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เกมนี่นะ เป็นสิ่งที่เด็กๆ ชอบเล่น ผู้ใหญ่ก็ชอบเล่น ดูเหมือนเป็น
เรื่องสนุก เกมแต่ละเกมก็มีกติกา เวลาเล่นนี่นะ ถ้าจะเล่นเกม
เขาก็จะบอกกติกา เกมบางเกมท�าดีได้รางวัล ได้แต้ม ท�าถูกแต้ม
จะข้ึน ท�าผิดบางเกมก็แต้มลด หมดแต้มก็เกมโอเวอร์ (Game 
over) ตายไป อยากเล่นใหม่ก็กดปุ่ม “เริ่ม” (Start)
 
เกมที่เราเล่นๆ กันอยู่น้ี บางเกมก็เป็นเกมประเทืองปัญญา แต่
บางเกมเล่นแล้วก็สะสมกิเลส เช่นบางเกมที่เดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่เขาเป็น
ห่วงเดก็กนัน่ะนะ ทีเ่จออะไรแล้วกฟั็นๆๆๆ เจอใครโผล่มาคนแรก
ก็ยิงเลย เจออะไรยิงก่อน 

h e l lo  g a m e

Game

เกมชีวิต ๖         เกมชีวิต ๗

เข้าใจว่าทุกคนคงจะเคยเล่นเกม...เคยมั้ย? 
ใครไม่เคยเล่นเกมบ้าง มีมั้ย? 

ใครแอบเล่นเกมในที่ท�างานบ้าง?



หรอืบางทีอาตมาเห็นเด็กขึน้ไปบนวัดนะ แม่กใ็ห้แทบ็เลต็ (Tablet) ไว้ 
เด็กเล่นเกมอยู่ เราก็ไปชะโงกดู เกมมันท�าเป็นมีมดเดินแล้ว 
เด็กก็เอานิ้วบี้ มดตายแล้วได้แต้ม แล้วเล่นในวัดน่ะ อ้ือหืม! 
คนออกแบบก็ทรมานใจพระจริงๆ 

เกมบางเกมเล่นแล้วก็สะสมอกุศล เกมบางเกมเล่นแล้วยิ่งท�าให้
จิตใจขาดความอดทน เกมบางเกมเพิ่มความโหดร้าย นี่แค่เกมที่
มันสมมุติขึ้นมา 

แต่มีเกมใหญ่อันหนึ่ง คือเกมในชีวิตจริงๆ ของเรา ชีวิตของเรา
ถ้ามองในแง่เป็นเกม...มันก็เป็นเกมที่บังคับเล่น เกิดมาแล้วต้อง
เล่น! เกมอื่นๆ ที่เรามีอยู่นี่ เกมในโทรศัพท์ เกมในคอมพิวเตอร์ 
หรือเกมอื่นๆ ที่สมมุติๆ กันขึ้นมานี่ บางเกมเราไม่เล่นก็ได้ 

แต่เกมชีวิตนี่เป็นเกมที่บังคับเล่น เกิดขึ้นมาแล้ว...ทุกคน..จะ
อยากเล่นหรือไม่อยากเล่น มันก็เข้าสู่เกมแล้ว จะรู้กติกาหรือ
ไม่รู้กติกา...ก็ต้องเล่น และเล่นแล้ว! ก�าลังเล่นอยู่ด้วย! จะอ้างว่า
ไม่รูก้ติกาแล้วจะเล่นผิด...อ้างไม่ได้! มันผิดตั้งแต่ไม่รู้ จะอ้างว่า
ไม่รู้ไม่ได้ แค่ไม่รู้ก็ ผิดเลย! 

แล้วเกมในชีวิตนี้นะ เราก็ลองผิดลองถูก เล่นกันไปเล่นกันมา จน
กระทั่งวิญญูชนเขาก็สรุปกันว่า เกมชีวิตนี้นะ..ถ้าคุณเล่นเกม
แล้วท�าผิดต่างๆ เช่นไปเบียดเบียนชีวิตเขา ไปเบียดเบียนท�าให้
เขาได้รับความเดือดร้อน เจ็บปวดทางกาย มันมีความผิดนะ 
จริงๆ แล้วไม่ควรท�า สรุปเป็นกติกาขึ้นมา ผู้เล่นค่อยๆ เรียนรู้
กันเอง 

ถ้าคณุอยากได้ของ แล้วไม่สามารถหาเองได้ แล้วไปขโมย คนเขา
กเ็ดอืดร้อนนะ เขาก็ไม่ยอมให้ง่ายๆ หรอก ถ้าคณุไปขโมย คณุก็ 
ผิดกติกานะ 

เราอยู่ร่วมกันนี่ มันต้องมีกติการ่วมกันส�าหรับการอยู่ในสังคม 
เกมนีเ้ราเล่นร่วมกนันะ เหมอืนเกมออนไลน์น่ะ มนัคล้ายๆ ว่าเรา
เล่นแล้วมีคนในที่อื่นๆ แข่งกันใช่ม้ัย เราท�าอะไรเขาก็เห็นนะ 
มันเหมือนเกมท่ีอยู่ด้วยกันทั้งหมด ร่วมโลกด้วยกัน เห็นหน้ากัน 
มันเล่นเกมด้วยกันหมดเลย ถ้าเราท�าดีก็ได้คะแนน ท�าผิดกติกา
ก็ถูกตัดคะแนน 

ท�าดีถึงขั้นหนึ่งได้อัพเลเวล (Up level) ถ้าอัพเลเวลแล้วไม่เพิ่ม
คะแนนต่อ...ก็ตกชั้นได้นะ 

เกมชีวิต ๘         เกมชีวิต ๙



กติกาเบื้องต้นส�าหรับเกมชีวิตนี้ก็คือว่า 
อย่าไปท�าผิด ๕ ข้อ

กติกำข้อที่ ๑       ข้อแรกนึกออกมั้ย..อะไร? ไม่ไปฆ่าสัตว์ ไม่ไป
                       เบียดเบยีนชวีติผูอ้ืน่ รวมทัง้ไม่ท�าร้าย ให้ผูอ้ืน่
                      เจ็บปวดด้วย ไม่ท�าร้ายเพื่อนร่วมเกม... 
                       แข่งกันได้ แต่ห้ามท�าร้ายกัน 

มีอุปกรณ์ในการเล่นเกมเยอะแยะเลย เราเกิดมานี่นะมีอุปกรณ์
เล่นเกมไม่เท่ากนั มนัมาจาก “ปพุเพกตปญุญตำ” ไม่เหมอืนกนั 
มนัมเีกมในอดตี เกมชวีติคราวก่อนทีเ่ราเล่น เล่นแล้วยงัไม่จบจรงิ 
พอเกมหนึง่จบ ระบบก็เริม่เกมใหม่ให้ทนัท ี เกมคราวก่อนมนั
สะสมอุปกรณ์ต่างๆ มาสู่เกมนี้ด้วย

กติกาของเกม
สีลสิกขา
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เราเกิดมานี่ เล่นเกมนี้อยู่นี่ ชีวิตนี้มันมีอุปกรณ์ติดตามมาจาก
เกมก่อน อุปกรณ์ที่เป็นรูปธรรมเป็นสมบัติต่างๆ ก็มาจากอดีต 
เหมือนกัน เราให้ทานเอาไว้มากแค่ไหน เสียสละสิ่งของเอาไว้
มากแค่ไหน มันติดตามมาให้เป็นทรัพย์สินเป็นอุปกรณ์ในเกม
ชีวิตนี้ เกมก่อนๆ ท�าแต้มไว้ดีมีศีลมีเมตตา เกมนี้ก็ได้อุปกรณ์
คือร่างกายสวยงามแข็งแรง

  กติกาข้อที่ ๒          เกมนี้...ชีวิตนี้ ถ้าเราอยากได้อุปกรณ์น้ี
                                มากขึ้น ถ้าไม่เข้าใจว่าวิธีหาอุปกรณ์...
                          ไปขโมยก็ผิดกติกา เสียคะแนน จบเกมนี้ 
                          กถ็กูปรบัตกชัน้ด้วย เกมต่อไป กม็อีปุกรณ์
                           น้อย เล่นเกมอย่างยากล�าบาก

  กติกาข้อที่ ๓         เราอยากได้ความรกั...มนัมคีวามรกัด้วยนะ
                          ในเกมนี้ มีความรักมีความชัง อยากได้
                          คนรักมากๆ อยากให้คนรักเรามากๆ แล้ว   
                          อยากให้คนที่รักเรานี้อยู่กับเรา มาให้เรา               
                          มีความสุข รักเขานะ แต่อยากให้เขาอยู่
                          กับเรา และให้เรามีความสุข นี่คิดโดย
                           พื้นฐาน

คนทั่วไป มีความรักเพื่อให้เขามาท�าให้เรามีความสุข แล้วก็อยาก
จะแย่งบุคคลต่างๆ ที่จะมาท�าให้เรามีความสุข เอามาเป็นของ
ตัวเอง พยายามไปจีบพยายามไปท�าแต้มอะไรต่างๆ สุดท้าย... 
ถ้าละเมิดคนรักของคนอื่น ผิดกติกา ถูกตัดคะแนน ถูกปรับตก
ชั้น เล่นเกมต่อไปบนต้นงิ้ว มีอีกาปากเหล็กมาจิกตลอดเกม

  กติกาข้อที่ ๔          คนเราอยากเป็นที่ไว้เน้ือเช่ือใจ เล่นเกม
                            แล้วอยากมีเครดิต อยากให้คนอื่นเชื่อ
                            อยากให้เขามั่นใจในค�าพูดตัวเอง แต่
                            บางทีด้วยความที่อยากได้ชื่อเสียง อยาก 
                            ได้ลาภ อยากได้ยศ อยากได้ความสุข
                            ประเภทต่างๆ ลมืไปว่าคนอืน่เขาก็อยากได้
                     เหมอืนกนั คนอืน่เค้ากต้็องการเหมอืนกนั
ความอยากท่ีล้นออกมาจนควบคุมไม่ได้ บางทีก็ไปโกหกผู้อื่น
เพื่อให้ได้สิ่งนั้นมา บางทีก็ไปเบียดเบียนด้วยค�าพูด เพ่ือให้ได้ 
สิ่งที่ตัวเองต้องการ หรือโกรธไม่พอใจ แล้วก็ใช้ค�าพูดท�าร้ายผู้อื่น 
การพูดผิดกติกา ๔ แบบก็เกิดขึ้น 
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พูดผิดกติกาอย่างแรก คือ พูดโกหก
 
พูดผิดกติกาอย่างที่สอง คือ พูดส่อเสียด...รู ้จักส่อเสียดม้ัย? 
ส่อเสียดเป็นยังไง? คือพูดแล้วท�าให้แตกแยก แตกสามัคคีกัน 
ท�าให้คนที่เคยรักกันต้องทะเลาะกัน แตกแยกกัน 

พูดผิดกติกาอย่างที่สาม คือ พูดให้เขาเจ็บใจ พูดง่ายๆ ภาษาไทย
คือค�าด่า ค�าหยาบ...พูดค�าหยาบ 

พูดผดิกติกาอย่างทีส่ี ่ คือ พดูเพ้อเจ้อ...เพ้อเจ้อดเูหมอืนว่าธรรมด๊า
ธรรมดาเนอะ แต่พระพุทธเจ้า-ผู ้รู ้-ผู ้เล่นเกมชีวิตมาดีแล้ว.. 
ผ่านไปด้วยดีแล้วนี่ รู้ว่าพูดอย่างนี้ผิด! 

พูดโกหก พูดส่อเสียด พูดค�าหยาบ พูดเพ้อเจ้อ ค�าพูดอย่างนี้
ออกมาเมื่อไหร่...เสียคะแนน! 

ท�าไมพูดเพ้อเจ้อถึงเสียคะแนน...นึกออกมั้ยท�าไมพูดเพ้อเจ้อถึง
เสียคะแนน? รู้สึกมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยใช่ม้ัย? แล้วชีวิต
เราก็พูดเพ้อเจ้อบ่อยเลยใช่มั้ย?

พูดเพ้อเจ้อ แปลว่าพูดในเรื่องที่ไม่มีประโยชน์...มีโทษมั้ย? 

เฮอะ! ไม่น่ามีโทษใช่มั้ย? แค่มันไม่มีประโยชน์ มันจะมีโทษอะไร 
ใช่มั้ย รู้สึกอย่างงั้นมั้ย? 

โกหกนี่เห็นชัดๆ ใช่มั้ย..มีโทษ! 
พูดส่อเสียดมีโทษมั้ย..มีโทษ! นี่ยอมรับทั่วกันใช่มั้ย 
พูดค�าหยาบมีโทษมั้ย...มี! ยอมรับทั่วกันใช่มั้ย 

แต่เพ้อเจ้อท�าไมถึงมีโทษ เพราะการพูดเพ้อเจ้อท�าให้เสียเวลา 
เวลาที่ท�างานได้นี่มาพูดเพ้อเจ้อกันซะ ๒ ช่ัวโมง...ไม่ได้ท�างาน 
แล้วมันก็ไม่ได้งาน เสียเวลาไป ๒ ชั่วโมง นอกจากจะไม่ได้ท�างาน
แล้ว ชีวิตก็หมดไปด้วย 

ชีวิตคนเรามีจ�ากัดนะ สมมุติว่าเรามาพูดเพ้อเจ้อในเวลาท�างาน
ชั่วโมงละ ๓๐ นาที ชีวิตก็หายไปคร่ึงหนึ่ง แล้วที่เหลืออีกคร่ึง
หนึ่งนี่ก็ไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ในด้านพัฒนาจิตใจด้วยซ�้ำไป 
ก็เอาไปท�างาน เอาไปติดต่อโน่น เอาไปติดต่อนี่ 
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พูดเพ้อเจ้อไม่ใช่แค่ส่งเสียงนะ เดี๋ยวนี้กดๆ ก็เป็นนะ จิ้มๆ กดๆ 
แชท (Chat) กันก็เพ้อเจ้อได้นะ! แล้วบ่อยด้วยใช่มั้ย ไอ้ที่ส่งๆ กัน
นี่ล่ะ ปึ๊งๆ นี่ล่ะมันจ�าเป็นมั้ย? ไอ้ข้อมูลที่ส่งมานี่มันจ�าเป็นมั้ย? 
บางครั้งจ�าเป็น แต่บ่อยครั้งไม่จ�าเป็นใช่มั้ย? เออ! แล้วมันท�าให้
เสียเวลา และก็เป็นที่เพ่งเล็งของผู้บริหารท่ีเขาเห็นความส�าคัญ
ของเวลา เวลาแทนที่จะเอามาใช้ในการท�างาน...กลับมาจิ้มๆ 
กด จิ้มๆๆ กด 

เม่ือก่อนจะมปัีญหามากเลยก็คือชอบซบุซบิๆๆ กัน และตอนซุบซบิ
ไม่ได้ท�างาน แล้วความรู้สึกของเราก็ไม่เห็นจะมีโทษอะไรเลย...
แต่มนัเสยีเวลา! โทษมนัน้อยกจ็รงิ แต่พอไม่เหน็โทษมนักท็�าบ่อย 

ไอ้บางอย่างนี่นะ เราเห็นโทษเราก็เว้นใช่มั้ย ขนาดบางอย่าง
เห็นโทษแล้วยังไม่เว้นเลย ไอ้นี่ยิ่งไม่เห็นโทษก็เลยยิ่งท�าบ่อย 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ไม่มีบาปหรือโทษอันใดเลยจะเทียบเท่ากับ
มิจฉาทิฏฐิ เช่นมีความเห็นผิดว่า“ไม่เห็นว่ามันผิดตรงไหน” 

คนทีแ่ม้จะท�าผิดทัง้ๆ ทีเ่หน็ว่ามนัผดิ...รูว่้ามนัผดิ มนัจะท�าผดิไม่
นาน เข้าใจมั้ย?

ถ้าท�าทั้งๆ ที่เห็นว่าผิดนี่ ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่า...ไอ้คนนี้มันหน้า
จะไม่ค่อยบางเท่าไหร่ ไม่ค่อยละอายเท่าไหร่ แต่คนที่ท�าผิดทั้งๆ 
ท่ีรู้ว่ามันผิดน่ี... มันจะเห็นโทษได้ง่ายกว่าคนที่ท�าผิดแล้วไม่รู้ว่า
มันผิด ท�าแบบหน้าชื่นตาบานแต่ท�าผิดและท�าบ่อย พวกนี้เนี่ย
ผิดซ�า้ซาก ผิดบ่อยๆ ผิดด้วยความมืดมัวทางปัญญา คนที่มี
มจิฉาทฎิฐแิบบท�าผดิทัง้ทีไ่ม่รู้นีน่ะ ตายไปแล้วจะไปอยู ่ โลกนัตนรก 
เป็นนรกทีม่ดืๆ มวัๆ เพราะว่าชาตนิี ้ปัจจบุนันีก็้มืดมวัทางปัญญา 
แต่ถ้าตกนรกทัง้ทีรู่อ้ยูว่่าไอ้ทีท่�านัน้นะผดิไป มันมีโอกาสที่จะ
พฒันาจิตใจตวัเองขึน้ไปได้ พ้นจากนรกนัน้ได้และพ้นไปแล้วกจ็ะ
สามารถพ้นจากทุกข์ได้ด้วย 

อย่างเช่นพระเทวทัต พระเทวทัตท�าผิด เล่นเกมชีวิตผิดกติกา
หลายข้อเลย เคยท�าถูกเหมือนกัน ที่ท่านท�าแล้วดูดีหน่อยก็คือ
ฝึกสมถกรรมฐานจนได้ฤทธิ ์ ท่านได้ฤทธิด้์วยนะ สามารถแปลงกาย 
สามารถเหาะได้ แบบเปล่ียนลกัษณะเลยจากคนหนุม่ๆ กลายเป็น
เดก็ๆ เหาะไปอยูท่ีห่น้าต่างปราสาทชัน้บนของ เจ้าชายอชาตศตัรู
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ท�าให้เจ้าชายอชาตศัตรูศรัทธา ยอมเชื่อว่าพระรูปนี้เป็นผู้วิเศษ 
จึงเชื่อฟังและท�าตามค�าแนะน�า พระเทวทัตแนะน�าให้ไปท�า
ปิตฆุาต คอืฆ่าพ่อ ปลงพระชนม์พระเจ้าพมิพสิาร นีล่่ะให้ค�าแนะน�า 
คนอื่นผิดๆ แล้วยังไม่พอ... มันมีพื้นฐานจากว่าพระเทวทัต
อยากใหญ่ วางแผนท�าร้ายพระพทุธเจ้า อยากจะฆ่าพระพุทธเจ้า 
แต่ฆ่าไม่ส�าเร็จ เพราะพระพุทธเจ้าไม่มีวิบากที่จะท�าให้ต้องสิน้
ชวิีตในระหว่าง คอืไม่มวีบิากด้านปาณาตบิาต ไม่ได้ฆ่าสัตว์ ไม่ได้
ฆ่าคน ไม่ท�าลายชีวิตคนอ่ืนมานาน.. นานมาก จนไม่มีวิบาก
อะไรมาท�าให้ท่านต้องตายก่อนวัย ก่อนจะหมดอายขุยั ทีเ่รา
ถกูฆ่าได้ ทีเ่ราประสบอบุตัเิหตตุายก่อนอายขุยัได้นี ้ เพราะมันมี
วิบากที่จะให้ผลได้อยู่ แต่ถ้าใครไม่มีวิบากตรงนี้...ให้ตั้งใจฆ่าก็
ยังไม่ตาย...แล้วไม่เจ็บด้วย แต่ที่พระพุทธเจ้าเจ็บนิดหน่อย...
ห้อเลือดภาษาท่ีเป็นในทางคัมภีร์เรยีกว่า พระโลหติห้อ ทีห้่อเลอืด
ตรงนั้นนะ เพราะมีเศษกรรมเคยไปผลักพ่ีชายตกเหว แล้ว 
กรรมนี้ท�าให้ต้องตกนรก รับกรรมไปแล้วนะ เต็มๆ เลย คือตก
นรกไปแล้ว แล้วมาอกีหลายชาตเิลย กย็งัรบักรรมต้องบาดเจบ็.. 

จนสดุท้ายนี.่..ชาตสิดุท้ายเป็นพระพทุธเจ้าแล้วด้วยซ�า้ไป เศษกรรม 
ยังไม่หมด เศษนะ...เศษเท่านั้นเอง กรรมนั้นยังมีเศษกรรมที่ให้
ผลอยู่ ต้องมีสะเก็ดหินชิ้นหนึ่งมาโดนนิ้วเท้าท�าให้พระโลหิตห้อ
 

พระเทวทัตท�าบาปใหญ่ๆ อีกอันหน่ึงคือท�าสงฆ์ให้แตกกัน คือ
พระทั้งหลายท่านสามัคคีกันอยู ่ดีๆ  พระเทวทัตก็ไปยุแยง 
ไปบอกว่า “พระพุทธเจ้าตอนนี้นะ สอนไม่ตรงทางแล้วล่ะ ดูสิไม่
ค่อยส�ารวม ไม่ค่อยสันโดษ แทนที่จะมาอยู่โคนไม้ แทนที่จะไป
บิณฑบาต เดี๋ยวนี้ไปรับอาหารในวัง รับกุฏิ ให้เศรษฐีสร้างกุฏิ
วหิารสวยๆ ให้พระเจ้าแผ่นดนิสร้างกฏิุวหิารสวยๆ สร้างวดัสวยๆ 
ชักไม่สันโดษแล้ว ไม่สอนไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้จริงแล้ว ต้องเรา”..
เรานี่คือเทวทัตนะ “ต้องเรา! เรานี่ยังอยู่ป่าเป็นวัตร บิณฑบาต
เป็นวัตร เราไม่กินเนื้อสัตว์ เราใช้เฉพาะผ้าบังสุกุล คือใช้จีวร
ท�ามาจากผ้าห่อศพเท่านัน้ เรามคีวามเคร่งครดัมากกว่าพระพทุธเจ้า 
ใครอยากพ้นทุกข์ให้มาหาเรา เป็นลูกศิษย์เรา ใครยังอยากวน
เวียนอยู่ในวัฏสงสารให้ไปหาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเริ่มที่จะ
ไม่สันโดษแล้ว เพี้ยนแล้ว เริ่มเปลี่ยนไป” นี่เป็นค�าโฆษณาของ
พระเทวทัตนะ ท�าให้คนและพระที่ไม่มีปัญญา หลงผิดไปตาม 

พระเทวทัตท�าผิดกติกาในการเล่นเกมชีวิตขนาดนี้ ผลก็คือว่า
เมื่อท�าผิดจะต้องได้รับผล แต่พระเทวทัตมีสิ่งหนึ่งที่พิเศษกว่า
คนท�าผดิคนอืน่ คอืระลกึได้ว่าตวัเองท�าผดิก่อนจะตาย บัน้ปลาย
ชวีตินี.่.. เคยเหาะได้กท็�าไม่ได้... ฌานเสือ่ม พอก�าลงัจะตายระลกึ
ได้ว่าตัวเองท�าผิด รู้ว่าตัวเองนี่ท�าผิดมามากเลย วันสุดท้ายที่
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จะตายนะ รูว่้าตัวเองจะตาย อยากจะไปขอขมาพระพทุธเจ้า แต่ด้วย 
บาปที่ตัวเองท�าไว้มาก บาปนั้นขวางท�าให้ท่านไม่มีโอกาสแม้แต่
จะไปพบพระพุทธเจ้า แบบเห็นด้วยตา ตอนเทวทัตตั้งใจจะมา
กราบขอขมานี่นะ สั่งให้ลูกน้องตัวเองแบกนะ ขึ้นแคร่..คล้ายกับ
เปลคนป่วย ขึ้นแคร่แบกมาสี่คน คนก็ส่งข่าว “เทวทัตมาแล้วๆ” 
เป็นเรือ่งใหญ่โตมาก.. ตืน่เต้น! 

พระอานนท์ได้ทราบข่าวก็ไปกราบทลูพระพทุธเจ้า “ข้าแต่พระองค์ 
ผูเ้จรญิ พระเทวทัตจะมาแล้วมาถึงพระองค์แล้ว” 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “มายังไงก็ไม่เห็นเราหรอก” คนที่จะเห็น
พระพุทธเจ้าได้ต้องมีบุญนะถึงจะเห็นได้ พระเทวทัตสร้างบาป
อกุศลไว้มาก จนกระทั่งบาปอกุศลนั้นปิดกั้นโอกาสที่จะมาเจอ
พระพุทธเจ้า 

มาใกล้ถงึหน้าวดัแล้วกส่็งข่าวมาอกี “พระองค์...จะถงึหน้าวดัแล้ว” 
“นั่นแหละ ไม่เจอเราหรอก” 

ถึงหน้าวัด...พระเทวทัตถูกแบกมากระแทกๆๆ ก็บอก
“เดี๋ยวๆ พักก่อนๆ... ก่อนจะเข้าหาพระพุทธเจ้า เรากระหายน�า้
เหลือเกิน อยากจะลงไปล้างหน้าล้างตาและดื่มน�า้ซักหน่อย” 

พอเท้าแตะพื้นเท่านั้นเอง บาปที่หนักมาก...พื้นดินรองรับบาป
อันนั้นไว้ไม่ได้ พื้นดินแหวก ไฟจากนรกนี่แลบออกมาเลย แล้ว
ไม่ใช่ตกแบบพรวดนะ ค่อยๆ หย่อนตวัลง คล้ายๆ ทรายดดูน่ะ 
ค่อยๆ ตกลงไปๆๆ ในระหว่างนัน้พระเทวทตัเหน็ว่า “เราคงไม่มี 
โอกาสที่จะไปกราบพระพุทธเจ้าแน่นอน เราคงตายอยู่ใต้ปฐพี
ตรงนี้เอง”

นึกขึ้นได้ว่า “อย่างไรเสียเราตั้งใจจะมากราบขอขมา แม้ไม่พบ
พระพุทธองค์” ตอนนัน้นีจ่มลงไปถงึแค่คอแล้ว “ไม่มีทรพัย์สมบัติ
อะไร ไม่มีสิ่งบูชาอะไรที่จะมาบูชาพระพุทธเจ้า ที่จะเป็นเครื่อง
บชูาเพือ่กราบขอขมา เหลอืแต่คาง”...จมลงไปเหลอืแต่คาง “ขอเอา
กระดกูคางและลมหายใจน่ีแหละ เป็นสมบตัชิิน้สดุท้ายทีมี่ ขอเอา
กระดูกคางและลมหายใจนี้บูชาพระพุทธเจ้า” 

ความคิดอย่างนี้นะ ท�าให้พระเทวทัตแม้ตอนนี้ตายไปแล้ว จมสู่
ธรณีไปแล้ว...ไปอยู่นรกอเวจี แต่ด้วยความที่ส�านึกผิดขอขมาแม้
ไม่เหน็ตวัพระพทุธเจ้า พระพุทธเจ้าก็พยากรณ์ว่าจากทีพ่ระเทวทตั
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ได้ส�านึกได้ตรงน้ี และพระเทวทัตนี้เคยสร้างบุญกุศลมาก่อน
เคยปรารถนาทีจ่ะพ้นทกุข์มาก่อน ต่อไปๆ เทวทตันีพ้้นจากนรกแล้ว 
เวียนตายเวยีนเกิดอกีนานเหมอืนกนั แต่ก็จะพ้นทกุข์ได้ จะไปเป็น
พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งในโลกนี้ รู้จักพระปัจเจกพุทธเจ้ามั้ย 
คือตรัสรู้เองแต่ไม่มีลูกศิษย์ ไม่มีผู้ที่จะมาฟังธรรมแล้วตรัสรู้ตาม 

ฉะนั้น กติกาในการเล่นเกมชีวิตอันนี้ต้องศึกษาเอง ศึกษาเองไม่
ได้ก็ต้องถามผู้รู้ที่ท่านจบเกมนี้แล้ว และมองออกว่า จริงๆ แล้ว
เกมชีวตินีค้วรท�าอะไรบ้าง ควรเว้นอะไร ท�าอย่างไรจึงจะเล่นเกม
ต่อไปโดยที่ไม่มีทุกข์ไม่มีโทษมากนัก ถ้ายังอยากเล่นเกมต่อไป 
ยังสนุกกับเกม เกมนี้ยังมันส์อยู่ อยากจะเล่นเกมหน้าต่อไป...
ควรจะท�าอย่างไรให้เกมหน้ามนัสนกุกว่านี ้ สบายกว่านี ้ ไม่มทีกุข์
ไม่มีโทษแบบนี้ 

กติกาง่ายๆ ที่ท่านผู้รู้ คือพระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้ อย่าท�าผิด 
อย่าท�าผิดสามทาง ผิดในทางกาย ทางวาจา และทางใจ ที่เป็น
รูปธรรมง่ายๆ คืออย่าไปผิดศีล ๕ ข้อ 

ศลี ๕ ข้อนีเ้ป็นศลีทีจ่ะท�าให้เราอยูใ่นสงัคมโดยทีไ่ม่เบยีดเบยีนกนั 
ไม่เบียดเบียนทางกายด้วยการไม่ไปฆ่าเขา ไม่ไปท�าร้ายร่างกาย
เขาท�าให้เขาบาดเจ็บ ไม่ไปลักทรัพย์ส่ิงของที่เขาหวงแหน ไม่ไป
ละเมิดคนรักของคนอื่นคนที่เขาหวงแหน ไม่ไปพูดท�าให้เขาต้อง
สูญเสียผลประโยชน์ ไม่พูดให้เขาเจ็บใจ ไม่พูดให้เขาแตกจาก
ความเป็นมิตรซึ่งกันและกัน 

  กติกาข้อท่ี ๕          ข้อสุดท้าย คืออย่าท�าลายสติของตัวเอง
                            รวมทั้งอย่าไปสนับสนุนให้คนอื่นเขาเสีย
                           สติด้วย ฉันไม่กินเหล้าแต่ให้เงินเขาไปกิน 
                           นัน่กส็นบัสนุนให้เขาไปเสยีสต ิ ได้อานสิงส์ 
                           ต่อไปว่าเราก็จะได้รับความสนับสนุนจาก
                           บุคคลอื่นให้เราไปเสียสติต่อ 

กติกาง่าย ๆ แต่ถ้าไม่ใส่ใจ มันจะมีตัวยั่ว ตัวยั่วให้ผิดกติกา 
เรามักจะพลาดก็ตอนที่เมื่อมีเหตุการณ์ต่อหน้าขึ้นมาแล้ว มันยั่ว
ให้ท�าผิด แล้วเราก็ทนส่ิงยั่วนั้นไม่ได้ เพราะมันเอา “สุข” มาล่อ 
แต่ถ้าคนระลึกได้ว่าฉันจะต้องรักษาศีล..นี้ ก็ไม่เอา! 
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มีสิ่งยั่วมาให้ท�าร้ายเขา..ฉันไม่ท�าร้าย! 
มีสิ่งยั่วมาที่จะโกหก..ฉันไม่โกหก! 
มีสิ่งยั่วมาที่จะลักขโมย..ไม่ขโมย! 

ไอ้ปรากฏการณ์ตรงหน้าที่มายั่วเรา แล้วเราระลึกได้ว่า “ฉันจะ
ไม่ท�า” ตรงนี้เรียกว่ามี สัมปัตตวิรัติ งดเว้นเมื่อประสบซึ่งหน้า 
งดเว้นเฉพาะหน้า จะงดเว้นได้ดียิ่งขึ้น ต้องมีการตั้งใจ เรียกว่า 
สมำทำนวิรัติ ตั้งไว้ในใจ มันก็ต้องประกอบกันกับว่า เราต้อง
สมาทานบ่อยๆ ครบูาอาจารย์ยงับอกว่าสมาทานก่อนอาหารเช้า 
ก่อนอาหารกลางวัน ก่อนอาหารเย็น ใครมีมื้อดึกก่อนอาหารมื้อ
ดึกด้วย และก่อนนอน นี่ยังดีนะไม่มีก่อนตื่น! 

สมาทานศลี ๕ ก่อนอาหารและก่อนนอน เป็นการเตอืนตัวเองว่า 
“ฉันจะไม่ผิดกติกาในการเล่นเกมชีวิตอันนี้นะ ฉันจะไม่ละเมิด ๕ 
ข้อนี้” เตือนตัวเองบ่อยๆ 

แล้วพอมันมีเหตุการณ์ที่มาทดสอบ ทดสอบว่าเราแน่แค่ไหน 
ไอ้ที่สมาทานไว้น่ะ...แน่แค่ไหน? ตัวนั้นก็จะเป็นบททดสอบว่า 
เราผ่านมัย้ ไอ้ทีป่ฏิญาณเอาไว้น่ะ...ผ่านมัย้ คนอืน่เขาลมืมอืถือเอา Up level     game...

ไว้นะ “โห! รุ่นนี้ก�าลังอยากได้เลย” เราจะฉกเอามามั้ย? เขาลืม
เงินเอาไว้น่ี... เราจะเม้มมั้ย? หรือว่า อะไรที่บ้านเราไม่มี แต่
ทีท่�างานเราม ี เราจะเอาของนีจ้ากทีท่�างานไปบ้านมัย้? เราจะใช้
ทรพัยากรของส่วนรวมโดยทีค่ดิคอรปัชัน่มัย้? ใครทีแ่ต่งงานหรอื
ยังไม่แต่งงานก็ตาม ใครที่หว่านเสน่ห์ไปเร่ือยๆ มีมั้ย? เราจะ
แอบมีกิ๊กมั้ย? กิ๊กเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นยาเสพติดประเภทสี่นะ 
ห้ามเสพห้ามครอบครอง เสพแล้วติด มนัเสพแล้วชืน่ใจ แต่มโีทษ 
ห้ามนะ ผิดกติกา! แค่น้ีเป็นการรู้กติกาเบื้องต้นว่าจะไม่ตกต�่ำ
ไม่ถกูตดัคะแนน ไม่ถกูท�าโทษ เล่นเกมต่อไปได้อย่างไม่ล�าบากนกั
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 i n  g a m e

ถ้าอยากจะพัฒนาตนเองขึ้นไปเรื่อย ๆ อัพเลเวล (Up level) 
ไปเร่ือยๆ มันมีธรรมะข้ออื่นๆ ที่จะท�าให้เราได้เล่นเกมชีวิตนี้
โดยที่ไม่ทุกข์มากเกินไป คือนอกจากจะมาศึกษาเร่ืองศีลแล้ว 
ก็ศึกษาเรื่องจิต ท�าอย่างไรให้จิตนี้มันมีคุณภาพมากขึ้น 

จติเน่ียถ้าดตูามภมู ิพระพทุธเจ้าท่านแบ่งภมูขิองจติเป็นระดบัๆ นะ 
ที่ว่าเราจะอัพเลเวลไปได้นี่ ต้องดูว่ามันมีกี่เลเวล (Level) มีกี่ภูมิ 
ท่านแบ่งเป็นภูมิๆ  

ระดับชั้นของเกม
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ภูมิของจิต (สุคติภูมิ)

ภูมิแรก กามาวจรภูมิเป็นภูมิที่ยังสนใจในเรื่องกาม เกี่ยวข้องอยู่
กับกาม กามนี่ไม่ใช่เรื่องของเพศอย่างเดียว ไม่ใช่เรื่องของ sex 
อย่างเดียว 

กามคือสิง่ทีน่่าปรารถนา น่าพอใจ อยากจะด ู อยากจะฟัง 
อยากดม อยากกิน อยากกินแล้วอยากกินอีก อันนี้อร่อยดี 
ยี่ห้อนี้ดีจัง นอกจากจะมีรสอย่างนี้แล้ว ยังมีกรอบๆ ด้วย ติดใจ
ในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส และไอ้รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส
ทีป่ระทบัใจคนท้ังหลายมากทีส่ดุ คือรูป เสยีง กลิน่ รส และสมัผสั
เกี่ยวกับเพศ เพราะฉะนั้นในเรื่องของกามนี่ คนจึงเข้าใจแคบๆ 
ว่าเฉพาะเรื่องเพศ ผู้ชายฟังเสียงผู้หญิงแล้วชื่นใจ ผู้หญิงฟังเสียง
ผู้ชายแล้วชื่นใจ ผู้ชายเห็นรูปผู้หญิงแล้วชื่นใจ แม้แต่จะไปหา 
ข้อมูลเรื่องข้าวก็ยังอุตส่าห์แวบไปเปิดรูปผู้หญิง เพราะชื่นใจ
เห็นเล็กๆ ไม่พอยังขอขยายอีก เห็นแล้วชื่นใจ ผู้หญิงก็อยากเห็น
รูปผู้ชาย เห็นแล้วชื่นใจ เพราะฉะนั้นเรื่องกามคุณที่เด่นพิเศษ
คือเรื่องเพศ แต่ไม่เฉพาะเรื่องเพศหรอก เห็นรูปสวยๆ อื่นๆ 
แล้วชอบใจ ก็เรื่องกามเหมือนกัน ฟังเสียงเพราะๆ อื่นๆ แล้ว
ชอบใจ ก็เป็นเรื่องกามเหมือนกัน 

ดังนั้นกามคือสิ่งที่น่าปรารถนา สิ่งที่มากระทบทางตา หู จมูก 
ลิ้น กาย แล้วท�าให้เกิดความพอใจ นี่นะเรื่องกามนะ จิตใจที่ยัง
วนเวียนอยู่ในการหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น และกายนี้
จงึเรยีกว่ายงัวนเวยีนอยูใ่นกามาวจร ยงัจรไปจรมาในเร่ืองของกาม
 
ทีนี้ในกามาวจรนี้ ยังมีระดับด้วยนะ ต�่าสุดตั้งแต่อเวจีมหานรก 
มาระดับเปรต ระดับเดียรัจฉาน มนุษย์เป็นกามาวจรระดับหนึ่ง 
เทวดาก็มีเทวดาช้ันกามาวจร เทวดาชั้นกามาวจรนี่มีอยู่ ๖ ชั้น 
เคยรู้มั้ย เคยได้ยินมั้ย เทวดามี ๖ ช้ันนะ ไม่มีช้ัน ๗ เทวดาช้ัน
กามาวจรเนี่ยมี ๖ ชั้น 

    •   ชั้นแรกเรียกว่าชั้นจำตุมหำรำช เคยได้ยินมั้ย 
      เทวราชทั้ง ๔ บางทีก็เรียกอย่างงี้นะ 

    •   ช้ันที ่๒ ช้ันดำวดงึส์ ภาษาบาลีว่า ตาวะตงิสะ หัวหน้า 
      หรอืพระราชาในชัน้นีก้ค็อื พระอนิทร์ หรอือกีชือ่หนึง่
        คือท้าวสักกะเทวราช 

    •   สูงขึ้นไปเรียกว่าชั้นยำมำ ไม่ใช่เป็นยามเฝ้าที่ไหนนะ   
        เป็นชื่อของภูมิอันเป็นที่อยู่ของเทวดาชั้นหนึ่ง เรียกว่า 
           ชั้นยามา
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    •    ช้ันต่อไปชั้นที่ ๔ เรียกว่าชั้นดุสิต เคยได้ยินค�าว่าดุสิต
       ใช่มั้ย ของเรามีดุสิตอยู่แถวๆ สวมลุม หรือไม่ก็เขตดุสิต
      อย่างงี้นะ จริงๆ แล้วดุสิตเป็นชื่อของสวรรค์ ช้ันดุสิตน่ีจะ
        เป็นชัน้ทีช่มุนมุของพระโพธสิตัว์ ผูม้บีญุมากจะอยูใ่นชัน้นี้          
        คุณภาพของจติในชัน้นีจ้ะเยน็ฉ�า่สบายไม่ต้องติดแอร์
  
    •     เทวดาชั้นต่อไปเรียกว่าชั้นนิมมำนรดี เคยได้ยินมั้ย ชื่อชัก 
          ยากข้ึนละนะ นมิมานรดแีปลว่า เทวดาชัน้ทีส่ามารถเนรมิต
       อะไรกไ็ด้ตามปรารถนา นมิมากค็อืเนรมติ เนรมติอะไรก็ได้
        ตามปรารถนา แสดงว่ามีบุญมากอยากเห็นอะไรก็เนรมิต 
        อยากกินอะไรก็เนรมิต อยากฟังอะไรก็เนรมิต มีเสียงเพลง   
        เพราะๆ ตามที่ตัวเองจะปรุงแต่งด้วยบุญตัวเอง 

    •    ช้ันสุดท้ายชั้นที่ ๖ ชั้นสูงสุดของกามาวจรที่เป็นเทวดา
        เรียกว ่า ปรนิมมิตวสวัตดี ชั้นนี้ ไม ่ต ้องเนรมิตเอง   
        ปร (อ่านว่า ปะระ) แปลว่าอืน่ คือ ผูอ้ืน่เนรมิตให้ แค่เนรมติ
        ยังไม่ต้องเนรมิตเองเลย มันสบายขนาดไหนใช่มั้ย 

เวลาเราอยากได้อะไรก็ต้องออกแรงท�างานหา เหนื่อยแทบตาย
ใช่มั้ยกว่าจะได้เงินเดือนเนอะ ต้องท�าเองออกเหงื่อเอง ออกแรง

งานเอง แต่เทวดาชั้นนี้ด้วยบุญกุศลที่เขาท�าไว้แล้ว แม้แต่เนรมิต
ยังไม่ต้องเนรมิตเอง มีเทวดานี่แหละเนรมิตให้ สุขสบายขนาด
น้ันนะ เพราะเขาเล่นเกมชีวิตโดยไม่ผิดกติกา แถมยังมี
การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ท�าให้ผลบุญกุศลอันนั้นมี
คนมาคอยช่วยเหลือ แม้แต่เรื่องเนรมิตเรื่องทิพย์ๆ นี่ยังไม่ต้อง
เนรมิตเองเลย 

เทวดาชั้นต�่าลงไปก็มีบุญ ละอายต่อการท�าบาปที่ตัวเองจะท�า 
ละอายใจตวัเองฉนัเกดิในตระกลูนีไ้ม่อยากให้เสยีชือ่เสยีงตระกลู 
ฉันเป็นคนชื่อนี้ฉันไม่อยากเสียชื่อเสียงนี้ หรือแม้แต่นึกถึงตัวเอง
แล้วไม่อยากให้ตัวเองท�าผิดมีความละอายใจและกลัวผลของ
บาปที่จะเกิดขึ้น เพราะเห็นแล้วว่าคนท�าบาปจะได้รับผล ก็เกรง
กลัวผลจากการท�าผิดท�าชั่วท�าบาป

พวกนี้เล่นเกมแล้วยังไม่จบเกมก็จริง แต่ก็ยังเล่นเกมชีวิตด้วยมี
ความสขุ เป็นเทวดากย็งัเล่นเกมอยูน่ะ เป็นเกมแบบสบายๆ แบบ 
ทพิย์ๆ 

ถ้าท�าฌานได้ ก็ยิ่งได้เลื่อนขึ้นไปเล่นเกมอย่างสบายยิ่งขึ้นไปอีก 
ไปเป็นพรหม รูปพรหมบ้าง อรูปพรหมบ้าง บางคนคิดว่าน่ีคือ
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ชั้นสูงสุดแล้ว น่าจะจบเกมแล้ว...ไม่จบ! ตราบใดที่ยังอยู่ในภพ 
นั่นคือก�าลังเล่นเกมอยู่ เพราะภพก็คือที่เล่นเกม สัตว์ทั้งหลาย
เล่นเกมชีวิตอยู่ในภพต่างๆ 

ถ้าเป็นอรปูภพ ภพท่ีเป็นอรปูาวจร กไ็ด้เล่นเกมแบบไร้รปู มแีต่
นามธรรม จะเล่นเกมชีวิตในชั้นนี้ได้ก็ต้องท�าอรูปฌานให้ได้ก่อน 
ถ้าจะเล่นในรูปภพ ภพที่เป็นรูปาวจร ก็ต้องท�ารูปฌานให้ได้ 
สัตว์โดยมาก เล่นเกมชวีติอยูใ่นกามภพ ภพทีเ่ป็นกามาวจร ถ้ามา
เล่นเกมในสวรรค์หรือ ในโลกมนุษย์ ก็ดีหน่อย

ภูมิของจิต (ทุคติภูมิ)

ส่วนคนที่เล่นเกมแล้วโกง โกงในรูปแบบต่างๆ ผิดกติกา ๕ ข้อ 
คอรปัชัน่ แอบตอดนูน่ตอดนี ่มคีวามผดิทางด้านกาย วาจา และ
ทางใจ ทจุรติในเรือ่งต่างๆ กต้็องไปเล่นเกมในอบาย จบ “เกมคน” 
ปุ๊บ! ระบบมันจะจัดการเริ่มเกมใหม่ให้ทันที เป็น  “เกมเปรต” 
“เกมนรก” ในอบาย 

อบายท้ังหลายกย็งัอยู่ในกามภพนะ เพราะยงัอยากได้กาม แต่ไป

แสวงหาในทางที่ผิดกติกา เลยต้องไปเล่นเกมแบบยากล�าบาก
ในทุคติ อย่างเบาๆ ก็ไปเป็นเปรตหรือเป็นสัตว์เดียรัจฉาน
อย่างหนักๆ ก็จะไปเป็นสัตว์นรก นรกก็มีหลายขุม ตามแต่ว่าตัว
เองได้ท�าผิดขั้นไหน 

อย่างพระเทวทัตน่ีท�าพระโลหติพระพทุธเจ้าให้ห้อ แถมยงัท�าสงฆ์
ให้แตกกัน ในคัมภีร์ก็บรรยายสภาพของที่อยู่ของท่านเอาไว้ 
ที่เรียกว่าอเวจีมหานรก 

เคยได้ยินค�าว่าอเวจีใช่มั้ย อยากเล่น“เกมอเวจี”มั้ย? 

สภาพของอเวจีมหานรก ท่านบอกว่ามนัเป็นเหมอืนห้องสีเ่หลีย่ม
สี่ด้าน มีด้านบนด้านล่างด้วย คล้ายๆ ลูกเต๋า แล้วสัตว์นรกจะ
อยู่ข้างในอีกที ทั้ง ๖ ด้านจะเป็นแผ่นเหล็ก แต่ไม่ใช่เป็นแผ่น
เหล็กธรรมดา...เหล็กที่ร้อนจนแดง สัตว์นรกในอเวจีจะถูกตรึง
ด้วยหลาวเหล็ก แล้วก็ไม่ใช่เหล็กธรรมดา...เป็นเหล็กที่ร้อนจน
แดงเหมือนกัน ตรึงจากด้านบนเจาะกะโหลกไปถึงด้านล่าง ตรึง
จากด้านข้างเจาะสีข้างซ้ายไปขวา มีที่ว่างที่ไหนก็ตรึงๆๆๆ

แขนก็กางขยับไม่ได้ ถูกตรึงเอาไว้ เหล็กที่ตรึงเสียบมานี่ก็ร้อน

เกมชีวิต ๓๒         เกมชีวิต ๓๓



ผนังทั้งหลายก็ร้อน ถูกขังเดี่ยวด้วยนะ แต่ไม่ตาย! คนนี่ถูกเสียบ
ขนาดนั้นทุกข์แป๊บเดียวก็ตาย แต่ใครที่ท�าผิดกติกาข้ันร้ายแรง
ในการเล่นเกมชีวติ ท�าบาปชัว่หยาบด้วย บาปอนันัน้กรั็กษาอตัภาพ
นัน้ไว้ไม่ให้ตาย ทรมานมัย้?..ทรมานส!ิ ทั้งร้อน...เจ็บปวดด้วย ดิ้น
ก็ไม่ได้ ถูกตรึงให้แน่นๆ แล้วอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะหมดอายุขัย 
บาปอกุศลช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตเอาไว้ไม่ให้ตาย 

เราจะคุ้นกับค�าว่า“บุญรักษา”ใช่มั้ย อันนี้”บาปรักษา” มันมีทั้ง
บุญและบาป ตอนนั้นบาปให้ผล...บาปก็รักษา ถ้าตอนไหนที่บุญ
ให้ผล...บุญก็รักษา 

ชีวิตนี้ถ้าเรายังท�าดี และยังต้องการโอกาสที่จะท�าดีต่อไป...แล้ว
ยังมีชีวิตต่อไป เรียกว่าบุญรักษาให้เรายังมีโอกาสท�าดีต่อ เรา
ต้องการให้อะไรรักษา? ให้บุญรักษาให้ท�าบุญบ่อยๆ ถ้าต้องการ
ให้บาปรักษา...เราไม่ต้องร้องขอ บาปมันก็มารักษานะ เช่นเดียว
กับบุญ ไม่ต้องร้องขอ ขอให้ท�า แล้วบุญก็จะมารักษา 

อนันีเ้ป็นกตกิา แล้วกลไกเหล่านีก็้ไม่มใีครควบคมุ มนัเป็นไปเอง!

Up level     game...
เกมชีวิต ๓๔         เกมชีวิต ๓๕



กติกาชีวิตที่ว่า “ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว” ไม่มีเจ้าหน้าที่อะไรมา
คอยก�ากับควบคุม มันเป็นไปเองโดยธรรม...มันเป็นไปอย่างนี้ 
และท่ีมันเป็นไปอย่างนี้ พระพุทธเจ้าท่านเห็น เรียกว่าท่าน
ตรัสรู้ แล้วจึงมาบอก ใครต้องการเล่นเกมชีวิตนี้อย่างสบายๆ 
อย่าไปท�าผิดอย่างนี้นะ อย่าไปท�าผิดทางกาย อย่าไปท�าผิดทาง
วาจา แม้แต่ทางใจกอ็ย่าไปท�าผดิ เพราะท�าผดิแล้วมผีล ถ้าอยาก
สบาย อยากมีชีวิตที่มีความสุข จงท�าอย่างนี้นะ...ท�าบุญ

เกมชีวิต ๓๖         เกมชีวิต ๓๗



บุญมีกี่ประเภท? มีสามประเภทใหญ่ๆ 

ให้ทานก็จะมีการเอื้อเฟื้อกัน แล้วเราก็จะได้ด้วย รักษาศีลไม่
เบยีดเบยีนกนัแล้วเรากจ็ะไม่มทีกุข์ทางกาย รวมทัง้ไม่มทีกุข์ทาง 
ใจด้วย แต่ถ้าจะให้ไม่มีทุกข์ทางใจนี่จะเห็นผลชัดๆ ต่อเมื่อได้มี
การภาวนา 

ถ้าไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะได้รับผลตรงๆ คือไม่มีทุกข์ทางกาย 
ไม่เบียดเบียนด้วยการละเมิดไปท�าให้ผู้อื่นบาดเจ็บ ไม่ไปท�าให้
เขาเสียทรัพย์สิน ไม่ไปละเมิดคนรักของเขา เราก็จะไม่ถูกละเมิด
ด้วยเรื่อง ๓ ประเภทนั้น ท�าผิดท�าบาปท�าชั่วก็ได้รับผลช่ัว ท�าดี
ได้รับผลดี 

ไอ้ท่ีว่าดไีด้รับผลดนีี.่.มนัดตีามประเภทของมนั คนเราบางทไีม่เช่ือ
ผลกรรม เพราะว่ามองไม่เห็นตามความเป็นจริง 

๑.ให้ทาน
๒.รักษาศีล

๓.เจริญภาวนา

“ฉันท�าดี..แล้วท�าไมไม่รวย” บางทีเหตุไม่ตรงกับผล เข้าใจมั้ย? 
ดีน่ะ..ดีเลย ท�าดีปุ๊บ!.. จิตใจดีทันที แต่ท�าไมท�าดีแล้วไม่รวย 
เพราะไอ้ดีที่ว่านี่..อาจจะไม่เป็นเหตุของความรวยก็ได้ 

ถ้าอยากจะรวยต้องขยนัหา หามาแล้วต้องรกัษาไว้ให้ดีอย่าใช้จ่าย 
สุรุ่ยสุร่าย แล้วก็ต้องคบเพ่ือนดีๆ มีกัลยาณมิตร ได้ทรัพย์มา
แล้วกค็วรเลีย้งชวีติให้พอเหมาะกบัตวัเอง มคีวามเป็นอยูเ่หมาะสม 
เลีย้งชีวติให้ชอบ เลีย้งชวีติให้ตรง..ตรงตามฐานะตวัเอง อย่างนี้
จึงจะรวย จึงจะมีทรัพย์เหลือ เหลือกินเหลือใช้ แล้วที่เหลอืนัน้
เอาไปเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ให้กบัเพือ่นๆ ด้วย ยิง่ได้บญุ ๒ ต่อ ตัวเองก็
เหลือใช้..แล้วยังได้น�้าใจจากเพื่อนรอบข้าง 

เพราะฉะนั้น กติกาเหล่านี้ ถ้าเราไม่รู้เองก็ต้องเรียนจากท่านผู้รู้ 
ท่านผู้รู้สูงสุดเลยก็คือพระพุทธเจ้า ผู้ที่เรียนจากพระพุทธเจ้าได้
รู้ตาม มีปัญญาขึ้นมา เรียกว่าเป็นสาวก ค�าสอนต่างๆ ถูกรักษา
เอาไว้ตกทอดมาถึงจนปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ โอกาสที่จะเรียนความรู้
อันนี้ก็ยังมีอยู่ แต่ถ้าปล่อยเวลาผ่านไปอีก เกิดใหม่..ถ้าไปเกิดใน
ถิ่นที่ไม่มีความรู้ชุดนี้ แม้จะเป็นคนโลกนี้ คนที่จะมามีโอกาส 
เรียนความรู้ชุดนี้เทียบแล้วมีจ�านวนน้อยเหลือเกิน 

เกมชีวิต ๓๘         เกมชีวิต ๓๙



คนโลกนี้ เดี๋ยวนี้เท่าไหร่?.. กี่พันล้าน ที่รู้ว่ามีศาสนาพุทธอยู่ก็มี
จ�านวนหนึง่นะ บางคนไม่เคยได้ยนิเลยนะว่าศาสนาพทุธเป็นยงัไง  
บางคนแม้จะเคยได้ยินว่ามีศาสนาพุทธ...แต่ก็ไม่ได้สนใจ บางคน
สนใจได้ยินได้ฟังบ้างแต่ไม่เชื่อ บางคนเชื่อเหมือนกันแต่ไม่เชื่อ
ถงึขนาดจะเอามาปฏบิตั ิบางคนปฏิบตัเิหมือนกนัแต่แบบเหยาะๆ 
แหยะๆ ทีจ่ะเอาแบบจรงิๆ จงัๆ แทบจะนบัเป็นจ�านวนได้ 

ส่วนท่ีปฏบิตัแิบบจรงิๆ จังๆ แล้วจะถกูทางหรอืเปล่าก็ไม่รู ้ศกึษา
แบบไม่รูจ้รงิแล้วเอาจรงิเอาจัง มนักไ็ม่ตรงทางนีน้ะ มนัไปทางโน้น 
พอจริงจังแต่ผิดทาง...ยิ่งจริงจังเท่าไหร่ยิ่งห่างไกลเท่านั้นใช่มั้ย 

เกมชีวิต ๔๐         เกมชีวิต ๔๑



ฉะนั้นเบื้องต้นส�าหรับผู้จะมาศึกษาเรื่องนี้ ควรศึกษาให้รู้ก่อนว่า
พระพุทธเจ้าสอนอะไร ศึกษาให้ตรงทาง..แล้วเดิน 

แต่ส�าหรบัผูท้ียั่งอยากจะเล่นเกมนีต่้อ ยงัสนกุกบัเกมนีอ้ยู ่เกมชวีติ 
นี้นะ ยังสนุกยังมันส์ ยังอยากกินอยากดูอยากเสพเสวยโลกนี้ 
ก็ให้เรียนรู้ด้วยว่าอย่าไปท�าผิดกติกา ๕ ข้อ รวมทั้งอย่าไปผิด
รายละเอยีดอืน่ๆ ทางกายทางวาจาและทางใจด้วย แม้เล็กๆ น้อยๆ 
ผิดนิดผิดหน่อยก็ไม่เอา 

พระพทุธเจ้าตรสัว่า “สพัพะปาปัสสะ อะกะระณงั” บาปทกุอย่าง...
ไม่ท�า จาระไนได้มั้ยว่ามันมีอะไรบ้าง? ก็บาปทางกายทางวาจา
ทางใจนี่แหละ  

Bu dd ha

สอนอะไร

เกมชีวิต ๔๒         เกมชีวิต ๔๓



ลองไปสังเกตกายตัวเอง วาจาตัวเอง และใจตัวเองเอาแล้วกัน 
ว่ามันคิดทุจริตอะไรเมื่อไหร่ ถ้ามันโผล่ขึ้นมา...ไม่เอา จะรู้ได้ว่า 
มันมีอะไรโผล่ขึ้นมาก็ต้องฝึกสติ ถ้ามันไม่มีสติจะไม่รู้ตัวเลยว่า...
เมื่อกี้นี้มันเป็นความผิดนะ ความผิดทางกายความผิดทางวาจา 
ความผิดทางใจ 

แล้วพระองค์ตรัสอกีว่า“กุสะลสัสูปะสมัปทา” ท�ากศุลให้ถงึพร้อม 
ค�าว ่าท�ากุศลให้ถึงพร้อมนี่ ไม ่ใช ่ว ่าท�ากุศลทุกอย่างนะ! 
ค�าไม่เหมือนกันนะ ตอนท�าบาปนี่งดทุกอย่าง “สัพพะปาปัสสะ 
อะกะระณัง” สัพพะคือทุกอย่าง บาปทุกอย่างไม่ท�าเลย ไม่ควร
ท�าเลย แต่พอกุศลท่านบอกว่าท�ากุศลให้ถึงพร้อม ไม่บอกให้ท�า
กุศลทุกอย่าง สังเกตนะ...ท�ากุศลทุกอย่างท�าไม่ไหว!  

ชีวิตนี้ชาตินี้จะให้ท�ากุศลทุกอย่าง..ท�าไม่ไหว เช่น มันมีกุศลที่
เรียกว่าเป็นฌานขัน้อรปูฌานอย่างนี ้ ท�าไม่ไหว! ฌานช้ันรปูฌาน 
ฌานขั้นที่ ๔ ก็ท�าไม่ไหว!

บางคนชาตินี้ทั้งชาติจะฝึกท�าฌานก็ยังท�าไม่ไหว มันมีบารมี
หลายอย่าง ศีลบารมี ทานบารมี ฯลฯ ยังมีบารมีระดับบารมี
ธรรมดา แบบอุปบารมี..บารมีขั้นกลาง และมีขั้นสูงสุดเป็น
ปรมัตถบารมี 

เราจะท�าบารมขีัน้สงูสดุทกุๆ บารมใีนชาตนิีไ้ม่ไหว เข้าใจมัย้? ดงั
นัน้กศุลให้ท�าเท่าทีม่นัมโีอกาสจะท�า ท�าให้ถงึพร้อมคอื...มโีอกาส
ท�าแล้วอย่าทิ้งโอกาสนั้นนะ ถ้าชื่อว่าเป็นกุศลทุกๆ อย่าง ฉันจะ
ต้องท�าให้ได้ในชาตินี้... ไม่ไหว! 

แค่ทานบารมอีย่างเดยีวนี ่ ถ้าเอาให้เป็นปรมัตถบารมก็ีได้ข้อเดียว
ในชาติน้ี คือให้ชีวิตได้อย่างเดียว พอให้แล้วเรียบร้อย...ตาย!
ต้องเล่นใหม่ชาตหิน้า ชาตหิน้ากต้็องมาท�าสจัจะบารม ี ชาตต่ิอไป
ท�าศีลบารมีท่ีเป็นปรมัตถ์ พระพุทธเจ้ากว่าจะสร้างบารมี ครบ 
๑๐ อย่างที่เป็นปรมัตถ์นี่ ต้องใช้เวลา ๔ อสงไขยกับแสนกัป 
จึงจะครบ จะมีกุศลครบพร้อมที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 

เราไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ เอาแค่ว่าท�ากุศลให้ถึงพร้อม 
โอกาสที่จะท�าทาน...มีมาแล้ว..ท�า! 
โอกาสที่จะรักษาศีล..มีแล้ว..ให้รักษา 
เขายั่วมาแล้วนี่...ไม่เล่นด้วย เขาล่อให้ผิดศีล...ไม่ผิดด้วย 
เขาจะเอาเงินมาให้ให้เราทุจริต...ไม่เอาด้วย อย่างนี้นะ 
ใจคิดจะทุจริตเองไม่มีใครมายั่วมาล่อ..รู้ใจตัวเอง... ไม่เอาด้วย 

เกมชีวิต ๔๔         เกมชีวิต ๔๕



ถ้าเราเล่นเกมได้ดี ไม่ท�าบาปทั้งหลายทั้งปวง  ก็ไม่มีเหตุอะไรที่
จะท�าให้เสยีแต้ม ย่ิงท�ากศุลอยูเ่สมอ กย่ิ็งท�าแต้มมากขึน้เสมอด้วย  
การที่เราเว้นบาปและหม่ันท�ากุศล ผลก็จะท�าให้เรามีอุปกรณ์
การเล่นเกมที่ดี อุปกรณ์ไม่เสียหาย อุปกรณ์มีคุณภาพดี  อุปกรณ์ 
ที่ควรให้มีคุณภาพดีมากที่สุด คือจิต

จิตมันไม่มีคุณภาพเพราะจิตมันกระจัดกระจาย เรียกง่ายๆ 
ว่ามันฟุ้งซ่าน  ก็ต้องฝึกมัน การฝึกก็เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ตัวนี้  
เคยพัฒนามันบ้างมั้ย?  จะพัฒนามันยังไง .. รู้มั้ย?

เกมชีวิต ๔๖         เกมชีวิต ๔๗

จิตตสิกขา



อย่างแรก พัฒนาให้มันมีก�าลัง  จิตไม่เหมือนกายนะ กายจะมี
ก�าลังก็ต้องหมั่นเคลื่อนไหวใช่มั้ย? แต่จิตนี่ ยิ่งเคลื่อนไหว 
ยิง่ฟุ้งซ่าน จะยิง่หมดแรง! ถ้าฝึกให้จิตนิง่หรอืจิตตัง้มัน่ได้ จติจะ
มีแรง 

สังเกตนะ มี ๒ ค�า  จิตนิ่ง กับ จิตตั้งมั่น

ฝึกให้จิตนิ่ง ก็ท�าโดยการน้อมจิตให้ไปอยู่ในอารมณ์อันเดียว 
จะท�าได้ดีก็ต่อเมื่ออารมณ์นั้นไม่เป็นอกุศล และเมื่อรู้อารมณ์นั้น
แล้วมีความสุข ฝึกได้ก็สงบ สงบนี่ทางพระท่านเรียกว่า“สมถะ” 
กระบวนการฝึกให้จิตสงบก็เรียกว่า..ท�า “สมถกรรมฐำน” 
ถ้าท�าได้ก็ท�าให้จิตมีก�าลัง มีความรู้ความเห็นได้หลายอย่าง 
แต่ไม่ถึงขั้นมีปัญญารู้แจ้งหรือพ้นทุกข์ ยังต้องเล่นเกมต่อ แต่ได้
อพั-เลเวล (Up Level) ขึน้ไปเล่นบนชัน้หรูๆ  จบเกมนี ้คือจบชีวตินี้ 
ถ้าท�าได้แค่นี.้.แม้จะถอืว่าดมีาก แต่กย็งัหยดุเกมไม่ได้ ต้องไปเริม่
เกมใหม่..บนชั้นหรูๆ นั่นแหละ  แต่อย่าชะล่าใจนะ มันไม่ได้อยู่
ตลอดไปหรอก มันมีวันหมดอายุนะ อายุก็ตามแต้มบวกที่เคย
ท�าไว้นั่นแหละ พอใช้แต้มบวกไปแล้ว..หมดแล้ว ทีนี้เหลือแต้ม
ลบล่ะ! ซวยแล้ว!! ท่านว่า..เทวดาพอหมดอายุ โดยมากไปอบาย 
..น่ากลัวมั้ย?

คนเราในชีวิตหนึ่งนี่นะ ก็มีท�าทั้งบุญท�าทั้งบาป..
ใช่มั้ย? ผลบุญรับไปแล้ว ต่อไปรับผลบาปล่ะ..ทีนี้!

ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “สะจิตตะปะริโยทะปะนัง” การท�าจิตให้
ขาวรอบ นี้ส�าหรับคนเบื่อเล่นเกม เล่นเกมมาจนเบื่อแล้ว เห็น
โทษทุกข์ของการเปลี่ยนเกมอยู่บ่อยๆ โทษทุกข์ของการเปลี่ยน
เกมนี่มันมีอยู่ว่า ตายชาตินี้แล้วเกิดใหม่นะ บางทีเกิดเป็นเทวดา
ก็ดีเหมือนกันแหละ แต่บางทีเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่ไหวเนอะ
บางทีก็เกิดเป็นสัตว์เดียรัจฉาน

สตัว์เดยีรจัฉานนีน่ะ เกดิไปแล้วมนักพ็อใจในความเป็นสตัว์น้ันนะ 
แมวตวัผูเ้หน็แมวตวัเมยีกเ็กดิราคะนะ จิง้จกตวัผูเ้หน็จิง้จกตวัเมยี
ก็เกิดราคะนะ ตุ๊กแกตัวเมียเห็นตุ๊กแกตัวผู้ก็เกิดราคะนะ เราเห็น
ตุ๊กแกแล้วขยะแขยงใช่มั้ย? เราเห็นจิ้งจกแล้วก็ขยะแขยง แต่
กิ้งกือตัวผู้เห็นกิ้งกือตัวเมียก็เกิดราคะนะ งูตัวผู้เห็นงูตัวเมีย...
มันจะมีความพอใจในอัตภาพอันนั้น ถ้าเราหลงไปเกิดในอัตภาพ
อันนั้นแล้วเราก็พอใจเหมือนกันแหละ เผลอๆ เกิดอีก โทษทุกข์
ของสังสารวัฏนี่มันมีอย่างนี้ 
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เราเห็นอย่างงี้แล้ว “โอ้! ไม่เอา”...กลัว! 

เกิดมาแล้วเป็นคนนีก่จ็�าไม่ได้ด้วย นีเ่ป็นความน่ากลวัของสังสารวฏั
อีกข้อหนึ่ง เกิดมาแล้วจ�าไม่ได้ เคยท�าผิดแล้วไม่รู้ว่าตัวเองท�าผิด
อะไร เคยท�าดกีไ็ม่รูว่้าตวัเองท�าดอีะไร ได้ลาภมานกึว่าได้มาลอยๆ 
ได้รับโทษทุกข์มานึกว่าถูกแกล้ง ไปโทษคนอื่น ที่จริง..ทุกสิ่งที่เรา
ประสบ..เป็นวิบาก ก็มาจากเหตุ..คือกรรม แต่พอได้มา... “ของกู 
กูได้มาลอยๆ” ไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่ไป ไม่รู้ว่าไอ้ที่ได้ลาภได้ความสุข
สบายมานี่ เพราะเคยท�าบุญกุศลเอาไว้ แล้ว...ไม่ท�าต่อ เคยท�าผิด
ไว้แล้วได้รับผล ไม่รู้ว่ากูท�าอะไรผิดไป...แล้วท�าผิดแบบเดิมอีก! 

ความน่ากลัวของสังสารวัฏคือท�าให้เราไม่รู้ ความไม่รู้ที่น่ากลัว
ตรงนี้เรียกว่า “อวิชชำ” 
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อวิชชาที่ท�าให้วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏอันนี้ 
แล้วมันก็วนต่อไป...เพราะไม่รู้! 

ถ้าอยากจะพ้นจากเกมอันนี้...ไม่อยากเล่นแล้ว...แค่ไม่อยาก
เล่น..ไม่พอ! จะประท้วง “กูไม่เล่นแล้วๆ” นั่นก�าลังเกิดโทสะ! 
มันไม่ได้พ้นไปได้ด้วยโทสะ เข้าใจมั้ย? ต้องพ้นด้วยความรู้...

รู้ทันเกมเรื่องแรกเลยรู้ว่า “อะไร” 
เกิดขึ้นที่ “ใจ” นี่เป็นของจริง! 

 Quitgame 
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ราคะเกิดขึ้น...รู้ทัน นี่เป็นของจริง! แต่คนนั้นสวย...ไม่จริง คน
นั้นหล่อ...ไม่จริง แต่ที่จริงๆ นี่คือเกิดราคะขึ้นมาแล้วที่ใจ 

คนนั้นเลวแล้วฉันโกรธ เขาเลวรึเปล่า?...ก็ยังไม่รู้..ไม่แน่ เราอาจ
จะเข้าใจผิดก็ได้ แต่กูโกรธนี่...จริง! “ใจ” ที่มันมี “ความโกรธ” 
อยู่นี่...จริง! 

คนนั้นมันไม่ได้เรื่อง... ไม่ได้เรื่องจริงรึเปล่า?... ก็ยังไม่แน่ แต่กู
“ไม่ชอบ”..อันนี้...จริง! 

คิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอย คิดวางแผนอนาคต เดี๋ยวฉันจะต้องไปท�า
นั่น..ท�านี่ ท�าได้จริงรึเปล่าไม่รู้ แต่กู“ใจลอย” อันนี้..จริง!

ให้ดูของจริง เข้ำใจมั้ย? 

ถ้าจะอยากพ้นจากเกมนี้ก็ให้กลับมาดูของจริงตรงนี้ ที่มันยังไม่
พ้นไปเพราะมันเที่ยวออกรู้ข้างนอก...ดูของสมมติ ดูข้างนอก
ฟังข้างนอก...ดูของสมมติ ดูแล้วพอใจ-เป็นราคะ ดูแล้วไม่พอใจ-
เป็นโทสะ ฟังแล้วพอใจ-เป็นราคะ ฟังแล้วไม่พอใจ-เป็นโทสะ 
ฟังแล้วไม่รู้ว่ามันมีโทสะรึเปล่า..ฟังแล้วไม่รู้ว่ามีราคะรึเปล่า...
“ใจลอย” ก็รู้ว่าใจลอย 

อยากพ้นเกมให้ดขูองจรงิตรงนี ้โอปะนะยโิก ย้อนเข้ามาดนูี ่เหน็มัย้? 
ย้อนเข้ามาดู 

ถ้าอยากพ้นเกมให้เล่นเกมอย่างรู้กติกา ท�าตามที่ผู้รู้ท่านแนะน�า 
ท่านบอกว่าทางนีเ้ป็นทางเอก ทางนีเ้ป็นทางไปแล้วไม่กลบั ทางนี้ 
เป็นทางของบุรุษเอก บุรุษเอกนี่รวมทั้งสตรีเอกด้วยนะ ไปได้ทั้ง
ผู้ชายทั้งผู้หญิง ไปได้ไม่จ�ากัดเพศไม่จ�ากัดวัย ขอให้รู้เดียงสา 
ขอให้ยงัมสีตแิละสมัปชัญญะอยูว่่าเราก�าลงัท�าอะไร มอีะไรเกดิขึน้
ในใจ เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นในใจ..แล้วรู้อย่างมีสติ สิ่งนั้นจะแสดง
ความจริงออกมาให้เห็นว่า มันเกิดแล้วดับ..เกิดแล้วดับ! 

ในขณะทีเ่หน็นัน้เป็นสภาวะล้วนๆ ราคะกค็อืราคะ โทสะกค็อื
โทสะ ไม่ใช่ “กู”รัก ไม่ใช่ “กู”โกรธ ไม่ใช่ “กู”ฟุ้งซ่าน แต่มันเป็น
ความฟุ้งซ่าน เป็นราคะ เป็นโทสะล้วนๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ แสดงของ
จริงให้เห็นอยู่ อย่างนี้จึงจะเป็นทางล้มกระดานเกมนี้ 

การล้มกระดานคือ ขัน้แรกเกดิปัญญามีสมัมาทฏิฐว่ิา “จรงิๆ แล้ว
ไม่มีเรา” กายนี้ใจนี้ที่เคยเข้าใจว่า“เป็นเรา”...นี่เข้าใจผิด! เมื่อมี
ปัญญาข้ันน้ี จะเว้นทุจริตอย่างเด็ดขาดเป็นสมุจเฉทวิรัติ ท�าให้
เล่นเกมสบายขึ้น ง่ายขึ้น แต่ก็ยังติดเกมนะ ยังอยากอยู่ แต่รู้
กติกาแล้ว
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ล้มกระดานขั้นต่อไปมีปัญญารู้ว่า “อยากเมื่อไหร่ เป็นทุกข์ทุกที” 
ตอนที่ไม่มีปัญญาก็คิดว่าถ้าอยากแล้วได้สมอยากนี่... เป็นสุข 
แต่พอมีปัญญาขึ้นมามากๆ เข้านี่ จะรู้ว่าแค่อยาก...ก็ทุกข์แล้ว 
จิตที่มันอยากนี้มันจะทะยานอยู่นิ่งไม่ได้... เป็นทุกข์แล้ว ทุกข์คือ
มันอยู่นิ่งไม่ได้ แต่พอไม่มีสตินะนึกว่าอยากแล้วทะยานไปแล้ว
ได้สมอยาก...เป็นสุขดี อยากแล้วไม่ได้สมอยากถึงจะทุกข์ แต่ก็
อยากอีก ไม่เห็นว่า “อยาก” นั้นเป็นทุกข์ จึงได้แต่อยากๆๆ เอาไว้ 

แล้วการตลาดเดีย๋วนี.้.วตัถนุยิมหรอืทนุนยิมนีน้ะ..ส่งเสรมิให้อยาก 
เพื่อให้จับจ่ายใช้สอย ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราก็สะสมตัณหา สะสม
ความอยาก หมุนไปตามแรงปั่นของค�าโฆษณาของผู้อยากให้เรา
เป็นเหยื่อ เราก็ต้องฝึกให้รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้น...ของจริงอยู่ตรงนี้
...ในใจนี้ 

ของจริงที่เห็นเป็นรูปธรรมคือเป็นกาย ก็เห็นเป็นกายจริงๆ เห็น
“กาย” ในกาย คือไม่ใช่เห็น “กู” ในกาย เห็นกายจริงๆ เวลาเห็น
กายก็เห็นเป็นธาตุสี่ ดิน น�า้ ลม ไฟ ถ้าเห็นให้ครบเพื่อจะสู่ความ
พ้นทุกข์ต้องเห็นธาตุ ๖ คือ 

มีปฐวีธาตุ  – ธาตุดิน 
มีอาโปธาตุ – ธาตุน�า้ 
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ล้มกระดานขั้นสุดท้าย คือมีปัญญาเห็นว่า ธาตุแต่ละธาตุเขาก็
ท�างานไปตามหน้าที่ ขันธ์แต่ละขันธ์เขาก็ปรุงแต่งไปตามหน้าที่ 
ไม่ได้คิดจะแทรกแซงมัน ต่างคนต่างอยู่ เกิดปัญญาขั้นสุดท้าย
เห็นว่า “ธำตุ ๔ ธำตุ ๖ ขันธ์ ๕ ทั้งหมดนี้แหละ...เป็นทุกข์” 
จิตก็โยนธาตุขันธ์ทิ้งไป ล้มกระดานไปเลย

ใครอยากเล่นเกมต่อก็เล่นได้ แต่ใครอยากที่จะล้มกระดานเกมนี้
กต้็องรูว่้าไม่ใช่แค่อยาก ต้องท�าเหตไุปสูก่ารล้มกระดาน กค็อื
 

ฝึกมีสติรู้กำยรู้ใจตำมควำมเป็นจริง
ด้วยจิตท่ีตั้งม่ันและเป็นกลำง

จติทีต่ัง้มัน่คอืรูท้ีจ่ติ จติทีไ่ม่ตัง้มัน่คอืไหลไปรูใ้นอำรมณ์ 

“อารมณ์” คอืสิง่ทีถ่กูรูโ้ดยจิต จติทีไ่หลไปรูอ้ารมณ์โดยทีไ่ม่อยู่
ที่จิต มันไหลไปเรียกว่าจิตไม่ตั้งม่ัน ภาษาครูบาอาจารย์จะ
เรียกว่า จิตไม่ถึงฐาน เคยได้ยินค�านี้มั้ย ไม่ถึงฐาน ฐานก็คือที่จิต
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มีวาโยธาตุ – ธาตุลม 
มีเตโชธาตุ – ธาตุไฟ 

มอีากาศธาต ุคอืช่องว่าง ในร่างกายนีไ้ม่ได้อัดแน่น มนัมช่ีองว่าง 
มีรูจมูก มีหลอดลม มีหลอดอาหาร ในปอดมีช่องว่างม้ัย...
ต้องมีช่องว่าง ไม่งั้นลมเข้าไปไม่ได้ใช่มั้ย ล�าไส้ก็มีช่องว่าง แม้ใน 
กระดูกก็มีรูโพรงนะ มีคนบอกว่าร่างกายนี้ถ้าบีบอัดให้แน่นเอา
ช่องว่างออกนะ เหลือก้อนนิดเดียว 

แล้วธาตุที่๖ คือวิญญาณธาตุ วิญญาณธาตุเป็นธาตุรู ้ เป็น
นามธรรม ธาตุรู้นี่ก็ออกรู้โลกไปทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ 

จักษุวิญญาณ  – รู้รูปทางตา, 
โสตวิญญาณ   – รู้เสียงทางหู, 
ฆานวิญญาณ  – รู้กลิ่นทางจมูก, 
ชิวหาวิญญาณ – รู้รสทางลิ้น, 
กายวิญญาณ   – รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวทางกาย 
                     หรือสัมผัสทางกาย 

และที่รู้บ่อยๆ รู้มากๆ เลยจริงๆ คือมโนวิญญาณ – รู้ธรรมารมณ์
ทางใจ รู้ความคิดนึกปรุงแต่ง ปรุงดีปรุงชั่ว เป็นกุศลเป็น
อกุศล เป็นบุญเป็นบาปทางใจ รู้อย่างนี้นะ



จิตอยู่ที่ไหน จิตมีที่ตั้งมั้ย? 

จิตเกิดดับอยู่เสมอ... จิตเกิดดับอยู่เสมอไม่มีที่ตั้งตรงไหนถาวร 
ไม่เหมือนไหปลาร้า ท�าไมเกี่ยวกับไหปลาร้า? ไหปลาร้าต้องมีที่
ตั้งใช่มั้ย... ไหปลาร้านี่ต้องมีที่ตั้ง แต่จิตไม่มีที่ตั้ง จิตเกิดดับทาง
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ไม่มีที่ตั้งถาวร 

ท�าไมเกี่ยวกับปลาร้า เพราะมีนิทานว่า... 
มีพระใหม่อยู่รูปหนึ่ง บวชใหม่ แล้วเผอิญยังท่องอะไรไม่ได้ แล้ว
วัดนั้นก็มีกิจนิมนต์ จะไปกิจนิมนต์ก็ต้องไปสวด สมภารท่านก็
เลยเว้นไว้ว่า “เอ้า! หลวงพี่อยู่เฝ้าวัดก็แล้วกัน เพราะว่าไป
กิจนิมนต์ต้องไปสวด ท่านสวดไม่ได้ก็อยู่เฝ้าวัดนะ” พระก็

Heart
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ไปกจินมินต์ กันหมด เหลือพระใหม่
อยู่รูปเดียว แล้ววันนั้นก็มีคนมา
ท�าบุญที่วัด เด็กวัดก็ไปตามที่กุฏิ 

“หลวงพี่ๆ มีโยมมาท�าบุญ” 
“เอาอะไรมาท�า?” 
“ปลาร้า! เอามาทั้งไหเลย” 

“โอ้! อะไรจะปานนั้น ให้เขาไปตั้งไว้ก่อน เดี๋ยวหลวงพี่จะไปรับ” 

ไอ้คนที่เอาปลาร้ามาก็เอาไหไปตั้งอยู่บนอาสนะเลย เตรียมถวาย
เต็มที่เลย หลวงพี่รูปนั้นเข้ามาก็ “โห! เราจะนั่งตรงนี้ ดันไม่ยอม
เว้นไว้เลย” ต้องไปลากอาสนะมาอีกผืนหนึ่งเพื่อมาปู แล้วก็ตัว
เองก็นั่งรับ ไอ้คนนั้นพอถวายเสร็จ “ขอพรด้วยครับ” 

ปกติใช่มั้ย.. เวลาเราถวายอะไรเราก็ต้องขอพร แต่พระรูปนั้นยัง
ท่องไม่ได้ นึกในใจ “เอ! กูจะให้พรยังไงดีวะ?”

ก็เลย “เอา! ตัง้ใจฟังนะ อะปะรา มะตงั ทติงัมติงั มะตงั ทกิจูะนงั”

“สาธุ” โยมดีใจ เรียบร้อยละ...กลับ! 

ไอ้เดก็วดังง! “หลวงพี ่อะไรอ่ะ? คาถาอะไรเนีย่ ไม่เคยได้ยนิเลย” 
“เฮ้ย! ไม่เอา...น่า”

“ถามหน่อย ไม่เคยได้ยินเลย หลวงพ่อไม่เคยให้พรบทนี้เลย 
มันแปลว่าอะไรครับ?” 

“จุ๊ๆๆ อย่าเอ็ดไป อะปะรา มะตัง แปลได้มั้ย เอาปลาร้ามาตั้ง! 
ทิตังมิตัง –  ท่ีตั้งไม่ตั้ง! มะตัง ทิกูจะนัง –  มาตั้งที่กูจะนั่ง!” 
เอ๊ะ! เข้าท่านะ 

แต่จิตไม่เหมือนไหปลาร้า จิตไม่มีที่ตั้ง จิตเกิดดับทางตา ทางหู 
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ เกิดดับอยู่เสมอ เดี๋ยวไป
เกิดทางตา เดี๋ยวไปเกิดทางหู เดี๋ยวไปเกิดทางลิ้น เดี๋ยวไปเกิด
ทางกาย เดี๋ยวไปเกิดทางใจ และโดยมากเลยมันไม่ได้เกิดที่ตา 
มันไปเกิดที่อารมณ์ เอ้า! มองพระ..มันไปเกิดที่พระพุทธรูป 
มองไฟ..ไปเกิดที่ไฟ มันไม่ได้เกิดที่ตานี่นะ มันมักจะไปเกิดที่
อารมณ์ที่เห็น แต่อาศัยตาเป็นช่องทางรับรู้

เวลาได้ยินกไ็ปเกดิทีอ่ารมณ์คอืเสียง..ทีต้่นเสียง อย่างอาตมาพูดอยู่ 
บางทีจิตโยมก็มาท่ีพระที่พูดนี้ แล้วบ่อยเลยคือมันไม่ได้ฟัง
อย่างเดยีว.. มันคิดนึกด้วย 
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เวลาคิดนึกก็ไปอยู่กับเรื่องราวในความคิด ไม่ได้อยู่ในสมองนะ 
ไม่ได้อยู่ในสมองส่วนหน้าส่วนกลางส่วนหลังอะไรนะ มันอยู่ใน
ความคิด ซึ่งจับไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหน ถ้าคิดไกลก็ไปไกล คิดถึง
อียิปต์ก็ไปอียิปต์ คิดถึงจอร์แดนก็ไปจอร์แดน คิดถึงอเมริกาก็ไป
อเมริกา มันไปเลย มนัไม่ได้อยูใ่นหวันีน้ะ มนัคิดแล้วไปข้างนอกเลย 
ไปตามที่คิด สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็คิด เห็นแล้วก็นึกก็คิด 

อาตมานี่เวลาได้ลางสาด รู้จักลางสาดมั้ย เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่มั้ย เห็น
แต่ลองกองเนอะ ลางสาดไม่ค่อยเห็นแล้ว เดี๋ยวนี้นะพอเห็น
ลางสาดหรือลองกอง จะนึกถึงแม่ ตอนเด็กๆ แม่จะซื้อลางสาด
เอาไว้เยอะเลย อร่อย ซื้อมากองเอาไว้ บ้านสมัยก่อนอยู่กัน
หลายคน ซื้อทุเรียนก็ซื้อเป็นกอง ซื้อผลไม้ก็ซื้อเป็นกิโลๆ แล้ว
อาตมาก็นั่งมอง...แกะไม่เป็น! แม่เห็นก็มาถาม 

”เอ้า! กฤช ท�าไมไม่กินล่ะ?” 
“มันยางเยอะ” จริงๆ คือมันแกะไม่เป็น
แล้วแม่ก็รู้ “โถ! กฤชมันแกะไม่เป็น” ก็แกะให้ แล้วก็สอน 
“นี่นะ ต้องแกะอย่างนี้ ตรงก้นมันจะมีรอยเป็นกลีบๆ” 

“อ๋อ! แกะอย่างงี้ โอเค! งั้นแกะเป็น...กินละ” 
แกะเป็นจึงยอมกิน 

ถ้าแกะขวางๆ จะเป็นยางเหนียว...ไม่อยากกิน แม่ก็อุตส่าห์แกะ
ให้...แล้วสอนด้วย เห็นลางสาดทีไรก็นึกถึงแม่ตรงนี้ เห็นแล้วคิด!

เราเป็นอย่างงั้นมั้ย เวลาเห็นอะไรมันไม่ได้เห็นแค่นี้นะ เห็นแล้ว
คดิเรือ่งราว ถ้ารูท้นัว่าเหน็อนันีแ้ล้วจติไปอยูท่ีน่ัน่ รูท้นัว่าจติไหล
จิตน่ีไหลไปอยู่กับอารมณ์ท่ีเห็น ถ้าเห็นแล้วไม่รู้ทัน...มีความคิด
ด้วย

คิดไปถึงอดีตก็รู้ทันว่า...จิตมันไหลไปอยู่กับเร่ืองราวที่คิด คิดไป
ถึงอนาคต...เป็นไปได้มั้ย เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปท�าอะไร ออกจาก
นีจ่ะไปไหน จะไปปล่อยววัจะไปปล่อยปลา วางแผนเอาไว้แล้ว 
ยังไม่ไปเลย แต่คิดนึกไปแล้ว จิตไหลไปสู่เรื่องราวที่คิด จะท�าได้
หรอืเปล่ากไ็ม่รู ้อาจจะเดนิไปตกกระไดแล้วไม่ได้ไปกไ็ด้ อย่างนีน้ะ 
ไม่ได้แช่งนะ! มันก็คิดนึกไปอนาคต แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง..
ยังไม่แน่ คืออนาคตจะท�าจริงรึเปล่าไม่รู้ แต่ตอนนี้จิตไหลไปแล้ว 
สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ คือความคิดนึก ท�าให้จิตไหลไป จิตที่ไหลไปก็
เกิดขึ้นจริง! ให้รู้อย่างนี้ มันเป็นอย่างนี้นะ จิตเกิดดับ เกิดดับอยู่
เสมออย่างนี้ ให้รู้ทัน 
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จะเล่นเกมชีวิตนี้ต่อมั้ย? ถ้าไม่เบื่อ จะเล่นต่อก็อย่าละเมิด
ศีล ๕ ข้อนะ ท�าจิตสงบให้เป็น โดยการฝึกสมถะด้วยก็จะดีมาก 
ใครที่ต้องการสะสมแต้มมากๆ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น บ�าเพ็ญบารมี
ไปเป็นพระโพธิสัตว์ ..ก็ขออนุโมทนา

พระพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วว่า การเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่ง  ในคืน
ตรัสรู้.. พระองค์ระลึกชาติของพระองค์เองได้ แล้วก็เห็นว่า
..เกิดทีไร ก็ทุกข์ทุกที  ไปดูการเกิดของผู้อื่น ดูแล้ว..คนอื่นเขา
เกิด.. เขาก็ทุกข์เหมือนกัน สุดท้ายพระองค์ก็ได้อำสวักขยญำณ
..ตรัสรู้ สิ้นอาสวะ ล้มกระดานเกมชีวิต ไม่ต้องเล่นเกมใหม่
ที่ไหนอีกเพราะสละทิ้งขันธ์แล้ว ไม่สร้างขันธ์ใดๆ อีก
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พระองค์พ้นเกมนี้แล้วก็น่าอัศจรรย์แล้วนะ ที่อัศจรรย์ยิ่งกว่านั้น
ก็คือ..พระองค์มาช่วยพวกหลงเกม..พวกติดเกม..ให้พ้นเกมนี้ได้
ด้วย!

แต่พวกทีพ้่นตามท่าน กต้็องฟังท่านให้เข้าใจ แล้วปฏบิตัติามด้วยนะ 
ต้องเข้าใจว่าจะล้มกระดานเกมนี้ด้วยความรู้แจ้ง ความรู้แจ้งนี้มี
ศัพท์ว่า “วิปัสสนำ”

วิปัสสนาคือปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ เห็นไตรลักษณ์แล้วจึงจะ
ถอนความหลงเกมนี้ได้ ไตรลักษณ์ก็คือความจริงของสภาวะทั้ง
หลาย ที่มันเป็นอย่างนั้นของมัน..ตามธรรมดาของมัน คือ 

แต่จิตที่จะมีปัญญาเห็นอย่างนี้.. ก็ต้องเป็นจิตที่มีคุณภาพพอ 
เคยบอกแล้วใช่มัย้ว่า อปุกรณ์ส�าคญัทีต้่องพฒันาขึน้มาให้ได้.. 

1.มันไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงไป-เกิดดับอยู่เสมอ

2.มันเป็นทุกข์ คือคงอยู่ไม่ได้

3.มันเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตน ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา
เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย บังคับไม่ได้

คือจิต ช่วงก่อนนี้ให้ฝึกจิตด้วยสมถกรรมฐาน ก็ได้จิตดีระดับ
หนึ่ง สงบ.. มีความรู้ความเห็น มีฤทธิ์ได้..แต่ไม่เห็นไตรลักษณ์

ท�าไมไม่เหน็ไตรลกัษณ์? กเ็พราะสงบแบบสมถะเป็นแบบสงบนิง่.. 
นิ่งก็ “ไม่เห็น” ว่าไม่เที่ยงน่ะสิ! สงบได้ก็ไม่เห็นจะทุกข์อะไร.. 
สขุจะตาย! ท�าทไีรกส็งบทกุท.ี. แล้วใครท�า? ...“กู” นีแ่หละท�า 
“ก”ู เก่งด้วย!

เคยบอกไปแล้ว จ�าได้มั้ย จะพัฒนาจิต..ก็ให้สังเกตค�า ๒ ค�า คือ 
จิตนิ่ง กับ จิตตั้งมั่น จิตนิ่งคือจิตสงบ เป็นสมถะ ดี...แต่ยังไม่พอ
ฉะนั้น จะต้องพัฒนาจิตอีกแบบด้วย คือให้ “จิตตั้งมั่น” 

จิตตั้งมั่นท�าได้ ๒ วิธี วิธีแรกท�าฌานให้ถึงฌานที่ ๒ จะได้
จติตัง้ม่ัน  ทีเ่รยีกว่าเอโกทภิาวะ-ภาวะแห่งความเป็นหนึง่ พระป่าจะ
เรยีกภาวะนีว่้า “ผูรู้้” แต่พวกเราในท่ีนี ้ ถ้าเหน็ว่าท�ายาก ก็แขวน
เอาไว้ก่อน 

ยังมีอีกวิธีนะ ให้รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่น ให้รู้ทันจิตท่ีมันไหลไป  จิตที่
ไหลไป..แสดงว่ามันไม่ตัง้มัน่ พอรูว่้ามนัไม่ตัง้มัน่. มนัจะต้ังมัน่พอด ี

ตั้งมั่นแล้วจะได้อะไร?  อ้าว! จิตตั้งมั่นนี่ ไม่เหมือนจิตสงบแบบ
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สรปุนะ..สรปุ เกมชีวิตนี.้.เราก�าลงัเล่นอยูแ่ล้ว..ทกุคนนะ เล่นมานาน
ตลอดสังสารวัฏ เล่นมามั่วๆ นะ ที่ทุกข์ยากกันนี่..ผลจากแต้มลบ 
ท่ีสุขสะดวกสบายน่ี..ผลจากแต้มบวก แต้มเหล่านี้ก็ท�ากันเอง
นะอย่าโทษใคร

เล่นเกมชีวิตให้ปลอดภัย..ต้องมีศีลนะ

ศลีจะรกัษาง่าย.. กต้็องมสีตนิะ แค่นีก้พ็อจะรกัษาระดบัเกมให้อยู่
ในระดับสูงๆ เล่นง่ายๆ ไม่ไปอบาย

สมถะนะ แต่ในจติทีต่ัง้มัน่นีม่คีวามสงบด้วยแต่เป็นสงบจากนวิรณ์
ไม่ใช่สงบแบบไหลไปอยู่กับอารมณ์นิ่งๆ จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดู 
เห็นอารมณ์เปลี่ยนแปลงเกิดดับ มันก็เห็นไตรลักษณ์สิ! 

เห็นอารมณ์เกิดดับ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา จิตผู้รู้เอง..
เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลง ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาเหมือนกัน 
มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ก็จะหายหลงเกมชีวิตนี้ได้ นี่แหละเขา
เรียกว่า “วิปัสสนำ”
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อยากเล่นเกมระดับสูงๆ ขึ้นไป..ก็พัฒนาอุปกรณ์ด้วย
สมถกรรมฐานนะ

เบื่อที่จะเล่นเกมชีวิตนี้แล้ว..อย่าเบื่ออย่างเดียวนะ ต้องพัฒนา
ผู้เล่นด้วย

ศีลก็ยังต้องรักษานะ 

สติก็ต้องถึงขั้นเห็นสภาวะแท้ๆ นะ

สมาธิก็ต้องเป็นสัมมาสมาธิ คือมีจิตตั้งมั่น ไม่ใช่แค่สงบนะ

ปัญญาก็ต้องคอยบ่มเพาะมนั มองในแง่ไตรลกัษณ์บ้าง แยก “เรา”
ออกเป็นธาตุเป็นขันธ์บ้าง

ศลี สต ิสมาธิ ปัญญา สามคัคีกนัเมือ่ไหร่ ใจมนัจะฉลาด..ทิง้เกมนี้ 
ไปเอง ทิ้งไปอย่างมีความสุข ไม่เสียดายอาลัยอาวรณ์เลยนะ
อย่างน้อย.. ขั้นแรกจะรู้เลยว่า ค�าที่ว่าจะ “ล้มกระดาน” น่ะ 
เอาเข้าจริงแล้วก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่หรอก

ชีวิตก็ยังมี..เกมก็ยังอยู่...แต่ไม่มี “เรา” เป็นผู้เล่นเกมอีกเลย..
ต่างหาก

ที่ประหลาดกว่านั้นก็คือ ไม่ได้มี“ใคร”สร้างเกมนี้ขึ้นมา
มีแต่ธรรมทั้งหลายล้วนๆ เป็นไป !!



เกมชีวิต ๗๔         เกมชีวิต ๗๕

 Memories
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เกมชีวิต ๘๐

 Memories
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