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 กรรมและกิเลส

กอ่นทีจ่ะเขา้สูก่ารต์นูธรรมะสีช่อ่งเกีย่วกบักเิลส ขออธบิายเรือ่ง 
กรรมอย่างง่าย ๆ ก่อน

กรรม คอื “พลงังานทีถ่กูเกบ็ไวภ้ายในใจ” สิง่มชีวีติใชพ้ลงังาน 
ของกรรมขับเคลื่อนให้ร่างกายขยับเขยื้อนและเอ่ยคำพูดออกมา แม้ 
เป็นเพียงการคิดอะไรในใจพลังงานของกรรมก็จะถูกนำไปใช้ และ 
ทุกครั้งที่พวกเราใช้พลังงานของกรรมเพื่อคิด พูด เคลื่อนไหว ก็จะ 
ทำให้เกิดพลังงานนี้ขึ้นมาอีกเรื่อย  ๆ

ตัวอย่างเช่น
ถ้าเราฟังดนตรี ความสุนทรีย์ที่ได้ยินจะหลงเหลืออยู่ภายในใจ 

สักพักความสุนทรีย์นั้นคือกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ นอกจากนี้ ถ้าถูกคน 
โจมตดีว้ยถอ้ยคำทีน่า่รงัเกยีจ ความรูส้กึในแงล่บกค็งจะคา้งคาอยูใ่นใจ 
สักพักอย่างแน่นอน

หรือ เมื่อในหัวเริ่มคิดเรื่องเศร้าหมองขึ้นมาสักครั้ง ก็จะ 
ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่งโดยที่ไม่สามารถขจัดความคิด 
แง่ลบนั้นทิ้งไปได้ทันที

หากกรรมแง่ลบทำปฏิกิริยาขึ้นภายในใจ แม้ตั้งใจจะเอ่ยคำพูด 
ที่เป็นบวกก็กลับกลายเป็นพูดในแง่ลบโดยไม่ตั้งใจ นั่นหมายความว่า 
ได้รับผลที่เกิดจากกรรมในแง่ลบ

ยิ่งไปกว่านั้น ยิ่งพูดเรื่องแง่ลบก็ยิ่งสะสมกรรมแง่ลบใหม่ 
เพิ่มขึ้นอีก
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ทุกการกระทำมีพลังงานแฝงรวมอยู่ ซึ่งพลังงานนั้นจะถูกส่ง 
กลับไปที่หัวใจ เป็นห่วงโซ่พลังต่อไปเรื่อย ๆ

ถ้าพูดให้ง่ายขึ้นก็คือ การกระทำอย่างหนึ่งเมื่อทำจบลงไปแล้ว 
ก็ไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้น ยังมีสิ่งที่แสดงถึงพลังส่วนเกินที่เหลืออยู่ 
จะเรียกว่าควันหลง หรือเรียกว่ากลิ่นอายก็ได้ เหมือนกับการดึงเบรก 
อยา่งรวดเรว็เพือ่หยดุรถไฟทีก่ำลงัวิง่อยู ่ กใ็ชว่า่จะหยดุรถไดทั้นที แต่ 
ยังมีแรงเหวี่ยงสะท้อนกลับเกิดขึ้นด้วย

ตัวอย่างเช่น
เวลาทีส่รา้งพลงังานกเิลสดา้นลบเมือ่อจิฉาใครสกัคน กรรมของ 

ความเกลียดชังที่พยายามปฏิเสธความสำเร็จของผู้อื่นก็กำลังทำงานอยู่ 
พลังงานนั้นไม่มีทางที่จะหายไปเองโดยปล่อยทิ้งไว้เฉย ๆ อย่างนั้น มัน 

ฟู่
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ถูกยึดติดฝังแน่นอยู่ภายในจิตใต้สำนึก
เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ไม่เพียงแต่นิสัยขี้อิจฉาและเป็นทุกข์ง่าย 

จะติดแน่นไปด้วยเท่านั้น เมื่อรู้สึกปฏิเสธอะไรสักอย่างและไม่สบายใจ  
พลงังานจากความเกลยีดชงักเ็พิม่ขึน้ดว้ย จากนัน้เมือ่หวัน่ไหวกบัคำพดู 
เพียงเล็กน้อยของคนอื่นง่ายขึ้นและรับฟังคำแนะนำของคนอื่นน้อยลง  
ก็จะกลายเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดน่ารังเกียจ

พลังงานกิเลสจากกรรมดังที่กล่าวมานี้เป็นห่วงโซ่ที่เกิดขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา ทำให้ใจของพวกเราค่อย  ๆ  
เปลี่ยนไปทีละนิด และเมื่อสะสมกรรมไว้มากเกินไป ก็จะเปล่งรัศมี 
ของการตอบสนองเชิงลบออกมา เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้คนอื่น 
รอบ  ๆ  ตัวรู้สึกตึงเครียดและก่อให้เกิดความรู้สึกต่อต้าน

นอกจากนัน้ เมือ่ใจรูส้กึหงดุหงดิและถกูยอ้มดว้ยความไมพ่อใจ 
จะเกิดสารพิษขึ้นและสารพิษนั้นจะวิ่งวนอยู่ในร่างกาย ถ้าจะพูดให้ 
ทันสมัยคือ ทำให้สารพิษจำพวกกรดยูริกหรือนอร์อะดรีนาลิน (nor- 
adrenaline) หลั่งออกมามากเกินไป จนไปทำลายอวัยวะ ทำให้เจ็บ 
หน้าอก เจ็บท้อง หรือปวดหัว

ดังนั้น กล่าวได้ว่า “หัวใจผลิตสารออกมา” และเมื่อถึงบาง 
สถานการณ์ หัวใจจะสร้างสารชีวเคมีที่ละเอียดอ่อนซึ่งตอบสนอง 
ต่อสถานการณ์นั้นขึ้นในร่างกาย และทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อร่างกาย 
ต่อไปเรื่อย ๆ

เมื่อทั้งร่างกายและจิตใจตกอยู่ในสภาพที่ไม่อำนวย วงจรของ 
ปฏิกิริยาที่รู้สึกหงุดหงิดต่อสิ่งที่อยู่รอบตัวง่ายยิ่งขึ้นจะค่อย  ๆ  ถูก 



ฝึก
ให้ไม่เผลอ

5

ติดตั้งเข้าไป
คดิอะไร รูส้กึอยา่งไร ตอบสนองอยา่งไร อดตีทีก่ระทำเชน่นัน้ 

ได้สะสมทับถมกันมากมาย จนความซับซ้อนที่เกิดจากการที่กรรม 
เล็ก ๆ น้อย ๆ พอกพูนซ้อนทับกันเป็นชั้น ๆ

การที่รู้สึกว่า “โอ้ แดดแรงจัง ไม่ชอบเลยนะ” ในวันที่อากาศ 
แจ่มใส เบื้องหลังความเป็นมาของความรู้สึกนั้นเป็นเพราะกรรมจาก 
ความโกรธที่สะสมมาตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเนิ่นนาน และการที่กรรมนั้น 
ปรากฏขึ้นมาอย่างกะทันหัน จึงเป็นสาเหตุให้คิดว่า “โอ้ แดดแรงจัง 
ไม่ชอบเลยนะ”
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“แดด”  เดียวกัน แต่สำหรับคนที่มีพื้นฐานกรรมต่างกัน จึง 
มีทั้งคนที่คิดว่า “โอ้ แดด! รู้สึกดีและสดชื่นนะ” หรือแม้กระทั่ง 
คนที่รู้สึกสดชื่นเหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าจะรู้สึกสดชื่นเท่ากันหรือสดชื่น 
แบบเดยีวกนั ถา้มคีนทีรู่ส้กึสดชืน่เลก็นอ้ย กอ็าจมคีนทีรู่ส้กึประทบัใจ 
ถึงขนาดดีใจจนอยากจะร้องไห้ด้วย

พลังงานแฝงที่ควบคุมพวกเราจากด้านหลังเช่นนี้ เรียกว่า  
“กรรม”

และในบรรดากรรมทั้งหลาย สิ่งที่สร้างกรรมเชิงลบและมีกำลัง 
แข็งแกร่งที่สุด คือ รากฐานกิเลส อันได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ

 รากฐานกิเลส พิษสามประการ

เนื่องจากทั้งสามข้อนี้ คือโลภะ โทสะ โมหะ ทำให้ใจเกิด 
มลพิษและเป็นสาเหตุของความเครียด ในวิถีพุทธจึงให้ชื่อว่า พิษ 
สามประการ

แม้ว่ากิเลสจะมีมากมาย แต่กิเลสทุกประเภทก็เกิดจากการ 
รวมตัวของพิษสามประการ ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ หรือที่เรียก 
อีกอย่างว่า ความโลภ ความโกรธ ความหลง ดังนั้นจึงเรียกได้ว่า 
พิษสามประการนี้เป็น รากฐานกิเลส

กิเลสคือสารพิษที่ส่งผลทำลายร่างกายและจิตใจของพวกเรา 
และเป็นต้นเหตุของความเครียด ดังเช่นที่ภาษาญี่ปุ่นสะกดคำว่า  
กิเลส (煩悩) ด้วยคำว่า “วิตกกังวล (煩)” ประสมกับคำว่า “เจ็บปวด 
ทรมาน (悩)”

คงคิดใช่ไหมว่า ถ้าไม่มีความโลภก็จะไม่พยายามไม่ใช่หรือ
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ไม่ใช่...ความโลภกับความพยายามเป็นคนละเรื่องกัน เมื่อ 
พยายามอย่างไร้เหตุผลโดยอาศัยเชื้อเพลิงจากพลังงานของความโลภ 
หรือความโกรธนั้น อะดรีนาลิน (adrenaline) จะไปกระตุ้นร่างกาย 
และจิตใจ ซึ่งอะดรีนาลินที่หลั่งออกมามากเกินไปจะทำให้ความเครียด 
รุนแรงตกค้างอยู่ในร่างกายและจิตใจก็จะอ่อนล้า

กิเลสทั้งหมดเป็นภาพลวงตาที่ใจสร้างขึ้นมาในหัว กล่าวคือ  
สิง่เหลา่นัน้หา่งไกลจากความรูส้กึแทจ้รงิทีป่รากฏจรงิตรงหนา้ ปลอ่ยให ้
ความโลภ ความโกรธ ความหลง กลิ้งขลุก ๆ อยู่ในสมองและสมมติ 
สิ่งปลอบใจขึ้นมาในหัว

เราอาจคิดว่ากิเลสนั้นเป็นเรื่องจริง แต่ความจริงแล้วกิเลสได้ 
บิดเบือนข้อมูลที่เข้ามาจากภายนอก ทำให้พวกเราถูกกันออกห่างจาก 
ความเป็นจริงและถูกดึงเข้าสู่จินตนาการภายในสมอง

ไม่ว่าใครก็ชอบที่จะเข้าไปอยู่ในจินตนาการภายในสมองของตน 
และดื่มด่ำอยู่ในนั้น แต่เกลียดการเข้าไปอยู่ในจินตนาการในสมอง 
คนอื่น หรือที่เรียกว่า ถูกดึงเข้าไปในกิเลสของผู้อื่น

กล่าวคือ เมื่อผู้อื่นเรียกร้องจากเรามากเกินไปด้วย  “ความโลภ” 
หรือตำหนิขึ้นมาด้วย  “ความโกรธ” หรือทั้ง ๆ ที่อยู่ด้วยกัน แต่สัมผัส 
ได้ว่าใจไม่ได้อยู่ตรงนี้และไม่ได้ฟังคำพูดของเราเพราะ  “ความหลง”  
ไม่ว่าใครก็คงโกรธ กล่าวอีกแง่หนึ่งคือ “ความโกรธ” ถูกกระตุ้น

หลกัการบอกไว้ว่า หากระมดัระวังความเปน็จริงอนัแสนธรรมดา 
สามัญนี้ และใช้ทฤษฎีการถอนตัวออกจากจินตนาการภายในสมองได้ 
ก็จะทำให้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหมดลงได้
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 พิษสามประการและพลังงานหมุนเวียน พลังงาน 
ตอบโต้ พลังงานดึงดูด

ในบรรดาพิษสามประการ พลังงานกิเลสหลักคือ โมหะ
โมหะเปน็ พลงัเลือ่นลอย ทีพ่ยายามหลบหนเีขา้ไปอยูก่บัเรือ่งราว 

ในสมองโดยไม่สนใจความเป็นจริงตรงหน้า เนื่องจากคิดว่าความจริง 
ที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นน่าเบื่อ พลังงานกิเลสของการหลบหนีนี้ เรียก 
ไดว้า่เปน็ พลงังานหมนุเวียน ของการคดิฟุง้ซา่นทีห่มนุกลิง้ขลกุ ๆ อยา่ง 
ตอ่เนือ่งในสมอง โดยพลงังานหมนุเวยีนนีเ้ปน็พืน้ฐานทำใหเ้กดิพลงังาน 
กิเลสที่เหลืออีกสองประการ คือ โทสะและโลภะ

หมดแรง

ปึงปัง

แง...

หา...

โอย

โกรธ
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ในขณะที่ความหลง (โมหะ) เป็นแรงหมุน ความโกรธ (โทสะ) 
ก็เป็นพลังงานของแรงผลักที่พยายามผลักกำจัดเป้าหมายที่ไม่พึง 
ประสงค์ออกไป ส่วนความโลภ (โลภะ) ก็เป็นพลังงานของแรงดึงดูด 
ที่พยายามดึงสิ่งที่ทำให้พอใจเข้ามาว่า “เอาอีก เอาอีก”

ดังนั้น แม้จะพูดสั้น ๆ ว่าโกรธ โปรดคิดถึงความหมายกว้าง ๆ 
ที่กว้างกว่าคำพูดในชีวิตประจำวันที่บอกว่า  “โกรธนะ” ถ้าภายในใจ 
แรงผลักพยายามออกแรงดันอยู่แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม  นั่นคือ  
“ความโกรธ”

แม้เป็นเพียงแค่ความคิดในแง่ลบว่า “การไปทำงานวันนี้จิตใจ 
ห่อเหี่ยวจังเลยนะ” แรงผลักนั้นก็ทำให้พลังงานกิเลสอันมืดมนขยาย 
ออกไป ปริมาณความเครียดที่ส่งผลเสียก็ตกค้างอยู่ในใจ ความคิด 
ในแง่ลบต่าง  ๆ  ทั้งหลาย เช่น “ฝ่ายนั้นไม่มีใครช่วยเลย เหงาจัง”  
“เมื่อวานผิดพลาดไปแล้ว โอ้...” ล้วนเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้พลังงาน 
กิเลสจากความโกรธอันดำมืดปะทุขึ้นมา

สิ่งที่เข้าใจจากการสำรวจจิตด้วยการทำสมาธิแบบเซน คือ ทั้ง 
“ความโกรธ” “ความอิจฉา” “ความหวง” “ความเสียดาย” “ความ 
เสียใจ” “ความเหงา” “ความไม่สบายใจ” “ความตึงเครียด” ที่รู้จัก 
กนัด ี ตา่งกม็รีากอนัเดยีวกัน เปน็แรงกระตุน้ทีเ่กดิจากการใชพ้ลงังาน 
กิเลสจากความโกรธเป็นเชื้อเพลิง

มองเพียงผิวเผินก็เข้าใจได้ว่า ในเวลาที่เกิดความคิดเหล่านี้ขึ้น 
แม้จะมองเห็นความคิดอื่น ๆ ก็มัวแต่ต่อต้านว่า “ไม่เอา ไม่เอา” ไม่ว่า 
กับอะไรก็ตาม พลังงานแบบเดิมจึงทำงานอยู่

และเมื่อความรู้สึกแง่ลบที่กล่าวถึงนั้นพรั่งพรูออกมาก็ทำให้ 
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ปริมาณรวมของพลังงานกิเลสจากความโกรธเพิ่มขึ้นโดยใช้สิ่งนั้นเป็น 
เชื้อเพลิงจนเกิดลักษณะนิสัยที่ตกอยู่ภายใต้ความคิดแง่ลบได้ง่าย  
จึงควรระวังให้มาก!!

เนื่องจากพลังงานกิเลสจากโมหะทำลายพลังสมาธิและพลัง 
ความทุ่มเท คงจะเข้าใจข้อเสียได้ไม่ยาก เพราะพลังงานกิเลสจาก 
โลภะก็ทำให้วงจรความคิดของพวกเราบิดเบือนไปเช่นกัน

ถ้าเข้าใจข้อเสียที่พูดถึงนี้เป็นอย่างดีก็คงมีแรงจูงใจที่จะลด 
สิ่งเหล่านั้นลง

มาลดสิ่งสกปรกในสมองและขัดเกลาลักษณะนิสัยที่ดีงาม 
กันเถอะ





ตอนที่ ๑

โทสะ (ความโกรธ)
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การประสานเสียง
ของกรรมความโกรธ

ถ้ามองเห็นได้เหมือนกับ 
หลวงพ่อว่าพวกเราเอาแต่แอบคิด 
อะไรตา่ง  ๆนานาอยูภ่ายในใจลกึ ๆ  
ไปเรื่อย แม้จะแกล้งทำเป็นลืม  
แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่การปิดฝา 
และแกล้งไม่มองเท่านั้น ภายใน 
ใจลึก  ๆ ในจุดที่มองไม่เห็นก็ยัง 
คงคิดต่อไปตลอดเวลา นอกจากน้ี 
เนื่องจากคิดหลายเรื่องในเวลา 
เดียวกัน เราจึงตกอยู่ในสภาพ 
ที่ได้ยินเสียงประสานที่ไม่รื่นหู 
บรรเลงอยู่ในหัวเป็นประจำ

สิ่งสำคัญคือ การจัดสิ่งที่ 
ควรทำในเวลานั้น ๆ ตามลำดับ

ก่อนอื่นมาเคลื่อนตำแหน่ง 
สตติามลำดบัอยา่งชดัเจนกนัเถอะ 
โดยหลังจากแก้ปัญหา  “สิ่งที่ควร 
ทำตอนนี้” แล้วจึงเคลื่อนไปยัง  
“สิ่งที่ควรทำลำดับต่อไป”

อ๊ะ...ต้องเอาเงิน
ที่ยืมมาไปคืน

น่ารำคาญ

จริง ๆ 

แต่ก่อนอื่น
ทำงานก่อน

ดีกว่า

ทำงาน
ทำงาน

ความคิด
พวกนี้

น่าหนวกหู
ทำงาน

ไม่ได้เลย

อิอิ

ต้อง
คืนเงิน

น่า
รำคาญ



เมื่อคิดว่าสิ่งที่ควรทำนั้น “น่ารำคาญ” และทำเฉพาะ “สิ่งที่อยาก 
ทำ” โดยไม่ปล่อยให้โทสะ = กิเลสตอบโต้ ไหลออกมา ภายในใจ 
ลึก  ๆ  จะคิดต่อไปเรื่อย  ๆ  ว่า “ที่จริงต้องทำสิ่งที่ควรทำ” แล้วความ 
เครียดก็จะพุ่งเพิ่มสูงขึ้น

ดังนั้นกล่าวได้ว่าการศึกษาในโรงเรียนที่สอนว่า “จงทำในสิ่งที่ 
ตนอยากทำ” จึงยิ่งทำให้พวกเราสะสมความเครียดและดูราวกับว่า 
นี่เป็นการสอนวิธีสร้างความ “ร้อนรุ่ม”

เอาละ “การไม่ทำในสิ่งที่ควรทำตอนนี้” นับเป็นความเครียด 
อย่างใหญ่หลวง แต่การกระทำที่ไม่ถูกต้องที่หมกมุ่นอยู่กับความโลภ 
และความโกรธก็ส่งผลสะท้อนกลับไปยังใจและฝังลึกอยู่ในใจด้วย 
จึงเกิดการคิดต่อไปเรื่อย  ๆ  ไม่รู้จบภายในจิตใต้สำนึก

เรื่องนี้เป็นเหตุผลที่ต้องทนกับความเครียดอันรุนแรงที่ตนเอง 
ก็ไม่รู้และคลื่นในแง่ลบนั้นก็ชักนำสิ่งที่ไม่ดีเข้ามา

“ถ้าท่านทั้งหลายกลัวต่อความทุกข์
ถ้าความทุกข์ไม่เป็นที่รักของท่านทั้งหลายไซร้
ท่านทั้งหลายอย่าได้ทำบาปกรรมทั้งในที่แจ้งหรือในที่ลับเลย
ถ้าท่านทั้งหลายจักทำหรือทำอยู่ซึ่งบาปกรรมไซร้
ท่านท้ังหลายแม้จะเหาะหนีไปก็ย่อมไม่พ้นไปจากความทุกข์เลย ฯ”

พระสุตตันตปิฎกขุททกนิกาย อุทาน โสณเถรวรรค กุมารกสูตร
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เวลาพวกเราแนะนำตัวเอง 
หรือเวลาที่ เรากรอกช่องข้อมูล 
ประวัติในเว็บไซต์ บ่อยครั้งที่จะ 
ใช้วิธีบอกว่า “สิ่งที่ชอบคือ  xx  
และ  xx  สิ่ งที่ เกลียดคือ  xx 
และ xx ”

เนื่องจากการเรียงลำดับ  
“ความชอบ”  และ  “ความเกลียด” 
อย่างสุ่มสี่สุ่มห้ าโดยไม่คิดให้  
รอบคอบนั้น  เป็นเหมือนการ 
เปิด เผยความโลภและความ 
เกลียดชังต่อหน้าบุคคลอื่น จึง 
ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำ

ท้ายที่สุด “ชอบ เกลียด” 
ก็เป็นเพียงความโลภและความ 
เกลยีดชงัทีถ่กูกระตุน้โดยพลงังาน 
กรรมที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีต

การบอกว่า “ชอบ เกลียด” 
= “ตัวเอง” เป็นความผิดพลาด 
อย่างใหญ่หลวง

โปรไฟล์ความชอบ
ความเกลียด

งานอดิเรก 

หรือสิ่งที่ชอบ

คืออะไรเหรอ

คือการ 

ตั้งเป้าหมายรายได้

  หนึ่งล้านล้าน

   ดอลลาร์ต่อปี

โอ้โห...
จริงเหรอ

แล้วเรื่องที่
ไม่ถนัดหรือ
ไม่ชอบล่ะ

คนที่ให้
นกตัวเล็ก ๆ

เกาะอยู่บนหัว
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ใจของคนพยายามที่จะ 
เพิ่มพลังงาน (กรรม) และขยาย 
ความโลภอยู่เสมอ

นีเ่ปน็วธิคีดิขัน้พืน้ฐานตาม 
แนวพระพุทธศาสนา แน่นอนว่า 
ในหมูก่รรมกม็ทีัง้กรรมด ี (พลงัใจ 
ด้านบวก) และกรรมชั่ว (พลังใจ 
ด้านลบ) แต่เนื่องจากการสร้าง 
พลังใจด้านบวกนั้นเป็นเรื่องที่ 
ค่อนข้างยากลำบาก และไม่ว่า 
อย่างไร เมื่อปล่อยทิ้งไว้มนุษย์ 
ก็พยายามเพิ่มกรรมด้านลบขึ้น 
ด้วยพลังใจท่ีเรียกว่าความไม่พอใจ 
และความเศร้า

กลา่วไดว้า่คนเปน็สิง่มชีวีติ 
ที่มักจะโมโหทันทีหรือพูดอะไร 
ออกมาทันที หรือก็คือเลือกที่จะ 
รู้สึกดีแม้กระทั่งกับความล้มเหลว 
หรือเรื่องร้าย ๆ

แต่เนื่องจากความรู้สึกดี 
เหล่านั้นทำให้ตนเองไม่มีความสุข

ชอบล้มดูท่าทางเดิน
ลำบากนะ

เพราะว่าชอบล้ม
ก็ดีอยู่นะ

เมี้ยววววว

อืม

กึก

ฟู่...
กระตุ้น
กระตุ้น

แข็งแรง
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จึงคิดว่าคงจะดีกว่าถ้าหนีไปจากตรงนั้นได้

คำนิยามของ  “ความดีและความชั่ว”  ในทางโลกและทางธรรม 
แตกต่างกัน

ใจด้านลบและไม่มีความสุขนี้ วิถีพุทธเรียกว่า  “ความชั่ว”
ในทางตรงข้าม ถ้าจะกล่าวว่าความดีตามแนววิถีพุทธคืออะไร  

ก็คือการทำใจในแง่บวก ทำให้พลังงานกิเลส  “โลภ โกรธ หลง”  ไม่ 
สามารถทำงานในใจของเราได้ ลองนึกถึงเรื่องนี้ในใจโดยอ้างอิงจาก 
“พระธรรมบท” ดู

“บุคคลพึงรีบทำความดี พึงห้ามจิตจากบาป เพราะเมื่อทำบุญ 
ช้าไป ใจย่อมยินดีในบาป”

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปาปวรรคที ่ ๙
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แม้จะเห็นเพื่อนประสบ 
ความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือ 
ดูมีความสุขกับความรัก แต่คนท่ีมี 
ความโกรธมากจะอิจฉาขึ้นมาโดย 
ไมรู่ต้วัวา่ “เชอะ ทัง้  ๆทีไ่อห้มอนี ่
เป็นมนุษย์ที่ไม่มีเพื่อนเนี่ยนะ”

ไม่ว่าใครก็ตามก็คงรู้ว่า 
ความอิจฉาริษยาจะกลายเป็น 
ความเครียด

และความจริงแล้วก็คง 
ไม่อยากเป็นเช่นนั้น

ความรู้สึกของพวกเราถูก 
เบนไปทางซ้ายทางขวาด้วยปริมาณ 
ของกรรมในลักษณะเช่นนี้ เมื่อ 
อิจฉาและปล่อยให้ปริมาณความ 
โกรธเพิ่มขึ้นอีก คราวหน้าความ 
โกรธนั้นก็จะเริ่มโจมตีตัวเราเอง 
ตามใจชอบ และจะถูกขับเคลื่อน 
โดยความกังวลใจว่า “เราคงไม่มี 
ทั้งเสน่ห์และความสามารถ”

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ปริมาณ 
ของกรรมมีแต่จะเพ่ิมข้ึนอย่างเดียว

หน้าปัดของกรรม
โลภ โกรธ หลง

 หน้าปัดกรรม โอ๊ย
อะไรเนี่ย

ดูน่าเบื่อจริง

เจิดจรัส

โอ้...

แสงจ้าอะไรอย่างนี้

ช่างเป็นพระอาทิตย์

ที่น่าเกลียดจริง ๆ 

เก่ง เก่ง
หม ี หมี

โลภ

โลภ

โกรธ หลง

 หน้าปัดกรรม

โอ้...

ช่างเป็น
พระอาทิตย์

ที่งดงาม
อะไรอย่างนี้
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การที่มักจะพูดกันว่า “แก้ 
เครียด” หรือ  “คลายความเศร้า” 
แต่ความคิดในแง่ปุถุชนเช่นนั้น 
กลับให้ผลในทางตรงข้าม

ตัวอย่างเช่น
เวลาที่หงุดหงิดและบ่นให้ 

คนอื่นฟัง  เราคงคิดว่าเหมือน 
ได้คลายเครียดสักครู่  แต่นั่น 
เป็นเพียงการหลงกลด้วยอุบาย 
ของใจที่ปรารถนาสิ่งเร้า

ความจริงแล้วเมื่ออ้าปาก 
บ่น ความโกรธ (กรรม) ก็เปื้อน 
ติดแน่นอยู่กับใจที่ถูกกระตุ้น  
เมื่อทำเช่นนั้นจะทำให้ปริมาณ 
ความโกรธเพิ่มขึ้นและรู้สึกกังวล 
ขึ้นมาหรือหงุดหงิดง่ายขึ้น โดยที่ 
แม้กระทั่งตัวเองก็ไม่รู้ เหตุผล  
กล่าวคือ อย่าว่าแต่คลายเครียด 
เลย กลับเป็นการเพิ่มความเครียด 
โดยไม่จำเป็นเสียด้วยซ้ำ

พูดอีกนัยหนึ่ง คือ เชื้อ- 
เพลิงธรรมดาเมื่อใช้ไปก็มอดลง

วิธีเพิ่มกรรม

โลภ โกรธ หลง

พระอาทิตย์แสงจ้า
พระอาทิตย์ชอบแกล้ง

คนอ่ืน นิสัยไม่ดี

โอ๊ะ โอ...

ได้พูดเรื่องที่

 อยากพดูแลว้

  โล่ง

การทำอย่างนี้

คงจะทำให้

หน้าปัดของ

ความโกรธ

ลดลงเนอะ

มากขึ้น

มากขึ้น

เพิ่มขึ้นเหรอนี ่

โลภ โกรธ หลง
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แต่พลังงานกิเลสเมื่อใช้ไปกลับเพิ่มมากขึ้น

ถ้าถูกขับเคล่ือนด้วยอารมณ์หงุดหงิดสักคร้ัง วงจรความหงุดหงิด 
ฟุ้งซ่านก็จะติดแน่นกับใจและกลายเป็นนิสัย  พลังงานกิเลสจาก 
ความโกรธกเ็พิม่ขึน้ พดูอกีนยัหนึง่คอื กลายเปน็คนมดืมนและขีโ้มโห

ถ้าความโลภหลั่งไหลออกมา แน่นอนว่าพลังงานกิเลสจาก  
“ความโลภ”  ก็จะติดแน่นกับใจจนกลายเป็นนิสัยและกลายเป็นคน 
ละโมบ

ไม่ว่าจะโกรธ หรือท้อแท้เสียใจ หรืออิจฉาก็ต้องใช้มาตรวัด 
โทสะซึ่งเป็นหนึ่งในพลังงานกิเลสเป็นตัววัด

และถ้าถูกผลักดันด้วยความโลภก็ต้องใช้มาตรวัดโลภะวัด 
ปริมาณ

เมื่อพูดเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่า ถ้าใช้ไปหนึ่งขีด จะทำให้ 
ปริมาณตีกลับคืนมาสองขีด ผลก็คือเพิ่มขึ้นหนึ่งขีด

ถ้าเลี้ยงความโลภเชื้อเพลิงจากความโลภก็จะมากขึ้นอีก
ดังนั้น หากจะถามว่าจะทำอย่างไรดี ขอให้อ่านในหัวข้อต่อไป



ฝึก
ให้ไม่เผลอ

21

เพื่อไม่ให้กรรมที่เขียนถึง 
ในบทที่แล้วมีโครงสร้างที่ เพิ่ม 
ขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ต้องแยก 
ความรู้สึกแง่ลบของตนออกจาก 
ตัวเอง ใช่แล้ว ทำเหมือนกับว่า 
สังเกตดูเรื่องของคนอื่นจากที่นั่ง 
ผู้ชมและทำเหมือนเป็นเพียงการ 
สังเกตเฉย ๆ

จากนี้ไปจะอธิบายถึงวิธี 
ปฏิบัติเบื้องต้นของ  “การรู้สึกถึง 
ความรู้สึก” ซึ่งเป็นเทคนิคที่เป็น 
รูปธรรมสำหรับเรื่องนี้

วันหนึ่ง  เมื่อทานซุปจน 
หมดเกลี้ยงและค่อย  ๆ  เปิดสมุด 
บันทึก ก็รู้สึกตัวว่า ตารางเวลา 
แน่นไปหมด คงจะทำใหรู้ส้กึหดหู ่
ว่า “แทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง 
เลย” และอาจเกิดความกังวล 
ที่ ไร้สาระขึ้นมาในสมองอย่าง 
ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ว่า ตลอดชีวิต 
ก็เป็นอยู่อย่างนี้

การเผาไหม้ที่สมบูรณ์

โลภ โกรธ หลง

หน้าปัดกรรม

พระอาทิตย์
แสงจ้า

พระอาทิตย์
ชอบแกล้ง

คนอ่ืน

อุ๊ย กำลังโกรธ กำลังโกรธ

โกรธ โกรธ โกรธ

โกรธ โกรธ โกรธ

โกรธ โกรธ โกรธ

โกรธ โกรธ โกรธ

โกรธ โกรธ โกรธ

โกรธ

ท่อง

ฟิ้ว...บินไปบินมา

ทุกหนทุกแห่ง

โดยไม่โกรธ

โลภ โกรธ หลง

หน้าปัดกรรม

หน้าปัด
ความโกรธ
ก็ลดลง

ว้าย
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ที่จริงแล้ว ในขณะที่ถูกเวลาไล่ล่าก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างไร้แก่นสาร 
ไม่ใช่หรือ

ส่ิงท่ีควบคุมความรู้สึกจากเบ้ืองหลังเช่นน้ี คือ กรรม (ความโกรธ) 
การที่จะไม่ให้ความโกรธนี้กลืนกิน คือ ต้องวางเฉย

แม้จะคิดว่า “กังวลซะแล้ว หยุดซะ” ถึงจะพยายามกดความ 
รู้สึกของตัวเองอย่างไร แต่ก็เป็นเพียงการเพิ่มความกังวลให้มากขึ้น 
เท่านั้นเอง

การจะไม่ให้ความโกรธกลืนกินจึงไม่ใช่การปฏิเสธความรู้สึกว่า  
“กังวลซะแล้ว หยุดซะ” แต่เป็นการยอมรับว่าตัวเองมีความกังวลอยู่ 
เพราะฉะนั้นแทนที่จะทำอย่างนั้นให้ลองท่องว่า “กังวล กังวล กังวล 
กังวล...” ซ้ำ ๆ คงจะดีกว่า

เมื่อทำแล้วใจจะสังเกตและเข้าใจได้ว่า “โอ้ ตัวเองไม่สบายใจ 
และตัวเองก็ทำให้ตัวเองทุกข์นี่นา” และเป็นครั้งแรกที่ใจจะได้เรียนรู้ 
วา่ควรรกัษาสภาพจรงิ ๆ นัน้ไว ้ และความกงัวลจะผอ่นคลายได้เองโดย 
ธรรมชาติ

อนึ่ง นอกจากจะท่อง  “กังวล กังวล กังวล”  เฉย  ๆ  แล้ว การ 
ปฏิบัติที่เข้มงวดยิ่งขึ้น คือการทำความเข้าใจว่าเบื้องหลังของความ 
กงัวลนัน้คอืความโกรธ และทอ่งว่า “โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ” 
ไปพร้อมด้วยก็คงจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หากเปลี่ยนกรรมในแง่ลบด้วยคำพูดเช่นนี้ ในความเป็นจริง 
ความรู้สึกที่ไม่ชอบอะไรก็จะถูกเผาผลาญไปด้วย

กลา่วคอื กรรมถกูเผาผลาญและปรมิาณความโกรธก็ลดนอ้ยลง
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ไม่ว่าใครก็ตามคงเคยมี 
ประสบการณ์อย่างนี้แน่  ๆ คือ  
ตกอยู่ในสถานการณ์ซึ่งทั้ง  ๆ  ที่ 
ไม่ได้ทำเรื่องไม่ดีแต่ก็คิดไปว่า  
“ไม่แน่นะ อาจถูกสงสัยอยู่ก็ได้”

ในขณะที่ตัวสั่นอยู่นั้นก็ 
พนมมอืภาวนาขออยา่ให้ถกูสงสยั 
นั่นยิ่งทำให้คนอื่นเห็นว่า “เอ๊ะ  
มีพิรุธเกินไป”

เมือ่พดูกนัตามแนววถิพีทุธ 
กล่าวได้ว่า เนื่องจากการตัวสั่น 
กลัวเป็นอาการที่เกิดจากพลังงาน 
กิเลสจากความโกรธ  จึงเรียก 
ผลลัพธ์เชิงลบเข้ามาสู่ตัวเรา

กลา่วไดว้า่ ในเวลาเชน่นัน้ 
สิ่ งที่ดีที่ สุดคือการทำตัวปกติ  
ไม่เกรงกลัวอะไร

การกระทำตรงข้าม
และผลตรงข้ามดังโงะดังโงะ

ดึ๋ง

ดึ๋ง

นายเห็นแก่ได้

หือ...
หายไปหนึ่งไม้
ทุกคนต้องสงสัย
ว่า “นายเห็นแก่ได้
แอบยักยอกไป”
แน่ๆเลย

เรียงใหม่
ให้ไม่เห็นว่า
หายไปดีกว่า

ตึกตัก ตึกตัก

หลุก
หลิก

นี่...
นายเห็นแก่ได้

กำลัง
ยักยอก
อยู่นี่

อุ๊ย

ตาย
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วันหนึ่งเมื่อหลายปีที่แล้ว 
อาตมาเอาลูกเกาลัดของโปรด 
เข้าไปในร้านกาแฟ

บอกว่ า วั นหนึ่ ง เหรอ… 
จริง  ๆ  แล้วที่เข้าไปในร้านกาแฟ 
แลว้สัง่เครือ่งดืม่และกนิลกูเกาลดั 
ที่ซื้อมานั้นคือสิ่งที่ทำจนติดเป็น 
นิสัยต่างหาก

เชิญดูหมิ่นภิกษุอาบัติผู้ซึ่ง 
หลงใหลลกูเกาลดัใหห้นำใจไดเ้ลย

เวลานั้น  ภายนอกอาจ 
ดูเหมือนว่าอาตมาสงบ ไม่ทุกข์ 
ไม่ร้อน แต่นั่นเป็นเพราะการทำ 
จนเป็นนิสัยต่างหาก

ความเป็นจริง แม้จะกำลัง 
กิน เกา ลัดอย่ างมีความสุขว่ า 
“อร่อย อร่อย” แต่อาตมาก็เป็น 
คนขี้ขลาดที่ต้องกินอย่างหลบ  ๆ  
ซ่อน ๆ ทำราวกับว่าพนักงานของ 
ร้านกาแฟจะไม่สังเกตเห็น

แผนที่พลัง

ถุย

ก็...เพราะ
ไม่ได้รู้สึกผิด

เลยดูเหมือนว่า
ไม่ทุกข์ร้อน

ผิ...

ผิด

อร่อย
อร่อย

ไม่ดี

โอ้

ไม่

ทุกข์

ร้อน
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ความรู้สึกที่บิดเบือนจากความจริงไปเช่นนี้ ทำให้ใจค่อย  ๆ  
หดลงอย่างเงียบ ๆ... และต้องยอมรับว่า อาตมาไม่อาจปฏิเสธความ 
พลุ่งพล่านของพลังงานจากความโกรธที่ปฏิเสธและผลักไส  “การถูก 
มอง” ได้

เน่ืองจากสติเบ่ียงเบนไปยังความกังวลต่อ “การหลบซ่อน” มากกว่า 
การลิ้มรส จึงกล่าวได้ว่า รับรู้รสได้ไม่เต็มที่

เพราะ  “ความรู้สึกอยากซ่อน”  นั้น ทำให้เกิดความเครียดอย่าง 
ใหญ่หลวงทั้งหมดขึ้นในใจ

นี่คืออำนาจเชิงลบของความโกรธ
เมื่อกระทำเรื่องชั่วร้ายที่ตรงข้ามกับกฎหรือทำเรื่องที่ทำให้รู้สึก 

ผิดในใจ แม้ดูเหมือนไม่รู้สึกผิด แต่นั่นเป็นเพียงการไม่รู้สึกเฉพาะ 
ภายนอกเท่านั้น เพราะภายใต้จิตสำนึกนั้นยังคงคิดสิ่งที่ไม่ดีต่อเนื่อง 
ไปตลอดโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัว เช่น กังวลว่าจะถูกตำหนิหรือไม่ หรือ 
จะเลิกทำดีไหมนะ เป็นต้น

พลังงานเช่นนั้นย่อมส่งผลเสียต่อตัวพวกเราในภายหลัง

เอาละ ยังคงอยู่ที่  “สถานการณ์การเอาเกาลัดเข้าร้านกาแฟ”  
ที่ทำซ้ำ ๆ เป็นประจำ

วันหนึ่งขณะที่กำลังกินเกาลัดอยู่ที่ร้านกาแฟซังเก็นจะยะก็พบ 
เพื่อนรุ่นน้องที่นาน ๆ  เจอกันที อาตมาเลยยื่นเกาลัดให้พร้อมกับรู้สึก 
อาย

การหัวเราะพร้อมรอยยิ้มที่ส่งให้กันนั้นเป็นความทรงจำที่แสน 
คิดถึง
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คิดว่าอาจเป็นไปได้ที่ใน 
บรรดาผู้อ่านมีท่านที่กำลังคิดว่า 
“ไม่สนใจหรอกเรื่องความดีและ 
ศีลธรรมอะไรพวกนี้”

แต่ส่วนมากนั้นโกหก...
ความจริงแล้ว ไม่ว่าใคร  

ก็ตามต่างก็ใช้ศีลธรรมอยู่อย่าง 
เงียบ  ๆ  แทบทุกวัน  ไม่ใช่ เพื่อ 
หล่อหลอมตนเองให้เติบโตอย่าง 
สวยงาม แต่ใช้เพื่อกดดันผู้อื่น

พวกเรากำหนดหน้าที่ที่  
“ควรทำ”  ให้คนอื่นโดยไม่รู้ตัว  
และเป็นเหตุให้ตำหนิอีกฝ่ายที่ 
ไม่คิดจะทำหน้าที่นั้นจนเสร็จ

ในขณะที่ เทศน์เรื่องศีล- 
ธรรมให้อีกฝ่ายฟังว่า “ในฐานะ 
ที่เป็นคน ควรทำซุปเต้าเจี้ยวที่ 
อร่อยสำหรับฉัน” พลังงานจาก 
ความโกรธก็เพิ่มขึ้น สร้างความ 
รู้สึกไม่พอใจขึ้นมาในสมอง โดย 

ควรทำซุปเต้าเจี้ยว

ที่แสนจืดชืด

อันนี้คือ

อะไร!

จะบอกว่า
ควรทำซุป
ให้อร่อย
กว่านี้สินะ

อืม

เอ่อ...

โอ้

ที่รัก

คว่ำ

ถ้าไม่ทำให้อร่อย ๆ

ก็จะเสียใจสินะ

อืม

ใช่จ้ะ
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มพีืน้ฐานมาจากแรงกระตุน้ทีส่ง่ผลไปยงัเสน้ประสาททีร่บัรสซปุเตา้เจีย้ว 
ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ แล้ว นี่เป็นเพียงการเปลือยตัวตนออกมาว่า “นี่ตัวฉัน”

แม้จะไม่ได้พูดออกมาจากปาก แต่ถ้าคิดอยู่ในใจก็เช่นเดียวกัน
กล่าวคือ เวลาที่พวกเราตำหนิใครสักคน  ความจริงแล้ว 

เป็นการบอกว่า “จงมีศีลธรรมกับฉันมากกว่านี้” เมื่อทำเช่นนี้แล้ว 
เราก็จะกลายเป็นพระผู้มีศีลธรรม

ถา้อยา่งนัน้ อนัทีจ่รงิการเรยีนศลีธรรมจากทีโ่รงเรยีนกเ็ปน็เพยีง 
การได้รับการศึกษาด้านศีลธรรมอันเปล่าประโยชน์ไม่ใช่หรือ (ยิ้ม)
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สา เหตุที่ พวก เ ร า โกรธ  
รู้สึกไม่สบาย  เศร้าเสียใจ  ซึ่ง 
ทำให้กรรมโทสะเพิ่มมากขึ้นนั้น 
ส่วนมากเป็นปฏิกิ ริ ยาที่ มีต่ อ 
ความโลภหรือการประสงค์ร้าย 
ของผู้อื่นใช่ไหมล่ะ

เพราะพวกเราเกลียดกิเลส 
ของผู้อื่น

ตัวอย่างเช่น
ในการนัดพบกัน ถ้าอีกฝ่าย 

ที่นัดไว้มาสายเนื่องจากรถไฟฟ้า 
เกิดอุบัติเหตุ เราก็เข้าใจได้ แต่ 
ถ้าหากสายเพราะมัวแต่เพลิดเพลิน 
กับการช็อปปิ้ง เราคงรู้สึกแย่ที่ 
คนคนนั้นจัดลำดับความสำคัญ 
ให ้“ความโลภ” มาก่อน

ห รื อ  แ ม้ ว่ า จ ะ พู ด ค ำ  
เดียวกันแต่พูดด้วยโทนเสียง  
ที่ต่างกันก็ทำให้โกรธได้  เช่น  
“ โทน เ สียงของพนักงาน ร้ าน  
สะดวกซือ้ทีฟ่งัดกูระโชกโฮกฮาก” 

รสนิยมกิเลสแบบสอบถามจ้า 

กรุ๊กกรู

ชอบความโลภ

ของผู้อื่น

หรือไม่

บอกได้เลย
ว่าไม่ชอบ

ชอบ
เจตนาร้าย

ของ
ตัวเธอเอง

ไหม

ไม่ชอบ

เอ๋...

ชอบ
เจตนาร้าย

ของ
นกน้อย

ไหม
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นั่นคือพวกเราไม่ชอบทนกับความโกรธหรือความผิดหวังที่มีต่อความ 
รู้สึกด้านลบ เช่น ความโลภ ความโกรธของผู้อื่น

แต่น่าเสียดาย (?) ที่แม้จะโมโหด้วยความรู้สึกที่อยากเอาชนะ 
อีกฝ่าย แต่ฝ่ายตรงข้ามกลับไม่ได้ถูกทำร้ายอะไรเลย

การโมโหทำให้ใจตัวเองตึงเครียดและเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ดี
ผู้ที่สูญเสียนั้นไม่ใช่ใครอื่นเลยนอกจากตัวเราเอง

“ความเป็นผู้ทุศีลล่วงส่วนรวบรัด (อัตภาพ) ของบุคคลใด
ทำให้เป็นอัตภาพอันตนรัดลงแล้ว
เหมือนเถาย่านทรายรวบรัดไม้สาละให้เป็นอันท่วมทับแล้ว
บุคคลนั้นย่อมทำตนเหมือนโจรผู้เป็นโจก
ปรารถนาโจรผู้เป็นโจกฉะนั้น”

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อัตตวรรคที ่ ๑๒
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เมือ่ถกูปอ้นขอ้มลูทีไ่มช่อบ 
อะไรสักอย่ าง เข้ า ไปก็จะ เกิด 
ปฏิกิริยาให้นึกถึงเรื่องที่ไม่พอใจ 
ซึ่งเกี่ยวพันกับสิ่งนั้นต่อไปเรื่อย ๆ 
นอกจากนั้นพลังงานกิเลสจาก 
ความโกรธก็ทรงพลังมากขึ้นด้วย

ไม่ว่าใครก็ตาม ในแต่ละวัน 
คงมีประสบการณ์กับกลไกเช่นนี้

๑. ความรู้สึกไม่พอใจใน 
ปัจจุบัน 

๒.  ด้วยการเสริม  “ความ 
ทรงจำในอดีต  ๑”  ด้วยสาร 
ปรุงแต่งตามฤดูกาล ความรู้สึก 
ไม่พอใจ เพิ่ มปริมาณขึ้ น  ๕๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

๓.  ด้วยการเสริม  “ความ 
ทรงจำในอดีต  ๒”  ด้วยสาร 
ปรุงแต่งตามฤดูกาล ความรู้สึก 
ไม่พอใจเพิ่มปริมาณขึ้น  ๑๒๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

ระบบความโมโห
และความทรงจำดูเหมือน

จะยังไม่ตอบ

กลับมานะ

อันโน้น

ที่ยืมไป

ก็ดูเหมือน

จะยังไม่คืน

ทั้ง ๆ ที่

ตัวเอง

บอกเองว่า

จะรีบคืน

ใจเย็น ๆ ใจเย็น ๆ 

ถ้าจะ

พูด

อย่างนั้น

เมล
เมล

พูด
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๔. ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกไม่พอใจได้

ทั้ง  ๆ  ที่ถ้าเป็นแค่การป้อนข้อมูลที่ไม่ชอบครั้งแรกครั้งเดียว  
เราคงตอบกลับไปอย่างสงบได้โดยไม่โมโห แต่เพราะกรรมในอดีต 
ได้ส่งผลสะท้อนกลับมา และความทรงจำก็ผุดขึ้นมาโดยอัตโนมัติว่า  
“ถา้อยา่งนัน้ เรือ่งโนน้กด็ว้ย!” “คราวโนน้กด็ว้ย” จงึโมโหอย่างรุนแรง 
กับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ

แน่นอนว่าอีกฝ่ายคงจะแปลกใจว่า “ทำไมเรื่องแค่นี้ต้องโกรธ 
ขนาดนั้นด้วย”

กล่าวคือ ท้ายที่สุดแล้วความไม่พอใจของพวกเราเป็นเพียง 
การระลกึไดท้ีเ่กดิจากความทรงจำถกูกระตุน้โดย “ปมในหวัใจ” ทีส่รา้งขึน้ 
ในอดีตคอยสั่งการโดยไม่เกี่ยวกับความตั้งใจของพวกเรา

ดังนั้นอย่างน้อยตอนนี้อาจกล่าวได้ว่า
การเฝ้าดูและฝึกฝนใจของตนเองเพื่อไม่ให้เผาไหม้มากเกินไป  

และไม่สร้างกรรมความโกรธขึ้นมาใหม่นั้นเป็นความฉลาดหลักแหลม 
ที่สมควรทำ



32

พระริวโนะสุเกะ
โคะอิเกะ

เ นื่ อ ง จ า กกิ เ ล ส แต่ ล ะ 
ประเภท ท้ังความโลภ ความโกรธ 
และความหลง ต่างก็สร้างภาระ 
ให้กับใจ ดังนั้นทั้งหมดจึงเป็น  
“ความทุกข์ = ความเครียด”

พวกเราบา้งกบ็น่ บา้งกด็ืม่ 
แอลกอฮอล์จนเมา บ้างก็กินจุ  
เพือ่เปน็ขอ้อา้งในการคลายเครยีด 
แต่สิ่งเหล่านี้ที่จริงแล้วเป็นกิเลส 
ที่สร้างขึ้นมาใหม่ เพราะหากมอง 
จากภายนอกก็ดูเหมือนว่า  ทำ 
ไปแล้วความเครียดลดลง แต่ 
คว ามจริ ง ในจิ ต ใต้ ส ำนึ ก ได้  
จัดเตรียมความเครียดลำดับ 
ต่อไปแล้ว

กลา่วงา่ย  ๆคอื “การคลาย 
เครียด”  เหล่านี้  เป็นเพียงการ 
ระงับความเครียดด้วยการใช้สิ่ง 
กระตุ้นใหม่ปกปิด  “ความทุกข์ 
= ความเครียด”  อย่างแน่นหนา 
เท่านั้นเอง

ไดเอตควบคุมกรรมไดเอต

กันเถอะ

ฮึบ ๆ 

ที่เครียดคือ
ต้องระมัดระวัง
ความอยาก
อาหารนะ

หือ...

ยิ้ม

ยิ้ม

สู้

สู้

แผล็บ ๆ 

จะยอม

อดน้ำผึ้งนะ

เพื่อคลายเครียด 
หมีทั่วไปเขาก็กินกัน
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การระงบัเปน็เพยีงการทำใหค้วามเครยีดจมลงไปในความมดืสนทิ 
จนมองไม่เห็นจากระดับพื้นผิวโดยที่ไม่ได้  “คลาย”  ลงไปได้จริงเลย 
พลงังานความไมพ่อใจทีถ่กูทำใหจ้มลงไปนัน้ตอ้งลอยโผลข่ึน้มาภายหลงั 
แน่ ๆ

นี่เป็นสาเหตุทำให้เกิด “ความทุกข์ = ความเครียด” ที่รุนแรง
นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เรียกว่า “กรรม”

อนึ่ง เมื่อสร้างความโกรธและความโลภซึ่งเป็นปัจจัยของความ 
เครียดขึ้นเรื่อย  ๆ การพยายามอดทนต่อความกระหายที่ขยายตัว 
ขึ้นเรื่อย  ๆ  จึงเป็นไปไม่ได้ ร่างกายที่ถูกควบคุมกลายเป็นแรงกดดัน 
วิธีปกปิดนี้จึงเป็นเพียงการเพิ่มความกระหายให้มากขึ้นโดยไม่จำเป็น

โอ้...น่าเสียดาย
ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือ ในชีวิตประจำวันให้ต้ังใจท่ีจะไม่โกรธ ไม่กลุ้มใจ 

ไมต่ำหน ิ ไมส่ะสมกรรมความโกรธ และไมส่ะสมความโลภทีไ่มจ่ำเปน็ 
ถ้าทำเช่นนี้แล้วความเครียดก็จะหายไป และจะถูกปลดปล่อยจาก 
ความกระหายโดยธรรมชาติ เป็นการไดเอตที่แม้จะไม่ได้พยายาม 
ก็ทำสำเร็จได้อย่างง่าย ๆ สบาย ๆ

เมื่อคิดเช่นนั้น กิเลสก็เบาบางลงเรื่อย ๆ และอาจกล่าวได้ว่า
วิถีพุทธที่ใช้ควบคุมกรรมเป็นหนทางที่เหมาะกับการไดเอตที่สุด
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พลังงานที่ เกิดจากความ  
โกรธ คือ ระเบิดที่ผิดพลาด

ครั้ งหนึ่ ง  อาตมาเคยมี  
ช่วงเวลาที่ยกตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่  
เอาแต่วิจารณ์สิ่งแวดล้อมและ 
โลก อาตมายังจำได้ดีถึงความ  
เจ็บปวดจากการปวดหัวและ  
ปวดท้องอย่างหนักอันเป็นผล 
จากการสะสมความโกรธทีว่จิารณ์ 
และโจมตีไว้มาก

คงเป็นเพราะอาตมาใน  
ตอนนั้นเปล่งรัศมีความโกรธ  
อย่างรุนแรงออกมา พอมาคิดดู 
ตอนนี้  ตอนนั้นคงดึงดูดคลื่น 
ความโกรธของคนอื่นไว้มาก ใน 
หนึ่งปีจึงมีหลายครั้งที่จู่ ๆ  อาตมา 
ก็ตกเป็นเป้าความเกลียดชังอย่าง 
รุ น แ ร ง จ า กคนที่ เ พิ่ ง พบกั น 
ครั้งแรก

ระเบิดที่ผิดพลาดชีวิตของฉันน่ะ
โอ้...

จับฉลากได้แต่ 
ความล้มเหลว

คลื่นลบ
กำลังลอยมาแล้ว

งั้น...

ลาก่อนนะ

ใจด้านลบ

ส่งไป 

ไม่ถึงเธอเหรอ

ยิ้มๆ



ฝึก
ให้ไม่เผลอ

35

เรื่องสำคัญที่สุดที่ระลึกถึงคือ ครั้งหนึ่งหลังจากที่ขนย้ายของ 
เสร็จแล้วเอาขนมไปทักทายผู้ดูแลแมนชั่น ก็ถูกหาว่า “ภรรยาผม 
เป็นโรคเบาหวานอยู่ คิดจะฆ่ากันด้วยขนมหวานนี่เหรอ” และปิด 
ประตูใส่ดังปัง

ระหว่างทางกลับบ้าน อาตมาก็ถูกคนที่อยู่ด้วยกันในเวลานั้น 
บอกว่า “แกน่ะบางครั้งก็ถูกผู้ชายเกลียดโดยไม่มีเหตุผลเนอะ” แล้ว 
อาตมาก็ได้พูดสิ่งที่เป็นอันตรายขั้นร้ายแรงออกไปว่า “โธ่เว้ย ผู้ชาย 
แบบนั้นตายไปซะได้ก็ดี”

เมื่อพลังงานอันมืดดำของความโกรธทำปฏิกิริยาขึ้นภายในใจ  
แม้จะไม่ได้ตั้งใจให้เป็นเช่นนั้นแต่มันก็ต้องถูกถ่ายทอดไปสู่มนุษย์  
หรือสัตว์ที่อยู่รอบตัวและส่งผลเสียขึ้นอย่างแน่นอน

กล่าวคือ เป็นการทิ้งระเบิดที่ผิดพลาด
สัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตที่ซ่อนอยู่ในตัวพวกเราคือ สามารถ 

สัมผัสความรู้สึกได้ไวมากว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวแผ่รังสีอะไรออกมา 
หรอืไม ่ เพยีงแตไ่มรู่ถ้งึขัน้วา่พลงังานอนัมดืมดิทีส่มัผสัไดน้ัน้พุง่เปา้มา 
ที่ตัวเองหรือไม่

ด้วยเหตุนี้ จากประสบการณ์ของอาตมา เชื่อว่าหลายคนจะ 
ปฏิเสธว่า “เอ๊ะ ถึงอย่างไรก็เป็นคลื่นมืดดำนี่นา”

เมื่อเก็บสะสมพลังงานของกรรมอันมืดดำไว้ภายในใจลึก  ๆ  จน 
มากเพยีงพอ แมต้วัเราเอง “ตัง้ใจ” ว่าจะเปน็มติร หรือตวัเราเอง “ตัง้ใจ” 
วา่จะไมโ่กรธ แตพ่ลงังานอนัมดืดำทีซ่อ่นอยูใ่นใจลกึ  ๆกส็ง่มาถงึอกีฝ่าย 
ดังปี๊บ ๆ ๆ ๆ ๆ อยู่ตลอดเวลา และเรียกร้องให้เกิดการปฏิเสธขึ้น
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การหย่อนระเบิดผิดพลาดนั้นก่อให้เกิดผลคือ บางทีก็ทำให้  
คนอื่นถอยห่าง บางทีก็ถูกโจมตีหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ ถูกเกลียด  
โดนกลั่นแกล้งจนต้องหนีหน้าผู้คน

ดังนั้นสิ่งจำเป็นคือ การไม่สร้างกรรมจากความโกรธ และขจัด 
พลังงานอันมืดดำที่สะสมไว้


