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หยินหยาง
สัญลักษณ์ของ ‘เกมกรรม’
เกมแห่งการสร้างหลุมขาวดึงดูดสุข
เพื่อสลับไปสร้างหลุมด�ำดึงดูดทุกข์
ในกรรมขาวมีเชื้อของกรรมด�ำ
ในกรรมด�ำมีเชื้อของกรรมขาว
ยิ่งท�ำกรรมขาว ยิ่งได้ดีมีสุข
ยิ่งได้ดีมีสุข ยิ่งเพลิดเพลินเหลิงหลง
เชื้อความชั่วจึงค่อยๆปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆ
ยิ่งท�ำกรรมด�ำ ยิ่งตกทุกข์ได้ยาก
ยิ่งตกทุกข์ได้ยาก ยิ่งศรัทธาหาทางออก
เชื้อความดีจึงค่อยๆฉายสว่างขึ้นทุกที

ลูกเต๋า

ตัวหมากรุก

สัญลักษณ์ของ ‘ผล’ แห่งกรรมเก่า
เมื่อลูกเต๋าเด้งกระดอนแต่ละครั้ง
จะหงายหน้าซึ่งคาดเดาไม่ได้ออกมา
แล้วมีผลบังคับกับ ‘ตานี้’ ที่ต้องเดิน

สัญลักษณ์ของ ‘เหตุ’ คือกรรมใหม่
ตัวหมากรุกสะท้อนวิธีคิด
ความจงใจเดินไปสู่เป้าหมายตามแผน
จะตัดสินใจเลือกตาดีหรือตาร้าย
ก็ขึ้นอยู่กับความฉลาดของผู้เล่นเกมแต่ละคน

เมื่อไม่รู้วิธีสังเกต ใครๆก็คิดกันไปเรื่อยว่า
ลูกเต๋าจะหงายหน้าออกมาอย่างไร
ก็ขึ้นอยู่กับพลังแห่งความบังเอิญซัดพา
ต่อเมื่อรู้วิธีสังเกต คุณจึงค่อยๆรู้ขึ้นมาว่า
ลูกเต๋าจะหงายหน้าออกมาอย่างไร
ก็ขึ้นอยู่กับพลังแห่งกรรมเก่าบันดาลทั้งสิ้น

เมื่อรู้แค่วิธีเดิน แต่ไม่เข้าใจกติกาครอบคลุม
ใครๆก็คิดกันไปว่า อยากเดินอย่างไรก็เดิน
เดินแล้วจะไม่มีผลอะไรตามมา
ต่อเมื่อเข้าใจกติกาอย่างครอบคลุม
จึงอาจตระหนักด้วยความตระหนกว่า
ยิ่งเดินมั่วเท่าไร ยิ่งใกล้แพ้เท่านั้น!

วงกต
สัญลักษณ์ของ ‘การหาทางออก’ จากเกมกรรม
มีทางเข้า
คือกองบุญกองบาปอันสร้างขึ้นด้วยความไม่รู้
มีทางออก
คือการละบาปและการบ�ำเพ็ญบุญอย่างถูกวิธี
เมื่อไม่รู้ทาง
วงกตก็ดูซับซ้อนเกินกว่าจะหาทางออกได้พบ
ต่อเมื่อรู้ทาง
วงกตจึงดูไม่ยากเกินหวังจะไปให้ถึงทางออก

สิ้นสุดเกมแล้วไปไหน
เงากรรมจะเป็นตัวชี้!

ค�ำน�ำจากฮาวฟาร์

ดังตฤณเปิดเกม

‘เกมกรรม’ เดิมมีชอื่ ว่า ‘มีชวี ติ ทีค่ ดิ ไม่ถึง’ ซึง่ ตีพมิ พ์เป็นครัง้ แรกในช่วง
ต้นปี ๒๕๔๙ และปรับปรุงครั้งใหญ่ในกลางปี ๒๕๕๕
หนังสือ ‘มีชีวิตที่คิดไม่ถึง’ เป็นที่รู้จักในฐานะงานอ่านง่ายอีกเล่มหนึ่ง
ของคุณดังตฤณ โดยน�ำเรื่องเข้าใจยากอย่าง ‘กรรมวิบาก’ มาท�ำให้เป็นภาพ
ของ ‘เกม’ ซึง่ ไม่มใี ครรูจ้ ริงว่าวิธเี ล่นเป็นอย่างไร ต่างคนจึงต่างมะงุมมะงาหรา
หาทางเล่น หรือมุง่ มัน่ เอาชนะด้วยความรูค้ วามสามารถทีอ่ อ่ นเชิง เล่นผิดเล่น
ถูกกันอย่างเหน็ดเหนื่อย และเหมือนจะไม่รู้จบรู้สิ้น
อันเนื่องจากเนื้อหาทั้งหมดกล่าวถึงเกมกรรมล้วนๆ คนอ่านจึงจดจ�ำ
และเรียกชื่อหนังสือ ‘มีชีวิตที่คิดไม่ถึง’ ว่า ‘เกมกรรม’ กันเป็นส่วนใหญ่ ใน
การปรับปรุงรูปเล่มครัง้ ส�ำคัญนี้ ส�ำนักพิมพ์ฮาวฟาร์ตดั สินใจเปลีย่ นชือ่ หนังสือ
เสียใหม่ ให้เข้ากับการจดจ�ำของคนอ่าน กับทั้งเพิ่มรูปประกอบให้เข้ากับ
บรรยากาศความเป็นเกมกรรมตลอดเล่มด้วย โดยคาดหวังว่าความน่าอ่านจะ
สร้าง ‘ความสุขอย่างคิดไม่ถึง’ ให้คุณรู้สึกได้ตั้งแต่ยังถือหนังสืออยู่ทีเดียว!
ส�ำนักพิมพ์ฮาวฟาร์

ชีวิตให้ความรู้สึกแสนดีเสมอ ถ้าคุณเป็นผู้ชนะและได้ทุกอย่างสมใจ
เมือ่ รูว้ า่ ตัวเองต้องการอะไร รูห้ มดว่าท�ำแบบไหนจึงได้มาซึง่ อะไรทีต่ อ้ งการ
นัน้ กับทัง้ มีกำ� ลังวังชาพรักพร้อม มีครอบครัวทีอ่ บอุน่ ให้การสนับสนุน มีฐานะการ
งานมัน่ คงเป็นทีน่ บั หน้าถือตา ตลอดจนมีความพอใจในสิง่ ทีต่ วั เองเป็น อย่างนีก้ ็
คงต้องเรียก ‘ผูช้ นะในเกมชีวติ ’ ซึง่ หายาก ทัง้ โลกมีอยูน่ อ้ ยเท่าน้อย ใครๆก็แอบ
อิจฉากันทัง้ นัน้
ในทางกลับกัน หากชีวติ ไร้จดุ หมาย ไม่รวู้ า่ ระหว่างตืน่ นอนกับหลับหาย
ไปเลยแตกต่างกันอย่างไร ลุกขึ้นมาก็เจอสุขภาพอ่อนแอ ไร้คนเหลียวแลไยดี
การงานง่อนแง่น ใครต่อใครหัวเราะเยาะเหมือนเป็นตัวตลก ตลอดจนรู้สึก
เอือมระอากับสิ่งที่ตัวเองเป็นเต็มทน อย่างนี้คงต้องเรียก ‘ผู้แพ้ในเกมชีวิต’ ซึง่
มีอยู่กลาดเกลื่อน และเหมือนต�ำแหน่งยังว่าง รอการยัดเยียดอยู่อีกมาก
เกมชีวติ เล่นยาก บางคนเล่นเท่าไรก็ไม่ชนะเสียที นัน่ เพราะไม่ทราบจะ
เล่นให้ถกู ทางชนะกันท่าไหน ต้องเลือกเรียนคณะใดถึงจะเหมาะ ต้องเลือกงาน
ใดถึงจะรุ่ง ต้องท�ำธุรกิจใดถึงจะรวย และที่ส�ำคัญ ต้องเลือกใครเป็นคู่ครองถึง
จะใช่
ความรับรูข้ องมนุษย์ธรรมดาแคบจ�ำกัด ยังไม่ทนั เข้าใจว่าท�ำไมต้องเกิด
มา รู้ตัวอีกทีก็เข้ามาอยู่ในเกมชีวิตโหดๆ เล่นยากๆนี้กันแล้ว ตอนไม่รู้อะไร
เลยคนเราถูกบังคับให้เลือกนั่นเลือกนี่ แต่ตอนรู้หมดแล้ว ก็สายเกินกว่าจะ
ย้อนเวลากลับไปเลือกใหม่ อย่างนี้มันเกมชนิดไหนกัน?
พระพุทธศาสนาอุบตั ขิ นึ้ มาก็เพือ่ ประกาศข่าวส�ำคัญข่าวหนึง่ ซึง่ จะเป็น
ข่าวดีหรือข่าวร้ายก็คงแล้วแต่ใครอยากฟังแบบไหน ข่าวที่ว่าคือ พวกเราไม่
ได้แค่อยู่ในเกมชีวิตเล็กๆรอบเดียว แต่ยังตกอยู่ในวังวนของเกม
กรรมนับรอบไม่ถ้วนอีกด้วย!

เกมกรรม เป็นเกมที่ใหญ่และน่ากลัวกว่าเกมชีวิตมากนัก คุณจะ

เต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม ตอนนี้คุณก็ก�ำลังเล่นเกมนี้อยู่ ไม่เว้นแม้ขณะอ่าน
หนังสือคูม่ อื เล่นเกมเล่มนี้ และคุณยังจะต้องเล่นต่อไป ตราบเท่าทีย่ งั ไม่ทราบ
วิธีหยุด

เมือ่ อ่านเกมกรรมออก คุณจะบอกถูกว่า ทุกคนเป็นอย่างทีต่ นเอง

ท�ำ ตลอดจนได้รบั มาสมกับทีเ่ คยให้ไป แต่ถา้ อ่านเกมกรรมไม่ออก พอถึงตาจน
หรือตกทีน่ งั่ ล�ำบาก คุณจะมองหาแพะรับบาป ซึง่ ก็สดุ แท้แต่วา่ ใครบังเอิญเดินผ่าน
เข้ามาให้จบั เป็นแพะ

คุณจะทราบว่า ‘กรรมเก่า’ ให้ผลตั้งแต่เกิด ไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ รูปร่าง
หน้าตา ฐานะในช่วงต้นชีวิต ตลอดจนชะตากรรมนานาที่วิ่งเข้ามาชนแบบไม่
เปิดโอกาสให้ตงั้ ตัวหลบหลีก เมือ่ ทราบเช่นนี้ ก็จะเลิกคาดหวังผิดๆ คิดว่าชีวติ
ก�ำหนดได้ดังใจปรารถนาทุกประการ หรือกระทั่งมีพิธีกรรมบางอย่าง พลิก
ชีวิตคุณให้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้
คุณจะทราบว่า ‘กรรมใหม่’ เริม่ สร้างกันได้ตงั้ แต่รคู้ วามแล้ว ไม่วา่ จะเป็นการ
ตัดสินใจให้อภัย การตัดสินใจโต้ตอบสิง่ ยัว่ ยุหรือยัว่ ยวนด้วยการรักษาศีล ตลอด
จนการพยายามแก้ไขปรับปรุงอะไรแย่ๆให้ดขี นึ้ เมือ่ ทราบเช่นนี้ ก็จะเลิกคาดหมาย
ผิดๆ คิดว่าชีวติ ถูกก�ำหนดไว้หมดแล้ว หรือกระทัง่ งอมืองอเท้ารอให้ทกุ สิง่ เกิดขึน้
ตามยถากรรมท่าเดียว

เมื่อเข้าใจเกมกรรมอย่างถ่องแท้ คุณจะพบว่าในเกม

กรรมนี้ ผูช้ นะสามารถออกแบบชีวติ ใหม่ได้ ตามทีต่ นจะอยากให้เป็นไป ส่วน
ผู้แพ้จะเอาแต่ให้ชีวิตบอกว่า ตนเองต้องเป็นอย่างไรต่อไปอีก
ยิง่ เล่นอย่างเข้าอกเข้าใจมากขึน้ เท่าใด คุณจะยิง่ รูซ้ งึ้ โดยได้ประจักษ์กบั
หลักฐานทันก่อนตายว่า กติกาชีวิตมีอยู่จริงๆ แต่ตอนไม่รู้ ก็คิดเหมือนๆกับ
คนอื่นว่า กติกาไม่มี อีกทั้งเออออห่อหมกตามๆกันว่า ทุกคนต่างบังเอิญมา

เกิด บังเอิญมามีชวี ติ และบังเอิญต้องไปตายด้วยกันทัง้ หมดทัง้ สิน้ ไม่มเี หตุผล
อื่นที่ยิ่งใหญ่กว่าความบังเอิญคอยควบคุมอยู่
นับจากหน้านี้เป็นต้นไป คือการน�ำเอากติกาธรรมชาติที่พุทธศาสนา
เปิดเผยไว้ มาน�ำเสนอในมุมมองทีเ่ ข้าใจง่าย โดยการตีความกฎแห่งกรรมวิบาก
และการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเกม ซึ่งพอมองชีวิตโดยความเป็น ‘เกมกรรม’
คุณก็จะเกิดแรงบันดาลใจ ตลอดจนเห็นลูท่ างท�ำคะแนนใหม่ เพือ่ ทีจ่ ะได้รางวัล
เป็นชีวิตที่คิดไม่ถึง ก่อนจบเกมครั้งนี้ให้จงได้
แม้หนังสือเล่มนีจ้ ะไม่อา้ งอิงถึงพระพุทธเจ้าในบรรทัดใดบรรทัดหนึง่ ก็ขอ
ให้เข้าใจว่า ความรูใ้ นทุกๆบรรทัด ได้มาโดยตรงหรือโดยอ้อมจากเทศนาธรรมอัน
เป็นอมตะของพระองค์นนั่ เอง ข้าพเจ้าขอถวายอภิวาทแด่พระองค์ผทู้ รงเป็นหนึง่
เดียว ทีไ่ ขกฎแห่งกรรมวิบากได้หมดจด ไม่มใี ครอืน่ ยิง่ ไปกว่า

มีนาคม ๒๕๕๗

แค่เอาน�้ำลายของคุณมานิดเดียว เราสามารถบอกได้โดยยังไม่ต้องเจอ
หน้าว่า คุณตาด�ำหรือตาฟ้า ผิวคล�ำ้ หรือผิวขาว พฤติกรรมส่อไปในทางหุนหัน
พลันแล่นหรือใจเย็น แม้กระทั่งคุณมีสิทธิ์ตายด้วยโรคร้ายชนิดไหน ในช่วง
อายุประมาณใด เราก็บอกถูก!
นักวิทยาศาสตร์อย่างเรา ที่รู้และเข้าใจเรื่องของ DNA ลึกซึ้งพอ เห็น
ถนัดว่า มนุษย์แต่ละคนเป็นอย่างไร ก็เพราะได้พ่อแม่แบบไหนจับคู่กัน ถ้า
โกหกเราว่าเป็นพ่อแม่ลูกกัน ทั้งที่ไม่ได้เป็น เราสามารถเปิดโปงได้ภายใน
อาทิตย์เดียว ขอแค่น�้ำลายของทั้งสามคนมาเท่านั้น!
ถึงวันนี้เรารู้แล้วว่า เผ่าพันธุ์มนุษย์คือการสุ่มเลือกชายหญิงมาจับคู่กัน
เพื่อแบ่ง DNA ครึ่งหนึ่งของเพศพ่อ กับครึ่งหนึ่งของเพศแม่ มารวมกันเป็น
DNA ใหม่เฉพาะตัวของลูก

พ่อแม่หนึ่งคู่ มีศักยภาพที่จะผลิตเด็กแตกต่างกัน ๖๔ ล้านล้านแบบ
เพราะฉะนั้น เราจึงเห็นความแตกต่างได้ไม่มีที่สิ้นสุด เด็กจะหน้าตาดี นิสัย
ร้าย หรืออย่างไร ขึ้นอยู่กับการสุ่มเอาของธรรมชาติ
พอเข้าใจอย่างนี้ ก็ไม่จ�ำเป็นต้องไปเชื่อเรื่องการดลบันดาลใดๆนอก
เหนือไปจากนี้แล้ว ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตก็เหมือนเกมเข้ารหัส เราจะมีชีวิต
แบบไหน ก็ขึ้นอยู่กับการได้พ่อแม่แบบใด จับคู่กันเพื่อสร้างชุดรหัสใหม่
แต่ไม่ต้องห่วง นักวิทยาศาสตร์อย่างเราเริ่มรู้จักรหัส และถอดรหัสได้
มากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งเราเล่นเกมถอดรหัส DNA เก่งขึ้นเท่าไร โลกก็จะยิ่งเจริญขึ้น
เท่านัน้ เราจะไม่ปล่อยให้เป็นหน้าทีส่ มุ่ เลือกของธรรมชาติขา้ งเดียว แต่จะร่วม
รับหน้าที่สร้างโลกใหม่ที่มีแต่คนหน้าตาดี อารมณ์เย็น ไม่ต้องติดนิสัยเกเร
หรือเจ้าเล่ห์เพทุบายมาจากพ่อแม่เหมือนอย่างเคย!
ถ้า DNA เป็นต้นก�ำเนิดชีวติ และถ้า DNA คือทัง้ หมดทีส่ ร้างคุณสมบัติ
ความเป็นมนุษย์ แล้วอะไรเป็นตัวจัดระเบียบ DNA?
DNA มีระเบียบการเข้ารหัสอย่างเป็นคณิตศาสตร์ แล้วก็มีความสลับ
ซับซ้อนเสียยิ่งกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ฉลาดที่สุดในโลก สิ่งมหัศจรรย์
ระดับนี้ ถูกสร้างขึ้นมาด้วย ‘พลังความบังเอิญ’ ที่มีขึ้นเองได้แน่หรือ?
พ่อแม่บางคูม่ รี หัสยีนปกติ แต่ลำ� ดับเบสในยีนของลูกเปลีย่ นเองเหมือน
เป็นอุบตั เิ หตุ เพียงเท่านี้ จะเอาอะไรมาประกันว่าใคร ‘เข้าใจ’ DNA แล้วจริงๆ?
ถ้าไม่เข้าใจเกมจริง ถ้าไม่ได้แก้เกมกันที่ต้นตอจริง สิ่งที่จะได้มาไม่ใช่
ผลลัพธ์ที่ต้องการ แต่อาจเป็นผลข้างเคียงที่คาดเดาไม่ถูก
อันที่จริง DNA คือค�ำตอบอันเป็นที่สุดทาง
ฝ่ายรูปธรรม ที่น่าจะกระตุ้นให้ตั้งโจทย์ใหม่ทาง
นามธรรมเสียทีว่า แต่ละคนมาอยู่ในเกมเข้ารหัส
DNA นี้ได้อย่างไร!
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องค์ประกอบของเกม
ถ้ามองชีวิตทั้งหมดเป็นเกม ชีวิตจะปรากฏต่อคุณแตกต่างไปจากที่เคย
อย่างน้อยที่สุดคุณอาจได้ตั้งค�ำถามขึ้นมาบ้างว่า มีสิ่งใดให้เลือกเก็บเพื่อเพิ่ม
คะแนน หรืออาจได้ตระหนักว่าหากปล่อยเวลาให้ผา่ นไปโดยไม่เดินหน้า ก็ไม่
ต่างอะไรกับยกธงขาวยอมแพ้เท่านั้น
เมื่อมองชีวิตเป็นเกม ก็ต้องถามว่าในเกมนี้... ใครเป็นผู้เล่น? อุปกรณ์
การเล่นคืออะไร? กติกาเป็นอย่างไร? แพ้ชนะแล้วได้อะไร? และ… ใครเป็น
ผู้ตัดสิน?

ใครเป็นผู้เล่น? ผู้เล่นเกมให้คุณดูก็คือตัวคุณเอง คุณต้องเล่น

แพ้ชนะแล้วได้อะไร? ถ้าเล่นเกมแพ้ สิ่งที่คุณจะได้รับคือบท

ลงโทษ ซึ่งขั้นหนักหน่อยคือถูกพักการเล่นเกมชั่วคราว ไปโดนคุมขังอยู่ในที่
คับแคบและเร่าร้อนด้วยความทรมานราวกับจะไม่มีวันสิ้นสุด แต่ถ้าเล่นเกม
ชนะ สิง่ ทีค่ ณ
ุ จะได้รบั คือการตกรางวัล ซึง่ เยีย่ มหน่อยคือได้พกั เหนือ่ ยชัว่ คราว
ไปอยูใ่ นทีก่ ว้างขวางอย่างเป็นอิสระและเย็นสบาย ราวกับจะให้ลมื ความเหนือ่ ย
ยากในการเล่นเกมเสียทัง้ หมด อย่างไรก็ตาม การพักชัว่ คราวจะสิน้ สุดลงตาม
ควรแก่ระดับรางวัล ในที่สุดคุณจะต้องกลับมาเล่นเกมใหม่ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า

ใครเป็นผูต้ ดั สิน? ธรรมชาติในตัวคุณเองเป็นผูต้ ดั สิน เช่น เมือ่

ท�ำดีมากๆ ร่างกายของคุณเองจะสะท้อนความดีผ่านผิวพรรณที่งดงามผ่องใส
จนใครๆอดไม่ได้ ต้องทักว่าไปท�ำอะไรมาถึงดูดีขึ้นขนาดนี้ เป็นต้น

ต้องเฝ้าชม และต้องรับผิดชอบตัวเอง คุณเล่นให้ตัวเองดูตลอดเวลา ไม่มีใคร
มาร่วมดูได้ชัดเท่า เช่น แม้นึกว่าปลีกเวลาไปเฝ้าดู เฝ้าเพ่งโทษคนอื่น แท้จริง
คุณก็เป็นคนเดียวทีร่ วู้ า่ ความคิดเพ่งโทษในหัวทัง้ หมดเป็นอย่างไร ไม่ใช่เฉพาะ
ที่พูดออกมาทางปากใส่หูคนอื่นให้ได้ยินเท่านั้น

เกมย่อยในเกมใหญ่

อุปกรณ์การเล่นคืออะไร? อุปกรณ์การเล่นคือบุคคลและ

ในเกมกรรมยังมีเกมย่อยอีกมากมายซ้อนๆกันอยู่ นับแต่เกมเด็กเล่น
เกมกีฬา เกมคอมพิวเตอร์ เกมรัก เกมธุรกิจ เกมการเมือง เกมชีวิต ฯลฯ

วัตถุทุกชิ้นที่อยู่บนโลก หมายความว่า คุณมีสิทธิ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับใครหรือ
อะไรก็ได้ แม้ไม่ใช่ด้วยการสัมผัสแตะต้องทางกาย ก็โดยการสัมผัสแตะต้อง
ทางใจ เช่น คุณนึกด่าหรือคิดชมใครที่เขาไม่รู้จักคุณ คุณก็ได้ ‘กระท�ำ’ อะไร
บางอย่างกับเขาไว้ด้วยใจเรียบร้อยแล้ว

กติกาเป็นอย่างไร? กติกาคือท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว เมื่อท�ำดี

จิตจะเป็นกุศล มีผลเป็นความสุขความเจริญ ส่วนเมื่อท�ำชั่วจิตจะเป็นอกุศล มี
ผลเป็นความทุกข์ความเสือ่ ม แม้ผลไม่ปรากฏให้รสู้ กึ เร็วทันตาทันใจในปัจจุบนั
ก็ตอ้ งออกดอกออกผลในอนาคตเข้าจนได้ เช่น ด่าคนอืน่ อยูใ่ นใจดูเหมือนไม่มี
บทลงโทษใดๆเลย แต่เมื่อด่าในใจจนติดเป็นนิสัย วันหนึ่งในหัวของคุณจะ
กึกก้องไปด้วยเสียงด่าหยาบๆคายๆอย่างน่าร�ำคาญ และน่าทรมานใจอยู่กับ
ตัวเองเป็นอย่างยิ่ง
บทที่ ๑ - รู้จักเกม

มนุษย์เราถูกล่อใจให้มัวแต่เอาใจไปเล่นเกมปลีกย่อยกันท่าเดียว โดย
ไม่ตระหนักว่าทุกเกมย่อยคือส่วนหนึ่งของเกมกรรมทั้งสิ้น
ลองมาดูตัวอย่างรายละเอียดของแต่ละเกมย่อยกันว่าแท้จริงแล้ว เป็น
ตัวล่อให้เราเล่นเกมกรรมท่าไหนบ้าง

ในเกมเด็กเล่น ถ้าริอา่ นโกงเพือ่ น ก็จะเป็นความเคยนิสยั ให้คดิ

เอาชนะด้วยกลเล่ห์เพทุบาย แต่ถ้ารู้จักเล่นเพื่อสร้างน�้ำใจนักกีฬา อารมณ์
มั่นคงแบบคนรู้แพ้รู้ชนะ รู้จักได้รู้จักเสียอย่างสง่างาม ไม่อยากโกงใครให้เสีย
ศักดิ์ศรี ก็เกิดขึ้นแทน

ในเกมกีฬา ท่านว่า ผู้เล่นเกมชนะย่อมได้ชื่อว่าก่อเวร ส่วนผู้แพ้
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ย่อมนอนไม่หลับ การก่อเวรนับเป็นทางมาของการคิดสมน�ำ้ หน้าและนึกทะนง
บาปทางใจ บาปทางวาจา และบาปทางกายย่อมทยอยตามมาไม่ยาก แต่ถ้า
ใจผู้เล่นกีฬาไม่ผูกอยู่กับเรื่องแพ้ชนะ ทว่าไปผูกอยู่กับความสนุกของกลเกม
หรือผูกอยู่กับการพัฒนาฝีมือให้รุดหน้ายิ่งๆขึ้น ก็ถือเป็นการร่วมท�ำชีวิตให้
ก้าวหน้าไปด้วยกัน

ในเกมคอมพิวเตอร์ ผู้เล่นเกมถนัดแนวเล่นแบบใด พื้นฐาน

จิตใจย่อมเป็นไปตามแบบนั้น ความสมจริงของกราฟิกส์คอมพิวเตอร์ที่สร้าง
วิธคี ดิ ในทางเลวร้าย ย่อมสัง่ สมความรูส้ กึ เลวร้ายเป็นจริงเป็นจังมากขึน้ เรือ่ ยๆ
กระทัง่ ถึงจุดหนึง่ เมือ่ จิตถูกย้อมให้เห็นผิดเป็นชอบเต็มที่ ก็ยอ่ มด้านชา พร้อม
จะก่อบาปในโลกความจริง ราวกับเอาชีวิตจริงมาเล่นเป็นเกมคอมพิวเตอร์ก็
ไม่ปาน

ในเกมรัก ผูเ้ ล่นเกมชนะจะหัวใจพองฟู ผูกพันกันในทางดีจนอยาก

ท�ำดีที่สุดเท่าที่มนุษย์จะพึงท�ำแก่กันได้ ส่วนผู้เล่นเกมแพ้จะเกิดอาการอกหัก
แล้วหมางใจกัน หรือขนาดเคียดแค้นจนอยากท�ำร้ายกันอย่างโหดเหี้ยมที่สุด
ราวสัตว์ร้ายท�ำกับเหยื่อ

ในเกมธุรกิจ ผูเ้ ล่นเกมต้องห�ำ้ หัน่ แข่งขันเอาเป็นเอาตาย อาจน�ำ

ไปสูก่ ารคิดก�ำจัดคูต่ อ่ สูด้ ว้ ยวิธฆี า่ ฟันให้ตายไปจากโลก หรือสถานเบาคือก�ำจัด
ให้พ้นสนามแข่งเดียวกันด้วยความป่าเถื่อน แต่ก็มีบ้างที่เกมธุรกิจเปิดช่องให้
มองหาลู่ทางท�ำประโยชน์แก่ผู้บริโภค ซึ่งก็จะจัดเป็นบุญใหญ่หากผู้บริโภคได้
รับประโยชน์จริงตามความตั้งใจของผู้เล่นเกมธุรกิจ

ในเกมการเมือง ผูเ้ ล่นเกมย่อมต้องเล็งเรือ่ งของอ�ำนาจเป็นหลัก

อ�ำนาจล้นฟ้าในมือผู้น�ำ เงินทองกองภูเขา ตลอดจนชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ดึงดูดความสนใจของมหาชนได้ จัดเป็นทางมาของบาปอกุศลนานัปการ แต่
ขณะเดียวกันการเมืองการปกครอง ก็เป็นทางมาของบุญใหญ่อย่างยากจะหา
เกมใดเสมอเหมือน เพราะเมื่อจิตคิดบริหารบ้านเมืองโดยมุ่งประโยชน์แก่
ประชาชนในแผ่นดินอย่างแท้จริง กุศลก็สว่างจ้าเทียบได้กับพระอาทิตย์ลอย
ขึ้นเหนือแผ่นดินเลยทีเดียว
บทที่ ๑ - รู้จักเกม

ในเกมชีวิต ผู้เล่นมักคิดว่าเป็นเกมใหญ่ที่สุด เพราะมองชีวิตโดย

รวมว่าเป็นเกมเอาตัวรอด ก็ต้องค�ำนึงว่าวิธีเอาตัวรอดของแต่ละคนนั้น อาจ
ไปเบียดเบียนใครบางคน รวมทัง้ อาจต้องแกล้งลืมมโนธรรมทีต่ ดิ ตัวมาแต่เกิด
เพราะความอยู่รอดของตนและพวกพ้องต้องมาก่อนความถูกต้อง ฉะนั้น เกม
ชีวิตที่มีแต่ค�ำว่า ‘เอาตัวรอด’ ย่อมเป็นทางมาของบาปอกุศลเหนือเกมอื่นใด
ในทางตรงข้าม หากคิดถึงความอยู่รอดของคนอื่นพอๆกันหรือมากกว่าความ
อยู่รอดของตัวเอง ก็ย่อมเป็นทางมาของบุญกุศลเหนือเกมอื่นใดด้วย

อันตรายของการไม่รู้จักเกมกรรม
หากถามว่าความผิดจากการเล่นเกมหนึ่งๆนั้นเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้าง
ค�ำตอบหลักๆมีอยู่ ๓ ข้อ ได้แก่ ตั้งใจผิดกติกา เผลอผิดกติกา และ ไม่รู้กฎ
กติกา
ในบรรดาต้นเหตุของความผิดพลาดทั้ง ๓ ประการข้างต้น หากถามว่า
ความผิดข้อใดร้ายแรงทีส่ ดุ มีอนั ตรายใหญ่หลวงทีส่ ดุ ถ้าเอาตามประสามนุษย์
เรา ย่อมตอบว่าเลวที่สุดน่าจะเป็นข้อแรก คือ ‘ตั้งใจผิดกติกา’ เพราะความ
ตัง้ ใจเป็นตัวชีว้ า่ เนือ้ แท้ของใครเป็นอย่างไร ส่วนการ ‘ไม่รกู้ ฎกติกา’ น่าจะนับ
ว่าควรติเตียนน้อยกว่าเพื่อน เพราะผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิด แต่โดยการตัดสินของ
ธรรมชาติแล้ว การไม่รกู้ ฎกติกาแม้ไม่เลวร้าย แต่กจ็ ดั ว่าอันตรายร้ายแรงทีส่ ดุ
ทั้งนี้เพราะเป็นต้นเหตุของความกล้าแหกกฎ กล้าท�ำเรื่องเลวร้ายทั้งปวงโดย
ไม่ต้องยับยั้งชั่งใจ
นอกจากนีก้ ข็ อให้พจิ ารณาว่า ผูต้ งั้ ใจละเมิดกติกาอาจส�ำนึกผิด คิดเล่น
ตามกฎได้ใหม่ แต่ผู้ไม่รู้กระทั่งว่าก�ำลังเล่นเกมอยู่ และไม่รู้ว่ากติกาของเกม
เป็นอย่างไร ย่อมไม่อาจทราบว่าควรหรือไม่ควรส�ำนึกผิดด้วยซ�้ำ แถมเมื่อถึง
เวลารับรางวัลหรือถูกลงโทษ ก็จะงงๆว่าท�ำไมตนถึงต้องมีชะตากรรมที่แตก
ต่างจากคนอื่นอย่างนั้น
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เมื่อทุกคนถูกล่อใจให้เล่นเกมย่อยๆ เอาใจใส่แต่เฉพาะกฎกติกาที่
มนุษย์คดิ กันขึน้ มาเอง โดยไม่ตระหนักว่าก�ำลังเล่นเกมกรรมอันเป็นเกมใหญ่
สุด ผลคือทุกคนดีแต่กระเสือกกระสนเอาแพ้เอาชนะในเกมอื่น ทว่าส�ำหรับ
เกมกรรมกลับไม่สนใจ แม้ปีท้ายๆของชีวิตที่ใกล้หมดเวลาแข่งขัน ก็ไม่สนว่า
จวนแพ้หรือจวนชนะเอาเลย
สรุปคือ... ความผิดที่สุดในการเล่นเกมกรรม
ก็คือการไม่รู้กฎกติกาของเกมกรรมนั่นเอง!

บทที่ ๑ - รู้จักเกม
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บทที่ ๒
อุปกรณ์เล่นเกม
ยิ่งอุปกรณ์สลับซับซ้อนขึ้นเพียงใด
เกมก็ยิ่งเล่นยากขึ้นเท่านั้น

บทที่ ๒ - อุปกรณ์เล่นเกม
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ใจ
ใจเป็ น แหล่ ง ผลิ ต ความคิ ด ดี แ ละความคิ ด ร้ า ย ความคิ ด ดี ร ้ า ยคื อ
มโนกรรม ฉะนั้น ใจจึงเป็นที่ตั้งของมโนกรรม จะท�ำกรรมใดๆต้องใช้ใจคิด
นั่นเป็นเหตุให้กล่าวว่า กรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นประธาน
นอกจากจะเป็นทีต่ งั้ ของมโนกรรมแล้ว โดยธรรมชาติของใจยังสามารถ
รับรู้ทุกสิ่งที่ก�ำลังปรากฏให้รู้สึกได้ อย่างเช่นความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ของ
ตนเอง ตลอดจนทราบอยู่แก่ใจว่าเจตนาดีแล้วรู้สึกสว่าง สบายใจ เจตนาร้าย
แล้วรู้สึกมืด จุกอกจุกใจ

สะท้อนถึงวจีกรรมอันเป็นไปในทางมงคล หรือในทางสุจริตมากขึ้นเท่านั้น
หากเคยเป็นผู้ประกอบแต่วจีสุจริต เช่น พูดเข้าข้างความจริง ไม่เข้าข้างตัวเอง
พูดสุภาพด้วยเจตนาให้ผฟู้ งั เย็นใจ ไม่พดู หยาบคายหรือส่อเสียดนินทาให้ใคร
รู้สึกรกหู อย่างนี้แก้วเสียงจะใสเย็นเป็นกังวานชัด ลิ้นและเพดานปากเอื้อให้
พูดได้คล่องถนัดตามธรรมชาติ ตรงข้าม ถ้าปากยิ่งบิดเบี้ยวหรือมีรูโหว่น่า
เกลียดขึน้ เท่าไร ก็ยงิ่ สะท้อนถึงวจีกรรมอันเป็นไปในทางอัปมงคล หรือในทาง
ทุจริตมากขึ้นเท่านั้น และการที่เคยพูดแต่ถ้อยค�ำเผ็ดร้อนเป็นประจ�ำในอดีต
ก็จะท�ำให้แก้วเสียงในปัจจุบันแหบแห้ง หรือลิ้นและเพดานปากไม่เข้ารูป ก่อ
ให้เกิดเสียงอู้อี้ไม่น่าฟัง เป็นต้น

ใจเป็นหนึง่ ในผลของกรรมจากอดีตชาติ ดังเช่นใจทีม่ สี ำ� นึกแบบมนุษย์
ย่อมเคยท�ำบุญมาจนรู้ผิดชอบชั่วดี รู้ว่าอะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล หาก
ท�ำบาปไว้หนักๆ ไม่ค่อยจะได้ประกอบการบุญเอาเลย เช่นนี้กรรมจะตกแต่ง
ให้ใจในชาติถดั มามืดมน รับรูแ้ ละแยกแยะยากว่าอะไรเป็นบุญ อะไรเป็นบาป
จึงไม่อาจมีสำ� นึกแบบมนุษย์ได้ หรืออีกนัยหนึง่ ไม่อาจมาเกิดในท้องมนุษย์ได้
เลย

มือเป็นแหล่งผลิตงานทั้งปวง ฉะนั้น มือจึงเป็นที่ตั้งใหญ่ของกายกรรม
กายกรรมคือการกระท�ำทางกาย เช่น ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ลูบคล�ำสิ่งต้องห้าม
หรือกระดกเหล้าเข้าปาก

ปาก

นอกจากกระท�ำกายกรรมได้แล้ว มือยังอาจเป็นอุปกรณ์ท�ำวจีกรรมได้
ด้วย เช่น จับปากกาดินสอเขียนหนังสือ หรืออาศัยปลายนิว้ ทัง้ สิบกดแป้นพิมพ์
เพื่อสื่อค�ำพูดในหัวออกไปให้ผู้รับฟังได้เข้าใจเนื้อหาที่ต้องการสื่อ

ปากเป็นแหล่งผลิตค�ำพูด ฉะนั้น ปากจึงเป็นที่ตั้งของวจีกรรม วจีหรือ
วาจาคือการถ่ายทอดภาษาออกมาเป็นค�ำๆ เช่น พูดข้อความที่เป็นจริงหรือ
เท็จ พูดค�ำที่สุภาพรื่นหูหรือหยาบคายระคายโสต
ปากในความหมายของการเป็นที่ตั้งแห่งวจีกรรมนั้น จะหมายรวมเอา
อวัยวะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพูด เช่น แก้วเสียง ลิ้น และเพดานปาก

มือ

มือเป็นหนึ่งในผลกรรมจากอดีตชาติ เช่น หากเคยเป็นชายที่ช่วยเหลือ
คนมามาก จะมีขนาดมือที่ใหญ่และนิ้วมือที่ยาวแบบสมส่วนกับร่างกาย และ
จะเป็นอวัยวะที่ก่อให้เกิดความรู้สึกกับใจเจ้าของ กระตุ้นให้อยากท�ำงานใหญ่
หรืออยากช่วยเหลือผู้อื่นด้วยมือตน แต่หากมีมือที่บอบบาง แม้เป็นชายก็มี
แนวโน้มจะเป็นพวกงานหนักไม่อยากเอา งานเบาไม่อยากสู้ เป็นต้น

ปากเป็นหนึ่งในผลกรรมจากอดีตชาติ ยิ่งปากสวยเข้ารูปเท่าไร ก็ยิ่ง
บทที่ ๒ - อุปกรณ์เล่นเกม
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เท้า

อยู่ในร่องในรอยของศีลสัตย์ไม่บกพร่อง

เท้าเป็นฐานให้ทรงตัวยืนและก้าวเดินไปท�ำโน่นท�ำนี่ ฉะนัน้ เท้าจึงเป็น
ที่ตั้งของกายกรรม แต่ก็อาจเป็นที่ตั้งของวจีกรรมได้ส�ำหรับบางคนที่มีสภาพ
มือบกพร่อง ต้องหันมาหัดใช้เท้าแทนมือในการเขียน

นัยน์ตา

และแม้เท้าจะเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่หลักในการทรงตัวยืนและการเดิน
ทาง แต่ขณะเดียวกันก็เป็นอวัยวะเบื้องต�่ำ ซึ่งเหนี่ยวน�ำใจให้คิดไปในทางต�่ำ
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากจะใช้อวัยวะส่วนนีก้ บั มนุษย์ดว้ ยกัน เช่น ความรูส้ กึ
เมื่อใช้มือผลักกับใช้เท้าถีบจะเป็นคนละเรื่อง พูดง่ายๆคือถ้าใช้เท้ากระท�ำ
กายกรรมกับผู้อื่น โอกาสที่จะเป็นอกุศลนั้นสูงกว่าที่จะเป็นกุศล

นัยน์ตาเป็นเครื่องแสดงความรู้สึกผ่านวิธีมอง ฉะนั้น นัยน์ตาจึงเป็นที่
ตั้งของกายกรรม เช่น ทอดมองผู้อื่นด้วยความเมตตา หรือจ้องหน้าให้ใครๆ
คร้ามกลัว นอกจากนั้นยังมีวิธีมองแบบเสแสร้ง แกล้งสร้างประกายที่เป็นตรง
ข้ามกับใจ ใจประสงค์รา้ ยแต่ท�ำเป็นสร้างประกายมีไมตรี หรือใจรักแต่ทำ� เป็น
มองด้วยความเย็นชา เป็นต้น

เท้าเป็นหนึ่งในผลกรรมจากอดีตชาติ เช่น มีรูปเท้ายาวเป็นฐานหยัด
ยืนที่มั่นคงสมบูรณ์ เดินเหินถนัด ก็ด้วยเคยเป็นผู้มีใจมั่นคง ยืนหยัดอยู่ใน
เมตตาธรรม สามารถเว้นขาดจากการเบียดเบียนชีวิตอื่น แม้มีเหตุยั่วยุให้น่า
เบียดเบียน เป็นต้น

และอันเนื่องจากนัยน์ตาเป็นที่แสดงออกของเมตตาจิตหรือใจอาฆาต
นัยน์ตาจึงก่อให้เกิดความสบายใจหรือขุน่ ใจแก่ผถู้ กู มองได้มากกว่าอวัยวะส่วน
อื่นใด

ศีรษะ
ศีรษะเป็นที่แสดงใบหน้าและการใช้สายตา ฉะนั้น ศีรษะจึงเป็นที่ตั้ง
ของกายกรรม และศีรษะก็เป็นอวัยวะเบือ้ งสูง เมือ่ น้อมลงแทบเท้าอันเป็นส่วน
ต�่ำสุดของผู้ใหญ่ ผู้มีพระคุณ หรือผู้ทรงศีลที่ศักดิ์สิทธิ์สูงส่ง จึงหมายถึงการ
แสดงความเคารพขั้นสูงสุด หน้าผากที่จรดลงกับพื้นคือขณะจิตที่ทิฐิมานะลด
ลงเหลือศูนย์ กุศลย่อมเบ่งบานเต็มร้อย
ศีรษะเป็นหนึ่งในผลกรรมจากอดีตชาติ หากศีรษะมีรูปมนงาม ก็
สะท้อนถึงกรรมดีประเภทอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักให้ความเคารพด้วยการไหว้
งามๆ อยูใ่ นโอวาทของผูท้ รงธรรมแบบคนว่าง่าย กับทัง้ เป็นผูม้ คี วามประพฤติ
บทที่ ๒ - อุปกรณ์เล่นเกม

นัยน์ตาเป็นหนึ่งในผลกรรมจากอดีตชาติ หากมีความงามหรือรูป
ลักษณะที่ดีน่าพึงใจ มักหมายถึงกรรมจากการทอดมองผู้อื่นด้วยเมตตาจิต
หรือถ้านัยน์ตาเป็นประกายใสซึง้ และมีแววลึกมากๆ ก็อาจหมายถึงกรรมทีเ่ คย
มองพระพุทธรูปหรือสมณะด้วยแววเคารพเลือ่ มใสเป็นล้นพ้น นัยน์ตาคนส่วน
ใหญ่ไม่ถึงกับสวย และไม่ถึงกับแย่ เพราะเคยมองด้วยเมตตากับคนที่ตนรัก
และมองด้วยโทสะกับคนที่ตนชัง หายากที่ระวังรักษาสายตาในการทอดมอง
ให้เสมอกัน ไม่ว่ามิตรหรือศัตรู

เครื่องเพศ
เครื่องเพศเป็นแหล่งสืบเชื้อสายพงศ์พันธุ์ ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างสุข
ในเพศรสอันชวนให้รู้สึกติดใจการมีชีวิต ฉะนั้น เครื่องเพศจึงเป็นที่ตั้งของ
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กายกรรม รวมทั้งเป็นอุปกรณ์ก่อกรรมและการรับผลกรรมอย่างใหญ่ ไม่ใช่
ของเล็กน้อย และไม่ใช่เครื่องมือสร้างกรรมเล่นๆแต่อย่างใด
เครื่องเพศเป็นของสงวน ดังนั้น เพียงมีใจไม่สงวนรักษาหรือคิดหาญ
กล้าเปิดเผยไม่เลือก ก็ก่อให้เกิดมโนกรรมอย่างใหญ่ ที่โน้มเอียงไปในทางไม่
ละอายต่อบาปได้แล้ว
เครือ่ งเพศเป็นหนึง่ ในผลกรรมจากอดีตชาติ อวัยวะเพศชายสร้างความ
รูส้ กึ พืน้ ฐานของฝ่ายรุก ฝ่ายริเริม่ ฝ่ายควบคุมจัดการ ดังนัน้ จึงสะท้อนให้เห็น
กรรมอันเป็นฝ่ายริเริม่ งานบุญ ตลอดจนความอาจหาญ ออกแรงแข็งขันในการ
ท�ำกิจอันเป็นบุญให้ส�ำเร็จโดยไม่ย่อท้อกลางคัน ส่วนอวัยวะเพศหญิงสร้าง
ความรู้สึกพื้นฐานของฝ่ายตอบรับ ฝ่ายติดตาม ฝ่ายยอมให้ ดังนั้น จึงสะท้อน
ให้เห็นกรรมอันเป็นฝ่ายสานงานบุญให้สำ� เร็จไปกับผูท้ รี่ เิ ริม่ ไว้กอ่ น ทัง้ นี้ กรรม
อันเป็นตัวก�ำหนดเพศนั้น บางครั้งมีเรื่องของความพอใจประกอบอยู่ด้วย เช่น
ท�ำบุญด้วยความพอใจจะเป็นภรรยา หรือมารดาที่ดีในชาติต่อๆไป

ส่วนอื่นๆของกาย
ร่างมนุษย์ทงั้ ตัวอาจใช้เป็นอุปกรณ์การมีเพศสัมพันธ์ และร่างมนุษย์ทงั้
ตัวก็อาจใช้เป็นอาวุธท�ำร้ายร่างกายผูอ้ นื่ ในทางกลับกัน ร่างมนุษย์ทงั้ ตัวก็อาจ
ถูกท�ำร้ายหรือรับบทลงโทษโดยง่าย จึงกล่าวสรุปได้วา่ ทุกชิ้นส่วนของร่างกาย
มนุษย์ล้วนเป็นอุปกรณ์ก่อกรรม เช่น สามารถเอาไหล่กระแทกท�ำลายประตู
ขณะเดียวกันก็อาจถูกทุบไหล่ให้บาดเจ็บ เป็นต้น
อวัยวะทุกชิน้ ในร่างมนุษย์ เป็นส่วนหนึง่ ของผลกรรมจากอดีตชาติ หาก
สมส่วนหรือดูพอดีที่ได้ตั้งอยู่ตรงจุดนั้นๆ ก็แปลว่าอวัยวะนั้นๆถูกตกแต่งด้วย
บุญอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่หากมีความบกพร่อง ไม่สมส่วน หรือดูขัดกับอวัยวะ
โดยรอบ ก็สันนิษฐานได้ว่าอวัยวะนั้นๆถูกตกแต่งด้วยบาปอย่างใดอย่างหนึ่ง
บทที่ ๒ - อุปกรณ์เล่นเกม

ไม่มใี ครสมบูรณ์แบบได้หมดจด เพราะทุกชิน้ ส่วนในกายมนุษย์สะท้อน
ถึงกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ และมักเป็นกรรมที่ท�ำประจ�ำ ไม่ค่อยเป็น
กรรมทีท่ ำ� ชัว่ คราว กรรมทีท่ ำ� ชัว่ คราวแล้วก่อให้เกิดผลทางกายได้ มักเป็นกรรม
ที่ท�ำกับผู้ทรงคุณ หรือเป็นกรรมที่ก่อให้เกิดผลใหญ่กับคนหมู่มาก ตัวอย่าง
เช่นถ้ามีโอกาสเอาศีรษะจรดลงแทบบาทพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึง่
เพียงครั้งเดียว แล้วระลึกถึงอยู่เนืองๆด้วยความอิ่มอกอิ่มใจไปจนชั่วชีวิต เกิด
ชาติใหม่ย่อมเป็นผู้มีรูปศีรษะมนงามน่าชมยิ่ง
กล่าวโดยรวมคือ รูปกายเป็นอย่างไรก็ได้มาจากผลกรรมเก่า แต่ด้วย
ความไม่รู้และความหลงลืมอดีตกรรม ก็ท�ำให้คนเราหลงเข้าใจว่าได้อวัยวะ
ต่างๆมาโดยบังเอิญ ไม่เห็นจ�ำเป็นต้องท�ำอะไร การเปิดใจรับรู้ความจริงเกี่ยว
กับกรรมและผลที่ปรากฏออกมาทางสภาพกายและสภาพใจ จะน�ำไปสู่ความ
มีสติในการเล่นเกมกรรมคราวนี้ และพลาดน้อยลงกว่าครั้งก่อนๆ

ความซับซ้อนในการใช้อุปกรณ์เล่นเกม
กายเป็นอุปกรณ์การเล่นที่เห็นง่ายและจับต้องได้ชัดเจน ส่วนใจเป็น
อุปกรณ์การเล่นทีเ่ ห็นไม่ได้ ไม่อาจจับต้อง ทางเดียวทีจ่ ะทราบว่าใจเป็นอย่างไร
ระหว่างมืดหรือสว่าง ร้อนหรือเย็น มุ่งร้ายหรือมุ่งดี ก็ต้องใช้ใจรู้เองเท่านั้น
ธรรมชาติของกายกับใจข้อนี้ เป็นเค้ามูลของความซับซ้อน เพราะไม่มี
ใครรู้ใจใคร จึงหลอกกันได้ด้วยการอ�ำพรางความคิดนึก อีกทั้งใจก็ปรวนแปร
กลับกลอกได้ ไม่ใช่ตั้งไว้ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นตลอดไป ไม่กลับไม่เปลี่ยน
และคนแม้สองคนจะลงมือกระท�ำทางปากหรือทางกายเหมือนๆกัน แต่
ถ้าวิธคี ดิ วิธมี อง หรือมโนกรรมแตกต่างกัน ก็ให้ผลเป็นคนละเรือ่ ง ยกตัวอย่าง
เช่นหมอสองคนฉีดยาให้คนไข้เหมือนๆกัน แต่หมอคนหนึ่งเลือกยาที่รู้ว่าจะ
ช่วยให้หายขาด ก็เรียกว่ามีมโนกรรมเป็นการช่วยเหลือ และท�ำหน้าทีข่ องหมอ
ด้วยจิตวิญญาณของหมอ ส่วนหมออีกคนเลือกยาที่รู้ว่าจะบรรเทาอาการเจ็บ
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ไข้ให้ลดลง แต่ตอ้ งมาฉีดยาและจ่ายเงินเพิม่ อีกหลายหน ก็เรียกว่ามีมโนกรรม
เป็นการขูดรีด ไม่ได้ท�ำหน้าที่ของหมอ จิตวิญญาณเป็นแค่พ่อค้ายาแก้ปวดผู้
ไร้ความปรานีเท่านั้น
เมือ่ ตัง้ เจตนาเป็นกุศล เช่น จะช่วยเหลือผูอ้ นื่ ให้พน้ จากความเดือดร้อน
เรียกว่าท�ำกรรมขาว เพราะกรรมนั้นมีความสว่าง และปรุงแต่งจิตให้สว่าง
สามารถรู้สึกได้ด้วยใจว่าท�ำกุศลกรรมแล้วเบิกบาน มีปีติโสมนัสนาน อยาก
ยิม้ ชืน่ ใจ หัวอกเบาโล่ง อบอุน่ และรูส้ กึ ปลอดภัยไร้กงั วล ฉะนัน้ เมือ่ สะสมกุศล
เจตนาไว้มาก จึงไม่รู้สึกกลัวตายมาก เพราะเหมือนทราบแก่ใจลึกๆว่าจบเกม
เมื่อไร จะได้รางวัลเมื่อนั้น

ดังเช่นเหตุปจั จัยให้ได้อปุ กรณ์เล่นเกมเป็นร่างชายหรือร่างหญิงนัน้ อาจ
น่างุนงงว่ามีทมี่ าทีไ่ ปอย่างไรกันแน่ เพราะบางคนใจเป็นชายแต่กายเป็นหญิง
ขณะที่ชายบางคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นหญิงอยู่ตลอดเวลา ต่อข้อสงสัยนี้ ถ้า
ท�ำความเข้าใจว่าพื้นฐานของกรรมอันก่อให้เกิดรูปชายรูปหญิงเป็นอย่างไร ก็
จะอ่านเกมออกได้ง่ายขึ้น
กรรมที่เป็นเหตุให้เกิดรูปชาย คือ การสั่งสมเจตนาริเริ่มท�ำบุญด้วย
ตนเอง มีความหนักแน่นและคงเส้นคงวา ตัง้ ใจไปในงานดีอนั ใดแล้วต้องท�ำให้
ส�ำเร็จ ไม่ยอ่ ท้อกลางคัน มีความพึงใจในความแข็งแกร่งแห่งเพศชาย การติดใจ
อยู่ในกรรมเช่นนี้จะก่อให้เกิดรูปชายที่สมบูรณ์ในชาติถัดมา

เมือ่ ตัง้ เจตนาเป็นอกุศล เช่น จะเบียดเบียนให้ผอู้ นื่ ต้องเป็นทุกข์ ก็เรียก
ว่าท�ำกรรมด�ำ เพราะกรรมนั้นมีความมืด และปรุงแต่งจิตให้มืด สามารถรู้สึก
ได้ด้วยใจว่าท�ำอกุศลกรรมแล้วทึบแน่น แม้เกิดความอิ่มใจหรือสะใจบ้างก็
หน่วงหนักอยูใ่ นอก และรูส้ กึ เหมือนตกอยูท่ า่ มกลางภยันตราย น่ากังวลอย่าง
ลึกลับ ฉะนัน้ เมือ่ สะสมอกุศลเจตนาไว้มาก จึงรูส้ กึ กลัวตายมาก เพราะเหมือน
ทราบแก่ใจลึกๆว่าจบเกมเมื่อไร ก็จะโดนลงโทษเมื่อนั้น

ส่วนกรรมที่เป็นเหตุให้เกิดรูปหญิง คือ การสั่งสมเจตนาร่วมการบุญ
การกุศลที่ตนเห็นคล้อยตามว่าดีว่าชอบ แต่ไม่อาจหาญพอจะออกน�ำ ไม่กล้า
ริเริ่มด้วยตนเอง หรือถ้าจะต้องเริ่มการกุศลด้วยตนเองก็มีความหวั่นไหว แต่
กระนั้น ก็มีจิตใจอ่อนโยน และพึงใจในความส�ำเร็จแห่งบุญด้วยอารมณ์อัน
งดงามแบบหญิง การติดใจอยู่ในกรรมเช่นนี้จะก่อให้เกิดรูปหญิงที่สมบูรณ์ใน
ชาติถัดมา

สรุปแล้ว แม้เกมกรรมจะซับซ้อนด้วยอุปกรณ์การเล่นเพียงใด ในที่สุด
ก็อา่ นง่ายด้วยการเล็งไปทีเ่ จตนาตัวเดียว จะตัดสินว่ากรรมใดเป็นขาวหรือเป็น
ด�ำก็ด้วยเจตนาเท่านั้น จึงกล่าวได้ว่า เจตนาคือกรรม กรรมคือเจตนา

ทว่าผูเ้ ล่นเกมกรรมมีมาก และแต่ละคนก็เล่นตามใจชอบ ดังนัน้ จึงอาจ
มีบางคนริเริ่มท�ำบุญด้วยความหนักแน่นแบบชาย แต่ยังติดใจในความเป็น
หญิง ซึ่งเพียงด้วยความติดใจนั้นเอง ก็เพียงพอแล้วที่จะท�ำให้เกิดเป็นหญิงได้
และด้วยเหตุปัจจัยทางความหนักแน่นแห่งบุญที่มี ก็จะสะท้อนออกมาในรูป
ของความน่าพิสมัย หรือความเข้มแข็งเกินธรรมดา เป็นหญิงที่ดูมีความเป็น
ผู้น�ำได้ทัดเทียมชาย เป็นต้น

สิ่งที่เกิดขึ้นในเกมซับซ้อน
ดังที่ทราบแล้วว่าเราได้อุปกรณ์การเล่นเกมในชาติใหม่มาจากวิธีเล่น
เกมเก่าในชาติกอ่ น แต่ละชาติเป็นเกมทีไ่ ม่มที างเล่นกันง่ายๆ ต้องมีเบือ้ งหน้า
เบื้องหลังซับซ้อน ยากที่จะเล่นกันแบบตรงไปตรงมา ผลที่สะท้อนออกมาให้
เห็นทางอุปกรณ์การเล่นในเกมใหม่ จึงอาจแปลกประหลาดพิสดารได้ไม่จำ� กัด
เช่นกัน
บทที่ ๒ - อุปกรณ์เล่นเกม

ส�ำหรับความเป็นชาย อวัยวะเพศคือผลกรรมที่ตกแต่งให้เกิดปมเขื่อง
หรือปมด้อย มีผลกับความเชือ่ มัน่ ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศ กับทัง้ เป็นฐาน
ความรู้สึกในช่วงวัยต้นๆ ว่าตัวของตนที่ปรากฏในโลกนี้ยิ่งใหญ่หรือต�่ำต้อย
อวัยวะเพศชายที่เล็กเกินควร สะท้อนถึงการเป็นผู้เคยริเริ่มกิจอันเป็น
บุญอย่างชาย แต่ถอดใจ ขลาดกลัว ล้มเลิกความตั้งใจอันดี หลบลี้หนีหายไป
แบบเขียนด้วยมือลบด้วยเท้า หรือเป็นพวกชอบเอาตัวรอด ห่วงแต่ตวั เองกระทัง่
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กล้าทิ้งครอบครัว ทิ้งพรรคพวก หรือกระทั่งขายชาติเพื่อประโยชน์สุขของตน
ตามล�ำพัง ความขลาดกลัวไม่รบั ผิดชอบต่อหน้าทีแ่ ละศักดิศ์ รี ให้ความรูส้ กึ ลีบ
เล็กอย่างไร อวัยวะเพศในชาติถัดไปก็สะท้อนออกตามนั้น
ส่วนอวัยวะเพศชายขนาดใหญ่เกินควร ชนิดที่มโหฬารน่าเกลียด เกิด
จากกรรมที่เคยชอบโอ่อวด ชอบให้ใครต่อใครคิดว่าตนยิ่งใหญ่เกินจริง ท�ำดี
หวังเอาหน้าเป็นหลัก ประเภทถ้าไม่เป็นข่าวก็ไม่ยอมควักกระเป๋า และควักที
ก็ควักก้อนใหญ่ดว้ ยเจตนาซือ้ ความตกตะลึงของชาวประชา ผิดกันกับอัตราส่วน
ของน�้ำใจที่ไม่เคยอยากสงเคราะห์ใครจริง แบบนี้ชาติต่อมาก็ต้องเป็นเจ้าของ
สัดส่วนที่น่าขยาดมากกว่าที่จะน่าภูมิใจในตนเอง

อุปกรณ์เล่นเกมราคาแพง
เราจะมองไม่เห็นว่ากายใจมนุษย์มีค่าเพียงใด จนกว่าจะเปรียบเทียบ
ให้เห็นว่าอุปกรณ์เล่นเกมกรรมของภพภูมิอื่นนั้น ใช้เล่นเกมด้วยการสะสม
คะแนนดีชั่วไม่ได้เท่าไร หรือไม่ได้เอาเลย
ดังเช่น กายใจของเหล่าสัตว์นรกถือก�ำเนิดขึ้นด้วยมหันตอกุศล เป็นไป
เพือ่ เสวยทุกข์เผ็ดร้อนท่าเดียว กายใจของเหล่าสัตว์เดรัจฉานถือก�ำเนิดขึน้ ด้วย
มหาอกุศล เป็นไปเพือ่ หมกจมอยูก่ บั สิง่ สกปรกและการตระเวนเหม่อลอย กาย
ใจของเหล่าเปรตถือก�ำเนิดขึ้นด้วยอกุศล เป็นไปเพื่อความลุ่มๆดอนๆเอาแน่
เอานอนอะไรไม่ได้ รวมแล้วอุปกรณ์เล่นเกมกรรมในทุคติภูมิเป็นของชั้นเลว
มีขึ้นเพื่อรับบทลงโทษเป็นหลัก
หรือในทางตรงกันข้ามอีกขัว้ หนึง่ กายใจของทวยเทพยดาถือก�ำเนิดขึน้
ด้วยมหากุศล เป็นไปเพือ่ เสวยทิพยสุขและความรืน่ เริงส�ำราญอันวิจติ ร กายใจ
ของพระพรหมถือก�ำเนิดขึ้นด้วยมหัคคตกุศล เป็นไปเพื่อวิเวกสุขอันพ้นวิสัย
กามและตั้งมั่นนาน รวมแล้วอุปกรณ์เล่นเกมกรรมในสุคติภูมิเป็นของชั้นดี มี
ขึ้นเพื่อรับการตกรางวัลเป็นหลัก
บทที่ ๒ - อุปกรณ์เล่นเกม

คราวนี้ย้อนกลับมาดูกายใจของมนุษย์เพื่อเปรียบเทียบกันบ้าง กายใจ
ของมนุษย์นับว่าอยู่ในขอบเขตของสุคติภูมิ เพราะสภาพแวดล้อมไม่เร่าร้อน
เหมือนนรก ไม่สกปรกเหม็นหืนเหมือนที่อยู่เดรัจฉาน แล้วก็ไม่แปรปรวน
เหมือนแหล่งเร่รอ่ นของเปรตด้วย แต่ขณะเดียวกันก็ไม่แสนสุขแสนเพลิดเพลิน
เหมือนสวรรค์ของเทวดาและพระพรหม มีความล�ำบากให้ต้องใช้ก�ำลังใจ
บ�ำเพ็ญเพียรสร้างคุณงามความดี ไม่ใช่เอะอะก็เนรมิตทุกสิ่งได้ตามใจเหมือน
ในสวรรค์ เมื่อก�ำลังใจในการท�ำดีมีมาก ก�ำลังบุญก็จึงพลอยมากเป็นเงาตาม
ตัว
กายใจมนุษย์แข็งแรงและมีความมัน่ คงสม�ำ่ เสมอ เพราะคุมรูปอยูไ่ ด้ดว้ ย
หลากปัจจัยทีแ่ ข็งแรง ทัง้ บุญเก่าๆ ทัง้ อาหารและอากาศใหม่ๆ ธาตุดนิ น�ำ้ ไฟ
ลมที่มารวมประชุมกันเป็นรูปมนุษย์นี้ มีความลงตัวด้วยสัดส่วนเหมาะสม จึง
ใช้งานได้นานพอควร อย่างน้อยก็มีเวลาพัฒนาจิตวิญญาณ สั่งสมบุญบารมี
ตลอดจนเลือกหักเหเส้นทางกรรมได้ทัน ก่อนที่ตัวอุปกรณ์จะถึงเวลาเสื่อมลง
และเมือ่ เป็นของดีขนาดนี้ ก็ตอ้ งมีขอ้ แลกเปลีย่ นราคาแพงเป็นธรรมดา
กล่าวคือกว่าจะมีอุปกรณ์เป็นกายใจมนุษย์เพื่อพร้อมเล่นเกมใหม่ได้ในแต่ละ
ชาติ ก็ต้องรวบรวมของหายากต่างๆมาให้ครบ ได้แก่

ต้องบุญถึง เพราะถ้าบุญไม่ถึงวิญญาณก็มาเข้าท้องมนุษย์ไม่ได้

หรืออยูใ่ นท้องได้แต่ไม่มีโอกาสลืมตาดูโลก หรือมีโอกาสลืมตาดูโลกแต่ก็ต้อง
ตายเสียก่อนจะรู้ความ

ต้องอาศัยท้องแม่เกิด แตกต่างจากสัตว์ในภพภูมิอื่นที่อาจ

ฟักตัวจากไข่ หรือเกิดจากเถ้าไคลสกปรก หรืออุบตั ขิ นึ้ เต็มรูปโดยไม่ตอ้ งอาศัย
ปัจจัยแวดล้อมช่วย หากขาดบุญสัมพันธ์ หรือขาดความเหมาะจะมาเกิดกับพ่อ
แม่คู่ไหนเลย ก็ต้องรอต่อไปก่อน

กายต้องเริม่ จากเล็ก เมือ่ ยังเล็กจึงต้องพึง่ พาคนอืน่ ช่วยเหลือ

ตัวเองไม่ได้ หากไม่มีใครช่วยก็ต้องตายไป ต้องมีใครคนหนึ่งหรือหลายๆคน
คอยดูแลไม่ให้คลาดสายตาในช่วงต้น
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ใจต้องเริม่ จากไม่รู้ ทุกคนเริม่ ต้นจากการไม่เข้าใจอะไรเลย พูด

ไม่เป็นภาษา และท�ำอะไรไม่ถูกสักอย่าง หากบุญเก่าไม่มีเวลาให้พอจะโตขึ้น
เอาตัวรอดและเรียนรูไ้ ด้ในสภาพของความเป็นมนุษย์ ก็เท่ากับเกิดมาสูญเปล่า
ไม่มโี อกาสสัง่ สมบุญอันใดเพิม่ เติม ได้แต่มาเบียดเบียนคนอุม้ ท้องและคนเลีย้ ง
ดูให้ล�ำบากเท่านั้น
จากข้อเท็จจริงต่างๆข้างต้น จึงควรท�ำให้คณ
ุ เห็นชัดว่ากายใจมนุษย์เป็น
อุปกรณ์เล่นเกมราคาแพงขนาดไหน ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการได้มา ในแง่
ของการหล่อเลีย้ งให้เจริญเติบโต และในแง่ของการรักษาไว้ให้ได้ตลอดรอดฝัง่
จนกว่าจะถึงซึ่งอายุขัยตามธรรมชาติ ไม่มีส่วนใดในความเป็นมนุษย์เลย ที่
เป็นของราคาถูก

สรุปคือ... คุณก�ำลังอยู่ในเกมกรรม
โดยมีอุปกรณ์การเล่นที่ทรงพลังสูงสุดอยู่ในมือ
โจทย์ส�ำคัญก็แค่ว่า คุณจะใช้มันไปท�ำอะไรเท่านั้น!

บทที่ ๒ - อุปกรณ์เล่นเกม
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บทที่ ๓
คะแนนสะสม
ถ้าชีวิตคุณเป็นทุกข์
แปลว่าคุณก�ำลังมีคะแนนติดลบชั่วคราว

บทที่ ๓ - คะแนนสะสม
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วิธีคิดคะแนนในเกมกรรม
เกมทั่วไปมักมีการสะสมคะแนนเป็นบวกขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วตัดสินแพ้
ชนะกันตรงทีใ่ ครได้คะแนนมากกว่าเมือ่ หมดเวลาเล่น เช่น ในเกมฟุตบอลพอ
หมดเวลาใครยิงประตูได้มากกว่ากัน หรือตัดสินกันตรงที่ใครได้คะแนนตาม
เป้าก่อนคู่แข่งขัน เช่น ในเกมปิงปองข้างใดท�ำคะแนนถึง ๑๑ ก่อนก็ชนะไป
ส่วนเกมกรรมจะไม่ใช่เช่นนัน้ นอกจากสะสมคะแนนบวกแล้ว ยังมีการ
สะสมคะแนนลบอีกด้วย คะแนนทัง้ บวกและลบจะสัง่ สมไปเรือ่ ยๆจนกว่าจะจบ
เกม แล้วตัดสินรวบยอดขณะตายดับลงในชาติหนึง่ ๆว่า ตกลงคะแนนเป็นบวก
มากกว่าลบ หรือเป็นลบมากกว่าบวก ถ้าลบมากกว่าก็จะโดนลงโทษให้เป็น
ทุกข์ แต่ถ้าบวกมากกว่าก็จะได้รับการตกรางวัลให้เป็นสุข
ส�ำหรับคะแนนบวกที่สั่งสมไว้ จะหมายถึงกองบุญ อันเป็นตัวบันดาล
ให้ใจเป็นสุข และบันดาลชีวิตให้เป็นไปในทางดี ส่วนคะแนนลบที่สั่งสมไว้ จะ
หมายถึงกองบาป อันเป็นตัวบันดาลให้ใจเป็นทุกข์ และบันดาลชีวติ ให้เป็นไป
ในทางร้าย ขอให้เข้าใจว่าในเกมกรรมนี้ คะแนนบุญกับคะแนนบาปจะไม่น�ำ
มาหักลบกัน บุญส่วนบุญ ให้ผลในทางดีตามก�ำลังบุญ บาปส่วนบาป ให้ผล
เป็นต่างหากตามก�ำลังบาป
ยกตัวอย่างเช่น บางคนชอบด่าคนแบบสาดเสียเทเสียจนติดนิสัย ผล
ของบาปอาจท�ำให้ปากเบี้ยวไม่น่าดู แต่ในชีวิตเดียวกันนั้นก็ถวายทานแด่
สมณะด้วยความอิ่มใจเสมอ ผลย่อมปรุงแต่งให้ผิวพรรณงดงาม สรุปออกมา
ชาติใหม่คอื รูปร่างและผิวพรรณงดงามแต่เป็นคนปากเบีย้ ว มีทงั้ ความน่าชืน่ ชม
และมีทั้งความน่าสังเวชในคราวเดียวกัน เป็นต้น
การเก็บคะแนนแต่ละแต้มนั้น วัดกันด้วยนิสัยที่ตั้งมั่นถาวรระดับหนึ่ง
คือไม่ใช่แค่ท�ำความดีหนึ่งครั้งแล้วเก็บได้หนึ่งคะแนน และไม่ใช่ท�ำความชั่ว
หนึ่งครั้งแล้วถูกหักหนึ่งคะแนน คุณจะต้องท�ำดีอะไรอย่างหนึ่งเป็นปกติ จึงจะ
เพิ่มคะแนนบวกหนึ่งคะแนน และจะต้องท�ำชั่วอะไรสักอย่างเป็นประจ�ำ จึงจะ
บทที่ ๓ - คะแนนสะสม

เพิ่มคะแนนลบหนึ่งคะแนน ส่วนการท�ำดีท�ำชั่วเพียงประเดี๋ยวประด๋าว จะถูก
น�ำไปเก็บในรูปของแต้มปลีกย่อยต่างหาก และไม่ถูกน�ำมาคิดค�ำนวณตัดสิน
‘แพ้ชนะ’ ยามเลิกเล่นเกมในแต่ละชาติจริงจังนัก

การตีความจากผลคะแนนรวม
ในเกมเล่นทั่วไป คุณต้องพยายามท�ำแต้มแลกของรางวัล พอเล่นเสร็จ
ก็มคี นนับดูวา่ คุณได้กแี่ ต้ม แล้วเอาของรางวัลมามอบให้ตามเกณฑ์ ซึง่ อาจเป็น
ไปตามข้อตกลงหรือมีการบิดพลิ้ว นั่นก็ขึ้นอยู่กับความยุติธรรมของกรรมการ
ตัดสิน แต่ส�ำหรับเกมกรรมนั้น พอเล่นเกมจบในแต่ละชีวิต ธรรมชาติในตัว
คุณเองจะพิจารณาอย่างเที่ยงธรรมว่ามีแต้มบวกสมควรได้รับรางวัลเป็นอะไร
บ้าง รวมทั้งดูด้วยว่าคุณมีแต้มลบสมควรได้รับบทลงโทษสักแค่ไหน
เพือ่ ความเข้าใจง่ายและเห็นภาพรวมได้ชดั เรามาดูกนั เฉพาะสมบัติ ๑๐
ข้อทีท่ กุ คนต้องมีเมือ่ เป็นมนุษย์ แต่ละข้อใช้เป็นเครือ่ งชีไ้ ด้วา่ คะแนนของแต่ละ
คนเป็นบวกหรือเป็นลบมากน้อยกว่ากัน

๑ ∫ พ่อแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดู
+1 หากคุณได้รบั การเลีย้ งดูมาอย่างดี มีการเอาใจใส่ ท�ำให้โตขึน้ มาด้วย
ความรู้สึกอบอุ่นมั่นคง

-1 หากท่านหรือพวกท่านท�ำให้คณุ โตขึน้ มาท่ามกลางความสับสน ว้าเหว่
และไม่มีฐานความรู้สึกที่มั่นคง

=0หากคุณรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมาด้วยการเลี้ยงดูแบบครึ่งดีครึ่งร้าย ขาด
บ้าง เกินบ้าง พอดีบ้าง เอาแน่ไม่ได้
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๒ ∫ เพศ
+1 หากคุณภูมิใจในเพศของตนเอง
-1 หากคุณมีปมทางเพศ ไม่ชอบเพศตนเอง อยากเป็นอีกเพศหนึ่ง
=0หากคุณไม่มีความภูมิใจ ขณะเดียวกันก็ไม่มีความเสียใจในเพศของ
ตนเอง

๕ ∫ สุขภาพและก�ำลังวังชา
+1 หากคุณรูส้ กึ ว่าร่างกายโปร่งเบา เคลือ่ นไหวได้กระฉับกระเฉงไม่ตดิ ขัด
ตลอดจนท�ำงานหนักได้เต็มที่โดยไม่เหนื่อยง่าย

๓ ∫ รูปร่างหน้าตาและผิวพรรณ
+1 หากปกติคุณรู้สึกว่าเดินไปไหนมาไหนแล้วเด่นเกินใครเป็นประจ�ำ
-1 หากไปไหนมาไหนแล้วคุณรูส้ กึ ตลอดเวลาว่ามีปมด้อยเกีย่ วกับรูปร่าง

-1 หากคุณรูส้ กึ ว่าร่างกายหนักอึง้ มีอวัยวะบกพร่องเป็นเหตุให้เคลือ่ นไหว
จ�ำกัด หรือกระทั่งขี้เกียจเพียงเพราะเหตุผลตื้นๆคือร่างกายอ่อนแอ

=0หากสุขภาพของคุณอยูใ่ นระดับพอใช้ได้ ไม่เหนือ่ ยง่ายเกินไป แต่กไ็ ม่
เป็นเหตุให้กระตือรือร้นอยากใช้ก�ำลังเยี่ยงนักกีฬา

หน้าตา

=0หากคุณมีความรูส้ กึ ประมาณว่าไม่นอ้ ยหน้าใคร ขณะเดียวกันก็ไม่เกิน
หน้าใคร เหมือนคนธรรมดาทั่วไป

๖ ∫ ฐานะ
+1 หากรู้สึกว่าคุณมีอ�ำนาจจับจ่ายใช้สอยตามใจชอบเกินกว่าปัจจัย ๔
มากๆ

๔ ∫ แก้วเสียง
+1 หากคุณภาพเสียงเป็นที่ยอมรับส�ำหรับตัวคุณเองและคนรอบข้าง ว่า
เป็นกังวานน่าฟัง หรือมีอ�ำนาจดึงดูดใจในทางดี

-1 หากเสียงแหบแห้งไม่นา่ ฟัง หรือคุณได้ยนิ เสียงตัวเองจากเครือ่ งบันทึก

-1 หากคุณอึดอัดกลุ้มใจเกี่ยวกับการเงินที่ลุ่มๆดอนๆ ใช้จ่ายได้แบบ
กระเบียดกระเสียร หรือกระทั่งเดือดร้อนเรื่องปัจจัย ๔

=0 หากรูส้ กึ ตึงๆ ไม่มสี ำ� หรับฟุม่ เฟือย แต่มรี ายได้เรือ่ ยๆเพียงพอส�ำหรับ
ซื้อหาปัจจัย ๔

แล้วรู้สึกระคายโสต

=0หากน�้ำเสียงของคุณฟังธรรมดา
บทที่ ๓ - คะแนนสะสม

howfarbooks.com

46

47

๗ ∫ ที่อยู่อาศัย
+1 หากคุณมีบ้านที่น่าอยู่ ชวนให้อยากกลับมามีความสุขที่บ้าน อาศัย

๙ ∫ ความเฉลียวฉลาด
+1 หากคุณมีความสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจวิชาต่างๆ ตลอดจน

-1 หากคุณมีบา้ นทีไ่ ม่ชวนให้อยากพักอาศัย ชวนให้อยากออกไปค้างคืน

-1 หากคุณเรียนช้า เข้าใจยาก คิดนานและรู้สึกยากล�ำบากแม้จะให้แก้

=0หากคุณไม่ถงึ กับต้องฝืนใจอยู่ แต่กไ็ ม่ถงึ กับปลอดโปร่งโล่งใจได้ตลอด

=0หากคุณเรียนรูไ้ ด้ปานกลาง เข้าใจอะไรๆได้พอๆกับเพือ่ นรอบข้าง เป็น

๘ ∫ ครู

๑๐ ∫ วิธีใช้สติคิดอ่าน
+1 หากคุณมีวิธีคิดที่ดี รู้จักความควรและความไม่ควร ตลอดจนความ

อยูใ่ นบ้านด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจเสมอ ไม่วา่ บ้านจะเล็กหรือใหญ่
อยู่ในย่านคนรวยหรือคนจนก็ตามที

ข้างนอก อาศัยอยู่ในบ้านด้วยความฝืนใจเสมอ ไม่ว่าบ้านจะเล็กหรือ
ใหญ่ อยู่ในย่านคนรวยหรือคนจนก็ตามที

เวลา เป็นความรู้สึกเดี๋ยวอยากออกเดี๋ยวอยากเข้า เอาแน่เอานอนไม่
ได้

+1 หากครูที่มีอิทธิพลทางความคิดที่สุด ช่วยให้คุณมีความรู้ มีความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง สอนให้ขวนขวายหาวิชาใส่ตัว มองโลกในแง่ดี เป็นคนมีศีล
ธรรม รู้จักเผื่อแผ่ เว้นขาดจากการเบียดเบียนเพื่อนร่วมทุกข์
-1 หากครูที่มีอิทธิพลทางความคิดที่สุด บอกความรู้ผิดๆ ท�ำให้เข้าใจผิด
พลาดคลาดเคลือ่ น สอนให้รอคนมาป้อนวิชาแบบส่งอ้อยเข้าปากช้าง
มองโลกในแง่ร้าย ไม่ต้องสนใจศีลธรรม เห็นแก่ตัว ไม่สนใจว่าท�ำ
อะไรแล้วไปเบียดเบียนคนอื่นแค่ไหน
=0 หากไม่มีครูที่ทรงอิทธิพลทางความคิดกับคุณ คุณฟังคนโน้นที คนนี้ที
แล้วพัฒนาความรู้ ความคิด ความเชื่อ ตลอดจนปักใจเลือกใช้ชีวิตใน
แบบเบียดเบียนหรือเผื่อแผ่ด้วยตนเอง

บทที่ ๓ - คะแนนสะสม

กระทัง่ พบวิธแี ก้ปญ
ั หาด้วยความรวดเร็ว เอาตัวรอดและช่วยคนอืน่ ได้
มาก
ปัญหาง่ายๆ เอาตัวรอดเองไม่ได้ต้องพึ่งพาคนอื่นให้ช่วยแก้ปัญหา
เสมอ

ฝ่ายแก้ปญ
ั หาได้เองบ้าง ต้องเป็นฝ่ายพึง่ พาคนอืน่ ให้ชว่ ยแก้ปญ
ั หาให้
บ้าง

สามารถยับยั้งชั่งใจไม่ให้หาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว ไม่ท�ำเรื่องชั่วร้ายใส่
คนอื่น

-1 หากคุณมีวิธีคิดแย่ๆ ไม่รู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควร ตลอดจนปล่อย
ให้ความรู้สกึ นึกคิดลากคุณลงสู่ห้วงทุกข์โดยไม่จ�ำเป็น รูส้ ึกเดือดร้อน
ได้ทั้งที่ไม่มีเรื่องเดือดร้อน และพร้อมจะท�ำร้ายคนอื่นด้วยกายหรือ
วาจา

=0 หากคุณมีวิธีคิดไม่แน่นอน เดี๋ยวลากเข้าสู่มุมอับได้บ้าง เดี๋ยวพาออก

จากการหลงป่ามาพบแสงสว่างได้บ้าง อยากเบียดเบียนคนอื่นบ้าง
อยากช่วยอนุเคราะห์ให้ใครต่อใครสบายขึ้นบ้าง
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สมบัติประจ�ำชีวิตแต่ละข้อข้างต้น ล้วนแล้วแต่ก่อแนวโน้มว่าชีวิตของ
คุณจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ฉะนั้น เมื่อผสมผสานองค์ประกอบของชีวิตเหล่านี้
เข้าด้วยกัน ก็ย่อมเป็นประมาณความสุขความทุกข์ที่เกิดประจักษ์กับใจคุณเอง
แล้วมาทั้งชีวิต เราลองมาส�ำรวจดูกันคร่าวๆว่าที่ผ่านมา ชีวิตนี้ของคุณคือการ
ตกรางวัลหรือบทลงโทษจากเกมกรรมในชาติก่อนกันแน่
-10 ถึง -6
-5 ถึง -1
0
1 ถึง 5
6 ถึง 10

แปลว่าชีวิตนี้คุณเสวยทุกข์มากที่สุด
แปลว่าชีวิตนี้คุณเสวยทุกข์มากเอาการ
แปลว่าชีวิตนี้คุณครึ่งสุขครึ่งทุกข์
แปลว่าชีวิตนี้คุณเสวยสุขเป็นอันมาก
แปลว่าชีวิตนี้คุณเสวยสุขมากที่สุด

บุญเป็นที่มาของความสุข ถ้าองค์ประกอบในชีวิตใครสร้างแนวโน้มที่
จะท�ำให้เกิดสุขทางกายทางใจมาก จึงควรกล่าวได้อย่างสมเหตุสมผลว่าเป็น
คนมีบุญมาก ส�ำหรับคนที่มีคะแนนต�่ำก็อย่าเพิ่งเสียใจ เพราะการที่คุณเป็น
หนึ่งในผู้มีสิทธิ์รู้กติกาของเกมกรรมได้ ก็เท่ากับมีทุนเก่า เอื้อให้ชาตินี้พร้อม
จะท�ำคะแนนพิเศษเหนือกว่าคนอื่นๆที่ไม่เข้าใจเกมกรรมมากนัก

บทที่ ๓ - คะแนนสะสม
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บทที่ ๔
หนี้
หนี้ที่ยังไม่ชดใช้ จะถูกตามทวงเรื่อยไป

บทที่ ๔ - หนี้
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หนี้บุญกับหนี้บาป
ในชีวิตประจ�ำวัน คุณคงเห็นว่าการยังไม่ใช้หนี้ แล้วจะคาดหวังความ
เบากายสบายใจนั้น ไม่ใช่วิสัย นั่นเป็นท�ำนองเดียวกับหนี้กรรม ตราบใดคุณ
ยังไม่ชดใช้ ตราบนั้นคุณไม่มีทางเป็นสุขราบรื่น
ส�ำหรับ ‘หนี้’ ในเกมกรรม หมายถึงภาระต้องชดใช้ในทางใดทางหนึ่ง
เป็นสิ่งที่อาจหลบเลี่ยงไม่ยอมใช้กับเจ้าหนี้โดยตรงก็ได้ แต่เกมกรรมจะใช้ให้
คนอื่นไปทวงแทน และการทวงอาจมาในรูปแบบที่คาดไม่ถึง หากเป็นหนี้
ขนาดใหญ่ คุณจะรูส้ กึ แต่วา่ ชีวติ มีแต่เรือ่ งน่าหนักอก แต่หากเป็นหนีข้ นาดเล็ก
คุณอาจรู้สึกเพียงร�ำคาญ แต่ไม่ว่าจะหนักอกนานๆหรือร�ำคาญสั้นๆ คุณก็จะ
ไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าก�ำลังชดใช้หนี้ก้อนไหนอยู่บ้าง
นี่คือกติกาอีกข้อหนึ่งของเกมกรรมที่อาจฟังดูแล้วไม่ยุติธรรมเอาเลย
คุณไม่เคยเห็นใบเสร็จชัดๆ แต่จะโดนทวงอย่างทารุณเมื่อครบก�ำหนดช�ำระ
แล้วไม่ช�ำระ
หนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ
หนี้บุญคุณ หมายถึงการที่ใครบางคนช่วยให้คุณด�ำรงชีวิตอยู่ได้ หรือ
น�ำคุณออกมาจากสถานการณ์ลำ� บาก หรือท�ำให้คณ
ุ สุขกายสบายใจเป็นพิเศษ
การติดหนี้บุญคุณแตกต่างจากคะแนนติดลบ เพราะส่วนใหญ่การไม่มีโอกาส
ชดใช้หนี้ยังไม่ท�ำให้คุณต้องประสบทุกข์ หนี้ประเภทนี้จะให้ผลหนักเมื่อคุณ
จงใจลืมบุญคุณ หรือกระทั่งท�ำร้ายผู้มีพระคุณ ผลของการท�ำร้ายผู้มีพระคุณ
อาจคูณสิบ คูณร้อย หรือคูณพันของการท�ำร้ายคนทั่วไป พระคุณยิ่งสูงมากตัว
คูณยิ่งสูงตาม
หนี้บาปเวร หมายถึงการที่คุณท�ำให้ใครบางคนต้องบาดเจ็บล้มตาย
หรือท�ำให้เขาตกที่นั่งล�ำบาก หรือท�ำให้เขาทุกข์กายไม่สบายใจผิดปกติ การ
ติดหนี้บาปเวรเป็นอันเดียวกับคะแนนติดลบ จะต่างกันก็ตรงที่คะแนนติดลบ
ธรรมดาอาจไม่เกีย่ วข้องกับใคร เช่น คุณดืม่ เหล้าเมาจนสุขภาพเสือ่ มโทรมโดย
บทที่ ๔ - หนี้

ไม่รบกวนใครจัดเป็นคะแนนติดลบธรรมดา แต่ถ้าเมาสุราอาละวาด ท�ำร้าย
คนอื่นด้วย อย่างนี้ถือเป็นหนี้บาปเวรที่ต้องชดใช้

๑

วิธีใช้หนี้บุญคุณ
ส�ำนึกบุญคุณ

หมายถึงการจดจ�ำไว้ไม่ลืม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่แกล้งลืม ว่า
ใครเคยให้ความช่วยเหลืออะไรคุณไว้บา้ ง วิธที ดี่ ที สี่ ดุ ทีจ่ ะไม่ลมื บุญคุณคนก็คอื
หมั่นระลึกถึงเสมอๆ อาจจะด้วยการน�ำรูปบุคคลที่มีพระคุณสูงสุดมาแขวนไว้
ในจุดเห็นง่าย และกราบไหว้อยู่เนืองๆ
การกราบไหว้เปล่าๆกับการกราบไหว้ดว้ ยความระลึกถึงบุญคุณนัน้ แตก
ต่างกันมาก ด้วยการระลึกถึงพระคุณท่าน คุณจะรูส้ กึ ถึงความอ่อนน้อมเคารพ
ความจดจ�ำที่ลึกซึ้ง และความเป็นมงคลอันอบอุ่น นี่แหละอาการทางใจที่
สะท้อนความรู้สึก ‘ส�ำนึกคุณ’ ขอให้ลองคิดดูว่าใครน่าให้ช่วยมากกว่ากัน
ระหว่างพวกที่ตั้งหน้าตั้งตามาเอาท่าเดียว พร้อมจะลืมว่าได้อะไรมาจากใคร
กับพวกที่ส�ำนึกคุณคนเป็น จดจ�ำบุญคุณคนได้
การส�ำนึกบุญคุณนั้น ไม่ว่าจะด้วยการระลึกขึ้นมาเฉยๆหรือการหมั่น
กราบไหว้รปู เคารพ จะท�ำให้ตวั ตนของคุณเล็กลง เพราะตระหนักว่าทีโ่ ตขึน้ มา
ได้ หรือดีขึ้นมาได้ ย่อมไม่ใช่จากตัวเองโดดๆ อย่างน้อยต้องมีการให้ความ
ช่วยเหลือค�ำ้ จุนจากผูอ้ นื่ เสมอ คนส�ำนึกบุญคุณเก่งๆจะไม่ลมื ตัวง่ายๆ และนัน่
ก็หมายความว่าจะตกต�่ำลงยากด้วย
เหตุใดจึงควรกล่าวว่าเพียงด้วยการจดจ�ำและส�ำนึกบุญคุณคน ถือ
เป็นการใช้หนี้บุญคุณบ้างแล้ว? ค�ำตอบคือคุณท�ำให้จิตอันเป็นกุศลสว่างเกิด
ขึ้น เหมือนแผ่ความสุขไปให้ผู้มีพระคุณแล้ว ขอให้ลองนึกในทางกลับกันว่า
ถ้าพบคนที่คุณเคยให้ความช่วยเหลือ แล้วเขามองคุณด้วยสายตาเคารพ ยิ้ม
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แบบระลึกได้ว่าคุณเป็นผู้มีบุญคุณ แน่นอนคุณต้องรู้สึกอิ่มใจได้บ้าง
การหมัน่ ระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณคน จะเป็นภูมคิ มุ้ กันโรคเนรคุณ
ถ้าไม่หมัน่ ระลึกถึงบุญคุณคนแล้ว ในทีส่ ดุ จิตมักลืมอย่างสนิทว่าติดหนีใ้ ครอยู่
บ้าง นั่นเป็นธรรมชาติของจิต ที่เมื่อไม่เข้าข้างสว่างก็ย่อมยืนอยู่ข้างมืด ความ
มืดคือโมหะที่เข้าครอบง�ำ เมื่อถูกครอบง�ำด้วยการลืมบุญคุณหนักเข้า ก็มีสิทธิ์
ยกชั้นขึ้นเป็นการเนรคุณในที่สุด
แค่เพียงกรรมที่ลืมบุญคุณคนก็จะท�ำให้เป็นผู้ไม่ได้รับความเห็นใจช่วย
เหลือในยามล�ำบาก แต่หากถึงขั้นเนรคุณได้ ก็จะต้องโดนโทษหนัก ท�ำอะไร
ต่อให้เจริญแค่ไหนก็จะกลับตกต�่ำอย่างไม่คาดฝัน

๒

หาทางตอบแทนอย่างสมน�้ำสมเนื้อ

การระลึกถึงบุญคุณคนในข้อก่อน จะก่อให้เกิดแรงดัน ท�ำให้คุณพร้อม
ที่จะช่วยเหลือผู้มีพระคุณเต็มก�ำลัง หรือเท่าที่มีโอกาสเป็นไปได้ คุณจะไม่มา
นั่งค�ำนวณว่าใครให้คุณมาเท่าใด แล้วคุณควรชดใช้ไปแค่ไหน เพราะความ
รู้สึกอยากตอบแทนตามโอกาสนั้น จะเกิดขึ้นเท่าที่ผู้มีพระคุณยังมีชีวิตอยู่
ค�ำว่า ‘สมน�้ำสมเนื้อ’ นั้นอาจเข้าใจง่ายถ้าเป็นกรณีทั่วไป เช่น เมื่อคุณ
เป็นหนี้ใครหนึ่งพันบาท การใช้คืนอย่างสมน�้ำสมเนื้อก็คือให้คืนเขาหนึ่งพัน
บาท หรือควรเพิ่มเศษเข้าไปนิดหน่อยเป็นดอกเบี้ยตามอัตรามาตรฐาน
แต่หลายครั้งบุญคุณวัดกันเป็นตัวเงินไม่ได้ อย่างเช่นพ่อแม่นั้น ท่าน
ช่วยในสิง่ ทีค่ ณ
ุ และใครอืน่ ไม่อาจช่วยได้เลย นัน่ คือท�ำให้รปู มนุษย์อบุ ตั ขิ นึ้ มา
ชัว่ ชีวติ คุณจะรับเงินใครมาอย่างน่าซาบซึง้ เป็นจ�ำนวนเท่าใดก็ตาม ย่อมไม่อาจ
เทียบค่าได้เท่าตัวของชีวิตเองที่ใช้รับเงินทองเหล่านั้น จริงไหม?
ดังกล่าวแล้วในบทที่ ๒ ว่ากายใจมนุษย์เป็นอุปกรณ์เล่นเกมราคาแพง
คุณได้มาจากใคร คนนั้นจึงมีบุญคุณเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ฉะนั้น การ
ตอบแทนอย่างสมน�ำ้ สมเนือ้ จึงมิอาจตีคา่ ด้วยการให้เงินทองเป็นจ�ำนวนเท่านัน้
บทที่ ๔ - หนี้

เท่านี้ ถ้าพวกท่านไม่มคี ณ
ุ พวกท่านจะยังมีชวี ติ อยูไ่ ด้ แต่ถา้ ไม่มพี วกท่าน คุณ
จะไม่มีเลือดเนื้อและชีวิตขึ้นมาได้เอง ต่อให้เอาสมบัติทั้งหมดที่คุณหาได้มา
ยกให้พวกท่าน ก็ยงั ไม่อาจเรียกได้เต็มปากเต็มค�ำว่าใช้หนีค้ รบ คุณจะหาสมบัติ
นอกกายชิ้นใดมาเทียบได้กับเลือดเนื้อก้อนที่ยังเป็นคุณอยู่ทั้งตัวเล่า?
การคิดเลี้ยงดูให้พ่อแม่สุขทั้งกายสบายทั้งใจนับเป็นการตอบแทนครึ่ง
เดียว หากจะตอบแทนอย่างสมน�ำ้ สมเนือ้ คุณต้องมีโอกาสด้วย โอกาสทีว่ า่ นัน้
คือพ่อแม่ของคุณยังขาดความรู้ความศรัทธาในเรื่องกรรมและการให้ผลของ
กรรม ยังไม่มีความตั้งมั่นในทาน ยังไม่มีความตั้งมั่นในศีล แล้วคุณสามารถ
โน้มน้าว ชักชวนให้พวกท่านมาเข้าใจกติกาการให้ผลของกรรม ฝึกให้ทานจน
ไม่ให้แล้วเหมือนขาดอะไรไป ฝึกถือศีลจนประพฤติผิดแล้วรู้สึกผิดรุนแรง นั่น
แหละ จึงได้ชื่อว่าตอบแทนคุณท่านอย่างสมน�้ำสมเนื้อ
ที่กล่าวเช่นนั้นก็เพราะในเกมกรรมนี้ กรรมดีนั่นเองคือที่พึ่งที่แท้จริง
เมื่อคุณท�ำให้ท่านศรัทธากฎแห่งกรรมวิบาก ตั้งมั่นในทาน ตั้งมั่นในศีล ก็
เท่ากับคุณตอบแทนเลือดเนื้อก้อนนี้เป็นอัตภาพดีๆในเกมกรรมครั้งต่อๆไป
ของท่านนั่นเอง
ธรรมชาติพิเศษของการใช้หนี้บุญคุณมีอยู่ประการหนึ่ง คือ ยิ่งหนี้สูง
แล้วคุณใช้คืนอย่างสมน�้ำสมเนื้อ คุณจะได้คะแนนบวกมหาศาล น�้ำหนักของ
กรรมดีที่คุณท�ำกับพ่อแม่จะให้ผลชัดเป็นความไม่ตกต�่ำ แม้ชาติปัจจุบันถูก
กรรมเก่าร้ายๆเล่นงาน ก็จะได้รับความช่วยเหลือ ผ่อนหนักให้เป็นเบาตาม
สมควร
เรื่องน่าเศร้าคือ เกมกรรมจะปิดบังไม่ให้คุณเห็นช่วงเวลาที่แม่ล�ำบาก
ตัง้ ท้องคุณ ไม่เปิดเผยให้เห็นช่วงนาทีวกิ ฤตทีต่ อ้ งทุกข์สาหัสกับการเบ่งคุณออก
มา กับทั้งไม่ให้คุณรับรู้ว่าพ่อแม่ท�ำงานหนักเพื่อเลี้ยงคุณอย่างไร คุณจึงเห็น
แค่บญ
ุ คุณของครู บุญคุณของเพือ่ น บุญคุณของใครต่อใครอืน่ ๆในโลกทีท่ มุ่ เท
เวลาช่วยเหลือคุณ เลยอาจเผลอไปตัดสินว่าน�้ำหนักบุญคุณคงพอๆกันกับพ่อ
แม่ของตัว
หากคุณไม่ตอบแทนพ่อแม่เลย ลูกของคุณจะท�ำหน้าที่ทวงแทน คือ
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กรรมของคุณจะไปดึงดูดเอาพวกทีจ่ ะมาเป็นลูกล้างลูกผลาญ และไม่สำ� นึกบุญ
คุณ ส�ำคัญไปเองว่าติดหนี้น�้ำกามคุณเพียงหยดเดียว
ในกรณีทวั่ ไป ส�ำหรับใครก็ตามทีม่ พี ระคุณ โดยเฉพาะในระดับทีท่ ำ� ให้
คุณรู้สึกซาบซึ้ง การใช้หนี้ที่ดีที่สุดคือการให้ความสุขกับเขา อะไรก็ตามที่ท�ำ
แล้วรูว้ า่ เขาจะเป็นสุข จงท�ำให้มาก และท�ำเท่าทีโ่ อกาสจะอ�ำนวย อย่ากะเกณฑ์
ว่าแค่นี้ใช้หนี้ให้แล้ว ถือว่าหายกันแล้ว เพราะโดยทั่วไปถ้าถึงขั้นที่คุณรู้สึก
ซาบซึ้งบุญคุณใคร ส่วนใหญ่บุญคุณนั้นจะหนักยิ่ง อย่าประมาณเลยว่าชดใช้
แค่นั้นแค่นี้แล้วจะเพียงพอ
อย่างไรก็ตาม การใช้หนี้บุญคุณควรเป็นไปตามก�ำลัง และไม่ใช่ต้อง
ทุ่มเทเงินทองเท่านั้น ยังมีวิธีอีกมากมายที่คุณรินสุขสู่ใจใครๆโดยไม่ต้อง
เกี่ยวข้องกับเงินทอง เช่น ขวนขวายท�ำกิจให้ผู้มีพระคุณสะดวกสบาย ไม่ต้อง
ล�ำบากมาก ก็นับว่าดีแล้ว
อนึ่ง ถ้าเจอการล�ำเลิกบุญคุณ ในแบบที่มาตั้งหน้าตั้งตารีดนาทาเร้น
ท�ำให้คุณอึดอัดใจ หรือหนักกว่านั้นคือท�ำให้คุณถึงขั้นเดือดร้อนไม่เลิก ก็
อนุโลมได้วา่ เขาเคยมีบญ
ุ คุณกับคุณแบบนักลงทุนทีอ่ ยากถอนทุนคืน ซึง่ ก็ควร
ให้คนื ตามการเรียกร้องครัง้ แรกๆ หากรูส้ กึ ว่าการชดใช้นา่ จะเทียบน�ำ้ หนักกัน
กับบุญคุณได้แล้ว ก็ให้ถือว่าพอได้ ไม่ต้องตามชดใช้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้น
สุดตามอ�ำเภอใจของเจ้าหนี้

๑

วิธีใช้หนี้บาปเวร
ส�ำนึกผิด

เป็นขั้นแรกสุดที่ง่ายที่สุด เหมือนไม่ต้องลงทุนอะไร แต่ดูจากความจริง
แล้ว อาจกล่าวได้วา่ ขัน้ ของการส�ำนึกผิดอาจยากกว่าขัน้ อืน่ ใด เพราะขณะทีค่ น
เราท�ำผิดด้วยความโลภ ความโกรธ หรือความหลงเขลา จิตมักไม่รู้สึกแม้แต่
บทที่ ๔ - หนี้

น้อยว่านั่นเป็นความผิด เมื่อไม่รู้สึกจริงๆว่าผิด ก็คงยากที่จะมีใครไปบอกให้
มองเห็นว่ามันผิด กิเลสแบบคนผิดจะปกป้องตนเอง ท�ำให้ไม่ยอมรับและคิด
ปฏิเสธความผิดร�่ำไป
เหตุของความส�ำนึกผิดขึ้นมาได้ หลักๆมีอยู่สองประการ
ประการแรก หลังจากทีค่ ณ
ุ ท�ำอะไรเลวๆลงไป ต่อมาคุณท�ำดี แล้วมีเส้น
ทางพัฒนาความดียิ่งๆขึ้น พอถึงวันหนึ่งมีสิ่งสะกิดใจให้ระลึกถึงความเลวใน
อดีต จิตอันเป็นกุศลแล้วของคุณย่อมบอกตัวเองว่าเราเคยเลว เราเคยก่อกรรม
ด�ำ เราเคยท�ำเรื่องน่าละอาย คุณจะเกิดความเสียใจและอยากไถ่โทษ ซึ่งระดับ
ความแรงจะมีแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับก�ำลังบุญของจิตในขณะนั้นๆ บุญยิ่งมากก็จะ
ยิ่งกระตุ้นให้เกิดความส�ำนึกผิดแรงมาก
ประการที่สอง คุณมีบุญเก่าในอดีตชาติประเภทเคยส�ำนึกผิดอย่าง
รุนแรง และเคยได้ชดใช้ความผิดชนิดทุ่มกายถวายหัวเพื่อไถ่บาปมาก่อน พอ
ชาตินี้เผลอพลาดท�ำผิดครั้งใหญ่อีก บุญเก่าก็ส่งผลให้ส�ำนึกได้เร็ว และส�ำนึก
ได้แรง
โดยทั่วไปการส�ำนึกผิดที่ประกอบด้วยความตั้งใจว่าจะไม่ท�ำเช่นนั้นอีก
ก็ช่วยให้หนี้กรรมบรรเทาเบาบางลงบ้างแล้ว เปรียบเหมือนการลดโทษของ
ศาลเมื่อผู้ต้องหารับสารภาพ ให้การเป็นประโยชน์ต่อคดี แต่การส�ำนึกที่แท้
จริงก็ต้องมีโอกาสพิสูจน์ตัวด้วย เมื่อถูกยั่วยุให้ท�ำผิดอีกแล้วคุณไม่ท�ำ นั่นก็
เรียกว่าพลังของความส�ำนึกผิดแรงจริง มั่นคงจริง พอถึงเวลาต้องชดใช้หนี้เก่า
ก็จะไม่ต้องทุกข์ทรมานมาก และไม่ยืดเยื้อยาวนานนัก

๒

ขอโทษ

คนที่ขอโทษบ่อยๆนั้นจะพูดค�ำว่าขอโทษง่าย เพราะเห็นเป็นเรื่อง
ธรรมดา ต่างจากคนทีน่ านๆจะกล่าวค�ำขอโทษสักที แบบนัน้ จะเห็นการขอโทษ
เป็นเรื่องผิดปกติ เพราะต้องยอมรับว่าตนเองผิด ซึ่งค้านกันกับทิฐิมานะและ
ความอหังการของมนุษย์
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อย่างไรก็ตาม ค�ำขอโทษยังแบ่งออกเป็นอีกหลายชัน้ หลายวรรณะ บาง
คนขอโทษบ่อยเสียจนรูส้ กึ ว่าท�ำอะไรผิดบ่อยๆก็ได้ ไม่เป็นไร เดีย๋ วค่อยขอโทษ
เอาทีหลัง ค�ำขอโทษที่ตามหลังการประมาทหรือขาดความระมัดระวังจนติด
เป็นนิสัยนั้น ไม่ใช่ค�ำขอโทษที่มีค่านัก
ส่วนบางคนนานๆขอโทษทีกจ็ ริง แต่กล่าวออกมาจากใจเต็มๆ ประกอบ
ด้วยความส�ำนึกผิดจริงๆ และมีความตัง้ ใจทีด่ ี ทีจ่ ะไม่ทำ� เช่นนัน้ อีก อันนัน้ เป็น
ค�ำขอโทษที่มีค่า และเกิดจากจิตอันเป็นมหากุศล
การขอโทษอาจไม่ได้เป็นค�ำพูดขอโทษเสมอไป แต่อาจเป็นการท�ำดีลบั
หลัง เช่น ในกรณีที่บุคคลซึ่งคุณท�ำเลวไว้กับเขาเสียชีวิตไปแล้ว คุณก็อาจใช้วิธี
พูดสรรเสริญหรือท�ำอะไรเป็นการเชิดชูเกียรติ เพือ่ ให้ใครต่อใครนึกนิยมชมชืน่
ในตัวผู้ล่วงลับ อย่างน้อยที่สุดความสุขที่ได้ท�ำดีกับผู้ล่วงลับบ้าง จะกลบกลืน
ความรู้สึกผิดได้แน่
ถ้าหากคุณจ�ำไม่ได้กระทั่งชื่อแซ่หรือหน้าตา ไม่ทราบว่าปัจจุบันเขามี
ชีวิตอยู่ ณ แห่งหนต�ำบลใด คุณก็อาจขอโทษเขาผ่านการท�ำดีกับคนอื่นแทน
เช่น คุณเคยท�ำร้ายจิตใจใครด้วยค�ำพูดเสียดแทง นึกถึงใบหน้าเศร้าโศกเสียใจ
ของเขาทีไรแล้วรู้สึกผิดรุนแรงทุกครั้ง แถมปัจจุบันไม่มีทางพบใครคนนั้นอีก
แล้ว จึงไม่ทราบจะไปชดใช้ความผิดกับใคร เช่นนั้น คุณก็เพียงตั้งใจว่าต่อแต่
นี้จะพูดแต่ค�ำที่ช่วยให้ทุกคนรู้สึกดี ปริมาณของบุญที่สร้างขึ้นใหม่ จะเหมือน
น�้ำดีกลุ่มใหญ่ไล่น�้ำเสียกลุ่มน้อย ถึงวันหนึ่งหลังจากที่คุณสะสมความรู้สึกดีๆ
จากผูค้ นทีฟ่ งั คุณพูดดีๆให้พวกเขาชืน่ ใจมากพอ ก็จะพบว่ามันชะล้างความรูส้ กึ
ผิดเก่าๆลงได้ และนั่นก็มักหมายความว่าเมื่อกรรมอันเกิดจากการพูดเสียด
แทงจิตใจคนถึงเวลาให้ผล ก็จะไม่หนักหนาสาหัส มีปจั จัยช่วยผ่อนหนักให้เป็น
เบาจนแทบไม่รู้สึกกัน

๓

ให้อภัย

ก่อนอืน่ ต้องมองว่าตอนใครท�ำให้คณ
ุ เจ็บช�ำ้ น�ำ้ ใจมากๆนัน้ คือรูปแบบ

บทที่ ๔ - หนี้

หนึ่งของการโดนทวงหนี้ เมื่อมองอย่างนี้คุณจะเต็มใจให้อภัย และทราบชัด
จากความเบาหัวอก ว่าหนีเ้ ก่าถูกช�ำระแล้ว อาจต้องผ่อนส่งหลายครัง้ หรืออาจ
เหมารวบเบ็ดเสร็จในครั้งเดียวก็ได้
เมื่อจิตสะอาดได้ด้วยการคิดอภัย ปราศจากกลิ่นไหม้ของไฟพยาบาท
แล้ว คุณจะค่อยๆนึกออกว่าสิ่งที่คุณถูกกระท�ำนั้น คุณเองก็เคยกระท�ำไว้ก่อน
กับคนอื่น ถึงตรงนั้น คุณจะค่อยๆมีสัมผัสเกี่ยวกับกรรมวิบาก มองเห็นความ
สอดคล้อง มองเห็นการสะท้อนไปสะท้อนมาของเหตุการณ์ท�ำนองเดียวกัน
ตลอดจนสามารถวัดน�ำ้ หนักความทุกข์ของผูท้ ถี่ กู คุณกระท�ำได้ถกู ว่าถ้าเปรียบ
เทียบกับความทุกข์ที่คุณโดนกระท�ำเข้าให้บ้างแล้ว มันหนักกว่า เบากว่า หรือ
ว่าเท่ากัน อย่างน้อยที่สุดคุณจะเลิกคิดไปเองว่าท�ำอะไรกับใครก็ได้ ตัวคุณไม่
ต้องรับผลเป็นความทุกข์ท�ำนองเดียวกันในภายหลัง
นอกจากนั้น คุณจะค่อยๆสังเกตและมีความรู้เพิ่มขึ้น คือไม่ว่าคุณเป็น
ฝ่ายเริ่มก่อนหรือเป็นฝ่ายถูกกระท�ำ ขอเพียงคิดประทุษร้ายกัน มีความผูกใจ
เจ็บกัน เล็งแลกันและกันด้วยแววพยาบาทอาฆาต เท่านั้นก็เรียกว่าเป็นบาป
เวรระหว่างกันแล้ว ต่อเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้อภัยได้ไม่จ�ำกัด ไม่มีความ
พยาบาทตกค้างแม้แต่ในความคิด นั่นเอง จิตจะท�ำตัวเป็นน�้ำสะอาดล้างรอย
แค้น ทั้งฝ่ายตนและฝ่ายเขา ในที่สุดความอาฆาตในฝ่ายเขาย่อมทนตั้งอยู่ไม่
ได้ ต้องเลือนหายตามไปในที่สุด
สรุปคือเมื่อถูกท�ำให้แค้นแล้วไม่คิดแก้แค้น เรียกว่าเป็นการใช้หนี้ ขอ
ให้จ�ำไว้ว่า คุณอาจโกรธโดยไม่ตั้งใจ แต่ไม่มีทางอภัยโดยบังเอิญ
มีกรณีที่ยากจะอภัยอยู่มากมาย เช่น บางคนรับกรรมที่เคยท�ำไว้กับลูก
ในเกมกรรมครั้งก่อนๆ ต้องมาเกิดกับพ่อแม่ที่ท�ำเรื่องเลวร้ายกับตนในเกมนี้
ทั้งเมาเหล้าทุบตี ทั้งเป็นผีพนันที่หันมาปล้นเงินคนในบ้าน ทั้งเป็นพ่อที่ท�ำ
บัดสีบดั เถลิงกับลูกผูไ้ ม่มที างขัดขืน ทัง้ เป็นแม่ทขี่ ายลูกสาวกิน กรณีเช่นนี้ อย่า
ว่าแต่จะมีก�ำลังใจตอบแทน แค่ห้ามใจไม่ให้คิดอยากฆ่าพ่อแม่ตัวเองก็นับ
ว่ายากแล้ว
แน่นอน ในนามของสิ่งที่เรียกว่า ‘ความหลงลืม’ เกมกรรมใช้มันปิด
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ซ่อนอดีตชาติไว้ได้อย่างสนิทมิดเม้น คุณย่อมไม่มที างเอะใจทราบได้วา่ การถูก
ข่มเหงในบ้านโดยพ่อแม่ของตนเอง ก็คือการแสดงตัวของกรรมเก่าที่คุณอาจ
ท�ำไว้กบั ลูกตัวเอง และเมือ่ ไม่อาจท�ำใจให้เชือ่ ว่านัน่ คือกรรมเก่าของตน ก็ยอ่ ม
ผูกใจพยาบาทอาฆาตพ่อแม่ เป็นเหตุให้นำ� ความเลวร้ายนัน้ ไปเลียนแบบเมือ่
ต้องเป็นพ่อแม่คน แล้วรับผลอีกในเกมหน้า วนเวียนเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ไม่รู้
จบ
ตามกฎข้อแรกๆของเกมกรรมนั้น คือถ้าคุณอาฆาตแค้นพ่อแม่รุนแรง
ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลกลใด ชีวติ คุณจะเหมือนมีบาดแผลใหญ่ ท�ำอะไรเจริญยาก
ถึงแม้บญ
ุ เก่าหนุนให้รงุ่ เรืองก็ตอ้ งมีอนั เป็นทุกข์ ไม่อาจสุขใจจากความรุง่ เรือง
นอกกายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนัก
การอภัยในเรื่องน่าเจ็บปวดที่สุด ท�ำได้ยากที่สุด จึงแทบจะเป็นการท�ำ
แต้มสูงสุดในเกมกรรม และกล่าวได้ว่าเป็นการใช้หนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ถ้าท�ำไม่
ได้ก็น่าเห็นใจ แต่หากท�ำได้ ก็น่าปลาบปลื้มด้วยเป็นนักหนา เพราะแทบไม่
เหลือบาปอกุศลชนิดไหนอีกแล้วที่คุณจะผ่านข้ามมันไปไม่ได้
ส�ำหรับพ่อที่เลว ไม่ดูแลรับผิดชอบลูกเมีย หรือท�ำเรื่องเลวร้ายกับลูกๆ
ได้ลงคอนั้น อาจได้ชื่อว่าเป็นเจ้าหนี้น�้ำกามหยดเดียวอย่างเขาว่า แต่ส�ำหรับผู้
เป็นแม่ จะดีเลวอย่างไรก็ตาม ทุกคนเป็นหนี้การอาศัยท้องท่านนอนอยู่ ๙
เดือนเสมอ ลองเอาอะไรหนักๆที่ดิ้นได้ผูกติดไว้กับท้องตัวเองสักสามเดือน
แล้วจะพอเข้าใจว่าแม่ทุกคนเคยรับบทหนักมาขนาดไหน กว่าคุณจะลืมตาดู
โลกได้ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าระหว่างพ่อเลวกับแม่เลว การโกรธเกลียดแม่เป็น
บาปกว่า และในทางตรงข้าม การให้อภัยแม่ ย่อมได้ผลเป็นบุญทีเ่ กินประมาณ

๔

ตั้งความปรารถนาดี

สิ่งที่ยากกว่าการอภัยคือการท�ำดีกับคนที่ท�ำร้ายคุณก่อน ส�ำหรับคน
ทัว่ ไปอาจฟังเป็นเรือ่ งบ้าและไม่นา่ เป็นไปได้ หรือแม้เป็นไปได้กไ็ ม่ควรท�ำ แต่
ส�ำหรับคนที่มองชีวิตเป็นเกมกรรม การดีตอบไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัย ตรงข้าม
บทที่ ๔ - หนี้

กลับจะเป็นโอกาสโกยคะแนนพิเศษสองเท่าสามเท่าของปกติด้วยซ�้ำ
เมื่อมีแก่ใจตั้งความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งเคลือบแฝง
คุณก็ย่อมมีทุนพอที่จะพูดดีและท�ำดีกับเขาในเวลาต่อมา ฉะนั้น ปัญหาอยู่แค่
ที่ใจ ท�ำอย่างไรคุณจึงสามารถตั้งความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจกับคนที่มา
ท�ำเรื่องแย่ๆกับคุณได้
ก่อนอื่นใดคุณต้องสร้างก�ำลังใจให้ตนเอง โดยคิดว่าถ้าคุณก�ำลังอยู่ใน
เกมกรรมจริง การท�ำดีตอบคนทีม่ งุ่ ร้ายกับคุณต้องถือเป็นการเล่นเกมยาก เมือ่
ท�ำส�ำเร็จก็ควรมีเรื่องดีๆที่คาดไม่ถึงปรากฏให้เห็นแน่ๆ
หากคุณไม่รอดูเหตุการณ์ภายนอก แต่เฝ้าสังเกตเหตุการณ์ภายในจิตใจ
อันสับสนอลหม่านของตนเอง ก็จะพบกับภาวะมหัศจรรย์ที่เรียกว่า ‘มหา
โสมนัส’ อันเกิดจากความรู้สึกว่าคุณเป็นคนดี คุณท�ำในสิ่งยากที่ใครจะท�ำได้
และธรรมชาติของจิตก็สนองคืนให้ด้วยความรู้สึกที่ล�้ำลึกเกินพรรณนา
การตั้งความปรารถนาดีไว้ล่วงหน้า จัดเป็นการตั้งเข็มทิศให้กับจิต เช่น
ภายหลังเมือ่ เจอตัวจริงก็อยากพูดให้เขาเป็นสุข อยากท�ำบางอย่างให้เขาสบาย
ขึ้นมาจริงๆ การตั้งความปรารถนาดีจึงจัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการแผ่เมตตา
หนี้บาปเวรจะหมดไปอย่างรวดเร็วด้วยการชะล้างของเมตตาจิต ยิ่งคุณแผ่
เมตตาได้เข้มแข็งหนักแน่นและต่อเนือ่ งขึน้ เพียงใด บาปเวรก็จะยิง่ ถอยห่างหนี
หายไปมากขึ้นเท่านั้น

๕

ช่วยชีวิตสัตว์

ถ้าคุณรูส้ กึ เหมือนผีเข้าผีออก จิตใจสงบเยือกเย็นราวสายน�ำ้ ในเวลาหนึง่
แต่อีกเวลาหนึ่งกลับรุ่มร้อนราวลุกเป็นไฟ มีความคิดเหี้ยมเกรียมได้เป็นตรง
ข้ามกับที่เคยใจดี อย่างนี้ก็อาจชวนให้จินตนาการไปได้ว่าอดีตชาติคุณเคย
ดุร้ายมามาก หรืออาจถึงขั้นเหี้ยมโหดเป็นโจรที่ฆ่าฟันคนไม่มีทางสู้ แต่ภาย
หลังกลับตัวส�ำนึกผิด และเป็นความรู้สึกที่รุนแรงขนาดเหวี่ยงกลับมาเป็นขั้ว
ตรงข้าม อยากช่วยเหลือชีวิตคนและสัตว์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ นั่นเอง
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จึงเป็นเหตุให้ระดับส�ำนึกคิดอ่านสูงพอจะเกิดใหม่เป็นมนุษย์ได้ แม้จะยังติด
ความเหี้ยมโหดมาลึกๆบ้างก็ตาม

หนีเ้ ขาคืน คุณก็ไม่ทวง อันนัน้ แหละ จึงกล่าวได้วา่ ศีลจัดเป็นมหาทานอันเยีย่ ม
ขอให้พิจารณาเป็นข้อๆไป

หากรูส้ กึ ตัวว่าเข้าข่ายนี้ ก็ให้คดิ ต่อว่าคุณหนีนรกอันเป็นบทลงโทษของ
เกมกรรมมาได้ทหี นึง่ แล้ว นับเป็นโชคดีแล้ว แต่สงิ่ ทีค่ ณ
ุ จะต้องเผชิญขณะด�ำรง
ชีวติ มนุษย์ ก็คอื สุขภาพทีอ่ อ่ นแอ หรือความเจ็บป่วยทรมานเรือ้ รังทีย่ ากจะหา
หมอรักษาให้หายขาด แม้วิทยาการแพทย์เจริญก้าวหน้าเพียงใด กรรมเก่าก็
จะส่งอาถรรพณ์ลึกลับมาเอาชนะจนได้ ต่อให้เจอหมอเทวดาช่วยได้โรคหนึ่ง
โรคใหม่กป็ รากฏแทน เฝ้าวนเวียนท�ำความทุกข์ให้กบั คุณจนอยากตายๆไปให้
พ้น

ถ้าเจตนางดเว้นฆ่าสัตว์ที่คุณมีสิทธิ์ฆ่าง่ายๆ เช่น มดและยุง คุณได้ชื่อ
ว่าใช้หนี้เก่าที่อาจเคยก่อกวนให้ผู้อื่นร�ำคาญ ส่วนหนี้ที่มดและยุงท�ำให้คุณ
ร�ำคาญ คุณก็ยกให้พวกมันไป

ในเมือ่ ไม่อยากอยูต่ อ่ อีกแล้ว ขอให้ลองใช้ชวี ติ ทีเ่ หลือน้อยนัน้ ปลดปล่อย
ชีวิตอื่นให้รอดตายได้มากๆดู จะคิดว่าเป็นการทดลองครั้งสุดท้ายหรือเพื่อ
ความสบายใจก่อนตายอย่างไรก็แล้วแต่ ที่ส�ำคัญคือต้องไม่ใช่แค่ปล่อยนก
ปล่อยปลาสองสามตัว คุณต้องปล่อยถีๆ่ ปล่อยมากๆ และปล่อยอย่างต่อเนือ่ ง
นานๆ กระทั่งเกิดจิตเป็นมหาทานที่ตั้งมั่น เคยชินกับการไถ่ชีวิตสัตว์ ไม่ไถ่
ชีวิตสัตว์แล้วรู้สึกว่าความสุขมันพร่องไป ถ้าท�ำได้ถึงขั้นนั้น พลังชีวิตจ�ำนวน
มากทีร่ อดพ้นจากการดับสูญ จะเข้ามาเสริมพลังชีวติ ของคุณให้สดชืน่ ขึน้ สบาย
หรือบรรเทาจากโรคภัยลึกลับลงได้มาก
ทุกวันมีสตั ว์มากมายต้องตายเพือ่ เป็นอาหาร จุดทีค่ ณ
ุ สามารถช่วยพวก
มันได้ง่ายหน่อยคือตลาดสดและโรงฆ่าสัตว์ ขอให้ระลึกว่าสัตว์ยิ่งตัวใหญ่มาก
ขึ้นก็ยิ่งมีพลังชีวิตมากขึ้น

๖

รักษาศีล

การตั้งใจรักษาศีลคือการสร้างมหาทาน เพราะการตั้งใจงดเว้นฆ่าสัตว์
งดเว้นลักทรัพย์ งดเว้นกามทีล่ ะเมิดสิทธิผ์ อู้ นื่ งดเว้นถ้อยค�ำอันเป็นทุจริต และ
งดเว้นการเสพสุรายาเมานัน้ เป็นการกระท�ำชีวติ ให้ปลอดภัยทัง้ แก่ตนเองและ
ผู้อื่นยิ่ง แม้เขาเคยค้างช�ำระหนี้คุณมา และเกมกรรมจัดสรรให้คุณมีสิทธิ์ทวง
บทที่ ๔ - หนี้

ถ้าเจตนางดเว้นลักทรัพย์ที่คุณมีโอกาสท�ำได้ คุณได้ชื่อว่างดการ
ท�ำความเสียหายให้แก่ผทู้ จี่ ะต้องเสียหาย เหมือนเขาได้รบั การยกโทษจากคุณ
และคุณก็จะไม่ต้องเป็นผู้ติดหนี้ให้เกิดวงจรอุบาทว์ วันหนึ่งเป็นขโมย อีกวัน
หนึ่งถูกขโมย
ถ้าเจตนางดเว้นกามทีล่ ะเมิดสิทธิผ์ วั เขาเมียใคร หรือละเมิดสิทธิพ์ อ่ แม่
ผูป้ กครองเลีย้ งดู คุณได้ชอื่ ว่าเป็นผูไ้ ม่ทำ� เรือ่ งบาดใจแก่ผสู้ มควรโดนกรรมเก่า
เล่นงานให้บาดใจ และคุณเองก็จะไม่ตอ้ งสร้างหนีใ้ หม่จนตกไปอยูใ่ นฐานะถูก
กระท�ำให้บาดใจด้วย
ถ้าเจตนางดเว้นการโกหก คุณได้ชอื่ ว่าเป็นผูย้ กประโยชน์ให้คนทีส่ มควร
ถูกหลอก ถ้าเจตนางดเว้นค�ำเสียดแทงใจ คุณได้ชอื่ ว่าเป็นผูย้ กประโยชน์ให้คน
ที่สมควรได้รับความเจ็บช�้ำน�้ำใจ ถ้าเจตนางดเว้นค�ำหยาบ คุณได้ชื่อว่าเป็นผู้
ยกประโยชน์ให้คนที่สมควรถูกทิ่มแทงด้วยค�ำด่าทอ ถ้าเจตนางดเว้นการพูด
เพ้อเจ้อไร้สติ คุณได้ชื่อว่าเป็นผู้ยกประโยชน์ให้คนที่สมควรมึนงงฟุ้งซ่านจาก
การฟังค�ำพูดอันเลื่อนลอยของคุณ
ถ้าเจตนางดเว้นการเสพสุรา ยาอี ยามอมเมาให้สติขาดหายทั้งหลาย
คุณได้ชอื่ ว่าเป็นผูไ้ ม่กระท�ำตนให้เข้าข่ายบุคคลอันตราย คุณท�ำความปลอดภัย
ให้สังคมจากการด�ำรงตนเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน คุณจะไม่เป็นเครื่อง
มือของเกมกรรม ลงโทษผู้สมควรได้รับอันตรายจากคนเมาสุราอาละวาด
สรุปคือ... เมื่อถึงเวลาใช้หนี้ อย่าคิดหนีหนี้ แล้วก็อย่าเผลอสร้างหนี้เพิ่ม
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บทที่ ๕
แรงบีบคั้น
ยิ่งถูกบีบคั้นมากขึ้นเท่าใด
ใจจะยิ่งคิดถึงทางออกที่ถูกต้องน้อยลงเท่านั้น

บทที่ ๕ - แรงบีบคั้น
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แรงบีบคั้นให้เบียดเบียนกัน
ในเกมกรรมทุกเกม ผู้เล่นทุกคนรู้ได้ด้วยตนเองว่าเพื่อให้ชีวิตด�ำรงอยู่
จะต้องมีปจั จัยพืน้ ฐานในการหล่อเลีย้ งชีวติ สิง่ เหล่านัน้ คือปัจจัย ๔ ทุกคนยอม
จ�ำนนให้ ถ้าไม่มกี ต็ อ้ งท�ำให้มนั มี หรือถ้ามีอยูแ่ ล้วแต่เริม่ ร่อยหรอก็ตอ้ งหาเพิม่
มิฉะนั้น ก็ต้องตายสถานเดียว
มาดูกนั ว่าอุปกรณ์เล่นเกมกรรมมีแรงบีบคัน้ อย่างไรบ้าง เพือ่ จะสืบสาว
ไปให้เห็นเค้าเงื่อนว่าเหตุใดมันจึงเป็นบ่อเกิดของการก่อกรรมต่างๆนานา
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

๑

ความต้องการอาหาร

ร่างมนุษย์ใช้พลังงานอยูต่ ลอดเวลา แบบเดียวกับทีร่ ถวิง่ ได้กต็ อ้ งใช้เชือ้
เพลิงไม่ขาดสาย แม้กระทัง่ เวลานอน หัวใจยังต้องสูบฉีดโลหิต ปอดกับกะบังลม
ยังต้องสูบพ่นลม เซลล์ยังต้องเกิดใหม่ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้พลังงานทั้งนั้น
พลังงานมาจากอาหาร อาหารเป็นได้ทงั้ พลังงานให้เคลือ่ นไหว เป็นได้ทงั้ ธาตุ
หล่อเลี้ยงอวัยวะให้คงรูป ตลอดจนเป็นได้ทั้งภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงพอ
จะต่อต้านสิ่งบุกรุกรอบด้าน
เมื่อมนุษย์ทุกคนบนโลกถูกบีบให้ต้องกินอาหาร อาชีพค้าขายอาหาร
จึงเกิดขึน้ พ่อค้าอาหารอาจเลือกทีจ่ ะฆ่าสัตว์มาท�ำอาหาร เพราะเห็นว่าได้เงิน
ดี เป็นที่ต้องการมาก หรืออาจเลือกท�ำอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ แม้ได้เงิน
น้อยกว่าก็มีความสบายใจกว่ากัน

๒

ความต้องการที่อยู่อาศัย

ร่างมนุษย์ไม่อาจทนทานดิน ฟ้า อากาศ อย่างน้อยต้องอาศัยที่มุงบัง
เพื่อให้กายอยู่สบายพอ ต่อให้เป็นคนร่อนเร่พเนจรหมอนหมิ่น ก็ต้องการร่ม
บทที่ ๕ - แรงบีบคั้น

ไม้หรือชายคาเมื่อแสงแดดแผดจ้า
เมือ่ มนุษย์ทกุ คนบนโลกถูกบีบให้ตอ้ งมีทอี่ ยูอ่ าศัย อาชีพขายบ้าน ขาย
ห้องพักจึงเกิดขึน้ พ่อค้าบ้านอาจต้องไล่ทคี่ นจนเพือ่ ปลูกบ้านจัดสรรให้คนรวย
หรืออาจตัดสินใจใช้วัสดุราคาถูกที่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยในภายหลัง แต่
หากท�ำทุกอย่างถูกต้อง มีจิตอนุเคราะห์ หวังให้ลูกค้าได้อยู่สบาย หลับสบาย
ก็นับเป็นอาชีพเกื้อกูลมหาชนได้เช่นกัน

๓

ความต้องการเครื่องนุ่งห่ม

ร่างมนุษย์มอี วัยวะเร้นลับทีน่ า่ ละอายหากต้องน�ำมาเปิดเผยโจ่งแจ้ง ต่อ
ให้ความรู้สึกของบางคนจะวิปริตบิดเบี้ยวจากธรรมชาติ อยากอวดเนื้ออวดตัว
ท้าสายตาสาธารณชน ก็ไม่เป็นทีย่ อมรับส�ำหรับสังคมหมู่มาก กฎหมายเกือบ
ทุกประเทศจึงห้ามไม่ให้แสดงอวัยวะเพศอย่างโจ่งแจ้ง เว้นแต่จะเป็นสถานที่
จัดไว้โดยเฉพาะ
เมื่อมนุษย์ทุกคนบนโลกถูกบีบให้ต้องมีเสื้อผ้า อาชีพขายเสื้อผ้าจึงเกิด
ขึ้น พ่อค้าเสื้อผ้าอาจเลือกที่จะสังเคราะห์ผ้าเนื้อดีที่ไม่ท�ำลายธรรมชาติมา
จ�ำหน่าย หรืออาจถลกหนังสัตว์บางชนิดมาท�ำเสื้อผ้าราคาแพงก็ตามแต่
อัธยาศัย

๔

ความต้องการยารักษาโรค

ร่างมนุษย์มีความอ่อนแอ โดนร้อนโดนหนาวหนักไปหน่อยก็ไม่สบาย
ป่วยไข้ได้ แถมติดเชือ้ โรคในอากาศเพียงแค่เดินผ่านไปในย่านแพร่เชือ้ ก็ได้ จ�ำ
ต้องมียารักษาโรคมาทุกยุคทุกสมัย
เมือ่ มนุษย์ทกุ คนบนโลกถูกบีบให้ตอ้ งใช้ยารักษาโรค อาชีพผูผ้ ลิตยาจึง
เกิดขึ้น และเภสัชกรผู้จ่ายยาก็ตามมา บริษัทยาอาจต้องใช้ชีวิตหนูทดลองไป
มากมายกว่าจะได้ยาใหม่สักตัว หรือมีสิทธิ์เป็นผู้ให้ทุนวิจัยกระทั่งค้นพบยา
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ใหม่เป็นเจ้าแรก โดยหวังโกยเงินจากคนป่วยทัว่ โลกก็ได้ หรือหวังปกปักรักษา
มนุษยชาติไม่ให้ตกอยู่ในเงื้อมภัยของโรคที่ไม่มียารักษาก็ได้ ส่วนเภสัชกรผู้
จ่ายยาอาจเลือกยาดีด้วยความคิดอนุเคราะห์ผู้ป่วยให้หายดีทันทีก็ได้ หรือ
เลือกยาที่ช่วยให้ดีขึ้นแต่ไม่หายขาดแบบหวังเลี้ยงไข้ก็ได้

จะเห็นได้วา่ ปัจจัยในการด�ำรงชีพทีส่ �ำคัญสูงสุดคืออาหาร และอาหาร

ก็ถือเป็นต้นเหตุอันดับหนึ่งที่บีบให้สิ่งมีชีวิตต้องเบียดเบียนกัน เห็นชัดที่สุดก็
ในหมู่สัตว์ป่า ที่ต้องอาศัยชีวิตของสัตว์อื่นเพื่อต่อชีวิตให้ตนเอง
การเลือกอาชีพเบียดเบียนชีวติ สัตว์เป็นเรือ่ งของผูผ้ ลิต ส�ำหรับผูบ้ ริโภค
ไม่ได้รว่ มเบียดเบียนด้วย เพราะก่อนถึงเวลากินก็มสี ตั ว์เป็นศพอยูแ่ ล้ว ไม่ตอ้ ง
อาศัยก�ำลังใจในการท�ำให้สัตว์ตาย ฝั่งผู้บริโภคจะมีส่วนร่วมก็ต่อเมื่อรู้เห็น
เป็นใจ บงการฆ่าสัตว์อย่างรู้ว่ามันจะตายเพื่อมาให้ตนกิน เหมือนเช่นที่เห็น
ในร้านอาหารบางแห่งที่ให้ชี้ได้ว่าจะเอากุ้งปูตัวไหนมาจัดการ นั่นก็ถือว่า
ท�ำกรรมในการประหารชีวิตร่วมกันแล้วกับพ่อค้า
ฝ่ายผูบ้ ริโภคในสังคมทุนนิยมนัน้ เงินเป็นตัวกลางแลกเปลีย่ นปัจจัย ๔
เพราะฉะนั้น จึงสรุปได้ว่าปัจจัย ๔ อันสลักส�ำคัญยิ่ง บีบคั้นให้มนุษย์ต้อง
‘ท�ำงาน’ เพื่อ ‘หาเงิน’
อย่างไรก็ตาม ทางมาของเงินไม่จ�ำเป็นต้องด้วยวิธีท�ำงานเสมอไป ลูก
เศรษฐีอาจใช้วิธีแบมือขอเงินพ่อแม่ไปตลอดชีวิตโดยไม่มีใครเดือดร้อน ส่วน
ลูกชนชัน้ กลางทีม่ รี ายได้นอ้ ย ก็อาจใช้วธิ ี ‘ไถ’ บุพการีโดยไม่สนใจว่าพวกท่าน
จะต้องล�ำบากหาเงินไปจนแก่เฒ่าอย่างไร หรือดีขึ้นมากว่านั้นหน่อย คือบาก
หน้าไปขอยืมเงินคนรู้จักแบบตั้งใจจะใช้คืน แต่ถ้าใช้คืนไม่ได้ก็หลบลี้หนีหน้า
เพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งคืนกันดือ้ ๆ และในทีส่ ดุ แล้ว ส�ำหรับคนทีไ่ ม่รจู้ ะขอยืมหรือรีด
ไถใคร ก็อาจต้อง ‘ปล้น’ คนไม่รู้จัก แล้วค่อยอ้างเอาในศาลว่าไม่มีทางเลือก
อื่นอีก

ฉ้อฉลซึ่งหน้า ปล้นแบบเหนือเมฆระดับชาติ แต่จะอย่างไรก็เข้าข่ายลักทรัพย์
ทั้งสิ้น
หากเกมกรรมไม่มีแรงบีบคั้นเป็นปัจจัย ๔ อย่างน้อยที่สุด การจี้ปล้น
ระดับล่างๆจะสาบสูญไป เหลือแต่การปล้นและการฉ้อฉลในระดับสูงๆขึ้นมา
ชนิดที่ไม่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพ เช่น ปล้นเพชร ปล้นรถยนต์ ปล้นชาติปล้น
แผ่นดิน เป็นต้น
จะเห็นว่าเพียงด้วยปัจจัย ๔ ก็ก่อให้เกิดกรรมทั้งฝ่ายหาเงินมาซื้อ และ
ฝ่ายจัดหาสินค้ามาขาย มีการแข่งขัน มีการตลาด มีการแย่งชิง มีการเอารัด
เอาเปรียบ มีการเพียรพยายามเพื่อท�ำเป้า ก่อให้เกิดอาชีพ ก่อให้เกิดวงจร
กรรมแห่งการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับ กล่าวอย่างรวบรัดที่สุด ความจ�ำเป็น
ของปัจจัย ๔ ท�ำให้เกิดพืน้ ฐานรองรับวงจรกรรมดีกรรมชัว่ ได้ครบถ้วนบริบรู ณ์
แล้ว

เครื่องกระตุ้นโลภะ
โลภะคือกิเลสทีก่ อ่ ให้เกิดอาการทางใจในแบบเล็งอยากได้ อยากเอามา
อยู่กับตัว อยากเอามาเสพสัมผัส อยากเอามาครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ตน สิ่งที่กระตุ้นโลภะให้มีความแรงกล้าได้นั้น มักเป็นของต้องห้าม ยิ่งฝืนใจ
ห้ามก็ยิ่งหมดความอดทน อยากตามใจตัวเองให้ก่อกรรมในทางที่ผิด เช่น
อยากกินเปิบพิสดารสมองลิงจึงสัง่ ฆ่าลิง อยากได้สมบัตคิ นอืน่ ทีเ่ ขาไม่ยอมขาย
จึงลักเอา อยากได้ลูกสาวคนสวยของเพื่อนบ้านจึงฉุดคร่า อยากได้หน้าจึงปั้น
เรือ่ งเอาดีเข้าตัวโยนชัว่ ให้คนอืน่ อยากเคลิม้ เมาให้ครึกครืน้ จึงกินเหล้า เป็นต้น
เครื่องกระตุ้นโลภะในโลกนี้มีอยู่มาก แบ่งเป็น ๒ พวกใหญ่ ได้แก่

การปล้นก็ยังแบ่งออกเป็นหลายแบบ ทั้งปล้นแบบย่องเบา ปล้นแบบ
บทที่ ๕ - แรงบีบคั้น
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เทคโนโลยี มนุษย์ยคุ ปัจจุบนั สร้างสิง่ เร้ากิเลสได้แรงจัด สิง่ ทีเ่ รียกกัน

สิ่งไร้ชีวิต

ได้แก่ ทุกภาพทีด่ นู า่ รัก ทุกเสียงทีฟ่ งั รืน่ หู ทุกกลิน่ ทีห่ อม ทุกรสทีห่ วาน
ทุกสัมผัสที่สบาย รวมทั้งทุกสิ่งที่น่าพอใจของแต่ละคน อาจแบ่งออกเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น�้ำมัน และสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ทั้งหลาย เช่น เงิน
ทอง เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีสิ่งไร้รูปทรงที่หอมหวนยิ่งกว่าดอกไม้ทุกชนิด
คือ ชื่อเสียงเกียรติยศและต�ำแหน่งหน้าที่การงานอีกด้วย

ทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติจะจัดสรรทรัพยากรไว้ให้พอดีกับ

การเสวยกรรมของแต่ละคน ยกตัวอย่างเช่นบ่อน�้ำมันดิบอาจอยู่หลังบ้านของ
คนที่กรรมเก่าอนุญาตให้รวยง่ายๆ แต่ก็อาจไปอยู่ในทะเลลึกเพื่อรอพวกที่
กรรมเก่าอนุญาตให้รวยยากมาแสวงหาเอาเอง ทัง้ นี้ บางยุคทีไ่ ม่มเี ครือ่ งยนต์
กลไกและไฟฟ้าใช้ น�้ำมันดิบย่อมไร้ความหมาย หรือมีค่าน้อยกว่าที่ก�ำลังเป็น
อยู่ในยุคเรา ธรรมชาติก็จะจับคนที่สมควรรวยในยุคนั้นๆไปวางไว้อีกที่หนึ่ง
ซึ่งมีทรัพยากรมีค่าชนิดอื่นมาประเคนให้

เงินทอง วัตถุที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติ เช่น ธนบัตรส�ำหรับแลก

เปลีย่ นสินค้า มนุษย์จะผลิตขึน้ มาให้พอดีกบั ความจ�ำเป็น ไม่มรี ฐั บาลไหนผลิต
เงินไม่จ�ำกัดส�ำหรับแจกจ่ายประชาชนทุกคน เพราะเงินจะเฟ้อ ค่าของเงินจะ
เป็นศูนย์ แม้ผู้นั่งงอมืองอเท้าก็ถือเงินเท่าคนท�ำงานทั้งวันทั้งคืนได้ น่าสนใจ
ตรงที่ว่าทั้งธรรมชาติและมนุษย์เองต่างก็ไม่แจกจ่ายสมบัติพร�่ำเพรื่อ เงินจะ
กระจายไปสูม่ อื ทีท่ ำ� งาน หรือไม่กม็ อื ทีม่ บี ญ
ุ หนุน แต่คนเรามักเรียกร้องความ
เสมอภาคด้วยความโลภ อยากได้เหมือนเขา แต่ไม่อยากลงทุนลงแรงอย่างเขา
และนัน่ ก็นำ� ไปสูก่ ารตีชงิ วิง่ ราว การหลอกลวงซึง่ หน้า การปล้นระดับชาติ การ
ฉ้อฉลระดับโลก หรือไม่กพ็ ยายามสร้างแนวคิดอันเป็นอุดมคติสดุ โต่ง เช่น รูป
แบบการปกครองที่จะให้อ�ำนาจรัฐเป็นผู้จัดแบ่งสมบัติแก่ประชาชนเท่าๆกัน
ซึง่ ไม่มวี นั เป็นไปได้จริงเลย ตราบเท่าทีธ่ รรมชาติกรรมวิบากยังถืออ�ำนาจสูงสุด
ในการจัดสรรปันส่วนไว้ในมือ
บทที่ ๕ - แรงบีบคั้น

ว่า ‘เทคโนโลยี’ ก่อให้เกิดเครือ่ งไฟฟ้าราคาแพงมากมาย มนุษย์เอาเทคโนโลยี
มารับใช้ความต้องการทุกชนิด เช่น ต้องการสือ่ สารถึงกันได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา บวก
กับต้องการข้อมูลด่วน ต้องการแสงสีเสียงอันบันเทิง ตลอดจนต้องการอยู่ใน
กระแสแฟชัน่ รวมหลายความต้องการเข้าด้วยกันก็กลายเป็นทีม่ าของโทรศัพท์
มือถือและแท็บเล็ต เมื่อมันตอบสนองความต้องการได้มาก ก็ย่อมบีบคั้นให้
ผู้คนหาทางเอามาครองให้ได้ แม้ต้องใช้เงินจ�ำนวนมากเพียงใดก็ตาม ดังจะ
เห็นข่าวว่ามีเด็กวัยรุ่นขายไตของตัวเองเพื่อซื้ออุปกรณ์ไอทีจ�ำพวกนี้ นั่นเป็น
ขีดวัดความต้องการว่ารุนแรงเพียงใด อุปกรณ์ไอทีหนึ่งชิ้นอาจมีค่าเทียบเท่า
ชีวิต แทบยอมตายเพื่อให้ได้มาทีเดียว

ชื่อเสียง ชื่อเสียงเกียรติยศไม่ใช่แค่สิ่งที่ท�ำให้คุณเลิกดูถูกตัวเอง ไม่

ได้เป็นเพียงสิง่ ทีท่ ำ� ให้คณ
ุ เนือ้ หอมฟุง้ แต่ยงั เป็นโอกาสให้คณ
ุ เลือกท�ำในสิง่ ที่
ต้องการได้มากกว่าคนอื่น โดยทั่วไปชื่อเสียงเกียรติยศมักตามมาด้วยเงินทอง
ทางเลือก และเพศตรงข้าม ทุกคนจึงอยากมีชื่อเสียงเกียรติยศกันนัก คนส่วน
ใหญ่ได้ชื่อเสียงมาจากหน้ากากแห่งความดี น้อยนักที่จะได้ชื่อเสียงมาจากผล
งานอันบริสทุ ธิซ์ อื่ โดยมากเราจึงมักเห็นชือ่ เสียงทีต่ ดิ กลิน่ ของกรรมเหม็นๆมา
ด้วยเสมอ

ต�ำแหน่งหน้าที่การงาน ต�ำแหน่งหน้าที่หาใช่เป็นเพียงเครื่อง

แสดงว่าคุณเป็นกลจักรชิน้ ใดในองค์กร แต่ยงั มีความหมายว่าคุณอยูเ่ หนือใคร
กี่คน และต้องอยู่ใต้ใครกี่ระดับ มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการมีอ� ำนาจ มี
อิทธิพล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเป็นไททางความรู้สึกนึกคิด ฉะนั้น
ความโลภอยากได้ต�ำแหน่งสูงๆจึงเกิดขึ้นในทุกที่ท�ำงาน และรูปแบบการแย่ง
ชิงต�ำแหน่งก็มักไม่โสภานัก
โดยรวมแล้ว เกือบทุกสิง่ บนโลกเป็นเครือ่ งกระตุน้ ความโลภได้หมด ขึน้
อยู่กับจังหวะเวลา ยุคสมัย หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์แต่ละคน ยก
ตัวอย่างเช่นอาหารทุกชนิด สามารถปลุกเร้าอารมณ์โลภได้เสมอเมื่อก�ำลังหิว
หรือกระหายจัดๆ ข้าวจานเดียวท�ำให้คนฆ่ากันตายได้ถ้าคนเหล่านั้นก�ำลัง
หน้ามืดเหมือนเปรต เป็นต้น
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คนทีม่ คี วามเก่งกาจ สามารถท�ำเรือ่ งน่าทึง่ ให้รสู้ กึ ว่าไม่มใี ครท�ำได้

สิ่งมีชีวิต

ได้แก่ คนรูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์ คนที่มีแรงดึงดูดทางเพศสูง คนที่มี
ความเก่งกาจ คนที่มีใจเมตตาปรานี คนที่มีความเป็นที่พึ่งสูง ตลอดจนสัตว์ที่
สวยงาม สัตว์ที่มีความน่าเอ็นดู เป็นต้น

คนรูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์ สามารถเข้าไปอยู่ในใจคนได้ง่าย

เพียงแค่ปรากฏตัวหรือสบตากันครัง้ เดียวคนเห็นก็ตดิ ใจทันที กับทัง้ อยากเห็น
และอยากเข้าหาอีกเรื่อยๆ จึงเป็นเหตุให้อยากได้มาครองเสียเลย หากกล่าว
โดยเฉพาะถึงเพศหญิง ซึ่งธรรมชาติประจ�ำเพศมีความเย้ายวนให้หลงใหลอยู่
แล้ว ถามว่าได้รูปร่างหน้าตาดีๆกับเสน่ห์น่าติดใจมาจากไหน? ค� ำตอบคือ
กรรมแห่งการเคยเป็นผู้มีน�้ำใจอันงาม และมีใจที่สะอาด หรืออีกนัยหนึ่งคือ
การสั่งสมทานและศีลตลอดชีวิตนั่นเอง อานุภาพของทานและศีลที่สั่งสมมา
ทั้งชีวิตจะก่อให้เกิดรัศมีเมตตา แล้วรัศมีเมตตานั้นจะบันดาลรูปที่อ่อนหวาน
ชวนพิศ แลดูสว่างกระจ่างตา เป็นเสน่ห์ที่ใครพบเห็นแล้วเกิดมโนภาพของ
ความรักขึ้นมาได้โดยยังไม่ทันต้องพูดคุยด้วย

คนทีม่ แี รงดึงดูดทางเพศสูง เร้าใจให้เกิดความต้องการทางเพศ

ได้แรง เพียงแค่ปรากฏตัวหรือเผยเนื้อหนังบางส่วน ก็ท�ำให้อยากเห็นส่วน
สงวนอย่างรุนแรงทันที กับทั้งปรารถนาจะมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งด้วย ถาม
ว่าชายหญิงประเภทนี้ได้พลังเรียกร้องทางเพศแรงๆมาจากไหน? ค�ำตอบคือ
เคยบ�ำเพ็ญทานและศีลมาดีเช่นกัน แต่เจืออยู่ด้วยความปรารถนาจะเป็นที่
สนใจของเพศตรงข้ามมากๆ เช่น ใส่บาตรเสร็จก็อธิษฐานว่าขอให้งามเด่น ใคร
เห็นเป็นต้องพิศวาส กับทั้งฝังใจอยู่ในความปรารถนาชนิดนั้นจนสิ้นชีวิต เมื่อ
เกิดใหม่ทั้งเนื้อทั้งตัวจึงมีสัดส่วนเย้ายวน บาดตาบาดใจเพศตรงข้าม เหมือน
มีสนามแม่เหล็กแรงสูงดึงดูดในเชิงราคะ เวลาคนจะคิดถึง จะนึกในเรื่องทาง
เพศมากกว่าจะคิดถึงด้วยมโนภาพของความรัก แนวโน้มของปัญหาเรือ่ งชูส้ าว
จึงเกิดขึ้นได้มากกว่าคนอื่นๆ
บทที่ ๕ - แรงบีบคั้น

เหมือน จะมีความโดดเด่น คมคาย และดึงดูดความสนใจคนจ�ำนวนมาก ให้
อยากได้มาร่วมงาน อยากได้มาเป็นเพื่อน หรือกระทั่งอยากได้มาเป็นคู่ ถาม
ว่าคนๆหนึ่งได้ความเก่งกาจผิดธรรมดามาจากไหน? ค�ำตอบคือมีอดีตกรรม
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ยินดีในการแพร่ความรู้ความเข้าใจไปในวงกว้าง
บุญเก่าจะก�ำหนดเส้นทางในชีวติ ใหม่ไปตามทิศเดิม กล่าวคือเกิดใหม่จะมีแรง
ผลักดันให้ไปพบบุคคลที่เป็นแบบอย่าง หรือการงานที่กระตุ้นความสนใจ
ท�ำให้รู้สึกคลิก ใจต่อติด อยากอุทิศชีวิตให้กับงานนั้นๆ จึงขยันคิดขยันท�ำยิ่ง
กว่าคนอื่นๆ มีใจจดจ่อมุ่งมั่นยิ่งกว่าคนอื่นๆ ก่อให้เกิดความฉลาดมอง ฉลาด
แก้ และฉลาดต่อยอด กระทั่งความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนวิสัยทัศน์กว้าง
ขวางเหนือใครอื่น

คนทีม่ ใี จเมตตาปรานี สามารถท�ำให้คนอืน่ รูส้ กึ เป็นสุข เพราะคน

ใจดีมีเมตตาจะมีความสุขมาก และความสุขก็เหมือนแสงสว่างที่แผ่ผายให้คน
อยูใ่ กล้ได้รบั ส่วนแบ่งตามไปด้วย ยิง่ ถ้าพิจารณาว่าคนส่วนใหญ่เป็นทุกข์เพราะ
ความใจจืดใจด�ำของตัวเอง ก็ยงิ่ สมควรเห็นได้วา่ คนส่วนใหญ่ตอ้ งอยากแสวงหา
ส่วนแบ่งทางความสุขฟรีๆ ด้วยการได้คนใจดีมีเมตตามาอยู่ใกล้ตนกัน ถาม
ว่าคนๆหนึ่งได้ ‘นิสัยทางใจ’ ในทางดีมีเมตตามาจากไหน? ค�ำตอบคือมีอดีต
กรรมเป็นผู้ยินดีในการให้ทรัพย์เป็นทาน ยินดีในการให้อภัยเป็นทาน ยินดี
ในการให้ความรู้และค�ำปรึกษาเป็นทาน บุญเก่าจะบันดาลให้รูปร่างหน้าตา
และกระแสจิตเป็นไปในทางสว่าง ก่อความรู้สึกดีๆกับคนพบเห็นและพูดคุย
ด้วย ตลอดจนมีแนวโน้มที่จะเป็นคนใจดีมีเมตตาอีก ถ้าไม่แพ้แรงบีบคั้นให้
เห็นแก่ตัวเสียก่อน

คนทีม่ คี วามเป็นทีพ
่ งึ่ สูง สามารถท�ำให้คนอืน่ สัมผัสถึงพลังความ

เข้มแข็งอันหนักแน่น มั่นคง น่าเลื่อมใส และเป็นที่เชื่อได้ว่าจะน�ำพาคนอื่นๆ
ไปสูท่ างทีถ่ กู ทีค่ วร มหาชนย่อมหวังจะได้เป็นทีพ่ งึ่ พา หวังจะให้เป็นผูน้ ำ� หรือ
กระทั่งหวังจะให้เป็นเจ้าชีวิต อยากเป็นคนสนิท อยากเป็นคนโปรด ถามว่า
คนๆหนึ่งได้ภาวะความเป็นที่พึ่งมาจากไหน? ค�ำตอบคือมีอดีตกรรมเป็นผู้
ริเริ่มการบุญการกุศลด้วยตนเอง สามารถท�ำกิจอันเป็นประโยชน์ให้ส�ำเร็จได้
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โดยไม่ย่อท้อกลางคัน ตลอดจนสามารถโน้มน้าวให้ผู้อื่นหันมาเห็นดีเห็นงาม
ให้ความร่วมมือ หรืออย่างน้อยมีใจยินดีไปกับตนได้ บุญทีท่ ำ� ส�ำเร็จจะบันดาล
พลังที่ยิ่งใหญ่ เกิดใหม่ด้วยรูปร่างหน้าตาชวนให้เลื่อมใส น่าเกรงขาม กับทั้ง
มีลักษณะที่เห็นแล้วเชื่อทันทีว่าเป็นผู้น�ำได้

ไม่ล�ำบากมาก ได้รับความอนุเคราะห์จากมือมนุษย์เสมอ

เครื่องกระตุ้นโทสะ

สัตว์ทสี่ วยงาม นกหรือปลาพันธุง์ ดงามนัน้ แม้จะอยูใ่ นทีท่ หี่ า่ งไกล

ผู้คน ผู้คนก็อุตส่าห์ไปไขว่คว้ามาอยู่ใกล้ๆ ทั้งนี้เพราะคนเราชอบสะสมบริวาร
และเครื่องประดับที่มีชีวิต รวมทั้งเชื่อเคล็ดลางว่ามีสัตว์แบบนั้นแบบนี้แล้วจะ
ดี จะเสริมดวง สัตว์สวยงามจึงเป็นที่ตั้งของความโลภ มีสนนราคาค่าตัวแพง
ลิบ โดยไม่จ�ำเป็นต้องน่าเอ็นดูหรือผูกพันกับเจ้าของเป็นพิเศษ เพราะความ
งามของพวกมันก็มคี า่ เกินเพชรพลอย ถามว่าสัตว์ตวั หนึง่ ๆได้ภาวะสวยงามล่อ
ตาล่อใจคนมาจากไหน? ค�ำตอบคือ เมือ่ ครัง้ เป็นมนุษย์ สัตว์เหล่านีเ้ คยท�ำบุญ
แบบที่เป็นเหตุแห่งความงดงามไว้มาก เช่น ท�ำทานด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธา
หรือท�ำบุญแล้วอธิษฐานให้ได้รูปงาม หรือรักษาศีลจนจิตสะอาดสะอ้าน หรือ
ไปรักษาศีล ๘ ที่วัดทุกวันพระ แต่ก็ท�ำกรรมบางอย่างที่เป็นชนวนให้เกิดใหม่
ในอัตภาพสัตว์ เช่น พูดให้พ่อแม่เจ็บช�้ำน�้ำใจเป็นประจ�ำ หรือตอนป่วยหนัก
คิดน้อยใจลูกหลานกระทัง่ จิตเศร้าหมองทัง้ วันทัง้ คืน ฉะนัน้ ขณะจิตจะดับจาก
ความเป็นมนุษย์จึงมีแต่ความมืด กองกุศลแต่หนหลังมาช่วยให้สว่างไม่ไหว
ได้แต่ไปช่วยตกแต่งให้มีรูปงามในสภาพของสัตว์เท่านั้น

สัตว์ที่มีความน่าเอ็นดู สุนัขหรือแมวที่เห็นกันทั่วไปนั้น หลายตัว

แม้ ไ ม่ ส วยงามพอจะเป็ น เครื่ อ งประดั บ บารมี ม นุ ษ ย์ แต่ ก็ มี ค วาม
กระต้วมกระเตีย้ มน่ารัก น่าเอ็นดู น่าสงสาร กับทัง้ มีคลืน่ จิตทีต่ อ่ ติดกับมนุษย์
ได้งา่ ย มีการสนองตอบค�ำสัง่ และสามารถรับฟังภาษาคนได้พอสมควร มนุษย์
จึงจับจองเป็นเจ้าของและให้การเลี้ยงดูอย่างดี ถามว่าท�ำไมสัตว์บางตัวจึงได้
รับความปรานีเลีย้ งดู ท�ำไมสัตว์บางตัวจึงถูกทิง้ ขว้างไม่เหลียวแล? ค�ำตอบคือ
ถ้าชาติใกล้ๆของสัตว์เหล่านัน้ เคยมีโอกาสได้เป็นมนุษย์ แล้วมีใจเมตตาปรานี
สงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน หรือมักให้เศษอาหารเป็นทานแก่สัตว์บ่อยๆ
แต่อาจชอบนอกใจคู่ครอง คบชู้ไม่เลือก เล่นพนันกินเหล้าเมายาหัวราน�้ำอยู่
เสมอ พูดง่ายๆคือท�ำทานไว้ดี แต่ศลี บกพร่อง จึงต้องตกต�ำ่ เพียงแต่ตกต�ำ่ แล้ว
บทที่ ๕ - แรงบีบคั้น

โทสะคือกิเลสที่ก่อให้เกิดอาการทางใจในแบบรุ่มร้อนกระวนกระวาย
อยากผลักไสให้พ้นตัว อยากท�ำร้ายให้เจ็บปวด อยากท�ำลายให้พินาศ สิ่งที่
กระตุ้นโทสะให้มีความแรงกล้าได้นั้น มักมีพลังกดดันให้พลุ่งพล่าน ยิ่งฝืนใจ
ต้านก็ยงิ่ หมดความอดทน อยากตามใจตัวเองให้กอ่ กรรมในทางทีผ่ ดิ เช่น แค้น
จุกอกจนต้องยิงทิ้ง ทะเลาะถึงจุดเดือดแล้วท�ำลายข้าวของคนอื่น โมโหผู้หญิง
แล้วหยามเกียรติด้วยการข่มขืน อยากให้ศัตรูเดือดร้อนจึงสร้างเรื่องใส่ไคล้
ประชดรักด้วยการกินเหล้าให้เสียผู้เสียคน เป็นต้น
เครื่องกระตุ้นโทสะในโลกนี้มีอยู่มาก แบ่งเป็น ๒ พวกใหญ่ ได้แก่

๑

สิ่งไร้ชีวิต

ได้แก่ ทุกภาพที่ดูน่าเกลียด ทุกเสียงที่ฟังน่าร�ำคาญ ทุกกลิ่นที่เหม็น
ทุกรสทีข่ ม ทุกสัมผัสทีร่ ะคาย รวมทัง้ ทุกสิง่ ทีไ่ ม่นา่ พอใจของแต่ละคน ไม่วา่ จะ
เป็นวัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือวัตถุที่ปั้นแต่งขึ้นโดยมนุษย์

อุณหภูมิ มนุษย์เป็นสิง่ มีชวี ติ ทีม่ คี วามอดทนต�ำ่ แม้แสงแดดทีจ่ ำ� เป็น

ต่อการด�ำรงชีพ หากร้อนมากขึน้ กว่าปกติเพียงไม่กอี่ งศา ก็ดลใจให้คนธรรมดา
อยากเป็นบ้าอาละวาดได้ และมนุษย์ก็บอบบาง เพียงหนามกุหลาบเล็กๆที่
สะกิดผิว ก็ทำ� ให้เจ็บแสบได้มากแล้ว ทัว่ ทัง้ โลกจึงดูรายรอบไปด้วยวัตถุกระตุน้
โทสะมากกว่าวัตถุที่จะกระตุ้นโลภะเสียอีก

ภาพเสียงรบกวนจิตใจ กรรมอันมีชนวนเหตุจากความอ่อนแอของ

มนุษย์จึงเกิดขึ้นได้เป็นประจ�ำ เช่น แค่ให้เห็นภาพน่าขยะแขยง แค่ให้มีเสียง
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หนวกหูขนึ้ มากลางดึก แค่ให้สว้ มตันส่งกลิน่ เหม็นเน่า แค่ให้กนิ ของขม แค่ให้
รอคอยในห้องร้อนๆหน่อย ก็ทำ� ให้คนธรรมดาโมโหอาละวาดได้แล้ว และนัน่
ก็หมายความว่าถ้าให้คนธรรมดาสักคนตกอยู่ในสภาพแย่ๆบ่อยเข้า กรรม
ร้อนๆก็มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้มากเป็นเงาตามตัว

ภาวะวิปริต ภาวะร้ายๆที่มนุษย์บันดาลขึ้นมามีอยู่มาก เช่น ภาวะ

มลพิษในอากาศ ภาวะน�้ำเสีย ตลอดจนฤดูกาลที่แปรปรวน เหล่านี้มักหาคน
รับผิดชอบไม่ได้ มีแต่จะต้องก้มหน้ารับสภาพร่วมกัน ขุน่ มัวร่วมกัน เป็นภูมแิ พ้
ร่วมกัน ไม่มีใครเริ่มใช้เทคโนโลยีด้วยความตั้งใจจะให้สภาพแวดล้อมพินาศ
จึงกล่าวได้ว่าไม่ใช่บาปกรรมที่ใช้เทคโนโลยี แต่มนุษย์ก็เสพติดเทคโนโลยีจน
สายเกินกว่าจะถอนตัว รู้ทั้งรู้ว่าเทคโนโลยีหลายๆด้านก่อให้เกิดความวิปริต
ทางธรรมชาติ ก็ยังต้องเดินหน้าฝืนท�ำกันต่อไป เห็นชัดๆก็เช่นการขุดเจาะ
น�ำ้ มันมาเผาให้เกิดแก๊สพิษไปทัว่ โลก จึงกล่าวได้วา่ มนุษย์ไม่ได้พยายามท�ำบุญ
ร่วมกันเพื่อช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
โดยรวมแล้ว วัตถุทุกชิ้นที่ท�ำให้มนุษย์เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจ ล้วน
แล้วแต่เป็นที่ตั้งของโทสะไปทั้งสิ้น ธรรมชาติอาจจัดสรรไว้แล้ว แต่น่าสนใจ
ตรงที่ว่ายิ่งโลกหมุนไป วัตถุอันเป็นเครื่องกระตุ้นโทสะยิ่งดูเหมือนมากขึ้น
เรื่อยๆ และนั่นก็อาจเป็นสิ่งที่มนุษย์เพิ่งสร้างขึ้นกันในช่วงหลังๆนี่เอง

สัมผัสจากจิตใจพวกเขา ก็เพียงพอจะท�ำให้นึกหงุดหงิดและอยากหลีกเลี่ยงได้
แล้ว เจ้าตัวผู้มีลักษณะชอบหาเรื่องนั้น โดยมากสั่งสมความชอบใจในทาง
รุกราน ชอบเอาชนะด้วยก�ำลังกายหรือก�ำลังวาจา มีความสะใจที่ได้เห็นความ
พ่ายแพ้หรือความกลัวเกรงของผูอ้ นื่ ความชอบใจแนวนีอ้ าจก่อตัวขึน้ ในปัจจุบนั
หรือสืบเนื่องอย่างยาวนานมาจากอดีตชาติ ถ้าหากใครจ�ำเป็นต้องอยู่ใกล้คน
จ�ำพวกนี้ ก็แทบบอกได้เลยว่าจะต้องเกิดโทสะบ่อย อาจต้องท�ำกรรมทางวาจา
หรือกระทั่งทางกายในทางเบียดเบียนกันได้มาก

คนที่ดึงดันอย่างไร้เหตุผล เป็นพวกที่ถือเอาอารมณ์หน้ามืดของ

ตนเป็นทีต่ งั้ อารมณ์ดงึ ดันทีร่ นุ แรงมักฉุดให้วธิ คี ดิ แบบเป็นเหตุเป็นผลของคน
อื่นพลอยเสื่อมไปด้วย จูงจิตใครๆให้พลอยไม่มีเหตุผลตามไปด้วย เช่น เมื่อ
เกลียดกันอย่างไร้เหตุผล ก็กระแทกให้คนอืน่ เจ็บใจและนึกเกลียดตอบโดยไม่มี
เหตุผลสมควรไปด้วย กับทั้งไม่ทราบจะเอาเหตุผลใดไปดับความโกรธเกลียด
ผู้ที่ดึงดันอย่างไร้เหตุผลจนเคยตัวนั้น แม้พยายามใช้เหตุผลก็เหมือนไม่มีทาง
ส�ำเร็จ เพราะแพ้แรงอารมณ์ทแี่ ก่กล้ากว่าเหตุผลมาก และทีเ่ ป็นเช่นนัน้ ก็เพราะ
สั่งสมกรรมประเภทชอบเอาชนะหรือจะเอาให้ได้อย่างใจมานาน สนใจแต่ตัว
เอง เห็นแต่หวั อกของตัวเอง เหตุผลและความชอบธรรมส�ำหรับผูอ้ นื่ จึงหายไป
สิ้น

คนที่เห็นแก่ตัวอย่างเหนียวแน่น เป็นพวกที่มีลักษณะจิตมืด

ได้แก่ คนที่ชอบหาเรื่อง คนดึงดันอย่างไร้เหตุผล คนที่เห็นแก่ตัวอย่าง
เหนียวแน่น คนทีผ่ กู เวรกัน ตลอดจนสัตว์ทที่ ำ� ความร�ำคาญ สัตว์ทมี่ รี ปู ลักษณ์
น่ากลัว สัตว์ที่มีความน่ารังเกียจ และสัตว์ที่มีความผูกเวรเฉพาะตัว

และคับแคบ เหมือนความรู้สึกมากระจุกรวมกันเป็นก้อนที่กลางอก ซึ่งเจ้าตัว
อาจไม่ทันรู้สึกว่าอึดอัดขนาดไหน เพราะเคยชินเสียแล้ว แต่เมื่อเอาคนใจดีมี
ความเห็นแก่ส่วนรวมมาอยู่ใกล้ คนใจดีจะรู้สึกอึดอัดอย่างชัดเจน เพราะเดิม
เคยชินกับกระแสปลอดโปร่งจากใจตน แต่แล้วก็ต้องมาทนกับกระแสทึบทึม
ของใจที่เห็นแก่ตัว กรรมที่ท�ำให้เป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างหนักคือเพ่งเล็งอยาก
ได้ของผู้อื่น กับทั้งตระหนี่ไม่อยากแบ่งปันประโยชน์ให้แก่ใครๆแม้แต่ญาติ
สนิท

คนที่ชอบหาเรื่อง เป็นพวกที่มีหน้าตาท่าทางรบกวนความสงบสุข

คนที่ผูกเวรกัน เป็นพวกที่เคยมีเรื่องกันมาก่อน และยังผูกใจเจ็บไว้

๒

สิ่งมีชีวิต

ทางใจของคนอื่น เพราะมีลักษณะรุกราน โดยมากเมื่อคบหาหรือจ�ำเป็นต้อง
ติดต่อกับคนจ�ำพวกนี้ ไม่นานก็ต้องมีเรื่องกัน เพียงกระแสความรุนแรงที่คุณ
บทที่ ๕ - แรงบีบคั้น

ไม่เลิก คนที่ผูกเวรกับคุณอาจไม่ใช่คนเลว และอาจกระทั่งเป็นเพื่อนรักที่เคย
ดีต่อกันมาก เมื่อตายจากกัน หลงลืมกันไปแล้ว และได้มาพบกันอีก กระแส
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เวรอันเกิดจากการผูกใจเจ็บต่อกันไม่เลิกจะบันดาลความรูส้ กึ ไม่ดี นึกไม่ชอบใจ
หรือขัดเคืองกันตัง้ แต่เห็นหน้าครัง้ แรกได้ ยิง่ หากผูกใจเจ็บกันในระดับเผ่าพันธุ์
ไม่ใช่แค่จองเวรเป็นส่วนตัวนัน้ ยิง่ ร้ายหนัก เพราะศัตรูผเู้ ป็นเป้าหมายจะไม่ใช่
เพียงบุคคลใดบุคคลหนึง่ ทว่าเป็นประชาชนเชือ้ สายนัน้ ๆทัง้ หมด การผูกกรรม
ผูกเวรแบบนีก้ อ่ ให้เกิดขบวนการก่อการร้ายฝ่ายต่างๆ จ้องเบียดเบียนบีฑากัน
แบบไม่ลมื หูลมื ตา โดยแต่ละชาติจะมีเหตุการณ์นา่ เจ็บใจทีก่ ดั ลึกเกินถ่ายถอน
บีบคั้นให้ท�ำร้ายหรือกระทั่งท�ำลายเผ่าพันธุ์ศัตรูจนกว่าจะล้มหายตายจากไป
จนสิ้น

สัตว์ที่ท�ำความร�ำคาญ เป็นพวกที่อยู่ใกล้ชิดมนุษย์ เช่น ยุงและ

มด สัตว์เหล่านี้พัวพันกับมนุษย์ในเชิงเบียดเบียนได้มาก ทั้งน่าร�ำคาญหู
ร�ำคาญตา ทั้งกัดให้เจ็บ จะป้องกันหรือจะท�ำลายให้หมดไปก็ยาก เกมกรรม
ตั้งกฎไว้ว่าฆ่าตัวน้อยนับเป็นบาปน้อย แต่สั่งสมบาปน้อยๆไปเรื่อยๆก็กลาย
เป็นบาปใหญ่ขึ้นมาได้ และเกมกรรมก็ส่งสัตว์เหล่านี้มาให้ท�ำข้อสอบแทบทุก
วัน ราวกับจะให้เลือกว่าคุณอยากอยูห่ รืออยากไปจากวงจรการเบียดเบียนชีวติ
การที่ต้องมาเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยคอยท�ำความร�ำคาญให้มนุษย์ ก็เพราะมัก
เคยท�ำกรรมตามๆกันในทางเบียดเบียน เช่น เห็นเขารุมประชาทัณฑ์หรือรุม
ด่าคนอื่นก็ตามไปรุมบ้างเอาสนุก ไม่ต้องมีความคิดว่าจะท�ำไปท�ำไม แถม
ตลอดทั้งชาติก็ไม่ได้ประกอบกรรมอันมีค่าควรแก่การมีชีวิตบ้างเลย ชาติถัด
มาจึงเหมาะแล้วกับอัตภาพเล็กจ้อยไร้ค่า และคอยรังควานสิ่งมีชีวิตอื่นร�่ำไป
โดยเลื่อนล�ำดับลงไปเรื่อยๆ เช่น จากมนุษย์ไปเป็นตัวต่อ จากตัวต่อไปเป็น
แมลงตด จากแมลงตดไปเป็นยุง และวนเวียนเป็นยุงอยู่นับหมื่นนับแสนครั้ง
เป็นต้น

สัตว์ที่มีรูปลักษณ์น่ากลัว เป็นพวกที่อยู่ในที่เร้น เช่น งูและเสือ

ซึ่งถ้ามนุษย์และสัตว์อื่นเห็นเข้าเมื่อใด ต่างก็จะตกใจลนลานเผ่นกระเจิงกัน
หมด สัตว์เหล่านีต้ อ่ ให้อยูเ่ ฉยๆกับที่ ก็จะมีคนอยากเข้าไปตี อยากเข้าไปท�ำร้าย
หรือกระทั่งอยากเข้าไปฆ่าให้ตาย เพราะโดนหมายหัวไว้ก่อนว่ามีพิษภัย เป็น
อันตรายกับโลก กรรมเก่าของสัตว์เหล่านี้คือชอบข่มขู่คุกคามขวัญ ชอบเห็น
คนรอบข้างย�ำเกรงและพินอบพิเทาให้กับตน จิตจึงเสวยภพของความเป็นผู้มี
บทที่ ๕ - แรงบีบคั้น

อัตภาพอันน่าหวาดผวา การชอบคุกคามขวัญถือเป็นการใช้โทสะตนกระตุ้น
โทสะคนอื่น เมื่อต้องถือก�ำเนิดในสภาพเดรัจฉานด้วยอ�ำนาจโทสะ อัตภาพ
นั้นจึงกลายเป็นตัวกระตุ้นโทสะอย่างดี ทั้งรูปลักษณ์ ทั้งส�ำเนียงเสียง และทั้ง
วิถีชีวิตที่พ่นพิษหรือคอยเป็นผู้ล่า

สัตว์ที่มีความน่ารังเกียจ เป็นพวกที่อาจไม่เป็นภัยมาก แต่น่า

ขยะแขยง เช่น แมลงสาบและหนอนในส้วม แม้พวกมันมีขนาดเล็กก็จริง ทว่า
รูปพรรณสัณฐานก็ก่อความสะอิดสะเอียนได้ใหญ่โตเกินจริง โดยเฉพาะเมื่อ
รวมพวกได้เป็นกองทัพ ก็ชวนให้ขนหัวลุกได้เลย ที่ต้องมาเป็นสัตว์เหล่านี้ ก็
เพราะเคยท�ำกรรมอันเหม็น กรรมอันน่ารังเกียจ เช่น พูดจาสกปรกเลอะเทอะ
ด้วยความคะนอง พูดใส่ไคล้ผู้ทรงศีลให้แปดเปื้อนมลทิน หรือกระทั่งปล่อย
เนื้อตัวมอมแมมเหม็นหึ่งทั้งรู้ว่าทรมานจมูกคนใกล้ตัวอย่างสาหัส

สัตว์ที่มีความผูกเวรเฉพาะตัว เป็นพวกที่อาจไม่เข้าข่ายน่า

เกลียดน่าชังใดๆ แต่กลับกระตุ้นให้มนุษย์บางคนเห็นแล้วเกิดความหมั่นไส้
อยากกลั่นแกล้งให้ได้รับความทรมาน กรรมเก่าของสัตว์เหล่านี้จะเป็นไปใน
ท�ำนองเดียวกันกับที่โดนกระท�ำ เช่น เคยนึกสนุกแกล้งทุ่มลูกหมาลงพื้นโดย
ไม่สนใจว่ามันต้องเจ็บหรือตายอย่างไร เมื่อถึงเวลาโคจรมาพบกันอีกในชาติ
ใหม่ ลูกหมาอาจกลายเป็นคน คนเดิมอาจกลายเป็นลูกหมาซึง่ อยูใ่ นสภาพยัว่
ยุให้เกิดอารมณ์อันธพาล เห็นแล้วนึกมันเขี้ยว อยากใช้เป็นที่ระบายอารมณ์
อยากเตะไม่เลี้ยงจนกว่าจะตายคาเท้า เป็นต้น

เครื่องกระตุ้นโมหะ
โมหะคือกิเลสทีก่ อ่ ให้เกิดอาการทางใจในแบบมืดบอด มองไม่เห็นความ
จริง เห็นผิดเป็นชอบ สิ่งที่กระตุ้นโมหะให้มีความแรงกล้าได้นั้น มักเหมือน
หลุมด�ำ ยากจะดิ้นหลุด อยากปล่อยใจให้ก่อกรรมในทางที่ผิด เช่น ส�ำคัญว่า
ฆ่าแพะบูชายัญแล้วจะเป็นเหตุให้เข้าถึงสวรรค์ ขายของแล้วเสียดายและยังหลง
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นึกว่าเป็นของตนจึงขโมยคืน ฝันว่าผูห้ ญิงทีแ่ อบรักเคยเป็นภรรยาในชาติกอ่ น
จึงกล้าขืนใจ ถือคติวา่ ชกก่อนได้เปรียบจึงใส่ไฟเพือ่ นร่วมงานก่อน หลงเชือ่ ค�ำ
แนะน�ำของรุ่นพี่ว่ากินเหล้าแล้วหัวแล่นท�ำงานลื่นไหล เป็นต้น
เครื่องกระตุ้นโมหะในโลกนี้มีอยู่มาก แบ่งเป็น ๒ พวกใหญ่ ได้แก่

๑

สิ่งไร้ชีวิต

ได้แก่ สิง่ ทีแ่ วดล้อมทัง้ ปวง ชะตากรรม ตลอดจนความเชือ่ แบบไม่รจู้ ริง
ที่สืบๆกันมา

สิ่งที่แวดล้อมทั้งปวง สภาพที่ไม่อาจเข้าใจ ทุกสิ่งที่อยู่แวดล้อม

มนุษย์ ดูมีความยิ่งใหญ่และไม่น่าเข้าใจไปทั้งนั้น มองขึ้นไปบนฟ้า เห็น
ดวงตะวัน เห็นดวงจันทร์ และเห็นดวงดาว มนุษย์อาจคิดนึกไปต่างๆนานาได้
ไม่รู้จบ เช่น มองว่าสิ่งที่อยู่บนฟ้าเป็นนิวาสสถานของเหล่าเทพเจ้า พอได้ยิน
ฟ้าร้อง มนุษย์ก็สงสัยไปต่างๆนานา เช่น นั่นเป็นการแสดงความเกรี้ยวกราด
ไล่ฟาดฟันระหว่างเทพกับอสูรหรือไม่ จะเห็นว่าถ้าปราศจากวิทยาศาสตร์และ
การเดินทางออกนอกโลก ความไม่รู้จะดลใจให้มนุษย์คิดถึงอิทธิฤทธิ์ของเทพ
เบื้องบนอยู่ร�่ำไป ซึ่งผิดจากกติกาแท้จริงของเกมกรรม เพราะในเกมกรรมนั้น
แม้แต่เทพยดาทัง้ หลายก็เป็นเพียงหนึง่ ในอัตภาพอันเกิดจากกรรมเช่นกัน ไม่
ได้มีอภิสิทธิ์ ไม่ได้เป็นผู้สร้างมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแต่อย่างใดเลย

ชะตากรรม มนุษย์มีวันดีวันร้าย เดี๋ยวขึ้น เดี๋ยวลง สั่งไม่ได้ ต้องสู้

แทบเลือดตากระเด็นถ้าอยากเปลี่ยนแปลง หรือแม้สู้จนเลือดตากระเด็นแล้ว
ก็เปลีย่ นแปลงไม่ได้อยูด่ ี ชะตากรรมมนุษย์ทเี่ หมือนปราศจากค�ำอธิบาย มีแต่
การเล่นงานตามใจชอบจากเบื้องบนนั้น ก่อให้เกิดอาชีพที่เป็นตัวแทนของฟ้า
คือ หมอดู บางต�ำราก็ยกเมฆท่าเดียว แต่บางต�ำราที่รู้จักความสัมพันธ์ของ
ดวงดาวอย่างละเอียดลออ ก็ทายชะตากรรมของมนุษย์ตามฤกษ์เกิดได้อย่าง
ถูกต้องน่าอัศจรรย์ และยิ่งน่าอัศจรรย์เท่าใด ก็ยิ่งโน้มน้าวใจให้เชื่อว่าทุกสิ่ง
ถูกลิขติ ไว้แล้วจริงๆ แก้ไขอะไรไม่ได้เลย ซึง่ นัน่ ห่างไกลข้อเท็จจริงในเกมกรรม
บทที่ ๕ - แรงบีบคั้น

เป็นอย่างยิ่ง เพราะกรรมใหม่ย่อมเป็นเครื่องบอกว่าจะต้องรับกรรมเก่าเต็มที่
หรือแผ่วลง หรือเหมือนไม่ได้ถูกปะทะใดๆเลย

ความเชื่อแบบไม่รู้จริง ความเชื่อที่สืบๆกันมา เช่น เบื้องหลังการ

เกิดมาคือการลิขิตจากเบื้องบน จะคิด จะพูด จะท�ำอะไรก็ไม่มีผลให้เบื้องบน
ถูกใจ ตราบเท่าที่ยังไม่ถูกกติกาที่เบื้องบนวางไว้
ด้วยความไม่รู้ของหมู่มนุษย์ การสันนิษฐานของใครคนหนึ่ง หรือกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง กลายเป็นการฝังรากความเชื่อ และมีการสืบทอดความเชื่อกันมา
ขึ้นอยู่กับว่าผู้น�ำความคิดจะเลือกเชื่ออย่างไร รู้เห็นได้แค่ไหน ขยับเข้าใกล้ข้อ
เท็จจริงเกี่ยวกับกติกาของเกมกรรมบ้างหรือเปล่า
ความเชื่อที่ถูกฝังหัวไว้ตั้งแต่เริ่มจ�ำความได้ จะเป็นต้นตอของการเล่น
เกมกรรมในชาติปจั จุบนั ของแต่ละคน เช่น ถ้าพ่อแม่ปยู่ า่ ตายายบอกว่าฆ่าแมว
ถวายศาลเจ้าแล้วจะมีชีวิตรุ่งเรือง ทั้งชีวิตก็ต้องเบียดเบียนแมว มือเปื้อนเลือด
แมวไม่รู้กี่ตัวต่อกี่ตัว อันนี้กรรมเก่าที่สอดคล้องกับความเชื่อแบบหนึ่งๆ ก็จะ
เป็นตัวเหวีย่ งให้แต่ละคนมาเกิดในท้องถิน่ อันเป็นทีต่ งั้ ของความเชือ่ แบบนัน้ ๆ
เพื่อรักษาเส้นทางกรรมแบบเดิมๆเอาไว้ ท�ำให้เป็นเรื่องยากที่จะเบี่ยงเบน
ความเชื่อบางอย่างก็ก่อให้เกิดความสงบสุขในครอบครัวได้ เช่น ความ
เชื่อว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตแบบผัวเดียวเมียเดียว ซึ่งส่งเสริมแนวทางรักษาศีล
ธรรม โดยมีสายตาของสังคมตลอดจนกฎหมายบ้านเมืองคอยช่วยบังคับให้
หากใครล่วงประเวณีกับคนที่ไม่ใช่คู่ของตน ย่อมถูกประณาม และธรรมชาติก็
จะตัดสินให้มีความผิดฐานประพฤตินอกใจ ยิ่งหากท�ำเป็นอาจิณแบบหมด
ความละอายส�ำนึกผิด ก็มีบทลงโทษที่หนักหน่วงรออยู่
ตัวอย่างเช่นในไทย ที่สังคมทั่วไปยังรับสถานะครองคู่กันแบบผัวเดียว
เมียเดียว และกฎหมายก็รองรับความนิยมตรงนี้ ถ้าผู้ชายมีใครอื่น ก็ถือว่าผิด
ทั้งทางกฎหมายและศีลธรรม ถูกฟ้องร้องเอาผิด กับทั้งเสื่อมเสียชื่อเสียง
เกียรติประวัติได้ เป็นต้น
แต่บางความเชื่อที่สืบทอดกันในครอบครัว หรือในบางท้องถิ่น ก็ก่อให้
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เกิดความโกลาหลในบ้านได้ เช่น คนในสังคมทั่วไปยอมยกให้ผู้ชายมีภรรยา
หลายคนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งอย่างนี้จะไม่ผิดศีล เนื่องจากไม่มีการละเมิดสิทธิ์
ของภรรยา ไม่มีการท้าทายความเชื่อที่สังคมถือเป็นบรรทัดฐาน ขอเพียงไม่
ล่วงเกินลูกเขาเมียใครเป็นใช้ได้ ทว่าแม้ไม่ผิดศีล ก็ผิดใจกันง่าย และกลาย
เป็นการผิดศีลข้ออื่นได้ เนื่องจากไม่เคยมีการร่วมใต้ชายคาเดียวกับชายผู้มี
หลายเมีย ที่สงบสุขอย่างแท้จริง อย่างน้อยก็ต้องเกิดความริษยา เกิดการแบ่ง
ผลประโยชน์ไม่ลงตัวเสมอๆ ถึงขั้นต้องทะเลาะเบาะแว้ง ฆ่าแกงกันก็ไม่น้อย
โดยรวมแล้ว ความเชื่อหรือความเห็นผิดชนิดร้ายแรงที่สุด คือ ปักใจ
รู้สึกว่าท�ำอะไรลงไปไม่มีผล หรือขอให้ได้ท�ำอย่างที่ตัวเองคิดเถอะ มนุษย์และ
สัตว์ทั้งหลายมีแนวโน้มที่อยากจะเชื่อว่าตนเป็นฝ่ายถูก และฝ่ายถูกย่อมท�ำ
อะไรไม่ผิด ยิ่งถ้าหาพวกมาเชียร์ได้ พอช่วยกันให้ความมั่นใจว่าถูกจริง ช่วย
กันโหวตราวกับเป็นประชาธิปไตยแล้วแทรกแซงกติกาธรรมชาติได้ ก็จะกลาย
เป็นลัทธิอยากท�ำอะไรก็ท�ำ ผลคือท�ำบาปกันไม่ยั้ง ไม่ต้องลังเล ไม่ต้องกลัว
เกรงกติกาใดๆ

๒

สิ่งมีชีวิต

ได้แก่ ภาวะของมนุษย์เอง ตลอดจนเหล่ามนุษย์เท่าทีป่ ระสบพบเจอได้
บนโลก

ภาวะของมนุษย์เอง คือสภาพชีวิตอันประกอบขึ้นด้วยกายและใจ

นี้ ที่ปกปิดความจริงเกี่ยวกับเกมกรรมเอาไว้ ร่องรอยทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บน
กาย ไม่ได้กอ่ ให้เกิดความรูจ้ กั กฎกติกาใดๆในเกมกรรมเอาเลย พอไม่รกู้ พ็ ร้อม
จะหลงเข้าใจผิด นับเริม่ ตัง้ แต่การส�ำคัญว่าทุกคนนับหนึง่ กันในท้องแม่ ไม่ตอ้ ง
ท�ำบุญก็เกิดเป็นลูกคนรวยได้ ไม่ต้องท�ำบาปก็เกิดเป็นลูกคนจนได้ นอกจาก
นั้น รูปชีวิตแบบมนุษย์นี้ ยังมีความคงเส้นคงวา ไม่แตกดับง่ายๆ จะก่อกรรม
ท�ำชั่วขนาดไหนก็ไม่ชักดิ้นชักงอให้เห็นสักที จึงยากที่จะเชื่อว่า ‘ท�ำดีได้ดี ท�ำ
บทที่ ๕ - แรงบีบคั้น

ชัว่ ได้ชวั่ ’ แนวโน้มคืออยากเชือ่ ว่า ‘ท�ำดีได้ดมี ที ไี่ หน ท�ำชัว่ ได้ดมี ถี มไป’ มากกว่า

เหล่ามนุษย์ทั้งหลาย เป็นเครื่องยืนยันให้แก่กันและกันว่า สิ่งดี

ที่สุดไม่ใช่ได้ท�ำดี แต่เป็นการได้ท�ำตามใจ มนุษย์จะอบอุ่นใจเมื่อได้รับการ
ยืนยันว่าตนเองไม่ได้คิดอะไรเพี้ยนๆไปคนเดียว เสียงของมนุษย์จ�ำนวนมาก
ทีต่ า่ งก็ไม่รเู้ หมือนๆกัน เชือ่ อย่างทีอ่ ยากเชือ่ เหมือนๆกัน จึงกลายเป็นค�ำยืนยัน
ที่หนักแน่นว่า ไม่มีอะไรให้รู้มากไปกว่าที่หลงทึกทักกันอยู่ ต่อให้มีการตีฆ้อง
ร้องป่าวเรื่องกติกาของเกมกรรม ก็ถูกกลบกลืนไปด้วยเสียงลือกระหึ่มไปทั่ว
โลกว่าเกมกรรมเป็นแค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้น

แรงบีบคั้นให้เกิดใหม่
เมื่อมีชีวิต ทุกคนจะรักชีวิต จะยากดีมีจนแค่ไหน ไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ว่า
มีชีวิตขึ้นมาได้อย่างไรก็ตาม ความรักชีวิตจะเหมือนเงาตามชีวิตมาเสมอ
เมื่อขึ้นต้นชีวิต ทุกคนก็เจอสิ่งบีบคั้นให้ต้องเอาตัวรอดกันแล้ว นั่น
หมายความว่าถ้ายังรักชีวิต ก็ไม่มีสิทธิ์งอมืองอเท้านิ่งเฉย ทุกคนต้องท�ำอะไร
บางอย่างเพื่อความอยู่รอด และการอยู่รอดด้วยวิธีท�ำชั่วนั้นง่าย ส่วนการอยู่
รอดด้วยการท�ำดีนั้นยาก
เมื่อเสวยทุกข์จากกรรมชั่ว ก็ย่อมบีบคั้นให้อยากเป็นสุขขึ้นกว่าเดิม
แม้แต่การฆ่าตัวตายก็เป็นเครื่องหมายของความอยากพ้นทุกข์แบบหนึ่งไป
เป็นสุขแบบอื่น
เมื่อเสวยสุขจากกรรมดี ก็ย่อมติดใจและอยากรักษาระดับความสุขให้
ยัง่ ยืน แม้แต่ความเบือ่ หน่ายรสสุขแบบเดิมๆ ก็เป็นเครือ่ งหมายของความอยาก
สุขที่แตกต่างหรือเหนือกว่ากัน
ความอยากสุขกว่าเดิม หรือความติดใจในสุขที่มีอยู่แล้วนั่นเอง
บีบคั้นให้สัตว์ทั้งหลายติดข้องอยู่ รักชีวิตอยู่ เมื่อรักชีวิตอยู่ ย่อมไม่
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หลุดพ้นจากภาวะเกิดตายไปได้ ที่เป็นเช่นนั้นก็เนื่องจากธรรมชาติของจิต
จะเฝ้าตามสิง่ ทีต่ นเองติดใจไปเรือ่ ยๆ การจบสิน้ แต่ละชาติคอื การทิง้ ข้าวของที่
ติดใจไว้ขา้ งหลัง เพือ่ ไปหาข้าวของน่าติดใจใหม่เอาข้างหน้า เกิดใหม่แต่ละครัง้
ก็หลงลืมไปสิ้นว่าเพิ่งก่อกรรมท�ำเข็ญอันใดไว้ จ�ำได้แต่ภาวะอันเป็นปัจจุบัน
อัตภาพปัจจุบันบีบคั้นให้เข้าใจว่า มีตนเองเพียงหนึ่งเดียว เกิดหนเดียวตาย
หนเดียว นอกจากพ่อแม่ผู้ให้ก�ำเนิดมาเป็นอย่างนี้แล้ว ก็ไม่อยากเชื่อว่ามี
เหตุผลลึกลับอื่นใดเหนือไปกว่านั้นอีก
แม้บางคนระแคะระคาย หรือกระทัง่ เริม่ เชือ่ ว่าตนก�ำลังเล่นเกมกรรม ก็
น่าเสียดายทีย่ งั ถอนความติดใจไม่ได้ หรือแม้ถอนความติดใจเสียได้ ก็ไม่ทราบ
จะหยุดเล่นเกมจริงๆจังๆได้ด้วยการบอกเลิกเอากับใคร หรือต้องตั้งกายตั้งใจ
ท่าไหนจึงสามารถเลิกได้ส�ำเร็จ
กล่าวโดยสรุปคือ ความอยากเสพสุข ความไม่รู้ว่าก�ำลังเล่นเกมกรรม
ซ�้ำซาก ตลอดจนไม่รู้ว่าจะหลุดพ้นจากเกมกรรมไปได้อย่างไรนั่นเอง คือแรง
บีบคั้นให้ต้องเกิดใหม่ไม่รู้จบรู้สิ้น
สรุปคือ... ถ้าอยากเอาชนะเกมกรรม ก็ต้องมีใจอยู่เหนือแรงบีบคั้นให้ได้

บทที่ ๕ - แรงบีบคั้น
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บทที่ ๖
แรงต้าน
ถ้าปราศจากแรงต้านกิเลส
ทุกคนอาจสมสู่กันตามถนน
เพียงเมื่อแรกพบสบตา

บทที่ ๖ - แรงต้าน
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แรงต้านการบีบคั้น

อื่นอยู่ดีมีสุข ความมีเมตตาคือเหตุผลที่ท�ำให้คนเราคิดอะไรดีๆได้ เช่น ‘อย่า
ไปเอาเรื่องเขาเลย สงสารเขา’

แม้ไม่รู้จักศาสนาพุทธ แต่ลงถ้าเกิดเป็นมนุษย์ได้ อย่างน้อยก็ต้องมี
คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ได้แก่

ส่วนความกรุณาคือการมีน�้ำใจลงมือช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ทนนิ่ง
ดูดายไม่ได้เมื่อเห็นใครตรงหน้าก�ำลังย�่ำแย่ ความกรุณาคือเหตุผลที่ท�ำให้คน
ก�ำลังจะจมน�้ำได้รับความช่วยเหลือจากผู้ผ่านมาพบ

๑

มโนธรรม

คือความรู้สึกผิดชอบชั่วดี หรือความรู้สึกว่าอะไรควรท�ำ อะไรไม่ควรท�ำ
มโนธรรมเป็นอันเดียวกับความละอายต่อบาป และเหตุผลที่จิตมนุษย์มีความ
ละอายต่อบาปโดยดั้งเดิม ก็เพราะก�ำเนิดมนุษย์มีได้ด้วยบุญ มิใช่ด้วยบาป
กล่าวอีกนัยหนึง่ จิตมนุษย์มคี วามเป็นกุศลโดยพืน้ ฐาน แม้คนวิกลจริต
ในโรงพยาบาลบ้าก็ไม่อาจคลุ้มคลั่งได้ตลอดเวลา ต้องมีขณะแห่งการกลับคืน
สู่ภาวะปกติบ้าง แตกต่างจากสัตว์นรก เดรัจฉาน และเปรตบางจ�ำพวกที่ถือ
ก�ำเนิดด้วยบาป ซึ่งแทบจะไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเอาเลยตลอดอายุขัย จิต
มีแต่ความเศร้าหมองและอาการอาละวาดถ่ายเดียวไปจนชั่วชีวิต
ฉะนั้น หากใครถามว่าจะรู้ได้อย่างไร ว่าอันไหนบาปอันไหนบุญ อัน
ไหนคุณอันไหนโทษ ก็ต้องให้ถาม ‘มโนธรรม’ อันมีอยู่โดยธรรมชาติของตน
นั่นเอง ยกตัวอย่างเช่นเมื่อโตขึ้นจนเครื่องเพศแสดงตัวชัด ทั้งชายและหญิง
ย่อมมีความละอายทีจ่ ะเปิดเผย โดยไม่ตอ้ งให้ใครบอกว่านัน่ เป็นส่วนสงวนไม่
ควรเปิดเผย เพราะย่อมรูว้ า่ เครือ่ งเพศจะล่อตาและดึงดูดใจให้ใครๆคิดมาสมสู่
กับตน เป็นต้น

๒

มนุษยธรรม

อย่ า งไรก็ ต าม ระดั บ ของมนุ ษ ยธรรมอาจลดลงเมื่ อ คนเราเติ บ โต
ท่ามกลางการพอกพูนกิเลส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขาดการระงับโลภะ โทสะ
มีแต่เพิ่มความเห็นแก่ตัวและความเอาแต่ได้ พอถึงขั้นหนึ่งมนุษยธรรมก็อาจ
เลือนหายไป ซึ่งนั่นก็หมายถึงการลดระดับความเป็นมนุษย์ลงไปด้วย

๓

เหตุผล

ด้วยค�ำถามง่ายๆเช่น ‘ท�ำไมต้องท�ำ?’ หรือ ‘จะท�ำไปท�ำไม?’ แม้แต่คน
ไร้มนุษยธรรมก็อาจคร้านที่จะท�ำร้ายใคร ต่างกับสัตว์บางชนิดเช่นตัวต่อ ที่
อาจบุกจู่โจมสิ่งมีชีวิตไหนๆก่อนก็ได้ โดยไม่ทันต้องสังเกตว่าใครมีสิทธิ์เป็น
อันตรายกับตนหรือไม่ ทัง้ นีก้ เ็ พราะกรรมทีส่ ง่ ให้เกิดเป็นตัวต่อนัน้ เจืออยูด่ ว้ ย
โทสะ มีลักษณะเป็นอันธพาล เช่น ทะนงในก�ำลังของตนขนาดอยากเดินไป
เตะคนเล่น หรือเป็นพวกถือคติวา่ ถ้าสงสัยระแวงใครให้ฆา่ ก่อนแล้วค่อยสืบสวน
ทีหลัง เป็นต้น
ความมีเหตุผลของมนุษย์อาจเสือ่ มลงเมือ่ กระท�ำกรรมอันเจือด้วยโลภะ
และโทสะจนข้ามเส้น ปล่อยให้เมฆหมอกโมหะก่อตัวคลุมบังจิตใจจนมืดทึบ
เราจึงเห็นฆาตกรโรคจิตที่วิ่งไล่ฆ่าเพื่อนมนุษย์โดยไม่จ�ำเป็นต้องถามว่าจะท�ำ
ไปท�ำไม ท�ำเพื่อประโยชน์อะไร กรรมประเภทนี้จึงเหมาะกับการไปเกิดเป็น
สัตว์ที่มุ่งท�ำร้ายชีวิตอื่นโดยไม่ต้องมีเหตุผล

คือธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ได้แก่ เมตตาและกรุณา
เมตตาคือความไม่อยากเบียดเบียน ไม่อยากจองเวร แต่อยากเห็นคน

บทที่ ๖ - แรงต้าน
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๑

เครื่องยับยั้งโลภะ
สิ่งไร้ชีวิต

ได้แก่ สิ่งที่เหนี่ยวรั้งไม่ให้เกิดความโลภอยากได้จนเกินขอบเขต เช่น
เสือ้ ผ้าอาภรณ์ เครือ่ งหมัน้ ทะเบียนสมรส ก�ำแพง กฎหมาย กฎหมู่ และความ
เหนื่อยอ่อน

เสื้อผ้าอาภรณ์ ที่โลกมนุษย์ต้องมีเสื้อผ้าก็เพราะโดยธรรมชาติแล้ว

หนึ่งมีชู้ เป็นต้น

ก�ำแพง ไม่ว่าจะเป็นรั้วก�ำแพง ตู้นิรภัย หรือแม้ผนังห้องธรรมดา ก็

เป็นเครื่องกั้นให้เกิดความรับรู้ว่าเป็นเขตส่วนตัว เป็นเขตหวงห้าม หรือเป็น
เขตเก็บสิ่งมีค่า โดยปกติจะถูกออกแบบไว้ให้ผ่านเข้าไปยาก และวัสดุยิ่งแข็ง
แรงเพียงใด ก็ยงิ่ บอกเป็นนัยว่าของนัน้ มีคา่ ถ้าใครคิดฝ่าฝืนเอาด้วยก�ำลังหรือ
เล่หเ์ พทุบายมากขึน้ เพียงใด ก็ตอ้ งอาศัยก�ำลังใจในการก่อบาปหนักแน่นจริงจัง
มากขึน้ เท่านัน้ ความส�ำเร็จในการโจรกรรมทีย่ ากเย็นอาจน�ำความปลาบปลืม้
ภูมิใจมาให้โจร โดยหารู้ไม่ว่าตนได้ทวีบาปให้เข้มข้นขึ้นเป็นเงาตามตัว

เครือ่ งเพศเป็นสิง่ ดึงดูดให้มนุษย์อยากสมสูก่ นั และมนุษย์กเ็ ป็นสิง่ มีชวี ติ ทีส่ มสู่
กันเอาสนุกโดยไม่จ�ำกัดฤดูกาล อีกทั้งบุญก็ตกแต่งเนื้อหนังมังสาของมนุษย์
ให้เป็นสิ่งน่าพิสมัย หากปราศจากเสื้อผ้า วันๆมนุษย์คงไม่มีแก่ใจท�ำอะไร
นอกจากคิดอยากสมสู่กัน แต่ปัจจุบันเสื้อผ้าไม่ได้อยู่ในรูปของสิ่งปิดบังหรือ
กั้นขวางความรู้สึกทางเพศนัก ตรงข้าม ได้มีการออกแบบเครื่องนุ่งห่มให้เน้น
การแพลมอวัยวะที่ยั่วยุหรือกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ บางทีอาจจะยิ่งกว่าแก้
ผ้าไปเลยเสียอีก

กติกาแบบเล่นเกมเอาสนุก แต่มีความเป็นกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์อันผู้ใดจะ
ละเมิดมิได้ ฉะนั้น เมื่อเพ่งเล็งอยากได้ของใคร อย่างน้อยก็ต้องคิดว่าถ้าลงมือ
ขโมยมาเป็นของตนแล้วจะผิดกฎหมายหรือไม่ เมือ่ ผิดกฎหมายจะโดนลงโทษ
เป็นคุกหรือเป็นการโบย นั่นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่น หากปราศจากกฎหมาย
และบทลงโทษเป็นก�ำแพงกั้นขวางแล้ว ก็ไม่มีสิ่งใดเป็นประกันว่ามโนธรรม
ของคนๆหนึ่งจะท�ำงานได้ดีแค่ไหน

เครือ่ งหมัน้ แหวนหมัน้ เพียงวงเดียวมีความหมายยิง่ กว่าการระบุวา่

กฎหมู่ และส�ำหรับมนุษย์นั้น ถ้าตัวต่อตัวอาจไม่กลัวกัน แต่หากต้อง

กฎหมาย มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันอย่างมีกติกา และไม่ใช่แค่

หญิงคนนี้ถูกจองตัวไว้แล้ว เพราะมันยังบ่งถึงภาวะยินยอมของผู้หญิงอีกด้วย
ไม่ว่าการยินยอมจะเริ่มจากความเต็มใจหรือไม่ก็ตาม แหวนเป็นสมบัติที่ฝ่าย
ชายยกให้ฝ่ายหญิง กายหญิงก็ถูกสงวนไว้เป็นสมบัติของฝ่ายชายเช่นกัน แม้
ตามประเพณีอันดีงามยังไม่ถึงเวลามอบให้เต็มตัว แต่ก็จ�ำกัดสิทธิ์มิให้ชายอื่น
แตะต้องด้วยความก�ำหนัดยินดีอีกต่อไปแล้ว

ต่อสู้กับสังคมรอบข้างแล้ว ก็ย่อมเกิดความคร้ามเกรงขึ้นมาบ้าง ทุกวันนี้ก็ยัง
มีการประชาทัณฑ์นักข่มขืนกันให้เห็นอยู่ แม้เข้าคุกก็ยังเจอเพื่อนนักโทษใน
คุกกลุม้ รุมท�ำร้าย ถ้าเพือ่ นร่วมคุกรูว้ า่ น้องใหม่เข้าคุกเพราะข่มขืนฆ่าเด็กผูห้ ญิง
อายุต�่ำกว่าสิบขวบ เป็นต้น

ทะเบียนสมรส การตกลงปลงใจร่วมหอลงโรงของชายหญิงเป็นการ

เล่นสนุกจนเหนื่อยอ่อนโรยแรงก็ดี ล้วนแต่เป็นธรรมชาติที่ยับยั้งไม่ให้มนุษย์
โลภอยากมีเพศสัมพันธ์เลยเถิด ข้อจ�ำกัดในตนเองของร่างกายมนุษย์จะท�ำให้
ทุกคนต้องหยุดเมือ่ ถึงเวลา คนทีไ่ ม่รจู้ กั หยุดคือคนทีจ่ ะอ่อนแอลงและอาจตาย
ก่อนวัยอันควร

ประกาศภาวะคู่ครอง ซึ่งเป็นที่ทราบกันทั่วโลกว่าทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะ
ต้องไม่นอกใจกัน มีกันและกันเป็นคู่นอนเพียงหนึ่งเดียว ทะเบียนสมรสถูก
ใช้เป็นใบรับรองตามกฎหมาย มีอิทธิพลทางใจสูงกว่าข้อตกลงด้วยปากเปล่า
เนื่องจากมีอ�ำนาจศาลรับรองรายละเอียดปลีกย่อยในการใช้ชีวิตคู่มากมาย
เช่น มีการใช้อำ� นาจศาลในการแบ่งทรัพย์สนิ หลังถูกฟ้องหย่าเพราะฝ่ายใดฝ่าย
บทที่ ๖ - แรงต้าน

ความเหนื่อยอ่อน การเป็นไข้ที่ท�ำให้ขาดก�ำลังวังชาก็ดี การโหม
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โดยรวมแล้ว เครื่องขวางโลภะทั่วไปอาจยับยั้งการกระท�ำทางกาย แต่
นอกจากความเหนื่อย ความเจ็บ และสภาพใกล้ตายแล้ว ไม่มีสิ่งใดบั่นทอน
ก�ำลังความโลภอันเกิดขึ้นทางใจของมนุษย์ได้ หลายครั้งเครื่องขวางที่ก่อให้
เกิดความรูส้ กึ ต้องห้าม อาจกลายเป็นเครือ่ งกระตุน้ ส�ำหรับบางคน เข้าท�ำนอง
ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุไปเสียอีก

๒

สิ่งมีชีวิต

ได้แก่ ทารกในครรภ์ การเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ภาวะของหญิง
อายุนอ้ ย ฐานะความเป็นครูอาจารย์ ความเป็นเพศเดียวกัน ฐานะคนมีเจ้าของ
ตลอดจนความไม่มีใจยินยอม

ทารกในครรภ์ การมีครรภ์หมายถึงภาระที่ต้องรับผิดชอบ โดย

เฉพาะฝ่ายหญิง ฉะนัน้ ความอยากมีเพศสัมพันธ์ของฝ่ายหญิงจึงน้อยกว่าฝ่าย
ชายโดยธรรมชาติ ส�ำหรับฝ่ายชายที่ไม่ได้รับการศึกษาเรื่องผลของการมีเพศ
สัมพันธ์ดีพอ อาจมองไม่เห็นว่าการตั้งท้องเป็นเรื่องคอขาดบาดตายอย่างไร
ยิ่งถ้ายุคใดเห็นการท�ำแท้งดูเป็นเรื่องธรรมดา ยุคนั้นยิ่งกลัวท้องกันน้อยลง
เป็นเงาตามตัว ทัง้ ทีก่ ารตัง้ ท้องโดยขาดความพร้อมนับเป็นเรือ่ งร้ายแรงขัน้ คอ
ขาดบาดตายเสมอ ไหนจะต้องรูส้ กึ ผิด ไหนจะต้องเสือ่ มเสียถึงวงศ์ตระกูล ไหน
จะต้องตัดสินใจจะเอาเด็กไว้หรือเอาเด็กออก ฉะนั้น จึงนับว่าธรรมชาติของสิ่ง
มีชวี ติ ในข้อนี้ จึงยังคงมีพลังยับยัง้ โลภะได้อยู่ อย่างน้อยทีส่ ดุ ก็ตอ้ งมีการเลือก
วันประจ�ำเดือนมาหรือวันประจ�ำเดือนขาด ไม่ใช่หน้ามืดกันได้ทุกวัน

การเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ไม่มกี รรมตายตัวทีท่ ำ� ให้เกิด

เป็นพ่อแม่พี่น้องกัน แต่มีธรรมชาติตายตัวว่าถ้าเกิดจากพ่อแม่เดียวกัน หรือ
เป็นพ่อแม่พี่น้องกันแล้วไม่ควรสมสู่กัน เพราะไหลมาแต่องค์ก�ำเนิดเดียวกัน
คนร่วมสายเลือดจะมีความเป็นกันเอง ร่วมความรู้สึกเป็นเครือพันธุ์เดียวกัน
สัญชาตญาณทางเพศจึงบอกทุกคนว่าควรจับคู่กับผู้ที่ก�ำเนิดมาจากสายเลือด
อื่น ท�ำนองเดียวกับที่ไม่มีใครอยากสมสู่กับตนเอง อีกประการหนึ่ง ถ้าสาย
เลือดเดียวกันมีลูกกันแล้วแนวโน้มคือเด็กจะพิการหรือปัญญาอ่อน นั่นก็
บทที่ ๖ - แรงต้าน

สะท้อนให้เห็นว่าการสมสู่กันเองเป็นสิ่งที่ควรแก่การละอาย การเป็นคนใน
ครอบครัวเดียวกันเหมือนเป็นเงือ่ นไข ทุกคนรูโ้ ดยสัญชาตญาณว่าเป็นเรือ่ งผิด
ต้องห้าม และบัดสีเกินกว่าที่จะท�ำ แต่ความใกล้ชิดและมีโอกาสได้เห็นวับๆ
แวมๆบ่อยๆก็เป็นเครือ่ งกระตุน้ ความอยากได้ไม่ยาก ถ้าปล่อยให้อำ� นาจราคะ
ครอบง�ำจนคิดฝ่าฝืนด่านกัน้ ของธรรมชาติ ผลก็คอื จะต้องถูกลงโทษด้วยความ
รู้สึกเป็นทุกข์หนัก เหมือนบาดเจ็บทางกายและมีบาดแผลทางใจ หากยังขืน
ท�ำก็จะเป็นชนวนให้ขาดส�ำนึกผิดชอบชั่วดี กลายเป็นคนด้านชาไม่ละอายต่อ
บาปทางเพศได้เหมือนกัน เหมือนท�ำชั่วทั้งๆที่อธิบายเหตุผลได้ไม่ชัดเจนว่า
ชั่วอย่างไร รู้สึกแต่ว่าจิตใจตกต�่ำกว่าคนปกติเท่านั้น

ภาวะของหญิงอายุน้อย ผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนก�ำลังขัดขืนอยู่แล้ว

โดยธรรมชาติ ยิ่งถ้ามีอายุน้อย ก็ยิ่งตกอยู่ในสภาพไร้ทางสู้อย่างสิ้นเชิง
มโนธรรมจะบอกว่าหญิงในวัยเยาว์สมควรได้รับการทะนุถนอมเหมือนไข่ใน
หิน แต่โลภะจะบอกไปอีกทางหนึง่ คือเห็นเป็นว่า ‘ดีแล้วมันไม่มที างสู’้ เพราะ
ฉะนั้นก็ฉวยโอกาสกอบโกยประโยชน์สุขทางเพศจากวัยเด็กของผู้หญิงอย่างนี้
แหละ การรังแกคนไม่มที างสูย้ อ่ มส่งให้ตกไปอยูใ่ นภาวะถูกรังแกโดยไม่มที าง
สู้เช่นกัน

ฐานะความเป็นครูอาจารย์ ไม่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายย่อม

สมควรเป็นที่เคารพ ทั้งนี้ก็เพราะหน้าที่ของครูอาจารย์คือถ่ายทอดวิชาความ
รู้ให้นักเรียนเกิดสติปัญญา คิดอ่านเอาตัวรอดได้ ประกอบสัมมาชีพได้ ฐานะ
สูงส่งเหนือกว่ากันจึงสกัดกั้นไม่ให้นักเรียนอยากอาจเอื้อม แต่ความไม่อยาก
อาจเอือ้ มนัน้ เอง เมือ่ พลิกกลับมาเป็นความอยาก ก็จะเป็นความอยากเล่นของ
สูง ซึ่งถ้าห้ามไม่อยู่ก็กลายเป็นแรงเร่งเร้าเกินธรรมดาไปแทน และฝ่ายครู
อาจารย์เองถ้าไม่สำ� นึกในเกียรติภมู ขิ องตนว่ามีความสูงส่งควรรักษา ก็จะเห็น
ฐานะครูอาจารย์ของตนเป็นรั้วกั้นที่น่าปีนข้าม และเมื่อไม่เห็นค่าของฐานะ
สูงส่ง ยอมเอาฐานะสูงส่งมารับใช้ความสนุกฝ่ายต�่ำ จิตใจก็ย่อมตกต�่ำลง เสีย
ความนับถือตัวเอง และอยู่บนเส้นทางลาดลงต�่ำโดยง่าย

ความเป็นเพศเดียวกัน ตามสามัญส�ำนึกแล้ว ทุกคนจะมองว่า

‘การร่วมเพศ’ หมายถึงการเอาเพศตรงข้ามมาร่วมเสพกามกัน แต่ความจริง
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คือธรรมชาติให้เครื่องเพศมาเป็น ‘เงื่อนไข’ เท่านั้น เงื่อนไขคือคู่ประกอบอัน
เป็นตรงข้ามท�ำให้รสู้ กึ เข้ากันได้อย่างไม่ตอ้ งฝืนธรรมชาติ แต่กไ็ ม่ได้หา้ มความ
ส�ำเร็จหากจะเป็นเครือ่ งเพศชนิดเดียวกัน ฉะนัน้ ความเป็นเพศเดียวกันจึงเป็น
เครื่องต้าน หาใช่ข้อห้ามตายตัว กลของธรรมชาติมีอยู่ว่า ถ้าใครประพฤติผิด
หรือมักมากทางเพศ มีชหู้ รือสมสูไ่ ม่เลือก ในทีส่ ดุ ความหมกมุน่ ก็จะท�ำให้หน้า
มืดมัวเมา เห็นไปว่าจะเป็นใครเพศไหนก็สมสู่ได้หมด จากนั้นก็จะพัฒนาไป
อีกขั้น คือเกิดความชอบใจที่ไม่ควรชอบใจ เกิดอาการเบี่ยงเบนทางเพศ ชอบ
เฉพาะเพศเดียวกันเอง ซึ่งขั้นนี้อาจเกิดขึ้นในชาติปัจจุบันหรือชาติถัดไป ก็
อาจมองได้วา่ ความเป็นเพศเดียวกันจะแปรตัวเองจากเครือ่ งต้านมาเป็นเครือ่ ง
ลงโทษ ท�ำให้อยู่ในสังคมด้วยความรู้สึกไม่ปกติ

นีก้ ต็ อ้ งคิดแบบทีน่ กั ข่มขืนคิด คือเห็นหญิงเป็นเพียงวัตถุบำ� บัดความใคร่ และ
พร้อมจะท�ำร้ายร่างกายกัน จึงจะสามารถละเมิดสิทธิการครองตัวของสตรีได้
และในเกมกรรมนั้น ผู้ละเมิดย่อมถูกละเมิด ผู้ข่มเหงหญิงย่อมต้องกลายเป็น
หญิงที่ถูกข่มเหงในวันหนึ่ง

ฐานะคนมีเจ้าของ สิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องบาดใจได้

เครื่องยับยั้งโทสะ

มากที่สุด ก็คือการได้เห็นคนที่คุณก�ำลังหลงรักไปเป็นของคนอื่น ฐานะคนมี
เจ้าของท�ำให้ไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แตะต้องได้เหมือนฐานะคนโสด ฐานะความ
เป็นคนมีเจ้าของอาจถูกประกาศผ่านการจูงไม้จงู มือในที่สาธารณะ อย่างน้อย
เมื่อใครคิดจะจีบคนจูงมือกันก็ต้องรู้แก่ใจว่านั่นคือการแย่งชิง ส่วนจะรู้สึกผิด
น้อยหรือรูส้ กึ ผิดมากก็เป็นอีกเรือ่ ง และยิง่ ผูเ้ ป็นเจ้าของมีอทิ ธิพลมากขึน้ เพียง
ใด คุณก็จะยิ่งคร้ามเกรง ไม่กล้าแย่งง่ายนัก และกล่าวเฉพาะลูกผู้หญิง หาก
เป็นคนตัวเปล่า พักอยู่คนเดียว ไม่มีพ่อแม่หรือญาติพี่น้องปรากฏรายรอบ ก็
คล้ายดอกไม้ที่ไร้รั้วล้อม เห็นแล้วชวนให้นึกว่าอยากเด็ดเอาเมื่อไหร่ก็ได้ แต่
ถ้าเป็นหญิงมีพอ่ แม่ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ยังเลีย้ งตัวไม่ได้ ต้องให้พอ่ แม่ดแู ล
อย่างนี้อาจให้ความรู้สึกเหมือนดอกไม้มีราคาในเรือนกระจก จะเข้าออกไม่
เป็นเวล�ำ่ เวลาไม่ได้ คนท�ำงานแล้วจะเข้าใจความรูส้ กึ ชนิดนีไ้ ด้ดกี ว่าเด็กวัยรุน่
ที่ยังไม่ท�ำงานหาเงินเอง วัยรุ่นอาจมองพ่อแม่ของเพื่อนหญิงเป็นแค่ตัวน่า
ร�ำคาญ เพราะฉะนั้นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ปกครองจึงเกิดขึ้นง่ายในวัยนี้ โดย
ไม่ค่อยจะมีใครรู้ตัวว่าท�ำการละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นไปแล้ว

ความไม่มีใจยินยอม เพศที่เป็นฝ่าย ‘เสีย’ ไม่ว่าจะในแง่เสียตัว

เสียเปรียบ หรือเสียความรู้สึก คือเพศหญิง กลไกการปกป้องการสูญเสียก็คือ
การไม่ยอม การไม่สมยอมจึงเป็นแรงต้านในตนเอง ถ้าจะฝ่าฝืนแรงต้านชนิด
บทที่ ๖ - แรงต้าน

โดยรวมแล้ว ถ้ายังมีมโนธรรมยอมรับเครื่องยับยั้งโลภะตามที่ควรแล้ว
โลภะก็จะไม่ก�ำเริบเป็นการลงมือท�ำชั่วง่ายนัก แต่หากมโนธรรมถูกท�ำลาย
เครื่องยับยั้งโลภะก็อาจแปรสภาพเป็นเครื่องยั่วยุเอาง่ายๆ คือกลายเป็นของ
ต้องห้ามท้าทายให้ได้มาให้จงได้

๑

สิ่งไร้ชีวิต

ได้แก่ สิ่งที่เหนี่ยวรั้งไม่ให้เกิดโทสะร้อนแรงจนเกินขอบเขต เช่น
ธรรมชาติที่เจริญหูเจริญตา ร่มไม้คลายร้อน

ธรรมชาติที่เจริญหูเจริญตา ธรรมชาติเช่นพืชพันธุ์ต่างๆนั้น ไร้

ชีวิตในแง่ที่ปราศจากเจตนาก่อกรรมและการรับผลกรรม แต่ก็มีชีวิตในแง่ที่
เติบโตได้ และมีวิญญาณรับรู้ความเป็นไปรอบตัวได้ คนรักต้นไม้มักมีความ
สามารถสื่อความรู้สึกกับวิญญาณของต้นไม้ และพวกเขาก็จะทราบว่าต้นไม้
ส่วนใหญ่แผ่คลืน่ ความเย็นเป็นวงกว้าง น้อยพันธุท์ แี่ ผ่คลืน่ ความน่าอึดอัดหรือ
น่าระคายออกมา ความเขียวของแมกไม้และสีสันสะดุดตาของไม้ดอกท�ำให้
จิตใจคนเราเยือกเย็นลงได้จริง ดังนั้นมนุษย์จึงนิยมปลูกสวนหย่อมไว้ในบ้าน
เพื่อท�ำความชุ่มชื่นให้ตนเอง
ถ้าใครอ้างว่าไม่มีทุน ไม่มีอาณาบริเวณส�ำหรับสร้างสวนหย่อม ก็อาจ
แหงนหน้ามองท้องฟ้ากว้างโล่ง กลางวันมีปยุ เมฆขาว กลางคืนมีดวงดาวพราว
พราย ภาพกระทบตาทีม่ ใี นธรรมชาติเหล่านีบ้ รรเทาความรุม่ ร้อนในอกได้ กับ
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ทัง้ เมือ่ ถวิลหาสิง่ เหล่านีบ้ อ่ ยๆ ก็ปรุงแต่งจิตให้ออ่ นโยนนุม่ นวลลง ป้องกันหรือ
ลดความเป็นคนขี้โมโหลงได้ เสียแต่ว่าคนขี้โมโหจะไม่ค่อยรู้จักสังเกตภาพน่า
เจริญตาตรงหน้า เพราะมัวไปนึกถึงภาพน่าชิงชังในใจทีร่ อ้ นรุม่ ของตนเองแทน
เสียงของธรรมชาติที่รื่นหูอาจมีผลเท่ากับหรือมากกว่าภาพเย็นตาเสีย
อีก เนื่องจากจิตคนทั่วไปอาจละความสนใจจากสีสันรูปทรงอย่างรวดเร็ว แต่
จะเพลินฟังส�่ำเสียงต่างๆได้นานกว่า ทั้งนี้ก็เพราะจิตมนุษย์มีลักษณะคล้าย
คลืน่ มากกว่าจะเป็นรูปทรง ดังนัน้ จึงมีความแปรตัวตามกันได้กบั สิง่ ทีเ่ ป็นคลืน่
มากกว่ารูปทรง คุณจะพบว่าเสียงคลืน่ กระทบหาด เสียงน�ำ้ ริน หรือเสียงสายลม
ผ่านแมกไม้ อาจเหนี่ยวน�ำให้จิตเปลี่ยนระดับความวุ่นวายลงสู่ความสงบ
ราบคาบได้อย่างรวดเร็ว ขอเพียงตั้งใจเงี่ยหูฟังอย่างต่อเนื่องดีพอ

ร่มไม้คลายร้อน ต้นไม้มีคุณกับมนุษย์มากมาย ให้ทั้งร่มเงาหลบ

ร้อน ให้ทั้งอากาศที่สดชื่น ให้ทั้งความโล่งโถงเปิดรับการมาของสายลม คนที่
ชอบนอนพักใต้ต้นไม้หลังท�ำงานเหนื่อยอ่อน จึงมีความอ่อนโยนและระงับ
ความโกรธได้ง่ายกว่าคนใช้ความคิดอยู่ในห้องแอร์ทั้งวัน
โดยรวมจะเห็นว่าธรรมชาติให้เครื่องบรรเทาโกรธไว้มากมาย แต่คน
อาจไม่มเี วลาใส่ใจดูหรือใส่ใจฟัง น้อยคนทีร่ จู้ กั ธรรมชาติ เข้าถึงความรูส้ กึ สงบ
อันเกิดจากสัมผัสทางธรรมชาติ เปรียบเหมือนคนที่เอาแต่นั่งกลางวงล้อม
ของกองไฟ โดยไม่สังเกตว่าถัดจากเขตที่นั่งไปนิดเดียวคือล�ำธารใสเย็นยิ่ง

๒

สิ่งมีชีวิต

ได้แก่ บุคคลผู้มีเมตตาธรรมสูง บุคคลที่มีเหตุผลดี บุคคลอันเป็นที่รัก
และเข้าใจกัน ตลอดจนสัตว์อันเป็นที่เจริญหูเจริญตาของมนุษย์

บุคคลผู้มีเมตตาธรรมสูง จิตของคนใจดีมีความเย็นจากกระแส

ในจิตของผู้ใกล้ชิดได้ นี่เป็นท�ำนองเดียวกับคนรักต้นไม้ที่อยู่ใกล้ต้นไม้แล้ว
ซึมซับคลื่นความเย็นจากพวกมันมา ต่างกันตรงที่คนใจดีมีเมตตายังเป็นแรง
บันดาลใจให้เห็นว่าวิธีพูด วิธีต้อนรับสถานการณ์ร้ายๆ ตลอดจนวิธีเปลี่ยน
วิกฤตให้เป็นโอกาส ควรท�ำกันอย่างไร เพียงจดจ�ำวิธีพูดและวิธีท�ำของคนใจดี
ไว้แม่นๆ ชีวิตก็มีสิทธิ์โน้มเอียงไปในทางเย็น เป็นคนโกรธยากขึ้นได้แล้ว

บุคคลทีม่ เี หตุผลดี คนมีใจเทีย่ งธรรม เห็นเหตุวา่ เป็นอย่างนัน้ ผล

จึงเป็นอย่างนี้ แม้จะยังเป็นคนธรรมดาที่รัก โลภ โกรธ หลงได้เหมือนใครอื่น
ก็อาจเป็นเครือ่ งระงับยับยัง้ โทสะให้คนอืน่ ได้ เนือ่ งจากมนุษย์ทวั่ ไปมักขัดแย้ง
ก�้ำกึ่งกันอยู่ระหว่างอารมณ์และเหตุผล พอได้ฟังคนมีเหตุผลดี มีใจเป็นธรรม
เห็นตามจริง ภาคของอารมณ์กย็ อ่ มลดระดับลง และเปิดทางให้ภาคของเหตุผล
เพิ่มระดับขึ้น

บุคคลอันเป็นที่รักและเข้าใจกัน คนที่รักคุณกับคนที่เข้าใจคุณ

อาจไม่ใช่คนๆเดียวกัน แต่ถา้ คุณโชคดีมคี นๆนัน้ อยูใ่ นชีวติ เขาก็จะดับร้อนให้
คุณได้เกือบทุกสถานการณ์ กรรมจะตัดสินให้คณ
ุ ได้มคี นประเภทนัน้ อยูใ่ นชีวติ
หรือไม่ และกรรมที่ว่าก็คือการเป็นผู้เคยให้ความเห็นใจ ยอมท�ำความเข้าใจ
และหมัน่ เอาใจเขามาใส่ใจเรา หากคุณไม่เคยท�ำกรรมประเภทนีไ้ ว้กบั ใคร หรือ
ไม่สนใจที่จะเริ่มต้นเสียที ก็อย่าหวังจะได้มีใครพยายามหันมาเข้าใจคุณ ทั้ง
ชีวิตของคุณจะรู้สึกเหมือนตกอยู่ท่ามกลางคนแปลกหน้าที่ไม่เคยเข้าใจอะไร
คุณเลยสักนิด

สัตว์อันเป็นที่เจริญหูเจริญตาของมนุษย์ สัตว์ทั้งหลายที่เป็น

ส่วนประกอบของธรรมชาตินั้น เพียงใช้ชีวิตตามปกติของพวกมันก็ท�ำความ
รืน่ รมย์ให้มนุษย์ได้แล้ว เช่น แค่นกเกาะกิง่ ไม้โดยไม่รตู้ วั ก็อาจกลายเป็นส่วน
ประกอบของทิวทัศน์ที่มีชีวิตชีวาขึ้นมาได้ ป่วยกล่าวไปไยส�ำหรับสัตว์เลี้ยงน่า
รักที่คุณให้ความรัก ความอบอุ่น ความผูกพัน เพียงมันเห็นคุณกลับบ้านแล้ว
เข้ามาเคล้าเคลีย คุณก็ลมื ได้วา่ โกรธใครอยู่ เพราะพืน้ ทีค่ วามโกรธในจิตใจถูก
เบียดบังไปให้ความรักความเอ็นดูสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของคุณแล้ว

สุขอันคงเส้นคงวา กระแสสุขจะค่อยๆปรับ ค่อยๆกลบกลืนกระแสความร้อน
บทที่ ๖ - แรงต้าน

howfarbooks.com

100

101

โดยรวมจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตก็เป็นเครื่องห้ามหรือเครื่องบรรเทาความ
โกรธให้แก่กันและกันได้ โดยเฉพาะชีวิตที่มีความเย็น ก็อาจเป็นแหล่งก�ำเนิด
ความเย็นที่กระเพื่อมไปสู่สิ่งมีชีวิตอื่นในวงกว้างได้ทีเดียว

๑

เจอบทลงโทษของการท�ำตามใจตัวเอง ก็อาจคลายความหลงผิดได้ เว้นแต่โมหะ
จะหนาแน่น กระตุ้นให้เพียรพยายามสร้างสมอ�ำนาจและบารมี เพื่อจะคงไว้
ซึง่ ความรูส้ กึ ว่าตนเองเป็นศูนย์กลางโลก อยากได้อะไรต้องได้เสมอ ซึง่ หากท�ำ
ส�ำเร็จจริงก็เท่ากับว่าชะตาชีวิตมีพลังน้อยเกินกว่าจะเปลี่ยนความเข้าใจผิด
ดั้งเดิมที่ติดตัวมาแต่แรกได้

เครื่องยับยั้งโมหะ
สิ่งไร้ชีวิต

ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามกติกาของเกมกรรม ตลอดจน
ชะตาชีวิต

ความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้อง ในบรรดาเครือ่ งยับยัง้ กิเลสทัง้ หลาย

ความเข้าใจถูกต้องตามจริงมีพลังมากทีส่ ดุ เหมือนคุณเล่นเกมเก็บดอกไม้ คุณ
อยู่ในสวนดอกไม้ที่เต็มไปด้วยแสงสว่าง ตามองเห็นวัตถุทั้งหลายแจ่มชัด ขอ
เพียงมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ว่าดอกไม้ดอกใดเป็นพิษ ดอกไม้ดอก
ใดสวยแต่มหี นาม ดอกไม้ดอกใดงดงามส่งกลิน่ หอมปราศจากภัยอย่างสิน้ เชิง
คุณย่อมไม่หลงเดินเข้าหาดอกไม้มีพิษ หรือเมื่อจะเด็ดดอกสวยที่มีหนามก็
ระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือถ้าอยากได้ดอกไม้งามไร้พิษสงก็ตรงเข้าไปเด็ดโดย
ไม่ลังเล เพราะรู้อยู่ก่อนว่าดอกไหนเป็นดอกไหน เป็นต้น ความรู้ความเข้าใจ
ทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับกติกาของเกมกรรม เป็นสิง่ ทีห่ าได้จากสือ่ ธรรมะ ไม่วา่ จะเป็น
คัมภีร์ หนังสือ ซีดี หรืออื่นๆ ส่วนที่ว่าใครจะมีสิทธิ์เข้าถึงสื่อธรรมะแบบไหน
ถูกต้องตรงตามหลักกติกากรรมเพียงใด ก็ขนึ้ อยูก่ บั ว่าท�ำบุญมาในทิศทางไหน
เคยเป็นคนของศาสนาที่มีศาสดาผู้รู้แจ้งแทงตลอดในเกมกรรมเพียงไรด้วย
บุญเก่าจะเป็นตัวน�ำร่องพามาสูก่ ลุม่ ศาสนาทีใ่ ช้ความรูแ้ ละเหตุผลท�ำนองเดิม

ชะตาชีวิต ชะตากรรมของแต่ละคนคล้ายบทเรียนให้ได้รู้ ให้ได้คิด

ให้ได้เปลีย่ นแปลงความเข้าใจผิดๆ เช่น เกิดมาทุกคนจะรูส้ กึ เหมือนตัวเองเป็น
ศูนย์กลางของโลก ยิ่งถ้าถูกตามใจมาก มีพ่อแม่ท�ำหน้าที่หาทุกสิ่งที่ต้องการ
มาให้ ก็ย่อมหลงเข้าใจไปว่า ‘ถ้าอยากได้ ต้องได้!’ ต่อเมื่อโตขึ้น เจอคนขัดใจ
บทที่ ๖ - แรงต้าน

โดยรวมแล้ว ถ้าใช้เกมกรรมนีฝ้ กึ เห็นความจริงและท�ำลายความเห็นแก่
ตัวลงสักระยะหนึ่ง จิตของคุณจะเกิดภูมิคุ้มกัน และเหมือนคุณได้สร้าง ‘ตัวที่
ไม่เข้าข้างตนเอง’ ขึ้นมาตัวหนึ่ง คอยตัดสินเหตุการณ์ต่างๆอย่างไม่มีโมหะ
ครอบง�ำ แม้คุณยังมีมานะ มีความถือดีอยู่ก็ตาม เมื่อจะต้องเปรียบเทียบตัว
เองกับใคร ก็จะไม่ยกอารมณ์ขนึ้ น�ำหน้า แต่จะเอามโนธรรม มนุษยธรรม และ
เหตุผลดีๆขึ้นมาเป็นหลักตั้งเสมอ

๒

สิ่งมีชีวิต

ได้แก่ ผู้รู้ความจริงเกี่ยวกับเกมกรรมและกติกาของเกมกรรม เช่น
พระพุทธเจ้า ผู้มีอภิญญา สาวกผู้เจริญรอยตาม ตลอดจนผู้มีความเห็นถูกเห็น
ตรง

พระพุทธเจ้า คือ ผูท้ รี่ จู้ กั เกมกรรมแบบแทงทะลุยงิ่ กว่าทุกคน ทราบ

ชัดว่าเจตนาคือกรรม ทราบชัดว่าผลของกรรมแต่ละประเภทคือภพภูมิหรือ
ชะตาชีวิตแบบไหน ตลอดจนทราบชัดว่าจะ ‘ดับกรรม’ ด้วยการเข้าให้ถึง
นิพพานได้อย่างไร ส่วนกรรมอันเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นพระพุทธเจ้าคือ
การเคยได้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์กอ่ นๆสามารถน�ำคนออกจากเกมกรรมได้
มากมาย แล้วเกิดแรงบันดาลใจ ตัง้ ความปรารถนาไว้วา่ จะน�ำพาผูค้ นหยุดเล่น
เกมกรรมบ้าง ซึ่งกว่าจะท�ำเช่นนั้นได้ก็ต้องบ�ำเพ็ญบารมีในเกมทรหด ที่
ออกแบบไว้ลองใจผู้ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้านับครั้งไม่ถ้วน จนมีค�ำ
เรียกว่ามากครั้งเป็น ‘อนันตชาติ’
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ผู้มีอภิญญา คือ ผู้ที่มีความสามารถรู้เห็นความจริงที่เห็นไม่ได้ด้วย

ตาเปล่า ตลอดจนคะเนไม่ได้ด้วยการคิดค�ำนวณ เช่น ฆ่ามด ฆ่าแมว ฆ่าหมู
ฆ่าช้าง ฆ่ามนุษย์ ฆ่าพระ ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ จะมีผลใหญ่น้อยต่างกันเพียงใด แม้
มนุษย์ทวั่ ไป ‘รูส้ กึ ’ ว่าต่าง แต่กไ็ ม่ทราบว่าต่างแค่ไหน ส่วนผูม้ อี ภิญญาจะเห็น
เป็นภาวะที่ต้องได้รับโทษทัณฑ์อย่างชัดเจนเป็นนิมิตภาพเลยทีเดียว ผู้มี
อภิญญาได้ทำ� กรรมในทางบ�ำเพ็ญเพียรฝึกจิต ละเว้นกามคุณ เข้าสมาธิถงึ ความ
เป็นหนึง่ หนักแน่นได้ตามปรารถนา และสามารถประกาศบอกความจริงเกีย่ ว
กับกติกาของเกมกรรมได้ระดับหนึ่ง แม้ไม่รู้แจ้งแทงทะลุเหมือนพระพุทธเจ้า
ก็พาสานุศษิ ย์รอดจากนรก และเข้าถึงสวรรค์ได้ หากจ�ำนวนสานุศษิ ย์ผสู้ บื ทอด
ค�ำสอนมีมากพอ ก็ยกระดับขึ้นเป็นศาสดาได้

สาวกผู้เจริญรอยตาม คือ ผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้า หรือ

ศรัทธาในผู้มีอภิญญา เชื่อว่าเหล่าท่านรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องกรรมและผลแห่ง
กรรม จึงประพฤติปฏิบัติตาม และเมื่อปฏิบัติตามจนกระทั่งผ่องใสด้วยบารมี
ธรรมอันแก่กล้าแล้ว ก็ยอ่ มเป็นแรงบันดาลใจแก่ผพู้ บเห็นให้อยากเอาตาม แม้
ระดับสาวกจะไม่รู้แจ้งในผลแห่งกรรมเท่าพระพุทธเจ้าหรือผู้มีอภิญญา แต่ก็
ช่วยพระพุทธเจ้าหรือผู้มีอภิญญาจดจ�ำและบอกต่อค�ำสอนได้ ก�ำจัดโมหะให้ผู้
อื่นได้

ผู้มีความเห็นถูกเห็นตรง คือ ผู้ที่ทราบจากประสบการณ์ตรง ผู้ที่

รู้คิดได้ว่า สิ่งใดเป็นประโยชน์ สิ่งใดเป็นโทษ กรรมใดเป็นเหตุให้สุขกาย
สบายใจในวันหน้า กรรมใดเป็นเหตุให้เดือดเนือ้ ร้อนใจในภายหลัง เมือ่ คบค้า
สมาคมกับผูม้ คี วามเห็นถูกเห็นตรง ก็ยอ่ มมีโอกาสได้คดิ ตามและเห็นจริงตาม
เช่น เมือ่ ห้ามใจไม่คดโกงทัง้ ทีม่ โี อกาส ชีวติ ย่อมอยูเ่ ป็นสุขโดยไม่ตอ้ งระแวงว่า
ใครจะมาลากตัวไปเข้าคุก เป็นต้น

เครื่องต้านการเกิดใหม่
นักฆ่าตัวตายให้ค�ำตอบได้ดีว่าท�ำไมคนเราไม่ควรมีชีวิตอยู่ ซึ่งค�ำตอบ
ง่ายๆสั้นๆก็คือชีวิตมันเป็นทุกข์ จบชีวิตก็เป็นสุข!
นักฆ่าตัวตายถูกอยูข่ อ้ หนึง่ ก็ตรงนี้ ชีวติ เป็นทุกข์! ไหนจะต้องดิน้ รนเอา
ตัวรอด ไหนจะต้องเจอแรงบีบคั้นให้เลือกอยู่ข้างความดีหรือความชั่ว ไหนจะ
ต้องเผชิญหน้ากับแรงเสียดทานต่างๆนานาทั้งภายนอกและภายใน หากไม่
เกิดเลยก็ไม่ต้องเข้ามาสู่โลกนี้อย่างไม่รู้อีโหน่อีเหน่ ไม่ต้องพบกับแรงบีบคั้น
ไม่ต้องเผชิญกับแรงเสียดทานใดๆให้ยุ่งยากใจ

ความทุกข์ ความท้อ ความทรมานอันไม่น่าพิสมัย มีรสชาติไม่ชวน

ให้ตดิ ใจในโลกนีน้ เี่ อง ทีเ่ ป็นเครือ่ งต้าน เครือ่ งยับยัง้ ไม่ให้มนุษย์อยากเกิดมา
อีก รสชาติอนั น่าเข็ดหลาบของการมีชวี ติ นี้ เพียงพอส�ำหรับหลายต่อหลายคน
ที่จะตัดสินใจได้ว่าไม่อยากเกิดใหม่ หากชาติหน้าจะมีจริง
อย่างไรก็ตาม นักฆ่าตัวตายและคนทั้งหลายผิดอย่างมหันต์ที่คิดว่าตัว
เองมีสิทธิ์เลือกไม่มาเกิดใหม่อีก ทึกทักเอาเองว่าเกมกรรมเล่นง่ายปานนั้น
นึกอยากเลิกก็เลิก นึกอยากหยุดก็หยุด แต่ที่แท้เกมกรรมใจร้ายกว่าที่คุณคิด
ล�ำพังแค่ตัดช่องน้อยแต่พอตัว อยากหลุดรอดจากเกมด้วยการปลิดชีพตนเอง
ทิ้งดื้อๆนั้น จะต้องถูกปรับ ถูกท�ำโทษ โดยวัดจากเหตุผลบีบคั้นว่าหนักหนา
สาหัสปานใด ฆ่าตัวตายเพือ่ ตนเองหรือคนอืน่ ขณะตายมีจติ ทีเ่ ศร้าหมองหรือ
ทรงสติไว้ได้ เกมใหม่จะเริ่มเปิดฉากโดยถือเอารายละเอียดในช่วงท้ายๆของ
เกมเป็นเกณฑ์
แต่ถา้ เห็นทุกข์ เห็นโทษ เห็นภัยของการเกิดมาเล่นเกมกรรมอย่างไม่รู้
อีโหน่อีเหน่ กับทั้งรู้ให้ถูกรู้ให้ตรงว่าจะเลิกเล่นเกมกรรมได้อย่างไร ก็จะนับ
เป็น ‘ผู้ฆ่าตัวตน’ ได้อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องตายเสียก่อน เพราะตัวตนนั่นเอง
ที่เล่นเกมกรรม หมดตัวตนก็เท่ากับหมดผู้เล่นแล้วอย่างถาวร
ความรู้ทางจบเกมไม่ได้มีมาให้เอง แล้วก็ไม่ได้มาบ่อยๆ ถ้าบทอวสาน

บทที่ ๖ - แรงต้าน
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ของเกมกรรมเกิดขึ้นง่ายนัก วันนี้คุณจะไม่เหลือใครเล่นเกมกรรมให้เห็นเลย
สักคน แต่เพราะมันยากมาก คุณเลยยังเห็นผูเ้ ล่นให้เกลือ่ นโลก เกลือ่ นจักรวาล
อยู่อย่างนี้!
สรุปคือ... ความเป็นมนุษย์ของคุณคือพลังต่อต้านแรงบีบคั้น
คุณแค่เลือกว่า จะอยู่ข้างตัวเอง
หรือว่าจะเลือกเข้าข้างแรงบีบคั้นเท่านั้น

บทที่ ๖ - แรงต้าน
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บทที่ ๗
ตัวแปรในการก่อกรรม
แค่ตั้งใจดีอย่างเดียวไม่พอ
คุณต้องเข้าใจให้ดีพอด้วย

บทที่ ๗ - ตัวแปรในการก่อกรรม
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ตัวแปรภายนอก

ความจริงมีอยูป่ ระการหนึง่ คือการตัดสินใจทีข่ าดความเข้าใจเกมกรรม
นัน้ มักน�ำปัญหาใหม่มาเพิม่ แทนการแก้ปญ
ั หาเก่าให้หมดไป สิง่ ทีฟ่ อ้ งว่าคุณ
ก�ำลังเดินอยู่บนทางเลือกที่ผิด คือการต้องทนทุกข์ทั้งที่ทุนเก่าน่าจะเอื้อให้
เป็นสุข เช่นเศรษฐีที่มีเงินมาก แต่จิตใจเหมือนขอทานที่ไม่มีเงินสักบาท

ไม่มีใครจ�ำการตัดสินใจครั้งแรกได้ ทุกคนทราบแต่ว่าในวัยเด็กน้อยที่
แขนขาสั้นเกินกว่าช่วยเหลือตนเอง ทุกคนไม่มีสิทธิ์เลือก ไม่มีสิทธิ์คิดตัดสิน
ใจว่าจะเอาแบบไหน ทั้งพ่อแม่ เพศ รูปร่างหน้าตา แก้วเสียง สุขภาพ ฐานะ
ที่อยู่อาศัย ครู ความเฉลียวฉลาด และวิธีใช้สติคิดอ่าน ทุกคนทราบแต่เพียง
ว่าตนถูกบังคับให้ต้องมีสมบัติเหล่านี้ ไม่ว่าชอบหรือชังก็ตาม

สิ่งที่คุณต้องทราบคือ การคิดคะแนนใหม่เริ่มต้นนับแต่มีการตัดสินใจ
ครั้งแรกๆด้วยตนเอง หลักกว้างๆมีอยู่ว่าถ้าคุณตัดสินใจอยู่ข้างแรงต้านกิเลส
(เช่นมโนธรรม มนุษยธรรม และเหตุผล) โดยมากคะแนนคุณจะบวกขึ้น เห็น
ได้จากที่มีความสุขทางใจมากกว่าที่ควร แต่หากคุณตัดสินใจยอมตามแรงบีบ
คั้นของกิเลส (เช่นเครื่องกระตุ้นความโลภและความโกรธ) โอกาสจะสั่งสม
คะแนนลบก็สูง เห็นได้จากที่มีความทุกข์ทางใจมากกว่าที่ควร

๑

ปัจจัยแวดล้อมเริ่มแรก

การตัดสินใจครัง้ แรกๆนัน้ เริม่ ต้นเมือ่ คุณมีสทิ ธิเ์ ลือกบางสิง่ ตามใจชอบ
เช่นเข้าโรงเรียนอนุบาลเจอเพือ่ นคนไหนชอบใจก็เลือกคบคนนัน้ ไม่ชอบใจขึน้
มาก็เลิกคบกัน เป็นต้น ทุกการตัดสินใจมีแรงผลักดันเสมอ แรงผลักดันแรก
คือทุนเก่าทีแ่ ต่ละคนมีตดิ ตัว อย่างเช่น ถ้าพ่อแม่สอนให้เลือกคบแค่เพือ่ นรวยๆ
แนวโน้มที่คุณจะเป็นคนหัวสูงก็ย่อมมีอยู่
กรรมเป็นแดนเกิด กรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เมื่อถือตามความจริงนี้ แปลว่า
คุณไม่ได้มาเกิดกับพ่อแม่ที่สอนให้หัวสูงโดยบังเอิญ คุณจะต้องเคยหัวสูงมา
ก่อน หรือท�ำกรรมบางอย่างทีล่ งตัวพอดีกบั พ่อแม่หวั สูง ผลจึงออกมาสอดคล้อง
เช่นนั้น
อย่างไรก็ตาม ความเป็นคนหัวสูงไม่เที่ยง เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยแบบ
หนึ่ง และมีสิทธิ์แปรไปด้วยเหตุปัจจัยอีกแบบหนึ่ง หมายความว่าระหว่างมี
ชีวิตมนุษย์แต่ละครั้ง ถ้ามีแรงกระท�ำมาเปลี่ยนใจคุณ ท�ำให้คุณอ่อนโยนลง
ลดความแข็งกระด้างได้อย่างถาวรชัว่ ชีวติ ก็แปลว่ามีนสิ ยั ใหม่ทตี่ งั้ มัน่ คือความ
อ่อนโยน นอบน้อมถ่อมตน ไม่ดูถูกคนยากจน เช่นนี้เมื่อเกิดใหม่คุณย่อมไป
เกิดกับพ่อแม่ที่ไม่สอนให้หัวสูง แล้วก็ท�ำให้การตัดสินใจครั้งแรกๆของคุณ
เปลี่ยนไปด้วย
สรุปคือในเกมกรรมนั้น แม้กระทั่งการตัดสินใจครั้งแรกๆก็หาได้เกิด
จากความบังเอิญ ต้องมีปจั จัยพืน้ ฐานของชีวติ เป็นตัวผลักดันอยูเ่ บือ้ งหลังเสมอ
บทที่ ๗ - ตัวแปรในการก่อกรรม

๒

เพื่อน

เพื่อนมีหลายแบบ ส�ำหรับแบบที่กล่าวถึงในหัวข้อนี้คือเพื่อนที่คุณรู้สึก
ว่าเข้ากับคุณได้ คุณไว้วางใจเขาได้ คุณคิดพึ่งพาเขายามเกิดปัญหา คุณสนิท
กับเขาพอจะถือวิสาสะมากหรือน้อย คุณสามารถพูดเล่นหรือใช้ภาษาโฉดๆได้
โดยไม่โกรธกัน และคุณก็รสู้ กึ ว่าตัวเองมีอทิ ธิพลกับชีวติ ของเขาพอๆกับทีเ่ ขาก็
มีอิทธิพลกับชีวิตของคุณในทางใดทางหนึ่ง เช่นคุณต้องยินยอมแบ่งเวลาท�ำ
กิจกรรมบันเทิงที่ปราศจากผลประโยชน์ร่วมกับเขา พักผ่อนหย่อนใจหรืออยู่
ใกล้กับเขาเงียบๆได้โดยไม่อึดอัด และไม่จ�ำเป็นต้องหาเรื่องมาพูดจ้อเสมอไป
เพื่อนในความหมายของคนใกล้ชิดนั้น โดยมากจะเป็นคนวัยเดียวกัน
เพศเดียวกัน แต่นิยามความเป็นเพื่อนก็มิได้จ�ำกัดจ�ำเพาะเจาะจงอยู่แค่นั้น
เพื่อนอาจต่างเพศ ต่างวัย ต่างชาติต่างภาษา หรืออาจเป็นพ่อแม่พี่น้องของ
คุณเองก็ได้
การที่หลายคนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเพื่อนสนิท ก็อาจจะเพราะไม่มีใครที่
ตรงตามคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น และการที่คนส่วนใหญ่ไม่คิดว่าตนมีเพื่อน
แท้ ก็เพราะเกิดปัญหาหนักๆแล้วไม่มีใครแสดงตัวยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
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เพือ่ นสนิทหรือเพือ่ นแท้ของคุณไม่ได้มอี ทิ ธิพลกับคุณแค่เป็นใครให้คณ
ุ
หยอกล้อเล่นหัวหรือพึง่ พายามยาก แต่เขายังมีสว่ นในการหักเหเส้นทางกรรม
ของคุณ หรือส่งเสริมต่อยอดให้เส้นทางกรรมเดิมของคุณไปถึงจุดหมายเป็น
นรกสวรรค์เต็มภูมิ ค�ำยั่วยุหรือก�ำลังใจเล็กๆน้อยๆจากเพื่อนอาจมีผลให้คุณ
ตัดสินใจท�ำเรือ่ งบ้าๆทีค่ ณ
ุ ไม่เคยคิดอยากท�ำ หรืออาจท�ำให้คณ
ุ ยับยัง้ ชัง่ ใจใน
เวลาใกล้ขาดสติ
ส่วนเพื่อนกิน หรือเพื่อนที่มาตอดนิดตอดหน่อย จ้องจะเอารัดเอา
เปรียบคุณอยู่ตลอดเวลานั้น คุณไม่จ�ำเป็นต้องหา และไม่จ�ำเป็นต้องมีกรรม
เก่าอันใดเป็นพิเศษ เพราะมนุษย์เกินกว่าครึ่งพร้อมจะเป็นเพื่อนกินอยู่แล้ว
ส�ำหรับกรรมเก่าที่ท�ำให้มีเพื่อนมากคือความมีน�้ำใจ มีความคิด ค�ำพูด
และการกระท�ำในเชิงผูกไมตรี ชอบเกือ้ กูลไม่เลือกหน้า ไม่มองใครในด้านลบ
ด้านร้ายตั้งแต่แรกพบ กรรมประเภทนี้จะท�ำให้จิตมีความเบิกบาน ก่อกระแส
ความเป็นกันเอง และมีแรงดึงดูดให้ใครต่อใครอยากเข้ามาสนิทด้วย
กรรมเก่าที่ท�ำให้มีเพื่อนน้อยคือการเป็นคนแล้งน�้ำใจ ชอบเอารัดเอา
เปรียบ มีความคิด ค�ำพูด และการกระท�ำในเชิงปฏิเสธไมตรี พร้อมจะมอง
ใครๆแบบเพ่งโทษโดยยังไม่ทนั คุยกันสักค�ำ กรรมประเภทนีจ้ ะท�ำให้จติ มีความ
เศร้าหมอง ก่อกระแสความอึดอัดน่าระคาย และเต็มไปด้วยแรงผลักให้ใครต่อ
ใครอยากออกห่าง
กรรมเก่าที่มีเพื่อนดีๆ คอยให้ค�ำแนะน�ำและเป็นก�ำลังใจในด้านดี คือ
เคยเป็นคนว่าง่าย ไม่ดึงดันไร้เหตุผลเมื่อใครตักเตือนให้ได้สติคิดชอบ หรือ
ท�ำตัวเป็นก�ำลังใจสนับสนุนให้คนรอบตัวประพฤติตนในทางที่ควร
กรรมเก่าที่มีเพื่อนเลวๆ คอยยุยงให้ไหลไปสู่ความเดือดร้อน คือเคย
เป็นคนว่ายาก ดึงดันไร้เหตุผลเมือ่ ใครตักเตือน หรือท�ำตัวเป็นบ่างช่างยุให้คน
เขาแตกคอกัน สนับสนุนให้คนใกล้ตวั หมกมุน่ ในกามและการแก้แค้น หรือเขา
อยู่ดีๆก็หาอุบายให้เขาเห็นกงจักรเป็นดอกบัว คิดท�ำเรื่องเลวทรามต่างๆ
กรรมเก่าที่ท�ำให้มีเพื่อนสนิทแน่นแฟ้นคือการร่วมคิด ร่วมความเชื่อ
บทที่ ๗ - ตัวแปรในการก่อกรรม

และร่วมกระท�ำกิจน้อยใหญ่ด้วยกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ซึ้งใจกัน เมื่อสนิทกัน
มากๆอาจไม่ได้มแี ต่ความสัมพันธ์ดา้ นดีตอ่ กัน แต่อาจท�ำร้ายจิตใจหรือกระทัง่
ท�ำร้ายร่างกายกัน ตรงนั้นไม่ส�ำคัญ ส�ำคัญคือแม้ทะเลาะเบาะแว้งหนักขนาด
ไหนต้องกลับมาคืนดีกันได้ จึงจะย้อนกลับมาเป็นแรงกระชับความผูกพันให้
แน่นแฟ้นยิง่ ขึน้ แต่ถา้ กลับคืนดีไม่ได้ ยังอาฆาตอยากล้างแค้นกันไปล้างแค้น
กันมา ก็อาจหมายถึงการเป็นศัตรูคู่อาฆาตรายใหญ่ อาจจะระดับข้ามภพข้าม
ชาติไปเลย
กรรมเก่าทีท่ ำ� ให้มเี พือ่ นแท้คอื การร่วมกันท�ำบุญใหญ่สำ� เร็จ และมีความ
ปลาบปลื้มยินดี ยิ้มให้กัน มองกันเต็มตาด้วยความรู้สึกเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียว
บุญใหญ่อาจหมายถึงการช่วยเหลือพระทีเ่ จ็บไข้อาพาธหนัก หรืออาจหมายถึง
การร่วมกันสร้างชุมชนยากไร้ให้มคี วามเป็นอยูด่ ขี นึ้ หรืออาจหมายถึงการร่วม
งานบุญกันเป็นประจ�ำ กระทัง่ สะสมบุญสัมพันธ์ไว้พฒ
ั นาจากกองเล็กเป็นกอง
ใหญ่ บังเกิดความผูกพันเหนียวแน่นจนรู้สึกไม่เป็นอื่นต่อกัน น�้ำพักน�้ำแรงที่
ช่วยกันจนงานบุญใหญ่ส�ำเร็จนั้น จะย้อนกลับมาเป็นก�ำลังให้ท�ำกิจน้อยใหญ่
ร่วมกันส�ำเร็จเสมอ เมือ่ ฝ่ายใดพลัง้ พลาด อีกฝ่ายก็สามารถยือ้ ยุดฉุดดึงให้กลับ
ทรงตัวขึ้นได้ใหม่ อีกทั้งอ�ำนาจบุญในอดีตชาติจะเป็นก�ำลังให้ซึ้งใจกันตั้งแต่
แรกพบโดยยังไม่ทันต้องร่วมบุญกันอีก
และที่สุดแล้ว ชาตินี้ชีวิตนี้ คุณมีสิทธิ์ท�ำกรรมใหม่ คือเลือกสร้างเพื่อน
หรือเลือกคบเพื่อนในแบบที่จะท�ำให้คุณได้คิด ได้ตั้งจิตเป็นบุญ แม้ว่าต้องตก
อยู่ใต้อ�ำนาจกรรมเก่า ส่งให้คุณอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่เป็นมิตร ขอเพียงคุณมี
น�้ำใจและคิดดีกับทุกคน ไม่สนใจว่าเขาจะดีตอบหรือร้ายมา วันหนึ่งอาจเป็น
ชาตินี้หรือชาติหน้า เมื่อกรรมใหม่ถึงเวลาให้ผล คุณจะมีเพื่อนมาก เพื่อนที่ดี
เพื่อนสนิท และเพื่อนแท้เข้าจนได้

๓

ผู้น�ำ

แต่ละคนมีอิทธิพลชักน�ำผู้อื่นไม่เท่ากัน มนุษย์จะรู้สึกได้ถึงความจริงนี้
ตัง้ แต่เด็กๆ และนัน่ ก็ท�ำให้เกิดการเลือกหัวหน้าชัน้ หรือหัวหน้ากลุม่ เพือ่ เป็น
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ผู้น�ำกระท�ำกิจเล็กๆน้อยๆ หรือเป็นแม่งานการตัดสินใจที่ทุกคนต้องยอมรับ
การเลือกผูน้ ำ� จะเป็นตัวบอกว่าคุณยอมรับนับถือคนแบบใด รวมทัง้ อาจ
บอกว่าอนาคตของคุณจะอยูใ่ นทิศทางของการชีน้ ำ� จากคนแบบใด คุณยินดีตก
อยู่ภายใต้อิทธิพลแบบไหน
ในวัยเด็กภาวะความเป็นผู้น�ำอาจไม่ซับซ้อน เพราะเด็กๆยังสร้างภาพ
กันไม่เก่ง ใครมีทุนเก่าอย่างไรบารมีก็มักฉายออกมาตรงจริงตามนั้น คุณจึง
เลือกยอมรับนับถือใครแบบตรงไปตรงมาจากภาพทีป่ รากฏ เช่นหากเขามีรศั มี
ความเป็นผู้น�ำ มีความเด็ดเดี่ยวมั่นคง และมีความพิเศษที่ข่มคุณได้ ใจคุณก็
จะยอมรับทันที โดยไม่ตอ้ งส�ำรวจเสียก่อนว่าคุณสมบัตแิ ละข้อดีขอ้ เสียของเขา
มีอยู่มากน้อยเพียงใด
แต่เมือ่ คนเราโตขึน้ ก็จะเริม่ มีความซับซ้อนในตัวเอง รัศมีความเป็นผูน้ ำ�
ไม่เพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับหมู่ชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระบอบ
ประชาธิปไตยทีม่ กี ารเลือกตัง้ จากคนในท้องถิน่ หรือมหาชนระดับประเทศ บีบ
คัน้ ให้ผสู้ มัครรับเลือกตัง้ ต้องสร้างภาพความเป็นผูน้ ำ� ทีเ่ หนือกว่าใคร และเมือ่
คุณต้องเกี่ยวข้องกับการปกครองในฐานะผู้เลือก ก็ต้องดูว่าคุณเชื่อภาพแบบ
ไหน ศึกษาลึกลงไปในรายละเอียดของผู้น�ำเพียงใด ถ้ารู้ลึกแล้วเต็มใจเลือก
ใคร ก็เท่ากับคุณยอมรับอิทธิพลจากคนๆนัน้ เต็มที่ เช่นคุณยินดีในแนวคิดของ
ผูน้ ำ� ทีเ่ ปีย่ มไปด้วยจริยธรรม และเขาพิสจู น์ตวั เองว่ามีจริยธรรมในระยะยาว ก็
เท่ากับคุณถูกปลูกฝังให้เอาแบบอย่างจริยธรรมของผู้น�ำที่คุณศรัทธาเข้ามาไว้
ในตนเอง
และไม่วา่ จะอยูใ่ นวัยใด หลายครัง้ คุณอาจจ�ำใจต้องยอมรับผูน้ ำ� เช่นอยู่
ในเกมฟุตบอลที่ใครบางคนสมควรเป็นศูนย์หน้าหรือกัปตันทีม ทั้งที่คุณไม่
เห็นด้วย ก็อาศัยเสียงเดียวคัดค้านไม่ได้ หรือในฐานะประชาชนคนหนึ่ง คุณ
เลือกพรรคที่เห็นว่าเลวน้อยที่สุด หมายความว่าคุณไม่ได้เต็มใจเชียร์ใครให้
เป็นผู้น�ำของคุณ คุณไม่ได้เลือกนาย คุณเพียงตกอยู่ในสถานการณ์จ�ำทนต้อง
เลือกคนมารับใช้ชาติเท่านั้น กรรมเช่นนี้ต่อไปจะไม่มีผลให้คุณต้องยอมรับ
อิทธิพลของเขาหรือคนแบบเขาเต็มเม็ดเต็มหน่วยนัก
บทที่ ๗ - ตัวแปรในการก่อกรรม
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ความหมายของผูน้ ำ� ไม่ใช่แค่ผบู้ ญ
ั ชาให้ทำ� โน่นท�ำนี่ แต่ยงั อาจหมายถึง
การเป็นผู้เป็นแบบอย่าง มีความเป็นตัวของตัวเอง เหนี่ยวน�ำให้ผู้พบเห็นถือ
เป็นแบบอย่าง พูดง่ายๆว่าใครที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณในทาง
ใดทางหนึ่ง ก็จัดเป็นผู้น�ำในทางนั้นๆของคุณ คุณไม่อาจทราบตั้งแต่เกิดว่า
ใคร ทีไ่ หน เมือ่ ไหร่ ทีจ่ ะท�ำให้คณ
ุ เกิดแรงบันดาลใจ แต่เมือ่ พบ คุณก็จะรู้ เช่น
เห็นเพื่อนเล่นเปียโนได้เพราะ คุณก็อยากเล่นให้ได้อย่างเขาบ้าง หรือเห็นครู
บางคนขยันสอน กระตือรือร้นทุม่ เทท�ำความกระจ่างให้กบั นักเรียนทุกคน คุณ
ก็ซึมซับรับรู้และนึกอยากมีพลังในการสอนแบบนั้นบ้าง เป็นต้น

กรรมทีท่ ำ� ให้คณ
ุ เลือกผูน้ ำ� ทีด่ ี คือยอมมีใจลงให้กบั ผูพ้ าไปสูท่ าง

อันเป็นประโยชน์ ได้แก่การที่เคยขวนขวายช่วยเหลือผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม หรือถึงแม้ไม่เคยลงมือช่วย อย่างน้อยก็เคยเอาใจช่วยเมื่อพิจารณาแล้ว
ว่าสิ่งที่เขาท�ำเป็นประโยชน์สุขกับส่วนรวม ไม่คิดอกุศล ไม่พูดคัดค้าน ไม่
กระท�ำการต่อต้านใดๆ

กรรมที่ท�ำให้คุณเลือกผู้น�ำที่เลว คือยอมมีใจลงให้กับผู้พาไปสู่

ทางอันเป็นโทษ คือรู้ทั้งรู้ว่าเขาคิดผิด คิดเห็นแก่ตัว คิดเบียดเบียนสังคม แต่
ก็ยังสนับสนุนช่วยเหลือ เพียงเพราะเห็นแก่ประโยชน์ร่วมกันกับเขา

กรรมที่ท�ำให้มีความเป็นผู้น�ำ ได้แก่การพึ่งตนเองได้ กับทั้ง

กระท�ำตนเป็นที่พึ่ง เป็นความอุ่นใจ เป็นความหวังของกลุ่ม คนเรามีบารมีขึ้น
มาได้ด้วยการช่วยเหลือคนอื่น ไม่ใช่ด้วยการอยู่เฉยหรือขอให้คนอื่นช่วย
ลักษณะความเป็นผูน้ ำ� แจกแจงได้หลากหลายพิสดาร แต่โดยเบือ้ งต้นแล้ว อย่าง
น้อยต้องมีลกั ษณะของผูม้ สี ติ มีความเห็นเป้าหมายว่าจะชักชวนให้ใครท�ำอะไร
มีความมั่นคงอันเกิดจากการควบคุมตนเองให้อยู่ในร่องในรอยสู่เป้าหมาย มี
ความเต็มใจทีจ่ ะชีน้ ำ� และอธิบายให้คนอืน่ เข้าใจวิถที างทีเ่ ลือก กล้าคิดในแบบ
ที่แตกต่าง กับทั้งฉลาดพอจะแก้ปัญหาที่คนอื่นแก้ไม่ได้

กรรมทีท่ ำ� ให้เป็นผูน้ ำ� ระดับย่อย คือความขวนขวายน้อย ใจคิด

เล็ก มุ่งประโยชน์ในวงจ�ำกัด

กรรมทีท่ ำ� ให้เป็นผูน้ �ำระดับใหญ่ คือความขวนขวายมาก ใจคิด
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ใหญ่ มุ่งให้ประโยชน์กับวงกว้าง

กรรมที่ท�ำให้เป็นผู้น�ำที่มีบริวารจงรักภักดีสูง คือความมีใจ

คิดเสียสละด้วยความบริสุทธิ์ หวังประโยชน์ผู้อื่นเป็นที่ตั้ง กับทั้งสามารถพลิก
ชีวติ ผูอ้ นื่ ด้วยการเปลีย่ นความเห็นผิดให้เป็นความเห็นชอบ เปลีย่ นสถานะช่วย
ตัวเองไม่ได้ให้กลายเป็นช่วยตัวเองและคนอื่นได้ เป็นต้น

กรรมที่ท�ำให้เป็นผู้น�ำที่ดีและมีบริวารมาก คือการชี้น�ำให้ผู้

อื่นเข้าใจ เลื่อมใสในการบุญการกุศล แล้วจึงชักชวนให้ใครต่อใครท�ำบุญตาม
ตลอดจนได้ดีตาม ขอจงแยกให้ออกว่าผู้น�ำทั่วไปกับผู้น�ำที่ดีนั้น แม้เป็นผู้น�ำ
เหมือนกัน ก็ท�ำให้คนได้ดีต่างกัน ผู้น�ำระดับประเทศอย่างฮิตเลอร์อาจใช้ค�ำ
พูดยุยงปลุกปัน่ พาคนนับล้านให้หลงผิดตาม คิดว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุศ์ ตั รูคู่
อาฆาตคือทางออกที่ดีที่สุด อย่างนี้เรียกบุญเก่าเกี่ยวกับบริวารดี แต่ไม่ได้พา
บริวารไปดี ส่วนผู้น�ำอย่างในหลวงรัชกาลที่ ๙ จะทรงใช้พระอัจฉริยภาพใน
การเลือกค�ำ เพียงไม่กี่ค�ำท�ำให้พสกนิกรจิตใจสงบเยือกเย็นลง ทั้งที่อยู่ใน
สถานการณ์ล่อแหลม ผู้คนเจ็บแค้นเพื่อนบ้านจนเฉียดเป็นสงครามระหว่าง
ประเทศแท้ๆ อย่างนี้เรียกว่าสมควรเป็นกษัตริย์โดยกรรม เพราะบุญญาธิการ
ส่งให้มีพสกนิกรจงรักภักดีทั่วประเทศ แล้วก็ทรงพาพสกนิกรไปดีด้วย

๔

ครู

ครูมหี ลายระดับ ระดับแรกคือครูทสี่ อนไม่เป็น ระดับทีส่ องคือครูทสี่ อน
ให้เอาแต่ท่องจ�ำ ระดับที่สามคือครูที่สอนให้คุณมีความรู้ความเข้าใจ ระดับที่
สี่คือครูที่สอนให้คุณคิดเป็น ระดับที่ห้าคือครูที่สอนให้คุณรู้จักเป้าหมายของ
ชีวิต และระดับสุดท้ายคือครูที่สอนให้คุณรู้จักประโยชน์สูงสุดของการมีชีวิต

ครูทสี่ อนไม่เป็น อาจหมายถึงครูทไี่ ม่รจู้ ริง ไม่มคี วามเชือ่ มัน่ ในตัวเอง

ว่าสอนใครได้ ไม่มใี จรักอาชีพครูพอจะพยายามพัฒนาทักษะการสอน บางทีรแู้ ต่
ก็ถา่ ยทอดไม่ถกู หรือบางทีถา่ ยทอดถูกแต่กห็ ลงๆลืมๆหรือจ�ำผิดจ�ำถูก เราอาจไม่
ได้เห็นครูประเภทนีม้ ากนัก แต่กห็ ลงเข้ามายึดอาชีพครูประมาณหนึง่ ในร้อยหนึง่
บทที่ ๗ - ตัวแปรในการก่อกรรม

ในพัน บางคนก็ลาออกเร็ว บางคนก็ยำ�่ อยูก่ บั ทีเ่ ป็นสิบปี แต่กม็ ที พี่ ฒ
ั นาขึน้ ในปี
ต่อๆมา ครูทพี่ ฒ
ั นาตัวเองมักกลับด�ำเป็นขาว จากขาดความเชือ่ มัน่ เป็นมัน่ ใจใน
ตัวเองสูง จากถ่ายทอดล�ำบากเป็นถ่ายทอดคล่อง และจากรูน้ อ้ ยกลายเป็นรูม้ าก
เนือ่ งจากกรรมทีเ่ กิดจากความเต็มใจสอนนักเรียนจ�ำนวนมากๆนัน้ ให้ผลเร็ว

ครูที่มีความรู้ดี จนมีความมั่นใจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนั้น อาจเป็น

เพียงความมัน่ ใจในต�ำรา ไม่ใช่มนั่ ใจในตนเองว่ารูแ้ ละเข้าใจศาสตร์หนึง่ ๆอย่าง
แท้จริง ความมั่นใจในต�ำราจึงท�ำให้พูดและคิดเฉพาะที่มีอยู่เป็นลายลักษณ์
อักษรตามต�ำรา วิธีการสอนจึงเป็นการสั่งให้นักเรียนท่องตามต�ำราเช่นเดียว
กับตน ข้อด้อยของครูระดับนี้คือ ‘ตอบได้จ�ำกัด’ พูดง่ายๆคือคุณอย่าถามใน
สิง่ ทีท่ า่ นไม่รู้ เพราะท่านจะตอบไม่ได้ หรือตอบแบบเทียบเคียงให้ใกล้ทสี่ ดุ กับ
ต�ำรา ซึ่งหลายครั้งที่ค�ำตอบประเภทนี้จะไม่ตรงจุด และพาคุณไขว้เขว ไม่อาจ
เจาะลงไปถึงความลึกซึ้งของศาสตร์นั้นๆผ่านครูระดับนี้

ครูที่มีทักษะดี ที่จะท�ำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจนั้น ต้องมี

ความเชื่ อ มั่ น ในความรู ้ อั น ครอบคลุ ม ตลอดสายของตน กั บ ทั้ ง มี ค วาม
กระตือรือร้น พัฒนาวิธีพูด วิธีแสดงเนื้อหา ไม่ลืมว่าตนเองเคยสงสัยตรงไหน
อยากรูอ้ ะไร กับทัง้ มีความอดทนพอจะลงรายละเอียดทัง้ ในส่วนต้น ส่วนกลาง
และส่วนปลาย เมือ่ คุณอยูใ่ นมือครูทรี่ จู้ ริง คุณจะซึมซับความรูจ้ ริงนัน้ เพียงด้วย
การตั้งใจฟังดีๆ และเหมือนตาสว่างขึ้นเป็นเปลาะๆ ข้อเด่นของครูระดับนี้คือ
‘สามารถตอบ’ ได้ตรงจุด คุณถามอะไรท่านตอบได้หมด และด้วยภาษาของ
ท่านเอง ไม่จำ� กัดวงแคบตามตัวอักษรในต�ำรา ทัง้ นีก้ จ็ ะไม่ตอบออกนอกลูน่ อก
ทาง นอกต�ำราแบบคิดเดาเอาเองด้วย

ครูที่สอนให้คุณคิดเป็น จะต่อยอดความเข้าใจของคุณไปอีกขั้น

หนึง่ คือฝึกให้คณ
ุ เห็นสิง่ ทีค่ วรจะมีแต่ยงั ไม่มี ท้าทายให้คณ
ุ คิดในสิง่ ทีค่ ณ
ุ อาจ
ไม่กล้าคิด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่จ�ำกัดคุณอยู่กับความถูกความผิดแบบ
ผูกขาด นี้มิใช่ยุยงให้คิดเองเออเองอย่างไรก็ได้ แต่จะชี้ให้เข้าใจเรื่องประโยชน์
เรื่องโทษ เรื่องเหตุ เรื่องผล กระทั่งคุณทราบว่าจะอยู่ในฐานะสร้างความเจริญ
ก้าวหน้าให้กับโลก ไม่ปล่อยให้โลกย�่ำอยู่กับที่ได้อย่างไร
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ครูที่สอนให้คุณรู้จักเป้าหมายของชีวิต หมายถึงครูที่ท�ำให้

เดี๋ยวนี้

ครูที่สอนให้รู้จักประโยชน์สูงสุดของการมีชีวิต หมายถึง

สรุปคือคุณเลือกครูแบบใด ก็แสดงให้เห็นว่าคุณมีอัธยาศัย หรือมีบุญ
อยูก่ บั เส้นทางทีค่ รูสอนแบบนัน้ และการมีอปุ กรณ์เล่นเกมกรรมแบบมนุษย์นี้
คุณมีสทิ ธิ์ ‘เปลีย่ นครู’ ได้เสมอ ครูทคี่ ณ
ุ ตัดสินใจเลือกได้ดว้ ยตนเองยามรูค้ วาม
นั่นเอง จะมาแทนที่ครูคนเก่า หมายความว่าเกมกรรมครั้งต่อไปคุณจะพบกับ
ครูแบบที่คุณเลือกที่จะเชื่อในครั้งนี้เอง

คุณรู้จักตนเอง และรู้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้คุ้ม ครูประเภทนี้อาจเป็นใครก็ได้
ที่รู้จักคุณดีกว่าตัวคุณเอง และมีความสามารถพอจะเปิดเผยตัวตนของคุณให้
คุณเห็นและยอมรับ กับทัง้ ทราบชัดว่ามีขอ้ บกพร่องอันใด มีจดุ แข็งใดทีค่ วรน�ำ
มาใช้เป็นจุดยืน เป็นต้น
ศาสดาผู้มีบารมีระดับตั้งศาสนาได้ เพราะแก่นของศาสนาคือการแสดงเป้า
หมายสูงสุดที่น่าไปให้ถึง อย่างเช่นส�ำหรับศาสนาพุทธ จะชี้ให้เห็นว่าทุกข์คือ
อะไร ต้นเหตุแห่งทุกข์คืออะไร ภาวะความดับทุกข์เป็นอย่างไร และจะไปถึง
ภาวะความดับทุกข์นั้นได้อย่างไร การตั้งศาสนาขึ้นมาให้คนเชื่อตามได้ เล็ง
ประโยชน์สงู สุดตามได้ ตลอดจนประพฤติปฏิบตั ติ ามอย่างเป็นขัน้ เป็นตอนแล้ว
บรรลุผลตามได้ นับเป็นบรมครูผู้ไม่มีอื่นยิ่งกว่า

ในวัยเด็กคุณต้องพบกับครูที่คุณเลือกไม่ได้ และแม้จะมีครูหลายคน

แต่ก็จะมีเพียงไม่กี่คนที่ส่งอิทธิพลกระทบชีวิตคุณจริงจัง นั่นเป็นการแสดงตัว
ของกรรมเก่า คุณเคยเชื่อและอยู่ในโอวาทของครูแบบใดในอดีตชาติ ชีวิตนี้
คุณก็จะพบเจอกับครูแบบนั้นหรือใกล้เคียงกันนั้น คุณจะถูกหล่อหลอมและ
ดัดแปลงความคิดให้เป็นไปตามครรลองเดิมๆ

แต่เมื่อโตขึ้นมา ถึงจุดหนึ่งของชีวิตคุณจะต้องการเลือกครูด้วยตนเอง
เมือ่ ใจคุณถามหาประโยชน์สงู สุดของการมีชวี ติ อันนีก้ ส็ ดุ แต่กรรมเก่าของคุณ
จะพาไปไหน คือไม่ใช่แค่ดูว่าชาติก่อนคุณ ‘เป็นคนของศาสนาใด’ แต่ต้องดู
ด้วยว่าคุณ ‘มีวธิ นี บั ถือศาสนาอย่างไร’ หากอดีตชาติคณ
ุ มีวธิ นี บั ถือศาสนาด้วย
การหวังพึ่งพาความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แนวโน้มคือคุณจะพบและ
ศรัทธาครูทสี่ อนให้พงึ่ พาผูอ้ นื่ และท�ำกรรมดีเพือ่ หวังผลแต่เฉพาะในชาติหน้า
แต่หากอดีตชาติคุณมีวิธีนับถือศาสนาด้วยการท�ำกรรมพึ่งพาตนเอง ศึกษา
หาความเข้าใจเพื่อบรรลุประโยชน์สูงสุดในชาติปัจจุบัน แนวโน้มคือคุณจะพบ
และศรัทธาครูที่สอนให้มีเหตุผล สืบหาความจริงจากสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า
บทที่ ๗ - ตัวแปรในการก่อกรรม

กรรมที่ท�ำให้มีครูดี คือเคยหัวอ่อน อยู่ในโอวาท และมีความ

กตัญญูคดิ ตอบแทนครูทดี่ ี กรรมทีท่ ำ� ให้มคี รูนำ� ไปสูค่ วามหลงผิด คือการทีเ่ คย
ร่วมยินดีกบั ค�ำสอนทีห่ ลงผิด เหยียบย�ำ่ คนทีเ่ ขาถูก ตลอดจนพยายามยัดเยียด
แนวคิดผิดทางให้คนอื่นยึดถือตามตน

กรรมที่ท�ำให้เป็นครูที่สอนให้เข้าใจได้ คือความมีใจฝักใฝ่

กระตือรือร้นในการสอน ไม่รังเกียจการตอบค�ำถาม มีความอยากให้คนอื่นรู้
อย่างที่ตนรู้ เข้าใจอย่างที่ตนเข้าใจ กับทั้งคิดหาวิธีที่จะท�ำให้ใครๆเข้าใจเรื่อง
ยากโดยง่าย ไม่ต้องเหนื่อยนาน ความพยายามดังกล่าวจะไม่แค่ท�ำให้พบวิธี
ที่ต้องการ แต่ยังกลายเป็นกรรมที่ให้ผลสะท้อนกลับมาในรูปพลังการสอนที่
เหนือกว่าครูทั่วไป

กรรมทีท่ ำ� ให้เป็นครูทสี่ อนให้เห็นประโยชน์สงู สุด คือเป็น

ผู้แสวงหาประโยชน์สูงสุดจากคนอื่น แล้วน�ำมาพิจารณาแยบคายด้วยตนเอง
ทดลองพิสูจน์จนเห็นผลแล้ว จึงน�ำไปเผยแพร่ให้คนอื่นรู้ตาม หากชาติใดตั้ง
โจทย์ได้ถูก พิจารณาเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์ หาเหตุแห่งการเกิด
ทุกข์พบ และได้วิธีระงับเหตุแห่งทุกข์นั้น กระทั่งบรรลุธรรม รู้จักนิพพานอัน
เป็นที่สุดทุกข์ กับทั้งสามารถน�ำพระสัทธรรมมาเผยแผ่ให้คนทั่วไปได้รู้ตาม
ก็ได้ชอื่ เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า บรมครูผรู้ แู้ จ้งนิพพานด้วยตนเอง ผู้
ก่อตัง้ ศาสนาพุทธรือ้ ถอนสัตว์จากสภาพเวียนว่ายตายเกิดได้ดว้ ยการบอกทาง
ถูก ทางตรง
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๕

คนรัก

คุณเลือกคนแบบไหนมาเป็นคู่รัก ก็เท่ากับคุณเลือกใจตัวเองเป็นแบบ
นั้น อาจจะบางส่วนหรือทั้งหมด เพราะการประคองชีวิตรักให้ได้นาน ย่อม
หมายถึงการปรับตัวเข้าหากัน และการปรับตัวก็อาจหมายถึงการเปลี่ยนวิธีใช้
ชีวิตประจ�ำวัน วิธีพูดคุยให้รู้เรื่องด้วยการใช้เหตุผลแบบเดียวกัน ตลอดจน
กระทั่งวิธีคิดเกี่ยวกับการด�ำรงชีพ ว่าจะอยู่เพื่อครอบครัวขนาดเล็กหรือใหญ่
ตลอดจนคิดให้อะไรกับครอบครัวอย่างเดียวหรือเสียสละบางสิ่งให้สังคมด้วย
เป็นต้น
คนรักอาจเป็นผูท้ มี่ อี ทิ ธิพลกับคุณมากทีส่ ดุ หรืออีกนัยหนึง่ คืออาจเป็น
ตัวแปรให้กรรมของคุณเปลีย่ นแปลงได้ยงิ่ กว่าใคร เขาอาจยุยงคุณให้กลายเป็น
นักโกหกตามเขา หรืออาจปั่นหัวคุณแทบเป็นบ้าด้วยการแกล้งงอนให้ตามง้อ
หรือด้วยนิสัยเจ้าอารมณ์ของเขาอาจท�ำให้คุณกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ตาม
ในทางตรงข้าม แบบอย่างความดีงามบางประการในตัวคนรัก ก็อาจ
เป็นแรงบันดาลใจให้คุณเห็นดีเห็นงามตามโดยไม่รู้สึกตัว บางเรื่องที่คุณดื้อ
ใครสอนอย่างไรก็ไม่ฟงั คุณอาจโอนอ่อนลง กระทัง่ เปลีย่ นนิสยั ได้เพียงเพราะ
เห็นแบบอย่างที่ดีใกล้ตัว เขาอาจไม่ได้สอนคุณเป็นค�ำพูดเช่นอย่าตระหนี่นัก
เลย หัดท�ำบุญท�ำทานเสียบ้าง แต่เมื่อคุณเห็นเขาซื้อขนมให้หมาแมวเป็น
กิจวัตรประจ�ำ และท�ำด้วยอาการอ่อนโยนน่าประทับใจ ในทีส่ ดุ จิตคุณก็ถกู โน้ม
น้าวให้นึกอยากซื้อขนมให้หมาแมวด้วยความเต็มใจเองบ้าง
ส่วนพวกที่มีคนรักแล้วไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเลยนั้น อาจหมายความ
ได้สองประการ ประการแรกคือบุญเก่าชักพาคู่รักที่เข้ากันได้สนิทมาให้ เพียง
เป็นตัวเดิมอย่างเคยก็อยู่ร่วมชายคาเดียวกันอย่างเป็นสุข ประการที่สองคือ
เป็นคนมีอัตตาแรงจัด ไม่เห็นหัวคนรัก ไม่สนใจว่าคนรักจะชอบหรือไม่ชอบ
สิ่งใดในตน กับทั้งไม่ยอมโอนอ่อนใดๆ ด้วยความส�ำคัญว่าตนเองถูกต้องแล้ว
ดีที่สุดแล้ว ซึ่งก็มักลงเอยเป็นการหย่าร้างกันจนได้
บทที่ ๗ - ตัวแปรในการก่อกรรม

ปัจจุบันธรรมเนียมคลุมถุงชนลดน้อยเบาบางลงมาก เพราะการศึกษา
ยุคใหม่และความเปิดกว้างของสังคมท�ำให้หนุม่ สาวมีโอกาสเลือกคนรักกันเอง
ซึ่งนั่นก็หมายความว่าคนส่วนใหญ่มีโอกาสเลือกว่าจะให้เส้นทางกรรมของ
ตนเองโน้มเอียงไปทางไหน
คนส่วนใหญ่เลือกคนรักเพือ่ ความสุขความสบายใจ หรือเพือ่ สนองความ
บันเทิงทางเพศ และไม่คอ่ ยให้ความส�ำคัญกับผลกระทบทีจ่ ะตามมา โดยเฉพาะ
ในแง่ของเส้นทางกรรม ทัง้ ทีเ่ ส้นทางกรรมอันสัมพันธ์กนั ระหว่างคนรักนัน่ เอง
ที่จะท�ำให้รักกันหวานชื่นหรือขื่นขม ได้เสพสมนานเท่านานหรือเพียงสั้น
อีกประการหนึ่ง เมื่อได้คนรักมาอยู่ด้วยกัน คุณเลือกไม่ได้ว่าจะเอาแค่
ส่วนใดส่วนหนึ่งที่น่าชอบใจมา คุณต้องเอามาทั้งตัว รวมทั้งเงากรรมที่ตาม
หลังเขามาด้วย ผลกรรมของคนรักของคุณจะมีผลกระทบข้างเคียงกับคุณด้วย
ทีเ่ ห็นได้ชดั ก็เช่นถ้าเขาท�ำทานไว้มาก ชาตินรี้ วยและมีลาภเสมอๆ คุณก็พลอย
ได้ส่วนความรวยหรือส่วนแบ่งลาภจากเขาในทางใดทางหนึ่ง แต่หากเขาเป็น
พวกชอบหาเรื่อง อันเปรียบเสมือนแม่เหล็กดึงดูดเรื่องร้ายๆมากระทบตัวไม่
หยุดหย่อน คุณเองก็จะพลอยได้รบั ส่วนแบ่งเรือ่ งร้ายไปกับเขาอย่างไม่อาจหลีก
เลี่ยง
หากอดีตชาติเคยร่วมกันช่วยเหลือคนไว้มาก ชาตินเี้ มือ่ มาอยูด่ ว้ ยกันจะ
เกิดแต่เรื่องดีๆ มีใครต่อใครชื่นชมและสนับสนุนให้แต่งงานกัน จะท�ำธุรกิจ
ธุรกรรมอะไรร่วมกันก็เจริญรุ่งเรืองน่าอิ่มใจไปหมด
หากอดีตชาติเคยร่วมกันท�ำร้ายคนไว้มาก ชาตินี้แม้กระแสดึงดูดทาง
เพศจะชักน�ำให้มาอยู่ด้วยกัน ก็จะตีกันเอง แตกคอกันเอง พอแยกกันอยู่จะ
คิดถึงกัน แต่พออยู่ด้วยกันเป็นมีเรื่อง แม้แต่คิดร่วมท�ำบุญกันก็จะทะเลาะใน
เรื่องไม่เป็นเรื่อง เป็นเหตุให้บุญที่ท�ำร่วมกันหม่นหมอง ไม่ผ่องใส เดินทาง
ร่วมกันแท้ๆแต่เหมือนแยกกันไปคนละทิศ

กรรมที่ท�ำให้พบคนรักที่เข้ากันได้อย่างสนิทแน่นแฟ้น

เต็มใจอยู่ด้วยกันไปจนตาย และเที่ยงที่จะได้พบกันอีกในชาติถัดๆไป ได้แก่
การมีศรัทธาความเชื่อที่เสมอกัน มีศีลที่เสมอกัน มีความเสียสละที่เสมอกัน
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และมีปญ
ั ญาทีเ่ สมอกัน เรียกว่าคุยกันรูเ้ รือ่ งเพราะพืน้ ความเชือ่ ไม่แตกต่างกัน
เข้าใจกันได้หมด ตกลงกันได้หมด เอออวยกันได้หมด มีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูล
ไม่เอารัดเอาเปรียบกันไปหมด คนรักประเภทนีม้ กั ถูกมองว่าเป็นเนือ้ คู่ หรือคู่
แท้ถาวร ซึง่ มีเองอยูแ่ ล้วในธรรมชาติ ขอให้ทราบว่าเป็นความเข้าใจทีผ่ ดิ เพราะ
ในเกมกรรมนั้น ต้องสานต่อเหตุปัจจัยไปเรื่อยๆ ถ้าเหตุปัจจัยหมด ผลก็หมด
ตาม

กรรมที่ท�ำให้พบคนรักไม่ถูกใจ อยู่ด้วยกันแล้วเป็นทุกข์ มีเหตุ

ให้ตอ้ งระหองระแหงเสียความรูส้ กึ บ่อยๆ หรือเข้ากันไม่คอ่ ยได้ ตัง้ ตนเป็นศัตรู
จ้องเอารัดเอาเปรียบหรือฉกฉวยกัน ครองเรือนมีลกู หลานแบบกลืนไม่เข้าคาย
ไม่ออก ได้แก่การมีศรัทธาความเชื่อที่แตกต่างกัน มีศีลสูงต�่ำกว่ากัน มีน�้ำใจ
เสียสละผิดกัน ตลอดจนมีปัญญาห่างชั้นกัน ตัดสินใจครองรักกันอย่างวู่วาม
ด้วยเหตุผลตื้นๆเช่นอยากมีเพศสัมพันธ์กัน หรือเพียงเพราะรูปร่างหน้าตา
ถูกใจ หรือเพียงเพือ่ ให้ชวี ติ ดูสมบูรณ์แบบ หรือเพียงเพราะเหตุผลเกีย่ วกับการ
เงิน เป็นต้น

๖

อาชีพ

อาชีพทีค่ ณ
ุ เลือกแล้วรูส้ กึ ว่าเข้ากับตัวตนของคุณได้นนั้ จะสะท้อนความ
เป็นคุณได้มากพอสมควร แต่ละสาขาอาชีพต้องการความสามารถต่างกัน บาง
อาชีพต้องการให้คุณคิดมาก บางอาชีพต้องการให้คุณพูดมาก บางอาชีพ
ต้องการให้คุณออกแรงมาก คุณเลือกอาชีพแบบใดก็ต้องเน้นท�ำกรรมแบบ
หนึ่งๆมากเป็นพิเศษ และคนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักตนเองผ่านอาชีพที่ยึดไว้เลี้ยง
ปากเลี้ยงท้องนี่เอง
เหตุผลของการเลือกอาชีพอาจเป็นตัววัดความโลภได้ระดับหนึง่ ถ้าเงิน
มาก่อนงาน แปลว่าคุณเสียความเป็นตัวของตัวเองให้กับความโลภ ถ้าเนื้อหา
ของงานมาก่อนเงิน แปลว่าคุณเห็นแก่ความเป็นตัวของตัวเองก่อนความโลภ
และเมือ่ อาชีพการงานคือตัวคุณ เหตุผลทีต่ ดั สินใจออกจากงานของคุณ
บทที่ ๗ - ตัวแปรในการก่อกรรม

ย่อมเป็นตัวบอกว่าโลภะ โทสะ โมหะมีอ�ำนาจเหนือคุณมากน้อยเพียงใด หาก
คุณทิง้ งานค้างคาไว้ให้คนอืน่ เพียงเพราะต้องการรับเงินเดือนทีส่ งู กว่า อันนัน้
แปลว่าความโลภอยูเ่ หนือตัวคุณ คุณไม่สนใจอะไรมากไปกว่าลาภทีช่ วนละโมบ
หากคุณผลุนผลันลาออกทั้งที่ไม่พร้อม ด้วยเหตุผลเพียงเพราะโกรธใครบาง
คน อันนั้นแปลว่าตัวคุณตกอยู่ใต้อ�ำนาจโทสะ หากคุณท�ำอาชีพที่รู้สึกว่าไม่
เหมาะกับตัวเอง แต่ยงั ฝืนดันทุรงั ท�ำต่อ เพียงเพราะกลัวการล�ำบากหางานใหม่
หรือขี้เกียจพัฒนาตัวเองเพื่อความก้าวหน้า อันนั้นแปลว่าคุณยอมปล่อยให้
โมหะครอบง�ำจนดิ้นไม่หลุด
ตรงข้าม หากคุณท�ำงานอย่างคุม้ ค่าจ้าง ถนอมน�ำ้ ใจเพือ่ นร่วมงาน และ
มีจังหวะเวลากับเหตุผลที่ดีในการลาออกโดยไม่ให้ใครเดือดร้อน กับทั้ง
สามารถใช้ประสบการณ์ต่อยอดไปสู่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น คุณจะรู้สึก
เต็มตัว เต็มภูมิ เต็มคน ไม่มีความติดค้าง

กรรมที่ท�ำให้เป็นใหญ่ในอาชีพ คือการเคยช่วยเหลือให้ผู้คน

ประสบความส�ำเร็จในหน้าที่การงาน หรือมีส่วนผลักดันให้สาขาอาชีพที่เคย
ท�ำเจริญรุ่งเรือง (โดยไม่จ�ำเป็นต้องเป็นอันเดียวกับอาชีพในปัจจุบัน)

กรรมที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ มั่งมีและเป็นที่รู้จักนับหน้า

ถือตาเป็นพิเศษในธุรกิจแบบใดแบบหนึ่ง เป็นไปได้ว่าเพราะเคยท�ำบุญด้าน
นัน้ ๆมา เช่นถ้าเคยท�ำขนมถวายพระเป็นประจ�ำ มีการบรรจงฝีมอื อย่างประณีต
มีความฉลาดในการแต่งรสให้อร่อย ขณะถวายมีความอิ่มใจ มีความรื่นเริงใน
บุญ มีความเอือ้ เฟือ้ แจกจ่ายกับคนทีม่ าในงานบุญ อย่างนีห้ ากเกิดใหม่จะเป็น
คนมีหัวในเรื่องการท�ำขนม แม้ไม่ได้ร�่ำเรียนมากก็ท�ำได้อร่อยกว่าคนอื่น คิด
สูตรได้เอง กับทัง้ เมือ่ เปิดร้านท�ำขนมก็จะเงินทองไหลมาเทมา เป็นทีร่ จู้ กั กว้าง
ขวาง เปิดสาขาได้ทั่ว หรือจะเขียนต�ำราท�ำขนมหรือท�ำอาหารก็ขายดิบขายดี
เป็นที่นิยม

การเป็นผูค้ า้ ขายได้กำ� ไรนัน้ เป็นไปตามเหตุปจั จัยหลายประการ

เช่นความตาแหลม รู้จักจัดหาสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการ ฉลาดตั้งราคาให้ได้
ก�ำไรคุ้มทุนโดยที่ลูกค้าก็ไม่นึกเกี่ยงงอน นอกจากนั้นยังสร้างความน่าเชื่อถือ
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เป็น เช่นจ่ายหนีต้ ามนัด ตลอดจนเลีย้ งครอบครัวและบริวารให้อยูเ่ ป็นสุข ไม่มี
ปัญหาขัดแย้งหรือเรื่องระส�่ำระสายภายในกิจการ
อย่างไรก็ตาม ยังมีกรรมเก่าเป็นตัวช่วยพิเศษ ที่ประกันความมีลาภใน
การค้าขาย คือการได้เคยอาสากับสมณะว่าถ้าต้องการสิ่งใดขอให้บอก เมื่อ
สมณะบอกขอแล้วก็จดั ให้ตามประสงค์ เช่นนีถ้ า้ เลือกเป็นพ่อค้าจะขายได้กำ� ไร
เสมอ แต่ถ้าถวายเกินกว่าที่ท่านประสงค์ก็จะได้ก�ำไรสูงเหนือความคาดหมาย
ในทางตรงข้ามหากสมณะบอกขอแล้วไม่ให้ครบตามค�ำขอ ก็จะค้าขายไม่ได้
ก�ำไรดังหวัง ยิ่งหากแกล้งท�ำเป็นลืม ไม่ให้ตามที่ท่านขอเลย อย่างนี้ก็มีแต่
ค้าขายขาดทุนท่าเดียว

๑

ตัวแปรภายใน
การรับรู้

การรับรู้ว่าอะไรเป็นอะไร มีความส�ำคัญมาก เช่น ถ้าคุณเห็นเชือกในที่
สลัวแล้วเข้าใจว่าเป็นงู หยิบจอบมาสับหวังให้ขาดเป็นสองท่อนตายคาที่ เมื่อ
สับจอบลงไปแล้วเชือกขาดสองท่อน ก็ถือว่าก่อกรรมข้อที่ว่าด้วยการฆ่าสัตว์
แล้ว ดูได้จากจิตที่มีความโหดเหี้ยม หนักแน่น มีความมืดอันเกิดจากการคิด
ลงมือประหัตประหารเต็มเหนี่ยว
อย่างไรก็ตาม เชือกไม่ใช่สิ่งมีชีวิต แม้ถูกสับขาดสองท่อน ก็หาได้มีรูป
ชีวิตใดแตกดับลงไปไม่ กรรมที่ท�ำจึงไม่ครบวงจร ไม่ได้ชื่อว่าเป็น ‘ผู้ฆ่า’ เพียง
แต่เป็น ‘ผูค้ ดิ และลงมือฆ่าสิง่ ไร้ชวี ติ ’ การสับจอบด้วยความเข้าใจผิดครัง้ นี้ คุณ
เป็นผู้เพิ่มความเหี้ยมเกรียมให้กับจิตที่ปลิดชีวิตอื่นได้ลงคอ แต่ยังไม่ใช่
เพชฌฆาต ฉะนั้น เมื่อถึงเวลาที่กรรมเผล็ดผล ก็ย่อมไม่ให้ผลแบบเดียวกับที่
คุณฆ่าสัตว์ตายลงไปจริงๆ เช่น คุณอาจต้องไปเกิดในถิ่นคนเถื่อน แต่จะไม่
ตายด้วยการโดนใครเอาขวานจามตัวขาดสองท่อน เป็นต้น
บทที่ ๗ - ตัวแปรในการก่อกรรม

ในทางกลับกัน แม้ว่าสัตว์จะมีชีวิตอยู่จริง แต่คุณเห็นในที่สลัวแล้วนึก
ว่าเป็นเชือก คิดว่าสับด้วยจอบให้ขาดเล่นได้ไม่เป็นไร พอลงมือสับจอบจึงเห็น
เป็นสิ่งมีชีวิตดิ้นกระแด่วๆ กลายเป็นงูที่ต้องตายทรมานด้วยความรู้เท่าไม่ถึง
การณ์ของคุณ อย่างนีค้ ณ
ุ ได้ชอื่ ว่าเป็นเพชฌฆาต แต่ไม่ใช่ผมู้ จี ติ ใจเหีย้ มเกรียม
ทีส่ ามารถปลิดชีวติ อืน่ ได้ เพราะก�ำลังใจในการสับจอบเกิดจากการเล็งไว้วา่ สิง่
ที่จะสับคือเชือก คุณจะตัดเชือก ไม่ใช่เล็งว่านั่นเป็นชีวิต คุณจะตัดชีวิต
จะเห็นว่าถ้าการรับรู้คือเชือก ต่อให้คุณตัดมันเป็นสองท่อน ก็ยังไม่ได้
ท�ำกรรมข้อที่ว่าด้วยการตัดชีวิตเลยแม้แต่น้อย นี่แหละคือตัวแปรที่มีความ
ส�ำคัญเป็นอันดับหนึ่งในการก่อกรรม

๒

เจตนาตั้งต้น

ต้องดูกอ่ นเลยว่าหวังดีหรือหวังร้าย และการทีจ่ ะดูวา่ หวังดีหรือหวังร้าย
ก็ต้องพิจารณาจากความรู้อยู่แก่ใจ หรือคาดหวังไว้ล่วงหน้า ว่าท�ำอะไรลงไป
ควรจะเกิดผลกับใคร อย่างไร แค่ไหน
บางทีแม้ผลลัพธ์อาจไม่ตรงกับเจตนา แต่เจตนาก็ปรุงแต่งจิตให้เป็น
สว่างหรือมืดเรียบร้อยแล้ว ยกตัวอย่างเช่นอุตส่าห์ดักรอคนแก่ ตั้งใจแกล้ง
ค�ำรามเหมือนผีหลอกให้คนแก่ตกใจตายเพื่อฮุบสมบัติ แต่ปรากฏว่าคนแก่
รู้ทันล่วงหน้า นอกจากไม่ตกใจยังหัวเราะขบขันในท่าทางของปีศาจก�ำมะลอ
สรุปคือเจตนาฆ่าให้ผลเป็นความบันเทิงแก่เหยื่อไป
แม้คนแก่จะไม่ตายและกลายเป็นได้ขำ� แต่อย่างไรเจตนาตัง้ ต้นนัน้ ก็ยงั
คงเป็นความจงใจฆ่า เป็นอกุศลจิตขัน้ รุนแรง คือได้ตวั ตัง้ ในการท�ำปาณาติบาต
แล้ว เพียงแต่ยงั ไม่จดั เป็นปาณาติบาตโดยสมบูรณ์ เนือ่ งจากการฆ่าไม่ประสบ
ความส�ำเร็จ
นั่นก็หมายความว่าแม้ไม่ต้องรับผลจากปาณาติบาต แต่ก็ได้ชื่อว่า
ท�ำบาปด้วยใจแล้ว และเป็นระดับรุนแรงมากด้วย ขอให้ค�ำนึงว่าวิญญาณ
เพชฌฆาตได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆ แม้จะยังไม่เป็นเพชฌฆาตอย่างสมบูรณ์แบบ
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ก็ตาม
ตัวอย่างดังกล่าวคงท�ำให้เห็นได้ชดั เกมกรรมอาศัยเจตนาตัง้ ต้นเป็นตัว
ตัดสิน ว่าสิ่งที่ท�ำลงไปเป็นบุญหรือเป็นบาป เกมกรรมไม่ได้ดูว่าผลที่เกิดกับผู้
ถูกกระท�ำเป็นอย่างไร เช่นในตัวอย่างข้างต้นนี้ ไม่ใช่ว่าได้ผลเป็นบุญที่ช่วยให้
คนแก่หัวเราะ แต่ผลจะเป็นบาปอันเกิดจากเจตนาฆ่า
อีกตัวอย่างหนึ่ง คงเห็นว่าคนเรายิ่งมีตัวตนซับซ้อนขึ้นเพียงใด จิตใจก็
ยิ่งดูยากขึ้นเพียงนั้น อย่างเช่นนักการเมืองระดับดาวสภา ที่ฝึกพูด ฝึกส�ำรวม
กิริยาท่าทีดีมาก ดูสุภาพนุ่มนวล สงบนิ่งไม่หวั่นไหวง่าย กับทั้งสามารถผูกค�ำ
พูดเต็มไปด้วยเหตุผลน่าเชือ่ ถือ กระทัง่ เหมือนรักประเทศ ต้องการเสียสละเพือ่
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ออกมาจากใจจริง
แต่เมื่อส่องดูบางพฤติกรรม คนรู้เห็นก็อาจสงสัยว่าใจจริงหรือตัวตน
ที่แท้จริงเป็นอย่างตอนออกโทรทัศน์แน่หรือ เพราะก็เหมือนคนธรรมดาที่
ต้องการเอาแต่ประโยชน์เข้าตัวเท่านั้น
หากเล็งกันที่จิต ว่าค่อนไปทางมืดเพราะโลภ หรือค่อนไปทางสว่าง
เพราะเสียสละ ก็จะตัดสินได้ทนั ทีวา่ เจตนาหลักอันเป็นฐานตัง้ ของเจตนาอืน่ ๆ
นั้น สว่างหรือมืดกันแน่ ส�ำหรับนักการเมืองที่สร้างความเชื่อถือได้ในระดับ
ประเทศนั้น หากหวังร้ายอยากกอบโกยจากชาติบ้านเมืองอย่างเดียวก็ยากที่
จะมีสง่าราศี อย่างน้อยต้องมีความหวังดีกับชาติบ้านเมืองพอจะส่งกระแสให้
คนรู้สึกไว้ใจได้บ้างระดับหนึ่ง
แต่เวลาประชาชนมองนักการเมือง จะตัดสินด้วยอคติวา่ เลวล้วนๆ หรือ
ดีลว้ นๆ ขึน้ อยูก่ บั รักหรือเกลียดใครเป็นการส่วนตัว ดังนัน้ จึงประสบกับความ
สมหวังบ้าง ผิดหวังบ้าง เมื่อพบว่าพฤติกรรมของนักการเมืองไม่เป็นไปตามที่
คิด พอเกลียดใครหรือผิดหวังใครก็สาปแช่งให้เขาพินาศ เมื่อเขาไม่พินาศก็
พานสิ้นศรัทธากฎแห่งกรรมวิบากไปด้วย ทั้งที่เป็นเรื่องของการมองไม่ครบ
ต่างหาก กฎแห่งกรรมวิบากยังเที่ยงธรรม เพียงแต่ไม่ตรงใจ ไม่ถูกกับกิเลส
และความใจร้อนของมนุษย์เท่านั้น
บทที่ ๗ - ตัวแปรในการก่อกรรม
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ตัวอย่างดังกล่าวคงท�ำให้เข้าใจได้ ว่านอกจากนักบวชทีม่ ใี จสละโลกแล้ว
ก็ไม่มใี ครหวังดีเสียสละเพือ่ ส่วนรวมได้ถา่ ยเดียว ต้องดูกนั ตามจริง ว่าโดยรวม
แล้วโลภเอาเข้าตัวหรือเสียสละตนเองเพือ่ คนอืน่ มากกว่ากัน ภาพรวมของชีวติ
เขาทั้งปัจจุบันและอนาคตก็จะโน้มเอียงไปตามเจตนาหลักนั้นๆ

๓

น�้ำหนักของเจตนา

เมื่อจับได้แล้วว่าเจตนาเริ่มต้นคือหวังดีหรือหวังร้าย ก็ต้องดูต่อไปคือ
ดีร้ายที่ว่านั้น เอาจริงเอาจังหรือยั้งๆอยู่
ตัวอย่างเปรียบเทียบทีค่ งเห็นได้งา่ ยคือคนทัว่ ไปสามารถบีม้ ดหรือตบยุง
ได้แบบไม่กะพริบตา เรียกว่าเจตนาฆ่านั้นหนักแน่นมาก แต่หากให้ฆ่าคน
ก�ำลังใจจะลดวูบ โดยเฉพาะเมือ่ ท�ำครัง้ แรกต้องสองจิตสองใจไม่กล้าท�ำ เหมือน
ฝ่าแรงต้านที่ทรงก�ำลังมหาศาล
การทีย่ งั มีความละอายต่อบาป การทีม่ โนธรรมยังท�ำงาน ยังมีสำ� นึกผิด
ชอบชั่วดีบริบูรณ์นั้น น�้ำหนักเจตนาท�ำชั่วขนาดฆ่าคนจะมีก�ำลังอ่อนเสมอ ผล
ของน�ำ้ หนักเจตนาทีอ่ อ่ นจะไม่รนุ แรงนัก เปรียบเหมือนการพุง่ ตัวเข้าชนก�ำแพง
ถ้าพุ่งเบาก็ไม่เจ็บมาก
ผู้ฆ่าย่อมถูกฆ่า เมื่อฆ่าคนด้วยน�้ำหนักเจตนาที่หนักแน่น ก็ย่อมถูกฆ่า
ด้วยวิธีโหดเหี้ยม และเมื่อยังไม่ถึงเวลาที่กรรมเผล็ดผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยใน
นรก ก็อาจเจ็บป่วยรุนแรงเยียวยายากมาก เป็นต้น
คนเราท�ำบาปด้วยความหนักแน่นเพราะเหตุ ๒ ประการหลักๆ หนึง่ คือ
โทสะแรง สองคือไม่รู้ว่าเป็นบาป ฉะนั้นจึงทุ่มจิตทุ่มเจตนาเต็มเหนี่ยวแบบไม่
ยั้ง ด้วยองค์ประกอบ ๒ ประการนี้ เพียงโห่ร้องตะโกนสุดเสียงว่า ‘ฆ่ามัน! ฆ่า
มัน!’ ในสนามสูก้ ระทิง ก็เกิดมหาอกุศลจิตระดับปาณาติบาตร่วมกับมือสังหาร
จริงๆแล้ว ถ้าหมั่นเชียร์เป็นกิจวัตรก็ต้องได้รับผลเป็นการทอนอายุให้สั้นลง
หรือเป็นโรคภัยไข้เจ็บได้แล้ว แม้ชั่วชีวิตไม่เคยฆ่าสัตว์ใหญ่เลยสักตัวก็ตาม
ในทางตรงข้าม คนเราท�ำบุญด้วยความหนักแน่นด้วยเหตุ ๒ ประการ
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หลักๆ หนึ่งคือเมตตามาก สองคือเลื่อมใสในผลบุญ ฉะนั้นจึงเทจิตเทใจเต็ม
ก�ำลัง
หากเป็นคนฉลาดในบุญ ก็จะไม่ดูเบา และเทใจให้กับบุญเล็กบุญใหญ่
เสมอกัน ไม่ดูแคลนว่านั่นบุญใหญ่ นี่บุญเล็ก แต่หากยังไม่ฉลาดในบุญ ก็อาจ
เพ่งเล็งเฉพาะวัตถุภายนอก เช่นเห็นว่าสร้างวัดได้บุญมาก แล้วไปดูถูกว่าให้
สตางค์ ๕ บาทเป็นทานชั้นต�่ำ เลยจะเอาแต่บุญใหญ่หวังผลมาก ไม่เห็นค่า
ของการท�ำบุญเล็กๆน้อยๆ พอท�ำทานขนาดเล็กน้อยจึงไม่ปลืม้ นัน่ จะเป็นการ
ท�ำให้น�้ำหนักของเจตนาในการสละออกมีความไม่สม�่ำเสมอ จิตไม่เป็นทาน
จิตเต็มดวงในระยะยาว
ส�ำหรับผู้มีทานจิตซึ่งจะได้รับผลไพบูลย์จริงๆแล้ว ย่อมทราบว่าการให้
นัน้ เป็นประโยชน์ทงั้ ต่อผูใ้ ห้และผูร้ บั ไม่ควรตัง้ ข้อแม้วา่ เป็นทานวรรณะสูงหรือ
ทานวรรณะต�่ำ ได้ผลมากหรือได้ผลน้อย
เพื่อให้เกิดน�้ำหนักของเจตนาที่ดี จึงควรตั้งต้นด้วยความหวังประโยชน์
ต่อผูอ้ นื่ เป็นอันดับแรก คือรินเมตตาน�ำ แต่ถา้ หวังประโยชน์ตนในการให้ทาน
ก็ยอ่ มเป็นทานทีเ่ จือด้วยโลภะ น�ำ้ หนักเจตนาอันเป็นกุศลย่อมเบาลงตามส่วน
กล่าวโดยสรุปแล้ว จุดส�ำคัญคืออย่าไปตั้งแง่รังเกียจ ไม่อยากท�ำทานที่ให้ผล
ตอบแทนน้อยๆก็แล้วกัน เพราะนั่นเป็นการฝึกท�ำทานด้วยความโลภ เมื่อจิต
ติดยึดในทานแบบผสมโลภ เมตตาย่อมน้อย เมื่อเมตตาน้อย น�้ำหนักเจตนา
ย่อมเบา
คนส่วนใหญ่จะสงสัยกันมาก ว่าถ้าไม่ได้คิดเจตนาจริงจัง เช่นผุดค�ำด่า
หรือเกิดความคิดลบหลูค่ รูบาอาจารย์ขนึ้ มาชัว่ แวบในหัว จะเป็นบาปเป็นกรรม
แค่ไหน อย่างนีเ้ พียงทราบกฎของเกมกรรมให้ดกี จ็ ะสบายใจได้ เพราะการเกิด
สติเท่าทันความคิดชั่วร้ายได้นั้น จิตเป็นมหากุศลด้วยซ�้ำ สิ่งที่สะท้อนชัดคือ
จิตใจโดยรวมจะดีขึ้นเรื่อยๆ สุกสว่างขึ้นเรื่อยๆ ขออย่างเดียวอย่าพะวงหรือ
กลัดกลุ้มกับความคิดชั่วร้ายที่เกิดขึ้น ระลึกให้แม่นย�ำว่าถ้าน�้ำหนักเจตนาไม่
แรง บาปก็ไม่มาก และถ้ายิ่งเกิดสติเท่าทันความคิดชั่วร้ายได้เดี๋ยวนั้น ก็จะ
พลิกจากอกุศลเป็นมหากุศลทันที
บทที่ ๗ - ตัวแปรในการก่อกรรม
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๔

ความพยายามในการก่อกรรมให้ส�ำเร็จ

อันนีห้ มายถึงก�ำลังใจและความวิรยิ ะอุตสาหะอย่างต่อเนือ่ ง ยิง่ งานยาก
เท่าไหร่ ก็ต้องอาศัยก�ำลังใจยาวนานมากขึ้นเท่านั้น
ยกตัวอย่างเช่นคนเขียนหนังสือธรรมะต้นฉบับภาษาไทย ใช้เวลา ๓ วัน
แบบง่ายๆ เพราะเป็นสิง่ ทีร่ อู้ ยูช่ ำ� นาญอยู่ แต่คนแปลเป็นภาษาอังกฤษใช้เวลา
เป็นเดือนด้วยก�ำลังใจที่สูงกว่า เพราะเป็นงานที่ไม่ถนัด ไม่มีความช�ำนาญ
อย่างนี้เรียกว่าส่วนประกอบของบุญในแง่ความเพียรสูงกว่า แม้องค์ประกอบ
บุญในแง่การริเริม่ จะไม่เทียบเท่า แต่พลังทีใ่ ช้ไปในการบุญย่อมเหนือกว่า ปรุง
แต่งจิตให้สุกสว่างมากกว่ากัน
เรื่องของความสม�่ำเสมอในการพากเพียรก็เป็นตัวแปรให้เกิดความ
ผกผันได้ ความมีวิรยิ ะอุตสาหะต่อเนื่องหนึ่งวันจนงานส�ำเร็จในรวดเดียว อาจ
อาศัยก�ำลังใจยิ่งกว่าคนท�ำหลายเดือนแบบเรื่อยๆเฉื่อยๆเสียอีก
และยิ่งถ้ามีความวิริยะอุตสาหะต่อเนื่อง ทุ่มกายทุ่มใจ ลงแรงลงสมอง
เต็มเหนี่ยวแล้วงานไม่เสร็จในหนึ่งวัน แต่จ�ำต้องใช้เวลาหนึ่งปี เป็นหนึ่งปีที่
หามรุ่งหามค�่ำแทบไม่หลับไม่นอน บุญอันเกิดจากก�ำลังใจที่ต่อเนื่องจะไม่ใช่
แค่เอา ๓๖๕ คูณเข้าไป ทว่าตัวบุญจะทวีก�ำลังขึน้ ไปเหมือนดอกเบีย้ ทบต้นทบ
ปลาย เช่นผ่านไปหนึ่งเดือนคูณสิบ ผ่านไปครึ่งปีคูณร้อย พอครบปีคูณพัน
แปลง่ายๆว่าผลอันเป็นที่สุดจะเป็น ๓๖๕ คูณด้วย ๑,๐๐๐!
ความเพียรที่สม�่ำเสมอนั้น ยิ่งยาวนานยิ่งยืดอายุการให้ผลของกรรม
ออกไปด้วย ยกตัวอย่างเช่นมาอาสาช่วยท�ำศาลาพักริมทางหนึ่งวัน ความ
เหนื่อยเต็มๆวันนั้นอาจให้ผลเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่มีใครต่อใครมาท�ำอะไร
ให้ ไ ด้ อ ยู ่ ส บาย แต่ ห ากติ ด สอยห้ อ ยตามคณะสร้ า งศาลาพั ก ริ ม ทางเพื่ อ
สาธารณประโยชน์ตลอดอายุขัย คือว่างจากงานเลี้ยงชีพก็มาช่วยสร้างศาลา
พักไปเรื่อยจนเต็มเมือง ไม่ตายไม่เลิก อย่างนี้นับเป็นความตั้งมั่นชนิดอุทิศ
ชีวิต ความหนักแน่นของเจตนาย่อมให้ผลตั้งแต่ในชาติปัจจุบัน มีคนมาช่วย
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ให้สขุ กายสบายใจไม่ขาดสาย และเมือ่ กรรมเผล็ดผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยในชาติ
ถัดไป เขาย่อมได้รบั ความช่วยเหลือ ได้เป็นใหญ่ในภาวะสุขสบายยืดยาวหลาย
สิบชาติ ต่อให้พลาดพลั้งท�ำชั่ว ต้องตกทุกข์ได้ยากอย่างไร ก็ต้องมีจังหวะพัก
ผ่อนยาวๆบ้าง

จะเกิดมากหรือน้อยเพียงใด ยิ่งเข้าใจว่าท�ำอะไรลงไป จะเกิดผลดีแบบไหน
ประกอบกับการมีความเพียรเพื่อเอาชนะอุปสรรค มุ่งมั่นท�ำให้ส�ำเร็จให้จงได้
โสมนัสก็จะยิ่งแรง ซึ่งก็ขยายพลังบุญ ท�ำให้ย้อนกลับมาสนองคุณรวดเร็วและ
หนักแน่นยิ่งๆขึ้น

ความเพียรท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งชั่วชีวิตนั้น มีผลเป็นเชื้อของอุปนิสัยให้แก่
ชาติถัดไปได้ เช่นกรณีสมัครใจอาสาสร้างศาลา พอเกิดใหม่เห็นใครเหนื่อย
ยากตากแดดร้อนนึกอยากท�ำที่พักให้ นี่เองเป็นความส�ำคัญของการปลูกฝัง
นิสยั ด้านดีอย่างใดอย่างหนึง่ ไว้ เพราะจะไม่ใช่แค่กรรมทีอ่ อกดอกออกผลเป็น
เรือ่ งดีอย่างใดอย่างหนึง่ ทว่าจะเป็นนิสยั ติดตัว กระตุน้ ให้อยากท�ำอะไรแนวๆ
เดียวกันในการเล่นเกมครั้งต่อๆไป ซึ่งก็จะเป็นการหล่อเลี้ยงผลดีไว้ไม่ให้ขาด
สาย

การโลเลกลับไปกลับมา เดี๋ยวอยากท�ำเดี๋ยวไม่อยากท�ำ จะเป็นเหตุ
บั่นทอนโสมนัสได้มาก แต่ถ้าคิดดีได้ตลอด โสมนัสก็เกิดเต็มที่ บุญก็ไพศาล
สมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ช่วงก่อนท�ำและขณะท�ำส�ำคัญทีส่ ดุ หากรักษาความ
คงเส้นคงวาไว้ได้แค่สองช่วงนี้ก็นับว่าเลิศแล้ว แม้โสมนัสมาแหว่งวิ่นหลังท�ำ
บ้างก็จะมีผลเสียน้อยกว่ากัน

๕

โสมนัสในการก่อกรรม

ขอให้เข้าใจว่า ‘โสมนัส’ เป็นอาการที่จิตปลาบปลื้มในการกระท�ำ อาจ
จะเป็นก่อนลงมือท�ำจริง หรือขณะก�ำลังลงมือท�ำ หรือหลังจากท�ำส�ำเร็จเสร็จ
สิ้นไปแล้ว โสมนัสอาจเกิดขึ้นเพราะเจตนาอันเป็นบุญหรือบาปก็ได้
ยกตัวอย่างเช่นตัง้ ใจขโมยวัตถุลำ�้ ค่าราคาแพง กว่าจะเข้าไปขโมยได้ตอ้ ง
ผ่านด่าน ผ่านอุปสรรคยากเย็น ดังนั้นเมื่อขโมยมาครอบครองได้จึงบังเกิด
ความปลาบปลื้ม ภาคภูมิใจในฝีมือของตนเป็นล้นพ้น ซึ่งนั่นก็ยิ่งตอกย�้ำให้
บาปตรึงแน่นมั่นคงมากขึ้นเป็นทวีคูณ เพราะนอกจากจิตจะเขลา ไม่ทราบว่า
เป็นบาปแล้ว ยังส�ำทับด้วยความหลงเห็นว่าควรชื่นใจ ปลาบปลื้มปรีดาเข้าไป
อีก
อย่างเช่นแทนทีก่ ารขโมยของราคาล้านบาท ควรให้ผลสนองคืนเป็นการ
ถูกขโมยของราคาหนึ่งล้านถึงสิบล้าน (อาจจะคราวเดียวหรือผ่อนส่ง) แรง
โสมนัสก็ทวีค่าของที่จะถูกขโมยเป็นร้อยล้านหรือพันล้าน เป็นต้น
ส�ำหรับงานบุญ ความเข้าใจและความเพียรจะเป็นตัวก�ำหนดว่าโสมนัส
บทที่ ๗ - ตัวแปรในการก่อกรรม

ในเรื่องของโสมนัสหลังท�ำบุญนั้น เป็น ‘ตัวบวก’ ที่ทุกคนประจักษ์จริง
ได้ง่ายๆ ทุกคนมักมีบุญประเภท ‘งานชิ้นโบแดง’ อยู่สักอย่างสองอย่าง คือท�ำ
แล้วมักหวนกลับมานึกถึงบ่อยๆสักช่วงหนึง่ นึกถึงทีไรก็ปลาบปลืม้ ไม่ตา่ งจาก
ได้ท�ำบุญซ�้ำ ยิ่งถ้าคุณฟังใครบอกว่าได้รับประโยชน์จากงานของคุณมากๆ
โสมนัสในงานบุญนั้นๆก็จะยิ่งขยายผลออกไป เพราะเกิดการรับรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับบุญดังกล่าวเพิ่มเติมนั่นเอง โสมนัสเกิดขึ้นซ�้ำกี่ครั้ง บุญก็ยิ่งทับ
ทวีมากขึ้นเท่านั้น นี่คือธรรมชาติอันมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของบุญ ตราบเท่าที่
คุณไม่หมดแรงปลื้ม ตราบนั้นบุญยังแพร่ขยายได้ราวกับดอกเห็ด แต่ถ้าคุณ
ลืมๆบุญที่ท�ำไปแล้ว หมดโสมนัส หมดความผูกพันกับบุญแล้ว บุญก็จะคงที่
อยู่ในระดับนั้นๆ และรอจังหวะให้ผลแบบผ่อนส่งหรือเต็มก�ำลังต่อไป

๖

ความคงทนและความส�ำคัญของวัตถุ

การท�ำบุญหรือท�ำบาปส่วนใหญ่จะอาศัยวัตถุอันเป็นที่ตั้ง อย่างน้อยก็
ท�ำให้จติ เกิดความรับรูว้ า่ สิง่ นัน้ ๆเป็นคุณหรือเป็นโทษได้นานแค่ไหน มีความ
สลักส�ำคัญยิ่งหย่อนเพียงใด
ส�ำหรับความส�ำคัญของวัตถุนั้น คงมองได้จากค�ำถามง่ายๆเช่นว่าเป็น
ปัจจัย ๔ หรือเปล่า หากเป็นอาหาร ที่อยู่ เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ใจ
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จะรู้สึกถึงความส�ำคัญได้ชัดเจน แต่ก็มีสิ่งอื่นที่ใจอาจรับทราบถึงคุณค่าเหนือ
ปัจจัย ๔ อย่างเช่นพระไตรปิฎกและหนังสือธรรมะ หากโลกขาดสิ่งเหล่านี้ ก็
จะไม่มีการสืบทอดพระสัทธรรมเผยแผ่ไปได้กว้างไกลและยาวนานเลย

หากวัตถุที่ตั้งบุญบาปเป็นของกิน ลักษณะบุญบาปจะออกไป

ทางมีกินมีใช้หรืออัตคัดขัดสน แม้อาหารเป็นสมบัติใช้สอยชั่วคราว เก็บไว้ได้
เดี๋ยวเดียว กินเสร็จก็หมด ทว่าอาหารก็เป็นปัจจัยในการด�ำรงชีวิตที่ส�ำคัญ
สูงสุด ขาดไปก็ตาย ฉะนั้นต้องใส่บาตรเรื่อยๆ หรือให้อาหารแก่สัตว์อย่าง
สม�ำ่ เสมอ จึงจะช่วยให้มกี นิ มีใช้ไม่ขาดสาย ไม่ไปเกิดใหม่ในประเทศทีอ่ ดอยาก
ยากแค้น แม้ตกที่นั่งล�ำบากก็มีคนยื่นมือช่วยให้ไม่อดตาย แต่หากเป็นพวก
ชอบลักกินขโมยกิน หรือเป็นเจ้าหน้าทีท่ เี่ บียดบังงบอาหารนักโทษเป็นประจ�ำ
เอาของเลวให้ทงั้ ทีจ่ ดั ของดีได้มากกว่านัน้ เช่นนีย้ อ่ มไปเกิดในถิน่ แร้นแค้น หา
น�้ำหาอาหารดีๆถูกอนามัยได้ยากเย็นนัก

หากวัตถุทตี่ งั้ ของบุญบาปเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย ลักษณะบุญบาปจะ

ออกไปทางความร่มเย็นหรือเดือดร้อนเกี่ยวกับเคหะสถาน เพราะที่อยู่เป็น
สมบัติใช้สอยระยะยาว ฉะนั้นแม้สร้างวิหาร สร้างกุฏิ หรือสร้างเรือนให้คน
อนาถาอยู่อาศัยเพียงครั้งเดียว ก็ให้ผลยืดยาวเกินกว่าจะคาดคะเน แม้ความ
ปลาบปลื้มก็ถูกหล่อเลี้ยงไว้ได้นาน เช่นสร้างโบสถ์แล้วใจรู้อยู่ ว่าจะมีคน
มากมายมาท�ำบุญใต้หลังคาโบสถ์อันร่มเย็นและงดงาม สงฆ์จะได้ประกอบ
ศาสนกิจอีกหลายสิบปีกว่าจะถึงเวลาทุบสร้างใหม่ ความเข้าใจประโยชน์ทเี่ กิด
ขึ้นกับสงฆ์ในระยะยาวนั้นเอง จะปรุงแต่งจิตให้สว่างกว้างใหญ่ กับทั้งมีความ
ตัง้ มัน่ ในบุญเป็นอันมาก เกิดตายกีค่ รัง้ ต้องมีทอี่ ยูค่ มุ้ แดดคุม้ ฝนเสมอ ตรงข้าม
หากลอบวางเพลิง เผาบ้านในถิ่นสลัมเพื่อไล่ที่ ท�ำความเดือดร้อนสาหัสกับ
ผูค้ นนับสิบนับร้อยครัวเรือนเพียงครัง้ เดียว ก็เป็นอันคาดหวังได้วา่ นักวางเพลิง
จะต้องทนทุกข์เรื่องที่อยู่อาศัยไม่รู้จักจบจักสิ้น ทั้งไปเป็นพวกเร่ร่อนไร้ที่อยู่
อาศัย หรือมีที่อยู่ชั่วคราวก็โดนขับไล่อย่างไร้ความปรานี หรือไปอยู่บ้านไหน
ไฟก็ไหม้แทบจะชั่วข้ามคืน เป็นต้น

หากวัตถุทตี่ งั้ ของบุญบาปเป็นเครือ่ งนุง่ ห่ม ลักษณะบุญหรือ

บาปจะออกไปทางผิวพรรณวรรณะ ตลอดจนรสนิยมขัน้ พืน้ ฐานในการแต่งกาย
บทที่ ๗ - ตัวแปรในการก่อกรรม

เพราะเครื่องนุ่งห่มเป็นสมบัติที่ใช้นาน แสดงความน่าประทับใจเมื่อแรกเห็น
ตลอดจนเป็นสิ่งห่อหุ้มคุ้มร้อนคุ้มหนาว หากได้ถวายจีวรสงฆ์ด้วยเนื้อผ้าที่
ประณีต หรือบริจาคเสือ้ ผ้าแก่คนยากจน ก็จะให้ผลเกีย่ วกับเนือ้ หนังทีท่ นทาน
ไม่ออ่ นไหวกับดินฟ้าอากาศง่าย ส่วนจะมีผลให้ผวิ พรรณเปล่งปลัง่ เป็นทองทา
เพียงใด ก็ขนึ้ อยูก่ บั ระดับความศรัทธาเลือ่ มใสและคุณภาพของเนือ้ ผ้า ในทาง
กลับกัน หากท�ำอะไรทีเ่ ป็นผลร้ายกับผิวหนัง เช่นชอบแกล้งโรยหมามุย่ ในทีพ่ กั
ให้คนคันคะเยอเล่นเอาสนุก ถ้าแกล้งได้แล้วเกิดโสมนัสบ่อยๆก็มีสิทธิ์ให้ผล
ทันตาในชาติปัจจุบัน เช่นผิวแพ้ง่าย โดนอะไรนิดหน่อยก็เป็นพิษเป็นภัยแก่
ผิวไปหมด เป็นต้น

หากวัตถุทตี่ งั้ ของบุญบาปเป็นยารักษาโรค ลักษณะบุญหรือ

บาปจะออกไปทางสุขภาพ แม้ยารักษาโรคเป็นสมบัติที่เก็บไว้ไม่ได้นานนัก
ทว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย จะหายป่วยหรือทรุดหนักถึงขั้นพบยมทูตบางที
ก็ตัดสินกันที่มียาหรือไม่มียานั่นเอง ฉะนั้นต้องถวายหยูกยาแด่สมณะเรื่อยๆ
หรือเป็นหมอที่รักษาคนไข้ด้วยความปรารถนาให้หายเจ็บป่วย จึงจะให้ผล
เป็นสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์คงเส้นคงวา แต่อีกขั้วหนึ่ง ถ้าเป็นพวกชอบเล่น
ยาพิษ ชอบฉีดยาทดลองกับสัตว์ ก็จะให้ผลเป็นสุขภาพที่ย�่ำแย่ เป็นโรค
ประหลาดรักษายาก
คราวนีม้ าพูดถึงวัตถุอนื่ นอกเหนือขอบเขตปัจจัย ๔ มองไปในโลกนีค้ ณ
ุ
จะพบวัตถุที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษเต็มไปหมด ผู้ให้วัตถุที่เป็นประโยชน์
ย่อมได้รบั ประโยชน์ ผูใ้ ห้วตั ถุเป็นโทษย่อมได้รบั โทษ ขอยกตัวอย่างเพียงสังเขป
เพื่อให้เกิดภาพในใจพอประมาณ

หากวัตถุทตี่ งั้ ของบุญบาปเป็นแสงสว่าง ลักษณะบุญหรือบาป

จะออกไปทางการรับรู้ที่แจ่มชัด ไม่ว่าจะเป็นเทียนที่มีอายุสั้น หรือหลอดไฟที่
มีอายุยืน สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเห็นโลกยามมืด ฉะนั้นการถวายเครื่อง
ท�ำความสว่างใดๆแด่สมณะ ก็ย่อมมีผลกับคุณภาพประสาทตา และหาก
อธิษฐานก�ำกับก็อาจปรารถนาความเป็นผู้มีปัญญากระจ่าง รู้เห็นและเข้าใจ
อะไรๆแจ่มแจ้งแทงตลอด ในทางตรงข้าม หากขโมยไฟตามทางในวัด ท�ำให้
พระเณรล�ำบากงมในความมืด ก็มสี ทิ ธิถ์ งึ ขัน้ เกิดใหม่ตาบอดแต่กำ� เนิดได้ หรือ
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แม้พวกทรมานนักโทษด้วยการนิยมชมชอบเอาแสงแรงๆอย่างสปอตไลต์มา
ส่องหน้าบ่อยๆ ก็มีสิทธิ์เกิดใหม่นัยน์ตาพร่าพราย ประสาทการรับรู้ผิดปกติ
ได้

หากวัตถุที่ตั้งของบุญบาปเป็นหนังสือ ต้องแยกเป็นหมวดๆ

ว่าหนังสืออะไร หนังสือประโลมโลกที่ท�ำให้หลงติดและทวีราคะ โทสะ โมหะ
อย่างหนัก หรือหนังสือให้ความรู้ ความเข้าใจเชิงวิชาการ หรือหนังสือที่ให้สติ
ปัญญา เท่าทันความจริงอันเป็นสัจจะพาตัวรอดปลอดภัยจากทุกข์โศก บริจาค
หนังสือประเภทใดแบบเจาะจงก็ย่อมได้ผลเป็นเช่นนั้นเข้าตัว และเนื่องจาก
หนังสืออยู่ได้นาน แจกจ่ายให้อ่านต่อกันได้หลายคน ผลกรรมย่อมมีความตั้ง
มั่นสูงไปด้วย ขอให้พิจารณาว่าตัวหนังสือผูกเป็นประโยคอย่างไร ระบบความ
คิดของมนุษย์ก็ถูกจัดระเบียบตามนั้น และความคิดของมนุษย์ส่วนใหญ่เป็น
อย่างไร โลกนี้ก็ปรากฏไปตามนั้น น้อยคนที่อ่านหนังสือไม่ออกแล้วท� ำ
ประโยชน์อย่างใหญ่ได้ หากเป็นผู้มีโอกาสจัดท�ำหนังสือแบบใดกระจายสู่
มหาชนกว้างขวาง ก็นับว่ามีส่วนสร้างโลกแบบนั้นๆขึ้นมา และจะต้องได้เสวย
ภพในแบบนั้นๆต่อไปในภายภาคหน้าแน่นอน

๗

ประเภทบุคคลที่ได้รับผลดีร้าย

มนุษย์คนหนึง่ เปลีย่ นแปลงไปเรือ่ ยๆ แต่อย่างน้อยช่วงหนึง่ ๆต้องมีนสิ ยั
ที่ตั้งมั่นอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ การวัดว่าใครดีหรือใครร้าย ก็พิจารณาได้จาก
ทานและศีลของแต่ละคน
หากจิตมีเมตตา ชอบสละออก ชอบให้สว่ นเกินของตนเพือ่ เป็นประโยชน์
แก่ผอู้ นื่ นัน่ จัดเป็นพืน้ ฐานความดีงามอย่างส�ำคัญ แต่หากจิตคิดแต่จะเอา มัก
โลภเห็นแก่ตวั คนอืน่ ไม่ให้กจ็ ดจ้องเพ่งเล็งจะเอา นัน่ จัดเป็นพืน้ ฐานความเลว
ร้ายอย่างส�ำคัญ
หากจิตมีความละอายต่อบาป ไม่อยากฆ่าสัตว์ ไม่อยากลักทรัพย์ ไม่
อยากเป็นชู้ ไม่อยากโกหก ไม่อยากกินเหล้า เพียงเพราะเห็นโทษเห็นภัยใน
บทที่ ๗ - ตัวแปรในการก่อกรรม

พฤติกรรมเหล่านั้น นั่นจัดว่าเป็นกรอบรักษาความดีงามอันมั่นคง แต่หากจิต
ไม่ละอาย ชอบฆ่าทั้งที่ไม่จ�ำเป็นต้องฆ่า ชอบขโมยทั้งที่ไม่จ�ำเป็นต้องขโมย
คบชู้ทั้งที่ไม่จ�ำเป็นต้องคบ โกหกทั้งที่ไม่จ�ำเป็นต้องโกหก กินเหล้าทั้งที่ไม่
จ�ำเป็นต้องกิน นั่นจัดว่าเป็นกรอบกักขังความเลวร้ายอันแข็งแรง
เมือ่ ช่วยเหลือเกือ้ กูลผูท้ กี่ ำ� ลังอยูใ่ นช่วงตัง้ มัน่ ดีงาม ก็เหมือนหว่านเมล็ด
พันธุล์ งบนดินดีมคี ณ
ุ ภาพ ย่อมขยายผลไพบูลย์ เห็นผลงอกงามรวดเร็วในกาล
ปัจจุบัน ถ้าคิดถึงการท�ำบุญด้วยเงินกันอย่างเดียว คุณให้คนดีที่ก�ำลังล�ำบาก
เพียงร้อยเดียว ยังได้ผลมากกว่าให้คนเลวที่ล�ำบากเท่ากันหนึ่งแสนเสียอีก
อย่างไรก็ตาม การช่วยคนที่ดีที่สุดไม่ใช่ด้วยเงิน แต่เป็นด้วยธรรมะ
เพราะกฎหนึ่งของเกมกรรมก็คือการให้ธรรมะจะชนะการให้ทั้งปวง หากคุณ
สามารถเปลี่ยนคนเลวเป็นคนดีได้ด้วยการให้ธรรมะ ผลย่อมวิเศษมหัศจรรย์
กว่าการให้ธรรมะแก่คนที่ดีอยู่แล้วหลายร้อยหลายพันเท่า เหมือนคุณช่วยให้
คนสะอาดดูดีขึ้นไม่ได้มากกว่าที่สะอาดอยู่แล้วสักเท่าไร แต่ถ้าช่วยคนสกปรก
ได้สะอาดขึ้น เขาจะสบาย คนรอบตัวเขาก็ไม่ต้องทนกลิ่นเหม็นเน่าอีกต่อไป
ดังนั้นถามว่าการเข้าไปช่วยสอนคนคุก หรือการให้สื่อธรรมะกับคนคุก
ทีพ่ วกเขาถูกจ�ำกัดสิทธิไ์ ม่ให้ออกมาหาธรรมะเอง จะเป็นบุญมากหรือบุญน้อย
ต้องตอบว่าถ้าด้วยเจตนาตั้งต้นที่จะเปลี่ยนผิดให้เป็นถูก ปรับด�ำให้เป็นขาว
เพียงเท่านั้นคนคุกที่อาจยังมีใจเป็นทุศีลก็จะเป็นที่ตั้งของบุญใหญ่ให้กับคุณ
ทันที ยิ่งถ้าคุณสามารถเปลี่ยนความเห็นผิดของพวกเขามาเป็นความเห็นถูก
ได้ ก็แปลว่าคุณเอาเพชรขึ้นมาจากตม สร้างคนดีขึ้นมาจากศูนย์ ผลที่คุณจะ
ได้รับย่อมเหนือกว่าสร้างเจดีย์ทองค�ำที่เปลี่ยนคนเลวเป็นคนดีไม่ได้เสียอีก
ส�ำหรับพ่อแม่เป็นข้อยกเว้นพิเศษ ไม่ว่าจะดีเลวอย่างไร ถ้าท�ำคุณกับ
พวกท่านก็ได้ผลเป็นความสุขความเจริญ เพราะได้ชื่อว่ารู้คุณคน ได้ชื่อว่า
ตอบแทนผูค้ วรตอบแทน ได้ชอื่ ว่าใช้หนีอ้ นั ควรใช้ ตราบใดไม่ใช้หนีต้ ามสมควร
ตราบนัน้ ชีวติ ย่อมเต็มไปด้วยแรงกดดัน เมือ่ ใช้หนีพ้ อ่ แม่ดว้ ยความสุข มีความ
ปลาบปลื้มยินดี แรงกดดันย่อมแปรเป็นขั้วตรงข้าม คือกลายเป็นแรงหนุนส่ง
ให้ขึ้นสูงได้ยิ่งๆขึ้น
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ในแง่มมุ ทีผ่ รู้ บั ผลเป็นพ่อแม่นี้ อาจทดลองได้งา่ ยๆ ถ้าไม่คดิ ว่าจะลงทุน
ท�ำธุรกิจเพื่อเลี้ยงตัวอย่างเดียว แต่คิดว่าจะท�ำเพื่อให้พ่อแม่ได้สบายขึ้น หรือ
เพื่อให้ได้มีโอกาสตอบแทนพ่อแม่ คุณจะพบว่าอุปสรรคและความล�ำบากใน
เส้นทางท�ำเงินลดลง มีความราบรื่น มีช่องท�ำก�ำไรมากขึ้นค่อนข้างทันตาเห็น
และขอเพียงรักษาความตัง้ ใจกับตนเอง เมือ่ เกิดรายได้แล้วน�ำมาสมนาคุณพ่อ
แม่ตามสัตย์ คุณจะรูส้ กึ เหมือนมีแรงส่งอีกแรงหนึง่ ให้ได้ดมี สี ขุ ในกาลปัจจุบนั
แม้ไม่ร�่ำรวยมาก คุณก็จะไม่อยู่ในสภาพอัตคัดขัดสนเกินทนอย่างแน่นอน
เพราะความสว่างอันเกิดจากแรงกตัญญูกตเวทีนั้น จะท�ำให้คนเมตตา และ
ดึงดูดสิ่งดีมาช่วยอุดหนุนเอง

มากกว่ากัน ถ้ารอบบ้านคุณเป็นครอบครัวคนธรรมดาหาเช้ากินค�่ำ แล้วคุณ
เปิดเพลงรบกวนโสตประสาทพวกเขาทุกวัน รูท้ งั้ รูว้ า่ ชาวบ้านร�ำคาญหูกไ็ ม่สน
เมื่อกรรมเผล็ดผลคุณอาจต้องเผชิญกับเรื่องจุกจิกร�ำคาญใจไป ๓ ปี แต่หาก
เพียงทิศเดียวของบ้านคุณติดกับกุฏพิ ระปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบเพียงสองสามหลัง
และคุณเปิดเพลงรบกวนโสตประสาทพวกท่านเหมือนกัน รูท้ งั้ รูว้ า่ พวกท่านคง
ไม่เป็นอันปฏิบัติสมณธรรม เมื่อกรรมเผล็ดผลคุณอาจต้องเดือดเนื้อร้อนใจ
อย่างสาหัสไป ๓๐ ปีหรือกว่านั้น (จ�ำนวนปีของการให้ผลกรรมเกี่ยวกับหมู่
สงฆ์ดีๆนั้นมากอย่างเหลือเชื่อ เพราะฉะนั้นกล่าวเพียงประมาณให้พอรับรู้ได้
ถูกว่าเกินธรรมดาไปมากก็พอ)

ความเป็นสงฆ์กจ็ ดั เป็นอีกหนึง่ ในข้อยกเว้นพิเศษ เพราะหากถวายทาน
แด่สงฆ์ทปี่ ระพฤติธรรมและอยูใ่ นกรอบวินยั อันดีแล้ว ผลจะขยายออกไปอย่าง
ไม่มปี ระมาณ คือไม่มวี นั สิน้ สุดต่อให้เกิดอีกกีช่ าติกภี่ พก็ตาม ทัง้ นีข้ อให้เข้าใจ
ด้วยว่าการให้ผลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของสังฆทานนั้น หาใช่มาในรูปของการ
ตกแต่งภพชาติให้คุณอยู่ในฐานะร�่ำรวยล้นฟ้าตลอดไป แต่อาจหมายถึงการ
เป็นตัวช่วยหนุนให้รุ่งเรืองบ้างตามเหตุปัจจัยประกอบอื่นๆ หรือถ้าหากคุณ
พลาดพลั้งท�ำชั่วต้องตกระก�ำล�ำบาก บุญก็จะช่วยพยุงประคองไม่ให้โซซัดโซเซ
ล้มตึงคลุกฝุ่นทั้งตัว

กรรมทีท่ ำ� กับมหาชนเรือนแสนเรือนล้านนัน้ เปรียบเหมือนการเล่นกับ
น�ำ้ ทะเลหรือมหาสมุทร ทุกคนมีสทิ ธิเ์ ล่นน�ำ้ มหาสมุทร แต่จะอยูด่ หี รือตายร้าย
ก็ขึ้นอยู่กับเล่นท่าไหน มีสติและวิธีการอย่างไร

จ�ำนวนบุคคลที่จะได้รับผลดีร้าย

ส�ำหรับโลกยุคปัจจุบนั สือ่ มวลชนจัดเป็นอาชีพทีม่ โี อกาสเล่นกับมหาชน
มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ ตลอดจนสิ่งพิมพ์ทั้งหลาย และการ
ถ่ายทอดระบบดิจิตอลก็สามารถบอกได้ทันทีด้วยว่ามีจ�ำนวนผู้ชมช่องหนึ่งๆ
ขณะหนึ่งๆมากน้อยเพียงใด เราทราบว่าข่าวสารก�ำลังเข้าหูเข้าตาผู้คนกี่หมื่น
กี่แสน หรือกี่ล้าน ผู้กุมบังเหียนหรือมีอ�ำนาจตัดสินใจให้ข้อเท็จจริงหรือ
บิดเบือนความจริงนั้นเอง ได้ชื่อว่ามีโอกาสบ�ำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อปวงชน
อย่างสูง แต่ขณะเดียวกันก็เสี่ยงกับการแบกบาประดับประเทศหรือระดับโลก
ไว้บนบ่าด้วย

๘

กลุ่มน�้ำรวมกันทั้งถังมีพลังมากกว่าน�้ำแก้วเดียวอย่างไร คนเรือนพัน
ย่อมมีพลังมากกว่าคนๆเดียวอย่างนั้น ใครสาดน�้ำใส่คุณแก้วเดียว ย่อมไม่
หนักเหมือนเอาน�ำ้ สาดคุณทัง้ ถัง ซึง่ ก็เช่นเดียวกับการทีค่ ณ
ุ ใส่แรงกระท�ำเข้าไป
ในกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ คลื่นกระทบที่เป็นปฏิกิริยากลับมาย่อมรุนแรงกว่าที่คุณ
ใส่แรงกระท�ำเข้าไปกับคนๆเดียวมากนัก
การอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบคลืน่ พลังสะท้อนของกลุม่ คนเข้ากับคลืน่
สะท้อนของน�้ำนั้น ได้แค่ใกล้เคียง ความจริงไม่ถูกต้องนัก เพราะเมื่อคุณก่อ
กรรมกับกลุ่มคน ต้องดูด้วยว่ากลุ่มคนดังกล่าวมีสัดส่วนของพาลหรือบัณฑิต
บทที่ ๗ - ตัวแปรในการก่อกรรม

เมือ่ กล้าหวังดีหรือหวังร้ายกับมหาชน เส้นทางกรรมของคุณก็มกั ผูกโยง
กับมหาชน ความหวังดีจะท�ำให้คุณเป็นคนมีชื่อเสียงในด้านดี ความหวังร้าย
จะท�ำให้คุณเป็นคนมีชื่อเสียงในด้านร้าย ปัญหาคือคนเราไม่ได้หวังดีเพื่อคน
อื่นอย่างเดียว แล้วก็ไม่ได้หวังร้ายเพื่อเอาเข้าตัวอย่างเดียว ส่วนใหญ่คุณจึง
เห็นคนมีชื่อเสียงได้หน้าบ้าง เสียหน้าบ้าง ได้รับดอกไม้บ้าง ได้รับอิฐบ้าง ชื่อ
หอมหวนขจรขจายบ้าง ชื่อเหม็นเน่าตลบอบอวลบ้าง

เรื่องของมหาชนระดับโลกจะมีผลกับอะไรหลายอย่าง เช่นโลกปัจจุบัน
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มีคนใช้ภาษาจีนกับภาษาอังกฤษมากที่สุด ฉะนั้นหากเล็งแลเป็นนิมิตจะเห็น
ว่าอักษรภาษาจีนและอังกฤษใหญ่โตกว่าอักษรของภาษาอืน่ เนือ่ งจากมีขนาด
ขยายผลบุญบาปใหญ่กว่าภาษาอื่นๆนั่นเอง

๙

การอธิษฐาน

เมือ่ ท�ำบาปด้วยความเห็นแก่ตวั หรือด้วยความผูกพยาบาทอาฆาต บาป
จะไม่เป็นที่ตั้งให้ร้องขออะไรจากเกมกรรมได้
เมือ่ ท�ำบุญโดยเจืออยูด่ ว้ ยความโลภหวังเอาผล จิตใจเพ่งเล็งอยากได้จน
เกิดโสมนัสในบุญน้อย บุญนั้นจะมีก�ำลังอ่อน ให้ผลดีได้จ�ำกัด และแม้เป็นที่
ตั้งให้ร้องขออะไรจากเกมกรรมได้บ้าง ก็อยู่ในขอบเขตจ�ำกัดเช่นกัน
เมื่อคิดหวังประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วท�ำบุญ เข้าใจว่าการท�ำบุญนั้นคือการ
สละออก และคือการรักษาศีลเพื่อความไม่เดือดร้อนตนไม่เดือดร้อนท่าน
ประกอบกับมีความเลื่อมใสว่าบุญเป็นที่มาแห่งความสุขขณะท�ำ และเป็นเหตุ
ปัจจัยแห่งความสุขในกาลต่อไป ตลอดจนมีความเคารพในบุญ ลงมือท�ำบุญ
ด้วยตนเอง ท�ำบุญแล้วเกิดปีติโสมนัสอย่างแรงกล้า บุญนั้นจะมีพละก�ำลัง
มหาศาล อาจเป็ น ที่ ตั้ ง ให้ ป รารถนาขออะไรจากเกมกรรมได้ ม ากเท่ า
จินตนาการซึ่งเกิด ณ ขณะจิตก�ำลังเป็นมหากุศลเต็มรอบ เพราะจิตระดับนั้น
จะมีสัญชาตญาณทราบได้เองว่าด้วยก�ำลังบุญประมาณนี้ สมควรกับผลที่เป็น
ไปได้ประมาณไหน
เมื่อท�ำบุญอย่างประเสริฐดังกล่าวข้างต้นแล้วอธิษฐานเพื่อคนอื่น ไม่มี
ความคิดเอาเข้าตัว จะให้ผลยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ขอยกตัวอย่างนางทาสคนหนึง่ ถูกใช้
งานตั้งแต่ค�่ำยันรุ่ง เหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาด หิวโหยแทบลมจับ แต่ได้
อาหารปันส่วนเป็นข้าวแค่กระแบะมือเดียว
ขณะถึงเวลากิน นางไปนั่งริมทาง เผอิญแลเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จผ่าน
มาบิณฑบาต เห็นพระพุทธลีลาอันน่าเลื่อมใส ก็บังเกิดปีติ ลืมความหิวโหย
เสียสิ้น เกิดก�ำลังใจเกินชีวิตตน ปรารถนาจะถวายข้าวกระแบะมือเดียวนั้นแด่
บทที่ ๗ - ตัวแปรในการก่อกรรม

พระพุทธองค์ แต่แม้ปรารถนาแล้ว นางทาสก็ยังเกรงอยู่ เนื่องจากข้าวของตน
มีปริมาณน้อย กับทั้งสกปรกดูไม่คู่ควรกับพระลักษณะสูงส่งของพระพุทธเจ้า
พระพุทธองค์ทรงมีญาณรู้วาระจิตมนุษย์ ทราบว่านางทาสคิดลังเลเช่น
นั้น ก็ทรงปรารถนาจะให้ก�ำลังใจนาง โดยทรงพระด�ำเนินตามทางมาหยุด
ประทับยืนนิง่ เพือ่ ขอบิณฑบาต นางทาสเห็นเช่นนัน้ ก็ดใี จเป็นล้นพ้น รีบถวาย
ข้าวกระแบะมือเดียวของตนทันที เพราะมัน่ ใจแล้วว่าพระพุทธเจ้าจะทรงรับแน่
พระพุทธองค์ยงั มีพระกรุณาให้กำ� ลังใจนางยิง่ กว่านัน้ อีก คือประทับนัง่
ในที่อันควรแล้วเสวยให้นางเห็นกับตาว่ามิได้ทรงรังเกียจข้าวสกปรกของนาง
แม้แต่น้อย ยังความปลาบปลื้มโสมนัสอย่างใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตแก่นาง
เพราะตลอดอายุที่ผ่านมาจนถึงบัดนั้น นางไม่เคยมีโอกาสท�ำบุญยิ่งใหญ่มา
ก่อน
นางทาสท�ำบุญด้วยใจคิดสละออกตั้งแต่แรก และแม้เมื่อท�ำบุญส�ำเร็จก็
ยังมีแก่ใจคิดเพือ่ พระศาสนาอีก กล่าวคือนางเห็นว่าชาตินนั้ นางมีวาสนาน้อย
ท�ำนุบ�ำรุงพระศาสนาได้เพียงด้วยข้าวกระแบะมือเดียว แต่นางก็ท�ำด้วยความ
เต็มใจ และท�ำแบบทุ่มหมดตัวโดยไม่เห็นแก่ความหิวโหย ด้วยบุญนั้นก็ขอให้
เกิดใหม่ครั้งต่อๆไปจงมีสมบัติเพียงพอจะท�ำนุบ�ำรุงศาสนาพุทธให้เจริญ
รุ่งเรืองสืบไปด้วยเถิด
ผลที่เกิดจากมหากุศลจิตในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเสียสละทันที
ผนวกเข้ากับแรงอธิษฐานดังกล่าว ท�ำให้เจ้านายของนางเกิดความเอ็นดูใน
ตัวนาง และให้อสิ ระกับนางเกือบๆจะในวันนัน้ เอง เมือ่ ตายไป เพียงด้วยกรรม
คือถวายค�ำข้าวแด่พระพุทธองค์เพียงกระแบะมือเดียว นางก็ไปเกิดเป็นนางฟ้า
ผูม้ ากด้วยทิพยสมบัติ ถึงอายุขยั แล้วลงมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีมหาศาล นอกจาก
นัน้ การตัดสินใจเด็ดเดีย่ วด้วยก�ำลังใจเกินชีวติ ตนซึง่ หาคนเทียบได้ยาก ท�ำให้
นางเกิดตายกีค่ รัง้ ก็มอี สิ ริยยศ มีความโดดเด่นและเป็นผูน้ ำ� ในหมูส่ ตรีทงั้ หลาย
เสมอๆ รวมทัง้ มีทรัพย์มาก ค�ำว่าขาดทรัพย์ ขาดลาภนัน้ ไม่เป็นอันรูจ้ กั กระทัง่
มีโอกาสท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาสมความตั้งใจ ขนาดนึกอยากสร้างวัดก็
สร้างได้อย่างอลังการด้วยทรัพย์ส่วนตัวของนางเอง
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จะเห็นว่าแม้อาหารจะเป็นวัตถุทานมีอายุสั้น แต่ผลก็ถูกขยายออกไป
เป็นอนันต์ได้ ขอเพียงสบช่อง ได้ถวายทานแด่บุคคลที่มีจิตวิญญาณสูงส่ง มี
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดมหาโสมนัส ตลอดจนมีค�ำอธิษฐานอันเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ใหญ่แก่สาธารณะ ดังตัวอย่างที่ยกมา

ทีค่ ณ
ุ จะลืมตาขึน้ มาเห็นคือพ่อแม่คใู่ หม่ เพศใหม่ รูปร่างหน้าตาใหม่ แก้วเสียง
ใหม่ สุขภาพใหม่ ฐานะใหม่ ที่อยู่อาศัยใหม่ ครูใหม่ ความเฉลียวฉลาดใหม่
และวิธีใช้สติคิดอ่านใหม่ๆ โดยความ ‘ใหม่’ ของสมบัติแต่ละอย่างจะถูกกรรม
ในเกมก่อนหน้าตกแต่งให้เป็นไป

จริงๆแล้วการท�ำบุญไม่จ�ำเป็นต้องอธิษฐานหรือขออะไรเพื่อตัวเอง
เพราะบุญไม่ไปไหนอยู่แล้ว ให้ผลกับตัวเองอยู่แล้ว และเป็นเรื่องยากส�ำหรับ
คนทั่วไป ที่จะไม่อธิษฐานขออะไรให้ตนเองด้วยความโลภ

สิง่ หนึง่ ทีใ่ หม่แน่ๆโดยกรรมไม่ตอ้ งตกแต่ง ได้แก่ความทรงจ�ำ เกือบทุก
คนต้องลืมหมด และเหตุผลของการลืมก็มีหลายข้อ เช่น ไม่ต้องส�ำนึกผิดกับ
บาปใหญ่หนหลัง ไม่มีสิทธิ์อ้างสมบัติเก่าซึ่งหมดสิทธิ์ตามกายใจที่แตกดับไป
แล้ว ให้โอกาสจับคู่มีความสัมพันธ์กันแบบใหม่โดยไม่ต้องค�ำนึงว่าเคยเป็น
เครือญาติ

อย่างไรก็ตาม เมื่อยังไม่เชื่อสนิทว่าก�ำลังเล่นเกมกรรม หากท�ำบุญเกิด
โสมนัสครั้งใดแล้วอธิษฐานว่า ขอบุญนี้จงบันดาลให้รู้เหตุผล รู้กลไกกรรม
วิบากอย่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ นี่ก็นับเป็นการอธิษฐานที่ฉลาด เพราะหาก
อธิษฐานทุกครัง้ จนกระทัง่ เกิดผลเหนีย่ วน�ำให้เกิดเรือ่ งดีๆ พบครูดๆี ทีจ่ ะท�ำให้
เห็นความจริงกระจ่างแจ้ง กระทั่งเกิดศรัทธาตั้งมั่น เห็นตนเองอยู่ ณ ใจกลาง
วงล้อมของกับดักแห่งเกมกรรมจริงๆ คุณก็จะไม่เป็นผู้ถอยกลับอีกต่อไป
จากความจริงข้างต้น จะเห็นว่าการอธิษฐานอาจเป็นตัวเร่ง หรือเป็น
ทางลัดให้เห็นผลทันตาทันใจได้ ขอเพียงไม่ขอเกินตัว ไม่เรียกร้องเกินก�ำลัง
บุญของตนเท่านั้น

๑

ตัวแปรการรับผล
ความจ�ำ

เมื่อจบจากเกมกรรมในชาติหนึ่งๆ คุณจะตัดขาดจากอุปกรณ์เล่นเกม
ในชาติที่ผ่านมา หมายความว่าแม้ยังมีคนได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จาก
กรรมของคุณอยู่ คุณก็จะไม่ได้บุญหรือบาปเพิ่มขึ้น และไม่อาจรู้สึกผิดหรือ
ปลาบปลื้มใดๆกับตัวตนในเกมเก่าอีกแล้ว ความข้องเกี่ยวประการเดียว คือ
คุณมีหน้าที่ต้องเป็นทายาทรับผลกรรมที่ก่อไว้เท่านั้น
ในเกมใหม่องค์ประกอบของเกมจะถูกจัดตัง้ ใหม่หมดเหมือนทุกครัง้ สิง่
บทที่ ๗ - ตัวแปรในการก่อกรรม

และเหตุผลข้อส�ำคัญที่สุด การลืมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการลองใจ
คือถ้าจะดูว่าใครเป็นอย่างไรจริงๆ ก็ต้องดูวิธีเลือกตัดสินใจตอนไม่รู้ว่าจะได้
รางวัลหรือโดนลงโทษอย่างไรจากการตัดสินใจนั้นๆ เกมกรรมจับคุณเข้ากรง
เพื่อเผชิญหน้ากับแรงบีบคั้นและแรงต้านต่างๆ โดยไม่บอกคุณสักค�ำว่าควร
หรือไม่ควรท�ำอย่างไร เพราะถือว่ากรรมเก่าของคุณจัดสรรตัวช่วยในช่วงเริ่ม
ต้นชีวติ มาให้แล้ว และเกมกรรมก็จะไม่รบั ผิดชอบด้วย ถ้าตัวช่วยของคุณหลอก
ให้คุณหลงผิด เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เพราะตัวช่วยของคุณก็คือสิ่งที่คุณใน
อดีตสร้างท�ำไว้นั่นเอง จึงต้องรับผิดชอบเอาเอง
การจ�ำไม่ได้และไม่รอู้ โี หน่อเี หน่อะไรเลยของมนุษย์ธรรมดาคนหนึง่ จะ
ท�ำให้คุณเผชิญทุกข์ด้วยความกระวนกระวาย เหมือนถูกยั่วให้ไม่เข้าใจ และ
มองไม่เห็นความยุตธิ รรมใดๆในโลก แต่เมือ่ เสวยสุขก็ประมาท ล�ำพองตน นึก
ว่าโลกเข้าข้าง นึกว่าเป็นเจ้าใหญ่เหนือสามัญมนุษย์ เหนือกฎเกณฑ์ใดๆ
มีแค่หนึ่งในหมื่นหรือหนึ่งในแสนเท่านั้นที่ติดความทรงจ�ำจากเกม
กรรมก่อนหน้ามาด้วย ซึ่งก็จะเป็นที่รู้จักในนามของเด็กระลึกชาติ
เหตุที่ท�ำให้เกิดกรณียกเว้นพิเศษ ให้เป็นคนจ�ำอดีตชาติของตัวเองได้
นั้น มีอยู่หลายประการ จะขอกล่าวโดยหลักเพียงสองประการ ประการแรกคือ
เพิง่ ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วกลับมาสูค่ วามเป็นมนุษย์ทนั ที รวมทัง้ มาเกิด
ในถิ่นฐานเดิม ซึ่งยังคงมีเครื่องเตือนความจ�ำอยู่มาก คล้ายคนเคยฝันถึงการ
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เดินป่า พอตืน่ ขึน้ ลืมสนิทว่าฝันถึงการเดินป่า แต่หนึง่ เดือนต่อมามีโอกาสเดิน
ป่าจริงๆ ก็ระลึกได้ และรู้สึกเหมือนเคยเห็นอะไรๆแบบในฝันมาก่อน
กรณีการตายจากมนุษย์แล้วย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันที แถมเกิด
ใกล้ถิ่นเดิมมีน้อยมาก ส่วนใหญ่ถ้าไม่ไปทุคติภูมิก็ไปสุคติภูมิชั้นที่เหนือกว่า
มนุษยภูมิ หรือแม้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ไปอยู่ถิ่นอื่น ทั้งนี้เพราะความ
เป็นมนุษย์มักพาไปสู่ความเจริญขึ้นกว่าเดิม หรือเสื่อมลงกว่าเดิม อย่างใด
อย่างหนึ่ง ที่จะดีร้ายเสมอตัวเท่าทุนเดิมนั้นยาก
อีกประการที่ท�ำให้ระลึกชาติได้คือท�ำบุญจนเกิดโสมนัสแล้วอธิษฐาน
บ่อยๆ ขอให้เป็นผูจ้ ดจ�ำอดีตชาติได้โดยไม่ตอ้ งใช้ความพยายาม ถ้าจะขออะไร
จากบุญของตน นักอธิษฐานมักขอให้หล่อสวยร�่ำรวยเสียมาก ที่จะหาคนตัง้ ใจ
อธิษฐานบ่อยๆให้ระลึกชาติได้นั้นยาก
ประเด็นส�ำคัญที่จะกล่าวถึงในหัวข้อนี้ ก็คือหากจ�ำได้ การรับผลกรรม
จะแตกต่างพิสดารไปจากคนสามัญธรรมดาทัว่ ไป ข้อแรกทีเ่ ห็นได้ชดั คือไม่ตอ้ ง
สงสัยว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงไหม ข้อสองคือสามารถประจักษ์กับตนว่า
สิง่ ทีเ่ คยท�ำไว้แล้วกับคนอืน่ ก็ยอ้ นกลับมาเกิดขึน้ กับตนบ้าง ท�ำให้มโี อกาสเชือ่
ว่าตนอยูใ่ นวงเวียนเกมกรรมง่ายขึน้ เมือ่ ต้องเผชิญทุกข์อนั เกิดจากกรรมเก่าที่
จ�ำได้ ก็ย่อมไม่ตีโพยตีพายถามหาความยุติธรรมจากฟ้าดินเหมือนคนอื่น
อย่างไรก็ตาม การระลึกชาติไม่ได้เป็นประกันว่าจะท�ำให้หันมาศรัทธา
กรรมวิบากเสมอไป ชาติปัจจุบันคุณต้องพบครูดีที่รู้เห็นเหนือกว่าด้วย จึงจะ
ต่อยอดความจ�ำทีม่ แี บบแหว่งๆวิน่ ๆ ให้กลายเป็นความเข้าใจทีส่ มบูรณ์ เพราะ
คนจะเข้าใจกฎแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของเกมกรรมจริงๆ ก็ต้องระลึกได้
หลายๆชาติ ไม่ใช่แค่ชาติเดียว
การเห็นความเกิดตายหลายๆชาตินนั้ อย่างน้อยก่อนิมติ ให้ลว่ งรูว้ า่ ใน
ชาติหนึง่ ๆท�ำกรรมหลักๆประการใด ชาติถดั ๆมาถึงไปเสวยผลสอดคล้องตาม
นั้น เมื่อเห็นหลายรอบหลายภพภูมิเข้าก็หมดความสงสัย ทราบชัดว่าเพราะ
บุญอันสว่างจึงน�ำไปสู่ภพสว่าง เพราะบาปอันมืดจึงน�ำไปสู่ภพมืด
บทที่ ๗ - ตัวแปรในการก่อกรรม
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สถานภาพขณะเสวยผลกรรม

ถ้ารวยเป็นเศรษฐีหมื่นล้าน ถูกขโมยแจกันราคาหนึ่งล้าน จะไม่ท�ำให้
เดือดร้อนกาย แต่อาจเดือดร้อนใจ ขึ้นอยู่กับว่าแจกันนั้นเป็นใบโปรดหรือไม่
หรือมีค่าทางใจในเชิงประวัติศาสตร์ขนาดไหน
พูดโดยนัยของเกมกรรม หากก�ำลังเสวยผลกรรมด้านดีที่ปรุงแต่งให้
ร�ำ่ รวยระดับหมืน่ ล้าน แล้วได้เวลากรรมข้อลักขโมยเผล็ดผลเช่นกัน ก็จะไม่เกิด
ความทุกข์ทรมานมากนัก เนือ่ งจากไม่มโี จรรายใดปล้นทรัพย์สนิ รวดเดียวเป็น
หมื่นล้านได้ อย่างน้อยต้องเหลือไว้ให้เอาตัวรอดตลอดชีวิตได้สบายๆ
กรรมที่ท�ำให้เจอเคราะห์ร้ายในขณะพร้อมจะรับมือ หรือสามารถผ่าน
ไปได้สบายๆ มาจากการเป็นคนชอบฉุดคนล้มให้ลุก หรือเห็นใครตกทุกข์ได้
ยากก็มนี ำ�้ ใจช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ และเป็นการช่วยในแบบให้ลอย
พ้นปัญหาอย่างเด็ดขาด กรรมดีนี้จะท�ำตัวเป็นผู้จัดการล�ำดับการให้ผลกรรม
ชั่วอื่นๆมาปรากฏขณะที่ยังมีก�ำลังวังชาพรักพร้อม
ต้องหมายเหตุด้วยว่ากรรมชั่วในกรณีตัวอย่างโดนขโมยแจกันแพงๆ
ขณะเป็นเศรษฐีนั้น มักหมายถึงกรรมชั่วเล็กน้อย เช่นเคยขโมยของคนอื่น
โดยทีใ่ จรู้ (หรือคาดเดา) ว่าเจ้าของจะไม่เดือดเนือ้ ร้อนใจใดๆ เช่นขโมยมะม่วง
พวงหนึ่งจากต้นที่เจ้าของปักป้ายไว้ว่า ‘ห้ามขโมยให้เห็น’ เป็นต้น
ส่วนถ้าหากเป็นตรงข้าม ใครโดนผลกรรมกดหัวให้ตกต�ำ่ มีฐานะล�ำบาก
ยากแค้นอยูแ่ ล้ว ยังโดนโจรกระหน�ำ่ ซ�ำ้ ขโมยข้าวของเงินทองซึง่ มีความจ�ำเป็น
ต่อการด�ำรงชีพเข้าไปอีก ไม่อยู่ในจังหวะที่บุญเก่าอันใดจะช่วยพยุงให้ เช่นนี้
ทุกข์ยอ่ มเกิดอย่างอุกฤษฏ์ ฟ้องถึงจังหวะโดนหวดกระหน�ำ่ สุดมือจากเกมกรรม
กรรมทีท่ ำ� ให้เจอเคราะห์ซำ�้ กรรมซัดนัน้ มาจากการเป็นคนชอบเหยียบ
ย�ำ่ ซ�ำ้ เติมคนอืน่ เห็นใครล้มจะชอบกระทืบซ�ำ้ (อาจหมายถึงด้วยเท้าจริงๆแบบ
วัยรุ่นคะนอง หรือเป็นในเชิงอุปมาอุปไมยนิยมการรุมเล่นงานคนพลาดล้ม)
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หากนิสยั เสียๆติดตัว ชมชอบการซ�ำ้ เติมจริงๆ กรรมชัว่ นีจ้ ะท�ำตัวเป็นแม่เหล็ก
ดึงดูดกรรมชั่วอื่นๆให้เรียงแถวเข้ามาโจมตีในเวลาไล่เลี่ยกัน
อีกความเป็นไปได้หนึ่งคือเคยเป็นมหาโจรใจบาป ยกเค้าแบบไม่ให้
เหลือของจ�ำเป็นติดบ้านสักชิ้น หรือเห็นๆอยู่ว่าเจ้าของบ้านล�ำบากเดือดร้อน
ก็ยังสนุกกับการปล้นเป็นการซ�้ำเติม ขอให้จ�ำง่ายๆว่ากรรมที่ท�ำขณะมีจิตใจ
เหี้ยมเกรียมนั้น มักให้ผลเป็นเคราะห์ร้ายซ�้ำซ้อน ทรมานแทบแด่วดิ้นอยู่แล้ว
ก็ยังดาหน้ามาหาอีกและอีกไม่รู้จบรู้สิ้น

๓

การคานกันระหว่างบุญบาปคู่ตรงข้าม

ในคนๆเดียว อาจท�ำบุญท�ำบาปเป็นตรงข้ามกันได้ราวกับเป็นคนละคน
เช่นเมือ่ สมัครใจเคารพรักบูชาพระอาจารย์รปู หนึง่ ก็ชกั ชวนญาติมติ รพีน่ อ้ งไป
กราบไหว้ ต่อมาผิดใจกับพระอาจารย์ ก็ตั้งตนเป็นศัตรู นินทาว่าร้ายต่างๆ
นานาให้สานุศษิ ย์ทกุ คนตีตวั ออกห่างและเกลียดชังพระอาจารย์ทตี่ นโกรธแค้น
เมื่อท�ำบุญกับบาปเช่นดังตัวอย่าง เวลาให้ผลก็มักมีเหตุการณ์อันเป็น
ตรงข้ามมาสู้กัน เช่นถ้าหากบุญเผล็ดผลก่อน เหตุการณ์ดีๆเช่นมีคนแห่แหน
ชืน่ ชมก็มาก่อน แต่ไล่ๆกันนัน้ เมือ่ บาปเผล็ดผล เหตุการณ์รา้ ยๆเช่นมีคนด่าทอ
ต่อต้านก็ตามมา อาจเป็นรูปแบบเดียวกับทีเ่ คยท�ำไว้กอ่ น หรืออาจเพียงคล้าย
กัน แต่ผลทางใจจะเหมือนกัน คือหนุนให้สุขเลิศลอยราวกับนั่งเมฆ แล้วกลับ
ฉุดให้ดิ่งลงราวกับหล่นกระแทกก้นเหว
บุญบาปอันเป็นตรงข้ามที่ท�ำควบคู่กันหรือในเวลาไล่เลี่ยกันนั้น เวลา
ให้ผลมักมาด้วยกัน หมายความว่าถ้าบุญยังไม่เผล็ดผล บาปทีค่ กู่ นั ก็จะไม่เผล็ด
ผลด้วย แต่หากสบช่องที่บุญจะเผล็ดผล บาปก็จะต่อแถวเผล็ดผลตามด้วยเช่น
กัน

๔

การคานบุญบาประหว่างบุคคล

คุณไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก และคุณก็ไม่ได้ท�ำบุญท�ำบาปอยู่คนเดียว
ทั่วโลกเต็มไปด้วยคนที่ท�ำแบบคุณ และยากที่คุณจะท�ำบุญท�ำบาปได้หนัก
หน่วงเหนือคนเป็นล้านๆ
แต่หากคุณเป็นหนึ่งในล้าน ประเภทลุกขึ้นมาคิดท�ำบุญใหญ่เองโดย
ไม่มีใครชักชวน โดยวิธีท�ำบุญนั้นคุณเป็นต้นคิด เมื่อท�ำแล้วได้ประโยชน์ใหญ่
ขึ้นเรื่อยๆ คุณก็ยิ่งรุกคืบต่อไปเรื่อยๆราวกับนักธุรกิจที่พึงใจก�ำไรอันงอกเงย
ไม่หยุดหย่อน ทว่าก�ำไรในที่นี้แทนที่จะเป็นเงินทอง ก็เปลี่ยนเป็นความสุข
ความรู้สึกสว่างไสว และรอยยิ้มของผู้รับผลที่ผุดให้เห็นราวกับแถวดอกไม้ใน
สวนใหญ่
บุญอันเกิดจากการทุม่ เทช่วยเหลือคนไม่เลือกหน้าและไม่หยุดยัง้ เช่นนี้
เกมกรรมมักจัดให้ได้ไปเป็นกษัตริย์ ยิ่งระยะเวลาในการช่วยเหลือมหาชนใน
อดีตชาติต่อเนื่องยาวนานขึ้นเพียงใด ระยะเวลาในการครองราชย์ในชาติถัด
มาก็นานขึ้นเท่านั้น ส่วนจ�ำนวนมหาชนที่ช่วยเหลือให้เป็นสุขได้ จะเผล็ดผล
เป็นระดับความไพบูลย์แห่งราชสมบัติและข้าราชบริพาร
อย่างไรก็ตาม ถ้ามีคนเคยใจบุญอย่างเหลือเชื่อเหมือนคุณ แล้วเผอิญ
ตกช่องเกิดใหม่ในถิน่ เดียวกับคุณ ต่างฝ่ายต่างลืมไปแล้วว่าเคยท�ำบุญอะไรมา
รู้แต่ว่าเกิดมาก็มีบุญยิ่งใหญ่ทัดเทียมกัน
หากเคยผูกไมตรีต่อกันไว้ก่อน ก็จะเป็นสัญญาณน�ำร่องที่ดี เมื่อพบกัน
ก็เป็นมิตรกัน ต่างฝ่ายต่างเป็นใหญ่ในเขตของตน ทุกเรื่องตกลงกันได้ โดย
ไม่มีใครเล็งแลอยากพิชิตเมืองใคร แต่หากเคยผูกใจอาฆาตกันและกันไว้โดย
ยังไม่มีใครคิดอโหสิให้ อย่างนี้เพียงพบกัน หรือเพียงได้ยินกิตติศัพท์ของอีก
ฝ่าย ก็จะอยากท้ารบ อยากรู้ว่าใครใหญ่กว่าใคร
แม้ในระดับยอดยังเขม่นกันได้ เช่นนีจ้ ะป่วยกล่าวไปไยส�ำหรับการแย่ง
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ชิงอ�ำนาจ การชิงดีชงิ เด่นระหว่างคนมีบญ
ุ บารมีสามัญ ดังนัน้ การเป็นคนแสน
ดีใช่หวังได้ว่าผลจะเป็นสุขล้วน ตราบใดยังมีปัจจัยคือแรงริษยาหรือความผูก
พยาบาทอาฆาตติดตัวอยู่ แต่ละคนย่อมพบคู่แข่ง คู่เทียบเคียง ที่ก่อให้เกิด
ความรู้สึกเขื่องหรืออ่อนด้อย ผลบุญจึงไม่ได้ให้ความสุขที่สมบูรณ์ในตัวเอง
และคุณก็อาจไม่พอใจในผลบุญอันเลิศแล้ว ตราบใดที่ใจยังเต็มไปด้วยมานะ
แข่งเขาแข่งเราอยู่
ในเวลาก่อบาป โมหะอาจท�ำให้คณ
ุ และคูแ่ ข่งนึกสนุก ใครใจถึง ใครกล้า
ท�ำบาปมากกว่ากันถึงว่าเก่งกว่า แต่เมื่อบาปเผล็ดผลแล้ว จะไม่ท�ำให้คุณคิด
อยากแข่งกับใคร เช่นใครเป็นง่อยมากกว่ากัน ใครหูตงึ มากกว่ากัน ฉะนัน้ การ
เทียบเคียงผลกรรมชัว่ ทีเ่ ผล็ดผลแล้ว มักเป็นไปในรูปทีท่ ำ� ให้คณ
ุ รูส้ กึ ดีขนึ้ บ้าง
อย่างน้อยมีเพื่อน หรือเห็นว่ามีคนที่เขาทุกข์กว่าคุณอีกมาก

๕

ความข้องอยู่ในไมตรีและความอาฆาต

อั น เนื่ อ งจากคุ ณ ไม่ ไ ด้ ท� ำ กรรมกั บ ตั ว เองคนเดี ย ว โดยมากคุ ณ จะ
ท�ำกรรมกับคนรอบข้าง ซึ่งก็ก่อให้เกิดความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ หากหนัก
ไปในทางดีก็เรียกว่าเป็นกรรมสัมพันธ์ขาว ท�ำให้มีไมตรีต่อกัน แต่หากหนัก
ไปในทางร้ายก็เรียกว่าเป็นกรรมสัมพันธ์ด�ำ ท�ำให้เกิดความอาฆาตต่อกัน
คนมีกรรมสัมพันธ์ขาว เมื่อพบกันมักรู้สึกเย็น เข้ากันได้ดี และไม่นึก
รังเกียจกัน ยิง่ หากเคยร่วมบุญกันมาก่อน พอมาท�ำธุรกิจร่วมกันก็เจริญรุง่ เรือง
ทันตาเห็น เป็นต้น ความรู้สึกดีๆถ้าไม่สะดุดด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเสียก่อน ก็
ย่อมกระชับสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิง่ ขึน้ กลายเป็นแรงเหนีย่ วน�ำให้ได้ไปพบกัน
ฉันมิตรอีกในเกมกรรมครั้งหน้า
คนมีกรรมสัมพันธ์ด�ำ เมื่อพบกันมักรู้สึกร้อน เข้ากันไม่ได้ และนึก
รังเกียจกัน ยิ่งหากเคยฆ่าแกงกันด้วยใจผูกพยาบาท พอมาสบตากันบนถนน
ก็อาจควักปืนมายิงกันดื้อๆ เพราะเวรเก่ากระตุ้นให้เดือดดาลวู่วามไปวูบใหญ่
สติสัมปชัญญะและความยั้งคิดหยุดชะงักหมด กรรมใหม่ที่ท�ำเลวร้ายต่อกัน
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ย่อมต่ออายุให้แรงอาฆาตยืดยาวออกไปอีก ต่อเมือ่ ชาติใดชาติหนึง่ มีสกั ฝ่ายที่
อบรมจิตจนอยูเ่ หนือความโกรธแค้นอาฆาต มาพบอริเก่าก็สาดเมตตาดับโทสะ
ในจิตตนส�ำเร็จ ก็จะค่อยๆเป็นน�้ำเย็นดับเพลิงในอีกฝ่ายได้ด้วยเช่นกัน
การผูกไมตรีและการผูกเวรมักซับซ้อน กลับไปกลับมา แต่โดยหลักคือ
ใครผูกกันไว้อย่างไรก็เกิดเหตุการณ์ดีร้ายระหว่างกันเช่นนั้น และเหตุการณ์
ดีรา้ ยระหว่างกันจะด�ำเนินต่อไปเรือ่ ยๆ ตราบเท่าทีย่ งั ไม่ตดั ไมตรี หรือไม่อาจ
เลิกแค้นกันได้อย่างเด็ดขาด

๖

ความศรัทธาในกรรมและผลกรรม

หากชาติใดคุณมีโอกาสพบครูดี ช่วยชี้ให้เชื่อว่ากรรมทั้งหลายมีผล คุณ
จะมองสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตต่างไป ไม่ว่าดีหรือร้าย
เมื่อเชื่อว่าสิ่งดีร้ายและเรื่องดีร้ายทั้งหลาย มีได้ก็โดยอาศัยแรงส่งจาก
กรรมเก่า ทัง้ ทีท่ ำ� ไว้เมือ่ วาน ทัง้ ทีท่ ำ� ไว้เมือ่ เดือนก่อน ทัง้ ทีท่ ำ� ไว้ในปีกอ่ น และ
ทั้งที่ท�ำไว้ในเกมกรรมครั้งก่อน คุณจะไม่หลงล�ำพอง ไม่คิดว่ามีดีแล้วจะท�ำ
อะไรก็ได้ แต่จะอ่อนน้อมถ่อมตน คิดว่ามีดีแล้วควรต่อบุญ เพิ่มคะแนนสะสม
ที่เป็นบวกยิ่งๆขึ้นไป และจะโค้งค�ำนับรับชะตา ไม่คิดว่าเคราะห์ร้ายแล้วหมด
ทางสู้
จากการมีทา่ ทีกบั ผลกรรมแตกต่างไปอย่างสิน้ เชิง จะท�ำให้คณ
ุ เสวยสุข
ทุกข์ทงั้ หลายด้วยสติ ไม่ฟจู นฟ่องเกินเหตุเมือ่ สมหวัง ไม่แฟบจนฟุบหมอบเมือ่
ผิดหวัง ด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าอะไรๆต่างก็เกิดจากเหตุ หากเหตุหมด
ผลก็หมด ไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ถาวร
และไม่ว่าคุณจะเสวยผลกรรมดีร้ายมากน้อยเพียงใด ในที่สุดคุณจะได้
ข้อสรุปขึน้ มารางๆ ว่าควรศึกษาเกมกรรมให้ละเอียดลออยิง่ ๆขึน้ ยิง่ คุณรูเ้ รือ่ ง
เกมกรรมมากเท่าไหร่ ยิ่งได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้น
สรุปคือ... เกมกรรมซับซ้อนด้วยตัวแปรจ�ำนวนมาก
แต่ถ้าเห็นตัวแปรหลักๆได้ เกมจะง่าย เล่นสบายขึ้นกว่าเดิมมาก
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บทที่ ๘
ความฉลาดในเกมกรรม
ความฉลาดในเกมจะช่วยให้คุณลงทุนน้อย
แต่ได้ก�ำไรมาก
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โบนัสในเกมกรรม
โบนัสหรือคะแนนพิเศษทีใ่ ห้กนั ในเกมทัว่ ไปนัน้ อาจต้องผ่านด่าน ผ่าน
ขั้นตอนหลายชั้น จึงจะไปถึงจุดที่ได้โบนัสมา หรือถึงจุดที่เล่นเพื่อเอาโบนัส
โดยเฉพาะ เป็นการทวีคะแนนให้ถีบตัวสูงขึ้นแบบพรวดพราด เพื่อสร้างพลัง
ขับดันให้หูตาตื่น เล่นเกมต่อด้วยความฮึกเหิมและรู้สึกพรักพร้อมเต็มพิกัด
และเช่นเดียวกับโบนัสปลายปีที่บริษัทสมนาคุณแก่พนักงานซึ่งตั้งใจ
ท�ำงาน ยิ่งได้โบนัสมากเดือนขึ้นเท่าไหร่ พนักงานย่อมเกิดความรู้สึกผูกพัน
และจงรักภักดีอยากท�ำก�ำไรให้กับบริษัทมากขึ้นเท่านั้น
โบนัสในเกมกรรมจะท�ำให้คุณทั้งฮึกเหิม และทั้งติดใจอยากเล่นเกม
กรรมต่อไปอีกตราบนานเท่านาน เพราะจะมาในรูปของการเพิม่ คะแนนสะสม
แบบล้นหลาม ชนิดท�ำให้คุณมีแต้มต่อเหนือกว่าคนอื่นอย่างเห็นได้ชัด
เมื่อไม่รู้ตัวว่าก�ำลังเล่นเกม อย่าว่าแต่จะแสวงหาโบนัส แค่ใครบอกให้
พยายามใส่ใจเก็บสะสมแต้มก็ยากทีจ่ ะฟังแล้ว ในทางตรงข้าม หากรูต้ วั ว่าก�ำลัง
เล่นเกม คุณจะแสวงหาโบนัสอย่างเอาเป็นเอาตาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารู้ว่า
โบนัสจะเพิม่ สีสนั ให้เกมของคุณ ไม่หลงเหลือความเอือ่ ยเฉือ่ ยน่าเบือ่ อีกต่อไป
ต่อไปนีเ้ ป็นตัวอย่างโบนัสหลักๆทีจ่ ะท�ำให้คณ
ุ รูส้ กึ ถึงคะแนนบวกทีเ่ พิม่
ขึ้นอย่างเด่นชัดและรวดเร็วทันใจ

๑

กราบพระปฏิมา

การกราบไหว้ คื อ การน้ อ มกายน้ อ มจิ ต ลงสู ่ อ าการเคารพสู ง สุ ด
หมายความว่าขณะแห่งการกราบแต่ละครั้ง หากท�ำด้วยใจจริงแล้ว จิตของคุณ
จะไม่มีมานะ ไม่มีความถือตัวถือตน
การกราบคือการยอมรับว่ามีใครบางคนเหนือกว่าคุณ มีพระคุณเหนือ
เกล้าเหนือกระหม่อมของคุณ และขณะที่แสดงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือ
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ชีวิตนั่นเอง นอกจากจิตจะเป็นมหากุศลด้วยความรู้คุณแล้ว ยังเปิดรับกระแส
ความศักดิส์ ทิ ธิเ์ ข้ามาเป็นส่วนประกอบของรัศมีจติ อีกด้วย ความรูส้ กึ ภายในที่
ยืนยันความจริงดังกล่าว คือกายยิ่งค้อมลงต�่ำต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงใด ใจ
ยิ่งผ่องแผ้วไร้มลทินมากขึ้นเท่านั้น ความผ่องแผ้วไร้มลทินเป็นลักษณะหนึ่ง
ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูง ยิ่งรู้สึกชัด ก็แปลว่ากระแสความเป็นเช่นนั้นเข้าถึงจิต
คุณเต็มที่มากขึ้น
การน�ำอาหารหรือเครื่องยัญไปบูชาเทพเจ้าตลอดปีหนึ่งนั้น ทั้งหมดก็
ไม่เท่าหนึ่งในสี่ของการอภิวาทท่านผู้ด�ำเนินไปอย่างถูกต้องตรงทางทั้งหลาย
ซึง่ ก็ได้แก่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ผบู้ ริสทุ ธิห์ มดจดจากกิเลสทัง้ หลาย แต่
เมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์แล้ว ก็จ�ำเป็นต้องน�ำรูปแทนหรือพระปฏิมามา
เป็นสัญลักษณ์แทนกัน
ความเจริญแก่ผู้มีการอภิวาทเป็นปกติ ได้แก่เป็นผู้มีอายุยืน คือไม่ตาย
เสียแต่ตน้ วัย เป็นผูม้ ตี ระกูลสูง คือไม่ไปเกิดกับตระกูลต�ำ่ เป็นผูม้ คี วามสุข คือ
ใจไม่เร่าร้อนฟุง้ ซ่านเพราะความกระด้าง และเป็นผูม้ อี ำ� นาจในตัว คือไม่มใี คร
ข่มเหงได้โดยง่าย
ลองคิดดู คุณลงทุนแค่กราบ เอาแค่ก่อนออกจากบ้านกราบสามครั้งก็
พอ เพียงเท่านัน้ เท่ากับคุณเอามงคลอันมองเห็นง่ายติดตัวออกจากบ้านไปด้วย
ยิ่งไปกว่านั้นถ้าบุคคลที่คุณกราบคือครูที่รู้จริงที่สุดในโลก ก็แปลว่าใจคุณ
ยอมรับบุคคลเช่นนี้ไว้เป็นครู จึงเป็นประกันว่าแม้ต้องเล่นเกมกรรมอีกกี่ครั้ง
คุณก็จะได้พบครูที่ดีที่สุดเช่นนี้อีกจนได้
ส่วนใหญ่ทกี่ ราบแล้วไม่คอ่ ยได้แต้ม ไม่คอ่ ยโกยโบนัสกัน ก็เพราะกราบ
ด้วยใจทีแ่ ห้งแล้ง กราบแบบกระโดกกระเดก ไม่นมุ่ นวลสละสลวย เพราะกราบ
ตามๆกันโดยไม่ทราบความหมายของการกราบอย่างแท้จริง ใจคุณจ�ำเป็นต้อง
รู้อยู่ก่อนว่าบุคคลที่คุณกราบนั้น ท�ำประโยชน์กับโลกไว้เพียงใด ถ้ายิ่งคุณได้
ประโยชน์จากค�ำสอนของท่าน ชีวิตเจริญรุ่งเรืองขึ้น นั่นแหละการกราบจะ
เป็นการกราบออกมาจากใจที่นอบน้อมเคารพ แล้วกิริยาก็จะประณีต เงยขึ้น
สุด ก้มลงกราบสุดอย่างเนิบช้า หน้าผาก ฝ่ามือ และศอกแตะพื้นสนิทไม่ห่าง
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กัน
ขอให้จ�ำค�ำส�ำคัญนี้ไว้ดีๆ คือ ใจต้องนอบน้อมเคารพ ตัววัดง่ายๆคือ
กราบแล้วเกิดความรูส้ กึ ว่าตัวคุณเล็กลง แต่จติ ใหญ่ขนึ้ ด้วยความอ่อนโยนเยือก
เย็น หรือกระทั่งเกิดความซาบซึ้งโสมนัสแบบไม่แกล้ง นั่นแหละผลทันตาของ
การกราบด้วยความนอบน้อมเคารพ
การกราบพระปฏิมาด้วยใจนอบน้อมเคารพอย่างต่อเนื่องเพียงเดือน
เดียว จะท�ำให้คณ
ุ มีพลังกุศลสูงขึน้ ขนาดทีช่ ะล้างความสกปรกทางจิตได้ระดับ
หนึง่ ไม่วา่ จะเป็นความฟุง้ ซ่าน ความคิดอยากท�ำเรือ่ งชัว่ ร้าย และพลังกุศลอัน
เกิดจากจิตอ่อนน้อมนั้นเอง จะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดความคิดดีๆเข้าตัว ซึ่ง
ก็เท่ากับก่อร่างสร้างอนาคตที่ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาไว้ด้วย

๒

สัจจาธิษฐาน

สัจจาธิษฐานเป็นค�ำสนธิระหว่าง ‘สัจจะ’ และ ‘อธิษฐาน’ หมายถึงการ
เอาความจริงเป็นที่ตั้งในการอธิษฐานสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เกมกรรมจะให้โอกาสตรง
นี้ คือถ้าคุณอ้างถึงความจริงใดๆ ก็สามารถใช้อธิษฐานขออะไรได้ตามขอบเขต
ที่ไม่เกินตัว ไม่เกินบุญ
หลังกราบพระ ขณะแห่งความอ่อนโยนและรูส้ กึ สว่างกระจ่างออกมาจาก
ภายในนัน้ เป็นสภาวะของจิตทีเ่ ป็นกุศล ตัวบุญทีเ่ กิดขึน้ อาจมาในรูปของความ
รูส้ กึ อบอุน่ ทีห่ อ่ หุม้ กายให้สบายพอดี ยิง่ กราบด้วยอาการนอบน้อมบ่อยเท่าไร
ใจคุณจะสัมผัสถึงความอบอุ่นนั้นชัดยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เมื่อกราบครบเดือน ก็ลอง
เปล่งวาจาต่อหน้าพระปฏิมา อาศัยความจริงอย่างใดอย่างหนึง่ เป็นตัวตัง้ เช่น
ข้าพเจ้ามีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆจากการกราบไหว้พระปฏิมาอย่างถูกต้อง ขอ
ความจริงนี้จงท�ำให้ความฟุ้งซ่านลดลง (หรือให้เป็นคนขี้โมโหน้อยลง หรือ
อะไรก็ได้ที่เคยเป็นความเสียหายทางจิต)
จากนั้นขอให้คอยสังเกตดูว่าจะเกิดปรากฏการณ์ใดขึ้นกับจิตใจและ
ความรู้สึกนึกคิดของคุณ ตลอดจนเหตุการณ์ภายนอกที่จะเข้ามาส่งเสริม
บทที่ ๘ - ความฉลาดในเกม

สนับสนุน คุณจะพบกับความมหัศจรรย์อย่างรวดเร็ว และคงเส้นคงวาตราบ
เท่าทีย่ งั สามารถกราบพระปฏิมาด้วยความเคารพ และอธิษฐานซ�้ำๆอยูเ่ ช่นนัน้
ทุกเมื่อเชื่อวัน
ขอให้จ�ำไว้ว่าการอธิษฐานที่ได้ผลที่สุดมักเป็นการอธิษฐานขอให้เกิด
ผลอย่างใดอย่างหนึ่งทางใจ ไม่ใช่ขอให้เกิดผลทางกาย ถ้ากราบพระหวังรวย
ทางลัด ขอให้ถูกหวย ขอให้รวยชั่วข้ามเดือน คุณอาจไม่พบผลใดๆเลย นั่น
เพราะคุณหวังผลไม่ตรงกับที่สร้างเหตุ ถ้าอยากรวยต้องฉลาดท�ำงานหาเงิน
ไม่ใช่กราบพระขอพร แต่ถ้ากราบพระหวังพัฒนาจิตใจ คุณจะสมหวังทันใจ
เพราะสร้างเหตุไว้ตรงกับผล เมื่ออ่อนโยนรับกระแสศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่จิตได้ จิตที่
ศักดิ์สิทธิ์ย่อมพัฒนาไปแค่ไหนก็ได้เช่นกัน
การฝึกตั้งสัจจาธิษฐานนั้น จะท�ำให้จิตใจคุณมั่นคง และถ้าผลบังเกิด
ตามค� ำ อธิ ษ ฐาน ก็ จ ะเป็ น ชนวนให้ เ กิ ด ปี ติ ยิ่ ง ใหญ่ เชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ของ
พระพุทธเจ้า คุณคิดดูวา่ ถ้าจิตสะอาดขึน้ ตัง้ มัน่ ในกุศลมากขึน้ เปิดรับเรือ่ งดีๆ
ทั้งนอกกายและภายในใจมากขึ้น จะเป็นเหตุบันดาลความสว่างความรุ่งเรือง
ได้ใหญ่หลวงปานใด
นอกจากนั้น จากความจริงที่คุณประจักษ์ก็จะท� ำให้ตระหนักว่าการ
อธิษฐานมีจริงได้หลายแบบ หากอธิษฐานโดยอ้างอิงสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิน์ อกตัว แนว
โน้มคือจะไม่พงึ่ พาตัวเอง แต่ทำ� ให้ออ่ นแอหวังพึง่ พาคนอืน่ ซึง่ ก็มคี นอืน่ ให้พงึ่
อยู่จริงๆ มีพลังยิ่งใหญ่อันเกิดจากการบ�ำเพ็ญคุณงามความดีของพวกท่านอยู่
จริงๆ เมื่ออธิษฐานแล้วได้ผลบ้างเล็กๆน้อยๆ คุณจะเริ่มเชื่อแบบงมงาย ว่า
ท่านต้องช่วยได้ทุกเรื่อง พอช่วยไม่ได้ทุกเรื่องก็น้อยใจ เห็นท่านไม่ศักดิ์สิทธิ์
จริง แล้วคิดทิ้งไปหาศาสดาอื่นแทน

๓

เปลี่ยนนิสัยที่เสียที่สุด

กฎของเกมกรรมประการหนึง่ คือมีนสิ ยั เสียใดติดตัว ก็จะน�ำบุคคลหรือ
เหตุการณ์ทสี่ อดคล้องกับนิสยั นัน้ มาเข้าตัว ทุกคนมีนสิ ยั เสียอย่างใดอย่างหนึง่
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ซึง่ ก็แปลว่าเส้นทางชีวติ จะต้องเผชิญกับผลเสียของนิสยั นัน้ ๆเสมอ ลองคิดดูวา่
ถ้าคุณเปลี่ยนนิสัยที่เสียที่สุดได้ เส้นทางชีวิตจะหักเหสักปานใด คุณจะรู้จัก
โบนัสของเกมกรรมอย่างแท้จริงก็เมื่อสามารถท�ำได้ส�ำเร็จในข้อนี้ เพราะกฎ
ข้อหนึ่งของเกมคือเมื่อก�ำจัดอุปสรรคยากได้ คะแนนจะยิ่งมาก ผลลัพธ์จะยิ่ง
รวดเร็วทันตา
พฤติกรรมและนิสยั ทัง้ หมดมีรากมาจากความคิด ฉะนัน้ เมือ่ ปลงใจเลือก
นิสัยเสียๆเช่นชอบด่าคน ก็ขอให้เฝ้าสังเกตความคิด เวลาคิดอยากด่าคนขึ้น
มา ให้รวู้ า่ นัน่ ไม่ดี ตัง้ ใจว่าไม่เอา แค่นนั้ พอ อย่าไปกลัดกลุม้ หาทางขับไล่ ขณะ
เดียวกันก็ไม่หลงตามกิเลสตัวเอง สติรทู้ นั แบบไม่ถอยและไม่สู้ เพียงดูอยูเ่ ฉยๆ
นัน้ เอง นานไปจะเป็นสติชนิดตัง้ มัน่ แข็งแรง ท�ำให้จติ ฉลาด และเห็นนิสยั เสียๆ
เหือดแห้งไปจากจิตเองดุจพยับแดดที่ไม่เคยมีอยู่จริง
เหมือนทุกเกมในโลก คุณไม่ได้มีเวลาเล่นมากนัก คิดเสียว่าคุณเลือก
นิสัยเสียที่สุดขึ้นมาเอาไว้แข่งกับความตาย ก่อนตายคุณอยากเปลี่ยนให้ได้
เพราะถ้าเปลี่ยนได้ก็เท่ากับใช้ชีวิตมนุษย์นี้เป็นเดิมพันในการหักเหเส้นทาง
ทั้งหมด
ส�ำหรับบางคน ต้องยอมรับว่าการชะล้างความคิดเสียๆไม่ใช่เรื่องง่าย
อย่างไรก็ตาม แม้ความคิดไม่ดีอาจวนเวียนอยู่ในหัวคุณไปอีกสิบปี แต่ตลอด
สิบปีนั้นคุณไม่จ�ำเป็นต้องเป็นทุกข์เพียงเพราะการมีความคิดที่ห้ามไม่ได้นั้น
แค่คุณไม่ยินดีกับมัน ไม่ใส่ใจมัน ไม่เหนื่อยฝืนต้านมัน เดี๋ยวมันก็หายไปเอง
เพราะในขอบเขตของเกมกรรม จะไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้อย่างถาวรโดยปราศจาก
อาหารหล่อเลี้ยง และส�ำหรับความคิดไม่ดีทุกชนิดนั้น อาหารก็คือความยินดี
ความใส่ใจ และกระทั่งการออกแรงต้านบ่อยๆนั่นเอง

ดีขึ้นทีละข้อแบบไม่ต้องรอนาน แล้วคุณจะเห็นเองว่าเกิดอะไรขึ้นจริงได้บ้าง
นิสัยเสียหายไปหนึ่ง นิสัยดีมักมาแทนเป็นสิบ และผลพวงของความ
ส�ำเร็จในการเปลี่ยนนิสัยนั้นมีมาก แต่ที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องของเสน่ห์ หลัง
จากคุณเปลี่ยนนิสัยบางอย่างส�ำเร็จ เสน่ห์จะเพิ่มขึ้นอย่างพรวดพราด เพราะ
คนเราชอบความเชื่อมั่น ความคมคาย และการเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดี
ทันตาเห็น พลังของผูช้ นะมีแรงดึงดูดตาดึงดูดใจเสมอ คุณนิยมภาพการปรากฏ
ตัวของผูช้ นะในเกมกีฬาอย่างไร ก็จะนิยมภาพการปรากฏตัวของผูช้ นะในเกม
เปลี่ยนนิสัยอย่างนั้น

๔

วิชาดูดบุญ

บุญนั้นเหมือนแสงสว่างของเปลวเทียน ขอเพียงมีเทียนไปรับต่อเปลว
ไฟ แสงสว่างก็เพิ่มขึ้นได้ไม่จ�ำกัด
หลักการท�ำบุญด้วยวิธอี นุโมทนานัน้ ก็คอื มีใจยินดีรว่ มกับบุญของผูอ้ นื่
ใจที่ยินดีในบุญนั่นแหละคือแม่เหล็กดึงดูดบุญเข้าหาตัว ถ้ามีความเข้าใจใน
กิริยาและค่าของวัตถุอันเป็นตัวบุญของคนอื่น อีกทั้งร่วมปลื้มไปกับเขา คือใจ
ประกอบด้วยโสมนัส ชุ่มชื่นเบิกบานอย่างแท้จริง ก็เรียกว่าได้ส่วนบุญนั้นเต็ม
เม็ดเต็มหน่วยในฝ่ายเราแล้ว ส่วนจะได้เท่าเขาหรือไม่ ก็ขนึ้ อยูก่ บั ว่าใจเรา ‘เต็ม
ที่’ อย่างเขาหรือเปล่า วัดง่ายๆ คือคิดอยากท�ำให้เท่าเขาด้วยตัวเราเองไหม
หรืออย่างน้อยอยากทุ่มแรงกายแรงใจกับก�ำลังทรัพย์ร่วมไปกับเขาไหม

หากก�ำจัดนิสัยเสียได้สักข้อ คุณจะใจชื้น และเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้น
อีก บันดาลใจให้รุกคืบต่อไป ก็ขอให้เลือกนิสัยเสียอื่นๆมาฟอกอีก แล้วคุณจะ
พบความจริง ว่าเมือ่ นิสยั ร้ายๆของคุณเปลีย่ นไปแต่ละอย่างนัน้ ชะตาร้ายๆจะ
ค่อยๆหายไปด้วยทีละอย่างสองอย่าง หรือหลายอย่างพร้อมกันในคราวเดียว

การอนุโมทนาบุญเต็มรูปแบบ คือใจยินดีมีโสมนัสน�ำ กับทั้งมีแก่ใจใช้
แก้วเสียงเปล่งวาจาให้ผอู้ นื่ รับรูว้ า่ จิตเราเป็นกุศลร่วมกับเขาด้วย ยิง่ ธรรมเนียม
คนไทยมีการพนมมือไหว้ตัวบุญ ถ้าอ่อนช้อยน้อมจิตตนจิตท่านให้เจริญใน
ภาพเย็นตาเย็นใจเสริมเข้าไปอีก ก็เรียกว่าได้ทั้งกุศลจากมโนกรรม วจีกรรม
รวมทั้งกายกรรมครบสูตร คุณจะเป็นนักอนุโมทนาตัวยงในเร็ววันด้วยอาการ
ครบพร้อมดังกล่าวนั้น

อย่าหวังว่าคุณจะดีอย่างสมบูรณ์แบบในเวลาอันสัน้ แต่จงหวังว่าคุณจะ

ผลของการแสดงออกทางวจีกรรมและกายกรรม จะท�ำให้เป็นผูอ้ าจหาญ

บทที่ ๘ - ความฉลาดในเกม
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ในการประกาศบุญมากกว่าเก็บเงียบ สุ้มเสียงของคุณจะน่าฟังส�ำหรับเจ้าของ
บุญ มีส่วนท�ำให้เกิดความรื่นเริงบันเทิงใจ กระชับมิตรกัน และเป็นการปรับ
จิตให้ตรงกันยิ่งๆขึ้นไป
ยิ่งไปกว่านั้นยังมีผลข้างเคียงในทางบวกที่ควรพึงใจแบบโลกๆ กล่าว
คือถ้าถึงเวลาให้ผลของบุญนั้นแล้ว หากเหล่าเจ้าของบุญได้โคจรมาท�ำกิจการ
หรือธุรกิจร่วมกัน เป็นหุน้ ส่วนกัน ผลก�ำไรก็จะเบ่งบานอย่างรวดเร็วน่าอัศจรรย์
ทั้งที่เมื่อจับคู่เข้าหุ้นกับผู้อื่นก็ไม่เห็นออกดอกออกผลเช่นนั้นเลย
อย่างไรก็ตาม คุณจะอนุโมทนาไม่เป็น ถ้าท�ำบุญไม่เป็น ไม่รู้จักปีติ
โสมนัสอันเกิดจากบุญ พูดง่ายๆคุณต้องมีทุนเดิมอยู่ก่อนระดับหนึ่ง จิตจึงจะ
มีความสามารถรับรู้ เข้าใจ และเข้าถึงบุญคนอื่นแบบเต็มๆ
แต่ฝึกอนุโมทนาไว้ก็ไม่เสียหลาย คิดเสียว่าของฟรีดีกว่าทิ้งเปล่า อย่าง
น้อยที่สุดคุณประกันตัวเองว่าไม่นึกดูถูก ไม่นึกอิจฉา ตลอดจนไม่นึกขัดขวาง
ทางบุญของใคร

๕

ธรรมทาน

เกมกรรมเปิดโอกาสให้คุณท�ำทานเอาบุญได้หลายแบบ เช่น

ทานคือทรัพย์ หมายถึงบริจาคทรัพย์ส่วนเกินเป็นประโยชน์แก่ผู้

สมควรจะได้รับ

ทานคืออภัย หมายถึงสละความผูกใจพยาบาทเพือ่ ตัดเวรระหว่างคุณ

กับคู่เวร

ทานคือเวลา หมายถึงสละเวลาให้ความอบอุ่นใจแก่ผู้เหงาหงอย
ทานคือแรงงาน หมายถึงสละแรงงานช่วยเหลือผู้ต้องการท�ำกิจที่

ต้องลงแรง

ทานคืออวัยวะ หมายถึงสละเลือด หรือบริจาคอวัยวะใดๆในศพของ
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คุณให้เป็นประโยชน์แก่ผู้รอคอย

ทานคือค�ำแนะน�ำ หมายถึงการชี้ทางออก หรือใช้สมองช่วยคิดแก้

ปัญหาที่ผู้อื่นคิดไม่ตก

ทานคือความรู้ หมายถึงเนื้อหาเชิงวิชาการหรือศาสตร์อันท�ำให้

ประกอบอาชีพเอาตัวรอดได้

ทานคือธรรมะ หมายถึงความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสัจจะ

ทั้งเรื่องของกรรมวิบากและวิธีแก้ทุกข์

ในบรรดาทานทั้งปวง ทานคือธรรมะชนะหมด คือคุณให้อะไรก็ไม่เท่า
ให้ธรรมะ เนื่องจากธรรมะคือความจริง เมื่อคนรู้ความจริงก็หูตาสว่าง รอด
จากนรก รอดจากความเป็นเดรัจฉาน รอดจากความเป็นเปรต กับทั้งสามารถ
แสวงสวรรค์นิพพานตามอัธยาศัยและก�ำลังใจ
หากคุณให้ธรรมทานที่ถูกต้องตรงจริง และเป็นความจริงที่สามารถ
เปลี่ยนชีวิตผู้รับให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น คุณจะรู้สึกสว่างทั่ว และเกิดเรื่องดีๆ
มากมายตามมาอย่างรวดเร็ว ชีวติ คนๆหนึง่ ทีเ่ ปลีย่ นไปด้วยธรรมะ จะสะท้อน
กลับมาเป็นแรงส่งให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปในทุกๆด้านอย่างเป็นธรรมเช่นกัน
ธรรมทานอาจเป็นการพูดชักชวน โน้มน้าว หรือชีท้ างสว่างให้แก่ผหู้ ลง
ติดอยู่ในวังวนทุกข์ตามวิถีทางของเขาโดยตรง แต่ก็อาจใช้วิธีมอบสื่อธรรมะ
อื่นๆ เช่นที่ปัจจุบันมีทั้งเทป ซีดี และหนังสือให้เลือกมากมาย หากเป็นสื่อ
ธรรมะทีค่ ณ
ุ ใช้กบั ตัวเองได้ผลแล้ว คุณมีความอิม่ ใจและอยากมอบให้ใครๆแล้ว
ก็จะปรุงแต่งจิตให้เกิดโสมนัสแรงได้
เพื่อประกันว่าคุณไม่ได้ให้ธรรมทานแบบด้นเดา ควรศึกษาหาความรู้
จากพระพุทธเจ้าให้ดี ค�ำสอนทีน่ า่ เชือ่ ถือทีส่ ดุ ว่าเป็นของพระพุทธเจ้าบันทึกไว้
ในพระไตรปิฎก และหากคุณพบว่าพระไตรปิฎกฉบับเต็มมีความหนาเกินก�ำลัง
ก็ลองหาอ่านพระไตรปิฎกฉบับส�ำหรับประชาชน ซึง่ เป็นย่อความพระไตรปิฎก
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ให้เหลือเพียงกระชับสั้น ของอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพดูได้

นิสัยช่างสังเกตความจริงทางจิต
องค์ประกอบที่ส�ำคัญของความฉลาดมีอยู่หลายประการ ในหัวข้อนี้จะ
ยกมา ๒ ประการ หนึ่งคือมีสติเท่าทันตามจริง สองคือความช่างสังเกตเปรียบ
เทียบ
หากคุณมีสติและช่างสังเกตตัวเลข ในทีส่ ดุ คุณจะฉลาดเรือ่ งเลข ท�ำนอง
เดียวกัน หากคุณมีสติและช่างสังเกตเข้ามาทีจ่ ติ และกรรม ในทีส่ ดุ คุณจะฉลาด
เรื่องจิตและกรรม คือท�ำอะไรแล้วจิตได้รับผลเดี๋ยวนั้นอย่างไร
เพื่อเป็นแนวทางสังเกตง่ายๆเบื้องต้น ขอให้ถือตามแนวของทานและ
ศีลก่อน ดังนี้

เมื่อคิดสละทรัพย์หรือสิ่งของอันเป็นส่วนเกินให้ผู้อื่น

สังเกตดูความจริงเกี่ยวกับจิตขณะนั้น จะพบว่าใจเบาลง นั่นเพราะอ�ำนาจของ
ทรัพยทานไปละลายก้อนตระหนี่เหนียวๆกลางหัวอกลงเสียได้

เมื่อคิดสละความพยาบาท ให้อภัยผู้อื่นที่เขาท�ำผิดกับเรา หรือ

ผูกเวรกับเราได้ สังเกตดูความจริงเกี่ยวกับจิตขณะนั้น จะพบว่ามีความโปร่ง
โล่งเยือกเย็น นั่นเพราะอ�ำนาจของอภัยทานไปดับไฟโกรธร้อนๆกลางหัวอก
เสียได้

เมือ่ ยับยัง้ ใจ ไม่ฆา่ แม้สตั ว์เล็กสัตว์นอ้ ยทีท่ ำ� ความร�ำคาญแก่เรา เช่น

แทนการฆ่ามดที่ขึ้นจานชามด้วยวิธีเอาน�้ำล้างง่ายๆ แต่เป่าหรือเคาะไล่เสีย
ก่อน สังเกตดูความจริงเกี่ยวกับจิตขณะนั้น จะพบว่าแต่ละวินาทีของความ
พยายามไล่จะไม่สูญเปล่า คุณจะเห็นความเมตตาที่ค่อยๆเอ่อขึ้น เห็นกระแส
ต้านทานความคิดในเชิงฆ่าสัตว์ หรืออีกนัยหนึง่ เห็นภูมคิ มุ้ กันโรคภัยไข้เจ็บอัน
เกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
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เมื่อระงับความโลภ ไม่ขโมย ไม่โกง ไม่พูดฉ้อฉลเพื่อน�ำสิ่งที่ไม่ใช่

สิทธิ์ของคุณมาครอบครอง สังเกตดูความจริงเกี่ยวกับจิตขณะนั้น จะพบว่า
มโนภาพหน้าตาโกงๆของคุณเหือดหายไป แทนทีด่ ว้ ยใจทีใ่ สซือ่ ตรงไปตรงมา
เมื่อเปลี่ยนนิสัยขี้โกงเป็นนิสัยซื่อได้ถาวร ลองส่องกระจกแล้วถามตัวเองว่า
กรรมตกแต่งหน้าตาได้จริงไหม จากคนขีโ้ ลภมาเป็นคนชนะความโลภผิดๆได้
ทุกอย่างดูดีขึ้นหรือเปล่า

เมื่อห้ามราคะผิดๆ ไม่คิดคบชู้ ไม่คิดเอาลูกสาวที่ยังมีพ่อแม่เลี้ยง

ดูมาท�ำมิดีมิร้าย ตลอดจนกระทั่งหักห้ามใจไม่แตะต้องหญิงซึ่งมิใช่คู่ของคุณ
สังเกตดูความจริงเกี่ยวกับจิตขณะนั้น จะพบว่ามีความหนักแน่น เข้มแข็ง และ
เป็นตัวของตัวเองอย่างยิ่ง ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของราคะอันทรงอิทธิพลเหนือ
มนุษย์ธรรมดา คุณอาจถูกประณามว่าโง่ในหมู่โลกียชนผู้เล็งเป้าไปที่ของดีๆ
ภายนอก แต่คุณจะภูมิใจในตนเองว่าเริ่มเป็นหนึ่งในผู้ฉลาดเล่นเกมกรรมที่
เล็งเป้ากลับมายังจิตของตน ลองเฝ้ามองเอาเองว่าการเป็นผู้ก�ำชัยเหนือราคะ
ได้นั้น รสชาติเหนือกว่าชัยชนะในเกมกีฬาที่ต้องเหยียบบ่าผู้อื่นเพียงใด

เมือ่ หยุดค�ำโกหกไว้ได้แค่ทปี่ ลายลิน้ ไม่ปล่อยให้มนั ผ่านออก

ไปเป็นเสียงพูดดังใจอยาก สังเกตดูความจริงเกี่ยวกับจิตขณะนั้น จะพบว่าจิต
คุณมีความตรง เห็นทุกสิ่งตามจริง อยู่ข้างความจริง ไม่บิดเบี้ยว ไม่เห็นทุกสิ่ง
พร่ามัว ไม่อยู่ข้างความเท็จ คุณจะรู้สึกเหมือนม่านหมอกที่ปกคลุมจิตเลือน
สลายหายหน มีแต่ความกระจ่างใส อยากเห็นอะไร อยากเข้าใจอะไร จะดู
เหมือนฟ้าเปิด รู้เห็นและเข้าใจจะแจ้งไปหมด กับทั้งผ่านคนอื่นแล้วรู้ ว่าการ
กล่าวค�ำโกหกเป็นคลื่นรบกวนความจริง เมื่อรบกวนความจริง เกมกรรมก็จะ
รบกวนความจริงของเขาเช่นกัน อาจจะมาในรูปของคนใส่ไคล้ ตีไข่ใส่สี
บิดเบือนภาพของเขาให้เบี้ยวบิดผิดรูปไปมาก

เมื่อเก็บค�ำส่อเสียดที่เสียดแทงใจผู้อื่นไว้ได้ สังเกตดูความ

จริงเกี่ยวกับจิตขณะนั้น จะพบว่ามีเมตตาอ่อนๆเกิดขึ้นแทนที่ หากค�ำเสียด
แทงนั้นยังก้องอยู่ในหัวคุณ คุณอาจมีโอกาสเห็นเป็นครั้งแรก ว่าค�ำเสียดแทง
นั้นเหมือนเข็มแหลมๆ ยิ่งเสียดแทงเท่าไหร่ยิ่งแหลมเท่านั้น การมีค�ำเสียด
แทงอยูใ่ นจิตก็เหมือนเอาเข็มแหลมมาทิม่ ต�ำตัวเอง เมือ่ ระงับเสียได้กระทัง่ ใน
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ระดับความคิด คือไม่อยากแม้คิดร้ายกับใคร จิตของคุณจะสบายขึ้น เป็นสุข
กับตนเองมากขึ้นที่เห็นอาการโต้ตอบกับโลกในทางเย็น

เมื่อเปลี่ยนค�ำหยาบเป็นค�ำสุภาพได้ สังเกตดูความจริงเกี่ยว

กับจิตขณะนั้น จะพบว่าแรงอัดหนักๆหายไป ความสกปรกของจิตเปลี่ยนเป็น
ความสะอาดแทน เมือ่ เห็นความต่างอย่างแท้จริง คุณจะพบว่าการพ่นค�ำหยาบ
ก็ไม่ต่างจากการเอาค้อนหนักๆทุบโป้งเข้ากลางหน้าผากตนเอง จิตตัวเองได้
รับความบอบช�้ำทันทีนนั้ เอง อาการฟกช�้ำด�ำเขียวของจิตจะมาในรูปของความ
มึนงงไปชั่ววูบ หรือรู้สึกคล้ายเอาม่านมืดมาคลุมหน้าทันทีทันใด โดยเฉพาะ
ถ้าค�ำหยาบนั้นเกิดจากเจตนาประทุษร้ายผู้อื่น มิใช่ค�ำหยาบที่เกิดจากเจตนา
พูดหยอกเล่นหัวกับเพื่อน เพียงเลิกพ่นค�ำหยาบพร�่ำเพรื่อเสียได้ ใจคุณจะ
เหมือนผิวที่เปล่งปลั่ง ไม่ฟกช�้ำดังเคย

เมือ่ ไม่พล่ามเพ้อเจ้อ หรือวิจารณ์ใครๆอย่างไร้สาระไร้เหตุผลเสีย

ได้ทั้งที่ใจอยาก สังเกตดูความจริงเกี่ยวกับจิตขณะนั้น จะพบว่าคุณมีสติดีขึ้น
ฟุง้ ซ่านน้อยลง ยิง่ คุณเข้าข้างเหตุผล ยิง่ คุณพูดแต่คำ� ทีม่ ปี ระโยชน์ จะหยอกล้อ
เล่นหัวก็ให้พอดี คุณจะยิ่งพบว่าสาเหตุหลักที่คนเราฟุ้งซ่านจนยากจะห้ามนั้น
ก็มาจากการพูดไม่รู้จักหยุด ขุดเรื่องคนอื่นแบบไม่รู้จักคิดนั่นเอง ผลของการ
หยุดพล่ามเพ้อเจ้อจะลดพายุความฟุ้งในสมองได้กว่าครึ่ง

เมื่อห้ามปากไม่ให้เปิดรับเหล้า หรือห้ามจมูก ห้ามเนื้อหนังไม่

ให้รับยาเสพติดสร้างความมึนเมาขาดสติใดๆ สังเกตดูความจริงเกี่ยวกับจิต
ขณะนั้น จะพบว่าคุณมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ยังครองส�ำนึกแบบ
มนุษย์คือรู้จักผิดชอบชั่วดีได้ครบถ้วน เปรียบเทียบแล้วคุณจะเห็นถนัดว่าถ้า
ตายไประหว่างไม่เมา มีสติสมบูรณ์ จิตของคุณจะยังสมควรแก่ความเป็นมนุษย์
อยู่ แต่หากสมองมึนชา จิตใจมัวมน ก็จะไม่มที างเป็นทีพ่ งึ่ ของตนเอง ไม่มที าง
แข็งแรงพอจะก้าวไปสู่เกมกรรมครั้งหน้าที่เสมอกันกับเกมกรรมรอบนี้ได้เลย

น�ำมาซึ่งความสุข กรรมใดท�ำแล้วเป็นโทษ น�ำมาซึ่งความทุกข์
คุณจะจ�ำแนกแยกแยะได้ตามจริง ว่าแม้บางทีอาจต้องเดือดร้อนกาย
ตอนนี้ แต่จะสบายใจในระยะยาว ก็นับว่าคุ้มกัน คุณจะเลือกกรรมที่เป็น
ประโยชน์มากกว่าโทษ หรือถึงแม้ไม่อาจละกรรมที่เป็นโทษได้เด็ดขาด จิตก็
จะไม่ถล�ำลงไปหมกโคลนบาปทั้งดวง
จากนัน้ คุณจะมีความสามารถสังเกตสังกาความจริงได้ละเอียดอ่อนมาก
ขึ้นเรื่อยๆ เห็นทั้งเหตุผลที่สุข เหตุผลที่ทุกข์ เหตุผลที่สงบ เหตุผลที่ฟุ้งซ่าน
เหล่านี้จะท�ำให้คุณเข้าใจว่ากรรมแต่ละอย่างท�ำแล้วให้ผลกับจิตใจเสมอ นาน
ไปคุณจะเห็นเหมือนจิตใจแบบต่างๆมีแรงดึงดูดเหตุการณ์เฉพาะตัว กล่าวคือ
ถ้าจิตสว่าง ก็จะดึงดูดเหตุการณ์ดีๆเข้ามา แต่ถ้าจิตมืด ก็จะดึงดูดเหตุการณ์
ร้ายๆไม่เลิก และนั่นเองจะท�ำให้คุณเริ่มเชื่อว่ากฎของเกมกรรมมีอยู่จริง คุณ
จะไม่เชื่อเพียงเพราะฟังใครอีกต่อไป เพราะใจเห็นประจักษ์ด้วยตนเองอย่าง
ถ่องแท้เสียแล้ว
พฤติกรรมทางจิตของคุณจะแปลกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง คุณจะสังเกต
ได้ละเอียดกระทั่งจิตที่คิดท�ำร้ายเพียงนิดเดียวแม้ด้วยค�ำพูดประชดเล็กๆ ยิ่ง
หากพลั้งปากหลุดค�ำกระทบกระแทกใจใครก็อาจรู้สึกผิดได้มาก แต่ถ้าระงับ
ทันก็จะเป็นสุข และเหมือนได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาอีกขั้น
และทีส่ ดุ คุณจะรูส้ กึ เหมือนดัง้ เดิมนัน้ ในหัวเต็มไปด้วยปฏิกลู และสิง่ อุด
ตัน จ�ำเป็นต้องทะลวงผ่านด่านอุดตันไปทีละเปลาะ การให้ทานและการรักษา
ศีลทีละข้อเท่าที่ท�ำได้ คือการเคาะ การเจาะทะลวงสิ่งอุดตันที่ว่านั้น
สรุปคือ... ไอคิวในการเล่นเกมกรรมของคุณจะสูงขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์
ถ้ารู้ว่าจะโกยแต้มฉลาดมาจากไหน

หากเห็นความจริงเกี่ยวกับจิตและกรรมอันเป็นปัจจุบันไประยะหนึ่ง

จุดรวบยอดคือคุณจะสามารถแยกแยะได้ว่ากรรมใดท�ำแล้วเป็นคุณประโยชน์
บทที่ ๘ - ความฉลาดในเกม
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บทที่ ๙
วิธีหยุดเล่นเกม
ความสามารถหยุดเล่นเกม
คือการเล่นชนะอย่างเด็ดขาด
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๑

ท�ำความรู้จักเกมให้ดีขึ้น
ธรรมชาติพื้นฐานของอุปกรณ์เล่นเกม

ดังกล่าวแล้วในบทที่ ๒ ว่าด้วยอุปกรณ์เล่นเกม คืออุปกรณ์เล่นเกมถูก
ตกแต่งให้พิสดารเป็นต่างๆกันก็ด้วยกรรมเก่าไปเสียทั้งนั้น
กฎเหล็กของเกมกรรมคือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม แม้รูปร่าง
ลักษณะหน้าตา ทรวดทรงองค์เอว สัดส่วนแขนขาต่างๆ ก็ถูกตกแต่งขึ้นด้วย
กรรมเก่าทัง้ สิน้ ราวกับจะฟ้องให้รตู้ งั้ แต่แรกพบกันเลยว่าคุณเคยดีหรือเคยร้าย
มาประมาณไหน แต่ความไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังย่อมท�ำให้คุณคิดง่ายๆแค่
ว่าใครสวยหล่อก็โชคดีไป ใครขี้เหร่หน่อยก็โชคร้ายหน่อย คนทั้งโลกประชัน
หน้าตากันอย่างไม่รู้เลยว่าท�ำไมใครโชคดี ท�ำไมใครโชคร้าย และที่ส�ำคัญคือ
ไม่รู้เลยว่าท�ำไมถึงต้องมีความต่าง
กรรมเป็นผู้วาดหน้าตา ผู้เล่นเกมแต่ละคนจึงคล้ายจิตรกรที่วาดรูปร่าง
หน้าตาและลงสีให้ตนเอง ใครฉลาดในเกมกรรมมากก็เอาหน้าตาสวยหล่อไป
ใครมืออ่อนในเกมกรรมก็ได้หน้าตาจืดชืดแทน ธรรมดาของกายอันเป็น
อุปกรณ์เล่นเกมคืออย่างนี้เอง
อย่างไรก็ตาม นัน่ เป็นแค่ผวิ นอก ธรรมชาติขนั้ พืน้ ฐานของอุปกรณ์เล่น
เกมทุกคนมีความเหมือนกันอยู่ กายมนุษย์ทั้งหลายประกอบขึ้นด้วยของแข็ง
คงรูป เช่นเส้นผม เส้นขน เล็บมือเล็บเท้า ฟัน เนื้อหนัง ฯลฯ กับทั้งมีของเหลว
ทีพ่ ร้อมไหล เช่นน�ำ้ เลือด น�ำ้ หนอง น�ำ้ ลาย ฯลฯ กับทัง้ มีไออุน่ ทีก่ ระจายความ
ร้อนได้เป็นอุณหภูมิในร่างกาย กับทั้งมีของพัดไหวที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้
เช่นลมหายใจ ลมจากทวารหนัก ฯลฯ กล่าวโดยย่นย่อคือกายมนุษย์ประกอบ
ด้วยธาตุทั้ง ๔ ได้แก่ ดิน น�้ำ ไฟ ลม
ส�ำหรับคนตาบอดแล้ว ใครสวยหล่ออย่างไรก็ไม่ตา่ งกัน มีแต่ความแข็ง
ของธาตุดิน ความเหลวของธาตุน�้ำ ความร้อนของธาตุไฟ และความพัดไหว
ของธาตุลมให้สัมผัส
บทที่ ๙ - วิธีหยุดเล่นเกม

ยิ่งไปกว่านั้น เพียงแค่มองตามจริงจากประสบการณ์ตรง ทุกคนจะพบ
เหมือนๆกัน ว่าธาตุดนิ มีความไม่เทีย่ ง ยกขึน้ ด้วยกระดูกสันหลัง ฉาบด้วยเนือ้
หนังหลอกตา ผูกด้วยเส้นเอ็นน้อยใหญ่ คงรูปเป็นวัยเด็ก เจริญวัยเป็นหนุ่ม
สาว แล้วที่สุดก็ถึงคราวต้องแก่ชรา
ยิ่งธาตุน�้ำ ธาตุไฟ และธาตุลม ยิ่งมีความแปรปรวนให้เห็นง่าย โดย
เฉพาะธาตุลมนั้นไหลเข้าไหลออก ไม่คงที่เลยแม้แต่วินาทีเดียว เราจึงควรจับ
สังเกตสัจจะเกีย่ วกับความไม่เทีย่ งผ่านสายลมหายใจนีก้ อ่ น สังเกตทีล่ มหายใจ
จะได้เห็นความจริงว่าไม่เที่ยงเดี๋ยวนี้เลย ไม่ต้องรอนานเหมือนธาตุดิน
และถ้ามองด้วยตาเปล่า สมองอันเป็นส่วนของกายก็เหมือนเป็นต้น
ก�ำเนิดของความรูส้ กึ นึกคิด แต่ถา้ มองด้วยความเชือ่ ว่าจิตวิญญาณไม่มเี กิดตาย
แต่ร่อนเร่ไปอาศัยร่างโน้นร่างนี้ไปเรื่อย ก็ต้องมองกายเป็นเพียงบ้านพัก
ชั่วคราวของจิต ไม่ได้ให้ก�ำเนิดจิตและความรู้สึกนึกคิดแต่อย่างใด
ทว่าถ้ามองแบบพุทธ ก็จะเห็นกายกับจิตเป็นเหตุเป็นผลอิงอาศัยกัน
และกันเกิดดับ นามเป็นเหตุปจั จัยแก่รปู เช่นกรรมจัดสรรให้เกิดอัตภาพมนุษย์
ซึ่งมีลักษณะต่างๆกัน และรูปก็เป็นเหตุปัจจัยแก่นาม เช่นด้วยกายนี้จึงมี
กายกรรมและวจีกรรมได้ กับทั้งเป็นฐานที่ตั้งของสัมผัสกระทบต่างๆให้เกิด
การรับรู้ การรับรู้นั่นเองคือจิต รับรู้คราวหนึ่งก็ถือว่าจิตเกิดดวงหนึ่ง ความรับ
รู้ดับลงก็ถือว่าจิตดับไปอีกดวงหนึ่ง
สาระที่ส�ำคัญคือทั้งรูปทั้งนามไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนที่มีอยู่โดย
ดัง้ เดิม และไม่อาจบัญชาให้ตงั้ อยูน่ านเท่านัน้ เท่านี้ นีค่ อื ธรรมชาติพนื้ ฐานของ
อุปกรณ์เล่นเกมกรรม ทั้งฝ่ายกายและฝ่ายใจ

๒

เกมแห่งความไม่รู้

พวกเราเล่นเกมอยู่บนความไม่รู้ หรือจะเรียกว่าเป็นเกมแห่งความไม่รู้
ก็ได้ ตลอดเวลาเต็มไปด้วยเรื่องของการใช้สัญชาตญาณตามกิเลส หรือไม่ก็
เป็นเรื่องของการคาดเดาและการลองผิดลองถูก

howfarbooks.com

168

169

พ้นจากภวังค์และฝันเลอะเลือนในท้องแม่ บุญเก่าจะส่งให้คุณปรากฏ
ตัวขึ้นในโลกแล้วพร้อมจะ ‘รับรู้’ ในระดับหนึ่ง ผ่านรูปที่กระทบตา เสียงที่
กระทบหู กลิ่นที่กระทบจมูก รสที่กระทบลิ้น ของแข็งอ่อนร้อนเย็นที่กระทบ
กาย และสภาพธรรมต่างๆที่กระทบใจ แต่คุณยัง ‘ไม่รู้’ เลยว่าสิ่งที่เห็นและ
ได้ยินเหล่านั้น เกิดขึ้นได้อย่างไร และส�ำคัญที่สุดคือคุณไม่รู้เลยว่าตนเองเกิด
มาได้อย่างไร ท�ำไมถึงเป็นอย่างที่เป็น
เมื่อไม่รู้ก็ต้องเผชิญหน้ากับแรงบีบคั้นให้เกิดกิเลสประการต่างๆ แล้ว
ตัดสินใจโดยยืนอยู่ข้างกิเลสบ้าง ยืนอยู่ข้างมโนธรรมบ้าง คุณมีแต่มโนธรรม
เป็นที่พึ่ง และมโนธรรมจะต�่ำหรือสูงก็ขึ้นอยู่กับว่าบุญเก่าของคุณส่งมาอยู่กับ
พ่อแม่หรือครูแบบใด อารมณ์และความคิดของคุณตัง้ มัน่ หรือแปรปรวนได้แค่
ไหน
ในเกมย่อยๆทั้งหลายนั้น คุณเล่นเอาแพ้ชนะกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ได้อะไรจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไปครอง โดยมีคติว่าผู้ชนะได้ไปทั้งหมด แต่
ในเกมกรรม คู่ต่อสู้ของคุณคือกฎแห่งกรรมวิบากที่ไม่มีหน้าตา แต่มีตัวตน
อยู่จริง คุณมีสิทธิ์เล่นแค่ให้เสียน้อยที่สุด คุณไม่เคยได้อะไรจากเกมกรรมไป
ครอบครองอย่างแท้จริงแม้แต่ชิ้นเดียว เพราะสุดท้ายจะต้องทิ้งให้ทุกสิ่งเป็น
สมบัติของความแตกพังเสมอ
เช่นเมื่อขณะมีอุปกรณ์เป็นกายใจมนุษย์นี้ คุณก�ำลังเล่นเกมแห่งความ
เจ็บปวด สมหวังในวันหนึ่งเพื่อผิดหวังในอีกวันหนึ่ง ลงท้ายที่สุดด้วยการสูญ
เสียเลือดเนื้อของคนจากไป และการหลั่งน�้ำตาของคนอยู่ข้างหลัง ทั้งคนตาย
และคนอยู่ไม่รู้เลยว่าจะไปเล่นเกมไหนต่อ

๓

การเดินทางไกล

หากคุณเคยหลงเสน่ห์ของการเดินทางไกลมาบ้าง เช่นเดินทางไปต่าง
จังหวัดไกลๆ ไปท�ำงาน ไปเทีย่ ว หรือไปเยีย่ มญาติ เห็นเส้นทางยาวๆ ทิวทัศน์
สวยๆ ฟ้าเปิดโล่งเป็นระยะๆ จิตใจปล่อยสบาย เหมือนหลุดจากกรงแคบที่
บทที่ ๙ - วิธีหยุดเล่นเกม

ครอบคุณอยู่ชั่วนาตาปี แม้มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางไกล
บ้าง คุณก็คงคิดว่าคุ้มกัน เพราะพักเหนื่อยไม่นานก็จะกลับมีก�ำลังวังชา
สามารถเดินทางไกลต่อไปได้อีก
รายละเอียดวิธีเดินทางไกลของแต่ละคนท�ำให้รู้สึกและนึกคิดต่างกัน
ถ้าคุณฟุง้ ซ่านจนร�ำคาญความคิดของตนเองระหว่างเดินทาง คุณจะเกลียดการ
เดินทาง แต่ถา้ จิตใจคุณสงบสบายกว่าปกติในระหว่างเดินทาง คุณจะชอบการ
เดินทาง
เพื่อนร่วมทางก็มีส่วนให้เบื่อหน่ายหรือครึกครื้น ถ้าคุณได้ใครสักคนที่
คุยกันอย่างออกรสไปตลอดทาง คุณจะรู้สึกถึงความผูกพันที่แน่นแฟ้น และ
อยากเดินทางไกลไปกับเขาอีกเรื่อยๆ
แต่การเดินทางไกลในเกมกรรมนั้น ซับซ้อนกว่าการเดินทางไกลบน
ถนนทีย่ าวเหยียดมากนัก คุณเป็นนักเดินทางผูโ้ ดดเดีย่ ว ทีท่ อ่ งไปในความฝัน
อันสร้างขึ้นด้วยกรรมดีกรรมชั่ว ภาพฝันจะผ่านไปเรื่อยๆเหมือนทิวทัศน์ข้าง
ทาง คุณจะติดใจเสน่ห์ของการเดินทางไกลอันเต็มไปด้วยความลืมเลือน และ
ความติดใจนั้นเองจะกดให้คุณตกอยู่ในภาวะฝันทั้งลืมตาครั้งแล้วครั้งเล่า
ในระหว่างการเดินทางไกล เพื่อนร่วมทางของคุณจะเปลี่ยนหน้าไป
เรื่อยๆ คุณอาจเจอคนถูกใจ แต่จะไม่สามารถขอให้เขาร่วมทางกับคุณตลอด
ไป ถึงเวลาทุกคนต้องแยกย้ายกันไปตามยถากรรมเสมอ
เฉพาะในเกมนี้ คุณอาจผ่านประสบการณ์ชนิดนัน้ มาแล้ว คือเพือ่ นร่วม
ทางหายหน้าไปทีละคนสองคน และในทีส่ ดุ วันหนึง่ คุณเองจะต้องหายหน้าไป
จากเพื่อนร่วมทางที่เหลือ ใครจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม
คนความจ�ำเสือ่ มย่อมไม่อาจจ�ำการเดินทางทีน่ า่ เหนือ่ ยหน่ายได้ คุณก็
เหมือนกัน ตายแต่ละครั้งคุณจะเริ่มต้นด้วยสภาพชีวิตชีวาแบบใหม่ ต่อเมื่อ
เติบโตขึน้ เสวยสุขทุกข์ซำ�้ รอยเดิมนัน่ แหละ คุณจึงจ�ำความเหนือ่ ยหน่ายในการ
เดินทางไกลขึ้นมาได้
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๔

กับดัก

หากคุณเคยเห็นพืชหรือดอกไม้มพี ษิ บางชนิด คุณจะตระหนักว่าบางสิง่
ที่สวยงามในโลกนี้ ไม่ได้เป็นประกันความปลอดภัยใดๆเลย ผู้ไม่รู้และหลง
เชยชมอาจบาดเจ็บสาหัส เพราะขาดความระมัดระวังตัว คาดไม่ถึงว่าฤทธิ์ของ
มันจะร้ายค้านสายตาได้ขนาดนั้น
กับดักของเกมกรรมก็เช่นกัน มีบา้ งทีแ่ สดงตัวโจ่งแจ้งว่าเป็นกับดักเครือ่ ง
ล่อ แต่ส่วนใหญ่ถูกอ�ำพรางหลุมขวากไว้ ทั้งแบบพอเนียนตา และทั้งแบบ
แยบยลล�้ำลึก
กับดักทีโ่ จ่งแจ้งในโลกมนุษย์นี้ ได้แก่ เหล้ายา การพนัน และการมัว่ สุม
ของเหล่าอันธพาล แม้จะปรากฏอยูช่ ดั ๆว่าเป็นไฟ แต่กย็ งั มีแมลงเม่าบินเข้าไป
หา เพียงเพราะรู้สึกว่ามีเพื่อนอยู่ที่นั่น หรือเพียงเพราะรู้สึกว่าจะเป็นแหล่งท�ำ
เงิน หรือเพียงเพราะรู้สึกว่าเป็นของดีส�ำหรับตน
กับดักที่พอเนียนตาในโลกมนุษย์นี้ ได้แก่ หญิงชายเจ้าเสน่ห์ที่นิยม
หว่านเสน่ห์ไปทั่ว เพียงเพื่อให้ใครๆมายอมสยบ หรือเพียงเพื่อได้รู้ว่ามีใคร
แย่งชิงตนแบบเอาเป็นเอาตาย หญิงชายเหล่านีง้ า่ ยทีก่ าลต่อมาจะประพฤติผดิ
ในกาม อาจจะน้อยๆ หรืออาจจะทุกชนิด ถ้าหลงติดก็เท่ากับพลอยร่างพลอย
แห กลายเป็นหนึ่งในชู้ของเขาหรือเธอได้
กับดักทีแ่ ยบยลล�ำ้ ลึก ได้แก่ การงานหลายๆชนิด ทีด่ เู หมือนดี ดูเหมือน
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่น แต่ที่แท้ตั้งต้นด้วยความหลงผิด จึงพลอย
พาให้ผู้ติดตามหลงผิดไปด้วยเป็นจ�ำนวนมาก เช่นค�ำสอนของบางลัทธิที่น่า
สนใจ มีค�ำสอนเป็นเหตุเป็นผลน่าคล้อยตาม แต่สุดท้ายสอนไม่ให้เห็นความ
ส�ำคัญของพ่อแม่มากกว่าเจ้าส�ำนัก และที่สุดคือท�ำตามเจ้าส�ำนักสั่งได้กระทั่ง
ฆ่าคน
อันที่จริงเกมกรรมเต็มไปด้วยกับดัก จาระไนไม่หวาดไม่ไหวว่ามีอะไร
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บ้าง แต่ถ้าคุณเคยหลงเชื่อผิดๆ ถูกหลอกให้ท�ำเรื่องผิดๆชนิดเห็นด�ำเป็นขาว
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว อันนั้นแหละตัวอย่างกับดักของจริงในชีวิตคุณ
กับดักบางอย่างให้โอกาสคุณแก้ตวั แต่กบั ดักบางอย่างขอเพียงคุณหลง
พลาดไปติดครั้งเดียว คุณจะไม่มีวันได้หลุดออกมาอีกเลยจนกว่าจะใช้กรรม
หมด ตัวอย่างที่ชัดเจนก็เช่นลัทธิฆ่าตัวตาย หากสาวกของลัทธิหลงเชื่อ นึก
ว่าการฆ่าตัวตายคือวิธีลัดสู่ความเป็นอมตะ หรือนึกว่าระเบิดพลีชีพเป็น
วีรกรรมที่จะได้รางวัลบนสรวงสวรรค์ เช่นนี้คือการสละสิทธิ์ในเกมกรรมแบบ
มนุษย์ แล้วต้องระเห็จไปเข้าคุกที่เกมกรรมตระเตรียมไว้ยาวๆแทน

๕

อัตราเสี่ยงที่จะเล่นแพ้

ในเกมกรรมไม่มีการพ่ายแพ้ถาวร คือคุณไม่อาจท�ำบาปร้ายแรงใดๆที่
จะส่งให้ไปติดอยูใ่ นทุคติภมู ติ ลอดกาล ขณะเดียวกันคุณก็ไม่อาจท�ำบุญทีส่ งู ส่ง
พอจะดันให้ลอยขึ้นไปค้างบนสุคติภูมิชั่วนิรันดร์
มนุษยภูมิเป็นภูมิที่เล่นเกมกรรมได้ซับซ้อนพิสดารเหนือภพภูมิอื่นใด
ไม่ว่าจะอยากสะสมแต้มบวกเพิ่มหรือเติมแต้มลบเยอะ ในภูมิมนุษย์นี้ คุณ
สามารถแก้ตัวได้มากที่สุด ปรับเปลี่ยนพัฒนาได้มากที่สุด แต่ขณะเดียวกันก็
อาจซ�ำ้ เติมตัวเอง ฉุดตัวเองลงต�ำ่ ได้มากทีส่ ดุ ด้วยเช่นกัน เนือ่ งจากใจของมนุษย์
มีโสมนัสอันเกิดจากบาปใหญ่ได้ หลงผิดขนาดฆ่าผู้มีพระคุณสูงสุดเช่นพ่อแม่
ได้ ฆ่าผูส้ ละโลกเช่นพระสงฆ์องค์เจ้าได้ แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผูไ้ ร้มลทิน
ก็ยังเคยมีคนใจบาปพอจะคิดปลงพระชนม์มาแล้ว
และเมื่อนับกันเป็นเรื่องๆ ในโลกนี้ก็มีแรงบีบคั้นให้เกิดกิเลสมากกว่า
เครื่องช่วยต้านทานกิเลส แม้บุญเก่าจะสร้างปราการมโนธรรมมาให้คุณแข็ง
แรงเพียงใด หากเจอกระหน�่ำหนักๆเข้าก็อาจเขวได้เหมือนกัน คุณจะต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจ และเหตุผลที่ดีพอมาตั้งแต่ต้นชีวิต ว่าท�ำไมจึงสมควรต้าน
กิเลส ท�ำไมถึงต้องยอมถูกหาว่าโง่ที่ไม่ฉกฉวยเมื่อมีโอกาสฉกฉวย พูดง่ายๆ
คือถ้าไม่มีคนบอกให้คุณรู้ว่าอะไรบุญอะไรบาป แนวโน้มคือคุณจะยอมถูกบีบ
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คั้นให้โลภ โกรธ หลงไปตามเรื่องตามราว มากกว่าจะคิดได้เองว่าสิ่งใดควร
สิ่งใดไม่ควร
กฎของเกมกรรมข้อหนึ่งที่น่ากลัว คือหากมีจิตที่เศร้าหมองแล้ว ทุคติ
เป็นอันหวังได้ สุคติเป็นอันหวังยาก นั่นแปลว่าขณะใดก็ตามที่จิตคุณเศร้า
หมอง บัดนั้นคุณก�ำลังตกอยู่ในความเสี่ยงกับการไปสู่ทุคติแล้ว
ยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นคนมีศลี มีสตั ย์ รักเดียวใจเดียว แต่หลงรูปจนไป
คว้าคนเจ้าชู้มาเป็นคู่ครอง วันหนึ่งคุณบังเอิญทราบว่าคู่ครองสุดที่รักของคุณ
คบชู้ คุณเกิดความเศร้าโศก หันหน้าไปหาเหล้า หากคุณก�ำลังนัง่ กินเหล้าเคล้า
ความอาลัยคนรักแทบขาดใจแดดิน้ อยูน่ นั่ เอง เผอิญวัยรุน่ ไล่ยงิ กันแล้วคุณดัน
เจอลูกหลง กระสุนเจาะเข้ากลางท้ายทอยขาดใจตายคาที่ ก็คาดหมายได้เลย
ว่าจิตจะท�ำงานครั้งสุดท้ายเป็นการปรุงแต่งฝันร้ายให้เกิดขึ้น คุณอาจเห็นตัว
เองเมามายเดินโผเผไปตามถนน แหกปากเรียกชือ่ คนรักทีน่ อกใจแทบไม่เป็น
ภาษา จากนั้นเมื่อจิตสุดท้ายดับลง คุณจะคงสภาพของเปรตขี้เมา ร�่ำอาลัยรัก
ไปอีกนาน กว่าที่บุญอันสว่างไสวอย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงเวลาให้ผล มาช้อน
รับคุณให้พ้นจากสภาพของเปรตได้
สรุปคือความเป็นคนดีอาจไม่พอจะเล่นเกมให้ชนะในแต่ละครัง้ คุณต้อง
มีเหตุผล มีสติ มีศรัทธาที่เหนือกว่าเครื่องยั่วให้เป็นบ้าไปกับโลกนี้ด้วย
เมือ่ อ่านเกมกรรมออก จะเริม่ เห็นรางๆว่าคุณต้องเล่นไปเรือ่ ยเพือ่ ความ
เหนื่อยเปล่าอย่างไร้แก่นสาร ทั้งต้องดิ้นรนหากิน ทั้งต้องหาซื้อบ้าน ทั้งต้อง
วุ่นวายจัดการภาระต่างๆในชีวิตให้ลงตัว เสร็จแล้วก็ตาย ต้องไปหาใหม่เอา
ข้างหน้าอีก เท่านั้นไม่พอ ยังต้องสุ่มเสี่ยงต่อการได้ไปทุคติภูมิเอาง่ายๆเพียง
ด้วยการเผลอปล่อยใจให้เศร้าหมองแล้วจับพลัดจับผลูชะตาขาดเดี๋ยวนั้น
คุณจะเห็นมนุษย์และสัตว์ทกุ ตัวบนโลกร่วมเล่นเกมกรรมอยูก่ บั คุณ คุณ
เห็นใจตัวเองอย่างไรก็ควรเห็นใจพวกเขาเท่าๆกัน เพราะต่างฝ่ายต่างก็อยู่ใน
วังวนแห่งเกมอันไม่เป็นที่รู้กฎนี้เหมือนๆกัน มีสิทธิ์แปรเป็นนั่นเป็นนี่ ได้ดี
บ้าง ตกยากบ้าง หยาบบ้าง ประณีตบ้างเหมือนๆกัน ต้องร้องไห้อย่างไม่รทู้ าง
แก้เหมือนๆกัน ตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่จะลงต�่ำได้เสมอเช่นกัน
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การคิดเดินทางไปเรือ่ ยๆเพือ่ เล่นเกมกรรมจึงมิใช่นโยบายทีด่ ี อย่างน้อย
คุณควรวางแผนที่จะหยุด รวมทั้งชักชวนคนรอบข้างให้รู้ตามและคิดตามด้วย
ขอให้ลองนึกถึงคนทีค่ ณ
ุ รักทีส่ ดุ คุณทนได้ไหมถ้าจะปล่อยให้เขาหรือเธอพลัด
ไปอยูใ่ นหมูอ่ นั ธพาล อีกทัง้ ตกอยูใ่ นสภาพความจ�ำเลอะเลือน พร้อมจะถูกสาด
โคลนให้มอมแมม พร้อมจะถูกข่มเหงให้บอบช�้ำ?
นั่นอาจเป็นเรื่องสมมุติ แต่เรื่องจริงก็คือถ้าคนที่คุณรักยังต้องเวียนว่าย
ตายเกิดไปเรือ่ ยๆอย่างไร้จดุ หมายปลายทาง เขาหรือเธอจะต้องตกอยูใ่ นสภาพ
ย�่ำแย่ยิ่งกว่านั้นมาก เพราะโคลนที่จะสาดมาเปื้อนเขาไม่ได้มาจากที่อื่น แต่
สาดมาจากความไม่รู้ของเขาเอง
เช่นนี้คุณคงบอกตัวเองถูกว่าควรท�ำอะไร?
ใช่แล้ว… คุณควรหาทางหยุดเล่นเกมเสีย!

ท�ำความรู้จักต้นเค้าของเกมกรรม
ก่อนจะหยุดเล่นเกมได้ คุณควรจะรูท้ มี่ าทีไ่ ปเสียก่อน ว่าท�ำไมคุณถึงตก
มาอยู่ในเกมนี้ และที่ส�ำคัญคือท�ำไมคุณจึงยังไม่เลิกเล่นเกมนี้เสียที
คุณอย่าไปคิดถึงเรือ่ งเวลาอันเป็นต้นตอของสรรพสิง่ เพราะเวลาไม่มี มี
แต่ลำ� ดับการเกิดดับของกายใจ การได้อปุ กรณ์เล่นเกมแต่ละครัง้ ต้องมีเหตุทมี่ า
ที่ไปเสมอ จะผุดขึ้นลอยๆจากอากาศไม่ได้ ฉะนั้นแม้ชาติแรกที่สุดที่ทุกอย่าง
จะอุบัติขึ้นโดยปราศจากเงื่อน ปราศจากเค้า ก็ย่อมไม่มีเช่นกัน
โจทย์ที่เราควรเพ่งเล็งจึงไม่ใช่ค�ำถามแบบไข่กับไก่อันไหนเกิดก่อนกัน
แต่ตอ้ งเล็งลงไปในสิง่ ทีก่ ำ� ลังเห็นได้ ว่าอะไรเป็นเงือ่ น อะไรเป็นต้นเค้าให้ตอ้ ง
อยู่ในเกมกรรมต่อ
สิง่ ทีเ่ ราสามารถเห็นได้จริง จับต้องได้ทนั ที ไม่มอี ะไรเกินไปกว่ากายใจ
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อันปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ หากมองว่าคุณเล่นเกมกรรมมานับอนันต์ภายใต้
กฎเกณฑ์เดิม ก็แปลว่าถ้าเห็นความจริงและเงือ่ นไขต่างๆทีท่ ำ� ให้มกี ายใจนีไ้ ด้
คุณก็สามารถเห็นต้นตอก�ำเนิดเกมกรรมทัง้ หมดได้เช่นกัน ไม่จำ� เป็นต้องระลึก
ชาติ ไม่ตอ้ งมีญาณหยัง่ รูอ้ นาคต คุณก็มสี ทิ ธิเ์ ห็นเงือ่ นไขความจริงเกีย่ วกับกาย
ใจในทุกกาลได้เช่นกัน
อุปกรณ์เล่นเกมกรรม อันได้แก่กายใจมนุษย์นั้น นอกจากเอาไว้ก่อ
กรรมท�ำบุญบาปแล้ว ยังประกอบด้วยช่องทางเชื่อมต่อกับโลกภายนอก
มากมายหลายชนิด คือ ตา เอาไว้มองดูรปู หูเอาไว้ฟงั เสียง จมูกเอาไว้ดมกลิน่
ลิ้นเอาไว้ลิ้มรส ประสาทกายทั่วร่างเอาไว้รับสัมผัสกระทบ และใจเอาไว้รับรู้
สภาพธรรมทั้งปวง พ้นไปจากที่ช่องรับอื่นๆจะรับได้
เรือ่ งของเรือ่ งก็คอื เมือ่ รับผัสสะมาแล้ว จะไม่จบแค่ทราบว่าเกิดผัสสะ แต่
ยังมีแรงกระท�ำทางระบบประสาทที่ก่อให้เกิดความสบายและความอึดอัดทาง
กายอีกด้วย
ไม่วา่ คุณจะรูเ้ รือ่ งเกมกรรมมากหรือน้อยแค่ไหน ตราบใดทีค่ ณ
ุ ยังติดใจ
รสชาติความสบายอันเกิดจากผัสสะกระทบทั้งหลาย ตราบนั้นคุณได้ชื่อว่าตก
อยู่ใต้การบังคับให้เล่นเกมกรรมต่อเสมอ โดยไม่มีข้อยกเว้น
เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะความติดใจจะก่อให้เกิดอาการดิ้นรนทะยาน
อยาก ถ้ายังไม่ได้สักคืบก็จะเอาคืบ ถ้าได้คืบแล้วจะเอาศอก ได้ศอกจะเอาวา
ต่อ เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เมื่อไม่หยุด ไม่ว่าง ไม่วาง จิตก็จะมีการท�ำงานเข้า
กระบวนการต่อภพต่อชาติโดยอัตโนมัติ เหมือนตกอยู่ในห้วงฝันประหลาดที่
ไม่อาจตื่นขึ้น เพราะแรงอุปาทานว่าความฝันเป็นเรื่องจริงนั้น จะยึดไว้ หน่วง
ไว้ เกาะกุมจิตใจของคุณไว้อย่างเหนียวแน่น
ฝันครัง้ สุดท้ายก่อนตายจะเป็นห่วงเชือ่ มต่อกับฝันครัง้ ต่อไป นีค่ อื กลไก
อันลึกลับของเกมกรรม แต่ละคนเห็นได้ครั้งเดียว แล้วไม่อาจกลับมาบอกเล่า
ให้ญาติพนี่ อ้ งฟัง ธรรมชาติกรรมวิบากจะประมวลคะแนนทัง้ หมดทีค่ ณ
ุ เล่นได้
ในเกมกรรมครั้งหนึ่งๆ แล้วตัดสินให้ว่าจะส่งคุณไปเล่นเกมใหม่ต่อที่ไหน จิต
ซึ่งยังมียางเหนียว ยังมีความยึดติดถือมั่น อยากได้ดี อยากเป็นคนส�ำคัญใน
บทที่ ๙ - วิธีหยุดเล่นเกม

175

เกมกรรมนั่นเอง จะท�ำให้คุณหมดสิทธิ์ปฏิเสธการหยุดเล่นเกม ต้องเล่นเกม
กันต่อไป
อย่างไรก็ดี ประสาทกายนีเ้ ป็นเพียงเครือ่ งรับ บังคับให้สขุ ทุกข์เองไม่ได้
และโลกนี้ก็กลาดเกลื่อนไปด้วยเครื่องกระทบร้อนหนาวให้เกิดความอึดอัดไม่
สบาย เมื่อใดเกิดความอึดอัดก็จะน�ำไปสู่ความรังเกียจ อยากหนีไปสู่สภาพที่
ดีกว่า หรือไม่ก็อยากปิดเกมด้วยวิธีลัดสั้นคือฆ่าตัวตาย
การใช้ชีวิตตามใจอยาก ก็เหมือนการเล่นเกมตามใจชอบ ยากที่คุณจะ
เล่นได้ดี และคุณจะไม่มวี นั เล่นชนะเกมยากๆเพียงด้วยการหวังรอความบังเอิญ
ยิ่งส�ำหรับเกมกรรมอันเป็นของใหญ่มหึมานี้ เล่นยากที่สุดก็คือเล่นอย่างไรให้
หยุด เพราะฉะนั้นอย่าฝันว่าจู่ๆคุณจะเดินไปตกช่องแจ็กพอต เป็นผู้โชคดีได้
หยุดเล่นเกมกันดื้อๆ ไม่เชื่อลองถามตัวเองดู ว่าให้ทิ้งคนรักและของหวงที่สุด
เดี๋ยวนี้ได้ไหม? ให้ไม่หวังจะได้อะไรมาอีกเลยไหวไหม? เสียงของความอาลัย
ที่ตอบขึ้นมาว่า ‘ไม่ได้!’ แม้ใกล้ขาดใจตายอยู่รอมร่อนั่นเอง คือความยากเย็น
ที่สุดที่หยุดคุณไม่ให้เลิกเล่นเกมกรรมส�ำเร็จ
ทุกคนอยากเอาของรักของหวงติดตัวไปโลกหน้า หรือหวังให้โลกหน้า
ดีกว่านี้ ไม่ต้องเหนื่อยอย่างนี้ ไม่ต้องทุกข์อย่างนี้ แต่นั่นแหละ เกมกรรมไม่
ได้รับฟังอุทธรณ์ว่าคุณอยากได้หรือไม่อยากได้อะไร เกมกรรมแค่ดูว่าคุณท�ำ
อะไรมา แล้วก็ให้อะไรคืนคุณกลับไปอย่างสมน�้ำสมเนื้อ สิ่งที่คุณจะพกติดตัว
ไปในเกมหน้าก็มีแต่บุญบาปที่ท�ำไว้ด้วยอุปกรณ์เล่นเกมปัจจุบัน ไม่มีสมบัติ
ข้าวของหรือลูกเมียคนใดติดตามไปได้เลย

๑

รู้จักเบื้องต้นวิธีถอนจิตออกจากเกม
เห็นค่าของการออกจากเกม

ถ้าไม่รตู้ วั ว่าก�ำลังเล่นเกมกรรม คุณก็ไม่มสี ทิ ธิเ์ ลือกใดๆทัง้ สิน้ ต้องเล่น
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ต่ออย่างเดียว แต่เมื่อรู้แล้ว เชื่อแล้ว หรือตระหนักแล้วว่าก�ำลังเล่นเกมกรรม
คุณมีสิทธิ์เลือกที่จะต่อหรือหยุด

รวม ชนิดยิงนัดเดียวได้นกทั้งฝูง หรืออีกนัยหนึ่งคือพยายามเอาชัยแบบหนึ่ง
เดียวครอบจักรวาล

หากเลือกที่จะหยุด คุณคงต้องมีเหตุผลที่แข็งแรงไว้บอกตัวเองว่าท�ำไม
จึงควรหยุด อันนีห้ ลักวิธกี ค็ อื เพ่งโทษของการตกอยูใ่ นเกมกรรมด้วยความไม่รู้
ให้มากเข้าไว้ แล้วเห็นค่าของการหยุดเล่นเกมกรรมอย่างละเอียด

อย่าคิดว่าการหยุดเล่นเกมจะเหมือนกับการฆ่าตัวตายที่จะยุติทุกสิ่งลง
เดี๋ยวนี้ คุณยังมีเวลาเสพสุข มีเวลาเรียนรู้ทุกข์ และปล่อยให้ชีวิตคลี่คลายไป
ตามทางของมันจนกว่าจะสุดทางเอง ขอให้ทอ่ งไว้วา่ การฆ่าตัวตายคือเล่หห์ นึง่
ของเกมกรรมที่จะท�ำให้คุณได้เล่นต่อเกมหน้าอย่างล�ำบาก ส่วนการหยุดเกม
อย่างแท้จริงจะไม่มีเกมหน้าหรือเกมไหนอีกเลย

หมัน่ ถามตัวเอง ว่าเกมกรรมอยากให้คณ
ุ เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ พิจารณา
ให้รอบด้านก็เห็นจะต้องตอบว่าอยากให้เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข แต่ขณะ
เดียวกันก็จะไม่ปล่อยให้คณ
ุ ต้องทุกข์อย่างเดียว เกมกรรมจะเล่นเอาเถิดเจ้าล่อ
โดยการส่งเสบียงความสุขและภาพลวงตาล่อใจให้เกิดความหวังมาเป็นระยะๆ
อาศัยบุญเล็กใหญ่ที่คุณได้เคยท�ำเป็นปัจจัยนั่นเอง ขืนเกมกรรมมีให้แต่ทุกข์
เดี๋ยวสรรพสัตว์จะอยากหลบลี้หนีหน้า เลิกเล่นเกมกรรมกันเสียหมด
การหยุดเล่นเกมเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่คุณไม่รู้จัก ไม่ใช่ความน่าเบื่อ
อย่างที่คิด และหาใช่อะไรที่คุณจะจินตนาการขึ้นมาด้วยประสบการณ์อันแคบ
จ�ำกัดของหูตานี้
แต่อย่างหนึง่ ทีพ่ อกล่าวให้อนุมานได้กค็ อื เมือ่ หยุดเล่นเกมอย่างเด็ดขาด
คุณจะไม่ตอ้ งผูกพันกับอุปกรณ์เล่นเกมกรรมใดๆ ไม่ตอ้ งตกอยูใ่ นภาวะโง่เขลา
ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัว ไม่ต้องเดินทางไกลอย่างไร้จุดหมายแน่ชัด กับทั้ง
ไม่ต้องสุ่มเสี่ยงเล่นผิดเล่นถูกอีกต่อไป
พูดให้งา่ ยก็คอื ถ้าคุณเห็นโทษเห็นภัยของการเล่นเกมกรรมให้ชดั แล้ว
เห็นการหยุดเล่นเกมเป็นการยกตนเองจากห้วงทะเลใหญ่ขึ้นบกอันปลอดภัย
คุณจะคิดถึงการหยุดเล่นเกม
แค่ตั้งใจหยุดเล่นเกม รากของชัยชนะก็ปรากฏแล้ว อะไรดีๆก็เตรียม
พร้อมจะทยอยตามมาแล้ว การตั้งใจหยุดเล่นเกมนั่นแหละคือสิ่งที่คุณคิดไม่
ถึง และเมื่อได้คิดก็จะพบว่านี่เองคือเส้นทางแห่งความสุขและการมีชีวิตที่คิด
ไม่ถึงอย่างแท้จริง เพราะการเลือกหยุดเล่นเกมจะเป็นการเล่นเกมอย่างมีจุด
หมายปลายทางครัง้ ใหญ่ทสี่ ดุ อันจะเป็นทีม่ าของความฉลาดในเกมกรรมโดย
บทที่ ๙ - วิธีหยุดเล่นเกม
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เข้าใจหลักวิธี

ดังที่ทราบแล้วจากบท ‘อุปกรณ์เล่นเกม’ ว่า ใจเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ที่
เกิดจากกรรมในอดีต เช่น จิตส�ำนึกแบบมนุษย์จะมีไม่ได้หากกรรมในอดีต
มืดมน ไร้เหตุผลตลอดชีวิต สว่างไม่พอจะเป็นมนุษย์ได้ใหม่
การทีจ่ ติ ใจเป็นเพียง ‘ผลผลิต’ จากกรรมในอดีตนีเ่ อง ย่อมหมายความ
ว่าจิตใจโดยความเป็นคุณอย่างนีไ้ ม่ได้มอี ยูก่ อ่ นโดยเดิม คุณไม่สามารถอ้างว่า
จิตในชาติที่แล้วเป็นอันเดียวกับจิตในชาตินี้ เนื่องจากจิตไม่ได้สร้างจิต แต่จิต
ถูกสร้างขึ้นด้วยกรรม หากกรรมเก่าของพวกเราด�ำกว่านี้ กรรมด�ำจะผลิตจิต
แบบสัตว์นรก หรือจิตแบบเดรัจฉาน หรือจิตแบบเปรตขึ้นมาแทนจิตแบบ
มนุษย์
ฉะนั้นจึงไม่ผิดเสียทีเดียว หากคุณรู้สึกว่าตัวตนแบบที่เป็นคุณอยู่เดี๋ยว
นี้ มีเพียงหนึ่งไม่มีสอง เหตุเพราะคุณไม่เคยมีจิตซ�้ำกันสักชาติ เริ่มชาติใหม่
ทุกอย่างก็เหมือนตัง้ ต้นใหม่หมด ทัง้ ร่างกายทีไ่ ด้มาใหม่ดว้ ยการขอแบ่งเลือด
เนื้อจากพ่อแม่คู่ปัจจุบัน และทั้งจิตที่กรรมเก่าส่งให้อุบัติในจังหวะเหมาะแก่
การปฏิสนธิ จะมีกแ็ ต่การสืบของกรรม ทีย่ งั ไหลไปอย่างสืบเนือ่ งเหมือนสายน�ำ้
คุณสมบัตขิ องจิตเป็นสิง่ ทีด่ ดั แปลงได้ดว้ ยกรรมในปัจจุบนั ชาติ และง่าย
กว่าการดัดแปลงกายมาก อีกทั้งยังให้ผลกระทบต่อชีวิตอย่างชัดเจน ทั้งความ
สุขอันเป็นของภายใน และทั้งการฉายรัศมีรุ่งเรืองเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตา
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ภายนอก
ความเจิดจรัสของจิตเกิดขึ้นจากสติเป็นหลัก และสติก็มีทั้งที่ยืนอยู่บน
ความเห็นชอบกับทีย่ นื อยูบ่ นความเห็นผิด ฉะนัน้ แม้เป็นอาชญากรก็อาจมีรศั มี
จิตเฉิดฉายน่าเกรงขามได้ ตราบเท่าที่จิตของเขาไม่หมกมุ่นกับเรื่องต�่ำๆ และ
มีสติอยู่กับเนื้อกับตัว หรือมีสติอยู่กับความส�ำเร็จที่เขารู้สึกยินดี แต่อย่างไร
ความเจิดจรัสทีย่ นื พืน้ อยูบ่ นกรรมด�ำ ก็ยอ่ มไม่สดใสเย็นใจได้เหมือนความเจิด
จรัสที่ยืนพื้นอยู่บนกรรมขาวอย่างแน่นอน
ความเจิดจรัสอันเกิดจากการใช้สติปญ
ั ญา ใช้ความคิดอ่านทีช่ าญฉลาด
ไปในทางช่วยเหลือผูค้ น เมือ่ รวมกับรัศมีสว่างสะอาดอันเกิดจากการมีขนั ติ งด
เว้นความประพฤติอันเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่าน จะปรุงแต่งให้เกิดความ
รู้สึกดีๆ อบอุ่นใจอยู่กับตนเอง และเหนี่ยวน�ำคนใกล้ชิดให้เกิดความรู้สึกแบบ
เดียวกันด้วย

คุณก�ำลังจมอยู่ในแรงดึงดูดของเกมกรรม ถ้าจะเอาชนะแรงดึงดูดอัน

ทรงอ�ำนาจได้ ก็ต้องอาศัยแรงส่งมหาศาลช่วย ถึงจะถีบตัวขึ้นสูงไหว กระทั่ง
เข้าสูภ่ าวะว่างเหนือแรงดึงดูดได้เด็ดขาด แล้วจึงค่อยลอยล�ำสบาย ไม่ตอ้ งอาศัย
แรงส่งใดๆช่วยอีก
บาปเหมือนแรงฉุดรัง้ หน่วงเหนีย่ ว ยือ้ แขนยือ้ ขาคุณไว้กบั ทรายดูด บุญ
เหมือนแรงขับดันให้เขยื้อนขึ้นพ้นทรายดูดได้ นั่นหมายความว่าเมื่อใดคุณตั้ง
มั่นในบุญและเว้นขาดจากบาป จิตคุณค่อยพร้อมท�ำความเข้าใจขั้นตอนต่อไป
อย่างสบาย เหมือนคนขึ้นจากหล่มสามารถเดินทางต่อ
เมื่อจิตไม่มืดด้วยบาปแปลว่าสว่างด้วยบุญ เมื่อสว่างด้วยบุญย่อมเห็น
ตามจริงได้ง่าย คือเห็นว่าเกมกรรมเล่นชนะยาก แต่พลั้งเผลอผิดพลาดง่าย
เต็มไปด้วยกับดัก ไม่มีคะแนนสะสมใดคงที่ ไม่มีรางวัลใดเป็นของคุณนาน
ควรที่จะเบื่อหน่าย คลายความยินดีจากการเล่นเกมกรรมเสีย
ความเบือ่ หน่ายในทีน่ ไี้ ม่ใช่ลกั ษณะของคนอมทุกข์ แต่ตอ้ งเป็นในแบบ
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คนทีท่ รงสติสมบูรณ์ มีความเป็นกลางอยูเ่ หนือความหดหู่ เหนือความโทมนัส
และเหนือความมีใจแห้งทั้งปวง
ทีส่ ดุ แล้วเมือ่ ออกจากกรงรัว้ ของเกมกรรมส�ำเร็จ คุณจะพบกับ ‘อะไรอีก
อย่างหนึง่ ’ ทีไ่ ร้รปู รอยเหนือจินตนาการ เหนือรสสุขหวานชืน่ และเหนือความ
สว่างโพลงใดๆในโลกรวมกัน
เมื่อมองมาจากด้านนอกกรงขังของเกมกรรม คุณจะเห็นความจริง
กระจ่างขึ้น เช่น…
ถ้ายังมีความโลภ ติดใจเพศรส ก็ยังตกอยู่ภายใต้อาณัติขององค์ก�ำเนิด
ยังต้องเป็นผู้ก�ำเนิดอีก
ถ้ายังมีความโกรธ อภัยไม่ได้หรือเมตตาไม่พอ ก็ยงั ตกอยูภ่ ายใต้อาณัติ
ของความผูกเวร ต้องเป็นผู้ตามใช้เวรกันอีก
และสุดท้าย ถ้ายังมีความหลง เปิดความรับรูต้ ามจริงไม่ได้ ฆ่าความมืด
ไม่ได้ มีจิตส่องสว่างเป็นไทแก่ตัวไม่ได้ ก็ยังต้องตกอยู่ภายใต้อาณัติของเกม
แห่งความไม่รู้ เกมแห่งการลวงประสาทเรื่อยไป
ผูใ้ ดก�ำจัดความโลภ ความโกรธ และความหลงเสียได้ ก็ยอ่ มยืนอยูเ่ หนือ
เกมกรรมได้อย่างสง่าผ่าเผย เป็นผู้ปลอดภัย เป็นผู้อยู่นอกกรงขัง ไม่ต้อง
เหน็ดเหนื่อยอย่างสูญเปล่าอีก

๓

เล่นเกมรักษาสัตย์

หลังท�ำความเข้าใจหลักวิธแี ล้ว คุณควรค่อยๆถอยห่างจากแรงดึงดูดของ
เกมกรรมด้วยการรู้จัก ‘ท�ำตัวออกห่าง’ จากกามเสียบ้าง
ขอให้สัญญากับตัวเองว่าหนึ่งเดือนจะเว้นขาดจากเพศสัมพันธ์และการ
ส�ำเร็จความใคร่เป็นเวลา ๔ วัน เลือกเอาวันสะดวกวันไหนก็ได้ในสัปดาห์ ควร
ให้เป็นวันเดียวกัน เพื่อมีก�ำหนดระยะที่ชัดเจน หมายความว่าในวันที่ก�ำหนด
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นั้น คุณจะมีหรือไม่มีอารมณ์เพศก็ไม่มีสิทธิ์ตามใจตัวเอง
เมื่อสัญญากับตนเองในข้อนี้ ขอให้ตระหนักว่าคุณก�ำลังเล่นอยู่กับ
แรงดึงดูดที่มีอ�ำนาจสูงสุดในเกมกรรม ถ้าท�ำได้ตามก�ำหนดเวลาที่ตั้งไว้ เช่น
๓ เดือนหรือ ๖ เดือน ก็แปลว่าคุณต่อสู้กับอ�ำนาจบีบคั้นไป ๑๒ หรือ ๒๔ ครั้ง
คุณจะพบว่าในสิบหรือยี่สิบกว่าครั้งดังกล่าว มีหลายคราวที่เกิดความ
ต้องการอย่างรุนแรง เพราะอย่างที่บอกว่าคุณก�ำลังคิดจะฝืนแรงดึงดูด หาก
ผ่านด่านได้ส�ำเร็จแต่ละครั้ง ขอให้สังเกตว่าคุณจะมีความเข้มแข็งมากขึ้น มี
อ�ำนาจควบคุมตนเองมากขึ้น และเหมือนอยู่เหนือกามได้บ้างแล้ว จากที่ไม่
เคยคิดจะอยู่เหนือมันมาก่อน มีแต่ยอมอยู่ใต้อิทธิพลของมันมาตลอด
ขอให้สงั เกตดีๆ ไม่วา่ คุณจะตัง้ ใจรักษาศีล ๕ หรือเริม่ เกมรักษาสัตย์อนั
ดูเหมือนง่ายแต่เล่นยากนี้ เกมกรรมจะส่งบุคคลหรือสถานการณ์ยั่วยวนชวน
ให้ผดิ สัญญามาหาคุณเสมอ อาจจะในรูปของค�ำพูด อาจจะในรูปของภาพเสียง
ชวนหวิวไหว อาจจะในรูปของเนือ้ หนังกระทบกระทัง่ โจ่งแจ้ง หรือถ้าไม่มอี ะไร
เลยก็เป็นจินตนาการร้อนแรงที่จู่ๆก่อตัวขึ้นมาเฉยๆในหัวคุณเอง
อย่ากดข่มแบบกัดฟันกรอดๆ ขอให้ตั้งสติดีๆ และสังเกตแบบสบายๆ
คุณจะเห็นและอัศจรรย์ใจกับมายาของเกมกรรม ช่วงแรกทีฝ่ นื ใจต้านจะทรมาน
เต็มไปด้วยความคันคะเยอ และเหมือนจะลืมเหตุผล มองไม่เห็นความจ�ำเป็น
ว่าท�ำไมจะต้องมัวทรมานตัวเองอย่างนี้
แต่หากข่มใจผ่านช่วงวิกฤตไปได้ คุณจะพบกับความจริงคือแรงของกาม
นั้นมีหนักได้เบาได้ และเมื่อเบาจะเบายาว ไม่เหมือนปวดอุจจาระแล้วต้อง
ระบายออกท่าเดียว
รางวัลของการรักษาสัจจะได้ส�ำเร็จคือความเบาเนื้อเบาตัว ปลอดโปร่ง
โล่งใจ กับทั้งเกิดขันติ คือมีความอดกลั้น มีความแน่วแน่ และมีความคลาย
วางในกาม พิสูจน์ตัวว่าเป็นมือใหม่พยายามเลิกเล่นเกมกรรมได้ระดับหนึ่ง
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๔

เปลี่ยนฐานะผู้เล่นเป็นคนดู

เมื่อไม่ศึกษาวิธีเลิกเล่นเกมกรรม เมื่อไม่รักษาสัตย์ที่จะตีตัวออกห่าง
จากกามเสียบ้าง คุณจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้เล่นเกมอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น
เกมกามหรือเกมโกรธ คุณทุ่มใจเล่นเต็มที่ และเกิดความปักใจว่าคุณจะต้องมี
ชีวิตอยู่ในฐานะผู้เล่นเท่านั้น
แต่เมื่อฝึกรักษาสัตย์ จนควบคุมระดับกามได้ตามก�ำหนด คุณจะเริ่ม
เห็นต่างไป คือถ้าเกิดอารมณ์ทางเพศแล้วมีสติเท่าทัน ไม่ปล่อยตามอารมณ์
ในทันทีที่มีโอกาส อารมณ์เพศจะแสดงความไม่เที่ยง ขึ้นได้ก็ลงได้ตามระดับ
แรงดันเบื้องหลัง
ขอเพียงท�ำความเข้าใจว่า อารมณ์เพศเป็นสิ่งที่ถูกเห็น และสิ่งที่เห็น
อารมณ์เพศคือจิต ต่อๆมาคุณจะเริ่มเห็นตามจริงมากขึ้น คือ อารมณ์เพศกับ
จิตจะเป็นต่างหากจากกันอย่างชัดเจน จิตมีภาวะปลอดโปร่งสบาย มีธรรมชาติ
รูอ้ ยูเ่ ห็นอยู่ ส่วนอารมณ์ทางเพศอาจคืบคลานมาปรากฏด้วยธรรมชาติหยาบๆ
ทางกาย เป็นคนละภาวะ เป็นคนละมิติกัน
ในที่สุดคุณจะพบว่าอารมณ์เพศไม่ใช่ตัวคุณ แต่เป็นสภาวะหนึ่งที่เกิด
ขึ้นให้หลงรู้สึกไปว่าเป็นตัวคุณ โดยเฉพาะในชั่วขณะที่คุณยอมหลงมันหัวปัก
หัวป�ำจนโงไม่ขึ้น
เมือ่ สามารถเปลีย่ นฐานะตัวเองจากผูเ้ ล่นเป็นคนดูได้เพียงเท่านี้ คุณจะ
เริ่มเห็นอะไรขึ้นมารางๆ ที่ผ่านมาคุณแค่ถูกหลอกให้หลงยึดบางสิ่งที่ไม่ใช่ตัว
ตนว่าเป็นตัวตน หรือได้คิดว่าการที่คนเราต้องติดคุกด้วยคดีข่มขืน แท้จริงไม่
ได้เกิดจากความชั่วช้าเป็นปฐมเหตุ แต่เกิดจากกามราคะในธรรมชาติอันยาก
จะห้ามใจต่างหาก เมือ่ คนเรามีมโนธรรมไม่มากพอจะต้านแรงฝ่ายต�ำ่ ก็พร้อม
ท�ำอะไรๆผิดพลาด และบางทีต้องชดใช้ความผิดพลาดกันด้วยชีวิตทั้งชีวิต!
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๕

จุดสังเกตอัตตา

เมื่อสามารถเห็นความโลภ ความอยากจะเอาเข้าตัว หรือความก�ำหนัด
ยินดีในกามเป็น คุณก็ได้ชอื่ ว่าเห็นอาการทางจิตทีเ่ ห็นได้ยากแล้ว เพราะปกติ
การสัง่ สมความเคยชินทีผ่ า่ นมา ผูเ้ ล่นเกมกรรมทุกคนจะแล่นทะยานตามแรง
ขับของความอยาก หรือไม่ก็ต้องฝืนห้ามใจตัวเองจากความอยากด้วยเหตุผล
บางประการ ไม่มีใครสร้างความเคยชินที่จะเป็นผู้ดูความอยากกันเลย
ส�ำหรับผู้เห็นภัยและปรารถนาจะเลิกเล่นเกมกรรม ความสามารถเห็น
อาการอยากโน่นอยากนี่มีประโยชน์มาก เพราะเมื่อตัวความอยากปรากฏชัด
ความรู้สึกว่ามีตัวตนก็ปรากฏชัดเป็นเงาตามมา ยิ่งความอยากเข้มข้นมาก ตัว
ตนก็ยิ่งเข้มข้นมาก แต่ถ้าความอยากเบาบางลง ตัวตนก็เบาบางลง
ถือเอาความรูต้ รงนีเ้ ป็นจุดสังเกต ตอนอยากอะไรแรงๆ ให้ระลึกเลยว่า
อัตตาจะต้องแรง เพราะฉะนั้น ‘หน้าตาของอัตตา’ ก็ต้องแสดงตัวอย่างโจ่งแจ้ง
ว่าเป็นอย่างไร คุณจะรูส้ กึ ถึงความเป็นใครคนหนึง่ เป็นชาย เป็นหญิง มีความ
ทะนงมากหรือน้อย มีความอยากห้ามใจหรือพร้อมจะปล่อยใจ มีวิธีได้สิ่งที่
ต้องการมาแบบแยบยลหรือทื่อๆ ลักษณะเด่นที่ก�ำลังปรากฏ ณ บัดนั้น จะ
สร้าง ‘มโนภาพของตัวตน’ ขึ้นมาภาพหนึ่งอย่างแจ่มชัด
เมื่อเกิดสติรู้สึกถึงมโนภาพของตัวตนดังกล่าวได้ คุณจะพบด้วยความ
อัศจรรย์ใจว่ามโนภาพนั้นเลือนลงในเวลาต่อมา อาจช้าหรือเร็ว ส�ำคัญคือพอ
มโนภาพเลือนหายไปหมด ความรูส้ กึ ในตัวตนก็พลอยสาบสูญไปด้วยชัว่ คราว
คุณจะรู้สึกเหมือนค้นพบความลับส�ำคัญของเกมกรรม นั่นคือ ตัวตนใน
มโนภาพไม่มีอยู่จริง แท้จริงเป็นแค่ภาพลวงที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความหลงยึด
ชั่วคราวเท่านั้น ถ้าตัวตนมีอยู่จริง ความรู้สึกในตัวตนต้องคงที่ ไม่ใช่แปรผัน
ตามมโนภาพอย่างนั้น
ถ้าหมั่นสังเกตอีกเรื่อยๆ คุณจะยิ่งตาสว่างขึ้นทุกทีว่าในเกมกรรมนี้
ความรู้สึกในตัวตนถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ไม่ใช่มีอยู่ในใจตลอด
บทที่ ๙ - วิธีหยุดเล่นเกม

เวลาแต่อย่างใด ร่างกายเป็นเพียงรูปธรรมที่แสดงลักษณะอ่อนเยาว์ พัฒนา
ขึ้นโตเต็มตัว แล้วลงเอยเป็นแก่หง่อม ส่วนจิตใจก็สว่างบ้าง มืดบ้าง คิดดีบ้าง
คิดร้ายบ้าง จะหาอะไรให้ยึดถือได้เล่าว่าเป็นตัวคุณแน่ๆ?

๖

จุดสังเกตอนัตตา

หลังจากได้จดุ สังเกตว่าอัตตาปรากฏชัดตอนไหน คราวนีก้ ล็ องดูกนั บ้าง
ว่าเวลาใดที่อนัตตามาให้สังเกตชัดๆ
อนัตตาในการรับรู้ของคนธรรมดาคนหนึ่ง คือ ความรู้สึกว่าไม่มีตัวตน
นี่ไม่ใช่ตัวคุณ เหมือนเช่นที่คุณจ้องมองหมอกควันแล้วรู้สึกถึงความเลื่อนลอย
ปรวนแปรไปมา ไหลจากความเป็นรูปหนึง่ สูค่ วามเป็นอีกรูปหนึง่ ไม่หยุดหย่อน
เราตัดสินด้วยความรู้สึกว่าหมอกควันไม่ใช่ตัวตน เพราะเห็นกับตาว่า
มันเปลี่ยนรูปเร็ว ไม่เห็นว่าจะถือเอารูปตอนไหนเป็นตัวแทนที่แน่นอนของ
หมอกควันได้ และในทางตรงข้าม พอเห็นด้วยตาว่าอะไรเปลี่ยนช้าหรือคงที่
นาน ก็จะทึกทักว่ามันมีตวั ตน มีความเป็นอะไรอย่างหนึง่ ให้จดจ�ำได้ เช่น ใคร
คนหนึง่ เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นเพือ่ น เป็นคนรักอยูไ่ ด้ ก็เพราะรูปร่างหน้าตาของ
พวกเขาไม่เปลีย่ นในชัว่ ข้ามคืน เจอกันใหม่กย็ งั ตรงกับความทรงจ�ำไม่ผดิ เพีย้ น
เมื่อเราถูกหลอกให้หลงยึดสิ่งที่จ�ำง่าย จับต้องได้นานเช่นนี้ แล้วจะมี
อะไรมาเป็นจุดสังเกตความจริงว่าอะไรๆไม่เทีย่ งกัน? ก็สงิ่ ทีป่ รากฏปรวนแปร
อยู่ตลอดเวลาในตัวคุณ แต่ไม่เคยมีใครชี้ให้คุณสังเกต อย่างเช่นลมหายใจ ซึ่ง
พัดเข้า พัดออก เดี๋ยวก็ยาว เดี๋ยวก็สั้นอยู่ตลอด ๒๔ ชั่วโมงนั่นเอง
เมือ่ ใดก็ตามทีค่ ณ
ุ สังเกตเล่นๆเรือ่ ยๆ จะมีจดุ หนึง่ ทีเ่ กิดความรูส้ กึ ขึน้ มา
ว่าลมหายใจเหมือนหมอกควัน เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน และที่ส�ำคัญไม่ใช่ตัว
คุณด้วย เพราะโดยธรรมชาติของจิตที่เห็นอะไรไม่เที่ยงอยู่เรื่อยๆ จะเกิดการ
ถอยออกมาเป็นผู้ดู ไม่ใช่ผู้ยึดได้เอง
อีกจุดสังเกตหนึง่ ทีเ่ ห็นอนัตตาง่ายเป็นพิเศษ ได้แก่ ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้
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ตอนก�ำลังเบื่อ ตอนก�ำลังท้อ เพราะแก่นของภาวะเหล่านั้น ไม่มีความรู้สึก
อยากให้เป็นตัวตนอยู่แล้ว มโนภาพเกี่ยวกับตัวตนไม่ปรากฏอยู่แล้ว เมื่อคุณ
รู้สึกถึงมัน คุณจะพร้อมเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนทันที
สิ่งที่แปลกอีกอย่างหนึ่ง คือ เมื่อจิตรับรู้ว่าภาวะเบื่อ ภาวะท้อ สักแต่
เป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ถูกรู้ ภาวะเบื่อหรือภาวะท้อก็จะลดระดับลงแทบจะทันที
หรือบางทีอาจหายสูญไปเป็นปลิดทิง้ นัน่ เพราะการยอมรับสภาพทีเ่ กิดขึน้ ตรง
ตามจริงนั่นเอง เป็นสติ เป็นสภาพกุศลเข้ามาแทนที่ความหดหู่หม่นหมองอัน
เป็นอกุศล
นอกจากภาวะเบือ่ และภาวะท้อ ยังมีภาวะตอนทีค่ ณ
ุ ขัดแย้งกับตัวเองมากๆ
จนจิตปัน่ ป่วน ซัดส่าย หรือมัวซัว เช่น ความรูส้ กึ เบือ่ ๆอยากๆ ความรูส้ กึ เหมือน
อยากลุกขึน้ ฮึดสูแ้ ล้วกลับถอดใจนัง่ แผละลงงอมืองอเท้าเหมือนเดิม ช่วงนัน้ ความ
รูส้ กึ ในตัวตนก�ำลังไม่มคี วามแน่นอน เรรวน ซวนเซ ถ้าคุณเห็นความกลับไปกลับ
มาของอาการทางใจได้บอ่ ยๆ ก็จะพลิกความหดหูเ่ ป็นรูแ้ จ่มชัดได้งา่ ยๆว่านัน่ เป็น
อนัตตา นีไ่ ม่ใช่ตวั เรา ยิง่ เห็นบ่อยเท่ากับยิง่ สัง่ สมความเห็นตามจริง ก่อให้เกิดความ
สามารถออกจากเกมกรรมได้จริงยิง่ ขึน้ ทุกที

เตรียมตายอย่างโสดาบัน
เมื่อได้ข้อสังเกตว่าจะดูอัตตากับอนัตตาอย่างไร ในที่สุดคุณจะพบว่า
อัตตาไม่เคยมี มีแต่อนัตตา เพราะทุกอย่างต้องเปลีย่ นแปลงไปหมด บังคับให้
คงทีไ่ ม่ได้ ทัง้ รูปกายและอาการทางใจ ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ หลังจากนัน้ คือ ‘เบือ่
เกมกรรม’ คือไม่ใช่ภาวะเบือ่ หน่ายเป็นทุกข์ แต่เป็นภาวะถอดใจจากการอยาก
ยึด อยากติด ใจจึงเป็นอิสระ มีความสุข มีความเบา
คุณจะพบว่าตนเองก�ำลังหันหลังให้กับเกมกรรมทีละน้อย คุณยังท�ำดี
อยู่ แต่ความดีนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อต่อเกม ทว่าเป็นไปเพื่อหยุดเกม
บทที่ ๙ - วิธีหยุดเล่นเกม

คุณยังเสวยสุขในกามอยู่ แต่จะมีภาคหนึ่งที่ตระหนักว่านั่นไม่ใช่ความ
สุขอันเลิศลอยสักแค่ไหน คุณยังโกรธได้ แต่จะหายเร็วและไม่เห็นประโยชน์
กับการผูกใจเจ็บนานๆ คุณยังหลงผิดหลงพลาดอยู่ แต่จะไม่มเี มฆหมอกใดมา
ห่อหุ้มจิตให้มืดทึบเกินกว่าจะรู้สึกตัวได้ในภายหลัง ทั้งนี้เพราะผู้ตั้งจิตให้อยู่
ในทิศทางท�ำคะแนนบวก มีจุดหมายปลายทางแน่ชัดว่าเป็นไปเพื่อหยุดเล่น
เกมแล้วนัน้ จะมีอนุสติอย่างหนึง่ เหมือนใจบอกตัวเองว่าต้องบ่ายหน้าหนีจาก
ศูนย์กลางแรงดึงดูด ไม่ใช่ปล่อยทอดหุ่ยให้ถูกดูดกลับไปเต็มตัวเหมือนเคยๆ
ตามกฎของเกมกรรม ผูเ้ ทีย่ งทีจ่ ะออกจากเกมกรรมได้นนั้ อย่างน้อยจะ
ต้องเห็น ‘ความว่างจากเกม’ เสียก่อน จึงประกันว่าไม่หลงทางออกจากเกมแน่
รู้วิธีออกจากเกมอย่างถูกต้องแน่
ความว่างจากเกมก็คือความว่างจากกฎแห่งกรรมวิบาก ว่างจากสภาพ
อันถูกปรุงแต่งขึน้ ด้วยกรรม ไม่มกี ารประชุมกันของธาตุดนิ น�ำ้ ไฟ ลม อากาศ
ไม่มีกระทั่งสภาพการรับรู้อันเกิดจากตากระทบรูป หูกระทบเสียง
ความว่างจากการตกแต่งด้วยกรรมวิบาก ก็คือความว่างจากความไม่
แน่นอน ว่างจากอันตราย ว่างจากความเปียกปอนด้วยบาป กล่าวอีกนัยหนึ่ง
ความว่างจากการตกแต่งด้วยกรรมวิบาก ก็คอื ความเทีย่ งแท้แน่นอน คือความ
ปลอดภัยถาวร คือบกอันแห้งสนิทจากบาป ตลอดจนมีความวิเศษอยูเ่ หนือบุญ
ความว่างอันเป็นทีส่ ดุ ของรสดังกล่าวนี้ จะสมมุตชิ อื่ เรียกอย่างไรก็ได้ ถ้า
ส�ำหรับคนพุทธแล้ว ความว่างนี้เรียกว่า ‘นิพพาน’ ผู้ที่เห็นนิพพานได้เป็นครั้ง
แรกเรียกว่า ‘โสดาบัน’
การเป็นโสดาบันนัน้ ก็คอื การเป็นผูป้ รับจิตปรับใจให้พร้อมจะเข้าสูภ่ าวะ
โพล่งเฉียบพลันเห็นนิพพาน และวิธีที่จะปรับจิตปรับใจดังกล่าว ก็คือการให้
ทาน ถือศีล และเปลี่ยนตนเองจากผู้เล่นเป็นคนดู ดังที่แสดงมาตามล�ำดับ
หลังจากเห็นนิพพานแล้ว คุณจะไม่คิดอีกเลยว่ามีตัวตนถาวรอยู่ที่ไหน
ถึงแม้คุณจะยังหลงโลภ หลงโกรธ และหลงรู้สึกว่ามีตัวคุณอยู่เดี๋ยวนี้ แต่ก็จะ
ไม่หลงเห็นผิดว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเป็นตัวคุณ เพราะเห็นชัดว่ามันเป็น
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แค่การประชุมรวมของธาตุ ๔
และคุณจะไม่เห็นกระทัง่ จิตใจตัวเองเป็นตัวคุณ เพราะเห็นชัดว่าอารมณ์
ความรู้สึกนึกคิด และแม้กระทั่งการรับรู้ต่างๆ มาด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
แล้วต้องดับลงเป็นธรรมดา พูดง่ายๆว่าสภาพธรรมอันประกอบกับจิตของคุณ
ทั้งหลายล้วนแปรปรวนไปเรื่อยๆ เป็นสภาพที่ไม่ซ�้ำกับสภาพเดิมสักชุด
เมื่อเป็นอิสระจากการปิดบังของกายใจ จิตคุณจึงโพล่งทะลุออกไปเห็น
อะไรอีกอย่างหนึ่งที่อยู่นอกขอบเขตของกายใจ เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์อันแตก
ต่างจากทุกสิ่งที่คุณเคยรับรู้ และเมื่อเห็นนิพพาน คุณเห็นด้วยสติ เห็นด้วยจิต
ที่ทรงอุเบกขา ไม่ได้เห็นด้วยอาการหลงเข้าข้างตัวเอง ไม่ได้ก�ำลังยืนอยู่ข้าง
กิเลส ไม่ถูกครอบง�ำด้วยโมหะ ดังนั้นจึงไม่สงสัยอีกเลยว่านิพพานมีจริงไหม
และด้วยวิธีอย่างไรจึงสามารถเห็นนิพพานได้
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มนุษย์ สูงที่สุดแค่พรหม พ้นจากนั้นคือถึงนิพพานอันปราศจากการข้องเกี่ยว
กับภพน้อยใหญ่ทั้งหลาย
หากคุณไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะท�ำได้ ยังไม่มีก�ำลังใจแก่กล้าพอจะตั้ง
สติดกู ายใจโดยความเป็นของไม่เทีย่ ง ไม่ใช่ตวั ตน ก็มที างลัดง่ายๆอีกทางหนึง่
คือเตรียมตัวตายอย่างโสดาบัน
วิธีเตรียมตัวนั้น ไม่ใช่ระหว่างมีชีวิตคุณไม่ต้องท�ำอะไรเลย อย่างน้อยก็
ต้องให้ทานรักษาศีลถึงระดับที่จิตใจเปิดกว้างสบายและปลอดโปร่งสะอาด
สะอ้านระดับหนึง่ จากนัน้ เชือ่ มัน่ ศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์รจู้ กั นิพพาน
จริง ทราบทางไปนิพพานจริง คุณยึดศาสดาองค์เดียวเป็นสรณะ ไม่หวังมีทพี่ งึ่
อื่นอีก

เมือ่ เห็นแบบประจักษ์ คุณจึงไม่สงสัยด้วยว่าคนอืน่ เห็นได้อย่างคุณไหม
ที่ส�ำคัญเหนือสิ่งอื่นใด คือใครเป็นผู้น�ำวิธีเห็นนิพพานมาเปิดเผย คนนั้นย่อม
เป็นผูม้ พี ระคุณสูงสุด ได้แก่พระศาสดาของพุทธ ซึง่ องค์ปจั จุบนั คือสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า ‘โคดม’

คุณควรส�ำรวจอยู่เรื่อยๆ ว่าถ้าให้ตายตอนนี้ จิตจะคิดห่วงหน้าพะวง
หลังถึงอะไรบ้าง ก็ฝกึ พิจารณาเสีย ว่าสิง่ เหล่านัน้ ไม่เทีย่ ง มีอนั ต้องเสือ่ มสลาย
ไปแม้ขณะที่คุณยังไม่เลิกหวงแหนอยู่นั่นเอง ฝึกหยอดความคิดสะสมความ
ปล่อยวางวันละเล็กวันละน้อย อย่าดูถกู การได้คดิ เล็กๆน้อยๆ เพราะเมือ่ สัง่ สม
มากแล้ว การได้คิดจะกลายเป็นการ ‘คิดได้’ แบบตกผลึกเต็มภูมิ

เมื่อเป็นโสดาบันบุคคล คุณจะยังอยู่กับลูกเมียได้เหมือนชาวบ้านชาว
เรือนอื่นๆ คุณยังดูหนังฟังเพลงได้ คุณยังไม่ต้องเลิกคบกับเพื่อนเก่า คุณท�ำ
ทุกอย่างได้ตามปกติ สิง่ ทีเ่ ปลีย่ นไปคือคุณจะไม่ยนื อยูข่ า้ งบาปอันเกิดจากการ
ผิดศีลอีกเลยจนชัว่ ชีวติ ซึง่ นัน่ ก็หมายถึงการปิดอบายตลอดกาล เนือ่ งจากไม่มี
เหตุสมควรให้ต้องตกต�่ำลงไปรับโทษในก�ำเนิดนรก ก�ำเนิดเดรัจฉาน และ
ก�ำเนิดเปรตอีกแล้ว

เมื่อปล่อยวางเล็กๆน้อยๆได้ ก็เขยิบขึ้นมาปล่อยวางอย่างใหญ่ขึ้นอีก
หน่อย อาศัยหลักความจริงที่ว่าถ้าจะเป็นพระโสดาบัน ต้องเห็นกายใจนี้โดย
ความเป็นของไม่เที่ยง ไม่น่ายึดมั่นถือมั่น เราก็ค่อยๆฝึกดูความจริงวันละนิด
เช่น เมื่อนอนเหยียดกายยาวก่อนหลับ ให้สมมุติว่านั่นเป็นนาทีสุดท้ายของ
ชีวติ พอจะตายจริงก็ตอ้ งทอดนอนอย่างนี้ และเตรียมเผชิญภาวะลมหายใจขาด
สูญไปจากกายเช่นนี้

หากยังไม่ใช่โสดาบันบุคคล ก็ยงั มีความไม่แน่นอน ไม่วา่ จะท�ำบุญสัง่ สม
คะแนนบวกมาแค่ไหนก็ตาม เพราะปุถุชนยังมีความประมาทได้ ถูกโมหะ
ครอบง�ำได้ตลอดเวลา

การสมมุติเช่นนั้นถ้าท�ำครั้งสองครั้งจะเหมือนจินตนาการเล่น ไม่เกิด
ผลอะไร แต่ถ้าท�ำสม�่ำเสมอ ก็จะเป็นการซักซ้อมอารมณ์ก่อนตายได้จริงๆ คือ
เมื่อมาถึงนาทีสุดท้ายของชีวิต จะเหมือนคุณคุ้นเคยและพร้อมเผชิญหน้ากับ
ทุกสิ่งตามที่ได้ซักซ้อมไว้แล้ว

การเป็นโสดาบันไม่ใช่ประกันได้เฉพาะแค่ชาติหน้า ชาติถัดๆไปจนถึง
นิพพาน คุณก็จะไม่ตอ้ งพลาดลงต�ำ่ กว่าความเป็นมนุษย์อกี แล้ว คือต�ำ่ ทีส่ ดุ แค่
บทที่ ๙ - วิธีหยุดเล่นเกม

ธรรมดาลมหายใจมีทั้งเข้าออกและขาดหายอยู่ตลอดเวลา เวลาจะตาย
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ก็เพียงเข้าออกครัง้ สุดท้ายแล้วไม่มกี ารเข้าอีกเลยชัว่ นิรนั ดร์ ขอให้ถอื ความจริง
นัน้ แหละเป็นเครือ่ งพิจารณา ทุกคืนคุณดูลมหายใจเตรียมตัวตายครัง้ เดียวพอ
คือมีสติลากลมหายใจเข้า แล้วเห็นตามจริงว่าเราไม่ใช่เจ้าของลมหายใจเข้า เรา
บังคับให้มีแต่ลมหายใจเข้าไม่ได้ เรารักษาลมหายใจเข้าไว้ตลอดไปไม่ได้
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สรุปคือ... ตายอย่างคนเล่นเกมกรรมชนะ
ต่างกันเป็นคนละเรื่องกับ
การตายอย่างคนออกจากเกมกรรมชนิดไม่กลับมาเล่นอีก

จากนั้นมีสติระบายลมหายใจออก แล้วเห็นตามจริงว่าเราไม่ใช่เจ้าของ
ลมหายใจออก เราบังคับให้มีแต่ลมหายใจออกไม่ได้ เรารักษาลมหายใจออก
ไว้ตลอดไปไม่ได้
เอาแค่นั้นพอแล้ว เห็นลมหายใจ เห็นความจริงของลมหายใจ ทุกคืน
ขอเพียงชั่วขณะเดียวที่คุณเกิดความรู้สึกว่างจากตัวตน ความว่างชนิดนั้นจะ
ขยายชัดขึ้นเรื่อยๆ เป็นอิสระจากความเกาะเกี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นเชื้อ
เพลิงส�ำหรับขับเคลือ่ นไปสูค่ วามตายอย่างโสดาบันได้เต็มพิกดั หากคุณมีเวลา
เหลืออีก ๑๐ ปีเพื่อเตรียมตัวตายด้วยวิธีดูลมหายใจคืนละหนึ่งครั้งก่อนนอน
คุณจะสะสมความว่างจากตัวตนได้ ๓,๖๕๐ ครั้ง ซึ่งก็ทรงพลังพอใช้แล้ว

ลอยบุญลอยบาปเสียได้
ก็ว่างจากทุกข์ในตัวตน
อันเกิดแต่บาปและบุญได้

ที่เป็นเช่นนี้ เพราะความว่างจากอัตตาในนาทีที่จิตก�ำลังจะเปลี่ยนภพ
นัน้ มีผลส�ำคัญใหญ่หลวง ภาวะก่อนตายจะเป็นตัวช่วยให้รสู้ กึ ชัดอยูแ่ ล้วว่าเดีย๋ ว
ต้องไปแน่ ไม่มอี ะไรให้มอื นีก้ ำ� ได้อกี ความเด็ดเดีย่ วเฉพาะหน้าจึงเกิดขึน้ เมือ่
ปราศจากความห่วงหน้าพะวงหลัง แถมไม่รสู้ กึ ว่าลมหายใจทีก่ ำ� ลังจะขาดจาก
กายเป็นสมบัติของเรา จิตก็มีสิทธิ์สงบรวมลงถึงฌานด้วยอาการปล่อยวางได้
ในช่วงสัน้ ๆ ตรงนัน้ แหละทีภ่ าวะแบบโสดาบันจะปรากฏ คือคุณจะเห็นนิพพาน
อันปราศจากนิมิต ปราศจากรูปรอยใดๆ หมดจากภาวะรับรู้เช่นนั้นก็จะ
ตระหนักว่าประตูอบายปิดสนิทเด็ดขาดแล้ว มีแต่ความสว่างโพลงทั่วตลอด
แล้ว
เงือ่ นไขของเกมกรรมมีอยูน่ ดิ เดียว เพือ่ จะเป็นโสดาบันได้นนั้ ชาตินคี้ ณ
ุ
ห้ามฆ่าพ่อแม่ ห้ามฆ่าพระอรหันต์ แล้วถ้าคุณเป็นพระก็ห้ามท�ำให้สงฆ์ในวัด
แตกกัน เพราะบาปหนักเหล่านีจ้ ะจ�ำกัดสิทธิไ์ ม่ให้จติ เข้าถึงความผนึกแน่นเป็น
ฌานก่อนตาย ซึ่งเท่ากับปิดกั้นไม่ให้มีทางเห็นนิพพานไปด้วย
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บทที่ ๑๐
คะแนนใหม่
คุณอาจไม่รู้ตัวว่าตัดสินใจถูก
จนกว่าผลดีจะแสดงตัวให้เห็น
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ความหมายของคะแนนใหม่
คะแนนใหม่หมายถึงกรรมในปัจจุบันซึ่งตั้งมั่นแล้ว คุณกระท�ำเป็น
ประจ�ำแล้ว กล่าวคือถือประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นปีๆ หัวข้อนี้มุ่งเอา
คะแนนใหม่ไปใช้คำ� นวณกับฐานคะแนนเดิมในบทที่ ๓ เพือ่ ให้เกิดการรูค้ ร่าวๆ
ว่าคุณเล่นเกมกรรมมาถึงไหน มีความสุขและความพร้อมจะพัฒนาตนไปสูก่ าร
‘มีชีวิตที่คิดไม่ถึง’ มากน้อยเพียงใด
เมื่อเห็นชีวิตเป็นคะแนน ก็ไม่ต้องค�ำนึงถึงรายละเอียดปลีกย่อยเป็น
เรื่องๆ ไม่ต้องมามัวคิดหยุมหยิมว่าได้สิ่งที่ต้องการหรือยัง หรือก�ำจัดสิ่งที่น่า
ชิงชังไปได้แค่ไหนแล้ว เพราะถ้าท�ำคะแนนไว้มากพอจะช่วยให้ชีวิตน่าพอใจ
ใจก็ควรจะพอไปทุกเรื่อง
ความเข้าใจเรือ่ งคะแนนใหม่เป็นอย่างดีนนั้ จะท�ำให้คณ
ุ ถอยไปก้าวหนึง่
แล้วมองเห็นเกมกรรมชัดเจนกว่าเดิม นั่นคือคุณและคนส่วนใหญ่ตกอยู่ภาย
ใต้กระแสซัดพาของพลังกรรมเก่า โดยไม่คอ่ ยจะลงมือท�ำบุญให้อะไรๆดีขนึ้ ได้
แต่ดนิ้ รนเลีย้ งปากเลีย้ งท้อง หรือถ้าจะคิดปรับปรุงชะตาชีวติ ให้ดขี นึ้ ก็มกั นึกถึง
ผีสางเทวดากับเคล็ดลางต่างๆนานา ซึง่ อาจเกิดผลบวกหลอกๆให้ดใี จเล่นเดีย๋ ว
เดียว แต่ในระยะยาวไม่ได้มีอะไรดีขึ้นจริงเลย ทั้งนี้ก็เพราะชะตาชีวิตของคน
ถูกคุมอยูด่ ว้ ยกรรม ไม่ใช่ผสี างเทวดาหรือเคล็ดลางใดๆ หากหยัง่ รูอ้ ย่างแท้จริง
คุณก็จะทราบว่าแม้ผีสางเทวดาก็ตกอยู่ใต้อ�ำนาจกรรม เคล็ดลางใดๆจะเกิด
ผลกับใครก็ขึ้นอยู่กับกรรมของคนๆนั้นน�ำไป ท้ายที่สุดแล้ว กรรมนั่นเองมี
อ�ำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทีจ่ ะเปิดโอกาสให้ใครได้รบั การผ่อนปรน ใครจะได้ไป
พบผู้ช่วยเหลือเป็นมนุษย์ด้วยกันหรือเทวดาเบื้องบน
และเช่นกัน การค�ำนวณคะแนนให้เห็นชัดๆในบทนี้ คงท�ำให้ทุกคน
เข้าใจว่าเหตุใดท�ำดีจึงเหมือนไม่ได้ดี อันที่จริงคือได้ แต่อาจช้าไปหน่อย โดย
เฉพาะในกรณีทคี่ ณ
ุ ยังมีคะแนนติดลบอยูม่ ากๆ การกล่าวว่า ‘ท�ำดีได้ดมี ที ไี่ หน
ท�ำชั่วได้ดีมีถมไป’ นั้น จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิขั้นร้ายแรง ที่ถูกต้องบอกว่า ‘ท�ำดียัง
ไม่ได้ดีเพราะเคยชั่ว ท�ำชั่วยังไม่ได้ชั่วเพราะเคยดี’ ต่างหาก!
บทที่ ๑๐ - คะแนนใหม่

การแยกแสดงคะแนนในบทนี้ จะช่วยให้เห็นกฎของเกมกรรมได้อย่าง
ดีว่า บุญกับบาปต่างจะแยกกันให้ผล ไม่ใช่หักลบกันแล้วไม่เกิดผล จุดใหญ่
ใจความคือเมือ่ เกิดผลดีรา้ ยพร้อมกัน ความรูส้ กึ ของคุณจะไม่ดเี สียทีเดียว และ
ไม่แย่ไปเสียทั้งหมด
นอกจากนัน้ เมือ่ คุณเห็นวิธคี ำ� นวณคะแนนใหม่บนฐานของคะแนนเก่า
แล้ว ก็จะรู้สึกเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาประการหนึ่ง นั่นคือ ถ้าไม่ท�ำบุญเพิ่ม คุณ
ก็เกือบๆจะท�ำบาปแล้ว เนือ่ งจากการใช้ชวี ติ แบบได้คะแนนจากเกมกรรมเป็น
ศูนย์นั้น เป็นไปได้ยากยิ่ง ตราบใดยังอยู่ในเกม ตราบนั้นต้องมีคะแนนบวก
กับคะแนนลบเกิดขึ้นเสมอ โดยเฉพาะในเกมกรรมแบบมนุษย์ที่มีแรงบีบคั้น
มากมายตลอดเวลานี้
และถ้าคุณพบว่าคะแนนใหม่กับคะแนนเก่ามีความสัมพันธ์กันดังที่จะ
แสดงในบทนีจ้ ริง คุณก็จะเห็นด้วยว่าการมีชวี ติ ใหม่ไม่ได้หมายถึงปรับแก้เพียง
จุดบอดเล็กๆแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น เช่น ถ้าอยากได้คนรักดีๆ คุณต้องปรับ
เปลี่ยนตัวเองหลายๆแง่หลายๆมุม อย่างน้อยให้มีความคู่ควรกับคนดีๆที่คุณ
ใฝ่หาเสียก่อน ไม่ใช่แค่แต่งตัวให้ดูดีมีเสน่ห์ ไม่ใช่แค่ฝึกพูดเพราะๆไว้เอาใจ
คน ไม่ใช่แม้กระทัง่ แค่ตงั้ จิตคิดสัตย์ซอื่ สาบานว่าจะมีรกั เดียวใจเดียว คุณต้อง
มีคะแนนรวมจากกรรมหลายๆแบบมากพอจะดึงดูดเจ้าชายหรือเจ้าหญิงในฝัน
เข้ามาหาด้วย
เมื่อส่องส�ำรวจตรวจตราคะแนนใหม่ของตนเองในหลายแง่หลายมุม
คุณจะตระหนักว่าการเพิ่มคะแนนมิใช่เรื่องง่าย ทว่าก็ใช่จะยากเกินเอื้อม
มนุษยโลกเป็นสนามท�ำคะแนน เปิดโอกาสให้ทุกคนท�ำคะแนนเพิ่มได้เสมอ
เมื่อลงสนามแข่งจริง เกมกรรมอาจส่งแรงบีบคั้นไม่ให้พัฒนาตัวเองได้
ง่ายนัก แม้ใครเริ่มเชื่อบ้างแล้วว่าตัวเองก�ำลังเล่นเกมกรรม ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้
ชั่ว แต่ก็จะมีข้ออ้างกันท�ำนองว่า ‘ยังท�ำดีไม่ได้ในตอนนี้ จ�ำใจต้องขอท�ำชั่วไป
ก่อน’ ถ้าคิดอย่างนี้ก็นั่นแหละ ขอให้เร่งรู้ไว้เลยว่าเกมกรรมก�ำลังส่งปัจจัยบีบ
คั้นมาลองใจ ซึ่งมนุษย์ด้วยกันก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าเห็นใจ แต่อย่าหวังการ
อภัยจากเกมกรรม เกมกรรมจะตัดสินว่าคุณยังไม่ใจเด็ดพอ ยังไม่สมควรได้
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‘มีชีวิตใหม่ที่คิดไม่ถึง’ เท่านั้นเอง
กรรมมีอยู่หลากหลาย คงไม่มีใครเอากรรมทุกชนิดมาตีความเป็น
คะแนนได้ทงั้ หมด แต่แค่กรรมหลักๆทีม่ อี ทิ ธิพลใหญ่ตอ่ ชีวติ จริงๆเพียงทีเ่ ห็น
ในบทนี้ ก็คงเพียงพอแก่การเชื่อได้ว่าบุญบาปมีผล และสามารถวัดคะแนนได้
ก่อนตาย ถ้าสั่งสมต่อเนื่องนานพอ

คะแนนการใช้หนี้
‘หนี้บุญคุณ’ กับ ‘หนี้บาปเวร’ จัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน เพราะต่างก็
เป็นหนี้ ซึ่งถ้าไม่ชดใช้ก็จะโดนเกมกรรมตามทวงเรื่อยไป

หนี้บุญคุณพ่อแม่
-5 ส�ำหรับการขัดขวางพ่อแม่ไม่ให้ได้เห็นถูกเห็นชอบ เช่น โน้มน้าวให้

เปลี่ยนศาสนา เลิกศรัทธาพระพุทธเจ้า เลิกศรัทธากรรมวิบาก เลิก
ท�ำทานรักษาศีล

-3 ส�ำหรับการท�ำให้พ่อแม่เป็นทุกข์ทางกาย เช่น ทิ้งพ่อแม่โดยไม่สนใจ
ว่าจะอดตายอยูท่ ไี่ หน ทุบตีพอ่ แม่ ใช้พอ่ แม่ทำ� งานหาเงินให้ตนแม้แก่
ชราแล้ว

-2 ส�ำหรับการท�ำให้พ่อแม่เป็นทุกข์ทางใจอย่างเดียว เช่น พูดให้เจ็บช�้ำ
น�้ำใจ หรือโกรธกันแล้วตัดการติดต่อ ปฏิเสธไม่พบกันอีกแม้ท่าน
ร้องขอ

=0 ส�ำหรับการไม่รู้ว่าพ่อแม่อยู่ที่ไหนมาตั้งแต่เกิด
+2 ส�ำหรับการท�ำให้พ่อแม่เป็นสุขทางใจอย่างเดียวได้
+3 ส�ำหรับการท�ำให้พอ่ แม่เป็นสุขทางใจ และเลีย้ งดูกายท่านให้อยูส่ บาย
ได้

+5 ส�ำหรับการเปลี่ยนท่านจากความเห็นผิดให้เป็นชอบ ศรัทธา

พระพุทธเจ้า ศรัทธากรรมวิบาก มีความตั้งมั่นในทานและศีลได้ถูก
ทาง

บทที่ ๑๐ - คะแนนใหม่
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หนี้บาปเวร
-5 ส�ำหรับการเหยียบย�่ำท�ำลายพุทธศาสนาเป็นกิจวัตร โน้มน้าวให้ผู้
นับถือศาสนาพุทธเลิกนับถือเสียหรือเปลีย่ นไปนับถือศาสนาอืน่ โดย
การโจมตีว่าพุทธเป็นศาสนาที่สอนผิด

-3 ส�ำหรับการฆ่ามนุษย์ด้วยโทสะ ด้วยความผูกพยาบาทอาฆาต
-2 ส�ำหรับการหาทางท�ำร้ายศัตรูให้บาดเจ็บทางกาย หรืออย่างน้อยพูด
ทิ่มต�ำกันให้เจ็บใจอย่างรุนแรง

-1 ส�ำหรับการผูกใจเจ็บกับทุกคนที่ท�ำให้ไม่พอใจ หรือการพูดทิ่มแทง
กันให้ขุ่นเคืองไม่พอใจกลับคืน

=0 ส�ำหรับคนทีไ่ ม่เจอใครท�ำให้รสู้ กึ เป็นศัตรูหรือท�ำกันและกันให้เจ็บใจ
เลย

ส�ำหรับผู้ที่มีทุนเก่าเป็น -10 ถ้าคุณได้คะแนนเต็มจากการใช้หนี้บุญ
คุณเป็น +5 และได้คะแนนเต็มจากการใช้หนี้บาปเวรอีก +5 จะเกิดปริมาณ
ความสุขในระดับพอดีกับทุกข์ แม้ชีวิตจะยังโน้มเอียงเป็นทุกข์ส�ำหรับคุณ คุณ
ก็จะไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจอีกต่อไป ทว่าถ้าคุณตั้งหน้าตั้งตาท�ำคะแนนลบ
เพิม่ ชีวติ จะยิง่ ตกต�ำ่ จมดินเข้าไปใหญ่ ประมาณไม่ถกู ว่าจะสาหัสสากรรจ์เพียง
ใด คงพูดได้แค่ว่าชีวิตมนุษย์ครั้งนี้ของคุณเป็นการ ‘ขึ้นมา’ เพียงเพื่อจะ ‘ลง
ต�่ำ’ ไปกว่าเดิมอีก
ส�ำหรับผู้ที่มีทุนเก่าเป็น 0 ถ้าคุณเพิ่มคะแนนได้ตั้งแต่ +2 หรือ +3 ขึ้น
ไป ชีวิตก็จะเป็นสุขขึ้นอย่างพอรู้สึกได้บ้างแล้ว แต่หากเป็นตรงข้าม คุณได้
ตั้งแต่ -2 หรือ -3 ลงไป ชีวิตก็จะเป็นทุกข์กว่าเดิม ยิ่งติดลบมากขึ้นเท่าไร
คุณจะว้าวุน่ และหงุดหงิดง่ายขึน้ ทุกที และถ้าถึงขัน้ ได้คะแนนบาปเป็น -5 คุณ
จะรู้สึกเหมือนสูญเสียชีวิตเก่า มีชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยบาดแผลทางใจ ยากจะ
เยียวยาทีเดียว

+2 ส�ำหรับการให้อภัยทุกคนทีท่ ำ� ให้คณุ ไม่พอใจได้ โดยไม่คดิ ผูกเวรด้วย

ส�ำหรับผู้ที่มีทุนเก่าเป็น +10 ถ้าเพิ่มคะแนนได้ตั้งแต่ +5 ขึ้นไป คุณถึง
จะรู้สึกเป็นสุขกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากแสนสุขอยู่ก่อน แต่โดยทั่วไป
หากคุณเป็นพวก +10 แนวโน้มคือคุณจะมาเพิ่มคะแนนให้กับตนเองด้วยการ
ใช้หนี้บุญคุณ และไม่เพิ่มหนี้บาปให้ตนเองมากนักอยู่แล้ว

+3 ส�ำหรับการให้ความช่วยเหลือคนที่ท�ำร้ายคุณก่อนด้วยความบริสุทธิ์

คะแนนของทานและศีล

+5 ส�ำหรับการให้อภัย มีเมตตา และสามารถเปลีย่ นศัตรูเป็นมิง่ มิตรด้วย

‘ทาน’ กับ ‘ศีล’ ถูกจัดอยูใ่ นหมวดหมูเ่ ดียวกัน เพราะต่างก็เป็นการสละ
ออก คือ สละความตระหนี่ และสละพฤติกรรมสกปรก ส�ำหรับการให้ทานนั้น
จะเรียก ‘มหาทาน’ ก็ตอ่ เมือ่ เป็นทานทีย่ งิ่ ใหญ่ ได้ประโยชน์ไพศาลกับตนและ
คนหมู่มาก แต่ส�ำหรับการรักษาศีลนั้น อย่างไรก็เรียก ‘มหาทาน’ โดยไม่
จ�ำเป็นต้องตกแต่งด้วยปัจจัยยิ่งใหญ่อลังการแต่อย่างใด เนื่องจากเพียงถือศีล
ให้สะอาดทุกข้อ คุณย่อมได้ชื่อว่าไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนคนอื่น ท�ำ

+1 ส�ำหรับการให้อภัยทุกคนทีท่ ำ� ให้คณุ ไม่พอใจได้ โดยไม่คดิ ผูกเวรด้วย
การโต้ตอบแบบศัตรู แม้ยังมีความโกรธอยู่ในใจ

การโต้ตอบแบบศัตรู กับทัง้ ไม่มคี วามโกรธ แต่กลับเยือกเย็นด้วยความ
ปรารถนาดีจริงใจกับเขา
ใจ

การท�ำตัวเป็นเหตุให้เขาเปลี่ยนจากความเห็นผิดให้เป็นชอบ ศรัทธา
พระพุทธเจ้า ศรัทธากรรมวิบาก มีความตั้งมั่นในทานและศีลได้

บทที่ ๑๐ - คะแนนใหม่
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โลกรอบตัวให้เย็นลงได้มากมายมหาศาลอยู่แล้ว

ทาน
-5 ส�ำหรับการขัดขวางผู้อื่นมิให้ให้ธรรมทานที่ถูกต้องแก่สาธารณชน
-3 ส�ำหรับการขัดขวางหรือบั่นทอนก�ำลังใจผู้คิดถวายสังฆทาน
-2 ส�ำหรับการให้ได้โดยไม่ล�ำบาก แต่ก็ไม่ให้แก่ผู้ร้องขอที่ตกระก�ำ
ล�ำบาก

-1 ส�ำหรับการให้ได้โดยไม่ล�ำบาก แต่ก็ไม่ให้เมื่อพบเห็นผู้สมควรได้รับ
+1 ส�ำหรับการให้ทรัพย์ส่วนเกินที่ไม่ใช้กับผู้ขอซึ่งควรจะได้รับ
+2 ส�ำหรับการหมั่นออกไปหาผู้รับถึงที่เพื่อเป็นฝ่ายยื่นให้ก่อนถูกขอ
+3 ส�ำหรับการถวายทานน้อยใหญ่แด่สงฆ์เป็นประจ�ำ
+5 ส�ำหรับการให้ธรรมะที่ถูกต้องเป็นทานแก่สาธารณชนเป็นประจ�ำ

หมายเหตุ – ถ้าพบว่านิสัยของตนเองตรงกับทานข้อใดก็เลือกให้หมด
และน�ำมาหักลบหักล้างกันได้ เช่น คุณได้ +2 ส�ำหรับการหมั่นออกไปหาเด็ก
อนาถาและคนชราไร้ญาติถึงที่ เพื่อเป็นฝ่ายยื่นเสนอก่อนถูกขอ แต่ขณะ
เดียวกันคุณไม่ชอบท�ำบุญกับพระ เพราะเห็นเป็นเรือ่ งสูญเปล่า ไม่มองเป็นการ
ช่วยสืบทอดพระศาสนา จึงขัดขวางห้ามปรามคนที่บ้านไม่ให้ท�ำบุญไปด้วย
อย่างนีก้ ไ็ ด้ -3 สรุปคือได้คะแนนรวมจากข้อนิสยั ในการท�ำทานเป็นติดลบอยู่
หนึ่งคะแนน เป็นต้น

บทที่ ๑๐ - คะแนนใหม่

ศีล
-1 ส�ำหรับการเป็นมือสังหารสัตว์น้อยใหญ่
-1 ส�ำหรับการเป็นโจรหรือท�ำอาชีพฉ้อฉลทุจริต
-1 ส�ำหรับการเป็นชู้ ผิดลูกเขาเมียใครไม่เลิก
-1 ส�ำหรับการเป็นนักโกหก
-1 ส�ำหรับการเป็นพวกขี้เหล้า เมายาบ้า
+1 ส�ำหรับการเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
+1 ส�ำหรับการเป็นผู้เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่เต็มใจให้
+1 ส�ำหรับการเป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม
+1 ส�ำหรับการเป็นผู้เว้นขาดจากการโกหก
+1 ส�ำหรับการเป็นผู้เว้นขาดจากการกินเหล้าและเสพยามึนเมา
หมายเหตุ – ถ้าพบว่านิสัยของตนเองตรงกับศีลข้อใดก็เลือกให้หมด
และน�ำมาหักลบหักล้างกันได้ แต่อย่าเพิง่ น�ำไปหักลบกับคะแนนของทาน คุณ
ต้องค�ำนวณให้ได้ผลสุดท้ายของทานกับศีลเป็นคนละชุดกัน แล้วจึงค่อยน�ำมา
รวมในภายหลัง เมื่อจะค�ำนวณเปรียบเทียบกับทุนเก่า เช่น ได้คะแนนทาน
เป็น -1 แล้วคะแนนศีลเป็น +2 ก็แปลว่าคุณมีคะแนนในหมวดทานและศีล
เป็น +1 เป็นต้น อันทีจ่ ริงเรือ่ งของศีลนัน้ ละเอียดอ่อนซับซ้อนมาก ต้องจ�ำแนก
แยกแยะกันอย่างลึกซึ้ง แต่ภาพคร่าวๆแค่ ‘ขาว’ กับ ‘ด�ำ’ เพียงเท่านี้ อย่าง
น้อยจะท�ำให้คุณอ่านตัวเองออก ว่าก�ำลังใช้ชีวิตสว่างมากกว่ามืด ใช้ชีวิตแบบ
กะด�ำกะด่าง หรือใช้ชีวิตแบบมืดทึบจนน่าเป็นห่วงกันแน่
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ส�ำหรับผูท้ มี่ ที นุ เก่าเป็น -10 ถ้าค�ำนวณหักลบหักล้างนิสยั ด้านทานและ
ศีลของคุณแล้วมีคา่ เป็น +10 ขึน้ ไป แม้ชวี ติ จะยังโน้มเอียงเป็นทุกข์สำ� หรับคุณ
แต่คณ
ุ จะไม่รสู้ กึ เดือดเนือ้ ร้อนใจอีกต่อไป ทว่าถ้าคุณเต็มไปด้วยความตระหนี่
เข้าขั้นหวงแหนได้กระทั่งกองขยะ หรือตั้งหน้าตั้งตาละเมิดศีลเป็นอาจิณ ชีวิต
คุณจะยิ่งตกต�่ำจมดินเข้าไปใหญ่ ค่อนข้างแน่นอนว่าคุณมีความมืดรออยู่ข้าง
หน้าถ้าต้องตายไปเดี๋ยวนี้
ส�ำหรับผู้ที่มีทุนเก่าเป็น 0 ถ้าคุณเพิ่มคะแนนเพียง +2 หรือ +3 ชีวิตก็
เป็นสุขขึ้นอย่างรู้สึกได้บ้างแล้ว แต่หากเป็นตรงข้าม คุณเพิ่มคะแนน -2 หรือ
-3 ชีวิตก็เป็นทุกข์กว่าที่ควร คือถ้าแค่ -2 อาจอยู่ในระดับจิตใจพร่ามัว เห็น
ผิดเป็นชอบเล็กๆน้อยๆ แต่หาก -5 เป็นต้นไป คุณจะเริ่มเห็นกงจักรเป็น
ดอกบัว ใครห้ามใครเตือนได้ยากแล้ว
ส�ำหรับผู้ที่มีทุนเก่าเป็น +10 ถ้าเพิ่มคะแนนไม่ว่าจะ +1 หรือ +5 คุณ
จะรู้สึกถึงความเข้ากันได้ เป็นตัวของตัวเอง กับทั้งเห็นผลดีบางอย่างปรากฏ
ชัด แบบบุญต่อบุญ เพราะเรื่องดีๆ ความรู้สึกดีๆ เป็นวิธีที่บุญเก่าบอกคุณว่า
มาถูกทางแล้ว ท�ำเช่นนั้นควรแก่การปลาบปลื้มยินดีแล้ว แต่หากยิ่งท�ำมาก
แล้วเกิดเรื่องดีใหม่ๆน้อยลงก็อย่าแปลกใจ เพราะเป็นการบอกกล่าวจากเกม
กรรมว่า ผลของการท�ำดีทแี่ ท้คอื รสสุขทีไ่ ด้สงั่ สมความดี ไม่ใช่ผลตอบแทนเป็น
รูปธรรมทันใจ

คะแนนเพื่อหยุดเล่นเกมกรรม

=0 ส�ำหรับการเป็นผู้ ‘ยังไม่เห็นโทษ’ ของเกมกรรม แม้จะได้พบและ

ศึกษาพุทธศาสนาด้วยความเลื่อมใสบ้างแล้ว ก็ยังอยากเล่นเกมแห่ง
ความอาลัยในกามต่อไปเรื่อยๆ เพราะเห็นว่าชีวิตก็ดีอยู่แล้ว

+1 ส�ำหรับการเป็นผู้ ‘ยังไม่เห็นโทษ’ ของเกมกรรม แม้จะได้พบและศึกษา
พุทธศาสนาด้วยความเลื่อมใสบ้างแล้ว ก็ยังอยากเล่นเกมแห่งความ
อาลัยในกามต่อไป แต่ท�ำบุญตั้งความปรารถนาว่าขอให้ได้บรรลุ
มรรคผลนิพพานในชาติใดชาติหนึ่งอันไม่เป็นที่รู้เบื้องหน้า

+2 ส�ำหรับการเป็นผู้ ‘เห็นโทษ’ ของเกมกรรมแล้วด้วยความเข้าใจจริงๆ

แต่ยงั มีความกลับไปกลับมา มีความอาลัยยึดติดอยูก่ บั เกมกรรม โดย
เฉพาะเหยื่อล่อคือกาม และไม่ลงมือศึกษาวิธีหยุดเล่นเกมให้จริงจัง
ทว่าขณะเดียวกันก็เริม่ ยินดีฟงั ผูร้ แู้ จกแจงเรือ่ งมรรคผล เรือ่ งการปฏิบตั ิ
ธรรมเจริญสติบ้าง ไม่ถึงกับเมินหนีหรือปิดหูปิดตาไม่รับรู้ใดๆ

+3 ส�ำหรับการเป็นผู้ ‘เห็นโทษ’ ของเกมกรรม และเริม่ ศึกษาวิธหี ยุดเล่น

เกมอย่างจริงจัง แต่ยังเจริญสติรู้เข้ามาในขอบเขตกายใจไม่สม�่ำเสมอ
สลับกันระหว่างท้อถอยกับฮึกเหิม ไม่มีผลที่น่าพอใจนัก

+4 ส�ำหรับการเป็นผู้ ‘เห็นโทษ’ ของเกมกรรม ศึกษาวิธหี ยุดเล่นเกมและ
เริ่มลงมือปฏิบัติตน เจริญสติและระงับกาม ได้ผลเป็นความแหนง
หน่ายคลายความยินดีในเกมกรรมบ้าง ลิ้มรสปีติสุขและโสมนัสอัน
เกิดจากการปล่อยวางกิเลสหยาบๆได้บ้างแล้ว แต่จิตยังไม่ตั้งมั่น ยัง
ไม่รู้สึกว่ากายใจเป็นของเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ยังรู้สึกว่ากายใจเป็น
‘ตัวฉัน’ แน่ๆ

ดังกล่าวแล้วในบทที่ ๙ ว่าด้วยวิธีหยุดเล่นเกมกรรม คือเพียงเห็นโทษ
ภัยของเกม และปลงใจหยุดเล่นเกม อะไรดีๆก็ยกขบวนตามมาอยู่แล้ว ฉะนั้น
คะแนนของการท�ำความเข้าใจและตกลงใจหยุดเล่นเกมกรรมจึงอาจจะสูง
กระโดดเหนือข้ออื่นๆมาก เพราะอย่างน้อยที่สุดอาการทางใจที่เริ่มปล่อยวาง
บ้างจะมีผลเป็นสุขทันที ละลายทุกข์ที่มีอยู่ได้ครอบจักรวาลด้วย
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+6 ส�ำหรับการเป็นผู้ ‘เห็นโทษ’ ของเกมกรรม เจริญสติและระงับกาม

ได้ผลบ้างแล้ว มีจติ ตัง้ มัน่ เห็นกายใจโดยความเป็นสภาวะไม่เทีย่ ง ไม่
น่ายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนบ้างแล้ว แต่ยังไม่มีความเด็ดขาดแบบ
โสดาบันบุคคล

+11 ส�ำหรับการเป็นผูบ้ รรลุมรรคผล หรืออีกนัยหนึง่ เป็นโสดาบันบุคคล

ผู้ ‘เห็นความจริง’ อันสูงสุดเหนือเกมกรรม คือเห็นนิพพานแล้ว ไม่
สงสัยในพระพุทธเจ้าและวิธใี ช้ชวี ติ เพือ่ เข้าถึงมรรคผลนิพพานแล้ว นับ
เป็นผู้ปิดทางไปสู่ทุคติได้เด็ดขาดแล้ว ส�ำหรับคะแนนพิเศษเกินกว่า
สิบอันเหมือนโบนัสใหญ่ข้อนี้ ได้มาเพราะโสดาบันบุคคลมีแต่ขึ้นกับ
ขึน้ ความเป็นโสดาบันประกันว่าชีวติ ทีเ่ หลือจะไม่ดดู ายในการท�ำบุญ
แล้วก็ไม่มที างหลงตกต�ำ่ เพราะมีกำ� ลังบุญอย่างใหญ่คอยหนุนช่วยให้
ส�ำนึกผิดได้เร็ว พูดง่ายๆว่าความสุขทีเ่ กินสิบเป็นภาพความสุขในระยะ
ยาว ไม่ใช่แค่ความรู้สึกเป็นสุขในช่วงสั้นๆไม่กี่วินาที

ขึ้นไปได้ถึง +6 และแน่นอนคุณจะรู้สึกเป็นสุขเกินพรรณนาหากได้บรรลุ
มรรคผลเป็นโสดาบันบุคคล เนื่องจากสุขทางกายยังไม่หายไปไหน สุขทางใจ
อันพ้นค�ำบรรยายก็สมทบเพิม่ เข้ามาอีก คุณจะเป็นผูส้ ามารถยืนยันกับชาวโลก
ได้น่าเชื่อถือกว่าใคร ว่ารสอันเหนือรสทั้งปวงคือนิพพาน ไม่มีรสอื่นใดหวาน
ชื่นและแสนมหัศจรรย์เกินไปกว่านี้อีกแล้ว
สรุปคือ... เมื่อวัดคะแนนเป็น
คุณจะเห็นขึ้นมาทันทีว่าเกมกรรมเป็นเรื่องจริง
สามารถพิสูจน์ได้โดยไม่ต้องตายเสียก่อน

ส�ำหรับผู้ที่มีทุนเก่าเป็น -10 ถ้าคุณบรรลุมรรคผลเป็นโสดาบันบุคคล
ซึ่งได้คะแนนเป็น +11 ชีวิตคุณจะเปลี่ยนจากทุกข์เป็นสุข คือใจเป็นสุขแม้ยัง
ต้องเสวยทุกข์ทางกายอยู่ และมีแนวโน้มจะสุขยิง่ ๆขึน้ ทัง้ กายทัง้ ใจด้วยอ�ำนาจ
แห่งพระโสดาปัตติผล แม้ตายเดีย๋ วนีก้ เ็ ทีย่ งทีจ่ ะมีความสุกสว่างรออยูเ่ บือ้ งหน้า
กับทัง้ เทีย่ งทีจ่ ะได้บรรลุอรหัตตผลในกาลต่อไปภายในไม่เกิน ๗ ชาติเป็นอย่าง
ช้า
ส�ำหรับผู้ที่มีทุนเก่าเป็น 0 ถ้าคุณเพิ่มคะแนนจากการตัดสินใจยุติเกม
ได้เป็น +2 หรือ +3 ก็น่าจะอิ่มเอิบขึ้นเล็กน้อย แต่หากได้สัก +4 จะพบว่าชีวิต
เป็นสุขขึ้นอย่างชัดเจนมาก
ส�ำหรับผู้ที่มีทุนเก่าเป็น +10 แม้จะได้คะแนนมากถึง +4 ความสุขก็ยัง
อาจไม่เพิ่มชัด แต่ใจจะเริ่มเป็นอิสระและหยุดอาลัยเกมกรรมหากคะแนนดีด
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บทที่ ๑๑
หลักฐานของเกมกรรม
ถ้าการเปลี่ยนกรรมท�ำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลง
ก็แสดงว่าคุณก�ำลังอยู่ในเกมกรรมจริงๆ
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ล�ำดับขั้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิต
อะไรก็ตามที่ถูกตกแต่งด้วยกฎแห่งกรรมวิบากจะเปลี่ยนแปลงไปเป็น
อืน่ เสมอ แต่กฎแห่งกรรมวิบากจะไม่เปลีย่ นแปลงเลยสิน้ กาลนาน ทัง้ นีเ้ พราะ
กฎแห่งกรรมวิบากนั่นเองคือเกมกรรมทั้งเกม ไม่ว่าคุณจะทิ้งเกมกรรม หลุด
พ้นจากกรงรั้วของเกมกรรมไปนานแสนนานแค่ไหน จะยังคงมีใครหลายคน
ตกค้างอยู่อย่างเดิม ถูกเล่นงานด้วยกฎเดิมๆ ถูกบีบคั้นด้วยเครื่องล่อใจเดิมๆ
ต้องออกแรงต้านล้มลุกคลุกคลานด้วยท่วงท่าเดิมๆ ด้วยรูปแบบทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปเรื่อยๆ โดยไม่มีใครจ�ำใครได้ ไม่มีใครสลักส�ำคัญพอจะมีชื่อบนเสาสลักต้น
ใดในเกมกรรม ชื่อแซ่และหน้าตาของทุกคนจะโดนลบทิ้งไปทั้งหมด หาอะไร
หลงเหลือเป็นร่องรอยความทรงจ�ำของใครไม่ได้เลย
และแค่คุณมาตามทิศที่จะน�ำไปสู่ทางออกจากเกมกรรมแล้วระยะหนึ่ง
มองย้อนกลับเข้ามาถึงใจกลางเกมกรรมอันหนาแน่นด้วยสนามพลังดึงดูดให้
ลงต�ำ่ คุณจะได้ขอ้ สรุปประการหนึง่ คือเกมกรรมเล่นยากทีส่ ดุ ก็ตรงจะให้ผเู้ ล่น
เชื่อว่าเกมกรรมมีจริง และกฎเหล็กของเกมกรรมก็มีจริง เพียงเชื่อได้ว่าเกม
กรรมไม่ใช่เรื่องหลอก ทางออกก็เหมือนแง้มเปิดบ้างแล้ว
แต่กน็ นั่ แหละ ถ้าเกมเล่นง่าย ทุกคนคงหลุดพ้นจากกรงของเกมไปหมด
แล้ว คุณจ�ำเป็นต้องเชื่อจากการเห็นผลลัพธ์ และการเห็นผลลัพธ์ก็ท�ำให้คุณ
พบกับเบื้องหลังเกมกรรมที่ถูกเปิดเผยขึ้นเรื่อยๆ
ถ้าท�ำดีแล้วได้ดีในนาทีเดียว ทุกคนคงไม่สงสัยว่าผลกรรมมีหรือไม่มี
แต่นปี่ จั จัยและตัวแปรในการให้ผลในเกมกรรมซับซ้อนเหลือเกิน และผลกรรม
ส่วนใหญ่ก็มาช้าเหมือนไม่มีวันมาถึง อาการคอยเปล่าจะท�ำให้คุณหมดแรง
ศรัทธา เมื่อท�ำแล้วไม่ได้ผลทันใจ เมื่อไม่มีใครพยากรณ์ได้ชัดเจน คุณจะรู้สึก
เหมือนกฎแห่งกรรมวิบากไม่มจี ริง อันนัน้ มิใช่มายาลวงของเกมกรรม แต่เป็น
เงื่อนไขการให้ผล ดังได้แสดงแล้วในบทที่ ๑๐ ว่าด้วยการให้ผลของกรรมซึ่ง
สัมพันธ์กับทุนเก่าของแต่ละคน ฉะนั้นถ้าจะรอผลอันใด ก็ขอให้แน่ใจว่าเป็น
ผลที่สมกับตัว สมกับทุนเก่าของคุณ ผลก็จะปรากฏเป็นที่ประจักษ์สมน�้ำสม
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เนื้ออย่างแน่นอน
สรุปว่าถ้าท�ำบุญแล้ว ‘ได้ด’ี แต่ ‘ไม่ใช่อย่างใจ’ ก็อย่าเพิง่ ไปโทษบุญ ผล
บุญก็อย่างหนึ่ง จะเอาให้ได้ดังใจก็อีกอย่างหนึ่ง ส่วนที่เหลือของบทนี้จะมุ่งให้
สังเกตความแตกต่างหลังจากที่คุณเข้าใจเกมกรรม สมัครใจให้ทานรักษาศีล
ตลอดจนตกลงปลงใจหยุดเล่นเกมกรรม

ความรู้สึก
หากคุณเลิกคาดหวังผลแบบคนอยากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ แต่คาด
หวังความสุขทางใจเป็นทีห่ นึง่ คุณจะเห็นผลทันทีทที่ ำ� บุญอย่างบริสทุ ธิใ์ จเพียง
เล็กน้อย เช่นไปเดินเล่นริมสระ เห็นคนให้อาหารปลาก็ไปซื้อมาให้บ้าง ความ
รู้สึกของคุณจะแตกต่างไปจากการเดินเล่นเปล่าๆในทันทีนั้นเอง คือนอกจาก
ความสบายใจที่ได้เดินเล่น ยังแถมความชุ่มชื่นเข้ามาด้วย แต่อาจเจือจางและ
ไม่ชัดเจนหากสายตาคุณไม่ดูปลา และใจคุณไม่จดจ่ออยู่กับการให้อย่างต่อ
เนื่อง
หากคุณฝึกสังเกตความจริงจนกระทัง่ เกิดความฉลาดในเกมกรรม เวลา
ให้ทานมีใจอ่อนน้อม เล็งตาดู และเทใจให้ ไม่สักแต่ให้ด้วยความเคยชินหรือ
ท่าทีเฉยเมยแบบหุ่นยนต์ คุณจะหาความสุขจากการให้ด้วยใจรักได้ทุกที่ทั่ว
โลก
เช่นเดียวกับการถือศีลแต่ละข้อ ถ้าหมัน่ สังเกตใจตนเอง คุณจะเห็นความ
สุขทวีตัวมากขึ้นทุกวัน เมื่อมีแต่ความรู้สึกด้านดี อบอุ่นใจ สบายใจ คุณก็จะ
เลิกกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต ต่อให้ชีวิตเหมือนเข้าตาจน คุณก็จะไม่จน
ใจแต่อย่างใดเลย นี่แหละเรียกว่าเป็นสุขจนชีวิตแตกต่างกัน เพราะแม้ความ
ยากจนและสถานการณ์ล�ำบากก็ขโมยความสุขไปจากใจคุณไม่ได้
เมื่อเผชิญกับสถานการณ์อันน่าเป็นทุกข์ คุณก็ยังยิ้มได้ แม้ส�ำรวจ
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กระเป๋าพบว่าเงินหาย แต่ส�ำรวจในอกในใจแล้ว เพียงพบว่าความสุขยังอยู่กับ
คุณ คุณก็ยมิ้ ออก และจะได้ขอ้ สรุปเยีย่ งคนเคยท�ำบุญว่า ถ้าไม่เคยบริจาคหนึง่
พัน คุณจะไม่มีวันรู้วิธีท�ำเงินหายหนึ่งพันด้วยความสบายใจได้เลย

จิต
เมื่อคุณสามารถรักษาสัญญากับตนเอง เช่นตั้งใจรักษาศีลแล้วรักษาได้
แม้เกมกรรมจะส่งเรื่องยั่วยวนชวนเสียสัตย์ให้ลองใจ สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดใน
ระยะสั้นคือจิตจะเบา อบอุ่น สว่างจากภายใน แล้วรู้สึกไว้ใจตัวเอง เห็นตนเอง
เป็นคนที่ไว้ใจได้มากขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็อาจยังมีช่องโหว่ทางความรู้สึก คือกลับ
ไปกลับมาได้ ท้อแท้ได้ ลังเลสงสัยหวั่นไหวได้ หวนไปเชื่อเสียงกระซิบจาก
กิเลสได้
ถ้าไม่ถอดใจถอยเท้าไปเสียก่อน ให้ก�ำลังใจตัวเองในการรักษาความดี
ได้นานพอ ในระยะยาวคุณมองเข้ามาข้างในทีไร จะเห็นแต่ความตัง้ มัน่ ไม่เอา
เรือ่ งผิดๆตัง้ แต่ในมุง้ คือไม่ตอ้ งชัง่ ใจคิดว่าเอาดีหรือไม่เอาดี ขอเพียงเป็นเรือ่ ง
ผิดศีล จิตคุณก็ปฏิเสธหมดแล้ว
ถึงขั้นนั้นคุณจะรู้สึกว่าจิตใจสงบเยือกเย็น ความคิดด้านร้ายแม้มีอยู่ก็
เบาบางลงมาก สามารถควบคุมความคิดได้งา่ ยขึน้ และไม่กลัวเสียงกระซิบใน
หัวอันร้ายกาจจากภาคความเป็นคนเลวของคุณเอง เพราะตระหนักว่าตัวคุณ
จริงๆยืนอยู่ฝั่งตรงข้าม จิตคุณเหมือนอุปกรณ์เครื่องใช้คุณภาพดี แข็งแรง
ทนทาน ซึ่งไม่น่ากังวลว่าจะเสียหายเองหรือถูกสิ่งอื่นกระท�ำให้เสียหายง่ายๆ
เมื่อฝึกต่อยอดอีกเพียงนิดเดียว คุณจะเริ่มฉลาดทางจิตมากขึ้นทุกวัน
เช่นเห็นถนัดชัดว่าความฟุ้งซ่านก่อเค้าพายุมาจากการเผลอพูดเรื่องไม่ดีของ
คนอื่นด้วยจิตคิดนินทาว่าร้าย ครั้งต่อมาเพียงเห็นจิตคิดนินทาว่าร้ายปรากฏ
ขึ้น สติก็ระลึกได้ว่านั่นเป็นเหตุแห่งทุกข์ เป็นเหตุแห่งสภาพจิตแย่ๆ ความ
อยากนินทาว่าร้ายก็หายไป ความฟุ้งซ่านก็ไม่เกิด นั่นแหละเรียกฉลาดครบ
บทที่ ๑๑ - หลักฐานของเกมกรรม

วงจร คือไม่ใช่แค่สักแต่เข้าใจ ทว่ามีสติเท่าทันและห้ามใจได้ก่อนสายด้วย
ผู้มีความฉลาดทางจิตย่อมมีจิตที่สงบ หนักแน่น และรู้เห็นโลกอย่าง
เที่ยงตรง อะไรจะมีค่าไปกว่าการมีจิตที่ดีขึ้น ในเมื่อจิตคือสิ่งที่คุณต้องทน
ร�ำคาญหรือชืน่ ชมยินดีอยูต่ ลอดวันตลอดคืน และจิตนีเ่ องเป็นต้นเค้าของกรรม
ทั้งปวง เมื่อจิตสว่างย่อมปรารถนาที่จะท�ำกรรมขาว สุคติย่อมเป็นที่หวัง เมื่อ
จิตมืดย่อมใคร่ที่จะท�ำกรรมด�ำ ทุคติย่อมเป็นที่หวัง
ทีส่ ดุ แล้ว ขอเพียงจิตคุณดีอย่างเดียว อะไรอย่างอืน่ ทีจ่ ะตามมาก็ดหี มด
หากการเปลีย่ นแปลงของคุณเข้าลึกมาได้ถงึ จิต ก็แปลว่าทัง้ ปัจจุบนั และอนาคต
ไม่มีอะไรน่าห่วงอีกแล้ว

หน้าตา
เค้าโครงรูปร่างหน้าตาของคนเราไม่ได้คงเส้นคงวาตายตัวอย่างที่คิด
แม้อาหาร อากาศ การออกก�ำลังกาย ก็สามารถเปลีย่ นแปลงคุณขนาดเห็นเงา
ตัวเองในกระจกแล้วแปลกใจได้บ่อยๆ
กรรมก็เช่นกัน คุณเปลีย่ นกรรมหน้าตาก็เปลีย่ นตาม โดยเฉพาะในเรือ่ ง
ของศีลจะเห็นผลชัดรวดเร็ว คือต่อให้คุณเป็นคนผิวด�ำ เมื่อรักษาศีลได้สะอาด
สักระยะ กระทั่งรู้สึกตั้งมั่นในศีล จะเหมือนมีรัศมีความขาวทอตัวออกมาจาก
ภายใน ผิวคุณจะดูขาวขึ้นจนคนอื่นทัก
หากคุณมองคนด้วยความคิดทีด่ ี จิตเป็นเมตตา ไม่มองด้วยอาการหมิน่
ไม่มองด้วยเลศนัย ไม่มองด้วยความเป็นปรปักษ์ ไม่มองด้วยความระลึกถึงเวร
ที่ผูกกันมา นัยน์ตาคุณจะมีประกายชวนมองมากขึ้น รวมทั้งรูปตาอาจเต็มขึ้น
กว่าเดิม
หากคุณท�ำบุญด้วยจิตเลื่อมใสขนาดยิ้มได้เต็มปาก ไม่ลังเลที่จะยิ้มชื่น
ใจในห้วงที่จิตเป็นบุญเป็นกุศล และจดจ�ำจิตที่คิดยิ้มจริงใจสดใสนั้นได้ แจก
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ยิ้มให้ใครต่อใครง่ายๆด้วยไมตรีจิตบริสุทธิ์ รูปปากและกล้ามเนื้อบนใบหน้า
ทัง้ หมดจะถูกตกแต่งให้เป็นยิม้ งามทัว่ ตลอด ยิง่ หากฝึกพูดความจริง พูดค�ำอัน
เสนาะโสต พูดค�ำสมานฉันท์ และพูดอย่างมีสติ ไม่พูดให้เกิดจิตที่บิดเบี้ยว
ปากก็จะอยู่ในรูปรอยปกติที่ดูดีที่สุด ไม่เบี้ยวบิดผิดรูปไป
หากคิดท�ำเพื่อคนอื่น อยากอนุเคราะห์ อยากเกื้อกูล อยากให้เขาได้ดี
มีสขุ ขอให้สงั เกตรัศมีความรูส้ กึ ไปด้วย จะเหมือนสว่างเรืองออกมาจากภายใน
สังเกตเรื่อยๆ ยิ่งท�ำถี่ ยิ่งท�ำมาก รัศมีเรืองจากภายในจะยิ่งชัดจนบอกตัวเอง
ได้อย่างหนักแน่นว่ามิใช่อุปาทาน ผิวหนังและกรอบหน้าของคุณจะฉายรัศมี
เดียวกับที่คุณรู้สึก และคนอื่นก็จะรู้สึกตาม แต่ช่วงใดใจร้าย ใจจืดใจด�ำสักพัก
รัศมีความรู้สึกดีๆนั้นก็จะหายไปจากกายใจด้วย
ความรู้สึกภายในกับเหตุการณ์ภายนอกค่อนข้างจะเป็นไปตามกัน ถ้า
รัศมีความรูส้ กึ ของคุณดีออกมาจากข้างใน ก็จะมีคนทักทายหรืออยากยิม้ แย้ม
ให้คณ
ุ นัน่ แปลว่าถ้าภายในของคุณเป็นมิตรกับโลก โลกภายนอกก็จะเป็นมิตร
ตอบคุณ
รัศมีความสว่างจากภายในแตกต่างจากการบ�ำรุงผิวให้ ‘ดูขาว’ ที่
ภายนอก หากคุณเป็นคนมักโกรธ ชอบพูดหยาบเป็นนิตย์ ต่อให้ดงั้ เดิมผิวคุณ
ขาว ในที่สุดก็จะหม่นลง แม้บ�ำรุงด้วยการอาบน�้ำแร่แช่น�้ำนมให้ขาวสะดุดตา
มองใกล้ชดิ ไปนานๆก็จะรูส้ กึ ว่าไม่ชวนชืน่ ใจอยูด่ ี เว้นแต่คณ
ุ มีทนุ เก่าหนา คือ
มีคะแนนบวกที่ตกแต่งผิวพรรณให้งามมากมายเหลือเฟือ อย่างนั้นผลของ
ความมักโกรธและพูดหยาบก็อาจไปปรากฏรวบยอดในชาติถดั ไป เป็นผิวหนัง
หยาบๆด�ำๆ
สรุปคือแววตาก็ดี รูปตาก็ดี รอยยิม้ ก็ดี ความอิม่ เต็มและความเปล่งปลัง่
ของเนื้อหนังก็ดี ล้วนเป็นเสมือนนิมิตที่ฉายออกมาจากจิต แสดงภาวะของจิต
จิตคุณเป็นอย่างไร ตัวตนของคุณที่ปรากฏกับภายนอกก็เป็นอย่างนั้น ความ
เปลี่ ย นแปลงทางกายของแต่ ล ะคนไม่ เ หมื อ นกั น และไม่ ส� ำ คั ญ เท่ า การ
เปลีย่ นแปลงของจิต แต่กเ็ ป็นเครือ่ งให้กำ� ลังใจทีด่ ี เพราะเห็นน�ำ้ เห็นเนือ้ อย่าง
เป็นรูปธรรม น่าพึงใจส�ำหรับผู้ยังติดอยู่กับรูปของตน
บทที่ ๑๑ - หลักฐานของเกมกรรม
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สุขภาพ
เมื่อแน่วแน่ที่จะไม่ฆ่าสัตว์ ตลอดจนเว้นขาดจากการดื่มสุรายาบ้ายาอี
รัศมีสุขภาพจะไม่บกพร่องเพราะกรรมอันเป็นปัจจุบัน
แต่รศั มีสขุ ภาพพืน้ ฐานอันเกิดจากกรรมฆ่าสัตว์เก่าๆยังอาจรบกวนคุณ
อยู่ ก็บรรเทาได้ด้วยการปล่อยสัตว์ ยิ่งสัตว์ใหญ่ ยิ่งจ�ำนวนมาก ยิ่งต่อเนื่อง
นานเท่าไร ก็ยิ่งเห็นผลดีชัดเจนขึ้นเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม สุขภาพของคุณจะไม่ดีขึ้นเพียงด้วยการปล่อยนกปล่อย
ปลา ปล่อยวัวปล่อยควายครบพันตัวหรือหมืน่ ตัวอย่างเดียว คุณต้องออกก�ำลัง
กาย กินอาหารถูกสุขลักษณะ เพือ่ ให้กระดูกแข็งแรง โครงสร้างร่างกายพืน้ ฐาน
แน่นหนาเพียงพอด้วย
มลพิษในปัจจุบนั อาจท�ำให้ยากทีค่ ณ
ุ จะหาอากาศดีๆมีความบริสทุ ธิไ์ ว้
หายใจ กรรมขาวและการออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมออาจช่วยชดเชยอากาศดีๆ
ได้บา้ ง แต่กค็ วรหาโอกาสไปฟอกปอดตามท้องถิน่ ทีป่ ราศจากมลพิษเสมอๆด้วย

ฐานะการเงิน
หากคุณมีฐานะการเงินไม่สู้ดี มีแต่ความอัตคัดติดขัด คุณคงหวังพิสูจน์
กรรมวิบากเอากับเรื่องลาภก่อนเพื่อน
การไม่คดโกง ไม่ฉ้อฉล ไม่หลอกลวงเอาเงินใครมาอย่างไร้ความ
ยุตธิ รรม ผนวกกับการท�ำบุญกับศาสนาด้วยจิตปรารถนาจะได้ชว่ ยกันสืบทอด
พระศาสนาคนละไม้คนละมือ จะเป็นตัวสร้างรัศมีของผู้มีลาภขึ้นในคุณได้ดี
ที่สุด และจะเด่นชัดตั้งมั่นเมื่อกรรมขาวดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องนานพอ
หากคุณหวังผลทางลัด เร่งรัดลาภด้วยการเสริมดวง ด้วยการพยายาม
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ตกแต่งโหงวเฮ้ง ฮวงจุ้ย หรือด้วยศาสตร์แห่งเคล็ดลางใดๆ ก็อาจได้ผลในแง่
ปรับสภาพผิวนอก ฐานะการเงินก็อาจกระเตื้องขึ้นแบบผิวๆ แต่ไม่มีแรงส่งใน
ระยะยาวอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีวิบากในทางทรัพย์พินาศรออยู่
ลาภลอยไม่จ�ำเป็นต้องมาจากลอตเตอรี่หรือหวยใต้ดิน ถ้าเงินมาง่าย
คุณต้องเตรียมใจว่ามันจะไปง่ายด้วย เพราะลาภลอยไม่มีแรงค�้ำจุน แตกต่าง
จากลาภที่มาจากงานประจ�ำและบุญเก่า
ต้องยอมรับว่าการเป็นลูกจ้างกับการมีกิจการของตัวเองนั้น จะเอื้อให้
กรรมสบช่องส่งผลแตกต่างกัน หากเป็นลูกจ้าง แม้กรรมจะช่วยอุดหนุนให้ได้
ดีขนาดไหน ก็ไม่มากไปกว่าเพดานเงินเดือนและโบนัสที่คุณมีสิทธิ์จะได้รับ
เท่าใดนัก แต่หากคุณมีกิจการของตัวเอง ผลก�ำไรจะขึ้นตรงกับกรรมเก่าและ
กรรมใหม่
การขยันท�ำงาน ไม่ใช้จ่ายเกินตัว รู้จักเลี้ยงดูลูกเมียและบริวารให้อยู่ดี
ตามอัตภาพ รวมทัง้ รูจ้ กั แบ่งเก็บหอมรอมริบ ก็เป็นตัวแปรทีจ่ ะท�ำให้ฐานะการ
เงินของคุณเขยิบขึน้ ได้ คือรัศมีของความขยัน ความไม่ประมาท และความรูจ้ กั
แจกจ่ายเกื้อกูล จะท�ำให้ชีวิตโดยรวมไม่ตกที่นั่งล�ำบากทางการเงิน
คุณไม่อาจกะเกณฑ์ว่าเมื่อนั้นเมื่อนี้จะรวยขึ้น แต่คุณสามารถรู้สึกได้ว่า
รังสีของทานและความซือ่ สัตย์แข็งแรงหรือยัง ถ้ารูส้ กึ ถึงความตัง้ มัน่ แข็งแรงใน
ภายใน เหตุการณ์ภายนอกก็จะปรากฏสอดรับกันไปด้วย ตรงข้าม หากอาชีพ
ของคุณคือการหลอกลวงและฉกฉวยประโยชน์จากความไม่รขู้ องลูกค้า แม้คณ
ุ
จะได้เงินมาก เงินนั้นก็จะร้อน ไม่ท�ำให้คุณนอนสบาย มีเหตุให้ต้องเสียเงิน
ทองอย่างไม่น่าจะเสียอยู่เรื่อยๆ หรือหนักกว่านั้นคือมีเงินแต่รู้สึกเหมือนไม่มี
นี่ก็คือความยุติธรรมของกรรมที่คุณประจักษ์กับตัวแต่อาจไม่อยากยอมรับ

217

คนรัก
แต่ละคนมีแรงดึงดูด หรือพูดง่ายๆว่าเสน่ห์ต้องตาต้องใจเพศตรงข้าม
ไม่เท่ากัน ปัจจัยที่ท�ำให้ทรงเสน่ห์มีอยู่มาก ต้องยอมรับว่ามนุษย์เราหลงรูป
ยึดติดในลักษณะต้องตาก่อนอื่นใด ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าแรงส่งของกรรมเก่า
มีอิทธิพลสูง ใครเคยท�ำทานด้วยศรัทธา เคยรักษาศีลด้วยความแน่วแน่ ชาติ
ถัดมาก็เอารูปร่างหน้าตาดีๆไว้ใช้ล่อตาล่อใจใครต่อใครสบายไป
อย่างไรก็ตาม เสน่ห์ที่จับใจคนในระยะยาวมิใช่รูปร่างหน้าตา ทว่าเป็น
น�้ำใจ ความเมตตา ความรู้จักพูด ความเชื่อมั่น ตลอดจนท่วงทีกิริยา แม้แต่
คนทีม่ บี ญ
ุ เก่าทางรูปร่างหน้าตาไม่ดนี กั ก็สามารถเพิม่ แรงเสน่หอ์ นั เป็นภายใน
ได้ในชัว่ เวลาทีป่ รับเปลีย่ นนิสยั บางอย่างให้ตงั้ มัน่ ในทางตรงข้าม แม้สวยหล่อ
เลิศเลอแต่หน้าด�ำคร�่ำเครียดกับเรื่องตกต�่ำทั้งหลาย ทั้งเหล้า ทั้งการพนัน ทั้ง
ค�ำพูดค�ำจาสารพัดพิษ ก็ท�ำบุญเก่าทรุดโทรมลง หรือแม้รูปร่างหน้าตายังดีก็
ไม่มีใครอยากเข้าใกล้คน ‘กรรมเหม็น’
น้อยคนที่ทราบความลับประการหนึ่งของเกมกรรม นั่นคือเสน่ห์มิได้
อยูแ่ ค่ทรี่ ปู ร่างหน้าตา ท่วงทีกริ ยิ า และการพูดการจาเท่านัน้ ทว่ายังตัง้ ต้นออก
มาจาก ‘วิธีคิด’ อันเป็นของภายในเลยทีเดียว กระแสความคิดจะถักทอรัศมี
ออกมาเสมอ นั่นเป็นเหตุผลว่าท�ำไมนั่งนิ่งๆอยู่ใกล้บางคนแล้วคุณฟุ้งซ่าน
จับจดตามเขา ขณะที่กับอีกคนคุณรู้สึกมีสติ มีความกระตือรือร้น มีความคิด
ด้านบวก
คนฟุ้งซ่านมากๆจะขาดเสน่ห์ในกระแสความคิด ส่วนคนคิดได้เป็น
ระเบียบ และคิดได้อย่างคนตื่นตัวกระตือรือร้น จะก่อรังสีเสน่ห์ในตัวเองโดย
ยังไม่ทันต้องพูด นี่เป็นสิ่งที่ทุกคนสัมผัสได้ รู้ประจักษ์ได้ด้วยตนเอง ทว่าไม่มี
ใครสังเกตกันชัดๆ
อย่างไรก็ตาม เสน่ห์เป็นแค่แรงดึงดูด ไม่ใช่ใบรับประกันว่าคุณจะพบ
กับคนรักถูกใจ การพบคนรักที่คุณจะรักดูดดื่มจริงๆยังอิงอาศัยเหตุปัจจัย
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มากกว่าเสน่ห์ เช่นอดีตชาติเคยอยู่ร่วมกันมา และปัจจุบันชาติได้มีโอกาส
เกือ้ กูลกันระยะหนึง่ เพราะฉะนัน้ อย่าหวังว่ากรรมใหม่ประการเดียวจะช่วยให้
คุณพบรักทีห่ วานซึง้ ได้เหมือนฝัน แต่ให้หวังว่าเสน่หจ์ ะไม่ท�ำให้คณ
ุ เงียบเหงา
และในที่สุดจะดึงดูดคู่ที่เคยร่วมบุญให้ได้มาพบกัน

การจะมีก�ำลังเปลี่ยนบ้านนั้น ไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียว บางคนแม้
อาศัยศาสตร์เช่นฮวงจุ้ยมาช่วยเลือกบ้านให้ชะตาดีขึ้น ทั้งต�ำแหน่งที่ตั้ง ทั้ง
ทิศทาง ทั้งรูปลักษณะบ้าน ทั้งสิ่งแวดล้อม ฯลฯ แต่ในเมื่อละกรรมเดิมไม่ได้
ก็ไม่พน้ ต้องเจออะไรแบบเดิมๆอยูด่ ี แค่พลิกเหลีย่ มพลิกมุมชะตาเพียงเล็กน้อย
จนเหมือนอะไรๆกระเตื้องขึ้นไม่นาน ก็ต้องกลับเป็นเหมือนเมื่อครั้งอยู่บ้าน
เดิมอีก

ที่อยู่อาศัย

ยิ่งคุณทดลองใช้ศาสตร์เกี่ยวกับเคล็ดลางมาช่วยมากขึ้น คุณจะยิ่งพบ
ว่าถ้าไม่มอี ะไรกระตุน้ ให้คณ
ุ เปลีย่ นแปลงจิตใจ วิธคี ดิ วิธพี ดู และวิธที ำ� กระทัง่
เกิดนิสัยใหม่ตั้งมั่น ชะตาชีวิตของคุณจะย�่ำอยู่ในวงจรเดิมๆเสมอ เมื่อภายใน
อันเป็น ‘ผู้สร้างบ้าน’ ที่แท้จริงของคุณเปลี่ยนแปลง แม้คุณไม่ย้ายบ้าน บ้าน
เดิมก็จะเกิดการดัดแปลงบางอย่างให้เข้ากับกรรมใหม่ของคุณไปเอง เช่นความ
‘หนัก’ ของคานอัปมงคลบางคานจะเบาลง สัมผัสได้ด้วยจิตของผู้ที่รู้ได้ หรือ
ไม่กจ็ ะมีเหตุให้ตกแต่งต่อเติม และปรับปรุงลักษณะบ้านให้มลี กั ษณะเข้าทีเ่ ข้า
ทาง เข้าทิศเข้ามุมดีขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องตั้งใจแต่อย่างใดเลย

การเปลี่ยนบ้านใหม่เป็นตัวอย่างที่ดีของการเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิ
เพราะทีอ่ ยูอ่ าศัยและสิง่ แวดล้อมจะเป็นตัวก�ำหนดว่าทุกๆวันคุณจะรูส้ กึ เป็นสุข
หรือเป็นทุกข์ประมาณใด ระยะแรกอาจปีตโิ สมนัสหรือผ่องใสกับความใหม่ของ
บ้านมาก และแม้ระยะต่อมาจะเริ่มชาชิน แต่ก็มีความสุขความพอใจในที่อยู่
เป็นพื้นฐาน
บุญจะไม่ลงมือก่ออิฐถือปูนสร้างบ้านสวยๆให้คุณอยู่ แต่บุญจะท�ำให้
คุณมีสทิ ธิไ์ ด้อยูบ่ า้ นสวยๆในท�ำเลเหมาะๆ บ้านทีเ่ ป็นบ้านของคุณอย่างแท้จริง
นัน้ อาจเป็นเงาสะท้อนของตัวคุณเอง เพียงแต่ไม่ได้อยูใ่ นกระจกเงา แต่ตงั้ อยู่
บนที่ดินผืนที่คุณมีสิทธิ์เป็นเจ้าของ
ถ้าจิตและกรรมของคุณแตกต่างไปมากๆ กระทัง่ บ้านเก่าของคุณรองรับ
ไม่ไหว จะมีเหตุบีบคั้นให้หาบ้านใหม่ และมักเป็นบ้านที่สอดคล้องกับจิตและ
กรรมใหม่ของคุณโดยตรง ฉะนั้นเมื่ออยู่บ้านใหม่คุณจะรู้สึกไม่แปลกแยก ไม่
ผิดที่ผิดทาง ภายในสองสามวันจะมีความเป็นกันเองกับบ้านราวกับอยู่ที่นั่น
มาตลอด
ต้องเข้าใจว่าภาวะความร�ำ่ รวยไม่ได้วดั จากคฤหาสน์หรือปราสาทราชวัง
หลังโตใดๆ แต่วดั จากความเปีย่ มสุขทีม่ จี ากสมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อม ในเมือ่ บ้าน
เป็นตัวคุณ สิ่งแวดล้อมของบ้านมีผลกับคุณ ถ้าคุณย้ายบ้านก็คือเปลี่ยนหนึ่ง
ในส่วนประกอบส�ำคัญที่สุดของชีวิต
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โดยทั่วไปหากคุณเป็นเจ้าของบ้านใหม่ หรือมีอิทธิพลครอบครองดูแล
บ้านจะสะท้อนกรรมให้เห็นชัดประการหนึ่ง คือคุณท�ำความพอใจให้คนอื่นไว้
อย่างไร บ้านและสิ่งแวดล้อมก็จะให้ความพอใจกับคุณอย่างนั้น คุณจะไม่
สามารถชอบบ้านทีเ่ ข้ากับกรรมของคุณไม่ได้ แม้ฝนื เข้าไปอยูก่ จ็ ะเหมือนคับใจ
หรือถูกผลักไสออกมา
เมือ่ เห็นตัวอย่างของการเปลีย่ นบ้าน ก็จะอนุมานการเปลีย่ นภพของตัว
เองในเกมกรรมใหม่ได้ แต่ขอให้ทราบว่าถ้าบุญของคุณถึงสวรรค์ บ้านหรือ
ปราสาทราชวังไหนๆในโลกมนุษย์กย็ ากจะท�ำให้คณ
ุ รูจ้ ริงๆว่าทีอ่ ยูใ่ นอนาคต
ควรแก่การพิสมัยสักขนาดไหน
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คะแนนที่จะให้ผลในอนาคตชาติ
๑ ∫ พ่อแม่
-1 ส�ำหรับการผูกเวรกับพ่อแม่ที่ไม่ดี และ/หรือ ส�ำหรับการทิ้งขว้างลูก
=0ส�ำหรับความไม่แน่นอนในการอภัยพ่อแม่ที่ไม่ดี และ/หรือ ส�ำหรับ
การรับผิดชอบลูกอย่างไม่คงเส้นคงวา

+1 ส�ำหรับการอภัยพ่อแม่ที่ไม่ดี และ/หรือ เลี้ยงลูกด้วยความรับผิดชอบ

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก นอกจากนั้นยังเหมารวมถึงกรรมดีที่สั่งสม
มากแล้วให้ผลเป็นการได้โอกาสเกิดกับพ่อแม่ที่มีบารมีรองรับกันได้
ด้วย

๒ ∫ เพศ
-1 ส�ำหรับการมีเพศสัมพันธ์ที่ผิด
=0ส�ำหรับความไม่แน่นอนในการควบคุมความประพฤติทางเพศ
+1 ส�ำหรับความซื่อสัตย์กับคู่ของตน
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๓ ∫ รูปร่างหน้าตา
-1 ส�ำหรับความเป็นคนตระหนี่ และ/หรือ ความเป็นคนมีศีลบกพร่อง
เป็นประจ�ำ

=0ส�ำหรับความเป็นคนเอาแน่เอานอนในการให้ทานและรักษาศีลไม่ได้
+1 ส�ำหรับความตั้งมั่นในทานและศีล เมื่อให้ทานก็ให้ด้วยน�้ำจิตเคารพ

ศรัทธา เมื่อรักษาศีลก็มีความปลาบปลื้มในศีลอันสะอาดของตน ไม่
ได้ให้ทานและรักษาศีลด้วยความฝืนใจ

๔ ∫ แก้วเสียง
-1 ส�ำหรับการพูดโกหก พูดหยาบ พูดส่อเสียด กับพูดเพ้อเจ้อเป็นประจ�ำ
=0ส�ำหรับการเป็นคนเอาแน่เอานอนในการพูดดีหรือพูดร้ายไม่ได้
+1 ส�ำหรับการพูดจริง พูดสุภาพ พูดถนอมน�้ำใจ กับพูดอย่างมีสติเป็น
ประจ�ำ และ/หรือ สวดมนต์สรรเสริญพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ด้วยศรัทธาอันเกิดจากความเข้าใจ และ/หรือ ใช้เสียงเป็นธรรมทาน
อันท�ำให้เกิดความเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้อง
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๕ ∫ สุขภาพ
-1 ส�ำหรับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นประจ�ำ
=0ส�ำหรับความเอาแน่เอานอนไม่ได้กับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
+1 ส�ำหรับความตั้งมั่นในการเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และ/หรือ
ถวายยาจ�ำเป็นหรือการรักษาแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นประจ�ำ

๗ ∫ ที่อยู่อาศัย
-1 ส�ำหรับการเป็นมือลอบวางเพลิงแม้เพียงครั้งเดียว และ/หรือ ท�ำให้
บริวารเกิดความคับใจในที่อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก

=0 ส�ำหรับการไม่มีบุญหรือบาปเป็นพิเศษเกี่ยวกับที่พักอาศัย
+1 ส�ำหรับการเอื้อเฟื้อที่พักแก่คนจรที่ต้องการ และ/หรือ สร้างถวาย

โบสถ์ วิหาร กับกุฏิที่พ�ำนักส�ำหรับสงฆ์ (อาจร่วมบริจาคร่วมกับผู้อื่น
ด้วยจิตศรัทธา หากก�ำลังใจแก่กล้า ปรารถนาให้เกิดทีพ่ ำ� นักสงฆ์จริงๆ
ก็ได้บุญพอๆกับท�ำด้วยก�ำลังของตนเองเพียงล�ำพัง)

๖ ∫ ฐานะ
-1 ส�ำหรับการเป็นคนตระหนี่ และ/หรือ หาเลี้ยงตัวด้วยความฉ้อฉล

๘ ∫ ครู
-1 ส�ำหรับการยอมรับนับถือ และ/หรือ ขวนขวายช่วยเหลือครูที่สอนให้

=0 ส�ำหรับความไม่แน่นอนในการให้ทานและวิธีหาเลี้ยงชีพ
+1 ส�ำหรับการให้ทานด้วยจิตเคารพศรัทธาในบุญ และมีความคิด

=0 ส�ำหรับการกลับไปกลับมา และ/หรือ เปิดใจรับทั้งครูที่สอนเป็นบาป

คดโกง

อนุเคราะห์แก่ผู้รับ

คิด พูด ท�ำในทางเป็นบาป ชมชอบการเบียดเบียน ขาดเหตุผลอัน
เป็นธรรม

และเป็นบุญ

+1 ส�ำหรับการยอมรับนับถือ และ/หรือ ขวนขวายช่วยเหลือครูที่สอนให้

คิด พูด ท�ำในทางเป็นบุญ ละการเบียดเบียน เปี่ยมด้วยเหตุผลอัน
เป็นธรรม
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๑๐ ∫ วิธีใช้สติคิดอ่าน
-1 ส�ำหรับการเป็นผู้ไม่แสวงหาค�ำตอบ ว่ากรรมอันใดเป็นประโยชน์
๙ ∫ ความเฉลียวฉลาด
-1 ส�ำหรับการเป็นผู้เกียจคร้านหรือขวนขวายน้อยในการศึกษา เมื่อเกิด
ปัญหาจะรอใครสักคนมาแก้ให้ ไม่ชอบคิดเอง ไม่ชอบรับผิดชอบกับ
ปัญหาของตนเอง ใครถามอะไรแม้รู้ก็เก็บง�ำไว้ หรือแลกกับผล
ประโยชน์เท่านั้น

=0 ส�ำหรับการเป็นคนศึกษาเล่าเรียนตามหน้าที่ให้พอรู้ เมื่อเกิดปัญหา
ก็แก้ปญ
ั หาเอาตัวรอดเฉพาะหน้า สลับกับการพยายามผลักภาระ โยน
ปัญหาให้คนอื่น

+1 ส�ำหรับการเป็นผูข้ วนขวายศึกษาเล่าเรียนด้วยความอยากรูอ้ ยากเห็น

อยากมีความรู้ความสามารถไว้ท�ำประโยชน์ให้ตนเองและสังคม กับ
ทัง้ ชอบตอบค�ำถามทีต่ นรู้ ใครถามอะไรไม่เคยหวงวิชา บางทีเห็นใคร
ล�ำบากก็เสนอตัวสอนเอง แล้วก็ไม่กลัวปัญหา มีความภูมิใจที่ได้ใช้
ความคิดความอ่านแก้ปัญหาของส่วนรวม

กรรมอันใดเป็นโทษทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต เมือ่ พบสมณะก็ไม่ใส่ใจ
คิดว่าตนรูด้ อี ยูแ่ ล้ว ไม่หวั โบราณล้าสมัยเหมือนอย่างนักบวชทัง้ หลาย

=0 ส�ำหรับการรับฟังเทศนาธรรมจากสมณะตามๆกัน ไม่ออกท่าปฏิเสธ

บางครั้งแสดงความเคารพ แต่ใจมิได้พิจารณาตามอรรถตามธรรมที่
สดับฟังอย่างจริงจัง

+1 เป็นผู้มีวาสนาได้สดับฟังค�ำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวก มี

ความสงสัยใคร่รู้อย่างจริงจังว่ากรรมใดเป็นประโยชน์ กรรมใดเป็น
โทษทั้งในปัจจุบันและอนาคต เข้าหาสมณะถึงที่เพื่อสอบถาม หรือ
สนใจซือ้ หาต�ำรามาอ่านเองโดยไม่ตอ้ งมีญาติมติ รคะยัน้ คะยอชักชวน
มาก นอกจากนัน้ ยังไตร่ตรองด้วยความรอบคอบ ว่าสมณะใดกล่าวไว้
ชอบ มีความสมเหตุสมผล สมณะใดกล่าวไว้พกิ ล ไม่สมเหตุสมผล โดย
ย่นย่อคือเป็นผู้สดับธรรมด้วยดี พิจารณาตามแล้วจึงปลงใจเชื่อว่า
กรรมอย่างนี้ดี สมควรท�ำ กรรมอย่างนั้นชั่ว สมควรหลีกเลี่ยง

๑

ปัจจัยที่เป็นตัววาดแผนผังอนาคตชาติ
ความสม�่ำเสมอ

ความสม�ำ่ เสมอของกรรมจะเป็นตัวบอกว่าคุณตัดสินใจเลือกเป็นใครคน
หนึ่งแน่ๆ มีเส้นทางเดียวแน่ๆ นิสัยใดของคุณตั้งมั่นตลอดชีวิต นิสัยนั้นจะ
ติดตัวตามไปถึงชาติต่อๆไปอย่างแน่นอน
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ความตั้งมั่นของนิสัยใจคอที่คุณรักษาได้ตลอดชีวิตเพียงชาติเดียว จะ
เอาชนะได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ครูในชาติหน้า หรือข้อบีบคั้นต่างๆให้
เปลี่ยนแปลง เช่นถ้าคุณยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม แม้ต้องโดนความผูกพัน
อันเหนียวแน่นดึงให้ไปเกิดกับพ่อแม่ทเี่ ลว หรือพบครูทสี่ อนผิดๆ คุณก็นกึ ค้าน
เพราะบุญเก่าจะเป็นสัญญาณน�ำร่องให้คิดได้เองตั้งแต่เด็กๆ แตกต่างจากคน
ส่วนใหญ่ ที่เมื่อท�ำบาปแล้วตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมเลวร้ายแบบไหนก็กลายเป็น
คนเลวร้ายแบบนั้น
อย่างไรก็ตาม กรรมมีหลายแบบ คุณตั้งมั่นในกรรมได้หลายๆชนิด
ฉะนั้นผังกรรมใหม่ของคุณในอนาคตย่อมไม่ตื้นเขิน เส้นทางชีวิตและสิ่งที่คุณ
จะพบตามทางขึน้ อยูก่ บั กรรมทีท่ ำ� อย่างสม�ำ่ เสมอทัง้ หลายก่อน ตัวคุณในชาติ
หน้าอาจคิดว่าเป็นฟ้าลิขติ เป็นเทวดาบันดาล หรือเป็นความเคราะห์ดเี คราะห์
ร้ายทีป่ ราศจากเหตุผล ทัง้ ทีค่ ณ
ุ เองคือสถาปนิก คือวิศวกรสร้างผังกรรมทัง้ สิน้
กรรมทีท่ ำ� สม�ำ่ เสมอส่วนใหญ่จะให้ผลทัง้ ชาตินชี้ าติหน้า แต่บางอย่างอาจ
ให้ผลน้อยในโลกนีเ้ พราะติดเงือ่ นไขทุนเดิม แต่กจ็ ะให้ผลมากในโลกหน้าวันยังค�ำ่
ยกตัวอย่างเช่นคุณอยูใ่ นถิน่ ทุรกันดาร มีสมบัตนิ อ้ ย มีขา้ วปลาบริโภคน้อย แต่กลับ
มีใจใหญ่ ชอบให้อาหารหมาแมวไก่กา ตลอดจนเอือ้ เฟือ้ น�ำ้ ท่าให้เพือ่ นบ้านเป็น
ประจ�ำ ท�ำด้วยจิตคิดอนุเคราะห์จริงๆ แม้ทนุ เก่ากับคะแนนใหม่ทรี่ วมกันยังมีกำ� ลัง
อ่อน จะไม่ชว่ ยให้คณ
ุ พ้นจากสภาพความยากจนทันตา ทว่าเมือ่ สิน้ สุดชีวติ นี้ ความ
เป็นคนใจกว้างจะท�ำให้คณ
ุ ได้อยูใ่ นภพใหม่ทกี่ ว้างขึน้ สว่างสบายและมัง่ คัง่ ขึน้
แน่นอนว่าหากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อกี ในทันที คุณจะไม่มคี วามตกใจ
เพราะทุกสิ่งจะเริ่มต้นใหม่หมด นับแต่การลบความจ�ำ การค่อยๆเห็นตนเอง
เติบโตมาในบ้านที่มีข้าวปลาอยู่ในครัวให้กินไม่จ�ำกัด แต่หากคุณไปเกิดบน
เทวโลก คุณจะรู้สึกเหมือนฝันร้ายที่พลิกเปลี่ยนเป็นฝันดีทันทีอย่างน่าตื่นใจ
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๒

กรรมที่ท�ำด้วยเจตนาหนักแน่นเป็นพิเศษ

๓

กรรมที่ท�ำด้วยความเพียรนานเป็นพิเศษ

ความรุนแรงของเจตนาจะย้อนกลับมาเป็นความรุนแรงของสิ่งกระทบ
เช่นกัน จะเห็นว่าคนเราแม้ท�ำกรรมชนิดเดียวกันเป็นประจ�ำ แต่กม็ เี จตนาหนัก
เบาผิดแผกแตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นผลก็ย่อมหนักเบาและมีความไม่
สม�ำ่ เสมอตามไปด้วย โดยมากผังกรรมใหม่ของคนส่วนใหญ่แม้มอี ะไรๆให้คณ
ุ
เจอซ�ำ้ ๆอยูร่ ำ�่ ไป ก็มคี วามน่ายินดียนิ ร้ายทีผ่ ดิ แผกแตกต่างในด้านน�้ำหนัก แต่
ก็จะมีบางคน เจอดีเจอร้ายหนักหนาสาหัสตลอดชีพ นั่นก็สะท้อนว่าน�้ำหนัก
เจตนาของเขาในอดีตชาติคงเส้นคงวาผิดมนุษย์มนาเช่นกัน

ความเพียรหมายถึงความใส่ใจหรือความพยายามอย่างต่อเนื่อง ผลจะ
มาในรูปของความยืดเยื้อในการให้ผล หากเกิดใหม่บนสวรรค์หรือนรก จะ
มีอายุขัยยืนนาน และเมื่อยังต้องท่องเที่ยวเกิดตายอีกหลายครั้ง กรรมนี้ก็จะมี
ส่วนจัดผังชีวติ ด้วยร�ำ่ ไป ไม่หมดไม่สนิ้ โดยง่าย แม้บางชาติจะไม่ทำ� กรรมนีเ้ ลย
ก็ตาม
ยกตัวอย่างเช่นบางคนจะมีนิสัยประเภทจะท�ำทานต่อเมื่อพบสมณะที่
น่าศรัทธา เผอิญชาติหนึง่ มีวาสนาพอจะพบพระพุทธเจ้าและอริยสาวก บังเกิด
ความเลือ่ มใสเป็นล้นพ้น ก็ขวนขวายเพียรใส่บาตร เพียรอาสารับใช้หรือจัดหา
สิ่งของให้พวกท่านตลอดชีวิต สะสมคะแนนความเพียรไว้อย่างล้นหลามเกิน
ประมาณถูก
เช่นนี้แม้ชาติต่อๆมาจะเป็นเศรษฐีขี้ตืด ไม่ค่อยบ�ำรุงศาสนา เพราะไม่
พบนักบวชทีน่ า่ เลือ่ มใสพอ อย่างมากก็ให้ทานคนยากคนจนบ้าง ไม่ได้ทำ� ทาน
ที่มีความสว่างรุ่งเรืองใหญ่หลวง แต่ผลที่เคยถวายสังฆทานชั่วชีวิตด้วยความ
พากเพียรสม�่ำเสมอเพียงชาติเดียว ก็จะส่งให้ได้เป็นเศรษฐีใหญ่ทุกครั้งที่เกิด
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ในภพมนุษย์ และเป็นเทวดาผู้มีสมบัติทิพย์มหาศาลทุกครั้งที่เกิดบนสวรรค์

๔

กรรมที่ท�ำด้วยโสมนัสแรงเป็นพิเศษ

โสมนัสคือเครื่องวัดว่ากรรมที่ท�ำในครั้งหนึ่งๆมีความใหญ่ในตัวของ
กรรมเองเพียงใด เพราะจิตและเจตนาในการท�ำกรรมย่อมปรุงแต่งให้เกิด
โสมนัสผิดแผกกันไป
หากโสมนัสในการท�ำกรรมมีความแรงเป็นพิเศษ ไม่วา่ เป็นกรรมดีหรือ
กรรมชั่ว การเสวยผลจะเป็นไปด้วยความยิ่งใหญ่ กว้างขวาง หากเป็นโสมนัส
ในกรรมขาว ผลจะน่าชื่นใจแจ่มชัดยิ่ง เช่นการถวายสังฆทานด้วยโสมนัสแรง
ทุกครั้ง จะท�ำให้คุณเกิดใหม่ในที่ที่มีสมบัติบันดาลปีติ น่าพิสมัยยากแก่การ
เบื่อหน่าย
แต่หากเป็นโสมนัสในกรรมด�ำ ผลก็จะน่าขนพองสยองเกล้ายิ่ง เช่นถ้า
คุณแค้นศัตรูคนหนึง่ ชนิดฝังกระดูก วันใดสบโอกาส ได้ฆา่ เขาด้วยวิธตี ดั มือตัด
เท้าทิ้งทีละชิ้น แถมก่อนสิ้นใจบังคับให้เขาดูภรรยาถูกข่มขืนฆ่าอย่างทรมาน
แล้วคุณเกิดความปลืม้ ใจทีล่ า้ งแค้นส�ำเร็จ ความปลาบปลืม้ นัน้ คือโสมนัสอย่าง
แรงเป็นพิเศษในกรรมชัว่ ทีใ่ หญ่หลวง เมือ่ ให้ผลในทีเ่ กิดใหม่จะท�ำให้คณ
ุ ต้อง
เผชิญกับเรือ่ งโหดร้ายนานัปการ แม้หมดกรรมในนรก มีโอกาสมาเป็นมนุษย์
อีก ก็เหมือนทั้งชีวิตจะต้องหัวซุกหัวซุนหลบหนีการไล่ล่าที่เหี้ยมเกรียมร�่ำไป
คุณมีสิทธิ์ถูกเกมกรรมทรมานด้วยการเหวี่ยงไปเป็นนักโทษที่ผู้คุมไม่ยอมให้
ตายดี และแม้คิดฆ่าตัวตายก็ท�ำไม่ได้ พูดง่ายๆว่าผังชีวิตจะถูกวาดให้เจอแต่
เคราะห์ ร ้ า ยน่ า สยดสยอง ได้ รั บ ความทรมานกายและเจ็ บ ช�้ ำ น�้ ำ ใจเกิ น
จินตนาการ

๕

กรรมที่ท�ำกับบุคคลพิเศษ

แต่ละคนเป็นเป้าให้เกิดการขยายผลกรรมมากน้อยต่างกัน เช่นถึงแม้วา่
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คุณจะไม่มีนิสัยนักเลง แล้วก็ไม่ได้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นพิเศษ แต่บังเอิญ
เคราะห์รา้ ยทีม่ คี เู่ วรคนหนึง่ ไปบวชพระ แล้ววาสนาบารมีพอจะบรรลุมรรคผล
อย่างนี้พอคุณเจอท่านขณะเป็นอริยบุคคลแล้ว และคุณไปกร่างใส่ท่านแค่ครั้ง
สองครั้ง น�้ำหนักกรรมด�ำก็อาจจะมากขนาดก�ำหนดรูปพรรณสัณฐานใน
อนาคตได้ เช่นตัวเตี้ย มีลักษณะต�่ำต้อยน่าดูถูก กับทั้งมีอ�ำนาจน้อย
ตรงข้าม หากคุณชอบกร่าง ประมาณว่าชอบยกตนข่มท่านหรือแสดงท่า
ยิ่งใหญ่ อาจมีรังแกชาวบ้านเล็กน้อย แต่กับพระสงฆ์องค์เจ้าที่น่าเลื่อมใสแล้ว
ก้มกราบแทบเท้าทุกครั้ง ไม่ท�ำตัวผยองเลย อย่างนี้กรรมขาวอาจมีน�้ำหนัก
เกินกรรมด�ำ คือจะมีรา่ งกายสูงสง่าไม่อายใคร แต่อาจมีอ�ำนาจไม่มากสมความ
สง่าของร่าง ผังชีวติ มักถูกจัดให้เป็นใหญ่ตอ่ เมือ่ ตัง้ ใจน�ำงานบุญ แต่ถา้ เป็นงาน
ทางโลกจะไม่ค่อยมีใครให้ต�ำแหน่งหน้าที่ส�ำคัญๆ
ทั้งบุญทั้งบาป เมื่อท�ำกับคนทุศีล จะมีผลน้อยกว่าท�ำกับคนมีศีล

เมื่อท�ำกับคนมีศีล จะมีผลน้อยกว่าท�ำกับอริยเจ้าชั้นต้นๆ
เมื่อท�ำกับอริยเจ้าชั้นต้นๆ จะมีผลน้อยกว่าท�ำกับอริยเจ้าชั้นสูง

เช่นพระอรหันต์

เมื่อท�ำกับพระอรหันต์ จะมีผลน้อยกว่าท�ำกับพระปัจเจกพุทธเจ้า

ผู้บรรลุธรรมด้วยพระองค์เอง

เมือ่ ท�ำกับพระปัจเจกพุทธเจ้า จะมีผลน้อยกว่าท�ำกับพระพุทธเจ้า

ผู้สถาปนาศาสนาพุทธได้

๖

กรรมที่ท�ำกับมหาชน

มหาชนคือคนจ�ำนวนมากอันไม่ทราบแน่ว่าเท่าใด จัดเป็นกรรมที่ท�ำ
แบบไม่เลือกหน้า เมื่อให้ผลก็ย่อมใหญ่หลวงกว่ากรรมที่ท�ำเฉพาะคน ยก
ตัวอย่างที่เห็นง่ายได้ชัด คือ ถ้าร่วมกันสร้างวิหารถวายแด่สงฆ์ไม่เลือกหน้า
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ที่ พ� ำ นั ก หรื อ เป็ น ที่ สั่ ง สอนธรรมะแก่ อุ บ าสกอุ บ าสิ ก าทั่ ว ไป
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พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่านัน่ เป็นทานทีเ่ หนือกว่าการถวายภัตตาหารแด่หมูส่ งฆ์ที่
มีพระองค์เป็นประมุขเสียอีก
กรรมขาวทีท่ ำ� กับมหาชนแล้วมหาชนได้รบั ประโยชน์สขุ จะส่งผลให้เป็น
คนมีชอื่ เสียงเป็นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวาง คือต่อให้ชาตินคี้ ณ
ุ ท�ำดีแบบปิดทอง
หลังพระ ไม่มีใครรู้เลยว่าเบื้องหลังประโยชน์สุขของมวลชนคือใคร หน้าตาชื่อ
เสียงเรียงไร แต่คุณทราบแก่ใจว่าสิ่งที่คุณท�ำไปนั้น เป็นผลดีอย่างชัดเจนกับ
สังคมหมู่มาก อย่างนี้ชาติถัดไปคุณก็จะฉายรัศมีเด่นเป็นที่ยอมรับกว้างขวาง
อยู่ดี
ตรงข้าม กรรมด�ำทีท่ ำ� กับมหาชนนัน้ จะแปรรูปเป็นคลืน่ ชนิดหนึง่ ทีก่ อ่
ให้เกิดความรู้สึกเหม็นหน้า ใครเจอก็หมั่นไส้ และมักมีเหตุให้คุณต้องตกไป
อยู่ในสภาพให้คนชิงชังมากๆเสียด้วย แม้ว่าคุณจะพยายามท�ำดี อยากอยู่ใน
สังคมเยี่ยงคนปกติ สังคมก็มักมาพาลใส่ หรือไม่ก็จับคุณเป็นเป้าย�ำสหบาทา
ได้ง่ายๆ โดยไม่มีใครเห็นใจสงสารเสียด้วย

๗

เหมือนนักโทษที่ถูกพิพากษาให้รับโทษประหารซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า โดยมีความผิด
อุกฉกรรจ์สถานเดียวคือไม่รู้ตัวว่าก�ำลังเล่นเกมกรรม ต้องสั่งสมคะแนน ต้อง
ใช้หนี้ ต้องหาทางหนีเอาตัวรอด
แม้ยังไม่เชือ่ สนิทเพราะยังไม่เห็นแจ้งด้วยตนเอง อย่างไรก็ต้องเผื่อขาด
เผื่อเหลือไว้บ้าง ไม่ใช่เข้าข้างตัวเอง นึกว่าเมื่อไม่เชื่อก็แปลว่าชาติหน้าคงไม่มี
คนฉลาดถูกหลอกให้ศึกษาเรื่องก�ำเนิดของจักรวาล ถูกหลอกให้คิดเก็งก�ำไร
ถูกหลอกให้คิดพัฒนาเทคโนโลยีเสริมกิเลส ยากจะหันมาสนใจใช้เทคโนโลยี
ส�ำรวจความจริงเกี่ยวกับจิตและกรรม โลกจึงเหมือนกระดานลื่นที่พาลาดลง
ต�่ำได้ง่ายมากๆ เพราะเต็มไปด้วยคนฉลาดเรื่องนอกตัว แต่หลงเขลาเกี่ยวกับ
เรื่องในตัวกันแทบทั้งสิ้น
ผูม้ ปี ญ
ั ญาย่อมเห็นความไม่แน่นอน เห็นตามจริงว่าแรงดึงดูดของกิเลส
นั้นต้านทานได้ยาก แม้แต่อยู่เฉยๆก็เท่ากับก�ำลังถอยหลังเข้าคลองไปเรื่อยๆ
จึงควรปรารถนาหลักประกันในการเดินทางไกลกัน
ค�ำถามที่ควรหมั่นถามตัวเองไม่ให้ลืมมีอยู่ ๓ ข้อ คือ

กรรมที่ท�ำกับวัตถุพิเศษ

วัตถุในทีน่ หี้ มายถึงสิง่ ทีท่ ำ� ไว้เป็นเครือ่ งหมายยึดเหนีย่ วจิตใจ หรือเป็น
ศูนย์รวมความเคารพศรัทธา เช่นพระพุทธรูป หรือรูปเคารพของศาสนาทั้ง
หลาย เมื่อท�ำด้วยใจที่รู้ว่าเป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็ย่อมได้รับผลร้ายเกิน
คาด เช่นเกิดในตระกูลต�่ำ โดนดูถูกดูแคลน ค่าที่ไม่รู้จักที่ต�่ำที่สูง ฉะนั้นต้อง
ท�ำความเข้าใจว่าวัตถุไม่ใช่สกั แต่เป็นก้อนดินก้อนหินเท่าๆกัน วัตถุทมี่ ผี ลทาง
ใจมากย่อมมีพลังสะท้อนในตัวเองมากไปด้วย

เตรียมพร้อมส�ำหรับเกมหน้า
ทุกคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้ คือผู้ถูกก�ำหนดไว้ให้ตายทั้งหมดทั้งสิ้น
บทที่ ๑๑ - หลักฐานของเกมกรรม

๑

ท�ำอย่างไรจึงจะไปเกิดกับพ่อแม่ที่ดี?

๒

ท�ำอย่างไรจึงจะพบผู้ชี้น�ำทางถูกทางตรง?

ค�ำตอบคือท�ำแต่กรรมทีด่ ๆี ตามกฎของเกมกรรมอันดับต้นๆคือคุณจะ
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นแดนเกิดตลอดไป ฉะนั้นอย่าน้อยใจและอย่า
ชะล่าใจกับกรรมเก่าทีส่ ง่ คุณมาอยูก่ บั พ่อแม่ดหี รือไม่ดใี นชาติปจั จุบนั อยากมี
พ่อแม่แบบไหนในครั้งหน้า ก็ขอให้ประพฤติตัวแบบนั้นมากๆไปจนชั่วชีวิตก็
แล้วกัน กรรมที่คุณท�ำเป็นอาจิณนั่นแหละตัวเลือกแดนเกิด ตัวเลือกเผ่าพันธุ์
ใหม่ให้

ค�ำตอบคือยอมรับผู้สอนการไม่เบียดเบียนเป็นสรณะ ใครสอนให้
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เบียดเบียนก็หลีกเลี่ยงเขาเสีย และถ้าดีกว่านั้น คือสอนเรื่องกรรมวิบาก เพื่อ
ให้เชื่ออย่างมีเหตุผล เชื่ออย่างมีจุดหมายปลายทางแน่ชัด พิสูจน์ได้ก่อนตาย
ถ้าคุณเลือกทีจ่ ะเชือ่ เรือ่ งกรรมวิบาก ก็เท่ากับคุณต้องศรัทธาพระพุทธเจ้า
เพราะมีศาสดาองค์เดียวให้คุณเลือกเชื่อ พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เดียวที่ชี้
ให้รู้ตามว่า

กรรมขาว คือ กรรมที่เจตนาท�ำให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน

อยู่ฝ่ายบุญ ให้ผลเป็นสุข

กรรมด�ำ คือ กรรมที่เจตนาท�ำให้เกิดโทษแก่ตนและคนอื่น อยู่ฝ่าย

บาป ให้ผลเป็นทุกข์

กรรมครึ่งขาวครึ่งด�ำ คือ กรรมที่ท�ำด้วยเจตนาดี แต่เจืออยู่ด้วย

การให้โทษ เช่น มอบเหล้าให้เป็นของขวัญเพราะรู้ว่าชอบ เป็นต้น ไม่อยู่ฝ่าย
บุญหรือฝ่ายบาป ให้ผลครึ่งทุกข์ครึ่งสุข

กรรมไม่ขาวไม่ดำ� คือ กรรมทีท่ ำ� เพือ่ ให้หลุดพ้นจากอุปาทาน โดย

เจริญสติรู้เท่าทันเหตุแห่งทุกข์ อยู่ฝ่ายบุญ ให้ผลเป็นนิพพานอันพ้นทุกข์ทั้ง
ปวง

หากคุณศึกษาแก่นสารของพุทธศาสนาได้อย่างถ่องแท้ ศรัทธาใน
พระพุทธเจ้าก็จะตั้งมั่น และจะส่งผลให้ได้ไปพบพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปอีก
หรืออย่างน้อยถ้าถือก�ำเนิดในกาลที่ว่างจากพุทธศาสนา ก็เป็นต้องได้พบ
ศาสดาผู้สอนการไม่เบียดเบียน ยอมคล้อยตามท่าน และประพฤติปฏิบัติตน
ตามท่าน เป็นพื้นฐานให้มั่นคงแน่นหนายิ่งๆขึ้นไป

๓

ท�ำอย่างไรจึงจะส�ำนึกผิดได้ง่าย?

ค�ำตอบคือให้ปลูกฝังนิสัยไต่สวนตนเองบ่อยๆ อย่าหมั่นเพ่งโทษผู้อื่น
จนติดเป็นนิสัย หรือเมื่อใดจ�ำเป็นต้องเพ่งโทษผู้อื่น ก็ควรน้อมมาพิจารณาว่า
เขาช่วยเป็นกระจกเงาส่องให้เราเห็นตนเองหรือไม่ ถ้าเห็นว่าน่าเกลียดน่าชัง
บทที่ ๑๑ - หลักฐานของเกมกรรม

อย่างไรก็อย่าท�ำอย่างนั้น หรือท�ำอย่างนั้นอยู่ก็เลิกเสีย แน่นอนว่าการกระท�ำ
ผิดคือเรือ่ งปกติของมนุษย์ทกุ คน แต่การส�ำนึกผิดคือเรือ่ งไม่ธรรมดาของมนุษย์
บางคนที่จะได้ยกระดับขึ้นเรื่อยๆเท่านั้น
ทุกครั้งที่ส�ำนึกผิดอย่างแท้จริง คุณจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นคนดีมากขึ้น
เรื่อยๆ แม้จะทีละนิดทีละหน่อยแบบหยอดเหรียญลงกระปุก ในที่สุดก็กลาย
เป็นความดีกองใหญ่ขึ้นมาได้
คนเราเป็นโรคทางใจตลอดเวลา ต่อให้แสนดีแค่ไหน พอท�ำดีมาถึงจุด
หนึง่ คุณจะเป็นโรคหลงตัว โรคนีเ้ องท�ำให้ผลดีกลับไม่ดเี ต็มที่ เช่นคุณไปอิจฉา
ริษยาหรือแข่งขันกันกับคนดีมีบุญด้วยกัน ก็กลายเป็นความหายนะของฝ่าย
ขาวด้วยกัน แต่หากปลูกฝังความส�ำนึกผิดไว้แต่เนิ่นๆ ตั้งแต่คุณยังไม่ใช่คน
แสนดีทหี่ ลงตัว ไม่วา่ คุณไปสูงแค่ไหนก็จะมีเครือ่ งฉุดมิให้ลอยตามลมเป็นว่าว
ขาดสายตลอดกาล
หมายเหตุไว้ดว้ ย ว่าแม้การส�ำนึกผิดจะเป็นของดี แต่ความรูส้ กึ ผิดนานๆ
นั้นไม่ดี โดยเฉพาะที่รู้สึกผิดซ�้ำซากชนิดแกะความทรมานใจไม่ออก ที่ถูกคือ
ขอเพียงมีความส�ำนึกผิดอย่างแท้จริงวูบเดียว แล้วตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ท�ำผิด
เช่นนั้นอีก ก็เป็นการเพียงพอแล้ว

บทสรุปของการเล่นเกมกรรม
มองชีวติ เป็นเกม เกมกรรมคือเกมแห่งการปกปิด ไม่ใช่เปิดเผย คุณต้อง
ศึกษา ต้องใส่ใจรายละเอียด โดยเอาชีวิตของตนเองเป็นที่ตั้งของการศึกษา
อย่างส�ำคัญ และมีชีวิตของคุณเอง ซึ่งไม่ใช่เพียงชีวิตเดียวเป็นเดิมพัน
อ่านเกมให้ออก แค่เริ่มเล่นเกมคุณก็มีหนี้แล้ว ไม่ใช่ไม่มี เกมเต็มไป
ด้วยแรงบีบคัน้ คุณต้องทนแรงยัว่ ยุให้ได้ นโยบายทีค่ วรจ�ำให้ขนึ้ ใจคือลดแต้ม
ลบให้เหลือน้อยทีส่ ดุ เพิม่ แต้มบวกให้ได้มากทีส่ ดุ อย่าคิดว่าเกมกรรมเป็นเกม
ตื้นๆ ปลูกโพธิ์วันนี้พรุ่งนี้ได้อาศัยร่มเงาทันใจ อย่าไปคิดว่ากรรมจะล้าสมัย
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คุณเห็นโลกเลวร้ายก็ไม่จำ� เป็นต้องร้ายตามเขา ถ้าท�ำดีอยูใ่ นเขตเล็กๆของคุณ
เดี๋ยวเขตเล็กๆนั้นก็จะน่าอยู่ หรือแปรเป็นโลกใหม่ที่สุขสงบเป็นส่วนตัวได้
พยายามหยุดเล่นเกมเสีย เกมกรรมเป็นเกมแห่งความสูญเปล่า เล่น
ด้วยความเจ็บปวด เพือ่ ผลเป็นทุกข์นา่ เหน็ดหน่ายยืดเยือ้ ไม่จบไม่สนิ้ คุณไม่มี
ทางหนีนรกพ้นถ้าคิดเล่นเกมไปเรื่อยๆ วันหนึ่งต้องแพ้ แต่ถ้าอย่างน้อยชาติ
นี้คุณเห็นความจริง เห็นคุณค่าของการหยุดเกม ชาตินี้คุณจะเล่นเกมอย่างมี
เป้าหมาย มีสาระแก่นสารถึงที่สุด
สรุปคือ... ชีวิตเป็นเกม แต่ไม่ใช่ของเล่น
เล่นเกมที่เหลือให้ดี
จะได้ไม่ต้องเสียใจที่ต้องเป็นพวกขี้แพ้เรื่อยไป
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