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เริ4มแรกมาดวูา่ ในแงพ่ทุธศาสนา นรก-สวรรค์มีความ

สําคญัแคไ่หน
ศาสนาทกุศาสนามีเรื4องนรก-สวรรค์ ซึ4งเป็นเรื4องที4คนถาม

กนัมาตลอดวา่มีจริงไหม เป็นอย่างไร
ในประเพณีของเรา   ก็มีเรื4องราวเกี4ยวกบันรก-สวรรค์   ใน

วรรณคดก็ีตาม ศลิปกรรมก็ตาม ก็มีเรื4องนรก-สวรรค์ไปเกี4ยวข้องด้วย
เช่น ภาพฝาผนงัตามปชูนียสถานตา่งๆ มีเรื4องเหลา่นี #มากมาย

แตเ่ราควรมาดใูนแงห่ลกัการก่อนวา่ เรื4องนรก-สวรรค์ กบั
พระพทุธศาสนา มีความสมัพนัธ์กนัแคไ่หนเพียงใด

ได้บอกแล้ววา่ นรก-สวรรค์เป็นเรื4องสําคญั เป็นเรื4องใหญ่
แตถ้่าเทียบกบัศาสนาทั4วๆ ไปแล้ว มาดใูนแงพ่ระพทุธศาสนา
ความสําคญัของนรก-สวรรค์ลดลงไป

ทําไมจงึวา่อย่างนั #น คือ ในศาสนาเป็นอนัมาก นรก-สวรรค์
เป็นจดุสดุท้ายแห่งการเดินทางชีวิตของมนษุย์

บางศาสนาบอกวา่มีนรกนิรันดร สวรรค์นิรันดร เช่นวา่ เรา
อยู่ในโลกมีชีวิตครั #งนี # ทําความดีความชั4ว เมื4อตายไป วิญญาณจะ
ไปรอจนถงึวนัสิ #นโลก แล้วก็มีการตดัสิน ผู้ ที4ควรได้รับรางวลัก็จะได้
ไปอยู่สวรรค์นิรันดรตลอดไป สว่นผู้ ที4ควรได้รับโทษก็จะถกูตดัสิน
ให้ตกนรกนิรันดร

ในแงนี่ # นรก-สวรรค์เป็นเรื4องสําคญัมาก เพราะเป็นจดุสดุ
ท้าย เป็นจดุหมาย

๒ นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก
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ทีนี #มามองดใูนพระพทุธศาสนา เมื4อเปรียบเทียบกนัแล้ว
ความสําคญัของนรก-สวรรค์จะด้อยลงไป

เอาสวรรค์ก็แล้วกนั เพราะเป็นสิ4งที4เราต้องการ สวรรคไ์ม่
ใชจุ่ดหมายของพระพทุธศาสนา แตพ่ระพทุธศาสนาบอกวา่ มีสิ4ง
ที4สงูกวา่นั #น สิ4งที4สําคญักวา่สวรรค์ คือนิพพาน เมื4อสวรรค์ไม่ใช่จดุ
หมาย ความสําคญัของมนัก็ด้อยลงไป

เมื4อเราปฏิบติัธรรมในพระพทุธศาสนา ถ้าจะปฏิบติัให้แท้
จริง ให้ตรงตามหลกัการ เราก็บอกวา่ไม่ใช่เพื4อจะไปสวรรค์ แตเ่พื4อ
นิพพาน สวรรค์กลายเป็นเรื4องขั #นตอนที4อยูใ่นระหวา่ง หรือเป็นเรื4อง
ข้างๆ ความสําคญัของสิ4งที4อยู่ข้างๆ หรืออยู่ในระหวา่ง ย่อมจะลด
น้อยลงไป น้อยกวา่สิ4งที4เป็นจดุหมายสดุท้าย นี #เป็นเรื4องธรรมดา

ประการตอ่ไป นรก-สวรรค์ตามที4รู้กนั หรือพดูถงึกนัอยู่
เป็นเรื4องที4ได้รับหรือไปประสบหลงัจากตายแล้ว ศาสนาอื4นๆ ทั4วไป
วา่อย่างนี # เมื4อตายแล้วจะไปนรกหรือสวรรค์ ดงันั #น จดุหมายสงูสดุ
ของศาสนาเหลา่นั #น จงึเป็นเรื4องของชีวิตข้างหน้า

แต ่ จุดหมายของพระพทุธศาสนา เป็นสิ �งที �บรรลุไดใ้น
ชาตนีิ! นิพพานสามารถบรรลไุด้ในชาตินี # ตั #งแตย่งัเป็นๆ อยู่

นี4เป็นแงที่4สอง ที4ทําให้ความสําคญัของนรก-สวรรค์น้อยลง
ไป เราอาจบรรลจุดุหมายสงูสดุได้ในชาตินี #แล้ว เราก็ไม่ต้องพดู
เรื4องหลงัจากตายแล้ว เรื4องนรก-สวรรค์ก็ไม่ต้องมาเกี4ยวข้อง

ตอ่ไปข้อที4สาม ในพระพทุธศาสนา นรก-สวรรคเ์ป็นเพยีง
สว่นหนึ�งในสงัสารวฏั คือการเวียนวา่ยตายเกิด
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สงัสารวฏัมีการเปลี4ยนแปลงได้ ชีวิตเราเดินทางไปใน
สงัสารวฏั มีหมนุขึ #นหมนุลง

ตกนรกแล้ว ตอ่ไป ถ้าเรามีกรรมดี ก็กลบัไปขึ #นสวรรค์ หรือ
มาเกิดเป็นมนษุย์ คนที4เกิดเป็นพระพรหมด้วยกรรมดีบําเพ็ญฌาน
สมาบติั ตอ่ไปเมื4อสิ #นบญุแล้ว กลบัไปตกนรก เพราะมีกรรมชั4วใน
หนหลงัก็ได้ หมนุเวียนไปมา

เมื4อเป็นเช่นนี # นรก-สวรรค์จงึเป็นเพียงสว่นที4หมนุเวียนอยู่
ในระหวา่ง แล้วก็เป็นของชั4วคราว เพราะฉะนั #น ความสําคญัก็ลด
ลง เพราะเรามีโอกาสที4จะแก้ไขตวัได้มาก พดูอีกอย่างหนึ4งวา่ เป็น
ขั #นตอนของความก้าวหน้าในวิถีของการพฒันาสงูขึ #นไป

นี #เป็นเรื4องที4ควรทําความเข้าใจในเบื #องต้น เพื4อจะได้เห็น
ฐานะของนรก-สวรรค์ในพระพทุธศาสนา

ในแงนี่ # ถ้าเราเปรียบเทียบกบัศาสนาที4ถือเรื4องนรก-สวรรค์
เป็นนิรันดร เป็นสิ4งสดุท้ายที4มนษุย์จะประสบ ซึ4งไม่มีทางแก้ไขได้
เลย ก็จะมีความแตกตา่งกนัอย่างมาก เมื4อทําความเข้าใจเบื #องต้น
อย่างนี #แล้ว ก็พดูถงึเนื #อหาของเรื4องนรก-สวรรค์ได้โดยตลอด

���#6���+��ก !��ก�����!����ก-
����
เอาละ ทีนี #มาพดูถงึเรื4องนรก-สวรรค์ เข้าสูเ่นื #อหาของเรื4อง

นรก-สวรรค์ ซึ4งมีแงที่4ต้องแยกอีก ๒ อย่าง
แง่ที�หนึ�ง คือ ความมีอยู่จริงหรือไม่ นรก-สวรรค์มีจริงไหม
แง่ที�สอง คือ ท่าทีของชาวพทุธ หรือท่าทีของพทุธศาสนา

ตอ่เรื4องนรก-สวรรค์

๔ นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก
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ต้องพดูทั #งสองแง ่ จะพดูแงเ่ดียวไม่พอ เพราะมนัสมัพนัธ์
ซึ4งกนัและกนั สําหรับพทุธศาสนานี # ขอพดูไว้ก่อนวา่ เรื4องท่าทีตอ่
นรก-สวรรค์เป็นสิ4งสําคญัมาก เราจะต้องวางท่าทีให้ถกูต้อง

พดูเกริ4นไว้หน่อยวา่ เรื4องนรก-สวรรค์จดัอยู่ในประเภทสิ4งที4
พิสจูน์ไม่ได้ สําหรับคนสามญั

ที4วา่พิสจูน์ไม่ได้นี # หมายถงึทั #งในแงล่บและแงบ่วก คือจะ
พิสจูน์วา่มี ก็ยงัเอามาแสดงให้เห็นไม่ได้ จะพิสจูน์วา่ไม่มี ก็ยงัไม่
สามารถแสดงให้เห็นวา่ไม่มีให้มนัเดด็ขาด พดูไม่ได้ทั #งสองอย่าง

บางคนบอกวา่ เมื4อพิสจูน์ไม่ได้วา่มี มนัก็ไม่มี อย่างนั #นก็
ไม่ถกู ในเมื4อตวัเองไม่มีความสามารถที4จะพิสจูน์

ในการพิสจูน์นั #น ต้องพิสจูน์ด้วยอายตนะที4ตรงกนั สิ4งที4จะ
รู้ด้วยการเห็น ก็ต้องเอามาให้ดดู้วยตา สิ4งที4จะรู้ได้ด้วยการได้ยิน ก็
ต้องพิสจูน์ด้วยการเอามาทําให้ฟังได้ด้วยห ูฯลฯ

เป็นอนัวา่ ต้องพิสจูน์ให้ตรงตามอายตนะ จะพิสจูน์วา่
เสียงมีหรือไม่มี พิสจูน์ด้วยตาได้ไหม ก็ไม่ได้ พิสจูน์วา่รสมีไหม จะ
พิสจูน์ด้วยหกู็ไม่ได้ ไม่ได้เรื4อง มนัต้องตรงอายตนะกนั

ทีนี # นรก-สวรรค์พิสจูน์ด้วยอะไร พิสจูน์ด้วยตา ด้วยห ูด้วย
จมกู ลิ #น กายไม่ได้ มนัต้องพิสจูน์ด้วยชีวิตที4ใจนั4นเอง

ดหูลกังา่ยๆ ไม่ต้องพดูลกึซึ #ง เราถือวา่จิตเป็นแกนของชีวิต
เป็นตวัทําหน้าที4เกิด จะพิสจูน์เรื4องนรก-สวรรค์วา่ตายแล้วไปเกิด
หรือไม่ ก็ต้องพิสจูน์ด้วยจิต คือ ลองตายดู

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕
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ทีนี # พอบอกวา่จะพิสจูน์ด้วยตาย ก็ไม่มีใครยอม เพราะ
ต้องพิสจูน์ด้วยตนเอง จะให้คนอื4นพิสจูน์ไม่ได้

เราบอกวา่คนหนึ4งตายแล้ว เขาไปเกิดที4ไหน เราไม่รู้ ตวัเขา
เป็นผู้ พิสจูน์ เราเป็นแตผู่้ ไปด ู เหมือนเขาลิ #มรส แล้วเราดเูขาลิ #มรส
เราจะไปรู้ได้อย่างไรวา่เขารู้รสจริงหรือเปลา่ และรสนั #นเป็นอย่างไร
เราไม่ได้ลิ #มรส ก็ได้แตด่เูท่านั #นเอง

เรื4องของชีวิตนี #ก็ต้องพิสจูน์ด้วยตวัจิต เมื4อจะพิสจูน์ด้วย
การที4ต้องตาย เราก็ทําไม่ได้ ไม่มีใครกล้าทํา เกิดเป็นปัญหาติดอยู่
ตรงนี #ที4พิสจูน์ไม่ได้ นี4เป็นเรื4องเกร็ดแทรกเข้ามา เราจะต้องพดูกนั
ตอ่ไปอีก

รวมความในตอนนี #วา่ นรก-สวรรค์เป็นเรื4องพิสจูน์ไม่ได้ ทั #ง
ในแงบ่วกและแงล่บ วา่มีหรือไม่มี

สําหรับสิ4งที4พิสจูน์ออกมาให้เห็นชดัไม่ได้อย่างนี # ทางพทุธ
ศาสนามีหลกัให้ปฏิบติั คือถือการวางท่าทีเป็นสําคญั

เรื4องบางอย่าง ถ้ารอให้พิสจูน์เสร็จ มนษุย์เลยไม่ต้องทํา
อะไร ได้แตร่อแบบพวกนกัปรัชญา

พวกนกัปรัชญาจะเอาให้รู้ความจริงเสียก่อน เช่น รู้ความ
จริงเกี4ยวกบัโลกวา่ โลกนี #เป็นอย่างไรแน่ มนัเกิดเมื4อไร มนัจะไป
อย่างไร พวกนกัปรัชญาจะเถียงกนั ใช้สมองใช้สติปัญญาในการโต้
เถียง เมื4อแกยงัตอบเรื4องโลกและชีวิตไม่ได้ เช่น ด้วยวิธีอภิปรัชญา
แกก็ต้องเถียงกนัตอ่ไป นี4ก็เถียงกนัมาห้าพนัปีแล้วโดยประมาณ

๖ นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก



�. ��ก-� ���� /����?'�4JPก )$�

ทีนี # ถ้าแกจะต้องเถียงกนัจนกวา่จะรู้คําตอบ แล้วจงึจะ
ปฏิบติัได้ เพราะแกอาจจะบอกวา่ เรายงัไม่รู้ความจริงวา่มนัเป็น
อย่างไร เราจะไปปฏิบติักบัมนัอย่างไร แกจะต้องรอให้รู้ความจริง
อนันั #นแล้วจงึจะวางหลกัปฏิบติั แกตายไปแล้วกี4ครั #งตอ่กี4ครั #ง จน
กระทั4งลกูหลานเหลนของแกเองก็ตายไป โดยที4ยงัทําอะไรไม่ได้
และยงัไม่ได้ทําอะไร

พระพทุธศาสนาบอกวา่ สําหรับเรื4องอย่างนี # คือสําหรับ
เรื4องที4ยงัพิสจูน์ไม่ได้ มนัสําคญัที4ปฏิบติั

พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบติั
เรามวีธิปีฏบิตัต่ิอสิ �งที �ยงัพสิจูน์ไมไ่ด ้ โดยใหถ้อืการ

ปฏบิตัทิี �ไมผ่ดิ

อย่างที4บอกเมื4อกี #วา่ การวางท่าทีเป็นสําคญั นรก-สวรรค์ก็
อยู่ในประเภทนี # การวางท่าทีหรือการที4จะปฏิบติัตอ่มนัอย่างไร
เป็นเรื4องสําคญักวา่

เป็นอนัวา่ มีเรื4องที4ต้องพดูสองแง ่ คือ แงว่า่มีจริงไหม กบั
จะวางท่าทีตอ่มนัอย่างไร และเน้นแงก่ารวางท่าที หรือการปฏิบติั
ทีนี # มาพดูถงึหวัข้อสองอย่างนั #น เอาแงที่4หนึ4งก่อน

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗
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แงที่4หนึ4งคือ มีจริงไหมในแงข่องพระพทุธศาสนา และก็จะ
พดูจํากดัตามที4อาจารย์ได้กําหนดไว้วา่เฉพาะในพระไตรปิฎก

ขอแบง่วา่ พระพทุธศาสนาพดูเรื4องนี #ไว้เป็น ๓ ระดบั

๑) นรก-สวรรค ์หลงัตาย
ระดบัที4หนึ4ง คือเรื4องนรก-สวรรค์ที4เราพดูกนัทั4วๆ ไปวา่

หลงัจากชาตินี # ตายแล้วไปรับผลกรรมในทางที4ดีและไม่ดี ถ้ารับผล
กรรมดี ก็ถือวา่ไปสวรรค์ ถ้ารับผลกรรมชั4ว ก็ไปเกิดในนรก เรื4อง
นรก-สวรรค์แบบนี # เรียกวา่ระดบัที4หนึ4ง พระพทุธศาสนาวา่อย่างไร

สําหรับระดบันี # ถ้าถือตามตวัอกัษร พระไตรปิฎกกลา่วไว้มาก
มาย เมื4อพดูกนัตามตวัอกัษรก็ต้องบอกวา่มี มีอย่างไร นรก-สวรรค์
หลงัจากตายนี # มกัจะมีในขั #นเอย่ถงึเทา่นั #น ไมค่อ่ยมีคําบรรยาย

ในพระไตรปิฎก เรื4องนี #หาได้ทั4วไป ในคําสรุปท้ายที4แสดง
ผลของการประพฤติดีประพฤติชั4ว คือ

ในแงส่วรรค์บอกวา่ เมื4อแตกกายทําลายขนัธ์ลว่งลบัดบัชีพ
ไปแล้ว จะเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ นี4ฝ่ายดี

สว่นในฝ่ายร้ายก็กลา่ววา่ เบื #องหน้าแตต่ายเพราะกายแตก
ก็จะเข้าถงึอบาย ทคุติ วินิบาต นรก

สํานวนในบาลี มีอย่างนี #มากมายเหลือเกิน
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สํานวนความนี # ไม่ได้บรรยายวา่สวรรค์เป็นอย่างไร นรก
เป็นอย่างไร ได้แตส่รุป และโดยมากมาห้อยท้ายกบัคําแสดงผล
ของกรรมดีกรรมชั4ว ซึ4งจะเริ4มด้วยผลที4จะได้รับในชาตินี #ก่อนวา่ ผู้ มี
ศีลประพฤติดีแล้ว จะได้ผลอย่างนั #นๆ หนึ4ง สอง สาม สี4 ห้า แล้ว
สดุท้าย หลงัจากแตกกายทําลายขนัธ์แล้ว จะไปสคุติ

ดงัเช่นวา่ เจริญเมตตา มีอานิสงส์อย่างนี # คือ หลบัเป็นสขุ
ฝันดี… บอกผลดีในปัจจบุนัเสร็จแล้ว จงึห้อยท้ายวา่ ตายแล้วไป
สวรรค์ ไปพรหมโลก นี4เป็นเพียงการเอย่ถงึผลของการทําดี ทําชั4ว

นอกจากนั #น เราต้องสงัเกตด้วยวา่ เมื4อพระพทุธเจ้าตรัสถงึ
เรื4องนรก-สวรรค์นั #น พระองค์ตรัสในข้อความแวดล้อมอย่างไร มี
เรื4องราวเป็นมาอย่างไร เราจะสงัเกตได้วา่ พระพทุธเจ้าตรัสถงึผล
ในปัจจบุนัมากมายก่อน แล้วอนันี #ไปห้อยท้ายไว้

เมื4อทราบอย่างนี #แล้ว จะได้จดัฐานะของนรก-สวรรค์ได้ถกู
ต้อง นี #บอกไว้ให้เป็นข้อสงัเกต

เป็นอนัวา่ เราจะพบคําบาลีที4พระพทุธเจ้าตรัสอยู่บอ่ยๆ วา่
เมื4อตายแล้วจะไปนรกหรือสวรรค์ หลงัจากได้รับผลกรรมดีกรรมชั4ว
ในปัจจบุนันี #แล้ว ตรัสบอ่ยๆ โดยไม่มีคําบรรยาย

ข้อความในพระไตรปิฎกส่วนที4มีคําบรรยายวา่นรก-สวรรค์
เป็นอย่างไร มีน้อยแห่งเหลือเกิน

แห่งที4นบัวา่มีคําบรรยายมากหนอ่ย กลา่วถงึการลงโทษใน
นรก เริ4มจากวา่ตายไปแล้วเจอยมบาล

พญายมถามวา่ ตอนมีชีวิตอยู่เคยเห็นเทวทูตไหม? เทวทตู
ที4หนึ4งเป็นอยา่งไร? … เขาตอบไมไ่ด้

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙
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ยมบาลต้องชี #แจงวา่ เทวทตูที� หนึ� ง คือเดก็เกิดใหม่ ที� สอง คือ
คนแก่ ที� สาม คือคนเจ็บ ที� สี�  คือคนถกูลงโทษทณัฑ์อาญา ที� หา้ คือ
คนตาย

ยมบาลอธิบายให้ฟังแล้วก็ซกัตอ่วา่ ท่านเคยเห็นไหม เคย
เห็นแล้ว เคยได้ความคิดอะไรบ้างไหม มีความสลดใจบ้างไหม ใน
การที4จะต้องคิดเร่งทําความดี ท่านเคยรู้สกึบ้างไหม ไม่เคยเลย ถ้า
อย่างนั #นก็เป็นเรื4องของตวัเองทํากรรมไม่ดี ก็ต้องได้รับโทษ มีการ
ลงอาญา เรียกวา่กรรมกรณ ์ซึ4งเป็นวิธีลงโทษประการตา่งๆ ในนรก

เรื4องนี #มีมาใน พาลบณัฑิตสูตร และเทวทูตสูตร ในพระไตร
ปิฎกเลม่ ๑๔ ถ้าต้องการค้น ก็บอกข้อบอกหน้าไปด้วย คือ เลม่
๑๔ ข้อ ๔๖๗ หน้า ๓๑๑ และเลม่ ๑๔ ข้อ ๕๐๔ หน้า ๓๓๔
(สําหรับพระไตรปิฎกแปลภาษาไทย ก็ไปค้นดตูามข้อ หน้าไม่ตรง
กนั เพราะนี4เป็นหน้าบาลี) โดยมากพดูถงึนรก ไม่คอ่ยพดูถงึสวรรค์

นอกจากนี #ก็ยงัมีบางแห่งพดูถงึอายเุทวดาในชั #นตา่งๆ เช่น
ชั #นจาตมุหาราช หรือชั #นโลกบาล ๔ ชั #นดาวดงึส์ ชั #นยามา ชั #นดสุิต
ชั #นนิมมานรดี และชั #นปรนิมมิตวสวตัดี แตล่ะชั #นมีอายอุยู่นานเท่า
ไร อย่างนี #มีในพระไตรปิฎกเลม่ ๒๐ ข้อ ๕๑๐ หน้า ๒๗๓ และไปมี
ซํ #าในเลม่ ๒๓ ข้อ ๑๓๑–๑๓๕ หน้า ๒๕๓–๒๖๙ และยงัมีอายุ
มนษุย์ ถงึรูปพรหม แสดงไว้ในฝ่ายอภิธรรม พระไตรปิฎกเลม่ ๓๕
ข้อ ๑๑๐๖–๑๑๐๗ หน้า ๕๖๘–๕๗๒

บางแห่งแสดงเรื4องราววา่ ในวนั ๘ คํ4า ท้าวมหาราช ๔ คือ
ท้าวจตโุลกบาล สง่อํามาตย์มาตรวจดโูลก วา่มนษุย์ประพฤติดี
ปฏิบติัชอบหรือเปลา่ ถ้าเป็นวนั ๑๔ คํ4า โอรสมาเที4ยวดู

๑๐ นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก
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ถงึวนั ๑๕ คํ4า ก็เสดจ็มาเที4ยวตรวจดเูอง แล้วกลบัไปแจ้ง
ตอ่ที4ประชมุเทวดาในสธุรรมสภา สวรรค์ชั #นดาวดงึส์ ซึ4งมีพระ
อินทร์เป็นประธานวา่ เดีPยวนี #มนษุย์โดยมากประพฤติดี หรือ
ประพฤติชั4ว

ถ้ามนษุย์ประพฤติดี เทวดาก็จะดีใจ วา่ตอ่ไปสวรรค์จะมี
คนมาเกิดเยอะ ถ้าหากมนษุย์ประพฤติชั4วมาก เทวดาก็จะเสียใจ
วา่ตอ่ไปฝ่ายเทวโลกจะมีแตเ่สื4อมลง อะไรทํานองนี #

เรื4องอย่างนี #ก็มีในเลม่ ๒๐ เหมือนกนั ข้อ ๔๗๖ หน้า ๑๘๐
เป็นการกลา่วแทรกอยู่บางแห่ง มีไม่สู้มาก

นอกจากนี #ก็มีกระเสน็กระสาย เลก็ๆ น้อยๆ ชื4อนรก ๑๐
ขมุ ก็มีในพระไตรปิฎกด้วย คือในเลม่ ๒๔ องัคตุตรนิกาย ทสก-
นิบาต ข้อ ๘๙ หน้า ๑๘๕ และนรก ๘ มีในคาถาชาดก เลม่ ๒๘
ข้อ ๙๒ หน้า ๓๙

อันนี #ก็เป็นฐานให้อรรถกถานํามาชี #แจงอธิบายเรื4องนรก
ตา่งๆ แจกแจงให้เห็นเรื4องราวพิสดารยิ4งขึ #น แตใ่นที4นี #จะไม่พดูถงึ

คมัภีร์กลุม่ชาดก ในขทุทกนิกาย เป็นแหลง่ที4จะหาเรื4องราว
คําบรรยายเกี4ยวกบัสภาพในนรกและสวรรค์ได้มากกวา่ที4อื4น เนมิ-
ราชชาดก ในพระไตรปิฎกเลม่ ๒๘ ข้อ ๕๒๕–๕๙๙ หน้า ๑๙๘–
๒๒๓ เป็นเรื4องการไปทศันาจรนรกและสวรรค์โดยตรงทีเดียว

(ในมฆเทวสูตร ในพระไตรปิฎกเลม่ ๑๓ ข้อ ๔๕๘–๔๖๐
หน้า ๔๒๑–๔๒๔ ก็มีเรื4องที4พระเจ้านิมิ หรือนิมิราช กษัตริย์ทรง
ธรรม เป็นธรรมราชา แห่งมิถิลานคร ได้รับเชิญจากพระอินทร์ไป
พบกบัเหลา่เทวดาที4สธุรรมเทวสภา ในสวรรค์ชั #นดาวดงึส์)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑
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คมัภีร์เปตวตัถ ุ ที4วา่ด้วยเรื4องของเปรต แม้จะตา่งภพกบั
นรก แตก่็อยู่ในประเภทอบายเหมือนกนั

ถ้ารับเข้ามาพิจารณาด้วย ก็จะได้คมัภีร์เปตวตัถ ุ และ
วิมานวตัถ ุ เข้ามาร่วมในกลุม่นี #ด้วย และจะพบเรื4องราวมากมายที
เดียว ได้แก่ พระไตรปิฎก เลม่ ๒๖ ข้อ ๑–๑๓๖ หน้า ๑–๒๕๙

แม้ในพระไตรปิฎกจะได้พดูถงึนรก-สวรรค์แบบนี # เราก็อย่า
เอาไปวุ่นกับการเขียนภาพและคําบรรยายในวรรณคดีให้มากนัก 
เพราะวรรณคดีบวกจินตนาการเข้าไป ซึ4งเป็นเรื4องธรรมดาของกวี
แม้จะบรรยายอารมณ์มนษุย์ ก็ต้องบรรยายให้เห็นภาพ เมื4อจะ
บรรยายนรก-สวรรค์ ก็ต้องพดูให้เห็นจริงเห็นจงั หรือจะมาเขียน
เป็นภาพประกอบ จะให้คนธรรมดาเกิดความสนใจ ก็ต้องนําเสนอ
ในรูปแบบที4ทําให้เกิดความเข้าใจงา่ย เทียบเคียงหรือประยกุต์เข้า
กบัสิ4งที4คนรู้เห็นกนัในยคุนั #นถิ4นนั #น

เพราะฉะนั #น เราจะเอาวรรณคดีรุ่นหลงัๆ หรือภาพตามฝา
ผนงัเป็นมาตรฐานไม่ได้ เพราะนี4เป็นรูปของการทําให้งา่ยแล้ว จะ
วา่ตามนั #นทีเดียวไม่ได้

ก็เป็นอนัวา่ ในแงที่4หนึ4ง สําหรับคําถามวา่ นรก-สวรรค์หลงั
จากตายในพระไตรปิฎกมีไหม? เมื�อถือตามตวัอกัษร ก็เป็นอนัว่ามี
ดงัที4กลา่วมาแล้ว

สว่นที4วา่อาจมีบางท่านแสดงความเห็นวา่ เรื4องนี #สมัพนัธ์
กบัความเชื4อที4มีดั #งเดิม เช่นวา่พระพทุธเจ้าอาจจะตรัสไปตามที4คน
เชื4อกนัอยู่ นั4นก็เป็นเรื4องที4เราจะต้องศกึษาค้นคว้ากนัตอ่ไป นอก
จากนี #ใครจะตีความอย่างไรตอ่ไป อาตมาไม่เกี4ยว

๑๒ นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก



�. ��ก-� ���� /����?'�4JPก )�)

๒) นรก-สวรรค ์ที� อย ูใ่นใจ
ตอ่ไประดบัที4สองเลย เพื4อยน่เวลา นรก-สวรรค์ในระดบัที4สอง

ก็คือที4เราพดูกนัวา่ "สวรรคใ์นอก นรกในใจ” เป็นเรื4องที4มีในชาตินี #
นรก-สวรรค์แม้ในชาติหน้า ก็สืบไปจากที4มีในชาตินี # เพราะ

อะไร เพราะมนัอยู่ในสภาพจิต ภมิูของจิต ชั #นของจิต ระดบัของจิต
ใจ จิตของเรามีคณุภาพหรือคณุสมบติัอยู่ในระดบัไหน ถงึเวลา
ตาย ถ้าระดบัจิตเป็นนรก ก็ไปนรก ถ้าระดบัจิตเป็นสวรรค์ ก็ไป
สวรรค์ นี4เกี4ยวกบัสภาพจิตที4เป็นอยู่ตลอดเวลา

ที4พดูมานั #นคือ เมื4อวา่โดยหลกัทั4วไป ในชีวิตประจําวนั ซึ4ง
ดําเนินไปในเวลายาวนานหลายๆ ปี ระดบัจิตของเราอยู่แคไ่หน
เวลาตาย โดยทั4วไป ถ้าไม่ใช่กรณียกเว้น มนัก็อยู่ในระดบันั #นแหละ

สว่นในกรณียกเว้น ถ้าเวลาตายนกึถงึอารมณ์ที4ดี เช่นทํา
กรรมชั4วมามาก แตเ่วลาตายนกึถงึสิ4งที4ดี ก็ไปเกิดดีได้ ถ้าหากเวลา
อยู่ ทํากรรมดี แตเ่วลาตายเกิดจิตเศร้าหมอง ระดบัจิตตกลงไป ก็
ไปเกิดในที4ตํ4า

เมื4อการไปเกิดขึ #นอยู่กบัระดบัจิตอย่างนี # ก็หมายความวา่
เราพร้อมจะไปนรกหรือสวรรค์ได้ตั #งแตปั่จจบุนั หรือพดูอกีอยา่งหนึ4ง
วา่ คนที4จะไปนรก ก็คือคนที4จิตใจอยู่ในระดบันรกอยู่แล้วในชาตินี #
สว่นคนที4จะไปสวรรค์ ก็คือคนที4มีจิตใจในระดบัสวรรค์อยู่แล้ว

ตกลงวา่ เรื4องนรก-สวรรค์นี #มีตั #งแตเ่ดีPยวนี #อยู่แล้ว ปัจจบุนั
นี4เองมนัสอ่ข้างหน้า เพราะฉะนั #น ถ้าจะคาดการณ์เรื4องข้างหน้า
เราไม่จําเป็นต้องไปพดูถงึสวรรค์ที4ไกลด้วยซํ #า เอาปัจจบุนันี4เป็น
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เกณฑ์ เพราะคนเราสร้างสมกรรมด้วยชีวิตที4เป็นอยู่ สร้างระดบัจิต
ของตนไว้ สั4งสมระดบัจิต ซึ4งทําให้พร้อมอยู่เสมอ

เพราะฉะนั #น เรื4องสวรรค์ในอกนรกในใจ ก็ย่อมมีได้ตาม
หลกันี # คือระดบัจิตของเรานั4นเอง ที4มนัอยู่ในนรกหรือสวรรค์

ถา้ระดบัจติของเราอยูใ่นนรก กเ็ป็นนรก และไปนรก ถา้
ระดบัจติของเราอยูใ่นสวรรค ์กเ็ป็นสวรรค ์และไปสวรรค์

ทีนี # เราทํากรรมดีหรือกรรมชั4วไว้ เรารู้ เรามีความรู้สกึเป็น
ประสบการณ์เฉพาะตวัเกี4ยวกบักรรมดี-กรรมชั4วที4ทําไว้ ถ้าทํา
กรรมชั4วไว้ เรารู้สกึเดือดร้อนใจ ทางพระท่านใช้คําวา่ “วปิฏสิาร”
ความวิปฏิสารนี4แหละ เป็นสภาพจิตที4เป็นทกุข์ ซึ4งนบัเป็นนรก

ในนิวรณ์ ๕ ก็มีข้อหนึ4งวา่ “กุกกุจจะ” อนัได้แก่ความไม่
สบายใจ กงัวลใจ รําคาญใจ ไม่สบาย เดือดร้อนใจวา่ สิ4งที4ดีเราไม่
ได้ทํา สิ4งที4ได้ทํา ก็ชั4ว ไม่ดี

ในทางตรงข้าม ถ้าทํากรรมดี ก็เกิดปราโมทย์ มีปีติ มีความ
อบอุน่ใจ อิ4มเอิบ ร่าเริง บนัเทิง เบิกบานใจ ปลื #มใจ เปรมใจ มี
ความสขุ จิตใจอยูใ่นระดบัสวรรค์

อยา่งนี #กเ็ป็นเรื4องสวรรค์ในอก นรกในใจ
ถ้าพดูถงึเรื4องวิปฏิสาร และเรื4องปีติปราโมทย์ ในการทําชั4ว

และทําดีอย่างนี # ก็มีในพระไตรปิฎกมากมายเช่นเดียวกนั ไม่จํา
เป็นจะต้องอ้างขึ #นมาเลย

เป็นอนัวา่นรก-สวรรค์แงนี่ # เป็นเรื4องระดบัจิต ซึ4งมีอยู่แล้ว
ตั #งแตปั่จจบุนั
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๓) นรก-สวรรค ์แตล่ะขณะจติ
ทีนี #ไปสูร่ะดบัที4สาม จะพดูในแงห่ลกัวิชาการก่อน เรื4อง

วิจารณ์ไว้ทีหลงั คือการที4เราปรุงแตง่สร้างนรก-สวรรค์ของเราเอง
ตลอดเวลาในชีวิตประจําวนั

ท่านกลา่ววา่ คนที4ยงัไม่รู้อริยสจั ๔ ยงัไม่แทงตลอดสจั-
ธรรม ไม่เข้าใจในหลกัการแห่งสจัจะของอริยชน ก็ยงัปรุงแตง่สร้าง
สวรรค์-นรกกนัอยู่ตลอดเวลา ด้วยอายตนะของเรานั4นแหละ คือ
ด้วย ตา ห ูจมกู ลิ #น กาย และใจของเรา

ข้อนี #ก็คล้ายๆ กบัข้อที4 ๒ แตเ่ป็นเรื4องละเอียดออ่นขึ #นไป
เท่านั #นเอง คือเป็นเรื4องสมัพนัธ์กบัสภาพ และระดบัจิตใจ

เมื4อยงัเป็นปถุชุน จิตของเราก็ปรุงแตง่อยู่เสมอ เมื4อมีความ
รู้สกึด้วย ตา ห ูจมกู ลิ #น กาย ใจ เราก็ปรุงแตง่อยู่เรื4อยไป คือปรุง
แตง่ด้วยกิเลส มีความดี-ความชั4ว มีกศุล-อกศุลในใจของเราเอง

การปรุงแตง่อย่างนี # เป็นเรื4องของปฏิกิริยาตอ่สิ4งที4รับเข้ามา
เช่น เมื4อเราได้เห็นสิ4งที4สวยงาม เราชอบใจ เราก็มีความสขุ ได้เห็น
สิ4งที4เราไม่ชอบ เราขดัใจ ก็เกิดทกุข์ หรือวา่ เราได้รับประทาน
อาหาร ได้กินขนม ลิ #นได้รับรสที4อร่อย เราก็มีความสขุ ถ้าหากเรา
ได้รับรสที4ขม ไม่อร่อย เราก็มีความทกุข์ อนันี #เป็นเรื4องธรรมดา

ทีนี #บางทีเราปรุงแตง่จากข้างในออกไป คือไม่ใช่สิ4งภาย
นอกฝ่ายเดียวที4ปรุงแตง่ แตเ่ราปรุงแตง่ขึ #นเอง เช่น ใจคอเราไม่ดี
เราเกิดความโกรธ เกิดอารมณ์ค้าง เลยเห็นอะไรขดัใจไปหมด
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ทั #งที4คนหรือของนั #นไม่ได้ทําอะไรเรา ไม่ได้มาเบียดเบียน
ไม่ได้มุ่งมาที4เราเลยด้วยซํ #า คนโน้นเดินมาดีๆ ไม่ได้ทํากิริยา
กระทบกระทั4งเรา แตเ่รามองเห็นเป็นวา่เขาล้อเรา หรือสําคญัวา่
เขามีใจคิดไม่ดีตอ่เราตา่งๆ นานา เพราะใจของเราเองปรุงแตง่
อาศยัพื #นจิตของเราไม่ดีอยู่แล้ว มีอกศุลขึ #นมาในใจ ใจเราไม่ดี
มองอะไรกระทบตวั ขดัใจไปหมด ขุน่มวั มีทกุข์เรื4อยๆ ตลอดวนั

แตถ้่าเราใจดี บางทีไปประสบอะไรที4ดีใจขึ #นมา วนันั #นเลย
ยิ #มได้ทั #งวนั เห็นอะไรดีไปหมด อย่างนี #เรียกวา่การปรุงแตง่สวรรค์-
นรกของเรา เพราะวา่นรก-สวรรค์อย่างนี #เป็นเรื4องทนัตาทนัใจอยู่
ตลอดเวลา ไม่ต้องรอชาติหน้า อยู่ที4การสร้างจิตใจของเรา

ถ้าจิตใจของเรามีภมิูธรรมดี สร้างกศุลไว้มาก ทําจิตใจให้
อิ4มเอิบเป็นสขุ รู้จกัมองในแงดี่ ก็รับอารมณ์ที4เป็นสขุไว้ได้มาก

แต่ถ้าเราสร้างพื #นภมิูจิตสะสมไว้ในทางที4ทําให้จิตมีกิเลส
มาก มีกิเลสตา่งๆ ที4ทําให้จิตเศร้าหมองบอ่ยๆ เราก็จะสร้างนรก
ของเราเรื4อยไป ไม่วา่จะไปเห็นอะไร ก็รู้สกึไม่ดี ไปไหนใจก็ไม่สบาย
มีแตค่วามทกุข์มากมาย

ถ้าเป็นอย่างนี # ก็ยงัไม่ต้องคิดเลยไปถงึนรก-สวรรค์ชาติ
หน้า เพราะปัจจบุนัที4เป็นอยู่ กลายเป็นเรื4องที4เราควรจะเอาใจใส่
มากกวา่ และเป็นเรื4องสําคญัมาก เพราะเราได้รับผลอยู่ตลอด
เวลา นรก-สวรรค์ข้างหน้ายงัไกล

แม้ข้างหน้าที4ยงัไกลนั #น มองงา่ยๆ วา่ เมื4อในปัจจบุนัเรามี
แตค่วามเร่าร้อนขุน่มวัเป็นทกุข์อยู่เสมอ ก็น่ากลวัวา่เราจะไปไม่ดี
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ฉะนั #น ท่านจงึให้เอาใจใสน่รก-สวรรค์ที4มีอยู่ตลอดเวลา ที4
เราปรุงแตง่อยู่เรื4อยๆ และสอนให้เรายกระดบัจิตขึ #นไป คือ

ขั #นต้น ถ้าเราสะสมพื #นจิตใจไว้ในทางไม่ดี มกัมีกิเลส โลภะ
โทสะ โมหะ ก็ทําให้รับอารมณ์โดยปรุงแตง่สร้างนรกขึ #นมาเรื4อย

ถ้าเราสร้างสมพื #นจิตใจไว้ในทางดี มีเมตตา มีใจกว้างเผื4อ
แผ่ สร้างปัญญาไว้มาก ใจเราดี มีความโลง่โปร่งสบาย เราก็สร้าง
สวรรค์ได้ และมีสวรรค์อยู่เสมอ แม้วา่สภาพแวดล้อมอาจไม่ดีเท่า
ที4ควร แตเ่ราทําจิตของเราได้ ใจเราสบาย ก็สามารถทําสภาพที4จะ
นําไปนรก ให้กลายเป็นสวรรค์ไปได้

ในชั #นสงูขึ #นไปอีก เรามีปัญญาที4รู้เท่าทนัความจริงของสิ4ง
ทั #งหลาย ซึ4งทําให้เราเข้าใจโลกและชีวิตดี ทําให้วางท่าทีตอ่สิ4งทั #ง
หลายถกูต้อง ในกรณีอย่างนี # ก็ถงึขั #นพ้นเลยเรื4องนรก-สวรรค์ไป
แล้ว คือมีจิตใจปลอดโปร่งแจ่มใสอยู่ตลอดเวลา มีความสขุทนัตา
ในปัจจบุนั

นี4ไม่ต้องพดูถงึข้างหน้า ซึ4งเนื4องไปจากปัจจบุนันี # ก็จะต้อง
ไปดีด้วย

ปัจจบุนันี #แหละเป็นสิ4งที4แน่นอน เรารับผลอยู่ในขณะนี #แล้ว
และเป็นเครื4องสอ่สอ่งถงึข้างหน้าตอ่ไปด้วย เพราะฉะนั #น ในทาง
พทุธศาสนา จงึถือเรื4องปัจจบุนันี #เป็นสําคญั เพราะ

๑. เราได้รับผลทนัที เรารับผลเห็นอยู่ชดัๆ แน่นอน
๒. ข้างหน้าก็เป็นผลสืบไปจากปัจจบุนันี #เอง เอาปัจจบุนันี #

ไปทํานายข้างหน้าได้
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เพราะฉะนั #น ปัจจบุนัจงึสําคญักวา่ทั #งสองประการ ถงึมอง
ข้างหน้า ก็ต้องมองที4ปัจจบุนัออกไปเป็นสําคญั

เรื4องนรก-สวรรค์ในแง่ของการปรุงแต่งในชีวิตประจําวัน
และตลอดเวลา หรือนรก-สวรรค์ที4เราปรุงแตง่ขึ #นมาเรื4อยๆ นี # ก็มี
มาในพระไตรปิฎก

นี4ก็คือนรกที4เกิดพร้อมกบัการได้เห็น ได้ยิน ได้รับรู้ทาง
อายตนะตา่งๆ กลา่วคือการที4อินทรีย์ คือ ตา ห ูจมกู ลิ #น กาย ใจ
ได้รับรู้แต่สิ4งที4ไม่ดี ไม่น่าพอใจ เรียกวา่ “ฉผสัสายตนิกนรก” ถ้าใน
ทางตรงข้าม กเ็ป็น “ฉผสัสายตนิกสวรรค”์ แล้วแตว่า่เป็นฝ่ายนรก
หรือสวรรค์

อนันี #มาในพระไตรปิฎก เลม่ ๑๘ ข้อ ๒๑๔ หน้า ๑๕๘
อกีแหง่หนึ4งคล้ายๆ กนั เฉพาะเรื4องนรกคือ “มหาปริฬาหนรก”

มาในเลม่ ๑๙ ข้อ ๑๗๓๑ หน้า ๕๖๒ ท่านวา่ นรกที4วา่นั #น ไม่หนกั
หนาเท่านรกที4ประสบอยู่ในปัจจบุนั ที4คนผู้ มีอวิชชาไม่รู้อริยสจัแล้ว
ปรุงแตง่ทกุข์ขึ #นมาแผดเผาตวัเอง

นี4คือนรก-สวรรค์ระดบัที4 ๓ ซึ4งพทุธศาสนาเน้นมาก คําวา่
“ฉผสัสายตนะ” แปลวา่ อายตนะที4รับรู้ทั #ง ๖ หมายความวา่ นรก
หรือสวรรค์เกิดที4อายตนะรับรู้ทั #ง ๖ นั4นเอง

สาระของนรก-สวรรค์คืออะไร มนัก็เป็นเรื4องของการรับ
อารมณ์ที4น่าปรารถนา และไม่น่าปรารถนา เท่านั #นเอง

เราไปสวรรค์ วา่ตามที4พดูไว้ในวรรณคดี ก็ได้สิ4งที4รับรู้ คือ
อารมณ์ของตา ห ูจมกู ลิ #น กาย ใจ ได้เห็นสิ4งที4สวยงาม ได้ยินเสียง
ดนตรีทิพย์ ไพเราะเสนาะโสต ทางจมกูได้กลิ4นหอมหวล และลิ #นได้

๑๘ นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก
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รับรสที4ดีอร่อย กายสมัผสัสิ4งนุ่มนวล ใจปลาบปลื #มเพลิดเพลิน ก็
เป็นเรื4องของอายตนะทั #งนั #น

คนไปนรก ก็ได้รับความทรมาน ได้เห็น ได้ยินแตส่ิ4งที4ไม่ดี
จนกระทั4งร่างกายถกูบีบคั #นตา่งๆ ก็เป็นเรื4องของอายตนะทั #งนั #น

ที4จริงในปัจจบุนั เราก็ได้รับรู้ทางอายตนะเหลา่นี #อยู่แล้ว ไม่
วา่นรก-สวรรค์ข้างหน้า หรือนรก-สวรรค์เวลานี # มนัก็อยู่ที4อายตนะ
รับรู้นี4เอง ถ้าเอาสาระแล้ว มนัไม่ได้ไปไหนเลย อยู่แคนี่ #

ตกลงวา่ ตามหลกัการนี # เราจะต้องรู้จกันรก-สวรรค์ทั #ง ๓
ระดบั และแก่นแท้ของนรก-สวรรค์ ก็อยู่ที4ระดบัสามดงัวา่นี #

��ก-������ ระดบัที � ๑ หลงัจากตาย ไกลตวั ยงัไม่ได้รับ
ปัจจบุนัเรายงัไม่รู้สกึ แล้วมนัก็เนื4องไปจากปัจจบุนัด้วย ต้องสร้าง
ในปัจจบุนั

ตอ่มาใน ระดบัที � ๒ สวรรค์ในอก นรกในใจ ก็อยู่ที4ชีวิตที4
สร้างภมิูระดบัจิตในปัจจบุนั แตย่งัเป็นเรื4องที4มีเป็นครั #งคราว
เพราะเอาเฉพาะที4เป็นเรื4องใหญ่

พอมาใน ระดบัที � ๓ ก็ละเอียดลออ เป็นไปอยู่ประจําตลอด
ทกุเวลาที4รับอารมณ์

ขณะนี # ถ้าเราสร้างความรู้สกึที4ดี ก็ทําให้เกิดสวรรค์ได้เดีPยว
นี # สมมติวา่ใจไม่สบาย เอ ฟังเรื4องนี #ไม่น่าสนใจ ชกัรําคาญ เห็น
อะไรไม่ดีไปหมด ชกักลุ้ม แตถ้่าทําใจให้ดีขึ #นมาวา่ เอ นี4เป็นเรื4อง
สําคญั ถงึจะยากหน่อย ก็ควรพยายามเอาใจใสใ่ห้ดี สร้างฉนัทะ
ให้อยากรู้ ทําอารมณ์ดี ให้ใจสบายขึ #นมา หรือแคทํ่าใจสู้  คิดจะฝึก
ตน ก็มองอะไรชกัจะดีขึ #นไปหมด สวรรค์เริ4มมาแล้ว

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๙
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สวรรค์ที4มีในปัจจบุนันี # แม้จะละเอียดออ่นจนเราอาจจะนกึ
วา่เป็นเรื4องเลก็น้อย แตอ่ย่าลืมวา่ การสร้างนรก-สวรรค์ใหญ่ๆ ก็
มาจากสร้างเลก็ๆ น้อย นี #เอง คือ จากอารมณ์ที4ละเมียดละไม
ตลอดเวลา ซึ4งละเอียดออ่น

คนเราสร้างบคุลิกลกัษณะ สะสมนิสยัใจคอจากอะไร ก็
จากความคิดและพฤติกรรมทกุขณะจิต จากการดํารงชีวิตประจํา
วนั ที4ดําเนินไปทีละเลก็ละน้อย ถ้าพยายามสร้างจิตใจของเราให้ดี
ทําอารมณ์ให้ดี คอ่ยเป็นคอ่ยไป ทําใจตอ่สิ4งตา่งๆ ให้ถกูต้อง
บคุลิกก็ดีขึ #น จิตใจก็สบายขึ #น อะไรๆ ก็ดีขึ #น นี4เป็นการสร้างสม
ระยะยาว เก็บเลก็ผสมน้อย

ก็เหมือนในทางวตัถ ุ เราต้องรู้จกัเก็บออม ทางด้านจิตใจก็
ต้องมีการสะสมนิสยั นี #ก็เป็นเรื4องที4ท่านให้มามองในระดบัที4สาม
ซึ4งจะไปเป็นเหตขุองสวรรค์-นรกอนัใหญ่ตอ่ไปข้างหน้า และเป็น
เรื4องที4เราต้องประสบตลอดเวลา ควรให้ความสําคญักบัมนั

อนันี # อย่าไปคิดวา่เป็นเรื4องเลก็เรื4องน้อย ถ้าเราทําได้ เราก็
ได้รับผลในปัจจบุนันี #เลย เราจะไม่ต้องทรมานเพราะนรก เราจะมี
จิตใจที4บริสทุธิHสะอาดผ่องใสสบาย และพบสวรรค์อยู่เรื4อยๆ

เอาละ นี #เป็นเรื4องของนรก-สวรรค์ในแงข่องความมีอยู่ ซึ4ง
แยกเป็น ๓ ระดบั

๒๐ นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก
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ทีนี #พดูถงึการวางท่าที ซึ4งเป็นหวัข้อที4สอง การวางท่าทีเป็น
หวัข้อที4บอกแล้ววา่สําคญั

การวางท่าทีสําคญักวา่ความมีจริงหรือไม่? ตอบได้วา่
สําคญักวา่แงที่4พดูถงึนรก-สวรรค์หลงัตาย แตม่นัจะไปเป็นอนัหนึ4ง
อนัเดียวกบันรก-สวรรค์ระดบัที4สาม เพราะการวางท่าทีวา่เราจะ
ปฏิบติัอย่างไร จะสอดคล้องกบัสิ4งที4ปฏิบติัได้ ซึ4งอยู่ในระดบัที4สาม
หรือรองลงไป ก็ระดบัที4สอง

๑) มีศรทัธา
ขอย้อนหลงัหน่อย เมื4อพดูถงึท่าที ก็ต้องย้อนมาตั #งแต่

ระดบัที4หนึ4ง คือนรก-สวรรค์หลงัจากตายแล้ว ที4เป็นแหลง่เป็นโลก
เป็นภพ ซึ4งเราจะไปรับผลกรรม หรือพดูตามแบบศาสนาที4มีเทพ
เจ้าสงูสดุวา่ จะไปรับโทษ รับรางวลั

นรก-สวรรค์ระดบันี # ได้บอกแล้ววา่ เป็นเรื4องที4เราคนสามญั
ไม่อาจพิสจูน์ได้ ไม่วา่ในทางลบหรือทางบวก เมื4อพิสจูน์ไม่ได้ ก็
ต้องขึ #นกบัศรัทธา วา่อนันี #ถ้าทางศาสนาสอนไว้ จะเชื4อไหม? อยู่ที4
นี4เท่านั #นเอง

สว่นในทางพทุธศาสนานั #น ก็บอกวา่ให้เชื4ออย่างมีเหตผุล
สําหรับสิ4งที4พิสจูน์ไม่ได้ ในเมื4อจะต้องเอาทางศรัทธา ก็ต้องให้ได้
หลกัก่อน



��� ก��� ��ก-
���� ����กก�������ก��1>2

ศรัทธา คือการไว้วางใจในปัญญาของผู้อื4น หรือพดูในแง่
หนึ4งคือ เราฝากปัญญาไว้กบัคนอื4น หมายความวา่ เราไม่รู้ไม่เห็น
ด้วยตนเอง จงึไปยอมรับความรู้ของคนอื4น ไว้วางใจในความรู้ของ
เขา เขาบอกวา่ตรงนั #นมีของอย่างนั #นๆ เราจะเชื4อไหม ถ้าเราไว้ใจ
ในความรู้ของเขา เราก็เชื4อ เราก็ฝากปัญญาไว้กบัเขา

แตถ้่าเมื4อใดเรารู้เหน็ด้วยตนเอง เราไมต้่องฝากปัญญาไว้กบั
ผู้อื4น เรากไ็มต้่องเชื4อใคร แตเ่ราต้องรู้เหน็จริงๆ ซึ4งเลยขั #นศรัทธา

ตอนนี # เรื4องนรก-สวรรค์เรายงัไม่รู้เห็นด้วยตนเอง ก็มี
ปัญหาวา่ เราจะยอมฝากปัญญาไว้กบัผู้อื4นไหม? ทีนี #คนที4เราจะ
ฝากปัญญาไว้ เราก็ต้องคิดวา่น่าเชื4อหรือไม่ ถ้าจะเชื4อ เราก็ต้องดู
ภาวะแวดล้อม

โดยมากคนเราจะอาศยัสิ4งตอ่ไปนี #เป็นเครื4องช่วยชกัจงู ให้
มอบความไว้วางใจในปัญญาของผู้อื4น คือ

๑. ด้านที4หนึ4ง ดทีู4ปัญญา คือมองดวูา่ ตามปกติคนผู้ นี #เป็น
คนมีความรู้ มีปัญญาจริงไหม? คําสั4งสอนของศาสนานี # เช่นอย่าง
พทุธศาสนา ก็คือคําสั4งสอนของพระพทุธเจ้าที4สอนหลกัธรรมโดย
ทั4วไปนี4 มีเหตผุลไหม? เป็นความจริงไหม?

ถ้าเห็นวา่คําสอนของท่านเท่าที4เรารู้และเข้าใจได้ คือเท่าที4
ปัญญาของเราจะหยั4งถงึได้ และเท่าที4เราผ่านมา ล้วนเป็นความ
จริงทั #งนั #น ก็ทําให้พลอยเชื4อสิ4งที4เรายงัไม่รู้ไม่เห็นด้วยตนเอง

เราคิดวา่ สิ4งที4พระพทุธเจ้าตรัสมานั #น เท่าที4เรามองเห็นได้
ก็เป็นความจริง เราจงึเห็นวา่พระองค์มีปัญญาพอที4เราจะฝาก
ปัญญาของเราไว้กบัท่านได้ เราจงึเกิดศรัทธาขึ #น เป็นขั #นที4หนึ4ง

๒๒ นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก
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๒. ด้านที4สอง ดทีู4เจตนา ซึ4งเป็นความปรารถนาดี อนันี #เป็น
เหตแุหง่ความไว้วางใจอกีด้านหนึ4ง ถ้าคนเขามีปัญญา แตเ่ขาไม่
หวงัดี เขาอาจจะหลอกเรา แตถ้่าเขาต้องการช่วยเหลือเรา เขามีแต่
เมตตา ปรารถนาดีตอ่เราอย่างจริงใจ เราก็ศรัทธาได้เพราะน่าไว้ใจ

เพราะฉะนั #น เรื4องของศรัทธา หลกัใหญ่กอ็ยูที่4วา่ บคุคลผู้นั #น
๑. มีความรู้จริง มีปัญญาจริง สมควรเชื4อไหม?
๒. มีเจตนาของผู้ปรารถนาดี มีเมตตากรุณา จริงใจไหม?

การที4จะมีเมตตากรุณาและจริงใจหรือไม่ ก็อยู่ที4เหตปัุจจยั
ประกอบ เช่นวา่ ท่านมีเบื #องหลงัที4จะหวงัได้อะไรจากเราไหม? ถ้า
จะหลอกเรา จะหลอกเราไปทําไม หรือตามปกติท่านเป็นผู้ มีความ
ประพฤติบริสทุธิHไหม? ที4จะทําให้เราเห็นวา่เป็นผู้ มีความหวงัดี
ปรารถนาดีตอ่เราอย่างแท้จริง

เหมือนอย่างพ่อแม่ เมื4อเราเป็นเดก็ๆ ยงัมีความรู้ไม่พอ ยงั
เลก็อยู่ เราก็ต้องทําอะไรๆ โดยอาศยัความเชื4อเท่านั #น โดยเฉพาะ
พ่อแม่เป็นผู้หวงัดี เราเกิดความไว้วางใจ เราก็เชื4อ โดยเป็นไปเอง

เราอยู่ในโลก เราอยู่ด้วยความเชื4อมากมาย เรานั4งรถยนต์
โดยสารมา เราไม่เคยพิสจูน์เครื4องยนต์วา่มนัเรียบร้อยหรือไม่ เรา
เคยไปพิสจูน์ทกุอย่างไหม มนัวิ4งๆ ไป เครื4องอปุกรณ์หรือสว่น
ประกอบอาจหลดุได้

เวลานี # เรานั4งกนัอยู่บนกฏิุ เอ เสากฏิุนี4เขาหลอ่ไว้ดีหรือ
เปลา่ เรายงัไม่ได้ตรวจเลย คานไม้ที4ทําไว้อยู่ในที4ถกูต้องมั4นคงหรือ
เปลา่ เกิดนั4งๆ อยู่มนัหลน่ลงมาก็หมดน่ะสิ อะไรอย่างนี #

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๓
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มนษุย์เราอยูด้่วยความไว้วางใจ ต้องอาศยัศรัทธา โดยบาง
ทีไม่รู้ตวัเลย มนัเป็นไปเองในชีวิตประจําวนั ทั #งที4ความจริงเราไม่
ได้พิสจูน์ เราไม่ได้รู้เห็นอะไรทกุอย่าง เราเห็นวา่เขาไม่ได้มาหลอก
ลวงอะไรเรา เพียงแคนี่ #เราก็เชื4อในขั #นพื #นฐานไปเสียแล้ว

สําหรับในทางพทุธศาสนา ก็เป็นอนัมาพิจารณากนัวา่
๑. พระพทุธเจ้าเป็นผู้ มีปัญญามาก เท่าที4แสดงออกเป็นคํา

สั4งสอนตา่งๆ นั #นเป็นจริง มีเหตผุลน่าเชื4อไหม?
๒. พระองค์มีความปรารถนาดี มีเมตตากรุณา สอนเราโดย

บริสทุธิHพระทยั ต้องการให้เราได้รับประโยชน์ใช่ไหม?
ถ้าหากเรามั4นใจในพระองค์โดยเหตผุลทั #งสองประการ เรา

ก็โน้มไปข้างมีศรัทธา หรือมีศรัทธาได้
พระองค์สอนเรื4องนรก-สวรรค์ว่าชาติหน้ามีจริงหรือเปล่า 

ถ้าเรามีศรัทธา เราก็น้อมไปทางที4จะเชื4อตามที4มีหลกัฐานวา่พระ
องค์ได้ตรัสไว้ เรื4องก็เป็นอย่างนั #น

เป็นอนัวา่ นรก-สวรรค์ขั #นนี # อยู่ที4ศรัทธา

แตท่ั #งนี # พงึทําความเข้าใจกนัไว้ก่อนวา่ ในที4นี # มุ่งเอา
ศรัทธาในความหมายแบบพทุธ คือ ศรัทธาหมายถงึ เมื4อมีมลูฐาน
ดงัที4วา่นั #นแล้ว ก็รับไวศึ้กษา เพื4อให้รู้จริงด้วยปัญญาตอ่ไป (ศรัทธา
เพื4อปัญญา ไม่ใช่ศรัทธาปิดปัญญา)
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๒) พิจารณาเหตผุล
แตพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนวา่ จะเชื4อหรือไม ่ กไ็มเ่ป็นไร ไมไ่ด้

ถือเป็นเรื4องที4ต้องเชื4อ ในพทุธศาสนาไม่มีการบงัคบั
เมื4อพระพทุธเจ้าทรงพบกบัคนที4ยงัไม่เชื4อ ไม่มีศรัทธา พระ

องค์ก็ทรงสอนให้มีท่าทีอยา่งที4สอง คือทา่ทีในกรณีที4ยงัไมรู้่ด้วยตน
เอง และยงัรู้ไมพ่อที4จะมั4นใจ เช่นที4ตรัสในกาลามสูตร

เรื4องมีวา่ พระพทุธเจ้าทรงพบกบักาลามชน พวกนี #ยงัไม่
นบัถือลทัธิศาสนาไหนทั #งนั #น แตไ่ด้พบกบัพวกเจ้าลทัธิตา่งๆ ที4
ผ่านไปมา เขาก็ถามปัญหา พวกเจ้าลทัธิเหลา่นั #นซึ4งสอนตา่งๆ กนั
ไป ตา่งก็วา่ของตนจริง ของพวกอื4นเหลวไหล เลยไม่รู้จะเชื4อใคร

เมื4อพระพทุธเจ้าเสดจ็ผ่านมาในถิ4นของเขา คนพวกนี #ก็ทลู
ถามพระพทุธเจ้าวา่ ใครพดูจริง ใครพดูเท็จ พระพทุธเจ้าตรัสวา่
อย่าให้วา่เลย ใครจริงใครเท็จ ไม่ต้องพดู ยงัไม่ต้องตดัสิน

จากนั #น พระองค์ตรัสวิธีวางท่าทีเชิงเป็นกลางไว้ก่อน (ยงั
ไม่รู้แน่ ก็แครั่บฟังไว้ แตก่็ไม่ได้ปฏิเสธ) วา่ อย่าเชื4อเพียงเพราะได้
ยินได้ฟังตามกนัมา หรือเรียนตอ่กนัมา อยา่เชื4อเพียงเพราะขา่วเลา่
ลือ อย่าเชื4อเพียงเพราะมีเขียนในตํารา หรือเพียงเพราะเหน็วา่
สมณะนี #เป็นครูของเรา ฯลฯ พระองค์ตรัสหลกักาลามสูตร ที4มี ๑๐ ข้อ
ให้เราพิจารณาด้วยตนเอง

ตอนท้ายพระองค์ตรัสยกตวัอย่าง ซึ4งมาเข้าเรื4องนรก-
สวรรค์ และกรรมดี-กรรมชั4ว กศุล-อกศุล
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ทรงสอนให้พิจารณาในปัจจบุนันี #วา่ สิ4งที4ดีงาม สิ4งที4เป็น
กศุล ทําแล้วมนัเกื #อกลูแก่ชีวิตของตนเอง มนัดีตอ่ตวัเราไหม ดีตอ่
ผู้อื4นไหม เป็นผลดีตอ่ทั #งสองฝ่ายใช่ไหม

ที4วา่เป็นอกศุล มนัดีตอ่ชีวิตจิตใจของเราไหม ดีตอ่ผู้อื4น
ไหม เป็นการเบียดเบียนผู้อื4นไหม บางทีดีตอ่เรา แตเ่ป็นการเบียด
เบียนผู้อื4น หรือมนัดีเพียงวา่เราเห็นในชั4วสายตามองสั #นๆ แคบๆ
แตที่4จริงเป็นผลร้ายแก่ตวัเราเอง เราพิจารณารอบคอบหรือยงั

เมื4อพิจารณาแล้ว มองเห็นวา่ สิ4งที4เป็นกศุลดีงาม ก็คือ
เป็นประโยชน์ตอ่ชีวิต เกื #อกลูอย่างแท้จริงแก่ชีวิตจิตใจของเราเอง
ระยะยาว และแก่ผู้อื4น แก่สงัคม สว่นอกศุลนั #นตรงข้าม ไม่เกื #อกลู

เมื4อพิจารณามองเห็นอย่างนี #แล้ว ถามวา่อย่างไหนควรทํา
อย่างไหนควรเว้น ก็เห็นวา่กศุล คือสิ4งที4ทําโดยมิใช่เพราะโลภ โกรธ
หลง เกิดจากใจที4มีเมตตา เผื4อแผ่ โอบอ้อมอารี มีปัญญา แบบนี #ดี
กวา่ ควรจะทํา นี #วา่กนัให้เห็นในปัจจบุนันี #เลย

พระองค์ตรัสตอ่ไปวา่ ถ้าเราทําดี บงัเกิดผลดี เป็นสิ4งที4
เกื #อกลูในปัจจบุนัแล้ว หากวา่สวรรค์-นรกมีจริง เราก็ไม่ต้องไปตก
นรก เราจะไปสวรรค์ ก็เป็นกําไรเพิ4มเติมขึ #น ถ้าสวรรค์-นรกไม่มี
เราก็ได้ผลดีไปขั #นหนึ4งแล้ว สว่นในขั #นสอง เราก็ปลอดภยั ไม่มีเสีย

แตถ้่าเป็นฝ่ายอกศุล เกิดจากโลภ โกรธ หลง ในปัจจบุนันี #
มนัก็ไม่เกื #อกลูแก่จิตใจ และเป็นการเบียดเบียน ไม่เกื #อกลูแก่สงัคม
นี4คือผลเสียเกิดขึ #นตั #งแตช่าตินี #แล้ว ทีนี # เมื4อตายไป ถ้านรก-สวรรค์
มีจริง เราก็ไม่ได้ไปสวรรค์ แตไ่ปนรกแน่ ก็เป็นอนัวา่เสียทั #งสอง
ด้าน ถ้านรก-สวรรค์ไม่มี ปัจจบุนันี #ก็เสียไปแล้ว ไม่ได้เลยสกัขั #น
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เพราะฉะนั #น ก็เป็นอนัสรุปในแงนี่ #ได้วา่ ถงึแม้ไม่ต้องใช้
ศรัทธา เอาตามเหตผุล ก็ควรทํากรรมดี ละเว้นกรรมชั4ว นี #เป็นแนว
กาลามสูตร ซึ4งเป็นการวางท่าทีในขั@นปัญญา

๓) มั�นใจตน-ไม่ออ้นวอน
เลยจากนี #ไปอีกชั #นหนึ4ง พทุธศาสนาแสดงหลกันรก-สวรรค์

อะไรตา่งๆ ไว้เพื4อมุ่งประสงค์อะไร จะให้เราวางท่าทีอย่างไร อย่าง
ที4บอกไว้เมื4อกี #วา่ ท่าทีสําคญักวา่จะมวัรอพิสจูน์วา่จริงหรือไม่

เคยพดูข้างต้นแล้ววา่ ในกรณีที4พระพทุธเจ้าตรัสถงึผลของ
การทําความดีความชั4ว พระองค์ตรัสวา่ การทําชั4วนั #นมีผลตอ่ไปนี #
หนึ4ง สอง สาม สี4 ห้า โดยระบผุลหลายข้อที4มีในชาตินี #ก่อน สว่นผล
ชาติหน้าที4ตามมาหลงัจากตาย เอาไว้เป็นข้อสดุท้าย แม้ผลดีก็เช่น
กนั อนันี #ก็สอ่ไปถงึลกัษณะของการที4เราจะวางท่าที

เรื4องนี #ขออธิบายวา่ ในการที4พระพทุธเจ้าตรัสเรื4องนรก-
สวรรค์นั #น ทรงแสดงวา่ ผลอะไรตา่งๆ ย่อมเป็นไปตามเหต ุ หลกั
พระพทุธศาสนาถือเรื4องกรรม ซึ4งเป็นเรื4องของเหตปัุจจยั เป็นกฎ
ธรรมดาของธรรมชาติ เมื4อมนัเป็นไปตามกฎธรรมดา ก็เป็นเรื4อง
ของการที4เราจะรู้เท่านั #น เราไม่ต้องไปวิงวอนให้ผลอย่างนั #นเกิด

ในเมื4อมนัเป็นกฎ ผลเกิดจากเหต ุ เมื4อเหตเุป็นอย่างนี #แล้ว
ผลอย่างนั #นๆ ก็เกิดเอง เราไม่ต้องอ้อนวอนวา่ฉนัทําเหตนีุ #แล้ว ขอ
ให้ผลนั #นเกิดขึ #นเถิด เพราะวา่ ถงึจะอ้อนวอนอย่างไร มนัก็ไม่เป็น
ไปตามคําอ้อนวอน แตม่นัเป็นไปตามเหตทีุ4ทํา

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๗
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เมื4อทํากรรมดี ผลดีที4เกิดก็เป็นไปตามหลกักรรม มนัเป็นไป
ตามกฎธรรมดา ไม่เป็นไปตามคําอ้อนวอนของเรา

เพราะฉะนั #น การที4พระพทุธเจ้าตรัสเรื4องผลดีผลร้ายตา่งๆ
จนถงึวา่ตายแล้วไปตกนรก หรือขึ #นสวรรค์นี # เป็นการตรัสในแงก่ฎ
ธรรมดา คือเป็นเรื4องความรู้ ไม่ใช่เป็นคําสั4ง ไม่ใช่คําบงการบญัชา
หรือบอกใบ้ให้เราต้องไปขอร้องอ้อนวอนอะไรอีก แตเ่ป็นการยํ #า
ความรู้ที4จะมั4นใจวา่ เมื4อทําอย่างนี # ผลอย่างนั #นจะเกิดขึ #น

ในทางตรงข้าม ถ้ามีคนที4คอยให้รางวลัและลงโทษให้เป็น
ไปตามนั #น เราจงึจะจําเป็นต้องยดึถือจําเอาไว้ เพื4อจะได้อ้อนวอน
เพราะเดีPยวทําดีไปแล้ว ไม่เอาใจท่าน อาจจะไม่ได้ไปสวรรค์

แตใ่นทางพทุธศาสนา คนที4ทําดี ไม่ต้องอ้อนวอนขอไป
สวรรค์ เพราะมนัเป็นไปตามกฎธรรมดา เพียงแตรู้่ไว้และมั4นใจเท่า
นั #น ถงึเราไม่รู้ ถงึท่านไม่บอก มนัก็เป็นอย่างนั #น แตรู้่แล้วเราจะได้
ปฏิบติัตวัเองถกู และมั4นใจ นี4ต้องวางท่าทีให้ถกูต้อง

พุทธศาสนิกชนมีความรู้ไว้สําหรับให้เกิดความมั4นใจตน
เอง เรารู้แล้ววา่ทํากรรมดี จะเกิดผลดี พระพทุธเจ้าตรัสไว้ เราก็มั4น
ใจวา่ ถ้าทํากรรมดีแล้ว ผลดีจะเกิดขึ #น ไม่ต้องใช้วิธีอ้อนวอน นี4คือ
การวางท่าทีอย่างหนึ4งในพระพทุธศาสนา

เราเอาเวลาที4จะอ้อนวอนไปใช้ในการพิจารณาสิ4งที4ทําว่า
ทําดีรอบคอบ ทําเหตปัุจจยัครบถ้วนไหม เป็นประโยชน์ทั #งบดันี #
และเบื #องหน้าไหม เกื #อกลูแก่ชีวิต แก่สงัคมแคไ่หน แทนที4จะเอา
เวลาไปใช้อ้อนวอนขอผล ก็มั4นใจได้วา่ผลจะมาตามเหตขุองมนั
เอง นี4เป็นท่าทีระดบัที4สาม
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๔) ไม่งอนงอ้ผลตอบแทน
ตอ่จากระดบัที4สามนี #แล้ว ยงัมีขั #นสงูขึ #นไปอีก ซึ4งเราจะมอง

เห็นวา่ ถงึอย่างไรก็ตาม เรื4องนรก-สวรรค์ก็ยงัมีสว่นเหมือนเป็นผล
ตอบแทน นรกเป็นผลร้าย เปรียบเทียบเหมือนเป็นการลงโทษ
สําหรับกรรมชั4ว และสวรรค์เป็นผลตอบแทนของกรรมดี

ทีนี # ถ้าเรายงัทํากรรมดีและเว้นกรรมชั4วโดยหวงัผลอยู่นี4
เราก็ยงัไม่พฒันา ยงัไม่เป็นอารยชนตามหลกัพระพทุธศาสนา ควร
ทราบวา่ พระพทุธศาสนาสอนตอ่ไปอีกระดบัหนึ4งวา่ ถ้าเรายงัทํา
กรรมดีเพราะหวงัผลอยู่ ก็เรียกวา่เป็นโลกียปถุชุน เป็นปถุชุนที4ยงัมี
กิเลสหนา คนของพระพทุธศาสนาแท้จริง ต้องเป็นอริยสาวก

อริยสาวก คืออย่างไร อริยสาวกเป็นคนที4ทําความดีโดยไม่
ต้องห่วงผล เพราะเรื4องผลดีผลร้ายนั #น มนัเป็นไปตามกฎธรรมดา
ของมนัเอง เรารู้แล้ว เราย่อมมีความมั4นใจในตวัเอง แตเ่มื4อปฏิบติั
ให้สงูไปกวา่นั #น ก็คือไม่ต้องหวงัผลเลย เราทําความดีเพื4อให้สิ4งที4ดี
งามเกิดขึ #น สิ4งที4ดีงามคืออะไร คือสิ4งที4เกื #อกลูแก่ชีวิตจิตใจของเรา
ตั #งแตปั่จจบุนั และมีผลดีที4เกิดแก่สงัคมแก่ผู้อื4น

เราทําดี เพราะต้องการให้ธรรมคือความดีงามเกิดขึ #นใน
โลก อย่างนี #หมายความวา่ มีความรักธรรม รักความดีงาม รักสิ4งที4
ถกูต้อง ถ้าทําได้ถงึขั #นนี # ก็เป็นขั #นดําเนินตามอริยสาวกแล้ว คือเลย
จากขั #นหวงัผลหวงัตอบแทน ซึ4งเป็นขั #นโลกียปถุชุน

พระพทุธศาสนาต้องการให้เราก้าวไปอีกขั #นหนึ4ง คือขั #นสงู
ที4เป็นเรื4องของธรรมแท้ๆ นี # ซึ4งเป็นขั #นอริยสาวก ให้มีจิตใจของคนที4
อยู่ในขั #นอริยสาวก
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ถงึตอนนี #ก็มาเข้าสูน่รก-สวรรค์ระดบัที4สาม เมื4อกี #เราพดูถงึ
นรก-สวรรค์ระดบัที4สาม ซึ4งมีอยู่ตลอดเวลาที4เราปรุงแตง่ ดงันั #น ท่า
ทีที4มีตอ่นรก-สวรรค์ กบัความมีอยู่ของนรก-สวรรค์ในขั #นสดุท้าย ก็
มารับกนั คือ ผลที4สดุก็มาอยู่ที4ปัจจบุนัเป็นสําคญั

ถงึขั #นนี # ก็จะให้ความรู้สกึแก่เราอย่างหนึ4งวา่ ในขัGนสูงสดุที�
แทจ้ริงแล้ว ชาวพทุธจะก้าวไปสู่การทําความดี โดยรักธรรม รัก
ความดีงาม รักสิ�งที�เป็นกศุลนัGนเอง

มนษุย์เรานั #น ทกุคน ถ้าวา่ด้วยใจจริงแล้ว ย่อมมีเยื4อใยตอ่
ชีวิตของตน ทกุคนรักชีวิตของตน เราต้องการให้ชีวิตของเราเป็น
ชีวิตที4ดีงาม เราต้องการให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที4บริสทุธิH ถ้าเราได้
พฒันาจิตใจของเราให้สงูขึ #น จนลกัษณะนี #เดน่ชดัขึ #น เราก็ไม่ต้อง
ไปนกึถงึผลตอบแทนข้างหน้ามากมาย

ถ้าเรารักความดีงามบริสทุธิHของชีวิต รักความประณีต
บริสทุธิHของจิตใจ ก็กลายเป็นวา่เรารักธรรม รักความดีงาม เราก็
อยากถนอมชีวิตของเราให้เป็นชีวิตที4ดีงาม ให้เป็นชีวิตที4ประณีต
ให้เป็นชีวิตที4บริสทุธิH เราก็อยากจะทําความดีด้วยใจตวัเอง ไม่ต้อง
ไปหวงัผลเป็นลาภ ยศ สขุ สรรเสริญอะไร เรารักชีวิต รักความดี
งาม รักตวัธรรมที4แท้จริง ไม่ดีกวา่หรือ

ท่าทีสดุท้ายนี #ไปรับกบัเรื4องสวรรค์ที4เป็นปัจจบุนั ซึ4งเราจะ
ต้องสร้าง เป็นอนัวา่ ชีวิตของเราก้าวหน้า คือเราปฏิบติัธรรมก้าว
หน้าไปเรื4อยๆ จากขั #นเป็นโลกียปถุชุน ขึ #นสูข่ั #นเป็นอริยสาวก ซึ4ง
เลยจากการทําความดีหลีกหนีความชั4วเพราะต้องการเลี4ยงผลร้าย
หรือต้องการผลดีตอบแทน
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เมื4อเลยขั #นนั #นไปแล้ว ก็จะเกิดความเข้าใจในธรรม รักชีวติของ
ตนในทางที4ถกู เชน่ต้องการให้ชีวติของตนเป็นชีวติดงีามบริสทุธิH

เมื4อชีวิตของเราประณีตขึ #น สิ4งที4ทําไว้เป็นความดีความชั4ว
จะยิ4งมีผลเหมือนดงัวา่ชดัมากขึ #น เพราะวา่จิตใจของเราประณีต

การที4เราจะก้าวหน้าในคณุความดี บรรลอุะไรที4สงูขึ #นไป
จิตของเราจะต้องประณีตขึ #นไปด้วย เมื4อเราพฒันาจิตให้ประณีต
ขึ #น พอจิตละเอียดออ่นขึ #น สิ4งที4ทําไว้แม้เป็นเรื4องเลก็น้อย ก็รับรู้
งา่ย มีความไวขึ #น เพราะฉะนั #นสิ4งที4เราทําไว้ ก็แสดงผลชดัมากขึ #น

มีท่านผู้ รู้เปรียบเทียบไว้ เหมือนวา่ พื #นถนน ปัดกวาดแล้ว
ถงึจะยงัมีฝุ่ นมาก ก็นบัวา่สะอาด ขยบัขึ #นมาเป็นพื #นบ้าน ต้องฝุ่ น
น้อยลง จงึจะนบัวา่สะอาด แตที่4กระจกแวน่ตา ฝุ่ นนิดเดียวก็เห็น
ชดั ต้องไม่มีละอองจบัเลย จงึจะนบัวา่สะอาด

พื #นถนนเราใช้สําหรับรถวิ4ง หรือให้คนเดินผ่าน สะอาดแค่
ไม่เกะกะ ไม่เลอะเทอะ ก็ดีแล้ว ใช้งานได้ แตก่ระจกแวน่ตา ถ้า
สะอาดแคอ่ย่างพื #นถนน ก็ยงัดอูะไรไม่เห็น ใช้ประโยชน์ยงัไม่ได้

เพราะฉะนั #น สิ4งที4จะรองรับงานที4ประณีต คณุภาพก็ต้อง
ถงึขั #น ชีวิตจิตใจที4จะเข้าถงึสิ4งประเสริฐขึ #นไป ก็ต้องประณีตพอ จงึ
จะถงึได้

ถ้าเราต้องการให้ชีวิตก้าวไป ให้ประณีตอย่างนั #น เราก็ต้อง
ไม่ประมาท ต้องระวงัไว้ในเรื4องความดี-ความชั4วเหลา่นี # วา่มนัจะ
ไปมีผลกระทบตอ่ชีวิตของเราที4ประณีตขึ #นทกุทีด้วย เพราะฉะนั #น
เราจะต้องรักษาคณุความดี หรือคณุภาพของชีวิตนี #ไว้ให้ดี จงึเป็น
การจําเป็นอยู่เองที4เราจะต้องพยายามสร้างกรรมที4ดีงามยิ4งขึ #นไป
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เมื4อพดูมาถงึแงนี่ # ก็จะสมัพนัธ์กบัหลกัพทุธศาสนาที4สอน

วา่ ทําดีไดดี้ ทําชั�วไดช้ั�ว ซึ4งมีปัญหาเกี4ยวกบัการตีความตามคํา
เปรียบเทียบที4วา่ หวา่นพืชเช่นไร ได้ผลเช่นนั #น ปลกูเม็ดมะม่วง ได้
ต้นมะม่วง ปลกูเม็ดมะปราง ได้ต้นมะปราง

ขั #นนี #เรียกว่า หว่านพืชเช่นไร ได้ผลเช่นนั #น
ทีนี #มีอีกตอนหนึ4งถามวา่ ได้มะปรางแล้ว จะได้กําไรดีหรือ

เปลา่ ตอนนี #ต้องขึ #นตอ่องค์ประกอบอื4น เช่นวา่ คนเขานิยมไหม มี
ขายมากไปล้นตลาดหรือเปลา่ ตลาดมีความต้องการแคไ่หน ถ้า
ปัจจยัอื4นเช่นความต้องการอํานวย ก็จะทําให้ได้กําไรดี แตถ้่า
ปัจจยัเหลา่นั #นไม่ดี ก็ไม่คอ่ยได้กําไร แตเ่ราก็ได้มะปรางอยู่นั4นเอง

ทําดีได้ดี เรามองเป็นได้กําไร แทนที4จะมองผลจริงแท้วา่
ปลกูมะปรางได้มะปราง ได้ต้นมะปรางจากการปลกูเม็ดมะปราง
เราข้ามขั #นตอนไปมองวา่ ได้เงินจากการปลกูมะปราง จะเห็นวา่ไม่
เป็นเหตเุป็นผลที4ถกูต้องเลย

ทําดีได้ดี ความดีเกิดขึ #น สร้างเมตตา เมตตาเกิดขึ #น ความ
รักเกิดขึ #น จิตใจแช่มชื4นเย็นสบาย ความรู้สกึออ่นโยนตอ่กนัเกิดขึ #น
มีเมตตาไป ท่าทีกิริยาแสดงออกมา อีกฝ่ายหนึ4งที4รับก็มีความรู้สกึ
เกิดขึ #นในทางดีงาม ปลกูเมตตา เมตตาก็เกิดและแผ่ไป ปลกูอะไร
ก็ได้อนันั #น ทําความดี ก็ได้ผลที4ดี ทําดีได้ดี ตรงนี #ถกูไหม

แตที่นี #เราไปหวงัวา่ทําความดีได้ดี คือ ได้ตําแหน่งไหม ถกู
ลอตเตอรี4รางวลัที4หนึ4งไหม ได้อะไรตอ่อะไรก็ไม่รู้
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นี4คือ กลายเป็นคิดข้ามขั #นตอนไปวา่ ปลกูมะปราง ได้เงิน
กําไรหรือเปลา่ ซึ4งตอนนี #ไม่ได้ขึ #นตอ่ปัจจยัตรงแท้แคนี่ #แล้ว แตไ่ป
ขึ #นกบัองค์ประกอบอีกตั #งหลายอย่าง

องค์ประกอบอื4นก็เช่นวา่ ความดีของเราที4ทําขึ #นมานี # เป็น
สิ4งที4ตลาดต้องการหรือเปลา่ ถ้าตลาดต้องการ เรามีองค์ประกอบ
เกื #อหนนุถกูต้อง ผลดีที4เราต้องการเป็นวตัถภุายนอก ลาภ ยศ สขุ
สรรเสริญ ก็เกิดมีขึ #น ถ้าไม่ตรงมนัก็ยงัไม่ได้ คนไม่ได้มองตรงนี #เลย

ทั #งที4ภาษิตบอกไว้ชดัวา่ ปลกูพืชเช่นไร ได้ผลเช่นนั #น ปลกู
เม็ดมะปราง ได้ต้นมะปราง แตเ่ราจะไปเอาตรงปลกูมะปราง ได้
กําไรหรือเปลา่ ปลกูเม็ดมะปราง ได้ธนบตัรไหม มนัผิดขั #นตอนไป

สําหรับมนษุย์โลกียปถุชุนนี # พอปลกูมะปราง ก็ไม่คิดแต่
เพียงให้ได้มะปราง แตไ่ปคิดวา่ให้ได้เงินกําไรมา ก็เลยกลายเป็นวา่
มนษุย์ทําอะไรหวงัผลตอบแทนมาก

เมื4อทําความดี ก็หวงัผลตอบแทน แตไ่ม่ทําเหตปัุจจยัให้พอ
แก่ผลที4หวงัจะได้ตอบแทนนั #น ตวัเองปัญญาไม่ถงึ และทําไม่ถกู ก็
ไปโทษกฎธรรมชาติ ที4จริงตวัหลงผิดไปเอง

แตถ้่าได้ก้าวหน้าไปสูข่ั #นเป็นอริยสาวกแล้ว ก็เป็นอนัวา่ไม่
ห่วงเรื4องผลตอบแทนอนันี # แตจ่ะรักคณุภาพของชีวิต รู้คณุคา่ของ
ชีวิตที4ประณีตขึ #น รักความบริสทุธิHของชีวิต รักธรรม รักความดีงาม
ต้องการให้ธรรมคือความดีงาม เกิดมีแก่ชีวิต และเกิดมีขึ #นในโลก

ถ้าคนมีความรักความต้องการอย่างนี # สงัคมจะดีด้วยมี
ความดี และมนษุย์จะมีความสขุ โดยไม่ต้องถือเรื4องผลประโยชน์
ทางวตัถเุป็นสําคญันกั
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ถ้าจิตมาถงึขั #นนี #แล้ว การทําความดีก็จะไปถงึตวัธรรม ไม่
มาติดอยู่ที4ขั #นหวงันรก-สวรรค์แล้ว แตน่รก-สวรรค์นั #นก็เป็นไปตาม
กฎธรรมดา เราไม่ต้องไปอ้อนวอน มนัก็เป็นไปของมนัอย่างนั #น

เมื4อทําเหตดีุ ผลดีก็เกิดขึ #นเอง เป็นเรื4องของกฎธรรมชาติ
หลกัเหตแุละผลดําเนินไปเอง ไม่ใช่เรื4องที4จะต้องมาอ้อนวอน ถงึ
เราไม่ต้องการผล มนัก็เกิดผล

ตรงนี #ขอแทรกหน่อยหนึ4ง เมื4อกี #นี #บอกวา่ ปลกูเม็ดมะปราง
ได้ต้นมะปราง ไม่ใช่ปลกูเม็ดมะปราง ได้เงินทอง ซึ4งผิดขั #นตอน
และไม่เป็นเหตเุป็นผลตามกฎธรรมชาติ

ทีนี # พดูละเอียดลงไปอีก แม้แตที่4วา่ปลกูเม็ดมะปราง ได้
ต้นมะปราง ก็ไม่แน่ บางทีปลกูเม็ดมะปรางแล้ว ไม่ได้ต้นมะปรางก็
มี เช่น เพราะเม็ดมะปรางนั #นเน่า มนัก็เลยไม่ขึ #น ไม่งอก

นอกจากนั #น มีแตเ่ม็ดมะปรางอย่างเดียว ก็ยงัไม่พอ ต้องมี
ดิน มีนํ #า มีปุ๋ ย มีอากาศ มีอณุหภมิูร้อนเย็นพอดี ทกุอย่างต้องพอ
เหมาะ เม็ดมะปรางจงึจะงอกขึ #นเป็นต้นมะปราง

ที4วา่ทําเหตนุั #น หมายถงึวา่ ต้องมีปัจจยัพร้อมด้วย ทาง
พระจงึพดูรวมวา่เหตปัุจจยั ความเป็นเหตเุป็นผลตามกฎธรรมชาติ
รวมทั #งกฎแห่งกรรมนั #น มีความหมายคลมุถงึกระบวนการของเหตุ
ปัจจยัทั #งหมดที4ซบัซ้อนขึ #นไปอีก

เรื4องนี #เพียงพดูแทรกไว้เท่านั #น ยงัไม่ขยายความที4นี4 เอาพอ
สะกิดไว้เป็นแงคิ่ด ก็รวมอยู่ในเรื4องความเป็นเหตเุป็นผลนั #นเอง คือ
เป็นเหตเุป็นผลตามกฎธรรมชาติ หรือความจริงของธรรมดา ไม่ใช่
เหตผุลแบบผลตอบแทนอย่างที4ชอบวาดแตง่กนัตามความอยาก
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เอาเป็นวา่หยดุไว้แคนี่ #ก่อน เพราะกําลงัจะเลยจากเรื4อง
นรก-สวรรค์ ไปเข้าเรื4องกฎแห่งกรรม ที4รองรับเรื4องนรก-สวรรค์นั #น

มาถงึตอนนี #ก็เป็นอนัสรุปได้วา่ ถงึแม้เราจะพดูถงึผลตาม
เหต ุ คล้ายกบัเป็นผลตอบแทน แตค่วามจริงนั #น เรารู้ไว้เพื4อเกิด
ความมั4นใจตา่งหาก

ทําดีในชาตินี #ให้สบายใจ เมื4อจิตดี ระดบัจิตพร้อมอยู่แล้ว
แม้แตค่นที4ไม่เชื4อ ถ้าชาติหน้ามี มนัก็ไปดีเอง ไม่ต้องห่วงลว่งหน้า
นี4คือคติพระพทุธศาสนา และทําความดีจนไม่ต้องห่วงลว่งหน้านั4น
แหละ แสดงวา่เรามั4นใจในหลกัความจริงและความดีแล้ว

ข้อสําคญัอยู่ที4วา่ เรามีความมั4นใจในหลกัความจริงและ
ความดีนั #นหรือเปลา่ ถ้ามีความมั4นใจแล้วไม่ต้องห่วง เวลาตายจะ
ไปนรกหรือไม่ ไม่ไปหรอก

ถ้าเราทําใจปรุงแตง่มนัพร้อมดีอยู่แล้ว ให้ถงึระดบัที4สาม ก็
คือทําดีอยู่ทกุขณะ ปรุงแตง่สวรรค์อยู่ตลอดเวลา สวรรค์ก็อยู่ในกํา
มือ หรือจะเลยสวรรค์ไปอีกก็ได้ คือให้ขึ #นระดบัอริยสาวกไปเลย

เวลานี #การสอนเรื4องนรก-สวรรค์มาติดกนัอยู่ตรงนี # คือ มา
ติดเรื4องคิดพิสจูน์นรก-สวรรค์วา่มีจริงหรือไม่จริง นี4คือจะไปเป็นนกั
ปรัชญา เลยไม่ต้องทําอะไร รอจนกวา่ฉนัจะรู้วา่นรก-สวรรค์มีหรือ
ไม่มี ฉนัจงึจะทําได้ถกู ถ้าอย่างนี #ก็ไม่ต้องทําแล้วตลอดชีวิตนี # ตาย
ก่อน เพราะนกัปรัชญาตายมาหลายชั4วอายคุนแล้ว ในระยะห้าพนั
ปีนี # และที4ไม่ใช่นกัปรัชญา คอยฟังนกัปรัชญาสอน ก็ตายไปอีกเท่า
ไรไม่รู้ ก็เลยไม่ได้เรื4อง พากนัทําชีวิตให้เป็นหมนัไปเสียมาก
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ตามแนวทางพทุธศาสนา ถือหลกัแห่งการปฏิบติั เอาสิ4งที4
ปฏิบติัได้โดยไม่รออภิปรัชญา ไม่ต้องอิงกบัการรอพิสจูน์สิ4งเหลา่นี #
ทวา่เน้นเรื4องท่าที วา่ให้มีความมั4นใจ ทําดีที4ปฏิบติัเห็นผลได้ใน
ชีวิตนี # พร้อมทั #งมีความมั4นใจในผลดีที4จะมีข้างหน้า ด้วยการปรุง
แตง่ไว้พร้อมแล้ว เมื4อสภาพจิตของเราดีอยู่ในระดบัที4สงูขึ #นไปแล้ว
ก็ต้องไปดีตามเหตปัุจจยัของมนัเอง

ขอแทรกไว้ด้วยวา่ นรก-สวรรค์ที4อยู่ในระบบสงัสารวฏั มี
การหมนุเวียนขึ #น-ลงได้ และยืดยาวนี # เมื4อมองในเชิงปฏิบติั ไม่พดู
ในแงค่วามจริง จะเห็นวา่ ทําให้คน (สตัว์ทั #งหลาย) มีโอกาสแก้ตวั
ก็เลยเหมือนเปิดให้ประมาทผดัเพี #ยน ไม่เหมือนอย่างนรก-สวรรค์
แบบที4คนเกิดมาครั #งเดียวแล้วไปอย่างไหนก็นิรันดรเลย ซึ4งเมื4อไม่มี
โอกาสแก้ตวั ก็บีบให้คนต้องจริงจงัในการที4จะมุ่งแน่วไปสวรรค์

ในแงนี่ # ท่านก็ให้หลกัความไม่ประมาทไว้แล้ว ซึ4งจะต้องยํ #า
กนัให้หนกั โดยสมัพนัธ์กบัหลกัการที4วา่ ทกุคนจะต้องมุ่งแน่วใน
การก้าวสงูขึ #นไปในสงัสารวฏั จนวิวฏัฏ์พ้นไปเหนือสงัสารวฏันั #น
ไม่ต้องพดูถงึนรก เปรต ฯลฯ ที4ไม่ควรไปเดด็ขาด แม้แตส่วรรค์ก็ไม่
ควรพอใจ แตจ่ะต้องพฒันาจนผ่านแม้แตพ่รหมขึ #นไปให้ถงึอริยภมิู

เป็นอนัวา่ จะต้องก้าวขึ #นสูข่ั #นอริยสาวก อย่าอยู่กนัแคข่ั #น
หวงัผลตอบแทน อย่ามวัห่วงเรื4องนรก-สวรรค์ที4ยงัเหมือนขูก่นั ถ้า
จิตของเราประณีตขึ #นไป จนกระทั4งรักความบริสทุธิHดีงามของชีวิต
รักธรรม อยากให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที4ดีงาม เป็นธรรม อยู่ในธรรม
ประณีตด้วยธรรม และต้องการให้ธรรมแผ่ไป ก็อยู่กนัได้ด้วยความ
ดี ขั #นนี #ถงึธรรมแล้ว ก็ไม่ต้องหวงัรอผลตอบแทนอีกตอ่ไป

๓๖ นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก
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��: ถ้าอย่างนั #น นรกที4เขาวา่กนัไว้ ที4มีกระทะทองแดง ก็
คงจะไม่มีจริงหรือ?

ตอบ: อ้าว ต้องขอโทษนะ ได้บอกวา่นรก-สวรรค์ในพระ
ไตรปิฎกมี ๓ ระดบั คือ ๑. ระดบัที4วา่เป็นแหลง่เป็นโลก เป็นภพ
อะไรนั #นน่ะ ที4วา่หลงัจากตายไปแล้ว จะไปประสบหรือไปเกิด อนันี #
ถ้าถือตามตวัอกัษร พระไตรปิฎกก็มี แตบ่อกวา่ ถงึแม้วา่มี ก็อย่า
เอาไปปนกบัวรรณคดี หรือภาพจิตรกรรมฝาผนงัวา่จะต้องวิจิตร
พิสดารถงึอย่างนั #น เพราะเป็นธรรมดาของนกัวรรณคดี ที4จะต้องมี
จินตนาการและวิธีพดูวิธีทํา ให้คนเห็นจริงเห็นจงัมากขึ #น คือต้องมี
การปรุงแตง่สงู แตว่า่แก่นนั #นมีอยู่

ก็ลองๆ ไปอา่นดใูนพระสตูรที4อาตมาอ้างไว้เมื4อกี #นี # ก็จะมี
กลา่วถงึวิธีการลงโทษอะไรตอ่อะไรเหมือนกนั ก็ไม่ได้ปฏิเสธขั #นนี #
แตอ่ย่าไปปรุงแตง่ให้วิจิตรพิสดารถงึขั #นนั #น ถ้าเป็นวรรณคดี มนัก็
ต้องเสริมกนับ้างละ แม้แตเ่รื4องคนธรรมดาก็ยงัมีการบรรยายภาพ
สร้างจินตนาการมากมายจนเลยความจริง อย่างหน้าตาของคนนี #
บรรยายความสวยงามจนกระทั4งคนหน้าเป็นพระจนัทร์ แล้วคนหน้า
กลมเป็นพระจนัทร์อย่างนั #น มนัจะไปน่าดอูะไร มนัเป็นไปไม่ได้
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��: ท่านคะ แตที่4มีในพระสตูร ก็เรียกได้วา่มีการปรุงแตง่
อยูใ่ช่ไหมคะ พดูถงึนรก-สวรรค์ เช่นพยายามบรรยายให้เหน็วา่นรก
นา่กลวั และสวรรค์สวยงามนา่อยู ่กเ็รียกวา่ปรุงแตง่แล้วใช่ไหมคะ?

ตอบ: ในพระสตูรจริงๆ ไม่บรรยายวิจิตรพิสดาร แตใ่นอรรถ-
กถา ฎีกา พรรณนาเยอะ แตก่จ็ดัวา่ยงัน้อยกวา่ทางวรรณคดี เช่น ใน
เรื4อง ไตรภูมิ ซึ4งเป็นขั #นประมวล แล้วเขียนอธิบายเพิ4มเติม

แหลง่สําคญัที4มาของไตรภูมิ ก็มาจากชั #นอรรถกถาฎีกา ใน
พระไตรปิฎกก็คล้ายๆ เป็นเชื #อ หรือเป็นแกน อรรถกถาฎีกาก็มา
อธิบายขยายออกไป

เรื4องการบรรยายให้เหน็เป็นภาพพจน์นั #น เกี4ยวกบัวิธีพดูด้วย
วิธีพดูอย่างที4วา่ให้เห็นภาพพจน์นั #น ต้องพดูจนมองเห็นภาพเลย
ถ้าพดูให้เห็นภาพเป็นจริงเป็นจงัได้ คนนั #นก็พดูเก่ง สิ4งที4ไม่สามารถ
มองเหน็ มนัพดูยาก การจะมาทําให้คนอื4นเข้าใจ กต้็องพดูให้เหน็ภาพ
การพดูให้เห็นภาพนี # บางทีก็อาจจะต้องมีการสร้างภาพขึ #นมาบ้าง

ทีนี # นรก-สวรรค์นี # เราลองวิเคราะห์งา่ยๆ ในกรณีที4เมื4อมี
จริงอย่างนั #น เป็นภพเป็นภมิู มนัจะเหมือนกบัชีวิตในโลกนี #ได้อย่าง
ไร ถ้าเหมือนจริง ก็เห็นด้วยตาสิ แตนี่4มองไม่เห็นด้วยตาใช่ไหม

วา่กนัตามหลกันะ นรกนี #เห็นด้วยตาไหม สวรรค์เห็นด้วย
ตาไหม ไม่เห็น เมื4อไม่เห็น สภาพชีวิตก็ต้องไม่เหมือนกบัมนษุย์ใช่
ไหม เมื4อไม่เหมือน วิธีการลงโทษ ความทกุข์ทรมานอะไรๆ นี4จะ
ต้องแปลกไป ไม่เหมือนกบัของมนษุย์


��: มีปัญหากราบเรียนถามท่านตอ่ไปวา่ เมื4อยอมรับวา่
มีเป็นภพภมิูเช่นนี # มนัอยู่ที4ไหน อยู่ข้างลา่งหรือข้างบน?

๓๘ นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก
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ตอบ: นี4แหละวรรณคดีก็วา่ตามความรู้สกึของคน แตที่4จริง
ในจกัรวาลนี #ไม่มีลา่งมีบน จะกําหนดที4ไหนเป็นลา่งเป็นบนได้ละ่


��: ถ้าหากนรก-สวรรค์ขึ #นอยู่กบัระดบัจิตของคน ทีนี #คน
เราเวลาใกล้จะตาย ถ้าเราคิดดี เราก็จะไปดี ถ้าเผื4อคนที4เป็นโจรมา
ตลอดชีวิต พอถงึตอนใกล้ตาย เกิดคิดดี เขาก็จะได้ไปดี แตอ่ีกคน
หนึ4งทําดีมาตลอดชีวิต เกิดมาคิดไม่ดีตอนตาย ไม่กลายเป็นวา่ทํา
ดีมาตลอดชีวิตแล้ว ไม่ได้รับผลดีตอบสนองเลยหรือคะ?

ตอบ: มี มนัเป็นอย่างนั #นได้จริง แตว่า่ไม่ต้องไปกลวัหรอก
เอาตวัอย่างเลย เอาเรื4องที4มีในคมัภีร์ เช่น เรื4องพระนางมลัลิกา ซึ4ง
เป็นสาวกสําคญัของพระพทุธเจ้า ตอนตายนั #น จิตไมดี่สกัหนอ่ย ก็
เลยตกนรกไปเจ็ดวนั เจ็ดวนัเท่านั #นแล้ว ก็ไปดี ไปสวรรค์ตอ่ไป คือ
เวลาจิตจะดบั สําคญัที4สดุวา่จิตเศร้าหมองหรือผ่องใส

คนที4ทําแตค่วามชั4วมาตลอด พื #นภมิูของจิตเป็นอย่างนั #น
แล้ว จะให้คิดดีได้นั #น มนัยากเหลือเกิน จงึเป็นกรณียกเว้น เหมือน
กบันํ #าที4ไหลบา่ท่วมทํานบไหลแรงมา จะให้วา่ยทวนกระแสนี #ยากที4
สดุ การสร้างระดบัจิตที4เป็นอยู่ธรรมดาหนกัไปข้างไหน ก็ทําให้มี
แนวโน้มวา่ เมื4อตาย จิตจะเป็นอย่างนั #น นี #เอาหลกัทั4วไปก่อน

กรณียกเว้นนี #ยาก แรงดนัไปทางหนึ4ง แล้วจะหกักลบัอีก
ทางนั #น ยากแน่ แตม่นัก็มี เป็นกรณียกเว้น ก็ตามเหตปัุจจยันั4นเอง

คนทําดีมาตลอด แตเ่วลาตาย อาจจะนกึอะไรสกัอย่างไม่
ดี ที4เคยทําไว้ ก็เลยเสียไป แตน่รก-สวรรค์ไม่ใช่นิรันดร ตอ่ไปสิ #น
ระยะนั #นแล้ว ก็กลบัไปดีได้อีก ฝ่ายตรงข้ามก็เช่นเดียวกนั เพราะ
ฉะนั #น ไม่ต้องไปกลวั กลบัจะเตือนให้ไม่ประมาท

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๙
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แตท่ั4วไปก็ต้องเป็นไปตามแรงสะสม เป็นเรื4องของเหตขุอง
ผล แม้แตใ่นชาตินี #ก็เหมือนกนั เหตปัุจจยัซบัซ้อน ก็เห็นเป็นยกเว้น


��: กรณีที4คนตายไปแล้ว เช่นตายไป ๓ วนั แล้วฟื#นขึ #น
มาใหม่ แล้วก็เลา่วา่ไปเที4ยวนรก-สวรรค์มา อธิบายวา่ไปเห็นมา
อย่างนั #นๆ อย่างนี #อยากกราบเรียนถามท่านวา่ เขาตายไปจริงหรือ
เปลา่ หรือวา่เขาเหมือนหลบัไป เป็นเรื4องของจิตใต้สํานกึ ถ้าเขา
ตายไปจริง แล้วทําไมเขาถงึกลบัมาอีกได้?

ตอบ: อาตมาวา่เขาตายไม่จริง หรือยงัไม่ตายนั4นเอง


��: แตห่มอก็ลงความเห็นวา่ตายแล้ว?
ตอบ: หมอก็มนษุย์ปถุชุนเหมือนกนั หมอก็วา่ไปตาม

ปรากฏการณ์เท่าที4ยอมรับกนัทางหลกัวิชาวา่ ถ้ามีสภาพอย่างนี #
เกิดขึ #น เรียกวา่ตายแล้ว แตม่นัอาจจะมีอะไรละเอียดออ่นกวา่นั #น
อีก ซึ4งก็เป็นเรื4องธรรมดาของชีวิต เรื4องที4วิทยาศาสตร์ยงัรู้ไม่พอ
หมอเองก็ไม่ได้พิสจูน์ลกึซึ #งไปถงึขั #นนั #น ก็อาจจะเป็นไปได้


��: แล้วกรณีที4เขาบอกวา่เขาไปนรก-สวรรค์มาละคะ?
ตอบ: ก็มีข้อพิจารณาได้หลายแง ่ แงห่นึ4งก็คือวา่ คนผู้ นี #มี

ความทรงจําอะไรเกี4ยวกบันรก-สวรรค์ อย่างที4ได้รับรู้สืบตอ่กนัมา
เหมือนเรานี #แหละ ในสงัคมนี #รับรู้กนัมาอย่างนี # มีประเพณีสืบทอด
กนัมาอย่างนี # มนัก็ฝังอยู่ในจิตใต้สํานกึ พอแกเข้าสูส่ภาพจิตอย่าง
นี # หมดความรู้สกึตวั ก็เหมือนกบัฝันไป จิตนี #ก็พาไปท่องเที4ยว ไป
ในภาพความทรงจําที4ได้สร้างขึ #นนั #น คือสร้างเองเที4ยวไปเอง ก็เกิด
ภาพอย่างนั #นขึ #นมาได้

๔๐ นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก
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ทีนี #ก็ต้องมาดกูนัวา่ ภาพนรก-สวรรค์ที4เขาไปเที4ยวมานั #น
เหมือนนรก-สวรรค์ที4เลา่กนัมาในประเพณีของเราไหม ถ้าเหมือน ก็มี
ทางเป็นไปอย่างนั #น

อย่างไรก็ตาม เรื4องนี #ก็เข้าหลกัที4พดูมาแล้ววา่ เราคน
ธรรมดายงัพิสจูน์ไม่ได้ ก็เหมือนอย่างคนที4บอกวา่ตายแล้วฟื#นขึ #น
มาเลา่นั #น ก็หมายความวา่ต้องพิสจูน์ด้วยจิตของเขาเอง คนอื4นไม่
อาจไปรู้ไปเห็นด้วย มนัเป็นเรื4องยากตรงนี # ที4บอกวา่พิสจูน์ไม่ได้
เพราะอย่างนี #แหละ จะพิสจูน์ก็ต้องเอาชีวิตของเราพิสจูน์ อยากรู้
วา่มีจริงไหม ลองตายด ูทีนี #ใครจะสู้  มาตนัตรงนี #ทกุที

ที4พดูกนันี4 ก็คือจะพิสจูน์แบบไม่ใช่พิสจูน์แท้ จะมาพิสจูน์
คนอื4นด้วยจิตคนอื4น ก็รู้ไม่ได้ เราจะเอาสิ4งที4รู้ด้วยจิตมาให้เห็น จะ
พิสจูน์ด้วยตา ก็ทําไม่ได้

เดีPยวนี #ก็ยงัมีนกัวิทยาศาสตร์ทําแบบโบราณ คือ เมื4อเร็วๆ
นี #มีนกัวิทยาศาสตร์พยายามใช้วิธีการ พยายามพิสจูน์วา่ คนเรา
ตายแล้ววิญญาณจะไปเกิดไหม ทําเป็นห้องกระจกปิดทบึ เอาคน
กําลงัจะตายมาใส ่ แล้วก็พยายามด ู ช่วยกนัสงัเกตวา่ คนเราพอ
ตายแล้ว จะมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ #น ซึ4งเป็นวิธีการที4ไม่ได้ใหม่
เลย ในพระไตรปิฎกก็เลา่ไว้

สองพนัห้าร้อยกวา่ปีแล้ว มีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ4ง ชื4อ
พระเจ้าปายาสิ จะพิสจูน์เรื4องตายแล้วจะเกิดอีกหรือไม่ ก็ใช้วิธีการ
วิทยาศาสตร์เหมือนกนั แตเ่ครื4องมือไม่ทนัสมยั ไม่มีห้องกระจก
เหมือนในปัจจบุนั แตท่่านก็พยายามใช้วิธีการโดยอาศยัอปุกรณ์
เท่าที4มีในสมยันั #น เช่น แทนที4จะใช้ห้องกระจก ก็ใช้ตุม่นํ #าแทน
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ท่านเอานกัโทษประหารใสตุ่ม่เข้าไป ก็ทารุณหน่อย แต่
เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ก็มีอํานาจทําได้ พอใสตุ่ม่แล้ว ก็ปิดให้มิด
แล้วก็ยาจนกระทั4งแน่ใจวา่ไม่มีรูรั4วเป็นทางออกได้ แล้วกป็ลอ่ยจน
กระทั4งให้นกัโทษตายไปเอง แตอ่ยา่งไรๆ ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ #น

การพิสจูน์อย่างนี # ต้องเรียกว่าเป็นวิธีวิทยาศาสตร์ ในที4
สดุพระเจ้าปายาสิก็สรุปออกมาวา่ การตายแล้วเกิดไม่มีจริง ตาย
แล้วก็หมดสญูไป เสร็จแล้วก็มาเจอกบัพระกมุารกสัสปะ พระ
กมุารกสัสปะก็ชี #แจงจนกระทั4งพระเจ้าปายาสิยอมเชื4อ อนันี #มาใน
4	�	���	0�77�.'� ในพระไตรปิฎกเลม่ที4 ๑๐ ข้อ ๓๐๑ หน้า ๓๕๒


��: คนที4ทําบาปแล้วตกนรกไป ในขณะที4กําลงัรับโทษอยู่
นั #น เขาเกิดสํานกึได้ ต้องการที4จะทําความดี จะได้ไหม?

ตอบ: ตอนนี #ไม่มีโอกาสแล้ว


��: ไม่มีโอกาสที4จะทําความดีอีกหรือคะ?
ตอบ: ในขณะที4กําลงัรับโทษอยู่นั #น ไม่มีโอกาส


��: แตก่ารทําความดีเป็นสิ4งที4ควรสง่เสริม ถ้าไม่สง่เสริม
ในขณะที4เขากําลงัอยากจะทําความดี…?

ตอบ: นี #เป็นเรื4องของธรรมชาติ เราจะเข้าไปแทรกแซงได้
อย่างไร นี4แหละจงึวา่ ความเป็นได้หรือไม่ได้ในธรรมชาติ เป็นเรื4อง
ของกฎธรรมชาติ เรื4องของธรรมชาติเป็นไปตามเหตปัุจจยัของมนั
ไม่เป็นไปตามใจอยากของคน

ในเมื4อเรารู้วา่ตายไปแล้ว ทําความดีไม่ได้ แก้ตวัไม่ได้อีก
จงึต้องทําเสียตั #งแตเ่ดีPยวนี # คือประมาทไม่ได้ ท่านก็เลยสอนเท่าที4
ทําได้ปฏิบติัได้ ก็จงึเอามายํ #าวา่ นี4นะ เธอตายไปแล้ว ถ้าไปตกนรก
ไปแก้ตวัใหม่ในนั #นไม่ได้นะ ฉะนั #นจงึต้องทําความดีเสียตั #งแตบ่ดันี #

๔๒ นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก
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แตต่ามปกติ มนษุย์ย่อมทําความดีบ้าง ทําความชั4วบ้าง
ปนกนัไป ดงันั #น เมื4อรับผลกรรมชั4วในนรกแล้ว ตอ่ไปกรรมดีที4เคย
ทําไว้ก็ให้ผลได้อีก เช่นกลบัมาเกิดเป็นมนษุย์


��: ท่านคะ แตพ่อรู้สกึตวัวา่ทําความชั4วมา เพียงแคต่อน
ที4รู้สกึ ก็เรียกวา่ทําความดีแล้วใช่ไหมคะ?

ตอบ: ก็เป็นความดีแล้ว เป็นความสํานกึ เพราะมนัจะเป็น
จดุเชื4อมตอ่ที4เกิดสติ แล้วหนักระแสได้ตอ่ไป เราจะเปลี4ยนกระแส
ได้นี # ต้องสํานกึก่อน สํานกึแล้วก็รู้ เป็นสติกบัปัญญา ทําให้เปลี4ยน
แปลงหนัเหวิธีการ หนัเหทิศทาง


��: เพราะฉะนั #น นกัโทษที4กําลงัได้รับโทษอยู่ ก็ยงัมี
โอกาสอยู่ โอกาสสดุท้ายตอนที4สํานกึได้?

ตอบ: เอาละ แกก็ทําดี แม้แตจิ่ตที4สํานกึนี #ก็ทําให้แกหนัมา
ยดึเหนี4ยวสิ4งที4เป็นคณุงามความดี สิ4งที4เป็นธรรมะ เป็นกศุลขึ #น


��: อยากกราบเรียนถามพระคณุเจ้าวา่ เรื4องผี หรือ
วิญญาณนี #มีจริงไหม ท่านเคยพบเองบ้างไหมคะ?

ตอบ: อาตมายงัไม่เคยพบกบัผีเลย


��: แล้วในความคิด ท่านวา่มีจริงไหมคะ?
ตอบ: ยงัเผื4อไว้เฉยๆ ก่อน เผื4อไว้ คือตอนนี #เราก็แคม่อง

จากเหตผุล เหตผุลก็ไปเนื4องด้วยศรัทธา เห็นวา่มีเหตผุลแล้วก็
ศรัทธา แตม่นัไม่ใช่ภาพที4เห็นจริงเห็นประจกัษ์ ก็พดูกนัแคว่า่ พอมี
ทางเป็นไปได้ไหม
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เอาอย่างนี #ดีกวา่ เอาทฤษฎีอย่างนี #แล้วกนั ในกรณีที4ผีมีอยู่
ผีจะปรากฏแก่คนได้อย่างไร จะปรากฏได้ ก็เป็นเรื4องของกําลงัจิต
ตอ่กนั ถ้าผีมีกําลงัจิตแรงกวา่ของคนนั #น และผีต้องการให้เขาเห็น
คนที4มีกําลงัจิตอ่อนกว่า ก็จะเห็น แต่ถ้าคนนั #นมีกําลงัจิตแข็งกว่า
ผีก็สะกดไม่ได้ ก็จะไม่เห็นผี เพราะฉะนั #น การที4จะเห็นผีได้ต้อง

๑. ตกใจ ใจไม่ปกติ กําลงัใจเสียไป ครึ4งหลบัครึ4งตื4น จิตใจ
ไม่แขง็ (ผีได้โอกาส)

๒. ต้องสมัพนัธ์กนัระหวา่งผีใจแขง็แคไ่หน หรือคนใจออ่น
แคไ่หน คนธรรมดายากที4จะเห็นได้


��: ขอเรียนถามวา่ คนเรานี # เวลาตาย ถ้าทําดีจะไปสวรรค์
เลย หรือทําชั4วจะไปนรกเลย หรือต้องรอให้มีการตดัสินก่อนคะ?

ตอบ: ไม่รู้จะเอาใครมาตดัสิน เพราะทกุสิ4งเป็นไปตามกฎ
ธรรมดาหรือกฎธรรมชาติ เป็นไปตามเหตตุามผล ทําความชั4วผล
ชั4วก็เกิด ทําความดีผลดีก็เกิด จงึบอกวา่นี #เป็นกฎธรรมดา ไม่จํา
เป็นต้องอ้อนวอนอะไรอีก

ผลเกิดจากเหต ุ ฉะนั #น ถ้าจะไปสวรรค์ เวลาตายก็ต้องทํา
ระดบัจิตใจของเราให้ดี ถ้าระดบัจิตของเราผ่องใส นกึถงึสิ4งที4ดีงาม
ก็ไปสวรรค์ เป็นการตดัสินตวัเองเลย ไม่ต้องมีใครมาตดัสินอีกแล้ว


��: ขอเรียนถามท่านตอ่วา่ คนเราต้องทําดีกี4เปอร์เซน็ต์
จงึจะได้ไปสวรรค์ และทําชั4วกี4เปอร์เซน็ต์ จงึจะไปนรก แล้วถ้าเป็น
กรณีกํ #ากึ4งกนั จะเป็นยงัไงคะ?

ตอบ: อนันี #ขึ #นอยู่กบัภมิูระดบัจิตที4มีอยู่ตามธรรมดา ไม่
ต้องพดูเป็นเปอร์เซน็ต์ จิตอยู่ในระดบัใด ก็ไปตามนั #น แตถ้่าระดบั
กํ #ากึ4งกนั ก็น่าจะมามนษุย์ละมั #ง
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แตก่ารเกิดเป็นมนษุย์นี4 ท่านวา่ยากเหลือเกินนะ ตามหลกั
บอกวา่ มนษุย์นี #เป็นสคุติของเทวดา เทวดานี4อยากเกิดเป็นมนษุย์นะ
เทวดาที4เราวา่มีความสขุสบายนี # พวกนี #ตรัสรู้ยาก เพราะวา่เทวดา
ได้รับแตอ่ารมณ์ ทางตา ห ูจมกู ลิ #น กาย ใจ ในสิ4งที4เป็นสขุ มีแต่
ทางให้ลุม่หลงมวัเมามาก พวกนี #หลดุพ้นยาก

การได้มาเกิดเป็นมนษุย์นี #ดี เพราะได้รับสขุบ้างทกุข์บ้าง มี
บทเรียนชีวิตมาก มีประสบการณ์ที4จะสอนตนเอง ทําให้เกิดสติ
จะทําให้ชีวิตสกุงอม ญาณปัญญาแก่กล้า ทําให้ตรัสรู้ได้ดี ฉะนั #น
ท่านวา่ การมาเกิดเป็นมนษุย์นี #ดีแล้ว เทวดายงัอยากมาเกิดเป็น
มนษุย์เลย ทีนี #ปัญหาอยู่ที4วา่ จะใช้ชีวิตมนษุย์อย่างไรจงึจะดีที4สดุ


��: ท่านคะ อย่างคนที4ตายโดยอบุติัเหต ุ ไม่มีเวลามาตั #ง
ระดบัจิตใจ อย่างนี #จะไปอย่างไรคะ?

ตอบ: อบุตัิเหตอุยา่งรถชนนี4ยงัไมเ่ร็วเทา่ไร นกึถึงพวกระเบิด
นิวเคลียร์สิ บางอยา่งวบัเดียวหายไปทั #งตวัเลย แม้แตขี่ #เถ้าก็ไมเ่ห็น

นั4นแคค่วามเร็วของวตัถ ุแตจิ่ตยงัเร็วกวา่วตัถ ุ๑๗ เทา่ แคนี่ #
ก็หมดปัญหาเลย ๑๗ ขณะจิตเป็น ๑ ขณะรูป นี4ทางอภิธรรมวา่ไว้

ตามหลกัวิชานี #ถือวา่ ทกุสิ4งเกิดดบัตลอดเวลา เรามองไม่
เห็นมนัเอง มนัเกิดดบัเร็วมาก เร็วชนิดที4เราไม่มีเครื4องวดัได้ วตัถุ
เกิดดบัเร็วมากอย่างนี # จิตยงัเกิดดบัเร็วกวา่ ๑๗ เท่า แคนี่ #คงพอนะ


��: ทา่นคะ เทา่ที4สรุปได้เป็นอนัวา่ สวรรค์-นรกมีจริงเพราะมี
กลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรในพระไตรปิฎก ขอกราบเรียนถามวา่ ในพระ
ไตรปิฎกมีบอกไว้หรือเปลา่คะวา่ อยูที่4สว่นไหนในจกัรวาล?

ตอบ: ไม่มี ไม่มีกลา่วไว้
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��: ในกรณีนี # ถ้ามีผู้ถาม จะอธิบายอย่างไรดีคะ?
ตอบ: มนัเป็นภพหนึ4ง แล้วมนัเป็นลกัษณะชีวิตคนละแบบ

เมื4อมนัเป็นชีวิตคนละแบบ มนัอาจจะอยู่ที4ตรงไหนก็ได้ ซ้อนกนัอยู่
ก็ได้ อย่างที4เรียกกนัวา่ คนละมิติ ในพระไตรปิฎกมีพดูถงึหมื4น
โลกธาต ุแสนโลกธาต ุโลกธาตกุ็คือจกัรวาล คือ ในทศันะของพทุธ
ศาสนา ถือวา่จกัรวาลนี #มีมากมายเหลือเกิน

แตที่นี # มีสวรรค์ในอรรถกถา ซึ4งคงจะได้แนวมาจากฮินดู
อย่างในไตรภูมิ ก็มาจากฮินดนีู #ด้วย คือเอาเขาพระสเุมรุเป็นศนูย์
กลางของจกัรวาล มีทวีปโดยรอบ ๔ ทวีป

ที4เขาพระสเุมรุนั #น ใต้ลงไปที4พื #นลา่ง อสรูอยู่ แล้วที4เชิงเขา
พระสเุมรุ ก็พวกท้าวโลกบาลอยู่ เป็นพวกเทวดารับใช้ชั #นดาวดงึส์
ลกูน้องท้าวสกักะ สงูขึ #นไปก็ท้าวสกักะอยู่ แล้วก็สงูขึ #นไปเรื4อยๆ

คตินี #มาจากสายพราหมณ์ ซึ4งในพระไตรปิฎกไม่มี นรก-
สวรรค์ในอรรถกถา ก็เอาที4มีในพระไตรปิฎกมาเชื4อมกบัความคิด
สายพราหมณ์-ฮินดปูระกอบกนั มองในแงห่นึ4งวา่ ท่านพดูกบัคน
ทั4วๆ ไป ในยคุสมยัที4รู้เข้าใจกนัอย่างนั #น จะได้สื4อกนังา่ย

ทีนี # ถ้าเราไม่พดูอย่างอรรถกถาฎีกา ไม่ยุ่งเกี4ยวกบัความรู้
เข้าใจและนิยมยดึถือของยคุสมยั ลองวา่กนัตามหลกั

หลกันั #นก็รู้กนัอยู่แล้ววา่ นรก-สวรรค์เป็นภพตา่งหากออก
ไป เป็นชีวิตอีกระดบัหนึ4ง ซึ4งมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ตา่งจากเรา
มีอินทรีย์สําหรับรับรู้ตา่งออกไป อย่างน้อยตา่งระดบั เช่น เทวดาที4
วา่ ถ้าไม่แสดงตวั ก็เป็นอทิสสมานกาย คือมองไม่เห็นตวั เวลาเกิด
ก็ผดุโผลข่ึ #นมาโตเตม็ตวัทนัที เวลาตาย ก็ไม่ทิ #งซากไว้ ไม่มีศพ
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ในสภาพตามหลกัอย่างที4วา่นี # สตัว์นรก หรือเทวดาก็ตาม
มีรูปร่าง และเป็นอยู่เป็นไปอย่างไร คนย่อมคิดไม่ออก บรรยายไม่
ถกู มนัก็ต้องไปอีกแบบหนึ4ง ที4ตา่งไปสิ #นเชิง ชนิดที4พดูไม่ถกู และ
คิดไม่ถงึ อย่างที4วา่แล้ว

ทีนี # ในเวลาสอนชาวบ้าน จะพดูถงึความทกุข์ความสขุใน
นรก-สวรรค์ จะมวัอธิบายให้เห็นตวัเปรตตวัเทวดา เป็นต้น ก็คงพดู
กนัอยู่แคน่ั #น ไม่มีทางรู้เรื4องแน่ ก็เลยไม่ต้องสอนศีลสอนธรรม ลอง
นกึซิวา่จะทําอย่างไรดี ก็ต้องพดูตามสภาพในโลกมนษุย์นี4แหละ นี #
เป็นวิธีมองอย่างหนึ4ง คือพดูให้เห็นจริงเห็นจงัแบบเทียบเคียง

นี4พดูยาวแล้วในแงส่วรรค์-นรกระดบัที4หนึ4ง ซึ4งเป็นขั #นผลที4
ไกลตวั แตเ่ราก็มกัจะสนใจกนัแงนี่ #แหละมาก เพราะเป็นปัญหาโลก
แตก พดูกนัมาเป็นพนัๆ ปีแล้ว เป็นเรื4องของนกัศาสนา-ปรัชญา

ทีนี #พทุธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบติั มุ่งสิ4งที4ปฏิบติั
ได้ เพราะฉะนั #น ในเรื4องนี # ให้เราวางท่าทีให้ถกูต้องตอ่นรก-สวรรค์


��: ท่านคะ อย่างสวรรค์-นรกในระดบัที4สอง สวรรค์ใน
อก นรกในใจ แตอ่ย่างคนที4ทําความชั4ว แตไ่ม่รู้สกึวา่ทําสิ4งที4ผิด ก็
ไม่มีทกุข์ จะเป็นอย่างไรคะ?

ตอบ: เป็นไปได้ คือจิตมีหยาบมีละเอียด แตค่นเราต้องการ
ความก้าวหน้า คนนี #พอมีปัญญา เมื4อมีคณุธรรมมากขึ #น จิตก็จะ
ประณีตขึ #น และไวขึ #นตอ่เรื4องที4ละเอียด ก็จะเริ4มรู้สกึต้องการให้
ชีวิตของตวัดีงาม มีความบริสทุธิH ก้าวหน้าไปในทางคณุธรรม
ความดี-ความชั4วจะเข้ามากระทบความรู้สกึของเขามากขึ #น

ถ้าจิตหยาบอย่างพวกสตัว์เดรัจฉาน ก็ไม่มีปัญหาอะไร
เพราะพวกนี #ไม่มีปัญญาที4จะเข้าใจ
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ทีนี #คนเราจะอยู่ระดบันั #นตลอดไปหรือ แล้วเราอยากจะมี
จิตระดบันั #นหรือ ถ้าจิตของเรามีความไวขึ #นแล้ว ทีนี # ความดีความ
ชั4ว เราจะไม่รับรู้ ก็ไม่ได้ มนัเป็นกฎธรรมดา มนัฝืนตวัเองไม่ได้

ที4เขาไม่รู้นั #น ก็เพราะจิตยงัหยาบเกินไป แตพ่อจิตประณีต
ขึ #น เหมือนกบักระจกแวน่ตา มีฝุ่ นละอองจบันิดหน่อย ก็เห็นใช่
ไหม ถ้าเป็นกระจกที4ตู้นั #น มีฝุ่ นจบัมากกวา่นี # ก็ไม่เห็นเป็นไร เพราะ
ยงัดใูสอยู่ใช่ไหม ทีนี # ถ้าเป็นพื #นบ้าน จะสกปรกกวา่นั #นก็ได้ พื #นนี #ที4
วา่สะอาด ก็ยงัสกปรกกวา่กระจกตู้  แตจ่ะตั #งวางเครื4องใช้ก็ได้

เวลามีปัญญามากขึ #น จิตประณีตมากขึ #น มนัก็จะสวา่งไป
เห็นสิ4งที4เศร้าหมองมากขึ #น จะไปค้านตวัเองหลอกตวัเอง กไ็ม่ได้
ยิ4งถ้าต้องการให้จิตของเราก้าวหน้ายิ4งขึ #น เราก็ยิ4งต้องถนอมระวงั
แล้ววา่กนัไป เราจะยอมให้จิตของเราอยู่ในระดบัตํ4าไปได้เท่าไร

เพราะฉะนั #น ย่อมเป็นไปได้ที4วา่ คนที4มีจิตหยาบมาก อาจ
จะทําความชั4วโดยไม่รู้สกึ หรือมองไม่เห็นความชั4ว แตว่า่ตอ่ไป
เมื4อจิตของเขาก้าวหน้าประณีตมากขึ #น ความดี-ความชั4วก็จะ
กระทบเขาแรงขึ #น ก็จะเกิดร้อนใจหนกั และแก้ตวัไม่ได้เสียแล้ว
เพราะฉะนั #น เมื4อใครรู้เข้าใจขึ #นมาแล้ว ก็รีบป้องกนัเสีย ไม่
ประมาทไว้ พยายามประคบัประคองจิตและชีวิตของตนให้ดี

เมื4อจิตของเรารับธรรม รับกศุล รับความดีงามแล้ว มนัจะ
ต้องการถนอม ต้องการทําความดีเอง เราจะพยายามเลี4ยง ไม่
อยากให้ความชั4วเข้ามาทําให้เสียความบริสทุธิHของชีวิตจิตใจ ถ้า
ถงึขั #นนั #น ก็บอกวา่เป็นขั #นอริยสาวก แตถ้่าเขายงัมืดยงัมองไม่เห็น
อย่างนั #น ก็ต้องยอมให้เป็นภาระของสวรรค์-นรกมาชวน มาขู่


��: ก็แสดงวา่ สวรรค์ในอก นรกในใจ ก็ไม่มีใช่ไหมคะ?
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ตอบ: มนัก็มีของมนัชดัอยู่อย่างนั #นแหละ คือสภาพจิตของ
เขามนัเป็นนรกอยู่แล้ว จนกระทั4งอนัที4ทําลงไป ก็เป็นเรื4องของนรก
มนัเสมอกนัจนไม่รู้สกึตา่งกนั


��: คือแสดงวา่ เขาไม่รู้วา่สวรรค์เป็นอย่างไร?
ตอบ: ไม่รู้ เพราะเขาอยู่นรกตลอดเวลา จิตหยาบอยู่ตลอด

กาลเลย อดัตื #ออยู่ตลอดเวลา จนไม่รู้วา่โปร่งโลง่เป็นอย่างไร


��: ถ้าอย่างนั #น ที4ท่านบอกวา่นรก-สวรรค์มีอยู่ ๓ ความ
หมาย ความหมายที4 ๓ ท่านบอกวา่อยู่ที4การปรุงแตง่?

ตอบ: คืออยู่ในชีวิตประจําวนั อยู่ที4อายตนะ มากบัการรับรู้


��: คือเกิดความสงสยัวา่ นรก-สวรรค์ในความหมายที4
สองและที4สามตา่งกนัอย่างไร เพราะการรับรู้ทางอายตนะที4รู้สกึ
เป็นสขุหรือทกุข์ ก็เป็นเรื4องของจิตใจ?

ตอบ: ตา่งกนัที4ความประณีตหรือซอยละเอียด คือ ระดบัที4
สองนี4 เอาเป็นจดุเป็นหย่อม เป็นเรื4องการกระทําที4เดน่ชดั เป็นอนัๆ
วา่ ทํากรรมดีอนันี #ไปแล้ว ทําให้เกิดปีติ เป็นสขุ ทํากรรมชั4วไปแล้ว
ทําให้เกิดความเร่าร้อนในใจ กป็รากฏขึ #นเป็นเรื4องๆ เป็นระยะๆ ไป

สว่นระดบัที4สาม พดูถงึสภาพจิตที4เป็นไปในการรับรู้ตลอด
เวลา หรือกระทําตอ่กนักบัสิ4งที4รับรู้อยู่ทกุๆ ขณะ ซึ4งก็สมัพนัธ์กบั
ระดบัที4สอง คือเป็นด้านที4ปรุงแตง่สั4งสมอยู่เรื4อยๆ ทีละเลก็ละน้อย
แล้วก็ไปแสดงผลออกเป็นระดบัที4สองนั4นเอง

ตลอดจนเลยกวา่นั #น เมื4อวา่ถงึการให้ผลช่วงนานไกล ปรุง
แตง่ไปๆ สภาพจิตก็หลอมตวัเป็นอย่างนั #น ระดบัจิตก็อยู่ตวัในขั #น
นั #น ก็ออกมาเป็นนรก-สวรรค์ระดบัที4หนึ4ง สมัพนัธ์กนัทั #งหมด
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เรื4องชาติก่อน ชาติหน้า นรก-สวรรค์ มีจริงหรือไม่ เป็นคํา
ถามที4คนสนใจกันมาก และเป็นข้อกังวลค้างใจของคนทั4วไป 
เพราะเป็นความลบัของชีวิตที4อยู่ในอวิชชา จึงเห็นควรกล่าวสรุป
แทรกไว้ที4นี #เลก็น้อย เฉพาะแงว่า่ มีจริงหรือไม่ พิสจูน์ได้อย่างไร

๑. ตามคําสอนในพุทธศาสนา เมื4อว่าตามหลักฐานใน
คมัภีร์และแปลความตามตวัอกัษรก็ตอบได้วา่ สิ4งเหลา่นี #มี

๒. การพิสูจน์เรื4 องนี #ไม่มีที4สิ #นสุด ไม่อาจแสดงให้เห็น
ประจกัษ์แก่ผู้ ไม่รู้ ไม่วา่ในทางบวกหรือในทางลบ คือไม่วา่ในแงมี่ 
หรือในแงไ่ม่มี เป็นไปได้เพียงขั #นเชื4อวา่มี หรือเชื4อวา่ไม่มี เพราะทั #ง
ผู้ เชื4อและผู้ ไม่เชื4อ หรือผู้พยายามพิสจูน์วา่มีและผู้พยายามพิสจูน์
วา่ไม่มี ตา่งก็ไม่รู้ที4มาที4ไปแห่งชีวิต ไม่วา่ของตนหรือของผู้อื4น ตา่ง
ก็มืดตอ่อดีต แม้เพียงการเกิดคราวนี #ของตนเอง ก็รู้ไปไม่ถงึ แม้แต่
ชีวิตตนเองที4เป็นอยู่ขณะนี # ก็ไม่รู้ และมองไม่เห็นอนาคตแม้เพียง
วา่ พรุ่งนี #จะเป็นอย่างไร

๓. ถ้าจะพิสจูน์ หลกัมีวา่ สิ4งที4เห็น ต้องดดู้วยตา สิ4งที4ได้ยิน 
ต้องฟังด้วยห ูสิ4งที4ลิ #ม ต้องชิมด้วยลิ #น เป็นต้น สิ4งที4เห็น ถงึจะใช้สิบ
หแูละสิบลิ #นรวมกนั ก็พิสจูน์ไม่ได้ หรือสิ4งที4ได้ยิน จะใช้สิบตากบั
สิบจมกูรวมกนั ก็พิสจูน์ไม่ได้
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แม้แต่สิ4งที4เห็นได้ สิ4งที4ได้ยินได้ แต่ต่างระดบัคลื4น ตา่ง
ความถี4 ก็ไม่รู้กนั บางอย่างที4แมวมองเห็น สิบตาคนรวมกนัก็มอง
ไม่เห็น บางอย่างที4ค้างคาวได้ยิน สิบหคูนรวมกนัก็ไม่ได้ยิน ฯลฯ

ในแง่ที4หนึ4ง การตายการเกิด เป็นประสบการณ์ของชีวิต
โดยตรง หรือแคบลงมา เป็นปรากฏการณ์ของจิต ซึ4งต้องพิสจูน์
ด้วยชีวิตหรือจิตเอง การพิสจูน์จงึควรเป็นไปดงันี #

ก)พิสจูน์ดว้ยจิต ท่านให้ต้องใช้จิตที4เป็นสมาธิแน่วแน่ถงึที4 
แต่ถ้าไม่ยอมทําตามวิธีนี # หรือกลวัว่าที4ว่าเห็นในสมาธิ อาจเป็น
การเอานิมิตหลอกตวัเอง ก็เลื4อนสูวิ่ธีตอ่ไป

ข) พิสจูน์ดว้ยชีวติ ตั #งแตเ่กิดมาคราวนี # คนที4อยู่ ยงัไม่เคย
มีใครตาย ดงันั #น จะรู้วา่เกิดหรือไม่ ต้องพิสจูน์ด้วยการตาย ของ
ใคร ของคนนั #น แตวิ่ธีนี #ไม่ปรากฏวา่มีใครกล้าทดลอง

ค) เมื-อไม่ยอมพิสูจน์ ก็ได้เพียงขั #นแสดงหลกัฐานพยาน
และชี #แจงเหตผุล เช่น หาตวัอย่างคนระลกึชาติได้ และสอบสวน
กรณีตา่งๆ เช่นนั #น หรือแสดงเหตผุลโดยหาความจริงอื4นมาเปรียบ
เทียบ อย่างเรื4องวิสยัแห่งการเห็น การได้ยิน ที4ขึ #นตอ่ระดบัคลื4น
และความถี4 เป็นต้น ดงัได้กลา่วแล้ว ช่วยให้เห็นวา่น่าเชื4อ เชื4อบ้าง 
หรือเชื4อมากขึ #น เป็นต้น ซึ4งรวมอยู่ในขั #นของความเชื4อเท่านั #น

๔. ไม่วา่ใครจะเชื4อหรือไม่เชื4อ หรือจะพยายามพิสจูน์ให้กนั
และกนัดไูด้แคไ่หนก็ตาม สิ4งที4หลีกเลี4ยงไม่ได้ ไม่มีใครหนีพ้น ทกุ
คนต้องเกี4ยวข้อง และเป็นที4สืบต่อออกไปของชีวิตข้างหน้าที4เชื4อ
หรือไม่เชื4อวา่มีนั #นด้วย ก็คือ ชีวิตขณะนี # ที4มีอยู่แล้วนี # ที4จะต้อง
ปฏิบติัตอ่มนัอย่างใดอย่างหนึ4ง

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๑
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เมื4อเป็นเช่นนี # สิ4งที4ควรเอาใจใสใ่ห้มาก จงึได้แกชี่วิตปัจจบุนั 
และสําหรับพระพทุธศาสนา ในฐานะเป็นศาสนาแหง่การปฏิบติั สิ4งที4
เป็นจดุสนใจกวา่ และเป็นที4สนใจแท้ จงึได้แกก่ารปฏิบติัตอ่ชีวิตที4เป็นอยู่
นี # วา่จะดําเนินชีวิตที4กําลงัเป็นไปอยูนี่ #ให้ดีได้อยา่งไร จะใช้ชีวิตที4มีอยู่
แล้วนี #อยา่งไร เพื4อให้เป็นชีวิตที4เป็นอยูอ่ยา่งดี และเพื4อให้ชีวิตข้างหน้า 
ถ้ามี กม็ั4นใจได้วา่ จะสบืตอ่ออกไปเป็นชีวิตที4ดีงามด้วย

ดงันั #น สิ4งที4ควรกลา่วถงึ จงึได้แก่ข้อสงัเกต และข้อเสนอ
แนะในทางปฏิบติั ดงัตอ่ไปนี #

• บาลีชั�นเดิม คือพระสตูรทั #งหลาย กลา่วบรรยายเรื4อง
ชาติกอ่น ชาติหน้า นรก-สวรรค์ ไว้น้อยนกั๑ โดยมากท่านเพียงเอย่
ถึงหรือกล่าวถึงเท่านั #น แสดงถึงอตัราส่วนของการให้ความสนใจ
แก่เรื4องนี #ว่ามีเพียงเล็กน้อย ในเมื4อเทียบกบัคําสอนเกี4ยวกบัการ
ดําเนินชีวิตในโลก หรือข้อปฏิบติัจําพวกศีล สมาธิ ปัญญา

• บาลีเมื�อกล่าวถงึผลร้ายของกรรมชั4ว และอานิสงส์ของกรรม
ดี ถ้ากลา่วถงึการไปเกิดในนรกหรือสวรรค์ มกักลา่วไว้ตอ่ท้ายผลที4
จะประสบในชีวิตนี # โดยกลา่วถงึผลในชีวิตนี # ๔-๕-๑๐ ข้อ แล้วจงึ
จบลงด้วยคําวา่ “เมือ่กายแตกทําลาย ภายหลังมรณะ ย่อมเข้าถึงอบาย 
ทุคติ วินิบาต นรก” หรือ “เข้าถงึสุคต ิโลกสวรรค”์๒

ข้อสงัเกตในเรื4องนี #มี ๒ อย่าง คือ
ประการแรก ท่านถือผลในชีวิตปัจจบุนัเป็นสําคญั และ

แยกแยะอย่างชี #ชดัเป็นอย่างๆ ไป สว่นผลหลงัตาย กลา่วเพียงปิด
ท้ายไว้ให้ครบรายการ

๕๒ นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก
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ประการที�สอง การตรัสถึงผลดีผลร้ายเหล่านั #น เป็นไปใน
ลกัษณะแสดงข้อเทจ็จริงเกี4ยวกบัความเป็นไปตามเหตปัุจจยั คือ เป็นผล
ที4จะเกิดขึ #นเองตามเหต ุ ไม่ต้องวอนหวงั เป็นเรื4องของการรู้ไว้ให้เกิด
ความมั4นใจเทา่นั #น ถงึไมต่ั #งความปรารถนา กย็อ่มเป็นไปเช่นนั #น

• สาํหรับคนที�ไม่เชื�อ ในเมื4อยงัได้เพียงแคเ่ชื4อ คือเชื4อวา่
ไม่มี ยงัไม่รู้แจ้งประจกัษ์จริง ย่อมไม่อาจปฏิเสธความสงสยัในสว่น
ลกึแห่งจิตใจของตนได้โดยเดด็ขาด คนเหลา่นี # เมื4อเรี4ยวแรง ความ
มัวเมาในวยัหนุ่มสาวเสื4อมไปแล้ว ถกูชราครอบงํา ความหวาด
หวั4นตอ่โลกหน้าก็มกัได้ช่องแสดงตวั ซึ4งเมื4อไม่ได้เตรียมความดีไว้ 
ก็จะมีทกุข์มาก ดงันั #น เพื4อความมั4นใจ ถงึคนที4ไม่เชื4อ ก็ควรทําดีไว้ 
จะมีหรือวา่ไม่มี ก็มั4นใจและโลง่ใจ

• สาํหรับคนที�เชื�อ
ก) พึงให้ความเชื4อนั #น อิงหลกัแห่งความเป็นเหตปัุจจยั

อย่างแท้จริง คือ ให้มองผลในชาติหน้าวา่สืบตอ่ไปจากคณุภาพ
ของจิตใจที4ได้สร้างขึ #นไว้แล้วในชาตินี # แล้วเน้นที4การทํากรรมดีใน
ปัจจุบนั เพื4อสร้างเสริมคณุภาพจิตคณุภาพชีวิตที4ดีงาม เพื4อให้
ชีวิตสืบตอ่ไปข้างหน้าเป็นชีวิตที4ดีงามด้วย

การเน้นในแง่นี # จะทําให้การเกี4ยวข้องกับชาติหน้าหรือ
ความหวังผลชาติหน้า เป็นไปในรูปของความมั4นใจโดยอาศัย
ปัจจบุนัเป็นฐาน และการหวงัผลชาติหน้านั #น จะยิ4งทําให้เอาใจใส่
ให้ความสําคญัแก่ชีวิตที4เป็นอยู่ในปัจจบุนัมากขึ #น ไม่เสียหลกัที4วา่ 
ถงึจะยุ่งเกี4ยวกบัชาติหน้าอย่างไร ก็อย่าให้สําคญักวา่ชาติที4เป็นอยู่
ขณะนี # คืออย่าให้เสียการกระทําในปัจจบุนั และจะได้ไม่เน้นการ
ทํากรรมดีแบบเป็นการลงทนุเพื4อแสวงหาผลกําไร

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๓
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ข) ความเชื4อตอ่ชาติหน้านั #น ควรช่วยให้เลิกหรือให้บรรเทา
การพึ4งพาอาศัยอํานาจดลบันดาลหรือสิ4งลึกลบัภายนอกลงด้วย 
เพราะการเชื4อชาติหน้า หมายถงึการเชื4อกรรมดีที4ตนกระทํา ความ
มั4นใจในผลที4จะได้จะถึงด้วยการทํากรรมดีที4เป็นเหตปัุจจยั และ
การที4จะต้องก้าวหน้าเจริญสงูขึ #นในสงัสารวฏันั #น

ส่วนการรอหวงัพึ4งอํานาจภายนอก ย่อมเป็นการทําตวัให้
ออ่นแอลง และเป็นการกดตวัเองให้ถอยจมลงหรือล้าหลงัห่างออก
ไปในสงัสารวฏั

หากผู้ ใดถลําตวัหวงัพึ4งอํานาจเหล่านั #นไปบ้างแล้ว ก็ควร
รีบถอยตวัออกมาสร้างเรี4ยวแรงกําลงัของตนเองขึ #นใหม่โดยเร็ว

• สาํหรับผู้เชื�อหรือไม่เชื�อกต็าม จะต้องพยายามก้าวไป
หรือได้รับการสอนให้ก้าวไปถงึขั #นเว้นกรรมชั4ว ทํากรรมดี โดยไม่
ต้องขึ #นตอ่ความเชื4อหรือความไม่เชื4อนั #นเลย คือทําดีได้โดยไม่ต้อง
หวงัผลชาติหน้า หรือถงึแม้ไม่เชื4อวา่มีชาติหน้า ก็จะไม่ทําชั4ว ผล
ขั #นนี #ทําให้เกิดขึ #นได้โดย

๑) ฝึกอบรมกศุลฉนัทะ หรอืธรรมฉนัทะ ใหก้ลา้แขง็
คือทําให้เกิดความใฝ่ธรรม รักความดีงาม ต้องการความประณีต
หมดจด มุ่งให้ทกุสิ4งทกุอย่างบรรลอุดุมสภาวะของมนั๓

๒) สรา้งความใฝ่รกัในปีติสขุอนัประณีตลกึซึ5งภายใน และให้
ความใฝ่ปีติสขุประณีตหรือการได้ประสบปีติสขุประณีตนั #น เป็นเครื4อง
ป้องกนัการทําชั4วและหนนุการทําดีโดยตวัของมนัเอง ทั #งนี # เพราะการที4
จะได้ปีติสขุประณีตนั #น ยอ่มมีเงื4อนไขอยูใ่นตวัวา่ต้องเว้นทจุริต ประกอบ
สจุริต และการได้ปีติสขุประณีตนั #นแล้ว กจ็ะเป็นแรงหนว่งเหนี4ยวไมใ่ห้
หลงใหลกามถงึขั #นที4จะประกอบกรรมชั4วร้ายได้

๕๔ นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก
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อย่างไรก็ตาม สําหรับปีติสขุประณีตขั #นโลกีย์ อาจต้อง
ระมัดระวงับ้างที4จะไม่ให้ติดเพลินมากเกินไปจนเสียงานหรือหยดุ
ความก้าวหน้า๔

๓) ฝึกอบรมจิตปัญญาใหเ้จริญถึงขั5นที� จะเป็นอย ู่ดว้ย
ปัญญาหรอืดาํเนินชีวติดว้ยปัญญา คือ มีความรู้เท่าทนัสภาวะ
ของโลกและชีวิต หรือรู้ธรรมดาแห่งสงัขาร พอที4จะทําจิตใจให้เป็น
อิสระได้บ้างพอสมควร ไม่หลงใหลติดอามิสหรือกามวตัถถุงึกบัจะ
ทํากรรมชั4วร้าย มองชีวิตจิตใจของมนษุย์อื4นสตัว์อื4นด้วยความเข้า
ใจ หยั4งเห็นทกุข์สขุและความต้องการของเขา พอที4จะทําให้คิดการ
ในทางที4เกื #อกลูช่วยเหลือด้วยกรุณา ใจไม่โน้มน้อมไปในทางที4จะ
เบียดเบียนผู้อื4น

ข้อนี #นบัเป็นขั #นแหง่การดําเนินชีวิตของทา่นผู้ได้เข้าถงึโลกตุตร-
ธรรม ซึ4งมีโลกตุตรสมัมาทิฏฐิเกิดขึ #นแล้ว หรืออย่างน้อยก็เป็นขั #น
ของผู้ ดําเนินชีวิตตามแนวปฏิบติัเพื4อเข้าถงึโลกตุตรธรรมนั #น

ถ้าแม้ยังไม่ถึงขั #นที4จะเป็นอยู่ด้วยปัญญาอย่างแท้จริง ก็
เป็นอยู่ด้วยศรัทธาที4เป็นบุพภาคของปัญญานั #น คือ ศรัทธาที4
ประกอบด้วยปัญญาและเป็นไปเพื4อปัญญา ซึ4งเชื4อในวิถีทางแห่ง
การดําเนินชีวิตด้วยปัญญา มั4นใจในชีวิตที4เป็นอิสระด้วยปัญญา
นั #นวา่ เป็นชีวิตที4ดีงามประเสริฐสดุ และพยายามดําเนินปฏิปทา
แห่งการเป็นอยู่ด้วยปัญญาที4ประกอบด้วยกรุณานั #นด้วยตนเอง๕

ความจริง หลกัปฏิบติัทั #งสามข้อนี #เนื4องถงึกนั ใช้ประกอบ
เสริมกนัได้ โดยเฉพาะข้อที4 ๑) ต้องใช้ในการทําสิ4งดีงามทกุอย่าง 
จงึเป็นที4อาศยัของข้อ ๒) และ ๓) ด้วย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๕
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ถ้าปฏิบติัได้ตามหลกัสามข้อนี # ความเชื4อเรื4องผลกรรมใน
ชีวิตหน้า ก็จะเป็นเพียงสว่นช่วยเสริมความมั4นใจในการเว้นชั4ว-ทํา
ดีให้มั4นคงแน่นแฟ้นยิ4งขึ #นสําหรับบางคน แตไ่ม่ถงึกบัเป็นตวัตดัสิน
เดด็ขาดวา่ ถ้าเขาจะไม่ได้รับผลนั #นในชาติหน้าแล้ว เขาจะไม่ยอม
ทําความดีเลย

ถ้าอ่อนแอเกินไป ไม่สามารถฝึกคนหรือฝึกตนให้ปฏิบติั
ตามหลกัสามข้อนี #ได้ การใช้ความเชื4อตอ่ผลกรรมชาติหน้าเป็นเหตุ
จูงใจให้เว้นชั4วทําดี ก็ยังดีกว่าปล่อยให้ดําเนินชีวิตกันอย่างหลง
ใหลในการเสพกามวตัถ ุ มุ่งแตแ่สวงหาอามิสมาปรนเปรอตน ซึ4งมี
แต่จะทําให้การเบียดเบียนและความชั4วร้ายนานาระบาดแพร่
หลาย นําชีวิตและสงัคมไปสูห่ายนะถ่ายเดียว

ถึงอย่างไร ความเชื�อผลกรรมชาติหนา้ ก็จดัเขา้ในโลกีย-
สมัมาทิฏฐิ ซึ�งเป็นจดุเชื�อมต่อใหก้้าวหนา้ไปในทางดีงามไดง่้ายขึGน

ผลกรรมตามนัยแห่งจูฬกรรมวิภังคสูตร

เมื4อทําความเข้าใจกันอย่างนี #แล้ว ก็ขอนําพุทธพจน์แห่ง
สําคัญที4กล่าวถึงผลกรรมซึ4งสืบเนื4องจากปัจจุบันไปถึงภพหน้า 
ตามที4ปรากฏในจูฬกมัมวิภงัคสูตร มาแสดงไว้

สรุปใจความได้ ดงันี #๖

“ดูกรมาณพ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่ง
กรรม มีกรรมเป็นที่กําเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุ มีกรรมเป็นที่พ่ึงอาศัย 
กรรมย่อมจําแนกสัตว์ทั้งหลายให้ทรามและประณีต”

๕๖ นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก
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๑. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้มักทําปาณาติบาต เป็นคนเห้ียมโหด 
หมกมุ่นอยู่ในการประหัตประหาร ไร้เมตตาการุณย์ ด้วยกรรมน้ัน ซึ่งถือ
ปฏิบัติพร่ังพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต 
นรก หรือมิฉะน้ัน หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภาย
หลัง ก็จะเป็นคนมีอายุส้ัน

ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้ละเว้นปาณาติบาต มีเมตตาการุณย์ มัก
เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ ด้วยกรรมน้ัน ซึ่งถือปฏิบัติพร่ังพร้อมถึงที่แล้ว 
ตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะน้ัน หากมาสู่ความเป็น
มนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีอายุยืน

๒. ก. สตรีหรือบรุุษ ผู้มนิีสัยชอบเบยีดเบยีนทําร้ายสัตว์ทัง้หลาย 
ดว้ยมอื ไม ้ศสัตรา ดว้ยกรรมน้ัน ซึง่ถอืปฏิบตัพิร่ังพร้อมถงึทีแ่ล้ว ตายไป 
ย่อมเข้าถงึอบาย ทคุต ิ วินิบาต นรก หรือมฉิะน้ัน หากมาสู่ความเปน็
มนุษย์ จะเกดิ ณ ทีใ่ดๆ ในภายหลัง กจ็ะเปน็คนมโีรคมาก (ข้ีโรค)

ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่มีนิสัยชอบเบียดเบียนทําร้ายสัตว์ทั้ง
หลาย ด้วยกรรมน้ัน ซึ่งถือปฏิบัติพร่ังพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้า
ถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะน้ัน หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ 
ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีโรคน้อย (มีสุขภาพดี)

๓. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้เปน็คนมกัโกรธ เคยีดแคน้ง่าย ใครว่า
กล่าวนิดหน่อย กขั็ดใจพลุ่งพล่าน พยาบาท แสดงความข้ึงเคยีดให้ปรากฏ 
ดว้ยกรรมน้ัน ซึง่ถอืปฏิบตัพิร่ังพร้อมถงึทีแ่ล้ว ตายไป ย่อมเข้าถงึอบาย 
ทคุต ิวินิบาต นรก หรือมฉิะน้ัน หากมาสู่ความเปน็มนุษย์ จะเกดิ ณ ที่
ใดๆ ในภายหลัง กจ็ะเปน็คนมผิีวพรรณทราม (ไมส่วยไมง่าม)

ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่มักโกรธ ด้วยกรรมน้ัน ซึ่งถือปฏิบัติ
พร่ังพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะน้ัน 
หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคน
น่าเล่ือมใส (มีรูปร่างท่าทางชวนใจนิยม)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๗
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๔. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้มีใจริษยา คนอ่ืนได้ลาภได้รับความ
เคารพนับถือกราบไหว้บูชา ก็ไม่สบายใจ ทนไม่ได้ ด้วยกรรมน้ัน ซึ่งถือ
ปฏิบัติพร่ังพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต 
นรก หรือมิฉะน้ัน หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภาย
หลัง ก็จะเป็นคนมีศักดาน้อย (�3H	�'��&'���H	 	%)

ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่มีใจริษยา ด้วยกรรมน้ัน ซึ่งถือปฏิบัติ
พร่ังพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะน้ัน 
หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมี
ศักดามาก (�*�&J �*�H	 	%�	ก)

๕. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่บําเพ็ญทาน ไม่ให้ปันข้าว น้ํา ผ้านุ่ง
ห่ม เป็นต้น ด้วยกรรมน้ัน ซึ่งถือปฏิบัติพร่ังพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป 
ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะน้ัน หากมาสู่ความเป็น
มนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีโภคะน้อย

ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้บําเพ็ญทาน ให้ปันข้าว น้ํา ผ้านุ่งห่ม
เป็นต้น ด้วยกรรมน้ัน ซึ่งถือปฏิบัติพร่ังพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อม
เข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะน้ัน หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด 
ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีโภคะมาก

๖. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้เป็นคนแข็งกระด้าง เย่อหย่ิง ชอบดูถูก
คน ไม่เคารพนับถือ กราบไหว้ แสดงความเอ้ือเฟ้ือ แก่ผู้ที่สมควรได้รับ
การปฏิบัติเช่นน้ัน ด้วยกรรมน้ัน ซึ่งถือปฏิบัติพร่ังพร้อมถึงที่แล้ว ตาย
ไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะน้ัน หากมาสู่ความ
เป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีตระกูลตํ่า

๕๘ นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก
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ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่เป็นคนแข็งกระด้าง ไม่เย่อหย่ิง 
แสดงความเคารพนับถือ กราบไหว้ เอ้ือเฟ้ือ แก่ผู้สมควรได้รับการ
ปฏิบัติเช่นน้ัน ด้วยกรรมน้ัน ซึ่งถือปฏิบัติพร่ังพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป 
ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะน้ัน หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะ
เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีตระกูลสูง

๗. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่เข้าหา ไม่สอบถามสมณะหรือ
พราหมณ์ ว่าอะไรดี อะไรช่ัว อะไรมีโทษ ไม่มีโทษ อะไรควรปฏิบัติ ไม่
ควรปฏิบัติ อะไรเมื่อทํา จะเป็นไปเพ่ือโทษทุกข์ อะไรเมื่อทํา จะเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขช่ัวกาลนาน ด้วยกรรมน้ัน ซึ่งถือปฏิบัติพร่ังพร้อมถึงที่
แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะน้ัน หาก
มาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนทราม
ปัญญา

ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้รู้จักเข้าหาสอบถามสมณะหรือพราหมณ์ 
ว่าอะไรดี อะไรช่ัว เป็นต้น ด้วยกรรมน้ัน ซึ่งถือปฏิบัติพร่ังพร้อมถงึที่
แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถงึสุคต ิ โลกสวรรค ์ หรือมฉิะน้ัน หากมาสู่ความ
เปน็มนุษย์ จะเกดิ ณ ทีใ่ดๆ ในภายหลัง กจ็ะเปน็คนมปีญัญามาก

จะเห็นได้วา่ ในสตูรนี # แม้จะกลา่วถงึผลที4จะประสบในชีวิต
ข้างหน้า แตก่็เน้นที4การกระทําในปัจจบุนั โดยเฉพาะการกระทําที4
มีลกัษณะเป็นความประพฤติปฏิบติัอย่างเป็นประจํา เป็นสว่นแห่ง
การดําเนินชีวิตชนิดที4จะสร้างสมคุณภาพของจิตใจ ปรุงแต่ง
ลกัษณะนิสยัและบคุลิกภาพได้ และเป็นเหตปัุจจยัโดยตรงแก่ผล
จําเพาะแตล่ะอย่าง

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๙
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ทั #งนี # ไมใ่ช่เป็นอานิสงส์เฟ้อชนิดที4วา่ ทํากรรมดีอะไรครั #งเดียว 
เช่น ให้ทานครั #งหนึ4ง กมี็ผลมากมายไมมี่ขอบเขต จะหวงัเป็นอะไร 
ปรารถนาได้อะไร กไ็ด้กเ็ป็นอยา่งนั #นหมด ซึ4งถ้าเน้นกนันกั กจ็ะทําให้
คนมุง่แตจ่ะทําบญุกรรม แบบฝากเงินในธนาคารเฉยไว้ ไปรอรับดอก
เบี #ย หรือแบบคนเลน่ลอตเตอรี4 ที4ลงทนุทีหนึ4ง หวงัผลกําไรมหาศาล 
แล้วเลยไมใ่สใ่จกรรมดีชนิดที4เป็นความประพฤติปฏิบติัทั4วไป และการ
ดําเนินชีวิตดีงามประจําวนัอยา่งที4ตรัสไว้ในสตูรนี #๗

รวมความวา่ สาระของจูฬกมัมวิภงัคสูตรนี # ก็ยงัคงยืนหลกั
การสําคญัที4ว่า การนึกถึงผลกรรมที4จะได้ประสบในชีวิตภพหน้า 
พงึเป็นไปในลกัษณะของความมั4นใจที4อาศยักรรม คือคณุภาพจิต
ใจ และคณุภาพแห่งความประพฤติ ที4ตนมีอยู่ในปัจจบุนันี #เอง และ
การได้รับผลห่างไกลเบื #องหน้านั #น มีลกัษณะที4สืบทอดต่อเนื4อง
ออกไปอย่างมีความสมัพนัธ์กนัได้ตามแนวทางแห่งเหตปัุจจยั

หลกัสําหรับวินิจฉยัในเรื4องนี # อาจพดูสั #นๆ ได้แนวหนึ4งวา่ 
ความเชื4อที4ถกูต้องเกี4ยวกบัผลกรรมในชาติหน้า จะต้องเป็นความ
เชื4อที4มีลกัษณะช่วยเสริมธรรมฉนัทะให้เข้มแขง็แน่นแฟ้นยิ4งขึ #น

หากความเชื4อเกี4ยวกบัผลกรรมในชาติหน้าอย่างใด ไม่ช่วย
เสริมธรรมฉันทะ แต่กลบัเป็นไปในทางส่งเสริมโลภะหรือตณัหา
ถ่ายเดียว ก็พงึเข้าใจวา่ ความเชื4ออย่างนั #น เป็นความเชื4อที4คลาด
เคลื4อน และควรได้รับการแก้ไข

[�"&%	ก� "�+K� พุทธธรรม ฉบบัปรับปรุงและขยายความ, �.). ./.8, � '	 ,8-l
.�� (พุทธธรรม ฉบบัปรบัขยาย, �.). .///, � '	 .\8l.-�)]
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