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๒

คํานําผูจัดทํา
วาทะดังตฤณ ฉบับชวนคิด ซึ่งเปนหนังสือเลมแรกในชุด ‘วาทะดังตฤณ’ ที่ไดจัดพิมพขึ้นเมื่อเดือน
ธันวาคม ๒๕๔๘ ที่ผานมา ไดรับการตอบรับจากกัลยาณมิตรเปนอยางดี หลังจากที่จัดพิมพเสร็จและได
แจกจายไปยังที่ตาง ๆ คณะผูจัดทําไดรับฟงเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นกับผูที่ไดอานหนังสือวาทะดังตฤณ
มากมาย ทําใหเห็นวา ประโยคเพียงไมกี่ประโยคนั้น สามารถมีพลังสะกิดใจผูอานและพลิกมุมมองชีวิต
ของผูอานจากขางในไดจริง
ความรักความหลงนับเปนกับดักตัวฉกาจ ที่ทําใหผูคนติดอยูในวังวนชีวิตอยูทุกยุคทุกสมัย ผูคนตาง
ปรารถนาจะพบรักแท ตางปรารถนาจะไดคูครองที่สามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข แตจะมีสักกี่คน
ที่ไดรับความสุขสมหวังจากความรัก รักแทมีจริงหรือไม คูแทอยูที่ไหน ทําไมบางคนถึงผิดหวังในความ
รักซ้ํา ๆ ซาก ๆ
หนังสือ วาทะดังตฤณ ฉบับความรักหลากสี นี้ ไดถูกจัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอใหเห็นสีสันของความรักใน
แงมุมตาง ๆ โดยไดรวบรวมขอความจากงานเขียนของ ‘ดังตฤณ’ ทั้งจากหนังสือ และจากขอความถาม
ตอบบนอินเตอรเน็ท และคัดสรรขอความสํานวนอันเปนวาทะที่นาจะสามารถกระตุกความคิดผูอ านใน
มุมมองตาง ๆ ของความรักไดอยางตรงใจโดยเฉพาะ
คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา ผูที่ไดอานหนังสือเลมนี้ จะไดประกายความรูสึกนึกคิดและมุมมองใหม
ๆ ในเรื่องราวของความรักจากวาทะที่ไดคัดสรรมาแลวนี้ตามสมควร
คณะผูจัดทํา
มกราคม ๒๕๔๙

๓

คํานําผูเขียน
ความรักเปนแรงดึงดูดทางใจอยางหนึ่ง เมื่อคุณรักใคร แปลวาคุณคิดถึงเขาในทางที่ดี และคุณก็ไม
รังเกียจที่จะคิดถึงเขากอนคิดถึงตัวเอง แตบางครั้งคุณก็อาจสับสนไดวาทําไมจึงรักเขา ทั้งที่เขารายกับ
คุณขนาดนั้น
ในบรรดางานเขียนของผม โดยเฉพาะที่เปนนวนิยายนั้น เต็มไปดวยเรื่องราวเกี่ยวของกับความรักหลาย
รูปแบบ ดวยเจตนาที่จะสองใหเห็น ใหเขาใจ ตลอดจนใหเขาถึงเบื้องหนาเบื้องหลังของความรักแตละ
แบบ ทั้งจุดเริ่มตน จุดดําเนิน และจุดจบตามเหตุปจจัย
เมื่อคณะผูจัดทําวาทะดังตฤณรวบรวมขอความที่พวกเขาเห็นวาดีเกี่ยวกับเรื่องรัก ๆ ใคร ๆ จึงสมควรได
ชื่อวาความรักหลากสี จะเปนสีที่ใครชอบหรือชัง ก็ลวนเปนสีที่มีอยูจริง ผสมจากเรือ่ งราวสารพันบรรดามี
ในโลกแหงความผูกจิตผูกใจของมนุษยนี้
จากวาทะดังตฤณเลมแรก หลายฝายเห็นวาการคัดสรรถอยวาทะดี ๆ มารวมกันเปนประโยชนได ผมก็
เกิดความยินดี และหวังวาวาทะดังตฤณฉบับความรักหลากสีจะกอมุมมองตามจริงเกี่ยวกับความรักได
บางเชนกัน
ดังตฤณ
มกราคม ๒๕๔๙

๔

ความรัก กับ บุพเพสันนิวาสและเนื้อคู
คูหญิงชายนั้นมีหลายแบบ ไมไดมีแตคเู วรกับคูแท คําวา ‘คูแท’ จะทําใหคุณนึกถึงเพศตรงขามที่ติดตาม
กันไปทุกภพทุกชาติ เปนตัวเปนตนจับจองกันอยางถาวรไมเปลี่ยนแปลง ซึ่งธรรมชาติไมไดมีอะไรอยาง
นั้น ตามกฎเหล็กขอแรกสุดคือ ‘ทุกสิง่ ตองเปลี่ยนแปลงไป’
หากหันมาใสใจกับคําวา ‘คูบ ุญ’ และ ‘คูบ าป’ แทน อยางนี้จะเห็นอะไรกระจางขึ้น เพราะคนเราทําบุญ
ทําบาปสลับกันได ไมมีใครทําบุญทําบาปรวมกันอยางใดอยางหนึ่งไดตลอดไป และนั่นก็แปลวา คูบุญ
อาจหมายถึงคูที่รวมทําบุญกันมามากกวารวมทําบาป สวนคูบาปก็อาจหมายถึงคูที่รวมทําบาป
กันมากกวารวมทําบุญ
มองอยางนี้อคติจะลดลงอยางฮวบฮาบทันที ประเภทขัดเคืองใจนิดหนอยก็เหมาวานี่คูเวรของเรา หรือ
ประเภทตองตาตองใจเมื่อเริ่มพบก็เหมาวานี่แหละคูแทของฉัน เราจะเห็นตามจริงวา ถาตองตาเมื่อเห็น
ถาเย็นใจเมื่อใกล อันนั้นก็เปนคะแนนทางความรูสึกดานดีชั้นแรก ตอเมื่อมีความผูกพันผาน
เหตุการณดรี าย หรือที่เรียกงายๆวารวมทุกขรวมสุขดวยกัน ตรงนั้นคอยเปนคะแนนสะสมใน
ชั้นตอๆมา กระทั่งปกใจเชื่อไดวาเปนคูบุญกันจริงๆ
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ความรูสึกดานดีชั้นแรกในระยะแรกพบสบตานั้น เปนผลบุญจากการอยูรวมกันมากอนในอดีตชาติ สวน
การรวมทุกขรวมสุขผานเหตุการณดีรายตางๆมาดวยกัน เปนบุญใหมที่เกิดจากการเกื้อกูลในปจจุบัน
ชาติ พระพุทธเจาตรัสวาความรักจะเกิดขึ้นไมไดหากปราศจากเหตุปจจัยทั้งอดีตและปจจุบัน
ประกอบกัน

๕

ไมวาจะเปนของเกาหรือของใหม บุญที่สราง ‘คูบุญ’ ขึ้นมาจะเหมือนๆกัน พระพุทธเจาตรัสแสดง
ไวไดแก
๑) มี ศรัทธา ไปในแนวทางเดียวกัน เชนถือศาสดาองคเดียวกัน เชื่อหรือไมเชื่อเรื่องกรรมวิบาก
ดวยกัน เชื่อวาโลกกลมหรือโลกแบนเหมือนๆกัน เชื่อแนวทางในการดํารงชีวติ รูปแบบเดียวกัน เปนตน
เมื่อศรัทธาไมตรงกันก็คุยเรื่องไมตรงกัน เมื่อคุยเรื่องไมตรงกันก็คุยกันไดไมนาน เมื่อคุยกันไดไมนานก็
เบื่อกันเร็ว อันนี้คือความจริงที่เกิดขึ้นกับทุกรูปนาม ไมจําเพาะเฉพาะคูรักเทานั้น ขนาดเพื่อนกันแตเชื่อ
ไมเหมือนกันยังยากที่จะเปนเพื่อนสนิทเลยครับ ศรัทธาที่รวมกันปลูกฝงใหมั่นคงยอมทําหนาที่สราง
สายตาที่มองไปในทิศเดียวกัน ไมกอความรูสึกเปนอื่นจากกัน
๒) มี ศีล อันเปนเครื่องหอมทางใจเสมอกัน คือมีความคิดงดเวนขอประพฤติผดิ แบบเดียวกัน เปน
เหตุใหไมรังเกียจหรือหมั่นไสกัน พรานหนุมกับพรานสาวทนกลิ่นอายฆาฟนของกันและกันได แตใหหมอ
ศัลยที่มีรังสีชวยชีวิตมาเปนคูผัวตัวเมียกับมือปนรอยศพที่ทะมึนดวยรังสีเอาชีวิต อยางไรก็คงทนกลิ่น
อายที่เปนตรงขามของกันและกันไมไหว และนั่นก็เชนเดียวกัน ถาฝายหนึ่งเจาชู รอยลิ้นกะลาวน สําสอน
ไปเรื่อยโดยไมสนใจความสกปรกหมกมุน ยอมนารังเกียจยิ่งสําหรับคนใจซื่อถือความสะอาดผัวเดียวเมีย
เดียว ศีลที่รวมรักษาใหบริสุทธิ์ดีแลวยอมทําหนาที่สรางความอบอุนเชื่อมั่นในกันและกัน สนิทใจ
ไววางใจกันเปนมั่นเหมาะ
๓) มี จาคะ อันเปนวิธีคิดแบงปนเสมอกัน อยางนอยตองเปนผูใหซึ่งกันและกันในทางใดทางหนึ่ง
ไมใชมีแตฝายหนึ่งคิดอยูขางเดียว อีกฝายเอาเปรียบตลอด เชนอีกฝายสละเงินใหใช อีกฝายสละแรง
ปรนนิบัติ เปนตน การเอารัดเอาเปรียบเกิดจากจาคะที่ไมเสมอกันเปนมูล ยิ่งหากตางฝายตางคิดเจือจาน
คนอื่น เห็นขาวของอะไรไมใชแลวก็คดิ ตรงกันวานาบริจาคแกคนที่เขาไมมี อยางนี้ยิ่งไปกันได มีโอกาส
รวมบุญกันบอยๆ ยิ่งใหคนอื่นมากก็ยิ่งไดความสุขในการสละมาเสริมใยแกวรอยสัมพันธใหกันแนนแฟน
ขึ้น จาคะที่รวมกันยินดีโดยพรอมเพรียงยอมกอความรูสึกซึ้งใจอยางใหญ เหมือนอยูดวยกันจะเปนที่พึ่ง
ใหกัน ปลอดภัยรวมกัน ประคับประคองกัน ไมมีวันลมพรอมกัน
๔) มี ปญญา เสมอกัน กลาวทางโลกคือคุยกันรูเรื่อง กลาวทางธรรมคือมีระดับการเห็นตามจริง
ใกลเคียงกัน หรืออยางนอยเปนไปไปในทางเดียวกัน ไมใชพูดคนละภาษา ฝายหนึ่งทํากอนคิด อีกฝาย
คิดกอนทํา หรือฝายหนึ่งเอาอารมณพูด อีกฝายพูดดวยสติปญญา หรือฝายหนึ่งเห็นชัดวาอะไรๆไมเที่ยง
ความยึดมั่นถือมั่นเหลือนอย แตอีกฝายหนึ่งแคเรื่องนอยก็ยึดมั่นถือมั่นเปนเรื่องเปนราวใหญโต ก็คงนึก
ระอาหรือหมั่นไสในกันเปนอยางยิ่ง ปญญาที่รวมเสริมสงกันและกันยอมทําหนาที่สรางความราเริงในการ
สนทนา และความไมพรั่นที่จะตองฝาฟนอุปสรรครวมกัน

๖

หากอดีตกาลคุณเคยครองเรือนกับผูมีบุญเสมอกันทั้ง ๔ ขอ (อาจหยอนนิดหยอนหนอยได) ขอเพียง
ไดมาพบกันในชาตินี้ ก็จะเกิดแรงดึงดูดที่กอความรูสึกแสนดีอยางประหลาด เหมือนเขากันไดทุกอยาง
เหมือนเห็นกันไดทุกแงมุมดวยความเขาใจกระจาง
และขอเพียงเกื้อกูลกันนิดๆหนอยๆ เชนฝายหนึ่งมาถามทาง อีกฝายบอกทางให เทานี้ก็จะเกิดแรง
ปฏิพัทธขึ้นอยางรุนแรง ชนิดที่ฝายชาย (ซึ่งมีธรรมชาติเปนรุก) อาจยื่นขอเสนอเดินพาไปสง และฝาย
หญิงก็ตกลงรับขอเสนออยางยินดีเต็มใจทันที แลวการตกลงรวมทางกันไปจนกวาจะตายก็ติดตามมา
อยางรวดเร็ว ไมมีอะไรซับซอน ไมมีเหตุการณนาปวดหัว ไมมีอะไรที่เปนไปไมไดสําหรับคูบุญประเภทนี้
แนนอนวาสายตาทั่วไปมองแลวยอมนึกอิจฉา โดยไมมีใครเขาใจตนสายปลายเหตุที่แทจริงวาเหตุใดจึงมี
คูที่นาอิจฉาไดปานนั้น รูแตวามีจริง แตไมรูวามีขึ้นมาไดอยางไร ตองตอวาใครที่แกลงลําเอียง ความจริง
คือคูบุญไดรับความยุติธรรมจากธรรมชาติกรรมวิบากตางหาก แตอาจเปนความยุติธรรมที่
ลึกลับ เพราะนําอดีตชาติมาแสดงใหเห็นเปนภาพยนตรตามโรงไมได
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จากที่พระพุทธเจาทานเคยตรัส วาหญิงชายจะพบกันทั้งชาตินี้และชาติหนา ก็เพราะมีเหตุ คือ
ตางฝายตางมีศรัทธา ศีล จาคะ และปญญาเสมอกัน คําวา "เสมอกัน" นั้น อยางนอยที่สุดคือรวม
ยินดีไปในแนวความเชื่อเดียวกัน มีใจปรารถนาจะรักษาศีล มีใจอยากสละให และอยางนอยพูดภาษา
เดียวกันรูเรื่อง ไมใชวาฝายหนึ่งเสนอ อีกฝายนอกจากไมสนองแลวยังเอาแตขัดๆๆ
ยิ่งไปกวานั้น พระพุทธเจายังเคยตรัสวา ความรักจะเกิดขึ้นไดก็ดวยเหตุสองประการ ประการแรก
คือเคยอยูรวมกันมาในอดีตชาติ ประการที่สองคือชาตินี้ไดเกื้อกูลกัน นั่นแหละความรักอยาง
ลึกซึ้งถึงจะเกิดได

๗

มองดวยขอสรุปนี้ คูบุญตัวจริงก็คือคนที่เคยคิดดี พูดดี ทําดีตอ กันมากอน รวมทั้งมีศรัทธาไป
ในทางเดียว แข็งแรงในศีลขอเดียวกัน มีใจคิดสละประมาณเดียวกัน และอยางนอยตองพูดกันรู
เรื่องประมาณเพลินคุยไดไมรูเบื่อ ประเภทใสบาตรครั้งสองครั้ง อาจมีผลใหเกิดความรูสึกปง ๆบาง แต
จะไมมีเหตุปจจัยสงเสริมสนับสนุนใหไดพบกันบอยๆ ไดเกื้อกูลกันโดยปราศจากอุปสรรคขัดขวางอยาง
สิ้นเชิง พูดงายๆ วาตองสรางปจจัยใหมกันเหนื่อยพอดูครับ
http://dungtrin.net/newsletter/viewtopic.php?t=70&start=77
ดังตฤณวิสชั นา ฉบับวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๔๘

ถานับตามบันทึกของพุทธ ก็ตองวาคนเราแมอยูเคียงครองเรือน คนหนึ่งตายแลวอาจไปสวรรค คนหนึ่ง
ตายแลวอาจไปนรก ใชจะพุง ขึ้นหรือไหลลงตามกันเพียงเพราะอยูเรียงเคียงหมอน มันขึ้นอยูกับวากอน
ตายแตละฝายเดินอยูบนทางสวรรคหรือทางนรกเทานั้น
ตรงขาม คูผัวตัวเมียที่มบี ารมีอันไดแกทาน ศีล สมาธิ และปญญาเสมอกัน หรือคลอยตามกัน
ยอมมีโอกาสไดพบเจอบอยกวาคูอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งหากจิตเปนกุศลแลวอธิษฐานสําทับ
รวมกันเสมอๆ ก็จะใหผลแรงเปนทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆ หนักแนนมั่นคงและเปน ‘ตัวจริง’ ของกัน
และกันอยางยากจะหาใครมาแทนที่
(ทางนฤพาน บทที่ ๑๐ ผูวิเศษ)

"บุพเพสันนิวาส" ตามความหมายอันแทจริง จะตองเคยครองคู รวมทุกขรวมสุข ฝาฟนแลวสุขสม
ดวยกันมากอน มีลูกใหชวยกันเลี้ยงดูดวยกันมากอน มีความจากพรากอันนาอาลัยมากอน
และโดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยสําคัญอยางสูงคือเคยทําบุญในพุทธเขตรวมกันมากอน
(จะทําบุญรวมกันในศาสนาไหนก็ได ที่ไมใชลัทธิความเชื่ออันนําไปสูอบาย แตการทําบุญรวมกันในพุทธ
เขต มีกําลัง มีความสวางสูงสงเหนือสิ่งอื่นใด)
http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/007278.htm#24

๘

ลานดาวบอกตนเองวาเขาใจความหมายที่แทจริงของ ‘คูบุญ’ และ ‘คูบารมี’ ก็คราวนี้เอง ถาเปนคูแทที่
เคยรวมบุญรวมบารมีกันมากอน ก็มิใชวาจะตองดวนเจอทันใจเสมอไป แตอาจรอจังหวะ
เหมาะสมที่เมื่อพบกันแลวตางอยูในภาวะพรอมจะรวมทางกุศลดังเดิมอีกดวย
แรงเหวี่ยงของกรรมใหญฝายกุศลจะดึงดูดใหวิญญาณตามติดกันไปเรื่อยๆ คลายดาวแมกับดาวบริวาร
นั่นแหละ ตราบใดเรายังมีใจเห็นดีเห็นงามกับกุศลผลบุญของเขา แลวก็รวมกันทําประโยชนให
สาธารณชนไมเลิกรา เกิดใหมก็ไดอยูดวยกันอีกเสมอไป เวนแตฝายใดฝายหนึ่งพลาดไปอยูภพต่ํา
ปลอยใหอีกฝายโดดขึ้นไปอยูสูงตามลําพัง ก็อาจคลาดกันระยะหนึ่ง
(กรรมพยากรณ : ชนะกรรม ตอนที่ ๔๑ ชนะกรรม)

การที่มีอัตภาพไดมาเจอกันแลวรูสึกดี ก็ถือวาเปนบุญเกาที่ใหผลเปนกุศลวิบากอยูแลว นั่นเปนของใน
อดีตลวนๆ นับแตวินาทีแรกที่พบกัน แมวาวิบากเกาอาจจะยังใหผลไมหมดสิ้น มีแรงหนุนให
อยากคบหา หรือมีความหนุนเนื่องใหเกิดเหตุการณดีๆ ปจจัยประกอบดีๆ ก็ตองถือวาทั้งสอง
ตองเลือกเอาเอง กําหนดเอาเอง วาจะทําปจจุบันใหเปนอยางไร ถางทางอนาคตใหดรี ายแคไหน
จะเลี้ยงความรูสึกดีตอกันไวไดนั้น บุญเกาอาจมีสวนในแงของการเอื้อปจจัย แตไมไดเปน
ประกันชัดเจนเหมือนบุญใหมแนนอน
http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/001500.htm#4

๙

คนสองคนที่สรางบุญมาดวยกันหากชาติใกลชักชวนกันทําทานเปนงานอดิเรก ตางฝายตางก็ไดแดนเกิด
ร่ํารวยไมขัดสน พอมาเจอกัน คบกัน อยูดวยกันไมทันไร อยากทําธุรกิจคาขาย ก็อาจรวยไมรูเรื่อง
หากชาติใกลเตือนกันและกันตั้งใจรักษาศีลใหบริสุทธิ์ ตางฝายตางมีรูปรางหนาตาตองใจเพศตรงขาม
พอมาเจอกัน ก็เอ็นดูเสนหา หลงใหลในกันและกันรุนแรง ชนิดที่ใครอื่นหมื่นแสนก็ทําใหหลงไมไดเทา
หากชาติใกลอาจจูงมือกันเขาวัดเขาวา ฝกภาวนาใหเกิดความตั้งมัน่ ทางจิตใจ เจริญปญญาใหแกกลา
หวังความหลุดพนในที่สุดดวยกัน ตั้งความปรารถนาวาจะพบเพื่อเกื้อกูลกันใหถึงที่สุดแหงทุกข ไมขวาง
กันและกันในเสนทางมรรคผล พอมาเจอกัน ก็เกิดความผองใส เย็นรื่น แคอยูดวยกันเฉยๆก็อาจเปนแรง
สะกิดอีกฝายใหสงบลงจากทุกข และโนมนาวกันใหใฝแตเรื่องแสนดี งดงาม ไมเปนที่ระคายตอกัน เจอ
พระสงฆองคเจาก็แตที่ดีๆ ไมลุมหลงประเภทพาญาติโยมลงเหว
http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/001500.htm#4

มีคูรักหลายคู ที่ทําบุญมาดวยกันแคระดับทาน อาจรวยรวมกัน เจอกันยิ่งรวยมหารวยเปนบา
เปนหลัง แตปญญาที่จะประคองรักรวมกันอาจขาดไป ไดกันแลวก็เบื่อกัน ไมตางกับเสพสมบัติ
ชนิดอื่นๆ ฝายชายหรือฝายหญิงอาจมักมากในกามจนตองออกไปเลอะเทอะขางนอก และคนมีเงินนั้น
ผิดศีลไดมากขอนัก คงไมตองขยายความ
มีคูรักอีกหลายคู ที่ชวนกันรักษาศีลมากอน จะโกหกนั้นไมเอา บี้มดตบยุงก็ไมยอม แตขาดทาน
บารมีรวมกันมา ชวนกันอดออม ชวนกันตระหนี่เสียมาก เพราะไมรูคาของทาน ไมเชื่อผลของ
ทาน เกิดมาเจอกันอาจจะรักกันดูดดื่มปานจะกลืน เพราะรูปสวยดวยกันทั้งคู แตขอโทษ ตองกัด
กอนเกลือกินจนตาย ถึงสัญญาเกาที่เจือดวยความบริสุทธิ์ของศีลจะดึงรั้งไมใหนอกใจกัน ก็อยูรวมกัน
อยางอัตคัดขัดสน ผอมแหงแรงนอย เจ็บออดๆแอดๆ ก็เปนเหตุใหเกิดความเบื่อหนายกันและกันอัน
เนื่องจากความเปนอยูไดอีก

๑๐

โดยความไมสมบูรณของ ทาน ศีล ภาวนา ที่บําเพ็ญมารวมกัน คูรักทีเ่ ปนปุถุชนทั่วไปจึงมักขาด
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายสิง่ ที่จะเปนปจจัยหลอเลีย้ งตามวิถีทางธรรมชาติ ใหมั่นคงในรักตอกัน
หรือใหมีความสุขสดชื่นบํารุงจิตใจกันและกัน ฉะนัน้ ถาหากอยูดวยกันแลวไมมีปจจัยปรุงแตง
ชนิดที่เปนกุศล หลอเลีย้ งใหเกิดความชุมชื่นใหมๆ ทวีขึ้นทุกๆวัน ก็เปนธรรมดาที่ความรักจะ
โรยราลงตามธรรมชาติใจที่เบื่อหนายของเกาซ้ําซากจําเจ
http://larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/001500.htm#4

คนสวนใหญไมตระหนักกันวาบุญกรรมที่มีกําลังสงผลสูงสุด
มีอิทธิพลดีราย และเปนตัวจัดสรร เลือกคูครองใหเราอยางแทจริง
ไดแกกรรมทางกาย วาจา ใจที่เกิดขึ้นอยูทุกเมื่อเชือ่ วัน
หรือที่เรียกกันงายๆวา "นิสัยใจคอ" นั่นเอง
นิสัยคือพฤติกรรม หรือการกระทําที่สั่งสมจนเกิดความเคยชิน
และนั่นก็ตรงกับศัพทบัญญัติทางพุทธคือ อาจิณณกรรม
http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/008652.htm#2

เกี่ยวกับเรื่องของเนื้อคูหรือคูแท สังสารสัตวที่มาจับคูกันนั้น
ไมใชมีใครดลบันดาล ไมใชมีฐานะคูกนั โดยเดิม
ทุกสิ่งทุกอยางเกิดขึ้นดวยกรรมสัมพันธทั้งสิ้น
http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/001630.htm#27

๑๑

วิธีที่จะเจอคนจริงใจกับเรา ไมวาในดานความรักหรือธุรกิจ ไมใชดวยความบังเอิญ ทํานอง
เดียวกับที่ไมมีใครงมเข็มในมหาสมุทรเจอโดยปราศจากเครื่องชวย ซึ่งในที่นี้ก็คอื กรรมนั่นแหละ คุณตอง
เขาใจหลักกรรมขอหนึ่ง คือ เมื่อใหสิ่งใดยอมไมสูญเปลา ตองมีการสะทอนตอบเปนการไดรับสิ่ง
นั้นคืนมาเสมอ ฉะนั้น หากตอนนี้อยูในชวงรับความไมจริงใจซึ่งเราเคยทําไวกับใครมากอนก็ชางเถอะ
เอาเปนวา ขอใหสรางเหตุ สรางเครื่องชวยใหเราไปพบกับคนจริงใจในกาลขางหนา คือพยายาม
จริงใจกับคนอื่นโดยไมยอทอ ก็แลวกัน
(เตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัว เลม ๑)

หลักการดูคู ขอแนะวาลองชักชวนกันทําบุญ ดูความรูสึกผูกพันดานดี จะแนนอนกวาการดูฤกษ
ยามใดๆ ครับ แตผมก็เขาใจและเห็นใจ บางคนไมมีโอกาสเลือกมากนัก ถาใครคิดวาตนเองมีบุญใน
เรื่องคูนอย ผมอยากแนะนําใหตั้งใจรักษาศีล ๕ อยางเขมงวด ทําทานดวยความเบิกบานอยางเขาใจสัก
พัก มนุษยเรายกระดับความมีบุญไดในชาติเดียว เดี๋ยวถาบุญถึงขีดบันดาลสุขในปจจุบันทันตา
เมื่อไหร บุญนั้นก็จะแปรสภาพเปนแรงดึงดูดชักนําคนดีๆที่สมกันมาหาเราเองครับ หากถือหลัก
ความจริงนี้ ก็คงเปนคําตอบไปในตัว วาเราจําเปนตองเชื่อเกณฑชะตาราศีไหม
http://dungtrin.com/prepare/archieve/prepare064.htm
เตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัว ฉบับวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๔๘

๑๒

สิ่งที่ควรดู คือเมื่อเขาคูกันแลว
๑) รูสึกวาใชหรือเปลา (เปนเรื่องของสัญญาที่ฝงอยูในจิตใตสํานึกลวนๆ)
๒) เกิดแตเรือ่ งดีๆเมื่ออยูดวยกันหรือเปลา (วัดผลของอดีตกรรมที่ใหเปนวิบากฝายดี)
๓) รวมกันเปลี่ยนอุปสรรคหรือเรื่องรายใหกลายเปนดีไดหรือเปลา (ดูปจจุบันกรรมที่เอื้อใหเกื้อกูล
รวมทุกขรวมสุขกันไดแคไหน)
๔) เกิดแรงบันดาลใจใหคิด พูด ทําดี ๆ ตอกันและตอคนรอบขางหรือเปลา (ปจจุบันกรรมที่จะ
ใหผลเปนวิบากอนาคตที่สดใสหรือไม เทาที่ผมพบมา คูที่จรรโลงใจกันดวยบุญ เลีย้ งใจกันดวยบุญไม
ขาดสายเทานั้น ที่ไมเบื่อ ไมแหงแลงตอกันเสียกอนตาย)
สรุปคือเขาคูกันแลวรูสึกดีๆ เกิดเรื่องดี ๆ ก็ใชเลยครับ และไมตอ งไปหมายมั่นเอาวานั่นคือเครื่อง
แสดงความถาวร เปนเนื้อคูนิรันดร เพราะสังสารวัฏไมมีอะไรอยางนั้นให มีแตเปลี่ยนกับเปลี่ยนครับ จะ
เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลงเทานั้น
http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/001500.htm#1

ชีวิตคูจะประสพความสําเร็จหรือลมเหลวใชวาเกิดจากการสําคัญถูกหรือสําคัญผิดในเบื้องตน
ที่วาใชแนเหมือนกิ่งทองใบหยก วันหนึ่งกลายเปนใบขอย ใบมะกรูดไปก็มาก หรือที่วาเหมือนดอกฟากับ
หมาวัด วันหนึ่งหมาวัดกลายเปนใหญเปนโตในบานเมืองก็มีใหเห็น หรืออีกทางหนึ่ง ดูตอนเริ่มตนวารัก
กันมาก นานไปก็อาจรักกันนอยลง ดูตอนเริ่มตนวารักกันนอย นานไปก็อาจรักกันมากขึ้น ของแบบนี้เอา
พฤติกรรมปจจุบันมาเปนแนวโนมพอได แตไมแนนอนเทาไหรนัก
(ทางนฤพาน บทที่ ๑๔ รวมทาง)

๑๓

คูที่แตกตางกันมากอาจมีความสุข มีแรงดึงดูดเขาหากันในชวงแรก แตอาจไมใชอยางที่
แมเหล็กรักความเปนขั้วตรงขามไดตลอดเวลา การอยูกินรวมกันในระยะยาวตองการอะไรบางอยาง
ชวนใจใหอยูใกลกันทุกวันไดโดยไมอึดอัด ถาตางคนตางอยากทําสิ่งที่ตัวเองพอใจแลวลืมเลยวาอีก
ฝายอยูที่ไหน หรือมุมไหนของบาน วันหนึ่งก็กลายเปนความหางเหินโดยปริยาย
(ทางนฤพาน บทที่ ๑๔ รวมทาง)

ความเขากันไดระหวางสองบุคคลเปนเรื่องละเอียดออน เปนที่ยอมรับวาลักษณะนิสยั ใจคอของคนเราจะ
กอลักษณะกระแสจิตประเภทหนึ่งๆขึ้นมา ซึ่งเมื่อใกลกันก็รูสึกไดวาพอจะ 'รับ' กันไดไหม ถัดจากนั้นยัง
มีรายละเอียดปลีกยอยอื่นๆอีก ทั้งความคิด คําพูด และปฏิกิริยาที่กระทําตอกัน เปนตัวตัดสินวาเขากัน
ไดสนิทจริงหรือไม
ตรงนี้นาคิดวาถึงจะเคยรวมบุญกันมา ทวาเขากันยากดวยคุณสมบัติเฉพาะตัวของแตละฝาย แมมีเวลา
กระดี๊กระดาดวยกันในชวงแรกอยูบาง ตอไปก็นาจะฝอลงจนแหนงหนายในที่สุด
เคยทําบุญรวมกันมาก็เรื่องหนึ่ง ลักษณะกระแสจิตคลายกันก็เรื่องหนึ่ง เจอกันแลวเกิดอะไรขึ้น
บางก็เรื่องหนึ่ง มีโอกาสใชเวลาในชีวติ ดวยกันนานชาแคไหนก็อีกเรื่องหนึ่ง
สรุปแลวหากวาตามหลักอนิจจัง หญิงชายในสังสารวัฏตางทองเที่ยวไปไกลตามลําพัง ผลัดเปลี่ยนเวียน
จับคูดวยความผูกพันมากนอย แลวถอยฉากจากกันไปเรื่อยๆ หาคูแทถาวรมิได? ...
(ทางนฤพาน บทที่ ๑๐ ผูวเิ ศษ)

ในเมื่อยังตองติดอยูกับความรักประจําโลก ก็ควรเปนความรักที่เกื้อกูลกันและกันดวยธรรมะ อยูรวมกัน
ดวยกระแสบุญกุศล
หากผูกพันกับใครดวยกระแสบุญมากกวากระแสบาป ก็มักไดเปนตัวจริงของเขาหรือเธอในที่สุด
http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/008619.htm#4

๑๔

ความรัก กับ วิบากแหงกรรม

“การกอกรรมกับผูอื่นมีหลักอยูงาย ๆ นะ หนึ่งคือมีเจตนากระทําการกับสิ่งมีชีวิต สองคือ
สิ่งมีชีวิตนั้นไดรับผลทางกายหรือทางใจสมเจตนาของผูกระทํา เราทําเวรทํากรรมไปนั้น จะรู
หรือไมรูก็ตามวาเปนกรรมเวร อยางไรวันหนึ่งก็ตองใหผล ผมพูดอยางนี้อาจทําใหหนูนึกได… นับถูก
ไหมวากี่ครั้งที่หนูพูดอะไรเชน ‘ชักจะใจออนแลวซี’ ทั้งที่ความจริงยังไมมีใจแมแตนิดเดียว”
ลานดาวตะลึงคลายถูกไฟดูด นั่นเปนถอยคําที่หลอนใชเปนประจําจริงๆ โดยเฉพาะกับนักตื๊อที่ดดู ี และ
ทาทางจะไมมีพิษมีภัยในภายหลัง จะวานนทกานตแอบมาเลาใหฟงก็คงยาก เพราะจําไดวาหลอนไมเคย
โปรยคําเด็ดนีใ้ สหูเขา ตองพิเศษกวานนทกานตอีกสักนิดหนึ่งหรอกถึงมีสิทธิ์ไดยิน
“แคนี้ก็ถือวาเปนกรรมที่ตองไดรับโทษหรือคะ?”
“ไมใชแคคําพูดนี้หรอกนะ ทุกอาการ ทุกถอยคําที่รวมกันทําใหใครตอใครเขาคาดหวังนั่นแหละ ลองเอา
ใจเขามาใสใจเรา ถูกหลอกใหคาดหวังอยางแรง จบลงดวยความผิดหวังอยางหนัก เหมือนเมื่อเรา
ยังออนแอในวัยเด็ก พอแมบอกวาจะมาแลวไมมา เรานอยใจ เราอยากรองไหอยางไร ก็คือ
ความรูสึกแบบนั้นคูณเขาไปดวยจํานวนหนุมๆที่อกหักจากเรา ลองคํานวณเถอะวาถาวันหนึ่ง
มันยอนกลับมากระแทกเรา มันจะหนักขนาดไหน”
(กรรมพยากรณ : ชนะกรรม ตอนที่ ๓ พยากรณดาวเดน)

“ถานาเคกมีเวลาสั่งสมกองบุญไวมาก น้ําหนักนาจะเกินความหลงผิดในชวงตนชีวติ แลวนี่คะ ทําไมถึง…
เออ…”
“กรรมดีในชาติกอนสงใหชาตินี้มาเกิดในตระกูลดี เปนคนมีจิตใจดี พบแตเรื่องดี แตในเรื่องของความ
รัก ถึงคิวที่กรรมรายๆใหผล การที่หนูเคกเคยลอหลอกใหคนอื่นหลงใหลคลุมคลั่งรูปตน ปรุง
แตงจิตใหชาตินี้เปนคนหลงรูปงาย และเจอแตพวกโลเล นิยมรักซอน ทอดทิ้งหนูไปหาคนอื่น
เสมอ”

๑๕

อเวรายกมือปดปาก น้ําเออขึ้นปริ่มขอบตาอีก ใชแลว… หลอนเปนแคผูหญิงธรรมดาๆคนหนึ่ง อยากได
ความรัก ความอบอุน ความมั่นคง ทวาก็พบแตรักฉาบฉวยของคนมาแรงแลวทิ้งเร็ว รูปแบบก็ซ้ําๆ
กันไมเลิก คือเจอเจาชายในฝนที่สมบูรณแบบคนแลวคนเลา ทวาตองเผชิญกับความจริงวา
เจาชายเหลานั้นพบเจาหญิงที่ครบพรอมกวาตนในเวลาแสนสัน้
(กรรมพยากรณ : เลือกเกิดใหม ตอนที่ ๔๔ กรรมเกา กรรมใหม)

“ออยจะบอกวาถากรรมวิบากมีจริง เคกก็ออกดี๊ดี แตทาํ ไมถูกทิ้งใชไหมละ?... พูดไปเถอะ เคกรับได
ไมใชเรื่องเจ็บปวดสักเทาไหรแลว ปลงตกแลว”
“ปลงวา... เคยไปทิ้งเขามากอน?”
“ก็คงงั้น เพราะชาตินี้โดนจนชิน จนชา ดวยวิธีเดิมๆ ตลอด มันคงไมใชเรื่องฟลุก และถา
ธรรมชาติมีเหตุผล ไมคอยแกลงใครเลนตามอําเภอใจ เคกก็เชือ่ วาเคกตองทําคนอื่นไวกอนเกิด
มาในชาตินี้จริงๆ เพราะชาตินี้เคกไมเคยตั้งใจหลอกใหใครมีความหวังลมๆ แลงๆ สักคน...”
หญิงสาวพูดดวยเสียงเรียบสนิท เรียบเสียจนคนฟงไมรูสึกเปนเรื่องนาสงสาร แตขณะเดียวกันก็ไดแรง
บันดาลใจที่จะสงบสติอารมณตาม
“ถาเธอเคยหลอกชาวบานไวในชาติกอน ทําไมไมติดนิสัยเจาชูชอบหลอกมาบางละ?”
นั่นคือสิ่งที่อเวราตอบไมได
“อาจจะ... เข็ดแลวอธิษฐาน กลับตัวกลับใจใหมในชวงทายมั้ง ไมรูซี ก็ไดแตเดาสงประสานักเดาคุย
กันนั่นแหละ”
“ในเมื่อไมรูจริง และไมมีทางรูได อยางนี้จะมีประโยชนอะไรถาโทษอดีตกาลปางบรรพแตครั้งไหน?”
“ก็... ประโยชนตรงที่จะไดตั้งใจ ไมหลอกคนอื่นใหรอเกออีกไง ชาตินี้ใชๆ กรรมใหหมดไป ชาติ
หนาไมตองเปนทุกขอีก”
(กรรมพยากรณ : เลือกเกิดใหม ตอนที่ ๓๑ เหตุผลลี้ลับ)

๑๖

“รูไหมรางวัลของการเปนคนรักเดียวใจเดียว ไมแกลงหลอกใหใครมาหลงชอบคืออะไร?”
“คนใจเดียวที่ซื่อสัตยไมเปนอื่น ครองกายอยูกับคูของตนไดตลอดรอดฝง แมถูกทดสอบให
ไขวเขวก็ไมวอกแวก รางวัลคือจะทําใหเกิดใหมเปนคนมีเสนหจับตา ทรงอิทธิพลบันดาลใจใหเพศตรง
ขามเห็นแลวอยากตูวาเปนคูแท เกิดจินตนาการอบอุน อยากเคียงบาเคียงไหลไปตลอดกาล นอกจากนั้น
กระแสวิบากยังดึงดูดแตคนดีๆ มาใหเลือกนับไมถวน ใครตอใครเทใจจริงใหเพราะเห็นเรามีคา ไมอยาก
เขามาหลอกเลนเอาสนุกกันเลย สวนคนใจคดแมอยากเขามาใกล ก็จะเหมือนมีแรงผลักใหหางออกไป
พยายามเทาไหรก็เขาไมถึงตัวสักที”
(กรรมพยากรณ : เลือกเกิดใหม ตอนที่ ๔๔ กรรมเกา กรรมใหม)

“แลวทําไมชาตินี้เขาถึงเจาชูนักคะ? ในเมื่อเคยใจบุญออกปานนั้น”
ซักตอราวกับเปนเจาของคดีเสียเอง
“คนเราเกิดมาพรอมกับความไมรู หลงลืมอดีต มองไมเห็นที่มาที่ไปของคุณสมบัติตางๆในตน
พอเขาพบวาตนเองเกิดมายังไมทันตองทําอะไรก็หลอเหลา มีแตสาวๆมาหลง ก็ยอมกระหยิ่มในความ
เปนคนเจาเสนห กับทั้งเห็นวาภาวะของเพศชายนั้นไดเปรียบ มีแตไดไมมีเสีย จึงลําพองในวัยตนของ
ชีวติ เปนธรรมดา”
“สรุปวาผูชายอาจเจาชูไดโดยไมจําเปนตองเคยเปนคนเลวในอดีตชาติหรือคะ?”
“ในชาติเดียวกัน คนเรายังกลับไปกลับมาระหวางเลวกับดีไดหลายรอยหลายพันครั้ง แลวขาม
ชาติขามภพมาจะหาความแนนอนอะไรได? ถาหนูตัดอคติทิ้ง เห็นตามจริงวาทุกๆ คนตางก็มีที่มาที่
ไปในการกอกรรมและรับผลกรรม ใจก็จะเปนกลาง ไมตอ งทุรนทุรายเรียกหาความยุติธรรมเมื่อเห็นคน
นาหมั่นไสยังอยูดีมีสุข และไมตองมืดหมนกับความสะใจสมน้ําหนาเมื่อเห็นศัตรูประสบทุกขปางตาย”
(กรรมพยากรณ : เลือกเกิดใหม ตอนที่ ๔๔ กรรมเกา กรรมใหม)

๑๗

“ถาใชชวี ติ ตามสัญชาตญาณอยางเดียว สัตวทั้งหลายก็วายตามน้ําตามกระแสกันเกือบหมด วิบากซัดไป
ทางไหน กิเลสก็หนุนใหไหลไปทางนั้น ไมมีสักกี่คนหรอกที่ตานกระแส หรือกระทั่งมีแกใจทวนกระแส”
“ไมมีทางเปนตัวของตัวเองไดนานๆ เลยหรือคะ?”
“ก็มีทางอยู การเปนผูชนะกิเลสในทางใดทางหนึ่งไดตลอดชีวิต คงเสนคงวาไมหวั่นไหวแมถูกทดสอบ
หนักหนาเพียงใด นั่นแหละจะกลายเปนนิสัยติดตัวขามภพขามชาติในระยะยาวได อยางเชนถาเปน
ชายที่มีดีพรอม แลวเจอผูหญิงมาเสนอตัวมากมาย แตก็ปฏิเสธดวยความปรารถนาในรักเดียว
ใจเดียวตลอดชีวิต ก็จะเกิดนิสัยอันเปนเอกลักษณขึ้นมา เกิดอีกกี่ชาติก็มักซ้ํารอยเดิม คือไม
เปนคนเจาชูหลายใจไปเรื่อยๆ ”
(กรรมพยากรณ : เลือกเกิดใหม ตอนที่ ๔๔ กรรมเกา กรรมใหม)

ในธรรมบทมีอยูบทหนึ่งทานกลาวไววาสิริกับกาลีมาอยูดวยกัน ความวิบัติก็เกิดขึน้ เอง อันนี้เปนเรื่องจริง
ถาคิด พูด ทําตางกันมากๆ คนหนึ่งไปทางบุญ อีกคนไปทางบาป อยูกันก็รังแตจะมีเรือ่ งรอนๆ
ตลอด และกรรมจะเปนผูแยกทางให ไมวาจะจากเปนหรือจากตาย ฝายดีจะยิ่งไดไปดีขึ้น สวน
ฝายรายก็จะยิ่งไดไปเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัส โดยเอาเวลาที่อยูรวมกันนั่นเองเปนเครื่องสราง
อนาคต กลาวคือฝายดีจะไดบําเพ็ญทั้งขันติ ทั้งอภัยทาน และอีกสารพัด สวนฝายรายก็จะไดกอเวร ทั้ง
ความเบียดเบียน ทั้งนิสัยถืออํานาจบาตรใหญ
รายละเอียดเรื่องการครองคูนั้นพิสดารลึกซึ้งนัก แตพอสรุปไดคราวๆคืออยูดี อยูราย และอยูครึ่งดีครึ่ง
ราย โดยมากจะเปนแบบที่สาม คือครึ่งดีครึ่งราย เพราะฉะนั้นโดยมากเชนกัน ที่คนเราจะเจอรัก
"ครึ่งแทครึ่งปลอม" กัน
นอกจากรักแทแพใกลชดิ แลว ตองบอกดวยวารักแทแพกรรมเกา คนเราถาเคยรวมกันบาป
มากกวารวมบุญกันมา อยูดวยกันปอบแปบ วันหนึ่งก็ตองมีเหตุใหแยกจากกัน แลวไปเสี่ยงบุญเสี่ยง
กรรม หาคนใหมที่เคยรวมดีรายมาหนักเบากวากันอีก
http://larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/006918.htm#2

๑๘

เกมกรรมนะเลนยาก เตรียมใจยาก ทุมมากไปก็กลายเปนยึดมั่นถือมั่นผิดตัวได เผื่อมากไปก็กลายเปน
หลายใจได เอาเปนวา เมื่อตัดสินใจอยูรวมเรียงเคียงหมอนกับใคร ตางคนตางก็ไมทําเรื่องบาดใจ
กันดวยการรักษาศีล ไมลวงละเมิดศีลขอกาเมฯแนๆ จนกวาจะแยกเตียงเปนเรื่องเปนราวก็แลว
กัน โลกนี้นะ ถาเอาตามอุดมคติ ตางคนตางทําหนาที่ ฝายชายเลี้ยงดูและปกปองภรรยา ภรรยา
ปรนนิบัติรับใชสามีดว ยความซื่อสัตย มีคานิยมผัวเดียวเมียเดียว ก็ไดชื่อวาทั้งคูทําจิตไมใหซัดสายสับสน
ไมตองชดใชบาปกรรมทางเพศทั้งชาตินี้และชาติหนากันแลว ตอใหชาตินี้ยังไมรักกันดูดดื่มปานจะ
กลืน ศีลสัตยก็จะกลายเปนพลังดลใจใหรูสึกรักลึกซึ้งเมื่อเจอกันในปรโลกไปเอง
(กรรมพยากรณ : ชนะกรรม ตอนที่ ๔๑ ชนะกรรม)

“ตกลงนี่เราจะตองเวียนวายอยูกับการเจอผูชายทิ้งขวางไปตลอดชีวิตหรือเปลา เคกไมเขาใจ ทําไมเวร
กรรมสงแตผูชายหวยๆ มาใหเลือกตลอด”
“ถาวิธีคิด วิธีฝนถึงผูชายของเธอเปลี่ยนแปลง ตัวเลือกที่เขามาก็อาจเปลี่ยนไป… ถายังคิดเปน
แฟนกับผูชายเจาชูนะ ลืมไดเรื่องหวังเปนหนึ่งเดียวของเขา อยางมากเธออาจเปนหมายเลขหนึ่งครูหนึ่ง
แลวที่สุดก็เลื่อนอันดับไปเปนหมายเลขสอง หรือกระทั่งสามอยูดี”
(กรรมพยากรณ : เลือกเกิดใหม ตอนที่ ๒๘ โลกกลม)

“แลวจะหลุดจากบวงกรรมไดเพราะหมดแรงสงของกรรม หรือวาตามขั้นตอนของผังกรรมนั้นจะจะตอง
เจอพี่แตร หรือวาเปนเพราะจะทําใจสละบาปแลวอธิษฐานขอพบคนใหมกันแนคะ?”
“ทุกอยางประกอบกัน แตจุดใหญที่สุดคือจาคะ ความมีใจคิดสละบาปนั่นแหละเปนตัวประกอบสําคัญ
สูงสุดในกรณีของหนู เพราะเดิมหนูมีความคิดเอาแตได เห็นแกตวั จัด ถาหากไมเปลี่ยนแปลงตัวตน

๑๙

เดิมๆ ก็จะตองหลงวนอยูในวงโคจรเดิมๆ ไมอาจเจอคนใหมที่ดีกวา คลายสรางเขาวงกตให
ตัวเองหาทางออกไมเจอ หรือเหมือนขุดหลมใหตวั เองติดอยูอยางไมอาจถอนเทาขึ้นมาสําเร็จ”
(กรรมพยากรณ : ชนะกรรม ตอนที่ ๔๑ ชนะกรรม)

“ลองยกตัวอยางซิวาเปลี่ยนแปลงตรงไหนไดเจอคูแทเร็วที่สุด”
“อยาเรียกวา ‘คูแท’ เลย เรียกวา ‘คูเหมาะ’ หรือคนที่ดี ‘คูควร’ กับเราดีกวา หลักการที่พี่สาวของเคก
บอกไว ถาจะเขาใจงายๆ คือ... เรายกระดับตัวเองสูงขึ้นแคไหน โอกาสจะไปเจอคนในระดับนั้นก็มี
สูงขึ้น”
พิมพพรรณีทําหนาสงสัย
“จะยกระดับจากตรงไหนกอนดีละ ออยก็วาทุกวันนี้ออยดีที่สุดเทาที่จะเปนไดแลวนะ ใหรวยกวานี้ในป
สองปนี่หมดสิทธิ์แนเลย”
“ยกระดับฐานะยากนัก ก็ยกระดับจิตใจเปนไง... ตราบใดที่ใจยังผูกพันกับคนเกาแปลวาเธอยัง
ยินดีทุกขกับทางโคจรของชีวิตแบบเดิม ตอเมื่อเลิกของแวะกับพี่ตูของเธอ ไมผูกพันแมเพียงดวยใจ
คิดแคนพีต่ ูหรือครอบครัวเขา นั่นถึงจะสะทอนการเปลี่ยนบางสิ่งในตัวตนของออย ที่หลุดพนออกมาจาก
อดีตเสียได”
“ออ... เขาใจละ จะใหออยยกโทษ ไมติดใจกับครอบครัวพี่ตูอีก?”
“ใช! ทั้งทางผูกพันดานดีและดานราย ใหถือวาเหมือนฝนไป ไมตองไยดีใหเสียเวลาเดินทางไปขางหนา
เปลาๆ ”
“เทานั้นก็ทําใหเกิดแรงดึงดูด พาไปเจอคนใหมทันที?”
“ตามหลักการ ไมใชวาเธอ ‘พยายาม’ เปลี่ยนแปลงแลวทุกอยางจะแปลกไปในทันที เธอตอง
เปลี่ยนใหมากพอ ถึงจะเรียกวาเปนการยกระดับจริง คูควรกับการพบคนใหมที่ดีกวาจริงๆ ”

(กรรมพยากรณ : เลือกเกิดใหม ตอนที่ ๓๑ เหตุผลลี้ลับ)

๒๐

“อยาหาวาเคกงมงายนะคะ เคกเพิ่งไปดูหมอแถวอยุธยามา เขาบอกวาเคกหลีกเลี่ยงคนนี้ไมไดหรอก แต
อีกไมนานก็จะตองพลัดพรากจากกัน คําทํานายชวยใหเคกทําใจไดเยอะ”
“พี่ไมรูเรื่องดวงเทาไหร แตรจู ริงๆ อยางหนึ่ง คือ ถาดวงมีอยู ก็คือเสนทางของวิบากกรรมแตหน
หลังนั่นเอง เราเลือกที่จะทอดหุยไปตามกรรมเกาซัดพาก็ได หรือเลือกกัดฟนสูเพื่อผอนหนัก
เปนเบาดวยกรรมใหมก็ได พูดงายๆ วาศักยภาพของมนุษยเรามีมากพอจะอยูเหนือดวงชะตานะเคก”
อเวราทําหนาเหยนิดๆ
“กรรมใหมแบบไหนละคะพี่หนอง? เคกมองไมเห็นทางสูความนาติดใจพรรคนี้ไดเลย”
“พี่เคยบอกตั้งแตเมื่อครั้งที่เธออกหักจากคนกอนไง คนเราจะเริ่มอยูเหนือดวงชะตาก็เมื่อมีใจคิด
สละสิ่งทีห่ วงไวแบบผิดๆ ทิ้งไป ถาไมฝกมีใจคิดสละ จิตจะหวงแมกระทั่งสิ่งที่เห็นๆ อยูวาเปน
ตนเหตุทุกขกอนใหญ แตละวันเราเจอเหยื่อลอทีก่ รรมเกาสงมายั่วกิเลสทัง้ นั้น ถาตะครุบหมดก็
เทากับเก็บทุกขมาหวงไวในออมกอดทั้งหมด แตถา สละบาง ทิ้งๆ มันบางดวยปญญาเพงเล็งเห็น
โทษ ก็จะเหมือนทวนกระแสกรรมเกาไปหาทิศทางใหมที่ดีขึ้น ทีละครั้ง ทีละหน”
(กรรมพยากรณ : เลือกเกิดใหม ตอนที่ ๒๐ คูรักคูสดุ ทาย)

วิธีหนึ่งที่จะทําใหคูเวรของเราเขาตามไมทัน
คือรูวาเขาทําเลวแบบใด เราจองไวเลยวาชั่วชีวิตจะทําดีชนิดนัน้ ๆ สุดโตง
เชนเขาชอบพูดหยาบ เราตองมุงมั่นทําตัวเปนคนพูดไพเราะสุดขีดใหได แลวอธิษฐานไปเรื่อยๆ อิงหลัก
สัจจะที่วาคนแบบเดียวกันยอมโคจรมาพบ หรือมาใกล หรือมาเฉียดกัน
คนตางกันยอมไมมีเสนทางใหโคจรมาพบ หรือมาใกล หรือมาแตะตองกัน
เขาเปนอยางนั้น เราจะเปนอีกอยาง ก็ขอใหแคลวคลาดกันไปเสมอ

๒๑

แมจําเปนตองมาพบเจอ ก็อยาไดทําความมัวหมองใหเราได หรืออยาทําใหเราถึงขั้นเปนทุกขได
การอธิษฐานจะสงผลจริง หนักแนน ตามการประพฤติจริงของเราดวย
อางสัจจะไวนั่นแหละ ไดผลที่สุด
http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/005649.htm#82

“คนเราอยางเกงก็เต็มใจแค ‘ปรับตัว’ เขาหากัน แตที่จะปรับศรัทธา ศีล จาคะ และปญญาให
เสมอกันนั้นหาไดยากแสนยาก วันนี้หนูประกาศเปรีย้ งแลววาพรอมจะลงทุนทุกอยางเพื่อเอาเขาไว ก็
เปนการแสดงความจงใจทําผังกรรมเกาใหบิดเบี้ยวดวยแรงกรรมใหม ไมยินยอม ‘ไปตามดวง’ ฉะนั้นจึง
เรียกวา ‘ฝนดวง’ ไดเต็มปาก และอํานาจที่จะฝนดวงไดก็มีแตธรรมะฝายสูงเทานั้น ธรรมะฝายต่ํา
ไมมีกําลังพอตานทานพลังจากผังกรรมเกาหรอก”
“แลวหนูมีเวลาแคไหน ที่จะเรงบุญใหทันใครอีกคน?”
“อยาใหผมดูเลย ตอนนี้ผมยังไมกําหนดรูเขาไปชัดๆหรอก หากหนูรูเวลาแบบจําเพาะเจาะจง รับรองวา
จะตองมีพฤติกรรมประหลาด ๆ กอทุกขใหเรา เพิ่มทุกขใหเขาเปลาๆ ใหผมบอกอยางนี้ดีกวา การพบ
ใครสักคนที่เราถูกใจ และเขาก็ถูกใจเรา โดยตางฝายตางยังไมมีเจาของ นั่นชี้ใหเห็นชัดวายัง
เหลือเวลาสรางบุญเพื่ออยูรวมกันในชาตินี้ ดวยศรัทธา ศีล จาคะ และปญญา พูดงายๆ วาถารีบ
ตองทัน!”
(กรรมพยากรณ : ชนะกรรม ตอนที่ ๒๔ คําสาป)

๒๒

ความรัก กับ ความรูสึกผูกพัน
ไมมีเรื่องสําคัญในชีวติ เราเกิดขึ้นดวยความบังเอิญ พระพุทธองคตรัสวา ความรักนั้น เกิดขึ้นดวยเหตุ
๒ ประการ ประการแรกคือเพราะอยูรว มกันในอดีตชาติ ประการที่สองคือเกื้อกูลกันในปจจุบัน
เหมือนดอกบัวที่เกิดเพราะอาศัยเหตุ ๒ ประการคือน้ําและเปอกตม ขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได
ถาเคยเปนคูผวั ตัวเมียมาแตปางกอน ก็อาจทําใหรักตั้งแตแรกพบ สวนจะรักแทแนนอน ยั่งยืนแคไหน
ก็ขึ้นอยูกับวิธีอยูรวมกันในปจจุบัน
(กรรมพยากรณ : ชนะกรรม ตอนที่ ๒๔ คําสาป)

“เอ… หนูสงสัยมานานแลวนะ วาถาตายจากกันแลว มาเจอะเจอกันไดยังไงถูก เอาแคคนรูจักกันในชาติ
นี้ บางทีรักสุดชีวติ พอมีเหตุใหพลัดพรากหลายๆปแลวคิดถึงกันขึ้นมา ตอใหพลิกแผนดินหาแทบตายก็
ไมเจอ ขนาดจงใจหายังไมเจอ แลวอะไรที่เหวี่ยงใหมาเจอคูกรณีเกาที่ลืมกันหมดสิ้นได?”
“กรรมเปนเรื่องซับซอน หนูตองเขาใจ ตองหยั่งรู วาลําดับการใหผลของกรรมเปนอยางไร แลวจะรูสึกวา
พวกเราเหมือนมีแมเหล็กติดตัว วิ่งไปตามเสนทางใด ก็มีผลดึงดูดบุคคลหรือกลุมคนที่มีบุพ
กรรมรวมกับเรามาเจอกัน ใครมีอิทธิพลกับชีวิตเรามาก ใหผลเปลี่ยนแปลงทางดีหรือรายไดรุนแรง ก็
หมายความวาเราหลีกเลี่ยงการพบเจอคนนั้นไมได และตองใชเวลาระยะหนึ่งทําความรูจัก คบหา และรับ
ผลจากเขาเสียกอนจึงถึงเวลาผละจาก ตางจากพวกที่เราจะตองเสียเวลาในชีวิตรวมกับเขาเพียงครึ่งนาที
เชนคนบอกทางแยกทางเลี้ยวใหเราไปถึงที่นัดหมาย การพบหรือไมพบคนจําพวกนี้มีผลเทากัน คือจะไม
ทําใหชีวิตเราตางไปจากเดิม”
“แลวแมเหล็กดึงดูดคูกรรมที่พี่วานี่ฝงอยูตรงไหนในเราคะ จิตใตสํานึกหรือเปลา?”
“ถายกเอาสิ่งที่เห็นงายในชาติปจจุบันมาพูดกอนคงพอเขาใจ หนูคงเห็นวาถาเราพูดกับใครบอยๆ ก็จะ
เหมือนมีสายใยโยงกับคนนั้น ไมใชเหมือนกับเสนเชือกผูกมัดเปนตัวเปนตน แตสายใยที่รูสึกไดดวยใจ
นั้นแหละ จะกระตุกใหเราคิดถึงเขาบอยๆ อันนี้คงนึกออกนะ”

๒๓

“คะ บางทีรูสึกเหมือนใจเราเปนสิ่งยืดตัวออกไปทางทิศใดทิศหนึ่ง ตามที่อยูของใครบางคนได
ตลอดเวลา”
“นั่นแหละที่เรียกความผูกพัน สายใยเชื่อมโยงระหวางจิตตอจิต หลักการคือถาผูกเหนียวแนนกับใคร
มากๆ จะมีลักษณะฝงลงในสวนลึก หยั่งรากความสัมพันธไดถึงสวนไรสํานึก ชนิดติดจิตติด
วิญญาณขามภพขามชาติได เมื่อพบกันอีกก็จะมีสัญญาณในจิตกระตุนใหตื่นตัวรับรู มีสายใย
เชื่อมติดกันทันที จึงเหมือนคุนเคยกันในทางใดทางหนึ่ง นี่เปนในแงของความจํา”
(กรรมพยากรณ : ชนะกรรม ตอนที่ ๓ พยากรณดาวเดน)

“เปน ‘ทาสในเรือนเบี้ย’ หรือ ‘ทานผูหญิงในเรือนหอ’ เขาวัดกันตรงไหนคะ?”
“การหยิบยื่นความสุขใหกันดวยจิตสํานึกของคนรักมั้ง ถาเอาแตกอบโกยและใชสอยดวยอารมณดิบ
นั่นคือภาษากายของเจานาย แตถายอมเสียเวลาตามใจและทะนุถนอมนิ่มนวล อันนั้นคือภาษา
ใจของคนรัก”
(กรรมพยากรณ : ชนะกรรม ตอนที่ ๑๖ อัตวินิบาตกรรม)

คูที่ติดใจกันและกันโดยเนื้อหนัง เวลาเบื่อจะหนายยิ่งกวาเห็นปลาทูเค็ม เล็บยังไมอยากจะแตะ
เงาก็ไมอยากจะเห็น นี่คือธรรมชาติเสื่อมโทรมทางความรูสึกในกาม
คูที่ทําบุญรวมกันทุกวัน จะสัมผัสไดถึงกระแสชนิดหนึ่ง เยือกเย็น ออนโยนเปนธรรมชาติ
กระแสชนิดนี้เหนี่ยวรั้งจิตวิญญาณทั้งฝายชายและหญิง ใหเกิดความรูสึกดานดีตอกัน แมเบื่อ
กันทางเนื้อหนังแลว ก็ยังนาจะอุนใจ เย็นกาย ไมรูสึกรังเกียจอีกฝายเลย เหมือนแตละฝายเปน
สวนเติมความเย็นใหแกกัน เขาใกลกันแลวไมรอน อยูรวมกันนานแลวไมจืด เพราะคอยเติมความเย็นให
ทวีขึ้นเรื่อยๆ
คูที่หมั่นชวนกันภาวนารวมกัน ตะลอนๆ หาวัดดวยกัน จะมีสายสัมพันธอีกลักษณะหนึง่ ให
สัมผัสรูสึก มีความละเอียดออนลึกซึ้งยิ่งกวาคูรักประเภทที่กลาวมาขางตนมาก คือนอกจาก

๒๔

กระแสความเยือกเย็นที่สื่อเปนสายสัมพันธเหนียวแนนแลว ยังมีความอบอุนมั่นคงอีกชนิดหนึ่ง ให
ความรูสึกโปรงเบา ปลอดภัย และมีความแนนอนกวากันมาก อยูรวมกันนานๆแลวเมื่อกระแสจิตจูน
ตรงกัน ทั้งในระดับของการมีใจเปดเปนทาน ชางใหทั้งทรัพยทาน อภัยทาน วิทยทาน ธรรมทาน ทั้งใน
ระดับของการมีใจสะอาดเปนศีล บริสุทธิ์สวาง หางจากการคลุกกิเลสหยาบหนาทั้งในระดับของการมีใจ
ตั้งมั่นเปนสมาธิ มีความมั่นคงแนวแนในภายใน เปนที่พึ่งใหแกกันและกัน รวมทั้งตัวเองได ทั้งใน
ระดับของการมีใจปลอยวางอยางเปนพุทธิปญญา ไมยึดมั่นถือมั่นแมในกันและกันรุนแรง แบบ
นี้นะครับ ไปไหนก็เปนความชุมฉ่ํา สุกสวางใหกับทุกที่ ทุกคนที่ใกลชิด
http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/001500.htm#4

สรุปทางโลกคือ รักแทมีจริงขึ้นไดดวยปฐมเหตุคือใจ ใจดี ๆ แบบที่หายาก จึงไดรับความสุขอัน
เปนไปไดยาก การทําใหใครสักคนดีใจจนตาเปนประกายหรือการทําใหใครสักคนอบอุนสมหวัง ตองใช
ความเขมแข็งและเมตตาเหนือสามัญมนุษย สามารถหยิบยื่นสิ่งที่คนทั้งหลายยากจะมอบใหแกกัน เปนผู
มีศักยภาพในการกอความผูกพันอันแนนเหนียว ซาบซึ้งรุนแรง ระดับที่สามารถประทับลงในใจอีกฝาย
ไปจนขามภพขามชาติ
แตมีความสัมพันธที่บริสุทธิ์ยิ่งกวานั้น มีคุณยิ่งกวานั้น ถาเราสามารถทําใหใครสักคนตาสวางดวย
การเห็นธรรมะ ถาเราสามารถทําใหใครสักคนอบอุนใจดวยการใหธรรมะเปนที่พึ่ง ความรูสึกมัน
ยิ่งกวาทําใหคนรักปติดวยของกํานัลล้ําคาใดๆ เพราะการมีตาที่สวางและใจที่อบอุนดวยธรรมะนั้น
จะติดตัวทั้งสองฝายตราบจนแยกจากกันเขาสูนิพพาน ที่ที่ไมมีอะไรมาทําใหเกิดความราวฉานแก
สัมพันธภาพระหวางกันไดอกี
http://larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/006918.htm#2

การดึงกันปฏิบัติธรรมนัน้ เปนการสรางแรงดึงดูดที่เหนือแรงดึงดูดดวยกรรมรวมชนิดอื่นใด
ทั้งสิ้นทั้งปวง เปนตัวสรางความนับถือกันและกันอยางสูง เปนตัวสรางความสมานฉันทกลม
เกลียวที่แนบแนนลึกลงไปถึงสวนลึกที่สุดของจิตใจ

๒๕

แคคูที่รวมกันทําบุญใสบาตร รวมกันชวยเหลือคนและสัตวที่ตกทุกขไดยากเปนนิตย ก็ประจักษแลววา
ความดีที่ทํารวมกันเปนสิ่งลึกลับ เปนเชือกรอยรัดที่เหนียวแนน สรางความรูสึกระลึกถึงกันในทางดีงาม
เห็นอีกฝายแลวเกิดความออนโยนในใจ แตคูทที่ ําบุญในระดับตั้งใจถือศีลรวมกัน ปวารณาตัวใหอีก
ฝายตักเตือนไดเมื่อเห็นตนเขว ทําทาจะดางพรอย จะยิ่งเกิดความคิดถึง ความผูกพันลึกซึ้งยิ่ง
กวาคูที่แคทาํ บุญใสบาตรรวมกันไมรูกี่สิบกี่รอยเทา
ถาฝายใดฝายหนึ่งสามารถสอนอีกฝายใหตั้งจิตเปนสมาธิ สรางตัวรูขึ้นมาได หรือเปนสมาธิดว ยกันทั้งคู
มากอน เขาที่ภาวนา นั่งสมาธิรวมกันเสมอ จะเขาใจความรักฉันหญิงชายอีกแบบที่ประหลาดมาก แค
อยูดวยใกลกันเฉยๆโดยไมตองทําอะไรก็เหมือนเปนแรงเสริมใหอีกฝายเปนสุขไดอยางนา
แปลกใจ ยิ่งหากแตละฝายรูคิด รูจักพูดจา ก็จะมีมิติของสัมพันธภาพที่หลากหลาย เวลาหนึ่งอาจ
คุยกันไดมากมายสารพัดเรื่อง อีกเวลาหนึ่งอาจรูจักการอยูรวมกันเงียบๆเพื่อฟงเสียงของใจแตละฝาย
เมื่อคิดอะไรก็เหมือนจะรูกัน เมื่อขยับนิดหนึ่งก็เหมือนเดาถูกวาจะทําอะไร
http://202.44.204.76/narupan/PantipSakajcha02.htm

ในมุมมองของผูเห็นรูปนามเปนทุกข การอยูตัวคนเดียว ปฏิบัติธรรมโดยลําพัง เที่ยวไปอยางสันโดษ
เอกา นับเปนความสุขอันประเสริฐแท แตเมื่อยังของอยู ยังสงสัยอยู ยังอยากในรสอยู จะเรียนรูชีวติ คูก็
ไมใชเรื่องเสียหาย แตตั้งใจไวดีๆ มองหนาคูรักเราแลวอธิษฐานไววาอยูดวยกันแลวจะมีทุกขใด
ปรากฏ ก็ขอใชเปนบทเรียน ผลักดันใหปรารถนาดับทุกขจนสนิท เมื่ออยูรวมกันจริงๆแลวเกิด
เหตุการณเลวราย หรือพลาดพลั้งตกทุกขสาหัสประการใด จะไดมีภาคหนึ่งระลึกวาเราเคยเตรียมใจรับ
เรื่องนี้มากอน จะใชทุกขนี้เปนบทเรียนไปนิพพาน และพยายามแกปญหาดวยน้ําใจเมตตา ปรารถนา
เกื้อกูลกัน ไมแกปญหาดวยการเพิ่มปญหา
การไดคูครองที่ประเสริฐ ดึงกันไปดีนั้นยากแสนยาก แตถาหาไดก็ควรหา อยายึดถือกันที่หนาตา
เพราะหนาทีฉ่ าบบังความเลวไวนั้นนานไปเหม็นได แตใบหนาเรียบสงบที่อาบดวยความดีงาม
นั้นหอมหวนไมเปลี่ยนแปลงเลย
http://202.44.204.76/narupan/PantipSakajcha02.htm

๒๖

ความรัก กับ ความหลง

“เธอจะเลือกแฟนแบบไหนใหตัวเองก็ตาม รูไวเถอะวาเธอไมไดเลือกแคคน แตเธอกําลังเลือกใจ
ตัวเองดวย เขาเปนแบบไหน ใจเธอก็จะคอย ๆ เปนแบบนั้น ถาเขาเอาแตสนุก ใจเธอก็อยากเอาแต
สนุกดวย ถาเขาฉาบฉวย ใจเธอก็ฉาบฉวยตาม”
(กรรมพยากรณ : เลือกเกิดใหม ตอนที่ ๒๘ โลกกลม)

“เลือกคบกับผูชายคนไหน ก็คือการยอมใหกรรมของผูชายคนนั้นเขามาเกื้อกูลหรือรบกวนวิถี
ชีวิตของเรา เขาจะมีสวนทําใหกรรมทางความคิด คําพูด และการกระทําตาง ๆ ของเราเปลี่ยนแปลงไป
ไมมากก็นอย”
(กรรมพยากรณ : เลือกเกิดใหม ตอนที่ ๗ ขามรุน)

“พี่ไมพูดเรื่องบาปเรื่องบุญ เรื่องผิดเรื่องถูก เรื่องเหมาะเรื่องควรอะไรกับเคกดีกวา แตอยากชี้ใหเห็นวา
ถาเธอหนามืดกับเสนหของผูชายโดยไมคํานึงถึงความรูสึกภายในวาใชหรือไมใช ตอไปเธอจะไม
เหลือเครื่องชวยตัดสินใจไหน ๆ เลย ถาชอบคือใชหมด เอาหมด!”
(กรรมพยากรณ : เลือกเกิดใหม ตอนที่ ๗ ขามรุน)

๒๗

“คนเราเนี่ยนะ ที่จะใชหรือไมใช เหมาะหรือไมเหมาะ ใจตัวเองบอกอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งหากผิดฝา
ผิดตัวชัด ๆ อยางนี้นะ เราจะตามใจฝายผิดของตัวเองทําไม เดี๋ยวก็ตองมีผลกระทบขางเคียง
เกิดขึ้น”
(กรรมพยากรณ : เลือกเกิดใหม ตอนที่ ๗ ขามรุน)

"ตกลงที่เราโหยหาความรักมาทั้งชีวิต แทบอยากตายเมื่อไมเจอความรัก หรืออยากตายเมื่อผิดหวังในรัก
แทจริงแลวเปนแคอารมณหลอกตัวเองเทานั้นหรือ? เราไมเคยพรอมจะตายเพื่อบูชารักเลย เราจะ
เปนจะตายเมื่อไมไดอยางใจมากกวา นี่แหละ คนเรามีแตรักตัวเอง เรียกรองเอาอะไรเขาตัวเอง
ทั้งนั้น…"
(กรรมพยากรณ : ชนะกรรม ตอนที่ ๓๒ คาตัว)

ความดื้อเพราะมีราคะกลานั้นนากลัวยิ่งกวาดื้อเพราะมีทิฐิแรง มนตสะกดจากสํานักไสยศาสตรใดก็
ไมทรงอํานาจมืดยิ่งใหญเทามนตสะกดจากราคะอันเปนของภายใน
(กรรมพยากรณ : เลือกเกิดใหม ตอนที่ ๗ ขามรุน)

บางคนจริงจังรอรักแทจนแกก็ไมเจอสิ่งที่ราคะหลอกใหหลงรอ บางคนเจอใครที่นึกวาใชก็ตาลี
ตาเหลือกจัดงานแตงงานอยางรีบดวน เพื่อพบในภายหลังวาคูแตงกลายเปนคูเวร บาปกรรมที่
เคยทํารวมกันไวแตปางกอนเหนี่ยวนําใหมารวมชายคาเพื่องจองเวรกันตอตางหาก
(กรรมพยากรณ : ชนะกรรม ตอนที่ ๒๔ คําสาป)

๒๘

“เธอเดาใจตัวเองในอนาคตถูกแนหรือ? เชือกที่มัดเรารอบแรกหลวม ๆ ก็เหมือนดิ้นงาย แตถา
ชะลาใจยืนเฉย ปลอยใหเขารัดวันละทบ เดี๋ยวพอถึงรอบที่สิบมันจะตางไปมาก ที่โลกนี้เต็มไป
ดวยการจับคูที่ไมเหมาะสม ก็เพราะมีการยอมใหกับกาวแรก พอรูสึกอีกทีนะเคก เธออาจพบตัวเอง
เดินมายืนอยูตรงจุดที่กลืนไมเขาคายไมออกเสียแลว”
(กรรมพยากรณ : เลือกเกิดใหม ตอนที่ ๒๐ คูรักคูสดุ ทาย)

๒๙

ความรัก กับ กามารมณ

กามเหมือนน้ําพุในความฝน ที่คลายผุดพุงนาชื่นตาชืน่ ใจตลอดกาล แตความฝนนั้นจะถึงใจก็ตอเมื่อยัง
หลับใหล เมื่อใดตื่นขึ้นพบความจริงกลางทะเลทราย เมื่อนั้นน้ําพุก็คลายพยับแดดลวงตาที่เลือน
หายไปอยางรวดเร็ว ไมมีใครเคยพกพาความอิ่มหนําออกมาจากความฝนไดเลย
แตคนเราก็ยินดีจะหลงทางอยูกลางฝน เพราะความฝนเปนสิ่งที่ไดมางาย แคหลับหูหลับตาจํานนตอ
ความงวงงุนอยางเดียวเทานั้น ไมตองออกแรง ไมตองแสวงหา ไมตอ งหวังรอความจริงที่มาชาเกินทน…
(กรรมพยากรณ : เลือกเกิดใหม ตอนที่ ๒๗ น้ําพุแหงกาม)

เซ็กซไมไดทําใหไปนรก แตจิตทีห่ มกมุนในเซ็กซจนมัวมน หยาบกระดาง โหดเหี้ยม หรือ
ปราศจากความละอายตางหาก เปนเหตุพาตัวเองไปสูภูมิที่อยูของวิญญาณระดับต่ํากวามนุษย
การมีเซ็กซกับคูครองที่ถูกตองโดยไมลุมหลงมัวเมาทั้งวันทั้งคืน จะทําใหคุณรูสึกวาเปนปกติ คิดอานทํา
การไดอยางมีสติ มีความถูกตอง มีใจไมเบียดเบียนใคร นั่นแหละ สํานึกที่เสมอตัวของมนุษย ลอง
สังเกตเถอะครับ สัตวไมมีสํานึกแบบนี้หรอก แคอยากขึ้นมาแลวเห็นชองทางก็ใชไดแลว ไมคํานึงดวยซ้ํา
วาเปนญาติเปนเชื้อกันหรือเปลา
จาก http://dungtrin.com/newsletter/prepare016.htm
(เตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัว เลม ๑ - ตอนที่ ๓)

“ธรรมชาติพยายามบอกเราวาเซ็กซเปนเรื่องต่ําผานความจริงหลาย ๆ อยาง อยางแรกคือเปนของทิ่ม
แทงใจใหเกิดแผลใหญได เชนกรณีนอกใจกัน ถาเห็นตําตาขณะอยูบนเตียง คนเห็นอาจบันดาลโทสะ
หยิบอาวุธขึ้นฆาแกงกัน แมแตศาลยังยกใหเปนเหตุควรปรานีลดหยอนโทษ อยางที่สองคือเซ็กซเปนสิ่ง
ที่เสพมากแลวสุขภาพเสื่อมโทรม ยิ่งหมกมุนเทาไหรจิตใจยิ่งหมนมืดลงเทานั้น ลองคิดอะไรตอนนั้นจะ

๓๐

เห็นเปนอกุศลไปหมด อยางที่สามคือเซ็กซเต็มไปดวยขอแม เราทุกคนรูไดดว ยสัญชาตญาณหรือสามัญ
สํานึก เชนเปนของตองหามระหวางสายเลือดเดียวกัน หากฝาฝน ธรรมชาติจะทําโทษดวยกําเนิดเด็ก
ปญญาออนมาใหเรารับผิดชอบเลี้ยงดู… จุดสรุปรวบยอดคือเมื่อเรายอมเปนทาสของเซ็กซ ใจเราก็
เริ่มตกต่ํา มีแนวโนมจะทําอะไรต่ําๆเพื่อรับใชมันไดทั้งนั้น จนในที่สุดสํานึกแบบมนุษยก็เลือน
ลง นั่นแหละคือการลดภูมิจิตไปอยูในภพที่ต่ํากวามนุษย”
พูดดวยเสียงเรียบเรื่อย ระวังไมใหอีกฝายรูสึกถูกกระทบกระแทกนัก แตก็ใหผลพอสมควร อยางนอย
ลานดาวก็ซึมลงสองสามวินาทีกอนทําตาใสขึ้นมาใหม
“อยางนี้ถาพี่อองทําใหพี่เอินติดใจเซ็กซ วันๆหมกมุนครุนคิดถึงแตเรือ่ งบนเตียง แปลวาพี่อองทําใหจิตใจ
พี่เอินลดภูมิลงมาอยูต่ํากวามนุษยหรือเปลา?”
“ตราบใดไมผดิ ศีลขอกาเม พี่ก็วายังเสมอตัวอยูนะ หมกมุนมาก ๆ อาจทําใหจิตใจหมองหนอย แตถาพอ
มีกุศลกรรมอื่น ๆ เปนน้ําหนักใหความชุม ชื่นถวงดุลคุมกัน หรือทําความดีสวางแรงเกินความมืดเทือกนี้
ก็เสมอตัวอยูในความเปนมนุษย หรือกระทั่งมีแนวโนมจะไปเกิดในวรรณะสูงกวามนุษย ธรรมชาติของ
กําเนิดตามภพภูมินี่มองงาย ๆ ไดอยางหนึ่ง คือจิตถูกดูดติดอยูกับเรื่องพรรคไหนมากหนอย ก็
มักไปเกิดในภพภูมิพรรคนั้น อยางภพที่ของติดกับเซ็กซโดยเฉพาะนะเยอะ วัน ๆ ไมตองทําอะไร
มีหนาที่สมสูอ ยางเดียว จินตนาการดูคงเดาไดนะวาไมใชครองอัตภาพดี ๆ มีสิ่งแวดลอมสบาย ๆ
อยางพวกเราหรอก ในเมื่อเอาแตหมกมุนเรื่องต่ํา จิตก็ไหลลงต่ํา มีความมืดตื้อ หมดกําลังทวนกระแสขึ้น
สูงเปนธรรมดา”
(กรรมพยากรณ : ชนะกรรม

ตอนที่ ๑๖ อัตวินิบาตกรรม)

ดูรูปโปหรือหนังโปผิดศีลหรือไม? อันนี้ถาจับหลักไดวากาเมสุมิจฉาจารนับเอาการมีความสัมพันธทาง
เพศกับผูมีเจาของเปนสําคัญ ก็ตองมองตามจริงวาการเสพแคทางตานั้นไมผิด เพราะยังไมไดสมสูใน
หญิงผูมีเจาของรักษา แตความหมกมุนในกามจนเกินเหตุยอมทําใหสภาพวิญญาณเหมือนจมอยู
ในบอน้ํากามชุมโชก และความหมกมุนในรูปสตรีจะทําใหจิตเคลื่อนไปอยูในภพของสตรีได เนื่องจาก
การมีราคะจัดเปนตัวบั่นทอนกําลังกุศล ทําใหจิตวิญญาณปวกเปยก
(เสียดาย…คนตายไมไดอาน บทที่ ๓)

๓๑

ผัสสะที่ทําใหเกิดราคะอาจไมใชภาพยวนตาเราใจของเพศตรงขามเสมอไป โดยมากมักเปนความคิดหรือ
จินตนาการของเราเองเสียสวนใหญ ดังเชนที่พระพุทธเจาตรัสในกามสุตตนิทเทสที่ ๑ วา รากฐานของ
กามยอมเกิดจากความดําริ เมื่อไดกามตามปรารถนายอมอิ่มใจ แตเมื่อกามเสื่อมไปยอม
กระสับกระสายเหมือนสัตวที่ถูกศรเสียบแทง
(๗ เดือนบรรลุธรรม เดือนที่ ๓)

ตราบใดยังตรึกนึกทางกาม ตราบนั้นคนเราจะอยากเสพกามไปจนตาย ไมวารางกายจะพรอม
หรือไมพรอม
(๗ เดือนบรรลุธรรม เดือนที่ ๖)

ที่เราติดใจตรึกนึกถึงกาม ก็ดวยอาการใสใจมองกายโดยความเปนของสวยของงาม ถาหากเรามองเสีย
ตามจริงวากายเปนของสกปรก ใสใจโดยแยบคายวาตั้งแตศีรษะจรดเทาไมมีสวนใดสะอาดเลย
อยางนี้ก็จะเปนการแกลํากลกามเสียได
(๗ เดือนบรรลุธรรม เดือนที่ ๖)

ถาเรายอมตามแรงดึงดูดของกาม จิตวิญญาณเราจะตกต่ําลงเรื่อย ๆ เพราะกามเปนสิ่งมีแรง
ดึงดูดใหเราลงต่ํา ทํานองเดียวกับแรงดึงดูดโลก ที่ถาเราไมมีพื้นยืนมั่นคงพอ ก็คงตกรวงลงไป
เรื่อย ๆ

๓๒

สําหรับ ‘พื้นยืน’ ที่ดี ที่จะทําใหเราไมตกต่ําตามแรงดึงดูดของกาม ก็ไดแกศรัทธาในกรรมวิบาก ความ
ตั้งใจรักษาศีล นั่นคือ ทําไวในใจวากระทําเหตุดียอมไดรับผลดี กระทําเหตุเลวยอมไดรับผลเลว ถาฉลาด
และรักตัวเองก็ควรมุงมั่นกระทําแตเหตุดี โดยเริ่มจากเจตนางดเวนการประพฤติผิดทางกามอยาง
เด็ดขาด ไมวาจะตกอยูในสถานการณยั่วยวนหรือควรสมยอมขนาดไหน
จาก http://dungtrin.com/prepare/archieve/prepare037.htm
(เตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัว ๒๖ พ.ค. ๒๕๔๘)

ไมวาใคร จะหญิงหรือชาย หากประพฤติตนไปในกามแบบไมมีเจาของแนนอน ก็มักแสสายออกอาวกาม
อันมืดหมนยิ่ง ๆ ขึ้นตามเวลาที่ผานไปกันทั้งสิ้น เพราะคนเราเมื่อลดความจํากัดทางกามลง ความ
ละอายก็จะลดลงเปนเงาตามตัว เมื่อความละอายทางกามนอย ความละอายตอบาปดานอื่นๆ ก็
จะถูกฉุดรวงผล็อยๆ ไปทีละตัวสองตัวตามไปดวย
สังคมเดี๋ยวนีน้ าอึดอัดครับ บางทีอยากหยาก็ยังมีอาลัย มีเหตุผลใหอยากทนฝนอยูกันตอ ผมขอแนะนํา
แบบลูกทุงแลวกันวา คนทีเ่ ขาเจริญกาวหนาทางจิตวิญญาณนั้น เริ่มจากความคิดแนวแนประเภท
ยอมตายดีกวาผิดศีลครับ
จาก http://dungtrin.net/newsletter/viewtopic.php?t=60&start=2
(ดังตฤณวิสชั นา ฉบับวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๔๘)

“สําหรับผูชาย ถาเปนของใหมจับตองแลวจะรูสึกมันมือไมอิ่มไมเบื่อ แตถาเริ่มชิน ความแปลกใหมหมด
ไป เขาก็จะไมสนุกอีก ตรงนั้นถาไมมีความรักมาชอนรับ เราก็จะเหมือนทิชชูที่เขาสั่งขี้มูกเสร็จก็
อยากปาทิ้งถังผง ถนอมตัวไวรอเจอคนที่เขารักและพรอมจะรับผิดชอบเรา ทําใหเรารูสึกเหมือนเปน
ดอกกุหลาบมีคา นาปกในแจกันหองนอนของเขาตลอดไปเถอะ”
(กรรมพยากรณ : เลือกเกิดใหม ตอนที่ ๑๑ ติดใจ)

๓๓

งานแตงเปนพิธียกระดับจิตใจใหมองการไดเสียกันเปนเรื่องสูงกวาความตองการทางเพศ
ธรรมดา เมื่อเริ่มตนดวยการใหเกียรติ เห็นเหมือนสมบัติที่ไดมายาก การมองชีวิตคูจะเปนไปแบบผูใหญ
เต็มตัว ตางจากเด็กที่ชิงสุกกอนหามเปนคนละเรื่อง
(ทางนฤพาน บทที่ ๒๘ วังวน)

เสนทางกามนั้นแสนสั้น รอยรัดฟดเหวี่ยงกันเหนียวแนนที่ตนทาง แลวกลับผลักไสกันรุนแรงที่ปลายทาง
ในเร็ววันเสมอ ตางจากเสนทางบุญที่ยืดยาว ถึงแมเกี่ยวกอยคลองแขนกันเพียงแผวที่ตน ทาง แต
ก็จะยึดเหนี่ยวแนนแฟนมากขึ้นเรื่อยๆ อยางไรปลายทางที่สิ้นสุด
(กรรมพยากรณ : เลือกเกิดใหม ตอนที่ ๒๐ คูรักคนสุดทาย)

๓๔

ความรัก กับ ศีลขอ ๓
การมีเพศสัมพันธเปนของนาบาดใจ รูด ว ยสัญชาตญาณโดยไมตองใหใครบอก เพราะเปนวิถที างแหง
การครอบครอง หรือถึงยอดแหงรสสัมพันธภาพระหวางมนุษย โดยธรรมชาติจะมีใครเพียงคนหนึ่งคน
เดียวที่มีสิทธิ์ไดเสพรสดังกลาว และใครคนนั้นก็เปนผูที่ตกลงเปนคูครองกัน
เงื่อนไขงาย ๆ เชนนี้คือจุดเริ่มตนของเกม ธรรมชาติอนุญาตใหมีกิจกรรมบาดใจกับคูครองที่ตกลงกัน
เปนมั่นเปนเหมาะ หากเกินกวานั้นจะเกิดภาวะ ‘ไมปกติ’ ขึ้นมาทันที สัญญาณเตือนแรกคือความรูสึก
ผิดรุนแรง สัญญาณเตือนที่สองเมื่อฝนทําไประยะหนึ่งไมเลิกไดแกความรูสึกมืดมนและการมอง
โลกในแงราย สัญญาณเตือนที่สามเมื่อยังขืนทําอยูอีกไดแกความรูสึกชาดานและเหลือสํานึกผิด
ชอบชั่วดีนอยลงทุกที ตรงนั้นอันตรายยิ่งแลว เพราะเมื่อทําบาปโดยปราศจากความละอาย ก็
ยอมกอบาปไดทุกชนิดโดยไมรูสึกวาเปนบาป เงาดําของกรรมจะหอหุมจิตวิญญาณหนาทึบขึ้น
เรื่อยๆ เห็นไดแมดว ยตาเปลา คือสีหนาผูชุมดวยบาปจะคล้ําหมองหาสงาราศีไมไดเลย
(เสียดาย…คนตายไมไดอาน

บทที่ ๓)

การคบชูกันอาจกอใหเกิดสายใยผูกพัน เพราะรวมทําผิดมาดวยกัน พอเจอกันในชาติใหมถาหาก
เปนมนุษยก็มักมีความกระสันใครอยากในทันทีที่เห็นกัน แตมักมีอาการขนลุกระคนอยูดวย เพราะบาป
เกามาเตือนวาสัมพันธระหวางกันมีความดึงดูดเขาหาเรื่องสกปรก อีกอยางหนึ่งเวลาที่เจอกันมักอยูใน
จังหวะเวลาผิดๆ หรือมีเหตุการณไมดีเปนลางราย เมื่อทนความกําหนัดไมไหวแลวสมสูกัน ก็จะมีเหตุให
ตองทะเลาะเบาะแวง มีเหตุใหเกลียดชังกันอยางรุนแรง หรือกระทั่งอยากฆาแกงกันดวยความทนไมได
(เสียดาย…คนตายไมไดอาน

บทที่ ๓)

๓๕

เมื่อประพฤติผิดทางเพศ ยอมมีแรงเหวี่ยงกลับมาเปนเรื่องราวผิดๆ ทางเพศ และจะออกไป
ในทางภัยเวรรูปแบบตางๆ เปนสาเหตุหนึ่งของการเปน ‘คูเวร’ ที่แรกพบสบตาแลวหวือหวาอยาก
กระทําการอันเปนไปในทางดวนได แลวประสบอันตรายจากการอยูรวมกันในภายหลัง หรืออยางเบา
ที่สุดก็คือทําใหตกที่นั่งเสียเปรียบทางเพศ ซึ่งก็คือการไดรูปหญิงอันงายตอการถูกรังแกนั่นเอง
(เสียดาย…คนตายไมไดอาน

บทที่ ๓)

“ฉันเคยเปนหนุมมากอน ถึงรูวา คนที่นาเชื่อถือ นาไวใจนะ ตองไมใชคนปากวามือถึง เพราะความ
ประพฤติแบบนั้นแสดงใหเห็นวาเคยชินที่จะใชสญ
ั ชาตญาณเบื้องลางนําความรูสึกฝายสูง ทํากับ
คนหนึ่งไดก็สามารถทํากับผูหญิงคนตอๆไปทุกเวลา ทุกที่ ตอใหออกเรือนเปนฝงเปนฝา สมควร
ควบคุมตัวเองใหอยูในรองในรอยแลว ก็จะยังไมวายเอาแตใจตัว เจาชูไปทั่ว…”
(ทางนฤพาน

บทที่ ๑๓ เจาชูยักษ)

นิสัยเจาชูนั้น นอกจากทําใหคราวหนาเปนหญิงที่ตองรับกรรมอีก ก็ยังเสี่ยงตอภัยในขอกาเมสุมิจฉาจาร
งาย คือไมใชเพียงแคจะเกิดเปนมนุษยเพศหญิง ซึ่งถือวาตองรับความทารุณจากธรรมชาติมากกวาชาย
แคนั้น แตยังสุมเสี่ยงตอการกอบาปถึงขั้นตองตกต่ําลงไปกวาการเปนมนุษยดวย
http://dungtrin.net/newsletter/viewtopic.php?t=77&start=17
(ดังตฤณวิสชั นา ฉบับวันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๔๘)

ผูหญิงบางคนอยูกินกับชายดีๆแลวคิดอยากติดตามสามีของตนไปทุกภพทุกชาติ อันนี้ก็มีสิทธิ์ทําใหเกิด
เปนหญิงไปเรือ่ ยๆไดเหมือนกัน เพราะความชอบใจและแรงอธิษฐานอันมีพลังหนุนจากความซื่อสัตยใน
สามีคนเดียวนั้น ยอมสงผลหนักแนนตามปรารถนา หญิงที่รักษาศีลขอกาเมฯไดบริสุทธิ์ พิสจู นตัว

๓๖

โดยการไมประพฤติผิดแมมีสถานการณยั่วยุปานใด ยอมเปนผูไมมีเวรภัยในเรื่องทางเพศ ไม
เปนผูสับสนในการเลือกคู และจะเปนอิสตรีที่มีเกียรติ คนเห็นแลวครามเกรง ไมคิดดูถูก ไมเห็น
เปนผูนารังแกไดตามใจชอบ
(เสียดาย…คนตายไมไดอาน บทที่ ๓)

การใจออนใหกับกามกิเลสมีผลเปนความเดือดเนื้อรอนใจของทุกฝายอยางไร ถาผานดานของความใจ
ออนดวยการมีศีลมีสัตย ก็จะปลอดภัย ไมเดือดเนื้อรอนใจในภายหลัง
http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/008619.htm#4

“การมีศรัทธาในรักแท รวมทั้งมีวาสนาไดพบรักแทก็นับวาดี เพราะจะเปนปจจัยสําคัญใหคดิ ซื่อกับ
คูครองของตน เรียกวาไดรกั ษาศีลขอกาเมฯอยางเปนธรรมชาติ เพราะมีใจจริงคอยชวยค้ําจุนอยูแลว”
“คะ”
นัยนตาลานดาวฉายแววเขาใจและเชื่อมั่นในรักแทยิ่งขึ้น ซึ่งคราวนีเ้ มื่ออุปการะเห็นอีกครั้งก็วางใจเปน
อุเบกขาเสียได
“การมีศรัทธาเรื่องกรรมและผลกรรม เชือ่ วาทําดีไดดี ทําชั่วไดชวั่ จะกอใหเกิดความละอายตอบาป สงใจ
ใหคิดรักษาศีลยั่งยืนกวากัน เพราะรักในคูครองอาจโรยราเมื่อวันคืนผานไป แตรักในศีลนั้นจะทํา
ใหเบากายเบาใจไปจนชั่วชีวิต”
(กรรมพยากรณ : ชนะกรรม ตอนที่ ๒๔ คําสาป)

๓๗

“ถารักษาศีลจนบริสุทธิ์ผุดผอง จะมีสวนชวยใหความรักยั่งยืนใชไหมคะ?”
“หนูลองคิดงายๆ ถาบานเราสะอาด ไมมีความหมักหมม ไมมีรองรอยสกปรกนารังเกียจ ใครเขาไปอยูก็
เปนที่สบาย หากยิ่งชวยกันคนละไมคนละมือ ทําบานใหสะอาดยิ่งๆขึ้นทุกวัน ก็ยอมรูสึกถึงความสามัคคี
ปรองดองเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันจริงไหม? ใจที่ผูกสมัครรักใครนั่นแหละคือตัวบาน ศีลนั่นแหละ
เปนความสะอาดของบาน หากรักษาใหสะอาดรวมกัน ก็อยูสบายนานทั้งคู”
(กรรมพยากรณ : ชนะกรรม ตอนที่ ๒๔ คําสาป)

“อยางนี้ถาอยูตัวคนเดียวไมแตงงานก็หมดสิทธิ์สรางกรรมวาดวยความซื่อตอสามีสิคะ?”
“อยูตัวคนเดียวก็คิดได วาเราจะไมยุงเกี่ยวกับชายที่มีภรรยาแลว ถาใหดีครองตัวบริสุทธิ์ไปเลย
เพราะการถือครองพรหมจรรย การถือศีลแปดประพฤติธรรมจนเกิดปติสุขปลอดโปรง จะบันดาลผลใหได
เปนชายตามปรารถนาแนนอนที่สุด”
“เพราะอะไรคะ?”
“เพราะพรหมจรรยทําใหจิตมีกําลังเปนกุศลหนักแนนไงละ ตองใชกําลังใจไมใชนอยๆนะถึงจะ
อยูรอดตลอด กามนะเหมือนหวงน้ํา ทําใหจิตเอิบชุมดวยยางเหนียว เปนตัวลดทอนอํานาจกุศล
ใหออนกําลังลงอยางมาก คนที่หมกมุนครุนคิดถึงกามรสหนักๆจิตมักจดจออยูกับเครื่องเพศของหญิง
ยิ่งจดจอมากขึ้นเทาไหรก็ยิ่งยึดในอัตภาพหญิงมากขึ้นเทานั้น เหมือนภพของหญิงเปนแมเหล็กดึงดูดจิต
ใหไปติดจนแกะยาก พอติดจมมากเขาในที่สุดเลยกลายเปนหญิงไปเสียเองเมื่อเกิดใหมครั้งตอไป”
(กรรมพยากรณ : ชนะกรรม ตอนที่ ๔๑ ชนะกรรม)

สัมพันธภาพที่สะอาดที่สุดคือทําความรูจักกันดวยไมตรีจิตฉันเพื่อนมนุษยธรรมดา สัมพันธภาพฉันเพื่อน
มนุษยจะทําใหเรารูเห็นเองวาเขามีเจาของหรือยัง หากคุณตั้งใจไวลวงหนาวาถามีเจาของ ก็จะไมยุง
เกี่ยวดวยอยางเด็ดขาด หรือจนกวาเขาจะตกลงเปนมั่นเปนเหมาะกับแฟนวาจะเลิกกัน เจตนา
เชนนี้จะทําใหเปนผูห ลีกจากภัยเวรทางกาม ทั้งในปจจุบันและอนาคตครับ

๓๘

พระพุทธเจาตรัสวาคนในโลกนั้น แปดเปอ นดวยกาเมสุมิจฉาจารมากกวาคนที่ปลอดจาก
กาเมสุมิจฉาจาร และเพราะเหตุนั้นเอง ยอมนอยที่เราจะพบคูที่ประสบแตสุข โดยมากจะอยูกันดวยความ
สงสัยวาใชคูของตัวแนหรือไม อยูกันดวยความคิดกลับไปกลับมาวาตนเองเลือกคูถูกหรือไม และอยูกัน
ดวยความหวาดระแวงวาคูข องตนจะไปมีคนอื่นหรือไม คนสวนใหญจะไมยอมทนวาเหว แลวก็
ตัดสินใจกันผิดๆร่ําไป บางทีก็เริ่มจากเรื่องเล็กๆนอยๆที่ยังไมผิดบาปชัดเจน เชนจีบแฟนคน
อื่นนี่แหละ
จาก http://dungtrin.com/newsletter/prepare016.htm
(เตรียมเสบียงไวเลี้ยวตัว เลม ๑ - ตอนที่ ๓)

แมคูที่มีความคิดอานดี อยากทําชีวิตใหมสี ุข อยูรวมกันอยางปรองดอง เรียกวาเสพสุขในการอยูรวม
ระดับของบุญ ยังอาจมีความเคลือบแคลงระแวงใจในกันได เพราะมีสิทธิ์นอกใจกันตลอดเวลา แตถาคู
ไหนเริ่มขยับ เริ่มอัพเกรดสัมพันธภาพใหอยูรวมกันในระดับของศีล
จะมีความสุขอีกชนิดเกิดขึ้น ที่คูรักสวนใหญไมคอยจะรูจักกันนัก นั่นคือ "ความไวเนื้อเชื่อใจ
กัน" เปนความสุขที่เกิดขึ้นจากศีล เปนคุณของศีลที่เห็นไดอยางชัดเจน
http://202.44.204.76/narupan/PantipSakajcha02.htm

ความรักไมมีผิดไมมีถูกตรงที่หวังครอบครอง หวังเปนอิสระตอกัน หรือเปลี่ยนใจไปหาคนอื่น แตจะเริ่ม
เปนบาปหรือเปนบุญตอนที่เลือกจะมีความสัมพันธแบบไหนกับใครและอยางไร
บาปจะเกิด ความผิดพลาดและมลทินติดตัวจะมีตอเมื่อเราไปยุงกับคนมีเจาของ
บุญจะเกิด ความถูกตองและราศีสงาจะมีเมื่อเราคบกับคนดี มีธรรมะ ในลักษณะทีเ่ กือ้ กูลใหกัน
และกันเจริญขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรม จาก
http://dungtrin.net/newsletter/viewtopic.php?t=59&start=12
ดังตฤณวิสชั นา ฉบับวันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๔๘

๓๙

ความรัก กับ ความทุกข เศรา และผิดหวัง

อันมนุษยสุดเฉาใหเศรานัก
ยังปกรักปกหลงไมสงสัย
มันกอรางทางมาและทางไป
เปนอยางไรไมดูไมรูลา
เพราะพึงใจในรูปที่จูบหอม
หรือสมยอมยินเสียงไมเดียงสา
หรือแรงเรียกเพรียกแหงกระแสตา
หรือใบหนาคราจิตพิชิตใจ
เมื่อยินยอมตรอมตรมก็ซมเปลา
ไมรักเราเทากันไมหวั่นไหว
เรื่องของเรื่องอยากเปลืองใจใหโทษใคร
ก็แคใจไมดูใหรูคลาย
ถาหวงทุกขจะลุกเดินไมเพลินแน
ถาอยากแกอยาแพรักก็จักหาย
อยากอดทุกขจงทิ้งขวางใหหางกาย
ก็คลี่คลายเปนสุขสนุกเอง
http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/001076.htm#2

๔๐

รักสามเสาก็คือความเศราจากราคะสามหนวยนั่นแหละ
ปฐมเหตุแหงการมีรักสามเสาคือความใจออน ไมเด็ดเดี่ยวในการเลือก ไมเด็ดขาดในการปฏิเสธ
ปลอยใหเริ่มตนงายๆ แลวปลอยใหเลยตามเลย จนมาถึงจุดที่อางไดวา สายเกินไป ตัดใจไมไดสักทาง
ทางออกคือคุณเลือกชาตินี้แหละ เอาชีวิตนี้แหละเปนที่ตั้งของกรรมใหมที่หักเหเสนทางเดิม
เลือกใหไดคนหนึ่ง พิจารณาเอาจากบุญที่ทํารวมกันได แลวเด็ดเดี่ยวในการเลือกคนหนึ่ง
เด็ดขาดในการปฏิเสธอีกคนหนึ่ง สัญญากับตัวเองแนวแนวาจะไมใจออน จําไวงาย ๆ วา
๑) มีใครจะมีคนเดียว ไมเผื่อใจกับใครอื่นทั้งตอหนาและลับหลัง
๒) ไมเผลอใชมายาหญิงใหความหวังกับใครทั้งที่ไมมีใจใหเขาเลย
๓) ไมหลอกตัวเองวาตัดใครไมไดสักคน
เอาแคสามขอนี้ ถาขึ้นใจและปฏิบัตจิ ริง ก็จะกลายเปนสุจริต ๓ ทั้งกาย วาจา ใจ พาใหพนจากความเศรา
เพราะรักสามเสาไดทั้งชาตินี้และชาติตอ ๆ ไป
http://dungtrin.net/newsletter/viewtopic.php?t=79&start=9
ดังตฤณวิสชั นา ฉบับวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๘

มีอะไรอยางหนึ่งในตัวชายและหญิง ที่มักนําความเดือดรอนมาสูตนเอง และทําใหนึกเจ็บใจ
ตัวเองยอนหลังอยูเรื่อยๆ คืออาการ "รูทั้งรู แตก็ใจออน"
http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/007254.htm#10

อาการที่ถูกตองของการถอนพิษรักนั้น ไมใชความพยายาม ‘ตัดใจ’ เพราะใจเปนสิ่งที่ไมมีคมมีดชนิด
ไหนๆ ตัดไดขาด พฤติกรรมทางจิตที่ถูกตองคือ ‘สละออก’ ซึ่งเปนอาการที่มนุษยสวนใหญไมคุนเคย
เนื่องจากเคยชินที่จะ ‘เอาเขาตัว’ กันทั้งนั้น ซึ่งนั่นแหละครับคือการเพาะชํานิสัยหวงทุกข หวงยาง
เหนียวยึดติดกับปฏิกูลทางอารมณโดยแท

๔๑

แตละคนมีพลังหรือศักยภาพในการสละออกแตกตางกัน และศักยภาพดังกลาวนี้ไมใชมีกันดวยความ
บังเอิญ กับทั้งไมใชความสามารถเฉพาะทาง จิตที่มีดี ที่สามารถสลัดขยะหรือปฏิกูลทางอารมณ
ออกไดงายนั้น คือจิตของผูที่เคยชินกับการสละออกเปนประจําอยูแลว ไมเฉพาะเรื่องรักใคร
หรือเรื่องเงินๆ ทองๆ อยางใดอยางหนึ่ง
นี่เปนการมองภาพกวางภาพรวม ถาคุณอานเกมของจิตออก จะเห็นความสัมพันธทั่วถึงกันหมด ไมมี
ใครฝกเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการตัดรัก แตทุกคนสามารถฝกที่จะเปนผูเชี่ยวชาญในการ
สละอารมณสวนเกินกันไดทุกแง
http://dungtrin.com/prepare/archieve/prepare033.htm
(เตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัว ๒๘ เม.ย. ๔๘)

อยาคิดวาเราเปนฝายถูกทิ้ง
ใหคิดวาเราเปนฝายเลือกที่จะทิ้งขยะชิ้นหนึ่งไป
อยาคิดวาเราตองเปนฝายเหงา
ใหคิดวาเราเปนฝายเลือกพักรอนใหสบายตัวสบายใจสักระยะหนึ่ง
อยาคิดวาเราเปนฝายทรมาน
ใหคิดวาเราเปนฝายเลือกทําความสบายใจแกเขา
อยาคิดวาเราควรเหนี่ยวรั้งเขา
ใหคิดวาเราเปนฝายใหอิสระเปนทานแกคนอื่น
เปลี่ยนมโนกรรม (กรรมทางความคิด)
จากมืดเปนสวาง ชีวิตจะสวางเองครับ
จิตที่สวางยอมอบอุนเปนสุข
มีแตใคร ๆ วิง่ มาหา มีแตความอิ่มเต็มเบิกบาน
มีแตอยากไดอิสระใหตนเองและใคร ๆ ทั้งโลก
http://dungtrin.net/newsletter/viewtopic.php?t=79&start=10
ดังตฤณวิสชั นา ฉบับวันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๔๘

๔๒

ความซื่อที่ขาดเสนห นาจะดีกวาเสนหที่ขาดความซื่อมากนัก
(ทางนฤพาน บทที่ ๒๘ วังวน)

วันกอนเมื่อคุณยังไมอกหัก ก็มีใครบางคนอกหักมากอน
วันนี้คุณกําลังอกหัก ก็มีใครบางคนหายเศรา ทําใจไดไปลวงหนาแลว
พรุงนี้ถาคุณสดใสไดเหมือนมีชีวิตใหมอีกครั้ง
ลืมความเศราจากอาการฟูมฟายเพราะเสียของนารักนาใคร
ก็จะมีใครบางคนมารับชวงแทน
โศกเศรา อาลัยอาวรณ ราวกับไมอาจผานทางลําบากไดสําเร็จ
โลกเปนอยางนี้มานานเต็มที
แตก็ไมมีใครรูสึกวาเปนของนาเบื่อหนาย
http://larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/001415.htm#2

ความรักมักเลนตลก
ตอนตองการสวนใหญไมมา
แตบางทีมาตอนไมตองการ
ตอนมาก็มักมาพรอมปญหา
เหมือนความรักจะเปนเครื่องยืนยันวา
ของจริงคือทุกข ความสุขแคของปลอม
http://larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/006133.htm#14

๔๓

รักนั้น เปนตนเหตุแหงทุกข
เปนที่มาของความผิดหวังเมื่อไมไดบุคคลอันเปนที่รักมาครอง
เปนที่มาของความคร่ําครวญเมื่อพลัดพรากจากบุคคลอันเปนที่รัก
เปนที่มาของความอึดอัดเมื่อไดอยูรวมกับคนที่เขากับเราไมไดเต็มรอย ฯลฯ
http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/003580.htm#1

บางทีรางวัลของคนดีก็ไมใชจะมีคูที่สมหวังแบบเร็ว ๆ นะครับ
ธรรมชาติอาจกะเกณฑใหเราเจอทุกขเสียกอน
เพื่อใชความทุกขนั้นเปนบันไดกาวขึ้นสูความสุขที่เหนือกวาความรัก
และเมื่อถึงจุดของความนิ่งจริงๆ ถึงจะยอมเปดตัวคนรักที่แทใหกับเรา
บางคน ถาใจยังวุน ๆ ยังหยุด ยังนิ่งไมเปน ขืนคนที่คูควรกับเราโผลมาตอนนั้น
เขาก็อาจพลาดจากเราไป ไมอาจเปนคูครองรวมกันอยางถาวรไดฅ
เพราะอาจิณณกรรม คือนิสัยของเรายังอาจเปนตัวทําลายสัมพันธภาพกับคูแทของเรา
ตอเมื่อผานความเจ็บปวด เรียนรูจากความผิดพลาด
เห็นจังหวะจะโคนแบบตางๆ ของชีวิตมากเขา
พอใจเปนบุญ มีความนิ่งพอจะรองรับกับคูแทถาวรได เขาถึงจะปรากฏตัว
อยาทอแทกับความดีก็แลวกัน
ที่ผานมาในอดีต มองยอนไปอาจรูสึกเหมือนไมใชตัวเรา
พอเราเปลี่ยนมาอยูกับกระแสธรรมะ
ความเปนตัวจริงของเราถึงเริ่มปรากฏ
ซึ่งก็อาจเปนเหตุใหคแู ทของเราปรากฏตัวเชนกัน
http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/008652.htm#19

๔๔

ความรัก กับ สัจจธรรม

"การสูญเสียเปนสวนหนึ่งของวัฏจักร ไมมีอะไรอยูกับเราตลอดไป ไมมีอะไรจากเราไปตลอด
กาล ถาคลี่เวลาออกเปนเสนตรงและสามารถเห็นไดจริงทั้งอดีต ปจจุบัน อนาคตพรอมกัน เราคงเห็น
ตัวเองไดของรักแลวเสียของรัก หัวเราะแลวรองไห พบแลวพลัดพราก ยอนเวียนกลับไปกลับมา สลับกัน
เปนสายโซยืดยาว"
(ทางนฤพาน บทที่ ๑๔ รวมทาง)

ธรรมชาติจะบังคับใหเราทิ้งทุกคนไปอยูดี เราเต็มใจหรือไมเต็มใจก็ตาม เรารักและหวังหอบหิ้วใครไป
ดวยก็ตาม พวกเราตางก็เปนนักเดินทางผูโดดเดี่ยว มาสวมหัวโขนเปนพอ แม พี่ นอง คนรัก เพื่อน ศัตรู
หรืออะไรอื่นเดี๋ยวเดียว แลวก็ตองตายจากไปเปนอื่น แมในชาติเดียวกันก็อาจเปนอะไรหลาย ๆ ฐานะ
บางคนเดินชนไหลหรือเหยียบเทาใครอีกคนบนถนน ทะเลาะกันเลือดขึ้นหนาเปนพัก กวาจะจําไดวาเคย
เปนเพื่อนรักสุดรักสมัยประถมมัธยมที่เคยอยากไปไหน ๆ ดวยกันตลอดชีวติ แตพอหางกันมาก ๆ เจอ
อีกทีอาจกลายเปนศัตรูก็ได เราตางถูกหลอกวามีคนรักและเครือขายญาติมิตร ทั้งที่จริงทุกคนไมมี
แมแตเงาติดตามตัวเองไปไดตลอด
(๗ เดือนบรรลุธรรม เดือนที่ ๕)

มนุษยเราถูกหลอกใหหลงติด หลงรองไหคร่ําครวญกับสิ่งที่วันหนึ่งตองทิ้งไป
ไมวาจะไดอะไรมาแคไหนก็เสียไปแคนั้น หลงทําบาปทํากรรมติดตัวไปภพหนากันก็เพียงเพราะยังติด ยัง
ไมรูดวยกันทั้งสิ้น
http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/008619.htm#4

๔๕

ตัวผูรัก ผูถูกรัก ผูสมหวัง ผูผิดหวัง ปรากฏมีสาระอยูแตในจิตอันปรุงแตง เสกปนสรรคไป จูงให
เราหลงไป เพอไป ปราศจากแกนสาร
(ทางนฤพาน บทที่ ๑๖ ฝนราย)

ปกติเวลาเราฟุงซานถึงใคร เราจะรูสึกวาเขามารบกวนเรา เราจะมีปฏิกิริยาทางใจกับเขาเปนชอบ เปน
ชังยิ่ง ๆ ขึ้นทุกครั้งที่เขามาอยูในหัวของเรา ทั้งที่ตัวจริงของเขาไมไดมาอยูตรงนั้นเลย
(๗ เดือนบรรลุธรรม สรุปเดือนที่ ๔)

บทสรุปหนึ่งก็คือวา รักแทนะมีจริง แตที่จริงกวานั้นคือกิเลส
หมายความวาถามองตามสายตาทางโลกก็ตองวามี
แตถามองตามสายตาทางธรรมก็ตองวารากของรักแทนั้นมาจากกิเลสนี่เอง
ที่รักแทจะมีอันตองกลับกลายเปนรักเก ก็ดวยกิเลสอันเดียวกันอีกนั่นแหละ
โดยมีตัวแปรเชนบุคคล เวลา และสถานการณมารวมสมการกิเลส
กิเลสมากก็ทุกขมาก กิเลสนอยก็ทุกขนอย
สมดังที่พระพุทธองคตรัสวา ที่ใดมีรัก ทีน่ ั่นมีทุกข
(ทางนฤพาน บทที่ ๒๘ วังวน
และ http://larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/006918.htm#2 )

๔๖

“พระพุทธองคทานตรัสวาคนเรามีรักรอยก็นับวาทุกขรอย มีรักสิบก็นับวาทุกขสิบ มีรักหนึ่งก็นับวาทุกข
หนึ่ง หากไมมีรักเลย ก็แปลวาไมตองมีทุกขเพราะรักเลยเชนกัน… สรุปคือ ความรักเปนแครปู แบบ
หนึ่งของความทุกขเทานัน้ ตอใหรักกันยืดยาวจนแกเฒา วันหนึ่งก็ตองทุกขใหญหลวงเพราะ
ความพลัดพรากจากบุคคลอันเปนทีร่ ักอยูดี”
(กรรมพยากรณ : ชนะกรรม ตอนที่ ๓๓ คูมือนักฆาตัวตาย)

การเกิดใหมชางเปนอะไรที่ไมเหมือนเดิม ไมมีอะไรประกันความแนใจ และไมมีใครจําใครได
เหมือนเลนซอนหาชนิดปดทางพบเจอ ทําใหณชะเลมองความสัมพันธทั้งหลายเปนเรื่องหลอกลวง
ถึงแมพยายามเปนที่พึ่งใหกันก็เปนไปไดแคเดี๋ยวเดียว แลวตางตองแยกยายไปเสวยกรรมตามวิบากแหง
ตน ไมอาจนัดหมายวาจะไปเจอกันที่ไหน เมื่อไหร ในสภาพเชนใดเลย
(กรรมพยากรณ : เลือกเกิดใหม ตอนที่ ๔๑ คนอยูขางหลัง)

อยูในสังสารวัฏ ทองเที่ยวเกิดตายไปเรื่อย ๆ นั้น
แมสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่สังสารสัตวหวังฝากไวใหอบอุนใจ
คือความรัก ความมั่นคงของเนื้อคูที่จะติดตามกันไปทุกภพทุกชาติ
เอาเขาจริงก็แคความไมแนนอนอีกชนิดหนึ่ง
ความแปรปรวนเปนอื่นไดอีกชนิดหนึง่
http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/001630.htm#27

ภพชาติ ความสัมพันธ และสายใยตางๆนั้นซับซอน
มีความไมแนนอนเปนความหวังไดดวยเหตุปจจัยอันลึกลับเกินหยั่ง
ทําใจไวแตแรกวาเราทุกคนเปนนักเดินทางผูโดดเดี่ยว จะไดสบายใจในระยะยาว
http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/007278.htm#24

๔๗

ความรักชั้นสูงคือความรักพระนิพพานครับ
เมื่อรักพระนิพพานอันเปนธรรมชาติสูงสุดเหนือสมมุติได
บุคคลยอมไมหลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต่ํากวานั้นแบบยอมตายถวายชีวิตอีก
http://larndham.net/index.php?showtopic=11316&st=5

