึ้นเทานั้น

๔๒

ในกรณีของคุณ หากทราบวาพันธะเกิดจากความพะวงคิดถึงหรือพูดถึง ดังนั้นวิธีตัดวงจร
ความผูกพันอยางงายๆก็คือเลิกพูดถึงเขาเสีย และเมื่อใดรูตัววาคิดถึงเขา ก็หาเรื่องอื่นมาเปลี่ยน
ความคิดเสียแทน หรือถาหลีกเลี่ยงที่จะคิดถึงและพูดถึงไมได ก็ใหรูเทาทันตัวเองวากําลังคิด
ในขั้นเฉยๆหรือคิดในขั้นที่มียางเหนียว
เรื่องพื้นๆ ธรรมดาๆ แตคนสวนใหญจะนึกไมถึงกันครับ ความผูกทางจิตทางใจนั้นเกิดขึ้น
งายแสนงาย และตอเยื่อตอใยติดใหมไมยากเย็นเลย ไมจําเปนตองอาศัยพลังลึกลับหรือไสยศาสตร
ใดๆเขามาเกี่ยวของทั้งสิ้น แตในทางกลับกันก็อาจตัดเยื่อตัดใยไดสบายๆเหมือนกัน ขอเพียงคุณมี
สติเทาทันขณะของการเกิดความคิด สังเกตเขาไปเห็นไดชัดๆวาปฏิกิริยาทางใจของตัวเองเปน
อยางไร เกิดยางเหนียวหรือยัง ยางเหนียวเปนคุณหรือเปนโทษ เมื่อใจยอมรับวายางเหนียวเปน
โทษ ทําใหเกิดความอึดอัดคับของ ในที่สุดก็เกิดปญญาดวยตนเอง เห็นวาไมนาคิดมากให
เกิดยางเหนียวไปเปลาๆ
คุณจะเปนนักตัดใจ หรือเปนคนอกหักที่ไดดีรวดเร็วกวาใครๆ กับทั้งมองออกไปเห็นความ
จริงที่เกิดขึ้นกับคนทั้งโลก คือคนทั้งโลกไมรูตัว ไมรูเทาทันกลอุบายตื้นๆของกิเลส ไมเห็นกันเลยวา
เพียงปราศจากอาการทางใจที่ยื่นยางเหนียวไปเชื่อมกับใคร สายใยก็จะหลุดไปเอง
และขอเพียงมีสติ มีความเขาใจกลไกของจิตตรงจุดนี้ดีๆ คุณจะแกปญหาไดครอบจักรวาล
ทีเดียว ไมเฉพาะเรื่องคนรักเกาเทานั้น

ถาม – เอาหนังสือธรรมะไปอานขณะทําธุระในหองน้ําเปนบาปไหมครับ?
ถาถามวาบาปไหม? ไมบาป เพราะจิตไมไดเปนอกุศล ตรงขาม อาจเปนมหากุศลก็ได
ถาถามวาผิดไหม? ไมผิด เพราะไมมีใครเดือดรอน แถมจะมีคนไดดีดวยซ้ํา
แตถาถามวาเหมาะไหม? อันนี้จําเปนตองตอบวาไมเหมาะ เพราะของสูงคูควรกับสถานที่ที่
สวางทางความรูสึก พูดงายๆวาธรรมะคูควรกับที่แจง ที่สวาง ที่เปดเผย และควรคูกับของสะอาด
ของหอม ของไรมลทิน
ลองถามใจตัวเองเถิด เมื่อมีเจตนางดเอาหนังสือธรรมะเขาหองน้ําเพื่ออานฆาเวลาเลนแลว
ความรูสึกเกี่ยวกับการรับธรรมะแตกตางออกไปไหม? อยางนอยก็ตองเห็นวาเรารูจักเอาแกวล้ําคา
ไปวางถูกที่ แกวนั้นก็ดูมีคาควรแกเนื้อแท แคอดใจรอสองนาทีหรือหานาทีคอยออกมาอาน มงคลก็
เพิ่มขึ้นในใจเราอักโขแลวครับ เปนการฝกใหใจรูจักที่ควรและที่ไมควร กับทั้งสงใจเคารพธรรมไปใน
ตัว

๔๓

ธรรมะนั้น แมพระพุทธเจายังทรงใหความเคารพเหนือพระองคทาน หลังจากที่ทาน
แผพระญาณไปทั่วอนันตจักรวาลแลวไมเห็นใครที่ทานควรใหความเคารพ ทานก็เลือกที่จะ
เคารพธรรมนั่นเอง
แมเราอาจจะไมมีจิตเปนอกุศลขณะอานธรรมะในหองน้ํา แตลองเผื่อใจใหคนอื่นๆในบาน
ถาเขาเห็นเราถือหนังสือเขาหองน้ํา หรือหนักกวานั้นคือเห็นเราวางลืมไวบนชั้นในหองน้ํา ใจเขาคง
ตีคาทันทีวาหนังสือธรรมะคง ‘ไมเทาไหร’ เอาไปอานที่ไหนก็ไดแมในขณะทํากิจอันควรซอนเรนและ
คนมักเอามาลอเลียนกันเปนเรื่องตลก คงไมใชเรื่องงามหากใครถามวาเราเขาใจธรรมะขอนั้นขอนี้ได
อยางไร แลวเราจําตองตอบวากระจางเรื่องนี้ขณะอานหนังสืออยูบนสวม
เคยมีคนรีบรอนอยากใหพระพุทธเจาแสดงธรรมขณะทานเสด็จบิณฑบาต ทานก็หามไวเปน
ตัวอยางวากาลเชนนั้นไมเหมาะสมที่จะแสดงธรรม ขอใหไปรอฟงที่วัด แสดงใหเห็นวาการสงและ
การรับธรรมะนั้น ควรคํานึงถึงกิริยาอันเหมาะควรทั้งสถานที่และอิริยาบถ
ถาใหเหมาะกับหองน้ํา ก็ควรเปนหนังสืออานเลนมากกวาครับ หรือหากอยากไดธรรมะจาก
หองน้ํา ก็เจริญสติไปเลย เชนพิจารณากายโดยความเปนอสุภะขณะขับถายหรือขณะชําระลางคราบ
สกปรกดวยน้ําและสบู จะไดเห็นตามจริงวากายเปนของสกปรก ลดความยึดมั่นถือมั่นวานาใครหลง
ลงเสียได

ถาม – เห็นพวกขายหนังสือเอานิตยสารธรรมะไปวางคละกันกับหนังสือโปแลวไม
สบายใจเลย อยากทราบวาการทําอะไรไมรูจักที่ต่ําที่สูงแบบนี้จะมีผลอยางไรกับตัวคนจัด
วางหรือไม? เผื่อจะเอาไปบอกเจาของรานที่พอรูจักและพอพูดๆกันไดบาง
ทั้งพวกที่ขายพระพุทธรูปแลวนําไปวางบนพื้น และทั้งเจาของบานหรือเจาของสํานักทรง
เจาตางๆ ที่พระพุทธรูปนําไปวางระดับต่ํากวา หรือนําไปวางระดับเดียวกับเทวรูปอยางถาวร
เหลานี้มีกรรมดําติดตัวไปโดยรูเทาไมถึงการณทั้งนั้นครับ วิบากของการวางของสูงไวในที่ต่ํา คือ
จะทําใหเปนผูต่ําตอย ทําใหเปนผูไดรับการดูถูกเหยียดหยาม และทําใหเปนผูมียศต่ําใน
สถานทั้งปวง วิบากจะเกิดขึ้นอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งหมด ขึ้นอยูกับน้ําหนักเจตนาไปในทาง
หนึ่งๆมากนอยเพียงใด
เปนผูต่ําตอยหมายถึงเกิดในตระกูลต่ํา ไมมีหนาตา หรือมีแตเรื่องควรอับอายขายหนา แค
ใครรูนามสกุลเขาก็แอบหัวเราะเยาะกัน อะไรทํานองนั้น

๔๔

สวนการเปนผูไดรับการดูถูกเหยียดหยาม หมายถึงเกิดมามีลักษณะบางอยางที่ชวนใหนึกดู
ถูก เชนตัวเตี้ยไมสมสวน หรือดูโงทึบทั้งๆที่อาจคิดอานไดไมตางจากคนอื่น แตกลับไมมีใครเชื่อถือ
แมออกความเห็นในที่ประชุม คนก็มองเปนความเห็นอันไมควรแกการพิจารณา
และการเปนผูมียศต่ําในสถานทั้งปวง หมายถึงการทําดีไมขึ้น ทํานานเทาไหรก็แปกอยูที่ขั้น
นั้น ไมมีใครอยากเหลียวแลสงเสริมสนับสนุนใหเจริญกาวหนาในการงาน หรือมักโดนจัดไปอยูทาย
แถวตอนคัดตัวเสมอๆ
หากในชาติที่วางของสูงไวในที่ต่ํา มีใจคิดหมิ่นแถมทายเขาไปดวย ก็จะยิ่งเคราะหรายหนัก
เขาไปใหญ เชนเจาของรานหนังสือบางราย รับนิตยสารธรรมะมาชวยวางขายอยางเสียไมได จงใจ
ยัดๆไวดานลางๆใหลูกคามองเห็นลําบาก เขาเกิดเมื่อใดจะติดกรรมประเภททําดีไมมีใครเห็น
แตในทางตรงขาม ถาใครสงเสริม ผลักดัน หรือใชอํานาจหนาที่ในการทําสื่อธรรมะหรือ
พระพุทธรูปใหอยูในที่สูง ในที่งดงามเจริญหูเจริญตา ก็จะไดอานิสงสในทางตรงกันขามรุนแรงปาน
กัน คือจะเปนผูเกิดในตระกูลที่มีเกียรติ เปนผูไดรับการยกยองกวางขวาง และเปนผูขึ้นสูงงายใน
สถานทั้งปวงครับ
บางลัทธิของบางศาสนา หรือบางทองถิ่นในบางกาล จะไมอนุญาตใหมีรูปเคารพ สวนหนึ่งก็
อาจจะมีเหตุผลงายๆทํานองนี้เอง คือพอใจรูเขาไปแลววาเปนของสูง แตถาตนไมนับถือ ก็อาจ
ปฏิบัติในทางลบหลูหรือดูหมิ่นถิ่นแคลนในทางใดทางหนึ่ง เปนบาปเปนกรรม เปนภาพบาดตาไม
ชวนทัศนานัก

๔๕

อาชีพกับการตกนรก /
นายนิรยบาล

๔๖

ถาม – อยากทราบวาผูที่ประกอบอาชีพ… จะตองตกนรกไหม?
มีผูที่ถามถึงคติที่ไปขางหนาของคนประกอบอาชีพนั้นอาชีพนี้มามากพอสมควร ผมจึงละชื่อ
อาชีพไว และขอตอบแบบที่จะครอบคลุมโดยรวมอยางนี้แลวกันนะครับ
อาชีพการงานมีสวนสําคัญในการกําหนดคติที่ไปไดจริง เพราะกรรมทางการคิด การพูด
การทําเกี่ยวกับงานนั้นๆเกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวัน จัดเปนอาจิณณกรรม มวลรวมของกรรมมี
น้ําหนักและความหนาแนนสูง โอกาสที่จะเปนกรรมนําเกิดในภพใหมที่เหมาะสม (ชนกกรรม) ก็สูง
ไปดวย
และอยาวาแตชาติหนาชาติโนนเลยครับ กรรมที่ทําอยูทุกเมื่อเชื่อวันนั้น โดยมากจะใหผล
ในทางใดทางหนึ่งทันใจในชาติปจจุบันเห็นทันตาเลยทีเดียว เพราะเมื่อทํากรรมใดบอยๆจนชิน
ยอมมีใจหนักแนน ยอมมีความยินดีเต็มใจในกรรมนั้นๆ และยิ่งวันความกวางความลึกของ
หนาที่การงานยอมไปกระทบเขากับบุคคลจํานวนมาก ซึ่งพอมีน้ําหนักกรรมถึงระดับหนึ่ง ก็
จะไดคิวใหผลแทรกแซงทันตา ชนิดที่บางทีอาจทําใหเจาตัวสํานึกโดยไมอาจคิดคาน
สามารถเชื่อโดยงายวานี่แหละผลกรรมอันสนองคืนการกระทําของตนที่ผานมา (ที่จะไมเชื่อ
ก็เพราะโนมเอียงจะเห็นเปนเรื่องธรรมดาโลก เชนเคยใชอํานาจหนาที่ในการตุกติกไวมาก พอวัน
หนึ่งโดนตุกติกบางก็จะไมคอยนึกวาเปนกรรมเกา เพราะใครๆก็ทําอยางนี้ โดนอยางนี้กันถวนหนา
อยูแลว)
อยางไรก็ตาม อยาเพิ่งดวนสรุปทันทีวาประกอบอาชีพอยางใดอยางหนึ่งแลวเที่ยงที่จะไดไป
นรกหรือสวรรคทันที เพราะคนสวนใหญประกอบกุศลและอกุศลคละกันสลับซับซอน เจาพอและนัก
โกงกินบานเมืองจํานวนมากชอบชวยคนและทําบุญใสบาตรสรางวัดเสมอๆ แลวผมก็เคยพบผูหญิง
คนหนึ่งในงานบุญที่จัดเปนประจํา เธอเผยใหทราบวาประกอบอาชีพโสเภณี ที่ทําบุญมากๆก็เพราะ
ไมอยากเกิดมาเปนอยางนี้อีก…
หลายคนประกอบอาชีพมืดดวยความจําทน ไมเต็มใจ ละอายใจ และตั้งใจจะเลิกอยูทุกลม
หายใจเขาออก หากไมติดขัดภาระที่แบกไวบนบา หากสามารถเลือกอาชีพสวางได พวกเขาจะทํา
ทันทีโดยไมคิดเสียดายและไมเหลียวหลังกลับไปหาอาชีพมืดอีก พวกที่ฝนใจทํานั้น น้ําหนักของ
กายกรรมแมมากก็ถูกถวงดุลไวดวยมโนกรรมไดเหมือนกัน ถึงแมตองรวงหลนลงอบาย
ตามแรงเหวี่ยงของกายกรรม ก็จะไดแรงฉุดของมโนกรรมมาชวยดึงขึ้นสูงในเวลาไมเนิ่นชา
นัก
หรือถึงแมพวกประกอบอาชีพมืดดวยความเต็มใจก็เถอะ คุณตองดูกรรมหลักๆที่ทําเปน
อาจิณชนิดอื่นๆประกอบไปดวย อยางเชนเขากตัญูกตเวทีกับพอแมไหม เขามีน้ําใจกับคนทั่วไป

๔๗

แคไหน เขามีความออนนอมถอมตนหรือแข็งกระดางเยอหยิ่ง เขาเห็นเหตุผลหรือมีปรัชญาในการ
ตัดสินใจอยางไร ฯลฯ พูดงายๆกุศลกรรมที่ทําเปนประจําของเขานั้น ถามากและมีกําลังพอจะ
คานกันกับอกุศลกรรมที่ทําอาชีพมืดแลว ก็อาจแยงกันเปนตัวนําเกิดในภพชาติตอไปได
หรืออีกประเภทหนึ่ง ถึงแมเขาทํากรรมดําทาเดียว ก็ไมใชวาจะตองดําไปตลอดชีวิต ชีวิต
คนแมตกต่ําถึงขีดสุดก็อาจเหมือนอยูในกระดานหมากรุกที่ยังเลนไมจบ แมเพลี่ยงพล้ําถลําลึกเขาสู
วังวนปญหาบาง ก็เปนไปไดที่จะแกลํา กลับรายใหกลายเปนดี หรือกระทั่งเปนผูชนะอยางเด็ดขาด
เมื่อจบเกม หากชวงกลางหรือชวงทายชีวิตประกอบกรรมดีที่มีแสงสวางเกินความมืดเกาๆ
เขาก็จะไดไปสูสุคติกอน สวนกรรมดําที่ทําไวอาจใหผลภายหลัง โดยมากจะมาในรูปของ
วิบากที่เบียดเบียนใหทุกขรอน หรือบีบคั้นใหตองทําหนาที่ เลือกการงานแบบมืดๆอีก
ผมหมั่นเนนเปนประจําวากรรมทุกอยางในชีวิตคนเรา แมเล็กนอยเพียงใดก็มีความหมาย
กรรมขาวยอมรวมกับกรรมขาวปรุงแตงเราใหขาวมากขึ้นเรื่อยๆ กรรมดํายอมรวมกับกรรมดําปรุง
แตงเราใหดํามากขึ้นเรื่อยๆ แมความคิดอานเล็กๆนอยๆดวยอาการชะลาก็นับหมด เปนสะพานไปสู
ความชะลาอื่นๆไดหมด พระพุทธเจาจึงตรัสวาอยาประมาทวานี่เปนกรรมชั่วเล็กนอย เพราะ
เมื่อสั่งสมใหมากแลวยอมเกิดผลรายอยางใหญ ลองดูตามจริงเถอะครับ ถาใครนึกสนุกอยากตบหัว
แมวเลนแลวตบมันตามอําเภอใจ เขาจะมีแนวโนมของความ ‘อยากตบหัว’ เกิดขึ้นเรื่อยๆ เชนอยาก
ตบซ้ํา หรืออาจเขยิบขึ้นเปนตบหัวหมา จากนั้นกลายเปนอยากตบหัวคนในที่สุด
วกกลับมาพูดถึงคติที่ไปของผูประกอบอาชีพมืด ผมขอจําแนกไวคราวๆ โดยใหดูวาอาชีพ
นั้นๆสงผลกระทบตอวงกวางเพียงใด คือมีผลใหกลุมคนหรือประชาชนเกิดกิเลสประเภทใดเปนหลัก
๑) ทําใหหมูชนเกิดราคะกลา ผลแกผูประกอบอาชีพจะเปนความทรมานในทางใดทาง
หนึ่งจากราคะ เชนมีราคะแรง ไมเคยอิ่มไมเคยเต็มเขาขั้นโรคจิต หรือประสบความฟุงซานกระวน
กระวายจนเปนปญหาเกี่ยวกับคนรักเสมอๆ
๒) ทําใหหมูชนเกิดโทสะกลา ผลแกผูประกอบอาชีพจะเปนความทรมานอันเกิดจากความ
รอนแรงอยางใดอยางหนึ่ง เชนเปนคนโกรธงายหายชา หงุดหงิดอยูตลอดเวลา หรือเกิดเรื่องขัด
เคืองกับคนรอบตัวเสมอๆ แถมอยูดีๆใครเห็นหนาแลวพานอยากมีเรื่องดวยเปนประจํา
๓) ทําใหหมูชนเกิดโมหะกลา (คือทําใหคนเห็นผิดเปนชอบ หรือเห็นชอบเปนผิด มอมเมา
ใหหมกมุนกับอบายมุข ยาเสพติดใหโทษ ฯลฯ) ผลแกผูประกอบอาชีพจะเปนความทรมานอันเกิด
จากความมืดมนอยางใดอยางหนึ่ง เชนโงทึบ มองอะไรผิดเพี้ยนขวางโลก ตัดสินใจพลาดเสมอ
ตลอดจนกระทั่งเผลอทําเรื่องตองถูกขังคุกมืดไมเห็นเดือนเห็นตะวันก็ยังได

๔๘

ทั้งหมดที่กลาวมาอาจปรากฏผลในปจจุบันทันตาหรือในอนาคตชาติ ถาหากเปนอนาคต
ชาติจําพวกแดนอบาย ก็จะประสบเครื่องลงโทษที่สมกัน เชนเปลี่ยนจากไฟในอกเปนไฟนรก หรือ
เปลี่ยนจากคุกมืดเปนโลกันตนรก (แดนที่ไมมีความสวางใดๆสองเขาไปถึง)
ผูมีอาชีพมืดสวนใหญจะปฏิเสธกฎแหงกรรมวิบาก เพราะขืนเชื่อกฎแหงกรรมวิบากมากๆ
เดี๋ยวจะหมดอาชีพทํากิน อันนี้ก็เปนธรรมดาโลกครับ ชาติไหนเกิดมาเจอผูชี้ทางถูกแลวกลับใจเสีย
ได เปลี่ยนใจจากอาชีพเสียได แลวทําคุณในขั้วตรงขาม เชนจับหมาขายเปลี่ยนเปนซื้อหมาปลอย
อยางนี้เสนทางวิบากก็จะเริ่มหักเหหรือกลับทิศเสียได

ถาม – อานจากกรรมพยากรณภาค ๒ เห็นคุณดังตฤณบรรยายสภาพที่มีการขมขืน
สัตวนรกซึ่งเคยเปนแมงดาหากินกับการหลอกขายผูหญิง บรรดาพวกทําหนาที่ขมขืนคือ
นายนิรยบาลใชหรือไม? ถาใช ก็อยากถามวาพวกเขาเปนรูปเนรมิตที่เกิดจากกรรมของสัตว
นรก หรือเปนสัตวชนิดหนึ่งซึ่งเคยประกอบกรรมใดไว? และอยากทราบดวยวากรรมที่ทํา
หนาที่ผูลงโทษสัตวนรกเชนนั้นจะสงผลอยางไรตอไป?
นิรยบาลแปลวาผูคุมนรก หรือผูลงโทษสัตวนรกตามโทษทัณฑของสัตวนรกประเภทหนึ่งๆ
อยางกรณีสัตวนรกในกรรมพยากรณเปนพวกหากินกับความเดือดรอนของผูหญิง ก็ตองไปนอนรับ
ความทรมานบนเตียงรอนที่มีผูลงโทษเปนนักขมขืน สรุปคือคําตอบสําหรับคําถามแรกคือใชครับ
สภาพแวดลอมในนรกนั้นเกิดจากการเนรมิตของกรรม สวนนายหรือนางนิรยบาลเปนสัตว
ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีกรรมแตหนหลังบันดาลรางและใจขึ้นทําหนาที่ลงทัณฑสัตวอื่นๆในนรก อยางไรก็
ตามจะมีเปรตหรือสัตวนรกบางประเภทที่หลงเห็นภาพหลอน เหมือนใครหรือสัตวอะไรมาทําราย
ตลอดเวลา ภาพหลอนไมจัดเปนนิรยบาล แตเปนวิบากชนิดหลอนจิต ทํานองเดียวกับโรคจิตหลอน
บนโลกมนุษย แตนาสะพรึงกลัวกวา ทุกขทรมานยืดเยื้อยิ่งกวา
มูลบันดาลใหไปเกิดเปนนิรยบาลไดแกความเกลียดชัง ความอาฆาต และความกระเหี้ยน
กระหือรืออยากลงโทษผูอื่น มนุษยที่มีมูลบันดาลเหลานี้ ไดแกพวกผูคุมนักโทษ พระราชาผูชื่นชอบ
การชมนักโทษถูกทรมานตอหนาตอตา ไทยมุงนักรุมประชาทัณฑ ครูที่ชอบตีเด็กแรงอยางไม
สมเหตุสมผล ตลอดจนกระทั่งผูมีความผูกใจอยากจองเวร เชนแคไดขาวหญิงถูกโทรมแลวนึก
พยาบาท สาปสงพวกนักขมขืนไปลงนรก หรือขนาดออกปากอยากทําทารุณเจาพวกชั่วทั้งโลก
อะไรทํานองนั้น แรงปรารถนาอันกลั้วดวยความเกลียดชังจะใหอํานาจการลงโทษผูกระทําผิดแกเขา

๔๙

หลังแตกดับจากความเปนมนุษยไปแลว เขาไดทําหนาที่สมใจโดยงาย เพราะนรกตองการพนักงาน
จํานวนมาก ไมจํากัดวาตองเปนสาวสวยหรือหนุมหลอแตอยางใด
ขอแมประการหนึ่งคือพวกนิรยบาลตองไมเคยกอกรรมชั่วแรงขนาดถูกทรมานแบบสัตวนรก
หรือไมก็หลุดจากสภาพของสัตวนรกขุมอื่นมาแลว แตกระนั้นก็ตองปะปนอยูในสภาพแวดลอมแบบ
นรก ไมใชกดปุมลงหอกลงดาบมาจากหองแอร
ความยาวนานของอายุนิรยบาลจะแปรผันตามน้ําหนักความเกลียด ความอาฆาต และความ
อยากลงโทษ รวมทั้งกรรมที่ทํามา เชนแมผูคุมนักโทษจะมองวาตนทําหนาที่ที่สมควรแลว ซึ่งอันนั้น
ก็จริงอยู แตอยางไรความยินดีในการลงโทษก็ผูกใหผูคุมติดอยูกับภพของนักลงโทษยาวนานไปดวย
แตกตางจากผูไมยินดีในการลงโทษ ซึ่งจะเสวยภพของนักลงโทษเพียงประเดี๋ยวประดาวเทานั้น
บอกแถมไวเผื่อสําหรับคนที่เคยเจอในตํารานะครับ มีตําราที่บอกไววานิรยบาลเกิดจากการ
เคยเปนนักลาสัตว อันนี้ขออธิบายขยายความสักเล็กนอย จริงๆแลววิบากของการติดใจเปนพราน
ลาสัตวยอมไปเกิดเปนสัตวที่ถูกลาบาง อาจจะในเดรัจฉานภูมิหรือในนรกภูมิ เมื่อพนจากบวงกรรม
นั้นแลว อาศัยบุญเกาบางอยางเชนเคยปกครองคนใหอยูในกรอบวินัย เมื่อมาผนวกกับความติดใจ
และยามใจในการเห็นสัตววิ่งหนีการไลลาของตนอยางหัวซุกหัวซุน ก็จะบันดาลสภาพนิรยบาลให
ปรากฏ และเปนพวกลงโทษสัตวนรกที่ตองเสวยวิบากประเภทตองวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนดวยความตื่น
ตระหนกตกใจเปนนิตย
การทําหนาที่นิรยบาลไมถือเปนการกอกรรมใหม เพราะภพแหงนิรยบาลเปนวิบากอยูแลว
เขากําลังเสวยกรรมอันสมควรแกตน หรืออีกนัยหนึ่งเขาไดรับทัณฑอันสมควรแกโทษานุโทษอยูแลว
อยางไรก็ตาม เมื่อหลุดจากภพของนิรยบาล เขาจะยังมีความติดใจในความเปนผูลงโทษอยู ถาเปน
ครูก็จะชอบตีเด็ก ถาเปนนายก็ชอบลงโทษบาว ถาเปนเมียก็ชอบทรมานผัว หรือถากําลังจะเลือก
อาชีพ เห็นผูคุมนักโทษเขาก็ตองเกิดแรงบันดาลใจ กระเหี้ยนกระหือรือดวยความคิดวาสนุกดี เดี๋ยว
จะไดเปนฝายทุบตีชาวคุก อะไรทํานองนั้น
หากติดใจอยูกับความเปนนักลงโทษไมเลิก ก็ตองเวียนกลับไปเปนนิรยบาลอีก นิรยบาลถึง
ไดเกลื่อนนรกไมขาดสายไงครับ ตัวเกาไป ตัวใหมมา ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในปริมาณที่พอดีกันกับ
สัตวนรกนั่นเอง

๕๐

ถูกใชทําเรื่องผิดๆ /
หลักตัดสินกรรมดีชั่ว

๕๑

ถาม – บางทีเวลาเจานายจะใชใหทําอะไรผิดๆแลวเห็นเราอิดออด ก็จะบอกวา เฮย!
ไมเปนไรหรอกนา ใครๆเขาก็ทํากัน หรืออีกทีแกก็ฟนธงเลยวาบุญกรรมไมมีจริง มัวแตเชื่อ
เรื่องไรสาระก็ไมตองทํามาหากินเทานั้น บอกตามตรงวาทําใหใจรูสึกสองฝกสองฝาย เพราะ
การทํางานและการปฏิบัติตามหนาที่คือสิ่งหลีกเลี่ยงยาก เปนเรื่องตองทํากันจริงๆใน
ชีวิตประจําวัน ในขณะที่เรื่องกรรมวิบากเปนตัวอักษรในหนากระดาษ อานแลวหยิบจับ
ไมไดทันที แมใจเหมือนสัมผัสได ยอมรับได ก็กลับไปกลับมาเรื่อยๆ อยางวันนี้เอียงมาทาง
เชื่อ ก็อยากถามคุณดังตฤณวามีอุบายอะไรพอจะชวยใหเกิดความมั่นคงตลอดไปบางไหม?
กรรมเปนสิ่งที่เราเห็นได เพราะกรรมคือเจตนา มีดีมีราย เรารูแกใจวาพูดหรือทําอะไรๆใน
แตละครั้งนั้น ตั้งตนดวยความคิดปรารถนาดีหรือประสงคราย เปนฝายคิดเองหรือคนอื่นยั่วยุสงเสริม
แตวิบากหรือผลของกรรมเปนสิ่งที่ยากจะเห็น เปนเรื่องพนจินตนาการและความคาดคะเน
โดยเฉพาะอยางยิ่งผลที่จะเกิดขึ้นหลังพวกเราจากโลกนี้ไป และเพราะยากที่จะเห็น คนทั้งโลกจึง
ถือเอาความโลภโมโทสันเปนเกณฑในการตัดสินใจโตตอบสิ่งกระตุนเฉพาะหนา มากกวาจะมามัว
เกรงกลัวผลที่อาจตามหลังมาในอนาคต
ผมเชื่อวาคนธรรมดาสักคนจะลงหลักปกศรัทธามั่นคงในกรรมวิบากนั้น เพียงอาศัย
คุณสมบัติหลักของมนุษยเรา ๒ ขอก็นาจะพอแลวครับ คุณสมบัติสองขอนั้นคือ
๑) ความคิดที่ยืนพื้นอยูบนเหตุผล ถาปราศจากคุณสมบัติขอนี้ของมนุษย โลกเราจะเต็ม
ไปดวยคนที่พอใจเชื่ออยางเหลวไหล เชนเขาบอกวาฝนตกเพราะเทวดาถึงเวลารดน้ําตนไม ก็เชื่อ
โดยไมไตรตรอง ไมสังเกต และไมพยายามพิสูจนความจริงใดๆทั้งสิ้น แตนี่มนุษยเราคิดโดยอาศัย
เหตุผล ดังนั้นจึงพอพูดกันไดวาที่คนเปนหญิงชาย ที่คนหนาตาสวยหลอหรือขี้เหร ที่คนยากดีมีจน
แตกตางกัน ก็ลวนเพราะมีเหตุคือกรรมขาวกรรมดําในอดีตเปนตัวบันดาล ไมใชความบังเอิญ ไมใช
เทวดาปนแตงดวยความลําเอียงตามอําเภอใจ หากย้ําคิดวาการปรากฏทั้งหลายยอมเปนผลที่
ไหลมาจากเหตุ ความคิดของเราจะไมพาไปสูการดวนสรุปวาทํากรรมแลวไรผล เพราะมีเหตุ
ยอมตองไดผล และเมื่อมีผลยอมไมอาจขาดเหตุ
๒) ความสามารถทบทวนประสบการณ ถาปราศจากคุณสมบัติขอนี้ เราจะไมมีทางเห็น
ตัวอยางของจริงเกี่ยวกับกรรมที่ใหผลทันตาในชาติปจจุบัน ตัวอยางเชนเมื่อทําเรื่องเปนมงคลใหถึง
พรอม ชีวิตยอมกาวหนา เจริญรุงเรือง แมประสบความลําบากในเบื้องตนก็คลี่คลาย ผอนหนักให
เปนเบาไดในระยะยาว หากอาศัยประสบการณในการมองภาพใหญภาพรวมของชีวิต ก็จะ
พบวาการตัดสินใจละเมิดศีลยอมกอความยุงยากใหเรามากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่การ
ตัดสินใจรักษาศีลยอมสรางความเบากายสบายใจไรกังวลใหทวีขึ้นทุกที

๕๒

หากคุณอยูในโลกนาน เห็นความรุงเรืองและความวิบัติของผูคนมากพอ ก็จะตระหนักวาไม
มีความชั่วชนิดใดรักษาความสุขแกผูกระทําชั่วใหอยูยั้งยืนนาน แมเขาจะประสบสุขทางกายทางใจ
บางในระยะแรกๆดวยอํานาจเงินสกปรก ในที่สุดเสนทางของการไดเงินสกปรกยอมพาเขาไปประสบ
กับทุกขประดุจกษัตริยที่ถูกมัดติดกับบัลลังกไฟ จะหาความเย็นกายสบายใจสักวันนั้นยากนัก
ในทางกลับกัน ผูทําเหตุอันเปนมงคลตางๆใหครบ ทั้งในแงของการเสียสละ ทั้งในแงของ
การงดเวนพฤติกรรมทุจริต และทั้งในแงของการขวนขวายพัฒนาหนาที่การงานของตน แมเขาจะ
ประสบทุกขทางกายทางใจบางในระยะแรกๆ เพราะตองอดกลั้นกับอํานาจกดดันและแรงเสียดทาน
เนิ่นนาน ในที่สุดผลอันหวานชื่นของความอดกลั้นจะปรากฏดุจเดียวกับผลไมที่ปลูกยากแตมีรส
อรอยยิ่ง จะนั่งเดินยืนนอนก็ปลอดโปรงเปนสุขตลอด
การที่คุณเห็นเรื่องกรรมวิบากอยูแตในกระดาษ อาจเพราะกําลังอยูในชวงของการถูกดึงดูด
ใหไหลลงต่ํา คุณยังไมโดนบาปลากลงตกต่ําจนมิดหัวเสียทีเดียว แตขณะเดียวกันบุญก็ยังไมฉุดขึ้น
สูงจนติดลมบนแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จึงตองอาศัยการฟงเขาวา อาศัยการมองใครตอใครมีอัน
เปนไป
แตเมื่อใชความคิดที่เปนเหตุเปนผลมากๆ และทบทวนประสบการณตางๆที่ผานมา ก็จะ
พบวากรรมวิบากไมไดมีอยูแตในหนากระดาษเทานั้น ทวากําลังปรากฏแสดงตัวแมขณะที่คุณกําลัง
อานตัวหนังสือบรรทัดนี้อยูทีเดียว อะไรทําใหคุณอานธรรมะมาถึงตรงนี้? อานมาถึงตรงนี้แลว
ใจคุณเปนกุศลหรืออกุศล? เมื่อใจเปนกุศลเต็มที่แลวเกิดเจตนาอยางไร? นี่แหละครับ ตอบ
ตัวเองไดชัดๆก็จะแกะกรรมวิบากออกจากหนากระดาษมาประทับอยูในจิตและชีวิตจริงของคุณได
ทันที!
เจานายเขารับประกันใหคุณตอนอยูบนโลกได แตตอนคุณไปรับกรรมในอบายภูมิ เขาตาม
ไปชวยไมไดเลย เขาใหความมั่นใจตอนเขาอยากจะใชคุณเทานั้น ตัวเขาเองก็ไมรูหรอกวาทําอะไร
มาถึงไหน เงาของเขาทอดไปสูหุบเหวหรือยอดเขาเทือกใด
ตอนชักชวนกันลงเหว คนเราจะพูดปลอบกันและกันใหอุนใจ หรืออาจกระตุนกันและกันให
ครึ้มใจแคไหนก็ได แตพอรางลอยลิ่วลงเหวแบบตางคนตางไป ก็คอยรองแรกแหกกระเชอ เจอภาพ
นาตื่นกลัวขนหัวลุกอยางไรก็ชวยกันไมไดเสียแลว เพราะฉะนั้น… ยอมเลือกงานใหมที่สุจริต
เถอะครับ ถาหากยังหาทางไปไมได หรือตองรับผิดชอบครอบครัว ตกอยูในภาวะจํายอม ก็ขอใหมี
ใจจริงที่จะทิ้งงานทุจริตไปหางานสุจริตทันทีที่มีโอกาส อยาไดพลาดเผลอยินดีกับกิจอันมิชอบแมแต
วันเดียว
เขมแข็งไวนะครับ ขอใหคิดวาคติหนึ่งของบรรดาอริยเจาหรือผูเจริญไมเสื่อมถอยแลว
ในพุทธศาสนา คือยอมตายดีกวาไดชื่อวาเปนคนทุศีล หากวันนี้คุณปลงใจวาจะตั้งตนเจริญรอย

๕๓

ตามอริยเจา ก็อยากลัวที่จะปฏิเสธความเลวรายทั้งปวง แมคนในโลกเขาจะสรรเสริญเยินยอ สงเสริม
สนับสนุนกันเองอยางไรก็อยาไปฟง

ถาม – จะเอาหลักอะไรตัดสิน วากรรมที่ทําดีหรือชั่วครับ?
เบื้องตนที่สุดเมื่อยังไมแนใจ ก็ใหอาศัยศีล ๕ เปนเกณฑสํารวจกอน โดยถามตัวเองวา…
๑) ทําไปแลวสิ่งมีชีวิตตองตายดับไหม?
๒) ทําไปแลวมีผสู ูญเสียทรัพยสมบัติของเขาไหม?
๓) ทําไปแลวอาจมีผูเจ็บใจจากการเห็นผัวเมียหรือลูกหลานที่ตนเลี้ยงดูอยูไปเลนชูไหม?
๔) ทําไปแลวมีผูเขาใจความจริงผิดพลาดไหม?
๕) ทําไปแลวเกิดอาการมึนเมาขาดสติไหม?
หากรูอยูแกใจวา ‘ใช’ แลวขืนทํา ก็จัดวาเปนกรรมชั่ว ในทางตรงขามหากมีสิ่งยั่วยุใหทําแลว
ไมทํา เจตนางดเวนนั้นๆเรียกวากรรมดี
เมื่อไดเกณฑในการสํารวจอยางใหญแลว ยังอาจเกิดคําถามปลีกยอยขึ้นมาอีกนานัปการ ก็
ขอใหเกณฑสํารวจอยางละเอียดอีก ๓ ขอคือ
๑) ขณะทํา จิตใจมีความโลภอยากไดเพียงใด? ถาโลภมากจนแยงชิงไดโดยไมคํานึงถึง
ความพึงมีพึงได นี่เรียกวาเปนกรรมชั่ว ถาโลภในขอบเขตที่ซื้อหามาดวยเงินสะอาดหรือเอาแรงตน
เขาแลก นี่จัดวาทํากรรมไมดีไมชั่ว แตถาสละความโลภโดยการบริจาคใหทรัพยเปนทาน ได
ประโยชนกับคนอื่น นี่คือกรรมดี
๒) ขณะทํา จิตใจมีความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเพียงใด? ถาโกรธมากจนทําราย
รางกายหรือจิตใจคนอื่นได นี่เรียกวาเปนกรรมชั่ว ถาโกรธอยูในใจแตไมปริปากบริภาษหรือแสดงทา
จะเปนภัย นี่จดั วาทํากรรมไมดีไมชั่ว แตถาสละความโกรธโดยคิดใหอภัยเปนทาน นี่คือกรรมดี
๓) ขณะทํา จิตใจมีความหลงสําคัญผิดเพียงใด? ถาหลงมากจนคิดเบียดเบียนตน
เบียดเบียนทานในทางใดทางหนึ่งได นี่เรียกวาเปนกรรมชั่ว แตถากําจัดความหลง ไมเบียดเบียนทั้ง
ตนเองและผูอื่น หรือกระทั่งเกื้อกูลใหเกิดประโยชนสุขทั้งตอตนเองและผูอื่น นี่คือยอดแหงกรรมดี
ขอสุดทายนี้สําคัญสูงสุด จะเห็นวาถาจิตมีความเห็นผิดเปนชอบอยูกอน กรรมที่
เกิดขึ้นก็ตองหนักไปในขางอกุศล แมดัดทาทีหรือแตงจิตเลียนแบบคนดีมีศีลธรรม จิตวิญญาณ

๕๔

ยอมทอดเงาชี้ไปทางอบายอยูดี ในทางตรงขามหากจิตมีความเห็นชอบ กรรมที่เกิดขึ้นยอม
หนักไปทางกุศลเปนแนแท แมยังเปนคนปอนๆ ดูทาไมคอยนาไวใจนัก จิตวิญญาณยอมทอดเงา
ไปทางสบายเปนแนแท
ฉะนั้นการตั้งมุมมอง การทําความเห็นเรื่องกรรมวิบากใหถูกตอง จึงจัดเปนจุดเริ่มตนสําคัญ
ที่สุดของการกอกรรมดี สวนการไมพยายามตั้งมุมมองใหถูกตอง การปลอยปละทอดหุย ประพฤติ
ตนตามอําเภอใจ สุดแทแตกิเลสหรือสังคมแวดลอมจะชักจูง ตองจัดเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการกอ
กรรมชั่ว
อีกประการหนึ่ง ใจคุณเปนอยางไรกรรมก็เปนไปตามนั้น ขอแยกเปน ๒ ประเภทใหญๆเพื่อ
เห็นภาพงาย คือ…
๑) ปกติเปนคนใจพยาบาทมาดราย กรรมที่เกิดขึ้นยอมเจือดวยความประสงคราย คุณไม
ตองตั้งใจ ไมตองพยายาม ไมตองฝนขม แคปลอยใหกิเลสทํางานก็เปนคนชนิดนี้กันได
งายๆแลว
๒) ปกติเปนคนใจดีมีเมตตา กรรมที่เกิดขึ้นยอมเจือดวยปรารถนาดี คุณตองเริ่มจาก
ความตั้งใจ ตองอาศัยความพยายามอยางตอเนื่อง และบางครั้งตองอดกลั้นไมยอมแพตอ
สิ่งยั่วยุยิ่งยวด จึงจะเปนคนชนิดนี้กันได
ผมเองก็อยูในโลกนี้เหมือนคุณๆ เพราะฉะนั้นจึงทราบดีครับวาเหตุการณและสถานการณที่
บีบเราอยูทุกเมื่อเชื่อวันนั้น เต็มไปดวยรายละเอียดปลีกยอยยิบยับ บางครั้งตัดสินยากวาที่เราทําๆ
ไปนั้น เรียกวากรรมดีหรือกรรมชั่วกันแน ขอใหอาศัยเกณฑตางๆขางตน ไดแกศีล ระดับความโลภ
โกรธหลง และสภาพปกติของจิตใจของคุณ วันหนึ่งคุณจะไดคําตอบวากรรมดีทําแลวจิตสวาง กรรม
ชั่วทําแลวจิตมืด กรรมครึ่งดีครึ่งชั่วทําแลวจิตอาจเบาแบบหมน ถึงตรงนั้นจะแยกแยะถูกเองครับวา
ควรตัดสินใจทําอยางไรเพื่อความเจริญ ตัดสินใจเลือกอยางไรเพื่อความไมเสื่อม ไมวาสถานการณ
จะมาทาไหนก็โตตอบกลับไปไดดวยความแนใจวาจะไมหลงลงต่ําแนๆ

๕๕

มารที่เปนเทวดามีจริงหรือ

๕๖

ถาม – มารที่เปนเทวดามีจริงหรือ?
ศาสนาพุทธจะไมยอมรับการปรากฏขึ้นเองลอยๆของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชนถาเชื่อวามีเทวดา
ตองบอกไดวาทํากรรมอันใดจึงสมควรไดเปนเทวดา ถาเชื่อวามีมาร ตองสืบไดวามีเหตุคือ
การคิด การพูด การทําชนิดใดจึงเปนมาร
กลาวโดยกวางที่สุดตามความเขาใจแบบชาวบาน มารหมายถึงตัวขัดขวางไมใหใครประสบ
สุข ประสบความเจริญ หรือประสบความสําเร็จประโยชน
ตัวอยางที่ใชกันในชีวิตประจําวันมักหมายถึงมารขวางความรัก ประเภทหมูจะหามเอาคาน
มาสอด หรือกําลังจะแตงงานดันมีมือที่สามยื่นเขามาแทรกใหตองแตกหักกันเสียกอน อะไรทํานอง
นั้น นั่นก็ถูกความหมายตามพจนานุกรมชาวบาน ที่วามารคือผูเปนอุปสรรคขัดขวาง เราอยากได
อะไรแลวมีใครมาขวาง ใจก็นึกเห็นเขาเปนมารไดหมด
อยางไรก็ตาม บางกรณีใจเราคิดวาเขาเปนมาร แตโดยพฤติกรรมหรือเจตนาที่แทจริงของ
เขาอาจไมใชมารก็ได ยกตัวอยางเชนคุณกําลังจะไปทําบุญ แตเผอิญถึงเวลาเจาหนี้มาทวง พอเห็น
เขาปรากฏตัวที่หนาประตูรั้วถึงกับเผลออุทานวาแยจริง! จะทําบุญเสียหนอยเจอมารมาขวาง มาทํา
ใหเสียเสนซะแลว อันนี้ไมได เพราะเขาเจตนามาทําหนาที่ทวงหนี้ที่เรากอไว ไมไดจงใจมา
ขัดขวางงานบุญของเราแตอยางใด แตหากเขารูลวงหนาวาคุณจะทําบุญแลวเจตนามาขัดแขงขัด
ขาไมใหออกเดินทางก็วาไปอยาง นั่นถึงจะเรียกมารขนานแท
อีกประการหนึ่ง สําหรับความเปนมารนั้น อยาเขาใจวาใครจะเอาปาย ‘มาร’ มาแขวนคอกัน
โกๆนะครับ ไมมีใครอยากยอมรับหรอกวาตนเปนมาร ทุกคนยอมเขาขางตัวเองวาตนเปนฝายถูก
ฝายดี หรือฝายพระเอก ฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะชี้ชัดความเปนมารไดคือ ‘กรรม’ การจงใจขัดขวาง
ความดีหรือบั่นทอนกําลังใจผูอื่นไมใหเขาถึงปลายทางอันประเสริฐนั่นแหละ คือสิ่งที่ทําให
บุคคลเปนมารขึ้นมา
มารที่เปนเทวดาก็เหมือนกัน พวกเขาไมไดปกปายไววานี่เขตหมูบานมารเหมือนที่เห็นใน
หนังจีน อยางไรก็ตาม สวรรคมีการแบงเขตตามกรรมเกา ใครทําอยางไรก็มาเขาพวกอยางนั้น ซึ่ง
เกือบรอยทั้งรอยมนุษยที่ขึ้นไปเสวยสุขบนสวรรคไดจะตองมีหลักความเชื่อและแนวทางการใชชีวิต
ในแบบของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง มารประจําศาสนาก็เปนคนในศาสนานั่นเอง เสียแตวาเขามี
เหตุผลอยางใดอยางหนึ่ง ใหหลงผิดไปขัดขวางหรือเตะถวงไมใหคนบรรลุถึงจุดหมายสูงสุด
ของศาสนานั้นๆโดยงาย
พระพุทธเจาตรัสวาสําหรับพุทธศาสนาของพระองคนั้น สาระแกนสารอยูที่ความพนทุกข
อยางสิ้นเชิง คือดับกิเลสแบบไมมีทางกลับกําเริบไดอีก พูดงายๆวาของเราตั้งเปาใหคนเปนพระ

๕๗

อรหันตขีณาสพ มีจิตบริสุทธิ์ เปนอิสระไรตัณหาขนาบขาง ฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่ขวางทางไมให
บุคคลไดเปนพระอรหันต สิ่งนั้นนับเปนมารไดหมด
มารประจําพุทธศาสนาแบงแยกเปนประเภทตางๆดังตอไปนี้ครับ
๑) กิเลสมาร คือกิเลสของเราเอง คงเคยคิดกันมาบางวาตัวคุณเหมือนมีคนสองคนรบกัน
อยู ฝายหนึ่งอยากแกปญหาเฉพาะหนาใหพนทุกข อีกฝายขี้เกียจหรือยังดื้อดึงหวงแหนตนตอทุกข
เอาไว เชนเห็นๆอยูวาเปนชูแลวจะรอนใจ เลนพนันแลวจะหมดตัว แตจนแลวจนรอดก็อดไมไดสักที
สรุปคือตัวเราในภาคที่ใฝต่ํานั่นแหละ คือมารที่ติดตามตัวไปทุกฝกาว วาไปแลวมารประเภท
นี้นากลัวเหนือมารชนิดอื่นใด เพราะมันติดตามเราไปทุกภพทุกชาติ แถมคนเราก็มักไมรูตัว เพราะ
เอาแตตั้งทาระวังมารแบบอื่น ไมไดตั้งทาระวังมารซึ่งเปนอีกภาคหนึ่งของตัวเองเอาไว
กิเลสมารนี่ดักทางไปสูความเปนพระอรหันตตั้งแตตนทางยันปลายทางเลยทีเดียว กะแคงด
เวนความประพฤติมิชอบยังสละไมได ก็ไมตองไปคิดถึงการสละความหลงผิดระดับละเอียดกัน
พระพุทธเจาทานเคยตรัสไววา สัตวทั้งหลายมืดมนอยูดวยกาม ถูกปกคลุมอยูดวยตาขายคือ
ตัณหา ถูกปกปดดวยเครื่องมุงคือตัณหา ถูกกิเลสมารและเทวปุตตมารผูกพันไวแลว ตางจึง
ตองมุงไปสูชราและมรณะ เหมือนปลาที่ปากไซ เหมือนลูกโคที่ยังตามดื่มนมจากแมโคไป
เรื่อย (จากคําตรัสตรงนี้ ยืนยันใหเห็นวามารที่เปนกิเลสในตัวเราก็สวนหนึ่ง มารที่เปนเทวดานอก
ตัวเราก็อีกสวนหนึ่ง แสดงแลววาพระศาสดาทานรับรองการมีอยูของมารที่เปนเทวดา)
แงสังเกตสําคัญในขอนี้ที่อยากชี้ใหเห็น คือพวกเราทุกคนถูกกิเลสปกปดความจริงอัน
ประเสริฐสูงสุดไว ถูกกลอมประสาทใหอาลัยอาวรณ ยึดติดอยูกับสิ่งที่ไมควรยึดติดไว ดังนั้นเมื่อถูก
สะกิดใหรูตัวแลว ก็อาจสะดุงตื่น และเพียรพยายามหลุดพนจากการครอบงําของกิเลสมารกันตอไป
แตหากไมรูตัว ก็ยอมพึงใจที่จะอาลัยอาวรณเรื่อยเปอย นึกวาอะไรๆก็ควรยึดมั่นถือมั่นไวกับตัว
หวังความทนอยูเที่ยงแทถาวรของตัวตนหรือสมบัติพัสถานอันเปนที่รักไปทั้งนั้น
อีกแงสังเกตหนึ่งเมื่อรูจักกิเลสมาร คือเราจะไมเห็นวาเพศตรงขาม เงินทอง บานเรือน
รถยนต โรงหนัง เรือยอรช ฯลฯ เปนมารขัดขวางทางไปสวรรคนิพพาน แตจะเห็นเพียงวาสิ่ง
เหลานั้นคือเครื่องลอใหมารทํางาน ตอไปจะโทษอะไรก็จะไดโทษตัวเองที่เปนภาคมารกอนโทษขาว
ของไรชีวิตภายนอก
๒) ขันธมาร คือกายใจของเราเอง อยางที่กลาวไววาพุทธศาสนาเรามุงเอานิพพานเปน
ที่สุด สิ่งใดขวางไมใหเห็นนิพพาน สิ่งใดหนวงเหนี่ยวไวไมใหถึงนิพพาน สิ่งนั้นจัดเปนมาร ซึ่งพระ
พุทธองคก็ทรงตรัสไววา ‘กายใจนี้แหละคือมารชนิดหนึ่ง’ เพราะสัมผัสทางกายใจเปนรากฐานของ
ความอาลัย ไมชวนใหเกิดความยินดีในนิพพาน

๕๘

พระองคทานตรัสสอนภิกษุสาวกใหพิจารณาวากายนี้ก็ดี สุขทุกขก็ดี ความหมายรูหมายจํา
ก็ดี เจตนาดีชั่วก็ดี ความรับรูตางๆก็ดี ลวนแลวแตเปนมาร เพราะเมื่อสิ่งเหลานี้มี จึงมีความตาย จึง
มีโรค จึงมีภัยประการตางๆ สรุปคือสิ่งเหลานี้เปนตัวทุกขโดยตรง หากเห็นเชนนี้ได ก็จัดเปนความ
เห็นชอบทางพุทธศาสนาขั้นสูง
หากคุณกําลังสงสัยวาจะเห็นชอบเชนนี้ไปทําไม พระพุทธเจาทานก็ตรัสตอบวาประโยชน
ของความเห็นชอบทําใหแหนงหนายความมีความเปน และเมื่อแหนงหนายก็ยอมคลายความกําหนัด
ยินดีในกายใจนี้ เมื่อคลายความกําหนัดยินดียอมหลุดพน เมื่อหลุดพนยอมเขาถึงนิพพาน นิพพาน
นั่นเองเปนที่สุดของประโยชน ไมมีประโยชนอื่นใดเหนือกวานี้อีก เพราะบุคคลยอมดับทุกขดับโศก
อยางถาวรเมื่อปราศจากกายใจ ตราบใดมีกายใจก็ยังมีเครื่องลอไมใหรูจัก ไมใหอยากฝนถึงนิพพาน
ไปเรื่อยๆ
อยางไรก็ตาม อยาเพิ่งสับสนนะครับ อยานึกวาเจริญละ ถากายใจเปนมารก็ความีดมาแทง
ตัวใหตายไมเหมาะหรือ? ในความเห็นชอบขั้นตนเราตองมองวากายใจมนุษยนี้เปนบันไดกุศล เปด
โอกาสใหเราบําเพ็ญบารมีจนดีพอจะเขาถึงพระนิพพานได พระพุทธเจาและพระอรหันตทานทํา
นิพพานใหแจงแลว กายใจก็ไมเปนมารอีกตอไป และทานก็ยังคงใชกายใจนี้บําเพ็ญประโยชนตอ
สัตวโลกตอไป ไมทําลายทิ้งเสียกอนกาลอันควรเลย
๓) อภิสังขารมาร คือบาป บุญ และฌาน ที่สิ่งเหลานี้ถือเปนมารไดก็เพราะบาปเปนตัวกอ
ภพที่นาสะพรึงกลัว บุญเปนตัวกอภพดีๆที่นาติดใจไมเลิก สวนฌานเปนตัวกอภพที่ประณีตสูงสง
เหนือกามารมณ ถึงแมดีวิเศษอยางไร ภพก็คือภพ เมื่อมีไดก็ตองเสียได เมื่อตั้งอยูยอม
แปรปรวนไป เมื่อแปรปรวนไปยอมตองจากพราก ยอมตองพนจากสภาพนั้นๆในวันหนึ่ง
บันดาลความเศราโศกอาลัย ความคร่ําครวญเสียดาย วนไปเวียนมาไมรูจบรูสิ้น
พระพุทธเจาสงเสริมใหทําดีมากๆ คือรูวายังไมมีดีขอไหนก็ทําใหมีเสีย รูวามีดีขอไหนแลวก็
เพิ่มใหยิ่งขึ้นไปอีก
แตความดีอันเปนที่สุดคือไมสําคัญวาความดีเปนเปาหมายสูงสุด
เปาหมายสูงสุดของพุทธคือขามพนจากภาวะนายินดีติดใจทั้งปวง
มีความจริงระดับยอดอยูประการหนึ่งที่ชวนฉงน นั่นคือเมื่อพระอรหันตทานสวางแจงแทง
ตลอดแลว แมทานจะแสนดี เมตตากรุณาตอชาวโลกเพียงใด อาการทางใจของทานก็จะสักแตเปน
กิริยา ไมเปนบุญแบบกอภพกอชาติ อันนี้อยาไปเลียนแบบทานนะครับ บางคนอยากลัดขั้นเปน
อรหันตดิบ ไมตองทําบุญ ไมอยากใหใจเปนบุญ ความจริงพวกเราตองเกาะบุญไว เหมือนตราบใด
ไมถึงฝงก็ตองพึ่งเรือไปเรื่อยๆ จนกวาจะประชิดฝงจริงๆถึงคอยเห็นเรือเปนมารที่สมควรทอดทิ้งไว
เพราะถาขืนยังอาลัยก็ไมไดขึ้นฝงเทานั้น
๔) มัจจุมาร คือความตาย ที่ความตายถูกจัดใหเปนมารก็เพราะมีความเปนไปไดสูงที่
คนเราสวนใหญจะตายเสียกอนรูจักหนทางหลุดพน หรือรูจักหนทางหลุดพนแลวก็ตายเสียกอนจะ
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บําเพ็ญเพียรจนหลุดพนไดสําเร็จจริง ในครั้งพุทธกาลมีภิกษุจํานวนมาก บําเพ็ญเพียรเต็มกําลัง แต
ยังไมทันสําเร็จอรหัตตผลก็หมดอายุเสียกอน และแมในยุคเราก็มีพระปาจํานวนหนึ่ง เอาชีวิตของ
พวกทานไปทิ้งในปากันเงียบๆ โดยยังไมทนั บรรลุผลอันเปนที่สุดกัน
พระอรหันตเปนบุคคลประเภทเดียวที่ละมัจจุมารเสียได กลาวคือเมื่อหมดกิเลส จิตก็ลอย
บุญ ลอยบาป อยูเหนือธรรมชาติปรุงแตงใหเกิดภพใหม แมเราจะเห็นดวยตาเปลาวารางกาย
พวกทานทอดนอนเหมือนขอนไมยามสิ้นลม นั่นก็ไมจัดเปนมัจจุมาร เพราะความตาย
ขัดขวางการเขาถึงนิพพานของพวกทานไมไดอีกแลว พวกทานถึงนิพพานเสียกอนที่
มัจจุราชจะมาตัดหนาชิงตัวไปเกิดในภพใหมแลว
๕) เทวปุตตมาร คือเทวดาพวกที่มีนิสัยเสียอยางหนึ่ง คือเห็นใครอยากไปนิพพานเปน
ไมได ตองทุรนทุราย อยากเขาไปขัดขวาง หรือเมื่อเห็นใครเปนพระอรหันตและอาจนําหมูชนจํานวน
มากใหสําเร็จมรรคผลนิพพานตามได ก็จะบังเกิดความเดือดเนื้อรอนใจ อยากใหพวกทานลมหาย
ตายจาก ตามหลักฐานในคัมภีร บางทีก็เลนงานกันตรงๆแบบถึงเนื้อถึงตัว หรือเมื่อเลนงานแบบถึง
เนื้อถึงตัวไมได ก็จะใชวิธีขอใหรีบลาไปนิพพานดื้อๆ อยางเชนที่มารไปทูลขอพระพุทธเจาวา
พระพุทธศาสนาตั้งมั่นแลว หมดกิจของพระองคทานแลว จึงควรกําหนดปลงอายุเพื่อดับขันธปริ
นิพพานเสียเถิด
ปจจุบันมักมีนักวิชาการมองวาเทวปุตตมารกับกิเลสมารคืออันเดียวกัน ความจริงคือเปนคน
ละอยางกัน เชนที่พระพุทธเจาทานหมดกิเลสแลว ยอมไมถูกกิเลสมารมารบกวนเปนแน และอีก
ประการคือทานตรัสชัดวาหมูชนถูกพันธนาการไวดวยกิเลสมารและเทวปุตตมาร ถาเปนอันเดียวกัน
ก็คงไมมีคําวา ‘และ’ มาเปนตัวแบงแยก
เดี๋ยวฉบับหนาผมจะแสดงใหเห็นถึงกรรมอันนําไปสูภาวะความเปนมาร ศึกษาความรู
เกี่ยวกับกรรมวิบากดานนี้ไวก็ดีครับ เนื่องจากคนเราไมคอยรูตัวกันวาเพาะเชื้อความเปนมารกันไว
คนละมากนอยเพียงใด เมื่อรูก็จะไดระมัดระวังไมถลําเขาไป หรือถลําแลวก็จะไดถอนตัวทัน เพราะที่
มีปรากฏแสดงไวในคัมภีรคือหมดภาวะมารเมื่อไหรก็เขาถึงมหานรกเมื่อนั้น
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กรรมที่ทําใหเปนมาร

๖๑

ถาม – กรรมอะไรทําใหเทวดาเปนมาร สงสัยวาทําไมขวางทางคนอื่นเปนอาชีพแลว
ยังไดเปนเทวดาอยูอีก?
ขอที่อยากใหทุกทานไดสังเกตกอนอื่นใด ก็คือบุญนั้นไมไดพามาแตความรูสึกดานดีประการ
เดียว แตมักพวงพาเอาความถือตัว เห็นตนเองวิเศษสูงสงเหนือใครๆมาดวย แลวที่สุดก็ลงเอยดวย
ความประมาท ฉันเปนพระเอกแลว มีบุญกองภูเขาแลว ยิ่งใหญเหนือความผิดทั้งปวงแลว ดูเบาบาป
ผิดเล็กๆนอยๆ สําคัญวาไมเปนไร ทําไปไมมีทางรวงหลนสูนรกขุมไหนๆอีกแลว ลองถามตัวเองเถิด
ถาหากทําบุญมากๆแบบครบวงจรแลวความคิดขางตนแวบๆวาบๆขึ้นมาบางหรือเปลา ถาเคยก็
ขอใหสังวรระวังเถิด เพราะนี่แหละเชื้อที่ทําใหคุณมีสิทธิ์สอบติดเปนมารตนหนึ่ง!
ความประมาทนั้น เปนอาวุธชิ้นสุดทายที่ธรรมชาติจะดึงคนดีใหตกต่ํา ยิ่งบุญมากขึ้นเทาไหร
เครื่องลอใหประมาทก็จะยิ่งใหญเปนเงาตามตัวมากขึ้นเทานั้น จึงไมแปลกถาใครรูสึกวาตนเอง
และพรรคพวกสูงสงเหนือมนุษย ก็มีแนวโนมจะดูถูกดูแคลนผูคน อยากใหใครๆตกอยูใต
อํานาจตน และไมอยากใหใครไดดีเกินตน
อันที่จริงอัตตามานะอยางเดียวไมไดทําใหใครเปนมารขึ้นมาหรอก สิ่งที่ทําใหคนๆหนึ่ง
หรือเทวดาตนหนึ่งกลายเปนมารอยางสมบูรณแบบคือการตั้งความเชื่อไวผิด ชนิดที่นําไปสู
การกอกรรมขัดขวางความเจริญ หรือหามความสําเร็จอันเปนประโยชนสุขของผูอื่น
นี่ไมใชการตั้งตัวเปนฝายตรงขามกันในลักษณะฝายคานทางการเมือง เพราะฝายคานเปน
ฝายคานก็เพราะเลือกตั้งแพ จึงตองตั้งขอแมตางๆนานาใหดูเปนตรงขามกับรัฐบาลเขาไว ใจจริงๆ
อาจมีจุดมุงหมายสําคัญคือตัดคะแนนรัฐบาลแบบคูแขงชิงชัยกันเทานั้น ไมไดมีใครถูกแทหรือผิด
ถาวรแบบพระเอกกับผูรายเสมอไป วันดีคืนดีอาจสงเสริมรัฐบาลไดถาภาพลักษณออกมาเปนบวก
แกตน
สําหรับมารของจริงจะไมเปนฝายคาน แตตั้งตัวเปนฝายตรงขามในลักษณะผูกอการราย
อยางโจงครึ่มเลยทีเดียว คือทําทุกวิถีทางไมจํากัดรูปแบบ ไมวาบั่นทอนกําลังใจ ขมขูคุกคาม
ขวัญ ดลใจใหอยากประพฤติผิด บังใจใหลืมสิ่งที่ควรทํา ตลอดจนกระทั่งทําลายลางกัน
ตรงๆดวยโรคภัยไขเจ็บ ขอเพียงขัดขวางไมใหใครบรรลุเปาหมายสูงสุดของศาสนาไดเปน
พอ ถายังไมคลุกวงในหรือคร่ําหวอดกับการศาสนาจริงจัง คุณจะยังไมรูจักหรือนึกไมถึงวามีรูปแบบ
การขัดขวางที่พิสดารไดปานนั้น
ถายังแปลกใจวาทําไมเทวดายังคิดพิเรนได ก็ขอใหพิจารณาจากความจริงบนโลกนี้ที่เห็นๆ
กัน
เชนแตละศาสนาจะมีคนดีๆที่ไมเห็นดวย อาจตอตาน หรือกระทั่งทําลายลางกันอยูจริง
เพราะฉะนั้นจึงไมนาแปลกใจหากเขาจะติดนิสัยเชนนั้นไปยังภพอื่นภูมิอื่น
ในมนุษยโลกมี
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พฤติกรรมแบบใดได บนเทวโลกและพรหมโลกก็มีพฤติกรรมแบบนั้นไดเชนกัน เพราะ
มนุษยยอมจากโลกนี้ไปสูภาวะที่สอดคลองกับนิสัยเดิม ไมวาจะเปนสวรรคหรือนรก!
ใครดื้อ ใครไรเหตุผล ใครใชอารมณจนขาดสามัญสํานึกไปตลอดชีวิต ก็ยอมละโลกนี้เพื่อ
ไปสูความเปนเชนนั้นอยางยืดยาวหาที่จบยาก เนื่องจากภูมิมนุษยนั้นธรรมชาติใหไวเปนโอกาส
เลือกเสนทางของตัวเอง จะกระทําตัวตนแบบหนึ่งๆใหเขมขนถึงที่สุดก็ได หรือปรับเปลี่ยน
รื้อถอนตัวตนแบบหนึ่งๆดวยการแลกชีวิตทั้งชีวิตก็ได สวนภพภูมิอื่นๆ โดยเฉพาะที่โตเลยโดย
ไมตองเรียนรู ไมผานการขัดเกลา ไมมีตัวเลือกใหตัดสินใจเปนอื่นนั้น ยอมปกใจอยูกับสิ่งที่วิบาก
กรรมหยิบยื่นมาวางไวตรงหนาอยางเดียว เชนถาเคยชินกับความเปนผูขัดขวาง เขายอมไปสู
ความเปนสหายในภพของผูขัดขวางตั้งแตอุบัติจนถึงอายุขัย
มาดูกันครับ วาเหตุใดมนุษยที่มีสามัญสํานึกติดตัวกันดีๆทุกคนจึงหลงผิดไปเปนฝายมาร
ทั้งนี้ตกลงกันกอนวาเรากําลังคุยกันเกี่ยวกับมารของศาสนาพุทธอยางเดียว มารของศาสนาอื่นไม
พูดถึง แตโดยหลักการก็คลายคลึงกัน คือใครตอตานความเชื่อแบบใดก็เปนมารประจํา
ความเชื่อแบบนั้นๆ
๑) เปนมารเพราะตั้งความเชื่อไวผิด แตประพฤติถูกบางสวน
หมายถึงคนกลุมหนึ่งที่เชื่อในการใชชีวิตแบบไมเบียดเบียนใคร เลื่อมใสการเกื้อกูลสังคม
หรือกระทั่งศรัทธาในสันติสุขและการมีเมตา ทวาไมเชื่อเรื่องกรรมวิบาก ไมเชื่อวานิพพานมีจริง
อาจจะเพราะไดรับการปลูกฝงใหเชื่อแบบนั้นมาแตเล็ก หรืออาจจะเพราะโตแลวคิดเอง คาดคะเน
แลวปกใจเขาขางตัวเองอยางเหนียวแนน แถมยังขยายความเห็นผิดของตนใหกวางไกลออกไป
ผานรูปแบบการถกเถียง ถากถาง กลาวโจทกโพนทะนาดวยเจตนาใหคนทั้งโลกหมดความ
เชื่อถือ หรือกระทําพุทธศาสนาใหหมดความชอบธรรมที่จะตั้งอยู กรรมที่เผยแพรศาสนาตน
ดวยวิธีย่ํายีศาสนาอื่นในวงกวางนี้แหละตัวการสําคัญอันจะทําใหเปนมาร
ที่บุคคลประเภทนี้มีโอกาสไปสวรรค ก็เพราะความดีที่เขาทําไดน้ําหนักเกินความชั่วที่เขากอ
แตหากครั้งเปนมนุษยทําบุญไดน้ําหนักแคพอดีกับบาป ตายแลวจะไปเปนอสูร ซึ่งจัดเปนพวกครึ่ง
เปรตครึ่งเทพ คอยรบกวนทั้งมนุษยและเทวดาที่ใฝดีตามแนวทางของพระพุทธศาสนา อาจจะในรูป
ของการทํารายตรงไปตรงมา ดังเชนเมื่อครั้งพุทธกาลมีพระเถระชั้นผูใหญรูปหนึ่ง เดินจงกรมอยู
กลางแจง มารก็เขาไปรบกวนทองไสทานใหรูสึกเหมือนมีกอนหินหนักๆถวงอยู แตทานรูทันดวย
ญาณ จึงเกลี้ยกลอมโดยเลาใหฟงวาอดีตชาติทานก็เคยประพฤติตนเปนมารอยางนี้แหละ แตพอพน
จากภพของมารก็ตองลงไปเสวยมหันตทุกข หมกไหมอยูในมหานรกนานแสนนาน ไมคุมกันเลย
(ตัวทานเองในครั้งอดีตเปนญาติเกากับมารที่มารบกวนทานในชาติสุดทายเสียดวยครับ ถึงมีสาย
สัมพันธที่เปดชองใหมารบกวนกันได)
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๒) เปนมารเพราะตั้งความเชื่อไวถูกสวนหนึ่ง แตเห็นผิดอีกสวนหนึ่ง
หมายถึงกลุมคนที่ศรัทธาในกรรมวิบากระดับใหทานและรักษาศีล เชื่อวากรรมมีผล เชื่อวา
ทําดียอมมีสุคติเปนที่หวัง แตนาเสียดายยังเห็นผิดเกี่ยวกับนิพพานและวิธีปฏิบัติเพื่อใหถึงนิพพาน
ลําพังความเห็นผิดเงียบๆอยูคนเดียวก็ไมกระไรนัก แตหากเกิดเปนขบวนการจัดตั้ง พยายามลม
ลางแนวความเห็นที่ถูกตองเกี่ยวกับมรรคผลนิพพานดั้งเดิม อันนี้ก็ตองกลายไปเปนพลพรรคมารกัน
โดยไมรูตัว
อยางไรก็ตาม พวกนี้จะเปนมารแบบผูดีขึ้นมาหนอย คือเวลารบกวนจะไมมาในลักษณะการ
ของทํารายกันดื้อๆ แตจะมาในรูปของการดลใจในสมาธิ เชนทําใหพระซึ่งมีบุญมากๆหลงเห็นนิมิต
บางอยาง ไดยินเสียงบางอยาง แลวบังเกิดความเชื่อมั่นวานั่นคือการบรรลุถึงมรรคถึงผล โดยมาก
เปนดอกบัวบานหรือนิมิตพระพุทธรูปที่มีเสียงระฆังกังวานสดใส หรือคํารับรองวาเชนนี้เปนมรรคผล
ที่ถูกตองแลว
นอกจากนั้น ปจจุบันยังมีอรหันตดิบเกิดขึ้นเยอะ กลาวคือปฏิบัติธรรมแลวเกิดมหาอุเบกขา
รับผัสสะกระทบแลวเฉยชา ไมรูสึกรูสาทางกาม ก็เขาใจวาตนหมดกิเลส เปนพระอรหันตแลว ทั้งๆที่
เปนอํานาจสมาธิหรืออํานาจของศีล ๘ ที่แข็งแรงเทานั้น อีกพวกหนึ่งเกิดปรากฏการณบางอยางทาง
จิตครั้งเดียว เชนเกิดความวางหายเฉียบพลันซึ่งคลายคลึงกับปรากฏการณมรรคผลของจริง ก็พลัด
หลงไปเขาใจวาตนเปนพระอรหันต ทั้งที่กิเลสยังอยูครบ ยังโลภอยากสะสมสมบัติ ยังเกิดราคะอยาก
รวมเพศ ยังเกิดโทสะหงุดหงิดรําคาญใจ และยังสําคัญตนไปตางๆนานาวารูเห็นเยี่ยงผูวิเศษ ใคร
เตือนอยางไรก็ไมฟง จะฟงแตครูบาอาจารยที่ใหรางวัลเขา แตงตั้งใหเขาเปนพระอรหันตเทานั้น
พวกนี้ไปเกิดเปนเทวดาไดเพราะบุญซึ่งทําจริงๆตลอดชีวิต แตพอเปนเทวดาก็มักมีความ
พอใจประกาศตนวาเปนพระอรหันต มาสนทนากับมนุษยผูมีญาณ หรือผานมนุษยผูมีเปนราง ก็จะ
ตองการใหผูอื่นเชื่อวาตนหมดกิเลสแลว บางครั้งก็มีวิธีบังคับ หรือวิธีสําแดงตนแปลกๆไดพิสดาร
สุดที่มนุษยธรรมดาๆจะแข็งขืนไมยอมศิโรราบให
เทวดาพวกนี้จะบรรยายสภาพของนิพพานไปตางๆนานาสารพัด โดยรวบรัดคือเปนดินแดน
อันสงบสุข หาความทุกขมิได ซึ่งที่แทก็คือภพหนึ่งของเทวโลกหรือพรหมโลกเทานั้น และจะปฏิเสธ
นิพพานแบบไรนิมิต ไรที่ตั้ง เห็นเปนของนาเบื่อ ไมมีตัวตนใหสนุกอีก โดยไมเฉลียวคิดถึงแกนสาร
ที่แทจริงวาการไรสภาพปรุงแตงใหเกิดดับนั่นเอง คือบรมสุข คือความสงบอันเปนที่สุดทุกข
๓) เปนมารเพราะตั้งความเชื่อไวถูก แตปรามาสผูทรงคุณ
หมายถึงคนกลุมหนึ่งที่เขาใจ ‘ทฤษฎี’ ทางพุทธศาสนาถูกตอง ทั้งในหลักกรรมวิบาก และ
ในหลักวิธีพนทุกขพนอุปาทานอยางเด็ดขาด แตพวกเขาเพียงทรงจําไว ไมปฏิบัติตนตาม
หลักการที่พระพุทธเจาสอนใหตลอดสาย ผูใกลชิดจะรูดีและเห็นคาตาหลายครั้ง วายังเปนผู
ตระหนี่ มีอาการเล็งโลภ โกหกโดยปราศจากความละอาย ตลอดจนหลงตัวหลงตนเกินธรรมดา
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ยิ่งศึกษามาก ทรงจํามาก ก็ยิ่งเกิดความทะนงมาก กลายเปนอยากเพิ่มอัตตาเยี่ยงผูมี
ปญญาคิดอานแตกฉานยิ่งๆขึ้นไป และอยากใหใครๆมองวาตนรอบรูทรงภูมิเปนที่หนึ่ง ซึ่งพออัตตา
ใหญ ทางหลุดพนจากอุปาทานก็เล็กลง คิดถึงมรรคผลนิพพานแลวทอใจ คือไมใชแคเห็นวามรรคผล
นิพพานเขาถึงไดยาก แตเห็นวาเปนของเขาถึงไมไดเลยในชีวิตของตน และเมื่อตนเขาถึงไมได ก็
แปลวาคนอื่นทั้งโลกจะตองไมมีความสามารถเขาถึงไดเชนกัน
พวกที่เขาขายจะตองกลายเปนมารเต็มขั้นนั้น ไดแกภิกษุซึ่งมีหนาที่สอนธรรมะในชั้นเรียน
เพราะภิกษุเปนผูตกลงกับพระพุทธเจาตั้งแตตอนบวชวาจะเขามาทํามรรคผลนิพพานใหแจง ถามา
ประกาศเสียเองวามรรคผลนิพพานทําไมไดแลว ก็เทากับทรยศตอพระพุทธเจา เทาที่ทราบมา บาง
คนเปนถึงเปรียญชั้นสูงๆ แตเอยกับปากวายุคนี้อยาหวังฌาน อยาหวังมรรคผล ขอใหบําเพ็ญบารมี
เพื่อไปเอาดีในยุคพระศรีอารยกัน นี่เปนคําพูดที่สืบๆกันมา ตอนแรกเปนคําพูดคนอื่น แตพอพูด
บอยๆก็กลายเปนคําพูดและความฝงใจเชื่อของตนเองไป
วิธีหวานลอมแบบมารซึ่งแยบยลที่สุด คือแฝงมาในรูปของคนที่ถูกตองที่สุด คนรูดีที่สุด สิ่งที่
ทําใหรูวาเขาหลงทางมีอยางเดียว คือภาพรวมของเขาไมสนับสนุน ไมใหกําลังใจใครไดไปถึง
นิพพาน ตรงขามกลับคะยั้นคะยอใหใครๆเห็นมรรคผลนิพพานเปนเรื่องยากเกินเอื้อม ทําเรื่องงาย
ใหเปนเรื่องยาก บั่นทอนกําลังใจกันทุกรูปแบบ ซึ่งเปนตรงขามกันทุกอยางกับลีลาของพระพุทธเจา
พวกนี้บางทีเคารพพระพุทธเจา แตบางยุคก็อยูในฐานะผูรักษาสืบทอดพระธรรมวินัยเปน
ตัวอักษร ทวาพลาดไปรวมขบวนการตัดตอ เติมแตง กลาวตูพุทธพจน ทําใหคนหลงเขาใจวา
พระพุทธเจาตรัส ทั้งที่ทานไมไดตรัส อันนั้นแหละการประพฤติเขาสูความเปนพลพรรคมาร อาจจะ
ระดับเสนาธิการหรือระดับบริวารยอยๆ ขึ้นอยูกับบารมีในทางดีที่สั่งสมไว
สําหรับกรรมที่จะทําใหเปนราชาแหงมาร หรือที่เรียก ‘พญามาร’ นั้น โดยมากจะมีบารมี
ยิ่งใหญเกินธรรมดา เชนสามารถเปนผูกอตั้งศาสนาหรือลัทธิความเชื่อดีๆ พาคนไปสวรรคไดดวย
ตนเอง แตหลงผิด บิดเบือนพระสัทธรรมของพระพุทธเจา หรือกระทั่งพาคนหลงทาง เขาใจวา
นิพพานและหลักการเขาถึงนิพพานในพระไตรปฎกเปนของปลอม วิธีที่ตนเพิ่งคนพบดวยตนเอง
เทานั้นจึงจะถูกตอง พวกนี้อาจหลงผิดดวยความบริสุทธิ์ใจ หรือหลงผิดเพราะอัตตามานะ อยากเปน
ผูยิ่งใหญที่สุดในโลก (ซึ่งกรรมดีแตหนหลังที่เคยชวยมหาชนจํานวนมาก ก็สงแรงหนุนใหไดสําเร็จ
ใกลเคียงกับที่ปรารถนาเสียดวย)
ไมวาจะระดับราชา เสนาธิการ หรือบริวารแวดลอม เมื่อตั้งความเห็นไวเสียแลววาตนถูก
ที่สุด คนที่เชื่อตางจากตนจึงเปนคนผิด ฉะนั้นแมเมื่อพบผูปฏิบัติถูก ปฏิบัติตรง สามารถละกิเลส
ไดจริงๆ แทนที่จะชื่นชมยินดีมีมุทิตาจิตไปกับความผองใสของพวกทาน ก็กลับจะขัดเคือง หมั่นไส
ไมอยากเห็นฝายตรงขามกาวหนาเกินตน ซึ่งก็จะนําไปสูการจองจับผิด เห็นตนมีอภิสิทธิ์ในการไล
เบี้ยความรูผูอื่น ผิดเล็กผิดนอยเอามาดาไดราวกับเปนอาชญากร หรือแมเขาไมมีความผิดเลย ก็พูด

๖๕

สันนิษฐานตางๆนานา ชักแมน้ําทั้งหา เพื่อชี้นําคนอื่นใหเห็นวาเขาผิดจนได สืบไปสืบมา ตนตอที่
แทจริงคือเขาไมตองการใหใครเปนฝายถูก หากไมไดยอมรับนับถือเขา หรือไดหลักความรูความเชื่อ
มาจากเขา
ถึงขั้นหนึ่งพวกนี้อาจกลาวเท็จไดโดยปราศจากความละอาย พูดธรรมะดวยความนุมนวล
แตน้ําเสียงมีแรงอัดของโทสะเจืออยู เวลาระเบิดความโกรธออกมามีความกดดันสูง มีความรั้นชนิด
หัวชนฝา เปลี่ยนจากมีเหตุผลที่สุดไปเปนขาดเหตุผลอยางที่สุด แมแตหนาตาก็สลับจากสวางใสไป
เปนหมองคล้ําไดอยางรวดเร็ว
กลาวมาทั้งหมดคงเห็นสรุปไดประการหนึ่งคือ มารไมจําเปนตองคิดวาตัวเองเปนมาร
ตรงขาม พวกเขาอาจนึกวาตนเปนฝายพระเอกดวยซ้ํา มีแต ‘กรรม’ ของเขาที่จะแสดงในตัวเอง
วาเขาเปนใคร
อยากตั้งขอสังเกตวาพระพุทธเจาทานยอมรับวาเทวดาฝายมารมีจริง แตทานก็ตรัสถึงนอย
มาก และทุกที่ที่ตรัสถึง ก็จะแสดงใหเห็นวาถามนุษยยังมีสติสัมปชัญญะ ก็มีสิทธิ์เลือกที่จะเปนผูชนะ
หรือผูแพกันทุกคนครับ

๖๖

ขนาดอวัยวะ /
คิดไมดีกับพอ

๖๗

ถาม – อันนี้ไมไดมีเจตนาทะลึ่งอะไรนะครับ แตอยากทราบจริงๆ เห็นคุณดังตฤณ
บอกไวในหนังสือเลมหนึ่งวากรรมเกาตกแตงความเปนกายในปจจุบันชาติไดละเอียดลออ
ทุกชิ้นทุกสวน ทีนี้อยากทราบวาอวัยวะเพศของชายที่บางคนใหญจนเปนปมเขื่อง บางคน
เล็กจนเปนปมดอย เหลานี้เกี่ยวกับกรรมชนิดไหนหรือครับ?
คําสําคัญอยูในคําถามแลวครับ คุณกําลังพูดถึง วิบากที่ตกแตงใหเครื่องหมายสําคัญ
ของความเปนชายกลายเปนปมเขื่องและปมดอย อยางที่รูๆกันวาขนาดสวนนั้นของชายมีผล
กับความเชื่อมั่น และมีผลตอพฤติกรรมทางเพศ ตลอดจนเปนฐานความรูสึกในชวงวัยตนๆ วา
ตัวตนที่ปรากฏในโลกยิ่งใหญหรือต่ําตอย ดังนั้นเอกลักษณความเปนบุรุษจึงไดรับการขนานนามวา
‘เจาโลก’
ทางวิทยาศาสตรการแพทยทราบแลววาอวัยวะเพศของชายนั้น เดิมทีเคยเปนอวัยวะเพศ
หญิงมากอน กลาวคือทารกในครรภมารดาเมื่อยังเปนตัวออนจะเริ่มตนดวยการมีอวัยวะเพศหญิง
ถาเซลลของตัวออนมีโครโมโซมเพศเปนชาย อวัยวะเพศแบบชายจึงปรากฏยื่นออกมาภายหลัง
ถาพูดแบบแพทย ความเปนชายเกิดขึ้นจากการ ‘บังเอิญ’ ไดรับโครโมโซม Y จากพอไป
ประกบคูกับโครโมโซม X ของแม แตถาพูดแบบธรรมะ ภาวะยื่นออกไปเปนชายเกิดขึ้นจากแรงขับ
ดันของกรรม คืออดีตชาติเคยทําดีดวยจิตใจหนักแนน เมื่อใหทานก็ใหดวยศรัทธาที่ทรงพลัง เมื่อ
รักษาศีลขอกาเมก็แนวแนไมมีโอนออนเหลวไหล เมื่อจะทํากิจอันควรใดๆก็ริเริ่มไดดวยตนเองไม
ตองรอคนอื่นมาชักจูงหวานลอม กลาทํากลารับ กลาเปนฝายปกปอง ไมงอมืองอเทาคิดพึ่งพาใคร
ตัดสินใจดวยเหตุผลไมใชแตอารมณ
สัดสวนของกรรมที่ทําใหเปนชายดังกลาวขางตนนี้ ถาสมน้ําสมเนื้อ แสดงออกถึงภาวะ
ความเปนชาตรีที่ลงตัว ก็จะไดรูปรางหนาตาและขนาดของเอกบุรุษออกมาพอทําใหเกิดความรูสึก
ฮึกเหิม เชื่อมั่นวาตนอยูเหนือเพศหญิง แตหากเปนตรงขาม ปุริสภาวะโดยรวมก็จะออกมาในรูปที่
กอใหเกิดความหดหู ขาดความเชื่อมั่นวาตนพนภาวะออนแอเยี่ยงหญิงมาไดแลวจริงๆจังๆ
ขอแจกแจงวิบากออกเปน ๓ ขนาดคราวๆ คือเล็ก (จนเปนปมดอย) กลาง (มีความพอดี)
และใหญ (จนเปนปญหา)
๑) เล็ก เกิดจากกรรมอันควรละอาย เชนเคยตองทํางานใหญหรือตั้งใจมุงมั่นเอาชัยสําคัญ
แตถอดใจ ขลาดกลัว แลวหลบลี้หนีหายไป หรือเปนพวกชอบเอาตัวรอด หวงแตตัวเองกระทั่งกลา
ทิ้งครอบครัว ทิ้งพรรคพวก หรือกระทั่งขายชาติเพื่อประโยชนสุขของตนตามลําพัง

๖๘

การไมรับผิดชอบลูกเมีย เชนพอทําผูหญิงทองแลวคิดหนีทาเดียว สวนนี้ก็มีผลไดมาก ถา
ยามพอแมแกเฒาแลวทอดทิ้งใหยังตองทํามาหากินเอาเอง ยิ่งทําใหความเปนลูกผูชายหดหายเขา
ไปใหญ
นอกจากนี้ยังมีสวนของการผิดศีล การนิยมรสชาติทางเพศแบบลักกินขโมยกิน ขอใหสังเกต
วาตอนคุณถูกจับไดวาทําผิดคิดขโมยของ ความรูสึกที่ตรงนั้นจะลีบเล็กลง นั่นก็เปนทํานองเดียวกัน
ครับ ถาหากชอบลักกินขโมยกิน ถึงแมไมมีใครจับไดไลทันในชาติที่ทํา อัตภาพในชาติตอมาก็ตอง
เสวยผลอันลีบเล็กนาอดสูอยูดี (หากในชาติที่ทําผิดศีลขอนี้ ใจไมสํานึกผิดเลย ดังเชนชายระดับ
แมงดาหากินกับผูหญิง ก็ตองไปเปนกะเทยเลยดวยซ้ํา ไมใชแคเข็มเล็กอยางเดียว)
๒) กลาง เกิดจากกรรมอันสมควรแกความเปนชาย กลาวสรุปรวบรัดคือ ริเริ่มในกิจอันเปน
บุญ หนักแนนในการรักษาสัจจะอันควร กลารับผิดชอบในสิ่งที่ตนทํา ตลอดจนไมลักกินขโมยกิน
กลาวอีกทางหนึ่งคือถาไมไดเปนคนขลาด ไมเอาตัวรอด ไมคิดกินแรงคนอื่น ไมทิ้งพอแมและลูกเมีย
ก็จะมีแรงขับมากพอจะดันใหองคชาติยื่นออกมาสมชาย ไมตองรูสึกอับอายขายหนาภรรยา ถูกหาวา
ขาดความสมสวนแตอยางใด
๓) ใหญ คือไมใชแคใหญธรรมดา แตใหญขนาดหาคูที่เขากันไดยาก หรือทําใหคูขาตอง
ทรมานทรกรรมช้ําชอก อันนี้เกิดจากกรรมที่ชอบโออวด ชอบใหใครตอใครคิดวาตนยิ่งใหญเกินจริง
คือเรื่องการบุญการกุศลนี่ก็ทําดี ทําจริง และทําตอเนื่องนะครับ แตคุยโมโออวดเปนประจํา เชนมี
สวนรวมสรางโบสถแคสิบ แตจะปาวรองราวกับนี่โบสถขา ขาสรางเองคนเดียว เปนตน
การทําดีหวังเอาหนาเปนหลัก ก็เปนกรรมที่ตกแตงความเปนชายของตนใหบวมเปงผิดปกติ
ไดเหมือนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาขนาดตองหอบนักขาวมาชวยกันถายทอดสดทั่วประเทศถึงจะ
ยอมควักกระเปา อยางนี้ชาติตอมาก็ตองเปนเจาของสัดสวนที่นาขยาด ไมคอยนาภิรมยนัก
ขยายความไวนิดหนึ่ง เรื่องทําบุญเอาหนานี่เปนคนละเรื่องกับการตั้งใจทําบุญอยางใหญ
หรือตั้งใจทําบุญดวยเจตนาใชเครดิตของตนเปนตัวเหนี่ยวนํา ชักจูงคนอื่นๆใหเห็นดีเห็นงามอยาก
ทําตามนะครับ แมบางทีตองออกหนาออกตาก็จริง แตใจเขาไมไดคิดถึงหนาตาเปนหลัก เขาคิดถึง
เนื้อหาประโยชนของการบุญเทานั้น จิตที่ไมโลภอยากไดชื่อเสียงหนาตาจากงานบุญ แตปรารถนา
ประโยชนแกผูอื่น จะตกแตงใหขนาดความเปนชายพอเหมาะกับหญิงทั่วไป เวนแตไปเจอหญิงเจา
กรรม แทบปดประตูรับทุกชนิดวิบาก อันนั้นก็ชวยไมไดเหมือนกัน
อันที่จริงแลว อวัยวะอันเปนกุญแจสําคัญสําหรับชีวิตบุรุษเพศนั้น ไมไดหามชายจากการใช
ชีวิตปจจุบันในการทํากรรมอันประเสริฐเพื่อแกตัว หากทําตัวไมเปนภัยตอสังคม ตรงขามทําคุณให
ยิ่งใหญ ก็จะรูสึกหนักแนนกับการมีชีวิต ขนาดอวัยวะเพศก็จะลดอิทธิพลทางความรูสึกทั้งตอตัวเอง
และภรรยาไปได

๖๙

ตรงขาม ถึงแมใชเทคนิควิธีสมัยใหมตางๆนานาในการชวยขยายขนาด ตอใหสําเร็จนะครับ
ก็จะสําคัญผิดคิดวาตนเองเปนเจาโลกไดประเดี๋ยวประดาว ในเวลาตอมาตองเผชิญกับความขัดแยง
ภายในอยูดี เพราะอยางไรๆใจก็เล็ก ไมไดใหญตามขนาดลําตาลแตอยางใด หรือจับพลัดจับผลูถา
กรรมเกามุงจะตกแตงใหอัตภาพนี้ตองเสวยความรูสึกเล็กจอย หากขยายขนาดรูปธรรมใหใหญเกิน
วิบากมากๆเขา ผลขางเคียงที่ไมพึงประสงคตางๆนานาอาจถาโถมประดังประเดเขาใสจนยากจะ
กล้ํากลืน ดังเชนที่มีขาวรายของนักขยายผล ขยายแลวเนา ขยายแลวเปอย คราวนี้เลยไมตองเปน
สุขสมทางเพศกันเลยทีเดียว
ขอใหทานชายทั้งหลายพากันเชื่อเรื่องกรรมดีที่ยิ่งใหญ อยาไปฝากใจไวกับขนาดนองที่ใหญ
ยิ่งเลยครับ มันไมไดทําใหใครเปนสุขจริงสักกี่น้ําหรอก หากคุณรูจักจิตใหญอยางสมาธิฌาน ก็จะ
ทราบเลยวากายนั้นสูงใหญเกินพื้นดินมาไดนิดเดียว ตางจากจิตซึ่งอาจใหญไดครอบฟาครอบดิน
เปนอนันต

ถาม – ทําอยางไรจะเลิกคิดไมดีกับพอไดคะ? รูทั้งรูวาเปนบาป แตจะใหหามใจ
อยางไรในเมื่อเขาทําเรื่องเลวรายอยูทุกเมื่อเชื่อวัน
ดวยความเห็นใจครับ ผมทราบดีวาโลกใบนี้มีผูหญิงหลายรายที่ตกอยูในภาวะลําบาก กลืน
ไมเขาคายไมออก พอบางคนก็ทําเกินไปจริงๆ อาจจะขี้เมา อาจจะสงเงินบําเรอคนนอกบานแตไม
เหลียวแลคนในบาน อาจจะมาไถเงินเมียไปเลนพนันขันตอ อาจจะเอะอะและตบตีเมียใหลูกเห็น
และหนักขอหนอยคืออาจจะเมาสุกเมาดิบแลวทําเรื่องนาอัปยศอดสูกับลูกสาวตัวเอง จาระไนแลว
เรียกวาหมดความชอบธรรมที่จะเรียกตัวเองวาพอ และยากเหลือเกินที่จะขอใหลูกยกโทษงายๆ ไม
ติดใจ ไมคิดอะไรในทางอกุศลตอกันอีก
บอกตรงๆวาเรื่องบาดหมางระหวางสายเลือดนี่ พูดใหคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นลําบากครับ
จะเปนคําปลอบโยน หรือเปนการเตือนสติใหระลึกถึงพระคุณบิดาที่ทําใหเกิดมา อยางไรก็ไมไดผล
หรอก ทางเดียวตองเอาเหตุผลทางธรรมชาติอันเปนความจริงมาพูดกัน นั่นคือ ถาไมอยากเกิด
เปนลูกของคนแบบนี้อีก ก็จงอยาผูกพยาบาทอาฆาตเขา อยาคิดรายกับเขา หรือใหดีกวา
นั้นคือพยายามเปลี่ยนแปลงเขาเสียใหกลายเปนคนใหม
คุณลองเอาเหตุผลทั้งโลกมาลองอธิบาย วาทําไมตองเกิดมาเปนลูกคนพรรคนี้ ถาอยากได
คําตอบทํานอง ‘เพราะโชคไมดี’ หรือ ‘เพราะบังเอิญซวย’ ก็แลวไป แตหากตองการคําตอบที่มี
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เหตุผลพอทําใจรับได ก็ลองฟงคําตรัสแสดงสัจจะของพระพุทธเจาที่วา สัตวโลกยอมเปนไปตาม
กรรม สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนทายาท มีกรรมเปนแดนเกิด มีกรรมเปนเผาพันธุ
แปลงายๆวาเพราะความไมรูในอดีต คุณเคยทําบาปบางประการลงไป อันนํามาสูผลลัพธ
ของความเปนลูกพอลูกแมแบบนี้ ที่สําคัญคือปจจุบันคุณก็อาจจะยังไมรูอยูดี วาจะพนจาก
วงจรแหงกรรมอันจะนําไปสูเผาพันธุเชนนี้อีกไดอยางไร
กรรมอันเปนเหตุใหหลุดพนจากแรงดึงดูดไปเกิดกับพอแมผูดํารงตนอยูในเขตมืดมีอยู ๒
ขอใหจํางายๆ ไดแกรูคุณทาน และสนองคุณทาน
๑) รูคุณทาน (กตัญู) – เปนกรรมทางความคิด คือถายังไมมั่นใจเรื่องเกิดใหมเกิดเกา ยัง
ไมเห็นแงดีใดๆที่จะทําใจใหอภัยเขา หรือกระทั่งไมเห็นความชอบธรรมใดๆที่เราสมควรเขาไปพูดดี
กับเขา ก็ขอใหเอาเลือดเนื้อในกายนี้เปนพยาน เปนที่ตั้งของการพิจารณา คุณมีกายนี้ คุณจึงมี
โอกาสรูรสแหงความเปนมนุษย มีโอกาสเรียนรูและพิสูจนเรื่องการเวียนวายตายเกิด การเตรียม
เสบียงที่ถูกตอง และการหลุดพนจากทุกขอันยิ่ง ถาปราศจากกายนี้ คุณจะไมมีโอกาสอานบรรทัด
ธรรมะใดๆเลย
พวกเราจะไมมีทางพบเจอบุญคุณอื่นใดเลยหากปราศจากการรับบุญคุณแรกสุดจากผูให
กําเนิด โดยเฉพาะผูใหกําเนิดมาพบทางสวางในพุทธศาสนาอยางนี้ ยิ่งมีบุญคุณกวาพอแมในถิ่นอื่น
ยุคอื่น หากคุณไมเริ่มตนดวยการรูจักใหอภัยตอขอผิดพลาดของพวกทาน ก็ไมช่ือวารู
คุณทานอยางแทจริงเลย ทํานองเดียวกับถาผูกพยาบาทคนที่ใหเงินคุณ ๑๐๐ ลานฟรีๆ คุณ
คงนึกตําหนิตัวเองแนๆ แตนี่ใหยิ่งกวา ๑๐๐ ลานเสียอีก ก็นาจะไมมีเรื่องหนักเกินกวาจะให
อภัยทานไดจริงไหม?
๒) สนองคุณทาน (กตเวที) – เปนกรรมทางกายและวาจา ทําใหพอแมมีความสุขทั้งดวย
คําพูดและการปรนนิบัติ แตจะใหดีที่สุดคือทําใหพวกทานมีกรรมดีเปนที่พึ่งของตนเอง สมดังที่
พระพุทธเจาตรัสวาการตอบแทนพอแมไมใชของงาย ตอใหแบกพวกทานขึ้นบาทั้งสองและอาศัยบา
ของเราขับถายอุจจาระปสสาวะ หรือปรนนิบัติรับใชดวยการบีบนวด การอาบน้ํา ตลอดจนแมกระทั่ง
ปราบแผนดินแลวยกพอแมขึ้นเถลิงราชย ก็ยังไมชื่อวาทําหนาที่ตอบแทนคุมบุญคุณพวกทานเลย
ตอเมื่อทําใหทานศรัทธาในสิ่งที่ควรศรัทธาเชนกรรมวิบากและพระพุทธเจา ทําใหทานเลิก
เปนบุคคลทุศีลแลวหันมาตั้งใจถือศีล ทําใหทานเลิกตระหนี่แลวหันมาตั้งใจเสียสละ ทําใหทานเลิก
หลงงมอยูในความมืดบอดออกมาสูความสวางแจงทางปญญา เหลานี้แหละจึงไดชื่อวาตอบแทน
พระคุณพอแมสําเร็จแลว คุณจะเชื่อหรือไมเชื่อความสามารถของตัวเองอยางไรก็ควรจะลอง
ทุกวิถีทาง ทั้งในระดับของการพูด และในระดับของการเพียรแผเมตตาอธิษฐานใหทานคิดดี
ขึ้น ตาสวางขึ้น หรือกระทั่งหันมาหยิบหนังสือธรรมะที่คุณวางลอตาไวไดงายขึ้น
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อะไรก็ไดที่คุณคิดออก ตัวคุณคุณรูดีวามีอะไรรอบๆที่สามารถหยิบจับมาประกบประกอบ
เปนตัวชวยไดบาง แมไมประสบความสําเร็จ คุณก็ชื่อวาไดคิด ไดพูด ไดพยายามลงมือชวย
ทาน อันเปนกรรมขอกตเวทีที่เพียงพอแกการรอดจากบวงพยาบาทแลว และหากฟลุกสําเร็จ
ขึ้นมา คุณจะรูสึกชัดวามีบางสิ่งบางอยางที่หายไป กลายเปนความเบาสบายระหวางคุณกับทาน
อยางถาวร
ลําพังอกุศลวิบากจากอดีตชาติอยางเดียวนั้น เลนงานใหคนเราเศราหนักไดก็จริง แตไม
จําเปนตองใหมันปลนเอาวิธีมองโลกในแงดีไปจากเราดวย ตราบใดที่ยังมีความหวังและพยายาม
มองโลกในแงดี ตราบนั้นคนเราจะยังคงเพียรพยายามเอาชนะความมืดดวยความสวาง มีมานะที่จะ
ขัดถูสีดําใหเปนสีขาวกันตอไปครับ
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บทสงทาย
ผิดตั้งแตเกิด
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บทสงทาย
ผิดตั้งแตเกิด
เวลาเจอเรื่องรายๆที่ทําใหตองเจ็บกายเจ็บใจ พวกเรามักถามฟาดินอยางไมเขาใจ วาฉันทํา
ผิดอะไรมา ทําไมถึงตองมาเปนอยางนี้? ทําไมเรื่องนี้ถึงตองเกิดขึ้นกับฉัน? ยิ่งถามองไมเห็นอยาง
เปนรูปธรรมวาตนเองผิดตรงไหน ไมดีอยางไร ธรรมชาติจึงลงโทษแลวๆเลาๆ สงดินน้ําไฟลมมา
รบกวนบาง สงโจรมาปลนบาง สงเพศตรงขามมาหลอกบาง คนเราก็มักออนแอลง และเริ่มเชื่อวา
ตองมีอะไรอยางหนึ่งบงการชีวิตเราอยูเบื้องหลัง ไมมีมนุษยหนาไหนเกงแลวเกงเลยตลอดศก ตองมี
สักวันที่บีบใหเราสํานึกวาเราไมรูเหตุผลตนปลาย ไมรูที่มาที่ไปของชีวิตสักเทาไหร
แม ศ รั ท ธาหลั ก กรรมวิ บ ากอั น เป น คํ า อธิ บ ายชี วิ ต ที่ ดี ที่ สุ ด ฟ ง ดู มี เ หตุ ผ ลน ารั บ ฟ ง เหนื อ
คําอธิบายอื่นใด ทวาเมื่อยังระลึกชาติไมได ยังเห็นเงื่อนปมแหงวิบากกรรมดวยตนเองไมไหว เราก็
จะกลับไปกลับมาไดเสมอระหวางศรัทธากับความลังเลสงสัย คําวา ‘ฉันทําผิดอะไรมา’ จะยังคงดัง
กองอยูในหัวเปนพักๆ และมีความเงียบงันเปนคําตอบใหกับตนเองอยูเรื่อยๆ
นักฆาตัวตายสวนใหญจะไดขอสรุปวาตนผิดเอง และเปนความผิดในปจจุบันที่ยังโงเลือกมี
ชีวิตตอนั่นเอง พวกเขาอาจรูสึกฉลาดขึ้นหากเลือกที่จะไมทนทรมานใหยืดเยื้อ เพื่อรอวันตายอันไม
ทราบวาจะมาถึงในเวลาอีกนานแคไหน
ถาตายแลวดับสูญ ไมตองมีชีวิตจิตใจมารับรูสุขทุกขใดๆอีกก็คงดี ถือวารอดตัวไป แตถา
เอาใจธรรมชาติผิด ตองเกิดใหมไปเรื่อยตามปฏิกิริยาลูกโซของกรรมวิบากและความหลงไมรู อันนี้ก็
คงแยหนอยสําหรับคนคิดสั้น โดยเฉพาะสําหรับผูที่ตายทางลัดในขณะจิตเศราหมอง เพราะจิตที่
เศราหมองยอมจมอยูในหนองน้ําตาทางวิญญาณ กลิ่นน้ําตายอมติดตัวเขาไป ไมอาจลบใหหาย
โดยงายตองรอกี่ชาติก็ไมทราบ กวาจะมีโอกาสทําบุญกองภูเขา สวางเขาขั้นเผาคราบน้ําตาทาง
วิญญาณใหแหงสนิทได
เรื่องไปทําผิดคิดรายอะไรมาแตปางไหนถึงย่ําแยซ้ําซอน เมื่อยังไมรูก็ตองยอมรับวายังไมรู
อยางไรก็ตาม ผมขอเสนอคําตอบอันเปนทางเลือกอีกทางหนึ่ง ซึ่งไมใชแคคําปลอบใหสบายใจขึ้น
แตจะเปนกุญแจไขประตูสูเสนทางของความรูแจงได
ตอไปเมื่อถามตัวเองวาทําผิดมาตั้งแตเมื่อไหร ขอใหตอบตัวเองวาทุกคน ‘ผิดตั้งแตเกิด!’
แคเกิดมาก็ฟองแลววาคุณเคยผิดพลาด ผิดพลาดที่ไ มรูวาทําอยางไรจะไมตองเกิด ทํ า
อยางไรจะไมตองมามีทุกขเหมือนอยางนี้อีก
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เมื่ อ พบพุ ท ธศาสนาอั น เป น ศาสนาที่ แ สดงสั จ จะความจริ ง หากมี โ อกาสเรี ย นรู แ ล ว ไม
ขวนขวายใหรูเสียกอนตาย นั่นแหละความผิดอันเปนปจจุบัน และความผิดนั้นก็ไปฟองตัวเองใน
คราวเกิดใหมครั้งตอไป
ทางโลกนั้น เมื่อไมรูยอมไมผิด
แตทางธรรม ความไมรูนั่นแหละความผิดเดียวที่ยกโทษใหไมได!
ความไมรูในเรื่องบาปบุญคุณโทษ ทําใหเราเลือกทําตามอําเภอใจ กิเลสขับใหทําอะไรก็ทํา
กิเลสสั่งใหพูดอะไรก็พูด ขอเพียงแครูจริงวาเปนขาทาสกิเลสแลวจะตองพบกับทัณฑกรรม
หฤโหดขนาดไหน ทุกคนคงหุบมือหุบเทา หุบปากหุบเสียง เงียบเชียบเปนเบื้อใบกันไปหมด
การเกิดเปนมนุษยนั้นมีเหตุ หาใชไมมีเหตุ แตความไมรูทําใหเราเห็นเพียงปจจัยตื้นๆ แคมี
พอแม แลวก็มีเราเกิดขึ้นมาเอง หากทราบวาเหตุปจจัยอันเปนตนตอที่แทจริงคือกิเลสตัณหา
ซึ่งผูกเราไวกับความเปนอยางนี้ รวมทั้งวิบากกรรมที่กอภพอันหลากหลายขึ้นมา ทุกคนคง
เริ่มมองเห็นรางๆวากิเลสตัณหาและกรรมวิบากเปนกรงขัง และไมใชเรื่องลอเลนที่ควรดู
ดายอีกตอไป
แมการตายก็มีเหตุ ไมใชไมมีเหตุ แตความไมรูทําใหเราเชื่อวาจะอยูไปอีกเรื่อยๆ คงแกตาย
ไมใชเปนโรคตาย ไมใชประสบอุบัติเหตุตาย ไมใชถูกใครฆาตาย หากทราบวาทุกคนมีอายุขัย
ของตนเองดวยกรรมเกา กรรมดําหลายอยางอาจทําใหอายุสั้น กรรมดําหลายชนิดอาจ
บันดาลใหตายราย หรือกระทั่งกรรมดําหลายประเภทอาจบีบใหอยากฆาตัวตาย ทุกคนคง
ไหวตัวและเลิกประมาท เห็นทุกวันและทุกสิ่งรอบตัวเปนองคประกอบของแทนประหารได
หมด
เราไมรูแมกระทั่งคําถามที่ควรถามเปนที่สุด ระหวางเกิดจนตายเราอาจตั้งคําถามนับหมื่น
นับแสนขอ แตบางทีอาจไมเคยเฉียดคําถามที่เปนประโยชนสูงสุดเลยสักครั้งเดียว!
นี่แหละสาระสําคัญของการอุบัติแหงพระสัมมาสัมพุทธเจา พระองคทานเกิดมาเพื่อตรัสรู
แจงในสิ่งที่ควรรูและประกาศบอกตอแกชาวโลกที่ยังไมรู ยังตั้งโจทยชีวิตกันไมถูก
พวกเราไมรู วาตัวที่เกิดกับตัวที่ตายนั้นเปนคนละตัวกัน ยังคงสําคัญผิดวาเปนตัวเดียวกัน
ยิ่งไปกวานั้น เราไมรูวาตัวที่เกิดไมใชอะไรอื่นนอกจากกอนทุกขกอนรอน และตัวที่ตายก็
ไมใชอะไรมากไปกวาภาวะความเปนกอนทุกขกอนรอนเชนกัน สมคําที่พระเถรีในอดีตเคยกลาวไว
วา นอกจากทุกขไมมีอะไรเกิดขึ้น นอกจากทุกขไมมีอะไรดับลง
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เพราะไมรูวาการเกิดเปนทุกข การตายก็เปนทุกข เราจึงยึดถือวาการเกิดนั้นดี สวนการตาย
นั้นไมดี ตอเมื่อรูชัดวาทั้งเกิดทั้งตายเปนทุกข เราจะเลิกยึดมั่นถือมั่นเสียได คือไมเห็นวาการเกิด
และการตายดีหรือไมดี ทวาจะมองใหมวาการเกิดตายไมควรยึดมั่นถือมั่น ดีใจก็ไมควรดีใจ
เสียใจก็ไมควรเสียใจ หันมารับรูตามจริงวาถายังมีเหตุปจจัย ยังมียางเหนียวใหถือกําเนิดขึ้นในภพ
อยู อยางไรก็ตองเกิดใหมชดใชความผิดที่ไมรูแจงเห็นจริงใหตลอดสาย ไมกําจัดยางเหนียวใหสิ้นไป
อยางเด็ดขาด
ถารูแจงเห็นจริง คุณจะทราบชัดวาเมื่อเกิดแลว จะทําดีทําชั่วมากมายเพียงใดก็ตองตายอีก
แลวไปสูสภาพดีชั่วที่สอดคลองกับกรรมใหมกันอีก ตอเมื่อเอาชีวิตนี้เปนเดิมพัน เปนที่ตั้งของการ
เรียนรูใหเห็นแจงวาทุกสิ่งไมควรยึดมั่นถือมั่น นั่นแหละ การเกิดครั้งนี้อาจเปนความผิดครั้งสุดทาย
ครั้งหนาจะไมมีความผิดตั้งแตเกิดใหเห็นอีก!
กรรมวิบากนั้น มีทั้งชีวิตที่ทําแลวเปนเหตุใหหลงวนติดอยูกับการเวียนวายตายเกิดไมรูจบรู
สิ้น กับอีกประเภทหนึ่งที่ทําแลวเปนเหตุใหออกจากวังวนเสียได สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ทานทราบชัดวากรรมมี ๔ ประเภทกับทั้งไดนํามาประกาศบอกผูอื่นใหรูตาม กรรม ๔ ประการนั้น
ไดแก
๑) กรรมดํา มีวิบากดํา
คือการคิด การพูด และการทําที่เปนทุกข (คือเปนบาปอกุศลอันรอนแรง) ผลยอมเปนการ
เขาถึงโลกอันเต็มไปดวยทุกข โดนผัสสะอันเปนทุกขเขาปะทะอยางเดียว ความอุบัติอันเปนทุกขมี
ขึ้นไดเพราะเหตุที่สัตวทั้งหลายทํากรรมอันเปนทุกขนั่นเอง (และเพราะทําอะไรก็ไดอยางนั้น เหตุนี้
พระองคจึงตรัสวาสัตวทั้งหลายเปนทายาทแหงกรรมของตนเอง)
๒) กรรมขาว มีวิบากขาว
คือการคิด การพูด และการทําที่ไมเปนทุกข (คือเปนบุญกุศลอันเยือกเย็น) ผลยอมเปนการ
เขาถึงโลกอันไมเปนทุกข ไดรับผัสสะอันไมเปนทุกขโดยสวนเดียว ความอุบัติอันไมเปนทุกขมีขึ้นได
เพราะเหตุที่สัตวทั้งหลายทํากรรมอันไมเปนทุกขนั่นเอง (และเพราะทําอะไรก็ไดอยางนั้น เหตุนี้
พระองคจึงตรัสวาสัตวทั้งหลายเปนทายาทแหงกรรมของตนเอง)
๓) กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาว
คือการคิด การพูด และการทําที่เปนทุกขบาง ไมเปนทุกขบาง (ครึ่งบุญครึ่งบาป) ผลยอม
เปนการเขาถึงโลกอันเปนทุกขบาง ไมเปนทุกขบาง ความอุบัติเชนนั้นมีขึ้นไดเพราะเหตุที่สัตว
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ทั้งหลายทํากรรมแบบครึ่งๆกลางๆระคนกันนั่นเอง (และเพราะทําอะไรก็ไดอยางนั้น เหตุนี้พระองค
จึงตรัสวาสัตวทั้งหลายเปนทายาทแหงกรรมของตนเอง)
๔) กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว เปนไปเพื่อความสิ้นกรรม
คือการมีเจตนาละทั้งกรรมดํา กรรมขาว และกรรมครึ่งขาวครึ่งดําทั้งหมดเสีย เชนนี้ยอม
เปนไปเพื่อความสิ้นกรรม
สําหรับขอสุดทายนี้นะครับ ไมใชจูๆเราไปจงใจละกรรมทุกประเภทเอาดื้อๆ คุณตองรูแนว
วิธีปฏิบัติเพื่อเห็นทุกสิ่งตามจริงเสียกอน เห็นตามจริงวาอยางไร? เห็นตามจริงวากายนี้ นับแตลม
หายใจเขาออกเปนตนมา ไมมีสักชิ้นสวนเดียวที่เที่ยง กายทั้งแทงนั่นแหละไมเที่ยง ไมนายึดมั่นถือ
มั่น
จากนั้นคอยเห็นตามจริงขั้นตอมา วาสุขทุกขอันเกิดขึ้นในกายนี้ สุขทุกขอันปรากฏกับใจนี้
ไมมีสักอยางเดียวที่เที่ยง สุขทุกขทั้งหมดนั่นแหละไมเที่ยง ไมนายึดมั่นถือมั่น
จากนั้นเห็นตามจริงขั้นตอมา วาสภาวจิตทั่งที่เปนอกุศลเชนเมื่อโลภมากอยากไดแบบผิดๆ
เมื่อโกรธเกรี้ยวอยากทําลายลาง เมื่อสําคัญผิดคิดพลาดประการตางๆเหลานั้นตางก็ไมเที่ยง ไมนา
ยึดมั่นถือมั่น และสภาวจิตที่เปนกุศล เชนเมื่ออยากสละความตระหนี่ถี่เหนียว อยากสละความผูก
พยาบาททิ้ง อยากสละความหลงผิดคิดพลาดประการตางๆเหลานั้นตางก็ไมเที่ยง ไมนายึดมั่นถือ
มั่นเชนกัน
ตรงนี้แหละ พอรวมกันแลวแมยังคงดํารงชีวิตอยูดวยวิถีทางอันควรตามพระพุทธเจาสอน
ดวยการทําทานรักษาศีลใหยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ใจก็จะไมหลงวาบุญเปนสิ่งที่เที่ยง และแมหยั่งรูวาบุญเปน
สิ่งบันดาลสุข บันดาลโลกสวนตัวอันสวางประณีต บันดาลขาวของเงินทองกองใหญและคนรักที่แสน
ดีนาใครนาปรารถนาเพียงใด ก็จะเห็นเครื่องของเหลานั้นตองแปรไปเปนธรรมดา ไมนายึดมั่นถือมั่น
เชนกัน
สรุปงายๆ คือไมยึดมั่นถือมั่นทั้งเหตุ ไมยึดมั่นถือมั่นทั้งผล เพราะพิจารณาอยาง
แยบคายดวยดีแลว วาทั้งหลายทั้งปวงลวนตองแปรไปเปนธรรมดา สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นจาก
เหตุ แลวตองดับลงในที่สุด แมใจยึดก็ตองสูญสลาย แมใจไมยึดก็ตองสูญสลาย ฉะนั้นเลือก
ที่จะไมยึดเสียดีกวา เพราะเมื่อไมยึดแลวใจยอมไมเปนทุกขยืดเยื้อยาวนานไมรูจบอีกตอไป
ขอย้ําวากอนการทํากรรมไมดําไมขาวจะเกิดขึ้นได คุณจะตองละกรรมดําใหเหลือนอยที่สุด
หรือไมเหลือเลย รวมทั้งเพิ่มพูนกรรมขาวใหทวีสูงสุดหรืออยางนอยเพิ่มขึ้นกวาเดิม กระทั่งฝาหมอก
กิเลสอันแนนหนาจางคลาย สายตาอันเปนธรรมภายในจึงปรากฏขึ้นเห็นตามจริงได หาใชไมละ
กรรมดํา ไมทํากรรมขาวแลวจูๆจะเห็นตามจริงกันโดยสะดวกโยธิน
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ความรูที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมภาวนาในพุทธศาสนานั้น ถาเปนปรากฏการณระดับ
อรหันตผล ก็จะไมกลับเปลี่ยนเปนความหลงไมรูไดอีก รูแลวรูเลย นั่นแหละความสิ้นภพ ความสิ้น
ชาติ สิ้นความเกิดอยางไมรูอีโหนอีเหน สิ้นความผิดที่พบพุทธศาสนาแลวไมทําปญญาเสียใหแจม
แจง อยางเด็ดขาดครับ
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