สารบัญ
หนา
๓
๔

คํานําสํานักพิมพ
แรงบันดาลใจ เลม ๕
- ความรักทางเน็ตเกิดขึ้นไดอยางไร
- ทําบุญหวังใหชาติหนามีหนาตาเหมือนดาราคนโปรด

๘
๑๐

- ทําไมตองโกรธคนบางคนมากเปนพิเศษ
- ขอคําแนะนําทําใจที่เคยถูกขมขืน
- กรรมเกาของโสเภณี

๑๒
๑๓
๑๕

- ทําไมผูกอการรายไมตายเร็ว

๑๖

- วิธีทําใจเมื่อสามีตองติดตอกับภรรยาเกา
- ทําอยางไรจะหายหมั่นไส
- วิธีลางใจจากการจองเวร

๑๙
๒๑
๒๓

- ทําอยางไรดี ไมอยากเรียน ไมมีสมาธิอานหนังสือ
- ความตางระหวางงมงายกับศรัทธา

๒๔
๒๖

- กรรมที่ทําใหเล็บขบประจํา
- ความตางระหวางคนทํางานบริการ

๒๘
๓๐

- วิบากของการเปนคนเจาอารมณ
- แคไหนเรียกวายินดีในบาป
- ฆาหนูทดลอง

๓๒
๓๒
๓๔

- ผิวแพงายเกิดจากกรรมใด
- ไมเชื่อแคไหนถือวาดื้อ
- ปฏิบัติธรรมเพื่อใครถาไมมีตัวตน

๓๕
๓๗
๓๙

๒

- กรรมใดที่ทําใหมีลูกยาก
- การคุมกําเนิดถือวาบาปไหม
- การเตรียมตัวตายแบบพุทธ

๔๐
๔๑
๔๒

- ตายแบบประกันความปลอดภัยไดไปสวรรคแน
- ผิดศีลมานานจะลางบาปทันไหม

๔๕
๔๘

- จะรูไดอยางไรวาคูแทหรือคูเวร
- ซื้อซอฟตแวรเถื่อนบาปหรือไม
- จะแกนิสัยชางออนไหวไดอยางไร

๔๙
๕๔
๕๖

- กลัวอุบัติเหตุบนทองถนน
- ลูกกลัวสิ่งตางๆอยางไรสาเหตุ
- กลัวเข็มฉีดยามาก

๕๘
๕๙
๖๒

บทสงทาย ระหวางคําคมกับคําจริง

๖๔

๓

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

๔

แรงบันดาลใจ เลม ๕
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 ๒๔๗๑ จนถึงฉบับที่ ๒๔๘๔ โดยไดผนวกเอาบทสงทาย
คือ ‘ระหวางคําคมกับคําจริง’ ซึ่งยังไมเคยลงตีพิมพมากอนเขาไวดวย
ในฐานะนักเขียน ผมจําเปนตองมีวิธีท่ีจะคิดอะไรใหมขึ้นมาเรื่อยๆ และทางเดียวที่จะเปน
เชนนั้นคือคิดไมหยุด ทุกภาพ ทุกเสียง ทุกผัสสะกระทบที่เขามาในแตละวัน อาจถูกแปลงเปนคําที่มี
ความหมายนาฟงไดทั้งนั้น พูดใหงายคือถาแปลงชีวิตประจําวันเปนคําพูดไดก็เปนนักเขียนได แต
ถาทําไมได หรือพักความคิดระยะหนึ่งจนหัวทื่อ ก็แปลวาถึงเวลาเลือกดํารงชีพดวยแนวทางอื่นแทน
แต ใ นฐานะของคนธรรมดาคนหนึ่ ง ที่ ช มชอบรสสมาธิ อั น ดื่ ม ด่ํ า รสสมาธิ อั น
ประกอบดวยความเขาใจที่ถูกตอง รสสมาธิอันประกอบดวยความรูความเห็นสรรพสิ่งเกิด
ดับตามจริง ตรงนี้ผมจําเปนตองมีวิธีที่จะหยุดคิดอยางสิ้นเชิง จิตตองเขาโหมดพักคิด เลิกใสใจกับ
การมองโลกโดยความเปนแหลงกําเนิดไอเดีย แลวหันมาพินิจอยูกับประสบการณภายในที่เรียบงาย
ปราศจากขั้นตอน ปราศจากความวุนวายซับซอนทางภาษา และกระทั่งปราศจากความหวงใยทั้ง
ชาวโลกและตัวเราใหเด็ดขาด
ความเปนนักเขียนกับนักสมาธินั้น ดูๆไปเหมือนแตกตางกัน หรือกระทั่งขัดแยงกันเปนคน
ละขั้ว ทวาจากประสบการณตรง ผมขอยืนยันวามันไปดวยกันได และเปนไปอยางสันติ ไมรบรา
แกงแยงกันแตอยางใด ทําไปทํามาจะพบความจริงในชีวิตที่สําคัญประการหนึ่งเสียอีก นั่นคือถาพัก
ไมเปน แปลวาเราทํางานไมเปน และเมื่อทํางานไมเปฯ งานของเราจะไมดี แถมชีวิตและสุขภาพ
โดยรวมจะพลอยลมเหลวตามไปดวย
เพื่อทํางานใหเปน ขอเพียงเขาใจหลักการที่เรียบงายใหแมนยําคือ
คิด...เมื่อควรจะคิด
หยุดคิด...เมื่อไมจําเปนตองคิด
เปนหลักการที่ฟงดูงายและสมเหตุผล ทวาออกจะเขาถึงยากสักหนอย แมผมจะ ‘ฝก’ มา
นาน ก็ใชจะมีชีวิตประจําวันสอดคลองกับหลักการดังกลาวไปทุกนาที มีบางที่ยังคิดในเวลาที่อยาก
หยุด แลวเวลาที่ตองคิดอานใหทันเวลาก็ยังอาจชาอาจเฉื่อย พูดงายๆยังเปนคนธรรมดาที่ตองฝก
พักใหเปน ทํางานใหเปนกันตอไป และกวาจะ ‘เปน’ จริงๆก็อาจใกลตาย ทวานั่นก็คุม เพราะการฝก
ตนเปนกรรมอันประเสริฐอยางยิ่ง

๕

ปนี้ผมเคยชินมากขึ้นเรื่อยๆกับการเขาหาสิ่งที่กระตุนใหกระตือรือรนทางความคิดแบบ
นักเขียน ขณะเดียวกันก็พบอุปสรรคนอยลงขณะตองการเสพสุขอันวิเวกทางจิต วิเวกแหงการไม
เห็นสิ่งใดเที่ยง วิเวกแหงการรูเปนขณะๆวาไมมีสิ่งใดเปนตัวตนใหตองติดของอาลัย
หลักการของการเริ่มฝกไมไดยากเย็นอยางที่คิด กอนอื่นใดตองหัดเห็นตามจริงใหเปน เอา
แบบงายๆกอน คือถามตัวเองวากําลังหายใจเขาหรือหายใจออก ไมใชกําหนดลมหายใจเพื่อทํา
สมาธินะครับ เอาแครูวาที่คุณกําลังปรากฏในโลกความจริงขณะนี้ รางกายของคุณตองการลากลม
เขาหรือระบายลมออก แมหนึ่งชั่วโมงคุณทําไดครั้งเดียว ก็เทากับแตละวันคุณสั่งสมสติรูลมหายใจ
ไปแลวเกือบ ๒๐ ครั้ง
ทําครบหนึ่งปก็เอา ๓๖๕ คูณ ๒๐ เขาไป อยางไรก็ตองเกงกวาวันแรกแนๆ ขี้หมูขี้หมาคุณ
จะพบวาชีวิตดําเนินตามหลักการ ‘คิดเมื่อควรจะคิด หยุดคิดเมื่อไมจําเปนตองคิด’ ไปไดอยาง
เหลือเชื่อ
เมื่อรูและเห็นความจริงจากภายใน เสนทางกรรมวิบากของคุณจะคอยๆเปลี่ยนแปลงอยาง
ถึงรากถึงโคน อยางนอยคุณจะไดลมหายใจเปนหลักฐานของความเปลี่ยนแปลงอันเปนนิรันดร คุณ
จะเห็นความตางของลมหายใจ ที่เดี๋ยวก็ยาว เดี๋ยวก็สั้น เดี๋ยวก็หยาบ เดี๋ยวก็ละเอียด ความจริงที่
ปรากฏผานลมหายใจ ตางอะไรกับความจริงในโลกที่ปรากฏใหพบเจอชั่วนาตาป
ความจริงมีอะไรบาง?
โลกนี้ตองเปลี่ยนไป
โลกนี้มีเหตุผลเสมอ
ทางเดียวที่คนเราจะทําดีเอาตัวรอดไดอยางถูกตอง คือตองเขาใจและรูตามจริงวาใดๆใน
โลกลวนเปนไปตามเหตุผลกลกรรม ใดๆในโลกลวนไมเที่ยง ทําบุญจะเปนสุข ทําบาปจะเปนทุกข
ไมมีใครเสวยรสที่ตนปรารถนาไดตลอดไป ชาเร็วไมมีใครหนีกรรมตัวเองพน ชนะศาลโลกได แตไม
มีวันชนะศาลธรรมกันเลย ในเมื่อทุกคนมีกายใจตัวเองเปนผูพิพากษาในศาลธรรมกันอยูแลว
สวนหนทางชักนําไปสูการกระทําที่ผิดพลาด หนทางที่นําไปสูความลมเหลว ความเสียใจ
ความร่ําไหรําพัน คนเราไมตองทําอะไรเลยนอกจากสําคัญผิดไปเรื่อยๆ เห็นกรรมวิบากเปนเรื่อง
หลอกเด็ ก เห็ น การทํ า มาหากิ น และการกอบโกยเข า ตั ว เป น เรื่ อ งจริ ง เรื่ อ งเดี ย วที่ น า ใส ใ จ ถ า
จําเปนตองหนาดานจงหนาดาน ถาจําเปนตองหักหลังจงหักหลัง ความคิดความเชื่อเหลานี้ไมตอง
อาศัยพาหะในการแพรระบาด เพราะทุกคนเกิดมาพรอมกับความโนมเอียงที่จะคิดไดดวยตัวเองอยู
แลว

๖

สรุปทิ้งทาย...เมื่อนักเขียนซึ่งมีหนาที่คิดหนัก ยังพักความคิดได คนในสาขาอาชีพ
อื่นก็ตองพักไดเชากัน และเมื่อพักเปน ก็ขอใหเห็น ‘ความจริงนอกที่ทํางาน’ ซึ่งฉายชัดอยู
ทั่วทุกมุมโลกกันนะครับ
ดังตฤณ
ธันวาคม ๒๕๔๘

๗

ถาม – แปลกใจ ทําไมแคคบกันทางเน็ตถึงรักไดครับ? ทั้งที่หลายคนไมเคยเจอหนา
กัน อันนี้เปนเพราะบุพเพสันนิวาสหรือวาเพราะรูปแบบการคบหาทางเน็ตเปนไปไดลึกซึ้ง
กวารูปแบบการทําความรูจักมักคุนแบบเห็นหนาเห็นตากัน?

ตองดูเปนกรณีไปครับ บางคูอาจเกิดจากบุพเพสันนิวาสจริง บางคูก็อาจเปนแคเหตุปจจัย
ทางเน็ตมันเอื้อใหเกิดความรูสึกจับใจ
ถาเปนบุพเพสันนิวาส หมายถึงเคยอยูรวมกัน และชาติน้มี าพบแลวอยากถอยทีถอยอาศัย
ถูกใจ อยากเกื้อกูลกัน เกิดความผูกพัน คบหาจริงจัง แลวลงเอยที่การมาอยูครองเรือนอยางมี
ความสุข ขอนี้จะไมมีความแตกตางระหวางการคบหาในเน็ตหรือนอกเน็ต พูดงายๆคือ
อินเตอรเน็ตเปนเพียงชองทางใหคูเกามาพบกันเทานั้น ไมตางจากที่คูเกาพบกันเพราะบาน
อยูใกล หรือเพราะบังเอิญไปวิ่งในสวนสาธารณะ หรือเพราะมาเจอในงานแตงงานเพื่อน
ถาไมใชบุพเพสันนิวาสอาละวาดถึงที่สุด ก็อาจออกทํานองที่วาคุยกันทางเน็ตแลวปง ยิ้ม
แยมชุมฉ่ําหัวใจพองโตไปทั้งวัน แตพอเจอกันจริงๆกลับยิ้มไมออก หัวใจหอเหี่ยวแบบสูบลม
อยางไรก็ไมขึ้น คบไปคบมาเดี๋ยวเดียวก็เบื่อ และกลายเปนเพื่อนทางเน็ตกันตอแบบไมมีการรอ
สัมพันธขั้นอื่นอีก อยางนี้ประกันไดวาคูนั้นเจอโรคหลงเพอโดยอาศัยอินเตอรเน็ตเปนพาหะแพรเชื้อ
แนแลว
อันนี้เราก็ตองมาทําความเขาใจกันดีๆวารูปแบบความสัมพันธผานตัวอักษรมันมีฤทธิ์มอม
เมาเราไดอยางไร เมื่อทําความเขาใจอยางดีก็จะมีภูมิคุมกันที่แข็งแรงพอ และไมตองเสียเวลากอราง
สรางรักจอมปลอมใหเนิ่นนานเกินไป
ความเขาใจขอแรก คือไมมีอะไรสะเทือนอารมณไดแรงกวาจินตนาการของเราเอง สิ่งใดกอ
จินตนาการขึ้นในหัวคุณไดเขมขนและตอเนื่อง สิ่งนั้นชนะใจคุณไปทั้งหมดหรือเกือบหมด
สิ้นแลว การที่คุณเริ่มรูจักใครสักคนแบบไมรูหนา แตรูความคิดของเขา มันทําใหคุณกาวขาม
ขั้นตอนการตัดสินกันอยางผิวเผินดวยตาเปลา เดินทะลุเขาไปถึงเนื้อแททางจิตใจของอีกฝาย
โดยตรง ภาษาของใครเปนอยางไร หนาตาในจินตนาการของเขาก็เปนไปตามนั้น นี่เปนหลัก
กรรมวิบากดีๆนี่เอง ถาพูดดี พูดฉลาด พูดคม พูดใหคนฟงเปนสุข ผลจะเปนใบหนาโสภานาพิสมัย
แมวิบากยังไมปรากฏชัดๆเหมือนเกิดใหมในชาติหนา แตก็แจมจาในมโนทวารของคนฟง
หรือคนอานอยูเดี๋ยวนี้แลว ถาคุณติดกับจินตนาการของตัวเอง ก็เทากับคุณหลงรักเทวดานางฟา
บนวิมานในอากาศซึ่งอาจจะไมเคยมีตัวตนตามฝนเลยก็ได
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ความเขาใจขอที่สอง คนเราชอบการคนพบนาระทึก การเริ่มตนสื่อสารผานเน็ตมีอะไรใหลุน
เยอะ ตัวตนที่แทจริงจะเหมือนตัวอักษรที่เขาระบายใหเห็นไหม หนาตาของเขาจะหลอหรือสวยกวา
ที่คุณคิดแคไหน น้ําเสียงจะสะกดใหอยากนิ่งฟงเพียงใด ฐานะทางบานรวยหรือจนกวากัน การลุน
นั่นแหละครับทําใหใจคุณจดจอกับเขาไดเรื่อยๆ ซึ่งการจดจอกับใครอยูเรื่อยๆก็คืออาการ
เดียวกับการครุนคิดหรือเฝาฝนถึงคนรักนั่นเอง เมื่อใจใครจดจอกับใครจนรูสึกถึงแรงดึงดูด
ระหวางกัน แรงดึงดูดนั้นก็ใหรสเปนสุขที่นาพิศวง ตางฝายตางจะอุปาทานไปวารักกันอยาง
เหลือลน ก็เพราะความสุขซึ่งเกิดจากใจทะยานไปคนหาใหถึงที่สุดนั่นเอง ยิ่งคบกันแบบไม
พบเจอนานเทาไหร ความผูกพันบนรากฐานของการรอคนพบขั้นสุดทายยิ่งเหนียวแนนมากขึ้น
เทานั้น
ความเขาใจขอที่สาม (ซึ่งไมใชขอสุดทาย แตนํามากลาวไวทายสุดในที่นี้) เมื่อใดกําแพงทิฐิ
ต่ํา คนเราจะคบกันดวยความรูสึกสบายใจและเปนตัวของตัวเอง การคุยทางเน็ตจะทําใหคุณรูสึกวา
ตองระวังตัวนอยลง ถาไมถูกใจก็แคเลิกคุยกัน แตกตางจากการคบหาแบบเห็นหนา ที่ถาทอดสนิท
แลวตัดสัมพันธยากกวากันเยอะ เรื่องผลประโยชนทางการเงินหรือความหวังประโยชนทางเพศนั้น
ถาจะมีก็ถูกยืดเวลาใหหางออกไป ความสบายใจกับการเปดอกคุยไดทุกเรื่องนี่แหละตัวที่ทํา
ใหสําคัญวาเปนความรักไดเหนือสิ่งอื่นใด เพราะคนสวนใหญหวังมากที่สุดคือเจอใครสักคนที่คุย
ถูกคอ ทําใหหายเหงา แถมไมตองคิดมากกับสัมพันธภาพใดๆ ไมมีขอผูกมัดแนนหนาเพียงดวย
ตัวอักษร
จะเห็นวาเฉพาะคุณสมบัติหลักๆของการสื่อสารผานเน็ตดังกลาวมา ก็เพียงพอจะถักทอให
เกิดความผูกพันและสายใยความรูสึกดีๆไมมีจํากัด ไดยินจนเบื่อแลววาพบรักขามโลก ยอมโยกยาย
ถิ่นฐาน ยอมเรียนภาษาของแฟน ก็เพียงเพราะพบรักทางอินเตอรเน็ต (ถาอุปสรรคมากนัก ผม
ไมใหคะแนนวาเคยทําบุญรวมกันมาแนนหนานัก แตอาจตางฝายตางเปนคนมีบุญ และสามารถเขา
กันไดโดยธาตุนิสัย)
สรุป… ความรูสึกอบอุนใจทางเน็ตก็ดี ความวาบหวามกับคําพูดเล็กๆนอยๆที่แสดงความ
อาทรผานเน็ตก็ดี เสนหนาติดหลงของคนที่คุณไมรูวาตัวจริงเปนอยางไรก็ดี เหลานี้ไมจําเปนตอง
อาศัยบุพเพสันนิวาส ฉะนั้นอยาแปลกใจหากเจอตัวจริงแลวคุณไมไดรูสึกอะไรกับเขาเหมือนกับที่
เคยรูสึกยามสนทนากันผานเน็ต เพราะในชาติใกลเขากับคุณอาจไมรวมบุญมากพอจะทําใหรูสึกดี
ยามเคียงกัน อินเตอรเน็ตอาจเปรียบเหมือนชาติกอนทางอารมณ เปนทุนใหคุณคบกันดวย
ความเขาอกเขาใจงายกวารูปแบบการคบหาปกติ แตไมเปนประกันวาการคบหาปกติจะ
รักษาความรูสึกดีๆเมื่อครั้งยังคุยกันทางเน็ตไวได

๙

และสําหรับทานสุภาพสตรี เดี๋ยวนี้เทาที่ทราบมีเยอะนะครับ ผูชายปากหวานทางเน็ตเพื่อ
หวังผลทางเพศทาเดียว คดีอาชญากรรมทางเพศที่มีชนวนมาจากเน็ตนั้น สืบๆแลวพวกเสือหิวมัก
เห็นวาเปนชองทางที่ลงทุนต่ํา แถมไมตองปรากฏโฉมเปนที่รูจักของญาติมิตรฝายสาว ขอเพียง
จิตวิทยาดี ลอลวงมาพบกันสองตอสองได โอกาสจะมอมยาหรือหลอกพาไปไหนตอไหนก็สะดวก
พอเกิดคดีสะเทือนขวัญก็สืบหาตัวยากดวยประการฉะนี้
ที่สุดคืออยาเชื่อใจใครงายๆ การแฝงตัวอยูในเน็ตของทรชนนั้นทําไดงาย และถาทําเปน
อาชีพแลวยอมเกิดทักษะความชํานาญ ความแยบยล คุณรูเสียที่ไหนวาระหวางปากหวานกับคุณเขา
ปากหวานกับอีกกี่คนพรอมกัน ฉะนั้นตอใหเคยโทร.คุยกันแลว เหมือนไวใจกันไดแลว นัดครั้งแรกก็
ควรพาเพื่อนหรือพี่นองไปดวยเยอะๆ โอกาสเกิดคดีลอลวงอนาจารจะไดลดนอยลง อยางนอยก็มีคน
เห็นหนาเห็นตาเขาถนัดถนี่ จะลงมือคงยั้งคิดบางครับ

ถาม – ผมชอบหนาตาดาราคนหนึ่ง อยากเกิดใหมหลอไรที่ติแบบเขาเปะๆ อยางนี้
ทําบุญมากๆแลวอธิษฐานขอใหมีรูปรางหนาตาแบบเดียวกับเขาไดไหมครับ?

ไมไดหรอกครับ การทําบุญในแบบของคุณจะทําใหเกิดสัดสวนหนาตาแบบนั้นๆ
ลอกเลียนกันไมได อยางเชนในกรณีนี้ตรงๆ ถาทําบุญดวยความอยากลอกแบบหนาตาคนอื่น เขา
เรียกทําบุญแบบหวังผล เปนบุญที่เจือดวยความโลภ หนาตาที่ออกมาอาจดูดี แตไมถึงขั้นไรที่ติ
เหมือนอยางคนที่คุณอยากจะเปน อยางนอยหันซายหันขวาตองมีสักมุมที่คนเขารูสึกวาคุณหลอไม
เสร็จ
การที่มีรูปรางหนาตาสวยหลอไรที่ตินั้น ตองทําบุญดวยศรัทธาในสุขอันเกิดแกใจตนและใจ
ทาน ทําไปอยางเชื่อวาผลของบุญมีจริง แตไมใชโลภอยากเปนอยางนั้นอยางนี้
และการทําบุญก็ไมใชมีแคการถวายทานแดพระสงฆนะครับ การใหทานแกคนทั่วไป การให
ทานแกสัตว การใหแรงงานแรงสมองเปนทาน การใหอภัยเปนทาน การใหธรรมะเปนทาน ก็จัดเปน
การทําบุญเชนกัน ทานแตละชนิดลวนเปนตัวแปรตกแตงหนาตาทั้งสิ้น เชนถาคุณให
อภัยทานเกงๆ ความหลอในแบบของคุณจะเปนไปในทางผองใสไมมีพิษภัย ถาคุณฝกนิสัยให
ทานแบบครบวงจร ก็จะเปนคนใจดีแบบไมมีประมาณ และองคประกอบของทานที่เกี่ยวกับหนาตา
ผิวพรรณนั้น ก็คือศรัทธา หากใหทานดวยศรัทธาบริสุทธิ์แทจริง ผลจะทําใหหนาตาและ

๑๐

ผิวพรรณในชาติถัดไปงดงามในแบบเจิดจรัสชวนพิศวง (อวัยวะที่ดูราวกับเครื่องประดับเชนตา
สีฟาแลซึ้ง ผมสีทองล้ําคา ผิวเนียนละเอียดเปลงปลั่ง ก็เปนสวนของประกายศรัทธาในมหาทานที่ทํา
ทั้งชีวิตดวยความรื่นเริงไมคิดหวังผล)
นอกจากนั้น การทําบุญดวยการรักษาศีล จะเปนเครื่องวัดวาคุณสมควรหลอแบบไรที่ติ
เพียงใด ถาละเมิดศีลขอใดเปนอาจิณก็จะไดสวนเสียของการละเมิดศีลขอนั้นๆไปตกแตงหนาตาให
ผิดเพี้ยน โนนนิดนี่หนอย หรือดูโดยรวมออกแนวใดแนวหนึ่งชัดเจนไปเลย เชนชอบฆาสัตวดวยใจ
โหดเหี้ยมจะคิ้วหนาตาเขมนแบบคนดุดัน ถาลักขโมยบอยจะหนาแหลมออกแนวโกงๆดูไมนาไวใจ
เปนตน แตหากรักษาศีลไดบริสุทธิ์เทาไหร ใบหนาก็จะยิ่งไดสัดสวนสมบูรณในทุกมุมมองมากขึ้น
เทานั้น
ยิ่งถาคุณหมั่นทําบุญขั้นสูง คือปฏิบัติธรรมภาวนาอยูเรื่อยๆ ความหนักแนนของใจและ
สติปญญาที่เกิดขึ้น จะไดดลใหรูปกายในชาติตอมางามสงานาเกรงขาม พูดงายๆวาถาจะหลอก็หลอ
แบบฉลาดนาเลื่อมใส นานับถือ ไมใชหลอฉาบฉวยที่ใครจะสงสัยกันลับหลังวาหลอขนาดนี้มีกึ๋นหรือ
เปลา ทั้งรูปหนาผาก ทั้งความลึกของสีตา ทั้งสวนประกอบอื่นๆของเครื่องหนา จะฉายแววฉลาด
ออกมาแตเด็กเลยทีเดียว
พระพุทธเจาตรัสวา เมื่อทําเหตุถูก แมไมไดปรารถนาอะไรก็ยอมไดผลถูก กรณีนี้ก็
เหมือนกัน ขอเพียงคุณทําเหตุคือกรรมที่เหมือนกันกับที่ดาราคนนั้นเคยทําในอดีต คุณเกิดใหมก็จะ
หนาตาทาทางเหมือนเขาได สําคัญคือเปนเรื่องยากที่เราจะทราบวาใครเคยทํากรรมแบบไหนไวบาง
ฉะนั้นจะใหลอกเลียนกรรมคนอื่นแบบเปะๆก็คงเปนไปไมไดเชนกัน สิ่งที่คุณหวังไดคือทํากุศล
กรรมใหสมบูรณแบบที่สุดเทาที่กําลังของคุณจะอํานวย ตามแนวทางของทาน ศีล ภาวนา
คุณก็จะไดมีหนาตาหลอเหลาสมบูรณแบบในสไตลของคุณเอง
อยากฝากไวดวยวาถาคุณทํากุศลกรรมดวยความมุงหวังวาขอใหเกิดใหมเปนชายหนาตาดี
ไมมีที่ติ ชาติหนาคุณจะหลงรูปในกระจกเงาของตนเปนชีวิตจิตใจ ชนิดที่มองซ้ํามองซากไดเปน
ชั่วโมงไมเบื่อ เห็นตัวเองเปนแมเหล็กทรงเสนห ไปไหนใครก็มอง จีบสาวที่ไหนก็ติด ขอนอนกับใคร
เขาก็ให อยางนี้ก็เทากับติดกับดักหนึ่งในเกมบุญบาป เหมือนถูกสาปใหกอกรรมดวยความหลงตัว
มากมายกายกองโดยรูเทาไมถึงการณ
หากอยากเลนเกมบุญบาปใหปลอดภัย อยากใหหันมาเนนการทําบุญขอที่วาดวยการ
ภาวนาใหมากขึ้น เพราะเมื่อปฏิบัติธรรมภาวนาตามแนวทางของพระพุทธเจาแลว ความหลงรูปและ
ความหลงเห็นกงจักรเปนดอกบัวจะนอยลง ตอไปคุณจะเปนคนหลอแบบไมหลงตัว ไมใชความหลอ
ขุดทางไปนรกเหมือนที่หลายๆคนเขาทําๆกันครับ

๑๑

ถาม – ปกติจะเปนคนใจเย็น แตสงสัยทําไมในบางสถานการณ บางคนถึงทําใหเรา
โกรธไดมากทั้งที่เปนเหตุการณธรรมดาๆ อยางเชนเราจะถอยรถเขาจอดดีๆ รถที่ตามมา
ตองจอดรอก็มองหนาดวยความไมพอใจ ตอนนั้นเกิดความโกรธแบบอยากมีเรื่อง เอาไง
เอากัน อยางนี้ขอคําอธิบายไดไหม นี่คือคูเวรเกาหรือเปลา?

ถาไมสามารถระลึกชาติไดดวยตนเอง ก็อยาเพิ่งหาคําอธิบายระดับขามภพขามชาติเลยครับ
เอาคําอธิบายแบบเปนเหตุเปนผลที่ฟงขึ้นดีกวา
ผัสสะที่มากระทบเราใหเกิดความชอบความชังนั้น มีความหนักเบาตางกัน คลายลูก
เทนนิส ลูกบอล และลูกบาส ที่มีขนาดและน้ําหนักตางกัน ความแข็งแนนตางกัน และถาพุง
มาปะทะเราดวยความแรงตางกัน ความเจ็บปวดก็จะผิดกันเปนคนละเรื่อง
กําลังจิตของแตละคนเปรียบเหมือนขนาดวัตถุ บางคนเทาลูกเทนนิส บางคนเทาลูกบอล
บางคนก็เทาลูกบาส สวนเจตจํานงคิดประทุษรายหรือคิดหาเรื่องนั้น เปรียบเหมือนความแรง
ความเร็วที่วัตถุพุงเขามากระทบเรา ฉะนั้นอยาแปลกใจถาแคมองหนากันแลวเปนเดือดเปน
แคน เปนฟนเปนไฟขึ้นมาไดมากราวกับเคยตามลาจองลางกันมาแตปางไหน
อีกประการหนึ่ง ความโกรธนั้นมีหลายรูปแบบ เชนโกรธอยางมีสติ กับทั้งมีเหตุผลสมควรให
โกรธ อีกแบบคือโกรธอยางไรสติ ขาดเหตุผลในการโกรธแทบสิ้นเชิง ชนิดของความโกรธที่แตกตาง
กันนั้น เปรียบเหมือนเชื้อไฟตางชนิดที่จุดชนวนโกรธใหคนอื่นไดผิดกันไปดวย
สําหรับความโกรธที่ยังมีสติและเหตุผลอันควรโกรธนั้น สัมผัสดูจะมีแตแรงอัดหรือความ
กดดันที่กอบรรยากาศทึบทึมชั่วขณะ หรือถารอนก็รอนแบบไฟไหมฟาง รูสึกไดวาเดี๋ยวเดียวก็หาย
ความโกรธชนิดนี้เห็นแลวจะไมพลอยขัดเคืองตามไปดวยมากนัก
แตสวนความโกรธที่ไรสติและเหตุผลอันควรโกรธนั้น สัมผัสจะหยาบ กอความระคายรุนแรง
เสียดแทงกันไดเหมือนเข็มแหลม ขนาดแคมองหนากันก็เจ็บใจราวกับโดนอีกฝายแกลงบิดไสบิดพุง
ใหควั่นเกลียวก็ไมปาน พูดงายๆวาความโงอยางแรงของฝายหนึ่ง อาจชักจูงใหอีกฝายหนึ่งพลอยโง
ตามไปดวยชั่ววูบ และชั่ววูบนั้นเองอาจหมายถึงการชักปนออกมายิงกันบนถนนอยางงายดาย
เหลือเชื่อ ทั้งที่เกิดมาเพิ่งเคยเจอหนาเปนครั้งแรกแทๆ

๑๒

การที่เราเปนฝายถูกทําใหโกรธรุนแรงตามคนอื่นแบบปุบปบฉับพลันนั้น ดูเผินๆเหมือนนา
เห็นใจอยูไมนอย เพราะเปนฝายถูกกระทํากอน แตหากพิจารณาดีๆแลว ฝายเรามีโอกาสตั้งสติ
มากกวา ฝายเรามีโอกาสตัดเรื่องไมเปนเรื่องออกจากใจไดกอน และฝายเรามีโอกาสทําจิตเปนน้ํา
เย็นเขาลูบจิตเขาไดงายกวา
ฉะนั้นเปนสิทธิ์ตัดสินใจของเรา วาคราวตอไปถาเจอเหตุการณไรสาระทํานอง
เดียวกันอีก เราจะยอมโงตามโลกหรือฉลาดเลือกสวนกระแสโลก
ความโกรธอยางไรเหตุผลมักตามมาดวยการผูกใจเจ็บยืดเยื้อ เพราะคุณไมรูจะเอา
เหตุผลอะไรไปดับความโกรธ ความโกรธอยางไรเหตุผลเหมือนเชื้อโรครายที่ถาเปดรับเขามาครั้ง
หนึ่ง ก็อาจลุกลามจนรักษาไมหายได
เมื่อพิจารณาจนเขาใจถองแท วาคุณกับเขาเปนคนละคนกัน ตางฝายตางถือกรรมคนละ
แบบ มีคุณภาพจิตใจคนละระดับ คุณไมจําเปนตองอึดอัดกับความไรเหตุผลของเขานานๆ ตลอดจน
ไมจําเปนตองหลงพลัดไปเปนคนแบบนั้นดวย เห็นเปรียบเทียบเขาไปจนเห็นความตางอยางชัดเจน
ไดจริงเมื่อไหร ความสวางทางปญญาก็จะฉายเขามาแทนความมืดแหงโทสะไปไดเองครับ

ถาม – เคยถูกขมขืน โดนทํารายทั้งรางกายและเอาทรัพยสินไป ไมสามารถลืมไดแม
ผานมานานชวงหนึ่งแลว ขอคําแนะนําดีๆที่จะทําใหสบายใจหนอยไดไหมคะ?
หลังๆผมมักไดรับคําถามที่ยากจะตอบใหรูสึกดี เพราะคําปลอบมักไมไดผลสําหรับคนที่
ประสบพบเจอกับเหตุการณเลวรายจริงๆ โดยเฉพาะกับเพศหญิงซึ่งควรไดรับการทะนุถนอม แต
ขณะเดียวกันก็เปนฝายถูกกระทําไดงาย โดยคนอายยาก เตือนยาก เปลี่ยนสันดานยากจํานวนหนึ่ง
ในกรณีของคุณที่กลาววาเหตุการณผานมานานชวงหนึ่งแลว ทําใหเขาใจไดวาเปนเรื่องที่
เกิดหนเดียวทีเดียว และคุณไมคิดตอความยาวสาวความยืดทางคดีความ แกแคนทางกฎหมายหรือ
กฎหมู ซึ่งก็นับวานาเห็นใจมากครับ ไมวาจะตอบโตอยางไร ฝายหญิงดูจะตองถูกกระทําใหอับอาย
หนักขึ้นเสมอ ทั้งแงของการตรวจรางกาย และทั้งแงของคําใหการบรรยายรายละเอียดตอพนักงาน
สอบสวน

๑๓

และเรื่องแยๆแบบนี้ การปลอบกันดวยหลักกรรมวิบากอาจยิ่งทําใหรูสึกย่ําแยหนักขึ้น
เพราะเอาภาพเหตุการณจริงในอดีตชาติมาฉายกันไมได วาใครเคยทําอะไรมากันบาง ฉะนั้นจึงควร
เรียนรูหลักวิธีการ ‘ทําใจ’ กันอยางตรงไปตรงมา นาจะดีที่สุดครับ
เวลานึกยอนไปถึงอดีตที่เลวรายแลวโกรธแคนเขาแนนอก พอคิดสาปแชงเขาใหหนําใจสุด
ฤทธิ์สุดเดช จะแผดเสียงอยูในรถหรือผรุสวาทอยูในใจก็ตาม ลองสังเกตวามีอะไรดีบาง นับเริ่มจาก
ทําความรูสึกไปที่แกวตาตัวเอง ทําความรูสึกไปที่แกวเสียงหรือกระแสความคิดตัวเอง เห็นใหชัดวา
‘อกุศลธรรม’ ปรุงแตงเราใหมืดไดประมาณนี้
ที่ตรงนั้นขอใหตระหนักดีๆวา นี่แหละที่เรียกวาการทํารายตัวเอง โดนคนอื่นทํารายไม
พอ มาขังตัวเอง ทํารายตัวเองในคุกมืดตออีก ยิ่งคิดถึงเขาในทางมืด ยิ่งสาปแชงเขาใหหมกไหม ตัว
เราเองกลับถูกความมืดครอบและเดือดรอนกอนใคร ถาขาดใจตายไปดวยดวงจิตที่ยังมืดบอด
และรอนรุมเหมือนอยางนี้ ก็ยากที่จะไปดีกับใครได และถาตองไปราย ก็แปลวาคุณไมยุติธรรม
กับตัวเองเลยครับ ที่ไดรับความเจ็บปวดจากน้ํามือคนอื่นแลวยังสงตัวเองลงต่ํา ซ้ําเติมเขาใหอีก
คนอื่นทําไดแคใหรางกายคุณเกิดแผล แตมีคุณคนเดียวที่ทําใหจิตวิญญาณตัวเอง
บาดเจ็บเกินเยียวยา!
หลังจากเห็นโทษภัยของความผูกใจเจ็บชัดเจน ตรงนั้นใหลองสลับไปนึกเมตตาตัวเอง มอง
ตามจริงวาวิธีเดียวที่จะเมตตาตัวเองได ก็คือสละความคิดอาฆาตแคนทิ้งไปเสีย หากใหอภัย
ไดแมเพียงวูบเดียว ใหลองทําความรูสึกเขามาที่นัยนตา ทําความรูสึกเขามาที่กลางอก แลวเห็นให
ชัดวาแสนสบายอยางไร มีระดับความเยือกเย็นเกิดขึ้นแคไหน หรือกระทั่งเกิดแสงสวางไสวเพียงใด
นั่นแหละครับ ตระหนักเขาไปเดี๋ยวนั้นวานี่คือจุดเริ่มตนของใบหนาที่เปนสุข และอาจฉุกคิดวาทําไม
คุณตองเปนเจาของใบหนาที่เปนทุกขดวย? ในเมื่อตนเรื่องไมใชคุณ คุณไมไดทําผิดคิดรายกับใคร
ถาเจาคิดเจาแคนประสาโลกธรรมดา ฟงดูอาจเปนเรื่องบาที่ใหยอมยกโทษกันงายๆ แตถา
ชางคิดชางเลือกอยางฉลาดสรรประโยชนมาสูตน การยกโทษคือทางออกเดียวใหกับความทุกข
ความแคนเสียดแนนกับวันคืนที่สกปรกจะไมจบงายๆดวยการทําใจครั้งเดียว คุณตองถูก
เสียดแทงดวยความทรงจําแตหนหลังอีกเปนรอยเปนพันครั้ง และทุกครั้งที่เห็นขอเปรียบเทียบ
ระหวางผูกใจเจ็บกับใหอภัยเปนทานในเวลาไลๆกัน คุณจะเห็นตัวเองฉลาดทางจิตมากขึ้นเรื่อยๆ
และจิตที่ฉลาดจะปลอยวางภาวะไมดี แลวหันมารักษาภาวะดีๆแทนเสมอ
ธรรมชาติใหความยุติธรรมดวยวิธีที่เหมือนไมยุติธรรมนัก เราจําเปนตองมีธรรม
อันเปนเครื่องยุติ ทุกขหายหรือคลายลง นั่นแหและครับความยุติธรรมที่แทจริงจากจิตของเราเอง

๑๔

พวกเรากําลังกมหนากมตาดุมเดินบนเสนทางวิบากอันกันดาร ถาไมรูจักกฎและการทํางานของ
กรรมวิบาก อยางนอยขอใหรูจักกฎและการทํางานของจิตตัวเองเถิด แลวจะพบความจริงอันเปน
ที่สุด นั่นคือไมวาเรื่องราวจะรายแรงเพียงใด ทุกขเปนสิ่งดับได และหลังจากดับจริงดวยปญญา สิ่งที่
เหลือคือความสุขสงบอันประณีต คุณจะไมรูจักสุขชนิดนั้นดวยความอาฆาตและการแกแคนเปนอัน
ขาด

ถาม – คนที่เปนโสเภณีนี่มีกรรมเกาใหตองมาเปนอยางนั้นหรือเปลาคะ?

ตองแยกเปนสองประเภทครับ ประเภทแรกคือสมัครใจเปนโสเภณี อันนี้ไมจําเปนตองมี
กรรมจากชาติไหนมาดลใจหรือสรางสถานการณ อยางเชนเห็นไดชัดวาปจจุบันสาวๆสวยๆบางกลุม
มีฐานะดี แตก็เปนขาวขายตัวหรือถายหนังโป
อยางไรก็ตาม แมไมมีกรรมในอดีตชาติที่บันดาลใหเปนโสเภณีโดยตรง ก็อาจมีกรรม
ทางออมไดอยู เชนเคยเปนพอแมที่ดาลูกสาวเสียๆหายๆใหเจ็บใจ ทํานองราน วันหนึ่งคงตองไป
ขายตัว หรือเคยเปนคนปากเสียกระทบกระเทียบนักบวชหญิงทํานองเปนหญิงแพศยา พวกนี้แม
เกิดใหมไมถูกสงเขาซองโดยตรง ก็จะมีเหตุการณบีบใหคิดอยากเปนโสเภณีอยูหลายวูบ เชน
เขาตาจนทางการเงิน มีคนเสนอใหเอากายเขาแลก ซึ่งก็ขึ้นอยูกับความเขมแข็งและการตัดสินใจใน
ชาติปจจุบัน วาจะยอมสูดวยวิถีทางอื่นหรือเลือกวิธีขายรางตามสถานการณพาไป
สังคมปจจุบันมองเซ็กซและการขายตัวไมใชเรื่องนาตกใจเหมือนโบราณ นั่นจึงเปนชอง
เปนโอกาสใหผูหญิงที่กําลังตกระกําลําบากยับยั้งชั่งใจนอยลง หากไมมีธรรมะและความเขาใจ
เปนภูมิคุมกันแตแรก ก็กลาวไดวาความยากจนในยุคนี้คือแรงดึงดูดทรงพลัง ใหผูหญิง
เลือกอาชีพขายศักดิ์ศรีมากกวาจะคิดตอสูเพื่อรักษามันไว
โสเภณีอีกประเภทคือไมสมัครใจจะเปน แตถูกลอลวงมา หรือถูกพอแมขาย อยางเชนที่มัก
มีขาวขบวนการคามนุษยแววมาถึงหูพวกเราเปนประจํา อันนั้นก็เปนกรรมเกาที่เคยลอลวงคนอื่น
และเคยขายลูกขายเมียกินนั่นเอง คอนขางตรงไปตรงมาครับ ไมซับซอน เคยขายคนอื่นเลยโดน
ขายมั่ง

๑๕

เมื่อกอนผมก็รูสึกบาดเจ็บและเหมือนจะทนไมไดกับการเห็นความเหี้ยมโหดของขบวน
การคามนุษย แตเดี๋ยวนี้พอรูชะตากรรมขางหนาของพวกเขาก็ปลงได เขาลุกนั่งอยางไมเปนสุขกับ
ขื่อแปของบานเมือง ไมรูวาวันไหนจะตองเขาซังเตหรือถูกยิงเปา ขางหนาที่ตามนุษยมองไมเห็นยัง
ตองโดนโทษทัณฑในนรกที่สมน้ําสมเนื้อกับความเหี้ยมเกรียมของตน ยิ่งไปกวานั้นหากบุญยังพา
วาสนายังสงใหไดกลับมาเปนมนุษยอีก ก็ตองโดนอยางที่เคยๆทํากับคนอื่น แลวคนอื่นก็จะมานั่ง
สงสารและรูสึกบาดเจ็บแทนเขา เพียงเพราะไมเห็นพฤติกรรมในหนหลังของเขา
ถาอานๆไปแลวเกิดความสลด ก็บอกตัวเองเถิดครับวาคุณโชคดีมีวาสนาแลว เพราะความ
สลดจะกอความคิดเมตตาตอเพื่อนรวมโลก และความเมตตาตอเพื่อนรวมโลกจะผลักคุณออกหาง
จากทางโคจรอันเลวรายเหลานี้ได

ถาม – กลุมโจรกอการรายที่ฆาคนแบบไมเลือกหนาทําไมถึงยังอยูรอดมาได เพราะ
กรรมดําที่ทํานั้นไมใชเบาๆ แตหนักหนาสาหัสขนาดนาจะสงผลแบบทันตาเห็นไดแลว อัน
นี้แสดงวาพวกเขาเคยทําบุญใหญอะไรมากอนหรือเปลาครับ ถึงยังมีดีคุมตัว?

ขนาดทําอนันตริยกรรมอันเปนกรรมรายแรงสุด เชนฆาพอ ฆาแม ฆาพระอรหันต หรือเปน
พระแลวทํากลุมสงฆแตกแยกกัน หรืออยางเชนที่พระเทวทัตประทุษรายพระพุทธเจาจนหอพระ
โลหิต ก็ยังตองรอกรรมเผล็ดผลระยะหนึ่งเลยครับ ไมใชทําปุบขาดใจตายปบ รางหยาบของมนุษย
นั้นเหมือนภาชนะที่ทนรองรับบาปมหันตไดนานอยู
ภาวะความเปนมนุษยในวินาทีนี้ของพวกเรา ถาไมรูก็เหมือนมีแคขาวและน้ําเปนตัวหลอ
เลี้ยง แตถารูก็จะเห็นกายมนุษยเปนธรรมชาตินาอัศจรรยยิ่ง ที่ไดรับการอุมชู ไดรับการคุมครอง
ไดรับการคุมรูป โดยวิบากกรรมดีเกา กุศลวิบากในอดีตแปรมาเปนพลังลึกลับหลอเลี้ยงรูปราง
หนาตาไวใหคงที่ระยะหนึ่ง ระยะดังกลาวเรียกวา ‘อายุขัย’ (แปลวาอัตรากําหนดอายุจากเริ่มตนจน
สิ้นสุด หรือแปลวาการสิ้นอายุ ฉะนั้นถาพูดวา ‘สิ้นอายุขัย’ จึงผิด แตถาพูดวา ‘ถึงอายุขัย’ จึงถูก)
คนยุคใดตายในวัยไหนโดยมาก วัยนั้นก็ถือเปนเกณฑเฉลี่ยของอายุขัย เชนยุคเราอายุขัย
จะอยูที่ประมาณ ๗๕ หมายความวาถาใครอยูถึง ๗๕ นี่ไมแปลก ถาเกินกวานั้นมากๆนับวาอายุยืน
ถานอยกวานั้นมากๆนับวาอายุสั้น

๑๖

มองจากมุมของสถิติก็ตองวาอยางนั้น แตถามองออกมาจากมุมของวิบากกรรม ก็ตอง
บอกวาทุกคนมีกําหนดอายุของตน ตามบุญตามบาปที่เคยกอไวในอดีตชาติ ไมใชวาอยูๆเรา
จะเขาเกณฑเฉลี่ย หรือสูงต่ํากวาเกณฑเฉลี่ยเองลอยๆ
ขอจําแนกบุญเกาเปน ๓ ระดับคราวๆดังนี้
๑) อดีตชาติเคยมีจิตใจเปยมเมตตา คือตั้งใจงดเวนการฆาสัตวตัดชีวิต ไมเบียดเบียน
ประทุษรายใครใหไดรับภัยทางกาย หรือกระทั่งเคยทําบุญถวายหยูกยาแดสมณะ หรือเปนหมอ
รักษาคนเจ็บใหหาย ทําคนใกลตายใหกลับฟนฟูสภาพไวมาก เหลานี้พอเกิดใหมจะเปนพวกมีอายุ
ยืนแบบสุขภาพเยี่ยม ออกกําลังกายแคนิดหนอยก็เปนพวกกระดูกแข็ง ลมหายตายจากไดยาก
จิตใจปลอดโปรง และอาจตองเปนคนทําศพใหลูก ใหหลาน ซึ่งอายุยืนไมเทาตน แมชาติปจจุบัน
จะถูกชักชวนใหหลงผิด คิดฆาสัตวตัดชีวิตบาง ก็จะไมบั่นทอนอายุขัยลงมากนัก กับทั้งอาจ
ไมปรากฏโรคภัยไขเจ็บเลนงานเร็ว
อยางไรก็ตาม จากกฎที่วากรรมเกาจะพยายามรักษาเสนทางเดิมไว พวกนี้จะไมถูกชักชวน
ใหฆาสัตวตัดชีวิต หรือออกลาสัตวเลนเปนของสนุกไดงายนัก จะมีแรงตานจากใจเขาเอง หรืออาจมี
เหตุการณภายนอกมาเหนี่ยวรั้งไวมากมายไมใหอยากลงมือ ทวากรรมดีเกาๆก็ใชวาจะตานได
ตลอดไป ถาพยายาม ‘ฝนดวง’ กันจริงๆ เชนเมื่อโดนยั่วยุใหฆาบอยเขา อาจจะจากคนรอบขางหรือ
สิ่งแวดลอมบีบคั้น ในที่สุดก็จะยอมมือเปอนบาป ตอนที่ฆาสองสามครั้งแรกยังฝน แตถึงครั้งที่สิบจะ
ไมฝนอีกตอไป อารมณเคยชินกับปาณาติบาตจะเกิดขึ้นแทนใจดีๆแบบเกา ซึ่งเทาที่ทราบก็มี
สมาชิกในกลุมผูกอการรายจํานวนไมนอยครับ ที่เดิมทีรักสงบ รักสันติ แตก็ประสบเรื่องรายซึ่งกอ
ความเคียดแคนชิงชัง หลงเขาเปนสวนหนึ่งของเครือขายองคการรายเขาจนได
๒) อดีตชาติเคยมีเมตตาระดับปกติธรรมดา คือไมคิดฆาหรือทํารายใครกอน เวนแต
ปองกันตัว หรือถาจะมีความสนุกกับการฆา การทรมาน ก็จะทําเฉพาะกับสัตวเล็กสัตวนอย ในชวง
เวลาที่ไมยาวนานนัก (เชนเด็กผูชายหลายคนชอบฆาสัตวเลน เห็นเปนของสนุก แตพอโตขึ้นก็เลิก)
กับทั้งไมมีโอกาสทําบุญหาหยูกยาถวายสมณะเปนพิเศษ ไมไดมีอาชีพเปนหมอรักษาโรค อยางนี้
พอเกิดใหมอายุจะไมสั้นไมยาว เปนไปตามเกณฑเฉลี่ยของยุคนั้นๆ วิบากของการฆาสัตว
เล็กๆนอยๆในอดีตอาจทําใหเปนโรค เจ็บปวยออดๆแอดๆชั่วครั้งชั่วคราว หรือถึงเปนหนักก็มีทาง
รักษาหาย หากชาติปจจุบันถูกชักชวนใหหลงผิด คิดฆาสัตวตัดชีวิต และเกิดความ
เพลิดเพลิน หรือกระทั่งเกิดความยินดีในการฆามนุษย โดยไมมีบุญเกาเปนเกราะคุมภัย
อยางนี้ก็อาจบั่นทอนชีวิตใหสั้นลง อาจเปนสิบป หรือเปนโรครายทรมานเห็นทันตาในเวลา
ไมนาน

๑๗

บุคคล ‘ทั่วไป’ ที่ทําปาณาติบาตแบบกะปริบกะปรอยมักไมคอยมีภูมิตานทาน เวลาใคร
ชักชวนใหฆาก็ฆา และไมคอยมีเหตุการณภายนอกมาชวยเบรก คือแลวแตความสมัครใจ เมื่อใคร
ทําก็ทําไดโดยปราศจากอุปสรรคขัดขวางหนวงเหนี่ยว อาจมีความรูสึกผิดในการฆาบาง แตไมถึง
ขั้นทรมานใจรุนแรงอยางพวกเคยรักษาศีลขอปาณาติบาตมาหมดจด กลุมผูกอการรายโดยมากจะ
เขาขายนี้
๓) อดีตชาติเคยมีระดับเมตตาต่ํา คือพวกที่ไมจําเปนตองฆาก็ฆา เห็นการฆาเปนของ
สนุก ฆาอยางเมามัน ฆาอยางสะใจ พวกนี้จะสั่งสมนิสัยมา โดยอาจมีสักชาติเปนชนวนสําคัญ เชน
โกรธแคนศัตรูแรงๆ แลวตามไปฆาดวยความเหี้ยมโหด หรืออาจถูกฝกใหลาสัตวเปนกีฬาเลนมาแต
เล็ก ทําใหเกิดสัญชาตญาณเพชฌฆาต รูสึกวาตัวเองมีอํานาจเหนือคนอื่นดวยรังสีการฆาฟนอันเปน
ที่นาครามเกรง หรืออีกทางหนึ่งแมไมมีจิตใจหยาบชาคิดฆาใครเลน แตก็มีอาชีพที่เกี่ยวของกับ
ปาณาติบาตเปนประจํา เชนเปนคนในโรงฆาสัตว เปนหมอทําแทง เปนนักวิทยาศาสตรที่เอาชีวิต
สัตวมาทดลองจนตกตายเปนเบือ เหลานี้จะทําใหมีอายุสั้นดวยโรคภัยไขเจ็บหรืออุบัติเหตุ หรือ
เผลอๆก็เกิดมาวันเดียวตายไปเลย ชาติปจจุบันจะถูกชักชวนใหคิดฆาสัตวตัดชีวิตไดงาย กับ
ทั้งมีเหตุการณบีบคั้น ยั่วยุ สงเสริม สนับสนุนใหเห็นผิดเปนชอบมากมาย
โดยเดิมพวกนี้มีอายุขัยสั้นอยูแลว มีโรคเรื้อรังประจําตัวอยูแลว เมื่อมาพอกพูนบาปใหหนา
ขึ้น สั่งสมนิสัยฆาสัตวแบบไมกะพริบตาใหหนักแนนขึ้น กระทั่งปดกั้นทางมาของความละอายอยาง
สิ้นเชิง อันนี้ก็เปนไปไดที่จะตายเร็ว คือพอเริ่มเขากลุมกอการรายตอนอายุสัก ๒๐ แคอีกไมเกิน ๕
ปตอมาก็มวยมรณังจากแวดวงพิษภัยที่ตนขลุกอยู แทนที่จะมีชีวิตตามอายุขัยที่ถูกกรรมเกากําหนด
ไวสัก ๓๐ หรือ ๔๐
ยังมีปจจัยอันเปนสวนผสมที่ทําใหอายุผูกอการรายสั้นยาวมากกวานี้อีกมาก ตัวอยางเชน
ถาถูกลางสมองใหเปนพวกระเบิดพลีชีพ ซึ่งดูเหมือนตองสมัครใจกําหนดวันตายใหตัวเองนั้น
แทจริงเปนการบีบคั้นของกรรมเกาที่เคยใชคนไปตาย หรือสงคนไปตายทางออม ซึ่งมักเปนกรรม
ของเหลาเสนาธิการทหารหรือหัวหนาหมูหัวหนากอง แรงบีบคั้นของกรรมเกาที่เขมขนนั้น ทําให
สติปญญาหรือการใครครวญพิจารณาทั้งหลายหยุดทํางาน และมองวาระเบิดพลีชีพคือทางออก
สุดทาย หากเคยเปนพวกมอมเมาลูกนองดวยรางวัลหลังความตายมากอน ชาตินี้ก็จะถูกทําใหเชื่อ
วาระเบิดพลีชีพเปนบัญชาสวรรคเขาบาง
การสิ้นอายุในธรรมชาตินั้นมีเหตุผลเสมอ เชนอายุขัยของอาหารสําเร็จรูป ที่มีระบุไวขาง
กลองวาควรบริโภคกอนวันเดือนปนั้นวันเดือนปนี้ แตหากอาหารดังกลาวมีปจจัยทําใหบดู เร็วขึ้น
เชนเอาไปตากแดดเปรี้ยงๆ ไมเก็บไวในที่เย็น หรือแยกวานั้นคือไปเจาะรูใหรั่ว อายุขัยก็ยอมมาถึง
ไวเขา ทวาอยางไรก็ไมใชฉับพลันทันที ประเภทตากแดดปุบบูดเนาปบนั้นไมใช

๑๘

อายุขัยในธรรมชาติอื่นๆเปนเชนไร อายุขัยของมนุษยก็เปนเชนนั้น ใหทําชั่วที่สุด
อยางไรก็ไมโดนธรณีสูบทันที และทําดีที่สุดอยางไรก็ไมไดขึ้นสวรรคไวกวาคนอื่น มนุษยมี
จิตใจหนักแนน ทําชั่วที่สุดได ทําดีที่สุดได ยิ่งกวาภพภูมิอื่นๆ เพราะกายหยาบถูกวิบากเกา
คุมรูปไวหนาแนน ไมถูกแปรเปนอื่นงายนัก
วิบากกรรมเขารูเวลา รูหนาที่ของเขาเอง ไมมีใครไปเรงรัดได ผูมีญาณแกกลาเทานั้นอาจ
หยั่งทราบ วาน้ําหนักเจตนาฆาอันหนักแนนประมาณนี้ ทําความฉิบหายแกชีวิตและทรัพยสินของ
มหาชนประมาณนั้น จะแปรเปนพลังมืดสงยอนกลับมากอโรค กอภัย และบั่นทอนอายุผูกอการราย
ประมาณใด
ถาหยั่งรูดวยใจเปนกลาง เปนอุเบกขาจริงๆ คุณจะสงสารผูกอการรายเสียยิ่งกวาคนที่เขา
ไปตัดชีวิตเอาดื้อๆเสียอีกครับ หลายคนไมมีทางเลือก และเมื่อเลือกแลวก็ตองประสบกับ
ทุกขเวทนาสาหัส ตองเวียนวายอยูในวงจรวิบัติ ผลัดกันเปนฝายกระทําและถูกกระทําอยางยืดเยื้อ
เปนปฏิกิริยาลูกโซ
เห็นตามจริงดีกวาครับ วาใครทําอยางไร จะตองไดรับผลตอบสนองในทางนั้นๆไมชาก็เร็ว
อยาไปแชงชักหักกระดูกใครอีกเลย

ถาม – อยูกับแฟนมาเกือบ ๒ ปแลว ระแวงวาเขายังไมเลิกกับแฟนเกาซึ่งมีลูก
ดวยกันอยางเด็ดขาด เพราะยังติดตอกันอยู และอางวาที่ติดตอกันเพราะเรื่องลูก ไมมีอะไร
มากกวานั้น ลึกๆดิฉันรูสึกไมสบายใจเลย เหมือนไปแยงของของใครมา อยางนี้จะใหทําใจ
อยางไรดีคะ?

ปญหาทํานองนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆ ตนตอก็เพราะคนเรายากจะอยูดวยกันตลอดรอดฝง
ตอไปนี้ไมใชคําแนะนํา แตเปนทางเลือกที่เปนไปได (ซึ่งคุณก็อาจกําลังคิดๆจะเลือกอยู) เชน
๑) จางนักสืบติดตามพฤติกรรมสามีใหรูแลวรูรอด พอรูแลวก็จะไดตัดสินใจถูกวาควรเอา
อยางไรตอไปดี เทาที่ทราบการจางนักสืบตามเรื่องชูสาวจะเสียเงินเปนหมื่น หรืออยางนอยก็หลาย
พัน และถาฝายชายโดนจับไดหรือรูภายหลังวาภรรยาจางคนสืบ ก็มักลงเอยดวยการไมไววางใจ
มองหนากันไมติด แลวตามมาดวยการหยาราง แมเขาจะประพฤติตนในกรอบศีลธรรมอันดี ไมเคยมี
เรื่องมัวหมองอยางที่ฝายหญิงระแวงเลยก็ตาม

๑๙

๒) จางหมอทําเสนห เลนคุณไสยกันดื้อๆเปนการตัดไฟแตตนลม เอาชนิดแนใจไดวาหลง
คุณแบบโงหัวไมขึ้น ไมมีทางกลับไปหาคนเกาหรือคิดหาคนใหมอีก คงเคยไดยินวาไสยศาสตรมีจริง
แลวก็ทํากันไดผลมาเยอะ แตตองหาหมอไสยฯเกงๆหนอยนะครับ ที่เห็นวาเปนมือวางอันดับหนึ่งก็
คิดสองหมื่น และที่เห็นวาเปนขาวประจําคือผูหญิงตองเขาพิธี เสียเนื้อเสียตัว จับพลัดจับผลูอาจโดน
ถายรูปไวแบล็กเมล
ยิ่งไปกวานั้น พิธีอาจไมศักดิ์สิทธิ์จริง คุณไปรับกระแสบาปและความชั่วรายที่มืดมน
มาเปนเงาตามตัวเขาใหอีก นอกจากไมไดใจสามี เขาเห็นคุณยังรูสึกครึ่งหลงครึ่งเกลียด เขา
ใกลแลวตะครั่นตะครอไดดวย คนผานพิธีไสยดําจะเปนอยางนี้กันทุกคน บางชวงดูเสนหแรง
บางชวงหนาคล้ําหมอง มีความนารังเกียจหรือกระทั่งนาขนลุก เพราะเงามืดของพิธีไสยเปนไป
ในทางเดียวกับเงาปศาจ ที่สําคัญการลงทุนดวยคุณไสยจะมีราคาแพงสูงสุดก็ตอนพลังดานมืดมัน
ยอนมาครอบงําคุณใหหลงเห็นผิดเปนชอบ เห็นกงจักรเปนดอกบัวไปหมด ที่เหลือทั้งชีวิตของคุณ
อาจพลิกไปสูสภาพวิกลจริตชนิดไมมีใครพยากรณถูก
๓) บีบบังคับใหสามีหรืออดีตภรรยาของเขาสารภาพ พอสารภาพเสร็จคุณจะไดโลงอกวาที่
กําลังเมมปากเดาอยูนั้นแมนแลว และถัดจากความโลงที่รูเสียทีวาเดาถูก คุณก็จะไดเจ็บอกชนิดกลัด
หนองเปนปๆ สะใจไปเลย
แตถาสมมุติวาเขาไมมีอะไรจะสารภาพ ทุกอยางก็คาราคาซัง คงยากที่คุณจะเปนสุขดวย
การไดยินเพียงคําวา ‘ไมมีอะไร’ ซ้ําๆซากๆ สําหรับขอนี้คุณอาจตองเสียคารถ หรือคาโทรศัพท ซึ่ง
วาไปก็ถูกดี แตอาจตองเสียแกวเสียง เสียเวลาทํามาหากิน ขาดรายไดเพราะตองเวียนเคนเวียน
ถามไมรูจบอีกหลายๆป กวาลูกเขาจะโตจนหมดขออาง
๔) คิด คิด และคิด แตปดปากเงียบ ยอมอัดอั้นอยูคนเดียว เปนทุกขเหมือนไฟสุมทรวงคน
เดียว ยอมแบกรับความกดดันทุกประการไวคนเดียวเพื่อใหเกิดสันติสุขระหวางคุณกับสามี สําหรับ
ราคาของขอนี้ไมแนไมนอน อาจเปนยารักษาโรคกระเพาะ อาจเปนยารักษาสิวฝา หรืออาจเปนคา
จิตแพทยตอนเปนโรคเครียดถึงขั้นตองหามสงโรงพยาบาล หรือ ฯลฯ สุดแลวแตจะอัดอั้นตันใจจุ
กอกขนาดไหน ขอดีคือไมตองมีเรื่อง ขอเสียมีมากไมจํากัด
๕) เลิกคิดระแวง เลิกพูดรีดเอาความจริง เลิกพยายามพิสูจนวาใครถูกใครผิด แลวหันมา
สนุกกับการมองใจตัวเอง เห็นตามจริงวาใจคนเรานั้น แมไมจําเปนตองดิ้นมันก็หาเรื่องดิ้นไดเรื่อยๆ
หมดจากเรื่องโนนมาเรื่องนี้ หมดจากเรื่องนี้เดี๋ยวก็ไปเรื่องนูนอีก พอดูจนเห็นอาการดิ้นของใจ
ชัดเจนบอยเขา คุณจะรูสึกขึ้นมาขณะหนึ่งวาเอะ! ไมเห็นตองดิ้นก็ไดนี่หนา นั่นแหละครับ ที่ตรงนั้น
ใจจะเริ่มสงบลงมาเอง

๒๐

ธรรมดาพอใจเริ่มสงบลง คุณจะเกิดความพึงใจแบบใหม คือพึงใจกับการมองโลกตามจริง
เห็นความพรองในโลกเปนสวนหนึ่งของธรรมะ เห็นชัดเจนวาไมเคยมีใครเปนของใครอยางแทจริง
เพราะถาเปนของคุณจริง คุณคงควบคุมไดทุกอยาง รูเห็นอะไรไดหมดทุกอยาง ไมตองสอบถาม ไม
ตองสืบสวน ไมตองระแวงกัน
ราคาที่ตองจายสําหรับขอนี้ ก็เพียงยอมรับขอความที่ผมเขียนไวขางตนเทานั้น! ถาเชื่อกันก็
ขอใหเตรียมตัวพบกับชีวิตใหมไดเลย คุณจะพบความจริงที่ยิ่งใหญประการหนึ่ง คือการเปลี่ยนจาก
การเปนคนขี้ระแวงเปนคนมองโลกในแงดี ประกายเสนหจากเมตตาจิตจะฉายจาขึ้นมาโดยไมตอง
เสี่ยงทําพิธีกับหมอไสยจอมลามกที่ไหน อานิสงสที่ไดรับอยางนอยที่สุด คือจิตจะใสใจจะเบา ซึ่งสามี
จะอยากเขาใกลคุณมากขึ้นกวาตอนอยูในอารมณหงุดหงิดขี้ระแวงอยางแนนอน
เมื่อใดๆในโลกไมใชของของคุณอยางแทจริง ไมอยูในมือใหคุณบัญชาวาอยาเกิดเรื่องอยาง
นั้นอยางนี้ ฉะนั้นก็เห็นตามจริงใหไดครับ อะไรไมดีจะเกิดก็ตองเกิด แตขออยาใหเริ่มเกิดจาก
เราก็แลวกัน

ถาม – ถาหมั่นไสใครคนหนึ่งไมหายจะทําอยางไรดีครับ? พยายามตั้งความนึกคิด
เปนกุศลกับเขาแลว แตอยางไรก็ตองเวียนกลับมาหมั่นไสอยูดี เหมือนใจเห็นไปแลววาเขา
มีขอเสียอยางไร นึกถึงเขาเมื่อไหรเลยเล็งอยูแตขอเสียตรงนั้นไมเลิก ตอนนี้ไมคอยอยากมี
จิตเปนอกุศลกับใครอีกแลว ขอคําแนะนําดวยนะครับ

พระพุทธเจาตรัสวาธรรมชาติของใจคนเรานั้นไหลลงต่ํา หมายความวาถาจะขึ้นสูงก็ตอง
ออกแรงทวนกระแส จากความจริงนี้ ผมขอตั้งทฤษฎีขึ้นมาขอหนึ่งนะครับ คือกําลังของใจที่ใชใน
การคิดไมดีมีขนาดเทาใด ตองใชกําลังของใจในการคิดดีเปนสองเทาจึงจะลบลางความคิดไมดีเดิม
ได แปลวาถาคุณคิดหมั่นไสใคร แลวแคจะคิดตัดใจเลิกหมั่นไสดื้อๆนั้น ไมนาเปนไปได เวน
แตคุณจะลงทุนออกแรงมากกวาคิด
ลองเอาชนะกรรมทางความคิดเดิมดวยกรรมใหมที่มีกําลังเหนือกวา ซึ่งไมยากเกินไปดังนี้
๑) เห็นโทษของการเปนคนมีนิสัยขี้หมั่นไส วาอาจกอใหเกิดความคิดไมดี คําพูดไมดี และ
การกระทําไมดี แลวตั้งใจเลิกนิสัยนี้เสีย การเห็นโทษของบาปหรืออกุศลเทานั้น เปนรากฐาน

๒๑

สําคัญที่จะทําใหจิตฉลาดในกรรมอยางแทจริง เชนหากปราศจากซึ่งการเห็นโทษของการ
หมั่นไสเสียแลว คุณจะเอากําลังใจคิดอยากเลิกหมั่นไสมาแตไหน?
๒) เห็นดานดีของคนที่คุณหมั่นไส หมายถึงตองเล็ง ตองสังเกต หรือตองสํารวจกันจริงๆ
ไมใชมองเลนๆ พยายามหาใหเจอและคุณรูสึกออกมาจากสวนลึกวานั่นคือความดีของเขา นั่นคือ
คุณประโยชนของการมีเขาอยูในโลก จากนั้นใหเอาขอดีที่พบไปพูดสรรเสริญใหคนอื่นฟง เพียงแค
ครั้งสองครั้ง คุณจะเห็นใจตัวเองแตกตางไป คือรูสึกจดจําเขาในภาพใหมขึ้นมา นั่นก็เพราะคุณสราง
ใจจริงดีๆดวยการมองเห็นกรรมดีของเขาตามจริง แถมสําทับซ้ําใหหนักแนนดวยการพูดดีเชิดชูเขา
เทากับกอทั้งมโนสุจริตและวจีสุจริต ชนะมโนทุจริตเดิมขาดลอย เวนแตคุณไปวารายเขามานาน อัน
นี้ก็ตองตามแกดวยน้ําหนักบุญใหม พูดถึงเขาในดานดีไปเรื่อยๆจนกวาจะไดน้ําหนักเกินบาปเกา
ซึ่งจะรูไดวาถึงจุดนั้น ก็เมื่อใจคุณจะเบาหวิว มีแตมุมมองดานดี เห็นเขาแลวอยากยิ้ม ไมคิดเลอะ
เทอะเลื่อนเปอนอันใดอีกเลย
ความหมั่นไสเปนอารมณที่ซับซอนอยางหนึ่งของมนุษยและสัตว มองหนากันแวบแรก
สามารถเขมนกันไดทันที อาจเพราะรูปรางหนาตาดีกวาเรา อาจเพราะไดดีเกินที่เรารูสึกวาควร หรือ
อาจเพราะเคยมีความผูกพันทางดานรายกันมาแตปางกอน อยางไรโดยธรรมชาติอันเปนที่สุดแลว
ตนตอความหมั่นไสมาจากความเหลื่อมล้ําต่ําสูงเปนหลัก คนจนหมั่นไสคนรวย คนตัวเหม็นหมั่นไส
คนตัวหอม คนทุศีลหมั่นไสคนมีศีล เรียกวาธรรมดาโลก
มนุษยนี้นะครับ เพียงชาติเดียวก็เห็นอะไรไดหลายอยาง ชีวิตเปดโอกาสใหเราเคยเปนทั้งผู
มองและผูถูกมอง เวลาเรามองคนอื่น เรามักไปตั้งความคาดหวัง วาทําไมเขาไมเปนอยางนั้น ทําไม
เขาถึงไมทําอยางนี้ ตอเมื่อสลับที่ยืน ถึงเวลาเราไปอยูในจุดที่ถูกมอง เราก็อาจสงสัยวาทําไมเขาไม
มองเราอยางนี้ ทําไมเขาถึงมองเราเตลิดเปดเปงไปไดขนาดนั้น
คนเราเขาถึงกันไดจํากัด แตละคนอยูในกรอบของตัวเอง กรอบที่สรางขึ้นจากประสบการณ
มุมมอง ความเชื่อ และความรูสึก ยิ่งกวานั้นคนเรามักจะนึกวาเขาใจสิ่งที่คนอื่นคิด โดยเอาความคิด
ของตนเองเปนเครื่องวัด เชนถาเรามาทํางานเร็วเพื่อเอาหนา พอเห็นคนอื่นมาทํางานเร็วก็นึกวาเขา
อยากเอาหนาเชนกัน ทั้งที่ความคิดของเขาอาจแคอยากเลี่ยงรถติดเทานั้น
หากมีอุบายใดที่คิด พูด และทํากับคนถูกหมั่นไส แลวใจคุณรินเมตตาออกมา ก็เอาเลยครับ
อยาชา เพราะเมตตานั่นแหละเปนคลื่นจิตดานบวก ที่ลบลางมลทินทางใจไดครอบจักรวาลแท

๒๒

ถาม – อยากไดวิธีลัดๆในการกําจัดความคิดจองเวรออกจากใจทั้งเขาและทั้งเรา
ครับ

คําถามขอนี้ขอตอบดวยคําตอบเดิมกับขอกอน คืออาศัยเมตตาจิต แตอาจมีอุบายชนิดลัด
สั้นตามที่คุณขอมา
ใหไปที่หนาหิ้งพระ (หากใครไมมีโตะหมูบูชาที่บานก็หารูปแทนพระพุทธเจามาตั้งไวในที่สูง
เหนือศีรษะก็ได) แลวทําความรูสึกวาถาพระพุทธเจาประทับนั่งอยูตรงหนาเราจริงๆ เราจะรูสึกถึง
รัศมีความปลอดภัย รัศมีความปลอดเวร เพราะพระพุทธองคทรงดํารงพระชนมอยูดวยการใหความ
เกื้อกูล ไมเคยเบียดเบียนใครดวยเจตนาทางกาย วาจา หรือแมกระทั่งใจคิดสักครั้ง
เมื่อสัมผัสไดถึงกระแสเมตตามหากรุณาของพระองคทาน คุณรูสึกถึงความโปรงเบาโลง
สบายเฉพาะหนา จากนั้นใหเปลงวาจาชัดถอยชัดคําวา พระพุทธเจาเปนผูไมผูกเวรกับใคร ขณะ
กลาวใหทําความรูสึกถึงความจริงนั้น หากเกิดดวงความอบอุน หรือสัมผัสชัดถึงความวางจากภัยเวร
ขอใหทราบวาดวยการเปลงวาจาประกาศคุณของพระพุทธองคของคุณ ไดเหนี่ยวนําเอาพลังแหง
ความจริงดังกลาวมาเขาตัวคุณในบัดนั้นแลว
ชั่วขณะดังกลาวจิตคุณจะปลอดจากความผูกใจพยาบาท ไมอยากกอเวรกับใครทั้งโลก รูไว
วาจิตของคุณเปนดวงกุศล มีความศักดิ์สิทธิ์ดวยพุทธคุณ ใหเปาลมปากเพื่อใชธาตุลมเปนสื่อ
เหนี่ยวนําจิตใหเกิดความรูสึกชัด นอมนึกใหสายลมนั้นไปปะทะบุคคลอันเปนเปาหมายเสมือนเขา
นั่งอยูตรงหนา ระหวางคุณกับเขาคือความปลอดภัย ปลอดเวร
เอยสามครั้ง เปาปากสามครั้ง เพื่อสําทับอารมณใหหนักแนน หากทําเชาเย็น (หรือถี่กวานั้น
ยิ่งดี) สิ่งที่คุณจะรูสึกชัดกับตัวคือเหมือนมีรัศมีพุทธคุณมาปองจิตไมใหหลงเขาไปเกลือกกลั้วกับเวร
ใดๆ และเหมือนมีความอบอุนปลอดภัยหอหุมกายใจเกือบตลอดเวลา แตสิ่งที่คุณอาจไมตระหนัก
คือดวงความอบอุนปลอดภัยนั้นเปนพลังเมตตาอยางหนึ่ง ซึ่งมีผลกระทบกับความรูสึกของ
คูเวรของคุณโดยตรง ตามธรรมชาติกระแสจิตที่แผกระทบกันไดโดยไมตองเห็นตัว ยิ่งดวง
ความอบอุนขยายกวาง และจิตใจคุณสงบเยือกเย็นอยูภายในยิ่งขึ้นเทาไหร เขาก็จะคอยๆรูสึกแบบ
เดียวกับคุณมากขึ้นเทานั้น
ถาทําขณะเห็นหนาอาจไมไดผล เพราะกําแพงความเกลียดกันมาขวางบัง ตางจากตอนทํา
ลับหลัง ซึ่งเจาตัวไมไดตั้งกําแพงความเกลียดกั้นไว การทําลับหลังอยางบริสุทธิ์ใจจะใหผลนา
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ประหลาดใจเมื่อเจอหนากันครั้งตอไปมากกวา แตอยางไรก็ตาม หากคุณแผเมตตาดวยวิธีนี้จนจิต
เกิดกระแสเมตตาทวมทน ก็อาจพบวาการแผเมตตาซึ่งๆหนาไดผลไมแพเมื่อทําลับหลังเชนกัน
หากเปลงวาจาอางสัจจะความจริงที่วา พระพุทธเจาเปนผูไมผูกเวรกับใคร แลวใจยังไม
นิ่ง ไมนอม ก็อาจสวดมนตอิติปโสฯสักสองสามจบใหใจสัมผัสกระแสพุทธคุณกวาเดิม แลวคอยเปลง
วาจาก็ได หวังวาคงเปนทางลัดที่ลองแลวประสบความสําเร็จเร็วดังใจนะครับ

ถาม – อยากเรียนแตทอคะ อยากเตือนตัวเองใหมีสติในการทํางานใหสําเร็จ เพราะ
กังวลและวิตกตลอดเวลาวาเราทําไมได ไมเกงพอ จะทํางานสงอาจารยก็ไมแนใจ ตอนอาน
หนังสือก็ไมมีสมาธินานๆ เหมือนตองฝนเหนื่อยตอสูกับความฟุงซานจนไปๆมาๆไมรูวา
อานอะไรอยู แลวก็พานนึกกังวล นึกเปรียบเทียบ คิดแตวาเราไมสามารถทําไดเหมือนคน
อื่น รูสึกแยมากๆคะ ขอคําแนะนําใหผานดานยากลําบากตรงนี้ที

ขอจํากัดของระบบการศึกษาในโลกมนุษยนั้น คือการที่ไมสามารถจัดหาวิชาความรูที่ถูก
จริตมาปอนใหกับนักเรียนแตละคนโดยเฉพาะ พวกเราถูกตีกรอบใหเรียนกวางๆแบบรูรอบตัวมา
เหมือนๆกัน และเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เริ่มตองเลือกวาจะเขาลึกไปในทางสาขาวิชาชีพใด จะพรอมหรือไม
พรอม จะรูจักหรือยังไมรูจักตัวเอง ก็ตองกัดฟนเดินหนากันทาเดียว
ความมีใจรักนั้นเปนตัวตั้งตนที่สําคัญมาก หากปราศจากใจรักในการทําอะไรสักอยาง
คนเราจะขาดความเต็มใจหมั่นเพียร และเมื่อขาดความเต็มใจหมั่นเพียรก็ยากจะฝกใฝ ทุมกําลังและ
ออกแรงคิดคนหาทางพัฒนาความฉลาดในดานนั้นๆ แตความจริงที่ปรากฏก็คือ นอยคนจะ 'โชคดี'
มีโอกาสเรียนสิ่งที่ใจรักจริงๆ ตั้งแตระดับประถมไปจนถึงมหาวิทยาลัย เราไดยินเสียงวัยรุนบนกัน
เสมอวาไมรูตัวเองชอบอะไร อยากทํางานดานใด โดยมากจะตามๆกัน ทั้งการเรียนและการทํางาน
การมีใจรักสาขาวิชาชีพอันใดอันหนึ่งนี้ ถาพูดโยงไปถึงอดีตกรรมในปางกอน ก็ตองบอกวา
เคยอุทิศตนใหกับสาขาอาชีพนั้นๆ เคยเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพนั้นๆแก
สังคมในวงกวาง ตลอดจนเคยคิดคนพัฒนาใหสาขาอาชีพนั้นๆเจริญขึ้น ชีวิตปจจุบันจึงเกิดมาพรอม
กับคําวา 'โชคดี' มีพรสวรรค มีใจรักอาชีพนั้นๆโดยไมตองมีใครบังคับ แคดูๆจับๆหนอยก็กลายเปน
คนเกง คนมีความรูรอบแตกฉานเกินใครๆรอบตัวได
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ความมีใจรักและความสามารถที่โดดเดนจะกอใหเกิดความมั่นใจในตนเอง แลวก็กลายเปน
อีกชาติที่คร่ําหวอดจนช่ําชองในวงการเดิมๆของตน เรียกวาถาอดีตเคยประกอบเหตุไวใหชาตินี้โชค
ดีมีพรสวรรคและความสามารถสําเร็จรูปแตตนวัย ก็ลอยลําสบายไปอีกชีวิตหนึ่ง ไมตองขวนขวาย
ไมตองเสี่ยงเลือก ไมตองบีบบังคับตัวเองใหตองทรมานทรกรรมกับการศึกษาเลาเรียนสิ่งที่ไมอยาก
รูอยากเห็นเทาใดนัก
อยางไรก็ตาม ใชวาชีวิตปจจุบันเราไมสามารถปลูกฝงความรักในวิชาชีพเอาเสียเลย หนึ่ง
ชีวิตมนุษยมีศักยภาพสูงมากครับ ขอเพียงเขาใจกลไกทางจิต วาทําอยางไรจึงจะคิดรักวิชาความรูที่
เราเลือกแลว ปอบแปบเดี๋ยวเดียวก็เปลี่ยนจากคนไมเกงมาเปนคนเกง เปลี่ยนความรูสึกทอดอาลัย
ตายอยากแบบคนกําลังเดินทางรอนแรมกลางทะเลทรายไรจุดหมาย มาเปนคนมีกําลังวังชาตาตื่นที่
เห็นจุดหมายอยูแคเอื้อมได
ผมเขาใจดีวาคุณกําลังเซ็งมาก เพราะฉะนั้นเริ่มจากตรงนั้นกอน ความเซ็งเกิดจากทัศนคติ
ที่ไมดี ทัศนคติที่ไมดีคือผลรวมของประสบการณดานลบหลายๆอยาง เชนวิชายาก เรากําลังอยาก
สนุกแตตองมาเปนทุกขกับเรื่องยากๆที่ไมชอบ สอบแลวก็ไมไดคะแนนเปนที่นาชื่นใจ จะเขาใจแต
ละบทตองเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาด ทนซ้ําทนซากแลวก็เหมือนย่ํากับที่ ไมถึงปจบเสียที ฯลฯ
เจออะไรโหดๆ ขมๆ ไมหวานชื่นมา ก็ตองเกลียดหรือรูสึกเปนปฏิปกษกันเปนธรรมดา ยิ่ง
ใจบอกวาตองเปดหนังสืออาน มือก็หนัก ปกหนังสือก็หนัก สายตาก็ไมอยากทําหนาที่ ความรูสึก
ภายในมีแตลบกับลบ ฉะนั้นโจทยคือทําอยางไรจะเอาชนะความรูสึกดานลบที่มีตอหนังสือ
หนังหาได
มองใหเห็นตามจริงวาใจคุณกําลังแข็งกระดาง ตั้งตนเปนศัตรูกับหนังสือ เปนศัตรูกับความรู
ในหนังสือ ความรูสึกโดยรวมจึงกลายเปนตุมถวงไมใหสายตาเปดรับหนังสือ และเปนกําแพงกั้น
ขวาง ไมยอมปลอยใหตัวหนังสือเขามาถึงใจเรา
เมื่อเห็นตามจริงดวยมุมมองดังวาแลว ก็ตองหาทางเปลี่ยนใจที่กระดางใหกลับออนโยนลง
และ เปลี่ยนทาที่ของศัตรูมาเปนมิตร หรือใหยิ่งกวานั้นคือยอมตัวหัวออนลงเปนศิษย อุบายงาย
ที่สุด ลัดสั้นเห็นผลเร็วที่สุดที่จะทําจิตใหเปนเชนนั้น ก็คือยกมือพนมไหวหนังสือสวยๆ ดวย
ใจจริงที่ออนนอมเหมือนไหวผูใหญที่เราเคารพ
เมื่อใดที่ไหว เมื่อใดที่ใจนอมจริงๆ ยอมตัวแลวจริงๆ ความฝนจะหายไปชั่วขณะหนึ่ง ให
ฉวยโอกาสนั้น คุณอาจก็ลองอธิษฐานกํากับไปดวย วาขอความมีจิตใจที่นุมนวลลงดวยการไหวนี้ จง
เปนชองทางเปดรับวิชาความรูจากหนังสือโดยงาย
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ที่ผมใหอธิษฐานอยางนี้ ความจริงก็คือใหจิตเห็นหลักความจริงนั่นเอง ความจริงที่วาเมื่อ
กําแพงพังลง ความรูก็ไหลบามาเขาสมองงายขึ้น
พอยอมอานหนังสือ อานแลวเขาใจ เขาใจจนจบ จบแลวสนุกไดครั้งหนึ่ง กําลังใจก็จะทวีขึ้น
นิดหนึ่ง พอคราวหนาถึงเวลาตองอานหนังสือ นึกถึงหนังสือแลวก็จะอยากไหว อยากเปดอานอีก ใน
ที่สุดคุณจะพบความจริงที่วา ความเคารพในวิชานั่นแหละชนวนแหงการยอมรับ เมื่อยอมรับก็สนใจ
เมื่อสนใจก็ฝกใฝ เมื่อฝกใฝก็เริ่มฉลาดขึ้น แลวนําไปสูความมั่นใจ รูสึกเปนกันเองกับวิชา จนที่สุดก็มี
ใจรักอยางแทจริง ลงหลักปกฐานหยั่งรากลึกอยางถอนไมขึ้น
ผมคงแนะนําแนววิธีเพื่อการเรียนดีทั้งหมดภายในพื้นที่จํากัดไมได ก็ไดแตคัดเลือกจุดที่จะ
ทําใหคุณเริ่มตนดวยกาวเดินที่งายหนอยเทานั้น หวังวาคงชวยนะครับ

ถาม - ศรัทธากับงมงายตางกันอยางไรคะ แลวเราจะแยกแยะออกจากกันได
อยางไร?

ศรัทธาที่ปราศจากการพิจารณาประกอบ โนมเอียงที่จะเปนความงมงายครับ สวนศรัทธาที่
มีการพิจารณาแลว (หรือใหดีกวานั้นคือเห็นตามจริงจากประสบการณแลว) วาสิ่งที่ศรัทธามีคุณ
อยางไร มีโทษอยางไร
เมื่อใดพิจารณาแลววาสิ่งที่ศรัทธา เชนพระพุทธเจาและคําสอนของทาน มีแตคุณ คือเอื้อให
ดํารงตนอยางเปนสุข มีชีวิตโดยไมตองหวาดกลัว กับทั้งไมมีโทษ คือไมตองเอาความเชื่อทาง
ศาสนาไปเปนขออางเบียดเบียนใคร มีชีวิตโดยไมตองเปนที่หวาดผวาของใครๆ พอตรึกตรอง
รอบคอบแลวจึงยึดพระพุทธเจากับคําสอนของทานเปนสรณะ อยางนั้นเรียกวาศรัทธาอัน
ประกอบดวยปญญา
ความเชื่อในชวงเริ่มตนเพียงนอยนิดนั้น คือศรัทธาที่เปรียบเหมือนเปลวไฟดวงนอยบนหัว
ไมขีด แตก็อาจกลายเปนชนวนความสวางที่ยั่งยืน ขอเพียงนําเปลวไฟนอยไปประดิษฐานใหถูกที่
เชนไสเทียนใหญคือปญญาอันตั้งลํามั่นคง สติปญญา ความมีเหตุผล และประสบการณประจักษแจม
แจงเทานั้น จะรักษาศรัทธาไวไดตลอดรอดฝง กระทั่งตัวตายไปพรอมกับศรัทธา เปรียบเหมือนคน
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ตาบอดที่ผาตัดไดดวงตาแลว ลืมตาขึ้นเห็นสีสันและความจริงทั้งหลายแลว ก็ยอมไมมีคนตาบอด
และคนตาดีที่ไหนมาหลอกไดวาโลกและสีสันความจริงเปนอยางอื่น ไมใชอยางที่กําลังเห็น
อยางไรก็ตาม ในแงของศรัทธาในศาสนาแลว เมื่อยังไปไมถึงจุดที่ ‘ไดดวงตาเห็นความ
จริง’ ก็อาจมีหลายสิ่งที่คลุมเครือก้ํากึ่งกันอยู บางครั้งแมศรัทธาอยางมีปญญาประกอบแลว ก็
เหมือนจําตองงมงายเชื่อไวกอน ยกตัวอยางเชนศาสนาพุทธบอกวากรรมวิบากมีจริง ทุกสิ่งมีเหตุผล
ที่มาที่ไปเสมอ เราสงใจพิจารณาตามแลวก็คลอยตามได โดยไมรูสึกวาตัวเองเหมือนคนโงที่ใครพูด
มาก็เชื่อหมด แตกรรมวิบากก็เปนเรื่องอจินไตย ถาขาดสมาธิผองแผว ขาดตาทิพยทะลุมิติ
กรรมวิบาก เราก็ไมอาจพิสูจนจะแจงดวยจิตตนเองอยูดี
ตรงนี้แหละ ตรงที่ตระหนักวายังตองฟงผูอื่นพูด ก็ตองอาศัยศิลปะ อาศัยหลักการแยกแยะ
วาเรารับฟงอยางงมงายหรือรับฟงดวยศรัทธาที่ประกอบปญญา
เอางายๆอยางนี้เลยครับ หากศรัทธาแลวเราถูกปลนปญญา ปลนเหตุผล ปลนความเปนตัว
เราไปหมด เขาใชวิธีบีบคอ บอกอะไรเราตองเชื่อหมด ขูอะไรเราตองหงอหมด อยางนั้นเขาวางตัว
เปนผูทําเราใหเชื่ออยางงมงายแลว
แตหากศรัทธาแลวเรายิ่งมีปญญาคิดอานอะไรทะลุปรุโปรง อานปญหาขาด แกขอติดขัดได
หมด กับทั้งยังคงเปนตัวของตัวเอง ไมตองตกอยูในภาวะพึ่งพา เปนผูไดเหตุผลที่ทําใหชีวิตเปนสุข
ขึ้นเรื่อยๆทั้งทางใจและทางกาย อยางนี้เขาสงเสริมใหเรามีศรัทธาในแบบที่เปนขาตั้งใหปญญา
แข็งแรงยั่งยืน ยิ่งฐานศรัทธากวางขวางมั่นคงเพียงใด ปญญาก็ยิ่งตอยอดขึ้นสูงไดมากขึ้นเพียงนั้น
ทั้งหมดที่กลาวก็กลาวตามเนื้อผานะครับ ไมใชขอตัดสินแบบจําเพาะเจาะจงลงไปที่ศาสนา
ไหนหรือคนกลุมใด พระพุทธองคเคยใหหลักการไว วาจะเชื่อนั้นอยาเชื่อเพราะเหตุผลอื่นใด ขอให
คํานึงเพียงประการเดียววาเชื่อแลวเปนประโยชนหรือเปนโทษ มีผลเปนสุขหรือเปนทุกขกับตนเอง
และผูอื่น นี่แหละครับจึงจะกลาวไดเต็มปากวาเรามีศรัทธาแบบพุทธ
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ถาม – เปนคนที่เล็บขบมาแตเด็กๆ อยูๆก็เปน ไมใชตัดเล็บผิดจนเปนหนามที่จิก
ปลาย แตมันจิกอยูตรงโคนเล็บแบบซอนคมเลยทีเดียว จิกแตละครั้งจะเจ็บปวดทุกข
ทรมานมากทั้งวันทั้งคืน มองดวยตาเปลาเห็นบวมเปงแบบกลัดหนอง ถาแงะจะเห็นหนอง
พุงนาเสียวไส เคยถอดเล็บก็ชวยไดพักใหญ แลวก็กลับมาเปนอีก เหมือนรูปเล็บของทั้งมือ
และเทาถูกออกแบบมาใหเกิดการทิ่มแทงเขาเนื้อไปตลอดชีวิต อยางนี้คือทํากรรมอยางไร
มา แลวตองแกอยางไรครับ?

เมื่อมองอาการทั้งหมดโดยความเปนนิมิตแลว ภาพที่ชัดเจนคือมือและเทาของคุณทําหนาที่
ผลิตความเจ็บปวด กอความเจ็บลึกเนิ่นนานแกตนเอง แมพยายามรักษาใหหาย ในที่สุดก็เวียน
กลับมาอีกแบบพยากรณไมได เอาแนอะไรไมได ฉะนั้นถาบอกวานี่คือวิบากของอกุศลกรรมเกาก็คง
ไมเหลือเชื่อเกินไปนัก อีกทั้งเปนเครื่องเตือนใหเห็นตามจริงครั้งหนึ่งดวย วารางกายไมใชของคุณ
มันเปนอุปกรณสรางกรรมใหม ในขณะเดียวกันก็เปนอุปกรณรับโทษจากกรรมเกาไปในตัว
มือและเทาเอาไวทํางาน เอาไวเดินเหิน จัดเปนอวัยวะที่มีความสําคัญและออนไหว มีการ
ประชุมเสนประสาทที่ทําใหรับสัมผัสไดไว เมื่อเกิดอะไรขึ้นกับมือเทา ความทุกขยอมสาหัสและ
รบกวนจิตใจไมเลิก
หากสืบดูญาติสาโลหิต ทั้งพอแมพี่นอง ก็จะรูวาโรคเล็บขบเรื้อรังไมใชกรรมพันธุ แตเหมือน
เจาะจงเลนงานเจาตัวแบบเดี่ยวๆเสียมากกวา ดังนั้นการที่รางกายเหมือนนึกมันเขี้ยว อยากกลั่น
แกลงจิตอันเปนผูครองกาย จึงคลายเครื่องหมาย หรือเปนการแสดงตัวอยางจากธรรมชาติ บอกเรา
วาการเสวยทุกขนั้น หาไดเกิดจากความคิดกลั่นแกลงของใคร เราทําอะไรไว ยอมตองเสวยผล
ดวยตนเองอยางหลีกเลี่ยงไมได
เล็บขบเรื้อรังเกิดจากความชอบทําใหผูอื่นเจ็บปวด เรียกวาสนุกเปนชีวิตจิตใจในการใชปาก
แทนหอกไลทิ่มแทงผูอื่น อาจดาตรงๆบาง ออมๆบาง หรือเลนสํานวนเชือดเฉือนแบบที่สมัยนี้เรียก
กันวา ‘จิกกัด’ คัดสรรคําอยางรูวาจะทําใหผูฟงเกิดความจุกเสียดเคียดแคนเหลือประมาณ
นอกจากนั้นความสะใจที่สามารถกอความบาดเจ็บชนิดอกกลัดหนองใหแกผูอื่น เชนแยงคน
รักของเขามาแบบหนาดานๆ แถมสะใจที่เห็นคนถูกแยงมีกําลังนอย สูรบตบมือกับตนไมได ก็มีสวน
ปรุงแตงรูปกายใหโนมเอียงจะเปนเล็บขบเรื้อรังไดเชนกัน (วิบากของการแยงผัวแยงเมียคนอื่นนั้น
กันไวตางหากนะครับ นี่พูดแคสวนเกินของกรรมหลัก คือมีมโนกรรมเปนความสะใจที่เห็นคนอื่นเจ็บ
เทานั้น)
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บาปในการประทุษรายทางกาย ประเภทที่สงผลใหเกิดเล็บขบเรื้อรังก็มีบาง แตอาจหาไมได
ทั่วไปเทาบาปทางปาก ตัวอยางของกรรมทางกายที่วานี้ก็เชนเปนพวกชอบหยิก ชอบกัด
โดยเฉพาะตอนยังเด็กไมรูเรื่องรูราว บางคนชอบหยิก ชอบกัด ชอบเตะถีบพอแม ทําใหพอแมเจ็บ
ช้ําทั้งกายทั้งใจ ถาทําดวยอารมณรายอยางตอเนื่องจริงๆก็มีสวนใหเกิดผลหนักแนนในชาติปจจุบัน
ไมตองรอชาติถัดไป
อีกพวกหนึ่งซึ่งหาไมไดงายในคนทั่วไป คือพวกผูคุมที่มีหนาที่ทรมานนักโทษ หรือผูมี
อํานาจประเภทโรคจิตชอบเห็นนักโทษโดนทํารายจนเกิดความเจ็บปวดสาหัส ถาทรมานนักโทษ
ดวยความสะใจเปนที่ตั้งแลว วิบากนอกจากจะไปเสวยผลในอบายภูมิที่ตองทุกขทรมานแบบคูณสิบ
คูณรอย เศษกรรมยังใหผลหลายๆอยางเมื่อมีโอกาสกลับมาเกิดเปนมนุษย และหนึ่งในผลหลายๆ
อยางดังกลาวก็คือเล็บขบชนิดรุนแรง ทําใหเกิดบาดแผล อาจมีกลิ่นเหม็นเปนพิเศษ
คนที่เปนเล็บขบชนิดเรื้อรัง รักษาไมหายทั้งชีวิตนั้น สะทอนใหเห็นวาทําคนอื่นไวมาก และ
ทําเปนอาจิณ ไมใชรักสนุกอยากสะใจชั่วแลน ติดนิสัยเห็นความเจ็บปวดของผูอื่นเปนของสนุก
โดยมากจะเห็นรองรอยนิสัยเกาไดจากนิสัยในชาติปจจุบัน ถาคุณชอบทรมานสัตวมาแตเด็ก
ถาคุณคึกคะนองกับการฟาดฟนคูกรณีใหเจ็บช้ํา ไมสนวาเปนคนแปลกหนา เปนเพื่อน เปนพอแมพี่
นอง นั่นแหละเขาขายแลว
นับใหละเอียดเลยนะครับ แมจะไมใชคนชอบเลนสนุกกับความเจ็บปวดหัวใจของชาวบาน
แตในเกมกีฬาการละเลนทั่วไป เขนคูแขงไดแลวกระหยิ่มผยอง นึกมันเขี้ยวอยางแรงที่ขยี้ไดสําเร็จ
อันนั้นก็เปนกรรมทางใจที่ตองนับเขาขายดวยแบบเล็กๆ
มาตราสวนของน้ําหนักกรรมจะเปนตัวกําหนดวาวิบากจะเกิดแคเปนเล็บขบหรือมีอาการ
ทางกายอื่นๆมากนอยกวากันเพียงใด รวมทั้งเปนตัวกําหนดความถี่บอยของรอบในการใหผล บาง
คนนานปทีหน บางคนก็เปนมันไดทุกเดือน เหลานี้เปนเครื่องสะทอนความถี่บอยในการสรางความ
เจ็บปวด สะทอนน้ําหนักความสะใจ ตลอดจนสะทอนวามีบุญในการชวยคนมาแบงเบาหรือ
แทรกแซงมากนอยเพียงใด
หากสํารวจพบวาชาตินี้ ตัวตนนี้ของคุณ มีนิสัยชอบทําใหคนอื่นเจ็บใจจริงๆ และรูสึกวามัน
ตรงกับผลสะทอนที่แสดงออกในรูปของเล็บขบเรื้อรัง ก็ขอใหตั้งใจแนวแนวาตอไปนี้คุณจะไมคิด
ไมพูด ไมทําการใดๆ อันจะเปนเหตุใหผูอื่นเกิดความเจ็บปวดเพื่อความสะใจของตัวเอง แม
จําเปนตองลงโทษใครตามหนาที่ ก็จะระวังรักษาใจไมใหมีความยินดี จะทําไปดวยอุเบกขา ดวย
ความเที่ยงตรง ดวยความซื่อสัตยสุจริตตามกรอบเกณฑที่มีการตั้งไวโดยอํานาจอันชอบธรรม
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อีกทางหนึ่ง เมื่อใดที่คุณไดรับความเจ็บช้ําน้ําใจเพราะมีใครแกลงพูดทิ่มแทง หรือไดรับ
ความอยุติธรรม ยิ่งชนิดเจอจังๆแลวกินไมไดนอนไมหลับยิ่งเหมาะ คุณอาศัยความรูสึกเจ็บใจ
อยางรุนแรงนั้น อธิษฐานวาขอใหความเจ็บใจนี้หยุดอยูที่คุณ คุณจะไมทําใหความเจ็บใจ
เชนเดียวกันนั้นสะทอนกลับไปหาคนอื่นอีก พูดงายๆวาคุณคิดอโหสิอยางปราศจากเงื่อนไข ยก
ธงขาวยอมแพมนุษยดวยกันเพื่อหวังเอาชนะกรรมเกา กรรมที่ใหอภัยเปนทานจะสงผลทันทีคือ
ความเจ็บใจนอยลง และกรรมที่ละความพยาบาทไมคิดแคนอาฆาตหวังเอาคืนนั่นเอง จะชวยให
เจ็บปวดจากเล็บขบนอยลง หรือกวาจะเปนทีก็หางนับป เปนตน
นอกจากนั้น คุณอาจประกาศกรรมและวิบากของตัวเองใหคนรอบๆขางรับรู ดวย
เจตนาใหเขาละเลิกพฤติกรรมที่จะนําไปสูความเจ็บกายเจ็บใจของผูอื่น อยางนี้ก็พอมีสวน
ชวยแบงเบาไดบางเหมือนกัน
นอกจากการทําบุญสองสามขอดังกลาวขางตนแลว อยางไรก็ยังตองพึ่งยาและวิธีรักษาเล็บ
ดวยนะครับ โรคทางกายที่มีทางทอนความเจ็บปวยนั้น เปนเครื่องหมายแสดงใหเห็นวาวิบากที่
เกิดขึ้นไมใชไมมีทางผอนปรนเสียทีเดียว ธรรมชาติกรรมวิบากเขาใหโอกาส ใหชองทาง และใหคุณ
พิสูจนงายๆวามีบุญชนิดอื่นพอจะแทรกแซงโรคเรื้อรังไดไหม เชนถาเคยใหความชวยเหลือคนไว
กอน และบุญแหงการชวยเหลือนั้นถึงเวลาใหผล ก็จะเจอหมอดีดวยตนเอง หรือมีคนใหยาดี สามารถ
บรรเทาหรือรักษาหายได

ถาม – งานบริการอยางแอรโฮสเตสนั้น แตละคนจะมีความสุขกับงานไมเทากัน ตรง
นี้จัดเปนวิบากที่แตกตางกันของแตละคนหรือเปลาคะ? ถาทํากรรมเหมือนๆกันคือ
ใหบริการผูโดยสาร แตบริการดวยความรูสึกที่แตกตางกัน จะกอใหเกิดวิบากในอนาคต
แตกตางกันดวยหรือไม?

กอนอื่นตองเห็นตามจริงวาเพียงดวยมุมมองที่ตางกันนั่นแหละครับ มนุษยเราถึงทํากรรม
ผิดแผกแตกตาง เหมือนอยางแอรโฮสเตสบางคนตั้งตนอาชีพดวยมุมมองวาเปนงานที่มีผลตอบแทน
สูง โดยที่พื้นจิตพื้นใจไมใชคนที่ชอบงานบริการ ก็อาจมองวาหนาที่ของตนเปนเรื่องฝนใจ เปนงาน
รับใชคนอื่น (ถาใครนึกไมออกวาฝนใจอยางไร ลองนึกถึงคุณหนูที่หนาตาสะสวย มีฐานะดีกวาคน
ทั่วไป แตตองเจอเฒาหัวงูหรือคนฐานะดอยกวาเรียกใชสอยไดตามตองการ)
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ขณะเดียวกันแอรโฮสเตสอีกหลายก็มีความสุขกับภารกิจหนาที่ของตน คือมองวาการ
ชวยเหลือผูอื่นใหไดรับความสะดวกสบายจัดเปนความนาภูมิใจอยางหนึ่ง เมื่อแฮปปที่ไดเปนผูดูแล
จัดการความเรียบรอยในเครื่องบิน ก็จะไมมองเปรียบเทียบเรื่องฐานะกับผูโดยสาร ไมตองฝนขมใจ
ตอนตองพยายามอธิบายใหผูโดยสารเจาปญหาไดเขาใจ และไมปลอยใหเกิดการโตคารม ตอปาก
ตอคํายืดยาวกับผูโดยสารที่เอาแตใจทั้งหลาย
อันที่จริงกอนเปนแอรไดนี่ตองอาศัยความสมัครใจ ประกอบรูปสมบัติกับคุณสมบัติ รวมทั้ง
ความเพียรพยายาม ตลอดจน (อาจจะ) อาศัยเสนสายในการบรรจุตําแหนง เพราะฉะนั้นจูๆจะวา
วิบากเกาสงใหมาเปนคนใชนั้นคงไมใชแนๆ
อยางไรก็ตาม หากอดีตเคยเปนเจานายที่ใชสอยขาทาสบริวารแบบไมเห็นหัว พอมา
ประกอบกับเงื่อนไขที่ชีวิตนี้เลือกอาชีพบริการ ก็อาจรับผลจากอดีตที่เคยใชสอยคนอื่นดวย
ใจคิดหมิ่นไมเห็นศักดิ์ศรีของคนอื่นได เชนมักไปเจอผูโดยสารประเภทโรคจิตออนๆ ชอบกลั่น
แกลง อยากจิกใชดวยความสะใจ รูทั้งรูวาคุณไมชอบน้ําเสียงสั่งแบบนายเหนือหัว ก็ยิ่งสนุกกับการ
ใชน้ําเสียงแบบนั้น เปนตน เลยกลายเปนวามีแอรโฮสเตสบางคนทะเลาะกับผูโดยสารบอยกวาเพื่อน
แอรดวยกัน แลวก็ทรมานใจ เหน็ดหนายกับการออกบินแตละไฟลตเปนอยางยิ่ง
สําหรับกรรมใหมของการเปนแอร ที่เดนทางกายกรรมคือการบริการชวยเหลือ ที่รองลงมา
คือวจีกรรมในการพูดดี แตมโนกรรมอันเปนหลักคือการควบคุมตนเองใหอยูในวินัย เปนผูหญิงมีดีที่
ตองซอนความทะนง ซอนความรูสึกอยากอาละวาดคืน
ใจจะเปนตัวกําหนดทิศทางใหผล บริการใหผูอื่นไดรับความสะดวกสบายดวยความคิดเต็ม
ใจจริงๆ ไมไดฝนสักแตทําตามหนาที่ ผลที่จะเหวี่ยงกลับมาในภายภาคหนาคือไดรับการบริการจาก
หมูคนมากมาย อาจเปนความสะดวกในการไปไหนมาไหนตลอดเวลา หรืออาจถึงขั้นสงใหไดเปน
เจาคนนายคน มีบริวารดีๆสมัครใจรับใชใหไดอยูเปนสุข ไมตองลําบากลําบนทําเอง ไมตองจี้ไชกัน
ทุกฝกาว
แตหากสักแตฝนบริการตามหนาที่โดยไมมีใจยินดี ก็เปนแคกรรมชวยเหลือเพียงเล็กนอย
ทําออกมาโดยไมมีเจตนาใหคนอื่นสะดวกสบาย ผลอาจมีคนชวยเหลือเอื้ออํานวยความสะดวกเพียง
เล็กนอยเชนกัน ยิ่งถาขยันทะเลาะกับผูโดยสาร เจอประเภททําใหเลือดขึ้นหนาแลวไมอยากทน อัน
นั้นก็จะกลายเปนการใชอาชีพแอรในการผูกเวรตอไปครับ นาเห็นใจเหมือนกัน แตขอใหมองวา
กรรมเกาเขายั่วใหตองผูกเวรอีก ทางที่ดีคือเลือกที่จะอโหสิเถอะ อโหสิรอยครั้งพันครั้ง เดี๋ยวเวรก็
หมดกําลังเอง

๓๑

ถาม – การเปนคนเจาอารมณ เขวี้ยงโทรศัพทมือถือของตัวเองทิ้งเปนการประชด
แฟน หรือเจตนาใหแฟนเห็นวาเราทําลายขาวของเสียหายแลวจะไดหยุดอาละวาด อยางนี้
การเสียทรัพยสินถือเปนการรับกรรมที่ระเบิดโทสะแลวใชไหมครับ?

โทรศัพทพังนั้น คือคุณทํากรรมในการพังโทรศัพทตัวเองสําเร็จเทานั้นครับ เหมือนคุณ
ตบยุง ยุงตายจริงคือผลสําเร็จของปาณาติบาต ไมใชยุงตายเปนวิบาก เชนเดียวกับที่โทรศัพทพัง
ไมใชวิบาก หลายคนยังเขาใจผิดจุดนี้กันอยูมาก วิบากกรรมคือผลอันเกิดจากเจตนาอันเปน
กุศลหรือเจตนาอันเปนอกุศล ตัวอยางเชนกรณีที่ขวางโทรศัพททิ้งโดยกะใหมันแตกกระจายนั้น
เปนกรรมอันเจือดวยโทสะ หากทําจนติดเปนนิสัย เกิดเรื่องทะเลาะกับแฟนแลวทําลายขาว
ของเปนประจํา ผลใกลคือจะเปนคนเจาโทสะ โมโหราย ผลปานกลางคือหนาตาคล้ํา
นัยนตาขุน ผิวหนังหมอง ผลไกลคือเกิดใหมจะอยูในตระกูลต่ํา ผิวหนังหยาบ รูปโดยทั่วไป
ไมงาม จิตใจเปนฟนเปนไฟงายตั้งแตเด็กๆ
สรุปแลวการไมมีโทรศัพทใชระยะหนึ่ง แถมตองเสียเงินซื้อเครื่องใหมนั้น ยังไมใชที่สุดของ
ผลที่คุณจะไดรับ การระงับโทสะไมอยูนั้นขาดทุนปนปหลายเดงเลยครับ เดงแรกเสียของทันที เดงที่
สองอาจติดนิสัยโมโหรายทําลายของ เดงที่สามเกิดใหมไมโสภาหนาตาไมรับแขก ฉะนั้นคราวหนา
คราวหลังถาบันดาลโทสะอยากเขวี้ยงสมบัติทิ้ง ก็หาอะไรที่สูญแลวไมเสียแพงหนอยดีกวา เปนตน
วาขัดใจแฟนปุบ ควักซองบุหรี่ออกมาขวางทิ้งขยะปบ จะไดชื่อวาเปนหนุมที่โกรธอยางสรางสรรค
นายกใหเปนแมแบบคนรุนใหมอีกตางหากครับ ไปทํามันทําไม โทรศัพทมือถือ เสียดายของ

ถาม – ที่คุณดังตฤณบอกวาคิดไมดีแลวไมยินดี จะยังไมเปนบาปใชไหมครับ? ไม
ทราบจะเอาเกณฑอะไรวาตัวเองยินดีหรือไมยินดี ตองคิดแคไหนถึงเรียกวาบาปแลว
ถาปลอยใหใจคิดไปเรื่อยๆเกิน ๕ วินาที ก็พอจะสะทอนไดครับวาคุณ ‘เต็มใจ’ หรือ ‘ยินดี’
ใหความคิดอกุศลรั่วรดจิตใจจนเปยกปอนแลว แตถาวินาทีแรกที่เกิดวูบความคิดรายๆแลวระลึกได
ทันวานั่นแย นั่นเปนสะเก็ดความคิดที่ไมควรเก็บไว นั่นเปนเชื้อรายที่ดูดายจะลุกลามเปนมะเร็งใน
จิต ก็ถือวาคุณไมยินดีไปกับมัน

๓๒

ถาหากคุณไมยินดี กับทั้งไมทรมานใจ ทําใจไมรูไมชี้เสียไดกับอกุศลธรรมในภายใน อยาง
นี้ยิ่งความคิดเลวๆเกิดขึ้นบอยเทาไหร ก็กลายเปนวาคุณไดทําบุญมากขึ้นเทานั้น เพราะสติ
ที่เกิดขึ้นทันๆกับความคิดเลวๆ ไมปลอยใหความคิดเลวๆยืดเยื้อนั่นแหละ คือมโนกรรม
อันประเสริฐ ผลของกรรมอันเปนฝายตรงขามกับบาปยอมมีผลสูงเสมอ
ยกตัวอยางเชนถาคุณรําคาญยุงกัด แทนที่จะตบมันใหตายเหมือนคนทั่วไป ก็เกิดสติคิดได
วาการฆาสัตวคือการละเมิดศีลขอแรก แลวคุณอยากจะรักศีลมากกวารักความแคนเล็กๆนอยๆ ก็
ตัดสินใจเพียงโบกมือไลยุงใหพนๆ หากยอมเปนฝายทนรําคาญตองโบกไลเรื่อยๆ ผลใกลคือ
จะเปนผูมั่นคงอยูในศีลมากขึ้นตามลําดับ มองเผินๆเหมือนไมคอยมีความหมาย แตหากมอง
โดยภาพรวม คุณจะคอยๆกอรางสรางภพที่ปลอดภัยใหตัวเองมากขึ้นทุกที โอกาสถูกยั่วยุใหกระทํา
ผิดชนิดเสี่ยงตออบายจะนอยลง
สําคัญคือ แตละครั้งที่อยากตบแลวไมตบ คือการสั่งสมกระแสเมตตาเพิ่มทีละนอย
เมื่อเต็มจิตแลวก็กลายเปนเมตตามหานิยมในตัวเองโดยไมตองทําพิธีเสกเปาใดๆ และหาก
ไมตบยุงดวยความรําคาญไดทั้งชีวิต ผลไกลคือเกิดใหมจะเปนผูมีขันติสูง มีความรักศีล ไมดูเบาใน
กรรมชั่วเล็กๆนอยๆ มีหนาตาออกไปในทางใจดี ไมมีนัยนตาดุ ไมมีเคาหนาชวนใหนักเลงอยากเดิน
เขามาหาเรื่อง เปนตน
ที่ยกตัวอยางเรื่องตบยุงก็เพราะเพียงคุณเต็มใจยินดีกับความแคนที่ถูกมันกัดเจ็บเล็กเจ็บ
นอยนั้น ก็มีแนวโนมวาคุณจะตบมัน และมองวาเปนบาปเพียงเล็กนอย ไมมีใครถือสา ไมมีใครหาวา
เลว แตถาในวินาทีแรกคุณรูตัววาคุณแคนแลวนะ อยากตบแลวนะ จากนั้นเกิดสติเทาทัน ไมยินดี
กับความคิดอันเปนไปในทางปาณาติบาต ผลที่เกิดขึ้นทางกายกรรมคือตัดสินใจไมลงมือตบ
ซึ่งเขาฝายกุศล
กรณีอื่นๆ เชนเกิดวูบความคิดอยากขโมย อยากผิดประเวณี อยากโกหก อยากกินเหลา
แลวเกิดสติตัดใจไดทัน อยางนั้นยิ่งวูบคิดไมดีเกิดมากเทาไหร ก็จะไดฝกเปนนักแปรธาตุมากขึ้น
เทานั้น
สรุปชัดๆอีกที เกณฑวัดวายินดีในความคิดที่เลว คือการทอดหุย ปลอยใหความคิดเลวๆ
ดําเนินเรื่อยเกินกวา ๕ วินาทีขึ้นไป สวนเกณฑวัดวาไมยินดีในความคิดที่เลว คือฝกที่จะมีสติรูทัน
ในวินาทีแรก และไมปลอยใหความคิดเลวๆดําเนินตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งไมปลอยใหลุกลามเปน
การพูดและการกระทําที่สนองตอบความคิดนั้นๆได

๓๓

ขอใหสังเกตวาเมื่อยังไมศึกษาเรื่องกรรมวิบาก ไมเปนผูศรัทธาศีล สวนใหญเกิดความคิด
แยๆก็ปลอยแชกันอยางนั้น ในหัวของคนสวนใหญจึงหมักหมมอยูดวยเรื่องแยๆ ผลใกลที่เห็นชัด
คือคนสวนใหญมีจิตที่มัวหมอง ไมเปนสุข หรือกระทั่งหดหูอยูตลอด แมวาจะมีฐานะหนาตา
ดีๆก็ตาม
ทดลองโดยสวดมนตไหวพระจนเกิดความรูสึกอบอุนและเปนสุข จําเอาไววานั่นคือตัวอยาง
กุศลจิต ถาคิดไมดีแลวปลอยแชเกิน ๕ วินาที คุณจะรูสึกถึงความเสื่อมลง มืดมัวลงอยาง
รวดเร็ว แตหากคิดไมดีแลวเกิดสติเทาทัน ไมปลอยใหยืดเยื้อ ก็จะพบวาความสุขความสวางอบอุน
อันเปนภายในไมเหือดหายไปไหน
ดีเหมือนกันครับ ทําความรูจักกับธรรมชาติของกุศลจิตและอกุศลจิตบอยๆ คุณจะยิ่งศรัทธา
วากรรมวิบากเปนของจริง และจริงอยางเปนเหตุเปนผลอยูตอหนาตอตา จริงอยางเปนเหตุเปนผล
อยูทุกขณะจิตแทๆ

ถาม – ดิฉันกําลังเรียนปริญญาโทดานเคมีอินทรียและทําวิจัยเรื่องการแยกสารจาก
พืชสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ในการรักษาโรค งานที่ทําคือนําสารซึ่งแยกไดไปทดสอบในหนู
ทดลองเพื่อดูผลการออกฤทธิ์ของสาร ตามกระบวนการนั้น เมื่อทดสอบเสร็จก็ตองฆาหนู
ทุกตัวทิ้ง อยากทราบวาดิฉันผิดศีลขอปาณาติบาตหรือคะถามีหนาที่เพียงแยกสารแลวสง
ตอใหหนวยอื่นเปนผูดําเนินการทดสอบ? และหากจะมีมลทินอยูบางควรแกไขอยางไร?

ฟงดูแลวคุณไมไดมีองคประกอบเหลานี้ในใจ
๑) เจตนาฆา เพียงขาดประธานขอนี้ไป ก็ไมถือวาทําปาณาติบาตแนแลว
๒) การลงมือฆา ขาดการประพฤติทางกาย ก็ย้ําใหเห็นวาไมใชปาณาติบาตชัดเจนขึ้น
๓) ความยินดีในการฆา ขาดความยินดี ก็ไมแมจะไดชื่อวาทํากรรมอันไมเจตนาใหเปน
เชนนั้น (มีชื่อเฉพาะเรียกวากตัตตากรรม)

๓๔

คุณเพียง ‘รูสึกอยูในใจ’ วาตนเองมีสวนเกี่ยวของกับงานที่ผลสุดทายลงเอยเปนปาณาติบาต
ซึ่งเพียงความรูสึกอยูในใจเชนนั้นก็อาจกอใหเกิดความกังวล ซึ่งออกฤทธิ์ใหใจมัวหมองเล็กๆนอยๆ
แบบถี่บอยได
หากจะใหเหลือมลทินนอยที่สุด ก็คือตั้งความคิดไววาเราทําหนาที่ผลิตสาร เราไมไดตั้งตน
เปนผูอยากรูผลลัพธวาจะทําใหหนูทรมานอยางไร รวมทั้งไมไดเปนคนบงการ หรือกําหนดวาหนูทุก
ตัวจะตองถูกฆา
เมื่อเห็นตามจริงวาเราไมไดมีกรรมแบบเพชฌฆาตอยู คุณคงสบายใจขึ้น แตเพื่อความ
สบายใจถึงที่สุด ก็ทําบุญอุทิศใหหนูทุกตัวไปเรื่อยๆจนกวาเราจะพนจากวงจรนี้ก็แลวกัน ไมตองคิด
วามันจะไดรับหรือไมไดรับผลบุญที่อุทิศไปหรอก ขอใหถือเปนการแผเมตตาอยางเปนรูปธรรม ทํา
บอยๆแลวโลงอก ทําแตละทีอธิษฐานไปดวยวาขออยาตองมีความเกี่ยวของกับวงจรปาณาติบาต
เลย การลงลึกมาถึงกรรมในระดับความคิดนี่แหละครับ ดีที่สุดเทาที่คุณจะเคลียรตัวเองจากมลทิน
แลว

ถาม – การที่เรามีผิวแพงาย ทั้งสารเคมี แสงแดด ไอรอน ฝุน ถือวาเราทํากําลังชดใช
กรรมหรือเปลาคะ?

มีเหตุปจจัยไดทั้งฝายรูปและฝายนามครับ ถาฝายรูปนั้น แพทยจะมีคําเรียกความไวของผิว
ชนิดนี้โดยเฉพาะ เชน ‘โรคภูมิแพผิวหนัง’ ปจจุบันถาเปนตั้งแตเด็ก ก็จะสรุปวาเปนโรคที่ถายทอด
มาจากพอแม การแพทยปจจุบันและอนาคตที่ยังไมอาจเชื่อมโยงเหตุผลระหวางรูปกับนามได ก็จะมี
ที่สุดแคตรงนี้ เอะอะอะไรบอกวามาจากพอแมไวกอน สุดทางที่จะสืบสาวตอใหไกลไดยิ่งกวานั้น
แลวเมื่อไมพบความผิดที่พอแม ก็จะพยายามยัดเยียดความผิดใหปู ยา ตา ยายเปนอันดับตอไป
สวนใหญโรคนี้ พอโตแลวผิวหนังจะปรับตัวดีขึ้น แตก็จะมีอีกสวนหนึ่งที่ไมหายขาดไปทั้ง
ชีวิต เทาที่แพทยจะแนะนําไดคือใหดูแลสภาพแวดลอมใหดี ใหสะอาด ไมวาจะเปนเครื่องนุงหม
อาหาร การออกกําลัง ตลอดจนหลีกเลี่ยงงานที่เกี่ยวของกับสารเคมี นอกจากนั้นเหลาแพทย
ทางเลือกก็อาจมีวิธีบํารุงผิว เทาที่ไดยินก็เชนใหกินอาหารเสริมอยางเห็ดหลินจือ (ผมก็ไมทราบวา
ไดผลหรือไมไดผลอยางไรนะครับ ไดยินมาอยางนี้ก็เลาๆสูกันฟงเทานั้นเอง)

๓๕

สําหรับสาเหตุฝายนาม ก็ตองมองวารางกายนี้ของพวกเราคือวิบากจากกรรมเกา กรรมใน
อดีตเปนอยางไร รางกายนี้ก็ถือกําเนิดขึ้นมาสอดคลองกับกรรมนั้นๆ
ความเปนคนผิวบาง ออนไหวงายกับสิ่งแวดลอม เปนไปไดวาอาจเกิดขึ้นจากกรรมตางๆ
ดังนี้
๑) เคยมีภูมิคุมกันตอสิ่งยั่วยุต่ํา ขอนี้ขอใหอานดีๆนะครับ ผมพูดถึงคนมีความคิดดีเปน
พื้นฐาน เชนตั้งใจแนวแนที่จะรักษาศีลใหได แตทําไปทํามา พอถูกคนที่อยูแวดลอมดูดกลืน
หรือถูกสถานการณกระทบเพียงเล็กนอย ไมไดมีการบีบคั้นมากมาย ก็ปลอยใจเลยตามเลย
งายๆ อีกนัยหนึ่งคือใจออนตอราคะและโทสะ โดยเฉพาะที่กรรมที่เจือดวยโทสะนั้น จะมีผลกับเรื่อง
ของผิวหนังเปนพิเศษ คือวิบากมักทําใหเปนคนมีผิวบาง ถูกกระทบนิดหนอยก็เกิดแผลเปน หรือแพ
สิ่งแวดลอมงาย หรือทั้งสองอยาง ราวกับรางกายปองกันความปลอดภัยใหตัวเองไมคอยได วิบาก
ทํานองนี้สะทอนวาจิตสรางภพอยางไร กายก็กอรูปขึ้นตามนั้น
๒) เคยแกลงเพื่อนหรือญาติเอาสนุกดวยของหางายและไมอันตรายมากนัก เชนเอาหมามุย
โรยที่นั่งชาวบานเปนประจํา หรือคึกคะนองขนาดโปรยไปในอากาศแบบตั้งใจใหเกิดผลกับเพื่อนๆ
หลายคน ทําแลวนึกปลื้ม นึกสะใจอยางแรง อันนี้ก็อาจมีผลเปนผิวแพงายและแสบคันรุนแรง สวน
จะเปนชวงเด็กหรือเปนทั้งชีวิตก็ขึ้นอยูกับปจจัยอันเปนตัวคูณตางๆในการแกลง เชนจํานวนคนที่
ไดรับผลจากการกลั่นแกลง น้ําหนักความสะใจ ความถี่บอย มีความสํานึกผิดบางหรือไม ถามีแต
ปจจัยลบอยางเดียว ก็มักเกิดภูมิแพนาน
วิบากทํานองนี้สะทอนวากรรมแมทําเลนเหมือนเห็นเปนเรื่องเล็กนอย ถาหากกอ
ความเดือดรอนกับคนจํานวนมาก รวมทั้งมีองคประกอบเชนความสะใจแรงๆมาผสม ก็
บันดาลผลใหเห็นทันตาในชาติปจจุบัน แตถาแกลงดวยความคึกคะนองชั่วแลนแบบเด็กๆ ก็อาจ
ยกยอดไปสงผลแบบรวบยอดในอัตภาพใหม (เพราะบุญเกาอาจรักษาไวใหวัยเด็กมีผิวดีอยู) สําหรับ
อุปกรณแกลงเชนหมามุยที่ไมกอความเดือดรอนยืดเยื้อยาวนาน ก็จะใหผลแคชวงเปนเด็กเชนกัน
เราจึงมักพบวาเด็กที่เปนโรคภูมิแพผิวหนังมักโตขึ้นแลวหายกันราวๆ ๘ ใน ๑๐
๓) เคยลอบวางยาพิษ สําหรับยาพิษก็มีสารพัดประเภท ในที่นี้หมายเอายาพิษที่เกี่ยวกับ
เรื่องของผิวหนังโดยตรง ถาเปนขึ้นมาจะรักษายากและอาจมีอาการกําเริบที่นากลัวกวาพวกแรก
เชนตองนอนในตูพิเศษตั้งแตยังเล็ก เดินออกไปไหนมาไหนตองมีอะไรคลุมทั้งตัวนี่ก็สะทอนวาเคย
ทํามาหนักเอาการ อยางพวกนักวิทยาศาสตรที่คิดประดิษฐและทดลองอาวุธชีวภาพกับสัตวหรือคน
จริง จะไดรับผลที่โหดราย ทรมานทรกรรมเกินจินตนาการ จะหนักเบาเพียงใดหรือพิสดารพันลึก
ขนาดไหนก็ขึ้นอยูกับน้ําหนักเจตนาและความวิจิตรของยาพิษที่คิดได

๓๖

สําหรับแนวทางในการแกไขใหหายขาดคงยาก ตองดูเปนกรณีไป เพราะถาเปนโรคเกี่ยวกับ
ผิวหนังมักหมายถึงวิบากที่หอหุมตัวอยูอยางหนักแนนมั่นคง ไมใชเอาชนะกันงายๆแบบปวดหัวตัว
รอน แตสิ่งหนึ่งที่พอชวยคือถาคุณตั้งใจถือศีลแลวสามารถรักษาใหไดเกินคนธรรมดา เชนแมแตใจก็
ไมปลอยใหคิดเลยเถิด ปกปองไวใหบริสุทธิ์และแข็งแรงอยางสม่ําเสมอ แมมีเรื่องบีบคั้นอยางหนักก็
ไมวอกแวก อันนั้นก็มสี วนใหผิวหนังแข็งแรงขึ้น ยิ่งถาตอยอดเปนการทําสมาธิ และสําเร็จสมาธิขั้น
สูง ก็ยิ่งชวยใหเห็นผลเร็ว (เรื่องผิวหนังแข็งแรงขึ้นเพราะสมาธินี้ วิทยาศาสตรมีหลักฐานและอธิบาย
ไดชัดเจน)
การออกกําลังกายและการกินผัก ผลไม ซึ่งลวนมีสวนเสริมความแข็งแรงของกลามเนื้อ ก็มี
สวนโดยตรงและอาจเห็นผลเร็วกวาประกอบเหตุทางนามธรรมดวยนะครับ ขอใหเขาใจวากายอัน
เปนวิบากเกานี้ เราดัดแปลงมันไมไดถึงรากเซลลก็จริง ทวาอาศัยโอกาสที่ธรรมชาติใหไว
บริหารมันใหแข็งแรงขึ้น ก็ลดความทุกขและความเปราะบางลงไดมากโข
หากกรรมเกาไมหนักหนา ก็อาจหายงายทั้งที่ยังไมพยายามรักษาสักเทาไหร แคดูแลความ
สะอาดรอบตัวนิดหนอย ขณะที่บางคนถากรรมเกาหนักนัก รักษาอยางไร ถือศีลทําสมาธิแคไหนก็ไม
ไดผล แตแคทุเลาลงเพราะฝมือเราที่หมั่นประกอบบุญใหม ก็นับวาดีพอ สมศักยภาพมนุษยแลวมิใช
หรือ?

ถาม – เปนคนไมเชื่อเรื่องดวง ไมเชื่อเรื่องมีอะไรกําหนดชะตาชีวิตเราแมแตกรรม
เกา ถาจะศรัทธาก็ศรัทธาที่ชีวิตนี้เราสามารถเลือกกําหนดเองได อยางนี้ถือวาเปนความดื้อ
หรือผิดแนวทางพุทธไหม?

ความไมเชื่อไมใชความดื้อ แตละคนมีเหตุผลที่จะไมเชื่อ ตราบใดที่คุณมีเหตุผลที่ชัดเจน
ตราบนั้นคุณไมไดเสียศักยภาพของความเปนมนุษยไป แมนักวิทยาศาสตรที่ฉลาดมากๆเขาก็มี
เหตุผลทางวิทยาศาสตรมาสนับสนุนความเชื่อวาไมมีการเวียนวายตายเกิด ไมมีกรรมวิบาก มีแต
ระเบียบอะไรอยางหนึ่งที่ไมบังเอิญอยูเบื้องหลังกําเนิดของสรรพสิ่ง อยางเชนรหัสของดีเอ็นเอที่เริ่ม
เปดเผยใหเห็นธาตุแทของธรรมชาติมากขึ้น วามีความสลับซับซอนและเปนระเบียบ จัดเปน
หมวดหมูชัดเจน จนเกินกวาจะกลาวหาวามันเปนแคฝมือของความบังเอิญ

๓๗

เสียดาย พอเขาไปถึงจุดของความรับรูที่วา ‘ไมบังเอิญจริงๆ’ ก็อธิบายตอไมถูกวาเบื้องหลัง
ความไมบังเอิญนั้นคืออะไร ใครเปนคนกําหนดใหเกิดความซับซอนลึกซึ้งปานนั้น อันนี้ก็สุดแทแต
ใครจะมีความเชื่อหรือจินตนาการตอยอดไปทางไหน นักเขียนนิยายวิทยาศาสตรอาจบอกวาเราอยู
ในโลกคอมพิวเตอรที่สรางภาพและความรูสึกลวงใจโดยสิ่งมีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง ศาสนาเทวนิยม
อาจบอกวาทั้งหมดที่เราเห็นมีพระผูเปนใหญสรางสรรค สวนศาสนาพุทธก็จะเชื่อตามพระพุทธเจา
ตรัสวา ‘สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม’
หมดเรื่องความดื้อแลว คราวนี้มาพูดเรื่องความจริง สิ่งที่เปน ‘ความจริง’ ไมไดมีแคชะตา
ชีวิตนะครับ คุณลองเขาไปนั่งในรานอาหารกวางๆสักรานหนึ่งที่มีหญิงชาย เด็กผูใหญ คนหนาตาดี
ธรรมดา และขี้เหรที่คละกันอยูหลากหลาย ถาไมคิดอะไรมาก แตละคนรวมทั้งตัวคุณเองก็วุนวาย
กับธุระเรื่องการกิน กินเสร็จก็ลุกจากที่นั่ง สะบัดกนออกจากรานไปตามทางของแตละคน
แตหากมองอยางพินิจสักเล็กนอย คุณจะเห็น ‘ความจริงขั้นพื้นฐาน’ มากมายปรากฏอยูตอ
หนาตอตา คุณจะเห็นตามจริงวาทุกคนกําลังมีชีวิต คุณสามารถรูลวงหนาไดจากความรูความเขาใจ
วาทุกคนในที่นั้นจะตองตาย ภายในไมกี่สิบปขางหนาจะไมเหลือเจาของใบหนา เจาของตัวตนชาย
หญิงเด็กผูใหญในรานหลงค้ําฟาอยูอีกเลย
นอกจากความจริงเรื่องมีชีวิตและจบชีวิต กวาดตาดูดีๆ สองไปทีละคน คุณจะเห็นความ
แตกตาง ทั้งสัดสวนรูปรางหนาตา ทั้งความสดชื่นในความมีชีวิต ทั้งสงาราศีและเสื้อผาที่บงบอก
ฐานะไดคราวๆออกเปนยากดีมีจน ที่การเห็นความหลากหลายอยางแทจริง คุณจะสัมผัสรูสึกถึง
เบื้องหลังความแตกตาง สังหรณแบบมนุษยธรรมดาๆจะบอกวานั่นไมใชเรื่องบังเอิญอยางแนนอน
ความแตกตางที่ปรากฏอยูทนโทหาใชวิธีทํามาหากิน หาใชความผิดความถูกของพอแม
แมสังหรณแรกสุดจะบอกคุณอยูรางๆวามีเหตุ ไมใชไมมีเหตุ แตหากคุณถูกปลูกฝงหรือโนม
นาวใหคิดวามีผูกําหนดความแตกตางดวยความลําเอียง หรือคุณคิดซ้ําๆย้ําๆเอาวาความแตกตาง
เหลานั้นเกิดขึ้นดวยความบังเอิญ สังหรณแรกของคุณก็จะคอยๆถูกกลบ แลวลบเลือนไปจากใจ
กลายเปนแคความชาชิน เห็นอยูกับตา ไดยินอยูกับหู แตกลับไมยินยล ไมสนใจใครหาคําตอบ หรือ
แมเชื่อแบบครึ่งๆกลางๆก็จะโทษสงๆวาเพราะบุญเกาทําใหสวยหลอบาง เพราะบาปเกาทําใหขี้เหร
บาง แตใหเจาะจงลงไปวาบุญคืออยางไร บาปคือทาไหน เกือบรอยทั้งรอยของชาวพุทธจะตอบไม
ถูก ทั้งที่พระพุทธเจาทานเปดเผยไวหมดแลว และยังหาอานไดจากพระไตรปฎกอยูจนถึงทุกวันนี้
ดวยนัยนตา คุณสามารถเห็นความจริงทางตาได แตดวยใจที่เอาจริงเทานั้น คุณถึง
จะสามารถเห็นความจริงที่นัยนตามองไมเห็น

๓๘

หากคุณเปนพุทธแลวมีศรัทธาที่จะรักษาศีลเพื่อความไมเบียดเบียนผูอื่น ไมกระทําตนเอง
ใหเดือดรอน คุณพิจารณาโดยแยบคายแลวเชื่อวาศีลเปนของดี นั่นก็เรียกวาคุณเปนชาวพุทธที่ดี
แลว
และหากคุณตอยอดความดีขึ้นไปอีก ดวยการทําความเขาใจวาทุกขทางใจมีจริง สาเหตุของ
ความทุกขทางใจมีอยู และคุณสามารถดับทุกขทางใจได โดยมีวิธีดับทุกขทางใจอยางชัดเจนเปนขั้น
เปนตอน นั่นคุณก็ไดชื่อวาเปนพุทธศาสนิกชนชั้นยอด รักที่จะเชื่อ รักที่จะพิสูจน รักที่จะเอา
ประโยชนสูงสุดจากพุทธศาสนาในปจจุบันทันตา สรุปคือจัดวาคุณไดชื่อวาเปนพุทธศาสนิกชน
ตัวอยางเลยทีเดียวละครับ เรื่องภพชาติ เรื่องการเวียนวายตายเกิด เรื่องกรรมวิบากตางๆนั้นยกไว
กอนได เอาไวคอยๆศึกษา ทําความเขาใจ ตลอดจนมีความรูแจงเห็นจริงชนิดประจักษดวยตนเอง
ในภายหลังก็ได
ดวยวิถีทางอยางเปนขั้นเปนตอนของพุทธ คุณจะหยุดหลงหยุดวนหาคําตอบอยางสิ้นหวัง
เสียได และคุณจะไมไดชื่อวาดื้อหรืองมงายดวย เนื่องจากทุกขั้นทุกตอนการปฏิบัติตามลําดับของ
พุทธนั้น มีเหตุผลรองรับอยูเสมอ นับแตความจริงที่คลอยตามไดดวยตาเปลาและใจคิดธรรมดาๆ
ไปจนกระทั่งถึงความจริงที่มีแตใจอันเที่ยงตรงเทานั้น จึงประจักษไดอยางถองแท เหมือนมือที่เอื้อม
ออกไปสัมผัสความวางเปลาของอากาศ ก็ยอมเชื่ออยางไมกลับคืนอีก วาความวางเปลาของอากาศ
มีจริงแทแนนอน
สรุปคือคุณไมไดเปนขบถตอพระพุทธศาสนาเพียงเพราะไมเชื่อนรกสวรรค และคุณมีสิทธิ์
จะเปนพุทธศาสนิกชนที่ดีไดถาใสใจจะทําตัวเองและโลกรอบตัวใหดีขึ้นครับ

ถาม – ถาไมมีตัวเรา แลวจะทําดีเตรียมเสบียงไวใหใคร ปฏิบัติธรรมไปเพื่อใครกัน
ครับ? หลักของศาสนาพุทธมิดูขัดแยงกันในตัวเองหรือ?

ทํานองเดียวกับคุณเพิ่งกินขาวมื้อเย็นอิ่ม แลวเดินเขาซูเปอรมาเก็ตเพื่อซื้อของเตรียมไว
สําหรับวันพรุงนี้ ทําไมคุณตองหวงมื้อเชาที่ยังมาไมถึง? ทําไมไมคิดวาลุกขึ้นมาคอยหาใหม?
คําตอบคือเพราะมันจะไมทันกาลนะซี เชาขึ้นมาคุณตองทํากิจธุระประจําวันมากมาย หากไมหา
เตรียมไวกอน เวลาก็อาจไมพอ หรือแมพอก็จะไมสะดวก ไมรูวาจะหิวโหยแคไหน

๓๙

คิดดีๆ แควันนี้กับพรุงนี้ก็เปนคนละคนกันแลวเหมือนกัน คุณลืมอะไรๆมาเยอะ กอง
เหตุการณสารพันไวเบื้องหลัง รูปรางหนาตาก็แคมีสวนละมาย หาไดมีอวัยวะสักชิ้นที่คงเดิม แต
ความรูสึกวายังเปนตัวเดียวกันนั้นเองยังคงดํารงอยูและสืบเนื่องกันไปเรื่อย นั่นก็ทํานอง
เดียวกันกับที่คุณสงสัยวาชาติกอนมีหรือไมมีกันแน ถามีก็ลืมไปแลว เปนคนละตัวกันแลว
ถาเคยนึกนอยใจวาสนา นึกนอยใจชะตา นึกนอยใจฟาดินมาบาง ตามหลักพุทธศาสนาคุณ
ตองนอยใจกรรมเกาของตัวเองในอดีต แลวก็นั่นแหละครับที่ตัวตนขางหนาจะตองมานั่ง
นอยใจตัวคุณในชาตินี้
เปนคนละคนกัน แตก็นอยใจกันได
ตราบใดยังมีอุปาทาน ตราบนั้นคุณตองทําเพื่อตัวตนของคุณเองนั่นแหละครับ ถาชาติหนามี
จริง มันก็แคเชาวันใหมแคเอื้อมอีกครั้งหนึ่ง และหากเขาใจหลักดําเนินชีวติ ของพุทธศาสนาแลว คุณ
จะรูวาการเตรียมเสบียงไวใหชาติหนานั้น แทจริงคุณไดกินตั้งแตชาตินี้เดี๋ยวนี้เลยละ เพราะธรรมะ
ทําใหมีความสุขทางใจ และความสุขทางใจก็ไมตองรอเสวยดวยใจดวงใหมแตอยางใดครับ

ถาม – กรรมอะไรทําใหมีลูกยากคะ? แตงงานมาหลายปพรอมที่จะมีลูกเพื่อทําให
ครอบครัวสมบูรณขึ้น ที่ผานมาถือวาชีวิตมีความสุขเปนสวนใหญ เรียนเกง ไดงานดี ได
คูชีวิตที่ดี แตกลับชะงักเพราะไมมีลูกอยางที่หวัง

ในอดีตอาจเปนเจาของหมาแมว ไมอยากใหมันมีลูกเพิ่ม ก็ทําหมันพวกมัน หากทําบอย ทํา
ทุกตัว พูดงายๆสนุกกับการตอนสัตว ก็สงผลใหชาติถัดๆมามีลูกยากไดครับ โดยเฉพาะถาเคยเปน
สัตวแพทยซึ่งตองทําหมันสัตวบอยมาก ผลก็จะยิ่งทวีขึ้นเปนเงาตามตัว
ถาทําหมันใหตัวเอง หรือแนะนําใหญาติทําหมันเพื่อปองกันการกําเนิดบุตรมากจนเกินแบก
รับภาระ อยางนี้ไมเปนไร แตประเภทบังคับขูเข็ญไมใหใครมีลูก บัญชาใหเขาทําหมันเพราะเหตุผล
สวนตัว เขาไมสมัครใจ อยางนี้ก็มีวิบากใหชาติของความเปนมนุษยครั้งถัดไปมีลูกยากไดเชนกัน
สําหรับการทําหมันสัตวเลี้ยงเพียงตัวเดียว ดวยเหตุผลวามันออกลูกมามากแลว ไมควรมี
ภาระอีกแลวทั้งมันและทั้งตัวเราเอง อยางนี้จะไมถึงกับทําใหมีลูกยากนักในชาติถัดมา เพียงแตอาจ
ชาบาง

๔๐

อีกประการหนึ่ง การทําหมันสัตวนั้นมีหลายแบบ แบบที่กอความเจ็บปวดรุนแรงก็มี แบบไม
ทรมานก็มี เหลานี้ก็จะเปนตัวแปรใหเกิดผลขางเคียงเชนกัน หากทําใหสัตวเจ็บปวดจากการทําหมัน
ชาติถัดมาก็อาจเกิดปญหาเกี่ยวกับอวัยวะเพศได สวนจะปญหาอยางไรก็ขึ้นอยูกับวิธีที่เรากระทํา
กับสัตวเอาไว โดยมากการทรมานสัตวจะมีผลใหตองไปเปนสัตวถูกทรมานคืน
สวนวิธีที่จะมีลูก ขอแนะนําใหพึ่งวิทยาการจะมีหวังกวาทางอื่นครับ จากที่คุณเลามาก็นาจะ
มีฐานะดี ไมมีปญหาถาจะทํากิฟต หากวิบากไมหนักหนาจริงก็ควรมีสิทธิ์ แตผมคิดวากอนมาถาม
ทางนี้คงเคยลองมาบาง เทาที่ทราบบางคนทํากิฟตหลายครั้งก็ยังไมติด นี่ก็เปนหลักฐานแสดงให
เห็นไดอยางหนึ่ง วาการทําเหตุฝายรูปธรรมอยางเดียวไมเปนประกันวาจะใหกําเนิดทารกได หาก
ขาดเหตุฝายนาม พยายามใหตายก็ไมมีสิทธิ์ ดังที่พระพุทธเจาตรัสวาหากวิญญาณไมหยั่งลงใน
ครรภมารดาเสียแลว นามรูป (ภาวะที่พรอมเติบโตขึ้นเปนกายเปนใจมนุษย) ก็เกิดขึ้นไมได
หากปรารถนาจะใชทางลัดกันจริงๆ ไมมีวิธีอื่นเปนทางเลือกแลว ก็แนะนําใหทั้งสามีและ
ภรรยารักษาศีล ๕ ใหบริสุทธิ์อยางนอยหนึ่งป แลวเอาสัจจะความจริงที่ไดบําเพ็ญศีลบารมีมาครบ
หนึ่งปนี้ จงเปนปจจัยเปดทางใหผูมีบุญ ผูไมมีอุปสรรคในการเกิด จงไดมาบําเพ็ญบุญตอรวมกัน
ตองอธิษฐานหลังจากถือศีลมาไดครบปนะครับ อธิษฐานแบบเปลงวาจาพรอมกัน อาจคิด
บทพูดเอาเอง แตใหอยูในขอบเขตประมาณนี้แหละ สวดมนตไหวพระเสียกอน และอธิษฐานหลัง
สวดมนตใหครบเดือน คิดวานาจะมีเคาบาง
แตขอบอกไวลวงหนาคือลูกอาจเกิดมาเอาแตใจสักนิดหนึ่งในชวงตนชีวิต และมีความ
เปนไปไดวาวิธีไดลูกอยางไมเปนธรรมชาติแบบนี้ (คือปกติคุณจะไมไดมีลูก ไมไดมีเขา) อาจดึงเอา
ผูมีบุญที่ไมไดมีกรรมสัมพันธกับคุณอยางแนนแฟนมาเกิด แตที่แนนอนคือถาเลี้ยงใหดี ปอน
ศีลธรรมจรรยาใหแตเล็ก เขาจะโตขึ้นเปนผูมีคุณแกสังคมไดครับ

ถาม – การคุมกําเนิดเปนบาปในทางใดทางหนึ่งหรือไมคะ?

บาปที่เกี่ยวกับชีวิตนั้นเขาขายปาณาติบาต สําหรับปาณาติบาตนั้นประกอบดวยองคคือ
๑) มีความคิดที่จะฆา (ตั้งเจตนาวาจะสังหารแนๆ แตตราบเทาที่ยังไมลงมือสังหาร
ปาณาติบาตก็ไมสําเร็จครบองค)

๔๑

๒) สัตวนั้นมีชีวิต (หมายความวาถึงแมเห็นเงาวูบวาบแลวนึกวาเปนสัตวก็ไมนับ ถึงแมจะมี
เจตนาฆา ปาณาติบาตก็ไมสําเร็จครบองค)
๓) มีความพยายามลงมือฆา (หมายความวาถึงแมมีเจตนาอยูในใจวาจะเอาจริง แตยังไมมี
การลงมือจริง อาจเปลี่ยนใจไดเสียกอน ปาณาติบาตก็ไมสําเร็จครบองค)
๔) สัตวนั้นตายลง (หมายความวาองคขอกอนๆครบแลว แตสัตวไมตาย ปาณาติบาตก็ไม
สําเร็จครบองคอยูดี)
ขอใหพิจารณาวาแมชีวิตก็ยังไมเกิด เจตนาฆาก็ยังไมมี แถมสัตวไหนๆก็ยังไมไดตายลงไป
เพราะฉะนั้นบาปขอปาณาติบาตก็ยังไมเกิดขึ้นหรอกครับ ทุกคนมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะทําหมัน
โดยเฉพาะสําหรับคนที่มีลูกแลว แตถาทําหมันโดยที่ยังไมเคยมีลูกแมแตคนเดียว ก็อาจสงผลถึงชาติ
ถัดไปบาง คือจะมีลูกยากนิดหนึ่ง แตไมถึงกับมีไมไดเลยถาพยายามจริงๆ (คือแมไมตองอาศัยยา
ไมตองอาศัยวิทยาการ ก็มีไดถาทําการบานไปเรื่อยๆ)

ถาม – ทําอยางไรถึงไดชื่อวาเตรียมตัวตายอยางถูกวิธีทางพุทธคะ?

คนไทยนั้น แคใหพูดเรื่องตายๆก็ถือวาเปนอัปมงคล เด็กโดนพอแมตีเผียะไปหลายคนแลว
ครับเวลาสมมุติอะไรเกี่ยวกับความตาย สมควรจะชวยกันถอนความเขาใจผิด เมืองพุทธตองปฏิบัติ
ตามพระพุทธเจาสอน ตองพูดถึงความตายไดเปนปกติ และเตรียมตัวตายกันไดอยางเปนล่ําเปนสัน
เห็นกันทั่วทุกหัวระแหง ไมใชเกิดเหตุจวนตัว หรือเห็นสถานการณของโลกเลวรายแลวถึงคอยคิด
เขาวัดเขาวากัน การเขาวัดเรงทําบุญเพราะความกลัวบีบคั้น หาใชการเตรียมตัวตายเยี่ยง
พุทธที่สมบูรณแบบแตอยางใด
พุทธเราตองการความไมประมาทและความไมกลัว สองตัวนี้ตองทองไวใหขึ้นใจนะครับ ไม
ประมาทและไมกลัว ไมประมาทคือเลิกหลงนึกวาเราจะไดมีชีวิตไปเรื่อยๆ ปุถุชนยอมไมอาจ
พยากรณวันตายของตนเอง จึงควรเตรียมตัวพรอมไวเสมอ สวนความไมกลัวนั้นเกิดจากการเขาใจ
แบบขึ้นใจ วาเรานี้มีอันตองแตกดับเปนธรรมดา ไมวันใดก็วันหนึ่ง ไมชาก็เร็ว

๔๒

ใครระลึกถึงความตายแลวหมดความประมาทกับความกลัวไดดังนี้ ทางพุทธเรียกวาผูนั้น
เจริญ ‘มรณสติ’ วิธีใดๆก็ตามพาเราไปถึงความมีมรณสติได วิธีเหลานั้นลวนถูกตอง ไมผิด
เลย
คนบางอาชีพแทบจะมีมรณสติเองโดยไมตองฝก อยางเชนพวกสัปเหรอที่ตองงวนอยูกับศพ
หรือหมอที่ตองงวนอยูกับการยื้อเปนยื้อตายในหองฉุกเฉิน อาชีพที่เอื้อใหเห็นความดับชีวิตทุกวัน
ยอมกอใหเกิดความรูสึกวาการตายเปนของธรรมดาไดเอง
อยางไรก็ตาม แมสัปเหรอและแพทยพยาบาลจะรูสึกวาความตายเปนของธรรมดา ทวาเมื่อ
ชินๆไปพวกเขาก็อาจจะไมสําเหนียกวาวันหนึ่งจะถึงตาตนบาง แสดงใหเห็นวามรณสติที่เกิดเอง
โดยอาชีพ ยังไมเพียงพอจะนอมเขามาสูตนจนเปนมรณสติแบบพุทธที่แทจริง อยางไรก็ตอง
อาศัยการฝกฝนอยูดี
อีกประการหนึ่งที่ตองย้ํา คือขอใหทําความเขาใจวาขาวที่กระตุนใหระลึกถึงความตาย หรือ
แมการฝกระลึกถึงความตาย อาจกอใหเกิดคุณหรือโทษก็ได วัดกันที่ผลสุดทาย หากไดเปนความไม
ประมาทและความไมกลัว อยางนั้นเปนคุณ แตหากผลคือความกลัวตาย เอาแตรูสึกแย สิ้นหวัง
งกๆเงิ่นๆกระวนกระวายไมเปนสุข อยางนั้นก็เปนโทษ
ผูฝกมรณสติประจํา ตองไดความรูสึกวาชีวิตเปนของเหลือนอย ตองไดความรูสึกวาจะตาย
เมื่อไหรก็ไมรู และเพื่อใหถึงเปาหมายดังนี้ ก็ตองมีเครื่องกระตุนและมีมาตรวัดที่ชัดเจนพอสมควร
เครื่องกระตุนที่ดีคือคําถามที่มีตอตนเองเสมอๆ วาเราพรอมจะตายแบบปจจุบันทันดวน
หรือยัง เสบียงสําคัญสูงสุดสําหรับการตายแบบปจจุบันทันดวนไดแกสติ ความสามารถ
ระลึกถึงกุศลกรรมที่ทําเปนประจํา รวมทั้งคุณภาพของจิตที่พอจะฉายสวางไมหมนมืดปด
ทางสุคติ
หากสํารวจตนเองแลวพบวาเปนคนมีสติ คิดอานเปนกุศลไดเสมอๆ อยางนั้นก็พอจะหมด
หวง กําจัดปญหาสําคัญที่สุดไปไดเปลาะหนึ่ง
อยางไรก็ตาม วากันตามเนื้อผา ทุกคนเกิดมาพรอมกับความพรอมจะคิดไมดี คิดไปในทาง
อกุศล เหมือนที่พระพุทธเจาตรัสวาธรรมชาติของจิตนั้นไหลลงต่ํา จะขึ้นสูงตองออกแรงทวนกระแส
กัน เพราะฉะนั้นใหถามตัวเองวาเราคิดดีไดเปนปกติหรือยัง ถายังก็ยอมรับตรงๆวายัง อยาหลอก
ตัวเองวาดีแลว เพราะผลเสียหายไมใชใครอื่นนอกจากตัวเราเองที่ยังหลงวน ไมรูตัววาขาดเสบียง
เพื่อความพรอมตาย

๔๓

ถายังคิดดีไมไดเปนปกติ ใหรีบบอกตัวเองวาของอยางนี้ชาไมไดนะ ของมันตองใชเวลานะ
ตองทุมแรงฝกฝนตัวเองนะ ไมใชจูๆเราจะคิดดีเสมอๆไดโดยปราศจากความพยายามดัดนิสัยตนเอง
คิดดีในทางพุทธคือไมตระหนี่ มีความเสียสละ มีใจเปนทาน สามารถแบงปนสวนเกินให
ผูอื่นไดเสมอ
นอกจากไมหวงความตระหนี่ เรายังไมควรหวงความพยาบาท ใครหวงความพยาบาทก็
เหมือนหวงกรงขังตัวเองไวกับความเรารอน คอยๆฝกที่จะอภัยเรื่องงายๆกอน แลวไตระดับขึ้นไป
อภัยในเรื่องยากๆ อยาใหเหลือรอยพยาบาทใดๆตกคางในใจกอนตาย มิฉะนั้นแมเราจะเปนฝายถูก
เปนฝายโดนเบียดเบียนรังแก ความพยาบาทที่ยังคาใจยอมไมพาเราไปดี มีแตที่มืดที่เหมาะสมกับ
ใจพยาบาทอาฆาตแคนอยูนั่นเอง
การฝกละความพยาบาทจะฉายชัดวาไมใชของทํากันเลนๆงายๆ ตองอาศัยเวลา ตองอาศัย
ความเพียรพยายาม ตองสังเกตอยูเรื่อยๆดวยวาใจเราคืบหนาไปแคไหนแลว
นอกจากนั้น คิดดีในทางที่พระพุทธเจาตรัสวาเปนมหาทาน ไดแกการตั้งใจรักษาศีลให
สะอาดบริสุทธิ์ ไมฆาแมถูกยั่วใหฆา ไมขโมยแมถูกยั่วใหขโมย ไมเปนชูแมถูกยั่วใหเปนชู ไมโกหก
แมถูกยั่วโกหก และไมเสพของมึนเมาแมถูกยั่วใหเสพของมึนเมา หากสํารวจตัวเองวายังสละกิเลส
ตัณหาคิดอยากละเมิดศีลธรรมไมได ก็ใหเห็นตามจริงวาของแบบนี้ตองใชเวลาพยายามฝก และตอง
สังเกตดวยวาใจเราคืบหนาไปแคไหนแลวตามวันเดือนปที่ฝกตนมา
เมื่อตระหนักวาอะไรๆก็ตองใชเวลา การนับเดือนนับปสํารวจความคืบหนาของตนเอง
นั่นแหละ คือการนับถอยหลังเตรียมพรอมสําหรับวันตายไปในตัว ใจคุณจะจดจอและรูสึกถึง
มรณกาลอยูเรื่อยๆโดยอัตโนมัติ ทําใหเราเลิกประมาทเสียไดวาอีกนานกวาจะตาย เพราะแมวันตาย
รออยูอีกนานจริง คุณก็จะเห็นวาการไมเตรียมบุญไวใหพรอมนั้น จะทําใหเราตายไปพรอมกับบาปที่
ยังสะสางไมเสร็จเสมอ
ความอบอุนใจจะเปนมาตรวัดที่ดี วาเราเตรียมตัวพรอมพอแคไหนแลว ทํานองเดียวกับคน
ที่ทราบวาแผนดินตองไหวแน น้ําตองทวมแน พายุตองกระหน่ําแน ไฟตองไหมแน ก็ใชเวลาที่พอมี
เหลือเพื่อเตรียมเสบียง เตรียมเครื่องไมเครื่องมือขจัดอุปสรรคในการเดินทางไกลไปในปารกให
พรอม ถาพยายามแลวยังไมเห็นขอบกพรอง ยังไมเกิดความอุนใจ ยังไมรูสึกวาเพียงพอ ก็ยิ่งเสริม
สงใหเห็นวาเราตองแขงกับเวลามากขึ้นเรื่อยๆ จนกวาจะถึงจุดของความรูสึกวาพรอม เชื่อสนิทวา
ตองตายแตไมกลัวตายอีกเลยนั่นแหละ นับวาพรอมที่สุด
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กลาวโดยรวบรัด การเตรียมตัวอยางถูกตองนั้น ไมใชแคนึกๆเอาวาเดี๋ยวเราจะระวังตัว
เดี๋ยวเราจะตาย แตเปนการเตรียมนิสัย เตรียมความเคยชินวาจะตายพรอมกับกุศลจิต ตราบใดยัง
คิดมากวกไปวนมา ยังขี้กังวล ยังหวงสิ่งที่ไมควรหวง ยังไมอาจตัดทิ้งพันธะผูกใจ ก็ขอใหพิจารณา
วาเหลานั้นคือนิสัยที่เปนเหตุใหตายไมดีไดหมด เราตองใหจิตคิดดี คิดเปนกุศลใหไดเปนปกติตาม
แนวทางของทานและศีล ยิ่งเสียสละมาก ยิ่งมีศีลบริสุทธิ์มาก ใจก็จะยิ่งมีคุณภาพ และลดทอน
ความคิดมากขี้กังวลนานาไปไดเรื่อยๆเอง
หากยังสับสนอยู ไมแนใจวาจะเริ่มอยางไรแน ก็ใหเอาอยางนี้ครับ เพื่อออกจากจุดเริ่มตนได
เร็วที่สุด ขอใหถามตัวเองวาทุกวันนี้คุณยังมีขอเสียทางความคิด ทางคําพูด หรือทางการกระทํา
แบบไหนบาง เอาชนิดนึกปุบคิดถึงบาปนั้นๆขึ้นมากอนเพื่อน ก็ใหสมมุติวาบาปนั้นแหละจะถึงตัว
กอน ไดตัวเราไปกอนในขณะจิตทายๆ ฉะนั้นก็หาทางเริ่มกําจัดบาปนั้นกอน เปลี่ยนวิธีคิด วิธี
พูด หรือวิธีทําใหเปนตรงขามเสียเปนอันดับแรก จะตองเสียเวลา เสียกําลังสักเทาใดก็ตาม
นี่ก็ไดชื่อวาเริ่มเตรียมตัวตายแบบตีตั๋วจองที่นั่งเฟสตคลาสไวแลว
ผลที่คุณจะเห็นชัดเมื่อเปลี่ยนนิสัยไดสําเร็จ คือความโลงอก คิดถึงวันตายแลวเกิดความ
อบอุนใจอยางประหลาด นั่นก็เพราะเหตุที่จะทําใหตายไมดีหายไปกอนใหญนั่นเอง
เมื่อไดความอบอุนใจอยางใหญในเบื้องตนแลว จะเห็นวาไมยากเลยที่จะขจัดความชั่วรายใน
ลําดับตอๆมา ซึ่งเมื่อกําจัดไดอีกก็จะยิ่งอุนใจขึ้นอีก กระทั่งถึงจุดหนึ่งสํารวจตัวเองแลวมีแตความดี
งาม ก็เปนอันโปรงโลงถึงขีดสุด พรอมตายแมขณะหลับกันเลยทีเดียวแลวครับ

ถาม – เชื่อมานานแลววาภพภูมิมีจริง ชาติหนามีจริง มีดีใหไปจริง ไมรูเทานั้นวาจะ
ไดไปดีหรือเปลา แบบวาทําใจเปนกุศลไมคอยไดสม่ําเสมอนัก มารเยอะ (อานเรื่องมารที่
คุณดังตฤณตอบก็พอจะเขาใจละวากิเลสของตัวเองเปนมารชนิดหนึ่ง แตพอตั้งใจจะทํา
ความดี ก็มักมีมารภายนอกมาแกลงใหตบะแตกอยูเรื่อย) ประเด็นคืออยากขอคําแนะนําวิธี
ประกันภัยใหตัวเองตายแลวไปดีๆหนอย เอาแบบปดอบายภูมิไดเด็ดขาดเลยยิ่งดี ขอพูด
แบบไมกระมิดกระเมี้ยนแลวกัน คือยังเปนคนไมคอ ยดีนัก แตอยากไปสวรรค อยากได
นางฟาเปนเมียครับ รบกวนชี้ทางสวางดวย

๔๕

ตามธรรมชาติแลว (ไมใชตามพระทัยของพระพุทธเจา และไมใชตามใจผมหรือใครนะครับ)
ผูจะปดกั้นอบายภูมิไดอยางเด็ดขาด จะตองเปนโสดาบันบุคคลเสียกอน พนจากนี้ยังมีความไม
แนนอน ขึ้นอยูกับวาทํากรรมหนักชนิดหามสวรรคนิพพานไวหรือไม หรือกอนตายประกอบ
อกุศลกรรมจนจิตมืดหรือไม
ยิ่งถาหากใชชีวิตผิดองศาสวรรค ทําบาปทํากรรมเปนนิตย โอกาสพุงหลาวลงมหาสมุทร
ทุกขอันไดแกนรกภูมิ เดรัจฉานภูมิ และเปรตภูมิ ก็ยิ่งมากหนอย ทั้งนี้ก็เพราะ ‘ตัวหนัก’ กวาคนอื่น
เขา นี่พูดกันตามเนื้อผาแบบตรงไปตรงมาไมออมคอม ไมใชแกลงใหเสียกําลังใจกันนะครับ อยา
ประมาทเปนดีที่สุด
เมื่อความจริงคือตั้งแตพระโสดาบันขึ้นไปเทานั้นที่รอดแน เปนทางเดียวที่ไมตองรวงหลนสู
อบายภูมิสวัสดียมบาลอีก ก็ตองทําความเปนโสดาบันใหเกิดขึ้นจริงในตัวเรา และการเปนโสดาบัน
ไมใชประกันไดเฉพาะแคชาติหนานะครับ ชาติถัดๆไปจนถึงนิพพาน คุณก็จะไมตองพลาด
ลงต่ํากวาความเปนมนุษยอีกแลว คือต่ําที่สุดแคมนุษย สูงที่สุดแคพรหม พนจากนั้นคือถึง
นิพพานอันปราศจากการเกาะเกี่ยวภพนอยใหญทั้งหลาย
การเปนพระโสดาบันในพุทธศาสนาหาใชเรื่องเกินเอื้อมเหมือนอยางที่ลอเลียนเปนเรื่องตลก
ในหมูคนไทย (ทั้งที่ไทยนี่แหละไดชื่อวาสืบทอดถอยคําของพระศาสดาไว ไมถูกบิดเบือนมากนัก)
เพราะที่จะเปนพระโสดาบันได ก็ขอเพียงมีศรัทธาในพระพุทธเจาจริงๆ จิตเหนี่ยวนําพระองคเปนที่
พึ่งตลอดชีวิต กับทั้งมีความเขาใจถูก ศรัทธาอยางมีเหตุผล วากรรมขาวทําแลวใหผลดี กรรมดําทํา
แลวใหผลราย และสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือตองรูเขามาในกายใจใหชัดเจน อยางนอยที่สุดใน
วาระที่จิตใกลดับ ตองไมคิดหวงหนาพะวงหลัง ไมคิดถึงสิ่งอื่นใดเลยนอกเหนือไปจากเห็น
อยูรูอยูในขอบเขตของกายใจนี้ โดยความเปนของไมเที่ยง ไมนายึดมั่นถือมั่น
ถายังมองวาเปนเรื่องสูงสงเกินเอื้อม ก็ไมตองมุงหวังวาคุณจะตองเปนพระโสดาบันใหได
แคเตรียมตัวตายอยางพระโสดาบันเปนก็พอแลว เพราะถาจาระไนวิธีเปนพระโสดาบันคงยาว
และเปนที่นาทอสําหรับหลายๆคน ดวยคําตอบสั้นๆในเนื้อที่จํากัดนี้ ผมจะไมบอกวิธีทําธุรกิจเพื่อ
เปนพอคาใหญภายใน ๗ เดือน แตจะบอกวิธีหยอดกระปุกนับจากนี้จวบจนสิ้นลม เพื่อความเปนผู
พอมีอันจะกินกันทุกคน
จากหลักความจริงที่วาถาจะเปนพระโสดาบัน ตองเห็นกายใจนี้โดยความเปนของไมเที่ยง
ไมนายึดมั่นถือมั่น เราก็คอยๆฝกดูความจริงวันละนิดก็ไดครับ ไมตองมาก เชน เมื่อนอนเหยียด
กายยาวกอนหลับ ใหสมมุติวานั่นเปนนาทีสุดทายของชีวิต พอจะตายจริงก็ตองทอดนอน
อยางนี้ และเตรียมเผชิญภาวะลมหายใจขาดสูญไปจากกายเชนนี้

๔๖

การสมมุติเชนนั้นถาทําครั้งสองครั้งจะเหมือนจินตนาการเลน ไมเกิดผลอะไร แตถาทํา
สม่ําเสมอ ก็จะเปนการซักซอมอารมณกอนตายไดจริงๆ คือเมื่อมาถึงนาทีสุดทาย จะเหมือนคุณ
คุนเคยและพรอมเผชิญหนากับทุกสิ่งตามที่ไดซักซอมไว ซึ่งก็ขึ้นอยูกับวาตอนซักซอมคุณ
เตรียมใจไวทาไหน อยางไร
ธรรมดาแลว ลมหายใจมีทั้งเขาออกและขาดหายอยูตลอดเวลา เวลาจะตายก็เพียงเขาออก
ครั้งสุดทายแลวไมมีการเขาอีกเลยชั่วนิรนั ดร ขอใหถือความจริงนั้นแหละเปนเครื่องพิจารณา ทุกคืน
คุณดูลมหายใจเตรียมตัวตายครั้งเดียวพอ มีสติลากลมหายใจเขา แลวเห็นตามจริงวาเราไมใช
เจาของลมหายใจเขา เราบังคับใหมีแตลมหายใจเขาไมได เรารักษาลมหายใจเขาไวตลอดไปไมได
จากนั้นมีสติระบายลมหายใจออก แลวเห็นตามจริงวาเราไมใชเจาของลมหายใจออก เราบังคับใหมี
แตลมหายใจออกไมได เรารักษาลมหายใจออกไวตลอดไปไมได
เอาแคนั้นแหละครับ เห็นความจริงตรงที่ลมหายใจมันปรากฏใหพิจารณาจริงๆ ทุกคืนขอ
เพียงครั้งเดียว ที่คุณเกิดความรูสึกวางจากตัวตนดวยการระลึกถึงลมอันไมใชสมบัติของใคร ความ
วางชนิดนั้นจะขยายชัดขึ้นเรื่อยๆ เปนอิสระจากความเกาะเกี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ กลายเปนเชื้อเพลิง
สําหรับขับเคลื่อนไปสูความตายอยางโสดาบันไดเต็มอัตรายิ่งขึ้นเรื่อยๆ
หากคุณมีเวลาเหลืออีก ๑๐ ปเพื่อเตรียมตัวตายดวยวิธีดูลมหายใจคืนละหนึง่ ครั้งกอนนอน
คุณจะสะสมความวางจากตัวตนได ๓,๖๕๐ ครั้ง ซึ่งก็ทรงพลังพอใชแลวครับ คุณจะรูสึกถึงความวาง
ออกมาจากกลางใจอยูเรื่อยๆในยามปกติระหวางวัน และเมื่อนาทีสุดทายมาถึงจริง อํานาจความ
เคยชินที่เห็นลมหายใจไมใชของเราจะมากพอตัดความอาลัยในกายใจนี้ลง เมื่อตัดความรูสึก
มีตัวตนอยูในกายใจนี้ได สิ่งอื่นที่เนื่องดวยตัวตนของเราก็ไรความหมาย ทั้งสมบัติพัสถาน ทั้งญาติ
มิตรใดๆในโลกนี้ที่คุณกําลังจะทิ้งไป
ความวางจากอัตตาในนาทีที่จิตกําลังจะเปลี่ยนภพนั้นมีผลสําคัญใหญหลวง เพราะภาวะ
กอนตายเปนตัวชวยใหรูสึกชัดอยูแลววาเดี๋ยวตองไปแน ไมมีอะไรใหมือนี้กําไดอีก ความเด็ดเดี่ยว
เฉพาะหนาจึงเกิดขึ้น เมื่อปราศจากความหวงหนาพะวงหลัง แถมไมรูสึกวาลมหายใจที่กําลังจะขาด
จากกายเปนสมบัติของเรา จิตก็มีสิทธิ์สงบรวมลงถึงฌานดวยอาการปลอยวางไดในชวงสั้นๆ ตรง
นั้นแหละครับภาวะแบบโสดาบันจะปรากฏ คือคุณจะเห็นนิพพานอันปราศจากนิมิต ปราศจากรูป
รอยใดๆ หมดจากภาวะรับรูเชนนั้นก็จะตระหนักวาประตูอบายปดสนิทเด็ดขาดแลว เนื่องจากจิตจะ
สวางโพลงและแผกวางเปนอนันต เสวยปติสุขอันเปนรสที่เหนือความเปนทิพย สวรรคจะคลายปาก
ตรอกที่เดินทอดนองสบายๆไมกี่กาวก็ลวงถึง

๔๗

ออ! นอกจากสะสมความวางคืนละครั้ง ชาตินี้หามฆาพอแม หามฆาพระอรหันต แลวถาคุณ
เปนพระก็หามทําใหสงฆในวัดแตกกันนะครับ เพราะบาปหนักเหลานั้นจะจํากัดสิทธิ์ไมใหจิตเขาถึง
ความผนึกแนนเปนฌานกอนตาย ปดกั้นไมใหเห็นนิพพาน ไมใหผานชั้นโสดาบันไดเลย บาปอื่น
นอกเหนือจากนั้นยังเปดโอกาสใหพอมีสิทธิ์ไดหมด
การเปนโสดาบันกอนจิตดับจากภพมนุษย ประกันชัดครับวาสวรรคไมเกินเอื้อม และบน
สวรรคก็มีอะไรๆอยางที่คุณอยากจะมีนั่นแหละ ไมพลาดหรอก

ถาม – ดิฉันทําผิดศีลทั้งหาขอมานานมาก ดวยความเปนคนอวดดีและตามใจตัวเอง
แตก็เสียใจทุกครั้งที่ทําผิด จนเดี๋ยวนี้แกตัวแลว ใกลเกษียณ เพิ่งมาตั้งใจอยากทําทาน ถือ
ศีล และเจริญภาวนาใหจริงจัง อยางนี้จะชาเกินไปหรือเปลา? กรรมชั่วที่ทําไปแลวอธิษฐาน
ขอชดใชใหหมดในชาตินี้จะไดหรือไม และอีกกี่ชาติกี่ภพ จึงจะสามารถปฏิบัติธรรมจนลวง
พนทุกขทั้งปวงได?

ตราบใดยังไมตาย ตราบนั้นเรายังมีศักยภาพของความเปนมนุษยประการหนึ่ง ซึ่ง
เหนือกวาเดรัจฉานและแมเทวดาทั้งหลาย นั่นคือศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดี
ขึ้น ตลอดจนศักยภาพในการกาวลวงทุกขทั้งปวง
สัตวเดรัจฉานนั้น ที่ฉลาดใกลเคียงมนุษยที่สุดคือลิง แตถาปราศจากมนุษยชวยฝกให ลิงก็
ไดแตหากินตามปา ไมพัฒนาจิตวิญญาณตนเองใหอยูเหนือสัญชาตญาณดิบได และตอให
พยายามฝกสอนอยางไร มันก็ผานกําแพงโมหะในอัตภาพเดรัจฉาน ทะลุถึงมรรคถึงผลไป
ไมไดเลย ทั้งนี้เพราะลิงขาดสื่อภาษาอันจะเหนี่ยวนําใหเกิดความเห็นชอบในธรรมะชั้นสูง รวมทั้ง
ไมอาจตั้งสติกําหนดรูกายใจโดยความเปนของไมเที่ยง เปนของประชุมกันชั่วคราวระหวางรูปนาม
อันไมใชตัวตนเลยสักชิ้น
สวนเทวดานั้น แมจะมีภาวะอันเปนทิพยเหนือมนุษย ก็หาไดเอื้อประโยชนใหบําเพ็ญบารมี
สะดวกนัก เนื่องจากไมตองอาศัยผูมีพระคุณในการใหกําเนิด ไมตองอาศัยผูมีพระคุณสอนสั่ง ไม
ตองอาศัยผูมีพระคุณใหความชวยเหลือ เมื่อปราศจากผูมีพระคุณก็ยอมขาดบุคคลอันพึงบูชาและ
ตอบแทนพระคุณ เกิดมารูอยูแคไหนก็รูอยูแคนั้น หลงสําคัญผิดอยางไรก็ตองหลงสําคัญผิดอยางนั้น

๔๘

แถมยังอยูในภาวะแสนสบาย ไมตองฆาแกงสัตวก็มีอาหารทิพย ไมตองขโมยก็มีสมบัติทิพยใช ไม
ตองผิดประเวณีก็มีนางทิพยเสพสม ไมตองโกหกเพราะรูกันวาอะไรเปนอะไรจากญาณทิพย ไมตอง
กินเหลายอมอารมณเพราะอารมณนั้นเคลิ้มรัญจวนจากสภาพทิพยเปนนิตยอยูแลว
และเพราะแวดลอมดวยเครื่องทิพยอันพาเพลินตลอดเวลา ที่เทวดาจะเกิดแรงบันดาลใจ
หรือเกิดศรัทธาในทางดําเนินเพื่อความพนทุกขนั้นจึงยากนัก มีแตศรัทธาจะเสวยสุขตอไปเปนนิ
รันดรเสียมากกวา
แตมนุษยเกิดมาพรั่งพรอมปจจัยใหบําเพ็ญบารมี กับทั้งมีปจจัยใหเห็นทุกข เห็นโทษของ
ความไมรู และบันดาลใหเกิดศรัทธาในทางพนทุกขไดตลอดเวลา แถมยังมีเครื่องไมเครื่องมือ
อุปกรณคือรางกายมนุษย ชวยใหเห็นความไมเที่ยง เห็นความแตกดับได เห็นความสกปรกไมชวน
ใหยึดติดพรักพรอมอีกตางหาก ฉะนั้นไมสายอยางแนนอนครับ และหากยังเหลือชีวิตสัก ๗ ป หรือ
๗ เดือน หรือ ๗ วัน ก็มีโอกาสหลุดพนจากทุกขไดเด็ดขาด ขอเพียงเจริญสติรูกายใจโดยความเปน
ของไมเที่ยง ไมนายึดมั่น นี่คือพระดํารัสของพระพุทธองค
ถาเหลือเวลาสัก ๗ วันบนโลกมนุษย ชาวพุทธที่รูจักพระพุทธเจา รูจักคําสอนของทาน ก็คง
ไมตองถามวาจะใชความเปนมนุษยที่เหลือใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางไร แตแมเหลือเวลาอีก ๗๐๐
ป หากไมรูจักพระพุทธเจา ไมรูจักคําสอนของทานจริงๆ ก็นับวาดวงไมดีเทาไหรครับ เมื่อวาสนายัง
ไมสิ้นก็อยารีรอตอไปเลย นับเริ่มตั้งแตนาทีนี้แหละ เลิกคิดวาไมทัน ถือคติมี ๗ ปใช ๗ ป หรือแย
ที่สุดมี ๗ วันก็ใช ๗ วันนั่นแหละ พระพุทธเจายืนยันอยูทั้งคนครับวาทัน!

ถาม – คูเวรมีจริงหรือไม? แบบที่พออยูดวยกันแลวมีแตความวิบัติ และความหมาย
ของคูแทหมายถึงอยูดวยกันแลวมีแตความสุขความเจริญใชไหม? หากเปนเชนนั้นตองเชื่อ
เกณฑของดวงชะตาราศีที่วาจะเจอคูแทเมื่อนั่นเมื่อนี่ใชไหม? ถาหากวาเรามีวิบากที่ตอง
เจอคูที่ทําใหเราไมมีความสุขเราจะหลีกหนีไดหรือไม?

คูหญิงชายนั้นมีหลายแบบ ไมไดมีแตคูเวรกับคูแท คําวา ‘คูแท’ จะทําใหคุณนึกถึงเพศตรง
ขามที่ติดตามกันไปทุกภพทุกชาติ เปนตัวเปนตนจับจองกันอยางถาวรไมเปลี่ยนแปลง ซึ่งธรรมชาติ
ไมไดมีอะไรอยางนั้น ตามกฎเหล็กขอแรกสุดคือ ‘ทุกสิ่งตองเปลี่ยนแปลงไป’

๔๙

หากหันมาใสใจกับคําวา ‘คูบุญ’ และ ‘คูบาป’ แทน อยางนี้จะเห็นอะไรกระจางขึ้น เพราะ
คนเราทําบุญทําบาปสลับกันได ไมมีใครทําบุญทําบาปรวมกันอยางใดอยางหนึ่งไดตลอดไป และ
นั่นก็แปลวาคูบุญอาจหมายถึงคูที่รวมทําบุญกันมามากกวารวมทําบาป สวนคูบาปก็อาจ
หมายถึงคูที่รวมทําบาปกันมากกวารวมทําบุญ
มองอยางนี้อคติจะลดลงอยางฮวบฮาบทันที ประเภทขัดเคืองใจนิดหนอยก็เหมาวานี่คูเวร
ของเรา หรือประเภทตองตาตองใจเมื่อเริ่มพบก็เหมาวานี่แหละคูแทของฉัน เราจะเห็นตามจริงวาถา
ตองตาเมื่อเห็น ถาเย็นใจเมื่อใกล อันนั้นก็เปนคะแนนทางความรูสึกดานดีชั้นแรก ตอเมื่อมีความ
ผูกพันผานเหตุการณดีราย หรือที่เรียกงายๆวารวมทุกขรวมสุขดวยกัน ตรงนั้นคอยเปนคะแนน
สะสมในชั้นตอๆมา กระทั่งปกใจเชื่อไดวาเปนคูบุญกันจริงๆ
ความรูสึกดานดีชั้นแรกในระยะแรกพบสบตานั้น เปนผลบุญจากการอยูรวมกันมากอนใน
อดีตชาติ สวนการรวมทุกขรวมสุขผานเหตุการณดีรายตางๆมาดวยกัน เปนบุญใหมที่เกิดจากการ
เกื้อกูลในปจจุบันชาติ พระพุทธเจาตรัสวาความรักจะเกิดขึ้นไมไดหากปราศจากเหตุปจจัยทั้งอดีต
และปจจุบันประกอบกัน
ไมวาจะเปนของเกาหรือของใหม บุญที่สราง ‘คูบุญ’ ขึ้นมาจะเหมือนๆกัน พระพุทธเจาตรัส
แสดงไวไดแก
๑) มีศรัทธาไปในแนวทางเดียวกัน เชนถือศาสดาองคเดียวกัน เชื่อหรือไมเชื่อเรื่อง
กรรมวิบากดวยกัน เชื่อวาโลกกลมหรือโลกแบนเหมือนๆกัน เชื่อแนวทางในการดํารงชีวิตรูปแบบ
เดียวกัน เปนตน เมื่อศรัทธาไมตรงกันก็คุยเรื่องไมตรงกัน เมื่อคุยเรื่องไมตรงกันก็คุยกันไดไมนาน
เมื่อคุยกันไดไมนานก็เบื่อกันเร็ว อันนี้คือความจริงที่เกิดขึ้นกับทุกรูปนาม ไมจําเพาะเฉพาะคูรัก
เทานั้น ขนาดเพื่อนกันแตเชื่อไมเหมือนกันยังยากที่จะเปนเพื่อนสนิทเลยครับ ศรัทธาที่รวมกัน
ปลูกฝงใหมั่นคงยอมทําหนาที่สรางสายตาที่มองไปในทิศเดียวกัน ไมกอความรูสึกเปนอื่นจากกัน
๒) มีศีลอันเปนเครื่องหอมทางใจเสมอกัน คือมีความคิดงดเวนขอประพฤติผิดแบบ
เดียวกัน เปนเหตุใหไมรังเกียจหรือหมั่นไสกัน พรานหนุมกับพรานสาวทนกลิ่นอายฆาฟนของกัน
และกันได แตใหหมอศัลยที่มีรังสีชวยชีวิตมาเปนคูผัวตัวเมียกับมือปนรอยศพที่ทะมึนดวยรังสีเอา
ชีวิต อยางไรก็คงทนกลิ่นอายที่เปนตรงขามของกันและกันไมไหว และนั่นก็เชนเดียวกัน ถาฝาย
หนึ่งเจาชู รอยลิ้นกะลาวน สําสอนไปเรื่อยโดยไมสนใจความสกปรกหมกมุน ยอมนารังเกียจยิ่ง
สําหรับคนใจซื่อถือความสะอาดผัวเดียวเมียเดียว ศีลที่รวมรักษาใหบริสุทธิ์ดีแลวยอมทําหนาที่สราง
ความอบอุนเชื่อมั่นในกันและกัน สนิทใจ ไววางใจกันเปนมั่นเหมาะ
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๓) มีจาคะอันเปนวิธีคิดแบงปนเสมอกัน อยางนอยตองเปนผูใหซึ่งกันและกันในทางใด
ทางหนึ่ง ไมใชมีแตฝายหนึ่งคิดอยูขางเดียว อีกฝายเอาเปรียบตลอด เชนอีกฝายสละเงินใหใช อีก
ฝายสละแรงปรนนิบัติ เปนตน การเอารัดเอาเปรียบเกิดจากจาคะที่ไมเสมอกันเปนมูล ยิ่งหากตาง
ฝายตางคิดเจือจานคนอื่น เห็นขาวของอะไรไมใชแลวก็คิดตรงกันวานาบริจาคแกคนที่เขาไมมี
อยางนี้ย่งิ ไปกันได มีโอกาสรวมบุญกันบอยๆ ยิ่งใหคนอื่นมากก็ยิ่งไดความสุขในการสละมาเสริมใย
แกวรอยสัมพันธใหกันแนนแฟนขึ้น จาคะที่รวมกันยินดีโดยพรอมเพรียงยอมกอความรูสึกซึ้งใจ
อยางใหญ เหมือนอยูดวยกันจะเปนที่พึ่งใหกัน ปลอดภัยรวมกัน ประคับประคองกัน ไมมีวันลม
พรอมกัน
๔) มีปญญาเสมอกัน กลาวทางโลกคือคุยกันรูเรื่อง กลาวทางธรรมคือมีระดับการเห็นตาม
จริงใกลเคียงกัน หรืออยางนอยเปนไปในทางเดียวกัน ไมใชพูดคนละภาษา ฝายหนึ่งทํากอนคิด อีก
ฝายคิดกอนทํา หรือฝายหนึ่งเอาอารมณพูด อีกฝายพูดดวยสติปญญา หรือฝายหนึ่งเห็นชัดวา
อะไรๆไมเที่ยง ความยึดมั่นถือมั่นเหลือนอย แตอีกฝายหนึ่งแคเรื่องนอยก็ยึดมั่นถือมั่นเปนเรื่องเปน
ราวใหญโต ก็คงนึกระอาหรือหมั่นไสในกันเปนอยางยิ่ง ปญญาที่รวมเสริมสงกันและกันยอมทํา
หนาที่สรางความราเริงในการสนทนา และความไมพรั่นที่จะตองฝาฟนอุปสรรครวมกัน

หากอดีตกาลคุณเคยครองเรือนกับผูมีบุญเสมอกันทั้ง ๔ ขอ (อาจหยอนนิดหยอนหนอยได)
ขอเพียงไดมาพบกันในชาตินี้ ก็จะเกิดแรงดึงดูดที่กอความรูสึกแสนดีอยางประหลาด เหมือนเขากัน
ไดทุกอยาง เหมือนเห็นกันไดทุกแงมุมดวยความเขาใจกระจาง
และขอเพียงเกื้อกูลกันนิดๆหนอยๆ เชนฝายหนึ่งมาถามทาง อีกฝายบอกทางให เทานี้ก็จะ
เกิดแรงปฏิพัทธขึ้นอยางรุนแรง ชนิดที่ฝายชาย (ซึ่งมีธรรมชาติเปนรุก) อาจยื่นขอเสนอเดินพาไป
สง และฝายหญิงก็ตกลงรับขอเสนออยางยินดีเต็มใจทันที แลวการตกลงรวมทางกันไปจนกวาจะ
ตายก็ติดตามมาอยางรวดเร็ว ไมมีอะไรซับซอน ไมมีเหตุการณนาปวดหัว ไมมีอะไรที่เปนไปไมได
สําหรับคูบุญประเภทนี้
แนนอนวาสายตาทั่วไปมองแลวยอมนึกอิจฉา โดยไมมีใครเขาใจตนสายปลายเหตุที่แทจริง
วาเหตุใดจึงมีคูที่นาอิจฉาไดปานนั้น รูแตวามีจริง แตไมรูวามีขึ้นมาไดอยางไร ตองตอวาใครที่แกลง
ลําเอียง ความจริงคือคูบุญไดรับความยุติธรรมจากธรรมชาติกรรมวิบากตางหาก แตอาจเปนความ
ยุติธรรมที่ลึกลับ เพราะนําอดีตชาติมาแสดงใหเห็นเปนภาพยนตรตามโรงไมได
อยางไรก็ตาม แมวิบากเกาบันดาลใหชวงแรกคบเกิดแตเรื่องดีๆ ตางฝายตางเปนสุขชื่นมื่น
ไปที่ไหนใครก็เชียร ทําอะไรรวมกันก็รุงเรือง แตถาบุญเกาแพบาปใหม คอยๆสั่งสมบาปจนตอง
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ทะเลาะเบาะแวง หรือเกิดการทํารายกันดวยวิธีตางๆ คูบุญก็เปลี่ยนเปนคูครึ่งบุญ (เกา) ครึ่งบาป
(ใหม) ได ความหลงลืมอดีตชาติ ความประมาทในวัย และความไมรูจักบุญบาป ไมเชื่อวา
บุญบาปมีผลนั่นแหละ ที่อาจเปลี่ยนคูบุญใหเปนคูบาปไดตลอดเวลา
บาปนั้นแมเล็กนอยก็เหมือนเหรียญหยอดกระปุก เพียงสั่งสมใหมากวันละเล็กวันละนอย
เมื่อถึงวันหนึ่งลองยกกระปุกดู ก็อาจพบวามันหนักราวกับลูกเหล็กใหญ และถาเปนบาปที่สะสม
รวมกัน ก็อาจถูกฉุดลากลงต่ําพรอมกันได
บาปอันมีผลที่ทํารวมกันแลวหญิงชายกลายเปนคูบาปนั้น ยืนพื้นอยูบนกิเลส ๓ ประการ
ของมนุษย ไดแก
๑) ราคะ คือทําเรื่องบาดใจกันทางเพศ ไปมองคนอื่น ไปคุยกับคนอื่น และกระทั่งไปมีคน
อื่น กระแสกรรมอันสําเร็จดวยการนอกใจ จะเปนของแหลมคมที่กรีดใจผูทําใหเปนทุกขกอน ในรูป
ของความรูสึกผิด และเมื่อประจวบกับความจริงที่วา ความลับไมมีในโลก วันหนึ่งเมื่อเรื่องแดง คูของ
ตนทราบเรื่อง ก็ตองเปนทุกขตาม ในรูปของความผิดหวังเสียใจ ความราวฉานอันเกิดจากเรื่องทาง
เพศนั้น แมคูครองไมผูกใจเจ็บ อยางนอยก็กลายเปนเงามืดติดตามไปบนเสนทางความสัมพันธ เมื่อ
เกิดชาติใหมความสัมพันธทางเพศจะเปนแรงดึงดูด แตแรงดึงดูดนั้นแฝงความนาคลางแคลงชอบกล
อยางนอยก็มีเหตุนาสับสน ทําใหคิดๆวาจะเอาใครดี คนนี้ดีแนไหม หรือกระทั่งเกิดความรูสกึ
สกปรกเมื่อถูกเนื้อตองตัวในชวงแรกๆ ขัดแยงกันแปลกๆกับความวาบหวามเมื่อใกลกัน
รสนิยมทางเพศที่ไมเสมอกันก็อาจเปนชนวนได แตมาในรูปของความหนาย ไมอยากไป
ดวยกัน ไมใชความบาดใจเหมือนอยางการนอกใจกัน แตหากฝายใดฝายหนึ่งขมเหงและเปนโรคจิต
วิปริตทางเพศ กระทําย่ํายีใหอีกฝายเจ็บกายเจ็บใจเปนประจํา ก็มีสวนกอกระแสภัยเวรขึ้นในสาย
สัมพันธไดเชนกัน
๒) โทสะ สวนใหญมักมีมูลจากชองวางระหวางคน เมื่อทรรศนะตางกัน เมื่อความอยาก
ตางกัน เมื่อรสนิยมตางกัน เมื่อสําเนียงและภาษาตางกัน อะไรๆในทางรายก็เกิดขึ้นไดเสมอ
โดยเฉพาะในรูปของการทะเลาะเบาะแวง เมื่อทะเลาะเบาะแวงยอมผูกใจเจ็บ คิดอาฆาตพยาบาท
อยากแกแคน อยากเอาคืน ไมรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง พูดไมไดก็เยยหยันเหยียดหยามผานแววตา
ใหสะใจเสียหนอยก็ยังดี กรรมรวมกันที่ทําดวยโทสะจะเปนแรงผลักไส หรือดลใจใหนึกเกลียดกัน
แตโทสะนั้นเองก็เปนพลังรอยรัดใหตองอดรนทนไมได อยากวนเวียนมาทิ่มตํากันเสียหนอย ได
ประชดประชัน ไดเอาชนะสําเร็จแลวสะใจและเปนสุขพิลึก ทายที่สุดพอรวมหอลงโรงจริง ความสนุก
จากการงอน การงอ ก็แปรไปเปนโศกนาฏกรรมได โดยเฉพาะเมื่ออิทธิพลทางเพศกลายเปน
เครื่องมือกดความรูสึกใหดูถูกกันและกัน เห็นอีกฝายแตในทางต่ํา เรื่องเพียงเล็กนอยก็เปนน้ําผึ้ง
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หยดเดียว อาจบันดาลใหอยากสงคูครองไปสูปรโลกได และถาฆากันตายในชาติหนึ่ง ชาติถัดมาก็
เกิดแรงยึดเหนี่ยวมาหากันอีกผานความดึงดูดทางเพศ แลวตองทํารายถึงเลือดถึงเนื้ออีก จนกวา
ฝายใดฝายหนึ่งจะอโหสิใหอยางไมมีเงื่อนไข
ทุกวันนี้ที่เห็นดาษดื่นคือการนอยใจกันแลวฆาตัวตาย นี่ก็เปนกรรมรวมที่อยูในหมวดของ
โทสะ เจอกันใหมในชาติถัดไปก็จะมีอารมณรุนแรง ฉุนเฉียว หรือเปนเหตุบันดาลใจใหมักงายกับ
ชีวิตอีก
๓) โมหะ หมายถึงทํากรรมแบบโงๆรวมกัน โดยอาจสําคัญวาไดใชความฉลาดเฉียบแหลม
ไมมีใครจับไดไลทัน เชนเคยรวมกันโกงสงฆ โกงเงินบริจาควัด โกงประชาชน โกงหมูคณะ โกง
เพื่อนฝูง หรือโกงคนแปลกหนาเปนรายตัว กรรมที่ทํารวมกันแบบโงๆนั้นกวางขวางพิสดารไมรูจบ
เอาเปนวาถาทําความเดือดเนื้อรอนใจใหกันและกันดวยเหตุเพียงเล็กนอย หรือทําความเสีย
ประโยชนสุขแกมวลชนเปนอันมาก อันนั้นแหละกรรมรวมกันที่ยืนพื้นอยูบนโมหะ ไมตองรอชาติ
หนา เอาแคชาตินี้เมื่อถึงจังหวะที่กรรมเผล็ดผล ก็จะอยูรวมกันอยางไมเปนสุขสักนาที มีแตเรื่องราว
รุมเรา หรือไมมีเรื่องก็กอเรื่องใหกันเอง ความพินาศอันเกิดจากโมหะนั้น กลาวไดวานากลัวเหนือสิ่ง
อื่นใด เพราะราคะและโทสะนั้นยังเปดโอกาสใหตั้งสติคิดพิจารณาทบทวนและใหอภัยกัน แตโมหะจะ
ปดกั้นสติปญญาแทบทุกประตู มองทิศไหนเหมือนเจอแตทางตันทึบทึม นั่นเปนลักษณะสะทอนของ
การทํากรรมดวยความหลงเขลามืดบอด
แตแมเจอเรื่องรายรุมเรา ก็ยังอุตสาหปกใจเชื่อวาตองอยูรวมกันถึงจะดี ทิ้งขวางกันไมได
ตองทนทูซี้ทั้งอยางนั้น นี่ก็เปนภาคตอยอดของโมหะดวย
ขอสรุปเพื่อใหเกิดความเขาใจงายๆและรวบรัด ถาชวนใครทําบุญไดสําเร็จ ทั้งทําตอกัน
ทั้งทําตอคนอื่น ดวยกาย วาจา และใจอันเปนสุจริต คนนั้นมีแนวโนมจะเปนคูบุญ และอยู
กับคุณไดอยางแทจริงในชาติปจจุบัน แตถาเปนตรงขาม เจอกันมีแตชวนกันตกต่ํา ทําอะไร
เหมือนเปนบาปกับตัวเองและคนอื่นไปหมด อยางนั้นก็สอเคาวาไปดวยกันไมรอดหรอกครับ ถึงแม
มีความดึงดูดทางเพศขนาดไหนก็ตาม
เหตุการณที่เกิดขึ้นตอนอยูดวยกันก็พอบอกเปนเคาๆไดระดับหนึ่ง ถามีแตเรื่องดีๆเขามาก็
นาจะเคยทําบุญรวมกันไวกอน แตถามีแตเรื่องรายๆ ก็ใหสันนิษฐานวาไปทําอะไรไมดีรวมกันไว
เพราะมีอยูครับ วิบากชนิดที่จองรอจังหวะตอนคูบาปมาเจอกัน เจอเมื่อไหรเกิดเรื่องแยเมื่อนั้น อันนี้
สะทอนใหเห็นบาปแตปางกอนคอนขางชัด (ยิ่งถาตางฝายตางมีชีวิตเรียบงายดีๆ พอมาอยูดวยกัน
คอยเกิดเรื่องขรุขระรายแรงบอยๆ อันนั้นแหละฟนธงเลยครับ ใชคูบาปแน)

๕๓

หลักการดูคู ขอแนะวาลองชักชวนกันทําบุญ ดูความรูสึกผูกพันดานดี จะแนนอนกวาการดู
ฤกษยามใดๆครับ แตผมก็เขาใจและเห็นใจ บางคนไมมีโอกาสเลือกมากนัก ถาใครคิดวาตนเองมี
บุญในเรื่องคูนอย ผมอยากแนะนําใหตั้งใจรักษาศีล ๕ อยางเขมงวด ทําทานดวยความเบิก
บานอยางเขาใจสักพัก มนุษยเรายกระดับความมีบุญไดในชาติเดียว เดี๋ยวถาบุญถึงขีด
บันดาลสุขในปจจุบันทันตาเมื่อไหร บุญนั้นก็จะแปรสภาพเปนแรงดึงดูดชักนําคนดีๆที่สมกันมาหา
เราเองครับ หากถือหลักความจริงนี้ ก็คงเปนคําตอบไปในตัว วาเราจําเปนตองเชื่อเกณฑชะตาราศี
ไหม
สําหรับการหลบหลีกคูเวรหรือคูบาป ใหตอบตรงไปตรงมาคือยาก แตเปนไปไดครับ คือ
เมื่อเจอแลวเรามีสติตั้งมั่น ไมหลงถลําไปตามแรงดึงดูดทางเพศ
การหักหามใจได บวกกับการตั้งใจเปนผูไมมีเวร ใหอภัยไดดวยใจบริสุทธิ์แทจริงในทุกเรื่อง
ที่นาขัดเคือง จะคอยๆแยกคุณออกหางจากเขามาโดยดีในที่สุด

ถาม – การซื้อซอฟตแวรเถื่อน ถือวาเราละเมิดศีลขออทินนาทานหรือไม? และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคืออะไรบางครับ?

ถาเชื่อเสียอยางวาถูก ก็เปนเรื่องยากที่ใครจะบอกวาผิด และถาเชื่อเสียอยางวาผิด ก็เปน
เรื่องยากที่ใครจะบอกวาถูก แมวาเกี่ยวกับกรณีนี้จะมีแงมุมที่ซับซอน คลุมเครือ และเปนสีเทา
มากกวาดําสนิทหรือขาวสะอาดสําหรับฝายผูซื้อ
ในที่นี้ขอออกตัววาผมตอบจากการเล็งไปที่พฤติของจิตและกรอบของศีลขอ ๒ มิใชมุมมอง
เชิงปรัชญาวาดวยการตัดสินอะไรดีอะไรชั่ว ซึ่งคิดไปไดหลายอยาง หลายแนว สุดแทแตมุมมองของ
แตละคน
การกอกรรมวาดวยการผิดศีลขออทินนาทาน หรือพูดงายๆวาลักขโมยของของผูอื่นมาเปน
ของตนโดยมิชอบ มิไดรับความยินยอมจากเจาของนั้น มีองคประกอบอยางละเอียดคือ
๑) วัตถุมิใชของของตน เปนของในกรรมสิทธิ์ครอบครองของผูอื่น
๒) ใจรูอยูวา ไมใชของของตน

๕๔

๓) มีใจเล็งโลภอยางแรงกลาวาจะเอามาเปนของตน ทั้งรูวาเจาของไมยินยอม
๔) มีความพยายามที่จะขโมย
๕) นํามาอยูในมือตนสําเร็จ หรือครอบครองในทางใดทางหนึ่ง แมเพียงเสี้ยววินาที
เมื่อครบองคประกอบดังกลาว ไมวาเจาของเดิมจะเดือดรอนหรือไมเดือดรอน เราก็ไดชื่อวา
กอกรรมขออทินนาทานเรียบรอยแลว เปนหัวขโมยแลวครั้งหนึ่ง และจะเปนหัวขโมยขนานแทเมื่อ
ปราศจากความรูสึกผิดอยางสิ้นเชิง แตอาจเปนหัวขโมยสมัครเลนที่กอกรรมอทินนาทานไมหนัก
แนนนัก
คราวนี้มาพิจารณาดูวาขณะจิตที่คิดซื้อซีดีเถื่อนนั้นเปนอยางไรเมื่อเทียบเคียงกับ ๕ ขอ
ขางตน
๑) วัตถุเปนของของพอคาซีดีเถื่อน
๒) ใจเรารูอยูวาเปนของของพอคา แตขณะเดียวกันก็ทราบวาเขาไดมาโดยมิชอบ เจาของ
กรรมสิทธิ์ที่แทจริงไมเต็มใจใหนํามาขาย
๓) มีใจคิดจายเงินแลกของของพอคาซีดีเถื่อนมาโดยชอบธรรม
๔) ไมไดมีความพยายามขโมยของของพอคาซีดีเถื่อน แตหลีกเลี่ยงที่จะซื้อสินคาจากผูผลิต
(มีกรณีแยกยอยอีก คือสินคาไมอาจหาไดจากทางอื่นแมสั่งซื้อผานอินเตอรเน็ต เชนนั้นก็อาจอางได
วาไมใชเปนการหลีกเลี่ยง แตเปนการจําใจ ซึ่งน้ําหนักอกุศลก็จะลดลง)
๕) นําซีดีของพอคาเถื่อนมาอยูในครอบครอง และไมคิดซื้อของถูกลิขสิทธิ์
จากองคประกอบขางตนนั้น ทําใหเจาของลิขสิทธิ์เกิดความเดือดเนื้อรอนใจ หัวขโมยตัวจริง
คือพอคาซีดีเถื่อน สวนผูซื้อซีดีเถื่อนไมผิดศีล เพราะซื้อของจากมือพอคา แตถามองวาพอคาเปน
โจรปลนลิขสิทธิ์ ผูซื้อก็หนีไมพนฐานะรับซื้อของโจร
นอกจากนี้ยังมีกรณีแยกยอยอีก ถามีการไรตซีดีไวแลว คุณเห็นอยูแลววามีการกอป
เรียบรอย คุณไปซื้อมาก็ถือวาไมไดทําผิดศีล ทํานองเดียวกับที่ซื้อเนื้อจากตลาด สัตวตายแลว คุณก็
ไดชื่อวาซื้อซากศพ เพราะกอนหนานี้ไมไดรูเห็น ไมไดจางวานฆา ไมไดชื่อวามือเปอนเลือด ไมได
ชื่อวาใจเปอนบาปขอปาณาติบาต
แตถายังไมมีการไรตซีดี ใจคุณรูอยูวาเขาจะตองไปไรตซีดีตามสั่ง อยางนี้ใจเรามีสวนในการ
รวมขโมยกับเขาแลวอยางนอยก็หนึ่งในสี่ เหมือนชี้ตัวกุงเปนๆวาเราจะเอาตัวนี้ ใหเขาจัดการไป

๕๕

เชือดมาลงหมอโปะแตกใหเรา แมเราไมฆาเองดวยมือ ใจก็ไดชื่อวาแปดเปอนปาณาติบาต นี่ก็
เชนเดียวกับการไรตซีดี แมคุณไมไดเปนคนกดปุมเอง แตก็ใชใหเขาไปกด ใจจึงไดชื่อวาแปดเปอน
อทินนาทานกับเขาดวย
สําหรับผลของการซื้อซีดีเถื่อน ซึ่งถือเปนการรวมหัวรับซื้อของโจรดวยกันทั้งประเทศ ถา
มองโดยภาพรวมก็คือจะสงใหเปนผูไปอยูในเขตที่ผูคนไมคอยริเริ่มสรางสรรค ไมคอยอยากทําอะไร
ใหถูกทํานองคลองธรรม พูดงายๆโอกาสเกิดในประเทศดอยพัฒนามีสูง โดยเฉพาะถาใชของโดยไม
รูสึกเห็นใจผูผลิตซีดีตัวจริงเลย ไมอุดหนุนในทางใดทางหนึ่งเลย ก็จะเกิดใหมในสิ่งแวดลอมที่ผูคน
ชอบลักกินขโมยกินดานเทคโนโลยีอีก ใหคิดเองผลิตเองจะขี้เกียจ ไมกลาเปนผูนําในการ
คนควาวิจัยกัน
ปจจุบันที่ยังมีคนพัฒนาซอฟตแวรได และมีคายเพลงทําเพลงออกมาปอนตลาดไหวนั้น ก็
เพราะยังมีคนสวนหนึ่งเต็มใจจายใหผูผลิต แตเรื่องพวกนี้มีปจจัยหยุมหยิมเยอะครับ เชนที่ถกกัน
มากคือสวนตางของคาเงินระหวางประเทศนั้นสูงมาก ถาขายประเทศหนึ่งรอยเหรียญ คนประเทศ
นั้นไมตองควักกระเปาหนักนัก แตถามาขายอีกประเทศหนึ่ง คนซื้อมีหวังกระเปาฉีกตามๆกัน นั่น
จึงเกิดขออางไดมากมายที่เหมือนจะสมเหตุสมผล
เอาเปนสรุปทายคืออยาตั้งความยินดีไวกับการซื้อของเถื่อนก็แลวกันครับ แตละครั้งที่ซื้อ
ของเถื่อนแบบไมเห็นใจเจาของตัวจริง คุณสรางแนวโนมไดไปอยูในประเทศดอยพัฒนา ประเทศที่
ไมใหความสําคัญกับผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคไวในตัวแลว

ถาม – เปนคนออนไหว คิดมาก และทําอะไรจับจด อยากทราบวิธีเปลี่ยนนิสัยทาง
ความคิดของตัวเองคะ

คนสวนใหญที่ออนไหวเพราะไมมั่นคงกับความตั้งใจดีๆที่เปนบุญเปนกุศล เพราะฉะนั้นการ
แกลําดวยการตั้งใจอะไรดีๆอยางมั่นคงเปนการสวนกระแส
บุญเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความสุข ความอบอุน และบุญเปนสิ่งมีอํานาจดัดแปลงใจ ทําใหจิตมี
คุณสมบัติที่ดี ที่พรอมจะเผชิญอุปสรรคและเรื่องยุงยากทั้งหลาย เมื่อคิดจะเปลี่ยนแปลงนิสัยจึงควร

๕๖

เอาบุญมาเปนตัวตั้ง แทนที่จะหาเทคนิคแบบโลกๆมาใช ซึ่งอาจไดผลบาง ไมไดบางผลบางในแตละ
คน
บุญในขอบเขตของพุทธศาสนาก็คือการใหทาน การรักษาศีล และการเจริญสติ วิธีทําบุญแก
จิตที่ออนไหวคือ
๑) ใหทาน ตั้งใจแนวแนวาจะเปนฝายให เลือกเอาที่เห็นวาทําไดทุกวันและเปนเรื่อง
เล็กนอยที่สุด เปนไปไดจริงที่สุด เชนเมื่อขับรถก็ตั้งใจจะเปนฝายใหทางในจังหวะที่สามารถใหได
อยางปลอดภัยเสมอ หรือเจอขอทานที่ไหนให ๕ บาท หรือถาขัดเคืองใครอยูดวยความไมพอใจ
นิดๆหนอยๆก็ถือเอาเปนเปาหมายของการฝกอภัยทาน ตั้งใจวาจะเปนฝายไมถือสาหาความ
สรุปคือเลือกเอาอะไรอยางหนึ่งเปนเปาหมายของการให เมื่อทําไดจริงอยางตอเนื่อง
แมเปนเรื่องเล็กนอยที่สุด พอนานไปจะทําใหนึกเมตตาคนรอบขางมากขึ้น ใจเปดกวางมาก
ขึ้น และใหความรูสึกหนักแนนมั่นคงยิ่งๆขึ้น
อันนี้ตองดูผลขางเคียงในทางลบดีๆดวยนะครับ ถาตั้งองศามุมมองผิดไปนิดเดียว คือไปคิด
ใหทานแบบหวังผล หวังวาอะไรๆภายนอกจะดีตอบแทนเราทันใจ ก็อาจยิ่งทําใหสงสารตัวเองหนัก
ขึ้น เพราะโลกมักไมตามใจเรา มีเราเทานั้นที่อยากตามใจตัวเองจริงๆ
๒) ถือศีล ตั้งใจแนวแนวาจะถือศีลใหได ถาไมสามารถครบ ๕ ขอ ก็ขอใหเลือกเอาขอใดขอ
หนึ่งที่ทําผิดเปนประจํา แตงายที่สุดที่เราจะรักษา เชนเคยพูดปดเอาตัวรอดก็ตั้งใจงดเวนเด็ดขาด
เพียงคิดรักษาศีลขอใดขอหนึ่งใหไดมั่นคง ก็จะสรางวินัยขึ้นมา ตัววินัยนั่นเองที่เปนขันติบารมี ทํา
ใหจิตใจแกรงขึ้นเรื่อยๆตามวันเวลาที่สามารถรักษา ถายิ่งรักษาไดครบ ๕ ขอ จิตจะสะอาดปลอด
โปรงกวาเดิมอีกหลายเทา
ปกติถาคิดจะถือศีลในขอที่ทําผิดเปนประจํา ธรรมชาติจะสงบททดสอบมาใหทันที และมัก
เปนเรื่องชินๆอยูวาตองทํา ไมทําไมได หากคุณฝนสําเร็จ ตัดใจวาเอาชีวิตใหมเปนเปาหมาย ตอง
บุกน้ําลุยไฟแคไหนไมสน นั่นแหละการเปลี่ยนแปลงนิสัยทางความคิดที่แทจริง
แตถารักษาศีล ๕ ไดเปนปกติอยูแลว เพื่อความเขมขนขึ้น หมายเอาความหนักแนนทางจิต
ยิ่งๆขึ้น ก็อาจลองขยับไปถือศีล ๘ ดู ยังไมตองเครงครัดขนาดตั้งใจถือศีล ๘ เต็มรูปแบบก็ได เพียง
คิดวาในหนึ่งเดือนขอมีสัก ๔ วันที่เราจะทําตัวหางจากกามคุณอันเปนที่บันเทิง เชนงดดูทีวี งดฟง
เพลง ไมกินจุบกินจิบจนงวง เอาเวลาไปอานหนังสือธรรมะ ทําอะไรก็ไดใหจิตใจปลอดโปรง รูสึก
สะอาดปราศจากมลทิน เทาที่เห็นมา คนตั้งใจแลวทําไดจะมีจิตที่หนักแนนมั่นคงขึ้นอยางรวดเร็ว
แมจะยังทําสมาธิไมไดดี ก็มีรองรอยบอกวาฟุงซานนอยลงแทบเปนคนละคนภายในเวลาไมกี่เดือน

๕๗

๓) เจริญสติ อันนี้ยังไมแนะนําถึงขั้นนั่งสมาธิหรือทําวิปสสนาอะไร คือเอาจากความจริงที่
คนเราออนไหวงายและฟุงซานบอยนั้น ก็เพราะขาดสติอยูเสมอๆ ถาหากมีเครื่องเจริญสติไดก็ยอม
มีสวนลดความออนไหวลงอักโข
เวลาเดินไปไหนมาไหนใหสังเกตเลนๆเสมอ วามีความสะเทือนจากฝาเทากระทบขึ้นมาถึง
ยอดอก ถาฝกเดินใหสม่ําเสมอ เห็นความสะเทือนอยางคงเสนคงวา กระทั่งใจมีจังหวะคงที่ขึ้นมา
กลางอก ก็จะสังเกตงายวาเมื่อใดวูบไหว เมื่อใดหนักแนน เมื่อใดหลุดจากสติไปเปนฟุงซานวกวน
ระหวางวัน ทุก ๕ นาทีหรือ ๑๐ นาทีถานึกออกก็นึกถึงลมหายใจบาง เพียงครั้งเดียวทุก ๕
นาทีเมื่อสะสมแลวจะเปนสติกองใหญขึ้นมาไดเหมือนกัน สําหรับคนที่มีพื้นจิตใจออนไหวนั้นมักไม
ประสบความสําเร็จในการนั่งสมาธิเร็วนัก จึงทองายและชวนใหเลิกกลางคัน แตถาอาศัยทาน ศีลมา
ชวย ประกอบกับการกําหนดสติกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนคุน โดยไมหวังผลอะไรเลย ก็อาจเห็นผลทันตา
ไดเหมือนกัน คือไมตองนั่งสมาธิก็มีสมาธิอยูในระหวางวันมากขึ้น ปลอดโปรงมากขึ้น เพราะไมคิด
มากเหมือนเดิม
รูสึก นึกถึง และใหความสําคัญกับจิตที่เปนกุศลมากขึ้น ครึ่งปก็อาจเปลี่ยนแปลงครั้งใหญได
ครับ

ถาม – ผมเคยขับรถอยูดีๆ มีรถกระบะวิ่งมาชนหลัง แบบวาเขาจะขับซิ่งแตซิ่งไม
เปน กะระยะปาดหลังไมถูก ตัวผมไมเปนไร รถก็แคถลอกนิดหนอย ตกใจตอนถูกเฉี่ยวแลว
รถสายไปสายมาเสียการทรงตัวครูหนึ่งเทานั้น สรุปคือไมไดมีประสบการณฝงใจที่เลวราย
อะไรมาก แตถึงวันนี้จัดเปนคนกลัวการเอารถออกถนนพอสมควร คือรูสึกไมอยากเกิด
อุบัติเหตุ ไมอยากใหมีอะไรเกิดขึ้นกับรถของเรา กลัวดวงตก กลัวมีวิบากที่ตองเจออุบัติเหตุ
ซึ่งเราไมไดเปนคนกอ บางทีตอนอยูบนถนนก็เฉยๆ แตบางทีกอนออกจากบานก็คิดๆกลัว
ขึ้นมา อยากทราบวาพอมีอุบายหรือวิธีอะไรจะทําใหหายกลัวบางไหมครับ?

คนเราตอนกลัวก็กลัวเพื่อตัวเองกันทั้งนั้นแหละครับ ความกลัวนั้นมีรากมาจากโทสะ จิตมี
อาการผลักไสไมอยากเอา ไมอยากมี ไมอยากเปน ไมอยากทน ไมอยากรับ ไมอยากรู โดยรวมคือ
ไมอยากใหตัวเราตองเผชิญกับสิ่งกระทบที่นาขัดเคือง

๕๘

สรุปไดวาโทสะนั้น เปนกิเลสที่แสดงความเห็นแกตัวชนิดหนึ่ง ความอยูดีเปนที่ชอบใจของ
ตัวเองตองมากอน คนอื่นอยามาทําใหเราขุนของ อะไรๆอยามาทําใหเราเดือดเนื้อรอนใจ
เมื่อทราบมูลเหตุแหงความกลัวเชนนี้ ตอไปลองตั้งความคิดใหเปนตรงขามดูครับ เมื่อใด
นั่งอยูหลังพวงมาลัย ใหสัญญากับตัวเองเปนมั่นเหมาะวาคุณจะพยายามไมใหใครไดรับ
อันตรายจากการขับรถของคุณเปนอันขาด พูดงายๆ เปลี่ยนจากระแวงวาใครเขาจะทําเรา เปน
ระวังตัวเองจะไปทําคนอื่นเสียแทน
เมื่อคุณไวใจตัวเอง เชื่อมือตัวเอง ชาในที่ควรชา เร็วพอเหมาะในที่ควรเร็ว คุณจะเกิดความ
อุนใจวามือกับเทาของคุณตองไมพาภัยไปหาใคร ความรูสึกปรารถนามอบความปลอดภัยแก
คนอื่นนั่นแหละ จัดเปนทานชนิดหนึ่ง ทานชนิดนี้เมื่อทําใหมาก เมื่อทําใหตั้งมั่นแลว จะ
ตะลอมจิตใหเกิดความมั่นคง ไมหวาดระแวงเกินการณ และที่สําคัญคือจะมีอานิสงสเปน
รัศมีความปลอดภัยคุมตัวไดจริงๆ ขอเพียงบําเพ็ญบารมีดวยการตั้งใจและทําจริงนานเพียงพอ
สักระยะหนึ่ง ตอใหมีวิบากดานลบ คือตองรับเคราะหบนถนนเกี่ยวกับรถรา ก็จะผอนหนักเปนเบา
หรือผอนเบาเปนไมมีอะไรเลย แคหวาดเสียวเล็กๆนอยๆเทานั้น
ตั้งใจไวเรื่อยๆ คุณจะคนพบธรรมชาติดวยตนเองครับ วาใหใครอยางไร เราก็รับผลอยางนั้น
แหละ ความหวาดระแวง ความขี้กลัว ความเห็นแกตัว จัดเปนแรงดึงดูดเรื่องรายชนิดหนึ่ง สวน
ความระมัดระวัง ความอบอุนใจ และความเสียสละใหคนอื่นกอน จัดเปนรัศมีคุมกันภัย และดึงดูดแต
เรื่องดีเขามาสูวงโคจรชีวิตเสมอ เลือกเปนคนแกตัวหรือเปนคนเสียสละใหมั่นคงสักระยะเถอะ จะ
เห็นผลทันตาในชาตินี้เลยทีเดียวครับ

ถาม – ลูกชายของดิฉันใกล ๓ ขวบแลว เขามีนิสัยขี้กลัว เชนกลัวใบไม กลัวหนังสือ
ที่โรงเรียน กลัวแบบที่ไมนาจะตองกลัว ทั้งที่ดิฉันก็เลี้ยงดูดว ยความอบอุนมาตลอดตั้งแต
เล็ก บางครั้งเอาใจมากไปดวยซ้ํา ไมทราบวาจะแกไขนิสัยนี้อยางไรดีคะ?

เมื่อเกิดความกลัวแรงๆ ถาเล็งเขาไปที่จิตจะเห็นมีอาการหดตัวเมื่อถูกกระทบ คือหดไวเสีย
ยิ่งกวาไมยราบที่กระเทือนหนอยเดียวก็หุบราบ และถาสิ่งกระทบนั้นเปนของธรรมดาที่คน
ทั่วไปไมกลัว ก็แปลวาจิตของคนๆนั้นผิดปกติแลว

๕๙

ความกลัวอยางไรเหตุผลตั้งแตยังเล็ก สะทอนการเกิดมาภายใตวิบากอยางหนึ่ง ซึ่งบีบให
ตกอยูในภพของความกลัวครับ จากกฎธรรมชาติที่สําคัญขอหนึ่งคือ ทํากับคนอื่นอยางไร ผลก็จะ
ยอนกลับมาเขาตัวเชนนั้น นั่นแปลวาความกลัวของลูกคุณ เปนเครื่องสะทอนวากอนหนาที่จะ
เกิดมาในครั้งนี้ เขากอกรรมบางอยางกับคนอื่นไวใหเกิดความกลัวหรือหวาดระแวงอยางไม
สมเหตุสมผล
ตัวอยางแบบแรงๆที่ทําใหนึกออกงายหนอย ก็เชนเคยอยูในกลุมทหารหรือกลุมโจรที่ชอบ
สรางสถานการณใหผูคนพรั่นพรึงดวยความสนุกสนาน ยิ่งสนุกเทาไหร แปลวาจิตที่คิดกอบาปยิ่งมี
ความโสมนัส (ซึ่งตามหลักแลวโสมนัสเปนปจจัยฝายนามที่ขยายผลหนักที่สุด) วิบากที่ชัดนาจะ
ไดแกการมีจิตออนไหวมาก อาจเห็นผลทันตาในชาติที่กอกรรม (แตพวกทหารอาจมีความกราวและ
ความบาบิ่นบดบังจิตออนไหวนั้นไว แลวคอยมาปรากฏผลชัดในอีกชาติหนึ่ง)
พวกที่เคยเลนไสยเวททั้งไสยขาวและไสยดําอันเปนสิ่งลึกลับ ก็จะมีวิบากเปนความรูสกึ
หวั่นไหวลี้ลับในชาติถัดๆมาไดเชนกัน ไมวาจะเปนการรับรูสิ่งตางๆแบบหดหรือขยายเกินจริง เห็น
บรรยากาศมืดครึ้มหรือฟงเสียงฟารองฟาผา แลวบังเกิดความหวั่นไหวเสมือนตกอยูในสถานการณ
เฉียดตายชั่วขณะ เปนตน
อยางไรก็ตาม เด็กที่เรากําลังพูดถึงนี้มีตัวคุณเปนแดนเกิด คือเขามาเกิดในทองแมซึ่งคอย
ประคบประหงม ใหความรักความอบอุนมาแตออนแตออกได ก็แปลวาตองเคยเปนคนดีๆธรรมดาๆ
คนหนึ่ง ไมนาจะเปนพวกผูกอ การรายหรือพอมดหมอผีตามบานปานาเถื่อน ไมไดทํากายกรรมและ
วจีกรรมทุจริตเลวรายอะไรสาหัสเกินเยียวยา ตรงขามอาจเคยเลี้ยงดูลูกเตามาอยางดี หรือเคย
อุปถัมภค้ําชูใหผูคนเปนสุขดวยซ้ํา
การมาเกิดกับพอแมที่ดี ถือเปนปจจัยสําคัญในการเยียวยา หรือผอนวิบากหนักใหเปนเบา
ได และการจะมาเกิดกับพอแมดีๆยอมตองอาศัยกรรมดีที่เคยทําเปนนิตย ไมใชดีประเดี๋ยวประดาว
เพราะฉะนั้นจึงควรสันนิษฐานวาชาติกอนเขาเปน ‘คนดี’ ที่เสมอตนเสมอปลายคนหนึ่ง
แตคนดีก็กออกุศลกรรมได ตัวอยางเชนเคยเพาะนิสัยขี้ระแวง กลัวนั่นกลัวนี่ไปหมด ทั้ง
ความสกปรกที่มองเห็น ทั้งเชื้อโรคที่มองไมเห็น พอใครไอโขลกเดียวอุดปากอุดจมูกตัวเองทันที ทํา
หนารังเกียจใหคนไอรูสึกวาตัวเองเปนอันตรายอยางไมเกรงใจ หมอบางคนแทบอาบน้ําดวย
แอลกอฮอล บางทีเปนหวงอาหารการกิน หรือจะเขาไปที่ไหนก็กังวลวาถูกสุขลักษณะหรือเปลา ซึ่ง
ระวังตัวเองไมพอ ยังหวงใยแบบเกินเหตุแทนคนรอบขางอีก จ้ําจี้จําไชจนใครตอใครพลอยติดอยูใน
กรอบความระแวงอันนาอึดอัด หรือกระทั่งตกอยูภายใตความหวาดกลัวที่ไมสมเหตุสมผลไปดวย

๖๐

อีกตัวอยางที่ทันสมัย (แตอาจไกลตัวคนทั่วไปหนอย) ก็เชนเคยรวมสรางภาพยนตรสยอง
ขวัญสุดขีดเปนประจํา คือทําเรื่องไมเปนเรื่องใหกลายเปนเรื่อง แลวก็ดูสมจริงสมจังเหลือเกินดวย
ชนิดคนดูเกือบหัวใจหยุดเตน หรือแทบกินขาวไมลงไปหลายวัน อันนี้เขาขายตองเสวยวิบากเปนคน
ขี้กลัวได
มีนักประพันธนิยายเขยาขวัญมากมายที่เกงในทางทําเรื่องธรรมดาใหนากลัว ใชวัตถุสามัญ
มาเปนเครื่องประกอบฉากเขยาขวัญ (เชนตุกตาเด็กก็ทําใหเปนตุกตาผี หรือรูปตัวตลกกลายเปน
ปศาจอํามหิต) พวกนี้ตองหมกมุนอยูกับจินตนาการสยองขวัญสั่นประสาทอยูเรื่อยๆ วิบากที่ไดรับ
ทันตาคือฝนรายบอย (แลวก็เกงในการแปลงฝนรายเปนพล็อตเรื่องนากลัวเสียดวย)
นักเขียนบางคนอาการหนัก ขวัญบินงาย ลอกแลกเหมือนกลัวใครจะมาทํารายทั้งที่จริงไมมี
และบางรายเทาที่ทราบก็ถึงขั้นเขาโรงพยาบาลบาไปเลย อันนี้ก็ขึ้นอยูกับวาจิตมีความยึดมั่น
จินตนาการของตัวเองรุนแรงตางกันมากนอยเพียงใด คนที่เคยตองบําบัดจิตแตไมหายขาด ก็แสดง
ใหเห็นวายังแกวิบากเกาไมขาด มีแนวโนมวาเกิดใหมก็ตองเสวยวิบากเดิมๆตอ
กลาวมาทั้งหมดขางตนแคยกบางตัวอยาง บางกรณีแบบไมเจาะจง เพื่อสรุปวาหากเปน
กรรมเกาประเภทที่ไมใชประเภทแกลงสั่นประสาทผูคนแบบถึงเลือดถึงเนื้อดวยความสะใจสุดเหวี่ยง
ก็ไมนาจะแกยากนัก เพราะการเกิดเปนมนุษยแตละครั้งคือการตั้งตนลางไพใหมอยูแลวในตัวเอง
(คําวา ‘ลางไพ’ ในที่นี้หมายเอาการลางความจําเกาเปนหลักนะครับ วิบากกรรมจะไมถูกลางไปดวย
อยางไรก็ตองติดเปนเงาตามตัววันยังค่ําจนกวาจะชดใชใหหมดๆไป)
เพื่อแกไขอาการกลัวของลูกคุณ กอนอื่นเราตองมีความรูเบื้องตนวาความกลัวคืออาการที่
จิตหด จิตปดแคบ จิตมืดมน ซึ่งลวนมีโทสะเปนมูล ก็แกเสียดวยคูปรับของโทสะคือเมตตา ทํา
อยางไรก็ไดไมจํากัด ขอใหจิตขยาย จิตเปดกวาง จิตสวางไสวเบิกบานในเชิงเมตตาเปนพอ
ยกตัวอยางที่ทํากันมากคือใหเด็กสวดมนต นึกถึงพระพุทธเจาบอยๆ แมตองเปนคนนํา ถา
ใหดียอมลงทุนเชาพระพุทธรูปสวยๆมาเปนประธานโตะหมูบูชาที่บาน เพื่อใหจิตของลูกเขาไปจับ
อยูกับความงดงามขององคทาน ใหองคทานเหนี่ยวนําความมีใจเปดสบาย การเปดใจรับอํานาจ
พุทธคุณที่ซานผานสายตา จะชวยลดความกลัวลงไดงายๆในระดับหนึ่ง ยิ่งเด็กติดใจในรูปที่เห็น
ประจักษตาเทาไหร ความกลัวอยางไรเหตุผลก็จะลดลงเทานั้น หมั่นถามเขาหลังสวดมนตวามี
ความสุขไหม ถาเขาวามีความสุข ก็บอกวาความสุขนี้จะติดตัวไปเรื่อยๆตราบเทาที่เขายังนึกถึงองค
พระอยู
อุบายวิธีอื่นๆที่จะเหนี่ยวนําใหเกิดเมตตาจิต ก็เชนใหเขารูจักการใหอาหารสัตว ทําบุญใส
บาตรพระตอนเชา ตลอดจนกระทั่งหัดใหเขาพูดจาสุภาพออนโยน เหลานี้ก็จะเปนทัพเสริมวันละนิด
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วันละหนอย ตอไปเขากลัวอะไร ก็พยายามแปรสิ่งนั้นใหเขาคิดในทางมงคล เชนกลัวหนังสือก็หา
หนังสือที่มีพระพุทธรูปสวยมาใหดู ถากลัวใบไมก็วาดรูปใบไมใหเขาระบายสี สอนวาสีเขียวทําให
เย็นตาดีนะลูก
อีกทางหนึ่ง คือพยายามฝกใหเขาเปนคนมีเหตุมีผลมากๆ เชื่อในสิ่งที่จับตองได ทําความ
เขาใจที่มาที่ไปดวยเหตุผลได หลีกเลี่ยงที่จะใหระบบความคิดของเขาถูกกระทบกระเทือนดวยเรื่องลี้
ลับอธิบายที่มาที่ไปยาก
เมื่อเขาโตขึ้นเปนคนมั่นใจในเหตุผล ที่สุดการเกิดใหมที่ไดแมคอยชวยประคองในครั้งนี้ ก็จะ
ชวยเจือจางวิบากเกาใหออนกําลังลง กลายเปนคนมองโลกในแงดี เห็นอะไรๆสวางและอบอุนไปเอง
ครับ

ถาม – ถาเปนคนกลัวเข็มฉีดยามากๆ จะแกความกลัวไดอยางไรคะ?

ความกลัวประเภทนี้ เหลานักปฏิบัติธรรมเขาใชเปนเครื่องเลนซอมฝกสติกันครับ จากหลัก
ความจริงงายๆ คือเมื่อใดสติสัมปชัญญะมีกําลังเหนือความทุกขทางกาย ทุกขทางใจจะไมเกิด หรือ
เกิดนอยมาก เรียกวาเสวยทุกขทางกายตามจริงอยางเดียว ไมเสวยทุกขทางใจใหเกินจริงเปนของ
แถม
ตอไปถาตองเจอเข็มฉีดยาอีก กอนเดินเขาหาหมอขอใหตั้งใจไววาวันนี้เรามาเลนสนุกกับ
ความกลัว หรือมาเพื่อสนุกกับการฝกสรางสติ เมื่อตั้งความคิดไวเชนนั้น ความกลัวเข็มจะลดลงแลว
กวาครึ่ง
พอถึงเวลาเขาดายเขาเข็ม ตองโดนหมอลงยาฉีด ใหสังเกตวากอนถูกฉีดยา จะมีทุกขทาง
ใจเกิดขึ้นกอน คือทุกขทางกายยังไมทันเกิด ทุกขทางใจดันชิงตัดหนาเกิดขึ้นเสียแตเชามืดแลว
ขอใหพินิจเขาไปในรายละเอียดของความกลัว สิ่งที่ปรากฏพรอมกันคืออาการหดตัวของ
กลามเนื้อ จากนั้นจึงถึงคิวของจริง คือความเจ็บจี๊ดเพราะโดนเข็มแทงเฉพาะที่ ทวาความเจ็บ
เฉพาะที่นั้นก็อาจสงตอเปนปฏิกิริยาลูกโซแลนทั่วไปทั้งราง โดยเฉพาะถาใจเราชวยขยายผล คือ
คิดวาเจ็บมาก เจ็บเหลือเกิน กําลังจะแยแลว ทั้งกายก็แทบจะระเบิดเปนเสี่ยงๆทีเดียว
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อาการที่จิตยึดมั่นถือมั่นอยางรุนแรงในความเจ็บปวด ณ จุดเล็กๆนั้น กอใหเกิดจินตนาการ
เลวรายขึ้นมากมาย จินตนาการนั่นแหละที่ทําใหคนเราตอบสนองความเจ็บปวดแตกตางกัน บางคน
แคทําหนาเฉยๆรอหมอถอนเข็ม ในขณะที่บางคนตองทําหนาบิดเบี้ยวเหยเกราวกับใครเอาตะปูตอก
นิ้ว
สรุปสั้นๆคือ อยาเห็นใจตัวเองเกินควร แตใหเห็นจิตตัวเองตามจริง วาดวยเหตุ
อยางไรจึงเกิดผลแบบไหน คุณอาจแปลกใจและรูสึกสนุก กับการพบวาดวยใจที่ไมปรุงแตงเกิน
จริงเทานั้น จึงสามารถรับรูความเจ็บจี๊ดตอนโดนเข็มแทง วาเกิดขึ้นไมนานเลย แตถาใจยึดมั่นถือมั่น
ปรุงแตงจินตนาการรุนแรง ความเจ็บจะมากอนเข็มจริง แถมเมื่อเข็มถอนออกไปแลวก็ยังอุตสาหทิ้ง
ความเจ็บตกคางไวอีกเนิ่นนาน
ยิ่งเห็นความจริงทํานองนี้บอยขึ้นเทาไหร จิตก็จะคอยๆฉลาด และลดความยึดมั่นลง ปลอย
วางมากขึ้น ความเจ็บจากการถูกฉีดยาก็เหมือนสิ่งอื่น ที่เกิดขึ้นแลวตองดับลงเปนธรรมดา จะโอยก็
โอยตามเนื้อผา ไมโอยเกินเนื้อผาออกไปครับ
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บทสงทาย
ระหวางคําคมกับคําจริง
หากปราชญเมธีทั้งหลายตระหนักวาเบื้องหลังการเกิดตาย มีกรรมวิบากเปนเหตุเปนผล
วาทะ คําคม โวหาร และภาษิตของพวกเขาคงเปลี่ยนแปลงบางไมมากก็นอย อยางนอยผมก็เชื่อวา
พวกเขาตองทิ้งคําสวยๆไปหลายคําทีเดียว ทั้งนี้เพราะคําสวยๆบางคําไมเปนสัจจะ ในขณะที่คําอัน
เปนสัจจะจํานวนมากฟงไมเพราะ ไมเท ไมกินใจเทาใดนัก
ปราชญเมธีผูยิ่งใหญนั้น โดยมากจะมีวาทะเกี่ยวกับมนุษยดวยกัน และขอบเขตของการมอง
ก็จะมองเพียงชีวิตเดียว ชีวิตเปนอยางนั้น ชีวิตเปนอยางนี้
ขอเพียงเขารูความจริงเพิ่มขึ้นอีกสักนิด เชนหลังความตาย กรรมดําหลายประการจะนํา
มนุษยไปสูความเปนสัตวสี่เทา สัตวหนาขน สัตวที่พวกตนอาจจะเคยดูถูกเหยียดหยาม สัตวที่ตน
อาจจะเคยกินศพของพวกมันอยูทุกเมื่อเชื่อวัน วาทะของพวกเขาจะเปดกวางขึ้น ไมจํากัดขอบเขต
ดวยการเริ่มตนดวยคําพูดตายตัวเชย ‘ชีวิตคือ...’ แตจะตั้งตนอยางเปนเหตุเปนผล เชน ‘เพราะกรรม
อยางนั้น ชีวิตอยางนี้จึงปรากฏ’
เนื่องจากไมรู จึงทําใหมนุษยสวนใหญแบงชั้นวรรณะกับสัตวเดรัจฉานทั้งหลายอยางชัดเจน
เห็นพวกมันไรคา ไรความหมาย ไมมีใครเอาอิฐปาหัวหมาแลวโดนจับฐานทํารายรางกาย ไมมีใคร
ถูกฟองหมิ่นประมาทเพียงเพราะดาแมวใหคอตกเสียใจ อยางมากก็หามฆาสัตวอนุรักษหรือสัตวที่
ไดรับการคุมครอง (ขอตั้งขอชวนสังเกตดวยวาทําไมกฎหมายไมใหความเปนธรรม ไมเปนฝนที่ตก
ทั่วฟา สัตวหลายหมูเหลาถูกฆาไดโดยถูกกฎหมาย แถมมีการสนับสนุนอยางโจงแจงเสียดวย)
เหลามนุษยคงตกใจ หากรูวามนุษยกับสัตวมีความสัมพันธใกลชิดกันมากกวาที่คิด สัตว
เดรัจฉานไมใชแคสัตวเลี้ยง และไมใชแคอาหารยังชีพของมนุษย แตอาจเปนเปาลอใหเรา
ทํากรรมอันจะนําไปสูความเปนพวกมันก็ได เชนการเอาอะไรปาหัวหมาเลน มีผลในที่เกิดครั้ง
ตอไป คือจะถูกรังแกโดยไมมีทางสู และนั่นก็แปลวาถาเราเห็นสัตวสักตัวกําลังถูกรังแกอยางไร
เหตุผล เราอาจจะกําลังมองผานความจริงในปจจุบัน เขาไปเห็นอดีตกรรมของมันเมื่อครั้งเปนมนุษย
อยูก็ได
และตอใหไมตองไปทําอะไรสัตว ขอเพียงมีพฤติกรรมอันสมควรตอการไปเปนสัตว ก็
ตองไปเปนสัตวกันแลว และเหตุอันสมควรแกการเปนสัตวก็ไมตองชั่วรายมากอยางที่หลายคนคิด
อบายภูมิใกลชิดเราเกินกวาจะคาดถูก
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แมเชื่อเรื่องภพภูมิและการเวียนวายตายเกิด แตหากขาดความรูเรื่องเหตุผลที่มาที่ไปของ
การจําแนกสัตวออกเปนตางๆ คนทั่วไปจะไมเชื่อดวยซ้ําวาวันหนึ่งตนเองอาจพลัดหลนไปสูความ
เปนเดรัจฉานอันเปนหนึ่งในอบายภูมิ
ยิ่งหากกําลังเสวยยศศักดิ์สูงสง เปนคนมีหนามีตามีฐานะร่ํารวย เดินเหินดวยมาดสํารวยหรู
ก็จะยิ่งไมมีทางเชื่อเลยวาตนเองจะไถลลงต่ําไปครองอัตภาพของสัตวหนาขนในวันหนึ่ง
ผมจะเลานิทานใหฟงสักเรื่อง ขอใหฟงประกอบหลักกรรมวิบากก็แลวกัน อยาไปคนหาวามี
ที่มาจากไหน หรือเอาหลักฐานยืนยันจากใคร เพราะมันคือนิทาน
ครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแลว หญิงคนหนึ่งมีโอกาสทําบุญกับพระพุทธเจาและเหลาอริย
สาวกดวยความเลื่อมใส ยิ่งวันนางยิ่งเห็นผลดีที่เกิดขึ้นกับจิตใจ เมื่อเปนกุศลสวางไสว ทั้งโลกก็
เหมือนอบอุนปลอดภัย และตนเองดูสูงสง มีสงาราศีมากขึ้นทุกที
ดวยความเชื่อมั่นในบุญญาธิการของตน นางปกใจทีเดียววาตายไปจะตองเกิดในที่สูง และ
ความสูงสงนั้นจะคงอยูเรื่อยๆไมสิ้นสุด ซึ่งหลังจากตายเพราะกายแตก นางก็ไดไปเสวยสุขบนสรวง
สวรรคตามที่เชื่อจริงๆ เนื่องจากชาตินั้นไมไดกอกรรมอันเปนเหตุขัดขวางทางขึ้นสูงเอาไว
หมดบุญบนสวรรค นางกลับมาเกิดเปนมนุษยในชาติถัดมา ความติดใจในจริตของหญิงสง
ใหไดครองอัตภาพหญิงอีก บุญเกาคือทานที่ทําดวยความเลื่อมใสกับศีลที่รักษาไวดี ตกแตงใหนาง
เปนหญิงรูปงามหมดจด บุญเกาคือการถายทอดธรรมะใหญาติฟงดวยความปรารถนาดีบริสุทธิ์ใจ
ตกแตงใหนางฉลาดจัด และบุญเกาคือความออนนอมตออริยเจานํานางไปสูตระกูลใหญระดับราชนิ
กูล พูดงายๆวาบุญเกาสงใหนางกลับมาเกิดเปนมนุษยผูหญิงที่มีความเพียบพรอมยิ่ง เลอเลิศยิ่ง ไป
ที่ไหนไมตองเปนรองใครเลย
แตดวยเพราะไมอาจจําบุญเกาได และชาติใหมหาบุคคลอันเปนที่ตั้งของความนอบนอมไม
เจอ นางจึงเยอหยิ่งถือตัว และเอาแตใจ ถาโมโหก็อาละวาดกราดเกรี้ยว โดยเฉพาะกับผูนอยที่อยูใน
ฐานะต่ํากวาตน ยิ่งเมื่ออายุมากขึ้น ก็ยิ่งไรเหตุผล เอาแตใจ และปากราย ดาทอไมเลือกจนสุดที่ใคร
จะหามปราม เขาสูตรดีก็ดีใจหาย เวลารายก็รายเหลือแสน
เมื่อถึงอายุขัยแหงความเปนมนุษย บาปทางปากสงใหไปเกิดในชาติพันธุของสุนัขมีเสียง
เหาเปนเครื่องสะทอนอาการที่จิตติดยึดคําดาทอหยาบคาย แตบุญเกาซึ่งมีหนาที่ตกแตงใหสูงสงและ
สะสวยยังไมหมด จึงไปเกิดเปนสุนัขนารัก และสุนัขนารักที่ฉลาดเหมาะกับความเปนนาง ก็คือพันธุ
ที่โลกปจจุบันเรียกกันวา ‘พุดเดิ้ล’
นางในอัตภาพสุนัขยังคงความรูสึกเดิมๆ เพราะอัตภาพที่ไดมายังดูสูงสง แมจะเปนความ
สูงสงในอบายภูมิ ประกอบกับที่นางมีเจาของเปนคนร่ํารวย ประคบประหงมอยางดีและเลนกับนาง
อยางเพื่อน (เพราะเคยเปนเพื่อนเลนกันมาจริงๆในอดีตชาติ) จึงหลอเลี้ยงความเยอหยิ่ง ดื้อรั้นเอา
แตใจไวไมหายไปไหน ยิ่งนายตามใจก็ยิ่งเหลิง ซึ่งก็ทําความแปลกใจใหแกเจานายของนางบาง
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เพราะนิสัยคอนขางผิดแผกแตกตางจากพันธุพุดเดิ้ลดวยกัน (โดยทั่วไปนิสัยเยอหยิ่งถือดีจะเปน
พวกพันธุเทอเรียเสียมากกวา)
เมื่อไดอัตภาพที่ผูกความเยอหยิ่งและความเอาแตใจไว ภพหรือภาวะแหงความเปนสุนัขก็
ไมขาดหาย เมื่อตายไปก็เขาทองสุนัขอีก และบาปแหงการถือดีเอาแตใจเริ่มใหผลเบียดบังบุญเกา
ตองไปอยูกับนายที่ไมเอาใจ ไมประคบประหงม กับทั้งชอบดุและตีเมื่อทําผิดเล็กๆนอยๆ ทําใหนาง
จอยไป เพราะไมรูวาจะอวดกําแหงกับใครภายใตกรอบจํากัดของอัตภาพสุนัขแสนสวย นี่ก็เปน
เยี่ยงอยางใหเห็นวาติดนิสัยไมดีเพียงอยางเดียว ก็อาจโดนนิสัยนั้นฉุดลากลงต่ําไปเรื่อยๆ
เหมือนลงที่ลาดได จากต่ําอยูแลวก็ยิ่งต่ําลงไปมากกวาเดิมอีก
โดยมากพวกมีบุญหนักศักดิ์ใหญนั้น ตองจอยถึงจะดี เชนในนิทานเรื่องนี้ ความจอยของ
นางสุนัขไดขุดเอาความรูสึกดีๆกลับมาใหม เมื่อจิตหลุดจากพันธะคือความปากรายเหาสงเดชและ
ความเอาแตใจตัวอยางรายกาจ ความรูสึกดีๆที่เปนบุญก็กลับมา ความสวางของบุญเกาก็ไดชอง
หลังตายจากชาตินั้นก็มีโอกาสเกิดในที่สูงระดับมนุษยอีก บุญเกาของนางคอยจองจะอุปถัมภอยู
แลว ขอเพียงไมมีนิสัยเสียๆมาขวางเทานั้น
ดวยความเสงี่ยมหงิมที่ติดตัวมา พอไดเปนมนุษยก็ทําใหกลายเปนสาวแสนดีไดใหม กับทั้ง
นิสัยเกาที่เคยทําบุญกับนักบวชผูนาเลื่อมใส ก็กลายเปนชนวนใหขวนขวายทําบุญเชนนั้นอีก และ
เปนเหตุใหไดเสวยสวรรคอีก วนเวียนกลับมาเกิดเปนมนุษยระดับราชนิกูลอีก
ภาพคราวๆของนางแสดงใหเห็นวงเวียนวัฏฏะ ขึ้นสูงแลวมีเงื่อนไขดึงใหลงต่ํา ลงต่ําแลวมี
เงื่อนไขฉุดใหขึ้นสูง ขอเพียงรูแจง มองยอนกลับไปวาเหตุการณหรือสถานการณรายหนึ่งๆเกิดขึ้น
จากกรรมแตหนหลังทาไหน เราจะไมเสียเวลารองไหคร่ําครวญใหกับเรื่องรายนั้นๆ หรือถึงแมกลั้น
น้ําตาและอาการสะอึกสะอื้นไมได เราก็จะไมนึกเสียใจนอยใจ หรือกระทั่งปลอยใจใหหดหูอยูกับ
จังหวะไมดีของชีวิตกันเลย แตจะเรงเพียรทําดีเพื่อใหพนอบาย และสุดทายเพียรเพื่อพบทางออก
จากความไมแนนอนของสังสารวัฏอันจัดเปนวงจรอุบาทวนี้เสีย
เราจะใสใจกับคําคมนอยลง หันมาประทับใจกับคําจริงมากขึ้น เชน
สิ่งมีชีวิตไหลลงต่ํางาย เราจึงเห็นสัตวเดรัจฉานมากมายเกินมนุษยหลายลานเทา
หรือ...
ถายัง ตองเวียนวายตายเกิดไปเรื่อยๆ ความดีอยางเดียวไมไดเปนประกันความ
ปลอดภัยเพียงพอ ความเห็นโทษในการเวียนวายตายเกิดอยางไมรูอีโหนอีเหน กับความ
เขาใจในเสนทางเพื่อการหลุดพนอยางถูกตองตางหาก คือใบรับประกันอันจริงแท
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