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หยินหยาง
สัญลักษณ์ของ ‘เกมกรรม’

เกมแห่งการสร้างหลุมขาวดึงดูดสุข

เพื่อสลับไปสร้างหลุมด�าดึงดูดทุกข์

ในกรรมขาวมีเชื้อของกรรมด�า

ในกรรมด�ามีเชื้อของกรรมขาว

ยิ่งท�ากรรมขาว ยิ่งได้ดีมีสุข

ยิ่งได้ดีมีสุข ยิ่งเพลิดเพลินเหลิงหลง

เชื้อความชั่วจึงค่อยๆปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆ

ยิ่งท�ากรรมด�า ยิ่งตกทุกข์ได้ยาก

ยิ่งตกทุกข์ได้ยาก ยิ่งศรัทธาหาทางออก

เชื้อความดีจึงค่อยๆฉายสว่างขึ้นทุกที



ลูกเต๋า
สัญลักษณ์ของ ‘ผล’ แห่งกรรมเก่า

เมื่อลูกเต๋าเด้งกระดอนแต่ละครั้ง

จะหงายหน้าซึ่งคาดเดาไม่ได้ออกมา

แล้วมีผลบังคับกับ ‘ตานี้’ ที่ต้องเดิน

เมื่อไม่รู้วิธีสังเกต ใครๆก็คิดกันไปเรื่อยว่า

ลูกเต๋าจะหงายหน้าออกมาอย่างไร

ก็ขึ้นอยู่กับพลังแห่งความบังเอิญซัดพา

ต่อเมื่อรู้วิธีสังเกต คุณจึงค่อยๆรู้ขึ้นมาว่า

ลูกเต๋าจะหงายหน้าออกมาอย่างไร

ก็ขึ้นอยู่กับพลังแห่งกรรมเก่าบันดาลทั้งสิ้น

ตัวหมากรุก
สัญลักษณ์ของ ‘เหตุ’ คือกรรมใหม่

ตัวหมากรุกสะท้อนวิธีคิด

ความจงใจเดินไปสู่เป้าหมายตามแผน

จะตัดสินใจเลือกตาดีหรือตาร้าย

ก็ขึ้นอยู่กับความฉลาดของผู้เล่นเกมแต่ละคน

เมื่อรู้แค่วิธีเดิน แต่ไม่เข้าใจกติกาครอบคลุม

ใครๆก็คิดกันไปว่า อยากเดินอย่างไรก็เดิน

เดินแล้วจะไม่มีผลอะไรตามมา

ต่อเมื่อเข้าใจกติกาอย่างครอบคลุม

จึงอาจตระหนักด้วยความตระหนกว่า

ยิ่งเดินมั่วเท่าไร ยิ่งใกล้แพ้เท่านั้น!



วงกต
สัญลักษณ์ของ ‘การหาทางออก’ จากเกมกรรม

มีทางเข้า

คือกองบุญกองบาปอันสร้างขึ้นด้วยความไม่รู้

มีทางออก

คือการละบาปและการบ�าเพ็ญบุญอย่างถูกวิธี

เมื่อไม่รู้ทาง

วงกตก็ดูซับซ้อนเกินกว่าจะหาทางออกได้พบ

ต่อเมื่อรู้ทาง

วงกตจึงดูไม่ยากเกินหวังจะไปให้ถึงทางออก
สิ้นสุดเกมแล้วไปไหน
เงากรรมจะเป็นตัวชี้!



ค�ำน�ำจำกฮำวฟำร์

‘เกมกรรม’ เดมิมชีือ่ว่า ‘มีชวีติทีค่ดิไม่ถึง’ ซึง่ตพีมิพเ์ป็นครัง้แรกในชว่ง
ต้นปี ๒๕๔๙ และปรับปรุงครั้งใหญ่ในกลางปี ๒๕๕๕

หนังสือ ‘มีชีวิตที่คิดไม่ถึง’ เป็นที่รู้จักในฐานะงานอ่านง่ายอีกเล่มหนึ่ง
ของคุณดังตฤณ โดยน�าเรื่องเข้าใจยากอย่าง ‘กรรมวิบาก’ มาท�าให้เป็นภาพ
ของ ‘เกม’ ซึง่ไม่มใีครรูจ้รงิว่าวธีิเล่นเป็นอย่างไร ต่างคนจงึต่างมะงมุมะงาหรา 
หาทางเล่น หรอืมุง่ม่ันเอาชนะด้วยความรูค้วามสามารถทีอ่่อนเชงิ เล่นผดิเล่น
ถูกกันอย่างเหน็ดเหนื่อย และเหมือนจะไม่รู้จบรู้สิ้น

อันเนื่องจากเนื้อหาทั้งหมดกล่าวถึงเกมกรรมล้วนๆ คนอ่านจึงจดจ�า
และเรียกชื่อหนังสือ ‘มีชีวิตที่คิดไม่ถึง’ ว่า ‘เกมกรรม’ กันเป็นส่วนใหญ่ ใน
การปรบัปรงุรปูเล่มครัง้ส�าคญันี ้ส�านกัพมิพ์ฮาวฟาร์ตดัสนิใจเปลีย่นชือ่หนงัสอื
เสียใหม่ ให้เข้ากับการจดจ�าของคนอ่าน กับทั้งเพิ่มรูปประกอบให้เข้ากับ
บรรยากาศความเป็นเกมกรรมตลอดเล่มด้วย โดยคาดหวังว่าความน่าอ่านจะ
สร้าง ‘ความสุขอย่างคิดไม่ถึง’ ให้คุณรู้สึกได้ตั้งแต่ยังถือหนังสืออยู่ทีเดียว!

ส�ำนักพิมพ์ฮำวฟำร์

ดังตฤณเปิดเกม

ชีวิตให้ความรู้สึกแสนดีเสมอ ถ้าคุณเป็นผู้ชนะและได้ทุกอย่างสมใจ

เมือ่รูว่้าตวัเองต้องการอะไร รูห้มดว่าท�าแบบไหนจงึได้มาซึง่อะไรทีต้่องการ
น้ัน กับทัง้มีก�าลังวงัชาพรักพร้อม มีครอบครัวทีอ่บอุ่นให้การสนับสนุน มีฐานะการ
งานมัน่คงเป็นทีน่บัหน้าถอืตา ตลอดจนมคีวามพอใจในสิง่ทีต่วัเองเป็น อย่างนีก้็
คงต้องเรยีก ‘ผูช้นะในเกมชวีติ’ ซึง่หายาก ทัง้โลกมอียูน้่อยเท่าน้อย ใครๆกแ็อบ
อจิฉากนัทัง้นัน้

ในทางกลบักนั หากชวีติไร้จุดหมาย ไม่รูว่้าระหว่างตืน่นอนกบัหลบัหาย
ไปเลยแตกต่างกันอย่างไร ลุกขึ้นมาก็เจอสุขภาพอ่อนแอ ไร้คนเหลียวแลไยดี 
การงานง่อนแง่น ใครต่อใครหัวเราะเยาะเหมือนเป็นตัวตลก ตลอดจนรู้สึก
เออืมระอากบัสิ่งที่ตัวเองเป็นเต็มทน อย่างนี้คงต้องเรยีก ‘ผู้แพ้ในเกมชีวิต’ ซึง่
มีอยู่กลาดเกลื่อน และเหมือนต�าแหน่งยังว่าง รอการยัดเยียดอยู่อีกมาก

เกมชีวติเล่นยาก บางคนเล่นเท่าไรก็ไม่ชนะเสียท ีน่ันเพราะไม่ทราบจะ
เล่นให้ถกูทางชนะกนัท่าไหน ต้องเลอืกเรยีนคณะใดถงึจะเหมาะ ต้องเลอืกงาน
ใดถึงจะรุ่ง ต้องท�าธุรกิจใดถึงจะรวย และที่ส�าคัญ ต้องเลือกใครเป็นคู่ครองถึง
จะใช่

ความรบัรูข้องมนษุย์ธรรมดาแคบจ�ากดั ยงัไม่ทนัเข้าใจว่าท�าไมต้องเกดิ
มา รู้ตัวอีกทีก็เข้ามาอยู่ในเกมชีวิตโหดๆ เล่นยากๆนี้กันแล้ว ตอนไม่รู้อะไร
เลยคนเราถูกบังคับให้เลือกน่ันเลือกน่ี แต่ตอนรู้หมดแล้ว ก็สายเกินกว่าจะ
ย้อนเวลากลับไปเลือกใหม่ อย่างนี้มันเกมชนิดไหนกัน?

พระพทุธศาสนาอุบตัขิึน้มากเ็พือ่ประกาศข่าวส�าคัญข่าวหน่ึง ซึง่จะเป็น
ข่าวดีหรือข่าวร้ายก็คงแล้วแต่ใครอยากฟังแบบไหน  ข่าวที่ว่าคือ พวกเราไม่

ได้แค่อยู่ในเกมชีวิตเล็กๆรอบเดียว แต่ยังตกอยู่ในวังวนของเกม

กรรมนับรอบไม่ถ้วนอีกด้วย!



เกิด บังเอิญมามีชวีติ และบังเอิญต้องไปตายด้วยกันทัง้หมดทัง้สิน้ ไม่มีเหตผุล
อื่นที่ยิ่งใหญ่กว่าความบังเอิญคอยควบคุมอยู่

นับจากหน้าน้ีเป็นต้นไป คือการน�าเอากติกาธรรมชาติที่พุทธศาสนา
เปิดเผยไว้ มาน�าเสนอในมุมมองทีเ่ข้าใจง่าย โดยการตคีวามกฎแห่งกรรมวบิาก
และการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเกม ซึ่งพอมองชีวิตโดยความเป็น ‘เกมกรรม’ 
คุณกจ็ะเกดิแรงบนัดาลใจ ตลอดจนเหน็ลูท่างท�าคะแนนใหม่ เพือ่ทีจ่ะได้รางวลั
เป็นชีวิตที่คิดไม่ถึง ก่อนจบเกมครั้งนี้ให้จงได้

แม้หนงัสอืเล่มนีจ้ะไม่อ้างองิถงึพระพทุธเจ้าในบรรทดัใดบรรทดัหนึง่ กข็อ
ให้เข้าใจว่า ความรูใ้นทกุๆบรรทดั ได้มาโดยตรงหรอืโดยอ้อมจากเทศนาธรรมอนั
เป็นอมตะของพระองค์นัน่เอง ข้าพเจ้าขอถวายอภวิาทแด่พระองค์ผูท้รงเป็นหนึง่
เดยีว ทีไ่ขกฎแห่งกรรมวบิากได้หมดจด ไม่มใีครอืน่ยิง่ไปกว่า

มีนำคม ๒๕๕๗

เกมกรรม เป็นเกมท่ีใหญ่และน่ากลัวกว่าเกมชีวิตมากนัก คุณจะ
เต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม ตอนนี้คุณก็ก�าลังเล่นเกมนี้อยู่ ไม่เว้นแม้ขณะอ่าน
หนงัสอืคูม่อืเล่นเกมเล่มนี ้และคณุยงัจะต้องเล่นต่อไป ตราบเท่าทีย่งัไม่ทราบ
วิธีหยุด

เมือ่อ่านเกมกรรมออก คณุจะบอกถกูว่า ทกุคนเป็นอย่างทีต่นเอง
ท�า ตลอดจนได้รบัมาสมกบัทีเ่คยให้ไป แต่ถ้าอ่านเกมกรรมไม่ออก พอถึงตาจน
หรอืตกท่ีนัง่ล�าบาก คณุจะมองหาแพะรบับาป ซึง่กส็ดุแท้แต่ว่าใครบงัเอญิเดนิผ่าน
เข้ามาให้จบัเป็นแพะ

คุณจะทราบว่า ‘กรรมเก่า’ ให้ผลตั้งแต่เกิด ไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ รูปร่าง
หน้าตา ฐานะในช่วงต้นชีวิต ตลอดจนชะตากรรมนานาที่วิ่งเข้ามาชนแบบไม่
เปิดโอกาสให้ตัง้ตวัหลบหลกี เม่ือทราบเช่นนี ้กจ็ะเลกิคาดหวงัผดิๆ คดิว่าชวีติ
ก�าหนดได้ดังใจปรารถนาทุกประการ หรือกระทั่งมีพิธีกรรมบางอย่าง พลิก
ชีวิตคุณให้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้

คณุจะทราบว่า ‘กรรมใหม่’ เริม่สร้างกนัได้ตัง้แต่รูค้วามแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการ
ตดัสนิใจให้อภยั การตดัสนิใจโต้ตอบสิง่ยัว่ยหุรอืยัว่ยวนด้วยการรักษาศลี ตลอด
จนการพยายามแก้ไขปรบัปรงุอะไรแย่ๆให้ดีข้ึน เม่ือทราบเช่นนี ้กจ็ะเลกิคาดหมาย
ผดิๆ คดิว่าชวีติถกูก�าหนดไว้หมดแล้ว หรอืกระทัง่งอมอืงอเท้ารอให้ทกุสิง่เกดิขึน้
ตามยถากรรมท่าเดยีว

เมื่อเข้าใจเกมกรรมอย่างถ่องแท้ คุณจะพบว่าในเกม
กรรมนี ้ผู้ชนะสามารถออกแบบชวีติใหม่ได้ ตามทีต่นจะอยากให้เป็นไป ส่วน

ผู้แพ้จะเอาแต่ให้ชีวิตบอกว่า ตนเองต้องเป็นอย่างไรต่อไปอีก

ย่ิงเล่นอย่างเข้าอกเข้าใจมากขึน้เท่าใด คณุจะยิง่รู้ซึง้โดยได้ประจกัษ์กบั
หลักฐานทันก่อนตายว่า กติกาชีวิตมีอยู่จริงๆ แต่ตอนไม่รู้ ก็คิดเหมือนๆกับ
คนอื่นว่า กติกาไม่มี อีกทั้งเออออห่อหมกตามๆกันว่า ทุกคนต่างบังเอิญมา



พ่อแม่หนึ่งคู่ มีศักยภาพที่จะผลิตเด็กแตกต่างกัน ๖๔ ล้านล้านแบบ 
เพราะฉะนั้น เราจึงเห็นความแตกต่างได้ไม่มีที่สิ้นสุด เด็กจะหน้าตาดี นิสัย
ร้าย หรืออย่างไร ขึ้นอยู่กับการสุ่มเอาของธรรมชาติ

พอเข้าใจอย่างนี้ ก็ไม่จ�าเป็นต้องไปเชื่อเรื่องการดลบันดาลใดๆนอก
เหนือไปจากนี้แล้ว ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตก็เหมือนเกมเข้ารหัส เราจะมีชีวิต
แบบไหน ก็ขึ้นอยู่กับการได้พ่อแม่แบบใด จับคู่กันเพื่อสร้างชุดรหัสใหม่

แต่ไม่ต้องห่วง นักวิทยาศาสตร์อย่างเราเริ่มรู้จักรหัส และถอดรหัสได้
มากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งเราเล่นเกมถอดรหัส DNA เก่งขึ้นเท่าไร โลกก็จะยิ่งเจริญขึ้น
เท่าน้ัน เราจะไม่ปล่อยให้เป็นหน้าทีสุ่่มเลือกของธรรมชาติข้างเดยีว แต่จะร่วม
รับหน้าที่สร้างโลกใหม่ที่มีแต่คนหน้าตาดี อารมณ์เย็น ไม่ต้องติดนิสัยเกเร
หรือเจ้าเล่ห์เพทุบายมาจากพ่อแม่เหมือนอย่างเคย!

แค่เอาน�้าลายของคุณมานิดเดียว เราสามารถบอกได้โดยยังไม่ต้องเจอ
หน้าว่า คณุตาด�าหรอืตาฟ้า ผวิคล�า้หรอืผวิขาว พฤตกิรรมส่อไปในทางหนุหนั
พลันแล่นหรือใจเย็น แม้กระทั่งคุณมีสิทธ์ิตายด้วยโรคร้ายชนิดไหน ในช่วง
อายุประมาณใด เราก็บอกถูก!

นักวิทยาศาสตร์อย่างเรา ที่รู้และเข้าใจเรื่องของ DNA ลึกซึ้งพอ เห็น
ถนัดว่า มนุษย์แต่ละคนเป็นอย่างไร ก็เพราะได้พ่อแม่แบบไหนจับคู่กัน ถ้า
โกหกเราว่าเป็นพ่อแม่ลูกกัน ทั้งที่ไม่ได้เป็น เราสามารถเปิดโปงได้ภายใน
อาทิตย์เดียว ขอแค่น�้าลายของทั้งสามคนมาเท่านั้น!

ถึงวันนี้เรารู้แล้วว่า เผ่าพันธุ์มนุษย์คือการสุ่มเลือกชายหญิงมาจับคู่กัน 
เพื่อแบ่ง DNA ครึ่งหนึ่งของเพศพ่อ กับครึ่งหนึ่งของเพศแม่ มารวมกันเป็น 
DNA ใหม่เฉพาะตัวของลูก

ถ้า DNA เป็นต้นก�าเนดิชวีติ และถ้า DNA คอืทัง้หมดทีส่ร้างคณุสมบตัิ
ความเป็นมนุษย์ แล้วอะไรเป็นตัวจัดระเบียบ DNA?

DNA มีระเบียบการเข้ารหัสอย่างเป็นคณิตศาสตร์ แล้วก็มีความสลับ
ซับซ้อนเสียย่ิงกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ฉลาดที่สุดในโลก ส่ิงมหัศจรรย์
ระดับนี้ ถูกสร้างขึ้นมาด้วย ‘พลังความบังเอิญ’ ที่มีขึ้นเองได้แน่หรือ?

พ่อแม่บางคูม่รีหสัยนีปกต ิแต่ล�าดบัเบสในยนีของลกูเปลีย่นเองเหมอืน
เป็นอบุตัเิหต ุเพยีงเท่านี ้จะเอาอะไรมาประกนัว่าใคร ‘เข้าใจ’ DNA แล้วจรงิๆ?

ถ้าไม่เข้าใจเกมจริง ถ้าไม่ได้แก้เกมกันที่ต้นตอจริง สิ่งที่จะได้มาไม่ใช่
ผลลัพธ์ที่ต้องการ แต่อาจเป็นผลข้างเคียงที่คาดเดาไม่ถูก

อันที่จริง DNA คือค�าตอบอันเป็นที่สุดทาง
ฝ่ายรูปธรรม ที่น่าจะกระตุ้นให้ตั้งโจทย์ใหม่ทาง
นามธรรมเสียทีว่า แต่ละคนมาอยู่ในเกมเข้ารหัส 
DNA นี้ได้อย่างไร!



บทที่ ๗ ตัวแปรในกำรก่อกรรม 
เพื่อจะพลิกเกมยาก แค่ ‘ตั้งใจดี’ อย่างเดียวไม่พอ

คุณต้อง ‘เข้าใจให้ดีพอ’ ด้วย 10๖

บทที่ ๘ ควำมฉลำดในเกม 
ความฉลาดช่วยให้คุณลงทุนน้อย 

แต่ได้ก�าไรมาก โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ 1๔๘

บทที่ ๙ วิธีหยุดเล่นเกม 
ความสามารถหยุดเล่นเกม คือชัยชนะที่เด็ดขาด 1๖๔

บทที่ ๑๐ คะแนนใหม่ 
ความเปลี่ยนแปลงทางกายใจ

คือนิมิตหมายบอกทางถูกทางผิดในเกมกรรม 1๙๒

บทที่ ๑๑ หลักฐำนของเกมกรรม
ทั้งตัวคุณคือหลักฐานของเกม 

จะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม ๒0๘

สำรบัญ
 

บทที่ ๑ รู้จักเกม 
คุณก�าลังอยู่ในเกม จะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม 1๘

บทที่ ๒ อุปกรณ์เล่นเกม 
ยิ่งอุปกรณ์สลับซับซ้อนขึ้นเพียงใด 

เกมก็ยิ่งเล่นยากขึ้นเท่านั้น ๒๖

บทที่ ๓ คะแนนสะสม 
ถ้าชีวิตคุณเป็นทุกข์ 

แปลว่าคุณสะสมคะแนนลบไว้มากกว่าบวก ๔0

บทที่ ๔ หนี้ 
หนี้ที่ยังไม่ชดใช้ จะถูกตามทวงเรื่อยไป ๕0

บทที่ ๕ แรงบีบคั้น 
ยิ่งถูกบีบคั้นมากขึ้นเท่าใด 

ใจจะยิ่งคิดถึงทางออกที่ถูกต้องน้อยลงเท่านั้น ๖๖

บทที่ ๖ แรงต้ำน 
ถ้าปราศจากแรงต้านกิเลส ทุกคนอาจสมสู่กันตามถนน 

เพียงเมื่อแรกพบสบตา ๘๘
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บทที่ ๑
รู้จักเกม

คุณก�าลังอยู่ในเกม จะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม
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องค์ประกอบของเกม

ถ้ามองชีวิตทั้งหมดเป็นเกม ชีวิตจะปรากฏต่อคุณแตกต่างไปจากที่เคย 
อย่างน้อยที่สุดคุณอาจได้ต้ังค�าถามข้ึนมาบ้างว่า มีสิ่งใดให้เลือกเก็บเพื่อเพิ่ม
คะแนน หรอือาจได้ตระหนกัว่าหากปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่เดนิหน้า กไ็ม่
ต่างอะไรกับยกธงขาวยอมแพ้เท่านั้น

เมื่อมองชีวิตเป็นเกม ก็ต้องถามว่าในเกมนี้... ใครเป็นผู้เล่น? อุปกรณ์
การเล่นคืออะไร? กติกาเป็นอย่างไร? แพ้ชนะแล้วได้อะไร? และ… ใครเป็น
ผู้ตัดสิน?

ใครเป็นผู้เล่น? ผู้เล่นเกมให้คุณดูก็คือตัวคุณเอง คุณต้องเล่น 
ต้องเฝ้าชม และต้องรับผิดชอบตัวเอง คุณเล่นให้ตัวเองดูตลอดเวลา ไม่มีใคร
มาร่วมดูได้ชัดเท่า เช่น แม้นึกว่าปลีกเวลาไปเฝ้าดู เฝ้าเพ่งโทษคนอื่น แท้จริง
คณุกเ็ป็นคนเดยีวท่ีรูว่้าความคดิเพ่งโทษในหัวท้ังหมดเป็นอย่างไร ไม่ใช่เฉพาะ
ที่พูดออกมาทางปากใส่หูคนอื่นให้ได้ยินเท่านั้น

อุปกรณ์การเล่นคืออะไร? อุปกรณ์การเล่นคือบุคคลและ
วัตถุทุกชิ้นที่อยู่บนโลก หมายความว่า คุณมีสิทธิ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับใครหรือ
อะไรก็ได้ แม้ไม่ใช่ด้วยการสัมผัสแตะต้องทางกาย ก็โดยการสัมผัสแตะต้อง
ทางใจ เช่น คุณนึกด่าหรือคิดชมใครที่เขาไม่รู้จักคุณ คุณก็ได้ ‘กระท�า’ อะไร
บางอย่างกับเขาไว้ด้วยใจเรียบร้อยแล้ว

กติกาเป็นอย่างไร? กติกาคือท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว เมื่อท�าดี
จิตจะเป็นกุศล มีผลเป็นความสุขความเจริญ ส่วนเมื่อท�าชั่วจิตจะเป็นอกุศล มี
ผลเป็นความทกุข์ความเสือ่ม แม้ผลไม่ปรากฏให้รูสึ้กเร็วทนัตาทนัใจในปัจจบัุน 
กต้็องออกดอกออกผลในอนาคตเข้าจนได้ เช่น ด่าคนอืน่อยูใ่นใจดเูหมอืนไม่มี
บทลงโทษใดๆเลย แต่เมื่อด่าในใจจนติดเป็นนิสัย วันหนึ่งในหัวของคุณจะ
กึกก้องไปด้วยเสียงด่าหยาบๆคายๆอย่างน่าร�าคาญ และน่าทรมานใจอยู่กับ
ตัวเองเป็นอย่างยิ่ง

แพ้ชนะแล้วได้อะไร? ถ้าเล่นเกมแพ้ สิ่งที่คุณจะได้รับคือบท
ลงโทษ ซึ่งขั้นหนักหน่อยคือถูกพักการเล่นเกมชั่วคราว ไปโดนคุมขังอยู่ในที่
คับแคบและเร่าร้อนด้วยความทรมานราวกับจะไม่มีวันสิ้นสุด แต่ถ้าเล่นเกม
ชนะ สิง่ทีคุ่ณจะได้รบัคือการตกรางวลั ซึง่เย่ียมหน่อยคือได้พกัเหน่ือยชัว่คราว 
ไปอยู่ในทีก่ว้างขวางอย่างเป็นอิสระและเย็นสบาย ราวกับจะให้ลืมความเหน่ือย
ยากในการเล่นเกมเสยีทัง้หมด อย่างไรกต็าม การพกัชัว่คราวจะสิน้สดุลงตาม
ควรแก่ระดับรางวัล ในที่สุดคุณจะต้องกลับมาเล่นเกมใหม่ซ�้าแล้วซ�้าเล่า

ใครเป็นผูต้ดัสนิ? ธรรมชาติในตัวคุณเองเป็นผู้ตัดสิน เช่น เม่ือ
ท�าดีมากๆ ร่างกายของคุณเองจะสะท้อนความดีผ่านผิวพรรณที่งดงามผ่องใส
จนใครๆอดไม่ได้ ต้องทักว่าไปท�าอะไรมาถึงดูดีขึ้นขนาดนี้ เป็นต้น

เกมย่อยในเกมใหญ่

ในเกมกรรมยังมีเกมย่อยอีกมากมายซ้อนๆกันอยู่ นับแต่เกมเด็กเล่น 
เกมกีฬา เกมคอมพิวเตอร์ เกมรัก เกมธุรกิจ เกมการเมือง เกมชีวิต ฯลฯ 

มนุษย์เราถูกล่อใจให้มัวแต่เอาใจไปเล่นเกมปลีกย่อยกันท่าเดียว โดย
ไม่ตระหนักว่าทุกเกมย่อยคือส่วนหนึ่งของเกมกรรมทั้งสิ้น

ลองมาดูตัวอย่างรายละเอียดของแต่ละเกมย่อยกันว่าแท้จริงแล้ว เป็น
ตัวล่อให้เราเล่นเกมกรรมท่าไหนบ้าง

ในเกมเดก็เล่น ถ้ารอ่ิานโกงเพือ่น กจ็ะเป็นความเคยนิสยัให้คิด
เอาชนะด้วยกลเล่ห์เพทุบาย แต่ถ้ารู้จักเล่นเพื่อสร้างน�้าใจนักกีฬา อารมณ์
มั่นคงแบบคนรู้แพ้รู้ชนะ รู้จักได้รู้จักเสียอย่างสง่างาม ไม่อยากโกงใครให้เสีย
ศักดิ์ศรี ก็เกิดขึ้นแทน

ในเกมกีฬา ท่านว่า ผู้เล่นเกมชนะย่อมได้ชื่อว่าก่อเวร ส่วนผู้แพ้
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ย่อมนอนไม่หลบั การก่อเวรนบัเป็นทางมาของการคดิสมน�า้หน้าและนกึทะนง 
บาปทางใจ บาปทางวาจา และบาปทางกายย่อมทยอยตามมาไม่ยาก แต่ถ้า
ใจผู้เล่นกีฬาไม่ผูกอยู่กับเรื่องแพ้ชนะ ทว่าไปผูกอยู่กับความสนุกของกลเกม 
หรือผูกอยู่กับการพัฒนาฝีมือให้รุดหน้ายิ่งๆขึ้น ก็ถือเป็นการร่วมท�าชีวิตให้
ก้าวหน้าไปด้วยกัน

ในเกมคอมพิวเตอร ์ผู้เล่นเกมถนัดแนวเล่นแบบใด พื้นฐาน
จิตใจย่อมเป็นไปตามแบบนั้น ความสมจริงของกราฟิกส์คอมพิวเตอร์ที่สร้าง
วธิคีดิในทางเลวร้าย ย่อมสัง่สมความรูส้กึเลวร้ายเป็นจริงเป็นจงัมากขึน้เร่ือยๆ 
กระทัง่ถงึจดุหนึง่เมือ่จติถกูย้อมให้เหน็ผดิเป็นชอบเต็มที ่กย่็อมด้านชา พร้อม
จะก่อบาปในโลกความจริง ราวกับเอาชีวิตจริงมาเล่นเป็นเกมคอมพิวเตอร์ก็
ไม่ปาน

ในเกมรัก ผูเ้ล่นเกมชนะจะหวัใจพองฟ ูผกูพนักนัในทางดจีนอยาก
ท�าดีที่สุดเท่าที่มนุษย์จะพึงท�าแก่กันได้ ส่วนผู้เล่นเกมแพ้จะเกิดอาการอกหัก 
แล้วหมางใจกัน หรือขนาดเคียดแค้นจนอยากท�าร้ายกันอย่างโหดเหี้ยมที่สุด
ราวสัตว์ร้ายท�ากับเหยื่อ

ในเกมธรุกจิ ผูเ้ล่นเกมต้องห�า้หัน่ แข่งขนัเอาเป็นเอาตาย อาจน�า
ไปสูก่ารคดิก�าจดัคูต่่อสูด้้วยวธีิฆ่าฟันให้ตายไปจากโลก หรอืสถานเบาคอืก�าจดั
ให้พ้นสนามแข่งเดียวกันด้วยความป่าเถื่อน แต่ก็มีบ้างที่เกมธุรกิจเปิดช่องให้
มองหาลู่ทางท�าประโยชน์แก่ผู้บริโภค ซึ่งก็จะจัดเป็นบุญใหญ่หากผู้บริโภคได้
รับประโยชน์จริงตามความตั้งใจของผู้เล่นเกมธุรกิจ

ในเกมการเมือง ผูเ้ล่นเกมย่อมต้องเลง็เร่ืองของอ�านาจเป็นหลกั 
อ�านาจล้นฟ้าในมือผู้น�า เงินทองกองภูเขา ตลอดจนชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ดึงดูดความสนใจของมหาชนได้ จัดเป็นทางมาของบาปอกุศลนานัปการ แต่
ขณะเดียวกันการเมืองการปกครอง ก็เป็นทางมาของบุญใหญ่อย่างยากจะหา
เกมใดเสมอเหมือน เพราะเมื่อจิตคิดบริหารบ้านเมืองโดยมุ่งประโยชน์แก่
ประชาชนในแผ่นดินอย่างแท้จริง กุศลก็สว่างจ้าเทียบได้กับพระอาทิตย์ลอย
ขึ้นเหนือแผ่นดินเลยทีเดียว

ในเกมชีวิต ผู้เล่นมักคิดว่าเป็นเกมใหญ่ที่สุด เพราะมองชีวิตโดย
รวมว่าเป็นเกมเอาตัวรอด ก็ต้องค�านึงว่าวิธีเอาตัวรอดของแต่ละคนนั้น อาจ
ไปเบยีดเบยีนใครบางคน รวมทัง้อาจต้องแกล้งลมืมโนธรรมทีต่ดิตวัมาแต่เกดิ 
เพราะความอยู่รอดของตนและพวกพ้องต้องมาก่อนความถูกต้อง ฉะนั้น เกม
ชีวิตที่มีแต่ค�าว่า ‘เอาตัวรอด’ ย่อมเป็นทางมาของบาปอกุศลเหนือเกมอื่นใด 
ในทางตรงข้าม หากคิดถึงความอยู่รอดของคนอื่นพอๆกันหรือมากกว่าความ
อยู่รอดของตัวเอง ก็ย่อมเป็นทางมาของบุญกุศลเหนือเกมอื่นใดด้วย

อันตรายของการไม่รู้จักเกมกรรม

หากถามว่าความผิดจากการเล่นเกมหน่ึงๆน้ันเกิดข้ึนจากอะไรได้บ้าง 
ค�าตอบหลักๆมีอยู่ ๓ ข้อ ได้แก่ ตั้งใจผิดกติกา เผลอผิดกติกา และ ไม่รู้กฎ
กติกา

ในบรรดาต้นเหตุของความผิดพลาดทั้ง ๓ ประการข้างต้น หากถามว่า
ความผดิข้อใดร้ายแรงทีส่ดุ มอีนัตรายใหญ่หลวงทีส่ดุ ถ้าเอาตามประสามนษุย์
เรา ย่อมตอบว่าเลวที่สุดน่าจะเป็นข้อแรก คือ ‘ตั้งใจผิดกติกา’ เพราะความ
ตัง้ใจเป็นตวัชีว่้าเน้ือแท้ของใครเป็นอย่างไร ส่วนการ ‘ไม่รูก้ฎกตกิา’ น่าจะนับ
ว่าควรติเตียนน้อยกว่าเพื่อน เพราะผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิด แต่โดยการตัดสินของ
ธรรมชาตแิล้ว การไม่รูก้ฎกตกิาแม้ไม่เลวร้าย แต่ก็จัดว่าอันตรายร้ายแรงทีส่ดุ 
ทั้งนี้เพราะเป็นต้นเหตุของความกล้าแหกกฎ กล้าท�าเรื่องเลวร้ายทั้งปวงโดย
ไม่ต้องยับยั้งชั่งใจ

นอกจากน้ีกข็อให้พจิารณาว่า ผู้ตัง้ใจละเมิดกตกิาอาจส�านึกผิด คิดเล่น
ตามกฎได้ใหม่ แต่ผู้ไม่รู้กระทั่งว่าก�าลังเล่นเกมอยู่ และไม่รู้ว่ากติกาของเกม
เป็นอย่างไร ย่อมไม่อาจทราบว่าควรหรือไม่ควรส�านึกผิดด้วยซ�้า แถมเมื่อถึง
เวลารับรางวัลหรือถูกลงโทษ ก็จะงงๆว่าท�าไมตนถึงต้องมีชะตากรรมที่แตก
ต่างจากคนอื่นอย่างนั้น
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เมื่อทุกคนถูกล่อใจให้เล่นเกมย่อยๆ เอาใจใส่แต่เฉพาะกฎกติกาที่
มนษุย์คดิกนัขึน้มาเอง โดยไม่ตระหนกัว่าก�าลงัเล่นเกมกรรมอนัเป็นเกมใหญ่
สุด ผลคือทุกคนดีแต่กระเสือกกระสนเอาแพ้เอาชนะในเกมอื่น ทว่าส�าหรับ
เกมกรรมกลับไม่สนใจ แม้ปีท้ายๆของชีวิตที่ใกล้หมดเวลาแข่งขัน ก็ไม่สนว่า
จวนแพ้หรือจวนชนะเอาเลย

สรุปคือ... ควำมผิดที่สุดในกำรเล่นเกมกรรม
ก็คือกำรไม่รู้กฎกติกำของเกมกรรมนั่นเอง!
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บทที่ ๒
อุปกรณ์เล่นเกม

ยิ่งอุปกรณ์สลับซับซ้อนขึ้นเพียงใด

เกมก็ยิ่งเล่นยากขึ้นเท่านั้น
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ใจ

ใจเป็นแหล่งผลิตความคิดดีและความคิดร้าย ความคิดดีร้ายคือ
มโนกรรม ฉะนั้น ใจจึงเป็นที่ตั้งของมโนกรรม จะท�ากรรมใดๆต้องใช้ใจคิด 
นั่นเป็นเหตุให้กล่าวว่า กรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นประธาน 

นอกจากจะเป็นทีต้ั่งของมโนกรรมแล้ว โดยธรรมชาตขิองใจยงัสามารถ
รับรู้ทุกสิ่งที่ก�าลังปรากฏให้รู้สึกได้ อย่างเช่นความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ของ
ตนเอง ตลอดจนทราบอยู่แก่ใจว่าเจตนาดีแล้วรู้สึกสว่าง สบายใจ เจตนาร้าย
แล้วรู้สึกมืด จุกอกจุกใจ

ใจเป็นหนึง่ในผลของกรรมจากอดตีชาติ ดงัเช่นใจทีม่สี�านกึแบบมนษุย์
ย่อมเคยท�าบุญมาจนรู้ผิดชอบชั่วดี รู้ว่าอะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล หาก
ท�าบาปไว้หนักๆ ไม่ค่อยจะได้ประกอบการบุญเอาเลย เช่นนี้กรรมจะตกแต่ง
ให้ใจในชาติถดัมามดืมน รบัรูแ้ละแยกแยะยากว่าอะไรเป็นบญุ อะไรเป็นบาป 
จงึไม่อาจมสี�านกึแบบมนษุย์ได้ หรอือกีนยัหนึง่ไม่อาจมาเกดิในท้องมนษุย์ได้
เลย

ปาก

ปากเป็นแหล่งผลิตค�าพูด ฉะนั้น ปากจึงเป็นที่ตั้งของวจีกรรม วจีหรือ
วาจาคือการถ่ายทอดภาษาออกมาเป็นค�าๆ เช่น พูดข้อความที่เป็นจริงหรือ
เท็จ พูดค�าที่สุภาพรื่นหูหรือหยาบคายระคายโสต

ปากในความหมายของการเป็นท่ีต้ังแห่งวจีกรรมนั้น จะหมายรวมเอา
อวัยวะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพูด เช่น แก้วเสียง ลิ้น และเพดานปาก

ปากเป็นหนึ่งในผลกรรมจากอดีตชาติ ยิ่งปากสวยเข้ารูปเท่าไร ก็ยิ่ง

สะท้อนถึงวจีกรรมอันเป็นไปในทางมงคล หรือในทางสุจริตมากขึ้นเท่านั้น 
หากเคยเป็นผู้ประกอบแต่วจีสุจริต เช่น พูดเข้าข้างความจริง ไม่เข้าข้างตัวเอง 
พดูสุภาพด้วยเจตนาให้ผู้ฟังเย็นใจ ไม่พดูหยาบคายหรือส่อเสียดนินทาให้ใคร
รู้สึกรกหู อย่างนี้แก้วเสียงจะใสเย็นเป็นกังวานชัด ลิ้นและเพดานปากเอื้อให้
พูดได้คล่องถนัดตามธรรมชาติ ตรงข้าม ถ้าปากยิ่งบิดเบี้ยวหรือมีรูโหว่น่า
เกลยีดขึน้เท่าไร กย็ิง่สะท้อนถงึวจกีรรมอนัเป็นไปในทางอปัมงคล หรอืในทาง
ทุจริตมากขึ้นเท่านั้น และการที่เคยพูดแต่ถ้อยค�าเผ็ดร้อนเป็นประจ�าในอดีต 
ก็จะท�าให้แก้วเสียงในปัจจุบันแหบแห้ง หรือลิ้นและเพดานปากไม่เข้ารูป ก่อ
ให้เกิดเสียงอู้อี้ไม่น่าฟัง เป็นต้น

มือ

มือเป็นแหล่งผลิตงานทั้งปวง ฉะนั้น มือจึงเป็นที่ตั้งใหญ่ของกายกรรม 
กายกรรมคือการกระท�าทางกาย เช่น ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ลูบคล�าสิ่งต้องห้าม 
หรือกระดกเหล้าเข้าปาก

นอกจากกระท�ากายกรรมได้แล้ว มือยังอาจเป็นอุปกรณ์ท�าวจีกรรมได้
ด้วย เช่น จบัปากกาดนิสอเขยีนหนงัสอื หรอือาศยัปลายนิว้ทัง้สบิกดแป้นพมิพ์ 
เพื่อสื่อค�าพูดในหัวออกไปให้ผู้รับฟังได้เข้าใจเนื้อหาที่ต้องการสื่อ

มือเป็นหนึ่งในผลกรรมจากอดีตชาติ เช่น หากเคยเป็นชายที่ช่วยเหลือ
คนมามาก จะมีขนาดมือที่ใหญ่และนิ้วมือที่ยาวแบบสมส่วนกับร่างกาย และ
จะเป็นอวัยวะที่ก่อให้เกิดความรู้สึกกับใจเจ้าของ กระตุ้นให้อยากท�างานใหญ่ 
หรืออยากช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยมือตน แต่หากมีมือที่บอบบาง แม้เป็นชายก็มี
แนวโน้มจะเป็นพวกงานหนักไม่อยากเอา งานเบาไม่อยากสู้ เป็นต้น
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เท้า

เท้าเป็นฐานให้ทรงตัวยนืและก้าวเดินไปท�าโน่นท�านี ่ฉะนัน้ เท้าจงึเป็น
ที่ตั้งของกายกรรม แต่ก็อาจเป็นที่ตั้งของวจีกรรมได้ส�าหรับบางคนที่มีสภาพ
มือบกพร่อง ต้องหันมาหัดใช้เท้าแทนมือในการเขียน

และแม้เท้าจะเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่หลักในการทรงตัวยืนและการเดิน
ทาง แต่ขณะเดียวกันก็เป็นอวัยวะเบื้องต�่า ซึ่งเหนี่ยวน�าใจให้คิดไปในทางต�่า
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่หากจะใช้อวยัวะส่วนนีก้บัมนุษย์ด้วยกนั เช่น ความรู้สึก
เมื่อใช้มือผลักกับใช้เท้าถีบจะเป็นคนละเรื่อง พูดง่ายๆคือถ้าใช้เท้ากระท�า
กายกรรมกับผู้อื่น โอกาสที่จะเป็นอกุศลนั้นสูงกว่าที่จะเป็นกุศล

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

ศีรษะ

ศีรษะเป็นที่แสดงใบหน้าและการใช้สายตา ฉะนั้น ศีรษะจึงเป็นที่ตั้ง
ของกายกรรม และศรีษะกเ็ป็นอวยัวะเบือ้งสงู เมือ่น้อมลงแทบเท้าอนัเป็นส่วน
ต�่าสุดของผู้ใหญ่ ผู้มีพระคุณ หรือผู้ทรงศีลที่ศักดิ์สิทธิ์สูงส่ง จึงหมายถึงการ
แสดงความเคารพขั้นสูงสุด หน้าผากที่จรดลงกับพื้นคือขณะจิตที่ทิฐิมานะลด
ลงเหลือศูนย์ กุศลย่อมเบ่งบานเต็มร้อย

ศีรษะเป็นหนึ่งในผลกรรมจากอดีตชาติ หากศีรษะมีรูปมนงาม ก็
สะท้อนถึงกรรมดีประเภทอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักให้ความเคารพด้วยการไหว้
งามๆ อยู่ในโอวาทของผูท้รงธรรมแบบคนว่าง่าย กบัทัง้เป็นผูม้คีวามประพฤติ

อยู่ในร่องในรอยของศีลสัตย์ไม่บกพร่อง

นัยน์ตา

นัยน์ตาเป็นเครื่องแสดงความรู้สึกผ่านวิธีมอง ฉะนั้น นัยน์ตาจึงเป็นที่
ตั้งของกายกรรม เช่น ทอดมองผู้อื่นด้วยความเมตตา หรือจ้องหน้าให้ใครๆ
คร้ามกลัว นอกจากนั้นยังมีวิธีมองแบบเสแสร้ง แกล้งสร้างประกายที่เป็นตรง
ข้ามกับใจ ใจประสงค์รา้ยแตท่�าเป็นสร้างประกายมีไมตรี หรอืใจรักแต่ท�าเป็น
มองด้วยความเย็นชา เป็นต้น 

และอันเนื่องจากนัยน์ตาเป็นที่แสดงออกของเมตตาจิตหรือใจอาฆาต 
นยัน์ตาจงึก่อให้เกดิความสบายใจหรอืขุน่ใจแก่ผูถ้กูมองได้มากกว่าอวยัวะส่วน
อื่นใด

นัยน์ตาเป็นหนึ่งในผลกรรมจากอดีตชาติ หากมีความงามหรือรูป
ลักษณะที่ดีน่าพึงใจ มักหมายถึงกรรมจากการทอดมองผู้อื่นด้วยเมตตาจิต 
หรอืถ้านยัน์ตาเป็นประกายใสซึง้และมแีววลกึมากๆ กอ็าจหมายถงึกรรมทีเ่คย
มองพระพทุธรูปหรือสมณะด้วยแววเคารพเล่ือมใสเป็นล้นพ้น นัยน์ตาคนส่วน
ใหญ่ไม่ถึงกับสวย และไม่ถึงกับแย่ เพราะเคยมองด้วยเมตตากับคนที่ตนรัก 
และมองด้วยโทสะกับคนที่ตนชัง หายากที่ระวังรักษาสายตาในการทอดมอง
ให้เสมอกัน ไม่ว่ามิตรหรือศัตรู

เครื่องเพศ

เครื่องเพศเป็นแหล่งสืบเชื้อสายพงศ์พันธุ์ ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างสุข
ในเพศรสอันชวนให้รู้สึกติดใจการมีชีวิต ฉะนั้น เครื่องเพศจึงเป็นที่ตั้งของ
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กายกรรม รวมท้ังเป็นอุปกรณ์ก่อกรรมและการรับผลกรรมอย่างใหญ่ ไม่ใช่
ของเล็กน้อย และไม่ใช่เครื่องมือสร้างกรรมเล่นๆแต่อย่างใด

เครื่องเพศเป็นของสงวน ดังนั้น เพียงมีใจไม่สงวนรักษาหรือคิดหาญ
กล้าเปิดเผยไม่เลือก ก็ก่อให้เกิดมโนกรรมอย่างใหญ่ ที่โน้มเอียงไปในทางไม่
ละอายต่อบาปได้แล้ว

เครือ่งเพศเป็นหนึง่ในผลกรรมจากอดตีชาต ิอวยัวะเพศชายสร้างความ
รูส้กึพ้ืนฐานของฝ่ายรกุ ฝ่ายรเิริม่ ฝ่ายควบคมุจดัการ ดงันัน้ จงึสะท้อนให้เหน็
กรรมอนัเป็นฝ่ายริเริม่งานบญุ ตลอดจนความอาจหาญ ออกแรงแขง็ขนัในการ
ท�ากิจอันเป็นบุญให้ส�าเร็จโดยไม่ย่อท้อกลางคัน ส่วนอวัยวะเพศหญิงสร้าง
ความรู้สึกพื้นฐานของฝ่ายตอบรับ ฝ่ายติดตาม ฝ่ายยอมให้ ดังนั้น จึงสะท้อน
ให้เหน็กรรมอนัเป็นฝ่ายสานงานบญุให้ส�าเรจ็ไปกบัผูท้ีร่เิริม่ไว้ก่อน ทัง้นี ้กรรม
อันเป็นตัวก�าหนดเพศนั้น บางครั้งมีเรื่องของความพอใจประกอบอยู่ด้วย เช่น 
ท�าบุญด้วยความพอใจจะเป็นภรรยา หรือมารดาที่ดีในชาติต่อๆไป

ส่วนอื่นๆของกาย

ร่างมนษุย์ทัง้ตัวอาจใช้เป็นอปุกรณ์การมีเพศสมัพนัธ์ และร่างมนษุย์ทัง้
ตวักอ็าจใช้เป็นอาวธุท�าร้ายร่างกายผูอ้ืน่ ในทางกลบักนั ร่างมนษุย์ทัง้ตัวกอ็าจ
ถกูท�าร้ายหรอืรบับทลงโทษโดยง่าย จึงกล่าวสรปุไดว้า่ทกุชิ้นส่วนของร่างกาย
มนุษย์ล้วนเป็นอุปกรณ์ก่อกรรม เช่น สามารถเอาไหล่กระแทกท�าลายประตู 
ขณะเดียวกันก็อาจถูกทุบไหล่ให้บาดเจ็บ เป็นต้น

อวยัวะทกุชิน้ในร่างมนษุย์ เป็นส่วนหนึง่ของผลกรรมจากอดตีชาติ หาก
สมส่วนหรือดูพอดีที่ได้ตั้งอยู่ตรงจุดนั้นๆ ก็แปลว่าอวัยวะนั้นๆถูกตกแต่งด้วย
บุญอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่หากมีความบกพร่อง ไม่สมส่วน หรือดูขัดกับอวัยวะ
โดยรอบ ก็สันนิษฐานได้ว่าอวัยวะนั้นๆถูกตกแต่งด้วยบาปอย่างใดอย่างหนึ่ง

ไม่มใีครสมบรูณ์แบบได้หมดจด เพราะทกุชิน้ส่วนในกายมนษุย์สะท้อน
ถึงกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ และมักเป็นกรรมที่ท�าประจ�า ไม่ค่อยเป็น
กรรมทีท่�าชัว่คราว กรรมทีท่�าชัว่คราวแล้วก่อให้เกิดผลทางกายได้ มักเป็นกรรม
ที่ท�ากับผู้ทรงคุณ หรือเป็นกรรมที่ก่อให้เกิดผลใหญ่กับคนหมู่มาก ตัวอย่าง
เช่นถ้ามีโอกาสเอาศีรษะจรดลงแทบบาทพระพทุธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หน่ึง
เพียงครั้งเดียว แล้วระลึกถึงอยู่เนืองๆด้วยความอิ่มอกอิ่มใจไปจนชั่วชีวิต เกิด
ชาติใหม่ย่อมเป็นผู้มีรูปศีรษะมนงามน่าชมยิ่ง

กล่าวโดยรวมคือ รูปกายเป็นอย่างไรก็ได้มาจากผลกรรมเก่า แต่ด้วย
ความไม่รู้และความหลงลืมอดีตกรรม ก็ท�าให้คนเราหลงเข้าใจว่าได้อวัยวะ
ต่างๆมาโดยบังเอิญ ไม่เห็นจ�าเป็นต้องท�าอะไร การเปิดใจรับรู้ความจริงเกี่ยว
กับกรรมและผลที่ปรากฏออกมาทางสภาพกายและสภาพใจ จะน�าไปสู่ความ
มีสติในการเล่นเกมกรรมคราวนี้ และพลาดน้อยลงกว่าครั้งก่อนๆ

ความซับซ้อนในการใช้อุปกรณ์เล่นเกม

กายเป็นอุปกรณ์การเล่นที่เห็นง่ายและจับต้องได้ชัดเจน ส่วนใจเป็น
อุปกรณ์การเล่นทีเ่หน็ไม่ได้ ไม่อาจจับต้อง ทางเดยีวทีจ่ะทราบว่าใจเป็นอย่างไร 
ระหว่างมืดหรือสว่าง ร้อนหรือเย็น มุ่งร้ายหรือมุ่งดี ก็ต้องใช้ใจรู้เองเท่านั้น

ธรรมชาติของกายกับใจข้อนี้ เป็นเค้ามูลของความซับซ้อน เพราะไม่มี
ใครรู้ใจใคร จึงหลอกกันได้ด้วยการอ�าพรางความคิดนึก อีกทั้งใจก็ปรวนแปร
กลับกลอกได้ ไม่ใช่ตั้งไว้ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นตลอดไป ไม่กลับไม่เปลี่ยน

และคนแม้สองคนจะลงมอืกระท�าทางปากหรอืทางกายเหมอืนๆกนั แต่
ถ้าวธิคีดิ วธิมีอง หรอืมโนกรรมแตกต่างกนั กใ็ห้ผลเป็นคนละเรือ่ง ยกตวัอย่าง
เช่นหมอสองคนฉีดยาให้คนไข้เหมือนๆกัน แต่หมอคนหนึ่งเลือกยาที่รู้ว่าจะ
ช่วยให้หายขาด กเ็รยีกว่ามมีโนกรรมเป็นการช่วยเหลอื และท�าหน้าทีข่องหมอ
ด้วยจิตวิญญาณของหมอ ส่วนหมออีกคนเลือกยาที่รู้ว่าจะบรรเทาอาการเจ็บ
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ไข้ให้ลดลง แต่ต้องมาฉดียาและจ่ายเงนิเพิม่อกีหลายหน กเ็รยีกว่ามมีโนกรรม
เป็นการขูดรีด ไม่ได้ท�าหน้าที่ของหมอ จิตวิญญาณเป็นแค่พ่อค้ายาแก้ปวดผู้
ไร้ความปรานีเท่านั้น

เมือ่ตัง้เจตนาเป็นกศุล เช่น จะช่วยเหลอืผูอ้ืน่ให้พ้นจากความเดอืดร้อน 
เรียกว่าท�ากรรมขาว เพราะกรรมนั้นมีความสว่าง และปรุงแต่งจิตให้สว่าง 
สามารถรู้สึกได้ด้วยใจว่าท�ากุศลกรรมแล้วเบิกบาน มีปีติโสมนัสนาน อยาก
ยิม้ช่ืนใจ หวัอกเบาโล่ง อบอุน่และรูส้กึปลอดภยัไร้กงัวล ฉะนัน้ เมือ่สะสมกศุล
เจตนาไว้มาก จึงไม่รู้สึกกลัวตายมาก เพราะเหมือนทราบแก่ใจลึกๆว่าจบเกม
เมื่อไร จะได้รางวัลเมื่อนั้น

เมือ่ตัง้เจตนาเป็นอกศุล เช่น จะเบยีดเบยีนให้ผูอ้ืน่ต้องเป็นทกุข์ กเ็รยีก
ว่าท�ากรรมด�า เพราะกรรมนั้นมีความมืด และปรุงแต่งจิตให้มืด สามารถรู้สึก
ได้ด้วยใจว่าท�าอกุศลกรรมแล้วทึบแน่น แม้เกิดความอิ่มใจหรือสะใจบ้างก็
หน่วงหนกัอยู่ในอก และรูส้กึเหมือนตกอยูท่่ามกลางภยนัตราย น่ากงัวลอย่าง
ลึกลบั ฉะนัน้ เมือ่สะสมอกศุลเจตนาไว้มาก จงึรูส้กึกลวัตายมาก เพราะเหมอืน
ทราบแก่ใจลึกๆว่าจบเกมเมื่อไร ก็จะโดนลงโทษเมื่อนั้น

สรุปแล้ว แม้เกมกรรมจะซับซ้อนด้วยอุปกรณ์การเล่นเพียงใด ในที่สุด
กอ่็านง่ายด้วยการเลง็ไปทีเ่จตนาตวัเดยีว จะตดัสนิว่ากรรมใดเป็นขาวหรือเป็น
ด�าก็ด้วยเจตนาเท่านั้น จึงกล่าวได้ว่า เจตนาคือกรรม กรรมคือเจตนา

สิ่งที่เกิดขึ้นในเกมซับซ้อน

ดังที่ทราบแล้วว่าเราได้อุปกรณ์การเล่นเกมในชาติใหม่มาจากวิธีเล่น
เกมเก่าในชาตก่ิอน แต่ละชาติเป็นเกมทีไ่ม่มทีางเล่นกนัง่ายๆ ต้องมเีบ้ืองหน้า
เบื้องหลังซับซ้อน ยากที่จะเล่นกันแบบตรงไปตรงมา ผลที่สะท้อนออกมาให้
เหน็ทางอปุกรณ์การเล่นในเกมใหม่ จงึอาจแปลกประหลาดพสิดารได้ไม่จ�ากดั
เช่นกัน

ดงัเช่นเหตปัุจจยัให้ได้อปุกรณ์เล่นเกมเป็นร่างชายหรอืร่างหญงินัน้ อาจ
น่างุนงงว่ามีทีม่าทีไ่ปอย่างไรกันแน่ เพราะบางคนใจเป็นชายแต่กายเป็นหญิง 
ขณะที่ชายบางคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นหญิงอยู่ตลอดเวลา ต่อข้อสงสัยน้ี ถ้า
ท�าความเข้าใจว่าพื้นฐานของกรรมอันก่อให้เกิดรูปชายรูปหญิงเป็นอย่างไร ก็
จะอ่านเกมออกได้ง่ายขึ้น

กรรมที่เป็นเหตุให้เกิดรูปชาย คือ การส่ังสมเจตนาริเร่ิมท�าบุญด้วย
ตนเอง มคีวามหนกัแน่นและคงเส้นคงวา ตัง้ใจไปในงานดอีนัใดแล้วต้องท�าให้
ส�าเรจ็ ไม่ย่อท้อกลางคนั มคีวามพงึใจในความแขง็แกร่งแห่งเพศชาย การตดิใจ
อยู่ในกรรมเช่นนี้จะก่อให้เกิดรูปชายที่สมบูรณ์ในชาติถัดมา

ส่วนกรรมที่เป็นเหตุให้เกิดรูปหญิง คือ การส่ังสมเจตนาร่วมการบุญ
การกุศลที่ตนเห็นคล้อยตามว่าดีว่าชอบ แต่ไม่อาจหาญพอจะออกน�า ไม่กล้า
ริเริ่มด้วยตนเอง หรือถ้าจะต้องเริ่มการกุศลด้วยตนเองก็มีความหวั่นไหว แต่
กระนั้น ก็มีจิตใจอ่อนโยน และพึงใจในความส�าเร็จแห่งบุญด้วยอารมณ์อัน
งดงามแบบหญิง การติดใจอยู่ในกรรมเช่นนี้จะก่อให้เกิดรูปหญิงที่สมบูรณ์ใน
ชาติถัดมา

ทว่าผู้เล่นเกมกรรมมีมาก และแต่ละคนก็เล่นตามใจชอบ ดงัน้ัน จึงอาจ
มีบางคนริเริ่มท�าบุญด้วยความหนักแน่นแบบชาย แต่ยังติดใจในความเป็น
หญิง ซึ่งเพียงด้วยความติดใจนั้นเอง ก็เพียงพอแล้วที่จะท�าให้เกิดเป็นหญิงได้ 
และด้วยเหตุปัจจัยทางความหนักแน่นแห่งบุญที่มี ก็จะสะท้อนออกมาในรูป
ของความน่าพิสมัย หรือความเข้มแข็งเกินธรรมดา เป็นหญิงที่ดูมีความเป็น
ผู้น�าได้ทัดเทียมชาย เป็นต้น

ส�าหรับความเป็นชาย อวัยวะเพศคือผลกรรมที่ตกแต่งให้เกิดปมเข่ือง
หรือปมด้อย มีผลกับความเช่ือม่ัน ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศ กับทัง้เป็นฐาน
ความรู้สึกในช่วงวัยต้นๆ ว่าตัวของตนที่ปรากฏในโลกนี้ยิ่งใหญ่หรือต�่าต้อย

อวัยวะเพศชายที่เล็กเกินควร สะท้อนถึงการเป็นผู้เคยริเร่ิมกิจอันเป็น
บุญอย่างชาย แต่ถอดใจ ขลาดกลัว ล้มเลิกความตั้งใจอันดี หลบลี้หนีหายไป
แบบเขยีนด้วยมือลบด้วยเท้า หรอืเป็นพวกชอบเอาตวัรอด ห่วงแต่ตวัเองกระทัง่
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กล้าทิ้งครอบครัว ทิ้งพรรคพวก หรือกระทั่งขายชาติเพื่อประโยชน์สุขของตน
ตามล�าพัง ความขลาดกลวัไม่รบัผดิชอบต่อหน้าทีแ่ละศกัดิศ์ร ีให้ความรูส้กึลบี
เล็กอย่างไร อวัยวะเพศในชาติถัดไปก็สะท้อนออกตามนั้น 

ส่วนอวัยวะเพศชายขนาดใหญ่เกินควร ชนิดที่มโหฬารน่าเกลียด เกิด
จากกรรมที่เคยชอบโอ่อวด ชอบให้ใครต่อใครคิดว่าตนยิ่งใหญ่เกินจริง ท�าดี
หวังเอาหน้าเป็นหลัก ประเภทถ้าไม่เป็นข่าวก็ไม่ยอมควักกระเป๋า และควักที
ก็ควักก้อนใหญ่ด้วยเจตนาซือ้ความตกตะลงึของชาวประชา ผดิกนักบัอตัราส่วน
ของน�้าใจที่ไม่เคยอยากสงเคราะห์ใครจริง แบบนี้ชาติต่อมาก็ต้องเป็นเจ้าของ
สัดส่วนที่น่าขยาดมากกว่าที่จะน่าภูมิใจในตนเอง

อุปกรณ์เล่นเกมราคาแพง

เราจะมองไม่เห็นว่ากายใจมนุษย์มีค่าเพียงใด จนกว่าจะเปรียบเทียบ
ให้เห็นว่าอุปกรณ์เล่นเกมกรรมของภพภูมิอื่นนั้น ใช้เล่นเกมด้วยการสะสม
คะแนนดีชั่วไม่ได้เท่าไร หรือไม่ได้เอาเลย

ดังเช่น กายใจของเหล่าสัตว์นรกถือก�าเนิดขึ้นด้วยมหันตอกุศล เป็นไป
เพือ่เสวยทกุข์เผด็ร้อนท่าเดียว กายใจของเหล่าสตัว์เดรัจฉานถือก�าเนดิขึน้ด้วย
มหาอกุศล เป็นไปเพือ่หมกจมอยูก่บัสิง่สกปรกและการตระเวนเหม่อลอย กาย
ใจของเหล่าเปรตถือก�าเนิดขึ้นด้วยอกุศล เป็นไปเพื่อความลุ่มๆดอนๆเอาแน่
เอานอนอะไรไม่ได้ รวมแล้วอุปกรณ์เล่นเกมกรรมในทุคติภูมิเป็นของช้ันเลว 
มีขึ้นเพื่อรับบทลงโทษเป็นหลัก

หรอืในทางตรงกนัข้ามอกีขัว้หนึง่ กายใจของทวยเทพยดาถอืก�าเนดิขึน้
ด้วยมหากุศล เป็นไปเพือ่เสวยทพิยสขุและความรืน่เรงิส�าราญอนัวจิติร กายใจ
ของพระพรหมถือก�าเนิดขึ้นด้วยมหัคคตกุศล เป็นไปเพื่อวิเวกสุขอันพ้นวิสัย
กามและตั้งมั่นนาน รวมแล้วอุปกรณ์เล่นเกมกรรมในสุคติภูมิเป็นของชั้นดี มี
ขึ้นเพื่อรับการตกรางวัลเป็นหลัก

คราวนี้ย้อนกลับมาดูกายใจของมนุษย์เพื่อเปรียบเทียบกันบ้าง กายใจ
ของมนุษย์นับว่าอยู่ในขอบเขตของสุคติภูมิ เพราะสภาพแวดล้อมไม่เร่าร้อน
เหมือนนรก ไม่สกปรกเหม็นหืนเหมือนที่อยู่เดรัจฉาน แล้วก็ไม่แปรปรวน
เหมอืนแหล่งเร่ร่อนของเปรตด้วย แต่ขณะเดยีวกนักไ็ม่แสนสขุแสนเพลดิเพลนิ
เหมือนสวรรค์ของเทวดาและพระพรหม มีความล�าบากให้ต้องใช้ก�าลังใจ
บ�าเพ็ญเพียรสร้างคุณงามความดี ไม่ใช่เอะอะก็เนรมิตทุกสิ่งได้ตามใจเหมือน
ในสวรรค์ เมื่อก�าลังใจในการท�าดีมีมาก ก�าลังบุญก็จึงพลอยมากเป็นเงาตาม
ตัว

กายใจมนุษย์แขง็แรงและมีความม่ันคงสม�า่เสมอ เพราะคุมรปูอยู่ได้ด้วย
หลากปัจจัยทีแ่ข็งแรง ทัง้บุญเก่าๆ ทัง้อาหารและอากาศใหม่ๆ ธาตดุนิ น�า้ ไฟ 
ลมที่มารวมประชุมกันเป็นรูปมนุษย์นี้ มีความลงตัวด้วยสัดส่วนเหมาะสม จึง
ใช้งานได้นานพอควร อย่างน้อยก็มีเวลาพัฒนาจิตวิญญาณ สั่งสมบุญบารมี 
ตลอดจนเลือกหักเหเส้นทางกรรมได้ทัน ก่อนที่ตัวอุปกรณ์จะถึงเวลาเสื่อมลง

และเม่ือเป็นของดขีนาดน้ี ก็ต้องมีข้อแลกเปล่ียนราคาแพงเป็นธรรมดา 
กล่าวคือกว่าจะมีอุปกรณ์เป็นกายใจมนุษย์เพื่อพร้อมเล่นเกมใหม่ได้ในแต่ละ
ชาติ ก็ต้องรวบรวมของหายากต่างๆมาให้ครบ ได้แก่

ต้องบุญถึง เพราะถ้าบุญไม่ถึงวิญญาณก็มาเข้าท้องมนุษย์ไม่ได้ 
หรืออยูใ่นท้องได้แตไ่ม่มีโอกาสลมืตาดูโลก หรือมีโอกาสลืมตาดูโลกแต่ก็ต้อง
ตายเสียก่อนจะรู้ความ

ต้องอาศัยท้องแม่เกิด แตกต่างจากสัตว์ในภพภูมิอื่นที่อาจ
ฟักตัวจากไข่ หรือเกิดจากเถ้าไคลสกปรก หรืออุบัติข้ึนเต็มรูปโดยไม่ต้องอาศัย
ปัจจัยแวดล้อมช่วย หากขาดบุญสัมพนัธ์ หรือขาดความเหมาะจะมาเกิดกับพ่อ
แม่คู่ไหนเลย ก็ต้องรอต่อไปก่อน

กายต้องเริม่จากเลก็ เม่ือยังเล็กจึงต้องพึง่พาคนอ่ืน ช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้ หากไม่มีใครช่วยก็ต้องตายไป ต้องมีใครคนหนึ่งหรือหลายๆคน
คอยดูแลไม่ให้คลาดสายตาในช่วงต้น



บทที่ ๒ - อุปกรณ์เล่นเกม howfarbooks.com

38 39

ใจต้องเริม่จากไม่รู้ ทกุคนเริม่ต้นจากการไม่เข้าใจอะไรเลย พดู
ไม่เป็นภาษา และท�าอะไรไม่ถูกสักอย่าง หากบุญเก่าไม่มีเวลาให้พอจะโตขึ้น
เอาตวัรอดและเรยีนรูไ้ด้ในสภาพของความเป็นมนษุย์ กเ็ท่ากบัเกดิมาสญูเปล่า 
ไม่มโีอกาสสัง่สมบญุอนัใดเพิม่เตมิ ได้แต่มาเบยีดเบยีนคนอุม้ท้องและคนเลีย้ง
ดูให้ล�าบากเท่านั้น

จากข้อเทจ็จรงิต่างๆข้างต้น จงึควรท�าให้คณุเหน็ชดัว่ากายใจมนษุย์เป็น
อุปกรณ์เล่นเกมราคาแพงขนาดไหน ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการได้มา ในแง่
ของการหล่อเล้ียงให้เจรญิเตบิโต และในแง่ของการรกัษาไว้ให้ได้ตลอดรอดฝ่ัง
จนกว่าจะถึงซึ่งอายุขัยตามธรรมชาติ ไม่มีส่วนใดในความเป็นมนุษย์เลย ที่
เป็นของราคาถูก

สรุปคือ... คุณก�ำลังอยู่ในเกมกรรม
โดยมีอุปกรณ์กำรเล่นที่ทรงพลังสูงสุดอยู่ในมือ

โจทย์ส�ำคัญก็แค่ว่ำ คุณจะใช้มันไปท�ำอะไรเท่ำนั้น!
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บทที่ ๓
คะแนนสะสม

ถ้าชีวิตคุณเป็นทุกข์

แปลว่าคุณก�าลังมีคะแนนติดลบชั่วคราว
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วิธีคิดคะแนนในเกมกรรม

เกมทั่วไปมักมีการสะสมคะแนนเป็นบวกขึ้นไปเร่ือยๆ แล้วตัดสินแพ้
ชนะกนัตรงทีใ่ครได้คะแนนมากกว่าเมือ่หมดเวลาเล่น เช่น ในเกมฟตุบอลพอ
หมดเวลาใครยิงประตูได้มากกว่ากัน หรือตัดสินกันตรงที่ใครได้คะแนนตาม
เป้าก่อนคู่แข่งขัน เช่น ในเกมปิงปองข้างใดท�าคะแนนถึง 11 ก่อนก็ชนะไป

ส่วนเกมกรรมจะไม่ใช่เช่นนัน้ นอกจากสะสมคะแนนบวกแล้ว ยงัมกีาร
สะสมคะแนนลบอกีด้วย คะแนนทัง้บวกและลบจะสัง่สมไปเร่ือยๆจนกว่าจะจบ
เกม แล้วตดัสนิรวบยอดขณะตายดับลงในชาติหนึง่ๆว่า ตกลงคะแนนเป็นบวก
มากกว่าลบ หรือเป็นลบมากกว่าบวก ถ้าลบมากกว่าก็จะโดนลงโทษให้เป็น
ทุกข์ แต่ถ้าบวกมากกว่าก็จะได้รับการตกรางวัลให้เป็นสุข

ส�าหรับคะแนนบวกที่สั่งสมไว้ จะหมายถึงกองบุญ อันเป็นตัวบันดาล
ให้ใจเป็นสุข และบันดาลชีวิตให้เป็นไปในทางดี ส่วนคะแนนลบที่สั่งสมไว้ จะ
หมายถงึกองบาป อนัเป็นตวับนัดาลให้ใจเป็นทกุข ์และบนัดาลชวีติใหเ้ป็นไป
ในทางร้าย ขอให้เข้าใจว่าในเกมกรรมนี้ คะแนนบุญกับคะแนนบาปจะไม่น�า
มาหักลบกัน บุญส่วนบุญ ให้ผลในทางดีตามก�าลังบุญ บาปส่วนบาป ให้ผล
เป็นต่างหากตามก�าลังบาป

ยกตัวอย่างเช่น บางคนชอบด่าคนแบบสาดเสียเทเสียจนติดนิสัย ผล
ของบาปอาจท�าให้ปากเบี้ยวไม่น่าดู แต่ในชีวิตเดียวกันนั้นก็ถวายทานแด่
สมณะด้วยความอิ่มใจเสมอ ผลย่อมปรุงแต่งให้ผิวพรรณงดงาม สรุปออกมา
ชาตใิหม่คือรปูร่างและผวิพรรณงดงามแต่เป็นคนปากเบีย้ว มทีัง้ความน่าชืน่ชม
และมีทั้งความน่าสังเวชในคราวเดียวกัน เป็นต้น

การเก็บคะแนนแต่ละแต้มนั้น วัดกันด้วยนิสัยที่ตั้งมั่นถาวรระดับหนึ่ง 
คือไม่ใช่แค่ท�าความดีหนึ่งครั้งแล้วเก็บได้หนึ่งคะแนน และไม่ใช่ท�าความช่ัว
หนึ่งครั้งแล้วถูกหักหนึ่งคะแนน คุณจะต้องท�าดีอะไรอย่างหนึ่งเป็นปกติ จึงจะ
เพิ่มคะแนนบวกหนึ่งคะแนน และจะต้องท�าชั่วอะไรสักอย่างเป็นประจ�า จึงจะ

เพิ่มคะแนนลบหนึ่งคะแนน ส่วนการท�าดีท�าชั่วเพียงประเดี๋ยวประด๋าว จะถูก
น�าไปเก็บในรูปของแต้มปลีกย่อยต่างหาก และไม่ถูกน�ามาคิดค�านวณตัดสิน 
‘แพ้ชนะ’ ยามเลิกเล่นเกมในแต่ละชาติจริงจังนัก

การตีความจากผลคะแนนรวม

ในเกมเล่นทั่วไป คุณต้องพยายามท�าแต้มแลกของรางวัล พอเล่นเสร็จ
กม็คีนนบัดวู่าคณุได้กีแ่ต้ม แล้วเอาของรางวลัมามอบให้ตามเกณฑ์ ซึง่อาจเป็น
ไปตามข้อตกลงหรือมีการบิดพลิ้ว นั่นก็ขึ้นอยู่กับความยุติธรรมของกรรมการ
ตัดสิน แต่ส�าหรับเกมกรรมนั้น พอเล่นเกมจบในแต่ละชีวิต ธรรมชาติในตัว
คุณเองจะพิจารณาอย่างเที่ยงธรรมว่ามีแต้มบวกสมควรได้รับรางวัลเป็นอะไร
บ้าง รวมทั้งดูด้วยว่าคุณมีแต้มลบสมควรได้รับบทลงโทษสักแค่ไหน

เพือ่ความเข้าใจง่ายและเหน็ภาพรวมได้ชดั เรามาดกูนัเฉพาะสมบตั ิ10 
ข้อทีท่กุคนต้องมเีมือ่เป็นมนษุย์ แต่ละข้อใช้เป็นเครือ่งชีไ้ด้ว่าคะแนนของแต่ละ
คนเป็นบวกหรือเป็นลบมากน้อยกว่ากัน

๑ ∫ พ่อแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดู
+1 หากคุณได้รบัการเลีย้งดมูาอย่างด ีมีการเอาใจใส่ ท�าให้โตขึน้มาด้วย

ความรู้สึกอบอุ่นมั่นคง

-1 หากท่านหรอืพวกท่านท�าให้คณุโตขึน้มาท่ามกลางความสบัสน ว้าเหว่ 
และไม่มีฐานความรู้สึกที่มั่นคง

=0หากคุณรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมาด้วยการเลี้ยงดูแบบครึ่งดีครึ่งร้าย ขาด
บ้าง เกินบ้าง พอดีบ้าง เอาแน่ไม่ได้
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๒ ∫ เพศ
+1 หากคุณภูมิใจในเพศของตนเอง

-1 หากคุณมีปมทางเพศ ไม่ชอบเพศตนเอง อยากเป็นอีกเพศหนึ่ง

=0หากคุณไม่มีความภูมิใจ ขณะเดียวกันก็ไม่มีความเสียใจในเพศของ
ตนเอง

๓ ∫ รูปร่างหน้าตาและผิวพรรณ
+1 หากปกติคุณรู้สึกว่าเดินไปไหนมาไหนแล้วเด่นเกินใครเป็นประจ�า

-1 หากไปไหนมาไหนแล้วคณุรูส้กึตลอดเวลาว่ามปีมด้อยเกีย่วกบัรปูร่าง
หน้าตา

=0หากคณุมคีวามรูส้กึประมาณว่าไม่น้อยหน้าใคร ขณะเดยีวกนักไ็ม่เกนิ
หน้าใคร เหมือนคนธรรมดาทั่วไป

๔ ∫ แก้วเสียง
+1 หากคุณภาพเสียงเป็นที่ยอมรับส�าหรับตัวคุณเองและคนรอบข้าง ว่า

เป็นกังวานน่าฟัง หรือมีอ�านาจดึงดูดใจในทางดี

-1 หากเสยีงแหบแห้งไม่น่าฟัง หรอืคณุได้ยนิเสียงตัวเองจากเคร่ืองบันทกึ
แล้วรู้สึกระคายโสต 

=0หากน�้าเสียงของคุณฟังธรรมดา

๕ ∫ สุขภาพและก�าลังวังชา
+1 หากคณุรูส้กึว่าร่างกายโปร่งเบา เคลือ่นไหวได้กระฉบักระเฉงไม่ตดิขดั 

ตลอดจนท�างานหนักได้เต็มที่โดยไม่เหนื่อยง่าย

-1 หากคุณรู้สกึว่าร่างกายหนักอ้ึง มีอวยัวะบกพร่องเป็นเหตใุห้เคล่ือนไหว
จ�ากัด หรือกระทั่งขี้เกียจเพียงเพราะเหตุผลตื้นๆคือร่างกายอ่อนแอ

=0หากสขุภาพของคุณอยู่ในระดบัพอใช้ได้ ไม่เหน่ือยง่ายเกนิไป แต่กไ็ม่
เป็นเหตุให้กระตือรือร้นอยากใช้ก�าลังเยี่ยงนักกีฬา

๖ ∫ ฐานะ
+1 หากรู้สึกว่าคุณมีอ�านาจจับจ่ายใช้สอยตามใจชอบเกินกว่าปัจจัย ๔ 

มากๆ

-1 หากคุณอึดอัดกลุ้มใจเกี่ยวกับการเงินที่ลุ่มๆดอนๆ ใช้จ่ายได้แบบ
กระเบียดกระเสียร หรือกระทั่งเดือดร้อนเรื่องปัจจัย ๔

=0 หากรูส้กึตงึๆ ไม่มสี�าหรบัฟุม่เฟือย แต่มรีายได้เรือ่ยๆเพยีงพอส�าหรบั
ซื้อหาปัจจัย ๔
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๗ ∫ ที่อยู่อาศัย
+1 หากคุณมีบ้านที่น่าอยู่ ชวนให้อยากกลับมามีความสุขที่บ้าน อาศัย

อยูใ่นบ้านด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจเสมอ ไม่ว่าบ้านจะเลก็หรอืใหญ่ 
อยู่ในย่านคนรวยหรือคนจนก็ตามที

-1 หากคุณมบ้ีานทีไ่ม่ชวนให้อยากพกัอาศยั ชวนให้อยากออกไปค้างคนื
ข้างนอก อาศัยอยู่ในบ้านด้วยความฝืนใจเสมอ ไม่ว่าบ้านจะเล็กหรือ
ใหญ่ อยู่ในย่านคนรวยหรือคนจนก็ตามที

=0หากคณุไม่ถึงกบัต้องฝืนใจอยู ่แต่กไ็ม่ถงึกบัปลอดโปร่งโล่งใจได้ตลอด
เวลา เป็นความรู้สึกเดี๋ยวอยากออกเดี๋ยวอยากเข้า เอาแน่เอานอนไม่
ได้

๘ ∫ ครู
+1 หากครูที่มีอิทธิพลทางความคิดที่สุด ช่วยให้คุณมีความรู้ มีความเข้าใจ

ที่ถูกต้อง สอนให้ขวนขวายหาวิชาใส่ตัว มองโลกในแง่ดี เป็นคนมีศีล
ธรรม รู้จักเผื่อแผ่ เว้นขาดจากการเบียดเบียนเพื่อนร่วมทุกข์

-1 หากครูที่มีอิทธิพลทางความคิดที่สุด บอกความรู้ผิดๆ ท�าให้เข้าใจผิด
พลาดคลาดเคลือ่น สอนให้รอคนมาป้อนวชิาแบบส่งอ้อยเข้าปากช้าง 
มองโลกในแง่ร้าย ไม่ต้องสนใจศีลธรรม เห็นแก่ตัว ไม่สนใจว่าท�า
อะไรแล้วไปเบียดเบียนคนอื่นแค่ไหน

=0 หากไม่มีครูที่ทรงอิทธิพลทางความคิดกับคุณ คุณฟังคนโน้นที คนนี้ที 
แล้วพัฒนาความรู้ ความคิด ความเชื่อ ตลอดจนปักใจเลือกใช้ชีวิตใน
แบบเบียดเบียนหรือเผื่อแผ่ด้วยตนเอง

๙ ∫ ความเฉลียวฉลาด
+1 หากคุณมีความสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจวิชาต่างๆ ตลอดจน

กระทัง่พบวธิแีก้ปัญหาด้วยความรวดเร็ว เอาตัวรอดและช่วยคนอ่ืนได้
มาก

-1 หากคุณเรียนช้า เข้าใจยาก คิดนานและรู้สึกยากล�าบากแม้จะให้แก้
ปัญหาง่ายๆ เอาตัวรอดเองไม่ได้ต้องพึ่งพาคนอื่นให้ช่วยแก้ปัญหา
เสมอ

=0หากคณุเรยีนรูไ้ด้ปานกลาง เข้าใจอะไรๆได้พอๆกบัเพือ่นรอบข้าง เป็น
ฝ่ายแก้ปัญหาได้เองบ้าง ต้องเป็นฝ่ายพึง่พาคนอืน่ให้ช่วยแก้ปัญหาให้
บ้าง

๑๐ ∫ วิธีใช้สติคิดอ่าน
+1 หากคุณมีวิธีคิดที่ดี รู้จักความควรและความไม่ควร ตลอดจนความ

สามารถยับยั้งชั่งใจไม่ให้หาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว ไม่ท�าเรื่องชั่วร้ายใส่
คนอื่น

-1 หากคุณมีวิธีคิดแย่ๆ ไม่รู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควร ตลอดจนปล่อย
ให้ความรู้สกึนึกคิดลากคณุลงสู่ห้วงทุกขโ์ดยไมจ่�าเป็น รูส้ึกเดอืดรอ้น
ได้ทั้งที่ไม่มีเรื่องเดือดร้อน และพร้อมจะท�าร้ายคนอ่ืนด้วยกายหรือ
วาจา

=0 หากคุณมีวิธีคิดไม่แน่นอน เดี๋ยวลากเข้าสู่มุมอับได้บ้าง เดี๋ยวพาออก
จากการหลงป่ามาพบแสงสว่างได้บ้าง อยากเบียดเบียนคนอื่นบ้าง 
อยากช่วยอนุเคราะห์ให้ใครต่อใครสบายขึ้นบ้าง



บทที่ ๓ - คะแนนสะสม howfarbooks.com

48 49

สมบัติประจ�าชีวิตแต่ละข้อข้างต้น ล้วนแล้วแต่ก่อแนวโน้มว่าชีวิตของ
คุณจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ฉะนั้น เมื่อผสมผสานองค์ประกอบของชีวิตเหล่านี้
เข้าด้วยกัน ก็ย่อมเป็นประมาณความสุขความทุกข์ที่เกิดประจักษ์กับใจคุณเอง
แล้วมาทั้งชีวิต เราลองมาส�ารวจดูกันคร่าวๆว่าที่ผ่านมา ชีวิตนี้ของคุณคือการ
ตกรางวัลหรือบทลงโทษจากเกมกรรมในชาติก่อนกันแน่

-10 ถึง -6 แปลว่าชีวิตนี้คุณเสวยทุกข์มากที่สุด

-5 ถึง -1 แปลว่าชีวิตนี้คุณเสวยทุกข์มากเอาการ

0 แปลว่าชีวิตนี้คุณครึ่งสุขครึ่งทุกข์

1 ถึง 5 แปลว่าชีวิตนี้คุณเสวยสุขเป็นอันมาก

6 ถึง 10 แปลว่าชีวิตนี้คุณเสวยสุขมากที่สุด

บุญเป็นท่ีมาของความสุข ถ้าองค์ประกอบในชีวิตใครสร้างแนวโน้มที่
จะท�าให้เกิดสุขทางกายทางใจมาก จึงควรกล่าวได้อย่างสมเหตุสมผลว่าเป็น
คนมีบุญมาก ส�าหรับคนที่มีคะแนนต�่าก็อย่าเพิ่งเสียใจ เพราะการที่คุณเป็น
หนึ่งในผู้มีสิทธิ์รู้กติกาของเกมกรรมได้ ก็เท่ากับมีทุนเก่า เอื้อให้ชาตินี้พร้อม
จะท�าคะแนนพิเศษเหนือกว่าคนอื่นๆที่ไม่เข้าใจเกมกรรมมากนัก
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บทที่ ๔
หนี้

หนี้ที่ยังไม่ชดใช้ จะถูกตามทวงเรื่อยไป
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หนี้บุญกับหนี้บาป

ในชีวิตประจ�าวัน คุณคงเห็นว่าการยังไม่ใช้หนี้ แล้วจะคาดหวังความ
เบากายสบายใจนั้น ไม่ใช่วิสัย นั่นเป็นท�านองเดียวกับหนี้กรรม ตราบใดคุณ
ยังไม่ชดใช้ ตราบนั้นคุณไม่มีทางเป็นสุขราบรื่น

ส�าหรับ ‘หนี้’ ในเกมกรรม หมายถึงภาระต้องชดใช้ในทางใดทางหนึ่ง 
เป็นสิ่งที่อาจหลบเลี่ยงไม่ยอมใช้กับเจ้าหนี้โดยตรงก็ได้ แต่เกมกรรมจะใช้ให้
คนอ่ืนไปทวงแทน และการทวงอาจมาในรูปแบบที่คาดไม่ถึง หากเป็นหนี้
ขนาดใหญ่ คณุจะรูส้กึแต่ว่าชวีติมแีต่เรือ่งน่าหนกัอก แต่หากเป็นหนีข้นาดเลก็ 
คุณอาจรู้สึกเพียงร�าคาญ แต่ไม่ว่าจะหนักอกนานๆหรือร�าคาญสั้นๆ คุณก็จะ
ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าก�าลังชดใช้หนี้ก้อนไหนอยู่บ้าง

นี่คือกติกาอีกข้อหนึ่งของเกมกรรมที่อาจฟังดูแล้วไม่ยุติธรรมเอาเลย 
คุณไม่เคยเห็นใบเสร็จชัดๆ แต่จะโดนทวงอย่างทารุณเมื่อครบก�าหนดช�าระ
แล้วไม่ช�าระ

หนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ

หนี้บุญคุณ หมายถึงการท่ีใครบางคนช่วยให้คุณด�ารงชีวิตอยู่ได้ หรือ
น�าคณุออกมาจากสถานการณ์ล�าบาก หรอืท�าให้คณุสขุกายสบายใจเป็นพเิศษ 
การติดหนี้บุญคุณแตกต่างจากคะแนนติดลบ เพราะส่วนใหญ่การไม่มีโอกาส
ชดใช้หนี้ยังไม่ท�าให้คุณต้องประสบทุกข์ หนี้ประเภทนี้จะให้ผลหนักเมื่อคุณ
จงใจลืมบุญคุณ หรือกระทั่งท�าร้ายผู้มีพระคุณ ผลของการท�าร้ายผู้มีพระคุณ
อาจคูณสิบ คูณร้อย หรือคูณพันของการท�าร้ายคนทั่วไป พระคุณยิ่งสูงมากตัว
คูณยิ่งสูงตาม

หนี้บาปเวร หมายถึงการที่คุณท�าให้ใครบางคนต้องบาดเจ็บล้มตาย 
หรือท�าให้เขาตกที่นั่งล�าบาก หรือท�าให้เขาทุกข์กายไม่สบายใจผิดปกติ การ
ติดหนี้บาปเวรเป็นอันเดียวกับคะแนนติดลบ จะต่างกันก็ตรงที่คะแนนติดลบ
ธรรมดาอาจไม่เกีย่วข้องกับใคร เช่น คณุด่ืมเหล้าเมาจนสขุภาพเสือ่มโทรมโดย

ไม่รบกวนใครจัดเป็นคะแนนติดลบธรรมดา แต่ถ้าเมาสุราอาละวาด ท�าร้าย
คนอื่นด้วย อย่างนี้ถือเป็นหนี้บาปเวรที่ต้องชดใช้

วิธีใช้หนี้บุญคุณ

1 ส�านึกบุญคุณ
หมายถึงการจดจ�าไว้ไม่ลืม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่แกล้งลืม ว่า

ใครเคยให้ความช่วยเหลอือะไรคณุไว้บ้าง วธิทีีด่ทีีส่ดุทีจ่ะไม่ลมืบญุคณุคนกค็อื
หมั่นระลึกถึงเสมอๆ อาจจะด้วยการน�ารูปบุคคลที่มีพระคุณสูงสุดมาแขวนไว้
ในจุดเห็นง่าย และกราบไหว้อยู่เนืองๆ

การกราบไหว้เปล่าๆกบัการกราบไหว้ด้วยความระลกึถงึบญุคุณน้ันแตก
ต่างกันมาก ด้วยการระลึกถงึพระคุณท่าน คุณจะรูส้กึถงึความอ่อนน้อมเคารพ 
ความจดจ�าที่ลึกซึ้ง และความเป็นมงคลอันอบอุ่น นี่แหละอาการทางใจที่
สะท้อนความรู้สึก ‘ส�านึกคุณ’ ขอให้ลองคิดดูว่าใครน่าให้ช่วยมากกว่ากัน 
ระหว่างพวกที่ตั้งหน้าตั้งตามาเอาท่าเดียว พร้อมจะลืมว่าได้อะไรมาจากใคร 
กับพวกที่ส�านึกคุณคนเป็น จดจ�าบุญคุณคนได้

การส�านึกบุญคุณน้ัน ไม่ว่าจะด้วยการระลึกข้ึนมาเฉยๆหรือการหม่ัน
กราบไหว้รูปเคารพ จะท�าให้ตัวตนของคุณเล็กลง เพราะตระหนักว่าทีโ่ตข้ึนมา
ได้ หรือดีขึ้นมาได้ ย่อมไม่ใช่จากตัวเองโดดๆ อย่างน้อยต้องมีการให้ความ
ช่วยเหลอืค�า้จนุจากผูอ้ืน่เสมอ คนส�านกึบญุคณุเก่งๆจะไม่ลมืตวัง่ายๆ และนัน่
ก็หมายความว่าจะตกต�่าลงยากด้วย

เหตุใดจึงควรกล่าวว่าเพียงด้วยการจดจ�าและส�านึกบุญคุณคน ถือ
เป็นการใช้หนี้บุญคุณบ้างแล้ว? ค�าตอบคือคุณท�าให้จิตอันเป็นกุศลสว่างเกิด
ขึ้น เหมือนแผ่ความสุขไปให้ผู้มีพระคุณแล้ว ขอให้ลองนึกในทางกลับกันว่า 
ถ้าพบคนที่คุณเคยให้ความช่วยเหลือ แล้วเขามองคุณด้วยสายตาเคารพ ยิ้ม
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แบบระลึกได้ว่าคุณเป็นผู้มีบุญคุณ แน่นอนคุณต้องรู้สึกอิ่มใจได้บ้าง

การหมัน่ระลกึถงึและตอบแทนบญุคณุคน จะเป็นภมูคิุม้กนัโรคเนรคณุ 
ถ้าไม่หมัน่ระลึกถงึบญุคณุคนแล้ว ในทีส่ดุจติมกัลมือย่างสนทิว่าตดิหนีใ้ครอยู่
บ้าง นั่นเป็นธรรมชาติของจิต ที่เมื่อไม่เข้าข้างสว่างก็ย่อมยืนอยู่ข้างมืด ความ
มืดคือโมหะที่เข้าครอบง�า เมื่อถูกครอบง�าด้วยการลืมบุญคุณหนักเข้า ก็มีสิทธิ์
ยกชั้นขึ้นเป็นการเนรคุณในที่สุด

แค่เพียงกรรมที่ลืมบุญคุณคนก็จะท�าให้เป็นผู้ไม่ได้รับความเห็นใจช่วย
เหลือในยามล�าบาก แต่หากถึงขั้นเนรคุณได้ ก็จะต้องโดนโทษหนัก ท�าอะไร
ต่อให้เจริญแค่ไหนก็จะกลับตกต�่าอย่างไม่คาดฝัน

๒ หาทางตอบแทนอย่างสมน�้าสมเนื้อ
การระลึกถึงบุญคุณคนในข้อก่อน จะก่อให้เกิดแรงดัน ท�าให้คุณพร้อม

ที่จะช่วยเหลือผู้มีพระคุณเต็มก�าลัง หรือเท่าที่มีโอกาสเป็นไปได้ คุณจะไม่มา
นั่งค�านวณว่าใครให้คุณมาเท่าใด แล้วคุณควรชดใช้ไปแค่ไหน เพราะความ
รู้สึกอยากตอบแทนตามโอกาสนั้น จะเกิดขึ้นเท่าที่ผู้มีพระคุณยังมีชีวิตอยู่

ค�าว่า ‘สมน�้าสมเนื้อ’ นั้นอาจเข้าใจง่ายถ้าเป็นกรณีทั่วไป เช่น เมื่อคุณ
เป็นหนี้ใครหนึ่งพันบาท การใช้คืนอย่างสมน�้าสมเนื้อก็คือให้คืนเขาหนึ่งพัน
บาท หรือควรเพิ่มเศษเข้าไปนิดหน่อยเป็นดอกเบี้ยตามอัตรามาตรฐาน 

แต่หลายคร้ังบุญคุณวัดกันเป็นตัวเงินไม่ได้ อย่างเช่นพ่อแม่นั้น ท่าน
ช่วยในสิง่ทีค่ณุและใครอืน่ไม่อาจช่วยได้เลย นัน่คอืท�าให้รูปมนษุย์อบัุติขึน้มา 
ชัว่ชวีติคณุจะรบัเงนิใครมาอย่างน่าซาบซ้ึงเป็นจ�านวนเท่าใดกต็าม ย่อมไม่อาจ
เทียบค่าได้เท่าตัวของชีวิตเองที่ใช้รับเงินทองเหล่านั้น จริงไหม?

ดังกล่าวแล้วในบทที่ ๒ ว่ากายใจมนุษย์เป็นอุปกรณ์เล่นเกมราคาแพง 
คุณได้มาจากใคร คนนั้นจึงมีบุญคุณเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ฉะนั้น การ
ตอบแทนอย่างสมน�า้สมเนือ้จงึมอิาจตค่ีาด้วยการให้เงนิทองเป็นจ�านวนเท่านัน้

เท่าน้ี ถ้าพวกท่านไม่มีคุณ พวกท่านจะยังมีชวีติอยู่ได้ แต่ถ้าไม่มีพวกท่าน คุณ
จะไม่มีเลือดเน้ือและชีวิตข้ึนมาได้เอง ต่อให้เอาสมบัติทั้งหมดที่คุณหาได้มา
ยกให้พวกท่าน กยั็งไม่อาจเรยีกได้เตม็ปากเตม็ค�าว่าใช้หน้ีครบ คุณจะหาสมบตัิ
นอกกายชิ้นใดมาเทียบได้กับเลือดเนื้อก้อนที่ยังเป็นคุณอยู่ทั้งตัวเล่า?

การคิดเลี้ยงดูให้พ่อแม่สุขทั้งกายสบายทั้งใจนับเป็นการตอบแทนครึ่ง
เดยีว หากจะตอบแทนอย่างสมน�า้สมเน้ือ คุณต้องมีโอกาสด้วย โอกาสทีว่่าน้ัน
คือพ่อแม่ของคุณยังขาดความรู้ความศรัทธาในเรื่องกรรมและการให้ผลของ
กรรม ยังไม่มีความตั้งมั่นในทาน ยังไม่มีความตั้งมั่นในศีล แล้วคุณสามารถ
โนม้นา้ว ชักชวนใหพ้วกทา่นมาเข้าใจกตกิาการใหผ้ลของกรรม ฝึกใหท้านจน
ไม่ให้แล้วเหมือนขาดอะไรไป ฝึกถือศีลจนประพฤติผิดแล้วรู้สึกผิดรุนแรง นั่น
แหละ จึงได้ชื่อว่าตอบแทนคุณท่านอย่างสมน�้าสมเนื้อ

ที่กล่าวเช่นนั้นก็เพราะในเกมกรรมนี้ กรรมดีนั่นเองคือที่พึ่งที่แท้จริง 
เม่ือคุณท�าให้ท่านศรัทธากฎแห่งกรรมวิบาก ตั้งม่ันในทาน ตั้งม่ันในศีล ก็
เท่ากับคุณตอบแทนเลือดเน้ือก้อนน้ีเป็นอัตภาพดีๆในเกมกรรมครั้งต่อๆไป
ของท่านนั่นเอง

ธรรมชาติพิเศษของการใช้หน้ีบุญคุณมีอยู่ประการหน่ึง คือ ย่ิงหน้ีสูง
แล้วคุณใช้คืนอย่างสมน�้าสมเนื้อ คุณจะได้คะแนนบวกมหาศาล น�้าหนักของ
กรรมดีที่คุณท�ากับพ่อแม่จะให้ผลชัดเป็นความไม่ตกต�่า แม้ชาติปัจจุบันถูก
กรรมเก่าร้ายๆเล่นงาน ก็จะได้รับความช่วยเหลือ ผ่อนหนักให้เป็นเบาตาม
สมควร

เรื่องน่าเศร้าคือ เกมกรรมจะปิดบังไม่ให้คุณเห็นช่วงเวลาที่แม่ล�าบาก
ตัง้ท้องคุณ ไม่เปิดเผยให้เหน็ช่วงนาทวีกิฤตทีต้่องทกุข์สาหสักบัการเบ่งคุณออก
มา กับทั้งไม่ให้คุณรับรู้ว่าพ่อแม่ท�างานหนักเพื่อเลี้ยงคุณอย่างไร คุณจึงเห็น
แค่บุญคุณของครู บุญคุณของเพือ่น บุญคุณของใครต่อใครอ่ืนๆในโลกทีทุ่ม่เท
เวลาช่วยเหลือคุณ เลยอาจเผลอไปตัดสินว่าน�้าหนักบุญคุณคงพอๆกันกับพ่อ
แม่ของตัว

หากคุณไม่ตอบแทนพ่อแม่เลย ลูกของคุณจะท�าหน้าที่ทวงแทน คือ
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กรรมของคุณจะไปดงึดดูเอาพวกทีจ่ะมาเป็นลกูล้างลกูผลาญ และไม่ส�านกึบญุ
คุณ ส�าคัญไปเองว่าติดหนี้น�้ากามคุณเพียงหยดเดียว

ในกรณทีัว่ไป ส�าหรบัใครกต็ามทีม่พีระคณุ โดยเฉพาะในระดบัทีท่�าให้
คุณรู้สึกซาบซึ้ง การใช้หนี้ที่ดีที่สุดคือการให้ความสุขกับเขา อะไรก็ตามที่ท�า
แล้วรูว่้าเขาจะเป็นสขุ จงท�าให้มาก และท�าเท่าทีโ่อกาสจะอ�านวย อย่ากะเกณฑ์
ว่าแค่นี้ใช้หนี้ให้แล้ว ถือว่าหายกันแล้ว เพราะโดยทั่วไปถ้าถึงขั้นที่คุณรู้สึก
ซาบซึ้งบุญคุณใคร ส่วนใหญ่บุญคุณนั้นจะหนักยิ่ง อย่าประมาณเลยว่าชดใช้
แค่นั้นแค่นี้แล้วจะเพียงพอ

อย่างไรก็ตาม การใช้หนี้บุญคุณควรเป็นไปตามก�าลัง และไม่ใช่ต้อง
ทุ่มเทเงินทองเท่านั้น ยังมีวิธีอีกมากมายที่คุณรินสุขสู่ใจใครๆโดยไม่ต้อง
เกี่ยวข้องกับเงินทอง เช่น ขวนขวายท�ากิจให้ผู้มีพระคุณสะดวกสบาย ไม่ต้อง
ล�าบากมาก ก็นับว่าดีแล้ว

อนึ่ง ถ้าเจอการล�าเลิกบุญคุณ ในแบบที่มาต้ังหน้าต้ังตารีดนาทาเร้น 
ท�าให้คุณอึดอัดใจ หรือหนักกว่านั้นคือท�าให้คุณถึงขั้นเดือดร้อนไม่เลิก ก็
อนโุลมได้ว่าเขาเคยมบีญุคณุกบัคณุแบบนกัลงทนุทีอ่ยากถอนทนุคนื ซึง่กค็วร
ให้คนืตามการเรยีกร้องครัง้แรกๆ หากรูส้กึว่าการชดใช้น่าจะเทยีบน�า้หนกักนั
กับบุญคุณได้แล้ว ก็ให้ถือว่าพอได้ ไม่ต้องตามชดใช้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้น
สุดตามอ�าเภอใจของเจ้าหนี้

วิธีใช้หนี้บาปเวร

1 ส�านึกผิด
เป็นขั้นแรกสุดที่ง่ายที่สุด เหมือนไม่ต้องลงทุนอะไร แต่ดูจากความจริง

แล้ว อาจกล่าวได้ว่าข้ันของการส�านกึผดิอาจยากกว่าขัน้อืน่ใด เพราะขณะทีค่น
เราท�าผิดด้วยความโลภ ความโกรธ หรือความหลงเขลา จิตมักไม่รู้สึกแม้แต่

น้อยว่านั่นเป็นความผิด เมื่อไม่รู้สึกจริงๆว่าผิด ก็คงยากที่จะมีใครไปบอกให้
มองเห็นว่ามันผิด กิเลสแบบคนผิดจะปกป้องตนเอง ท�าให้ไม่ยอมรับและคิด
ปฏิเสธความผิดร�่าไป

เหตุของความส�านึกผิดขึ้นมาได้ หลักๆมีอยู่สองประการ 

ประการแรก หลงัจากทีค่ณุท�าอะไรเลวๆลงไป ต่อมาคณุท�าด ีแล้วมเีส้น
ทางพัฒนาความดียิ่งๆขึ้น พอถึงวันหนึ่งมีสิ่งสะกิดใจให้ระลึกถึงความเลวใน
อดตี จิตอันเป็นกุศลแล้วของคุณย่อมบอกตวัเองว่าเราเคยเลว เราเคยก่อกรรม
ด�า เราเคยท�าเรื่องน่าละอาย คุณจะเกิดความเสียใจและอยากไถ่โทษ ซึ่งระดับ
ความแรงจะมีแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับก�าลังบุญของจิตในขณะนั้นๆ บุญยิ่งมากก็จะ
ยิ่งกระตุ้นให้เกิดความส�านึกผิดแรงมาก

ประการที่สอง คุณมีบุญเก่าในอดีตชาติประเภทเคยส�านึกผิดอย่าง
รุนแรง และเคยได้ชดใช้ความผิดชนิดทุ่มกายถวายหัวเพื่อไถ่บาปมาก่อน พอ
ชาตินี้เผลอพลาดท�าผิดครั้งใหญ่อีก บุญเก่าก็ส่งผลให้ส�านึกได้เร็ว และส�านึก
ได้แรง

โดยทั่วไปการส�านึกผิดที่ประกอบด้วยความตั้งใจว่าจะไม่ท�าเช่นนั้นอีก 
ก็ช่วยให้หน้ีกรรมบรรเทาเบาบางลงบ้างแล้ว เปรียบเหมือนการลดโทษของ
ศาลเมื่อผู้ต้องหารับสารภาพ ให้การเป็นประโยชน์ต่อคดี แต่การส�านึกที่แท้
จริงก็ต้องมีโอกาสพิสูจน์ตัวด้วย เม่ือถูกย่ัวยุให้ท�าผิดอีกแล้วคุณไม่ท�า น่ันก็
เรียกว่าพลังของความส�านึกผิดแรงจริง มั่นคงจริง พอถึงเวลาต้องชดใช้หนี้เก่า
ก็จะไม่ต้องทุกข์ทรมานมาก และไม่ยืดเยื้อยาวนานนัก

๒ ขอโทษ
คนที่ขอโทษบ่อยๆนั้นจะพูดค�าว่าขอโทษง่าย เพราะเห็นเป็นเรื่อง

ธรรมดา ต่างจากคนทีน่านๆจะกล่าวค�าขอโทษสกัท ีแบบน้ันจะเหน็การขอโทษ
เป็นเรื่องผิดปกติ เพราะต้องยอมรับว่าตนเองผิด ซึ่งค้านกันกับทิฐิมานะและ
ความอหังการของมนุษย์
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อย่างไรกต็าม ค�าขอโทษยงัแบ่งออกเป็นอกีหลายชัน้ หลายวรรณะ บาง
คนขอโทษบ่อยเสยีจนรูส้กึว่าท�าอะไรผดิบ่อยๆกไ็ด้ ไม่เป็นไร เดีย๋วค่อยขอโทษ
เอาทีหลัง ค�าขอโทษที่ตามหลังการประมาทหรือขาดความระมัดระวังจนติด
เป็นนิสัยนั้น ไม่ใช่ค�าขอโทษที่มีค่านัก

ส่วนบางคนนานๆขอโทษทีก็จรงิ แต่กล่าวออกมาจากใจเตม็ๆ ประกอบ
ด้วยความส�านกึผดิจรงิๆ และมีความต้ังใจทีดี่ ทีจ่ะไม่ท�าเช่นนัน้อกี อนันัน้เป็น
ค�าขอโทษที่มีค่า และเกิดจากจิตอันเป็นมหากุศล

การขอโทษอาจไม่ได้เป็นค�าพดูขอโทษเสมอไป แต่อาจเป็นการท�าดลีบั
หลัง เช่น ในกรณีที่บุคคลซึ่งคุณท�าเลวไว้กับเขาเสียชีวิตไปแล้ว คุณก็อาจใช้วิธี
พดูสรรเสรญิหรอืท�าอะไรเป็นการเชดิชเูกียรติ เพือ่ให้ใครต่อใครนกึนยิมชมชืน่
ในตัวผู้ล่วงลับ อย่างน้อยที่สุดความสุขที่ได้ท�าดีกับผู้ล่วงลับบ้าง จะกลบกลืน
ความรู้สึกผิดได้แน่

ถ้าหากคุณจ�าไม่ได้กระทั่งชื่อแซ่หรือหน้าตา ไม่ทราบว่าปัจจุบันเขามี
ชีวิตอยู่ ณ แห่งหนต�าบลใด คุณก็อาจขอโทษเขาผ่านการท�าดีกับคนอื่นแทน 
เช่น คณุเคยท�าร้ายจติใจใครด้วยค�าพดูเสยีดแทง นึกถึงใบหน้าเศร้าโศกเสยีใจ
ของเขาทีไรแล้วรู้สึกผิดรุนแรงทุกครั้ง แถมปัจจุบันไม่มีทางพบใครคนนั้นอีก
แล้ว จึงไม่ทราบจะไปชดใช้ความผิดกับใคร เช่นนั้น คุณก็เพียงตั้งใจว่าต่อแต่
นี้จะพูดแต่ค�าที่ช่วยให้ทุกคนรู้สึกดี ปริมาณของบุญที่สร้างขึ้นใหม่ จะเหมือน
น�้าดีกลุ่มใหญ่ไล่น�้าเสียกลุ่มน้อย ถึงวันหนึ่งหลังจากที่คุณสะสมความรู้สึกดีๆ
จากผูค้นทีฟั่งคณุพดูดีๆ ให้พวกเขาชืน่ใจมากพอ กจ็ะพบว่ามนัชะล้างความรูส้กึ
ผิดเก่าๆลงได้ และนั่นก็มักหมายความว่าเมื่อกรรมอันเกิดจากการพูดเสียด
แทงจติใจคนถงึเวลาให้ผล ก็จะไม่หนกัหนาสาหัส มปัีจจยัช่วยผ่อนหนกัให้เป็น
เบาจนแทบไม่รู้สึกกัน

๓ ให้อภัย 

ก่อนอ่ืนต้องมองว่าตอนใครท�าให้คณุเจบ็ช�า้น�า้ใจมากๆนัน้ คอืรปูแบบ

หน่ึงของการโดนทวงหน้ี เม่ือมองอย่างน้ีคุณจะเต็มใจให้อภัย และทราบชัด
จากความเบาหัวอก ว่าหน้ีเก่าถกูช�าระแล้ว อาจต้องผ่อนส่งหลายคร้ัง หรืออาจ
เหมารวบเบ็ดเสร็จในครั้งเดียวก็ได้

เมื่อจิตสะอาดได้ด้วยการคิดอภัย ปราศจากกลิ่นไหม้ของไฟพยาบาท
แล้ว คุณจะค่อยๆนึกออกว่าสิ่งที่คุณถูกกระท�านั้น คุณเองก็เคยกระท�าไว้ก่อน
กับคนอื่น ถึงตรงนั้น คุณจะค่อยๆมีสัมผัสเกี่ยวกับกรรมวิบาก มองเห็นความ
สอดคล้อง มองเห็นการสะท้อนไปสะท้อนมาของเหตุการณ์ท�านองเดียวกัน 
ตลอดจนสามารถวดัน�า้หนกัความทกุข์ของผูท้ีถ่กูคณุกระท�าได้ถกู ว่าถ้าเปรยีบ
เทียบกับความทุกข์ที่คุณโดนกระท�าเข้าให้บ้างแล้ว มันหนักกว่า เบากว่า หรือ
ว่าเท่ากัน อย่างน้อยที่สุดคุณจะเลิกคิดไปเองว่าท�าอะไรกับใครก็ได้ ตัวคุณไม่
ต้องรับผลเป็นความทุกข์ท�านองเดียวกันในภายหลัง

นอกจากนั้น คุณจะค่อยๆสังเกตและมีความรู้เพิ่มขึ้น คือไม่ว่าคุณเป็น
ฝ่ายเริ่มก่อนหรือเป็นฝ่ายถูกกระท�า ขอเพียงคิดประทุษร้ายกัน มีความผูกใจ
เจ็บกัน เล็งแลกันและกันด้วยแววพยาบาทอาฆาต เท่านั้นก็เรียกว่าเป็นบาป
เวรระหว่างกันแล้ว ต่อเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้อภัยได้ไม่จ�ากัด ไม่มีความ
พยาบาทตกค้างแม้แต่ในความคิด นั่นเอง จิตจะท�าตัวเป็นน�้าสะอาดล้างรอย
แค้น ทั้งฝ่ายตนและฝ่ายเขา ในที่สุดความอาฆาตในฝ่ายเขาย่อมทนตั้งอยู่ไม่
ได้ ต้องเลือนหายตามไปในที่สุด

สรุปคือเมื่อถูกท�าให้แค้นแล้วไม่คิดแก้แค้น เรียกว่าเป็นการใช้หนี้ ขอ
ให้จ�าไว้ว่า คุณอาจโกรธโดยไม่ตั้งใจ แต่ไม่มีทางอภัยโดยบังเอิญ

มีกรณีที่ยากจะอภัยอยู่มากมาย เช่น บางคนรับกรรมที่เคยท�าไว้กับลูก
ในเกมกรรมครั้งก่อนๆ ต้องมาเกิดกับพ่อแม่ที่ท�าเรื่องเลวร้ายกับตนในเกมนี้ 
ทั้งเมาเหล้าทุบตี ทั้งเป็นผีพนันที่หันมาปล้นเงินคนในบ้าน ทั้งเป็นพ่อที่ท�า
บดัสบีดัเถลงิกบัลกูผูไ้ม่มทีางขดัขนื ทัง้เป็นแม่ทีข่ายลกูสาวกนิ กรณเีช่นนี ้อย่า
ว่าแต่จะมีก�าลังใจตอบแทน แค่ห้ามใจไม่ให้คิดอยากฆ่าพ่อแม่ตัวเองก็นับ
ว่ายากแล้ว

แน่นอน ในนามของส่ิงที่เรียกว่า ‘ความหลงลืม’ เกมกรรมใช้มันปิด
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ซ่อนอดตีชาตไิว้ได้อย่างสนทิมิดเม้น คณุย่อมไม่มีทางเอะใจทราบได้ว่าการถูก
ข่มเหงในบ้านโดยพ่อแม่ของตนเอง ก็คือการแสดงตัวของกรรมเก่าที่คุณอาจ
ท�าไว้กับลูกตวัเอง และเมือ่ไม่อาจท�าใจให้เชือ่ว่านัน่คอืกรรมเก่าของตน กย่็อม
ผกูใจพยาบาทอาฆาตพ่อแม่ เป็นเหตใุห้น�าความเลวร้ายนัน้ไปเลยีนแบบเมือ่
ต้องเป็นพ่อแม่คน แล้วรับผลอีกในเกมหน้า วนเวียนเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ไม่รู้
จบ

ตามกฎข้อแรกๆของเกมกรรมนั้น คือถ้าคุณอาฆาตแค้นพ่อแม่รุนแรง 
ไม่ว่าจะด้วยเหตผุลกลใด ชวีติคณุจะเหมอืนมบีาดแผลใหญ่ ท�าอะไรเจริญยาก 
ถึงแม้บญุเก่าหนนุให้รุง่เรอืงกต้็องมอีนัเป็นทกุข์ ไม่อาจสุขใจจากความรุ่งเรือง
นอกกายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนัก

การอภัยในเรื่องน่าเจ็บปวดที่สุด ท�าได้ยากที่สุด จึงแทบจะเป็นการท�า
แต้มสูงสุดในเกมกรรม และกล่าวได้ว่าเป็นการใช้หนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ถ้าท�าไม่
ได้ก็น่าเห็นใจ แต่หากท�าได้ ก็น่าปลาบปลื้มด้วยเป็นนักหนา เพราะแทบไม่
เหลือบาปอกุศลชนิดไหนอีกแล้วที่คุณจะผ่านข้ามมันไปไม่ได้

ส�าหรับพ่อที่เลว ไม่ดูแลรับผิดชอบลูกเมีย หรือท�าเรื่องเลวร้ายกับลูกๆ
ได้ลงคอนั้น อาจได้ชื่อว่าเป็นเจ้าหนี้น�้ากามหยดเดียวอย่างเขาว่า แต่ส�าหรับผู้
เป็นแม่ จะดีเลวอย่างไรก็ตาม ทุกคนเป็นหนี้การอาศัยท้องท่านนอนอยู่ ๙ 
เดือนเสมอ ลองเอาอะไรหนักๆที่ด้ินได้ผูกติดไว้กับท้องตัวเองสักสามเดือน 
แล้วจะพอเข้าใจว่าแม่ทุกคนเคยรับบทหนักมาขนาดไหน กว่าคุณจะลืมตาดู
โลกได้ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าระหว่างพ่อเลวกับแม่เลว การโกรธเกลียดแม่เป็น
บาปกว่า และในทางตรงข้าม การให้อภยัแม่ ย่อมได้ผลเป็นบุญทีเ่กนิประมาณ

๔ ตั้งความปรารถนาด ี

สิ่งที่ยากกว่าการอภัยคือการท�าดีกับคนที่ท�าร้ายคุณก่อน ส�าหรับคน
ทัว่ไปอาจฟังเป็นเรือ่งบ้าและไม่น่าเป็นไปได้ หรอืแม้เป็นไปได้กไ็ม่ควรท�า แต่
ส�าหรับคนท่ีมองชีวิตเป็นเกมกรรม การดีตอบไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัย ตรงข้าม 

กลับจะเป็นโอกาสโกยคะแนนพิเศษสองเท่าสามเท่าของปกติด้วยซ�้า

เม่ือมีแก่ใจตั้งความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งเคลือบแฝง 
คุณก็ย่อมมีทุนพอที่จะพูดดีและท�าดีกับเขาในเวลาต่อมา ฉะนั้น ปัญหาอยู่แค่
ที่ใจ ท�าอย่างไรคุณจึงสามารถตั้งความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจกับคนที่มา
ท�าเรื่องแย่ๆกับคุณได้

ก่อนอื่นใดคุณต้องสร้างก�าลังใจให้ตนเอง โดยคิดว่าถ้าคุณก�าลังอยู่ใน
เกมกรรมจรงิ การท�าดตีอบคนทีมุ่ง่ร้ายกบัคณุต้องถอืเป็นการเล่นเกมยาก เมือ่
ท�าส�าเร็จก็ควรมีเรื่องดีๆที่คาดไม่ถึงปรากฏให้เห็นแน่ๆ

หากคณุไม่รอดเูหตกุารณ์ภายนอก แต่เฝ้าสงัเกตเหตกุารณ์ภายในจติใจ
อันสับสนอลหม่านของตนเอง ก็จะพบกับภาวะมหัศจรรย์ที่เรียกว่า ‘มหา
โสมนัส’ อันเกิดจากความรู้สึกว่าคุณเป็นคนดี คุณท�าในสิ่งยากที่ใครจะท�าได้ 
และธรรมชาติของจิตก็สนองคืนให้ด้วยความรู้สึกที่ล�้าลึกเกินพรรณนา

การตั้งความปรารถนาดีไว้ล่วงหน้า จัดเป็นการตั้งเข็มทิศให้กับจิต เช่น 
ภายหลังเม่ือเจอตัวจริงก็อยากพดูให้เขาเป็นสุข อยากท�าบางอย่างให้เขาสบาย
ขึ้นมาจริงๆ การตั้งความปรารถนาดีจึงจัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการแผ่เมตตา 
หนี้บาปเวรจะหมดไปอย่างรวดเร็วด้วยการชะล้างของเมตตาจิต ยิ่งคุณแผ่
เมตตาได้เข้มแขง็หนกัแน่นและต่อเนือ่งขึน้เพยีงใด บาปเวรกจ็ะยิง่ถอยห่างหนี
หายไปมากขึ้นเท่านั้น

๕ ช่วยชีวิตสัตว์
ถ้าคุณรูส้กึเหมือนผีเข้าผีออก จิตใจสงบเยือกเย็นราวสายน�า้ในเวลาหน่ึง 

แต่อีกเวลาหนึ่งกลับรุ่มร้อนราวลุกเป็นไฟ มีความคิดเหี้ยมเกรียมได้เป็นตรง
ข้ามกับที่เคยใจดี อย่างน้ีก็อาจชวนให้จินตนาการไปได้ว่าอดีตชาติคุณเคย
ดุร้ายมามาก หรืออาจถึงขั้นเหี้ยมโหดเป็นโจรที่ฆ่าฟันคนไม่มีทางสู้ แต่ภาย
หลังกลับตัวส�านึกผิด และเป็นความรู้สึกที่รุนแรงขนาดเหวี่ยงกลับมาเป็นข้ัว
ตรงข้าม อยากช่วยเหลือชีวิตคนและสัตว์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ นั่นเอง 
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จึงเป็นเหตุให้ระดับส�านึกคิดอ่านสูงพอจะเกิดใหม่เป็นมนุษย์ได้ แม้จะยังติด
ความเหี้ยมโหดมาลึกๆบ้างก็ตาม

หากรูสึ้กตวัว่าเข้าข่ายนี ้กใ็ห้คดิต่อว่าคณุหนนีรกอนัเป็นบทลงโทษของ
เกมกรรมมาได้ทหีนึง่แล้ว นบัเป็นโชคดีแล้ว แต่สิง่ทีค่ณุจะต้องเผชญิขณะด�ารง
ชีวติมนษุย์ กค็อืสขุภาพทีอ่่อนแอ หรอืความเจบ็ป่วยทรมานเร้ือรังทีย่ากจะหา
หมอรักษาให้หายขาด แม้วิทยาการแพทย์เจริญก้าวหน้าเพียงใด กรรมเก่าก็
จะส่งอาถรรพณ์ลึกลับมาเอาชนะจนได้ ต่อให้เจอหมอเทวดาช่วยได้โรคหนึ่ง 
โรคใหม่กป็รากฏแทน เฝ้าวนเวยีนท�าความทกุข์ให้กบัคณุจนอยากตายๆไปให้
พ้น

ในเมือ่ไม่อยากอยูต่่ออกีแล้ว ขอให้ลองใช้ชวีติทีเ่หลอืน้อยนัน้ปลดปล่อย
ชีวิตอ่ืนให้รอดตายได้มากๆดู จะคิดว่าเป็นการทดลองคร้ังสุดท้ายหรือเพื่อ
ความสบายใจก่อนตายอย่างไรก็แล้วแต่ ที่ส�าคัญคือต้องไม่ใช่แค่ปล่อยนก
ปล่อยปลาสองสามตัว คณุต้องปล่อยถี่ๆ  ปล่อยมากๆ และปล่อยอย่างต่อเนือ่ง
นานๆ กระทั่งเกิดจิตเป็นมหาทานท่ีต้ังม่ัน เคยชินกับการไถ่ชีวิตสัตว์ ไม่ไถ่
ชีวิตสัตว์แล้วรู้สึกว่าความสุขมันพร่องไป ถ้าท�าได้ถึงขั้นนั้น พลังชีวิตจ�านวน
มากทีร่อดพ้นจากการดบัสญู จะเข้ามาเสรมิพลงัชวีติของคณุให้สดช่ืนขึน้ สบาย
หรือบรรเทาจากโรคภัยลึกลับลงได้มาก

ทกุวนัมสีตัว์มากมายต้องตายเพือ่เป็นอาหาร จดุทีค่ณุสามารถช่วยพวก
มันได้ง่ายหน่อยคือตลาดสดและโรงฆ่าสัตว์ ขอให้ระลึกว่าสัตว์ยิ่งตัวใหญ่มาก
ขึ้นก็ยิ่งมีพลังชีวิตมากขึ้น

๖ รักษาศีล
การตั้งใจรักษาศีลคือการสร้างมหาทาน เพราะการตั้งใจงดเว้นฆ่าสัตว์ 

งดเว้นลักทรพัย์ งดเว้นกามทีล่ะเมดิสทิธิผ์ูอ้ืน่ งดเว้นถ้อยค�าอนัเป็นทจุรติ และ
งดเว้นการเสพสรุายาเมานัน้ เป็นการกระท�าชวีติให้ปลอดภยัทัง้แก่ตนเองและ
ผู้อื่นยิ่ง แม้เขาเคยค้างช�าระหนี้คุณมา และเกมกรรมจัดสรรให้คุณมีสิทธิ์ทวง

หนีเ้ขาคนื คณุกไ็ม่ทวง อนันัน้แหละ จงึกล่าวได้ว่าศลีจดัเป็นมหาทานอนัเยีย่ม 
ขอให้พิจารณาเป็นข้อๆไป

ถ้าเจตนางดเว้นฆ่าสัตว์ที่คุณมีสิทธิ์ฆ่าง่ายๆ เช่น มดและยุง คุณได้ชื่อ
ว่าใช้หนี้เก่าที่อาจเคยก่อกวนให้ผู้อื่นร�าคาญ ส่วนหนี้ที่มดและยุงท�าให้คุณ
ร�าคาญ คุณก็ยกให้พวกมันไป

ถ้าเจตนางดเว้นลักทรัพย์ที่คุณมีโอกาสท�าได้ คุณได้ชื่อว่างดการ
ท�าความเสยีหายให้แก่ผู้ทีจ่ะต้องเสยีหาย เหมือนเขาได้รบัการยกโทษจากคุณ 
และคุณก็จะไม่ต้องเป็นผู้ติดหนี้ให้เกิดวงจรอุบาทว์ วันหนึ่งเป็นขโมย อีกวัน
หนึ่งถูกขโมย

ถ้าเจตนางดเว้นกามทีล่ะเมิดสทิธิผั์วเขาเมียใคร หรอืละเมิดสทิธิพ่์อแม่
ผู้ปกครองเล้ียงด ูคุณได้ชือ่ว่าเป็นผู้ไม่ท�าเรือ่งบาดใจแก่ผู้สมควรโดนกรรมเก่า
เล่นงานให้บาดใจ และคุณเองก็จะไม่ต้องสร้างหน้ีใหม่จนตกไปอยู่ในฐานะถกู
กระท�าให้บาดใจด้วย

ถ้าเจตนางดเว้นการโกหก คุณได้ชือ่ว่าเป็นผู้ยกประโยชน์ให้คนทีส่มควร
ถกูหลอก ถ้าเจตนางดเว้นค�าเสยีดแทงใจ คณุได้ชือ่ว่าเป็นผูย้กประโยชน์ให้คน
ที่สมควรได้รับความเจ็บช�้าน�้าใจ ถ้าเจตนางดเว้นค�าหยาบ คุณได้ชื่อว่าเป็นผู้
ยกประโยชน์ให้คนที่สมควรถูกทิ่มแทงด้วยค�าด่าทอ ถ้าเจตนางดเว้นการพูด
เพ้อเจ้อไร้สติ คุณได้ชื่อว่าเป็นผู้ยกประโยชน์ให้คนที่สมควรมึนงงฟุ้งซ่านจาก
การฟังค�าพูดอันเลื่อนลอยของคุณ

ถ้าเจตนางดเว้นการเสพสุรา ยาอี ยามอมเมาให้สติขาดหายทั้งหลาย 
คณุได้ชือ่ว่าเป็นผูไ้ม่กระท�าตนให้เข้าข่ายบคุคลอนัตราย คณุท�าความปลอดภยั
ให้สังคมจากการด�ารงตนเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน คุณจะไม่เป็นเครื่อง
มือของเกมกรรม ลงโทษผู้สมควรได้รับอันตรายจากคนเมาสุราอาละวาด

สรุปคือ... เมื่อถึงเวลำใช้หนี้ อย่ำคิดหนีหนี้ แล้วก็อย่ำเผลอสร้ำงหนี้เพิ่ม
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แรงบีบคั้น

ยิ่งถูกบีบคั้นมากขึ้นเท่าใด

ใจจะยิ่งคิดถึงทางออกที่ถูกต้องน้อยลงเท่านั้น
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แรงบีบคั้นให้เบียดเบียนกัน

ในเกมกรรมทุกเกม ผู้เล่นทุกคนรู้ได้ด้วยตนเองว่าเพื่อให้ชีวิตด�ารงอยู่ 
จะต้องมปัีจจยัพืน้ฐานในการหล่อเลีย้งชวีติ สิง่เหล่านัน้คอืปัจจยั ๔ ทกุคนยอม
จ�านนให้ ถ้าไม่มกีต้็องท�าให้มนัม ีหรอืถ้ามีอยูแ่ล้วแต่เริม่ร่อยหรอกต้็องหาเพิม่ 
มิฉะนั้น ก็ต้องตายสถานเดียว

มาดกูนัว่าอปุกรณ์เล่นเกมกรรมมแีรงบบีคัน้อย่างไรบ้าง เพือ่จะสบืสาว
ไปให้เห็นเค้าเงื่อนว่าเหตุใดมันจึงเป็นบ่อเกิดของการก่อกรรมต่างๆนานา
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

1 ความต้องการอาหาร 

ร่างมนษุย์ใช้พลงังานอยูต่ลอดเวลา แบบเดยีวกบัทีร่ถวิง่ได้กต้็องใช้เชือ้
เพลิงไม่ขาดสาย แม้กระทัง่เวลานอน หวัใจยงัต้องสบูฉดีโลหติ ปอดกบักะบงัลม
ยังต้องสูบพ่นลม เซลล์ยังต้องเกิดใหม่ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้พลังงานทั้งนั้น 
พลงังานมาจากอาหาร อาหารเป็นได้ทัง้พลงังานให้เคลือ่นไหว เป็นได้ทัง้ธาตุ
หล่อเลี้ยงอวัยวะให้คงรูป ตลอดจนเป็นได้ท้ังภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงพอ
จะต่อต้านสิ่งบุกรุกรอบด้าน

เมื่อมนุษย์ทุกคนบนโลกถูกบีบให้ต้องกินอาหาร อาชีพค้าขายอาหาร
จงึเกดิขึน้ พ่อค้าอาหารอาจเลอืกทีจ่ะฆ่าสตัว์มาท�าอาหาร เพราะเหน็ว่าได้เงนิ
ดี เป็นที่ต้องการมาก หรืออาจเลือกท�าอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ แม้ได้เงิน
น้อยกว่าก็มีความสบายใจกว่ากัน

๒ ความต้องการที่อยู่อาศัย
ร่างมนุษย์ไม่อาจทนทานดิน ฟ้า อากาศ อย่างน้อยต้องอาศัยที่มุงบัง

เพื่อให้กายอยู่สบายพอ ต่อให้เป็นคนร่อนเร่พเนจรหมอนหมิ่น ก็ต้องการร่ม

ไม้หรือชายคาเมื่อแสงแดดแผดจ้า

เม่ือมนุษย์ทกุคนบนโลกถกูบบีให้ต้องมีทีอ่ยู่อาศัย อาชพีขายบ้าน ขาย
ห้องพกัจงึเกดิขึน้ พ่อค้าบ้านอาจต้องไล่ทีค่นจนเพือ่ปลกูบ้านจดัสรรให้คนรวย 
หรืออาจตัดสินใจใช้วัสดุราคาถูกที่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยในภายหลัง แต่
หากท�าทุกอย่างถูกต้อง มีจิตอนุเคราะห์ หวังให้ลูกค้าได้อยู่สบาย หลับสบาย 
ก็นับเป็นอาชีพเกื้อกูลมหาชนได้เช่นกัน

๓ ความต้องการเครื่องนุ่งห่ม
ร่างมนุษย์มีอวยัวะเร้นลับทีน่่าละอายหากต้องน�ามาเปิดเผยโจ่งแจ้ง ต่อ

ให้ความรู้สึกของบางคนจะวิปริตบิดเบี้ยวจากธรรมชาติ อยากอวดเนื้ออวดตัว
ทา้สายตาสาธารณชน ก็ไม่เป็นทีย่อมรับส�าหรบัสังคมหมู่มาก กฎหมายเกือบ
ทุกประเทศจึงห้ามไม่ให้แสดงอวัยวะเพศอย่างโจ่งแจ้ง เว้นแต่จะเป็นสถานที่
จัดไว้โดยเฉพาะ

เมื่อมนุษย์ทุกคนบนโลกถูกบีบให้ต้องมีเสื้อผ้า อาชีพขายเสื้อผ้าจึงเกิด
ขึ้น พ่อค้าเสื้อผ้าอาจเลือกที่จะสังเคราะห์ผ้าเน้ือดีที่ไม่ท�าลายธรรมชาติมา
จ�าหน่าย หรืออาจถลกหนังสัตว์บางชนิดมาท�าเสื้อผ้าราคาแพงก็ตามแต่
อัธยาศัย

๔ ความต้องการยารักษาโรค
ร่างมนุษย์มีความอ่อนแอ โดนร้อนโดนหนาวหนักไปหน่อยก็ไม่สบาย 

ป่วยไข้ได้ แถมตดิเชือ้โรคในอากาศเพยีงแค่เดนิผ่านไปในย่านแพร่เชือ้กไ็ด้ จ�า
ต้องมียารักษาโรคมาทุกยุคทุกสมัย

เม่ือมนุษย์ทกุคนบนโลกถกูบีบให้ต้องใช้ยารักษาโรค อาชีพผู้ผลิตยาจึง
เกิดขึ้น และเภสัชกรผู้จ่ายยาก็ตามมา บริษัทยาอาจต้องใช้ชีวิตหนูทดลองไป
มากมายกว่าจะได้ยาใหม่สักตัว หรือมีสิทธิ์เป็นผู้ให้ทุนวิจัยกระทั่งค้นพบยา
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ใหม่เป็นเจ้าแรก โดยหวงัโกยเงนิจากคนป่วยทัว่โลกกไ็ด้ หรอืหวงัปกปักรกัษา
มนุษยชาติไม่ให้ตกอยู่ในเงื้อมภัยของโรคที่ไม่มียารักษาก็ได้ ส่วนเภสัชกรผู้
จ่ายยาอาจเลือกยาดีด้วยความคิดอนุเคราะห์ผู้ป่วยให้หายดีทันทีก็ได้ หรือ
เลือกยาที่ช่วยให้ดีขึ้นแต่ไม่หายขาดแบบหวังเลี้ยงไข้ก็ได้

จะเหน็ได้ว่าปัจจยัในการด�ารงชพีทีส่�าคญัสงูสุดคอือาหาร และอาหาร
ก็ถือเป็นต้นเหตุอันดับหนึ่งที่บีบให้สิ่งมีชีวิตต้องเบียดเบียนกัน เห็นชัดที่สุดก็
ในหมู่สัตว์ป่า ที่ต้องอาศัยชีวิตของสัตว์อื่นเพื่อต่อชีวิตให้ตนเอง

การเลือกอาชพีเบยีดเบยีนชวีติสตัว์เป็นเรือ่งของผูผ้ลติ ส�าหรบัผูบ้รโิภค
ไม่ได้ร่วมเบยีดเบยีนด้วย เพราะก่อนถงึเวลากนิกม็สีตัว์เป็นศพอยูแ่ล้ว ไม่ต้อง
อาศัยก�าลังใจในการท�าให้สัตว์ตาย ฝั่งผู้บริโภคจะมีส่วนร่วมก็ต่อเมื่อรู้เห็น
เป็นใจ บงการฆ่าสัตว์อย่างรู้ว่ามันจะตายเพื่อมาให้ตนกิน เหมือนเช่นที่เห็น
ในร้านอาหารบางแห่งท่ีให้ชี้ได้ว่าจะเอากุ้งปูตัวไหนมาจัดการ นั่นก็ถือว่า
ท�ากรรมในการประหารชีวิตร่วมกันแล้วกับพ่อค้า

ฝ่ายผู้บรโิภคในสงัคมทนุนยิมนัน้ เงนิเป็นตวักลางแลกเปลีย่นปัจจยั ๔ 
เพราะฉะนั้น จึงสรุปได้ว่าปัจจัย ๔ อันสลักส�าคัญยิ่ง บีบคั้นให้มนุษย์ต้อง 
‘ท�างาน’ เพื่อ ‘หาเงิน’

อย่างไรก็ตาม ทางมาของเงินไม่จ�าเป็นต้องด้วยวิธีท�างานเสมอไป ลูก
เศรษฐีอาจใช้วิธีแบมือขอเงินพ่อแม่ไปตลอดชีวิตโดยไม่มีใครเดือดร้อน ส่วน
ลูกชนชัน้กลางทีม่รีายได้น้อย กอ็าจใช้วธีิ ‘ไถ’ บพุการีโดยไม่สนใจว่าพวกท่าน
จะต้องล�าบากหาเงินไปจนแก่เฒ่าอย่างไร หรือดีขึ้นมากว่านั้นหน่อย คือบาก
หน้าไปขอยืมเงินคนรู้จักแบบตั้งใจจะใช้คืน แต่ถ้าใช้คืนไม่ได้ก็หลบลี้หนีหน้า
เพือ่จะได้ไม่ต้องคืนกนัดือ้ๆ และในทีส่ดุแล้ว ส�าหรบัคนทีไ่ม่รูจ้ะขอยมืหรอืรดี
ไถใคร ก็อาจต้อง ‘ปล้น’ คนไม่รู้จัก แล้วค่อยอ้างเอาในศาลว่าไม่มีทางเลือก
อื่นอีก

การปล้นก็ยังแบ่งออกเป็นหลายแบบ ทั้งปล้นแบบย่องเบา ปล้นแบบ

ฉ้อฉลซึ่งหน้า ปล้นแบบเหนือเมฆระดับชาติ แต่จะอย่างไรก็เข้าข่ายลักทรัพย์
ทั้งสิ้น

หากเกมกรรมไม่มีแรงบีบคั้นเป็นปัจจัย ๔ อย่างน้อยที่สุด การจี้ปล้น
ระดับล่างๆจะสาบสูญไป เหลือแต่การปล้นและการฉ้อฉลในระดับสูงๆขึ้นมา 
ชนิดที่ไม่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ เช่น ปล้นเพชร ปล้นรถยนต์ ปล้นชาติปล้น
แผ่นดิน เป็นต้น

จะเห็นว่าเพียงด้วยปัจจัย ๔ ก็ก่อให้เกิดกรรมทั้งฝ่ายหาเงินมาซื้อ และ
ฝ่ายจัดหาสินค้ามาขาย มีการแข่งขัน มีการตลาด มีการแย่งชิง มีการเอารัด
เอาเปรียบ มีการเพียรพยายามเพื่อท�าเป้า ก่อให้เกิดอาชีพ ก่อให้เกิดวงจร
กรรมแห่งการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับ กล่าวอย่างรวบรัดที่สุด ความจ�าเป็น
ของปัจจัย ๔ ท�าให้เกิดพืน้ฐานรองรับวงจรกรรมดกีรรมช่ัวได้ครบถ้วนบริบูรณ์
แล้ว

เครื่องกระตุ้นโลภะ

โลภะคอืกเิลสทีก่่อให้เกดิอาการทางใจในแบบเลง็อยากได้ อยากเอามา
อยู่กับตัว อยากเอามาเสพสัมผัส อยากเอามาครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ตน สิ่งที่กระตุ้นโลภะให้มีความแรงกล้าได้นั้น มักเป็นของต้องห้าม ยิ่งฝืนใจ
ห้ามก็ยิ่งหมดความอดทน อยากตามใจตัวเองให้ก่อกรรมในทางที่ผิด เช่น 
อยากกนิเปิบพสิดารสมองลงิจงึสัง่ฆ่าลงิ อยากได้สมบตัคินอืน่ทีเ่ขาไม่ยอมขาย
จึงลักเอา อยากได้ลูกสาวคนสวยของเพื่อนบ้านจึงฉุดคร่า อยากได้หน้าจึงปั้น
เรือ่งเอาดเีข้าตวัโยนชัว่ให้คนอ่ืน อยากเคลิม้เมาให้ครกึครืน้จึงกนิเหล้า เป็นต้น

เครื่องกระตุ้นโลภะในโลกนี้มีอยู่มาก แบ่งเป็น ๒ พวกใหญ่ ได้แก่
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1 สิ่งไร้ชีวิต
ได้แก่ ทกุภาพทีด่นู่ารกั ทกุเสยีงทีฟั่งรืน่ห ูทกุกลิน่ทีห่อม ทกุรสทีห่วาน 

ทุกสัมผัสท่ีสบาย รวมทั้งทุกสิ่งที่น่าพอใจของแต่ละคน อาจแบ่งออกเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น�้ามัน และสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ทั้งหลาย เช่น เงิน
ทอง เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีสิ่งไร้รูปทรงที่หอมหวนยิ่งกว่าดอกไม้ทุกชนิด 
คือ ชื่อเสียงเกียรติยศและต�าแหน่งหน้าที่การงานอีกด้วย

ทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติจะจัดสรรทรัพยากรไว้ให้พอดีกับ
การเสวยกรรมของแต่ละคน ยกตัวอย่างเช่นบ่อน�้ามันดิบอาจอยู่หลังบ้านของ
คนที่กรรมเก่าอนุญาตให้รวยง่ายๆ แต่ก็อาจไปอยู่ในทะเลลึกเพื่อรอพวกที่
กรรมเก่าอนญุาตให้รวยยากมาแสวงหาเอาเอง ทัง้นี ้บางยคุทีไ่ม่มเีคร่ืองยนต์
กลไกและไฟฟ้าใช้ น�้ามันดิบย่อมไร้ความหมาย หรือมีค่าน้อยกว่าที่ก�าลังเป็น
อยู่ในยุคเรา ธรรมชาติก็จะจับคนที่สมควรรวยในยุคนั้นๆไปวางไว้อีกที่หนึ่ง 
ซึ่งมีทรัพยากรมีค่าชนิดอื่นมาประเคนให้

เงินทอง วัตถุที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติ เช่น ธนบัตรส�าหรับแลก
เปลีย่นสนิค้า มนษุย์จะผลิตข้ึนมาให้พอดีกับความจ�าเป็น ไม่มรีฐับาลไหนผลติ
เงินไม่จ�ากัดส�าหรับแจกจ่ายประชาชนทุกคน เพราะเงินจะเฟ้อ ค่าของเงินจะ
เป็นศูนย์ แม้ผู้นั่งงอมืองอเท้าก็ถือเงินเท่าคนท�างานทั้งวันทั้งคืนได้ น่าสนใจ
ตรงที่ว่าทั้งธรรมชาติและมนุษย์เองต่างก็ไม่แจกจ่ายสมบัติพร�่าเพร่ือ เงินจะ
กระจายไปสูม่อืทีท่�างาน หรอืไม่กม็อืทีม่บีญุหนนุ แต่คนเรามกัเรียกร้องความ
เสมอภาคด้วยความโลภ อยากได้เหมอืนเขา แต่ไม่อยากลงทนุลงแรงอย่างเขา 
และนัน่ก็น�าไปสูก่ารตีชงิวิง่ราว การหลอกลวงซึง่หน้า การปล้นระดบัชาต ิการ
ฉ้อฉลระดบัโลก หรอืไม่กพ็ยายามสร้างแนวคดิอนัเป็นอดุมคตสุิดโต่ง เช่น รูป
แบบการปกครองที่จะให้อ�านาจรัฐเป็นผู้จัดแบ่งสมบัติแก่ประชาชนเท่าๆกัน 
ซึง่ไม่มวัีนเป็นไปได้จรงิเลย ตราบเท่าทีธ่รรมชาติกรรมวบิากยงัถอือ�านาจสงูสดุ
ในการจัดสรรปันส่วนไว้ในมือ

เทคโนโลย ีมนษุย์ยคุปัจจบุนัสร้างสิง่เร้ากเิลสได้แรงจดั สิง่ทีเ่รยีกกนั
ว่า ‘เทคโนโลย’ี ก่อให้เกดิเครือ่งไฟฟ้าราคาแพงมากมาย มนษุย์เอาเทคโนโลยี
มารบัใช้ความต้องการทกุชนิด เช่น ต้องการสือ่สารถงึกนัได้ทกุทีท่กุเวลา บวก
กับต้องการข้อมูลด่วน ต้องการแสงสีเสียงอันบันเทิง ตลอดจนต้องการอยู่ใน
กระแสแฟชัน่ รวมหลายความต้องการเข้าด้วยกนักก็ลายเป็นทีม่าของโทรศพัท์
มือถือและแท็บเล็ต เมื่อมันตอบสนองความต้องการได้มาก ก็ย่อมบีบคั้นให้
ผู้คนหาทางเอามาครองให้ได้ แม้ต้องใช้เงินจ�านวนมากเพียงใดก็ตาม ดังจะ
เห็นข่าวว่ามีเด็กวัยรุ่นขายไตของตัวเองเพื่อซื้ออุปกรณ์ไอทีจ�าพวกนี้ นั่นเป็น
ขีดวัดความต้องการว่ารุนแรงเพียงใด อุปกรณ์ไอทีหนึ่งชิ้นอาจมีค่าเทียบเท่า
ชีวิต แทบยอมตายเพื่อให้ได้มาทีเดียว

ชื่อเสียง ชื่อเสียงเกียรติยศไม่ใช่แค่สิ่งที่ท�าให้คุณเลิกดูถูกตัวเอง ไม่
ได้เป็นเพยีงสิง่ทีท่�าให้คุณเน้ือหอมฟุง้ แต่ยังเป็นโอกาสให้คุณเลอืกท�าในสิง่ที่
ต้องการได้มากกว่าคนอื่น โดยทั่วไปชื่อเสียงเกียรติยศมักตามมาด้วยเงินทอง 
ทางเลือก และเพศตรงข้าม ทุกคนจึงอยากมีชื่อเสียงเกียรติยศกันนัก คนส่วน
ใหญ่ได้ชื่อเสียงมาจากหน้ากากแห่งความดี น้อยนักที่จะได้ชื่อเสียงมาจากผล
งานอนับรสิทุธิซ์ือ่ โดยมากเราจงึมกัเหน็ชือ่เสยีงทีต่ดิกลิน่ของกรรมเหมน็ๆมา
ด้วยเสมอ

ต�าแหน่งหน้าท่ีการงาน ต�าแหน่งหน้าที่หาใช่เป็นเพียงเครื่อง
แสดงว่าคุณเป็นกลจักรช้ินใดในองค์กร แต่ยังมีความหมายว่าคุณอยู่เหนือใคร
กี่คน และต้องอยู่ใต้ใครกี่ระดับ มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการมีอ�านาจ มี
อิทธิพล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเป็นไททางความรู้สึกนึกคิด ฉะนั้น 
ความโลภอยากได้ต�าแหน่งสูงๆจึงเกิดขึ้นในทุกที่ท�างาน และรูปแบบการแย่ง
ชิงต�าแหน่งก็มักไม่โสภานัก

โดยรวมแล้ว เกอืบทกุสิง่บนโลกเป็นเครือ่งกระตุน้ความโลภได้หมด ขึน้
อยู่กับจังหวะเวลา ยุคสมัย หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์แต่ละคน ยก
ตัวอย่างเช่นอาหารทุกชนิด สามารถปลุกเร้าอารมณ์โลภได้เสมอเมื่อก�าลังหิว
หรือกระหายจัดๆ ข้าวจานเดียวท�าให้คนฆ่ากันตายได้ถ้าคนเหล่านั้นก�าลัง
หน้ามืดเหมือนเปรต เป็นต้น
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๒ สิ่งมีชีวิต
ได้แก่ คนรูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์ คนที่มีแรงดึงดูดทางเพศสูง คนที่มี

ความเก่งกาจ คนที่มีใจเมตตาปรานี คนที่มีความเป็นที่พึ่งสูง ตลอดจนสัตว์ที่
สวยงาม สัตว์ที่มีความน่าเอ็นดู เป็นต้น

คนรูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์ สามารถเข้าไปอยู่ในใจคนได้ง่าย 
เพยีงแค่ปรากฏตวัหรอืสบตากนัครัง้เดยีวคนเหน็กติ็ดใจทนัท ีกบัทัง้อยากเห็น
และอยากเข้าหาอีกเรื่อยๆ จึงเป็นเหตุให้อยากได้มาครองเสียเลย หากกล่าว
โดยเฉพาะถึงเพศหญิง ซึ่งธรรมชาติประจ�าเพศมีความเย้ายวนให้หลงใหลอยู่
แล้ว ถามว่าได้รูปร่างหน้าตาดีๆกับเสน่ห์น่าติดใจมาจากไหน? ค�าตอบคือ
กรรมแห่งการเคยเป็นผู้มีน�้าใจอันงาม และมีใจที่สะอาด หรืออีกนัยหนึ่งคือ
การสั่งสมทานและศีลตลอดชีวิตนั่นเอง อานุภาพของทานและศีลที่สั่งสมมา
ทั้งชีวิตจะก่อให้เกิดรัศมีเมตตา แล้วรัศมีเมตตานั้นจะบันดาลรูปที่อ่อนหวาน 
ชวนพิศ แลดูสว่างกระจ่างตา เป็นเสน่ห์ที่ใครพบเห็นแล้วเกิดมโนภาพของ
ความรักขึ้นมาได้โดยยังไม่ทันต้องพูดคุยด้วย

คนทีม่แีรงดงึดดูทางเพศสงู เร้าใจให้เกดิความต้องการทางเพศ
ได้แรง เพียงแค่ปรากฏตัวหรือเผยเนื้อหนังบางส่วน ก็ท�าให้อยากเห็นส่วน
สงวนอย่างรุนแรงทันที กับทั้งปรารถนาจะมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งด้วย ถาม
ว่าชายหญิงประเภทนี้ได้พลังเรียกร้องทางเพศแรงๆมาจากไหน? ค�าตอบคือ
เคยบ�าเพ็ญทานและศีลมาดีเช่นกัน แต่เจืออยู่ด้วยความปรารถนาจะเป็นที่
สนใจของเพศตรงข้ามมากๆ เช่น ใส่บาตรเสรจ็ก็อธษิฐานว่าขอให้งามเด่น ใคร
เห็นเป็นต้องพิศวาส กับทั้งฝังใจอยู่ในความปรารถนาชนิดนั้นจนสิ้นชีวิต เมื่อ
เกิดใหม่ทั้งเนื้อทั้งตัวจึงมีสัดส่วนเย้ายวน บาดตาบาดใจเพศตรงข้าม เหมือน
มีสนามแม่เหล็กแรงสูงดึงดูดในเชิงราคะ เวลาคนจะคิดถึง จะนึกในเรื่องทาง
เพศมากกว่าจะคดิถงึด้วยมโนภาพของความรกั แนวโน้มของปัญหาเร่ืองชู้สาว
จึงเกิดขึ้นได้มากกว่าคนอื่นๆ

คนท่ีมีความเก่งกาจ สามารถท�าเรือ่งน่าทึง่ให้รูส้กึว่าไม่มใีครท�าได้
เหมือน จะมีความโดดเด่น คมคาย และดึงดูดความสนใจคนจ�านวนมาก ให้
อยากได้มาร่วมงาน อยากได้มาเป็นเพื่อน หรือกระทั่งอยากได้มาเป็นคู่ ถาม
ว่าคนๆหนึ่งได้ความเก่งกาจผิดธรรมดามาจากไหน? ค�าตอบคือมีอดีตกรรม
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ยินดีในการแพร่ความรู้ความเข้าใจไปในวงกว้าง 
บญุเก่าจะก�าหนดเส้นทางในชวีติใหม่ไปตามทศิเดมิ กล่าวคอืเกดิใหม่จะมแีรง
ผลักดันให้ไปพบบุคคลที่เป็นแบบอย่าง หรือการงานที่กระตุ้นความสนใจ 
ท�าให้รู้สึกคลิก ใจต่อติด อยากอุทิศชีวิตให้กับงานนั้นๆ จึงขยันคิดขยันท�ายิ่ง
กว่าคนอื่นๆ มีใจจดจ่อมุ่งมั่นยิ่งกว่าคนอื่นๆ ก่อให้เกิดความฉลาดมอง ฉลาด
แก้ และฉลาดต่อยอด กระทั่งความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนวิสัยทัศน์กว้าง
ขวางเหนือใครอื่น

คนทีม่ใีจเมตตาปราน ีสามารถท�าให้คนอ่ืนรู้สึกเป็นสุข เพราะคน
ใจดีมีเมตตาจะมีความสุขมาก และความสุขก็เหมือนแสงสว่างที่แผ่ผายให้คน
อยูใ่กล้ได้รบัส่วนแบ่งตามไปด้วย ยิง่ถ้าพจิารณาว่าคนส่วนใหญ่เป็นทกุข์เพราะ
ความใจจืดใจด�าของตวัเอง ก็ย่ิงสมควรเหน็ได้ว่าคนส่วนใหญ่ต้องอยากแสวงหา
ส่วนแบ่งทางความสุขฟรีๆ ด้วยการได้คนใจดีมีเมตตามาอยู่ใกล้ตนกัน ถาม
ว่าคนๆหนึ่งได้ ‘นิสัยทางใจ’ ในทางดีมีเมตตามาจากไหน? ค�าตอบคือมีอดีต
กรรมเป็นผู้ยินดีในการให้ทรัพย์เป็นทาน ยินดีในการให้อภัยเป็นทาน ยินดี
ในการให้ความรู้และค�าปรึกษาเป็นทาน บุญเก่าจะบันดาลให้รูปร่างหน้าตา
และกระแสจิตเป็นไปในทางสว่าง ก่อความรู้สึกดีๆกับคนพบเห็นและพูดคุย
ด้วย ตลอดจนมีแนวโน้มที่จะเป็นคนใจดีมีเมตตาอีก ถ้าไม่แพ้แรงบีบคั้นให้
เห็นแก่ตัวเสียก่อน

คนทีม่คีวามเป็นทีพ่ึง่สงู สามารถท�าให้คนอืน่สมัผสัถงึพลงัความ
เข้มแข็งอันหนักแน่น มั่นคง น่าเลื่อมใส และเป็นที่เชื่อได้ว่าจะน�าพาคนอื่นๆ
ไปสูท่างทีถ่กูทีค่วร มหาชนย่อมหวงัจะได้เป็นทีพ่ึง่พา หวงัจะให้เป็นผู้น�า หรอื
กระทั่งหวังจะให้เป็นเจ้าชีวิต อยากเป็นคนสนิท อยากเป็นคนโปรด ถามว่า
คนๆหนึ่งได้ภาวะความเป็นที่พึ่งมาจากไหน? ค�าตอบคือมีอดีตกรรมเป็นผู้
ริเริ่มการบุญการกุศลด้วยตนเอง สามารถท�ากิจอันเป็นประโยชน์ให้ส�าเร็จได้
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โดยไม่ย่อท้อกลางคัน ตลอดจนสามารถโน้มน้าวให้ผู้อื่นหันมาเห็นดีเห็นงาม 
ให้ความร่วมมอื หรอือย่างน้อยมีใจยนิดไีปกบัตนได้ บญุทีท่�าส�าเรจ็จะบนัดาล
พลังที่ยิ่งใหญ่ เกิดใหม่ด้วยรูปร่างหน้าตาชวนให้เลื่อมใส น่าเกรงขาม กับทั้ง
มีลักษณะที่เห็นแล้วเชื่อทันทีว่าเป็นผู้น�าได้

สตัว์ทีส่วยงาม นกหรอืปลาพนัธ์ุงดงามนัน้ แม้จะอยูใ่นทีท่ีห่่างไกล
ผู้คน ผู้คนก็อุตส่าห์ไปไขว่คว้ามาอยู่ใกล้ๆ ทั้งนี้เพราะคนเราชอบสะสมบริวาร
และเครื่องประดับที่มีชีวิต รวมทั้งเชื่อเคล็ดลางว่ามีสัตว์แบบนั้นแบบนี้แล้วจะ
ดี จะเสริมดวง สัตว์สวยงามจึงเป็นที่ตั้งของความโลภ มีสนนราคาค่าตัวแพง
ลิบ โดยไม่จ�าเป็นต้องน่าเอ็นดูหรือผูกพันกับเจ้าของเป็นพิเศษ เพราะความ
งามของพวกมนักม็ค่ีาเกนิเพชรพลอย ถามว่าสตัว์ตวัหนึง่ๆได้ภาวะสวยงามล่อ
ตาล่อใจคนมาจากไหน? ค�าตอบคอื เมือ่ครัง้เป็นมนษุย์ สตัว์เหล่านีเ้คยท�าบุญ
แบบที่เป็นเหตุแห่งความงดงามไว้มาก เช่น ท�าทานด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธา 
หรือท�าบุญแล้วอธิษฐานให้ได้รูปงาม หรือรักษาศีลจนจิตสะอาดสะอ้าน หรือ
ไปรักษาศีล ๘ ที่วัดทุกวันพระ แต่ก็ท�ากรรมบางอย่างที่เป็นชนวนให้เกิดใหม่
ในอัตภาพสัตว์ เช่น พูดให้พ่อแม่เจ็บช�้าน�้าใจเป็นประจ�า หรือตอนป่วยหนัก
คดิน้อยใจลูกหลานกระทัง่จติเศร้าหมองทัง้วนัทัง้คนื ฉะนัน้ ขณะจติจะดบัจาก
ความเป็นมนุษย์จึงมีแต่ความมืด กองกุศลแต่หนหลังมาช่วยให้สว่างไม่ไหว 
ได้แต่ไปช่วยตกแต่งให้มีรูปงามในสภาพของสัตว์เท่านั้น

สัตว์ที่มีความน่าเอ็นด ูสุนัขหรือแมวที่เห็นกันทั่วไปนั้น หลายตัว
แม ้ไม ่สวยงามพอจะเป ็นเครื่องประดับบารมีมนุษย ์  แต ่ก็มีความ
กระต้วมกระเตีย้มน่ารกั น่าเอน็ด ูน่าสงสาร กบัทัง้มคีลืน่จติทีต่่อตดิกบัมนษุย์
ได้ง่าย มกีารสนองตอบค�าสัง่และสามารถรบัฟังภาษาคนได้พอสมควร มนษุย์
จึงจับจองเป็นเจ้าของและให้การเลี้ยงดูอย่างดี ถามว่าท�าไมสัตว์บางตัวจึงได้
รบัความปรานเีล้ียงด ูท�าไมสตัว์บางตัวจงึถกูทิง้ขว้างไม่เหลยีวแล? ค�าตอบคอื
ถ้าชาตใิกล้ๆของสตัว์เหล่านัน้เคยมโีอกาสได้เป็นมนษุย์ แล้วมใีจเมตตาปรานี 
สงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน หรือมักให้เศษอาหารเป็นทานแก่สัตว์บ่อยๆ 
แต่อาจชอบนอกใจคู่ครอง คบชู้ไม่เลือก เล่นพนันกินเหล้าเมายาหัวราน�้าอยู่
เสมอ พดูง่ายๆคอืท�าทานไว้ดี แต่ศลีบกพร่อง จงึต้องตกต�า่ เพยีงแต่ตกต�า่แล้ว

ไม่ล�าบากมาก ได้รับความอนุเคราะห์จากมือมนุษย์เสมอ

เครื่องกระตุ้นโทสะ

โทสะคือกิเลสที่ก่อให้เกิดอาการทางใจในแบบรุ่มร้อนกระวนกระวาย 
อยากผลักไสให้พ้นตัว อยากท�าร้ายให้เจ็บปวด อยากท�าลายให้พินาศ สิ่งที่
กระตุ้นโทสะให้มีความแรงกล้าได้นั้น มักมีพลังกดดันให้พลุ่งพล่าน ยิ่งฝืนใจ
ต้านกย่ิ็งหมดความอดทน อยากตามใจตวัเองให้ก่อกรรมในทางทีผิ่ด เช่น แค้น
จุกอกจนต้องยิงทิ้ง ทะเลาะถึงจุดเดือดแล้วท�าลายข้าวของคนอื่น โมโหผู้หญิง
แล้วหยามเกียรติด้วยการข่มขืน อยากให้ศัตรูเดือดร้อนจึงสร้างเรื่องใส่ไคล้ 
ประชดรักด้วยการกินเหล้าให้เสียผู้เสียคน เป็นต้น

เครื่องกระตุ้นโทสะในโลกนี้มีอยู่มาก แบ่งเป็น ๒ พวกใหญ่ ได้แก่

1 สิ่งไร้ชีวิต
ได้แก่ ทุกภาพที่ดูน่าเกลียด ทุกเสียงที่ฟังน่าร�าคาญ ทุกกลิ่นที่เหม็น 

ทกุรสทีข่ม ทกุสมัผัสทีร่ะคาย รวมทัง้ทกุสิง่ทีไ่ม่น่าพอใจของแต่ละคน ไม่ว่าจะ
เป็นวัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือวัตถุที่ปั้นแต่งขึ้นโดยมนุษย์

อณุหภมู ิมนุษย์เป็นสิง่มีชวีติทีมี่ความอดทนต�า่ แม้แสงแดดทีจ่�าเป็น
ต่อการด�ารงชพี หากร้อนมากขึน้กว่าปกตเิพยีงไม่กีอ่งศา กด็ลใจให้คนธรรมดา
อยากเป็นบ้าอาละวาดได้ และมนุษย์ก็บอบบาง เพียงหนามกุหลาบเล็กๆที่
สะกดิผวิ กท็�าให้เจบ็แสบได้มากแล้ว ทัว่ทัง้โลกจงึดรูายรอบไปด้วยวตัถกุระตุน้
โทสะมากกว่าวัตถุที่จะกระตุ้นโลภะเสียอีก

ภาพเสียงรบกวนจติใจ กรรมอันมีชนวนเหตจุากความอ่อนแอของ
มนุษย์จึงเกิดขึ้นได้เป็นประจ�า เช่น แค่ให้เห็นภาพน่าขยะแขยง แค่ให้มีเสียง
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หนวกหขูึน้มากลางดกึ แค่ให้ส้วมตนัส่งกลิน่เหมน็เน่า แค่ให้กนิของขม แค่ให้
รอคอยในห้องร้อนๆหน่อย กท็�าให้คนธรรมดาโมโหอาละวาดได้แล้ว และนัน่
ก็หมายความว่าถ้าให้คนธรรมดาสักคนตกอยู่ในสภาพแย่ๆบ่อยเข้า กรรม
ร้อนๆก็มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้มากเป็นเงาตามตัว

ภาวะวิปริต ภาวะร้ายๆที่มนุษย์บันดาลขึ้นมามีอยู่มาก เช่น ภาวะ
มลพิษในอากาศ ภาวะน�้าเสีย ตลอดจนฤดูกาลที่แปรปรวน เหล่านี้มักหาคน
รบัผดิชอบไม่ได้ มแีต่จะต้องก้มหน้ารบัสภาพร่วมกนั ขุน่มวัร่วมกนั เป็นภมูแิพ้
ร่วมกัน ไม่มีใครเร่ิมใช้เทคโนโลยีด้วยความต้ังใจจะให้สภาพแวดล้อมพินาศ 
จึงกล่าวได้ว่าไม่ใช่บาปกรรมที่ใช้เทคโนโลยี แต่มนุษย์ก็เสพติดเทคโนโลยีจน
สายเกินกว่าจะถอนตัว รู้ทั้งรู้ว่าเทคโนโลยีหลายๆด้านก่อให้เกิดความวิปริต
ทางธรรมชาติ  ก็ยังต้องเดินหน้าฝืนท�ากันต่อไป เห็นชัดๆก็เช่นการขุดเจาะ
น�า้มนัมาเผาให้เกิดแก๊สพษิไปทัว่โลก จงึกล่าวได้ว่ามนษุย์ไม่ได้พยายามท�าบญุ
ร่วมกันเพื่อช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น

โดยรวมแล้ว วัตถุทุกชิ้นที่ท�าให้มนุษย์เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจ ล้วน
แล้วแต่เป็นที่ตั้งของโทสะไปทั้งสิ้น ธรรมชาติอาจจัดสรรไว้แล้ว แต่น่าสนใจ
ตรงที่ว่ายิ่งโลกหมุนไป วัตถุอันเป็นเครื่องกระตุ้นโทสะยิ่งดูเหมือนมากขึ้น
เรื่อยๆ และนั่นก็อาจเป็นสิ่งที่มนุษย์เพิ่งสร้างขึ้นกันในช่วงหลังๆนี่เอง

๒ สิ่งมีชีวิต
ได้แก่ คนที่ชอบหาเรื่อง คนดึงดันอย่างไร้เหตุผล คนที่เห็นแก่ตัวอย่าง

เหนยีวแน่น คนท่ีผกูเวรกนั ตลอดจนสตัว์ทีท่�าความร�าคาญ สตัว์ทีม่รีปูลกัษณ์
น่ากลัว สัตว์ที่มีความน่ารังเกียจ และสัตว์ที่มีความผูกเวรเฉพาะตัว 

คนที่ชอบหาเรื่อง เป็นพวกที่มีหน้าตาท่าทางรบกวนความสงบสุข
ทางใจของคนอื่น เพราะมีลักษณะรุกราน โดยมากเมื่อคบหาหรือจ�าเป็นต้อง
ติดต่อกับคนจ�าพวกนี้ ไม่นานก็ต้องมีเรื่องกัน เพียงกระแสความรุนแรงที่คุณ

สัมผัสจากจิตใจพวกเขา ก็เพียงพอจะท�าให้นึกหงุดหงิดและอยากหลีกเลี่ยงได้
แล้ว เจ้าตัวผู้มีลักษณะชอบหาเรื่องน้ัน โดยมากสั่งสมความชอบใจในทาง
รุกราน ชอบเอาชนะด้วยก�าลังกายหรือก�าลังวาจา มีความสะใจที่ได้เห็นความ
พ่ายแพ้หรอืความกลัวเกรงของผู้อ่ืน ความชอบใจแนวน้ีอาจก่อตวัข้ึนในปัจจุบัน 
หรือสืบเนื่องอย่างยาวนานมาจากอดีตชาติ ถ้าหากใครจ�าเป็นต้องอยู่ใกล้คน
จ�าพวกน้ี กแ็ทบบอกได้เลยว่าจะต้องเกดิโทสะบ่อย อาจต้องท�ากรรมทางวาจา 
หรือกระทั่งทางกายในทางเบียดเบียนกันได้มาก

คนที่ดึงดันอย่างไร้เหตุผล เป็นพวกที่ถือเอาอารมณ์หน้ามืดของ
ตนเป็นทีต้ั่ง อารมณ์ดงึดนัทีรุ่นแรงมักฉดุให้วธิคิีดแบบเป็นเหตุเป็นผลของคน
อื่นพลอยเสื่อมไปด้วย จูงจิตใครๆให้พลอยไม่มีเหตุผลตามไปด้วย เช่น เมื่อ
เกลยีดกนัอย่างไร้เหตผุล กก็ระแทกให้คนอ่ืนเจ็บใจและนึกเกลยีดตอบโดยไม่มี
เหตุผลสมควรไปด้วย กับทั้งไม่ทราบจะเอาเหตุผลใดไปดับความโกรธเกลียด 
ผู้ที่ดึงดันอย่างไร้เหตุผลจนเคยตัวนั้น แม้พยายามใช้เหตุผลก็เหมือนไม่มีทาง
ส�าเรจ็ เพราะแพ้แรงอารมณ์ทีแ่ก่กล้ากว่าเหตผุลมาก และทีเ่ป็นเช่นนัน้กเ็พราะ
สั่งสมกรรมประเภทชอบเอาชนะหรือจะเอาให้ได้อย่างใจมานาน สนใจแต่ตัว
เอง เหน็แต่หวัอกของตวัเอง เหตผุลและความชอบธรรมส�าหรบัผู้อ่ืนจึงหายไป
สิ้น

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

คนที่ผูกเวรกัน เป็นพวกที่เคยมีเรื่องกันมาก่อน และยังผูกใจเจ็บไว้
ไม่เลิก คนที่ผูกเวรกับคุณอาจไม่ใช่คนเลว และอาจกระทั่งเป็นเพื่อนรักที่เคย
ดีต่อกันมาก เมื่อตายจากกัน หลงลืมกันไปแล้ว และได้มาพบกันอีก กระแส
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เวรอันเกดิจากการผกูใจเจบ็ต่อกนัไม่เลกิจะบนัดาลความรู้สึกไม่ด ีนกึไม่ชอบใจ 
หรอืขดัเคอืงกนัตัง้แต่เหน็หน้าครัง้แรกได้ ยิง่หากผกูใจเจบ็กนัในระดบัเผ่าพนัธุ์ 
ไม่ใช่แค่จองเวรเป็นส่วนตวันัน้ ยิง่ร้ายหนกั เพราะศตัรผููเ้ป็นเป้าหมายจะไม่ใช่
เพยีงบคุคลใดบคุคลหนึง่ ทว่าเป็นประชาชนเชือ้สายนัน้ๆทัง้หมด การผกูกรรม
ผกูเวรแบบนีก่้อให้เกดิขบวนการก่อการร้ายฝ่ายต่างๆ จ้องเบยีดเบยีนบฑีากนั
แบบไม่ลืมหลืูมตา โดยแต่ละชาตจิะมเีหตกุารณ์น่าเจบ็ใจทีก่ดัลกึเกนิถ่ายถอน 
บีบคั้นให้ท�าร้ายหรือกระทั่งท�าลายเผ่าพันธุ์ศัตรูจนกว่าจะล้มหายตายจากไป
จนสิ้น

สัตว์ที่ท�าความร�าคาญ เป็นพวกที่อยู่ใกล้ชิดมนุษย์ เช่น ยุงและ
มด สัตว์เหล่านี้พัวพันกับมนุษย์ในเชิงเบียดเบียนได้มาก ทั้งน่าร�าคาญหู
ร�าคาญตา ทั้งกัดให้เจ็บ จะป้องกันหรือจะท�าลายให้หมดไปก็ยาก เกมกรรม
ตั้งกฎไว้ว่าฆ่าตัวน้อยนับเป็นบาปน้อย แต่สั่งสมบาปน้อยๆไปเร่ือยๆก็กลาย
เป็นบาปใหญ่ขึ้นมาได้ และเกมกรรมก็ส่งสัตว์เหล่านี้มาให้ท�าข้อสอบแทบทุก
วนั ราวกบัจะให้เลอืกว่าคณุอยากอยูห่รอือยากไปจากวงจรการเบียดเบียนชีวติ 
การที่ต้องมาเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยคอยท�าความร�าคาญให้มนุษย์ ก็เพราะมัก
เคยท�ากรรมตามๆกันในทางเบียดเบียน เช่น เห็นเขารุมประชาทัณฑ์หรือรุม
ด่าคนอื่นก็ตามไปรุมบ้างเอาสนุก ไม่ต้องมีความคิดว่าจะท�าไปท�าไม แถม
ตลอดท้ังชาติก็ไม่ได้ประกอบกรรมอันมีค่าควรแก่การมีชีวิตบ้างเลย ชาติถัด
มาจึงเหมาะแล้วกับอัตภาพเล็กจ้อยไร้ค่า และคอยรังควานสิ่งมีชีวิตอื่นร�่าไป 
โดยเลื่อนล�าดับลงไปเรื่อยๆ เช่น จากมนุษย์ไปเป็นตัวต่อ จากตัวต่อไปเป็น
แมลงตด จากแมลงตดไปเป็นยุง และวนเวียนเป็นยุงอยู่นับหมื่นนับแสนครั้ง 
เป็นต้น

สัตว์ที่มีรูปลักษณ์น่ากลัว เป็นพวกที่อยู่ในที่เร้น เช่น งูและเสือ 
ซึ่งถ้ามนุษย์และสัตว์อื่นเห็นเข้าเมื่อใด ต่างก็จะตกใจลนลานเผ่นกระเจิงกัน
หมด สตัว์เหล่านีต่้อให้อยูเ่ฉยๆกบัที ่กจ็ะมคีนอยากเข้าไปตี อยากเข้าไปท�าร้าย 
หรือกระทั่งอยากเข้าไปฆ่าให้ตาย เพราะโดนหมายหัวไว้ก่อนว่ามีพิษภัย เป็น
อันตรายกับโลก กรรมเก่าของสัตว์เหล่านี้คือชอบข่มขู่คุกคามขวัญ ชอบเห็น
คนรอบข้างย�าเกรงและพินอบพิเทาให้กับตน จิตจึงเสวยภพของความเป็นผู้มี

อัตภาพอันน่าหวาดผวา การชอบคุกคามขวัญถือเป็นการใช้โทสะตนกระตุ้น
โทสะคนอ่ืน เม่ือต้องถือก�าเนิดในสภาพเดรัจฉานด้วยอ�านาจโทสะ อัตภาพ
นั้นจึงกลายเป็นตัวกระตุ้นโทสะอย่างดี ทั้งรูปลักษณ์ ทั้งส�าเนียงเสียง และทั้ง
วิถีชีวิตที่พ่นพิษหรือคอยเป็นผู้ล่า

สัตว์ที่มีความน่ารังเกียจ เป็นพวกที่อาจไม่เป็นภัยมาก แต่น่า
ขยะแขยง เช่น แมลงสาบและหนอนในส้วม แม้พวกมันมีขนาดเล็กก็จริง ทว่า
รูปพรรณสัณฐานก็ก่อความสะอิดสะเอียนได้ใหญ่โตเกินจริง โดยเฉพาะเม่ือ
รวมพวกได้เป็นกองทัพ ก็ชวนให้ขนหัวลุกได้เลย ที่ต้องมาเป็นสัตว์เหล่านี้ ก็
เพราะเคยท�ากรรมอนัเหมน็ กรรมอนัน่ารงัเกยีจ เช่น พดูจาสกปรกเลอะเทอะ
ด้วยความคะนอง พูดใส่ไคล้ผู้ทรงศีลให้แปดเปื้อนมลทิน หรือกระทั่งปล่อย
เนื้อตัวมอมแมมเหม็นหึ่งทั้งรู้ว่าทรมานจมูกคนใกล้ตัวอย่างสาหัส

สัตว์ที่มีความผูกเวรเฉพาะตัว เป็นพวกที่อาจไม่เข้าข่ายน่า
เกลียดน่าชังใดๆ แต่กลับกระตุ้นให้มนุษย์บางคนเห็นแล้วเกิดความหมั่นไส้ 
อยากกลั่นแกล้งให้ได้รับความทรมาน กรรมเก่าของสัตว์เหล่านี้จะเป็นไปใน
ท�านองเดียวกันกับที่โดนกระท�า เช่น เคยนึกสนุกแกล้งทุ่มลูกหมาลงพื้นโดย
ไม่สนใจว่ามันต้องเจ็บหรือตายอย่างไร เมื่อถึงเวลาโคจรมาพบกันอีกในชาติ
ใหม่ ลูกหมาอาจกลายเป็นคน คนเดมิอาจกลายเป็นลูกหมาซึง่อยู่ในสภาพย่ัว
ยุให้เกิดอารมณ์อันธพาล เห็นแล้วนึกมันเขี้ยว อยากใช้เป็นที่ระบายอารมณ์ 
อยากเตะไม่เลี้ยงจนกว่าจะตายคาเท้า เป็นต้น

เครื่องกระตุ้นโมหะ

โมหะคือกิเลสทีก่่อให้เกิดอาการทางใจในแบบมืดบอด มองไม่เห็นความ
จริง เห็นผิดเป็นชอบ สิ่งที่กระตุ้นโมหะให้มีความแรงกล้าได้นั้น มักเหมือน
หลุมด�า ยากจะดิ้นหลุด อยากปล่อยใจให้ก่อกรรมในทางที่ผิด เช่น ส�าคัญว่า
ฆ่าแพะบชูายญัแล้วจะเป็นเหตใุห้เข้าถงึสวรรค์ ขายของแล้วเสยีดายและยงัหลง
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นกึว่าเป็นของตนจงึขโมยคนื ฝันว่าผูห้ญงิทีแ่อบรกัเคยเป็นภรรยาในชาตก่ิอน
จึงกล้าขนืใจ ถอืคตว่ิาชกก่อนได้เปรยีบจงึใส่ไฟเพือ่นร่วมงานก่อน หลงเช่ือค�า
แนะน�าของรุ่นพี่ว่ากินเหล้าแล้วหัวแล่นท�างานลื่นไหล เป็นต้น

เครื่องกระตุ้นโมหะในโลกนี้มีอยู่มาก แบ่งเป็น ๒ พวกใหญ่ ได้แก่

1 สิ่งไร้ชีวิต
ได้แก่ สิง่ทีแ่วดล้อมทัง้ปวง ชะตากรรม ตลอดจนความเช่ือแบบไม่รู้จริง

ที่สืบๆกันมา

สิ่งที่แวดล้อมท้ังปวง สภาพที่ไม่อาจเข้าใจ ทุกสิ่งที่อยู่แวดล้อม
มนุษย์ ดูมีความยิ่งใหญ่และไม่น่าเข้าใจไปทั้งนั้น มองขึ้นไปบนฟ้า เห็น
ดวงตะวัน เหน็ดวงจนัทร์ และเหน็ดวงดาว มนษุย์อาจคดินกึไปต่างๆนานาได้
ไม่รู้จบ เช่น มองว่าสิ่งที่อยู่บนฟ้าเป็นนิวาสสถานของเหล่าเทพเจ้า พอได้ยิน
ฟ้าร้อง มนุษย์ก็สงสัยไปต่างๆนานา เช่น นั่นเป็นการแสดงความเกรี้ยวกราด
ไล่ฟาดฟันระหว่างเทพกบัอสรูหรอืไม่ จะเหน็ว่าถ้าปราศจากวทิยาศาสตร์และ
การเดินทางออกนอกโลก ความไม่รู้จะดลใจให้มนุษย์คิดถึงอิทธิฤทธิ์ของเทพ
เบื้องบนอยู่ร�่าไป ซึ่งผิดจากกติกาแท้จริงของเกมกรรม เพราะในเกมกรรมนั้น 
แม้แต่เทพยดาท้ังหลายกเ็ป็นเพยีงหนึง่ในอตัภาพอนัเกดิจากกรรมเช่นกนั ไม่
ได้มีอภิสิทธิ์ ไม่ได้เป็นผู้สร้างมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแต่อย่างใดเลย

ชะตากรรม มนุษย์มีวันดีวันร้าย เดี๋ยวขึ้น เดี๋ยวลง สั่งไม่ได้ ต้องสู้
แทบเลือดตากระเด็นถ้าอยากเปลี่ยนแปลง หรือแม้สู้จนเลือดตากระเด็นแล้ว
กเ็ปล่ียนแปลงไม่ได้อยูด่ ีชะตากรรมมนษุย์ทีเ่หมอืนปราศจากค�าอธบิาย มแีต่
การเล่นงานตามใจชอบจากเบื้องบนนั้น ก่อให้เกิดอาชีพที่เป็นตัวแทนของฟ้า 
คือ หมอดู บางต�าราก็ยกเมฆท่าเดียว แต่บางต�าราที่รู้จักความสัมพันธ์ของ
ดวงดาวอย่างละเอียดลออ ก็ทายชะตากรรมของมนุษย์ตามฤกษ์เกิดได้อย่าง
ถูกต้องน่าอัศจรรย์ และยิ่งน่าอัศจรรย์เท่าใด ก็ยิ่งโน้มน้าวใจให้เช่ือว่าทุกส่ิง
ถกูลขิติไว้แล้วจรงิๆ แก้ไขอะไรไม่ได้เลย  ซึง่นัน่ห่างไกลข้อเทจ็จริงในเกมกรรม

เป็นอย่างยิ่ง เพราะกรรมใหม่ย่อมเป็นเครื่องบอกว่าจะต้องรับกรรมเก่าเต็มที่ 
หรือแผ่วลง หรือเหมือนไม่ได้ถูกปะทะใดๆเลย

ความเชื่อแบบไม่รู้จริง ความเชื่อที่สืบๆกันมา เช่น เบื้องหลังการ
เกิดมาคือการลิขิตจากเบื้องบน จะคิด จะพูด จะท�าอะไรก็ไม่มีผลให้เบื้องบน
ถูกใจ ตราบเท่าที่ยังไม่ถูกกติกาที่เบื้องบนวางไว้

ด้วยความไม่รู้ของหมู่มนุษย์ การสันนิษฐานของใครคนหนึ่ง หรือกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง กลายเป็นการฝังรากความเชื่อ และมีการสืบทอดความเชื่อกันมา 
ขึ้นอยู่กับว่าผู้น�าความคิดจะเลือกเชื่ออย่างไร รู้เห็นได้แค่ไหน ขยับเข้าใกล้ข้อ
เท็จจริงเกี่ยวกับกติกาของเกมกรรมบ้างหรือเปล่า

ความเช่ือที่ถูกฝังหัวไว้ต้ังแต่เร่ิมจ�าความได้ จะเป็นต้นตอของการเล่น
เกมกรรมในชาตปัิจจบุนัของแต่ละคน เช่น ถ้าพ่อแม่ปูย่่าตายายบอกว่าฆ่าแมว
ถวายศาลเจ้าแล้วจะมีชีวิตรุ่งเรือง ทั้งชีวิตก็ต้องเบียดเบียนแมว มือเปื้อนเลือด
แมวไม่รู้กี่ตัวต่อกี่ตัว อันนี้กรรมเก่าที่สอดคล้องกับความเชื่อแบบหนึ่งๆ ก็จะ
เป็นตวัเหวีย่งให้แต่ละคนมาเกดิในท้องถิน่อนัเป็นทีต่ัง้ของความเชือ่แบบนัน้ๆ 
เพื่อรักษาเส้นทางกรรมแบบเดิมๆเอาไว้ ท�าให้เป็นเรื่องยากที่จะเบี่ยงเบน

ความเชื่อบางอย่างก็ก่อให้เกิดความสงบสุขในครอบครัวได้ เช่น ความ
เชื่อว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตแบบผัวเดียวเมียเดียว ซึ่งส่งเสริมแนวทางรักษาศีล
ธรรม โดยมีสายตาของสังคมตลอดจนกฎหมายบ้านเมืองคอยช่วยบังคับให้ 
หากใครล่วงประเวณีกับคนที่ไม่ใช่คู่ของตน ย่อมถูกประณาม และธรรมชาติก็
จะตัดสินให้มีความผิดฐานประพฤตินอกใจ ย่ิงหากท�าเป็นอาจิณแบบหมด
ความละอายส�านึกผิด 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�าอะไรลงไปไม่มีผล หรือขอให้ได้ท�าอย่างที่ตัวเองคิดเถอะ มนุษย์และ
สัตว์ทั้งหลายมีแนวโน้มที่อยากจะเชื่อว่าตนเป็นฝ่ายถูก และฝ่ายถูกย่อมท�า
อะไรไม่ผิด ยิ่งถ้าหาพวกมาเชียร์ได้ พอช่วยกันให้ความมั่นใจว่าถูกจริง ช่วย
กนัโหวตราวกบัเป็นประชาธิปไตยแล้วแทรกแซงกตกิาธรรมชาตไิด้ กจ็ะกลาย
เป็นลัทธิอยากท�าอะไรก็ท�า ผลคือท�าบาปกันไม่ยั้ง ไม่ต้องลังเล ไม่ต้องกลัว
เกรงกติกาใดๆ

๒ สิ่งมีชีวิต
ได้แก่ ภาวะของมนษุย์เอง ตลอดจนเหล่ามนษุย์เท่าทีป่ระสบพบเจอได้

บนโลก

ภาวะของมนุษย์เอง คือสภาพชีวิตอันประกอบขึ้นด้วยกายและใจ
นี้ ที่ปกปิดความจริงเกี่ยวกับเกมกรรมเอาไว้ ร่องรอยทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บน
กาย ไม่ได้ก่อให้เกิดความรูจ้กักฎกติกาใดๆในเกมกรรมเอาเลย พอไม่รูก้พ็ร้อม
จะหลงเข้าใจผดิ นบัเริม่ต้ังแต่การส�าคญัว่าทกุคนนับหนึง่กนัในท้องแม่ ไม่ต้อง
ท�าบุญก็เกิดเป็นลูกคนรวยได้ ไม่ต้องท�าบาปก็เกิดเป็นลูกคนจนได้ นอกจาก
นั้น รูปชีวิตแบบมนุษย์นี้ ยังมีความคงเส้นคงวา ไม่แตกดับง่ายๆ จะก่อกรรม
ท�าชั่วขนาดไหนก็ไม่ชักดิ้นชักงอให้เห็นสักที จึงยากที่จะเชื่อว่า ‘ท�าดีได้ดี ท�า

ชัว่ได้ชัว่’ แนวโน้มคืออยากเชือ่ว่า ‘ท�าดไีด้ดมีีทีไ่หน ท�าชัว่ได้ดมีีถมไป’ มากกว่า

เหล่ามนุษย์ท้ังหลาย เป็นเคร่ืองยืนยันให้แก่กันและกันว่า ส่ิงดี
ที่สุดไม่ใช่ได้ท�าดี แต่เป็นการได้ท�าตามใจ มนุษย์จะอบอุ่นใจเม่ือได้รับการ
ยืนยันว่าตนเองไม่ได้คิดอะไรเพี้ยนๆไปคนเดียว เสียงของมนุษย์จ�านวนมาก
ทีต่่างก็ไม่รู้เหมือนๆกัน เช่ืออย่างทีอ่ยากเช่ือเหมือนๆกัน จึงกลายเป็นค�ายืนยัน
ที่หนักแน่นว่า ไม่มีอะไรให้รู้มากไปกว่าที่หลงทึกทักกันอยู่ ต่อให้มีการตีฆ้อง
ร้องป่าวเรื่องกติกาของเกมกรรม ก็ถูกกลบกลืนไปด้วยเสียงลือกระหึ่มไปทั่ว
โลกว่าเกมกรรมเป็นแค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้น

แรงบีบคั้นให้เกิดใหม่

เมื่อมีชีวิต ทุกคนจะรักชีวิต จะยากดีมีจนแค่ไหน ไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ว่า
มีชีวิตขึ้นมาได้อย่างไรก็ตาม ความรักชีวิตจะเหมือนเงาตามชีวิตมาเสมอ

เมื่อขึ้นต้นชีวิต ทุกคนก็เจอสิ่งบีบคั้นให้ต้องเอาตัวรอดกันแล้ว นั่น
หมายความว่าถ้ายังรักชีวิต ก็ไม่มีสิทธิ์งอมืองอเท้านิ่งเฉย ทุกคนต้องท�าอะไร
บางอย่างเพื่อความอยู่รอด และการอยู่รอดด้วยวิธีท�าชั่วนั้นง่าย ส่วนการอยู่
รอดด้วยการท�าดีนั้นยาก

เมื่อเสวยทุกข์จากกรรมชั่ว ก็ย่อมบีบคั้นให้อยากเป็นสุขขึ้นกว่าเดิม 
แม้แต่การฆ่าตัวตายก็เป็นเครื่องหมายของความอยากพ้นทุกข์แบบหน่ึงไป
เป็นสุขแบบอื่น

เม่ือเสวยสุขจากกรรมดี ก็ย่อมติดใจและอยากรักษาระดับความสุขให้
ย่ังยืน แม้แต่ความเบ่ือหน่ายรสสุขแบบเดมิๆ ก็เป็นเคร่ืองหมายของความอยาก
สุขที่แตกต่างหรือเหนือกว่ากัน

ความอยากสุขกว่าเดิม หรือความติดใจในสุขที่มีอยู่แล้วนั่นเอง 

บีบคั้นให้สัตว์ทั้งหลายติดข้องอยู่ รักชีวิตอยู่ เมื่อรักชีวิตอยู่ ย่อมไม่
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หลุดพ้นจากภาวะเกิดตายไปได้ ที่เป็นเช่นนั้นก็เนื่องจากธรรมชาติของจิต 
จะเฝ้าตามสิง่ทีต่นเองตดิใจไปเรือ่ยๆ การจบสิน้แต่ละชาติคอืการทิง้ข้าวของที่
ตดิใจไว้ข้างหลงั เพือ่ไปหาข้าวของน่าตดิใจใหม่เอาข้างหน้า เกดิใหม่แต่ละคร้ัง
ก็หลงลืมไปสิ้นว่าเพิ่งก่อกรรมท�าเข็ญอันใดไว้ จ�าได้แต่ภาวะอันเป็นปัจจุบัน 
อัตภาพปัจจุบันบีบคั้นให้เข้าใจว่า มีตนเองเพียงหนึ่งเดียว เกิดหนเดียวตาย
หนเดียว นอกจากพ่อแม่ผู้ให้ก�าเนิดมาเป็นอย่างนี้แล้ว ก็ไม่อยากเชื่อว่ามี
เหตุผลลึกลับอื่นใดเหนือไปกว่านั้นอีก

แม้บางคนระแคะระคาย หรอืกระทัง่เริม่เชือ่ว่าตนก�าลงัเล่นเกมกรรม ก็
น่าเสยีดายทีย่งัถอนความตดิใจไม่ได้ หรอืแม้ถอนความตดิใจเสยีได้ กไ็ม่ทราบ
จะหยุดเล่นเกมจริงๆจังๆได้ด้วยการบอกเลิกเอากับใคร หรือต้องตั้งกายตั้งใจ
ท่าไหนจึงสามารถเลิกได้ส�าเร็จ

กล่าวโดยสรุปคือ ความอยากเสพสุข ความไม่รู้ว่าก�าลังเล่นเกมกรรม
ซ�้าซาก ตลอดจนไม่รู้ว่าจะหลุดพ้นจากเกมกรรมไปได้อย่างไรนั่นเอง คือแรง
บีบคั้นให้ต้องเกิดใหม่ไม่รู้จบรู้สิ้น

สรุปคือ... ถ้ำอยำกเอำชนะเกมกรรม ก็ต้องมีใจอยู่เหนือแรงบีบคั้นให้ได้
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แรงต้ำน

ถ้าปราศจากแรงต้านกิเลส

ทุกคนอาจสมสู่กันตามถนน

เพียงเมื่อแรกพบสบตา
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แรงต้านการบีบคั้น

แม้ไม่รู้จักศาสนาพุทธ แต่ลงถ้าเกิดเป็นมนุษย์ได้ อย่างน้อยก็ต้องมี
คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ได้แก่

1 มโนธรรม 

คือความรู้สึกผิดชอบชั่วดี หรือความรู้สึกว่าอะไรควรท�า อะไรไม่ควรท�า 
มโนธรรมเป็นอันเดียวกับความละอายต่อบาป และเหตุผลที่จิตมนุษย์มีความ
ละอายต่อบาปโดยดั้งเดิม ก็เพราะก�าเนิดมนุษย์มีได้ด้วยบุญ มิใช่ด้วยบาป

กล่าวอีกนยัหนึง่ จติมนษุย์มคีวามเป็นกศุลโดยพืน้ฐาน แม้คนวกิลจรติ
ในโรงพยาบาลบ้าก็ไม่อาจคลุ้มคลั่งได้ตลอดเวลา ต้องมีขณะแห่งการกลับคืน
สู่ภาวะปกติบ้าง แตกต่างจากสัตว์นรก เดรัจฉาน และเปรตบางจ�าพวกที่ถือ
ก�าเนิดด้วยบาป ซึ่งแทบจะไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเอาเลยตลอดอายุขัย จิต
มีแต่ความเศร้าหมองและอาการอาละวาดถ่ายเดียวไปจนชั่วชีวิต

ฉะนั้น หากใครถามว่าจะรู้ได้อย่างไร ว่าอันไหนบาปอันไหนบุญ อัน
ไหนคุณอันไหนโทษ ก็ต้องให้ถาม ‘มโนธรรม’ อันมีอยู่โดยธรรมชาติของตน
นั่นเอง ยกตัวอย่างเช่นเมื่อโตขึ้นจนเครื่องเพศแสดงตัวชัด ทั้งชายและหญิง
ย่อมมคีวามละอายทีจ่ะเปิดเผย โดยไม่ต้องให้ใครบอกว่านัน่เป็นส่วนสงวนไม่
ควรเปิดเผย เพราะย่อมรูว่้าเครือ่งเพศจะล่อตาและดงึดดูใจให้ใครๆคดิมาสมสู่
กับตน เป็นต้น

๒ มนุษยธรรม
คือธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ได้แก่ เมตตาและกรุณา

เมตตาคือความไม่อยากเบียดเบียน ไม่อยากจองเวร แต่อยากเห็นคน

อื่นอยู่ดีมีสุข ความมีเมตตาคือเหตุผลที่ท�าให้คนเราคิดอะไรดีๆได้ เช่น ‘อย่า
ไปเอาเรื่องเขาเลย สงสารเขา’

ส่วนความกรุณาคือการมีน�้าใจลงมือช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ทนนิ่ง
ดูดายไม่ได้เมื่อเห็นใครตรงหน้าก�าลังย�่าแย่ ความกรุณาคือเหตุผลที่ท�าให้คน
ก�าลังจะจมน�้าได้รับความช่วยเหลือจากผู้ผ่านมาพบ

อย่างไรก็ตาม ระดับของมนุษยธรรมอาจลดลงเม่ือคนเราเติบโต
ท่ามกลางการพอกพูนกิเลส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขาดการระงับโลภะ โทสะ 
มีแต่เพิ่มความเห็นแก่ตัวและความเอาแต่ได้ พอถึงขั้นหนึ่งมนุษยธรรมก็อาจ
เลือนหายไป ซึ่งนั่นก็หมายถึงการลดระดับความเป็นมนุษย์ลงไปด้วย

๓ เหตุผล
ด้วยค�าถามง่ายๆเช่น ‘ท�าไมต้องท�า?’ หรอื ‘จะท�าไปท�าไม?’ แม้แต่คน

ไร้มนุษยธรรมก็อาจคร้านที่จะท�าร้ายใคร ต่างกับสัตว์บางชนิดเช่นตัวต่อ ที่
อาจบุกจู่โจมสิ่งมีชีวิตไหนๆก่อนก็ได้ โดยไม่ทันต้องสังเกตว่าใครมีสิทธิ์เป็น
อันตรายกับตนหรือไม่ ทัง้น้ีก็เพราะกรรมทีส่่งให้เกิดเป็นตัวต่อน้ัน เจืออยู่ด้วย
โทสะ มีลักษณะเป็นอันธพาล เช่น ทะนงในก�าลังของตนขนาดอยากเดินไป
เตะคนเล่น หรือเป็นพวกถอืคตว่ิาถ้าสงสยัระแวงใครให้ฆ่าก่อนแล้วค่อยสบืสวน
ทีหลัง เป็นต้น

ความมีเหตผุลของมนุษย์อาจเสือ่มลงเม่ือกระท�ากรรมอันเจือด้วยโลภะ
และโทสะจนข้ามเส้น ปล่อยให้เมฆหมอกโมหะก่อตัวคลุมบังจิตใจจนมืดทึบ 
เราจึงเห็นฆาตกรโรคจิตที่วิ่งไล่ฆ่าเพื่อนมนุษย์โดยไม่จ�าเป็นต้องถามว่าจะท�า
ไปท�าไม ท�าเพื่อประโยชน์อะไร กรรมประเภทนี้จึงเหมาะกับการไปเกิดเป็น
สัตว์ที่มุ่งท�าร้ายชีวิตอื่นโดยไม่ต้องมีเหตุผล



บทที่ ๖ - แรงต้าน howfarbooks.com

92 93

เครื่องยับยั้งโลภะ

1 สิ่งไร้ชีวิต
ได้แก่ สิ่งที่เหนี่ยวรั้งไม่ให้เกิดความโลภอยากได้จนเกินขอบเขต เช่น 

เสือ้ผ้าอาภรณ์ เครือ่งหมัน้ ทะเบยีนสมรส ก�าแพง กฎหมาย กฎหมู ่และความ
เหนื่อยอ่อน

เสื้อผ้าอาภรณ ์ที่โลกมนุษย์ต้องมีเสื้อผ้าก็เพราะโดยธรรมชาติแล้ว 
เครือ่งเพศเป็นสิง่ดงึดดูให้มนษุย์อยากสมสูก่นั และมนษุย์กเ็ป็นสิง่มชีวีติทีส่มสู่
กันเอาสนุกโดยไม่จ�ากัดฤดูกาล อีกทั้งบุญก็ตกแต่งเนื้อหนังมังสาของมนุษย์
ให้เป็นสิ่งน่าพิสมัย หากปราศจากเสื้อผ้า วันๆมนุษย์คงไม่มีแก่ใจท�าอะไร
นอกจากคิดอยากสมสู่กัน แต่ปัจจุบันเสื้อผ้าไม่ได้อยู่ในรูปของสิ่งปิดบังหรือ
กั้นขวางความรู้สึกทางเพศนัก ตรงข้าม ได้มีการออกแบบเครื่องนุ่งห่มให้เน้น
การแพลมอวัยวะท่ียั่วยุหรือกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ บางทีอาจจะยิ่งกว่าแก้
ผ้าไปเลยเสียอีก

เครือ่งหมัน้ แหวนหมัน้เพยีงวงเดยีวมคีวามหมายยิง่กว่าการระบุว่า
หญิงคนนี้ถูกจองตัวไว้แล้ว เพราะมันยังบ่งถึงภาวะยินยอมของผู้หญิงอีกด้วย 
ไม่ว่าการยินยอมจะเริ่มจากความเต็มใจหรือไม่ก็ตาม แหวนเป็นสมบัติที่ฝ่าย
ชายยกให้ฝ่ายหญิง กายหญิงก็ถูกสงวนไว้เป็นสมบัติของฝ่ายชายเช่นกัน แม้
ตามประเพณีอันดีงามยังไม่ถึงเวลามอบให้เต็มตัว แต่ก็จ�ากัดสิทธิ์มิให้ชายอื่น
แตะต้องด้วยความก�าหนัดยินดีอีกต่อไปแล้ว

ทะเบยีนสมรส การตกลงปลงใจร่วมหอลงโรงของชายหญงิเป็นการ
ประกาศภาวะคู่ครอง ซึ่งเป็นท่ีทราบกันท่ัวโลกว่าทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะ
ต้องไม่นอกใจกัน มีกันและกันเป็นคู่นอนเพียงหนึ่งเดียว  ทะเบียนสมรสถูก
ใช้เป็นใบรับรองตามกฎหมาย มีอิทธิพลทางใจสูงกว่าข้อตกลงด้วยปากเปล่า 
เน่ืองจากมีอ�านาจศาลรับรองรายละเอียดปลีกย่อยในการใช้ชีวิตคู่มากมาย 
เช่น มกีารใช้อ�านาจศาลในการแบ่งทรพัย์สนิหลงัถกูฟ้องหย่าเพราะฝ่ายใดฝ่าย

หนึ่งมีชู้ เป็นต้น

ก�าแพง ไม่ว่าจะเป็นรั้วก�าแพง ตู้นิรภัย หรือแม้ผนังห้องธรรมดา ก็
เป็นเครื่องกั้นให้เกิดความรับรู้ว่าเป็นเขตส่วนตัว เป็นเขตหวงห้าม หรือเป็น
เขตเก็บสิ่งมีค่า โดยปกติจะถูกออกแบบไว้ให้ผ่านเข้าไปยาก และวัสดุยิ่งแข็ง
แรงเพยีงใด ก็ย่ิงบอกเป็นนัยว่าของน้ันมีค่า ถ้าใครคิดฝ่าฝืนเอาด้วยก�าลังหรอื
เล่ห์เพทบุายมากข้ึนเพยีงใด ก็ต้องอาศัยก�าลังใจในการก่อบาปหนักแน่นจรงิจัง
มากขึน้เท่าน้ัน ความส�าเรจ็ในการโจรกรรมทีย่ากเย็นอาจน�าความปลาบปลืม้
ภูมิใจมาให้โจร โดยหารู้ไม่ว่าตนได้ทวีบาปให้เข้มข้นขึ้นเป็นเงาตามตัว

กฎหมาย มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันอย่างมีกติกา และไม่ใช่แค่
กติกาแบบเล่นเกมเอาสนุก แต่มีความเป็นกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์อันผู้ใดจะ
ละเมิดมิได้ ฉะนั้น เมื่อเพ่งเล็งอยากได้ของใคร อย่างน้อยก็ต้องคิดว่าถ้าลงมือ
ขโมยมาเป็นของตนแล้วจะผิดกฎหมายหรอืไม่ เม่ือผิดกฎหมายจะโดนลงโทษ
เป็นคุกหรือเป็นการโบย นั่นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่น หากปราศจากกฎหมาย
และบทลงโทษเป็นก�าแพงกั้นขวางแล้ว ก็ไม่มีสิ่งใดเป็นประกันว่ามโนธรรม
ของคนๆหนึ่งจะท�างานได้ดีแค่ไหน

กฎหมู ่และส�าหรับมนุษย์นั้น ถ้าตัวต่อตัวอาจไม่กลัวกัน แต่หากต้อง
ต่อสู้กับสังคมรอบข้างแล้ว ก็ย่อมเกิดความคร้ามเกรงขึ้นมาบ้าง ทุกวันนี้ก็ยัง
มีการประชาทัณฑ์นักข่มขืนกันให้เห็นอยู่ แม้เข้าคุกก็ยังเจอเพื่อนนักโทษใน
คกุกลุม้รมุท�าร้าย ถ้าเพือ่นร่วมคกุรูว่้าน้องใหม่เข้าคกุเพราะข่มขนืฆ่าเดก็ผูห้ญงิ
อายุต�่ากว่าสิบขวบ เป็นต้น

ความเหนื่อยอ่อน การเป็นไข้ที่ท�าให้ขาดก�าลังวังชาก็ดี การโหม
เล่นสนุกจนเหนื่อยอ่อนโรยแรงก็ดี ล้วนแต่เป็นธรรมชาติที่ยับยั้งไม่ให้มนุษย์
โลภอยากมีเพศสมัพนัธ์เลยเถดิ ข้อจ�ากัดในตนเองของร่างกายมนุษย์จะท�าให้
ทกุคนต้องหยดุเมือ่ถงึเวลา คนทีไ่ม่รูจ้กัหยดุคอืคนทีจ่ะอ่อนแอลงและอาจตาย
ก่อนวัยอันควร



บทที่ ๖ - แรงต้าน howfarbooks.com

94 95

โดยรวมแล้ว เครื่องขวางโลภะทั่วไปอาจยับยั้งการกระท�าทางกาย แต่
นอกจากความเหนื่อย ความเจ็บ และสภาพใกล้ตายแล้ว ไม่มีสิ่งใดบั่นทอน
ก�าลังความโลภอันเกิดขึ้นทางใจของมนุษย์ได้ หลายคร้ังเคร่ืองขวางที่ก่อให้
เกิดความรูส้กึต้องห้าม อาจกลายเป็นเครือ่งกระตุน้ส�าหรับบางคน เข้าท�านอง
ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุไปเสียอีก

๒ สิ่งมีชีวิต
ได้แก่ ทารกในครรภ์ การเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ภาวะของหญิง

อายนุ้อย ฐานะความเป็นครอูาจารย์ ความเป็นเพศเดยีวกนั ฐานะคนมเีจ้าของ 
ตลอดจนความไม่มีใจยินยอม

ทารกในครรภ์ การมีครรภ์หมายถึงภาระที่ต้องรับผิดชอบ โดย
เฉพาะฝ่ายหญิง ฉะนัน้ ความอยากมีเพศสมัพนัธ์ของฝ่ายหญงิจงึน้อยกว่าฝ่าย
ชายโดยธรรมชาติ ส�าหรับฝ่ายชายที่ไม่ได้รับการศึกษาเรื่องผลของการมีเพศ
สัมพันธ์ดีพอ อาจมองไม่เห็นว่าการตั้งท้องเป็นเรื่องคอขาดบาดตายอย่างไร 
ยิ่งถ้ายุคใดเห็นการท�าแท้งดูเป็นเรื่องธรรมดา ยุคนั้นยิ่งกลัวท้องกันน้อยลง
เป็นเงาตามตวั ท้ังทีก่ารตัง้ท้องโดยขาดความพร้อมนบัเป็นเรือ่งร้ายแรงขัน้คอ
ขาดบาดตายเสมอ ไหนจะต้องรูส้กึผดิ ไหนจะต้องเสือ่มเสยีถึงวงศ์ตระกลู ไหน
จะต้องตัดสินใจจะเอาเด็กไว้หรือเอาเด็กออก ฉะนั้น จึงนับว่าธรรมชาติของสิ่ง
มชีวิีตในข้อนี ้จงึยังคงมพีลงัยบัยัง้โลภะได้อยู ่อย่างน้อยทีสุ่ดกต้็องมกีารเลอืก
วันประจ�าเดือนมาหรือวันประจ�าเดือนขาด ไม่ใช่หน้ามืดกันได้ทุกวัน

การเป็นคนในครอบครวัเดยีวกัน ไม่มกีรรมตายตัวทีท่�าให้เกดิ
เป็นพ่อแม่พี่น้องกัน แต่มีธรรมชาติตายตัวว่าถ้าเกิดจากพ่อแม่เดียวกัน หรือ
เป็นพ่อแม่พี่น้องกันแล้วไม่ควรสมสู่กัน เพราะไหลมาแต่องค์ก�าเนิดเดียวกัน 
คนร่วมสายเลือดจะมีความเป็นกันเอง ร่วมความรู้สึกเป็นเครือพันธุ์เดียวกัน 
สัญชาตญาณทางเพศจึงบอกทุกคนว่าควรจับคู่กับผู้ที่ก�าเนิดมาจากสายเลือด
อื่น ท�านองเดียวกับที่ไม่มีใครอยากสมสู่กับตนเอง อีกประการหนึ่ง ถ้าสาย
เลือดเดียวกันมีลูกกันแล้วแนวโน้มคือเด็กจะพิการหรือปัญญาอ่อน นั่นก็

สะท้อนให้เห็นว่าการสมสู่กันเองเป็นสิ่งที่ควรแก่การละอาย การเป็นคนใน
ครอบครวัเดยีวกนัเหมอืนเป็นเงือ่นไข ทกุคนรูโ้ดยสญัชาตญาณว่าเป็นเรือ่งผดิ 
ต้องห้าม และบัดสีเกินกว่าที่จะท�า แต่ความใกล้ชิดและมีโอกาสได้เห็นวับๆ
แวมๆบ่อยๆกเ็ป็นเครือ่งกระตุน้ความอยากได้ไม่ยาก ถ้าปล่อยให้อ�านาจราคะ
ครอบง�าจนคิดฝ่าฝืนด่านก้ันของธรรมชาต ิผลก็คือจะต้องถกูลงโทษด้วยความ
รู้สึกเป็นทุกข์หนัก เหมือนบาดเจ็บทางกายและมีบาดแผลทางใจ หากยังขืน
ท�าก็จะเป็นชนวนให้ขาดส�านึกผิดชอบชั่วดี กลายเป็นคนด้านชาไม่ละอายต่อ
บาปทางเพศได้เหมือนกัน เหมือนท�าชั่วทั้งๆที่อธิบายเหตุผลได้ไม่ชัดเจนว่า
ชั่วอย่างไร รู้สึกแต่ว่าจิตใจตกต�่ากว่าคนปกติเท่านั้น

ภาวะของหญิงอายุน้อย ผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนก�าลังขัดขืนอยู่แล้ว
โดยธรรมชาติ ยิ่งถ้ามีอายุน้อย ก็ยิ่งตกอยู่ในสภาพไร้ทางสู้อย่างสิ้นเชิง 
มโนธรรมจะบอกว่าหญิงในวัยเยาว์สมควรได้รับการทะนุถนอมเหมือนไข่ใน
หนิ แต่โลภะจะบอกไปอีกทางหน่ึง คือเหน็เป็นว่า ‘ดแีล้วมันไม่มีทางสู’้ เพราะ
ฉะนั้นก็ฉวยโอกาสกอบโกยประโยชน์สุขทางเพศจากวัยเด็กของผู้หญิงอย่างนี้
แหละ การรังแกคนไม่มีทางสู้ย่อมส่งให้ตกไปอยู่ในภาวะถกูรังแกโดยไม่มีทาง
สู้เช่นกัน

ฐานะความเป็นครูอาจารย์ ไม่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายย่อม
สมควรเป็นที่เคารพ ทั้งนี้ก็เพราะหน้าที่ของครูอาจารย์คือถ่ายทอดวิชาความ
รู้ให้นักเรียนเกิดสติปัญญา คิดอ่านเอาตัวรอดได้ ประกอบสัมมาชีพได้ ฐานะ
สูงส่งเหนือกว่ากันจึงสกัดกั้นไม่ให้นักเรียนอยากอาจเอื้อม แต่ความไม่อยาก
อาจเอ้ือมน้ันเอง เม่ือพลิกกลับมาเป็นความอยาก ก็จะเป็นความอยากเล่นของ
สูง ซึ่งถ้าห้ามไม่อยู่ก็กลายเป็นแรงเร่งเร้าเกินธรรมดาไปแทน และฝ่ายครู
อาจารย์เองถ้าไม่ส�านึกในเกียรตภิมิูของตนว่ามีความสงูส่งควรรกัษา ก็จะเหน็
ฐานะครูอาจารย์ของตนเป็นรั้วกั้นที่น่าปีนข้าม และเมื่อไม่เห็นค่าของฐานะ
สูงส่ง ยอมเอาฐานะสูงส่งมารับใช้ความสนุกฝ่ายต�่า จิตใจก็ย่อมตกต�่าลง เสีย
ความนับถือตัวเอง และอยู่บนเส้นทางลาดลงต�่าโดยง่าย

ความเป็นเพศเดียวกัน ตามสามัญส�านึกแล้ว ทุกคนจะมองว่า 
‘การร่วมเพศ’ หมายถึงการเอาเพศตรงข้ามมาร่วมเสพกามกัน แต่ความจริง
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คือธรรมชาติให้เครื่องเพศมาเป็น ‘เงื่อนไข’ เท่านั้น เงื่อนไขคือคู่ประกอบอัน
เป็นตรงข้ามท�าให้รูส้กึเข้ากนัได้อย่างไม่ต้องฝืนธรรมชาติ แต่กไ็ม่ได้ห้ามความ
ส�าเรจ็หากจะเป็นเครือ่งเพศชนดิเดียวกนั ฉะนัน้ ความเป็นเพศเดยีวกนัจงึเป็น
เครื่องต้าน หาใช่ข้อห้ามตายตัว กลของธรรมชาติมีอยู่ว่า ถ้าใครประพฤติผิด
หรอืมกัมากทางเพศ มชีูห้รอืสมสูไ่ม่เลอืก ในทีส่ดุความหมกมุน่กจ็ะท�าให้หน้า
มืดมัวเมา เห็นไปว่าจะเป็นใครเพศไหนก็สมสู่ได้หมด จากนั้นก็จะพัฒนาไป
อีกขั้น คือเกิดความชอบใจที่ไม่ควรชอบใจ เกิดอาการเบี่ยงเบนทางเพศ ชอบ
เฉพาะเพศเดียวกันเอง ซึ่งขั้นนี้อาจเกิดขึ้นในชาติปัจจุบันหรือชาติถัดไป ก็
อาจมองได้ว่า ความเป็นเพศเดยีวกนัจะแปรตวัเองจากเครือ่งต้านมาเป็นเครือ่ง
ลงโทษ ท�าให้อยู่ในสังคมด้วยความรู้สึกไม่ปกติ

ฐานะคนมีเจ้าของ สิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องบาดใจได้
มากที่สุด ก็คือการได้เห็นคนที่คุณก�าลังหลงรักไปเป็นของคนอื่น ฐานะคนมี
เจ้าของท�าให้ไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แตะต้องได้เหมือนฐานะคนโสด ฐานะความ
เป็นคนมีเจา้ของอาจถูกประกาศผา่นการจูงไม้จงูมือในที่สาธารณะ อย่างน้อย
เมื่อใครคิดจะจีบคนจูงมือกันก็ต้องรู้แก่ใจว่านั่นคือการแย่งชิง ส่วนจะรู้สึกผิด
น้อยหรอืรูส้กึผิดมากกเ็ป็นอกีเรือ่ง และยิง่ผูเ้ป็นเจ้าของมอีทิธพิลมากขึน้เพยีง
ใด คุณก็จะยิ่งคร้ามเกรง ไม่กล้าแย่งง่ายนัก และกล่าวเฉพาะลูกผู้หญิง หาก
เป็นคนตัวเปล่า พักอยู่คนเดียว ไม่มีพ่อแม่หรือญาติพี่น้องปรากฏรายรอบ ก็
คล้ายดอกไม้ที่ไร้รั้วล้อม เห็นแล้วชวนให้นึกว่าอยากเด็ดเอาเมื่อไหร่ก็ได้ แต่
ถ้าเป็นหญงิมพ่ีอแม่ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ยงัเลีย้งตวัไม่ได้ ต้องให้พ่อแม่ดแูล 
อย่างนี้อาจให้ความรู้สึกเหมือนดอกไม้มีราคาในเรือนกระจก จะเข้าออกไม่
เป็นเวล�า่เวลาไม่ได้ คนท�างานแล้วจะเข้าใจความรู้สึกชนดินีไ้ด้ดกีว่าเดก็วยัรุ่น
ที่ยังไม่ท�างานหาเงินเอง วัยรุ่นอาจมองพ่อแม่ของเพื่อนหญิงเป็นแค่ตัวน่า
ร�าคาญ เพราะฉะนั้นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ปกครองจึงเกิดขึ้นง่ายในวัยนี้ โดย
ไม่ค่อยจะมีใครรู้ตัวว่าท�าการละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นไปแล้ว

ความไม่มีใจยินยอม เพศที่เป็นฝ่าย ‘เสีย’ ไม่ว่าจะในแง่เสียตัว 
เสียเปรียบ หรือเสียความรู้สึก คือเพศหญิง กลไกการปกป้องการสูญเสียก็คือ
การไม่ยอม การไม่สมยอมจึงเป็นแรงต้านในตนเอง ถ้าจะฝ่าฝืนแรงต้านชนิด

น้ีกต้็องคิดแบบทีนั่กข่มขนืคิด คือเหน็หญิงเป็นเพยีงวตัถบุ�าบดัความใคร่ และ
พร้อมจะท�าร้ายร่างกายกัน จึงจะสามารถละเมิดสิทธิการครองตัวของสตรีได้ 
และในเกมกรรมนั้น ผู้ละเมิดย่อมถูกละเมิด ผู้ข่มเหงหญิงย่อมต้องกลายเป็น
หญิงที่ถูกข่มเหงในวันหนึ่ง

โดยรวมแล้ว ถ้ายังมีมโนธรรมยอมรับเครื่องยับยั้งโลภะตามที่ควรแล้ว 
โลภะก็จะไม่ก�าเริบเป็นการลงมือท�าชั่วง่ายนัก แต่หากมโนธรรมถูกท�าลาย 
เครื่องยับยั้งโลภะก็อาจแปรสภาพเป็นเครื่องยั่วยุเอาง่ายๆ คือกลายเป็นของ
ต้องห้ามท้าทายให้ได้มาให้จงได้

เครื่องยับยั้งโทสะ

1 สิ่งไร้ชีวิต
ได้แก่ สิ่งที่เหน่ียวรั้งไม่ให้เกิดโทสะร้อนแรงจนเกินขอบเขต เช่น 

ธรรมชาติที่เจริญหูเจริญตา ร่มไม้คลายร้อน

ธรรมชาติที่เจริญหูเจริญตา ธรรมชาติเช่นพืชพันธุ์ต่างๆนั้น ไร้
ชีวิตในแง่ที่ปราศจากเจตนาก่อกรรมและการรับผลกรรม แต่ก็มีชีวิตในแง่ที่
เติบโตได้ และมีวิญญาณรับรู้ความเป็นไปรอบตัวได้ คนรักต้นไม้มักมีความ
สามารถสื่อความรู้สึกกับวิญญาณของต้นไม้ และพวกเขาก็จะทราบว่าต้นไม้
ส่วนใหญ่แผ่คลืน่ความเยน็เป็นวงกว้าง น้อยพนัธุท์ีแ่ผ่คลืน่ความน่าอดึอดัหรอื
น่าระคายออกมา ความเขียวของแมกไม้และสีสันสะดุดตาของไม้ดอกท�าให้
จิตใจคนเราเยือกเย็นลงได้จริง ดังนั้นมนุษย์จึงนิยมปลูกสวนหย่อมไว้ในบ้าน
เพื่อท�าความชุ่มชื่นให้ตนเอง

ถ้าใครอ้างว่าไม่มีทุน ไม่มีอาณาบริเวณส�าหรับสร้างสวนหย่อม ก็อาจ
แหงนหน้ามองท้องฟ้ากว้างโล่ง กลางวนัมปียุเมฆขาว กลางคนืมดีวงดาวพราว
พราย ภาพกระทบตาทีม่ใีนธรรมชาตเิหล่านีบ้รรเทาความรุม่ร้อนในอกได้ กบั
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ทัง้เมือ่ถวลิหาสิง่เหล่านีบ่้อยๆ กป็รงุแต่งจติให้อ่อนโยนนุม่นวลลง ป้องกนัหรอื
ลดความเป็นคนขี้โมโหลงได้ เสียแต่ว่าคนขี้โมโหจะไม่ค่อยรู้จักสังเกตภาพน่า
เจรญิตาตรงหน้า เพราะมัวไปนกึถงึภาพน่าชงิชงัในใจทีร้่อนรุม่ของตนเองแทน

เสียงของธรรมชาติที่รื่นหูอาจมีผลเท่ากับหรือมากกว่าภาพเย็นตาเสีย
อีก เนื่องจากจิตคนทั่วไปอาจละความสนใจจากสีสันรูปทรงอย่างรวดเร็ว แต่
จะเพลินฟังส�่าเสียงต่างๆได้นานกว่า ทั้งนี้ก็เพราะจิตมนุษย์มีลักษณะคล้าย
คลืน่มากกว่าจะเป็นรปูทรง ดังนัน้จงึมคีวามแปรตัวตามกนัได้กบัสิง่ทีเ่ป็นคลืน่
มากกว่ารปูทรง คณุจะพบว่าเสยีงคลืน่กระทบหาด เสยีงน�า้รนิ หรอืเสยีงสายลม
ผ่านแมกไม้ อาจเหนี่ยวน�าให้จิตเปลี่ยนระดับความวุ่นวายลงสู่ความสงบ
ราบคาบได้อย่างรวดเร็ว ขอเพียงตั้งใจเงี่ยหูฟังอย่างต่อเนื่องดีพอ

ร่มไม้คลายร้อน ต้นไม้มีคุณกับมนุษย์มากมาย ให้ทั้งร่มเงาหลบ
ร้อน ให้ทั้งอากาศที่สดชื่น ให้ทั้งความโล่งโถงเปิดรับการมาของสายลม คนที่
ชอบนอนพักใต้ต้นไม้หลังท�างานเหนื่อยอ่อน จึงมีความอ่อนโยนและระงับ
ความโกรธได้ง่ายกว่าคนใช้ความคิดอยู่ในห้องแอร์ทั้งวัน

โดยรวมจะเห็นว่าธรรมชาติให้เครื่องบรรเทาโกรธไว้มากมาย แต่คน
อาจไม่มเีวลาใส่ใจดหูรอืใส่ใจฟัง น้อยคนทีรู่จ้กัธรรมชาต ิเข้าถงึความรูส้กึสงบ
อันเกิดจากสัมผัสทางธรรมชาติ เปรียบเหมือนคนที่เอาแต่นั่งกลางวงล้อม
ของกองไฟ โดยไม่สังเกตว่าถัดจากเขตที่นั่งไปนิดเดียวคือล�าธารใสเย็นยิ่ง

๒ สิ่งมีชีวิต
ได้แก่ บุคคลผู้มีเมตตาธรรมสูง บุคคลที่มีเหตุผลดี บุคคลอันเป็นที่รัก

และเข้าใจกัน ตลอดจนสัตว์อันเป็นที่เจริญหูเจริญตาของมนุษย์

บุคคลผู้มีเมตตาธรรมสูง จิตของคนใจดีมีความเย็นจากกระแส
สุขอันคงเส้นคงวา กระแสสุขจะค่อยๆปรับ ค่อยๆกลบกลืนกระแสความร้อน

ในจิตของผู้ใกล้ชิดได้ น่ีเป็นท�านองเดียวกับคนรักต้นไม้ที่อยู่ใกล้ต้นไม้แล้ว
ซึมซับคลื่นความเย็นจากพวกมันมา ต่างกันตรงที่คนใจดีมีเมตตายังเป็นแรง
บันดาลใจให้เห็นว่าวิธีพูด วิธีต้อนรับสถานการณ์ร้ายๆ ตลอดจนวิธีเปลี่ยน
วิกฤตให้เป็นโอกาส ควรท�ากันอย่างไร เพียงจดจ�าวิธีพูดและวิธีท�าของคนใจดี
ไว้แม่นๆ ชีวิตก็มีสิทธิ์โน้มเอียงไปในทางเย็น เป็นคนโกรธยากขึ้นได้แล้ว

บคุคลทีม่เีหตผุลดี คนมีใจเทีย่งธรรม เห็นเหตุว่าเป็นอย่างน้ัน ผล
จึงเป็นอย่างนี้ แม้จะยังเป็นคนธรรมดาที่รัก โลภ โกรธ หลงได้เหมือนใครอื่น 
ก็อาจเป็นเครือ่งระงับยับย้ังโทสะให้คนอ่ืนได้ เน่ืองจากมนุษย์ทัว่ไปมักขัดแย้ง
ก�้ากึ่งกันอยู่ระหว่างอารมณ์และเหตุผล พอได้ฟังคนมีเหตุผลดี มีใจเป็นธรรม
เหน็ตามจรงิ ภาคของอารมณ์กย่็อมลดระดบัลง และเปิดทางให้ภาคของเหตผุล
เพิ่มระดับขึ้น

บุคคลอันเป็นที่รักและเข้าใจกัน คนที่รักคุณกับคนที่เข้าใจคุณ
อาจไม่ใช่คนๆเดยีวกัน แต่ถ้าคุณโชคดมีีคนๆน้ันอยู่ในชวีติ เขาก็จะดบัร้อนให้
คุณได้เกอืบทกุสถานการณ์ กรรมจะตดัสนิให้คุณได้มีคนประเภทน้ันอยู่ในชวีติ
หรือไม่ และกรรมที่ว่าก็คือการเป็นผู้เคยให้ความเห็นใจ ยอมท�าความเข้าใจ 
และหมัน่เอาใจเขามาใส่ใจเรา หากคณุไม่เคยท�ากรรมประเภทนีไ้ว้กบัใคร หรอื
ไม่สนใจที่จะเริ่มต้นเสียที ก็อย่าหวังจะได้มีใครพยายามหันมาเข้าใจคุณ ทั้ง
ชีวิตของคุณจะรู้สึกเหมือนตกอยู่ท่ามกลางคนแปลกหน้าที่ไม่เคยเข้าใจอะไร
คุณเลยสักนิด

สัตว์อันเป็นที่เจริญหูเจริญตาของมนุษย ์สัตว์ทั้งหลายที่เป็น
ส่วนประกอบของธรรมชาตินั้น เพียงใช้ชีวิตตามปกติของพวกมันก็ท�าความ
รืน่รมย์ให้มนุษย์ได้แล้ว เช่น แค่นกเกาะกิง่ไม้โดยไม่รูต้วั กอ็าจกลายเป็นส่วน
ประกอบของทิวทัศน์ที่มีชีวิตชีวาขึ้นมาได้ ป่วยกล่าวไปไยส�าหรับสัตว์เลี้ยงน่า
รักที่คุณให้ความรัก ความอบอุ่น ความผูกพัน เพียงมันเห็นคุณกลับบ้านแล้ว
เข้ามาเคล้าเคลีย คุณก็ลืมได้ว่าโกรธใครอยู่ เพราะพืน้ทีค่วามโกรธในจิตใจถกู
เบียดบังไปให้ความรักความเอ็นดูสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของคุณแล้ว
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โดยรวมจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตก็เป็นเครื่องห้ามหรือเครื่องบรรเทาความ
โกรธให้แก่กันและกันได้ โดยเฉพาะชีวิตที่มีความเย็น ก็อาจเป็นแหล่งก�าเนิด
ความเย็นที่กระเพื่อมไปสู่สิ่งมีชีวิตอื่นในวงกว้างได้ทีเดียว

เครื่องยับยั้งโมหะ

1 สิ่งไร้ชีวิต
ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามกติกาของเกมกรรม ตลอดจน

ชะตาชีวิต

ความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้อง ในบรรดาเครือ่งยบัยัง้กเิลสทัง้หลาย 
ความเข้าใจถกูต้องตามจรงิมพีลงัมากทีส่ดุ เหมอืนคณุเล่นเกมเกบ็ดอกไม้ คณุ
อยู่ในสวนดอกไม้ที่เต็มไปด้วยแสงสว่าง ตามองเห็นวัตถุทั้งหลายแจ่มชัด ขอ
เพียงมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ว่าดอกไม้ดอกใดเป็นพิษ ดอกไม้ดอก
ใดสวยแต่มหีนาม ดอกไม้ดอกใดงดงามส่งกลิน่หอมปราศจากภยัอย่างสิน้เชงิ 
คุณย่อมไม่หลงเดินเข้าหาดอกไม้มีพิษ หรือเมื่อจะเด็ดดอกสวยที่มีหนามก็
ระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือถ้าอยากได้ดอกไม้งามไร้พิษสงก็ตรงเข้าไปเด็ดโดย
ไม่ลังเล เพราะรู้อยู่ก่อนว่าดอกไหนเป็นดอกไหน เป็นต้น ความรู้ความเข้าใจ
ทีถ่กูต้องเกีย่วกบักติกาของเกมกรรม เป็นสิง่ท่ีหาได้จากสือ่ธรรมะ ไม่ว่าจะเป็น
คัมภีร์ หนังสือ ซีดี หรืออื่นๆ ส่วนที่ว่าใครจะมีสิทธิ์เข้าถึงสื่อธรรมะแบบไหน 
ถกูต้องตรงตามหลกักติกากรรมเพยีงใด ก็ข้ึนอยูกั่บว่าท�าบญุมาในทศิทางไหน 
เคยเป็นคนของศาสนาที่มีศาสดาผู้รู้แจ้งแทงตลอดในเกมกรรมเพียงไรด้วย 
บญุเก่าจะเป็นตวัน�าร่องพามาสูก่ลุม่ศาสนาทีใ่ช้ความรู้และเหตผุลท�านองเดมิ

ชะตาชีวิต ชะตากรรมของแต่ละคนคล้ายบทเรียนให้ได้รู้ ให้ได้คิด 
ให้ได้เปลีย่นแปลงความเข้าใจผดิๆ เช่น เกดิมาทกุคนจะรู้สึกเหมอืนตัวเองเป็น
ศูนย์กลางของโลก ยิ่งถ้าถูกตามใจมาก มีพ่อแม่ท�าหน้าที่หาทุกสิ่งที่ต้องการ
มาให้ ก็ย่อมหลงเข้าใจไปว่า ‘ถ้าอยากได้ ต้องได้!’ ต่อเมื่อโตขึ้น เจอคนขัดใจ 

เจอบทลงโทษของการท�าตามใจตวัเอง ก็อาจคลายความหลงผิดได้ เว้นแต่โมหะ
จะหนาแน่น กระตุ้นให้เพียรพยายามสร้างสมอ�านาจและบารมี เพื่อจะคงไว้
ซึง่ความรู้สึกว่าตนเองเป็นศูนย์กลางโลก อยากได้อะไรต้องได้เสมอ ซึง่หากท�า
ส�าเร็จจริงก็เท่ากับว่าชะตาชีวิตมีพลังน้อยเกินกว่าจะเปลี่ยนความเข้าใจผิด
ดั้งเดิมที่ติดตัวมาแต่แรกได้

โดยรวมแล้ว ถ้าใช้เกมกรรมนีฝึ้กเหน็ความจรงิและท�าลายความเหน็แก่
ตัวลงสักระยะหนึ่ง จิตของคุณจะเกิดภูมิคุ้มกัน และเหมือนคุณได้สร้าง ‘ตัวที่
ไม่เข้าข้างตนเอง’ ข้ึนมาตัวหน่ึง คอยตัดสินเหตุการณ์ต่างๆอย่างไม่มีโมหะ
ครอบง�า แม้คุณยังมีมานะ มีความถือดีอยู่ก็ตาม เมื่อจะต้องเปรียบเทียบตัว
เองกับใคร ก็จะไม่ยกอารมณ์ข้ึนน�าหน้า แต่จะเอามโนธรรม มนุษยธรรม และ
เหตุผลดีๆขึ้นมาเป็นหลักตั้งเสมอ

๒ สิ่งมีชีวิต
ได้แก่ ผู้รู้ความจริงเก่ียวกับเกมกรรมและกติกาของเกมกรรม เช่น 

พระพุทธเจ้า ผู้มีอภิญญา สาวกผู้เจริญรอยตาม ตลอดจนผู้มีความเห็นถูกเห็น
ตรง

พระพทุธเจ้า คือ ผู้ทีรู้่จักเกมกรรมแบบแทงทะลุย่ิงกว่าทกุคน ทราบ
ชัดว่าเจตนาคือกรรม ทราบชัดว่าผลของกรรมแต่ละประเภทคือภพภูมิหรือ
ชะตาชีวิตแบบไหน ตลอดจนทราบชัดว่าจะ ‘ดับกรรม’ ด้วยการเข้าให้ถึง
นิพพานได้อย่างไร ส่วนกรรมอันเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นพระพุทธเจ้าคือ
การเคยได้เหน็พระพทุธเจ้าพระองค์ก่อนๆสามารถน�าคนออกจากเกมกรรมได้
มากมาย แล้วเกดิแรงบนัดาลใจ ตัง้ความปรารถนาไว้ว่าจะน�าพาผูค้นหยดุเล่น
เกมกรรมบ้าง ซึ่งกว่าจะท�าเช่นน้ันได้ก็ต้องบ�าเพ็ญบารมีในเกมทรหด ที่
ออกแบบไว้ลองใจผู้ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้านับครั้งไม่ถ้วน จนมีค�า
เรียกว่ามากครั้งเป็น ‘อนันตชาติ’
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ผู้มีอภิญญา คือ ผู้ที่มีความสามารถรู้เห็นความจริงที่เห็นไม่ได้ด้วย
ตาเปล่า ตลอดจนคะเนไม่ได้ด้วยการคิดค�านวณ เช่น ฆ่ามด ฆ่าแมว ฆ่าหมู 
ฆ่าช้าง ฆ่ามนุษย์ ฆ่าพระ ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ จะมีผลใหญ่น้อยต่างกันเพียงใด แม้
มนุษย์ท่ัวไป ‘รูสึ้ก’ ว่าต่าง แต่กไ็ม่ทราบว่าต่างแค่ไหน ส่วนผูม้อีภญิญาจะเหน็
เป็นภาวะที่ต้องได้รับโทษทัณฑ์อย่างชัดเจนเป็นนิมิตภาพเลยทีเดียว ผู้มี
อภญิญาได้ท�ากรรมในทางบ�าเพญ็เพยีรฝึกจติ ละเว้นกามคณุ เข้าสมาธถิงึความ
เป็นหนึง่หนกัแน่นได้ตามปรารถนา และสามารถประกาศบอกความจริงเกีย่ว
กับกติกาของเกมกรรมได้ระดับหนึ่ง แม้ไม่รู้แจ้งแทงทะลุเหมือนพระพุทธเจ้า 
กพ็าสานศุษิย์รอดจากนรก และเข้าถงึสวรรค์ได้ หากจ�านวนสานศุษิย์ผูส้บืทอด
ค�าสอนมีมากพอ ก็ยกระดับขึ้นเป็นศาสดาได้

สาวกผู้เจริญรอยตาม คือ ผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้า หรือ
ศรัทธาในผู้มีอภิญญา เชื่อว่าเหล่าท่านรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องกรรมและผลแห่ง
กรรม จึงประพฤติปฏิบัติตาม และเมื่อปฏิบัติตามจนกระทั่งผ่องใสด้วยบารมี
ธรรมอนัแก่กล้าแล้ว กย่็อมเป็นแรงบนัดาลใจแก่ผูพ้บเหน็ให้อยากเอาตาม แม้
ระดับสาวกจะไม่รู้แจ้งในผลแห่งกรรมเท่าพระพุทธเจ้าหรือผู้มีอภิญญา แต่ก็
ช่วยพระพุทธเจ้าหรือผู้มีอภิญญาจดจ�าและบอกต่อค�าสอนได้ ก�าจัดโมหะให้ผู้
อื่นได้

ผู้มีความเห็นถูกเห็นตรง คือ ผู้ที่ทราบจากประสบการณ์ตรง ผู้ที่
รู้คิดได้ว่า สิ่งใดเป็นประโยชน์ สิ่งใดเป็นโทษ กรรมใดเป็นเหตุให้สุขกาย
สบายใจในวนัหน้า กรรมใดเป็นเหตใุห้เดอืดเนือ้ร้อนใจในภายหลงั เมือ่คบค้า
สมาคมกับผู้มคีวามเหน็ถกูเหน็ตรง กย่็อมมีโอกาสได้คดิตามและเหน็จรงิตาม 
เช่น เมือ่ห้ามใจไม่คดโกงทัง้ทีมี่โอกาส ชวีติย่อมอยูเ่ป็นสขุโดยไม่ต้องระแวงว่า
ใครจะมาลากตัวไปเข้าคุก เป็นต้น

เครื่องต้านการเกิดใหม่

นักฆ่าตัวตายให้ค�าตอบได้ดีว่าท�าไมคนเราไม่ควรมีชีวิตอยู่ ซึ่งค�าตอบ
ง่ายๆสั้นๆก็คือชีวิตมันเป็นทุกข์ จบชีวิตก็เป็นสุข!

นักฆ่าตวัตายถกูอยู่ข้อหน่ึงก็ตรงน้ี ชวีติเป็นทกุข์! ไหนจะต้องดิน้รนเอา
ตัวรอด ไหนจะต้องเจอแรงบีบคั้นให้เลือกอยู่ข้างความดีหรือความชั่ว ไหนจะ
ต้องเผชิญหน้ากับแรงเสียดทานต่างๆนานาทั้งภายนอกและภายใน หากไม่
เกิดเลยก็ไม่ต้องเข้ามาสู่โลกนี้อย่างไม่รู้อีโหน่อีเหน่ ไม่ต้องพบกับแรงบีบคั้น 
ไม่ต้องเผชิญกับแรงเสียดทานใดๆให้ยุ่งยากใจ

ความทุกข ์ความท้อ ความทรมานอันไม่น่าพิสมัย มีรสชาติไม่ชวน
ให้ตดิใจในโลกน้ีน่ีเอง ทีเ่ป็นเครือ่งต้าน เครือ่งยับย้ังไม่ให้มนุษย์อยากเกิดมา
อีก รสชาตอัินน่าเขด็หลาบของการมีชวีติน้ี เพยีงพอส�าหรบัหลายต่อหลายคน 
ที่จะตัดสินใจได้ว่าไม่อยากเกิดใหม่ หากชาติหน้าจะมีจริง

อย่างไรก็ตาม นักฆ่าตัวตายและคนทั้งหลายผิดอย่างมหันต์ที่คิดว่าตัว
เองมีสิทธิ์เลือกไม่มาเกิดใหม่อีก ทึกทักเอาเองว่าเกมกรรมเล่นง่ายปานนั้น 
นึกอยากเลิกก็เลิก นึกอยากหยุดก็หยุด แต่ที่แท้เกมกรรมใจร้ายกว่าที่คุณคิด 
ล�าพังแค่ตัดช่องน้อยแต่พอตัว อยากหลุดรอดจากเกมด้วยการปลิดชีพตนเอง
ทิ้งดื้อๆนั้น จะต้องถูกปรับ ถูกท�าโทษ โดยวัดจากเหตุผลบีบคั้นว่าหนักหนา
สาหสัปานใด ฆ่าตวัตายเพือ่ตนเองหรอืคนอ่ืน ขณะตายมีจิตทีเ่ศร้าหมองหรอื
ทรงสติไว้ได้ เกมใหม่จะเริ่มเปิดฉากโดยถือเอารายละเอียดในช่วงท้ายๆของ
เกมเป็นเกณฑ์

แต่ถ้าเหน็ทกุข์ เหน็โทษ เหน็ภยัของการเกดิมาเล่นเกมกรรมอย่างไม่รู้
อีโหน่อีเหน่ กับทั้งรู้ให้ถูกรู้ให้ตรงว่าจะเลิกเล่นเกมกรรมได้อย่างไร ก็จะนับ
เป็น ‘ผู้ฆ่าตัวตน’ ได้อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องตายเสียก่อน เพราะตัวตนนั่นเอง
ที่เล่นเกมกรรม หมดตัวตนก็เท่ากับหมดผู้เล่นแล้วอย่างถาวร

ความรู้ทางจบเกมไม่ได้มีมาให้เอง แล้วก็ไม่ได้มาบ่อยๆ ถ้าบทอวสาน
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ของเกมกรรมเกิดขึ้นง่ายนัก วันนี้คุณจะไม่เหลือใครเล่นเกมกรรมให้เห็นเลย
สกัคน แต่เพราะมนัยากมาก คณุเลยยงัเหน็ผูเ้ล่นให้เกลือ่นโลก เกลือ่นจกัรวาล
อยู่อย่างนี้!

สรุปคือ... ควำมเป็นมนุษย์ของคุณคือพลังต่อต้ำนแรงบีบคั้น
คุณแค่เลือกว่ำ จะอยู่ข้ำงตัวเอง

หรือว่ำจะเลือกเข้ำข้ำงแรงบีบคั้นเท่ำนั้น
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บทที่ ๗
ตัวแปรในกำรก่อกรรม

แค่ตั้งใจดีอย่างเดียวไม่พอ

คุณต้องเข้าใจให้ดีพอด้วย
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ตัวแปรภายนอก

1 ปัจจัยแวดล้อมเริ่มแรก
ไม่มีใครจ�าการตัดสินใจครั้งแรกได้ ทุกคนทราบแต่ว่าในวัยเด็กน้อยที่

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

การตดัสนิใจครัง้แรกๆนัน้ เริม่ต้นเม่ือคณุมีสทิธิเ์ลอืกบางสิง่ตามใจชอบ 
เช่นเข้าโรงเรยีนอนบุาลเจอเพือ่นคนไหนชอบใจกเ็ลอืกคบคนนัน้ ไม่ชอบใจขึน้
มาก็เลิกคบกัน เป็นต้น ทุกการตัดสินใจมีแรงผลักดันเสมอ แรงผลักดันแรก
คือทุนเก่าท่ีแต่ละคนมตีดิตวั อย่างเช่น ถ้าพ่อแม่สอนให้เลอืกคบแค่เพือ่นรวยๆ 
แนวโน้มที่คุณจะเป็นคนหัวสูงก็ย่อมมีอยู่

กรรมเป็นแดนเกิด กรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เมื่อถือตามความจริงนี้ แปลว่า
คุณไม่ได้มาเกิดกับพ่อแม่ที่สอนให้หัวสูงโดยบังเอิญ คุณจะต้องเคยหัวสูงมา
ก่อน หรอืท�ากรรมบางอย่างทีล่งตัวพอดกีบัพ่อแม่หวัสงู ผลจงึออกมาสอดคล้อง
เช่นนั้น

อย่างไรก็ตาม ความเป็นคนหัวสูงไม่เที่ยง เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยแบบ
หนึ่ง และมีสิทธิ์แปรไปด้วยเหตุปัจจัยอีกแบบหนึ่ง หมายความว่าระหว่างมี
ชีวิตมนุษย์แต่ละครั้ง ถ้ามีแรงกระท�ามาเปลี่ยนใจคุณ ท�าให้คุณอ่อนโยนลง 
ลดความแขง็กระด้างได้อย่างถาวรชัว่ชวีติ ก็แปลว่ามนีสิยัใหม่ทีต่ัง้มัน่ คอืความ
อ่อนโยน นอบน้อมถ่อมตน ไม่ดูถูกคนยากจน เช่นนี้เมื่อเกิดใหม่คุณย่อมไป
เกิดกับพ่อแม่ท่ีไม่สอนให้หัวสูง แล้วก็ท�าให้การตัดสินใจครั้งแรกๆของคุณ
เปลี่ยนไปด้วย

สรุปคือในเกมกรรมนั้น แม้กระทั่งการตัดสินใจคร้ังแรกๆก็หาได้เกิด
จากความบงัเอญิ ต้องมปัีจจยัพืน้ฐานของชวีติเป็นตวัผลกัดนัอยูเ่บือ้งหลงัเสมอ

ความจรงิมีอยู่ประการหน่ึง คือการตดัสนิใจทีข่าดความเข้าใจเกมกรรม
น้ัน มักน�าปัญหาใหม่มาเพิม่แทนการแก้ปัญหาเก่าให้หมดไป สิง่ทีฟ้่องว่าคุณ
ก�าลังเดินอยู่บนทางเลือกที่ผิด คือการต้องทนทุกข์ทั้งที่ทุนเก่าน่าจะเอื้อให้
เป็นสุข เช่นเศรษฐีที่มีเงินมาก แต่จิตใจเหมือนขอทานที่ไม่มีเงินสักบาท

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

๒ เพื่อน
เพื่อนมีหลายแบบ ส�าหรับแบบที่กล่าวถึงในหัวข้อนี้คือเพื่อนที่คุณรู้สึก

ว่าเข้ากับคุณได้ คุณไว้วางใจเขาได้ คุณคิดพึ่งพาเขายามเกิดปัญหา คุณสนิท
กับเขาพอจะถอืวสิาสะมากหรอืน้อย คุณสามารถพดูเล่นหรอืใช้ภาษาโฉดๆได้
โดยไม่โกรธกัน และคุณก็รูส้กึว่าตวัเองมีอิทธพิลกับชวีติของเขาพอๆกับทีเ่ขาก็
มีอิทธิพลกับชีวิตของคุณในทางใดทางหน่ึง เช่นคุณต้องยินยอมแบ่งเวลาท�า
กิจกรรมบันเทิงที่ปราศจากผลประโยชน์ร่วมกับเขา พักผ่อนหย่อนใจหรืออยู่
ใกล้กับเขาเงียบๆได้โดยไม่อึดอัด และไม่จ�าเป็นต้องหาเรื่องมาพูดจ้อเสมอไป

เพื่อนในความหมายของคนใกล้ชิดนั้น โดยมากจะเป็นคนวัยเดียวกัน 
เพศเดียวกัน แต่นิยามความเป็นเพื่อนก็มิได้จ�ากัดจ�าเพาะเจาะจงอยู่แค่นั้น 
เพื่อนอาจต่างเพศ ต่างวัย ต่างชาติต่างภาษา หรืออาจเป็นพ่อแม่พี่น้องของ
คุณเองก็ได้

การที่หลายคนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเพื่อนสนิท ก็อาจจะเพราะไม่มีใครที่
ตรงตามคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น และการที่คนส่วนใหญ่ไม่คิดว่าตนมีเพื่อน
แท้ ก็เพราะเกิดปัญหาหนักๆแล้วไม่มีใครแสดงตัวยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
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เพือ่นสนทิหรอืเพือ่นแท้ของคณุไม่ได้มอีทิธพิลกบัคณุแค่เป็นใครให้คณุ
หยอกล้อเล่นหวัหรอืพึง่พายามยาก แต่เขายงัมส่ีวนในการหกัเหเส้นทางกรรม
ของคุณ หรือส่งเสริมต่อยอดให้เส้นทางกรรมเดิมของคุณไปถึงจุดหมายเป็น
นรกสวรรค์เต็มภูมิ ค�ายั่วยุหรือก�าลังใจเล็กๆน้อยๆจากเพื่อนอาจมีผลให้คุณ
ตดัสนิใจท�าเรือ่งบ้าๆทีค่ณุไม่เคยคดิอยากท�า หรอือาจท�าให้คณุยบัยัง้ช่ังใจใน
เวลาใกล้ขาดสติ

ส่วนเพ่ือนกิน หรือเพื่อนที่มาตอดนิดตอดหน่อย จ้องจะเอารัดเอา
เปรียบคุณอยู่ตลอดเวลานั้น คุณไม่จ�าเป็นต้องหา และไม่จ�าเป็นต้องมีกรรม
เก่าอันใดเป็นพิเศษ เพราะมนุษย์เกินกว่าครึ่งพร้อมจะเป็นเพื่อนกินอยู่แล้ว

ส�าหรับกรรมเก่าที่ท�าให้มีเพื่อนมากคือความมีน�้าใจ มีความคิด ค�าพูด 
และการกระท�าในเชงิผกูไมตร ีชอบเกือ้กลูไม่เลอืกหน้า ไม่มองใครในด้านลบ
ด้านร้ายตั้งแต่แรกพบ กรรมประเภทนี้จะท�าให้จิตมีความเบิกบาน ก่อกระแส
ความเป็นกันเอง และมีแรงดึงดูดให้ใครต่อใครอยากเข้ามาสนิทด้วย

กรรมเก่าท่ีท�าให้มีเพื่อนน้อยคือการเป็นคนแล้งน�้าใจ ชอบเอารัดเอา
เปรียบ มีความคิด ค�าพูด และการกระท�าในเชิงปฏิเสธไมตรี พร้อมจะมอง
ใครๆแบบเพ่งโทษโดยยงัไม่ทนัคยุกนัสกัค�า กรรมประเภทนีจ้ะท�าให้จติมคีวาม
เศร้าหมอง ก่อกระแสความอดึอดัน่าระคาย และเตม็ไปด้วยแรงผลกัให้ใครต่อ
ใครอยากออกห่าง

กรรมเก่าที่มีเพื่อนดีๆ คอยให้ค�าแนะน�าและเป็นก�าลังใจในด้านดี คือ
เคยเป็นคนว่าง่าย ไม่ดึงดันไร้เหตุผลเม่ือใครตักเตือนให้ได้สติคิดชอบ หรือ
ท�าตัวเป็นก�าลังใจสนับสนุนให้คนรอบตัวประพฤติตนในทางที่ควร

กรรมเก่าท่ีมีเพื่อนเลวๆ คอยยุยงให้ไหลไปสู่ความเดือดร้อน คือเคย
เป็นคนว่ายาก ดงึดนัไร้เหตผุลเมือ่ใครตกัเตอืน หรอืท�าตวัเป็นบ่างช่างยใุห้คน
เขาแตกคอกนั สนบัสนนุให้คนใกล้ตัวหมกมุ่นในกามและการแก้แค้น หรือเขา
อยู่ดีๆก็หาอุบายให้เขาเห็นกงจักรเป็นดอกบัว คิดท�าเรื่องเลวทรามต่างๆ

กรรมเก่าที่ท�าให้มีเพื่อนสนิทแน่นแฟ้นคือการร่วมคิด ร่วมความเชื่อ 

และร่วมกระท�ากิจน้อยใหญ่ด้วยกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ซึ้งใจกัน เมื่อสนิทกัน
มากๆอาจไม่ได้มแีต่ความสมัพนัธ์ด้านดต่ีอกนั แต่อาจท�าร้ายจติใจหรอืกระทัง่
ท�าร้ายร่างกายกัน ตรงนั้นไม่ส�าคัญ ส�าคัญคือแม้ทะเลาะเบาะแว้งหนักขนาด
ไหนต้องกลับมาคืนดีกันได้ จึงจะย้อนกลับมาเป็นแรงกระชับความผูกพันให้
แน่นแฟ้นย่ิงขึน้ แต่ถ้ากลบัคืนดไีม่ได้ ยังอาฆาตอยากล้างแค้นกนัไปล้างแค้น
กันมา ก็อาจหมายถึงการเป็นศัตรูคู่อาฆาตรายใหญ่ อาจจะระดับข้ามภพข้าม
ชาติไปเลย

กรรมเก่าทีท่�าให้มีเพือ่นแท้คือการร่วมกันท�าบุญใหญ่ส�าเร็จ และมีความ
ปลาบปล้ืมยินดี ย้ิมให้กัน มองกันเต็มตาด้วยความรู้สึกเป็นน�้าหน่ึงใจเดียว 
บุญใหญ่อาจหมายถงึการช่วยเหลือพระทีเ่จ็บไข้อาพาธหนัก หรอือาจหมายถงึ
การร่วมกันสร้างชุมชนยากไร้ให้มีความเป็นอยู่ดข้ึีน หรืออาจหมายถงึการร่วม
งานบญุกนัเป็นประจ�า กระทัง่สะสมบญุสมัพนัธ์ไว้พฒันาจากกองเลก็เป็นกอง
ใหญ่ บังเกิดความผูกพันเหนียวแน่นจนรู้สึกไม่เป็นอื่นต่อกัน น�้าพักน�้าแรงที่
ช่วยกันจนงานบุญใหญ่ส�าเร็จนั้น จะย้อนกลับมาเป็นก�าลังให้ท�ากิจน้อยใหญ่
ร่วมกนัส�าเรจ็เสมอ เมือ่ฝ่ายใดพลัง้พลาด อกีฝ่ายกส็ามารถยือ้ยดุฉดุดงึให้กลบั
ทรงตัวขึ้นได้ใหม่ อีกทั้งอ�านาจบุญในอดีตชาติจะเป็นก�าลังให้ซึ้งใจกันตั้งแต่
แรกพบโดยยังไม่ทันต้องร่วมบุญกันอีก

และที่สุดแล้ว ชาตินี้ชีวิตนี้ คุณมีสิทธิ์ท�ากรรมใหม่ คือเลือกสร้างเพื่อน 
หรือเลือกคบเพื่อนในแบบที่จะท�าให้คุณได้คิด ได้ตั้งจิตเป็นบุญ แม้ว่าต้องตก
อยู่ใต้อ�านาจกรรมเก่า ส่งให้คุณอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่เป็นมิตร ขอเพียงคุณมี
น�้าใจและคิดดีกับทุกคน ไม่สนใจว่าเขาจะดีตอบหรือร้ายมา วันหนึ่งอาจเป็น
ชาตินี้หรือชาติหน้า เมื่อกรรมใหม่ถึงเวลาให้ผล คุณจะมีเพื่อนมาก เพื่อนที่ดี 
เพื่อนสนิท และเพื่อนแท้เข้าจนได้

๓ ผู้น�า
แต่ละคนมีอิทธิพลชักน�าผู้อื่นไม่เท่ากัน มนุษย์จะรู้สึกได้ถึงความจริงนี้

ตัง้แตเ่ดก็ๆ และนัน่กท็�าให้เกดิการเลือกหวัหน้าชัน้ หรอืหวัหน้ากลุม่เพือ่เป็น
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ผู้น�ากระท�ากิจเล็กๆน้อยๆ หรือเป็นแม่งานการตัดสินใจที่ทุกคนต้องยอมรับ

การเลอืกผูน้�าจะเป็นตวับอกว่าคณุยอมรบันับถือคนแบบใด รวมทัง้อาจ
บอกว่าอนาคตของคณุจะอยูใ่นทศิทางของการชีน้�าจากคนแบบใด คณุยนิดตีก
อยู่ภายใต้อิทธิพลแบบไหน

ในวัยเด็กภาวะความเป็นผู้น�าอาจไม่ซับซ้อน เพราะเด็กๆยังสร้างภาพ
กันไม่เก่ง ใครมีทุนเก่าอย่างไรบารมีก็มักฉายออกมาตรงจริงตามนั้น คุณจึง
เลอืกยอมรบันบัถอืใครแบบตรงไปตรงมาจากภาพทีป่รากฏ เช่นหากเขามรีศัมี
ความเป็นผู้น�า มีความเด็ดเดี่ยวมั่นคง และมีความพิเศษที่ข่มคุณได้ ใจคุณก็
จะยอมรบัทนัท ีโดยไม่ต้องส�ารวจเสยีก่อนว่าคณุสมบัตแิละข้อดข้ีอเสียของเขา
มีอยู่มากน้อยเพียงใด

แต่เมือ่คนเราโตขึน้ กจ็ะเริม่มคีวามซบัซ้อนในตวัเอง รศัมคีวามเป็นผูน้�า
ไม่เพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับหมู่ชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระบอบ
ประชาธปิไตยทีม่กีารเลอืกต้ังจากคนในท้องถิน่หรือมหาชนระดบัประเทศ บีบ
คัน้ให้ผู้สมคัรรบัเลอืกต้ังต้องสร้างภาพความเป็นผูน้�าทีเ่หนอืกว่าใคร และเมือ่
คุณต้องเก่ียวข้องกับการปกครองในฐานะผู้เลือก ก็ต้องดูว่าคุณเชื่อภาพแบบ
ไหน ศึกษาลึกลงไปในรายละเอียดของผู้น�าเพียงใด ถ้ารู้ลึกแล้วเต็มใจเลือก
ใคร กเ็ท่ากบัคณุยอมรบัอทิธพิลจากคนๆนัน้เตม็ที ่เช่นคณุยนิดใีนแนวคดิของ
ผูน้�าท่ีเป่ียมไปด้วยจรยิธรรม และเขาพสิจูน์ตวัเองว่ามจีรยิธรรมในระยะยาว ก็
เท่ากับคุณถูกปลูกฝังให้เอาแบบอย่างจริยธรรมของผู้น�าที่คุณศรัทธาเข้ามาไว้
ในตนเอง

และไม่ว่าจะอยูใ่นวยัใด หลายครัง้คณุอาจจ�าใจต้องยอมรบัผูน้�า เช่นอยู่
ในเกมฟุตบอลที่ใครบางคนสมควรเป็นศูนย์หน้าหรือกัปตันทีม ทั้งที่คุณไม่
เห็นด้วย ก็อาศัยเสียงเดียวคัดค้านไม่ได้ หรือในฐานะประชาชนคนหนึ่ง คุณ
เลือกพรรคท่ีเห็นว่าเลวน้อยที่สุด หมายความว่าคุณไม่ได้เต็มใจเชียร์ใครให้
เป็นผู้น�าของคุณ คุณไม่ได้เลือกนาย คุณเพียงตกอยู่ในสถานการณ์จ�าทนต้อง
เลือกคนมารับใช้ชาติเท่านั้น กรรมเช่นนี้ต่อไปจะไม่มีผลให้คุณต้องยอมรับ
อิทธิพลของเขาหรือคนแบบเขาเต็มเม็ดเต็มหน่วยนัก

ความหมายของผู้น�าไม่ใช่แค่ผู้บัญชาให้ท�าโน่นท�าน่ี แต่ยังอาจหมายถงึ
การเป็นผู้เป็นแบบอย่าง มีความเป็นตัวของตัวเอง เหนี่ยวน�าให้ผู้พบเห็นถือ
เป็นแบบอย่าง พูดง่ายๆว่าใครที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณในทาง
ใดทางหน่ึง ก็จัดเป็นผู้น�าในทางน้ันๆของคุณ คุณไม่อาจทราบต้ังแต่เกิดว่า
ใคร ทีไ่หน เม่ือไหร่ ทีจ่ะท�าให้คุณเกดิแรงบนัดาลใจ แต่เม่ือพบ คุณกจ็ะรู ้เช่น
เห็นเพื่อนเล่นเปียโนได้เพราะ คุณก็อยากเล่นให้ได้อย่างเขาบ้าง หรือเห็นครู
บางคนขยนัสอน กระตอืรอืร้นทุม่เทท�าความกระจ่างให้กบันกัเรยีนทกุคน คณุ
ก็ซึมซับรับรู้และนึกอยากมีพลังในการสอนแบบนั้นบ้าง เป็นต้น

กรรมท่ีท�าให้คณุเลอืกผู้น�าท่ีดี คือยอมมีใจลงให้กบัผู้พาไปสูท่าง
อันเป็นประโยชน์ ได้แก่การที่เคยขวนขวายช่วยเหลือผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม หรือถึงแม้ไม่เคยลงมือช่วย อย่างน้อยก็เคยเอาใจช่วยเมื่อพิจารณาแล้ว
ว่าสิ่งที่เขาท�าเป็นประโยชน์สุขกับส่วนรวม ไม่คิดอกุศล ไม่พูดคัดค้าน ไม่
กระท�าการต่อต้านใดๆ

กรรมที่ท�าให้คุณเลือกผู้น�าที่เลว คือยอมมีใจลงให้กับผู้พาไปสู่
ทางอันเป็นโทษ คือรู้ทั้งรู้ว่าเขาคิดผิด คิดเห็นแก่ตัว คิดเบียดเบียนสังคม แต่
ก็ยังสนับสนุนช่วยเหลือ เพียงเพราะเห็นแก่ประโยชน์ร่วมกันกับเขา

กรรมที่ท�าให้มีความเป็นผู้น�า ได้แก่การพึ่งตนเองได้ กับทั้ง
กระท�าตนเป็นที่พึ่ง เป็นความอุ่นใจ เป็นความหวังของกลุ่ม คนเรามีบารมีขึ้น
มาได้ด้วยการช่วยเหลือคนอ่ืน ไม่ใช่ด้วยการอยู่เฉยหรือขอให้คนอ่ืนช่วย 
ลกัษณะความเป็นผู้น�าแจกแจงได้หลากหลายพสิดาร แต่โดยเบ้ืองต้นแล้ว อย่าง
น้อยต้องมลีกัษณะของผูม้สีต ิมคีวามเหน็เป้าหมายว่าจะชกัชวนให้ใครท�าอะไร 
มีความมั่นคงอันเกิดจากการควบคุมตนเองให้อยู่ในร่องในรอยสู่เป้าหมาย มี
ความเตม็ใจทีจ่ะชีน้�าและอธบิายให้คนอ่ืนเข้าใจวถิทีางทีเ่ลอืก กล้าคิดในแบบ
ที่แตกต่าง กับทั้งฉลาดพอจะแก้ปัญหาที่คนอื่นแก้ไม่ได้

กรรมทีท่�าให้เป็นผูน้�าระดบัย่อย คือความขวนขวายน้อย ใจคิด
เล็ก มุ่งประโยชน์ในวงจ�ากัด

กรรมทีท่�าให้เป็นผูน้�าระดบัใหญ่ คือความขวนขวายมาก ใจคิด



บทที่ ๗ - ตัวแปรในการก่อกรรม howfarbooks.com

114 115

ใหญ่ มุ่งให้ประโยชน์กับวงกว้าง

กรรมที่ท�าให้เป็นผู้น�าที่มีบริวารจงรักภักดีสูง คือความมีใจ
คิดเสียสละด้วยความบริสุทธิ์ หวังประโยชน์ผู้อื่นเป็นที่ตั้ง กับทั้งสามารถพลิก
ชีวติผู้อืน่ด้วยการเปลีย่นความเหน็ผดิให้เป็นความเหน็ชอบ เปลีย่นสถานะช่วย
ตัวเองไม่ได้ให้กลายเป็นช่วยตัวเองและคนอื่นได้ เป็นต้น

กรรมที่ท�าให้เป็นผู้น�าที่ดีและมีบริวารมาก คือการชี้น�าให้ผู้
อื่นเข้าใจ เลื่อมใสในการบุญการกุศล แล้วจึงชักชวนให้ใครต่อใครท�าบุญตาม 
ตลอดจนได้ดีตาม ขอจงแยกให้ออกว่าผู้น�าทั่วไปกับผู้น�าที่ดีนั้น แม้เป็นผู้น�า
เหมือนกัน ก็ท�าให้คนได้ดีต่างกัน ผู้น�าระดับประเทศอย่างฮิตเลอร์อาจใช้ค�า
พดูยยุงปลกุป่ัน พาคนนบัล้านให้หลงผดิตาม คดิว่าการฆ่าล้างเผ่าพนัธุศ์ตัรูคู่
อาฆาตคือทางออกที่ดีที่สุด อย่างนี้เรียกบุญเก่าเกี่ยวกับบริวารดี แต่ไม่ได้พา
บริวารไปดี ส่วนผู้น�าอย่างในหลวงรัชกาลที่ ๙ จะทรงใช้พระอัจฉริยภาพใน
การเลือกค�า เพียงไม่กี่ค�าท�าให้พสกนิกรจิตใจสงบเยือกเย็นลง ทั้งที่อยู่ใน
สถานการณ์ล่อแหลม ผู้คนเจ็บแค้นเพื่อนบ้านจนเฉียดเป็นสงครามระหว่าง
ประเทศแท้ๆ อย่างนี้เรียกว่าสมควรเป็นกษัตริย์โดยกรรม เพราะบุญญาธิการ
ส่งให้มีพสกนิกรจงรักภักดีทั่วประเทศ แล้วก็ทรงพาพสกนิกรไปดีด้วย

๔ ครู
ครมูหีลายระดบั ระดบัแรกคอืครทูีส่อนไม่เป็น ระดบัทีส่องคอืครทูีส่อน

ให้เอาแต่ท่องจ�า ระดับที่สามคือครูที่สอนให้คุณมีความรู้ความเข้าใจ ระดับที่
สี่คือครูที่สอนให้คุณคิดเป็น ระดับที่ห้าคือครูที่สอนให้คุณรู้จักเป้าหมายของ
ชีวิต และระดับสุดท้ายคือครูที่สอนให้คุณรู้จักประโยชน์สูงสุดของการมีชีวิต

ครทูีส่อนไม่เป็น อาจหมายถงึครทูีไ่ม่รูจ้รงิ ไม่มคีวามเชือ่มัน่ในตวัเอง
ว่าสอนใครได้ ไม่มใีจรกัอาชพีครพูอจะพยายามพฒันาทกัษะการสอน บางทรีูแ้ต่
กถ่็ายทอดไม่ถกู หรอืบางทถ่ีายทอดถกูแต่กห็ลงๆลมืๆหรอืจ�าผดิจ�าถกู เราอาจไม่
ได้เหน็ครปูระเภทนีม้ากนกั แต่กห็ลงเข้ามายดึอาชพีครปูระมาณหนึง่ในร้อยหนึง่

ในพนั บางคนกล็าออกเรว็ บางคนกย็�า่อยูก่บัทีเ่ป็นสบิปี แต่กม็ทีีพ่ฒันาขึน้ในปี
ต่อๆมา ครทูีพ่ฒันาตวัเองมกักลบัด�าเป็นขาว จากขาดความเชือ่มัน่เป็นมัน่ใจใน
ตัวเองสูง จากถ่ายทอดล�าบากเป็นถ่ายทอดคล่อง และจากรู้น้อยกลายเป็นรู้มาก 
เนือ่งจากกรรมทีเ่กดิจากความเตม็ใจสอนนกัเรยีนจ�านวนมากๆนัน้ให้ผลเรว็

ครูท่ีมีความรู้ดี จนมีความม่ันใจข้ึนมาอีกระดับหน่ึงน้ัน อาจเป็น
เพยีงความม่ันใจในต�ารา ไม่ใช่ม่ันใจในตนเองว่ารูแ้ละเข้าใจศาสตร์หน่ึงๆอย่าง
แท้จริง ความมั่นใจในต�าราจึงท�าให้พูดและคิดเฉพาะที่มีอยู่เป็นลายลักษณ์
อักษรตามต�ารา วิธีการสอนจึงเป็นการสั่งให้นักเรียนท่องตามต�าราเช่นเดียว
กับตน ข้อด้อยของครูระดับนี้คือ ‘ตอบได้จ�ากัด’ พูดง่ายๆคือคุณอย่าถามใน
สิง่ทีท่่านไม่รู ้เพราะท่านจะตอบไม่ได้ หรอืตอบแบบเทยีบเคยีงให้ใกล้ทีส่ดุกบั
ต�ารา ซึ่งหลายครั้งที่ค�าตอบประเภทนี้จะไม่ตรงจุด และพาคุณไขว้เขว ไม่อาจ
เจาะลงไปถึงความลึกซึ้งของศาสตร์นั้นๆผ่านครูระดับนี้

ครูที่มีทักษะดี ที่จะท�าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจนั้น ต้องมี
ความเชื่อมั่นในความรู ้อันครอบคลุมตลอดสายของตน กับทั้งมีความ
กระตือรือร้น พัฒนาวิธีพูด วิธีแสดงเนื้อหา ไม่ลืมว่าตนเองเคยสงสัยตรงไหน 
อยากรูอ้ะไร กับทัง้มีความอดทนพอจะลงรายละเอียดทัง้ในส่วนต้น ส่วนกลาง 
และส่วนปลาย เมือ่คณุอยูใ่นมอืครทูีรู่จ้รงิ คณุจะซมึซบัความรูจ้รงินัน้เพยีงด้วย
การตั้งใจฟังดีๆ และเหมือนตาสว่างขึ้นเป็นเปลาะๆ ข้อเด่นของครูระดับนี้คือ 
‘สามารถตอบ’ ได้ตรงจุด คุณถามอะไรท่านตอบได้หมด และด้วยภาษาของ
ท่านเอง ไม่จ�ากดัวงแคบตามตวัอกัษรในต�ารา ทัง้นีก้จ็ะไม่ตอบออกนอกลูน่อก
ทาง นอกต�าราแบบคิดเดาเอาเองด้วย

ครูที่สอนให้คุณคิดเป็น จะต่อยอดความเข้าใจของคุณไปอีกขั้น
หน่ึง คือฝึกให้คุณเหน็สิง่ทีค่วรจะมีแต่ยังไม่มี ท้าทายให้คุณคิดในสิง่ทีคุ่ณอาจ
ไม่กล้าคิด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่จ�ากัดคุณอยู่กับความถูกความผิดแบบ
ผูกขาด นี้มิใช่ยุยงให้คิดเองเออเองอย่างไรก็ได้ แต่จะชี้ให้เข้าใจเรื่องประโยชน์ 
เรื่องโทษ เรื่องเหตุ เรื่องผล กระทั่งคุณทราบว่าจะอยู่ในฐานะสร้างความเจริญ
ก้าวหน้าให้กับโลก ไม่ปล่อยให้โลกย�่าอยู่กับที่ได้อย่างไร
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ครูที่สอนให้คุณรู้จักเป้าหมายของชีวิต หมายถึงครูที่ท�าให้
คุณรู้จักตนเอง และรู้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้คุ้ม ครูประเภทนี้อาจเป็นใครก็ได้
ที่รู้จักคุณดีกว่าตัวคุณเอง และมีความสามารถพอจะเปิดเผยตัวตนของคุณให้
คณุเหน็และยอมรบั กบัทัง้ทราบชดัว่ามข้ีอบกพร่องอนัใด มจีดุแขง็ใดทีค่วรน�า
มาใช้เป็นจุดยืน เป็นต้น

ครูที่สอนให้รู้จักประโยชน์สูงสุดของการมีชีวิต หมายถึง
ศาสดาผู้มีบารมีระดับต้ังศาสนาได้ เพราะแก่นของศาสนาคือการแสดงเป้า
หมายสูงสุดที่น่าไปให้ถึง อย่างเช่นส�าหรับศาสนาพุทธ จะชี้ให้เห็นว่าทุกข์คือ
อะไร ต้นเหตุแห่งทุกข์คืออะไร ภาวะความดับทุกข์เป็นอย่างไร และจะไปถึง
ภาวะความดับทุกข์นั้นได้อย่างไร การต้ังศาสนาขึ้นมาให้คนเชื่อตามได้ เล็ง
ประโยชน์สงูสดุตามได้ ตลอดจนประพฤตปิฏบิตัติามอย่างเป็นขัน้เป็นตอนแล้ว
บรรลุผลตามได้ นับเป็นบรมครูผู้ไม่มีอื่นยิ่งกว่า

ในวัยเด็กคุณต้องพบกับครูที่คุณเลือกไม่ได้ และแม้จะมีครูหลายคน 
แต่ก็จะมีเพียงไม่กี่คนที่ส่งอิทธิพลกระทบชีวิตคุณจริงจัง นั่นเป็นการแสดงตัว
ของกรรมเก่า คุณเคยเชื่อและอยู่ในโอวาทของครูแบบใดในอดีตชาติ ชีวิตนี้
คุณก็จะพบเจอกับครูแบบนั้นหรือใกล้เคียงกันนั้น คุณจะถูกหล่อหลอมและ
ดัดแปลงความคิดให้เป็นไปตามครรลองเดิมๆ

แต่เมื่อโตขึ้นมา ถึงจุดหนึ่งของชีวิตคุณจะต้องการเลือกครูด้วยตนเอง 
เมือ่ใจคณุถามหาประโยชน์สงูสดุของการมชีวีติ อนันีก้ส็ดุแต่กรรมเก่าของคณุ
จะพาไปไหน คือไม่ใช่แค่ดูว่าชาติก่อนคุณ ‘เป็นคนของศาสนาใด’ แต่ต้องดู
ด้วยว่าคณุ ‘มวีธินีบัถอืศาสนาอย่างไร’ หากอดตีชาตคิณุมวีธินีบัถอืศาสนาด้วย
การหวังพึ่งพาความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แนวโน้มคือคุณจะพบและ
ศรทัธาครทูีส่อนให้พึง่พาผูอ้ืน่ และท�ากรรมดีเพือ่หวงัผลแต่เฉพาะในชาตหิน้า 
แต่หากอดีตชาติคุณมีวิธีนับถือศาสนาด้วยการท�ากรรมพึ่งพาตนเอง ศึกษา
หาความเข้าใจเพื่อบรรลุประโยชน์สูงสุดในชาติปัจจุบัน แนวโน้มคือคุณจะพบ
และศรัทธาครูที่สอนให้มีเหตุผล สืบหาความจริงจากสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า

เดี๋ยวนี้

สรุปคือคุณเลือกครูแบบใด ก็แสดงให้เห็นว่าคุณมีอัธยาศัย หรือมีบุญ
อยู่กับเส้นทางทีค่รูสอนแบบน้ัน และการมีอุปกรณ์เล่นเกมกรรมแบบมนุษย์น้ี 
คุณมีสทิธิ ์‘เปลีย่นคร’ู ได้เสมอ ครทูีคุ่ณตดัสนิใจเลอืกได้ด้วยตนเองยามรูค้วาม
นั่นเอง จะมาแทนที่ครูคนเก่า หมายความว่าเกมกรรมครั้งต่อไปคุณจะพบกับ
ครูแบบที่คุณเลือกที่จะเชื่อในครั้งนี้เอง

 กรรมที่ท�าให้มีครูดี คือเคยหัวอ่อน อยู่ในโอวาท และมีความ
กตญัญคูดิตอบแทนครทูีด่ ีกรรมทีท่�าให้มคีรนู�าไปสูค่วามหลงผดิ คอืการทีเ่คย
ร่วมยนิดกีบัค�าสอนทีห่ลงผดิ เหยยีบย�า่คนทีเ่ขาถกู ตลอดจนพยายามยดัเยยีด
แนวคิดผิดทางให้คนอื่นยึดถือตามตน

กรรมที่ท�าให้เป็นครูที่สอนให้เข้าใจได้ คือความมีใจฝักใฝ่
กระตือรือร้นในการสอน ไม่รังเกียจการตอบค�าถาม มีความอยากให้คนอื่นรู้
อย่างที่ตนรู้ เข้าใจอย่างที่ตนเข้าใจ กับทั้งคิดหาวิธีที่จะท�าให้ใครๆเข้าใจเรื่อง
ยากโดยง่าย ไม่ต้องเหนื่อยนาน ความพยายามดังกล่าวจะไม่แค่ท�าให้พบวิธี
ที่ต้องการ แต่ยังกลายเป็นกรรมที่ให้ผลสะท้อนกลับมาในรูปพลังการสอนที่
เหนือกว่าครูทั่วไป

กรรมทีท่�าให้เป็นครทูีส่อนให้เหน็ประโยชน์สงูสดุ คือเป็น
ผู้แสวงหาประโยชน์สูงสุดจากคนอื่น แล้วน�ามาพิจารณาแยบคายด้วยตนเอง 
ทดลองพิสูจน์จนเห็นผลแล้ว จึงน�าไปเผยแพร่ให้คนอื่นรู้ตาม หากชาติใดตั้ง
โจทย์ได้ถูก พิจารณาเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์ หาเหตุแห่งการเกิด
ทุกข์พบ และได้วิธีระงับเหตุแห่งทุกข์นั้น กระทั่งบรรลุธรรม รู้จักนิพพานอัน
เป็นที่สุดทุกข์ กับทั้งสามารถน�าพระสัทธรรมมาเผยแผ่ให้คนทั่วไปได้รู้ตาม 
กไ็ด้ชือ่เป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า บรมครผูู้รูแ้จ้งนิพพานด้วยตนเอง ผู้
ก่อตัง้ศาสนาพทุธรือ้ถอนสตัว์จากสภาพเวยีนว่ายตายเกิดได้ด้วยการบอกทาง
ถูก ทางตรง
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๕ คนรัก
คุณเลือกคนแบบไหนมาเป็นคู่รัก ก็เท่ากับคุณเลือกใจตัวเองเป็นแบบ

นั้น อาจจะบางส่วนหรือทั้งหมด เพราะการประคองชีวิตรักให้ได้นาน ย่อม
หมายถึงการปรับตัวเข้าหากัน และการปรับตัวก็อาจหมายถึงการเปลี่ยนวิธีใช้
ชีวิตประจ�าวัน วิธีพูดคุยให้รู้เรื่องด้วยการใช้เหตุผลแบบเดียวกัน ตลอดจน
กระทั่งวิธีคิดเกี่ยวกับการด�ารงชีพ ว่าจะอยู่เพื่อครอบครัวขนาดเล็กหรือใหญ่ 
ตลอดจนคิดให้อะไรกับครอบครัวอย่างเดียวหรือเสียสละบางสิ่งให้สังคมด้วย 
เป็นต้น

คนรกัอาจเป็นผูท้ีม่อีทิธพิลกบัคณุมากทีส่ดุ หรอือกีนยัหนึง่คอือาจเป็น
ตวัแปรให้กรรมของคณุเปล่ียนแปลงได้ยิง่กว่าใคร เขาอาจยยุงคณุให้กลายเป็น
นักโกหกตามเขา หรืออาจปั่นหัวคุณแทบเป็นบ้าด้วยการแกล้งงอนให้ตามง้อ 
หรือด้วยนิสัยเจ้าอารมณ์ของเขาอาจท�าให้คุณกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ตาม

ในทางตรงข้าม แบบอย่างความดีงามบางประการในตัวคนรัก ก็อาจ
เป็นแรงบันดาลใจให้คุณเห็นดีเห็นงามตามโดยไม่รู้สึกตัว บางเรื่องที่คุณดื้อ 
ใครสอนอย่างไรก็ไม่ฟัง คณุอาจโอนอ่อนลง กระทัง่เปลีย่นนสิยัได้เพยีงเพราะ
เห็นแบบอย่างที่ดีใกล้ตัว เขาอาจไม่ได้สอนคุณเป็นค�าพูดเช่นอย่าตระหนี่นัก
เลย หัดท�าบุญท�าทานเสียบ้าง แต่เมื่อคุณเห็นเขาซื้อขนมให้หมาแมวเป็น
กจิวตัรประจ�า และท�าด้วยอาการอ่อนโยนน่าประทบัใจ ในทีส่ดุจติคณุกถ็กูโน้ม
น้าวให้นึกอยากซื้อขนมให้หมาแมวด้วยความเต็มใจเองบ้าง

ส่วนพวกที่มีคนรักแล้วไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเลยนั้น อาจหมายความ
ได้สองประการ ประการแรกคือบุญเก่าชักพาคู่รักที่เข้ากันได้สนิทมาให้ เพียง
เป็นตัวเดิมอย่างเคยก็อยู่ร่วมชายคาเดียวกันอย่างเป็นสุข ประการที่สองคือ
เป็นคนมีอัตตาแรงจัด ไม่เห็นหัวคนรัก ไม่สนใจว่าคนรักจะชอบหรือไม่ชอบ
สิ่งใดในตน กับทั้งไม่ยอมโอนอ่อนใดๆ ด้วยความส�าคัญว่าตนเองถูกต้องแล้ว 
ดีที่สุดแล้ว ซึ่งก็มักลงเอยเป็นการหย่าร้างกันจนได้

ปัจจุบันธรรมเนียมคลุมถุงชนลดน้อยเบาบางลงมาก เพราะการศึกษา
ยคุใหม่และความเปิดกว้างของสงัคมท�าให้หนุม่สาวมโีอกาสเลอืกคนรกักนัเอง 
ซึ่งน่ันก็หมายความว่าคนส่วนใหญ่มีโอกาสเลือกว่าจะให้เส้นทางกรรมของ
ตนเองโน้มเอียงไปทางไหน

คนส่วนใหญ่เลอืกคนรกัเพือ่ความสขุความสบายใจ หรอืเพือ่สนองความ
บันเทงิทางเพศ และไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับผลกระทบทีจ่ะตามมา โดยเฉพาะ
ในแง่ของเส้นทางกรรม ทัง้ทีเ่ส้นทางกรรมอนัสมัพนัธ์กนัระหว่างคนรกันัน่เอง 
ที่จะท�าให้รักกันหวานชื่นหรือขื่นขม ได้เสพสมนานเท่านานหรือเพียงสั้น

อีกประการหนึ่ง เมื่อได้คนรักมาอยู่ด้วยกัน คุณเลือกไม่ได้ว่าจะเอาแค่
ส่วนใดส่วนหน่ึงที่น่าชอบใจมา คุณต้องเอามาทั้งตัว รวมทั้งเงากรรมที่ตาม
หลังเขามาด้วย ผลกรรมของคนรักของคุณจะมีผลกระทบข้างเคียงกับคุณด้วย 
ทีเ่ห็นได้ชัดก็เช่นถ้าเขาท�าทานไว้มาก ชาติน้ีรวยและมีลาภเสมอๆ คุณก็พลอย
ได้ส่วนความรวยหรือส่วนแบ่งลาภจากเขาในทางใดทางหนึ่ง แต่หากเขาเป็น
พวกชอบหาเรื่อง อันเปรียบเสมือนแม่เหล็กดึงดูดเรื่องร้ายๆมากระทบตัวไม่
หยดุหย่อน คณุเองกจ็ะพลอยได้รบัส่วนแบ่งเรือ่งร้ายไปกบัเขาอย่างไม่อาจหลกี
เลี่ยง

หากอดตีชาตเิคยร่วมกนัช่วยเหลอืคนไว้มาก ชาตนิีเ้มือ่มาอยูด้่วยกนัจะ
เกิดแต่เรื่องดีๆ มีใครต่อใครชื่นชมและสนับสนุนให้แต่งงานกัน จะท�าธุรกิจ
ธุรกรรมอะไรร่วมกันก็เจริญรุ่งเรืองน่าอิ่มใจไปหมด

หากอดีตชาติเคยร่วมกันท�าร้ายคนไว้มาก ชาติน้ีแม้กระแสดึงดูดทาง
เพศจะชักน�าให้มาอยู่ด้วยกัน ก็จะตีกันเอง แตกคอกันเอง พอแยกกันอยู่จะ
คิดถึงกัน แต่พออยู่ด้วยกันเป็นมีเรื่อง แม้แต่คิดร่วมท�าบุญกันก็จะทะเลาะใน
เรื่องไม่เป็นเรื่อง เป็นเหตุให้บุญที่ท�าร่วมกันหม่นหมอง ไม่ผ่องใส เดินทาง
ร่วมกันแท้ๆแต่เหมือนแยกกันไปคนละทิศ

กรรมที่ท�าให้พบคนรักที่เข้ากันได้อย่างสนิทแน่นแฟ้น 
เต็มใจอยู่ด้วยกันไปจนตาย และเที่ยงที่จะได้พบกันอีกในชาติถัดๆไป ได้แก่
การมีศรัทธาความเชื่อที่เสมอกัน มีศีลที่เสมอกัน มีความเสียสละที่เสมอกัน 
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และมปัีญญาท่ีเสมอกนั เรยีกว่าคยุกนัรูเ้รือ่งเพราะพืน้ความเชือ่ไม่แตกต่างกนั 
เข้าใจกันได้หมด ตกลงกันได้หมด เอออวยกันได้หมด มีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูล
ไม่เอารดัเอาเปรยีบกนัไปหมด คนรกัประเภทนีม้กัถูกมองว่าเป็นเนือ้คู ่หรือคู่
แท้ถาวร ซึง่มเีองอยูแ่ล้วในธรรมชาต ิขอให้ทราบว่าเป็นความเข้าใจทีผ่ดิ เพราะ
ในเกมกรรมนั้น ต้องสานต่อเหตุปัจจัยไปเรื่อยๆ ถ้าเหตุปัจจัยหมด ผลก็หมด
ตาม

กรรมที่ท�าให้พบคนรักไม่ถูกใจ อยู่ด้วยกันแล้วเป็นทุกข์ มีเหตุ
ให้ต้องระหองระแหงเสยีความรูส้กึบ่อยๆ หรอืเข้ากนัไม่ค่อยได้ ตัง้ตนเป็นศตัรู 
จ้องเอารดัเอาเปรยีบหรอืฉกฉวยกนั ครองเรอืนมลูีกหลานแบบกลนืไม่เข้าคาย
ไม่ออก ได้แก่การมีศรัทธาความเชื่อที่แตกต่างกัน มีศีลสูงต�่ากว่ากัน มีน�้าใจ
เสียสละผิดกัน ตลอดจนมีปัญญาห่างชั้นกัน ตัดสินใจครองรักกันอย่างวู่วาม
ด้วยเหตุผลตื้นๆเช่นอยากมีเพศสัมพันธ์กัน หรือเพียงเพราะรูปร่างหน้าตา
ถกูใจ หรอืเพียงเพือ่ให้ชวีติดสูมบรูณ์แบบ หรอืเพยีงเพราะเหตผุลเกีย่วกบัการ
เงิน เป็นต้น

๖ อาชีพ
อาชีพท่ีคุณเลอืกแล้วรูส้กึว่าเข้ากบัตวัตนของคณุได้นัน้ จะสะท้อนความ

เป็นคุณได้มากพอสมควร แต่ละสาขาอาชพีต้องการความสามารถต่างกนั บาง
อาชีพต้องการให้คุณคิดมาก บางอาชีพต้องการให้คุณพูดมาก บางอาชีพ
ต้องการให้คุณออกแรงมาก คุณเลือกอาชีพแบบใดก็ต้องเน้นท�ากรรมแบบ
หนึ่งๆมากเป็นพิเศษ และคนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักตนเองผ่านอาชีพที่ยึดไว้เลี้ยง
ปากเลี้ยงท้องนี่เอง

เหตผุลของการเลอืกอาชพีอาจเป็นตัววดัความโลภได้ระดบัหนึง่ ถ้าเงนิ
มาก่อนงาน แปลว่าคุณเสียความเป็นตัวของตัวเองให้กับความโลภ ถ้าเนื้อหา
ของงานมาก่อนเงิน แปลว่าคุณเห็นแก่ความเป็นตัวของตัวเองก่อนความโลภ

และเมือ่อาชพีการงานคอืตัวคณุ เหตุผลทีต่ดัสนิใจออกจากงานของคณุ

ย่อมเป็นตัวบอกว่าโลภะ โทสะ โมหะมีอ�านาจเหนือคุณมากน้อยเพียงใด หาก
คุณทิง้งานค้างคาไว้ให้คนอ่ืนเพยีงเพราะต้องการรบัเงนิเดอืนทีส่งูกว่า อันน้ัน
แปลว่าความโลภอยู่เหนือตวัคุณ คุณไม่สนใจอะไรมากไปกว่าลาภทีช่วนละโมบ 
หากคุณผลุนผลันลาออกทั้งที่ไม่พร้อม ด้วยเหตุผลเพียงเพราะโกรธใครบาง
คน อันน้ันแปลว่าตัวคุณตกอยู่ใต้อ�านาจโทสะ หากคุณท�าอาชีพที่รู้สึกว่าไม่
เหมาะกบัตวัเอง แต่ยงัฝืนดนัทรุงัท�าต่อ เพยีงเพราะกลวัการล�าบากหางานใหม่ 
หรือขี้เกียจพัฒนาตัวเองเพื่อความก้าวหน้า อันนั้นแปลว่าคุณยอมปล่อยให้
โมหะครอบง�าจนดิ้นไม่หลุด

ตรงข้าม หากคณุท�างานอย่างคุม้ค่าจ้าง ถนอมน�า้ใจเพือ่นร่วมงาน และ
มีจังหวะเวลากับเหตุผลที่ดีในการลาออกโดยไม่ให้ใครเดือดร้อน กับทั้ง
สามารถใช้ประสบการณ์ต่อยอดไปสู่ความเจริญก้าวหน้าย่ิงๆขึ้น คุณจะรู้สึก
เต็มตัว เต็มภูมิ เต็มคน ไม่มีความติดค้าง

กรรมที่ท�าให้เป็นใหญ่ในอาชีพ คือการเคยช่วยเหลือให้ผู้คน
ประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงาน หรือมีส่วนผลักดันให้สาขาอาชีพที่เคย
ท�าเจริญรุ่งเรือง (โดยไม่จ�าเป็นต้องเป็นอันเดียวกับอาชีพในปัจจุบัน)

กรรมท่ีท�าให้ประสบความส�าเร็จ มั่งมีและเป็นที่รู้จักนับหน้า
ถือตาเป็นพิเศษในธุรกิจแบบใดแบบหนึ่ง เป็นไปได้ว่าเพราะเคยท�าบุญด้าน
น้ันๆมา เช่นถ้าเคยท�าขนมถวายพระเป็นประจ�า มีการบรรจงฝีมืออย่างประณีต 
มีความฉลาดในการแต่งรสให้อร่อย ขณะถวายมีความอิ่มใจ มีความรื่นเริงใน
บุญ มีความเอ้ือเฟ้ือแจกจ่ายกับคนทีม่าในงานบุญ อย่างน้ีหากเกิดใหม่จะเป็น
คนมีหัวในเรื่องการท�าขนม แม้ไม่ได้ร�่าเรียนมากก็ท�าได้อร่อยกว่าคนอื่น คิด
สตูรได้เอง กบัทัง้เมือ่เปิดร้านท�าขนมกจ็ะเงนิทองไหลมาเทมา เป็นทีรู่จ้กักว้าง
ขวาง เปิดสาขาได้ทั่ว หรือจะเขียนต�าราท�าขนมหรือท�าอาหารก็ขายดิบขายดี
เป็นที่นิยม

การเป็นผู้ค้าขายได้ก�าไรนัน้ เป็นไปตามเหตปัุจจยัหลายประการ 
เช่นความตาแหลม รู้จักจัดหาสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการ ฉลาดตั้งราคาให้ได้
ก�าไรคุ้มทุนโดยที่ลูกค้าก็ไม่นึกเกี่ยงงอน นอกจากนั้นยังสร้างความน่าเชื่อถือ
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เป็น เช่นจ่ายหนีต้ามนดั ตลอดจนเลีย้งครอบครวัและบริวารให้อยูเ่ป็นสขุ ไม่มี
ปัญหาขัดแย้งหรือเรื่องระส�่าระสายภายในกิจการ

อย่างไรก็ตาม ยังมีกรรมเก่าเป็นตัวช่วยพิเศษ ที่ประกันความมีลาภใน
การค้าขาย คือการได้เคยอาสากับสมณะว่าถ้าต้องการสิ่งใดขอให้บอก เมื่อ
สมณะบอกขอแล้วกจ็ดัให้ตามประสงค์ เช่นนีถ้้าเลอืกเป็นพ่อค้าจะขายได้ก�าไร
เสมอ แต่ถ้าถวายเกินกว่าที่ท่านประสงค์ก็จะได้ก�าไรสูงเหนือความคาดหมาย 
ในทางตรงข้ามหากสมณะบอกขอแล้วไม่ให้ครบตามค�าขอ ก็จะค้าขายไม่ได้
ก�าไรดังหวัง ย่ิงหากแกล้งท�าเป็นลืม ไม่ให้ตามที่ท่านขอเลย อย่างนี้ก็มีแต่
ค้าขายขาดทุนท่าเดียว

ตัวแปรภายใน

1 การรับรู้
การรับรู้ว่าอะไรเป็นอะไร มีความส�าคัญมาก เช่น ถ้าคุณเห็นเชือกในที่

สลัวแล้วเข้าใจว่าเป็นงู หยิบจอบมาสับหวังให้ขาดเป็นสองท่อนตายคาที่ เมื่อ
สับจอบลงไปแล้วเชือกขาดสองท่อน ก็ถือว่าก่อกรรมข้อที่ว่าด้วยการฆ่าสัตว์
แล้ว ดูได้จากจิตที่มีความโหดเหี้ยม หนักแน่น มีความมืดอันเกิดจากการคิด
ลงมือประหัตประหารเต็มเหนี่ยว

อย่างไรก็ตาม เชือกไม่ใช่สิ่งมีชีวิต แม้ถูกสับขาดสองท่อน ก็หาได้มีรูป
ชีวิตใดแตกดับลงไปไม่ กรรมที่ท�าจึงไม่ครบวงจร ไม่ได้ชื่อว่าเป็น ‘ผู้ฆ่า’ เพียง
แต่เป็น ‘ผู้คดิและลงมอืฆ่าสิง่ไร้ชวีติ’ การสบัจอบด้วยความเข้าใจผดิคร้ังนี ้คณุ
เป็นผู้เพ่ิมความเหี้ยมเกรียมให้กับจิตที่ปลิดชีวิตอื่นได้ลงคอ แต่ยังไม่ใช่
เพชฌฆาต ฉะนั้น เมื่อถึงเวลาที่กรรมเผล็ดผล ก็ย่อมไม่ให้ผลแบบเดียวกับที่
คุณฆ่าสัตว์ตายลงไปจริงๆ เช่น คุณอาจต้องไปเกิดในถ่ินคนเถ่ือน แต่จะไม่
ตายด้วยการโดนใครเอาขวานจามตัวขาดสองท่อน เป็นต้น

ในทางกลับกัน แม้ว่าสัตว์จะมีชีวิตอยู่จริง แต่คุณเห็นในที่สลัวแล้วนึก
ว่าเป็นเชอืก คิดว่าสบัด้วยจอบให้ขาดเล่นได้ไม่เป็นไร พอลงมือสบัจอบจึงเหน็
เป็นสิ่งมีชีวิตดิ้นกระแด่วๆ กลายเป็นงูที่ต้องตายทรมานด้วยความรู้เท่าไม่ถึง
การณ์ของคณุ อย่างนีค้ณุได้ชือ่ว่าเป็นเพชฌฆาต แต่ไม่ใช่ผูม้จีติใจเหีย้มเกรยีม
ทีส่ามารถปลิดชีวติอ่ืนได้ เพราะก�าลังใจในการสับจอบเกิดจากการเล็งไว้ว่าส่ิง
ที่จะสับคือเชือก คุณจะตัดเชือก ไม่ใช่เล็งว่านั่นเป็นชีวิต คุณจะตัดชีวิต

จะเห็นว่าถ้าการรับรู้คือเชือก ต่อให้คุณตัดมันเป็นสองท่อน ก็ยังไม่ได้
ท�ากรรมข้อที่ว่าด้วยการตัดชีวิตเลยแม้แต่น้อย น่ีแหละคือตัวแปรที่มีความ
ส�าคัญเป็นอันดับหนึ่งในการก่อกรรม

๒ เจตนาตั้งต้น
ต้องดกู่อนเลยว่าหวงัดหีรือหวงัร้าย และการทีจ่ะดวู่าหวงัดหีรือหวงัร้าย 

ก็ต้องพิจารณาจากความรู้อยู่แก่ใจ หรือคาดหวังไว้ล่วงหน้า ว่าท�าอะไรลงไป
ควรจะเกิดผลกับใคร อย่างไร แค่ไหน 

บางทีแม้ผลลัพธ์อาจไม่ตรงกับเจตนา แต่เจตนาก็ปรุงแต่งจิตให้เป็น
สว่างหรือมืดเรียบร้อยแล้ว ยกตัวอย่างเช่นอุตส่าห์ดักรอคนแก่ ตั้งใจแกล้ง
ค�ารามเหมือนผีหลอกให้คนแก่ตกใจตายเพื่อฮุบสมบัติ แต่ปรากฏว่าคนแก่
รู้ทันล่วงหน้า นอกจากไม่ตกใจยังหัวเราะขบขันในท่าทางของปีศาจก�ามะลอ 
สรุปคือเจตนาฆ่าให้ผลเป็นความบันเทิงแก่เหยื่อไป

แม้คนแก่จะไม่ตายและกลายเป็นได้ข�า แต่อย่างไรเจตนาตัง้ต้นน้ันก็ยัง
คงเป็นความจงใจฆ่า เป็นอกศุลจิตขัน้รนุแรง คือได้ตวัตัง้ในการท�าปาณาตบิาต
แล้ว เพยีงแต่ยังไม่จัดเป็นปาณาติบาตโดยสมบูรณ์ เน่ืองจากการฆ่าไม่ประสบ
ความส�าเร็จ

น่ันก็หมายความว่าแม้ไม่ต้องรับผลจากปาณาติบาต แต่ก็ได้ชื่อว่า
ท�าบาปด้วยใจแล้ว และเป็นระดับรุนแรงมากด้วย ขอให้ค�านึงว่าวิญญาณ
เพชฌฆาตได้เกิดข้ึนแล้วจริงๆ แม้จะยังไม่เป็นเพชฌฆาตอย่างสมบูรณ์แบบ
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ก็ตาม

ตวัอย่างดงักล่าวคงท�าให้เห็นได้ชดั เกมกรรมอาศยัเจตนาตัง้ต้นเป็นตวั
ตัดสิน ว่าสิ่งที่ท�าลงไปเป็นบุญหรือเป็นบาป เกมกรรมไม่ได้ดูว่าผลที่เกิดกับผู้
ถูกกระท�าเป็นอย่างไร เช่นในตัวอย่างข้างต้นนี้ ไม่ใช่ว่าได้ผลเป็นบุญที่ช่วยให้
คนแก่หัวเราะ แต่ผลจะเป็นบาปอันเกิดจากเจตนาฆ่า

อีกตัวอย่างหนึ่ง คงเห็นว่าคนเรายิ่งมีตัวตนซับซ้อนขึ้นเพียงใด จิตใจก็
ยิ่งดูยากขึ้นเพียงนั้น อย่างเช่นนักการเมืองระดับดาวสภา ที่ฝึกพูด ฝึกส�ารวม
กิริยาท่าทีดีมาก ดูสุภาพนุ่มนวล สงบนิ่งไม่หวั่นไหวง่าย กับทั้งสามารถผูกค�า
พดูเตม็ไปด้วยเหตผุลน่าเชือ่ถอื กระทัง่เหมอืนรกัประเทศ ต้องการเสียสละเพือ่
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ออกมาจากใจจริง

แต่เมื่อส่องดูบางพฤติกรรม คนรู้เห็นก็อาจสงสัยว่าใจจริงหรือตัวตน
ที่แท้จริงเป็นอย่างตอนออกโทรทัศน์แน่หรือ เพราะก็เหมือนคนธรรมดาที่
ต้องการเอาแต่ประโยชน์เข้าตัวเท่านั้น

หากเล็งกันที่จิต ว่าค่อนไปทางมืดเพราะโลภ หรือค่อนไปทางสว่าง
เพราะเสยีสละ กจ็ะตัดสนิได้ทนัทว่ีาเจตนาหลกัอนัเป็นฐานตัง้ของเจตนาอืน่ๆ
นั้น สว่างหรือมืดกันแน่ ส�าหรับนักการเมืองที่สร้างความเชื่อถือได้ในระดับ
ประเทศนั้น หากหวังร้ายอยากกอบโกยจากชาติบ้านเมืองอย่างเดียวก็ยากที่
จะมีสง่าราศี อย่างน้อยต้องมีความหวังดีกับชาติบ้านเมืองพอจะส่งกระแสให้
คนรู้สึกไว้ใจได้บ้างระดับหนึ่ง

แต่เวลาประชาชนมองนกัการเมอืง จะตดัสนิด้วยอคตว่ิาเลวล้วนๆ หรอื
ดล้ีวนๆ ขึน้อยูก่บัรกัหรอืเกลยีดใครเป็นการส่วนตวั ดงันัน้จงึประสบกบัความ
สมหวังบ้าง ผิดหวังบ้าง เมื่อพบว่าพฤติกรรมของนักการเมืองไม่เป็นไปตามที่
คิด พอเกลียดใครหรือผิดหวังใครก็สาปแช่งให้เขาพินาศ เมื่อเขาไม่พินาศก็
พานสิ้นศรัทธากฎแห่งกรรมวิบากไปด้วย ทั้งที่เป็นเรื่องของการมองไม่ครบ
ต่างหาก กฎแห่งกรรมวิบากยังเที่ยงธรรม เพียงแต่ไม่ตรงใจ ไม่ถูกกับกิเลส
และความใจร้อนของมนุษย์เท่านั้น

ตวัอย่างดงักล่าวคงท�าให้เข้าใจได้ ว่านอกจากนกับวชทีม่ใีจสละโลกแล้ว 
กไ็ม่มใีครหวงัดเีสยีสละเพือ่ส่วนรวมได้ถ่ายเดยีว ต้องดกูนัตามจรงิ ว่าโดยรวม
แล้วโลภเอาเข้าตวัหรอืเสยีสละตนเองเพือ่คนอ่ืนมากกว่ากัน ภาพรวมของชวีติ
เขาทั้งปัจจุบันและอนาคตก็จะโน้มเอียงไปตามเจตนาหลักนั้นๆ

๓ น�้าหนักของเจตนา
เม่ือจับได้แล้วว่าเจตนาเริ่มต้นคือหวังดีหรือหวังร้าย ก็ต้องดูต่อไปคือ

ดีร้ายที่ว่านั้น เอาจริงเอาจังหรือยั้งๆอยู่

ตวัอย่างเปรยีบเทยีบทีค่งเหน็ได้ง่ายคือคนทัว่ไปสามารถบ้ีมดหรอืตบยุง
ได้แบบไม่กะพริบตา เรียกว่าเจตนาฆ่านั้นหนักแน่นมาก แต่หากให้ฆ่าคน 
ก�าลงัใจจะลดวบู โดยเฉพาะเมือ่ท�าครัง้แรกต้องสองจติสองใจไม่กล้าท�า เหมอืน
ฝ่าแรงต้านที่ทรงก�าลังมหาศาล

การทียั่งมีความละอายต่อบาป การทีม่โนธรรมยังท�างาน ยังมีส�านึกผิด
ชอบชั่วดีบริบูรณ์นั้น น�้าหนักเจตนาท�าชั่วขนาดฆ่าคนจะมีก�าลังอ่อนเสมอ ผล
ของน�า้หนักเจตนาทีอ่่อนจะไม่รุนแรงนัก เปรยีบเหมือนการพุง่ตวัเข้าชนก�าแพง 
ถ้าพุ่งเบาก็ไม่เจ็บมาก

ผู้ฆ่าย่อมถูกฆ่า เมื่อฆ่าคนด้วยน�้าหนักเจตนาที่หนักแน่น ก็ย่อมถูกฆ่า
ด้วยวิธีโหดเหี้ยม และเมื่อยังไม่ถึงเวลาที่กรรมเผล็ดผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยใน
นรก ก็อาจเจ็บป่วยรุนแรงเยียวยายากมาก เป็นต้น

คนเราท�าบาปด้วยความหนักแน่นเพราะเหตุ ๒ ประการหลักๆ หน่ึงคือ
โทสะแรง สองคือไม่รู้ว่าเป็นบาป ฉะนั้นจึงทุ่มจิตทุ่มเจตนาเต็มเหนี่ยวแบบไม่
ยั้ง ด้วยองค์ประกอบ ๒ ประการนี้ เพียงโห่ร้องตะโกนสุดเสียงว่า ‘ฆ่ามัน! ฆ่า
มนั!’ ในสนามสูก้ระทงิ กเ็กดิมหาอกศุลจติระดบัปาณาตบิาตร่วมกบัมอืสงัหาร
จริงๆแล้ว ถ้าหม่ันเชียร์เป็นกิจวัตรก็ต้องได้รับผลเป็นการทอนอายุให้สั้นลง 
หรือเป็นโรคภัยไข้เจ็บได้แล้ว แม้ชั่วชีวิตไม่เคยฆ่าสัตว์ใหญ่เลยสักตัวก็ตาม

ในทางตรงข้าม คนเราท�าบุญด้วยความหนักแน่นด้วยเหตุ ๒ ประการ
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หลักๆ หนึ่งคือเมตตามาก สองคือเลื่อมใสในผลบุญ ฉะนั้นจึงเทจิตเทใจเต็ม
ก�าลัง

หากเป็นคนฉลาดในบุญ ก็จะไม่ดูเบา และเทใจให้กับบุญเล็กบุญใหญ่
เสมอกัน ไม่ดูแคลนว่านั่นบุญใหญ่ นี่บุญเล็ก แต่หากยังไม่ฉลาดในบุญ ก็อาจ
เพ่งเล็งเฉพาะวัตถุภายนอก เช่นเห็นว่าสร้างวัดได้บุญมาก แล้วไปดูถูกว่าให้
สตางค์ ๕ บาทเป็นทานชั้นต�่า เลยจะเอาแต่บุญใหญ่หวังผลมาก ไม่เห็นค่า
ของการท�าบญุเลก็ๆน้อยๆ พอท�าทานขนาดเลก็น้อยจงึไม่ปลืม้ นัน่จะเป็นการ
ท�าให้น�้าหนักของเจตนาในการสละออกมีความไม่สม�่าเสมอ จิตไม่เป็นทาน
จิตเต็มดวงในระยะยาว

ส�าหรับผู้มีทานจิตซึ่งจะได้รับผลไพบูลย์จริงๆแล้ว ย่อมทราบว่าการให้
นัน้เป็นประโยชน์ทัง้ต่อผูใ้ห้และผูร้บั ไม่ควรตัง้ข้อแม้ว่าเป็นทานวรรณะสูงหรือ
ทานวรรณะต�่า ได้ผลมากหรือได้ผลน้อย

เพื่อให้เกิดน�้าหนักของเจตนาที่ดี จึงควรตั้งต้นด้วยความหวังประโยชน์
ต่อผู้อ่ืนเป็นอันดบัแรก คอืรนิเมตตาน�า แต่ถ้าหวงัประโยชน์ตนในการให้ทาน 
กย่็อมเป็นทานท่ีเจอืด้วยโลภะ น�า้หนกัเจตนาอนัเป็นกศุลย่อมเบาลงตามส่วน 
กล่าวโดยสรุปแล้ว จุดส�าคัญคืออย่าไปตั้งแง่รังเกียจ ไม่อยากท�าทานที่ให้ผล
ตอบแทนน้อยๆก็แล้วกัน เพราะนั่นเป็นการฝึกท�าทานด้วยความโลภ เมื่อจิต
ติดยึดในทานแบบผสมโลภ เมตตาย่อมน้อย เมื่อเมตตาน้อย น�้าหนักเจตนา
ย่อมเบา

คนส่วนใหญ่จะสงสัยกันมาก ว่าถ้าไม่ได้คิดเจตนาจริงจัง เช่นผุดค�าด่า
หรอืเกดิความคดิลบหลู่ครบูาอาจารย์ข้ึนมาชัว่แวบในหวั จะเป็นบาปเป็นกรรม
แค่ไหน อย่างนีเ้พยีงทราบกฎของเกมกรรมให้ดีกจ็ะสบายใจได้ เพราะการเกดิ
สติเท่าทันความคิดชั่วร้ายได้นั้น จิตเป็นมหากุศลด้วยซ�้า สิ่งที่สะท้อนชัดคือ
จิตใจโดยรวมจะดีขึ้นเรื่อยๆ สุกสว่างขึ้นเรื่อยๆ ขออย่างเดียวอย่าพะวงหรือ
กลัดกลุ้มกับความคิดชั่วร้ายท่ีเกิดข้ึน ระลึกให้แม่นย�าว่าถ้าน�้าหนักเจตนาไม่
แรง บาปก็ไม่มาก และถ้ายิ่งเกิดสติเท่าทันความคิดชั่วร้ายได้เดี๋ยวนั้น ก็จะ
พลิกจากอกุศลเป็นมหากุศลทันที

๔ ความพยายามในการก่อกรรมให้ส�าเร็จ
อนันีห้มายถงึก�าลงัใจและความวริยิะอตุสาหะอย่างต่อเนือ่ง ยิง่งานยาก

เท่าไหร่ ก็ต้องอาศัยก�าลังใจยาวนานมากขึ้นเท่านั้น

ยกตวัอย่างเช่นคนเขียนหนังสอืธรรมะต้นฉบับภาษาไทย ใช้เวลา ๓ วนั
แบบง่ายๆ เพราะเป็นส่ิงทีรู้่อยู่ช�านาญอยู่ แต่คนแปลเป็นภาษาอังกฤษใช้เวลา
เป็นเดือนด้วยก�าลังใจที่สูงกว่า เพราะเป็นงานที่ไม่ถนัด ไม่มีความช�านาญ 
อย่างนี้เรียกว่าส่วนประกอบของบุญในแง่ความเพียรสูงกว่า แม้องค์ประกอบ
บญุในแง่การรเิริม่จะไม่เทยีบเท่า แต่พลงัทีใ่ช้ไปในการบญุย่อมเหนอืกว่า ปรงุ
แต่งจิตให้สุกสว่างมากกว่ากัน

เร่ืองของความสม�่าเสมอในการพากเพียรก็เป็นตัวแปรให้เกิดความ
ผกผนัได้ ความมวีิรยิะอุตสาหะตอ่เนื่องหนึ่งวันจนงานส�าเรจ็ในรวดเดยีว อาจ
อาศัยก�าลังใจยิ่งกว่าคนท�าหลายเดือนแบบเรื่อยๆเฉื่อยๆเสียอีก

และยิ่งถ้ามีความวิริยะอุตสาหะต่อเนื่อง ทุ่มกายทุ่มใจ ลงแรงลงสมอง
เต็มเหน่ียวแล้วงานไม่เสร็จในหน่ึงวัน แต่จ�าต้องใช้เวลาหน่ึงปี เป็นหน่ึงปีที่
หามรุ่งหามค�่าแทบไม่หลับไม่นอน บุญอันเกิดจากก�าลังใจที่ต่อเนื่องจะไม่ใช่
แคเ่อา ๓๖๕ คณูเข้าไป ทว่าตวับญุจะทวีก�าลงัขึน้ไปเหมอืนดอกเบีย้ทบต้นทบ
ปลาย เช่นผ่านไปหน่ึงเดือนคูณสิบ ผ่านไปครึ่งปีคูณร้อย พอครบปีคูณพัน 
แปลง่ายๆว่าผลอันเป็นที่สุดจะเป็น ๓๖๕ คูณด้วย 1,000!

ความเพียรที่สม�่าเสมอนั้น ยิ่งยาวนานยิ่งยืดอายุการให้ผลของกรรม
ออกไปด้วย ยกตัวอย่างเช่นมาอาสาช่วยท�าศาลาพักริมทางหน่ึงวัน ความ
เหน่ือยเต็มๆวันน้ันอาจให้ผลเป็นช่วงหน่ึงของชีวิตที่มีใครต่อใครมาท�าอะไร
ให้ได้อยู่สบาย แต่หากติดสอยห้อยตามคณะสร้างศาลาพักริมทางเพื่อ
สาธารณประโยชน์ตลอดอายุขัย คือว่างจากงานเล้ียงชีพก็มาช่วยสร้างศาลา
พักไปเรื่อยจนเต็มเมือง ไม่ตายไม่เลิก อย่างน้ีนับเป็นความตั้งม่ันชนิดอุทิศ
ชีวิต ความหนักแน่นของเจตนาย่อมให้ผลตั้งแต่ในชาติปัจจุบัน มีคนมาช่วย
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ให้สุขกายสบายใจไม่ขาดสาย และเมือ่กรรมเผลด็ผลเตม็เมด็เตม็หน่วยในชาติ
ถดัไป เขาย่อมได้รบัความช่วยเหลอื ได้เป็นใหญ่ในภาวะสขุสบายยดืยาวหลาย
สิบชาติ ต่อให้พลาดพลั้งท�าชั่ว ต้องตกทุกข์ได้ยากอย่างไร ก็ต้องมีจังหวะพัก
ผ่อนยาวๆบ้าง

ความเพียรท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งชั่วชีวิตนั้น มีผลเป็นเชื้อของอุปนิสัยให้แก่
ชาติถัดไปได้ เช่นกรณีสมัครใจอาสาสร้างศาลา พอเกิดใหม่เห็นใครเหนื่อย
ยากตากแดดร้อนนึกอยากท�าที่พักให้ นี่เองเป็นความส�าคัญของการปลูกฝัง
นสิยัด้านดอีย่างใดอย่างหนึง่ไว้ เพราะจะไม่ใช่แค่กรรมทีอ่อกดอกออกผลเป็น
เรือ่งดอีย่างใดอย่างหนึง่ ทว่าจะเป็นนสิยัติดตัว กระตุน้ให้อยากท�าอะไรแนวๆ
เดียวกันในการเล่นเกมครั้งต่อๆไป ซึ่งก็จะเป็นการหล่อเลี้ยงผลดีไว้ไม่ให้ขาด
สาย

๕ โสมนัสในการก่อกรรม
ขอให้เข้าใจว่า ‘โสมนัส’ เป็นอาการที่จิตปลาบปลื้มในการกระท�า อาจ

จะเป็นก่อนลงมือท�าจริง หรือขณะก�าลังลงมือท�า หรือหลังจากท�าส�าเร็จเสร็จ
สิ้นไปแล้ว โสมนัสอาจเกิดขึ้นเพราะเจตนาอันเป็นบุญหรือบาปก็ได้

ยกตวัอย่างเช่นตัง้ใจขโมยวตัถลุ�า้ค่าราคาแพง กว่าจะเข้าไปขโมยได้ต้อง
ผ่านด่าน ผ่านอุปสรรคยากเย็น ดังนั้นเมื่อขโมยมาครอบครองได้จึงบังเกิด
ความปลาบปล้ืม ภาคภูมิใจในฝีมือของตนเป็นล้นพ้น ซึ่งนั่นก็ยิ่งตอกย�้าให้
บาปตรึงแน่นมั่นคงมากขึ้นเป็นทวีคูณ เพราะนอกจากจิตจะเขลา ไม่ทราบว่า
เป็นบาปแล้ว ยังส�าทับด้วยความหลงเห็นว่าควรชื่นใจ ปลาบปลื้มปรีดาเข้าไป
อีก

อย่างเช่นแทนทีก่ารขโมยของราคาล้านบาท ควรให้ผลสนองคนืเป็นการ
ถูกขโมยของราคาหนึ่งล้านถึงสิบล้าน (อาจจะคราวเดียวหรือผ่อนส่ง) แรง
โสมนัสก็ทวีค่าของที่จะถูกขโมยเป็นร้อยล้านหรือพันล้าน เป็นต้น

ส�าหรับงานบุญ ความเข้าใจและความเพียรจะเป็นตัวก�าหนดว่าโสมนัส

จะเกิดมากหรือน้อยเพียงใด ย่ิงเข้าใจว่าท�าอะไรลงไป จะเกิดผลดีแบบไหน 
ประกอบกับการมีความเพียรเพื่อเอาชนะอุปสรรค มุ่งมั่นท�าให้ส�าเร็จให้จงได้ 
โสมนัสก็จะยิ่งแรง ซึ่งก็ขยายพลังบุญ ท�าให้ย้อนกลับมาสนองคุณรวดเร็วและ
หนักแน่นยิ่งๆขึ้น

การโลเลกลับไปกลับมา เดี๋ยวอยากท�าเดี๋ยวไม่อยากท�า จะเป็นเหตุ
บั่นทอนโสมนัสได้มาก แต่ถ้าคิดดีได้ตลอด โสมนัสก็เกิดเต็มที่ บุญก็ไพศาล
สมบรูณ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงช่วงก่อนท�าและขณะท�าส�าคัญทีส่ดุ หากรกัษาความ
คงเส้นคงวาไว้ได้แค่สองช่วงนี้ก็นับว่าเลิศแล้ว แม้โสมนัสมาแหว่งวิ่นหลังท�า
บ้างก็จะมีผลเสียน้อยกว่ากัน

ในเรื่องของโสมนัสหลังท�าบุญนั้น เป็น ‘ตัวบวก’ ที่ทุกคนประจักษ์จริง
ได้ง่ายๆ ทุกคนมักมีบุญประเภท ‘งานชิ้นโบแดง’ อยู่สักอย่างสองอย่าง คือท�า
แล้วมักหวนกลับมานึกถงึบ่อยๆสกัช่วงหน่ึง นึกถงึทไีรก็ปลาบปล้ืมไม่ต่างจาก
ได้ท�าบุญซ�้า ย่ิงถ้าคุณฟังใครบอกว่าได้รับประโยชน์จากงานของคุณมากๆ 
โสมนัสในงานบุญน้ันๆก็จะย่ิงขยายผลออกไป เพราะเกิดการรับรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับบุญดังกล่าวเพิ่มเติมนั่นเอง โสมนัสเกิดขึ้นซ�้ากี่ครั้ง บุญก็ยิ่งทับ
ทวีมากขึ้นเท่านั้น นี่คือธรรมชาติอันมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของบุญ ตราบเท่าที่
คุณไม่หมดแรงปลื้ม ตราบนั้นบุญยังแพร่ขยายได้ราวกับดอกเห็ด แต่ถ้าคุณ
ลืมๆบุญที่ท�าไปแล้ว หมดโสมนัส หมดความผูกพันกับบุญแล้ว บุญก็จะคงที่
อยู่ในระดับนั้นๆ และรอจังหวะให้ผลแบบผ่อนส่งหรือเต็มก�าลังต่อไป

๖ ความคงทนและความส�าคัญของวัตถ ุ

การท�าบุญหรือท�าบาปส่วนใหญ่จะอาศัยวัตถุอันเป็นที่ตั้ง อย่างน้อยก็
ท�าให้จิตเกดิความรบัรูว่้าสิง่น้ันๆเป็นคุณหรอืเป็นโทษได้นานแค่ไหน มีความ
สลักส�าคัญยิ่งหย่อนเพียงใด

ส�าหรับความส�าคัญของวัตถุนั้น คงมองได้จากค�าถามง่ายๆเช่นว่าเป็น
ปัจจัย ๔ หรือเปล่า หากเป็นอาหาร ที่อยู่ เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ใจ
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จะรู้สึกถึงความส�าคัญได้ชัดเจน แต่ก็มีสิ่งอื่นที่ใจอาจรับทราบถึงคุณค่าเหนือ
ปัจจัย ๔ อย่างเช่นพระไตรปิฎกและหนังสือธรรมะ หากโลกขาดสิ่งเหล่านี้ ก็
จะไม่มีการสืบทอดพระสัทธรรมเผยแผ่ไปได้กว้างไกลและยาวนานเลย

หากวัตถุที่ตั้งบุญบาปเป็นของกิน ลักษณะบุญบาปจะออกไป
ทางมีกินมีใช้หรืออัตคัดขัดสน แม้อาหารเป็นสมบัติใช้สอยชั่วคราว เก็บไว้ได้
เดี๋ยวเดียว กินเสร็จก็หมด ทว่าอาหารก็เป็นปัจจัยในการด�ารงชีวิตที่ส�าคัญ
สูงสุด ขาดไปก็ตาย ฉะนั้นต้องใส่บาตรเรื่อยๆ หรือให้อาหารแก่สัตว์อย่าง
สม�า่เสมอ จงึจะช่วยให้มกีนิมใีช้ไม่ขาดสาย ไม่ไปเกดิใหม่ในประเทศทีอ่ดอยาก
ยากแค้น แม้ตกที่นั่งล�าบากก็มีคนยื่นมือช่วยให้ไม่อดตาย แต่หากเป็นพวก
ชอบลักกนิขโมยกนิ หรอืเป็นเจ้าหน้าทีท่ีเ่บยีดบงังบอาหารนกัโทษเป็นประจ�า 
เอาของเลวให้ทัง้ทีจ่ดัของดไีด้มากกว่านัน้ เช่นนีย่้อมไปเกดิในถ่ินแร้นแค้น หา
น�้าหาอาหารดีๆถูกอนามัยได้ยากเย็นนัก

หากวตัถทุีต่ัง้ของบญุบาปเป็นทีอ่ยูอ่าศัย ลกัษณะบญุบาปจะ
ออกไปทางความร่มเย็นหรือเดือดร้อนเกี่ยวกับเคหะสถาน เพราะที่อยู่เป็น
สมบัติใช้สอยระยะยาว ฉะนั้นแม้สร้างวิหาร สร้างกุฏิ หรือสร้างเรือนให้คน
อนาถาอยู่อาศัยเพียงครั้งเดียว ก็ให้ผลยืดยาวเกินกว่าจะคาดคะเน แม้ความ
ปลาบปลื้มก็ถูกหล่อเลี้ยงไว้ได้นาน เช่นสร้างโบสถ์แล้วใจรู้อยู่ ว่าจะมีคน
มากมายมาท�าบุญใต้หลังคาโบสถ์อันร่มเย็นและงดงาม สงฆ์จะได้ประกอบ
ศาสนกจิอีกหลายสบิปีกว่าจะถงึเวลาทบุสร้างใหม่ ความเข้าใจประโยชน์ทีเ่กดิ
ขึ้นกับสงฆ์ในระยะยาวนั้นเอง จะปรุงแต่งจิตให้สว่างกว้างใหญ่ กับทั้งมีความ
ตัง้มัน่ในบญุเป็นอนัมาก เกดิตายกีค่รัง้ต้องมทีีอ่ยูคุ่ม้แดดคุม้ฝนเสมอ ตรงข้าม 
หากลอบวางเพลิง เผาบ้านในถิ่นสลัมเพื่อไล่ที่ ท�าความเดือดร้อนสาหัสกับ
ผูค้นนบัสบินบัร้อยครวัเรอืนเพยีงครัง้เดียว ก็เป็นอนัคาดหวงัได้ว่านกัวางเพลงิ
จะต้องทนทุกข์เรื่องที่อยู่อาศัยไม่รู้จักจบจักสิ้น ทั้งไปเป็นพวกเร่ร่อนไร้ที่อยู่
อาศัย หรือมีที่อยู่ชั่วคราวก็โดนขับไล่อย่างไร้ความปรานี หรือไปอยู่บ้านไหน
ไฟก็ไหม้แทบจะชั่วข้ามคืน เป็นต้น

หากวตัถุทีต่ัง้ของบญุบาปเป็นเครือ่งนุง่ห่ม ลกัษณะบุญหรือ
บาปจะออกไปทางผวิพรรณวรรณะ ตลอดจนรสนยิมขัน้พืน้ฐานในการแต่งกาย 

เพราะเครื่องนุ่งห่มเป็นสมบัติที่ใช้นาน แสดงความน่าประทับใจเมื่อแรกเห็น 
ตลอดจนเป็นสิ่งห่อหุ้มคุ้มร้อนคุ้มหนาว หากได้ถวายจีวรสงฆ์ด้วยเนื้อผ้าที่
ประณีต หรือบริจาคเส้ือผ้าแก่คนยากจน ก็จะให้ผลเก่ียวกับเน้ือหนังทีท่นทาน 
ไม่อ่อนไหวกับดนิฟ้าอากาศง่าย ส่วนจะมีผลให้ผิวพรรณเปล่งปล่ังเป็นทองทา
เพยีงใด กข็ึน้อยูก่บัระดบัความศรทัธาเลือ่มใสและคณุภาพของเนือ้ผ้า  ในทาง
กลบักนั หากท�าอะไรทีเ่ป็นผลร้ายกบัผวิหนงั เช่นชอบแกล้งโรยหมามุย่ในทีพ่กั
ให้คนคันคะเยอเล่นเอาสนุก ถ้าแกล้งได้แล้วเกิดโสมนัสบ่อยๆก็มีสิทธิ์ให้ผล
ทันตาในชาติปัจจุบัน เช่นผิวแพ้ง่าย โดนอะไรนิดหน่อยก็เป็นพิษเป็นภัยแก่
ผิวไปหมด เป็นต้น

หากวตัถทุีต่ัง้ของบญุบาปเป็นยารกัษาโรค ลกัษณะบญุหรอื
บาปจะออกไปทางสุขภาพ แม้ยารักษาโรคเป็นสมบัติที่เก็บไว้ไม่ได้นานนัก 
ทว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย จะหายป่วยหรือทรุดหนักถึงขั้นพบยมทูตบางที
ก็ตัดสินกันที่มียาหรือไม่มียานั่นเอง ฉะนั้นต้องถวายหยูกยาแด่สมณะเรื่อยๆ 
หรือเป็นหมอที่รักษาคนไข้ด้วยความปรารถนาให้หายเจ็บป่วย จึงจะให้ผล
เป็นสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์คงเส้นคงวา แต่อีกขั้วหนึ่ง ถ้าเป็นพวกชอบเล่น
ยาพิษ ชอบฉีดยาทดลองกับสัตว์ ก็จะให้ผลเป็นสุขภาพที่ย�่าแย่ เป็นโรค
ประหลาดรักษายาก

คราวน้ีมาพดูถงึวตัถอ่ืุนนอกเหนือขอบเขตปัจจัย ๔ มองไปในโลกน้ีคุณ
จะพบวัตถุที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษเต็มไปหมด ผู้ให้วัตถุที่เป็นประโยชน์
ย่อมได้รบัประโยชน์ ผู้ให้วตัถเุป็นโทษย่อมได้รบัโทษ ขอยกตวัอย่างเพยีงสงัเขป
เพื่อให้เกิดภาพในใจพอประมาณ

หากวัตถท่ีุต้ังของบุญบาปเป็นแสงสว่าง ลกัษณะบญุหรอืบาป
จะออกไปทางการรับรู้ที่แจ่มชัด ไม่ว่าจะเป็นเทียนที่มีอายุสั้น หรือหลอดไฟที่
มีอายุยืน สิ่งเหล่าน้ีเก่ียวข้องกับการเห็นโลกยามมืด ฉะน้ันการถวายเครื่อง
ท�าความสว่างใดๆแด่สมณะ ก็ย่อมมีผลกับคุณภาพประสาทตา และหาก
อธิษฐานก�ากับก็อาจปรารถนาความเป็นผู้มีปัญญากระจ่าง รู้เห็นและเข้าใจ
อะไรๆแจ่มแจ้งแทงตลอด ในทางตรงข้าม หากขโมยไฟตามทางในวัด ท�าให้
พระเณรล�าบากงมในความมดื กม็สีทิธิถ์งึขัน้เกดิใหม่ตาบอดแต่ก�าเนดิได้ หรอื
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แม้พวกทรมานนักโทษด้วยการนิยมชมชอบเอาแสงแรงๆอย่างสปอตไลต์มา
ส่องหน้าบ่อยๆ ก็มีสิทธิ์เกิดใหม่นัยน์ตาพร่าพราย ประสาทการรับรู้ผิดปกติ
ได้

หากวัตถุที่ตั้งของบุญบาปเป็นหนังสือ ต้องแยกเป็นหมวดๆ
ว่าหนังสืออะไร หนังสือประโลมโลกที่ท�าให้หลงติดและทวีราคะ โทสะ โมหะ
อย่างหนัก หรือหนังสือให้ความรู้ ความเข้าใจเชิงวิชาการ หรือหนังสือที่ให้สติ
ปัญญา เท่าทันความจรงิอนัเป็นสจัจะพาตัวรอดปลอดภยัจากทกุข์โศก บรจิาค
หนังสือประเภทใดแบบเจาะจงก็ย่อมได้ผลเป็นเช่นนั้นเข้าตัว และเนื่องจาก
หนังสืออยู่ได้นาน แจกจ่ายให้อ่านต่อกันได้หลายคน ผลกรรมย่อมมีความตั้ง
มั่นสูงไปด้วย ขอให้พิจารณาว่าตัวหนังสือผูกเป็นประโยคอย่างไร ระบบความ
คิดของมนุษย์ก็ถูกจัดระเบียบตามนั้น และความคิดของมนุษย์ส่วนใหญ่เป็น
อย่างไร โลกนี้ก็ปรากฏไปตามนั้น น้อยคนที่อ่านหนังสือไม่ออกแล้วท�า
ประโยชน์อย่างใหญ่ได้ หากเป็นผู้มีโอกาสจัดท�าหนังสือแบบใดกระจายสู่
มหาชนกว้างขวาง ก็นับว่ามีส่วนสร้างโลกแบบนั้นๆขึ้นมา และจะต้องได้เสวย
ภพในแบบนั้นๆต่อไปในภายภาคหน้าแน่นอน

๗ ประเภทบุคคลที่ได้รับผลดีร้าย 

มนษุย์คนหนึง่เปลีย่นแปลงไปเรือ่ยๆ แต่อย่างน้อยช่วงหนึง่ๆต้องมนีสัิย
ที่ตั้งมั่นอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ การวัดว่าใครดีหรือใครร้าย ก็พิจารณาได้จาก
ทานและศีลของแต่ละคน

หากจติมเีมตตา ชอบสละออก ชอบให้ส่วนเกนิของตนเพือ่เป็นประโยชน์
แก่ผู้อ่ืน นัน่จดัเป็นพืน้ฐานความดงีามอย่างส�าคญั แต่หากจติคดิแต่จะเอา มกั
โลภเหน็แก่ตวั คนอืน่ไม่ให้กจ็ดจ้องเพ่งเลง็จะเอา นัน่จดัเป็นพืน้ฐานความเลว
ร้ายอย่างส�าคัญ

หากจิตมีความละอายต่อบาป ไม่อยากฆ่าสัตว์ ไม่อยากลักทรัพย์ ไม่
อยากเป็นชู้ ไม่อยากโกหก ไม่อยากกินเหล้า เพียงเพราะเห็นโทษเห็นภัยใน

พฤติกรรมเหล่านั้น นั่นจัดว่าเป็นกรอบรักษาความดีงามอันมั่นคง แต่หากจิต
ไม่ละอาย ชอบฆ่าทั้งที่ไม่จ�าเป็นต้องฆ่า ชอบขโมยทั้งที่ไม่จ�าเป็นต้องขโมย 
คบชู้ทั้งที่ไม่จ�าเป็นต้องคบ โกหกทั้งที่ไม่จ�าเป็นต้องโกหก กินเหล้าทั้งที่ไม่
จ�าเป็นต้องกิน นั่นจัดว่าเป็นกรอบกักขังความเลวร้ายอันแข็งแรง

เมือ่ช่วยเหลอืเกือ้กลูผูท้ีก่�าลงัอยูใ่นช่วงตัง้มัน่ดงีาม กเ็หมอืนหว่านเมลด็
พนัธุล์งบนดนิดมีคีณุภาพ ย่อมขยายผลไพบลูย์ เหน็ผลงอกงามรวดเรว็ในกาล
ปัจจุบัน ถ้าคิดถึงการท�าบุญด้วยเงินกันอย่างเดียว คุณให้คนดีที่ก�าลังล�าบาก
เพียงร้อยเดียว ยังได้ผลมากกว่าให้คนเลวที่ล�าบากเท่ากันหนึ่งแสนเสียอีก

อย่างไรก็ตาม การช่วยคนที่ดีที่สุดไม่ใช่ด้วยเงิน แต่เป็นด้วยธรรมะ 
เพราะกฎหนึ่งของเกมกรรมก็คือการให้ธรรมะจะชนะการให้ทั้งปวง หากคุณ
สามารถเปลี่ยนคนเลวเป็นคนดีได้ด้วยการให้ธรรมะ ผลย่อมวิเศษมหัศจรรย์
กว่าการให้ธรรมะแก่คนที่ดีอยู่แล้วหลายร้อยหลายพันเท่า เหมือนคุณช่วยให้
คนสะอาดดูดีขึ้นไม่ได้มากกว่าที่สะอาดอยู่แล้วสักเท่าไร แต่ถ้าช่วยคนสกปรก
ได้สะอาดขึ้น เขาจะสบาย คนรอบตัวเขาก็ไม่ต้องทนกลิ่นเหม็นเน่าอีกต่อไป

ดังนั้นถามว่าการเข้าไปช่วยสอนคนคุก หรือการให้สื่อธรรมะกับคนคุก
ทีพ่วกเขาถกูจ�ากัดสิทธิไ์ม่ให้ออกมาหาธรรมะเอง จะเป็นบุญมากหรือบุญน้อย 
ต้องตอบว่าถ้าด้วยเจตนาตั้งต้นที่จะเปล่ียนผิดให้เป็นถูก ปรับด�าให้เป็นขาว 
เพียงเท่านั้นคนคุกที่อาจยังมีใจเป็นทุศีลก็จะเป็นที่ตั้งของบุญใหญ่ให้กับคุณ
ทันที ยิ่งถ้าคุณสามารถเปลี่ยนความเห็นผิดของพวกเขามาเป็นความเห็นถูก
ได้ ก็แปลว่าคุณเอาเพชรขึ้นมาจากตม สร้างคนดีขึ้นมาจากศูนย์ ผลที่คุณจะ
ได้รับย่อมเหนือกว่าสร้างเจดีย์ทองค�าที่เปลี่ยนคนเลวเป็นคนดีไม่ได้เสียอีก

ส�าหรับพ่อแม่เป็นข้อยกเว้นพิเศษ ไม่ว่าจะดีเลวอย่างไร ถ้าท�าคุณกับ
พวกท่านก็ได้ผลเป็นความสุขความเจริญ เพราะได้ชื่อว่ารู้คุณคน ได้ชื่อว่า
ตอบแทนผู้ควรตอบแทน ได้ชือ่ว่าใช้หน้ีอันควรใช้ ตราบใดไม่ใช้หน้ีตามสมควร 
ตราบน้ันชวีติย่อมเตม็ไปด้วยแรงกดดนั เม่ือใช้หน้ีพ่อแม่ด้วยความสขุ มีความ
ปลาบปลื้มยินดี แรงกดดันย่อมแปรเป็นขั้วตรงข้าม คือกลายเป็นแรงหนุนส่ง
ให้ขึ้นสูงได้ยิ่งๆขึ้น
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ในแง่มมุทีผู้่รบัผลเป็นพ่อแม่นี ้อาจทดลองได้ง่ายๆ ถ้าไม่คดิว่าจะลงทนุ
ท�าธุรกิจเพื่อเลี้ยงตัวอย่างเดียว แต่คิดว่าจะท�าเพื่อให้พ่อแม่ได้สบายขึ้น หรือ
เพื่อให้ได้มีโอกาสตอบแทนพ่อแม่ คุณจะพบว่าอุปสรรคและความล�าบากใน
เส้นทางท�าเงินลดลง มีความราบรื่น มีช่องท�าก�าไรมากขึ้นค่อนข้างทันตาเห็น 
และขอเพียงรกัษาความต้ังใจกบัตนเอง เมือ่เกดิรายได้แล้วน�ามาสมนาคณุพ่อ
แม่ตามสตัย์ คณุจะรูส้กึเหมือนมแีรงส่งอกีแรงหนึง่ ให้ได้ดมีสีขุในกาลปัจจบุนั 
แม้ไม่ร�่ารวยมาก คุณก็จะไม่อยู่ในสภาพอัตคัดขัดสนเกินทนอย่างแน่นอน 
เพราะความสว่างอันเกิดจากแรงกตัญญูกตเวทีนั้น จะท�าให้คนเมตตา และ
ดึงดูดสิ่งดีมาช่วยอุดหนุนเอง

ความเป็นสงฆ์กจ็ดัเป็นอกีหนึง่ในข้อยกเว้นพเิศษ เพราะหากถวายทาน
แด่สงฆ์ท่ีประพฤตธิรรมและอยูใ่นกรอบวนิยัอนัดแีล้ว ผลจะขยายออกไปอย่าง
ไม่มปีระมาณ คอืไม่มวีนัสิน้สดุต่อให้เกดิอกีกีช่าตกิีภ่พกต็าม ทัง้นีข้อให้เข้าใจ
ด้วยว่าการให้ผลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของสังฆทานนั้น หาใช่มาในรูปของการ
ตกแต่งภพชาติให้คุณอยู่ในฐานะร�่ารวยล้นฟ้าตลอดไป แต่อาจหมายถึงการ
เป็นตัวช่วยหนุนให้รุ่งเรืองบ้างตามเหตุปัจจัยประกอบอื่นๆ หรือถ้าหากคุณ
พลาดพลั้งท�าชั่วต้องตกระก�าล�าบาก บุญก็จะช่วยพยุงประคองไม่ให้โซซัดโซเซ
ล้มตึงคลุกฝุ่นทั้งตัว

๘ จ�านวนบุคคลที่จะได้รับผลดีร้าย
กลุ่มน�้ารวมกันทั้งถังมีพลังมากกว่าน�้าแก้วเดียวอย่างไร คนเรือนพัน

ย่อมมีพลังมากกว่าคนๆเดียวอย่างนั้น ใครสาดน�้าใส่คุณแก้วเดียว ย่อมไม่
หนกัเหมอืนเอาน�า้สาดคณุท้ังถงั ซึง่ก็เช่นเดียวกับการทีค่ณุใส่แรงกระท�าเข้าไป
ในกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ คลื่นกระทบที่เป็นปฏิกิริยากลับมาย่อมรุนแรงกว่าที่คุณ
ใส่แรงกระท�าเข้าไปกับคนๆเดียวมากนัก

การอปุมาอปุไมยเปรยีบเทยีบคลืน่พลงัสะท้อนของกลุม่คนเข้ากบัคลืน่
สะท้อนของน�้านั้น ได้แค่ใกล้เคียง ความจริงไม่ถูกต้องนัก เพราะเมื่อคุณก่อ
กรรมกับกลุ่มคน ต้องดูด้วยว่ากลุ่มคนดังกล่าวมีสัดส่วนของพาลหรือบัณฑิต

มากกว่ากัน ถ้ารอบบ้านคุณเป็นครอบครัวคนธรรมดาหาเช้ากินค�่า แล้วคุณ
เปิดเพลงรบกวนโสตประสาทพวกเขาทกุวนั รูท้ัง้รูว่้าชาวบ้านร�าคาญหก็ูไม่สน 
เมื่อกรรมเผล็ดผลคุณอาจต้องเผชิญกับเรื่องจุกจิกร�าคาญใจไป ๓ ปี แต่หาก
เพยีงทศิเดยีวของบ้านคุณตดิกับกุฏพิระปฏบัิตดิปีฏบัิตชิอบเพยีงสองสามหลัง 
และคณุเปิดเพลงรบกวนโสตประสาทพวกท่านเหมอืนกนั รูท้ัง้รูว่้าพวกท่านคง
ไม่เป็นอันปฏิบัติสมณธรรม เมื่อกรรมเผล็ดผลคุณอาจต้องเดือดเนื้อร้อนใจ
อย่างสาหัสไป ๓0 ปีหรือกว่านั้น (จ�านวนปีของการให้ผลกรรมเกี่ยวกับหมู่
สงฆ์ดีๆนั้นมากอย่างเหลือเชื่อ เพราะฉะนั้นกล่าวเพียงประมาณให้พอรับรู้ได้
ถูกว่าเกินธรรมดาไปมากก็พอ)

กรรมทีท่�ากบัมหาชนเรอืนแสนเรอืนล้านนัน้ เปรยีบเหมอืนการเล่นกบั
น�า้ทะเลหรอืมหาสมทุร ทกุคนมสีทิธิเ์ล่นน�า้มหาสมทุร แต่จะอยูด่หีรอืตายร้าย
ก็ขึ้นอยู่กับเล่นท่าไหน มีสติและวิธีการอย่างไร

เมือ่กล้าหวงัดหีรอืหวงัร้ายกบัมหาชน เส้นทางกรรมของคณุกม็กัผกูโยง
กับมหาชน ความหวังดีจะท�าให้คุณเป็นคนมีชื่อเสียงในด้านดี ความหวังร้าย
จะท�าให้คุณเป็นคนมีชื่อเสียงในด้านร้าย ปัญหาคือคนเราไม่ได้หวังดีเพื่อคน
อ่ืนอย่างเดียว แล้วก็ไม่ได้หวังร้ายเพื่อเอาเข้าตัวอย่างเดียว ส่วนใหญ่คุณจึง
เห็นคนมีชื่อเสียงได้หน้าบ้าง เสียหน้าบ้าง ได้รับดอกไม้บ้าง ได้รับอิฐบ้าง ชื่อ
หอมหวนขจรขจายบ้าง ชื่อเหม็นเน่าตลบอบอวลบ้าง

ส�าหรบัโลกยุคปัจจุบนั สือ่มวลชนจัดเป็นอาชพีทีมี่โอกาสเล่นกบัมหาชน
มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ ตลอดจนสิ่งพิมพ์ทั้งหลาย และการ
ถ่ายทอดระบบดิจิตอลก็สามารถบอกได้ทันทีด้วยว่ามีจ�านวนผู้ชมช่องหน่ึงๆ
ขณะหนึ่งๆมากน้อยเพียงใด เราทราบว่าข่าวสารก�าลังเข้าหูเข้าตาผู้คนกี่หมื่น 
กี่แสน หรือกี่ล้าน ผู้กุมบังเหียนหรือมีอ�านาจตัดสินใจให้ข้อเท็จจริงหรือ
บิดเบือนความจริงนั้นเอง ได้ชื่อว่ามีโอกาสบ�าเพ็ญคุณงามความดีเพื่อปวงชน
อย่างสูง แต่ขณะเดียวกันก็เสี่ยงกับการแบกบาประดับประเทศหรือระดับโลก
ไว้บนบ่าด้วย

เรื่องของมหาชนระดับโลกจะมีผลกับอะไรหลายอย่าง เช่นโลกปัจจุบัน
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มีคนใช้ภาษาจีนกับภาษาอังกฤษมากที่สุด ฉะนั้นหากเล็งแลเป็นนิมิตจะเห็น
ว่าอักษรภาษาจนีและองักฤษใหญ่โตกว่าอกัษรของภาษาอืน่ เนือ่งจากมขีนาด
ขยายผลบุญบาปใหญ่กว่าภาษาอื่นๆนั่นเอง

๙ การอธิษฐาน
เมือ่ท�าบาปด้วยความเหน็แก่ตวั หรอืด้วยความผกูพยาบาทอาฆาต บาป

จะไม่เป็นที่ตั้งให้ร้องขออะไรจากเกมกรรมได้

เมือ่ท�าบญุโดยเจอือยูด้่วยความโลภหวงัเอาผล จติใจเพ่งเลง็อยากได้จน
เกิดโสมนัสในบุญน้อย บุญนั้นจะมีก�าลังอ่อน ให้ผลดีได้จ�ากัด และแม้เป็นที่
ตั้งให้ร้องขออะไรจากเกมกรรมได้บ้าง ก็อยู่ในขอบเขตจ�ากัดเช่นกัน

เมื่อคิดหวังประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วท�าบุญ เข้าใจว่าการท�าบุญนั้นคือการ
สละออก และคือการรักษาศีลเพื่อความไม่เดือดร้อนตนไม่เดือดร้อนท่าน 
ประกอบกับมีความเลื่อมใสว่าบุญเป็นที่มาแห่งความสุขขณะท�า และเป็นเหตุ
ปัจจัยแห่งความสุขในกาลต่อไป ตลอดจนมีความเคารพในบุญ ลงมือท�าบุญ
ด้วยตนเอง ท�าบุญแล้วเกิดปีติโสมนัสอย่างแรงกล้า บุญนั้นจะมีพละก�าลัง
มหาศาล อาจเป็นท่ีต้ังให้ปรารถนาขออะไรจากเกมกรรมได้มากเท่า
จินตนาการซึ่งเกิด ณ ขณะจิตก�าลังเป็นมหากุศลเต็มรอบ เพราะจิตระดับนั้น
จะมีสัญชาตญาณทราบได้เองว่าด้วยก�าลังบุญประมาณนี้ สมควรกับผลที่เป็น
ไปได้ประมาณไหน

เมื่อท�าบุญอย่างประเสริฐดังกล่าวข้างต้นแล้วอธิษฐานเพื่อคนอื่น ไม่มี
ความคดิเอาเข้าตวั จะให้ผลยิง่ใหญ่ทีส่ดุ ขอยกตวัอย่างนางทาสคนหนึง่ ถูกใช้
งานตั้งแต่ค�่ายันรุ่ง เหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาด หิวโหยแทบลมจับ แต่ได้
อาหารปันส่วนเป็นข้าวแค่กระแบะมือเดียว

ขณะถึงเวลากิน นางไปนั่งริมทาง เผอิญแลเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จผ่าน
มาบิณฑบาต เห็นพระพุทธลีลาอันน่าเล่ือมใส ก็บังเกิดปีติ ลืมความหิวโหย
เสียสิ้น เกิดก�าลังใจเกินชีวิตตน ปรารถนาจะถวายข้าวกระแบะมือเดียวนั้นแด่

พระพุทธองค์ แต่แม้ปรารถนาแล้ว นางทาสก็ยังเกรงอยู่ เนื่องจากข้าวของตน
มีปริมาณน้อย กับทั้งสกปรกดูไม่คู่ควรกับพระลักษณะสูงส่งของพระพุทธเจ้า

พระพทุธองค์ทรงมญีาณรู้วาระจิตมนษุย์ ทราบว่านางทาสคดิลงัเลเช่น
นั้น ก็ทรงปรารถนาจะให้ก�าลังใจนาง โดยทรงพระด�าเนินตามทางมาหยุด
ประทบัยืนน่ิงเพือ่ขอบณิฑบาต นางทาสเหน็เช่นน้ันกด็ใีจเป็นล้นพ้น รบีถวาย
ข้าวกระแบะมอืเดยีวของตนทนัท ีเพราะมัน่ใจแล้วว่าพระพทุธเจ้าจะทรงรบัแน่

พระพทุธองค์ยังมีพระกรณุาให้ก�าลงัใจนางย่ิงกว่าน้ันอีก คือประทบัน่ัง
ในที่อันควรแล้วเสวยให้นางเห็นกับตาว่ามิได้ทรงรังเกียจข้าวสกปรกของนาง
แม้แต่น้อย ยังความปลาบปลื้มโสมนัสอย่างใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตแก่นาง 
เพราะตลอดอายุที่ผ่านมาจนถึงบัดน้ัน นางไม่เคยมีโอกาสท�าบุญย่ิงใหญ่มา
ก่อน

นางทาสท�าบญุด้วยใจคิดสละออกตั้งแต่แรก และแม้เมื่อท�าบุญส�าเร็จก็
ยังมีแก่ใจคิดเพือ่พระศาสนาอีก กล่าวคือนางเหน็ว่าชาตน้ัินนางมีวาสนาน้อย 
ท�านุบ�ารุงพระศาสนาได้เพียงด้วยข้าวกระแบะมือเดียว แต่นางก็ท�าด้วยความ
เต็มใจ และท�าแบบทุ่มหมดตัวโดยไม่เห็นแก่ความหิวโหย ด้วยบุญนั้นก็ขอให้
เกิดใหม่ครั้งต่อๆไปจงมีสมบัติเพียงพอจะท�านุบ�ารุงศาสนาพุทธให้เจริญ
รุ่งเรืองสืบไปด้วยเถิด

ผลที่เกิดจากมหากุศลจิตในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเสียสละทันที 
ผนวกเข้ากับแรงอธิษฐานดังกล่าว ท�าให้เจ้านายของนางเกิดความเอ็นดูใน
ตวันาง และให้อสิระกบันางเกอืบๆจะในวนันัน้เอง เมือ่ตายไป เพยีงด้วยกรรม
คอืถวายค�าข้าวแด่พระพทุธองค์เพยีงกระแบะมอืเดยีว นางกไ็ปเกดิเป็นนางฟ้า
ผูม้ากด้วยทพิยสมบตั ิถงึอายขุยัแล้วลงมาเกดิเป็นลกูเศรษฐมีหาศาล นอกจาก
น้ันการตดัสนิใจเดด็เดีย่วด้วยก�าลงัใจเกนิชวีติตนซึง่หาคนเทยีบได้ยาก ท�าให้
นางเกดิตายกีค่รัง้กม็อีสิรยิยศ มคีวามโดดเด่นและเป็นผูน้�าในหมูส่ตรทีัง้หลาย
เสมอๆ รวมทัง้มทีรพัย์มาก ค�าว่าขาดทรพัย์ ขาดลาภนัน้ไม่เป็นอนัรูจ้กั กระทัง่
มีโอกาสท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาสมความตั้งใจ ขนาดนึกอยากสร้างวัดก็
สร้างได้อย่างอลังการด้วยทรัพย์ส่วนตัวของนางเอง
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จะเห็นว่าแม้อาหารจะเป็นวัตถุทานมีอายุสั้น แต่ผลก็ถูกขยายออกไป
เป็นอนันต์ได้ ขอเพียงสบช่อง ได้ถวายทานแด่บุคคลที่มีจิตวิญญาณสูงส่ง มี
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดมหาโสมนัส ตลอดจนมีค�าอธิษฐานอันเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ใหญ่แก่สาธารณะ ดังตัวอย่างที่ยกมา

จริงๆแล้วการท�าบุญไม่จ�าเป็นต้องอธิษฐานหรือขออะไรเพื่อตัวเอง 
เพราะบุญไม่ไปไหนอยู่แล้ว ให้ผลกับตัวเองอยู่แล้ว และเป็นเรื่องยากส�าหรับ
คนทั่วไป ที่จะไม่อธิษฐานขออะไรให้ตนเองด้วยความโลภ

อย่างไรก็ตาม เมื่อยังไม่เชื่อสนิทว่าก�าลังเล่นเกมกรรม หากท�าบุญเกิด
โสมนัสครั้งใดแล้วอธิษฐานว่า ขอบุญนี้จงบันดาลให้รู้เหตุผล รู้กลไกกรรม
วิบากอย่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ นี่ก็นับเป็นการอธิษฐานที่ฉลาด เพราะหาก
อธษิฐานทุกครัง้จนกระทัง่เกดิผลเหนีย่วน�าให้เกดิเรือ่งดีๆ  พบครดูีๆ  ทีจ่ะท�าให้
เห็นความจริงกระจ่างแจ้ง กระทั่งเกิดศรัทธาตั้งมั่น เห็นตนเองอยู่ ณ ใจกลาง
วงล้อมของกับดักแห่งเกมกรรมจริงๆ คุณก็จะไม่เป็นผู้ถอยกลับอีกต่อไป

จากความจริงข้างต้น จะเห็นว่าการอธิษฐานอาจเป็นตัวเร่ง หรือเป็น
ทางลัดให้เห็นผลทันตาทันใจได้ ขอเพียงไม่ขอเกินตัว ไม่เรียกร้องเกินก�าลัง
บุญของตนเท่านั้น

ตัวแปรการรับผล

1 ความจ�า
เมื่อจบจากเกมกรรมในชาติหนึ่งๆ คุณจะตัดขาดจากอุปกรณ์เล่นเกม

ในชาติที่ผ่านมา หมายความว่าแม้ยังมีคนได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จาก
กรรมของคุณอยู่ คุณก็จะไม่ได้บุญหรือบาปเพิ่มขึ้น และไม่อาจรู้สึกผิดหรือ
ปลาบปลื้มใดๆกับตัวตนในเกมเก่าอีกแล้ว ความข้องเกี่ยวประการเดียว คือ
คุณมีหน้าที่ต้องเป็นทายาทรับผลกรรมที่ก่อไว้เท่านั้น

ในเกมใหม่องค์ประกอบของเกมจะถกูจดัตัง้ใหม่หมดเหมอืนทกุคร้ัง ส่ิง

ทีค่ณุจะลมืตาขึน้มาเหน็คอืพ่อแม่คูใ่หม่ เพศใหม่ รปูร่างหน้าตาใหม่ แก้วเสยีง
ใหม่ สุขภาพใหม่ ฐานะใหม่ ที่อยู่อาศัยใหม่ ครูใหม่ ความเฉลียวฉลาดใหม่ 
และวิธีใช้สติคิดอ่านใหม่ๆ โดยความ ‘ใหม่’ ของสมบัติแต่ละอย่างจะถูกกรรม
ในเกมก่อนหน้าตกแต่งให้เป็นไป

ส่ิงหน่ึงทีใ่หม่แน่ๆโดยกรรมไม่ต้องตกแต่ง ได้แก่ความทรงจ�า เกือบทกุ
คนต้องลืมหมด และเหตุผลของการลืมก็มีหลายข้อ เช่น ไม่ต้องส�านึกผิดกับ
บาปใหญ่หนหลัง ไม่มีสิทธิ์อ้างสมบัติเก่าซึ่งหมดสิทธิ์ตามกายใจที่แตกดับไป
แล้ว ให้โอกาสจับคู่มีความสัมพันธ์กันแบบใหม่โดยไม่ต้องค�านึงว่าเคยเป็น
เครือญาติ

และเหตุผลข้อส�าคัญที่สุด การลืมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการลองใจ 
คือถ้าจะดูว่าใครเป็นอย่างไรจริงๆ ก็ต้องดูวิธีเลือกตัดสินใจตอนไม่รู้ว่าจะได้
รางวัลหรือโดนลงโทษอย่างไรจากการตัดสินใจนั้นๆ เกมกรรมจับคุณเข้ากรง
เพื่อเผชิญหน้ากับแรงบีบค้ันและแรงต้านต่างๆ โดยไม่บอกคุณสักค�าว่าควร
หรือไม่ควรท�าอย่างไร เพราะถือว่ากรรมเก่าของคุณจัดสรรตัวช่วยในช่วงเริ่ม
ต้นชวีติมาให้แล้ว และเกมกรรมกจ็ะไม่รบัผดิชอบด้วย ถ้าตวัช่วยของคณุหลอก
ให้คุณหลงผิด เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เพราะตัวช่วยของคุณก็คือสิ่งที่คุณใน
อดีตสร้างท�าไว้นั่นเอง จึงต้องรับผิดชอบเอาเอง

การจ�าไม่ได้และไม่รูอ้โีหน่อเีหน่อะไรเลยของมนษุย์ธรรมดาคนหนึง่ จะ
ท�าให้คุณเผชิญทุกข์ด้วยความกระวนกระวาย เหมือนถูกยั่วให้ไม่เข้าใจ และ
มองไม่เหน็ความยตุธิรรมใดๆในโลก แต่เมือ่เสวยสขุกป็ระมาท ล�าพองตน นกึ
ว่าโลกเข้าข้าง นึกว่าเป็นเจ้าใหญ่เหนือสามัญมนุษย์ เหนือกฎเกณฑ์ใดๆ

มีแค่หน่ึงในหม่ืนหรือหน่ึงในแสนเท่าน้ันที่ติดความทรงจ�าจากเกม
กรรมก่อนหน้ามาด้วย ซึ่งก็จะเป็นที่รู้จักในนามของเด็กระลึกชาติ

เหตุที่ท�าให้เกิดกรณียกเว้นพิเศษ ให้เป็นคนจ�าอดีตชาติของตัวเองได้
นั้น มีอยู่หลายประการ จะขอกล่าวโดยหลักเพียงสองประการ ประการแรกคือ
เพิง่ตายจากความเป็นมนษุย์แล้วกลบัมาสูค่วามเป็นมนษุย์ทนัท ีรวมทัง้มาเกดิ
ในถิ่นฐานเดิม ซึ่งยังคงมีเครื่องเตือนความจ�าอยู่มาก คล้ายคนเคยฝันถึงการ
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เดนิป่า พอตืน่ขึน้ลมืสนทิว่าฝันถงึการเดนิป่า แต่หนึง่เดอืนต่อมามโีอกาสเดนิ
ป่าจริงๆ ก็ระลึกได้ และรู้สึกเหมือนเคยเห็นอะไรๆแบบในฝันมาก่อน

กรณีการตายจากมนุษย์แล้วย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันที แถมเกิด
ใกล้ถิ่นเดิมมีน้อยมาก ส่วนใหญ่ถ้าไม่ไปทุคติภูมิก็ไปสุคติภูมิช้ันที่เหนือกว่า
มนุษยภูมิ หรือแม้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ไปอยู่ถ่ินอื่น ทั้งนี้เพราะความ
เป็นมนุษย์มักพาไปสู่ความเจริญข้ึนกว่าเดิม หรือเสื่อมลงกว่าเดิม อย่างใด
อย่างหนึ่ง ที่จะดีร้ายเสมอตัวเท่าทุนเดิมนั้นยาก

อีกประการที่ท�าให้ระลึกชาติได้คือท�าบุญจนเกิดโสมนัสแล้วอธิษฐาน
บ่อยๆ ขอให้เป็นผูจ้ดจ�าอดตีชาติได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายาม ถ้าจะขออะไร
จากบญุของตน นกัอธษิฐานมกัขอให้หล่อสวยร�่ารวยเสยีมาก ที่จะหาคนตัง้ใจ
อธิษฐานบ่อยๆให้ระลึกชาติได้นั้นยาก

ประเด็นส�าคัญที่จะกล่าวถึงในหัวข้อนี้ ก็คือหากจ�าได้ การรับผลกรรม
จะแตกต่างพิสดารไปจากคนสามญัธรรมดาทัว่ไป ข้อแรกทีเ่หน็ได้ชัดคอืไม่ต้อง
สงสัยว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงไหม ข้อสองคือสามารถประจักษ์กับตนว่า
สิง่ทีเ่คยท�าไว้แล้วกบัคนอืน่ กย้็อนกลบัมาเกดิข้ึนกบัตนบ้าง ท�าให้มโีอกาสเชือ่
ว่าตนอยู่ในวงเวียนเกมกรรมง่ายขึน้ เม่ือต้องเผชญิทกุข์อนัเกดิจากกรรมเก่าที่
จ�าได้ ก็ย่อมไม่ตีโพยตีพายถามหาความยุติธรรมจากฟ้าดินเหมือนคนอื่น

อย่างไรก็ตาม การระลึกชาติไม่ได้เป็นประกันว่าจะท�าให้หันมาศรัทธา
กรรมวิบากเสมอไป ชาติปัจจุบันคุณต้องพบครูดีที่รู้เห็นเหนือกว่าด้วย จึงจะ
ต่อยอดความจ�าทีม่แีบบแหว่งๆวิน่ๆ ให้กลายเป็นความเข้าใจทีส่มบูรณ์ เพราะ
คนจะเข้าใจกฎแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของเกมกรรมจริงๆ ก็ต้องระลึกได้
หลายๆชาติ ไม่ใช่แค่ชาติเดียว

การเหน็ความเกดิตายหลายๆชาตนิัน้ อย่างน้อยก่อนมิติให้ล่วงรูว่้า ใน
ชาตหินึง่ๆท�ากรรมหลกัๆประการใด ชาตถิดัๆมาถงึไปเสวยผลสอดคล้องตาม
นั้น เมื่อเห็นหลายรอบหลายภพภูมิเข้าก็หมดความสงสัย ทราบชัดว่าเพราะ
บุญอันสว่างจึงน�าไปสู่ภพสว่าง เพราะบาปอันมืดจึงน�าไปสู่ภพมืด

๒ สถานภาพขณะเสวยผลกรรม
ถ้ารวยเป็นเศรษฐีหมื่นล้าน ถูกขโมยแจกันราคาหนึ่งล้าน จะไม่ท�าให้

เดือดร้อนกาย แต่อาจเดือดร้อนใจ ขึ้นอยู่กับว่าแจกันนั้นเป็นใบโปรดหรือไม่ 
หรือมีค่าทางใจในเชิงประวัติศาสตร์ขนาดไหน

พูดโดยนัยของเกมกรรม หากก�าลังเสวยผลกรรมด้านดีที่ปรุงแต่งให้
ร�า่รวยระดบัหมืน่ล้าน แล้วได้เวลากรรมข้อลกัขโมยเผลด็ผลเช่นกนั กจ็ะไม่เกดิ
ความทกุข์ทรมานมากนกั เนือ่งจากไม่มโีจรรายใดปล้นทรพัย์สนิรวดเดยีวเป็น
หมื่นล้านได้ อย่างน้อยต้องเหลือไว้ให้เอาตัวรอดตลอดชีวิตได้สบายๆ

กรรมที่ท�าให้เจอเคราะห์ร้ายในขณะพร้อมจะรับมือ หรือสามารถผ่าน
ไปได้สบายๆ มาจากการเป็นคนชอบฉุดคนล้มให้ลุก หรือเห็นใครตกทุกข์ได้
ยากก็มีน�า้ใจช่วยโดยไม่หวงัผลตอบแทนใดๆ และเป็นการช่วยในแบบให้ลอย
พ้นปัญหาอย่างเด็ดขาด กรรมดีนี้จะท�าตัวเป็นผู้จัดการล�าดับการให้ผลกรรม
ชั่วอื่นๆมาปรากฏขณะที่ยังมีก�าลังวังชาพรักพร้อม

ต้องหมายเหตุด้วยว่ากรรมชั่วในกรณีตัวอย่างโดนขโมยแจกันแพงๆ
ขณะเป็นเศรษฐีน้ัน มักหมายถึงกรรมช่ัวเล็กน้อย เช่นเคยขโมยของคนอ่ืน 
โดยทีใ่จรู ้(หรอืคาดเดา) ว่าเจ้าของจะไม่เดอืดเนือ้ร้อนใจใดๆ เช่นขโมยมะม่วง
พวงหนึ่งจากต้นที่เจ้าของปักป้ายไว้ว่า ‘ห้ามขโมยให้เห็น’ เป็นต้น

ส่วนถ้าหากเป็นตรงข้าม ใครโดนผลกรรมกดหวัให้ตกต�า่ มีฐานะล�าบาก
ยากแค้นอยู่แล้ว ยังโดนโจรกระหน�า่ซ�า้ ขโมยข้าวของเงินทองซึง่มีความจ�าเป็น
ต่อการด�ารงชีพเข้าไปอีก ไม่อยู่ในจังหวะที่บุญเก่าอันใดจะช่วยพยุงให้ เช่นนี้
ทกุข์ย่อมเกดิอย่างอกุฤษฏ์ ฟ้องถงึจงัหวะโดนหวดกระหน�า่สดุมอืจากเกมกรรม

กรรมทีท่�าให้เจอเคราะห์ซ�า้กรรมซดัน้ัน มาจากการเป็นคนชอบเหยียบ
ย�า่ซ�า้เตมิคนอืน่ เหน็ใครล้มจะชอบกระทบืซ�า้ (อาจหมายถงึด้วยเท้าจรงิๆแบบ
วัยรุ่นคะนอง หรือเป็นในเชิงอุปมาอุปไมยนิยมการรุมเล่นงานคนพลาดล้ม) 
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หากนสิยัเสยีๆตดิตวั ชมชอบการซ�า้เติมจรงิๆ กรรมชัว่นีจ้ะท�าตวัเป็นแม่เหลก็
ดึงดูดกรรมชั่วอื่นๆให้เรียงแถวเข้ามาโจมตีในเวลาไล่เลี่ยกัน

อีกความเป็นไปได้หนึ่งคือเคยเป็นมหาโจรใจบาป ยกเค้าแบบไม่ให้
เหลือของจ�าเป็นติดบ้านสักชิ้น หรือเห็นๆอยู่ว่าเจ้าของบ้านล�าบากเดือดร้อน 
ก็ยังสนุกกับการปล้นเป็นการซ�้าเติม ขอให้จ�าง่ายๆว่ากรรมที่ท�าขณะมีจิตใจ
เหี้ยมเกรียมนั้น มักให้ผลเป็นเคราะห์ร้ายซ�้าซ้อน ทรมานแทบแด่วดิ้นอยู่แล้ว
ก็ยังดาหน้ามาหาอีกและอีกไม่รู้จบรู้สิ้น

๓ การคานกันระหว่างบุญบาปคู่ตรงข้าม
ในคนๆเดยีว อาจท�าบญุท�าบาปเป็นตรงข้ามกนัได้ราวกบัเป็นคนละคน 

เช่นเมือ่สมคัรใจเคารพรกับชูาพระอาจารย์รปูหนึง่ กช็กัชวนญาตมิติรพีน้่องไป
กราบไหว้ ต่อมาผิดใจกับพระอาจารย์ ก็ตั้งตนเป็นศัตรู นินทาว่าร้ายต่างๆ
นานาให้สานศุษิย์ทกุคนตีตัวออกห่างและเกลยีดชงัพระอาจารย์ทีต่นโกรธแค้น

เมื่อท�าบุญกับบาปเช่นดังตัวอย่าง เวลาให้ผลก็มักมีเหตุการณ์อันเป็น
ตรงข้ามมาสู้กัน เช่นถ้าหากบุญเผล็ดผลก่อน เหตุการณ์ดีๆเช่นมีคนแห่แหน
ช่ืนชมกม็าก่อน แต่ไล่ๆกนันัน้เมือ่บาปเผลด็ผล เหตกุารณ์ร้ายๆเช่นมคีนด่าทอ
ต่อต้านก็ตามมา อาจเป็นรปูแบบเดยีวกบัทีเ่คยท�าไว้ก่อน หรอือาจเพยีงคล้าย
กัน แต่ผลทางใจจะเหมือนกัน คือหนุนให้สุขเลิศลอยราวกับนั่งเมฆ แล้วกลับ
ฉุดให้ดิ่งลงราวกับหล่นกระแทกก้นเหว

บุญบาปอันเป็นตรงข้ามที่ท�าควบคู่กันหรือในเวลาไล่เลี่ยกันนั้น เวลา
ให้ผลมกัมาด้วยกนั หมายความว่าถ้าบญุยงัไม่เผลด็ผล บาปทีคู่ก่นักจ็ะไม่เผลด็
ผลด้วย แต่หากสบช่องที่บุญจะเผล็ดผล บาปก็จะต่อแถวเผล็ดผลตามด้วยเช่น
กัน

๔ การคานบุญบาประหว่างบุคคล
คุณไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก และคุณก็ไม่ได้ท�าบุญท�าบาปอยู่คนเดียว 

ทั่วโลกเต็มไปด้วยคนที่ท�าแบบคุณ และยากที่คุณจะท�าบุญท�าบาปได้หนัก
หน่วงเหนือคนเป็นล้านๆ

แต่หากคุณเป็นหนึ่งในล้าน ประเภทลุกขึ้นมาคิดท�าบุญใหญ่เองโดย
ไม่มีใครชักชวน โดยวิธีท�าบุญนั้นคุณเป็นต้นคิด เมื่อท�าแล้วได้ประโยชน์ใหญ่
ขึ้นเรื่อยๆ คุณก็ยิ่งรุกคืบต่อไปเรื่อยๆราวกับนักธุรกิจที่พึงใจก�าไรอันงอกเงย
ไม่หยุดหย่อน ทว่าก�าไรในที่นี้แทนที่จะเป็นเงินทอง ก็เปลี่ยนเป็นความสุข 
ความรู้สึกสว่างไสว และรอยยิ้มของผู้รับผลที่ผุดให้เห็นราวกับแถวดอกไม้ใน
สวนใหญ่

บุญอันเกิดจากการทุม่เทช่วยเหลือคนไม่เลือกหน้าและไม่หยุดย้ังเช่นน้ี 
เกมกรรมมักจัดให้ได้ไปเป็นกษัตริย์ ยิ่งระยะเวลาในการช่วยเหลือมหาชนใน
อดีตชาติต่อเนื่องยาวนานขึ้นเพียงใด ระยะเวลาในการครองราชย์ในชาติถัด
มาก็นานขึ้นเท่านั้น ส่วนจ�านวนมหาชนที่ช่วยเหลือให้เป็นสุขได้ จะเผล็ดผล
เป็นระดับความไพบูลย์แห่งราชสมบัติและข้าราชบริพาร

อย่างไรก็ตาม ถ้ามีคนเคยใจบุญอย่างเหลือเชื่อเหมือนคุณ แล้วเผอิญ
ตกช่องเกิดใหม่ในถิน่เดยีวกับคุณ ต่างฝ่ายต่างลืมไปแล้วว่าเคยท�าบุญอะไรมา 
รู้แต่ว่าเกิดมาก็มีบุญยิ่งใหญ่ทัดเทียมกัน

หากเคยผูกไมตรีต่อกันไว้ก่อน ก็จะเป็นสัญญาณน�าร่องที่ดี เมื่อพบกัน
ก็เป็นมิตรกัน ต่างฝ่ายต่างเป็นใหญ่ในเขตของตน ทุกเรื่องตกลงกันได้ โดย
ไม่มีใครเล็งแลอยากพิชิตเมืองใคร แต่หากเคยผูกใจอาฆาตกันและกันไว้โดย
ยังไม่มีใครคิดอโหสิให้ อย่างนี้เพียงพบกัน หรือเพียงได้ยินกิตติศัพท์ของอีก
ฝ่าย ก็จะอยากท้ารบ อยากรู้ว่าใครใหญ่กว่าใคร

แม้ในระดบัยอดยงัเขม่นกันได้ เช่นนีจ้ะป่วยกล่าวไปไยส�าหรบัการแย่ง
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ชงิอ�านาจ การชิงดชีงิเด่นระหว่างคนมีบญุบารมีสามญั ดงันัน้การเป็นคนแสน
ดีใช่หวังได้ว่าผลจะเป็นสุขล้วน ตราบใดยังมีปัจจัยคือแรงริษยาหรือความผูก
พยาบาทอาฆาตติดตัวอยู่ แต่ละคนย่อมพบคู่แข่ง คู่เทียบเคียง ที่ก่อให้เกิด
ความรู้สึกเขื่องหรืออ่อนด้อย ผลบุญจึงไม่ได้ให้ความสุขที่สมบูรณ์ในตัวเอง 
และคุณก็อาจไม่พอใจในผลบุญอันเลิศแล้ว ตราบใดที่ใจยังเต็มไปด้วยมานะ 
แข่งเขาแข่งเราอยู่

ในเวลาก่อบาป โมหะอาจท�าให้คณุและคูแ่ข่งนกึสนกุ ใครใจถงึ ใครกล้า
ท�าบาปมากกว่ากันถึงว่าเก่งกว่า แต่เมื่อบาปเผล็ดผลแล้ว จะไม่ท�าให้คุณคิด
อยากแข่งกบัใคร เช่นใครเป็นง่อยมากกว่ากนั ใครหตึูงมากกว่ากนั ฉะนัน้การ
เทยีบเคยีงผลกรรมชัว่ทีเ่ผลด็ผลแล้ว มกัเป็นไปในรูปทีท่�าให้คณุรู้สึกดขีึน้บ้าง 
อย่างน้อยมีเพื่อน หรือเห็นว่ามีคนที่เขาทุกข์กว่าคุณอีกมาก

๕ ความข้องอยู่ในไมตรีและความอาฆาต
อันเนื่องจากคุณไม่ได้ท�ากรรมกับตัวเองคนเดียว โดยมากคุณจะ

ท�ากรรมกับคนรอบข้าง ซึ่งก็ก่อให้เกิดความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ หากหนัก
ไปในทางดีก็เรียกว่าเป็นกรรมสัมพันธ์ขาว ท�าให้มีไมตรีต่อกัน แต่หากหนัก
ไปในทางร้ายก็เรียกว่าเป็นกรรมสัมพันธ์ด�า ท�าให้เกิดความอาฆาตต่อกัน

คนมีกรรมสัมพันธ์ขาว เมื่อพบกันมักรู้สึกเย็น เข้ากันได้ดี และไม่นึก
รงัเกยีจกนั ยิง่หากเคยร่วมบญุกนัมาก่อน พอมาท�าธรุกจิร่วมกนักเ็จริญรุ่งเรือง
ทันตาเห็น เป็นต้น ความรู้สึกดีๆถ้าไม่สะดุดด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเสียก่อน ก็
ย่อมกระชบัสมัพนัธ์ให้แน่นแฟ้นยิง่ข้ึน กลายเป็นแรงเหนีย่วน�าให้ได้ไปพบกนั
ฉันมิตรอีกในเกมกรรมครั้งหน้า

คนมีกรรมสัมพันธ์ด�า เมื่อพบกันมักรู้สึกร้อน เข้ากันไม่ได้ และนึก
รังเกียจกัน ยิ่งหากเคยฆ่าแกงกันด้วยใจผูกพยาบาท พอมาสบตากันบนถนน
ก็อาจควักปืนมายิงกันดื้อๆ เพราะเวรเก่ากระตุ้นให้เดือดดาลวู่วามไปวูบใหญ่ 
สติสัมปชัญญะและความยั้งคิดหยุดชะงักหมด กรรมใหม่ที่ท�าเลวร้ายต่อกัน

ย่อมต่ออายุให้แรงอาฆาตยืดยาวออกไปอีก ต่อเม่ือชาตใิดชาตหิน่ึงมีสกัฝ่ายที่
อบรมจิตจนอยู่เหนือความโกรธแค้นอาฆาต มาพบอรเิก่ากส็าดเมตตาดบัโทสะ
ในจิตตนส�าเร็จ ก็จะค่อยๆเป็นน�้าเย็นดับเพลิงในอีกฝ่ายได้ด้วยเช่นกัน

การผูกไมตรีและการผูกเวรมักซับซ้อน กลับไปกลับมา แต่โดยหลักคือ
ใครผูกกันไว้อย่างไรก็เกิดเหตุการณ์ดีร้ายระหว่างกันเช่นน้ัน และเหตุการณ์
ดร้ีายระหว่างกนัจะด�าเนินต่อไปเรือ่ยๆ ตราบเท่าทียั่งไม่ตดัไมตร ีหรอืไม่อาจ
เลิกแค้นกันได้อย่างเด็ดขาด

๖ ความศรัทธาในกรรมและผลกรรม
หากชาติใดคุณมีโอกาสพบครูดี ช่วยชี้ให้เชื่อว่ากรรมทั้งหลายมีผล คุณ

จะมองสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตต่างไป ไม่ว่าดีหรือร้าย

เมื่อเชื่อว่าสิ่งดีร้ายและเรื่องดีร้ายทั้งหลาย มีได้ก็โดยอาศัยแรงส่งจาก
กรรมเก่า ทัง้ทีท่�าไว้เม่ือวาน ทัง้ทีท่�าไว้เม่ือเดอืนก่อน ทัง้ทีท่�าไว้ในปีก่อน และ
ทั้งที่ท�าไว้ในเกมกรรมครั้งก่อน คุณจะไม่หลงล�าพอง ไม่คิดว่ามีดีแล้วจะท�า
อะไรก็ได้ แต่จะอ่อนน้อมถ่อมตน คิดว่ามีดีแล้วควรต่อบุญ เพิ่มคะแนนสะสม
ที่เป็นบวกยิ่งๆขึ้นไป และจะโค้งค�านับรับชะตา ไม่คิดว่าเคราะห์ร้ายแล้วหมด
ทางสู้

จากการมีท่าทกีบัผลกรรมแตกต่างไปอย่างสิน้เชงิ จะท�าให้คุณเสวยสขุ
ทกุข์ทัง้หลายด้วยสต ิไม่ฟจูนฟ่องเกนิเหตเุมือ่สมหวงั ไม่แฟบจนฟบุหมอบเมือ่
ผิดหวัง ด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าอะไรๆต่างกเ็กดิจากเหต ุหากเหตหุมด
ผลก็หมด ไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ถาวร

และไม่ว่าคุณจะเสวยผลกรรมดีร้ายมากน้อยเพียงใด ในที่สุดคุณจะได้
ข้อสรปุข้ึนมารางๆ ว่าควรศึกษาเกมกรรมให้ละเอียดลออย่ิงๆข้ึน ย่ิงคุณรูเ้รือ่ง
เกมกรรมมากเท่าไหร่ ยิ่งได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้น

สรุปคือ... เกมกรรมซับซ้อนด้วยตัวแปรจ�ำนวนมำก
แต่ถ้ำเห็นตัวแปรหลักๆได้ เกมจะง่ำย เล่นสบำยขึ้นกว่ำเดิมมำก
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ควำมฉลำดในเกมกรรม

ความฉลาดในเกมจะช่วยให้คุณลงทุนน้อย

แต่ได้ก�าไรมาก
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โบนัสในเกมกรรม

โบนสัหรอืคะแนนพเิศษท่ีให้กันในเกมท่ัวไปนัน้ อาจต้องผ่านด่าน ผ่าน
ข้ันตอนหลายช้ัน จึงจะไปถึงจุดที่ได้โบนัสมา หรือถึงจุดที่เล่นเพื่อเอาโบนัส
โดยเฉพาะ เป็นการทวีคะแนนให้ถีบตัวสูงขึ้นแบบพรวดพราด เพื่อสร้างพลัง
ขับดันให้หูตาตื่น เล่นเกมต่อด้วยความฮึกเหิมและรู้สึกพรักพร้อมเต็มพิกัด

และเช่นเดียวกับโบนัสปลายปีที่บริษัทสมนาคุณแก่พนักงานซึ่งตั้งใจ
ท�างาน ยิ่งได้โบนัสมากเดือนขึ้นเท่าไหร่ พนักงานย่อมเกิดความรู้สึกผูกพัน
และจงรักภักดีอยากท�าก�าไรให้กับบริษัทมากขึ้นเท่านั้น

โบนัสในเกมกรรมจะท�าให้คุณทั้งฮึกเหิม และทั้งติดใจอยากเล่นเกม
กรรมต่อไปอกีตราบนานเท่านาน เพราะจะมาในรูปของการเพิม่คะแนนสะสม
แบบล้นหลาม ชนิดท�าให้คุณมีแต้มต่อเหนือกว่าคนอื่นอย่างเห็นได้ชัด

เมื่อไม่รู้ตัวว่าก�าลังเล่นเกม อย่าว่าแต่จะแสวงหาโบนัส แค่ใครบอกให้
พยายามใส่ใจเกบ็สะสมแต้มกย็ากทีจ่ะฟังแล้ว ในทางตรงข้าม หากรู้ตัวว่าก�าลงั
เล่นเกม คุณจะแสวงหาโบนัสอย่างเอาเป็นเอาตาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารู้ว่า
โบนสัจะเพ่ิมสสีนัให้เกมของคณุ ไม่หลงเหลอืความเอือ่ยเฉือ่ยน่าเบือ่อกีต่อไป

ต่อไปนีเ้ป็นตัวอย่างโบนสัหลักๆท่ีจะท�าให้คณุรูส้กึถงึคะแนนบวกทีเ่พิม่
ขึ้นอย่างเด่นชัดและรวดเร็วทันใจ

1 กราบพระปฏิมา 

การกราบไหว้คือการน้อมกายน้อมจิตลงสู ่อาการเคารพสูงสุด 
หมายความว่าขณะแห่งการกราบแต่ละครั้ง หากท�าด้วยใจจริงแล้ว จิตของคุณ
จะไม่มีมานะ ไม่มีความถือตัวถือตน

การกราบคือการยอมรับว่ามีใครบางคนเหนือกว่าคุณ มีพระคุณเหนือ
เกล้าเหนือกระหม่อมของคุณ และขณะท่ีแสดงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือ

ชีวิตนั่นเอง นอกจากจิตจะเป็นมหากุศลด้วยความรู้คุณแล้ว ยังเปิดรับกระแส
ความศักดิส์ทิธิเ์ข้ามาเป็นส่วนประกอบของรศัมีจิตอีกด้วย ความรูส้กึภายในที่
ยืนยันความจริงดังกล่าว คือกายยิ่งค้อมลงต�่าต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงใด ใจ
ย่ิงผ่องแผ้วไร้มลทินมากข้ึนเท่าน้ัน ความผ่องแผ้วไร้มลทินเป็นลักษณะหน่ึง
ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูง ยิ่งรู้สึกชัด ก็แปลว่ากระแสความเป็นเช่นนั้นเข้าถึงจิต
คุณเต็มที่มากขึ้น

การน�าอาหารหรือเครื่องยัญไปบูชาเทพเจ้าตลอดปีหนึ่งนั้น ทั้งหมดก็
ไม่เท่าหนึ่งในสี่ของการอภิวาทท่านผู้ด�าเนินไปอย่างถูกต้องตรงทางทั้งหลาย 
ซึง่ก็ได้แก่พระพทุธเจ้าและพระอรหนัต์ผู้บรสิทุธิห์มดจดจากกิเลสทัง้หลาย แต่
เมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์แล้ว ก็จ�าเป็นต้องน�ารูปแทนหรือพระปฏิมามา
เป็นสัญลักษณ์แทนกัน

ความเจริญแก่ผู้มีการอภิวาทเป็นปกติ ได้แก่เป็นผู้มีอายุยืน คือไม่ตาย
เสยีแต่ต้นวยั เป็นผู้มีตระกลูสงู คือไม่ไปเกดิกบัตระกลูต�า่ เป็นผู้มีความสขุ คือ
ใจไม่เร่าร้อนฟุง้ซ่านเพราะความกระด้าง และเป็นผู้มีอ�านาจในตวั คือไม่มีใคร
ข่มเหงได้โดยง่าย

ลองคิดดู คุณลงทุนแค่กราบ เอาแค่ก่อนออกจากบ้านกราบสามครั้งก็
พอ เพยีงเท่านัน้เท่ากบัคณุเอามงคลอนัมองเหน็ง่ายตดิตวัออกจากบ้านไปด้วย 
ยิ่งไปกว่านั้นถ้าบุคคลที่คุณกราบคือครูที่รู ้จริงที่สุดในโลก ก็แปลว่าใจคุณ
ยอมรับบุคคลเช่นนี้ไว้เป็นครู จึงเป็นประกันว่าแม้ต้องเล่นเกมกรรมอีกกี่ครั้ง 
คุณก็จะได้พบครูที่ดีที่สุดเช่นนี้อีกจนได้

ส่วนใหญ่ทีก่ราบแล้วไม่ค่อยได้แต้ม ไม่ค่อยโกยโบนสักนั กเ็พราะกราบ
ด้วยใจทีแ่ห้งแล้ง กราบแบบกระโดกกระเดก ไม่นุม่นวลสละสลวย เพราะกราบ
ตามๆกนัโดยไม่ทราบความหมายของการกราบอย่างแท้จรงิ ใจคณุจ�าเป็นต้อง
รู้อยู่ก่อนว่าบุคคลที่คุณกราบนั้น ท�าประโยชน์กับโลกไว้เพียงใด ถ้ายิ่งคุณได้
ประโยชน์จากค�าสอนของท่าน ชีวิตเจริญรุ่งเรืองข้ึน น่ันแหละการกราบจะ
เป็นการกราบออกมาจากใจที่นอบน้อมเคารพ แล้วกิริยาก็จะประณีต เงยขึ้น
สุด ก้มลงกราบสุดอย่างเนิบช้า หน้าผาก ฝ่ามือ และศอกแตะพื้นสนิทไม่ห่าง
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กัน

ขอให้จ�าค�าส�าคัญนี้ไว้ดีๆ คือ ใจต้องนอบน้อมเคารพ ตัววัดง่ายๆคือ
กราบแล้วเกดิความรูส้กึว่าตวัคณุเลก็ลง แต่จติใหญ่ขึน้ด้วยความอ่อนโยนเยอืก
เย็น หรือกระทั่งเกิดความซาบซึ้งโสมนัสแบบไม่แกล้ง นั่นแหละผลทันตาของ
การกราบด้วยความนอบน้อมเคารพ

การกราบพระปฏิมาด้วยใจนอบน้อมเคารพอย่างต่อเนื่องเพียงเดือน
เดยีว จะท�าให้คุณมพีลงักศุลสงูขึน้ ขนาดทีช่ะล้างความสกปรกทางจติได้ระดบั
หน่ึง ไม่ว่าจะเป็นความฟุง้ซ่าน ความคดิอยากท�าเรือ่งช่ัวร้าย และพลงักศุลอนั
เกิดจากจิตอ่อนน้อมนั้นเอง จะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดความคิดดีๆเข้าตัว ซึ่ง
ก็เท่ากับก่อร่างสร้างอนาคตที่ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาไว้ด้วย

๒ สัจจาธิษฐาน
สัจจาธิษฐานเป็นค�าสนธิระหว่าง ‘สัจจะ’ และ ‘อธิษฐาน’ หมายถึงการ

เอาความจริงเป็นที่ตั้งในการอธิษฐานสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เกมกรรมจะให้โอกาสตรง
นี ้คือถ้าคุณอ้างถงึความจรงิใดๆ กส็ามารถใช้อธษิฐานขออะไรได้ตามขอบเขต
ที่ไม่เกินตัว ไม่เกินบุญ

หลงักราบพระ ขณะแห่งความอ่อนโยนและรูสึ้กสว่างกระจ่างออกมาจาก
ภายในนัน้ เป็นสภาวะของจติทีเ่ป็นกศุล ตวับญุทีเ่กดิขึน้อาจมาในรปูของความ
รูส้กึอบอุ่นท่ีห่อหุม้กายให้สบายพอด ียิง่กราบด้วยอาการนอบน้อมบ่อยเท่าไร 
ใจคุณจะสัมผัสถึงความอบอุ่นนั้นชัดยิ่งข้ึนเรื่อยๆ เมื่อกราบครบเดือน ก็ลอง
เปล่งวาจาต่อหน้าพระปฏมิา อาศยัความจรงิอย่างใดอย่างหนึง่เป็นตัวตัง้ เช่น 
ข้าพเจ้ามีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆจากการกราบไหว้พระปฏิมาอย่างถูกต้อง ขอ
ความจริงนี้จงท�าให้ความฟุ้งซ่านลดลง (หรือให้เป็นคนขี้โมโหน้อยลง หรือ
อะไรก็ได้ที่เคยเป็นความเสียหายทางจิต)

จากนั้นขอให้คอยสังเกตดูว่าจะเกิดปรากฏการณ์ใดขึ้นกับจิตใจและ
ความรู้สึกนึกคิดของคุณ ตลอดจนเหตุการณ์ภายนอกที่จะเข้ามาส่งเสริม

สนับสนุน คุณจะพบกับความมหัศจรรย์อย่างรวดเร็ว และคงเส้นคงวาตราบ
เท่าทีย่งัสามารถกราบพระปฏมิาด้วยความเคารพ และอธษิฐานซ�้าๆอยูเ่ช่นนัน้
ทุกเมื่อเชื่อวัน

ขอให้จ�าไว้ว่าการอธิษฐานที่ได้ผลที่สุดมักเป็นการอธิษฐานขอให้เกิด
ผลอย่างใดอย่างหนึ่งทางใจ ไม่ใช่ขอให้เกิดผลทางกาย ถ้ากราบพระหวังรวย
ทางลัด ขอให้ถูกหวย ขอให้รวยชั่วข้ามเดือน คุณอาจไม่พบผลใดๆเลย นั่น
เพราะคุณหวังผลไม่ตรงกับที่สร้างเหตุ ถ้าอยากรวยต้องฉลาดท�างานหาเงิน 
ไม่ใช่กราบพระขอพร แต่ถ้ากราบพระหวังพัฒนาจิตใจ คุณจะสมหวังทันใจ 
เพราะสร้างเหตุไว้ตรงกับผล เมื่ออ่อนโยนรับกระแสศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่จิตได้ จิตที่
ศักดิ์สิทธิ์ย่อมพัฒนาไปแค่ไหนก็ได้เช่นกัน

การฝึกต้ังสัจจาธิษฐานน้ัน จะท�าให้จิตใจคุณม่ันคง และถ้าผลบังเกิด
ตามค�าอธิษฐาน ก็จะเป็นชนวนให้เกิดปีติยิ่งใหญ่ เชื่อมั่นในคุณของ
พระพทุธเจ้า คุณคิดดวู่าถ้าจิตสะอาดข้ึน ตัง้ม่ันในกุศลมากข้ึน เปิดรบัเรือ่งดีๆ
ทั้งนอกกายและภายในใจมากขึ้น จะเป็นเหตุบันดาลความสว่างความรุ่งเรือง
ได้ใหญ่หลวงปานใด

นอกจากนั้น จากความจริงที่คุณประจักษ์ก็จะท�าให้ตระหนักว่าการ
อธษิฐานมีจริงได้หลายแบบ หากอธษิฐานโดยอ้างอิงส่ิงศักดิสิ์ทธิน์อกตัว แนว
โน้มคือจะไม่พึง่พาตัวเอง แต่ท�าให้อ่อนแอหวงัพึง่พาคนอ่ืน ซึง่ก็มีคนอ่ืนให้พึง่
อยู่จริงๆ มีพลังยิ่งใหญ่อันเกิดจากการบ�าเพ็ญคุณงามความดีของพวกท่านอยู่
จริงๆ เมื่ออธิษฐานแล้วได้ผลบ้างเล็กๆน้อยๆ คุณจะเริ่มเชื่อแบบงมงาย ว่า
ท่านต้องช่วยได้ทุกเรื่อง พอช่วยไม่ได้ทุกเรื่องก็น้อยใจ เห็นท่านไม่ศักดิ์สิทธิ์
จริง แล้วคิดทิ้งไปหาศาสดาอื่นแทน

๓ เปลี่ยนนิสัยที่เสียที่สุด
กฎของเกมกรรมประการหนึง่ คอืมนีสิยัเสยีใดตดิตวั กจ็ะน�าบคุคลหรอื

เหตกุารณ์ทีส่อดคล้องกบันสิยันัน้มาเข้าตวั ทกุคนมนีสิยัเสยีอย่างใดอย่างหนึง่ 
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ซึง่ก็แปลว่าเส้นทางชวีติจะต้องเผชญิกบัผลเสยีของนสิยันัน้ๆเสมอ ลองคดิดวู่า
ถ้าคุณเปลี่ยนนิสัยที่เสียที่สุดได้ เส้นทางชีวิตจะหักเหสักปานใด คุณจะรู้จัก
โบนัสของเกมกรรมอย่างแท้จริงก็เมื่อสามารถท�าได้ส�าเร็จในข้อนี้ เพราะกฎ
ข้อหนึ่งของเกมคือเมื่อก�าจัดอุปสรรคยากได้ คะแนนจะยิ่งมาก ผลลัพธ์จะยิ่ง
รวดเร็วทันตา

พฤตกิรรมและนสิยัทัง้หมดมรีากมาจากความคดิ ฉะนัน้เมือ่ปลงใจเลอืก
นิสัยเสียๆเช่นชอบด่าคน ก็ขอให้เฝ้าสังเกตความคิด เวลาคิดอยากด่าคนขึ้น
มา ให้รูว่้านัน่ไม่ด ีต้ังใจว่าไม่เอา แค่นัน้พอ อย่าไปกลดักลุม้หาทางขบัไล่ ขณะ
เดยีวกนักไ็ม่หลงตามกเิลสตวัเอง สตริูท้นัแบบไม่ถอยและไม่สู้ เพยีงดอูยูเ่ฉยๆ
นัน้เอง นานไปจะเป็นสติชนดิต้ังมัน่แข็งแรง ท�าให้จติฉลาด และเหน็นสิยัเสยีๆ
เหือดแห้งไปจากจิตเองดุจพยับแดดที่ไม่เคยมีอยู่จริง

เหมือนทุกเกมในโลก คุณไม่ได้มีเวลาเล่นมากนัก คิดเสียว่าคุณเลือก
นิสัยเสียท่ีสุดขึ้นมาเอาไว้แข่งกับความตาย ก่อนตายคุณอยากเปลี่ยนให้ได้ 
เพราะถ้าเปลี่ยนได้ก็เท่ากับใช้ชีวิตมนุษย์นี้เป็นเดิมพันในการหักเหเส้นทาง
ทั้งหมด

ส�าหรับบางคน ต้องยอมรับว่าการชะล้างความคิดเสียๆไม่ใช่เร่ืองง่าย 
อย่างไรก็ตาม แม้ความคิดไม่ดีอาจวนเวียนอยู่ในหัวคุณไปอีกสิบปี แต่ตลอด
สิบปีนั้นคุณไม่จ�าเป็นต้องเป็นทุกข์เพียงเพราะการมีความคิดที่ห้ามไม่ได้นั้น 
แค่คุณไม่ยินดีกับมัน ไม่ใส่ใจมัน ไม่เหนื่อยฝืนต้านมัน เดี๋ยวมันก็หายไปเอง 
เพราะในขอบเขตของเกมกรรม จะไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้อย่างถาวรโดยปราศจาก
อาหารหล่อเลี้ยง และส�าหรับความคิดไม่ดีทุกชนิดนั้น อาหารก็คือความยินดี 
ความใส่ใจ และกระทั่งการออกแรงต้านบ่อยๆนั่นเอง

หากก�าจัดนิสัยเสียได้สักข้อ คุณจะใจชื้น และเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้น
อีก บันดาลใจให้รุกคืบต่อไป ก็ขอให้เลือกนิสัยเสียอื่นๆมาฟอกอีก แล้วคุณจะ
พบความจรงิ ว่าเมือ่นสิยัร้ายๆของคณุเปลีย่นไปแต่ละอย่างนัน้ ชะตาร้ายๆจะ
ค่อยๆหายไปด้วยทีละอย่างสองอย่าง หรือหลายอย่างพร้อมกันในคราวเดียว

อย่าหวงัว่าคณุจะดอีย่างสมบรูณ์แบบในเวลาอนัส้ัน แต่จงหวงัว่าคณุจะ

ดีขึ้นทีละข้อแบบไม่ต้องรอนาน แล้วคุณจะเห็นเองว่าเกิดอะไรขึ้นจริงได้บ้าง

นิสัยเสียหายไปหน่ึง นิสัยดีมักมาแทนเป็นสิบ และผลพวงของความ
ส�าเร็จในการเปลี่ยนนิสัยนั้นมีมาก แต่ที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องของเสน่ห์ หลัง
จากคุณเปลี่ยนนิสัยบางอย่างส�าเร็จ เสน่ห์จะเพิ่มขึ้นอย่างพรวดพราด เพราะ
คนเราชอบความเชื่อมั่น ความคมคาย และการเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดี
ทนัตาเหน็ พลังของผู้ชนะมีแรงดงึดดูตาดงึดดูใจเสมอ คุณนิยมภาพการปรากฏ
ตวัของผู้ชนะในเกมกฬีาอย่างไร กจ็ะนิยมภาพการปรากฏตวัของผู้ชนะในเกม
เปลี่ยนนิสัยอย่างนั้น

๔ วิชาดูดบุญ
บุญนั้นเหมือนแสงสว่างของเปลวเทียน ขอเพียงมีเทียนไปรับต่อเปลว

ไฟ แสงสว่างก็เพิ่มขึ้นได้ไม่จ�ากัด

หลักการท�าบุญด้วยวธิอีนุโมทนาน้ัน ก็คือมีใจยินดร่ีวมกับบุญของผู้อ่ืน 
ใจที่ยินดีในบุญนั่นแหละคือแม่เหล็กดึงดูดบุญเข้าหาตัว ถ้ามีความเข้าใจใน
กิริยาและค่าของวัตถุอันเป็นตัวบุญของคนอื่น อีกทั้งร่วมปลื้มไปกับเขา คือใจ
ประกอบด้วยโสมนัส ชุ่มชื่นเบิกบานอย่างแท้จริง ก็เรียกว่าได้ส่วนบุญนั้นเต็ม
เมด็เตม็หน่วยในฝ่ายเราแล้ว ส่วนจะได้เท่าเขาหรอืไม่ กข็ึน้อยูก่บัว่าใจเรา ‘เตม็
ที่’ อย่างเขาหรือเปล่า วัดง่ายๆ คือคิดอยากท�าให้เท่าเขาด้วยตัวเราเองไหม 
หรืออย่างน้อยอยากทุ่มแรงกายแรงใจกับก�าลังทรัพย์ร่วมไปกับเขาไหม

การอนุโมทนาบุญเต็มรูปแบบ คือใจยินดีมีโสมนัสน�า กับทั้งมีแก่ใจใช้
แก้วเสยีงเปล่งวาจาให้ผูอ้ืน่รบัรูว่้าจติเราเป็นกศุลร่วมกบัเขาด้วย ยิง่ธรรมเนยีม
คนไทยมีการพนมมือไหว้ตัวบุญ ถ้าอ่อนช้อยน้อมจิตตนจิตท่านให้เจริญใน
ภาพเย็นตาเย็นใจเสริมเข้าไปอีก ก็เรียกว่าได้ทั้งกุศลจากมโนกรรม วจีกรรม 
รวมทั้งกายกรรมครบสูตร คุณจะเป็นนักอนุโมทนาตัวยงในเร็ววันด้วยอาการ
ครบพร้อมดังกล่าวนั้น

ผลของการแสดงออกทางวจีกรรมและกายกรรม จะท�าให้เป็นผู้อาจหาญ
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ในการประกาศบุญมากกว่าเก็บเงียบ สุ้มเสียงของคุณจะน่าฟังส�าหรับเจ้าของ
บุญ มีส่วนท�าให้เกิดความรื่นเริงบันเทิงใจ กระชับมิตรกัน และเป็นการปรับ
จิตให้ตรงกันยิ่งๆขึ้นไป 

ย่ิงไปกว่าน้ันยังมีผลข้างเคียงในทางบวกที่ควรพึงใจแบบโลกๆ กล่าว
คือถ้าถึงเวลาให้ผลของบุญนั้นแล้ว หากเหล่าเจ้าของบุญได้โคจรมาท�ากิจการ
หรอืธรุกจิร่วมกนั เป็นหุน้ส่วนกนั ผลก�าไรกจ็ะเบ่งบานอย่างรวดเร็วน่าอศัจรรย์ 
ทั้งที่เมื่อจับคู่เข้าหุ้นกับผู้อื่นก็ไม่เห็นออกดอกออกผลเช่นนั้นเลย

อย่างไรก็ตาม คุณจะอนุโมทนาไม่เป็น ถ้าท�าบุญไม่เป็น ไม่รู้จักปีติ
โสมนัสอันเกิดจากบุญ พูดง่ายๆคุณต้องมีทุนเดิมอยู่ก่อนระดับหนึ่ง จิตจึงจะ
มีความสามารถรับรู้ เข้าใจ และเข้าถึงบุญคนอื่นแบบเต็มๆ

แต่ฝึกอนุโมทนาไว้ก็ไม่เสียหลาย คิดเสียว่าของฟรีดีกว่าทิ้งเปล่า อย่าง
น้อยที่สุดคุณประกันตัวเองว่าไม่นึกดูถูก ไม่นึกอิจฉา ตลอดจนไม่นึกขัดขวาง
ทางบุญของใคร

๕ ธรรมทาน
เกมกรรมเปิดโอกาสให้คุณท�าทานเอาบุญได้หลายแบบ เช่น

ทานคือทรัพย์ หมายถึงบริจาคทรัพย์ส่วนเกินเป็นประโยชน์แก่ผู้
สมควรจะได้รับ

ทานคอือภยั หมายถงึสละความผกูใจพยาบาทเพือ่ตดัเวรระหว่างคณุ
กับคู่เวร

ทานคือเวลา หมายถึงสละเวลาให้ความอบอุ่นใจแก่ผู้เหงาหงอย

ทานคือแรงงาน หมายถึงสละแรงงานช่วยเหลือผู้ต้องการท�ากิจที่
ต้องลงแรง

ทานคืออวยัวะ หมายถงึสละเลอืด หรอืบริจาคอวยัวะใดๆในศพของ

คุณให้เป็นประโยชน์แก่ผู้รอคอย

ทานคือค�าแนะน�า หมายถึงการชี้ทางออก หรือใช้สมองช่วยคิดแก้
ปัญหาที่ผู้อื่นคิดไม่ตก

ทานคือความรู้ หมายถึงเน้ือหาเชิงวิชาการหรือศาสตร์อันท�าให้
ประกอบอาชีพเอาตัวรอดได้

ทานคือธรรมะ หมายถึงความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสัจจะ 
ทั้งเรื่องของกรรมวิบากและวิธีแก้ทุกข์

ในบรรดาทานทั้งปวง ทานคือธรรมะชนะหมด คือคุณให้อะไรก็ไม่เท่า
ให้ธรรมะ เนื่องจากธรรมะคือความจริง เมื่อคนรู้ความจริงก็หูตาสว่าง รอด
จากนรก รอดจากความเป็นเดรัจฉาน รอดจากความเป็นเปรต กับทั้งสามารถ
แสวงสวรรค์นิพพานตามอัธยาศัยและก�าลังใจ

หากคุณให้ธรรมทานที่ถูกต้องตรงจริง และเป็นความจริงที่สามารถ
เปลี่ยนชีวิตผู้รับให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น คุณจะรู้สึกสว่างทั่ว และเกิดเรื่องดีๆ
มากมายตามมาอย่างรวดเรว็ ชวีติคนๆหน่ึงทีเ่ปล่ียนไปด้วยธรรมะ จะสะท้อน
กลับมาเป็นแรงส่งให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปในทุกๆด้านอย่างเป็นธรรมเช่นกัน

ธรรมทานอาจเป็นการพดูชกัชวน โน้มน้าว หรอืชีท้างสว่างให้แก่ผู้หลง
ติดอยู่ในวังวนทุกข์ตามวิถีทางของเขาโดยตรง แต่ก็อาจใช้วิธีมอบสื่อธรรมะ
อ่ืนๆ เช่นที่ปัจจุบันมีทั้งเทป ซีดี และหนังสือให้เลือกมากมาย หากเป็นส่ือ
ธรรมะทีคุ่ณใช้กบัตวัเองได้ผลแล้ว คุณมีความอ่ิมใจและอยากมอบให้ใครๆแล้ว 
ก็จะปรุงแต่งจิตให้เกิดโสมนัสแรงได้

เพื่อประกันว่าคุณไม่ได้ให้ธรรมทานแบบด้นเดา ควรศึกษาหาความรู้
จากพระพทุธเจ้าให้ด ีค�าสอนทีน่่าเชือ่ถอืทีส่ดุว่าเป็นของพระพทุธเจ้าบันทกึไว้
ในพระไตรปิฎก และหากคุณพบว่าพระไตรปิฎกฉบบัเตม็มีความหนาเกนิก�าลงั 
กล็องหาอ่านพระไตรปิฎกฉบบัส�าหรบัประชาชน ซึง่เป็นย่อความพระไตรปิฎก
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ให้เหลือเพียงกระชับสั้น ของอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพดูได้

นิสัยช่างสังเกตความจริงทางจิต

องค์ประกอบท่ีส�าคัญของความฉลาดมีอยู่หลายประการ ในหัวข้อนี้จะ
ยกมา ๒ ประการ หนึ่งคือมีสติเท่าทันตามจริง สองคือความช่างสังเกตเปรียบ
เทียบ

หากคุณมสีตแิละช่างสงัเกตตวัเลข ในทีส่ดุคณุจะฉลาดเรือ่งเลข ท�านอง
เดยีวกัน หากคุณมสีตแิละช่างสงัเกตเข้ามาทีจ่ติและกรรม ในทีส่ดุคณุจะฉลาด
เรื่องจิตและกรรม คือท�าอะไรแล้วจิตได้รับผลเดี๋ยวนั้นอย่างไร

เพื่อเป็นแนวทางสังเกตง่ายๆเบื้องต้น ขอให้ถือตามแนวของทานและ
ศีลก่อน ดังนี้

เม่ือคิดสละทรัพย์หรือสิ่งของอันเป็นส่วนเกินให้ผู้อื่น 
สังเกตดูความจริงเกี่ยวกับจิตขณะนั้น จะพบว่าใจเบาลง นั่นเพราะอ�านาจของ
ทรัพยทานไปละลายก้อนตระหนี่เหนียวๆกลางหัวอกลงเสียได้

เมื่อคิดสละความพยาบาท ให้อภัยผู้อื่นที่เขาท�าผิดกับเรา หรือ
ผูกเวรกับเราได้ สังเกตดูความจริงเกี่ยวกับจิตขณะนั้น จะพบว่ามีความโปร่ง
โล่งเยือกเย็น นั่นเพราะอ�านาจของอภัยทานไปดับไฟโกรธร้อนๆกลางหัวอก
เสียได้

เมือ่ยบัยัง้ใจ ไม่ฆ่าแม้สตัว์เลก็สตัว์น้อยทีท่�าความร�าคาญแก่เรา เช่น
แทนการฆ่ามดท่ีขึ้นจานชามด้วยวิธีเอาน�้าล้างง่ายๆ แต่เป่าหรือเคาะไล่เสีย
ก่อน สังเกตดูความจริงเกี่ยวกับจิตขณะนั้น จะพบว่าแต่ละวินาทีของความ
พยายามไล่จะไม่สูญเปล่า คุณจะเห็นความเมตตาที่ค่อยๆเอ่อขึ้น เห็นกระแส
ต้านทานความคดิในเชงิฆ่าสตัว์ หรอือกีนยัหนึง่เหน็ภมูคิุม้กนัโรคภยัไข้เจบ็อนั
เกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

เมื่อระงับความโลภ ไม่ขโมย ไม่โกง ไม่พูดฉ้อฉลเพื่อน�าสิ่งที่ไม่ใช่
สิทธิ์ของคุณมาครอบครอง สังเกตดูความจริงเกี่ยวกับจิตขณะนั้น จะพบว่า
มโนภาพหน้าตาโกงๆของคุณเหอืดหายไป แทนทีด้่วยใจทีใ่สซือ่ตรงไปตรงมา 
เมื่อเปลี่ยนนิสัยขี้โกงเป็นนิสัยซื่อได้ถาวร ลองส่องกระจกแล้วถามตัวเองว่า
กรรมตกแต่งหน้าตาได้จรงิไหม จากคนข้ีโลภมาเป็นคนชนะความโลภผิดๆได้ 
ทุกอย่างดูดีขึ้นหรือเปล่า

เมื่อห้ามราคะผิดๆ ไม่คิดคบชู้ ไม่คิดเอาลูกสาวที่ยังมีพ่อแม่เลี้ยง
ดูมาท�ามิดีมิร้าย ตลอดจนกระทั่งหักห้ามใจไม่แตะต้องหญิงซึ่งมิใช่คู่ของคุณ 
สังเกตดูความจริงเกี่ยวกับจิตขณะนั้น จะพบว่ามีความหนักแน่น เข้มแข็ง และ
เป็นตัวของตัวเองอย่างยิ่ง ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของราคะอันทรงอิทธิพลเหนือ
มนุษย์ธรรมดา คุณอาจถูกประณามว่าโง่ในหมู่โลกียชนผู้เล็งเป้าไปที่ของดีๆ
ภายนอก แต่คุณจะภูมิใจในตนเองว่าเร่ิมเป็นหน่ึงในผู้ฉลาดเล่นเกมกรรมที่
เล็งเป้ากลับมายังจิตของตน ลองเฝ้ามองเอาเองว่าการเป็นผู้ก�าชัยเหนือราคะ
ได้นั้น รสชาติเหนือกว่าชัยชนะในเกมกีฬาที่ต้องเหยียบบ่าผู้อื่นเพียงใด

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

เมื่อเก็บค�าส่อเสียดที่เสียดแทงใจผู้อ่ืนไว้ได ้ สังเกตดูความ
จริงเกี่ยวกับจิตขณะน้ัน จะพบว่ามีเมตตาอ่อนๆเกิดขึ้นแทนที่ หากค�าเสียด
แทงนั้นยังก้องอยู่ในหัวคุณ คุณอาจมีโอกาสเห็นเป็นครั้งแรก ว่าค�าเสียดแทง
น้ันเหมือนเข็มแหลมๆ ย่ิงเสียดแทงเท่าไหร่ย่ิงแหลมเท่าน้ัน การมีค�าเสียด
แทงอยู่ในจิตกเ็หมือนเอาเขม็แหลมมาทิม่ต�าตวัเอง เม่ือระงบัเสยีได้กระทัง่ใน
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ระดับความคิด คือไม่อยากแม้คิดร้ายกับใคร จิตของคุณจะสบายขึ้น เป็นสุข
กับตนเองมากขึ้นที่เห็นอาการโต้ตอบกับโลกในทางเย็น

เมื่อเปลี่ยนค�าหยาบเป็นค�าสุภาพได้ สังเกตดูความจริงเกี่ยว
กับจิตขณะนั้น จะพบว่าแรงอัดหนักๆหายไป ความสกปรกของจิตเปลี่ยนเป็น
ความสะอาดแทน เมือ่เหน็ความต่างอย่างแท้จรงิ คุณจะพบว่าการพ่นค�าหยาบ
ก็ไม่ต่างจากการเอาค้อนหนักๆทุบโป้งเข้ากลางหน้าผากตนเอง จิตตัวเองได้
รับความบอบช�้าทนัทนีัน้เอง อาการฟกช�้าด�าเขยีวของจติจะมาในรูปของความ
มึนงงไปชั่ววูบ หรือรู้สึกคล้ายเอาม่านมืดมาคลุมหน้าทันทีทันใด โดยเฉพาะ
ถ้าค�าหยาบนั้นเกิดจากเจตนาประทุษร้ายผู้อื่น มิใช่ค�าหยาบที่เกิดจากเจตนา
พูดหยอกเล่นหัวกับเพื่อน เพียงเลิกพ่นค�าหยาบพร�่าเพรื่อเสียได้ ใจคุณจะ
เหมือนผิวที่เปล่งปลั่ง ไม่ฟกช�้าดังเคย

เมือ่ไม่พล่ามเพ้อเจ้อ หรอืวจิารณ์ใครๆอย่างไร้สาระไร้เหตุผลเสีย
ได้ทั้งที่ใจอยาก สังเกตดูความจริงเก่ียวกับจิตขณะนั้น จะพบว่าคุณมีสติดีขึ้น 
ฟุง้ซ่านน้อยลง ย่ิงคณุเข้าข้างเหตุผล ยิง่คณุพดูแต่ค�าทีม่ปีระโยชน์ จะหยอกล้อ
เล่นหัวก็ให้พอดี คุณจะยิ่งพบว่าสาเหตุหลักที่คนเราฟุ้งซ่านจนยากจะห้ามนั้น 
ก็มาจากการพูดไม่รู้จักหยุด ขุดเรื่องคนอื่นแบบไม่รู้จักคิดนั่นเอง ผลของการ
หยุดพล่ามเพ้อเจ้อจะลดพายุความฟุ้งในสมองได้กว่าครึ่ง

เมื่อห้ามปากไม่ให้เปิดรับเหล้า หรือห้ามจมูก ห้ามเนื้อหนังไม่
ให้รับยาเสพติดสร้างความมึนเมาขาดสติใดๆ สังเกตดูความจริงเกี่ยวกับจิต
ขณะนั้น จะพบว่าคุณมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ยังครองส�านึกแบบ
มนุษย์คือรู้จักผิดชอบชั่วดีได้ครบถ้วน เปรียบเทียบแล้วคุณจะเห็นถนัดว่าถ้า
ตายไประหว่างไม่เมา มีสติสมบรูณ์ จติของคณุจะยงัสมควรแก่ความเป็นมนษุย์
อยู ่แต่หากสมองมนึชา จติใจมวัมน กจ็ะไม่มทีางเป็นทีพ่ึง่ของตนเอง ไม่มทีาง
แข็งแรงพอจะก้าวไปสู่เกมกรรมครั้งหน้าที่เสมอกันกับเกมกรรมรอบนี้ได้เลย

หากเห็นความจริงเกี่ยวกับจิตและกรรมอันเป็นปัจจุบันไประยะหนึ่ง 
จุดรวบยอดคือคุณจะสามารถแยกแยะได้ว่ากรรมใดท�าแล้วเป็นคุณประโยชน์ 

น�ามาซึ่งความสุข กรรมใดท�าแล้วเป็นโทษ น�ามาซึ่งความทุกข์

คุณจะจ�าแนกแยกแยะได้ตามจริง ว่าแม้บางทีอาจต้องเดือดร้อนกาย
ตอนนี้ แต่จะสบายใจในระยะยาว ก็นับว่าคุ้มกัน คุณจะเลือกกรรมที่เป็น
ประโยชน์มากกว่าโทษ หรือถึงแม้ไม่อาจละกรรมที่เป็นโทษได้เด็ดขาด จิตก็
จะไม่ถล�าลงไปหมกโคลนบาปทั้งดวง

จากนัน้คณุจะมคีวามสามารถสงัเกตสงักาความจรงิได้ละเอยีดอ่อนมาก
ขึ้นเรื่อยๆ เห็นทั้งเหตุผลที่สุข เหตุผลที่ทุกข์ เหตุผลที่สงบ เหตุผลที่ฟุ้งซ่าน 
เหล่านี้จะท�าให้คุณเข้าใจว่ากรรมแต่ละอย่างท�าแล้วให้ผลกับจิตใจเสมอ นาน
ไปคุณจะเห็นเหมือนจิตใจแบบต่างๆมีแรงดึงดูดเหตุการณ์เฉพาะตัว กล่าวคือ
ถ้าจิตสว่าง ก็จะดึงดูดเหตุการณ์ดีๆเข้ามา แต่ถ้าจิตมืด ก็จะดึงดูดเหตุการณ์
ร้ายๆไม่เลิก และนั่นเองจะท�าให้คุณเริ่มเชื่อว่ากฎของเกมกรรมมีอยู่จริง คุณ
จะไม่เช่ือเพียงเพราะฟังใครอีกต่อไป เพราะใจเห็นประจักษ์ด้วยตนเองอย่าง
ถ่องแท้เสียแล้ว

พฤติกรรมทางจิตของคุณจะแปลกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง คุณจะสังเกต
ได้ละเอียดกระทั่งจิตที่คิดท�าร้ายเพียงนิดเดียวแม้ด้วยค�าพูดประชดเล็กๆ ยิ่ง
หากพล้ังปากหลุดค�ากระทบกระแทกใจใครก็อาจรู้สึกผิดได้มาก แต่ถ้าระงับ
ทันก็จะเป็นสุข และเหมือนได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาอีกขั้น

และทีส่ดุคณุจะรูส้กึเหมอืนดัง้เดมินัน้ ในหวัเตม็ไปด้วยปฏกิลูและสิง่อดุ
ตนั จ�าเป็นต้องทะลวงผ่านด่านอุดตนัไปทลีะเปลาะ การให้ทานและการรกัษา
ศีลทีละข้อเท่าที่ท�าได้ คือการเคาะ การเจาะทะลวงสิ่งอุดตันที่ว่านั้น

สรุปคือ... ไอคิวในกำรเล่นเกมกรรมของคุณจะสูงขึ้นอย่ำงน่ำอัศจรรย์ 
ถ้ำรู้ว่ำจะโกยแต้มฉลำดมำจำกไหน
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ท�าความรู้จักเกมให้ดีขึ้น

1 ธรรมชาติพื้นฐานของอุปกรณ์เล่นเกม
ดังกล่าวแล้วในบทที่ ๒ ว่าด้วยอุปกรณ์เล่นเกม คืออุปกรณ์เล่นเกมถูก

ตกแต่งให้พิสดารเป็นต่างๆกันก็ด้วยกรรมเก่าไปเสียทั้งนั้น

กฎเหล็กของเกมกรรมคือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม แม้รูปร่าง
ลักษณะหน้าตา ทรวดทรงองค์เอว สัดส่วนแขนขาต่างๆ ก็ถูกตกแต่งขึ้นด้วย
กรรมเก่าทัง้สิน้ ราวกบัจะฟ้องให้รูต้ัง้แต่แรกพบกนัเลยว่าคณุเคยดหีรอืเคยร้าย
มาประมาณไหน แต่ความไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังย่อมท�าให้คุณคิดง่ายๆแค่
ว่าใครสวยหล่อก็โชคดีไป ใครข้ีเหร่หน่อยก็โชคร้ายหน่อย คนทั้งโลกประชัน
หน้าตากันอย่างไม่รู้เลยว่าท�าไมใครโชคดี ท�าไมใครโชคร้าย และที่ส�าคัญคือ
ไม่รู้เลยว่าท�าไมถึงต้องมีความต่าง

กรรมเป็นผู้วาดหน้าตา ผู้เล่นเกมแต่ละคนจึงคล้ายจิตรกรที่วาดรูปร่าง
หน้าตาและลงสใีห้ตนเอง ใครฉลาดในเกมกรรมมากกเ็อาหน้าตาสวยหล่อไป 
ใครมืออ่อนในเกมกรรมก็ได้หน้าตาจืดชืดแทน ธรรมดาของกายอันเป็น
อุปกรณ์เล่นเกมคืออย่างนี้เอง

อย่างไรกต็าม นัน่เป็นแค่ผวินอก ธรรมชาตขิัน้พืน้ฐานของอปุกรณ์เล่น
เกมทุกคนมีความเหมือนกันอยู่ กายมนุษย์ท้ังหลายประกอบขึ้นด้วยของแข็ง
คงรูป เช่นเส้นผม เส้นขน เล็บมือเล็บเท้า ฟัน เนื้อหนัง ฯลฯ กับทั้งมีของเหลว
ทีพ่ร้อมไหล เช่นน�า้เลอืด น�า้หนอง น�า้ลาย ฯลฯ กบัทัง้มไีออุน่ทีก่ระจายความ
ร้อนได้เป็นอุณหภูมิในร่างกาย กับทั้งมีของพัดไหวที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้
เช่นลมหายใจ ลมจากทวารหนัก ฯลฯ กล่าวโดยย่นย่อคือกายมนุษย์ประกอบ
ด้วยธาตุทั้ง ๔ ได้แก่ ดิน น�้า ไฟ ลม

ส�าหรบัคนตาบอดแล้ว ใครสวยหล่ออย่างไรกไ็ม่ต่างกนั มแีต่ความแขง็
ของธาตุดิน ความเหลวของธาตุน�้า ความร้อนของธาตุไฟ และความพัดไหว
ของธาตุลมให้สัมผัส

ยิ่งไปกว่านั้น เพียงแค่มองตามจริงจากประสบการณ์ตรง ทุกคนจะพบ
เหมอืนๆกนั ว่าธาตดุนิมคีวามไม่เทีย่ง ยกขึน้ด้วยกระดกูสนัหลงั ฉาบด้วยเนือ้
หนังหลอกตา ผูกด้วยเส้นเอ็นน้อยใหญ่ คงรูปเป็นวัยเด็ก เจริญวัยเป็นหนุ่ม
สาว แล้วที่สุดก็ถึงคราวต้องแก่ชรา

ยิ่งธาตุน�้า ธาตุไฟ และธาตุลม ยิ่งมีความแปรปรวนให้เห็นง่าย โดย
เฉพาะธาตุลมนั้นไหลเข้าไหลออก ไม่คงที่เลยแม้แต่วินาทีเดียว เราจึงควรจับ
สงัเกตสจัจะเกีย่วกบัความไม่เทีย่งผ่านสายลมหายใจนีก่้อน สงัเกตทีล่มหายใจ 
จะได้เห็นความจริงว่าไม่เที่ยงเดี๋ยวนี้เลย ไม่ต้องรอนานเหมือนธาตุดิน

และถ้ามองด้วยตาเปล่า สมองอันเป็นส่วนของกายก็เหมือนเป็นต้น
ก�าเนดิของความรูส้กึนกึคดิ แต่ถ้ามองด้วยความเชือ่ว่าจติวญิญาณไม่มเีกดิตาย 
แต่ร่อนเร่ไปอาศัยร่างโน้นร่างน้ีไปเร่ือย ก็ต้องมองกายเป็นเพียงบ้านพัก
ชั่วคราวของจิต ไม่ได้ให้ก�าเนิดจิตและความรู้สึกนึกคิดแต่อย่างใด

ทว่าถ้ามองแบบพุทธ ก็จะเห็นกายกับจิตเป็นเหตุเป็นผลอิงอาศัยกัน
และกนัเกดิดบั นามเป็นเหตปัุจจยัแก่รปู เช่นกรรมจดัสรรให้เกดิอตัภาพมนษุย์
ซึ่งมีลักษณะต่างๆกัน และรูปก็เป็นเหตุปัจจัยแก่นาม เช่นด้วยกายน้ีจึงมี
กายกรรมและวจีกรรมได้ กับทั้งเป็นฐานที่ตั้งของสัมผัสกระทบต่างๆให้เกิด
การรับรู้ การรับรู้นั่นเองคือจิต รับรู้คราวหนึ่งก็ถือว่าจิตเกิดดวงหนึ่ง ความรับ
รู้ดับลงก็ถือว่าจิตดับไปอีกดวงหนึ่ง

สาระที่ส�าคัญคือทั้งรูปทั้งนามไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนที่มีอยู่โดย
ดัง้เดมิ และไม่อาจบญัชาให้ตัง้อยูน่านเท่านัน้เท่านี ้นีค่อืธรรมชาตพิืน้ฐานของ
อุปกรณ์เล่นเกมกรรม ทั้งฝ่ายกายและฝ่ายใจ

๒ เกมแห่งความไม่รู้
พวกเราเล่นเกมอยู่บนความไม่รู้ หรือจะเรียกว่าเป็นเกมแห่งความไม่รู้

ก็ได้ ตลอดเวลาเต็มไปด้วยเรื่องของการใช้สัญชาตญาณตามกิเลส หรือไม่ก็
เป็นเรื่องของการคาดเดาและการลองผิดลองถูก
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พ้นจากภวังค์และฝันเลอะเลือนในท้องแม่ บุญเก่าจะส่งให้คุณปรากฏ
ตัวขึ้นในโลกแล้วพร้อมจะ ‘รับรู้’ ในระดับหนึ่ง ผ่านรูปที่กระทบตา เสียงที่
กระทบหู กลิ่นที่กระทบจมูก รสที่กระทบลิ้น ของแข็งอ่อนร้อนเย็นที่กระทบ
กาย และสภาพธรรมต่างๆที่กระทบใจ แต่คุณยัง ‘ไม่รู้’ เลยว่าสิ่งที่เห็นและ
ได้ยินเหล่านั้น เกิดขึ้นได้อย่างไร และส�าคัญที่สุดคือคุณไม่รู้เลยว่าตนเองเกิด
มาได้อย่างไร ท�าไมถึงเป็นอย่างที่เป็น

เมื่อไม่รู้ก็ต้องเผชิญหน้ากับแรงบีบคั้นให้เกิดกิเลสประการต่างๆ แล้ว
ตัดสินใจโดยยืนอยู่ข้างกิเลสบ้าง ยืนอยู่ข้างมโนธรรมบ้าง คุณมีแต่มโนธรรม
เป็นที่พึ่ง และมโนธรรมจะต�่าหรือสูงก็ขึ้นอยู่กับว่าบุญเก่าของคุณส่งมาอยู่กับ
พ่อแม่หรอืครแูบบใด อารมณ์และความคดิของคณุต้ังมัน่หรือแปรปรวนได้แค่
ไหน

ในเกมย่อยๆทั้งหลายนั้น คุณเล่นเอาแพ้ชนะกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 
ได้อะไรจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไปครอง โดยมีคติว่าผู้ชนะได้ไปทั้งหมด แต่
ในเกมกรรม  คู่ต่อสู้ของคุณคือกฎแห่งกรรมวิบากที่ไม่มีหน้าตา แต่มีตัวตน
อยู่จริง คุณมีสิทธิ์เล่นแค่ให้เสียน้อยที่สุด คุณไม่เคยได้อะไรจากเกมกรรมไป
ครอบครองอย่างแท้จริงแม้แต่ชิ้นเดียว เพราะสุดท้ายจะต้องทิ้งให้ทุกสิ่งเป็น
สมบัติของความแตกพังเสมอ

เช่นเมื่อขณะมีอุปกรณ์เป็นกายใจมนุษย์นี้ คุณก�าลังเล่นเกมแห่งความ
เจ็บปวด สมหวังในวันหนึ่งเพื่อผิดหวังในอีกวันหนึ่ง ลงท้ายที่สุดด้วยการสูญ
เสียเลือดเนื้อของคนจากไป และการหลั่งน�้าตาของคนอยู่ข้างหลัง ทั้งคนตาย
และคนอยู่ไม่รู้เลยว่าจะไปเล่นเกมไหนต่อ

๓ การเดินทางไกล
หากคุณเคยหลงเสน่ห์ของการเดินทางไกลมาบ้าง เช่นเดินทางไปต่าง

จังหวดัไกลๆ ไปท�างาน ไปเทีย่ว หรอืไปเยีย่มญาต ิเหน็เส้นทางยาวๆ ทวิทศัน์
สวยๆ ฟ้าเปิดโล่งเป็นระยะๆ จิตใจปล่อยสบาย เหมือนหลุดจากกรงแคบที่

ครอบคุณอยู่ชั่วนาตาปี แม้มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางไกล
บ้าง คุณก็คงคิดว่าคุ้มกัน เพราะพักเหนื่อยไม่นานก็จะกลับมีก�าลังวังชา 
สามารถเดินทางไกลต่อไปได้อีก

รายละเอียดวิธีเดินทางไกลของแต่ละคนท�าให้รู้สึกและนึกคิดต่างกัน 
ถ้าคณุฟุง้ซ่านจนร�าคาญความคดิของตนเองระหว่างเดนิทาง คณุจะเกลยีดการ
เดนิทาง แต่ถ้าจิตใจคุณสงบสบายกว่าปกตใินระหว่างเดนิทาง คุณจะชอบการ
เดินทาง

เพื่อนร่วมทางก็มีส่วนให้เบื่อหน่ายหรือครึกครื้น ถ้าคุณได้ใครสักคนที่
คุยกันอย่างออกรสไปตลอดทาง คุณจะรู้สึกถึงความผูกพันที่แน่นแฟ้น และ
อยากเดินทางไกลไปกับเขาอีกเรื่อยๆ

แต่การเดินทางไกลในเกมกรรมนั้น ซับซ้อนกว่าการเดินทางไกลบน
ถนนทีย่าวเหยียดมากนัก คุณเป็นนักเดนิทางผู้โดดเดีย่ว ทีท่่องไปในความฝัน
อันสร้างขึ้นด้วยกรรมดีกรรมชั่ว ภาพฝันจะผ่านไปเรื่อยๆเหมือนทิวทัศน์ข้าง
ทาง คุณจะติดใจเสน่ห์ของการเดินทางไกลอันเต็มไปด้วยความลืมเลือน และ
ความติดใจนั้นเองจะกดให้คุณตกอยู่ในภาวะฝันทั้งลืมตาครั้งแล้วครั้งเล่า

ในระหว่างการเดินทางไกล เพื่อนร่วมทางของคุณจะเปล่ียนหน้าไป
เรื่อยๆ คุณอาจเจอคนถูกใจ แต่จะไม่สามารถขอให้เขาร่วมทางกับคุณตลอด
ไป ถึงเวลาทุกคนต้องแยกย้ายกันไปตามยถากรรมเสมอ

เฉพาะในเกมน้ี คุณอาจผ่านประสบการณ์ชนิดน้ันมาแล้ว คือเพือ่นร่วม
ทางหายหน้าไปทลีะคนสองคน และในทีส่ดุวนัหน่ึงคุณเองจะต้องหายหน้าไป
จากเพื่อนร่วมทางที่เหลือ ใครจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม

คนความจ�าเสือ่มย่อมไม่อาจจ�าการเดนิทางทีน่่าเหน่ือยหน่ายได้ คุณก็
เหมือนกัน ตายแต่ละครั้งคุณจะเริ่มต้นด้วยสภาพชีวิตชีวาแบบใหม่ ต่อเม่ือ
เตบิโตขึน้เสวยสขุทกุข์ซ�า้รอยเดมินัน่แหละ คณุจงึจ�าความเหนือ่ยหน่ายในการ
เดินทางไกลขึ้นมาได้
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๔ กับดัก
หากคุณเคยเหน็พชืหรอืดอกไม้มพีษิบางชนดิ คณุจะตระหนกัว่าบางสิง่

ที่สวยงามในโลกนี้ ไม่ได้เป็นประกันความปลอดภัยใดๆเลย ผู้ไม่รู้และหลง
เชยชมอาจบาดเจ็บสาหัส เพราะขาดความระมัดระวังตัว คาดไม่ถึงว่าฤทธิ์ของ
มันจะร้ายค้านสายตาได้ขนาดนั้น

กับดกัของเกมกรรมกเ็ช่นกนั มีบ้างทีแ่สดงตวัโจ่งแจ้งว่าเป็นกบัดกัเครือ่ง
ล่อ แต่ส่วนใหญ่ถูกอ�าพรางหลุมขวากไว้ ทั้งแบบพอเนียนตา และทั้งแบบ
แยบยลล�้าลึก

กับดกัท่ีโจ่งแจ้งในโลกมนษุย์นี ้ได้แก่ เหล้ายา การพนนั และการมัว่สมุ
ของเหล่าอนัธพาล แม้จะปรากฏอยูช่ดัๆว่าเป็นไฟ แต่กย็งัมแีมลงเม่าบินเข้าไป
หา เพียงเพราะรู้สึกว่ามีเพื่อนอยู่ที่นั่น หรือเพียงเพราะรู้สึกว่าจะเป็นแหล่งท�า
เงิน หรือเพียงเพราะรู้สึกว่าเป็นของดีส�าหรับตน

กับดักที่พอเนียนตาในโลกมนุษย์นี้ ได้แก่ หญิงชายเจ้าเสน่ห์ที่นิยม
หว่านเสน่ห์ไปทั่ว เพียงเพื่อให้ใครๆมายอมสยบ หรือเพียงเพื่อได้รู้ว่ามีใคร
แย่งชงิตนแบบเอาเป็นเอาตาย หญงิชายเหล่านีง่้ายทีก่าลต่อมาจะประพฤตผิดิ
ในกาม อาจจะน้อยๆ หรืออาจจะทุกชนิด ถ้าหลงติดก็เท่ากับพลอยร่างพลอย
แห กลายเป็นหนึ่งในชู้ของเขาหรือเธอได้

กบัดกัทีแ่ยบยลล�า้ลกึ ได้แก่ การงานหลายๆชนดิ ทีด่เูหมอืนด ีดเูหมอืน
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่น แต่ที่แท้ตั้งต้นด้วยความหลงผิด จึงพลอย
พาให้ผู้ติดตามหลงผิดไปด้วยเป็นจ�านวนมาก เช่นค�าสอนของบางลัทธิที่น่า
สนใจ มีค�าสอนเป็นเหตุเป็นผลน่าคล้อยตาม แต่สุดท้ายสอนไม่ให้เห็นความ
ส�าคัญของพ่อแม่มากกว่าเจ้าส�านัก และที่สุดคือท�าตามเจ้าส�านักสั่งได้กระทั่ง
ฆ่าคน

อันที่จริงเกมกรรมเต็มไปด้วยกับดัก จาระไนไม่หวาดไม่ไหวว่ามีอะไร

บ้าง แต่ถ้าคุณเคยหลงเชื่อผิดๆ ถูกหลอกให้ท�าเรื่องผิดๆชนิดเห็นด�าเป็นขาว 
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว อันนั้นแหละตัวอย่างกับดักของจริงในชีวิตคุณ

กับดกับางอย่างให้โอกาสคุณแก้ตวั แต่กับดกับางอย่างขอเพยีงคุณหลง
พลาดไปติดครั้งเดียว คุณจะไม่มีวันได้หลุดออกมาอีกเลยจนกว่าจะใช้กรรม
หมด ตัวอย่างที่ชัดเจนก็เช่นลัทธิฆ่าตัวตาย หากสาวกของลัทธิหลงเชื่อ นึก
ว่าการฆ่าตัวตายคือวิธีลัดสู่ความเป็นอมตะ หรือนึกว่าระเบิดพลีชีพเป็น
วีรกรรมที่จะได้รางวัลบนสรวงสวรรค์ เช่นนี้คือการสละสิทธิ์ในเกมกรรมแบบ
มนุษย์ แล้วต้องระเห็จไปเข้าคุกที่เกมกรรมตระเตรียมไว้ยาวๆแทน

๕ อัตราเสี่ยงที่จะเล่นแพ้
ในเกมกรรมไม่มีการพ่ายแพ้ถาวร คือคุณไม่อาจท�าบาปร้ายแรงใดๆที่

จะส่งให้ไปตดิอยูใ่นทคุตภิมูติลอดกาล ขณะเดยีวกนัคณุกไ็ม่อาจท�าบญุทีส่งูส่ง
พอจะดันให้ลอยขึ้นไปค้างบนสุคติภูมิชั่วนิรันดร์

มนุษยภูมิเป็นภูมิที่เล่นเกมกรรมได้ซับซ้อนพิสดารเหนือภพภูมิอื่นใด 
ไม่ว่าจะอยากสะสมแต้มบวกเพิ่มหรือเติมแต้มลบเยอะ ในภูมิมนุษย์นี้ คุณ
สามารถแก้ตัวได้มากที่สุด ปรับเปลี่ยนพัฒนาได้มากที่สุด แต่ขณะเดียวกันก็
อาจซ�า้เตมิตวัเอง ฉดุตวัเองลงต�า่ได้มากทีส่ดุด้วยเช่นกัน เน่ืองจากใจของมนุษย์
มีโสมนัสอันเกิดจากบาปใหญ่ได้ หลงผิดขนาดฆ่าผู้มีพระคุณสูงสุดเช่นพ่อแม่
ได้ ฆ่าผู้สละโลกเช่นพระสงฆ์องค์เจ้าได้ แม้แต่พระสัมมาสัมพทุธเจ้าผู้ไร้มลทนิ
ก็ยังเคยมีคนใจบาปพอจะคิดปลงพระชนม์มาแล้ว

และเมื่อนับกันเป็นเรื่องๆ ในโลกนี้ก็มีแรงบีบคั้นให้เกิดกิเลสมากกว่า
เครื่องช่วยต้านทานกิเลส แม้บุญเก่าจะสร้างปราการมโนธรรมมาให้คุณแข็ง
แรงเพียงใด หากเจอกระหน�่าหนักๆเข้าก็อาจเขวได้เหมือนกัน คุณจะต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจ และเหตุผลที่ดีพอมาตั้งแต่ต้นชีวิต ว่าท�าไมจึงสมควรต้าน
กิเลส ท�าไมถึงต้องยอมถูกหาว่าโง่ที่ไม่ฉกฉวยเมื่อมีโอกาสฉกฉวย พูดง่ายๆ
คือถ้าไม่มีคนบอกให้คุณรู้ว่าอะไรบุญอะไรบาป แนวโน้มคือคุณจะยอมถูกบีบ
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คั้นให้โลภ โกรธ หลงไปตามเรื่องตามราว มากกว่าจะคิดได้เองว่าสิ่งใดควร 
สิ่งใดไม่ควร

กฎของเกมกรรมข้อหนึ่งท่ีน่ากลัว คือหากมีจิตที่เศร้าหมองแล้ว ทุคติ
เป็นอันหวังได้ สุคติเป็นอันหวังยาก นั่นแปลว่าขณะใดก็ตามที่จิตคุณเศร้า
หมอง บัดนั้นคุณก�าลังตกอยู่ในความเสี่ยงกับการไปสู่ทุคติแล้ว

ยกตวัอย่างเช่นคณุเป็นคนมศีลีมสีตัย์ รกัเดยีวใจเดยีว แต่หลงรูปจนไป
คว้าคนเจ้าชู้มาเป็นคู่ครอง วันหนึ่งคุณบังเอิญทราบว่าคู่ครองสุดที่รักของคุณ
คบชู ้คณุเกดิความเศร้าโศก หันหน้าไปหาเหล้า หากคณุก�าลงันัง่กนิเหล้าเคล้า
ความอาลยัคนรกัแทบขาดใจแดดิน้อยูน่ัน่เอง เผอญิวยัรุ่นไล่ยงิกนัแล้วคณุดนั
เจอลูกหลง กระสุนเจาะเข้ากลางท้ายทอยขาดใจตายคาที่ ก็คาดหมายได้เลย
ว่าจิตจะท�างานครั้งสุดท้ายเป็นการปรุงแต่งฝันร้ายให้เกิดขึ้น คุณอาจเห็นตัว
เองเมามายเดนิโผเผไปตามถนน แหกปากเรยีกชือ่คนรักทีน่อกใจแทบไม่เป็น
ภาษา จากนั้นเมื่อจิตสุดท้ายดับลง คุณจะคงสภาพของเปรตขี้เมา ร�่าอาลัยรัก
ไปอีกนาน กว่าที่บุญอันสว่างไสวอย่างใดอย่างหน่ึงจะถึงเวลาให้ผล มาช้อน
รับคุณให้พ้นจากสภาพของเปรตได้

สรปุคอืความเป็นคนดอีาจไม่พอจะเล่นเกมให้ชนะในแต่ละครัง้ คณุต้อง
มีเหตุผล มีสติ มีศรัทธาที่เหนือกว่าเครื่องยั่วให้เป็นบ้าไปกับโลกนี้ด้วย

เมือ่อ่านเกมกรรมออก จะเริม่เหน็รางๆว่าคุณต้องเล่นไปเร่ือยเพือ่ความ
เหนื่อยเปล่าอย่างไร้แก่นสาร ทั้งต้องดิ้นรนหากิน ทั้งต้องหาซื้อบ้าน ทั้งต้อง
วุ่นวายจัดการภาระต่างๆในชีวิตให้ลงตัว เสร็จแล้วก็ตาย ต้องไปหาใหม่เอา
ข้างหน้าอีก เท่านั้นไม่พอ ยังต้องสุ่มเสี่ยงต่อการได้ไปทุคติภูมิเอาง่ายๆเพียง
ด้วยการเผลอปล่อยใจให้เศร้าหมองแล้วจับพลัดจับผลูชะตาขาดเดี๋ยวนั้น

คณุจะเหน็มนษุย์และสตัว์ทุกตัวบนโลกร่วมเล่นเกมกรรมอยูก่บัคณุ คณุ
เห็นใจตัวเองอย่างไรก็ควรเห็นใจพวกเขาเท่าๆกัน เพราะต่างฝ่ายต่างก็อยู่ใน
วังวนแห่งเกมอันไม่เป็นที่รู้กฎนี้เหมือนๆกัน มีสิทธิ์แปรเป็นนั่นเป็นนี่ ได้ดี
บ้าง ตกยากบ้าง หยาบบ้าง ประณตีบ้างเหมือนๆกนั ต้องร้องไห้อย่างไม่รูท้าง
แก้เหมือนๆกัน ตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่จะลงต�่าได้เสมอเช่นกัน

การคิดเดนิทางไปเร่ือยๆเพือ่เล่นเกมกรรมจึงมิใช่นโยบายทีด่ ีอย่างน้อย
คุณควรวางแผนที่จะหยุด รวมทั้งชักชวนคนรอบข้างให้รู้ตามและคิดตามด้วย 
ขอให้ลองนึกถงึคนทีคุ่ณรกัทีส่ดุ คุณทนได้ไหมถ้าจะปล่อยให้เขาหรอืเธอพลัด
ไปอยูใ่นหมูอ่นัธพาล อกีทัง้ตกอยูใ่นสภาพความจ�าเลอะเลอืน พร้อมจะถกูสาด
โคลนให้มอมแมม พร้อมจะถูกข่มเหงให้บอบช�้า?

นั่นอาจเป็นเรื่องสมมุติ แต่เรื่องจริงก็คือถ้าคนที่คุณรักยังต้องเวียนว่าย
ตายเกดิไปเรือ่ยๆอย่างไร้จดุหมายปลายทาง เขาหรอืเธอจะต้องตกอยูใ่นสภาพ
ย�่าแย่ยิ่งกว่านั้นมาก เพราะโคลนที่จะสาดมาเปื้อนเขาไม่ได้มาจากที่อื่น แต่
สาดมาจากความไม่รู้ของเขาเอง

เช่นนี้คุณคงบอกตัวเองถูกว่าควรท�าอะไร?

ใช่แล้ว… คุณควรหาทางหยุดเล่นเกมเสีย!

ท�าความรู้จักต้นเค้าของเกมกรรม

ก่อนจะหยดุเล่นเกมได้ คณุควรจะรูท้ีม่าทีไ่ปเสยีก่อน ว่าท�าไมคณุถงึตก
มาอยู่ในเกมนี้ และที่ส�าคัญคือท�าไมคุณจึงยังไม่เลิกเล่นเกมนี้เสียที

คุณอย่าไปคิดถงึเร่ืองเวลาอันเป็นต้นตอของสรรพส่ิง เพราะเวลาไม่มี มี
แต่ล�าดบัการเกดิดบัของกายใจ การได้อุปกรณ์เล่นเกมแต่ละครัง้ต้องมีเหตทุีม่า
ที่ไปเสมอ จะผุดขึ้นลอยๆจากอากาศไม่ได้ ฉะนั้นแม้ชาติแรกที่สุดที่ทุกอย่าง
จะอุบัติขึ้นโดยปราศจากเงื่อน ปราศจากเค้า ก็ย่อมไม่มีเช่นกัน

โจทย์ที่เราควรเพ่งเล็งจึงไม่ใช่ค�าถามแบบไข่กับไก่อันไหนเกิดก่อนกัน 
แต่ต้องเล็งลงไปในสิง่ทีก่�าลังเหน็ได้ ว่าอะไรเป็นเง่ือน อะไรเป็นต้นเค้าให้ต้อง
อยู่ในเกมกรรมต่อ

สิง่ทีเ่ราสามารถเหน็ได้จรงิ จับต้องได้ทนัท ีไม่มีอะไรเกนิไปกว่ากายใจ



บทที่ ๙ - วิธีหยุดเล่นเกม howfarbooks.com

174 175

อันปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ หากมองว่าคุณเล่นเกมกรรมมานับอนันต์ภายใต้
กฎเกณฑ์เดมิ กแ็ปลว่าถ้าเหน็ความจรงิและเงือ่นไขต่างๆทีท่�าให้มกีายใจนีไ้ด้ 
คณุกส็ามารถเหน็ต้นตอก�าเนดิเกมกรรมทัง้หมดได้เช่นกนั ไม่จ�าเป็นต้องระลกึ
ชาต ิไม่ต้องมญีาณหยัง่รูอ้นาคต คณุกม็สีทิธิเ์หน็เงือ่นไขความจริงเกีย่วกบักาย
ใจในทุกกาลได้เช่นกัน

อุปกรณ์เล่นเกมกรรม อันได้แก่กายใจมนุษย์นั้น นอกจากเอาไว้ก่อ
กรรมท�าบุญบาปแล้ว ยังประกอบด้วยช่องทางเชื่อมต่อกับโลกภายนอก
มากมายหลายชนดิ คอื ตา เอาไว้มองดรูปู หเูอาไว้ฟังเสียง จมกูเอาไว้ดมกลิน่ 
ล้ินเอาไว้ลิ้มรส ประสาทกายทั่วร่างเอาไว้รับสัมผัสกระทบ และใจเอาไว้รับรู้
สภาพธรรมทั้งปวง พ้นไปจากที่ช่องรับอื่นๆจะรับได้

เรือ่งของเรือ่งก็คอืเมือ่รบัผสัสะมาแล้ว จะไม่จบแค่ทราบว่าเกดิผสัสะ แต่
ยังมีแรงกระท�าทางระบบประสาทที่ก่อให้เกิดความสบายและความอึดอัดทาง
กายอีกด้วย

ไม่ว่าคณุจะรูเ้รือ่งเกมกรรมมากหรอืน้อยแค่ไหน ตราบใดทีค่ณุยงัติดใจ
รสชาติความสบายอันเกิดจากผัสสะกระทบทั้งหลาย ตราบนั้นคุณได้ชื่อว่าตก
อยู่ใต้การบังคับให้เล่นเกมกรรมต่อเสมอ โดยไม่มีข้อยกเว้น

เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะความติดใจจะก่อให้เกิดอาการดิ้นรนทะยาน
อยาก ถ้ายังไม่ได้สักคืบก็จะเอาคืบ ถ้าได้คืบแล้วจะเอาศอก ได้ศอกจะเอาวา
ต่อ เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เมื่อไม่หยุด ไม่ว่าง ไม่วาง จิตก็จะมีการท�างานเข้า
กระบวนการต่อภพต่อชาติโดยอัตโนมัติ เหมือนตกอยู่ในห้วงฝันประหลาดที่
ไม่อาจตื่นขึ้น เพราะแรงอุปาทานว่าความฝันเป็นเรื่องจริงนั้น จะยึดไว้ หน่วง
ไว้ เกาะกุมจิตใจของคุณไว้อย่างเหนียวแน่น

ฝันครัง้สดุท้ายก่อนตายจะเป็นห่วงเชือ่มต่อกบัฝันครัง้ต่อไป นีค่อืกลไก
อันลึกลับของเกมกรรม แต่ละคนเห็นได้ครั้งเดียว แล้วไม่อาจกลับมาบอกเล่า
ให้ญาตพ่ีิน้องฟัง ธรรมชาตกิรรมวบิากจะประมวลคะแนนทัง้หมดทีค่ณุเล่นได้
ในเกมกรรมครั้งหนึ่งๆ แล้วตัดสินให้ว่าจะส่งคุณไปเล่นเกมใหม่ต่อที่ไหน จิต
ซึ่งยังมียางเหนียว ยังมีความยึดติดถือมั่น อยากได้ดี อยากเป็นคนส�าคัญใน

เกมกรรมนั่นเอง จะท�าให้คุณหมดสิทธิ์ปฏิเสธการหยุดเล่นเกม ต้องเล่นเกม
กันต่อไป

อย่างไรก็ด ีประสาทกายน้ีเป็นเพยีงเคร่ืองรับ บังคับให้สุขทกุข์เองไม่ได้ 
และโลกนี้ก็กลาดเกลื่อนไปด้วยเครื่องกระทบร้อนหนาวให้เกิดความอึดอัดไม่
สบาย เมื่อใดเกิดความอึดอัดก็จะน�าไปสู่ความรังเกียจ อยากหนีไปสู่สภาพที่
ดีกว่า หรือไม่ก็อยากปิดเกมด้วยวิธีลัดสั้นคือฆ่าตัวตาย

การใช้ชีวิตตามใจอยาก ก็เหมือนการเล่นเกมตามใจชอบ ยากที่คุณจะ
เล่นได้ด ีและคณุจะไม่มวีนัเล่นชนะเกมยากๆเพยีงด้วยการหวงัรอความบงัเอญิ 
ยิ่งส�าหรับเกมกรรมอันเป็นของใหญ่มหึมานี้ เล่นยากที่สุดก็คือเล่นอย่างไรให้
หยุด เพราะฉะนั้นอย่าฝันว่าจู่ๆคุณจะเดินไปตกช่องแจ็กพอต เป็นผู้โชคดีได้
หยุดเล่นเกมกันดื้อๆ ไม่เชื่อลองถามตัวเองดู ว่าให้ทิ้งคนรักและของหวงที่สุด
เดี๋ยวนี้ได้ไหม? ให้ไม่หวังจะได้อะไรมาอีกเลยไหวไหม? เสียงของความอาลัย
ที่ตอบขึ้นมาว่า ‘ไม่ได้!’ แม้ใกล้ขาดใจตายอยู่รอมร่อนั่นเอง คือความยากเย็น
ที่สุดที่หยุดคุณไม่ให้เลิกเล่นเกมกรรมส�าเร็จ

ทุกคนอยากเอาของรักของหวงติดตัวไปโลกหน้า หรือหวังให้โลกหน้า
ดีกว่านี้ ไม่ต้องเหนื่อยอย่างนี้ ไม่ต้องทุกข์อย่างนี้ แต่นั่นแหละ เกมกรรมไม่
ได้รับฟังอุทธรณ์ว่าคุณอยากได้หรือไม่อยากได้อะไร เกมกรรมแค่ดูว่าคุณท�า
อะไรมา แล้วก็ให้อะไรคืนคุณกลับไปอย่างสมน�้าสมเนื้อ สิ่งที่คุณจะพกติดตัว
ไปในเกมหน้าก็มีแต่บุญบาปที่ท�าไว้ด้วยอุปกรณ์เล่นเกมปัจจุบัน ไม่มีสมบัติ
ข้าวของหรือลูกเมียคนใดติดตามไปได้เลย

รู้จักเบื้องต้นวิธีถอนจิตออกจากเกม

1 เห็นค่าของการออกจากเกม
ถ้าไม่รูต้วัว่าก�าลงัเล่นเกมกรรม คณุกไ็ม่มสีทิธิเ์ลอืกใดๆทัง้สิน้ ต้องเล่น
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ต่ออย่างเดียว แต่เมื่อรู้แล้ว เชื่อแล้ว หรือตระหนักแล้วว่าก�าลังเล่นเกมกรรม 
คุณมีสิทธิ์เลือกที่จะต่อหรือหยุด

หากเลือกที่จะหยุด คุณคงต้องมีเหตุผลที่แข็งแรงไว้บอกตัวเองว่าท�าไม
จึงควรหยดุ อนันีห้ลกัวธีิกค็อืเพ่งโทษของการตกอยู่ในเกมกรรมด้วยความไม่รู้
ให้มากเข้าไว้ แล้วเห็นค่าของการหยุดเล่นเกมกรรมอย่างละเอียด

หมัน่ถามตวัเอง ว่าเกมกรรมอยากให้คณุเป็นสขุหรือเป็นทกุข์ พจิารณา
ให้รอบด้านก็เห็นจะต้องตอบว่าอยากให้เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข แต่ขณะ
เดยีวกนักจ็ะไม่ปล่อยให้คณุต้องทกุข์อย่างเดียว เกมกรรมจะเล่นเอาเถิดเจ้าล่อ
โดยการส่งเสบยีงความสขุและภาพลวงตาล่อใจให้เกดิความหวงัมาเป็นระยะๆ 
อาศัยบุญเล็กใหญ่ที่คุณได้เคยท�าเป็นปัจจัยนั่นเอง ขืนเกมกรรมมีให้แต่ทุกข์ 
เดี๋ยวสรรพสัตว์จะอยากหลบลี้หนีหน้า เลิกเล่นเกมกรรมกันเสียหมด

การหยุดเล่นเกมเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่คุณไม่รู้จัก ไม่ใช่ความน่าเบื่อ
อย่างที่คิด และหาใช่อะไรที่คุณจะจินตนาการขึ้นมาด้วยประสบการณ์อันแคบ
จ�ากัดของหูตานี้

แต่อย่างหนึง่ทีพ่อกล่าวให้อนมุานได้กค็อืเมือ่หยดุเล่นเกมอย่างเดด็ขาด 
คณุจะไม่ต้องผกูพนักบัอปุกรณ์เล่นเกมกรรมใดๆ ไม่ต้องตกอยูใ่นภาวะโง่เขลา
ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัว ไม่ต้องเดินทางไกลอย่างไร้จุดหมายแน่ชัด กับทั้ง
ไม่ต้องสุ่มเสี่ยงเล่นผิดเล่นถูกอีกต่อไป

พูดให้ง่ายกค็อื ถ้าคณุเหน็โทษเหน็ภยัของการเล่นเกมกรรมให้ชดั แล้ว
เห็นการหยุดเล่นเกมเป็นการยกตนเองจากห้วงทะเลใหญ่ขึ้นบกอันปลอดภัย 
คุณจะคิดถึงการหยุดเล่นเกม

แค่ตั้งใจหยุดเล่นเกม รากของชัยชนะก็ปรากฏแล้ว อะไรดีๆก็เตรียม
พร้อมจะทยอยตามมาแล้ว การต้ังใจหยุดเล่นเกมนั่นแหละคือสิ่งที่คุณคิดไม่
ถึง และเมื่อได้คิดก็จะพบว่านี่เองคือเส้นทางแห่งความสุขและการมีชีวิตที่คิด
ไม่ถึงอย่างแท้จริง เพราะการเลือกหยุดเล่นเกมจะเป็นการเล่นเกมอย่างมีจุด
หมายปลายทางครัง้ใหญ่ทีส่ดุ อนัจะเป็นทีม่าของความฉลาดในเกมกรรมโดย

รวม ชนิดยิงนัดเดียวได้นกทั้งฝูง หรืออีกนัยหนึ่งคือพยายามเอาชัยแบบหนึ่ง
เดียวครอบจักรวาล

อย่าคิดว่าการหยุดเล่นเกมจะเหมือนกับการฆ่าตัวตายที่จะยุติทุกสิ่งลง
เดี๋ยวนี้ คุณยังมีเวลาเสพสุข มีเวลาเรียนรู้ทุกข์ และปล่อยให้ชีวิตคลี่คลายไป
ตามทางของมันจนกว่าจะสุดทางเอง ขอให้ท่องไว้ว่าการฆ่าตัวตายคือเล่ห์หน่ึง
ของเกมกรรมที่จะท�าให้คุณได้เล่นต่อเกมหน้าอย่างล�าบาก ส่วนการหยุดเกม
อย่างแท้จริงจะไม่มีเกมหน้าหรือเกมไหนอีกเลย

๒ เข้าใจหลักวิธี
ดังที่ทราบแล้วจากบท ‘อุปกรณ์เล่นเกม’ ว่า ใจเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ที่

เกิดจากกรรมในอดีต เช่น จิตส�านึกแบบมนุษย์จะมีไม่ได้หากกรรมในอดีต
มืดมน ไร้เหตุผลตลอดชีวิต สว่างไม่พอจะเป็นมนุษย์ได้ใหม่

การทีจิ่ตใจเป็นเพยีง ‘ผลผลิต’ จากกรรมในอดตีน่ีเอง ย่อมหมายความ
ว่าจิตใจโดยความเป็นคุณอย่างน้ีไม่ได้มีอยู่ก่อนโดยเดมิ คุณไม่สามารถอ้างว่า
จิตในชาติที่แล้วเป็นอันเดียวกับจิตในชาตินี้ เนื่องจากจิตไม่ได้สร้างจิต แต่จิต
ถูกสร้างขึ้นด้วยกรรม หากกรรมเก่าของพวกเราด�ากว่านี้ กรรมด�าจะผลิตจิต
แบบสัตว์นรก หรือจิตแบบเดรัจฉาน หรือจิตแบบเปรตข้ึนมาแทนจิตแบบ
มนุษย์

ฉะนั้นจึงไม่ผิดเสียทีเดียว หากคุณรู้สึกว่าตัวตนแบบที่เป็นคุณอยู่เดี๋ยว
นี้ มีเพียงหนึ่งไม่มีสอง เหตุเพราะคุณไม่เคยมีจิตซ�้ากันสักชาติ เริ่มชาติใหม่
ทกุอย่างกเ็หมือนตัง้ต้นใหม่หมด ทัง้ร่างกายทีไ่ด้มาใหม่ด้วยการขอแบ่งเลอืด
เน้ือจากพ่อแม่คู่ปัจจุบัน และทั้งจิตที่กรรมเก่าส่งให้อุบัติในจังหวะเหมาะแก่
การปฏสินธ ิจะมีก็แต่การสบืของกรรม ทียั่งไหลไปอย่างสบืเน่ืองเหมือนสายน�า้

คณุสมบตัขิองจติเป็นสิง่ทีด่ดัแปลงได้ด้วยกรรมในปัจจบุนัชาต ิและง่าย
กว่าการดัดแปลงกายมาก อีกทั้งยังให้ผลกระทบต่อชีวิตอย่างชัดเจน ทั้งความ
สุขอันเป็นของภายใน และทั้งการฉายรัศมีรุ่งเรืองเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตา
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ภายนอก

ความเจิดจรัสของจิตเกิดข้ึนจากสติเป็นหลัก และสติก็มีทั้งที่ยืนอยู่บน
ความเหน็ชอบกบัทีย่นือยูบ่นความเหน็ผดิ ฉะนัน้แม้เป็นอาชญากรกอ็าจมรีศัมี
จิตเฉิดฉายน่าเกรงขามได้ ตราบเท่าที่จิตของเขาไม่หมกมุ่นกับเรื่องต�่าๆ และ
มีสติอยู่กับเนื้อกับตัว หรือมีสติอยู่กับความส�าเร็จที่เขารู้สึกยินดี แต่อย่างไร
ความเจดิจรสัทีย่นืพืน้อยูบ่นกรรมด�า กย่็อมไม่สดใสเยน็ใจได้เหมอืนความเจดิ
จรัสที่ยืนพื้นอยู่บนกรรมขาวอย่างแน่นอน

ความเจดิจรสัอนัเกดิจากการใช้สตปัิญญา ใช้ความคดิอ่านทีช่าญฉลาด
ไปในทางช่วยเหลอืผูค้น เม่ือรวมกบัรศัมีสว่างสะอาดอนัเกดิจากการมขีนัต ิงด
เว้นความประพฤติอันเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่าน จะปรุงแต่งให้เกิดความ
รู้สึกดีๆ อบอุ่นใจอยู่กับตนเอง และเหนี่ยวน�าคนใกล้ชิดให้เกิดความรู้สึกแบบ
เดียวกันด้วย

คุณก�าลังจมอยู่ในแรงดึงดูดของเกมกรรม ถ้าจะเอาชนะแรงดึงดูดอัน
ทรงอ�านาจได้ ก็ต้องอาศัยแรงส่งมหาศาลช่วย ถึงจะถีบตัวขึ้นสูงไหว กระทั่ง
เข้าสูภ่าวะว่างเหนอืแรงดงึดดูได้เดด็ขาด แล้วจงึค่อยลอยล�าสบาย ไม่ต้องอาศยั
แรงส่งใดๆช่วยอีก

บาปเหมอืนแรงฉดุรัง้หน่วงเหนีย่ว ยือ้แขนยือ้ขาคณุไว้กบัทรายดดู บญุ
เหมือนแรงขับดันให้เขยื้อนขึ้นพ้นทรายดูดได้ นั่นหมายความว่าเมื่อใดคุณตั้ง
มั่นในบุญและเว้นขาดจากบาป จิตคุณค่อยพร้อมท�าความเข้าใจขั้นตอนต่อไป
อย่างสบาย เหมือนคนขึ้นจากหล่มสามารถเดินทางต่อ

เมื่อจิตไม่มืดด้วยบาปแปลว่าสว่างด้วยบุญ เมื่อสว่างด้วยบุญย่อมเห็น
ตามจริงได้ง่าย คือเห็นว่าเกมกรรมเล่นชนะยาก แต่พลั้งเผลอผิดพลาดง่าย 
เต็มไปด้วยกับดัก ไม่มีคะแนนสะสมใดคงที่ ไม่มีรางวัลใดเป็นของคุณนาน 
ควรที่จะเบื่อหน่าย คลายความยินดีจากการเล่นเกมกรรมเสีย

ความเบือ่หน่ายในทีน่ีไ้ม่ใช่ลกัษณะของคนอมทกุข์ แต่ต้องเป็นในแบบ

คนทีท่รงสตสิมบูรณ์ มีความเป็นกลางอยู่เหนือความหดหู ่เหนือความโทมนัส 
และเหนือความมีใจแห้งทั้งปวง

ทีสุ่ดแล้วเม่ือออกจากกรงร้ัวของเกมกรรมส�าเร็จ คุณจะพบกับ ‘อะไรอีก
อย่างหน่ึง’ ทีไ่ร้รปูรอยเหนือจินตนาการ เหนือรสสขุหวานชืน่ และเหนือความ
สว่างโพลงใดๆในโลกรวมกัน

เมื่อมองมาจากด้านนอกกรงขังของเกมกรรม คุณจะเห็นความจริง
กระจ่างขึ้น เช่น…

ถ้ายังมีความโลภ ติดใจเพศรส ก็ยังตกอยู่ภายใต้อาณัติขององค์ก�าเนิด 
ยังต้องเป็นผู้ก�าเนิดอีก

ถ้ายังมีความโกรธ อภยัไม่ได้หรือเมตตาไม่พอ ก็ยังตกอยู่ภายใต้อาณัติ
ของความผูกเวร ต้องเป็นผู้ตามใช้เวรกันอีก

และสดุท้าย ถ้ายังมีความหลง เปิดความรบัรูต้ามจรงิไม่ได้ ฆ่าความมืด
ไม่ได้ มีจิตส่องสว่างเป็นไทแก่ตัวไม่ได้ ก็ยังต้องตกอยู่ภายใต้อาณัติของเกม
แห่งความไม่รู้ เกมแห่งการลวงประสาทเรื่อยไป

ผูใ้ดก�าจดัความโลภ ความโกรธ และความหลงเสยีได้ กย่็อมยนือยูเ่หนอื
เกมกรรมได้อย่างสง่าผ่าเผย เป็นผู้ปลอดภัย เป็นผู้อยู่นอกกรงขัง ไม่ต้อง
เหน็ดเหนื่อยอย่างสูญเปล่าอีก

๓ เล่นเกมรักษาสัตย์
หลงัท�าความเข้าใจหลกัวธิแีล้ว คณุควรค่อยๆถอยห่างจากแรงดงึดดูของ

เกมกรรมด้วยการรู้จัก ‘ท�าตัวออกห่าง’ จากกามเสียบ้าง

ขอให้สัญญากับตัวเองว่าหนึ่งเดือนจะเว้นขาดจากเพศสัมพันธ์และการ
ส�าเร็จความใคร่เป็นเวลา ๔ วนั เลือกเอาวนัสะดวกวนัไหนก็ได้ในสัปดาห์ ควร
ให้เป็นวันเดียวกัน เพื่อมีก�าหนดระยะที่ชัดเจน หมายความว่าในวันที่ก�าหนด
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นั้น คุณจะมีหรือไม่มีอารมณ์เพศก็ไม่มีสิทธิ์ตามใจตัวเอง

เมื่อสัญญากับตนเองในข้อนี้ ขอให้ตระหนักว่าคุณก�าลังเล่นอยู่กับ
แรงดึงดูดที่มีอ�านาจสูงสุดในเกมกรรม ถ้าท�าได้ตามก�าหนดเวลาที่ตั้งไว้ เช่น 
๓ เดือนหรือ ๖ เดือน ก็แปลว่าคุณต่อสู้กับอ�านาจบีบคั้นไป 1๒ หรือ ๒๔ ครั้ง

คุณจะพบว่าในสิบหรือยี่สิบกว่าครั้งดังกล่าว มีหลายคราวที่เกิดความ
ต้องการอย่างรุนแรง เพราะอย่างที่บอกว่าคุณก�าลังคิดจะฝืนแรงดึงดูด หาก
ผ่านด่านได้ส�าเร็จแต่ละครั้ง ขอให้สังเกตว่าคุณจะมีความเข้มแข็งมากขึ้น มี
อ�านาจควบคุมตนเองมากข้ึน และเหมือนอยู่เหนือกามได้บ้างแล้ว จากที่ไม่
เคยคิดจะอยู่เหนือมันมาก่อน มีแต่ยอมอยู่ใต้อิทธิพลของมันมาตลอด

ขอให้สังเกตดีๆ  ไม่ว่าคณุจะตัง้ใจรกัษาศลี ๕ หรอืเริม่เกมรกัษาสตัย์อนั
ดูเหมือนง่ายแต่เล่นยากนี้ เกมกรรมจะส่งบุคคลหรือสถานการณ์ยั่วยวนชวน
ให้ผดิสญัญามาหาคณุเสมอ อาจจะในรปูของค�าพดู อาจจะในรูปของภาพเสยีง
ชวนหวิวไหว อาจจะในรปูของเนือ้หนงักระทบกระทัง่โจ่งแจ้ง หรอืถ้าไม่มอีะไร
เลยก็เป็นจินตนาการร้อนแรงที่จู่ๆก่อตัวขึ้นมาเฉยๆในหัวคุณเอง

อย่ากดข่มแบบกัดฟันกรอดๆ ขอให้ตั้งสติดีๆ และสังเกตแบบสบายๆ 
คุณจะเหน็และอัศจรรย์ใจกบัมายาของเกมกรรม ช่วงแรกทีฝื่นใจต้านจะทรมาน 
เต็มไปด้วยความคันคะเยอ และเหมือนจะลืมเหตุผล มองไม่เห็นความจ�าเป็น
ว่าท�าไมจะต้องมัวทรมานตัวเองอย่างนี้

แต่หากข่มใจผ่านช่วงวกิฤตไปได้ คณุจะพบกบัความจริงคอืแรงของกาม
นั้นมีหนักได้เบาได้ และเมื่อเบาจะเบายาว ไม่เหมือนปวดอุจจาระแล้วต้อง
ระบายออกท่าเดียว

รางวัลของการรักษาสัจจะได้ส�าเร็จคือความเบาเนื้อเบาตัว ปลอดโปร่ง
โล่งใจ กับทั้งเกิดขันติ คือมีความอดกลั้น มีความแน่วแน่ และมีความคลาย
วางในกาม พิสูจน์ตัวว่าเป็นมือใหม่พยายามเลิกเล่นเกมกรรมได้ระดับหนึ่ง

๔ เปลี่ยนฐานะผู้เล่นเป็นคนดู
เม่ือไม่ศึกษาวิธีเลิกเล่นเกมกรรม เม่ือไม่รักษาสัตย์ที่จะตีตัวออกห่าง

จากกามเสียบ้าง คุณจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้เล่นเกมอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น
เกมกามหรือเกมโกรธ คุณทุ่มใจเล่นเต็มที่ และเกิดความปักใจว่าคุณจะต้องมี
ชีวิตอยู่ในฐานะผู้เล่นเท่านั้น

แต่เม่ือฝึกรักษาสัตย์ จนควบคุมระดับกามได้ตามก�าหนด คุณจะเริ่ม
เห็นต่างไป คือถ้าเกิดอารมณ์ทางเพศแล้วมีสติเท่าทัน ไม่ปล่อยตามอารมณ์
ในทันทีที่มีโอกาส อารมณ์เพศจะแสดงความไม่เที่ยง ขึ้นได้ก็ลงได้ตามระดับ
แรงดันเบื้องหลัง

ขอเพียงท�าความเข้าใจว่า อารมณ์เพศเป็นสิ่งที่ถูกเห็น และสิ่งที่เห็น
อารมณ์เพศคือจิต ต่อๆมาคุณจะเริ่มเห็นตามจริงมากขึ้น คือ อารมณ์เพศกับ
จติจะเป็นต่างหากจากกนัอย่างชดัเจน จติมภีาวะปลอดโปร่งสบาย มธีรรมชาติ
รูอ้ยูเ่หน็อยู ่ส่วนอารมณ์ทางเพศอาจคบืคลานมาปรากฏด้วยธรรมชาตหิยาบๆ
ทางกาย เป็นคนละภาวะ เป็นคนละมิติกัน

ในที่สุดคุณจะพบว่าอารมณ์เพศไม่ใช่ตัวคุณ แต่เป็นสภาวะหน่ึงที่เกิด
ขึ้นให้หลงรู้สึกไปว่าเป็นตัวคุณ โดยเฉพาะในชั่วขณะที่คุณยอมหลงมันหัวปัก
หัวป�าจนโงไม่ขึ้น

เม่ือสามารถเปล่ียนฐานะตัวเองจากผู้เล่นเป็นคนดไูด้เพยีงเท่าน้ี คุณจะ
เริ่มเห็นอะไรขึ้นมารางๆ ที่ผ่านมาคุณแค่ถูกหลอกให้หลงยึดบางสิ่งที่ไม่ใช่ตัว
ตนว่าเป็นตัวตน หรือได้คิดว่าการที่คนเราต้องติดคุกด้วยคดีข่มขืน แท้จริงไม่
ได้เกิดจากความชั่วช้าเป็นปฐมเหตุ แต่เกิดจากกามราคะในธรรมชาติอันยาก
จะห้ามใจต่างหาก เมือ่คนเรามมีโนธรรมไม่มากพอจะต้านแรงฝ่ายต�า่ กพ็ร้อม
ท�าอะไรๆผิดพลาด และบางทีต้องชดใช้ความผิดพลาดกันด้วยชีวิตทั้งชีวิต!
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๕ จุดสังเกตอัตตา
เมื่อสามารถเห็นความโลภ ความอยากจะเอาเข้าตัว หรือความก�าหนัด

ยนิดใีนกามเป็น คณุกไ็ด้ชือ่ว่าเหน็อาการทางจติทีเ่หน็ได้ยากแล้ว เพราะปกติ
การสัง่สมความเคยชนิทีผ่่านมา ผูเ้ล่นเกมกรรมทกุคนจะแล่นทะยานตามแรง
ขับของความอยาก หรือไม่ก็ต้องฝืนห้ามใจตัวเองจากความอยากด้วยเหตุผล
บางประการ ไม่มีใครสร้างความเคยชินที่จะเป็นผู้ดูความอยากกันเลย

ส�าหรับผู้เห็นภัยและปรารถนาจะเลิกเล่นเกมกรรม ความสามารถเห็น
อาการอยากโน่นอยากนี่มีประโยชน์มาก เพราะเมื่อตัวความอยากปรากฏชัด 
ความรู้สึกว่ามีตัวตนก็ปรากฏชัดเป็นเงาตามมา ยิ่งความอยากเข้มข้นมาก ตัว
ตนก็ยิ่งเข้มข้นมาก แต่ถ้าความอยากเบาบางลง ตัวตนก็เบาบางลง

ถอืเอาความรูต้รงนีเ้ป็นจดุสงัเกต ตอนอยากอะไรแรงๆ ให้ระลกึเลยว่า
อัตตาจะต้องแรง เพราะฉะนั้น ‘หน้าตาของอัตตา’ ก็ต้องแสดงตัวอย่างโจ่งแจ้ง
ว่าเป็นอย่างไร คณุจะรูส้กึถงึความเป็นใครคนหนึง่ เป็นชาย เป็นหญงิ มคีวาม
ทะนงมากหรือน้อย มีความอยากห้ามใจหรือพร้อมจะปล่อยใจ มีวิธีได้ส่ิงที่
ต้องการมาแบบแยบยลหรือทื่อๆ ลักษณะเด่นที่ก�าลังปรากฏ ณ บัดนั้น จะ
สร้าง ‘มโนภาพของตัวตน’ ขึ้นมาภาพหนึ่งอย่างแจ่มชัด

เมื่อเกิดสติรู้สึกถึงมโนภาพของตัวตนดังกล่าวได้ คุณจะพบด้วยความ
อัศจรรย์ใจว่ามโนภาพนั้นเลือนลงในเวลาต่อมา อาจช้าหรือเร็ว ส�าคัญคือพอ
มโนภาพเลือนหายไปหมด ความรูส้กึในตัวตนกพ็ลอยสาบสญูไปด้วยชัว่คราว 
คุณจะรู ้สึกเหมือนค้นพบความลับส�าคัญของเกมกรรม นั่นคือ ตัวตนใน
มโนภาพไม่มีอยู่จริง แท้จริงเป็นแค่ภาพลวงท่ีถูกสร้างขึ้นด้วยความหลงยึด
ชั่วคราวเท่านั้น ถ้าตัวตนมีอยู่จริง ความรู้สึกในตัวตนต้องคงที่ ไม่ใช่แปรผัน
ตามมโนภาพอย่างนั้น

ถ้าหมั่นสังเกตอีกเรื่อยๆ คุณจะยิ่งตาสว่างขึ้นทุกทีว่าในเกมกรรมนี้ 
ความรู้สึกในตัวตนถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ไม่ใช่มีอยู่ในใจตลอด

เวลาแต่อย่างใด ร่างกายเป็นเพียงรูปธรรมที่แสดงลักษณะอ่อนเยาว์ พัฒนา
ขึ้นโตเต็มตัว แล้วลงเอยเป็นแก่หง่อม ส่วนจิตใจก็สว่างบ้าง มืดบ้าง คิดดีบ้าง 
คิดร้ายบ้าง จะหาอะไรให้ยึดถือได้เล่าว่าเป็นตัวคุณแน่ๆ?

๖ จุดสังเกตอนัตตา
หลงัจากได้จดุสงัเกตว่าอตัตาปรากฏชดัตอนไหน คราวนีก้ล็องดกูนับ้าง

ว่าเวลาใดที่อนัตตามาให้สังเกตชัดๆ

อนัตตาในการรับรู้ของคนธรรมดาคนหนึ่ง คือ ความรู้สึกว่าไม่มีตัวตน 
นี่ไม่ใช่ตัวคุณ เหมือนเช่นที่คุณจ้องมองหมอกควันแล้วรู้สึกถึงความเลื่อนลอย 
ปรวนแปรไปมา ไหลจากความเป็นรปูหน่ึงสูค่วามเป็นอีกรปูหน่ึงไม่หยุดหย่อน 

เราตัดสินด้วยความรู้สึกว่าหมอกควันไม่ใช่ตัวตน เพราะเห็นกับตาว่า
มันเปลี่ยนรูปเร็ว ไม่เห็นว่าจะถือเอารูปตอนไหนเป็นตัวแทนที่แน่นอนของ
หมอกควันได้ และในทางตรงข้าม พอเห็นด้วยตาว่าอะไรเปลี่ยนช้าหรือคงที่
นาน กจ็ะทกึทกัว่ามันมีตวัตน มีความเป็นอะไรอย่างหน่ึงให้จดจ�าได้ เช่น ใคร
คนหน่ึงเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นเพือ่น เป็นคนรกัอยู่ได้ ก็เพราะรปูร่างหน้าตาของ
พวกเขาไม่เปลีย่นในชัว่ข้ามคนื เจอกนัใหม่กย็งัตรงกบัความทรงจ�าไม่ผดิเพีย้น

เม่ือเราถูกหลอกให้หลงยึดส่ิงที่จ�าง่าย จับต้องได้นานเช่นน้ี แล้วจะมี
อะไรมาเป็นจุดสงัเกตความจรงิว่าอะไรๆไม่เทีย่งกัน? ก็สิง่ทีป่รากฏปรวนแปร
อยู่ตลอดเวลาในตัวคุณ แต่ไม่เคยมีใครชี้ให้คุณสังเกต อย่างเช่นลมหายใจ ซึ่ง
พัดเข้า พัดออก เดี๋ยวก็ยาว เดี๋ยวก็สั้นอยู่ตลอด ๒๔ ชั่วโมงนั่นเอง

เมือ่ใดกต็ามทีค่ณุสงัเกตเล่นๆเรือ่ยๆ จะมจีดุหนึง่ทีเ่กดิความรูส้กึขึน้มา
ว่าลมหายใจเหมือนหมอกควัน เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน และที่ส�าคัญไม่ใช่ตัว
คุณด้วย เพราะโดยธรรมชาติของจิตที่เห็นอะไรไม่เที่ยงอยู่เรื่อยๆ จะเกิดการ
ถอยออกมาเป็นผู้ดู ไม่ใช่ผู้ยึดได้เอง

อีกจุดสงัเกตหน่ึงทีเ่หน็อนัตตาง่ายเป็นพเิศษ ได้แก่ ความรูส้กึทีเ่กิดข้ึน
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ตอนก�าลังเบื่อ ตอนก�าลังท้อ เพราะแก่นของภาวะเหล่านั้น ไม่มีความรู้สึก
อยากให้เป็นตัวตนอยู่แล้ว มโนภาพเกี่ยวกับตัวตนไม่ปรากฏอยู่แล้ว เมื่อคุณ
รู้สึกถึงมัน คุณจะพร้อมเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนทันที

สิ่งที่แปลกอีกอย่างหนึ่ง คือ เมื่อจิตรับรู้ว่าภาวะเบื่อ ภาวะท้อ สักแต่
เป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ถูกรู้ ภาวะเบื่อหรือภาวะท้อก็จะลดระดับลงแทบจะทันที 
หรอืบางทอีาจหายสญูไปเป็นปลดิทิง้ นัน่เพราะการยอมรับสภาพทีเ่กดิขึน้ตรง
ตามจริงนั่นเอง เป็นสติ เป็นสภาพกุศลเข้ามาแทนที่ความหดหู่หม่นหมองอัน
เป็นอกุศล

นอกจากภาวะเบือ่และภาวะท้อ ยงัมีภาวะตอนทีค่ณุขดัแย้งกบัตวัเองมากๆ
จนจติป่ันป่วน ซดัส่าย หรอืมวัซวั เช่น ความรูส้กึเบือ่ๆอยากๆ ความรูส้กึเหมอืน
อยากลกุขึน้ฮดึสูแ้ล้วกลบัถอดใจนัง่แผละลงงอมอืงอเท้าเหมอืนเดมิ ช่วงนัน้ความ
รูส้กึในตวัตนก�าลงัไม่มคีวามแน่นอน เรรวน ซวนเซ ถ้าคณุเหน็ความกลบัไปกลบั
มาของอาการทางใจได้บ่อยๆ กจ็ะพลกิความหดหูเ่ป็นรู้แจ่มชัดได้ง่ายๆว่านัน่เป็น
อนตัตา นีไ่ม่ใช่ตวัเรา ยิง่เห็นบ่อยเท่ากบัยิง่สัง่สมความเหน็ตามจริง ก่อให้เกดิความ
สามารถออกจากเกมกรรมได้จรงิยิง่ขึน้ทกุที

เตรียมตายอย่างโสดาบัน

เมื่อได้ข้อสังเกตว่าจะดูอัตตากับอนัตตาอย่างไร ในที่สุดคุณจะพบว่า
อตัตาไม่เคยม ีมแีต่อนตัตา เพราะทกุอย่างต้องเปลีย่นแปลงไปหมด บงัคบัให้
คงทีไ่ม่ได้ ทัง้รปูกายและอาการทางใจ ความรูส้กึทีเ่กดิขึน้หลงัจากนัน้คอื ‘เบ่ือ
เกมกรรม’ คอืไม่ใช่ภาวะเบือ่หน่ายเป็นทกุข์ แต่เป็นภาวะถอดใจจากการอยาก
ยึด อยากติด ใจจึงเป็นอิสระ มีความสุข มีความเบา

คุณจะพบว่าตนเองก�าลังหันหลังให้กับเกมกรรมทีละน้อย คุณยังท�าดี
อยู่ แต่ความดีนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อต่อเกม ทว่าเป็นไปเพื่อหยุดเกม

คุณยังเสวยสุขในกามอยู่ แต่จะมีภาคหนึ่งที่ตระหนักว่านั่นไม่ใช่ความ
สุขอันเลิศลอยสักแค่ไหน คุณยังโกรธได้ แต่จะหายเร็วและไม่เห็นประโยชน์
กับการผูกใจเจ็บนานๆ คุณยังหลงผิดหลงพลาดอยู่ แต่จะไม่มีเมฆหมอกใดมา
ห่อหุ้มจิตให้มืดทึบเกินกว่าจะรู้สึกตัวได้ในภายหลัง ทั้งนี้เพราะผู้ตั้งจิตให้อยู่
ในทิศทางท�าคะแนนบวก มีจุดหมายปลายทางแน่ชัดว่าเป็นไปเพื่อหยุดเล่น
เกมแล้วนัน้ จะมอีนสุตอิย่างหนึง่ เหมอืนใจบอกตวัเองว่าต้องบ่ายหน้าหนจีาก
ศูนย์กลางแรงดึงดูด ไม่ใช่ปล่อยทอดหุ่ยให้ถูกดูดกลับไปเต็มตัวเหมือนเคยๆ

ตามกฎของเกมกรรม ผู้เทีย่งทีจ่ะออกจากเกมกรรมได้น้ัน อย่างน้อยจะ
ต้องเหน็ ‘ความว่างจากเกม’ เสยีก่อน จึงประกันว่าไม่หลงทางออกจากเกมแน่ 
รู้วิธีออกจากเกมอย่างถูกต้องแน่

ความว่างจากเกมก็คือความว่างจากกฎแห่งกรรมวิบาก ว่างจากสภาพ
อันถกูปรุงแต่งข้ึนด้วยกรรม ไม่มีการประชุมกันของธาตุดนิ น�า้ ไฟ ลม อากาศ 
ไม่มีกระทั่งสภาพการรับรู้อันเกิดจากตากระทบรูป หูกระทบเสียง

ความว่างจากการตกแต่งด้วยกรรมวิบาก ก็คือความว่างจากความไม่
แน่นอน ว่างจากอันตราย ว่างจากความเปียกปอนด้วยบาป กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
ความว่างจากการตกแต่งด้วยกรรมวบิาก ก็คือความเทีย่งแท้แน่นอน คือความ
ปลอดภยัถาวร คอืบกอนัแห้งสนทิจากบาป ตลอดจนมคีวามวเิศษอยูเ่หนอืบญุ

ความว่างอนัเป็นทีส่ดุของรสดงักล่าวนี ้จะสมมตุชิือ่เรยีกอย่างไรกไ็ด้ ถ้า
ส�าหรับคนพุทธแล้ว ความว่างนี้เรียกว่า ‘นิพพาน’ ผู้ที่เห็นนิพพานได้เป็นครั้ง
แรกเรียกว่า ‘โสดาบัน’

การเป็นโสดาบันน้ัน ก็คือการเป็นผู้ปรบัจิตปรับใจให้พร้อมจะเข้าสูภ่าวะ
โพล่งเฉียบพลันเห็นนิพพาน และวิธีที่จะปรับจิตปรับใจดังกล่าว ก็คือการให้
ทาน ถือศีล และเปลี่ยนตนเองจากผู้เล่นเป็นคนดู ดังที่แสดงมาตามล�าดับ

หลังจากเห็นนิพพานแล้ว คุณจะไม่คิดอีกเลยว่ามีตัวตนถาวรอยู่ที่ไหน 
ถึงแม้คุณจะยังหลงโลภ หลงโกรธ และหลงรู้สึกว่ามีตัวคุณอยู่เดี๋ยวนี้ แต่ก็จะ
ไม่หลงเห็นผิดว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเป็นตัวคุณ เพราะเห็นชัดว่ามันเป็น
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แค่การประชุมรวมของธาตุ ๔

และคณุจะไม่เหน็กระทัง่จติใจตวัเองเป็นตวัคณุ เพราะเห็นชัดว่าอารมณ์ 
ความรู้สึกนึกคิด และแม้กระทั่งการรับรู้ต่างๆ มาด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง 
แล้วต้องดับลงเป็นธรรมดา พูดง่ายๆว่าสภาพธรรมอันประกอบกับจิตของคุณ
ทั้งหลายล้วนแปรปรวนไปเรื่อยๆ เป็นสภาพที่ไม่ซ�้ากับสภาพเดิมสักชุด

เมื่อเป็นอิสระจากการปิดบังของกายใจ จิตคุณจึงโพล่งทะลุออกไปเห็น
อะไรอีกอย่างหนึ่งที่อยู่นอกขอบเขตของกายใจ เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์อันแตก
ต่างจากทุกสิ่งที่คุณเคยรับรู้ และเมื่อเห็นนิพพาน คุณเห็นด้วยสติ เห็นด้วยจิต
ที่ทรงอุเบกขา ไม่ได้เห็นด้วยอาการหลงเข้าข้างตัวเอง ไม่ได้ก�าลังยืนอยู่ข้าง
กิเลส ไม่ถูกครอบง�าด้วยโมหะ ดังนั้นจึงไม่สงสัยอีกเลยว่านิพพานมีจริงไหม 
และด้วยวิธีอย่างไรจึงสามารถเห็นนิพพานได้

เมือ่เหน็แบบประจกัษ์ คณุจงึไม่สงสยัด้วยว่าคนอืน่เหน็ได้อย่างคณุไหม 
ที่ส�าคัญเหนือสิ่งอื่นใด คือใครเป็นผู้น�าวิธีเห็นนิพพานมาเปิดเผย คนนั้นย่อม
เป็นผู้มพีระคณุสงูสดุ ได้แก่พระศาสดาของพทุธ ซึง่องค์ปัจจบัุนคอืสมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า ‘โคดม’

เมื่อเป็นโสดาบันบุคคล คุณจะยังอยู่กับลูกเมียได้เหมือนชาวบ้านชาว
เรือนอื่นๆ คุณยังดูหนังฟังเพลงได้ คุณยังไม่ต้องเลิกคบกับเพื่อนเก่า คุณท�า
ทกุอย่างได้ตามปกติ สิง่ทีเ่ปลีย่นไปคอืคณุจะไม่ยนือยูข้่างบาปอนัเกดิจากการ
ผดิศลีอกีเลยจนชัว่ชวีติ ซึง่นัน่กห็มายถงึการปิดอบายตลอดกาล เนือ่งจากไม่มี
เหตุสมควรให้ต้องตกต�่าลงไปรับโทษในก�าเนิดนรก ก�าเนิดเดรัจฉาน และ
ก�าเนิดเปรตอีกแล้ว

หากยงัไม่ใช่โสดาบนับคุคล กย็งัมีความไม่แน่นอน ไม่ว่าจะท�าบญุสัง่สม
คะแนนบวกมาแค่ไหนก็ตาม เพราะปุถุชนยังมีความประมาทได้ ถูกโมหะ
ครอบง�าได้ตลอดเวลา

การเป็นโสดาบันไม่ใช่ประกันได้เฉพาะแค่ชาติหน้า ชาติถัดๆไปจนถึง
นพิพาน คุณก็จะไม่ต้องพลาดลงต�า่กว่าความเป็นมนษุย์อกีแล้ว คอืต�า่ทีส่ดุแค่

มนุษย์ สูงที่สุดแค่พรหม พ้นจากนั้นคือถึงนิพพานอันปราศจากการข้องเกี่ยว
กับภพน้อยใหญ่ทั้งหลาย

หากคุณไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะท�าได้ ยังไม่มีก�าลังใจแก่กล้าพอจะตั้ง
สติดกูายใจโดยความเป็นของไม่เทีย่ง ไม่ใช่ตัวตน ก็มีทางลัดง่ายๆอีกทางหน่ึง 
คือเตรียมตัวตายอย่างโสดาบัน

วิธีเตรียมตัวนั้น ไม่ใช่ระหว่างมีชีวิตคุณไม่ต้องท�าอะไรเลย อย่างน้อยก็
ต้องให้ทานรักษาศีลถึงระดับที่จิตใจเปิดกว้างสบายและปลอดโปร่งสะอาด
สะอ้านระดบัหน่ึง จากน้ันเชือ่ม่ันศรทัธาในพระพทุธเจ้าว่าพระองค์รู้จักนิพพาน
จรงิ ทราบทางไปนิพพานจรงิ คุณยึดศาสดาองค์เดยีวเป็นสรณะ ไม่หวงัมีทีพ่ึง่
อื่นอีก

คุณควรส�ารวจอยู่เรื่อยๆ ว่าถ้าให้ตายตอนน้ี จิตจะคิดห่วงหน้าพะวง
หลังถงึอะไรบ้าง ก็ฝึกพจิารณาเสยี ว่าสิง่เหล่าน้ันไม่เทีย่ง มีอันต้องเสือ่มสลาย
ไปแม้ขณะที่คุณยังไม่เลิกหวงแหนอยู่นั่นเอง ฝึกหยอดความคิดสะสมความ
ปล่อยวางวนัละเลก็วนัละน้อย อย่าดถูกูการได้คดิเลก็ๆน้อยๆ เพราะเมือ่สัง่สม
มากแล้ว การได้คิดจะกลายเป็นการ ‘คิดได้’ แบบตกผลึกเต็มภูมิ

เม่ือปล่อยวางเล็กๆน้อยๆได้ ก็เขยิบขึ้นมาปล่อยวางอย่างใหญ่ขึ้นอีก
หน่อย อาศัยหลักความจริงที่ว่าถ้าจะเป็นพระโสดาบัน ต้องเห็นกายใจนี้โดย
ความเป็นของไม่เที่ยง ไม่น่ายึดมั่นถือมั่น เราก็ค่อยๆฝึกดูความจริงวันละนิด 
เช่น เมื่อนอนเหยียดกายยาวก่อนหลับ ให้สมมุติว่านั่นเป็นนาทีสุดท้ายของ
ชวีติ พอจะตายจรงิกต้็องทอดนอนอย่างนี ้และเตรยีมเผชญิภาวะลมหายใจขาด
สูญไปจากกายเช่นนี้

การสมมุติเช่นนั้นถ้าท�าครั้งสองครั้งจะเหมือนจินตนาการเล่น ไม่เกิด
ผลอะไร แต่ถ้าท�าสม�่าเสมอ ก็จะเป็นการซักซ้อมอารมณ์ก่อนตายได้จริงๆ คือ
เม่ือมาถึงนาทีสุดท้ายของชีวิต จะเหมือนคุณคุ้นเคยและพร้อมเผชิญหน้ากับ
ทุกสิ่งตามที่ได้ซักซ้อมไว้แล้ว

ธรรมดาลมหายใจมีทั้งเข้าออกและขาดหายอยู่ตลอดเวลา เวลาจะตาย
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ก็เพยีงเข้าออกครัง้สดุท้ายแล้วไม่มีการเข้าอกีเลยชัว่นรัินดร์ ขอให้ถือความจริง
นัน้แหละเป็นเครือ่งพจิารณา ทกุคนืคณุดลูมหายใจเตรยีมตวัตายครัง้เดยีวพอ 
คอืมสีตลิากลมหายใจเข้า แล้วเหน็ตามจรงิว่าเราไม่ใช่เจ้าของลมหายใจเข้า เรา
บังคับให้มีแต่ลมหายใจเข้าไม่ได้ เรารักษาลมหายใจเข้าไว้ตลอดไปไม่ได้

จากนั้นมีสติระบายลมหายใจออก แล้วเห็นตามจริงว่าเราไม่ใช่เจ้าของ
ลมหายใจออก เราบังคับให้มีแต่ลมหายใจออกไม่ได้ เรารักษาลมหายใจออก
ไว้ตลอดไปไม่ได้

เอาแค่นั้นพอแล้ว เห็นลมหายใจ เห็นความจริงของลมหายใจ ทุกคืน
ขอเพียงชั่วขณะเดียวท่ีคุณเกิดความรู้สึกว่างจากตัวตน ความว่างชนิดนั้นจะ
ขยายชัดขึ้นเรื่อยๆ เป็นอิสระจากความเกาะเกี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นเชื้อ
เพลงิส�าหรบัขบัเคลือ่นไปสูค่วามตายอย่างโสดาบนัได้เต็มพกิดั หากคณุมเีวลา
เหลืออีก 10 ปีเพื่อเตรียมตัวตายด้วยวิธีดูลมหายใจคืนละหนึ่งครั้งก่อนนอน 
คุณจะสะสมความว่างจากตัวตนได้ ๓,๖๕0 ครั้ง ซึ่งก็ทรงพลังพอใช้แล้ว

ที่เป็นเช่นนี้ เพราะความว่างจากอัตตาในนาทีที่จิตก�าลังจะเปลี่ยนภพ
นัน้มผีลส�าคญัใหญ่หลวง ภาวะก่อนตายจะเป็นตวัช่วยให้รู้สึกชัดอยูแ่ล้วว่าเดีย๋ว
ต้องไปแน่ ไม่มอีะไรให้มือนีก้�าได้อกี ความเดด็เดีย่วเฉพาะหน้าจงึเกดิขึน้ เมือ่
ปราศจากความห่วงหน้าพะวงหลงั แถมไม่รูส้กึว่าลมหายใจทีก่�าลงัจะขาดจาก
กายเป็นสมบัติของเรา จิตก็มีสิทธ์ิสงบรวมลงถึงฌานด้วยอาการปล่อยวางได้
ในช่วงสัน้ๆ ตรงนัน้แหละทีภ่าวะแบบโสดาบนัจะปรากฏ คอืคณุจะเหน็นพิพาน
อันปราศจากนิมิต ปราศจากรูปรอยใดๆ หมดจากภาวะรับรู้เช่นนั้นก็จะ
ตระหนักว่าประตูอบายปิดสนิทเด็ดขาดแล้ว มีแต่ความสว่างโพลงทั่วตลอด
แล้ว

เงือ่นไขของเกมกรรมมอียูน่ดิเดยีว เพือ่จะเป็นโสดาบันได้นัน้ ชาตินีค้ณุ
ห้ามฆ่าพ่อแม่ ห้ามฆ่าพระอรหันต์ แล้วถ้าคุณเป็นพระก็ห้ามท�าให้สงฆ์ในวัด
แตกกนั เพราะบาปหนกัเหล่านีจ้ะจ�ากดัสทิธ์ิไม่ให้จติเข้าถงึความผนกึแน่นเป็น
ฌานก่อนตาย ซึ่งเท่ากับปิดกั้นไม่ให้มีทางเห็นนิพพานไปด้วย

สรุปคือ... ตำยอย่ำงคนเล่นเกมกรรมชนะ
ต่ำงกันเป็นคนละเรื่องกับ

กำรตำยอย่ำงคนออกจำกเกมกรรมชนิดไม่กลับมำเล่นอีก

ลอยบุญลอยบำปเสียได้
ก็ว่ำงจำกทุกข์ในตัวตน

อันเกิดแต่บำปและบุญได้
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บทที่ ๑๐
คะแนนใหม่

คุณอาจไม่รู้ตัวว่าตัดสินใจถูก

จนกว่าผลดีจะแสดงตัวให้เห็น
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ความหมายของคะแนนใหม่

คะแนนใหม่หมายถึงกรรมในปัจจุบันซึ่งตั้งมั่นแล้ว คุณกระท�าเป็น
ประจ�าแล้ว กล่าวคือถือประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองเป็นปีๆ หัวข้อนี้มุ่งเอา
คะแนนใหม่ไปใช้ค�านวณกบัฐานคะแนนเดมิในบทที ่๓ เพือ่ให้เกดิการรูค้ร่าวๆ
ว่าคณุเล่นเกมกรรมมาถงึไหน มีความสขุและความพร้อมจะพฒันาตนไปสูก่าร 
‘มีชีวิตที่คิดไม่ถึง’ มากน้อยเพียงใด

เมื่อเห็นชีวิตเป็นคะแนน ก็ไม่ต้องค�านึงถึงรายละเอียดปลีกย่อยเป็น
เรื่องๆ ไม่ต้องมามัวคิดหยุมหยิมว่าได้สิ่งที่ต้องการหรือยัง หรือก�าจัดสิ่งที่น่า
ชิงชังไปได้แค่ไหนแล้ว เพราะถ้าท�าคะแนนไว้มากพอจะช่วยให้ชีวิตน่าพอใจ 
ใจก็ควรจะพอไปทุกเรื่อง

ความเข้าใจเรือ่งคะแนนใหม่เป็นอย่างดนีัน้ จะท�าให้คณุถอยไปก้าวหนึง่ 
แล้วมองเห็นเกมกรรมชัดเจนกว่าเดิม นั่นคือคุณและคนส่วนใหญ่ตกอยู่ภาย
ใต้กระแสซดัพาของพลงักรรมเก่า โดยไม่ค่อยจะลงมอืท�าบุญให้อะไรๆดขีึน้ ได้
แต่ดิน้รนเล้ียงปากเลีย้งท้อง หรอืถ้าจะคดิปรบัปรงุชะตาชวีติให้ดขีึน้ กม็กันกึถงึ
ผสีางเทวดากับเคลด็ลางต่างๆนานา ซึง่อาจเกดิผลบวกหลอกๆให้ดใีจเล่นเดีย๋ว
เดียว แต่ในระยะยาวไม่ได้มีอะไรดีขึ้นจริงเลย ทั้งนี้ก็เพราะชะตาชีวิตของคน
ถกูคมุอยูด้่วยกรรม ไม่ใช่ผสีางเทวดาหรอืเคล็ดลางใดๆ หากหยัง่รูอ้ย่างแท้จรงิ 
คุณก็จะทราบว่าแม้ผีสางเทวดาก็ตกอยู่ใต้อ�านาจกรรม เคล็ดลางใดๆจะเกิด
ผลกับใครก็ขึ้นอยู่กับกรรมของคนๆนั้นน�าไป ท้ายที่สุดแล้ว กรรมนั่นเองมี
อ�านาจเบด็เสรจ็เด็ดขาดทีจ่ะเปิดโอกาสให้ใครได้รบัการผ่อนปรน ใครจะได้ไป
พบผู้ช่วยเหลือเป็นมนุษย์ด้วยกันหรือเทวดาเบื้องบน

และเช่นกัน การค�านวณคะแนนให้เห็นชัดๆในบทนี้ คงท�าให้ทุกคน
เข้าใจว่าเหตุใดท�าดีจึงเหมือนไม่ได้ดี อันที่จริงคือได้ แต่อาจช้าไปหน่อย โดย
เฉพาะในกรณทีีค่ณุยงัมคีะแนนตดิลบอยูม่ากๆ การกล่าวว่า ‘ท�าดไีด้ดมีทีีไ่หน 
ท�าชั่วได้ดีมีถมไป’ นั้น จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิขั้นร้ายแรง ที่ถูกต้องบอกว่า ‘ท�าดียัง
ไม่ได้ดีเพราะเคยชั่ว ท�าชั่วยังไม่ได้ชั่วเพราะเคยดี’ ต่างหาก!

การแยกแสดงคะแนนในบทนี้ จะช่วยให้เห็นกฎของเกมกรรมได้อย่าง
ดีว่า บุญกับบาปต่างจะแยกกันให้ผล ไม่ใช่หักลบกันแล้วไม่เกิดผล จุดใหญ่
ใจความคือเม่ือเกิดผลดร้ีายพร้อมกัน ความรู้สึกของคุณจะไม่ดเีสียทเีดยีว และ
ไม่แย่ไปเสียทั้งหมด

นอกจากนัน้ เมือ่คณุเหน็วธิคี�านวณคะแนนใหม่บนฐานของคะแนนเก่า
แล้ว ก็จะรู้สึกเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาประการหนึ่ง นั่นคือ ถ้าไม่ท�าบุญเพิ่ม คุณ
กเ็กอืบๆจะท�าบาปแล้ว เน่ืองจากการใช้ชวีติแบบได้คะแนนจากเกมกรรมเป็น
ศูนย์นั้น เป็นไปได้ยากยิ่ง ตราบใดยังอยู่ในเกม ตราบนั้นต้องมีคะแนนบวก
กับคะแนนลบเกิดขึ้นเสมอ โดยเฉพาะในเกมกรรมแบบมนุษย์ที่มีแรงบีบคั้น
มากมายตลอดเวลานี้

และถ้าคุณพบว่าคะแนนใหม่กับคะแนนเก่ามีความสัมพันธ์กันดังที่จะ
แสดงในบทนีจ้รงิ คณุกจ็ะเหน็ด้วยว่าการมชีวีติใหม่ไม่ได้หมายถงึปรบัแก้เพยีง
จุดบอดเล็กๆแล้วทุกอย่างจะดีข้ึน เช่น ถ้าอยากได้คนรักดีๆ คุณต้องปรับ
เปลี่ยนตัวเองหลายๆแง่หลายๆมุม อย่างน้อยให้มีความคู่ควรกับคนดีๆที่คุณ
ใฝ่หาเสียก่อน ไม่ใช่แค่แต่งตัวให้ดูดีมีเสน่ห์ ไม่ใช่แค่ฝึกพูดเพราะๆไว้เอาใจ
คน ไม่ใช่แม้กระทัง่แค่ตัง้จิตคิดสตัย์ซือ่ สาบานว่าจะมีรกัเดยีวใจเดยีว คุณต้อง
มคีะแนนรวมจากกรรมหลายๆแบบมากพอจะดงึดดูเจ้าชายหรอืเจ้าหญงิในฝัน
เข้ามาหาด้วย

เมื่อส่องส�ารวจตรวจตราคะแนนใหม่ของตนเองในหลายแง่หลายมุม 
คุณจะตระหนักว่าการเพิ่มคะแนนมิใช่เรื่องง่าย ทว่าก็ใช่จะยากเกินเอื้อม 
มนุษยโลกเป็นสนามท�าคะแนน เปิดโอกาสให้ทุกคนท�าคะแนนเพิ่มได้เสมอ

เมื่อลงสนามแข่งจริง เกมกรรมอาจส่งแรงบีบคั้นไม่ให้พัฒนาตัวเองได้
ง่ายนัก แม้ใครเริ่มเชื่อบ้างแล้วว่าตัวเองก�าลังเล่นเกมกรรม ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้
ชั่ว แต่ก็จะมีข้ออ้างกันท�านองว่า ‘ยังท�าดีไม่ได้ในตอนนี้ จ�าใจต้องขอท�าชั่วไป
ก่อน’ ถ้าคิดอย่างนี้ก็นั่นแหละ ขอให้เร่งรู้ไว้เลยว่าเกมกรรมก�าลังส่งปัจจัยบีบ
คั้นมาลองใจ ซึ่งมนุษย์ด้วยกันก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าเห็นใจ แต่อย่าหวังการ
อภัยจากเกมกรรม เกมกรรมจะตัดสินว่าคุณยังไม่ใจเด็ดพอ ยังไม่สมควรได้ 
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‘มีชีวิตใหม่ที่คิดไม่ถึง’ เท่านั้นเอง

กรรมมีอยู่หลากหลาย คงไม่มีใครเอากรรมทุกชนิดมาตีความเป็น
คะแนนได้ท้ังหมด แต่แค่กรรมหลกัๆทีม่อีทิธิพลใหญ่ต่อชวีติจรงิๆเพยีงทีเ่หน็
ในบทนี้ ก็คงเพียงพอแก่การเชื่อได้ว่าบุญบาปมีผล และสามารถวัดคะแนนได้
ก่อนตาย ถ้าสั่งสมต่อเนื่องนานพอ

คะแนนการใช้หนี้

‘หนี้บุญคุณ’ กับ ‘หนี้บาปเวร’ จัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน เพราะต่างก็
เป็นหนี้ ซึ่งถ้าไม่ชดใช้ก็จะโดนเกมกรรมตามทวงเรื่อยไป

หนี้บุญคุณพ่อแม่
-5 ส�ำหรับกำรขัดขวำงพ่อแม่ไม่ให้ได้เห็นถูกเห็นชอบ เช่น โน้มน้ำวให้

เปลี่ยนศำสนำ เลิกศรัทธำพระพุทธเจ้ำ เลิกศรัทธำกรรมวิบำก เลิก
ท�ำทำนรักษำศีล

-3 ส�ำหรับกำรท�ำให้พ่อแม่เป็นทุกข์ทำงกำย เช่น ทิ้งพ่อแม่โดยไม่สนใจ
ว่ำจะอดตำยอยูท่ีไ่หน ทบุตพ่ีอแม่ ใช้พ่อแม่ท�ำงำนหำเงนิให้ตนแม้แก่
ชรำแล้ว

-2 ส�ำหรับกำรท�ำให้พ่อแม่เป็นทุกข์ทำงใจอย่ำงเดียว เช่น พูดให้เจ็บช�้ำ
น�้ำใจ หรือโกรธกันแล้วตัดกำรติดต่อ ปฏิเสธไม่พบกันอีกแม้ท่ำน
ร้องขอ

=0 ส�ำหรับกำรไม่รู้ว่ำพ่อแม่อยู่ที่ไหนมำตั้งแต่เกิด

+2 ส�ำหรับกำรท�ำให้พ่อแม่เป็นสุขทำงใจอย่ำงเดียวได้ 

+3 ส�ำหรบักำรท�ำให้พ่อแม่เป็นสขุทำงใจ และเลีย้งดกูำยท่ำนให้อยูส่บำย
ได้

+5ส�ำหรับกำรเปลี่ยนท่ำนจำกควำมเห็นผิดให้เป็นชอบ ศรัทธำ
พระพุทธเจ้ำ ศรัทธำกรรมวิบำก มีควำมตั้งมั่นในทำนและศีลได้ถูก
ทำง
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หนี้บาปเวร
-5 ส�ำหรับกำรเหยียบย�่ำท�ำลำยพุทธศำสนำเป็นกิจวัตร โน้มน้ำวให้ผู้

นบัถอืศำสนำพทุธเลกินบัถอืเสยีหรอืเปลีย่นไปนบัถอืศำสนำอืน่ โดย
กำรโจมตีว่ำพุทธเป็นศำสนำที่สอนผิด

-3 ส�ำหรับกำรฆ่ำมนุษย์ด้วยโทสะ ด้วยควำมผูกพยำบำทอำฆำต

-2 ส�ำหรับกำรหำทำงท�ำร้ำยศัตรูให้บำดเจ็บทำงกำย หรืออย่ำงน้อยพูด
ทิ่มต�ำกันให้เจ็บใจอย่ำงรุนแรง

-1 ส�ำหรับกำรผูกใจเจ็บกับทุกคนที่ท�ำให้ไม่พอใจ หรือกำรพูดทิ่มแทง
กันให้ขุ่นเคืองไม่พอใจกลับคืน

=0 ส�ำหรบัคนทีไ่ม่เจอใครท�ำให้รูส้กึเป็นศตัรหูรอืท�ำกนัและกนัให้เจบ็ใจ
เลย

+1 ส�ำหรบักำรให้อภยัทกุคนทีท่�ำให้คณุไม่พอใจได้ โดยไม่คดิผกูเวรด้วย
กำรโต้ตอบแบบศัตรู แม้ยังมีควำมโกรธอยู่ในใจ

+2 ส�ำหรบักำรให้อภยัทกุคนทีท่�ำให้คณุไม่พอใจได้ โดยไม่คดิผกูเวรด้วย
กำรโต้ตอบแบบศตัร ูกบัทัง้ไม่มคีวำมโกรธ แต่กลบัเยอืกเยน็ด้วยควำม
ปรำรถนำดีจริงใจกับเขำ

+3 ส�ำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือคนที่ท�ำร้ำยคุณก่อนด้วยควำมบริสุทธิ์
ใจ

+5 ส�ำหรบักำรให้อภยั มเีมตตำ และสำมำรถเปลีย่นศตัรูเป็นมิง่มติรด้วย
กำรท�ำตัวเป็นเหตุให้เขำเปลี่ยนจำกควำมเห็นผิดให้เป็นชอบ ศรัทธำ
พระพุทธเจ้ำ ศรัทธำกรรมวิบำก มีควำมตั้งมั่นในทำนและศีลได้

 ส�าหรับผู้ที่มีทุนเก่าเป็น -10 ถ้าคุณได้คะแนนเต็มจากการใช้หนี้บุญ
คุณเป็น +5  และได้คะแนนเต็มจากการใช้หนี้บาปเวรอีก +5 จะเกิดปริมาณ
ความสุขในระดับพอดีกับทุกข์ แม้ชีวิตจะยังโน้มเอียงเป็นทุกข์ส�าหรับคุณ คุณ
ก็จะไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจอีกต่อไป ทว่าถ้าคุณตั้งหน้าตั้งตาท�าคะแนนลบ
เพิม่ ชีวติจะย่ิงตกต�า่จมดนิเข้าไปใหญ่ ประมาณไม่ถกูว่าจะสาหัสสากรรจ์เพยีง
ใด คงพูดได้แค่ว่าชีวิตมนุษย์ครั้งนี้ของคุณเป็นการ ‘ขึ้นมา’ เพียงเพื่อจะ ‘ลง
ต�่า’ ไปกว่าเดิมอีก

ส�าหรับผู้ที่มีทุนเก่าเป็น 0 ถ้าคุณเพิ่มคะแนนได้ตั้งแต่ +2 หรือ +3 ขึ้น
ไป ชีวิตก็จะเป็นสุขข้ึนอย่างพอรู้สึกได้บ้างแล้ว แต่หากเป็นตรงข้าม คุณได้
ตั้งแต่ -2 หรือ -3 ลงไป ชีวิตก็จะเป็นทุกข์กว่าเดิม ยิ่งติดลบมากขึ้นเท่าไร 
คุณจะว้าวุน่และหงดุหงดิง่ายขึน้ทกุท ีและถ้าถงึขัน้ได้คะแนนบาปเป็น -5 คุณ
จะรู้สึกเหมือนสูญเสียชีวิตเก่า มีชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยบาดแผลทางใจ ยากจะ
เยียวยาทีเดียว

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

คะแนนของทานและศีล

‘ทาน’ กับ ‘ศีล’ ถกูจัดอยู่ในหมวดหมู่เดยีวกัน เพราะต่างก็เป็นการสละ
ออก คือ สละความตระหนี่ และสละพฤติกรรมสกปรก ส�าหรับการให้ทานนั้น
จะเรยีก ‘มหาทาน’ ก็ต่อเม่ือเป็นทานทีย่ิ่งใหญ่ ได้ประโยชน์ไพศาลกับตนและ
คนหมู่มาก แต่ส�าหรับการรักษาศีลนั้น อย่างไรก็เรียก ‘มหาทาน’ โดยไม่
จ�าเป็นต้องตกแต่งด้วยปัจจัยยิ่งใหญ่อลังการแต่อย่างใด เนื่องจากเพียงถือศีล
ให้สะอาดทุกข้อ คุณย่อมได้ชื่อว่าไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนคนอื่น ท�า
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โลกรอบตัวให้เย็นลงได้มากมายมหาศาลอยู่แล้ว

ทาน
-5 ส�ำหรับกำรขัดขวำงผู้อื่นมิให้ให้ธรรมทำนที่ถูกต้องแก่สำธำรณชน

-3 ส�ำหรับกำรขัดขวำงหรือบั่นทอนก�ำลังใจผู้คิดถวำยสังฆทำน

-2 ส�ำหรับกำรให้ได้โดยไม่ล�ำบำก แต่ก็ไม่ให้แก่ผู้ร้องขอที่ตกระก�ำ
ล�ำบำก

-1 ส�ำหรับกำรให้ได้โดยไม่ล�ำบำก แต่ก็ไม่ให้เมื่อพบเห็นผู้สมควรได้รับ

+1 ส�ำหรับกำรให้ทรัพย์ส่วนเกินที่ไม่ใช้กับผู้ขอซึ่งควรจะได้รับ

+2 ส�ำหรับกำรหมั่นออกไปหำผู้รับถึงที่เพื่อเป็นฝ่ำยยื่นให้ก่อนถูกขอ

+3 ส�ำหรับกำรถวำยทำนน้อยใหญ่แด่สงฆ์เป็นประจ�ำ

+5 ส�ำหรับกำรให้ธรรมะที่ถูกต้องเป็นทำนแก่สำธำรณชนเป็นประจ�ำ

หมายเหตุ – ถ้าพบว่านิสัยของตนเองตรงกับทานข้อใดก็เลือกให้หมด 
และน�ามาหักลบหักล้างกันได้ เช่น คุณได้ +2 ส�าหรับการหมั่นออกไปหาเด็ก
อนาถาและคนชราไร้ญาติถึงท่ี เพื่อเป็นฝ่ายยื่นเสนอก่อนถูกขอ แต่ขณะ
เดยีวกนัคณุไม่ชอบท�าบญุกบัพระ เพราะเหน็เป็นเรือ่งสญูเปล่า ไม่มองเป็นการ
ช่วยสืบทอดพระศาสนา จึงขัดขวางห้ามปรามคนที่บ้านไม่ให้ท�าบุญไปด้วย 
อย่างนีก้ไ็ด้ -3 สรปุคอืได้คะแนนรวมจากข้อนสิยัในการท�าทานเป็นตดิลบอยู่
หนึ่งคะแนน เป็นต้น

ศีล
-1 ส�ำหรับกำรเป็นมือสังหำรสัตว์น้อยใหญ่

-1 ส�ำหรับกำรเป็นโจรหรือท�ำอำชีพฉ้อฉลทุจริต

-1 ส�ำหรับกำรเป็นชู้ ผิดลูกเขำเมียใครไม่เลิก

-1 ส�ำหรับกำรเป็นนักโกหก

-1 ส�ำหรับกำรเป็นพวกขี้เหล้ำ เมำยำบ้ำ

+1 ส�ำหรับกำรเป็นผู้เว้นขำดจำกกำรฆ่ำสัตว์ตัดชีวิต

+1 ส�ำหรับกำรเป็นผู้เว้นขำดจำกกำรถือเอำทรัพย์ที่เจ้ำของไม่เต็มใจให้

+1 ส�ำหรับกำรเป็นผู้เว้นขำดจำกกำรประพฤติผิดในกำม

+1 ส�ำหรับกำรเป็นผู้เว้นขำดจำกกำรโกหก

+1 ส�ำหรับกำรเป็นผู้เว้นขำดจำกกำรกินเหล้ำและเสพยำมึนเมำ

 หมายเหตุ – ถ้าพบว่านิสัยของตนเองตรงกับศีลข้อใดก็เลือกให้หมด 
และน�ามาหกัลบหกัล้างกันได้ แต่อย่าเพิง่น�าไปหกัลบกับคะแนนของทาน คุณ
ต้องค�านวณให้ได้ผลสดุท้ายของทานกับศีลเป็นคนละชดุกัน แล้วจึงค่อยน�ามา
รวมในภายหลัง เมื่อจะค�านวณเปรียบเทียบกับทุนเก่า เช่น ได้คะแนนทาน
เป็น -1 แล้วคะแนนศีลเป็น +2 ก็แปลว่าคุณมีคะแนนในหมวดทานและศีล
เป็น +1 เป็นต้น อันทีจ่ริงเร่ืองของศีลน้ันละเอียดอ่อนซบัซ้อนมาก ต้องจ�าแนก
แยกแยะกันอย่างลึกซึ้ง แต่ภาพคร่าวๆแค่ ‘ขาว’ กับ ‘ด�า’ เพียงเท่านี้ อย่าง
น้อยจะท�าให้คุณอ่านตัวเองออก ว่าก�าลังใช้ชีวิตสว่างมากกว่ามืด ใช้ชีวิตแบบ
กะด�ากะด่าง หรือใช้ชีวิตแบบมืดทึบจนน่าเป็นห่วงกันแน่
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ส�าหรบัผูท้ีมี่ทุนเก่าเป็น -10 ถ้าค�านวณหักลบหกัล้างนสิยัด้านทานและ
ศลีของคณุแล้วมค่ีาเป็น +10 ขึน้ไป แม้ชวีติจะยงัโน้มเอยีงเป็นทกุข์ส�าหรับคณุ 
แต่คณุจะไม่รูส้กึเดอืดเนือ้ร้อนใจอกีต่อไป ทว่าถ้าคณุเต็มไปด้วยความตระหนี่
เข้าขั้นหวงแหนได้กระทั่งกองขยะ หรือตั้งหน้าตั้งตาละเมิดศีลเป็นอาจิณ ชีวิต
คุณจะยิ่งตกต�่าจมดินเข้าไปใหญ่ ค่อนข้างแน่นอนว่าคุณมีความมืดรออยู่ข้าง
หน้าถ้าต้องตายไปเดี๋ยวนี้

ส�าหรับผู้ที่มีทุนเก่าเป็น 0 ถ้าคุณเพิ่มคะแนนเพียง +2 หรือ +3 ชีวิตก็
เป็นสุขขึ้นอย่างรู้สึกได้บ้างแล้ว แต่หากเป็นตรงข้าม คุณเพิ่มคะแนน -2 หรือ 
-3 ชีวิตก็เป็นทุกข์กว่าที่ควร คือถ้าแค่ -2 อาจอยู่ในระดับจิตใจพร่ามัว เห็น
ผิดเป็นชอบเล็กๆน้อยๆ แต่หาก -5 เป็นต้นไป คุณจะเร่ิมเห็นกงจักรเป็น
ดอกบัว ใครห้ามใครเตือนได้ยากแล้ว

ส�าหรับผู้ที่มีทุนเก่าเป็น +10 ถ้าเพิ่มคะแนนไม่ว่าจะ +1 หรือ +5 คุณ
จะรู้สึกถึงความเข้ากันได้ เป็นตัวของตัวเอง กับทั้งเห็นผลดีบางอย่างปรากฏ
ชัด แบบบุญต่อบุญ เพราะเรื่องดีๆ ความรู้สึกดีๆ เป็นวิธีที่บุญเก่าบอกคุณว่า
มาถูกทางแล้ว ท�าเช่นนั้นควรแก่การปลาบปลื้มยินดีแล้ว แต่หากยิ่งท�ามาก
แล้วเกิดเรื่องดีใหม่ๆน้อยลงก็อย่าแปลกใจ เพราะเป็นการบอกกล่าวจากเกม
กรรมว่า ผลของการท�าดทีีแ่ท้คอืรสสขุทีไ่ด้สัง่สมความด ีไม่ใช่ผลตอบแทนเป็น
รูปธรรมทันใจ

คะแนนเพื่อหยุดเล่นเกมกรรม

ดังกล่าวแล้วในบทที่ ๙ ว่าด้วยวิธีหยุดเล่นเกมกรรม คือเพียงเห็นโทษ
ภัยของเกม และปลงใจหยุดเล่นเกม อะไรดีๆก็ยกขบวนตามมาอยู่แล้ว ฉะนั้น
คะแนนของการท�าความเข้าใจและตกลงใจหยุดเล่นเกมกรรมจึงอาจจะสูง
กระโดดเหนือข้ออื่นๆมาก เพราะอย่างน้อยที่สุดอาการทางใจที่เริ่มปล่อยวาง
บ้างจะมีผลเป็นสุขทันที ละลายทุกข์ที่มีอยู่ได้ครอบจักรวาลด้วย

=0 ส�ำหรับกำรเป็นผู้ ‘ยังไม่เห็นโทษ’ ของเกมกรรม แม้จะได้พบและ
ศึกษำพุทธศำสนำด้วยควำมเลื่อมใสบ้ำงแล้ว ก็ยังอยำกเล่นเกมแห่ง
ควำมอำลัยในกำมต่อไปเรื่อยๆ เพรำะเห็นว่ำชีวิตก็ดีอยู่แล้ว

+1 ส�ำหรบักำรเป็นผู้ ‘ยังไม่เหน็โทษ’ ของเกมกรรม แม้จะได้พบและศึกษำ
พุทธศำสนำด้วยควำมเลื่อมใสบ้ำงแล้ว ก็ยังอยำกเล่นเกมแห่งควำม
อำลัยในกำมต่อไป แต่ท�ำบุญต้ังควำมปรำรถนำว่ำขอให้ได้บรรลุ
มรรคผลนิพพำนในชำติใดชำติหนึ่งอันไม่เป็นที่รู้เบื้องหน้ำ

+2 ส�ำหรับกำรเป็นผู้ ‘เห็นโทษ’ ของเกมกรรมแล้วด้วยควำมเข้ำใจจริงๆ 
แต่ยังมีควำมกลบัไปกลบัมำ มีควำมอำลยัยึดตดิอยู่กบัเกมกรรม โดย
เฉพำะเหย่ือล่อคือกำม และไม่ลงมือศึกษำวิธีหยุดเล่นเกมให้จริงจัง 
ทว่ำขณะเดยีวกันก็เริม่ยินดฟัีงผู้รู้แจกแจงเร่ืองมรรคผล เร่ืองกำรปฏบัิติ
ธรรมเจริญสติบ้ำง ไม่ถึงกับเมินหนีหรือปิดหูปิดตำไม่รับรู้ใดๆ

+3 ส�ำหรบักำรเป็นผู้ ‘เหน็โทษ’ ของเกมกรรม และเริม่ศึกษำวธิหียุดเล่น
เกมอย่ำงจริงจัง แต่ยังเจริญสติรู้เข้ำมำในขอบเขตกำยใจไม่สม�่ำเสมอ 
สลับกันระหว่ำงท้อถอยกับฮึกเหิม ไม่มีผลที่น่ำพอใจนัก

+4 ส�ำหรับกำรเป็นผู้ ‘เห็นโทษ’ ของเกมกรรม ศึกษำวธิหียุดเล่นเกมและ
เร่ิมลงมือปฏิบัติตน เจริญสติและระงับกำม ได้ผลเป็นควำมแหนง
หน่ำยคลำยควำมยินดีในเกมกรรมบ้ำง ลิ้มรสปีติสุขและโสมนัสอัน
เกิดจำกกำรปล่อยวำงกิเลสหยำบๆได้บ้ำงแล้ว แต่จิตยังไม่ตั้งมั่น ยัง
ไม่รู้สึกว่ำกำยใจเป็นของเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ยังรู้สึกว่ำกำยใจเป็น 
‘ตัวฉัน’ แน่ๆ
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+6 ส�ำหรับกำรเป็นผู้ ‘เห็นโทษ’ ของเกมกรรม เจริญสติและระงับกำม
ได้ผลบ้ำงแล้ว มจีติตัง้มัน่ เหน็กำยใจโดยควำมเป็นสภำวะไม่เทีย่ง ไม่
น่ำยึดถือว่ำเป็นตัวเป็นตนบ้ำงแล้ว แต่ยังไม่มีควำมเด็ดขำดแบบ
โสดำบันบุคคล

+11 ส�ำหรบักำรเป็นผูบ้รรลมุรรคผล หรอือกีนัยหนึง่เป็นโสดำบันบุคคล
ผู้ ‘เห็นควำมจริง’ อันสูงสุดเหนือเกมกรรม คือเห็นนิพพำนแล้ว ไม่
สงสยัในพระพทุธเจ้ำและวธิใีช้ชวีติเพือ่เข้ำถงึมรรคผลนพิพำนแล้ว นบั
เป็นผู้ปิดทำงไปสู่ทุคติได้เด็ดขำดแล้ว ส�ำหรับคะแนนพิเศษเกินกว่ำ
สิบอันเหมือนโบนัสใหญ่ข้อนี้ ได้มำเพรำะโสดำบันบุคคลมีแต่ขึ้นกับ
ขึน้ ควำมเป็นโสดำบนัประกนัว่ำชวีติทีเ่หลอืจะไม่ดดูำยในกำรท�ำบุญ 
แล้วกไ็ม่มทีำงหลงตกต�ำ่ เพรำะมกี�ำลงับญุอย่ำงใหญ่คอยหนนุช่วยให้
ส�ำนกึผิดได้เรว็ พดูง่ำยๆว่ำควำมสขุทีเ่กนิสบิเป็นภำพควำมสขุในระยะ
ยำว ไม่ใช่แค่ควำมรู้สึกเป็นสุขในช่วงสั้นๆไม่กี่วินำที

ส�าหรับผู้ที่มีทุนเก่าเป็น -10 ถ้าคุณบรรลุมรรคผลเป็นโสดาบันบุคคล 
ซึ่งได้คะแนนเป็น +11 ชีวิตคุณจะเปลี่ยนจากทุกข์เป็นสุข คือใจเป็นสุขแม้ยัง
ต้องเสวยทกุข์ทางกายอยู ่และมแีนวโน้มจะสขุยิง่ๆขึน้ทัง้กายทัง้ใจด้วยอ�านาจ
แห่งพระโสดาปัตตผิล แม้ตายเดีย๋วนีก้เ็ทีย่งทีจ่ะมคีวามสุกสว่างรออยูเ่บ้ืองหน้า 
กบัทัง้เทีย่งทีจ่ะได้บรรลอุรหตัตผลในกาลต่อไปภายในไม่เกนิ ๗ ชาตเิป็นอย่าง
ช้า

ส�าหรับผู้ที่มีทุนเก่าเป็น 0 ถ้าคุณเพิ่มคะแนนจากการตัดสินใจยุติเกม
ได้เป็น +2 หรือ +3 ก็น่าจะอิ่มเอิบขึ้นเล็กน้อย แต่หากได้สัก +4 จะพบว่าชีวิต
เป็นสุขขึ้นอย่างชัดเจนมาก

ส�าหรับผู้ที่มีทุนเก่าเป็น +10 แม้จะได้คะแนนมากถึง +4 ความสุขก็ยัง
อาจไม่เพิ่มชัด แต่ใจจะเริ่มเป็นอิสระและหยุดอาลัยเกมกรรมหากคะแนนดีด

ขึ้นไปได้ถึง +6 และแน่นอนคุณจะรู้สึกเป็นสุขเกินพรรณนาหากได้บรรลุ
มรรคผลเป็นโสดาบันบุคคล เนื่องจากสุขทางกายยังไม่หายไปไหน สุขทางใจ
อนัพ้นค�าบรรยายกส็มทบเพิม่เข้ามาอกี คณุจะเป็นผูส้ามารถยนืยนักบัชาวโลก
ได้น่าเชื่อถือกว่าใคร ว่ารสอันเหนือรสทั้งปวงคือนิพพาน ไม่มีรสอื่นใดหวาน
ชื่นและแสนมหัศจรรย์เกินไปกว่านี้อีกแล้ว

สรุปคือ... เมื่อวัดคะแนนเป็น 
คุณจะเห็นขึ้นมำทันทีว่ำเกมกรรมเป็นเรื่องจริง 

สำมำรถพิสูจน์ได้โดยไม่ต้องตำยเสียก่อน
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บทที่ ๑๑
หลักฐำนของเกมกรรม

ถ้าการเปลี่ยนกรรมท�าให้ชีวิตเปลี่ยนแปลง

ก็แสดงว่าคุณก�าลังอยู่ในเกมกรรมจริงๆ
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ล�าดับขั้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิต

อะไรก็ตามที่ถูกตกแต่งด้วยกฎแห่งกรรมวิบากจะเปลี่ยนแปลงไปเป็น
อืน่เสมอ แต่กฎแห่งกรรมวบิากจะไม่เปลีย่นแปลงเลยสิน้กาลนาน ทัง้นีเ้พราะ
กฎแห่งกรรมวิบากนั่นเองคือเกมกรรมทั้งเกม ไม่ว่าคุณจะทิ้งเกมกรรม หลุด
พ้นจากกรงรั้วของเกมกรรมไปนานแสนนานแค่ไหน จะยังคงมีใครหลายคน
ตกค้างอยู่อย่างเดิม ถูกเล่นงานด้วยกฎเดิมๆ ถูกบีบคั้นด้วยเครื่องล่อใจเดิมๆ 
ต้องออกแรงต้านล้มลกุคลกุคลานด้วยท่วงท่าเดมิๆ ด้วยรปูแบบทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปเรื่อยๆ โดยไม่มีใครจ�าใครได้ ไม่มีใครสลักส�าคัญพอจะมีชื่อบนเสาสลักต้น
ใดในเกมกรรม ชื่อแซ่และหน้าตาของทุกคนจะโดนลบทิ้งไปทั้งหมด หาอะไร
หลงเหลือเป็นร่องรอยความทรงจ�าของใครไม่ได้เลย

และแค่คุณมาตามทิศที่จะน�าไปสู่ทางออกจากเกมกรรมแล้วระยะหนึ่ง 
มองย้อนกลับเข้ามาถึงใจกลางเกมกรรมอันหนาแน่นด้วยสนามพลังดึงดูดให้
ลงต�า่ คณุจะได้ข้อสรปุประการหนึง่ คอืเกมกรรมเล่นยากทีสุ่ดกต็รงจะให้ผูเ้ล่น
เช่ือว่าเกมกรรมมีจริง และกฎเหล็กของเกมกรรมก็มีจริง เพียงเช่ือได้ว่าเกม
กรรมไม่ใช่เรื่องหลอก ทางออกก็เหมือนแง้มเปิดบ้างแล้ว

แต่กน็ัน่แหละ ถ้าเกมเล่นง่าย ทุกคนคงหลุดพ้นจากกรงของเกมไปหมด
แล้ว คุณจ�าเป็นต้องเชื่อจากการเห็นผลลัพธ์ และการเห็นผลลัพธ์ก็ท�าให้คุณ
พบกับเบื้องหลังเกมกรรมที่ถูกเปิดเผยขึ้นเรื่อยๆ

ถ้าท�าดีแล้วได้ดีในนาทีเดียว ทุกคนคงไม่สงสัยว่าผลกรรมมีหรือไม่มี 
แต่นีปั่จจยัและตวัแปรในการให้ผลในเกมกรรมซับซ้อนเหลอืเกนิ และผลกรรม
ส่วนใหญ่ก็มาช้าเหมือนไม่มีวันมาถึง อาการคอยเปล่าจะท�าให้คุณหมดแรง
ศรัทธา เมื่อท�าแล้วไม่ได้ผลทันใจ เมื่อไม่มีใครพยากรณ์ได้ชัดเจน คุณจะรู้สึก
เหมอืนกฎแห่งกรรมวบิากไม่มจีรงิ อนันัน้มใิช่มายาลวงของเกมกรรม แต่เป็น
เงื่อนไขการให้ผล ดังได้แสดงแล้วในบทที่ 10 ว่าด้วยการให้ผลของกรรมซึ่ง
สัมพันธ์กับทุนเก่าของแต่ละคน ฉะนั้นถ้าจะรอผลอันใด ก็ขอให้แน่ใจว่าเป็น
ผลท่ีสมกับตัว สมกับทุนเก่าของคุณ ผลก็จะปรากฏเป็นที่ประจักษ์สมน�้าสม

เนื้ออย่างแน่นอน

สรปุว่าถ้าท�าบุญแล้ว ‘ได้ด’ี แต่ ‘ไม่ใช่อย่างใจ’ ก็อย่าเพิง่ไปโทษบุญ ผล
บุญก็อย่างหนึ่ง จะเอาให้ได้ดังใจก็อีกอย่างหนึ่ง ส่วนที่เหลือของบทนี้จะมุ่งให้
สังเกตความแตกต่างหลังจากที่คุณเข้าใจเกมกรรม สมัครใจให้ทานรักษาศีล 
ตลอดจนตกลงปลงใจหยุดเล่นเกมกรรม

ความรู้สึก

หากคุณเลิกคาดหวังผลแบบคนอยากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 แต่คาด
หวงัความสขุทางใจเป็นทีห่นึง่ คณุจะเหน็ผลทนัททีีท่�าบญุอย่างบรสิทุธิใ์จเพยีง
เล็กน้อย เช่นไปเดินเล่นริมสระ เห็นคนให้อาหารปลาก็ไปซื้อมาให้บ้าง ความ
รู้สึกของคุณจะแตกต่างไปจากการเดินเล่นเปล่าๆในทันทีนั้นเอง คือนอกจาก
ความสบายใจที่ได้เดินเล่น ยังแถมความชุ่มชื่นเข้ามาด้วย แต่อาจเจือจางและ
ไม่ชัดเจนหากสายตาคุณไม่ดูปลา และใจคุณไม่จดจ่ออยู่กับการให้อย่างต่อ
เนื่อง

หากคุณฝึกสังเกตความจริงจนกระทัง่เกิดความฉลาดในเกมกรรม เวลา
ให้ทานมีใจอ่อนน้อม เล็งตาดู และเทใจให้ ไม่สักแต่ให้ด้วยความเคยชินหรือ
ท่าทีเฉยเมยแบบหุ่นยนต์ คุณจะหาความสุขจากการให้ด้วยใจรักได้ทุกที่ทั่ว
โลก

เช่นเดยีวกับการถอืศีลแต่ละข้อ ถ้าหม่ันสงัเกตใจตนเอง คุณจะเหน็ความ
สุขทวีตัวมากขึ้นทุกวัน เมื่อมีแต่ความรู้สึกด้านดี อบอุ่นใจ สบายใจ คุณก็จะ
เลิกกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต ต่อให้ชีวิตเหมือนเข้าตาจน คุณก็จะไม่จน
ใจแต่อย่างใดเลย นี่แหละเรียกว่าเป็นสุขจนชีวิตแตกต่างกัน เพราะแม้ความ
ยากจนและสถานการณ์ล�าบากก็ขโมยความสุขไปจากใจคุณไม่ได้

เม่ือเผชิญกับสถานการณ์อันน่าเป็นทุกข์ คุณก็ยังย้ิมได้ แม้ส�ารวจ
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กระเป๋าพบว่าเงินหาย แต่ส�ารวจในอกในใจแล้ว เพียงพบว่าความสุขยังอยู่กับ
คณุ คุณก็ย้ิมออก และจะได้ข้อสรปุเยีย่งคนเคยท�าบญุว่า ถ้าไม่เคยบรจิาคหนึง่
พัน คุณจะไม่มีวันรู้วิธีท�าเงินหายหนึ่งพันด้วยความสบายใจได้เลย

จิต

เมื่อคุณสามารถรักษาสัญญากับตนเอง เช่นตั้งใจรักษาศีลแล้วรักษาได้
แม้เกมกรรมจะส่งเรื่องยั่วยวนชวนเสียสัตย์ให้ลองใจ สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดใน
ระยะสั้นคือจิตจะเบา อบอุ่น สว่างจากภายใน แล้วรู้สึกไว้ใจตัวเอง เห็นตนเอง
เป็นคนที่ไว้ใจได้มากขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็อาจยังมีช่องโหว่ทางความรู้สึก คือกลับ
ไปกลับมาได้ ท้อแท้ได้ ลังเลสงสัยหวั่นไหวได้ หวนไปเช่ือเสียงกระซิบจาก
กิเลสได้

ถ้าไม่ถอดใจถอยเท้าไปเสียก่อน ให้ก�าลังใจตัวเองในการรักษาความดี
ได้นานพอ ในระยะยาวคณุมองเข้ามาข้างในทไีร จะเหน็แต่ความตัง้มัน่ ไม่เอา
เรือ่งผิดๆตัง้แต่ในมุ้ง คอืไม่ต้องชัง่ใจคดิว่าเอาดหีรอืไม่เอาด ีขอเพยีงเป็นเรือ่ง
ผิดศีล จิตคุณก็ปฏิเสธหมดแล้ว

ถึงขั้นนั้นคุณจะรู้สึกว่าจิตใจสงบเยือกเย็น ความคิดด้านร้ายแม้มีอยู่ก็
เบาบางลงมาก สามารถควบคมุความคดิได้ง่ายขึน้ และไม่กลวัเสียงกระซบิใน
หัวอันร้ายกาจจากภาคความเป็นคนเลวของคุณเอง เพราะตระหนักว่าตัวคุณ
จริงๆยืนอยู่ฝั่งตรงข้าม จิตคุณเหมือนอุปกรณ์เครื่องใช้คุณภาพดี แข็งแรง
ทนทาน ซึ่งไม่น่ากังวลว่าจะเสียหายเองหรือถูกสิ่งอื่นกระท�าให้เสียหายง่ายๆ

เมื่อฝึกต่อยอดอีกเพียงนิดเดียว คุณจะเริ่มฉลาดทางจิตมากขึ้นทุกวัน 
เช่นเห็นถนัดชัดว่าความฟุ้งซ่านก่อเค้าพายุมาจากการเผลอพูดเรื่องไม่ดีของ
คนอื่นด้วยจิตคิดนินทาว่าร้าย ครั้งต่อมาเพียงเห็นจิตคิดนินทาว่าร้ายปรากฏ
ขึ้น สติก็ระลึกได้ว่านั่นเป็นเหตุแห่งทุกข์ เป็นเหตุแห่งสภาพจิตแย่ๆ ความ
อยากนินทาว่าร้ายก็หายไป ความฟุ้งซ่านก็ไม่เกิด นั่นแหละเรียกฉลาดครบ

วงจร คือไม่ใช่แค่สักแต่เข้าใจ ทว่ามีสติเท่าทันและห้ามใจได้ก่อนสายด้วย

ผู้มีความฉลาดทางจิตย่อมมีจิตที่สงบ หนักแน่น และรู้เห็นโลกอย่าง
เที่ยงตรง อะไรจะมีค่าไปกว่าการมีจิตที่ดีขึ้น ในเมื่อจิตคือสิ่งที่คุณต้องทน
ร�าคาญหรอืชืน่ชมยนิดอียูต่ลอดวนัตลอดคนื และจตินีเ่องเป็นต้นเค้าของกรรม
ทั้งปวง เมื่อจิตสว่างย่อมปรารถนาที่จะท�ากรรมขาว สุคติย่อมเป็นที่หวัง เมื่อ
จิตมืดย่อมใคร่ที่จะท�ากรรมด�า ทุคติย่อมเป็นที่หวัง

ทีส่ดุแล้ว ขอเพยีงจิตคุณดอีย่างเดยีว อะไรอย่างอ่ืนทีจ่ะตามมาก็ดหีมด 
หากการเปลีย่นแปลงของคณุเข้าลกึมาได้ถงึจติ กแ็ปลว่าทัง้ปัจจบุนัและอนาคต
ไม่มีอะไรน่าห่วงอีกแล้ว

หน้าตา

เค้าโครงรูปร่างหน้าตาของคนเราไม่ได้คงเส้นคงวาตายตัวอย่างที่คิด 
แม้อาหาร อากาศ การออกก�าลังกาย ก็สามารถเปล่ียนแปลงคุณขนาดเห็นเงา
ตัวเองในกระจกแล้วแปลกใจได้บ่อยๆ

กรรมกเ็ช่นกนั คณุเปลีย่นกรรมหน้าตากเ็ปลีย่นตาม โดยเฉพาะในเรือ่ง
ของศีลจะเห็นผลชัดรวดเร็ว คือต่อให้คุณเป็นคนผิวด�า เมื่อรักษาศีลได้สะอาด
สักระยะ กระทั่งรู้สึกตั้งมั่นในศีล จะเหมือนมีรัศมีความขาวทอตัวออกมาจาก
ภายใน ผิวคุณจะดูขาวขึ้นจนคนอื่นทัก

หากคณุมองคนด้วยความคดิทีด่ ีจติเป็นเมตตา ไม่มองด้วยอาการหมิน่ 
ไม่มองด้วยเลศนัย ไม่มองด้วยความเป็นปรปักษ์ ไม่มองด้วยความระลึกถงึเวร
ที่ผูกกันมา นัยน์ตาคุณจะมีประกายชวนมองมากขึ้น รวมทั้งรูปตาอาจเต็มขึ้น
กว่าเดิม

หากคุณท�าบุญด้วยจิตเลื่อมใสขนาดยิ้มได้เต็มปาก ไม่ลังเลที่จะยิ้มชื่น
ใจในห้วงที่จิตเป็นบุญเป็นกุศล และจดจ�าจิตที่คิดยิ้มจริงใจสดใสนั้นได้ แจก
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ยิ้มให้ใครต่อใครง่ายๆด้วยไมตรีจิตบริสุทธิ์ รูปปากและกล้ามเนื้อบนใบหน้า
ทัง้หมดจะถกูตกแต่งให้เป็นยิม้งามทัว่ตลอด ยิง่หากฝึกพดูความจริง พดูค�าอนั
เสนาะโสต พูดค�าสมานฉันท์ และพูดอย่างมีสติ ไม่พูดให้เกิดจิตที่บิดเบี้ยว 
ปากก็จะอยู่ในรูปรอยปกติที่ดูดีที่สุด ไม่เบี้ยวบิดผิดรูปไป

หากคิดท�าเพื่อคนอื่น อยากอนุเคราะห์ อยากเกื้อกูล อยากให้เขาได้ดี
มสีขุ ขอให้สงัเกตรศัมคีวามรูส้กึไปด้วย จะเหมือนสว่างเรอืงออกมาจากภายใน 
สังเกตเรื่อยๆ ยิ่งท�าถี่ ยิ่งท�ามาก รัศมีเรืองจากภายในจะยิ่งชัดจนบอกตัวเอง
ได้อย่างหนักแน่นว่ามิใช่อุปาทาน ผิวหนังและกรอบหน้าของคุณจะฉายรัศมี
เดียวกับที่คุณรู้สึก และคนอื่นก็จะรู้สึกตาม แต่ช่วงใดใจร้าย ใจจืดใจด�าสักพัก 
รัศมีความรู้สึกดีๆนั้นก็จะหายไปจากกายใจด้วย

ความรู้สึกภายในกับเหตุการณ์ภายนอกค่อนข้างจะเป็นไปตามกัน ถ้า
รัศมคีวามรูส้กึของคณุดอีอกมาจากข้างใน กจ็ะมคีนทกัทายหรืออยากยิม้แย้ม
ให้คณุ นัน่แปลว่าถ้าภายในของคณุเป็นมติรกบัโลก โลกภายนอกกจ็ะเป็นมติร
ตอบคุณ

รัศมีความสว่างจากภายในแตกต่างจากการบ�ารุงผิวให้ ‘ดูขาว’ ที่
ภายนอก หากคุณเป็นคนมกัโกรธ ชอบพดูหยาบเป็นนติย์ ต่อให้ดัง้เดมิผวิคณุ
ขาว ในที่สุดก็จะหม่นลง แม้บ�ารุงด้วยการอาบน�้าแร่แช่น�้านมให้ขาวสะดุดตา 
มองใกล้ชดิไปนานๆกจ็ะรูส้กึว่าไม่ชวนชืน่ใจอยูด่ ีเว้นแต่คณุมทีนุเก่าหนา คอื
มีคะแนนบวกที่ตกแต่งผิวพรรณให้งามมากมายเหลือเฟือ อย่างนั้นผลของ
ความมกัโกรธและพดูหยาบกอ็าจไปปรากฏรวบยอดในชาตถิดัไป เป็นผวิหนงั
หยาบๆด�าๆ

สรปุคอืแววตากด็ ีรปูตากด็ ีรอยยิม้กด็ ีความอิม่เต็มและความเปล่งปลัง่
ของเนื้อหนังก็ดี ล้วนเป็นเสมือนนิมิตที่ฉายออกมาจากจิต แสดงภาวะของจิต 
จิตคุณเป็นอย่างไร ตัวตนของคุณที่ปรากฏกับภายนอกก็เป็นอย่างนั้น ความ
เปลี่ยนแปลงทางกายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน และไม่ส�าคัญเท่าการ
เปล่ียนแปลงของจติ แต่กเ็ป็นเครือ่งให้ก�าลงัใจทีด่ ีเพราะเหน็น�า้เหน็เนือ้อย่าง
เป็นรูปธรรม น่าพึงใจส�าหรับผู้ยังติดอยู่กับรูปของตน

สุขภาพ

เมื่อแน่วแน่ที่จะไม่ฆ่าสัตว์ ตลอดจนเว้นขาดจากการดื่มสุรายาบ้ายาอี 
รัศมีสุขภาพจะไม่บกพร่องเพราะกรรมอันเป็นปัจจุบัน

แต่รัศมีสุขภาพพืน้ฐานอันเกิดจากกรรมฆ่าสัตว์เก่าๆยังอาจรบกวนคุณ
อยู่ ก็บรรเทาได้ด้วยการปล่อยสัตว์ ยิ่งสัตว์ใหญ่ ยิ่งจ�านวนมาก ยิ่งต่อเนื่อง
นานเท่าไร ก็ยิ่งเห็นผลดีชัดเจนขึ้นเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม สุขภาพของคุณจะไม่ดีขึ้นเพียงด้วยการปล่อยนกปล่อย
ปลา ปล่อยววัปล่อยควายครบพนัตัวหรือหม่ืนตัวอย่างเดยีว คุณต้องออกก�าลัง
กาย กนิอาหารถกูสขุลกัษณะ เพือ่ให้กระดกูแขง็แรง โครงสร้างร่างกายพืน้ฐาน
แน่นหนาเพียงพอด้วย

มลพษิในปัจจุบนัอาจท�าให้ยากทีคุ่ณจะหาอากาศดีๆ มีความบรสิทุธิไ์ว้
หายใจ กรรมขาวและการออกก�าลังกายอย่างสม�า่เสมออาจช่วยชดเชยอากาศดีๆ
ได้บ้าง แต่กค็วรหาโอกาสไปฟอกปอดตามท้องถิน่ทีป่ราศจากมลพษิเสมอๆด้วย

ฐานะการเงิน

หากคุณมีฐานะการเงินไม่สู้ดี มีแต่ความอัตคัดติดขัด คุณคงหวังพิสูจน์
กรรมวิบากเอากับเรื่องลาภก่อนเพื่อน

การไม่คดโกง ไม่ฉ้อฉล ไม่หลอกลวงเอาเงินใครมาอย่างไร้ความ
ยุติธรรม ผนวกกับการท�าบุญกับศาสนาด้วยจิตปรารถนาจะได้ช่วยกันสืบทอด
พระศาสนาคนละไม้คนละมือ จะเป็นตัวสร้างรัศมีของผู้มีลาภขึ้นในคุณได้ดี
ที่สุด และจะเด่นชัดตั้งมั่นเมื่อกรรมขาวดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องนานพอ

หากคุณหวังผลทางลัด เร่งรัดลาภด้วยการเสริมดวง ด้วยการพยายาม
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ตกแต่งโหงวเฮ้ง ฮวงจุ้ย หรือด้วยศาสตร์แห่งเคล็ดลางใดๆ ก็อาจได้ผลในแง่
ปรับสภาพผิวนอก ฐานะการเงินก็อาจกระเตื้องขึ้นแบบผิวๆ แต่ไม่มีแรงส่งใน
ระยะยาวอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีวิบากในทางทรัพย์พินาศรออยู่

ลาภลอยไม่จ�าเป็นต้องมาจากลอตเตอรี่หรือหวยใต้ดิน ถ้าเงินมาง่าย
คุณต้องเตรียมใจว่ามันจะไปง่ายด้วย เพราะลาภลอยไม่มีแรงค�้าจุน แตกต่าง
จากลาภที่มาจากงานประจ�าและบุญเก่า

ต้องยอมรับว่าการเป็นลูกจ้างกับการมีกิจการของตัวเองนั้น จะเอื้อให้
กรรมสบช่องส่งผลแตกต่างกัน หากเป็นลูกจ้าง แม้กรรมจะช่วยอุดหนุนให้ได้
ดีขนาดไหน ก็ไม่มากไปกว่าเพดานเงินเดือนและโบนัสที่คุณมีสิทธิ์จะได้รับ
เท่าใดนัก แต่หากคุณมีกิจการของตัวเอง ผลก�าไรจะขึ้นตรงกับกรรมเก่าและ
กรรมใหม่

การขยันท�างาน ไม่ใช้จ่ายเกินตัว รู้จักเลี้ยงดูลูกเมียและบริวารให้อยู่ดี
ตามอตัภาพ รวมทัง้รูจ้กัแบ่งเกบ็หอมรอมรบิ กเ็ป็นตัวแปรทีจ่ะท�าให้ฐานะการ
เงนิของคณุเขยิบขึน้ได้ คอืรศัมขีองความขยนั ความไม่ประมาท และความรูจ้กั
แจกจ่ายเกื้อกูล จะท�าให้ชีวิตโดยรวมไม่ตกที่นั่งล�าบากทางการเงิน

คุณไม่อาจกะเกณฑ์ว่าเมื่อนั้นเมื่อนี้จะรวยขึ้น แต่คุณสามารถรู้สึกได้ว่า
รงัสขีองทานและความซือ่สตัย์แขง็แรงหรอืยงั ถ้ารูส้กึถงึความตัง้มัน่แขง็แรงใน
ภายใน เหตุการณ์ภายนอกก็จะปรากฏสอดรับกันไปด้วย ตรงข้าม หากอาชีพ
ของคุณคอืการหลอกลวงและฉกฉวยประโยชน์จากความไม่รูข้องลกูค้า แม้คณุ
จะได้เงินมาก เงินนั้นก็จะร้อน ไม่ท�าให้คุณนอนสบาย มีเหตุให้ต้องเสียเงิน
ทองอย่างไม่น่าจะเสียอยู่เรื่อยๆ หรือหนักกว่านั้นคือมีเงินแต่รู้สึกเหมือนไม่มี 
นี่ก็คือความยุติธรรมของกรรมที่คุณประจักษ์กับตัวแต่อาจไม่อยากยอมรับ

คนรัก

แต่ละคนมีแรงดึงดูด หรือพูดง่ายๆว่าเสน่ห์ต้องตาต้องใจเพศตรงข้าม
ไม่เท่ากัน ปัจจัยที่ท�าให้ทรงเสน่ห์มีอยู่มาก ต้องยอมรับว่ามนุษย์เราหลงรูป 
ยึดติดในลักษณะต้องตาก่อนอื่นใด ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าแรงส่งของกรรมเก่า
มีอิทธิพลสูง ใครเคยท�าทานด้วยศรัทธา เคยรักษาศีลด้วยความแน่วแน่ ชาติ
ถัดมาก็เอารูปร่างหน้าตาดีๆไว้ใช้ล่อตาล่อใจใครต่อใครสบายไป

อย่างไรก็ตาม เสน่ห์ที่จับใจคนในระยะยาวมิใช่รูปร่างหน้าตา ทว่าเป็น
น�้าใจ ความเมตตา ความรู้จักพูด ความเชื่อมั่น ตลอดจนท่วงทีกิริยา แม้แต่
คนทีมี่บุญเก่าทางรูปร่างหน้าตาไม่ดนัีก ก็สามารถเพิม่แรงเสน่ห์อันเป็นภายใน
ได้ในชัว่เวลาทีป่รบัเปลีย่นนสิยับางอย่างให้ตัง้มัน่ ในทางตรงข้าม แม้สวยหล่อ
เลิศเลอแต่หน้าด�าคร�่าเครียดกับเรื่องตกต�่าทั้งหลาย ทั้งเหล้า ทั้งการพนัน ทั้ง
ค�าพูดค�าจาสารพัดพิษ ก็ท�าบุญเก่าทรุดโทรมลง หรือแม้รูปร่างหน้าตายังดีก็
ไม่มีใครอยากเข้าใกล้คน ‘กรรมเหม็น’

น้อยคนที่ทราบความลับประการหน่ึงของเกมกรรม น่ันคือเสน่ห์มิได้
อยูแ่ค่ทีร่ปูร่างหน้าตา ท่วงทกีริยิา และการพดูการจาเท่านัน้ ทว่ายงัตัง้ต้นออก
มาจาก ‘วิธีคิด’ อันเป็นของภายในเลยทีเดียว กระแสความคิดจะถักทอรัศมี
ออกมาเสมอ นั่นเป็นเหตุผลว่าท�าไมนั่งนิ่งๆอยู่ใกล้บางคนแล้วคุณฟุ้งซ่าน
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
เก้ือกลูกนัระยะหนึง่ เพราะฉะนัน้อย่าหวงัว่ากรรมใหม่ประการเดยีวจะช่วยให้
คุณพบรกัทีห่วานซึง้ได้เหมอืนฝัน แต่ให้หวงัว่าเสน่ห์จะไม่ท�าให้คณุเงียบเหงา 
และในที่สุดจะดึงดูดคู่ที่เคยร่วมบุญให้ได้มาพบกัน

ที่อยู่อาศัย

การเปล่ียนบ้านใหม่เป็นตัวอย่างที่ดีของการเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิ 
เพราะทีอ่ยูอ่าศยัและสิง่แวดล้อมจะเป็นตวัก�าหนดว่าทกุๆวนัคณุจะรู้สึกเป็นสุข
หรอืเป็นทกุข์ประมาณใด ระยะแรกอาจปีตโิสมนสัหรอืผ่องใสกบัความใหม่ของ
บ้านมาก และแม้ระยะต่อมาจะเริ่มชาชิน แต่ก็มีความสุขความพอใจในที่อยู่
เป็นพื้นฐาน

บุญจะไม่ลงมือก่ออิฐถือปูนสร้างบ้านสวยๆให้คุณอยู่ แต่บุญจะท�าให้
คุณมสีทิธิไ์ด้อยู่บ้านสวยๆในท�าเลเหมาะๆ บ้านทีเ่ป็นบ้านของคณุอย่างแท้จริง
นัน้ อาจเป็นเงาสะท้อนของตวัคณุเอง เพยีงแต่ไม่ได้อยูใ่นกระจกเงา แต่ตัง้อยู่
บนที่ดินผืนที่คุณมีสิทธิ์เป็นเจ้าของ

ถ้าจติและกรรมของคณุแตกต่างไปมากๆ กระทัง่บ้านเก่าของคณุรองรับ
ไม่ไหว จะมีเหตุบีบคั้นให้หาบ้านใหม่ และมักเป็นบ้านที่สอดคล้องกับจิตและ
กรรมใหม่ของคุณโดยตรง ฉะนั้นเมื่ออยู่บ้านใหม่คุณจะรู้สึกไม่แปลกแยก ไม่
ผิดท่ีผิดทาง ภายในสองสามวันจะมีความเป็นกันเองกับบ้านราวกับอยู่ที่นั่น
มาตลอด

ต้องเข้าใจว่าภาวะความร�า่รวยไม่ได้วดัจากคฤหาสน์หรอืปราสาทราชวงั
หลงัโตใดๆ แต่วดัจากความเป่ียมสขุทีม่จีากสมบตัแิละส่ิงแวดล้อม ในเมือ่บ้าน
เป็นตัวคุณ สิ่งแวดล้อมของบ้านมีผลกับคุณ ถ้าคุณย้ายบ้านก็คือเปลี่ยนหนึ่ง
ในส่วนประกอบส�าคัญที่สุดของชีวิต

การจะมีก�าลังเปลี่ยนบ้านนั้น ไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียว บางคนแม้
อาศัยศาสตร์เช่นฮวงจุ้ยมาช่วยเลือกบ้านให้ชะตาดีขึ้น ทั้งต�าแหน่งที่ตั้ง ทั้ง
ทิศทาง ทั้งรูปลักษณะบ้าน ทั้งสิ่งแวดล้อม ฯลฯ แต่ในเมื่อละกรรมเดิมไม่ได้
กไ็ม่พ้นต้องเจออะไรแบบเดมิๆอยูด่ ีแค่พลกิเหลีย่มพลกิมมุชะตาเพยีงเลก็น้อย
จนเหมือนอะไรๆกระเต้ืองข้ึนไม่นาน ก็ต้องกลับเป็นเหมือนเม่ือคร้ังอยู่บ้าน
เดิมอีก

ย่ิงคุณทดลองใช้ศาสตร์เก่ียวกับเคล็ดลางมาช่วยมากข้ึน คุณจะย่ิงพบ
ว่าถ้าไม่มอีะไรกระตุน้ให้คณุเปลีย่นแปลงจติใจ วธิคีดิ วธิพีดู และวธิที�า กระทัง่
เกิดนิสัยใหม่ตั้งมั่น ชะตาชีวิตของคุณจะย�่าอยู่ในวงจรเดิมๆเสมอ เมื่อภายใน
อันเป็น ‘ผู้สร้างบ้าน’ ที่แท้จริงของคุณเปลี่ยนแปลง แม้คุณไม่ย้ายบ้าน บ้าน
เดมิกจ็ะเกดิการดดัแปลงบางอย่างให้เข้ากบักรรมใหม่ของคณุไปเอง เช่นความ 
‘หนัก’ ของคานอัปมงคลบางคานจะเบาลง สัมผัสได้ด้วยจิตของผู้ที่รู้ได้ หรือ
ไม่กจ็ะมเีหตใุห้ตกแต่งต่อเตมิ และปรบัปรงุลกัษณะบ้านให้มลีกัษณะเข้าทีเ่ข้า
ทาง เข้าทิศเข้ามุมดีขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องตั้งใจแต่อย่างใดเลย

โดยทั่วไปหากคุณเป็นเจ้าของบ้านใหม่ หรือมีอิทธิพลครอบครองดูแล 
บ้านจะสะท้อนกรรมให้เห็นชัดประการหนึ่ง คือคุณท�าความพอใจให้คนอื่นไว้
อย่างไร บ้านและสิ่งแวดล้อมก็จะให้ความพอใจกับคุณอย่างนั้น คุณจะไม่
สามารถชอบบ้านทีเ่ข้ากบักรรมของคณุไม่ได้ แม้ฝืนเข้าไปอยูก่จ็ะเหมอืนคบัใจ 
หรือถูกผลักไสออกมา

เม่ือเหน็ตัวอย่างของการเปล่ียนบ้าน ก็จะอนุมานการเปล่ียนภพของตัว
เองในเกมกรรมใหม่ได้ แต่ขอให้ทราบว่าถ้าบุญของคุณถึงสวรรค์ บ้านหรือ
ปราสาทราชวงัไหนๆในโลกมนุษย์กย็ากจะท�าให้คุณรูจ้รงิๆว่าทีอ่ยู่ในอนาคต
ควรแก่การพิสมัยสักขนาดไหน
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คะแนนที่จะให้ผลในอนาคตชาติ

๑ ∫ พ่อแม่ 
-1 ส�ำหรับกำรผูกเวรกับพ่อแม่ที่ไม่ดี และ/หรือ ส�ำหรับกำรทิ้งขว้ำงลูก

=0ส�ำหรับควำมไม่แน่นอนในกำรอภัยพ่อแม่ที่ไม่ดี และ/หรือ ส�ำหรับ
กำรรับผิดชอบลูกอย่ำงไม่คงเส้นคงวำ

+1 ส�ำหรับกำรอภัยพ่อแม่ที่ไม่ดี และ/หรือ เลี้ยงลูกด้วยควำมรับผิดชอบ 
เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ลูก นอกจำกนั้นยังเหมำรวมถึงกรรมดีที่สั่งสม
มำกแล้วให้ผลเป็นกำรได้โอกำสเกิดกับพ่อแม่ที่มีบำรมีรองรับกันได้
ด้วย

๒ ∫ เพศ 
-1 ส�ำหรับกำรมีเพศสัมพันธ์ที่ผิด

=0ส�ำหรับควำมไม่แน่นอนในกำรควบคุมควำมประพฤติทำงเพศ

+1 ส�ำหรับควำมซื่อสัตย์กับคู่ของตน

๓ ∫ รูปร่างหน้าตา 
-1 ส�ำหรับควำมเป็นคนตระหนี่ และ/หรือ ควำมเป็นคนมีศีลบกพร่อง

เป็นประจ�ำ

=0ส�ำหรบัควำมเป็นคนเอำแน่เอำนอนในกำรให้ทำนและรกัษำศีลไม่ได้

+1 ส�ำหรับควำมตั้งมั่นในทำนและศีล เมื่อให้ทำนก็ให้ด้วยน�้ำจิตเคำรพ
ศรัทธำ เมื่อรักษำศีลก็มีควำมปลำบปลื้มในศีลอันสะอำดของตน ไม่
ได้ให้ทำนและรักษำศีลด้วยควำมฝืนใจ

๔ ∫ แก้วเสียง 
-1 ส�ำหรบักำรพดูโกหก พดูหยำบ พดูส่อเสยีด กบัพดูเพ้อเจ้อเป็นประจ�ำ

=0ส�ำหรับกำรเป็นคนเอำแน่เอำนอนในกำรพูดดีหรือพูดร้ำยไม่ได้

+1 ส�ำหรับกำรพูดจริง พูดสุภำพ พูดถนอมน�้ำใจ กับพูดอย่ำงมีสติเป็น
ประจ�ำ และ/หรือ สวดมนต์สรรเสริญพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ด้วยศรัทธำอันเกิดจำกควำมเข้ำใจ และ/หรือ ใช้เสียงเป็นธรรมทำน
อันท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจธรรมะอย่ำงถูกต้อง
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๕ ∫ สุขภาพ 
-1 ส�ำหรับกำรฆ่ำสัตว์ตัดชีวิตเป็นประจ�ำ

=0ส�ำหรับควำมเอำแน่เอำนอนไม่ได้กับกำรฆ่ำสัตว์ตัดชีวิต

+1 ส�ำหรับควำมตั้งมั่นในกำรเว้นขำดจำกกำรฆ่ำสัตว์ตัดชีวิต และ/หรือ 
ถวำยยำจ�ำเป็นหรือกำรรักษำแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นประจ�ำ

๖ ∫ ฐานะ 
-1 ส�ำหรับกำรเป็นคนตระหนี่ และ/หรือ หำเลี้ยงตัวด้วยควำมฉ้อฉล

คดโกง

=0 ส�ำหรับควำมไม่แน่นอนในกำรให้ทำนและวิธีหำเลี้ยงชีพ

+1 ส�ำหรับกำรให้ทำนด้วยจิตเคำรพศรัทธำในบุญ และมีควำมคิด
อนุเครำะห์แก่ผู้รับ

๗ ∫ ที่อยู่อาศัย 

-1 ส�ำหรับกำรเป็นมือลอบวำงเพลิงแม้เพียงครั้งเดียว และ/หรือ ท�ำให้
บริวำรเกิดควำมคับใจในที่อยู่อำศัยเป็นอย่ำงมำก

=0 ส�ำหรับกำรไม่มีบุญหรือบำปเป็นพิเศษเกี่ยวกับที่พักอำศัย

+1 ส�ำหรับกำรเอ้ือเฟื้อที่พักแก่คนจรที่ต้องกำร และ/หรือ สร้ำงถวำย
โบสถ์ วิหำร กับกุฏิที่พ�ำนักส�ำหรับสงฆ์ (อำจร่วมบริจำคร่วมกับผู้อื่น
ด้วยจิตศรทัธำ หำกก�ำลงัใจแก่กล้ำ ปรำรถนำให้เกดิทีพ่�ำนักสงฆ์จรงิๆ 
ก็ได้บุญพอๆกับท�ำด้วยก�ำลังของตนเองเพียงล�ำพัง)

๘ ∫ ครู 
-1 ส�ำหรับกำรยอมรับนับถือ และ/หรือ ขวนขวำยช่วยเหลือครูที่สอนให้

คิด พูด ท�ำในทำงเป็นบำป ชมชอบกำรเบียดเบียน ขำดเหตุผลอัน
เป็นธรรม

=0 ส�ำหรับกำรกลับไปกลับมำ และ/หรือ เปิดใจรับทั้งครูที่สอนเป็นบำป
และเป็นบุญ

+1 ส�ำหรับกำรยอมรับนับถือ และ/หรือ ขวนขวำยช่วยเหลือครูที่สอนให้
คิด พูด ท�ำในทำงเป็นบุญ ละกำรเบียดเบียน เปี่ยมด้วยเหตุผลอัน
เป็นธรรม
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๙ ∫ ความเฉลียวฉลาด 
-1 ส�ำหรับกำรเป็นผู้เกียจคร้ำนหรือขวนขวำยน้อยในกำรศึกษำ เมื่อเกิด

ปัญหำจะรอใครสักคนมำแก้ให้ ไม่ชอบคิดเอง ไม่ชอบรับผิดชอบกับ
ปัญหำของตนเอง ใครถำมอะไรแม้รู ้ก็เก็บง�ำไว้ หรือแลกกับผล
ประโยชน์เท่ำนั้น

=0 ส�ำหรับกำรเป็นคนศึกษำเล่ำเรียนตำมหน้ำที่ให้พอรู้ เมื่อเกิดปัญหำ
กแ็ก้ปัญหำเอำตัวรอดเฉพำะหน้ำ สลับกับกำรพยำยำมผลกัภำระ โยน
ปัญหำให้คนอื่น

+1 ส�ำหรบักำรเป็นผูข้วนขวำยศกึษำเล่ำเรยีนด้วยควำมอยำกรู้อยำกเหน็ 
อยำกมีควำมรู้ควำมสำมำรถไว้ท�ำประโยชน์ให้ตนเองและสังคม กับ
ท้ังชอบตอบค�ำถำมทีต่นรู ้ใครถำมอะไรไม่เคยหวงวชิำ บำงทเีหน็ใคร
ล�ำบำกก็เสนอตัวสอนเอง แล้วก็ไม่กลัวปัญหำ มีควำมภูมิใจที่ได้ใช้
ควำมคิดควำมอ่ำนแก้ปัญหำของส่วนรวม

๑๐ ∫ วิธีใช้สติคิดอ่าน 

-1 ส�ำหรับกำรเป็นผู้ไม่แสวงหำค�ำตอบ ว่ำกรรมอันใดเป็นประโยชน์ 
กรรมอนัใดเป็นโทษทัง้ในปัจจบุนัและอนำคต เมือ่พบสมณะกไ็ม่ใส่ใจ 
คดิว่ำตนรูด้อียูแ่ล้ว ไม่หวัโบรำณล้ำสมยัเหมอืนอย่ำงนกับวชทัง้หลำย

=0 ส�ำหรบักำรรบัฟังเทศนำธรรมจำกสมณะตำมๆกนั ไม่ออกท่ำปฏเิสธ 
บำงครั้งแสดงควำมเคำรพ แต่ใจมิได้พิจำรณำตำมอรรถตำมธรรมที่
สดับฟังอย่ำงจริงจัง

+1 เป็นผู้มีวำสนำได้สดับฟังค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำหรือพระสำวก มี
ควำมสงสัยใคร่รู้อย่ำงจริงจังว่ำกรรมใดเป็นประโยชน์ กรรมใดเป็น
โทษทั้งในปัจจุบันและอนำคต เข้ำหำสมณะถึงที่เพื่อสอบถำม หรือ
สนใจซือ้หำต�ำรำมำอ่ำนเองโดยไม่ต้องมีญำติมิตรคะย้ันคะยอชักชวน
มำก นอกจำกน้ันยังไตร่ตรองด้วยควำมรอบคอบ ว่ำสมณะใดกล่ำวไว้
ชอบ มคีวำมสมเหตสุมผล สมณะใดกล่ำวไว้พกิล ไม่สมเหตสุมผล โดย
ย่นย่อคือเป็นผู้สดับธรรมด้วยดี พิจำรณำตำมแล้วจึงปลงใจเชื่อว่ำ
กรรมอย่ำงนี้ดี สมควรท�ำ กรรมอย่ำงนั้นชั่ว สมควรหลีกเลี่ยง

ปัจจัยที่เป็นตัววาดแผนผังอนาคตชาติ

1 ความสม�่าเสมอ
ความสม�า่เสมอของกรรมจะเป็นตวับอกว่าคณุตดัสนิใจเลอืกเป็นใครคน

หน่ึงแน่ๆ มีเส้นทางเดียวแน่ๆ นิสัยใดของคุณต้ังม่ันตลอดชีวิต นิสัยน้ันจะ
ติดตัวตามไปถึงชาติต่อๆไปอย่างแน่นอน
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ความตั้งมั่นของนิสัยใจคอที่คุณรักษาได้ตลอดชีวิตเพียงชาติเดียว จะ
เอาชนะได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ครูในชาติหน้า หรือข้อบีบคั้นต่างๆให้
เปลี่ยนแปลง เช่นถ้าคุณยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม แม้ต้องโดนความผูกพัน
อนัเหนยีวแน่นดงึให้ไปเกดิกบัพ่อแม่ทีเ่ลว หรอืพบครูทีส่อนผดิๆ คณุกน็กึค้าน 
เพราะบุญเก่าจะเป็นสัญญาณน�าร่องให้คิดได้เองตั้งแต่เด็กๆ แตกต่างจากคน
ส่วนใหญ่ ที่เมื่อท�าบาปแล้วตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมเลวร้ายแบบไหนก็กลายเป็น
คนเลวร้ายแบบนั้น

อย่างไรก็ตาม กรรมมีหลายแบบ คุณต้ังมั่นในกรรมได้หลายๆชนิด 
ฉะนั้นผังกรรมใหม่ของคุณในอนาคตย่อมไม่ตื้นเขิน เส้นทางชีวิตและสิ่งที่คุณ
จะพบตามทางขึน้อยูก่บักรรมทีท่�าอย่างสม�า่เสมอทัง้หลายก่อน ตวัคณุในชาติ
หน้าอาจคดิว่าเป็นฟ้าลขิิต เป็นเทวดาบนัดาล หรอืเป็นความเคราะห์ดเีคราะห์
ร้ายท่ีปราศจากเหตุผล ทัง้ทีค่ณุเองคอืสถาปนกิ คอืวศิวกรสร้างผงักรรมทัง้สิน้

กรรมทีท่�าสม�า่เสมอส่วนใหญ่จะให้ผลท้ังชาตนิีช้าตหิน้า แต่บางอย่างอาจ
ให้ผลน้อยในโลกนีเ้พราะตดิเงือ่นไขทนุเดมิ แต่กจ็ะให้ผลมากในโลกหน้าวนัยงัค�า่ 
ยกตวัอย่างเช่นคุณอยูใ่นถิน่ทรุกนัดาร มีสมบติัน้อย มข้ีาวปลาบรโิภคน้อย แต่กลบั
มใีจใหญ่ ชอบให้อาหารหมาแมวไก่กา ตลอดจนเอือ้เฟ้ือน�า้ท่าให้เพือ่นบ้านเป็น
ประจ�า ท�าด้วยจติคิดอนเุคราะห์จรงิๆ แม้ทนุเก่ากบัคะแนนใหม่ทีร่วมกนัยงัมกี�าลงั
อ่อน จะไม่ช่วยให้คณุพ้นจากสภาพความยากจนทนัตา ทว่าเมือ่สิน้สดุชวีตินี ้ความ
เป็นคนใจกว้างจะท�าให้คณุได้อยูใ่นภพใหม่ทีก่ว้างขึน้ สว่างสบายและมัง่คัง่ขึน้

แน่นอนว่าหากกลับมาเกิดเป็นมนษุย์อกีในทนัท ีคณุจะไม่มคีวามตกใจ 
เพราะทุกสิ่งจะเริ่มต้นใหม่หมด นับแต่การลบความจ�า การค่อยๆเห็นตนเอง
เติบโตมาในบ้านที่มีข้าวปลาอยู่ในครัวให้กินไม่จ�ากัด แต่หากคุณไปเกิดบน
เทวโลก คุณจะรู้สึกเหมือนฝันร้ายที่พลิกเปลี่ยนเป็นฝันดีทันทีอย่างน่าตื่นใจ

๒ กรรมที่ท�าด้วยเจตนาหนักแน่นเป็นพิเศษ
ความรุนแรงของเจตนาจะย้อนกลับมาเป็นความรุนแรงของสิ่งกระทบ

เช่นกนั จะเหน็ว่าคนเราแม้ท�ากรรมชนดิเดยีวกนัเป็นประจ�า แต่กม็เีจตนาหนกั
เบาผิดแผกแตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นผลก็ย่อมหนักเบาและมีความไม่
สม�า่เสมอตามไปด้วย โดยมากผงักรรมใหม่ของคนส่วนใหญ่แม้มอีะไรๆให้คณุ
เจอซ�า้ๆอยูร่�า่ไป กม็คีวามน่ายนิดยีนิร้ายทีผ่ดิแผกแตกต่างในด้านน�้าหนกั แต่
ก็จะมีบางคน เจอดีเจอร้ายหนักหนาสาหัสตลอดชีพ นั่นก็สะท้อนว่าน�้าหนัก
เจตนาของเขาในอดีตชาติคงเส้นคงวาผิดมนุษย์มนาเช่นกัน

๓ กรรมที่ท�าด้วยความเพียรนานเป็นพิเศษ
ความเพียรหมายถึงความใส่ใจหรือความพยายามอย่างต่อเนื่อง ผลจะ

มาในรูปของความยืดเย้ือในการให้ผล หากเกิดใหม่บนสวรรค์หรือนรก จะ
มีอายุขัยยืนนาน และเมื่อยังต้องท่องเที่ยวเกิดตายอีกหลายครั้ง กรรมนี้ก็จะมี
ส่วนจดัผงัชวีติด้วยร�า่ไป ไม่หมดไม่สิน้โดยง่าย แม้บางชาตจิะไม่ท�ากรรมนีเ้ลย
ก็ตาม

ยกตัวอย่างเช่นบางคนจะมีนิสัยประเภทจะท�าทานต่อเมื่อพบสมณะที่
น่าศรทัธา เผอิญชาตหิน่ึงมีวาสนาพอจะพบพระพทุธเจ้าและอรยิสาวก บังเกิด
ความเล่ือมใสเป็นล้นพ้น ก็ขวนขวายเพยีรใส่บาตร เพยีรอาสารับใช้หรือจัดหา
สิ่งของให้พวกท่านตลอดชีวิต สะสมคะแนนความเพียรไว้อย่างล้นหลามเกิน
ประมาณถูก

เช่นนี้แม้ชาติต่อๆมาจะเป็นเศรษฐีขี้ตืด ไม่ค่อยบ�ารุงศาสนา เพราะไม่
พบนกับวชทีน่่าเลือ่มใสพอ อย่างมากกใ็ห้ทานคนยากคนจนบ้าง ไม่ได้ท�าทาน
ที่มีความสว่างรุ่งเรืองใหญ่หลวง แต่ผลที่เคยถวายสังฆทานชั่วชีวิตด้วยความ
พากเพียรสม�่าเสมอเพียงชาติเดียว ก็จะส่งให้ได้เป็นเศรษฐีใหญ่ทุกครั้งที่เกิด
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ในภพมนุษย์ และเป็นเทวดาผู้มีสมบัติทิพย์มหาศาลทุกครั้งที่เกิดบนสวรรค์

๔ กรรมที่ท�าด้วยโสมนัสแรงเป็นพิเศษ
โสมนัสคือเครื่องวัดว่ากรรมที่ท�าในครั้งหนึ่งๆมีความใหญ่ในตัวของ

กรรมเองเพียงใด เพราะจิตและเจตนาในการท�ากรรมย่อมปรุงแต่งให้เกิด
โสมนัสผิดแผกกันไป

หากโสมนสัในการท�ากรรมมคีวามแรงเป็นพเิศษ ไม่ว่าเป็นกรรมดหีรือ
กรรมชั่ว การเสวยผลจะเป็นไปด้วยความยิ่งใหญ่ กว้างขวาง หากเป็นโสมนัส
ในกรรมขาว ผลจะน่าชื่นใจแจ่มชัดยิ่ง เช่นการถวายสังฆทานด้วยโสมนัสแรง
ทุกครั้ง จะท�าให้คุณเกิดใหม่ในที่ที่มีสมบัติบันดาลปีติ น่าพิสมัยยากแก่การ
เบื่อหน่าย

แต่หากเป็นโสมนัสในกรรมด�า ผลก็จะน่าขนพองสยองเกล้ายิ่ง เช่นถ้า
คณุแค้นศัตรคูนหนึง่ชนดิฝังกระดกู วนัใดสบโอกาส ได้ฆ่าเขาด้วยวธิตีดัมอืตดั
เท้าทิ้งทีละชิ้น แถมก่อนสิ้นใจบังคับให้เขาดูภรรยาถูกข่มขืนฆ่าอย่างทรมาน 
แล้วคณุเกดิความปลืม้ใจทีล้่างแค้นส�าเรจ็ ความปลาบปลืม้นัน้คอืโสมนสัอย่าง
แรงเป็นพเิศษในกรรมชัว่ทีใ่หญ่หลวง เมือ่ให้ผลในทีเ่กดิใหม่จะท�าให้คณุต้อง
เผชญิกบัเรือ่งโหดร้ายนานปัการ แม้หมดกรรมในนรก มโีอกาสมาเป็นมนษุย์
อีก ก็เหมือนทั้งชีวิตจะต้องหัวซุกหัวซุนหลบหนีการไล่ล่าที่เห้ียมเกรียมร�่าไป 
คุณมีสิทธิ์ถูกเกมกรรมทรมานด้วยการเหวี่ยงไปเป็นนักโทษที่ผู้คุมไม่ยอมให้
ตายดี และแม้คิดฆ่าตัวตายก็ท�าไม่ได้ พูดง่ายๆว่าผังชีวิตจะถูกวาดให้เจอแต่
เคราะห์ร้ายน่าสยดสยอง ได้รับความทรมานกายและเจ็บช�้าน�้าใจเกิน
จินตนาการ

๕ กรรมที่ท�ากับบุคคลพิเศษ
แต่ละคนเป็นเป้าให้เกิดการขยายผลกรรมมากน้อยต่างกนั เช่นถงึแม้ว่า

คุณจะไม่มีนิสัยนักเลง แล้วก็ไม่ได้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นพิเศษ แต่บังเอิญ
เคราะห์ร้ายทีมี่คู่เวรคนหน่ึงไปบวชพระ แล้ววาสนาบารมีพอจะบรรลุมรรคผล 
อย่างนี้พอคุณเจอท่านขณะเป็นอริยบุคคลแล้ว และคุณไปกร่างใส่ท่านแค่ครั้ง
สองครั้ง น�้าหนักกรรมด�าก็อาจจะมากขนาดก�าหนดรูปพรรณสัณฐานใน
อนาคตได้ เช่นตัวเตี้ย มีลักษณะต�่าต้อยน่าดูถูก กับทั้งมีอ�านาจน้อย

ตรงข้าม หากคณุชอบกร่าง ประมาณว่าชอบยกตนข่มท่านหรอืแสดงท่า
ยิ่งใหญ่ อาจมีรังแกชาวบ้านเล็กน้อย แต่กับพระสงฆ์องค์เจ้าที่น่าเลื่อมใสแล้ว
ก้มกราบแทบเท้าทุกครั้ง ไม่ท�าตัวผยองเลย อย่างน้ีกรรมขาวอาจมีน�้าหนัก
เกนิกรรมด�า คอืจะมร่ีางกายสงูสง่าไม่อายใคร แต่อาจมอี�านาจไม่มากสมความ
สง่าของร่าง ผงัชวีติมกัถกูจดัให้เป็นใหญ่ต่อเมือ่ตัง้ใจน�างานบญุ แต่ถ้าเป็นงาน
ทางโลกจะไม่ค่อยมีใครให้ต�าแหน่งหน้าที่ส�าคัญๆ

ทั้งบุญทั้งบาป เมื่อท�ากับคนทุศีล จะมีผลน้อยกว่าท�ากับคนมีศีล

เมื่อท�ากับคนมีศีล จะมีผลน้อยกว่าท�ากับอริยเจ้าชั้นต้นๆ

เมื่อท�ากับอริยเจ้าช้ันต้นๆ จะมีผลน้อยกว่าท�ากับอริยเจ้าชั้นสูง
เช่นพระอรหันต์

เมื่อท�ากับพระอรหันต ์จะมีผลน้อยกว่าท�ากับพระปัจเจกพุทธเจ้า
ผู้บรรลุธรรมด้วยพระองค์เอง

เมือ่ท�ากบัพระปัจเจกพทุธเจ้า จะมผีลน้อยกว่าท�ากบัพระพทุธเจ้า
ผู้สถาปนาศาสนาพุทธได้

๖ กรรมที่ท�ากับมหาชน
มหาชนคือคนจ�านวนมากอันไม่ทราบแน่ว่าเท่าใด จัดเป็นกรรมที่ท�า

แบบไม่เลือกหน้า เม่ือให้ผลก็ย่อมใหญ่หลวงกว่ากรรมที่ท�าเฉพาะคน ยก
ตัวอย่างที่เห็นง่ายได้ชัด คือ ถ้าร่วมกันสร้างวิหารถวายแด่สงฆ์ไม่เลือกหน้า 
เพื่อให้เป็นที่พ�านัก หรือเป็นที่สั่งสอนธรรมะแก่อุบาสกอุบาสิกาทั่วไป 
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พระพทุธเจ้ากต็รสัว่านัน่เป็นทานทีเ่หนอืกว่าการถวายภตัตาหารแด่หมูส่งฆ์ที่
มีพระองค์เป็นประมุขเสียอีก

กรรมขาวทีท่�ากับมหาชนแล้วมหาชนได้รบัประโยชน์สขุ จะส่งผลให้เป็น
คนมชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบัอย่างกว้างขวาง คอืต่อให้ชาตินีค้ณุท�าดแีบบปิดทอง
หลังพระ ไม่มีใครรู้เลยว่าเบื้องหลังประโยชน์สุขของมวลชนคือใคร หน้าตาชื่อ
เสียงเรียงไร แต่คุณทราบแก่ใจว่าสิ่งท่ีคุณท�าไปนั้น เป็นผลดีอย่างชัดเจนกับ
สังคมหมู่มาก อย่างนี้ชาติถัดไปคุณก็จะฉายรัศมีเด่นเป็นที่ยอมรับกว้างขวาง
อยู่ดี

ตรงข้าม กรรมด�าทีท่�ากบัมหาชนนัน้ จะแปรรปูเป็นคลืน่ชนดิหนึง่ทีก่่อ
ให้เกิดความรู้สึกเหม็นหน้า ใครเจอก็หม่ันไส้ และมักมีเหตุให้คุณต้องตกไป
อยู่ในสภาพให้คนชิงชังมากๆเสียด้วย แม้ว่าคุณจะพยายามท�าดี อยากอยู่ใน
สังคมเยี่ยงคนปกติ สังคมก็มักมาพาลใส่ หรือไม่ก็จับคุณเป็นเป้าย�าสหบาทา
ได้ง่ายๆ โดยไม่มีใครเห็นใจสงสารเสียด้วย

๗ กรรมที่ท�ากับวัตถุพิเศษ
วัตถใุนท่ีนีห้มายถงึสิง่ทีท่�าไว้เป็นเครือ่งหมายยดึเหนีย่วจติใจ หรอืเป็น

ศูนย์รวมความเคารพศรัทธา เช่นพระพุทธรูป หรือรูปเคารพของศาสนาทั้ง
หลาย เมื่อท�าด้วยใจที่รู้ว่าเป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็ย่อมได้รับผลร้ายเกิน
คาด เช่นเกิดในตระกูลต�่า โดนดูถูกดูแคลน ค่าที่ไม่รู้จักที่ต�่าที่สูง  ฉะนั้นต้อง
ท�าความเข้าใจว่าวตัถไุม่ใช่สกัแต่เป็นก้อนดนิก้อนหนิเท่าๆกนั วตัถุทีม่ผีลทาง
ใจมากย่อมมีพลังสะท้อนในตัวเองมากไปด้วย

เตรียมพร้อมส�าหรับเกมหน้า

ทุกคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้ คือผู้ถูกก�าหนดไว้ให้ตายทั้งหมดทั้งสิ้น 

เหมือนนักโทษที่ถูกพิพากษาให้รับโทษประหารซ�้าแล้วซ�้าเล่า โดยมีความผิด
อุกฉกรรจ์สถานเดียวคือไม่รู้ตัวว่าก�าลังเล่นเกมกรรม ต้องสั่งสมคะแนน ต้อง
ใช้หนี้ ต้องหาทางหนีเอาตัวรอด

แม้ยังไม่เชือ่สนทิเพราะยังไมเ่ห็นแจ้งด้วยตนเอง อย่างไรกต็้องเผื่อขาด
เผื่อเหลือไว้บ้าง ไม่ใช่เข้าข้างตัวเอง นึกว่าเมื่อไม่เชื่อก็แปลว่าชาติหน้าคงไม่มี 
คนฉลาดถูกหลอกให้ศึกษาเรื่องก�าเนิดของจักรวาล ถูกหลอกให้คิดเก็งก�าไร 
ถูกหลอกให้คิดพัฒนาเทคโนโลยีเสริมกิเลส ยากจะหันมาสนใจใช้เทคโนโลยี
ส�ารวจความจริงเก่ียวกับจิตและกรรม โลกจึงเหมือนกระดานล่ืนที่พาลาดลง
ต�่าได้ง่ายมากๆ เพราะเต็มไปด้วยคนฉลาดเรื่องนอกตัว แต่หลงเขลาเกี่ยวกับ
เรื่องในตัวกันแทบทั้งสิ้น 

ผู้มีปัญญาย่อมเหน็ความไม่แน่นอน เหน็ตามจรงิว่าแรงดงึดดูของกิเลส
นั้นต้านทานได้ยาก แม้แต่อยู่เฉยๆก็เท่ากับก�าลังถอยหลังเข้าคลองไปเรื่อยๆ 
จึงควรปรารถนาหลักประกันในการเดินทางไกลกัน

ค�าถามที่ควรหมั่นถามตัวเองไม่ให้ลืมมีอยู่ ๓ ข้อ คือ

1 ท�าอย่างไรจึงจะไปเกิดกับพ่อแม่ที่ดี?
ค�าตอบคือท�าแต่กรรมทีด่ีๆ  ตามกฎของเกมกรรมอันดบัต้นๆคือคุณจะ

มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นแดนเกิดตลอดไป ฉะนั้นอย่าน้อยใจและอย่า
ชะล่าใจกบักรรมเก่าทีส่่งคุณมาอยู่กบัพ่อแม่ดหีรอืไม่ดใีนชาตปัิจจุบนั อยากมี
พ่อแม่แบบไหนในครั้งหน้า ก็ขอให้ประพฤติตัวแบบนั้นมากๆไปจนชั่วชีวิตก็
แล้วกัน กรรมที่คุณท�าเป็นอาจิณนั่นแหละตัวเลือกแดนเกิด ตัวเลือกเผ่าพันธุ์
ใหม่ให้

๒ ท�าอย่างไรจึงจะพบผู้ชี้น�าทางถูกทางตรง? 

ค�าตอบคือยอมรับผู้สอนการไม่เบียดเบียนเป็นสรณะ ใครสอนให้
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เบียดเบียนก็หลีกเลี่ยงเขาเสีย และถ้าดีกว่านั้น คือสอนเรื่องกรรมวิบาก เพื่อ
ให้เชื่ออย่างมีเหตุผล เชื่ออย่างมีจุดหมายปลายทางแน่ชัด พิสูจน์ได้ก่อนตาย

ถ้าคณุเลอืกท่ีจะเชือ่เรือ่งกรรมวบิาก กเ็ท่ากบัคณุต้องศรัทธาพระพทุธเจ้า 
เพราะมีศาสดาองค์เดียวให้คุณเลือกเชื่อ พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เดียวที่ชี้
ให้รู้ตามว่า

กรรมขาว คือ กรรมที่เจตนาท�าให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน 
อยู่ฝ่ายบุญ ให้ผลเป็นสุข

กรรมด�า คือ กรรมที่เจตนาท�าให้เกิดโทษแก่ตนและคนอื่น อยู่ฝ่าย
บาป ให้ผลเป็นทุกข์

กรรมครึ่งขาวครึ่งด�า คือ กรรมที่ท�าด้วยเจตนาดี แต่เจืออยู่ด้วย
การให้โทษ เช่น มอบเหล้าให้เป็นของขวัญเพราะรู้ว่าชอบ เป็นต้น ไม่อยู่ฝ่าย
บุญหรือฝ่ายบาป ให้ผลครึ่งทุกข์ครึ่งสุข

กรรมไม่ขาวไม่ด�า คอื กรรมทีท่�าเพือ่ให้หลดุพ้นจากอปุาทาน โดย
เจริญสติรู้เท่าทันเหตุแห่งทุกข์ อยู่ฝ่ายบุญ ให้ผลเป็นนิพพานอันพ้นทุกข์ทั้ง
ปวง

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

๓ ท�าอย่างไรจึงจะส�านึกผิดได้ง่าย? 

ค�าตอบคือให้ปลูกฝังนิสัยไต่สวนตนเองบ่อยๆ อย่าหมั่นเพ่งโทษผู้อื่น
จนติดเป็นนิสัย หรือเมื่อใดจ�าเป็นต้องเพ่งโทษผู้อื่น ก็ควรน้อมมาพิจารณาว่า
เขาช่วยเป็นกระจกเงาส่องให้เราเห็นตนเองหรือไม่ ถ้าเห็นว่าน่าเกลียดน่าชัง

อย่างไรก็อย่าท�าอย่างนั้น หรือท�าอย่างนั้นอยู่ก็เลิกเสีย แน่นอนว่าการกระท�า
ผิดคือเรือ่งปกตขิองมนุษย์ทกุคน แต่การส�านึกผิดคือเรือ่งไม่ธรรมดาของมนุษย์
บางคนที่จะได้ยกระดับขึ้นเรื่อยๆเท่านั้น

ทุกครั้งที่ส�านึกผิดอย่างแท้จริง คุณจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นคนดีมากขึ้น
เรื่อยๆ แม้จะทีละนิดทีละหน่อยแบบหยอดเหรียญลงกระปุก ในที่สุดก็กลาย
เป็นความดีกองใหญ่ขึ้นมาได้

คนเราเป็นโรคทางใจตลอดเวลา ต่อให้แสนดีแค่ไหน พอท�าดีมาถึงจุด
หน่ึงคุณจะเป็นโรคหลงตวั โรคน้ีเองท�าให้ผลดกีลับไม่ดเีตม็ที ่เช่นคุณไปอิจฉา
ริษยาหรือแข่งขันกันกับคนดีมีบุญด้วยกัน ก็กลายเป็นความหายนะของฝ่าย
ขาวด้วยกัน แต่หากปลูกฝังความส�านึกผิดไว้แต่เน่ินๆ ต้ังแต่คุณยังไม่ใช่คน
แสนดทีีห่ลงตัว ไม่ว่าคุณไปสูงแค่ไหนก็จะมีเคร่ืองฉดุมิให้ลอยตามลมเป็นว่าว
ขาดสายตลอดกาล

หมายเหตไุว้ด้วย ว่าแม้การส�านึกผิดจะเป็นของด ีแต่ความรู้สกึผิดนานๆ
นั้นไม่ดี โดยเฉพาะที่รู้สึกผิดซ�้าซากชนิดแกะความทรมานใจไม่ออก ที่ถูกคือ
ขอเพียงมีความส�านึกผิดอย่างแท้จริงวูบเดียว แล้วตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ท�าผิด
เช่นนั้นอีก ก็เป็นการเพียงพอแล้ว

บทสรุปของการเล่นเกมกรรม

มองชวีติเป็นเกม เกมกรรมคอืเกมแห่งการปกปิด ไม่ใช่เปิดเผย คณุต้อง
ศึกษา ต้องใส่ใจรายละเอียด โดยเอาชีวิตของตนเองเป็นที่ตั้งของการศึกษา
อย่างส�าคัญ และมีชีวิตของคุณเอง ซึ่งไม่ใช่เพียงชีวิตเดียวเป็นเดิมพัน

อ่านเกมให้ออก แค่เริ่มเล่นเกมคุณก็มีหนี้แล้ว ไม่ใช่ไม่มี เกมเต็มไป
ด้วยแรงบบีค้ัน คุณต้องทนแรงย่ัวยุให้ได้ นโยบายทีค่วรจ�าให้ขึน้ใจคือลดแต้ม
ลบให้เหลอืน้อยทีส่ดุ เพิม่แต้มบวกให้ได้มากทีส่ดุ อย่าคดิว่าเกมกรรมเป็นเกม
ตื้นๆ ปลูกโพธิ์วันนี้พรุ่งนี้ได้อาศัยร่มเงาทันใจ อย่าไปคิดว่ากรรมจะล้าสมัย 
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คุณเหน็โลกเลวร้ายกไ็ม่จ�าเป็นต้องร้ายตามเขา ถ้าท�าดอียูใ่นเขตเลก็ๆของคณุ 
เดี๋ยวเขตเล็กๆนั้นก็จะน่าอยู่ หรือแปรเป็นโลกใหม่ที่สุขสงบเป็นส่วนตัวได้

พยายามหยุดเล่นเกมเสีย เกมกรรมเป็นเกมแห่งความสูญเปล่า เล่น
ด้วยความเจบ็ปวด เพือ่ผลเป็นทกุข์น่าเหนด็หน่ายยดืเยือ้ไม่จบไม่ส้ิน คณุไม่มี
ทางหนีนรกพ้นถ้าคิดเล่นเกมไปเรื่อยๆ วันหนึ่งต้องแพ้ แต่ถ้าอย่างน้อยชาติ
นี้คุณเห็นความจริง เห็นคุณค่าของการหยุดเกม ชาตินี้คุณจะเล่นเกมอย่างมี
เป้าหมาย มีสาระแก่นสารถึงที่สุด

สรุปคือ... ชีวิตเป็นเกม แต่ไม่ใช่ของเล่น 
เล่นเกมที่เหลือให้ดี 

จะได้ไม่ต้องเสียใจที่ต้องเป็นพวกขี้แพ้เรื่อยไป





สั่งหนังสือของดังตฤณ
จาก howfarbooks.com
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