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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
ทีอ่ ยูใ่ นมือคุณ คือประวัตศิ าสตร์หน้าใหม่ หรือหลักไมล์ส�ำคัญ
ที่สุดของส�ำนักพิมพ์ฮาวฟาร์!
เริ่มต้นขึ้นมา ยอดพิมพ์หลักหมื่นในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๗
ก่อให้เกิดไฟกุศลทีล่ กุ โพลง เป็นก�ำลังใจอันยิง่ ใหญ่แก่เราในการผลิต
สื่อธรรมะ แต่ล่าสุด ในช่วงไตรมาสแรกของ พ.ศ. ๒๕๕๘ ยอดล้าน
เล่มที่ยังไม่หยุด บันดาลใจให้เรารู้สึกถึงพลังความเปลี่ยนแปลง
มหาศาลที่เกิดขึ้นกับผู้คน จับต้องได้จริง ยิ่งกว่าที่เราคิดว่าจะเกิดขึ้น!
‘เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน’ ณ หลักไมล์แห่งความปรีดานี้
จึงส่งถ่ายความรูส้ กึ ถึงการเปลีย่ นแปลงในใจเรา ผ่านรูปเล่มทีแ่ ตกต่าง
ตลอดจนเนือ้ หาทีเ่ พิม่ เติม โดยน�ำเสียงตอบรับจากผูอ้ า่ นจ�ำนวนมาก
ที่ต้องการเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบชาวบ้านผู้ครองเรือนเข้ามา
เสริมไว้บา้ ง เช่น ดูอย่างไรว่าใครเป็นเนือ้ คู่ เลือกอย่างไรให้ได้งานอัน
เป็นที่รักไว้ท�ำไปทั้งชีวิต
เมือ่ มัน่ ใจว่าได้ปรับแต่งค�ำ ตลอดจนเติมเต็มเนือ้ หาครบ เราจึง
ขอปักหมุดไว้ นีจ่ ะเป็นการแก้ไขครัง้ สุดท้าย ทีไ่ ด้ชอื่ ว่า ‘ฉบับสมบูรณ์’
แล้ว!
ส�ำนักพิมพ์ฮาวฟาร์

จากใจ BOOK SMILE

จากใจดังตฤณ

หนังสือ ๑ เล่ม มักมีผู้ได้อ่านเกิน ๑ คน โดยเฉพาะบางเล่มที่
เข้าไปอยู่ในตู้หนังสือห้องสมุด อาจผ่านมือ ผ่านสายตาหลายร้อย
หลายพัน ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านไป

คุณมี ๓ ตัวเลือกใหญ่ๆให้เชือ่ ว่า ความแตกต่างในชีวติ เกิดจาก
อะไร ได้แก่

จากประสบการณ์ทไี่ ด้ใกล้ชดิ กับผูอ้ า่ นมานาน BOOK SMILE
มั่นใจว่า หนังสือเด่นที่ถูกหยิบไปจากหิ้งของ BOOK SMILE ต้องมี
คนอ่าน เพราะเราคัดเฉพาะหนังสือที่น่าอ่าน ไม่ใช่แค่น่าหยิบ!
หนังสือ ‘เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน’ ที่มียอดจ�ำหน่าย
หลักล้าน ก่อความรู้สึกมหัศจรรย์ชนิดหนึ่ง เกินเรื่องของความรู้สึก
เกี่ยวกับยอดขายดีๆ ก้าวข้ามไปถึงความปรีดาปราโมทย์ กับการ
รับรู้จริงๆว่า เราได้มีส่วนช่วยให้คนไทยเกินล้านได้อ่านค�ำถาม
และค�ำตอบส�ำคัญสูงสุดของชีวิตแล้ว!
7-ELEVEn และ BOOK SMILE ยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้เป็น
ส่วนหนึ่งในการเผยแพร่หนังสือดีเพื่อคนไทยทุกเพศทุกวัย ในราคา
ประหยัดเป็นพิเศษเช่นนี้ เพื่อกระจายคุณค่าที่คู่ควรออกไปให้ไกล
และมีสิทธิเท่าเทียมกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้!
BOOK SMILE

๑
๒
๓

เป็นผลผลิตของความบังเอิญ
เป็นไปตามความชอบใจของผู้สร้างจักรวาล
เป็นวิบากของกรรมที่ท�ำไว้ในกาลก่อน

เลือกเชื่ออย่างไร คุณจะใช้ชีวิตอย่างนั้น!
ถ้าเชื่อว่าชีวิตคืออาการ ‘บังเอิญฝันไป’ ของจักรวาล คุณจะใช้
ชีวิตตามความบังเอิญคิดดี บังเอิญคิดชั่ว ไม่สนใจอะไรมากไปกว่า
ความอยากท�ำนัน่ ท�ำนีเ่ ฉพาะหน้า และสิง่ ทีน่ า่ ตกใจก็คอื คนส่วนใหญ่
ยึดถือ ‘ลัทธิบังเอิญเกิดขึ้น’ กันเกือบทั้งสิ้น
แต่ถา้ เชือ่ ว่าชีวติ ถูกสร้างขึน้ โดยพระหัตถ์แห่งผูท้ รงมหิทธานุภาพ
เบือ้ งบน ก็จ�ำเป็นต้องอาศัย ‘ตัวแทนพระองค์’ ที่น่าเชื่อถือพอ มาให้
ค�ำเฉลยว่า พระองค์ต้องการให้เราใช้ชีวิตอย่างไร ตั้งศรัทธาไว้แบบ
ไหน ห้ามท�ำอะไร หรือควรท�ำอะไร มิฉะนัน้ แล้ว เราจะมีชวี ติ อยูอ่ ย่าง
คนบาปผู้ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ไปจนตาย และมีสิทธิ์โดนลงทัณฑ์ไปจนชั่ว
กัลปาวสาน ด้วยโทษฐานไม่ปฏิบัติตามกติกาที่ตราไว้เป็นกฎเหล็ก
กฎเหล็กคือกฎเหล็ก จะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้
สุดท้าย ถ้าจะเชื่ออย่างเป็นเหตุเป็นผลว่า เพราะกรรมเก่า เรา

สารบัญ
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จึงมาเกิดเป็นอย่างนี้ และเพราะกรรมใหม่เราจึงอาจเปลี่ยนไปได้ตาม
ปรารถนา คุณก็ต้องหาใครสักคนที่น่าเชื่อว่ารู้จริงเกี่ยวกับกฎแห่งกรรม
วิบากมาบอกกฎ และให้ดกี ว่านัน้ ต้องบอกถูกด้วยว่าประกอบกรรมอะไร
จึงจะได้รางวัลเป็นรสสุขอมตะ ไม่ต้องกลับมาเป็นทุกข์อีก
แล้วใครเป็นผู้สมควรได้รับความเชื่อถือ ว่าสามารถให้ค�ำตอบที่
ส�ำคัญที่สุดในชีวิตคุณ?
หน้าทีข่ องหนังสือเล่มนี้ คือการยืนยันว่า ‘พระพุทธเจ้า’ เป็นผูน้ นั้ !
ขอให้ลองมองกวาดไปทั่วทั้งโลกเถิด มีใครบ้างที่กล้าปฏิญาณตน
ว่ารู้แจ้งแทงตลอดเหมือนพระองค์ มีใครบ้างกล้ารับประกันว่าผู้ปฏิบัติ
ตามพระองค์มีสิทธิ์ดับทุกข์ทางใจอย่างสนิทได้ก่อนตาย ไม่ใช่ต้องให้
สิน้ ลมจากโลกนีไ้ ปเสียก่อน ถึงค่อยรูว้ า่ ทีพ่ ระองค์ตรัสไว้ เป็นจริงหรือเท็จ
สิง่ ทีจ่ ะช่วยให้คณ
ุ มีใจพร้อมเปิดรับความรู้ คือค�ำถามในใจของคุณ
เอง หนังสือเล่มนี้จุดพลุขึ้นมาด้วยค�ำถามส�ำคัญที่มีในใจคนส่วนใหญ่อยู่
แล้ว นั่นคือ
เกิดได้อย่างไร?
ตายแล้วไปไหน?
เมื่อได้ค�ำตอบครบ ความรู้ความเข้าใจของคุณจะยกระดับขึ้นเป็น
ศรัทธา เห็นว่า...

กรรมไม่เคยส่งใครมาเกิดผิดที!่

หลังจากนั้น ค�ำถามส�ำคัญสูงสุดจึงควรตามมาอยู่ในใจไปเอง คือ
ที่เรามีชีวิตกันอยู่นี้...
อยู่ไปท�ำไม?

facebook.com/dungtrin
เสียดาย... คนตายไม่-ไบทความใหม่
ด้อ่าน จากดังตฤณทุกเช้า
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พุทธพจน์
มาเป็นมนุษย์ได้อย่างไร?

สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน มีตนเป็นทายาทแห่ง
กรรม มีกรรมเป็นก�ำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็น
ที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจ�ำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้
จูฬกัมมวิภังคสูตร

มุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์
ความแตกต่างในชีวติ คนไม่ใช่เรือ่ งบังเอิญ ปัจจุบนั นักวิทยาศาสตร์
เริ่มระแคะระคายว่ามีบางสิ่งวางแผนไว้ตั้งแต่ก่อนเราออกจากท้องแม่ว่า
จะให้แต่ละคนต้องเผชิญกับอะไรบ้าง ดีเอ็นเอช่วยให้พยากรณ์ได้ถูกว่า
หญิงชายจะโตขึ้นสวยหล่อหรือขี้เหร่ แถมบอกได้อีกว่าคนๆหนึ่งอาจเป็น
มะเร็งเมื่ออายุประมาณไหน
แต่แม้เห็นร่องรอยขนาดนี้ นักวิทยาศาสตร์ก็ยังปะติดปะต่อไม่ได้
ว่า ‘อะไร’ หรือ ‘ใคร’ เป็นผูก้ ำ� หนดแผนชีวติ ให้กบั พวกเรา แต่พระพุทธเจ้า
ตรัสบอกไว้นานแล้วว่าคือ ‘วิบากกรรม’ ที่แต่ละคนสั่งสมมา เป็นสิ่งที่
มนุษย์ทั้งหลายอาจพิสูจน์ได้ โดยอาศัยกายใจของแต่ละคนนี้แหละ เป็น
เครื่องมือในการสืบสาวหาความจริงทั้งหมด
เมือ่ ตัง้ ทิศทางความเชือ่ ไว้วา่ มนุษย์ทงั้ หลายไม่ได้เกิดมาด้วยความ
บังเอิญ ก็ค่อยเจาะจงรายละเอียดลงไปตามล�ำดับว่า มีเหตุผลอันใดสร้าง
ความแตกต่างขึ้นมา แม้แต่พี่น้องคลานตามจากท้องเดียวกัน ก็อาจ
ผิดแผกแตกต่างราวหน้ามือเป็นหลังมือ หรือจากขาวเป็นด�ำก็ยังได้!
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

howfarbooks.com
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พุทธพจน์

มนุษยภูมิเปรียบเหมือนต้นไม้บนพื้นราบ มีใบอ่อนและ
ใบแก่อันดก มีเงาป้องแดดหนาทึบ ท�ำความร่มเย็นให้กับ
ผู้ก�ำลังร้อน เหนื่อย และหิวกระหาย ขอเพียงเดินอยู่บน
ทางที่จะน�ำตรงมาสู่ต้นไม้นี้ได้ ในที่สุดเขาก็จะพักผ่อน
สบายอยู่ แม้ยังหิวกระหายก็ตาม
มหาสีหนาทสูตร

การก้าวล่วงสู่ครรภ์มนุษย์ มีได้เพราะการประชุมแห่งเหตุ
๓ ประการพร้อมกัน จะขาดเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้
ไม่ได้ คือ

๑
๒
๓

หากปราศจากวิญญาณหยั่งลงในครรภ์มารดา นามธรรม
และรูปธรรมแห่งความเป็นมนุษย์ยอ่ มไม่อาจบังเกิดขึน้ ได้
มหานิทานสูตร

ชีวิตมนุษย์นับเริ่มจาก ‘วิญญาณแรก’ มาปรากฏในครรภ์
มารดา จนกระทั่งถึงมรณะ

มารดาและบิดาในโลกมนุษย์นี้ร่วมกัน
มารดามีไข่สุก

ตติยปาราชิกสิกขาบท

มีสัตว์เข้าไปเกิด
มหาตัณหาสังขยสูตร

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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เมือ่ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ โทษสถานเบาทีส่ ดุ ในทีท่ กี่ รรมเก่า
เผล็ดผล...
ความเป็นมนุษย์ยอ่ มไม่อาจปรากฏด้วยกรรมทีเ่ กิดมาจาก
โลภะ โทสะ โมหะเลย
ปุณณกมาณวกปัญหานิทเทส

ส�ำหรับคนขี้อิจฉาริษยา คือด้อยศักดิ์ศรี
ส�ำหรับคนตั้งใจไม่ให้ทานกับนักบวชใดๆเลย คือยากจน
ส�ำหรับคนเย่อหยิง่ กระด้างขาดสัมมาคารวะ คือเกิดในสกุลต�ำ่
ส�ำหรับคนใจคอเหีย้ มโหดหมกมุน่ ในการประหัตประหาร คือ
มีอายุสั้น
ส�ำหรับคนผู้ชอบท�ำร้ายสัตว์ คือมีโรคมาก

พึงเข้าใจว่ากรรมเก่า คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อันเป็น
ทีต่ งั้ ของสุขทุกข์ในปัจจุบนั และทีค่ วรกล่าวว่าเป็นกรรมเก่า
ก็เพราะสิ่งเหล่านี้สร้างส�ำเร็จได้ด้วยกรรมที่บุคคลเจตนา
กระท�ำด้วย กาย วาจา และใจ ในอดีต
ส่วนกรรมใหม่พึงเข้าใจว่าคือกรรมที่บุคคลเจตนากระท�ำ
ด้วย กาย วาจา และใจ ในบัดนี้
กัมมสูตร

ส�ำหรับคนที่ยักยอกทรัพย์ไว้มาก คือสมบัติพินาศ
ส�ำหรับคนทีผ่ ดิ ลูกผิดเมียผูอ้ นื่ ไว้มาก คือมีศตั รูและถูกจองเวร
ส�ำหรับคนพูดเท็จไว้มาก คือถูกกล่าวตู่
ส�ำหรับคนพูดยุยงให้เขาแตกกันไว้มาก คือแตกคอกับมิตร
ส�ำหรับคนพูดหยาบคายไว้มาก คือเสียงไม่น่าฟัง
ส�ำหรับคนพูดเพ้อเจ้อไว้มาก คือพูดจาไม่น่าเชื่อถือ
ส�ำหรับคนดื่มน�้ำเมาไว้มาก คือเป็นบ้า
สัพพลหุสสูตร และ จูฬกัมมวิภังคสูตร

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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มุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์
ในมุมมองของพระพุทธเจ้าผูท้ รงเห็นการเวียนว่ายตายเกิด เหมือน
คนตาดีเห็นการเดินทางไกลของเหล่าคนตาบอดที่หลงกระเซอะกระเซิง
ในท่ามกลางเปลวแดดร้อนแรง ไม่รตู้ วั ว่าก�ำลังผละจากทีใ่ ดไปสูท่ ใี่ ด โลก
มนุษย์นี้เปรียบเหมือนใต้ร่มไม้ใหญ่อันเป็นที่พักกลางทางกันดาร นับว่า
สบายพอสมควรแล้ว ไม่ทุกข์ทรมานมากแล้ว
และหากพิจารณาว่าธรรมชาติของการ ‘หยั่งลงในครรภ์’ เป็นจริง
ดังเช่นที่พระพุทธองค์ตรัส เราก็สามารถตอบค�ำถามชวนฉงนได้หมดทุก
ข้อ เช่น ภาวะการมีบุตรยากเกิดจากอะไร ค�ำตอบสุดท้ายคือถ้าไม่มีสัตว์
เหมาะจะมาเข้าท้องผูห้ ญิง ต่อให้ฝา่ ยสามีและฝ่ายภรรยาพยายามจนตาย
ก็ไม่มีทางส�ำเร็จ
ลองคิดดู ถ้าเชื่อว่าอสุจิกับไข่สุกมาเจอกันจะเกิดการตั้งครรภ์ ก็จะ
ผิดจากความเป็นจริงทีป่ รากฏทัว่ โลก เพราะบางคูอ่ ยากมีลกู แถมต่างฝ่าย
ต่างก็สุขภาพแข็งแรง ไม่ได้เป็นหมัน และมีสัมพันธ์กันแทบทุกคืน สิบปี
ผ่านไปลูกก็ยังไม่เห็นมีวี่แววว่าจะมา
ทางการแพทย์พยายามอธิบายด้วยเหตุผลอันเป็นรูปธรรม ยก
ตัวอย่างเช่นดืม่ เหล้าสูบบุหรีเ่ ก่ง มีความเครียด หรือเป็นไข้หวัดธรรมดาๆ
ก็อาจท�ำให้ระบบฮอร์โมนเพศผิดปกติได้ พูดง่ายๆฝ่ายชายน�้ำยาไม่พอ
นอกจากนีอ้ าจมีกรณีทางสรีระอืน่ ๆของฝ่ายหญิง เช่น ท่อน�ำไข่ตนั มีพงั ผืด
อยูใ่ นอุง้ เชิงกราน หรือเยือ่ บุโพรงมดลูกเจริญผิดทีอ่ ยูใ่ นอุง้ เชิงกราน ก็อาจ
ขัดขวางการปฏิสนธิระหว่างไข่กับตัวอสุจิ หรือท�ำให้ไข่ที่ผสมแล้วไม่อาจ
ฝังตัวที่ผนังมดลูกได้
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

ด้วยวิธีอธิบายแบบแพทย์ท�ำนองเดียวกัน เราอาจได้ค�ำตอบของ
ภาวะ ‘มีบุตรยาก’ ไปต่างๆนานา แต่สถิติก็บอกเราว่าแม้คู่สมรสบางราย
เต็มไปด้วยปัจจัยลบ เช่น เครียดเก่ง กินเหล้าสูบบุหรี่ถี่บ่อย เขาก็มีลูกกัน
ได้ แถมมีได้เร็วเสียด้วย โดยเฉพาะตอนก�ำลังกลุ้มๆเรื่องเงินเรื่องทองไม่
พอใช้อยูน่ นั่ เอง อย่างนีแ้ ปลว่าเห็นทีคำ� ตอบทางการแพทย์ น่าจะยังไม่ใช่
ค�ำตอบสุดท้ายเป็นแน่
นับวันวิทยาศาสตร์ยิ่งยืนยันกับเราว่า แค่ธรรมชาติฝ่ายรูปธรรม
อย่างเดียว ไม่พอท�ำให้เกิดเด็กในท้อง เช่นเทคโนโลยีท�ำเด็กหลอดแก้ว
ซึ่งใช้ยาฮอร์โมนกระตุ้นให้มีการตกไข่จ�ำนวนมากๆ แล้วน�ำมาผสมกับ
อสุจิในหลอดแก้ว ก่อนน�ำตัวอ่อนคืนเข้าสู่ร่างกายมารดาในภายหลัง
พยายามสร้างเหตุปัจจัยที่เหมาะสม เพิ่มโอกาสขนาดนี้แล้ว ก็ยังอุตส่าห์
ล้มเหลวมากกว่าส�ำเร็จ แล้วก็ไร้ค�ำอธิบายที่ชัดเจนอยู่ดี ถ้าคนเราเกิดได้
ด้วยเหตุปัจจัยฝ่ายรูปอย่างเดียว ก็แปลว่าเทคโนโลยีเด็กหลอดแก้วต้อง
ได้ผลทุกครั้งเท่านั้น
แต่ดว้ ยการอธิบายแบบพระพุทธเจ้า ช่วยให้เข้าใจได้ชดั ๆ คือ ‘ต้อง
มีสัตว์พร้อมจะมาเข้าท้องด้วย’ จึงจะตั้งครรภ์!
เมื่อได้ค�ำตอบส�ำคัญว่า ต้องมีปัจจัยฝ่ายนามธรรมมาประกอบ จึง
อาจเกิดร่างมนุษย์ในครรภ์มารดาได้ ค�ำถามที่เหลือจึงเป็นว่า ‘แล้วใคร
ล่ะที่เหมาะ?’
ค�ำตอบคือ ต้องเป็นผูม้ บี ญ
ุ พอจะมี ‘จิตส�ำนึกแบบมนุษย์’ ซึง่ พร้อม
จะเข้าท้องมนุษย์ที่เหมาะกับกรรมเก่าของตนได้นั่นเอง
จิตส�ำนึกแบบมนุษย์คืออย่างไร? อันนี้ต้องดูกันที่คุณธรรมขั้นพื้น
ฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องมีติดตัวมา ได้แก่ ‘มนุษยธรรม’ และ ‘มโนธรรม’
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ถามว่ามนุษยธรรมและมโนธรรมมาจากไหน? ค�ำตอบคือจาก
กรรมในการ ‘ให้ทาน’ และ ‘รักษาศีล’ ไว้อย่างเพียงพอ ตามทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงจ�ำแนกแจกแจงดังนี้

กรรมในการให้ทาน
การให้ทานในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงสักแต่เอาอะไรให้ใครก็ได้ แต่
หมายถึงการมีนำ�้ ใจอยากช่วย อยากอภัย ตลอดจนอยากให้คนอืน่ รูใ้ นสิง่
ที่ควรรู้ แล้วจึงค่อยลงมือให้ พูดง่ายๆว่าเราเล็งกันที่จิตว่ามีความชุ่มชื่น
ด้วยน�้ำใจเป็นตัวตั้งหรือเปล่า ไม่ใช่แกล้งหยิบยื่นของให้คนอื่นด้วยจุด
ประสงค์แอบแฝงอย่างอื่น
การแสดงออกถึงความมีเมตตากรุณา ย่อมเป็นสัญญาณบอกว่าเรา
ยังรักษา ‘มนุษยธรรม’ ไว้ได้ เมื่อมีมนุษยธรรมอยู่เป็นปกติ คือ เอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ได้ เสียสละบางสิ่งของตนด้วยเห็นแก่ความสุขของผู้อื่นได้ ก็มีสิทธิ์
เข้าท้องมนุษย์ได้เช่นกัน จะเห็นว่าต่างจากสัตว์บางพวกที่ให้ไม่เป็น มีแต่
จะแย่งชิงกันท่าเดียว

๑
๒
๓

ทานแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

ถูกเห็นชอบ

ทรัพยทาน คือ ให้สงิ่ ของอันเป็นประโยชน์สขุ กับผูอ้ นื่
อภัยทาน คือ ให้อภัย ไม่ติดใจกับเรื่องที่ค้างคากัน
ธรรมทาน คือ ให้สติ ช่วยให้เขาคิดได้ มีปัญญาเห็น

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

จริงๆยังมีทานมากประเภทกว่านี้ เช่น ออกแรงและสละเวลาช่วย
เหลือคนประสบอุบัติเหตุ เค้นสมองช่วยเขาแก้ปัญหา หรือแม้การให้ทาง
กับคนอื่นได้ไปก่อนก็จัดเป็นทานเช่นกัน ส�ำคัญคือเล็งที่ใจแล้วมีการคิด
ให้ ก็เข้าข่ายเป็นกรรมในการให้ทานได้หมด ยิ่งมีน�้ำใจเสียสละเท่าไร
คะแนนมนุษยธรรมยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้น
จ�ำไว้สนั้ ๆว่า ยิง่ ให้ยงิ่ มี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ‘มีความรูส้ กึ เป็น
มนุษย์’ แต่ยิ่งเอายิ่งขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘ขาดความรู้สึกเป็น
มนุษย์’

กรรมในการรักษาศีล
ถ้าอยู่เฉยๆคนนึกว่ารักษาศีลแล้ว จริงๆยังไม่ใช่ การรักษาศีลคือ
ตัง้ ใจไว้ลว่ งหน้าว่าจะงดเว้นการประพฤติเบียดเบียนคนอืน่ แม้มเี รือ่ งยัว่ ยุให้
เบียดเบียนก็ไม่เบียดเบียน สมความตั้งใจจริงๆ
การแสดงออกถึงความไม่อยากเบียดเบียนใคร ย่อมเป็นสัญญาณ
บอกว่าเรายังรักษา ‘มโนธรรม’ ไว้ได้ เมื่อมีมโนธรรมอยู่เป็นปกติ คือ
เห็นบาปเป็นบาปได้ ส�ำนึกผิดได้ ละอายต่อบาปได้ สะดุ้งกลัวต่อบาปได้
ไม่อยากท�ำบาปได้ ก็มีสิทธิ์เข้าท้องมนุษย์ได้เช่นกัน
ศีลมีอยู่ ๕ ข้อ ศีลที่เพียงพอต่อการเป็นมนุษย์นั้น นอกจากไม่
ต้องการละเมิด ยังอยากท�ำในทางตรงข้ามเสียอีก คือ

๑
๒

ไม่ฆา่ สัตว์ แต่อยากช่วยชีวิตเขาด้วยซ�้ำ
ไม่ลกั ทรัพย์ แต่อยากให้เขามีเงินทองเพิ่มด้วยซ�้ำ
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๓
๔
๕

ด้วยซ�้ำ

ไม่ผดิ ลูกผิดเมีย แต่อยากส่งเสริมให้เขาซือ่ ต่อกัน
ไม่โกหก แต่อยากช่วยให้เขารู้ความจริงอันเป็น

ประโยชน์ด้วยซ�้ำ
ด้วยซ�้ำ

ไม่เสพสุรายาเมา แต่อยากพัฒนาสติให้ดีขึ้น

ยิ่งรักษาได้มากข้อเท่าไร ยิ่งอยากท�ำเป็นตรงข้ามกับบาปแค่ไหน
ใจยิ่งสะอาด และพอกพูนมโนธรรมติดตัวยิ่งๆขึ้นแค่นั้น

กรรมด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เมือ่ ทราบแล้วว่าความเป็นมนุษย์ยนื พืน้ อยูบ่ น ‘มนุษยธรรม’ และ
‘มโนธรรม’ ก็ย่อมทราบได้ว่ากรรมใดก็ตามที่เพิ่มพูนมนุษยธรรมและ
มโนธรรม กรรมนั้นก็จัดว่าเข้าข่ายสนับสนุนการมีโอกาสเข้าท้องมนุษย์
ทั้งสิ้น
หลักการทีต่ ดั สินได้ครอบคลุม คือ ต้องไม่ใช่กรรมทีท่ �ำขณะมีโลภะ
โทสะ หรือโมหะ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ของพระพุทธเจ้านี้ ก็จะเห็นชัด
ว่า การท�ำสติให้เจริญขึ้น รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ขวนขวายรับใช้พ่อ
แม่และผู้ทรงศีล แบ่งความดีความชอบและเรื่องดีๆให้คนอื่น ร่วมปลื้ม
ไปกับคุณงามความดีของผู้อื่น หมั่นฟังธรรมะ หัดสอนธรรมะ ตลอดจน
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

ดัดแปลงความเห็นผิดๆอันเป็นโทษของตน ให้กลายเป็นความเห็นถูกเห็น
ชอบ เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ ก็นับว่าใช่ไม่มีเว้น
คิดง่ายๆ ท�ำกรรมใดก็ตาม ถ้ารูส้ กึ ว่าตัวเองยังเป็นมนุษย์ ต่างจาก
สัตว์ที่เห็นแก่ตัว ต่างจากปีศาจที่ดุร้ายกร้าวกระด้าง ล้วนแล้วแต่ส่งเสริม
ให้มีสิทธิ์เข้าท้องมนุษย์ได้ในชีวิตหน้าทั้งนั้น
และเมือ่ มองเห็นจากปัจจุบนั ว่ากรรมใดบ้างทีท่ ำ� ให้มจี ติ ส�ำนึกแบบ
มนุษย์ ก็จะมองย้อนกลับไปอนุมานได้เช่นกันว่าในอดีต เราๆท่านๆต้อง
เคยท�ำกรรมอันสมควรกับการมาเป็นมนุษย์ไว้ก่อน ไม่ใช่จู่ๆก็มีสิทธิ์มา
เข้าท้องคนด้วยความบังเอิญแต่อย่างใด
ขอให้นึกถึงเหล่าสัตว์อย่างหมา แมว นก ที่สั่งสมมนุษยธรรมได้
เช่น ไม่แก่งแย่ง ให้ตัวอื่นกินก่อน เลี้ยงลูกด้วยความปรานี อยู่ใกล้กับ
ผู้ทรงศีลด้วยความเคารพ แบบนี้ถ้ากรรมอันเกื้อให้เป็นมนุษย์มีน�้ำหนัก
มากพอ ก็มีสิทธิ์ทะยานขึ้นมาเข้าท้องคน ยกระดับตนเองได้เหมือนกัน
สวนทางกับมนุษย์หลายราย ที่ประพฤติตนเป็นเหตุให้บั่นทอนส�ำนึกผิด
ชอบชั่วดีลงไปทุกวัน รวมน�้ำหนักกรรมด�ำแล้วเกินพิกัด พื้นโลกมนุษย์
แบกไว้ไม่ไหว ก็ต้องทะลุร่วง ตกต�่ำด�ำดิ่งลงไปเป็นสัตว์แทน
นอกจากกรรมดีที่ส่งให้มีสิทธิ์เป็นมนุษย์ ยังต้องค�ำนึงถึงการมี
กรรมสัมพันธ์ที่เหมาะสมด้วย กล่าวคือต้องเคยมีความสอดคล้องในทาง
หนึ่งกับพ่อแม่ หรือมีความเหมาะหลายๆประการที่จะมาอยู่กับพ่อแม่คู่
หนึ่งๆ เช่น ถ้าเป็นคนสุภาพเรียบร้อยในปางก่อน ก็เหมาะจะมาเกิดกับ
พ่อแม่ทเี่ ลีย้ งลูกด้วยความทะนุถนอม พูดกับลูกด้วยถ้อยค�ำเสนาะโสต ยัง
ผลให้ลูกโตขึ้นด้วยความมีแก่ใจอยากสุภาพเรียบร้อย ไม่ต่างจากชาติที่
ผ่านมาของตนนั่นเอง
และเมือ่ ค�ำนึงว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เราจะเลิกหลงทะนง
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ว่าโชควาสนาดีกว่าใครแบบลอยๆ และเราจะเลิกฟูมฟายในความเป็นคน
โชคร้ายเพราะถูกแกล้ง เพราะไม่มีใครแกล้งเรา แต่เราวางกับดักหรือขุด
หลุมพรางล่อไว้เอง ยิง่ ละเมิดศีล ๕ มากขึน้ เท่าไร ช�ำนาญงานบาปขึน้ แค่
ไหน โชควาสนาก็ดิ่งลงเหว เคราะห์ซ�้ำกรรมซ้อนได้มากขึ้นเท่านั้น ณ ที่
ที่กรรมเผล็ดผล!

รูปงามได้อย่างไร?

หัดให้
แล้วจะรู้สึกมี
เพียงพอจะให้ได้ไม่ขาด
เอาแต่ได้
แล้วจะรู้สึกขาด
ขนาดเอาเท่าไหร่ก็ไม่พอ!

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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พุทธพจน์

เมือ่ จิตมีความปลาบปลืม้ นึกอยากให้ทานทีไ่ หนก็ตาม กับ
บุคคลใดก็ตาม ก็ควรให้ทานในที่นั้น กับบุคคลนั้น
อิสสัตถสูตร

ผลของการให้ทานด้วยศรัทธา คือ เป็นผู้มีรูปงามชวนพิศ
น่าเลื่อมใส และผิวพรรณงามยิ่ง ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผล

สัปปุริสสูตร

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

มหาบุรุษมีพระเนตรด�ำสนิทและแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิ่ง
คลอด นี่คือวิบากจากการเป็นผู้ไม่ถลึงตาดู ไม่ค้อนตาดู
ไม่ช�ำเลืองตาดูใครๆด้วยอ�ำนาจความโกรธ เป็นผู้ตรง มี
ใจตรงเป็นปกติ แลดูใครๆตรงๆด้วยดวงตาทอแววรักใคร่
เมตตา
ยิง่ ไปกว่านัน้ มหาบุรษุ ยังมีพระเศียรงามบริบรู ณ์ดจุ กรอบ
พระพักตร์เป็นเครื่องประดับ ก็ด้วยเพราะวิบากจากการ
เป็นผู้น�ำของมหาชนในกิจอันเป็นกุศล เป็นประธานของ
มหาชนด้วยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต ทั้งในการ
บ�ำเพ็ญทาน ในการตั้งใจรักษาศีล ๕ และศีล ๘ กับทั้งใน
ความเป็นผู้ปฏิบัติดีต่อมารดาและบิดา ในความเป็นผู้
ปฏิบตั ดิ ตี อ่ สมณะ ในความปฏิบตั ดิ ตี อ่ พราหมณ์ ในความ
เคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุล รวมทั้งเป็นผู้น�ำในกิจอัน
เป็นมหากุศลอื่นๆ

ลักขณสูตร
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มุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์

จะเป็นหญิงหรือชายก็ตาม หากมักโกรธ อัดแน่นด้วยความ
แค้นเคือง ถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจ ผูกใจเจ็บ มีความ
อาฆาตมาดร้าย แสดงความกระฟัดกระเฟียดง่าย เช่นนี้
หากได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะมีผิวพรรณทราม
จูฬกัมมวิภังคสูตร

ระหว่างท�ำบาปด้วยกาย ด้วยวาจา และด้วยใจ บาปทีท่ ำ� ด้วย
ใจมีโทษหนักสุด เพราะความจงใจอันเป็นบาปนัน้ มีใจเป็น
แดนเกิด หาใช่มกี ายและวาจาเป็นแดนเกิด นอกจากนัน้
สมณะผูม้ ฤี ทธิอ์ าจเผาเมืองเป็นเถ้าถ่านด้วยอ�ำนาจจิตดวง
เดียวในพริบตา ไม่ตอ้ งอาศัยมือบุรษุ เป็นสิบเป็นร้อย ด้วยข้อ
เท็จจริงเพียงเท่านี้ ก็พึงกล่าวแล้วว่า กรรมทางใจมีโทษ
มากกว่ากรรมทางกายและกรรมทางวาจา
อุปาลิวาทสูตร

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

ความมีรปู งามและความขีเ้ หร่เป็นพลังครอบง�ำทีย่ งิ่ ใหญ่ ดึงเอาทัง้
ชีวติ ของมนุษย์ให้หลงจมอยูก่ บั เงาตนเองในกระจก และหลงมองออกนอก
ตัวด้วยความติดใจวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาคนอื่น แค่หัวเข่าดาราดัง
ดูน่าเกลียดหน่อย ก็อาจเป็นเรื่องซุบซิบไม่รู้จบได้
ท�ำไมต้องมามัววิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ปั้นแต่งกันตอนเกิดไม่ได้? จะ
มองกันที่คุณค่าหรือแข่งกันที่ความสามารถหน่อยไม่ได้หรือ? ความจริง
ก็คอื ขีป้ ากของคนช่างวิจารณ์เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีว่ บิ ากกรรมเอาไว้ทมิ่ ต�ำ
เจ้าของกรรม พวกเราถูกคนรอบข้างกระตุ้นเตือนให้ได้รู้สึกผิดหรือภูมิใจ
กับกรรมเก่าแต่หนหลัง ซึ่งต่างก็หลงลืมกันไปหมดแล้วว่าท�ำอะไรมา รู้
แต่วา่ รูปโฉมโนมพรรณทีป่ รากฏอยูเ่ ดีย๋ วนี้ มีอำ� นาจดึงดูดเสียงติฉนิ นินทา
ลับหลัง หรือไม่ก็กระตุ้นเสียงชื่นชมต่อหน้า และไม่ใช่แค่วันสองวัน แต่มี
ชีวิตอยู่กี่วันก็โดนแค่นั้น
รูปโฉมยังมีอิทธิพลทางใจอื่นๆ ลองสังเกตเถิด ชายที่มีรูปศีรษะ
ใหญ่ได้รูปสวย จะน่าเชื่อถือว่าเป็นผู้น�ำได้ ซึ่งพุทธพจน์ก็เผยแล้วว่าเป็น
เพราะเคยเป็นผู้น�ำบุญมามากนั่นเอง
เรื่องของความงามเป็นสิ่งหนึ่งที่อ้างได้เต็มปากว่า ไม่ใช่เรื่องของ
องค์ประกอบทางกายอย่างเดียว คุณคงเคยได้ยินค�ำว่า ‘ความประพฤติ
งาม’ หรือ ‘เป็นผู้มีปัญญาอันงาม’ ซึ่งมาจากความรู้สึกสัมผัสความงาม
ของใครสักคนได้ อาจจะเพียงผ่านการโต้ตอบอีเมลหรือพูดคุยโทรศัพท์
โดยไม่เคยพบหน้าค่าตาเลยสักครั้ง
ทั้งหมดล้วนเป็นร่องรอยชี้ให้เห็นว่า มูลเหตุของความงาม หาใช่
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ผลงานของความบังเอิญไม่ ความบังเอิญไม่อาจออกแบบความงามหรือ
ความน่าเกลียด ใจที่งาม และใจที่น่าเกลียดต่างหาก ที่อยู่เบื้องหลังมา
โดยตลอด
ใจทีน่ า่ เกลียดคืออย่างไร? คือใจทีเ่ หนียวเหนอะด้วยความตระหนี่
ถอดเป็นค�ำไทยคือ ‘ขี้เหนียว’ นอกจากนั้น ใจที่มืดด�ำด้วยความเห็นแก่
ตัว ถอดเป็นค�ำไทยคือ ‘ใจด�ำ’ ซึ่งต่างก็ตกแต่งจิตให้น่าเกลียดได้ไม่แพ้
กัน
สรุปแล้ว ความน่ารังเกียจของจิตนั่นแหละ คือต้นเหตุแห่งกายที่
น่ารังเกียจ ความงดงามของจิตนั่นแหละ ต้นเหตุแห่งกายที่งดงาม หลัก
ง่ายๆคือถ้าเกิดกิเลสแล้วตามใจกิเลสบ่อยๆ จะเป็นเหตุให้ใจทรามลง ส่ง
ผลให้มีรูปทรามได้เดี๋ยวนั้น เช่น ใบหน้าหมองคล�้ำ ราศีหม่นมืดลง แต่
ถ้าเกิดกิเลสแล้วรู้จักระงับ ไม่ท�ำอะไรประเจิดประเจ้อ จะเป็นเหตุให้ใจ
สวยขึน้ ส่งผลให้รปู สวยได้เดีย๋ วนัน้ เช่น ใบหน้ากระจ่าง ราศีสดใสขึน้ ถ้า
สังเกตอยู่อย่างนี้ก็คงไม่กังขาว่า ถ้าชาติหน้ามี ใจสวยหรือใจทรามจะมี
บทบาทตกแต่งรูปร่างหน้ามากน้อยเพียงใด

กรรมในการให้ทาน
จุดประสงค์ของการให้ทานในทางพุทธศาสนา ก็เพื่อมุ่งท�ำลาย
ความตระหนี่ถี่เหนียวเป็นหลัก เมื่อความตระหนี่ถี่เหนียวหายไป ใจดีๆ
ก็มาเอง โดยไม่จำ� เป็นต้องใช้ความพยายาม แจกแจงความงามตามระดับ
การให้ได้ดังนี้

‘ความตระหนี่’ เป็นยางเหนียวที่ท�ำให้จิตเหนอะหนะ ทึบตัน
หาความปลอดโปร่งมิได้ คล้ายฟองเหนียวตะปุ่มตะป�่ำเกาะจิตอยู่ยุ่บยั่บ
เป็นความอึดอัดแก่เจ้าตัวเองและคนอยู่ใกล้ กิริยาที่แสดงความงก หรือ
หวงแหนแม้ส่วนเกิน คนล�ำบากตากหน้ามาขอก็ไม่ให้ ไม่คิดเผื่อแผ่ ไม่
เอาใครเลย ล้วนส่งคลื่นความรู้สึกน่าเกลียดออกมาทั้งสิ้น
ตอนเกิดมาเป็นทารกแบเบาะ ธรรมชาติบังคับให้ทุกคนเรียกร้อง
เอาเข้าตัว แล้วก็หวงแหนสมบัติส่วนตน ฉะนั้น การให้ทานจึงเป็นเรื่อง
ต้องฝึก จะให้เกิดเองไม่ได้ แล้วก็ไม่มอี ปุ กรณ์การฝึกใดหาง่ายกว่าข้าวของ
ทีเ่ ป็นส่วนเกิน ส่วนทีไ่ ม่ทำ� ให้เราเดือดร้อน แต่อาจช่วยแบ่งเบาให้คนอืน่
เดือดร้อนน้อยลงได้
เมื่อค่อยๆฝึกให้ของ ให้ทรัพย์ส่วนเกิน แบ่งปันของดีให้คนอื่นใช้
ยางเหนียวก็เริ่มละลาย กลายเป็นความปลอดโปร่ง น่าอึดอัดน้อยลงจน
รู้สึกได้ด้วยตนเอง กระทั่งเมื่อฝึกถึงขั้นที่ ‘ให้ทานด้วยความเลื่อมใส
ศรัทธา’ ก็จะมีรัศมีสว่างสวยฉายออกมาจากใจ สมดังที่พระพุทธเจ้าตรัส
การให้ด้วยความศรัทธาคือเต็มใจให้ ใจจึงเป็นกุศลเต็มก�ำลัง จะ
เป็นความปลืม้ ใจทีไ่ ด้อนุเคราะห์ผอู้ นื่ หรือจะเพราะเลือ่ มใสศรัทธาในผูร้ บั
เช่นพระสงฆ์ผู้ทรงศีลก็ตาม ก�ำลังศรัทธาที่เต็มเปี่ยมจะเป็นปัจจัยให้เกิด
ผลมากทั้งสิ้น เมื่อคิดให้ทานด้วยจิตที่ผ่องแผ้วสวยใสที่สุด ย่อมเป็นเหตุ
บันดาลรูปร่างหน้าตาที่สวยชวนพิศที่สุดเช่นกัน

ทรัพยทาน

เกณฑ์ง่ายๆที่ตัดสินได้ว่าใจของคุณมีศรัทธาขณะให้ทาน คือ เมื่อ
นึกถึงบุญขณะต่างๆ ทั้งก่อนท�ำ ขณะท�ำ และหลังท�ำ แล้วนึกอยากยิ้ม
สดชืน่ ออกมาจากข้างใน เป็นยิม้ อันบันดาลขึน้ จากความปลืม้ เปรม ความ
อิ่มเอมที่บริสุทธิ์ ปราศจากเงื่อนไขแลกเปลี่ยน แต่ถ้าท�ำทานแล้วฝืนยิ้ม
ไปแกนๆ ใจไม่เป็นสุขนั้นไม่นับว่าถึงความเลื่อมใสในทาน เพราะแสดง

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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ให้เห็นว่าใจยังแห้งแล้งอยู่
หากให้ทานด้วยจิตใจคับแคบ เช่น แก่งแย่งชิงดีเอาหน้าเอาเด่น
หรือให้ทานแบบกีดกัน ไม่ยอมร่วมให้ทานกับใคร ไม่ยอมถวายสังฆทาน
พร้อมกันกับคนแปลกหน้าที่เขามาพร้อมเรา ดึงดันจะแยกเป็นต่างหาก
ให้พระต้องสวดสองที แบบนี้กรรมจะตกแต่งให้ชาติต่อไปหน้าตาออกรส
เค็ม หรือเห็นแล้วไม่สบายใจเสียมากกว่าจะน่าเลื่อมใส ตามอาการทาง
จิตนั่นเอง
วิธีง่ายๆเพื่อสร้างศรัทธาในการให้ คือ ให้เพราะอยากให้ ถวาย
เพราะอยากถวาย และอย่าเลือกหน้า อย่าสร้างเงื่อนไขว่าอย่าเป็นสัตว์
ต้องเป็นคน ต้องเป็นพระ ขอเพียงของทีใ่ ห้ทานเป็นสิง่ ทีค่ ณ
ุ ได้มาโดยชอบ
ธรรม ไม่เดือดร้อนใคร กับทัง้ มีนำ�้ จิตคิดอยากให้ ใจก็เบิกบานเป็นปีตไิ ด้
แล้ว ยิ่งสั่งสมบ่อยเท่าไร ใจในการให้ยิ่งสวยขึ้นเท่านั้น
เมือ่ คุณให้ทานครบวงจร ในทีส่ ดุ ผลของทานจะน�ำคุณเลือ่ นชัน้ ทาง
จิต และคุณจะมีสิทธิ์ให้ทานกับผู้ควรแก่การรับสูงชั้นขึ้นไปเรื่อยๆเอง
ความเลื่อมใสศรัทธาจะเกิดขึ้นสูงสุด เมื่อทั้งผู้ให้และผู้รับมีความบริสุทธิ์
หมดจด คือ ศีลสะอาด ความประพฤติสะอาด วัตถุที่ใช้ในการให้ทาน
สะอาด และความตั้งใจขณะถวายทานสะอาด
กล่าวโดยย่นย่อทีส่ ดุ ยิง่ ความตระหนีน่ อ้ ยลงเท่าไร คุณจะยิง่ เห็นใจ
ตัวเองน่าเกลียดน้อยลงเท่านัน้ และยิง่ ความเลือ่ มใสในทานปรากฏชัดขึน้
เพียงใด ใครๆจะยิง่ บอกว่าหน้าตาคุณมีรศั มีชวนชมชัดขึน้ เป็นเงาตามตัว
โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ชาติหน้า

๒

อภัยทาน

‘ความพยาบาท’ เป็นไฟร้อนทีเ่ ผาผลาญใจตัวเอง เมือ่ เผาใจตัวเอง
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

ส�ำเร็จก็อาจเผาโลกต่อได้ ต่อเมื่อสามารถท�ำลายความตระหนี่ คนเราจึง
มีแก่ใจท�ำลายความพยาบาทหรืออาการ ‘หวงความโกรธ’ ได้เช่นกัน
เพราะเป็นสภาพของจิตที่ ‘ทิ้งความอึดอัดใจ’ เหมือนๆกัน
ผูท้ คี่ ดิ อภัยได้เรือ่ ยๆ แม้จะยังไม่ถงึ ขัน้ ละความโกรธได้เหมือนอย่าง
พระอรหันต์ อย่างน้อยก็จะไม่เป็นคนมักโกรธ ไม่แสดงกิริยาวาจา
กระฟัดกระเฟียดง่ายๆ เพียงเท่านีก้ ป็ ระกันแล้วว่าชีวติ ทีเ่ หลือจะไม่กอ่ เหตุ
ให้ชาติหน้าต้องเป็นคนผิวพรรณทราม หน้าตาหาเรื่อง
การจะอภัยให้เป็น ควรฝึกไปตามล�ำดับ คือ
• มีแก่ใจอยากให้อภัย เพราะเห็นโทษของความผูกพยาบาทและ
โมโหง่ายดังกล่าวแล้ว
• เมือ่ โกรธจนอยากลงไม้ลงมือมาก ให้หา้ มมือห้ามไม้ แม้ใจจะ
ต้องอึดอัดแค่ไหน
• เมื่อโกรธจนอยากด่ามาก ให้ปิดปาก แม้ใจจะยังคิดถึงค�ำด่า
ไม่เลิก
• เมือ่ โกรธแบบร้อนในอกมาก ให้รสู้ กึ ถึงความเร่าร้อน และเห็น
ว่าร้อนมากเดี๋ยวก็เย็นลงได้
• เมื่อโกรธแบบอัดอั้นมาก ให้รู้สึกถึงความหนักที่ใจ และเห็น
ว่าหนักมากได้เดี๋ยวก็เบาลงเองได้
• เมื่อโกรธแบบหงุดหงิดเล็กน้อย ให้รู้สึกถึงสภาพฟุ้งๆยุ่งๆ ถ้า
รู้สึกได้แต่แรกจะเห็นมันจางลงทันที
หากฝึกจนเห็นผลตามล�ำดับ ก�ำจัดเหตุแห่งความน่าเกลียดได้
ภาวะน่ารักน่าใคร่ก็เกิดขึ้นเอง คุณไม่ต้องเชื่อเรื่องชาติหน้า เอาแค่เห็น
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กับตาในชาตินี้ ก็เปรียบเทียบกันได้ชัดๆอยู่แล้ว คนหน้าตาดีมาแต่เกิด
ลองเป็นพวกโกรธง่ายหายช้าดูสกั พัก หน้าจะดูหกั ๆง�ำ้ ๆ ผิวจะคล�ำ้ เกรียม
ตาจะขุน่ ขวาง ส่วนคนหน้าตาจืดชืด ลองเป็นพวกโกรธยากหายเร็วเสมอๆ
แค่ไม่กี่วันจะดูดีมีราศีจับตา เห็นแล้วเย็น เห็นแล้วสบายใจ หรือกระทั่ง
น่าเลือ่ มใส นัน่ เพราะจิตทีส่ งบเยือกเย็น ไม่เดือดร้อนกระวนกระวายง่ายๆ
จะท�ำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนบนใบหน้าผ่อนคลาย ดูดีที่สุดเท่าที่โครงหน้า
จะอ�ำนวย
ทัง้ นีต้ อ้ งหมายเหตุไว้ดว้ ยว่า ‘ฝืนยิม้ แกล้งไม่โกรธ’ กับ ‘ฝึกละความ
โกรธไปตามล�ำดับขั้น’ จะให้ผลเป็นคนละเรื่อง ยิ่งแกล้งเท่าไร ใจยิ่งเก็บ
กดเหมือนอยากระเบิดเท่านัน้ แต่ถา้ ฝึกห้ามกายและดูใจเป็น ใจจะยิง่ เบา
เป็นคนมีความสุขแบบไม่มีแรงกดดันแอบแฝงอยู่เลย

๓

ธรรมทาน

เมื่อมีน�้ำใจบริจาคของส่วนเกิน กับทั้งมีความเมตตากรุณาพอจะ
ให้อภัย คุณจะมองเห็นว่าคนในโลกอีกมากนัก ที่ยังหลงตระหนี่ หลง
อาฆาตพยาบาทกันให้ทกุ ข์ใจเปล่าๆ โดยไม่มอี ะไรดีขนึ้ เลย ทีต่ รงนัน้ คุณ
จะรู้สึกเหมือนตนเองมีน�้ำอยู่ในใจ สามารถช่วยดับไฟในอกคนอื่นได้
ทุกอย่างต้องเริ่มด้วยของจริงในคุณเอง คือมีน�้ำใจอยากดับไฟให้
คนอืน่ ไม่ใช่ตงั้ ต้นด้วยความอยากสัง่ สอนแบบยกตนข่ม แต่เป็นการค่อยๆ
พูด ค่อยๆให้แนวทาง ด้วยใจเมตตาปรารถนาให้คนฟังได้คิด ได้ฉุกใจ
คุณจะรูส้ กึ ถึงความจริงใจได้จากผลลัพธ์กบั ตนเอง คือยิง่ พูดตัวเอง
จะยิง่ เย็น พูดได้เต็มปากเต็มค�ำ ไม่ตอ้ งดัด ไม่เสแสร้งสร้างภาพนักปลอบ
ตรงข้ามกับการอยากสอนแบบยกตนข่ม ยิ่งพูดอัตตาจะยิ่งหนัก ในหัวจะ
ยิ่งฟุ้งแรงขึ้นทุกที อยากอวดเก่งกล้าสามารถขึ้นทุกวัน
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

หากสามารถช่วยให้ใครฉุกคิด ให้เขาอยากสละความตระหนี่ อยาก
ละวางความพยาบาท นั่นจัดเข้าข่ายเป็นธรรมทาน ถ้าธรรมทานนั้น
ประกอบด้วยกิริยาอันงามด้วยน�้ำใสใจจริง ก็เรียกว่าแสดงธรรมได้งาม
ถือเป็นกรรมตกแต่งจิตให้งามขั้นสูงสุด
ผู้แสดงธรรมได้งาม มีผลให้เกิดขึ้นกับกายใจทันตาในชาตินี้ คือ
จะมีความงามเด่น กระแสใจเยือกเย็นผ่องใส ดึงใจคนเห็นให้ชื่นชมด้วย
ความพิศวง บางคนแม้หน้าตาไม่งาม แต่กระแสจากธรรมงามเกินตัว ก็
ดึงดูดสายตาไม่ต่างจากคนสวยคนหล่อได้อย่างน่าทึ่ง

กรรมในการรักษาศีล
‘ความเห็นแก่ตวั ’ เป็นสิง่ สกปรกเน่าเหม็น พิสจู น์ได้ดว้ ยความรูส้ กึ
ยิง่ คนเห็นแก่ตวั มากขึน้ เท่าไร พอเข้าใกล้แล้วจะรูส้ กึ ขยะแขยง อยากออก
ห่าง เพราะคล้ายจะ ‘เหม็น’ อะไรบางอย่างที่มองไม่เห็น
ศีลจะมีสว่ นช่วยปรุงแต่งหน้าตาให้ดดู จี ริงๆต่อเมือ่ สะอาดหมดจด
ในข้อหนึ่งๆ ความรู้สึกภายในของคุณเป็นอย่างไร คนก็จะมองเห็นคุณ
แล้วเกิดความรู้สึกเช่นนั้นตามไปด้วย เช่น

๑
๒

อยากปกป้องชีวติ สัตว์ ท�ำให้หน้าตาใจดี เห็น

แล้วสงบเย็นดูปลอดภัย
แล้วน่าเชื่อถือ

ไม่เพ่งเล็งอยากได้ ท�ำให้หน้าตาน่าไว้ใจ เห็น
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๓
๔
๕

ซือ่ สัตย์กบั คูค่ รอง ท�ำให้หน้าตาชวนอบอุ่นใจ

เห็นแล้วนึกอยากเป็นคู่ด้วย

๑

กรรมทีท่ ำ� ด้วยศรัทธา

หน้าตาดูปกติ เห็นแล้วไม่ชวนระแวงว่าเป็นพวกบ้าบ๊อง

ท�ำกรรมใดๆก็ตาม หากยืนอยู่บนศรัทธา ย่อมมีส่วนปรุงแต่งรูป
ให้งามน่าเลือ่ มใสเหนือธรรมดาได้ ศรัทธาในทีน่ ี้ หมายถึงความเลือ่ มใส
ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงของทุกศาสนาที่ให้การสนับสนุนมนุษยธรรมและ
มโนธรรม เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นความสว่าง เป็นมงคล เป็นกุศลธรรม
ยิง่ เอาจิตไปผูกไว้กบั สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิม์ ากขึน้ เท่าไร จิตก็ยงิ่ สว่างเป็นมหากุศล
มากขึ้นเท่านั้น

โลกเรามีเรือ่ งยัว่ ยุให้ผดิ ศีลได้ทกุ วัน เราจึงมีโอกาสฝึกตัง้ ใจและรักษา
ศีลได้ทกุ วันจนช�ำนาญเช่นกัน พอฝึกจนช�ำนาญแล้ว ความเห็นแก่ตวั น้อยลง
แล้ว ความสกปรกเน่าเหม็นทางจิตจะหายไป กลายเป็นหอมสะอาดใน
ที่สุด แม้หน้าตาเหมือนเดิม แต่จิตใจสะอาดขึ้น ก็ดูดีกว่าเดิมได้

ตัวอย่างของกรรมทีป่ ระกอบด้วยศรัทธา เช่น สวดมนต์หน้าพระปฏิมา
ด้วยใจเคารพเลื่อมใส หรือมีความปรารถนาจะสร้างถาวรวัตถุอันชวนให้
สักการบูชา หากออกมาจากใจจริงๆไม่ได้แกล้งฝืน ก็ลว้ นแล้วแต่เป็นเหตุ
ให้รูปงามได้หมด

ไม่คดิ ปัน้ ค�ำลวง ท�ำให้หน้าตาใสซือ่ เห็นแล้วนึก

เอ็นดู ชวนให้วางใจ หรือน่าฝากใจ

ไม่เกลือกกลัว้ สิง่ เสพติดมึนเมา ท�ำให้

หากถือศีลได้สะอาดบริสทุ ธิต์ ลอดชีวติ กระทัง่ แม้ใจก็ไม่กระดิกไป
คิดอยากละเมิดศีลตามแรงยั่วยุ ชาติใหม่จะมีรูปร่างหน้าตาสมส่วน
หมดจด มองจากมุมไหนก็ดูดีไปหมด แบบที่เรียกกันว่างามไร้ที่ตินั่นเอง

กรรมด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดังจะเห็นแล้วว่า ความมีรูปงามยืนพื้นอยู่บนความมีใจงาม กรรม
ใดๆก็ตามทีป่ รุงแต่งใจให้งามได้ กรรมเหล่านัน้ ก็มสี ว่ นส่งเสริมให้รปู งาม
ขึ้นเสมอ เช่น
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

๒

กรรมจากการใช้สายตา

การใช้สายตามีอยู่สองอาการใหญ่ๆ คือ มองดูให้เห็น กับ มอง
อย่างแฝงเจตนาเป็นกุศลหรืออกุศล
ตัวอย่างของกรรมจากการใช้สายตาในทางกุศล เช่น มองผูค้ นด้วย
ใจเป็นมิตร มองพระปฏิมาด้วยใจเคารพบูชา มองบุคคลผู้ทรงศีลด้วยใจ
นบนอบ กรรมเหล่านีล้ ว้ นตกแต่งให้นยั น์ตาในชาติปจั จุบนั อ่อนโยน ทว่า
มีประกายแรงชวนสบ กับทั้งจะตกแต่งให้นัยน์ตาในชาติถัดไปงามซึ้ง
เหมือนมีมนต์สะกดให้หลงใหล
ตัวอย่างของกรรมจากการใช้สายตาในทางอกุศล เช่น มองผู้คน
ด้วยความอยากสะกดให้กลัว มองคนที่เกลียดด้วยความกร้าว มองคนที่
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ต�่ำกว่าด้วยสายตาหยามหมิ่น มองผู้ใหญ่หรือผู้ทรงศีลด้วยความกระด้าง
กระเดื่อง กรรมเหล่านี้จะตกแต่งให้ประกายตาในชาติปัจจุบันไม่น่าสบ
สบแล้วระคายความรู้สึก และจะตกแต่งนัยน์ตาในชาติถัดไปให้ชวนเมิน
หรือกระทั่งมีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ตาส่อน ตาเข ขึ้นอยู่
กับน�้ำหนักกรรมทางตาที่ก่อไว้

๓

กรรมจากการใช้เสียง

การใช้เสียงมีอยู่สองอาการใหญ่ๆ คือ เปล่งเสียงให้คนอื่นได้ยิน
เพื่อรับรู้ความหมาย กับ เปล่งเสียงให้ตนเองหรือผู้อื่นเกิดความรู้สึกทาง
ใจเป็นกุศลหรืออกุศล
ตัวอย่างของกรรมจากการเปล่งเสียงในทางกุศล เช่น เลือกพูดค�ำ
ที่เป็นจริง เลือกพูดค�ำที่สมานสามัคคี เลือกพูดค�ำที่สุภาพรื่นหู เลือกพูด
ค�ำทีช่ วนให้เกิดสติ สวดมนต์ดว้ ยเจตนาถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชา ร้อง
เพลงสรรเสริญผูท้ รงคุณ บริจาคเสียงอ่านหนังสือดีๆเพือ่ คนตาบอด อธิบาย
ธรรมะด้วยเจตนาให้เป็นทีเ่ ข้าใจง่าย กรรมเหล่านีจ้ ะตกแต่งสุม้ เสียงให้นุ่มใส
ขึ้นในปัจจุบัน และจะตกแต่งแก้วเสียงในชาติถัดไปให้เพราะพริ้งชวนฟัง
ราวกับเครื่องดนตรีเด่น
ตัวอย่างของกรรมจากการเปล่งเสียงในทางอกุศล เช่น จงใจพูด
เท็จ จงใจยุยงให้เกิดความแตกแยก จงใจใช้วาจาหยาบคายระบายอารมณ์
ปล่อยใจพูดเลื่อนลอยเพ้อเจ้อ หรืออาศัยเสียงของตนประทุษร้ายผู้อื่นใน
ทางใดทางหนึ่ง กรรมเหล่านี้จะตกแต่งสุ้มเสียงให้ระคายโสตในปัจจุบัน
และจะตกแต่งแก้วเสียงในชาติถัดไปให้แหบแห้ง หรือแหลมแสบแก้วหู
ฟังแล้วทรมาน

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

๔

กรรมทางความคิด

กรรมทางกายและกรรมทางวาจานัน้ จัดเป็นสิง่ เปิดเผย เมือ่ ปรากฏ
แล้วสามารถจับต้องได้ บันทึกได้ หรือเก็บไว้ในความทรงจ�ำของคนอืน่ ได้
แตกต่างจากกรรมทางความคิด ที่เหมือนสิ่งลึกลับ จะรู้แน่ว่ามีหรือไม่มี
ก็ต้องให้เจ้าของความคิดเป็นคนแฉเอง
ส�ำนวนประมาณ ปากร้ายใจดี ปากหวานก้นเปรี้ยว หน้าซื่อใจคด
หรือหน้าเนือ้ ใจเสือ เกิดขึน้ ก็เพราะมนุษย์เรามีกรรมทางความคิดซ่อนเร้น
ไว้ในหัวได้ จะให้เปิดเผยหรือปิดบังต่อไป ก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของ
เจ้าตัว
แต่กรรมทางใจเป็นไปตามความคิด คนเราคิดอย่างไร ก็คู่ควรกับ
ภาวะอย่างนั้น กรรมทางความคิดอาจถูกปกปิดไปทั้งชาติ แต่จะถูก
เปิดโปงล่อนจ้อนที่รูปร่างหน้าตาในชาติถัดไป
หากคุณสงสัยว่าเหตุใดบางคนสวยจัดหรือหน้าตาหล่อเหลาบาดใจ
แต่เตีย้ ม่อต้อบ้าง แขนขาไม่นา่ ดูบา้ ง ก็ขอให้ทราบว่านัน่ เป็นตัวอย่างของ
กรรมทางกายกับวาจาภายนอกที่ดูดี แต่กรรมทางใจอันเป็นภายในนั้น
ขัดแย้งกัน
เพื่อเข้าใจให้ชัด ต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานอย่างนี้ คือ กรรมที่มี
ส่วนปรุงแต่งรูปร่างหน้าตาคนทั่วไป มักเป็นกรรมที่ท�ำประจ�ำจนคุ้นเป็น
นิสัย ไม่ใช่กรรมชนิดนานๆท�ำที จึงสมควรกล่าวว่า กรรมที่ท�ำเป็นอาจิณ
นั่นเอง ที่เป็นหน้าเป็นตา ทั้งในความหมายของชื่อเสียงในปัจจุบัน และ
ในความหมายของเนื้อตัวในอนาคต
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ในแง่ของกรรมตกแต่งรูปร่างหน้าตานัน้ ศีลเป็นตัวก�ำหนดส�ำคัญ
ว่า สัดส่วนหรือรูปทรงจะดูพอเหมาะพอเจาะไร้ทตี่ ิ หรือเต็มไปด้วยทีต่ ติ าม
จุดต่างๆ หากคุณมีศีลสัตย์บริสุทธิ์สะอาดอย่างแท้จริง ก็จะรู้สึกออกมา
จากภายในว่าจิตใจของคุณมีความเที่ยงตรงไม่บิดเบี้ยว ความรู้สึกแบบ
นั้นแหละที่ตกแต่งรูปร่างหน้าตาออกมาได้สัดส่วนเหมาะเจาะ

ส่วนชายที่หน้าตากับเนื้อตัวสมชาย เป็นพวกที่อาจหาญ กล้าเป็น
ผู้น�ำในทางดี เอาก�ำลังแรงเข้าโถมเพื่อให้งานบุญลุล่วงโดยไม่เห็นแก่
เหน็ดเหนื่อย ที่ส�ำคัญต้องมีศีลมีสัตย์ พูดค�ำไหนท�ำค�ำนั้น กล้าท�ำกล้า
รับ ฮึกเหิมในการเปลี่ยนผิดให้เป็นถูก คิดตรงไปตรงมา ไม่พูดบิดเบือน
ความจริง จะเสริมให้รูปร่างหน้าตาดูดีสมชายได้กว่าคนอื่น

แต่หากรักษาศีลส�ำเร็จ แล้วเที่ยวไปกร่าง อวดเบ่งทับถมคนอื่น
อ้างว่าตนดี ตนวิเศษ คนอืน่ ต�่ำต้อยกว่า อันนีก้ อ็ าจปรุงแต่งให้ขาสัน้ ด้วย
เหตุเพราะใจถือเอาศีลเป็นเครื่องยกตนข่มท่าน เป็นต้น สรุปคือขอให้ดู
ว่าการท�ำบุญแต่ละอย่างของคุณ มีความคิดชนิดใดอยูเ่ บือ้ งหลัง กุศลหรือ
อกุศล เบียดเบียนหรือเกือ้ กูล หลงตัวหรือเปลือ้ งตน ก็พอพยากรณ์รปู ร่าง
หน้าตาในอนาคต ว่าจะหมดจดหรือขาดๆเกินๆ

กรรมหลักทีส่ ร้างเอกลักษณ์เฉพาะตน

นอกจากนัน้ ความคิดอันเป็นเรือ่ งลับ ก็เกีย่ วข้องกับของลับอยูด่ ว้ ย
เช่นเดียวกับที่บางคนชอบท�ำบุญสร้างภาพ แล้วก็เป็นภาพที่ดูดีในระยะ
ยาว แต่ใจจริงคิดอยากเอาหน้าหรือแสวงประโยชน์แอบแฝง มองทะลุ
เข้าไปจะเห็นว่าเน่าใน ไม่ใช่สกุ ใสเหมือนเปลือกนอก อย่างนีก้ เ็ ป็นไปได้ที่
ชาติถัดมาจะหน้าตาดี แต่พอคู่ครองพบความจริงทั้งหมดในห้องส่วนตัว
ก็อาจผิดหวังอย่างแรง เพราะหน้าตาทีเ่ ปิดเผย กับของลับทีป่ ดิ บัง ไปด้วย
กันแทบไม่ได้
หญิงที่หน้าตากับเนื้อตัววิจิตรสมกันตลอดร่าง มักเป็นพวกที่
สะอาดพร้อมทั้งกาย วาจา และใจ ท�ำทานแบบหาโทษไม่ได้ รักษาศีล
แบบหาทีต่ ไิ ม่ได้ แม้คดิ อยากในทางทีผ่ ดิ ก็เห็นความไม่เทีย่ งของความคิด
เห็นตามจริงว่าความคิดผิดๆมาเองไปเอง บังคับไม่ได้ ไม่ควรแล่นตาม
และไม่หมกมุ่นทรมานใจไปกับมัน เช่นนี้เอง รูปกายภายนอกกับภายใต้
ร่มผ้าจึงบาดตาบาดใจ กลมกลืนกันสนิท ไม่ล�้ำเหลื่อมแปลกปลอมจาก
กัน
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

๕

แม้คนรูปงามก็งามต่างกัน แต่ละคนมีความงามในแบบของตน
ลองจ�ำแนกความงามที่เห็นแล้วรู้สึกสะดุดตาสัก ๕ ประเภทที่เห็นๆกัน
เป็นตัวอย่าง
• งามแบบสง่า เกิดจากกรรมในการให้ทานสมณะผูล้ ะกามด้วย
ความเคารพลึกซึ้ง จะจัดถวายทานใดก็นิยมพิธีรีตองที่งดงาม
โดยมีเจตนาให้เกียรติผู้รับ ส่วนในแง่ศีลธรรมนั้น เวลาจะท�ำ
ผิดอะไรก็เห็นแก่หน้าพ่อแม่และวงศ์ตระกูล ไม่ท�ำไปตาม
อ�ำเภอใจเพียงเพราะเห็นแก่กเิ ลสตน และถ้าเคยถือศีล ๘ หรือ
ออกบวช ก็ เ ป็ น พวกที่ มี ค วามสง่ า งามในการละกาม ละ
พยาบาท ละความเซือ่ งซึม ละความฟุง้ ซ่าน และละความสงสัย
มีความมั่นคงในการครองกายครองใจให้ปลอดโปร่งอย่างคง
เส้นคงวา
• งามแบบอ่อนหวาน เกิดจากกรรมในการพูดจาอ่อนโยน ใช้
ถ้อยค�ำหวานหูโดยมีเจตนาให้คนฟังรู้สกึ ดี เวลาให้ทานจะท�ำ
ด้วยความนุ่มนวล ด้วยความสุภาพ
• งามแบบฉูดฉาดจัดจ้าน เกิดจากกรรมในการประกอบงานบุญ
งานกุศลด้วยจิตคิดออกหน้าออกตา ชอบท�ำให้คนเห็นเยอะๆ
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เป็นจุดเด่น เป็นความสนใจ ซึ่งแง่ดีคือเป็นแรงบันดาลใจให้
คนเห็นอยากเอาตาม แต่แง่เสียคือเป็นที่หมั่นไส้ได้ และจิต
ของคนชอบเป็นจุดเด่นในงานบุญนั้น มักพ่วงเอาความโลภ
เข้าไปเจืออยูใ่ นบุญ พร้อมจะแปรจากบุญเป็นบาปได้ทนั ทีทมี่ ี
การแก่งแย่งชิงดีทางหน้าตากัน ฉะนัน้ อย่าสงสัยหากคนสวย
แบบฉูดฉาดมักมีคนอยากเป็นคู่แข่ง
• งามแบบเร้าความรู้สึกทางเพศ เกิดจากกรรมในการประกอบ
งานบุญงานกุศลด้วยความหวังผลทางรูปร่างหน้าตา เช่น หญิง
ปรารถนาความสะสวย ชายอธิษฐานขอให้หล่อเหมือนพระเอก
ขอให้ลอ่ ตาล่อใจคนได้มากๆ ผลของการอธิษฐานจะไม่ปรากฏ
แค่ที่กาย แต่จะมีกระแสความเรียกร้องทางเพศจากจิตและ
ความคิดส่วนลึกประกอบอยู่ด้วย งานบุญต่างๆมักมีหนุ่มสาว
ประเภทนี้ปะปนอยู่มาก แค่เข้ามามีบทบาทในงานบุญด้วย
ความตั้งใจจะเป็นคนเด่น ดึงดูดความสนใจใครต่อใครในเชิง
ปฏิพัทธ์ ก็นับว่าเข้าข่ายแล้ว
• งามแบบแปลกประหลาด เกิดจากกรรมอันขัดแย้งกัน เช่น เข้า
วัดท�ำบุญจริง แต่ก็แต่งตัวยวนยั่วไปด้วย หรืออยากให้ทาน
จริง แต่ของทีใ่ ห้มคี วามสกปรก หรือให้ทานแบบไม่อยากขัดใจ
ญาติ หรือพูดแดกดันให้ผู้รับเสียก�ำลังใจ อีกทีคือยอมรักษา
ศีลไม่ประพฤติผดิ ทางกามกับใคร แต่กช็ อบไปยัว่ เย้าให้เขามา
อยากมีเพศสัมพันธ์แบบผิดๆกับตน ความคิดซ่อนแฝงทีข่ ดั แย้ง
กันกับพฤติกรรมท�ำนองนีแ้ หละ ทีท่ ำ� ให้สวยหล่อแบบแปลกๆ
แบบที่สมัยนี้เรียกกันว่าสวยไม่เสร็จ หรือหล่อแบบน่ากังขา
คือเหมือนยังปั้นไม่ครบ หรือครบแต่เว้าแหว่ง ขาดๆเกินๆไป
ไม่เต็มบริบูรณ์บ้าง เกินจนล้นบ้าง
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

ความงามไม่ได้มีแค่ ๕ ประเภทเท่านี้ ที่ยกมาพอสังเขปก็เพื่อให้
เข้าใจชัดว่า ต้นตอของกรรมทั้งหลายมาจากมโนกรรม หรือกรรมทางใจ
เป็นหลัก และกรรมเก่าก็ไม่จ�ำเป็นต้องสอดคล้องกับกรรมใหม่ บางคน
สวยหล่อสมบูรณ์แบบสะท้อนให้เห็นว่าของเก่าดีทุกอย่าง แต่กรรมใหม่
คิดลามกสกปรก คิดคดทรยศได้ไม่เลือกหน้า อย่างนี้เมื่อการคุ้มครอง
จากกรรมเก่าหมดลง กรรมใหม่ก็ฉายให้ดูผ่านหน้าตาแย่ๆ อาจจะตั้งแต่
ย่างเข้าสู่วัยกลางคนนั่นเอง!

เมื่อจ้องริษยาหน้าตาใคร
ให้ท่องไว้ว่า
ก�ำลังริษยากรรมเก่า
ที่เขาท�ำไว้เลิศเลอกว่าอยู่นั่นเอง
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พุทธพจน์
ร�่ำรวยได้อย่างไร?

เรากล่าวว่าแม้ผู้ใดสาดน�้ำล้างภาชนะหรือน�้ำล้างขันไปที่
บ่อน�้ำคร�ำหรือในบ่อโสโครกข้างประตูบา้ นซึง่ มีสตั ว์อาศัย
อยู่ ด้วยความตัง้ ใจว่าสัตว์ที่อาศัยแหล่งน�้ำนัน้ จะด�ำรงชีพ
อยู่ได้ด้วยเศษอาหารในภาชนะ ก็เป็นเหตุ เป็นที่มาแห่ง
บุญแล้ว
ชัปปสูตร

๑) ให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉาน พึงหวังผลร้อยเท่า
๒) ให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีล พึงหวังผลพันเท่า
๓) ให้ทานในปุถุชนผู้มีศีล พึงหวังผลแสนเท่า
๔) ให้ทานในบุคคลนอกศาสนาพุทธผู้ปราศจากความ
ก�ำหนัดในกาม พึงหวังผลหลายล้านเท่า
๕) ให้ทานในผูเ้ พียรเจริญสติเพือ่ บรรลุมรรคผลชัน้ ต้น พึง
หวังผลอันนับประมาณไม่ได้
ทักขิณาวิภังคสูตร

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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ทาน ๕ ประการต่อไปนี้ เป็นมหาทาน เป็นเชื้อสายแห่ง
พระอริยะ ไม่มีบัณฑิตใดรังเกียจ คือ เป็นผู้เว้นขาดจาก
การฆ่า เป็นผูเ้ ว้นขาดจากการยักยอกทรัพย์ เป็นผูเ้ ว้นขาด
จากการผิดลูกเขาเมียใคร เป็นผูเ้ ว้นขาดจากการโกหก และ
เป็นผู้เว้นขาดจากการดื่มน�้ำเมา เมื่อเว้นขาดโดยประการ
ทัง้ ๕ นี้ ย่อมได้ชอื่ ว่าให้ความไม่มภี ยั ความไม่มเี วร ความ
ไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้
ปุญญาภิสันทสูตร

ใครทีม่ ศี ลี รักษาศีลได้บริบรู ณ์ กองสมบัตเิ ป็นอันมากย่อม
บังเกิดขึ้นแก่คนนั้น เพราะความไม่เป็นผู้ประมาท
มหาปรินิพพานสูตร

ส�ำหรับชาวบ้านทีย่ งั บริโภคกาม อยูค่ รองเรือน นอนเบียด
บุตร ใช้เครื่องหอม และยังยินดีในเงินทองอยู่ ธรรม ๔
ประการนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขใน
ปัจจุบัน คือ ขยันท�ำงานหาทรัพย์ รักษาทรัพย์ที่ได้มาให้
ดี รู้จักเลือกคบคนมีธรรมะ และใช้ชีวิตให้เหมาะกับระดับ
ทรัพย์สินที่มี
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

ทีฆชาณุสูตร

๑
๒
๓
๔

ผู้ใดเข้าหาสมณะแล้วเปิดโอกาสให้ท่านขอสิ่งที่
ประสงค์ แต่กลับไม่ถวายสิง่ ใดเลย เมือ่ เคลือ่ นจากอัตภาพ
นั้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าท�ำการค้าขายอย่างใดๆจะ
ขาดทุน
ผู้ใดเข้าหาสมณะแล้วเปิดโอกาสให้ท่านขอสิ่งที่
ประสงค์ แต่กลับไม่ถวายเท่าที่ท่านประสงค์ เมื่อเคลื่อน
จากอัตภาพนั้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าท�ำการค้าขาย
อย่างใดๆจะไม่ได้ก�ำไรตามที่คาดหวัง
ผู้ใดเข้าหาสมณะแล้วเปิดโอกาสให้ท่านขอสิ่งที่
ประสงค์ แล้วถวายท่านครบตามประสงค์ เมื่อเคลื่อนจาก
อัตภาพนั้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าท�ำการค้าขายอย่าง
ใดๆจะได้ก�ำไรตามคาด

ผู้ใดเข้าหาสมณะแล้วเปิดโอกาสให้ท่านขอสิ่งที่
ประสงค์ แต่กลับถวายเกินความประสงค์ เมื่อเคลื่อนจาก
อัตภาพนั้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าท�ำการค้าขายอย่าง
ใดๆจะได้ก�ำไรเกินความคาดหมาย
วณิชชสูตร
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มุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์
รวยเพราะอยูใ่ นบ้านคนรวย รวยด้วยมรดกจากญาติ หรือรวยด้วย
ตนเอง แม้ดูภายนอกเหมือนทรัพย์สินเงินทองมากมายก่ายกองเหมือน
กัน แต่ความเป็นตัวของตัวเองต่างกัน ความรู้สึกภูมิใจในตนเองต่างกัน
ความสามารถในการหาเงินเพิ่มก็ต่างกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
สามารถในการเอาตัวรอดเมือ่ ของเก่าหมดไปจะต่างกันมาก เราจึงควรลง
ลึกทั้งเหตุเก่าและเหตุใหม่ ไม่ใช่เน้นแค่ค�ำถามที่ว่า ‘ชาติก่อนเคยท�ำบุญ
อะไรมาจึงรวย?’
มาตกลงกันก่อนว่า ‘รวย’ ในทีน่ หี้ มายถึงมีมากกว่า ซือ้ หาข้าวของ
ได้พิเศษกว่า และระดับชีวิตถูกยกขึ้นเหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไป เช่น อยู่
ในบ้านเรือนโอ่โถง มีรถงามสง่า ชนิดที่ไม่ใช่ใครๆอยากซื้อก็ซื้อได้ หาก
ถามว่าท�ำกรรมอะไรมาถึงรวยเป็นพิเศษ ค�ำตอบตรงตัว คือ ท�ำกรรมด้วย
อาการเผื่อแผ่ มีใจที่กว้าง เป็นไปในทางช่วยเหลือผู้อื่นเป็นพิเศษ และ
บ่อยครั้งกว่าคนทั่วไป
อย่างไรก็ตาม ต่อให้เงินไหลเข้ากระเป๋าราวกับฝนตกใส่ฟรีๆ แต่
เราปล่อยให้เทออกเหมือนน�ำ้ ป่าไหลบ่าไป มันก็ไม่เหลือ จึงต้องท�ำความ
เข้าใจว่ามีบุญเก่าเกื้อให้รวยก็นับว่าดี ถือเป็นมงคลชีวิตแล้ว แต่ก็ควร
ประกอบกับกรรมใหม่ที่เป็นมงคลด้วย จึงจะรวยจริง รวยนาน ไม่ใช่รวย
ช่วงเดียวแล้วล�ำบากยาว
ความรู้สึกทางใจเป็นเครื่องวัดความรวยความจนที่เที่ยงตรงกว่า
เงินทอง กล่าวเช่นนี้เพราะอะไร? เพราะถึงมีเงินน้อยแต่จ่ายเป็น เผื่อแผ่
เป็น ก็ดูดีมีสง่าราศีเหมือนคนรวยได้ ตรงกันข้าม มีเงินมากแต่จ่ายไม่
เป็น ท�ำบุญท�ำทานไม่ถูก ใจก็แผ่ ‘รังสีอัตคัด’ ออกมาเหมือนขอทานได้
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

ใจเหมือนขอทานเป็นอย่างไร? คือใจทีม่ แี ต่จะเอาเข้าตัว ให้คนอืน่
ไม่เป็น เรียกร้องความสงสารจากผู้อื่น แต่ไม่แม้แต่จะเห็นใจใครเลย จิต
ขอทานย่อมไม่เหมาะกับสภาวะเศรษฐีเป็นแน่แท้ ตามกฎแห่งความ
ยุติธรรมของกรรมวิบาก
และเมื่อชีวิตคนรวยยังไม่จบ ก็ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าจะรวยไปทั้งชาติ
แม้มีรวยระดับโลก แถมจ้างส�ำนักงานบริหารการเงิน แต่คบมิตรชั่วที่
ชักชวนผลาญเงินในทางไม่สร้างสรรค์ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ไม่ก่อให้เกิด
บุญญาบารมีและสติปัญญา ไม่นานก็จะตกอยู่ในสภาพชักหน้าไม่ถึงหลัง
เพราะเงินมากยิ่งประมาทมาก นึกว่าจ่ายได้ก็จ่ายเลย หลายๆครั้งเข้าก็
กลายเป็นยอดรวมที่จ่ายไม่ได้ขึ้นมา
กรณี ศึ ก ษาท� ำ นองนี้ เ กิ ด ขึ้ น ครั้ ง แล้ ว ครั้ ง เล่ า แต่ ถึ ง อย่ า งไรก็
ถ่ายทอดความเข็ดหลาบให้แก่กันไม่ได้ ต้องเจอเองจึงส�ำนึก และบทจะ
ส�ำนึกจริงจังขึ้นมา ส�ำหรับบางคนก็สายเกินกว่าจะกู้เอาฐานะรวยล้นฟ้า
กลับคืนเสียแล้ว ได้แต่เอาสภาพรวยหนี้ระดับโลกไปแทน
ปัจจุบันมีการประโคมกันว่าพระพุทธเจ้าให้คาถามหาเศรษฐี ‘อุอา-กะ-สะ’ ซึ่งหมายถึงขยันหาทรัพย์ รู้จักรักษาทรัพย์ คบมิตรดี และใช้
ชีวติ ให้เหมาะกับฐานะ ความจริงก็คอื พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงรับประกันว่า
ท�ำตาม ๔ ข้อนี้แล้วจะได้ร�่ำรวย แต่ท่านตรัสว่า ถ้าคนจนท�ำตามแล้วจะ
สุขสบายตามฐานะ ส่วนคนรวยท�ำตามแล้วจะไม่ถึงความวอดวายล่มจม
พูดง่ายๆ พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสแนะว่า ‘ท�ำอย่างไรจึงรวย’
เพราะจะรวยจริงต้องประกอบพร้อมทั้งของเก่าและของใหม่ ไม่ใช่แบบที่
นักสร้างแรงบันดาลใจมักอ้างว่ามีสูตรส�ำเร็จความมั่งคั่ง ท�ำนอง “ท่านก็
รวยได้ ใครๆก็รวยได้ ขอเพียงท�ำตามทีข่ า้ พเจ้าแนะน�ำ!” แล้วก็ไม่ใช่แบบ
สุดโต่งอีกด้าน ประเภทหมอดูเชิญชวนให้งมงายว่า “ดาวสั่งให้รวยก็จะ
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รวย ดาวสั่งให้จนก็จะจน พยายามให้ตายก็เปลี่ยนไม่ได้”
พุทธเราบอกไว้เป็นกลางๆว่า ถ้ากรรมเก่าที่เคยท�ำทานรักษาศีล
ถึงเวลาเผล็ดผล ประกอบกับกรรมใหม่ที่ขวนขวายขยันท�ำมาหากินด้วย
ใจรัก ประกายเงินประกายทองจึงเปล่งแสงเจิดจรัสขึ้นมาได้

กรรมในการให้ทาน
พุทธศาสนาเรามีขึ้นมาเพื่อบอกความจริง ไม่ใช่เพื่อให้ความหวัง
ลมๆแล้งๆ และความจริงที่พุทธศาสนาบอกเราก็คือ ถ้าอยากเห็นผลของ
ทานอันยิ่งใหญ่ในชาติถัดไป ชาตินี้คุณจะต้องมีน�้ำใจยิ่งใหญ่ไปจนตาย
ไม่ใช่ให้ทานเหมือนลงทุนเก็งก�ำไรหนสองหน ปีนบี้ ริจาคสามร้อย ปีหน้า
หวังดอกเบี้ยงอกเป็นสามล้าน
การให้ทานที่หวังผลได้ในปัจจุบัน คือ ยิ่งให้เท่าไร ยิ่งเห็นชัดว่า
ชาตินี้รวยน�้ำใจขึ้นเท่านั้น และถ้าน�้ำใจมาก น�้ำหนักความสุขก็จะเพิ่มขึ้น
อย่างเป็นสัดเป็นส่วนตามกัน
น�้ำใจอาจพัดเงินให้ไหลมาเทมาได้ เพราะเมื่อแจกจ่ายน�้ำใจออก
ไปมาก ย่อมมีผเู้ ห็นค่า และรินน�ำ้ ใจกลับคืนบ้างเป็นธรรมดา แต่อย่างไร
ก็อย่าไปคาดหวังว่าจะรวยขึน้ กว่าเดิมเป็นสิบเป็นร้อยเท่า เพราะกรรมเก่า
ขีดเส้นมาแล้วว่าชาตินี้คุณมีสิทธิ์รวยได้ประมาณไหน ไม่เกินพิกัดเท่าใด
ลองนึกดูวา่ ขอทานไม่มคี วามรู้ ไม่มคี วามสามารถหาเงิน ไม่มคี วามยับยัง้
ชั่งใจในการรักษาเงิน เมื่อถูกหวยรวยเงินเป็นล้านขึ้นมา แนวโน้มคือเขา
จะท�ำให้เงินงอกเงยหรือหดตัว? เงินทีไ่ ด้มาเป็นสุขลาภนานเพียงใด ก่อน
จะกลายเป็นทุกขลาภไปแทน?
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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ถ้าจะตั้งความหวังเกี่ยวกับความมั่งคั่งอันงอกเงยจากผลของทาน
ก็ขอให้คิดอย่างนี้ว่า น�้ำใจเป็นสิ่งที่เพิ่มได้ไม่จ�ำกัด และนั่นก็จะเป็นเหตุ
ให้ชาติถัดไปรวยได้ไม่จ�ำกัดเช่นกัน
เราควรมาดูว่าพระพุทธเจ้าตรัสแนะวิธีท�ำทานให้ได้ผลใหญ่ไว้
อย่างไร แต่ละข้อต่อไปนี้ พระพุทธเจ้าตรัสว่าล้วนส่งเสริมให้ได้ใช้ชวี ติ บน
กองเงินกองทองทั้งสิ้น

๑
๒
๓
๔

ให้ทานด้วยความศรัทธา คือ รู้สึกดี ให้

เพราะอยากให้ และให้ส�ำเร็จ กับทั้งเชื่อมั่นว่าเมื่อให้แล้วมีความสุขใน
ปัจจุบัน ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าจะมี ก็ต้องเป็นสุขเช่นกัน

ให้ดว้ ยความเคารพ คือ มีความรูส้ กึ อยูว่ า่ การ

ท�ำทานเป็นของสูง ไม่ใช่ของต�่ำ จึงไม่ควรโยนให้หรือเสือกไสให้เหมือน
เป็นของเหลือเดน การถวายทานแด่สงฆ์จัดเป็นการฝึกใจให้ท�ำทานด้วย
ความเคารพได้อย่างดี เพราะรู้สึกอยู่ว่าท่านใช้ชีวิตที่สะอาดสูงส่งกว่าเรา

ให้โดยกาลอันควร คือ ให้อย่างรูจ้ กั ความเหมาะสม

กับสถานการณ์ในเวลาหนึ่งๆ เช่น เมื่อเห็นพระตาแดง ก็ขวนขวายเป็น
ธุระหายาหยอดตามาให้ทา่ น เห็นวัดมีทางโคจรของพระทีเ่ ฉอะแฉะ ก็รว่ ม
แรงร่วมใจกันท�ำทางให้แห้งหรือเทปูนให้พวกท่าน เป็นต้น

ให้ด้วยจิตอนุเคราะห์ คือ ให้ด้วยความ

ปรารถนาจะช่วยให้ผู้รับเกิดประโยชน์ หรือผ่อนหนักเป็นเบาให้กับเขา
อย่างแท้จริง จิตที่คิดให้ด้วยความอนุเคราะห์จะช่วยให้เราเกิดใหม่เป็น
คนรวยอย่างมีรสนิยม รูจ้ กั เลือกหา รู้จกั แต่งเติมชีวติ ให้เลิศสุขยิง่ ๆขึ้นไป
ไม่ใช่เงินเก็บเยอะแต่บ้านช่องดูแย่มาก
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๕

ให้โดยไม่กระทบตนและคนอืน่ คือ

ให้โดยไม่ประชด ให้โดยไม่แข่งขันชิงดี ให้โดยไม่คดิ เอาหน้าเกินใคร บาง
คนท�ำบุญแบบเกทับกัน เห็นเขาออกก่อนห้าร้อย เลยรีบหยิบแบงก์พัน
ขึ้นมาสู้ จิตมีอาการคิดเบ่ง คิดท�ำให้เขาเสียหน้าหรือน้อยหน้า นี่เรียกว่า
ให้แบบกระทบผู้อื่น แต่ถ้าให้ในแบบที่ช่วยให้ทุกคนสบายใจ ถึงเวลาที่
บุญเผล็ดผล ก็จะรวยอย่างสบายใจ ไม่ถูกความรวยรบกวนจิตใจมาก
การให้ทานกับสัตว์เป็นของดี เป็นการให้ทานขั้นพื้นฐานที่ควรฝึก
เพราะโดยมากเราจะไม่หวังการตอบแทนในทางใดๆจากสัตว์ โดยเฉพาะ
ถ้าเป็นสัตว์ข้างถนน หรือสัตว์ในน�้ำที่ไม่มีใครสนใจ หากฝึกให้ด้วยใจคิด
อนุเคราะห์ ให้ดว้ ยความอ่อนโยน คุณจะรูจ้ กั รสสุขของการให้ทแี่ ท้ ให้เขา
ไป เหมือนได้เข้าตัวเราเอง ความรูส้ กึ ท�ำนองนัน้ ชีว้ า่ สัญชาตญาณรูผ้ ลกรรม
เริ่มเกิด ดังเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ข้าวเขาก็เหมือนให้ข้าวตัวเอง
แม้ความอยากให้เพียงเศษอาหารติดจานข้าวไปกับสัตว์ในบ่อน�้ำ
ใกล้ๆ ก็มผี ลคูณได้เป็นร้อยเท่า สมมุตใิ ห้เข้าใจง่ายคือถ้าสัตว์ในบ่อก�ำลัง
หิวแล้วได้กนิ เศษอาหารติดน�ำ้ ทีเ่ ราสาดไป ในทีท่ บี่ ญ
ุ นีเ้ ผล็ดผล เราก�ำลัง
หิวอยู่ ก็อาจมีคนน�ำอาหารอย่างดีมาวางให้ตรงหน้าด้วยความสงสาร นัน่
นับเป็นร้อยเท่าของเหตุที่เราเคยท�ำแล้ว
ในการให้ทานด้วยใจบริสทุ ธิแ์ บบไม่เลือกหน้า ไม่แบ่งชัน้ วรรณะนัน้ นับว่า
ดีทสี่ ดุ คือ ไม่เกีย่ งว่าจะเป็นสัตว์ขา้ งถนน ขอทาน ผูม้ ศี ลี ตลอดจนผูเ้ พียรเพือ่ เข้า
ถึงมรรคผลนิพพาน เส้นทางนักท�ำทานจะพาคุณไปพบพวกท่านแบบไต่ลำ� ดับ
ไปเอง เพราะใจทีเ่ ปิดกว้าง เป็น ‘ทานจิต’ เต็มดวง ย่อมคูค่ วรกับผูร้ บั แม้ระดับ
อรหันต์
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

ผูร้ บั มีสว่ นขยายผล ไม่ใช่ไม่มี อย่านึกว่าเท่ากัน เปรียบเหมือนตีฆอ้ ง
เล็กด้วยก�ำลังแรงขนาดหนึง่ ถ้าเอาก�ำลังแรงขนาดนัน้ ไปตีฆอ้ งทีใ่ หญ่กว่า
หลายเท่า เสียงออกมาก็ต้องดังขึ้นหลายเท่าเป็นธรรมดา

กรรมในการรักษาศีล
คนยุคนี้มักมองว่าพ่อค้าที่ฆ่าสัตว์ขายก็รวย คนคดโกงบ้านเมืองก็
รวย คนเป็นชู้ดะก็รวย คนลวงโลกก็รวย คนกินเหล้าก็รวย แถมอาจจะ
รวยระดับประเทศเสียด้วย ฉะนั้น การรักษาศีลไม่น่าจะเกี่ยวกับรวยหรือ
ไม่รวย
ขอให้มองว่าความรวยจากการเป็นคนทุศลี นัน้ เหมือนตัง้ สมบัตไิ ว้บน
เขตทีแ่ ผ่นดินไหวบ่อย ไม่แน่วา่ สมบัตจิ ะพังราบไปเมือ่ ใด หรือกระทั่งตัว
เจ้าของจะต้องตายตามสมบัตใิ นวันไหน ทีแ่ น่ๆคือตามกฎแห่งกรรมวิบาก
แล้ว ชาติหน้าของคนทุศีลคงยากจะประสบสุขด้วย
มีคนอยูจ่ ำ� พวกหนึง่ เคยท�ำทานไว้มาก ผลของทานจ้องรอจะส่งให้
รวยอยู่ ติดขัดก็แต่ว่าผลบาปอันเกิดจากการผิดศีลตัดหน้าไปก่อน เช่น
เคยเป็นกษัตริย์ น�ำทัพไปล้อมเมืองเขาไว้ เป็นผลให้ชาวเมืองอดข้าวอดน�ำ้
ล�ำบากเป็นเวลานาน สวรรคตแล้วจึงต้องไปเข้าท้องคนอัตคัดขัดสน พอ
ผลของบาปหมดก�ำลัง จึงค่อยเปิดทางให้ผลของทานแสดงตัวบ้าง แต่ก็
ต้องร�ำ่ รวยล้นฟ้าขึน้ มาด้วยความวิรยิ ะอุตสาหะอยูด่ ี ไม่ใช่รวยขึน้ มาดือ้ ๆ
โทษฐานที่เคยท�ำความล�ำบากให้คนอื่นไว้มาก
ผู้มีศีลบริบูรณ์อาจไม่รวยล้นฟ้าทันตาเห็น แต่เขาย่อมเป็นผู้
ระมัดระวัง ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ไม่พลาดหลงไปในทางอกุศล
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เมือ่ ชีวติ ไม่หลงไปตามอกุศล กุศลย่อมเกิดขึน้ แทน และความร�ำ่ รวยก็ยอ่ ม
ยืนอยู่ข้างกุศลในชาติถัดไปนั่นเอง พิจารณาเป็นข้อๆได้ดังนี้

จนเมาหัวราน�ำ้ ความเสียหายทัง้ หมดของคนอืน่ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความขีเ้ มา
ของคุณ คุณแลกซื้อแล้วด้วยการยอมอดสนุกเสียเอง

เมือ่ ตัง้ ใจเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ แม้

แยกแยะตามหลักของพระพุทธเจ้าเช่นนี้ คุณคงเห็นแล้วว่าศีลก็เป็น
ทานเหมือนกัน และไม่ใช่ทานธรรมดา ต้องเรียกว่าเป็น ‘มหาทาน’ อีก
ด้วย!

๑

มีเหตุยั่วยุให้ขุ่นเคืองอาฆาต ก็ละเว้นได้ทั้งชีวิตสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ มี
ใจเป็นอภัยทาน ซึ่งมีความหมายว่าถ้าเคยผูกเวรกันมา เขาเคยก่อเวรไว้
กับคุณ พอถึงตาคุณได้โอกาสเอาคืนบ้าง คุณก็ไม่เอา แต่เลือกที่จะปล่อย
เขาไป นี่คือให้ชีวิตของเขาเป็นทานกับเขาเองทีเดียว

๒
๓

เมือ่ ตัง้ ใจเว้นขาดจากการขโมย แม้มี

เหตุยั่วยุให้อยากเอาของเขามาเป็นของเรา ก็ละเว้นได้ทั้งทรัพย์เล็กและ
ทรัพย์ใหญ่ ใจจึงตัง้ อยูใ่ นความคิดยกให้เจ้าของครอบครองทรัพย์ของเขา
ไปตามเดิม จัดเป็นชนวนความคิดให้ทานประการหนึ่ง

เมือ่ ตัง้ ใจเว้นขาดจากการผิดลูกและ
ผิดเมียใคร แม้มีเหตุยั่วยุให้เกิดราคะแรงกล้า ก็ละเว้นได้ทั้งการ

แตะต้องด้วยความก�ำหนัดและการมีเพศสัมพันธ์ผดิ ๆ ค่าตัวอันตีราคาได้
จากเพศสัมพันธ์กบั เขาหรือเธอมีประมาณใด ก็เท่ากับคุณยกคืนให้เจ้าของ
ซึ่งอาจเป็นคู่ครอง หรือพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กประมาณนั้น

๔
๕

นี่ คื อ สิ่ ง ที่ ท� ำ ให้ พ วกเราแตกต่ า งจากเหล่ า สั ต ว์ ที่ ใช้ ชี วิ ต ตาม
สัญชาตญาณ เรามีเจตนาควบคุมความประพฤติตนเองเพื่อหลีกออกจาก
โลกของการกระทบกระทัง่ ได้ คิดถึงอกเขาอกเราได้ รัศมีของ ‘การให้ความ
ปลอดภัย’ จึงเปล่งประกายออกมา รัศมีนี้เองเป็นตัวดึงดูดบรรดาความ
เจริญรุง่ เรือง กับทัง้ ท�ำตัวเหมือนแผ่นดินอันมัน่ คง เป็นทีต่ งั้ รองรับสมบัติ
ไม่ให้โยกคลอนหรือกระจายหายไปไหน
เมือ่ ท�ำ ‘มหาทาน’ อยูท่ งั้ ชีวติ ใจย่อมรูส้ กึ อยูว่ า่ เมือ่ ชาตินี้ ‘รวยศีล’
แล้วจะแปลกอะไร ถ้าชาติหน้าจะ ‘รวยทรัพย์’ อย่างมั่นคงต่อไป

กรรมด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เมือ่ ตัง้ ใจเว้นขาดจากการโกหก แม้มี

ความร�่ำรวยเกิดจากความมีใจกว้าง มีใจเผื่อแผ่ กรรมใดที่เป็นไป
เพื่อความกรุณาต่อผู้อื่น ช่วยให้ทุเลาทุกข์ ช่วยให้ความสุข ช่วยให้ความ
สบาย ช่วยให้ความปลอดภัยกับมหาชน กรรมนั้นย่อมขยายขอบเขต
อาณาจักรเงินทองได้ทั้งสิ้น

เมือ่ ตัง้ ใจเว้นขาดจากการดืม่ สุรายาเมา

คนส่วนใหญ่ใช้ชวี ติ ตามสถานการณ์ บางชาติรวมแล้วให้ทานมาก
แต่รักษาศีลน้อย บางชาติรวมแล้วให้ทานน้อยแต่รักษาศีลมาก บางชาติ
รวมแล้วให้ทานและรักษาศีลพอประมาณ แต่ไม่ขวนขวายท�ำงาน ไม่มี

เหตุยั่วยุให้อยากบิดเบือนความจริงเพื่อเอาผลประโยชน์ ก็ละเว้นได้ทั้ง
การหลอกลวงตรงๆและการฉ้อฉลทางอ้อม ผลประโยชน์จากการโกหกมี
เท่าไร ก็เท่ากับคุณยกคืนให้เจ้าของประมาณนั้น
แม้มเี หตุยวั่ ยุให้อยากเอาสนุก ก็ละเว้นได้ทงั้ การเสพพอสนุกและการเสพ
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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หัวคิดริเริ่มสร้างเครือข่ายธุรกิจของตนเอง ฉะนั้น การได้ทรัพย์มา และ
ความเสือ่ มสูญไปของทรัพย์ จึงแบ่งแยกออกได้เป็นประเภทตามกรรมอัน
หลากหลาย แต่โดยย่นย่อแล้วสภาพความร�ำ่ รวยแบ่งได้เป็น ๔ ชนิด ดังนี้

๑

รวยด้วยลาภลอย

บางคนเกิดมายากจน แต่อยู่ๆถูกหวยใต้ดิน หรือเล่นลอตเตอรี่ได้
รางวัลที่ ๑ หรืออยูๆ่ ได้รบั การตกรางวัลก้อนโตเพราะท�ำเรือ่ งถูกอกถูกใจ
ผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ อย่างนี้คือความหมายของ ‘รวยด้วยลาภลอย’
ความรวยชนิดนี้มาจากการให้ทานแบบที่ส่งลาภลอยให้คนอื่น
อยากให้เขาพ้นทุกข์โดยไม่คาดฝัน เช่น เดินทางกลางป่าพบพระธุดงค์ที่
ก�ำลังอดอยาก ถึงกับน�ำอาหารทีเ่ ตรียมมาเพือ่ ตนเองถวายท่านหมดแบบ
ไม่เสียดมเสียดาย หากผู้ให้มีก�ำลังใจยิ่งใหญ่ ส่วนผู้รับก็มีความบริสุทธิ์
มาก ผลย่อมมหาศาลประมาณไม่ถกู โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากผูร้ บั เป็นพระ
อรหันต์ทเี่ พิง่ ออกจากฌานขัน้ สูงสุด ก็ไม่ตอ้ งรอลาภลอยในชาติตอ่ ไป แต่
จะบังเกิดผลทันทีภายใน ๗ วันทีเดียว
พวกที่ ช อบตั้ ง สมาคมสั ง คมสงเคราะห์ หรื อ เศรษฐี ที่ อ ยาก
เปลี่ยนแปลงชีวิตหมู่คนแบบฉับพลันทันที ช่วยให้คนยากจนมีงานท�ำ มี
รายได้เป็นของตัวเอง ก็เข้าข่ายจะได้รับลาภลอยก้อนใหญ่เช่นกัน
แม้กระทัง่ อยากให้ใครประหลาดใจ ยินดีปรีดาเป็นล้นพ้น ด้วยการ
ให้ของขวัญหรือของสมนาคุณทีเ่ กินความคาดฝัน ก็จะมีผลให้เกิดลาภลอย
ด้วย แต่ความยิง่ ใหญ่ของผลอาจลดหลัน่ ลงไปตามก�ำลังใจทีค่ ดิ ให้ ตลอด
จนระดับศีลธรรมของผู้รับ และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้รับนั้นๆ

๒

รวยด้วยมรดก

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

‘กองมรดก’ มีนิยามตามตัวบทกฎหมาย คือ บรรดาทรัพย์สินของ
ผูต้ าย ส่วนใครมีสทิ ธิค์ รอบครองมรดกของผูต้ ายก็วา่ กันไปตามพินยั กรรม
หรือการสั่งเสีย
มรดกยังมีประเภทของมันเอง เช่น...
• มรดกคู่ชีพ คือ มีอยู่แล้ว เกิดมายังไม่ทันไรก็ได้เลย เช่น อายุ
ยังไม่ถึง ๒๐ แต่เจ้าคุณปู่แบ่งสมบัติให้แล้ว ๑๐๐ ล้าน เห็นได้
ชัดว่าเพียงรายได้อันเกิดจากดอกเบี้ยรายปี ก็มากกว่าคนที่
ท�ำงานกินเงินเดือนเกือบทัง้ โลกแล้ว รากของกรรมทีท่ ำ� ให้มสี ทิ ธิ์
ได้มรดกคู่ชีพ คือ บริจาคเงินเป็นประจ�ำเพื่อเลี้ยงอาหารเด็ก
คนชรา หรือผู้อนาถาด้อยโอกาสต่างๆ หรือไม่ก็ใส่บาตรพระ
ทุกวัน ทุกอาทิตย์ หรือทุกเดือน ซึ่งก็คือการหยิบยื่นแบบไม่มี
เงื่อนไขให้ใครหลายๆคน ได้อยู่สบายกินสบายตลอด ตราบ
เท่าที่ผู้บริจาคยังไม่สิ้นอายุ
• มรดกเย็น คือ ได้แน่ๆตามกาล แบ่งกับญาติพนี่ อ้ งตามสัดส่วน
ที่ยุติธรรม หรือผู้ตายจัดสรรไว้ให้แน่นอนไม่เป็นอื่นแล้ว ราก
ของกรรมทีท่ ำ� ให้มสี ทิ ธิไ์ ด้มรดกเย็น คือ เคยมีความโน้มเอียง
ให้ทานแบบปราศจากเงื่อนไข และจัดสรรให้อย่างยุติธรรม
เช่น เมือ่ มาทีส่ ถานเลีย้ งเด็ก ก็เตรียมมาด้วยความตัง้ ใจจะเลีย้ ง
ให้ครบทุกคน หรือให้ได้มากที่สุดโดยไม่เลือกหน้า พวกที่ให้
ทานอันเยือกเย็นกับคนอืน่ ไว้ ก็มารวมเครือญาติรบั มรดกเย็น
ร่วมกัน ทั้งนี้ แม้ของเก่าเป็นกรรมเย็น ก็ไม่แน่ว่าปัจจุบันใจ
จะเย็นไปด้วย
• มรดกร้อน คือ ไม่รู้แน่ว่าจะได้หรือไม่ได้ ยังความร้อนใจ
กระวนกระวาย หรือกระทัง่ การแตกคอกันในระหว่างหมูญ
่ าติ
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บางรายสู้รบกันในศาลเป็นสิบปียังไม่ตัดสิน รากของกรรมที่
ท�ำให้มีสิทธิ์ได้มรดกร้อน คือ การให้ที่ไม่ตรงไปตรงมา
ประเภทแจกของล่อใจชิ้นโต ยั่วกิเลสคนอย่างมีเงื่อนไข ต้อง
ให้คนเขาสู้กัน หรือต้องให้แข่งขันชิงชัยเสียก่อน คนชนะจึงจะ
มีสิทธิ์ได้รับรางวัล พวกที่ให้ทานร้อนกับคนอื่นไว้ ก็มารวม
เครือญาติรบั มรดกร้อนร่วมกัน ทัง้ นี้ แม้ของเก่าเป็นกรรมร้อน
ก็ไม่แน่ว่าปัจจุบันใจจะต้องร้อนไปด้วย
• มรดกเลือด คือ สมบัตเิ ป็นเหตุแห่งศึกสายเลือด แย่งกันถึงขัน้
คอขาดบาดตาย หลายตระกูลทัว่ โลกมีสมบัตมิ าก แต่ไม่ใช่เหตุ
แห่งความสุข จะเป็นเหตุแห่งความทุกข์เจียนคลัง่ เสียมากกว่า
เพราะแม้แต่พนี่ อ้ งของตัวเองก็ไว้ใจไม่ได้มากไปกว่าโจรทีจ่ อ้ ง
ฆ่ากัน รากของกรรมที่ท�ำให้มีสิทธิ์ในมรดกเลือด คือ เคยตัง้
รางวัลใหญ่ ยัว่ ให้คนหรือสัตว์ฆา่ แกงกัน หรือท�ำร้ายตบตีชกต่อย
กัน โดยผูอ้ ยูร่ อดหรือผูช้ นะค่อยเอารางวัลไป พวกทีใ่ ห้ทานบน
น�้ำใจโหดเหี้ยม ก็มารวมเครือญาติรับมรดกเลือดร่วมกัน

๓

รวยด้วยน�ำ้ พักน�ำ้ แรง

น้อยคนมากๆในโลกนี้ ที่ได้ลาภลอยหนเดียวแล้วรวยเลยตลอด
ไป ส่วนใหญ่ถ้าไม่รู้ว่าได้เงินก้อนโตมาอย่างไร ก็เท่ากับไม่รู้วิธีหาและ
รักษาไว้ ส่วนพวกที่รวยมรดกไปจนตาย ก็มักสบายแบบเคยตัว ประมาท
ในชีวิต คิดว่าไม่ต้องท�ำอะไรก็ได้
และจากข้อก่อนคงเห็นแล้วว่าความพัวพันกับมรดกร้อนและมรดก
เลือดนั้น จะก่อให้เกิดภัยเวรผูกกันไปอีก แสดงให้เห็นว่าทรัพย์อันเกิด
จากศพของคนอื่น มักไม่น�ำมาซึ่งความสงบใจ สู้ทรัพย์อันเกิดจากกรรม
ของเราเองในอดีตและปัจจุบันไม่ได้ ให้ความรู้สึกว่าเป็นของเราจริง ไม่
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

ต้องแย่งกับใคร และใครมาแย่งไม่ได้
สรุปคือ รวยลาภกับรวยมรดกนั้น ยังไม่แน่ว่าโชคดีหรือโชคร้าย
ต่างจากรวยด้วยตัวเอง อันนั้นมีตนเป็นที่พึ่ง มีตนเป็นลาภ สนุกกับการ
สร้างลาภให้ตน และมีตนเป็นผู้รักษาเป็นไหนๆ
การรวยด้วยน�้ำพักน�้ำแรงมีสองประเภทใหญ่ๆ หนึ่งคือค้าขายเอา
ผลก�ำไร สองคืออาศัยความรู้ ความสามารถ ความเก่งกาจ หรือความ
ฉลาดประดิษฐ์ในการท�ำให้มหาชนพอใจ แล้วแปรความพอใจอันใหญ่
หลวงของมหาชนเป็นรายได้ในภายหลัง
รากของกรรมอันบันดาลให้เป็นพ่อค้าแม่ขายที่ได้ก�ำไร คือ เข้าไป
ไถ่ถามผูท้ รงคุณว่าอยากได้อะไร แล้วหามาให้ตามทีท่ า่ นขอ หรือมากกว่า
นั้น จะเป็นเหตุสนับสนุนส�ำคัญให้ได้เป็นพ่อค้าแม่ขายที่ท�ำธุรกิจประสบ
ความส�ำเร็จรุง่ เรือง ตรงจุดนีข้ อให้สงั เกตด้วยว่า ภาพของกิรยิ าทีท่ ำ� กรรม
ย่อมสะท้อนกลับมาเป็นภาพของปฏิกิริยาที่สอดคล้องเมื่อรับผลกรรม
ส่วนรากของกรรมทีบ่ นั ดาลให้เป็นคนรูม้ าก สามารถมาก เก่งมาก
ฉลาดมาก อีกทัง้ มีผลงานให้มหาชนพอใจนัน้ แค่ให้ทานและรักษาศีลยัง
ไม่พอ ต้องเป็นผู้เคยท�ำประโยชน์เฉพาะทางไว้ก่อนด้วย เพื่อให้เห็นภาพ
ชัด ลองมาดูตัวอย่างสักสองสามอาชีพ ดังนี้
• เคยท�ำขนมถวายพระ ใช้ใจ ใช้ความคิด ใช้ความสามารถ
ทั้งหมดทุ่มเทให้กับการท�ำขนมอร่อยถวายพระอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลายาวนาน อย่างนี้เกิดใหม่จะมีทั้งไอเดียและฝีมือท�ำ
ขนมตั้งแต่เด็กๆ โตขึ้นถ้าขยันพอจะท�ำขนมขาย ก็จะมีทั้งรส
ขนมที่ถูกปากเป็นที่ติดใจแก่ลูกค้า กับทั้งมีรัศมีบุญดึงดูดคน
เข้าร้านและอยากช่วยบอกต่อ

howfarbooks.com

58

59

• เคยยอมเอาก�ำลังแรงหรือชีวิตเข้าปกป้องผู้อื่น เช่น ปกป้อง
พระสงฆ์องค์เจ้า ลูกเด็กเล็กแดง หรือคนบริสุทธิ์ ที่ก�ำลังถูก
ศัตรูคิดท�ำร้าย อย่างนี้เกิดใหม่จะมีก�ำลังใหญ่ มีความฮึกเหิม
ห้าวหาญ หากไม่มอี าชีพอืน่ ให้เลือกและใจถึงพอ ก็เป็นนักมวย
หรือเป็นนักสู้ระดับพระกาฬ ที่มหาชนชมการต่อสู้แล้วระทึก
ช่วยกันเชียร์จนค่าตัวสูงลิบ ต่อให้ไม่ชนะทุกไฟต์ก็ตาม
• เคยใส่ใจสุขภาพผู้อื่น ไถ่ถามพระ หรือผู้ทรงศีล หรือพ่อแม่
ว่ามีโรคทางกายอย่างไร ล�ำบากเรื่องสุขภาพประการใด แล้ว
ขวนขวายหาหยูกยาหรือหนทางรักษาท่าน ด้วยความรู้จัก
เลือกยา เลือกหมอ กับทัง้ รักษาได้สำ� เร็จหรือช่วยให้พวกท่าน
ทุเลาอาการลง อย่างนี้เกิดใหม่จะมีสัญชาตญาณและความ
สนใจรักษาคนป่วย อยากเห็นคนหายจากโรคภัยไข้เจ็บ กับทัง้
มีกำ� ลังสมองเพียงพอจะรองรับศาสตร์หรือสาขาแพทย์แผนใด
แผนหนึง่ หรือกระทัง่ มีสทิ ธิค์ น้ พบสูตรยาหรือวิธรี กั ษาอันลือลัน่
ได้ ยิ่งถ้าชาติไหนเป็นหมอมีฝีมืออยู่แล้ว และได้โอกาสรักษา
พระอาพาธกลุม่ ใหญ่ดว้ ยน�ำ้ ใจกรุณา ก็ยงิ่ เป็นเหตุให้ชาติถดั ไปมี
พรสวรรค์ เ หนื อ กว่ า แพทย์ อื่ น เข้ า ไปอี ก อาจถึ ง ขั้ น ระดั บ
ประเทศหรือระดับโลกได้
สรุปคือ เคยท�ำบุญไว้เหมาะกับอาชีพแบบไหนมาก ก็จะเป็นผู้มี
พรสวรรค์ ผลักดันให้เกิดความเพียรในสาขาวิชาชีพนั้นๆ เต็มใจทุ่มเท
เวลาให้ กับทั้งรีดก�ำลังสมองทั้งหมดให้กับสิ่งที่ตนถนัด จนกลายเป็น
บุคคลที่ทรงอิทธิพลในสาขาอาชีพ แล้วเงินทองกับการยกระดับชีวิตย่อม
ตามมาเอง

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

๔

รวยด้วยเส้นทางคนบาป

เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของคนไม่เชือ่ เรือ่ งผลของกรรม ก็เพราะผลกรรม
มาช้า ถ้าผลกรรมมาเร็วทันตาทันใจ โลกนี้คงต่างไปจากที่เห็น เช่น เตะ
ใครแล้วถูกเตะกลับแบบหมดสิทธิ์ป้องกันตัว ยกเค้าบ้านใครกลับมาเจอ
บ้านตัวเองว่างเปล่าเข้าให้บา้ ง อย่างนีท้ กุ คนต้องกลัวบาปและอยากท�ำบุญ
กันหมด แต่นี่บางคนท�ำบ่อนอบายมุขแล้วรวย ขายเหล้าแล้วเป็นเศรษฐี
โกงบ้านโกงเมืองแล้วยังมีหน้ามีตาอยู่ได้ คนทั่วไปเลยถอดใจ ไม่อยาก
เชื่อว่าผลของการท�ำบาปมีจริง
ต่อเมือ่ ศึกษาจนเข้าใจแล้วว่าการเข้าท้องมนุษย์ มาเกิดกับพ่อแม่คู่
หนึง่ ๆ มีรปู ร่างหน้าตาและสติปญ
ั ญาแบบหนึง่ ๆ ก็ดว้ ยผลรวมของกรรมเก่า
กรรมเก่าวางแผนไว้ให้หมดแล้วว่าจะได้ดีหรือตกยากประมาณไหน ใน
ช่วงต้น ช่วงกลาง หรือช่วงปลายชีวิต จึงค่อยเกิดศรัทธาขึ้นมาได้
นอกจากรับกรรมเก่าแล้ว เราทุกคนก็ก�ำลังสร้างกรรมใหม่ จะส่ง
เสริมหรือขัดขวางกรรมเก่า เป็นสิทธิ์ที่จะเลือกได้ใหม่ไม่จ�ำกัด เช่น บุญ
จากการให้ทานส่งให้คณ
ุ รวยตัง้ แต่เกิด แต่ดว้ ยความไม่รวู้ า่ รวยได้อย่างไร
นึกว่าบังเอิญโชคดีแบบไม่มีเหตุผล ก็อาศัยความโชคดีนั้นไปสร้างธุรกิจ
ปอกลอกเงินประชาชน แบบจะเอาเงินต่อเงินให้รวยยิง่ ๆขึน้ ไปอีก ไม่รตู้ วั
เลยว่านั่นเป็นการสร้างความหายนะให้กับตนเองเพียงใด
ในชาติที่ท�ำธุรกิจโกงเงินประชาชน ถ้าบุญเก่าเลี้ยงไว้แบบจะให้
สบายตลอดชีวติ อย่างไรก็ไม่ตอ้ งติดคุก คุณอาจลอยหน้าลอยตา ยิง่ ใหญ่
คับฟ้าไม่เลิก แต่หากบุญเก่าไม่ได้สั่งให้ต้องสบายแน่ๆไปทั้งชาติ น�้ำลด
เมื่อไรตอก็ผุดเมื่อนั้น คุณอาจต้องเข้าคุกในบั้นปลายชีวิต แล้วถ้ามีสิทธิ์
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กลับมาเกิดใหม่ในแดนมนุษย์ ก็อาจมาอยู่กับครอบครัวที่สิ้นไร้ไม้ตอก
โดนเขาโกงตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ ตกทอดเรื่อยมาจนถึงรุ่นคุณ เรียกว่าได้
หน้าด�ำคร�่ำเครียดกับความยากจนตั้งแต่เกิดจนตาย พยายามหาเงินมา
แค่ไหนก็โดนโกงไปแค่นั้น
สรุปว่า จะร�่ำรวยได้นั้น ไม่ว่าจะบนเส้นทางนักบุญหรือคนบาป
อย่างไรก็ต้องมีบุญเก่าหนุนหลังอยู่ ส่วนค�ำถามที่มักเกิดขึ้นว่าท�ำไมบาง
คนท�ำบาปขึ้น ท�ำไมบางคนพยายามหลายครั้งก็ไม่ส�ำเร็จ อันนี้ก็ต้องมา
ดูกนั มูลเหตุให้ทำ� บาปขึน้ นัน้ เกิดจากการทีเ่ คยใช้เงินเปือ้ นบาปไปท�ำบุญ
หรือเป็นตัวตั้งตัวตีเชิญชวนคนมาท�ำบุญด้วยเครื่องล่อเป็นอบายมุข หรือ
เคยหลงผิดเข้าไปอยู่ในลัทธิความเชื่อประเภทบูชาเทพด้วยชีวิตสัตว์ หรือ
ฆ่าคนด้วยเมตตาเป็นประจ�ำ ด้วยเจตนาอยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์พ้น
ทรมาน
บุญเปื้อนบาป หรือบาปฉาบบุญนี่เองคือชนวนของการท�ำบาปขึ้น
ในชาติถดั มา ในอดีตคฤหบดีบางคนท�ำธุรกิจเหล้ายา แล้วเอาเงินไปสร้าง
วัด สร้างหอสมุดธรรมะ สร้างสาธารณประโยชน์มหาศาล ก็ไม่น่า
ประหลาดใจว่าเกิดใหม่พอจับธุรกิจเหล้ายาอีกจึงรุ่งเรืองอีก ทว่าความรุ่ง
เรืองใดๆทั้งทางโลกและทางธรรม ก็ช่วยให้รอดจากผลของการขายเหล้า
ไม่ได้ เมื่อถึงเวลาที่กรรมเผล็ดผล
ในอดีตบางคนเป็นผู้ปกครองบ้านเมือง มีอ�ำนาจราชศักดิ์ แล้วใช้
อ�ำนาจราชศักดิน์ นั้ ในการท�ำนุบำ� รุงศาสนาต่างๆ จิตใจกว้างขวาง คิดเอือ้
ประโยชน์สขุ แก่สมณะและปวงชน เมือ่ เกิดใหม่กไ็ ม่นา่ แปลกใจหากจะเป็น
ผู้ยิ่งใหญ่ในบ้านเมืองอีก ส่วนจะคิดปกครองหรือเล่นการเมืองแนวใด ก็
ขึน้ อยูก่ บั ว่าในปัจจุบนั ต้องเข้ากับกลุม่ พวกทีม่ คี วามเชือ่ ทางการเมืองแบบ
ไหน อาศัยอยู่ในประเทศใด อย่ามองแบบเหมาเข่งว่าเป็นนักการเมือง
ต้องโกงกินและไร้คุณงามความดีกันสักนิดเดียว
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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คนมักคิดว่าความยากจนคือต้นเหตุของภยันตรายและความชัว่ ร้าย
ทั้งปวง แต่ข้อเท็จจริงก็คือ โจรหิวโซนั้น เป็นภัยได้แคบจ�ำกัดกว่าเศรษฐี
ที่ยังไม่อิ่มไม่พอ เพราะโจรกระจอกนั้น พอท�ำร้ายใครแค่คนเดียว ก็อาจ
โดนต�ำรวจจับเข้าคุกยาวกว่าจะออกมาก่อคดีอีก แต่เศรษฐีที่มีอิทธิพล
ใหญ่อาจใช้อ�ำนาจเงินซื้อต�ำรวจไว้ทั้งเมือง แม้เขาฆ่าคนตายหรือท�ำให้
หลายครอบครัวเดือดร้อนแสนสาหัส ใครเล่าจะแตะต้องเขาได้ นอกจาก
วิบากกรรมทีจ่ ะตามมาเล่นงาน ซึง่ ก็อาจเป็นเวลาเนิน่ นานต่อมา ใครทน
รอเห็นผลทีจ่ ะเกิดกับมาเฟียใหญ่ไม่ไหว ก็อาจต้องเสือ่ มศรัทธาในบาปบุญ
กันไป!

รวยเงิน
รวยแค่ชาตินี้
แต่รวยน�้ำใจ
รวยไปจนถึงชาติหน้า
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พุทธพจน์
เจ้าปัญญาได้อย่างไร?

ให้ปฏิภาณย่อมได้ปฏิภาณ
โภชนทานสูตร

การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทานทั้งปวง
คาถาพระธรรมบท

ปัญญามีศลี เป็นเครือ่ งช�ำระให้บริสทุ ธิ์ และในทางกลับกัน
ศีลก็มปี ญ
ั ญาเป็นเครือ่ งช�ำระให้บริสทุ ธิด์ ว้ ย ศีลมีในบุคคล
ใด ปัญญาก็มใี นบุคคลนัน้ ปัญญามีในบุคคลใด ศีลก็มใี น
บุคคลนั้น ปัญญาเป็นของบุคคลผู้มีศีล ศีลเป็นของบุคคล
ผู้มีปัญญา และนักปราชญ์ย่อมกล่าวศีลกับปัญญาว่าเป็น
ยอดในโลก เหมือนบุคคลล้างมือด้วยมือ หรือล้างเท้าด้วย
เท้า ฉะนั้น
โสณทัณฑสูตร

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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คนในโลกนี้ จะเป็นชายหรือหญิงก็ตาม ถ้าเข้าหาสมณะ
หรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่า อะไรเป็นกุศล อะไรเป็น
อกุศล อะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่
ควรเสพ อะไรเมือ่ ท�ำแล้วเปล่าประโยชน์ ท�ำแล้วให้ผลเป็น
ทุกข์ตลอดไป อะไรเมือ่ ท�ำแล้วเกิดประโยชน์ ท�ำแล้วให้ผล
เป็นสุขตลอดไป เมือ่ เขาได้คำ� ตอบแล้วรับเอาเป็นข้อปฏิบตั ิ
จนชั่วชีวิต เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกในภายหลัง เขา
จะเป็นคนมีปัญญามาก
จูฬกัมมวิภังคสูตร

มีธรรมอยูข่ อ้ หนึง่ ทีใ่ ครก็ตามท�ำให้เจริญขึน้ ในตนเป็นอัน
มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญา ปัญญาเจริญ ปัญญา
ไพบูลย์ ปัญญาใหญ่ ปัญญามาก ปัญญาลึกซึง้ ปัญญาแก่กล้า
ปัญญากว้างขวาง ปัญญาว่องไว ปัญญาเร็ว ปัญญาร่าเริง
ปัญญาแล่น ปัญญาคม ปัญญาช�ำแรกกิเลส ธรรมข้อนั้น
คืออะไร? คือ กายคตาสติ อันได้แก่ การเอากายนีเ้ อง เป็น
ที่ตั้งของการเจริญสติ
ปสาทกรธัมมาทิบาลี

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

มุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์
ถ้าสวยหล่อแล้วหลอกง่าย ถ้าขยันจนร�ำ่ รวยแล้วใช้เงินแบบโง่ๆจน
หมดตัว ชีวิตก็ไม่ต้องได้มีความสุขกัน ฉะนั้น ปัญญาจึงเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญของชีวิตดีๆ ปัญหาคือทุกวันนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญยังคงงงงวยกันไม่
เลิกว่าสติปญ
ั ญามาจากไหนกันแน่ จะว่าเป็นเชือ้ ทีถ่ า่ ยทอดมาจากพ่อแม่
หรือปู่ย่าตายาย ก็คงพูดไม่ได้เต็มปากเต็มค�ำ เพราะบางคนฉลาดระดับ
อัจฉริยะในขณะที่พ่อแม่มีสติปัญญาปานกลางหรือค่อนข้างต�่ำ ตรงข้าม
บางคนพ่อแม่เป็นถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยดีเด่น แต่ลูกกลับ
หัวช้า สอบเข้าเรียนที่ไหนก็ไม่ติด เป็นต้น
คุณจะเห็นว่าความฉลาดคืออะไร ก็ต่อเมื่อเจอใครสักคนที่แสดง
ความฉลาดอย่างน่าทึง่ ออกมาให้เห็น เช่น เมือ่ คนทัง้ ห้องแก้ปญ
ั หาโจทย์
เลขที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่ได้ แล้วมีใครคนหนึ่งยืนขึ้นและบอกว่าแก้ได้
แต่บคุ คลอันเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาด ดังเช่นนักวิทยาศาสตร์
ใหญ่อย่าง อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ผู้เขย่าโลกด้วยทฤษฎี
อันเป็นต้นก�ำเนิดระเบิดปรมาณู บอกเราว่าความฉลาดไม่ใช่แค่แก้ปญ
ั หา
เก่ง แต่ยังต้องเป็นสุดยอดนักตั้งค�ำถาม ถามแล้วเกิดมุมมองใหม่ หรือ
ถามแล้วจุดชนวนให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากศึกษาเข้าไปให้ถึง
แก่นความจริง
หรืออย่างบุคคลอันเป็นสัญลักษณ์ของการเรียนรูเ้ ร็ว เช่น วิลเลีย่ ม
เจมส์ ไซดิส (William James Sidis) ซึ่งท�ำความรู้จักภาษาละตินด้วย
ตนเองเมื่ออายุ ๒ ขวบ และโตขึ้นเป็นคนที่ใช้เวลาเรียนรู้ภาษาหนึ่งๆได้
ภายในวันเดียว กับทั้งสามารถแปลความจากภาษาหนึ่งไปสู่ภาษาอื่นใด
ก็ได้ในทันทีทันใด ชีวิตของเขาก็แสดงให้เราเห็นว่า ถ้าใครสักคนจะรู้ทุก
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ภาษาในโลก ต้องมีไฟใฝ่รตู้ งั้ แต่ขวบเดียวด้วยตนเอง ไม่ใช่รอให้ถกู กระตุน้
โดยพ่อแม่หรือสิง่ แวดล้อม และถ้าฉลาดขนาดพูดได้ทกุ ภาษา ก็ยอ่ มทะลุ
ขีดจ�ำกัดความฉลาดได้หมด ดังเช่นที่ไซดิสหลักแหลมขนาดพยายาม
ศึกษาทฤษฎีของไอน์สไตน์เพื่อ ‘จับผิด’ ตั้งแต่อายุแค่ ๑๐ ขวบ!
ว่ากันว่าไอคิวของไอน์สไตน์อยูใ่ นช่วงประมาณ ๑๖๐ ถึง ๑๘๐ ส่วน
ของไซดิสจะเป็น ๒๕๐ ถึง ๓๐๐ ในขณะที่โลกนี้มีคนเพียงหนึ่งในร้อย ที่
ไอคิวสูงกว่า ๑๓๕ นอกนั้นอยู่ในช่วงประมาณ ๘๕ ถึง ๑๑๕ กันเกือบ
หมด
หลักการวัดไอคิวนั้น มักเน้นเรื่องปฏิภาณและการใช้จินตนาการ
แก้ปัญหาน่างงงวย อย่างไรก็ตาม ยังมีหลักวิธีวัดไอคิวบางชนิด ที่ถือเอา
ความปราดเปรือ่ งในการสร้างผลงานมาเป็นเกณฑ์ เช่น หากมีผลงานเป็น
ที่ประจักษ์ก่อนอายุ ๑๗ ก็ถือว่าเป็นอัจฉริยะ รับประกันความมีไอคิวสูง
กว่าคนปกติ เพราะคนปกติจะไม่มีผลงานเป็นที่ยอมรับก่อนอายุ ๑๗
เป็นต้น
ผลงานของคนฉลาดก็อาจจุดประกายให้ฉกุ คิดว่าคนเราควรมีความ
ฉลาดสูงสุดเอาไว้ทำ� อะไรกันแน่ เพือ่ ให้รวู้ า่ เป็นอัจฉริยะเหนือคนอืน่ ก่อน
อายุ ๑๗ หรือเพือ่ ให้รวู้ า่ มนุษย์อาจเก่งได้ไม่จำ� กัด เช่นทีไ่ ซดิสส�ำแดงความ
สามารถเอาไว้ หรือเพื่อเปิดโปงความลับอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลด้วย
คณิตศาสตร์ เช่นที่ไอน์สไตน์เพียรพยายามอย่างสุดฤทธิ์?
ยิง่ ศึกษาชีวติ ของอัจฉริยะในประวัตศิ าสตร์มากขึน้ เท่าไร คุณจะยิง่
เห็นความจริงว่าชีวิตของอัจฉริยะแต่ละคนถูกออกแบบมา เพื่อสนอง
วัตถุประสงค์บางอย่าง บางทีก็เป็นประโยชน์กับโลก บางทีก็ไปมีส่วนใน
การท�ำลายโลก และบางทีก็เพียงเพื่อให้โลกรู้ว่าคนเราอาจเก่งกาจได้
ขนาดไหน
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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เจ้าชายสิทธัตถะก็รอบรู้และแตกฉานสารพัดศาสตร์ตั้งแต่ครั้งยัง
ทรงพระเยาว์ แม้ปฐมฌานอันเป็นสมาธิทเี่ ข้าถึงได้ยากแสนยาก พระองค์
ก็ฝึกส�ำเร็จเองตั้งแต่พระชันษาเพิง่ ๗ ปี ทีส่ �ำคัญเหนืออื่นใด คือ พระองค์
เห็นชีวติ ด้วยมุมมองทีแ่ ตกต่างจากคนอืน่ สามารถตัง้ ค�ำถามทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
ในโลกได้เอง แถมตอบค�ำถามได้เองอีก และเหนือสิ่งอื่นใดคือสามารถ
ประกาศค�ำตอบส�ำคัญสูงสุดนั้นออกไปทั่วโลก จึงท�ำให้พระองค์ถูกจดจ�ำ
ไว้ว่าเป็น ‘พระพุทธเจ้า’ ซึ่งแปลว่า ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง และ
สามารถประกาศความรู้ด้วยการสถาปนาพุทธศาสนาขึ้นในโลก!
ชาวพุทธทีเ่ ข้าถึงปัญญาแบบพุทธ จะรูว้ า่ ความฉลาดสูงสุดไม่ใช่เลข
ไอคิวสูงสุด แต่เป็นการรูจ้ กั โจทย์สำ� คัญสูงสุด และได้คำ� ตอบเป็นประโยชน์
สูงสุด ตามรอยบาทพระศาสดา

กรรมในการให้ทาน
การให้ทานจะท�ำให้เราหายโง่ในขั้นพื้นฐาน นั่นเพราะอะไร?
เพราะปกติคนทั่วไปจะหลงเชื่อกิเลส นึกว่าหวงไว้ เอาเข้าตัวท่าเดียว นับ
ว่าได้เปรียบ ได้เป็นสุข ความจริงก็คอื ยิง่ เอาเข้าตัวเท่าไร ยิง่ อึดอัดคัดแน่น
ในอกขึน้ เท่านัน้ แต่ทงั้ ทีก่ ระวนกระวายไม่เป็นสุขอยูเ่ ห็นๆ คนเรายังกลับ
เข้าข้างกิเลส หลงเชื่อมันอยู่ปีแล้วปีเล่า
เมื่อฝึกให้ คุณจะพบจากประสบการณ์จริงว่าทานท�ำให้ฉลาดขึ้น
แบ่งตามชนิดได้ คือ
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๑

ทรัพยทาน

เมื่อรู้จักแบ่งปันทรัพย์ส่วนเกิน กระทั่งให้ได้โดยไม่เสียดาย ให้ได้
ทุกครั้งที่มีโอกาส คุณจะเกิดความฉลาดทางจิต เห็นว่าอะไรที่พะรุงพะรัง
อะไรทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องแบก จะทิง้ เสียก็ได้ หากปราศจากความฉลาดทางจิต
ในแบบนี้แล้ว คุณจะพร้อมหวงไปทุกอย่าง อยากได้ไปทุกสิ่ง จนไม่มี
ที่ว่างให้สติปัญญาเกิดขึ้นเลย
ความโง่ทำ� ให้เราเสียไม่เป็น ถ้าของหายหรือเสียของไป ใจจะทิง้ ไม่ลง
ทั้งที่รู้แก่ใจว่าอย่างไรก็ไม่ได้คืน ทางเดียวที่คุณจะรับมือกับเงินที่หายไป
๕๐๐ บาท คือ ต้องเคยท�ำบุญ ๕๐๐ บาทมาก่อน ความฉลาดระดับ ๕๐๐
จึงจะเกิดขึ้นและปล่อยวางเงินที่หายไป ๕๐๐ เสียได้

๒

อภัยทาน

เมื่อรู้จักอภัยในความผิดพลาดของคนอื่น กระทั่งเป็นคนโกรธได้
แต่หายเร็ว คุณจะเกิดความฉลาดทางจิต เห็นความเย็นดีกว่าความร้อน
เห็นการนอนหลับสนิทหรือฝันดี ประเสริฐกว่าการนอนดิ้นไปกับฝันร้าย
หากปราศจากความฉลาดทางจิตแบบนี้แล้ว คุณจะมัวคิดถึงแต่ค�ำชวนโง่
บางค�ำ เช่น ‘ตาต่อตา ฟันต่อฟัน’ หรือ ‘ฆ่าได้หยามไม่ได้’ ฝ่ายคุณเอา
เปรียบได้แต่ไม่มีทางเสียเปรียบใคร เช่นนี้แล้ว ใจก็ย่อมผูกเวรอยู่ได้แม้
เพียงด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆตามถนนหนทาง หลายต่อหลายคนบาดเจ็บ
พิการ หรือกระทัง่ ล้มตาย เพียงเพราะฉลาดไม่พอจะระงับอารมณ์โง่ชวั่ วูบ
ในระหว่างเดินทางตามปกติเท่านั้น

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

๓

ธรรมทาน

เมือ่ รูจ้ กั ช่วยส่งเสริมให้ใครต่อใครได้คดิ ได้เอาตัวออกจากความโง่
ประการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความตระหนี่ และในแง่ของ
ความพยาบาท คุณเองย่อมฉลาดขึ้นไปอีก
แต่หากคุณคิดอยากใหญ่ สั่งสอนคนอื่นด้วยอาการยกตนข่มท่าน
หรือจาระไนเรื่องทานราวกับผู้มีน�้ำใจอย่างใหญ่ ทั้งที่ยังตระหนี่หวงแหน
เศษเงินเศษทอง หรือชักชวนให้ผคู้ นสวดแผ่เมตตา ทัง้ ทีต่ นยังผูกพยาบาท
อาฆาตเก่ง อย่างนีน้ อกจากไม่ทำ� ให้ฉลาดขึน้ ยังกดตัวเองให้โง่หนักเข้าไป
อีก ค่าที่รู้แล้วไม่ท�ำ หน�ำซ�้ำยังจะหลอกคนอื่นให้เข้าใจว่าตัวเองสูงส่งอีก
การเห็นวิธีแก้ทุกข์ให้คนอื่น แต่กลับไม่เห็นวิธีแก้ทุกข์ให้ตนเอง
เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่จะแสดงให้คุณเองรู้และฉลาดขึ้นได้ว่า ธรรมที่
ให้คนอื่นเป็นทานนั้น ใช่ของที่มีในตนจริง หรือสักแต่ไปลักขโมยค�ำของ
ผู้มีธรรมจริงมาพูดกันแน่
เมื่อให้ธรรมอันมีจริงในตนเป็นทาน กระทั่งเกิดปีติ มีแก่ใจอยาก
ให้ธรรมทานมากๆ คุณจะฉลาดทางความคิดและทางจิตไปพร้อมๆกัน
เพราะการพูดโน้มน้าวให้คนอื่นได้ดีตามคุณนั้น ต้องฝึกกลั่นค�ำพูดออก
มาจากใจทีเ่ ป็นกุศล จนกระทัง่ เกิดศิลปะใช้คำ� ให้โดนใจคนฟังว่า ตรงไหน
เป็นปมทุกข์ ตรงไหนเป็นวิธีแก้ปมทุกข์
พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้อะไรได้อย่างนัน้ ไม่ใช่ให้จานได้จานคืน ให้
ตู้เย็นเขาแล้วเราจะได้ตู้เย็นใหม่จากคนอื่น แต่เป็นภาวะที่เสมอกัน เช่น
ให้สขุ ย่อมได้สขุ ให้ความฉลาดย่อมได้ความฉลาด ให้ธรรมะย่อมเพิม่ พูน
ธรรมะ แต่ถ้าให้แต่ลมปาก ก็จะได้แค่ลมแล้งกลับคืนมานั่นเอง
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ชาวพุทธส่วนใหญ่เข้าใจว่าธรรมทานคือการแจกหนังสือหรือสื่อ
ธรรมะทั้งหลาย ความจริงก็คือถ้าคุณแจกมั่ว ผลดีผลร้ายก็กลับมามั่วเช่น
กัน ทางที่ปลอดภัยคือต้องอ่านหรือฟังเองจนรู้ชัดว่าเป็นธรรมะดี ธรรมะ
ทีไ่ ม่พาหลงทาง ธรรมะทีก่ อ่ ให้เกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้า ธรรมะทีก่ อ่ ให้
เกิดความเชือ่ ในผลแห่งกรรมว่ามีจริง ธรรมะทีก่ อ่ ให้เกิดแรงบันดาลใจให้
เพียรเพือ่ พ้นทุกข์ แล้วจึงค่อยแจกจ่ายธรรมะนัน้ ใจถึงจะอิม่ เอิบ เบิกบาน
กว้างขวางจริงๆ

กรรมในการรักษาศีล
บางคนรู้สึกอยู่ลึกๆว่าตัวเองก็ฉลาดไม่แพ้ใครอื่น แต่น่าเจ็บใจที่มี
ข้อติดขัดบางประการ หลายครั้งเมื่อจะต้องตัดสินใจครั้งส�ำคัญดันไม่มี
สมาธิ จู่ๆก็หนักหัวขึ้นมาเฉยๆ หรือช่วงต้นวัย พอใกล้สอบไม่อยากอ่าน
หนังสือ ถึงเวลาสอบจริงยิ่งรู้สึกเหมือนคนไม่มีแรงว่ายน�้ำไปให้ถึงฝั่ง
ราวกับมีอะไรมาดึงแขนดึงขาไว้
เหล่านั้นเป็นตัวอย่างของ ‘คลื่นรบกวนความฉลาด’ ซึ่งมีอยู่หลาย
แบบหลายชนิด อาจจะเป็นการสั่งสมนิสัยทอดธุระ ผัดวันประกันพรุ่งจน
เคยตัว หรือไม่กเ็ ป็นผลของบาปเก่าๆทีต่ ามมาเล่นงาน แกล้งบดบังไม่ให้
ท�ำการอันเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าได้ถนัดนัก แจกแจงได้เป็นข้อๆ ดังนี้

๑

เคยฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไว้มาก

โดยเฉพาะพวกขุนศึกเก่งๆที่ฆ่าศัตรูได้ง่ายราวกับผักปลา หรือผู้มี
อาชีพเกี่ยวข้องกับการสังหารทั้งหลาย วิบากคือท�ำให้รู้สึกหนักหัว มึน
ตลอด บางทีคล้ายใครเอาหมอนมาโปะไว้บนกระหม่อม อุดทางเข้าออก
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

ของปัญญา ยิ่งถ้าเคยคิดประทุษร้าย แบบแกล้งให้ใครสมองบอบช�้ำ ก็
อาจต้องรับผลคือเป็นคนหัวช้า เลื่อนลอยจ�ำอะไรไม่ค่อยได้ หรือถึงขั้น
ปัญญาอ่อนมาแต่กำ� เนิดเลยทีเดียว เป็นไปตามโทษานุโทษอันสมกันกับ
เหตุที่เคยก่อไว้

๒

เคยลักทรัพย์ทางปัญญาไว้มาก

๓

เคยลักลอบเป็นชูไ้ ว้มาก

๔

เคยพูดร้ายไว้มาก

ตัวอย่างที่จัดแจ้งสุดได้แก่พวกเผาโรงเรียน หรือยักยอกหนังสือที่
เขาบริจาคเพื่อให้เด็กยากไร้มีโอกาสเรียนกัน วิบากคือท�ำให้ขาดสถานที่
ศึกษา ขาดเครือ่ งมือ หรืออยูใ่ นถิน่ ไกลปืนเทีย่ งเสียจนไม่อาจหวังเอาวิชา
ความรู้ได้จากไหน หรือถ้ามีโอกาสเรียนก็เจอความมืดทางปัญญา ชนิด
เรียนอย่างไรก็ไม่รู้ พยายามดูอย่างไรก็ไม่เห็น ราวกับผีเอาก�ำแพงมาบัง
กระดานด�ำหน้าชัน้ เรียน จ�ำอะไรทีเ่ ป็นประโยชน์ไม่ได้ จ�ำได้แต่ทเี่ ป็นโทษ
ที่ท�ำให้มองโลกในแง่ร้าย
คือมากจนหน้ามืดตามัว หมกมุน่ และเมากามอย่างหนัก วิบากคือท�ำให้
อ่อนแอ ไม่อยากเรียน ไม่อยากคิดมาก เพราะจิตใจบิดเบีย้ ว คอยแต่มองอะไร
ในทางลามก คนเราพอจิตใจบิดเบีย้ ว คอยแต่คดิ ออกนอกลูน่ อกทางไปหา
เรื่องต�่ำๆเหม็นๆ ก็มีผลปัญญาทึบ หมกมุ่นคับแคบ คิดอะไรไม่ออก ไม่
อยากเอาใจไปทางอื่นมากกว่าเรื่องใต้สะดือเป็นธรรมดา
ทัง้ ในแง่ของการโกหก การยุยงให้แตกกัน การพูดหยาบคายทิม่ ต�ำ
ใจ และการพูดเพ้อเจ้อตามอารมณ์ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย วิบากคือท�ำให้มอง
ไม่เห็นตามจริง รับรูอ้ ยูใ่ นปัจจุบนั ให้ตรงจริงได้ยาก ส่วนใหญ่พอได้ความ
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รู้อะไรนิดหนึ่ง ก็อาจทะเล้นคิดแบบไร้สาระ ไม่ยอมรับสาระ เห็นจริงเป็น
เท็จ เห็นเท็จเป็นจริงตามอ�ำเภอใจเอาง่ายๆ ต้องออกแรงอย่างมากกว่า
จะรับรู้ตรงจริงกับคนอื่นได้สักครั้ง

๕

เคยเมาเหล้าขาดสติไว้มาก

นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นขี้เมาในชาติที่ก่อกรรมข้อนี้แล้ว วิบากใน
ชาติถัดมาก็ยังเมาคลื่นรบกวนความฉลาดได้อีก คือ จะเป็นผู้ฟุ้งซ่านจัด
ห้ามยาก หยุดยาก เรียกว่าบางทียิ่งเรียนเหมือนยิ่งใกล้บ้า ทั้งเบื่อ ทั้ง
หงุดหงิด ทั้งล่องลอยเลื่อนเปื้อน
เรื่องของวิบากจากการผิดศีลที่มีผลต่อสติปัญญานั้น ค่อนข้างเป็น
เรื่องเชื่อได้ง่าย เพราะชาตินี้ตอนคุณฆ่าสัตว์ ยักยอกทรัพย์ เป็นชู้ โกหก
กินเหล้า จะรู้สึกหนักๆทึบๆขึ้นมาในหัว เหมือนมีม่านหนักๆโรยลงมา
บดบังปัญญา สิง่ ทีส่ งั่ สมมากยิง่ ชัดมาก และนัน่ ก็คอื ตัวอย่างว่าจะต้องเจอ
แบบนั้นหรือหนักกว่านั้น กับทั้งยืดเยื้อกว่านั้นในชาติต่อไป
ตรงข้าม หากตั้งใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ว่าจะถือศีลให้สะอาด แถมท�ำ
ในเรื่องตรงข้าม เช่น นอกจากงดเว้นการฆ่าสัตว์ ยังปล่อยชีวิตสัตว์ใหญ่
ที่ก�ำลังจะถูกฆ่า พอท�ำเรื่อยๆเป็นเดือนเป็นปี คุณจะรู้สึกปลอดโปร่งโล่ง
เบา ถ้าตอนต้องใช้ความคิดเคยหนักๆทึบๆแบบไม่มีเหตุผล ทุกอย่างก็
จะบรรเทาเบาบางลงอย่างเห็นได้ชัด

กรรมด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โทษสถานเบาที่สุดส�ำหรับคนปฏิเสธการแสวงหาความจริงเกี่ยว
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

กับบุญบาป คือ มีสิทธิ์เดินบนเส้นทางอันมืดทึบของคนโง่
นั่นเพราะอะไร? เพราะบุญเป็นสิ่งปรุงแต่งจิตให้สว่าง โปร่งโล่ง
สดใส พร้อมมองเห็น พร้อมคิดอ่านได้อย่างชาญฉลาด แต่พอไม่เชือ่ หรือ
กระทัง่ ปฏิเสธเรือ่ งบุญบาปเสียแต่แรก เช่นนี้ ก็พร้อมจะคิดฟุง้ ซ่านไปตาม
อ�ำเภอใจ และตัดสินใจท�ำชั่วประการต่างๆได้โดยไม่ต้องยับยั้ง
ผูท้ เี่ ข้าหาผูร้ จู้ ริง เช่น พยายามศึกษาว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไร กรรม
ใดท�ำแล้วเรียกว่าเป็นบุญกุศล กรรมใดท�ำแล้วเรียกว่าเป็นบาปอกุศล แล้วตัง้ ใจ
ถือเอาเฉพาะกรรมดี ละเว้นกรรมชัว่ ให้เด็ดขาด อย่างนีจ้ งึ ควรแก่การได้ชอื่ ว่า
อยูบ่ นเส้นทางของคนฉลาด เพราะเป็นจุดเริม่ ต้นของการรูจ้ กั ตัง้ ค�ำถามเป็น
ตัง้ ค�ำถามได้เข้าจุด ตัง้ ค�ำถามได้อย่างมีแก่นสาร ไม่นา่ ประหลาดใจหากเกิด
ใหม่ชาติหน้า จะเป็นคนมีปัญญามาก
ความอยากรูอ้ ยากเห็น หรือความพยายามถามหาค�ำตอบเกีย่ วกับ
บุญบาป มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสามารถในการตัง้ ค�ำถาม กล่าว
คือคุณจะมีวธิ คี ดิ แบบเลือกเฟ้น จับประเด็นแม่น และเข้าหาเป้าหมายด้วย
ทางลัด หรือเล็งเห็นประโยชน์สูงสุดได้เร็วกว่าคนอื่นๆ
เมื่อใจอยู่ในอาการเฟ้นหาค�ำถามที่ดีที่สุด ชาติภพแห่งความเป็น
มนุษย์ครั้งหน้า ย่อมมีคุณลักษณะประการส�ำคัญของเด็กฉลาด นั่นคือ
ช่างสงสัย ชอบไถ่ถาม ใจไม่แคบ ไม่ปิดกั้น และกลายเป็นคนชอบคิดค้น
หาค�ำตอบใหม่ๆด้วยตนเอง จนกว่าจะรู้สึกว่าใช่ที่สุด น่าพอใจที่สุด ตรง
ประเด็นปัญหา ทั้งต้นเหตุที่ส�ำคัญที่สุด กับทั้งทางออกที่ดีที่สุด
หลายคนสงสัยว่ากรรมที่ท�ำให้เป็นอัจฉริยะตั้งแต่เด็กคืออะไร
กรรมใดเป็นเหตุให้เกิด ‘พรสวรรค์’ ระดับโลก ค�ำตอบคือนอกจากเป็นผู้
ท�ำกรรมอันควรแก่การมีปัญญาสูงส่งแล้ว ยังต้องเป็นผู้เคยท�ำคุณให้กับ
วงการใดวงการหนึ่งไว้มากด้วย จึงเหนี่ยวน�ำให้เด็กเกิดความสนใจเรื่อง
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ใดเรื่องหนึ่งอย่างยิ่งยวด และเป็นเหตุให้พากเพียรแบบ ‘ทุ่มสุดตัว’ กับ
การเอาดีในเรื่องนั้นๆ
ยกตัวอย่างอัจฉริยะทางดนตรีที่ผู้คนยังจดจ�ำและกล่าวขวัญถึงอยู่
เสมอ แม้ว่าตัวเขาจะล่วงลับจากโลกนี้ไปกว่าสองศตวรรษแล้วก็ตาม คือ
โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ท (Wolfgang Amadeus Mozart) กรรมเก่า
ทีเ่ คยมีคณ
ุ ปู การต่อแวดวงการดนตรีได้สง่ เขามาเกิดในบ้านทีจ่ ะได้รบั แรง
บันดาลใจอย่างสูง ทัง้ เห็นพ่อเล่นฮาร์ปซิคอร์ด ทัง้ เห็นพีส่ าวเล่นคลาเวียร์
ได้เก่ง และทั้งมีความสามารถจดจ�ำเสียงดนตรีได้แม่นย�ำ เรียนรู้ได้เร็ว
เกินวัย องค์ประกอบทั้งหมดนี้รวมเรียกว่า ‘พรสวรรค์’
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หมากรุก ผลคือลูกสาวทัง้ ๓ คนเล่นหมากรุกระดับโลกกันหมด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง จูดิท โพลการ์ (Judit Polgar) ผู้เป็นน้องคนสุดท้องนั้น เล่นได้
ถึงระดับแกรนด์มาสเตอร์ ตั้งแต่อายุเพียง ๑๕ ปีกับ ๕ เดือน เรียกว่า
ท�ำลายสถิติโลกเดิมที่ผู้ชายท�ำไว้ก่อนหน้านั้นลงได้อย่างราบคาบ
คุณพ่อของเด็กเป็นนักจิตวิทยาทีไ่ ม่ได้ฉลาดระดับอัจฉริยะ ภรรยา
เขาก็เช่นกัน เขาจึงสรุปว่าอัจฉริยะถูกสร้างขึน้ ได้ดว้ ยความจงใจ ไม่ใช่ดว้ ย
พันธุกรรมหรือความบังเอิญ แต่ข้อเท็จจริงทางกรรมวิบากก็คือ ทันทีที่
คุณพ่อตัง้ ใจว่าจะสร้างสภาพแวดล้อมขึน้ มากระตุน้ ความสนใจของลูก เขา
ก็ทำ� ตัวเป็นแดนเกิดอันเหมาะสม ส�ำหรับเด็กทีม่ บี ญ
ุ เก่าทางหมากรุกแล้ว

ส่วน ‘พรแสวง’ เกิดขึ้นเมื่อเขาสมัครใจทุ่มเทเวลามาฝึกหัดจริงจัง
ด้วยความวิริยะอุตสาหะผิดมนุษย์ ในที่สุดเขามีความสามารถเล่นดนตรี
ได้ตงั้ แต่ ๔ ขวบ ประพันธ์เพลงได้ตอน ๕ ขวบ และเล่นไวโอลินให้สมาชิก
วงดนตรีประจ�ำส�ำนักของอาร์ชบิชอปตะลึงฟังตาค้างได้ขณะที่อายุเพิ่งจะ
ได้แค่ ๖ ขวบเท่านั้น!

ที่ควรกล่าวเช่นนี้ ต้องย้อนกลับไปที่ความจริงอันเป็นปฐม นั่นคือ
มนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ มนุษย์ไม่ใช่เพียงน�้ำเชื้อจากพ่อแม่
ผสมกัน แต่ตอ้ งมีจติ วิญญาณมาเข้าท้องด้วย ดังนัน้ จุดสรุปจึงเป็นว่าต้อง
มีทั้งบุญเก่าเป็นพรสวรรค์ และได้แดนเกิดอันเอื้อให้สร้างพรแสวง
อัจฉริยะจึงปรากฏ

โมซาร์ทมีคณ
ุ ปู การต่อโลกดนตรีเพียงใด ทุกคนเห็นชัดอยูแ่ ล้ว เขา
สร้างดนตรีทโี่ ลกไม่ลมื และนักประวัตศิ าสตร์ทางดนตรีหลายคนก็เชือ่ ว่า
โมซาร์ทเป็นคนสอนวิธีประพันธ์ดนตรีให้กับเบโธเฟน (Ludwig van
Beethoven) ผูเ้ ป็นคีตกวีชอื่ ก้องโลกอีกคนหนึง่ นับว่าครบองค์ คือ ทุม่ เท
ให้วงการดนตรีด้วย และบอกสอนให้คนรุ่นหลังเป็นวิทยาทานด้วย

ถ้าใครอยากฉลาดขึ้นผิดหูผิดตาภายในชาติเดียว พระพุทธเจ้าก็
ทรงให้คำ� ตอบไว้ นัน่ คือต้องท�ำให้สติเจริญขึน้ โดยอาศัยกายเป็นทีต่ งั้ ของ
สติ

อันที่จริง การไล่ล่าคว้าค�ำตอบว่าเหตุใดเด็กจึงเป็นอัจฉริยะนั้นมี
มานาน นักจิตวิทยาคนหนึง่ เอาตนเองและชีวติ ลูกสาวสามคนเป็นเดิมพัน
การทดลอง กล่าวคือเขาประกาศตัง้ แต่ก่อนลูกสาวคนแรกเกิด ว่าเขาจะมี
ลูกกี่คนก็ตาม ทุกคนต้องยิ่งใหญ่ในโลกหมากรุก และเขาก็ท�ำได้จริงๆ
เริ่มจากการให้ลูกเรียนหนังสือที่บ้าน กระตุ้นให้เกิดความสนใจในเกม
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

ท�ำไมจึงเป็นเช่นนัน้ ? มาดูขอ้ เท็จจริงขัน้ พืน้ ฐานกันก่อน คุณสมบัติ
อันเป็นเครือ่ งหมายหนึง่ ของคนฉลาด คือ มีสติอยูก่ บั เนือ้ กับตัว การมีสติ
อยูก่ บั เนือ้ กับตัวเป็นเหตุพนื้ ฐานให้มกี ารทรงตัวดี รูส้ กึ มัน่ คง มีความรูส้ กึ
ทีเ่ ฉียบไว รับรูไ้ ด้คมชัด เข้าใจได้เร็ว จึงช่างสังเกตและสามารถคิดได้อย่าง
มีความสุข ไม่ใช่คิดวกวนจนเป็นทุกข์แบบคนโง่
ทีนี้ถามว่าท�ำอย่างไรจะเกิดคุณสมบัติอันเป็นเครื่องหมายของคน
ฉลาดเหล่านัน้ ? เรามีสทิ ธิพ์ สิ จู น์คำ� ตรัสของพระพุทธเจ้าก็ตรงนี้ วิชาเจริญ
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สติ โ ดยอาศั ย กายของท่ า นมี อ ยู ่ คื อ ให้ สั ง เกตความจริ ง เกี่ ย วกั บ
ปรากฏการณ์ทางกายทีม่ ใี ห้รบั รูไ้ ด้ตลอดเวลา ไล่ตงั้ แต่งา่ ยไปหายาก นับ
แต่ดคู วามจริงเกีย่ วกับลมหายใจก่อน เห็นชัดแล้วจึงไล่ไปทีค่ วามจริงของ
อาการอื่นทางกาย เช่น อิริยาบถใหญ่น้อย ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น

เป็นหญิงเป็นชายได้อย่างไร?

ถ้าท�ำได้ ก็ยอ่ มเป็นเหตุให้คณ
ุ มีสติอยูก่ บั เนือ้ กับตัว แล้วคุณสมบัติ
อันเป็นเครื่องหมายของคนฉลาดก็จะไหลตามมาได้เอง ขอให้ทดลองดู
จากบท ‘รู้กาย’ ของหนังสือเล่มนี้ ถ้าท�ำเต็มที่ก็อาจพิสูจน์ว่า คนเราอาจ
ฉลาดแหลมคมขึ้นอย่างเอกอุในชาติเดียวได้จริงหรือไม่!

เพื่อจะเดินทางอย่างฉลาด
คุณต้องถามคนฉลาดว่า
เส้นทางไหนที่เขาเลือกเดิน

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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พุทธพจน์

เมื่อหญิงพอใจสภาพแห่งหญิงในตน ทั้งกิริยา ท่าทาง
ความไว้ตัว ความพอใจ สุ้มเสียง และเครื่องประดับแบบ
หญิง ก็ยอ่ มสนใจสภาพของชายอันเป็นเพศตรงข้ามกับตน
และย่อมมุ่งหวังการคบค้าสมาคมกับชาย อันเป็นเหตุให้
เกิดสุขโสมนัส เช่นนี้เอง หญิงจึงไม่ล่วงพ้นภาวะแห่งหญิง
ไปได้ ฉันใดก็ฉันนั้น เมื่อชายพอใจสภาพแห่งตน สนใจ
สภาพของหญิง ชายก็ไม่ลว่ งพ้นภาวะแห่งชายไปได้เช่นกัน
สังโยคสูตร

อรรถกถา

ทีไ่ ด้รปู หญิง ก็เพราะชาติแต่ปางก่อนได้ประกอบกุศลกรรม
อย่างอ่อน เป็นกรรมทีป่ ระกอบด้วยความเลือ่ มใสก็จริง แต่
เจือปนไปด้วยความไหวหวั่น ส่วนผู้ที่ได้รูปชาย ก็เพราะ
อดีตชาติได้ประกอบกุศลกรรมที่สูงส่งด้วยศรัทธา ความ
เลื่อมใส ความตกลงปลงใจที่หนักแน่น ปราศจากความ
หวั่นไหวให้เกิดความย่อหย่อน กุศลกรรมอย่างนี้เรียกว่า
เป็นกุศลกรรมอันทรงพลัง จึงยังผลให้เกิดเป็นชาย

ชาดก

เพราะกรรมเมือ่ ครัง้ ทีเ่ คยมัวเมา เป็นชายชูก้ บั ภรรยาผูอ้ นื่
ไว้มาก ดิฉันตายจากชาตินั้นแล้ว ต้องลงไปหมกไหม้อยู่
ในโรรุวนรก พ้นจากนรกแล้วขึ้นมาเป็นลาถูกตอน ตาย
จากความเป็นลาแล้วมาเกิดเป็นลิงที่ถูกขบกัดลูกอัณฑะ
ตายจากความเป็นลิงแล้วมาเกิดเป็นวัวถูกตอน ตายจาก
ความเป็นวัวแล้วมาเกิดเป็นกะเทย หลังจากนั้น จึงมีบุญ
พอจะไปเป็นนางอัปสรสวรรค์และมาสูค่ วามเป็นพระนาง
รุจาในชาตินี้
มหานารทกัสสปชาดก

พระอภิธัมมัตถสังคหะ รูปสังคหวิภาค

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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มุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์
การเกิดเป็นชายเป็นหญิงมักถูกหยิบยกไปพูดในแง่ความด้อยกับ
ความเด่น ข้อเท็จจริงก็คือชายหญิงมีทุกข์ทางใจเหมือนกัน อีกทั้งการถือ
ก�ำเนิดมาในเพศใด ก็ไม่ได้ประกันความชอบใจแก่เจ้าตัว ภาวะทางเพศ
อาจเป็นเพียงเครื่องตกรางวัลหรือบทลงโทษก็ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในร่างชาย
หรือร่างหญิง
รากของความเป็นชายเป็นหญิง คือการติดข้องพัวพันอยูก่ บั ภาวะคู่
ตราบเท่าที่ยังมีความติดใจ ติดข้องพัวพัน ยังมีความยินดีในเพศรส ก็จะ
ต้องเวียนว่ายในสภาพหญิงหรือชายไปเรือ่ ยๆ พูดให้ง่ายที่สดุ ภาวะหญิง
ชายเกิดจากความติดใจ แต่สิ่งที่เป็นตัวจ�ำแนกว่าเกิดครั้งไหนจะได้เป็น
ชาย เกิดครั้งไหนจะได้เป็นหญิง กรรมจะเป็นผู้ตัดสิน
ในส่วนของกายนั้น ทุกคนทราบดีว่าหญิงชายต่างกัน แต่ถ้าถาม
ว่าต่างกันอย่างไร อันนีม้ รี ายละเอียดมากมายเหลือคณานับ เริม่ จากสิง่ ที่
เห็นง่ายสุด คนส่วนใหญ่จะนึกเป็นอันดับแรกคือหญิงมีอวัยวะเพศอย่าง
หนึ่ง ชายมีอวัยวะเพศอีกอย่างหนึ่ง
การเอาอวัยวะเพศมาเป็นเกณฑ์แบ่งว่านั่นชายนี่หญิง ก่อให้เกิด
การเปรียบเทียบว่าใครเป็นชายมากกว่ากันด้วยอวัยวะเพศส่วนล่าง และ
เปรียบเทียบว่าใครเป็นหญิงมากกว่ากันด้วยอวัยวะเพศส่วนบน
น้อยคนจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า ทารกในครรภ์มารดานั้น เมื่อครั้ง
ยังเป็นตัวอ่อน จะเริม่ ต้นด้วยการมีอวัยวะเพศหญิงก่อนเสมอ แต่ถา้ เซลล์
ของตัวอ่อนมีโครโมโซมเพศเป็นชาย อวัยวะเพศแบบชายจึงปรากฏยื่น
ออกมาภายหลัง ส่วนถ้าเซลล์ของตัวอ่อนมีโครโมโซมเพศเป็นหญิง อวัยวะ
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

เพศหญิงจะปรับสภาพให้สมบูรณ์ขนึ้ พูดให้งา่ ยทีส่ ดุ คือถ้าเอาอวัยวะเป็น
เกณฑ์แบ่งเพศ ทุกคนก็เป็นหญิงเหมือนกันหมดในช่วงแรกสุด!
ถามนักวิทยาศาสตร์ว่าเหตุใดอวัยวะเพศแบบชายจึงยื่นออกมา ก็
จะได้ค�ำตอบสุดท้ายที่ชัดถ้อยชัดค�ำว่าเด็กบังเอิญได้รับโครโมโซม Y จาก
พ่อไปประกบคูก่ บั โครโมโซม X ของแม่ ขอบเขตของวิทยาศาสตร์สบื ย้อน
ไปถึงที่สุดได้แค่ค�ำว่า ‘บังเอิญ’ เพียงเท่านี้
ธรรมชาติฝา่ ยรูปยังบอกถึงรายละเอียดความแตกต่างระหว่างชาย
กับหญิงอีกมาก อย่างเช่น การท�ำงานของสมองฝัง่ ชายและฝัง่ หญิง ผิดกัน
ราวกับเป็นสิ่งมีชีวิตคนละสปีชีส์ ข้อเท็จจริงเหล่านี้อยู่ในความสนใจของ
นักวิทยาศาสตร์มาเป็นร้อยๆปีแล้ว มีการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่
ชัดเจนว่ามีรายละเอียดใดบ้างที่บ่งชี้ว่านั่นคือสมองชาย นี่คือสมองหญิง
ทั้งในแง่ของขนาด ความหนาของส่วนต่างๆ วิธีการท�ำงาน การหลั่ง
ฮอร์โมน มูลเหตุของความปรารถนาและความอ่อนไหว ตลอดจนเหตุผล
ของความชอบใจที่แตกต่าง
แต่ถึงที่สุดจนกระทั่งวันนี้ การ ‘เห็นรายละเอียดความแตกต่าง’ ก็
ไม่ได้นำ� มาซึง่ ความเข้าใจว่าแรกเริม่ เดิมทีมี ‘อะไร’ เป็นตัววางแผนให้แตก
ต่างกันแน่
เมือ่ ศึกษาเรือ่ งกรรมและวิบาก คุณคงเห็นแต่แรกว่าเราเล็งกันทีจ่ ติ
เป็นส�ำคัญ มโนกรรมส�ำคัญที่สุด กรรมที่แบ่งเพศก็เช่นกัน ถ้าเรารู้ได้ว่า
จิตแบบไหน คิดอย่างไร เหมาะกับความเป็นชายเป็นหญิง ค�ำตอบก็อยู่
ตรงนี้เอง
ถามว่ารู้ไปท�ำไม? เพื่อความเข้าใจตนเอง และเพื่อการเลือกได้ว่า
จะเป็นชายหรือเป็นหญิงที่พอใจในตนเองได้อย่างไร หรือกระทั่งว่าถ้ามี
ความรูส้ กึ เบีย่ งเบนทางเพศอยู่ จะปรับแก้อย่างไรให้เข้ากับธรรมชาติทาง
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กายของตนภายในชาตินี้ ไม่ตอ้ งทนทุกข์อยูก่ บั ความรูส้ กึ ครึง่ ๆกลางๆอีก
ต่อไป
หญิงชายไม่ได้เป็นเครือ่ งหมายระบุวา่ ใครไปท�ำบุญหรือท�ำบาปมา
มากกว่ากัน เอาง่ายๆ ลองคิดถึงเจ้าหญิงกับข้าทาส คนไหนมีบญ
ุ มากกว่า
กัน? แน่นอนว่าเจ้าหญิงซึ่งเป็นหญิง หรือลองคิดถึงชายที่เกิดในภาวะ
สงคราม ทีอ่ าจต้องโดนเกณฑ์เป็นทหารไปรบ ต้องฆ่าแกงคนทีไ่ ม่เคยเห็น
หน้ากันมาก่อน ใครโชคร้ายกว่ากัน? แน่นอนว่าชายชาติทหารนั่นแหละ
เมื่อเกิดความเข้าใจตลอดสายว่ากรรมเป็นตัวจัดสรรเพศ เราจะถึง
ข้อสรุปว่าเพศเป็นเพียงเครือ่ งมือชดใช้กรรมเก่าและสร้างกรรมใหม่ ไม่มี
ใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกว่ากันในแง่นี้เลย

กรรมในการให้ทาน
การให้ทานมีวิธีคิดได้หลายแบบ และระดับความหนักแน่นก็ต่าง
กัน ทั้งวิธีคิดและความหนักแน่นในการท�ำทาน ล้วนเป็นเหตุให้เกิดจิต
แบบชายแบบหญิง ดังนี้

๑

ทรัพยทาน

การให้ด้วยความอยากให้ ให้ด้วยความปลื้ม ให้ด้วยความหวังว่า
จะเกิดประโยชน์ เปลีย่ นทุกข์ให้เป็นสุขแก่ผรู้ บั จะเป็นชนวนเหตุให้จติ เกิด
ความหนักแน่นสูงสุด ขอให้สงั เกตว่าในการท�ำทานทีค่ ณ
ุ ไม่หวังสิง่ อืน่ ใด
มากไปกว่า ‘ได้ให้’ สมใจ ความแช่มชื่นยาวนานจะแต่งจิตให้เกิดสมาธิ
อ่อนๆ เลิกคิดวกไปวนมา มองโลกสดใส หูตากว้างขวางได้ทีเดียว ถ้าจิต
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

แบบนี้เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ ก็เหมาะกับภาวะความเป็นชาย
แต่หากมาท�ำบุญร่วมกันฉันคูร่ กั และรูส้ กึ ผูกพันกับบุญทีท่ ำ� ร่วมกัน ก็
เป็นเหตุให้ภาวะคูถ่ กู รักษาไว้ โดยมากในทีท่ มี่ าเจอกันอีก ชายจะเป็นชาย
หญิงจะเป็นหญิงเช่นเดิม
หญิงที่มีความพอใจในสภาพความเป็นหญิง มักอธิษฐานขอสวย
ของาม ถ้าอธิษฐานทุกครั้ง บุญก็จะส่งผลให้ได้รูปหญิงในที่ที่เกิดเป็น
มนุษย์หรือเทพธิดา กับทั้งงามงดสมใจ
แต่หากไม่ได้มีการอธิษฐานใดๆเป็นพิเศษ แล้วมีความหวั่นไหว
ในขณะก่อนให้ทาน ขณะก�ำลังให้ทาน หรือขณะทีใ่ ห้ทานเสร็จแล้ว ความ
หวั่นไหวนั้นจะเป็นชนวนเหตุให้เกิดรูปหญิง และมีความผันผวนทาง
อารมณ์
ความหวั่นไหวในที่นี้ก็คือความเปลี่ยนใจ กลับไปกลับมา บางคน
คิดมากว่าจะให้ดีหรือไม่ให้ดี พอลงมือให้ก็อยากชักมือกลับ หรืออยาก
ลดเงิน ลดของ หรือหลังจากให้เสร็จแล้วก็คิดมาก เสียดาย อยากทวงคืน
ถ้ามีภาวะจิตใจและความรูส้ กึ นึกคิดแบบนีใ้ นขณะสร้างบุญ บุญก็จะส่งผล
ตรงกับภาวะทางอารมณ์ที่สั่นคลอนง่าย สอดคล้องกับธรรมชาติทางกาย
ทีอ่ าจปรวนแปร ซึง่ จะไม่รสู้ กึ แปลกเท่าไร แต่หากได้รา่ งชายขณะทีอ่ ารมณ์
แปรปรวนเหมือนหญิง ก็จะรู้สึกอึดอัดขัดแย้งกับตนเองตั้งแต่ยังเล็กได้
มาก

๒

อภัยทาน

การให้ อ ภั ย ด้ ว ยความอยากเลิ ก แล้ ว ต่ อ กั น ปลอดจากความ
เบียดเบียนต่อกัน จะเป็นชนวนเหตุให้เกิดจิตใหญ่ จิตทีส่ ว่างกว้าง เหมาะ
กับภาวะความเป็นชายที่มีความเป็นใหญ่ เกิดใหม่ย่อมไม่ใช้อารมณ์เป็น
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ที่ตั้ง แต่จะมีสติ มีความยั้งคิด เห็นถูกเป็นถูก เห็นผิดเป็นผิด ด้วยเหตุ
ด้วยผล

กรรมในการรักษาศีล

แต่ถา้ รักๆแค้นๆ วันนีบ้ อกว่าอภัย พรุง่ นีอ้ ยากกลับไปด่าอีก หวน
ผูกใจเจ็บชวนทะเลาะอีก พอทะเลาะเสร็จตกบ่ายกลับญาติดี พยายามคิดดี
ต่อกันอีก แบบนี้เหมาะกับภาวะความเป็นหญิงที่คับแคบ ไม่น่าพึงใจ พอ
เกิดใหม่ยอ่ มอยากใช้อารมณ์เป็นทีต่ งั้ เมือ่ ใดของขึน้ เมือ่ นัน้ สติขาด หมด
ความยั้งคิด เห็นผิดเป็นถูก เห็นถูกเป็นผิดด้วยความเร่าร้อนเสมอ

การถือศีลมีผลโดยตรงกับคุณภาพของจิต เพราะต้องอาศัยก�ำลังใจและ
ความต่อเนือ่ ง ผูท้ ตี่ งั้ ใจถือศีลแล้วถืออยู่ ก็ได้ชอื่ ว่ามีจติ ใจแข็งแกร่ง หนักแน่น
คงเส้นคงวา แต่ถา้ ตัง้ ใจถือศีลแล้วถือไม่อยู่ ก็ยอ่ มเกิดความละอาย เศร้าใจ
หวั่นไหว ไม่มั่นใจในคุณงามความดีของตน

๓

ธรรมทาน

การให้ธรรมะด้วยความอยากสงเคราะห์ให้ผู้อื่นอยู่บนทางสว่าง
ตามตนนัน้ เป็นน�ำ้ ใจอันประเสริฐ และเป็นความสว่างขัน้ สูงสุดในบรรดา
การให้ทั้งปวง หากน�้ำใจไม่แอบแฝงอยู่ด้วยประสงค์อื่น ก็จะให้ผลเป็น
ความรุ่งเรือง ความจัดจ้า และความมีก�ำลังมากอย่างชาย เห็นผลทันตา
ได้ตั้งแต่ชาติปัจจุบัน และส่งผลชัดยิ่งขึ้นในชาติถัดไป ในอัตภาพบุรุษที่
น่านับถือ เป็นที่เลื่อมใสแก่คนเห็น
ส่วนการให้ธรรมะทีไ่ ม่มใี นตน คืออยากให้ทงั้ ทีไ่ ม่มจี ะให้ มักเป็น
เหตุแห่งความเสแสร้ง แกล้งท�ำว่ามีธรรมะ แต่ลึกๆย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าตน
ลวงโลก ถึงแม้ทที า่ ภายนอกจะตกแต่งให้ดอู าจหาญ ภายในย่อมหวัน่ ไหว
อยู่ กรรมทีส่ ว่างนอกแต่มดื ในนี้ อาจส่งผลให้เป็นหญิงงามสง่า แต่อารมณ์
อันเป็นภายในผันผวนรุนแรง แบบคนมีลับลมคมในแอบซ่อนมากมาย
หรืออาจถึงขั้นท�ำให้ภายนอกดูเป็นชายชาตรี แต่จิตกลับแอบเบี่ยงเบน
ทางเพศอยู่ ไม่อยากให้ใครรู้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะธรรมทานมีอานุภาพแรง
ถ้าให้จริงก็ดีจริง แต่ถ้าให้ด้วยเจตนาอันบิดเบี้ยว เคลือบแฝงอะไรที่ไม่ดี
ไม่งามไว้ ก็กลายเป็นแย่หนักไปแทน
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

ศีลทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับเรือ่ งของเพศ ก็คอื ศีลข้อกาเมสุมจิ ฉาจาร
อันเป็นรั้วกั้นไม่ให้ประพฤติผิดในกามนั้น ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสจะมุ่ง
เอาการมีเพศสัมพันธ์กบั หญิงทีม่ ารดาบิดารักษา หญิงทีพ่ ชี่ ายพีส่ าวรักษา
หญิงทีญ
่ าติรกั ษา หญิงทีม่ สี ามี หญิงทีถ่ กู ซือ้ ตัวไว้ ตลอดจนหญิงทีถ่ กู จองตัว
ไว้แล้วด้วยเครื่องหมั้นหมายเช่นแก้วแหวน หรือแม้ด้วยพวงมาลัยตาม
ประเพณีท้องถิ่น
ในที่ที่สิทธิสตรีเท่าเทียมกับเพศชาย ชายที่มีภรรยาก็ไม่มีสิทธิ์
นอกใจเช่นกัน เพราะการจดทะเบียนสมรส คือการตกลงกันเกีย่ วกับสิทธิ์
ตามกฎหมาย ว่าต่างฝ่ายต่างต้องมีกนั และกันเพียงคนเดียว หากฝ่ายสามี
ไปคบชูก้ บั หญิงอืน่ ถึงขัน้ ให้การอุปการะเลีย้ งดูหรือยกย่องเป็นภรรยาอีก
คน กฎหมายก็เปิดโอกาสให้ฟ้องหย่าและเรียกค่าเสียหายได้
ตรงนีใ้ นส่วนของธรรมะระดับศีลก็คอื ต่างฝ่ายต่างมีสทิ ธิใ์ นตัวของ
กันและกัน ไม่ใช่เฉพาะหญิงเท่านั้นที่เป็นสิทธิ์ทางเพศของฝ่ายชาย
ถามว่าอย่างไรจึงเรียกศีลด่างพร้อย? อย่างไรเรียกว่าศีลขาดทะลุ?
ถ้าเจ้าของเขาไม่รู้จะมีค่าเท่ากับไม่ได้ท�ำไหม? เผลอท�ำแบบตกกระได
พลอยโจนโดยไม่เจตนาไว้แต่แรกถือว่าผิดศีลไหม? แค่ท�ำอะไรภายนอก
เข้าข่ายไหม? ดูหนังโป๊เป็นบาปไหม? ฯลฯ
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ค�ำตอบของข้อสงสัยทั้งหมดข้างต้น อาศัยหลักเกณฑ์คือ ‘ความ
ละอายต่อบาป’ เป็นเครือ่ งชี้ ซึง่ ดูได้จากอวัยวะวัดความละอายกันโดยตรง
อวัยวะทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทางเพศนัน้ นับเอาตัง้ แต่เนือ้ หนังแค่ผวิ ๆ
ทีเดียว พูดง่ายๆว่าทุกตารางนิ้วมีผล หญิงชายไม่ควรถูกเนื้อต้องตัวกัน
โดยธรรมชาติ เว้นแต่จะเป็นเจ้าของกันและกัน
ลองสังเกตสิ่งที่เรารู้อยู่แก่ใจ ทุกสัมผัสนั้นล้วนต้องห้ามไปหมด
หากแตะต้องบุคคลมีเจ้าของ หรือบุคคลที่มิใช่คู่ครองด้วยความก�ำหนัด
ไม่วา่ จะอย่างไรก็เรียกว่าประพฤติผดิ ในกามทัง้ สิน้ ส่วนจะเข้าขัน้ ด่างพร้อย
หรือขาดทะลุก็ขึ้นอยู่กับ ‘ระดับความต้องห้าม’ ของอวัยวะนั้นๆ
เกณฑ์คร่าวๆทีแ่ สดงได้พอประมาณ วัดเอาจากการใช้กำ� ลังใจของ
คนทั่วไปในการท�ำผิดทางกามดังนี้

๑
๒
๓
๔

จุมพิตกัน ต่างฝ่ายต่างไม่มีความยินดีทางเพศ เป็น

ไปตามธรรมเนียมนิยมของท้องถิ่น ไม่ด่างพร้อยเลย

หอมแก้ม ใจเขายินดีทางเพศ ใจเราไม่ยินดีทางเพศ

ทว่ารู้อยู่แก่ใจว่าเขาหอมด้วยความพิศวาสก็ยังยอมด้วยเงื่อนไขบางอย่าง
นับว่าด่างพร้อยราวๆ ๑๐%

หอมแก้ม ใจเขายินดีทางเพศ ใจเรายินดีทางเพศ นับ

ว่าด่างพร้อยราวๆ ๒๐%

จูบปาก ใจเขายินดีทางเพศ ใจเราไม่ยินดีทางเพศ แต่

มีความยินยอมด้วยเงื่อนไขบางอย่างทั้งรู้อยู่แก่ใจ นับว่าด่างพร้อยราวๆ
๕๐%
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๕
๖
๗

จูบปาก ใจเขายินดีทางเพศ ใจเรายินดีทางเพศ ถือว่า

หวิดๆจะขาดทะลุ เหมือนเช่นทีม่ กี ารเปรียบเทียบไว้วา่ จูบปากคือการเคาะ
ประตูบนเพื่อถามว่าประตูล่างพร้อมหรือยัง จึงต้องนับว่าด่างพร้อยแล้ว
๘๐%

เปลือยกายกอดจูบลูบไล้ ข้อนีร้ วมไปจนถึง

หลั่งภายนอกโดยปราศจากการล่วงล�้ำ ใจจะยินดีหรือไม่ยินดีทางเพศ ก็
ด่างพร้อยถึงขั้นฉิวเฉียดขาดทะลุมาได้เกิน ๙๐%

อวัยวะเพศเข้าถึงกัน หรือมีอวัยวะเพศเข้าถึง

ปาก ให้นบั ว่าศีลข้อกาเมขาดทะลุแล้วทัง้ คู่ ๑๐๐% เว้นแต่ฝา่ ยใดฝ่ายหนึง่
ถูกข่มขืนโดยไม่มีใจร่วมยินดีทางเพศอยู่เลย ฝ่ายนั้นถือว่ารอดตัวไป

คุณคงไม่เห็นเป็นเรื่องแปลก หากพิจารณาโทษตามธรรมชาติอัน
สมน�้ำสมเนื้อ นัน่ คือ ผูป้ ระพฤติผดิ ทางเพศ ย่อมเกิดความผิดปกติทางเพศ
เกณฑ์ ข องความผิดปกติ จะผกผัน กั บความรู ้ สึก ผิ ดหรื อความ
สามารถในการส�ำนึกผิด เช่น ถ้าประพฤติแค่ครั้งเดียว ยังมีความละอาย
ส�ำนึกผิดอย่างแรง กับทัง้ ตัง้ ใจแน่วแน่วา่ จะไม่ทำ� อีก ก็มผี ลให้รสู้ กึ ผิดปกติ
อยูใ่ นปัจจุบนั พักหนึง่ แต่อาจไม่มผี ลไปถึงชาติหน้า เพราะชัว่ ชีวติ ทีเ่ หลือ
ไม่แตะต้องอีก
ส่วนประเภทที่ลักลอบคบชู้จนเกิดอาการหมกมุ่นครุ่นคิด อัดอั้น
ตันใจ อยากเลิกก็อยากเลิก อยากยื้อก็อยากยื้อ เพราะยังไม่อิ่มไม่พอ คิด
กลับไปกลับมา สองจิตสองใจแล้วๆเล่าๆอย่างนี้ เรียกว่าเสวยทุกข์ในชาติ
ปัจจุบันเห็นทันตา และชาติถัดมาจะต้องประสบทุกข์ทางกายหรือทางใจ
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ในท�ำนองที่ท�ำให้รู้สึกเจ็บปวด บาดกายบาดใจแล้วๆเล่าๆ หรือบางคนก็
ติดกามโรคชนิดเป็นๆหายๆ โดยไม่หายขาดไปตลอดชีวิต
แต่หากประพฤติผิดบ่อยครั้ง จนความละอายเหือดแห้งไปทุกที
เพราะบาปพอกพูนจนด้านชามากขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งไม่รู้สึกผิดเลยแม้แต่
นิดเดียว ก็เข้าขั้นผิดปกติอย่างใหญ่หลวงส�ำหรับจิตที่มีมนุษยธรรมและ
มโนธรรม อันนี้ก็จะมีผลให้รู้สึกผิดปกติทางเพศอย่างแรงในชาติถัดมา
เช่น ใจเป็นชายกายเป็นหญิง หรือสลับกันคือกายเป็นชายใจเป็นหญิง
คนที่ลักลอบได้เสียกันผิดๆจะมองกันในทางต�่ำ มีความรู้สึกมืดๆ
ให้แก่กันอยู่ในส่วนลึก แม้ดูเหมือนรักหรือหวานซึ้งขนาดไหน ต่างก็จะ
เกี่ยงโทษกันว่าอีกฝ่ายเป็นต้นเหตุแห่งความเสื่อม ขาดความเคารพ ขาด
ความรูส้ กึ อยากให้เกียรติกนั เมือ่ โมโหโกรธามีปากเสียงขึน้ มาย่อมท�ำให้
เกลียดชัง คิดจองเวรกันได้หนักกว่าปกติ การคบชู้สู่ชายสู่หญิง จึงจัดเป็น
รากของการเป็นคูเ่ วร เกิดชาติหน้าพอพบกันก็อาจเกิดแรงดึงดูดทางเพศ
มีความพึงใจกัน แต่กอ็ าจก่อให้เกิดอาการแสลง รูส้ กึ ขนลุกแปลกๆไปด้วย
เมื่อคบใกล้ชิดไม่ว่าจะในฐานะคนรักหรือคู่สมรส ก็มีสิทธิ์รู้สึกแย่ต่อกัน
มากพอจะตบตี ท�ำร้ายร่างกาย หรือถึงขั้นฆ่าแกงกันลงคอ
คนทีป่ ระพฤติผดิ ทางเพศหรือส�ำส่อนมากๆ จะมีรงั สีมดื อันน่ารังเกียจ
ชนิดหนึง่ ทีค่ ณ
ุ สามารถสัมผัสรูส้ กึ ได้ตงั้ แต่ชาติปจั จุบนั ทีเ่ ขาก่อกรรมอยู่ รังสี
มืดชนิดนั้น ถ้าเข้มข้นมากแล้ว แม้เคยเป็นเพื่อนก็จะนึกอยากออกห่าง
อย่าว่าแต่คนแปลกหน้า ถ้าเห็นเข้าก็เกิดความอยากขับไล่ไสส่ง หรืออยาก
ตั้งตนเป็นปฏิปักษ์ได้โดยไม่ทันต้องพูดคุยอะไรกันมาก นี่เองเป็นเหตุให้
พระพุทธเจ้าตรัสว่าโทษสถานเบาของการมัวเมาประพฤติผิดทางเพศคือ
การมีศัตรูและภัยเวร
ขอให้นกึ ถึงกรณีอาชญากรรมทางเพศทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ เช่น ถ้ามีการ
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ข่มขืนฆ่าเด็ก อาจมีชาวบ้านแห่กันมารุมประณามสาปแช่งกันมืดฟ้ามัว
ดินเรือนพันเรือนหมื่น หากต�ำรวจเผลอก็มีสิทธิ์โดนรุมประชาทัณฑ์จน
ตาย เพราะในความรูส้ กึ ของทุกคนจะเห็นเหมือนตัวเสนียดทีน่ า่ ทุบตี น่า
รุมกระทืบ น่าฆ่าให้ตายทรมาน อันนั้นเป็นเพียงโทษสถานเบาในชาติที่
ก่อกรรมชั่ว แต่หากได้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีก กรรมจะตกแต่งให้
ได้ร่างหญิงเพื่อรับผลของบาปที่เคยท�ำตั้งแต่วัยเด็กเช่นกัน

กรรมด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เป็นทีร่ กู้ นั ว่าขนาดและสัดส่วนของอวัยวะทางเพศ มีอทิ ธิพลปรุงแต่ง
จิตใจให้เต็มอิม่ ในเพศของตนได้มากน้อยตามกัน อย่างเช่น องคชาติเป็น
อวัยวะแสดงความผงาด มีความตระหง่านน่าเชือ่ มัน่ แบบชาย ส่วนปทุมถัน
เป็นอวัยวะแสดงความสามารถเลีย้ งดูและให้ความอบอุน่ แบบหญิง
องคชาติถูกตกแต่งด้วยกรรมที่ท�ำด้วยความหนักแน่นอาจหาญ
ส่วนปทุมถันตกแต่งด้วยกรรมที่ท�ำด้วยความมีแก่ใจห่วงใยดูแล เอือ้
ประโยชน์สขุ แก่คนรอบข้างด้วยความกรุณา หากจะดูวา่ พอดี เล็กเกินไป หรือ
ใหญ่จนไม่สมส่วน กลายเป็นตลก ก็ขึ้นอยู่กับใจที่ก่อกรรมว่าท�ำมาแบบ
ไหน สมเหตุสมผล ดูดาย หรืออยากเอาหน้าเกินตัว ซึง่ ก็จะไปปรากฏเป็น
ขนาดอวัยวะในกาลข้างหน้า
กรรมในประการต่างๆที่ท�ำลงไป จะน�ำความรู้สึกสมชายสมหญิง
ขึน้ มาก่อน คิดอย่างชายหรือท�ำท่าอย่างชายก็รสู้ กึ อย่างชาย คิดอย่างหญิง
หรือท�ำท่าอย่างหญิงก็รู้สึกอย่างหญิงขึ้นมาเดี๋ยวนั้น ไม่ต้องรอชาติหน้า
แต่ความรู้สึกที่สั่งสมไว้มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเอง ที่สะท้อนภาวะทางใจ พอ
ภาวะแบบไหนอิ่มตัว หรือมีความตั้งมั่นคงที่ขึ้นมา ก็ก่ออวัยวะสมกรรม
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ในชาติถัดไป
เมือ่ พิจารณาจากคุณลักษณ์แห่งเพศชายคือหนักแน่น เข้มแข็ง เป็น
ที่พึ่ง และคุณลักษณ์แห่งเพศหญิงคืออ่อนโยน นุ่มนวล เป็นที่ฝากใจ เรา
ก็อาจช�ำแหละพฤติกรรมต่างๆ ซึง่ ก่อให้เกิดความรูส้ กึ ดีกบั เพศของตนเอง
แบ่งออกเป็นข้อๆได้ดังนี้

๑

กรรมทีท่ ำ� ให้รสู้ กึ ดีกบั ความเป็นชาย

๒

กรรมทีท่ ำ� ให้รสู้ กึ ดีกบั ความเป็นหญิง

• ท�ำตัวเป็นที่ฝากใจ ห่วงใยดูแล ตามสัญลักษณ์ความเป็นหญิง
• อ่อนโยน นุ่มนวล รู้จักท�ำเรื่องวุ่นวายให้กลับสงบด้วยการเอา
น�้ำเย็นเข้าลูบได้

• กระท�ำตนเป็นที่พึ่ง ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ตามสัญลักษณ์
ความเป็นชาย

• เมือ่ ไม่พอใจก็งอนเป็น คืองอนพองาม ไม่ใช่งอนจนน่าเกลียด
ควบคุมอารมณ์ได้

• แสดงความเข้มแข็ง ออกแรงช่วยเหลือ ปกป้องคนอื่นจาก
ภยันตราย

• ให้ก�ำลังใจได้ ฉุดคนล้มให้ลุกได้ สนับสนุนการงานให้ลุล่วง
ได้

• ใจคอหนักแน่น เข้าข้างหลักการอย่างมีเหตุผล ไม่ใช่เข้าข้าง
ตัวเอง

• ไม่โลเล ไม่กลับไปกลับมาจนเสียงาน

• ริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแผนการใหม่ในทางดีให้เป็นที่ยอมรับได้
• มุ่งมั่นท�ำตามความตั้งใจให้ส�ำเร็จด้วยตนเอง ไม่ใช่ต้องให้คน
อื่นคอยเตือน
• ตรงไปตรงมา ไม่มีมายา ปากกับใจตรงกัน รับผิดชอบกับค�ำ
พูดของตนเอง
• ชอบเอาชนะ ทั้งอุปสรรคขัดขวางความก้าวหน้า ตลอดจนคู่
แข่งขันที่ท้าทาย

• เอาชนะใจคนด้วยเสน่ห์ทางการคิดและการพูด ไม่ใช่จ้องแต่
จะเอาชนะหรือแสดงความยิ่งใหญ่ด้วยความร้อนแรงทาง
อารมณ์
ส�ำหรับชาย หากเป็นตรงข้าม เช่น เป็นทีพ่ งึ่ ให้ตนเองไม่ได้ ต้องการ
การปกป้องจากผูแ้ ข็งแรงกว่า อ่อนไหว ไม่กล้าออกหน้าในการท�ำดี ท�ำอะไร
ครึง่ ๆกลางๆพร้อมจะถอดใจ กับทัง้ มายามาก กล้าท�ำแต่ไม่กล้ารับ ผลคือจะ
รู้สึกอ่อนแอลงทุกที หากปล่อยให้จิตใจอ่อนแอไปจนตาย เกิดใหม่ถ้ายัง
อยู่ในเพศชาย ก็เหมือนจะมีอะไรขาดๆได้ เช่น อวัยวะเพศเล็ก ท�ำให้เกิด
ความรูส้ กึ ไม่เชือ่ มัน่ ในตนเอง เหมือนคนขีข้ ลาด ไม่กล้าเผชิญหน้ากับเรือ่ ง
ยาก
ส่วนส�ำหรับหญิง หากมีอะไรเกินๆ เช่น เข้มแข็งอย่างผูน้ ำ� เฉียบขาด

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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และกร้าวแกร่ง ก็จะให้ความรูส้ กึ เหมือนชายในร่างหญิง ซึง่ อาจน่าภาคภูมใิ จ
เป็นหญิงเหนือหญิง หรือกระทั่งเป็นหญิงที่เหนือชาย แต่ท้ายที่สุดอาจ
ขาดความสุขอย่างหญิง คือ ล�ำบากในเรื่องหาชายมาครองคู่ เพราะยาก
จะเจอชายทีแ่ กร่งพอจะท�ำให้กลับมารูส้ กึ ถึงความเป็นเพศหญิงในตน โดย
มากจะออกแนวเห็นผูช้ ายเป็นลูกไล่ หรือไม่กล็ กู แหง่ ให้ตอ้ งนึกหมิน่ เสีย
มากกว่าจะให้นับถือกันไหว
ส�ำหรับหญิงที่มีความเป็นผู้น�ำ โดยเฉพาะหากพยายามเป็นผู้น�ำ
ในทางบุญ โดยเจืออยู่ด้วยความภูมิใจในอัตภาพหญิง เกิดใหม่ร่างกาย
อาจมีสว่ นสูงเกินระดับเฉลีย่ ของหญิงในละแวกทีเ่ กิด จนหาผูช้ ายมาเทียบ
ให้สมตัวยาก ความรู้สึกจะเหมือนผู้ชายรอบตัวเตี้ยกว่าตนไปหมด
แม้เป็นหญิงเหมือนกัน แต่ความทุกข์ความสุขอันเกิดจากการครอง
กายหญิงก็แตกต่าง อย่างเช่นหญิงทีม่ คี วามแปรปรวนทางกายสูง เกิดจาก
กรรมต่างๆที่ท�ำด้วยความว้าวุ่นใจ กระทบตน กระทบท่าน เช่น ท�ำตัว
เป็นภาระ ชอบเรียกร้อง ชอบขอ ชอบกินแรง เข้าข้างตัวเอง ขี้น้อยใจ
เอาแต่ใจ รู้แก่ใจว่าผิดยังอยากเถียง ยังอยากเอาชนะ ดื้อดึงตามอารมณ์
ไม่ยดึ หลักการหรือฟังเหตุผลใดๆ เหตุเพียงเล็กน้อยก็อยากประชด พูดจา
เหน็บแนม เลือกเฟ้นถ้อยค�ำทิ่มต�ำให้คนอื่นเจ็บใจได้
หลายคนที่ปวดประจ�ำเดือนมาก เมื่อลองลดอาการอาละวาดลง
ฝึกตนให้เยือกเย็น โกรธยากหายเร็ว ก็จะทุเลาอาการเจ็บปวดทางกายลง
ได้อย่างน่าอัศจรรย์ อันนี้ค่อนข้างแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกายกับ
จิตได้ชัดเจนดี
เมื่อมองว่าความเป็นชายคือมั่นคงแข็งแรง ความเป็นหญิงคือ
ยืดหยุ่นอ่อนโยน ก็ต้องมองด้วยว่าถ้า ‘ติด’ ในการท�ำกิริยาอาการแบบ
ไหน ความเป็นเพศของกิรยิ านัน้ ๆก็เปลีย่ นใจคุณได้ เช่น ดาราชายหลาย
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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คน เดิมจิตปกติตามเพศอยู่ดีๆ พอไปรับบทดีดดิ้น กระตุ้งกระติ้ง หรือ
ต้องใส่จริตจะก้านแบบผูห้ ญิงนานเข้า จิตก็บดิ เบีย้ ว จากสภาพตรงไปตรง
มาแบบชาย กลายเป็นอยากโยกโยน ดัดไปดัดมาเข้าให้จริงๆ
นี่ก็นับเป็นความน่ากลัวของ ‘กรรมใหม่’ อันเกิดจากการเสแสร้ง
หรือแกล้งลองล้อเลียน ไม่ควรที่จะประมาทเลย สมดังที่พระพุทธเจ้าตรัส
ไว้วา่ ถ้าติดใจลักษณะความเป็นหญิง ก็ไม่มที างล่วงพ้นความเป็นหญิงไป
ได้นั่นเอง
ผูม้ กี ายเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงหลายราย อธิษฐานตัง้ มัน่ อยูใ่ นทาน
ตั้งมั่นอยู่ในศีล ตลอดจนเพียรเจริญสติเพือ่ ละกาม เลิกติดใจพัวพันทางเพศ
เห็นผลกันเสมอว่า จิตของตนตรงขึ้น มีความรู้สึกเป็นชายมากขึ้น แม้จะ
ไม่กลับล�ำทั้งหมด แต่นี่ก็คือหลักฐานยืนยันหนึ่งว่า ภาวะทางจิตเป็นสิ่ง
เปลี่ยนได้โดยกรรมในปัจจุบันนี้เอง

ร่างหญิงร่างชาย
ไม่ใช่เครื่องหมายบอกว่า
ใครท�ำบุญท�ำบาป
มามากกว่ากัน
howfarbooks.com
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ตายแล้วไปไหน?
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พุทธพจน์

เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม บุคคลคิดแล้วจึงกระท�ำกรรม
ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ
ก็เหตุเกิดแห่งกรรมเป็นไฉน? ผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกรรม
ก็ความต่างแห่งกรรมเป็นไฉน? กรรมที่ให้วิบากในนรกก็
มี ทีใ่ ห้วบิ ากในก�ำเนิดสัตว์ดริ จั ฉานก็มี ทีใ่ ห้วบิ ากในเปรต
วิสัยก็มี ที่ให้วิบากในมนุษยโลกก็มี ที่ให้วิบากในเทวโลก
ก็มี นี้เรียกว่าความต่างแห่งกรรม
นิพเพธิกสูตร

คนพาลประพฤติทจุ ริต ทางกาย ทางวาจา และทางใจแล้ว
ย่อมมีความรู้สึกอย่างนี้ว่า เราไม่ได้ท�ำความดี ไม่ได้ท�ำ
กุศล ไม่ได้ท�ำเครื่องป้องกันความหวาดกลัวเอาไว้ ท�ำแต่
ความชั่วร้าย ท�ำแต่ความเลวทราม เขาย่อมเศร้าโศก
ล�ำบากใจ คร�่ำครวญ ร�่ำไห้ตีอกชกหัว ถึงความหลง เมื่อ
ตายไปย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก

มุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์
ภพภูมกิ เ็ หมือนกับทุกสิง่ ในจักรวาล คือ ไม่ได้เกิดขึน้ เองลอยๆ กับ
ทั้งไม่ได้เกิดจากความล�ำเอียงของใคร แต่เกิดขึ้นด้วยวิธีที่เราคิด เราใช้
ชีวิตด้วยความคิดแบบใด หลังตายจากโลกนี้ไปก็มีสภาพของภพภูมิที่
เหมาะจะรองรับกับความคิดแบบนั้น นี่คือความจริงของจักรวาล มีเหตุ
ย่อมมีผล มีกรรมย่อมมีวิบาก และไม่ต้องล�ำบากหาใครมาออกแบบหรือ
สร้างสรรค์ภพภูมิต่างๆ กรรมจัดการให้หมด
คนใกล้ตายย่อมรูต้ วั อยูว่ า่ ชีวติ ทีผ่ า่ นมาสีอะไร ขาว เทา หรือด�ำ ถ้า
รู้สึกถึงความขาว ก็มีแต่สบายใจ อยากไปดีเสียเร็วๆ ส่วนถ้ารู้สึกถึงความ
เทา ก็อาจมีความไม่แน่ใจ เป็นห่วงอนาคตตัวเอง ไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือ
ออกก้อยกันแน่ แต่ถ้ารู้สึกถึงความด�ำ คราวนี้จะถึงขั้นกลัวตายลนลาน
ทุกคนย่อมกลัวตาย ทว่าคนบาปจะถึงขั้นประหวั่นพรั่นพรึง สยดสยอง
พองขน ไม่อวดดือ้ ถือดีอยากพิสจู น์วา่ จะเกิดอะไรขึน้ หลังความตายอีกต่อ
ไป
สาระที่ควรเข้าใจ คือ เปลี่ยนความคิดได้ ก็เปลี่ยนภพภูมิได้ โดยที่
แท้แล้ว โลกนี้ เป็นเพียงจุดศูนย์กลางการแลกเปลีย่ นระหว่างภพด้านล่าง
กับภพด้านบน เป็นจุดตั้งหลักตัดสินว่า วิญญาณใดจะไปครองอัตภาพ
แบบไหนในอนาคตเบื้องหน้า จุดเปลี่ยนของคุณอาจเกิดขึ้นที่นาทีนี้ก็ได้
ถ้าตัดสินใจหนักแน่นพอ!

พาลบัณฑิตสูตร

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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ไปเป็นสัตว์นรกได้อย่างไร?

พุทธพจน์

นรกภูมิเปรียบเหมือนหลุมที่ลึกยิ่งกว่าช่วงตัวมนุษย์ และ
เต็มไปด้วยถ่านเพลิง หลุมนีย้ อ่ มไม่นำ� ความสุขมาสูผ่ กู้ ำ� ลัง
ร้อน เหนื่อย และหิวกระหายอยู่ก่อน แต่ถ้าหลงเดินมา
ตามทางทีจ่ ะพลัดตกลงไปในหลุมถ่านเพลิงนีแ้ ล้ว ในทีส่ ดุ
เขาย่อมเสวยทุกข์อันเผ็ดร้อนแสนสาหัส อีกทั้งยังต้อง
ทุรนทุรายหิวกระหายไม่เลิกด้วย
มหาสีหนาทสูตร

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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ทุกข์โทมนัสอันเกิดจากการถูกแทงด้วยหอกสามร้อยเล่ม
ยังไม่เท่าความทุกข์ในนรกแม้สักเสี้ยวหนึ่ง สัตว์นรกย่อม
เสวยทุกข์แรงกล้า และเจ็บแสบอยูใ่ นนรกนัน้ โดยจะยังไม่ตาย
ตราบเท่าทีบ่ าปกรรมยังไม่สนิ้ สุด ด้วยการลงทัณฑ์ประการ
ต่างๆ เช่น

๑
๒
๓
๔
๕

เหล่านายนิรยบาลมีการลงทัณฑ์ชื่อ ‘การจองจ�ำ ๕
ประการ’ คือ ตรึงตะปูเหล็กแดงเข้าที่มือซ้าย ที่มือขวา ที่
เท้าซ้าย ที่เท้าขวา และที่ตรงกลางทรวงอกของสัตว์นรก
เหล่านายนิรยบาลมีการจับสัตว์นรกขึงพืดแล้วเอา
จอบถาก ราวกับร่างที่ถูกถากเป็นเพียงท่อนไม้
เหล่านายนิรยบาลมีการจับเท้าสัตว์นรกขึ้นห้อยหัว
ลง แล้วถากด้วยพร้า
เหล่านายนิรยบาลมีการจับสัตว์นรกเทียมรถ แล้ว
ให้วงิ่ กลับไปกลับมาบนแผ่นดินทีม่ ไี ฟติดลุกโพลงโชติชว่ ง
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๖

เหล่านายนิรยบาลจับเท้าสัตว์นรกขึ้นห้อยหัวลง
แล้วขว้างให้พุ่งลงไปในหม้อทองแดงที่ร้อนมีไฟลุกโพลง
โชติช่วงไปทั้งใบ สัตว์นรกจะเดือดเป็นฟองอยู่ในหม้อ
ทองแดงนั้น เมื่อเขาเดือดเป็นฟองอยู่ จะทะลึ่งพล่านขึ้น
ข้างบนบ้าง ข้างล่างบ้าง ข้างขวาบ้าง ข้างซ้ายบ้าง

๗

เหล่านายนิรยบาลจะโยนสัตว์นรกเข้าไปในมหา
นรก อันมีสี่มุม สี่ประตู แบ่งไว้โดยส่วนเท่ากัน มีก�ำแพง
เหล็กล้อมรอบ ครอบไว้ด้วยแผ่นเหล็ก พื้นของนรกใหญ่
นั้นล้วนแล้วด้วยแผ่นเหล็กอันลุกโพลงอยู่ด้วยไฟ แผ่ไป
ตลอดร้อยโยชน์รอบด้านไม่มีดับเลย
แม้เราจะสาธยายไว้มากอย่างนี้ โดยความเป็นจริงไม่ง่าย
เลยที่จะกล่าวถึงความทุกข์ในนรกตามที่ปรากฏอยู่
พาลบัณฑิตสูตร

เหล่านายนิรยบาลให้สัตว์นรกปีนภูเขาถ่านเพลิง
ใหญ่ที่มีไฟลุกโพลงโชติช่วงไปทั้งลูก ขึ้นแล้วลง ลงแล้วขึ้น
อยู่อย่างนั้น

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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มุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์
ภาพยนตร์ฮอลลีวูดจ�ำลองภาพเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงความจริง
เสียแต่ยิ่งสมจริงเท่าไร ใจเรายิ่งนึกว่านรกเป็นเพียงเรื่องหลอกมากขึ้น
เท่านัน้ ทว่าจิตของคุณจะไม่เห็นเป็นเรือ่ งหลอกเลยเมือ่ ถึงเวลาเกิดขึน้ กับ
ตนเอง

นาที ม รณะบนโลกมนุ ษ ย์ ทุ ก คนจะรู ้ ว ่ า ความตายเป็ น แค่
ประสบการณ์วบู เดียวทีจ่ ะผ่านหายและถูกลืม แต่สงิ่ ทีร่ ออยูห่ ลังความตาย
ต่างหาก จะเป็นประสบการณ์ยืดเยื้อยาวนานที่แท้จริง

กรรมอันควรแก่ภาวะแผดเผา

เมื่อพระพุทธเจ้าเปรียบเดรัจฉานภูมิว่าเทียบได้กับหลุมลึกที่เต็ม
ไปด้วยถ่านเพลิง ดักอยู่บนทางกันดาร ก็หมายความว่าเส้นทางสู่ความ
เป็นสัตว์นรก คือกับดักที่น่าสะพรึงกลัวยิ่ง เพราะนรกเปรียบเหมือนจุด
ต�่ำสุด สร้างขึ้นจากพลังกิเลสหนักสุด จึงย่อมมีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งไว้
เหนียวแน่นที่สุดด้วย

กรรมทีค่ วรแก่นรกคือกรรมจากความเห็นแก่ตวั รุนแรง เช่น ศีล ๕
ขาดวิน่ ด้วยน�ำ้ จิตประทุษร้ายเกินกว่าจะเป็นไปได้ในผูม้ มี นุษยธรรม เพียง
ครั้งหรือสองครั้ง ก็มีผลให้จิตใจตกต�่ำด�ำมืด พร้อมจะไหลลงนรกอย่าง
ยากจะทวนกระแส ยกตัวอย่างเป็นข้อๆได้ คือ

ส�ำหรับคนทีเ่ ดินทางไกล ทัง้ ร้อน ทัง้ เหนือ่ ย ทัง้ หิวกระหาย เคราะห์
ซ�้ำกรรมซัดอันใดเล่าจะเท่าพลัดตกลงไปในหลุมถ่านที่ไหม้เนื้อให้พุพอง
ได้ทงั้ ตัว? เมือ่ ตกลงไปอยูใ่ นนรก จะไม่มใี ครรูส้ กึ ว่ามีทางรอด สภาพแบบ
ที่คุมขังเพื่อลงทัณฑ์ ถูกกรรมออกแบบให้เห็นแล้วนึกไปว่า นี่คือการ
จองจ�ำชั่วนิรันดร์

ฆ่าพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เตะถีบตบตีพ่อแม่ จะด้วยความโกรธแค้น
หรือด้วยฤทธิน์ ำ�้ เมาก็ตาม และส�ำหรับศีลข้อแรกนี้ ถ้าเป็นพรานป่าหากิน
เลี้ยงครอบครัว หรือเป็นผู้คุมนักโทษที่มีความชินชากับการเป็นผู้ลงโทษ
ก็มีสิทธิ์ไปเกิดเป็นนายนิรยบาล (แต่นายนิรยบาลก็อาจเป็นรูปเนรมิตที่
กรรมของสัตว์นรกบางจ�ำพวกบันดาลขึ้นได้)

ขอให้คิดถึงความทุกข์จากการป่วยเป็นไข้หนัก ตัวร้อนจนคุณรู้สึก
คล้ายเตียงเป็นเครื่องทรมานให้ตัวต้องบิดไปบิดมา คุณจะรู้สึกเหมือน
เวลายืดออกไปไม่มีที่สิ้นสุด แม้รอคอยวันที่จะได้หายไข้นานเท่าใด ตื่น
ขึ้นกี่ครั้งก็พบว่ายังไม่หายอยู่ดี ที่ยังดีคืออาจมีช่วงผ่อนหนักเป็นเบาบ้าง
แต่ในนรกยิ่งกว่านั้น คุณจะไม่ชินกับความทุกข์ ไม่ชินกับความร้อน และ
แม้ทรมานจนขาดใจตาย กรรมก็จะบันดาลร่างใหม่ให้ผุดเกิดขึ้นสืบทอด
ความทุกข์ตอ่ โดยพลัน ไม่ให้หายใจหายคอ ตราบเท่าทีก่ ำ� ลังของกรรมยัง
ส่งผลไม่หมด!

ยักยอกสิง่ ของอันเป็นสาธารณะ เช่น

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

๑

๒
๓

ท�ำร้ายร่างกายผูท้ รงศีล หรือผูม้ พี ระคุณ เช่น

โกงเงินวัด บริหารบ้านเมืองด้วยการเอาทรัพย์ของบ้านเมืองมาเป็นของ
ตน ยังความเดือดร้อนแก่สาธารณชน

ประพฤติทางกามด้วยความโฉด เช่น

ข่มขืนท�ำร้ายร่างกายหญิงที่มิใช่ภรรยาตน ลอบเป็นชู้ไม่เลือกหน้าจนติด
เป็นความชินชาและไม่คิดเลิก
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๔
๕

พูดให้เกิดความเสียหาย เช่น โกหกในแบบ

ที่คนต้องตาย ต้องเดือดร้อนสาหัส หรือพูดให้ร้าย ยุยงสงฆ์หรือคนใน
ประเทศให้แตกกันเป็นเสี่ยงๆเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน

เสพเครื่องเมาถึงขั้นสติขาด เช่น กิน

เหล้าจนกลายเป็นขี้เมาอาละวาดโดยไม่มีความรู้สึกยับยั้งชั่งใจได้เรื่อยๆ

แม้น�้ำหนักการประทุษร้ายเบากว่าที่กล่าวมา แต่ถ้าสั่งสมให้มาก
จนเกิดกระแสนรกขึน้ ในตนเต็มรอบ คือ มีความร้อนแรง ร้ายกาจ ฟุง้ ซ่าน
พล่านไปในความชัว่ ได้ทกุ วัน ใครอยูใ่ กล้พลอยร้อนรนกระวนกระวายไป
ด้วยแล้ว ก็พร้อมจะพุ่งหลาวลงนรกได้ในทันทีที่ตายเช่นกัน

นิมิตบอกลางร้าย
ส�ำหรับคนชั่ว สิ่งที่น่ากลัวกว่าความตายคือสิ่งที่ท�ำไว้ก่อนตาย
เพราะขณะตาย ในห้วงมโนทวารจะเห็นกรรมชั่วที่เคยท�ำ ก�ำลังย้อนกลับ
มาลากตนไปลงนรก ปรากฏเป็นฉากๆ ฉากแล้วฉากเล่า
การทบทวนกรรมจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดูเป็นเรื่องเป็นราวคล้าย
เปิดอุโมงค์ภาพยนตร์ ความคิดและค�ำพูดที่ถูกฝังลืมไปแล้ว จะย้อนทวน
กลับมาอีก เหมือนเพิง่ ปรากฏสดๆร้อนๆ หรือถ้าการทบทวนกรรมไม่เกิด
ขึน้ ก็จะมีนมิ ติ แสดงอุปกรณ์ในการท�ำกรรม เช่น เคยออกล่าสัตว์เอาสนุก
ไว้มากๆ ก็ปรากฏนิมิตปืนผาหน้าไม้ที่เคยใช้ หรืออาจเห็นฝูงสัตว์กรูเข้า
มาทวงชีวิต อย่างนี้เรียกว่า ‘กรรมนิมิต’
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

ถ้าไม่ใช่กรรมชั่วที่เคยท�ำ ก็อาจเป็นภาพนิมิตของนรก ซึ่งปรุงแต่ง
ขึ้นแบบเดียวกับฝันร้าย หรือไม่จิตก็ทะลุไปเห็นสภาพจริงอย่างใดอย่าง
หนึง่ ของนรก เช่น เครือ่ งลงทัณฑ์ทเี่ ตรียมรอตนอยู่ และหลังจากจิตสุดท้าย
ดับลง ก็เกิดจิตดวงใหม่ในภพใหม่ ซึ่งก็คือภาวะที่สอดคล้องกับกรรมที่
เคยแผดเผาโลกมนุษย์ไว้ อย่างนี้เรียกว่า ‘คตินิมิต’
เมื่อกรรมได้เวลาเผล็ดผลหลังความตาย เขาไม่ถามคุณว่าจะเอา
หรือไม่เอา ไม่ฟังเสียงว่าคุณชอบหรือไม่ชอบ แต่จะท�ำตัวเป็นตุลาการผู้
ไร้หัวใจ ปฏิบัติตามหน้าที่ ส่งคุณไปยังที่ที่ควรจะไปท่าเดียว
การจะไปดีหรือไปร้ายแค่ไหนนัน้ เอาอาการทางกายมาเป็นเครือ่ ง
ตัดสินไม่ได้ กายบางคนสงบก็เพราะโรคภัยไข้เจ็บตัดอาการรับรูท้ างกายไป
แล้ว หรือรับรูแ้ ต่ตอบสนองไม่ได้ ตรงข้ามกับบางคนทีก่ ายกระสับกระส่าย
ด้วยโรคภัยไข้เจ็บ แต่ในขั้นสุดท้ายถ้าบุญถึงจริง ก็มีนิมิตของกรรม หรือ
นิมิตของคติอันเป็นที่ไป มาระงับความกระสับกระส่ายทางใจ จิตสว่าง
อย่างเตรียมไปดีได้เอง

สภาพแวดล้อมของนรก
นรกคือการลงทัณฑ์ มีเครือ่ งลงทัณฑ์ อาจประกอบหรือไม่ประกอบ
ด้วยผูถ้ กู ลงทัณฑ์ทเี่ รียก ‘นายนิรยบาล’ ความปวดแสบปวดร้อนของสัตว์นรก
นั้น ถ้าเอาความรูส้ กึ ทางใจ นรกก็ไม่ได้ตา่ งไปจากทีค่ มุ ขัง สถานทีล่ งทัณฑ์
หรือแดนประหารที่ใช้มาตรการโหดเหี้ยมทารุณบนโลกนี้เท่าใดนัก เรา
จึงดูที่มนุษย์ท�ำกับมนุษย์เป็นการชิมลางก่อนก็ได้
สมัยทีผ่ คู้ นยังป่าเถือ่ นและเห็นการตายทรมานของเหล่าอาชญากร
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เป็นเรือ่ งสนุก หรือสมัยทีเ่ ห็นสมควรให้ประชาชนทัศนาโทษทัณฑ์อนั ควร
สาแก่ใจของทรชนโฉด ก็คน้ คิดวิธที ารุณต่างๆนานา เช่น ย่างไฟสดๆ แล่
เนื้อเอาเกลือทา จับแช่น�้ำเดือด ฯลฯ เหล่านี้นับเป็น ‘หนังตัวอย่าง’ ของ
นรกภูมิได้อย่างดี
มาถึงยุคที่บางประเทศอยากให้ผู้กลัวการลงโทษของกฎหมาย ก็
ท�ำการแขวนคอนักโทษประหารในทีเ่ ปิดเผยต่อสาธารณชน ใครจะมามุง
ดู หรือกระทั่งเอาหินขว้างอย่างไรก็ไม่ว่า เป็นการเชือดไก่ให้ลิงดู พอ
ประชาชนเห็นนักโทษแด่วดิ้นตาถลน ทรมานนานก่อนขาดใจตาย ก็จะ
ได้ไม่กล้าละเมิดกฎหมายอาญากัน
โธมัส เอดิสัน (Thomas Edison) นักประดิษฐ์ผู้มีชื่อเสียงก้องโลก
กับผูช้ ว่ ยของเขาชือ่ แฮโรลด์ บราวน์ (Harold Brown) ช่วยกันคิดค้นเก้าอี้
ไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อใช้แทนการแขวนคอนักโทษประหาร ด้วยแนวคิดว่า
เป็นการท�ำให้ทรมานน้อยลง สองนักประดิษฐ์สาธิตการฆ่าสัตว์หลายตัว
ด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าต่อหน้าสื่อมวลชน เพื่อท�ำให้เชื่อว่าวิธีนี้เหมาะกับการ
ประหารชีวิตนักโทษที่สุด
ทว่าระหว่างท�ำกับสัตว์และท�ำกับคนอาจไม่เหมือนกัน คนตายไม่
อาจกลับมาเล่าได้วา่ เป็นอย่างไรแน่ ทีแ่ น่ๆคือพยานผูเ้ ห็นเหตุการณ์ตา่ ง
พูดตรงกันว่า นอกจากจะไม่ทุเลาความน่าสมเพชแล้ว ยังน่าจะไม่มีวิธี
ประหารใดหฤโหดน่าขนลุกขนพองไปกว่าเก้าอี้ไฟฟ้าอีกแล้ว สภาพการ
ตายของคนที่ ดิ้ น บนเก้ า อี้ ไ ฟฟ้ า นั้ น ทุ เรศทุ รั ง เหลื อ ประมาณ เคยมี
เกียรติยศหรือมีความสง่างามมาปานใด ก็เป็นอันสิน้ สุดลงบนเก้าอีไ้ ฟฟ้า
นั่นเอง
ณ นาทีประหาร นักโทษเก้าอีไ้ ฟฟ้าจะกระตุก หดตัว แล้วทะลึง่ โดด
เพือ่ ต่อสูก้ บั เครือ่ งร้อยรัดด้วยพลังมหาศาลอย่างเหลือเชือ่ ในเฮือกสุดท้าย
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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ของชีวติ มือของนักโทษจะแดงสลับขาว ล�ำคอจะโก่งยืดออกมาราวกระดูก
ท�ำด้วยเหล็กสปริง แขนขาและนิ้วมือนิ้วเท้ากับใบหน้าหงิกงอบิดเบี้ยว
อย่างรุนแรงจนแทบไม่เหลือสภาพเดิมให้จดจ�ำกันได้
อ�ำนาจขับดันของไฟฟ้านั้น ทรงพลังสูงขนาดท�ำให้ลูกนัยน์ตา
นักโทษถลนจากเบ้า แล้วออกมากองบนแก้มได้ โดยมากนักโทษมักขับ
ถ่ายของเสียอย่างอุจจาระปัสสาวะออกมาเรี่ยราด แถมปากอาจพ่นเลือด
กับน�ำ้ ลายทะลักหลัง่ พรัง่ พรูออกมาด้วย ส่วนเนือ้ หนังของนักโทษจะบวม
เป่งออกและขยายจนกระทั่งฉีกขาด หลังจากแดงก�่ำใกล้เป็นไฟได้ที่
ผูใ้ กล้ชดิ เหตุการณ์สามารถได้ยนิ เสียงปะทุแบบเดียวกับทีเ่ ราได้ยนิ
เสียงเปรียะๆของเนื้อทอดบนกระทะ ว่ากันว่า ก้อนสมองจะมีความร้อน
สูงได้เท่าน�ำ้ เดือดทีเดียว แม้เวลาผ่านไปหลังจากตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ตับ
ก็จะสุกขนาดแตะต้องด้วยมือเปล่าไม่ได้
เมื่อต้องตายทรมานขนาดนี้ และสภาพศพหลังการตายสุดอุจาด
เห็นปานนี้ เหตุใดบ้านเมืองจึงกระท�ำเสมือนไร้มนุษยธรรมนักเล่า? ครั้ง
นั้น เขาอ้างกันว่าวิธีนี้ท�ำให้ ‘ตายทันทีโดยปราศจากความเจ็บปวด’ และ
ที่อ้างได้อยู่นานก็เพราะไม่มีการเผยแพร่นาทีประหารออกสู่สายตา
ประชาชน หากทุกคนเห็นแล้วก็คงลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกวิธปี ระหาร
แบบนี้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว!
นรกก่อนตายของคนเจอโทษประหารโหดๆ อาจเป็นการลงโทษที่
สาสมกับบาประดับหนึง่ แล้ว ถ้าไม่มบี าปอืน่ อันสมควรแก่การลงทัณฑ์อนั
เหี้ยมเกรียมต่อ ก็อาจไปสู่ความเป็นเดรัจฉานหรือความเป็นเปรต หรือ
กระทั่งภูมิสูงกว่านั้นได้
บางคนอาจนึกว่าโทษประหารอันไร้มนุษยธรรมอาจแสดงทุกข์ใน
นรกทั้งหมดแล้ว แต่ช้าก่อน ในนรกไม่มีมนุษยธรรมในการลงทัณฑ์ ต่อ
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ให้มนุษย์ถอดจิตไปเยี่ยมทัศนา แล้วกลับมาร้องแรกแหกกระเชอ ยื่น
อุทธรณ์ขอให้ระงับวิธีป่าเถื่อนอย่างไร ก็ไม่มีใครช่วยยุติโทษทัณฑ์อัน
เหี้ยมเกรียมเหล่านั้นได้ แถมพระพุทธเจ้ายังตรัสด้วยว่าให้เอาหอกสาม
ร้อยเล่มแทง ซึ่งคงหมายถึงไม่เหลือสักตารางนิ้วเดียวที่ปราศจากความ
เจ็บปวดจากหอก ก็ยังไม่ได้เสี้ยวเดียวของความทุกข์ในขุมนรก!

ไปเป็นเดรัจฉานได้อย่างไร?

สุดท้าย ขอให้ทราบว่าวิญญาณทีผ่ ดุ เกิดในนรกได้นนั้ ต้องมืดหนัก
เข้าขั้นพอ ฉะนั้น ก�ำหนดเวลาในการลงโทษย่อมไม่ธรรมดา กว่าจะถึง
ก�ำหนดพ้นโทษได้นี่เขาไม่นับกันเป็นเดือนเป็นปี แต่ว่ากันหลายร้อยปี
หลายพันปี หรือกระทั่งเป็นกัปเป็นกัลป์!

ตอนอยู่บนโลกเย็นๆ
เป็นใครก็กล้าบอกว่า
ไม่กลัวนรกร้อนๆกันทั้งนั้น
แต่ตอนอยู่ในนรกจริงๆ
เป็นใครก็ต้องยอม
กลับไปตัดมือตัดเท้าทิ้ง
เพื่อไม่ต้องท�ำเรื่องชั่วร้ายเลยดีกว่า
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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๑
๒

เหล่าสัตว์เดรัจฉานแบ่งเป็นจ�ำพวกต่างๆ คือ
พวกที่กินหญ้าเป็นอาหาร เช่น ม้า โค ลา แพะ และ
อื่นๆที่กินหญ้าเหมือนกัน
พุทธพจน์

เดรัจฉานภูมิเปรียบเหมือนหลุมที่ลึกยิ่งกว่าช่วงตัวมนุษย์
และเต็มไปด้วยอุจจาระ หลุมนี้ย่อมไม่น�ำความสุขมาสู่ผู้
ก�ำลังร้อน เหนื่อย และหิวกระหายอยู่ก่อน ถ้ายังเดินหลง
มาตามทางทีจ่ ะพลัดตกลงไปในหลุมอุจจาระนีอ้ กี ในทีส่ ดุ
เขาย่อมพบกับความเน่าเหม็นเป็นทุกข์อย่างฉกรรจ์ อีกทัง้
ยังต้องทุรนทุรายหิวกระหายไม่เลิกด้วย
มหาสีหนาทสูตร

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

พวกทีก่ นิ คูถเป็นอาหาร เช่น ไก่ สุกร สุนขั บ้าน สุนขั
ป่า และอื่นๆที่กินคูถเหมือนกัน เมื่อได้กลิ่นคูถแต่ไกล ก็
รีบวิ่งกระหืดกระหอบไปด้วยหวังว่าจักกินเสียเดี๋ยวนั้น
เปรียบเหมือนพวกพราหมณ์เดินไปตามกลิ่นเครื่องบูชา
ด้วยความตั้งใจว่า จะกินให้ได้เลย จะกินให้ได้เลย

๓
๔
๕

พวกที่เกิด แก่ และตายในที่มืด เช่น ตั๊กแตน มอด
ไส้เดือน และอื่นๆที่อยู่มืดๆเหมือนกัน
พวกที่เกิด แก่ และตายในน�้ำ เช่น ปลา เต่า จระเข้
และอื่นๆที่อยู่ในน�้ำเหมือนกัน

พวกที่เกิด แก่ และตายในของโสโครก เช่น จ�ำพวก
ที่อาศัยปลาเน่า จ�ำพวกที่อาศัยในศพเน่า จ�ำพวกที่อาศัย
ในขนมกุมมาสเก่า จ�ำพวกที่อาศัยในน�้ำคร�ำ จ�ำพวกที่
อาศัยในหลุมโสโครก และอืน่ ๆทีอ่ าศัยของโสโครกเหมือน
กัน
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มุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์

คนพาลผูเ้ ห็นแก่กนิ ด้วยความติดในรสอาหาร เขาท�ำกรรม
ลามกเอาไว้ เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของ
เหล่าเดรัจฉาน กินของเน่าเหม็นประการต่างๆ
พาลบัณฑิตสูตร

มนุษย์อย่างพวกเรานี้ ถึงแม้จะร่วมอาศัยในดาวเคราะห์ดวง
เดียวกันกับสัตว์ในภพอื่น ดังเช่นที่เห็นเหล่าเดรัจฉานที่วิ่งกันให้เกลื่อน
บางลัทธิยังอุตส่าห์สร้างความเชื่อว่าพวกมันไม่มีจิตวิญญาณ หรือเป็น
เพียงวัตถุที่เกิดมาให้มนุษย์กัดกินโดยเฉพาะ นี่ย่อมเป็นเครื่องยืนยัน
ว่าการเห็นภพภูมิอื่นด้วยตาเปล่า ไม่ได้ช่วยให้เรารู้เรื่องภพภูมิดีขึ้นเลย
แม้แต่น้อย
เมื่อพระพุทธเจ้าเปรียบเดรัจฉานภูมิว่าเทียบได้กับหลุมลึกที่เต็ม
ไปด้วยอุจจาระ ดักอยูบ่ นทางกันดาร ก็หมายความว่าเส้นทางสูค่ วามเป็น
สัตว์เดรัจฉาน คือกับดักที่น่ารังเกียจยิ่ง ถ้าตกลงไปแล้วก็ปีนป่ายกลับขึ้น
มายาก ซึ่งผู้ระลึกชาติได้ต่างก็ยืนยันตรงกันว่า เมื่อพลาดไปเป็นสหาย
แห่งสัตว์เดรัจฉานแล้ว ก็ตอ้ งวนเวียนเกิดตายด้วยความติดในสภาพนัน้ ๆ
นับหมื่นชาติ กว่าที่บาปจะเลิกให้ผล ยกตนกลับสู่ภูมิที่สูงขึ้นได้
แต่แม้จะน่ารังเกียจปานใด ก็ยังนับว่าดีกว่าพลัดตกลงไปในหลุม
ถ่านเพลิง ภูมิแห่งเดรัจฉานนั้นแม้น่ารังเกียจส�ำหรับมนุษย์ แต่อาจหอม
ส�ำหรับสัตว์ที่เหมาะ เช่น หนอนในส้วมย่อมเห็นอุจจาระเป็นที่อยู่ที่กิน
อันส�ำราญของตน เปรียบได้กับมนุษย์ที่ชาชินกับกรรมเน่าเหม็น ย่อม
เห็นว่ากรรมนั้นดี น่าท�ำ
แมวบ้านหรือหมาบ้านหน้าตาน่ารักน่าสงสาร ทีถ่ กู ฟอกด้วยแชมพู
เนื้อตัวสะอาดสะอ้าน ได้รับการประคบประหงมอย่างดี นั่นคือตัวอย่าง
ความเน่าเหม็นทีห่ อ่ หุม้ ด้วยบุญเก่าแล้ว เป็นประเภทหนึง่ ในล้านแล้ว ภูมิ
เดรัจฉานจะปรากฏอย่างแท้จริงเมื่อไม่มีมือมนุษย์ยื่นเข้าไปแทรกแซง
อย่างเช่นพวกงูได้แต่เสือกคลานไปทัง้ ชีวติ พวกนกเพนกวินกินแม้กระทัง่
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ขี้ของตัวเอง พวกค้างคาวถูกบังคับให้เกลียดแสงสว่าง ฯลฯ คงไม่มีใคร
คัดค้านว่าสภาพชีวิตของเดรัจฉานทั้งหลาย น่าอนาถยิ่งกว่ามนุษย์ผู้สิ้น
ไร้ไม้ตอกที่สุดในโลกเป็นแน่

ยุแยงตะแคงรัว่ ด้วยเจตนาให้คนแตกคอกันด้วยฝีมอื ตน หรือขอทานด้วย
วิธโี กหกว่าไม่มสี ตางค์กนิ ข้าว อยากใช้ความสงสารของคนอืน่ เป็นเครือ่ งมือ
หลอกเอาสตางค์เขา

๕

เสพเครือ่ งเมาถึงขัน้ สติพร่าเลือน เช่น

กรรมอันควรแก่สภาพเน่าเหม็น

กินเหล้าจนสมองทึบ คิดอ่านอะไรไม่ค่อยออก โกรธง่ายหายช้า

กรรมเน่าเหม็นย่อมเหมาะแก่สภาพเน่าเหม็น เมือ่ ศีล ๕ ด่างพร้อย
หรือขาดทะลุเป็นประจ�ำ ก็มผี ลให้จติ ใจตกต�ำ่ ด�ำมืด พร้อมจะไปเป็นเพือ่ น
สัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ยกตัวอย่างเป็นข้อๆได้ คือ

แม้น�้ำหนักอาการปล่อยใจตามแรงจูงของกิเลสจะเบากว่าที่กล่าว
มา แต่ถ้าสั่งสมให้มากจนเกิดกลิ่นเน่าเหม็นทางวิญญาณฟุ้งกระจาย คือ
ใครเห็น ใครอยู่ใกล้แล้วรู้สึกถึงความหม่นมืดน่ารังเกียจ ชวนให้อยาก
หลีกห่าง แบบนี้ก็พร้อมจะดิ่งเข้าท้องสัตว์ในทันทีที่ตายเช่นกัน

๑

ท�ำร้ายร่างกายคนหรือสัตว์ เช่น ทุบตีลูก

เอาความสะใจตามอารมณ์โกรธ ไม่ใช่ด้วยความเมตตาคิดก�ำราบ ชอบ
เตะหมาเล่นด้วยความเห็นเป็นของสนุก ชอบตกปลามากิน หรือฆ่าสัตว์
เล็กสัตว์น้อยเพื่อความบันเทิง ถ้ากรรมจะเผล็ดผล ก็ต้องไปสู่ความเป็น
เช่นนั้นเพื่อเป็นฝ่ายถูกกระท�ำเข้าให้บ้าง

๒
๓
๔

ฉ้อโกงทรัพย์สนิ ของคนอืน่ เช่น มีรายได้

เพือ่ การอยูก่ นิ ทีด่ ขี นึ้ ด้วยวิธยี กั ยอกทรัพย์บริษทั ถือเอาของผูอ้ นื่ ทีเ่ ขามิได้
ยกให้เป็นนิสัย

ประพฤติสำ� ส่อน เช่น เห็นการมีเพศสัมพันธ์เป็น

เรื่องธรรมดา ไม่ต้องเลือกหน้าก็ได้ จะลักกินขโมยกินด้วยการลอบขึ้น
บ้านใครขณะผัวเผลอหรือเมียเผลอบ้างก็ได้

พูดให้เกิดความเสียหาย เช่น นินทาว่าร้าย

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

การไปสู่ความเป็นสัตว์นั้น มีความหลากหลาย เพราะโดยหลักแม้
ภพของสัตว์เดรัจฉานจะเหมาะกับคนทีอ่ ยูก่ นิ ด้วยกรรมอันเน่าเหม็นลามก
แต่ก็ยังมีจ�ำพวกของสัตว์ชั้นสูงแยกย่อยมากมาย
บางคนอุตส่าห์ท�ำดีทั้งชีวิต แต่มาพลาดในขณะใกล้ตาย เช่น ตาย
อย่างมีหว่ ง ตายอย่างขาดสติ ตายอย่างเหม่อลอยพร�ำ่ เพ้อ ตายอย่างเศร้า
หมองขาดทีย่ ดึ เหนีย่ ว พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าจิตเศร้าหมองก่อนตาย อบาย
เป็นที่หวังได้ อย่างไรก็ตาม เหล่าคนดีที่พลาดไปเป็นสัตว์นี้ บุญเก่ามัก
ส่งไปอยู่ในอัตภาพที่น่ารักน่าเอ็นดู คนเห็นแล้วอยากเลี้ยง อยาก
ประคบประหงม ซึ่งนี่ก็เป็นวิธีแสดงตัวของกรรม ที่ยื่นมือเข้าอุปถัมภ์ไม่
ให้ตกระก�ำล�ำบากจนเกินไป และชาติแรกๆทีไ่ ปเกิดเป็นสัตว์กม็ กั มีความ
รู้สึกนึกคิดใกล้เคียงมนุษย์ สามารถสื่อสารกับมนุษย์เข้าใจได้ง่าย ฟัง
ภาษาคนหลายๆค�ำออก
แม้แต่พระ ถ้าครองจีวรแล้วขี้เกียจ ไม่ท�ำตามกติกาที่ให้ค�ำตกลง
ไว้กับพระพุทธเจ้าในวันบวช คือ ไม่เพียรพยายามปฏิบัติเพื่อท�ำมรรคผล
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นิพพานให้แจ้ง สักแต่บริโภคข้าว ขนม และน�้ำที่ชาวบ้านจัดมาถวายไป
วันๆด้วยอาการเกียจคร้าน ก็อาจต้องไปเป็นวัวชดใช้ข้าวน�้ำของชาวบ้าน
ได้ ทั้งที่ไม่เคยท�ำผิดวินัยร้ายแรงใดๆเลย

นิมิตบอกลางร้าย
การไปสู่ความเป็นสัตว์ คือ การไปอยู่ในสภาพชวนสังเวช น่า
อเนจอนาถ กรรมนิมิตที่ปรากฏในห้วงมโนทวารก่อนตาย จึงมักจะเป็น
ความคิด ค�ำพูด หรือการกระท�ำใดๆอันน่าอดสู ชวนให้ทุเรศตนเอง
หากไม่ใช่นิมิตการท�ำกรรมอันน่าเศร้าหมอง ก็อาจเป็นคตินิมิต
ของสัตว์ทตี่ นจะต้องไปเป็น เช่น คนจะไปเป็นลิงอาจเห็นแมกไม้ในราวป่า
กับได้ยินเสียงร้องเจี๊ยกๆ เป็นต้น
สิง่ ทีเ่ ห็นในห้วงมโนทวารก่อนตาย มักเตือนให้ระลึกเป็นภาพรวม
ว่าชีวิตที่ผ่านมานี้ เป็นคนเช่นไร เหมาะกับเผ่าพันธุ์สัตว์แบบไหน เช่น
คนดุร้ายแต่มีความสง่างามน่าเกรงขาม เหมาะกับสภาพแบบเสือหรือ
ราชสีห์ คนอันธพาลทีม่ งุ่ ร้ายกับคนอืน่ ก่อนได้โดยไม่ตอ้ งมีเหตุผล เหมาะ
กับสภาพแบบตัวต่อ คนหน้าไหว้หลังหลอกทีเ่ ต็มไปด้วยความคึกคะนอง
เหมาะกับสภาพแบบลิง คนรักเดียวใจเดียวแต่เศร้าหมองอาลัยไม่เลิก
เหมาะกับสภาพแบบนก เป็นต้น

117

สภาพแวดล้อมของเดรัจฉาน
ความจริงคุณเห็นตัวอย่างของมนุษย์ทเี่ ลือ่ นภูมลิ งไปเป็นเดรัจฉาน
บ่อยๆ เช่น สบตากับสุนัขบางตัว แล้วเกิดความรู้สึกเหมือนมันพยายาม
สื่อสารกับคุณ เหมือนมันอยากพูดอะไร แต่ก็พูดไม่ได้ ได้แต่เห่า พวกนี้
เป็นตัวอย่างของการเพิ่งมาจากความเป็นคน บางตัวเกิดใกล้ถิ่นฐานเดิม
ของตน เลยยิ่งจ�ำได้ชัด มันจึงรู้สึกขึ้นมาเป็นวูบๆว่า ‘เราเคยเป็นคน’ ซึ่ง
หมายถึงรู้เรื่องรู้ราวได้อย่างคน
และอย่างที่คุณเห็นจนคุ้น สัตว์มีอยู่มากมาย ทั้งตัวเล็ก ตัวใหญ่
สื่อสารกับมนุษย์ได้บ้าง สื่อสารกับมนุษย์ไม่ได้เลยบ้าง อาศัยเป็นที่เป็น
ทางบ้าง จรจัดอยู่ตามถนนบ้าง เป็นสัตว์สามัญที่มนุษย์เลี้ยงกันทั่วบ้าง
เป็นสัตว์ไม่สามัญทีม่ มี นุษย์เพียงบางคนเลีย้ งไว้บา้ ง แต่ความจริงก็คอื ไม่ได้
มีแค่หมู หมา กา ไก่ นก หนู และแมลงเพียงไม่กชี่ นิดทีค่ ณ
ุ รูจ้ กั ทว่าโลกใบนี้
ใบเดียวรองรับสิง่ มีชวี ติ ไว้ถงึ ประมาณ ๑๐ ล้านสายพันธุ์ กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ
โลกนีย้ นิ ดีตอ้ นรับผูก้ อ่ กรรม ๑๐ ล้านประเภท เหนือขึน้ ไปบนฟ้ายังมีสตั ว์ปกี
ลึกลงไปในดินยังมีสตั ว์ใต้พภิ พ เบือ้ งล่างลงไปในมหาสมุทรยังมีสตั ว์นำ�้ ลึก
ซึง่ เหล่านัน้ เราอาจไม่เคยเห็นหน้าค่าตาของพวกมันเลยจนตาย
พวกเราได้แต่เชื่อโดยอาศัยประสบการณ์ส่วนตัวว่า อุณหภูมิ
ประมาณนี้ แสงสว่างประมาณนี้ น�้ำดินประมาณนี้ จึงมีชีวิตอย่างมนุษย์
เราและหมูหมากาไก่อาศัยอยู่ได้ นี่แหละสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการ
มีชีวิต หากเป็นสภาพแวดล้อมแบบอื่น ชีวิตก็น่าจะหมดสิทธิ์ถือก�ำเนิด
เกิดมาด�ำรงอยู่เป็นแน่แท้
นักวิทยาศาสตร์เคยเชือ่ กันว่า ทีร่ ะดับมหาสมุทรลึกตัง้ แต่ ๖,๐๐๐ เมตร
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เป็นต้นไป ไม่อาจเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากแสงอาทิตย์อันเป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการด�ำรงชีวิต ไม่อาจส่องเข้าไปถึง คือแค่ ๒๐๐ เมตรก็มืด
สนิทแล้ว แถมใต้น�้ำลึกขนาดนั้นยังไม่ค่อยมีสารอาหาร ซึ่งจ�ำเป็นสูงสุด
ส�ำหรับสิ่งมีชีวิตอีกต่างหาก
แต่ทว่าความปักใจเชื่อเช่นนั้นถูกท�ำลายลงสิ้น นับแต่มีเรือด�ำน�้ำ
ไคโกะ (Kaiko) ซึง่ ดิง่ ลงไปได้ถงึ จุดทีล่ กึ ทีส่ ดุ ในโลก คือ ก้นบึง้ มหาสมุทร
แปซิฟิกซึ่งมีชื่อเรียกว่า ‘มาเรียน่า เทรนช์’ (Mariana Trench) ซึ่งลึก
๑๑,๐๐๐ เมตร หรือราว ๑๑ กิโลเมตร
ณ จุดที่มีแรงดันมากกว่าแรงดันอากาศ ๑,๑๐๐ เท่า เจ้าตัวน้อย
เช่น ปูขาวขนาดเล็ก หนอนทะเล กุง้ เผือก ปลาจิว๋ ตลอดจนสัตว์แปลกหน้า
อีกมาก ยังอุตส่าห์ดำ� รงชีวติ อยูก่ นั ได้สบายๆ ราวกับจะเย้ยนักวิทยาศาสตร์
ว่า ถ้าพอใจจะอยู่เสียอย่าง ยิ่งกว่านี้ก็ยังไหว!
ท�ำไมสัตว์เหล่านีไ้ ม่ตายภายใต้แรงดันมหาศาล? นักวิทยาศาสตร์
อธิบายว่าสิง่ มีชวี ติ เหล่านัน้ ‘ปรับตัว’ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยความดัน
ภายในตัวของพวกมันมีค่าเท่ากันพอดีกับแรงดันน�้ำ ณ ระดับนั้นๆ
ค�ำถามต่อไป แล้วพวกมันเอาอาหารที่ไหนกิน? ค�ำตอบคือสัตว์
บางตัวไม่มีปากส�ำหรับกิน แถมไม่มีระบบย่อยอาหารอีกด้วย พวกมันมี
ชีวติ รอดอยูด่ ว้ ยไฮโดรเจนซัลไฟด์ซงึ่ พบในน�ำ้ ลึกเกิน ๒,๕๐๐ เมตรขึน้ ไป
ทีนี้มาถึงค�ำถามมหัศจรรย์ ภายใต้ท้องสมุทรลึกสุดหยั่งปานนั้น
ท�ำไมสิ่งมีชีวิตถึงต้องดันทุรังไปเกิดให้ล�ำบากด้วย? การมองว่าพวกมัน
ต้อง ‘พยายามปรับตัว’ ท�ำให้สตั ว์ทะเลลึกดูมคี วามไม่ปกติในตัวเอง หรือ
ไม่ก็ชวนให้นึกไปว่า สัตว์โลกทั้งหลายสักแต่อยากมีๆชีวิต มีๆเผ่าพันธุ์
ของตนให้เต็มโลก โดยไม่สนใจว่าจะเป็นตรงไหน เหมาะหรือไม่เหมาะ
ถ้าไม่เหมาะก็คอ่ ยปรับตัวเอา แต่ถา้ เหมาะอยูแ่ ล้วก็ไม่ตอ้ งปรับตัว ดังเช่น
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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มนุษย์เราและสัตว์บนบกอื่นๆ
การเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางโลก ตลอดจนการสันนิษฐานด้วยวิธี
คิดคะเนด้นเดา จะมีหลักการหรือไม่มีหลักการก็ตาม มักถูกล้มล้างด้วย
การค้นพบความจริงในภายหลังว่าไม่ใช่ ไม่ตรงตามทีส่ นั นิษฐาน แต่หาก
‘รู้จริง’ ด้วยวิธีทางจิต ด้วยญาณหยั่งรู้ครอบทั่ว ก็ไม่ต้องมาล้มล้างทฤษฎี
เก่าด้วยการสร้างทฤษฎีใหม่ร�่ำไป
โลกนี้มีค�ำอธิบายที่ฟังขึ้นและสมเหตุสมผล ด้วยหลักกรรมวิบาก
เราต้องยอมรับว่า จุดเริ่มต้นของชีวิตหาใช่มาจากการสืบพันธุ์อย่างเดียว
ทว่ามีกรรมเก่าบังคับให้ต้องมีรูปชีวิตแบบหนึ่งขึ้นมาก่อน จากนั้นองค์
ประกอบของการเกิดและการด�ำรงชีวิตอยู่จึงตามมาในภายหลัง
ดังเช่นสัตว์น�้ำลึกนั้น จัดเข้าข่ายกรรมที่เหมาะกับการเป็นสัตว์น�้ำ
และอยู่ในที่มืด ไร้แสงชนิดใดๆสาดส่องเข้าไปถึง เมื่อมีกรรมเช่นนั้นเป็น
ตัวตัง้ ทัง้ รูปชีวติ และสิง่ แวดล้อมระดับเดรัจฉานภูมนิ นั้ ๆก็ตามมาเอง ไม่มี
อะไรที่กฎแห่งกรรมวิบากออกแบบให้ไม่ได้ และสัตว์ผู้รับกรรมก็ไม่ต้อง
‘ปรับตัว’ ใดๆ เพราะกรรมได้จดั การปรับอวัยวะภายในและสภาพแวดล้อม
ให้ลงตัว สอดคล้องกันหมดอยู่แล้ว
นอกจากสัตว์ทงั้ หลายจะมีอายุขยั แล้ว แต่ละเผ่าพันธุก์ ม็ อี ายุขยั เช่น
กัน ไม่มีสายพันธุ์ใดถูกก�ำหนดให้อยู่คู่โลกไปจนชั่วฟ้าดินดับ ที่แท้ต่างก็
ก�ำลังทยอยสูญพันธุ์ไปเรื่อยๆทั้งหมด เมื่อใดจะสูญพันธุ์ เมื่อนั้นระบบ
การคลอดจะล้มเหลวอย่างลึกลับ เช่น สัตว์มีครรภ์จะแท้งพร้อมกันถ้วน
หน้า ไร้ค�ำอธิบายเป็นเหตุเป็นผลแบบวิทยาศาสตร์
การทยอยสูญพันธุ์ของเหล่าสัตว์ ช่วยให้เราคิดได้ว่าสัตว์บางเผ่า
เป็นเพียง ‘เผ่าพันธุเ์ ฉพาะกิจ’ เหมาะส�ำหรับรับกรรมของสัตว์จำ� พวกหนึง่
พอไม่เหลือสัตว์ทที่ ำ� กรรมอันเข้ากันได้ เผ่าพันธุเ์ ฉพาะกิจนัน้ ก็ถงึ แก่กาล
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สลายตัวไป
และเมือ่ มองว่าภพภูมคิ อื การโยกย้ายถ่ายเทประชากร เราก็จะตอบ
ค�ำถามคาใจหลายๆคนได้อย่างชัดเจน เช่น ‘คนเกิดมาจากไหนเยอะแยะ
ไหนว่าต้องมีบุญมากถึงจะเป็นคนได้?’
ก่อนขึ้น ค.ศ. ๒๐๐๐ มีพลโลกทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ ล้านคน แต่ความ
เป็นจริงแล้ว โลกนี้คือการยักย้ายถ่ายเทระหว่างคนเป็นกับคนตาย ถ้ามี
ตาทิพย์ก็จะเห็นมีเด็กเกิดใหม่เป็นดอกเห็ดถึงวินาทีละ ๓ คน แต่วินาที
เดียวกันนั้นเองก็จะมีคนตาย ๒ ศพด้วย
มีการค�ำนวณกันไว้วา่ ตัง้ แต่ตน้ ตระกูลมนุษย์อบุ ตั มิ าจนถึงทุกวันนี้
มีคนมาเกิดแล้วรวมไม่ต�่ำกว่าแสนล้านคน เพราะฉะนั้นถ้าเชื่อว่ามนุษย์
ตายแล้วจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ก็อย่าได้แปลกใจอะไรเลย หก
พันล้านยังน้อยเกินไปด้วยซ�้ำส�ำหรับการเวียนว่ายอยู่ในโลกใบเก่า
แต่ขอ้ เท็จจริงก็คอื โลกมนุษย์คอื การหมุนเวียนเปลีย่ นถ่ายระหว่าง
ภพอีกมาก คนตายไปเป็นสัตว์นรก ไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน ไปเป็นเปรต
ไปเป็นเทวดา ไปเป็นพรหม และสิง่ มีชวี ติ ต่างภูมเิ หล่านัน้ ก็วนกลับมาเกิด
เป็นมนุษย์ได้อีกเรื่อยๆ
เอาเฉพาะทีเ่ ห็นด้วยตาเปล่าอย่างสัตว์เดรัจฉาน ไม่มใี ครรูแ้ น่นอนว่า
จ�ำนวนประชากรสัตว์มอี ยูเ่ ท่าใด แค่สตั ว์ใหญ่เฉพาะวัว ควาย หมู และแกะ ที่
ผ่านโรงฆ่าสัตว์มาเป็นอาหารของมนุษย์นนั้ หนึง่ ปีรวมแล้วเกิน ๑,๖๐๐ ล้าน
ตัว ส่วนสัตว์เล็กทีฆ่ า่ กันได้สะดวกโดยไม่ตอ้ งผ่านโรงฆ่าสัตว์อย่างเช่นไก่นนั้
ยอดต่อปีเพิม่ ปริมาณขึน้ เรือ่ ยๆ ล่าสุดตกราว ๑๘,๐๐๐ ล้านตัว แม้สัตว์เพียง
๕ ชนิดอันเป็นอาหารประจ�ำของมนุษย์ที่กล่าวมานี้ ก็พากันตกตายไป
เกินจ�ำนวนพลโลกในปัจจุบันไม่รู้เท่าไรแล้วภายในปีเดียว!
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สัตว์ยิ่งเล็กลงมาเท่าไหร่ก็ยิ่งมีปริมาณมากขึ้นเท่านั้น เหมือนฟ้อง
ว่าส่วนใหญ่เคยเป็นมนุษย์ใจเล็ก ท�ำอะไรตามๆกัน ก่อกรรมในแบบที่
ต้องเกิดในอัตภาพจิ๋วๆ ดูอย่างปลาทั้งมหาสมุทร ค�ำนวณแล้วมีอยู่ไม่ต�่ำ
กว่า ๓.๗ ล้านล้านตัว ขอให้ตรองดู ระดับปลายังขึ้นหลัก ‘ล้านล้าน’ ถ้า
นับมดปลวกรวมกันทั้งโลกคงเป็นตัวเลขที่นึกไม่ออก บอกไม่ถูก เขียน
เป็นเลขแล้วเปล่าประโยชน์กับการจินตนาการว่าประมาณไหน
ยิ่งกว่านั้น พระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งจักรวาล ยังตรัสไว้อีกว่าโลกมนุษย์
อย่างนี้มีเป็นอนันต์ แต่ละโลกก็มีภูมินรก เดรัจฉาน เปรต เทวดา และ
พรหมที่เกี่ยวเนื่องกับตนเอง ฉะนั้น การยักย้ายถ่ายเทจึงมีไม่จ�ำกัด อย่า
กังวลว่าจะขาดภพภูมทิ เี่ หมาะกับกรรมของคุณ ต่อให้คณ
ุ ท�ำกรรมไว้แสน
พิสดาร หรือประหลาดขนาดไหนก็ตาม!

เจอกลิ่นเหม็น

กับเห็นพฤติกรรมเน่าเหม็น
ผลที่เหมือนกันคือ
อาการผงะ ขยะแขยง
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พุทธพจน์
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ไปเป็นเปรตได้อย่างไร?

เปรตภูมเิ ปรียบเหมือนต้นไม้บนพืน้ เป็นคลืน่ ลอน มีใบอ่อน
และใบแก่เพียงน้อย มีเงาป้องแดดไม่มาก ไม่อาจท�ำความ
ร่มเย็นให้กบั ผูก้ ำ� ลังร้อน เหนือ่ ย และหิวกระหายสักเท่าใด
ถ้าเดินอยู่บนทางที่จะน�ำตรงมาสู่ต้นไม้นี้ได้ ในที่สุดเขาก็
จะพักนั่งนอนอย่างไม่เป็นสุข กับทั้งยังหิวกระหายไม่เลิก
มหาสีหนาทสูตร

๑

เปรตตนหนึง่ ชือ่ ว่าอัฏฐิสงั ขลิก มีแต่รา่ งกระดูก ลอย
อยู่ในอากาศ ฝูงแร้ง เหยี่ยว และนกตะกรุม พากันโฉบอยู่
ขวักไขว่ จิกสับโดยแรง จิกทึง้ ยือ้ แย่งตามช่องซีโ่ ครง สะบัด
เปรตนั้นไปมา เปรตนั้นได้แต่ร้องครวญครางอยู่ เขาเคย
เป็นคนฆ่าโคในพระนครราชคฤห์นี่เอง ด้วยวิบากแห่ง
กรรมนั้น เขาหมกไหม้อยู่ในนรกช้านาน กว่าจะขึ้นมาได้
อัตภาพนี้ด้วยเศษแห่งวิบากแห่งกรรมที่เหลืออยู่
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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๒

เปรตตนหนึ่ง ชื่อว่าสูจกโลม มีร่างเป็นชาย มีขน
เป็นเข็ม ลอยอยู่เหนือพื้น เข็มเหล่านั้นของมันทิ่มเข้าไป
ในศีรษะแล้วออกทางปาก ทิ่มเข้าไปในปากแล้วออกทาง
หน้าอก ทิ่มเข้าไปในหน้าอกแล้วออกทางท้อง ทิ่มเข้าไป
ในท้องแล้วออกทางขาทั้งสอง ทิ่มเข้าไปในขาทั้งสองแล้ว
ออกทางแข้งทั้งสอง ทิ่มเข้าไปในแข้งทั้งสองแล้วออก
ทางเท้าทัง้ สอง เปรตนัน้ ร้องครวญครางอยู่ เขาเคยเป็นคน
ช่างส่อเสียดอยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง

๓
๔

เปรตตนหนึง่ ชือ่ ว่ากุมภัณฑ มีรา่ งเป็นชาย มีอณ
ั ฑะ
โตเท่าหม้อ มีลกู อัณฑะใหญ่ขนาดทีเ่ ดินไปก็ตอ้ งยกอัณฑะ
ขึ้นพาดบ่าไป พอจะนั่งก็นั่งบนอัณฑะนั้นแหละ เขาเคย
เป็นผู้พิพากษาโกงชาวบ้าน อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง
เปรตตนหนึ่ง ชื่อว่าคูถนิมุคค มีร่างเป็นชาย จมอยู่
ในหลุมขี้ท่วมหัว เอามือทั้งสองกอบขี้กิน เขาเคยเป็น
พราหมณ์ผชู้ วั่ ช้าอยูใ่ นศาสนาพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า
พราหมณ์นั้นนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ด้วยภัตตาหารแล้ว เทขี้
ลงในรางจนเต็ม แล้วได้กล่าวค�ำนี้ว่า ขอท่านผู้เจริญทั้ง
หลายจงฉันอาหารและน�ำไปให้พอแก่ความต้องการเถิด
ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น เขาหมกไหม้ในนรกช้านาน กว่า
จะขึ้นมาได้อัตภาพนี้ด้วยเศษแห่งวิบากแห่งกรรมที่เหลือ
อยู่
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๕
๖
๗
๘

เปรตตนหนึง่ ชือ่ ว่ามังคุลติ ถี มีรา่ งเป็นหญิง มีรปู ร่าง
น่าเกลียด นางเคยเป็นแม่มดอยูใ่ นพระนครราชคฤห์นเี้ อง
เปรตตนหนึง่ ชือ่ ว่าโอกิลนิ ี มีรา่ งเป็นหญิง มีรา่ งกาย
ถูกไฟลวก มีหยาดเหงือ่ ไหลหยด มีถา่ นเพลิงโปรยจากร่าง
นางเคยเป็นอัครมเหสีของพระเจ้ากาลิงคะ เป็นคนขีห้ งึ ได้
เอากระทะเต็มด้วยถ่านเพลิงคลอกสตรีร่วมพระราชสามี
เปรตตนหนึ่ง ชื่อว่าอสีสกพันธ มีศีรษะขาดลอยอยู่
ในอากาศ ตาและปากของมั น อยู ่ ที่ อ ก เขาเคยเป็ น
เพชฌฆาตผู้ฆ่าโจร มีนามว่าทามริกะ อยู่ในพระนคร
ราชคฤห์นี้เอง
เปรตตนหนึ่ง ชื่อว่าภิกษุ ลอยอยู่ในอากาศ สังฆาฏิ
บาตร ประคดเอว และร่างกายถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้น
ร้องครวญคราง ภิกษุเปรตนั้นเคยเป็นภิกษุผู้ลามก ใน
ศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า
จตุตถปาราชิกสิกขาบท ว่าด้วยการอวดอุตตริมนุสสธรรม
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ค�ำให้การของเปรต
เมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นสมณะลามก มีวาจาชั่ว แต่ยังดีที่ส�ำรวมกาย
ตามพระวินัย ด้วยการส�ำรวมดีในพรหมจรรย์นั้น ในอัตภาพนี้จึงได้แล้ว
ซึ่งผิวพรรณดั่งทอง แต่เพราะกล่าววาจาส่อเสียดไว้มาก ในอัตภาพนี้จึงมี
ปากที่เหม็นเน่า มนุษย์ทั้งหลายหากฉลาดก็จงอย่าพูดส่อเสียด อย่าพูด
มุสากันเลย แล้วจักเป็นเทพเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยสิ่งน่าใคร่
(ปูติมุขเปตวัตถุ)

สมัยยังเป็นมนุษย์ หญิงร่วมสามีของดิฉนั คนหนึง่ มีครรภ์ ดิฉนั คิด
ชั่ว ประทุษร้ายต่อเขา โดยท�ำให้ครรภ์ที่ตั้งมา ๒ เดือนตกไป ไหลออกมา
เป็นเลือด ครัง้ นัน้ เหล่าญาติของหญิงร่วมสามีโกรธ พากันมาซักไซ้ไล่เลียง
เอาเรื่อง และท้าให้ดิฉันสาบานหากแน่ใจว่าไม่ได้ท�ำ ดิฉันสาบานด้วย
อาการมุสาอย่างแรงว่า ถ้าท�ำชั่วเช่นนั้นจริง ก็ขอให้ดิฉันต้องไปกินเนื้อ
บุตรเถิด มาบัดนี้ ดิฉันจึงมีกายอันเปื้อนด้วยหนองและโลหิต เวลาเช้า
คลอดบุตร ๕ ตน เวลาเย็นอีก ๕ ตน แล้วกินบุตรเหล่านั้นหมด แต่แม้
บุตรถึง ๑๐ ตน ก็ยังไม่อาจบรรเทาความหิวของดิฉัน หัวใจของดิฉัน
เร่าร้อนอยู่เป็นนิจด้วยความหิว นั่นเพราะวิบากแห่งกรรม คือ การท�ำให้
ครรภ์ตกและการโกหกเอาตัวรอด

ข้าเป็นเปรตมีช่องปากเท่ารูเข็ม ล�ำบากยิ่งนัก เปลือยกายซูบผอม
มีความประหวั่นพรั่นพรึงสะดุ้งหวาดเสียวเหลือเกิน อีกทั้งมีการงานอัน
ทารุณด้วย
(สานุวาสีเถรเปตวัตถุ)

แม้ดฉิ นั มีรปู งาม แต่กเ็ ป็นอยูด่ ว้ ยความอับอาย เพราะไม่อาจนุง่ ห่ม
อาภรณ์ จึงไม่กล้าออกจากวิมานด้วยร่างที่เปลือยเปล่านี้ โปรดอย่าให้
อาภรณ์กบั มือเลย เพราะดิฉนั จะรับไม่ได้ ไม่มที างส�ำเร็จ แต่จงให้อาภรณ์
นั้นเป็นทานแก่อุบาสิกาผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนา ขอร้องให้นางได้โปรด
ครอบครองและนุ่งห่มผ้าผืนนี้ แล้วท่านจงตั้งจิตอุทิศบุญให้แก่ดิฉันเถิด
(ขลาตยเปตวัตถุ)

ดูกรเทวีผมู้ รี ปู ร่างน่าดูนา่ ชม เราปรารถนาเพือ่ จะอยูบ่ นั เทิงกับท่าน
ในสวนนันทวันของท่านนี้ เราจักต้องท�ำกรรมอันใด จึงเป็นเหตุให้ได้มา
อยูร่ ว่ มกับท่าน? - หมายเหตุ: นีเ่ ป็นค�ำถามของมนุษย์ผเู้ ข้าใจว่านางเปรต
เป็นเทพธิดา ถึงขนาดอยากท�ำกรรมอันเป็นเหตุให้ได้มาอยู่ด้วย สะท้อน
ให้เห็นว่า เปรตบางชนิดไม่ได้น่ารังเกียจ ตรงข้าม ยังจะท�ำให้มนุษย์ผู้ได้
พบเห็น เกิดความหลงใหลได้ปลื้ม ราวกับได้พบเทพธิดาอีกด้วย
(รถการีเปตวัตถุ)

(ปัญจปุตตขาทิกเปตวัตถุ)

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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มุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์และค�ำให้การของเปรต
การขาดแคลนน�ำ้ ใจต่อเพือ่ นร่วมโลกก็คอื การสร้างภพทีข่ าดแคลน
ความชุม่ เย็นต่อตนเอง แม้จติ วิญญาณในปัจจุบนั ก็แห้งแล้งเหมือนดอกไม้
ขาดน�้ำ แต่ดอกไม้ขาดน�้ำยังไม่ใช่เครื่องหมายของความทุกข์ที่ชัดเจน ผล
ของจิตวิญญาณที่แห้งแล้ง คือกายใหม่ที่ขาดน�้ำ กระหายหิว และไม่มี
ปัญญาหาน�้ำดื่มต่างหาก ที่น่าขยาดเกินทน
เมือ่ พระพุทธเจ้าเปรียบเปรตภูมวิ า่ เทียบได้กบั ร่มไม้ใบบางบนทาง
กันดาร พืน้ ทีแ่ ถวนัน้ ก็ไม่ราบเรียบ มีความขรุขระ นัง่ นอนไม่สบาย ก็แปล
ว่าเส้นทางสูค่ วามเป็นเปรต คือจุดกลางทางแห่งหนึง่ ทีไ่ ม่ชว่ ยทุเลาความ
ทุกข์ร้อนจากการเดินทางเลย เคยร้อนมาอย่างไร เคยหิวมาแค่ไหน ก็ยัง
ร้อนและหิวเกือบเท่าเดิมนั่นเอง และถ้าฝนตกแดดออกเมื่อไร ทุกข์ก็เข้า
ถึงตัวได้เต็มที่เมื่อนั้น
เปรตภูมิจึงให้ความสุขและความทุกข์แบบลุ่มๆดอนๆอยู่ อย่างไร
ก็ตาม เมื่อเทียบกับนรกภูมิและเดรัจฉานภูมิแล้ว ก็นับว่าเปรตภูมิดีขึ้น
มากกว่ากันมาก ไม่ถึงขนาดเป็นกับดัก ยังพอมีที่นั่งที่นอนโดยไม่เพิ่ม
ความทุกข์ทรมานให้หนักขึน้ กว่าเก่า ดังเช่นทีเ่ ปรตบางตนรูปงามชวนหลง
เสียจนมนุษย์หนุ่มผู้ไม่รู้ ส�ำคัญผิดคิดว่าเป็นเทพธิดา และลงทุนท�ำบุญ
ท�ำกุศลเพื่อให้ได้ไปอยู่ด้วยหลังตายเลยทีเดียว ดังเช่นเรื่องของรถการี
เปรต เป็นต้น
เปรตทีม่ วี มิ านอยูเ่ รียกว่า ‘เวมานิกเปรต’ ทีย่ งั ไม่ถงึ ขัน้ เทพก็เพราะ
มีข้อบกพร่องบางอย่าง เช่น บาปแต่หนหลังท�ำให้ไร้อาภรณ์ หรือไม่ก็
หิวโหยเป็นนิตย์ จึงกล่าวว่าแม้เปรตชัน้ สูง ถ้าเอามาเทียบกับมนุษย์ชนั้ สูง ก็
สูไ้ ม่ได้ พูดง่ายๆว่า เป็นมนุษย์ทมี่ รี ะดับ ยังดีเสียกว่าเป็นเทพ ถ้าเป็นเทพ
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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พวกที่ต้องเสวยทุกข์แบบเปรตไปด้วย
ส่วนเปรตชั้นต�่ำนั้น ความทุกข์เทียบแล้วก็น้องๆนรก และความ
เป็นจริงก็คือพวกนี้เพิ่งพ้นโทษจากนรก หรือไม่ก็มาจากสัตว์เดรัจฉาน
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะเศษของบาปยังไม่หมด และต่อให้มนุษย์ชั้นต�่ำ
ที่เกิดอย่างแร้นแค้น ก็ยังได้ดื่มน�้ำอิ่มหน�ำบ้าง ต่างจากเปรตชั้นต�่ำที่อด
ตลอด หิวอย่างไรก็ไม่ได้กิน เว้นแต่ญาติจะท�ำบุญอุทิศมาให้
มีเรื่องน่าสนใจของเปรตที่ชื่อว่า ‘กุมภัณฑ’ ซึ่งเคยเป็นผู้พิพากษา
ประเภทโกงกิน ธรรมดาคนโกงย่อมโกงแบบหลบๆซ่อนๆ ซึง่ บางคนอาจ
ซ่อนเร้นอย่างแนบเนียนไปจนตาย ไม่มีใครจับได้ แต่ในที่สุดกรรมจะ
เปิดโปงชนิดล่อนจ้อนในสภาพเปรตเปลือยนัน่ เอง เหมือนเช่นเปรตกุมภัณฑ
ทีต่ อ้ งทนทรมานกับลูกอัณฑะขนาดมหึมาของตน เมือ่ ท�ำความเข้าใจกับจุดนี้
คุณจะเริม่ จับจุดถูกว่า อวัยวะเพศอันเป็นอวัยวะแห่งความละอาย ซึง่ ก็อาจถูก
ดัดแปลงเป็นเครือ่ งมือชดใช้กรรมอันน่าละอายได้ กล่าวคือ เมือ่ หน้าไม่อาย
ระหว่างเป็นมนุษย์ ก็ตอ้ งไปอยูก่ บั ความน่าอายแบบจะจะในภพเปรตกันต่อ
เกีย่ วกับบรรดาเปรตทีเ่ ห็นข้างต้น ขอให้เข้าใจว่า ไม่ใช่ทงั้ หมดเท่าทีม่ ี
อยู่ในภพเปรต พระพุทธเจ้าท่านแค่ ‘ยกตัวอย่างเด่นๆ’ มาพอสังเขปให้
เห็นว่า เปรตแต่ละตน ต่างก็เป็นไปตามกรรมที่ท�ำไว้ ซึ่งพิสดารได้นับ
อนันต์

กรรมอันควรแก่ความลุ่มๆดอนๆ
เปรตชั้นสูงมักเป็นพวกที่ท�ำทานไว้มาก แต่ศีลบางข้อบกพร่อง
อย่างแรง เปรียบเหมือนคนแต่งตัวผัดหน้าทาแป้งจนดูดี แต่กลับมีความ
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เน่าใน ไม่ชอบอาบน�้ำ ไม่ชอบท�ำความสะอาดเนื้อตัว และหนักกว่านั้น
คืออาจนิยมการเกลือกกลั้วกับสิ่งแปดเปื้อนทั้งหลาย
ส่วนเปรตชั้นต�่ำเป็นพวกที่ท�ำทานไว้พอประมาณหรือไม่ท�ำเลย
แล้วก็บกพร่องในศีลบางข้อชนิดเข้าขัน้ สมควรแก่นรก เมือ่ ไปสูค่ วามเป็น
เพื่อนกับเหล่าสัตว์นรกหรือเหล่าสัตว์เดรัจฉานแล้ว ก็ผุดเกิดขึ้นมาใน
สภาพของเปรตเป็นอันดับต่อไป
กรรมประเภทครึ่งๆกลางๆ ลุ่มๆดอนๆ แบบคนตีสองหน้า หรือ
ดีอย่างเสียอย่าง อาจยกตัวอย่างโดยศีลได้ เช่น

๑
๒
๓
๔
๕

ช่วยรณรงค์อนุรักษ์สัตว์อย่างได้ผลในวงกว้าง แต่ว่างๆก็
แอบเข้าป่าล่าสัตว์เสียเอง
เป็นครูสอนลูกศิษย์ได้อย่างจับใจให้เป็นคนซื่อ แต่เผลอๆ
ก็ยักยอกทรัพย์โรงเรียนเสียเอง
เสียเอง

ให้สติแก่คนคิดคบชู้สู่ชายสู่หญิง แต่ถึงตาตนก็ไม่พ้นเอา

เป็นแบบอย่างในการพูดค�ำจริงมาค่อนชีวิต แต่บั้นปลาย
กลายเป็นคนลวงโลกเสียเอง
ห้ามเด็กๆแตะต้องเหล้า แต่ตัวกลับกินไวน์ไม่หยุดเสียเอง

คงกล่าวโดยพิสดารให้ครบไม่ได้ แต่โดยสรุปก็คือเป็นพวกครึ่งดี
ครึ่งร้าย แต่ความร้ายมีก�ำลังแรงกว่า แล้วถามว่าคนที่ครึ่งดีครึ่งร้ายใน
โลกนี้มีมากเพียงใด ก็ต้องบอกว่า ‘เกือบทั้งโลกนั่นแหละ!’
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

นิมิตบอกลางร้าย
หากต้องตายอย่างคนที่จะไปเป็นเปรตชั้นสูง ก่อนจิตดับมักเห็น
คุณงามความดีที่สั่งสมมาเป็นหลักตั้ง แต่ก็เคลือบไว้ด้วยความรู้สึกผิด
ความรูส้ กึ หม่นมืดในส่วนลึก เช่น วิง่ แก้ผา้ อยูใ่ นสวนสวยทีค่ นอืน่ มีเครือ่ ง
นุ่งห่มงดงามและมิดชิด
หากต้องตายอย่างคนที่จะไปเป็นเปรตชั้นต�่ำทันที ก่อนจิตดับมัก
เห็นความชั่วร้ายเลวทรามที่สั่งสมมาเป็นหลักตั้ง แต่ก็พยุงไว้ด้วยความ
รู้สึกอยากถอนตัว อยากกลับตัว จึงไม่ทะลุร่วงลงนรก ยับยั้งไว้แค่สถานะ
เปรตชั้นต�่ำไปก่อน
ส่วนสัตว์เดรัจฉานที่ต้องตายกลายเป็นเปรต จะเห็นสภาพคล้าย
เดิมๆของตนเอง แต่วังเวงหนาวสันหลังกว่า อกสั่นงันงกมากกว่าที่เคยๆ
มา และอาจมีรูปน่าดูกว่า หรือวิกลวิการกว่าเก่า
อีกประการหนึง่ ยังมีคนทัว่ ไปทีไ่ ม่ดไี ม่เลว แต่กรรมเก่าเบียดเบียนให้
ตายร้าย เช่น ในอุบตั เิ หตุรถชนทีก่ ระตุน้ ให้ตกใจสุดขีด แล้วไม่มกี ำ� ลังบุญมา
จุดประกายความสว่างให้จิตเลย จิตก็ถูกความตระหนกตกใจครอบง�ำ
เต็มๆ จึงถูกตรึงไว้ในสภาพเปรตชั้นต�่ำที่จ�ำภาพสุดท้ายก่อนตายได้แม่น
ต้องวนเวียนอยู่แถวนั้นเอง กล่าวได้ว่าความตระหนกตกใจในภาพ
อุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ อย่างกะทันหันนัน่ เอง คือนิมติ บอกลางร้ายหลังตายไป
อุบตั เิ หตุให้ตกตายกะทันหัน เป็นเครือ่ งบอกว่าบาปเก่าแต่หนหลัง
ให้ผล บีบให้รอดจากอบายภูมิยาก ตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่ควรตระหนักว่า
‘บุญใหม่’ ส�ำคัญขนาดไหน คนทีส่ งั่ สมบุญใหม่ไว้มากขนาดปรับจิตให้สว่าง
เป็นกุศลอยูเ่ รือ่ ยๆเท่านัน้ จึงเอาตัวรอดจากความตกใจขณะเฉียดเป็นเฉียด
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ตายได้ คุณจะรู้สึกถึงความเป็นอัตโนมัติของจิตที่ยกขึ้นตั้งอย่างมั่นคง
เบาใจ ไม่ตื่นเต้นกับการเผชิญหน้ามัจจุราชที่พุ่งเข้าถึงตัวโดยปราศจาก
สัญญาณเตือนใดๆ เพราะส่วนลึกเชื่อมั่นว่ามีความดีเป็นที่พึ่ง อุ่นใจ
พอแล้ว
พวกทีต่ ายขณะยังคาใจกับความรูส้ กึ ผิด คล้ายแผลสดกลางอกไม่ตก
สะเก็ดเสียที หากไม่รบี ท�ำคุณไถ่โทษให้ใจชุม่ ชืน่ เสียก่อนถึงวาระสุดท้าย
อาจรูส้ กึ หนาวเย็น เห็นนิมติ คล้ายคนหลงป่าดิบทีม่ ดื ลึก และน่าสะพรึงกลัว
เขาเกิดใหม่จะเหมือนพลัดเข้าไปอยูใ่ นเมืองคนบาปทีท่ กุ คนหน้าเศร้า และ
ก�ำลังพยายามท�ำอะไรบางอย่างเพือ่ หนีไปจากพันธนาการคือความรูส้ กึ ผิด
เฉพาะตน
พวกทีฆ่ า่ ตัวตายด้วยความฟุง้ ซ่านจัด น้อยใจแรง อยากโวยวายให้
คนอืน่ เห็นใจ หรือให้เขารูส้ กึ ผิดทีไ่ ม่เอาใจใส่ตน นิมติ ช่วงสุดท้ายมักวกวน
แบบคนเถียงกับตัวเองไม่เลิก พอเป็นเปรตก็เดินโวยวาย พยายามกราก
เข้าไปพูดให้ญาติมติ รหรือคนรักส�ำนึกผิด แต่ถา้ ฆ่าตัวตายด้วยอาการหดหู่
สิ้นหวัง หมดอาลัยตายอยาก นิมิตช่วงสุดท้ายจะคล้ายคนนั่งซึมแบบ
ปล่อยให้ตัวเองจมทะเลน�้ำตา ความเศร้า เหงา จะปรากฏคล้ายม่านด�ำๆ
หนักๆที่คลุมตัว กดหัวให้เงยหน้าไม่ได้ตลอดเวลา
กล่าวโดยย่นย่อคืออาการทางใจเป็นอย่างไร นิมิตอันเป็นลางร้าย
ก็จะปรากฏสอดคล้องตามนั้น ถ้าก่อนตายมีความผูกพันกับผู้คนก็เป็น
เปรตเมือง แต่ถ้าตายไปในโลกส่วนตัวก็จะเป็นเปรตป่า หรือเข้าสู่นคร
เปรตอันเป็นถิน่ เฉพาะ ทีเ่ หมาะกับพวกติดบ่วงกรรมประเภทเดียวกับตน
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สภาพแวดล้อมของเปรต
ภาวะของเปรตมี ทุ ก ข์ ม าก แต่ ก็ เว้ น วรรคบ้ า ง แม้ ร ่ า งกายก็
เปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาได้ ไม่ใช่จะต้องถูกทรมานอยู่ตลอดเวลา
เหมือนในนรก
ความเป็นเปรตนั้นพิสดารกว่าเดรัจฉานมาก แค่เดรัจฉานก็มี
สิบกว่าล้านสายพันธุ์แล้ว นึกไม่ออกแล้วว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรได้บ้าง
แต่เปรตมีได้ยงิ่ กว่านัน้ เพราะอัตภาพถูกสร้างได้ไม่จำ� กัดตามกรรมเฉพาะตน
ไม่จ�ำเป็นต้องเข้าไปสู่กลุ่มสายพันธุ์ไหนๆเหมือนอย่างพวกเดรัจฉาน ผล
ของกรรมเป็นไปตามความคิด ไม่วา่ จะช่างอุตริพเิ รนทร์ขนาดไหน ดังเช่น
เปรตที่ต้องกอบขี้กินเป็นกัปเป็นกัลป์นั้น ก็เพราะอุตริเอาขี้ถวายพระ
นั่นเอง
และสภาพของเปรตก็คล้ายสัตว์นรก คือวิกลวิการได้ไม่จำ� กัด ตัว
เหมือนคน หัวเหมือนสัตว์กไ็ ด้ หรือหัวเป็นคน แต่ตวั เป็นสัตว์กม็ ี แก่นสาร
ไม่ได้อยู่ที่ผิวนอก แต่อยู่ที่อาการเสวยทุกข์ กล่าวคือความเป็นเปรตนั้น
ถ้าไม่หวิ ไส้กวิ่ ก็ตอ้ งโทษบางประการให้อบั อาย หรือไม่เช่นนัน้ ก็ขาดอะไร
สักอย่างที่ก่อให้เกิดความโหยหาอาลัยไม่เลิก
ดูอย่างโอกิลินีเปรต ถึงเคยเป็นชายาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ผลของ
กรรมทีป่ รากฏก็ไม่ได้แตกต่างจากหญิงชาวบ้านเลย เพราะขณะก่อกรรม
ไม่มีการแยกชั้นวรรณะว่ามีศักดิ์เป็นอะไร ผลของกรรมย่อมปรากฏตาม
นัน้ คือไม่เหลือร่องรอยความยิง่ ใหญ่ในอดีตมาช่วยให้ดดู กี ว่าเปรตอืน่ ได้
เกียรติภมู อิ นั สง่างามดังเดิมเป็นอันหมดไป เหลือแต่ภาวะชวนสังเวชแบบ
เปรตตนหนึ่งเท่านั้น
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คุณคงเคยได้ยินว่าเปรตอยู่ใกล้ภูมิมนุษย์ จ�ำอดีตครั้งเป็นมนุษย์
ของตนได้ และจ�ำญาติของตนเองได้ อีกทัง้ อาจรับความช่วยเหลือจากญาติ
ได้ อันนัน้ เป็นเรือ่ งจริง แต่ตอ้ งท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับความจริงให้ดๆี คือ

๑

เพราะถ้าเป็นของจริงก็มีสิทธิ์ถึงมือเขา แต่ถ้าไม่จริงเราก็ได้ท�ำทานแก่
เปรตด้วยน�้ำใจเมตตากรุณา หากชาติใดชาติหนึ่งต้องพลัดไปเป็นเปรต
บ้าง ก็จะเป็นผู้มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือเช่นกัน!

ถ้าเปรตเป็นพวกมีกรรมหนัก คือมีความหนักแน่นในภาวะ
นั้น เที่ยงที่จะต้องเสวยทุกข์ในสภาพนั้น ก็ไม่มีใครช่วยได้ ดังตัวอย่าง
เหล่าเปรตบนเขาคิชฌกูฏ มีคถู นิมคุ คเปรตเป็นต้น แม้เสวยวิบากมาหนึง่
พุทธันดร ก็ยงั ไม่หลุดรอดไปไหน ทัง้ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์
เดินผ่านอยู่ทุกวันก็ไม่อาจโปรดให้เลื่อนภูมิแต่อย่างใด

๒

การจะรับส่วนบุญได้ ต้องมีสติ มีความจ�ำในครัง้ เป็นมนุษย์
อยู่ระดับหนึ่ง อย่างน้อยรู้ว่าตัวเองเป็นใคร เคยมีบุญสัมพันธ์กับใครมา
บ้าง พูดง่ายๆคือถ้าสามารถมาขอความช่วยเหลือได้ด้วยตนเองก็มีสิทธิ์
สมหวัง ดังเช่นเรื่องของนางเวมานิกาเปรตผู้มีวิมานแต่ไร้อาภรณ์นุ่งห่ม
ก็ได้รับความช่วยเหลือจากพ่อค้าผ้า เป็นต้น ตัวคุณเองหากท�ำบุญอุทิศ
ส่งให้ญาติแล้วไม่แน่ใจว่าไปถึงหรือเปล่า ก็คดิ ไว้อย่างนีว้ า่ ถ้าเผือ่ ญาติของ
คุณเป็นเปรตอยู่ ก็น่าจะได้ดื่มกิน หรือได้อาหารตกถึงท้องบ้าง

๓

ครึ่งดีครึ่งร้าย
ไม่ใช่เสมอตัว
แต่เป็นเสมอเปรต

การจะเลื่อนชั้นภูมิหลุดจากความเป็นเปรต มักต้องรอเวลา
ที่กรรมเก่าหมดผลไปเอง แต่ถ้ากรรมที่เหลือมีก�ำลังอ่อน แล้วดวงดีได้
ผูท้ รงฌานแผ่เมตตาให้ กระทัง่ จิตตัง้ มัน่ อยูใ่ นความสว่าง ภาวะเปรตก็ทน
อยู่ไม่ไหว ต้องแตกท�ำลายลง จิตดับจากความเป็นเปรตแล้วอุบัติใหม่ใน
ภพที่ดีกว่า
คนธรรมดาทีป่ ราศจากญาณหยัง่ รู้ ถ้าฝันเห็นหรือแว่วเสียงเปรตมา
ขอส่วนบุญ จะไม่มที างพิสจู น์วา่ ตนอุปาทานหรือพบกับเปรตเข้าจริงๆ ทาง
ทีด่ คี อื ถ้าประสบเหตุสมั ผัสสิง่ ลึกลับ จะท�ำบุญอุทศิ ส่วนกุศลก็ไม่เสียหลาย
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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พุทธพจน์
ไปเป็นเทพยดาได้อย่างไร?

เทวภูมเิ ปรียบเหมือนปราสาทมีเรือนยอด ซึง่ ฉาบทาแล้วทัง้
ภายในและภายนอก หาช่องลมมิได้ มีวงกรอบอันสนิท มีบาน
ประตูและหน้าต่างปิดสนิทดี ในเรือนยอดนัน้ มีบลั ลังก์อัน
ลาดด้วยผ้าโกเชาว์ขนยาว ลาดด้วยเครือ่ งลาดท�ำด้วยขนแกะ
สีขาว ลาดด้วยขนเจียมเป็นแผ่นทึบ มีเครื่องลาดอย่างดี
ท�ำด้วยหนังชะมด เหนือบัลลังก์มเี พดานกัน้ อยู่ บัลลังก์นนั้ มี
หมอนแดงวางทัง้ สองข้าง ดังนี้ ย่อมให้ความร่มเย็นสบายแก่
ผูก้ ำ� ลังร้อน เหนือ่ ย และหิวกระหาย ถ้าเดินอยูบ่ นทางทีจ่ ะน�ำ
ตรงมาปราสาทนี้ได้ ในที่สุดเขาก็จะพักผ่อนเสวยสุขเป็น
อันมาก แม้ยงั หิวกระหายอยูก่ ต็ าม
มหาสีหนาทสูตร

ถ้าใครยังไม่เคยเห็นเทวดาชัน้ ดาวดึงส์ ก็จงดูเหล่าเจ้าลิจฉวี
ที่ก�ำลังด�ำเนินมานี้เป็นตัวอย่างเถิด

พระวินัยปิฎก มหาวรรค ภาค ๒ เรื่องเจ้าลิจฉวีชาวพระนครเวสาลี

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓

การประพฤติธรรมด้วยวาจา ได้แก่

ผู้ประพฤติธรรมด้วยกาย วาจา ใจ พึงหวังว่าตนอาจเข้าถึง
ได้ทั้งความเป็นพวกกษัตริย์ เศรษฐี เทวดาระดับต่างๆที่
ยังข้องอยู่ในกาม ตลอดไปจนถึงเทวดาระดับพรหมมีรูป
กายที่ปราศจากกาม และพรหมไร้รูปกายที่มีแต่จิต

๑
๒
๓

การประพฤติธรรมด้วยกาย ได้แก่
เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์
เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้
เว้นขาดจากการสมสู่ในหญิงมีเจ้าของ

เว้นขาดจากการพูดเท็จ
เว้นขาดจากการพูดยุยงส่อเสียด
เว้นขาดจากการพูดค�ำหยาบ
เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อเลื่อนลอย

การประพฤติธรรมด้วยใจ ได้แก่

ไม่เป็นผู้เพ่งเล็งทรัพย์ผู้อื่นด้วยอาการอยากได้เป็น
ของตน
ไม่เป็นผู้ผูกใจเจ็บด้วยอาการประทุษร้าย
เห็นชอบว่าผลของทานมี ผู้รู้ที่สอนให้รู้ตามได้มีอยู่

เวรัญชกสูตร

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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ค�ำให้การของเทพยดา
ข้าพเจ้ามีนามว่าชนวสภะ อดีตคือพระเจ้าพิมพิสาร มาบัดนี้
ข้าพระพุทธเจ้าเข้าถึงความเป็นสหาย ของท้าวเวสสุวรรณมหาราช
(ชนวสภสูตร)

ดิฉันเคยอยู่ในหมู่บ้านชื่อนาฬกคาม นามว่าเสสวดี เป็นผู้มีใจ
ชืน่ บาน ได้กอ่ สร้างกุศลกรรมไว้ คือ ได้บชู าพระธาตุของพระธรรมเสนาบดี
นามว่า ‘อุปติสสะ’ อันเป็นที่บูชาของทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย เป็น
พระอรหันต์ผู้นิพพานแล้ว เหลือเพียงอัฐิธาตุไว้ให้ดิฉันบูชาด้วยเครื่อง
สักการะหลายอย่าง ล้วนแต่รัตนะและดอกค�ำ
ครั้นดิฉันละกายมนุษย์นั้นแล้ว ได้มาเกิดในดาวดึงส์สวรรค์ชั้น
ไตรทศ อยู่ประจ�ำวิมานในเทวโลกอันน่ารื่นรมย์ เกิดขึ้นด้วยบุญ มุงและ
บังด้วยข่ายแก้วผลึก ข่ายเงิน และข่ายทองค�ำ ทัว่ บริเวณเต็มไปด้วยต้นไม้
มีผลวิจิตรนานาพรรณเป็นระเบียบ มีซุ้มประตูแล้วด้วยแก้ว ๗ ประการ
ทีล่ านวิมานเรีย่ รายไปด้วยทรายทอง มีรศั มีสอ่ งสว่างไปทัว่ ทุกทิศ ไม่ตา่ ง
จากรัศมีแห่งพระอาทิตย์ประมาณพัน หรือคล้ายกับการลืมตาขึ้นขณะ
ฟ้าแลบ หรือเหมือนกับแสงเปลวเพลิงซึ่งก�ำลังลุกอยู่บนยอดเขาในเวลา
กลางคืน
วิมานนี้ลอยอยู่ในอากาศ ก้องกังวานไปด้วยเสียงดนตรี อันได้แก่
พิณเครื่องใหญ่ กลอง และกังสดาล ประโคมอยู่มิได้ขาดระยะ อีกทั้งยัง
ฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมล�้ำหลากหลาย ได้แก่กลิ่นของดอกปทุม ดอกโกมุท
ดอกอุบล ดอกจงกลนี ดอกคัดเค้า ดอกพุดซ้อน ดอกกุหลาบ ดอกอังกาบ
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

ดอกรัง ดอกอโศก ต่างก็แย้มกลีบส่งกลิ่นระรื่น อีกทั้งยังตั้งอยู่ริมฝั่ง
สระโบกขรณีอันชวนทัศนา เรียงรายไปด้วยไม้หูกวาง ขนุนส�ำมะลอ กับ
ทั้งไม้เลื้อยชูดอกออกช่อหอมระรื่น ห้อยย้อยเกาะก่ายลงมาจากปลายใบ
ต้นตาลและมะพร้าว คล้ายกับข่ายแก้วมณี และแก้วประพาฬ
อนึ่ง ต้นไม้และดอกไม้ผลทั้งหลายซึ่งเกิดอยู่ทั้งในน�้ำและบนบก
เป็นรุกขชาติเห็นได้ในเมืองมนุษย์ และไม่มีให้เห็นในเมืองมนุษย์ ตลอด
จนพรรณไม้ทิพย์ประจ�ำเมืองสวรรค์ก็มีพร้อมอยู่ใกล้วิมาน
(เสสวดีวิมาน)

มุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์และค�ำให้การของเทพยดา
เมือ่ พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทวภูมเิ หมือนปราสาท ก็แปลว่าเป็น
ทีพ่ กั กลางทางกันดารอย่างสมบูรณ์ คือ กันแดดกันฝนได้เด็ดขาด พักผ่อน
แล้วหายเหนื่อยหายเพลีย จะช่วยไม่ได้อย่างเดียวก็คือความหิวกระหาย
เพราะคนเรากินอิฐกินปูนไม่ได้
หากคุณเคยไปเทีย่ วชมทิวทัศน์สวยๆทีน่ า่ ตืน่ ตาตืน่ ใจมามาก ก็คง
ทราบในบัดนีแ้ ล้ว ทีอ่ ทุ านกันว่า ‘สวยเหมือนสวรรค์’ นัน้ แท้จริงแค่ทำ� ให้
คุณนึกถึงสวรรค์ หรือชวนฝันเกี่ยวกับสวรรค์เท่านั้น สวรรค์ของจริงเป็น
คนละเรื่อง ทุกอย่างเป็นทิพย์ไปหมด รุ่งโรจน์โชติช่วงตระการด้วยรัศมี
ทิพย์ไปหมด อะไรๆสว่างลออตาในตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งแสงอาทิตย์เลย
อย่างไรก็ตาม สวรรค์มีความใกล้เคียงกับโลกมนุษย์ แม้เป็น
เขตแดนอันคล้ายเกินฝันเอื้อมให้ถึง แต่ก็ไม่ถึงกับเกินจินตนาการมนุษย์
เรา ดังเช่นทีพ่ ระพุทธเจ้าให้ดพู วกเจ้าลิจฉวีผมู้ สี ริ ลิ กั ษณ์สง่างามไปพลางๆ
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เมื่อนั่งบนรถเทียมด้วยม้าอาชาไนย ก็ราวกับปรากฏการณ์แห่งสวรรค์
ประมาณว่าดอกไม้เทียมแม้ดูแข็ง ไม่มีชีวิตชีวาสดชื่นได้เท่าดอกไม้จริง
แต่ดูผาดๆแวบเดียวก็นึกว่าเป็นดอกไม้จริงได้
การเทียบเจ้าลิจฉวีกบั เทวดานัน้ คงท�ำให้หลายคนสบายใจว่าทีจ่ ะ
ไปเจอข้างบนก็ไม่ต่างจากเคยๆคุ้นๆ เหล่าเทพเจ้าไม่ได้มีแปดขา ไม่ได้
มีปากอยู่ตรงลิ้นปี่ มนุษย์มีองคาพยพอย่างไร เทพเจ้าก็มีคล้ายอย่างนั้น
ต่างแต่วา่ ปุม่ ปมและจุดบกพร่องอันเกิดจากของหยาบทัง้ หลายจะหายไป
มีแต่ความเรียบละมุนกลมกลึงไร้ต�ำหนิสะดุดตาเท่านั้น
ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะร่างเทวดาบันดาลขึ้นด้วยอ�ำนาจบุญฝ่ายเดียว
ไม่เหมือนกายมนุษย์และกายเปรตทีถ่ กู ตกแต่งด้วยบาปบุญระคนกัน และ
ยิ่งต่างเป็นคนละโลกกับกายสัตว์นรกอันควรสังเวช เพราะนั่นถูกตกแต่ง
ด้วยบาปแต่ถ่ายเดียว ไม่มีบุญเจือ
และเหตุที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมทางใจอันเป็นต้นทางไปสู่
สวรรค์ได้ทุกชั้น คือ เห็นชอบตามจริงว่าผู้รู้ดีต้องมีอยู่ ก็เพราะความเชื่อ
เช่นนัน้ น�ำไปสูศ่ รัทธาในการแสวงหาหรือรอคอย เมือ่ แสวงหาหรือรอคอย
ย่อมพบผู้ชี้ทางเข้าสักวัน โลกนี้ไม่เคยว่างจากครูดีอยู่แล้ว จะว่างนานก็
แต่บรมครูอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้น

กรรมอันควรแก่การเสวยทิพยสุข
สวรรค์สร้างจากความสว่างจัดจ้าที่ตั้งมั่น ฉะนั้น ความตั้งมั่นใน
ทาน กับความตั้งมั่นในศีล จึงมีผลส�ำคัญเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อให้เห็นชัด
อาจยกตัวอย่างโดยอาศัยศีล จ�ำแนกเป็นข้อๆดังนี้
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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เมื่อมีเหตุยั่วยุให้ท�ำร้ายร่างกายกัน ก็ไม่คิดท�ำร้าย อย่าว่า
แต่จะลงมือฆ่า
เมือ่ มีโอกาสให้ถอื เอาทรัพย์ทเี่ จ้าของไม่ให้ ก็ไม่คดิ เอา อย่า
ว่าแต่จะตั้งใจเอาจริง
เมื่อมีชายหญิงอันเป็นคู่ครองของคนอื่นมาให้ท่า ก็ไม่คิด
แตะต้อง อย่าว่าแต่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วย
เมื่อมีเรื่องให้ต้องพูดร้าย ก็ไม่คิดพูดร้าย อย่าว่าแต่จะพูด
ให้ใครเสียหาย
เมื่อมีใครมาชักชวนกินเหล้า ก็ไม่คิดยอมตาม อย่าว่าแต่
จะกินเองในที่ลับ
ใช้ชีวิตอย่างนี้เป็นปกติได้จนตาย ก็แปลว่าดีเกินมนุษย์ เพราะ
แต่ละวันมนุษย์เจอเครื่องยั่วยวนให้ละเมิดศีลกันไม่เว้น จะผ่านด่านได้
หมดต้องจิตใจเข้มแข็งผิดธรรมดาจริงๆ คุณจะรู้สึกจากส่วนลึกทีเดียวว่า
ตายเมื่อไรสบายเมื่อนั้น

นิมิตบอกลางดี
ทุกอย่างจะเริม่ เป็นจริงเป็นจังเมือ่ คุณรูส้ กึ ถึงความอบอุน่ สว่างไสว
ไร้ความกลัวตายแม้แต่น้อย ส�ำหรับคนดี ไม่มีอะไรน่ายินดีไปกว่าการรู้
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ว่า รางวัลแห่งความดีหลังความตายมีจริง เมื่อนาทีมรณะปรากฏ คุณจะ
รู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมามีแต่ความทรงจ�ำดีๆ ผลงานของคุณคือรอยยิ้ม เสียง
หัวเราะร่าเริง หรือสีหน้าสีตาเบิกบานของคนอื่น เหมือนจะไม่มีใคร
ใบหน้าหม่นหมองห่อเหี่ยวเพราะคุณเลย
ความสว่างของสวรรค์ เสียงดนตรีอันเป็นทิพย์ กลิ่นหอมยวนใจ
อย่างไม่เคยสัมผัสที่ไหนบนโลกมนุษย์ หรือไม่ก็หนุ่มสาวหน้าตาดีผิด
สังเกต ล้วนแล้วแต่เป็นเครือ่ งหมายบอกว่าคุณก�ำลังจะไปดี และการ ‘ไปดี’
ทีป่ รากฏชัดกับใจคุณ จะไม่ใช่สกั แต่เป็นค�ำไร้ความหมายอีกแล้ว คุณบอก
ตัวเองได้ทเี ดียวว่าต่อให้มโี อกาสย้ายบ้านใหม่ไปอยูใ่ นย่านคฤหาสน์รอ้ ยล้าน
ก็จะไม่ให้ความรู้สึกแสนดีเท่าตอนใกล้ตายไปสู่สวรรค์เลยสักเสี้ยวเดียว!

สภาพแวดล้อมของเทวดา
เทวดามีความเป็นอยู่ในทางเสพสุขจากกามคุณ ๕ เหมือนมนุษย์
คือ เห็นรูปอันยวนตา ได้ยินเสียงอันรื่นหู สูดกลิ่นหอมอันเร้าใจ ลิ้มรส
อร่อยชวนน�ำ้ ลายไหล และแตะต้องเครือ่ งกระทบอันมีสมั ผัสละเมียดชวน
พิสมัย จะต่างกันก็คือกามคุณ ๕ ของเทวดานั้นเป็นทิพย์ ไร้มลทิน ไร้สิ่ง
โสโครกเจืออยู่ ขณะทีข่ องมนุษย์เราเป็นอสุภะ มีเนือ้ หนังทีฟ่ อกสบูด่ บั กลิน่
ปิดบังเครื่องในอันเหม็นเน่าไว้ ไม่ต่างจากถุงใส่อึที่หลอกตาด้วยวัสดุ
อย่างดี
ไม่วา่ คุณจะได้รบั การยกย่องว่าสวยหรือหล่อปานเทพระดับไหน ขอ
ให้นกึ ถึงช่องปากของตนเอง มันจะค่อยๆเน่า ค่อยๆเหม็นเพิม่ ขึน้ ทุกนาที
คุณรูส้ กึ ถึงรสเหม็นเน่าของมันได้ และลองไม่เจอแปรงสีฟนั แค่วนั เดียว ก็
คงไม่มีใครอยากจูบปากด้วย แค่ใกล้ก็ต้องรีบเบือนหน้าหนีด้วยความ
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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รังเกียจแล้ว ขณะที่ช่องปากของเทวดานางฟ้านั้น หอมสะอาดไม่เลิก แม้
อาหารก็เป็นรสทิพย์ กลิ่นทิพย์ กินเข้าไปไม่ส่งกลิ่นชวนขยะแขยงได้เลย
ชื่อในภาวะทิพย์แตกต่างไปจากครั้งอยู่ในภาวะหยาบบนโลก ดัง
เช่นที่พระเจ้าพิมพิสารเปลี่ยนพระนามเป็น ‘ชนวสภะ’ (อ่านว่า ‘ชะ-นะวะ-สะ-ภะ’) ชือ่ นีค้ นได้ยนิ ถึงกับขนลุก ด้วยเหตุทที่ า่ นเป็นผูท้ รงอานุภาพ
มาก แล้วก็ถึงความเป็นอริยบุคคล จัดเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ
พระพุทธศาสนา
แต่ถา้ มนุษย์ผมู้ ฤี ทธิข์ นึ้ ไปคุยกับเทพบางองค์ ท่านก็อาจใช้ชอื่ เดิม
อย่างนางเสสวดีนั้น เมื่อพระวังคีสะไปเยี่ยมวิมาน นางก็ไม่ได้ประกาศ
เปลี่ยนชื่อแต่อย่างใด จึงท�ำให้วิมานของนางกลายเป็นต�ำนานเล่าขาน
ภายใต้ชื่อ ‘เสสวดีวิมาน’ นั่นเอง
บารมีของทวยเทพวัดกันด้วยหลายสิง่ อย่างเช่นจ�ำนวนบริวารก็นบั
แข่งกัน บริวารจะเป็นหนึ่งในตัวชี้ว่าบุญที่เคยท�ำมีความไพศาลเพียงใด
บริวารของเทพก็คือเทพที่มีบุญต�่ำกว่า ไม่มีวิมานครอง ต้องอาศัยวิมาน
ของเทพอืน่ ผุดเกิด เมือ่ วิมานเทพผูเ้ ป็นนายหายไป ตนก็ตอ้ งหายตาม ไป
เกิดใหม่ตามยถากรรม อาจต้องไปอาศัยวิมานเทพอื่นอีก หรืออาจหลุด
ร่วงลงไปเป็นมนุษย์ เป็นเปรต หรือเป็นเดรัจฉาน ไม่แน่ว่าจะเป็นอะไร
ดีๆอีก
การสังคมในหมูเ่ ทพก็คล้ายกับบนโลก คือมีญาติ มีมติ รสหาย และ
มีการเลือกคู่ครอง การเลือกคู่ครองจะเกิดขึ้นเมื่อบารมีเสมอกัน ต่างฝ่าย
ต่างมีวิมานด้วยกันทั้งคู่ แต่หากเป็นเทวดานางฟ้ามาผุดเกิดขอพึ่งบารมี
ในวิมานใคร เจ้าของวิมานก็อยู่ในฐานะนาย ร่วมอภิรมย์ด้วยได้โดยไม่
ถือว่าเป็นคู่ครอง
ขอให้เข้าใจว่าเทวภูมนิ ี้ เหมารวมไปถึงพรหมภูมทิ มี่ รี ปู และไม่มรี ปู
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ด้วย การจะเป็นพระพรหมได้ต้องมีจิตใหญ่ คือ ยิ่งใหญ่ด้วยเมตตา ยิ่ง
ใหญ่ด้วยกรุณา ยิ่งใหญ่ด้วยมุทิตา และยิ่งใหญ่ด้วยอุเบกขา กับทั้งแห้ง
สะอาดจากกามคุณ เป็นผูต้ ายจากโลกมนุษย์ขณะจิตอยูใ่ นฌานสมาธิ ใคร
แผ่จิตเป็นมหรคตได้กว้างกว่าก็มีรัศมียิ่งใหญ่กว่า!

พ้นภพภูมิได้อย่างไร?

เหล่าเทวดาจะปลืม้ กับบุญของมนุษย์ชนั้ สูงและเหล่าญาติทที่ ำ� คุณ
งามความดี แต่จะไม่ถึงขนาดดีอกดีใจเมื่อญาติอุทิศส่วนกุศลก้อนเล็กๆ
มาให้ตน เหมือนกับทีไ่ ม่มเี ศรษฐีหน้าไหนปลาบปลืม้ กับการมีขอทานน�ำ
เงิน ๑๐๐ บาทมาให้ตน คุณต้องท�ำบุญอย่างใหญ่จริงๆ ท่านถึงจะชื่นชม
โสมนัส พลอยอนุโมทนาขนาดมีผลเปลีย่ นแปลงในทางทิพย์อย่างใดอย่าง
หนึ่ง
ตัวอย่างของเทวดาที่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้น คือ เทวดาที่
อยู่ใกล้วัด ใกล้พระดี และมีใจปกป้อง มีน�้ำจิตอนุโมทนากับบุญที่เกิดขึ้น
ในวัดทุกวัน อย่างนี้รัศมีจะสว่างรุ่งโรจน์แตกต่างจากเดิมมากขึ้นเรื่อยๆ
อย่างเห็นได้ชัด!

เทวดา
เคยเป็นคนที่เอาชนะ
สัตว์นรก เดรัจฉาน
และเปรตในตนเองได้
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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พุทธพจน์

ความหลุดพ้นแห่งจิต ความหลุดพ้นด้วยปัญญา อันหา
กิเลสมิได้ เพราะรากแห่งกิเลสทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญา
อันยิ่งแล้ว เปรียบได้กับสระโบกขรณี มีน�้ำสะอาดเย็นใส
ตลอด มีท่าอันดีน่ารื่นรมย์ และในที่ไม่ไกลสระโบกขรณี
นัน้ มีแนวป่าอันทึบ ย่อมให้ความสุขส�ำราญอิม่ หน�ำแก่ผทู้ ี่
ก�ำลังร้อน เหนือ่ ย และหิวกระหาย หลังจากลงสระ อาบน�ำ้
ดื่มน�้ำ ระงับความกระวนกระวายจากความเหน็ดเหนื่อย
หิวกระหาย และดับความร้อนตามเนื้อตัวแล้ว เขายัง
สามารถขึ้นไปนั่งหรือนอนในแนวป่านั้น เพื่อเสวยสุข
สถานเดียว

สิง่ น่าพึงพอใจในมนุษยภูมแิ ละเทวภูมนิ นั้ มนุษย์และเทวดา
อาจเห็นว่าเป็นสุข ส่วนพระอริยเจ้าย่อมทราบตามจริงด้วย
ปัญญาว่า สิ่งน่าพอใจเหล่านั้นเป็นทุกข์ ส่วนนิพพานอัน
สงบระงับจากกายใจ ทีม่ นุษย์และเทวดาส�ำคัญว่าเป็นทุกข์
นัน้ เหล่าอริยเจ้าทัง้ หลายย่อมเห็นด้วยปัญญาอันชอบแล้ว
ว่าเป็นสุข
ทวยตานุปัสสนาสูตร

มหาสีหนาทสูตร

ความตั้งอยู่ของสิ่งที่จะดับสูญไปเปล่าๆ อันได้แก่กาย
มนุษย์ที่เดี๋ยวเกิดสุขเดี๋ยวเกิดทุกข์นี้ ถือว่าเป็นเท็จ แต่สิ่ง
ใดไม่เลอะเลือนไป อันได้แก่นิพพาน ถือว่าเป็นจริง
ธาตุวิภังคสูตร

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

เพือ่ จะเป็นผูไ้ ม่กอ่ บาปถึงขัน้ ต้องเข้าถึงนรกภูมิ เดรัจฉานภูมิ
และเปรตภูมิ กับทั้งจะไม่ตายเสียก่อนจะบรรลุถึงพระ
โสดาปัตติผล พึงเป็นผูเ้ ชือ่ มัน่ ไม่หวัน่ ไหว หรือเพียรรูด้ ว้ ย
ปัญญา ในความจริงอันมีอยู่ในกายใจของแต่ละคน ตาม
เราชี้ให้เห็นอย่างนี้ คือ รูปทั้งหลายไม่เที่ยง สุขทุกข์ทั้ง
หลายไม่เที่ยง ความจ�ำทั้งหลายไม่เที่ยง เจตนาดีชั่วทั้ง
หลายไม่เที่ยง การรับรู้รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสทั้งหลาย
ไม่เที่ยง
โอกกันตสังยุต
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พระอัครสาวกแก้ความเห็นที่ผิดให้พระยมกะ
ดูกรยมกะ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสว่าพระอรหันตขีณาสพตาย
แล้วย่อมขาดสูญ จงท�ำไว้ในใจเถิดว่ารูปอันเป็นไปในกายนี้ไม่เที่ยง สุข
ทุกข์ไม่เทีย่ ง ความจ�ำไม่เทีย่ ง เจตนาดีชวั่ ไม่เทีย่ ง ความรับรูไ้ ม่เทีย่ ง ท่าน
ไม่พึงเห็นว่ากายนี้เป็นบุคคล ไม่พึงเห็นสุขทุกข์เป็นบุคคล ไม่พึงเห็นว่า
ความจ�ำเป็นบุคคล ไม่พงึ เห็นว่าเจตนาดีชวั่ เป็นบุคคล ไม่พงึ เห็นความรับ
รูเ้ ป็นบุคคล โดยทีแ่ ท้ ท่านจะค้นหาสัตว์หรือบุคคลในสิง่ เหล่านีไ้ ม่ได้เลย
แม้ในปัจจุบัน ควรหรือที่ท่านจะยืนยันว่าพระอรหันตขีณาสพตายแล้ว
ย่อมขาดสูญ?
(ยมกสูตร)

มุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์
ในการเปรียบเปรยของพระพุทธองค์ ที่ผ่านมาทั้งหมด ไล่ตั้งแต่
นรกภูมมิ าจนถึงเทวภูมิ ล้วนเป็นกับดักหรือไม่กท็ พี่ กั ชัว่ คราว คุณยังต้อง
เดินทางต่ออย่างเป็นทุกข์ เพราะกระวนกระวายจากความหิวไม่เลิก
เพิ่งครั้งนี้เอง ที่พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบ ‘ความหลุดพ้นจาก
กิเลส’ เป็นสระโบกขรณีกับราวป่าชอุ่มทึบ ซึ่งไม่ใช่กับดักอย่างแน่นอน
และส�ำหรับคนหิวกระหายย่อมไม่ใช่แค่ที่พักอีกต่อไป ทว่าคือเป้าหมาย
อันเป็นทีส่ ดุ ของการเดินทางแสวงหาน�ำ้ ดืม่ เลยทีเดียว เมือ่ มาถึงแล้วย่อม
ได้ดื่มกิน ได้นอนพักอย่างส�ำราญตลอดไป ไม่ต้องแสวงหาน�้ำดื่มจาก
แห่งหนต�ำบลไหนอีก
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

พวกเราต่างก็เป็นนักเดินทางผู้โดดเดี่ยว เวียนว่ายตายเกิดอย่าง
เป็นทุกข์เป็นร้อนตลอดมา ได้มาเพือ่ เสียไป เสียไปแล้วได้ใหม่ ชีวติ นีค้ ณ
ุ
เคยได้มาและเสียไปแค่ไหน ชีวิตก่อนๆรวมกันแล้วเคยได้มาและเสียไป
ยิ่งกว่านั้นนับอนันต์ หากเปรียบว่าชาตินี้ได้น�้ำมาหนึ่งหยด ที่คุณเสียไป
ทุกชาติที่ผ่านมารวมแล้วยิ่งกว่าน�้ำในมหาสมุทรทั้งหมด!
การได้มาและเสียไปนั่นแหละ เป็นเหตุให้เกิดความอยากโน่น
อยากนี่ไม่หยุด ความอยากนั่นแหละคือตัณหา ตัณหานั่นแหละคือความ
หิวกระหาย แถมไม่รู้ตัวว่าแท้จริงแล้ว ที่หิวนั้นหิวน�้ำ ที่หานั้นหาน�้ำ แล้ว
จะไปทราบได้อย่างไรว่าแหล่งน�้ำต้องไปทางไหน ส่วนใหญ่ก็ต้องหา
แหล่งพักกลางทาง เพื่อลุกขึ้นดั้นด้นต่อไป นี่แหละเรียกว่า ‘สัมภเวสี’ ซึ่ง
ความหมายดั้งเดิมคือผู้แสวงหาที่เกิด คือ ต้องเกิดในที่ใดที่หนึ่ง เกิดแล้ว
ต้องตายจากที่นั้น เพื่อให้กรรมจัดสรรที่เกิดใหม่แล้วๆเล่าๆไม่ได้เลิก
การเวียนว่ายตายเกิดไม่เคยให้ความอิม่ ไม่เคยให้ความพอ จึงไม่เคย
มีการยุตกิ ารท่องเทีย่ วอันวกวนได้เอง เว้นแต่จะได้ผชู้ ที้ างเช่นพระมหาบุรษุ
ผูเ้ ป็นจอมศาสดา การเดินทางสูส่ ระโบกขรณีเพือ่ ยุตคิ วามวกวนในเขาวงกต
ซ�้ำซาก จึงเริ่มต้นขึ้นได้
ทุกอย่างที่เราเชื่อ ทุกอย่างที่เราคิด ทุกอย่างที่เราแสดงความเห็น
ไป จะเขลาหรือฉลาดก็ตาม ล้วนงอกเงยขึ้นมาจากราก อันได้แก่ความ
ไม่รู้ตามจริง นึกว่ากายใจคือเรา นึกว่าเรามีอยู่ในกายใจ จากนั้นก็ตัดสิน
ว่าอะไรน่าเอา อะไรน่ามี อะไรถูก อะไรผิด อะไรควร อะไรไม่ควร อะไร
ยุติธรรม อะไรไม่ยุติธรรม
ต่อเมื่อเห็นตามจริงว่ากายใจแบบนี้ ตลอดจนกายใจแบบอื่นใน
ภพภูมิอื่น เป็นเพียงเครื่องล่อให้หลงยึด จึงค่อยเกิดปัญญาทีละน้อย มี
สติรู้เป็นขณะๆว่ากายใจแสดงความไม่เที่ยงออกมาโต้งๆอยู่ตลอดวัน
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ตลอดคืน นับแต่ลมหายใจ ความเคลื่อนไหว สุขทุกข์ ภาวะทางใจที่เดี๋ยว
ก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้ง ตลอดเรื่อยไปจนกระทั่งความจ�ำ ความนึกคิดที่กลับไป
กลับมา เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ทั้งหลายทั้งปวงมันมีตรงไหนที่ควรให้เข้าไป
ส�ำคัญว่าเที่ยงแน่ เป็นเราแน่
ไม่ว่าคุณจะพอใจหรือไม่พอใจ อย่างไรทุกสิ่งที่มีก็ต้องดับหายไป
อยู่ดี แต่หายแล้วกลับดับความหิวในส่วนลึกไม่ได้ จึงควรที่เราจะเอาค�ำ
ตอบอันเป็นยอดแห่งประโยชน์ของพุทธศาสนา นั่นคือ ท�ำอย่างไรจะตัด
อาลัย ตัดยางเหนียว และตัดความหิวได้อย่างถาวร

กรรมอันควรแก่รสแห่งวิมุตติสุข
นิพพานเป็นรสอันเยีย่ ม และอะไรทีเ่ ยีย่ มก็มกั ได้มายาก ไม่ใช่เพียง
ให้ทานรักษาศีลแล้วจะเข้าถึงกันง่ายๆ แต่การให้ทานและการรักษาศีล
นั่นแหละ คือก้าวแรกของการเดินทางไปสู่นิพพาน เพราะจะช่วยให้จิตมี
ความไม่เดือดร้อน ไม่กระสับกระส่าย พร้อมจะตั้งมั่นเป็นสมาธิ ดัดจิตที่
คดให้ตรง ปรับความคิดทีซ่ บั ซ้อนให้ซอื่ ยกระดับจิตทึบให้เป็นจิตใส เมือ่
ตรงและใสซื่อพอ ก็จะเห็นตามจริงว่าอะไรๆก�ำลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่
ทุกขณะ กระทัง่ รูส้ กึ ว่า ‘ทัง้ ตัว’ ทีก่ ำ� ลังปรากฏอยูเ่ ดีย๋ วนี้ คือทีต่ งั้ ของความ
ไม่เที่ยง หาใช่ที่ตั้งของตัวตน อุปาทานจึงฉีกขาด เสมือนเปิดหลังคาที่
ครอบเราไว้ในห้องแคบ ให้แหงนมองขึ้นไปเห็นท้องฟ้ากว้างได้
การฝึกรูต้ ามจริงว่าอะไรๆต่อหน้าต่อตาล้วนแสดงความไม่เทีย่ งนัน้
เรียกว่าการเจริญสติ การเจริญสติเป็นกรรมชนิดหนึง่ ไม่ใช่กรรมด�ำ ไม่ใช่
กรรมขาว แต่เหนือกว่านั้น คือเป็นกรรมที่อยู่เหนือขาวเหนือด�ำ จะเรียก
ให้ง่ายว่าเป็น ‘กรรมใส’ ก็ได้ เพราะในที่ที่กรรมนี้เผล็ดผลเต็มที่ มีแต่
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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บรมสุขอันบริสุทธิ์ถาวร จิตไม่ถูกปรุงแต่งให้ขาวหรือด�ำ แต่จะบริสุทธิ์ใส
และไม่กลับมาเป็นทุกข์ได้อีกเลย

นิมิตบอกลาง
นิมิตบอกลางจะไม่เกิดขึ้นกับพระอรหันตขีณาสพ จิตดวงสุดท้าย
จะวูบหายไปเฉยๆเหมือนเปลวเทียนดับ จากนั้นพระอรหันต์จะอยู่ใน
ความเป็นอมตะที่ไร้ร่องรอย ไม่ต่างจากรอยเท้านกในอากาศ
ส�ำหรับผูม้ คี วามเพียรน้อย การเห็นนิพพานอาจไม่เกิดขึน้ ระหว่าง
มีชวี ติ แต่พระพุทธองค์กท็ รงให้ชอ่ งทางไว้ เพราะขณะใกล้ตายนัน้ จิตของ
ผูส้ งั่ สมศรัทธา สัง่ สมทาน สัง่ สมศีลไว้มากแล้ว จะมีความหนักแน่น พร้อม
จะเป็นฌานในแบบรูเ้ ห็นกายใจไม่เทีย่ ง ไม่ใช่ตวั ตนได้ถนัด ซึง่ ก็หมายถึง
ประตูนิพพานจะเปิดง่ายแล้ว
วิธีชี้ทางนิพพานแก่ผู้ป่วยใกล้ตายง่ายๆแต่ได้ผลนี้ มาจากการที่
เคยมีผทู้ ลู ถามพระพุทธเจ้าว่า ถ้าผูป้ ว่ ยพอมีสติปญ
ั ญา แต่กำ� ลังเสวยทุกข์
จากการเป็นไข้หนักใกล้ตาย ควรบอกทางแก่เขาอย่างไรดี
พระพุทธองค์ตรัสว่าให้สอนอย่างนี้ คือ จงเบาใจเถิดว่าเธอมีความ
เลือ่ มใสไม่หวัน่ ไหวในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม ในพระสงฆ์ มีศลี ทีเ่ หล่า
อริยเจ้าใคร่แล้ว ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นอิสระ มีศีลอัน
ครอบง�ำความหลงผิดได้แล้ว ศีลนี้เองเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นแห่งจิต
จากนั้นให้ถามผู้ป่วยว่ายังมีความห่วงใยในมารดา บิดา บุตร
ภรรยา อยู่หรือไม่? ถ้าหากผู้ป่วยตอบว่ายังห่วงใย ก็ให้กล่าวว่าทุกคน
ต้องตายเป็นธรรมดาเหมือนกับเรา ถึงเราใส่ใจห่วงใยหรือไม่ห่วงใยใน
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มารดา บิดา บุตร และภรรยา พวกเขาก็จะต้องตายตามไปอยู่ดี ฉะนั้น
ขอให้ละความห่วงใยในบุคคลเหล่านั้นเสียเถิด
หากเขารับว่าสามารถละความห่วงใยในบุคคลรอบตัวได้แล้ว พึง
ถามเขาอีกว่า ยังมีความอยากได้ข้องติดในกามคุณ ๕ อันเป็นของมนุษย์
อยูห่ รือไม่? หากผูป้ ว่ ยตอบว่ายังข้องติด ก็ให้กล่าวโดยมีพระพุทธเจ้าเป็น
ประกันว่า กามอันเป็นทิพย์ยังดีกว่า ประณีตกว่ากามอันเป็นของมนุษย์
ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากกามอันเป็นของมนุษย์ แล้วน้อมจิตไปใน
เทวดาชั้นต่างๆเถิด
หากเขารับว่าสามารถละความอยากได้ข้องติดในกามคุณ ๕ อัน
เป็นของมนุษย์ได้แล้ว พึงกล่าวว่าความสุขแม้ที่เหนือกว่ากามคุณ ๕ ใน
ภพเทวดายังมี คือความสุขจากการเข้าสมาธิฌานในพรหมโลก แต่แม้จะ
ได้เป็นถึงรูปพรหมและอรูปพรหมก็ไม่เทีย่ ง ไม่ยงั่ ยืน ยังนับเนือ่ งในความ
หลงผิดยึดมั่นถือมั่นว่าภพนั้นๆว่าเป็นตน ขอจงพรากจิตให้ออกจาก
เทวโลกและพรหมโลก แล้วน�ำจิตเข้าไปในความดับจากการยึดมัน่ ถือมัน่
เถิด
หากเขารับว่าสามารถถอนความยึดมัน่ แม้ในเทวโลกและพรหมโลก
แล้ว และได้นำ� จิตเข้าไปในความดับจากอาการยึดมัน่ ถือมัน่ ว่าเป็นอะไรๆ
แล้ว เช่นนัน้ พระพุทธองค์ตรัสว่าท่านไม่กล่าวถึงความต่างอะไรกันระหว่าง
ผูม้ จี ติ พ้นแล้วอย่างนี้ กับภิกษุผพู้ น้ แล้วตัง้ ร้อยปี เพราะต่างก็พน้ ด้วยวิมตุ ติ
เหมือนกัน
หากจังหวะใกล้ตายอันเป็นโอกาสทองนัน้ จิตของผูป้ ว่ ยทบทวนอยู่
โดยอาการเช่นทีก่ ล่าวมานี้ กระทัง่ หมดความไยดี หมดความข้องติดพะวง
ในอะไรๆ แล้วตั้งมั่นอยู่ในความผ่องใสไร้มลทิน ก็จะมีก�ำลังเพียงพอต่อ
การปล่อยวางภพภูมิทั้งหลายด้วยปัญญาอันชอบได้
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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สภาพแวดล้อมของนิพพาน
นิพพานไม่ใช่ผลของกรรม ไม่ใช่ภพภูมิ ฉะนั้น จึงไม่มีสภาพที่
มนุษย์และเทวดาจะเห็นด้วยตาเปล่า ไม่อาจก�ำหนดว่าเป็นรูปเหลีย่ มหรือ
รูปกลม เป็นอากาศว่างหรือทึบตัน ทุกอย่างต่างไป พ้นจากวิสัยที่เราเคย
รับรูจ้ ากประสาทหยาบ และผูพ้ บมาแล้วก็ไม่อาจเอ่ยถึงว่ามหัศจรรย์ปานใด
ได้แต่กล่าวบอกเป็นนัยว่าขืนคิดไปก็ฟงุ้ ซ่านเปล่า คล้ายกับปลาใต้นำ�้ ย่อม
งุนงงสงสัย เมื่อเต่าขึ้นบกแล้วกลับลงมาเล่าให้ฟังว่าบกเป็นอย่างไร
อากาศว่างและเวิ้งฟ้าสวยงามปานไหน
การเจริญสติทั้งหมดเป็นไปเพียงเพื่อไหลเข้าไปรวมกับมหาสมุทร
แห่งความว่างซึ่งมีอยู่ก่อน ไม่ใช่เจริญสติแล้วมหาสมุทรแห่งความว่างจึง
ปรากฏในภายหลัง ถ้าจะคิดถึงมหาสมุทรแห่งความว่างนีด้ ว้ ยอาการคะเน
พระพุทธเจ้าตรัสแนะให้คิดถึงความเป็นบรมสุข มีความเป็นอนันต์ สว่าง
แจ้งทั่วตลอด ไม่มีใครสร้าง ไม่มีใครท�ำ และไม่อาจตายไป แต่ผู้เจริญสติ
สามารถเข้าไปรู้ได้เฉพาะตนตั้งแต่ยังไม่ตาย
อย่างที่เราเห็นกันอยู่นี้ จะเป็นตัวคนอ่านหรือหนังสือก็ตาม เรียก
ว่า ‘มีขึ้นด้วยเหตุ’ ดับจากที่เห็นที่เป็นอยู่นี้ เรียกว่า ‘ไม่มีแล้ว เพราะเหตุ
ดับ’ แต่นิพพานอยู่เหนือกว่าการมีและการไม่มี จึงพ้นวิสัยที่จะบรรยาย
ด้วยค�ำพูดที่ ‘ติดอยู่กับการมี’ ขอเพียงให้ย�้ำระลึกไว้เถิดว่า พระพุทธเจ้า
ให้คิดถึงนิพพานโดยความเป็นบรมสุข เป็นรสอันเหนือรสทั้งปวง จะได้
มีก�ำลังใจเข้าให้ถึงอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามล�ำดับต่อไป!
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อยู่ไปท�ำไม?
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พุทธพจน์

มุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์

อย่าปล่อยกาลเวลาให้ลว่ งไปโดยเปล่าประโยชน์ หมัน่ ถาม
ตัวเองว่า วันคืนผ่านไป เราก�ำลังท�ำอะไรอยู่
อย่าปล่อยให้แต่ละวันผ่านไปเปล่าๆ จะได้ประโยชน์มาก
หรือน้อย ก็ขอให้ได้อะไรบ้างทุกวัน

เปล่า!

หายนะของชีวติ ไม่ใช่การตายแล้วสาบสูญ แต่เป็นการอยูอ่ ย่างสูญ

หลายคนบ่นกระปอดกระแปด เบื่อหน่ายกับความรู้สึกว่าตัวเองมี
ชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆอย่างไร้ค่า แล้วสรุปว่าชีวิตไม่มีค่า ทั้งที่จริงแล้วไม่ยอม
หาเรื่องน่าภูมิใจให้ตัวเองท�ำต่างหาก!

ผู้มีศีลพินิจธรรม มีชีวิตอยู่วันเดียว ประเสริฐกว่าชีวิตร้อย
ปีของผู้ทุศีล จิตใจไม่มั่นคง

แม้คณ
ุ จะยังไม่พบหลักฐานว่าชีวติ มีคา่ แต่ถา้ ศรัทธาในคุณค่าของ
ชีวิต ก็จะช่วยให้มีแก่ใจใช้ชีวิตอย่างดี กระทั่งรู้ในที่สุดว่า ชีวิตดีๆไม่ควร
มีแต่ลมหายใจ แต่ทุกลมหายใจควรมีเป้าหมายในชีวิตอยู่ด้วย!

ผู้มีปัญญาพินิจธรรม มีชีวิตอยู่วันเดียว ประเสริฐกว่าชีวิต
ร้อยปีของผู้ไร้ปัญญา จิตไม่มั่นคง

เป้าหมายทีจ่ ะช่วยให้ดที สี่ ดุ คือจัดการกับวันนี้ ก่อนวางแผนถึงวันหน้า
ไม่ใช่เอาแต่พะวงถึงวันหน้า ก่อนจัดการกับวันนี้!

ผู้ตั้งใจพากเพียรในธรรมอย่างต่อเนื่อง มีชีวิตอยู่วันเดียว
ประเสริฐกว่าชีวิตร้อยปีของผู้เกียจคร้าน

ถ้าผ่านความสับสนตรงนี้ได้ ชีวิตคุณจะดีขึ้นทันที การ ‘วางแผน’
ไปข้างหน้า จะช่วยให้ใจคุณรู้สึกถึงเป้าหมายของชีวิต แต่ถ้าแค่ ‘กังวล’
ไปล่วงหน้า ความรู้สึกจะเหมือนจมอยู่กับความสูญเปล่าของวันนี้ แค่
ส�ำรวจความรูส้ กึ ของตัวเองได้ถกู ต้องชัดเจนตรงตามจริง ก็ทราบแก่ใจแล้ว
ว่า คุณเป็นนักวางแผนหรือเป็นแค่พวกขี้กังวลกันแน่!

ผูพ้ จิ ารณาเห็นความเกิดขึน้ และเสือ่ มไป มีชวี ติ อยูว่ นั เดียว
ประเสริฐกว่าชีวิตร้อยปีของผู้ไม่เห็น
ผู ้ พิ จ ารณาเห็ น ทางดั บ ทุ ก ข์ ถ าวร มี ชี วิ ต อยู ่ วั น เดี ย ว
ประเสริฐกว่าชีวิตร้อยปีของผู้ไม่เห็น
ผู้พิจารณามีดวงตาเห็นธรรมคือพระนิพพาน มีชีวิตอยู่วัน
เดียว ประเสริฐกว่าชีวิตร้อยปีของผู้ไม่เห็น

ภาพชีวติ ดีๆแบบชาวบ้านทีอ่ ยูน่ อกวัดวาอาราม มักหมายถึงภาพ
ของผู้มีครอบครัวที่มั่นคง อบอุ่น ตลอดจนการเป็นผู้สามารถสร้างงาน
สร้างรายได้ เป็นที่พึ่งให้ตัวเองและคนอื่น และเหนือไปกว่านั้น ถ้าดีที่สุด
ตามอุดมคติของพุทธก็คือ ‘เอาตัวรอดจากทุกข์’ ได้จริง ไม่ว่าจะยังอยู่ที่
บ้าน หรือตัดสินใจไปอยู่ที่วัดก็ตาม!

พระคาถาธรรมบท

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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พุทธพจน์
จะพบเนื้อคู่ได้อย่างไร?

ถ้าหวังจะได้พบกันทั้งชาตินี้และชาติหน้า ก็จงเป็นผู้มี
ศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน มีปัญญา
เสมอกัน
เมื่ อ ทั้ ง ภรรยาและสามี เ ป็ น ผู ้ มี ศ รั ท ธา เห็ น อกเห็ น ใจ
ผูข้ อ มีความส�ำรวม เป็นอยูโ่ ดยธรรม ไม่มใี จคิดประทุษร้าย
กัน พูดจาเป็นทีน่ า่ เอ็นดูแก่กนั อยู่ ย่อมมีความเจริญรุง่ เรือง
มีความผาสุก รักใคร่กันมาก
ก็เมือ่ ประพฤติธรรมอยูด่ ว้ ยความเสมอกันในโลกนีแ้ ล้ว ใน
ที่สุดย่อมเป็นผู้เสวยอารมณ์บันเทิง น่าเพลิดเพลินอยู่ใน
เทวโลก
สมชีวิสูตรที่ ๑

ความรักเกิดขึน้ ด้วยเหตุสองประการ คือ เคยอยูร่ ว่ มกันใน
กาลก่อนหนึง่ มาเกือ้ กูลต่อกันในปัจจุบนั หนึง่ เหมือนเช่น
ที่ดอกบัวและสัตว์ในน�้ำ ย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุสอง
ประการ คือ น�้ำและเปือกตม ฉันใดก็ฉันนั้น
สาเกตชาดก

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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เมื่อใดใครคนหนึ่งอยู่ตามล�ำพังไร้พันธะ ใจเขาจะร�่ำร้องเรียกหา
พันธะที่เรียกกันว่า ‘คนรัก’ มาผูกมัดตนเอง จะเคยหรือไม่เคยมีคู่ก็ตาม
นั่นสะท้อนว่า ภาวะคู่ชายหญิงตามธรรมชาติ เป็นสิ่งบีบคั้นให้เรียกหา
เพศตรงข้ามมาเติมเต็มอยู่ร�่ำไป
การไม่รวู้ า่ เนือ้ คูอ่ ยูไ่ หน แต่กร็ อ้ งหาเนือ้ คูอ่ ยูเ่ รือ่ ยๆ เป็นจุดเริม่ ต้น
ของความเชือ่ ทีเ่ หลวไหล ความใฝ่ฝนั ตามจินตนาการแบบเจ้าชายเจ้าหญิง
ตลอดจนการไม่ส�ำรวจตัวเองว่าเหมาะกับใครได้จริงบ้าง
จริงๆคนเราไม่น่าจะจดจ�ำ ‘คนไม่เคยเจอ’ ได้ แต่นั่นแหละคือสิ่ง
ทีห่ ลายๆคนพยายามทึกทัก นัน่ คือ จดจ�ำบุคคลในฝัน และพยายามค้นหา
กันจนชั่วชีวิตโดยไม่เคยพบแม้แต่ครั้งเดียว!
การทึกทักของคนส่วนใหญ่ ท�ำให้เรือ่ งของเนือ้ คูฟ่ งั ดูเหลวไหล โดย
เฉพาะเมื่อพูดถึงการเวียนตายเวียนเกิดกลับมาพบกันอีก ยิ่งฟังยิ่งเป็น
เรื่องของอารมณ์ฝันบันดาล หาหลักฐานข้อพิสูจน์ใดๆไม่ได้
อย่างไรก็ตาม เมือ่ มีศรัทธาปสาทะ มีความเปิดใจพร้อมจะสดับฟัง
พระด�ำรัสของพระพุทธเจ้า ก็ต้องตั้งความเชื่อไว้ว่า เมื่อเหตุมี ผลย่อมมี
ดังเช่นความรักชนิด ‘ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร’ เป็นสิ่งเกิดขึ้น
ได้ ถ้าสามีภรรยาช่วยกันสร้างสม คิดดี พูดดี ท�ำดีต่อกัน
นอกจากนัน้ รักข้ามภพข้ามชาติ แบบทีต่ ายจากกันด้วยความรูส้ กึ
ผูกพัน เกิดใหม่แล้วรู้สึกคุ้นเคย สานสัมพันธ์กันได้เร็ว สบตาแล้วบาดจิต
แสนพิศวาส ก็มอี ยูจ่ ริง ไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ป็นแค่ความเชือ่ ลมๆแล้งๆ ซึง่ ก็เกิดจาก
ต้นเหตุชนิดเดียวกัน คือ คิดดี พูดดี ท�ำดีต่อกัน นั่นเอง
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

แต่ส�ำหรับคู่รักและคู่ครองทั่วไป เอาแค่ ‘คิดดี’ ต่อกันก็ผ่านยาก
เต็มทีแล้ว!
ถ้าแค่เคยคบ เคยอยูก่ นิ เคยมีเพศสัมพันธ์ ตายแล้วแยกย้าย หรือเบือ่
แล้วหน่ายหนี เช่นนั้น ต่างฝ่ายต่างก็แค่เป็นสมบัติผลัดกันชม หมุนเวียน
เปลี่ยนตากับใครต่อใคร ไม่อาจเป็น ‘ตัวจริงข้ามชาติ’ กับใครสักคนได้
จะครองสุขร่วมกันตลอดชาติ มีกันและกันเป็นรักจริงตลอดไป
เอาชนะความลืมเลือนอดีตชาติได้ ต้องเคยอยู่ร่วมกันแบบพิเศษ และมา
ต่อสัมพันธภาพแบบไม่ธรรมดากันอีก
สรุปคือ เนือ้ คูม่ จี ริง และมีเงือ่ นไข ถ้าไม่เคยประพฤติตนตามธรรม
ร่วมกับใครมาก่อนเลย ชาตินี้ก็ไม่มีเนื้อคู่เลย จะไปร้องแรกแหกกระเชอ
โวยวายเอากับตัวตนในอดีตชาติไม่ได้ กลับไปแก้ไขกรรมบนเส้นทางร่วม
กับใครก็ไม่ได้
แต่ข้อเท็จจริงก็คือ ในการเวียนว่ายตายเกิดเป็นอนันตชาตินี้ คุณ
ต้องเคยอยูร่ ว่ มกับใครดีๆสักคน จริงๆคือหลายคนด้วยซ�ำ้ ซึง่ ก็หมายความ
ว่า แต่ละคนไม่ได้มี ‘เนื้อคู่’ เพียงคนเดียว ขอให้ล้างภาพ ล้างความเชื่อ
ที่ว่า ‘เนื้อคู่มีอยู่หนึ่งเดียว’ ออกจากสมองให้หมด
แม้เคยอยู่ร่วมกันโดยดี ถ้าชาตินี้ไม่ได้มาคิดดี พูดดี ท�ำดีกันต่อ
เช่น คุณเป็นคนเห็นแก่ตัว ใจแคบ เจ้าทิฐิ อย่างนี้ก็คงอยู่กับ ‘คนเก่า’ ได้
ไม่นานนัก ตามธรรมชาติของขีดจ�ำกัดทางความอดทน
บางคนก็เชื่อเรื่องเนื้อคู่ แถมได้พบคนที่ใช่ อะไรๆดีหมด แต่ยัง
อุตส่าห์ประมาท ใช้ชวี ติ คูต่ ามความเชือ่ ว่าเจอแล้ว ไม่ตอ้ งท�ำอะไรให้ดขี นึ้
แล้ว ในที่สุดก็มัวเมา ท�ำผิดคิดพลาดจนได้ เช่น มักมากในกามแล้วไม่
อยากห้ามใจ แม้สงสารและเห็นใจคนรัก แต่อย่างไรก็มีใจเดียวไม่ได้
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การคิดว่าเป็นเนื้อคู่แล้วไม่ต้องเกรงใจ อย่างไรก็คงไม่ขาดกัน มัก
เป็นอีกหนึ่งในเหตุที่เนื้อคู่อยู่ด้วยกันไม่ได้ทุกชาติ เพราะคนเราพอเลิก
เกรงใจกัน ยึดมั่นแต่ความต้องการส่วนตัว ความรู้สึกก็เริ่มแปรจากความ
เป็นคู่ไปอยู่คนละข้างแล้ว!

กรรมเก่าอันควรแก่การมีเนื้อคู่
เมื่อเป็นมนุษย์แล้ว จะเกิดชาติไหนในตระกูลใด ก็ไม่มีใครอยู่
ตามล�ำพังเพียงคนเดียวได้ ฉะนั้น คนเคยอยู่ร่วมกันจึงหาง่าย แต่ที่อยู่
ร่วมกันโดยดี กลับมาเจอหน้ากันแล้วมีความสุข อันนี้หายาก
ทีย่ ากกว่านัน้ คือ เคยอยูร่ ว่ มกันในแบบยกระดับจิตใจ ส่วนใหญ่
เคยอยูร่ ว่ มกันแบบขิงก็ราข่าก็แรง แรกรักอาจช่วยยกอัตตาของกันและกัน
ขึน้ แต่หมดรักเมือ่ ไรก็ทมุ่ อัตตาของกันและกันลงเมือ่ นัน้ แทบเป็นแบบนี้
กันหมด
มาแยกแยะกันชัดๆว่า กรรมเก่าของการอยู่ร่วมกัน ในแบบที่เอื้อ
ให้เป็น ‘เนื้อคู่’ ผู้เกื้อกูลกันในชาติต่อๆมา มีความเป็นอย่างไรแน่

๑

อยูร่ ว่ มกันโดยดี

การอยูร่ ว่ มกันโดยดี หมายถึงอยูก่ นิ กัน หรือคบหาสนิท ไปมาหาสู่
กันด้วยความรู้สึกเต็มใจ จะกับใครก็ตาม อาจเป็นสามีภรรยา อาจเป็น
ญาติสนิทมิตรสหาย หรืออาจเป็นได้แม้กระทั่งสัตว์เลี้ยง ไม่จ�ำเป็นต้องมี
ความรู้สึกเชิงชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอไป
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

การใช้ชวี ติ อยูด่ ว้ ยกันในฐานะใดฐานะหนึง่ ทีด่ ี ร่วมกันกินร่วมกันใช้
จัดเป็น ‘กรรมร่วม’ ทัง้ นัน้ เพราะการเห็นกัน มีชวี ติ ร่วมกัน ถักทอขึน้ เป็น
สายใย โยงจิตให้รสู้ กึ คุน้ เคยกัน ทั้งในชาติที่อยู่ด้วยกัน และชาติถัดๆมา
ที่ได้พบกันอีก สายใยดังกล่าวจึงจัดเป็น ‘วิบาก’ ชนิดหนึง่ มีหน้าทีใ่ ห้ผล
เป็นความอบอุน่ ใจ ความใคร่จะได้ใกล้ชดิ กัน ไว้วางใจ ไม่เป็นอื่น ไม่รู้สึก
แปลกหน้าเหมือนคนตามถนนหนทางทั่วไป
ส่วนการใช้ชีวิตร่วมกันไม่ดี เช่น คนหนึ่งเป็นผู้คุมขังใจเหี้ยม ส่วน
อีกคนเป็นนักโทษผู้ถูกทารุณไม่เว้นวัน แม้ได้ชื่อว่าอยู่ด้วยกัน ก็มีแต่ร้าย
กับร้าย เช่นนี้ ย่อมกลายเป็นโซ่ภัยโซ่เวร ผูกมัดความรู้สึกอันเป็นลบให้
แน่นหนา ยิ่งนานยิ่งแค้น ยิ่งมืด ยิ่งร้อน แม้ชาติถัดมาเจอกันแล้วมีเหตุ
หว่านล้อมให้ตอ้ งอยูด่ ว้ ยกันอีก ก็มกั ส่อเค้าว่าจะเป็นไปทางร้ายตัง้ แต่แรกๆที
เดียว

๒

มีศรัทธาในทางเดียวกัน

ศรัทธา หมายถึงความใฝ่ใจในวิถีชีวิตอันสว่าง หรือความเลื่อมใส
ในผู้น�ำทางจิตวิญญาณ ช่วยให้อุ่นใจว่าใช้ชีวิตอยู่บนเส้นทางที่ถูก ไม่
เคว้งคว้าง ไม่แห้งเหี่ยว ได้รู้ในสิ่งที่รู้เองไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความ
ลึกลับเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย และเหตุผลของการเกิดมา
ศาสนาจะเป็นศาสนาได้ยงั่ ยืนนัน้ อย่างน้อยพระศาสดาต้องท�ำให้
เหล่าสาวกเชื่อว่าพระองค์รู้จริง มีอ�ำนาจศักดิ์สิทธิ์เหนือมนุษย์ เป็น
ตัวอย่างของสัมผัสสวรรค์อันเป็นสุข มีพลังบันดาลใจ มีเหตุผลชัดเจนคง
เส้นคงวาว่า จะท�ำดีไปเพื่ออะไร ต้องหลีกเลี่ยงความชั่วข้อไหนบ้าง
จิตของเราเกีย่ วข้องกับความสว่างแบบไหน ใจก็สว่างแบบนัน้ เมือ่
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เหตุผลทางศาสนาแตกต่าง ความสว่างทางวิญญาณจึงให้ความรู้สึก
ผิดแผก ต่างพวก ต่างชนิด
ยิ่งเคร่งในหลักการของศาสนาตนมากขึ้นเท่าไร ความเข้มข้นของ
จิตวิญญาณยิ่งเป็นที่รู้สึกแก่คนที่อาศัยอยู่ด้วยกันชัดเจนขึ้นเท่านั้น และ
ความนับถือพระศาสดายิง่ ยกระดับขึน้ ล้นพ้น เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม
ไปด้วย จะให้คุกเข่ากราบรูปเคารพพระศาสดาองค์อื่นที่ตั้งอยู่ในชายคา
เดียวกัน ก็คงสุดฝืนใจได้
การใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน เสริมสร้างก�ำลังใจให้กันและกัน ในอันที่จะ
ก่อแสงศรัทธาชนิดเดียวกัน จะปรับจิตวิญญาณให้สว่างแบบเดียวกัน เห็น
กันและกันเต็มตา ถนัดตา สบายตา รูส้ กึ แน่นแฟ้นเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
ตั้งแต่ชาติที่อยู่ด้วยกัน กับทั้งให้ผลในชาติถัดๆมา เป็นการเห็นกันและ
กันแล้วรู้สึกกระจ่างใจ มองอะไรในทางดีตรงกันไปหมด ตกลงกันง่าย
แทบทุกเรื่อง เพราะพื้นความสว่างทางใจใกล้เคียงกันอยู่แล้ว
ส่วนการใช้ชวี ติ ร่วมกันแบบไร้ศรัทธาใดๆทัง้ คู่ ย่อมก่อแนวโน้มใน
ทางเชื่อตนเอง ยึดมั่นความคิดผิดๆถูกๆของตนเอง ซึ่งธรรมดาจิตย่อม
มืดมากกว่าสว่าง ไม่ทราบจะใช้แนวเส้นใดก�ำหนดว่าเข้าพวกกันชัดๆ
หรือแม้กระทัง่ ศรัทธาพระศาสดาองค์เดียวกัน แต่ยดึ ความเชือ่ ต่าง
ส�ำนักกัน ก็อาจก่อให้เกิดความรู้สึกแบ่งแยกฝักฝ่าย กลายเป็นเส้นแบ่งที่
แหลมคม ตัง้ แต่ชาติทอี่ ยูด่ ว้ ยกัน กับทัง้ ให้ผลในชาติถดั ๆมา เป็นการเห็น
กันแบบไม่อยากมองให้เต็มตา หรือเห็นไปคนละทาง ไม่ลงกัน ต่างฝ่าย
ต่างคิดว่าดีในแบบของตน ถ้าเปรียบเป็นการเดินทาง ก็เหมือนฝ่ายหนึ่ง
อยากขึ้นเหนือ อีกฝ่ายอยากลงใต้ คงยากจะโดยสารรถคันเดียวกัน หรือ
ถ้าต้องอาศัยรถคันเดียวกัน ก็ต้องฝืนใจ อยากบังคับให้อีกฝ่ายขึ้นเหนือ
หรือลงใต้ตามตนเท่านั้น
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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๓

มีศลี เสมอกัน

ศีล หมายถึงความสะอาดทางใจทีไ่ ร้มลทินบาป ด้วยเหตุคอื ไม่กอ่
กรรมด�ำอันเป็นเหตุให้ต้องหมกมุ่นเศร้าหมอง เลือกใช้ชีวิตแบบยอมเจ็บ
ยอมจน หรือกระทั่งยอมตายอย่างสบายใจ ดีกว่าอยู่อย่างกระวนกระวาย
ว่า นี่เราเป็นคนบาปหรือ? ทางนี้หรือที่เราเลือก?
ส�ำหรับคนทุศีล การรักษาศีลเป็นเรื่องเหลวไหล เป็นเรื่องที่คน
โบราณคิดเองเออเองว่า นัน่ บุญ นีบ่ าป ท�ำนองเดียวกับการคิดเองเออเอง
ว่า จิ้งจกทักห้ามออกจากบ้าน แต่ส�ำหรับผู้รักษาศีลจริงเป็นปกติได้ต่อ
เนื่อง ย่อมทราบด้วยตนเองว่า ความสบายใจเป็นของจริง และความ
สบายใจเป็นปกติ เป็นอภิสิทธิ์เฉพาะของคนมีศีล ไม่ใช่คนทุศีล
การใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเยี่ยงผู้มีศีล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศีลข้อกาเม
จึงเป็นเหตุให้ไว้ใจกัน มีน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน แค่คิดถึงความสบายใจที่ได้
อยู่ร่วมกัน ก็อยากกลับไปหา และไม่นึกอยากอยู่กับใครอื่นที่ต้องระแวง
กันอีกแล้ว นี่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตั้งแต่ชาติที่อยู่ด้วยกัน กับทั้งให้ผล
ในชาติถัดๆมา เป็นความรู้สึกสบายใจเมื่อใกล้กัน อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสูงส่ง
ขึ้น ใจสะอาด ใจสบายขึ้นอย่างอธิบายไม่ถูกว่าท�ำไมจึงเป็นเช่นนั้น
ส่วนการใช้ชีวิตร่วมกันแบบไม่มีศีล อยากท�ำอะไรก็ท�ำ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ประพฤตินอกใจ ไม่ซื่อสัตย์กับคู่ของตน จะเป็นเหตุให้รู้สึกชิงชัง
ตัง้ แต่ชาติทอี่ ยูด่ ว้ ยกัน กับทัง้ ให้ผลในชาติถดั ๆมา เป็นการไม่นกึ ไว้ใจกัน
หรืออยู่ใกล้กันแล้วรู้สึกสกปรกแปลกๆ แม้ไม่ชัดในช่วงแรกๆ แต่ก็รู้สึก
แผ่วอยู่ในส่วนลึก เหมือนพร้อมจะเกลียด เหมือนอยากตีตัวออกห่าง แม้
ยังนึกพิศวาสอยู่ก็เถอะ
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๔

มีนำ�้ ใจให้กนั

น�้ำใจ หมายถึงความชุ่มชื่นทางใจ ไม่แห้งแล้ง คนมีน�้ำใจมาก คือ
คนมีพลังชีวิตมาก ใครอยู่ใกล้คนมีพลังชีวิตมากๆ แม้ยังไม่ทันช่วยเหลือ
หยิบยืน่ อะไรให้กนั ก็เหมือน ‘ได้รบั ’ การเผือ่ แผ่พลังชีวิตมาให้แล้ว ก่อให้
เกิดความชุ่มชื่น หรือกระทั่งบันดาลก�ำลังใจได้มากแล้ว
คนมีนำ�้ ใจขนาดเกิดพลังความชุม่ ชืน่ แผ่ออกจากตัวได้ ไม่ใช่คนทีใ่ ห้
ของใหญ่ของโตออกทีวี แต่เป็นคนที่ ‘พร้อมจะให้’ อยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น
ของเล็กหรือของใหญ่ ถ้าไม่เดือดร้อนตน ถ้าเห็นว่าเป็นส่วนเกินของตน
ใจก็มักคิดท�ำนองว่า ให้ไปอยู่กับคนอื่นดีกว่า จะได้เกิดประโยชน์บ้าง อยู่
กับเราแล้วเน่าเสียไปเฉยๆ น่าเสียดาย
การใช้ชวี ติ อยูด่ ว้ ยกันเยีย่ งผูม้ นี ำ�้ ใจไมตรีเปีย่ มล้น เป็นเหตุให้ชมุ่ ชืน่
มีกำ� ลังใจสูช้ วี ติ นับตัง้ แต่ชาติทอี่ ยูด่ ว้ ยกัน กับทัง้ ให้ผลในชาติถดั ๆมา เป็น
ความรู้สึกชื่นตาชื่นใจที่ได้เจอกันอีก
ส่วนการใช้ชวี ติ ร่วมกันแบบแล้งน�ำ้ ใจ เรือ่ งใหญ่กเ็ กีย่ งกัน อะไรนิด
อะไรหน่อยก็ปล่อยให้ท�ำเอง ไม่ยื่นมือเข้าช่วยเลย เหมือนต่างคนต่างอยู่
ความรูส้ กึ ต่อกันคงไม่ตา่ งจากดอกไม้ถกู น�ำไปปักปล่อยไว้กลางทะเลทราย
ไม่นานก็แห้งเหีย่ ว หรือคล้ายจะเฉาตายอยูร่ ำ� ไร นับตัง้ แต่ชาติทอี่ ยูด่ ว้ ยกัน
กับทั้งให้ผลในชาติถัดๆมา เป็นความรู้สึกเห็นแก่ตัว คบกันหวังผล
ประโยชน์ อาจค�ำนวณอยูใ่ นใจกระทัง่ ว่า แต่งจะได้เท่าไหร่ หย่าจะขออะไร
ดี อย่างนี้ก็มีให้เห็นเยอะ

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

๕

มีสติปญ
ั ญาทันกัน

สติปญ
ั ญา หมายถึงระดับความคิดอ่าน ปฏิภาณเฉลียวฉลาด หรือ
ความสามารถพูดจาเข้าใจกัน ทันๆกัน ไม่ตอ้ งอธิบายซ�ำ้ ซากกว่าจะรูเ้ รือ่ ง
ทุกคนรู้ดีว่า การคุยกันสนุก คุยกันถูกคอ คือเครื่องผูกใจให้คิดถึง
กันที่สุด ฆ่าความเหงาได้ดีที่สุด และชวนให้นึกอยากกลับมาพบหน้ากัน
อีกเป็นที่สุด
แต่จะคุยสนุก นอกจากอัธยาศัยเดียวกัน คุยไปในทางเดียวกันแล้ว
ยังต้องมีความรู้ มีความฉลาดพอๆกัน หรือใกล้เคียงกันด้วย
ในทางบุญ ปัญญาที่ทันๆกัน หรือมีความเสมอกันนั้น หมายเอา
ปัญญารู้ผิดรู้ชอบ รู้ดีรู้ชั่ว รู้ว่านั่นเหตุแห่งทุกข์ รู้ว่านี่เหตุแห่งสุข เมื่อเกิด
ปัญหาก็เข้าใจตรงกันว่าประตูทางออกอยูต่ รงไหน จะปิดประตูทางเข้าครัง้
ต่อไปได้อย่างไร แก้ปัญหาแบบไหนจะยกจิตยกใจให้เป็นไปในทางสละ
ออก ให้อภัย ไม่ต่อเวร
ความฉลาดกับปัญญาแตกต่างกัน หากฝ่ายหนึ่งใช้ความฉลาดใน
การท�ำบุญ ขณะที่อีกฝ่ายเป็นแต่ใช้ความฉลาดในการท�ำบาป อย่างนี้ก็
เรียกว่าปัญญาไม่เสมอกันแล้ว
การใช้ชวี ติ อยูด่ ว้ ยกันเยีย่ งผูม้ ปี ญ
ั ญา เป็นเหตุให้รนื่ เริง ได้ลบั สมอง
รวมทัง้ ได้สง่ เสริมจิตส�ำนึกทางปัญญาระดับสูงของกันและกันให้เข้มแข็งขึน้
เรื่อยๆ กระทั่งแหลมคมพอจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้ทุกเรื่อง นับ
ตั้งแต่ชาติที่อยู่ด้วยกัน กับทั้งให้ผลในชาติถัดๆมา เป็นความรู้สึกอุ่นใจ
เป็นที่พึ่งทางความคิดให้แก่กันและกันได้
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ส่วนการใช้ชวี ติ ร่วมกันแบบไร้สติ ไร้ปญ
ั ญา ก็มกั ให้ผลเป็นการชวน
กันลงเหว ท�ำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ท�ำเรื่องใหญ่ให้ลุกลามเกินแก้
หรืออยู่ดีๆก็เอาแต่หาเรื่องรกๆมาสุมหัวกันไม่เลิก เป็นเช่นนี้นับตั้งแต่
ชาติที่อยู่ด้วยกัน กับทั้งให้ผลในชาติถัดๆมา คือ รู้สึกว่าเจอหน้ากันแล้ว
เกิดอารมณ์โง่ๆเข้าบดบังสติปัญญา เหมือนเมฆหมอกเคลื่อนมาบังแสง
อาทิตย์ มีแต่อยากคิดหาเรื่องเดือดร้อนให้กันและกันไม่หยุด

กรรมใหม่อันควรแก่การพบเนื้อคู่
‘พบ’ ในที่นี้ หมายถึงเจอแล้วมีสิทธิ์ได้อยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุข อยู่
แล้วเกิดความรูส้ กึ ว่าคนนีใ้ ช่เลย มาแล้วชีวติ เปลีย่ นเลย ทุกอย่างดีขนึ้ หมด
ถ้าบุญเก่าอยูใ่ นระดับเต็มขัน้ เช่น เคยอยูร่ ว่ มกันฉันสามีภรรยาจน
สิ้นชีวิตจากกัน มีศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา ไม่พร่อง เช่นนั้นแล้ว
บารมีที่เสมอกันย่อมส่งทั้งสองฝ่ายไปอยู่ในระดับภพภูมิเดียวกัน มีชาติ
ตระกูลไม่ยิ่งหย่อนกัน กับทั้งสายใยที่โยงอยู่จะเหนียวแน่น ต่างฝ่ายต่าง
เป็นขัว้ แม่เหล็กขนาดมหึมา เกิดเหตุการณ์ดงึ ดูดให้มาพบกัน รักกัน อยาก
อยูด่ ว้ ยกัน วิบากกรรมแสดงฝีมอื จัดสรรให้หมด อย่างเช่น พ่อแม่สนิทกัน
หมัน้ หมายให้เสร็จสรรพ สบตาแล้วนึกรักนึกหลง อยากอยูด่ ว้ ยกันตลอด
ไปในทันที
แต่ถ้าของเก่ามีแค่พอประมาณ ไม่ได้ส่งเสริมศรัทธา ศีล จาคะ
ปัญญา มาด้วยกันเต็มพิกัด ก็อาจจะเพียงรู้สึกคุ้นมาก แต่ยังต้องตามจีบ
ตามง้องอน หรือกระทัง่ ต้องแข่งขัน ‘ชิงใจ’ กับใครอืน่ ซึง่ ตรงนีก้ ข็ นึ้ อยูก่ บั
ว่า ‘ของเก่า’ ใครแรงกว่ากัน หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่า ‘ของใหม่’ ใครเกื้อกูล
ให้ซึ้งใจกว่า เด็ดหัวใจได้เต็มๆดวงกว่า
ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ ความอยากได้มากๆ ก็อาจสร้างอารมณ์ ‘คุน้ เหลือเกิน’
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

ขึ้นมาได้เหมือนกัน ขอให้มองว่า อารมณ์รู้สึกทางเพศที่รุนแรง หรือไม่ก็
ไฟจินตนาการทีเ่ ผาทรวง เป็นความรูส้ กึ ทีแ่ นบแน่นชนิดหนึง่ ซึง่ ก็อาจก่อ
ความคิดทีเ่ ป็นข้ออ้างต่างๆนานาขึน้ มาเต็มหัว นึกอยากตูว่ า่ เป็นเนือ้ คูม่ า
แต่ไหนได้ง่ายๆ
ตรงนีส้ ำ� รวจไม่ยาก ถ้าเอาแต่คดิ ถึงเนือ้ ตัว คิดถึงเรือ่ งเสพสม อยาก
ท�ำดีเอาใจเมื่อยังไม่ได้ แต่พอได้แล้วก็แหนงหน่าย อยากลองของใหม่
รสชาติใหม่ ไม่คดิ เกือ้ กูลกันในระยะยาว หมดอารมณ์พดู จายกระดับจิตใจ
กันแล้ว อันนั้นส่อชัดว่าไม่ใช่เนื้อคู่ที่สั่งสมศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา
ร่วมกันมาก่อน
ค้นหา หรือเลือกคนที่เข้ากันกับคุณได้ด้วยศรัทธา ศีล จาคะ และ
ปัญญา หากพบและรู้สึกพิศวาส โอกาสใช่เนื้อคู่ที่สร้างสมกันมาจะมี
มากที่สุด!
ค�ำว่า ‘เข้ากันได้’ คือ อยู่ในระดับเดียวกับคุณ ดูท่าแล้วพร้อมจะ
มีพัฒนาการเคียงคู่ไปกับคุณ ไม่จ�ำเป็นต้องเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบ
เลิศเลอส�ำเร็จรูปจนคุณตามไม่ทัน
ในเมื่อทั้งคุณและเขาจ�ำตัวตนเก่าไม่ได้ เป็นคนละคนกับที่เคย
สร้างศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญามาด้วยกันแล้ว ทุกอย่างก็ตอ้ งเริม่ ต้น
กันใหม่ ขอเพียงเห็นแววว่าจะมาร่วม ‘นับหนึ่งกันอีกครั้ง’ ก็เหลือจะพอ
เพราะสันนิษฐานได้เลยว่า ถ้าพิศวาสกัน บารมีธรรมในปัจจุบนั ใกล้เคียง
กัน และพร้อมจะส่งเสริมกันให้ต่อยอดยิ่งๆขึ้นไป อย่างไรก็คงกลับไป
เป็นเหมือนเดิม ซ�้ำรอยเดิมได้อีกไม่ยาก
ขึ้นมา

เพื่อให้แน่ใจว่าเลือกเนื้อคู่ถูกคน คุณจ�ำเป็นต้องสร้างหลักประกัน
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แม้จะกล่าวได้ว่า การเคยท�ำบุญร่วมกัน เท่ากับการเคยลงทุน
สร้างเนื้อคู่ไว้ก่อน แต่แค่นั้นยังไม่ใช่หลักประกันที่เพียงพอส�ำหรับอยู่
ได้ตลอดรอดฝั่งในชาตินี้ คุณต้อง ‘ท�ำตัวให้ดี’ และ ‘มีใจที่เหมาะ’ ด้วย
จึงสมควรแก่การพบและคบกันสนิทใจไปจนตาย

๑

ท�ำตัวให้ดี

ถ้าคิดว่าเจอเนื้อคู่ค่อยท�ำตัวดี มีน�้ำใจ คุณเป็นหนึ่งในคนที่คิดผิด
แล้ว ปล่อยให้อะไรๆสายเกินแก้แล้ว
คุณเคยท�ำตัวอย่างไรตอนอยู่ร่วมกับใครอื่น แนวโน้มคือคุณจะ
ท�ำอย่างนั้น แม้กับเนื้อคู่ที่คุณแสนรักแสนพิศวาส!
คุณจ�ำเป็นต้องมองย้อนไปให้เห็นความจริงที่ผ่านมา เพื่อเลือก
สร้างความจริงที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า
เมื่ออยู่กับใครบางคนที่ท�ำแย่ๆกับคุณทุกวัน คุณจะรู้สึกได้ถึง
ความทุกข์ที่พอกพูนขึ้น กระทั่งวันเดือนปีผ่านไปเชื่องช้า และอดถาม
ตัวเองบ่อยๆไม่ได้ว่า เมื่อไหร่จะพ้นวันคืนอันยืดเยื้อยาวนานอย่างนี้ไป
เสียที
แต่ถ้าอยู่กับใครบางคนที่ดีกับคุณทุกวัน คุณจะรู้สึกได้ถึงความ
สุขทีส่ ะสมเพิม่ กระทัง่ วันเดือนปีดผู า่ นเร็วกว่าทีเ่ คย แล้วเกิดความกลัวขึน้
มาเป็นวูบๆว่า วันหนึ่งจะต้องผ่านช่วงเวลาสั้นๆอย่างนี้ไปหรือเปล่า
ปัญหาคือ ไม่ค่อยมีใคร ‘คิด’ จะท�ำดีกับคนอื่น ต้องรอคนอื่นมา
ท�ำดีกับตัวเองก่อนเกือบทั้งนั้น!

ค�ำถามใหญ่ในชีวิตจึงเป็นว่า จริงๆแล้วควรรอใครเริ่มก่อนดี?
เป็นคุณได้ไหม?
ความยุติธรรมในโลกนี้ มีอยู่ว่า ถ้าคุณ ‘คิด’ และ ‘ท�ำจริง’ อย่าง
ต่อเนื่อง คุณจะได้รับสิ่งนั้นเป็นการตอบแทน แต่สิ่งที่ ‘ดูเหมือนไม่
ยุติธรรม’ มีอยู่ว่า การตอบแทนมักไม่มาในทันทีทันใด ต้องรีรอ เหมือน
ไปเข้าคิวต่อแถวอยู่ถึงไหนก็ไม่รู้
คุณจ�ำเป็นต้องให้ก�ำลังใจตัวเอง หาความยุติธรรมที่เกิดขึ้นทันที
จากใจตัวเอง เช่น สังเกตว่าพูดปลอบคนอืน่ ต่อหน้า รูส้ กึ ดีกว่าตอนซ�ำ้ เติม
เขาลับหลังเพียงใด พูดค�ำว่า ‘ไม่เป็นไร’ แล้วโล่งอกกว่าตอนพูดค�ำว่า
‘จ�ำไว้นะ!’ แค่ไหน
สังเกตใจตัวเองไป สังเกตใจตัวเองมา จะตาสว่างขึ้นเองว่า แม้แต่
คนที่ท�ำแย่ๆกับคุณ คุณก็หาความสุขจากการท�ำอะไรดีๆให้เขาได้!
หลังจากหาความยุติธรรมจากใจตัวเองพักหนึ่ง ความสุขที่ค่อยๆ
เอ่อขึ้นวันต่อวัน จะช่วยให้คุณได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ ‘ความยุติธรรม’ จริงๆ
คือ ท�ำกับคนอื่นอย่างไร ที่แท้ ‘ท�ำกับใจตัวเอง’ อย่างนั้น
บางทีคนอื่นไม่รู้ตัวด้วยซ�้ำว่าคุณดีหรือร้ายกับเขา แต่คุณเองรู้อยู่
กับใจ ได้กับใจตนเสมอแล้ว!
หลายคนเอาแต่ใจตัวมานาน รอแต่การหยิบยื่นจากคนอื่นมา
นาน พอส�ำรวจใจตัวเอง เห็นมีแต่อารมณ์อยากเอาเข้าตัวหนาแน่น ก็
ไม่อยากเชื่อว่าจะปรับแก้อะไรในตนได้
นิสัยเปลี่ยนยาก สันดานเปลี่ยนไม่ได้!
ข้อเท็จจริง คือ ถ้าเปลีย่ นความคิดได้ ทัง้ นิสยั และสันดานก็เปลีย่ น

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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ได้แน่ๆ เพราะต้นรากอันเป็นทีส่ ดุ ของกรรม ก็คอื การตัดสินใจสัง่ สมความ
คิดไปในทางใดทางหนึ่งให้ชัดเจนนั่นเอง
ก�ำลังใจที่มากพอจะเปลี่ยนความคิด มักจุดชนวนขึ้นจากศรัทธา
เช่น ศรัทธาว่าสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าสอนเป็นเรือ่ งจริง ก็เท่ากับมีสงิ่ ทีอ่ ยูเ่ หนือ
ความคิด คอยคัดท้าย ค่อยๆปรับ ค่อยๆแปลงความคิดไปทีละน้อยแล้ว
ทั้งนี้ หากศรัทธาพระพุทธเจ้าเหมือนกัน แต่ศรัทธาในแบบเห็น
พระองค์เป็นแค่เทพประทานพร ขออะไรพระองค์กค็ งใจดีให้หมด ศรัทธา
แบบนั้นนอกจากไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น ยังกลับจะตอกย�้ำ ซ�้ำนิสัยเก่าให้แย่
หนักกว่าเดิมอีก ค่าที่นึกว่ามีใครบางคนต้องท�ำหน้าที่ ‘ให้หมด’ ตามที่
คุณขอ โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีคุณงามความดีอะไรเลย
เมือ่ ครัง้ ยังขาดศรัทธา ไม่รจู้ ะเป็นคนดีไปเพือ่ อะไร จิตของคุณอาจ
มืดบอด เศร้าหมองด้วยอกุศล ท�ำตัวเหมือนหลุมด�ำ คล้ายประตูอา้ รับคน
ร้ายๆเข้ามาอยู่ร่วมกัน
ต่อเมื่อปรับจิตใหม่ ให้ครบพร้อมทั้งศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา
จิตก็สว่าง ฉายแสงกุศล ท�ำตัวเหมือนหลุมขาว เหมือนประตูบานใหม่เอา
ไว้ต้อนรับคนดีๆเข้ามาในชีวิต
จากนั้น ‘เนื้อคู่’ อาจเข้ามาเองผ่านประตูสีขาว หรืออาจเป็นคุณที่
ผ่านประตูสขี าวออกไปหาเขาหรือเธอเองถึงที่ คือ เอาตัวไปอยูใ่ นสถานที่
ที่มีโอกาสพบคนบนเส้นทางศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา เช่น วัด สถาน
สงเคราะห์ หรือโซเชียลมีเดีย อันเป็นแหล่งรวม ‘คนชอบคุยเรือ่ งสว่างเย็น’
การพูดคุยกับคนดี จะปรุงแต่งจิตของคุณให้ ‘มีดี’ พอจะอยู่ร่วม
กับคนดีๆ ซึ่งเท่ากับคุณได้พื้นฐานส�ำคัญของการพบเนื้อคู่แล้ว ณ เวลา
สุกงอม
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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เรื่องดีมีอยู่ว่า คนที่เดินผ่านประตูสีขาว มักเป็นคนที่รักษาไว้ได้
โดยไม่ล�ำบากยากเย็นนัก ต่างจากประตูสีด�ำ ที่เข้าง่าย อยู่ล�ำบาก และ
อาจออกยากสักหน่อย
บางคนบ�ำเพ็ญร่วมกับเนื้อคู่มาดี แต่ชาตินี้เตรียมตัวไว้ไม่ดี ก็อาจ
ต้องเสียดาย กลายเป็นชาติที่เอาคู่บุญเก่ามาก่อบาปใหม่โดยไม่รู้ตัว เข้า
ท�ำนอง ‘เขียนด้วยมือ ลบด้วยเท้า’ ก็มาก!

๒

มีใจทีเ่ หมาะ

ลองถามหญิงชายทั้งหลายดูเถอะว่า อยากได้คนรักแบบไหน คุณ
จะพบว่า ค�ำตอบอันดับต้นๆมักเป็น ‘อยากได้คนที่เอาใจเก่ง’ เสมอ
ที่เป็นเช่นนั้น อาจเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยโตขึ้นจากความเป็น
เด็กเต็มตัวนัก ชอบอยู่เฉยๆ สบายๆ มีคนจัดการทุกอย่างให้ ไม่ต้องท�ำ
อะไรเหนื่อยๆด้วยตนเอง
ดังนั้น แนวโน้มความคาดหวังผิดๆจึงเกิดขึ้น เช่น มองภาพการมี
คนรัก เป็นการมีคนใช้ มองภาพการครองคู่ว่า คือการหลุดจาก ‘การขัง
เดี่ยว’ เรียกว่าตั้งธงไว้เลย เนื้อคู่มาคนเดียว เดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้น ปัญหา
เก่าๆเป็นอันจบ ไม่อยากเตรียมใจเผื่อไว้เท่าไหร่ว่า เนื้อคู่คือโจทย์ใหม่
ปัญหาใหม่ของชีวิต
ถ้าฝันว่าคบใครแล้วจะไม่มีปัญหา ความฝันนั้นแหละคือปัญหาที่
ต้องเร่งแก้โดยด่วน!
ขอให้ระลึกไว้ว่า ธรรมชาติของช่วงแรกรักนั้น ต่างฝ่ายต่างจะซุก
ปัญหาไว้ใต้พรม ถ้าซุกเนียนๆไม่ได้ ก็จะซุกลวกๆนั่นแหละ
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หลังจากพ้นช่วงความรูส้ กึ รักผลิบาน กลายเป็นความเคยชิน สนิท
คุ้นเคยพอ สัญญาณปัญหาบางอย่างค่อยเริ่มปรากฏ เช่น ที่เห็นง่ายสุด
คือปัญหาทางอารมณ์ ทีต่ า่ งฝ่ายต่างก็มกี นั อยูก่ อ่ นคบ ใครเคยเป็นอย่างไร
ก็เริม่ เอามาแสดงออกอย่างนัน้ ประเภทรอนิดรอหน่อยไม่ได้ ชอบบ่นเรือ่ ง
จุกจิก หงุดหงิดง่ายกับอาการ ‘ใจไม่ตรงกัน’ ขณะต้องไปไหนด้วยกัน ฯลฯ
หลังจากไม่ได้อย่างใจจนคุ้น ทราบแล้วว่าปฏิกิริยาความไม่พอใจ
ของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไร รูส้ กึ เป็นอืน่ หรือเป็นพวกเดียวกันประมาณไหน
ก็ถึงช่วงของปัญหาความเป็นส่วนตัว ให้รู้เรื่องไหนได้ ไม่ให้ยุ่งเรื่องไหน
บ้าง และถ้านัง่ ด้วยกันแล้วต่างฝ่ายต่างกดมือถือของตนเสมอ ก็เป็นทีร่ วู้ า่
ปัญหาโลกส่วนตัวของคู่นั้น เริ่มมีผลให้ ‘อยู่กันไปงั้นๆ’ แล้ว

เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ เสียงของการเห็นใจไถ่ถาม และเสียงของการอภัย
ไม่ถือสา
แต่บ้านอาจเป็นคุกที่น่าหนีที่สุดในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อ
บ้านเต็มไปด้วยเสียงร้องไห้ เสียงของการซักไซ้สอบสวน และเสียงของการ
หาเรื่อง เอาเรื่อง
บ้านจึงไม่ใช่อฐิ ปูนราคาเท่าไร แต่เป็นหัวใจของคนร่วมใต้ชายคา!
ที่สุดของความเป็นเนื้อคู่ตัวจริง หรือที่เรียกว่าคู่สร้าง คู่บุญ คู่อะไร
ก็แล้วแต่ ก็คือคู่ที่รักษาบ้านไว้ได้ จนกว่าจะกลายเป็นสถานที่ส�ำหรับ
หายใจเป็นครั้งสุดท้าย ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองคน!

หากยังคงตกลงครองรักกันไปเรื่อยๆ วันหนึ่งก็ต้องถึงช่วงของการ
ครองเรือน ปัญหาที่เกิดขึ้นทันที คือ การแบ่งภาระรับผิดชอบ อันได้แก่
เรื่องค่าใช้จ่าย เรื่องหน้าที่ในบ้าน ตลอดจนคลื่นรบกวนเกี่ยวกับญาติๆ
ของแต่ละฝ่าย
เมือ่ อยูก่ นิ กันนานพอ ในทีส่ ดุ ก็จะมีปญ
ั หาเรือ่ งดูแลลูก ซึง่ ปัญหานี้
ปัญหาเดียว แทบตัดสินชีข้ าดได้เลยว่า จะเกลียดกันไป หรือจะรักกันต่อ
หากตระเตรียมไว้แต่เนิน่ ๆ คือเตรียมทัง้ ก�ำลังกาย เตรียมทัง้ ก�ำลังใจ
เตรียมทั้งแผนหาเลี้ยงชีพให้พอค�้ำจุนครอบครัวสมฐานะ คุณจะรู้สึกเป็น
ผู้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ แต่ตรงข้าม หากใช้ชีวิตไปวันๆ ไม่พร้อมจะเจอปัญหา
สักวัน คุณจะรู้สึกเป็นเด็กลงทุกที ห้ามใจจากอารมณ์ร้ายไม่ได้สักเรื่อง
เมื่อมีใจที่เหมาะ ตัวคุณและคู่ครองจะหลอมรวมกันเป็นบ้าน
ไม่ใช่เป็นแค่บุคคลส�ำหรับกันและกันอีกต่อไป

เนื้อคู่

อาจไม่ได้อยู่กับคุณจนตาย
แต่คุณจะจ�ำได้
ไปจนถึงชาติหน้า

บ้านคือสถานที่ที่น่าอยู่ที่สุดในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อบ้าน
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

howfarbooks.com

180

181

จะพบงานที่ใจรักได้อย่างไร?
พุทธพจน์

ความยากจนและหนี้สิน เป็นทุกข์ในโลก
ไม่มีใครได้ทรัพย์สินเงินทองมาด้วยการคิดเอา
คนขยัน ตั้งใจท�ำงานสมตัว ย่อมหาทรัพย์ได้
ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด ย่อมตั้งตนได้ ด้วยต้นทุนแม้น้อย
เหมือนคนก่อไฟน้อยขึ้นฉะนั้น
คนฉลาดไม่ถูกเรื่อง แม้ขยันก็ไม่ประสบความส�ำเร็จทาง
ความสุข
คนขยันทัง้ วันทัง้ คืนจะไม่ซมึ เซา เรียกว่ามีทกุ วันเป็นวันน�ำ
โชค
ไม่มีใครประสบความส�ำเร็จจากการท�ำงานด้วยความเบื่อ
หน่าย ผู้ท�ำงานด้วยความชอบใจย่อมประสบความส�ำเร็จ
ในที่สุด
คาถาพระธรรมบท

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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มุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์
ความจริงที่น่าเจ็บปวดในโลกนี้ คือ ผู้คนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
แต่ทแี่ ท้แล้ว สิง่ ทีน่ า่ เจ็บปวดกว่าความยากจน คือ การไม่มงี านอัน
เป็นที่รักให้ท�ำ!

ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมแสดงฤทธิไ์ ด้หลายอย่าง เช่น คน
เดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ใช้
อ�ำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ นี้เรียกว่า ‘อิทธิ’
ทางที่จะได้มาซึ่งฤทธิ์ เรียกว่า ‘อิทธิบาท’
อิทธิบาทประกอบด้วยฉันทสมาธิ วิริยสมาธิ จิตตสมาธิ
วิมังสาสมาธิ
ทางที่จะได้มาซึ่งอิทธิบาท คือ ‘อริยมรรค’ ประกอบด้วย
องค์ ๘ ประการ
สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

รวยแค่ไหน ถ้าขาดงานอันเป็นที่รัก จิตใจก็ฟุ้งซ่าน ความรู้สึก
เหมือนคนไร้ค่า ไร้ราคา แต่ถึงยากจนเพียงใด ขอเพียงมีงานให้ใจจดจ่อ
ทั้งวันทั้งคืน ความรู้สึกก็อิ่มเต็ม มีเรี่ยวแรง มีก�ำลังกายก�ำลังใจ ด้วยไฟ
จากการท�ำงานที่โหมตลอด
ในประเทศเสรี ความสามารถในการท�ำงาน มักมีความสัมพันธ์กบั
รายได้ ยิ่งผลงานดี ตรงตามความประสงค์ของผู้คนจ�ำนวนมาก รายได้ก็
หลั่งไหลมาจากคนจ�ำนวนมาก ภาพรวมคือ แต่ละคนเกิดมาเพื่อแข่งกัน
ท�ำความพอใจให้มวลชน ยิ่งใครท�ำความพอใจได้มากขึ้นเท่าไร ผู้คนก็
พร้อมจะช่วยสนับสนุนให้รำ�่ รวยมากขึน้ เท่านัน้ หรือถ้าผลิตงานให้เจ้านาย
เข้าตากว่าเพือ่ น เงินเดือนก็มกั ถีบตัวขึน้ ตามอัตราความพอใจของเจ้านาย
กลับกัน หากท�ำงานแบบซังกะตาย ผลงานออกมาไม่นา่ ประทับใจ
ก็จับใจมวลชนให้อยากสนับสนุนหรืออุดหนุนไม่ได้ ดังนั้น คนที่ไม่ได้
ท�ำงานด้วยใจรัก จึงมักไม่มีอะไรไปสู้ ‘คนพิเศษ’ ที่เขาท�ำงานด้วยใจรัก
กัน
สรุปแล้ว ขอแค่พบงานอันเป็นทีร่ กั ทีช่ อบใจ ให้ฝกั ใฝ่สกั งานเดียว
ก็อุ่นใจไปทั้งชาติว่ารอดตัวแล้ว ทั้งเรื่องเงิน และเรื่องความสุขทางใจ ต่อ
ให้เงินน้อยก็สนุกกับงานได้มาก และยิ่งเงินมากก็ยิ่งสนุกกับงานเพิ่มขึ้น
ได้อีก จากกระบวนการต่อยอด แตกกิ่งก้านสาขางานออกไป

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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แต่หากทั้งชีวิต งานหลักคือลุ้นหวย งานรองคือรอเงินเดือนออก
จิตใจไม่จดจ่อกับอะไรจริงจังมากไปกว่านั้น ก็ยากจะร�่ำรวย ยากจะระงับ
ความกระสับกระส่ายทางใจ ต่อให้ได้เงินรางวัลกี่สิบกี่ร้อยล้าน ก็ไม่รู้จัก
ความสุขอันเกิดแต่สมาธิในการท�ำงานอยูด่ ี ซ�ำ้ ร้ายหลังจากทรัพย์อนั เกิด
จากวิบากดีหมดลง ก็พยากรณ์ได้วา่ ต้องกลับไปอัตคัดฝืดเคืองสถานเดียว

กรรมเก่าอันเป็นเหตุให้มีใจรักงาน
เหตุให้คนคนหนึ่งเก่งงาน ก็คือ ‘อิทธิบาท’
อันที่จริงความหมายดั้งเดิมของอิทธิบาท ท่านหมายเฉพาะผู้มี
ความเพียรฝึกจิต เจริญสติเห็นความไม่เที่ยงของกายใจ กระทั่งเกิดภาวะ
นิง่ ว่าง สว่างรู้ ทางจิต คือ มีจติ มัน่ คง เป็นอิสระเหมือนหลุดจากสิง่ ห่อหุม้
ทั้งปวง ซึ่งเป็นจิตที่พร้อมจะบรรลุมรรคผลพ้นทุกข์พ้นร้อน
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั มีการน�ำค�ำว่า ‘อิทธิบาท’ มาประยุกต์ใช้กบั
การท�ำงาน เนือ่ งจากอาการทางใจทีจ่ ดจ่อกับงานจน ‘เกิดฤทธิ’์ นัน้ ลงกัน
ได้อย่างดี
ค�ำว่า ‘ฤทธิ์’ ในความหมายของนักเลงสมาธิอภิญญา คือ ความ
สามารถเหนือมนุษย์ เช่น เหาะเหินเดินอากาศ ล่องหนหายตัว รู้เห็นสิ่ง
ที่อยู่ไกลตัวออกไป คนธรรมดาเห็นใครแสดงฤทธิ์ ย่อมตาโตขนหัวลุก
อัศจรรย์ใจ
แต่ ‘ฤทธิ์’ ในความหมายของคนท�ำงาน คือ ความสามารถสร้าง
ผลงานเหนือกว่าคนอื่นๆในแวดวงเดียวกัน ระดับที่ก่อให้เกิดความรู้สึก
สุดทึ่ง อยากลุกขึ้นปรบมือหรือโห่ร้องเชียร์ดังๆ เช่น นักกีฬาสามารถ
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

ท�ำลายสถิติที่ยืนยงมานานหลายสิบปี หรือมีเรตติ้งสูงเป็นประวัติการณ์
ทิ้งห่างจากหมายเลขสองของโลกเป็นร้อยๆจุด เป็นต้น
กล่าวโดยรวมคือ การมีฤทธิน์ นั้ ไม่วา่ แบบพลังจิต หรือแบบคนเก่ง
หมายเลขหนึ่ง มักจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเกิดไฟลุกโชน อาจจะ
อยากจับมือชื่นชม อาจจะอยากก้มหัวแสดงการคารวะ หรืออาจจะอยาก
ขอเดินตามรอยเท้าด้วยความเลื่อมใส ยกให้เป็นอาจารย์เต็มๆหัวใจ
นีเ่ อง จึงเป็นต้นเค้าดึงดูดผูค้ นมาขอวิชาความรู้ เพือ่ เจริญรอยตาม
บ้าง ซึ่งก็กลายเป็นโอกาสท�ำบุญใหญ่ขึ้นในวงการหนึ่งๆ หากเต็มใจให้
วิชา ประสิทธิ์ประสาทความรู้ความสามารถของตนให้กับคนรุ่นหลังเต็ม
ก�ำลัง ก็เรียกว่าเป็น ‘มหาวิทยาทาน’ ซึง่ จะมีผลกระตุน้ ให้เกิดความสนใจ
อย่างยิ่งยวดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน เอาจริงเอาจัง ลองผิดลองถูก สะสม
ทักษะความสามารถ กระทั่งเชี่ยวชาญเกินใคร รวมทั้งมีเอกลักษณ์ไม่
เหมือนคนอื่น
นอกจากนัน้ เมือ่ มีอทิ ธิบาทในบางงาน อันเอือ้ ให้ใช้ศกั ยภาพของ
ตนท�ำบุญท�ำกุศลกับพระสงฆ์องค์เจ้า ก็จะคูณพลังอิทธิบาทให้เพิ่มเป็น
เท่าทวีมหาศาลประมาณไม่ได้ เช่น ชาวบ้านธรรมดาช่วยกันสร้างโบสถ์
สร้างศาลา สร้างห้องน�้ำ คนละไม้คนละมือ แล้วเกิดความติดใจ ชอบ
ประดิษฐ์ศิลป์อันเจริญตาเจริญใจลงในเขตวัด เกิดใหม่ก็มีสิทธิ์เป็น
ช่างฝีมอื หรือเป็นจิตรกรระดับประเทศ ระดับโลกได้งา่ ยๆ โดยมีเหตุปจั จัย
เอื้อให้สนใจ มีไฟ และเกิดเรี่ยวแรงขึ้นกับงานศิลปะเป็นพิเศษ
มาดูรายละเอียดของ ‘อิทธิบาท’ กัน สังเกตจากพุทธพจน์ให้ดีจะ
เห็นว่า เมือ่ พูดถึงอิทธิบาท เราต้องเน้นพูดถึงสมาธิกนั เป็นหลัก ซึง่ จะเห็น
ว่าเป็นสมาธิอันเกิดขึ้นจากจิตซึ่ง ‘เต็มที่’ กับงาน หรือจะบอกว่าท�ำงาน
อย่างคน ‘ใจใหญ่’ ก็ได้ ดังนี้
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๑

สมาธิอนั เกิดจากใจรักงาน

ใจรักงาน เปรียบเหมือนขั้วแม่เหล็กคือจิต กับอีกขั้วแม่เหล็กคือ
งาน นั่นเอง
ใจรักงาน สะท้อนชัดด้วยอารมณ์สุข อารมณ์พึงใจที่ได้คิดถึงงาน
คุณจะรู้สึกถึงความผูกพัน ความเต็มใจยอมตัวเข้าไปติด ถ้าใจคุณรักงาน
จริงๆ ก็อาจคิดบ่อยๆทีเดียวว่า โชคดีที่เกิดมาได้ ‘เล่นสนุก’ กับสิ่งนี้
แรงดึงดูดให้จิตจดจ่อ บวกกับอารมณ์สุข เป็นส่วนประกอบตั้งต้น
ทีส่ ำ� คัญยิง่ ของสมาธิ ลักษณะจิตจะปลอดโปร่ง เหมือนหูตากว้างขวางกว่า
ปกติ มองงานแล้วรู้สึกสว่าง ซึ่งนั่นก็เป็นธรรมชาติของจิตที่สว่างเมื่อมี
ความปลอดโปร่ง เต็มที่ พร้อมรับรู้นั่นเอง
ลักษณะจิตที่กว้างขวางเหมือนปราศจากสิ่งห่อหุ้ม คล้ายถอด
เปลือกคือกายออกไป เหลือแต่ความรู้สึกทางใจเปิดโล่ง มีผลโดยตรงกับ
ความยืดหยุ่นทางร่างกายและสมอง คือ ขยับเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว
หัวแล่น คิดอ่านได้ไม่ติดขัด ไม่วอกแวก ซึ่งเมื่อสมองท�ำงานเต็มที่อยู่เช่น
นั้น ก็เท่ากับระงับจากความฟุ้งซ่าน มีจิตมั่นคงเป็น ‘สมาธิแบบคิด’
นั่นเอง
ถ้าในอดีตเคยบ่มเพาะสมาธิอันเกิดจากใจรักงานไว้ตลอดชีวิต ก็
เท่ากับสร้างกระแสจิตทีม่ แี รงดึงดูดดีเอาไว้ จึงสามารถต่อติด มีความเป็น
สมาธิกับการงานได้ง่ายในชาติต่อมา

๒

สมาธิอนั เกิดจากความต่อเนือ่ ง

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

ความต่อเนื่อง คือการพอกพูนความเข้มข้นของพลังดึงดูด ยิ่งต่อ
เนื่องนานขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งผนึกแน่นหนา เป็นกลุ่มเป็นก้อนมากขึ้นเท่านั้น
ความต่อเนื่อง สะท้อนชัดด้วยอารมณ์เพลิดเพลิน ท�ำได้ทั้งวันไม่
เบื่อ รู้สึกถึงจิตใจภายในที่มีความเสถียร ตั้งมั่นเป็นสมาธิใหญ่อยู่กับงาน
ได้อย่างไม่คลอนแคลน ไม่ฟุ้งซ่านสับสนไปทางอื่น
อารมณ์เพลิดเพลิน ท�ำได้นานไม่เบือ่ ก็คอื อาการขยันขันแข็ง วิรยิ ะ
อุตสาหะ รู้สึกเอิบอาบ สนุกรื่นเริง มีเรี่ยวแรงมากมายราวกับจะไม่หมด
นั้น นับเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญ เหมือนฐานตั้งของสมาธิที่กว้างใหญ่
โยกเยกยาก
ถ้าในอดีตเคยบ่มเพาะสมาธิอันเกิดจากความต่อเนื่องในการ
ท�ำงานไว้ตลอดชีวติ ก็เท่ากับสร้างน�ำ้ อดน�ำ้ ทนในการท�ำงาน ไม่นกึ อยาก
ทิ้งขว้างกลางคัน ในชาติต่อมาจะมีฐานสมาธิที่เข้มแข็ง เมื่อพบกับงาน
ถูกใจ ก็มักทุ่มเทอย่างยาวนาน ไม่ขี้เกียจ วอกแวกยาก ใส่ใจไปเรื่อยๆไม่
หยุดจนกว่าจะรู้ลึกรู้จริง

๓

สมาธิอนั เกิดจากจิตทีฝ่ กั ใฝ่

จิตทีฝ่ กั ใฝ่ คือจิตทีม่ งี านเป็นศูนย์กลางความสนใจ รวบรวมกระแส
ความคิดให้เกาะติดไม่กระจัดกระจาย
จิตที่ฝักใฝ่ สะท้อนชัดด้วยการคิดถึงงาน จุดนั้นจุดนี้อยู่เรื่อยๆ คิด
อย่างปรับแต่ง แก้โน่นแก้นอี่ ยูเ่ รือ่ ยๆ เหมือนเสากลางทีผ่ กู ความคิดไว้ไม่
ให้เตลิดไปไกล
จิตทีไ่ ม่คดิ มากเกินไปจนฟุง้ ซ่าน และขณะเดียวกันก็ไม่ทอดหุย่ จน
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เหม่อลอย คือตัวแปรส�ำคัญให้สมาธิมีคุณภาพสูง ไม่แข็งทื่อทึบทึม ไม่
ล่องลอยเรื่อยเปื่อย
ถ้าในอดีตเคยบ่มเพาะสมาธิอันเกิดจากการมีใจฝักใฝ่ในการ
ท�ำงานไว้ตลอดชีวิต ก็เท่ากับสร้างจิตวิญญาณมืออาชีพแบบหนึ่งๆ ซึ่ง
เด่นชัดเป็นตัวเป็นตน ในชาติตอ่ มาจะฉายแววของมืออาชีพ โดยอาจเป็น
เด็กอัจฉริยะ ชอบอะไรชอบจริง สะสมความรู้และประสบการณ์ตลอด ใจ
วนเวียนคิดถึงงานที่ชอบไม่เลิก

๔

สมาธิอนั เกิดจากความฉลาดจ�ำแนก

การจ�ำแนก คือความสามารถในการประเมิน เปรียบเทียบ แยกแยะ
ตัดสินความยิง่ หย่อน เพือ่ ปรับปรุงพัฒนา จุดประกายความคิดริเริม่ ใหม่ๆ
ตลอดจนคิดอ่านได้อย่างเป็นระบบ เห็นงานเป็นระบบ ไม่ใช่มองงานตาม
อารมณ์
การจ�ำแนก สะท้อนชัดด้วยการอธิบายถูกว่า รายละเอียดของสิง่ ต่างๆ
ทีด่ คู ล้ายกันนัน้ แท้จริงแตกต่างอย่างไร ตลอดจนประเมินถูกว่า ต้องเพิม่
เหตุดๆี ตรงไหน ต้องลดเหตุเสียๆอย่างไร
ความสามารถในการจ�ำแนกจะไม่มที างเกิดขึน้ หากไม่ฝกั ใฝ่ทำ� ความ
คุน้ เคยกับงานตรงหน้ามากพอ และกล่าวได้วา่ ถ้ามาไม่ถงึ ความรูร้ อบและ
ฉลาดจ�ำแนกในงานหนึง่ ๆ ก็จะมี ‘ใจใหญ่’ ได้ยาก เพราะจิตจะไม่สามารถ
เห็นความแตกต่าง ไม่สามารถสร้างความโดดเด่น ไม่สามารถตั้งเป้าให้
สมตัว ไม่สามารถสังเกตความคืบหน้า ไม่สามารถแตกกิง่ ก้านสาขาขยาย
ขอบเขตงานออกไปเรือ่ ยๆ
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

และข้อเท็จจริงส่วนใหญ่ทคี่ นท�ำงานไม่รู้ ไม่คอ่ ยมีใครพูดถึง ก็คอื
ความสามารถในการจ�ำแนกความแตกต่างของจิตใจตนเอง ไม่รตู้ วั ว่าตอน
นีท้ ำ� งานย่อหย่อนเกินไป หรือว่าโหมหนักเกินไป ไม่รวู้ า่ เร่งร้อนเกินตัว หรือ
ว่าเฉือ่ ยชาเกินเหตุ
จิตที่มีความรู้สภาพตัวเอง สังเกตความเป็นตนเองได้ว่า ขณะนี้
ย่อหย่อนเกินไป ควรกระตือรือร้นขึน้ อีกนิดหนึง่ หรือขณะนีโ้ หมหนักเกิน
ไป ควรลดระดับลงบ้าง ในทีส่ ดุ จะท�ำงานอย่างมีสมาธิพอดี ไม่ขเี้ กียจเกิน
ไป ไม่ขยันเกินเหตุ ไม่เครียดเคร่งนัก ไม่ทอดหุ่ยนัก ใจเล็งที่เป้าหมาย
แต่ไม่ใจร้อนด่วนอยากได้เป้าหมาย ในที่สุดจะ ‘มีไฟ’ พอดีๆ และเป็นไฟ
การท�ำงานทีล่ กุ โพลงต่อเนือ่ ง กระทัง่ เกิดความเป็นสมาธิ มีใจใหญ่ในงาน
ขึน้ มา ข้ามเดือนข้ามปีได้ไม่รจู้ กั เหน็ดหน่าย
ยิง่ เกิดสมาธิทกุ วัน คุณจะยิง่ ขอบคุณงาน อันเป็นฐานให้เกิดสมาธิ
แต่ในทางตรงข้าม ถ้าท�ำงานแล้วฟุ้งซ่านจัด สับสน มืดทึบ เช่นนั้น ก็จะ
พลอยไม่ชอบใจในงาน เบื่องาน ไม่อยากคิดถึงงาน หรือกระทั่งอยาก
ผละงาน แล้วทิง้ งานไปดือ้ ๆกลางคันได้
ถ้าในอดีตเคยบ่มเพาะสมาธิอนั เกิดจากความฉลาดจ�ำแนกไว้ตลอด
ชีวติ ในชาติตอ่ มาจะมีเหตุมผี ล หูตากว้างขวาง มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
และทีส่ ำ� คัญ คือ มีสญ
ั ชาตญาณติดตัวมา รูจ้ กั เคลือ่ นไหว รูจ้ กั นิง่ รูจ้ กั รุก
รูจ้ กั รับ ในเวลาทีเ่ หมาะสมพอดี ซึง่ มีผลให้จติ ตัง้ มัน่ เป็นสมาธิกบั งานได้งา่ ย

กรรมใหม่อันเป็นเหตุให้มีใจรักงาน
ถ้ามีกรรมเก่าเกีย่ วกับการท�ำงานมาดี ตัง้ แต่เด็กคุณจะฉายแววบาง
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อย่าง เช่น สนใจสิง่ ใดสิง่ หนึง่ แล้วมีสมาธิอยูก่ บั สิง่ นัน้ ได้นานๆ มีความสุข
กับการลองผิดลองถูก และชอบเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรงมากๆ
ขอให้สังเกต คนที่ใครๆชมว่า ‘เก่งที่สุด’ นั้น มักพอใจศึกษาต่อ
หรือคิดค้นต่อเรือ่ ยๆไม่หยุด นัน่ แปลว่า ‘ทีส่ ดุ ’ นัน้ ไม่มจี ริง ยิง่ สัง่ สมความ
รู้ ยิง่ เพิม่ ความสามารถมากขึน้ เท่าไร แทนทีจ่ ะรูส้ กึ ว่าเห็นหมดแล้ว แตกฉาน
ทะลุปรุโปร่งแล้ว คนเก่งตัวจริงกลับเห็นว่า ชีวติ มนุษย์สนั้ เกินกว่าจะศึกษา
ทุกสิง่ ได้จบสิน้ ชาติหน้ามีจริงก็อยากมาต่อยอดต่อไปอีก รูใ้ ห้จริงยิง่ ๆขึน้
ไปอีก
ฉะนัน้ กรรมใหม่อนั เป็นเหตุให้พบงานทีใ่ จรักอย่างแท้จริง จึงเป็น
ความกระตือรือร้นเอง อยากเล่นสนุกเอง อยากค้นคว้าเอง ในงานใดงานหนึง่
โดยไม่ตอ้ งให้ใครชีช้ วน ไม่ตอ้ งให้ใครคะยัน้ คะยอ ตัง้ แต่อายุยงั น้อย บางคน
ถึงขนาดอาสาท�ำงานให้คนอืน่ ฟรีๆ ไม่เห็นว่าถูกเอารัดเอาเปรียบแรงงาน
เพียงเพราะอยากฝึกฝน อยากใช้เครื่องมือให้เป็น หรืออยากเห็นการ
ท�ำงานของผู้ใหญ่ที่เป็นมืออาชีพ
สรุปแล้ว ถ้าเมื่อชาติก่อนเกิดอิทธิบาทเต็มขั้น ชาตินี้ก็มีสิทธิ์เกิด
ขึ้นอีก และเมื่ออาศัยงานใดบ่มเพาะอิทธิบาทได้ส�ำเร็จ ก็สามารถน�ำไป
ใช้กบั งานอืน่ ๆได้ไม่จำ� กัด เพราะเมือ่ เก่งเรือ่ งหนึง่ ได้ ก็รวู้ ธิ เี ก่งเรือ่ งอืน่ ได้
อีก ในเมือ่ ทุกงาน ทุกเรือ่ งเล่น มีความเหมือนกันหมด แค่เอาทัง้ ตัวเข้าไป
สนุกกับงาน จนจิตเชื่อมติดกับงาน มีสมาธิกับงานอย่างต่อเนื่อง กระทั่ง
เห็นรายละเอียด เห็นข้อแตกต่าง และเห็นว่าจะริเริ่มอะไรใหม่ที่คนอื่น
มองไม่เห็นได้บ้าง
หมายความว่า ถ้าชาติกอ่ นเป็นนักดนตรีระดับโลก ชาตินอี้ าจเป็น
นักกีฬาทีมชาติกไ็ ด้ ถ้าชาติกอ่ นเป็นเศรษฐีใหญ่ทเี่ ริม่ ต้นจากศูนย์ ชาตินี้
อาจเป็นแพทย์ใหญ่ที่มีงานวิจัยโดดเด่นก็ได้
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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ในอีกทางหนึง่ หลายคนทีม่ ี ‘พรสวรรค์’ หรือ ‘ศักยภาพแฝง’ ติดตัว
มาจากอดีต หากปัจจุบันท�ำตัวเหลวแหลก เอาแต่เล่น เอาแต่มัวเมา
เอาแต่ปล่อยพลังชีวติ ให้หมดไปกับกามารมณ์ ไม่ได้บม่ เพาะอิทธิบาทด้วย
งานใดงานหนึง่ ขาดไฟ ขาดสมาธิ ในทีส่ ดุ พอวันเวลาผ่านไป ก็กลายเป็น
คนแก่ไร้น�้ำยา ไม่มีผลงาน ไม่มีความสามารถพิเศษใดๆก็ได้ ซึ่งจะมีผล
กับชาติถัดๆไป คือ อิทธิบาทเสื่อมลง จนถึงจุดที่ไม่เหลือความ ‘พร้อมจะ
เก่ง’ ใดๆเลย
ให้ตั้งความเชื่อไว้ว่า ถ้าคุณเห็นงานใดแล้วสนใจ นึกอยากไปเป็น
อาสาสมัคร หรือท�ำแจกฟรี ไม่เกิน ๑๐ งาน คุณเป็นต้องได้พบกับงานที่
จะใฝ่ใจรัก ทุ่มเทท�ำไปทั้งชีวิต
ผู้มีความโดดเด่นในงานใดงานหนึ่ง ขยันท�ำโดยไม่สนใจค่าจ้าง
มักจะมีค่าตัวแพงลิบ แต่ถึงค่าตัวแพงลิบ ก็ยังอุตส่าห์มีคนแย่งกันว่าจ้าง
นับไม่ถ้วน นี่แหละ! พระพุทธเจ้าจึงชี้ให้เห็นว่า คนขยันกับคนมีเงินนั้น
มักเป็นคนๆเดียวกัน!

พบงานอันเป็นที่รัก
เท่ากับพบความเป็นตัวเอง
ดีกว่าพบหีบขุมทรัพย์ใหญ่
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จะบรรลุธรรมได้อย่างไร?

ตัณหา เปรียบเหมือนตาข่ายที่แผ่กว้างไพศาล ดักสัตว์ไม่
ให้ลว่ งพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิด และไม่อาจรอดจาก
อบายภูมิไปได้เลย
อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

โลกันตนรกมีแต่ความทุกข์ มืดคลุ้มเป็นหมอกมัว สัตว์ใน
โลกันตนรกนัน้ ไม่ได้รบั รัศมีพระจันทร์และพระอาทิตย์ซงึ่
มีฤทธิ์มีอานุภาพมากถึงขนาดนี้
แต่ความมืดอย่างอืน่ ทีย่ งิ่ กว่า และน่ากลัวกว่าความมืดแห่ง
โลกันตนรกนั้นมีอยู่ คือ ความไม่รู้ตามจริงว่า กายใจเป็น
ทุกข์ ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ นิพพานมีอยู่ ทางทีจ่ ะเข้า
ถึงนิพพานมีอยู่!
ด้วยความไม่รนู้ ี้ ก็ยอ่ มยินดีไปในความปรุงแต่งทัง้ หลาย ย่อม
ตกไปสูค่ วามมืดคือความเกิด เป็นไปเพือ่ ความคับแค้นใจ
และย่อมไม่อาจพ้นไปจากทุกข์ได้
อันธการีสูตร

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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พระเจ้าจักรพรรดิซงึ่ เสวยราชสมบัติ เป็นอิสราธิบดี ในทวีป
ทั้ง ๔ นั้น เมื่อพระองค์สวรรคตแล้ว ย่อมเข้าถึงสุคติโลก
สวรรค์ คือได้ไปอุบัติในหมู่เทพชั้นดาวดึงส์ ท้าวเธอ
แวดล้อมไปด้วยหมูน่ างเทพอัปสร เอิบอิม่ เพราะความพรัง่
พร้อมไปด้วยเครื่องบ�ำเรอกามคุณทั้ง ๕ ประการอันเป็น
ทิพย์ สถิตอยู่ ณ นันทวันอุทยาน บนดาวดึงส์พภิ พนัน้ โดย
ตลอดได้ก็จริงอยู่ แต่ถึงกระนั้น ท้าวเธอก็ยังไม่มีเครื่อง
ประกันว่าจะพ้นจากนรกภูมิ ยังไม่พน้ จากเดรัจฉานภูมิ ยัง
ไม่พ้นจากเปรตภูมิไปได้
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๓
๔

เลื่อมใสไม่หวั่นไหวว่าพระสงฆ์ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบตามพระพุทธเจ้าสอน ก็จะเป็นผูไ้ ปดี ถึงธรรมอันวิเศษ
คือมรรคผล ถึงที่สุดทุกข์เป็นพระอรหันตขีณาสพได้
เป็นผู้หนักแน่นในศีล ไม่ขาดทะลุ ไม่ด่างพร้อย
โสตาปัตติสังยุต เวฬุทวารวรรคที่ ๑ ราชาสูตร

ส่วนอริยสาวก แม้เยียวยาอัตภาพด้วยค�ำข้าวทีแ่ สวงหามา
ด้วยปลีแข้ง นุ่งห่มผ้าปอนๆ ก็สามารถพ้นจากนรกภูมิ
เดรัจฉานภูมิ และเปรตภูมไิ ด้อย่างเด็ดขาด เพราะประกอบ
ด้วยธรรม ๔ ประการ คือ

๑
๒

เลื่อมใสไม่หวั่นไหวว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริง
อันประเสริฐสุด ไม่มียิ่งไปกว่านี้แล้ว จึงสอนได้ทั้งมนุษย์
และเทวดา
เลือ่ มใสไม่หวัน่ ไหวว่า พระธรรมซึง่ พระพุทธเจ้าตรัส
แสดง เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตน ไม่จ�ำกัดกาล

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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พวกเราเป็นจิตวิญญาณที่หลับๆตื่นๆ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนหน้า
เปลี่ยนกรรม แต่ไม่เปลี่ยนอุปาทานว่ามีตัวเรา
คุณก�ำลังเชื่ออะไรอยู่ ยึดอะไรอยู่ก็ตาม ล้วนตั้งต้นคิดเอาจากหูตา
อันคับแคบแบบมนุษย์ทั้งนั้น และด้วยหูตาแบบมนุษย์ ความหลงลืม
อดีตชาติแบบมนุษย์ ก็ชวนให้รู้สึกแบบดิบๆว่า คนเราเกิดหนเดียว ตาย
หนเดียวเหมือนกันหมด
ด้วยการเกิดตายแบบถูกปิดหูปดิ ตาไม่ให้รกู้ ติกาอะไรเลยนี้ ท�ำให้
ที่ผ่านมาเราหลงผิดคิดพลาด ท�ำบาปมากกว่าสร้างบุญ พระพุทธเจ้าจึง
ตรัสว่า ตราบใดยังมีตัณหา ตราบนั้นยังร่วงหล่นลงนรกได้ หรือจะพูดให้
ง่าย คือ ถ้าคิดจะท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเรื่อยๆ อย่างไรก็ไม่มีทางหนี
นรกได้ อย่าหลงคิดว่า แค่ท�ำบุญมากๆแล้วจะพ้น!
ตอนเป็นทุกข์เพราะผลแห่งบาปทีเ่ คยก่อไว้ พวกเราจะหาทางออก
จากทุกข์กนั ด้วยวิธผี ดิ ๆ คือ สร้างเหตุแห่งทุกข์ใหม่ซำ�้ เติมเข้าไป เช่น เคย
ท�ำร้ายจิตใจใครไว้เมื่อหลายปีก่อน แต่ลืมแล้ว พอเขามาทวงคืน แทนที่
จะอภัย ถือว่าหายกัน กลับส�ำคัญไปว่าตัวเองเพิง่ เป็นฝ่ายถูกกระท�ำก่อน
ต้องเอาคืนให้จงได้ และความเจ็บใจทีท่ บกันไปทบกันมา ก็มกั ลงเอยเป็นการ
อยากฆ่าแกงกันในที่สุด

ตัดสินว่าเป็นโสดาบันดีกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ!
เมือ่ ชาติใดรูต้ วั แล้วว่า ก�ำลังท่องเทีย่ วบนทางกันดาร เกิดเป็นอย่าง
หนึ่ง แล้วตายไปเป็นอีกอย่างหนึ่ง เจ็บจริง ทุกข์จริง ลงนรกจริง คุณคง
อยากถอนตัวจากการเดินทางเสียที ถ้าบารมียังไม่ถึงขนาดหมดกิเลสสิ้น
เชิงได้อย่างพระอรหันต์ อย่างน้อยเป็นพระโสดาบันผูป้ ดิ อบายได้เด็ดขาดก็ยงั
ดี
แต่จะท�ำอย่างไรได้ ถ้าให้คิดวิธีเอง ก็คงเหมือนคนพายเรือในอ่าง
หวังหาทางออก แต่ยิ่งพายก็ยิ่งงงว่าท�ำไมไปไม่ถึงทางออกสักที
คุณจ�ำเป็นต้องรูว้ ธิ ที พี่ ระพุทธเจ้าบอก คือ ต้องพายเรือเป็นเส้นตรง
และต้องทวนกระแสด้วย ถึงจะมีสิทธิ์ออกจากอ่างมหึมานี้ได้!
ชาวพุทธเรามักสงสัยตัวเองว่า ที่ผ่านมาท�ำบุญหรือท�ำบาปไว้
มากกว่ากัน ค�ำตอบอยู่ที่นี่ ขอให้ดูลงไปที่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เลย นาทีนี้เลย
ถ้าคุณมีความตื่นตัว อยากรู้วิธีพ้นทุกข์ ฟังวิธีการรู้เรื่อง และนึกอยากจะ
ลงมือท�ำตาม นัน่ ถือเป็นนิมติ หมายบอกชัดแล้วว่า คุณมีบญ
ุ มากกว่าบาป!
นั่นเพราะอะไร? เพราะความเห็นถูกเห็นชอบนั้น เกิดขึ้นเมื่อใด ก็
เป็นบุญใหม่ที่มีน�้ำหนักชนะบาปเก่าทั้งหมด ต่อแต่นี้คุณจะค่อยๆสะสม
กรรมดีเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ และถางทางไปสูค่ วามพ้นทุกข์เด็ดขาดวันต่อวัน จะ
ช้าหรือเร็วก็ต้องได้พบพระนิพพานจนได้!

เพราะอย่างนั้น พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสชี้ว่า ถึงแม้เป็นหมายเลข
หนึ่งของแผ่นดิน ได้ชื่อว่าพระเจ้าจักรพรรดิ ชาติถัดๆไปก็ยังเสี่ยงต่อการ
ลงนรกอยูด่ ี ต่างจากผูเ้ พียรเจริญสติให้ถงึ ความเป็นโสดาบันบุคคลขึน้ ไป
ซึง่ เทีย่ งทีจ่ ะไม่ตกต�ำ่ ไปสูก่ ำ� เนิดนรกอีก หากมองการณ์ไกลอย่างนี้ ก็ตอ้ ง
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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พุทธพจน์

ในอนันตชาติอนั เป็นห่วงโซ่แห่งการหลงยึดว่ามีตวั ตน แต่ละชาติมี
ตัวตัง้ เหมือนๆกันหมด คือ ต้องมีอตั ภาพ อันประกอบด้วยร่างและจิตแบบ
ใดแบบหนึง่ มาล่อใจให้ยดึ ว่า นีแ่ หละ! อย่างนีแ้ หละ! ตัวจริงของเรา ไม่มี
ตัวอื่นเป็นอัตตายิ่งกว่านี้

ทางนีเ้ ป็นทางเดียว ทีจ่ ะท�ำให้เหล่าสัตว์บริสทุ ธิไ์ ด้ ล่วงพ้น
ความโศกและความร� ำ พั น คร�่ ำ ครวญได้ ดั บ ทุ ก ข์ แ ละ
โทมนัสได้ บรรลุอริยมรรคเพื่อเห็นแจ้งพระนิพพานได้
หนทางนี้คือ สติปัฏฐาน ๔ ประการ คือ

หรือหากปักใจเชื่อ ปักใจยึดมั่นตามใครบอกว่า อัตตาอันเที่ยงแท้
มีอยูท่ อี่ นื่ ต้องปฏิบตั อิ ย่างนัน้ อย่างนีเ้ พือ่ เข้าให้ถงึ จินตนาการของคุณจะ
ค่อยๆก่อตัวแจ่มชัดขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งเชื่อเป็นจริงเป็นจังว่า มีตัวตนอะไร
อยู่อีกตัวตนหนึ่ง สูงส่งกว่านี้ มีอยู่แน่ๆ แม้ไม่เคยพบ ไม่เคยเห็น ไม่เคย
ประจักษ์ว่าเป็นอย่างไร จิตก็หลงคว้าไว้เป็นตนแน่นเหนียวยิ่งกว่าตัวตน
อันเป็นกายใจมนุษย์นี้เสียอีก

เห็นส่วนใดส่วนหนึ่งของกายที่ปรากฏอยู่
หรือเห็นความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏอยู่
หรือเห็นจิตอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏอยู่
หรือเห็นสภาพธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏอยู่
เมือ่ มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ ในการเห็นทัง้ ๔ ประการ
อยู่เสมอ เธอย่อมก�ำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้
มหาสติปัฏฐานสูตร > อุทเทสวารกถา

ถ้าเริ่มเชื่อผิดๆ คุณจะไม่มีทางเกิดก�ำลังใจ ยอมพิจารณาตามจริง
เข้ามาในกายในใจนี้เลย และนั่นก็เป็นเหตุผลว่า ท�ำไมพระพุทธเจ้าจึง
ทรงตีกรอบความเข้าใจไว้ชัดๆตั้งแต่แรกว่า ต้องกายนี้ใจนี้เท่านั้นนะ ที่
จะใช้เป็นอุปกรณ์ในการถางทางบรรลุธรรม
นี่คือข่าวดีที่สุดในชาติแห่งการเป็นมนุษย์ ร่างมนุษย์ที่พวกเรา
ก�ำลังครองอยู่ในชาตินี้เอง ที่จะน�ำมาฝึกจิตเพื่อความพ้นทุกข์พ้นร้อน
ไม่ใช่ชาติอื่นภพภูมิใดอื่น!
หลักการของพระพุทธเจ้านัน้ เข้าใจง่ายยิง่ ยึดทีไ่ หน ก็พจิ ารณาให้
เห็นความไม่ควรยึดที่นั่น เพื่อให้จิตถอนจากความยึดทั้งหมดทั้งปวงเสีย
และภายในขอบเขตกายใจนี้ เราก็ไม่ได้ยึดกันแค่ส่วนเดียว ทุกคน
ยึดทั้งกาย ยึดทั้งความรู้สึกสุขทุกข์อันเกิดขึ้นในกาย ยึดทั้งสภาพจิตอัน

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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ครองกายนี้อยู่ ยึดทั้งความนึกคิดอันเกี่ยวเนื่องด้วยกายนี้ว่า เป็นตัวของ
เรา เราเป็นตัวนี้ กันทั้งนั้น
แนววิธขี องพระองค์ คือ เห็นเป็นเปลาะๆ เพือ่ สลัดความยึดติดเป็น
เปลาะๆ ตามแต่จะมีสิ่งใดปรากฏมาล่อใจให้ยึดอยู่
เมื่อรู้ตัวว่าก�ำลังยึดกายเป็นตน ก็พึงเห็นให้ถนัดว่ากายไม่เที่ยง
อย่างไรก็ต้องแตกสลายกลายเป็นอื่น ไม่น่ายึดเลย
เมื่อรู้ตัวว่าก�ำลังยึดสุขทุกข์เป็นตน ก็พึงเห็นให้ถนัดว่าสุขทุกข์ไม่
เที่ยง อย่างไรก็ต้องแตกสลายกลายเป็นอื่น ไม่น่ายึดเลย
เมือ่ รูต้ วั ว่าก�ำลังยึดจิตเป็นตน ก็พงึ เห็นให้ถนัดว่าสภาพจิตไม่เทีย่ ง
อย่างไรก็ต้องแตกสลายกลายเป็นอื่น ไม่น่ายึดเลย
เมื่อรู้ตัวว่าก�ำลังยึดความนึกคิดความทรงจ�ำเป็นตน ก็พึงเห็นให้
ถนัดว่าความนึกคิดความทรงจ�ำไม่เที่ยง อย่างไรก็ต้องแตกสลายกลาย
เป็นอื่น ไม่น่ายึดเป็นที่สุด
หลักการคร่าวๆมีอยูเ่ ท่านี้ หากใครฝึกได้ผล คลายความยึดว่ากาย
ใจนี้เป็นตัวเป็นตนเสียได้ ห่วงโซ่แห่งการเกิดตายเป็นอนันต์ ก็ถึงคราว
ขาดสะบั้นหมด สายโซ่แห่งความทุกข์ไม่รู้จบมาสิ้นสุดลงที่ชาตินี้เอง!
คุณไม่ได้ถูกปล้นอัตตา แต่คุณไม่เคยมีอัตตาให้ปล้นเลยต่างหาก
หลังจากเจริญสติปฏั ฐาน ๔ แล้ว สิง่ ทีเ่ สียไปทัง้ หมด ก็คอื ต้นเหตุแห่งทุกข์
ประการเดียว!

รู้ลมหายใจ
พุทธพจน์

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

มีสติหายใจออก มีสติหายใจเข้า

เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว เมื่อ
หายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว
เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น เมื่อ
หายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น
ส�ำเหนียกว่าเราจักเป็นผู้ก�ำหนดรู้ตลอดกองลมทั้ง
ปวงหายใจออก
ส�ำเหนียกว่าเราจักเป็นผูก้ ำ� หนดรูต้ ลอดกองลมทัง้ ปวง
หายใจเข้า
ส�ำเหนียกว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจออก
ส�ำเหนียกว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจเข้า
มหาสติปัฏฐานสูตร > กายานุปัสสนา > อานาปานบรรพ

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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ลงมือปฏิบัติ
ส�ำหรับมือใหม่ ทางทีด่ อี ย่าลงนัง่ ขัดสมาธิ เพราะความเมือ่ ยขบจะ
รบกวนสมาธิ เราจะเอาสมาธิที่จิต ไม่ใช่ท่าทางที่กาย เมื่อฝึกนั่งห้อยเท้า
ตามสบายบนเก้าอีพ้ กั หนึง่ จนได้ผล จิตมีความนิง่ มีความสว่างชุม่ ชืน่ แล้ว
ค่อยกลับมานั่งขัดสมาธิในภายหลัง จะนั่งได้นานโดยไม่เมื่อยขบ เพราะ
สารแห่งความสุขหลั่งทั่วร่าง และกล้ามเนื้อผ่อนคลายเท่าที่จะผ่อนคลาย
ได้แล้ว
การมีสติหายใจออก มีสติหายใจเข้านั้น ฟังเผินๆเหมือนง่าย ทว่า
เอาเข้าจริงเป็นจุดเริ่มต้นที่ยากมาก เพราะคนจะไม่รู้ตามจริง แต่จะไป
บังคับลมเอาตามใจอยาก ยังไม่ถงึ เวลาเข้าก็ไปเร่งให้เข้า ยังไม่ถงึ เวลายาว
ก็ไปเร่งให้ยาว หรือไม่ก็ใจร้อน อยากระงับความฟุ้งซ่าน อยากสะกดจิต
ให้นงิ่ โดยพลัน ทัง้ ทีย่ งั ขาดปัจจัยทีพ่ ร้อมพอ ฉะนัน้ แรกสุดให้ฝกึ รูล้ มตาม
ความเป็นจริงให้ได้ก่อน
เริ่มด้วยการส�ำรวจสังเกตว่าฝ่าเท้างองุ้มไหม ถ้างุ้มหรือเกร็งอยู่ก็
คลายออกเสีย วางเท้าแบราบกับพื้นอย่างสบาย พอฝ่าเท้าสบาย พื้นจิต
พืน้ ใจก็พลอยสบายตาม ก่อนหน้าถ้าฟุง้ มากก็จะฟุง้ น้อยลง หรือถ้าเครียด
มากก็เห็นว่าเครียดน้อยลงด้วย
จากนั้นจึงส�ำรวจว่าฝ่ามือผ่อนคลายหรือก�ำอยู่ ถ้าก�ำก็คลายเสีย
จะวางไว้บนหน้าตักหรือที่ไหนก็ตาม และถึงที่สุด ให้ส�ำรวจขั้นสุดท้ายว่า
ทั่วใบหน้าผ่อนคลาย หว่างคิ้วหายขมวด ขมับหายตึงหรือยัง แค่ส�ำรวจ
เฉยๆก็เป็นเหตุให้กล้ามเนื้อทั้งใบหน้าคลายออกหมดได้
พอฝ่าเท้า ฝ่ามือ และใบหน้าคลายจากความฝืดฝืนทั้งหมด
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

อุปสรรคของสมาธิก็หายไป รู้สึกถึงท่านั่งอย่างชัดเจนขึ้นมา จิตเปิดกว้าง
สบาย พร้อมจะรู้ พร้อมจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับกายใจบ้างแล้ว
เมือ่ ได้ความสบายตัวสบายใจเป็นฐาน ก็อย่าเพิง่ เพ่งจับเข้าไปทีล่ ม
แต่ให้ถามตัวเองว่าตอนนี้ร่างกายต้องการเรียกลมเข้าหรือยัง ถ้าต้องการ
คุณจะรู้สึกถึงความขาดขึ้นมาก่อน ก็ค่อยลากลมหายใจเข้าสบายๆ พอ
ลากเข้ามาสุด จะรู้สึกอึดอัด ต้องการระบาย ก็ให้ระบายออกอย่างเป็น
ธรรมชาติ วัดความเป็นธรรมชาติได้จากการที่จิตไม่มีอาการเพ่งเล็ง
ร่างกายไม่มีความเกร็งที่ตรงไหน
จากนั้นส�ำคัญ ที่จะท�ำให้จิตเริ่มเป็นสมาธิอ่อนๆ คือ สังเกตว่า
ร่างกายยังไม่ได้ต้องการลมเข้าทันที เมื่อยังไม่รู้สึกขาดก็ไม่ต้องรีบลาก
ลมเข้า กายจะมีความนิ่งสบายอยู่ได้ระยะหนึ่ง ระยะนั้นเองจะเป็นช่วงที่
จิตซึมซับความปลอดโปร่งสบายทางกายและทางใจ ต่อเมื่อร่างกายส่ง
สัญญาณว่าขาดลมอีก จึงค่อยลากลมเข้าอีก วนเวียนอยู่อย่างนี้ นี่เรียกว่า
ส�ำเร็จในขั้นแรก คือมีสติรู้ตามจริงว่าก�ำลังหายใจออกหรือหายใจเข้า
ผลที่ถูกต้องจะเป็นความรู้สึกว่าลมหายใจเข้าออกของมันเองเป็น
อัตโนมัติ เราจะสังเกตรายละเอียดอื่นๆได้เองเช่นกัน เช่น เมื่อไม่หายใจ
ตามอยาก และไม่บงั คับลมให้ยาวผิดจากความต้องการจริงๆของร่างกาย
ร่างกายจะต้องการลมเข้าออกยาวบ้าง สั้นบ้าง ไม่แน่นอน ไม่เที่ยง
จากนั้นคุณจะเริ่มรู้สึกว่าลมหายใจเป็นของภายนอก เข้ามาข้างใน
เดีย๋ วเดียวก็ตอ้ งคืนกลับไป ณ จุดทีร่ สู้ กึ ได้วา่ ลมเป็นของอืน่ เป็นต่างหาก
จากกาย คุณจะเห็นว่าจิตผู้ท�ำหน้าที่รู้ก็ส่วนหนึ่ง ลมหายใจซึ่งก�ำลังแสดง
ความไม่เที่ยงให้รู้ก็อีกส่วนหนึ่ง เป็นคนละภาคกัน
จากนัน้ จิตจะตัง้ มัน่ มากขึน้ รูส้ กึ นิง่ ออกมาจากภายใน กายของคุณ
จะทรงอยู่ในอาการตรง ระงับความกวัดแกว่งไหวติงไปเอง ไม่ใช่ด้วย

howfarbooks.com

204

205

อาการเพ่งฝืนเกร็ง ลมหายใจจะดูชัดขึ้น เป็นล�ำยาวราวกับน�้ำตกที่ขึ้นลง
อยู่ท่ามกลางอากาศว่าง สว่าง กว้างขวาง เดี๋ยวมีสายลมเข้าให้ดู เดี๋ยวมี
สายลมออกให้เห็น เดี๋ยวมีภาวะสงัดจากลมให้รู้
ระหว่างฝึกรูล้ มหายใจอยูน่ ี้ หากเกิดความฟุง้ ซ่านในหัว หรือบังเกิด
ความกระสับกระส่ายทางกายใดๆ ให้กลับไปนับหนึง่ ใหม่ทกุ ครัง้ คือ ส�ำรวจ
ความเกร็งของกล้ามเนือ้ ฝ่าเท้า ฝ่ามือ และใบหน้า เมือ่ คลายออกได้กจ็ ะ
กลับไปตัง้ ต้นทีค่ วามสบายกายสบายใจ รูส้ กึ ตัวทัว่ และพร้อมรูต้ ามจริงได้
ใหม่เสมอ
ผลอันเกิดจากการฝึกรูล้ มหายใจได้อย่างถูกต้อง คือ ได้ขอ้ สรุปกับ
จิตว่าลมหายใจไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล เป็นแค่ธาตุลม เข้ามาแล้วออกไป
เป็นคนละชุดอยู่ตลอดเวลาทุกขณะ นอกจากนั้น ยังได้ความรู้สึกตัวเต็ม
ตื่น กายปรากฏชัดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องเพ่งหาว่ากายอยู่ตรงไหน เพราะ
ลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของกายอยู่แล้ว น�ำสติมาให้รู้สึกตลอดทั่วทั้งกาย
ได้เองอยู่แล้ว จึงพร้อมฝึกรู้ในขั้นต่อๆไปโดยง่าย

ที่บรรทัดนี้
กายก�ำลังหายใจเข้า
หรือว่าก�ำลังหายใจออก?
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

รู้อิริยาบถ
พุทธพจน์

เมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดิน
เมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืน
เมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่ง
เมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอน
หรือเธอตั้งกายไว้ด้วยกิริยาท่าทางอย่างใดๆ ก็รู้ชัดใน
กิริยาท่าทางอย่างนั้นๆ
มหาสติปัฏฐานสูตร > กายานุปัสสนา > อิริยาปถบรรพ
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ลงมือปฏิบัติ
ปกติคนเราจะรู้สึกว่ามีร่างกายก็ต่อเมื่อค้างคาอยู่ในท่าใดท่าหนึ่ง
นานเกินไป ต้องระบายความอึดอัดเมื่อยขบอันเกิดจากการตึงตัวของ
กล้ามเนื้อ ด้วยการปรับเปลี่ยนท่าทางเสียใหม่ให้สบายขึ้นกว่าเดิม นอก
นั้นแม้ร่างกายมีก็เหมือนไม่มีในการรับรู้ของเรา
ที่ อ ยู ่ ๆ จะให้ ส ามารถระลึ ก ถึ ง ร่ า งกายได้ เรื่ อ ยๆนั้ น มิ ใช่ วิ สั ย
ธรรมชาติ ต่อเมื่อฝึกรู้ลมหายใจได้ผลมาแล้ว เราจะมีความรู้สึกเข้ามาใน
กายอย่างเป็นไปเองโดยไม่ต้องบังคับ กล่าวคือทันทีที่รู้สึกถึงลมหายใจ
เข้าออกอย่างสบายเดีย๋ วนี้ ร่างกายในท่าทางปัจจุบนั ก็จะพลอยปรากฏให้
รูไ้ ปด้วยเดีย๋ วนีเ้ ช่นกัน ความรูส้ กึ ว่ามีหวั มีตวั มีแขนขา ปรากฏเป็นท่าทาง
หนึง่ ๆโดยปราศจากความเพ่งเล็งหรือเครียดเกร็งนัน่ แหละ เรียกว่าการรู้
อิริยาบถ
ขอให้เข้าใจดีๆด้วยว่าการก้มลงมองเห็นด้วยตาเปล่าว่าร่างกาย
ปรากฏในท่าใด หาใช่การรู้อิริยาบถไม่ การรู้อิริยาบถต้องใช้ใจรู้เท่านั้น
ไม่ใช่ใช้สายตามองเห็น
เบื้องต้นให้สังเกตว่าลมหายใจที่ยาวและนิ่มนวลนั้น ท�ำให้รู้สึกว่า
กายเป็นของโปร่งเบา เกิดสติอยู่กับกายอย่างง่ายดายเหมือนเป็นไปเอง
ส่วนลมหายใจที่สั้นและหยาบจะท�ำให้เรารู้สึกว่ากายเป็นของทึบหนัก
แม้พยายามตั้งสติอยู่กับกายก็ล�ำบาก เห็นไม่ชัด เหมือนอยู่กลางหมอก
ควันด�ำ จะให้มองฝ่าออกไปเห็นอะไรนั้นยาก
การสังเกตรู้ตามจริง คือปล่อยให้มันเกิดตามที่มันอยากจะเกิด
ไม่ใช่คุณเป็นคนอยากให้มันเกิดอย่างไร หน้าที่ของคุณคือรู้ความต่าง ซึ่ง
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

ไม่นานจะเกิดความเพลิดเพลินกับการเห็นความต่างในที่สุด
หลังจากดูลมจนรู้อิริยาบถได้ เราก็จะสามารถเข้าถึงการฝึกที่
พระพุทธเจ้าตรัสแนะไว้อย่างง่ายดาย นั่นคือเมื่อเดินก็รู้ว่าเดิน เมื่อยืนก็
รู้ว่ายืน เมื่อนั่งก็รู้ว่านั่ง เมื่อนอนก็รู้ว่านอน เมื่ออยู่ในท่าทางอย่างไรก็รู้
ว่าอยู่ในท่าทางอย่างนั้น แจกแจงโดยละเอียดได้ดังนี้

๑

เมือ่ เดินก็รวู้ า่ เดิน

๒

เมือ่ ยืนก็รวู้ า่ ยืน

ท่าทางในการเดินที่สนับสนุนให้เกิดสติคือหัวตั้งตรง ตัวตั้งตรง
สองขาเตะไปข้างหน้าสลับกัน โดยมีสัมผัสที่ฝ่าเท้ากระทบพื้นเกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลาที่ด�ำเนินไป ฉะนั้นหากมีสติเดินอย่างรู้ว่าเดิน ก็ย่อมต้องรู้สึก
ถึงฝ่าเท้ากระทบพื้นไม่ขาด เพราะเท้ากระทบพื้นเป็นสัมผัสที่เกิดขึ้นจริง
โดยไม่ต้องใช้จินตนาการ

ท่าทางในการยืนที่สนับสนุนให้เกิดสติคือหัวตั้งตรง ตัวตั้งตรง
สองขาตั้งตรง ฝ่าเท้าวางราบสัมผัสพื้นให้รู้สึกชัดตลอดเวลาที่ยังทรงกาย
ยืนอยู่ หากเป็นการยืน ณ จุดหยุดของทางเดินจงกรม ฝ่าเท้าที่สัมผัส
แนบพืน้ นัน่ เองจะเป็นศูนย์กลางการรูว้ า่ ก�ำลังยืน การรูท้ า่ ยืนโดยไม่ตอ้ ง
จินตนาการนั้น เกิดขึ้นเริ่มจากการรู้น�้ำหนักตัวทั้งหมดที่กดลงบนฝ่าเท้า
ส่วนอื่นๆของกาย เช่น ขา ตัว แขน และหัว จะปรากฏในความรู้สึกตาม
มาเอง
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๓

เมือ่ นัง่ ก็รวู้ า่ นัง่

ท่าทางในการนั่งที่สนับสนุนให้เกิดสติคือหัวตั้งตรง ตัวตั้งตรง
สองขาห้อยลงจากเก้าอี้ ฝ่าเท้าวางราบสัมผัสพืน้ หากเป็นการนัง่ เจริญสติ
รูล้ มหายใจ ส่วนหลังจะเป็นศูนย์กลางการรับรูว้ า่ ก�ำลังนัง่ เพียงสังเกตอยู่
เรื่อยๆว่าหลังตรงหรือหลังงอ และส่วนหัวก�ำลังตั้งอยู่หรือเอียงเอนไป
ทางใด ก็นับว่าเริ่มเกิดสติรู้อิริยาบถนั่งตามที่ก�ำลังปรากฏอยู่จริงๆแล้ว

๔

เมือ่ นอนก็รวู้ า่ นอน

ท่าทางในการนอนที่สนับสนุนให้เกิดสติ คือ หงายหน้าเหยียดตัว
ตรง แผ่นหลังวางราบกับที่นอน เมื่อมีสตินอนอย่างรู้ว่านอนในท่านี้ ก็
ย่อมต้องรู้สึกถึงท้ายทอย แผ่นหลัง และแขนขาอันก�ำลังสัมผัสที่นอนอยู่
ยามนอนเป็นช่วงทีเ่ กิดสัมผัสมากทีส่ ดุ โดยไม่ตอ้ งใช้จนิ ตนาการใดๆ และ
ลมหายใจที่เข้าออกในอิริยาบถนี้ จะดูเด่นชัดกว่าเมื่อนอนตะแคงด้วย
ท่านอนทีถ่ กู สุขลักษณะควรมีทงั้ ตะแคงและหงายสลับกัน การนอน
ท่าใดท่าหนึ่งนานๆอาจมีผลให้ลมหายใจติดขัด ฉะนั้น ตราบเท่าที่ยังคง
สติไม่หลับไปเสียก่อน เราก็ต้องตามรู้ไปว่าก�ำลังนอนหงายหรือนอน
ตะแคง มิฉะนั้นก็จะกลายเป็นการนอนตามความเคยชิน คือ นอนอย่าง
หลงฟุ้งซ่านแบบเอาแน่ไม่ได้ว่าจะคิดถึงเรื่องใด

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

๕

เมือ่ อยูใ่ นท่าทางอย่างไร
ก็รวู้ า่ อยูใ่ นท่าทางอย่างนัน้

คนเรามีอวัยวะหลายสิบชิ้น องค์ประกอบต่างๆทางกายผสมกัน
ให้ท่าทางได้ซับซ้อน เช่น นั่งไขว่ห้าง ครึ่งนั่งครึ่งนอน ยืนเอนหลังพิงฝา
ท�ำกายบริหารออกท่าออกทางต่างๆ ฯลฯ จะมีท่าทางอย่างไรไม่ส�ำคัญ
ส�ำคัญทีใ่ ห้รทู้ า่ ทางในสภาพนัน้ ๆเสมอ จึงเรียกว่าเป็นผูร้ อู้ ริ ยิ าบถเต็มขัน้
อุบายง่ายๆคือให้สงั เกตจุดรวมความรูส้ กึ ทางกาย อันได้แก่จดุ กระทบขณะ
หนึ่งๆ หรือความตั้งตรงและโค้งงอของหลัง คุณก็จะรู้สึกถึงอิริยาบถทาง
กายตามจริงได้ตลอด
การฝึกรู้ตามที่พระพุทธองค์ทรงแนะไว้ในข้อนี้ บอกกับเราอย่าง
หนึ่ง คือท่าทางตายตัวส�ำหรับการฝึกสตินั้นไม่มี มีแต่ต้องเอาสติไปตาม
ท่าทางทั้งหลายให้ทัน
การฝึกรู้อิริยาบถให้ถูกต้องนั้น ถือเป็นพื้นฐานส�ำคัญอย่างมาก
ส�ำหรับการเจริญสติขั้นต่อๆไป เพราะยิ่งกายปรากฏชัดขึ้นกับสติเท่าไร
รายละเอียดของกายยิ่งปรากฏตามจริงว่าไม่เที่ยง ไม่น่ายึดมั่น มากขึ้น
เท่านั้น

ที่บรรทัดนี้
ก�ำลังหลังตรงหรืองออยู่?
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รู้ความเคลื่อนไหวต่างๆ
พุทธพจน์

ท�ำความรู้สึกตัว…
ในการก้าว ในการถอย
ในการแล ในการเหลียว
ในการคู้เข้า ในการเหยียดออก
ในการใส่เครื่องนุ่งห่ม
ในการฉัน การดื่ม
ในการเคี้ยว การลิ้ม
ในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ
ในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ การตื่น
ในการพูด การนิ่ง
มหาสติปัฏฐานสูตร > กายานุปัสสนา > สัมปชัญญบรรพ

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

ลงมือปฏิบัติ
แต่ออ้ นแต่ออกเราจะยึดกายอยูด่ ว้ ยความเชือ่ ว่ากายนีเ้ ป็นเราแน่ๆ
ของเราแน่ๆ ต่อเมื่อมาฝึกเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจและอิริยาบถ
จึงค่อยคลายความเชื่อนั้นลง เพราะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ทนอยู่ในสภาพ
เดิมไม่ได้สักอย่าง
พอฝึกมีสติอยู่กับกายผ่านอิริยาบถต่างๆได้อย่างถูกต้อง กระทั่ง
ร่างกายปรากฏดุจหุ่นกลที่ถูกเราเฝ้าดูจากเบื้องหลัง ก็ขอให้สังเกตว่า
จังหวะที่ขยับเปลี่ยนจากอิริยาบถเดิม หันซ้ายแลขวา กลอกตาหรือยืดตัว
ไปต่างๆ ก็จะเกิดความรูส้ กึ ว่ากิรยิ านัน้ ๆเป็นตัวเราในทันที อิรยิ าบถเดิม
ที่ถูกดูอยู่หายไปแล้ว
ดังนั้น แค่รู้อิริยาบถยังไม่พอ เราต้องรู้ครอบคลุมไปถึงความ
เคลือ่ นไหวปลีกย่อยต่างๆด้วย เพือ่ ปิดโอกาสการเกิดอุปาทานแบบเคยๆ
ว่า ‘ตัวเราขยับ’ เปลี่ยนเป็นให้ทุกการเคลื่อนไหวเป็นที่ตั้งของการระลึกรู้
ว่า ‘ร่างกายขยับ’ ซึ่งหากท�ำได้ ก็จะนับว่าเป็นผู้มีความรู้สึกตัว หรือผู้มี
สัมปชัญญะตามนิยามของพระพุทธเจ้า
เมื่อเริ่มต้นฝึกรู้ความเคลื่อนไหวปลีกย่อยทั้งหลายของกายนั้น
นักเจริญสติสว่ นใหญ่จะก�ำหนดเพ่งเล็งไปยังอวัยวะทีก่ ำ� ลังเคลือ่ นไหว เช่น
เมือ่ ยืน่ มือไปหยิบแก้วน�ำ้ ขึน้ มาดืม่ ก็จะตัง้ สติอย่างเจาะจงลงไปทีม่ อื หรือ
แขน จิตจึงรับรูไ้ ด้เพียงในขอบเขตแคบๆแค่มอื หรือแขน อันนัน้ ไม่นบั เป็น
ความรู้สึกตัวที่จะพัฒนาก้าวหน้าขึ้นได้
เพราะตามธรรมชาติของจิตแล้ว เมื่อเพ่งเล็งสิ่งใด ย่อมยึดสิ่งนั้น
เพ่งมือก็รู้สึกว่านั่นมือของเรา เพ่งแขนก็รู้สึกว่านั่นแขนของเรา เราก�ำลัง
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ยืน่ มือไปหยิบแก้วน�ำ้ ขึน้ ดืม่ ต่อให้ผสมความคิดลงไปว่ามือไม่ใช่เรา แขน
ไม่ใช่เรา ใจที่มีอาการ ‘เพ่งยึด’ อยู่ก็บอกตัวเองว่า ‘ใช่’ อยู่ดี
แต่หากฝึกมาตามขั้นตอนก็จะไม่พลาด กล่าวคือมีอิริยาบถเป็น
หลักตั้งเสียก่อน จากนั้นจึงค่อยรู้ต่อไปว่าภายในอิริยาบถนั้นๆมีอวัยวะ
ใดเคลื่อนไหว เช่นเมื่อนั่งก็รู้ว่านั่ง แล้วค่อยรู้สึกตัวว่าในท่านั่งนั้นมีการ
ยืดแขนออกไปข้างหน้าเพื่อจับแก้วน�้ำ เป็นต้น
แม้ขณะพูดคุยกับคนอืน่ ก็ใช้ฝกึ เจริญสติได้ การพูดคุยมักเกิดขึน้ ใน
อิริยาบถนั่งและยืน ปกติคนเรามีสติอยู่กับเรื่องที่อยากพูดอยากฟัง ซึ่ง
แตกต่างกันกับความรู้สึกตัวในข้อนี้ เพราะเราจะพูดหรือฟังทั้งรู้ว่าก�ำลัง
นั่งหรือยืน และนั่นจะน�ำไปสู่การรู้สึกถึงความต่างระหว่างพูดกับหยุดพูด
ระหว่างนิ่งรับฟังอย่างเดียวกับนิ่งแบบอยากพูดต่อ เป็นต้น
การฝึกท�ำความรูส้ กึ ตัวทีไ่ ด้ผล จะเหมือนกายใจเริม่ แบ่งแยกจากกัน
ตัวหนึ่งแสดงท่าทางกระดุกกระดิก อีกตัวหนึ่งเฝ้าดูเฉยๆโดยไม่รู้สึกว่า
อาการกระดุกกระดิกเป็นตัวตน ถึงจุดนั้นเราจะพบว่าความถือมั่นทั้ง
ภายนอกและภายในยิ่งน้อยลงเรื่อยๆ จิตเริ่มตั้งมั่นแข็งแรงจนอาจเข้าไป
รู้เห็นธรรมชาติละเอียดอ่อนที่แต่ก่อนไม่เคยสามารถสัมผัส นับว่าพร้อม
กับการเจริญสติขั้นสูงยิ่งๆขึ้นไปไม่จ�ำกัดแล้ว

คุณอยากเคลื่อนไหว
หรือว่ากายอยากเคลื่อนไหวกันแน่?
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

รู้สุขทุกข์
พุทธพจน์

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เสวยสุขอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุข
เสวยทุกข์ก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกข์



เสวยความรู้สึกเฉยก็รู้ชัดว่าเราเสวยความรู้สึกเฉย
เสวยสุขมีเหยื่อล่อก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขมีเหยื่อล่อ
เสวยสุขไม่มเี หยือ่ ล่อก็รชู้ ดั ว่า เราเสวยสุขไม่มเี หยือ่ ล่อ
เสวยทุกข์มีเหยื่อล่อก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกข์มีเหยื่อล่อ

เสวยทุกข์ไม่มีเหยื่อล่อก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกข์ไม่มี
เหยื่อล่อ
เสวยความรูส้ กึ เฉยมีเหยือ่ ล่อก็รชู้ ดั ว่าเราเสวยความ
รู้สึกเฉยมีเหยื่อล่อ
เสวยความรู้สึกเฉยไม่มีเหยื่อล่อก็รู้ชัดว่าเราเสวย
ความรู้สึกเฉยไม่มีเหยื่อล่อ
มหาสติปัฏฐานสูตร > เวทนานุปัสสนา
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นับแต่เริ่มฝึกรู้ลมหายใจ มาจนกระทั่งเห็นกายโดยความเป็นแค่
สิ่งเคลื่อนไหวเหมือนหุ่น เราจะพบความจริงประการหนึ่ง คือจิตเราผละ
จากกายมาหาความรูส้ กึ ภายในอยูเ่ รือ่ ยๆ ซึง่ ทันทีทจี่ ติ กลับมาเกาะความ
รูส้ กึ ภายใน ความรูส้ กึ ว่าเป็นเราก็จะปรากฏเต็มตัวขึน้ มาทันที นัน่ เพราะ
ขาดที่ตั้งของสติ ไม่รู้จะตั้งสติไว้ตรงไหน ให้ฝึกไปตามล�ำดับดังนี้

๑

เมือ่ เสพสุขก็รวู้ า่ เสพสุข

ความสุขคือความเบาสบาย หรือชืน่ กายชืน่ ใจอยูก่ บั สภาพน่ายินดี
เป็นพิเศษ ความสุขมีประโยชน์ตรงทีเ่ อือ้ ให้เกิดสติงา่ ย แต่กม็ โี ทษคือชวน
ให้หลงติดเหมือนจมปลัก
สุขที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเหยื่อล่อแบบโลกๆเรียกว่า ‘สุขแบบมีอามิส’
เช่น เห็นรูปสวย ฟังเสียงเพราะ หรือที่ซับซ้อนกว่านั้น เช่น ได้ของขวัญ
สมปรารถนา เล่นเกมชนะ อ่านหนังสือถูกใจ หมกมุน่ กับความคิดเกีย่ วกับ
ตัวตนอันน่าสนุก เป็นต้น เราจะพบว่าเมื่อจิตเสพสุขประเภทนี้อยู่ ย่อม
เกิดความหลงโลก มีความติดใจวัตถุหรือความคิดอันเป็นเครือ่ งล่อ จิตไม่
เป็นอิสระในตนเอง
ส่วนสุขที่เกิดจากการเจริญสติ เรียกว่า ‘สุขแบบไม่มีอามิส’ เช่น
เมื่อรู้ลมยาวจะเป็นสุขแบบสดชื่น เมื่อรู้อิริยาบถใหญ่น้อยจะเป็นสุข
เพราะกายใจโปร่งเบา เมื่อเห็นว่ากายสกปรกจะเป็นสุขจากการระงับ
ความกระสับกระส่ายทางกามารมณ์ เมื่อเห็นว่ากายไม่มีภาวะบุคคลจะ
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

เป็นสุขจากการเลิกส�ำคัญผิดว่านีเ่ รานัน่ เขา เมือ่ เห็นว่ากายเป็นของสูญจะ
เป็นสุขจากอิสระไร้พนั ธะกับกาย เราจะพบว่าเมือ่ จิตเสพสุขเหล่านีอ้ ยู่ ย่อม
เกิดความปล่อยวางโลก เลิกติดใจวัตถุภายนอก แต่ยงั อาจติดใจกับรสแห่ง
ความว่างและความสว่างอันเยือกเย็นภายในได้อยู่
ต่อเมือ่ รูต้ วั ว่าจิตก�ำลังเสพสุข เห็นชัดว่ารสสุขไม่เทีย่ ง เสพได้ระยะ
หนึ่งก็มีอันต้องเสื่อมลง ไร้ความเป็นบุคคล จิตจึงเลิกติดใจเสียได้

๒

เมือ่ เสพทุกข์กร็ วู้ า่ เสพทุกข์

ความทุกข์คือความอึดอัดกดดัน หรือระคายกายระคายใจอยู่กับ
สภาพแย่ๆ ความทุกข์มโี ทษตรงทีก่ ดสติให้พร่าเลือน แต่กม็ ปี ระโยชน์คอื
ผลักให้อยากพ้นไปเสีย
ทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเหยื่อล่อแบบโลกๆเรียกว่า ‘ทุกข์แบบมี
อามิส’ เช่น เจอหน้าคนที่เกลียดกัน ได้ยินเสียงหนวกหู หรือที่ซับซ้อน
กว่านั้น เช่น ไม่ได้ของตามปรารถนา เล่นเกมแพ้ ต้องทนอ่านหนังสือ
ยากๆ ต้องครุ่นคิดถึงเรื่องหนักอก เป็นต้น เราจะพบว่าเมื่อจิตเสพทุกข์
ประเภทนี้อยู่ ย่อมเกิดความดิ้นรน อยากหนีไปหาสิ่งอื่นที่ให้ความสบาย
กว่ากัน จิตใจเร่าร้อนเรียกหาอิสรภาพไม่เลิก
ส่วนทุกข์ทเี่ ป็นผลข้างเคียงจากการเจริญสติ เรียกว่า ‘ทุกข์แบบไม่มี
อามิส’ เช่น ไม่สามารถตั้งจิตเป็นสมาธิตามปรารถนา หรือกระทั่งเพียร
เพื่อมรรคผลแล้วยังไม่เห็นวี่แววส�ำเร็จเสียที ไม่ทราบต้องทนรออีกนาน
เพียงใด เราจะพบว่าเมือ่ จิตเสพทุกข์ประเภทนีอ้ ยู่ ย่อมเกิดความอยากหนี
สภาวะของตัวเองในขณะนั้นๆ แต่เป็นความอยากพ้นอันเกิดจากแรงดัน
ของกิเลส ยังไม่ใช่ความใคร่พ้นด้วยปัญญา สังเกตจากที่อาจเกิดความ
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ท้อถอยใคร่เลิกเจริญสติ ไม่ใช่มีก�ำลังใจฮึกหาญที่จะเจริญสติยิ่งๆขึ้น
ต่อเมื่อรู้ตัวว่าจิตก�ำลังเสพทุกข์ เห็นชัดว่ารสทุกข์ไม่เที่ยง เสพได้
ระยะหนึง่ ก็มอี นั ต้องเสือ่ มลง ไร้ความเป็นบุคคล จิตจึงเลิกกระวนกระวาย
เสียได้

๓

เมือ่ เสพความไม่สขุ ไม่ทกุ ข์
ก็รวู้ า่ เสพความไม่สขุ ไม่ทกุ ข์

ความไม่สุขไม่ทุกข์คือเฉยๆชินๆ ไม่สบายแต่ก็ไม่อึดอัด ไม่ชวน
ให้ยินดียินร้ายกับภาวะเฉพาะหน้า นี่เป็นสภาพความรู้สึกที่เกิดขึ้นบ่อย
ที่สุด แม้ไม่ท�ำอะไรเลยก็เกิดขึ้นได้ หากเท่าทันว่าเมื่อใดจิตเริ่มหลงเข้า
มาเสพความรู้สึกชนิดนี้ ไม่ยอมแช่จมกับความรู้สึกชนิดนี้ ก็แปลว่ามี
โอกาสเจริญสติได้แทบทั้งวัน
ความเฉยๆชินๆแบบมีอามิสคือใช้ชีวิตอยู่กับโลกตามปกติ เสพ
สมบัติที่คุ้นเคยจนไม่รู้สึกพิเศษอีกแล้ว หรือแม้นั่งๆนอนๆอยู่เฉยๆ ใน
หัวว่างเปล่าจากความคิดนึกดีรา้ ยก็นบั ว่าใช่ เราจะพบว่าเมือ่ จิตเสพความ
รูส้ กึ ประเภทนีอ้ ยู่ ย่อมเกิดความเฉือ่ ย เนือย ไร้ความยินดียนิ ร้าย อาจน�ำ
ไปสู่ความเบื่อและคิดหาสิ่งแปลกใหม่มาแทนที่
ส่วนความเฉยๆชินๆแบบไม่มีอามิสเกิดจากการเจริญสติได้ระดับ
หนึ่งเป็นปกติ ไม่รู้สึกว่าก้าวหน้าหรือถอยหลัง ไม่อิ่มใจหรือใจแห้ง เรา
จะพบว่าเมื่อจิตเสพความรู้สึกประเภทนี้อยู่ ย่อมเอียงไปทางเกียจคร้าน
ขาดก�ำลังใจมุ่งมั่นเจริญสติให้ดียิ่งๆขึ้น

เฉยๆชินๆไม่เทีย่ ง เสพได้ระยะหนึง่ ก็มอี นั ต้องเสือ่ มไป ไร้ความเป็นบุคคล
อยู่ในความเฉยๆชินๆและในอาการเสพ จิตจึงหลุดจากความเนือยนาย
มาสู่ความกระตือรือร้นเสียได้
หลังจากฝึกรูส้ ขุ ทุกข์เฉยไปเรือ่ ยๆ ในทีส่ ดุ เราจะให้คา่ ความรูส้ กึ ทัง้
หลายเสมอกัน ตรงทีเ่ ป็นเพียงความรูส้ กึ เหมือนๆกัน เกิดขึน้ วูบหนึง่ แล้ว
ต้องดับลงแน่ๆ ไม่มีใครเกิด ไม่มีใครดับไปด้วยเลย นอกจากนั้น คุณจะ
ได้ข้อสรุปที่ส�ำคัญส�ำหรับชีวิต คือ คนเราไม่ได้แสวงหาความสุข เพราะ
ลึกๆรู้อยู่ว่ามันผ่านมาแล้วจะผ่านไป แต่คนเราแสวงหาวิธีดับความ
กระวนกระวายใจต่างหาก เพราะนั่นแหละคือสุขแท้ที่จะอยู่ติดตัวตลอด
ไป!

บอกตัวเองถูกไหมว่า
ก�ำลังสุข
ก�ำลังทุกข์
หรือก�ำลังเฉย?

ต่อเมื่อรู้ตัวว่าจิตก�ำลังเสพความรู้สึกเฉยๆชินๆ เห็นชัดว่าความ
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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รู้สภาพจิต
พุทธพจน์

๑
๒
๓
๔

เมือ่ จิตมีราคะก็รวู้ า่ จิตมีราคะ เมือ่ จิตปราศจากราคะ
ก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ
เมือ่ จิตมีโทสะก็รวู้ า่ จิตมีโทสะ เมือ่ จิตปราศจากโทสะ
ก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะ

เมือ่ จิตมีโมหะก็รวู้ า่ จิตมีโมหะ เมือ่ จิตปราศจากโมหะ
ก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะ
จิตหดหูก่ ร็ วู้ า่ จิตหดหู่ เมือ่ จิตฟุง้ ซ่านก็รวู้ า่ จิตฟุง้ ซ่าน

๕
๖
๗
๘

เมื่อจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิ เมื่อจิตไม่เป็น
สมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิ
เมื่อจิตเป็นมหรคตก็รู้ว่าจิตเป็นมหรคต เมื่อจิตไม่
เป็นมหรคตก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหรคต
เมื่อจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า เมื่อ
จิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า

เมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้น เมื่อจิตไม่หลุดพ้น
ก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้น
มหาสติปัฏฐานสูตร > จิตตานุปัสสนา

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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กายเป็นสิ่งที่รู้ตัวเองไม่ได้ ต้องมีจิตท�ำหน้าที่รู้ กายจึงปรากฏว่า
มีอยู่ เมื่อจิตเป็นผู้รู้อะไรๆทั้งปวง จิตจึงเป็นที่ตั้งส�ำคัญของความรู้สึกใน
ตัวตน

อีกหนึ่งทางมาของราคะ คือ ผุดความคิดทางเพศขึ้น แล้วเรายินดี
ตรึกนึกต่อ กระทัง่ เกิดอาการกระโจนเข้าไปว่ายวนในห้วงจินตนาการทาง
กามารมณ์ อาการนั้นเช่นกันที่จิตมีราคะ

จิตนั้น นอกจากจะท�ำหน้าที่รู้สรรพสิ่งแล้ว ยังรู้สภาวะของตัวเอง
ได้ด้วย ว่าก�ำลังสว่าง ก�ำลังมืด หรือก�ำลังขมุกขมัวอย่างไร

หากรู้สึกตัวในทันทีที่จิตมีราคะ ราคะจะถูกแทนที่ด้วยสติ เราจะ
เห็นทันทีว่าราคะหายไป เช่น ตาจะถอนจากอาการจดจ้องรูปภายนอก
หรือใจจะถอยออกมาจากห้วงจินตนาการทางกามารมณ์ กลับเข้ามารู้สึก
ถึงความว่างจากราคะ ขณะแห่งการรู้ความว่างจากราคะนั้นเอง คือการรู้
ว่าจิตปราศจากราคะ

เมื่อรู้ว่าก�ำลังสว่างหรือมืด ย่อมรู้ต่อไปได้อีกว่าเมื่อใดปราศจาก
กิเลสก็จะสว่าง เมื่อใดเจืออยู่ด้วยกิเลสก็จะมืด เราอาศัยสภาพของจิตที่
แปรไปต่างๆนี้เอง เป็นเครื่องฝึกสติ รู้เห็นความไม่เที่ยงของจิต เพื่อถ่าย
ถอนอุปาทานส�ำคัญว่าจิตเป็นเรา มีเราเป็นอมตะอยู่กับจิต โดยเริ่มฝึก
ดังนี้

แต่หากสติเกิดไม่ทันเพราะไม่ตั้งใจดักสังเกตไว้ล่วงหน้า ราคะที่มี
ในจิตจะเหมือนห้วงน�ำ้ ทีล่ ามเปียกไปถึงกาย และก่อให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
ทีเ่ หนียวแน่น ตรงนัน้ เกินกว่าสติธรรมดาจะยับยัง้ แต่หากเป็นผูเ้ คยเจริญสติ
เห็นกายโดยความเป็นของสกปรกมาก่อน หรือเป็นผู้มีสมาธิตั้งมั่น ก็
เท่ากับมีเครื่องมือถอนจิตออกจากกามได้ไม่ยากนัก

๑

รูว้ า่ จิตมีหรือไม่มรี าคะ

ราคะคือความก�ำหนัด ความยินดีในกาม ความติดใจ หรือความ
ย้อมใจติดอยู่ในวัตถุกาม ธรรมดาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะไม่รู้สึก
ตัวเลยว่าจิตมีราคะ เมื่อเกิดราคะย่อมถูกดึงดูดให้ติดไว้กับวัตถุกามโดย
ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น ที่จะฝึกรู้สึกตัวว่าจิตมีราคะได้ ก็ต้องท�ำไว้ในใจก่อน
ว่าจิตมีราคะเป็นอย่างไร และตกลงกับตัวเองไว้ล่วงหน้าว่าจะดูขณะเกิด
ราคะเปื้อนจิต
ทางมาของราคะมักเกิดจากการได้เห็นรูปลักษณ์ทางเพศอันต้องตา
หรือยวนใจ การเห็นรูปแล้วรู้สึกถูกดึงดูดให้จดจ่อนั่นเองคือจิตมีราคะ
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

๒

รูว้ า่ จิตมีหรือไม่มโี ทสะ

โทสะคือความขัดเคือง ไม่ยินดีในสิ่งที่เข้ามากระทบกายใจ อยาก
ผลักไสให้พ้นตัว หรืออยากกระแทกให้แตก หรืออยากท�ำลายให้สูญสิ้น
ไป
ปกติเมือ่ เกิดโทสะนัน้ คนทัว่ ไปมักมีความยับยัง้ ชัง่ ใจอยูร่ ะดับหนึง่
คือไม่พดู จาหรือลงไม้ลงมือประทุษร้ายใครทันที ความยับยัง้ ชัง่ ใจนัน้ เอง
ส่งผลให้เกิดสติรู้ตัวอย่างอ่อนๆ คือรู้ว่าขณะนี้จิตมีโทสะอยู่ แต่การรู้สึก
ตัวของคนธรรมดาว่ามีโทสะอยูใ่ นจิตนัน้ เป็นไปด้วยอาการควบคุมตนเอง
มิให้หลุดค�ำพูดหรือการกระท�ำที่เกินเลยออกไป หาใช่ความรู้สึกตัวแบบ
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นักเจริญสติไม่
การรู้สึกตัวของนักเจริญสตินั้น ประกอบพร้อมด้วยความเข้าใจขั้น
พืน้ ฐาน ว่ากายนีใ้ จนีไ้ ม่เทีย่ ง ไม่ใช่ตวั ตน นอกจากนัน้ ยังมีการฝึกสติ เคย
รูก้ ายและรูท้ กุ ข์มาก่อน กระทัง่ เกิดสติตดิ ตัวระดับหนึง่ แล้ว ฉะนัน้ ในวูบแรก
ของการเกิดโทสะ จิตย่อมไม่ถล�ำไปอยูก่ บั ความร้อนของโทสะเต็มที่ ความ
ร้อนของโทสะจะเกิดขึน้ เพียงแผ่ว พอให้ระลึกได้วา่ ขณะนีจ้ ติ มีโทสะอ่อนๆ
เมือ่ เกิดสติเท่าทันว่าขณะนีจ้ ติ มีโทสะ โทสะย่อมปรากฏเป็นส่วนเกิน
เป็นของแปลกปลอม เป็นของอื่น เป็นของนอกจิต ความรู้เท่าทันเช่นนั้น
ย่อมท�ำให้สติเกิดขึน้ และกลับมารูอ้ ยูก่ บั ความเย็นอันมาจากจิตทีผ่ อ่ งแผ้ว
จากโทสะ เห็นโทสะเป็นเพียงภาวะร้อนไม่ต่างจากไฟ ไม่ใช่ตัวใคร ไม่ใช่
ตัวตน
แต่หากไม่เกิดสติเท่าทันว่าจิตมีโทสะ แม้นักเจริญสติก็พลาดพลั้ง
ได้ ปล่อยให้โทสะก�ำเริบลุกลามไปเป็นความร้อนทางกายและวาจาได้ ซึง่
ถึงจะเกิดสติขนึ้ ในช่วงนัน้ ก็คงไม่เห็นโทสะหายไปในทันที แต่เป็นไปได้ที่
จะรู้สึกว่าแรงอัดหรือความเผาผลาญของโทสะมีหนักบ้างเบาบ้างสลับกัน
หากเฝ้ารู้เฝ้าดูสักระยะหนึ่งจึงค่อยเห็นว่าโทสะระงับลง

๓

รูว้ า่ จิตมีหรือไม่มโี มหะ

โมหะคือภาวะทีท่ ำ� ให้จติ ไม่รคู้ วามจริง ไม่ทราบว่าอะไรถูกอะไรผิด
กล่าวโดยสรุปคือโมหะเปรียบเหมือนม่านหมอกห่อหุม้ คลุมจิตให้ขาดสติ
ขาดความสามารถในการรู้ตามจริง
มีแต่พระอรหันต์ที่จิตไม่ถูกเคลือบคลุมด้วยโมหะได้อีก ที่เหลือ
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

นอกจากนั้นล้วนยังมีโมหะด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งก็มีทั้งโมหะระดับหยาบ เช่น
เห็นกงจักรเป็นดอกบัวนึกว่าท�ำชั่วเป็นเรื่องน่ายกย่อง แล้วก็มีทั้งโมหะ
ระดับละเอียด คือไม่รู้ว่ากายนี้เป็นทุกข์ ใจนี้เป็นทุกข์ หาใช่ตัวตนอันน่า
ยึดมั่นไม่
การจะรู้ว่าจิตมีโมหะไม่ใช่เรื่องยากส�ำหรับนักเจริญสติ เพราะเมื่อ
สติแข็งแรงพอย่อมไม่ถูกโมหะหยาบๆครอบง�ำโดยง่าย เมื่อจิตโปร่งแล้ว
มารูก้ าย ก็ยอ่ มเห็นเหมือนกายโปร่งใส ดังนัน้ ขณะใดกายปรากฏเป็นของ
ทึบ ก็จะทราบว่าต้นเหตุไม่ได้มาจากกาย แต่เป็นเพราะจิตทึบด้วยโมหะ
ต่างหาก นี่เรียกว่าเห็นโมหะผ่านความรู้สึกทางกาย
ถ้าไม่มองผ่านกาย จะมองจากสภาพของจิตโดยตรงก็ได้ คือ เมื่อ
ใดม่านหมอกโมหะเริม่ เคลือ่ นมาปกคลุมจิต เราย่อมทราบชัดในทันทีกอ่ น
ที่จิตจะมืดมิดหมดทั้งดวง เหมือนกระจกใสอยู่ พอมีฝ้ามาเกาะก็เห็นง่าย
และเช็ดล้างออกเสียทัน ซึง่ การเช็ดล้างทางจิตนัน้ ก็เพียงด้วยการรูเ้ ท่าทัน
ตัวรู้เท่าทันจะเหมือนสายลมเป่าเมฆหมอกให้สลายหายไปเอง
โดยทัว่ ไปเราจะเริม่ รูส้ กึ ถึงจิตจริงๆเมือ่ โมหะสลายตัวไป คล้ายคน
ตืน่ นอนซึง่ นึกได้วา่ ทีเ่ พิง่ ผ่านหายไปเป็นเพียงฝัน การตืน่ ขึน้ ในความจริง
คือรู้ว่ากายใจนี้ไม่มีบุคคล ไม่มีหญิงชาย ไม่มีเราเขา มีแต่จิตที่ถูกกระตุ้น
ให้เกิดราคะ โทสะ โมหะไม่ขาดสายเท่านั้น พอราคะ โทสะ โมหะสลาย
ไปแม้ชวั่ ครู่ ก็จะเป็นชัว่ ขณะทีจ่ ติ เห็นว่าตนเป็นเพียงผูร้ ู้ ผูไ้ ร้รปู ผูเ้ ป็นอิสระ
ผู้ไม่หลงยึดนิมิตแห่งรูปนามใดๆ

๔

รูว้ า่ จิตหดหูห่ รือฟุง้ ซ่าน

ความหดหูค่ อื อาการซึมทือ่ หรือห่อเหีย่ วไม่ชนื่ บาน มีความหยุดอยู่

howfarbooks.com

224

กับที่ ชาเฉื่อยกับที่ อาการเหม่อลอยหรือขี้เกียจเคลื่อนไหวจัดเป็นความ
หดหู่อย่างอ่อน ส่วนความซึมเศร้าหมดอาลัยตายอยาก สิ้นหวังในชีวิต
นับเป็นความหดหู่ขนาดหนัก
ความฟุ้งซ่านคืออาการที่จิตไม่สงบ มีความพล่านไป ซัดส่ายไป
อาการคิดวกวนไม่เป็นเรือ่ งนับเป็นความฟุง้ ซ่านอย่างอ่อน ส่วนความตืน่ เต้น
หรือเครียดจัดนับเป็นความฟุ้งซ่านขนาดหนัก
ทั้งความหดหู่และความฟุ้งซ่าน ต่างเป็นสภาพจิตที่เอามาใช้การ
ได้ยาก เพราะจับอะไรไม่ค่อยติด และภาวะหดหู่กับภาวะฟุ้งซ่านก็เป็น
ภาวะที่ลากจูงกันมา เช่นถ้าปล่อยใจเหม่อลอยหรือแช่จมกับอารมณ์เบื่อ
สักพัก จะเกิดความฟุ้งซ่านร�ำคาญใจ และพอฟุ้งซ่านร�ำคาญใจจนเหนื่อย
ก็กลับอ่อนเพลียเนือยนาย ไม่อยากคิดไม่อยากท�ำอะไรนอกจากจมอยูก่ บั
ความหดหู่ไปเรื่อยๆ วนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้
ส�ำหรับผู้ที่ผ่านการเจริญสติมาจนมีก�ำลังพอใช้ พอนึกขึ้นได้ว่าจิต
เริม่ ซึมลงหรือกระเจิงไป ก็จะเกิดสติรสู้ กึ ตัว สภาพแย่ๆจะถูกตัดตอนทันที
กล่าวคือสติจะเปลี่ยนจิตจากหดหู่เป็นสดชื่นขึ้น หรือเปลี่ยนจากฟุ้งซ่าน
เป็นสงบระงับลง สามารถกลับมาเจริญสติต่อได้
แต่สำ� หรับผูท้ กี่ ำ� ลังสติยงั อ่อน การจะมีสติรทู้ นั ความหดหูห่ รือความ
ฟุ้งซ่านเพื่อให้หลุดออกมานั้นคงยาก ถ้าหดหู่หนักต้องแก้ด้วยการ
เคลื่อนไหวในแบบที่จะเกิดความกระตือรือร้นต่างๆ เช่น เร่งความเพียร
ในการจงกรมหรือออกก�ำลังหนักๆให้ได้เหงื่อ ร่างกายจะกระชุ่มกระชวย
ขึ้นจนหลุดจากความหดหู่ได้
ถ้าฟุง้ ซ่านจัดก็ตอ้ งแก้ดว้ ยการสร้างปัจจัยของความสงบต่างๆ เช่น
เข้าหาบรรยากาศวิเวก ลากลมหายใจยาวๆ ผ่อนลมหายใจช้าๆ และหยุด
หายใจนานเท่าที่ร่างกายต้องการระงับลม เป็นต้น
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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๕

รูว้ า่ จิตเป็นหรือไม่เป็นสมาธิ

สมาธิคอื ความสงบนิง่ ไม่ฟงุ้ ซ่าน และทีส่ ำ� คัญคือนิง่ อย่างตืน่ รู้ ไม่ใช่
นิง่ แบบหดหูซ่ มึ เซา กล่าวแบบรวบรัดคือถ้าจิตมีอาการรูส้ งิ่ ใดสิง่ หนึง่ โดย
ไม่กวัดแกว่ง ไม่แส่ส่ายไปทางอื่นแม้เพียงชั่วขณะ ก็จัดเป็นสมาธิได้แล้ว
ขอให้เข้าใจดีๆว่าสมาธิไม่ใช่การจงใจหยุดคิด ไม่ใช่การพยายามบังคับให้
นิ่งทื่อ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่การฝืนใจเพ่งเล็งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเมื่อท�ำการงานใดๆด้วยความจดจ่อ ใจเรา
จะนิ่งและรับรู้สิ่งที่ก�ำลังท�ำอย่างชัดเจน เหมือนหูตากว้างขวางกว่าปกติ
นั่นแหละคือความตั้งมั่นเป็นสมาธิขณะยังคิดอ่านท�ำงานได้ ทว่าสมาธิ
แบบโลกๆเช่นนั้น แค่ช่วยให้เรารู้เรื่องนอกตัว แต่ไม่รู้เรื่องกายใจตัวเอง
เลย แม้กระทัง่ จิตเป็นสมาธิอยู่ ก็ไม่รวู้ า่ ลักษณะของจิตเป็นอย่างไร ทราบ
แค่เราอยู่ในภาวะพร้อมจะท�ำงานเท่านั้น
ขอให้สังเกตว่าขณะท�ำงานอย่างเป็นสมาธิ ใจเราจดจ่ออยู่กับงาน
ก็จริง แต่จะไม่เพ่งเล็งจุดใดจุดหนึ่งคับแคบ นั่นเป็นท�ำนองเดียวกับเมื่อ
เจริญสติจนเกิดสมาธิ ใจเราจะตัง้ รูส้ บายๆ เปิดกว้าง ไม่เจาะจงจุดใดจุดหนึง่
คับแคบเช่นกัน
การมีสติในข้อนี้ เพียงแค่ให้จติ รูว้ า่ ตัวเองแน่นงิ่ ไม่แส่สา่ ยก็พอ อย่า
ให้กลายเป็นเพ่งบังคับจะประคองความนิ่งไว้นานๆ
หลังจากเฝ้าสังเกตรูว้ า่ ขณะใดจิตเป็นสมาธิ ขณะใดจิตไม่เป็นสมาธิ
ไปพักหนึ่ง นอกจากเห็นความไม่เที่ยงของสมาธิจิตแล้ว เราจะมีความ
ฉลาดเกีย่ วกับจิตเพิม่ ขึน้ ด้วย อย่างเช่นจะสังเกตเห็นว่าสมาธิมหี ลายแบบ
แบบทีจ่ ติ แข็งกระด้างก็มี แบบนุม่ นวลสว่างไสวก็มี แบบรูค้ บั แคบก็มี แบบ

howfarbooks.com

226

227

รูก้ ว้างขวางก็มี แบบรูส้ กึ ว่าจิตมีสงิ่ ห่อหุม้ ก็มี แบบรูส้ กึ ว่าจิตไม่มสี งิ่ ห่อหุม้
ก็มี
นอกจากนัน้ เราจะพบด้วยว่าความรูส้ กึ ทางกายแตกต่างไปเรือ่ ยๆ
ตามคุณภาพของจิต ถ้าจิตยังเล็ก แข็งกระด้าง ไม่ตงั้ มัน่ กายก็ปรากฏเป็น
ของใหญ่ มีความหยาบ รู้ได้ยาก เหมือนภาพล้มลุก แต่ถ้าจิตใหญ่ขึ้น ตั้ง
มั่นเป็นปึกแผ่น นุ่มนวลอ่อนควรแก่การเจริญสติ กายก็ปรากฏเป็นของ
เล็ก ดูง่ายเหมือนภาพใสนิ่งที่เต็มไปด้วยรายละเอียด

๖

รูว้ า่ จิตเป็นหรือไม่เป็นมหัคคตะ

มหัคคตะคือความตั้งมั่นเป็นหนึ่งของจิต อย่างน้อยต้องมีปีติสุข
เอิบอาบซาบซ่าน เยือกเย็นวิเวกตั้งแต่หัวจดเท้า สว่างรุ่งเรืองออกมาจาก
ภายใน รัศมีจิตแผ่จ้าออกไปทุกทิศทางเสมอกัน เป็นสภาวจิตอีกแบบที่
ต่างไปอย่างสิ้นเชิงจากจิตสามัญที่นึกๆคิดๆอยู่นี้
เมือ่ จิตเป็นมหัคคตะ คุณจะรูส้ กึ ถึงความสามารถในการแผ่ผายจิต
เป็นวงกว้าง ซึ่งขอบเขตมีได้เป็นต่างๆ ดังเช่นที่พระอนุรุทธเคยให้สังเกต
ว่ารัศมีของจิตจะกว้างหรือแคบ ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการก�ำหนด
ใจแผ่ออกไปได้เป็นอาณาบริเวณใกล้หรือไกลแค่ไหน อาจจะแค่ผนังห้อง
อาจจะครอบบ้าน อาจจะครอบเมือง เรื่อยไปจนครอบแผ่นดินแผ่นฟ้า
และไม่มีก�ำหนดประมาณ
คุณจะรู้ว่าจิตเป็นมหัคคตะเมื่อตั้งมั่นเป็นหนึ่ง และสามารถรู้ว่า
ความตั้งมั่นเป็นหนึ่งนั้น มีขอบเขตกว้างแค่ไหน กระทั่งเห็นชัดว่าความ
เป็นมหัคคตะก็ไม่เทีย่ ง ตัง้ มัน่ แล้วกลับคลอนแคลนได้ หรือแม้ขณะตัง้ มัน่
อยู่ก็มีขอบเขตรัศมีต่างๆกันไป
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

๗

รูว้ า่ มีจติ อืน่ ยิง่ กว่า
หรือไม่มจี ติ อืน่ ยิง่ กว่า

ความยิง่ หย่อนของจิตก็คอื ความต่างระหว่างจิตหยาบกับจิตประณีต
นั่นเอง ระหว่างเส้นทางแห่งการเจริญสติย่อมมีจิตขึ้นและจิตตก เมื่อเคย
จิตดีแล้วเปลี่ยนเป็นเสีย ก็รู้ได้ว่าภาวะจิตปัจจุบันเป็นของด้อย ยังมีจิตที่
เหนือกว่านี้ หรือถ้าเจริญสติจนช�ำนาญ รู้ลักษณะจิตตนได้ราวกับตาเห็น
รูป ก็จะเริม่ มองจิตคนอืน่ ออก เห็นนิมติ ลักษณะจิตของเขาเหมือนของเรา
เอง ตรงนัน้ ก็อาจเป็นโอกาสให้เทียบเคียงได้ ว่าจิตทีป่ ระณีตหรือหยาบกว่า
เราเป็นอย่างไร
ในทางปฏิบัติแล้ว นักเจริญสติย่อมรู้ว่าจิตตั้งมั่นเป็นอย่างไร จิต
ผ่องใสเป็นอย่างไร จิตเป็นอิสระจากอุปาทานหยาบๆเป็นอย่างไร จิตเป็น
อิสระจากอุปาทานละเอียดๆเป็นอย่างไร ทัง้ นีม้ ใิ ช่เพือ่ ให้ยดึ มัน่ แต่จติ ดีๆ
ว่าน่ามีน่าเอา แต่เพื่อให้เห็นความเสื่อม ความเจริญ และตระหนักว่าเรา
ยังมีกิจต้องท�ำยิ่งๆขึ้นไปหรือไม่ ตลอดจนละความประมาทว่าได้ดีแล้ว
ไม่ต้องเจริญสติอีกแล้วด้วย

๘

รูว้ า่ จิตหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้น

ความหลุดพ้นในที่นี้หมายเอาการพ้นจากกิเลส พ้นจากอุปาทาน
พ้นจากความไม่รู้ หากตามรู้สภาพจิตมาครบทุกข้อข้างต้น ถึงจุดหนึ่งเรา
อาจเห็นกายนี้ตั้งอยู่ในท่าหนึ่ง เห็นจิตนี้ปรากฏอยู่ในสภาพหนึ่ง แล้วรู้
แจ้งขึ้นมาว่าความรู้สึกในตัวตนนี้มีเพราะจิตยังไม่หลุดพ้น ต่อเมื่อเจริญ
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สติจนจิตถอยห่าง และกระทั่งถอนรากออกมาจากอาการยึดมั่นกายใจ
อย่างสิ้นเชิง นั่นเองจึงถึงความหลุดพ้นอย่างเด็ดขาด ปัจจุบันยังไปไม่ถึง
ก็เพราะก�ำลังยังไม่พอเท่านั้น
ผู้มีจิตเห็นจิตเป็นผู้ใกล้ต่อการหลุดพ้น เพราะจิตเป็นที่ตั้งส�ำคัญ
ทีส่ ดุ ของความรูส้ กึ ในตัวตน เมือ่ รูส้ ภาพจิตต่างๆจนเห็นความไม่เทีย่ งของ
จิต ก็เหมือนไม่เหลือที่ตั้งให้อุปาทานลงหลักปักรากอีกต่อไป

รู้ทันความเกิดดับของขันธ์ ๕
พุทธพจน์

๑
๒
๓
๔
๕

เห็ น ว่ า อย่ า งนี้ รู ป อย่ า งนี้ ค วามเกิ ด ขึ้ น แห่ ง รู ป
อย่างนี้ความดับแห่งรูป

จิตก�ำลังอยู่ในภาวะนี้
รู้ไหมว่าต่างหรือเหมือน
กับภาวะของจิต
ก่อนอ่านมาถึงบรรทัดนี้?

เห็นว่าอย่างนีเ้ วทนา อย่างนีค้ วามเกิดขึน้ แห่งเวทนา
อย่างนี้ความดับแห่งเวทนา

เห็นว่าอย่างนีส้ ญ
ั ญา อย่างนีค้ วามเกิดขึน้ แห่งสัญญา
อย่างนี้ความดับแห่งสัญญา
เห็นว่าอย่างนีส้ งั ขาร อย่างนีค้ วามเกิดขึน้ แห่งสังขาร
อย่างนี้ความดับแห่งสังขาร
เห็นว่าอย่างนี้วิญญาณ อย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่ง
วิญญาณ อย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณ
มหาสติปัฏฐานสูตร > ธัมมานุปัสสนา > นีวรณบรรพ

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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ลงมือปฏิบัติ
หลังจากเห็นกาย เห็นสุขทุกข์ และเห็นจิตแจ่มแจ้งแล้ว สติผรู้ เู้ ห็นจะ
หมดความส�ำคัญมั่นหมายว่ากายใจเป็นบุคคล เปลี่ยนเป็นรู้สึกเสมือนดู
หุน่ กระบอก หรือดูแสงทีเ่ ดีย๋ วสว่างจ้าเดีย๋ วหรีม่ ดื ไม่มสี ตั ว์ ไม่มบี คุ คลอยู่
ในที่นี้
และเมื่อฝึกมาถึงขั้นนี้ สติจะมีความไวสูง เห็นภาวะกายใจครบ จึง
สมควรทีเ่ ราจะมองกายใจแบบแยกแยะว่ามีองค์ประกอบเป็น ๕ หมวดหมู่
แต่ละหมวดหมูไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็นหนึง่ ขันธ์ รวมเรียกว่า ‘ขันธ์ ๕’ ซึง่ เมือ่ ท�ำความ
รูจ้ กั อย่างดีให้ครบทัง้ หมดแล้ว ก็จะได้ไม่ตอ้ งสงสัยว่าเราก�ำลังรูเ้ ห็นสิง่ ใด
กันแน่
ในขณะแห่งความเป็นปกติอย่างเดี๋ยวนี้เลย เราสามารถรู้ได้ว่า

๑

รูปเป็นสภาวะเกิดดับ

รูปคือธาตุ ๔ ดิน น�้ำ ไฟ ลม อันประชุมขึ้นเป็นกาย ลมหายใจจัด
เป็นรูป เพราะเป็นธาตุลม และแม้อริ ยิ าบถต่างๆก็จดั เป็นรูป เพราะอาศัย
ธาตุ ๔ ในการเกิดอิริยาบถ แต่คนทั่วไปที่ไม่มีโอกาสพิจารณาความจริง
นี้ เมื่อหายใจก็เกิดมโนภาพบุคคลก�ำลังหายใจ เมื่อเคลื่อนไหวก็เกิด
มโนภาพบุคคลก�ำลังเคลื่อนไหว ไม่เฉลียวคิดเลยตั้งแต่เกิดจนตายว่า
ทั้งหมดเป็นแค่รูปประกอบ
ต่อเมื่อรู้ชัดว่าหายใจ ด้วยความเข้าใจว่ามีแต่ธาตุลมเข้าสู่กายและ
ออกจากกาย ไม่มีบุคคลเข้ามา ไม่มีบุคคลออกไป มโนภาพบุคคลผู้ก�ำลัง
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

หายใจก็จะหายไป เห็นแต่ว่ารูปมันหายใจเข้าออก ไม่ใช่ตัวเราหายใจเข้า
ออก นี่เรียกว่าเป็นการรู้ความเกิดดับแห่งรูปเป็นขณะๆ จะขณะสั้นหรือ
ขณะยาวก็ตามที
และเมื่อใดที่รู้ชัดว่ากายนี้เคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่ง ด้วยความเข้าใจ
ว่าเพราะธาตุ ๔ ประชุมกันเคลื่อนไหว มโนภาพบุคคลก�ำลังเคลื่อนไหว
จะหายไป เห็นแต่วา่ รูปมันเคลือ่ นไหว ไม่มตี วั เราเคลือ่ นไหว ท่าทางหนึง่
เกิดขึ้น แล้วต้องเปลี่ยนเป็นท่าทางอื่นเป็นธรรมดา นี่ก็เรียกว่าเป็นการรู้
ความเกิดดับแห่งรูปเช่นกัน

๒

เวทนาเป็นสภาวะเกิดดับ

เวทนาคือความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉย ส�ำหรับคนทั่วไปนั้น เมื่อ
เป็นสุขจะเกิดมโนภาพบุคคลผูย้ มิ้ แย้ม จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบาย แต่เมือ่
เป็นทุกข์จะเกิดมโนภาพบุคคลผู้ร้อนรุ่มกลุ้มใจ อึดอัดไม่สบาย
ต่อเมือ่ ฝึกรูจ้ นเห็นว่าเวทนาคือเวทนา ไม่ใช่บคุ คล มโนภาพบุคคล
ผู้เป็นทุกข์เป็นสุขก็หายไป เห็นแต่เพียงว่าถ้ากายระงับไม่กวัดแกว่งและ
ไม่ก�ำเกร็ง ก็จะเกิดความสุขทางกาย ถ้าใจสงบสบายและเปิดกว้าง ก็จะ
เกิดความสุขทางใจ แต่ถ้ากายกระสับกระส่ายหรือก�ำเกร็ง ก็จะเกิดความ
ทุกข์ทางกาย ถ้าใจซัดส่ายหรือปิดแคบ ก็จะเกิดความทุกข์ทางใจ เป็นเหตุ
เป็นผลทางธรรมชาติแค่นี้ และไม่ว่าสุขทุกข์จะกินเวลายาวนานเพียงใด
ก็ต้องถึงกาลสิ้นสุดลงเป็นธรรมดา ไม่ได้มีบุคคล ตัวตน เราเขา ตั้งอยู่ใน
ห้วงสุขห้วงทุกข์ไหนเลย เห็นแต่ว่าเวทนามันสุข เวทนามันทุกข์ เวทนา
มันเฉย เช่นนี้นับเป็นการเห็นเวทนาเกิดดับเป็นขณะๆแล้ว จะขณะสั้น
หรือขณะยาวก็ตามที
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สัญญาเป็นสภาวะเกิดดับ

ก�ำลังใจในการท�ำบุญหรือก่อบาปเป็นพิเศษ ก�ำลังใจในการท�ำบุญหรือ
ก่อบาปหนักๆนั้น จะก่อให้เกิดมโนภาพนักบุญผู้มีจิตใจสว่างกว้างขวาง
หรือมโนภาพคนบาปผู้มีจิตใจมืดมนร้ายกาจ

สัญญาคือความจ�ำได้ หรือความส�ำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไร
เช่น ตาเห็นรูปแล้วจ�ำได้ว่าสีเขียวหรือสีแดง มนุษย์ทั้งหลายอาจเห็น
สัญญาเกิดขึ้นชัดก็ต่อเมื่อพยายามเค้นนึกชื่อคนหรือชื่อสถานที่ เมื่อ
นึกออกก็จะเกิดมโนภาพบุคคล เหมือนมีตัวเราเป็นผู้นึกออก

แม้ความชอบหรือความชังก็จดั เป็นสังขารเช่นกัน ทันทีทถี่ กู ใจหรือ
ไม่ถกู ใจ จะเกิดความรูส้ กึ ว่ามีเราเป็นผูไ้ ด้รบั ความพอใจ จิตมีสภาพฟูฟอ่ ง
ล�ำพองยินดี หรือไม่ก็มีเราเป็นผู้ก�ำลังจะโดนท�ำร้ายหรือเอาเปรียบ จิตมี
สภาพฟุบแฟบ ตื่นกลัวลนลาน

อันที่จริงสัญญาเกิดขึ้นตลอดเวลา อย่างเช่นนั่งอยู่แล้วความคิด
ต่างๆผุดขึ้นมาเอง ชั่วขณะที่จ�ำได้หมายรู้ว่าเป็นเรื่องใด เกี่ยวข้องกับใคร
ก็เข้าข่ายเป็นสัญญาเช่นกัน หรือแม้ไม่คิดถึงเรื่องใด แต่ส�ำคัญว่ามีตัวเรา
นั่งอยู่ เท่านี้ก็นับเป็น ‘อัตตสัญญา’ แล้ว

พอฝึกเห็นว่าสังขารไม่ใช่บคุ คล เป็นเพียงปฏิกริ ยิ าทางใจทีโ่ ต้ตอบ
กับสิง่ กระทบ มโนภาพของนักบุญหรือคนบาป ผูช้ อบหรือผูช้ งั ก็จะหายไป
เห็นแต่วา่ คิดดีเพราะปัญญาเป็นผูค้ ดิ ไม่ใช่เราคิด และเมือ่ คิดร้ายก็เพราะ
กิเลสมันคิด ไม่ใช่เราคิด ชอบก็เพราะสังขารมันชอบ ไม่ใช่เราชอบ ชังก็
เพราะสังขารมันชัง ไม่ใช่เราชัง ถ้าเห็นเช่นนี้ก็นับเป็นการเห็นสังขารเกิด
ดับเป็นขณะๆแล้ว จะขณะสั้นหรือขณะยาวก็ตามที

๓

ต่อเมือ่ เจริญสติจนจิตเงียบว่างได้บา้ ง แล้วเห็นว่าอยูๆ่ ความคิดผุด
ขึ้นท่ามกลางความว่าง โดยคลื่นความคิดผุดก่อน แล้วตามมาด้วยความ
จ�ำได้วา่ นัน่ เกีย่ วกับเรือ่ งอะไร ก็จะเห็นถนัดว่านัน่ สักแต่เป็นสัญญาระลอก
หนึ่ง ดุจเดียวกับพยับแดดที่หลอกให้นึกว่ามีค่ามีความหมาย ทั้งที่ตรง
นัน้ ไม่มอี ะไรให้จบั ต้องได้เลย เช่นนี้ มโนภาพบุคคลผูน้ กึ ออกจ�ำได้จะหาย
ไป เห็นแต่ว่าสัญญามันจ�ำได้ ไม่ใช่ตัวเราจ�ำได้ ผุดขึ้นตั้งอยู่ แล้วในที่สุด
ก็หายวับไปไม่ต่างจากการเลือนของพยับแดด นี่เรียกว่าเป็นการเห็น
สัญญาเกิดดับเป็นขณะๆแล้ว จะขณะสั้นหรือขณะยาวก็ตามที

๔

สังขารเป็นสภาวะเกิดดับ

สังขารคือตัวการปรุงแต่งใจให้เป็นกุศลหรืออกุศล คิดดีหรือคิดชั่ว
เข้าข้างสว่างหรือข้างมืด คนทั่วไปจะเห็นสังขารเกิดขึ้นชัดต่อเมื่อต้องใช้
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

๕

วิญญาณเป็นสภาวะเกิดดับ

วิญญาณคือความรับรู้ที่เกิดขึ้นตามประสาทสัมผัส รวมทั้งมโน
สัมผัส คือรูว้ า่ ก�ำลังเห็นรูปด้วยตาหนึง่ ได้ยนิ เสียงด้วยหูหนึง่ ได้กลิน่ ด้วย
จมูกหนึ่ง ได้ลิ้มรสด้วยลิ้นหนึ่ง ได้แตะต้องวัตถุด้วยกายหนึ่ง ได้ทราบ
ด้วยใจหนึง่ คนทัว่ ไปจะรูส้ กึ ว่ามีเราเห็น มีเราได้ยนิ มีเราได้กลิน่ มีเราลิม้
มีเราแตะต้อง และมีเราเป็นผู้รับทราบเสมอ
ต่อเมื่อเจริญสติจนจิตตั้งมั่น รับสัมผัสกระทบต่างๆได้ชัด ในขณะ
แห่งการรับสัมผัสหนึง่ ๆนัน่ เอง มโนภาพผูเ้ สพสัมผัสจะหายไป รูว้ า่ ตามัน
เห็น ไม่ใช่เราเห็น รู้ว่าหูมันได้ยิน ไม่ใช่เราได้ยิน รู้ว่าจมูกมันได้กลิ่น
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ไม่ใช่เราได้กลิ่น รู้ว่าลิ้นมันลิ้ม ไม่ใช่เราลิ้ม รู้ว่ากายมันแตะต้อง ไม่ใช่เรา
แตะต้อง กับทั้งรู้ว่าใจมันทราบ ไม่ใช่ตัวเราทราบ ถ้ารู้อย่างนี้ก็นับว่า
เป็นการเห็นวิญญาณเกิดดับเป็นขณะๆแล้ว จะขณะสัน้ หรือขณะยาวก็ตาม
ที
เมื่อถอดแยกที่ตั้งของอุปาทานในตัวตนออกหมด ตัวตนย่อม
ปรากฏเป็นของกลวง ของว่างเปล่า ของที่ไม่มี ของที่ไม่จริง ประดุจพื้นที่
ส�ำหรับยืนทะลุหายกลายเป็นโล่ง และไม่เหลือสิง่ ใดเป็นฐานทีต่ งั้ ของตัว
ตนได้อกี นัน่ แหละคือสาระสูงสุดของการฝึกเท่าทันการเกิดดับของขันธ์ ๕

ส�ำรวจความพร้อมบรรลุธรรม
พุทธพจน์

๑) รู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์มีอยู่ หรือไม่มีอยู่ในจิต
๒) รู้ชัดว่าธัมมวิจยสัมโพชฌงค์มีอยู่ หรือไม่มีอยู่ในจิต
๓) รู้ชัดว่าวิริยสัมโพชฌงค์มีอยู่ หรือไม่มีอยู่ในจิต
๔) รู้ชัดว่าปีติสัมโพชฌงค์มีอยู่ หรือไม่มีอยู่ในจิต

ตาก�ำลังเห็นรูปอยู่
รู้ไหมว่า
ไม่มีตัวเรา
เป็นผู้เห็นรูป?

๕) รู้ชัดว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มีอยู่ หรือไม่มีอยู่ในจิต
๖) รู้ชัดว่าสมาธิสัมโพชฌงค์มีอยู่ หรือไม่มีอยู่ในจิต
๗) รู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์มีอยู่ หรือไม่มีอยู่ในจิต
อนึ่ง โพชฌงค์ทั้ง ๗ ประการที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วย
ประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย โพชฌงค์ทั้ง ๗
ประการทีเ่ กิดขึน้ แล้ว จะเจริญบริบรู ณ์ดว้ ยประการใด ย่อม
รู้ชัดประการนั้นด้วย
มหาสติปัฏฐานสูตร > ธัมมานุปัสสนา > โพชฌงคบรรพ

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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ลงมือปฏิบัติ
เมือ่ เจริญสติตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าตามล�ำดับโดยไม่เลิกล้ม
กลางคัน นักเจริญสติรู้สึกถึงความเป็นไปได้ที่จะบรรลุมรรคผล ด้วยการ
มีปกติเห็นว่ากายใจไม่ใช่บคุ คล ไม่แม้กระทัง่ อยากได้มรรคผลเพือ่ ตนเอง
เพราะอุปาทานว่ามีตนลดน้อยถอยลงทุกที
อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกเข้าใกล้มรรคผลมีหลายแบบ แบบไม่รู้
อะไรเลยแต่นึกว่ารู้ก็มี แบบย�้ำหลอกตัวเองให้เชื่อว่าเข้าใกล้ภาวะบรรลุ
มรรคผลเข้าไปทุกทีก็มี แบบส�ำคัญผิดคิดว่าภาวะของจิตบางอย่างเฉียด
มรรคเฉียดผลก็มี ตัวความรูส้ กึ จึงไม่ใช่เครือ่ งประกันทีด่ ี ตรงข้าม อาจลวง
เราให้ไขว้เขว มัวหลงเมากิเลสรูปแบบใหม่ก็ได้
เราจึงควรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไว้ตรวจสอบคุณภาพของจิตว่า
พร้อมบรรลุมรรคผลจริง และเป็นหลักเกณฑ์ชนิดที่เราสามารถเทียบวัด
ได้ด้วยตนเอง อาศัยประสบการณ์ภายในมาตัดสินว่าใช่หรือไม่ใช่ โดย
ภาวะดีๆทางใจที่เป็นสัญญาณบอกเหตุว่า ‘จวนแล้ว’ นั้น รวมเรียกว่า
‘โพชฌงค์’ มีอยู่ ๗ ประการ ดังนี้

๑

มีสติเป็นอัตโนมัติ

สติคอื ความสามารถในการระลึกรูไ้ ด้ และไม่ใช่อะไรทีส่ งู ส่งพิสดาร
เกินจินตนาการ เอาแค่งา่ ยๆอย่างเช่นตอนนีก้ ายนัง่ อยูร่ ไู้ หมว่ากายนัง่ อยู่
ถ้ารู้ก็นั่นแหละ ปากทางไปนิพพาน

หมายถึงรูไ้ ด้เอง และรูอ้ ยูเ่ รือ่ ยๆ ไม่ตอ้ งคอยคุมสติ ไม่ตอ้ งคอยระวังตัง้ ใจ
เปลี่ยนท่านั่งก็รู้ เปลี่ยนจากสบายเป็นอึดอัดก็รู้ เปลี่ยนจากสงบเป็นฟุ้งก็
รู้ เปลีย่ นจากจิตดีๆเป็นจิตตกก็รู้ เปลีย่ นจากปลอดโปร่งเป็นกระโจนออก
ไปหาเหยื่อล่อทางหูตาก็รู้ กล่าวโดยย่นย่อ ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับกายใจก็
รูอ้ ยูอ่ ย่างเป็นอัตโนมัติ ไม่ใช่เวลาส่วนใหญ่เผลอ เหม่อ หรือหลงลืมไปว่า
กายใจเป็นอย่างไร แล้วนานๆทีค่อยมานั่งนึกเอาว่าตอนนี้เราท�ำอะไรอยู่
การตั้ ง สติ นั้ น ยิ่ ง จงใจออกแรงเพ่ ง มากขึ้ น เท่ า ไร ตั ว ตนและ
มโนภาพแบบนักเพ่งก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นเท่านั้น ต่อเมื่อออกแรงเพ่งน้อยลง
อาการยึดสิ่งที่เพ่งจึงค่อยเบาบางลง และที่สุดเมื่อสติเป็นอัตโนมัติ รู้เอง
อย่างไร้ความจงใจ ก็เท่ากับขาดชนวนของตัวตนตั้งแต่เริ่ม
การฝึกรู้ลมหายใจอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นอัตโนมัติได้ตั้งแต่เริ่ม
จะมีส่วนเกื้อกูลให้เกิดสติอัตโนมัติข้อนี้เป็นอันมาก เพราะคุณจะได้ฝึก
ออกแรงรูใ้ ห้นอ้ ยทีส่ ดุ กระทัง่ จิตเกิดอาการไม่เกีย่ งงอนว่าจะให้รสู้ งิ่ ทีช่ อบ
หรือไม่ชอบ และพัฒนาเป็นความเคยชินทีจ่ ะรูไ้ ปทุกสิง่ ทีก่ ำ� ลังปรากฏเด่น
ไม่ว่าลมหายใจ อิริยาบถ สุขทุกข์ สภาพจิต ตลอดจนสภาวธรรมหยาบ
และละเอียดทั้งปวง
เมื่อไร้ความจงใจ จะเกิดสติแบบ ‘รู้ตามที่ปรากฏ’ ไม่ใช่ ‘เลือกรู้
แค่สิ่งดีๆที่อยากให้ปรากฏ’ คุณจะตระหนักว่าแม้ภาวะแย่ๆของกายใจก็
ถูกรู้ได้ เช่น ผุดความคิดไม่ดีขึ้นมา หรือเกิดอาการห่อเหี่ยวทางใจขึ้นมา
ไหนๆมันก็มาให้ดูแล้ว สติอันเป็นอัตโนมัติจะไม่ปล่อยให้หลุดมือ เสีย
ของไปเปล่าๆเลย

อย่างไรก็ตาม สติชนิดที่พร้อมจะพาไปถึงมรรคถึงผลได้จริงนั้น
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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๒

มีการพิจารณาสิง่ ถูกรูด้ ว้ ยปัญญา

เมื่อสติเป็นอัตโนมัติดีแล้ว ก็ได้ชื่อว่าเท่าทันสิ่งที่ก�ำลังเกิดขึ้น
ตามจริง และการมีความสามารถล่วงรูส้ งิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ตรงหน้าได้ตามจริงนัน้
ก็จะพลอยได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นชอบ เป็นผู้ทรงปัญญาเยี่ยงพุทธแท้
คือ มีสติรู้ภาวะที่เกิดขึ้นตรงหน้าสดๆร้อนๆ และรู้เห็นโดยความเป็น
สภาพเกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดา แต่หากปราศจากการเห็นโดย
ความเป็นของเกิดดับ ก็ไม่ได้ชื่อว่าจิตมีปัญญาเห็นตามจริง แค่เห็นไป
อย่างนั้นเอง
ยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าตนสามารถรูส้ กึ ตัวได้เรือ่ ยๆ จะขยับ
เคลื่อนไหวท่าไหนรู้หมด เท่าทันไปหมด อันนั้นก็อาจจะจริงอยู่ ทว่าเขา
รู้ด้วยอาการ ‘ยึดมั่น’ ว่ากายของเขาขยับ กายของเขาจึงดูเป็นสิ่งคงที่อยู่
ต่อเมื่อเขารู้สึกตัวด้วยอาการ ‘เห็นจริง’ ว่าธาตุขันธ์มันขยับ กายของเขา
จึงปรากฏตามจริงว่าเปลีย่ นท่าทางไปเรือ่ ยๆ เปลีย่ นลมเข้าออกไปเรือ่ ยๆ
เปลี่ยนไออุ่นไปเรื่อยๆ
กล่าวแบบเฉพาะเจาะจงให้เห็นภาพชัดขึ้น การมีสติรู้ว่ากายขยับ
นั้น นักยิมนาสติกจัดว่าเหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปหลายเท่า แต่ก็ไม่มี
ใครบรรลุมรรคผลเพียงเพราะเล่นยิมนาสติกเก่ง ทั้งนี้เพราะจิตยังถูก
หลอกว่า ‘มีตวั เราขยับได้อย่างเก่งกาจ’ หรือ ‘กายเรายืดหยุน่ ว่องไวเหนือ
คนอื่น’ อยู่เสมอ
การมีทั้งสติและปัญญา ย่อมท�ำให้นักเจริญสติไม่หลงยึดเอาภาวะ
ใดภาวะหนึ่งที่ตนชอบใจมาเป็นเกณฑ์วัดว่าตนใกล้จะถึงมรรคผล ดังเช่น
ที่หลงยึดกันมากกว่าอย่างอื่น เห็นจะเป็นความรู้สึกว่างๆ พอว่างๆก็มัก
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

เหมาว่านัน่ คือว่างจากความรูส้ กึ ในตัวตน จึงพยายามกลับไปสูค่ วามรูส้ กึ
ว่างชนิดนั้นท่าเดียว ไม่สนใจภาวะทางกายใจที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบัน
ทีส่ ดุ ก็ยอ่ มติดอยูก่ บั ความรูส้ กึ ว่าตนเฉียดมรรคเฉียดผลอยูอ่ ย่างนัน้ ไปจน
ชั่วชีวิต ทั้งที่ยังอยู่อีกห่าง ต้องเจริญสติเพื่อรู้ตามจริงอีกมาก
อนึ่ง การพิจารณาธรรมอาจหมายถึงความสามารถในการรับมือ
กับกิเลสเฉพาะหน้าได้อย่างท่วงทันด้วย เช่น เมื่อเกิดราคะกล้า รู้แล้วว่า
ราคะเป็นสภาวะเด่นให้เห็นชัดในปัจจุบนั แต่ราคะยังไม่หายไปเพียงด้วย
การตั้งสติรู้นั้น ก็เปลี่ยนแผนรับมือกิเลสเสียใหม่ อาจระลึกถึงก้อนเสลด
ในล�ำคอ ซึ่งทั้งลื่น ทั้งเหนียว ทั้งเหม็น หากเชี่ยวชาญในการนึก รู้สึกถึง
ความสกปรกได้ชดั ก็ยอ่ มถอนราคะได้ทนั สถานการณ์ นีน่ บั เป็นตัวอย่าง
ของปัญญาพิจารณา เลือกเฟ้นข้อธรรมมารับมือกับกิเลสเฉพาะหน้าอย่าง
ถูกฝาถูกตัว

๓

มีความเพียรพิจารณาธรรม

เมือ่ ปัญญาในการเห็นสภาวธรรมต่างๆเกิดขึน้ เต็มที่ สิง่ ทีจ่ ะตามมา
เป็นธรรมดาคือความเพียรไม่ย่อหย่อน เพราะพบแล้วว่าหลักส�ำคัญของ
การเจริญสติมีอยู่นิดเดียว นั่นคือ ‘มีอะไรให้ดูก็ดูให้หมด’ ซึ่งหมายความ
ว่าดูได้ตลอดวันตลอดคืน ไม่ใช่เข้าสูส่ ถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรมแล้วค่อยเริม่ ความ
เพียรกันแบบหน้าด�ำคร�่ำเครียด
แม้แต่ขณะที่รู้ได้น้อยที่สุดอย่างเช่นยามขี้เกียจ ยามเหม่อ ยาม
ฟุ้งซ่าน คุณก็ถูกฝึกให้รู้สึกตัวมาแล้ว ว่าก�ำลังขี้เกียจ ก�ำลังเหม่อ ก�ำลัง
ฟุง้ ซ่าน โดยเห็นว่าภาวะเหล่านัน้ เป็นสิง่ ถูกรู้ ไม่ใช่บคุ คล ไม่ใช่ตวั เรา เกิด
ได้ก็ดับได้ถ้ามีภาวะขยันอันเป็นปฏิปักษ์มาแทนที่
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นักเจริญสติมักปักใจเชื่อผิดๆ นึกว่าความเพียรหมายถึงการย�่ำท�ำ
อะไรซ�ำ้ ๆอยูก่ บั ทีใ่ ห้ตอ่ เนือ่ งนานๆ เช่น การนัง่ สมาธิหลายๆชัว่ โมงไม่พกั
โดยไม่ค�ำนึงถึงคุณภาพเอาเลย การนั่งหลายชั่วโมงด้วยความฟุ้งซ่านจับ
อะไรไม่ติด นับเป็นความเพียรที่สูญเปล่า ไม่เกื้อกูลให้สติเจริญขึ้นเลย

ความเท่าทันธรรมจะท�ำให้เราตระหนักว่าความอิ่มที่แท้นั้น ไม่ใช่
กายได้กินมากเท่าใด กับทั้งไม่ใช่ใจสมหวังเพียงไหน แต่เป็นความพอ
เป็นความหยุดอยาก เป็นการยุติอาการไขว่คว้าเหยื่อล่อภายนอกทั้งสิ้น
ทั้งปวง

ผลของการเพียรนานแบบผิดๆนัน้ คือการเหนือ่ ยหน่าย เข็ดขยาด
ท้อแท้ เพราะไม่เห็นความก้าวหน้า แต่หากความเพียรยืนพื้นอยู่บนการ
พิจารณาธรรมโดยไม่เกี่ยงงอนว่าเป็นภาวะใด เช่น ขณะนี้รู้สึกพร่าเลือน
ไม่พร้อมจะตั้งสติ ก็ท�ำความรู้จักอาการพร่าเลือนสักนิดหนึ่ง ดูว่ามันมี
สภาพอย่างไร แล้วจะแปรไปเป็นแบบไหนอีก เท่านีก้ ถ็ อื เป็นส่วนหนึง่ ของ
ความเพียรแล้ว

ถึงขั้นนี้ เราจะมีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกอีกแบบหนึ่ง คือ เป็นผู้เห็น
ทรัพย์ภายในน่าปลื้มใจกว่าทรัพย์ภายนอก ยิ่งจิตเป็นอิสระจากการ
เกาะเกี่ยวเท่าไร ก็เหมือนทรัพย์ภายในยิ่งเพิ่ม ยิ่งเอ่อท้นล้นอกมากขึ้น
เท่านั้น หากปราศจากความอิ่มใจในขั้นนี้แล้ว ใจเราย่อมทะยานออกไป
ไขว่คว้าเหยือ่ ล่อภายนอกไม่รจู้ บรูส้ นิ้ ไม่สงิ่ ใดก็สงิ่ หนึง่ ไม่คนใดก็คนหนึง่
จะสามารถกระชากความรูส้ กึ ของเราให้ยนื่ ไปยึดได้เสมอ ไม่วนั นีก้ ว็ นั หน้า

ผูม้ คี วามเพียรพิจารณาทุกสภาวธรรม ย่อมร่าเริงในการเห็นสภาวะ
ต่างๆในขอบเขตกายใจ ว่าเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปจริงๆทั้งหมด แต่ผู้เพียร
สร้างแต่สภาวธรรมที่น่าพอใจ ย่อมหดหู่แบบไม่รู้ตัวเพราะพบกับความ
ล้มเหลวไม่ได้อย่างใจร�่ำไป

๔

มีความอิม่ ใจ
ในการรูท้ นั สภาวธรรม

เมือ่ ความเพียรพิจารณาธรรมแก่กล้าเต็มก�ำลัง สิง่ ทีเ่ กิดตามมาเป็น
ธรรมดาคือความอิม่ ใจ และความอิม่ ใจในทีน่ กี้ ม็ ใิ ช่ลกั ษณะเดียวกับความ
สมหวังน่าชืน่ มืน่ แบบกิเลสๆ เพราะเป็นความอิม่ ใจอันปราศจากเหยือ่ ล่อ
แบบโลกๆ กับทัง้ มิใช่ความปลาบปลืม้ กับการนึกว่าจะได้มรรคผลร�ำไรใน
อนาคตอันใกล้ เพราะใจเราจะพออยู่กับสติที่มาถึงแล้วเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่
มรรคผลที่ยังมาไม่ถึงเบื้องหน้า
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

๕

มีความสงบระงับเยือกเย็น

เมือ่ อิม่ เอมเปรมใจเต็มที่ ถึงขัน้ ไม่อยากได้อะไรนอกจากมีสติรนู้ นั้
ย่อมตามมาซึง่ ความสงบระงับเยือกเย็นเป็นธรรมดา กายขยับเท่าทีจ่ ำ� เป็น
ต้องขยับ ใจเกิดปฏิกิริยาเท่าที่จ�ำเป็นต้องเกิดปฏิกิริยา ซึ่งแตกต่างจาก
คนธรรมดาที่มักอยู่ไม่สุข นั่งนิ่งไม่เป็น ใจเย็นไม่ได้
ความสงบระงับมีหลายระดับ ระดับทีก่ ายหมดความกระสับกระส่าย
เพราะนอนหลับสบายก็มี ระดับที่กายใจผ่อนพักหลังสะสางการงาน
ยุ่งเหยิงเสร็จสิ้นก็มี ระดับที่จิตใจสงบสุขเพราะเรื่องร้ายผ่านไปก็มี ระดับ
ที่กายใจหยุดกระโจนไปหากามก็มี ระดับที่จิตดับความเร่าร้อนของเพลิง
พยาบาทลงด้วยน�้ำใจอภัยได้ก็มี
แต่ความสงบระงับทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด ยังด้อยคุณภาพนักเมือ่ เทียบ
กับความสงบระงับในขั้นนี้ เพราะในขั้นนี้จิตอิ่มใจในธรรมจนไม่อยาก
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กลับไปหากิเลส อยากตีตวั ออกห่างจากกิเลส และเมือ่ จิตไม่เอากิเลส กิเลส
ย่อมปรากฏเป็นของอื่น เป็นของแปลกปลอมจากสติผู้รู้ผู้เห็น ยากที่จะ
กดดันกายใจให้กระสับกระส่ายได้อีก
เครื่องชี้ว่าเรามาถึงความสงบระงับจริง คือ ยังมีสติเป็นอัตโนมัติ
โดยการปราศจากแรงดิน้ ใดๆ ลองสังเกตดูงา่ ยๆ ตอนทีเ่ ปลีย่ นจากความ
สงบระงับเป็นฟุ้งซ่าน หากร�ำคาญตัวเอง อยากสงบให้ได้อย่างใจทันที
ตลอดจนออกแรงกดจิตให้นิ่งตามเดิม อันนั้นเป็นตัวบอกว่ายังมีแรงดิ้น
อยากสงบอยู่ ยังไม่ใช่ของจริง แต่หากฟุง้ แล้วรูท้ นั ว่าฟุง้ โดยไม่อนิ งั ขังขอบ
ไม่ดิ้นรนใดๆ กระทั่งความฟุ้งแสดงความไม่เที่ยงด้วยการระงับไปเอง
อย่างนี้จึงเรียกว่าของจริง เพราะแม้แต่แรงดิ้นที่จะสร้างความสงบก็ไม่มี

๖

มีความตัง้ มัน่

เมื่อจิตระงับความกระเพื่อมไหว เหมือนแผ่นน�้ำกว้างใหญ่สงบ
ราบคาบจากใจกลางถึงขอบฝัง่ สิง่ ทีเ่ กิดตามมาเป็นธรรมดาคือความตัง้ มัน่
แห่งจิต และไม่ใช่ตั้งมั่นทื่อๆแบบไม่รู้อะไรเลย แต่เป็นความตั้งมั่นอยู่
อย่างรู้เห็น ทราบว่ากายใจสักแต่เป็นสภาวะไร้บุคคล เกิดภาวะหนึ่งแล้ว
ต้องเสื่อมจากภาวะนั้นเป็นธรรมดา
เพือ่ เข้าใจ ‘ความตัง้ มัน่ แห่งจิต’ ในทีน่ อี้ ย่างแท้จริง ก็สมควรอาศัย
การเปรียบเทียบกับช่วงก่อนเจริญสติ คือตัง้ แต่เราเกิดมา จะมีความตัง้ มัน่
ชนิดหนึง่ อยูเ่ องโดยธรรมชาติ นัน่ คือตัง้ มัน่ ในความรูส้ กึ อยูว่ า่ กายใจนีค้ อื
เรา ต่อเมื่อเจริญสติกระทั่งกายใจไม่กระสับกระส่าย สงบระงับเยือกเย็น
บริบูรณ์ จึงถึงความตั้งมั่นอยู่กับความรู้สึกว่ากายใจนี้ไม่ใช่เรา ไม่ว่าขยับ
ท่าไหน เกิดปฏิกริ ยิ าทางใจหนักเบาเพียงใด ก็ลว้ นเป็นภาวะแห่งรูป เป็น
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

ภาวะแห่งนามไปทั้งสิ้น
ความตั้งมั่นในอาการไร้อุปาทาน จะท�ำให้จิตปรากฏเด่นดวง มี
ความเป็นใหญ่ จิตรู้จิตเองมากกว่ากาย และเครื่องกระทบภายนอกน้อย
ใหญ่ก็ไม่มีอิทธิพลพอจะท�ำให้หวั่นไหวเสียการทรงตัว ลดระดับความ
สามารถรับรู้ตามจริงเลย ในชั่วขณะที่มีความตั้งมั่นระดับนี้

๗

มีความเป็นกลางวางเฉย

เมือ่ จิตตัง้ มัน่ จนความยินดียนิ ร้ายทัง้ หลายหายเงียบ สิง่ ทีเ่ กิดตาม
มาเป็นธรรมดาคือความรับรู้อย่างเป็นกลางวางเฉย เป็นความวางเฉยที่
เงียบเชียบยิง่ คือ รับรูอ้ ยูเ่ งียบๆถึงการผ่านมาแล้วจากไปของสรรพสิง่ ไม่
เก็บมาเป็นอารมณ์ เห็นใครตายก็รู้เท่าทันว่าแค่ภาวะแห่งรูปหนึ่งดับไป
หรือแม้เห็นความคิดแย่ๆผุดขึ้นในหัวก็รู้ว่าแค่ภาวะแห่งสังขารขันธ์เกิด
ขึ้น ไม่มีบุคคลอยู่ในที่ไหนๆทั้งภายในและภายนอก
ความมีใจรู้อย่างเป็นกลางเต็มที่ ก็คือปล่อยวางถึงขีดสุดนั่นเอง
และการปล่อยวางถึงขีดสุดนั่นเอง เป็นคุณภาพของจิตที่พร้อมจะถึงฌาน
ในแบบมรรคผล
เมื่อถึงความพร้อมบรรลุมรรคผล จิตจะคล้ายฟองสบู่ที่พร้อมแตก
ตัวหายวับโดยไม่ไยดีกับการมีการเป็นของตน มโนภาพบุคคลเหลือน้อย
หรือไม่มีเลย สุดท้ายเหลือแต่ความรู้สึกใสซื่อบริสุทธิ์ ไม่มีการได้อะไร
เข้าตัวให้ใคร เราเจริญสติมาทั้งหมดก็เพื่อสร้างเหตุให้เกิดไฟล้างผลาญ
กิเลสว่ามีตัวตน มีคนได้อะไรต่างหาก!
จิตที่ถึงมรรคผลจะอยู่ถัดไปอีกไม่นาน คุณจะรู้ว่าจิตสามารถลุก
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โพลงเป็นไฟล้างกิเลส เป็นลูกไฟมหัศจรรย์ที่ฉายให้เห็นมหาสมุทรแห่ง
ความว่างคือนิพพาน เกิดลูกไฟนี้เพียงครั้งเดียว ชีวิตของคุณจะแตกต่าง
จากเดิมไปจนสิ้นกาลนาน!

รู้จักความจริงในมุมมองอริยะ
พุทธพจน์

ทุกข์คอื อะไร? ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความ
เจ็บเป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ การประสบกับสิ่งไม่เป็น
ทีร่ กั เป็นทุกข์ การพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั เป็นทุกข์ ความไม่
ได้สงิ่ ทีต่ นปรารถนาเป็นทุกข์ ว่าโดยย่อ ขันธ์ทงั้ ๕ อันเป็น
ที่ตั้งแห่งความหลงยึด เหล่านั้นแหละคือ ‘ทุกข์’

รู้หรือยัง
ว่าไม่มีตัวคุณ?

มหาสติปัฏฐานสูตร > ธัมมานุปัสสนา > สัจจบรรพ > ทุกขอริยสัจ

ต้นเหตุทุกข์คืออะไร? คือตัณหาอันน�ำไปเกิดได้อีก คือ
ความเพลิดเพลินและความก�ำหนัด ซึ่งท�ำให้เพลิดเพลิน
ไปในอารมณ์หนึ่งๆ ได้แก่ ความทะยานอยากในกาม
ความดิน้ รนอยากมีอยากเป็นอะไรอย่างหนึง่ ความดิน้ รน
ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอะไรอย่างหนึ่ง เหล่านั้นแหละคือ
‘ต้นเหตุให้เกิดทุกข์’

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

มหาสติปัฏฐานสูตร > ธัมมานุปัสสนา > สัจจบรรพ >
ทุกขสมุทัยอริยสัจ
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ความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นอย่างไร? คือการที่ตัณหาดับ
ไปอย่างไม่มีเหลือ ด้วยความสิ้นก�ำหนัด ด้วยความสละ
ด้วยการสลัดทิ้ง ด้วยความพ้นไป ด้วยความไม่อาลัยใน
ตัณหา
มหาสติปัฏฐานสูตร > ธัมมานุปัสสนา > สัจจบรรพ >
ทุกขนิโรธอริยสัจ

๑
๒
๓

หนทางดับทุกข์ให้สนิทเป็นอย่างไร? คือ
การมีความเห็นทีถ่ ูกทีช่ อบ อันได้แก่ รูจ้ กั ว่าทุกข์คอื
อะไร รู้วิธีละต้นเหตุแห่งทุกข์ รู้จักความดับสนิทแห่งทุกข์
และรู้วิธีเพื่อไปให้ถึงซึ่งความดับทุกข์อย่างสนิท

การตั้งความคิดสละเครื่องร้อยรัด อันได้แก่ คิดสละ
ความผูกพันในกาม การคิดสละความผูกพยาบาท และการ
คิดสละเส้นทางเบียดเบียนทั้งปวง
การกั้นปากจากค�ำพูดชั่ว อันได้แก่ ตั้งใจงดเว้นการ
พูดเท็จ ตั้งใจงดเว้นการพูดให้ร้าย ตั้งใจงดเว้นการพูด
หยาบคาย และตั้งใจงดเว้นการพูดเพ้อเจ้อ

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

๔
๕
๖

การตัง้ ตนไว้ไม่ให้เป็นภัย อันได้แก่ ตัง้ ใจงดเว้นการ
ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ตั้งใจงดเว้นการลักทรัพย์ที่เขาไม่ให้ และ
การตั้งใจประพฤติผิดในลูกเขาเมียใคร

การละอาชีพที่ผิด อันได้แก่ การละจากอาชีพที่ต้อง
ท�ำด้วยการพูดไม่ถกู ไม่ควร การละจากอาชีพทีต่ อ้ งเป็นภัย
แก่ผู้อื่น และการเลือกแต่อาชีพที่เกื้อกูลกันโดยดี
การมีความเต็มใจพากเพียรอย่างต่อเนือ่ ง อันได้แก่
การพยายามไปให้ถึงความบริสุทธิ์โดยไม่เลิกล้มกลางคัน
บาปกรรมใดยังไม่เกิดก็อย่าให้เกิดขึ้น บาปกรรมใดเกิด
แล้วก็สละออกให้หมด ส่วนบุญกรรมใดยังไม่เกิดก็ท�ำให้
เกิดขึ้น บุญกรรมใดที่เกิดแล้วก็สะสมเพิ่มขึ้นอีก

๗

การมีสติรู้เห็นความจริงที่ควรเห็น อันได้แก่ การรู้
อยูเ่ ห็นอยูว่ า่ ความเป็นไปทัง้ หลายในร่างกายนี้ ความรูส้ กึ
เป็นสุขเป็นทุกข์ทงั้ หลายนี้ สภาพจิตทัง้ หลายนี้ ตลอดจน
สภาพธรรมทั้งหลายนี้ ก�ำลังเป็นอย่างไร เปลี่ยนไปเป็น
อย่างไร แสดงความไม่เที่ยงอย่างไร เพื่อถ่ายถอนความ
อยากได้อยากมี และความทุกข์โศกแบบโลกๆเสียได้
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๘

การรูเ้ ห็นความจริงอย่างมีสมาธิ อันได้แก่ การมีจติ
ตัง้ มัน่ สงัดจากความรูส้ กึ ทางกาม สงัดจากบาปอกุศลปนเปือ้ น
สามารถเข้าถึงปฐมฌาน อันประกอบด้วยการนึกถึงสิ่งใด
สิง่ หนึง่ ภายในขอบเขตกายใจ (วิตก) กระทัง่ สิง่ นัน้ โดดเด่น
และแจ่มชัดอยู่กับจิต (วิจาร) แล้วมีความอิ่มใจเยือกเย็น
อันเกิดจากความวิเวกแห่งจิต (ปีติสุข)
สามารถเข้าถึงทุติยฌาน อันเป็นความผ่องใสแห่งจิต
ภายใน ผุดขึ้นเป็นธรรมเอก วิตกและวิจารสงบไป เหลือ
แต่ปตี สิ ขุ ทีเ่ กิดจากสมาธิ เป็นผูม้ อี เุ บกขา มีสติสมั ปชัญญะ
เสวยสุขด้วยนามกาย เพราะปีติสิ้นไป

ลงมือปฏิบัติ
การเจริญสติที่ผ่านมาเป็นไปเพื่อประโยชน์อะไร? ค�ำตอบคือเป็น
ไปเพื่อเห็นความจริงที่เหล่าอริยะเห็น
แล้วความจริงทีเ่ หล่าอริยะเห็นคืออะไร? ค�ำตอบคือความจริงเกีย่ ว
กับทุกข์และการดับทุกข์
เมื่อเจริญสติมาถึงขั้นที่พร้อมบรรลุมรรคผล เราย่อมทราบว่ากาย
ใจอันถูกส่องส�ำรวจมาอย่างดิบดีแล้วนี่แหละ คือที่ตั้งของความจริงเกี่ยว
กับทุกข์และการดับทุกข์ จ�ำแนกได้ดังนี้

๑

ทุกข์

สามารถเข้าถึงตติยฌาน อันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้ง
หลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนี้ นับว่าเป็นผู้มีอุเบกขา มีสติ
น�ำหน้าอยู่

ทุกข์คือขันธ์ ๕ เพราะขันธ์ ๕ คือที่ตั้งของอุปาทานว่ามีเราเกิดมา
มีเราแก่ลง มีเราตายไป มีเราพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นทีร่ กั มีเราเผชิญ
เรื่องน่าขัดเคือง มีเราอยากได้แล้วไม่ได้อย่างใจ ตลอดจนมีเราร้องไห้
คร�่ำครวญด้วยความเศร้าโศกอยู่

สามารถเข้าถึงจตุตถฌาน อันไม่มที กุ ข์ไม่มสี ขุ เพราะละสุข
ละทุกข์ และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้ มีอเุ บกขาเป็นเหตุ
ให้สติบริสุทธิ์อยู่

ต่อเมื่อรู้เห็นขันธ์ ๕ ตามความเป็นจริง คือเกิดแล้วต้องดับลงเป็น
ธรรมดา ไม่น่าพอใจ ไม่ควรยึดถือ ขันธ์ ๕ จึงปรากฏต่อใจโดยความเป็น
ก้อนทุกข์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตนเราเขา

มหาสติปัฏฐานสูตร > ธัมมานุปัสสนา > สัจจบรรพ >
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสัจ

ผู้มีคุณสมบัติพร้อมจะบรรลุมรรคผล ย่อมรู้สึกอยู่ว่า ไม่เคยมีเรา
เกิดมา ไม่มีเราแก่ลง และจะไม่มีเราตายไป ไม่มีเราพลัดพราก ไม่มีเรา
เผชิญเรือ่ งน่าขัดเคือง ไม่มเี ราเป็นผูไ้ ม่ได้อย่างใจ ไม่มเี ราร้องไห้คร�ำ่ ครวญ
ด้วยความเศร้าโศก มีแต่ขันธ์ ๕ แสดงความจริงอยู่ว่ารูปไม่เที่ยง เวทนา
ไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขารไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง ไม่ควรถือว่า

เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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ขันธ์เหล่านั้นเป็นเราเลย
ผูใ้ กล้บรรลุมรรคผลย่อมเห็นตามจริงว่า ‘ทุกข์เป็นสิง่ ทีค่ วรก�ำหนด
รู้ให้มาก’

๒

เหตุให้เกิดทุกข์

เหตุให้เกิดทุกข์คือความอยากเสพผัสสะที่น่าเพลิดเพลินยินดี
เพราะความอยากเสพผัสสะนั่นเอง เปรียบเสมือนยางเหนียว หรือ
แรงดึงดูดจากแม่เหล็กที่ล่อใจให้อยากมีตัวตน ไม่อยากทิ้งขันธ์ ๕ ไป
อยากเอาแต่ขันธ์ ๕ ที่ชอบใจ แล้วเมื่อไม่ได้อย่างใจเสมอไปก็เป็นทุกข์
ทุรนทุรายกัน
ตัวผัสสะไม่ได้เป็นปัญหา ความอยากเสพผัสสะต่างหากทีใ่ ช่ อย่าง
เช่น เคยเห็นรูปร่างหน้าตายวนใจ ถ้าถอนตาแล้วไม่ตดิ ใจก็แล้วไป แต่ถา้
ติดใจก็กระวนกระวายอยากเห็นอีก หรืออย่างความคิด อันจัดเป็นคลื่น
กระทบใจ ที่ผุดขึ้นแล้วสลายตัวไปตามทางของมันอยู่ทุกขณะ แต่อาการ
เสพติดความคิดท�ำให้เราไม่อยากให้มันหายไป กลัวว่าถ้าไม่มีความคิด
จะไม่ฉลาด หรือกระทัง่ กลัวว่าถ้าความคิดสาบสูญแล้วจะไม่มเี ราหลงเหลือ
อยู่ รวมแล้วคนเราจึงกลัวตาย กลัวไม่ได้เห็น กลัวไม่ได้ยิน กลัวไม่ได้คิด
แบบที่ชอบใจอีกแล้ว
ต่อเมือ่ เจริญสติรเู้ ห็นผัสสะกระทบเป็นขณะๆ จึงทราบว่าภาพเสียง
และความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายหายไปทุกขณะอยู่แล้ว นาทีก่อนกับนาทีนี้
เป็นคนละตัวกันแล้ว จะหวงหรือไม่หวง ทุกผัสสะก็ตอ้ งหายไปอยูด่ ี หน่วง
เหนี่ยวไว้ให้เป็นของเราจริงไม่ได้เลย
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

ผูม้ คี ณ
ุ สมบัตพิ ร้อมจะบรรลุมรรคผล ย่อมเห็นความติดใจในสัมผัส
กระทบทั้ง ๖ ช่องทาง โดยความเป็นเครื่องร้อยรัด สมควรละเสีย เพราะ
เมื่อละได้ก็เหมือนท�ำลายโซ่แห่งความหลงผิดส�ำเร็จ ขันธ์ ๕ ย่อมปรากฏ
ในการรับรู้ไม่ต่างกับก้อนเสลดในปากที่ควรถ่มทิ้ง ไม่น่าเสียดาย ไม่น่า
หวงไว้สักนิดเดียว
ผู้ใกล้บรรลุมรรคผลย่อมเห็นตามจริงว่า ‘เหตุให้เกิดทุกข์เป็นสิ่ง
ควรละให้สิ้น’

๓

ความดับทุกข์

ความดับทุกข์คือการสละคืนความอยากเสพผัสสะได้อย่างสิ้นเชิง
เพราะหลังจากสละคืนความอยากได้หมดจด ก็เท่ากับดับเหตุแห่งความ
ดิ้นรนกระวนกระวายได้สนิท
ขันธ์ ๕ นั้น ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแสนดีน่าเพลิดเพลินเพียงใด
อย่างไรก็เป็นมหันตทุกข์โดยตัวของมันเองเสมอ ดังทีผ่ ใู้ กล้บรรลุมรรคผล
เห็นตามจริงอยู่แล้ว ส่วนการสงบจากขันธ์ ๕ นั้น แม้จะยังไม่ประจักษ์
ด้วยใจว่าเป็นเช่นไร ผู้ใกล้บรรลุมรรคผลก็ย่อมมีความเข้าใจตรงตามจริง
ว่านั่นแหละบรมสุข เปรียบเหมือนเห็นว่าไฟร้อน แม้ไฟยังลุกโพลงอยู่ก็
ย่อมเข้าใจว่าสงบจากไฟเสียได้สิ้นเชิง จึงชื่อว่าเย็นสนิท
ผู้มีคุณสมบัติพร้อมจะบรรลุมรรคผล ย่อมไม่ผูกพันกับผัสสะใดๆ
แม้รสสุขอันน่าพิศวงของสมาธิ ใจสละคืนหมด ไม่เอาความรูส้ กึ นึกคิด ไม่
เอาตัวตน มีแต่มุ่งจะท�ำที่สุดทุกข์ท่าเดียว และเขาย่อมถึงซึ่งความส�ำเร็จ
โดยไม่เนิน่ ช้า ทะลุขนั ธ์ ๕ ออกไปเห็นด้วยจิตอันเป็นฌานว่าความดับทุกข์
เป็นเช่นไร
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ผู้ใกล้บรรลุมรรคผลย่อมเห็นตามจริงว่า ‘ความดับทุกข์เป็นสิ่งที่
ควรประจักษ์ให้แจ่มแจ้ง’

๔

ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับทุกข์

ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คือการด�ำเนินชีวิตเยี่ยงอริยบุคคลผู้
บรรลุมรรคผล เมื่อรู้ความจริงอย่างอริยะ คิดอย่างอริยะ พูดอย่างอริยะ
กระท�ำอย่างอริยะ มีสติรู้อย่างอริยะ และจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิอย่างอริยะ
วันหนึ่งย่อมกลายเป็นอริยะ ดังนั้น ถ้าเราสงสัยว่าท�ำไมเจริญสติแล้วสติ
ไม่เจริญ หรือสติเจริญแต่ไม่บรรลุมรรคผลเสียที ก็สมควรใช้ขอ้ ปฏิบตั ขิ อง
เหล่าอริยะเป็นเกณฑ์ในการส�ำรวจตรวจตราว่า วิธีด�ำเนินชีวิตของเราเข้า
‘ทางตรง’ แล้วหรือยัง
จิตอันใกล้ความบริสุทธิ์สะอาดนั่นเองคือทางอริยะ และหนทาง
ด�ำเนินชีวิตเยี่ยงอริยะ ก็ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการดังนี้
.๑. รู้ความจริงอย่างอริยะ คือ รู้ว่าอะไรคือทุกข์ รู้ว่าอะไรคือเหตุ
แห่งทุกข์ รูว้ า่ อะไรคือความดับทุกข์ และรูว้ า่ การด�ำเนินชีวติ อย่างไรจึงดับ
ทุกข์ได้ ผู้รู้ความจริงอย่างอริยะได้ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ ซึ่งอาจหมายถึง
สัมมาทิฏฐิระดับรับฟังแล้วจดจ�ำ หรือสัมมาทิฏฐิระดับการตรึกนึกให้เข้าใจ
ตลอดจนเกิดสัมมาทิฏฐิบริบูรณ์ด้วยการเจริญสติแล้วบรรลุมรรคผล
.๒. คิดอย่างอริยะ คือ คิดออกจากกาม คิดอภัยไม่พยาบาท และ
คิดหลีกเลีย่ งการเบียดเบียนใดๆ เพราะกาม พยาบาท และการเบียดเบียน
นั้น เป็นเปลือกหนาห่อหุ้มจิตให้มืดมนอยู่ เมื่อมืดอยู่ความจริงใดๆย่อม
ไม่ปรากฏให้เห็น
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

.๓. พูดอย่างอริยะ คือ การเว้นจากการพูดเท็จอันเป็นเหตุให้จิต
บิดเบี้ยว เว้นจากการพูดส่อเสียดอันเป็นเหตุให้จิตเร่าร้อน เว้นจากการ
พูดหยาบคายอันเป็นเหตุให้จติ สกปรก และเว้นจากการพูดเพ้อเจ้ออันเป็น
เหตุให้จติ พร่ามัว กล่าวโดยสรุปคือการพูดไม่ดเี ป็นเหตุให้ไม่อาจมองเห็น
อะไรตามจริง ถ้างดเว้นเสียได้จึงค่อยเห็นตามจริงได้
.๔. กระท�ำอย่างอริยะ คือ ท�ำตนเป็นความปลอดภัย เว้นจากการ
ฆ่าสัตว์ เว้นจากการขโมย เว้นจากการประพฤติผิดในกาม อันล้วนเป็น
บาปที่พอกหนาแล้วกลายเป็นความโง่เขลา เมื่อเห็นบาปเป็นของดีย่อม
ได้ชื่อว่าเห็นผิดเป็นชอบ คนเราย่อมไม่อาจเห็นความจริงทั้งที่ยังเห็นผิด
เป็นชอบอยู่
.๕. เลี้ยงชีพอย่างอริยะ คือ หากินด้วยความสุจริต ถ้าเป็นพระ
ต้องรักษาวินยั สงฆ์และเพียรเพือ่ ท�ำมรรคผลนิพพานให้แจ้งตามกติกาการ
บวช ถ้าเป็นชาวบ้านต้องท�ำอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม
.๖. เพียรอย่างอริยะ คือ ตัดใจละบาปอกุศลทั้งปวงจนเหือดแห้ง
ไปจนหมด กับทั้งขวนขวายเพิ่มบุญกุศลทั้งหลายจนบริบูรณ์เต็มที่ เช่น มี
น�ำ้ ใจสละให้ทานคนและสัตว์เพือ่ ท�ำลายความตระหนี่ เป็นต้น ไม่มวั หลง
ประมาทว่าเราดีแล้ว ไม่ต้องเพิ่มความดีแล้ว
.๗. มีสติระลึกรูอ้ ย่างอริยะ คือ มีความรูส้ กึ ตัวอยู่ รูส้ กึ ถึงกาย เวทนา
จิต และธรรม โดยความเป็นของไม่เทีย่ ง ไม่นา่ ยึด ซึง่ รูอ้ ย่างนีเ้ ห็นอย่าง
นี้ ในที่สุดใจย่อมกระจ่างแจ้งแทงตลอด เห็นความไม่น่ายึดไม่น่าเอา
สามารถก�ำจัดความอยาก ละความเศร้าโศกเสียได้
.๘. มีสมาธิตั้งมั่นอย่างอริยะ คือ การมีจิตเบาว่อง เป็นอิสระอย่าง
ยัง่ ยืน เพราะเป็นผูส้ งัดจากกาม สงัดจากบาปอกุศล จิตตัง้ รูอ้ ยูใ่ นขอบเขต
กายใจคงเส้นคงวา กระทั่งเกิดปีติสุขอันวิเวก แล้วพัฒนาขึ้นไปถึงการมี
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อุเบกขาอันเป็นเหตุให้สติบริสทุ ธิ์ จิตเหมือนปรากฏเป็นอีกภาวะหนึง่ แยก
ออกมาตั้งมั่นเป็นต่างหากจากกาย เป็นต่างหากจากความรู้สึกนึกคิด
สว่างจ้าด้วยปัญญา มีหน้าที่อย่างเดียวคือรู้เห็นว่าอะไรๆผ่านเข้ามาใน
กายใจนี้ ก็ล้วนดับหายไปจากกายใจนี้ จิตจึงไม่รู้สึกว่ามีส่วนได้ส่วนเสีย
กับกายใจใดๆ
ผู้ใกล้บรรลุมรรคผลย่อมเห็นตามจริงว่า ‘ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
ทุกข์ทั้ง ๘ ประการควรเจริญให้มาก’
เมือ่ เอากายใจเป็นทีต่ งั้ แห่งความจริง เราจะพบว่านอกจากทุกข์แล้ว
ไม่มอี ะไรเกิดมา นอกจากทุกข์แล้ว ไม่มอี ะไรดับไป ทุกข์ทงั้ หลายล้วนเป็น
เท็จด้วยอาการเลอะเลือนไป เมื่อสงบจากทุกข์ได้เฉพาะตน จึงชื่อว่าเข้า
ถึงของจริงอันเป็นบรมสุข ตั้งมั่นถาวรไม่กลับกลายเป็นอื่นอีก!
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ส่งท้าย
เรื่องน่าเสียดายในชีวิตมีหลายเรื่อง
แต่เรื่องน่าเสียดายที่สุดในชีวิตมีอยู่ ๔ เรื่อง

เรื่องแรก

น่าเสียดายถ้าก่อนตายไม่ได้ศึกษาพุทธพจน์

เรื่องที่สอง

น่าเสียดายถ้าศึกษาพุทธพจน์แล้วไม่เลื่อมใส

เรื่องที่สาม

น่าเสียดายถ้าเลื่อมใสพุทธพจน์แล้วไม่ปฏิบัติตาม

เรื่องสุดท้าย

น่าเสียดายถ้าปฏิบัติตามพุทธพจน์แต่ไม่ต่อเนื่อง
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน
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