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๒

คํานําจากดังตฤณ
การเริ่มเปนนักเขียนของผมนั้น นอกจากจะพยายามหัดเขียนนิยายตั้งแต ป.๕ หรือ
ป.๖ แลว ยังอาศัยการฝกจดประโยคดี ๆ ทีม่ ักดังขึ้นในหัวลงสมุดเลมเล็ก ผมใชเวลาจดอยู
หนึ่งปโดยไมคิดวาจะเปนประโยชนมากนัก แตตอมาเมื่อเพื่อนผมเผอิญมาเปดอานแลวขอ
ยืม และกลับมาบอกวาชอบ ผมก็เกิดความเชื่อวาประโยคที่ผมคิดวาใชได นาจะใชไดจริง ๆ
ผมเชื่อวาทุกคนมีประโยคเด็ด นาเสียดายตรงที่คนสวนใหญมีประโยคดี ๆ ดังขึ้นใน
หัวแลวปลอยใหเลือนหายไปเฉย ๆ ไมยอมเสียเวลาบันทึกไว คนอื่นก็เลยไมไดประโยชน
กัน
การพยายามคิดใชคําใหนอยที่สุด ผูกเปนประโยคแลวไดใจความมากที่สุด คือสิ่งที่
นักเขียนทุกคนพยายามทํากัน และผมก็คิดวาไมมีบทฝกใหเกิดทักษะเชนนั้นไดดีเทาเขียน
อะไรที่เรานึกอยากเขียน โดยตั้งเงื่อนไขวาตองเขียนใหสั้นที่สุด กระชับ ไดใจความ และที่
สําคัญตองโดนใจ อยางนอยก็ตองโดนใจตัวเอง ทําใหกลับมาอานภายหลังแลวอยางนอย
สะดุดใจ จุดประกายความคิดสักนิด ผมพบวากรอบเงื่อนไขการฝกเขียนแนวนี้ กลายเปน
สไตลการคิดเขียนของผมอยางถาวรตลอดมา และคงตลอดเวลาที่เหลือ ตราบเทาที่ยังเปน
นักเขียนอยู
หนังสือเลมนี้พิเศษตรงที่ผมไมไดเปนคนคัดเอง แตมีนอง ๆ และเพื่อน ๆ อันเปนที่
รักชวยกัน ซึง่ ก็พอเชื่อไดวาผานคณะกรรมการเห็นพองตองกันวาพอเอามารวมพิมพแจก
เปนธรรมทานได
ขอบคุณ อนุโมทนาทั้งผูจัดทําและผูที่จะไดประโยชนจากหนังสือเลมนี้ครับ
ดังตฤณ
พฤศจิกายน ๒๕๔๘

๓

คํานําผูจัดพิมพ
มีหลายครั้งที่เราอานหนังสือแลวเกิดสะดุดใจกับประโยคเพียงไมกี่ประโยค และ
ประโยคเพียงไมกี่ประโยคนั้น อาจมีผลไดตั้งแตสะกิดความคิดและความตั้งใจใหม ๆ หรือ
กระทั่งสรางความสั่นสะเทือน และพลิกมุมมองชีวิตของผูอานจากขางใน
งานเขียนของ 'ดังตฤณ' หลายชิ้น เต็มไปดวยตัวอักษรที่มีพลังเชนนั้น ไมวาจะ
เปนนวนิยายธรรมะที่มีการโลดแลนของตัวละครในโลกมายาหรืองานเขียนที่มุงใหความ
เขาใจเรื่องกรรมวิบากและการปฏิบัติภาวนาโดยตรง
สวนหนึ่งของคณะผูจัดทําตางเห็นตรงกันโดยไมไดตั้งใจ คือ ตางเก็บคัดวาทะที่โดน
ใจสวนตัวไวบาง นํามาแลกเปลี่ยนกันบนอินเตอรเน็ทบาง โดยไมไดคิดวาจะมีการรวบรวม
เปนเรื่องเปนราว
จนวันหนึ่ง คณะผูจัดทําเห็นวานาจะคัดเลือกวาทะเหลานั้นมารวบรวมจัดพิมพขึ้น
เพื่อที่จะไดเปนประโยชนกับผูอานโดยทั่วไปในวงกวางดวย จึงไดคิดที่จะทยอยจัดรวมเลม
ตามความเหมาะสมของเนื้อหาเปนชุด ๆ เพื่อใหหนังสือมีความกระชับและไมหนาเกิน
พกพานัก
วาทะดังตฤณเลมนี้ ไดรวบรวมเนื้อหาจากหนังสือ ๔ เรื่อง ที่เนนการปูพื้นความ
เขาใจในเรื่องของกรรมวิบากเปนหลัก ดังนี้
๑) กรรมพยากรณ ตอน ชนะกรรม
๒) กรรมพยากรณ ตอน เลือกเกิดใหม
กรรมพยากรณ เปนนวนิยายสําหรับคนรุนใหมทุกวัยที่ยังไมรูจัก ไมเขาใจ ไมศรัทธา
ศาสนา ปูพื้นความเขาใจเรื่องกรรมและความทุกขอันเกิดจากการเวียนวายตายเกิดแบบไมรู

๔

อีโหนอีเหนผานรูปแบบนําเสนอของเรื่องราวสนุกสนานของตัวละครรวมสมัยมีอยูหลาย
ภาค แตละภาคเปนเอกเทศจากกัน และไมเรียงลําดับ
๓) ทางนฤพาน
นวนิยายสําหรับคนที่เคยอานกรรมพยากรณ หรือมีพื้นฐานทางศาสนาอยูบาง
แสดงเสนทางสูความพนทุกขที่หลากหลายของตัวละครซึ่งก็เปนที่หวังวาจะมีตัวใดตัวหนึ่ง
ตรงกับความเปนผูอานทําใหเกิดความรูสึกและมุมมองรวมไปกับตัวละคร ราวกับเขาไปอยู
ในเรื่องดวยตนเอง
๔) เสียดาย... คนตายไมไดอาน
พุทธพจนอันเปนคําตอบสําคัญ ที่พวกเราทุกคนควรทราบใหไดกอนตาย
แทนการตั้งโจทยที่ผิดพลาดเชนคนเราเกิดมาทําไมก็เปลี่ยนเปนโจทยที่ชัดเจนคือเราเกิดมา
เปนอยางนี้ไดอยางไร? ทําไมถึงแตกตางกันนัก? ถาตายดวยการกระทําอยางนี้จะไปไหน?
แลวสิ่งที่สมควรทําอยางที่สุดในขณะมีชีวิตคืออะไร?
หนังสือเลมนี้จะชี้ใหเห็นวาพระพุทธเจาตอบคําถามสําคัญไวครอบคลุมถวนทั่วหมดแลว
เพียงแตคนมักตายกันกอนจะไดอาน
หวังเปนอยางยิ่งวา ผูอานทั้งที่เคยไดอานหนังสือของ 'ดังตฤณ' มาแลว และอาจจะยัง
ไมเคยอานเลยก็ตาม จะไดประกายความคิดและมุมมองใหม ๆ จากวาทะที่ไดคัดสรรมาแลว
นี้ตามสมควร
คณะผูจัดทํา
พฤศจิกายน ๒๕๔๘

๕

“วาทะดังตฤณจาก กรรมพยากรณ ตอน ชนะกรรม”
ลานดาว... หญิงสาวที่เกิดมาเพื่อเปนนางเอก
จะทําใหคุณเขาใจเรื่องกรรมวิบากของคนสวยที่แสนราย
และไดเห็นสีสันการเปลี่ยนแปลงของเธอกับคนรอบตัว
ผานรูปแบบความสนุกสนานที่นาจดจํา

y ...ไมมีเรื่องสําคัญในชีวิตเราเกิดขึ้นดวยความบังเอิญ พระพุทธองคตรัสวา ความรัก
นั้นเกิดขึ้นดวยเหตุ ๒ ประการ ประการแรกคือเพราะอยูรวมกันในอดีตชาติ ประการ
ที่สองคือเกื้อกูลกันในปจจุบัน เหมือนดอกบัวที่เกิดเพราะอาศัยเหตุ ๒ ประการคือน้ํา
และเปอกตม ขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได (ตอนที่ ๒๔)
y ... ศรัทธามีหลายแบบ แตแบบที่จะทําใหอยูในเสนทางผาสุก คือ เชื่อในกรรม เชื่อใน
ผลกรรม เชือ่ วาสัตวมีกรรมเปนของตัว ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว ความเชื่อเกี่ยวกับกรรม
เหลานี้จะทําใหเกิดความละอายตอบาป คุมใหเราอยูในลูทางประพฤติชอบดวยความ
เต็มใจ (ตอนที่ ๒๔)
y ... กรรมคือเจตนา เจตนาคือกรรม ทํากรรมอันใด จิตยอมปรุงแตง จิตยอมยึดมั่น จิต
ยอมมีกรรมนั้นติดตามไปประดุจเงาตามตัว กรรมยอมกอสภาวะ หรือภพแหงความ
สอดคลองกับกรรมนั้น ๆ ขึ้นในเวลาใดเวลาหนึ่ง ไมปจจุบันก็อนาคต ไมอนาคต
ใกลก็อนาคตไกล อยางไรยอมยอนมาหาเจาของกรรมแนนอน (ตอนที่ ๒๙)

๖

y ... ศรัทธาที่สาํ คัญยิ่งอีกขอหนึ่งคือ เชือ่ ปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา ถาหากมี
ศรัทธาในขอนี้ขอเดียว ก็แปลวาการยอมรับธรรมะดี ๆ มีเหตุผลจะตามมาอีกจนครบ
เหมือนมีครูดีที่สุด ก็จะรับวิชาถูกตรงที่สุดดวย (ตอนที่ ๒๔)
y ... กรรมเกาจากอดีตชาติขุดทางใหเราเดินในชาติปจจุบัน แตถากรรมปจจุบนั มีพลัง
เหนือกวาที่ทําไวในอดีตชาติอยางชัดเจน ก็อาจยกระดับใหเดินสูงขึ้นได หรือกระทั่ง
ฉีกทางแยกเปนตั้งฉากเลยก็ยังไหว หนึ่งชีวิตของมนุษยเรามีศกั ยภาพไดขนาดนั้น
(ตอนที่ ๔๑)\
y ... กรรมเกาอาจทําหนาที่สรางฉากละครตอนแรก แตกรรมใหมก็สามารถเปน
ตัวกําหนดวาจะใหเหตุการณดําเนินไปจนถึงตอนจบไดอยางไร (ตอนที่ ๑๑)
y ... เมื่อใดที่คนเราตกอยูใตอํานาจกิเลส เมื่อนั้นสติปญญาและความรูความสามารถ
ทั้งหลายก็ไรคา เพราะความคิดอานทั้งหมดจะถูกนํามาใชสนับสนุนความหลงผิด
หนามืด ตามัว ฉะนั้น ถาตั้งใจใหสัตยปฏิญาณกับตนเองอยางแข็งแรงไวลวงหนา คือ
เปนตายอยางไรจะรักษาศีลใหบริสุทธิ์สะอาด ก็เปนความอุนใจวาเราไมมีวันสราง
เหตุแหงความเดือดรอนแกตนเองในภายหลัง (ตอนที่ ๗)
y ... ถาใหสตินําหนาอารมณเสียอยางเดียว กรรมเกาทําหนาที่ไดมากสุดก็แคยั่วยวนให
หลงผิด โดยเราไมจําเปนตองถลําตัวเห็นผิดเปนชอบ เห็นชั่วเปนดี หรือเห็นกงจักร
เปนดอกบัว เรื่องเลวรายสวนใหญในชีวิตคนอาจไมเกิดขึ้น ขอเพียงไมตามใจตัวเอง
เกินขอบเขตทํานองคลองธรรมเทานั้น (ตอนที่ ๑๑)
y ... คนฉลาดในกรรมตองอยางนี้แหละ ทําใหบาปเกาเจือจางลงดวยการเติมบุญที่เปน
ตรงขามกับบาปนั้น ๆ ลงไปในจิตมาก ๆ กระทั่งรสของบาปถูกกลืนหายไป เหมือน

๗

เกลือหยอมนอยถูกน้ําหวงใหญทําละลาย แมยังมีเกลือก็เหมือนไมมีแลว (ตอนที่
๒๙)
y ... กรรมเกาสรางทางไวใหเดิน อยางไรก็ตองเดิน แตระหวางเดินก็มีสิทธิ์ทําอะไรใหดี
ขึ้นไดเหมือนกัน… (ตอนที่ ๔๑)
y ... ความรูจริงเกี่ยวกับเรื่องของตนเองเปนสาระแกนสารที่ประเสริฐกวาอะไรอื่น
อุตสาหเปนเจาของอัตภาพมนุษยที่ทํากรรมโกยกุศลเขาตัวไดสารพัดชนิดแลวอยาง
นี้ ตองคํานึงทําไมวายากดีมีจน ขี้ริ้วหรือสวยหลอ เปลือกพวกนั้นวันหนึ่งธรรมชาติ
จะมาเรียกคืนจากเราทุกคน แลวถามวาชั่วอายุขัยของความเปนมนุษย นี้ เราได
เรียนรูอะไรมาบาง สั่งสมอะไรไวบาง เพื่อการเดินทางไกลในครั้งตอไป … (ตอนที่
๓๔)
y ... การหารเลข ๑ ดวย ๓ ขอใหลองเอาเครื่องคิดเลขมากดดู จะเห็นเลขทศนิยมไมรู
จบคือ ๐.๓๓๓๓๓ คือหารไปเทาไหรก็ลงทายดวย ๓ เสมอ หาที่สิ้นสุดไมเจอ
เปรียบเหมือนกับถาเอาทุกขทางใจมาหารดวย ราคะ โทสะ โมหะ ก็จะไดเศษทุกขให
ตองหารกันตอไปเรื่อย ๆ แตพอเปลี่ยนมาหารดวย ศีล สมาธิ และปญญา ก็จะเกิด
กระแสสุขไมรูจบเชนเดียวกัน… (ตอนที่ ๓๕)
y … “ถาหากหนูเปนทุกข มีความอึดอัดคับแคนใจเพราะการกระทําของคนอื่น ควรทํา
อยางไรคะ? ในเมื่อตนเหตุเปนบุคคลที่กอกรรมกับเรา เขามีนิสัยฝงใจ ยากจะ
เปลี่ยนแปลง”
“คนเรามักมองวาความอึดอัดนั้น มีตนเหตุอยูที่คนอื่น ถามองเสียวาหลาย ๆ ครั้ง เรา
คับแคนเพราะคิด มีความคิดเปนเหตุสําคัญของความคับแคน อันนั้นก็เปนกรรมของ
เราเหมือนกัน คือเปนมโนกรรมที่คิดเพงโทษผูอื่น หากเราเลิกคิด หรือคิดในทางดี
แทน ใจก็จะเปลี่ยนจากทุกขมาเปนสุข”
๘

“แตถาเขาตองติดตอเกี่ยวของ หรือเปนบุคคลใกลชิด ที่ไมยุติธรรมกับเรา หรือทําให
เราเดือดรอนเปนทุกขละคะ?”
“หลายเรื่องในโลกแกไขจากขางนอกไมได แตปรับปรุงดัดแปลงที่ภายในเราเองได
คนอื่นนั้นตอ ใหตัดแขนตัดขา หั่นรางกายเราออกเปนชิ้น ๆ เราจําเปนตองทุกขแค
ที่กายเทานั้น ไมจําเปนตองมีทุกขทางใจเลย โดยมากจะอยูในรูปที่คนอื่นทํารายเรา
ดวยปากหรือมือไมสิบนาที แตเรามาทํารายตัวเองดวยความคิดเสียสิบชั่วโมง” (ตอน
ที่ ๗)
y ... คนเราคบใครก็ตองมีความเปนเชนนั้นในทางใดทางหนึ่ง พยายามซึมซับสวนดี
ของเขามาเปนสวนหนึ่งของเรา นี่คือประโยชนของการอยูใกลชดิ คนดี คนเปน
บัณฑิต เพราะจะมีสวนดีมากมายในเขาเปนแรงบันดาลใจแกเรา แมไมไดอยูรวมกัน
ตลอดไปก็ชา ง (ตอนที่ ๒๔)
y … “แลวถาแคอยากทําผิดอยูในใจเรื่อย ๆ โดยปราศจากความละอาย แตไมไดพูด
ไมไดลงมือทําจริง ๆ ละคะ ถือวาเปนหนึ่งในสมาชิกของหมูคนเลวหรือเปลา?”
“คิดเฉย ๆ ไมใชตัวตัดสิน เขาตัดสินกันตอนพูด ตอนลงมือทํา แตก็ประมาท
ความคิดไมได เพราะความคิดนี่แหละตนแหลงดีชั่วที่แทจริง ตราบใดยังคิด ตราบ
นั้นยังมีสิทธิ์พูดออกมาจริง ๆ ทําออกมาจริง ๆ ”
“แลวจะจัดการกับความคิดชั่ว ๆ ในหัวยังไงดีละคะ ทุกวันนี้จะสารภาพกับอาจารย
เลย วายังมีความคิดเหลวแหลกอยูมาก บางทีก็ทรมานจัง แตกอนตอนเลว ๆ ยังคิด
นอยกวานี้ดวยซ้ํา”
อุปการะหัวเราะหึหึ

๙

“ความอยากหยุดคิด กับความทรมานจากการคิดเหลวแหลกนั่นแหละ ตัวกระตุน
สําคัญใหยิ่งคิดมากเขาไปใหญ หนูไมตองไปทําอะไร มันจะเกิดก็ใหมันเกิด พิจารณา
ดูใหรูวานั่นแคคลื่นสมองซึ่งผุดกระเพื่อมขึ้นเอง ไมใชเจตนาที่สงออกมาจากหัวใจ
ของเราอยางแทจริง”
“ถาคิดเลว ๆ แลวไมรูสึกผิด มิเขาขายที่อาจารยวาคิดเลวไดโดยปราศจากความ
ละอายหรอกหรือคะ?”
“ความคิดมีอยูสองแบบ แบบแรกเหมือนสายลมที่พัดมาเองตอนเราเดินอยูกลางแจง
เราบังคับควบคุมไมได ทําไดแคเพียงรับรูวามันผานมาปะทะเราแลวปลอยใหมันผาน
ไปเฉย.ๆ ความคิดอีกแบบเหมือนลมที่เกิดจากความจงใจพัดโบกของเรา เราสมัครใจ
หรือติดใจที่จะคิดอยางนั้น การคิดดวยความติดใจและจงใจนี่แหละถึงจะเปน
มโนกรรมเต็มขั้น”
ลานดาวยิ้มอยางเขาอกเขาใจแจมแจงแทงตลอด
“สรุปคือแคปฏิบัติตอความคิดเลว ๆ เหมือนรูวามีสายลมพัดฝุนทรายมาโดนตัว แลว
ก็แลวกันไป ไมตองความาใสปากเคี้ยวตอ อยางนั้นใชไหมคะ?”
อุปการะยิ้มอยางพึงใจในการอุปมาอุปไมยของหญิงสาว (ตอนที่ ๔๑)
y … เมื่อทําทานครั้งใด ทานใหหมั่นอธิษฐานวา ขอจิตเราจงสละความยึดมั่นถือมั่น
ผิด.ๆ ไดโดยไมเสียดาย เชนเดียวกับที่ไมเสียดายขาวของซึ่งทําทานไปนั้น (ตอนที่
๔๑)

E
๑๐

“วาทะดังตฤณจาก กรรมพยากรณ ตอน เลือกเกิดใหม”
จองฤกษ... หนุมวัยรุนที่เกงไปทุกเรื่อง เวนเรื่องเดียวคือผูหญิง
แตเมื่อเขาพบกับณชะเล ก็เกิดแรงบันดาลใจพอจะใชชีวิตใหมี
คากวาเดิม
แคการเปลี่ยนแปลงตัวเองนับเปนเรื่องเล็กนัก

y … ตามกฎวิทยาศาสตรนี่เขาวาถาเราเอาหัวโขกผนังแรงเทาไหร ก็จะเทากับเอาผนัง
มาโขกหัวเราแรงเทานั้น กฎแหงกรรมก็คลายกันอยูบาง เราขวางบุญบาปออกไปใส
ใคร ก็จะมีผลสะทอนดีรายขวางกลับมาใสเราดวย เพียงแตอาจจะหนักเบาไมเทากับ
ที่เราขวางออกไป เหมือนคนถูกขวางเปนกําแพงที่มีอํานาจสะทอนตางกัน ขวางโดน
คนบุญมากก็เหมือนเจอกําแพงศักดิ์สิทธิ์สะทอนกลับมาปะทะเราหนักหนวงขึ้น
กวาเดิม ขวางโดนคนบุญนอยก็เหมือนเจอกําแพงกระจอกสะทอนกลับมาปะทะเรา
ออน ๆ (ตอนที่ ๑)
y … กรรม คืออะไรอยางหนึ่งที่ปราศจากรูปรางหนาตา ปราศจากความรูสึกนึกคิด
ปราศจากเจตจํานง ไมมีแมกลุมพลังใหสัมผัสไดอยางเปลวแดดหรือควันไฟ มีแต
‘ความจริง’ ใหรับรูวามันเปนเงาตามทุกคนและคอยทําหนาที่บันดาลเหตุการณดีราย
อยางปราศจากอคติอยูเทานั้น ถาอยากใหกรรมออกจากที่ซอนและแสดงตัวเปน
รูปธรรมทันใจ ก็ใหเลือกเอากุศลกรรมเดน ๆ ที่ทําประจํามาเปนตัวตั้ง จากนั้นจงเอย
ปากแบบเสียงดังฟงชัด อธิษฐานวาหากกรรมวิบากมีจริง ก็โปรดบันดาลเรื่องดีสม
กับกรรมดีทที่ ํา เพื่อเปนขอพิสูจน เพื่อเปนกําลังใจ เพื่อใหมีมานะในการบําเพ็ญบุญ
กุศลยิ่ง ๆ ขึ้นไปดวยเถิด

๑๑

พลังแหงความจริงนั้นนาพิศวงเหนือพลังอื่นใด เมื่อใดอางถึงความจริง ทุกคนยอม
สามารถสัมผัสรูสึกไดถงึ พลังที่มีอยูจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนกุศลผลบุญอัน
หนักแนนที่สั่งสมมานาน (ตอนที่ ๑๒)
y … “ความสํานึกผิดเปนของดี ใครสํานึกผิดงายแปลวาทําเรื่องชั่วรายไดยาก ตางจาก
คนขาดสํานึกที่ทําใหโลกตกอยูในอันตรายโดยไมเคยเสียใจ”
“แตหนูก็ไมจําเปนตองสํานึกผิดมากเกินเหตุ ความเศราโศกไมรูเลิกนั้นเปนแค
เพียงสวนเกินที่เปลาประโยชน รองไหอีกกี่ปก็ไมมีอะไรดีขึ้น ใจเราขังตัวเองไว
กับทุกขอยูคนเดียว สูเอาเวลาที่สูญเปลานั้นไปทําประโยชนเพื่อละลายความ สํานึก
ผิดจะดีกวา” (ตอนที่ ๑)

y … “การอภัยไมตองเสียอะไรเพิ่ม การจองเวรสิตองเสียยิ่งกวาเดิมไมรูเทาไหร ทั้ง
เวลา ทั้งกําลังกายกําลังใจ บุญบาปทําหนาที่อยูแลว เราปลอยเขาไปตามทางที่เขา
สรางเอง เดินเอง และเสวยผลเองนะดีที่สุด ถาผูกใจเจ็บก็เทากับพลอยกระโจนไป
รวมรับบาปอยางใดอยางหนึ่งบนเสนทางของเขาดวย”
เด็กสาวทําหนาสงสัย
“แคผูกใจเจ็บนะหรือคะทําใหเราตองรวมรับบาปกับเขา?”
“การผูกกรรมมีความพิสดารลึกซึ้ง หนูคาดไมถึงหรอก เรานึกวาแคผูกใจเจ็บก็เปน
เรื่องสวนตัวในใจ แตความจริงมันเกิดกระแสเวรผูกพันระหวางวิญญาณขึ้นมา แม
เราไมเคยเห็นหนาคาตาเขาก็ตาม เขาเปนฝายกระทําตอเราวันนี้ อนาคตจะตองมีเรื่อง
มีราวใหเรามีอํานาจเหนือกวา และกรรมเกาจะยั่วยุใหเราคิดเอาคืนบาง ซึ่งก็แปลวา
เราจะมีโอกาสทําบาปและรับผลจากบาปนั้นคืนในกาลตอไป” (ตอนที่ ๑)

๑๒

y … “ที่กรรมชั่วใหผลชา บางทีเพราะไดรับเอกสิทธิ์คุมครองจากบุญเกาชวยพยุงไว
นาน อยางคนที่สุขภาพแข็งแรงเพราะออกกําลังกายดี ถึงกินเหลามากก็เหมือนไม
เปนไร ตอเมื่อถึงจุดหนึ่งความแข็งแรงชวยไมไหว ก็กลายเปนโรคตับแข็งขึ้นมา”
(ตอนที่ ๑)
y … “หนูเคยไดยินวา กรรมชั่วใดก็ตาม ถาทําดวยใจหนักแนนโดยไมตระหนักวาเปน
บาป จะมีผลรุนแรงที่สุด ใชไหมคะ?”
“ใช! ทางพระทานเปรียบเหมือนจับถานรอนโดยไมรูวารอน ก็จะฉวยขึ้นกําแนน ทํา
ใหพุพองไดมาก ตางจากคนที่รูวาถานรอน ถึงจําใจกําก็หลวม ๆ เนื้อหนังไหมพอง
นอยกวา” (ตอนที่ ๑)
y …ไฟรอนมีอํานาจเผาผลาญ ระเบิดเวลามีอํานาจทําลาย แตกรรมชั่วมีอํานาจเผา
ผลาญและทําลายสมบัติตาง ๆ ในชีวิตผูกอกรรมโดยไมจําเปนตองใชไฟรอนหรือ
ระเบิดเวลาใด ๆ ... (ตอนที่ ๓)
y … อกุศลกรรมที่ทุกคนกอไว ไมตองการพื้นที่จัดเก็บ ไมตองอาศัยสิงสูอยูในกายเรา
ไมตองแทรกตัวอยูในอากาศ แตเหมือนเงามืดไรตนที่สามารถติดตามจิตวิญญาณเรา
ไปทุกหนแหง ประดุจศัตรูผูคอยจดจองเลนงานกันในจังหวะโอกาสเหมาะ (ตอนที่
๓)
y … เรากอกรรมไดพิสดารเหลือแสน และวิบากกรรมก็ปรากฏแสดงไดหลากหลาย
เหลือคณานับ ทั้งแบบตรงไปตรงมาเหมือนกับที่เราทํา และทั้งแบบออม ๆ คลายไม
เกี่ยวเนื่องกันกับที่เราทําลงไปเลย อีกทั้งการใหผลก็ไมเรียงลําดับแนนอนเหมือน
ตอนเราเขาคิวชมมหรสพ (ตอนที่ ๓)

๑๓

y … เมื่ออานหรือฟงธรรมะสักพักหนึ่ง ขอใหสังเกตเถิด แมจะจําไมไดทั้งหมดวารับ
เนื้อหาธรรมะประการใดเขาไปบาง แตอยางนอยที่สุด ความรูสกึ เปนสุข ความรูสึก
โปรงเบา ความรูสึกสวางจากประกายศรัทธาจะคอย ๆ กอตัวขึน้ ทีละนอยในดวงจิต
เสมือนน้ําที่เออขึ้นจนเต็มสระ นั่นแหละตัวอยางของกุศล นั่นแหละตัวอยางของ
ดอกบัวที่พรอมจะบานขึ้นเหนือน้ํา เปนตรงขามกับกงจักรที่ยิ่งหมุนก็ยิ่งผันตัวลงต่ํา
ไปถึงกนเหวแหงความหายนะ … (ตอนที่ ๓)
y …ไมมีใครสามารถรูกฎแหงกรรมไดละเอียดเหมือนพระพุทธเจา รูแตวาทําดีไดดี ทํา
ชั่วไดชั่ว ผูสงั่ สมบุญยอมเสวยสุขกับการลอยคอในทะเลบุญ ผูสั่งสมบาปยอมเสวย
ทุกขกับการจมปลักในหลมบาป ตัวเรายอมรูความจริงนี้อยูแกใจ ไมจําเปนตองให
ใครยืนยันวาทําบุญเปนสุข ทําบาปเปนทุกข ความรูสึกที่ปรากฏอยูตลอดเวลายอม
ชัดเจนพอ เวนแตจะไมใสใจสังเกต (ตอนที่ ๓)
y … บางครั้งบุญกับบาปอาจไมปรากฏเปนแสงสวางหรือความมืดทึบตรงไปตรงมา
โดยเฉพาะในขณะที่ตองตัดสินใจเลือกกอกรรมอะไรสักอยาง สถานการณบีบคั้น
เฉพาะหนาอาจทําใหเรามึนงงวาเสนคั่นแบงระหวางความดีกับความชั่วอยูที่
ตรงไหน และการกระทําซ้ํา ๆ จนเคยชินเปนนิสัยก็มักทําใหเราเขาขางตัวเองวาอยาง
นี้ไมผิด อยางนี้ไมใชความเลว อยางนีไ้ มนารังเกียจ หากปราศจากการไตรตรองดวย
ปญญาแลว คนเราอาจหลงเห็นกงจักรเปนดอกบัวไดงาย ๆ เพียงเพราะไมเคยเห็น
เปรียบเทียบใหชัด ๆ วากงจักรเปนอยางไร และดอกบัวเปนอยางไร (ตอนที่ ๓)
y … พลังของดินอยูในรูปของความแข็ง พลังของน้ําอยูในรูปของความเอิบอาบ พลัง
ของไฟอยูในรูปของความรอน พลังของลมอยูในรูปของความพัดไหว แตพลังกรรม
จะอยูในรูปของ ‘ความจริง’ ที่เคยมีเหตุเปนกุศลหรืออกุศล (ตอนที่ ๓)

๑๔

y … ขอเพียงมีเจตนากอเหตุการณ และมีเหตุการณเกิดขึ้นจริงตามเจตนา เหตุการณ
นั้น ๆ จะกลายเปน 'สัจจะ' ขึ้นมาทันที พลังแหงสัจจะนั้นเองถืออํานาจดลบันดาล
สูงสุด และทํางานทํานองเดียวกับกระจกเงา ใครกอภาพความสงบสุขแกผูอื่น วัน
หนึ่งยอมเห็นภาพสะทอนเปนความสงบสุขของตนเอง ใครกอภาพความเดือดรอน
แกผูอื่น วันหนึ่งยอมเห็นภาพสะทอนเปนความเดือดรอนของตนเอง (ตอนที่ ๓)
y … ความบังเอิญไมมีในโลก มีแตเหตุผลที่เราไมรู” (ตอนที่ ๕)
y … “แปลวาถาภพภูมิมีจริง การเปนมนุษยดีที่สุดหรือ?”
“ ดีที่สุดในมุมมองแตละคนไมเหมือนกัน เอาเปนวาตามที่ทรายรูจากหนังสือ คือ
เปนมนุษยนเี่ ลือกทําอะไรไดยิ่งกวาภพภูมิไหน ๆ ทั้งหมด อยากเสวยสุขสนุก
พิสดารหลากหลายไมซ้ําซากจําเจก็ตองที่นี่ อยากเปลี่ยนนิสัยทีส่ ั่งสมขามภพขาม
ชาติมานานก็ตองที่นี่ อยากชวยคนเอาบุญหวังสวรรคก็ตองที่นี่ อยากสั่งสม
เสบียงเตรียมเดินทางไกลไปในทามกลางอันตรายของการเวียนวายตายเกิดก็ตอง
ที่นี่ หรือกระทั่งอยากถึงความสิ้นสุดทุกขก็ตองที่นี่” (ตอนที่ ๖)
y …โบราณวาเนื้อคูอยูที่วัด เปนความเชื่อแบบไทย สําหรับไทยเราแตไหนแตไรมา วัด
คือศูนยรวมอะไรดี ๆ ในชีวิตของชาวบานทุกอยาง อยากทําบุญใหจิตใจสบายก็ไป
วัด อยากฟงเทศนใหผองแผวก็ไปวัด อยากเจอหนุมสาวอัธยาศัยดีมีใจเปนบุญก็ไป
วัด โดยเฉพาะเชื่อกันวาถาชาติกอนทําบุญมาดวยกัน บุญจะชักนําใหมาเจอกันในงาน
บุญอีก (ตอนที่ ๗)
y … “เลือกคบกับผูชายคนไหน ก็คือการยอมใหกรรมของผูชายคนนั้นเขามาเกื้อกูล
หรือรบกวนวิถีชีวิตของเรา เขาจะมีสวนทําใหกรรมทางความคิด คําพูด และการ
กระทําตาง ๆ ของเราเปลี่ยนแปลงไปไมมากก็นอย” (ตอนที่ ๗)

๑๕

y … ความดื้อเพราะมีราคะกลานั้นนากลัวยิ่งกวาดื้อเพราะมีทิฐิแรง มนตสะกดจาก
สํานักไสยศาสตรใดก็ไมทรงอํานาจมืดยิ่งใหญเทามนตสะกดจากราคะอันเปนของ
ภายใน รสรินไดแตพูดตะลอมตามที่เห็นควร
“คนเราเนี่ยนะ ที่จะใชหรือไมใช เหมาะหรือไมเหมาะ ใจตัวเองบอกอยู โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหากผิดฝาผิดตัวชัด ๆ อยางนี้นะ เราจะตามใจฝายผิดของตัวเองทําไม เดี๋ยวก็
ตองมีผลกระทบขางเคียงเกิดขึ้น” (ตอนที่ ๗)
y … กรรมบางอยางแมไมบาป ไมผิดศีลก็จริง แตเมื่อขัดกับสํานึกผิดชอบก็อาจเปนหัว
ขบวนรถจักรนําบาปตามมาเปนพรวนได โดยเฉพาะถาหัวขบวนนั้นเห็นชัด ๆ วามุง
เข็มลงต่ํา!
บางคนพอเชื่อเรื่องเวรกรรมขึ้นมาในขั้นที่ยังหยาบอยู ก็จะเจาะจงคัดเลือกกระทํา
เฉพาะสิ่งที่รูแนวาไมบาป เหมือนถาใครบอกวานี่สีดําปหามเลือก ก็คอยตัดใจไม
เลือก ยังมองไมเห็นตลอดสายวาพฤติกรรมมักงายบางประเภทนั้น กอขึ้นแลวอาจ
กลายเปนตนทางหายนะไดยิ่งกวาบาปชั่วรายหลายชนิดเสียอีก! (ตอนที่ ๗)
y … “อบายมีเสนทางพัฒนาตัวเอง เริ่มตนที่สุดอาจเปนการหยวนใหกับความอยาก
เล็ก ๆ นอย ๆ จากหยวนหนึ่งเปนหยวนสอง หยวนสาม แลวแกกลาขึ้นเรื่อย ๆ เปน
ความมักงาย อยากมากอยากนอยก็ปราศจากความยับยั้งชั่งใจ ไมมีกรอบ ไมมีเครื่อง
หามใด ๆ ทั้งสิ้น ในที่สุดก็พานดูถูกกรรมเวรเปนเรื่องเหลวไหลหลอกเด็ก” (ตอนที่
๗)
y … “สําหรับผูชาย ถาเปนของใหมจับตองแลวจะรูสึกมันมือไมอิ่มไมเบื่อ แตถาเริ่ม
ชิน ความแปลกใหมหมดไป เขาก็จะไมสนุกอีก ตรงนั้นถาไมมีความรักมาชอนรับ
เราก็จะเหมือนทิชชูที่เขาสั่งขี้มูกเสร็จก็อยากปาทิ้งถังผง ถนอมตัวไวรอเจอคนที่เขา
๑๖

รักและพรอมจะรับผิดชอบเรา ทําใหเรารูสึกเหมือนเปนดอกกุหลาบมีคา นาปกใน
แจกันหองนอนของเขาตลอดไปเถอะ” (ตอนที่ ๗)
y … เธอจะเลือกแฟนแบบไหนใหตัวเองก็ตาม รูไวเถอะวาเธอไมไดเลือกแคคน แตเธอ
กําลังเลือกใจตัวเองดวย เขาเปนแบบไหน ใจเธอก็จะคอย ๆ เปนแบบนั้น ถาเขาเอาแต
สนุก ใจเธอก็อยากเอาแตสนุกดวย ถาเขาฉาบฉวย ใจเธอก็ฉาบฉวยตาม (ตอนที่
๒๘)
y … “พี่ไมพูดเรื่องบาปเรื่องบุญ เรื่องผิดเรื่องถูก เรือ่ งเหมาะเรื่องควรอะไรกับเคก
ดีกวา แตอยากชี้ใหเห็นวาถาเธอหนามืดกับเสนหของผูชายโดยไมคํานึงถึงความรูสึก
ภายในวาใชหรือไมใช ตอไปเธอจะไมเหลือเครื่องชวยตัดสินใจไหน ๆ เลย ถาชอบคือ
ใชหมด เอาหมด!” (ตอนที่ ๗)
y … “เธอเดาใจตัวเองในอนาคตถูกแนหรือ? เชือกที่มัดเรารอบแรกหลวม ๆ ก็เหมือน
ดิ้นงาย แตถาชะลาใจยืนเฉย ปลอยใหเขารัดวันละทบ เดี๋ยวพอถึงรอบที่สิบมันจะ
ตางไปมากนะ ที่โลกนี้เต็มไปดวยการจับคูที่ไมเหมาะสม ก็เพราะมีการยอมใหกบั
กาวแรก พอรูสึกอีกทีนะเคก เธออาจพบตัวเองเดินมายืนอยูตรงจุดที่กลืนไมเขาคาย
ไมออกเสียแลว” (ตอนที่ ๑๙)
y … เสนทางกามนั้นแสนสั้น รอยรัดฟดเหวี่ยงกันเหนียวแนนที่ตนทาง แลวกลับผลัก
ไสกันรุนแรงที่ปลายทางในเร็ววันเสมอ ตางจากเสนทางบุญที่ยืดยาว ถึงแมเกี่ยวกอย
คลองแขนกันเพียงแผวที่ตนทาง แตก็จะยึดเหนี่ยวแนนแฟนมากขึ้นเรื่อย ๆ อยางไร
ปลายทางที่สิ้นสุด (ตอนที่ ๑๙)
y … “แตคนเราก็จับคูกันจนได และหลายคูก็ดูเหมาะสมกันมากดวย” อเวราสรุป “นั่น
แปลวาจะตองไมใชการสุมเลือกสงเดช เบื้องหลังการคนพบคูแทตองมีเหตุปจจัย
๑๗

สนับสนุน หากขาดแรงดึงดูดหรือสายสัมพันธพิเศษ เราจะไมมีวันพบเนื้อคูดวย
วิถีทางของความบังเอิญเลย” (ตอนที่ ๓๒)
y … ถาเชื่อเรื่องกรรมเกา ก็นาจะคิดเสียวาผูชายทั่วกรุงเทพฯประมาณรอยที่เขาขาย
เปนเนื้อคูของเรา อาจเคยอยูกิน หรือเคยมีความสัมพันธกับเราในทางดีมากอน พวก
เขาคือความเปนไปได แตอะไรเปนแรงผลักดันในปจจุบันใหไปพบพวกเขา? ก็กรรม
ใหมของเรานี่เอง เราสรางแรงดึงดูดใหไปพบคนดี ๆ ที่คูควรกับเราไดเสมอ ขอเพียง
รูวาจะเริ่มตนยังไง” (ตอนที่ ๓๒)
y … “เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวตนเกา ๆ ไง ตราบใดยังเปนตัวเกา ก็นาสันนิษฐานวา
อาจเจออะไรแบบเกา ๆ อยูร่ําไป”
“ถาจะเขาใจงาย ๆ คือ... เรายกระดับตัวเองสูงขึ้นแคไหน โอกาสจะไปเจอคนใน
ระดับนั้นก็มสี ูงขึ้น” (ตอนที่ ๓๒)
y … “ยกระดับฐานะยากนัก ก็ยกระดับจิตใจเปนไง... ตราบใดที่ใจยังผูกพันกับคน
เกาแปลวาเธอยังยินดีทกุ ขกับทางโคจรของชีวิตแบบเดิม ตอเมื่อเลิกของแวะกับ
พี่ตูของเธอ ไมผูกพันแมเพียงดวยใจคิดแคนพี่ตูหรือครอบครัวเขา นั่นถึงจะ
สะทอนการเปลี่ยนบางสิ่งในตัวตนของออย ที่หลุดพนออกมาจากอดีตเสียได”
(ตอนที่ ๓๒)
y … กามเหมือนน้ําพุในความฝน ที่คลายผุดพุงนาชื่นตาชื่นใจตลอดกาล แตความ
ฝนนั้นจะถึงใจก็ตอเมื่อยังหลับใหล เมื่อใดตื่นขึ้นพบความจริงกลางทะเลทราย

๑๘

เมื่อนั้นน้ําพุก็คลายพยับแดดลวงตาที่เลือนหายไปอยางรวดเร็ว ไมมใี ครเคย
พกพาความอิ่มหนําออกมาจากความฝนไดเลย
แตคนเราก็ยินดีจะหลงทางอยูกลางฝน เพราะความฝนเปนสิ่งที่ไดมางาย แคหลับหู
หลับตาจํานนตอความงวงงุนอยางเดียวเทานั้น ไมตองออกแรง ไมตองแสวงหา ไม
ตองหวังรอความจริงที่มาชาเกินทน…(ตอนที่ ๒๗)
y … แคพูดก็รูตัวแลววาฝดฝนปานไหน หลอนมีความทุกข อยากพนทุกข แตก็ยังหวง
เหตุแหงทุกข ก็เหมือนเต็มใจจะรักษาความทุกขเอาไว ทั้งนี้ก็ดวยรสชาติชวนเสพติด
ของเนื้อทุกขนั้นโดยแท (ตอนที่ ๒๘)
y … แรงดึงดูดระหวางเพศคือจุดเริ่มตนของกามารมณ การตัดสินใจหลับนอนกัน
งาย.ๆ ไมตองรั้งรอคือจุดเริ่มตนของสัมพันธภาพที่ผิวเผิน และการรูจักแงมุมสกปรก
ซ้ําไปซ้ํามาโดยปราศจากกลิ่นหอมหวานเคลือบคลุมคือจุดสิ้นสุดของความไยดี
(ตอนที่ ๓๘)
y … “โจรที่เผยโฉมวาเปนโจรชัด ๆ ดวยการเขามาปลนหรือทํารายกัน ถึงจะสราง
ความเจ็บใจรุนแรง แตสายสัมพันธกบ็ อบบาง ไมยืดเยื้อเทาไหร ตางจากโจรที่เขามา
ดวยหนากากของคนรัก มาผูกไมตรี มาผูกเวร รักกัน แคนกัน” (ตอนที่ ๓๙)
y … เพื่อนธรรมดาหางาย สวนเพื่อนรูใจที่เกิดจากใจเสมอกันจริง ๆ นั้นหายาก เหตุก็
เพราะขาดการเกื้อกูลที่เสมอกันนั่นเอง กวาดตาแลไป จะเห็นคนคบกันสักกี่คูที่
เกื้อกูลกันโดยไมมีฝายใดฝายหนึ่งเอาเปรียบหรือเอาแตแบมือขอทาเดียว (ตอนที่
๒๑)

๑๙

y … “ธรรมชาติมักหาเรื่องหลอกลอใหมนุษยใชความฉลาดไปในทางโงเสมอ ยิ่งฉลาด
มากขึ้นเทาไหรยิ่งทําเรื่องโงไดรุนแรงขึ้นเทานั้น สํารวจดูเถอะ ความเดือดรอน
นานัปการทุกวันนี้เริ่มตนจากการใชความฉลาดของมนุษยแทบทั้งสิ้น” (ตอนที่ ๑)
y …มนุษยเปนสัตวประเสริฐที่มีเหตุผล เพราะเหตุผลทําใหมนุษยคิดในทางประเสริฐ
ไดมากกวาสัตวโลกทุกชนิด แตหลายครั้งเหตุผลก็ทําใหมนุษยเลวทรามไดโดย
ปราศจากความสํานึกผิด เพราะฉลาดอธิบายไปตาง ๆ นานาวาที่กอเรื่องอยางนั้น
อยางนี้ มีเหตุผลอันควรอยางไร
ถาคุณคิดวาตัวเองฉลาด บอกไดไหมวาฉลาดไปเพื่ออะไร? หากเปนไปเพื่อทํา
ความเดือดรอนแกผูอื่น อันจะสะทอนกลับมาเปนความเดือดรอนตอตัวคุณเอง
ทั้งชาตินี้และชาติหนา เชนนี้อาจแปลวามันสมองของคุณฉลาดเฉลียว แตจิต
วิญญาณของคุณโงงม อาจโงกวาหลายคนที่คุณไปดูถูกเขาเสียดวยซ้ํา
สรุปใหงายที่สุด คุณจะฉลาดกี่เรื่องก็ตาม ถาโงเรื่องกรรมเรื่องเดียว ก็แปลวาคุณเอา
ตัวรอดไมได และเมื่อคุณเอาตัวรอดไมได ก็แปลวาคุณเปนคนโงไดมากที่สุดคนหนึ่ง!
(ตอนที่ ๖)
y …การทําผิดเปนเรื่องของทุกคน แตการสํานึกผิดเปนเรื่องของบางคนที่จะไดดีกวา
เคย (ตอนที่ ๑๕)
y …คนเราจะเคยผิดเคยพลาดขนาดไหน ขอเพียงมีความสามารถที่จะสํานึกเสียอยาง
เดียว ก็แปลวายังไมใชคนชั่วชาโดยกมลสันดาน ยังมีความเปนมนุษย ยังมีความเปน
ปุถุชนที่มีสทิ ธิ์เรียนรูจากความผิดพลาดได กลับตัวกลับใจทําประโยชนใหใครตอ
ใครใหมได (ตอนที่ ๑๗)

๒๐

y …พระพุทธเจาตรัสวากรรมที่ทําบนพืน้ ฐานของความไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง อยาง
ใดอยางหนึ่ง สงใหไดเปนมนุษย
กรรมที่ทําดวยความไมโลภก็คือสละออก หรือใหทาน กรรมทีท่ ําดวยความไมโกรธ
ก็คือใจดีมีเมตตา หรืออภัยได กรรมทีท่ ําดวยความไมหลงก็คือการไมเห็นผิดเปน
ชอบ หรือไมเห็นกงจักรเปนดอกบัว โดยยอคือมีใจประเภทที่รักบุญรักกุศล ละอาย
ตอบาปผิดทั้งปวง (ตอนที่ ๑๑)
y … “ถายังทํากรรมอันเปนไปเพื่อติดอยูในกามแบบมนุษย ก็หมดสิทธิ์ขึ้นสวรรคใช
ไหม?”
“การมีราคะอยูในขอบเขต คือคูผัวตัวเมียเดียว ไดกันดวยความสมัครใจของทั้งสอง
ฝาย ไดกันโดยความยินยอมพรอมใจของผูปกครอง หรือไดกันดวยความเหมาะสม
อันปราศจากความเดือดเนื้อรอนใจของใคร ๆ กับทั้งไมชักชวนกันประพฤติสําสอน
สวิงกิ้งตามสมัยนิยม อันนั้นจัดเปนกามที่พึงมีพึงไดในขอบเขตของศีล ๕ และถามี
กุศลจิตจากการประกอบบุญดานอื่น ๆ ทําใหชีวิตมีจิตที่สวางอยูโดยมาก อยางนั้นก็
ตายดวยความผองใสไดถึงระดับสวรรค” (ตอนที่ ๓๑)
y … “แลวอยางไรจึงเรียกวาไมเสพกามแลวเปนบุญใหญครับ?”
“ก็ดวยความหวังวาจะชําระจิตใหสะอาด ปราศจากมลทิน อันนี้ตองมีหลักการดวย
เชนทํากรรมสม่ําเสมอที่เรียกถือศีล ๘ เพื่อใหเกิดความปลอดโปรง มีความ
พรักพรอมพอจะปฏิบัติสมาธิภาวนาใหกาวหนา หรือที่สูงสงขึ้นกวานั้น คือพิจารณา
ดวยปญญาแลว เห็นการเสพกามเปนเครื่องขวางความหลุดพน ก็ดําริที่จะละเสีย เพื่อ
ดําเนินตามมรรคาของพระพุทธเจาใหยิ่ง ๆ ขึ้นไปจนครบถวนเต็มขั้น กระทั่งพน
ทุกข พนอุปาทานหลงผิดทั้งปวง” (ตอนที่ ๓๑)

๒๑

y …สรุปคือกรรมที่ประเสริฐสุดตามมุมมองของพุทธศาสนา คือการตั้งใจปลดปลอย
จิตจากบาปอกุศลและอุปาทานครอบงําทั้งปวง (ตอนที่ ๓๑)
y … ถาหานิยามของชีวิตตัวเองเจอ เอาแคคําจํากัดความสั้น ๆ ที่เดนชัดที่สุด นั่นแหละ
รูปแบบวิบากกรรมหลักที่ตองกมหนารับ แตระหวางเสวยวิบากนั้นเอง ศักยภาพ
ของมนุษยจะเปดโอกาสใหตัดสินใจเลือกเดินบนเสนทางที่ดีขึ้นหรือเลวลง (ตอนที่
๓๖)
y … เราอยูในโลกของเงื่อนไข คือสมมุติวากรรมเกาเปนเงื่อนไขหนึ่ง กรรมใหมก็อาจ
ถูกพิจารณาวาเปนอีกเงื่อนไขหนึ่งได เพราะกรรมก็คือกรรม สุดแทแตวากรรมเกา
หรือกรรมใหมจะมีพลังแรงกวากัน (ตอนที่ ๓๒)
y … เริ่มตนทุกคนปฏิเสธความชั่วที่เกินตัวเสมอ แตจิตใจมีสิทธิ์แปรปรวนไปเรื่อย ๆ
โดยเฉพาะบนทางลาดลงต่ําที่เดิน ๆ กันอยู ถึงจุดหนึ่งความชั่วที่เกินตัวก็ดูกลายเปน
การกระทําสามัญที่ไมนารังเกียจเกินไปนัก (ตอนที่ ๓๒)
y … คนเราใชจะมีธาตุแทตายตัววาชั่วดี ทุกคนเปลี่ยนแปลงได ขอเพียงมีเหตุปจจัย
พอจะชนะ ‘ธาตุเกา’ เทานั้น (ตอนที่ ๑๙)
y … ดวงดาวมีอิทธิพลจริง แตคนเราจะตกอยูใตอิทธิพลของดาวดวงไหน ราศีอะไร ก็
ขึ้นอยูกับกรรมเกาสงมา (ตอนที่ ๓๒)
y …คนเราจะเริ่มอยูเหนือดวงชะตาก็เมื่อมีใจคิดสละสิ่งที่หวงไวแบบผิด ๆ ทิ้งไป ถา
ไมฝกมีใจคิดสละ จิตจะหวงแมกระทั่งสิ่งที่เห็น ๆ อยูวาเปนตนเหตุทุกขกอนใหญ
แตละวันเราเจอเหยื่อลอที่กรรมเกาสงมายั่วกิเลสทั้งนั้น ถาตะครุบหมดก็เทากับเก็บ
๒๒

ทุกขมาหวงไวในออมกอดทั้งหมด แตถาสละบาง ทิ้ง ๆ มันบางดวยปญญาเพง
เล็งเห็นโทษ ก็จะเหมือนทวนกระแสกรรมเกาไปหาทิศทางใหมที่ดีขึ้น ทีละครั้ง ทีละ
หน (ตอนที่ ๒๐)
y …คนเราอยูเหนือชะตากรรมไดดวยจาคะ ดวยศีล แลวก็ดวยการภาวนา พอมีแกใจ
สละสมบัติหยาบ ๆ ไดก็จะเริ่มมีกําลังรักษาศีล พอรักษาศีลไดก็จะเริ่มมีกําลังปฏิบัติ
ธรรมภาวนา ถึงตอนนั้นโหราศาสตรจะเริ่มทํานายเราพลาด คลาดเคลื่อน หรือ
กระทั่งเพี้ยนไปเปนคนละเรื่อง เพราะกรรมใหมมาโยกเกณฑเดิมไปเสียหมด (ตอนที่
๒๐)
y …“พอหมอคะ พอโดนวิบากเกาเลนงานหนัก ๆ นี่ ลําพังถาเรารักษาใจใหบริสุทธิ์อยู
ในกรอบของศีล ๕ อยางนี้จะมีการลัดคิว เอาผลกรรมดีใหม ๆ มาใหผลกอนไดหรือ
ยังคะ?”
"ก็ตองอาศัยองคประกอบหลายอยางนะ บางคนรักษาศีล ๕ ไดดีจริง คือไมโตตอบ
ทางกายและทางวาจากับผูมาทําราย แตทางใจยังผูกเจ็บ ยังคร่ําครวญ พิลาปรําพัน
หรือยังทุรนทุรายสงสารตัวเองอยู อยางนี้คิวการใหผลกรรมก็ไมขยับสับเปลี่ยน
ไดสักเทาไหร เพราะใจยังตกที่นั่งทุกขรอนเหมือนเดิม ใจที่ยังเหลือรากปกหลักอยู
ในภพแหงความลําบากนั้น ยากจะเคลื่อนไปสูภพที่สบายขึ้น ตอเมื่อรับสถานการณ
อยางมีสติ แกไขเหตุการณเฉพาะหนาตามกําลังปญญา ไมอิดออดโอดครวญหรือ
โทษฟาดิน อยางนี้จะทําใหสงสารตัวเองนอยลงเรื่อย ๆ หวั่นไหวนอยลงเรื่อย ๆ แลว
ที่สุดก็จะยิ่งมีแกใจบําเพ็ญทานบารมีกับศีลบารมีดวยความผองแผวมากขึน้ เรื่อย ๆ
นั่นแหละธรรมชาติความผองใสของจิตถึงจะเริ่มมีอิทธิพล เกิดการจัดสลับคิววิบาก
ใหมในทางดีขึ้น ตรงนั้นถาหมอดูอาศัยดวงดาวเปนเกณฑอยางเดียว ก็จะเริ่มทายผิด
แลว" (ตอนที่ ๔๔)

๒๓

y … ใกลคนเชนไร ติดใจคนแบบไหน ก็มีความโนมเอียงที่จะกลายเปนคนเชนนั้น ดู
อยางทานองคุลีมาลปะไร สามารถเปลีย่ นจากมหาโจรรายผูคราชีวิตมนุษยเปนอาชีพ
กลายเปนพระผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไดในวันเดียว เพียงเมื่อพบยอดกัลยาณมิตรเชน
พระพุทธเจาเทานั้น (ตอนที่ ๒๑)
y … คอย ๆ เรียนรูวาการระลึกถึงคนดีทําใหมีกําลังใจอยางนี้ คนดีไมไดเปน
ประโยชนเฉพาะกับตัวเอง แตยังมีคุณกวางออกไป เปนแรงบันดาลใจ และเปน
เครื่องระลึกไดวาโลกนี้ยังมีตนแบบดี ๆ ที่นาเอาอยางอยูบาง (ตอนที่ ๒๕)
y …ขั้นตนของการหยั่งรูเหตุผลและกลไกกรรมวิบากไดอยางถูกตองนั้น ไมใชดวย
การทําสมาธิ แตดวยการมีพื้นฐานความเห็นที่ชัดเจน วาราคะ โทสะ โมหะนั้น เปน
มูลรากของอกุศลเจตนาทั้งปวง และในทางตรงขาม ความไมมรี าคะ ความไมมีโทสะ
ความไมมีโมหะ ก็เปนรากของกุศลเจตนาทั้งปวงดวย เมื่อรูตามจริงอยางนี้ การศึกษา
เรื่องกรรมวิบากจะไมหลงทางเลย (ตอนที่ ๓๑)
y … ถึงวันนี้ก็ยังไมมีใครหนาไหนเกงกลาพอจะตามมาเอาผิดจากเขาได แตวิบาก
กรรมของเขาเองแหละที่ทําได!
คนเราไมอาจเกงไดเกินกรรมของตัวเอง… (ตอนที่ ๒๕)
y … เมื่อเกิดเหตุดีรายหนึ่ง ๆ ขึ้น การที่บุคคลในเหตุการณจะเปนขาวหรือไมเปนขาว
นั้น ลวนมีกรรมเกาเปนเครื่องชี้ หลายคนประสบเหตุเหมือน ๆ กันแลวเงียบฉี่ ทวา
อีกคนกลับดังเปรี้ยงปรางขึ้นมา เพียงสื่อมวลชนรายงานขอมูลนิดหนอย บุคคลใน
ขาวก็ตกอยูในความสนใจของคนทั้งประเทศทันที
ถาหากเคยเปนผูสอเสียดนินทาหรือใสรายคนอื่นตอสาธารณชน วันหนึ่งเมื่อพลาด
พลั้งทําบาปหรือแมเพียงเกี่ยวของกับวงจรบาปเพียงเล็กนอย ความชั่วก็จะปรากฏฟุง
๒๔

กระจายไปเปนที่โจษจัน ควรแกการอัปยศอยางใหญหลวง แตตรงขาม หากเคยเปนผู
นิยมสรรเสริญเกียรติคุณของบุคคลผูนายกยองใหเปนที่ปรากฏแพรหลาย วันหนึ่ง
เมื่อทําหนาที่ตามปกติ ชื่อเสียงเกียรติยศก็อาจหลนใส ไดรับการกลาวขวัญถึงอยาง
นาชื่นใจโดยมิไดคาดหมายใหเปนไปเชนกัน (ตอนที่ ๔๑)
y … ความโกรธอาจเกิดขึ้นโดยไมตั้งใจ แตการอภัยไมมีทางเกิดขึน้ โดยบังเอิญ อยาง
นอยตองมีสิ่งสะกิดใจ หรือมีใจเปยมเมตตาเปนทุนอยูกอน (ตอนที่ ๔๑)
y … ทุกคนเกิดขึ้นเพื่อดํารงอยูในสภาพหนึ่ง ๆ ชั่วคราว แลวจะตองมีอันเปนไป ดับลง
จากสภาพนั้น ๆ เปนธรรมดา ผลกรรมที่ทํามาในระหวางมีชีวิต จะพิจารณาตัดสิน
เองวาสมควรเปลี่ยนไปสูความมีสภาพใดตอ ไมรอฟงคําวินิจฉัย คําวิงวอน หรือคํา
อุทธรณรองขอใด ๆ จากญาติผูอยูเบื้องหลังทั้งสิ้น (ตอนที่ ๔๑)
y … “ในชาติเดียวกัน คนเรายังกลับไปกลับมาระหวางเลวกับดีไดหลายรอยหลายพัน
ครั้ง แลวขามชาติขามภพมาจะหาความแนนอนอะไรได? ถาหนูตัดอคติทิ้ง เห็นตาม
จริงวาทุก ๆ คนตางก็มีที่มาที่ไปในการกอกรรมและรับผลกรรม ใจก็จะเปนกลาง ไม
ตองทุรนทุรายเรียกหาความยุติธรรมเมื่อเห็นคนนาหมั่นไสยังอยูดีมีสุข และไมตอง
มืดหมนกับความสะใจสมน้ําหนาเมื่อเห็นศัตรูประสบทุกขปางตาย” (ตอนที่ ๔๓)
y … บาปใดที่ละไดแลว แมตองเผล็ดผลก็จะไมสม่ําเสมอ และมีกําลังออน กับทั้งเปด
ชองใหบุญแทรกแซงไดงาย สวนบาปที่ละไมได ใจยังติดอยู จะใหผลแนนอน มี
ความสม่ําเสมอ และยากที่บุญใด ๆ จะมาตัดรอน การที่หนูตั้งใจมั่นรักษาศีล ๕ และ
ศีล ๘ ก็คือการเอาใจออกหางจากบาปทั้งปวง เคลื่อนเขาสูสภาพตั้งมั่นในบุญทั้งปวง
นั่นเอง นี่แหละวิธีเลือกเกิดใหมอยางฉลาดพรอม” (ตอนที่ ๔๓)

๒๕

y … “นั่นสิ เอาที่เห็น ๆ ในชาตินี้ เธอวาเธอทําอะไรมั่งถึงไดเกงไปหมด?”
“ก็…” พยายามยิ่งที่จะเก็บอาการยืด แตเก็บอยางไรก็ไมแนบเนียนนัก
“เราแคทุมสุดตัวกับสิ่งที่สนใจ”
ณชะเลพยักหนานอย ๆ
“อือม… ‘ทุมสุดตัว’ นี่กค็ ืออิทธิบาท ๔ เต็มขั้นนัน่ เอง” (ตอนที่ ๒๔)
y … “พอเกิดแรงบันดาลใจ ติดใจอะไร ตรงนั้นคือเกิด ฉันทะ พอมีกําลัง อยูกับสิ่งนั้น
ไดทั้งวันทั้งคืน ตรงนั้นคือ วิริยะ พอเอาแตคิด ๆ ๆ ถึงแตเรื่องที่สนใจไมเลิก ตรงนั้น
คือ จิตตะ พอคนควาแสวงหาทางเอาสิ่งที่ตองการมาใหได มีการประเมินผล มีการ
คิดใหมเมื่อของเกาลมเหลว หรือหาทางลัดเขาถึงเปาหมายไดเร็วขึ้น ตรงนั้นคือ
วิมังสา” (ตอนที่ ๒๔)
y … เปนมนุษยทําอะไรก็ได
สําคัญคือ ‘คิดจะทํา’ แคไหนเทานั้น! (ตอนที่ ๒๖)
y …การเปนคนใหมอยางแทจริงคือการหลุดจากเสนทางกรรมเกา เลือกขึ้นเดินบน
เสนทางแหงกรรมใหมทตี่ างไป ทุกครั้งที่เราใหอภัยจากใจ จะเปนทุกครั้งที่ความผูก
อยูกับภพเดิมเคลื่อนไปเสมอ ความเบาโลงในหัวอกและมุมมองที่แตกตางคือเครื่อง
ยืนยันชั้นแรก เหตุรายที่เขามากระทบตัวเบาลงคือเครื่องยืนยันชั้นตอมา เรื่องดี ๆ ที่มี
แตผลเปนรอยยิ้มและเสียงหัวเราะคือเครื่องยืนยันชั้นสุดทาย (ตอนที่ ๔๔)
y …การเปนผูชนะกิเลสในทางใดทางหนึ่งไดตลอดชีวิต คงเสนคงวาไมหวั่นไหวแมถูก
ทดสอบหนักหนาเพียงใด นั่นแหละจะกลายเปนนิสัยติดตัวขามภพขามชาติในระยะ
๒๖

ยาวได อยางเชนถาเปนชายที่มีดีพรอม แลวเจอผูหญิงมาเสนอตัวมากมาย แตก็
ปฏิเสธดวยความปรารถนาในรักเดียวใจเดียวตลอดชีวิต ก็จะเกิดนิสัยอันเปน
เอกลักษณขึ้นมา เกิดอีกกี่ชาติก็มักซ้ํารอยเดิม คือไมเปนคนเจาชูหลายใจไปเรื่อย ๆ
(ตอนที่ ๔๔)
y … “คนใจเดียวที่ซื่อสัตยไมเปนอื่น ครองกายอยูกับคูของตนไดตลอดรอดฝง แมถูก
ทดสอบใหไขวเขวก็ไมวอกแวก รางวัลคือจะทําใหเกิดใหมเปนคนมีเสนหจับตา
ทรงอิทธิพลบันดาลใจใหเพศตรงขามเห็นแลวอยากตูวาเปนคูแท เกิดจินตนาการ
อบอุน อยากเคียงบาเคียงไหลไปตลอดกาล นอกจากนั้นกระแสวิบากยังดึงดูดแตคน
ดี ๆ มาใหเลือกนับไมถวน ใครตอใครเทใจจริงใหเพราะเห็นเรามีคา ไมอยากเขามา
หลอกเลนเอาสนุกกันเลย สวนคนใจคดแมอยากเขามาใกล ก็จะเหมือนมีแรงผลักให
หางออกไป พยายามเทาไหรก็เขาไมถึงตัวสักที” (ตอนที่ ๔๓)
y …จิตคนยุคนี้ มีคติที่ไปเปนเปรตหรือเดรัจฉานโดยมาก เพราะถาใหลองสํารวจดูจะ
พบวาสิ่งที่ใจคนเกาะเกี่ยวเปนปกตินั้น คือเครื่องเศราหมองเกือบลวน ๆ นัน่ ก็
กอใหเกิดราคะ นี่ก็กอใหเกิดโทสะ สรุปแลวจิตเต็มไปดวยหมอกมัวของโมหะ
หอหุมอยูเกือบตลอดเวลา ตอนตายเลยตายแบบมืด ๆ ลงอบายกันไมรูเนื้อรูตัวกัน
(ตอนที่ ๔๔)
y …“ไมมีวิธีเดินทางไกลแบบปลอดจากภัยเวรไดเลยหรือคะ?”
"นี่คือสัจจะประจําสังสารวัฏที่หนูตองจดจําใหขึ้นใจเลยนะ ความเที่ยงไมมี ความ
ทนอยูไดไมมี และตัวตนอยางใดอยางหนึ่งตามปรารถนาก็ไมมี หนูสรางปจจัยบวก
ไดมากไมจํากัด แตวิบากก็จะสงเหยื่อลอมาทําลายตบะแรงขึ้นเรื่อย ๆ เปนเงาตามตัว
เพราะอยางนี้พระพุทธเจาถึงตรัสวา ถาคิดจะเดินทางทองเที่ยวไป ในสังสารวัฏ
เรื่อย ๆ ละก็ การพนนรกยอมไมใชวิสยั ” (ตอนที่ ๔๔)
๒๗

y …‘สังสารวัฏ’ คือภพภูมิตาง ๆ ที่เราเวียนเกิดเวียนตายกันตามพฤติกรรมของจิต
เมื่อใดจิตยึดความดีเปนที่ตั้ง ก็ไดชื่อวาสรางภพแหงความเจริญรุงเรืองไวเปนที่ไป
เมื่อใดจิตยึดความชั่วเปนที่ตั้ง ก็ไดชื่อวาสรางภพแหงความเสื่อมทรามไวเปนที่หมาย
แตละครั้งของการเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิจะมีกรรมอันเปนตัวแปรมากมาย ซัดเราไป
ในทิศตาง ๆ สูงบาง ต่ําบาง กลางบาง และจะไมยุติลงดวยความบังเอิญขึ้นฝงเองเลย
(เสียดายคนตายไมไดอาน - ทุติยบรรพ)
y … จิตคนเรากลับไปกลับมาอยูแคสองภาวะ คือโงกับฉลาด เมื่อใดยึดมั่นในสิ่งที่
ลวงเลยไปแลว เมื่อนั้นคือโงเขลา ลุมหลงไมยอมรับตามจริง แตเมื่อใดปลอยวางสิ่งที่
แปรปรวนไปแลวเสียได เมื่อนั้นคือฉลาดรูเทาทัน คอยสมภูมิปญ
 ญาแบบมนุษย
หนอย (ตอนที่ ๔๖)
y … กรรมเกาเปนฐาน เปนแนวโนม และเปนที่ตั้งของความรูสึกสุขทุกขจากเครื่อง
กระทบทั้งหลายวามีขอบเขตประมาณนั้น สวนกรรมใหมเปนตัวรักษา เปนจุด
เปลี่ยน หรือเปนแรงขับดันใหฐานเดิมงอกเงยตอยอดหรือพังพินาศลมสลายลง
(ตอนที่ ๔๖)

E

๒๘

“วาทะดังตฤณจาก เสียดาย...คนตายไมไดอาน”
หนังสือที่จะพาคุณลงรายละเอียด
วาเหตุอันใดจึงปรากฏความเปนตัวคุณเชนนี้ได
ที่ทําๆอยูอยางเคยชินสงคุณไปไหนไดบางหลังตาย
และแทจริงแลวการที่ยังมีชีวิตคือคุณคาระดับไหน
y … ทําไมชีวิตถึงมีความขัดแยง เหตุใดจึงไมมีใครเปนสุขไดแตถายเดียว? ก็เพราะ
คนเราไมรูแลวกอกรรมดีบางเปนบางครั้ง และเพราะคนเราไมรูแลวกอกรรมชั่วบาง
เปนบางคราว ไมมีใครเกิดมาพรอมกับความรูวาทําดีตองเสวยผลดี ทําชั่วตองเสวย
ผลชั่ว จะชาเร็วไมมีใครหนีแรงสะทอนกลับของบาปบุญไดพน (ปฐมบรรพ)
y … บางคนนั่งชมทะเลอยางเหมอลอยก็เปนสุขแลว ไมตองการคิดอะไรเกี่ยวกับความ
เปนมนุษยอีก
หลายคนไดเสพกามไปวัน ๆ ก็หนําใจพอ ศักยภาพมนุษยอยางอื่นมีอยางไรบางไม
สน
หลายคนไดรับผิดชอบตนเองและครอบครัวใหอยูรอดก็เหนื่อยแลว อยาเข็นใหคิดใช
ความเปนมนุษยในทางอื่นใดเพิ่มเติมเสียใหยาก
หลายคนตั้งเปาหมายและมุงมั่นบากบั่นไปจนถึงปลายทางสักครั้งเดียวก็เต็มอิ่มกับ
ความเปนมนุษยแลว

๒๙

หลายคนรักการใฝฝนหลากหลาย และเต็มใจบินไปควาดาวจากหลายขอบฟา เพื่อ
รูจักความเปนมนุษยอยางพิสดารสูงสุด
แตมีคนนอยเทานอย ที่ตั้งคําถามกับตนเองอยูทุกเมื่อเชื่อวันวา อะไรคือประโยชน
สูงสุดที่สมควรไดจากความเปนมนุษย (บทที่ ๒)
y … ศักยภาพของมนุษย’ นั้นใชใหคมุ ที่สุดก็คือการเอามาเขาใหถึงแกนของพุทธ
ศาสนา คือศึกษาวิชา ‘รูตามจริง’ ของพระพุทธเจาใหทะลุปรุโปรงนั่นเอง (ตติย
บรรพ)
y … วิชารูตามจริงของพระพุทธเจานั้น โดยสรุปยนยอก็คือการมีสติระลึกรูความ
เปนไปในกายใจตามจริง ขอบเขตกายใจนี้ซอยยอยออกไดเปนที่ตั้งของสติ ๔ ชนิด
จึงเรียกวา ‘สติปฏฐาน ๔’ เรียงตามลําดับดังนี้
๑) กาย ไดแกลมหายใจ อิริยาบถใหญและอิริยาบถยอย ความสกปรกของรางกาย
ความเปนการประชุมกันของธาตุดิน น้ํา ไฟ ลม และความแนนอนที่จะตองเปน
ซากศพในกาลตอไป
๒) เวทนา ไดแกความรูสึกสุข ทุกข เฉย ทั้งที่เนื่องดวยเหยื่อลอทางโลกเชนกามคุณ
๕ และทั้งที่ไมเนื่องดวยเหยื่อลอทางโลกเชนการเกิดสติอยางตอเนื่องจนเปนสุข
หรือการอยากไดความสงบแตไมไดดังใจเลยเปนทุกข
๓) จิต ไดแกความมีสภาพจิตเปนตาง ๆ ทั้งที่มีราคะ โทสะ โมหะ และไมมีกิเลสทั้ง
สาม ตลอดจนสภาพจิตหดหู สภาพจิตฟุงซาน สภาพจิตสงบอยางใหญ สภาพจิตที่
ปลอยวางอุปาทานเสียได
๔) ธรรม ไดแกสภาพธรรมตาง ๆ ที่ปรากฏแสดงวาขณะนี้เกิดขึ้น ขณะนี้ตั้งอยู
ขณะนี้ดับไป รวมทั้งสภาพธรรมที่แสดงความไมใชตัวตนออกมาอยางโจงแจง คือมี
๓๐

การประชุมกันของเหตุปจจัยตาง ๆ ปรากฏผลลัพธอยูชั่วคราว เมื่อเหตุปจจัยตางฝาย
ตางแยกยายกันไปแลว ก็ไมเหลือผลใด ๆ ปรากฏตออีก
การฝกรูตามจริงไปเรื่อย ๆ นั้น ในที่สดุ จะเกิดไฟลางกิเลสออกจากจิตครั้งใหญ
เรียกวาเปนปรากฏการณ ‘บรรลุธรรม’ ซึ่งขั้นตนเรียกวาเปนการไดดวงตาเห็นธรรม
หรืออีกนัยหนึ่งรูจักพระนิพพานอันเปนธรรมชาติที่ไมมีสิ่งใดตั้งอยูในที่นั้นได กลาว
ใหเขาใจงาย การรูจักนิพพานคือการเห็นสภาพอันเปนความจริงสูงสุด ความจริง
สูงสุดคือความวางจากตัวตน ดังนั้นจึงไมมี ‘ตัว’ ใด ๆ ตั้งอยูไดในสภาพอันเปนยอด
สุดแหงความเปนจริงนั้น แมกระทั่งอากาศธาตุก็ไมอาจถูกตองนิพพานได (บทที่
๑๐)
y … มนุษยเกือบทุกคนตองการเปนที่จดจํา แตมีไมถึงหนึ่งในลานที่ถูกบันทึกในหนา
ประวัติศาสตร อาจยาวนานหลายสิบป หลายรอยป หรือหลายพันป แลวในที่สุดก็
จะตองถูกลืมเลือนไปจนได แมแตองคพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนหนึ่งในศาสดา
ของศาสนาใหญก็ทรงเคยตรัสพยากรณถึงยุคของสงฆรุนสุดทายที่เรียก ‘โคตรภู
สงฆ’ ซึ่งพนยุคนั้นไปแลวจะไมมีใครทองจําธรรมบทไดอีก และนั่นหมายความวา
จะไมมีใครรูเลยวาครั้งหนึ่งโลกนี้เคยเปนที่อุบัติของมหาบุรุษผูทรงความสําคัญ
ยิ่งยวดตอมนุษยและเทวดาอินทรพรหมยมยักษนับจํานวนไมถวน
จะพูดวาพวกเราเกิดมาเพื่อรูแลวลืมก็ได
จะพูดวาพวกเราเกิดมาเพื่อถูกลืมก็ได
แกนสารและคุณคาของความเปนมนุษยอยูที่ไหน? นี่คือสิ่งที่ถูกถามถึงมาตลอด
แตละคนก็ใหความหมาย ใหคุณคากันไปตามมุมมองของตน แทจริงเราอาจได
คําตอบอันถูกตอง หากตั้งคําถามเสียใหมใหตรงประเด็นกวาเดิม นั่นคือ เราเกิด
มาเปนมนุษยไดดวยเหตุอันใดกัน? (บทที่ ๒)
๓๑

y … ถาแคตั้งใจเด็ดขาดวาจะอยูในกรอบของศีลทั้ง ๕ ขอ หรือพูดงายกวานั้นคือ ถามี
ใจละอายตอบาป สะดุงกลัวตอบาป ก็เปนอันประกันวาจะกอกรรมอันเปนฝกฝายให
ไดเกิดเปนมนุษยอยางแนนอน (บทที่ ๒)
y … ชาตินี้เปนมนุษย ไดพบพุทธศาสนาก็ถือเปนโอกาสทองไมเปนรองชาติไหน ๆ
แลว ขืนไมฉวยโอกาสทําทาน ไมรักษาศีลเลย แถมคิดไมดีอยูเรื่อย ๆ อยางนี้แมเกิด
ใหมยังไดเปนมนุษยอยู ก็จะรูปรางหนาตาบูด ๆ เบี้ยว ๆ ไปตามยถากรรม ผูมีโอกาส
ลวงรูเสนทางกรรมที่จะปรุงแตงใหรูปโฉมงามพรอม ยอมประพฤติกาย วาจา ใจให
เปนกุศลดวย และสรางบุญสรางกุศลพิเศษประการตาง ๆ ไปดวย เพื่อความไรที่ติ
แหงการปรากฏกายในชาติภพเบื้องหนาตราบเทาเขาถึงพระนิพพานกัน (บทที่ ๔)
y … การปลูกฝงศรัทธาในพระพุทธองคนั้น ไมมีอะไรดีไปกวาลงมือปฏิบัติตามคํา
สอนของทาน ทั้งในแงของการฝกเสียสละ รูจักใหทาน เพื่อละความตระหนี่ และทั้ง
ในแงของการบําเพ็ญตนเปนผูปลอดโปรงจากบาปอกุศลทั้งปวง รักษาศีลจน
กลายเปนที่รักยิ่งกวาสิ่งยั่วยุใด ๆ เมื่อประสบสุขทางใจเต็มอิ่มแลว ก็จะบังเกิดความ
เลื่อมใสวาพระพุทธเจาเปนผูสอนความไมเบียดเบียน เปนผูชี้ทางตรง ทางถูก ทาง
ไปสูสวรรค นิพพานไดจริง เมื่อนั้น ศรัทธาจะไมคลอนแคลน และเราจะเปนผูมีคติ
ที่ไปอันประเสริฐเสมอ (บทที่ ๘)
y … โลกปจจุบันเต็มไปดวยกับดักหลุมดําดึงดูดผูคนใหลงต่ํา ทั้งสื่อลามก ทั้งสงคราม
ฆาฟน ทั้งการแขงขันแยงความสําคัญกัน จึงไมนาสงสัยวาความรูความเห็นของคน
ทั่วไปทําไมวิปริตผิดเพี้ยนกันใหญ บางทีเอาโจรมาเปนพระเอก บางทีคนดีเหนียม
อายกับการทําดี บางทีการทําเรื่องนาละอายกลายเปนการพิสูจนความใจถึง ภพของ
คนสวนใหญจึงเปนภพที่ชั่ว โดยไมรตู ัววาจิตของตนยึดติดอยูกับภพที่ชั่ว เพราะ
สภาพแวดลอมทั้งมวลพากันตะลอมหลอกวาภพที่ชั่วคือภพปกติของคนทั่วไป

๓๒

ตอเมื่อรูจักพุทธศาสนา ศึกษาวิชา ‘รูตามจริง’ ของพระพุทธเจา ก็จะไดเขาใจอยาง
ถองแทวาอะไรคือกุศล เปนธรรมชาติดานสวาง มีความรุงเรือง เพื่อความสุขสบาย
อะไรคืออกุศล เปนธรรมชาติดานมืด มีความอับทึบ เพื่อความทุกขรอน จึงคอย
สามารถดึงตัวเองออกมาจากหลุมดําตาง ๆ ที่ตนติดหลมอยูไดทีละเปลาะ (บทที่ ๘)
y … เพราะโลกนี้มีแรงดึงดูดยวนยั่วใหกระโจนลงที่ต่ํา เราถึงเห็นใบหนาระทมทุกข
มากกวาใบหนาระรื่นสุข คนจนมากกวาคนรวย คนผิวพรรณหยาบมากกวาคน
ผิวพรรณดี คนขี้โรคมากกวาคนแข็งแรง ความตางระหวางชั้นวรรณะเกิดขึ้นก็เพราะ
ชาติที่แลว ๆ มาผูคนเจอสภาพแวดลอมฉุดใหตกต่ําทํานองเดียวกันนี้แหละ ดังนั้นก็
ขึ้นอยูกับปจจุบัน เมื่อเราเขามาอยูในสนามสอบอีก จะผานดานไปไดหรือไม ทุก
อยางตั้งตนที่การศึกษา การตระหนัก การตัดสินใจเลือก และการเพียรเอาจริง (บทที่
๒)
y … ใจที่ละอายตอบาป สํานึกผิดเปน และไมเห็นการทําผิดซ้ําซากเปนเรื่องเลน ๆ นั้น
เปนภาพรวมรวบยอดของจิตวิญญาณที่พรอมจะถูกจุดแสงใหสวางไสวคงทน
เพราะคนที่มีใจจริงละอายตอบาปเทานั้น จะประพฤติตนอยูในกรอบศีล ๕ ได
ยาวนาน ตางจากคนที่มีจิตสํานึกนอย แมใครกระตุนใหถือศีล อยางมากก็ทําตัวดีได
สองสามวันก็ตบะแตก ตองกลับมาละเมิดศีลอีก เพราะเคยชินจนอดรนทนไมได อึด
อัดกัดฟนเปนคนดีไดเดี๋ยวเดียวเทานั้น (บทที่ ๒)
y … วิธีที่จะสรางสํานึก ทําตนใหเปนคนละอายบาปไดจริง ๆ ก็ตองสั่งสมบุญใหมาก
เขาไว คือตองทําตัวเปนฝายรุกดวย ไมใชฝายรับ ฝายตานทานประการเดียว บุญที่สั่ง
สมมาก ๆ จะเปนตัวตั้งใหมใหสังเกตเห็นความตางระหวางขาวกับดํา สวางกับมืด
และดีกับเลว จนเห็นโทษภัย เห็นความไมนารักของอกุศลจิตในตน (บทที่ ๒)
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y … บุญไมไดมีเพียงการใหทรัพยเปนทาน กิริยาอันเปนทางมาแหงบุญนั้น จําแนก
แลวก็มีอยูมากมาย ดังเชนหลัก ๆ มีอยู ๑๐ อาการ ไดแก การใหทาน การรักษาศีล
การปฏิบัติธรรมภาวนา การประพฤติออนนอม การขวนขวายชวยเหลือในกิจอันควร
การใหผูอื่นมีสวนในบุญของเราดวยการบอกใหเขายินดีหรือเต็มใจมาชวยเหลือ การ
มีน้ําจิตยินดีในบุญของผูอื่น การฟงธรรมตามกาล การสั่งสอนธรรมดวยจิต
อนุเคราะห การทําความเห็นใหถูกตรงทั้งเรื่องบุญบาปและการออกจากทุกข
กิริยาอันเปนบุญที่สําคัญที่สุด และพิสูจนความมีลาภแหงการเกิดเปนมนุษยอยาง
ที่สุด ก็ไดแกบุญขอสุดทาย คือการทําความเห็นใหถูกตรงทั้งเรื่องบุญบาปและการ
ออกจากทุกขนี่เอง นับเริ่มจากการมองไกลไปขางหนา ทําความเขาใจใหดี มองให
เห็นดวยปญญาวาแตละภพเปนภาพใหญ เปนฉากหนึ่ง ๆ ทุกฉากตองมีจุดเริ่มตน
และทุกฉากตองมีจุดจบ ก็จะเกิดภาพสรุปในจินตนาการวาทุกสิ่งที่เราเห็น ทุกส่ํา
เสียงที่เราไดยิน จะตองแปรปรวนแลวเสื่อมสลายหายหนไปหมด ไมมีอะไร
หลงเหลือตกคางอยูไดเลย (ตติยบรรพ)
y … เราควรมองใหเห็นวาบุญนั้นเรียงรายใหหยิบฉวยอยูตลอดวันตลอดคืน ไมควรดู
ดายวาเปนของเสียเวลาเปลา ไมควรเห็นโอกาสใด ๆ เปนเพียงของเล็ก และไมควรดู
เบาวาการทําบุญเล็ก ๆ นัน้ ไมสมศักดิ์ศรี ขอเพียงรูทางมาแหงบุญ เปนผูเต็มใจกระทํา
กิจอันเปนบุญดวยความราเริง ในที่สุดยอมเหมือนหยอดกระปุกทีละสิบยีส่ ิบ รวมไป
รวมมาเปนป ๆ อาจไดนับหมื่น เหนือกวาพวกเก็บทีละรอยทีละพันแบบนานทีปหน
เสียอีก (บทที่ ๕)
y … เบื้องหลังความรวยความจนไมใชเกิดจากความบังเอิญเกิดที่นั่นที่นี่ แตสัตวโลก
ยอมเปนไปตามกรรม ทุกคนมีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนผูจําแนกชั้นวรรณะ
และความร่ํารวยก็บันดาลขึ้นจากความสวางของ ‘ทานจิต’ และ ‘ศีลจิต’ เทานั้น ไมมี
เหตุผลอื่นใดนอกเหนือกวานี้ (บทที่ ๕)
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y … อายุคนนั้นสั้น เก็บของไวกับกายไดเดี๋ยวเดียว แตถาฉลาดในการเดินทางไกล
แจกสิ่งที่มีเปนสวนเกินใหกับคนอื่นไป กระแสทานจะเปนกระแสธารที่โอบอุมเรา
แบบไมรอยรัด และพัดพาเราไปบนเสนทางที่เยือกเย็น มั่งมีศรีสุขยืดยาวเกินอายุของ
กายนี้ไปมาก (บทที่ ๕)
y … ดวยความไมรูทําใหคนทั่วไปเขาใจวาเกิดหนเดียวตายหนเดียว ความไมรูที่ฝง
แนนนี้ทําใหเราคิดจะเอา ๆ ทาเดียว เมื่อพบพุทธศาสนาแลว ทราบเบาะแสของความ
อัตคัดขัดสนแลว ก็สมควรเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเสียใหม ไมตองถึงขนาดจะให ๆ ทา
เดียว แตใหบา งเพื่อเปนเสบียงไวเลี้ยงตัวตอไปก็ยังดี (บทที่ ๕)
y ... เมื่อสั่งสมบาปบุญมาถึงไหน วิบากกรรมก็เลือกใหมาเกิดในที่เหมาะควรทุก
ประการ ทั้งเครือพันธุที่จะสืบทอดความงามหรือความอัปลักษณ ทั้งวงศตระกูลที่จะ
มอบมรดกเปนทรัพยสินอลังการหรือหนี้สินจมธรณี ทั้งพันธุกรรมที่จะแสดงความ
ปราดเปรื่องหรือความเบาปญญา จะมีทองแมอยูทองหนึ่งที่เหมาะเปนถิ่นอาศัยของ
วิญญาณอันทรงไวดวยบาปบุญตางๆเสมอ (สรุปปฐมบรรพ)
y … เรามาสูความเปนอยางนี้ ก็เพราะทํากรรมไวเหมาะกับการมาเกิดในทองแมคนนี้
ไมมีความบังเอิญ ไมมีการผิดฝาผิดตัว ไมมีการลําเอียงเลือกสงดวยรักหรือดวยชัง
จากใครคนใดคนหนึ่งทั้งสิ้น กรรมเกาของเราเองเปนผูดูแลจัดสรร (สรุปปฐมบรรพ)
y … เมื่อศรัทธาและมีปญญาเห็นแจงในเรื่องกรรมวิบาก ตอไปหากนอยใจวาสนา เรา
จะไมโทษใครเลยนอกจากตัวเอง และหากจะขอบคุณชะตาชีวิต เราจะไมสรรเสริญ
ใครเลยนอกจากตัวเองเชนกัน (สรุปปฐมบรรพ)
y … ถามองในแงที่วาทุกคนตองเปนผูเสวยผลกรรมของตน ก็แปลวาเราทําอะไรลงไป
เทาไหร ก็คือลงทุนใหตัวเองไดรับกําไรหรือความขาดทุนเทานั้น ตอใหเราเสียสละ
๓๕

เพื่อผลประโยชนของคนอื่นตลอดทั้งชีวิต ทายที่สุดก็ไมใชใครอื่น เราจะเปนผูเสวย
รางวัลแหงการเสียสละนั้นเอง และในทางตรงขาม แมเราจะรูสึกเหมือนเอารัดเอา
เปรียบผูคน กอบโกยผลประโยชนมาไดทั้งชีวิต ทายที่สุดก็ไมใชใครอื่น เราจะเปนผู
เสวยโทษทัณฑจากการเปนผูเอารัดเอาเปรียบนั้นเอง (ทุติยบรรพ)
y … บางคนคิดวาสิ่งที่เราไมรูอยางที่สุดในชีวิตก็คือเรื่องเกี่ยวกับการตายของตัวเอง
เพราะเปนเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแลวยุติ จะตายวันไหน ตายอยางไร และตายใน
สถานที่แบบใด วันนั้นจะมีอยูเพียงวันเดียว เปนประสบการณหนเดียว พูดงาย ๆ วา
การตายคือการยุติ ไมมีความจําเปนใด ๆ ตองไปคํานึงถึงลวงหนาใหเสียเวลาเปลา
แตแทจริงสิ่งที่เราไมรูยังมีมากไปกวานั้น ชนิดที่ทําใหความไมรูเรื่องความตาย
กลายเปนเรื่องจอยไปเลย นั่นคือความจริงเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย หากหลังความ
ตายมีรูปแบบการมีชีวิตอยูจริง ก็นับเปนเรื่องนาพะวงกวาความตายมากนัก เพราะ
กระบวนการตายอาจเกิดขึ้นเพียงไมกี่นาที แตหลังจากนั้นเราจะตองทนอยูกับความ
จริงที่เหลืออีกนานเพียงใดไมอาจทราบได
หากมองดวยความเชื่อวาหลังความตายมีภพภูมิใหมรอตอนรับเราอยู มุมมอง
เกี่ยวกับขณะแหงความตายก็ตองเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง นั่นคือ การตายเปนการ
สอบครั้งเดียวที่ไมมีโอกาสแกตัวใหมอีกรอบ (ทุติยบรรพ)
y … ความตายคือจังหวะที่นาฬิกาชีวิตเดินไปจนสุดลาน แตละคนถูกไขลานไวตางกัน
โดยกรรม กลาวคือบางรายตอใหบํารุงดีขนาดไหน ใชการแพทยเขาชวยเพียงใด
อยางไรก็ตองไปในวัยเยาว สวนบางคนไมคอยระวังเนื้อระวังตัว มัวเมากับสิ่งเสพย
ติดคอนขางมากดวยซ้ํา กลับอยูไดถงึ ๘๐ ก็มาก
การสงเสียงเตือนในชวงเวลาสุดทายของนาฬิกาชีวิตก็ไมเหมือนกัน บางคนถูก
เตือนอยางหนักหนวง รุนแรง และถีบ่ อย กระทั่งเจาตัวรูสึกออกมาจากขางในได
๓๖

วาไมนาจะเกินเมื่อนั่นเมื่อนี่ แตบางคนก็ไมมีเคาไมมีเงา ไมมีการเตือนแรง ๆ แต
อยางใด จู ๆ ปุบปบก็สงเสียงกริ๊งสุดทายขึ้นมาเฉย ๆ โดยไมทนั สั่งเสียกับ
ครอบครัว อันนี้ก็สุดแทแตกรรมเกากรรมใหมมาบวกกันแลวตองมีอันเปนไป
ตามนั้น (บทที่ ๗)
y … ไมมีใครเกิดมาพรอมกับความรูตัววาติดกลุมเสี่ยงตอมรณภัยรูปแบบไหน แตทุก
คนสามารถเลิกประมาทไดเทาเทียมกัน หันมาตระหนักวาเราตายไดทุกเมื่อ และการ
เตรียมตัวเตรียมใจพรอมอยูเสมอเปนนโยบายที่ฉลาดของคนไมประมาทกับชีวิต
(บทที่ ๗)
y … แทจริงกายใจเปนธรรมชาติที่เกิดดับอยางมีเหตุมีผล เหตุคือใชกายใจในปจจุบัน
กอกรรมดีรายเอาไว ผลคือจะมีกายใจในอนาคตที่หยาบหรือประณีตปรากฏขึ้นอยาง
เหมาะสมกับกรรมเกา ฉะนั้นทุกอยางจึงเปนของชั่วคราว กายไมเที่ยง เปลี่ยนจากเด็ก
เปนแกในชั่วเวลาไมกี่สิบป จิตก็ไมเที่ยง ไมใชดวงอมตะที่ลองลอยไปเรื่อย เปลี่ยน
สภาพจากกุศลเปนอกุศลบาง เปลี่ยนสภาพจากรูสิ่งหนึ่งไปรูอีกสิ่งหนึ่งบางตลอดวัน
ตลอดคืน
พูดอีกแบบหนึ่ง คือความจริงแลวมีการดับของขันธอยูตลอดเวลา ไมตองไปทํา
ใหมันดับมันก็ดับไปเรื่อย ๆ โดยไมมีวนั หยุดราชการ แตการ ‘ดับขันธปริ
นิพพาน’ นั้นหมายความวาเมื่อดับครั้งสุดทายแลวไมมีการเคลื่อน ไมมีการสืบ
ตอภพ ไมมีการสืบตอกรรมวิบากใด ๆ อีก พูดโดยยนยอคือไมตองเสวยทุกขดวย
อาการใด ๆ อีกเลยชั่วนิรนั ดร เพราะดับสนิทแลว ปราศจากภัยแลว ถึงนิพพาน
อันเปนฝงแหงการหยุดสนิทถาวรแลว (บทที่ ๗)
y … คนเราจะกลัวตายในขณะกําลังลืมตาตื่นอยูในการมีชีวิตปกติเทานั้น แตขณะแหง
การตายจริงจะไมหลงเหลือความกลัวตายอยูเลย เพราะความรูสึกนึกคิดจะไมใช
๓๗

อยางนี้แลว จิตจะหมดความสําคัญมั่นหมายวาเคยเปนใคร ยิ่งใหญหรือต่ําตอยแค
ไหน แตหันไปใหความสําคัญกับสิ่งอื่นแทน นั่นคือชีวิตที่ผานมาไดทําอะไรเดน ๆ
ไวเปนประจําบาง
การรับทราบวาประสบการณใกลตายเปนอยางไรอาจชวยใหเตรียมตัวเตรียมใจไดดี
ขึ้น ขอแรกคือระลึกเสียแตเนิ่น ๆ วาความตายไมใชเรื่องเลน ๆ หากปลอยจิตปลอย
ใจมั่วซั่วไปเรื่อยก็อาจไดตายแบบมั่วซั่วไมรูเหนือรูใตไดเชนกัน ขอสองคือรูตามจริง
วาวาระใกลตายนั้นเราชวยตัวเองไมได แตขณะมีชีวิตสามารถตระเตรียมเสบียงไว
ลวงหนา เพื่อความอุนใจและพรอมเผชิญจุดวิกฤตสูงสุดในชาตินี้โดยไมตองพะวง
หลงกลัวอะไรอีกเมื่อวินาทีนั้นมาถึงเขาจริง ๆ (บทที่ ๗)
y … มีหลายสิ่งที่เราไมอยากใหมันเปนเรื่องจริง แตมันก็เปนเรื่องจริงมาชั่วกัปชั่วกัลป
ดังเชนหลายคืนเราไมอยากตกอยูในหวงแหงฝนราย แตเมื่อเหตุแหงฝนรายมีอยู เราก็
ตองนอนหลับอยางทุกขทรมานโดยไมอาจขัดขืนจนกวาจะตื่น ชีวิตหลังความตายก็
เชนกัน แมเราเชื่อวามันไมมีดวยความทะนงตน หรือแมเราภาวนาขออยาใหมันมี
หรือแมเราสามารถรณรงคใหคนทั้งโลกเชื่อวาชาติหนาเปนนิทานเหลวไหล แตขอ
เพียงมีเหตุใหมันมี อยางไรมันก็ตองมี
มันจะมีหรือไมมี ทางที่ดีไมประมาทไวกอน ดังที่พระพุทธองคทรงชี้วาถาเราทําดี
แลว ยอมเปนสุขในปจจุบัน และถาชาติหนามี ก็จะตองไปดีดวย เรียกวาสําเร็จ
ประโยชนทั้งปจจุบันและอนาคตดวยการเพียรละความชั่วและสั่งสมความดีเขาไว
จะเปนประกันชั้นเลิศสุด (บทที่ ๘)
y … พระพุทธองคทรงตรัสวา ถารักตัวเองแลว ก็ไมควรกอบาปทั้งปวง เพราะ
ความสุขนั้นไมใชสิ่งที่คนทําชั่วจะไดพบโดยงาย เมื่อบุคคลถูกมรณะครอบงํา ละทิ้ง

๓๘

ภพมนุษยนี้ไป ก็มีอะไรเปนสมบัติของเขาเลา? เขายอมพาเอาอะไรไปดวยเลา? อะไร
เลาจะติดตามเขาไปประดุจเงาติดตามตนไป? ผูที่มาเกิดแลวจําจะตองตายในโลกนี้
ไมวาจะทํากรรมอันใดไว ทั้งที่เปนบุญและเปนบาป บุญและบาปนั้นแลเปนสมบัติ
ของเขา เขาจะพาเอาบุญและบาปนั้นไป บุญและบาปนั้นยอมติดตามเขาไปประดุจ
เงาติดตามตนไป ฉะนั้นทุกคนควรทํากรรมอันดีสะสมไวเปนสมบัติในปรโลก บุญ
ทั้งหลายยอมเปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลายในปรโลก (สรุปทุติยบรรพ)
y … พระพุทธเจาตรัสวา ถาใครสามารถกลาวมุสาไดโดยปราศจากความละอาย ทั้งที่
รูอยูแกใจวาไมใชเรื่องจริง ก็ไมมีบาปกรรมใดแมแตหนึ่งเดียวที่เขาจะทําไมลง
ความละอายจึงเปนตัวแปรสําคัญที่สุด เปนองคประกอบสําคัญสูงสุดในการถือ
กําเนิดเกิดเปนมนุษย ตราบใดยังมีความละอาย ไมอยากทําบาป ไมนึกสนุกติดใจใน
กรรมชั่ว ก็เรียกวาเขายังพอมีพื้นของความเปนมนุษยอยู แตหากทําบาปไดแบบไม
ตองกะพริบตา เชนพูดโกหกมดเท็จปนน้ําเปนตัวไดคลองแคลวเปนธรรมชาติ นั่น
แหละคือเขาขาดองคประกอบพื้นฐานของความเปนมนุษยไปแลว
คนสวนใหญมองวาการโกหกเปนเรื่องเล็กนอย เพราะเปนเรื่องสามัญที่ทุกคนตองทํา
อาจจะโกหกนิด ๆ หรืออาจจะโกหกมาก ๆ ขึ้นอยูกับสถานการณบีบคั้น ไม
ตระหนักกันเลยวาถาทําเปนประจําจนชิน ในที่สุดก็จะหมดความละอาย และเมื่อใด
หมดความละอายในการโปปดมดเท็จ เมื่อนั้นจิตวิญญาณจะดานชาตอบาป เหมือนมี
อะไรมาบังตาไมใหเห็นตามจริงไปเสียหมด ที่ตามมาก็คือการทําบาปไดไมเลือก
เพราะตัวมุสามันบอกตัวเองวาไมเปนไร ขอใหเอาดีเขาตัวไดเปนพอ
หากถามตัวเองแลวไดคําตอบวาเราสามารถโกหกโดยไมละอาย ก็นับวาคําถาม
คําตอบนี้นากลัวยิ่ง เพราะเราไมอาจคาดคะเนไดเลยวาตัวเองเผลอกอบาปกอกรรม
หนัก ๆ โดยรูเทาไมถึงการณมานานแคไหน เมื่อไมมีความละอายบาปอันเปน
คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของมนุษย ก็แทบทํานายไดวาตองหลุดรวงจากสุคติภูมิแนอยู
๓๙

แลว แตนี่ไปกอบาปกอกรรมโดยไมรวู าเปนบาปกรรมเขาใหอีก มิแปลวามีสิทธิ์ถูก
เหวี่ยงลงต่ําไปถึงพื้นนรกกันหรอกหรือ? (บทที่ ๙)
y … ความไมรูตามจริง ความไมมีชัยภูมใิ หจิตวิญญาณตั้งมั่นอยางชัดเจน ความหลง
คลําทางกันเอาเองจนทอแทโรยแรง ลวนเปนเหตุใหคนเราถูกสิ่งแวดลอมอันเลวราย
กลืนกินอยางงายดาย (บทที่ ๙)
y … เมื่อเห็นความจริงในระดับของกรรมทางความคิดมากเขา เราก็จะยิ่งเชื่อที่
พระพุทธเจาตรัสวา การเดินทางไปเรื่อย ๆ ในสังสารวัฎนั้น ไมมีทางหนีพนนรกไป
ได เพราะจิตคนพรอมจะไหลลงต่ํา ความคิดอันเปนอกุศล พรอมจะปรากฏขึ้นชักจูง
เราไปสูอบายเสมอ (สรุปตติยบรรพ)
y … คนทั้งหลายเปนโรคหวงทุกข ชอบกักขังหนวงเหนี่ยวทุกขไวกับใจดวยวิธีคิด พูด
งาย ๆ เปนโรคคิดมากกัน วิธีหายจากโรคนี้ก็คือฉีดยาแหงความจริงเขาสูทุกอณูของ
จิตวิญญาณ ใหมีปญญาประจักษแจงเต็มรอบ วาทุกสิ่งเกิดขึ้นแลวดับลงเปนธรรมดา
ไมวาจะของใหญหรือของยอย ถึงหวงไวมันก็จะดับ ถึงไมหวงไวมันก็ตองดับอยูวนั
ยังค่ํา (บทที่ ๑๐)
y … คนเราสรางกรงขังใหตัวเองดวยความไมรู เมื่อรูวาสรางกรงขังแลวจะตองไปทุกข
ทรมานอึดอัดคับแคบอยูในกรงขังก็ยอมเลิกสรางกรงขัง ฉันใดก็ฉันนั้น เมื่อเปนผูรู
เรื่องกรรมวิบากอยางแจมแจง บุคคลยอมไมทํากรรมอันเปนไปเพื่อความเดือดรอน
ของตนเองในภายภาคหนา มีแตจะเรงรุดทํากรรมอันเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดทั้ง
ตอตนเองและคนที่รักรอบขางแตถายเดียว (บทที่ ๑๐)

๔๐

y … ความรูทางโลกไมมีวันสิ้นสุด ยิ่งคนพบก็ยิ่งแตกแขนงลอใจใหคนควาตอมากขึ้น
ทุกที แตความรูทางธรรมนั้นมีที่สุด เพียงเลิกสงใจออกไปใสเรื่องขางนอก แต
คนหาที่มาที่ไปของประสบการณทั้งมวล ตั้งคําถามไวถูกเปาใหญสุด ประพฤติ
ปฏิบัติตรงทางอันจะนําไปสูคําตอบอันจริงแทที่สุด นั่นแหละคือที่สุดทุกข นั่นแหละ
คือการไมตองทํากิจอันใดเพิ่มเติมเพื่อความดับทุกขอีก (สรุปตติยบรรพ)

X

๔๑

“วาทะดังตฤณจาก ทางนฤพาน”
เกาทัณฑเปนหนุมอัตตาสูงที่เริ่มเบื่อความสมบูรณแบบ
แพตรีเปนสาวนอยที่คอยรักแทจากอดีตชาติ
เรือนแกวเปนสาวไฟแรงที่สับสนกับความตองการของตนเอง
แตละคนมีความทุกขเพิ่มขึ้นอีกหลังจากโคจรมาพบกัน

y … ถาเหลือแตใจที่เสมอกับธรรมชาติ เลิกดิ้นรน เลิกเปนเชื้อไฟอยางสิ้นเชิง คนเรา
เปนสุขไดยิ่งกวาขึ้นสวรรคเสียอีก เพราะบนสวรรคอาจมีความนาขัดใจ จัดเปนทุกข
ทางใจชนิดหนึ่ง การดับทุกขอยางสนิทเปนประโยชนในปจจุบัน พิสูจนไดกอนตาย
เชื่อไดสนิทใจเดี๋ยวนี้ ตางจากโลกหนา ที่ตองตายเสียกอนถึงรูวาเรื่องกุหรือของจริง
(บทที่ ๑)
y … การสูญเสียเปนสวนหนึ่งของวัฏจักร ไมมีอะไรอยูกับเราตลอดไป ไมมอี ะไรจาก
เราไปตลอดกาล ถาคลี่เวลาออกเปนเสนตรงและสามารถเห็นไดจริงทั้งอดีต ปจจุบัน
อนาคตพรอมกัน เราคงเห็นตัวเองไดของรักแลวเสียของรัก หัวเราะแลวรองไห พบ
แลวพลัดพราก ยอนเวียนกลับไปกลับมา สลับกันเปนสายโซยืดยาว (บทที่ ๑๔)
y … เปนชาวพุทธชั้นเลิศนัน้ ใชวาวัดกันที่ความผองใสของหนาตา ทําบุญมากนอย นั่ง
สมาธิสําเร็จฌาน หรือกระทั่งเขาถึงวิปสสนาญาณรูเห็นธาตุธรรมสูงสงเทาไหร แต
วัดกันงาย ๆ วาทําใจตัด ทําใจละวางไดแคไหน เสมอตนเสมอปลายเพียงใด (บทที่
๑๔)

๔๒

y … “ครั้งหนึ่งพระเจาอโศกมหาราชเคยตรัสถามพระโมคคัลลีบุตรผูเปนอรหันตวา
กรรมดีและกรรมชั่วลบลางกันไดหรือไม พระมหาเถระทูลตอบโดยจับเคาจาก
‘โลณกสูตร’ ซึ่งพระพุทธองคเคยเทศนโปรดไว คือถาแทนคําวา ‘ลบลาง’ ดวย
‘ละลาย’ จะฟงงายขึ้น ความดีสามารถละลายความชั่วใหจางหายได เชนเดียวกับที่นํา
เกลือกํามือหนึ่งใสลงไปในอางที่มีน้ําปริมาณนอย เราจะเห็นวาน้ําในอางนั้นมีรสเค็ม
อยู แตเมื่อเติมน้ําเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ความเค็มนั้นจะจางลงทุกที กระทั่งหายไปไมเหลือ
รสเค็มเลย โดยเฉพาะเมื่อปริมาณของน้ํานั้นมากเหลือเกิน ทั้งที่จริงเกลือก็ยังคงอยูใน
อางไมระเหยหายไปไหน อยางนี้ทานเรียกทํากรรมชั่วใหอยูในสภาพ ‘มีเหมือนไมม’ี
นั่นเอง” (บทที่ ๑๔)
y … เรื่องไมคาดฝนมีอยูมากมาย จะรายหรือดีลวนปรากฏเหมือนความบังเอิญ แตนอย
คนจะรูวาเหตุการณที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตอยางแรงนั้น ที่แทเปนวิบากกรรมอันมี
จริง เห็นไดจริง ไมมีเรื่องใดบังเอิญเลย จะเปนเวลาไหน โยงใยกับใคร กรรมเปนผู
คัดเลือกทั้งสิ้น (บทที่ ๒๑)
y … กระแสทุกขของสังสารวัฏเชี่ยวกรากนัก เหมือนมีแรงปรารถนาใหส่ําสัตวเวียน
วายไปชั่วอนันตกาล เห็นแลวลืม ลืมก็คือไมรู ไมรแู ลวกอรางสรางชาติ แตละชาติก็รู
คิดแคเทาที่ตาเห็น เปนอยูไดแคเทาที่กําเนิดอํานวย ฉวยไดแคความสุขเทาไอน้ําที่มา
กับลมแลงเกาะมือแลวระเหยหายไปอยางรวดเร็ว ย่ําลุยขี้เยี่ยวของตนเองในบั้นปลาย
จึงคอยสํานึกวาในวัยตนชีวิตถูกหลอกใหหลงรูป หลงเสียง ปดบังความแก ความเจ็บ
ความตายที่ปรากฏทนโทรอบตัว ไมคิดเลยวาวันหนึ่งจะมาถึงตน (บทที่ ๒๒)
y "เห็นคนตายก็หมายรูเดี๋ยวกูดวย
อีกไมชาชราปวยแลวมวยสูญ
ศพวางนอนอยางขอนไมคลายอิฐปูน
รอขึ้นเผาใหเอาศูนยมานับกาย
๔๓

เหลือเพียงชื่อใหลือจําทําไมเลา
เขาก็รอคอขึน้ เขียงเรียงจากหาย
เหมือนกับเราเฝาจดจําแลวกลับตาย
ชื่อก็วายกายก็วางวางหมดกัน" (บทที่ ๒๔)
y … เราทุกคนครึ่งดีครึ่งรายกันตามธรรมชาติ แตธรรมชาติก็ใหเรารูอยูในใจตอนทํา
อะไรสักอยาง วามันดีหรือราย แลวธรรมชาติก็อนุญาตใหเราเลือกไดวาจะอยูฝาย
ไหน ไมจําเปนตองปลอยเลยตามเลยเสมอไป หากเรา ‘หวัง’ หรือ ‘อยาก’ เปนคนดี
นั่นแปลวามีความตั้งใจดักเหตุการณไวลวงหนาแลววา ถามาอยางนี้ เราจะโตตอบ
อยางนั้น การกําหนดใจไวลวงหนาเปนสิ่งสําคัญมาก มันจะทําใหเราไมลังเลเมื่อถึง
เวลาจริง ทุกอยางจะเปนไปเองเหมือนโปรแกรมที่ตั้งไวอัตโนมัติ (บทที่ ๒๕)
y … อันตรายของสังสารวัฏใหญหลวงก็ดวยเหตุนี้ ตายแลวไมมีอะไรประกันเลยวาเกิด
ใหมจะเปนอยางไร คิดอยางไร แมเคยดีแสนดี หรือความรูทวมหัวทวมหูขนาดไหน
ก็ตาม ตอเมื่อถึงโสดาปตติผลขึ้นไปแลว จึงชื่อวาปลอดภัย แมยังตองเดินทางอีก ก็จะ
ไหลไปตามกระแส ลอยตัวถึงฝงนิพพานจนได ไมหลงลงต่ําอีกเลย" (บทที่ ๒๖)
y … การนุงเหลืองหมเหลืองเปนเพียงเปลือกนอก การปฏิบัติจิตใหเกิดความโนมเอียง
เขาสูมรรคผลแบบพระสําคัญกวา พูดงาย ๆ การปฏิบัตินั้นอยูที่เครื่องหอหุมจิต ไม
อยูที่เครื่องหอหุมกาย (บทที่ ๒๖)
y "อุปมาจิตคิดราย
คิดดีงามเลิศฟา

ดังกา
พญาหงส

สักแตเรียงโบกบินรา ครูหนึ่ง สลายตัว
แลชุมกลับวายโลง

อนาถแทอนัตตา" (บทที่ ๒๗)
๔๔

y "เท็จ นั้นคนพูดยอม ทิ้งรอย
จริง แลวไมเคยลอย เลื่อนเปอน
สิ่ง เดียวในหนึ่งรอย เลหล ิ้น ลมคน
ลวง ดวยคําเอยเอื้อน อาจยอนรัดคอ" (บทที่ ๒๗)
y … "รักแทนะมีจริง แตที่จริงกวานั้นคือกิเลส
กิเลสมากก็ทุกขมาก กิเลสนอยก็ทุกขนอย
สมดังที่พระพุทธองคตรัสวาที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข" (บทที่ ๒๘)

X

๔๕

X
๐๐

อ ย า ก สุ ข แ ล ว ไ ด สุ ข ส ม ห วั ง
ภ า ย ห ลั ง จ ะ ต อ ง ทุ ก ข เ พ ร า ะ อ ย า ก สุ ข อี ก

เ ห็ น ทุ ก ข แ ล ว ล ะ เ ห ตุ แ ห ง ทุ ก ข ไ ด
ภ า ย ห ลั ง จ ะ ส บ า ย เ พ ร า ะ ห า ย อ ย า ก สิ้ น

๐๐

W
๔๖

รายนามผูรวมบริจาคพิมพพ
รายนามผูรวมบริจาค
กองทุนทําบุญ
คุณกชกร สุขนันทพัส
คุณกฤษฏ อักษรวงศ
คุณกลม.กลม
คุณกลอง
คุณกลางชล
คุณกวิน บํารุงวงศกวิน
คุณกอบ
คุณกันทิมา
คุณกิตติพันธุ เครือซา
คุณเกียรติ และคุณนดา อนันตเศรษฐ
คุณเกื้อกูล รูปสูง
คุณคนไกลวัด
คุณคนเดินชา
คุณจรรยา อินทรหนองไผ
คุณจันทรกานต ภาสุรปญญา
คุณจารุศรี บํารุงวงศกวิน
คุณจิตแกว
คุณจิตประภัสสร
คุณจินตนา บํารุงวงศกวิน
คุณจิรพัฒน เรืองมา
คุณจิระพงศ
คุณโจโจ
คุณฉัตรกาล
คุณชนินทร อารีหนู
คุณชไมพร ธีรเศรษฐโศภน
คุณชวรณ ธีระกุลชัย
คุณชอผกา ไชยสุต
คุณเชอรี่
คุณโช
คุณโชติปาละ
คุณฐิตินัย แกวแดง
คุณณรงค
คุณณัฏฐ วสุวงศสรณ
คุณณัฐฑกา กิตติเสกข
ด.ญ. วันวิสาข ดิษยนันทน
คุณดลฤดี
คุณดาษอําไพ (บิ๋ม)

1,000
100
1,035
600
1,500
5,100
250
1,000
500
500
700
170
2,100
500
1,001
500
250
100
300
500
300
5,000
10,000
500
280
600
2,000
1,200
100
100
5,000
600
2,000
200
100
600
500
500

๔๗

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายนามผูรวมบริจาค
คุณตันหยง
คุณตูน
คุณทอป
คุณทัศรา กุลจิตติสุธีพร
คุณธงรบ ดานอําไพ
คุณธนพ ปญญาพัฒนากุล
คุณธนวิตต พจนพิศุทธิพงศ
คุณธีรนันท
คุณนา
คุณนิภาพรรณ จิรานุกลู
คุณบัณฑิตา ธีรวงศกิจ
คุณบุญชาญ เชิญศิริดาํ รังค
คุณบุษปา (เจส)
คุณเบญจ
คุณปกรณสิน สุมังคโล
คุณประภาพรรณ สัชฌกุ ร
คุณประภารัตน
คุณปานรวี โลหเตปานนท
คุณปยมงคล โชติกเสถียร
คุณปยะฉัตร พังจุนันท และคุณสินีนาฎ มานิตยเฉลิมชัย
คุณปยารมย ปยะไทยเสรี
คุณผณินทร อินยาสม
คุณฝน
คุณพชรรัชต
คุณพรกมล
คุณพรนภา ศฤงคารรัตนะ
คุณพรรณี จารุสมบัติ
คุณพรศรี อมฤตพันธุ
คุณพริกหยวก
คุณพอคุณแมแตว
คุณพอใจ

1,000
200
2,000
500
3,330
1,000
200
5,000
300
200
5,000
500
965
500
100
300
1,200
1,500
18,660
1,000
300
500
1,000
200
1,000
1,000
5,000
1,000
100
300
500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

คุณพิทาและศดานัน
คุณพิม & พิมพใจ
คุณภัทรธิดา เรืองมา
คุณภาวนา กัลปนก
คุณภาวนา โนนจุย
คุณภูสีฟา
คุณมณี
คุณมาลินี ศรีสมวงศ
คุณแมโบ
คุณยลใจ ตันติเตมิท
คุณยายลิง

2,000
5,000
200
100
510
500
500
1,000
100
1,500
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๔๘

รายนามผูรวมบริจาค
คุณรถ จิวะพงศ
คุณรัตนติยา วารุทัย
คุณลดาพร ศิระวงศประเสริฐ
คุณวชิรา จูประเสริฐพร
คุณวรมน
คุณวรรณี
คุณวรสิริ จันทรกระจาง และคุณปานนัด จันทรกระจาง
คุณวรางคณา
คุณวราภรณ
คุณวไลรัตน จิวะพงศ
คุณวัยวัฒน อภิชาติรังสรรค
คุณวาสนา สาสะกุล
คุณวิบูลย ชินบูรพา และครอบครัว
คุณศนิชา ทรัพยทวี (นองวิว)
คุณศรันย ไมตรีเวช
คุณศรีพรรณ
คุณศักดิ์สิทธิ์ สุนทเรกานนท
คุณศิริรัตน บรรเจิด
คุณศิษยพระพุทธ
คุณศุภสิทธิ์ วิเศษสิงห
คุณสบาย
คุณสมฤทัย นาคมวง
คุณสยุมพร
คุณสวัตรา ชุมชืน่
คุณสิทธิ ธีรเศรษฐโศภน
คุณสินารัตน ชวนชม
คุณสิริกานต ทองขุนดํา
คุณสิริพร
คุณสิริยา มงคลจันทร
คุณสีดารา
คุณสุจิตร บํารุงวงศกวิน
คุณสุชาดา จิรฐานกุล
คุณสุทธาทิพย
คุณสุนีอัฏ สุมังคโล
คุณสุมลพันธ ตางวิวัฒน
คุณสุรพงษ คณารักษสันติ
คุณสุวรรณ วงศวรรณไชย
คุณหนอย
คุณใหม
คุณอดิศรณ กอเกียรติกวินทร
คุณอติ
คุณอนัญญา เรืองมา

500
900
100
500
500
500
700
500
500
100
1,000
2,000
500
200
5,000
100
500
500
877
1,000
5,000
300
500
500
400
700
200
200
1,000
500
500
200
500
200
500
500
1,000
1,000
10,000
100
1,000
3,000

๔๙

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายนามผูรวมบริจาค
คุณอนุภิชญ ศุภนิทัสนาภร
คุณอภิชญา ประสพรัตนชัย
คุณอภิญญา ยอดออย
คุณอมรรัตน เฉลิมพันธพิพัฒน
คุณอรอนงค รัชตราเชนชัย
คุณอรอําไพ นับสิบ
คุณอัจฉรา
คุณอุดมลักษณ
คุณArchitect และนองโบว
คุณChina
คุณHAPPY
คุณMilkyway
คุณPA และครอบครัว
คุณParatee
คุณPunna
คุณSilenttiger

2,000
100
500
1,000
300
500
1,000
1,000
1,000
100
500
500
700
3,000
500
500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ผูไมออกนาม
ผูไมออกนาม
ผูไมออกนาม
ผูไมออกนาม

502
220
500
1,500

บาท
บาท
บาท
บาท

183,250

บาท

รวม

๕๐

