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4 โยค ะภาวนา

มีชายหนุม่คนหนึง่ไดม้โีอกาสรบัทนุไปศกึษาดงูาน	 เจา้หนุม่คนนีก้เ็ลอืกไปดงูานทีน่รกกอ่นเขาเดนิทางไปถงึนรกกพ็บกบัพญายม	 พญายมกม็อบหมายใหเ้จา้หนา้ทีข่องนรก	 ซึง่กค็อื

ยมทูต	 ยมทูตนำาเขาศึกษาดูงาน	 ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของนรก	 นรกมีกี่ภูมิ	 มีคนที่มา

ตกนรกเท่าไหร่	 ตกด้วยเหตุผลกลใด	 กี่คน	 แล้วก็ดูนรกภูมิไปทุกจุด	ๆ	 ดูจนอิ่มใจได้ความรู้

มากมาย

สุดท้ายเหลืออีกจุดหนึ่งก็คือห้องครัวของนรก	 ชายหนุ่มก็เดินตามยมบาลไป	 แต่พอถึง

เวลารับประทานอาหารเท่านั้น	 ก็มีสัญญาณระฆังดังขึ้น	 ทันใดนั้นเอง	 สัตว์นรกทุกตัว	 บ้างก็

ขึน้ตน้งิว้อยู	่ บา้งกร็อ้งโอดโอยอยูใ่นกระทะทองแดง	 บา้งกถ็กูยมบาลเอาคมีดงึลิน้ออกมาแลว้ก็

ตดัฉบั	ๆ	ๆ	 แตพ่อเสยีงระฆงัดงัขึน้	 สตัวน์รกทกุตวักห็ายวบัจากจดุทีถ่กูทำาทรมาน	 ปรากฏตวั

ในโรงอาหาร	 สัตว์นรกทุกตัวนั่งอยู่บนเก้าอี้	 ตรงกลางมีโต๊ะเป็นแถวยาว

นรก  - สวรรค์อยู่ที่ไหน

“หากถามว่ากรรมลบล้างได้หรือไม่

ตอบได้เลยว่า  ‘ลบล้างไม่ได้’

แต่ลดทอนความเข้มข้นได ้ เหมือนเกลือในแก้วนํ้า”
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5โยค ะภาวนา

ทนัใดนัน้ระฆงักด็งัขึน้อกีครัง้หนึง่	 แลว้อาหารทพิยก์ป็รากฏขึน้มาบนโตะ๊	 อาหารทพิย์

นัน้กลิน่หอมฉยุชวนรบัประทานมาก	 แตส่ตัวน์รกทกุตวัยงัไมม่สีทิธิร์บัประทาน	 แตล่ะตวักน็ัง่รอ

อยู่ตรงหน้าอาหารนั้น	 ปล่อยให้กลิ่นอาหารหอมฉุยรบกวน	 เย้ายวนให้นำ้าลายสอ

ผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงก็มีปรากฏการณ์พิเศษเกิดขึ้น	 นั่นคือ	 มือของสัตว์นรกทุกตัว

กลายเป็นช้อน	 พรึ่บเดียวมือของสัตว์นรกทุกตัวมีทั้งช้อนและมีทั้งส้อม	 มือข้างหนึ่งเป็นช้อน	

มือข้างหนึ่งเป็นส้อมงอกออกมาจากมือเดิมของเขา	 แต่ว่าความพิเศษก็คือ	 มือนั้นยาวถึง	

3	 เมตร	 ยกขึน้มา	 ยกขึน้มา	 พอยกขึน้มาจะเอาอาหารกลบัเขา้มา	 อาหารกห็กใสห่วั	 หกใสห่นา้

เพราะมือตัวเองกลายเป็นช้อนไป	 เอามือรองไม่ได้

แต่ละตัวตักอาหารได้ทั้งนั้น	 แต่ไม่มีสัตว์นรกตัวไหนกินได้	 เพราะว่าตักอาหารมา

ก็หกรดหัว	 หกรดหน้า	 เปียกมะลอกมะแลก	 เดือดเนื้อร้อนใจไปตาม	ๆ	กัน

ต่อมาเพียง	 5	 นาที	 ระฆังก็ดังขึ้นอีก	 หมดเวลา	 สัตว์นรกทุกตัวเต็มที่ก็ได้แต่เลีย

ที่ริมฝีปาก	 และก็เลียข้าง	ๆ	 เพื่อนของตัวเองซึ่งอาหารหกรดตกใส่

นั่นก็คือวิธีที่สัตว์นรกได้กินอาหารแบบอด	ๆ	อยาก	ๆ	 ดังนั้นเวลาที่เราไปวัด	 เราจึงได้

เห็นรูปของสัตว์นรกผอมกร่อง	 เพราะอาหารมีอยู่แต่เขากินไม่ได้	 ชายหนุ่มดูงานอยู่แล้วก็ยิ้ม	

อืม	 ที่สัตว์นรกผอมมันคงเป็นเพราะอย่างนี้นี่เอง	 แล้วเขาก็บันทึกไว้

จากนั้นเขาก็ได้วีซ่าไปดูงานสวรรค์ต่อ	 ไปดูงานสวรรค์เขาก็ได้เห็นแต่สิ่งสวยงาม

หมดเลย	 แล้วก็ไปจบที่โรงอาหารเหมือนเดิม	 พอถึงเวลารับประทานระฆังก็ดังขึ้นเหมือนเดิม	

เทพบุตร	 เทพธิดา	 มานั่งบนโต๊ะเหมือนเดิม	 และระฆังดังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง	 พอระฆังดังขึ้น

อีกครั้ง	 อาหารทิพย์ก็มาปรากฏ	 แขนของเทพบุตร	 เทพธิดา	 ก็งอกออกมาเป็นช้อนและเป็น
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6 โยค ะภาวนา

สอ้มยาว	 3	 เมตรเหมอืนกนั	 แตเ่ทพบตุร	 เทพธดิา	 นัน้ไมต่ืน่เตน้	 ไมต่กใจ	 นัง่หนัหนา้เขา้หากนั

เทพบุตรก็ยิ้มให้เทพธิดา	 เทพธิดาก็ยิ้มให้เทพบุตร	 จากนั้นพอระฆังดังอีกครั้งหนึ่ง	 ต่างฝ่าย

ตา่งกต็กัอาหาร	 แตค่ราวนีเ้ทพบตุร	 เทพธดิาไดก้นิอาหาร	 เพราะวา่เทพบตุร	 เทพธดิา	 ตกัแลว้

ไม่พยายามเอาเข้าปากตัวเอง	 แต่เมื่อตักแล้วป้อนให้เทพธิดาที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม	 เทพธิดา

ก็ยิ้มรอ	 เทพบุตรตักป้อนใส่ปาก	 เคี้ยวตุ้ย	ๆ	ๆ	 ยิ้ม	 กินกันไปมีความสุขกันไป

จากน้ันเทพธิดาก็ตัก	 เทพบุตรก็อ้าปากรอ	 ป้อนไปเทพบุตรเค้ียวตุ้ย	ๆ	ๆ	 มีความสุข	

สักพักหนึ่งระฆังก็ดังขึ้นมา	 อาหารหายพรึ่บ	 แต่เทพบุตรเทพธิดายิ้มให้กันและกัน	 อิ่ม	

นั่งด้วยกันคุยกัน	 แล้วก็กลับอย่างมีความสุข	 โอ้	 ชายหนุ่มศึกษาดูงานแล้วยิ้ม	 เขาได้คำาตอบ

บางอย่าง	 เพราะรู้จักแบ่งปันนั่นเอง

ฉะนัน้ทีไ่หนกต็ามทีม่คีวามเหน็แกต่วั  ทีน่ัน่กค็อื  นรก  ทีไ่หนกต็ามทีม่กีารให ้ ทีน่ัน่

ก็คือ  สวรรค์  ขอให้จำาไว้ง่าย	ๆ	 ที่ใดก็ตามที่มีการเห็นแก่ตัว	 ที่นั่นก็คือ	 นรก	 ที่ใดก็ตาม

ที่มีการรู้จักแบ่งปัน	 ที่นั่นก็คือ	 สวรรค์	 จำาไว้อย่างหนึ่งว่า	 ยิ่งหวงก็ยิ่งหาย	 ยิ่งให้ก็ยิ่งหอม

ถ้าใครอยากขึ้นสวรรค์ก็เป็นผู้ให้	 แต่ถ้าใครอยากตกนรก	 ก็จงเห็นแก่ตัว	 ที่ใดก็ตามที่มีความ

เห็นแก่ตัว	 ที่นั่นนรกอยู่ตรงนั้น	 ที่ใดก็ตามที่มีการแบ่งปัน	 สวรรค์ก็ปรากฏตัวอยู่ตรงนั้น 
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7โยค ะภาวนา

ที่ไหนก็ตาม

ที่มี  ‘ความเห็นแก่ตัว’

ที่นั่นก็คือ  ‘นรก’

ที่ไหนก็ตามที่ม ี ‘การให้’

ที่นั่นก็คือ  ‘สวรรค์’
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8 โยค ะภาวนา

มีชายหนุ่มคนหนึ่ง	 เป็นคนที่มีศรัทธามั่นคงในพระศาสนาที่ตนเคารพนับถือมาก	 ทุกวันเขาจะพร่ำาพรรณนาสวดมนต์	 ตอนเช้าก็สวด	 ตอนกลางวันก็สวด	 ตอนค่ำาก็สวด	

วันหนึ่งสามรอบ	 รอบหนึ่งนับพันจบ	 สวดแล้วสวดเล่าสวดแล้วสวดอีก	 เขาทำาอยู่อย่างนั้น

จนเกิดความมั่นอกมั่นใจว่า	 เขาเป็นคนดีที่หนึ่งไม่เป็นสองรองใครในใต้หล้านี้

อยู่มาวันหนึ่งเกิดนำ้าท่วมครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์	 นำ้าค่อย	ๆ	ล้นทะลักเพิ่มขึ้น	ๆ	

ชาวบา้นอพยพหนนีำา้แตกแยกกระจายเหมอืนดัง่มดนำา้วิง่หนนีำา้นบัหมืน่นบัแสนนบัลา้นตวั	 ตา่ง

คนต่างหนีเอาตัวรอด	 ต่างคนต่างขนสัมภาระของใครของมัน	 ท่ามกลางผู้คนที่สับสนหนีกัน

อลหม่าน	 ชายผู้มีศรัทธาต่อศาสนามั่นคงคนนี้เขาไม่หนี	 เขายังคงสวดมนต์

พอตอนสาย	ๆ	 เมื่อตอนชาวบ้านย้ายกันไปจวนจะหมดหมู่บ้าน	 ก็มีรถของกรม

ประชาสงเคราะห์มาจอดที่หน้าบ้านของเขา	 เจ้าหน้าที่วิ่งมาบนเรือนแล้วบอกว่า	 “คุณ  คุณ

ขึ้นรถเดี๋ยวนี้นะ  เราต้องย้ายแล้ว  ถ้าคุณไม่ย้าย  ภายในคืนนี้นํ้าท่วมบ้านคุณแน่  แต่ถ้าคุณ

ย้ายตอนนี้  ยังหนีทัน”

ชายผู้มีศรัทธาคนนี้เดินออกมา	 มองหน้าเจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์	 ชี้หน้าแล้ว

ก็ร้องบอกออกไป  “พวกคุณไม่ต้องยุ่งกับผม  คนอย่างผม  หรือบ้านผม  ไม่มีทางที่จะถูก

นํ้าท่วม”	

เจ้าหน้าที่ถามว่า	 “ทําไมคุณเชื่อมั่นอย่างนั้นเล่า”

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
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