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กราบกรานพระบรมศาสดา ผู้ประทานความสว่างแก่ข้าพระองค์ ด้วยเศียรเกล้า



ขออานิสงส์และความสว่างอันพึงเกิดขึ้นจากการเขียนหนังสือเล่มนี้

จงได้แก่แม่ตั๋น นางอัจฉรา ไมตรีเวช ผู้ให้ก�าเนิดข้าพเจ้า ทั้งหมดทั้งสิ้น



จากใจฮาวฟาร์

ที่คุณก�าลังถืออยู่ในมือ คือ ‘สมบัติชิ้นสุดท้าย’ ที่เอาติดตัวไป
ได้จริง

สมบัติติดตัว ข้ามภพไปได้จริงนั้น มิใช่กระดาษหนังสือ และ
หาใช่รอยหมึก แต่เป็น ‘อารมณ์สว่างสุดจิตสุดใจ’ หลังจากได้เข้าซึ้ง
ถึงความจริงอันรู้ได้เฉพาะตนต่างหาก

เมื่อใดที่ความคิด ความรู้ และความเชื่อ เกี่ยวกับสวรรค์และ
นิพพาน เป็นที่กระจ่าง หายสงสัย หายคาใจ เมื่อนั้น เท่ากับคุณได้ 
‘เครื่องช่วยเตรียมใจ’ ที่ประเสริฐกว่า ‘เครื่องต่อลมหายใจ’ มากนัก

หากทราบว่าหนังสือเล่มนี้ ช่วยคุณส่งญาติขึ้นฟ้าได้จริง กับทั้ง
ช่วยคุณให้เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวได้ถูก ก็นับว่าควรค่ากับชื่อ...

เสียดาย… คนตายไม่ได้อ่าน

...อีกครั้งหนึ่งแล้วมิใช่หรือ?

ส�านักพิมพ์ฮาวฟาร์



จากใจ BOOK SMILE
ทุกคนมีญาติสนิทหรือมิตรรักที่ต้องลาจากโลกนี้ไปก่อน และ

ทุกคนก็มีวันที่ต้องถึงตาตัวเองลาโลกนี้ไปบ้าง

แต่ไม่ใช่ทุกคนท่ีจะมีโอกาสพบกับผู้ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ
การเตรียมเนื้อเตรียมตัวอย่างดี ทั้งส�าหรับญาติและตนเอง เพื่อที่จะ
ไปมีชีวิตใหม่บนสรวงสวรรค์ หรือพ้นสรวงสวรรค์ไปพบบรมสุขถาวร 
อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนา

หนังสือ ‘เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน’ ฉบับต่อยอดจาก
ฉบับดั้งเดิม ให้ความรู้จริงแบบพุทธว่าที่เขาไป ‘เกิดใหม่ในสวรรค์’ 
กันได้นั้น เพราะอาศัยการเตรียมตัวเตรียมใจไว้อย่างไร

จุดเด่นของการน�าเสนอเนื้อหา อยู่ตรงที่คุณจะถูกดึงเข้ามา
มีส่วนร่วมกับความจริงตรงหน้า ผ่านตัวอย่างประสบการณ์ตรงที่
ใครๆก็เคยพบกับตัว สัมผัสกับตน รวมทั้งอ้างอิงพระพุทธพจน์มา
ยืนยันให้เกิดความมั่นใจว่า ความรู้ทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าประทาน
ไว้นั้น ยังประสบได้ พิสูจน์ได้ด้วยจิตของมนุษย์ทุกคนจนถึงวันนี้

7-ELEVEn และ BOOK SMILE  ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งในการเผยแพร่หนังสือดีเพื่อคนไทยทุกเพศทุกวัย ในราคา
ประหยัดเป็นพิเศษเช่นนี้ เพื่อให้ชาวไทยทุกคนได้เข้าถึงความเข้าใจ
ในพุทธศาสนา ตลอดจนความจริงเกี่ยวกับชีวิต ซึ่งจะแปรเป็นแรง
บันดาลใจให้อยู่บนทางถูกทางตรงไปจนกว่าจะถึงจุดหมายสูงสุด

BOOK SMILE



จากใจดังตฤณ

โลกนี้มีแต่คนตายไปแล้ว

กับคนที่ขยับใกล้ความตายเข้าไปทุกที

แต่ก็น้อยเท่าน้อย ที่ใช้ชีวิตที่เหลือได้คุ้มพอ

ความจรงิเป็นสิง่ไม่เคยตาย โดยเฉพาะเรือ่งหลงัความตาย คณุ
จะอยากรู้หรือไม่อยากรู้ อย่างไรวันหนึ่งก็ต้องพบกับความจริงนั้น

ค�าบอกเช่น “อย่าไปสนใจเลยว่า นรกสวรรค์จะมีหรือไม่มี แค่
ท�าวันนีใ้ห้ดทีีส่ดุกพ็อ” อาจใช้ได้กบับางคนทีค่ดิว่ายงัมชีวีติอยูอ่กีนาน 
แต่ส�าหรับคนท่ีเฉียดใกล้ความตายเข้าไปทุกที ฟังแล้วไม่มีทาง
สบายใจกันได้ ในเมื่อไม่มีความรู้ความเข้าใจใดๆเลยว่า ‘ท�าวันนี้ให้
ดท่ีีสดุ’ เป็นอย่างไร หรือ ‘ดีที่สุด’ ในแบบที่ตนเคยๆท�ามา จะต้อง
ได้รับผลแบบไหนกันแน่

ภาวะใกล้ตายไม่ใช่เรื่องล้อเล่น คนส่วนใหญ่เตรียมรับมือกัน
ไม่เป็น แล้วบรรดาญาติสนิทมิตรสหาย นอกจากจะไม่มีส่วนช่วยให้
ดีขึ้น ยังมักมาซ�้าเติมให้แย่ลงด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์เข้าไปอีก 
เป็นต้นว่า แสดงความเศร้าโศก นึกว่าจะท�าให้ผู้ป่วยรู้สึกดีที่มีคนไม่
อยากให้ตาย แต่กลับกลายเป็นกระตุ้นอารมณ์อาลัย ตรึงจิตผู้ป่วยไว้
ไม่ให้อยากจากไปไหน ซึ่งในแง่ของจิตวิญญาณแล้ว ไม่ใช่เรื่องดีเลย



ที่ยังมีพันธนาการผูกใจอยู่

ส�าหรบัวธินี�าเสนอในครัง้นี ้ผมจะไม่เขียนแบบทีช่วนให้รู้สกึว่า
เป็นเรื่องเล่าสืบๆกันมา แต่มุ่งให้คุณรู้สึกว่าสวรรค์และนิพพานยังคง
เป็นเรือ่งจรงิ ถ้าอยากรูเ้หน็ กย็งัรูเ้หน็ได้อยูใ่นวนันี ้โดยอาศยัร่างกาย
และจิตใจนี้ของคุณเอาไปดู

ระหว่างอ่าน หรือหลังจากอ่านจบ ผมคาดหมายให้คุณเกิด
ความรู้สึกราวกับผ่านประสบการณ์ตรงมาบ้าง ทั้งในฐานะของผู้ส่ง
ญาติ และทั้งในฐานะของผู้ก�าลังจะจากไปด้วยตนเอง เพื่อที่ว่าพอถึง
เวลาเข้าด้ายเข้าเขม็จรงิ คณุน่าจะนกึออก และรูส้กึเหมอืนเคยซกัซ้อม
มาก่อน 

ณ จุดแห่งการจะต้องก้าวล่วงผ่านภพชาตินี้ไป คุณจะเห็นค่า 
และเข้าใจว่าท�าไมพระพุทธศาสนาจึงเน้นย�้าให้ทุกคนระลึกถึงความ
ตาย กับท้ังประจกัษ์ว่า นอกจากไม่มอีะไรน่ากลวัแล้ว การเตรยีมพร้อม
อย่างถกูต้อง ยงัจะช่วยให้จติบงัเกดิความหฤหรรษ์ ดจุเดยีวกบัการย้าย
บ้านใหม่ ได้ไปสู่สภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเก่าเป็นไหนๆ

นับจากหน้าถัดไป คุณจะค่อยๆถูกชักชวนให้ ‘ก้าวถอยกลับ’ 
เข้ามาท�าความรู้จักกับโลกของจิตวิญญาณ ซึ่งมีอยู่ให้สัมผัสได้จริงแม้
ในวินาทีนี้ เพื่อจะได้ ‘ก้าวหน้าไป’ ในทิศทางพาตัวเองและคนรอบ
ข้างออกจากความเดือดร้อนนานัปการ ทั้งปัจจุบันและอนาคต

สิงหาคม ๕๖
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ส่งญาติขึ้นฟ้า

การจะส่งคนขึ้นสวรรค์ 

คุณไม่จ�าเป็นต้องรู้วิธีท่องสวรรค์

ไม่ต้องเห็นสวรรค์ให้ได้ด้วยตาตนเองก่อน 

เอาแค่รู้วิธีท�าให้ญาติใจเบา

พอจะลอยจากโลกนี้ไปอย่างไร้พันธะก็พอ



ร�าลึกถึงวันส่งแม่ขึ้นฟ้า

ถ้าก�าลังจะสูญเสียญาติผู้ใหญ่

หรือบุคคลอันเป็นที่รักในเร็ววัน

ผมเข้าใจความรู้สึกของคุณครับ

เพราะผมเองเคยสบตาแม่

ขณะที่ต่างฝ่ายต่างก็รู้ดีว่า

ก�าลังจะไม่ได้เห็นหน้ากันอีกแล้ว
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ตอนทีแ่ม่ยงัมลีมหายใจ กบัตอนทีเ่หลอืแต่แม่ในความทรง

จ�า แม่ดูมีชีวิตเท่าๆกันส�าหรับผม อาจจะเพราะไม่ว่าจะยังอยู่ใกล้ๆ 

หรือจากโลกนี้ไปไกลแล้ว แม่ก็มีความหมายทางใจต่อผมเท่าเดิม 

นึกออกอยู่ตลอดเวลาว่า ชีวิตที่รักแม่และแม่รักเป็นอย่างไร

ความทรงจ�าเกีย่วกบัแม่เริม่ต้ังแต่ครัง้ยงัแบเบาะ เมือ่ลมืตาขึน้

เหน็ภเูขาหลงับ้าน เป็นการเหน็อย่างรูว่้าตวัเองนอนอยูใ่นอ้อมอกแม่ 

และก�าลังรู้สึกอบอุ่นแบบลูกมีแม่

คนเรารูส้กึอบอุน่และอ่อนโยนเป็น กเ็พราะเคยเหน็รอยยิม้ของ

แม่ เคยได้อยูใ่นมอืแม่ เคยได้อยูใ่นอ้อมอกแม่ สมัผสัอบอุน่ละไมของ

แม่ช่วยพรากเราออกจากฝันร้ายและเสยีงร้องไห้วกวนของตวัเอง แล้ว

กท็�าให้เราโตขึน้ด้วยความเชือ่มัน่ว่า จะวิง่ตามเสียงหวัเราะของแม่กลบั

ไปหาฝันดีได้เสมอ

ช่วงแรกที่เริ่มรู้ความ ธรรมชาติไม่เปิดโอกาสให้เราจดจ�าราย

ละเอียดเกี่ยวกับแม่ได้มากนัก เราต้องโตขึ้นอีกหน่อย ถึงตระหนักว่า

แม่คือผู้หญิงที่อุ้มเราเดินเล่น กลั่นน�้านมให้เรากิน และให้ก�าเนิดเรา

ออกมาลืมตาดูโลก

สายตาของแม่ทีร่กัเรานัน้ สอนให้เรารักคนเป็น ห่วงใยคนเป็น 

แม่ผมมีลูกสี่คน รักลูกทุกคน ห่วงลูกทุกคน นั่นคงต้องแปลว่าลูกทุก

คนมีบุญพอ จึงมาอาศัยท้องแม่คนนี้เกิดได้

และเพราะได้คนอย่างแม่มาเป็นแม่ ทัง้ชีวติผมกบัพีน้่องอกีสาม

คนจึงไม่มีความฝังใจเลวร้าย ตรงข้าม จุดแห่งความอ่อนโยนในหัวใจ



เสียดาย
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เกิดใหม่ในสวรรค์

จะคงอยู่ตลอดไป เพียงระลึกแล้วรู้ตัวว่า แม่เราแสนดีเหมือนนางฟ้า

แม่เคยให้ดขู่าวเด็กพกิารท่ีไม่ยอมแพ้ชะตาชวีติ ยงัคงช่วยเหลอื

ตนเอง ช่วยเหลือคนอื่นๆในครอบครัว ที่ต่างก็ชราภาพกันหมดแล้ว 

แล้วแม่ก็สอนด้วยน�้าเสียงอ่อนโยนจับใจว่า “ดูไว้เป็นตัวอย่างนะลูก 

เหน็ไหม เขาสู้” ผมจ�าค�าทีแ่ม่พดูได้อย่างแม่นย�ามาจนถงึวนันี ้เพราะ

นั่นเป็นวาระจิตแห่งความรู้สึกอบอุ่น เข้มแข็งที่สุดในวัยเด็ก จากการ

สมัผสัความเป็นแม่ ผูใ้ห้ทัง้ชวีติ ให้ทัง้จติส�านกึ บนัดาลให้ส่วนลกึของ

ผมเห็นค่าของชีวิต แล้วก็ไม่เคยคิดยอมแพ้ แม้ต้องเจอกับเรื่องยาก

ล�าบากแค่ไหน

น�้าเสียงนุ่มนวลแฝงความเข้มแข็งอย่างน่ารักของแม่ผมไม่

เหมอืนใคร แค่คณุได้ยนิครัง้แรกก็จะจ�าได้ และรูว่้าเป็นท่านเมือ่ได้ยนิ

อีก ผมมาทราบชัดว่าตัวเองรักและอยากฟังน�้าเสียงของแม่เพียงใด ก็

เมือ่ท่านไม่มเีสยีงจะพดูเป็นศพัท์แสงเตม็ปากเตม็ค�าเหมอืนอย่างเคย

อีกแล้ว

ในความทรงจ�าของผม แม่เป็นคนอารมณ์เย็น เดินเนิบนาบ 

ระบายยิม้อ่อนๆ และคอยส่องตาดวู่าลกูคนใดก�าลงัท�าอะไรอยูท่ีไ่หน  

พวกเราจะรู้สึกตลอดเวลาว่า เป็นหน้าที่ของแม่ที่ต้องห่วงใยและดูแล

พวกเราเสมอ

พอโตขึ้นมาหน่อย ผมถึงรู้ว่าแม่ก็คิดมากเป็น น้อยใจเป็น 
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หงุดหงิดเป็น และบางครั้งก็เหงาเป็น แต่จะเก็บเงียบ ไม่ค่อยพูดคุย

ระบายความอดึอดัให้ใครฟัง โดยเฉพาะเมือ่หงุดหงิดจะออกแนวขมวด

คิ้วนิดหน่อยแล้วคลายเองในเวลาไม่นานนัก

ที่ส�าคัญคือชั่วชีวิตของผม ไม่เคยได้ยินแม่พูดค�าหยาบเลย

แม้แต่ครั้งเดียว โดยเฉพาะหยาบคายกับใครไหนๆก็ตามที่แม่โกรธ

หรือน้อยใจ

แล้วผมก็มาเริ่มไม่สบายใจ เมื่อเห็นช่วงปลายของชีวิตของแม่ 

ดูจะขี้หงุดหงิดบ่อยขึ้น บ่นจุกจิกให้เห็นมากขึ้น และผมก็ไม่โทษอะไร

อื่นใด เพราะทราบสาเหตุที่แท้จริง คือ แม่เล่นหุ้น และโชคก็ไม่ค่อย

เข้าข้างแม่นัก

วันเดอืนปีล่วงไปเรือ่ยๆ ไม่เคยหยดุตามการกวกัมอืขอให้ชะลอ

ลงของใคร จากไม่สบายใจ ความรูส้กึของผมทวขีึน้เป็นหนกัใจ เพราะ

เห็นอยู่ว่าสุขภาพแม่ไม่ค่อยดี จะถึงเวลาจากไปเมื่อใดก็ไม่รู้

ผมเคยพดูกบัแม่ตรงๆว่า ผมเป็นห่วง อยากให้แม่เลกิเล่นหุน้ ไม่

อยากให้เสยีดายเงนิ แต่อยากให้เสยีดายสขุภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

เสยีดายสภาพจติท่ีดีๆเท่าท่ีแม่เคยมอียู ่ เพราะนัน่มนัท�าให้เป็นสขุได้ยิง่

กว่าเงนิเป็นหมืน่เป็นแสนทีเ่วยีนเข้าเวยีนออกในแต่ละวนัมากนกั

แม่ไม่ค่อยพอใจที่ผมพูด และบอกว่าแม่เล่นเล่นๆ แต่ผมว่า

ความร้อนของแม่ไม่ใช ่เล ่นๆเลย มาหาแม่ทีไรรู ้สึกถึงความ

กระวนกระวาย ไม่ค่อยอยากคุยกับลูกๆ พะวงอยู่แต่หน้าจอ รอดูหุ้น

ขึ้นหุ้นลงทั้งวัน
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ความรู้สึกของผมเหมือนเห็นแม่ถูกจับไปทรมาน ไม่เป็นอิสระ 

ไม่มีความสุขกับเงินที่เหลืออยู่อีกมาก แต่กลับเป็นทุกข์กับเงินที่เสีย

ไปเพียงส่วนน้อย แล้วของแบบนี้ ใครมาพูดให้เลิกเสียดายก็ยาก ใน

เมื่อใจปักอยู่กับความเสียดายไปแล้ว และคิดแต่ว่าท�าอย่างไรจะเอา

คืนมา

ผมไม่รูล้ะเอยีดนกัเกีย่วกบัสถานการณ์ในพอร์ตหุน้ แต่ซาบซึง้

ดีเกี่ยวกับสถานการณ์ในใจแม่ มันเป็นช่วงหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเป็นสุข

เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคิดได้ว่าแม่แก่ตัวลงทุกที แทนที่จะสงบ

อ่อนโยนกว่าเดิม กลับว้าวุ่นและดูแข็งขึ้นอย่างไม่เคยเป็น

เหมอืนผมเหน็แม่ใกล้จะถงึเวลาออกเดนิทาง แต่กลบัไม่เตรยีม

เนือ้เตรยีมตวั ไม่จดัหาเสบยีง ไม่สะสมน�้าเลีย้งไว้แก้กระหายบ้างเลย

อันท่ีจรงิแม่ผมท�าบญุเยอะ เพราะเคยเป็นประธานกลุม่แม่บ้าน

ของบริษัทที่คุณพ่อท�างาน แล้วก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในงานกุศลอย่าง

ต่อเนื่องไม่ขาด ถึงแม้คุณพ่อของผมเกษียณแล้ว ก็ยังมีคนที่ยอมรับ

นับถือแม่ ติดต่อมาขอให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานบุญอยู่เรื่อยๆ

แต่ผมทราบดีว่า บุญใหญ่ที่สุด คือการพัฒนาจิตวิญญาณให้

สว่าง ชุม่เยน็ และพร้อมเดนิทางอยูเ่สมอ ส�าหรบัคนคนหนึง่แล้ว บุญ

อันเกิดจากการเปลี่ยนโลกภายใน ยิ่งใหญ่กว่าการมีส่วนเปลี่ยนโลก

ภายนอกมากนัก!

แม่เสียเวลาหลายๆปี แสวงหาเงินที่มีพออยู่แล้ว แต่กลับไม่

แสวงหาความชุ่มเย็นที่ยังไม่ค่อยมี แต่จะพูดกับแม่อย่างไรได้ ในเมื่อ
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ผมเป็นลูก และแม่ทกุคนกมี็ความทรงจ�าตอนลกูเป็นเดก็เลก็มากกว่า

ตอนลูกโตเป็นผู้ใหญ่เสมอ

ช่วงนั้นพอว่างๆ ผมมักนั่งคิดว่าจะมีทางใดให้แม่ฝักใฝ่ธรรมะ

แทนหุ้น จริงอยู่ แม่อ่านหนังสือของผมบ้าง อย่างเช่นนวนิยายเรื่อง 

‘ทางนฤพาน’ แต่แม่ก็ชอบแบบคอนิยาย หรือแม้กระทั่ง ‘เสียดาย… 

คนตายไม่ได้อ่าน’ ซึ่งเพิ่งวางแผงไม่นานนัก แม่ก็อ่านๆบ้างเพราะ

เหน็เป็นหนงัสอืดงัของลกู ไม่ใช่เพราะอยากรูว่้า ‘อะไรน่าเสยีดาย’ ถ้า

ต้องตายเสียก่อนจะได้อ่าน

ทีส่�าคญั งานธรรมะแบบทีเ่ป็นหนงัสอืจะยดึครองจติใจคนอ่าน

ไว้ได้เพียงช่วงสั้นๆ อ่านจบเดี๋ยวก็ลืม

คิดไปคิดมา ผมก็บอกตัวเองว่าจ�าเป็นต้องมีธรรมะที่น่าสนใจ 

และอ่านได้เรื่อยๆอย่างสม�่าเสมอ จึงจะประคองใจให้แม่ไม่ลืมนึกถึง

ธรรมะ แต่ตอนนั้นยังนึกไม่ออกว่าจะเอาอย่างไรดี เพราะถ้าให้แม่

เตม็ใจอ่าน ก็ต้องอ่านจากหน้ากระดาษ ไม่ใช่จากหน้าจอคอมพวิเตอร์ 

ซึ่งแม่เคยชินที่จะใช้ดูแต่กระดานหุ้นท่าเดียว แล้วก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีก 

ถ้าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผู้คนอ่านกันมากๆ แม่จะได้ไม่รู้สึกเหมือนถูก

เจาะจงให้อ่านอยู่คนเดียว

แล้วค�าตอบของโจทย์ส�าคัญก็มาถึงเอง ทางนิตยสารบางกอก

รายสัปดาห์ ซึ่งคนไทยตามอ่านกันทั่วประเทศ ติดต่อขอให้ผมลง

บทความในลักษณะถามตอบธรรมะใกล้ตัว จับต้องได้ในชีวิตประจ�า

วัน เพราะเหน็ว่าผมท�าอยูแ่ล้วทางอนิเตอร์เนต็ ซึง่ผมกร็บีตอบรบัทนัที
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ด้วยความดีใจ รู้สึกว่านี่แหละที่ผมต้องการ นี่แหละที่ผมจะช่วยให้แม่

อ่านธรรมะได้บ่อยๆ

เมือ่ต้องตัง้ชือ่คอลมัน์ ผมกเ็ลอืกเป็น ‘เตรยีมเสบยีงไว้เลีย้งตวั’ 

ซึ่งก็คือการเล็งไว้ในใจเงียบๆว่า ครั้งนี้ผมจะเขียนอะไรยาวๆอย่าง

ต่อเนื่องหลายๆปี จุดหมายหลักก็เพื่อเป็นเสบียงให้แม่นั่นเอง

ผมน�าค�าถามทั้งเก่าและใหม่ที่น่าสนใจ และเห็นว่าชาวบ้าน

ทั่วไปอยากรู้กันมากที่สุดมาตอบ เช่น ถ้าวิบากกรรมมีจริง ท�าไมคน

ชั่วยังลอยนวล? หรืออย่างเช่น ท�าไมคนสวยถึงมักใจร้าย ถ้าเคยท�า

ทานรักษาศีลมาดีขนาดนั้น?

ผมไม่หลบเลีย่งค�าถาม เพราะทราบดว่ีา ส่ิงทีค่นอยากรู้อยูเ่อง 

จะช่วยเปิดใจให้อยากรับฟัง อยากอ่านต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่เห็นเป็น 

‘ธรรมะยาขม’ แต่กลับจะเป็น ‘ธรรมะขนมหวาน’

 บางค�าถามต้องตอบแบบอิงพระพุทธวจนะ ให้รู้ว่านี่ผมไม่ได้

คดิเอง บางค�าถามผมจ�าเป็นต้องสร้างข้อคดิค�าคมส้ันๆมากระแทกให้

สะดุ ้งหูตาตื่น บางค�าถามผมจ�าเป็นต้องค้นคว้าหาความรู ้ทาง

วทิยาศาสตร์หรอืทางจติวทิยาสงัคมเพิม่เติม รวมทัง้เข้าไปคลกุคลกีบั

กลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าของปัญหาโดยตรง เพื่อจะได้เข้าใจที่มาที่ไปของ

ปัญหาอย่างถ่องแท้ ก่อนมาตอบอย่างมั่นใจว่าใช่ทางออกแน่

การคลายข้อสงสัย ท�าความเข้าใจทีละนิดทีละหน่อย เกี่ยวกับ

หลักแห่งกรรมและวิบาก ตลอดจนเหตุผลของการท่องเที่ยวเวียนว่าย

ตายเกิดอย่างไม่รู้อีโหน่อีเหน่ ก็เหมือนการข้ึนบันไดทีละขั้น ค่อยๆ
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แกะ ค่อยๆกะเทาะอุปาทานทั้งหลายออกไปทีละเปลาะ

นโยบายให้ถามทีละข้อ แก้สงสัยทีละข้อ เป็นเวลาต่อเนื่อง

หลายปี ในนิตยสารที่มีคนอ่านหลายแสน ท�าให้ได้รับเสียงสะท้อน

ตอบอันเป็นบวกจากหลายทิศหลายทาง และหลายๆเสียงดังกล่าว ก็

เป็นคนรูจ้กัหรอืญาตขิองแม่ ทีม่มีาถงึหแูม่เอง จงึเหมอืนเป็นแรงเสรมิ

ส่งให้แม่เกิดความกระตือรือร้น อยากติดตามอ่านต่อมากขึ้นอีก

สาระส�าคญัอนัได้จากการอ่านเรือ่งเกีย่วกบักรรมวบิาก อย่างน้อย

กช่็วยให้รูส้กึเป็นจรงิเป็นจงัขึน้มาว่า ชวีติเป็นส่ิงมเีหตุผล ไม่ใช่เกดิเอง

ลอยๆ เพือ่แตกดับไปสูค่วามว่างเปล่าเป็นอากาศธาต ุ ความแตกต่าง

ทั้งหลายมใิช่ฝีมอืของความบงัเอญิ แต่มเีบือ้งหน้าเบ้ืองหลงัเสมอ ทกุ

คนก�าลงัอยูใ่นระหว่างการเดนิทาง แล้วก็เป็นการเดินทางในป่าใหญ่ที่

เตม็ไปด้วยการเสีย่งภยั หาใช่การเดินทางท่องเที่ยวในสวนสนุกทีม่แีต่

ความบนัเทงิไม่

เมื่อแม่สนใจเรื่องข้างหน้ามากข้ึน ก็คิดเรื่องการเตรียมตัว

เตรียมใจมากขึ้นเช่นกัน สิ่งที่ยืนยัน คือ หลังจากอ่านเตรียมเสบียงฯ

ได้ประมาณสองปีครึง่ อยู่ๆ แม่กพ็ดูออกมาเองว่า “อ่านแล้วอยากเอา

เงินที่มีไปท�าบุญให้หมดเลย” นั่นเป็นหนึ่งในเสียงสวรรค์ที่ท�าให้ผม

คลายใจ หายห่วง และรู้สึกว่าได้สิ่งที่ต้องการแล้ว

จริงๆต้องเล่าว่า ก่อนแม่จะพูดอย่างนี้ ผมดีใจอยู่ก่อนหน้านั้น

แล้ว คือ เห็นแม่ใส่ใจหุ้นน้อยลง กลับไปใจเย็นเหมือนเดิม ไม่ถือสา

หาความใครง่ายๆ
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นอกจากน้ัน สัปดาห์ไหนที่แม่อ่านแล้วประทับใจ หรือได้ค�า

ตอบที่คาใจมานาน แม่จะโทร.มาและบอกว่าชอบมาก ซึ่งมีอยู่ครั้ง

หนึง่ ผมก็บอกแม่ไปตรงๆว่า จดุเริม่ต้นของ ‘เตรยีมเสบยีงไว้เลีย้งตวั’ 

นั้น ผมตั้งใจเขียนให้แม่อ่านโดยเฉพาะ ถ้าคนอื่นจะได้ประโยชน์ด้วย 

ก็เพราะผมตั้งใจท�าเพื่อแม่นั่นแหละ

ดูเหมือนแม่จะชื่นใจมาก และผมเองก็ดีใจที่ไม่ต้องเอ่ยให้เป็น

ที่สะดุดใจแม้แต่ค�าเดียวว่า “แม่ครับ… เตรียมตัวนะ”

ป ี๒๕๕๐ แม่เริ่มเป็นหวัด เจ็บคอ ตั้งแต่ประมาณกลางเดือน

เมษายน มีไข้รุมๆในช่วงเย็นแทบทุกวัน หาหมอก็หลายครั้ง แต่ไม่ดี

ขึ้นเลย กลับจะเพลียลงๆ ซึ่งทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นเพราะโรคหัวใจซึ่ง

มีมาแต่ไหนแต่ไร

วันที่ ๘ พฤษภาคม หลังฉลองวันเกิดแม่ได้เพียงวันเดียว แม่ก็

แสดงอาการเหนื่อยอ่อนอย่างผิดปกติ ผมยังจ�าภาพนั้นได้ติดตา แม่

ยืนเหมือนจะทรงตัวไม่อยู่ ตาลอย และบอกว่ารู้สึกโหวงๆ 

ผมเคยเห็นแม่ท�าท่าหมดแรงมาหลายครั้ง แต่ไม่เคยนึกห่วง

เลย ผดิกบัครัง้นัน้ ทีเ่หน็แล้วทราบว่าเป็นสญัญาณบอกว่าถึงเวลาแล้ว

คณุพ่อพาแม่ไปพบหมอ และจากการตรวจเบ้ืองต้น หมอกพ็บ

ว่าระบบการท�างานของตบัแม่ผดิปกต ิจากนัน้เมือ่ตรวจให้ละเอยีด ก็

พบว่าแม่เป็นมะเร็งในท่อทางเดินน�้าดี ซึ่งเข้าขั้นร้ายแรงเกินกว่าจะ
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เยียวยา มะเร็งลุกลามและกระจายทั่วไปหมดเสียแล้ว

ช่วงแรกแม่นอนทีบ้่าน ทกุอย่างยงัเกอืบเหมอืนปกต ิแม่พดูคยุ

โต้ตอบเหมอืนธรรมดา ญาตมิาเยีย่มกค็ยุเฮฮาเหมอืนเก่า แม่เป็นคน

รักสวยรักงาม ยังคงดูแลตัวเองอย่างดี หวีผมนาน จัดการกับตัวเอง

พถิพีถินั จนหลายคนเหน็แล้วไม่อยากเชือ่ว่าจะเป็นโรคร้ายแรงถึงขัน้

จวนอยู่จวนไป ทุกคนพร้อมใจกันพูดเป็นเสียงเดียวว่า “เดี๋ยวก็หาย”

รอยต่อหรือทางแยกของภพชาติ ก็ไม่อาจปรากฏเป็นที่สังเกต

เห็นด้วยตาเปล่า โรคส่วนใหญ่ไม่ได้อุดปากอุดจมูกคนป่วยไว้ให้ดิ้น

ขลุกขลักตลอดเวลา แถมบางโรคแม้มาเพื่อเอาชีวิต ก็เปิดโอกาสให้

คิดได้ พูดได้ หรือกระทั่งแสดงอากัปกิริยาได้เหมือนปกติอยู่นาน

จากที่พอจะขยับเคลื่อนไหวได้บ้าง แม่เร่ิมเชื่องช้าลง และใน

ที่สุดก็ขยับเคลื่อนไหวยาก ทว่าลางดีก็ยังอุตส่าห์มีให้เห็น เมื่อพระที่

แม่เคารพนับถือมาเทศน์โปรด แม่ถึงกับลุกจากเตียงมาส่งท่านที่รถ 

แม้ช่วงนั้นจะลุกเดินล�าบาก แถมพยายามยกมือขึ้นพนมไหว้ท่าน ทั้ง

ที่จะขยับตัวแทบไม่ไหวอยู่แล้ว นั่นแสดงให้เห็นจิตที่ยังคงผูกอยู่กับ

กุศลธรรม และยนิดอีทุศิเรีย่วแรงทัง้หมดเพือ่การบญุการกศุล โดยไม่

ไยดีว่าสังขารจะเอาด้วยหรือไม่

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แม่เข้าโรงพยาบาลด้วยอาการติด

เชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ และไม่สามารถกินอาหารได้อีกต่อไป เท่านั้น

ทกุคนกต็ระหนกัว่าครัง้นี ้แม่จะไม่ได้กลบัออกมาจากโรงพยาบาลอกี

แล้ว
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แม่พดูคยุได้ยากขึน้ และนัน่กเ็หมือนแม่เข้าไปอยูใ่นอกีมติหินึง่

ท่ีแปลกแยกจากพวกเรา คนเราดูเป ็นปกติที่ สุดก็ตอนพูดได้ 

เคลื่อนไหวได้ แต่เมื่อพูดยาก เคลื่อนไหวยาก ก็กลายเป็น ‘ผิดปกติ’ 

ไป เหมือนจะส�าแดงอาการบอกเป็นนัยว่าจะไม่ได้คุยกันอีกแล้ว

ผมสงสารจบัจติกเ็มือ่วนัหนึง่ เหน็แม่พยายามลกุขึน้นัง่อย่างยาก

ล�าบาก พอใครๆในห้องถามว่าจะไปไหน แม่กต็อบกระท่อนกระแท่นว่า 

“จะไปวดั จะไปท�าบญุ”

แม่ไม่ได้พยายามครั้งเดียว แต่หลายครั้ง และแต่ละครั้งผม

สัมผัสได้ถึงความแข็งใจอดทน พยายามจะท�าให้ส�าเร็จให้จงได้

ในความสงสาร ผมมีความดีใจเจืออยู่ด้วย นั่นก็เพราะทราบดี

ว่า ก�าลังใจในช่วงท้ายๆของชีวิตมนุษย์นั้น พุ่งไปทางไหน ก็แสดง

นิมิตในทางนั้นให้ปรากฏชัด แม่บอกว่าอยากไปวัด ก็เท่ากับแม่บอก

ว่าก�าลังจะไปสวรรค์นั่นเอง

เมือ่แม่มคีวามสว่าง  ณ ปลายทางรอท่า มใิช่เดอืนดบั มใิช่ดวง

อาทิตย์ลับลาแน่แล้ว ผมจะต้องห่วงกังวลอะไรอีกเล่า?

บางคืนแม่ฝันร้าย เพราะร่างกายอันกระสับกระส่าย ธาตุลม

แปรปรวน บีบจิตให้ไม่เป็นสุข ซึ่งก็เหมือนตอนที่คนเราป่วยไข้ ย่อม

ฝันเหน็โน่นเหน็นีใ่นแบบบัน่ทอนก�าลงัใจ เหมอืนชวีติไม่มอีะไรดเีลย 

ไม่มีความหวังรออยู่เลย

แม่ตืน่มาแล้วเงยีบ ซมึ ตามองเพดานแบบทอดอาลยัตายอยาก 
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ใครพูดด้วยก็ไม่พูด ผมก็นึกรู้ว่าแม่คงฝันเห็นอะไรที่ท�าให้ใจเสีย

คนเรานั้น ต่อให้คิดดี พูดดี ท�าดีไว้มากเพียงใด ถ้าร่างกาย

รบกวน หรอืก�าลงัปรวนแปรแพ้โรคภยัไข้เจบ็ อย่างไรกค็งฝันดไีม่ไหว 

ผมจึงพูดสั้นๆกับแม่ว่า “แม่ไม่ต้องกลัว สิ่งที่แม่เห็นว่าน่ากลัวในฝัน

มันเกิดจากการเบียดเบียนของโรค ไม่ใช่อะไรที่แม่ต้องไปเจอจริงๆ 

ถ้าใจจรงิแม่อยากไปวดั ในทีส่ดุแม่กจ็ะไปพบอะไรทีส่วยเหมอืนวดัรอ

อยู่ต่างหาก”

แม่ฟังจบก็คลายสีหน้า ท่าทางสบายใจขึ้น และกลับมาอ้อม

แอ้มพูดจากับใครๆรอบตัวได้ใหม่ นี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แสดงให้

เห็นว่า การช่วยให้ผู้ป่วยหนักคลายจากความกังวลนั้น มีความส�าคัญ

ขนาดไหน

ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ร่างกายดูแลยาก แต่ส่วนจิตใจ จะว่ายากก็

ยาก หรือจะว่าง่ายก็ง่าย คือ ถ้าไม่รู้จะท�าให้ผู้ป่วยสบายใจได้อย่างไร 

ก็นับว่ายาก แต่จะง่าย ถ้าเข้าใจจริงๆว่า ผู้ป่วยต้องการอะไร อยากฟัง

ค�าไหนที่สุด ซึ่งคนท่ีรู้ดี ก็คงไม่มีใครเกินญาติที่ใช้ชีวิตร่วมกันอย่าง

ใกล้ชิด เห็นจิตเห็นใจกันมาก่อนเนิ่นนาน

หลังจากที่แม่รู้ว่า ควรเตรียมรอรับวาระสุดท้ายด้วยจิตที่เป็น

กุศล แม่ก็พยายามเอาชนะความน่าหงุดหงิดทางกาย หันมาระบาย

ย้ิมหวานด้วยใจทีพ่ร้อมสละความคดิรบกวนจติใจออกไป ไม่อาลยัใน

ตัวตนเก่าๆ ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาจิตให้เป็นกุศลอย่างต่อเนื่อง

วันเสาร์ที ่๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ช่วงเช้าราวแปดโมงเศษ พวก
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ลกูๆได้เปิดซดีเีทศนาธรรมอนังดงามให้แม่ฟัง ผมสงัเกตเหน็แม่ตัง้ใจ

ฟังด้วยความเข้าอกเข้าใจ กบัทัง้เกดิปีตซิาบซึง้ในค�าสอนจากพระท่าน

ทุกค�า โดยเฉพาะที่ท่านกล่าวว่า “กายนี้เป็นทุกข์ ใจนี้เป็นทุกข์ ไม่

ควรยึดมั่นถือมั่น”

หลังจากฟังเทศน์มาจนถึงเวลาประมาณเก้าโมง แม่เกิดความ

อึดอัดทางกาย กระทั่งรู้สึกเหมือนจะไปไม่รอด แม่ก็พยายามบอกเรา

ถึงความปรารถนาครั้งสุดท้าย ซึ่งแม้จะออกมาไม่เป็นศัพท์เป็นค�า

เท่าใดนกั แต่ผมกเ็ดาถกูว่าแม่วานพวกเราไปนมินต์พระมาสวดให้ฟัง 

เมือ่ผมถามเพ่ือความมัน่ใจว่าแม่ต้องการเช่นนัน้ใช่ไหม แม่กพ็ยกัหน้า

รับว่าถูกแล้ว แม่ต้องการเช่นนั้น ผมก็ต่อโทรศัพท์กราบนิมนต์พระ

อาจารย์ที่แม่เคารพนับถือให้ช่วยกรุณามาโปรดทันที

พระอาจารย์ท่านรบันมินต์ โดยบอกว่าหลงัจากเทศน์ญาตโิยม

เสร็จจะมาทันที ซึ่งผมประมาณเวลาไว้ว่าน่าจะสักสองชั่วโมง ก็คงมา

ถึงโรงพยาบาล จึงบอกแม่ตามที่คาดเอาไว้ ซึ่งพอแม่ทราบเช่นนั้น ก็

ร้องเสียงหลง ด้วยความกลัวจะไม่ทัน แต่ผมมั่นใจว่าทัน จึงบอกแม่

ให้เย็นใจเถิด ลูกๆจะซื้อของเตรียมถวายสังฆทานให้แม่เอง

ชาวพทุธผูใ้กล้ตายทุกคนจะซาบซึง้ดีว่า จวีรพระมคีวามสว่างไสว 

เป็นก�าลงัใจได้ยิง่ใหญ่ปานใด และนัน่เป็นครัง้แรกในช่วงสปัดาห์แห่ง

ความอึดอัด ที่ผมเห็นแม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อจริงๆ อยู่ให้ทันเห็นพระ 

หลังจากทนถูกโรคร้ายท�าทารุณ จนอยากขาดใจพ้นทรมานเสียให้รู้

แล้วรู้รอด
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แม่พยายามตั้งสติและมีก�าลังใจข่มความเจ็บปวดเพื่อรอพระ

มาโปรด ซึ่งก็สัมฤทธ์ิผล พระอาจารย์ท่ีแม่เคารพบูชาเดินทางมาถึง

ในเวลา ๑๑.๑๕ น. แม่ลืมตาขึ้นมองท่านด้วยสายตายินดี พวกเราไม่

รอช้า จัดการให้แม่ได้ถวายสังฆทานโดยวิธียกถังไปถึงมือให้แม่แตะ 

แล้วจงึค่อยยกประเคนหลวงพ่อต่อจนครบทกุถัง พอเสร็จผมกบ็อกแม่

ดังๆว่า

“แม่ๆ แม่ถวายสังฆทานส�าเร็จแล้วนะ แม่ท�าบุญทันแล้วเห็น

ไหม”

ทกุคนรูส้กึถงึมหาโสมนสัท่ีบงัเกิดข้ึนกบัแม่ แม่ตืน้ตนัจนสะอกึ

สะอืน้ออกมา นาทีนัน้ผมได้เห็นกับตาว่าความสว่างแห่งบญุมค่ีาเพยีง

ใด โดยเฉพาะในยามสนธยาแห่งชีวิต ที่แลดูทุกสิ่งพร้อมกันมืดมัวลง

ไปหมด

จากนัน้ พวกเรากไ็ด้พบปาฏหิารย์ิของพลงัชวีติระลอกใหม่ แม่

มีชีวิตต่อ สภาพแทบเป็นปกติราวกับไม่เคยป่วยไข้ แถมเช้าวันต่อมา

หมอยังเอกซเรย์พบว่าน�้าในปอดลดลงไปกว่าครึ่ง ซึ่งนับว่าเหลือเชื่อ 

กระท่ังคณะแพทย์ต้องช่วยกันวินิจฉัยว่า เหตุใดสถานการณ์จึงพลิก

กลับจากคว�่าเป็นหงายได้ขนาดนั้น

แม่พูดชัดขึ้น จากที่พูดแทบไม่เป็นค�าแล้ว สิ่งที่พวกเราได้ยิน

จากปากของแม่ ล้วนเกี่ยวข้องกับพระและธรรมะเย็นใจ แม่เล่าว่าฝัน

เห็นพระ ท่านมาบอกว่าวันนี้วันพระนะ ซึ่งนั่นก็ตรงกับวันพระจริงๆ 

ผมโล่งอกและปราศจากความคลางแคลงอย่างสิ้นเชิง แม่จะไม่ไปแค่
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สวรรค์ แต่ต่อจากสวรรค์ ยังมีวาสนาได้ฟังธรรมะ กับทั้งจะเป็นผู้ว่า

ง่ายเมื่ออยู่ต่อหน้าพระผู้รู้สืบไป

เวลาผ่านไปอีกไม่นาน แม่ก็หลับมากกว่าตื่น

เหลืออีกวันเดยีวจะสิน้เดอืนกรกฎาคม แม่นอนหลบัอย่างสงบ 

และไม่ตื่นขึ้นมาอีก

ดีแล้วที่มะเร็งเปิดโอกาสให้พวกเราเห็นใจและส่ังเสียกันนาน

หลายเดือน แม่ได้รู้ในช่วงสุดท้ายว่า คุณค่าของแม่นั้น มีต่อพวกเรา

มากมายปานใด ก็ด้วยการที่ทุกคนในครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา

กันแสดงให้เห็น โดยมาอยู่กับแม่จนวันสุดท้าย เพื่อร่วมกันส่งแม่ขึ้น

ฟ้า

เวลาที่แม่จากไป เป็นเวลาที่ ‘วันแม่’ ก�าลังจะมาถึง บางคนใน

โลกอาจยงัไม่ถงึเวลาเข้าใจความหมายของการมีแม่ ขณะทีผ่มได้เข้าใจ

ชัดว่า ความทรงจ�าร่วมกับแม่มีอยู่เพียงใด ผมก็ไม่อาจเพิ่มเข้าไปได้

อกีแล้ว และสิง่ทีผ่มเลือกท่ีจะเก็บไว้ในความทรงจ�าสดุท้ายเกีย่วกบัแม่ 

ก็คือ พวกเราได้ช่วยกันส่งแม่ขึ้นฟ้าในช่วงใกล้วันแม่ ปี ๒๕๕๐

มีค�าพูดเพียงน้อยเกิดขึ้นในหัว ไม่มีสิ่งใดผิดคาด ไม่มีส่ิงใด

ต้องมาเสียใจทีหลัง และไม่มีสิ่งใดเตือนให้ต้องกระวนกระวายว่า จะ

ท�าบุญใดส่งให้แม่ดี ในเมื่อแม่มีบุญติดตัวไปชนิดที่ทุกคนเห็นกับตา

ว่าน่าหายห่วงขนาดไหนแล้ว ผมจงึได้แต่กลัน่ค�าออกมาเพยีงสัน้ว่า...
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ตาแล แม่เรา ป่วยไข้

ด้วยใจ อยากป่วย แทนท่าน

ฝากฟ้า ดูแล แทนกัน

ในวัน แม่ข้า ลาดิน…



เหตุผลที่วิญญาณ
ยังวนเวียนไม่ไปไหน

ในระหว่างมีชีวิต

ถ้าเคยครุ่นคิดซ�้าซากโดยไม่รู้สึกตัว

หรือคอยเฝ้าย�้าคิดย�้าท�าไม่เลิกอยู่นั่น

เพียงเพราะถอนใจจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้

ขอให้ทราบเถิดว่าเหล่านั้นน่าเหนื่อยหน่าย

น้อยกว่าตอนเป็นวิญญาณที่ยังคงวนเวียน

อยู่กับความทรงจ�าเก่าๆไม่ไปไหนเสียที
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เม่ือคณุมคีวามรูส้กึว่าจะยงัอยูอ่กีนาน คณุจะอยากได้โน่นได้

นี ่หรอือยากท�าโน่นท�านี ่ถ้าไม่พอใจอะไรกป็รับเปลีย่นแก้ไขเสียใหม่ 

ตวัตนของคณุเป็นเครือ่งก�าหนดอนาคต จงึไม่จ�าเป็นต้องยอมรับความ

จริงที่ไม่พอใจ

แต่หากรูส้กึว่าจะอยูไ่ด้อกีไม่นาน ขยบัมอืขยบัเท้าไม่ไหว ความ

อยากได้โน่นได้นี ่หรอือยากท�าโน่นท�านี ่จะหดหายไปด้วย ตวัตนของ

คุณจะเป็นบทสุดท้ายของอดีต จิตวิญญาณจึงพร้อมจะเปิดเปลือย

ออกรับทุกความจริง โดยเฉพาะสิ่งที่เคยกระท�าไว้ ไม่ว่าพอใจหรือไม่

พอใจ ก็แก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้ว

ความรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นอดีตไปแล้ว จะเข้มข้นกว่าความ

รู้สึกว่ายังมีชีวิตเป็นปัจจุบัน ดังนั้น ถ้าไม่มีใครพูดให้นึกถึงความจริง

ในปัจจุบัน หรือความหวังในอนาคต ก็จะไม่ค่อยมีก�าลังใจอื่นใดมาก

ไปกว่าครุ่นคิดเกี่ยวกับอดีตที่ล่วงผ่าน และก�าลังจะสลายหายสูญไป

หมด

อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกว่าตนเองก�าลังจะสิ้นสุด มิได้ช่วยให้

รู้สึกว่าทุกสิ่งก�าลังจะสุดสิ้น อย่างน้อยก็มีญาติสนิทมิตรสหาย ที่จะ

กลายเป็น ‘คนข้างหลงั’ ยงัคงอยูต่่อ ส่วนจะอยูต่่ออย่างไร น่าเป็นห่วง

แค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคน ‘เคย’ ท�าตัวให้รู้สึกห่วงเพียงใด

ฉะนัน้ ในช่วงท้ายชวีติทีม่แีต่การนกึถงึอดตี จงึมกัรวมเอาอดตี

ของคนอื่นเข้าไว้ด้วย หากอดีตที่ผ่านมาคนรอบข้างยังท�าตัวน่าเป็น

ห่วง ก็อาจก่อให้เกิดความรู้สึกเหมือนจะตายตาไม่หลับ ยังอยาก
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ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวมารับรู้ มาดูแลกันต่อ

เพือ่จะได้เข้าใจว่า ความรกั ความห่วงใยในช่วงสดุท้ายของชวีติ 

มีความหมายเพียงใด ก็น่าจะมาดูกันจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้ว เริ่ม

จากที่ใกล้ตัวพวกเรา อยู่ในยุคของพวกเรา และเปอร์เซ็นต์ของคนเชื่อ

มีมากกว่าไม่เชื่อ จากหลักฐานแวดล้อมหลายๆประการ

ดูเหมือนธรรมชาติจะสร้างความรักที่ควรบูชาไว้ในเพศหญิง 

เพราะการทีม่นษุย์จะรกัใครสกัคนมากท่ีสดุ ผกูพนัด้วยสายใยบรสิทุธิ์

เหนือสิ่งอื่นใด ก็คงต้องให้ใครคนนั้นมาขอพึ่ง ขออาศัยเป็นส่วนหนึ่ง

ในท้องของตนสักหนึ่งปี

ธรรมชาตใิห้เงือ่นไขไว้ว่า แม้คลอดออกมาแล้ว มนษุย์คนหนึง่

จะเอาชีวิตรอดด้วยตนเองไม่ได้ในวันแรกๆ หากไม่มีใครดูแลรับผิด

ชอบ ป้อนข้าวป้อนน�้า เช็ดอึเช็ดฉี่ ก็ต้องตกตายไปในเวลาอันสั้น

ทุกคนทราบความจริงนี้ดี โดยเฉพาะคนเป็นแม่ ผู้มีสารพัด

หน้าที่นับแต่วันแรกที่ตั้งครรภ์
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หากไม่ใช่คนประเภทปัดความรับผิดชอบแล้ว การรับผิดชอบ

ทารกแรกเกดิย่อมก่อให้เกดิความผกูพนัทีเ่หนยีวแน่น และหากความ

ผูกพันที่เหนียวแน่นประกอบด้วยความเอ็นดูตาแบ๊วๆ มือเท้าน้อยๆ

ของเด็กตัวจ้อย ก็ย่อมสั่งสมความรู้สึกเป็นความรักที่แสนพิเศษ

ความรักที่พิเศษ มักก่อให้เกิดเรื่องพิเศษ บันทึกไว้ในหน้า

ประวัติศาสตร์โลกมาแล้วมากมายหลายครั้ง

นี่คือต�านานอันเป็นหนึ่งในสิบข่าวใหญ่ประจ�าปี ๒๕๕๕ ที่

ท�าให้คนไทยทั้งประเทศต้องหลั่งน�้าตาด้วยความสะเทือนใจไปกับ

ความรักท่ีน่าเทิดทูนของผู้เป็นแม่ แม้แต่ผู้ประกาศข่าวก็แทบกลั้น

สะอื้นไว้ไม่อยู่ในขณะอ่านข่าวนี้

นางอรณัชดา ไทยสกุลทอง อายุ ๓๕ ปี ป่วยเป็นโรคประจ�าตัว

และเสียชีวิตคาเตียงนอนในทาวน์เฮาส์ ซอยประชาอุทิศ ในเดือน

พฤศจิกายน

แต่ละวันมีคนทั่วโลกจากไปโดยไม่เตรียมตัวเตรียมใจ แล้วก็

ไม่มีใครรู้เห็น มากมายนับไม่ถ้วน ทว่าการตายของนางอรณัชดาคือ

ความแตกต่างและกลายเป็นข่าว เพราะมีลูกน้อยซึ่งเป็นเด็กหญิง

วัย ๓ ขวบอยู่กับเธอด้วยในขณะเสียชีวิต

ยิ่งไปกว่านั้น เด็กน้อยยังบอกกับใครต่อใครด้วยว่า ‘หม่าม้า’ 

เป็นคนหานมให้ ตลอดสามวันที่ยังไม่มีใครมาพบ!

เพื่อนบ้านท่ีได้เจอะเจอและทักทายนางอรณัชดาเป็นคน
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สดุท้ายขณะยังมชีวีติ รายงานว่านางอรณชัดาพาลกูสาวกลบับ้านเมือ่

เวลาประมาณสี่ทุ่ม ของคืนวันที่ ๑๑ จากนั้นก็ไม่มีใครเห็นเธออีกเลย 

กระทั่งมีการพบศพในช่วงกลางวันของวันที่ ๑๔ รวมเป็นเวลาห่างกัน

สามวัน ซึง่ก็ตรงกบัสภาพศพทีข่ึน้อดื และเริม่มนี�า้เลอืดน�า้หนองไหล

ที่มีการพบศพก็เพราะ นางจุฑามนต์ ไทยสกุลทอง พี่สาวของ

นางอรณัชดา ได้รับโทรศัพท์จากที่ท�างานของเธอ ซักถามว่าท�าไมถึง

ไม่มาท�างาน จะยังท�างานต่อหรือเปล่า นางจุฑามนต์จึงใจเสีย รุดไป

ตรวจสอบดู ก็พบ ‘น้องกอหญ้า’ หรือ เด็กหญิงกชกร ไทยสกุลทอง 

ยนืเกาะลกูกรงอยูท่ีป่ระตูรัว้หน้าบ้าน เสือ้แสงมอมแมม มคีราบเป้ือน

ซึ่งนางจุฑามนต์เข้าใจว่าเป็นคราบโอวัลตินเปรอะอยู่

พอเห็นหน้ากัน น้องกอหญ้าก็ทักเธอเหมือนปกติ คือ “อี๊จ๋า” 

นางจุฑามนต์จึงถามกลับว่า “กินข้าวหรือยัง?” ซึ่งน้องกอหญ้าก็ให้

ค�าตอบ คือ “กินแล้ว”

พอเธอซกัว่าใครหาให้กนิ น้องกอหญ้ากบ็อกว่า “หม่าม้า” ค�า

ตอบดงักล่าวท�าให้นางจฑุามนต์คลายใจ คดิว่าเหตกุารณ์คงเป็นปกติ 

ในเมือ่น้องสาวของตนยงัดแูลลกูไม่บกพร่อง กน่็าจะไม่เป็นอะไร อย่าง

มากก็ไม่สบาย จึงขาดงานโดยไม่ลา

แต่เนือ่งจากน้องสาวของเธอไม่ปรากฏตวั นางจฑุามนต์จงึถาม

หลานสาวว่า “ใครเป็นคนพาลงมาล่ะนี่?” น้องกอหญ้าก็ตอบอีก คือ 

“หม่าม้า”

แต่พอซักว่า “หม่าม้าอยู่ไหน?” เด็กน้อยกลับให้ค�าตอบว่า 
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“อยู่ข้างบน หม่าม้าไม่สบาย เลือดไหล”

ฟังค�าตอบเช่นนั้น นางจุฑามนต์ก็ตามเพื่อนบ้านผู้ชายให้ช่วย

ขึ้นไปดูชั้นบนทันที แต่ด้วยความรู้สึกหวาดกลัว ตอนแรกจึงไม่มีใคร

ยอมขึ้นไป กระท่ังมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเคยท�างานกับป่อเต็กตึ๊ง อาสา

ขึ้นไปให้ และเพียงขึ้นไปแล้วเปิดประตูห้อง กลิ่นศพเหม็นเน่าก็โชย

ลงมากระทบจมูกทุกคนทันที

เมื่อหญิงอาสาเดินกลับลงมาจากชั้นบน เธอก็ได้บอกเรียบๆ

กับนางจุฑามนต์ว่า “ไม่ต้องให้เด็กขึ้นไปนะ แม่ของเด็กตายแล้ว ขึ้น

อืดแล้ว”

วนิาทแีรก พีส่าวของผูต้ายยงัไม่อยากเช่ือ เพราะหลานของตน

ไม่ได้อยู่ในสภาพหิวโหยแต่อย่างใด และเหมือนล้างหน้าล้างตาตาม

ปกต ิไม่เหมอืนเดก็ ๓ ขวบทีถ่กูปล่อยปละละเลยตามล�าพงั ต้องมใีคร

สักคนดูแล และก็ไม่น่าเป็นใครอื่นนอกจากแม่ของเด็กนั่นเอง

แต่ที่สุด ห่อศพของนางอรณัชดาก็ถูกแบกลงมาจากชั้นบน 

เป็นการยืนยันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่ต้องกังขากันอีกต่อไป และหลัง

จากมีการชันสูตรศพ ก็พบว่านางอรณัชดาจากไปด้วยอาการหัวใจ

ล้มเหลว ซึ่งน่าจะเกิดจากการที่เธอเป็นโรคลมชักมาตั้งแต่ ป.๒ 

และยังไม่หายขาดมาจนวันสุดท้าย

เรื่องของคนตายไม่น่ากังขา แต่เรื่องของคนอยู่สิน่าขนลุก!

น้องกอหญ้าตอบซ�้าๆว่า ที่ผ่านมาสามวันอยู่กับหม่าม้าตลอด
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เวลา นอนกอดกันทั้งคืน หม่าม้าเป็นคนหานมให้ แล้วก็เป็นคนพา

ตนลงมาข้างล่าง เปิดประตูบานเลือ่น แถมบอกอกีว่าให้ไปหาอาอี ๊ซึง่

นั่นก็เป็นเหตุให้ได้พบกับอาอี๊พอดีกับเวลาที่มาถึง!

น้องกอหญ้าในวันพบศพนางอรณัชดาผู้เป็นแม่

มีบางรายการโทรทัศน์ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องลึกลับ ได้พา

นางจุฑามนต์กับน้องกอหญ้าไปสัมภาษณ์ออกอากาศอย่างเปิดเผย 

ซึ่งคนทั่วทั้งประเทศดูแล้วต่างลงความเห็นว่า อะไรที่เกิดขึ้นในทาวน์

เฮาส์ระหว่างคนืวันที ่๑๑ จนถงึกลางวนัวนัที ่๑๔ คงไม่ใช่เร่ืองธรรมดา

แน่ เพราะ…

เหตุผลแรก มีพยานบุคคลซึ่งอยู่ละแวกที่อยู่ของนางอรณัชดา

จ�านวนมากร่วมรู้เห็นว่า ไม่ใช่การกุเรื่อง นางอรณัชดาเสียชีวิตจริง 

ศพอยู่ในสภาพ ๓ วันจริง

เหตุผลที่สอง เด็กอายุ ๓ ขวบจริง และจะต้องอยู่ในบ้านตลอด
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สามคืนร่วมกับศพแม่ โดยไม่ได้ไปไหนเลย เนื่องจากประตูร้ัวล็อก 

และกุญแจก็อยู่ในบ้าน แต่เพื่อนบ้านกลับไม่ได้ยินเสียงร้องไห้โยเย

จากน้องเลย ทั้งที่เด็ก ๓ ขวบย่อมขวัญเสียและแผดเสียงจ้าเมื่อเห็น

คนเป็นแม่แน่นิ่งไม่ยอมลุกจากที่นอน แล้วคงไม่มีเด็ก ๓ ขวบที่ไหน

อดนมอดน�้า แถมไม่ล้างหน้าล้างตา แล้วยังดูดีเป็นปกติอยู่ได้

เหตุผลสุดท้าย น้องกอหญ้าเป็นแค่เด็ก ๓ ขวบ ไม่มีเหตุผลให้

ต้องลอยหน้าโกหกเรือ่งแม่หานมให้ แม่นอนกอดทัง้คนื แล้วกแ็ม่เป็น

คนลงมาเปิดประตูให้ออกมาพบอาอี ๊หลักฐานสนบัสนนุอยูท่ีเ่ดก็น้อย

ไม่มอีาการหวาดผวา และอยูใ่นสภาพเหมือนมผีูใ้หญ่เลีย้งดตูามปกติ 

ไม่ใช่ถูกบังคับให้พูดตามใบสั่งของใคร

เรื่องการหาอาหารกินเอง พอเป็นไปได้ส�าหรับเด็ก ๓ ขวบ ถ้า

มีนมอยู่ในตู้เย็นหลายๆกล่อง และฝึกเด็กไว้อย่างดีให้รู้จักใช้หลอด

เจาะกล่องนมกินเอง แต่ก็ต้องดูว่า ในบ้านใช้ตู้เย็นแบบสูงเกินเอื้อม

ส�าหรับเด็ก ๓ ขวบหรือไม่ ประตูตู้เย็นเปิดยากเพียงใดด้วย

ส่วนเรื่องอาบน�้าล้างหน้าล้างตา เรื่องลงมาเปิดประตูกระจก

บานเลื่อนเอง ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เช่นกัน ถ้าเคยฝึกเด็กให้ท�ามา ไม่ถือ

เป็นเรื่องเหลือเชื่อจนเกินไป

แต่เร่ืองไม่ร้องโยเยเลยเมือ่เห็นแม่นอนแน่นิง่กบัเตยีงถงึ ๓ คนื 

อันนี้ผิดปกติ เกินวิสัยเอามากๆส�าหรับเด็ก ๓ ขวบ อย่างน้อยที่สุดก็

ต้องเดือดร้อนเรื่องอึเรื่องฉ่ี หรือมีเรื่องให้ต้องส่งเสียงร้องไห้ดังๆจน

ได้ ถ้าใครมีลูกวัย ๓ ขวบคงตระหนักเป็นอย่างดี
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หรือหากไม่คิดว่าสิ่งที่น้องกอหญ้าพูดเป็นความจริง ก็มีทาง

เดยีวท่ีจะสันนษิฐาน คอื ต้องมผีูห้ญงิคนหนึง่ รปูร่างหน้าตาคล้ายกบั

นางอรณชัดา หยัง่ทราบว่านางอรณชัดาเสยีชวีติ และหยัง่ทราบว่าเดก็

หญิงกอหญ้าถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามล�าพัง จึงปีนรั้วเข้าไปในบ้าน งัด

ประตูกระจกบานเลื่อน แล้วขึ้นไปชั้นบนเพื่อดูแล ป้อนนม ตลอดจน

เช็ดอึเช็ดฉี่ให้น้องกอหญ้า อีกทั้งต้องใจเย็นพอจะท�าให้เด็กรู ้สึก

ปลอดภัย ไม่เห็นเป็นคนอื่นคนไกล ตลอดช่วงเวลา ๓ คืนด้วย

นอกจากนั้น ในช่วงกลางวันของวันที่ ๑๔ เธอคนดังกล่าวจะ

ต้องมีญาณหยั่งทราบล่วงหน้าว่า อาอี๊ของเด็กจะมา จึงเลื่อนประตู

กระจกและสัง่ให้น้องกอหญ้าออกมาหาอาอี ๊จากนัน้เมือ่หมดหน้าทีก่็

หายตวัไปเฉยๆด้วยวธิกีารปีนรัว้เอาเช่นเคย เนือ่งจากกญุแจประตร้ัูว

ยังอยู่ในบ้าน ณ จุดที่อาอี๊รู้ที่เก็บ

หรือหากอยากมองในแง่ร้ายที่สุด อาอี๊ของเด็กสร้างเร่ืองขึ้น 

และเสีย้มสอนให้เดก็พดูถงึหม่าม้าตามสครปิต์ อาอีก๊จ็�าเป็นต้องแสดง

ละครเก่งระดับตุ๊กตาทอง พูดเล่าเรื่องได้ลื่นไหล ตอบค�าถามที่ระดม

ยิงซ�้าไปซ�้ามาได้ไม่พลาด ไม่หลุด ไม่สะดุดเลย โดยมีรางวัลสุดท้าย 

คือ ต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานสาวต่อด้วยก�าลังของตนเอง ทั้งที่มีลูก

อยู่แล้วถึงสองคน

อันที่จริง พอถึงยุคนี้ ถ้ามีเรื่องโกหกหลอกลวงประชาชน หรือ

มีพิรุธไม่ชอบมาพากลใดๆ มักหาค�าให้การหรือเบาะแสมาแฉแหลก

ได้ง่ายจากอินเตอร์เนต็ แต่ส�าหรบักรณขีองน้องกอหญ้า พยานบคุคล

แวดล้อมที่อยู ่ในสถานที่ก็ดี หรือแม้แต่ผู ้แสดงตัวว่าเคยรู ้จักกับ
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ครอบครัวน้องกอหญ้าก็ดี ไม่มีใครพูดเลยว่าเหตุการณ์ในข่าวน่าจะ

เป็นเท็จที่ตรงไหน

ยิ่งไปกว่านั้น ความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ ถึงแม้รวมๆแล้วจะ

เป็นไปในทางขนหัวลุก เพราะเหมือนนี่คือเคร่ืองพิสูจน์ว่า ‘ผีมีจริง’ 

แต่ถงึทีส่ดุเมือ่เห็นหน้าตาใสๆไร้เดียงสาของเดก็หญงิกอหญ้า ซึง่รอด

ชวีติมาจากการถกูปล่อยให้อยูต่ามล�าพงั ๓ คนืแล้ว ต่างกอ็ยากร้องไห้ 

หรืออย่างน้อยสะอึกอึ้งนิ่งอั้นให้กับผลแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ของแม่ 

ไม่มใีครรูส้กึเลยจนนดิเดียวว่า นางอรณชัดาเป็นสิง่น่าสะพรึงกลวั แต่

กลับเป็นตรงข้าม เธอเป็นผู้ให้ชีวิต เป็นที่พึ่ง เป็นความอบอุ่น และ

มีดวงจิตกล้าแข็งพอจะเป็นผู้รักษาชีวิตลูก แม้ตัวตายไปแล้วก็ตาม

มีผู ้เข้าใจจิตวิญญาณแบบแม่ และเช่ือในเร่ืองนี้ เนื่องจาก

เป็นแม่อยู่ด้วยตนเอง เช่น ผู้หญิงคนหนึ่งในอินเตอร์เน็ต ได้กล่าว

ไว้แทนใจคนเป็นแม่ด้วยกัน มีใจความสรุป คือ

“เราเชื่อนะ เพราะมีลูกใกล้ ๔ ขวบแล้ว แค่เค้าตื่นแล้วเรายัง

หลับ ก็จะปลุกจนตื่น เราเคยแกล้งหลับ ลูกก็ว้ากเลย อีกอย่าง ถ้าเรา

ตายไปแล้วสามารถชงนม เปิดประต ูหรอืเล่นกะลกูได้... เรากจ็ะท�า!”

กรณนีางอรณชัดา ไทยสกลุทอง กลายเป็นต�านานบทใหม่ของ

ไทยยุคไอที คนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงมากกว่าข่าวลวง แล้วคนก็จะจดจ�า

เธอในฐานะของแม่ผู้มีหัวใจน่ากราบ มิใช่ภูตผีปีศาจที่น่ากลัว เธอดู

ยังมีชีวิตที่น่านับถือ มิใช่จากตายหายสูญไปไหนแล้ว 

ทุกคนที่ติดตามข่าว ต่างสัมผัสได้ถึงกระแสเมตตาที่หลั่งไหล
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จากทั่วทุกสารทิศ โดยคนไทยค่อนประเทศทีร่บัรูถ้งึความรกัอนัยิง่ใหญ่

สะเทอืนหวัใจของเธอ แน่นอนทกุคนปรารถนาจะร่วมกนัอทุศิส่วนบุญ

ส่วนกศุลให้เธอได้ไปสูส่คุติ ซึง่วญิญาณของเธอจะต้องรบัรูถ้งึพลงัอทุศิอนั

ใหญ่หลวงได้เป็นแน่แท้

สรปุแล้ว ความห่วงใยทีเ่หนยีวแน่นพอ อาจถักทอพลงังานลีล้บั

ขึ้น ‘ผูกมัด’ กับบุคคลที่อยู่ข้างหลัง และความรักที่ไม่ธรรมดา ก็อาจ

ก่อให้เกิดเรื่องไม่ธรรมดาขึ้นมาได้

แต่ค�าถามคือ... ถ้าห่วงคนอื่นได้ ช่วยคนอื่นได้ แต่ช่วยตัวเอง

ไม่ได้ แถมไม่มีคนอื่นช่วย สุดท้ายใครกันแน่ที่น่าห่วง?

ทรัพย์สินเงินทอง ของรักของหวงทั้งหลาย มีเอาไว้กิน เอาไว้

ใช้ เอาไว้ท�าประโยชน์ระหว่างมีชีวิต อันนี้ทุกคนทราบ

แต่ท่ีไม่ตระหนกั คอื ทรพัย์สนิเงนิทองของคนทีท่�าใจไม่ได้ อาจ

ปรากฏเป็นพันธะมัดใจเจ้าของไว้ไม่ให้ไปไหน แม้สิ้นชีวิตไปแล้ว

เพื่อให้เห็นความจริงข้อนี้ เรามาดูสิ่งที่เป็นต้นตอข้อวินัย
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ของพระภิกษุสงฆ์ข้อหนึ่ง จากพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ซึ่งเป็น

เรื่องเกี่ยวกับ ‘ศพทวงผ้า’

ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่า ข้อวินัย หรืออีกนัยหนึ่งคือกฎกติกาของ

พระสงฆ์ในพุทธศาสนานั้น ส่วนใหญ่จะบัญญัติก็ต่อเมื่อมีเรื่องผิดๆ

ปรากฏขึ้นมา กลายเป็นที่ครหา ชาวบ้านโจษจันกัน หรือไม่ก็มีผู้มา

ทูลฟ้องพระพุทธเจ้า เนื่องจากรู้สึกไม่ดีที่พระภิกษุท�าอะไรไม่เหมาะ

ไม่สมในสายตาของฆราวาส

ฉะนั้น จึงหมายความว่า เรื่องราวอันเป็นเหตุแห่งการบัญญัติ

วินัย ต้องไม่ใช่นิทานที่เล่าลือสืบๆกันมา มิใช่สิ่งสมมุติขึ้นล่วงหน้า

ก่อนเกิดเหตกุารณ์จรงิ กบัทัง้มใิช่โฆษณาชวนเชือ่เรือ่งภพภมู ิแต่ต้อง

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง มีตัวตนบุคคลอันเป็นภิกษุเจ้าของเรื่อง ตลอดจน

มีที่มาที่ไปบันทึกไว้ชัดเจน

ก่อนเกิดเรื่อง ‘ศพทวงผ้า’ นี้ ภิกษุในยุคพุทธกาลมีความเป็น

อยู่ต�่ากว่ามาตรฐานของชาวบ้านร้านรวง โดยเฉพาะช่วงแรกๆที่

พระพุทธศาสนาอุบัติ พระพุทธเจ้าท่านไม่อนุญาตให้พระภิกษุรับผ้า

นุ่งห่มจากฆราวาส แต่ให้พระภิกษุเก็บผ้าที่คนทิ้งแล้วตามร้านตลาด

หรือผ้าห่อศพสกปรกจากป่าช้าที่ไม่มีผู้ใดปรารถนา เอามาซักล้างให้

สะอาด แล้วเก็บไว้เพื่อน�ามาตัดเย็บส�าหรับนุ่งห่มหรือปะชุนผ้าเดิมที่

เปื่อยหรือแหว่งวิ่น เศษผ้าที่คนทิ้งแล้วส่วนใหญ่เปื้อนฝุ่นหรือสกปรก 

จงึเรยีกกันว่า ‘บงัสกุลุ’ (แต่ต่อมาพระองค์กท็รงอนญุาตให้ภกิษรุบัผ้า

จากฆราวาสได้ เพื่อเจริญศรัทธาของอุบาสกอุบาสิกาผู้เลื่อมใส และ

บรรเทาความยากล�าบากของพระภิกษุสงฆ์ในการแสวงหาผ้า)



เสียดาย
คนตายไม่ได้อ่าน

40

เกิดใหม่ในสวรรค์

ทนีีม้เีรือ่งเกดิกบัภกิษรุปูหนึง่ ซึง่เข้าไปในป่าช้า แล้วถอืเอา ‘ผ้า

บงัสกุุล’ มาจากส่ิงทีเ่รยีกกนัว่า ‘ศพสด’ คอื คนตายเพิง่สิน้ลมไม่นาน 

ศพยังดูเหมือนคนมีชีวิตนอนหลับอยู่ ซึ่งก็คงวันเดียวหรือกว่านั้นไม่

มากนัก

ปรากฏว่า พอภกิษชุกัผ้าจากศพไม่ทนัไร เปรตทีสิ่งอยูใ่นศพก็

พูดกับภกิษวุ่า “ท่านผูเ้จรญิ! ท่านอย่าได้ถอืเอาผ้าพนัร่างของข้าพเจ้า

ไป”

แต่ด้วยเหตุผลกลใดก็ตาม จะเพราะภิกษุรูปดังกล่าวท่าน

บงัเกดิความหวาดกลัว ขวญัหนดีีฝ่อหรอือย่างไรกต็าม ท่านไม่ท�าตาม

ที่ศพอุทธรณ์ขอ แต่กลับหลังหัน เดินหนีไปพร้อมกับผ้าทันที

แทนที่เรื่องราวจะจบลงเหมือนฝันไป กลับกลายเป็นว่า ศพ

อุตส่าห์ลุกขึ้นเดินตามหลังภิกษุไปอีกอย่างไม่ลดละ!

สุดท้าย ภิกษุผู้ถือเอาผ้าบังสุกุลมากับตน ได้เข้าไปสู่ที่อยู่ของ

สงฆ์แล้วปิดประตูใส่ เท่านั้นเอง ร่างศพก็ล้มลงตรงหน้าประตู หมด

แรงอ้อนวอนต่อ

เมื่อภิกษุกลับมีสติ จึงนึกเสียใจ และคิดว่าท่านคงต้องอาบัติ

ปาราชกิ โทษฐานขโมยของจากเจ้าของผูม้ไิด้ยนิยอมยกให้ หมดสภาพ

ความเป็นภกิษเุสยีแล้วกระมงั ท่านจงึรดุไปกราบทลูเร่ืองทีเ่กดิขึน้ต่อ

เบือ้งพระพกัตร์ของพระผูมี้พระภาคเจ้า เพือ่จะได้รบัค�าตดัสนิประหาร

จากความเป็นพระเสียให้ชัดเจน
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พระผูมี้พระภาคเจ้าวนิจิฉยัจากเหตกุารณ์ เหน็ว่าภกิษพุจิารณา

แล้วว่าชกัผ้าจากศพ ซ่ึงเจ้าของหาชวีติไม่แล้ว มไิด้เจตนาขโมยของใคร

ทียั่งมลีมหายใจอยู ่เป็นไปตามธรรมเนยีมการครองชีพของภกิษสุงฆ์

ซึง่ชาวบ้านให้การยอมรบัทกุประการ ส่วนทีภ่กิษเุจ้าของเร่ืองเดนิหนี

ศพโดยมิได้คืนผ้าให้ ก็เป็นที่เข้าใจตามสามัญส�านึกของทุกคนได้ว่า 

เพราะหวาดกลวัปรากฏการณ์อนัน่าสยดสยองทีไ่ม่เปิดโอกาสให้ต้ังตัว

เอาเลย หาใช่เป็นเพราะดึงดันจะชิงทรัพย์จากเจ้าของไม่ เพราะฉะนั้น 

พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตัดสินว่า “เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก”

อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุการณ์อันเป็นต้นเค้าดังกล่าว สมเด็จ

พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงบัญญัติวินัยขึ้นมาข้อหนึ่ง โดยตรัสไว้ ณ ที่

นั้นเอง คือ “ดูกรภิกษุท้ังหลาย! อันผ้าบังสุกุลที่ศพยังสด พวกเธอ

อย่าได้ถือเอา หากภิกษุใดถือเอา ต้องอาบัติทุกกฏ” (หมายถึงถ้า

ฝืนท�า ก็มีความผิดสถานเบา แก้ไขได้ด้วยการปลงอาบัติ ซึ่งนับ

ว่าง่าย เมื่อเทียบกับความผิดหนักๆกระทงอื่นที่ต้องโดนท�าโทษ

บ้าง หรือถูกคาดโทษบ้าง)

ต่อกรณทีีเ่กดิข้ึน การบญัญติัวนิยัของพระพทุธเจ้าผูรู้้แจ้งทกุสิง่ 

ย่อมสนับสนุนยืนยันว่า ภิกษุมิได้กุเรื่อง กับทั้งมิได้เพ้อฝันฟั่นเฟือน

ไป ต้องเป็นอะไรที่เกิดขึ้นจริง และอาจเกิดขึ้นได้อีก จึงมีวินัยเช่นนั้น

เป็นหลักให้ยึดถือปฏิบัติกัน

ท่ีคัมภีร์พระวินัยท่านใช้ค�าว่า ‘เปรตที่สิงในร่างศพ’ และเล่า

เรื่องโดยใช้ค�าว่า ‘เปรต’ สลับกับค�าว่า ‘ศพ’ นั้น ขอให้ทราบว่า ผู้เล่า

เรื่องนี้ คือ พระอุบาลี ซึ่งเป็นประธานในการสืบทอดพระวินัย ท่าน
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เป็นพระเถระชั้นอรหันต์ผู้มีอภิญญา มีตาทิพย์รู้เห็นเร่ืองเหนือโลก 

ฉะนั้น เมื่อเล่าเรื่องโดยใช้ค�าว่า ‘เปรต’ ก็ย่อมแปลว่า ท่านเห็นโดย

ความเป็นวิญญาณที่ออกจากร่างมนุษย์ไปแล้วจริงๆ มิใช่ผู้ยังมีชีวิต

อยู่และคนอื่นส�าคัญผิดคิดว่าตายไป

ในพระคัมภีร์ไม่ได้ระบุโดยตรงว่า ผู้ตายก็คือ ‘เปรตที่สิงศพ’ 

นั่นเอง แต่นั่นมิใช่เรื่องเกินความคาดเดา ในเมื่อเปรตกล่าวกับภิกษุ

ว่า “ท่านผู้เจริญ! ท่านอย่าได้ถือเอาผ้าพันร่างของข้าพเจ้าไป”

การที่ศพพูดได้ก็ดี หรือกระทั่งลุกขึ้นเดินไล่ตามพระก็ดี ล้วน

เป็นการบ่งบอกว่า เปรตบางพวกมีอานุภาพพอจะท�าเช่นนั้นได้

ข้อวนิยันี ้ให้ความรูก้บัเรามากมายเกีย่วกบัเปรต เช่น เปรตไม่

ได้หมายถึงวิญญาณปากแหลมที่ตัวสูงเท่าต้นตาลอย่างเดียว แต่อาจ

หมายถึงวิญญาณที่มีฤทธ์ิอ�านาจ สามารถบังคับร่างกายเดิมของตน

ให้พูดได้ เคลื่อนไหวได้

แล้วนัน่กห็มายความว่า ความทรงจ�า ความรูส้กึเกีย่วกบัตวัตน 

หรือกระทั่งรูปร่างหน้าตาของ ‘เปรต’ ยังคงเหมือนหรือใกล้เคียงกับ

เมือ่ครัง้เป็นมนษุย์ได้อยู ่ความหวงแหน ความอบัอาย ตลอดจนความ

ยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวง เคยมีเท่าใด ก็ยังคงมีเท่านั้น ตราบเท่า

ทีย่งัไม่รูต้วั หรอืไม่อยากเชือ่ว่าตนท�ากาละไปแล้ว หมดสทิธิค์รอบครอง

ร่างมนษุย์ไปแล้ว

แน่นอน เปรตทวงผ้าคงยังวนเวียนเฝ้าดูศพตนเองอยู่ด้วย

อาการท�าใจไม่ได้ รับไม่ได้กับการเห็นร่างเดิมของตนกลายเป็นท่อน
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ไม้แข็งทื่อ แถมยังถูกดึงผ้าไปจากตัวอีก

สรุปแล้ว ถ้าท�าใจกับการตายของตนเองไม่ได้ ยังคงยึดมั่นถือ

มั่นในตน หรือทรัพย์อันเนื่องด้วยตน ก็มีสิทธิ์ได้วนเวียน เป็นเปรต

อยู่ใกล้ๆศพ เฝ้าศพตัวเองไปจนกว่าซากศพจะเน่าเปื่อยผุพัง หรือ

จนกว่าจะต้องไปชดใช้กรรมที่ือื่น ตามแรงดึงดูดของกรรมแห่งตน

คงไม่ใช่แค่คนหรอืสองคน ทีส่งสยัว่า ถ้าวญิญาณของนางอรณชัดา

มฤีทธิจ์รงิ ขนาดเลี้ยงลูกให้รอด ไม่ร้องไห้โยเยได้ ๓ คืน เหตุใดจึงไม่

ท�ายิ่งกว่านั้น เช่น โทร.ไปเรียกพี่สาวมารับตัวลูกตนตั้งแต่คืนแรก?

หรอืถ้าวญิญาณของเปรตสงิร่างศพเก่งกล้าขนาดลกุขึน้ทวงผ้า

ตัวเองคืนได้ เหตุใดจึงไม่ท�ายิ่งกว่านั้น เช่น ปกป้องศพตนเองแต่แรก 

โดยโบกไม้โบกมอืห้ามภกิษ ุหรอืท�าเหมอืนยงัมชีีวติ นัง่พงิต้นไม้ เดนิ

ไปเดนิมา ท�าไมจะต้องรอให้พระท่านมาดึงผ้าไปเสยีก่อน ถึงค่อยเปิด

ปาก แล้วลุกขึ้นเดินตาม ซึ่งยากกว่ากันเยอะ?

ค�าตอบอยู่ที่ค�าๆเดียว คือ ‘ข้อจ�ากัด’
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ปกตเิราจะรูจ้กัแต่ข้อจ�ากดัของมนษุย์ เช่น ยกตูห้นกัๆคนเดยีว

ไม่ขึ้น เดินไกลไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตรต้องนั่งแปะกับพื้น เป็นไข้อยู่ลุก

จากเตยีงมาต้อนรบัญาตไิม่ไหว ถกูอดุปากอดุจมูกจะพดูไม่ออก หรือ

ก�าลังเกลียดใครรุนแรงจนเกินกว่าจะบังคับใจให้เข้าไปคุยกันได้ 

เป็นต้น

แล้ววิญญาณล่ะ คณุคาดหมายว่าจะเป็นอสิระ ท�าได้เท่ามนษุย์ 

หรือกระทั่งพ้นข้อจ�ากัด ท�าอะไรต่ออะไรได้ยิ่งกว่ามนุษย์แค่ไหน?

กระทั่งมนุษย์ด้วยกัน เรายังมักสันนิษฐานว่า คนโน้นควรท�า

อย่างนั้น คนนี้ไม่ควรท�าอย่างนู้น ไม่สมเหตุสมผล หรือท�าอย่างนั้น

เข้าไปได้อย่างไร ท�าไมไม่ท�าอย่างนัน้แทน เอามาตรฐานจากมมุมอง

ของตนเป็นท่ีตัง้ ซึง่กต้็องมานัง่ปวดหวั แบ่งแยกความเชือ่ หรอืเอาแต่

เหยียดหยามความสามารถกันทุกวันไม่เว้นอยู่แล้ว

เช่นนี้ การสันนิษฐานเกี่ยวกับความสามารถของคนตาย มิยิ่ง

ออกอ่าวไปกันใหญ่หรอกหรือ?

ข้อจ�ากัดในโลกวิญญาณหลังความตาย ไม่ใช่อะไรที่คาดคะเน

กันได้ง่ายๆ เพราะนีเ่ราก�าลงัคยุกนัเกีย่วกบัการมอียูข่องโลกวญิญาณ 

ที่เริ่มต้นก็จินตนาการกันไม่ถูกแล้วว่าเป็นเช่นไรแน่

ขนาดให้จินตนาการการมีอยู่ของโลกวิญญาณ ยังไปกันไม่ถูก 

แล้วจะให้ทราบเงื่อนไขกติกาของโลกวิญญาณ คงยิ่งไปกันใหญ่

หากจะคิดตามตรรกะแบบมนุษย์ ก็ต้องอาศัยค�าส�าคัญ คือ 
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‘อาจจะ’ เป็นตัวตั้ง

กรณีนางอรณัชดา อาจจะอย่างนั้น อาจจะอย่างนี้

อาจเพราะสายใยระหว่างแม่กับลูกที่เพิ่งเกิด มีความพิเศษยิ่ง 

แม้เด็กธรรมดาท่ัวไปก็ ‘เห็นแม่’ ได้มากกว่าที่ตัวแม่เองจะคาดคิด 

เหมือนเช่นที่เด็กหลายคนมองและร้องเรียกแม่ไปในทางที่แม่จะเข้า

มา แม้ว่าแม่จะยังไม่ปรากฏตัว

อาจเพราะรกัลกูมากพอจะฝืนธรรมชาติ จงึดแูลลกูได้ แต่ติดต่อ

กับคนอื่นไม่ได้

อาจเพราะเธอไม่รูตั้วว่าตาย จงึยงัคงปฏบิตัต่ิอลกูตามปกต ิไม่

คิดจะเรียกใครมาช่วย ต่อเมื่อเวลาล่วงไป ๓ วัน จึงค่อยตระหนักว่า

ตนเองหาชีวิตไม่แล้ว

อาจเพราะเธอเป็นประเภทรู้ตัวเร็วว่าตาย และโศกเศร้าเสียใจ

มากมายเหลือทน กระทั่งนึกอะไรอย่างอื่นไม่ออก แบบเดียวกับคน

เศร้าแรง จะท�ากจิธรุะประจ�าวนัได้กเ็ฉพาะทีคุ่น้เคยเป็นอตัโนมตั ิเช่น 

อาบน�้า แปรงฟัน แต่หลงลืมสิ่งอื่น นึกถึงอะไรไม่ออกสักอย่าง

อาจเพราะจิตเธอยึดอยู่กับลูก ห่วงลูกจนกลายเป็นก�าแพงกั้น 

กระทั่งไม่ไว้ใจคนอื่น หรือกลัวคนอื่นจะไม่รักลูกเท่าตน

อาจเพราะเธอรกัลกูเหลอืเกนิ อยากอยูก่บัลกูตามล�าพงัให้นาน

ที่สุดเท่าที่เวลาจะอ�านวย เป็นการดูแลแบบส่ังลาคร้ังสุดท้าย ซึ่งแม่

ที่ไหนก็อยากท�า ถ้าพอมีสิทธิ์ท�าได้
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อาจเพราะความรักแบบของเธอ เปิดช่องการสื่อสารกับคนที่

เธอรักย่ิงกว่าชีวิตตนเองเพียงคนเดียว และพลังในการสื่อสารก็ไม่

เหลือมากพอจะเผื่อให้คนอื่น

อาจเพราะกรรมของเธอเป็นแบบตัดรอนสทิธิใ์นการเป็นมนษุย์ 

ต้องตกตายไปโดยไม่มใีครรูเ้ห็น ตราบใดท่ีคนข้างหลงัยงัไม่ผดิสงัเกต

กับการหายตัวไป ตราบนั้นจะต้องนอนเดียวดายไร้คนเหลียวแลไป

ก่อน

สารพัดความเป็นไปได้ที่จะเกิดเพดาน หรือขีดจ�ากัดทาง

วิญญาณ เป็นเรื่องเฉพาะตัวที่วิญญาณหลังความตายรู้อยู่กับตนเอง 

มิใช่เรื่องที่จะต้องเอาอกเอาใจ ท�าตัวให้ตรงกับความคาดคะเน 

ประพฤติตนไปตามเหตุผลของคนที่ยังมีชีวิต

ถ้ากรณีของนางอรณัชดาเป็นเรื่องจริง ก็แปลว่า ข้อจ�ากัดของ

เธอ คือปรากฏตัวให้ลูกเห็นได้คนเดียว ท�าอะไรให้ลูกได้คนเดียว

ถ้ากรณีของเปรตสิงศพเป็นเรื่องจริง ก็แปลว่า ข้อจ�ากัดของเขา 

คือได้แค่ก้าวตามไป แต่ผลักประตูอันเป็นเขตที่อยู่ของสงฆ์ไม่ได้ ได้

แต่หมดเรี่ยวหมดแรงอยู่แค่นั้น

สรปุคือ หากวญิญาณออกจากร่างแล้ว กย็งัอาจกลบัมาปรากฏ

ตัว หรือกระทั่งกลับมาใช้ร่างเดิมได้ แต่ก็เป็นการชั่วคราว มาได้ใน

ช่วงเวลาสัน้ๆกบับางคน ไม่ใช่จะท�าอะไรสะดวกโยธนิเหมอืนตอนเป็น

มนุษย์ แล้วการจะสันนิษฐานเรื่องเงื่อนไขข้อจ�ากัดของโลกวิญญาณ

นั้น คงเป็นเรื่องสุดวิสัยมนุษย์ธรรมดาที่เป็นแต่คาดคะเน สาระ
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ประโยชน์ที่เราจะเอาได้จริงๆ ก็คือ อย่าประมาท อย่าคิดว่าตายแล้ว

จบ และอย่านึกว่าความหมดห่วง หมดอาลัย จะตายตามตัวเป็น

อัตโนมัติเด็ดขาด!

สิ่งใดเกิดขึ้นแต่อธิบายไม่ได้ หลายคนจะพากันเรียกว่า ‘เรื่อง

ลึกลับที่ไม่จ�าเป็นต้องมีค�าตอบ’ หรืออีกทีก็ ‘เร่ืองเหลวไหลที่คิดกัน

ไปเอง’

แต่สิง่ใดเกดิขึน้แล้วอธบิายได้ ทกุคนจะพากนัเรยีกว่า ‘ความจรงิ

ที่สมเหตุสมผล’

เรื่องของภพชาติ เรื่องของจิตวิญญาณ ท�าความฉงนฉงายให้

กบัชาวโลกมาตลอดว่า เป็นเรือ่งลกึลบั เป็นสิง่เหลวไหล หรอืเป็นของ

จรงิกันแน่ โดยเฉพาะเม่ือเกดิเรือ่งกระตุ้นให้คดิ หรอืมหีลกัฐานชดัเจน

พอจะให้เชื่อ

พระพุทธศาสนาอยู่ฝ่ายสนับสนุนว่าจิตวิญญาณ กรรมวิบาก 

และการเวียนว่ายตายเกดิ เป็นเรือ่งจรงิ แต่ไม่ได้สกัแต่ ‘ยนืยนัว่าจรงิ’ 

โดยขอให้เชือ่พระศาสดาเฉยๆ แต่ยงัได้อธบิายอย่างชัดเจนถึงสาเหตุ
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ว่า ที่มีนั้น อาศัยเหตุปัจจัยอะไรบ้าง และส�าคัญคือให้หลักวิชาฝึกจิต

เพ่ือพิสูจน์ดูให้รู้เองเฉพาะตน ไม่ใช่ประกาศเพียงเพื่อบอกว่า มีแต่

พระศาสดาแต่เพียงผู้เดียวที่รู้ได้

ก่อนจะถึงวิธีพิสูจน์ ก็ควรมี ‘ค�าอธิบาย’ ที่ชัดเจนว่า ท�าไมถึง

ต้องเกิดมาเพื่อจะดับไป ค�าอธิบายดังกล่าวที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ 

มีชื่อเรียกว่า ‘ปฏิจจสมุปบาท’

ว่ากนัว่า หากใครเข้าใจความจรงิเกีย่วกบัปฏจิจสมปุบาทโดยการ

เหน็แจ่มแจ้งด้วยจติแล้ว กจ็ะเป็นผูอ้ยูเ่หนอืโลก เหนอืสมมตุทิัง้ปวง เพราะ

เห็นเหตุผลที่มาที่ไปของชีวิตในภพภูมิต่างๆ รวมทั้งความเชื่อมโยง

สัมพันธ์ของจักรวาลโดยรวม อันเป็นเรื่องลุ่มลึกพิสดารยิ่ง

ท่ีสุดของความเข้าใจแจ่มแจ้งในปฏิจจสมุปบาท จะช่วยให้จิต

ถอนจากความหลงผิดเสียได้ กล่าวคือ เห็นภาวะต่างๆ ทั้งที่ปรากฏ

สภาพเป็นมนุษย์ เดรัจฉาน เปรต เทวดาอินทร์พรหม ล้วนเป็นเรื่อง

หลอกเล่นชั่วคราว เหลวไหลไร้แก่นสารพอๆกับความฝัน หาใช่จะมี

ภาวะใดภาวะหนึ่งตั้งมั่นให้ยึดเกาะเป็นแหล่งพักพิงถาวรได้

พระผู้มีพระภาคเจ้า เคยตรัสแสดงเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทไว้

หลายครัง้ หลายแห่ง ให้กบัหลายคน ซึง่แต่ละคร้ังกจ็ะแตกต่างกนัไป 

เหมาะกับโอกาสวาสนาของแต่ละบุคคล แต่ที่พระองค์ทรงแสดงไว้

ละเอียดลออ เห็นภาพชัดที่สุด ชนิดคนทั่วไปฟังแล้วเข้าใจได้ทันที 

เห็นจะไม่มีครั้งใดเกินไปกว่าที่ปรากฏใน ‘ทีฆนิกาย มหาวรรค’ 

พระสุตตันตปิฎก เล่มท่ี ๒
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ครั้งนั้น พระองค์ท่านตรัสโดยเฉพาะกับพระอานนท์ โดยเริ่ม

เกริ่นว่า

“ปฏิจจสมุปบาทนี้ ปรากฏเป็นของลึก มีความลึกซึ้งสุด

ประมาณ ดูกรอานนท์ ด้วยความไม่รู้ ด้วยความแทงไม่ได้ตลอดซึ่ง

ธรรมข้อนี้ หมู่สัตว์ทั้งหลายจึงเกิดมาเยี่ยงผู้ที่ยุ่งเหยิง ไม่ต่างอะไรกับ

ด้ายของช่างหูกผูกเป็นกระจุก ติดพันกันเป็นปม อย่างไรอย่างนั้น”

ความหมายคือ ทุกชีวิตมีความซับซ้อน แม้กระทั่งมดปลวกที่

เราเหน็เป็นสิง่มชีวีติเลก็น้อย กม็เีงากรรมทียุ่ง่เหยงิตดิพนัตวัมาอย่าง

ไม่อาจคาดเดาได้ถูก

พระผู้มีพระภาคท่านมีพระญาณประการหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

ชือ่ว่า ‘สพัพญัญตุญาณ’ ซึง่แปลง่ายๆ คอื ‘ไม่มอีะไรทีไ่ม่รู้’ โดยเฉพาะ

ต้นเหตุของผลลัพธ์ทั้งหลาย และเมื่อรู้ถึงที่สุดของทุกความลับในห้วง

มหาจกัรวาลแล้ว พระองค์ท่านก็มาประกาศความจรงิ คอื ไม่มเีทพเจ้า

ผู้สร้างชีวิต แล้วชวีติกมิ็ได้เกดิจากอ�านาจของความบงัเอญิบนัดาลขึน้

ด้วย แต่โดยที่แท้ การจะเกิดมีเกิดเป็นอะไรได้ ต้องมีต้นเหตุอย่างใด

อย่างหนึ่งเสมอ ซึ่งรวมเป็นค�าสรุปง่ายๆได้ว่า ‘เพราะสิ่งหนึ่งมี อีกสิ่ง

หนึ่งจึงมี’ เรียงตามล�าดับเหตุผลให้ได้ ดังนี้
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ก็ถ้�	‘ช�ติ’	มิได้มีให้ใครไปเป็นสห�ยแห่งเหล่�เทพ	มิได้มีให้ใครไป

เป็นสห�ยแห่งเหล่�คนธรรพ์	มไิด้มใีห้ใครไปเป็นสห�ยแห่งเหล่�ยกัษ์	

มไิด้มใีห้ใครไปเป็นสห�ยแห่งเหล่�ภตู	มไิด้มใีห้ใครไปเป็นสห�ยแห่ง

เหล่�มนุษย์	มิได้มีให้ใครไปเป็นสห�ยแห่งเหล่�สัตว์สี่เท้�	มิได้มีให้

ใครไปเป็นสห�ยแห่งเหล่�สัตว์ปีก	 มิได้มีให้ใครไปเป็นสห�ยแห่ง

เหล่�สัตว์เลื้อยคล�น	เช่นนั้น	ชร�และมรณะก็ไม่พึงปร�กฏได้

ชาติคือภาวะมีชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสัตว์ เป็นคน เป็นเทวดา เริ่ม
นับความเป็นชาติจากการเกิด แล้วสิ้นสุดลงที่การตาย
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ก็ถ้�	‘ภพ’	มิได้มีแก่ใครๆ	โดยคว�มเป็น	ก�มภพ	รูปภพ	อรูปภพ	

เช่นนั้น	ช�ติก็ไม่พึงปร�กฏได้

ภพคือภาวะความเป็นโลกอย่างใดอย่างหนึ่ง มีอยู่ในธรรมชาติ พร้อม
จะให้เป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตตามวาสนาในแต่ละชาติ

กามภพ คือ โลกส�าหรับเหล่าสัตว์ที่มีเพศ
ชายเพศหญิง นับแต่นรก เดรัจฉาน เปรต 
มนุษย์ ขึ้นไปถึงเทวดา

รูปภพ คือ โลกส�าหรับเหล่าสัตว์ที่ปราศจาก
เพศ แต่มีรูปพรรณสัณฐานภายนอกแบบบุรุษ 
ได้แก่ เหล่าพรหมที่มีรูปร่างหน้าตา

อรูปภพ คือ โลกส�าหรับเหล่าสัตว์ที่
ปราศจากเพศและรูปร่างหน้าตา ได้แก่ เหล่า
พรหมที่มีแต่จิต
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ก็ถ้�	‘อุป�ท�น’	มิได้มีแก่ใครๆ	โดยอ�ก�รหลงผูกติดในก�ม	มิได้

มีแก่ใครๆ	 โดยอ�ก�รหลงผูกติดอยู่กับคว�มเช่ือผิดๆ	 มิได้มีแก่

ใครๆ	 โดยอ�ก�รหลงผูกติดอยู่กับก�รปฏิบัติตนผิดๆ	 มิได้มีแก่

ใครๆ	 โดยอ�ก�รหลงผูกติดอยู่กับคว�มรู้สึกว่�มีตัวตน	 เช่นน้ัน	

ภพก็ไม่พึงปร�กฏได้

อุปาทานคืออาการที่จิตยึดมั่นไม่ปล่อย เปรียบเหมือนมีพันธนาการผูก
หมู่สัตว์ไว้กับภพที่น่าปรารถนา นับแต่แรงดึงดูดทางกายและสายใย

ผูกพันทางใจแบบมนุษย์ ตลอดไปจนกระทั่งความยดึตดิอยูก่บัความรูส้กึ
ในตัวตนที่ยิ่งใหญ่แบบพรหม
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ก็ถ้�	 ‘ตัณห�’	 มิได้มีแก่ใครๆ	 โดยคว�มเป็นอ�ก�รทะย�นอย�ก

เห็นรูปที่ชอบ	โดยคว�มเป็นอ�ก�รทะย�นอย�กได้ยินเสียงที่ชอบ	

โดยคว�มเป็นอ�ก�รทะย�นอย�กได้กลิ่นที่ชอบ	 โดยคว�มเป็น

อ�ก�รทะย�นอย�กลิ้มรสที่ชอบ	โดยคว�มเป็นอ�ก�รทะย�นอย�ก

รบัสัมผสัท่ีชอบ	โดยคว�มเป็นอ�ก�รทะย�นอย�กเสพภ�วะท�งใจ

ที่ชอบ	เช่นนัน้	อ�ก�รหลงผกูตดิทัง้หล�ยกไ็ม่พงึปร�กฏได้

ตัณหาคืออาการทะยานของจิตที่พุ่งเข้าสู่สัมผัสอันน่าชอบใจที่
เป็นเป้าหมาย เปรียบเหมือนแรงดีดลูกธนูออกจากแล่งอย่างแรง 

ยากที่จะจับได้ไล่ทันหรือหยุดยั้งลูกธนูลงกลางคัน ยิ่งแรงส่งมากเท่าไร 
การปักตดิของลกูธน ูหรอือกีนยัคอืการเกดิอปุาทาน กย็ิง่แรงขึน้เท่านัน้



เสียดาย
คนตายไม่ได้อ่าน

54

เกิดใหม่ในสวรรค์

ก็ถ้�	 ‘เวทน�’	 มิได้มีแก่ใครๆ	 โดยก�รเป็นคว�มรู้สึกสุขทุกข์ที่เกิด

จ�กต�เห็น	สุขทุกข์ที่เกิดจ�กหูได้ยิน	สุขทุกข์ที่เกิดจ�กจมูกได้กลิ่น	

สุขทุกข์ที่เกิดจ�กลิ้นลิ้มรส	สุขทุกข์ที่เกิดจ�กก�ยสัมผัส	สุขทุกข์ที่

เกดิจ�กมโนสัมผสั	เช่นนัน้	คว�มอย�กท�งก�มคณุ	คว�มอย�กเป็น

นั่นเป็นนี่	และคว�มไม่อย�กเป็นนี่เป็นนั่น	ก็ไม่พึงปร�กฏได้

เวทนาคือความรู้สึก ซึ่งมีทั้งสุขสบาย และอึดอัดเป็นทุกข์ อาจจะเนื่อง
ด้วยความรู้สึกอันเป็นไปในทางกาย หรือทางใจ
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เพร�ะอ�ศัยเวทน�จึงเกิดตัณห�	 เพร�ะอ�ศัยตัณห�จึงเกิดก�ร

แสวงห�	 เพร�ะอ�ศัยก�รแสวงห�จึงเกิดล�ภ	 เพร�ะอ�ศัยล�ภจึง

เกิดก�รยอมปลงใจให้	เพร�ะอ�ศัยก�รยอมปลงใจให้จึงเกิดก�รรัก

ใคร่พงึใจ	เพร�ะอ�ศยัก�รรักใคร่พึงใจจึงเกิดก�รพะวง	เพร�ะอ�ศยั

ก�รพะวงจึงเกิดคว�มยึดถือ	 เพร�ะอ�ศัยคว�มยึดถือจึงเกิดคว�ม

ตระหนี่	 เพร�ะอ�ศัยคว�มตระหนี่จึงเกิดก�รปกป้องผลประโยชน	์

เพร�ะอ�ศยัก�รปกป้องผลประโยชน์จงึเกดิเรือ่ง	เกดิอกศุลธรรมอนั

เลวร้�ยมิใช่น้อย	 เช่น	 ก�รถือไม้	 ถือมีด	 ก�รทะเล�ะ	 ก�รแก่งแย่ง	

ก�รวิว�ท	 ก�รขึ้นมึงขึ้นกู	 ก�รใช้คำ�เสียดแทงใจ	 และก�รโป้ปด

มดเท็จ	ห�กก�รปกป้องผลประโยชน์ไม่มีอยู่	 อกุศลธรรมและก�ร

ก่อบ�ปก่อกรรมต่อกันก็ไม่พึงปร�กฏได้

เพียงมีมูลเหตุให้เห็นแก่ตัว กรรมอันก่อขึ้นเพื่อตัวเองก็ไหลตามมา เป็น
ดีบ้างเมื่อสละออกซึ่งความเห็นแก่ตัว เป็นชั่วบ้างเมื่อท�าตามความเห็น
แก่ตัว ถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้ว ก็จะไม่เกิดการแบ่งข้างแย่งชิงใดๆเลย
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กถ้็�	‘ผสัสะ’	มไิด้มแีก่ใครๆ	โดยคว�มเป็นก�รสมัผสัด้วยต�	ก�รสมัผสั

ด้วยหู	ก�รสมัผสัด้วยจมกู	ก�รสมัผสัด้วยลิน้	ก�รสมัผสัด้วยก�ย	และ

ก�รสมัผสัด้วยใจ	เช่นนัน้	เวทน�กไ็ม่พงึปร�กฏได้

ผัสสะคือการกระทบกันระหว่างตากับรูป หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น 
ลิ้นกับรส กายกับการแตะต้อง และใจกับนามธรรมทั้งปวง
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ก็ถ้�	 ‘น�มรูป’	 อันมีทั้งรูปก�ยกับทั้งคว�มรู้สึกนึกคิดประกอบ

รวมอยู่ด้วยกัน	มิได้มีแก่ใครๆแล้ว	ก�รสัมผัสกระทบท�งก�ยก็

ไม่พึงปร�กฏได้	ก�รที่จะสัมผัสรู้จักชื่อเรียกของสิ่งหนึ่งๆก็ไม่พึง

ปร�กฏได้

นามรูปคือภาวะทางธรรมชาติแห่งการรวมตัวกันระหว่างรูปธรรม
กับนามธรรม รูปธรรม ได ้แก ่  ผม ขน เล็บ ฟ ัน หนัง กระดูก 
เส ้นเอ็น กล ้ามเนื้อ ประสาทสัมผัสต ่างๆ ส ่วนนามธรรม 

ได ้แก ่  ธรรมชาติแห ่งการรู ้ สึกได ้  ธรรมชาติแห ่งการนึกคิดได ้
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ก็ถ้�	‘วิญญ�ณ’	ไม่อ�จหยั่งลงในครรภ์แห่งม�รด�	น�มรูปในครรภ์

แห่งม�รด�กไ็ม่อ�จสบืต่อก่อร่�งเป็นมนษุย์ในครรภ์	หรอืถ้�วญิญ�ณ

หย่ังลงในครรภ์แห่งม�รด�แล้วล่วงเลยไป	จะมนี�มรูปบงัเกิดข้ึนโดย

คว�มเป็นมนุษย์เต็มตัวเช่นนี้ก็ห�ได้ไม่

วิญญ�ณของท�รกช�ยหรือท�รกหญิงก็ดี	วิญญ�ณของเด็กน้อย

ในวัยเย�ว์ก็ดี	ถ้�ไม่อ�จสืบต่อได้แล้ว	น�มรูปจักเจริญเติบโตข้ึน	

เป็นหนุ่มเป็นส�วก็ห�ได้ไม่

เมือ่เป็นเช่นนัน้กต้็องกล่�วว่�	ถ้�วญิญ�ณไม่ม	ีน�มรปูกไ็ม่พงึปร�กฏได้	

และในท�งกลบักนั	 ถ้�วญิญ�ณจกัไม่ได้น�มรปูเป็นทีอ่�ศยัเสียแล้ว	

คว�มเกดิขึน้แห่งช�ตชิร�มรณะและกองทกุข์	กไ็ม่พงึปร�กฏด้วย

วิญญาณคือธาตุรู ้ แต่เพื่อจะรู ้อะไรๆในโลกมนุษย์ ก็ต้องอาศัย
หูตาของมนุษย์ ส่วนกายมนุษย์จะเกิดและโตได้ก็ต ้องอาศัย

วิญญาณมาประกอบ ฉะนั้น ทั้งนามรูปและวิญญาณจึงได้ ช่ือว่า 
อาศัยซึ่งกันและกันในการเกิด
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ก�รสั่งสมกรรมอันเป็นบุญบ้�ง	เป็นบ�ปบ้�ง	เป็นสม�ธิฌ�นตั้งมั่น

ไม่หวั่นไหวบ้�ง	ตกแต่งให้เกิดภูมิแห่งวิญญ�ณต่�งๆ

ผลของกรรมอันพิสด�รของเหล่�สัตว์ต่�งๆ	 ทำ�ให้บ�งภูมิแห่ง

วิญญ�ณมีรูปก�ยต่�งกัน	 และมีคว�มรู้สึกรู้ส�ในภ�วะแห่งตนต่�ง

กัน	เช่น	เหล่�มนุษย์	เหล่�เทพบ�งจำ�พวก	เหล่�สัตว์ต้องโทษบ�ง

จำ�พวก

บ�งภูมิแห่งวิญญ�ณ	มีรูปก�ยต่�งกัน	 แต่มีคว�มรู้สึกรู้ส�ในภ�วะ

แห่งตนเหมือนกัน	 เช่น	 เหล�่สัตว์ผู้เกิดในอบ�ยบ�งจำ�พวก	 เหล่�

พรหมผู้บังเกิดขึ้นด้วยอำ�น�จแห่งปฐมฌ�นอันเป็นสภ�พตั้งมั่นไม่

หวั่นไหว

บ�งภมูแิห่งวญิญ�ณ	มรีปูก�ยเหมอืนกนั	แต่มคีว�มรูส้กึรูส้�ในภ�วะ

แห่งตนต่�งกัน	 เช่น	 เหล่�พรหมชั้น	 ‘อ�ภัสสร’	 ผู้มีรัศมีแผ่ซ่�น	

เปล่งปลั่ง

บ�งภูมิแห่งวิญญ�ณ	 มีรูปก�ยอย่�งเดียวกัน	 มีคว�มรู้สึกรู้ส�ใน

ภ�วะแห่งตนเหมือนกัน	เช่น	เหล่�พรหมชั้น	‘สุภกิณหะ’	ผู้มีคว�ม

เรืองรองเป็นอันม�ก

บ�งภูมแิห่งวญิญ�ณ	ไร้รปูก�ย	ปร�ศจ�กคว�มรูส้กึรูส้�ในภ�วะอนั



เสียดาย
คนตายไม่ได้อ่าน

60

เกิดใหม่ในสวรรค์

เน่ืองด้วยรปู	เช่น	เหล่�พรหมผูเ้ข้�ถงึฌ�นสม�ธด้ิวยก�รน้อมนกึถงึ

คว�มว่�งไม่มีประม�ณแห่งอ�ก�ศ

บ�งภูมแิห่งวิญญ�ณ	ไร้รปูก�ย	ปร�ศจ�กคว�มรูส้กึรูส้�ในภ�วะอนั

เน่ืองด้วยรูป	 อีกทั้งก้�วล่วงคว�มว่�งอย่�งอ�ก�ศไป	 เข้�ถึงฌ�น

สม�ธิด้วยก�รน้อมนึกถึงคว�มสว่�งรู้ไม่มีประม�ณแห่งวิญญ�ณ

บ�งภูมแิห่งวิญญ�ณ	ไร้รปูก�ย	ปร�ศจ�กคว�มรูส้กึรูส้�ในภ�วะอนั

เนื่องด้วยรูป	อีกทั้งก้�วล่วงคว�มว่�งอย่�งอ�ก�ศและคว�มสว่�งรู้

แห่งวิญญ�ณ	 เข้�ถึงฌ�นสม�ธิด้วยก�รน้อมนึกถึงคว�มไม่มีอะไร

อยู่เลย

คว�มต่�งแห่งวิญญ�ณในภมูต่ิ�งๆ	บนัด�ลขึน้จ�กวบิ�กแห่งกรรม	

ห�กปร�ศจ�กก�รส่ังสมบญุบ�ป	หรอืปร�ศจ�กก�รสัง่สมสม�ธเิพือ่

คว�มตัง้มัน่ไม่หว่ันไหวแล้ว	คว�มต่�งแห่งวญิญ�ณในภมูต่ิ�งๆก็ไม่

พึงปร�กฏได้

สังขารคอืการปรงุแต่งทางจติให้เป็นด ีเป็นร้าย เป็นสว่าง เป็นมดื เป็นสมาธิ 
เป็นฟุง้ซ่าน แล้วแต่ละแบบกม็คีวามเข้มข้นต่างกนั จงึก่อให้เกดิ ‘ทีต่ัง้ทีอ่ยู’่ 

ของวญิญาณแต่ละจ�าพวก อนัพสิดารหลากหลาย
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เพร�ะคว�มไม่รู้โทษแห่งก�รทีว่ญิญ�ณต้องดับสล�ยแล้วกล�ยเป็น

อื่น	และเพร�ะคว�มไม่รู้ท�งออกจ�กภูมิแห่งวิญญ�ณทั้งปวง	สัตว์

ทั้งหล�ยจึงมัวเม�เพลิดเพลินในภูมิแห่งวิญญ�ณของตน	และหลง

สั่งสมบุญ	 หลงสั่งสมบ�ป	 หรือหลงสั่งสมสม�ธิเพื่อคว�มต้ังมั่นไม่

หวั่นไหวกันอยู่

ต่อเมื่อรู้แจ้งในคว�มเป็นภูมิแห่งวิญญ�ณหนึ่งๆ	รู้แจ้งในก�รเกิด	รู้

แจ้งในก�รดับ	 รู้คุณและโทษในคว�มเป็นภูมิแห่งวิญญ�ณหนึ่งๆ	

ตลอดจนรู ้ท�งออกจ�กภูมิแห ่งวิญญ�ณ	 ก็ย ่อมหมดคว�ม

เพลิดเพลินยินดี	แล้วพ้นจ�กภูมิแห่งวิญญ�ณทั้งปวงเสียได้

อวิชชาคือความไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ส�าคัญผิดคิดว่ามีตัวของตนอยู่
แน่ๆ ไม่เฉลียวคิดเลยว่าภาวะคิดนึกรู้สึกได้ มีจิตรู้เห็นได้อย่างนี้ เป็น

เพียงวิญญาณในภูมิหนึ่ง ซึ่งวันหนึ่งจะต้องแปรเป็นอื่นตามกรรม กับทั้ง
ไม่รู้เลยว่าถ้าจะออกจากความไม่แน่นอนนี้ ต้องท�ากันอย่างไร
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ความยากของ ‘ปฏิจจสมุปบาท’ ไม่ได้อยู่ที่การท�าความเข้าใจ

ว่า การมีสิ่งหนึ่ง เป็นเหตุให้อีกสิ่งหนึ่งมีขึ้นได้ แต่ยากตรงข้อจ�ากัด

ในการเห็น

เราเหน็แต่ว่ามกีารเกดิ แก่ เจบ็ ตาย อยูจ่รงิ แต่ไม่ทราบว่าการ

เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเพียงชาติชาติหนึ่งจริงๆหรือเปล่า เนื่องจาก

มนุษย์ธรรมดาระลึกชาติไม่ได้

เราเห็นว่าภพของสิ่งมีชีวิตที่มีเพศชายเพศหญิง เพศผู้เพศเมีย

นั้น เป็นของจริง แต่ก็จริงเฉพาะเท่าที่เห็นว่าเป็นโลกมนุษย์กับโลก

เดรจัฉาน มนษุย์ธรรมดาไม่มตีาทพิย์ส่องไปเหน็ได้ว่า ยงัมบีรรดาภพ

ของสิ่งมีชีวิตที่มีเพศอื่นๆอีก เช่น นรก เปรต และเทวดานางฟ้า

อย่าว่าแต่นรกสวรรค์ทีต่ามองไม่เหน็ แม้สิง่ทีต่าเหน็ชัดๆ เช่น 

ก�าเนดิมนษุย์และสตัว์ทัง้หลาย กย็ากจะเข้าใจเหตผุลในเชงินามธรรม 

อย่างเช่นการ ‘บงัเอญิตดิลกู’ นัน้ แม้แต่แพทย์ผูจั้ดขัน้ตอนผสมเทยีม

ให้ ก็ไม่อาจให้ค�ารับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า จะช่วยให้ชายหญิงสมใจ

ได้ลูกในความพยายามผสมเทยีมครัง้ใด และถงึแม้ท�าส�าเรจ็ กไ็ม่อาจ

ให้ค�าอธบิายได้ว่า มวีญิญาณมาหยัง่ลงในครรภ์มารดา ในเมือ่แพทย์
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ก็เป็นมนุษย์ธรรมดา มองวิญญาณด้วยตาเปล่าไม่เห็น

และเม่ือมนษุย์ธรรมดาไม่อาจเหน็เหตผุลของการเกดิการตาย

ด้วยความหยั่งรู้ทางจิตอย่างแท้จริง จึงไม่มีทางรู้เลยว่า เราเป็นเพียง

วิญญาณชนิดหนึ่งในอีกหลายต่อหลายชนิด และไม่มีทางรู้เลยว่า วัน

หนึ่งความเป็นวิญญาณชนิดนี้ต้องเคลื่อนไปสู่ภพภูมิอื่นตามกรรม

ถงึแม้รูบ้้างแล้ว เหน็นรกสวรรค์ได้บ้างแล้ว กย็งัยากขึน้ไปกว่า

นั้น ถ้าจะให้ทราบว่ายังมีธรรมชาติอื่นนอกเหนือไปจากภพภูมิทั้ง

หลาย นั่นคือ การพ้นไปจากภพภูมิทั้งหลาย รู้แจ้งว่าการเป็นอิสระ

จากภูมิแห่งวิญญาณทั้งปวงนั้น แสนดี แสนสบายเพียงใด

เมื่อไม่เห็น จึงมัวหลงเพลิดเพลินอยู่กับเหยื่อล่อตรงหน้า ท�าดี

บ้าง ท�าชัว่บ้าง ท�าสมาธใิห้ตัง้มัน่บ้าง นีเ่องเป็นทีม่าของการสะสมบุญ

บ้าง สะสมบาปบ้าง โดยไม่รูเ้ลยว่าผลของบญุและบาปจะก่อสขุก่อทกุข์

อย่างไรในอนาคต

หลังตายจากความเป็นอย่างหนึ่ง แต่ละคนต่างก็บ่ายหน้าไปสู่

ความเป็นอีกอย่างหนึ่ง ผลของกรรมย่อมบันดาลให้เกิดวิญญาณที่

เหมาะกับกรรม และเข้าไปสู่ภพอันเป็นที่สถิตแห่งเหล่าวิญญาณใน

ระดบัชัน้เดยีวกนั ตรงนีเ้ปน็ความเขา้ใจทีส่�าคญัมาก นัน่คอื วญิญาณ

อมตะไม่ม ีมแีต่วญิญาณชัว่คราว และทุกครัง้กไ็ม่ได้เกดิขึน้โดยบงัเอญิ  

แต่บันดาลขึ้นด้วยกรรม

ด้วยวิญญาณที่หยั่งลงไปรวมกับนามรูป ครองนามรูปอันเป็น

เครื่องรับสัมผัสทั้งหลาย จึงเกิดสัมผัสต่างๆ ทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น 
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กาย และใจ

ด้วยสัมผัสต่างๆ จึงเกิดความสุขและความทุกข์ตามสภาพ

ด้วยความสขุและความทกุข์ในแต่ละสมัผสั จงึเกดิความทะยาน

อยากแล่นไปหาความสุข และเกิดความทะยานอยากหนีไปจากทุกข์

ด้วยความพุ่งทะยานออกไปพบกับผัสสะสมหวัง จึงเกิดความ

ปักใจยึดมัน่ถอืมัน่ว่านีแ่หละดแีล้ว แต่ถ้าพุง่ทะยานออกไปแล้วพลาด

เป้า ก็ปักใจยึดมั่นว่าต้องหาเป้ากันใหม่ ผูกติดอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ เบื่อ

แล้วก็เปลี่ยนไปผูกกับอีกสิ่งหนึ่ง เป้าหมายอาจเป็นสิ่งที่จับต้องได้

ภายนอก หรือไม่ก็อาจเป็นสิ่งที่รู้สึกได้เฉพาะตนอันเป็นภายใน เช่น 

สุขในสมาธิอันล�้าลึก เป็นต้น

ด้วยความหลงผูกติดในภาวะ ภาวะอันเป็นภพชาติทั้งหลายจึง

เกิดขึ้นและมีอยู่เพื่อรองรับเหล่าสัตว์ หรือจะคิดในทางกลับกันก็ได้ 

คือมีกรงขังพร้อมเหยื่อล่ออยู่ จึงมีเหล่าสัตว์สมัครใจเข้ามาติดอยู่ใน

กรง เพื่อเสพเหยื่อล่ออย่างไม่รู้จักเบื่อหน่ายกัน

แม้ภพของเปรตทีย่งัอยากกลบัมามชีวีติเยีย่งมนษุย์กม็อียู ่เพือ่

รองรับมนุษย์ที่ตายแบบท�าใจไม่ได้

ถามว่าคนส่วนใหญ่ยังยึดติดอยู่มาก ท�าไมไม่กลับมาให้เยอะ

กว่านี ้จะได้เป็นปรากฏการณ์สามญัทีร่บัรูแ้ละเชือ่ตามกนัได้ทัว่โลก?

ค�าตอบคือพวกเขาอาจพยายามกลับมา แต่คุณไม่เห็นเอง!



วิธีส่งญาติแบบพุทธ

ไม่มีใครไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย

ในขณะที่ก�าลังจะตาย…
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การได้พดูคยุกบัใครในช่วงท้ายๆชวีติ มคีวามหมายมากกว่า

ที่คิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้ป่วยมิได้เตรียมตัวรับมือวาระสุดท้าย

ไว้ก่อนด้วยตนเอง มิได้มีศรัทธา มิได้มีความรู้ มิได้มีความเข้าใจ จิต

จะเคว้งคว้างคล้ายคนหลงทาง ได้ยินเสียงใครบอกให้หันซ้ายก็เป๋ไป

ทางซ้าย ได้ยินเสียงใครบอกให้หันขวาก็เป๋ไปทางขวา

เมือ่ท�าความเข้าใจว่า ผูป่้วยระยะสดุท้ายมักมจีติทีห่วัน่ไหวง่าย 

คล้อยตามง่าย ค�าพดูแม้เพยีงเลก็น้อยทีไ่ม่สมเหตสุมผล กอ็าจบงัเกดิ

ผลใหญ่หลวงได้ เม่ือนัน้ คุณจะเห็นความส�าคัญของการตระเตรียม

ค�าพูดไว้ก่อน ในแบบที่มั่นใจว่าเป็นแนวทางของคนรู้จริง ไม่ใช่

เวลามาลองผิดลองถูก เพราะถ้าผิดข้ึนมา จะหาการตายรอบใหม่

มาแก้ตัวกันไม่ได้

ความเข้าใจที่ถูกต้องที่สุดของคุณ อาจเป็นทางไปดีที่สุดของ

ญาติก็ได้

ถ้าญาตเิคยเป็นคนไม่เชือ่เรือ่งชาติหน้า แล้วคณุเกรงว่าญาตจิะ

ดื้อดึงหากสนทนากันในเรื่องท�านองนี้ ก็ขอให้ตั้งความเชื่อไว้ก่อนว่า 

ความรูส้กึของผู้ป่วยระยะสดุท้าย ต่างกนัมากกบัความรู้สึกของคนปกติ

ที่ยังอยู่ได้อีกนาน ที่จะคิดต่อต้าน อยากคัดค้าน หรืออยากถกเถียง

ว่านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่มีจริง จะอ่อนก�าลังลงจนแทบไม่เหลือ

อปุมาเหมอืนคนหลงทางเข้าป่าแบบไม่รูเ้หนอืรูใ้ต้ ระหว่างทาง

ที่เดินผ่าน บางทีก็พบหินสวย แก้วใส เลยเก็บขึ้นมาพกติดตัวไปด้วย 

แต่บางทีก็พบพืชพันธ์ุบางชนิดส่งกล่ินล่อใจ แม้รู้สึกระคาย แต่ก็อด
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ไม่ได้ที่จะเก็บเกี่ยวติดตัวมาด้วยเช่นกัน ทั้งที่ไม่ทราบเลยว่าจะเก็บไว้

ท�าไม

เดินทางตัดป่ามาเรื่อยๆอย่างไม่ทราบว่าเมื่อใดจะถึงเวลาพ้น 

แต่ด้วยเพราะเส้นทางของป่านั้นเป็นทางตรง จึงดุ่มเดินมาเร่ือย 

กระทั่งป่าโปร่งขึ้นทุกที จึงเริ่มสันนิษฐานว่า น่าจะใกล้ได้ออกจากป่า

เร็วๆนี้แล้ว

ยิ่งใกล้เขตสิ้นสุดแนวป่า สัญชาตญาณจะยิ่งบอกตนเองว่า หิน

สวยท่ีเก็บมา พชืพนัธุธ์ญัญาทีแ่บกไว้ ไม่น่าจะเป็นไปเพือ่ทิง้เปล่า แต่

ยังต้องติดตัวต่อไป และน่าจะได้ใช้ในทางใดทางหนึ่ง

ฉนัใดกฉ็นันัน้ อปุไมยคนเราสัง่สมมาทัง้บุญ ทัง้บาป ทัง้ความ

ทรงจ�าด้านสว่าง และทั้งความทรงจ�าด้านมืด เมื่อใกล้ตาย ย่อมไม่มี

ใครฝืนหลอกตัวเองต่อไปได้ว่า จบแล้วก็แล้วกัน สมองตายเมื่อไรก็

ไม่มอีะไรเกดิขึน้อกี ทกุสิง่จะถกูทิง้ไว้ให้หายสญูพร้อมกบัศพอนัจะต้อง

เน่าเป่ือยไร้ประโยชน์ของตน กรรมทัง้หลายทีก่่อไว้ล้วนดบัหายสลาย

ไปพร้อมลมหายใจสุดท้ายนั่นเอง

ต่อให้เคยเชื่อว่าตายแล้วสูญมาทั้งชีวิต หรืออยากเช่ือใจแทบ

ขาดว่าชีวิตเป็นเพียงการท�างานของสมอง ท�าอะไรๆไว้จะไม่มีผล แต่ 

ณ ขณะแห่งมรณาก็รู้สึกเชื่อไม่ลงอีกต่อไปเลย

ฉะนัน้ อย่าดถูกูความสามารถของคณุเอง แม้จะรู้สึกเหมอืนยงั

ไม่รู้ ไม่เข้าใจ ไม่จะแจ้งเกี่ยวกับเรื่องหลังความตาย แต่ถ้าคุณพูดให้ผู้

ป่วยระยะสดุท้ายฟังแล้วสบายใจ ธรรมชาตขิองเขาหรอืเธอกจ็ะท�างาน
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เอง รบัไปจดัการต่อยอดยาวไกลเกนิกว่าทีค่ณุจะคดิฝันว่าเป็นได้ขนาด

นั้น

ขอให้ระลึกไว้ว่า ส�าหรบัผูอ้ยูใ่นช่วงสดุท้ายของชวีติทีย่งัพึง่บญุ

ของตัวเองไม่ได้ ระลึกถึงบุญที่เคยท�าไม่ไหว ท�าบุญด้วยใจในปัจจุบัน

ไม่เป็น ก็มีแต่ญาตินั่นเอง เป็นบุญสุดท้ายที่เหลือให้พึ่งพา ด้วยการ

ระลึกเช่นนี้ คุณจะกระตือรือร้น มีแก่ใจท�าตัวเป็น ‘ที่พึ่งทางวิญญาณ’ 

มากกว่าที่เคย

ใน ‘คิลานสูตร’ พระพุทธเจ้าให้หลักวิธีส่งญาติขึ้นฟ้า เงื่อนไข

คือ ผู้ป่วยใกล้มรณะที่เข้าข่ายส่งให้ไปดีได้ตามแบบของพระองค์ ต้อง

เป็นชาวพทุธผู้มสีตปัิญญา รกัษาศลีมาด ีโดยเฉพาะในช่วงท้ายๆของ

ชีวิต ซึ่งจะง่ายและเป็นไปได้จริงที่ญาติจะช่วยพูดปลอบเป็นขั้นๆ ให้

เกดิความเบาใจ กะเทาะเปลือกความพะวงที่ห่อหุ้มอยู่ให้หลุดออก

ทีละเปลาะ ดังนี้

๑ สร้างความอุ่นใจ โดยย�้าเตือนให้ผู้ป่วยระลึกถึงธรรมะ

ทีม่จีรงิในตน และน�าทนุรอนมาใช้ อาศยัพาตนออกจากโลกด้วยความ

เบาสบาย
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พระพทุธเจ้าตรสัเรยีกธรรมะดงักล่าวว่า ‘ธรรมอนัเป็นทีต่ัง้แห่ง

ความเบาใจ ๔ ประการ’ ได้แก่ ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวใน

พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธ์ิหมดจดจากกิเลสหนึ่ง ความเลื่อมใสอันไม่

ห ว่ันไหวในพระธรรมอันพระพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วหนึ่ง ความ

เลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหนึ่ง และ

สดุท้ายคือศลีทีพ่ระอรยิเจ้ารกัหนึง่ เมือ่ศลีไม่ขาด ไม่ทะล ุไม่ด่างพร้อย 

ก็ย่อมเป็นไปเพื่อสมาธิ มีจิตตั้งมั่นแจ่มใส ในขณะจะต้องละร่างนี้ไป

๒ คลายความห่วงใยในบดิามารดา ถ้าเขายงัมคีวามห่วง ก็

ให้กล่าวว่า ถงึแม้ห่วงหรอืไม่ห่วง บดิาและมารดากต้็องล้มหายตายจาก 

เหมอืนกบัทีเ่ขาก�าลงัจะต้องละจากโลกนีไ้ปเช่นกนั

๓ คลายความห่วงบุตรและภรรยา ถ้าเขายังมีความห่วง 

ก็ให้กล่าวว่า ถึงแม้ห่วงหรือไม่ห่วง บุตรและภรรยาก็ต้องล้มหายตาย

จาก เหมอืนกบัทีเ่ขาก�าลงัจะต้องละจากโลกนีไ้ปเช่นกนั

๔ คลายความยนิดใีนสิง่น่าตดิใจในโลกนี ้ถ้าเขายงัมคีวาม

ตดิใจในกามคณุ ๕ อนัเป็นของมนษุย์ กใ็ห้กล่าวว่า กามอนัเป็นทพิย์ของ

สวรรค์ชัน้ ‘จาตมุหาราช’ ดกีว่า ประณตีกว่ากามอนัเป็นของมนษุย์

๕ เม่ือเห็นเขาอยากได้กามอันเป็นทิพย์ในสวรรค์ช้ัน

จาตุมหาราชแล้ว กใ็ห้กล่าวว่า กามอนัเป็นทพิย์ของสวรรค์ชัน้ ‘ดาวดงึส์’ 
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ดกีว่า ประณตีกว่านัน้อกี

๖ เมือ่เห็นเขาอยากได้กามอนัเป็นทิพย์ในสวรรค์ช้ันดาวดงึส์

แล้ว กใ็ห้กล่าวว่า กามอนัเป็นทพิย์ของสวรรค์ชัน้ ‘ยามา’ ดกีว่า ประณตี

กว่านัน้อกี

๗ เมือ่เหน็เขาอยากได้กามอนัเป็นทพิย์ในสวรรค์ชัน้ยามา

แล้ว กใ็ห้กล่าวว่า กามอนัเป็นทพิย์ของสวรรค์ชัน้ ‘ดสุติ’ ดกีว่า ประณตี

กว่านัน้อกี

๘ เมือ่เหน็เขาอยากได้กามอนัเป็นทพิย์ในสวรรค์ช้ันดสิุต

แล้ว กใ็ห้กล่าวว่า กามอนัเป็นทพิย์ของสวรรค์ชัน้ ‘นมิมานรด’ี ดกีว่า 

ประณตีกว่านัน้อกี

๙ เม่ือเห็นเขาอยากได้กามอนัเป็นทิพย์ในสวรรค์ช้ันนมิมานรดี

แล้ว ก็ให้กล่าวว่า กามอนัเป็นทพิย์ของสวรรค์ชัน้ ‘ปรนมิมติวสวตัต’ี ดกีว่า 

ประณตีกว่านัน้อกี

๑๐ เมือ่เห็นเขาอยากได้กามอนัเป็นทพิย์ในสวรรค์ชัน้

ปรนมิมติวสวตัตแีล้ว กใ็ห้กล่าวว่า ‘พรหมโลก’ ดกีว่า ประณตีกว่านัน้อกี
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๑๑ เม่ือเหน็เขาอยากเข้าถงึพรหมโลกอนัมอีายยุนืกว่า

สวรรค์ทัง้ปวง ก็ให้กล่าวว่า แม้พรหมโลกก็ไม่เทีย่ง และยงัมคีวามส�าคญั

มั่นหมายว่ามีตัวตน ขอให้พรากจิตออกจากพรหมโลก แล้วน�าจิต

เข้าไปสู่การ ‘ดับความส�าคัญมั่นหมายว่ามีตัวตน’ จะดีที่สุด

ถึงตรงนั้น จะไม่มีความต่างอะไรกัน ระหว่างอุบาสกผู้มีจิตพ้น

แล้วอย่างนี้ กับภิกษุผู้พ้นแล้วตั้งร้อยปี เพราะย่อมถึงความเป็นที่สุด 

คือ พ้นทุกข์ทั้งปวงด้วยวิมุตติเหมือนกัน

หากคณุข้องใจว่า ใน ‘คลิานสตูร’ นัน้ เหมอืนเป็นหลกัการกว้างๆ 

มากกว่าทีจ่ะเป็นวธิกีารชดัเจน กล็องมาดตูวัอย่างทีม่กีารให้วธิกีนัตรงๆ 

ดงัเช่นใน ‘ธนญัชานสิตูร’ กนั

เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งของพราหมณ์ ซึง่เป็นคนนอกศาสนา แต่นบัถอื

พระสาวกของพระพทุธเจ้าเป็นครบูาอาจารย์ พระสาวกดงักล่าวมนีาม

ว่า ‘สารีบุตร’ ซึ่งได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า เป็นเลิศทาง

ปัญญา กล่าวคอื ท่านมีความเป็นรองทางสตปัิญญากเ็พยีงพระพทุธเจ้า
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พระองค์เดียว นอกนั้น หากใครจะกวาดตาไปตลอดสามโลก ก็จะพบ

ว่าไม่มีผู้ใด ที่ฉลาดโลก ฉลาดธรรมทัดเทียมท่านได้เลย

เรื่องเริ่มข้ึนในเขตพระนครราชคฤห์ ธนัญชานิพราหมณ์

ก�าลังใช้คนให้รีดนมโคอยู ่ที่คอกภายนอกพระนคร แล้วได้เห็น

ท่านพระสารีบุตรก�าลังมาแต่ไกล เกิดนึกเลื่อมใสในสรีรภาพแห่ง

องค์ท่าน แม้ท่านจะเป็นบรรพชิตนอกเขตความเช่ือของตนก็ตาม

ธนญัชานพิราหมณ์เข้าไปหาท่านพระสารบีตุร กล่าวนมินต์ให้ท่าน

ดืม่น�า้นมสดของเขา พระสารบีตุรปฏเิสธ เนือ่งจากท่านท�าภตัตกจิเสรจ็

แล้ว แต่กช็กัชวนให้ไปสนทนากนัทีโ่คนต้นไม้

เมื่อต่างนั่งในที่อันสมควรแก่ฐานะของกัน ท่านพระสารีบุตรก็

ไถ่ถามตามธรรมเนียมพุทธว่า

“ดูกรธนัญชานิ ท่านยังประพฤติธรรมอยู่หรือเปล่า?”

พราหมณ์ได้ตอบว่า

“ข้าแต่ท่านพระสารีบุตร ข้าพเจ้าจะประพฤติธรรมอย่างไรได้ 

เพราะไหนจะต้องเลี้ยงมารดาบิดา ไหนจะต้องเลี้ยงบุตรและภรรยา 

ไหนจะต้องเล้ียงพวกทาสกรรมกรและคนรับใช้ ไหนจะต้องท�ากิจ

ส�าหรับมิตรและอ�ามาตย์ ญาติสาโลหิต และแขกเหรื่อ ไหนจะต้อง

ท�าบญุท่ีควรท�าแก่บรรพบรุษุ บวงสรวงแก่เหล่าเทวดา ไหนจะต้องท�า

ราชการให้แก่หลวง แม้กายนีข้องข้าพเจ้ากต้็องให้อิม่หน�า ต้องบริหาร

ให้แข็งแรงอยู่ เท่านี้เวลาก็หมดเสียแล้ว”
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พระสารบีตุรท่านเหน็ธนญัชานพิราหมณ์เหนือ่ยใจ และไม่เหน็

ว่าตนได้เหลือเวลาประกอบบุญเอาเสียเลย จึงปลอบว่า

“ดูกรธนัญชานิ ท่านเข้าใจว่าอย่างไร คนบางคนในโลกนี้ 

เป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรม กระท�าเลวทรามกับบิดามารดา พอ

นายนิริยบาลจะฉุดคร่าเขาผู้นั้นไปสู่นรก เขาจะขอได้ดังใจไหมว่า 

‘เราเป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรม กระท�าเลวทรามกับบิดามารดา ขอ

นายนิริยบาลอย่าพึงฉุดคร่าเราไปนรกเลย’ หรือกระทั่งบิดามารดา

ของเขาจะไหว้วอนขอแทนว่า ‘บตุรของเราเป็นผูป้ระพฤติไม่ชอบธรรม 

กระท�าเลวทรามกับบิดามารดา ไม่สมควรถูกนายนิริยบาลพึงฉุดคร่า

ไปนรกแต่อย่างใดเลย’ ท่านคิดว่าพวกเขาจะขอส�าเร็จไหม?”

“คงไม่ได้หรอก ท่านพระสารีบุตร ต่อให้เขาคร�่าครวญเท่าไร 

นายนิริยบาลก็คงต้องจับโยนลงนรกจนได้”

“ดกูรธนญัชาน ิท่านเข้าใจว่าอย่างไร บคุคลผูป้ระพฤตไิม่ชอบธรรม 

กระท�าเลวทรามกบับดิามารดา กับบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรม กระท�า

ดีงามกับบิดามารดา คนเช่นไรประเสริฐกว่ากัน?”

“ข้าแต่ท่านพระสารีบุตร ผู ้ประเสริฐย่อมเป็นผู ้ประพฤติ

ชอบธรรม กระท�าดีงามกับบิดามารดาสิขอรับ”

“ดูกรธนัญชานิ การงานที่ท�าโดยชอบธรรม เป็นทางหาทรัพย์

มาเลี้ยงบิดามารดาได้ ไม่ต้องท�ากรรมชั่ว อีกทั้งเอื้อให้ท�าบุญท�ากุศล

ได้นั้น มีอยู่”
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เมือ่กล่าวเช่นนัน้จบ ธนญัชานพิราหมณ์กไ็ด้เกดิความชืน่ใจว่า 

ตนท�างานหาเงินหาทอง ก็จัดเป็นการประกอบบุญเช่นกัน เป็นการ

ประพฤตธิรรมเช่นกนั ในเมือ่น�ารายได้มาจนุเจอืครอบครัว เลีย้งดทูัง้

บดิามารดา ทัง้บตุรภรรยา ทัง้ข้าทาสบรวิารและอืน่ๆ ซึง่เป็นตรงกนัข้าม

กบัการกระท�าประทษุร้ายพวกเขา หรอืทิง้ขว้างไม่ดแูลพวกเขา

หากการท�าร้ายกนัจะต้องได้ไปนรก การท�าดต่ีอกนักน่็าจะต้อง

ได้ผลเป็นตรงข้าม คือ ไปสู่สวรรค์ นี่เป็นสิ่งที่พระสารีบุตรกล่าวไว้ให้

ธนัญชานิพราหมณ์คิดต่อเอาเอง

ในเวลาต่อมา ธนัญชานิพราหมณ์เป็นไข้หนัก เห็นท่าว่าคราว

นี้ตนคงไม่รอด จึงเรียกคนมาสั่งให้ไปถวายบังคมพระบาทของ

พระผู ้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า เพื่อแจ้งว่าตนเป็นไข้หนัก และสั่ง

ว่าหลังจากนั้น ให้เข้าไปไหว้เท้าท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ แล้วขอ

โอกาส ขอท่านพระสารีบุตรจงได้โปรดอนุเคราะห์ มาเยี่ยมเยียน

ธนัญชานิพราหมณ์ ณ ท่ีพ�านักอาศัยด้วยเถิด

คนของธนัญชานิพราหมณ์กระท�าตามค�าขอทุกประการ และ

ท่านพระสารีบุตรก็รับนิมนต์ลูกศิษย์ต่างศาสนาด้วยโดยดุษณี จาก

นั้น ท่านก็มาเยี่ยมพราหมณ์ถึงที่ตามปรารถนาครั้งสุดท้าย

พอมาถึงที่ และนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายเรียบร้อย พระสารี

บุตรก็ได้ถามธนัญชานิพราหมณ์ว่า

“ดูกรธนัญชานิ ท่านยังพอทนไหวอยู่ไหม? พอจะยังชีวิตให้

เป็นไปได้หรือไม่? ทุกข์จากไข้ลดลงบ้างหรือยัง?”
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ธนัญชานิพราหมณ์กราบเรียนด้วยสุ้มเสียงแหบเครือว่า

“ข้าแต่ท่านพระสารีบุตร ข้าพเจ้าทนไม่ไหวแล้ว คงยังชีวิตต่อ

ไปได้ไม่นาน ทุกขเวทนาของข้าพเจ้าแข็งกล้านัก  มีแต่ทรุดลง ไม่ดี

ขึ้นเลย ข้าแต่ท่านพระสารีบุตรผู้เจริญ เปรียบเหมือนมีใครก�าลังใช้

เหลก็แหลมคมกดศรีษะของขา้ไว ้ลมเสยีดแทงศีรษะหนักหนานกั ขา้

แต่ท่านพระสารีบุตร ไหนจะที่ท้องอีก ราวกับคนฆ่าวัวเอามีดส�าหรับ

เชือดเนื้อมาเชือดท้องของข้าพเจ้าก็ไม่ปาน ข้าแต่ท่านพระสารีบุตร 

ไหนจะเนื้อตัวร้อนไปหมดอีก ราวกับถูกใครยึดสองแขน ห้อยร่างข้า

ย่างสดที่หลุมถ่านเพลิง อย่างไรก็อย่างนั้น”

พระสารีบุตรเห็นว่าธนัญชานิพราหมณ์มีจิตพะวงอยู ่กับ

ร่างกายอันทุกข์ทรมานในปัจจุบัน จึงเบี่ยงเบนความสนใจไปทาง

อื่นที่น่าชื่นใจกว่า อาศัยความรู้ท่ีธนัญชานิพอมีอยู่แล้ว เกี่ยวกับ

เรื่องของภพภูมิ

“ดูกรธนัญชานิ ท่านเข้าใจว่าอย่างไร นรกกับก�าเนิดสัตว์

เดรัจฉาน อย่างไหนดีกว่ากัน?”

“ก�าเนิดสัตว์เดรัจฉานดีกว่านรกสิขอรับ ท่านพระสารีบุตร”

“ดูกรธนัญชานิ ท่านเข้าใจว่าอย่างไร ก�าเนิดสัตว์เดรัจฉานกับ

วิสัยเปรต อย่างไหนดีกว่ากัน?”

“วิสัยเปรตดีกว่าก�าเนิดสัตว์เดรัจฉานสิขอรับ ท่านพระสารี

บุตร”
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“ดกูรธนญัชาน ิท่านเข้าใจว่าอย่างไร วสิยัเปรตกบัมนษุย์ อย่าง

ไหนดีกว่ากัน?”

“มนุษย์ดีกว่าวิสัยเปรตสิขอรับ ท่านพระสารีบุตร”

“ดูกรธนัญชานิ ท่านเข้าใจว่าอย่างไร มนุษย์กับเทวดาช้ัน

จาตุมหาราช อย่างไหนดีกว่ากัน?”

“เทวดาชัน้จาตมุหาราชย่อมดกีว่ามนษุย์สขิอรบั ท่านพระสารบีตุร”

“ดูกรธนัญชานิ ท่านเข้าใจว่าอย่างไร เทวดาชั้นจาตุมหาราช

กับเทวดาชั้นดาวดึงส์ อย่างไหนดีกว่ากัน?”

“เทวดาช้ันดาวดึงส์ย่อมดีกว่าเทวดาชั้นจาตุมหาราชสิขอรับ 

ท่านพระสารีบุตร”

“ดูกรธนัญชานิ ท่านเข้าใจว่าอย่างไร เทวดาชั้นดาวดึงส์กับ

เทวดาชั้นยามา อย่างไหนดีกว่ากัน?”

“เทวดาชั้นยามาย่อมดีกว่าเทวดาชั้นดาวดึงส์สิขอรับ ท่าน

พระสารีบุตร”

“ดกูรธนญัชาน ิท่านเข้าใจว่าอย่างไร เทวดาชัน้ยามากบัเทวดา

ชั้นดุสิต อย่างไหนดีกว่ากัน?”

“เทวดาชัน้ดสุติย่อมดกีว่าเทวดาชัน้ยามาสขิอรบั ท่านพระสารบีตุร”

“ดกูรธนญัชาน ิท่านเข้าใจว่าอย่างไร เทวดาช้ันดสิุตกบัเทวดา

ชั้นนิมมานรดี อย่างไหนดีกว่ากัน?”
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“เทวดาชั้นนิมมานรดีย ่อมดีกว ่าเทวดาช้ันดุสิตสิขอรับ 

ท่านพระสารีบุตร”

“ดูกรธนัญชานิ ท่านเข้าใจว่าอย่างไร เทวดาชั้นนิมมานรดีกับ

เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี อย่างไหนดีกว่ากัน?”

“เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตีย่อมดีกว่าเทวดาชั้นนิมมานรดีสิ

ขอรับ ท่านพระสารีบุตร”

“ดกูรธนญัชาน ิ ท่านเข้าใจว่าอย่างไร เทวดาชัน้ปรนมิมติวสวตัตี

กบัพรหมโลก อย่างไหนดกีว่ากนั?”

“ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าพรหมโลก ท่านพระสารีบุตรกล่าว

ว่าพรหมโลก อย่างนั้นหรือขอรับ?”

ค�าว่า ‘พรหมโลก’ กระทบใจธนัญชานิพราหมณ์อย่างแรง ถึง

ขนาดขบัดนัให้อทุานติดกนัถงึสองครา และนัน่กท็�าให้พระสารบีตุรมี

ความด�าริว่า ‘พราหมณ์นี้น้อมใจไปในพรหมโลก ถ้ากระไร เราพึง

แสดงทางเพื่อความเป็นสหายกับพรหมแก่ธนัญชานิพราหมณ์จะดี

กว่า’ แล้วจึงกล่าวว่า

“ดูกรธนัญชานิ เราจักแสดงทางเพื่อความเป็นสหายกับเหล่า

พรหม ท่านจงฟัง จงตั้งใจให้ดี”

“ขอรับท่านพระสารีบุตร”

ธนัญชานิรับค�าอย่างแข็งขัน ใจจดใจจ่อรอฟังด้วยทั้งหมดของ

ก�าลงัลมเฮอืกท้ายๆของชวีติ เมือ่ท่านพระสารีบุตรเหน็พราหมณ์ผูเ้ป็น
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ลูกศิษย์มีความพรักพร้อมแล้วเช่นนั้น ก็กล่าวว่า

“ดกูรธนญัชาน ิเพือ่ความเป็นสหายแห่งพรหม ภกิษใุนธรรมวนิยั

ของพระตถาคตสามารถท�าได้ โดยมใีจประกอบด้วยเมตตา มคีวามสงบ

สขุอยูใ่นใจ เอาความไม่อยากเบยีดเบยีนใครเป็นทีต่ัง้”

ธนัญชานิปิดตาลง ท�าตามท่านพระสารีบุตรกล่าวน�า คือ ตั้ง

จิตไว้ที่ความไม่เบียดเบียน ปรารถนาสันติสุขและความสบายใจ อัน

เป็นอาการของเมตตา

“จากนั้นแล้ว จงนกึปรารถนาให้บดิามารดามคีวามสงบสุขเช่น

เดยีวกนัด้วย”

พอมคีวามรูส้กึเป็นสขุ มคีวามปลอดโปร่งดี แล้วฟังค�าพระสารีบุตร

เช่นนัน้ จงึทราบด้วยใจว่าจะท�าเช่นไรต่อ คอื นกึถงึใบหน้าของบดิาและ

มารดา อนัเป็นทีต่ัง้ของความเคารพรกั ง่ายต่อการปรารถนาทีจ่ะเผือ่แผ่

รสสขุทางใจไปให้พวกท่าน

ณ ขณะนัน้เอง จติของธนญัชานกิเ็ริม่เปิดแผ่ มคีวามเป็นสุขใน

สมาธิแบบเมตตาอ่อนๆ กับทั้งมีความแน่วแน่ด้วยการจดจ่อ โน้มใจ

ศรัทธาเชื่อมั่นในถ้อยค�า ‘น�าทาง’ ของท่านพระสารีบุตร

“จากนั้น ให้ท่านอาศัยใจอันประกอบด้วยเมตตา มีความสงบ

สุขอยู่ในใจแล้วนั้น นึกปรารถนาให้ครูอาจารย์มีความสงบสุขเช่น

เดียวกันด้วย”

เมือ่ท่านพระสารบีตุรเหน็ธนญัชานแิผ่เมตตาให้ครอูาจารย์ได้ 
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“จากนั้น ให้ท่านอาศัยใจอันประกอบด้วยเมตตา มีความสงบ

สขุอยูใ่นใจแล้วนัน้ นกึปรารถนาให้ภรรยามคีวามสงบสุขเช่นเดยีวกนั

ด้วย”

เมื่อท่านพระสารีบุตรเห็นธนัญชานิแผ่เมตตาให้ภรรยาได้ ก็

เอ่ยน�าทางต่อ

“จากนั้น ให้ท่านอาศัยใจอันประกอบด้วยเมตตา มีความสงบ

สุขอยู่ในใจแล้วนั้น นึกปรารถนาให้มิตรสหายมีความสงบสุขเช่น

เดียวกันด้วย”

เมื่อท่านพระสารีบุตรเห็นธนัญชานิแผ่เมตตาให้มิตรสหายได้ 

ก็เอ่ยน�าทางต่อ

“จากนั้น ให้ท่านอาศัยใจอันประกอบด้วยเมตตา มีความสงบ

สุขอยู่ในใจแล้วนั้น นึกปรารถนาให้นักบวชทั้งหลายที่ท่านศรัทธา มี

ความสงบสุขเช่นเดียวกันด้วย”

เมื่อท่านพระสารีบุตรเห็นธนัญชานิแผ่เมตตาให้สมณะได้ ก็

เอ่ยน�าทางต่อ

“จากนั้น ให้ท่านอาศัยใจอันประกอบด้วยเมตตา มีความสงบ

สุขอยู่ในใจแล้วนั้น นึกปรารถนาให้บรรดาลูกจ้างมีความสงบสุขเช่น

เดียวกันด้วย”

ธนัญชานิแผ่เมตตาให้ลูกจ้างได้ ถึงตรงนี้จิตของพราหมณ์เริ่ม
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รวมดวงใหญ่ขึ้น มีความตั้งมั่น พระสารีบุตรก็เอ่ยน�าทางต่อ ในแบบ

ที่จะให้จิตของลูกศิษย์ตนแผ่กระแสออกไปแบบไม่มีประมาณ

“จากนัน้ ให้ท่านแผ่ความสขุไปตลอดโลก ไม่เลอืกหน้า ในทกุ

ที่ทุกสถาน ด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์ จิตย่อมถึงความ

ใหญ่ หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอยู่ ท�าได้เพียง

เท่านี้ก็เป็นทางเพื่อความเป็นสหายกับเหล่าพรหมแล้ว”

ธนัญชานิท�าได้อีกเช่นเคย และเมื่อท่านพระสารีบุตรเห็นลูก

ศิษย์ตนแผ่เมตตาไปตลอดโลก โดยไม่เลอืกหน้าได้ กเ็อ่ยน�าทางแบบ

วนกลับไปนับหนึ่งใหม่ แต่เปลี่ยนจากการตั้งจิตไว้แบบเมตตา 

เป็นการตัง้จติไว้แบบกรณุา คดิช่วยเหลอื ตัง้จติไว้แบบมทุติา คดิยนิดี

ไปกบัความเจรญิรุง่เรอืง และต้ังจติไว้แบบอเุบกขา คดิตามจรงิว่าสตัว์

โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ทุกคน ทุกชีวิต ก�าลังได้รับผลอันสมควร

แก่กรรมที่เคยประกอบไว้แล้ว

เมือ่ท่านพระสารบีตุรเอ่ยน�ามาจนสดุทาง จิตของธนญัชานเิป็น

สมาธ ิเขาก็เข้าใจชดัในบดันัน้ว่า สมาธิอนัประกอบด้วยเมตตา กรณุา 

มุทิตา และอุเบกขานั่นเอง คือหนทางไปสู่พรหมโลก

แต่แล้ว ธนัญชานิก็เห็นว่าร่างกายใกล้ถึงคราวสิ้นสุด จึงอยาก

ใช้เรี่ยวแรงสุดท้ายท�าในสิ่งที่ควรท�าที่สุด โดยลืมตาขึ้นเอ่ยปากฝาก

อาจารย์

“ข้าแต่ท่านพระสารีบุตร ถ้าอย่างไร ข้าพเจ้าขอฝากเศียรเกล้า

ไปถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาค โปรดทูลท่านด้วยว่า ข้า
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แต่พระองค์ผู้เจริญ ธนัญชานิพราหมณ์ป่วย ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก 

ขอถวายบังคมทูลลา”

ท่านพระสารบีตุรเหน็ว่าธนญัชานพิราหมณ์ด�ารงจติอยู ่ณ ปาก

ทางแห่งพรหมโลกตามปรารถนาสดุท้ายแล้ว กด็�าริว่าหมดหน้าทีข่อง

องค์ท่าน จึงลุกขึ้นหลีกจากเรือนมรณาของธนัญชานิพราหมณ์ไป

ในเวลาไม่นานต่อมา หลังลับร่างของท่านพระสารีบุตรแล้ว 

พราหมณ์ผู้เป็นสานุศิษย์ของท่านพระสารีบุตรก็พริ้มตาปิดลง จิตอัน

แน่วแน่แบบคนใกล้ตายมกี�าลงัพอทีจ่ะปฏบิตัติามค�าสอนของอาจารย์  

คือ แผ่จิตด้วยกระแสเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา กระทั่งใน

ที่สุด กระแสจิตผนึกแน่นรวมดวง เปิดสว่างเจิดจ้าดุจลูกไฟใหญ่ที่มี

รัศมีโชติช่วง มีความเป็นอัปปนาสมาธิ เข้าถึงซึ่งปฐมฌาน

และแล้วกายของธนญัชานพิราหมณ์กถึ็งกาลอวสาน จติอนัเป็น

ฌานแบบมนษุย์ดับลง เคล่ือนไปปฏิสนธิเป็นจติแบบพรหม เข้าถงึภมูิ

แห่งวิญญาณอันข้ามพ้นระดับโลกียวิสัยที่มีเพศชายเพศหญิง

พระผูมี้พระภาคหยัง่ทราบด้วยพระญาณ เหน็สมควรตรสัเรยีก

ภกิษท้ัุงหลายมาประชมุ แล้วทรงประกาศไว้เพือ่เป็นแนวทางแก่ภกิษุ

อื่นๆในกาลต่อไป

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรประดิษฐานธนัญชานิพราหมณ์

ไว้ในพรหมโลกชั้นต�่า ทั้งที่ยังสามารถท�าได้ยิ่งกว่านั้น”

หลังจากตรัสสั้นๆจบ ไม่ทันสิ้นพระสุรเสียงดี ก็ปรากฏเงาร่าง
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ของท่านพระสารบีตุร ท่านพระสารบีตุรเข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที่

ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ที่สมควรแก่ฐานะ  

จึงกราบทูลว่า

“ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ ธนญัชานพิราหมณ์ป่วย ได้รบัทกุข์ เป็น

ไข้หนัก ก่อนตายเขาได้ถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วย

เศียรเกล้า”

พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระอาการรับทราบ แต่ก็ตรัสมาอีก

ทางว่า

“ดูกรสารีบุตร ท�าไมเธอจึงประดิษฐานธนัญชานิพราหมณ์ไว้

ในพรหมโลกชั้นต�่า ในเม่ือยังสามารถท�าได้ยิ่งกว่านั้น เหตุใดจึงลุก

จากอาสนะไปเสียก่อนเล่า?”

ท่านพระสารีบุตรได้ยินว่าทรงตรัสถามเช่นนั้น ก็ทูลตอบไป

ตามความสัตย์จริง

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์มีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า 

เหล่าพราหมณ์เช่นธนัญชานิน้อมใจไปในพรหมโลก ถ้ากระไร ข้า

พระองค์พึงแสดงทางเพื่อความเป็นสหายกับพรหมแก่ธนัญชานิ

พราหมณ์ ตามอัธยาศัยของเขา พระเจ้าข้า”

พระผู้มีพระภาคสดับเช่นนั้น จึงตรัสพยากรณ์รับรองว่า

“ดกูรสารบีตุร ธนญัชานพิราหมณ์ท�ากาละไปบังเกดิในพรหม

โลกแล้ว!”
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จาก ‘ธนัญชานิสูตร’ คงจะเห็นกันแล้วว่า แม้ ‘ถ้อยค�าน�าทาง’ 

ของพระสารีบตุรจะแตกต่างจากพทุธพจน์ในรายละเอยีดปลกีย่อย แต่

โดยแก่นสารของรูปแบบเนื้อหาแล้ว ก็ไม่ได้ผิดแผกแตกต่างไปจาก

แนวทางของพระพุทธเจ้าเลย นั่นคือ ท�าให้สบายใจ ให้ความรู้เรื่อง

คติข้างหน้า ตลอดจนวิธีเข้าถึงคติข้างหน้า

นอกจากนั้น หากคุณจะสังเกตด้วยความรู้สึก ก็คงพบว่า ทั้ง 

‘คลิานสตูร’ และ ‘ธนญัชานสิตูร’ ต่างมีบรรยากาศการส่งคนไปสูส่คุติ

ที่ควรยึดเป็นแบบอย่าง คือ ผู้ส่งเป็นผู้มีสติ ไม่มีอาการโศกเศร้าให้

จติใจผู้จะจากไปต้องพลอยสะเทอืน ตรงข้าม มแีต่ใช้ค�าพดูหนนุใจผูป่้วย

ให้คิดเป็นเหตุเป็นผล และมีสติพร้อมรับวาระสุดท้ายด้วยความ

เบิกบาน ตัดพันธะ ตัดความผูกยึดโลกที่ก�าลังจะต้องจากไปให้ขาด

แบบไม่เหลือความอาลัยไยดีใดๆไว้

และส�าคัญสูงสุด คือ ท�าให้ผู้ป่วย ‘นึกภาพออก’ ว่าหลังตายจะ

เกิดอะไรดีๆขึ้น กับทั้งมีเหตุผลเช่นไร สิ่งดีๆจึงสมควรเกิดขึ้นกับตน

ถึงตอนนี้เรามีความรู้ที่ตอบโจทย์แล้ว ได้แก่

๑ สมควรท�าให้ผู ้ป่วยรู ้สึกถึงความสว่าง หากผู ้พูด 
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‘น�าทาง’ เป็นพระปฏิบัติดี หรืออย่างน้อยเป็นฆราวาสผู้มีศีลสะอาด 

กย่็อมช่วยปรงุแต่งใจให้ผูป่้วยสว่างตามได้มาก แต่หากเป็นญาตสินทิ

คุ้นเคยที่เข้ามาพูดกันดีๆ เจรจาอย่างอ่อนโยน ก็ใช้ได้เหมือนกัน อัน

นี้เรียกว่า เอาตัวผู้พูดเป็นที่ตั้งความสว่างทางตาและทางหูแก่ผู้ป่วย

๒ สมควรท�าให้ผู้ป่วยจดจ�าว่าจะ ‘ยึด’ ความสว่างใดเป็น

ที่พึ่ง ความสว่างไสวอันน่าอุ่นใจในโลกนี้ เห็นจะไม่มีสิ่งใดดีไปกว่า 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สรณะสูงสุดในพุทธศาสนา

๓ สมควรท�าให้ผู้ป่วยภาคภูมิใจในตนเอง เช่น กล่าวถึง

ประโยชน์ที่เขาสร้างไว้ในโลกนี้ เช่น เป็นตัวตั้งตัวตี ชวนคุณช่วยกัน

บริจาคเงินคนละนิดคนละหน่อย สร้างสถานสงเคราะห์ผู้ป่วยอนาถา 

หรือเรื่องที่คุณรู้ว่าเขาภูมิใจ เช่น สามารถฝ่าฟันความยากล�าบาก จน

กระทั่งมีเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้

แต่ความภาคภมูใิจทีย่กระดบัจติใจให้ขึน้สงูได้จรงิ ไม่มสีิง่ใดดี

ไปกว่าความสะอาดทางกายและทางวาจา ถ้าทราบว่าผู้ป่วยรักษาศีล

อยูแ่ล้ว กใ็ห้สงัเกตว่าศลีทีส่ะอาดไม่ด่างพร้อย คอยเป็นก�าลงัหนนุให้

เชื่อมั่นว่าเขาเหมาะควรกับที่ที่สะอาดปราศจากมลทินจริงไหม

แต่ถ้าทราบว่าผู้ป่วยไม่รักษาศีล หรือกระทั่งเป็นบุคคลทุศีล 

อันนี้ก็ต้องชักชวน โน้มน้าวให้เห็นคุณของการรักษาศีล ดังเช่นที่

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ศีลเป็นเหตุให้มีสมาธิอยู่กับอารมณ์ดีๆ ไม่

วอกแวกไปกับอารมณ์เสียๆ แม้แต่เหล่าอริยเจ้าก็รักศีล ถ้ากาลข้าง
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หน้าจะได้มีสิทธิ์ไปอยู่ในเขตเดียวกับเหล่าอริยเจ้า ก่อนอื่นก็ต้องรัก

ศีลให้ได้เหมือนพวกท่าน

จากนัน้กใ็ห้เขาตัง้ปณธิาน งดเว้นขาดจากบาปแห่งการฆ่าสตัว์ 

ลักทรัพย์ ผิดกาม โป้ปด และกินเหล้าจนชั่วชีวิต ชนิดที่ต่อให้มีใคร

มาบบีคอให้ตายดับเด๋ียวนี ้ก็จะไม่ใจอ่อน ไม่เผลอละเมดิศลีเลยแม้แต่

ข้อเดียว อธิบายด้วยว่า ความตั้งใจอันเป็นมหากุศลในช่วงท้ายชีวิต 

จะเหนี่ยวน�าให้จิตมีก�าลัง และมีสิทธ์ิถือก�าเนิดด้วยจิตที่เข้มแข็ง ไม่

อยากผิดศีลทั้ง ๕ ข้ออีก แม้ในชาติหน้า เมื่อฟังความจริงเช่นนั้น เขา

จะรู้สึกดีที่มีโอกาสแก้ตัว เหมือนสะอาดสดชื่นขึ้นอย่างผิดหูผิดตา

๔ สมควรแก้ห่วง แก้ปมท่ีผู้ป่วยยังติดค้างคาใจอยู่ออก

ไปให้หมด พยายามให้ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้ อาจต้องให้คนที่ผู้ป่วย

สามารถเปิดใจคยุได้ทกุเรือ่งมาช่วยตรงนี ้ไม่ว่าเคยท�าผดิอะไรไว้ หรือ

ก�าความลับใดๆมา ก็ขอให้เขาเปิดเผยเพื่อความสบายใจของเขาเอง 

หรือเพื่อประโยชน์ของคนอื่น ลองนึกดูว่า ขนาดยังมีชีวิตอยู่อีกนาน 

ถ้าเก็บกดอะไรไว้แล้วได้ระบาย ยังรู้สึกโล่ง ถ้าใกล้ตายได้ระบายบ้าง 

จะยิ่งรู้สึกดีเป็นทวีคูณขนาดไหน

มงีานวจิยั สอบถามผูป่้วยระยะสดุท้ายว่าอยากย้อนกลบัไปท�า

อะไรมากทีสุ่ด หนึง่ในหลายๆข้อท่ีผูป่้วยต้องการจะท�า คอื ได้มโีอกาส

กลับไปเปิดเผยความรู้สึกในใจกับบางคน เช่น อยากขอโทษ อยาก

บอกว่าใจจริงรักแค่ไหน อยากขอคืนดีหรือกลับมาพูดดีๆกันอีก 

เป็นต้น
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๕ สมควรปลดพันธนาการ จะเป็นสายใยบางหรือสาย

โซ่หนาก็ตาม ท่ีอาจผูกจิตผูกใจผู้ป่วยให้ยังคงติดค้างอยู่กับโลกใบนี้ 

ไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทมิตรสหาย ทรัพย์สินเงินทองของชอบใจ การ

พูดล่อใจด้วยภพภูมิอันน่าปรารถนาที่เหนือกว่ากัน ประณีตกว่ากัน 

เพือ่ให้รูส้กึว่าอะไรๆในโลกท่ีต้องท้ิงไปอยูแ่ล้วนัน้ ด้อยกว่า หยาบกว่า 

แม้คุณจะสักแต่พูดๆ ทว่าก็จะมีผลใหญ่หลวงกับจิตใจของผู้ใกล้ตาย 

อันนี้ขอให้ลองนึกดู ตอนที่คุณก�าลังรู้สึกย�่าแย่ ประสบแต่

เคราะห์ร้าย พอมีคนมาพูดให้ก�าลังใจสั้นๆว่า ‘เอาน่า! เดี๋ยวก็ดีขึ้น

แน่ๆ’ คุณยังใจชื้น มีความสุขขึ้นมาได้ แต่คนใกล้ตายยิ่งกว่านั้น แค่

พูดว่าถ้าตัดใจจากโลกนี้ หวังพบอะไรดีๆกว่ากันได้ เขาจะเบิกบาน

ปรีดา ชุ่มชื่นใจ หรือถึงขั้นตั้งตารอเลยทีเดียว

๖ สมควรให้ความรู้ ความเข้าใจ ท�าให้นึกภาพออกว่า 

แม้สวรรค์ก็แบ่งเป็นชั้นๆ น่าติดใจมากน้อยไม่เท่ากัน ยิ่งจิตประณีต 

ยิ่งกรรมสว่าง ก็ยิ่งสมควรแก่สวรรค์ชั้นที่น่าติดใจยิ่งๆขึ้นไป

คุณอาจจ�าเป็นต้องใช้เวลาค่อยๆพูดทีละเรื่อง ทีละเปลาะ เช่น 

ถ้าทราบว่าผู้ป่วยติดผู้หญิง ก็เปรยบ่อยๆท�านอง ได้ยินว่านางฟ้าสวย

กว่านางงามจักรวาลอีก สมยัพทุธกาลเคยมหีนุม่ไปเจอนางฟ้า พอกลบั

มามองผู้หญงิในโลก เทยีบแล้วเหมอืนลงิเหมอืนค่างไปเลย
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 การยกระดับความผูกพัน เพื่อถอดถอนพันธนาการไปตาม

ล�าดบั อันเป็นอบุายทีใ่ช้ได้จรงิเสมอ โดยเฉพาะส�าหรับมนษุย์ธรรมดา

ที่ยังมีกิเลสหนากันอยู่

ถึงตรงนี้ คุณคงเห็นแล้วว่า ถ้าจะน�าสวรรค์ไปสาธยายเพื่อให้

ผู้ป่วยเห็นภาพและหายสงสัย คุณเองจ�าเป็นต้องรู้ว่า ‘สวรรค์เป็น

อย่างไร’ และ ‘ท�าบุญอย่างไรจึงได้ไปสวรรค์’ ด้วยตนเองเสียก่อน

สวรรค์เป็น ‘รางวลัทางธรรมชาต’ิ และเหตุทีจ่ะท�าให้ได้รางวลั

ก็คือ ‘บุญ’ โดยในที่สุดผู้ให้รางวัลก็คือ ‘ธรรมชาติในตัวเราเอง’

ดังนั้น ถ้าสวรรค์จะมีจริง ก่อนอื่นบุญก็ต้องมีจริงเป็น

อันดับแรก หากผู้ป่วยไม่สามารถ ‘รู้สึก’ ถึงบุญในตนได้ ก็ยากที่จะ

คล้อยตามว่า ตนสมควรมีสิทธิ์ขึ้นสวรรค์ได้อย่างไร

ณ จุดเริ่มต้นเพื่อการท�าความเข้าใจ เรามาดูแม่บทของบุญอัน

เป็นเหตใุห้ได้ถงึสวรรค์กนัก่อน หลงัจากเข้าใจดแีล้ว กจ็ะได้น�าไปปรบั

ประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ของแต่ละคน ตามความเหมาะสมใน

ภายหลัง

ขอให้ทราบว่า กองบุญในธรรมชาตินั้นมีอยู่มาก พระพุทธเจ้า

ตรัสรู้แจ้งแล้วสามารถจ�าแนกให้ฟังง่าย โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ 
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ท�าทานเพื่อก�าจัดความตระหนี่ รักษาศีลเพื่อก�าจัดบาปแห่งการ

เบียดเบียนกัน และเจริญสติเพื่อก�าจัดความหลงผิดทั้งปวง

พูดง่ายๆ โดยจุดประสงค์แบบพุทธแท้ๆนั้น เราท�าบุญเพื่อ

ก�าจัดกิเลส

นั่นเพราะโดยธรรมชาติแล้ว บุญยิ่งแข็งแรง กิเลสก็ยิ่งอ่อนแอ

ความสว่างแห่งบุญยิ่งมาก ความมืดทึบแห่งกิเลสก็ยิ่งน้อย

ใครช�าระคราบไคลและความสกปรกทางใจได้มากขึ้นเท่าไร 

จิตวิญญาณก็สะอาดคู่ควรกับภพหรือภาวะสูงส่งมากขึ้นเท่านั้น

การจะชวนให้ผู้ป่วยเกิดความปีติในบุญ มีแก่ใจนึกถึงบุญเก่า

และอยากท�าบุญใหม่ให้ยิ่งๆขึ้นไป ไม่มีอะไรดีไปกว่าเล่าเรื่องผลของ

บุญที่ไปปรากฏบนสวรรค์ นี่เป็นท�านองเดียวกับการเล่าเร่ืองผู้ชนะ 

ย่อมบันดาลใจให้อยากชนะบ้าง มีแก่ใจพากเพียรเพื่อจะได้ชนะบ้าง

ในพระไตรปิฎกจะมีส่วนหนึ่ง ที่เล่าเรื่องวิมานสวรรค์โดย

เฉพาะ ส่วนดังกล่าวชื่อว่า ‘วิมานวัตถุ’ ปัจจุบันสามารถหาอ่านได้

ทั้งหมดจากอินเตอร์เน็ต เพียงใช้ค�าค้น ‘วิมานวัตถุ’ ก็จะพบมากมาย 

หรืออาจเข้าไปที่เว็บผู้ให้บริการสืบค้นพระไตรปิฎกโดยเฉพาะ เช่น 

http://84000.org แล้วคลิกที่ ‘พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๘’ ก็จะพบ

เรื่องราวเกี่ยวกับวิมานสวรรค์มากมาย คุณสามารถน�ามาบอกเล่าให้

ญาติฟังได้นานทีเดียว

คัมภีร์ ‘วิมานวัตถุ’ ถือว่ารวบรวมค�าให้การของเทวดา โดยมี
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พระเถระผูใ้หญ่ผูท้รงอภญิญาของพทุธศาสนาไปสมัภาษณ์ถึงทีพ่�านกั

ของเหล่าเทพ ลองมาดูเป็นตัวอย่าง เพื่อให้เห็นแนวทางว่าท�าบุญ

อย่างไร ได้ผลข้างบนโน้นแบบไหนกัน

สวรรค์อันเกิดจากศรัทธาบูชาพระ

พระวงัคสีเถระ เป็นพระผูม้ทีัง้อภญิญาและความสามารถในเชงิ

วรรณศิลป์

ครั้งหนึ่ง ท่านอาศัยอภิญญาท่องสวรรค์ไปเห็นวิมานของ

นางฟ้าที่น่าประทับใจเข้าองค์หนึ่ง จึงใช้วรรณศิลป์สรรเสริญต่อหน้า

นาง เป็นใจความว่า

“ดูกรแม่เทพธิดา อาตมาได้เห็นวิมานของท่านนี้ ที่มุงบังด้วย

ข่ายแก้วผลึก ข่ายเงิน และข่ายทองค�า พื้นที่ขนัดแน่นด้วยต้นไม้

นานาพรรณ อันแข่งดอกออกใบวิจิตร เป็นระเบียบงามตาน่ารื่นรมย์

นัก นอกจากนั้น ยังมีซุ้มประตูอันประดับแล้วด้วยแก้ว ๗ ประการ 

ลานวิมานเรี่ยรายไปด้วยทรายทองละเอียดสวย ตัวเรือนวิมานสว่าง

ด้วยรัศมีแพรวพิลาสเรืองรอง สาดส่องไปทั่วทุกทิศ ดุจดวงอาทิตย์

ก�าจัดความมืดมนอนธการ หรือปานแสงเปลวเพลิงอันลุกโชนชัชวาล

อยู่บนยอดเขาราตรกีาล หรอืคล้ายกบัการลมืตาขึน้ปะทะแสงฟ้าแลบ

ในทันทีทันใด

ก็วิมานนี้ลอยอยู่ในอากาศ กังวานเสียงเครื่องดนตรี อันได้แก่ 

พิณใหญ่ กลอง และกงัสดาล ประโคมอยูมิ่ได้ขาดระยะ เมอืงพระอนิทร์ 
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ม่ังค่ังไปด้วยสมบตัทิพิย์ปานใด วมิานของท่านนีก้ป็านนัน้แล อาตมา

ได้กลิน่หอมฟุง้จากสวนทิพย์อนัต้ังอยูท่ี่รมิฝ่ังสระโบกขรณ ีมดีอกปทมุ 

ดอกโกมุท ดอกอุบล ดอกจงกลณี ดอกคัดเค้า ดอกพุดซ้อน ดอก

กุหลาบ ดอกอังกาบ ดอกรัง ดอกอโศกแย้มกลีบ ต่างแข่งกันส่งกลิ่น

กระทบนาสิกระรวยรื่น

ย่ิงไปกว่าน้ัน สวนทิพย์ของท่านยังเรียงรายไปด้วยไม้หูกวาง 

ขนนุส�ามะลอ และต้นไม้กลิน่หอมนานาพนัธุ ์มทีัง้ไม้เลือ้ยชูดอกออก

ช่อ ห้อยย้อยเกาะก่ายลงมาจากปลายใบต้นตาลและมะพร้าว คล้าย

กับรวงแก้วมณีและแก้วประพาฬ ดูสมเกียรติผู้ครอบครองที่เรืองยศ

เสียนี่กระไร

อนึง่ ต้นไม้และดอกไม้ทัง้หลาย ซึง่เป็นต้นไม้เกดิอยูใ่นน�า้และ

บนบก ทั้งที่เป็นรุกขชาติซึ่งอาตมาเคยพบในเมืองมนุษย์ และทั้งที่

อาตมาไม่เคยเห็นในเมืองมนุษย์ วิมานของท่านนี้ก็มีอยู่พร้อม ดูกร

นางเทพธิดาผู้มีขนตางอนงาม โปรดตอบเถิดว่า สมบัติอันเป็นทิพย์

ทัง้หมดนี ้เป็นผลแห่งการประพฤติทางกาย ทางวาจา ทางใจ และการ

ฝึกตนแบบไหน”

ล�าดับนั้น นางเทพธิดาตอบว่า

“พระคุณเจ้าเจ้าขา ดูเอาเถิด ในอาณาเขตวิมานของดิฉัน นั่น

ฝูงหงส์ นกกระเรียน ไก่ฟ้า นกกด และนกเขาไฟ พวกมันพากันเที่ยว

ร่อนร้องไปมาในอากาศ นัน่หมู่นกนางนวล นกกระทงุ และพญาหงส์

ทองอันเป็นนกทิพย์ พวกมันเที่ยวบินไปมาอยู่ตามล�าน�้า นั่นฝูงนก
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เป็ดน�้า นกค้อนหอย นกดุเหว่าลาย นกดุเหว่าขาว พวกมันพากันส่ง

เสียงอึงคะนึง

พระคณุเจ้าเจ้าขา ดฉินัได้วมิานนีด้้วยเหตอุนัใดน่ะหรอื? ดฉินั

จะเล่าเหตุผลอันนั้นถวายแด่พระคุณเจ้าเดี๋ยวนี้ นิมนต์ฟังเถิด

มหีมูบ้่านแห่งหนึง่ชือ่ ‘นาฬกคาม’ ต้ังอยูท่างทศิตะวนัออกของ

พระนครราชคฤห์ ดิฉันเป็นบุตรสะใภ้ประจ�าตระกูล ผู้คนในหมู่บ้าน

เรียกดิฉันว่า ‘เสสวดี’ ดิฉันมีใจชื่นบาน ได้สร้างกุศลกรรมไว้ในชาติ

นั้น เช่น บูชาพระธาตุของพระธรรมเสนาบดี นามว่า ‘อุปติสสะ’ ซึ่ง

ทวยเทพและเหล่ามนุษย์ทั้งหลายพากันบูชาด้วยเครื่องสักการะ

นานัปการ ล้วนแต่รัตนะและดอกค�า

แม้ท่านจะดับขันธ์เข้าพระนิพพานไปแล้ว แต่ดิฉันได้ถวาย

เครือ่งสักการะบชูาพระธาตขุองท่านอยูใ่นโลกมนษุย์ ผลแห่งการบชูา

พระธาตุแห่งองค์ท่านเป็นนิตย์ ก็คือการได้มาเกิดในดาวดึงส์สวรรค์

ชั้นไตรทศเช่นนี้เอง”

สรุปแล้ว นางเทพธิดาผู้มีสมบัติทิพย์นั้น ทราบด้วยภาวะอัน

เป็นทิพย์ว่า ผลตอบแทนทางธรรมชาติที่เป็นวิมาน ละลานตาด้วย

เครือ่งประดบัและสตัว์ประดบัหลากหลาย ได้มากด้็วยเพราะเคยสร้าง

เหตุไว้ คือ กราบไหว้ พร้อมด้วยเครื่องบูชาแด่พระอัฐิธาตุขององค์

อรหันต์นามว่า ‘อุปติสสะ’

แน่นอนว่านางจะต้องบูชาด้วยจิตอันเคารพรัก เทิดทูนในองค์

อรหันต์ นบนอบด้วยกิริยางามละมุน จึงนับว่า ‘กรรมเด่น’ ในครั้ง



เสียดาย
คนตายไม่ได้อ่าน

92

เกิดใหม่ในสวรรค์

เป็นมนุษย์ คือ บูชาผู้ควรบูชา กรรมนั้นส�าเร็จแล้ว ท�าแล้วตลอดชีวิต 

และนางก็มาประจักษ์ผลหลังตายอยู่นั่น

ต้องเข้าใจว่า นางท�ากรรมดีด้วยกาย วาจา ใจ อื่นๆด้วย โดย

ใจความสรุป คือ ไม่ใช่ผู้ทุศีล ไม่ใช่ผู้ตระหนี่ จึงได้มาสู่สวรรค์ แต่เมื่อ

ต้องตอบค�าถามพระวังคีสเถระที่ว่า วิมานและสิ่งประดับอันเป็นทิพย์

งดงามเหน็ปานนี ้ได้มาแต่กรรมเด่นอนัใด นางกต้็องตอบว่า จากการ

บูชาพระธาตุด้วยความเคารพยิ่ง

ความรู้จากเรื่องของนางเทพธิดาตนนี้ ท�าให้เราสามารถเห็น

ได้ว่า เมอืงสวรรค์หาใช่อืน่ไกล มใิช่จะจนิตนาการไม่ถกูเอาเลย เพราะ

ในภาวะอนัเป็นทพิย์นัน้ มบีางส่วนคล้ายคลึงกับวตัถ ุตลอดจนส�า่สตัว์

สวยงามบนโลกมนุษย์นี่เอง อย่าเป็นห่วงว่าจะต้องไปปรับตัวปรับใจ

กันใหม่ เช่น ไปเจอเทพธิดาแปดขา ม้าสี่ตา หรือปลาสองหัว

เมื่อนึกถึงสวรรค์ คุณอาจนึกถึงสนามกอล์ฟอันกว้างใหญ่ มีไว้

ให้มหาเศรษฐีระดับโลกเดินเล่น อาณาบริเวณสลับเรียงด้วยพื้นเรียบ

และเนินสูงต�่าไกลลิบลับสุดลูกหูลูกตา ปูลาดด้วยหญ้าเขียวขจี กับทั้ง

มต้ีนปาล์มตดัแต่งเป็นระเบยีบ อย่างนีค้งนกึได้ และถ้าจะหาตวัอย่าง

วมิานสร้างด้วยแก้วอนัเป็นทพิย์ กค็งต้องนกึถงึพระอโุบสถทีเ่หน็จาก

ระยะไกลใน ‘วัดพระแก้ว’ ไปพลางๆ ขาดอยู่ก็ตรงที่ไม่มีการมุงบัง

ด้วยข่ายแก้วผลึก ข่ายเงิน และข่ายทองค�า เท่านั้น

พูดให้ง่ายคือ สวรรค์คือการยกระดับช้ันความงดงามของ

ปราสาทราชวัง ทีว่่ากนัว่างามทีส่ดุในโลกแล้ว ยงัข้ามล�า้ไปไม่เหน็ฝุน่ 
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และทีน่ัน่กไ็ม่มฝีุน่ธุลจีรงิๆ แม้แต่ทรายกเ็ป็นทองค�าละเอยีด ดงัทีค่ณุ

ได้ฟังถ้อยค�าพรรณนาอันไพเราะมาแล้ว

จริงๆไม่ต้องบูชาพระธาตุเสมอไปก็ได้ ตัวอย่างเช่นในเรื่อง 

‘มัลลิกาวิมาน’ ซึ่งนางเทพธิดามัลลิกาให้การต่อพระนารทเถระ นาง

ก็เล่าว่า ท่ีได้มกีายปกคลมุไว้ด้วยร่างแหทองค�าเหลอืงอร่าม แต่งแต้ม

ด้วยแก้วไพฑูรย์ แก้วทับทิม แก้วมุกดา และจินดามณี ก็เพราะ ‘เอา

จิตผ่องใสไปบูชาพระบรมศาสดา’ เท่านั้น เทียบได้กับที่คุณๆหลาย

คนสวดมนต์อิติปิโสถวายแทนเครื่องบูชานั่นเอง ส�าคัญคือคุณต้อง

เข้าใจด้วยว่า เงื่อนบุญของนางมัลลิกา คือ ‘จิตที่ผ่องใส’ เป็นพิเศษ

ขณะท�าความเคารพบชูาทกุครัง้ ไม่ใช่สกัแต่กราบๆตามมตีามเกดิด้วย

ใจที่แห้งแล้งเหมือนบางคน

จากกรณีของนางเทพธิดามัลลิกา ก็น่าให้คิดด้วยว่า อาภรณ์

อันบนัดาลขึน้จากกรรม หรอืผวิพรรณทีบ่นัดาลขึน้จากกรรม ล้วนเป็น

ผลสะท้อนของ ‘สภาพแห่งใจในขณะท�าบุญ’ นั่นเอง

สวรรค์อันเกิดจากการท�าทาน

สวรรค์มอียูห่ลายชัน้ ตามความแตกต่างกนัแห่งบุญ และเกณฑ์

ที่ใช้วัดความแตกต่างแห่งบุญ ก็คือ ‘วิธีคิดท�าบุญ’ ดังที่พระพุทธเจ้า

ทรงแจกแจงไว้ใน ‘ทานสูตร’ อันนับเป็น ‘แม่บท’ ในการจ�าแนกทาน

ออกเป็นชนิดต่างๆ ศึกษาแล้วคุณจะได้เกิดความเข้าใจว่า ต่อให้ยืน

ใส่บาตรอยู่ในที่เดียวกัน แค่คิดต่างกัน ผลก็ห่างกันลิบลับเป็นคนละ



เสียดาย
คนตายไม่ได้อ่าน

94

เกิดใหม่ในสวรรค์

ภูมิจิต เป็นคนละชั้นสวรรค์กันแล้ว

๑ คนบางคนให้ทานแบบหวงัผลตอบแทน มจีติเลง็อยูว่่า

ตนจะได้อะไรจากการให้ทานบ้าง จงึมุ่งสะสมทานให้เพิม่พนูขึน้เรือ่ยๆ 

ด้วยความคิดว่า ตายไปเราจะได้รับผลจากการให้ทานนี้ เขาให้ทาน

เป็นข้าว น�้า ผ้า พาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พัก 

ประทีป แด่สมณะหรือพราหมณ์แล้ว เมื่อตายไป จึงเข้าถึงความเป็น

สหายแห่งเทวดาชัน้จาตมุหาราช พอหมดบญุกก็ลบัมาเกดิเป็นมนษุย์

อีก

ความหมายของพระพทุธเจ้าคอื การท�าบญุท�าทานระดบัต�า่สดุ 

นับเอาที่การ ‘ให้ด้วยความโลภ’ นั่นเอง

ความโลภอันเจืออยู่ในจิต จะท�าให้คนเรามีอารมณ์เหมือน 

‘นักลงทุน’ ผู้หวังก�าไร มากกว่าจะเป็น ‘นักสงเคราะห์’ ที่หวัง

ประโยชน์สุขแก่ผู้รับ

ท�าบญุด้วยอาการหวงัผลท่าเดยีวเช่นนี ้แม้ท�าไปจนช่ัวชีวติด้วย

ข้าวของเงินทองมากมายปานใด จิตก็ยังหยาบ เหมาะควรกับ ‘การ

เสวยบุญหยาบๆ’ อยู่

๒ คนบางคนให้ทานโดยไม่หวงัผลตอบแทน ไม่มจีติเลง็

อยูว่่าตนจะได้อะไรจากการให้ทานบ้าง จงึมไิด้มุ่งสะสมทานด้วยความ

คดิว่า ตายไปเราจะได้รบัผลจากการให้ทานเหล่าน้ี แต่ให้กเ็พยีงเพราะ
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รู้สึกดีที่ได้ให้ เช่นนี้ เมื่อตายไป จึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดา

ชั้นดาวดึงส์ พอหมดบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก

ความหมายของพระพุทธเจ้าคือ ท�าบุญท�าทานระดับสูงขึ้นมา 

นบัเอาท่ีน�า้ใจให้เปล่า ไม่หวงัผลตอบแทน ซึง่กเ็กดิปรากฏการณ์ทาง

จิตทันทีเป็นความสว่าง ว่าง เบา สะอาด ปราศจากยางเหนียวแห่ง

ความตระหนี่ นานไปหลังจากสะสมนิสัย ‘ให้เปล่า’ จนเป็นปกติแล้ว 

กจ็ะรูส้กึถงึความไม่มเีบือ้งหน้าเบือ้งหลงัในการท�าทาน ไม่คดิเอาหน้า

เอาตา หรือกระทั่งสวรรค์ชั้นไหนเป็นรางวัล

ขอให้เข้าใจว่า ในทางธรรมชาต ิจติจะเบ่งบานเป็นกศุลเตม็ดวง 

ก็ต่อเมื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยปราศจากความโลภเจืออยู่ ฉะนั้น ชั้นภูมิ

ท่ีคู่ควรกบักศุลจติอนัปราศจากโลภะ จงึเหนอืระดบัขึน้มายิง่กว่าสวรรค์

ชั้นหยาบๆอย่างจาตุมหาราช อันเกิดจากจิตที่ท�าบุญด้วยโลภะ

๓ คนบางคนให้ทานโดยคิดว่า บิดามารดา ปู่ย่าตายาย 

เคยท�ากนัมา เรากค็วรสบืประเพณมีใิห้ขาดสาย เช่นนี ้เมือ่ตายไป จงึ

เข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นยามา พอหมดบุญก็กลับมาเกิด

เป็นมนุษย์อีก

ความหมายของพระพทุธเจ้าคอื ท�าบญุท�าทานในแบบทีเ่จอือยู่

ด้วยความกตัญญู สืบประเพณีของสกุล ถือเป็นการยกระดับจิตขึ้นมา

อีกขั้นหนึ่ง กล่าวคือ ให้ทานอย่างไม่มีความโลภด้วย แสดงความ

กตัญญูด้วย นานไปก็ย่อมเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่า เราเป็นผู้ต่อบุญ ต่อ
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กุศล ต่อความสว่าง ต่อความหอมหวนให้แก่วงศ์ตระกูล จึงคู่ควรกับ

สวรรค์ที่เหนือชั้นขึ้นมาอีก

๔ คนบางคนให้ทานด้วยความคิดว่า เราหุงหากิน แต่

สมณะและพราหมณ์ทั้งหลายท่านไม่หุงหากินกัน ถ้าเราไม่ให้ แล้ว

พวกท่านจะได้จากไหน เช่นนี้ เมื่อตายไป จึงเข้าถึงความเป็นสหาย

แห่งเทวดาชั้นดุสิต พอหมดบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก

ความหมายของพระพุทธเจ้าคือ ท�าบุญท�าทานในแบบที่มี

เจตนาอนเุคราะห์ สนบัสนนุการเป็นบรรพชติ เพ่ือให้พวกท่านอบรม

ขัดเกลาจิตจนหลุดพ้นจากกิเลส นับเป็นการให้ทานอย่างไม่มีความ

โลภ กับท้ังคิดส่งเสรมิความเจรญิรุง่เรอืงให้ศาสนาด้วย นานไปกย่็อม

เกิดความรูส้กึขึน้มาว่า เราเป็นผูช่้วยให้พระศาสนาด�ารงอยูไ่ด้ จงึคูค่วร

กับสวรรค์ที่เหนือชั้นขึ้นมาอีก

เทียบแล้ว ถ้าหากคณุมีน�า้ใจยิง่ใหญ่ อยากเหน็คนทัง้เมอืง หรอื

ทั้งแผ่นดินได้ดีมีสุข ได้ชีวิตที่มีคุณภาพ ก็จัดเป็นวิธีคิดให้ท�านอง

เดียวกัน ฉะนั้น จึงกล่าวว่าสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่ที่คู ่ควรแก่เหล่า

โพธิสัตว์ ซึ่งบ�าเพ็ญบุญมาในทางช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยจิต

อนุเคราะห์อย่างแท้จริง

๕ คนบางคนให้ทานด้วยความคิดว่า เราจะแจกทานให้

เหมือนเหล่าฤๅษีบูชาเทวดาด้วยเครื่องบวงสรวง มีดอกไม้ธูปเทียน 

เป็นต้น เช่นนี้ เมื่อตายไป จึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้น
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นิมมานรดี พอหมดบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก

ความหมายของพระพุทธเจ้าคือ ท�าบุญท�าทานด้วยใจเคารพ

สมณะผูป้ฏบิตัดิปีฏิบตัิชอบ ผูค้วรแก่การกราบไหว้บชูา ประดจุเทพที่

อยู่เหนอืมนษุย์ นบัเป็นการให้ทานอย่างไม่มคีวามโลภด้วย ยกระดบั

จติตนด้วยความนอบน้อมยิง่ต่อเบือ้งสงูด้วย จงึคูค่วรกบัสวรรค์ทีเ่หนอื

ชั้นขึ้นมาอีก

๖ คนบางคนให้ทานด้วยความคดิว่า เมือ่เราให้ทานอย่าง

นี้ จิตจะเลื่อมใส เกิดความปลื้มใจและโสมนัส เช่นนี้ เมื่อตายไป จึง

เข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี พอหมดบุญก็

กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก

ความหมายของพระพทุธเจ้าคอื ท�าบุญท�าทานด้วยความร่าเริง 

เห็นเป็นงานอดิเรกอันบันเทิง จะท�าข้ึนมาเมื่อใดเป็นต้องนึกคร้ึมใจ 

เห็นงานบุญเป็นงานสนุกสดใสทางจิต กระทั่งเคยชินกับการให้ทาน

เพ่ือจะได้เสพปีติ จิตไม่ประกอบด้วยความโลภ กับทั้งประกอบด้วย

โสมนัสเต็มดวง ใกล้เคียงกับสมาธิข้ันสูง จึงคู่ควรกับสวรรค์ที่เหนือ

ชั้นขึ้นมาอีก

๗ คนบางคนให้ทานโดยความเป็นเคร่ืองตกแต่งจติ เช่น

นี้ เมื่อตายไป จึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นพรหม เมื่อใด

สิ้นก�าลังส่งของบุญ ก็ไม่ต้องเป็นผู้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก
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ความหมายของพระพุทธเจ้าคือ ผู้ท�าทาน ยกชั้นการท�าทาน

ขึน้เป็นการฝึกสมาธแิละเจรญิสตไิปในตวั กล่าวคอื ท�าทานอย่างมสีติ

รู้ว่าจิตก�าลังถูกปรุงแต่งด้วยความคิดอยากให้ทานแบบไหน เป็นผล

ให้เกดิความชุม่ชืน่มากหรอืน้อยเพยีงใด ชุม่ชืน่แล้วกลบัเป็นเฉือ่ยเฉย

ลงเมื่อไหร่

หรืออย่างน้อยที่สุด ท�าทานจนชื่นบานแล้ว ก็รักษาความ

ชื่นบานนั้น จนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ กระทั่งเกิดสติแจ่มแจ้ง เห็นว่าจิต

และวธิปีรงุแต่งจติประการต่างๆเป็นเพยีงอนตัตา ไม่เทีย่ง ไม่ใช่บคุคล 

ไม่ใช่ตัวตนเราเขา การเจริญสติระหว่างให้ทานตลอดชีวิต ก่อนตาย 

บญุใหญ่นีจ้ะเอือ้ให้มสีทิธ์ิบรรลธุรรมได้สงูถงึระดบั ‘อนาคาม’ี ซึง่แปล

ว่าผู้ไม่มาเกิดในภพที่เกี่ยวข้องกับภาวะทางกามอีก

อันที่จริงใน ‘ทานสูตร’ นั้น โดยหลักแล้วเป็นไปเพื่อแสดงว่า 

ผลท่ีได้จากการเจตนาถวายทานแด่สงฆ์แบบใด คู่ควรแก่สวรรค์ชั้น

ไหน

ยงัมสีตูรอืน่ทีแ่สดงว่า ความคบัแคบหรอืกว้างขวางของจิต กม็ี

ส่วนก่อให้เกดิผลลพัธ์ทีแ่ตกต่างกนัมากด้วย เรามาดตัูวอย่างของจริง

ที่เกิดกับพี่น้องสองสาว ซึ่งครั้งเป็นมนุษย์ก็ท�าบุญเหมือนกัน แต่ไป

บังเกิดในสวรรค์ชั้นต่างกัน เพียงด้วยการพลิกมุมมองผิดกันแค่นิด

เดียว

เรื่องนี้มีมาใน ‘ทัททัลลวิมาน’ เริ่มจากการที่เทพธิดาช้ัน

ดาวดึงส์องค์หนึ่ง นามว่าภัททา เพิ่งมาเกิดใหม่ในสวรรค์ นางได้มา
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ส�าราญอารมณ์อยู่ในเขตรัศมีวิมานแห่งตน หลังผ่านประตูความตาย

จากโลกมนุษย์มาได้ไม่นาน

ขณะก�าลังเพลิดเพลิน ท�าความรู้จักกับเหล่าบริวารหน้าตา

สะสวย ตลอดจนทิพยสมบัติอันบันดาลขึ้นจากกองบุญ ทันใดโดยไม่

คาดฝัน ก็ปรากฏร่างอันเป็นทิพย์ของนางเทพธิดาอีกองค์ผู้มีราศี

พลิาส ท�าความตื่นตะลึงในยามแรกเห็นได้แม้ต่อสายตาของเหล่า

ทวยเทพด้วยกัน

หลงัจากสร่างตะลงึ นางภทัทาเทพธิดากไ็ถ่ถามนางเทพธดิาผู้

เรืองรองยิ่งว่า

“ท่านรุง่เรอืงด้วยรศัม ีทัง้เป็นผูม้รีาศแีห่งเกยีรตยิศอนัยิง่ กลบ

รัศมีเทพเจ้าชาวดาวดึงส์ทั้งหลายลงจนสิ้น เป็นความไพโรจน์ที่ดิฉัน

ไม่เคยเหน็มาก่อนเลยจนถงึบดันี ้นีท่่านมาจากเทวโลกชัน้ไหนกนั?”

“ข้าแต่พี่ภัททา นี่พี่จ�าข้ามิได้หรอกหรือ?”

“โอ! ท่านผูส้งูส่งประดจุฝ่ังฟ้าของภาคพืน้ดาวดงึส์ ไฉนท่านจงึ

ถ่อมองค์ลงมาเรียกชื่อเดิมเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ของดิฉันเล่า?”

“ข้าแต่พี่ภัททา ข้าคือสุภัททา น้องสาวของพี่ ผู้เป็นภริยาร่วม

สามีเดียวกันอย่างไรเล่า”

“พระพุทธาทรงโปรด! แม่สุภัททาน้องฉัน นี่เป็นไปได้อย่างไร

กัน?”

“อย่าสงสัยเลยเจ้าค่ะพี่ภัททา น้องนี้ เมื่อตายจากมนุษยโลก
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มาแล้ว กไ็ด้มาบงัเกดิเป็นเทพธดิาประจ�าสวรรค์ช้ันนมิมานรด ีเหนอื

จากดาวดึงส์นี้ขึ้นไป”

แม้ยงัคงระย่อในบารมอีนัยิง่ใหญ่ แต่ใจของนางภทัทาเทพธดิา

ก็ปีติล้น และรู้สึกคุ้นเคยเป็นกันเองกับอดีตน้องสาวแท้ๆทันที

“ดูกรแม่สุภัททาเอ๋ย เธอยิ่งใหญ่ เป็นจอมนางแห่งปวงเทพไป

แล้ว พี่ดีใจเหลือเกิน ขอเธอช่วยบอกพี่หน่อยเถิดว่า การอุบัติของเธอ

ในหมู่เทพเจ้าเหล่านิมมานรดี เป็นไปด้วยเพราะมีบุญอันใดบันดาล

หรือ?”

“บุญที่ท�าให้ข้าได้มาเกิดในชั้นนิมมานรดี ก็คือบุญที่พี่ภัททา

ทราบอยู่แล้ว นั่นคือ มีใจเลื่อมใส ถวายบิณฑบาตด้วยมือแห่งข้าเอง 

แด่สงฆ์ผู้เป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้ ๘ รูป เพียงด้วยบุญนั้น ข้าก็ได้

มีวรรณะงามและมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศเช่นนี้แล้ว”

นางภัททาเทพธิดามีสีหน้ากังขา และรีบซักทันที

“พ่ีก็ได้เลี้ยงดูพระภิกษุทั้งหลาย ผู้ส�ารวมดี เป็นผู้ประพฤติ

พรหมจรรย์ ให้อ่ิมหน�าส�าราญด้วยข้าวและน�า้ ด้วยมอืของตนเอง แถม

จะมากกว่าเธอเสยีด้วยซ�า้ แต่ไฉนพีจ่งึได้บงัเกดิในเหล่าเทพเจ้าต�า่ชัน้

กว่าเธอเล่า? พูดก็พูดเถิด เธอเองถวายทานเพียงเล็กน้อย ไม่อาจ

เทียบกับพี่ที่ถวายบ่อยกว่า แต่เธอกลับได้ผลพิเศษไพบูลย์ยิ่งกว่าพี่

ขนาดนี้ อะไรกันแน่เล่า ที่เป็นเหตุปัจจัยของความแตกต่างระหว่าง

เรา?”
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นางสุภัททาเทพธิดา ยังคงสบนิลเนตรกับเทพธิดาอดีตผู้เป็น

พ่ีสาวแน่วนิ่ง พลางใช้ทิพยญาณอันแจ่มกระจ่างอ่านบุญเก่าของตน

เปรียบเทียบกับบุญของพี่สาว แล้วไขข้อข้องใจว่า

“เมื่อชาติก่อน ข้าได้เห็นพระภิกษุผู้อบรมทางจิต บรรลุธรรม 

สิ้นทุกข์สิ้นโศก เป็นพระอรหันต์แล้ว จึงได้นิมนต์ท่านเหล่านั้นเป็น

จ�านวนรวม ๘ รูป มีพระเรวัตตะเถระเป็นประธาน ท่านพระเรวัตตะ

เถระเห็นข้ามุ่งถวายทานแด่ท่านเป็นหลัก จิตใจคับแคบ ท่านจึง

อนุเคราะห์ข้าด้วยความเอ็นดู ด้วยการชี้ทางว่า ‘แม่นางเอ๋ย อย่ามัว

แต่จดจ้องด้วยความยินดีว่ามีโอกาสถวายทานแด่พระอรหันต์เพียง

องค์เดียวเลย จงพิจารณาเสียใหม่เถิดว่า สังฆทานที่เราท�านี้ เราให้

แด่สงฆ์ไม่เลือกหน้า เป็นการสืบศาสนาโดยรวม มิได้จ�าเพาะเจาะจง

แด่รูปใดรูปหนึ่งที่เคารพ ขอแม่นางอย่าคิดว่าจะได้บุญมากจากการ

ถวายรูปใดรูปหนึ่งเลย แท้ที่จริง การถวายสงฆ์ต่างหาก จะท�าให้ใจ

เปิดกว้าง ไม่เลง็คบัแคบอยู’่ เมือ่ข้าฟังเช่นนัน้กเ็กดิปีติ ด้วยความเข้าใจ

อันถูกต้อง เป็นประโยชน์ถ่องแท้ จึงตั้งจิตใหม่ว่า ทานที่ข้าถวายนี้ 

เป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์แด่สงฆ์โดยรวม เพื่อให้พวกท่านได้มี

ก�าลังกาย ก�าลังสติ ในการสืบทอดพระศาสนากันต่อไป”

“เจ้ามิได้เพิ่มเติมสิ่งใดในทานนั้นหรอกรึ?”

“ท่านพี่เจ้าขา ข้ามิได้เพิ่มเติมสิ่งใดลงไปเลย เพียงเปลี่ยนมุม

มอง ปรับเจตนาให้ประณีต เปิดใจให้กว้างขวางขึ้นเท่านั้น จากเดิม

ทานที่ถวายให้แด่บุคคลที่ข้าเคารพ จึงเปลี่ยนเป็น ‘สังฆทาน’ ขึ้นมา

ทันที ก็อันว่าสังฆทานนี้ พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า ไม่อาจประมาณ
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ว่า มีอยู่เท่าไร จะให้ผลสิ้นสุดเมื่อใด”

“อย่างนีเ้อง พีไ่ด้ถวายทานแด่ภกิษดุ้วยความเจาะจงว่า เราชอบใจ 

เลือ่มใสในท่านนัน้ท่านนี ้ไม่นกึเลยว่าจะท�าให้จติใจคบัแคบ”

“นั่นแหละเจ้าค่ะท่านพี่ ทานที่ท่านพี่ได้ถวายแด่ภิกษุ เป็นไป

ด้วยความเลื่อมใสรายบุคคล จึงมีผลไม่มากเท่าบุญแห่งข้านี้”

“พี่เพิ่งรู ้เด๋ียวนี้เองว่า การต้ังจิตถวายสังฆทาน คือการไม่

เจาะจงยึดติดว่าจะต้องถวายพระรูปนั้นรูปนี้ มีผลมาก ถ้าพี่ได้ไปเกิด

เป็นมนุษย์อีก ก็จะเห็นใจผู้ขอให้มาก ปราศจากความตระหนี่ ถวาย

สังฆทาน และไม่ประมาทเป็นนิตย์”

แม้ทราบว่าเจตนาหนึง่ๆ หรอืกรรมหนึง่ๆ จะให้ผลหยาบหรอื

ประณีต สว่างมากหรือสว่างน้อยกว่ากัน ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะ ‘เลือก

เจตนาดีที่สุด’ เพราะคนเราแกล้งปั้นจิตเอาไม่ได้

ยกตัวอย่างเช่น ถ้านางสุภัททาไม่ได้นับถือพระนับถือเจ้า ไม่

ได้พร้อมจะเชื่อฟังค�าแนะน�าจากพระเรวัตตะ หรือไม่เคยผ่าน

ประสบการณ์ ‘แจกไม่เลอืกหน้า’ ไว้ก่อนเป็นทนุ กค็งไม่อยากเปลีย่น

วิธีคิด หรือต่อให้อยากเปลี่ยนวิธีคิด ก็คงไม่อาจตั้งจิตได้ถูก หรือแม้

ตั้งจิตได้ถูก ก็คงขาดก�าลังใจที่จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนชั่วชีวิต

เรื่องของสองเทพธิดาพี่น้องนี้ ยังมีความรู้ปลีกย่อยที่แสดง

แทรกไว้อีกมากมาย เช่น ดังที่ทราบแล้วจาก ‘ทานสูตร’ ว่า บุญอัน
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เป็นเหตุให้ไปสู่ความเป็นสหายแห่งทวยเทพชั้นนิมมานรดีนั้น คือ 

การยึดเอาเหล่าบุคคลผู้ควรแก่การบูชาประดุจเทพ เป็นที่ตั้งของการ

ถวายทานทั้งชีวิต และนี่เราก็ได้เห็นจากตัวอย่างของจริง คือ เมื่อครั้ง

มีชีวิตเป็นนางสุภัททา ก็ได้รับค�าสอนมาจากท่านเรวัตตะเถระว่า ถ้า

ตั้งจิตถวายทานแบบไม่เลือกหน้า จะให้ผลมหาศาลตามลักษณะแผ่

ไปไม่มีประมาณของจิต

เมื่อจิตและเจตนาของนางสุภัททาในครั้งเป็นมนุษย์เปิดกว้าง 

ความยึดติดบุคคลหายไป ความรู้สึกเกี่ยวกับการท�าทานก็แตกต่าง 

นางเห็นสงฆ์โดยความเป็นกลุ่มบุคคลศักดิ์สิทธิ์ผู ้ช่วยกันสืบสาน

ศาสนา สมควรแก่การถวายทานให้ทั้งหมดทั้งมวล มิได้เห็นเพียง

มนุษย์คนใดคนหนึ่งเป็นที่ตั้งตายตัวของการถวายทาน จิตจึงน้อม

ถวายทานด้วยความรู้สึกสูงส่งและกว้างขวางกว่ากันมาก ราวกับ

บวงสรวงบูชาทวยเทพก็ไม่ปาน

ความเป็นอยู่ของชั้นดาวดึงส์กับชั้นนิมมานรดีจะแตกต่างกัน

เท่าไร ให้ยกไว้ก่อน มาดคูวามรูส้กึตัง้แต่เจอหน้ากนัเลยดกีว่า สังเกต

จากบทสนทนาระหว่างเทพทั้งสองชั้นนี้แล้ว เราจะรู้สึกถึงความต่าง

ระดับได้ตั้งแต่เมื่อปรากฏตัวให้เห็นกันเลยทีเดียว

เปรียบไปคงเหมือนคุณเห็นคนตัวสูงใหญ่กว่า น่าครั่นคร้าม 

แถมลักษณะดีน่านับถือมาก มาคนเดียวให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่ราวกับ

มาเป็นกองทพั ข่มให้คณุรูส้กึตวัจ้อยลงกว่าเดมิ ถ้าเช่นนัน้คณุคงแทบ

อยากฝากตัวเป็นลูกน้องตั้งแต่แรกเห็น
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เรื่องอานุภาพของเทพ ตลอดจนความยิ่งหย่อนเกี่ยวกับยศถา

บรรดาศักดิ์แบบเทพ เป็นเรื่องแทงใจยิ่งกว่าความน้อยหน้าในโลก

มนษุย์มาก ว่ากนัว่า เทพยดาจ�านวนหนึง่ ถงึกับกลัน้อสัสาสะปัสสาสะ 

จบชีวิตแบบเทพ ขอจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยความปรารถนาจะ

บ�าเพญ็บญุบารมใีห้ตนมคีวามเรอืงรองกว่าเดมิ จะได้ไม่ต้องอยูอ่ย่าง

เทวดาผู้น้อยให้น้อยหน้าใครอีก

กข็นาดเป็นมนษุย์ทีเ่งนิทองน้อย ใช้แบบชกัหน้าไม่ค่อยถงึหลงั 

ยังยอมตัดใจจากลูกเมีย จากถิ่นที่อยู่บ้านเรือน ไปท�างานต่างแดน

แสนล�าบาก เพียงเพื่อจะได้หาเงินหาทองให้มากขึ้น แล้วเหล่าเทวดา

ที่รู้สึกน้อยหน้าอยู่ จะไม่มีแก่ใจไป ‘หามาเพิ่ม’ กันบ้างหรือ?

อีกจุดหนึ่งที่น่ากล่าวถึง คือ แม้เคยเป็นญาติกันในโลกมนุษย์ 

แต่พอตายไปเป็นเทวดานางฟ้า กอ็าจจ�ากนัไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่

ถ้าหากฝ่ายหนึ่งไปอยู่ในชั้นภูมิที่เหนือกว่ามากๆ หน้าตาไม่เหมือน

เดิมเสียแล้ว เพราะถูกตกแต่งด้วยบุญใหม่ให้ต่างจากบุญเก่าไปเป็น

คนละเรื่อง

ตรงนี้น่าจะเป็นค�าตอบส�าหรับข้อสงสัยของหลายๆคนได้ว่า 

เป็นเทวดานางฟ้าจะหน้าตาเหมือนเมื่อครั้งเป็นมนุษย์หรือเปล่า ดู

จากนางสุภัททาเทพธิดา ขนาดบอกพี่สาวว่าตนเคยเป็นน้อง พี่สาว

ยังท�าท่าเหมือนจะไม่เชื่อเอาด้วยซ�้า!

การมรีปูร่างหน้าตาผดิแผกแตกต่างไปมากๆ ในระดบัข้ามภพ

ข้ามภมูแิล้ว ถอืว่ามนียัส�าคญั เพราะรปูร่างหน้าตาคอืนมิติหมายของ
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กรรมโดยรวม ดงัเช่นทีน่างสภุทัทาได้ขึน้สวรรค์ชัน้สงู กเ็พราะเด่นใน

เรือ่งการท�าสงัฆทานอย่างถกูวธีิ ซึง่พอเห็นรปูร่างหน้าตาอนัเป็นทพิย์

ของนางแล้วคนอื่นรู้สึกสว่างมาก น่าเลื่อมใสมาก แม้แต่ญาติสนิทซึ่ง

เป็นถึงหญิงร่วมสามีกันยังจ�าไม่ได้ ก็น่าจะบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่า 

บุญล่าสุดยกระดับนางให้สูงห่างจากบุญเดิมไปมากทีเดียว

ถึงตรงนี้หลายคนมักสงสัยว่า ‘ทาน’ เป็นส่ิงที่ต้องท�ากับพระ 

ถวายปัจจัย ๔ ให้พระเท่านั้นหรือ? อันนี้ขอให้ดูที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้

ใน ‘ชัปปสูตร’ อย่างชัดเจน คือ

“เรากล่าวว่า แม้ผู้ใดสาดน�้าล้างภาชนะหรือน�้าล้างขันไปที่

บ่อน�้าคร�า หรือในบ่อโสโครกข้างประตูบ้านซึ่งมีสัตว์อาศัยอยู่ ด้วย

ความตัง้ใจว่า สตัว์ทีอ่าศยัแหล่งน�า้นัน้จะด�ารงชพีอยูไ่ด้ด้วยเศษอาหาร

ในภาชนะ เพียงเท่านี้ก็เป็นเหตุ เป็นที่มาแห่งบุญแล้ว”

ข้อแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ คือ คนและสัตว์ทั่วไป ไม่ได้สร้าง

ความรูส้กึศกัดิส์ทิธิข์ึน้ในใจคณุ การให้อาหารหนึง่อิม่แก่คนและสตัว์ 

จึงไม่อาจเทียบเท่าการถวายภัตตาหารหนึ่งมื้อแด่ภิกษุสงฆ์หรือ

นักบวชที่ดูน่าเลื่อมใส เช่นนี้เอง ถ้าสะสมบุญด้วยการถวายทานแด่

สมณะ จึงให้ความรู้สึกเป็นบันไดสวรรค์มากกว่า

และว่ากันโดยธรรมชาติของผู้รับ ก็เป็นเครื่องขยายผลบุญต่าง

กันจริงๆ เหมือนคุณล่ันระฆังใหญ่ด้วยแรงเท่ากันกับลั่นระฆังเล็ก 

อย่างไรก็ต้องได้ยินเสียงของระฆังใหญ่ดังกว่าอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม การเอาแต่จ้องจะถวายทานแด่สมณะ ไม่คิดให้
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ทานกบัมนษุย์และสตัว์อืน่เลย นานไปก็อาจกลายเป็นความโลภอยาก

เอาผลลัพธ์ เล็งแต่ว่าจะท�าบุญกับ ‘นาบุญ’ ใหญ่ๆ ใจคอก็จะคับแคบ 

ไม่รู้จักให้ในความหมายของการ ‘ให้’ จริงๆเลย 

วิธีแกะเอาความโลภและความตระหนี่ออกจากจิตได้ดีที่สุด ก็

คือการให้ทานอย่างครบวงจร ให้เพราะอยากให้ ให้จนรู้สึกดีกับการ

ให้เปล่า ให้จนเข้าใจจริงว่าจิตที่คิดให้นั่นเอง คือสวรรค์บนดินที่เข้า

ถึงได้ก่อนตาย

สวรรค์อันเกิดจากการรักษาศีล

หลังจากท�าความรู้จักสวรรค์อันเกิดจากการท�าทาน คุณคง

สังเกตว่า บุญที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับจิตวิญญาณ มักเป็นบุญที่

โยงใยไปถึงสวรรค์ ยิ่งยกระดับจิตวิญญาณสูงขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งยกระดับ

ชั้นสวรรค์ให้สูงขึ้นเท่านั้น

บุญที่เหนือกว่าทาน เพราะยกระดับจิตวิญญาณขึ้นสู่เขตความ

ปลอดภยั ไร้การเบียดเบยีน ได้แก่ ‘ศลี’ เหตุเพราะเมือ่ทัง้ชวีติของคณุ

เป็นที่ตั้งของความปลอดภัย ความรู้สึกปลอดโปร่ง เบากายเบาจิต 

ย่อมบังเกิดเป็นปกติ อีกทั้งมีความอุ่นใจว่า ได้เดินตามรอยบาทพระ

ศาสดา มีความเข้าพวกกันกับ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 

สมควรได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนา ดังที่

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ‘ปุญญาภิสันทสูตร’ ความว่า

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ห้วงบุญห้วงกุศล ๘ ประการนี้ น�าความ
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สุขมาให้ ให้อารมณ์เลิศ มีสุขเป็นผล เป็นไปเพื่อสวรรค์ เป็นไปเพื่อ

สิ่งที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ห้วงบุญห้วงกุศล ๘ ประการนั้น 

ได้แก่ การเข้าถึงสรณะ ๓ ประการ รวมกับทานอีก ๕ ประการ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย การเข้าถึงสรณะ ๓ ประการ คือ ถึง

พระพทุธเจ้าเป็นสรณะ ถงึพระธรรมเป็นสรณะ ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาน ๕ ประการนี้ เป็นมหาทาน เป็นเชื้อ

สายแห่งพระอรยิะมานาน บณัฑิตไม่เคยรงัเกยีจ และจะไม่รงัเกยีจเลย 

นั่นคือ

ทานที่ ๑ เว้นขาดจากการเป็นผู้ฆ่า

ทานที่ ๒ เว้นขาดจากการเป็นผู้ขโมย

ทานที่ ๓ เว้นขาดจากการเป็นผู้ผิดลูกผิดเมีย

ทานที่ ๔ เว้นขาดจากการเป็นผู้พูดเท็จ พูดหยาบ พูดส่อเสียด 

พูดเพ้อเจ้อ

ทานที่ ๕ เว้นขาดจากการเป็นผู้เสพเครื่องมึนเมา อันเป็นที่ตั้ง

แห่งความประมาท

เมื่อเว้นขาดจากการสร้างภัย ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้ความไม่มี

ภัย ให้ความไม่มีเวร ให้ความไม่เบียดเบียน แจกจ่ายไปแก่สัตว์หา

ประมาณมไิด้ ครัน้ให้ความไม่มภียั ความไม่มเีวร ความไม่เบียดเบียน

แก่สตัว์หาประมาณมิได้แล้ว ย่อมเป็นผูม้ส่ีวนแห่งความไม่มภียั ความ

ไม่มีเวร ความไม่เบียดเบียน หาประมาณมิได้ ให้แก่ตนเองด้วยเช่น
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กัน”

หากยังสงสัยว่า ‘ศีล’ เป็น ‘มหาทาน’ ได้อย่างไร ก็ต้องอาศัย

จิตของคุณเองเป็นที่ตั้งในการท�าความเข้าใจ ตื่นนอนในเช้าวันใด

กต็าม ขอให้ตั้งเจตนาไว้ล่วงหน้าว่า เป็นตายอย่างไรวันนี้จะไม่ผิดศีล 

จากนั้นก็ใช้ชีวิตไปตามปกติ

อาถรรพณ์ของศีลมักเกิดกับคนเพิ่งต้ังใจคิดรักษา ภายในวัน

นั้น หรือวันต่อๆมาไม่นาน มักเกิดเรื่องลองใจ มีเหตุยั่วยุให้ละเมิด

ศีลข้อใดข้อหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เจอกันมาก คือ มีเหตุให้ต้อง

โป้ปดมดเท็จ ซึ่งดูจ�าเป็นเหลือเกิน น่าให้บิดเบือนความจริงเพื่อเอา

ประโยชน์เข้าตัวเหลือเกิน

เมือ่เจอเรือ่งเช่นนัน้ ให้ระลกึถงึความตัง้ใจจริงทีจ่ะรักษาศลี พดู

ตรงไปตรงมา หรอืพดูความจรงิเท่าทีจ่ะไม่ก่อความเสียหายให้กบัใคร 

จากนัน้ สงัเกตใจตัวเองด ูจะมีปรากฏการณ์ ‘เข้มแขง็อยูก่บัความจรงิ’ 

ขึ้นมาชั่วขณะจิตหนึ่ง และ ณ ชั่วขณะจิตนั้น คุณจะรู้สึกถึง ‘อาการ

สละออก’ คอื ถอดถอนประโยชน์ส่วนตวั ยกประโยชน์ให้คนอืน่ ด้วย

ความจริงที่คุณกล่าวออกไป ตรงไปตรงมา

จากนั้น ขอเพียงคุณไม่ติดใจอาลัย ไม่เสียดาย เลิกหวงแหน

ประโยชน์อันพึงมีพึงได้จากการกล่าวค�าเท็จ คุณจะรู้สึกถึงสภาพทาง

ใจที่สว่าง สะอาด ปลอดโปร่ง แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดกับภาวะ

หลังโกหกที่เคยๆท�า

ใจที่คิดให้ประโยชน์ผู้อื่น แม้ด้วยการไม่ฉกชิงสิทธิ์ในการรับรู้
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ความจริงมาจากชีวิตเขา ท�าครั้งเดียวก็สบายใจแล้ว ถ้าท�าทั้งชีวิต ก็

ไม่น่าสงสยัว่าต้องเป็นชวีติทีอ่ิม่เอมด้วยความสบายใจอยูก่บัความจริง

ทีต่รงไปตรงมา ไม่บดิเบีย้วเป็นแน่ นีแ่หละ มหาทานจากการเว้นขาด

จากการมุสา

ข้อแตกต่างระหว่าง ‘ทาน’ กับ ‘มหาทาน’ คือ การให้ทาน

ธรรมดานั้น เดินไปที่ไหนก็ให้ได้เลย ในเมื่อมีคนขอ หรือมีคนรอ

ความอนเุคราะห์อยูท่ัว่ทกุหนแห่งในโลก แต่โอกาสท�ามหาทานอย่าง

เช่นการรักษาศีลนั้น คุณต้องรอโอกาสให้มีสิ่งยั่วยุเข้ามาพิสูจน์ใจ มา

ลองใจว่าจะห้ามใจได้สักกี่น�้า

ยิง่ต้องใช้ก�าลังใจมากข้ึนเท่าไร ยิง่เหมอืนออกแรงชนะภาคร้าย

ในตนมากขึน้เท่านัน้ ให้สงัเกตดคูวามปลอดโปร่ง โล่งอก หรอืกระทัง่

ความสว่างไสวทางจติ ทีถ่กูยกระดบัขึน้มาแบบปบุปับเมือ่รกัษาศลีได้

ส�าเรจ็ คุณจะรูส้กึถงึความเป็นบญุกศุล ราวกบัใช้ก�าลงักายในการช่วย

คนให้พ้นอันตรายเลยทีเดียว

ความเหน็แก่ตวัของมนษุย์ ท�าให้มนุษย์ร้ายกว่าเสอืดุทีเ่ตม็ไป

ด้วยเขีย้วเลบ็ร้ายกาจ จะดขีนาดไหนถ้าท�าให้คนอืน่ปลอดภยัถาวรได้

ด้วยการเอาความร้ายกาจออกจากตัวคุณ?

เมื่อคุณเป็นที่ตั้งของความปลอดภัยด้วยศีล ก็จะได้ชื่อว่า...

ให้เจ้าของชีวิตได้ใช้ชีวิตต่อ ทั้งที่ความอยากฆ่าของคุณมีสิทธิ์

ท�าให้สิ้นลง
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ให้เจ้าของทรพัย์ได้มทีรพัย์ใช้ต่อ ทัง้ทีค่วามอยากขโมยของคณุ

มีสิทธิ์ท�าให้มันหายไป

ให้คู่ครองได้ครองคู่ต่ออย่างสงบสุข ทั้งที่ความอยากผิดกาม

ของคุณมีสิทธิ์ท�าให้พวกเขาร้าวฉาน บ้านแตกเป็นเสี่ยงๆได้

ให้ผู้ฟังได้ฟังความจริง ทั้งที่ความอยากโกหกของคุณมีสิทธิ์

ท�าให้มันบิดเบือน

ให้ผู้คนได้ปลอดภัย ทั้งที่ความเมามายของคุณมีสิทธิ์สร้าง

ความเสี่ยงอันตรายแก่พวกเขา

เมื่อมองเห็นข้อเท็จจริงตามนี้ ก็คงท�าให้คุณๆที่คิดน้อยเนื้อ

ต�า่ใจในวาสนา เหน็ว่าตนเองไม่มเีงนิซือ้สวรรค์ ไม่มกี�าลงัใจช่วยเหลอื

คนอื่นแบบเตี้ยอุ้มค่อม ก็คงหมดข้อแก้ตัวเสียที เพราะเพียงแค่ใส่ใจ

รักษาศีลให้ดี ก็เพียงพอแล้วที่จะประกันความสุขในปัจจุบัน กับทั้ง

ประกันวิมานสวรรค์ในอนาคตได้

ผู้ใช้ชีวิตสร้างมหาทาน มีจิตอันสว่างกว้างไร้มลทิน คู่ควรกับ

รางวัลแบบไหน? ลองมาดูตัวอย่างของจริงจากเรื่อง ‘สุนิททาวิมาน’ 

ซึ่งพระโมคคัลลานเถระเป็นผู้พบและขอค�าให้การจากนางเทพธิดา

“ดูกรแม่เทพธิดา เธอเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนัก มีรัศมีส่อง

สว่างไสวไปทัว่ทกุทศิ สถติอยูเ่หมอืนดาวประกายพรึกบนท้องฟ้ายาม

ราตรี ก็ด้วยกรรมเก่าอันใด เธอจึงมีผิวพรรณงามเกลี้ยงเกลา อีกทั้ง

รัศมีส่องสว่างไปทั่วทุกทิศถึงขนาดนี้?”
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นางเทพธิดาฟังค�าสรรเสริญของท่านพระอัครสาวกฝ่ายซ้าย 

แล้วบงัเกิดความปลาบปลืม้ในบญุญาธิการแห่งตน จงึยนิดตีอบไปว่า

“ท่านเจ้าขา ข้านี้เคยเป็นอุบาสิกาอยู่ในพระนครราชคฤห์ 

ประชาชนเรียกว่า ‘สุนิททา’ เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยศรัทธาในพระ

โคดม กับทั้งสมบูรณ์พร้อมด้วยศีลอันเหล่าอริยเจ้าสรรเสริญ เพราะ

บุญกรรมนั้นแหละ จึงท�าให้มีวรรณะงาม กับทั้งมีรัศมีสว่างไสวไปทั่ว

ทุกทิศเห็นปานนี้!”

แน่นอนว่าหนึ่งชีวิตอันยืดยาวหลายสิบปีของคนเราไม่ได้ผ่าน

ไปง่ายๆกับค�าว่า ‘มีศรัทธา’ และ ‘รักษาศีล’ โดยที่แท้แล้ว ทั้งศรัทธา

และศีลเป็นสิ่งที่เกิดได้ยาก และยิ่งยากจะรักษาให้ได้ตลอดรอดฝั่ง

เมื่อคนเช่นนางสุนิททามีวาสนาได้พบพระพุทธเจ้า กับทั้งฟัง

ค�าสอนต่างๆของท่าน แล้วเกิดความศรัทธาอย่างล้นเกล้า ปักใจไม่

เป็นอื่นในธรรมะที่พระองค์เปิดเผยดุจหงายของคว�่า นางก็จับทางได้

แม่นๆว่า ชีวิตต้องมีศีลเป็นเครื่องก�ากับ และนางก็แน่วแน่อยู่บนเส้น

ทางของการรักษาศีลไม่เสื่อมคลาย ไม่ถอยห่างจากวิถีชีวิตแบบพุทธ 

คือ ‘อยู่อย่างไม่เบียดเบียนกัน’ ตามที่นางเลือกแล้วนั้น

แน่นอนนางเริม่จาก ‘หกัห้ามฝืนใจในเบือ้งต้นด้วยความอดึอดั’ 

แล้วตามด้วย ‘ทนทานต่อสิ่งยั่วยุง่ายขึ้น’ จากนั้นก็จบด้วย ‘ใจสบาย

ด้วยการไม่ใส่ใจสิง่ยัว่ยต้ัุงแต่แรก’ นีเ่ป็นเส้นทางสามญัของผูรั้กษาศลี

ได้ตลอดรอดฝั่ง

ท่ีนางสุนิททาเทพธิดาข้ึนมาเสวยสวรรค์ มีผิวพรรณวรรณะ
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งามงดสดสะพรั่ง ดูเฉิดฉายไร้มลทิน บาดตาบาดใจผู้พบเห็นนั้น ก็

คือนิมิตหมายท่ีแสดงการตกผลึกของความสุกสว่างอาภาแห่งศีล

นั่นเอง

ความจริงก็คือ รูปร่างหน้าตาและผิวพรรณดีบนสวรรค์ 

จิตวิญญาณมักดีตาม เพราะก�าเนิดบนสวรรค์เป็นชนิดผุดเกิด

ขึ้นเลย ความทรงจ�าและญาณทิพย์รู ้เห็นต้นเหตุแห่งความงาม

จึงยังคงอยู ่

แต่รูปร่างหน้าตาดีบนโลกมนุษย์ จิตวิญญาณไม่จ�าเป็นต้องดี

ตาม เนื่องจากก�าเนิดมนุษย์นั้น มีกระบวนการ ‘ล้างความจ�า’ นาน

ถงึ ๙ เดอืน ขอให้ลองนกึดวู่าถ้าคณุจะต้องนอนหลบัคดุคูอ้ยูใ่นทีแ่คบ 

ไม่ได้ท�าอะไรนอกจากฝันวกวนไปเรือ่ยเป็นเวลาเกอืบหนึง่ปี จะมอีะไร

เหลือในความทรงจ�าอยู่ได้? และเมื่อไม่เหลือความทรงจ�าใดๆเลย 

เกดิมาเหน็แต่ว่าตัวเองหล่อ สวย รวย เก่ง กย่็อมเกดิความรู้สกึว่า ‘ฉนั

เหมือนเทวดา’ หรือหนักกว่านั้น ‘ฉันคือนางฟ้า’ และดูเหมือนไม่มี

เหตุผลใดที่จะไม่ควรหลงตัวว่าเหนือกว่าคนอื่น

ความหลงลืมเหตุผลของการได้ดีมีสุขนั่นเอง คือเหตุครอบง�า

จิตใจ แล้วใช้ชีวิตแบบชั่วๆดีๆตามอารมณ์ และความหลงตัวก็มัก

บันดาลให้ ‘ช่ัวโดยไม่รู้ตัว’ มากกว่าจะฝืนดีไปเพื่ออะไรก็ไม่ทราบ 

จนกว่าจะพบครูบาอาจารย์ที่ก่อให้เกิดศรัทธาในความดีได้ใหม่ ศีล

จึงค่อยเริ่มก่อตัวใหม่ตามอีกครั้ง แต่ถ้าเป็นชาติที่ขาดแรงบันดาลใจ

อย่างแท้จริง ก็สุ่มเสี่ยงอย่างมากที่จะเป็นคนทุศีลเรื่อยไปจนสิ้นชีวิต
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บุญเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ พุทธศาสนาอุบัติขึ้นเพื่อ

แจกแจงว่า การเจริญสติเป็นการขัดเกลากิเลสขั้นสูงสุด เพราะเหนือ

กว่าการขัดเกลาด้วยการให้ทานเพื่อท�าลายความตระหนี่ และเหนือ

กว่าการขดัเกลาด้วยการรกัษาศลีเพือ่ท�าลายความสกปรก เพราะมจีดุ

มุง่หมายในการท�าลายความหลงผดิ อนัเป็นต้นเค้าของบาปอกศุลทัง้

ปวง

เป็นชาวพุทธ จึงควรตั้งความปรารถนาสูงสุดไว้ที่เป้าหมาย

สงูสดุของพระพทุธศาสนา นัน่คอื บรรลมุรรคผล เป็นผูบ้รสิทุธิห์มดจด

จากกิเลส ด้วยการเจริญสติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้

ใครที่ยังไม่พร้อมจะละกิเลส ไม่พร้อมจะละความน่าชอบใจใน

โลกมนษุย์ กอ็ย่าเพิง่สะดุง้ตกใจว่า จะให้เอาอย่างนัน้เลยหรอื? ขอให้

คดิว่า การเจรญิสต ิคอืการค่อยๆท�ากเิลสให้เบาบางลง มแีก่ใจให้ทาน

มากขึน้ มใีจจรงิรกัศลีรกัธรรมยิง่ขึน้ เพือ่มคีวามเป็นผูคู้ค่วรกบัสวรรค์

อันประณีตและอายุขัยที่ยืนยาวขึ้น

ตวัอย่างของเหล่าเทพยดาต่อไปนี ้คงสนบัสนนุได้อย่างชดัเจน

ว่า การเจริญสติช่วยให้ได้ดิบได้ดีอย่างไร

ตัวอย่างแรกคือเรื่อง ‘ทาสีวิมาน’ เป็นบทสนทนาระหว่างพระ

โมคคัลลานเถระกับนางเทพธิดาตนหนึ่ง ความว่า

“นางเทพธิดาเอย เธอเป็นผู้ถูกแวดล้อมด้วยเหล่าบริวาร คือ
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หมู่นางเทพนารีจ�านวนมาก เท่ียวชมไปโดยรอบในสวนจิตตลดาวัน

อนัน่ารืน่รมย์ ท�าให้อากาศทกุทศิทกุทางสว่างไสวราวกบัประดบัด้วย

ดาวประกายพรึก เหมือนเธอเป็นท้าวสักกเทวาธิราชก็ไม่ปาน ที่เป็น

เช่นนี้เพราะกรรมอะไร บุญใดหรือที่เธอได้สมบัติอันเป็นทิพย์น่าช่ืน

ใจเห็นปานนี้?”

“พระคุณเจ้า ครั้งเป็นมนุษย์ ข้าเกิดเป็นนางทาสรับใช้อยู่ใน

ตระกูลหนึ่ง ซ่ึงห่างไกลจากบ้านเดิม แต่ข้าน้อยก็ปฏิญาณตนเป็น

อุบาสิกาของพระสมณโคดมผู้เลิศหล้า ข้าเพียรรักษาศีล ใส่ใจในการ

เจริญสติอยู่เป็นเวลา ๑๖ ปี มีธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้ 

๓๗ ประการเป็นเครื่องประกอบความเพียร และถึงแม้กายมนุษย์จะ

แตกดับไปแล้ว ข้าก็ยังคงเพียรอยู่ในธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งการ

ตรสัรู ้๓๗ ประการนัน้ไม่ขาดสาย ขอให้พระคณุเจ้าดผูลแห่งการเจริญ

สตินี้เถิดว่า เป็นความเกษมอันยิ่งปานใด”

“เจริญพร ท่านดูมีศักดานุภาพนัก”

“ด้วยบุญแห่งการเจริญสติ ข้าน้อยเป็นที่โปรดปรานของ

พระอินทร์ คุ้นเคยกับเทพบุตร อาทิเช่น อาลัมพะ คัคคมะ และเหล่า

เทพธิดาน้อยๆ อาทิเช่น วีณา โมกขา นันทา บรรดานางทั้งหลาย

บ�าเรอดนตรทีพิย์ให้ข้าเพลดิเพลนิ อกีทัง้ยงัมนีางเทพอปัสร อาทเิช่น 

เอนิปัสสา สุปัสสา มุทุกาวที มาประเล้าประโลมด้วยค�าเสนอว่าจะ

ฟ้อนร�า ขับร้อง ให้ข้ารื่นรมย์ นี่คือผลของบุญที่ข้าประกอบไว้แล้ว ข้า

ได้ร่าเริงบันเทิงอยู่ในสวรรค์ อันจะไม่ได้แก่ใครที่มิได้ประกอบบุญไว้

เป็นอันขาด”
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สรุปแล้ว การเจริญสตินับสิบปีบนโลกมนุษย์ ถึงแม้ไม่ส�าเร็จ

มรรคผลขั้นสูงสุด ก็ได้ไปส�าเริงส�าราญบนสวรรค์ ก่อนจะหมดเวลา

แล้วลงมาท�าความเพียรกันต่อในโลกมนุษย์

เรื่องของอดีตนางทาสนี้ แสดงให้เห็นด้วยว่า แม้เคยมีฐานะ

ต�า่ต้อยอยูใ่นโลกมนษุย์ แต่เม่ือประกอบบญุอนัสงูส่ง กแ็ปรสภาพเป็น

นางฟ้าผู้มีศักด์ิศรีไม่น้อยหน้าใคร ขนาดเป็นคนสนิทของเจ้าครอง

พิภพเทพระดับพระอินทร์ได้ แค่กระโดดข้ามเส้นแบ่งแห่งความตาย

ไปไม่กี่วินาทีเท่านั้น

อีกประการหนึ่ง นักเจริญสติหลายคนสงสัยว่า ที่ฝึกปฏิบัติกัน

ในโลกมนุษย์ หากหมดเวลาเสียก่อน ยังไม่ทันได้บรรลุมรรคผลขั้น

สงู จะไปเจรญิสติกันต่อบนสวรรค์ได้ไหม เทพธดิาอดตีนางทาสกบ็อก

ไว้ชัดว่า ‘ได้!’ อันนี้เป็นธรรมดาของผู้สามารถเห็นกายใจโดยความ

เป็นอนัตตาแล้ว ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ภพใด ก็ ‘เห็นต่อ’ ได้หมด

 เพื่อความแน่ใจว่าจะไม่พูดผิดเมื่อถึงเวลาต้องลงสนามจริง ก็

ควรเพิ่มข้อควรระวังที่ต้องท่องไว้ให้แม่นย�าไว้ดังนี้

๑ ต้ังโจทย์ให้ชัดว่า คุณต้องการถอดถอนความอาลัย 
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ตั้งใจให้ผู้ป่วยปล่อยวาง ไม่ใช่พยายามปลูกฝังความเชื่อ หรือเอาชนะ

กันด้วยเหตุผลใดๆ ถ้าใจผู้ป่วยปล่อยวางได้ เตรียมจากไปอย่าง

สบายใจได้ ไม่ติดค้างกับบาปอกุศลเก่าในช่วงก่อนป่วย ไม่ท�าบาป

อกศุลใหม่ในช่วงใกล้ตาย ให้ถอืว่าภารกจิส�าคญัส�าเรจ็ลลุ่วงแล้ว หาก

ไม่ท่องไว้ให้ขึ้นใจว่านี่คือภารกิจส�าคัญอันดับหนึ่ง วิธีชวนคุยของคุณ

จะแกว่ง และไม่มีการประเมินผลที่ชัดเจนว่าภารกิจของคุณ ‘ได้ผล’ 

ขนาดไหนแล้ว

๒ ดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงด้วยตาเปล่า อย่าเตรียมไว้ในใจว่า

ต้องท�าอะไรเป็นขั้นเป็นตอนตายตัว เช่น เมื่อสังเกตเห็นว่าผู้ป่วย

ประสบกบัความเจบ็ปวดทรมาน หรอืก�าลังรูส้กึไม่อยากตาย กใ็ห้หลกี

เลี่ยงการพูดถึงความตาย แต่หันไปคุยเรื่องอื่นให้ผู้ป่วยลืมเรื่องที่ตน

ก�าลังจะตาย ต่อเมื่อสังเกตว่าผู้ป่วยพร้อมจะฟัง หรือเป็นคนเปิดฉาก

ขึ้นมาเอง อย่างนี้คุณค่อยไหลตามน�้าได้

๓ ผู้ป่วยต้องการความรัก ความห่วงใยใกล้ชิด มากกว่า

ค�าพูดปลอบประโลมพื้นๆ ฉะนั้น คุณควรท�ามากกว่าพูด ถ้าพูดว่ารัก

หนึง่ครัง้ คณุต้องมวีธิแีสดงความรกัสบิครัง้ เช่น ยอมสละเวลามาเยีย่ม

อย่างสม�่าเสมอ หรือมาอยู่ดูแล คอยชวนพูดคุยไม่ให้เหงา นั่นแหละ 

ถึงจะท�าให้ผู้ป่วยเชื่อสนิทใจ ไม่ใช่พูดว่ารักสิบครั้ง แต่หลังจากนั้นไม่

เคยมาเยี่ยมอีกเลย
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๔ ความทกุข์อนัเกดิจากความอาลยัอาวรณ์โศกเศร้าของ

คุณ รบกวนจิตใจผู้ป่วยได้ถึงขั้นตายตาไม่หลับ ฉะนั้น อย่าคิดว่าการ

แสดงความโศกเศร้าคือเครื่องหมายของความรัก ความรักที่แท้จริง

ควรเป็นไปเพื่อหยิบยื่นความสุขและความสว่างให้แก่กัน หาใช่

ครอบง�าให้แต่ละฝ่ายตกอยู่ในเงามืดทางใจของกันและกัน

๕ อย่าพูดถึงบาป หรือแม้แต่จะเฉียดไปในเรื่องไม่ดีที่ผู้

ป่วยเคยท�า เพราะจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยคิดไม่ดีเกี่ยวกับตนเอง

ไม่เลิก เว้นแต่ผู้ป่วยอยากสารภาพผิดเอง เพราะความรู้สึกผิดเป็นสิ่ง

มแีรงกดดนั คล้ายสิง่อดุตันให้อดึอดัในอก พอใกล้ตายกอ็ยากระบาย

ด้วยการสารภาพผิดกับใครสักคน คุณต้องรับฟังดีๆ และโต้ตอบใน

แบบท่ีท�าให้ผู้ป่วยคลายใจว่า เรื่องดีๆมีให้นึกถึงมากกว่านั้นเยอะ

๖ เมื่อพบว่าผู้ป่วยเซื่องซึม ไม่มีแก่จิตแก่ใจพูดคุย อย่า

ชวนคุยในลักษณะบ่นถาม เช่น ท�าไมไม่พูดล่ะ? ท�าไมไม่ยิ้มล่ะ? ฉัน

มาอยู่ด้วยแล้วเบื่อใช่ไหม? ฯลฯ ค�าพูดท�านองนี้จะยิ่งตอกย�้าให้

อารมณ์เซื่องซึมกินลึกเข้าไปอีก ที่ถูกคือคุณต้องตั้งค�าถามประเภท

กระตุน้ให้คดิ ให้นกึอยากตอบด้วยอารมณ์ทีส่ดชืน่ ไม่หดหู ่เช่น “ทาย

ซิเช้านี้ฉันมีอะไรมาเล่าให้เธอฟัง” เป็นต้น
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หลังจาก ‘รูด้’ี พอสมควรแล้ว กไ็ม่มีอะไรทีต้่องท�าเพิม่เตมิมาก

ไปกว่า ‘ตั้งใจดี’ และ ‘พูดให้ดี’ เท่านั้น

แม้จะเตรียมค�าพูดไว้มากมายแค่ไหน แต่ถ้าไม่มีการเริ่มต้น

เพือ่เข้าจดุ กจ็ะไม่เกดิการพดูคยุเพือ่ถอดถอนความยดึติด กบัทัง้ไม่มี

การยกระดบัจติของผูป่้วยให้สงูขึน้เรือ่ยๆ ตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจ้า

ประทานไว้

ทกุอย่างจะง่าย ถ้าผูป่้วยมีศรทัธาในพทุธศาสนา ตลอดจนเป็น

ผู้มีน�้าใจให้ทาน รักษาศีลจนจิตสะอาดมาทั้งชีวิต กรณีเช่นนั้นแทบ

ไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้ เผลอๆผู้ป่วยอาจต้องมีหน้าที่ปลอบคนที่รัก

และอาลัยตนให้รู้จักปล่อยวางเสียอีก

แต่เรื่องจะยากก็เมื่อผู้ป่วยขาดศรัทธา ทั้งชีวิตไม่ค่อยมีน�้าใจ

ช่วยเหลือใครเลย อีกทั้งรักษาศีลไม่เป็น ท่องไม่ถูกว่ามีบาปประการ

อันใดควรงดเว้นบ้าง คุณจึงอาจจะอึดอัด พูดไม่ออกบอกไม่ถูก ไม่

ทราบจะเริม่ต้นประยกุต์วธีิส่งผูป่้วยของพระพทุธเจ้าหรือพระสารีบุตร

อย่างไรดี

ต่อไปนีจ้ะเป็นวธีิ ‘ค่อยๆพดูเข้าจดุ’ โดยค�านงึถงึความเป็นจรงิ

ทีว่่า ผู้ป่วยแต่ละคนมพีืน้นสิยัแตกต่างกนั มศีรทัธาและอคติแตกต่าง
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กัน ตลอดจนมีความสามารถในการเผชิญหน้าความจริงแตกต่างกัน 

เมื่อดูตัวอย่างไว้แล้ว ก็อาจเห็นช่องทางว่าจะน�าไปประยุกต์กับกรณีที่

คุณต้องเผชิญอย่างไร

 ผู้ป่วยมีศรัทธาทางพุทธตั้งมั่นแล้ว

ผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าและค�าสอนของท่าน หมายถึงผู้ที่

พร้อมจะยอมรับนาทีมรณา รวมทั้งมีแนวโน้มจะสะสมบุญมามากจน

เชื่อมั่นในความสว่างเป็นปกติของตนอยู่แล้ว ฉะนั้น ก็เข้าจุด คุยกัน

เพื่อให้ปล่อยวางได้เลย โดยไม่ต้องชักแม่น�้าทั้งห้า เช่น

“วันนี้ยังติดห่วง ติดกังวลอะไรอยู่ไหม?”

“ถามแบบนี้ทุกวันเลยนะ”

“พระพุทธเจ้าท่านให้ถามบ่อยๆไง มันเหมือนการเตือนให้

ส�ารวจนะว่าใจเราเบา พร้อมขึ้นสูงอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่า แต่ละวัน

จิตคนเราไม่เท่ากัน เดี๋ยวก็โง่ เดี๋ยวก็ฉลาด การช่วยกันเตือนบ่อยๆก็

เป็นนโยบายทีด่ไีม่ใช่เหรอ? ถ้าเป็นฉนั ฉนักอ็ยากให้นายเตอืนอย่าง

นี้ทุกวันเหมือนกัน”

“อือ… งั้นสารภาพก็แล้วกัน ตอนตื่นเช้ามารู้สึกอดเป็นห่วง

ยายหนูมันไม่ได้ เมื่อวานก่อนมันกลับออกไป เห็นแอบท�าตาแดงๆ 

รูห้รอกนะว่ามันพยายามฝืน ไม่อยากร้องไห้ให้ฉนัเหน็ แต่กน็ัน่แหละ 

ฉนัรบัความสะเทอืนจากตรงนัน้มา แล้วกเ็ลยพลอยท�าให้เศร้า อยาก
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ร้องไห้ตาม พอตื่นเช้ามาเลยคิดๆขึ้นมาว่า ยายหนูอายุ ๒๙ ปีนี้แล้ว 

ยังไม่เป็นฝั่งเป็นฝาเสียที แล้วฉันจะรู้ได้ไงว่ามันมีคนดูแลที่น่าไว้ใจ

หรือเปล่า”

“เอาเหอะน่า! ถ้านายขึน้ไปอยูบ่นโน้นจรงิ กต้็องช�าเลอืงลงมา

ดูได้ตลอดเวลาแหละ และถ้ายายหนูมันจะเลือกคนผิด หรือท�าท่าจะ

โดนใครหลอก นายก็ดลใจหรือมาเข้าฝันมันซิ อยู่อย่างนี้เสียอีก โดน

ใครหลอกที่ไหน เมื่อไหร่ นายไม่มีสิทธิ์รู้เลย ถ้าห่วงยายหนูจริง ก็

ควรดีใจที่จะได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองลูกมากกว่านะ”

“ก็จริง”

“นายแค่ตั้งใจไว้นิดเดียวก็พอว่า ขึ้นไปแล้วจะไม่ทอดทิ้งยาย

หนู จะมองลงมาเรื่อยๆ แต่ถ้านายยังห่วง ยังอาลัยไม่เลิก จิตมันก็ผูก

อยู่กับโลก เหมือนมีสมอถ่วงติดพื้นไม่ให้ลอยขึ้นไปไหนได้ แล้วจะ

กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาลูกได้ยังไง”

“ขอบใจที่เตือนนะเพื่อน”

วันต่อมา คุณอาจสังเกตอาการยึดติดอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ถ้า

เห็นผู้ป่วยก�าลังชมรายการโทรทัศน์ที่โปรดปราน ก็อาจถามว่า

“เป็นไง ยังใจจดใจจ่อรอละครเรื่องนี้ทุกวันหรือเปล่า?”

“อือ… ก็จดจ่ออยู่นะ เคยชินที่จะรอ ของมันชอบ”

“จะเสียดายไหม ถ้าต้องไปเสียก่อนจะจบ”
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“เสียดายว่ะ”

“เช่ือพระพทุธเจ้าเถอะ ความบนัเทงิแบบมนษุย์ มนัเทยีบกนัไม่ได้

กบัข้างบนโน้น ท่านว่า แม้แต่สวรรค์ชัน้ต�า่สดุอย่างจาตมุหาราช ก็น่า

ติดใจกว่าเป็นไหนๆแล้ว บนโน้นทุกอย่างเป็นทิพย์ ไม่หยาบ ไม่มา

เร็วไปเร็วเป็นไฟไหม้ฟางเหมือนอย่างนี้”

“สนุกกว่ายังไงล่ะ มีละครเหมือนอย่างนี้หรือเปล่า?”

“ก็มกีารแสดงฟ้อนร�าแน่ๆแหละ พระไตรปิฎกกล่าวถงึไว้เยอะ

เหลอืเกนิ แต่ฉันว่ามนัต้องอลงัการกว่าทีค่ดิๆหรือจนิตนาการกนั เอา

เป็นว่าเฉพาะเรื่องฟ้อนร�านี่ คอนเสิร์ตในโลกจะคึกคักแค่ไหนก็คงสู้

ไม่ได้แน่”

“ท่าทางรู้ดี ลองเล่าให้ฟังหน่อยซิ”

“นายนัน่แหละจะต้องกลบัมาเล่าให้ฉนัฟัง มาท�าสญัญากนันะ 

นายจะมาเข้าฝันบอกว่าบนโน้นเป็นยังไงมั่ง!”

วันต่อมา กอ็าจสงัเกตว่ามทีางช่วยให้ผูป่้วยพอใจภาวะทีป่ระณตี

ขึน้ได้ไหม เช่น ถ้าเหน็ผูป่้วยก�าลงัอ่านหนงัสอืธรรมะ หน้าตาผ่อนคลาย

เหมอืนคนปล่อยวางทกุอย่างได้ กอ็าจถามว่า

“เป็นไง ชักเริ่มใจจดใจจ่ออยากขอไปดูข้างบน ว่าผลของบุญที่

นายสั่งสมมามันสักแค่ไหนแล้วหรือยัง?”

“อยาก! เมื่อเช้าก็นึกครึ้มๆนะ บรรยากาศอย่างกับตอนก�าลัง
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จะได้เดินทางไปเที่ยวยุโรปครั้งแรก”

“อ๋อ! ตอนนั้นไปฮันนีมูนนี่ ใช่ไหม?”

“ใช่! ฉันอยากไปเมืองนอกมาตั้งแต่เด็กๆ แล้วก็เก็บหอม

รอมริบอยู่นานกว่าจะได้โอกาสไปเที่ยวจริง ก็ดีใจนะที่ครั้งแรกคือ

การท�าให้เมียมีความสุขไปด้วย”

“เก็บเงินไปเที่ยวเมืองนอก ใช้เวลาไม่กี่ปีของมนุษย์ แต่จะไป

สวรรค์ มันต้องอาศัยวันเดือนปีทั้งหมดที่มีอยู่ตอนเป็นมนุษย์เพื่อ

สะสมให้พอ ฮื่อ! มันยากกว่ากันเยอะนะนี่”

“นั่นสินะ คิดๆขึ้นมาอีกว่า ไม่รู้จะต้องเหนื่อยเก็บเงินพอจะ

ลืมตาอ้าปากแบบเดียวกับชาตินี้ ซ�้าแล้วซ�้าอีกสักกี่หน ยิ่งต้องกัดฟัน

ต่อสู้กับกิเลส รักษาศีลให้ครบเพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์ ไม่รู้รอบไหนจะ

พลาดบ้าง… จริงๆชาตินี้ฉันก็ผิดศีลมาไม่น้อยเหมือนกัน เคยวู่วาม 

กระแทกหน้าคน แล้ววูบหนึ่งคิดอยากฆ่า เกือบลงมือแล้วด้วย นี่ยัง

นึกดีใจอยู่ว่าแคล้วคลาดจากบาปในการฆ่ามนุษย์มาได้”

“เวยีนว่ายตายเกดิไปเรือ่ยๆมนักอ็ย่างนีแ้หละ พระพทุธเจ้าถึง

บอกไง ถ้าคิดท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเรื่อยแล้วหวังว่าจะไม่ไปอบาย

เลยน่ะ คดิผิดถนดั เพราะไม่มทีาง ท่านว่ายงัไงกใ็ห้ตัง้เขม็ไปนพิพาน 

ไปถึงที่สุดของการเวียนว่ายตายเกิดเอาไว้ จะถึงไม่ถึงก็อีกเรื่องหนึ่ง”

“ก็ยากอ่ะนะ มาคิดได้เอาป่านนี้คงช้าไปแล้ว”

“ไม่ช้าหรอก! อย่างลูกศิษย์พระสารีบุตรไง วันๆเอาแต่ท�าธุระ 
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วุ่นวาย ยุ่งเรื่องอาชีพการงาน ยุ่งเรื่องลูกเมีย ยุ่งเรื่องไหว้เจ้า ไม่ต่าง

จากเราๆยุคนี้สักเท่าไหร่ ถึงอย่างนั้น ตอนจะตายพระสารีบุตรยังส่ง

ให้ไปพรหมโลกได้เลย แค่สอนแผ่เมตตา เจริญพรหมวิหาร ๔ ก่อน

ตายไม่นานเอง”

“เหรอ! ไม่เคยได้ฟังเรื่องนี้เลย แค่บอกวิธีก�าหนดจิตก่อนตาย 

ก็มีสิทธิ์ได้ไปถึงพรหมโลกเลยเหรอ?”

“ไม่ใช่แค่นัน้น่ะส ิพอพระพทุธเจ้าทราบเร่ืองด้วยพระญาณของ

องค์ท่านนะ ตรัสเหมือนต�าหนิเลยว่า สารีบุตร! ท�าไมเธอไม่ส่งให้

ธนญัชานพิราหมณ์ขึน้สงูไปกว่านัน้? ตรสัอย่างนีเ้หมอืนจะเป็นนยันะ

ว่า จะให้บรรลุมรรคผลก็ยังได้!”

“ฮื้อ?!”

“จริงๆ ฉันฟังมานะว่าจิตก่อนตายส�าคัญมาก ถ้าหากท�าให้

หนักแน่นไปในทางกุศล ด�าเนินจิตถูกหลักเจริญสติของพระพุทธเจ้า 

ไม่กี่นาทีก็ถึงฌาน ราวกับปฏิบัติมานานหลายๆปี”

“โอ้! น่าสนใจจริง”

“ส�าหรับนายน่ะ ยังไงก็ต้องได้ใช้เร็วๆนี้แล้ว รีบๆสนใจให้

มากกว่าเรื่องอื่นได้ก็ดี”

“แล้วต้องท�าไงมั่งล่ะ? ไอ้ฉันมันก็นิสัยเสีย ฟังมาเยอะ แต่ไม่

เคยใส่ใจท�าความเข้าใจหรือคิดลงมือปฏิบัติจริงจังสักที”

“เท่าทีไ่ด้ยนินะ เขาว่าส�าหรบัคนทีร่บีมาฝึกเอาตอนเหลอืเวลา



เสียดาย
คนตายไม่ได้อ่าน

124

เกิดใหม่ในสวรรค์

น้อย ก็ให้คิดๆ ดูๆไปเล่นๆ ทั้งที่ก�าลังนอนตัวแฟบอย่างนายงี้แหละ 

เห็นว่าร่างกายมันก�าลังจะไม่ต่างจากท่อนฟืนที่เขาทิ้งไว้ เอาไปใช้

ประโยชน์อะไรไม่ได้นอกจากเผา หายใจเข้า หายใจออก ก็ให้คิดว่า

เป็นแค่เครื่องต่ออายุชั่วคราว ร่างกายมันยังไม่เป็นศพก็เพราะลมเข้า

ลมออกนี้”

“พูดซะเห็นภาพ! นายท�าให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นศพไปแล้ว”

“ก็ให้คิดไปเลย ไม่ต้องกลัวเลยเพื่อน เดี๋ยวได้เป็นแน่ๆ”

“ขอบใจที่ย�้า… แต่จะให้ดูแค่นี้หรือ?”

“ถ้านายรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆเล่นๆว่า เดี๋ยวก็เข้า เดี๋ยวก็ออก 

ไม่ใช่ลมชุดเดิม จนกระทั่งรู้สึกขึ้นมาจริงๆโดยไม่ต้องแกล้งรู้สึก ก็ดู

ต่อไปว่า ทีอ่ดึอดัทกุข์ทรมานบ้าง ปลอดโปร่งพอให้สบายบ้าง มนัเป็น

เรื่องของสุขทุกข์ที่เข้ามาแล้วออกไป ไม่ต่างจากลมหายใจเลย”

“แต่ทุกข์มันนานกว่าลมหายใจเยอะนะ โดยเฉพาะตอนที่

ร่างกายเหมอืนเป็นก้อนอะไรหนกัๆ ตนัๆ หรอืเหมอืนมนัเป็นม้าพยศ 

ที่ราวกับไม่เคยให้ฉันเป็นเจ้าของมาก่อนเลย”

“ตอนมนัพยศนัน่แหละ ดไูด้ถนดันกัว่ามนัไม่ใช่ของนายจรงิๆ 

พอจิตมันไม่ยึดว่าเป็นของนาย ก็จะรู้สึกว่าตัวนายไม่มี มีแต่จิต และ

พอสังเกตละเอียดขึ้นอีก เห็นว่าจิตมันฟุ้งบ้าง สงบบ้าง สว่างบ้าง มืด

บ้าง ในที่สุดก็จะเกิดการเห็นขึ้นมาเป็นจริงเป็นจังว่า ตัวนายไม่มีใน

ที่ไหนๆ นั่นแหละภาวะใกล้พ้นไปจากอุปาทาน”
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“พูดเสียเราเบาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน นี่นายบรรลุแล้วหรือ

เปล่า?”

“ยังเพือ่น! ยงั... นายนัน่แหละมสีทิธิไ์ด้ก่อน คนบอกน่ะจ�าเขา

มาได้ แต่คนท�า ถ้าท�าก่อนตายกม็สีทิธิไ์ด้ก่อนคนบอกอกีนะ จติตอน

นี้กับจิตก่อนตายมันต่างกันมาก ขอให้ซ้อมไว้บ่อยๆเถอะ ถึงจุดที่จะ

รวบรวมผลงาน ปรากฏการณ์ทัง้หลายจะเกดิขึน้เองโดยบังคบัควบคมุ

เอาเดี๋ยวนั้นไม่ได้”

“จะทันไหมนี่?”

“ธนัญชานิพราหมณ์น่ะ ได้ไปพรหมโลกเพราะแผ่เมตตาก่อน

ตายไม่กี่ชั่วโมงเองนะ นี่นายเหลืออยู่ชัดๆเป็นเดือนมั้ง”

“โอเค! ผัดวันประกันพรุ่งมาทั้งชีวิตแล้ว อ้างมาทั้งชีวิตแล้วว่า

จ�าเป็นต้องท�าโน่นนี่นั่น จนไม่มีเวลาเหลือให้ฝึกเจริญสติ คราวนี้คง

ไม่มีข้ออ้างที่ส�าคัญกว่าเตรียมไปดี ไปให้ถึงที่สุดทุกข์อีกแล้วล่ะ!”

ผู้ป่วยมีศรัทธา แต่ยังเสียใจและห่วงใย

ผู้ป่วยบางคนจมอยู่กับความเศร้าโศก อาจจะเพราะประสบ

ความล้มเหลวทางธุรกิจ สูญเสียทรัพย์สิน หวั่นเกรงว่าลูกหลานจะ

ต้องล�าบากเพราะความล้มเหลวของตน จึงคิดมากไม่เลิก และจากไป

พร้อมกับความเศร้าโศกอาลัยนั้น อันนี้ต้องให้ลูกหลานที่มีความ

จริงใจ ไม่ได้หวังสมบัติอยู่ก่อน มาช่วยพูดให้เห็นว่า จิตมีค่ากว่าเงิน
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“คุณพ่อคะ หนูคั้นน�้าส้มมาให้”

“จะต้องล�าบากท�าไม ซื้อเอาก็ได้ แกยิ่งธุระยุ่งเหยิงอยู่”

“ซื้อเอา ไม่รู้สึกดีเท่าได้ท�าให้คุณพ่อกับมือนี่คะ”

“อือ... ขอบใจนะลูก”

“คุณพ่อสีหน้าไม่ดีเลย ยังไม่ลืมเรื่องบ้านหรือคะ?”

“จะให้ลืมได้ยังไงล่ะ”

“ถึงตอนนี้ ทุกเรื่องที่ท�าให้สุขภาพแย่ลง น่าลืมทั้งหมด”

“เฮ้อ! มันสมบัติย่าของแกนะ พ่อเสียใจเหลือเกินที่เก็บรักษา

ไว้ให้ถึงมือแกไม่ได้”

“แต่หนูไม่เห็นรู้สึกเสียใจเลยค่ะ พ่อส่งหนูเรียนเพื่อเอาตัวให้

รอดด้วยปัญญาของตัวเองไม่ใช่หรือ? หนูมีขุมสมบัติไว้เลี้ยงชีวิตที่

เหลือแน่อยู่แล้ว ท�าไมหนูจะต้องคิดพึ่งพาสมบัติย่าอีก”

“ขอบใจทีพู่ดให้รูส้กึดี แต่ยงัไงพ่อก็ต้องรูส้กึแย่อยูว่นัยงัค�า่ เงนิ

ที่พ่อหามาเอง พ่อไม่เสียดายเลยท่ีต้องเสียไป แต่สมบัติทรัพย์สินที่

ย่าให้ไว้ ต้องมาเสยีไปหมดพร้อมกบัการล้มละลายของพ่อ ล้มป่วยลง

ครั้งนี้ พ่อรู้สึกเหมือนยังชดใช้ความผิดไม่ถึงครึ่ง”

“พ่อไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นนี่คะ แล้ววิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ก็

ไม่ใช่พ่อคนเดียวที่ถูกผลักให้ล้ม”
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“มีคนเตือนแล้ว แต่พ่อไม่เชื่อเอง พ่อเสียดายเหลือเกิน ย�้าคิด

ไม่เลกิว่าน่าจะโอนสมบตัเิป็นชือ่ของแกไว้นานแล้ว จะนอนแต่ละคร้ัง

นีต่าปิดไม่สนทิเลย แค่คดิว่ารกัษาสมบตัขิองย่าแกไว้ไม่ได้ ความรูส้กึ

ไม่ต่างจากคนอกตัญญู ทั้งที่อยากจะกตัญญู”

“พ่อคะ! ตอนย่าจากไป ย่าไปอย่างสงบใช่ไหมคะ?”

“สงบ ดูยิ้ม และเป็นสุข”

“ย่าน่าจะก�าลังอยู่บนสวรรค์ใช่ไหมคะ?”

“พ่อเชือ่เตม็ร้อย! แต่พ่อคงไม่มหีน้าไปพบย่าบนสวรรค์แล้วลกู

เอ๋ย…”

“พ่อคะ! สมมุตินะคะว่า ถ้าพ่อก�าลังอยู่บนสวรรค์ ก�าลังเสวย

ทิพยสมบัติอย่างเป็นสุข เวลาพ่อคิดถึงหนู พ่อจะคิดยังไง”

“ก็คง... อยากให้ลูกมาเสวยสุขอันเป็นทิพย์อยู่ด้วยกันมั้ง”

“ถ้าพ่อครองวิมาน อยู่เย็นเป็นทิพย์ แล้วมีญาณหยั่งรู้ว่าหนู

ประสบความส�าเรจ็ในการลงทนุ มทีรพัย์สนิมากกว่ามรดกทีพ่่อให้ไว้

สิบเท่า พ่อจะดีใจไปกับหนูไหม?”

“ดีใจสิลูก! คงดีใจ แล้วก็หายห่วงลูกเสียที ลูกสร้างเนื้อสร้าง

ตัวได้ ท�าให้สมบัติพัสถานงอกเงยได้ พ่อแม่ที่ไหนก็ต้องพลอย

ปลาบปลื้ม ไม่ว่ายังมีชีวิตอยู่บนโลก หรือขึ้นไปมีชีวิตอยู่บนสวรรค์

แล้ว”
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“แล้วถ้าก่อนที่หนูจะมีมากขึ้นเป็นสิบเท่า หนูจ�าเป็นต้องเอา

มรดกของพ่อไปขายเพื่อท�าทุนเริ่มต้น พ่อจะโกรธหนูไหม?”

“ไม่โกรธเลยลกู! อาจจะเสยีใจบ้างตอนแรกๆทีรู้่ แต่พอลงเอย

ลูกท�าให้ทรัพย์สินพอกพูน ความดีใจก็คงกลบความเสียใจจนหมด”

“คราวนี้เปล่ียนใหม่นะคะ ถ้าหนูเอามรดกของพ่อไปขายเพื่อ

ท�าทุน แต่กลับกลายเป็นหมดเนื้อหมดตัวเพราะลงทุนผิดพลาด พ่อ

จะรู้สึกยังไงกับการสิ้นเนื้อประดาตัวของหนู โกรธและอยากด่าหนู 

หรือว่าเป็นห่วง อยากมาเข้าฝัน เพื่อดลใจให้หนูอดทนต่อสู้กับชะตา

ชีวิตอีกครั้ง?”

“ลูกเอ๋ย! พ่อท�างานหนักก็เพื่อให้ชีวิตของหนูมั่นคง เสียอะไร

ไปเท่าไหร่ก็เพ่ือมัน่ใจว่าหนจูะได้อยูอ่ย่างสขุสบาย มนัเรือ่งอะไรทีพ่่อ

อยู่บนโน้นแล้วเห็นหนูล้มเหลว จะโกรธเกรี้ยว อยากด่าทอหนูเล่า?”

“ไม่เสียดายมรดกที่พ่อให้ไว้หรือคะ?”

“ไม่เสียดายเลย”

“ไม่คิดว่าหนูอกตัญญูที่รักษาสมบัติพ่อไว้ไม่ได้หรือคะ?”

“เอ้อ… ไม่”

“แล้วท�าไมพ่อถงึคดิว่าคณุย่าจะโกรธ ท�าไมถงึรูส้กึว่าไม่มหีน้า

ไปพบย่าอีกแล้วล่ะคะ? ในเมื่อคุณย่าก�าลังเสวยทิพยสุขอยู่บนสวรรค์ 

ไม่ได้เดือดร้อนกับสมบัติบนโลกที่ใครจะได้มาหรือเสียไป ถ้าท่าน

ทราบว่าตอนนี้พ่อก�าลังเป็นทุกข์อยู่กับการสูญเสียสมบัติ ท่านคงไม่
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อยู่ในอารมณ์อยากเพ่งโทษ อยากด่าทอ ตรงข้าม จะสงสาร เห็นใจ 

และคอยเอาใจช่วยให้พ่อผ่านพ้นเวลาเลวร้ายช่วงนี้ไปให้ได้เท่านั้น”

“เฮ้อ! มันก็…”

“พ่อคะ! จิตวิญญาณชั้นสูง อยู่สูงได้ก็เพราะเห็นจิตส�าคัญกว่า

เงิน เห็นกุศลน่าสั่งสมกว่าสมบัติ ชีวิตมนุษย์แค่แป๊บเดียว แต่ชีวิตบน

สวรรค์ยืนยาวนกั เราเสยีเงนิไปหลายสบิล้านกจ็รงิ แต่ถ้าพ่อรกัษาจติ

ไว้ได้ดวงเดียว มันก็ยิ่งกว่าพ่อรักษาสมบัติที่เหลือไว้ได้เป็นหมื่นล้าน

เสียอีก ที่ทางบนโน้นน่ะ ต่อให้มีแสนล้านก็ซื้อไม่ได้นะคะ!”

“อือม์…”

“พ่อจ�าได้ไหม ตอนเดก็ๆหนทู�าเงนิหาย ร้องห่มร้องไห้ฟมูฟาย 

พ่อสอนหนูเองว่า เงินหายสิบครั้ง ถ้าใจไม่หายเลยสักครั้งเดียว ก็

เหมือนไม่เคยมีอะไรหายไป”

“พ่อบอกหนูอย่างนั้นเหรอ พ่อจ�าไม่ได้เลย”

“พ่อบอกอกีด้วยว่า สตางค์หายแล้วเสียดาย ส่ิงทีเ่ราได้มาแทน

สตางค์คือความเสียดาย แต่ถ้าเงินหายแล้วตั้งใจใหม่ว่าจะระวังไม่ให้

หายอีก สิ่งที่เราได้มาแทนสตางค์คือสติ!”

“เหอะเหอะ พ่อพูดดีเหมือนกันนะลูกนะ”

“นัน่คอืสิง่ทีห่นจู�าได้ไม่ลมืค่ะพ่อ! และพอถึงตาพ่อท�าเงินหาย

ไป หนูก็แปลกใจเหลือเกินว่าท�าไมพ่อถึงลืมค�าพูดที่ล�้าค่ายิ่งกว่าเงิน

นี้ เพราะค�าพูดนี้เองท�าให้หนูตั้งใจว่า จะท�าเงินที่หายไปกลับมาคืน
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พ่อให้หมด!”

“ขอบใจนะลูก ถ้าพ่อตรอมใจตายไปก่อนหน้านี้ ก็อาจก�าลัง

เป็นเปรตที่ต้องเสียดายชีวิตดีๆที่เหลือของตัวเอง และเอาแต่คอยเฝ้า

มองลูกสาวเศร้าโศกอยู่ตามล�าพัง ที่ส่งพ่อขึ้นฟ้าไม่ได้!”

ผู้ป่วยขาดศรัทธาและกลัวตาย

แม้แต่ผู้สูงอายุที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก ยังกลัวความตาย 

ยงัอาลยัอาวรณ์อะไรๆในโลกอยู ่แล้วผูป่้วยหนกัทีอ่ายยุงัน้อยเล่า หาก

ต้องมาจบชีวิตไปเสียก่อนจะได้วิ่งไล่คว้าฝันต่างๆนานาให้สมใจ จะ

ทุรนทุราย อยากดิ้นรนหนีความตายกว่าผู้สูงอายุสักกี่สิบกี่ร้อยเท่า?

ไม่น่าแปลกใจ หากจะได้เห็นผู้ป่วยหนักที่อายุยังน้อย หรือยัง

ไม่ถึงวัยอันควร จะอาละวาด แสดงอาการโมโหร้ายเหมือนจะเป็น

โรคประสาท คณุควรจบัจงัหวะดีๆ เอาตอนท่ีอารมณ์สงบ คยุกนัรูเ้รือ่ง 

ค่อยๆพูดไปตามล�าดบั อาจจะต้องใช้เวลาหลายครัง้ หลายแง่มมุ กว่า

ที่เขาจะยอมเผชิญหน้าการด่วนจากไป

แรกๆอาจเริ่มจากจุดที่ชวนให้เขาเลิกคิดว่านี่คือจุดจบ เพราะ

สิง่ทีร่บกวนผูป่้วยอายนุ้อยมากท่ีสดุ เห็นจะไม่มสีิง่ใดเกนิไปกว่าความ

เสียดายโอกาสเป็นหนุ่มสาว และเป็นผู้ใหญ่กว่านั้น

“ไงพระเอก วันนี้ดูหน้าตาดีนะ”

“ไม่ดีหรอกพี่ ผมรู้ตัว โทรมจะตาย”
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“ก็ดีกว่าวันที่แกหงุดหงิดแล้วกัน”

“พ่ี… ผมอยากเล่นทีมชาติให้ได้อย่างพี่จริงๆนะ เสียดายจัง 

ถ้าหากไม่ได้เล่นเพราะฝีมือห่วยก็ว่าไปอย่าง แต่นี่ไม่มีแม้แต่โอกาส

พิสูจน์ฝีมือ เฮ้อ!”

“เฮ่ย! เป็นทีมชาติยังไงก็ไม่ใช่เทวดานะ แต่แกน่ะ ที่ก�าลังจะ

เป็น!”

“พี่ก็พูดอะไร เทวดงเทวดา สมัยนี้ยังมีอยู่อีกหรือ?”

“แกก็อย่าเพิ่งข�าไป สมัยนี้หรือสมัยไหน ถ้ามีก็คือมีอยู่อย่าง

นั้นแหละ เหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าน่ะ”

“พี่เชื่อเรื่องพวกนี้จริงๆอ้ะ?”

“ไม่รู้นะว่าจะเอาอะไรวัด เชื่อหรือไม่เชื่อ แต่เพิ่งไปอ่านเร่ือง

ของคนตายแล้วฟื้น”

“มันก็เพ้อไปเองกันทั้งนั้นแหละ”

“แกรู้ได้ไงว่าเพ้อไปเอง?”

“ฟังกีท่มีนักไ็ม่น่าเชือ่ เหมอืนชาวบ้านฝันไปแล้วตืืน่ขึน้มาเล่า

สู่กันฟัง หาอะไรเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้”

“เอ้อ! มันก็มีอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์อยู่เหมือนกันนะ อยาก

จะฟังไหมล่ะ?”
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“ใครตายแล้วฟื้นอีกล่ะ?”

“รายนีไ้ม่ใช่ตาสตีาสาทีไ่หน แต่เป็นถงึศลัยแพทย์ประสาท ได้

ชื่อว่ารู้จักการท�างานของสมองดีที่สุดในโลกคนหนึ่ง”

“คนเก่งมากมักจะเพี้ยนไม่ใช่เหรอพี่”

“ไม่เก่งกเ็พีย้นได้นะ… แกจะเอาอะไรทีเ่ป็นวทิยาศาสตร์ไม่ใช่

เหรอ? นาทนีี ้น�า้หนกัค�าพดูแบบวทิยาศาสตร์ทีน่่าเช่ือถือ คงไม่มใีคร

เกินไปกว่าหมอที่จบจากบอสตัน ท�างานทางศัลยกรรมประสาทที่

ฮาร์วาร์ดเป็นสิบๆปี ผ่าตัดสมองคนไข้หลายพันรายอย่างหมอคนนี้

อีกแล้ว ที่น่าสนใจคือ เขาเคยเป็นพวกเชื่อแบบสุดลิ่มทิ่มประตูว่า 

‘ประสบการณ์ทางจติ’ ของคนตายแล้วฟ้ืนทัง้หมด คอืเรือ่งของเคมใีน

สมอง แล้วกค็ดัค้านหวัชนฝามาตลอดเกีย่วกบัเรือ่งชวีติหลงัความตาย”

“ใครเหรอ?”

“ชื่อ อีเบน อเล็กซานเดอร์”

“ดังหรือเปล่า?”

“เดนิสายพดูทัว่โลกเลยตอนนี ้เหน็ประกาศว่า จะอทุศิชวีติเดนิ

หน้าเปิดโปงเรือ่งราวหลงัความตาย เพราะมค่ีากบัคนในโลกเป็นล้าน 

เป็นประโยชน์มากกว่าการรักษาคนไข้ไม่กี่คนอย่างเทียบไม่ติด คิดดู

แล้วกนั หมอผ่าตัดสมองที่ตายแล้วฟื้นด้วยตัวเองน่ะ พดูทีไ่หนใคร

ก็อยากฟัง ว่ากันว่าการตายแล้วฟื้นของเขา กลายเป็นประวัติศาสตร์

หน้าใหม่ของวงการศึกษาชีวิตหลังความตายเลยเชียว”
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“ขอยืมไอโฟนมาดูรูปจากเน็ตหน่อยดิ้”

“นี่ไง!”

Eben Alexander http://www.lifebeyonddeath.net

“โอ้! หน้าตาป๋ามาก เขาตายยังไงล่ะพี่”

“เห็นว่าสมองถูกเล่นงานด้วยแบคทีเรียบางชนิด ประเภทเจอ

ได้ยาก แต่ละปีโดนกันแค่หนึ่งในสิบล้าน แบคทีเรียที่ว่านี่ จะท�าให้

ส่วนควบคุมความรู้สึกและความนึกคิดปิดการท�างานลงอย่างสิ้นเชิง 

อีเบนนอนโคม่าอยู่อาทิตย์หนึ่ง ก่อนที่จู่ๆจะฟื้นขึ้นมาด้วยความช่วย

เหลือของปาฏิหาริย์ ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ และจริงๆทางโรงพยาบาล
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ก�าลังจะขอให้ญาติตัดใจ ถอดเครื่องช่วยพยุงชีวิตอยู่แล้วด้วยซ�้า”

“เอางั้นเลยนะ!”

“สิง่ทีน่่าสนใจคอื ในเม่ือนกัวทิยาศาสตร์ยดึกนัมาตลอดว่า จติ

คือสมอง การท�างานของสมองคือจิต ทีนี้เมื่อสมองส่วนที่ใช้ในการ

นึกคิด ตลอดจนอารมณ์สุุขทุกข์มันปิดการท�างาน ท�าไมเขายังเกิด

ประสบการณ์ทางจิตได้อยู่ ท�าไมเขาไปรู้เห็นเรื่องราวชีวิตหลังความ

ตายได้อีก”

“แปลว่าจิตไม่ใช่สมอง?”

“คอืงี…้ หลกัฐานทางการแพทย์บอกว่าสมองไม่ท�างานในส่วน

รู้สึกนึกคิด แต่เขายังรู้สึกนึกคิดได้ ก็แปลว่า ‘จิตไม่ขึ้นอยู่กับสมอง’ 

แน่ๆแล้ว นี่คือความคิดใหม่ของฝ่ายเชื่อนะ”

“แบบว่านะพี ่มนัโม้กนัได้ไม่ใช่เหรอ แกอาจจะไม่เจออะไรเลย 

แต่ไหนๆก็ฟื้นจากโคม่า เห็นท่าว่าดังแน่ถ้าบอกว่าไปเจอสวรรค์มา 

เลยพูดเป็นตุเป็นตะ เหมือนคนเราหลับไปน่ะ ตื่นขึ้นมาจะบอกว่าฝัน

อะไรก็ได้”

“ก็โดนด่าว่าเป็นเรื่องลวงโลกเยอะเหมือนกัน แล้วช่วงแรกๆมี

นกัประสาทวิทยาออกมาวจิารณ์อย่างรนุแรงว่า ต่อให้อเีบนไม่ได้โกหก 

สิ่งที่เขาเจอมันก็แค่ ‘การกลับมาท�างานของสมอง’ หลังพ้นจากภาวะ

โคม่าเท่านัน้ พดูง่ายๆคอืพอพ้นจากโคม่ากฝั็นไป ฝันเสร็จถึงค่อยต่ืน 

แล้วทึกทักว่าความฝันคือสิ่งที่ไปเจอมาจริงๆ ระหว่างอยู่ในโคม่ารวม
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ทั้งหมดหกวัน”

“นั่นไง! ผมก็คิดอย่างนั้นแหละ”

“แต่เรื่องที่ฝ่ายต่อต้านเถียงไม่ออกก็มีอยู่นะ แบคทีเรียที่ท่วม

สมองของหมออเีบนอยู ่เป็นชนดิทีห่ยดุการท�างานของสมองเกีย่วกบั

การเห็น การได้ยิน อารมณ์ ความทรงจ�า การใช้ภาษา การใช้ตรรกะ 

ซึง่การหยดุท�างานเหล่านี ้มหีลกัฐานการตรวจสอบสมองอยู ่คอืถ้าไม่

เชือ่เรือ่งทีห่มออเีบนเล่าเรือ่งหลงัความตาย ยงัไงกต้็องเชือ่สิง่ทีเ่กดิขึน้

จริง นั่นคือ เขาลืมตาขึ้นมาจากโคม่าอย่างไม่สมเหตุสมผล เพราะ

ทางการแพทย์วินิจฉัยว่าเขาตายแน่แล้ว ถึงขนาดที่ทางโรงพยาบาล

ก�าลังปรึกษากับภรรยาของเขาว่าจะถอดเครื่องช่วยดีไหม”

“แล้วเขาเล่าให้ฟังว่าระหว่างโคม่าได้ไปเห็นอะไรมามั่งล่ะ?”

“ก็มติิทีแ่ตกต่างไป โลกใหม่ทีแ่ปลกไปจากนีอ้ย่างสิน้เชงิ เป็น

สถานทีท่ีส่วยทีส่ดุเท่าทีค่นรวยบนโลกอย่างเขาเคยเหน็มา ทัง้มชีวีติชวีา 

ทัง้น่าตะลงึหลง แต่ฉนัว่าทีน่่าสนใจกว่าอะไรกค็อื ทีน่ัน่มหีญงิงามด้วยว่ะ!”

“มันจะเหมือนที่เห็นในหนังหรือเปล่า? เดี๋ยวนี้หนังฮอลลีวูด

ท�าฉากสวรรค์ออกมาสวยๆจนดูซะเบื่อแล้ว นึกไม่ออกว่ามันจะสวย

กว่าในหนังได้ยังไง แล้วเรื่องเล่าเกี่ยวกับสวรรค์นี่นะ ฟังกี่ทีก็ไม่เห็น

จะเก็ตเลยว่าเขาอยู่กันยังไง ท�าอะไรกันบ้าง”

“เท่าที่ฟังมา สวรรค์เป็นสถานที่ตกรางวัลของคนสะสมบุญไว้

เยอะ ก็คงเหมือนแกไปเที่ยว เห็นภูเขา เห็นทะเล และที่ส�าคัญ หญิง
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งามไม่อั้น!”

“ผมว่านะพี ่ต่อให้มคีนตายแล้วฟ้ืนมาเล่าอีกกีห่มืน่คน ในทีสุ่ด

มนัก็กลายเป็นแค่เรือ่ง ‘เขาเล่าว่า’ อยูด่ ีเราๆฟังแล้วไม่ได้ประสบด้วย

ตวัเอง จะเอาอะไรไปเชือ่ล่ะ ถ้ามานอนตายให้ด ูฟ้ืนให้ดตู่อหน้าต่อตา

ก็ว่าไปอย่าง ไม่งั้นฟังห่างๆแล้วด่วนเชื่อนี่ อดรู้สึกไม่ได้นะว่าเป็นหมู

ให้เขาต้ม”

“เออ… ไม่รู้เหมือนกัน ฉันก็แค่เล่าๆให้ฟังที่เพิ่งอ่านมา เรื่อง

พวกนี้พออ่านมากๆ ฟังมากๆ แล้วก็อินเหมือนกันนะแก แต่แกได้

เปรียบฉันตรงที่แกก�าลังจะได้รู้ด้วยตัวเองว่ามีอะไรสวยๆงามๆรออยู่

บ้าง”

“ผมไม่อยากไปดู ไม่อยากไปรู้ ไม่อยากไปเจอนางฟ้าบน

สวรรค์ แต่อยากฟันหญิงบนโลก ผมอยากมีชีวิตอยู่ต่อ อยากท�าอะไร

ที่ยังไม่ได้ท�า!”

“เฮ้ยๆ! ไม่ต้องโวยวายเสยีงดงักไ็ด้ คยุกนัดีๆ  อยู่ๆ กข็องขึน้นะ 

เอาวะ! อยากอยู่ต่อเด๋ียวจะบอกให้หมอจัดให้ ใจเย็นๆ ของแบบนี้

ต่อรองกันได้”

ถึงแม้คุยเรื่องชาติหน้าแล้วผู้ป่วยจะท�าท่าเหมือนไม่เชื่อ แต่

ขอให้ทราบเถิดว่าเขาจะเก็บไปคิด เพราะความรู้สึกของคนใกล้ตาย

น้ัน แตกต่างกันมากกับความรู ้สึกของคนที่มีสิทธิ์อยู ่ได้อีกนาน 

ธรรมดาปุถุชนจะคิดถึงและคาดหวังเกี่ยวกับอนาคตของตนเองเสมอ 
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แต่เมือ่ไม่อาจคดิถงึและคาดหวงัเกีย่วกบัอนาคตในชาตินีแ้ล้ว กม็ทีาง

เดยีวคือต้องคดิถงึและคาดหวงัเกีย่วกบัอนาคตในชาตหิน้า ดงันัน้ เมือ่

เขาชวนคุยขึ้นมาเองในโอกาสต่อไป คุณค่อยพูดเรื่องเหตุผลของการ

ได้ที่เกิดแตกต่างกัน

“พี่… ถ้าไม่เชื่อว่าสวรรค์มีจริง ก็หมดสิทธิ์ขึ้นสวรรค์ใช่หรือ

เปล่า?”

“เท่าที่รู้นะ พระพุทธเจ้าบอกว่า ตายแล้วไปไหนไม่ได้ขึ้นอยู่

กับใครอยากไปไหน ไม่ได้ขึ้นกับว่าเชื่อหรือไม่เช่ือเร่ืองนรกสวรรค์มี

จริง แต่ละคนสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปมา ก็ต้องไปรับผลตามนั้น บุญ

หนักกว่าบาปก็ไปสุคติ บาปหนักกว่าบุญก็ไปทุคติ ง่ายๆแค่นี้”

“ชาตินี้ผมไม่ค่อยได้ไปวัดท�าบุญ อย่างนี้ก็… อดชัวร์แล้วใช่

ไหม?”

“บุญไม่ได้อยู่ที่วัด บุญอยู่ที่ใจ อยู่ที่ปาก อยู่ที่มือไม้ของแกเนี่ย

แหละ ใจคิดดีอยากช่วยคน ไม่นึกอยากเบียดเบียนใคร แค่นี้ก็เป็น

บญุแล้ว ปากพดูให้คนฟังแล้วรูส้กึดี รูส้กึมกี�าลงัใจ แค่นีก้เ็ป็นบุญแล้ว 

ฉนัเหน็แกชอบเอาเศษอาหารให้หมาแมว นัน่กเ็ป็นบุญเหมอืนกนันะ 

พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ามีใจคิดให้จริงๆ ให้สัตว์เท่าไหร่ ก็หวังได้ว่ามี

ผลร้อยเท่า”

“เอ้อ! มีบุญกับเขาเหมือนกันนะเรา”

“ฉันว่าแกก็ใจบุญใช้ได้นะ อย่างตอนเห็นน้องนุ่งท�าการบ้าน
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ไม่ได้ ก็เข้าไปช่วยสอน”

“อย่างนี้นับว่าใจบุญแล้วเหรอ?”

“คิดช่วยคนอื่นน่ะ ใจบุญแล้ว”

“แล้วท�าไมผมถึงต้องตาย ทั้งที่อายุยังน้อยอย่างนี้ ผมไป

ท�าบาปอะไรมาเหรอ?”

“แกเอาอะไรมาวัดว่าอายุมากอายุน้อยแค่ไหน ถึงตัดสินเรียก

ว่าได้เวลาสมควรตาย? ถ้าแกไปเกิดในอัฟกานิสถาน โอกาสที่แกจะ

ตายตอนเกิดมีอยู่ถึง ๑ ใน ๑๐ หมายความว่าเด็กแรกเกิดสิบคนนี่

ตายหนึง่นะ แต่ถ้าเกดิแถวๆบ้านเรา แม้แต่ประเทศเทคโนโลยจ๋ีาอย่าง

ญีปุ่น่ กยั็งมโีอกาสตัง้ ๒  ใน ๑,๐๐๐ ถ้าถามพทุธเรากต้็องบอกว่าพวก

นัน้ท�ากรรมแบบปิดกัน้การมชีวีติ ถงึไม่ได้มชีวีติ แม้มบีญุพอจะเข้าถงึ

มนุษย์แล้ว”

“นี่คงแปลว่าผมไปท�าให้ใครตายเร็วไว้ใช่ไหม?”

“แกจะไปมวัคดิถงึบาปในอดตีทีร่ะลกึไม่ได้ท�าไม? ใส่ใจนกึถงึ

บุญที่ก�าลังนึกออกบอกถูกว่าอยากท�าเดี๋ยวนี้จะดีกว่าไหม?”

“ผมนอนอยู่กับเตียง ไปไหนมาไหนต้องใช้รถเข็น จะท�าบุญ

อะไรได้ล่ะพี่?”

“ได้สิ! แต่แกต้องมีความรู้นะ ล้างความเช่ือในสมองเสียใหม่ 

ที่นึกว่าท�าบุญหมายถึงไปที่วัด ท�าสังฆทาน ให้เศษสตางค์ขอทาน 

หรือต้องไปช่วยคนแก่และเด็กตามสถานสงเคราะห์ แบบนั้นเป็นบุญ
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ขัน้ต้นทีเ่รยีกว่า ‘ทาน’ จรงิๆแล้วบญุทีส่งูกว่าทานยงัม ีคอื ตัง้ใจรักษา

ศีล และบุญขั้นสูงสุดเลย คือ ตั้งใจท�าสติให้เจริญ”

“แล้วความแตกต่างของบุญ จะท�าให้ต่อไปเรารับผลแตกต่าง

กันแค่ไหนล่ะพี่?”

“ถ้าท�าทานดีๆ รักษาศีลดีๆ ก็ไปมีความแตกต่างกันในเรื่อง

ของผิวพรรณวรรณะบนสวรรค์  แต่ถ้าอย่างแกไม่อยากตายจากความ

เป็นมนุษย์ ใจยึดอยู่กับความเป็นมนุษย์ ก็มีสิทธิ์กลับมาเข้าท้องคน

ใหม่ หากสะสมเรื่องทานมาดี ก็มีสิทธิ์คาบช้อนเงินช้อนทองออกมา

จากท้องแม่ หากสะสมเรือ่งศลีมาพร้อม กจ็ะหน้าตาผวิพรรณด ีมชีวีติ

ท่ีเป็นสุข คือ ศลีข้อหนึง่ช่วยให้อายยุนื ไม่อ่อนแอขีโ้รค ศลีข้อสองช่วย

ให้ทรพัย์สนิไม่พนิาศ ศลีข้อสามช่วยให้เจอคูค่รองทีไ่ม่ประทษุร้ายกนั 

ศีลข้อสี่ช่วยให้ปากคอไม่เบี้ยวบูด หน้าตาน่าไว้ใจ และศีลข้อห้าช่วย

ให้มีสติสัมปชัญญะดี ไม่ฟุ้งซ่านง่าย”

“เห็นเขาว่าต้องไปขอศีลจากพระไม่ใช่เหรอ?”

“ท่ีต้องขอจากพระ เพราะเขาต้องการให้ใจเราหนักแน่น มี

ศรัทธาเป็นที่ตั้งของศีลไง แต่ถ้าแกศรัทธาตัวเองพอ ตั้งใจจริงด้วยตัว

เองก็มีตัวเองเป็นหลักศักดิ์สิทธิ์พอๆกับพระนั่นแหละ คิดเลยว่านับ

แต่นี้จนวันสุดท้าย และต่อยาวไปถึงชาติหน้า ถ้ามีเหตุยั่วยุให้ฆ่า ยั่ว

ยุให้ลักทรัพย์ ยั่วยุให้ผิดกาม ยั่วยุให้โกหก ยั่วยุให้เมาเหล้า หัวเด็ด

ตีนขาดยังไงเราก็ไม่เอา ขอแค่ตั้งใจจริงๆ เอาตามนี้จริงๆ ก็ได้ชื่อว่า

อยูก่บัศลีแล้ว อยูบ่นเส้นทางของคนรกัศลีรกัธรรมแล้ว อย่าแค่แกล้งๆ



เสียดาย
คนตายไม่ได้อ่าน

140

เกิดใหม่ในสวรรค์

คิดไปงั้นๆก็แล้วกัน”

“โอ้ย! ชาตนิีถ้้ามแีรงยงัไม่รูจ้ะอดใจได้หรอืเปล่า นีจ่ะให้ขอศลี

เผื่อชาติหน้าเลยเหรอ... แล้วถ้าท�าให้สติเจริญขึ้นล่ะ?”

“อันนี้ฉันก็ไม่รู้รายละเอียดมากนะ เท่าท่ีจ�าได้ การท�าสมาธิ

เก่งๆช่วยให้ไปถึงพรหมโลก มีอายุยืนนาน ส่วนการเจริญสติช่วยให้

ไปได้ถึงนิพพาน อย่าถามนะว่านิพพานหน้าตาเป็นยังไง เพราะฉันก็

ไม่รู้เหมือนกัน ถ้าสนใจจะหาหนังสือพระป่ามาอ่านให้ฟัง”

“ดีเหมือนกัน”

“สงสัยว่ะ วันนี้เกิดอะไรท�าไมถึงอยากรู้เรื่องรู้ราวกับเขาขึ้นมา

เนี่ย”

“เมื่อคืนผมฝันน่ะ แปลกมาก”

“ฝันว่า?”

“ฝันว่าเถียงกับตัวเอง เห็นตัวเองแยกไปเป็นอีกคน มานั่งด่า

กันเอง ทะเลาะกันเอง จ�าได้ว่าอารมณ์แรงมาก คยุๆประมาณว่า เรือ่ง

หลังความตาย ยังไม่ทันรู้อะไรจริงก็เชื่อๆตามคนโบราณสมองนิ่ม ก็

เท่ากับงมงายเหมอืนควายเท่านัน้ อกีคนสวนมาทนัทว่ีา แล้วด่วนเชือ่

เรือ่งตายแล้วสญูตามคนหัวแข็งรุน่ใหม่ ท้ังท่ียงัไม่มวีธิพีสิจูน์ชดัๆ ต่าง

จากงมงายแบบควายตรงไหน? ความรูส้กึก่อนตืน่มนัอึง้มากเลยพี ่อึง้

ที่สุดในชีวิต จนเดี๋ยวนี้ก็ยังงงๆ”

“เออ! สงสัยแกนี่มีบุญว่ะ”
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“มีบุญต้องไม่ตายเร็วสิพี่”

“ค�าว่า ‘มีบุญ’ ไม่ได้หมายถึงมีชีวิตอยู่นานๆเสมอไป อายุสั้น

แต่บุญมาเตือนให้ไปดีก็ต้องนับว่ามีดีพอตัวแล้ว”

“พอผมคุยกับพี่วันก่อน ก็นอนคิดนะว่า ถ้าจะได้ชื่อว่าเชื่อหรือ

ไม่เชือ่เรือ่งหลงัความตาย เขาเอาอะไรมาวดั เอาอะไรมาเป็นหลกัฐาน

แบบวิทยาศาสตร์กัน”

“หลกัฐานไหนๆกไ็ม่สามารถลบล้างความเชือ่ส่วนตวัของแต่ละ

คนได้หรอก ตรงข้าม ความเชื่อต่างหาก ที่ท�าให้คนเราพยายาม

สร้างหลักฐานต่างๆนานาขึ้นมาสนับสนุนตัวเอง”

“แล้วเรือ่งหลงัความตาย คนไม่เชือ่เขาใช้ประสาทวทิยามาสนบัสนนุ

ความเชื่อของตัวเองกันยังไง?”

“ก.็.. ถ้าความเชือ่สัง่ให้อยากพดูว่า ‘ชาตหิน้าไม่มจีริง’ อยูก่่อน

เป็นทุน พอศึกษาและค้นคว้าไป จะยิ่งพบว่า ความต้องการอาหาร 

ความต้องการสบืพนัธุ์ การเกดิอารมณ์ดบิๆ หรอืเกดิอารมณ์ทีล่ะเมยีด 

ตลอดจนเบื้องหลังพฤติกรรมต่างๆ มันอธิบายได้หมดว่ามีเหตุผลมา

จากกายวิภาค หรือเป็นเรื่องของเคมีในสมองอย่างไร”

“นั่นสิ ฟังดูจับต้องได้ หาหลักฐานได้ ช่วยให้เชื่อมั่นได้ว่าไม่

ได้คิดเองเออเอง… แล้วอีกข้างล่ะพี่ คนที่เชื่อเขาว่ายังไง?”

“ถ้านกัประสาทวทิยาคนไหนมรีากฐานความเช่ือทางศาสนาที่

หนักแน่นอยู่ก่อน ก็อาจอาศัยความรู้ทางระบบประสาทมาเป็นข้อ
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สังเกต ยืนยันความเชื่อว่ามีจิตวิญญาณอยู่เบื้องหลังการท�างานของ

สมอง เช่น กระบวนการเคมีทางสมองไม่มีทางเร่ิมต้นเอง ต้องมี 

‘บางสิ่ง’ บงการอยู่ อย่างจู่ๆอยากหันซ้ายหันขวานี่ มันไม่ใช่เคมีใน

สมองสั่งแน่ๆ ไม่ใช่ ‘เซลล์อยากหันซ้ายหันขวา’ แน่ๆ แต่ถ้าถามทาง

พุทธเราก็หายสงสัย เพราะตรงกับที่ท่านอธิบายไว้ว่า ‘จิตเป็นนาย 

กายเป็นบ่าว’ นั่นแหละ”

“อือ...”

“ย่ิงกว่านั้น การท�างานของสมองยังอธิบายเรื่องของสังหรณ์

ไม่ถูก ทุกคนยอมรับว่าเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับลางสังหรณ์ เช่น 

บางรายเอะใจ อยากกลับบ้านอย่างรุนแรง ทั้งที่เป็นเวลาท�างาน แต่

พอกลับไปถึงก็พบคนในบ้านนอนสลบเหมือดอยู่ หรือเกิดเหตุร้าย

บางอย่างขึ้นจริงๆ สังหรณ์ท�านองนี้ส่อว่าต้องมีอะไรที่อยู่นอกเหนือ

เซลล์ประสาทมาสัง่ ไม่ใช่ว่ามี ‘เซลล์แห่งความต้องการกลบับ้าน’ หรือ 

‘เซลล์สังหรณ์ว่ามีเหตุด่วนเหตุร้าย’ ฝังอยู่ในประสาทสมอง”

“ก็น่าคิดนะ”

“อย่างกรณีหมออีเบนที่พี่เล่าให้ฟัง นั่นน่ะเดิมทีไม่ใช่แค่ ‘ไม่

เชื่อ’ นะ แต่เป็น ‘นักต่อต้านหัวแข็ง’ เลยทีเดียว เพราะท�างานกับ

คนไข้มานาน สรปุให้คนไข้ฟังมานกัต่อนกัว่า ประสบการณ์เฉยีดตาย

ทีเ่หมอืนไปพบเจอนรกสวรรค์ มนัคอืการเล่นกลของสมองเท่านัน้ พอ

เจอเข้ากับตัวเองถึงกับสะอึก ย้ายข้างเลย จากคัดค้านหัวชนฝา กลาย

เป็นเดินสายเผยแพร่ความจริงเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายไป”
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“สรุปคือ ความเชื่อส�าคัญกว่าหลักฐาน อย่างนั้นใช่ไหมพี่?”

“มนุษย์ส่วนใหญ่ ‘รู้สึก’ ว่า ความเชื่อของตัวเองนั่นแหละ

คือหลักฐาน แต่ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ข้ึนกับความเชื่อหรือหลักฐาน

ไหนๆทั้งนั้น ความจริงเป็นยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้น ไม่สนใจหรอกว่า

มนุษย์ค้นพบร่องรอยหลักฐานอะไรบ้าง ทึกทักอะไรบ้าง”

“แล้วเราจะเชื่ออะไรได้?”

“ความรู้สึกชัดเจนบางอย่าง ที่เผยให้เราเห็นความมีอยู่ของจิต 

ความผูกพัน และภพชาติ ถ้าเรามองเข้ามาข้างในให้เห็น ก็เหมือนจะ

มีหลักฐานติดตัวพวกเราแต่อ้อนแต่ออกอยู่แล้วเหมือนกัน”

“เช่นยังไง?”

“อือม์... ลองอย่างนี้เป็นไง ฉันอยากพูดมานานแล้ว แต่กลัว

แกจะเห็นเป็นเรื่องตลก ตอนแก ๕-๖ ขวบ ฉันใจร้ายขึ้นมายังไงไม่รู้ 

ชอบไปพูดหลอกแกหลายครั้งว่าแกไม่ใช่ลูกพ่อแม่ พ่อแม่เก็บแกมา

เลี้ยง เพราะเห็นเป็นเด็กขอทานน่าสงสาร”

“อ๋อ… ฮ่ะๆ จ�าได้ๆ แต่ถ้าพี่ไม่พูด ผมก็ลืมมันไปแล้ว”

“ฉันก็ไม่ได้จ�าสิ่งที่ฉันท�าลงไป ตอนนั้นยังเป็นแค่เด็กไม่รู้จัก

คิดคนหนึ่ง แต่ต่อมาฉันรู้จากแม่ แม่เรียกไปดุว่า หลอกน้องอย่างนี้

น้องเสียใจมากนะ แอบไปนั่งหลบหน้าหลบตา ร้องไห้อยู่คนเดียวที่

เรือนคนใช้ พอแม่ไปตามตัวก็ไม่ยอมกลับ และถามแม่ว่าตัวเองเป็น

ลูกขอทานใช่ไหม นั่นแหละที่ฉันจ�า นึกกี่ทีก็สงสาร รู้สึกเสียใจมา
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ตลอด อยากขอโทษแกมาก”

“ช่างมันเถอะพี่ เรื่องเด็กๆกะโหลกกะลา พอแม่อธิบายความ

จรงิ เอารปูตอนผมเกดิมาให้ด ูผมกห็ายเศร้าแล้ว ในส่วนทีผ่มจ�าจริงๆ 

พี่เป็นพี่ชายที่ดี เสียสละอะไรให้ผมเยอะแยะ แล้วการที่พี่เข้าทีมชาติ

ได้ พี่ไม่รู้หรอกว่าผมภูมิใจขนาดไหน”

“เออ…  แต่ยังไงฉันก็อยากขอโทษแกว่ะ อยากพูดมานาน แต่

พูดไม่ออก ตอนนี้ได้จังหวะแล้ว”

“ผมยกโทษ และขอบคุณที่พี่ช่วยให้ผมรู้จักคิดได้มาตลอด”

“ขอบใจ นี่ท�าให้พี่โล่งอกได้จริงๆนะเนี่ย”

“ถ้าชาติหน้ามีจริง ผมก็อยากเป็นน้องชายพี่อีกนะ”

“ใจตรงกัน! พี่ก็อยากเป็นพี่ของแกอีก… ลองดูใจแกตอนนี้นะ 

นี่ก็ตัวอย่างของความรู้สึกที่เผยให้เห็นการมีอยู่ของจิตและภพภูมิ ถ้า

ไม่มอีะไรอยู่ข้างหน้า กค็งเกดิความรูส้กึชนดินีข้ึน้เองไม่ได้หรอก และ

ความผูกพันเป็นพี่เป็นน้องกันระหว่างเรา ก็คือกรรมแบบพี่แบบน้อง

ที่ท�าร่วมกันมา ไม่ใช่แค่เพราะออกมาจากท้องเดียวกัน”

“เสียดายที่จะไม่ได้มีโอกาสเจริญรอยตามพี่บ้าง การตายเป็น

จุดจบของโอกาสจริงๆ”

“ถ้าแกไม่ถูกล็อกติดอยู่กับค�าว่า ‘ตาย’ ก็อาจมีสิทธิ์เห็นว่านี่

คือ ‘โอกาสใหญ่ในการเปลี่ยนแปลง’ ต่างหาก รู้ไว้เถอะ แกก�าลังมี

โอกาสดี อย่าเสียมันไปเพียงเพราะมัวงมงายเชื่อเรื่อง ‘ตายแล้วสูญ’ 

อยู่เลย!”



การติดต่อกับญาติ
หลังจากไป

อาลัยเพราะอยากกลับมาอยู่ด้วยกันอีก

เป็นทุกข์หนักอย่างหนึ่งในโลก

ห่วงใยเพราะไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร

ก็เป็นอีกทุกข์หนักอย่างหนึ่งในโลก

แต่ถ้าเอาทั้งอาลัยและห่วงใยมารวมกัน

ก็เห็นทีว่าน่าจะเป็นทุกข์หนักที่สุดในโลก
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หลายคนรูท้ัง้รูว่้า ความตายเป็นการเดนิทางเทีย่วเดยีว ไม่มี

เที่ยวกลับ

หลายคนรู้ทัง้รู้ว่า หลังเผาศพแล้ว จะไม่เหลอืร่างเดิมลกุขึน้มา

ขยับเขยื้อนอีก

หลายคนรู้ทั้งรู้ว่า ไม่ใช่เรื่องเหมาะที่จะมัวเฝ้าคิดพะวงถึงใคร

ในขณะอยู่กันคนละโลกแล้ว กลับมาพูดคุยไม่ได้แล้ว กลับมาท�าดีต่อ

กันเหมือนเดิมหรือเพิ่มขึ้นไม่ได้แล้ว กลับมาขอโทษหรือขอแก้ตัวไม่

ได้แล้ว

แต่ก็นั่นเอง รู้ทั้งรู้ทุกอย่างแค่ไหน ก็ไม่อาจห้ามใจครุ่นคิด 

อยากนั่นอยากนี่ไม่เลิก แม้กระทั่งอยากให้บุคคลอันเป็นที่รักช่วยมา

เข้าฝันก็ยังดี

บางคนท�าใจไม่ได้ เสยีเงนิเสยีทองไปพบคนทรง คนนัง่ทางใน 

หรอืกระทัง่ศกึษาวธิเีล่นผถ้ีวยแก้วด้วยตนเอง เพยีงหวงัประการเดยีว 

คือ ได้ติดต่อพูดคุย ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกับญาติอีกครั้ง แม้แต่ครั้ง

เดียวก็ยังดี อย่างน้อยขอให้ได้รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนเถอะ

หรอืบางคนตอนแรกไม่ได้อยากอะไร เหมอืนท�าใจได้หมดแล้ว 

แต่พอฝันเห็นญาติกลับมาหาทีเดียว ก็กลายเป็นท�าใจไม่ได้อีกต่อไป 

เน่ืองจากญาติมาในสภาพไม่สู้ดีนัก เลยกลายเป็นตกอยู่ในอาการ

หวาดผวา หรือหลอน ไม่ทราบจะอยากหนีด้วยความกลัว หรือกล้า

เผชิญหน้ากันตรงๆเพื่อช่วยเหลือให้ถูกวิธีอย่างไรดีกันแน่
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การพยายามติดต่อกับญาติที่จากโลกนี้ไปแล้ว มิใช่วิสัย

ธรรมชาติ และส�าหรับกรณีทั่วไปมักมีโทษมากกว่าประโยชน์ 

โดยเฉพาะในกรณีที่ยึดมั่นถือมั่นมาก ปักใจว่าบุคคลอันเป็น

ที่รักยังไม่จากไปไหน

พอยดึมัน่ถอืมัน่มาก บางทกีถ็งึขัน้คอยเฝ้าพดูเจรจา เฝ้าไถ่ถาม

กับลมแล้ง ด้วยความส�าคัญว่าคนตายยังวนเวียนอยู่ ทั้งที่ไม่รู้จริง ไม่

ได้เห็นจริง แต่ยิ่งนานเท่าไรก็ยิ่งเกิดอุปาทาน ทึกทักเป็นจริงเป็นจัง

มากขึ้นเท่านั้น

ถ้ารู้ตัวล่วงหน้าก่อนผู้ป่วยจะตายว่า คุณเป็นหนึ่งใน ‘คนข้าง

หลัง’ ที่ท�าใจไม่ได้จริงๆ คล้ายจะล้มหมอนนอนเสื่อหรือตรอมใจตาย

ตามไปอีกคน ก็มีวิธีที่สร้างสรรค์ ที่ป้องกันไม่ให้ตนเองต้องเป็นบ้า

เป็นบอ หรอืตกอยูใ่นอ�านาจความโศกเศร้า ต้องพึง่พาคนทรงหรือพธิี

ไสยศาสตร์ ซึ่งคุณไม่มีทางรู้เลยว่าใช้วิธีมืดหรือสว่างอย่างไร ได้ผล

จริงหรือต�าน�้าพริกละลายแม่น�้ากันแน่

หลายกรณี ถ้าหากมีความสามารถส่ือสารกับญาติต่างโลกได้

จริง ก็อาจหันมาสนใจธรรมะในเชิงปฏิบัติให้ถึงจิตถึงใจ เพื่อพัฒนา

จิตวิญญาณตนเองให้สูงส่งขึ้น ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามมากขึ้น ด้วย

ความรู้ชัดแล้วว่า ชีวิตหลังความตายมิใช่เรื่องเหลวไหล

จริงๆแล้วทุกคนมีความสามารถในการ ‘เป็นฝ่ายรับ’ การ

ติดต่อสื่อสารจากต่างมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่มาในรูปของความฝัน

ปัญหาคอื คณุเอาแน่เอานอนอะไรจากความฝันไม่ได้ คนทัว่ไป



เสียดาย
คนตายไม่ได้อ่าน

148

เกิดใหม่ในสวรรค์

ไม่สามารถแยกแยะถูกว่า มีกระแสจิตจากญาติสะเทือนมากระทบจิต

ตนจริงๆ หรือจิตของตนปรุงแต่งเป็นตุเป็นตะไปเองกันแน่ บางคน

เล่าเรื่องความฝันว่าญาติมาบอกนั่นบอกนี่ หรือกระทั่งใบ้หวยให้โชค

แล้วถกูต้อง ใครต่อใครทีฟั่งเรือ่งเลยเชือ่ตาม ทนีีพ้อฝันถงึญาตอิกี ไม่

ว่าจะชัดหรอืเลือนราง กจ็ะทกึทกัตลอดว่าญาติมาหาจรงิๆ มาใบ้หวย

อกีจรงิๆ ซึง่พอผดิซ�า้ๆข้ึนมา กไ็ปด่าว่าหรอืโทษญาตทิีม่าหลอกมาหลอน

ให้เสยีอกี

หากคุณ ‘ฝึกสัมผัส’ โดยไม่มีความโลภเจือปน กับทั้งไม่คิด

พึ่งพาความฝันมากเกินไป หันมาไว้ใจสัมผัสในขณะตาตื่นเต็มอยู่ ใน

ที่สุดความเข้าใจอะไรๆแบบคนรู้แจ้งเห็นจริงก็จะเกิดขึ้น แล้วเลิกกลัว

แบบไร้เหตุผล หรือถ้าจ�าเป็นต้องช่วยญาติจริงๆ ก็ช่วยแบบมีหลักใน

การวดัผลส�าเรจ็ได้ ไม่ใช่ช่วยแล้วต้องคอยพะวงสงสยัว่าถงึมอืผูร้บัหรอื

ไม่

ต้องท�าความเข้าใจกันตรงนี้ว่า การฝึกต้องเริ่มตั้งแต่ญาติ

ยังมีชีวิต เพือ่ให้แน่ใจว่าเกดิสมัผสัถงึกนัได้จรงิๆก่อนตาย ไม่ใช่

ต้องไปนัง่สงสยัว่า รูส้กึไปเอง อปุาทานไปเองคนเดยีวหรอืเปล่า

หากต่างฝ่ายต่างยังแข็งแรง ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วย มีก�าลังวังชา

ด้วยกันทั้งคู่ได้ยิ่งดี เพราะเท่ากับมีเวลาฝึก มีเวลาท�าความคุ้นเคยกับ

สมัผสัทางจติวญิญาณมากข้ึน สอบทานกันถงึข้ันมัน่ใจว่า ต่อให้ไม่เจอ

หน้า ก็สัมผัสกันได้เหมือนอยู่ต่อหน้า!
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ใน ‘สมัปสาทนยีสตูร’ พระพทุธเจ้าตรัสถึงความสามารถดกัใจ

คน กล่าวโดยใจความสรุปได้ว่า อาศัยวิธี ๔ ประการ ได้แก่

๑ ดักใจด้วยนิมิต คือ เห็นจิตด้วยจิต ราวกับจิตของอีก

ฝ่ายมีรูปทรงให้เห็นได้ เช่น เมื่อจิตของอีกฝ่ายขุ่นมัว ก็เห็นราวกับจิต

ของอกีฝ่ายเป็นหมอกควนัหนาทึบ กว้างใหญ่ ถ้ามดืมากกแ็ปลว่าหนา

แน่นด้วยอกุศลมาก เป็นต้น

การเห็นจิตปรากฏเสมือนนิมิตนั้น มิใช่เรื่องลึกลับที่ต้องใช้

ความสามารถมากมายอย่างท่ีคิดกัน แต่ละคนประสบอยู่ในชีวิต

ประจ�าวันอยู่แล้ว เช่น เห็นบางคนเดินมา รู้สึกถึงรังสีอ�ามหิตกว้าง

ใหญ่ เพราะก�าลังโกรธแค้นและพร้อมอาละวาด เป็นต้น แต่ส�าหรับผู้

มคีวามสามารถในการดกัใจ จะเหน็สภาวะทางจติของคนและสตัว์เป็น

นิมิตได้ตลอด ไม่จ�าเพาะว่าต้องเป็นภาวะเด่นๆกระทบใจชัดเท่านั้น

๒ ดักใจด้วยการฟังเสียงของมนุษย์ หรืออมนุษย์ หรือ

เทวดา คือ ฟังน�้าเสียงแล้วรู้สึกถึงอารมณ์ หรือรู้สึกถึงสภาวะของจิตที่

อยู่เบื้องหลังน�้าเสียงนั้นๆ เช่น ถ้าเคยคุ้นกันอยู่ทุกวัน แม้พูดค�าเดิม
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หรอืประโยคเดมิ กส็ามารถแยกออกว่าผูพ้ดูก�าลงัพดูด้วยความมจีติใจ

โปร่งเบาหรือทึบแน่น เป็นต้น

เพราะอย่างนี้ ผู้ฝึกรับฟังคนอื่นพูดด้วยความตั้งอกตั้งใจเป็น

ปกตอิยูก่่อน จงึมแีนวโน้มท่ีจะสามารถดักใจคนได้มากกว่าผูท้ีไ่ม่ใส่ใจ

ฟังคนอื่นพูด หากคุณใส่ใจฟังคนอื่นพูดเสมอ อย่างน้อยที่สุดจะ

แยกแยะออกว่า ใครมีจิตเหม่อลอย ฟุ้งซ่าน จับจด สมาธิสั้น หรือว่า

ใครมีจิตประกอบด้วยสติ สงบนิ่ง มุ่งมั่น สมาธิยาว เป็นต้น

๓ ดกัใจด้วยการฟังเสยีงครางอนัประกอบด้วยความแน่ว

ไปในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น พอคนลากเสียงร้องยาวๆว่า 

‘อ๋อ…’ จะหมายถึงเข้าใจอะไรอย่างหนึง่ แต่หากผูฟั้งจบัสงัเกตละเอยีด 

จะพบว่าในอารมณ์อยากร้องอ๋อหนึง่ๆ มคีวามแตกต่างกนั จ�าแนกได้

เป็นเข้าใจเต็มที่ เข้าใจนิดหน่อย เป็นต้น

ส�าหรับผู้ฝึกดักใจด้วยการฟังเสียง จะค่อยๆสังเกตได้ละเอียด

ขึ้นเรื่อยๆว่า คนใกล้ตัวมีอาการครางอืออาเมื่อใด ด้วยเหตุผลทาง

อารมณ์แบบไหน เช่น ครางด้วยความเจบ็ปวดทางกาย หรอืครางด้วย

อารมณ์เบือ่หน่าย เป็นต้น พอคุน้กบัอารมณ์อนัเป็นต้นเหตขุองแต่ละ

การครางหรอืเสยีงอทุาน คณุจะเหน็ลกึลงไปถงึรากแห่งความเป็นจติ

วิญญาณของแต่ละคนว่า ฝังอยู่ในอารมณ์อันเป็นกุศลหรืออกุศล

มากกว่ากัน

๔ ดักใจด้วยการก�าหนดรู้ใจของผู้ได้สมาธิ ซึ่งยังเต็มไป
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ด้วยอาการตรกึนกึ หรอืมอีาการแนบแน่นไปกบัอารมณ์สมาธบ้ิางแล้ว 

จากนั้นจึงสังเกตทราบว่า การปรุงแต่งทางใจของผู้เข้าสมาธิเป็น

ประการใดอยู่

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อครูสมาธิจะดูว่าลูกศิษย์นึกถึงสิ่งใด สัมผัส

รูสึ้กเข้าไปกจ็ะเหน็เป็นเจตนาจดจ่อ หรอืมจีติผกูพนักบัสิง่นัน้ๆ โดยที่

ครูสมาธิจะต้องรู้จากตนเองมาก่อนว่า ความตั้งใจรู้ลมหายใจ ค�า

บริกรรม หรืออื่นๆ มีลักษณะปรุงแต่งทางจิตอย่างไร เมื่อเห็นสภาพ

ปรุงแต่งจิตของลูกศิษย์เป็นเช่นเดียวกับตน ก็ย่อมบอกได้ว่าลูกศิษย์

ก�าหนดจิตถึงสิ่งใดอยู่

ความสามารถในการดกัใจคน จะช่วยให้สามารถส่ือสารกบั

ญาตไิด้อย่างไร? หากคณุดกัใจญาติได้จรงิ จะพบว่า แม้ญาตยิงัมชีวีติ

อยู่ แต่อยู่คนละห้อง หรืออยู่คนละบ้าน หรือกระทั่งอยู่ไกลกันเป็น

คนละประเทศ ก็สามารถบอกถูกว่า ญาติก�าลังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ 

ก�าลงักระวนกระวายฟุง้ซ่าน หรอืก�าลงัสงบ ระงบัความกระสบักระส่าย

นิ่งสบายอยู่

ยิง่ไปกว่านัน้ ถ้าคณุสวดมนต์หรอืฝึกสมาธมิามาก จนสามารถ

มีใจสงบสุขได้มาก สงบสุขได้กว้างขวาง สงบสุขได้เนียนนาน คุณจะ

รู้สึกถึงรัศมีความผาสุกของตนเอง ที่สามารถเผื่อแผ่ไปให้ญาติได้ กับ

ทั้งทราบชัดด้วยตนเองว่า รัศมีความผาสุกของคุณที่เผื่อแผ่ไปนั้น มี

ผลให้ญาติรู้สึกดีขึ้นได้หรือไม่ ท�านองเดียวกับสาดน�้าเย็นไปให้คน

ก�าลังกระสับกระส่ายกับอากาศร้อนอบอ้าว คุณย่อมเห็นกับตาว่าเขา
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ยิ้มออกทันทีที่โดนน�้า แม้ไม่ทราบว่าน�้าถูกสาดมาจากใครก็ตาม

หากสามารถพิสูจน์ว่าท�าได้ และมีผลจริงตั้งแต่ญาติยังมีชีวิต 

คุณก็จะสงสัยน้อยลง หรือไม่สงสัยเลย มีแต่ความมั่นใจว่าคุณต้อง

ท�าได้เช่นเดียวกัน หลังจากญาติจากโลกนี้ไปแล้ว

ข้างต้นทั้งหมดเป็นแม่บทวิธีคร่าวๆ ต่อไปมาลงรายละเอียด

แบบเป็นขั้นเป็นตอนตามล�าดับ

จติของมนษุย์จะปรบัเข้าหากัน เป็นคล่ืนเดยีวกนั หรอืใกล้เคยีง

กลมกลืนกัน ก็ด้วยการพูดคุยเจรจาตกลงกันด้วยใจซื่อ ขอให้สังเกต

ว่าหลงัจากสนทนากบัใคร ลงเอยเป็นความเข้าใจ ไม่มอีารมณ์อ�าพราง

หรือเลศนัยเคลือบแฝง คุณจะมีความรู้สึกดีๆต่อกัน หรือกระทั่งเกิด

ภาวะเหมือน ‘ใจตรงกัน’ ให้สัมผัส

หากปราศจากการตกลงกันในเบื้องต้น หรือญาติไม่เต็มใจให้

ความร่วมมือในเบื้องกลาง ก็เหมือนไม่ได้ ‘จูนคลื่น’ กันไว้ก่อน ย่อม

เป็นการยากส�าหรับฝ่ายคุณเองที่จะมั่นใจว่าการฝึกประสบผลส�าเร็จ

มากน้อยเพียงใด

เริ่มต้นอาจท�าความเข้าใจกับญาติว่า คุณต้องการ ‘ให้ก�าลังใจ’ 

เขา ซึง่โอกาสเหมาะทีจ่ะพดู อาจเป็นช่วงทีค่นไข้บ่นๆหรือเปรยๆอะไร 
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เช่น กลัวจะไปไม่ดี กลัวจะเตรียมจิตก่อนตายไม่ทัน ให้คุณอุทิศส่วน

บุญส่วนกุศลถึงเขาด้วย หรืออาจจะเป็นการเปิดฉากจากฝ่ายคุณเอง 

เช่น คณุอยากจะแน่ใจว่าเขาได้ไปดี และอยูด่มีสีขุ อยาก ‘สือ่สารความ

สุข’ กับเขา ซึ่งถ้าไปพยายามสื่อสารกันหลังจากที่เขาหายตัวไป มัน

สายเสียแล้ว ยากจะรู้ว่าสื่อได้จริงหรือไม่จริง ฉะนั้น ที่ถูกจึงควรเริ่ม

ฝึกกันตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่

เมือ่เขาแสดงความเตม็ใจให้ความร่วมมอื กบ็อกเขาให้ทราบว่า 

คณุอาจจ�าเป็นต้องถามไถ่เกีย่วกบัสขุทกุข์ซ�า้ๆ อย่าเพิง่เบ่ือหน่ายหรือ

เห็นว่าถามซ�้าซากน่าร�าคาญ เพราะการที่เขาตอบตามตรงออกมา

แต่ละครั้ง จะช่วยให้คุณได้ฝึกสังเกต เทียบเคียง และวัดผล ทั้งสิ้น ซึ่ง

สุดท้ายแล้ว ก็เป็นการเชื่อมจิตระหว่างคุณกับเขานั่นเอง

คนป่วยโดยมากจะมีความรูส้กึออกไปในทางแห้งแล้งเป็นหลกั 

แต่เมื่อพบหน้าญาติก็จะดีใจ หากคุณสังเกตได้ถึงความแตกต่าง

ระหว่างวูบของการยินดีที่พบหน้าคุณ กับขณะต่อมาที่ห่อเหี่ยวลง ให้

ถามตัวเองว่าสัมผัสดังกล่าว ให้ความรู้สึกเหมือนคุณเห็นอะไร ‘ไฟ

ไหม้ฟาง’ หรือ ‘น�้าพุพุ่งแล้วหยุด’ หรือ ‘สว่างจ้าเหมือนไฟฉาย’ จับ

สงัเกตได้อย่างไรให้จ�าไว้อย่างนัน้ หรอืจดไว้ยิง่ด ีจะได้เป็นการฝึกแปล

ความรู้สึกที่สัมผัสเป็นรูปเป็นร่าง และคุ้นเคยที่จะสังเกตเปรียบเทียบ
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ในภายหลัง

การท่ีคุณสัมผัสความสุขที่คล้ายจิตพองตัวออกมา หรือความ

ทุกข์ที่เหมือนจิตยุบตัวเข้าไป เป็นเรื่องปกติตามธรรมชาติที่เกิดขึ้น

ตลอดชวีติ แต่การทีพ่วกเราไม่พดูคยุถงึสภาวะเหล่านัน้ และไม่สงัเกต

รายละเอยีดให้เกดิการจดจ�า กท็�าให้สมัผสัตรงนีฝ่้อตวั หรือแม้เกดิขึน้

เรื่อยๆ ก็เป็นไปอย่างตื้นเขิน

ต่อเมื่อตั้งใจสังเกตให้ต่อเนื่องด้วยความใส่ใจ คุณจะพบว่า

อาการทางจิตที่เป็นทุกข์บ้าง เป็นสุขบ้าง หรือเฉยๆบ้างนั้น ปรากฏ

ให้สมัผัสได้ราวกับมรีปูพรรณสณัฐานชดัเจน คณุสามารถเหน็จติหรอื

เห็นอารมณ์สุขทุกข์ได้ไม่ต่างจากตาเห็นรูปทีเดียว

ขอให้จ�าไว้ว่า เพื่อจะเห็นความรู้สึกผู้อื่นประดุจตาเห็นรูป อย่า

เผลอเอา ‘แก้วตาจริงๆ’ ไปเพ่งจ้องท่าทางภายนอก แต่ให้อาศัย

ความรู ้สึกทางใจของคุณ ไปสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์

เป็นวูบๆของญาติ เช่น เปลี่ยนจากดีใจเป็นห่อเหี่ยวเหมือนดอกไม้

ขาดน�้า หรือเปลี่ยนจากเฉยๆเป็นทรมานเหมือนมีแรงดันให้กระสับ

กระส่าย เป็นต้น

ความเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

เหล่านั้น จะกระตุ้นจิตของคุณให้เห็นเหมือนเกิดภาพบางอย่างได้

เสมอ

การฝึกเห็นความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ จะเท่ากับเป็นการ

ฝึก ‘ผูกพันแบบไม่ผกูมดั’ ไปในตัว อนันีเ้ป็นหลกัการฝึกจติแบบพทุธ 
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ถ้าคณุรบัรูถ้งึสิง่ใดนานพอจะเหน็ความไม่เทีย่งของส่ิงนัน้ จติของคณุ

ย่อมชอบใจทีจ่ะเหน็สิง่นัน้หายไป เตม็ใจจะเหน็ว่าสิง่นัน้ไม่ใช่ของคณุ  

และไม่ใช่ของใครทั้งสิ้น

เปรียบเทียบได้กับการเห็นนกงามบินอยู่บนท้องฟ้า คุณจะ

ตระหนักว่ามันให้อารมณ์งดงามได้ขนาดนั้น ก็เพราะบินอยู่ไกล และ

ก�าลังบินจากคุณไป ไม่ใช่ไปจับมันมาดูใกล้ๆ ไม่ใช่จับมันมาขังไว้ใน

กรง

นอกจากความงดงามจะปรากฏที่ภายนอกเช่นนั้นแล้ว คุณยัง

สามารถรู้สึกถึงความงดงามอันปรากฏขึ้นที่ภายใน คือ สภาพของใจ

อันเปิดแผ่ เป็นอิสระ และพร้อมจะเห็นทุกสิ่งตามที่มันปรากฏ พร้อม

เห็นทุกการจากไป โดยปราศจากความโลภอยากยึดไว้

อีกประการหนึ่ง ความสามารถที่จะเป็นสุขกับการปล่อยวาง ก็

คือความสามารถทางจิตที่มีก�าลังพรักพร้อมจะช่วยเหลือ เผื่อแผ่กุศล

ให้กับญาติ มิใช่ต่างฝ่ายต่างถูกกันและกันร้อยรัดให้ติดแน่น อึดอัด 

หายใจไม่สะดวก หรอืจมตามกนัไปในหนองน�า้แห่งความอาลยัรกัทัง้

คู่

ถ้าจติของคณุผกูพนักบัใคร จะมีสายใยเชือ่มโยงถงึเขาหรอืเธอ

อยู่แล้ว  และเครือ่งชีว่้าสายใยผกูพนัมอียูม่ากน้อยเพยีงใด กค็อืความ
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สามารถในการระลึกถึง

ถ้าคุณ ‘นึกถึงใคร’ แล้วเกิดความรู้สึกเกี่ยวกับคนๆนั้นชัดเจน 

แจ่มกระจ่าง ราวกับสามารถจับต้องได้อยู่ตรงหน้า เรียกว่า ‘ผูกพัน

มาก’ หรอืกระทัง่มสีายใยเหนยีวแน่นมาก อาจเป็นความรูส้กึข้างเดยีว

หรือทั้งสองข้างก็ตาม

แต่ถ้าถามคนร้อยคนว่า ตอนนึกถึงใครจะนึกถึงสิ่งใดก่อน 

เกือบร้อยทั้งร้อยจะตอบว่า ‘นึกถึงใบหน้า’ ซึ่งจริงๆแล้วใบหน้าไม่ใช่

ส่วนที่ท�าให้เกิดความทรงจ�าแจ่มชัด ส่วนท่ีท�าให้เกิดความทรงจ�า

ชัดเจนแจ่มใส ได้แก่ ‘น�้าเสียง’ และ ‘อารมณ์’ ต่างหาก!

สงสัยไหมว่าท�าไมนายแบบและนางแบบที่คุณเคยเห็นแต่รูป 

ไม่เคยได้ยินเสียง จึงผ่านหายไปจากความทรงจ�าอย่างง่ายดาย แตก

ต่างจากดารานักร้องที่คุณเห็นทั้งรูปร ่างหน้าตา อากัปกิริยา

เคลื่อนไหว ตลอดจนน�้าเสียงที่สื่ออารมณ์รัก โลภ โกรธ หลง เป็น

คนละเรื่อง

ยิ่งน�้าเสียงนักร้องคนไหนสะเทือนอารมณ์ได้มาก ยิ่งฝังอยู่ใน

ความทรงจ�าของคณุได้ลกึ นกึถงึทไีรรูส้กึราวกบัใกล้ชิด จบัต้องได้แทบ

ทุกครั้ง

เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น? ค�าตอบคือ เสียงมีลักษณะเป็น ‘คลื่น’ 

ซึ่งใกล้เคียงกับจิตมากกว่ารูปทรงสีสัน รูปทรงสีสันเต็มไปด้วย

โครงสร้างและรายละเอียดสลับซับซ้อน จิตต้องเรียบนิ่งราบคาบ

ราวกับจอภาพยนตร์ขาวๆ รูปทรงสีสันจึงทาบตัวลงไปได้เนียนสนิท 
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ไม่ยับยู่ยี่ตามอาการฟุ้งซ่านทางจิตไปเสียก่อน

จากความรู้นี้ คุณจึงควรอาศัย ‘คลื่นเสียง’ ของญาติเป็นสื่อใน

การฝึก โดยการฝึกที่แท้จริงนั้น หาใช่เพื่อพยายามจดจ�าเสียง แต่เป็น

อารมณ์สุขทุกข์ที่แฝงมากับน�้าเสียงต่างหาก

ยกตัวอย่างทีค่ณุอาจทบทวนให้เหน็จรงิได้ทนัทเีดีย๋วนี ้โดยไม่

ต้องฝึกมาก่อน ขอให้ลองนกึถงึคนสนทิ นกึถงึค�าสดุท้ายทีเ่ขาหรอืเธอ

เพิ่งพูดกับคุณ แล้วถามตัวเองว่า คุณแยกแยะและตัดสินได้ไหม เขา

ก�าลังอารมณ์ด ีก�าลงัเบกิบาน หรอืก�าลงัอารมณ์เสยี ตลอดจนมคีวาม

รู้สึกกับคุณเป็นบวกหรือเป็นลบเพียงใด?

ถ้านึกออก และเริ่มรู้สึกได้ว่าเป็นประสบการณ์สามัญอยู่แล้ว 

คุณจะเริ่มมีแก่ใจพัฒนาความสามารถที่ซุกไว้เฉยๆ ให้กลายเป็นช่อง

ทางสื่อสารกับญาติได้

เพือ่จะเริม่ฝึก วธิกีารกอ็าจตรงไปตรงมา ง่ายดาย เหมอืนท�าๆ

กนัอยูแ่ล้ว คอื พอเจอหน้ากนั ให้ไถ่ถามว่า “รู้สกึอย่างไรบ้าง ร่างกาย

ดีขึ้นหรือแย่ลงกว่าเมื่อวาน จิตใจกระสับกระส่ายหรือสงบมากกว่า

กัน?”

เลอืกเอาค�าถามของคณุเองอย่างไรกไ็ด้ แต่ขอให้ได้ค�าตอบเป็น

ว่า ดีขึ้น แย่ลง เป็นสุข หรือเป็นทุกข์ เท่านั้น

ไม่ว่าญาติจะตอบเช่นไร ให้จับความรู้สึกที่มากับเสียงนั้น เช่น 

ถ้าเขาพดูว่า ‘รูส้กึแย่’ คณุสามารถรูส้กึตามไหมว่าอดึอดัแค่ไหน หรือ
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ถ้าเขาพูดว่า ‘รู้สึกดีขึ้น’ คุณสามารถรู้สึกตามไหมว่าปลอดโปร่งเพียง

ใด

คุณจะพบความจรงิ คอื ขณะนกึถงึสขุทกุข์แล้วระบายให้คนอืน่

ฟัง สุขทุกข์นั้นจะกลั้วปนมากับน�้าเสียงของเขาด้วยเสมอ แค่ตั้งใจฟัง

ธรรมดาๆก็จะส�าเหนียกรู้ได้

คุณจ�าเป็นต้องพบหน้าญาติบ่อยๆ ถามไถ่ทกุข์สขุบ่อยๆ กระทัง่

จับความรูส้กึผ่านน�า้เสยีงของเขาถกู แยกออกว่า แต่ละคร้ังเขาทรมาน

มากขึน้หรอืน้อยลง เสยีดแสลงแน่นอกหรอืปลอดโปร่งโล่งใจกว่าเดมิ

ถงึจดุหนึง่ คณุจะเริม่ ‘รูจ้กั’ ญาตไิปอกีแบบ คอื ไม่เหน็เขาเป็น

คนเจ็บไข้ได้ป่วย หรือไม่เห็นกระทั่งเป็นคนรู้จัก แต่เห็นเป็นที่ตั้งของ 

‘ความเป็นสขุเป็นทกุข์’ ทีเ่ปลีย่นระดบัไปได้เรือ่ยๆเท่านัน้ มนัจะเป็น

ประสบการณ์ท่ีแปลก แตกต่างไปกว่าเคยๆ อนันัน้ขอให้ทราบว่า คณุ

เริ่มย่างเข้าสู่โลกของประสบการณ์ทางจิตบ้างแล้ว หาใช่เรื่องน่าตกใจ 

แต่อาจน่าฉงนว่า อะไรๆปรากฏอย่างโจ่งแจ้งเช่นนัน้มาตลอด แต่คณุ

กลับไม่เคยสัมผัสได้เอาเลย!

ระหว่างพูดคุยกัน ถ้าเขาครางอือออ หรือระหว่างเฝ้าไข้ยาม

กลางคืนที่เขาหลับ ถ้าเขาครางออกมาโดยไม่รู้สึกตัว ให้ตั้งใจฟังไป
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เรื่อยๆธรรมดาๆ สังเกตตอนปลายเสียงครางที่หายไป แล้วถามตัว

เองว่า สิ่งที่เหลือให้สัมผัสรู้สึก คือ ความรู้สึกอึดอัด เป็นทุกข์ หรือว่า

ความรู้สึกสบาย เป็นสุข

เมื่อการครางของญาติกลายเป็นเคร่ืองหมายแสดงความสุข 

ความทุกข์ คุณฟังทุกครั้ง ส�าเหนียกรู้ได้ทุกครั้ง ในที่สุดคุณจะเริ่มค้น

พบรายละเอียดความแตกต่างได้ด้วยตนเอง เช่น ญาติครางด้วยใจที่

ใสหรือขุ่น ครางด้วยอารมณ์เบื่อหน่ายอัดอั้นหรืออารมณ์แจ่มใส 

โปร่งโล่งสบายหัว

ที่พระพุทธเจ้าท่านให้ฝึกจับเสียงตรงนี้ด้วย เพราะเสียง

เดี่ยวๆมีความชัดเจน แสดงอารมณ์เดียวไม่ซับซ้อนเหมือนเสียง

พูดเป็นประโยค ที่บางทีกลั้วอยู่ด้วยหลายอารมณ์ระคนกัน ฉะนั้น 

การฟังเสียงคราง แม้เกิดขึ้นไม่บ่อยเท่าเสียงพูดคุย ก็ช่วยให้สัมผัส

รู้สึกถึงจิตวิญญาณเต็มๆดวงได้ถนัดกว่ากัน

การพูดคุยกันคือการสื่อสารสองทาง ญาติจะรู้สึกว่าเป็นพันธะ

ที่เขาจะต้องโต้ตอบกับคุณ ในความเป็นจริง มีหลายโอกาสที่ญาติจะ

รู้สึกเหนื่อย เพลีย ขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้คุณจากไปไหน หรือ

กระทั่งอยากได้ยินเสียงของคุณฆ่าความเงียบไปด้วย

นั่นเป็นโอกาสท่ีคุณจะท�าบุญสองชั้น ชั้นแรกคืออยู่เป็นเพื่อน



เสียดาย
คนตายไม่ได้อ่าน

160

เกิดใหม่ในสวรรค์

ญาตไิม่ให้เหงา ชัน้ทีส่องคอืเสนอตัวอ่านธรรมะให้ฟัง หนงัสอืธรรมะ

ที่เลือกมา อาจเป็นหนังสือที่คุณทราบว่าญาติชอบ หรืออีกทีคือเป็น

หนงัสอืทีค่ณุพจิารณาแล้วว่าจรรโลงใจ ช่วยให้เกดิความสว่างเป็นกศุล

ขึ้นมาโดยง่าย

ระหว่างอ่าน คุณควรฝึกเปล่งเสียงให้ชัดถ้อยชัดค�า แล้วสังเกต

ไปด้วยว่า น�้าเสียงของคุณเอง ที่เปล่งออกมาจากต้นแหล่งอันเป็นจิต

ที่สว่าง นุ่มนวล เยือกเย็น จะพลอยบันดาลใจให้ผู้ฟังพลอยมีความ

สว่าง นุ่มนวล และเยือกเย็นตามไปด้วย

ความรู้สึกเป็นสิ่งที่สื่อถึงกันได้ผ่านอากาศในห้อง คุณนั่งอ่าน

ตรงมมุหนึง่ ญาตนิอนฟังอยูบ่นเตยีงอกีมมุหนึง่ ถ้าความรูส้กึประสาน

กัน จะเหมือนอยู่ในเครือข่ายความสุขแบบเดียวกัน แต่ถ้าความรู้สึก

ขัดแย้งหรือผิดแผกแตกต่าง จะเหมือนมีก�าแพงกั้น หรือใกล้กันแบบ

ต่างคนต่างอยู่

ขอให้สงัเกตว่า ความรูส้กึสว่างไปด้วยกนัแม้เกดินาน แต่กเ็ป็น

ไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นตลอด ไม่จางหายเลย

อีกข้อสังเกต คือ การใช้เสียงของคุณอ่านธรรมะที่ญาติชอบให้

เขาฟัง เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ทางจิตระหว่างคุณกับเขาโดยตรง 

ยิ่งอ่านบ่อยเท่าไร คุณจะยิ่งรู้สึกถึงสายใยที่เหนียวแน่นขึ้นทุกที

 เมือ่ใดคุณเกดิความแจ่มกระจ่าง สว่างแจ้งตามประโยคธรรมะ

หนึ่งๆ ลองสงัเกต ‘อาการเงยีบฟัง’ ของญาต ิว่ามคีวามสขุ ความกระจ่าง

สว่างแจ้งเหมือนกันกับคุณหรือไม่ หาก ‘คิดว่า’ ความรู้สึกตรงกัน ให้
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สอบถามเขาดูว่าจริงไหม เมื่อทราบว่าเป็นความรู้สึกที่ตรงกัน ก็ให้

ทราบว่านัน่เป็นการเชือ่มจติระหว่างคณุกบัเขาด้วยบญุอย่างแน่นแฟ้น

ครั้งหนึ่งแล้ว

หากญาติไม่ล�าบาก พอจะเปล่งเสียงร่วมสวดมนต์กับคุณได้ 

การสวดมนต์ร่วมกันก็เป็นนโยบายที่ดีอย่างหนึ่ง ที่เอามาช่วยเชื่อม

จิตของคุณกับญาติได้ดีเช่นกัน

ขอให้เข้าใจว่าบทสวดแต่ละบทมีความร้อนความเย็นแตกต่าง

กัน บทที่เย็นที่สุด สว่างบริสุทธิ์ที่สุด ไม่มีอันใดเกิน ‘อิติปิโส’ ซึ่งเป็น

พุทธพจน์โดยตรง การสวดมนต์บทที่เย็นสนิทเช่นอิติปิโส จะช่วย

กระชับสายใยให้เป็นไปในทางเย็น ไม่เป็นอื่น จนคุณรู้สึกได้ทั้ง

ระหว่างสวดและหลังสวด ยิ่งบ่อย ยิ่งหลายรอบ ยิ่งชัดขึ้นทุกที

ยิง่ถ้าหากเตม็ใจนดัแนะให้มจีดุหมายร่วมกนั เช่น ต่างฝ่ายต่าง

จะใช้การสวดมนต์เพื่อเจริญสติไปในตัว คือ จะสวดให้ครบ ๗ รอบ 

แต่ละรอบจะดูว่าจติของตนมีความฟุ้งซ่านมากขึน้หรอืน้อยลงกว่ารอบ

ก่อน ยิ่งเป็นการกระชับสายใยให้แน่นแฟ้นขึ้นอีกชั้น

เหตุที่เป็นเช่นนั้น ก็เพราะการดู ‘ความไม่เที่ยง’ ของสภาพจิต

ที่ฟุ้งซ่านร่วมกัน เท่ากับได้ท�าบุญขั้นสูงสุดร่วมกัน นั่นคือ เจริญสติ

เหน็ความเป็นจติทีป่รวนแปร ไม่น่ายดึม่ันถอืมัน่ร่วมกนั พอสวดครบ 
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๗ รอบจึงมักเกิดพุทธิปัญญา สว่างแจ้งร่วมกัน รู้สึกถึงความเป็น

พุทธแท้โปร่งใสไร้มลทนิร่วมกนั สายใยหรอืมติรภาพจงึเหมอืนถูกฟอก

ให้ไร้มลทินตาม คล้ายเข้าร่วม ‘เขตความปลอดภัยชั้นสูง’ ระดับ

เดียวกันนั่นเอง

ถึงตรงนั้น คุณจะรู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างเป็นที่พึ่งพิงอาศัยให้กัน

และกันได้ ไม่มีความแปลกหน้า ไม่มีความเป็นอื่น ซึ่งนั่นก็เป ็น

เครื่องสะท้อนความเชื่อมกันสนิทของจิตได้เช่นกัน

ข้อนีค้ณุอาจต้องพดูชีน้�านดิหนึง่ คอื บอกญาตว่ิา พระพทุธเจ้า

เน้นสอนให้มีสติ มีสมาธิอยู่กับสิ่งติดตัวทุกคน คือ ลมหายใจ แทนที่

จะปล่อยให้ใจเคว้งคว้าง ไร้หลัก ไร้ราวเกาะ ก็ลองมาสังเกตเล่นๆดู

ว่า ก�าลังหายใจเข้าหรือหายใจออก ที่หายใจเข้าออกอยู่นั้น ยาวหรือ

ว่าสั้น สุดปอดหรือแค่ตื้นๆ

ผู้ป่วยท่ีต้องนอนนิ่งๆไม่มีอะไรท�าอยู่ในช่วงท้ายของชีวิตนั้น 

พอมีอะไรให้ท�าก็มักท�า แม้ขณะฟังคุณพูด เขาก็น่าจะมีแก่ใจสังเกต

ลมของตนเองว่า ก�าลงัเข้า ก�าลงัออก ก�าลงัยาวอยู ่หรือว่าก�าลงัส้ันอยู่ 

ไปด้วย
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ขอให้จบัความรูส้กึของญาตใินแต่ละคร้ังทีเ่ขาหายใจเข้าออกว่า 

เขาก�าลังรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย มือเท้าคลาย หรือว่ารู้สึกอึดอัด ฝืดฝืน 

มือเท้าเกร็ง

รู้สึกอย่างไร ก็ลองทักถามญาติไปว่ารู้สึกเช่นนั้นจริงไหม เอา

ทีละจุด เช่น

เท้าเกร็งอยู่หรือเปล่า?

มือเกร็งอยู่หรือเปล่า?

คิ้วขมวดอยู่หรือเปล่า?

รู้สึกอึดอัดในอกอยู่หรือเปล่า?

ตรงนี้สบายขึ้นไหม ตรงนั้นสบายหรือยัง?

หากญาตติอบเป็นตรงข้ามกบัทีค่ณุรูสึ้ก กอ็ย่าเสียใจ หรือหาก

ญาติตอบตรงกับที่คุณรู้สึก ก็อย่าดีใจ แต่ให้วางใจเป็นอุเบกขา แล้ว

สังเกตใหม่ เพื่อจดจ�าไว้อย่างถูกต้องว่าญาติหายใจแล้วอึดอัดคือ

อย่างไร ญาติหายใจแล้วสบายคืออย่างไร ฝึกเพียงไม่กี่ครั้ง ในที่สุด

คุณจะพบว่าเขารายงานตรงกับความรู้สึกของคุณเอง

หลังจากจับความรู ้สึกสบายหรืออึดอัดในแต่ละระลอกลม

หายใจของญาตไิด้ ให้ลองสงัเกตลกึลงไป จะพบว่าคณุมคีวามสามารถ

ในการรู้ละเอียดขึ้น กล่าวคือ สามารถเห็นได้ว่าญาติมีใจจดใจจ่อกับ

ลมหายใจแค่ไหน
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อาการตั้งใจรู้ ตั้งใจดูลมหายใจแต่ละครั้ง แบ่งออกคร่าวๆได้ 

ดังนี้ 

๑ เพ่งจ้องมากเกินไป ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบไว้ว่า 

เหมือนจับนกไว้แน่นเกินไป นกตาย เราก็ไม่ได้ตัวนก ในที่นี้คือคุณ

เหน็ว่าญาตบิบีคัน้ตัวเองจนไม่รูล้มหายใจ กท็กัเขาว่า อย่างนีค้อืก�าลงั

บังคับให้ตัวเองรู้ลมหายใจมากเกินไป จนกระทั่งไม่รู้ลมหายใจหรือ

อะไรเลย จริงไหม?

๒ ใส่ใจน้อยเกินไป ดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสเปรียบไว้ว่า 

เหมือนจับนกไว้หลวมเกินไป นกหนี เราก็ไม่ได้ตัวนก ในที่นี้คือคุณ

เห็นว่าญาติปล่อยปละละเลยจนไม่รู้ลมหายใจ ก็ทักเขาอย่างนี้เหม่อ

ลอยอยู่ใช่ไหม?

๓ มีสติรู้ก�าลังพอดี ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบไว้ว่า 

เหมือนจับนกไว้ไม่แน่นและไม่หลวม นกก็อยู่ในมือเรา เราได้ตัวนก 

ในท่ีนีคื้อคุณเหน็ว่าญาติเหน็ลมหายใจตัวเองได้อย่างชดัเจน กท็กัเขา

ว่าอย่างนี้รู้ลมอยู่ใช่ไหม นี่แหละ ไม่เค้นมากเกินไป ไม่ปล่อยปละจน

เกินไป

อย่าสนใจว่า ญาติจะท�าได้ดีหรอืไม่ดีแค่ไหน แต่ให้ใส่ใจว่า คณุ

มีความรับรู้ตรงกับภาวะที่เกิดขึ้นกับญาติจริงเพียงใด
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ก่อนจะเริม่ฝึกข้อนี ้ต้องแน่ใจว่าคณุผ่านข้อก่อนๆมามากพอจะ 

‘รู้สึกกลมกลืนกัน’ มีความไม่เป็นอื่นทางความรู้สึกแล้ว หรืออย่าง

น้อยท่ีสุดต้องเคยผ่านสัมผัสถึงความทุกข์ความสุขของอีกฝ่ายอย่าง

ชดัเจน ขณะอยูด้่วยกนัต่อหน้า และทดสอบความแม่นย�าจากปากญาติ 

จนมั่นใจแล้วว่าไม่ใช่รู้สึกไปเอง

หากรีบร้อน ด่วนฝึกข้อนี้ ด้วยความรู้สึกว่าคุณน่าจะท�าได้ คุณ

น่าจะมีสังหรณ์ คุณน่าจะมีญาณหยั่งรู้ ด้วยความเก่งที่มีเป็นทุนอยู่

แล้ว ผลมักจะเป็นว่า สอบความรู้สึกกับญาติแล้วไม่ตรง เป็นการคิด

ไปเอง ท�าให้เสียความเชื่อมั่น และไม่เกิดทัศนคติที่ถูกต้องกับการฝึก

ขั้นต่อๆไป เช่น จะพยายามดึงดันบอกว่าใช่ ทั้งที่ญาติบอกว่าผิด 

เป็นต้น

วธิตีรวจสอบว่าคณุเริม่ฝึกข้อนีไ้ด้ อาจเป็นอะไรง่ายๆ เช่น ขณะ

อยู่ห่าง หรืออยู่ต่างสถานที่กัน ลองนึกถึงเสียงของญาติที่คุณได้ยิน

เป็นครัง้สดุท้าย ถ้านกึออก กแ็ปลว่าคณุจบัอารมณ์สุดท้ายของเขาขึน้

มาเป็นตัวตั้งได้ ดังที่ทราบแล้วว่า คลื่นเสียงเป็นตัวแทนอารมณ์ได้ดี

กว่าอะไรอื่นในตัวเขา

ขอให้พิจารณาว่า อารมณ์ที่เกาะติดอยู่กับเสียงสุดท้ายของเขา 

ซึ่งคุณระลึกได้อยู่นั้น เป็นอารมณ์ในอดีต ล่วงไปแล้ว แต่ทันทีที่คุณ
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จับอารมณ์ในอดีตของเขาได้ จิตของคุณก็จะเชื่อมต่อกับจิตของเขาที่

เป็นปัจจุบันไปแทน

ถ้าเกดิประสบการณ์ทางจติด้วยตนเองจะเข้าใจ กล่าวให้รวบรดั

ที่สุด เมื่อนึกถึงเสียงสุดท้ายของเขา คุณจะทราบว่า อารมณ์

ปัจจุบันของเขา แตกต่างจากอารมณ์สุดท้าย ในทางสว่างขึ้น

หรือมืดลง
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ค�าอธิบายตรงนี ้คงต้องเปรยีบว่า คลืน่จติของมนษุย์ สตัว์ และ

เทวดาทั้งหลาย คล้ายคลื่นวิทยุที่ ‘กระจายเสียง’ อยู่ตลอดเวลา และ

เป ็นการกระจายแบบไม ่จ� ากัดอาณาเขต เนื่ องจากไม ่ ใช ่

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่ต้องอาศัยพาหะ ไม่สนใจว่าจะต้องวิ่งผ่าน

สุญญากาศข้ามจักรวาลไปถึงพรมแดนไหน ไม่แม้กระทั่งปรากฏใน

อดตีหรอืก�าลงัปรากฏในปัจจบุนั คลืน่จติของแต่ละคนจะถกูรูไ้ด้เสมอ 

ขอเพียง ‘เครื่องรับ’ สามารถจูนเข้าหาต้นแหล่งกระจายคลื่นจิต

ได้ถูกเท่าน้ัน

เมือ่จติของคณุเชือ่มตดิกบัจติอนัเป็นปัจจบุนัของเขาได้จรงิ และ

คณุเปรยีบเทยีบได้ถกูว่า ขณะนี ้อารมณ์ของเขาเป็นสขุกว่าทีค่ณุสมัผสั

จากเสียงสุดท้าย ใจของคุณอาจเห็นเป็นนิมิต เช่น สว่างจ้า หรืออาจ

สัมผัสเป็นความสบาย ปลอดโปร่ง โล่งเบา 

แต่หากปัจจุบันเขาก�าลังเป็นทุกข์กว่าที่คุณสัมผัสเป็นครั้ง

สดุท้าย ใจของคณุอาจแปลนมิติเป็นความมดื หรอือาจสมัผสัเป็นความ

อึดอัด ทึบแน่น หนาหนัก

เห็นอย่างไร สัมผัสได้แบบไหน ลองโทร.ไปทักทาย ไถ่ถามว่า

ญาติก�าลังรู้สึกเช่นไร อย่าชี้น�า ให้เขาตอบเอง และคุณสัมผัสรู้จาก

เสียงจริงในขณะนั้นว่า ตรงกนัหรอืต่างกนัแค่ไหน ถ้าไม่ตรงกย็อมรบั

ว่าไม่ตรง แต่ถ้าตรงก็อย่าลิงโลด ขอให้คิดว่าคุณ ‘อยู่ระหว่างฝึกหัด’ 

เสมอ และคุณมีเวลาฝึกต่อเท่าที่ชีวิตของญาติยังคงเหลืออยู่ ไม่ใช่จะ

ต้องรีบร้อนให้แม่นย�าเดี๋ยวนั้น
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ถ้าสอบทานแล้วไม่ตรงกับความจริงทุกครั้ง ก็เป็นไปได้ว่าคุณ

ยงัม ี‘ม่านหมอกของนสิยัคดิไปเอง’ ขดัขวางอยูม่าก ฉะนัน้ กอ็าจเลอืก

ที่จะผูกบุญกับญาติแบบซึ่งหน้าตามข้อก่อนๆก็พอ ไม่จ�าเป็นต้องฝึก

สัมผัสจากทางไกลก็ได้ เพราะเมื่อมาถึงข้ันนี้ คุณจะหมดห่วงกับคติ

ข้างหน้าของญาติอยู่แล้ว รู้สึกกับใจตนเองอยู่แล้วว่า อย่างไรญาติก็

ต้องได้ไปดีแน่

เปรียบเหมือนคุณช่วยอาบน�้าช�าระสะสางเนื้อตัวให้ญาติอย่าง

ดีกับมือ เวลาต้องส่งญาติไปคัดเลือกว่าจะได้ไปอยู่กับหมู่คนตัวหอม 

หรือหมู่คนตัวเหม็น คุณย่อมไม่ห่วง ไม่คิดลังเลสงสัยเลยว่าญาติจะ

ได้ไปอยู่กับคนพวกไหน

แต่หากการฝึกข้อนี้ของคุณได้ผลส�าเร็จอย่างดี คุณอาจต้องตื่น

เต้นเมือ่พบว่า เพยีงก�าหนดใจสมัผสัรูส้กึถงึวาระจติของญาต ิกป็รากฏ

เป็นนิมิต ‘จิตปัจจุบันของเขา’ ก�าลังแฝงอยู่ในอิริยาบถทางกายแบบ

ใด นอนอยูห่รอืน่ังอยู ่เหม่อลอยตามองออกนอกหน้าต่าง หรอืจดจ้อง

นิ่งเหมือนคนก�าลังดูโทรทัศน์

หากสอบทานกบัญาติแล้วได้ผลตรงกนั เขาก�าลงัอยูใ่นอริยิาบถ

นั้นๆจริงๆ ก็ให้บอกตนเองด้วยความมั่นใจได้เลยว่า ถึงแม้ญาติจะ

จากโลกนี้ไป คุณก็จะยังสามารถ ‘เห็น’ สภาพของเขาต่อได้แน่แล้ว
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ข้อนี้จะเริ่มเป็นการฝึกเพื่อให้เกิดประสบการณ์ ‘อุทิศบุญกุศล’ 

หรอื ‘ส่งสขุ’ ให้ญาติ โดยทัง้คณุและญาติต่างร่วมรบัรูว่้า ไม่ใช่แค่รูส้กึ

ไปเองฝ่ายเดยีว แต่มีพลงังานสว่างเกดิขึน้จรงิๆ ถ่ายทอดสูก่นัได้จรงิๆ

บุญที่แรงขนาดก่อให้เกิดความปีติ แผ่ซ่านได้นั้น มีพลัง

ถ่ายทอดไปให้ผู้อื่นรับรู้ด้วยได้เสมอ ฉะนั้น ไม่ว่าคุณจะท�าบุญใด

ส�าเร็จ ทั้งในระดับทาน ระดับศีล หรือระดับเจริญสติ ก็น�ามาใช้ฝึก 

‘แบ่งปัน’ ให้กับญาติได้ทุกครั้ง

วิธีที่ต่างฝ่ายต่างจะประจักษ์ว่าพลังบุญมีจริง ไม่มีอะไรดีกว่า

การอาศัยสัมผัสถ่ายทอดความรู้สึก

ธรรมเนยีมของคนไทยทีไ่ปท�าบญุ พอกลบัมาพบบุคคลอนัเป็น

ที่รัก ก็มักเอ่ยดื้อๆว่า “เอาบุญมาฝากนะ” หรือเล่าประกอบสั้นๆว่า

ไปท�าอะไรมา ซึ่งผู้ฟังส่วนใหญ่นึกภาพบุญไม่ออก หรือเสพอารมณ์

สุขในการท�าบุญได้ไม่เต็มที่ จึงไม่ทราบว่าตนจะพลอยได้บุญไปด้วย

ท่าไหนอย่างไรกัน

มีนักเผื่อแผ่บุญอีกพวกหนึ่ง เขยิบวิธีเผื่อแผ่จากบอกเล่าอย่าง

เดียว มาเป็นสัมผัสด้วยมือ คล้ายมือมีบุญแปะอยู่ แล้วเข้าใจว่าถ้าเอา

บญุนัน้มาป้ายต้นแขนหรอืหัวไหล่ญาติมิตร ญาตมิติรกจ็ะพลอยได้รบั
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ส่วนบุญไปด้วย อันนี้บางกรณีญาติมิตรก็รู้สึกดี แต่ส่วนใหญ่มักอด

สงสัยไม่ได้ว่า แค่แปะเดียวจะมีบุญไหลมาเข้าตัวแล้วจริงๆหรือ?

ที่ถูก ที่จะเอื้อให้เกิดการถ่ายทอดอารมณ์บุญผ่านสัมผัสได้

จริงๆ คุณต้องประณีต คือ

๑ ระลกึถงึความสขุจากการยืน่ถวายข้าวของสังฆทานแด่

พระ หรือถาดขนมนมเนยให้เหล่าคนชราหรือเด็กอนาถา หรือระลึก

ถึงความชื่นใจ ปลอดโปร่งโล่งอกท่ีรักษาศีลได้ส�าเร็จ หรือระลึกถึง

ความชุ่มฉ�่าเย็นซ่านอันเกิดจากการสวดมนต์ แผ่เมตตา นั่งสมาธิ 

เจริญสติ กระทั่งบรรยากาศ ณ จุดท�าบุญกลับมาปรากฏอีกครั้งรอบ

ตัวคุณ

ความสุขอันเป็นเครื่องหมายของบุญนั้น ไม่จ�าเป็นต้องเป็นสุข

ล้นเอ่ออย่างที่หลายคนเข้าใจ เอาแค่ความรู้สึกแห้งสะอาดปราศจาก

กิเลสสกปรก ตลอดจนความรู้สึกอิ่มใจที่ได้ปรารถนาประโยชน์สุขแก่

ผู้รับ เท่านั้นก็นับว่าใช้ได้

๒ หลังจากนึกออกแล้ว เกิดความรู้สึกดีๆขึ้นในตนแล้ว 

ก็ควรเปล่งวาจาแบบเต็มปากเต็มค�า พูดถึงความสุขด้วยความรู้สึก

เป็นสุขให้ผู้รับฟังชัดๆ เช่น

“วันนี้ไปถวายสังฆทานที่วัดมา มีความสุขมาก ขอให้เราได้

ความสว่างจากบุญทั้งหมดร่วมกันนะ”
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๓ เมือ่กล่าวเสรจ็ ให้เอาสองมอืของคณุไปกมุมอืเดยีวของ

ญาติไว้ โดยให้ฝ่ามือสัมผัสฝ่ามือแบบไม่แน่นเกินไป ไม่แผ่วเกินไป 

ฝ่ามอืจะเป็นจดุสมัผสัทีช่ดัเจน หรอือกีนยัหนึง่เป็นประตรูบักระแสบญุ

ท่ีกว้างใหญ่กว่าจุดอื่นของร่างกาย หากคุณอาวุโสกว่าก็อาจสัมผัสที่

กลางกระหม่อมได้เหมือนกัน

หลังจากนั้นครู่หนึ่ง อาจไถ่ถามว่า รู้สึกถึงอารมณ์สุขในบุญ

ที่คุณได้ท�าไปด้วยไหม หากเขารายงานว่าเหมือนมีกระแสพลังความ

สขุไหลผ่านฝ่ามอืเข้ามาทีภ่ายใน และคล้ายในอกเอ่อสุขขึน้มา กแ็ปล

ว่าพลงับญุของคณุถ่ายทอดถงึเขาได้จรงิ ไม่ใช่แค่อปุาทานของฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่ง

ปัจจุบันการถ่ายรูปท�าได้ง่าย ใครๆก็ใช้กล้องจากโทรศัพท์มือ

ถอืเกบ็ภาพมาฝากโดยสะดวก คณุอาจให้ญาติพลอยปลืม้ด้วยการเหน็

รูปเครื่องของที่ใช้ท�าบุญของคุณไปด้วย จะก่อนหรือหลังเปล่งค�าบอก

เล่าก็ได้ เพื่อร่วมอารมณ์บุญชัดขึ้น
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หลงัได้ความรูส้กึเชือ่ม่ันจากการถ่ายทอดอารมณ์สขุผ่านฝ่ามอื

ให้กับญาติแล้ว ก็เขยิบไปฝึกในสิ่งที่ยากกว่านั้นอีกขั้นหนึ่ง และขั้นนี้ 

จะช่วยให้คณุมัน่ใจเตม็ร้อยว่า จะสามารถอทุศิส่วนกศุลให้ญาตไิด้ใน

ภายหลังจากชีวิตของเขาหาไม่แล้วจริงๆ

ขอให้ตกลงกนัไว้ก่อนว่า เมือ่ใดกต็ามทีค่ณุบ�าเพญ็บญุกศุลจน

เกิดความรู้สึกปลาบปล้ืมมากๆ คุณจะนึกแบ่งปันให้เขาพลอยเข้ามา

ร่วมรัศมีความสุขนั้นด้วยกัน และเท่าเทียมกัน กับทั้งขออนุญาตโทร.

มาเช็กภายในนาทีเดียวกันนั้นด้วยว่าเกิดผลส�าเร็จแค่ไหน

อย่าถามอะไรเช่น “ได้รบับญุไหม?” เพราะเขาจะนกึไม่ออกว่า

อาการรับบุญต้องเป็นอย่างไร บุญหน้าตาเป็นแบบไหน แต่ให้ถาม

อย่างชัดเจนว่า “ตอนนี้พลอยมีความสุขไปด้วยไหม?” ซึ่งเขาจะ

นึกออกทันทีว่าคุณมาด้วยอารมณ์ประมาณใด

ค�าตอบทีไ่ด้รบัในช่วงแรกๆอาจจะเป็นว่า ไม่รูส้กึอะไรเลย หรอื

เพ่ิงจะรูส้กึชัดๆก็ตอนได้ยนิเสยีงคณุบอกเล่าอยูน่ัน่เอง ขอให้ท�าเรือ่ยๆ 

ไม่เกินสิบครั้งจะเหมือนมีสายใยเชื่อมความสุขอันเป็นบุญ เป็นกุศล 

บนัดาลใจให้เขาพลอยอนโุมทนากบัทกุกริยิาอนัเป็นบุญของคณุเสมอ

ไป
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อันนีไ้ม่ใช่การฝึกแล้ว แต่เป็นการลงมอืท�าจริงกบัของจริง เพือ่

ให้เกิดผลขึ้นมาจริงๆ

หลังจากร่างกายของญาติหยุดท�างาน ตัวเขาไม่กลับฟื้นขึ้นมา

อีกแน่ๆ ภายนอกคุณจะรับรู้เหมือนคนทั่วไป คือ เขาตายแล้ว และ

คุณอาจเหมือนคนทั่วไปที่ยังไม่หมดกิเลส คือ ร้องห่มร้องไห้ หรือ

กระทั่งร�าพันอยากให้เขาตื่นขึ้นมาร่วมประสบการณ์ดีๆด้วยกันอีก

แต่ภายในของคุณจริงๆนั้น จะรู้สึกว่าสายใยความผูกพันอัน

สว่างเย็น กว้างขวาง ระหว่างคุณกับเขา มิได้ล่องหนหายตามตัวเขา

ไปไหนเลย คุณจะรู้สึกว่าทะเลบุญที่ร่วมกันท�ายังคงอยู่ และสามารถ

จับต้องได้ด้วยใจ

ความผูกพันจะปรุงแต่งจิตให้เหมือนใกล้กันนิดเดียวแค่เอื้อม 

สมัผัสทางจติวญิญาณอนัเตม็ไปด้วยความสว่างแจ้ง จะปรงุแต่งให้คณุ

ไม่รู้สึกกลัว ต่อให้ต้องเผชิญหน้ากับญาติซึ่งข้ามไปอยู่ในอีกโลกหนึ่ง

แล้วกลางวันแสกๆ หรือยามดึกดื่นเที่ยงคืนก็ตาม

หากช่วงสองสามวันแรก คุณไม่อยู่ในภาวะที่เอื้ออ�านวยให้นั่ง

สมาธเิจรญิสติ เพราะยงัโศกเศร้าอาลยัรกั คดิถงึเขาหนกัหนาจรงิๆ ก็

อาจใช้วิธีออกไปท�าสังฆทาน หรือปล่อยสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ปีกจะมี
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ผลช่วยได้มาก กล่าวคือ เมื่อปล่อยนกปล่อยกาให้บินขึ้นฟ้า ลอง

อธิษฐานขอให้ความโศกเศร้าอาลัยของคุณ หลุดลอยขึ้นฟ้าตามไป

ด้วย และขอให้บุญอันเกิดจากการต่อชีวิต หรือให้อิสรภาพแก่นกกา 

จงโบยบินไปถึงใจญาติด้วย คุณจะรู้สึกดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในการบ�าเพ็ญบุญกุศลแต่ละครั้ง ให้ท�าเหมือนกับเมื่อครั้งที่

ญาติยังมีชีวิตทุกประการ อย่าคิดว่าเขาตายแล้ว จะมีอะไรให้ท�าแตก

ต่างไป ยิ่งคุณรู้สึกว่าท�า ‘เหมือนเดิม’ มากขึ้นเท่าไร ใจจะยิ่งสัมผัส

สัมพันธ์กับญาติได้ชัด ราวกับยังมีชีวิตมากขึ้นเท่านั้น

สิง่ทีต่่างไป และคณุน่าจะสมัผสัได้ คอื พอสมัผสักระแสจติของ

เขา จะรู้สึกถึงความไม่เหมือนเดิมบางประการ จิตของเขาดูสว่างขึ้น 

เนียนนานขึ้น และไม่กลับไปกลับมา เด๋ียวสุขเดี๋ยวเศร้าง่ายเหมือน

เมื่อครั้งยังมีชีวิตเป็นมนุษย์

ที่เป็นเช่นน้ัน เพราะกระแสจิตและกระแสความรู้สึกแบบเทพ

มีรัศมีสุขกว้างขวาง อีกทั้งบนโน้นไม่มีเรื่องให้ต้องโศกเศร้า พอเร่ิม

คุน้ คณุอาจรูส้กึถึงภาวะของญาติทีย่ิง่ใหญ่เกนิตัวคณุไปมาก และยาก

จะท�าบญุใหญ่ในระดบัทีจ่ติชนดินัน้พลอยปลืม้ กล่าวคอื คณุอาจต้อง

มั่นคงในการบ�าเพ็ญสมาธิและเจริญสตินับเดือน เขาถึงจะรู้สึกว่าคุณ 

‘ยกระดบัขึน้จรงิ’ บ้าง สมน�า้สมเนือ้พอทีค่ณุจะอทิุศให้แล้วอยากปลืม้

ตาม ไม่ใช่เห็นท�าแค่ครั้งสองครั้งก็ปลื้มมากเหมือนอย่างตอนเป็น

มนุษย์อยู่

แต่นั่นก็ดี ที่จะเป็นพลังผลักดันให้คุณมุมานะในการบ�าเพ็ญ
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บุญยิ่งๆขึ้นไป ไม่หยุดอยู่ หรือนึกว่าท�ามามากแล้ว เพียงพอแก่การ

ประกันสวรรค์แน่แล้ว 

ขอให้จ�าไว้ว่า บญุทีท่�าส�าเรจ็แล้วเหล่าเทวดานางฟ้าพลอยร่วม

ยินดีด้วยอย่างเต็มใจทุกครั้งนั้น ก็คือบุญที่ขัดเกลากิเลสได้จริง 

หรือยกระดับจิตวิญญาณของคุณได้สักนิดหนึ่ง ซึ่งก็หนีไม่พ้นการ

ท�าสังฆทานกับพระดี การรักษาศีลได้ส�าเร็จ การสวดมนต์ ท�าสมาธิ 

เจริญสติ 

หากยังมีความสม�่าเสมอในการเผื่อแผ่ความสว่างไปให้ญาติ 

คุณอาจสัมผสัถงึความสว่างอย่างแปลก โดยเฉพาะทีผ่ดุขึน้ระหว่างนัง่

สมาธิหรือเดินจงกรมเจริญสติ ซึ่งคุณอาจแยกออกได้ว่าเป็นของ

ภายนอก เป็นพลังความสุข ความนุ่มนวลอย่างใหญ่จากเบื้องบน ก่อ

ให้เกิดความรู้สกึแสนด ีและนั่นแหละคือประสบการณ์ตรงที่คุณจะได้

รับจากสวรรค์ชั้นฟ้า

ไม่พงึคาดหวงัการตดิต่อแบบตรงไปตรงมา ถ้าญาตขิองคณุเหน็

ว่าท�าได้ ไม่เหลือวิสัย เขาจะท�าเอง หรือถ้าระดับสมาธิของคุณแจ่มจ้า

พอจะสัมผัสความเป็นทิพย์ได้ อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง

การฝันถงึญาตอิาจเกดิขึน้ แต่ภาวะฝันไม่ใช่เคร่ืองประกนัว่าส่ิง

ที่คุณเห็นนั้น ญาติของคุณมาจริง หรือเกิดจากการเล่นตลกของจิตที่

ปรุงแต่งไปเองกันแน่ ถ้าจะเชื่อ ขอให้เชื่อสัมผัสในยามตื่นเต็ม นับว่า

ชวนให้เกิดความเชื่อมั่นได้มากที่สุด



วิธีดูคติข้างหน้า
ให้ตัวเอง



ถ้าคลี่เวลาในชีวิตออกมาเป็นเส้นตรง

เพื่อย้อนทบทวนดูก่อนตาย

คุณจะเห็นบางช่วงสว่างมากกว่ามืด

บางช่วงมืดมากกว่าสว่าง

หรืออาจสว่างจ้าแล้วกลับเป็นมืดมิดในช่วงต่อมา

นาทีสุดท้ายก่อนสิ้นสุดชีวิตเท่านั้น

ที่น�้าหนักของกรรมขาวและกรรมด�า

จะชิงชัยกันเองว่าจะส่งคุณไปมืดหรือสว่าง



วิธีรู้เห็นอดีต
และอนาคต

ถ้าอยากเห็นผลของกรรมเก่า

ให้ส่องกระจกดู

ดูดีหรือไม่ดีเพียงใด

ก็นั่นแหละผลของกรรมเก่า

ถ้าอยากเห็นอนาคตชาติ

ให้ส�ารวจความคิดดู

ชั่วดีอย่างไร

นั่นแหละกรรมใหม่

ที่ชาติหน้าจะต้องไปรับผล!
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ตามธรรมชาติ ชีวิตในแต่ละชาติเหมือนห้องปิดห้องหนึ่ง 

แบ่งแยกตวัเองเป็นต่างหากจากห้องอืน่ๆ เมือ่เข้ามาอยูใ่นห้องใดห้อง

หนึง่ คณุจะหลงลมืห้องอืน่ทีผ่่านๆมาอย่างสนทิ กบัทัง้ไม่สามารถเหน็

ทะลุถึงห้องข้างหน้าที่จะต้องเข้าอยู่เป็นล�าดับถัดไปด้วย เว้นแต่จะฝึก 

‘เพ่งทะลุก�าแพง’ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่อาศัยความพยายามของคน

ธรรมดา ใช้เวลานิดหน่อยก็ส�าเร็จกัน

เอาแค่ถ้าเพ่งทะลุก�าแพง เจาะห้องก่อนๆได้กันหมด ทุกคน

ย่อมรู้ตัวว่า เมื่อก่อนท�ากรรมชั่วหรือกรรมดีไว้มาก จึงมาปรากฏผล

ดังที่เห็นในห้องนี้ และพอทุกคนรู้อย่างนั้น สังสารวัฏก็คงเสียสมดุล 

เพราะจะมีแต่คนท�าบุญมุ่งสู่สวรรค์ ไม่มีใครท�าชั่วให้ต้องลงนรกกัน

เลย ผิดหลักธรรมชาติที่มีสว่างต้องมีมืด มีสวรรค์ต้องมีนรกไว้คู่กัน

เรื่องชาตินี้ชาติหน้านั้น มีอยู่สองทางที่คุณจะรู้จริงๆ รู้แน่ๆ 

หนทางแรกที่ชัดที่สุด คือ คุณต้องเป็นหนึ่งในเกือบสองแสนศพจาก

รอบโลก แปรสภาพจากจติวญิญาณแบบมนษุย์ให้กลายเป็นจติวญิญาณ

อกีแบบหนึง่ น่าเสียดายแค่วิธีนี้เป็นการเดินทางเที่ยวเดียว คุณจะไม่มี

โอกาสกลับมาแก้ตัวใดๆได้อีก

อีกหนทางหนึ่ง คือ คุณต้องสร้างความสามารถในการเห็น

อนาคตของตนเองขึน้มาตัง้แต่ยงัมีชวีติ ด้วยหนทางนีใ้ช้จติไปดใูห้เหน็ 

จงึมโีอกาสกลบัมาแก้ตวั หรอืปรบัเปลีย่นรากฐานของอนาคตเสยีใหม่ 

ให้เป็นดังใจปรารถนาได้
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ทีม่คี�าว่า ‘พทุธ’ ขึน้มาได้ กเ็พราะองค์พระศาสดาเป็นผูค้้นพบ

ความจรงิท่ีมคีวามสลกัส�าคญัสงูสดุ คอื ไม่ว่าเราจะรูอ้ะไรมากแค่ไหน 

แต่ละคนก็ถูกครอบไว้ด้วย ‘ความไม่รู้’ ที่ใหญ่กว่านั้นกันถ้วนหน้า

การไม่รู้ความจริงที่ส�าคัญที่สุด มีศัพท์เรียกโดยเฉพาะ คือ 

‘อวิชชา’ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ข้อ ได้แก่

๑ ไม่รู้ว่าตัวเองได้กายใจและชะตากรรมแบบนี้มาด้วย

เหตุผลกลใด

๒ ไม่รู้ว่าท�าไมแต่ละคนถึงต่างกัน

๓ ไม่รู้ว่าจะท�าให้ใจไม่เป็นทุกข์เลยได้อย่างไร

ครอบแก้วแห่งความมดืสามประการนี ้ถ้าใครตแีตกได้ กจ็ะ

ออกไปรับแสงสว่าง เปลี่ยนจากไม่รู้ให้กลายเป็นรู้ขึ้นมาทันที

วิธีที่พระพุทธเจ้า ‘ตรัสรู้ความจริง’ นั้น ท่านเริ่มจากการ

ท�าลายอวิชชาข้อแรกได้ก่อน นั่นคือ รู้ว่าตัวเองมาเป็นอย่างนี้ด้วย
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‘ตัวเอง’ ของแต่ละคนก็คือกายใจนี้

พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาว่า การจะรู้ความจริงเกี่ยวกับกายใจ 

กต้็องเริม่จากการมสีตเิหน็ความปรากฏของกายใจอนัเป็นปัจจบุนัให้

ได้เสียก่อน ถ้ายังเห็นปัจจุบันของกายใจไม่ได้ จะไปรู้อดีตคงไม่ถูก

วธิเีริม่ท�าความรูจ้กักายของพระองค์ คอื รบัรูถ้งึการปรากฏของ

ลมหายใจอย่างตรงไปตรงมา ว่าเดี๋ยวก็เข้า เดี๋ยวก็ออก เดี๋ยวก็ยาว 

เดี๋ยวก็สั้น เฝ้ารูอ้ยูจ่นกระทัง่ลมหายใจสงบ กายใจระงบัความกวดัแกว่ง 

เหลือแต่จติทีส่ว่างโพลง พร้อมรู ้พร้อมเหน็อะไรๆทีม่ากระทบจติตาม

จรงิ ดจุเดยีวกบัแผ่นน�า้ทีถ่กูท�าให้สงบราบคาบไม่ไหวติง ย่อมเห็นก้น

สระได้ว่ามีอะไรอยู่บ้าง

จิตอันนิ่งสงบปราศจากมลทินนั้น เมื่อย้อนระลึกก็ทราบได้ว่า 

กายใจเคยสร้างเหตุการณ์ใดไว้ ด้วยมือไม้ ด้วยปาก และด้วยใจคิด 

เมื่อค่อยๆถอยย้อนกลับไป ก่อนมาเข้าที่นั่ง ก่อนพยายามแสวงหา

สัจธรรม ก่อนจะอยูใ่นวยัหนุม่ ก่อนจะอยูใ่นวยัเดก็ เรือ่ยไปจนกระทัง่

ถึงเมื่อครั้งยังทรงแบเบาะ เป็นกุมารน้อย พระองค์ก็เห็นชัดหมดจด 

ระลึกได้ราวกับเพิ่งเกิดขึ้น

จากนั้น พระองค์ก็ย้อนลึกไกลไปกว่านั้นได้อีกว่า ก่อนจะมี

สภาพแบเบาะ พระองค์เคยทรงสภาพอยู่ในครรภ์แห่งพระมารดา ซึ่ง

กส็ามารถได้ยนิได้ฟัง กบัทัง้รูค้ดิรูอ่้านตัง้แต่นัน้แล้ว เพยีงแต่จะไม่ใช่

ประสบการณ์แบบมนุษย์ธรรมดาที่ลืมตาดูโลกได้ ทว่าเป็นอะไรอีก
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แบบหนึ่งที่มนุษย์ในครรภ์พึงทราบเฉพาะตน

พ้นจากภาวะอยู่ในครรภ์พระมารดา พระพุทธองค์ระลึกได้ว่า

เคยเป็นเทพยดาชัน้ดสุติ ผูมี้ก�าเนดิเทพด้วยกรรมหลกัคอื ให้ทานด้วย

ใจปรารถนาอนุเคราะห์หมู่สัตว์ไม่มีประมาณ นั่นคือ ก่อนเกิดเป็น

เทพยดาชั้นดุสิต ท่านเคยเป็นพระเวสสันดร ผู้สละได้แม้ดวงตาของ

ตน

ด้วยจิตอันทรงพลังสมาธิ พระองค์ย้อนระลึกกลับไปเรื่อยๆ ก็

เห็นชาติก่อนหน้าอันเป็นต้นเหตุของภพชาติหนึ่งๆเรื่อยๆเช่นกัน 

กระท่ังนบัได้เป็นอนนัตชาติแล้ว กย็งัไม่มท่ีาทว่ีาจะสบืไปถงึ ‘ชาตแิรก’ ได้

เลย

ทุกชาติต้องมีกรรมอันสร้างไว้ก่อน เป็นเหตุบันดาลให้

อุบัติขึ้นเสมอ ไม่มีชาติไหนที่บังเอิญได้ดี ไม่มีชาติไหนที่

บังเอิญตกยาก จะได้ดีหรือตกยากก็ด้วยบุญหรือบาปทั้งสิ้น

หลังจากท�าความรู ้จักกับชีวิตของพระองค์เองว่ามี ‘ที่มา’ 

อย่างไร กเ็ปลีย่นไปมองสตัว์อืน่บ้าง พระองค์เลง็ดวู่าสตัว์ทัง้หลายเท่า

ที่รู้จักว่า จะมี ‘ที่ไป’ อย่างไร ด้วยกรรมที่พวกเขาและเธอท�าๆกันอยู่

การดูนั้น ก็ประมวลดูจากสภาพธรรมที่ปรากฏในห้วงมโน

ทวาร คือดูว่า วิธีคิด วิธีพูด และวิธีท�า ของแต่ละคน หนักไปในทาง

หม่นมดื จดัเป็นกรรมด�า หรอืหนกัไปในทางสว่างไสว จดัเป็นกรรมขาว 

อย่างไหนมากกว่ากัน
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การประมวลเกดิขึน้ทีจ่ติ เพยีงพระองค์ทราบว่าใครหนกัไปทาง

มดืหรอืทางสว่าง กป็รากฏนมิติให้เหน็เองว่า เขาหรอืเธอจะต้องลงไป

เป็นสหายแห่งสตัว์นรก หรอืลงไปเป็นสหายแห่งเดรัจฉาน หรือลงไป

เป็นสหายแห่งเปรต หรอืกลบัมาเป็นสหายแห่งมนษุย์ หรอืขึน้ไปเป็น

สหายแห่งเทวดา หรือขึ้นไปเป็นสหายแห่งพรหม

หลังจากสภาพธรรมตามภพภูมิหรือสภาวะที่เหมาะสมกับ

กรรมของเหล่าสัตว์ ปรากฏต่อจิตของพระองค์ตรงตามจริงแล้ว ท่าน

จึงทราบว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

เพราะคิดดี พูดดี ท�าดีไว้มากกว่าร้าย ตอนตายน�้าหนักบุญจึง

สว่างพอจะน�าไปสู่แดนเกิดเป็นอันเป็นสุคติ มีมนุษยโลกและเทวโลก 

เป็นอาทิ

เพราะคิดร้าย พูดร้าย ท�าร้ายไว้มากกว่าดี ตอนตายน�้าหนัก

บาปจึงมืดจนน�าไปสู่แดนเกิดอันเป็นทุคติ มีโลกเปรต โลกเดรัจฉาน 

และโลกนรก เป็นที่สุด

แต่แม้การได้ไปเกิดในที่ดี ก็ไม่เป็นประกันความปลอดภัย 

เพราะภพหรือสภาวะดีๆ แม้วิเศษแค่ไหน ก็มีอายุขัยจ�ากัด หมดแรง

สง่ให้ไปสู่ความเป็นเช่นนั้นแล้ว กต็้องไปสู่ความเป็นอืน่ต่อตามกรรม

พระองค์ทรงประมวลดู แล้วค้นพบด้วยพระญาณอันแจ่ม

กระจ่างว่า สัตว์ทั้งหลายก่อบุญก่อบาปก็เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น 

คนส่วนใหญ่และสตัว์ทัง้หลาย ต่างสกัแต่คดิ สกัแต่เชือ่ๆกนัไป
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ด้วยอ�านาจของอวิชชาว่า ท�าบุญอาจมีผล แต่ท�าบาปไม่เป็นไร!

ความไม่รู้จึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก!

กายใจในอดตีเคยมอียู่ ในอดตีเรากเ็คยทกึทกัว่านัน่เท่านัน้ ที่

เป็นเรา

กายใจในอดีตแตกดับไป กลายมาเป็นกายใจปัจจุบัน ก็ทึกทัก

กันใหม่ว่า ต้องนี่เท่านั้นที่เป็นเรา

กายใจในปัจจบุนัจะต้องแตกดับไป กลายเป็นกายใจในอนาคต

อกีกีค่รัง้กีห่น กจ็ะยงัคงตามไปทกึทกัซ�า้แล้วซ�า้เล่าไม่รู้เลกิว่า ต้องนัน่

เท่านั้นที่เป็นเรา จึงวนติดเวียนตายอยู่กับความไม่รู ้ ครั้งต่อครั้ง 

ชาติต่อชาติไปเรื่อยๆ เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่อยู่ไม่รู้จบรู้สิ้น

สิ่งที่น่าพรั่นพรึง คือ เมื่อท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆ 

ไม่มใีครเลยทีจ่ะหลกีเลีย่งการร่วงหล่นลงต�่า เพราะสงัสารวฏัแห่งการ

เวียนว่ายตายเกิดนี้ เต็มไปด้วยหลุมพราง กับดัก และขวากหนามให้

ท้อที่จะท�าดี

พระองค์พิจารณาว่า กายใจนี่เองคือเหยื่อล่อให้หลงยึดมั่น

ส�าคญัผิด ถ้าท�าลายความส�าคญัผดิในกายใจลงได้ ความยดึมัน่จะหาย

ไป แล้วใจก็เป็นอิสระ รู้จักรสอันเยี่ยมคือการ ‘พ้นออกไป’ เพื่อเจอ

อะไรใหม่เอี่ยม เป็นอมตะ ไม่แปรเปลี่ยนอีก

พระองค์ทราบชดัในบดันัน้ว่า เหนอืการเกดิตายมจีริง และสิง่เดยีว

อนัเป็นหนึง่นัน้ กค็อืพระนพิพาน!
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สรุปคือ อดีตคือรากความเป็นมาของปัจจุบัน ปัจจุบันคือราก

ความเป็นไปของอนาคต ฉะนั้น ถ้าจิตมีคุณภาพดีจริงๆ และรู้จัก

ปัจจุบันของตัวเองดีจริงๆ คุณก็สามารถสืบย้อนกลับไปหาอดีต และ

มองไกลไปเห็นอนาคตได้ตามปรารถนา!

ถ้า ‘รู้จริง’ ว่า ‘ท�าไม’ ถึงมาเป็นอย่างนี้ คุณก็มั่นใจว่าจะอ่าน

เกมธรรมชาติออก บอกถูกว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นด้วย

เหตุผลกลใด เช่นกัน

ส�าหรบัการฝึกข้อนี ้จรงิๆแล้วมข้ึีนด้วยจดุประสงค์ให้เป็นความ

รู้ความเข้าใจ มากกว่าจะสนับสนุนให้ทุกคนฝึกฝนด้วยตนเอง เว้นแต่

คุณจะมีพื้นฐานสมาธิดี จิตใจปลอดโปร่ง ผ่องแผ้ว และโน้มน้อมไป

ในทางวิเวก ไม่ติดข้องอยู่กับอารมณ์โลกๆมากนัก ก็อาจลองใช้ความ

รู้ในข้อนี้เป็นแนวทางการฝึกได้

ทางที่ดีที่สุด คือ ให้มีพื้นฐานเป็นการฝึกรู้ ฝึกยอมรับสภาพ

กายใจตนเองให้ได้ตามจรงิก่อน เริม่จากการปพูืน้ ท�าจติให้มคีณุภาพ

ด้วยการหมั่นให้ทาน รักษาศีล จนรู้สึกใจคอสบาย สะอาดและสว่าง 

จากนั้นอาจเข้าไปดูแนวทางฝึกจิตแบบ ‘มหาสติปัฏฐานสูตร’ ซึ่ง

พระพุทธเจ้าประทานไว้ และอธบิายเป็นภาษาร่วมสมยัโดย ‘ดงัตฤณ’ 



เสียดาย
คนตายไม่ได้อ่าน

186

เกิดใหม่ในสวรรค์

ได้ที่ http://dungtrin.com/sati

หลังจากจิตพอมีสมาธิ รู้สึกว่าภายในสว่างคงเส้นคงวา คุณก็

พร้อมส�าหรับการฝึกรู้อะไรมากกว่ากายใจเป็นล�าดับต่อไป

ธรรมชาติของการเกิดความหยั่งรู้

ความสามารถหยั่งรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่เห็นไม่ได้ด้วยตา ฟังไม่ได้

ด้วยหู และคิดคะเนไม่ได้ด้วยใจ เราเรียกว่า ‘ญาณ’ อันเป็นความ

สามารถทางจิต ส่วนจะเป็นญาณในทางไหน ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณฝึกมา

อย่างไร เช่น ญาณหยั่งรู้ใจคน ก็ต้องฝึกรู้วาระจิตตนและวาระจิตผู้อื่น 

ที่ก�าลังเกิดขึ้น ส่วนญาณหยั่งรู้เลขท้าย ก็ต้องฝึกรู้เลขท้ายล่วงหน้า 

เป็นต้น

ส�าหรบัการหยัง่รูอ้นาคต ไม่ว่าจะของตนเอง ของผูอ้ืน่ หรือของ

โลก รวมเรียกว่าเป็น ‘อนาคตังสญาณ’

คัมภีร์ ‘ปฏิสัมภิทามรรค’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎก 

กล่าวถงึ ‘อนาคตงัสญาณ’ ไว้ โดยน�ามารวมเข้าพวกกนักบั ‘ทพิยจกัษ’ุ 

หรอืการมตีาทพิย์ ตลอดจน ‘ยถากมัมปูคญาณ’ หรอืการมคีวามหยัง่

รู้สภาพการเป็นไปตามกรรมที่สะสมไว้ของเหล่าสัตว์

นัน่หมายความว่า ‘อนาคตงัสญาณ’ ในแบบของพทุธ คอื ความ

สามารถหยัง่รูว่้า ด้วยต้นเหตุคอืกรรมอย่างนี ้จะส่งให้เกดิผลคอืวบิาก

อย่างไร เมื่อไหร่ โดยมีความสามารถในการจ�าแนกแยกแยะคิวกรรม

ว่า กรรมนี้มีน�้าหนักให้ผลก่อน กรรมโน้นแม้ท�าก่อนแต่ก็จะให้ผล
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ทีหลัง ซึ่งลักษณะหยั่งรู้จะไม่เหมือนคิดประมาณเอาตามตรรกะ แต่

เป็นการชั่งน�้าหนักเอาด้วยจิตโดยตรง

เปรียบเหมือนคุณคะเนไม่ได้ด้วยตาเปล่าว่า ลูกเหล็กหน้าตา

เหมือนกัน น�้าหนักเท่ากันสองลูก ลูกใดจะกลิ้งจากจุดเริ่มต้นไปเข้า

เส้นชัยก่อนกัน เว้นแต่คุณจะทราบถึงแรงดีด จึงบอกถูกว่าลูกเหล็กที่

ถูกดีดแรงกว่า ย่อมเข้าเส้นชัยก่อน เป็นต้น

และเพือ่จะมีทพิยจกัษุ ตามมาตรฐานของนกัฝึกชาวพทุธ ท่าน

ให้ฝึกสิ่งที่เรียกกันว่า ‘อาโลกกสิณ’ ดังที่ปรากฏในคัมภีร์แสดงไว้ใน 

‘ปฏิสัมภิทามรรค’ ความว่า

ภิกษุในศาสนานี้ เจริญอาโลกกสิณ มุ่งไปสู่นรกเบื้องต�่า 

ย่อมเห็นสัตว์นรกทั้งหลายเสวยทุกข์กันใหญ่ การเห็นนั้นนั่น

แหละ เป็นกิจของทิพยจักษุ ภิกษุนั้น ก�าหนดถามด้วยใจว่า 

‘สัตว์เหล่านี้ท�ากรรมอะไรไว้ จึงต้องเสวยทุกข์เช่นนั้น?’ ครั้น

แล้วญาณก็จะเกิดขึ้นแก่ภิกษุว่า มีกรรมอันใดเป็นต้นเหตุ

ทุกข์น้ันๆ กับทั้งปรากฏเป็นนิมิตให้ภิกษุทราบว่า ด้วย

กรรมอย่างน้ัน ด้วยกรรมอย่างโน้น จึงมาเป็นเช่นนี้

สรุปคือ ฝึกอาโลกกสิณก่อน พอเกิดตาทิพย์ถึงขั้นรู้เห็นการ

เสวยกรรมของสัตว์นรกหรือเทวดาได้เมื่อใด แค่ถามใจตัวเองว่า ‘เขา

ไปท�าอะไรมา?’ ก็จะเกิด ‘ญาณ’ หยั่งรู้ตามคุณภาพจิตระดับนั้น

ฉะนัน้ ถ้าเราจะเอากนัทีจ่ดุเริม่ต้นแห่งการหยัง่รูอ้นาคต กค็วร

เริ่มจาก ‘อาโลกกสิณ’ เป็นอันดับแรก



เสียดาย
คนตายไม่ได้อ่าน

188

เกิดใหม่ในสวรรค์

อาโลกกสิณวิธี

พระพทุธเจ้าตรสัไว้ใน ‘กสณิสตูร’ ว่า บ่อเกดิแห่งกสณิทัง้หลาย 

คือ ฝึกรู้ชัดซึ่งกสิณหนึ่งๆ โดยความแผ่ไปในเบื้องบน เบื้องต�่า เบื้อง

ขวาง ไม่มีสอง หาประมาณมิได้

ความหมายคือ เมื่อสามารถหน่วงนึกถึงอะไรไว้ได้ อย่างเช่น 

‘แสงสว่าง’ ก็ให้จดจ�าไว้ในลักษณะเปิดแผ่ กว้างขวางออกไป จนเห็น

สว่างทั่ว ไม่ว่าข้างหน้า ข้างหลัง ข้างบน ข้างล่าง และไกลอย่างไม่มี

ขอบเขต อันนั้นแหละ กสิณตามแนวทางของพระพุทธเจ้า

ส�าหรับ ‘อาโลกกสิณ’ จะหมายถึงให้น้อมใจนึกถึงแสงสว่าง 

และหน่วงแสงสว่างที่นึกได้นั้นไว้ จนกระทั่งจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ หาก

ฝึกส�าเร็จก็จะเห็นเหมือนเปิดฟ้าออกทั่วทุกด้าน และแสงที่สาดเข้ามา

ก็จะสวยกว่าแสงอาทิตย์เกินประมาณ

พอสามารถ ‘นึกออก’ และ ‘จ�าได้’ จนเหมือนฟ้าเปิด ก็จะ

สามารถ ‘เหน็ทะล’ุ เพดานจ�ากดัเดมิของมนษุย์ออกไปรูจ้กันรกสวรรค์

และภพภูมิกัน

ส�าหรับความเข้าใจเบื้องต้น คุณอาจมองก็ได้ว่า กสิณคือวิธี

ขยายศักยภาพในการ ‘นึกถึงสิ่งที่จ�าได้’ ให้ทวีตัวขึ้นเป็นร้อยเท่า ซึ่ง

เมื่อสิ่งที่นึกถึงคือแสงสว่าง ก็ย่อมให้ผลเป็นแสงสว่างนับร้อยนับพัน

เท่า กระทัง่ส่องทะลกุ�าแพงความมดืทีห่่อหุม้จติออกไปรับรู้ส่ิงทีแ่ก้วตา

ไม่อาจรับรู้ได้
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วิธง่ีายทีส่ดุเพือ่ฝึก ‘อาโลกกสณิ’ ให้คณุเข้าไปอยูใ่นทีโ่ล่งกว้าง 

ปราศจากตึกหรือสิ่งบดบังขอบฟ้า เช่น ชายทะเลที่ท้องฟ้าเปิดสว่าง

รอบ หรือตึกสูงในมุมที่เห็นได้กว้างไกลไม่ติดขัด

จากนั้น ให้ดูว่าร่างกายอยู่ในสภาพพร้อมหรือไม่ ขอจงระลึก

ว่า การจะฝึกกสิณส�าเร็จได้นั้น ร่างกายห้ามเกร็งเด็ดขาด จิตห้ามอยู่

ในอาการฝืนเพ่งบงัคบัเด็ดขาด ขอให้คดิดูว่าตอนเกดิความเครียดคณุ

นึกอะไรออกบ้าง

เพื่อจะแน่ใจว่าไม่ก�าเกร็ง ให้ส�ารวจต้ังแต่เร่ิมต้น และส�ารวจ

เป็นระยะๆว่า ฝ่าเท้างุ้มอยู่ไหม ฝ่ามือก�าอยู่ไหม หัวคิ้วขมวดอยู่ไหม 

หากรู้ตัวว่า กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งมีความเครียดเขม็งอยู่ ก็ให้

คลายออกเสีย จนรู้สึกถึงความผ่อนคลายจิตใจได้ แล้วค่อยตั้งต้นฝึก

กัน

เริม่ขึน้มา ให้มองตรงๆ อย่าเพ่งจ้องจดุใดจดุหนึง่คบัแคบ มอง

จนกว่าจะแน่ใจว่าคุณ ‘เห็น’ ความสว่างทั่วท้องฟ้า จากนั้น ให้ปิดตา

ลง แล้วนกึถึงความสว่างทัว่ท้องฟ้าทีติ่ดตาว่าเป็นอย่างไร อย่านกึเป็น

สหีรอืรายละเอยีดใดๆ และให้รกัษาระยะสายตาไว้เท่าตอนลมืตาด้วย 

จะรู้สึกเหมือนยังลืมตามองฟ้าเหมือนเดิมอยู่ครู่หนึ่งก่อนเลือนไป

การเลอืนไปมกัเกดิจากระยะสายตาเปลีย่น หรอืฟุง้ซ่านสบัสน 

ให้ลืมตาขึน้มองอกีแวบหนึง่ ก่อนปิดตาลงนกึถงึความสว่าง กบัรกัษา

ระยะสายตาเท่าที่มองฟ้าไว้ใหม่ จนกว่าจะรู้สึกว่าค่อยๆนิ่งขึ้นเรื่อยๆ

ขอให้ระลกึว่า สิง่ทีเ่ราต้องการไม่ใช่ภาพตดิตา ทว่าเป็น ‘ความ



เสียดาย
คนตายไม่ได้อ่าน

190

เกิดใหม่ในสวรรค์

สามารถหน่วงนกึถงึแสงสว่าง’ ไม่ให้ลมื ไม่ให้เลอืนหายไป ภาพติดตา

มีประโยชน์แค่กระตุ้นให้คุณนึกออกเท่านั้น

ทิศทางการฝึกทีถ่กูต้อง คอื หน่วงนกึไว้ให้ได้นานๆ ด้วยความ

รู้สึกสบายๆ ยิ่งนาน ยิ่งสบาย ก็จะยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆ และคุณจะยิ่งพบ

ความเปล่ียนแปลงในทางขยายวงกว้างข้ึนแบบพองออกไปเร่ือยๆ 

ครอบคลุมพื้นที่ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้างทั้งซ้ายขวา ตลอดจนบน

ล่าง ทั่วไปหมด

นอกจากขอบเขตความกว้างยาวที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามก�าลัง

สมาธิ ยังมีความสว่างของแสงที่ต่างไป คุณอาจเห็นแสงแบบเดียวกับ

แสงดาวประกายพรึก เพียงแต่สาดกระจายเต็มฟ้าเจิดจ้า เป็น

ประกายพรึกที่ส่องสว่างออกมาทุกทิศทุกทาง มิใช่จากจุดเล็กบน

ท้องฟ้าไกลโพ้น

โดยมากถ้าเริม่เห็นชดัระดับประกายพรกึทัว่ฟ้า คณุกเ็ริม่พร้อม

จะฝึกมองให้ทะลุขีดจ�ากัดของมนุษย์แล้ว เช่น ตาปิดอยู่ แต่นึกอยาก

มองทะลุหนังตาออกมาเห็นวัตถุรอบตัว ก็สามารถเห็นได้

อนึ่ง บางต�าราอาจให้คุณใช้แสงดาวหรือแสงจันทร์ ซึ่งเป็นจุด

เล็กคับแคบ จดจ�ายาก โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการฝึกกสิณมา

ก่อน ขอให้เข้าใจว่า ต้นก�าเนดิแสงจะเป็นอะไรกไ็ด้ เพยีงสามารถจดจ�า 

และน้อมมานึกได้เป็นพอ แต่ส�าหรับมือใหม่ หากจะให้ตรงกับกสิณ

วิธีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ‘กสิณสูตร’ การจ�าแสงที่สาดทั่วฟ้าจะนับ

ว่าใกล้เคียงมากที่สุด และได้ผลที่ต้องการเร็วที่สุด
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ตัวอย่างการฝึกอาโลกกสิณของพระอนุรุทธ

เรื่องนี้มีมาใน ‘อุปักกิเลสสูตร’ ซึ่งเป็นเรื่องของพระอนุรุทธ ผู้

ได้ชือ่ว่ามคีวามเป็นเลศิในทางทพิยจกัษญุาณ เหตเุพราะท่านสามารถ

เห็นโลกอ่ืนได้นับพันภายในเวลาชั่วอึดใจเดียว ซึ่งไม่มีพระสาวกใด

ท�าได้เท่า

อย่างไรก็ตาม แม้ท่านจะมีบุญเก่าทางนี้ช่วยหนุนอยู่ แต่ก่อน

จะฝึกส�าเร็จ ท่านก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดา รู้เห็นอะไรได้ด้วยตาเนื้อ

ธรรมดา อีกทั้งเมื่อพยายามฝึกฝน ก็มิใช่จะประสบความส�าเร็จทันที

ทันใด ต้องมีครูช่วยสอน ช่วยปัดเป่าอุปสรรคให้

พระอนุรุทธท่านเริ่มได้ตาทิพย์แบบอ่อนๆตอนฝึกฝนอย่าง

หนักอยู่ในป่าปาจีนวงส์ ช่วงนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จไปโปรดพระ

อนุรุทธ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในเหล่าพระญาติ

พอพระผู้มีพระภาคถามไถ่ว่าปฏิบัติอย่างไรอยู่ ติดขัดอย่างไร

ไหม พระอนุรุทธก็กราบทูลว่า ก�าลังฝึกเพื่อเห็นรูปด้วยแสงสว่างจาก

สมาธิ หรืออีกนัยหนึ่งท่านฝึกอาโลกกสิณพอได้บ้างแล้ว แต่ก�าลังพบ

อุปสรรค โดยทูลเล่าข้อติดขัดว่า

“ข้าพระองค์รูส้กึถงึแสงสว่างและการเหน็รปู แต่ไม่ช้า แสงสว่าง

และการเห็นรูปก็หายไป ยังเห็นนิมิตไม่กระจ่างชัดทั่วถึงพระเจ้าข้า”

พระพุทธเจ้าสดับเช่นนัน้ จงึตรสัสอนแนวทางอย่างละเอยีด คอื
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“ดูกรอนุรุทธ ก่อนที่เราจะตรัสรู้ เรารู้สึกถึงแสงสว่างและการ

เห็นรูป แล้วรูปก็หายไป โดยไม่ทันเห็นกระจ่างชัดทั่วถึงเหมือนเช่น

เธอในบัดนี้ เราก็คิดหาสาเหตุว่า เพราะอะไรแสงสว่างและการเห็น

รูปจึงหายไปได้ เมื่อนั้น ความรู้ได้เกิดแก่เราว่า ความลังเลสงสัยเป็น

เหตุให้สมาธิเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อนแล้ว แสงสว่างและการเห็นรูป

จึงหายไป ฉะนั้น เราก็จะไม่ยอมให้ความลังเลสงสัยเกิดขึ้นอีก”

จากนั้นพระองค์ก็จาระไนข้อติดขัดประการต่างๆ ที่ล้วนเป็น

เหตุให้สมาธิเคล่ือน อันได้แก่ การไม่ใส่ใจ การง่วงงุนหดหู่ ความ

หวาดเสยีว ความตืน่เต้นระทึกใจ สภาวะอนัหยาบ ความพยายามมาก

เกนิไป (ท่านเปรยีบว่า เหมอืนจบันกไว้ด้วยสองมือแน่นเกนิไป แทนที่

จะได้ตัวนก กลับท�าให้นกตาย) ความพยายามที่น้อยเกินไป (ท่าน

เปรียบว่า เหมือนจับนกไว้หลวมเกินไป นกก็หลุดมือเสีย) นอกจาก

นั้นก็ยังมีเรื่องของกิเลสตัณหา ที่คอยกระซิบให้คิดถึงเรื่องที่ท�าให้จิต

หมองมัว ตลอดจนอาการทางใจที่เพ่งเล็งรูปที่เห็นด้วยแสงมากเกิน

ไปอีกด้วย

หลงัจากทีพ่ระองค์ท่านเจรญิสมาธ ิโดยตดัต้นเหตทุีท่�าให้สมาธิ

เคลื่อนได้ทั้งหมด แสงสว่างก็เกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอ

แต่แม้แสงสว่างบงัเกดิสม�า่เสมอแล้วกต็าม ยงัคงมรีายละเอยีด

ปลกีย่อยออกไปอีก เช่น รูส้กึถงึแสงสว่างอย่างเดียวแต่ไม่เหน็รูป เหน็

รูปอย่างเดียวแต่ไม่รู้สึกถึงแสงสว่าง ท่านจึงคิดหาสาเหตุว่า เพราะ

อะไรจึงรู้สึกถึงแสงสว่างอย่างเดียวแต่ไม่เห็นรูป และเพราะอะไรจึง

เห็นรูปอย่างเดียวแต่ไม่รู้สึกถึงแสงสว่าง
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ด้วยพระปรีชาญาณ ท�าให้ความรู้เกิดแก่พระองค์ว่า เมื่อใดที่

ท่านไม่ใส่ใจนิมิตแห่งรูป ใส่ใจแต่นิมิตคือแสงสว่าง เมื่อนั้นท่านก็จะ

รูส้กึถงึแสงสว่างอย่างเดยีว แต่ไม่เหน็รปู แต่เมือ่ใดทีท่่านไม่ใส่ใจนมิติ

แห่งแสงสว่าง ใส่ใจแต่นิมิตแห่งรูป เมื่อนั้น ท่านก็จะเห็นแต่รูปอย่าง

เดียว โดยไม่รู้สึกถึงแสงสว่างเลย

จากนั้น พระองค์ท่านก็แทงตลอดในเหตุต่างๆละเอียดยิ่งขึ้น

ไปอีก คือ เหตุที่บางครั้งรู้สึกถึงแสงสว่างได้แค่นิดหน่อย เห็นรูปได้

แค่นิดหน่อย ก็เพราะมีสมาธิเพียงนิดหน่อย ส่วนเหตุที่บางครั้งรู้สึก

ถึงแสงสว่างอย่างหาประมาณมิได้ เห็นรูปอย่างหาประมาณมิได้ ก็

เพราะมีสมาธิหาประมาณมิได้ พูดง่ายๆว่าจะเห็นมากหรือเห็นน้อย 

ก็ขึ้นอยู่กับว่าสมาธิมีอยู่เพียงน้อยหรือมาก

จากนั้น ท่านจึงเริ่มมีพระจักษุอันเป็นทิพย์แจ่มแจ้งขึ้นเร่ือยๆ 

คือ รู้สึกถึงแสงสว่างหาประมาณมิได้ และเห็นรูปหาประมาณมิได้ 

ตลอดกลางคืนบ้าง ตลอดกลางวันบ้าง ตลอดทั้งกลางคืนและกลาง

วันบ้าง

นีเ่ป็นสิง่ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงเล่าเกีย่วกบัการฝึกทพิยจกัษขุอง

พระองค์เอง ซึ่งน่าจะได้แสดงให้พวกเราเห็นว่า ขนาดพระพุทธเจ้ายัง

ต้องเคยเพยีร ยงัต้องเคยหาทางขจดัอปุสรรคมากมาย มนษุย์ธรรมดา

ทั่วไปก็ต้องเพียร ต้องหาทางขจัดอุปสรรคมากมายเช่นกัน ไม่ใช่จู่ๆ

ท�ากันได้เลย โดยอาศัยบุญบารมีเก่าอย่างเดียว
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หากฝึกกสณิส�าเรจ็ รูว่้าภาวะนรกสวรรค์มต้ีนรากมาจากกรรม

ใด พอมองย้อนเข้ามาที่ภาวะอันเป็นปัจจุบัน คุณก็สามารถตัดสินถูก

เช่นกันว่า ชาตนิีข้องคณุเป็นต้นรากของนรกหรอืสวรรค์ ทกุอย่างอาจ

ปรากฏต่อจิตง่ายๆ เพียงถามตัวเองว่า

ถ้าตายไปตอนนี้ จะมีอะไรเกิดขึ้น?

จริงๆแล้วต่อให้ยังไม่ส�าเร็จอาโลกกสิณ คุณก็สามารถตอบ

ค�าถามง่ายๆได้ เช่นขณะนี้...

จิตสวยจิตหล่อ หรือจิตขี้เหร่

จิตเรียบ หรือจิตยู่ยี่

จิตกล้า หรือจิตขลาด

จิตนิ่ง หรือจิตฟุ้ง

จิตสบาย หรือจิตข้อง

จิตขาว หรือจิตด�า

จิตศิวิไลซ์ หรือจิตป่าเถื่อน
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ทุกคนรู้สึกได้ตลอดชีวิตว่า จิตเหล่านี้มีจริง เปลี่ยนได้เรื่อยๆ

จริง

ทว่าด้วยความไม่รู้ จึงไม่อยากเชื่อว่าจิตเป็นอย่างไร ตายไปก็

อย่างนั้น อันนี้อาจแก้ความเข้าใจใหม่เสียด้วยข้อความที่พระพุทธเจ้า

ตรสัไว้ใน ‘วตัถปูมสตูร’ ความว่า เม่ือจติเศร้าหมองแล้ว กเ็ป็นอนัหวงั

ทุคติได้ แต่เมื่อใจไม่เศร้าหมองแล้ว สุคติเป็นอันหวังได้

อกีสิง่หนึง่ท่ีคนส่วนใหญ่เข้าข้างตนเอง คอื เคยมรีปูร่างหน้าตา

และฐานะอย่างไร ถ้าชาติหน้ามีจริง ก็คงเหมือนเดิม

แต่นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ‘กัมมสูตร’

“พึงเข้าใจว่ากรรมเก่า ก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อันเป็นที่

ตั้งของสุขทุกข์ในปัจจุบันนี่เอง และที่ควรกล่าวว่าเป็นกรรมเก่า ก็

เพราะสิง่เหล่านีส้ร้างส�าเรจ็ได้ด้วยกรรมท่ีคนคนหนึง่ เคยเจตนากระท�า 

ในอดตีด้วย กาย วาจา และใจ ส่วนกรรมใหม่นัน้ พงึเข้าใจว่าคอืกรรม

ที่คนคนหนึ่ง ก�าลังเจตนากระท�าด้วย กาย วาจา และใจ ในบัดนี้”

เมื่อค�านึงถึงความจริงที่ว่า ‘สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม’ ก็

ควรได้ข้อสรุป คือ กรรมเก่าดูได้จากกระจกเงา ส่วนกรรมใหม่

ดูได้จากความรู้สึกในใจ!

ท�าอะไรลงไป เจตนาดีหรือร้าย ทุกคนรู้แก่ใจทั้งนั้น

เมื่อกรรมใหม่ดูได้จากความรู้สึกอันเป็นภายใน พอพูดว่า ‘ถ้า

ชาตหิน้ามจีรงิ’ หลายคนจงึบอกจาก ‘ความรูส้กึ’ ของตวัเองถกูว่าตนเอง  
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‘น่าจะไปดี’ หรือ ‘ท่าทางจะไปร้าย’

และเพราะความรูส้กึบอกตวัเองว่า ‘ท่าทางจะไปร้าย’ หลายคน

จึงเพิกเฉย ไม่สนใจศึกษาเรื่องบุญบาป กับทั้งมีแนวโน้มจะด่าทอผู้ที่

ศึกษาและศรัทธาด้วยถ้อยค�ารุนแรง เหตุผลง่ายๆคือ ถ้าเชื่อ ก็แปล

ว่ายอมรับในทีอยู่กับตนเองว่า ตายไปคงแย่หน่อย

ส่วนบางคนไม่เชื่อก็จริง แต่ไม่ดูถูกคนที่ศรัทธา แล้วก็ใช้ชีวิต

ในแบบไม่เบยีดเบยีนใคร อย่างนีใ้นส่วนลกึมกัเบาใจอยูเ่องว่า ถ้าชาติ

หน้าจะมีจริง ความรู้สึกก็ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อน เพราะทราบแก่ใจว่า 

ตนไม่ใช่อาชญากร ไม่ได้ไปก่อบาปก่อกรรมให้ต้องลุน้ น่าหวาดเสยีว

ในภายหลังเอาไว้

เพื่อที่จะ ‘รู้สึกถึงจิตวิญญาณ’ ตัวเองในชีวิตประจ�าวัน โดยไม่

ต้องฝืนฝึกหรอืเพยีรพยายามอะไรมาก ให้ลองถามตัวเองง่ายๆว่า คุณ

เคยมีความรู้สึกขัดแย้งระหว่างข้างนอกกับข้างในบ้างไหม?

ถ้าคุณสวยจัด หล่อจัด มองเงาตัวเองในกระจกแล้วภาคภูมิใจ 

เคยลองถามตัวเองดูไหมว่า ความรู้สึกข้างในมันสวยหรือหล่อได้เท่า

ที่เห็นในกระจกหรือเปล่า? หากเคยเกิดประสบการณ์ท�านองเห็นว่า

เงาในกระจก ‘ดูดีหลอกๆ’ แต่ความรู้สึกภายใน ‘ชั่วร้ายจริงๆ’ นั่น

เป็นตัวอย่างให้ทราบด้วยใจว่า กรรมเก่ากับกรรมใหม่ขัดแย้งกันเป็น

คนละเรื่อง เคยดี แต่ตอนนี้ไม่ดีแล้ว และก�าลังจะต้องเป็นทุกข์หนัก

ทั้งชาตินี้และชาติหน้า

แต่ถ้าคณุหน้าตาธรรมดาๆ มองเงาตวัเองในกระจกแล้วไม่ค่อย
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ปล้ืม เคยลองถามตัวเองดูไหมว่า ข้างในมันเบ่งบานอาภาเกินเงา

กระจกให้รู้สึกได้หรือเปล่า? หากเคยเกิดประสบการณ์ท�านองรู้สึกว่า 

ข้างในงดงามจงั แต่ท�าไมเงาในกระจกกลับไม่ได้เท่าครึง่ อนันัน้แหละ

เป็นตัวอย่างให้ทราบด้วยใจว่า กรรมใหม่ฉีกแนวจากกรรมเก่าแล้ว 

เคยแค่ธรรมดา แต่ตอนนี้พิเศษ และก�าลังจะเสวยสุขทั้งชาตินี้และ

ชาติหน้าอย่างไม่ต้องสงสัย

จะเหน็ว่า ความรูส้กึภายในทีเ่กดิขึน้เป็นปกตอิยูท่กุเมือ่เชือ่วนั

นี่แหละ บอกอะไรคุณได้มากมายเหลือเกิน

กรรมขาวสร้างจิตขาว กรรมด�าสร้างจิตด�า เมื่อจิตแบบใด

ตั้งมั่นในขณะมีชีวิต หลงัตายย่อมมชีวีติใหม่สอดคล้องกนั ทัง้

รูปร่างหน้าตา ฐานะ ความเป็นอยู่ และชะตาดีร้าย

ขอให้ฝึกดู ‘ความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยน’ ของจิตในชาตินี้ วันนี้ 

กระทัง่รูส้กึเหน็จรงิๆจงัๆว่า จติแปรไปตามกรรม วนัไหนสะสมความ

ดีไว้ตลอด จะรู้สึกถึงความขาวสว่าง วันไหนสะสมความชั่วไว้ไม่เลิก 

จะรู้สึกถึงความด�ามืด

เพือ่จะรูส้กึถงึจติอย่างชดัเจน ให้ขึน้ต้นด้วยการรูส้กึถงึลมหายใจ 

ตลอดจนอิริยาบถอันเป็นปัจจุบันก่อน เช่น คุณก�าลังนั่งอยู่อย่างนี้ 

รู้สึกว่าหลังงอหรือหลังตรง หายใจเข้าหรือหายใจออก ความรูส้กึทาง

กายทีเ่ป็นรปูเป็นร่างนัน่เอง จะเป็นบาทฐาน หรือกระทั่งตัวเหนี่ยวน�า

ให้รู้สึกถึงความเป็นจิตที่ครองกายอยู่

นั่งหลังตรง ตามองตรง แล้วรู้สึกถึงความมืดหรือความสว่างที่



เสียดาย
คนตายไม่ได้อ่าน

198

เกิดใหม่ในสวรรค์

อยู่ข้างใน?

นั่งหลังงอ ตามองพื้น แล้วรู้สึกถึงความหดหู่หรือเบิกบาน?

ความรู้สึกที่เกิดขึ้น คือสภาพที่ก�าลังห่อหุ้มจิตวิญญาณทั้งดวง

ไว้ คุณไม่มีวิธีอื่นที่จะตัดสิน นอกจากถามใจตัวเองเอาว่าเป็นอย่างไร

อยู่

เพื่อเป็นหลักให้จ�าได้ว่า เริ่มต้นขึ้นมามีจิตแบบใดให้สังเกตดู 

พระพุทธเจ้าจงึจ�าแนกจติไว้เป็นคู่ๆ  ตามธรรมชาติของจติทีถู่กปรุงแต่ง

ด้วยกิเลสหลักๆในชีวิตประจ�าวัน อันได้แก่ ราคะ โทสะ โมหะ ดังนี้

๑ เมื่อจิตมีราคะก็รู้ ยอมรับตามจริงว่า จิตมีราคะ พอ

ราคะหายไป ก็จะเห็นว่าจิตที่ปราศจากราคะเป็นอย่างไร

ในชีวิตประจ�าวัน เมื่อติดใจรูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมา เหมือนเกิด

ยางเหนียว เหมือนเกิดภาวะย้อมจิตให้อยากเสพ อยากยื้อ อยากไขว่

คว้ารูปเสียงกลิ่นรสเข้าหาตัว ก็ให้มีสติรู้ว่า ราคะอ่อนๆเกิดขึ้นในจิต

เมือ่รูใ้นลกัษณะยอมรบัความจรงิ ไม่ต้อนรับและไม่ขบัไล่ ยาง

เหนียวที่ยึดจิตย่อมเจือจางลง กระทั่งแห้งสะอาด ที่เหลือก็คือจิตที่

ปราศจากราคะ และนั่นเองคือวาระของการเห็นจิตตัวเองตรงๆ

๒ เมื่อจิตมีโทสะก็รู้ ยอมรับตามจริงว่า จิตมีโทสะ พอ

โทสะหายไป ก็จะเห็นว่าจิตที่ปราศจากโทสะเป็นอย่างไร
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ในชีวิตประจ�าวัน เมื่อถูกกระทบกระทั่งจนเกิดวูบแห่งอารมณ์

ร้อนขึ้นมา เหมือนเกิดแรงดันเร่งเร้าให้อยากด่า หรืออยากชักสีหน้า

ด้วยความไม่พอใจ ก็ให้มีสติรู้ว่า โทสะอ่อนๆเกิดขึ้นในจิต

เมือ่รูใ้นลกัษณะยอมรบัความจรงิ ไม่ต้อนรบัและไม่ขบัไล่ ไอร้อน

ท่ีรมจิตย่อมเย็นตัวลง กระทั่งดับสนิทไม่เหลือ ที่เหลือก็คือจิตที่

ปราศจากโทสะ และนั่นเองคือวาระของการเห็นจิตตัวเองตรงๆ

๓ เมื่อจิตมีโมหะก็รู้ ยอมรับตามจริงว่า จิตมีโมหะ พอ

โมหะหายไป ก็จะเห็นว่าจิตที่ปราศจากโมหะเป็นอย่างไร

ในชีวิตประจ�าวัน เมื่อเกิดความรู้สึกขุ่นมัว ไม่อยากคิดดีๆ ไม่

อยากพูดชัดๆ ไม่อยากรับผิดชอบหน้าที่ใดๆ เหมือนเกิดหมอกควัน

ห่อหุ้มจิต ก็ให้มีสติรู้ว่า โมหะอ่อนๆเกิดขึ้นในจิต

เมื่อรู ้ในลักษณะยอมรับความจริง ไม่ต้อนรับและไม่ขับไล่ 

หมอกควันที่ห่อหุ้มจิตย่อมเบาบางลง กระทั่งกระจายหาย ที่เหลือก็

คือจติตืน่ตวั พร้อมคดิด ีพดูชดั และรบัผดิชอบหน้าทีต่่อไป และนัน่เอง

คือวาระของการเห็นจิตตัวเองตรงๆ

วบูสัน้ๆแห่งการเหน็จติตนเองหลงักเิลสผ่านพ้นไปนัน้ จะเกดิ

ความสดใส โปร่งแสง และสะอาดรอบขึ้นชั่วขณะหนึ่ง คุณจะไม่รู้สึก

ถึงความแตกต่างมากนัก แต่ถ้าเห็นเล่นๆไปเรื่อยๆ คุณจะเริ่ม

รู้สึกถึงจิตวิญญาณที่ชัดเจน ใสเบา และคงเส้นคงวานานข้ึน
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เรื่อยๆ

ถึงจุดหนึ่ง อาจรู้สึกถึงขั้นที่ว่า จิตโปร่งเบาเหมือนฟองสบู่ใสๆ 

ที่ไร้ความรู้สึกว่ามีตัวตน

จิตวิญญาณแบบนั้นแหละ จิตวิญญาณความเป็นพุทธแท้!

คุณจะเริ่มเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็น นั่นคือ ความรู้สึกว่าจิตเที่ยง 

มีตัวคุณอยู่ในจิต เป็นแค่อุปาทาน และด้วยอุปาทานส�าคัญมั่นหมาย

อยู่เช่นนั้น จิตจะพร้อมท�าบาปเพื่อตัวตนได้ทุกเมื่อ

และแต่ละครั้งที่ความคิดเริ่มก่อตัวเป็นดี ก็ย่อมเกิดการไขจิต

ให้สว่าง แต่ละครัง้ทีค่วามคดิเริม่ก่อตวัเป็นชัว่ กย่็อมเกดิการกัน้จติให้

มืด

เหล่านัน้เองคอืตวัการสะสมสภาพสว่างหรอืสภาพมดื หากจติ

ของคณุชอบใจและยดึตดิข้างสว่าง กเ็ท่ากบัค่อยๆก่อร่างสร้าง

ภพชาตใิหม่ทีส่ว่างไว้ แต่หากจติของคณุชอบใจและยดึตดิข้าง

มืด ก็เท่ากับค่อยๆก่อร่างสร้างภพชาติใหม่ที่มืดไว้

ตอนนี้จิตเป็นอย่างไร ตายไปก็อย่างนั้น

ธรรมชาตก่ิอร่างสร้างภพของคณุเป็นอย่างไร ของคนอืน่กเ็ป็น

อย่างนั้น ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันเลย!
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ถามคนใกล้ตายว่า เสียดาย เสียใจ

อยากกลับไปเลือกใหม่ ท�าอะไรใหม่บ้าง

ส่วนใหญ่น่าจะบอกว่า

อยากกล้าใช้ชีวิตตามใจตัวเองกว่าที่เคย

อยากให้เวลากับครอบครัวกว่าที่เคย

อยากเปิดเผยความรู้สึกกับบางคนกว่าที่เคย

แต่เชื่อเถอะว่า ถ้าถามในนาทีที่จิตใกล้ดับ

แทบทุกคนจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า

อยากกลับไปท�าบุญ

หาความสว่างใส่ตัวเองให้มากกว่าที่ผ่านมา!

ตัดสินตนเองจาก
โครงสร้างกรรม
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ใน ‘นิพเพธิกปริยายสูตร’ พระพุทธเจ้าตรัสว่า

กรรมคือเจตนา เจตนานั่นเองเป็นกรรม

ความรู้และความเข้าใจตรงนี้ เป็นแก่นหลักที่ส�าคัญยิ่งของ

พุทธศาสนา เมือ่รูแ้ล้ว เข้าใจแล้ว กจ็ะสามารถส�ารวจเข้ามาในตนเอง

ได้อย่างถูกต้องว่า คุณก�าลังสะสมกรรมแบบไหนอยู่

และหากได้แนวทางท่ีชดัเจนพอ รวมทัง้คณุเตม็ใจส�ารวจตวัเอง

นานพอ ก็จะทราบได้ด้วยว่า บุญกับบาปที่คุณสะสมไว้ อย่างไหนมี

น�า้หนกัมากกว่ากนั นัน่จะเป็นค�าตอบว่า คณุก�าลงัเส่ียงท่ีจะลงต�า่ 

หรือว่ามีแนวโน้มว่าจะขึ้นสูง

หลกัการง่ายๆทีจ่ะช่วยให้เห็นภาพรวมของการสะสมกรรม คอื 

ท�ากับโลกไว้อย่างไร

สุดท้ายก็เหมาะจะไปอยู่กับโลกแบบนั้น

ท�าทานสงเคราะห์โลกไว้มาก ก็เหมาะจะไปอยู ่ในโลกที่

สงเคราะห์คุณมาก

รักษาศีลให้จิตใจสะอาดไว้ดี ก็เหมาะจะไปอยู่ในโลกที่ไม่

เปื้อนเลือด ไม่มีการท�าร้ายกัน

ชาติปัจจุบันเปรียบเหมือนผู้สร้างมรดก ชาติต่อไปเปรียบ

เหมอืนผูร้บัมรดก แม้จะเป็นคนละคน เป็นคนละชาติกนั กต้็องรับช่วง
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สืบทอดสิ่งที่ ‘อีกตัวตนเคยท�าไว้’ อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง

ชาตนิีท้�าอะไรไว้ให้ใครในโลก เขาเหล่านัน้กเ็พยีงได้รับผลจาก

การกระท�าของคุณแค่ช่วงสัน้ๆ แต่ทีร่บัผลยาวจรงิๆในสิง่ทีท่�าไว้ กค็อื

ตัวคุณเอง

การส�ารวจโครงสร้างกรรมในชาตินี้ของคุณด้วยตนเอง จะ

ค่อยๆปลุกความสามารถในการเห็นเข้ามาข้างในตนเอง กระทั่งเป็น

ไปได้ที่จะเห็น ‘รูปจิต’ ของตนว่า ก�าลังมีความเป็นจิตวิญญาณชั้นสูง 

หรือมีความเป็นจิตวิญญาณชั้นต�่า

ฝึกดีๆ คุณอาจเห็นได้เป็นขณะๆทีเดียวว่า ก�าลัง นั่ง ยืน เดิน 

นอน อยู่ด้วยจิตวิญญาณที่เปล่งรัศมีสว่างน่าชม หรือด้วยจิตวิญญาณ

ที่แผ่รังสีทะมึนครึ้มน่าพรั่นใจ!

มนุษย์ถือก�าเนิดเกิดข้ึนได้ก็ด้วยบุญ ไม่ใช่ด้วยกรรมอัน

ประกอบด้วยกเิลส เหมือนเช่นทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัไว้ใน ‘ปุณณกมาณ-

วกปัญหานิทเทส’ ว่า ความเป็นมนุษย์ย่อมไม่อาจปรากฏด้วยกรรม

ที่เกิดแต่ โลภะ โทสะ โมหะ เลย

การให้ทานก็ดี การรักษาศีลก็ดี การเจริญสติรู้จักกายใจตน

ตามจริงก็ดี ล้วนแล้วแต่เป็นการก่อกรรมบนฐานของ อโลภะ อโทสะ 
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อโมหะ เมื่อสะสมไว้มากแล้ว ย่อมผนึกก�าลังกันตอนก�าลังจะ

เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติ กองบุญจะเป็นหัวหอกสร้างความสว่าง 

น�าทางมาสู่ครรภ์มนุษย์

และการที่จิตของมนุษย์มีบุญเป็นรากฐานนี่เอง มนุษย์ทุกคน

จึง ‘รู้สึก’ ว่า มีความสว่าง มีความดีอยู่ในตน ต่อให้ชั่วช้าขนาดไหน 

ก็ต้องรู้สึกว่าตนมีจิตส�านึกดีกว่าสัตว์ร้ายวันยังค�่า

จติของคณุจะม ี‘มาตรวดัความเป็นคน’ ตดิตัง้ไว้แต่อ้อนแต่ออก 

เห็นได้จากกรณีเช่น เมื่อบางคนพอกพูนบาปอกุศลไว้มากถึงระดับ

หนึ่ง จะ ‘รู้สึกไม่ไหวแล้ว’ คือแค่ความมืดมันหนาทึบหรือเข้มข้นเกิน

กว่านั้นอีกนิดเดียว เหมือนตัวคงหนักจนโดนธรณีสูบได้ นั่นเป็น

สัญญาณเตือนว่า ความเป็นมนุษย์ หรือ ‘มนุษยธรรม’ เริ่มเหือดแห้ง 

จติเริม่โหยหวิ อยากได้บญุกศุลอนัสว่างสดชืน่ มาเตมิให้ชุม่ฉ�า่ใจมาก

ขึ้นบ้าง

ในทางตรงข้าม หากสะสมบุญกุศลไว้มากถึงระดับหนึ่ง ขนาด

ที่ ‘เบิกบานราวกับจะลอยได้อยู่แล้ว’ ขอเพียงสว่างเจิดจ้ากว่านั้นอีก

นิดเดียว ตัวคงเบาจนเท้าไม่แตะพื้นได้จริงๆ นั่นเป็นเครื่องชี้ว่า คุณ

เริม่ดเีกินมาตรฐานเดมิ กระทัง่ชุม่ฉ�า่เสยีจนเหมอืนอาบทะเลทพิย์อยู่

ตลอดเวลา ซึ่งเป็นวิสัยของเหล่าเทพท่านจะรู้สึกกัน

เมื่อมั่นใจว่าคุณสามารถอาศัย ‘ความรู ้สึก’ เป็นตัวบอก

สถานภาพได้ระดับหนึ่ง คือ ก�าลังสุดโต่งไปข้างมืด หรือก�าลังสุดโต่ง

ไปข้างสว่าง ก็มาฝึกสร้างตัวบอกสภาพตอนอยู่ตรงกลางๆกัน เพื่อจะ
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ได้ดแูบบวนัต่อวนัถกูว่า ถ้าตายตอนนี ้คูค่วรหรอืสาสมกบัสภาพใหม่

แบบไหน

๑ เมื่ออยู่ว่างๆ ไม่ได้อยู่ระหว่างการวางแผนท�าบุญหรือ

ท�าบาปอันใดเป็นพิเศษ ให้ถามตัวเองว่า คุณรู้สึกถึงความสว่างหรือ

ความมืด?

ถ้าตอบว่า ‘รู้สึกถึงความสว่าง’ แปลว่าช่วงนั้นชีวิตของคุณยืน

อยู่ข้างกุศล คุณไม่จ�าเป็นต้องเหน็เป็นแสงจ้าลอยออกมาจากกลางอก 

เอาแค่ความโปร่งเบา สบายใจ หรอือิม่ใจหน่อยๆ กน็บัเป็นความสว่าง 

เป็นหลักฐานของกุศลธรรมที่ช่วงนั้นสั่งสมไว้มากกว่าอกุศลธรรมได้

แต่ถ้าตอบว่า ‘รู้สึกถึงความมืด’ แปลว่าช่วงนั้นชีวิตของคุณยืน

ข้างอกุศล คุณอาจไม่ได้ท�าผิดคิดชั่วอะไรมากมาย เอาแค่หมกมุ่น

ครุ่นคิดในเรื่องไม่เป็นเรื่อง หรือเอาแต่เพ่งโทษ ติฉินนินทาใครต่อ

ใคร หรอืฟุ้งซ่านสงสารตวัเองเรือ่ยเป่ือยไม่หยดุ กน็บัเป็นอกศุลธรรม

ที่พอกพูนแล้วท�าให้รู้สึกมืดได้

แต่หากตอบไม่ถูกว่ามืดหรือสว่าง ให้บอกตัวเองว่า ‘คร่ึงๆ

กลางๆ’ พร้อมจะมืดก็ได้ หรือมีสิทธิ์จะสว่างอยู่เหมือนกัน

๒ ถามใจตัวเองแบบเจาะลึกลงไป เช่น ‘รู้สึกสมค่าความ

สว่างอย่างมนุษย์หรือเปล่า’ ตรงนั้นจะช่วยให้ตอบตัวเองถูกว่า ถ้าจะ

เป็นมนุษย์ให้สมเกียรติภูมิ จะมามัวรู้สึกครึ่งๆกลางๆอยู่ไม่ได้ ที่แท้
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ต้องอยู่ข้างความสว่าง พร้อมที่จะท�าเรื่องดีๆให้เกิดขึ้นต่างหาก

เมื่อส�ารวจและซักถามเกี่ยวกับความสว่างและความมืด

ภายในตนเองอยู่อย่างนี้ ในที่สุดคุณจะเข้าใจค�าว่า ‘กุศลจิต’ และ 

‘อกุศลจิต’ ออกมาจากประสบการณ์ตรง กล่าวคือ พอพูดถึงกุศลจิต 

คณุจะไม่นกึถงึแค่ค�าพดูแบนๆในหน้ากระดาษ แต่จะนกึออกบอกถกู

ทีเดียวว่า นั่งอยู่อย่างนี้ ยืนอยู่อย่างนั้น แล้วรู้สึกดีอย่างไร สว่าง

ประมาณไหน จึงควรค่าพอจะเรียกว่ากุศลจิตได้

ช่วงเริ่มฝึก คุณอาจเห็นว่าเป็นการคิดเอาเองต่างๆนานา แต่

หลังจากส่องส�ารวจตนเองตามหลกัวธิ ี‘ดูทีก่าย ทะลถุงึจติ’ อยู่เรื่อยๆ

นานพอ อาจหลายวัน หลายเดือน หรือหลายปี ในที่สุดคุณจะเข้าถึง

ความรูส้กึอีกแบบหนึง่ ไม่ใช่แค่สกัแต่คดิๆเอา แต่จะเป็นการเหน็แบบ

รวบยอดว่า เงาร่างหรือจิตวิญญาณตนเองเหมาะกับคติข้างหน้าขั้น

ไหน สูงขึ้นหรือต�่าลง ประณีตขึ้นหรือหยาบลง สุขสบายขึ้นหรือทุกข์

ยากลง รูปร่างหน้าตาดีขึ้นหรือแย่ลง

กรณียังขาดสมาธิหนุนหลัง บางทีคุณอาจฝันไปว่า นั่งมองตัว

เองในเงากระจก เหน็ในเงากระจกสว่างเรอืงขึน้ หล่อสวยกว่าเดมิ หรอื

มืดหม่นลง ขี้เหร่กว่าเคย

แต่หากส�าเร็จอาโลกกสิณ หรือมีก�าลังสมาธิหนุนอยู่ คุณอาจ

น้อมใจเห็นได้ตลอดเวลาทีเดียวว่า ถ้าตายตอนนี้ด้วยสภาพจิตอย่าง

นี้ จะไปมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร
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เดิมทีคนเราจะมีแต่ความรู้สึกว่า มีตัวตนแน่ๆอยู่ตัวหนึ่ง เป็น

ความรู้สึกดิบๆที่ติดตัวมาแต่อ้อนแต่ออกทีเดียว

และสัญชาตญาณอันเกิดข้ึนเอง ก็บังคับให้แต่ละคนรู้สึกเกี่ยว

กับตวัของตนต่างกนั แม้เดก็อายแุค่ขวบสองขวบกร็ูส้กึได้ว่า ตนเหนอื

กว่าเพื่อนๆแค่ไหน หรือตนด้อยกว่าใครๆเพียงใด หรือถึงขนาดบอก

ถูกทีเดียวว่า ตนเหมาะหรือไม่เหมาะที่จะท�าตามค�าสั่งใดของผู้ใหญ่

คนไหนบ้าง

อย่างไรก็ตาม ถ้าทบทวนดู คุณจะจ�าได้ว่า เริ่มต้นชีวิตขึ้นมา 

ความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตนยังกวัดแกว่ง เอาแน่เอานอนไม่ได้ กล่าวคือ 

ไม่รู้สึกว่ามีตัวมีตนเข้มข้นชัดเจน นั่นเพราะยังไม่มีบทบาทหน้าที่

ที่แน่นอน ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นใครเมื่อมาอยู่ในโลกนี้กันแน่

ลักษณะของจิตที่ต้ังมั่นอยู่กับความเป็นตัวเป็นตนอะไรอย่าง

หนึ่งชัดๆ เกิดขึ้นจากการมีหน้าที่ให้รับผิดชอบ เกิดจากการเอาสติ

และความคิดอ่านไปใช้ ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวทางกายและทางใจ 

ก่อให้เกิดผลผลิตเป็นงาน ตลอดจนก่อให้เกิดผลกระทบหรือแรง

สะเทือนกับผู้คน ทั้งที่อยู่ใกล้ตัวและไกลออกไป

ยกตัวอย่างเช่น แม้อายุยังน้อย แต่เด็กบางคนเล่นดนตรีเก่ง
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มาก สามารถสะกดคนนับร้อยนับพันให้นิ่งฟังได้พร้อมกัน ท�ารายได้

เป็นกอบเป็นก�าเลี้ยงตัวได้โดยไม่ต้องขอเงินพ่อแม่ จิตของเขาขณะ 

‘ท�างาน’ ย่อมต้องอิม่ตวั มสีตแิขง็แรงได้ไม่แพ้ผูใ้หญ่คนหนึง่ นัน่เรยีก

ว่าความมีตัวมีตนของเขาปรากฏชัดแล้วว่าเป็น ‘นักดนตรี’

การเป็นนกัดนตรขีองเดก็อจัฉรยิะนัน้ มคีวามหมายว่า เขารู้สึก

เต็มตื่น เป็นตัวของตัวเองอยู่กับส�่าเสียงและการเล่นดนตรี สามารถ

สร้างความพลิ้ว สามารถคิดสร้างสรรค์ดนตรีขึ้นได้เอง แต่นั่นยังไม่

ส�าคัญเท่ากบัข้อเทจ็จรงิทีว่่า เขาม ี‘ภพ’ หรอืภาวะทีต่ัง้มัน่อยูใ่นความ

เป็นนักดนตรีแน่แล้ว

เมื่อมีความแน่นอนอยู ่ในตัวตนของนักดนตรี จิตก็จะมี

มโนภาพที่แน่นอนขึ้นมาเช่นกัน เช่น มโนภาพอันคมคายของคนเก่ง 

มโนภาพอนัยิง่ใหญ่เหนอืนกัดนตรอีืน่ๆ หรอืกระทัง่มโนภาพอจัฉรยิะ

เหนือมนุษย์ธรรมดาทั่วไป

ถ้าตายไปอย่างนกัดนตร ีย่อมไปสูภ่พ หรอืโลกใหม่ของนกัดนตรี 

ซึง่อาจอยู่ในโลกมนุษย์นี้ หรืออยู่บนสวรรค์ ตามแต่แรงหนุนของบุญ

อื่น เช่น ทานและศีลสว่างควรกับการ ‘กลับมา’ หรือ ‘ขึ้นไป’

ท�านองเดียวกัน หากคุณมีตัวมีตนที่ตั้งมั่น จะโดยอาศัยอาชีพ

การงาน หรือโดยฐานะของคนเป็นพ่อเป็นแม่ หรือโดยฐานะอื่นๆที่

ปฏิบัติกับใครต่อใครอย่างคงเส้นคงวา คุณจะ ‘เห็น’ ว่าภายในของ

ตนเองมีรูปร่างหน้าตาขึ้นมาแบบหนึ่งเสมอ

ยิง่ถ้าหากมคีวามพงึใจในงาน ขยนัหมัน่เพยีรในงาน เชีย่วชาญ
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ขึ้นใจในงาน และฉลาดพัฒนางาน ก็จะเกิดจิตวิญญาณแบบที่เรียก

กันว่า ‘มืออาชีพ’ มีมโนภาพเกี่ยวกับตนเองแจ่มจ้าว่าแตกต่าง เป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตน ไม่เหมือนคนอื่นอย่างไร

ความรู้สึกเต็มภูมิแบบมืออาชีพ จะยกระดับให้คุณรู้สึกถึงชีวิต

ที่มีศักดิ์ศรี มคีวามนิง่ทรงภมู ิตลอดจนมคีวามสง่างามแบบจติวญิญาณ

ที ่‘ไม่กระจอก’

น่าสังเกตด้วยว่า หลายครั้งคุณปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงาน

เป็นเวลายาวนาน ด้วยความตั้งใจให้งานออกมาดี ออกมาประณีต

ที่สุด อาจเกิดสมาธิ เห็นเหมือนสว่างโพลงออกมาจากข้างใน ส�านึก

คิดอ่านขณะนั้นจะกระจ่าง นั่นก็เป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการแสดง

ตัวของ ‘จิตวิญญาณ’ ได้ขณะหนึ่ง

จิตวิญญาณที่เกิดขึ้นตามภาระหรือสาขาอาชีพ ที่พอจะบอก

กล่าวให้ใครๆนึกภาพตามได้ มีอยู่มากมาย เช่น

คนมีจิตวิญญาณความเป็นผู้ให้ก�าเนิด จะมีมโนภาพสว่างไสว

เกีย่วกบัตนเอง โดยความเป็นผูส้ามารถให้ชวีติ มใีจคดิรับผดิชอบเลีย้ง

ดูมนุษย์ตัวน้อยที่เกิดมาจากตน มีพลังความกระตือรือร้นที่จะท�าให้

ลูกอยู่รอด ตลอดจนเติบโตขึ้นเป็นใครคนหนึ่งซึ่งมีค่า มีบทบาทดีๆ

อยู่ในโลกนี้

คนมีจิตวิญญาณความเป็นครู จะมีมโนภาพสว่างไสวเกี่ยวกับ

ตนเอง โดยความเป็นผู้สามารถพูดจาเผยแพร่ความรู้ออกไปกว้างๆ 

พร้อมจะตอบค�าถาม มีพลังความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนความไม่รู้
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ให้กลายเป็นความรู้ เปลี่ยนความไม่เข้าใจให้กลายเป็นเข้าใจ

คนมจีติวญิญาณความเป็นหมอ จะมีมโนภาพสว่างไสวเกีย่วกบั

ตนเอง โดยความเป็นผูส้ามารถขยบัมือไม้ หรอืออกหวัคดิในการรกัษา 

พร้อมจะช่วยเหลือผู้มีความผิดปกติทางกายหรือทางใจให้กลับเป็น

ปกติ มีพลังความกระตือรือร้นที่จะเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บ

คนมจีติวญิญาณความเป็นต�ารวจ จะมมีโนภาพเข้มข้นเกีย่วกบั

ตนเอง โดยความเป็นผู้สามารถให้ความคุ้มครองสุจริตชน ปัดเป่า

ความเดอืดร้อนอนัเกดิจากน�า้มอืคนชัว่ มพีลงัความกระตือรือร้นทีจ่ะ

สู้รบกับอาชญากรร้าย

คนมีจิตวิญญาณความเป็นนักกีฬา จะมีมโนภาพแข็งแรงเกี่ยว

กบัตนเอง โดยความเป็นผูส้ามารถใช้ร่างกายและสมองในการเอาชนะ 

มพีลังความกระตอืรอืร้นทีจ่ะเป็นหนึง่ หรอืท�าลายสถติติามเป้าหมาย

คนมีจิตวิญญาณความเป็นนักการค้า จะมีมโนภาพหนักๆ

เกี่ยวกับตนเอง โดยความเป็นผู้สามารถหาข้าวของที่คนอื่นต้องการ

มาเก็บไว้เก็งก�าไร พร้อมจะให้อะไรที่ใครๆอยากได้ แลกเปลี่ยนกับ

อะไรทีต่นต้องการ มพีลงัความกระตอืรอืร้นทีจ่ะท�ารายได้ให้พอกพนู

ขึ้นเรื่อยๆ

ในความเป็นจริง คุณอาจมีได้หลายจิตวิญญาณในคนเดียว 

เช่น มีจิตวิญญาณของพ่อแม่ด้วย มีจิตวิญญาณของต�ารวจด้วย ขณะที่

บางคนมจีติวญิญาณความเป็นนกัการค้า แต่กลบัขาดจติวญิญาณของ
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พ่อแม่ เป็นต้น

บางท่านที่เก่งหลายด้าน เช่น หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช  

ซึ่งเป็นทั้งนักแสดง ประธานกรรมการธนาคาร อาจารย์มหาวิทยาลัย 

นายกรฐัมนตร ีและอืน่ๆอกีนบัไม่ถ้วน เมือ่มคีนสนทิถามท่านว่าท่าน 

‘เป็นอะไรกนัแน่?’ ก็ได้รับค�าตอบว่าเป็น ‘นักเขียน’ ซึ่งเป็นพวกที่มี

มโนภาพของการใช้หวัคดิ รกัการเผยแพร่มมุมองคมคายผ่านตัวอกัษร

อันนี้พอเป็นตัวอย่างให้เข้าใจได้ว่า คนเราจะเก่งกาจหรือดู

เหมือนเป็นอะไรในสายตาใครแค่ไหน แต่ในความรู้สึกของตัวเอง จะ

มจีติวิญญาณอยู่หนึง่เดยีวทีป่รากฏชดัขึน้มาว่า ‘จริง’ กว่าแบบอืน่ อาจ

เป็นจิตวิญญาณที่เจ้าตัวรู้สึกว่า นี่แหละ ใช่ตนที่สุด นึกถึงตนเองทีไร

ก็ปรากฏเป็นจิตวิญญาณชนิดนั้น เด่นขึ้นมามากกว่าเพื่อน

ความรู้สึกว่าเป็นตัวคุณอยู่ในบัดนี้ แท้จริงคือผลของการผสม

รวมจิตวิญญาณหลายๆแบบเข้าไว้ด้วยกัน ขณะมีสติรู้สึกถึงความเป็น

ตัวเป็นตนแบบใดแบบหนึ่งชัดเจน ให้ถามใจว่า มโนภาพอันปรากฏ

เป็น ‘รูปจิต’ ที่คงเส้นคงวานั้น ‘มีประโยชน์’ หรือว่า ‘มีโทษ’ กับโลก

นี้มากกว่ากัน

ถามใจตวัเอง ตอบใจตัวเอง ถ้ามัน่ใจท่ีจะตอบว่า เป็นประโยชน์

มากกว่าโทษ ก็แปลว่ากรรมอันเกิดจาก ‘ตัวตนแบบนั้นๆ’ ของคุณ 

เป็นบุญมากกว่าบาป

แต่ถ้าจ�าต้องตอบตนเองตามตรงว่า เป็นโทษมากกว่าเป็น

ประโยชน์ ก็แปลว่ากรรมอันเกิดจาก ‘ตัวตนแบบนั้นๆ’ ของคุณ เป็น
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บาปมากกว่าบุญ

และหากตอบไม่ถกูจรงิๆ ตดัสนิไม่ได้ชดัๆว่า ระหว่างประโยชน์

กับโทษ อย่างไหนที่ตัวตนแบบหนึ่งๆของคุณมีให้โลกนี้มากกว่ากัน 

ก็ให้สันนิษฐานว่า ตัวตนแบบนั้นๆยังไม่ได้สร้างบาปไว้มากนัก แต่

ขณะเดียวกันก็ไม่ได้สั่งสมบุญไว้อย่างน่าอุ่นใจพอด้วย

วธิคีดิ กค็อืวธิปีรงุแต่งจติให้เป็นดบ้ีาง เป็นชัว่บ้าง ความคดิสดี�า

ย่อมย้อมจิตให้ด�าตาม ความคิดสีขาวย่อมฟอกจิตให้ขาวด้วย

โลกมกัส่งแรงปะทะมาถงึเรา และปฏกิริิยาทางความคดิโต้ตอบ 

ก็บอกได้ว่าจิตวิญญาณของคุณยกขึ้นมาถึงระดับไหน

การส�ารวจวธิคีดิ กค็อืการขดุคุย้ลงไปถงึ ‘หล่มมดื’ หรอื ‘ขมุพลงั

ความสว่าง’ ของจตินัน่เอง ยิง่คุย้ลกึเข้าไป คณุจะยิง่พบกบัข้อเทจ็จรงิที่ว่า 

จิตวิญญาณของตัวเองและทุกคนในโลก ต้องเริ่มออกตัวจากหล่มมืด

ทางความคดิกนัทัง้นัน้ เช่น วยัเดก็ทกุคนจะตอบโต้กบัส่ิงกระทบตัวที่

ไม่น่าพอใจ เป็นการแหกปากร้องจ้า หรือไม่ก็ตรงเข้าไปทุบตีคนที่มา

ท�าให้ตนเจบ็ทนัท ีอกีทัง้ไม่แน่ด้วยว่าเมือ่เตบิโตขึน้แล้ว วธิคีดิตอบโต้

กับโลกจะเปลี่ยนไปแล้วหรือยังเหมือนเดิม
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คุณอาจส�ารวจสังเกตจิตวิญญาณตนเองจากแง่มุมเหล่านี้ดู

การมองกันในแง่ไม่ดี

คนรู้จักกัน ไม่ท�ากรรมต่อกันนั้น ไม่มี... มีแต่ว่ากรรมจะเป็น

ไปในทางดีหรือทางร้าย

แค่รู้จักกัน คนเราก็เริ่มท�ากรรมต่อกันแล้ว หรือกระทั่งเตรียม

พร้อมจะเป็นศัตรูกันแล้ว อาทิเช่น...

รู้สึกว่าน่าหมั่นไส้ แอบคิดค่อนขอดวิจารณ์หน้าตา 

รู้สึกว่าน่าจะรวย คิดว่าเดี๋ยวจะตีซี้หลอกเอาเงิน

รู้สึกว่าน่าจะโง่ กระหยิ่มยิ้มด้วยความคิดว่าน่าจะหลอกใช้ได้

ไม่ยาก

เหล่านีล้้วนเป็นกรรมทางใจ เป็นมโนกรรมในทางอกศุลทัง้สิน้ 

พิจารณาดูคุณจะพบว่า หลายครั้งจุดเริ่มต้นของการท�ากรรมต่อกัน 

ต่อเวรกัน หรือเริ่มผูกเวรกัน มีชนวนตั้งแต่ใบหน้ากระทบตากันแล้ว 

ไม่ต้องรอให้นานไปกว่านั้น

เจอกนัแล้วเริม่คดิไปในทศิทางใด โอกาสทีจ่ะก่อกรรมทางค�าพดู

และการกระท�าทางกาย กค็ลีค่ลายไปทางนัน้

ในพระธรรมบท พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ใจเป็นใหญ่ ใจเป็น

ประธาน ธรรมทั้งหลายส�าเร็จได้ด้วยใจ ซึ่งก็หมายความว่า กรรม
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ส�าเร็จด้วยใจก่อน แล้วจึงเปล่งเสียงพูดหรือลงมือกระท�าการในภาย

หลัง จากนั้นก็เกิดผลของการกระท�าตามมาในระยะสั้นหรือระยะยาว 

ภพทั้งปวง ธรรมทั้งปวง จึงไหลมาจากกรรมทางใจทั้งสิ้น

ถามว่า เหตุใดคนส่วนใหญ่จึงชอบ ‘แอบคิด’ ในแง่ร้าย แม้

ภายนอกยิ้มแย้มประสานตากันดุจมิตร?

ค�าตอบคือ เพราะจิตเหมือนน�้าที่พร้อมจะไหลลงต�่า

คนเรามีอิสระที่จะคิด ไม่มีใครห้ามได้ และเมื่อมีอิสระที่จะคิด 

ก็แปลว่ามีแนวโน้มจะไหลลงสู่ที่ต�่า มากกว่าจะทวนกระแสขึ้นสูง

คนเราเตม็ไปด้วยกเิลส กเิลสเปรยีบเหมอืนไฟ และไฟกก่็อควนั

ด�าขึ้นมาเป็นความคิด แม้ปกปิดไว้ด้วยก�าแพงขาว อันได้แก่เนื้อหนัง

และรอยยิ้มบนใบหน้า อย่างไรก็เห็นได้ด้วยใจตน

ผู้ที่ปล่อยใจให้ไหลตามความคิด จึงมักเป็นผู้มองคนอื่นในแง่

ไม่ด ีหรอืเหน็แง่ทีน่่าขบขนัชวนหวัเราะเยาะ ผลอนัเป็นทีส่ดุจงึเป็นการ

สะสมมุมมองอันเป็นลบต่อโลก จึงเป็นจิตวิญญาณที่ไหลเรื่อยไปตาม

กระแสอันเป็นลบของโลกนี้และโลกหน้า

การสั่งสมมุมมองอันเป็นลบกับคนเกือบทั้งโลกไว้ ย่อมยากที่

จะรู้สึกว่าตนเองอยู่ในโลกที่เป็นบวก ความเชื่อเกี่ยวกับโลกดีๆ โลกที่

งดงาม จึงแทบเป็นไปไม่ได้

จิตวิญญาณที่หมกมุ่นอยู่กับกระจุกความคิดไม่ดี จะให้ความ

รู้สึกเหมือนมีอะไรไปอุดตัน ท�าให้ระบายออกไม่ได้ โปร่งโล่งไม่ได้ 



เสียดาย
คนตายไม่ได้อ่าน

216

เกิดใหม่ในสวรรค์

สว่างแจ้งไม่ได้ หาทางออกให้เกิดความรู้สึกดีๆได้ยาก

แต่หากฝึกที่จะมองให้เห็นโทษของการมองกันในแง่ร้าย ทุก

ครัง้ทีเ่กดิสตเิหน็ ‘กระแสความคดิด้านมืด’ ก่อตัวขึน้ในหวั คณุจะรู้สกึ

ถึงแรงผลักออก สิ่งอุดตันระบายออกไปได้บ้าง

แรกๆจะเหมอืนไม่เกีย่วอะไรกบัจติวญิญาณ เป็นเรือ่งของคลืน่

สมองกลางศีรษะเท่านั้น แต่เมื่อกลุ่มความคิดสีด�าถูกปลดปล่อยออก

ไปมากเข้าๆ ความปลอดโปร่งโล่งหัว และลามแผ่สบายไปตลอดตัว 

จะปรากฏ นั่นแหละ คุณจะรู้สึกถึงจิตวิญญาณสีขาว ไม่อยากคิดร้าย 

ไม่อยากยอมให้ความคิดร้ายๆย้อมติด

ความมักโกรธ

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ‘จูฬกัมมวิภังคสูตร’ ความว่า จะเป็น

หญงิหรอืชายกต็าม หากมกัโกรธ อดัแน่นด้วยความแค้นเคอืง ถูกเขา

ว่าเล็กน้อยก็ขัดใจ ผูกใจเจ็บ มีความอาฆาตมาดร้าย แสดงความ

กระฟัดกระเฟียดง่าย เช่นนี้ หากได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก จะเป็น

ผู้มีผิวพรรณทราม

เราเคยทราบมาว่า ศลีเป็นเหมอืนอาภรณ์ประดบัจติ รักษาศลี

ได้งามเพียงใด ผิวพรรณก็ผุดผาดผ่องใสเพียงนั้น แต่คราวนี้เราได้

ความรู้ความเข้าใจเพิ่ม นั่นคือ แม้อาการโกรธง่าย แสดงสีหน้าสีตา

บ่งบอกอารมณ์ขึ้นลงง่ายเกินไป ก็มีผลกับผิวพรรณด้วย
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เรียกว่า ถ้าศีลงาม แต่มักโกรธ ก็อาจคร่ึงๆกลางๆ ดูเผินๆ

เหมือนผุดผาด แต่มองใกล้ๆแล้วดูหยาบ ไม่ใช่เนื้อละเอียด แต่หาก

ศลีงามด้วย เป็นผูโ้กรธยาก เกบ็อาการอยู ่จิตใจสว่างด้วยรัศมเีมตตา

เป็นปกติ อย่างนี้ เนื้อหนังก็ละเอียด ผิวพรรณก็ผุดผาดเต็มสภาพ

เท่าที่จะดูดีท่ีสุดได้

ส�ารวจเอาจากจิตวิญญาณของตนเองก็ได้ หากคุณเป็นพวก

มักโกรธ แสดงความหุนหันพลันแล่น กระฟัดกระเฟียดง่าย อะไร

นิดอะไรหน่อยก็ปึงปัง หาความอดกลั้นไม่ได้เลย คุณจะรู้สึกขุ่นข้อง

หมองใจได้เกือบตลอดเวลา ถามว่า จิตแบบนั้นน่าจะเป็นนิมิตหมาย

แสดงผิวพรรณที่ขาวงามหรือว่าด�าด่าง?

มีเรื่องตลกอย่างหนึ่ง คือ ผู้หญิงผิวพรรณขาวสวย ผุดผาด

ราวกับนางฟ้านางสวรรค์ มักหงุดหงิดง่าย หรือกระทั่งโมโหร้าย 

อดทนต่อส่ิงกระทบหรือเสียงพูดไม่เข้าหูได้ยาก จึงมักมีคนสงสัย

กันว่า ถ้าศีลและความเมตตาเป็นเหตุให้ผิวพรรณงามแล้ว ไฉน

แม่นางเหล่านี้จึงโกรธง่ายหายช้าให้เห็นเช่นนั้นเล่า?

ค�าตอบคือ เม่ือเจอครูดี มีแรงบันดาลใจมาก คนเราจะ

ประกอบบุญกุศลแค่ไหนก็ได้ ให้รักษาศีลหรือแผ่เมตตาสุดโลก

อย่างไรก็ไม่ติดขัด ผลจึงออกมาเป็นผิวพรรณในชาติใหม่ลออตา

ดังที่เห็น

แต่พอเกิดใหม่แล้วลืมหมดว่าผิวพรรณดีต้องแลกกับอะไร 

จ�าได้แต่ว่าเกิดมาก็เป็นเด็กที่มีแต่คนพะเน้าพะนอเอาใจ ชื่นชม



เสียดาย
คนตายไม่ได้อ่าน

218

เกิดใหม่ในสวรรค์

ว่าสวย สรรเสริญว่าเป็นเทพธิดาลงมาโปรดโลก โตขึ้นเต็มไปด้วย

หนุ่มๆห้อมล้อมรุมแย่ง ธรรมชาติของกิเลสย่อมยุให้หลงตัว ไม่ยอม

อดทนกับอะไรที่ไม่ได้ดังใจ กับทั้งเห็นว่าใครต่อใครต่างหาก เป็นหนี้

บุญคุณความสวยความงามของตน ต้องตอบแทน หรือต้องชดใช้กัน

ให้หมด!

ทางมาของความมืดและความสว่างเป็นอย่างนี้แหละ ไม่มีใคร

ได้อยู่สูงตลอดไป ไม่มีใครตกต�่าตลอดกาล ดูได้จากเหตุผลทาง

จิตวิญญาณที่ปรากฏให้ประจักษ์ได้ในชาตินี้เพียงชาติเดียว

ความเกลียด

คนน่ารังเกียจอาจอยู่ข้างบ้าน ในที่ท�างาน หรือกระทั่งตาม

แหล่งท่องเท่ียว ถ้าคณุหาทางเป็นอสิระจากความเกลยีดไม่ได้ โลกทัง้

ใบก็ไม่ต่างจากคุก!

จติวญิญาณของหลายคนเหมอืนตดิคกุมดืมาทัง้ชวีติ ตดิได้ทกุวนั 

ไม่เคยออกมาเป็นอิสระกับฟ้าแจ่มแห่งความรักความเอ็นดูบ้างเลย 

เพราะมวัแต่สมคัรใจยอมทนมดืบอด ราวกบัตดิอกตดิใจความเกลยีด

อยู่ไม่สร่าง

ไม่ว่าจะเกลียดอะไร ก็นับเป็นคุกมืดได้ทั้งนั้น!

คนที่เห็นจิตวิญญาณของตนสว่างแจ้งมาบ้าง จะเปรียบเทียบ

ได้ชัดว่า ความเกลยีดนัน่เองเป็นเหตแุห่งความมดืยดืยาว เกลยีดแล้ว
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เป็นทุกข์ เกลียดแล้วคิดไม่ดีต่างๆนานา

ขณะเกลียดแรง คุณจะรู้สึกราวกับถูกขังไว้ในที่แคบจริงๆ แม้

กระทั่งแก้วตาก็เห็นโลกภายนอกราวกับมองออกมาจากเงามืดตลอด

ทั้งกลางวันและกลางคืน

ถ้าเพื่อนที่ออฟฟิศชอบพูดจาระคายโสต ถ้าข้างบ้านชอบตั้งวง

เหล้าร้องเพลงดังๆหรือปล่อยสุนัขมาขี้จนหญ้าบ้านคุณตายเป็นแผง 

เหมือนอยากแกล้งพอกพูนความเกลียดไว้กับใจคุณ ให้หนาขึ้นทุกที 

คุณต้องถือเป็นโอกาสเห็น ‘สภาพติดคุกมืด’ ของจิตวิญญาณตนเอง

ให้บ่อย เมื่อเห็นบ่อยเข้า จะได้เบื่อคุก อยากออกจากคุกเพื่ออิสรภาพ

ทางจิตวิญญาณไปเอง โดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ

ในที่สุดเม่ือเป็นอิสระได้ คุณอาจนึกขอบคุณเจ้าตัวคนที่สร้าง

ความเกลียดให้กับคุณ ถึงแม้ในทางปฏิบัติ คุณจ�าเป็นต้องเดินหน้า

หาข้อยตุดิีๆ กบัเขา หรอือาจจะกระทัง่ใช้ไม้แขง็บางอย่างทางกฎหมาย

บ้านเมืองกับเขา แต่ใจคุณจะไม่กลับไป ‘ติดคุกแห่งความเกลียด’ อีก

เลย

เมื่อไม่ติดคุกแห่งความเกลียด ภพใหม่ของคุณย่อมไม่มืดมน 

ไม่เต็มไปด้วยผู้คนที่คิดแก้แค้นเอาคืนเป็นแน่

ความเหน็ประโยชน์ของการออกจากคุกทางจติวญิญาณนัน่แหละ 

คือหนทางสู่อิสรภาพ ส่วนการยอมถูกความเกลียดครอบง�านั่นแหละ 

หนทางลาดลงสู่การก่อกรรมด�า เพื่อให้ผลเป็นคุกมืดในทางใด

ทางหนึ่ง ลงไปโดนขังเมื่อใดก็ดิ้นให้หลุดยากเมื่อนั้น
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และเมื่อเลิกเกลียดเสียได้ บางทีอาจเห็นความน่ารังเกียจที่ยัง

แอบซุกซ่อนอยู่ในซอกมืดของจิตวิญญาณคุณเอง ธรรมดาเมื่อเลิก

เกลยีดคนน่ารงัเกยีจได้ คณุจะออกห่างจากวงจรอุบาทว์ ไม่มแีนวโน้ม

ในการเข้าไปเป็นพวกเดียวกับเขา คุณจะไม่นึกอยากท�าตัวน่ารังเกียจ

เสียเอง

แตกต่างจากคนท่ีเอาแต่ด่า หรือเอาแต่ผูกใจเจ็บ คิดแก้แค้น

ให้เจ็บแสบสาสม สังเกตดูเถิดว่า ไปๆมาๆก็ท�าแบบเขา เข้าต�ารา ‘ว่า

เขาอิเหนาเป็นเอง’ กันเป็นส่วนใหญ่ นั่นเพราะอะไร? เพราะความ

เกลียดมีแรงดึงดูดจิตวิญญาณไปเป็นพวกเดียวกับคนที่คุณรังเกียจ

นั่นเอง!

จติวิญญาณทีพ่ร้อมจะฉกฉวยเอามา กบัจติวญิญาณทีพ่ร้อมจะ

ให้เปล่าออกไป แตกต่างกนัมาก คณุจะรูส้กึว่าคนเอาแต่ได้นัน้ คล้าย

ต้นไม้มีพิษที่เต็มไปด้วยกิ่งหนามแหลมระคาย แค่อยู่ห่างๆก็เหมือน

จะต้องระวงัตวัจากละอองพษิแล้ว ส่วนคนใจดทีีม่แีต่ให้ คล้ายร่มโพธิ์

ร่มไทรทีเ่ย็นสบาย อยูใ่นเขตรศัมแีล้วนอนใจ พกัผ่อนพึง่พงิได้นานๆ

จิตวิญญาณที่พร้อมจะพ่นพิษย่อมเข้าสู่ภพที่เต็มไปด้วยพิษสง 

จิตวิญญาณทีพ่ร้อมเอือ้อาทรย่อมเข้าสูภ่พทีเ่ป่ียมด้วยความเอือ้อาทร

แรกเริ่มเดิมที มนุษย์และสัตว์จะมีสัญชาตญาณเอาเข้าตัว และ
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หวงแหนสมบัติไว้ ไม่อยากให้อะไรใคร แม้เห็นใครล�าบากยากเข็ญ 

หน้าตาหมองเศร้า เข้ามาขอเศษเงินหรือเสื้อผ้าเหลือใช้ ก็ไม่มีแก่ใจ

คิดให้ มีแต่จะคิดว่า ‘ของของฉัน มันเรื่องอะไรต้องให้?’

จติวญิญาณทีต่ัง้มัน่อยูใ่นความตระหนีถ่ี่เหนยีว ไม่ให้อะไรใคร

เลย แม้ให้ได้ง่ายๆ มคีวามอดึอดัคบัแน่น เพราะอาการทางใจร้อยรัด

ข้าวของทกุชิน้ไว้กบัตวั ยิง่ยดึมากกย็ิง่แน่นมาก คล้ายจติจะยบุรวมเข้า

เป็นหลุมด�าแห่งความหวงแหน ซึ่งสอดคล้องกับภพแห่งความอัตคัด

ขัดสนที่ประจุแน่นอยู่ด้วยความมืดทึบ

ความตระหนี่ถี่เหนียวกับการเล็งโลภอยากฉกฉวยนั้น อยู่ใกล้

กันมาก แค่ถูกหลุมด�าในตนดูดเข้าหาศูนย์กลางความมืดอีกนิดเดียว

ก็ข้ามพรมแดนจากตระหนี่เป็นเล็งโลภ เห็นแก่ได้ อายยากแล้ว

ต่อเมื่อสงสารใคร อยากช่วยเหลือเขาเต็มที่ โดยไม่ได้นึกเลย

ว่าอยากได้อะไรเป็นการตอบแทน ไม่แม้จะนึกว่าต้องได้สวรรค์ช้ันไหน

เป็นรางวัล ใจก็เปิดแผ่ กว้างขวาง แสนสบาย เหมือนหลุมด�าแห่ง

ความตระหนี่คลายสภาพลง จิตเบ่งบานเป็นขุมพลังสว่างขาวเจิดจ้า 

ให้ความรู้สึกนุ่มนวล ซึ่งสอดคล้องกับภพแห่งความกว้างขวาง สาด

เต็มด้วยแสงสวย

แต่มนษุย์ท่ัวไปไม่ทราบว่าระดับน�า้ใจของตวัเองมแีค่ไหนกนัแน่ 

เดีย๋วม ี เดีย๋วไม่ม ี แล้วแต่วนั ต่อเมือ่ได้แรงบนัดาลใจ เห็นดเีห็นงามว่า 

การให้ทานเป็นเรือ่งน่าท�า จงึเป็นจดุเริม่ต้นของการสะสมความเคยชนิ

ใหม่ กระทั่งรู้สึกถึง ‘ระดับน�้าใจ’ ที่แตกต่างไปจากเดิมได้ นั่นเพราะ
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ทานเป็นสิ่งที่สะสมได้ เพิ่มพูนให้รู้สึกได้ ขอเพียงจับแนวทางได้แน่ๆ

ว่าจะบ�าเพ็ญทานบารมีแล้วเถอะ

ปรมิาณน�า้ใจ วดักนัได้ด้วยความ ‘ชุม่ชืน่ใจ’ บางคนสงสยัว่าเหตุ

ใดตนเองท�าบญุมาก แต่จติใจกลบัแห้งแล้ง กข็อให้ส�ารวจว่า ตนเองมนี�า้ใจ

อยากให้จรงิๆ หรอืว่ามแีต่ใจอยากท�าบญุเพราะเหน็ว่าคงได้รางวลัเป็น

ลาภบนโลกมนษุย์ หรอืสมบตับินสรวงสวรรค์ อย่างนัน้ยิง่ท�ามากยิง่ฝืด 

ยิง่ฝืนมาก

น�้าใจจะหล่ังรินมากเมื่อเห็นใครน่าช่วย เกิดความอยากช่วย 

แล้วได้ช่วยส�าเร็จ แต่ละครั้งคุณจะรู้สึกถึงจิตวิญญาณที่มีความชุ่มชื่น 

ไม่ต่างจากดอกไม้ที่เบ่งบานด้วยสายฝน และคุณจะเห็นว่าโอกาสใน

การช่วยเหลือคนอื่น ก็คือโอกาสในการเพิ่มความสุขให้ตนเองแท้ๆ

เพือ่ความชดัเจนว่า คณุมนี�า้ใจคูค่วรกบัความสขุในสรวงสวรรค์

ระดบัใด กล็องมาส�ารวจดตูามล�าดบั ไม่ใช่เพือ่กระตุน้ให้โลภอยากท�าบญุ

หวังผล ตรงข้าม เพือ่ให้เหน็ว่าพฒันาการของจติวญิญาณบนเส้นทางสู่

ความสว่างขัน้สงูสดุ คณุมาสะดดุหรอืไหลรืน่ถงึไหนแล้ว

สวรรค์อนัควรแก่ทานบารมีในแบบของคณุ

ข้อนี้จะอาศัย ‘ทานสูตร’ ที่พระพุทธเจ้าทรงจ�าแนกไว้ว่า ท�า

ทานแบบใด คู่ควรกับสวรรค์ชั้นไหน

เรื่องของจิตเป็นเรื่องลึกลับที่รู้เฉพาะตัว และแบออกมาเปรียบ
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เทียบกันไม่ได้ ถ้าจะดูว่าคุณตั้งจิตไว้อย่างไร เริ่มต้นก็อาจจ�าเป็นต้อง

ดูผ่านความคิดเป็นค�าๆที่ผุดขึ้นในหัว เช่น

๑ ถ้าให้ทานด้วยความคดิประมาณ ‘ขอให้ได้นางฟ้าหลายๆ

องค์เถอะ’ แปลว่าจิตเจือด้วยความโลภแบบนักลงทุน ไม่ได้มีน�้าใจใน

การให้ คุณอาจรู้สึกถึงความกระหยิ่ม อาจรู้สึกถึงความทะยานอยาก 

ทั้งก่อนท�า ขณะท�า และหลังท�า หากรู้สึกเป็นปกติที่จะคิดอัตโนมัติ

ท�านองนี้ทุกครั้งที่ท�าทาน ตายไปก็คู่ควรกับสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช

๒ ถ้าให้ทานด้วยความคิดประมาณ ‘ให้แล้วรู้สึกดีจัง’ 

แปลว่าจิตไม่เจือด้วยความโลภ ให้แล้วให้ไป คุณอาจรู้สึกถึงความ

งดงามในการให้ อาจรู้สึกถึงความสบายใจ ชุ่มชื่นเหมือนอาบน�้าให้

จติ ทัง้ก่อนท�า ขณะท�า และหลงัท�า หากรูส้กึเป็นปกติทีจ่ะคดิอตัโนมติั

ท�านองนี้ทุกครั้งที่ท�าทาน ตายไปก็คู่ควรกับสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

๓ ถ้าให้ทานด้วยความคิดประมาณ ‘เราท�าแทนพ่อแม่ 

พ่อแม่จะได้พลอยชืน่ใจไปด้วยทีเ่ราท�าให้’ แปลว่าจติเจอือยูด้่วยความ

กตญัญูรูคุ้ณ กบัทัง้รูจ้กัสละทรพัย์ส่วนตนให้คนอืน่ด้วย เท่ากบัได้บญุ

สองทบ คุณอาจรู้สึกถึงการเป็นลูกหลานที่สืบทอดความดีงามให้กับ

วงศ์ตระกูล อาจรู้สึกถึงการปฏิบัติหน้าที่เย่ียงลูกหลานที่ดีไม่ขาดตก

บกพร่อง ทั้งก่อนท�า ขณะท�า และหลังท�า หากรู้สึกเป็นปกติที่จะคิด

อตัโนมตัทิ�านองนีท้กุครัง้ทีท่�าทาน ตายไปกค็ูค่วรกบัสวรรค์ช้ันยามา
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๔ ถ้าให้ทานด้วยความคดิประมาณ ‘อยากช่วยจรงิๆ ต้อง

ช่วยให้ได้’ แปลว่าจิตเจืออยู่ด้วยอารมณ์เมตตากรุณา คุณอาจรู้สึกถึง

ความประเสรฐิในการให้ อาจรู้สึกถึงการสร้างโลกใหม่ที่เต็มไปด้วย

การช่วยเหลือเจือจาน ทั้งก่อนท�า ขณะท�า และหลังท�า หากรู้สึกเป็น

ปกติที่จะคิดอัตโนมัติท�านองนี้ทุกครั้งท่ีท�าทาน ตายไปก็คู่ควรกับ

สวรรค์ชั้นดุสิต

๕ ถ้าให้ทานด้วยความคดิประมาณ ‘พระดเีหมอืนเทวดา 

ดีแล้วท่ีเราได้ท�าบุญกับเทวดา’ แปลว่าจิตเจืออยู่ด้วยอารมณ์เคารพ

เลื่อมใส คุณอาจรู้สึกถึงความสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์ในการให้ทาน อาจ

รู้สึกถึงความเป็นผู้มีส่วนช่วยสืบทอดพระศาสนา ทั้งก่อนท�า ขณะท�า 

และหลังท�า หากรูส้กึเป็นปกตทิีจ่ะคดิอตัโนมตัทิ�านองนีท้กุคร้ังทีท่�าทาน 

ตายไปก็คู่ควรกับสวรรค์ชั้นนิมมานรดี

๖ ถ้าให้ทานด้วยความคิดประมาณ ‘มีโอกาสให้อีกแล้ว 

จะได้ปลื้มอีกแล้ว’ แปลว่าจิตเจืออยู่ด้วยอารมณ์โสมนัส คุณอาจรู้สึก

ถึงความมีค่าของจิต อันสูงส่งเหนือกว่าค่าของสมบัติที่สละไปมากนัก 

หรืออาจรู้สึกถึงจิตวิญญาณที่แจ่มจ้าของตน ทั้งก่อนท�า ขณะท�า และ

หลังท�า หากรู้สึกเป็นปกติที่จะคิดอัตโนมัติท�านองนี้ทุกครั้งที่ท�าทาน 

ตายไปก็คู่ควรกับสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี
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๗ ถ้าให้ทานด้วยความคิดประมาณ ‘จะดูซิว่าจิตเป็น

อย่างไรในคราวนี้ สว่าง หม่น มีความเป็นสุข หรือว่าเฉยๆ แตกต่าง

จากครั้งก่อนๆแค่ไหน’ แปลว่าจิตเจืออยู่ด้วยปัญญารู้ทันสภาพการ

ปรงุแต่งแห่งจติ คณุอาจรูส้กึถงึความไม่เทีย่งของจติ อาจรูส้กึถงึความ

ไม่มตีวัเขาตวัเราในสภาพจติทีเ่ปลีย่นไปเรือ่ยๆตามเหตปัุจจยั ทัง้ก่อน

ท�า ขณะท�า และหลังท�า และหากเป็นเรื่องปกติที่จะ ‘รู้ได้อัตโนมัติ’ 

ท�านองนี้ทุกครั้งที่ท�าทาน บุญและความสว่างที่สั่งสมไว้จะส่งเสริมให้

เกิด ‘ภาวะตาสว่าง’ ขณะตายมีสิทธิ์เห็นธรรมชาติการเกิดดับอย่าง

แจ่มแจ้ง ถอนความยึดมั่นว่ามีตัวมีตนเสียได้ หากแทงกิเลสได้ขาด

ทะลุ ก็มีสิทธิ์ถึงความเป็นพระอรหันต์ หรือถ้าจะเหลือเศษความรู้สึก

ว่า ‘ต้องมตีนอยู’่ กเ็ป็นพระอนาคามี มุง่สูพ่รหมโลกแล้วจะไม่กลบัมา

สู่โลกมนุษย์อีก แต่จะปรินิพพานบนพรหมโลกนั่นเอง

ขอให้สงัเกตดว้ยวา่ การท�าทานเจือจานใหใ้ครๆ ต่อเนื่องกนั

นานๆด้วยวิธีคดิแบบใด ก็จะท�าให้น�า้ใสใจจรงิของคณุเกดิขึน้แบบนัน้ 

หรอืประมาณนัน้ นีเ่ป็นตวัอย่างหนึง่ทีส่่องให้เหน็ว่า ท�าบญุแบบ

ใด ก็ได้จิตวิญญาณแบบนั้น

ในทางปฏิบัติ ตามความเป็นจริงแล้ว มนุษย์เราท�าทานด้วย

ความคดิหลายแบบ สบัไปสบัมา บางทไีม่ได้คดิอะไรเลย สักแต่ให้ไป

อย่างนั้นเอง หรือไม่ก็พัฒนามาตามล�าดับ เริ่มจากให้แบบโลภ แล้ว
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จึงค่อยให้แบบรู้สึกอยากให้ อยากช่วยเหลือเกื้อกูลกันจริงๆ

นอกจากนั้น ยังมีอยู่หลายโอกาสที่ไม่ได้ถวายทานเฉพาะกับ

พระสงฆ์องค์เจ้า แต่อาจท�ากบัคนธรรมดา ญาติพีน้่อง ลกูหลาน หรอื

กระทัง่กบัเหล่าสตัว์เดรจัฉาน แถมความรูส้กึดีๆ ในแต่ละคร้ังกไ็ม่เท่า

กันเสมอไปอีก

เมื่อเป็นเช่นนี้ คุณก็อาจนึกสงสัยว่า แล้วคติของตัวเอง จะมุ่ง

ไปทางใดกนัแน่ ขอให้จบัจดุว่า การให้ทานทกุแบบ มเีป้าประสงค์คอื

การสละออก ถ้ามองด้วยตาเนื้อก็ต้องบอกว่า ‘สละออกซึ่งทรัพย์สิน’ 

แต่ถ้ามองด้วยตาในก็ต้องบอกว่า ‘สละออกซึ่งความตระหนี่’

ขอให้สังเกตว่า คุณท�าทานกับสัตว์ที่ตอบแทนอะไรคุณไม่ได้

เลยอย่างไร ก็จะมแีก่ใจท�าทานกบัคนแปลกหน้าทีไ่ม่รูจ้กัมกัจีเ่ช่นนัน้ 

พอท�าทานกับคนแปลกหน้าอย่างไร คุณก็จะมีแก่ใจถวายทานแด่หมู่

สงฆ์ที่ไม่คุ้นเคยในท�านองเดียวกัน

นี่ก็แสดงให้เห็นว่า ‘ทานจิต’ แบบใดเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ไปไหน 

ยังคงฝังรากเป็นเชื้อในการให้ทานครั้งต่อๆไปอยู่นั่นเอง ขอเพียงคุณ

จับจุดถูก สังเกตถูกว่า ยิ่งให้ออกไป ยิ่งเพิ่มพูนน�้าใจเข้ามามากขึ้น

ไหม ก็จะไม่สงสัยเลยว่า การท�าทานครบวงจร ก็คือได้ทั้งปัจจุบัน 

มั่นใจทั้งอนาคตด้วย

และเมือ่มจีติทีต่ัง้มัน่ในการให้ทาน คณุจะไม่หลงทางตามกเิลส

ตนเอง เช่น ค�าว่า ‘เรื่องอะไรจะให้’ เหมือนหายไปจากหัว แต่จะมีค�า

ว่า ‘ให้ยังไง เท่าไหร่ดี’ เข้ามาแทนที่ คือ ไม่ใช่ให้แหลกแบบหน้ามืด
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ตามัว แล้วก็ไม่ใช่หวงแหลกแบบคนใจด�า แต่จะอยู่ตรงกลางๆ ช่วย

เหลือตามสมควร เพื่อประโยชน์สุขของทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเรา

ความฉลาดในการให้ทาน

ความฉลาดในการให้ กเ็ป็นสิง่ทีจ่ะค่อยๆก่อตวัขึน้ ความสขุทีเ่อ่อ

ล้นขึน้มาเรือ่ยๆจะบอกคณุว่า ‘ให้ความสขุ ย่อมได้ยิง่กว่าความสขุ’ หรือ

กระทั่งรู้สึกเป็นจริงเป็นจังจากสัมผัสภายในว่า...

ช่วยคนอื่น แล้วตัวเองจะรอด!

คุณจะตระหนกัว่า สิง่ทีช่่วยให้คณุได้ท�าบญุทกุวนันัน้ ไม่ใช่เงนิ 

แต่เป็นใจ!

ขอเพยีงมใีจ ก็อาจให้ทางบนถนน อาจอดทนเมือ่ถกูรถอืน่ปาด

หน้า อาจอภัยไม่ถือสากับการกระทบกระทั่งบนรถเมล์ อาจออกจาก

บ้านด้วยความรู้สึกเหมือนออกไปฝึกใจ ขับไล่ความมืดด้วยแสงสว่าง

จากบทฝึกนานัปการระหว่างวัน เพื่อกลับเข้าบ้านด้วยความรู้สึก

เหมือนได้ไปท�าบุญใหญ่โดยไม่ต้องรอวันพระ

ในทางตรงข้าม หากมีเงิน แต่ไม่มีใจ แม้กองบุญใหญ่อยู่ตรง

หน้าก็ไม่คิดท�าอยู่ดี!

ดังที่ทราบแล้วว่า ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ธรรมทั้งหลาย

ส�าเร็จได้ด้วยใจ ซึ่งนั่นก็หมายความว่า เมื่อมีใจคิดให้เสียอย่างเดียว 

อย่างไรกท็�าบญุได้ตลอด และเม่ือท�าบญุอยูต่ลอด วนัตตีัว๋ย้ายบ้านจงึ
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สบายใจ รู้สึกตัวว่ามีเหลือเฟือพอจ่ายค่าบ้านใหม่ อยู่สบาย โล่งโถง 

ปลอดโปร่งได้เท่าใจตนเอง ไม่ใช่เท่าจ�านวนเงินที่จ่ายไป

มคีวามฉลาดและรูเ้องอกีมากมายจะหล่ังไหลตามมา เพราะจติ

อันเป็นต้นทางสวรรค์ย่อมเปล่งประกายขึ้นเต็มภูมิ เป็นทางมาของ

ญาณหย่ังรู ้สามารถจ�าแนกแยกแยะความแตกต่างเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ

ตามวันและเวลาทีส่ะสมบญุ กระทัง่ถงึขัน้ได้ ‘ภมูคิุม้กนัจากความเป็น

มิจฉาทิฏฐิ’ กัน

ภูมิคุ้มกันจากความเป็นมิจฉาทิฏฐิ

เมื่อจิตของคุณตั้งมั่นในทาน รู้จากสภาพธรรมในตัวเองว่า 

‘ทาน’ แท้ๆเป็นอย่างไร ก็จะไม่มีใครมาหลอกคุณเรื่องทานและผล

ของทานได้อีก เช่น เวลาได้ยินพวกมิจฉาทิฏฐิประกาศว่า บริจาค

ดวงตาแล้วชาติหน้าตาจะบอด คุณก็จะมีสัญชาตญาณรู้ได้เองว่า ให้

อะไรไป ย่อมได้สิ่งดีกว่านั้น หรืออย่างน้อยเสมอกันกลับคืนมา เมื่อ

เปิดการเห็นให้ผู้มืดบอด ในภายหลังย่อมเป็นผู้ได้การเห็นที่แจ่มชัด 

หรือกระทั่งสว่างแจ้งเป็นรางวัล หาใช่การได้ความมืดบอดเป็นผล

ตอบแทนไม่ แม้พระพทุธเจ้าสมัยบ�าเพญ็บารมเีป็นพระโพธสิตัว์ ท่าน

กค็วกัดวงตาบรจิาคมานบัครัง้ไม่ถ้วน ยงัไม่เคยปรากฏเลยว่าเกดิใหม่

ท่านตาบอด มแีต่ว่าประกายพระเนตรจะวาววาม คมกล้า งดงามชวน

สบจ้องยิ่งกว่าใครๆเสียด้วยซ�้า

หรือเมื่อได้ยินเหล่ามิจฉาทิฏฐิพากันป่าวร้องว่า ถ้าอุทิศบุญ
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กุศลให้คนอ่ืน อย่าคิดว่าจะอุทิศให้ท้ังหมด เพราะตัวเองจะไม่เหลือ

กินเหลือใช้เลย คุณก็จะมีสัญชาตญาณรู้ได้เองว่า ความสว่างแห่งบุญ

กุศล ก็เหมือนความสว่างแห่งจิต หรือความสว่างแห่งเปลวเทียน เมื่อ

เอาเทียนต่อเทียน ความสว่างย่อมเพิ่ม โดยความสว่างเดิมไม่ลดลง

เลย 

การคิดอุทิศแบบแบ่งแค่ครึ่งเดียว หรือคิดเจียดเพียง ๑๐-๒๐ 

เปอร์เซ็นต์เสียอีก กลับจะท�าให้จิตตระหนี่ มีนิสัยหวงแหน ไม่เผื่อแผ่

เจือจานให้สุกสว่างเต็มก�าลัง

หรือถ้าได้ยินโบราณาจารย์บางท่านสอนว่า จะให้ทานต้อง

เต็มใจให้ทาน ถ้าฝืนให้ทาน หรือไม่มีความเลื่อมใสแล้ว เกิดใหม่จะ

เป็นผู้พกิลพกิาร อนันีพ้ระพทุธเจ้าไม่เคยตรสัไว้ทีไ่หน กบัทัง้คณุจะมี

สัญชาตญาณรู้ได้เองว่า การให้ทาน อย่างไรก็เป็นการสละออก เป็น

อาการของบุญกศุล หากไม่เต็มใจ กเ็หมือนก�าลงัใจพร่องไป แสงสว่าง

ไม่สุกสกาวเต็มท่ี อย่างมากสดุกม็โีทษแค่ว่า เมือ่กรรมถึงเวลาเผลด็ผล  

กจ็ะได้ผลลัพธ์ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย หาใช่จะต้องถึงขั้นเกิดใหม่เป็นผู้

พิกลพิการไม่ ก็สภาพพิกลพิการนั้น ที่แท้ต้องบันดาลขึ้นจากบาป

อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เช่น ไปหักแขนหักขาสัตว์ ไปแกล้งท�าให้

สัตว์หรือมนุษย์ตาบอด เป็นต้น

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ‘อิสสัตถสูตร’ ว่า จิตมีความปลาบปลื้ม

ในการให้ทานที่ไหนก็ตาม กับบุคคลใดก็ตาม ก็ควรให้ทานในที่นั้น 

กับบุคคลนั้น ความหมายคือ อยากให้อะไรกับใครเมื่อใด ถ้าไม่เดือด

ร้อนแล้ว ก็ควรรีบให้เลย อย่าลังเล เพราะการให้ทานนั้นจะประกอบ
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ด้วยพลังโสมนัส บันดาลก�าลังใจในการให้อย่างเปี่ยมเต็ม ย่อมสลัด

ความตระหนี่เต็มที่ กับทั้งได้อานิสงส์ที่พึงมีพึงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

แต่คิดอีกทางหนึ่ง คือ ถ้ายังไม่ค่อยได้ลิ้มรสความปลาบปลื้ม

ในการให้บ้างเลย ก็ควรหมั่นฝึก หมั่นรู้จักให้ เพื่อสะสมน�้าใจขึ้นมา

ถึงจุดที่ปลื้มเป็น อิ่มใจเป็น เพราะถ้าไม่ฝึกให้บ่อยแล้ว ความตระหนี่

ก็จะหวนกลับมาครอบง�าใจไว้จนหมด

คณุรูด้อีอกมาจากส่วนลกึว่า การผดิศลีผดิธรรม ท�าให้เราออก

ห่างจากความเป็นมนุษย์ทีละน้อย แต่ก็ช่างน่าแปลกใจ ที่โลกรอบตัว

เราเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุ หรือกระทั่งเหตุการณ์บังคับให้ผิดศีลผิดธรรม

เกลื่อนกลาดไปหมด แล้วก็คล้ายมีอะไรแกล้งส่งเหยื่อล่อใหม่ๆ

มากระตุ้นกเิลสกนัไม่เว้นแต่ละวนัด้วย!

หรือว่าไม่ควรแปลกใจ แต่ควรเอะใจว่าเราก�าลังอยู่ในเกมการ

เล่นตลก ท่ีมแีต่จะดงึดดูให้ร่วงหล่น ไหลลงสูภ่าวะต�า่ต้อยกว่าเดมิกนั

หรือเปล่า?

ขอให้สังเกตว่า เมื่อใดก็ตามที่คุณจะต้องท�าผิดบาป ส่วนลึกจะ

รู้ว่าผิดโดยไม่ต้องมีใครบอก ดังนั้น ขณะลงมือท�า หรือขยับปากพูด 
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จึงรู้สึกฝืดฝืน โดยไม่ต้องมีใครชี้น�าหรือหว่านล้อมว่าคุณควรจะรู้สึก

เกร็งๆนะ ไม่ควรจะท�าได้อย่างสบายใจนักนะ

สรปุว่า เดมิทคีณุรูข้องคณุเองว่าอะไรบุญอะไรบาป อะไรดอีะไร

ชั่ว และนึกอยากห้ามใจเมื่อถูกบีบให้ท�าชั่ว สิ่งนั้นแหละที่เรียกกันว่า 

คุณธรรมประจ�าจิตวิญญาณแบบมนุษย์ หรือ ‘มโนธรรม’ นั่นเอง

ธรรมชาติของมโนธรรมที่คุณรู้สึกได้

‘มโนธรรม’ คอื ความรูส้กึผดิชอบชัว่ด ีทราบด้วยตนเองว่าอะไร

ควรท�า อะไรไม่ควรท�า มีติดตัวทุกคนมาแต่เกิดเหมือนกัน

แต่ทีไ่ม่เหมือน คอื ชะตาชวีติทีท่�าให้ไปเกดิกบัใคร ทีไ่หน เกดิ

สภาพบีบคั้นให้มโนธรรมแข็งแรงขึ้นหรืออ่อนแอลง

เพื่อที่จะเข้าใจว่าจะสังเกตมโนธรรมอย่างไร จิตวิญญาณของ

คณุประกอบด้วยมโนธรรมระดบัไหนในปัจจบุนั กต้็องอาศยั ‘ปฏกิริยิา

ทางใจ’ มาเป็นเครื่องบอก กล่าวคือ บาปอันเกิดจากการผิดศีลธรรม 

ท�าให้ใจคุณรู้สึกหรือนึกคิดอย่างไรบ้าง

๑ เม่ือเหน็คนอืน่ท�าบาป คณุมีความรูส้กึทีช่ดัเจนเพยีงใดว่า

อย่างนัน้น่าละอาย คณุจะไม่ท�าอย่างเขาแน่ๆ หากคณุรูส้กึอยูเ่องได้โดย

ไม่มใีครบอกสอน แปลว่าต้นทนุเก่ามอียูห่นาแน่นและยงัแขง็แรงด ี แต่

หากคุณรู้สึกเห็นดีเห็นงาม คล้อยตามแรงกระตุ้นให้ท�าบาป แถมนึก

ครึ้มๆอยู่ว่าวันหนึ่งคุณจะท�าบ้าง อันนั้นให้นับว่าต้นทุนเก่าต�่า หรือ
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ไม่ต้นทุนเก่าอาจดี แต่ปัจจุบันเริ่มไม่เข้าที่เข้าทางแล้ว

๒ ก่อนท�าบาป มีความพยายามห้ามใจเพียงใด ถ้าห้าม

ใจไม่ก่อบาปได้ส�าเร็จในสถานการณ์ยั่วยุที่รุนแรง ก็เป็นเครื่องแสดง

ว่าคุณก�าลังสั่งสมต้นทุนใหม่ไว้อย่างหนักแน่น แต่ถ้าห้ามใจไม่ไหว 

หรือแทบไม่ออกแรงต้านทานเลย ก็เป็นเครื่องแสดงว่าคุณก�าลังลด

ต้นทุนเก่าลงแล้ว

๓ ขณะท�าบาป มีความรู้สึกเป็นทุกข์เพียงใด หากเป็น

ทุกข์มาก ไม่เต็มใจ ไม่รู้สึกยินดี หรืออยากล้มเลิกกลางคันทั้งยัง

ท�าบาปไม่ส�าเร็จ อันนั้นคือเครื่องแสดงว่าต้นทุนเก่าแค่คลอนแคลน 

ทว่ายังไม่ถอนราก แต่หากครึกครื้น ยินดีปรีดาที่ได้มีความสุขบน

ความทุกข์ของผู้อ่ืน อนันัน้คอืเครือ่งแสดงว่าต้นทนุเก่าถกูถอนทิง้บ้าง

แล้ว

๔ หลังท�าบาป มีความส�านึกผิดเพียงใด หากส�านึกผิด

รนุแรง เสยีใจมาก ไม่อยากท�าอกี หรอืกระทัง่ต้ังสจัจะกบัตนเองอย่าง

แน่วแน่ว่าไม่มีอย่างนี้อีกแล้ว นั่นแสดงให้เห็นว่า ต้นทุนเก่ายังเหลือ

อยูม่าก อาจสะเทอืนเหมอืนร�่าๆจะโค่นล้มบ้าง แต่แล้วกปั็กหลกักลบั

คืนได้มั่นคงดังเดิม แต่หากไม่ส�านึกผิดเลย ไม่ครุ่นคิดทบทวนเลยว่า 

ที่ท�าไปนั้นมันผิดหรือถูก ก็แปลว่าต้นทุนเก่าหดหายแน่แล้ว
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สิ่งที่พึงสังเกตเข้ามาที่ความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นช่วงใด ก่อนท�า 

ขณะท�า หรือหลังท�า ล้วนมีหมอกมืดหมอกมัวก่อตัวขึ้นห่อหุ้มจิตให้

คุณเห็นเหมือนตัวเองถูกปิดกั้นแสงสว่าง นั่นแหละ คือภาวะทาง

ธรรมชาติของ ‘อกุศลจิต’ ที่มีความมืด อึดอัดคับแคบ ไม่เป็นที่สบาย

กับตัวของตนเอง

แต่ถ้าใครท�าบาปจนชิน กระทั่งจิตมืดด�าเป็นปกติ ก็อาจ

แยกแยะไม่ออกแล้วว่าอันไหนมืด อันไหนมัว อันไหนสว่าง อันไหน

สดใส นี่จึงเป็นค�าตอบว่าเมื่อบาปพอกหนาถึงจุดหนึ่งแล้ว ท�าไมคน

บาปจึงรู้สึกเฉยๆ ไม่ต้องฝืนใจ ไม่เป็นทุกข์ และไม่เกิดความรู้สึกผิด

ใดๆทั้งสิ้น แบบที่เรียกกันว่า ‘ด้านชา’ หรือ ‘หน้าหนา’ นั่นก็เพราะ

มีความดิบด้านและความหนาทึบอันพอกขึ้นจากบาป ปิดบังการ

ท�างานของมโนธรรมได้หมดราวกับดับเครื่องลงสนิทจริงๆ

ขอให้สังเกตว่า ส�าหรับคนบาปแล้ว อาการ ‘เก้อเขินยาก’ นั้น 

กลับกลายเป็นเรื่องน่าภูมิใจ ถือว่าเก่งกล้าที่ท�าบาปได้โดยไม่อาย 

ลงมือได้โดยตาไม่กะพริบ เหมือนการพิสูจน์ว่าจิตใจเข้มแข็ง แท้ท่ี

จรงิแล้ว นัน่เป็นนมิติหมายแสดงก�าลงัทีแ่ขง็กล้าของบาป และ

ความอ่อนแอยวบยาบของมโนธรรมต่างหาก!

เมือ่เข้าใจซึง้เข้ามาถงึภาวะทางมโนธรรมของคณุเอง คณุจะเกดิ

ความฉลาด เกดิสญัชาตญาณรูเ้หน็อะไรๆตามจรงิด้วยจติทีป่ลอดโปร่ง 

ใสโล่งปราศจากมลทิน และตอบข้อสงสัยที่ทุกคนอยากรู้ได้หลาก

หลาย เช่นค�าถามท่ีอยู่ในใจชาวพุทธมากที่สุด คือ ถ้าท�าบาปแล้ว
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ส�านึกได้ โทษจะลดลงไหม?

ตัวอย่างที่ท�าให้เห็นภาพได้ดี คือ ในวัยเด็ก ไม่รู้เรื่องรู้ราว ไม่

เป็นตวัของตวัเอง คณุอาจจบัพลดัจบัผลไูปอยูใ่นหมูเ่พือ่นทีช่อบรงัแก

สัตว์ เห็นการท�าทารุณหรือเข่นฆ่าสัตว์ให้ตายทรมานเป็นเรื่องสนุก 

เป็นเรื่อง ‘แมนๆ’ คุณก็อาจสร้างรอยด่างไว้ในชีวิตด้วยการท�าเร่ือง

โง่ๆทีต่นเองในวยัเด็กเห็นว่าดี เห็นว่าน่าท�า เพือ่มาส�านกึในภายหลงั

ไปจนแก่เฒ่าว่า…

ไม่น่าเลย

อาการส�านึกผิดที่เกิดขึ้นนั้น เป็นนิมิตหมายที่ดี เพราะแสดง

ให้เหน็ถงึการท�างานอย่างหนกัของมโนธรรม และนบัเป็นการปฏเิสธ

ตัวตนที่เลวร้าย ซึ่งตีความตามสภาพจิตได้ว่า ‘คุณไม่ได้เป็นอย่างนั้น

อีกต่อไปแล้ว’

ทว่าการเอาแต่ส�านึกผิดก็ไม่มีประโยชน์ กลับจะมีโทษตรงที่

ท�าให้ใจเศร้าหมองได้บ่อยๆ เสี่ยงต่อการตายด้วยจิตที่อมความเศร้า

ไว้ไม่คาย การพร�่าบ่นส�านึกผิดหรือคิดซ�้าๆว่าไม่น่าท�าเลย จึงไม่ใช่

ทางออกที่สวยที่สุดของจิตวิญญาณ

หากจิตฉลาด ต้องเห็นทางออกที่จะช่วยให้ทรมานใจน้อยลง 

คือสร้าง ‘ตัวท�าละลาย’ มาเจือจางให้ความส�านึกผิดเบาบางลง โดย

ตัวท�าละลายในที่นี้ ควรเป็นบุญฝ่ายตรงข้ามกับบาปที่เคยสร้าง เช่น 

ถ้าทุกข์ทรมานใจ สงสารสัตว์ท่ีคุณเคยเข่นฆ่าด้วยความเลือดเย็น ก็

ให้ท�าใจเป็นบุญ เพิ่มแสงสว่างอบอุ่นแก่ตนเองด้วยการตั้งใจปล่อย
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สัตว์ปีก ปล่อยสัตว์บก ปล่อยสัตว์น�้า แล้วอุทิศบุญอุทิศกุศลให้กับ

เหยื่อกรรมในอดีตของคุณ

คุณจ�าเป็นต้องท�าบ่อย ท�าหลายครั้ง โดยไม่ต้องสนใจมากนัก

ว่า เหยื่อกรรมของคุณจะได้รับไหม เพราะสัตว์เล็กสัตว์น้อย ตายไปก็

ไปสู่ภพภูมิอื่น กลายเป็นอื่นนานแล้ว แต่ส่ิงที่ยังคงอยู่ก็คือรอยด่าง

ทางจิตวิญญาณของคุณต่างหาก

หากท�าบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ที่คุณเคยท�าร้ายมากพอ 

คุณจะรู้สึกว่าจิตวิญญาณของตนเองถูกฟอกให้สะอาดจากมลทินบาป

มากขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งพอคิดถึงเหตุการณ์เลวร้ายที่เคยเกิดขึ้นจาก

น�้ามือของคุณ ก็จะกลายเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่ง ไม่ทุกข์ทรมาน 

แต่กลับเบิกบานขึ้น นั่นเป็นสัญญาณบอกว่า บุญเริ่มมากกว่าบาป

คณุจะบอกตวัเองได้อย่างมัน่ใจว่า จะไม่กลบัไปเป็นจติวญิญาณ

ดวงเดิมที่ใจร้ายอย่างนั้นอีก และขอเพียงมีโอกาสได้พบกับ ‘ตัวจริง’ 

ของเหยื่อกรรมอีกครั้ง คุณจะท�าดีกับเขาเต็มก�าลังอย่างแน่นอน ไม่

ต่างจากที่คุณพยายามท�าบุญอุทิศให้กับเขาอยู่นั่นเอง

เมื่อท�าบุญละลายความรู ้สึกผิด แม้รู ้ว ่าอาจจะยังต้องรับ

โทษทณัฑ์บางประการอยู ่แต่กเ็ป็นสขุจากบุญใหม่มากพอจะมัน่ใจว่า

คงไม่หนักหนาสาหัสนัก

เปรียบเทียบได้ว่า จิตวิญญาณที่ปราศจากมโนธรรม จะมืดด�า

จนท�าตวัเป็นขัว้ดงึดดูของนรก แต่จติวญิญาณทีส่ร้างมโนธรรมขึน้ใหม่ 

ย่อมไม่เป็นขั้วดึงดูดให้ลงต�่าไปสู่อบายง่ายๆ จะเป็นนรก เดรัจฉาน 
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หรือเปรตก็ตาม จิตของคุณจะมีสัญชาตญาณรู้อยู่อย่างนี้

ธรรมชาตทิีค่ณุค้นพบในตนเอง จะช่วยให้คณุเข้าอกเข้าใจสิง่ที่

พระพทุธเจ้าตรสัไว้ใน ‘โลณกสตูร’ อย่างถ่องแท้ นัน่คอื บาปแม้เพยีง

เล็กน้อยก็อาจน�าใครบางคนเข้าถึงนรกได้ แต่บาปปริมาณเดียวกัน 

บางคนท�าแล้วก็ให้ผลในชาตินี้โดยไม่หนักหนานัก

ที่บาปเล็กน้อยพาคนเข้าถึงนรกได้ เพราะบุคคลผู้นั้นไม่อบรม

ธรรม มีใจต�่าทราม ส�านึกผิดยาก มีปกติของจิตเศร้าหมองง่าย เป็น

ทุกข์ได้ด้วยเหตุเพียงเล็กน้อย ฉะนั้น แม้บาปนิดหน่อยที่เขาท�าไว้ ก็

พาเข้าถึงนรกได้ เพราะเขาย่อมตายด้วยจิตที่เศร้าหมอง

แต่บาปเล็กน้อยเท่ากัน เมื่ออีกคนหนึ่งท�า กลับให้ผลในชาติ

นี้นิดหน่อยแล้วจบ ก็เพราะได้อบรมธรรม เป็นผู้มีใจสูง ส�านึกผิดง่าย 

ชมชอบการท�าคุณงามความดีไม่มีประมาณ

แล้วพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบว่า เหมือนเกลือใส่ลงในถ้วยที่

มนี�า้เพียงน้อย น�า้นัน้ย่อมเคม็ไม่น่าดืม่ แต่เกลอืก้อนเดยีวกนัหากใส่

ลงในแม่น�า้ ก็ย่อมไม่อาจท�าให้แม่น�า้เคม็ได้ คนจงึดืม่กนิน�า้จากแม่น�า้

โดยไม่รู้สึกว่า มีเกลืออันแสนเค็มเจือปนอยู่

อกีกรณทีีเ่ป็นข้อสงสยักนัมาก คอื ถ้าพ่อแม่พีน้่องอนัเป็นทีรั่ก 

มาก่อบาปก่อกรรมกับเรา โดยเราไม่ถือสาหาความ กับทั้งเป็นห่วง 

เกรงว่าผูก้ระท�าจะต้องรบัผลกรรมอนัเป็นทกุข์ จงึพยายามเอ่ยยกโทษ

ให้ กบัทัง้แผ่เมตตาอทุศิบญุกศุลให้ อย่างนีผู้ก่้อบาปจะยงัคงต้องเสวย

ผลอยู่เช่นเดิมอีกไหม?



 howfarbooks.com    

237

ต่อโจทย์ข้อนี้ คุณย่อมทราบเองว่า ตราบใดจิตวิญญาณของผู้

ก่อบาปยังคงมืดบอดเหมือนเดมิ ไม่มคีวามส�านกึผดิเลย กเ็หมอืนกบั

เขาไม่ได้สร้างตวัช่วยอะไรไว้ให้ตนเองเลย การคดิอภยัของคณุกด็ ีหรอื

แม้การท�าบุญอทุศิส่วนกศุลผลบญุให้กบัเขากด็ ีล้วนแล้วแต่เป็นกรรม

ท่ีสร้างเสริมมนุษยธรรมของคุณให้แกร่งขึ้น โดยมิได้มีส่วนช่วยดึง

มโนธรรมของเขากลับมาแม้แต่น้อย

จริงอยู่ กระแสการอภัย ตลอดจนกระแสบุญกุศลที่คุณเจาะจง

ส่งถึงเขา อาจเป็นคลื่นพลังที่แรงพอจะสะกิดใจให้เขาเกิดความรู้สึก

วูบๆวาบๆ รู้สึกอยากขอโทษคุณบ้าง อยากท�าดีกับคุณบ้าง แต่ก็จะ

เหมือนกับวูบความคิดหลอกๆของเขาเอง เขาอาจคล้อยตามหรืออาจ

เมินเฉยกับวูบความคิดดังกล่าวก็ได้

ทางที่ดีที่สุด ถ้าจะช่วยกันจริงๆ ระหว่างอยู่ในโลกมนุษย์นี้ ก็

ต้องพูดคุย หว่านล้อม หรอืตะล่อมต้อนเขาออกจากมมุมดืเข้าสูล่านสว่าง

มนุษย์เราจะเปลี่ยนใจก็ต่อเมื่อปรับความเข้าใจให้ถูก และจะ

เข้าใจถกูเองไม่ค่อยได้ถ้าไม่มีใครบางคนพดูถงึสิง่ถกูต้องให้ฟัง ล�าพงั

กระแสจิตที่แผ่เมตตามา ไม่ช่วยให้ความคิด ความจ�า ความรู้สึกของ

เขาต่างไปเลย

ผลของการสามารถรักษาศีล

เพื่อจะทราบว่า ผลของการรักษาศีลได้สะอาดเป็นอย่างไรนั้น 

วิธีที่ง่ายคือ ศึกษาให้รู้ว่าผลของการผิดศีลแต่ละข้อเป็นอย่างไรบ้าง
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เมื่อทราบว่าผลของการผิดศีลเป็นอย่างไร ย่อมรู้เองว่าผลของ

การรักษาศีลย่อมเป็นตรงกันข้าม เช่น ผลของการผิดศีลคือการมีใจ

สกปรก ผลของการรักษาศีลย่อมเป็นการมีใจสะอาด เป็นต้น

กฎของกรรมวิบากมีอยู่ง่ายๆ คือ

ประพฤติผิดท�านองคลองธรรมอันใด

ก็ย่อมเกิดความผิดปกติเข้าตัวในท�านองเดียวกันนั้นเอง

พระพุทธเจ้าตรสัไว้ใน ‘สพัพลหสุสตูร’ และ ‘จฬูกมัมวภิงัคสูตร’ 

ว่า ในที่ที่กรรมเก่าเผล็ดผล โทษสถานเบาที่สุดถ้าได้กลับมาเกิดเป็น

มนุษย์ จ�าแนกได้เป็นต่างๆ คือ

ผลของการเป็นคนริษยาแรง คือเป็นผู้ด้อยศักดิ์ศรี

ขอให้นึกถึงคนรู้จักที่แสดงท่าทีริษยาตาร้อนแบบออกหน้า

ออกตา แล้วถามตัวเองว่า นั่นเป็นต้นก�าเนิดของความมีศักดิ์ศรี

หรือเป็นเหตุของความไร้ศักด์ิศรี?

ถ้ามีปกติมองออกไปแล้วเห็นใครดีกว่าเป็นไม่ได้ ต้องเกิด

อาการตาร้อน อกใจไหวสัน่ ทรุนทรุายจนแม้ถงึเวลานอนกห็ลบัไม่ลง 

จิตวิญญาณย่อมไม่เป็นสุข มโนภาพย่อมเหมือนคนดิ้นเร่า ทนไม่ได้
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กับความรู้สึกด้อยค่า ด้อยราคา ต้องคอยแหงนคอมองคนอยู่ในที่สูง

กว่า

กระแสของใจทีเ่ต็มไปด้วยความเร่าร้อนด้วยไฟริษยา ย่อมเป็น

ที่สัมผัสได้ รบกวนจิตใจคนใกล้ตัวได้ พอใครเข้ามาใกล้ ก็ต้องรู้สึกว่า

จอมริษยาคนนี้ช่างน่าสมเพช เป็นทุกข์แล้วดูน่าสมน�้าหน้า ไม่ได้มี

ราคาไปเทียบชั้นกับคนที่ตกเป็นเป้าริษยาได้เลย

ชาตภิพถดัไป ในทีท่ีก่รรมเผลด็ผล ย่อมเหน็ความด้อยศกัดิศ์รี

ชัดขึ้นอีก จะท�าการใด คนก็ไม่ค่อยให้ค่า แม้พยายามอย่างหนัก ก็

เหมือนจะได้บทแค่ตัวประกอบ หรือพระรอง นางรองร�่าไป

อนึ่ง หากอิจฉาในแบบที่จะก่อแรงบันดาลใจให้เอาดีตาม อัน

นี้ไม่นับว่าเข้าข่ายริษยา ดูได้จากการมีความทะเยอทะยานมุ่งมั่น มี

หลัก มเีป้าหมาย และยกให้คนทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจเหมอืนแม่แบบให้

เจริญรอยตาม

ธรรมในใจอนัเป็นตรงกนัข้ามกบัความรษิยา ได้แก่ การพลอย

ร่วมยนิดไีปกับความสขุ ความเจรญิ ความสกุสว่างรุง่เรอืงในทางดทีาง

ชอบของผู้อืน่ สิง่ทีเ่หน็ได้เลยจากจติวญิญาณของเขา คอื ไม่ดดู้อย ไม่

น้อยหน้ากว่าใครเลย

ขอให้พิจารณาว่า จิตวิญญาณของผู้พลอยยินดี ย่อมเป็นสุข

แม้ในที่ที่ยืนอยู่ต�่ากว่าคนอื่น ก็แล้วจิตวิญญาณที่เป็นสุขนั้น จะดู

น่าสงสาร ดูด้อยค่า ไร้ราคาได้หรือไม่?
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ผู้ที่พลอยเป็นสุข พลอยยินดีร่วมกับผู ้อื่นได้ ย่อมมีความ

งามสง่า ใจคอเยือกเย็น และเหมือนมีมุมมองของผู้ยืนอยู่ในที่สูง 

มโนภาพเกี่ยวกับตนเองนิ่งสงบ พร้อมจะเป็นผู้ส่งเสริมให้คนอื่น

ดีขึ้น ไม่ใช่พร้อมจะกระโดดเข้าแก่งแย่งให้ตัวเองดูแย่ลง

ผลของการเป็นคนเย่อหยิ่งกระด้าง ขาดสัมมาคารวะ

คือ เกิดในสกุลต�่า

ขอให้นึกถึงคนรู้จักที่ก้าวร้าวใส่ผู้น้อย กระด้างกระเดื่องต่อ

ผู้ใหญ่ แล้วถามตัวเองว่า นั่นเป็นต้นก�าเนิดของความเป็นผู้ดี หรือ

เป็นเหตุให้เข้าพวกกับคนชั้นต�่า?

ถ้าเคยท�าๆมาบ้าง คุณย่อมทราบว่า หลังจากแสดงอาการ

จองหองพองขน อวดเบ่งตะคอกผูน้้อย หรอืชคูอพดูจาก้าวร้าวใส่ผูใ้หญ่ 

สุ้มเสียงแข็งกร้าวไม่น่าฟัง จิตวิญญาณจะเกิดความกระด้าง อาจสะใจ 

แต่ไร้ความสงบสุข รู ้สึกเหมือนตัวพองอยู ่ในความมืดที่น่ากลัว 

ตลอดจนทราบแก่ใจตนว่า แม้ยิง่ใหญ่ ก็ไม่ได้ยนือยูบ่นยอดเขาทีส่ว่าง

และสงูส่งลกูไหน แต่กลับจะเหมือนซุกอยู่ในซอกหลืบของถ�้าลกึเสีย

มากกว่า

กระแสของใจที่เต็มไปด้วยอารมณ์บ้าอ�านาจ ย่อมน่ารังเกียจ 

ให้ความรู้สึกเหมือนนักเลงชั้นต�่า ถ้ายังยืนทะมึนอยู่ได้ ก็อาจจะดูน่า

ครัน่คร้าม แต่เมือ่ใดหมดแรงล้มลง คงมีแต่ใครๆสมน�า้หน้าหรอือยาก
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ซ�้าเติม เห็นว่าเหมาะแล้วท่ีจะนอนคว�่าอยู่กับพื้นให้คนอื่นเหยียบย�่า

เอาบ้าง

ชาตภิพถดัไป ในทีท่ีก่รรมเผลด็ผล จติวญิญาณย่อมเข้าไปร่วม

ญาติร่วมตระกูลที่ไม่เชิดหน้าชูตา หรือกระทั่งสังคมรังเกียจ ต้องหลบ

หน้าหลบตาไม่กล้าบอกว่านามสกุลอะไร ถ้าเป็นบางประเทศที่แบ่ง

ชั้นวรรณะชัดเจนอย่างอินเดีย ก็เกิดในเหล่าจัณฑาล ซึ่งมาจากหญิง

ชายต่างวรรณะ คือ แม่เป็นพราหมณ์ ส่วนพ่อเป็นศูทร กรรมจัดสรร

ให้มีจัณฑาลก็เพื่อรองรับผู้ที่จะต้องถูกคนเหยียดหยาม ห้ามแตะต้อง

แม้แต่เงา

อนึ่ง หากข่มคนที่ควรข่มเป็นบางเวลา เพื่อความเหมาะสมใน

ต�าแหน่งหน้าที่ เช่น ใช้เสียงมีอ�านาจในการก�าราบลูกน้องที่ดื้อแพ่ง 

ท�าผิดซ�้าซาก อันนี้ไม่นับว่าเข้าข่ายเย่อหย่ิงกระด้าง ดูได้จากความ

พร้อมจะประนีประนอม กลับมาพูดดีได้เสมอเมื่ออีกฝ่ายน้อมรับค�า

ตกัเตอืนโดยดษุณ ีไม่ใช่ว่านยิมการใช้อ�านาจเข้าข่มพร�า่เพรือ่ไร้เหตผุล

ธรรมในใจอันเป็นตรงกันข้ามกับความเย่อหยิ่งกระด้าง ได้แก่ 

ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความมสีมัมาคารวะกบัผูห้ลกัผูใ้หญ่ สิง่ทีเ่หน็

ได้เลยจากจิตวิญญาณของเขา คือ ดูดีมีสกุล มีการอบรม

ขอให้พิจารณาว่า จิตวิญญาณของผู ้มีมารยาท มีความ

อ่อนน้อมถ่อมตน สมควรถูกจัดเข้าพวกน่าเหยียบย�่าซ�้าเติมหรือ

น่ายกย่องสรรเสริญ?

ผู้มีความอ่อนน้อมแบบไม่อ่อนแอ มีสัมมาคารวะแบบไม่
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ประจบประแจง ย่อมท�าความชื่นใจให้ผู้อื่น เป็นที่รักของทั้งเจ้านาย

และลกูน้อง จึงเหมาะกับการเป็นผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ ครองใจคน

จ�านวนมากได้

ผลของการเป็นคนตั้งใจไม่ให้ทานกับนักบวชใดๆเลย

 คือ ยากจน

ขอให้นึกถึงคนรู้จักที่ประกาศชัดว่า อย่ามาชวนท�าบุญกับ

พระ หรือด่าพระว่าดีแต่ขอข้าวกิน แล้วถามตัวเองว่า นั่นเป็น

สะพานที่ทอดไปสู่ความเจริญ หรือว่าเป็นก�าแพงขวางความเจริญ?

เมื่อปิดใจ ไม่คิดเอื้อเฟื้อกับใคร ย่อมเกิดความรู้สึกเหมือนอยู่

คนละข้าง คนละฝ่ายกับบุคคลผู้นั้น ก็หากผู้นั้น เป็นผู้มีความสว่าง 

การปิดกั้นย่อมหมายถึงความมืดของฝ่ายคุณเอง หรือยิ่งถ้าหากผู้นั้น

เป็นนาบุญ การปิดกั้นย่อมหมายถึงการไม่มีที่ท�าบุญของฝ่ายคุณเอง

มีคนจ�านวนมากท่ีคิดไม่ดีกับนักบวช เห็นว่านักบวชเป็นพวก

ขีข้อ ไม่ยอมท�างาน ดแีตจ่ะมาเอาขา้วเอาน�้าจากตน เมือ่คดิเสยีอย่าง

นี้ โดยไม่ศึกษาให้ถ่องแท้ว่านักบวชดีๆนั้น ถือเป็นนาบุญ เป็นที่ตั้ง

แห่งการท�าบญุใหญ่ เพราะเป็นผูพ้ฒันาจติวญิญาณให้เจรญิ พร้อมจะ

เอาความสุกสว่างมาเผื่อแผ่ให้โลกสงบเย็นลง

กรรมคือความตั้งใจไม่เอื้อเฟื้อแก่นักบวชเลย จัดเป็นความ
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อัตคัดน�้าใจกับ ‘ของใหญ่’ และเมื่อปิดกั้นบุญใหญ่ ความสบายอย่าง

ใหญ่จึงย่อมไม่อาจบังเกิด

เมื่อพิจารณาจิตวิญญาณของผู้ตั้งใจไม่ให้ทานกับนกับวช ย่อม

เห็นอาการตั้งความคิด ‘ไม่เอาบุญ’ อยู่ตลอดชีวิต อาการดังกล่าวจึง

กลายเป็นนิสัยทางใจ เห็นบุญไม่มีประโยชน์ และพลอยไม่อยากเชื่อ

ว่าท�าบุญจะมีผลใดๆไปด้วย

การท�าทานกับนักบวชหรือสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็น

ส่วนขยายบุญให้ใหญ่โตเกินข้าวของท่ีท�าทานไป ฐานะความเป็นอยู่

อนัมัง่คัง่จงึเกดิข้ึนได้กบัผูถ้วายทานแด่บรรพชติไม่ขาด ไม่ใช่เร่ืองเกนิ

ความคาดหมาย เพราะความชุ่มชื่นใจย่อมเป็นสัญญาณบอกอยู่ว่า 

ถวายให้พวกท่าน ดูเหมือนดีกว่าซื้อข้าวซื้อของให้ตัวเองมากนัก

ผลของการเป็นคนใจคอเหี้ยมโหดหมกมุ่น

ในการประหัตประหาร คือ มีอายุสั้น

ขอให้นึกถึงคนรู้จักท่ีเห็นการฆ่าฟันเป็นของสนุก จะลงมือ

ท�าเองหรือชอบดูคนอื่นท�าก็ตาม แล้วถามตัวเองว่า นั่นเป็นต้น

ก�าเนิดของความมีอายุยืน หรือเป็นเหตุให้ต้องหมดอายุเร็ว?

ยิ่งฆ่า ยิ่งเหมือนตกอยู่ท่ามกลางภยันตราย ต้องหวาดระแวง 

หรอืหลอนไปเองว่าอยูท่ีไ่หนกเ็หมอืนมีคนคอยจ้องท�าร้าย หวาดสะดุง้

ว่าอาจต้องตายกะทันหันด้วยเหตุไม่ดี
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โลกมกัไม่รบีร้อนเร่งรดัให้คณุเป็นเพชฌฆาต แต่จะค่อยๆเพาะ

เชื้อความเป็นนักฆ่าไว้ในคุณทีละน้อยโดยไม่รู้ตัว เช่น สร้างสัตว์เล็ก

สัตว์น้อยอย่างเช่นยุงหรือมดมาให้ตบให้บี้ คุณแทบไม่รู้สึกว่านั่น

เป็นการฆ่าสัตว์ เพราะมันตัวเล็กกระจ้อยร่อยเกินกว่าที่ตาคุณจะเห็น

เป็นสิ่งมีชีวิต อีกทั้งเมื่อบี้แบนก็ไม่ได้มีซากน่าสังเวชมากนัก แถมผล

ทางใจหลังฆ่าส�าเร็จ ก็ไม่ได้รู้สึกว่าตนเองเหี้ยมเกรียมผิดจากเดิม

เท่าใด เนื่องจากไม่ได้ต้องใช้ก�าลังใจเหี้ยมหาญในการฆ่านัก

ว่าตามจริง ผลลัพธ์อันเกิดจากการฆ่ายุงก็ไม่หนักหนาสาหัส

เท่าฆ่าสัตว์ใหญ่ เพราะระบบประสาทที่ก่อทุกขเวทนาทางกายไม่ได้

หนาแน่น ไม่มีอาการดิ้นรนทรมาน ดังนั้น ปริมาณทุกข์ที่จะสะท้อน

กลับมาตามกฎแห่งกรรมวิบากจึงแผ่วจางตามไปด้วย

แต่อย่างไรการฆ่ากค็อืการฆ่า คณุถกูหลอกให้ท�าผดิโดยไม่เหน็

ว่าผดิ ค่อยๆพอกพนูบาปมากขึน้ๆโดยไม่รูต้วั ไม่ให้รูส้กึถงึจติวญิญาณ

แบบเพชฌฆาตทีน่่าเกลยีดน่ากลวั ถ้าต้องท�าบ่อยถึงค่อยรู้สึกถึงความ

หม่นหมอง หงดุหงดิง่าย อยากท�าลายล้าง ทีก่่อตวัขึน้ทลีะน้อย วนัต่อวนั 

หรอืกระท่ังอยู่ดีๆ กเ็กดิอารมณ์โมโหร้าย หาทีม่าทีไ่ปสมเหตสุมผลไม่

ได้

เมื่อมีเช้ือเพชฌฆาต ย่อมถล�าลึกเข้าสู่ทางเพชฌฆาตโดยอาจ

ไม่ตั้งใจ ความรู้สึกแบบเพชฌฆาตจะก่อตัวขึ้นเต็มรูป เมื่อต้องฆ่าจน

กลายเป็นหน้าที ่ทกุวนัต้องปลดิชวีติคนหรอืสตัว์ใหญ่ทีแ่สดงความรัก

ชีวิตให้เห็นอย่างชัดเจน และนั่นเอง คือเหตุให้ชีวิตในรอบหน้า จึง

มีอายุสั้น และมักตายไม่ดีด้วยเหตุร้ายไม่คาดฝันต่างๆนานา
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ผูไ้ม่หมกมุน่ในการฆ่าฟัน คดิถนอมชวีติอืน่ ไม่เบยีดเบยีนชวีติ

อื่น จึงได้ชื่อว่าสร้างเหตุแห่งการมีชีวิตที่เป็นปกติสุขไว้

ขอให้เข้าใจว่าการมีอายุยืนจริงๆ ต้องการมากกว่าบุญเก่ามา

ช่วยหนุน เช่น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกก�าลังกายให้

กระปรีก้ระเปร่า ตลอดจนพกัผ่อนอย่างเพยีงพอ

การมอีายเุป็นปกติ หมายถงึไม่มบีาปเก่าจากชาตภิพแห่งการเป็น

เพชฌฆาต เข้ามาตดัรอนอายขุยัให้สัน้ลงกว่าคนร่วมสมยั เช่น สมยันี้

อายขุยัเฉลีย่อยูท่ีป่ระมาณ ๗๕ ปี กไ็ม่ควรตายตอนอาย ุ๓๐ เป็นต้น

 

ผลของการเป็นคนชอบท�าร้ายสัตว์ คือ มีโรคมาก

ขอให้นึกถึงคนรู้จักท่ีชอบท�าร้ายร่างกายคนหรือสัตว์ แล้ว

ถามตัวเองว่า นั่นเป็นต้นก�าเนิดของความสบายเนื้อสบายตัว หรือ

ว่าเป็นเหตุให้เนื้อตัวไม่สบาย?

แค่ชอบท�าร้ายจิตใจคนอื่นมากขึ้นเท่าไร ก็มักอ่อนไหว ถูก

ท�าร้ายจติใจได้ง่าย มคีวามเจบ็ใจง่ายแล้ว บางคนในช่วงทีท่�าร้ายจติใจ

คนอื่นเป็นสิบปี ดูเหมือนไม่เป็นไร แต่พอเวลาผ่านไป เริ่มแก่ตัวลง 

ก็เหมือนมีอาการทางจิตประสาท เจ็บปวดง่าย เคมีทางสมองผิดปกติ

บ่อย ปวดศีรษะข้างเดียวเป็นประจ�า

เมือ่การท�าให้จติใจบอบช�า้ ได้ผลเป็นความบอบช�า้ทางจติใจ ก็
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จะเหน็แนวโน้มความเป็นไปได้ว่า ถ้าไปท�าให้ร่างกายของส่ิงมชีีวติอืน่

บอบช�้า ก็ต้องได้ผลเป็นความบอบช�้าทางร่างกายเช่นกัน ซึ่งก็คงไม่มี

อะไรทุกข์ทรมานยืดเยื้อได้เท่าโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายอีกแล้ว

ขอให้คิดดูว่า บางคนที่ ‘มีโรคมาก’ ก็น่าประหลาดใจ อุตส่าห์

รกัษาโรคหนึง่หาย กก็ลายเป็นได้อกีโรคมาแทนกนั คล้ายจะแกล้งกนั

ไม่ให้ได้มีกายเป็นปกติสุขกับใครเขา ซึ่งถ้าคิดว่านั่นเป็นภาพสะท้อน 

ก็คงเคยไปแกล้งทรมานสัตว์ไว้ไม่เลิกรา ในที่สุดเมื่อถึงเวลาสะท้อน

ภาพกลับ ก็กลายเป็นตนเองนอนด้ินไปด้ินมา หาความสุขไม่ได้เข้า

ให้บ้าง

หากทั้งชาติไม่ได้ท�าร้ายสิ่งมีชีวิตไว้ เกิดใหม่ย่อมเป็นผู ้มี

สขุภาพเป็นปกต ิจะเป็นโรคบ้างกต็ามธรรมดาของดนิฟ้าอากาศ การ

ท�างานมากเกินไป หรือการไม่รู้จักบริหารร่างกายให้ดี ไม่ใช่โรค

ประหลาดท่ีทางการแพทย์หาสาเหตุไม่เจอ หรือรักษาไม่หาย หรือ

หายแล้วเป็นโน่นเป็นนี่ขึ้นมาแทนต่อ

ผลของการเป็นคนที่ยักยอกทรัพย์ไว้มาก

คือ สมบัติพินาศ

ขอให้นึกถึงคนรู ้จักที่โกงเก่ง ฉ้อฉลได้แบบตาไม่กะพริบ 

ฉกฉวยทรัพย์สินของคนอื่นได้แบบหน้าตาเฉย แล้วถามตัวเองว่า 
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นั่นเป็นต้นก�าเนิดของความมีทรัพย์สินเป็นของตนเอง หรือเป็น

เหตุให้ของรักของหวงแตกพัง?

ถ้าฉกฉวยเอาของใครเขามามากๆเข้า ย่อมรูส้กึว่าไม่มอีะไรเป็น

ของตวัเอง มีแต่สมบัติที่ไม่เคยอ้างได้สนิทใจว่าเป็นกรรมสิทธิ์อันชอบ

ธรรมของตน

ในเมื่อส่วนลึกยังบอกตัวเองว่า ไปยืมของใครเขามาแบบผิดๆ 

ไม่ให้ความยติุธรรมกบัเขา กต้็องรูด้้วยว่า วนัหนึง่ต้องชดใช้คนืในทาง

ใดทางหนึ่งที่ไม่ยุติธรรมเช่นกัน และนั่นเองคือลางหายนะไปถึง

ชาติหน้า เพราะว่าชะตาที่ถูกวางแผนไว้ด้วยกรรมข้อลักทรัพย์ ย่อม

ออกแนวถูกริบทรัพย์ อาจด้วยภัยพิบัติ หรืออาจด้วยโจรภัย

การซื้อหาหรือแลกเปลี่ยนตามข้อตกลงอันชอบธรรม แม้ไม่

ท�าให้คุณรู้สึกเลิศหรู แต่ก็ก่อความรู้สึกว่าของเป็นของของคุณจริงทุก

ช้ิน อันนี้จะชัดเจนขึ้นหากคุณลงทุนท�ากิจการเองแล้วซื้อหาอุปกรณ์

ผลิตสินค้าทั้งหมดมาด้วยน�้าพักน�้าแรง เมื่อสร้างสรรค์สิ่งใด ก็ย่อม

รู้สึกว่าเป็นเจ้าของผลงานนั้นจริง และเมื่อขายสินค้าได้ ก็ย่อมรู้สึกว่า

เงินทุกบาททุกสตางค์เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณจริง จะไม่ถูกใครมาทวง

คืนในภายหลัง ทั้งชาตินี้และชาติหน้า
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ผลของการเป็นคนที่ผิดลูกผิดเมียผู้อื่นไว้มาก

คือ มีศัตรูและถูกจองเวร

ขอให้นึกถึงคนรู้จักที่ลักลอบเป็นชู้ แล้วถามตัวเองว่า นั่น

เป็นต้นก�าเนิดของความน่าคบหา หรือเป็นเหตุให้อยากมองใน

ทางไม่ดี?

ถ้าไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนที่คุณไม่มีสิทธิ์ ย่อมรู้สึก

เหมือนขโมยที่ต้องแอบลักกินขโมยกิน ย่อมกลัวถูกเจ้าของจับได้และ

เอาโทษ เกรงว่าฝ่ายที่ร่วมคบชู้จะพลาด หรือจะบังเอิญมีคนรู้จักมา

พบตน แล้วคาบข่าวไปบอกใครต่อใคร จึงเกิดความหวาดระแวง

ไปทั่ว ดูเหมือนไม่ปลอดภัยสักที่

การประพฤตผิดิทางเพศเป็นเรือ่งบาดใจ รูอ้ยูแ่ก่ใจ เป็นบาปที่

สร้างหลุมด�าขึ้นมาเป็นแม่เหล็กดึงดูดความเกลียดชังได้ ผู้ประพฤติ

ผิดจึงรู้สึกเหมือนมีภัยอยู่รอบๆตัว

ตลอดชวีติคนคนหนึง่ ส่วนใหญ่ต้องพบเหยือ่ล่อให้ท�าผดิคดิพลาด

ในเรือ่งทางเพศกนัทัง้สิน้ พอคณุคดิ คณุกร็ูส้กึถงึความผดิปกตทิางใจ

ขึน้มาแล้ว ดงันัน้จึงไม่น่าประหลาดใจ หากลงมือประพฤตผิดิทางเพศ 

แล้วจะเกดิความผดิปกตทิางเพศเป็นผลลพัธ์ อาจช้าหรือเร็ว อาจเหน็

ทนัตาในชาตนิีห้รอืไปเหน็อกีทใีนชาตหิน้า อาจเป็นโรคทางเพศ หรือ

อาจเบีย่งเบนทางเพศ ซึ่งลว้นแล้วแต่ก่อทกุข์ ก่อความรู้สกึอบัอายขึ้น
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มาทั้งสิ้น

ส�าหรับฝ่ายหญิง การถูกยั่วยุให้ประพฤติผิดในเร่ืองทางเพศ 

แล้วยังคงรกัษาความสะอาดทางกายไว้ได้ แม้ใจจะสกปรกหมกมุน่ไป

บ้าง คุณจะรู้สึกว่าจิตวิญญาณไม่แปดเปื้อนจริง มีแค่มลทินเกาะ

เหมือนหยากไย่ ปัดเป่าช�าระล้างสะสางให้สะอาดไม่ยาก ต่าง

จากมลทินทางกาย ที่ให้ความรู้สึกสกปรกจริง แปดเป้ือนไปถงึส่วนลกึ

ของความรูส้กึจรงิ

แต่ส�าหรบัเพศชาย อาจเสยีเปรยีบทางด้านส�านกึ เพราะรู้สึกว่า

เพศของตนไม่ใช่ฝ่ายเสยีหาย ไม่ได้มสีิง่ใดบบุสลายไป ดงันัน้ จงึส�านกึ

ยากกว่าฝ่ายหญงิ เมือ่ประพฤติผดิเกีย่วกบัเรือ่งทางกามแล้ว กม็กัจะยิง่

หลงเหลงิ อยากท�าผดิยิง่ๆขึน้ไป แม้รูส้กึเป็นเรือ่งสกปรก แต่ก ็‘ไม่เป็นไร’ 

ส�าหรบัตน

เมือ่ส�านกึยาก กย่็อมท�าบาปโดยไม่รูต้วัว่าบาป เป็นการท�าเตม็ที่ 

เหมอืนเดก็ไม่รูว่้าถ่านร้อน กจ็บัแน่นแบบไม่ยัง้ เมือ่ใดท�าบาปอย่าง

ไม่อาย ผลย่อมน่าอายมาก ถึงมากท่ีสุด

หากเจอการยัว่ยใุห้ประพฤติผดิทางเพศแล้วทนได้ หรือผ่านไป

ได้ ก็ย่อมเป็นผู้วางใจ มั่นใจว่าตนไม่ได้สร้างบ่อเกิดความบาดเจ็บไว้

ในใจใคร จึงไม่จ�าเป็นต้องระแวงใคร ความรู้สึกย่อมเหมือนคนไม่มี

ศัตรู ไม่ต้องไปมีคู่อาฆาตชนิดบาดลึกที่ไหน

ที่ส�าคัญคือ จะไม่รู้สึกว่ามีอะไรต้องอับอายขายหน้า แน่ใจว่า

จะไม่ถกูด่าทอ ไม่ต้องถกูเปิดโปงเหมอืนคนล่อนจ้อน แม้ในฝันกจ็ะมี
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เสื้อแสงครบ ไม่ต้องวิ่งหนีสายตาใครด้วยความอับอายกับการลืมใส่

เสื้อผ้าอาภรณ์

ผลของการเป็นคนพูดเท็จไว้มาก คือ ถูกกล่าวตู่

ขอให้นึกถึงคนรู้จักท่ีปั้นน�้าเป็นตัวเก่ง โกหกไฟแลบ หรือ

กระทั่งพูดเรื่องไม่จริงได้แบบนิ่งๆชนิดเครื่องจับเท็จยังแพ้ แล้ว

ถามตัวเองว่า นั่นเป็นต้นก�าเนิดของชีวิตท่ีตรงไปตรงมา หรือว่า

เป็นเหตุของชีวิตท่ีบิดเบี้ยว?

เมือ่ใดทีค่ณุพดูไม่จรงิทัง้รูแ้ก่ใจ สิง่ทีเ่กดิขึน้ทนัทคีอืความรู้สึก

ไม่ตรงไปตรงมา มีความรู้สึกบิดเบือน หรือมีความรู้สึกว่าโลกนี้เต็ม

ไปด้วยหมอกควันลวงตา หาความจรงิอนัขาวสะอาดไร้ความผดิเพีย้น

มิได้

ชาวพุทธจ�านวนไม่น้อย ท�าบุญข้ออื่นครบ ดูเหมือนเป็นคน

แสนดี เกือบสมบูรณ์พร้อมอยู่แล้ว แต่มาตกม้าตายเอาเร่ืองพูดเท็จ

นี่เอง และร้อยทั้งร้อยจะมีข้ออ้างเดียวกัน คือ ‘มันจ�าเป็น’

บางคนก็ ‘จ�าเป็นข้ันคอขาดบาดตายจริงๆ’ จึงจ�าใจต้องฝืน

โกหกทั้งที่ไม่อยากโกหก อันนี้น่าเห็นใจ แต่หลายคนที่ ‘จ�าเป็นต้อง

โกหกรกัษาหน้า’ หรอืกระทัง่ ‘จ�าเป็นต้องโกหกเพือ่ให้ดดูไีว้ก่อน’ อนั

นี้ไม่ค่อยน่าเห็นใจนัก
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เป็นเรือ่งน่าระลกึว่า ท�าบญุเยอะแล้วพดูค�าจรงิเสมอ ข้างในจะ

เป็นเทวดามีบุญ  แต่ถ้าท�าบุญเยอะแล้วหมั่นพูดค�าเท็จ ข้างในมีสิทธิ์

เป็นปีศาจถืออ�านาจบาตรใหญ่ในภายหน้าได้

นั่นเพราะบุญเป็นพลังสว่าง มีอ�านาจบันดาลให้เกิดผลน่า

ปรารถนา แต่เป็นของกลางๆ อยู่ข้างคนดีก็ได้ อยู่ข้างคนชั่วก็ไม่ขัด 

และดูเหมือนว่าถ้าคนชั่วจะเอาบุญเก่ามาเผาผลาญ ก็มักท�าได้ง่ายๆ

ด้วยการขยับปาก เปล่งมุสาวาจาออกมานี่เอง

หากตลอดชีวิตสะสมค�าโกหกไว้มาก บิดเบือนความจริงได้ทุก

วนั กไ็ม่น่าแปลกใจหากความจรงิของชวีติในชาตต่ิอไปจะถูกบิดเบือน

อย่างมโหฬารตั้งแต่อ้อนแต่ออกจนวันตาย

การบดิเบอืน อาจมาในรปูของการเป็นคนถกูเข้าใจผดิง่ายด้วย

เรื่องไม่เป็นเรื่อง หรืออาจมาในรูปของการต้องเจอแต่คนใส่ไคล้โดย

ไม่มีมูลความจริงใดๆทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับว่า แต่ละวันเหมาะจะรับการ

บิดเบือนแบบไหนก่อน แบบไหนหลัง

หากไม่สร้างนิสัยโกหกพกลมไว้ หรือกระทั่งตั้งใจว่า แม้ต้อง

เสียหายอย่างไร ก็จะไม่ยอม ‘เสียความจริง’ ในค�าพูด จิตใจในชาตินี้

ของคุณจะถูกดัดให้ตรง รู้สึกมั่นคงหนักแน่น ส่วนชะตาในชาติหน้าก็

จะมีความตรงไปตรงมา ไม่มีใครหรือสิ่งใดมาท�าให้เบี้ยวบูดไป
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ผลของการเป็นคนพูดยุยงให้เขาแตกกันไว้มาก

คือ แตกคอกับมิตร

ขอให้นึกถึงคนรู้จักที่ชอบยุแยงตะแคงรั่ว ยิ้มเยาะเมื่อเห็น

คนเขาโกรธเคืองกันเพราะค�าพูดตน แล้วถามตัวเองว่า นั่นเป็นต้น

ก�าเนิดของการได้มีมิตรดีๆ หรือว่าเป็นเหตุการจากไปของมิตร

ดีๆ?

เมื่อไปแกล้งพูดให้ใครรู้สึกไม่ดีต่อกัน จะมีความสะใจกับการ

มองคนในแง่ร้าย หรอืเหน็ความร้าวฉานเป็นเรือ่งน่าชอบใจ และเมื่อ

เห็นความร้าวฉานเป็นเรื่องน่าชอบใจ ย่อมเท่ากับสร้างแรงดัน

ชนิดหนึ่งขึ้นในตนเอง คุณจะรู้สึกถึงการปรุงแต่งความคิดในหัว ที่

พร้อมจะมองโลกในแง่ร้าย ไม่ว่าจะเป็นญาตสินทิมติรสหายรายไหน

หากทบทวนดู ทุกคนเคยเกิดอาการ ‘เข้าใจผิดอย่างไม่สมเหตุ

สมผล’ มาด้วยกันท้ังนั้น และนั่นก็เป็นการแสดงตัวอย่างหนึ่งของ

แรงดันที่สะสมไว้จากกรรมท่ีท�าให้คนอื่นแตกคอกัน

หากไม่ไปยุแยงตะแคงรั่ว มีแต่ปรารถนาจะเห็นความ

สามัคคีปรองดอง พยายามพูดสมานรอยแผล ท�าคนที่เคยแตกคอ

ให้ประสานกันใหม่ คุณจะรู้สึกถึงอารมณ์อยากมองโลกด้านดี และ

มกี�าลงัใจทีจ่ะมองบวกในสมัพนัธภาพส่วนตัว แม้ไม่เข้าใจหรือขดัแย้ง

กับใคร ก็มีแก่ใจญาติดี กลับคืนดีกันใหม่ได้โดยไม่มีทิฐิมานะเข้า
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มาเป็นอุปสรรคขวางก้ัน

ลักษณะที่สังเกตได้อย่างหนึ่งของผู้ชอบท�าตัวเป็นกาวใจให้

คนอื่น คือ เมื่อถูกเข้าใจผิด เพียงฝ่ายที่เข้าใจผิดเห็นหน้า ก็ใจอ่อน 

อยากฟังค�าอธิบาย หรืออยากท�าความเข้าใจเสียใหม่ คุณสามารถ

ประจักษ์ได้ต้ังแต่ชาตินี้ทีเดียว

ผลของการเป็นคนพูดหยาบคายไว้มาก คือ เสียงไม่น่าฟัง

ขอให้นึกถึงคนรู้จักที่พูดหยาบคายถี่ยิบ หรือชอบเลือกค�า

พูดที่แยงรูหูคนให้แสลง แล้วถามตัวเองว่า นั่นเป็นต้นก�าเนิดของ

ความน่าฟัง หรือเป็นเหตุของความน่าเมินหนี?

เมือ่กล่าววาจาอนัไม่เป็นมงคล เมือ่เลอืกค�าทีท่�าให้จติใจตนเอง

และคนอืน่ตกต�่า กระแสจติจะหยาบ และปรุงแต่งให้สุ้มเสียงหรือหาง

เสยีงฟังดตู�า่ชัน้ คณุไม่ต้องตัง้ใจเงีย่หฟัูงกจ็ะได้ยนิการประกาศผลของ

ธรรมชาตินี้เองอยู่แล้ว

ค�าด่าหรอืค�าหยาบคายมีพลงัมืดแบบหนึง่ ทีท่�าให้คนพดูมากๆ 

พูดบ่อยๆ เกิดความหมองคล�้า ถ้าไม่ปรากฏที่หน้าตา ก็ปรากฏที่

น�้าเสียง

เพื่อให้เห็นผลต่างอย่างชัดเจน ขอให้ลองสวดมนต์ สวด

แบบเต็มปากเต็มค�า เปล่งแก้วเสียงด้วยใจคิดถวายเป็นบูชาแด่
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สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาจจะเป็นบทที่เหนี่ยวน�ากระแสเมตตา อย่างเช่น

อิติปิโส

หากสวดอย่างมีความสุขได้ครบ ๓ รอบหรือ ๗ รอบได้ ให้

ลองพูดเป็นปกติทั้งยังมีความสุขอย่างนั้น คุณจะพบว่าแก้วเสียง

ของตนไพเราะขึ้นผิดหูผิดตา นัน่เป็นตวัอย่างทีแ่สดงได้ชดัเจนมากๆ

ว่า ‘เสียงที่น่าฟัง’ นั้นเกิดจากค�าดีๆ ไม่ใช่ค�าเสียๆ

ผลของการเป็นคนพูดเพ้อเจ้อไว้มาก

คือ พูดจาไม่น่าเชื่อถือ

ขอให้นึกถึงคนรู้จักที่ชอบพูดพล่ามน�้าลายแตกฟองไม่หยุด 

แล้วถามตัวเองว่า นั่นเป็นต้นก�าเนิดของความน่าเชื่อถือ หรือเป็น

เหตุของความไม่อยากใส่ใจ?

ค�าพูดเพ้อเจ้อ มาจากจิตเลื่อนลอย หรือจิตที่ฟุ้งชนิดแตกซ่าน 

ไม่อาจหาความนิ่งหรือฐานความรู้สึกน่าเชื่อถือได้เลย

คณุอาจรูส้กึมนึงง สบัสน แม้เพยีงด้วยการอยูใ่กล้คนทีน่กึอยาก

พดูอะไรกพ็ดู พดูโดยไม่ต้องมหีลักฐาน ไม่ต้องสนใจว่าจรงิหรอืไม่จรงิ 

และนั่นก็เป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นว่า จิตที่ปั่นป่วนหนักๆ เป็นคลื่น

รบกวนให้คนอื่นเป๋ได้ หรือพลอยเข้าร่างแหความฟุ้งซ่านไปอีกคน

ต่อเมื่อหัดพูดอย่างมีต้นมีปลาย มีเป้าหมาย เลือกเรื่องดีๆมา
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พูดจรรโลงใจกัน ความน่าเชื่อถือจึงค่อยเกิดขึ้นได้

ผลของการเป็นคนดื่มน�้าเมาไว้มาก คือ เป็นบ้า

ขอให้นึกถึงคนรู้จักที่ข้ีเหล้าเมายา แล้วถามตัวเองว่า นั่น

เป็นต้นก�าเนิดของความมีสติดี หรือเป็นเหตุของความคุ้มดีคุ้มร้าย?

การเป็นบ้า การเป็นคนวิกลจริต ก็คือการขาดสติ ไม่อาจครอง

สามัญส�านึก ก็แล้วอะไรท่ีเป็นเหตุใกล้ เปลี่ยนคนสติดีให้กลายเป็น

คนเสียสติง่ายๆได้เท่าสุรายาเมา?

ของเหลวหรือยาเม็ดใดก็ตามที่ไม่จ�าเป็นต้องเสพก็เสพ เสพ

แล้วตดิ เสพแล้วบัน่ทอนสติ ล้วนเข้าข่ายน�า้เมาในทีน่ีท้ัง้สิน้ คณุทราบ

ด้วยจิตที่ผ่องใส สะอาด มีสติบริสุทธิ์ เห็นเครื่องดองของเมาทั้งหลาย

ล้วนเป็นเหยื่อล่ออันโอชะให้กระโจนลงนรกง่ายๆ เป็นเร่ืองโง่เขลา

แท้ๆ ถ้ามีสติอยู่ดีๆแล้วเอาเครื่องท�าลายสติป้อนเข้าปากตัวเอง

เมื่อห่างจากเครื่องดองของเมา กระทั่งใจไม่เอาแม้แต่จะคิดถึง 

คุณจะรู้สึกว่าด้วยจิตอย่างนี้แหละ จึงเป็นไปได้ที่จะด�ารงสติ พัฒนา

สติ หรือกระทั่งเจริญสติจนหมดทุกข์หมดโศกเสียได้
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