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หลกักรรมสํ าหรับคนสมัยใหม∗

ทานพระเถรานุเถระที่เคารพนับถือทุกทาน
การบรรยายในวนันีท้านก ําหนดใหพดูเรือ่งกรรม เรือ่งกรรม

เปนหลกัธรรมทีส่ ําคญัมากในพระพทุธศาสนา นอกจากส ําคญัแลว
ก็เปนหัวขอท่ีคนมักมีความสงสัย เขาใจกันไมชัดเจนในหลายแง
หลายอยาง บางครัง้กทํ็ าใหนักเผยแผพระพทุธศาสนาประสบความ
ยากลํ าบากในการที่จะชี้แจง อธิบาย หรือตอบปญหา ไขขอสงสัย

แนวการอธิบายเรื่องกรรม
การอธิบายเรื่องกรรมนั้น โดยทั่วไปมักพูดกันเปน ๒ แนว

แนวที่ไดยินกันมาก คือแนวที่พูดอยางกวางๆ เปนชวงยาวๆ เชน
พูดวา คนนี้เมื่อสมัยกอนเคยหักขาไกไว แลวตอมาอีก ๒๐–๓๐ ป
โดนรถชนขาหัก ก็บอกวาเปนกรรมที่ไปหักขาไกไว หรือคราวหนึ่ง
หลายสิบปแลวไปเผาปา ทํ าใหสัตวตาย ตอมาอีกนานทีเดียว อาจ
จะแกเฒาแลวมีเหตุการณเปนอุบัติภัยเกิดขึ้น ไฟไหมบานแลวถูก
ไฟคลอกตาย น้ีเปนการอธิบาย เลาเรื่อง หรือบรรยายเกี่ยวกับ
กรรมแบบหนึ่ง ซ่ึงมักจะไดยินกันบอยๆ

                                                                  
∗ บรรยายในการอบรมพระธรรมทูต ที่วัดจักรวรรดิราชาวาส วันเสารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๙ 

(ในการพิมพครั้งใหมเดือน พ.ย. ๒๕๔๕ ไดตรวจชํ าระขัดเกลาถอยคํ าสํ านวน และซอยยอหนา 
เปนตน ใหอานงายขึ้นตลอดทั้งเรื่อง)



หลักกรรมสํ าหรับคนสมัยใหม๒
การอธบิายแนวนีม้คีวามโลดโผน นาตืน่เตน นาสนใจ บาง

ทีก็อานสนุก เปนเครื่องจูงใจคนไดประเภทหนึ่ง แตคนอีกพวกหนึ่ง
ก็มองไปวาไมเห็นเหตุผลชัดเจน การไปหักขาไกไวกับการมาเกิด
อุบัติเหตุรถชนในเวลาตอมาภายหลังหลายสิบปน้ันมีเหตุผลเชื่อม
โยงกันอยางไร ผูท่ีเลาก็ไมอธิบายชี้แจงใหเห็น ทํ าใหเขาเกิดความ
สงสัย คนที่หนักในเรื่องเหตุผล เมื่อไมสามารถชี้แจงเหตุปจจัย
เชื่อมโยงใหเขามองเห็นชัดเจน เขาก็ไมยอมเชื่อ

ยิ่งสมัยนี้เปนยุคที่ถือวาวิทยาศาสตรเจริญ ตองอธิบายเหตุ
ผลใหเห็นจริงเห็นจังไดวาเรื่องโนนกับเรื่องนี้สัมพันธกันอยางไร 
พระพุทธศาสนาที่แทน้ันตองการใหเห็นความสัมพันธแหงเหตุ
ปจจัยชัดเจนทั้งดานรูปธรรมและดานนามธรรม แตพวกเราเอง
ปลอยตัวหละหลวมกันมา วิทยาศาสตรก็เหมือนมาชวยเตือนให
เราหันไปฟนวิธีคิดของพระพุทธศาสนาขึ้นมา ซ่ึงจะมีอะไรๆ ใหแก
วิทยาศาสตรดวย น่ีก็คือการอธิบายแบบที่สอง

การอธิบายแบบที่ ๒ ก็คือ อธิบายในแงของเหตุปจจัยที่
แยกแยะเชื่อมโยงใหเห็นชัด ซ่ึงเปนเรื่องละเอียดซับซอน นับวา
ยากอยู จะตองอาศัยการพินิจพิจารณาและศึกษาหลักวิชามาก 
และบางทีก็หาถอยคํ ามาพูดใหมองเห็นชัดเจนไดยาก หรือเราไม
คอยมีเวลาที่จะอธิบาย เพราะคนสวนใหญมาพบกันในที่ประชุม
เพียงชั่วโมง ๒ ช่ัวโมง ซ่ึงจะพูดกันไดก็แตเรื่องในขั้นตัวอยาง
หยาบๆ มองชวงไกลๆ

สํ าหรับเรื่องที่จะพูดกันในวันนี้คิดวา เราควรจะมาหาทาง
พิจารณาในแงวิเคราะหหรือแยกแยะความเปนเหตุเปนผลเทาที่จะ
เปนไปได ขอใหลองมาพิจารณาดูกันวาจะอธิบายไดอยางไร



ตอน ๑
กรรม โดยหลักการ

ความหมายและประเภทของกรรม
กอนจะพดูเรือ่งกรรมนัน้ เราจะตองเขาใจกอนวา กรรมมคีวาม

หมายอยางไร แมแตเรื่องความหมายของคํ าก็เปนปญหาเสียแลว
ก. ความหมายที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน

ลองไปถามชาวบานดูวา “กรรม” แปลวาอะไร เอาคํ าพูด
ในภาษาไทยกอน บางทีเราพูดวา “แลวแตบุญแตกรรม” กรรมใน
ท่ีน้ีหมายถึงอะไร กรรมในที่น้ีมาคูกับบุญ พอกรรมมาคูกับบุญ เรา
ก็แปลบุญเปนฝายดี บุญอาจเปนการกระทํ าที่ดีหรือผลดีท่ีจะไดรับ
สวนกรรมก็กลายเปนการกระทํ าชั่วหรือผลช่ัวที่ไมนาพอใจ น่ีคือ
ความหมายหนึ่งที่ชาวบานเขาใจ ดังนั้นชาวบานสวนมากพอไดยิน
คํ าวากรรมแลวไมชอบ เพราะมีความรูสึกในทางที่ไมดี มองกรรม
วาเปนเรื่องราย

จากตัวอยางนี้ คํ าวากรรมและบุญจึงเปนเครื่องชี้ชัดอยาง
หนึ่งวา คนเขาใจความหมายของกรรมในทางไมดี เอาบุญเปนฝาย
ขางดี แลวเอากรรมเปนฝายตรงขาม

อีกตัวอยางหนึ่งวา คนผูหนึ่งไปประสบเคราะหราย บางคน
กบ็อกวา “เปนกรรมของเขา” คนนั่งเรือไปในทะเล เรือแตก จมน้ํ า
ตาย หรือถูกพายุพัดมาแลวเรือลมตายไป อุบัติเหตุอยางนี้ บางคน



หลักกรรมสํ าหรับคนสมัยใหม๔
บอกวาเปนกรรมของเขา คํ าวากรรมในที่น้ีเรามองในแงเปนผลราย
ท่ีเขาไดรับ เปนเคราะห หรือเปนผลไมดีท่ีสืบมาจากปางกอน

น่ีก็แสดงวา เรามองคํ าวากรรมในแงอดีต คือมองในแงวา
เปนเรื่องผานมาแลวมาแสดงผล และเปนเรื่องที่ไมดี ได ๒ แง คือ
๑ เปนเรื่องขางไมดี ๒ เพงเนนในทางอดีต

ในเวลาเดียวกันก็มองไปในแงเปนผลดวย อยางที่พูดวา
“จงกมหนารับกรรมไปเถิด” ท่ีวารับกรรม ก็คือรับผลของกรรม
นายคนหนึ่งไปลักของเขามา ถูกจับไดขังคุก คนอื่นก็มาปลอบใจ
วา เอ็งกมหนารับกรรมไปเถิดนะ เราทํ ามาไมดี กรรมในที่น้ีกลาย
เปนผล คือเปนผลของกรรมนั่นเอง

น้ีคือความหมายของกรรมที่เราใชกันในภาษาไทย
ในฐานะที่เปนผูเลาเรียนศึกษาแลว ลองวินิจฉัยดูวา ความ

หมายเหลานี้ถูกหรือไม ความหมายที่เนนไปในทางไมดี เปนเรื่อง
ไมดคีูกบับุญ เปนเรือ่งทีเ่นนอดตี และมองไปทีผ่ลอยางนี ้ถกูหรอืไม

เมื่อพิจารณาตรวจดู เราก็จะมองเห็นไดชัดวา ถาเอาหลัก
ธรรมแทๆ มาวินิจฉัยแลว ความหมายเหลานี้คลาดเคลื่อน ไดเพียง
แงเดียว ขางเดียว เปนเพียงสวนหนึ่งของความหมายที่แทจริง
เพราะวา “กรรม” น้ันแปลวาการกระท ํา เปนกลางๆ จะดกีไ็ด จะชัว่
ก็ได บุญก็เปนกรรม บาปก็เปนกรรม หมายความวาบุญคูกับบาป
แตคนไทยมีบอยๆ ท่ีเอาบุญมาคูกับกรรม เอากรรมเปนขางราย

สวนที่วา กมหนารับกรรมไป ก็เปนการมองที่ผล แตท่ีจริง
น้ันกรรมเปนตัวการกระทํ า ซ่ึงจะเปนเหตุตอไป สวนผลของกรรม
ทานเรียกวาวิบาก หรือจะเรียกวาผลเฉยๆ ก็ได ตัวกรรมเองแทๆ
น้ันไมใชผล



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕
ในเมื่อ “กรรม” ในภาษาที่เราใชกันอยูน้ี มีความหมาย

คลาดเคลื่อน ไมตรงกับหลักที่แทจริง ก็เปนเครื่องแสดงวา ไดมี
ความเขาใจไขวเขวในเรือ่งกรรมเกดิขึน้ เพราะภาษาเปนเครือ่งแสดง
วา คนมีความเขาใจอยางไร เพราะฉะนั้นในขั้นตนนี้เราจะตองทํ า
ความเขาใจใหถูกตองเสียกอนวา กรรมคืออะไร

ถาประชาชนยังเขาใจคลาดเคลื่อนวากรรมเปนเรื่องของ
การกระทํ าที่รายที่ช่ัว เราก็ตองแกไขความเขาใจใหเห็นวา กรรมนี้
เปนคํ ากลางๆ จะดีก็ได จะชั่วก็ได ถาเปนฝายดีก็เรียกวาเปนบุญ
หรือบุญกรรม ถาเปนฝายชั่วก็เรียกวาบาป หรือบาปกรรม หรือ
มิฉะนั้นก็เรียกวา กุศลกรรม และอกุศลกรรม จะตองชี้แจงใหเกิด
ความเขาใจถูกตอง น้ีเปนเรื่องพื้นฐานขั้นตนๆ ซ่ึงไดเห็นชัดๆ วา
แมแตความหมายเราก็ไขวเขวกันแลว
ข. ความหมายที่ถูกตองตามหลัก

เมื่อเรารูวาความเขาใจของชาวบานไขวเขวไป เราก็ตองชัก
จูงเขาเขามาหาความเขาใจที่แทจริง คํ าถามขอแรกก็คือความ
หมายตามหลักวาอยางไร

ผมจะลองยกขอความในพระสูตรหนึ่ง ช่ือวา วาเสฏฐสูตร
มาพูดสักนิดหนึ่ง ในพระสูตรนั้นพระพุทธเจาตรัสวา บุคคลเปน
ชาวนาก็เพราะกรรม เปนโจรก็เพราะกรรม เปนพราหมณก็เพราะ
กรรม เปนกษัตริยก็เพราะกรรม เปนปุโรหิตก็เพราะกรรม ฯลฯ เปน
โนนเปนนี่ก็เพราะกรรม

จากขอความที่ไดฟงกันแคน้ี ก็ขอใหมาสํ ารวจดูกันวาใคร
เขาใจคํ าวากรรมในความหมายวาอยางไร ถาบอกชาวบานวา ท่ี
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เปนชาวนานี่ก็เพราะกรรม เขาก็คงจะคิดวาหมายถึงชาติกอนได
ทํ ากรรมอะไรบางอยางไว จึงทํ าใหชาติน้ีตองมาเกิดเปนชาวนา
หรือถาบอกวาเปนกษัตริยเพราะกรรม เขาก็คงจะเขาใจไปวา ออ
คนนี้คงจะไดทํ าอะไรดีไว อาจจะใหทาน รักษาศีล เปนตน ชาติน้ี
จึงมาเกิดเปนกษัตริย

แตลองไปดูในพระสูตรสิวา ทานหมายถึงอะไร ในพระสูตร
คํ าวา เปนชาวนาเพราะกรรม เปนตนนี้ พระพุทธเจาตรัสไวเองเลย
วา นายคนนี้ เขาดํ านา หวานขาว ไถนา เขาก็เปนชาวนา การที่เขา
ทํ านานั่นเอง ก็ทํ าใหเขาเปนชาวนา คือเปนไปตามการกระทํ า อัน
ไดแกอาชีพการงานของเขา

อกีคนหนึง่เปนทีป่รึกษาของพระเจาแผนดนิ เขากเ็ปนปโุรหติ
ตามอาชีพการงานของเขา สวนนายคนนี้ไปลักของเขา ไปปลนเขา
ก็กลายเปนโจร

ตกลงวา กรรมในที่น้ีหมายถึง การกระทํ า ท่ีเปนอาชีพการ
งานทั้งหลาย เปนขั้นของการกระทํ าประจํ าตัวที่มองเห็นเดนชัด
งายๆ หยาบๆ ปรากฏออกมาภายนอก น่ีคือความหมายของกรรม
ท่ีนาพจิารณา ซ่ึงเหน็ไดวาทานมุงเอาสิง่ซึง่มองเหน็ปจจุบันนีแ่หละ
เปนหลักกอน เพราะการกระทํ านี้เปนคํ ากลางๆ ไมไดพูดวาเมื่อไร
พอพูดขึ้นมาวากรรม ก็ตองมองที่ปจจุบันเปนจุดเริ่มกอน แตถาพูด
จํ ากัดลงไปวาการกระทํ าเมื่อไรก็เมื่อน้ันแหละ ไมวาจะเปนอดีต
ปจจุบัน หรืออนาคตก็ตาม การกระทํ านั้นๆ ก็เปนกรรมทั้งนั้น

แตเมื่อจะดูความหมายที่ลึกเขาไป ก็ตองมองใหถึงจิตใจ
เมื่อมองลึกเขาไปถึงจิตใจ เราก็คงจะจํ าไดถึงพุทธพจน ท่ีใหคํ า
จํ ากัดความบอกความหมายของกรรมวา เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ
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วทามิ “ภิกษุท้ังหลาย เรากลาวเจตนาวาเปนกรรม” ตกลงวา เจตนา
คือตัวความคิดจงใจ เจตจํ านง ความตั้งจิตคิดมุงหมายนี่แหละ
เปนกรรม เมื่อบุคคลจงใจ มีเจตนาอยางใดแลว ก็แสดงออกมา
เปนการกระท ําทางกายบาง แสดงออกมาทางวาจาเปนการพดูบาง
น้ีก็คือ ความหมายที่แทจริงของกรรมที่คอยๆ มองละเอียดเขามา

เมื่อมองหยาบๆ ขางนอก กรรมก็คืออาชีพ การทํ างาน การ
ดํ าเนินชีวิตของเขา แตมองลึกเขาไปถึงจิตใจ กรรมก็คือตัวเจตนา
ค. ประเภทของกรรม

จากนี้เราก็มาแบงประเภทของกรรมออกไป เมื่อวาโดยทาง
แสดงออก ถาแสดงออกทางกาย เคลื่อนไหวทํ าโนนทํ านี่ ก็เปน
กายกรรม ถาแสดงออกทางวาจาโดยพูดออกมา ก็เปนวจีกรรม ถา
แสดงออกทางใจอยูในระดับความคิด คิดปรุงแตงไปตางๆ ก็เปน
มโนกรรม

กรรมโดยทัว่ไปน้ันเมือ่จํ าแนกโดยคณุภาพกแ็บงเปน ๒ อยาง
คอืเปนกรรมด ีเรยีกวากศุลกรรม และเปนกรรมชัว่เรยีกวาอกศุลกรรม

ในบางแหงทานจํ าแนกออกไปเปนหลายอยางมากกวานี้
อีก เชน กรรมที่ ๑ กรรมดํ า กรรมที่ ๒ กรรมขาว กรรมที่ ๓ กรรม
ท้ังดํ าทั้งขาว และกรรมที่ ๔ กรรมไมดํ าไมขาว เปนไปเพื่อความสิ้น
กรรม แบบนี้เปนการอธิบายละเอียดขึ้นไปอีก

กรรมดํ าคืออะไร ยกตัวอยางเชน อกุศลกรรม มองใหเห็น
หยาบๆ ก็คือการกระทํ าที่เปนการเบียดเบียน ทํ าใหผูอื่นเดือดรอน
กรรมขาวก็คือกรรมที่ตรงขามกับกรรมดํ านั้น ซ่ึงไมทํ าใหผูอื่นเดือด
รอน ไมเปนการเบียดเบียน แตเปนการชวยเหลือสงเสริม ทํ าใหผู
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อื่นมีความสุข กรรมทั้งดํ าทั้งขาว ก็คือ กรรมที่ปะปนกัน มีท้ังการ
กระทํ าที่เปนไปเพื่อความเบียดเบียน และไมเปนไปเพื่อความเบียด
เบียน สุดทายมาถึงกรรมไมดํ าไมขาว เปนไปเพื่อความสิ้นกรรม
ยกตัวอยางเชน โพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘ ซ่ึงบางทีก็เรียกวากรรม
เหมือนกัน แตเปนกรรมที่ไมดํ าไมขาว และเปนไปเพื่อความสิ้น
กรรม กรรมแบบนี้กลับทํ าใหเราสิ้นกรรมไปดวยซํ้ า

เมื่อมองละเอียดลงไปถึงความหมายที่แยกประเภทอยางนี้ 
เรากเ็หน็ชดัขึน้มาวา กรรมนัน้อยูท่ีตวัเราทกุๆ คน ท่ีประพฤตปิฏบัิติ
ดํ าเนินชีวิตอยูทุกเวลานี่เอง เริ่มตั้งแตความรูสึกนึกคิด การพูดจา
เคลื่อนไหวทํ าโนนทํ านี่ ตลอดจนปฏิบัติการตางๆ แมแตท่ีเรียกวา
การปฏิบัติธรรมชั้นใน ไมวาจะเปนการปฏิบัติตามมรรคมีองค ๘
การเจริญโพชฌงค ๗ ก็เปนกรรมทั้งนั้น ไมพนเรื่องกรรมเลย

จะเห็นวากรรมในความหมายนี้ละเอียดกวากรรมที่เคยพูด
ในเรื่องไปหักขาไก เผาปาคลอกสัตว หรืออะไรทํ านองนั้น จึงตอง
แยกแยะกันใหละเอียด

เมื่อมาถึงขั้นนี้แลว จะอธิบายกันอยางไรใหเห็นวา ทํ าไม
การกระทํ าจึงออกผลอยางนั้นอยางนี้ได น่ีเปนเรื่องที่เราจะตอง
พิจารณา แตท่ีพูดมานี้ถือวาเปนความเขาใจพื้นฐานขั้นตน ท่ีวาจะ
ตองพูดกันในเรื่องความหมายของกรรมใหชัดเจนเสียกอนวากรรม
คืออะไร

กรรมในฐานะกฎเกณฑแหงเหตุและผล
แงท่ีจะตองเขาใจเกี่ยวกับกรรมยังมีอีกหลายอยาง เชน เรา

จะตองมองกรรมในแงของกฎเกณฑแหงเหตุและผล
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กรรมเปนเรื่องของความเปนไปตามเหตุปจจัย พระพุทธ

ศาสนาถือหลักการใหญท่ีครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาง คือ ความเปน
ไปตามเหตุปจจัย และเรื่องกรรมก็อยูในกฎแหงเหตุปจจัยนี้

หลกัเหตปุจจัยในพระพทุธศาสนา กค็อื หลกัปฏจิจสมปุบาท
และกรรมก็เปนสวนหนึ่งในหลักปฏิจจสมุปบาทนั้น ลองไปแยก
แยะปฏิจจสมุปบาทที่จํ าแนกเปนองค ๑๒ คู ทานจะสรุปใหเห็นวา
องค ๑๒ ของปฏิจจสมุปบาท หรือปจจยาการนั้น ประมวลเขาแลว
ก็เปน ๓ สวน คือ เปนกิเลส กรรม และวิบาก จะเห็นวากรรมเปน
สวนหนึ่งในปฏิจจสมุปบาทนั้น คือสวนที่เรียกวากรรมในวงจรที่
เรียกวา ไตรวัฏฏ ไดแก กิเลส กรรม วิบาก

หมวดที่ ๑ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เรียกวาเปนกิเลส
หมวดที่ ๒ สังขาร ภพ เรียกวาเปนกรรม
หมวดที่ ๓ คือนอกจากนั้น มีวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ

เปนตน เรียกวาเปนวิบาก มี ๓ สวนอยางนี้
การศึกษาเรื่องกรรม ถาจะเอาละเอียดแลวตองเขาไปถึง

หลักปฏิจจสมุปบาท ถาตองการพูดเรื่องกรรมใหชัดเจน ก็หนีไม
พนที่จะศึกษาใหลึกลงไปถึงหลักธรรมใหญท่ีเรียกวาปฏิจจสมุป-
บาทนี้ เพราะที่มาของหลักกรรมอยูท่ีปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง จะ
ตองแจกแจงใหเห็นวาองคของปฏิจจสมุปบาท ๑๒ ประการนั้น มา
ออกลูกเปนกิเลส กรรม และวิบากอยางไร

จากนั้นก็ช้ีใหเห็นความสัมพันธของกิเลส กรรม และวิบาก
เชน คนมีความโลภ เปนกิเลส เมื่อมีความโลภเกิดขึ้นแลว ก็ไปทํ า
กรรม เชน ไปลักของเขา ถาไดมาสมหวังก็ดีใจมีความสุข เรียกวา
เปนวิบาก เมื่อเขาจับไมไดก็ยิ่งมีความกํ าเริบใจอยากไดมากขึ้น ก็
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เกิดกิเลส โลภมากยิ่งขึ้น ก็ไปทํ ากรรมลักขโมยอีก เลยเกิดเปนวง
จรกิเลส กรรม วิบาก เรื่อยไป

แตถาถูกขัด คือโลภ ไปลักของเขา ถูกขัดขวางก็เกิดโทสะ
เปนกิเลส ก็เกิดการตอสูกัน ฆากัน ทํ ารายกัน เปนกรรมข้ึนมาอีก
แลวก็เกิดวิบาก คือเจ็บปวดเดือดรอน วุนวาย เกิดความทุกข ซ่ึง
อาจรวมทั้งถูกจับไป ถูกลงโทษ ดังนี้เปนตน

น้ีเปนเรือ่งของกเิลส กรรม วบิาก ท่ีอยูในวงจรปฏจิจสมปุบาท
คือการที่ตองมองเรื่องกรรมตามแนวของกฎเกณฑแหงเหตุและผล 
หรือเรื่องความเปนไปตามเหตุปจจัย ท่ีเราเรียกวา อิทัปปจจยตา
อันนี้ขอขามไปกอน

กฎแหงกรรม ในฐานะเปนเพียงอยางหน่ึงในนิยาม ๕
เมื่อเราเขาใจแงตางๆ ในเบื้องตนเกี่ยวกับกรรมแลว ก็ควร

เขาใจตอไปดวยวา กรรมนี้เราถือวาเปนกฎอยางหนึ่ง เรามักจะ
เรียกวา “กฎแหงกรรม”

กฎแหงกรรมนี้ ศัพททางวิชาการแทๆ ทานเรียกวา กรรม-
นิยาม ซ่ึงก็แปลตรงๆ วากฎแหงกรรม เปนกฎเกณฑแหงเหตุและ
ผลอยางหนึ่ง

แตในทางพุทธศาสนา ทานบอกวา กฎเกณฑแหงเหตุและ
ผลน้ี มิใชมีเฉพาะกรรมนิยามอยางเดียว กฎอยางนี้มีหลายกฎ
ทานประมวลไววามี ๕ กฎดวยกัน เรียกวานิยาม ๕ หรือกฎ ๕ มี
อะไรบาง จะยกใหกรรมนิยามเปนขอท่ี ๑ ก็ได ดังนี้

๑. กรรมนิยาม กฎแหงกรรม ไดแกกฎเกณฑแหงเหตุและ
ผลเกี่ยวกับการกระทํ าของมนุษย เชนที่วา ทํ าดีไดดี ทํ าชั่วไดช่ัว
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๒. จิตตนิยาม กฎเกณฑเกี่ยวกับการทํ างานของจิต เชน

เมื่อจิตอยางนี้เกิดขึ้นจะมีเจตสิกอะไรประกอบไดบาง ถาเจตสิก
อันนี้เกิดขึ้น จะมีเจตสิกไหนเกิดรวมได อันไหนรวมไมได เมื่อจิตจะ
ข้ึนสูวิถีออกรับอารมณ มันจะดํ าเนินไปอยางไร กอนออกจาก
ภวังคก็มีภวังคจลนะ (ภวังคไหว) แลวจึงภวังคุปจเฉท (ตัดภวังค)
จากนั้นมีอะไรตอไปอีกจนถึงชวนจิต แลวกลับตกภวังคอยางเดิม
อีก อยางนี้เรียกวากฎแหงการทํ างานของจิต คือจิตตนิยาม

๓. พีชนิยาม กฎเกี่ยวกับพืชพันธุ เชน ปลูกมะมวงกเ็กดิ
เปนมะมวง ปลกูมะนาวกเ็กดิเปนตนมะนาว ปลกูเมลด็พืชอะไรก็
ออกผล ออกตนเปนพืชชนิดนั้น อยางนี้เรียกวาพีชนิยาม

๔. อุตุนิยาม กฎเกณฑเกี่ยวกับอุตุ อุตุคือเรื่องอุณหภูมิ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ กฎเกณฑเกี่ยวกับดินฟาอากาศ พูด
อยางชาวบานก็เชน อากาศรอนขึ้น เราก็เหงื่อออก อากาศเย็นลง
เย็นมากๆ เขา น้ํ ากลายเปนนํ้ าแข็ง หรือถารอนมากขึ้น น้ํ าก็กลาย
เปนไอ น้ีเรียกวาอุตุนิยาม

๕. ธรรมนิยาม กฎแหงธรรม คือ ความเปนเหตุเปนผลกัน
ของสิ่งทั้งหลาย หรือความเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัย เชน
คนเกิดมาแลวก็ตองแก ตองเจ็บ ตองตาย สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น ตั้ง
อยูแลวก็ดับไป เปนตน

ตกลงวา กฎนี้มีตั้ง ๕ กฎ กรรมนิยามเปนเพียงกฎหนึ่งใน
๕ กฎนั้น การที่เราจะวิเคราะหพิจารณาสิ่งทั้งหลายจึงอยาไปยึด
ถือวาทุกอยางตองเปนเรื่องของกรรมทั้งนั้น มิฉะนั้นจะกลายเปน
ทัศนะที่ผิดพลาด เพราะพระพุทธศาสนาสอนไวแลว วากฎธรรม
ชาติมี ๕ อยาง หรือนิยาม ๕ กรรมนิยามเปนเพียงกฎหนึ่ง
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เมื่ออะไรเกิดขึ้นอยาไปบอกวาเปนเพราะกรรมเสมอไป ถา

บอกอยางนั้นจะผิด ยกตัวอยางเชน นาย ก. เหงื่อออก ถามวา
นาย ก. เหงื่อออกเพราะอะไร ถาเปนเพราะอากาศรอน ลอง
วินิจฉัยซิวาอยูในนิยามไหน ถาวาอะไรๆ ก็เปนเพราะกรรม ถา
อยางนั้นนาย ก. เหงื่อออกก็เพราะกรรมสิ ลองบอกซิวา เปนกรรม
อะไรของนาย ก. ท่ีตองเหงื่อออก ไมใชอยางนั้นหรอก นาย ก.
เหงื่อออกเพราะอากาศรอน น่ีเรียกวาอุตุนิยาม

แตไมแนเสมอไป บางทีนาย ก. เหงื่อออกไมใชเพราะรอนก็
มี เชน นาย ก. ไปทํ าความผิดไว พอเขาที่ประชุม เขาเกิดสอบสวน
หาตัวผูกระทํ าผิด นาย ก. มีความหวาดกลัวมาก ก็อาจจะกลัวจน
เหงื่อออก ในกรณีอยางนี้ นาย ก. เหงื่อออกเพราะอะไร ตรงนี้ตอบ
ไดวาเพราะกรรม น่ีคือกรรมนิยาม

ฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้น แมแตเปนปรากฏการณอยางเดียวกัน
บางทีก็เกิดจากเหตุคนละอยาง เราจะตองเอานิยาม ๕ มาวัด
วิเคราะหวา มันเกิดจากอะไร อยางที่ยกตัวอยางมาแลววา เหงื่อ
ออก อาจจะเปนเพราะเขารูตัววาไดทํ าความผิดไว ตอนนี้หวาด
กลัววาจะถูกจับไดจึงเหงื่อออก ถาอยางนี้ก็เปนกรรมนิยาม แตถา
อยูดีๆ เขาไมไดทํ าอะไร อากาศมันรอนหรือไปออกกํ าลังมากๆ
ใครๆ ก็เหงื่อออกได เปนธรรมดา น่ีเปนอุตุนิยาม

อีกตัวอยางหนึ่ง ถานํ้ าตาไหล เปนเพราะอะไร เปนนิยาม
อะไร ตองวินิจฉัยจับนิยามใหดี ในเวลาตัดสินเรื่องกรรม ถาเขาใจ
เรื่องนิยาม ๕ จะชวยในการอธิบายเรื่องกรรมไดมาก คนเสียใจรอง
ไหก็น้ํ าตาไหล แตดีใจก็น้ํ าตาไหลไดเหมือนกัน อันหนึ่งเปนจิตต
นิยาม เปนไปตามการทํ างานของจิต จิตที่มีความปลาบปลื้มดีใจ
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หรือเสียใจก็ทํ าใหน้ํ าตาไหล แตอาจจะบวกกับเหตุผลท่ีมาจาก
กรรมนิยาม เชนเสียใจในความผิดที่ไดกระทํ าไว แตก็ไมแนเสมอ
ไป บางทีเราไมไดดีใจหรือเสียใจสักหนอย แตเราไปถูกควันไฟรม
เขาก็น้ํ าตาไหล แลวอันนี้เปนนิยามอะไร ก็เปนอุตุนิยาม ฉะนั้นการ
วินิจฉัยสิ่งตางๆ อยาไปลงโทษกรรมเสียทั้งหมด

พระพุทธเจาตรัสไววา ใครก็ตามที่ยึดถือวาอะไรๆ ทุกอยาง
ลวนเปนผลเกิดจากกรรมทั้งสิ้นนั้น เปนคนที่ถือผิด เชน ในเรื่องโรค
ภัยไขเจ็บ พระองคก็ตรัสไว

มพีทุธพจนในสฬายตนวรรค สงัยตุตนกิาย พระสตุตนัตปฎก
พระไตรปฎกเลม ๑๘ ขอ ๔๒๗ วา โรคบางอยางเกดิจากการบรหิาร
กายไมสมํ่ าเสมอก็มี เกิดจากอุตุคือสภาพแวดลอมแปรปรวนเปน
สมุฏฐานก็มี เกิดจากเสมหะเปนสมุฏฐานก็มี เกิดจากดีเปน
สมุฏฐานก็มี เกิดจากสมุฏฐานตางๆ ประกอบกันก็มี เกิดจากกรรม
ก็มี แปลวาโรคบางอยางเกิดจากกรรม แตหลายอยางเกิดจาก
อุตุนิยมบาง เกิดจากความแปรปรวนของรางกายบาง เกิดจาก
การบริหารรางกายไมสมํ่ าเสมอ เชน พักผอนนอยเกินไป ออก
กํ าลังมากเกินไป เปนตนบาง กรรมเปนเพียงเหตุหนึ่งเทานั้น จะ
โทษกรรมไปทุกอยางไมได

ยกตัวอยาง คนเปนแผลในกระเพาะอาหาร บางทีเปน
เพราะฉันยาแกไขแกปวด เชน แอสไพรินในเวลาทองวาง พวกยา
แกไขแกปวดเหลานี้เปนกรด บางทีมันก็กัดกระเพาะทะลุ อาจจะ
ทํ าใหถึงกับมรณภาพไปเลย ยาแกไขแกปวดบางอยางมีอันตราย
มาก เขาจึงหามฉันเวลาทองวาง ตองใหมีอะไรในทองจึงฉันได
บางคนเลือดไหลในกระเพาะ ไมรูวาเปนเพราะเหตุใด ท่ีแทเปน
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เพราะกินยาแกไขแกปวดนี่เอง น้ีก็เปนเหตุอันหนึ่ง

แตบางคนเปนแผลในกระเพาะอาหาร เพราะความวิตก
กังวล คิดอะไรตางๆ ไมสบายใจ กลุมใจบอยๆ  คับเครียดจิตใจอยู
เสมอเปนประจํ า จึงทํ าใหมีกรดเกิดขึ้นในกระเพาะอาหาร แลวกรด
น้ีมันก็กัดกระเพาะของตัวเองเปนแผล จนกระทั่งเปนโรครายแรง
ถึงกับตองผาตัดกระเพาะทิ้งไปครึ่งหนึ่งก็มี

จะเห็นวาผลอยางเดียวกัน แตเกิดจากเหตุคนละอยาง ท่ี
ฉันแอสไพรินหรือยาแกปวดแกไขแลวกระเพาะทะลุ เปนอุตุนิยาม
แตท่ีคิดวิตกกังวลกลุมใจอะไรตออะไรแลวเกิดแผลในกระเพาะ 
เปนกรรมนิยาม จิตใจไมดีมีอกุศลมากก็ทํ าใหโรคเกิดจากกรรมได
มากมาย อยางที่เปนกันมากเวลานี้คือโรคเครียด ก็โรคกรรม หรือ
โรคเกิดจากกรรมนั่นเอง (กรรมนิยาม ผสมดวยจิตตนิยาม)

แตอยางไรก็ตาม เราตองเอาหลักเรื่องนิยาม ๕ มาวินิจฉัย
อยาไปลงโทษกรรมทุกอยาง แลวบางอยางก็เกิดจากนิยามตางๆ
หลายนิยามมาประกอบกัน

เปนอันวาเราควรรูจักนิยาม ๕ ไว เวลาสอนชาวบานจะได
ใหพิจารณาเหตุผลโดยรอบคอบ

เขาใจหลักกรรม โดยแยกจากลัทธิที่ผิดทั้งสาม
ก. สามลัทธิเดียรถีย มิใชพุทธ

แงตอไป คือ จะตองแยกหลักกรรมออกจากลัทธิผิดๆ ท่ี
พระพุทธเจาตรัสไว เรียกวา ติตถายตนะ ๓

ตติถายตนะ แปลวา ประชุมแหงลทัธ ิลทัธิเดยีรถยี ม ี๓ ลทัธิ
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ลัทธิท่ี ๑ ถือวา บุคคลจะไดสุขก็ดี จะไดทุกขก็ดี มิใชสุขมิ

ใชทุกขก็ดี ลวนเปนเพราะกรรมที่ทํ าไวแตปางกอนทั้งสิ้น (ฟงใหดี
ระวังนะ จะสับสนกับพระพุทธศาสนา) ลัทธิน้ีเรียกวา บุพเพกตวาท

ลัทธิท่ี ๒ บอกวา บุคคลจะไดสุขก็ดี จะไดทุกขก็ดี ไดไมสุข
ไมทุกขก็ดี ลวนเปนเพราะเทพผูยิ่งใหญบันดาลใหท้ังสิ้น คือพระผู
เปนเจาบันดาลใหเปน ลัทธิน้ีเรียกวา อิศวรนิรมิตวาท หรือ อสิสร-
นิมมานเหตุวาท

ลัทธิท่ี ๓ ถือวา บุคคลจะไดสุขก็ดี จะไดทุกขก็ดี ไดไมสุข
ไดไมทุกขก็ดี ลวนแตเปนเรื่องบังเอิญ เปนไปเองลอยๆ แลวแตโชค
ชะตา ไมมีเหตุปจจัย ลัทธิน้ีเรียกวา อเหตุวาท

หลักเหลานี้มีมาในพระคัมภีรท้ังนั้น ติตถายตนะท้ัง ๓
ทานกลาวไวท้ังในพระสูตรและในอภิธรรม ในพระอภิธรรมทาน
เนนไวในคัมภีรวิภังค พระไตรปฎกเลม ๓๕ ขอ ๙๔๐ แตในพระ
สูตรก็มีในอังคุตตรนิกาย ติกนิบาต พระไตรปฎกเลม ๒๐ ขอ ๕๐๑
แตเรามักไมเอามาพูดกัน สวนนิยาม ๕ อยูในคัมภีรฝายอภิธรรม
ซ่ึงอธิบายถึงเรื่องกฎเกณฑแหงความเปนไปตามเหตุปจจัย

นิยาม ๕ น้ัน สํ าหรับเอาไวพิจารณาความเปนเหตุปจจัยให
รอบคอบ อยาไปเอาอะไรเขากรรมหมด สวนติตถายตนะหรือ
ประชุมลัทธิ ๓ พวก ก็ผิดหลักพระพุทธศาสนา ไดแก

๑. บุพเพกตวาท ถือวาอะไรๆ ก็เปนเพราะกรรมที่ทํ าไว
ปางกอน

๒. อิศวรนิรมิตวาท ถือวาจะเปนอะไรๆ ก็เพราะเทพผูยิ่ง
ใหญบันดาล หรือพระผูเปนเจาบันดาล

๓. อเหตุวาท ถือวาสิ่งทั้งหลายอะไรจะเกิดขึ้น ไมมีเหตุ
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ปจจัย แลวแตจะบังเอิญเปนไป คือลัทธิโชคชะตา

สามลัทธิน้ีพระพุทธเจาตรัสวา เปนลัทธิท่ีผิด เหตุผลคือ
เพราะมันทํ าใหคนไมมีฉันทะ ไมมีความเพียรที่จะทํ าอะไร เนื่อง
จากเปนความเชื่อวาสิ่งทั้งหลายเปนไปอยางไมมีหลักเกณฑ หรือ
ไปข้ึนตอตัวการภายนอกที่เราควบคุมไมได ไมข้ึนกับการกระทํ า
ของเรา
ข. ลัทธิกรรมเกา คือลัทธินิครนถ

โดยเฉพาะลทัธท่ีิ ๑ น้ัน ถอืวาอะไรๆ กแ็ลวแตกรรมปางกอน
มันจะเปนอยางไรก็สุดแตกรรมเกา เราจะทํ าอะไรก็ไมมีประโยชน
กรรมปางกอนมันกํ าหนดไวหมดแลว แลวเราจะไปทํ าอะไรได ก็
ตองปลอย คอยรอ แลวแตมันจะเปนไป พระพุทธเจาตรัสวา ลัทธิน้ี
เปนลัทธิของพวกนิครนถ หัวหนาชื่อวานิครนถนาฏบุตร ใหไปดู
พระไตรปฎก เลม ๑๔ พระสูตรแรก เทวทหสูตร ตรัสเรื่องนี้โดย
เฉพาะกอนเลย สวนในอังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ตรัสเรื่องนี้ไวรวม
กัน ๓ ลัทธิ แตในเทวทหสูตร พระไตรปฎกเลม ๑๔ มัชฌิมนิกาย
อุปริปณณาสก ตรัสเฉพาะเรื่องลัทธิท่ี ๑ ไมตรัสลัทธิอื่นดวย

ลัทธินิครนถน้ีถือวา อะไรๆ ก็เปนเพราะกรรมที่ทํ าไวในชาติ
กอน เพราะฉะนัน้เราจะตองท ําใหสิน้กรรมโดยไมทํ ากรรมใหม และ
เผากรรมเกาใหหมดสิ้นไปดวยการบํ าเพ็ญตบะ ลัทธิน้ีตองแยกให
ดีจากพุทธศาสนา

ตองระวังตัวเราเองดวยวาจะผลุนผลันหรือผลีผลามตกลง
ไปใน ๓ ลัทธิน้ี โดยเฉพาะลัทธิกรรมเกาที่ถือวาอะไรๆ ก็แลวแต
กรรมเกาเทานั้น
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คํ าวา “กรรม” น้ีเปนคํ ากลางๆ เปนอดีตก็ได ปจจุบันก็ได

อนาคตก็ได พุทธศาสนาเนนปจจุบันมาก กรรมเกาไมใชไมมีผล
มันมีผลสํ าคัญ แตมันเสร็จไปแลวและเปนเหตุเปนปจจัยใหเกิดผล
ในปจจุบัน ซ่ึงเราจะตองใชปญญาแยกแยะเพื่อทํ ากรรมที่ดีและแก
ไขปรับปรุงตัวใหเกิดผลที่ดีตอไปภายหนา น่ีพูดกันทั่วๆ ไป โดย
หลักการก็คือ ตองพยายามแยกใหถูกตอง มี ๓ ลัทธิน้ี ท่ีจะตองทํ า
ความเขาใจเสียกอนเปนเบื้องตน
ค. อันตรายเกิดขึ้นมา เพราะวางอุเบกขาแบบเฉยโง

กอนจะผานไป มีเกร็ดแทรกอีกนิดหนึ่ง คือ ความเชื่อถือท่ี
คลาดเคลื่อนนิดๆ หนอยๆ ซ่ึงทํ าใหการปฏิบัติผิดได เชน การถือ
แตลัทธิกรรมเกา บางทีก็ทํ าใหเรามองคนวาที่เขาประสบผลราย
เกิดมายากจน หรือไดรับเคราะหกรรมตางๆ ก็เพราะเปนกรรมของ
เขาเทานั้น เมื่อเราบอกวานี่เปนกรรมของเขาแลว เราก็เลยบอกวา
ใหเขากมหนารับกรรมไป เราก็ไมตองชวยอะไร

เมื่อถือวาเปนกรรมของเขา เราก็วางเฉย แถมยังบอกวา
เราปฏิบัติธรรมดวย คือถืออุเบกขา วางเฉยเสีย ไมชวย คนก็เลยไม
ตองชวยเหลือกัน คนที่ไดรับเคราะห ไดรับความทุกขยากลํ าบาก ก็
ตองลํ าบากตอไป มีฝร่ังพวกหนึ่งติเตียนพุทธศาสนาวาสอนคน
แบบนี้ เราตองพิจารณาตัวเราเองวา เราสอนอยางนั้นจริงหรือ
เปลา แตตามหลักพุทธศาสนาที่แทน้ัน ไมไดสอนอยางนี้ เรื่อง
อยางนี้มีความละเอียดออน(ทางปญญา)
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เราบอกวา คนประสบเคราะหกรรม ไดรับความทุกขยาก

เดือดรอน ก็กรรมของเขา ใหเขากมหนารับกรรมไป อยางนี้ถูกไหม
อยางนี้ถือวาวางอุเบกขาใชหรือไม

อุเบกขาแปลวาอะไรแน อุเบกขา คือความวางเฉยในแงท่ี
วางใจเปนกลาง ในเมื่อเขาสมควรจะตองรับผิดชอบตัวเอง เชน
เกี่ยวกับความเปนธรรม เพื่อรักษาความเปนธรรมแลว ตองวางใจ
เปนกลางกอน เมื่อจะตองลงโทษก็ลงโทษไปตามเหตุผล คือตาม
กรรมที่เขาทํ า เชน ศาลจะทํ าหนาที่ใหถูกตอง เมื่อคนทํ าความผิด
มา ผูพิพากษาก็ตองวางใจเปนกลาง แลวตัดสิน ถาเขาเปนผูผิด ก็
ตองไดรับโทษตามกฎหมายกบิลเมือง อยางนี้เรียกวา วางอุเบกขา

การวางอุเบกขานั้นเปนไปพรอมกับการรักษาธรรม คือใน
จิตใจมีเจตนาที่จะรักษาธรรมไว เมื่อจะชวยคนก็ตองไมใหเสีย
ธรรม ถาหากคิดเมตตากรุณาชวยโจรแลวเสียธรรมก็ผิด เมตตา
กรุณาตองไมเกินอุเบกขา เมตตา-กรุณา-มุทิตา รักษาคน แต
อุเบกขานั้นรักษาธรรมไว ในกรณีท่ีไมไดรักษาธรรมเลย และก็ไม
ชวยคน อยางนี้ผิด น่ีวาอยางรวบรัดแบบพูดกันงายๆ

ถาเราไปเจอคนทุกขยากขัดสนขนแคน เราจะอางวาเปน
(ผล)กรรมของเขาแตชาติปางกอน ใหเขากมหนารับกรรมไป การ
อางอยางนี้ผิดถึง ๓ ดาน ๓ ข้ันตอน

๑. ถาเปนผลกรรมชาติกอน น่ีก็คือเขาไดรับผลของกรรม
น้ันแลว คือเกิดมาจน สภาพปจจุบันคือสภาพที่ไดรับผลแลว ไมใช
สภาพรอผล เมื่อผลกรรมเกาออกไปแลว หนาที่ของเราที่จะทํ าตอ
สภาพปจจุบันทีเ่ขาทกุขยาก กค็อื ตองใชเมตตากรณุาไปชวยเหลอื
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เหมือนกับกรณีเด็กวายนํ้ าไมเปน เลนซน ไมเชื่อฟงพอแม

แลวไปตกนํ้ า การที่เขาตกนํ้ าก็เปนการรับ(ผล)กรรมของเขาแลว
ตอนนี้เขากํ าลังทุกข ถึงตอนที่เราตองใชความกรุณาไปชวย จะไป
อางวาเปน(ผล)กรรมของเขาแลวปลอยใหเด็กตาย ยอมไมถูกตอง

๒. คนเราทํ ากรรมดี-ช่ัวตางๆ มักจะปนๆ กันไป บางคนทั้ง
ท่ีทํ าความดีมาก แตเวลาจะตายจิตแวบไปนึกถึงกรรมไมดี เลย
พลาดมาเกิดไมดี เราพวกมนุษยปุถุชนไมไดหยั่งรูเรื่องอยางนี้
เพียงพอที่จะตัดสิน แตภาพปจจุบันคือเขาทุกขเดือดรอนเปนที่ตั้ง
ของกรุณา จึงตองใชธรรมขอกรุณาเขาไปชวยเหลือ

๓. ปรากฏการณอยางหนึ่งหรืออยางเดียวกันอาจเกิดจาก
เหตุปจจัยตางอยาง หรือหลายเหตุปจจัยประกอบกัน อยางที่พูด
แลวในเรื่องนิยาม ๕ เหตุปจจัยในอดีตก็มี เหตุปจจัยในปจจุบันก็มี
เหตุปจจัยภายในก็มี เหตุปจจัยภายนอกก็มี

ในเรื่องความยากจนนี้ ถาเปนสภาพทางสังคม ขอใหลอง
ไปดูอยางจักกวัตติสูตร (พระไตรปฎกเลม ๑๑) หรือกูฏทันตสูตร
(พระไตรปฎกเลม ๙) จะเห็นวาพระพุทธเจาทรงเนนเหตุปจจัยและ
การแกไขปญหาดานการบริหารการปกครองบานเมือง อยางนี้เปน
ตวัอยาง ซ่ึงจะตองไมมองขามไป อยามองอะไรแบบทกึทกัทนัทงีายๆ
หลักธรรมประเภทนี้ทรงสอนไวเพื่อใหรูจักใชปญญาพิจารณาแยก
แยะความสัมพันธแหงเหตุปจจัย ไมใชมองแบบตีคลุม

ในกรณีอยางนี้ ถาเราถืออุเบกขาวางเฉย ก็กลายเปน
อัญญาณุเบกขา คือเฉยโง กลายเปนบาปอกุศลไป เพราะวางเฉย
โดยไมรูเรื่องราว ไมเหมือนกรณีท่ีมีคนลักขโมยของ แลวถูกจับคุม
ขัง เรารูวาอะไรเปนอะไร แลวเราจึงวางอุเบกขาเพื่อรักษาธรรม
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ฉะนั้น ถาหากคนเขามีความทุกขยากเดือดรอน เรื่องอะไร

จะไมชวย การชวยนั้นก็เปนการทํ ากรรมดีของตัวเราเองดวย และก็
เปนการเมตตากรุณาชวยเขา ใหเขาทํ าความดี โดยเมื่อไดรับการ
ชวยเหลือน้ันแลว เขาก็มีโอกาสแกไขปรับปรุงตัวและมีกํ าลังที่จะ
ไปทํ ากรรมดีอื่นๆ ตอไป แตการชวยที่ดีท่ีสุดก็คือการชวยใหเขา
ชวยตัวเองได

ท้ังนี้เปนเรื่องที่จะตองพิจารณาในรายละเอียด แตการที่จะ
บอกเหมาลงไปวา คนไดรับทุกขยากเดือดรอน เปนกรรมของเขา
ปลอยใหเขารับกรรมไป อยางนี้ไมถูก ตองมีหลักวาเปนเรื่องของ
การรักษาธรรมหรือไม เหลานี้เปนแงตางๆ ท่ีจะมาชวยในการ
พิจารณาเรื่องกรรม

บุญ-บาป กุศล-อกุศล
อีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องความหมายของกรรม ท่ีแยกเปนกุศล

อกุศล เปนบุญ เปนบาป
ในเวลาแยกประเภทกรรม เรามักแยกเปนกุศลกรรม และ

อกุศลกรรม หรืองายๆ ก็เปนบุญ เปนบาป หรือบุญกรรม และ
บาปกรรม เราจะอธิบายเรื่องกรรมไดชัดเจน เมื่อเราอธิบายความ
หมายของกุศล อกุศล บุญ บาปไดดวย
ก. กุศล คืออะไร?

กุศลมีความหมายอยางไร ชาวบานมักจะมีความสงสัย
หรือเขาใจพราๆ มัวๆ เขามักจะไมรูวาอะไรเปนกุศลหรือเปนอกุศล
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พอบอกวา เชิญชวนมาทํ าบุญทํ ากุศลกัน ใหบริจาคเงินสรางศาลา
แลวไดกุศล ชาวบานก็ไมรูวา กุศลคืออะไร

บางทีชาวบานมองกุศลคลายกับวาเปนตัวอะไร หรือเปน
อํ านาจอะไรอยางหนึ่งที่ลอยอยูท่ีไหนไมรู ซ่ึงมองไมเห็น แลวจะมา
ชวยคนในเมื่อถึงเวลาที่ควรจะชวย แตทีน้ีความหมายที่ถูกตองใน
ทางหลักธรรมเปนอยางไร

กุศล น้ันตามหลักทานบอกวา แยกความหมายได ๔ อยาง
ความหมายที่ ๑ วา อาโรคยะ แปลวา ไมมีโรค หมาย

ความวา เปนสิ่งที่เกื้อกูลตอสุขภาพ คํ าวาสุขภาพในที่น้ีหมายถึง
สุขภาพของจิตใจ ซ่ึงเปนฐานของสุขภาพกายดวย คือทํ าใหจิตใจ
เขมแข็งสมบูรณ เหมือนกับรางกายของเรานี้ เมื่อไมมีโรคก็เปนราง
กายที่แข็งแรงสมบูรณ จิตใจที่ไมถูกโรคคือกิเลสเบียดเบียน ก็เปน
จิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ สบายคลองแคลว ใชงานไดดี อยางที่ทาน
เรียกวา ควรแกงาน หรือเหมาะแกการใชงาน จิตใจแบบนี้เรียกวา
เปนจิตใจไมมีโรค

ความหมายที่ ๒ วา อนวัชชะ แปลวา ไมเสียหาย ไมมีโทษ
คอื ไมมีสิ่งมัวหมอง ไมสกปรก ไมบกพรอง สะอาด ผองแผว ผอง
ใส ปลอดโปรง เปนตน เอางายๆ วา สะอาดบริสุทธิ์

ความหมายที่ ๓ วา โกศลสัมภูต แปลวาเกิดจากปญญา
เกิดจากความฉลาด หมายความวา กุศลเปนเรื่องที่ประกอบไป
ดวยปญญา คือความรูเขาใจ ทํ าดวยความรูเหตุผล และทํ าตาม
ความรูเหตุผลน้ัน เชนมองเห็นความดีความชั่ว รูคุณรูโทษ รู
ประโยชน รูไมใชประโยชน ทํ าดวยจิตใจที่สวางไมโงเขลามืดมัว
เรียกวา เปนความสวางของจิตใจ เมื่อมีกุศลเกิดขึ้นในจิตใจแลว
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ไมปดบังปญญา จิตใจสวาง ไมมืดไมบอด มองเห็นอะไรๆ ถูกตอง
ตามความเปนจริง

ความหมายที่ ๔ สุดทายคือ สุขวิบาก มีสุขเปนผล ทํ าให
เกิดความสุข เวลาทํ าจิตใจก็โปรงสบาย สดชื่น ราเริง เบิกบาน
ผองใส สงบเย็น ไมเรารอน บีบคั้น อึดอัด คับแคน

ท่ีวามาทั้ง ๔ ขอน้ีคือความหมายของกุศล เปนลักษณะที่
จะเอามาวินิจฉัย คือ สิ่งที่เปนกุศลนั้นจะตอง ๑. อโรค ไมมีโรค
เกื้อกูล จิตใจมีความแข็งแรงสมบูรณ จิตใจคลองแคลว ใชงานไดดี
๒. อนวัชชะ ไมมีโทษ ไมมีมลทิน ไมมัวหมอง ไมเสื่อมเสีย มีความ
สะอาด บริสุทธิ์ ผองแผว ปลอดโปรง ๓. โกศลสัมภูต มีปญญา รู
เหตุผล รูดีช่ัว รูคุณรูโทษ สวาง ไมมืดมัว และ ๔. สุขวิบาก มีสุข
เปนผล ทํ าดวยความโปรงสบาย ทํ าแลวก็แชมช่ืนเย็นใจ

ตัวอยางลักษณะและอาการของกุศลที่เกิดขึ้นในใจ เชน มี
เมตตาเปนอยางไร พอเมตตาเกิดขึ้นในใจปบ ก็เย็นฉํ่ า จิตใจไมมี
โรค จิตใจมีความแข็งแรงในตัวของมัน มีความเอิบอิ่ม สบาย เย็น
ช่ืน ยิ้มได ปลอดโปรงผองใส ท้ังใจทั้งกายราบรื่นผอนคลาย เลือด
ลมเดินคลองดี และมีความรูความเขาใจ สวางอยูภายในวาคนอื่น
เขามีความสุขความทุกขอยางไร เราควรจะมีจิตใจตอเขาอยางไร
และมีความสุขพรอมอยูในตัวดวย

แตในทางตรงขาม ถามีโทสะเกิดขึ้น เปนอยางไร พอโทสะ
หรือความโกรธ ความคิดประทุษรายเกิดขึ้นปบ ก็รูสึกเรารอนแผด
เผา จิตเปนโรค จิตบกพรอง ถูกบีบคั้น มันไมสบาย ถูกเบียดเบียน
ขุนมัว ไมบริสุทธิ์ ไมสะอาด ไมปลอดโปรง ไมผองใส ใจของ กาย
เครียด เลือดลมคั่ง และมืดมัวเหมือนตาบอด ไมรู ไมคิด ไมมอง
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เห็นบุญเห็นคุณ ไมคํ านึงถึงโทษ ไมรูวาใครเปนใครทั้งนั้น และมี
ความทุกข พลุงพลาน เดือดรอนใจ น่ีลักษณะของอกุศล

เพราะฉะนั้น กุศลและอกุศลจึงไมตองไปรอดูผลขางนอก
พอเกิดขึ้นในใจก็บอกตัวเองของมันทันที ปรากฏผลแกชีวิตจิตใจ
เปนความหมายของตัวมันเอง พอมีข้ึนมาปบก็สํ าเร็จความหมาย
ในตัวทันที  ถาใครถามวาดีช่ัวมีจริงไหม ก็บอกวาฉันไมตอบละ
มันก็เปนอยางที่มันเปนนั่นแหละ

ความเปนกุศลและอกุศลเปนสภาวะตามธรรมชาติ มันมี
ภาวะของมันอยูในตัวแลว เราตองอธิบายกรรมใหลึกเขามาถึง
ความหมายในจิตใจที่เปนพื้นแทๆ ของตัวมันเอง ใหเห็นวามันมี
ความหมายอยูในตัวของมันเองพรอมแลว ไมตองไปรอผลไกล

ถาม: อาโรคยะ แปลวา ไมมีโรคใชไหมครับ
ตอบ: อาโรคยะ มาจากอโรคะ คือ อ+โรค อโรค ก็คือ ไมมี

โรค แลวบวก ณฺย ปจจัย เขาไป เปน ภาวตัทธิต ตามหลัก
ไวยากรณเปน อาโรคฺย แปลวา ความเปนอโรค คือ ความไมมีโรค
น้ีหมายถึง ความไมเปนโรคของจิต ไมใชแคโรคของรางกาย จิตที่
ไมมีโรค ก็สมบูรณแข็งแรง และชวยหนุนสุขภาพรางกายดวย

แมแตภาษิตที่เราทองกันในภาษาไทยที่เพี้ยนเปนอโรคยา
ปรมา ลาภา น้ัน (ความจรงิภาษาบาลเีปน อาโรคยฺปรมา ลาภา) ใน
พระไตรปฎก พระพุทธเจาก็ตรัสวา ความหมายที่แทจริงไมไดมุง
เพียงไมมีโรคกาย ท่ีวาความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง หรือ ลาภทั้ง
หลายมีความไมมีโรคเปนอยางยิ่งนั้น พระองคหมายถึงพระ
นิพพาน อาโรคยะ น้ี หมายถึง พระนิพพาน พระนิพพานเปนภาวะ
ไรโรค คือความมีสุขภาพจิตสมบูรณ
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เรื่องนี้พระพุทธเจาตรัสกับมาคัณฑิยะ ทานมาคัณฑิยะไป

สนทนาธรรมกับพระพุทธเจา อางสุภาษิตเกาวา อาโรคฺยปรมา
ลาภา ซ่ึงในที่น้ีเขามีความเขาใจวาเปนโรคกาย แตพระพุทธเจา
ตรัสวามันไมไดมีความหมายแคบเทานั้น แตหมายถึงความไมมี
โรคทางจิตใจดวย ใชไดทุกระดับ

สํ าหรับชาวบานก็ใชในระดับโรคทางกายธรรมดา แตใน
ทางธรรม พระพุทธเจาตรัสไวในพระสูตรในมัชฌิมนิกาย หมายถึง
พระนิพพานเลย เปนภาวะไมมีโรคโดยสมบูรณตั้งแตในจิตใจ
หมายความวาภาษิตนี้ใชไดทุกระดับ ตั้งแตระดับชาวบาน ไปจน
กระทั่งถึงบรรลุนิพพาน แตใหรูความหมายแตละขั้นๆ

ความหมายของคํ าวา “กุศล” ก็ใหเขาใจตามลักษณะที่วา
มานี้ สวนที่เปนอกุศลก็ตรงขาม ดังไดยกตัวอยางไปแลว เชน เมื่อ
เมตตาเกิดขึ้นในใจเปนอยางไร โทสะเกิดขึ้นเปนอยางไร ลักษณะ
ก็จะผิดกันใหเห็นชัดๆ วา ผลมันเกิดทันที อยางที่เรียกวาเปน
สันทิฏฐิโก เห็นเอง เห็นทันตา
ข. บุญ หมายความแคไหน?

คํ าที่เนื่องกันอยูกับกุศลและอกุศล ก็คือคํ าวา “บุญ” และ
”บาป” บุญกับกุศล และบาปกับอกุศล ตางกันอยางไร

ในที่หลายแหงใชแทนกันได อยางในพุทธพจนท่ีตรัสเรื่อง
ปธาน คือความเพียร ๔ ก็ตรัสคํ าวาอกุศลกับคํ าวาบาปไวดวยกัน
อยูในประโยคเดียวกัน คือเปนถอยคํ าที่ชวยขยายความซึ่งกันและ
กัน เชนวา ภิกษุยังฉันทะใหเกิดขึ้น ระดมความเพียรเพื่อปดกั้น
บาปอกุศลธรรมซึ่งยังไมเกิดมิใหเกิดขึ้น น้ีเรียกวา สังวรปธาน
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แสดงใหเห็นวาบาปกับอกุศลมาดวยกัน

แตสํ าหรับบุญกับกุศล ทานบอกวา มันมีความกวางแคบ
กวากันอยูหนอย คือ กุศล น้ันใชไดท้ังโลกิยะและโลกุตตระ เปนคํ า
กลางๆ และเปนคํ าที่ใชในทางหลักวิชาการมากกวา บางทีก็ระบุวา
โลกิยกุศล โลกุตตรกุศล แตถาพูดเปนกลางๆ จะเปนโลกิยะก็ได
เปนโลกุตตระก็ได

สวนค ําวาบุญ นิยมใชในระดบัโลกยิะ แตกไ็มเสมอไป มี
บางแหงเหมือนกันที่ทานใชในระดับโลกุตตระ อยางที่แยกเรียก
วา โอปธิกปฺุ แปลวา บุญที่เนื่องดวยอุปธิ และ อโนปธิกปฺุ
บุญไมเนือ่งดวยอปุธ ิเปนตน หรอืบางทใีชตรงๆ วา โลกตุตรปญุญะ
บุญในระดับโลกุตตระ

แตโดยทั่วไปแลว บุญใชในระดับโลกิยะ สวนกุศลเปนคํ า
กลางๆ ใชไดท้ังโลกิยะและโลกุตตระ น่ีเปนความกวางแคบกวากัน
นิดหนอยระหวางบุญกับกุศลในแงรูปศัพท ซ่ึงก็อาจเอาไปชวย
ประกอบเวลาอธิบายเรื่องกรรมได แตเปนเรื่องเกร็ด ไมใชเปนตัว
หลักใหญ

บุญ นัยหนึ่งแปลวา เปนเครื่องชํ าระสันดาน เปนเครื่อง
ชํ าระลางทํ าใหจิตใจสะอาด ในเวลาที่สิ่งซึ่งเปนบุญเกิดขึ้นในใจ
เชน มีเมตตาเกิดขึ้น ก็ชํ าระจิตใจใหสะอาดบริสุทธิ์ ศรัทธาเกิดขึ้น
จิตใจก็ผองใส ทํ าใหหายเศราหมอง หายสกปรก

ความหมายตอไปนักวิเคราะหศัพท แปล บุญ วา นํ ามาซึ่ง
การบูชา หรือทํ าใหเปนผูควรบูชา คือใครก็ตามสั่งสมบุญไว สั่งสม
ความดี เชน สั่งสมศรัทธา เมตตา กรุณา มุทิตา ผูน้ันก็มีแตคุณ
ธรรมมากมาย และคุณธรรมหรือคุณสมบัติเหลานั้นก็ยกระดับชีวิต
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จิตใจของเขาขึ้นทํ าใหเปนผูควรบูชา ฉะนั้น ความหมายหนึ่งของ
บุญก็คือ ทํ าใหเปนคนนาบูชา

อีกความหมายหนึ่งคือ ทํ าใหเกิดผลที่นาชื่นชม เพราะวา
เมือ่เกดิบญุแลวกม็วีบิากท่ีดงีาม นาชืน่ชม จึงเรยีกวามผีลอันนาชื่น
ชม ใกลกับพุทธพจนท่ีวา สุขสฺเสตํ อธิวจนํ ยทิทํ ปฺุานิ ซ่ึงแปล
วา ภิกษุท้ังหลาย คํ าวาบุญนี้เปนชื่อของความสุข เมื่อบุญเกิดขึ้น
ในใจแลว จิตใจก็สบาย มีความเอิบอิ่มแชมช่ืนผองใส บุญจึงเปน
ช่ือของความสุข

สวนบาปนั้นตรงกันขาม บาป น้ันโดยตัวอักษร หรือโดย
พยัญชนะ แปลวา สภาวะที่ทํ าใหถึงทุคติ หรือทํ าใหไปในที่ช่ัว
หมายถึงสิ่งที่ทํ าใหจิตตกตํ่ า พอบาปเกิดขึ้น ความคิดไมดีเกิดขึ้น
โทสะ โลภะ เกิดขึ้น จิตก็ตกตํ่ าลงไป และนํ าไปสูทุคติดวย

ทานใหความหมายโดยพยัญชนะอีกอยางหนึ่งวา เปนสิ่งที่
คนดีพากันรักษาตนใหปราศไป หมายความวา คนดีท้ังหลายจะ
รักษาตนเองใหพนไปจากสิ่งเหลานี้ จึงเรียกสิ่งเหลานี้วาเปนบาป
เปนสิ่งที่คนดีละทิ้ง พยายามหลีกหลบเลี่ยงหนีไมอยากเกี่ยวของ
ดวย น่ีเปนความหมายประกอบ ซ่ึงอาจจะเอาไปใชอธิบายเปน
เกร็ดได ไมใชตัวหลักแทๆ เอามาพูดรวมไวดวยในแงตางๆ ท่ีเราจะ
ตองทํ าความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องกรรม

เทาที่ไดบรรยายมา เมื่อวาโดยสรุปก็มีความสํ าคัญที่จะ
ตองมองอยู ๔ ประการ คือ

๑. กรรมเปนเรื่องของความเปนเหตุเปนผล เปนเรื่องของ
กฎเกณฑแหงเหตุปจจัย ถาจะอธิบายลงลึกก็ตองโยงเขาไปในเรื่อง
ไตรวัฏฏ คือ กิเลส กรรม และวิบาก เขาสูหลักปฏิจจสมุปบาท
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๒. จะตองรูวากรรมนี้เปนนิยามหนึ่ง หรือกฎหนึ่งใน

บรรดานิยาม ๕ เทานั้น อยาเหมาทุกอยางเขาเปนกรรมหมด ตอง
แยกแยะเหตุปจจัยใหถูกตอง

๓. ตองแยกหลกักรรมออกจากลัทธิผิดสามอยางใหไดดวย
คือ ลัทธิปุพเพกตวาท ลัทธิอิศวรนิรมิตวาท และลัทธิอเหตุวาท

๔. ใหนํ าความเขาใจความหมายของกุศล อกุศล มาชวย
ในการอธิบายแงลึก ใหเห็นผลตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในระดับจิตใจ ใหเขา
ใจความหมายของกรรมที่แทจริง ท่ีเปนสภาวะอยูในจิตใจ ซ่ึงมีผล
ประจักษทันที



ตอน ๒
กรรม โดยใชการ

ความสํ าคัญของมโนกรรม/
คานิยมกํ าหนดวิถีชีวิตและสังคม

ขอผานไปยังเรื่องการใหผลของกรรม อยางที่บอกแลววา
เราไดยนิบอยๆ เกีย่วกบัค ําอธบิายการใหผลของกรรมแบบโลดโผน
ซ่ึงเปนเรื่องนาตื่นเตน เปนเหตุการณใหญๆ แบบที่วาทํ าใหสัตวขา
หัก แลวตอมาตัวเองไปถูกรถทับขาหัก อะไรทํ านองนี้ ซ่ึงไดยินกัน
บอย จนบางทีทํ าใหรูสึกวา กรรมเปนอํ านาจเรนลับอยางหนึ่งซึ่ง
ลอยอยูท่ีไหนก็ไมรู มันคอยจองจะมาลงโทษเรา ถาอธิบายแบบนี้
ก็มีปญหาที่บอกแลววา คนที่เปนนักคิดเหตุผลจะไมคอยยอมรับ

ลองมาพิจารณากันดูวา เราจะสามารถอธิบายกรรมในแง
สืบสาวเหตุปจจัยไดอยางไร ความเปนเหตุเปนผลนั้นอยูท่ีการสืบ
สาวเหตุปจจัย ใหเห็นวาแตละอยางเชื่อมโยงกัน สืบทอดและตอ
เนื่องกันอยางไร จึงมาออกผลอยางนี้ ถาอธิบายตรงนี้ได คนจะ
ตองยอมรับ

การที่จะอธิบายอยางนี้ไดก็ตองลงไปถึงจุดเริ่มของมัน คือ
ถึงขางในจิตใจ พระพุทธเจาตรัสวา กรรม มี ๓ คือ กายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม
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ในบรรดากรรม ๓ อยางนั้น กรรมที่ละเอียดออนที่สุดก็ได

แก มโนกรรม คือ กรรมทางใจ
กรรมทางใจนอกจากเปนเรื่องละเอียดออนแลว ก็เปนจุด

เริ่มดวย หมายความวา การกระทํ าที่จะออกมาเปนวจีกรรมและ
เปนกายกรรมได ก็เพราะเกิดขึ้นเปนมโนกรรมกอน คนเราตองคิด
กอน คิดขึ้นมาในใจ คิดชั่วแลวจึงพูดชั่ว ทํ าชั่ว ถาพูดชั่วขึ้นเฉยๆ
อาจเปนเพียงเคยปากหรือใชคํ าพูดไมถูกเทานั้น ไมใชเปนกรรม

คนจะท ําอะไรกเ็ริม่จากความนกึคดิในใจ ท่ีเรยีกวามโนกรรม
ในทางพระพุทธศาสนาจึงถือวามโนกรรมสํ าคัญที่สุด พระพุทธเจา
ตรัสโดยทรงเปรียบเทียบกับลัทธินิครนถ

ในลัทธินิครนถเขาเรียกกรรมวา ทัณฑะ ซ่ึงแบงออกเปน ๓
คือ กายทัณฑะ วจีทัณฑะ มโนทัณฑะ และบอกวากายทัณฑะ
สํ าคัญที่สุด เพราะวาเพียงลํ าพังคิดอยางเดียวไมทํ าใหตายได แต
ถาเปนกายทัณฑะ เอามีดมา ไปถึงฟนคอ ก็ตายแนๆ หรือวาฉวย
ปนมายิงก็ตาย ลํ าพังคิดไมตาย เพราะฉะนั้น ลัทธินิครนถถือวา
กายทัณฑะสํ าคัญที่สุด

แตพระพุทธศาสนาถือวา มโนกรรมสํ าคัญที่สุด เพราะ
มโนกรรมเปนจุดเริ่มตน เปนตัวการใหญ เปนเจาของแผนการ
บุคคลก็ดี สังคมก็ดี จะเปนไปอยางไรก็ดํ าเนินไปตามมโนกรรม
เปนใหญ มโนกรรมเปนตัวกํ าหนดวิถีหรือช้ีแนวทางใหแกแนวคิด
ความนิยม ความเชื่อถือ เปนตัวกํ ากับการ เชน คนๆ หนึ่งมีความ
ชอบในอะไร ใฝในอะไร ชีวิตของเขาก็จะดํ าเนินไปตามวิถีทางที่
ชอบที่ใฝน้ัน
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สมมติวาเด็กคนหนึ่งเกิดชอบบวชพระ ชอบหมผาเหลือง

เห็นเณรแลวก็อยากเปนเณรบาง ความฝกใฝพอใจอันนี้ก็มาหลอ
หลอมทํ าใหเขาคิดที่จะบวช ตอมาเขาก็อาจจะบวชแลวก็อยูใน
พระศาสนาไป แตอีกคนหนึ่งจิตชอบใฝไปในทางที่อยากไดของ
ของคนอื่น โดยไมตองทํ าอะไร ก็อาจจะไปลักขโมย วิถีชีวิตก็จะหัน
เหไปอีกแบบหนึ่ง น้ีก็คือเรื่องของมโนกรรม ท่ีมีผลบันดาลชีวิตทั้ง
ชีวิตใหเปนไปตางๆ กัน ความนิยม ความชอบ ความเชื่อถือตางๆ
น้ีเปนเครื่องกํ าหนดชะตาและสรางชีวิตของคน พระพุทธศาสนา
มองในขั้นลึกซึ้งอยางนี้ จึงถือวามโนกรรมสํ าคัญ

แมแตสังคมมนุษยท่ีจะเปนไปอยางไร ก็เริ่มมาจาก
มโนกรรม เชนสิ่งที่ปจจุบันนี้ชอบเรียกวาคานิยม เมื่อสังคมมีคา
นิยมอยางไร ก็จะชักนํ าลักษณะการดํ าเนินชีวิตของมนุษยใน
สังคมนั้นใหเปนอยางนั้น

ยกตัวอยางเชน คนในสังคมหนึ่งถือวาถาเรารักษาระเบียบ
วินัยไดเครงครัดก็เปนคนเกง ความเกงกลาสามารถอยูท่ีการทํ าได
ตามระเบียบแบบแผน ความนิยมความเกงในแงน้ีก็เรียกวาเปนคา
นิยมในการรักษาระเบียบวินัย คนพวกนี้ก็จะพยายามรักษา
ระเบียบวินัยใหเครงครัด จนอาจทํ าใหประเทศนั้น สังคมนั้น มี
ระเบียบวินัยดี

สวนในอีกสังคมหนึ่ง คนอาจจะมีคานิยมตรงขาม โดยมี
ความชื่นชมวา ใครไมตองทํ าตามระเบียบได ใครฝนระเบียบได
ใครมีอภิสิทธิ์ไมตองทํ าตามกฎเกณฑได เปนคนเกง ในสังคมแบบ
น้ี คนก็จะไมมีระเบียบวินัย เพราะถือวาใครไมตองทํ าตามระเบียบ
ได คนนั้นเกง
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ขอใหลองคิดดูวา สังคมของเรา เปนสังคมแบบไหน มีคา

นิยมอยางไร น้ีเปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นวา ความใฝความชอบ
อะไรตางๆ ท่ีอยูในจิตใจเปนตัวนํ า เปนเครื่องกํ าหนดวิถีชีวิตของ
บุคคล และเปนเครื่องชี้นํ าชะตากรรมของสังคม

สังคมใดมีคานิยมที่ดีงาม เอื้อตอการพัฒนา สังคมนั้นก็มี
ทางที่จะพัฒนาไปไดดี สังคมใดมีคานิยมตํ่ าทราม ขัดถวงการ
พัฒนา สังคมนั้นก็มีแนวโนมท่ีจะเสื่อมโทรม พัฒนาไดยาก จะ
ประสบปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอยางมากมาย ถาจะ
พัฒนาสังคมนั้นใหกาวหนา ถาตองการใหสังคมเจริญ พัฒนาไป
ไดดี ก็จะตองแกคานิยมที่ผิดพลาดใหได และตองสรางคานิยมที่
ถูกตองใหเกิดขึ้นดวย

เรื่องคานิยมนี้เปนตัวอยางเดนชัดอยางหนึ่งของมโนกรรม 
มโนกรรมเปนสิ่งสํ าคัญมาก มีผลระยะยาว ลึกซึ้งและกวางไกล
ครอบคลุมไปหมด พระพุทธศาสนาถือวาคานิยมนี้เปนสิ่งสํ าคัญ
มาก และมองที่จิตใจเปนจุดเริ่มตน เพราะฉะนั้นในการพิจารณา
เรื่องกรรม จะตองใหเขาใจถึงหลักการของพระพุทธศาสนา ท่ีถือวา
มโนกรรมสํ าคัญที่สุด และใหเห็นวาสํ าคัญอยางไร น้ีคือจุดที่หนึ่ง

จิตสํ านึก-จิตไรสํ านึก/ภวังคจิต-วิถีจิต
สืบเนื่องจากเรื่องมโนกรรมนั้น ก็ทํ าใหตองมาศึกษาเรื่อง

จิตใหมากขึ้น จิตใจของคนเรานี้คิดนึกอะไรตางๆ สิ่งที่พูดและทํ าก็
เปนไปตามจิตใจ แตจิตใจเปนเรื่องละเอียดซับซอน บางครั้งและ
ในเรื่องบางอยางเราบอกไมถูกดวยซํ้ าวาตัวเราเองเปนอยางไร 
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บางทีเราทํ าอะไรไปอยางหนึ่ง เราบอกไมถูกวาทํ าไมเราจึงทํ าอยาง
น้ัน เพราะวาจิตใจมีความสลับซับซอนมาก

ตามหลักพุทธศาสนานั้น มีการแบงจิตเปน ๒ ระดับ คือ
จิตระดับวิถี กับจิตระดับภวังค จิตระดับภวังคเปนจิตที่เปนองค
แหงภพ เปนระดับท่ีเราไมรูตัว เรียกไดวาไรสํ านึก ภพจะเปนอยาง
ไร ชีวิตแทๆ ท่ีกรรมออกผลจะเปนอยางไรนั้นอยูท่ีภวังค แมแตจุติ
ปฏิสนธิก็เปนภวังคจิต ฉะนั้นเราจะมาพิจารณาเฉพาะจิตในระดับ
ท่ีเรารูสํ านึกกันนี้ไมได การพิจารณาเรื่องกรรมนี้ จะตองลึกลงไป
ถึงขั้นจิตตํ่ ากวาหรือเลยสํ านึกไป อยางที่เราใชศัพทวาภวังค

ในจิตวิทยาสมัยนี้ก็มีหลายสาขา หลายสํ านัก ซ่ึงมีกลุม
ส ําคญัทีเ่ขาศกึษาเรือ่งจติแบบนีเ้หมอืนกนั เขาแบงจติเปน จิตส ํานกึ
กับจิตไรสํ านึก จิตสํ านึกก็คือจิตที่รูตัว ท่ีพูดสิ่งตางๆ ทํ าสิ่งตางๆ
อยางที่รูๆ กันอยู แตมีจิตอีกสวนหนึ่งเปนจิตไรสํ านึก ไมรูตัว จิตที่
ไรสํ านึกนี้เปนจิตสวนใหญของเรา เขาเทียบเหมือนภูเขานํ้ าแข็งที่
อยูในนํ้ า น้ํ าแข็งสวนที่อยูใตน้ํ ามีมากกวา และมากกวาเยอะแยะ
ดวย สวนที่โผลมามีนิดเดียว คือจิตสํ านึกที่เรารูตัวกันอยู พูดจาทํ า
อะไรกันอยูน้ี แตสวนที่ไมรูสํ านึกหรือไรสํ านึกนั้น เหมือนกอนนํ้ า
แข็งที่อยูใตพื้นนํ้ า ซ่ึงมีมากกวาเยอะแยะ เปนจิตสวนใหญของเรา

การศึกษาเรื่องจิตนั้นจะตองศึกษาไปถึงขั้นจิตไรสํ านึก ท่ี
เปนจิตสวนใหญ มิฉะนั้นจะรูเรื่องจิตนิดเดียวเทานั้น การพิจารณา
เรื่องกรรมก็จะตองเขาไปใหถึงจุดนี้

ในเรื่องจิตไรสํ านึกนี้ มีแงท่ีเราควรรูอะไรบาง แงควรรูท่ี
หนึ่งคือท่ีบอกวา สิ่งที่เราไดรับรูเขามาทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย
เหลานี้ จิตจะบันทึกเก็บไวหมดไมมีลืมเลย
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ตามที่เขาใจกัน ตามธรรมดานี้ สิ่งทั้งหลายที่ไดประสบนั้น

เราลืมแทบทั้งหมด จํ าไดนิดเดียวเทานั้น น่ีเปนเรื่องของจิตสํ านึก
แตตามความเปนจริง ความจํ าเหลานั้นยังคงอยูในจิตไรสํ านึก สิ่ง
ท่ีสบทราบคิดนึกทุกอยางตั้งแตเกิดมา มันจํ าไวหมด แลวถารูจัก
ฝกดีๆ ก็ดึงเอามันออกมาไดดวย นักจิตวิทยาบางสมัยสนใจเรื่อง
การสะกดจิตมาก เพราะเหตุผลหลายอยาง เหตุผลอยางหนึ่งก็คือ
เมื่อสะกดจิตแลวสามารถทํ าใหคนนั้นระลึกเรื่องราวเกาๆ สมยัเดก็
เชนเมือ่ ๑ ขวบ ๒ ขวบ เอาออกมาได ซ่ึงแสดงวาประสบการณเหลา
น้ันไมไดหายไปไหน ยังอยูหมด น้ีเปนแงท่ีหนึ่ง

จิตไรสํ านึก: จดุเริ่มแหงการใหผลของกรรม
ท่ีวามานี้มีความหมายอยางไรเกี่ยวกับกรรม ความหมายก็

คือ มันแสดงวาสิ่งที่เราทํ าไวท้ังหมด สิ่งที่เราคิด เรานึก ทุกอยางไม
ไดหายไปไหนเลย ยังคงอยูในจิตใจของเราทั้งหมด เพียงแตเราไมรู
ตัวและระลึกออกมาโดยจิตสํ านึกไมไดเทานั้น เราสามารถเอาวิชา
การสมัยใหมท่ีเขาศึกษา วิจัย วิเคราะหกันทีหลังนี้มาประกอบการ
ศึกษาเรื่องกรรมไดดวย ทํ าใหเห็นวาวิธีการสมัยใหมในยุคหลังนี้ก็
เปนเครื่องชวยยํ้ าสนับสนุนใหคนปจจุบันเขาใจหลักความจริงของ
จิตที่ทานสอนไววาเปนอยางไร
ก. จิตสะสมประสบการณทุกอยาง และปรุงแตงชีวิตเรา

สิ่งที่เปนประสบการณของมนุษยน้ีจิตเราไมไดลืมเลย และ
ก็เปนอันวาจิตสั่งสมไวทุกอยาง เมื่อสั่งสมแลวก็ไมไดสั่งสมไวเฉยๆ
มันมีผลตอตัวเราทั้งหมดดวย โดยที่เราไมรูตัว สภาพจิตสวนที่ปรุง
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แตงชีวิตของเราน้ี สวนมากเปนจิตที่ไมรูตัว

ตัวอยางงายๆ ถาเรามีจิตโกรธบอยๆ เปนคนฉุนเฉียว พบ
อะไรขัดใจนิดก็เกิดโทสะ และแสดงความเกรี้ยวกราดออกมาใหจิต
กํ าเริบอยูเสมอ ตอไปถาสั่งสมสภาพจิตอยางนี้อยูเรื่อยๆ ก็จะ
กลายเปนนิสัย ทํ าใหเปนคนมักโกรธ ความโกรธงายจะเปน
ลักษณะจิตใจ เปนนิสัย ตอมาสภาพจิตก็แสดงออกทางหนาตา
หนานิ่วคิ้วขมวดอยูเสมอ กลายเปนสิ่งที่เราเรียกวาบุคลิกภาพ
และออกมามีผลท้ังตอและจากผูอื่น คนที่พบเห็นก็ไมอยากคบ ไม
อยากพูดจาดวย เขาอยากจะหลีกเลี่ยง กลัวจะเกิดเรื่อง อะไร
ทํ านองนี้ แลวก็กลับมามีผลตอชีวิตของตนเอง

รวมความวาเรื่องก็ดํ าเนินไปในลักษณะที่วา จากความคิด
จิตใจ ก็ออกมาเปนลักษณะนิสัย เปนบุคลิกภาพ แลวก็เปนวิถีชีวิต
ของคนนั้น และความมีนิสัยอยางนี้ หรือมีความโนมเอียงอยางนี้ ก็
ชักจูงตัวเขาเอง ชวนใหไปพบกับประสบการณตางๆ และสถาน
การณท่ีทํ าใหเกิดเรื่องอยางนั้นๆ ข้ึนมา

สวนในทางตรงขาม คนที่มีจิตเมตตา ยิ้มแยมแจมใส คิด
นึกเรื่องดีๆ เสมอ เวลาพบอะไร จิตใจก็มองไปในแงดี สบายใจ ยิ้ม
แยมแจมใส ตอมา หนาก็เปนหนาตาที่ยิ้มแยม เปนคนมีเสนห นา
รัก นาชม ชวนใหคบหา แลวทั้งหมดนั้น ก็ออกมาเปนผลตอวิถีชีวิต
ของเขาตอไปดวย น่ีก็เปนเรื่องของการสั่งสม
ข. จติสวนใหญและขุมพลังแท อยูที่จิตไรสํ านึก

แงตอไปคือ เมื่อจิตไรสํ านึกนี้เปนสวนใหญ ก็เปนสวนที่มี
กํ าลังมาก จิตของเรานี้เราเอามาใชงานนิดหนอยเทานั้น ความจริง
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มันมีพลังมากมายที่เราไมรูตัวและยังไมรูจักดึงเอามาใช แตเราจะ
เห็นตัวอยางไดวา จิตมีกํ าลังขนาดไหน ในเมื่อมีเหตุการณท่ีบังคับ
ตัวไมได เชนเวลาเกิดไฟไหมข้ึน บางคนยกตุมน้ํ าได หรือวิ่งหนี
ดวยความตกใจ มาถึงรั้วแหงหนึ่งซึ่งสูง ปรกติแลวกระโดดขามไม
ได แตดวยความกลัวหนีภัยมานั้น สามารถกระโจนขามไปได เรื่อง
อยางนี้เราไดยินกันบอยๆ แสดงใหเห็นวา ท่ีจริงจิตของเรานั้นมี
ความสามารถอะไรบางอยางอยูขางใน แตตามปกติ เราไมรูจักใช
มัน มันก็เลยไมเปนประโยชน

ความสามารถนี้อยูท่ีไหน ก็อยูท่ีจิตไรสํ านึกนั้น ตอนที่เรา
หนีภัยดวยความตกใจก็ดี ตอนที่แบกตุมน้ํ าหรือของหนักไปได
เวลาไฟไหมก็ดี ตอนนั้นเราคุมสติไมอยู จิตสํ านึกของเราไมทํ างาน
แตถูกจิตไรสํ านึกกํ ากับการออกมาแสดงบทบาททํ าใหเราทํ าอะไร
ไดแปลกๆ พิเศษออกไป หรืออยางในเวลาสะกดจิต ทํ าใหเอาเข็ม
แทงไมเจ็บ ตลอดจนสามารถสะกดจิตแลวผาตัดบางอยางได ไมรู
สึกเจ็บปวดอะไรเลย น้ีเปนเรื่องของจิตใจซึ่งมีสวนที่เราไมรูจักอีก
มาก พวกนักจิตวิเคราะหก็มาศึกษากัน นักจิตวิเคราะหคนสํ าคัญ
ช่ือนายซิกมุนด ฟรอยด (Sigmund Freud) ไดศึกษาเรื่องจิตสํ านึก
และจิตไรสํ านึกนี้มาก

ท่ีวาจิตเปนตัวปรุงแตงสรางสรรคน้ัน จิตสํ านึกไดแตคิด
ปรุงแตงเบื้องตนเทานั้น ตัวปรุงแตงสรางสรรคแทจริงที่สรางผล
ออกมาแกชีวิตสวนใหญ เปนนิสัย เปนบุคลิกภาพ ตลอดจนเปน
ชะตากรรมของชีวิตนั้น อยูท่ีจิตไรสํ านึกที่เราไมรูตัว ซ่ึงทํ างานของ
มันอยูตลอดเวลา

จะขอชักตัวอยางหนึ่งมาแสดงใหเห็นเกี่ยวกับเรื่องกรรม 
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ซ่ึงอาจจะชวยใหเห็นทางเปนไปไดมากขึ้น วาวิธีการศึกษาแบบ
สมัยใหมจะมาสนับสนุนการอธิบายเรื่องกรรมอยางไร

นายซิกมุนด ฟรอยด เลาใหฟงถึงกรณีหนึ่งวา เด็กผูหญิง
อายุ ๑๗ ป ชอบออกไปเที่ยวนอกบานกับผูชายคนหนึ่ง พอไมพอ
ใจมาก วันหนึ่งก็ทะเลาะกับพอ พอโกรธมากก็ทุบหนาเด็กหญิงคน
น้ี เด็กคนนี้เจ็บก็โกรธมาก อารมณวูบข้ึนมาก็เงื้อแขนขวาขึ้นมาจะ
ทุบพอบาง พอเงื้อข้ึนไปแลวจะทุบลงมา ก็ชะงักเงื้อคาง นึกขึ้นได
วานี่เปนพอของเรา เราไมควรจะทํ าราย ก็ยั้งไวได แตก็ยังถือวาตัว
ทํ าถูก ไมเชื่อฟงพอแม พอก็โกรธไมยอมพูดดวย

ตอมาเชาวันหนึ่ง อยูดีๆ เด็กคนนี้ยกแขนขวาไมข้ึน แขนที่
จะใชตีพอน้ันขยับเขยื้อนไมไดเลย เรียกวา ใชไมได เหมือนเปน
อัมพาต หมอทางกายตรวจดูแลวก็ไมเห็นมีอะไรผิดปกติเลย แขนก็
แข็งแรง เสนเอ็นประสาทอะไรก็ไมบกพรองเสียหาย (ลองนึกเทียบ
กับคนที่ไปฟงผลสอบ พอรูวาสอบตกก็เขาออน ยืนไมอยู ท้ังที่ราง
กายกํ ายํ าลํ่ าสัน หรือคนที่ไดยินศาลตัดสินประหารชีวิต อะไร
จํ าพวกนี้)

เรื่องนี้ถาเราอธิบายแบบหักขาไกแลวตอมาตัวเองขาหัก ก็
เรียกวาเปนกรรมสนองแลว แตในกรณีน้ีเขาเอาเรื่องจริงมาศึกษา
วิเคราะหในเชิงวิทยาศาสตร และพยายามอธิบายตามแบบนักจิต
วิเคราะห ศึกษาไปไดความแลว เขาก็อธิบายวา จิตไรสํ านึกของ
เด็กคนนี้แสดงตัวออกมาทํ างาน ในเวลาที่จิตไรสํ านึกทํ างานแลว
จิตสํ านึกสูไมได ตองอยูใตอํ านาจของมัน

จิตไรสํ านึกทํ างานเพราะอะไร ดวยเหตุผลอะไร เหตุผลคือ
ความรูสึกขัดแยงเกิดขึ้น เด็กนั้นรูวาการตีพอน้ีไมดี ถึงแมวาเขาจะ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๗
ไมไดทุบตีจริง แตเขาก็เงื้อแขนขึ้นกํ าลังจะทํ าอาการนั้นแลว อยาง
ไรก็ตาม เขาก็ไมอาจยอมรับผิดได เพราะเขาถือวาเรื่องที่เขา
ทะเลาะกับพอน้ันเขาไมผิด จิตสํ านึกแกปญหาใหเขาไมได ความรู
สึกขัดแยงก็หนักหนวงทวมทับฝงลึกลงไป ในที่สุด การที่เขาเกิด
อาการแขนขยับเขยื้อนไมไดน้ัน เปนดวย

๑. จิตไรสํ านึกตองการขอความเห็นใจจากพอ ดวยอาการ
ท่ีเขาขยับเขยื้อนแขนไมได เขาเกิดไมสบาย มีอาการผิดปกติไป
แลว มันจะชวยใหพอเห็นใจเขาได เหมือนกับยกโทษใหโดยออม
โดยไมตองพูดขอโทษ (และก็ไมตองบอกวายกโทษ) แตท่ีแสดง
ออกมาอยางนี้ จิตสํ านึกไมรูตัว จิตไรสํ านึกเปนผูทํ างาน และ

๒. เปนการชดเชยความรูสึกที่วาไดทํ าผิด เหมือนวาไดลง
โทษตัวเอง มีการลงโทษเสร็จไปแลว เพราะความคิดภายนอกถือ
วาตัวทํ าถูกแลว ไมยอมไปขอโทษพอ ยังไปคบผูชาย ยังออกไป
นอกบานตามเดิม แตในจิตสวนหนึ่งมีความรูสึกวาที่ไดทะเลาะกับ
พอ แสดงกับพออยางนั้นเปนความผิด แลวความรูสึกขัดแยงนี้ก็ลง
ลึกไปอยูในจิตไรสํ านึก แลวก็ชดเชยออกมา โดยแสดงอาการให
เห็นวามันไดถูกลงโทษแลว เปนอันวาฉันไดชดใชความผิดนั้นแลว
จะไดพนความรูสึกขัดแยงนี้ไปได

ดวยเหตุผลท่ีกลาวมานี้ เด็กนั้นก็เลยขยับเขยื้อนแขนไมได
ท้ังๆ ท่ีไมมีโรคหรือความผิดปรกติทางรางกายเลยสักนิดเดียว
แพทยคนหาเหตุแลวไมพบ

ปจจุบันก็มีอยางนี้บอยๆ คนที่เปนโรคทางกาย มีอาการ
ปวดศีรษะ หาสาเหตุไมพบตางๆ เหลานี้ จิตแพทยท่ีชํ านาญจะ
ตองคนหาเหตุทางจิตใจ น้ีก็เปนตัวอยางหนึ่ง ซ่ึงถามองเผินๆ หรือ
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มองชวงยาวขามขั้นตอน ก็พูดถึงเหตุและผลแควา จะตีพอ ตอมา
แขนที่จะตีพอก็เสียใชไมได
ค. จติท ํางานตลอดเวลา และนํ าพาชีวิตไป

รวมความวา จิตไรสํ านึกของเราทํ างานอยูเสมอ สิ่งที่เกิด
ข้ึนในจิตใจแลวมันไมลืม ถาไดทํ าความชั่วอะไรสักอยาง จิตก็ไป
พัวพันอยู แลวไปปรุงแตงอยูขางใน เชน ชักพาใหจิตโนมเอียงไป
หาสภาพอยางนั้นอยูเรื่อย หรือปรุงแตงความคิดวนเวียนอยูกับ
เรื่องแบบนั้น

สมมติวาไปหักขาไกไว จิตก็สะสมความรูสึกและภาพนี้ไว
ในจิตไรสํ านึก แลวมันก็ปรุงแตงของมันวนเวียนอยูน่ันเอง ออกไป
ไมได จิตครุนคิดแตเรื่องขาหักๆ ๆ แลวจิตไรสํ านึกนั้นก็คอยโอกาส
ชักพาตัวเองไปหาเหตุการณท่ีจะนํ าไปสูการที่ตัวเองจะตองขาหัก 
หรือตอไประยะยาวเมื่อไปเกิดใหมมันก็เลยปรุงแตงขาตัวเองให
พิการไปเลย เปนตน

น้ีเปนการอธิบายรวบรัดใหเห็นทางเปนไปไดตางๆ ซ่ึงใน
ทางจิตวิทยาสมัยใหมก็เห็นวามีความสัมพันธกันอยู แตผลท่ีสุด
มันเปนเรื่องเหตุปจจัยในกระบวนการของจิต เปนเรื่องของกรรมนี้
เอง น้ีเปนเพียงตัวอยางใหเห็นอยางผิวเผิน ขณะที่เรื่องจิตนี้เรายัง
จะตองศึกษาใหละเอียดยิ่งขึ้นไป ไมควรผลีผลามเอาความคิดเหตุ
ผลอยางงายๆ ของตนไปตัดสินเหตุผลท่ีอยูในวิสัยอีกระดับหนึ่งที่
เลยขึ้นไป หรือสรุปเอาเรื่องที่สลับซับซอนลงไปอยางงายๆ

พรอมกันนั้นก็ใหเห็นอีกอยางหนึ่งวา วิชาการสมัยใหมบาง
อยางอาจจะมาชวยอธิบายสนับสนุนใหคนสมัยนี้เขาใจคํ าสอน
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ของพระพุทธเจาไดเปนอยางดี และเดี๋ยวนี้นักจิตวิทยาสมัยใหม
อยางนักจิตวิเคราะหหลายคน ก็มาเลื่อมใสในหลักธรรมของพระ
พุทธศาสนา แลวเอาไปใชในการศึกษาเรื่องจิตใจและแกปญหา
โรคจิต

เทาที่พูดแทรกเขามาในตอนนี้ก็เปนเรื่องเกี่ยวกับจิตของ
คน หลักกรรมหรือกฎแหงกรรมก็ทํ างานสัมพันธกับจิตใจนั่นเอง
คือสัมพันธกับจิตตนิยาม จิตตนิยามกับกรรมนิยามตองไปดวยกัน
ตองอาศัยซึ่งกันและกัน ในที่น้ีเปนเพียงตองการชี้ใหเห็นวา สิ่งที่
เราคิดวาเปนอํ านาจเรนลับมหัศจรรยน้ัน ก็เปนเรื่องธรรมดานี่เอง
ซ่ึงเปนไปตามเหตุปจจัย มีความสัมพันธสืบเนื่องโยงกันอยูใหเห็น
ได เปนแตวาตอนนี้เรายังไมมีความสามารถที่จะเแยกแยะเหตุ
ปจจัยนั้นออกมาใหเห็นชัดเจนเทานั้นเอง

เมื่อพูดถึงความเปนไปไดอยางนี้ พอใหเห็นแนวทางแลว
ถาทานสนใจก็อาจจะศึกษาตอไป เปนเรื่องของการคนควา เรา
อาจจะโยงหลักอภิธรรม เรื่องของจิต ท้ังเรื่องวิถีจิตและภวังคจิต
กับเรื่องจิตสํ านึกและจิตไรสํ านึกของจิตวิทยาสมัยใหม เอามา
เทียบเคียงกัน อันไหนเสริมกันก็จะไดนํ ามาชวยประกอบการ
อธิบายแกคนยุคนี้ใหดียิ่งขึ้นไป ขอผานเรื่องนี้ไปกอน

การใหผลของกรรมระดับภายนอก: สมบัติ ๔ - วิบัติ ๔
แงตอไป เกี่ยวกับการไดรับผลกรรมอีกระดับหนึ่ง อยางที่

เราพูดอยูเสมอวา ท ําดไีดดี ทํ าชั่วไดชั่ว และมีผูชอบแยงวา ทํ าดีไม
เห็นไดดีเลย ฉันทํ าดีแตไดช่ัว ไอคนนั้นทํ าชั่วมันกลับไดดี น้ีก็เปน
อีกระดับหนึ่งที่นาสนใจ ซ่ึงก็ตองมีแงมีแนวในการที่จะอธิบาย
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เบื้องแรกเราตองแยกการใหผลของกรรมออกเปน ๒ ระดับ

คือระดับท่ีเปนผลกรรมแทๆ หรือเปนวิบาก กับระดับผลขางเคียงที่
ไดรับภายนอก

ยกตัวอยางเปนอุปมาจึงจะพอมองเห็นชัด เชน คนหนึ่ง
บอกวา ผมขยันทํ าการงาน แตไมเห็นรวยเลย แลวก็บอกวาทํ าดีไม
ไดดี ในที่น้ี ขยัน คือ ทํ าดี และ รวย คือ ไดดี ทํ าดี คือ ขยันก็ตองได
ดี คือ รวย ปญหาอยูท่ีวารวยนั้นเปนการไดดีจริงหรือเปลา

ถาจะใหชัดก็ตองหาตัวอยางที่เปนรูปธรรมยิ่งขึ้น เชน นาย
ก. ขยันปลูกมะมวง ตั้งใจปลูกอยางดี พยายามหาวิธีการที่จะปลูก
ปลูกแลวปรากฏวามะมวงงอกงามจริงๆ แลวนาย ก. ก็มีมะมวง
เต็มสวน แต นาย ก. ขายมะมวงไมได มะมวงเสียเปลามากมาย
นาย ก. ไมไดเงิน นาย ก. ก็ไมรวย  นาย ก. ก็บนวา ผมขยัน=ท ําดี
ปลูกมะมวงเต็มท่ี แตผมไมไดดี=ไมรวย

ปญหาที่เกิดขึ้น คือ นาย ก. ลํ าดับเหตุและผลไมถูก แยก
ข้ันตอนของการไดรับผลไมถูกตอง นาย ก. ทํ าเหตุคือขยันปลูก
มะมวง ก็จะตองไดรับผลคือไดมะมวง มะมวงก็งอกงาม มีผลดก
บริบูรณ น่ีผลตรงกับเหตุ ปลูกมะมวงไดมะมวง ขยันปลูกมะมวง ก็
ไดมะมวงมากมาย แตนาย ก. บอกวาไมไดเงิน ไมรวยคือไมไดเงิน

ปลูกมะมวงแลวไมไดเงิน น่ีไมถูกแลว ปลูกมะมวงแลวจะ
ไดเงินไดอยางไร ปลูกมะมวงก็ตองไดมะมวง น่ีแสดงวา นาย ก.
พูดลํ าดับเหตุผลผิด เหตุผลท่ีถูก คือ ปลูกมะมวงแลวไดมะมวง แต
ปลูกมะมวงแลวรวย หรือปลูกมะมวงแลวไดเงินนี้ยังตองดูข้ันตอไป

ถาปลูกมะมวงแลว ไดมะมวงมากมาย มะมวงลนตลาด
คนปลูกทั่วประเทศ เลยขายไมออก ก็เสียเปลา เปนอันวาไมไดเงิน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๑
ฉะนั้นก็ไมรวย อาจจะขาดทุนยุบยับก็ได เราตองแยกเหตุผลใหถูก

เปนอันวา อยามาเถียงกฎแหงกรรมเลย ไปศึกษาพัฒนา
ปญญาของคุณเองนั่นแหละ กฎไมผิดหรอก คุณปลูกมะมวงก็ได
มะมวง สวนจะไดเงินหรือไมน้ัน ตองอยูท่ีเหตุปจจัยอื่น ซ่ึงเปน
ลํ าดับเหตุและผลอีกชวงตอนหนึ่ง ท่ีจะตองแยกแยะวินิจฉัยตอไป
อีก เชนวา คุณขายเปนไหม รูจักตลาดไหม ตลาดตอนนี้มีความ
ตองการมะมวงไหม ตองการมากไหม ราคาดีไหม ถาตอนนี้คน
ตองการมะมวงมาก ราคาดี จัดการเรื่องขายไดเกง คุณก็ไดเงินมา
จากการขายมะมวง ก็รวย น่ีเปนอีกตอนหนึ่ง คนเราโดยทั่วไปมัก
จะเปนอยาง นาย ก. น้ี คือมองขามขั้นตอนของเหตุผล จะเอาปลูก
มะมวงแลวรวย จึงยุง เพราะตัวเองคิดผิด

ในเรื่องนี้จะตองแบงลํ าดับเรื่องเปน ๒ ข้ัน ข้ันที่ ๑ บอก
แลววา ปลูกมะมวงไดมะมวง เมื่อไดมะมวงแลว ข้ันที่ ๒ ทํ าอยาง
ไรกับมะมวงจึงจะไดเงิน จึงจะรวย เราตองคิดใหตลอดทั้ง ๒ ตอน

ตอนที่ ๑ ถูกตองตามเหตุปจจัยแนนอนแลว คือปลูก
มะมวงไดมะมวง หลักกรรมก็เหมือนกัน หลักกรรมในขั้นที่ ๑ คือ
ปลูกมะมวง ไดมะมวง เหตุดี ผลก็ดี เมื่อทานปลูกเมตตาขึ้นในใจ
ทานก็มีเมตตา มีความแชมช่ืน จิตใจสบาย ยิ้มแยมผองใส มีความ
สุขใจ แตจะไดผลอะไรตอไปเปนอีกขั้นตอนหนึ่ง

สํ าหรับตอนที่ ๒ ทานใหขอพิจารณาไวอีกหลักหนึ่ง ดังที่
ปรากฏในอภิธรรม บอกไววา การที่กรรมจะใหผลตอไป จะตอง
พิจารณาเรื่องสมบัติ ๔ และวิบัติ ๔ ประกอบดวย คือ ตอนได
มะมวงแลวจะรวยหรือไม ตองเอาหลักสมบัติ ๔ วิบัติ ๔ มา
พิจารณา



หลักกรรมสํ าหรับคนสมัยใหม๔๒
สมบัติ คือองคประกอบที่อํ านวยชวยเสริมกรรมดี มี ๔

อยาง คือ
๑. คติ คือ ถิ่นที่ เทศะ ทางไป ทางดํ าเนินชีวิต
๒. อุปธิ คือ รางกาย
๓. กาล คือ กาลเวลา ยุคสมัย
๔. ปโยค คือ การประกอบ หรือการลงมือทํ า
น้ีเปนความหมายตามศัพท ฝายตรงขาม คือ วิบัติ ก็มี ๔

เหมือนกัน คือ ถา คติ อุปธิ กาล ปโยค ดี ชวยเสริม ก็เรียกวาเปน
สมบัติ ถาไมดี กลายเปนจุดออน เปนขอดอย หรือบกพรอง ก็เรียก
วาเปนวิบัติ ลองมาดูวาหลัก ๔ น้ีมีผลอยางไร

สมมติวา คุณ ก. กับ คุณ ข. มีวิชาดีเทากัน ขยัน นิสัยดีท้ัง
คู แตเขาตองการรับคนทํ างานที่เปนพนักงานตอนรับ อยางที่
ปจจุบันเรียก receptionist ทํ าหนาที่รับแขก หรือปฏิสันถาร คุณ
ก. ขยัน มีนิสัยดี ทํ าหนาที่รับผิดชอบดี แตหนาตาไมสวย คุณ ข. ก็
ขยัน มีนิสัยดี มีความรับผิดชอบดี และหนาตาสวยกวา เขาก็ตอง
เลือกเอาคุณ ข. แลวคุณ ก. จะบอกวา ฉันขยันอุตสาหทํ าดี ไมเห็น
ไดดีเลย เขาไมเลือกไปทํ างาน น่ีก็เพราะตัวเองมีอุปธิวิบัติ เสียใน
ดานรางกาย หรืออยางคน ๒ คนตางก็มีความขยันหมั่นเพียร มี
ความดี แตคนหนึ่งรางกายไมแข็งแรง มีโรคออดๆ แอดๆ เวลา
เลือก คนขี้โรคก็ไมไดรับเลือก น้ีก็เรียกวา อุปธิวิบัติ

ในเรื่องคติ คือ ท่ีไปเกิด ถิ่นฐาน ทางดํ าเนินชีวิต ถาจะ
อธิบายแบบชวงยาวขามภพขามชาติ ก็เชนวา คนหนึ่งทํ ากรรมมา
ดีมากๆ เปนคนที่สั่งสมบุญมาตลอด แตพลาดนิดเดียว ไปทํ ากรรม
ช่ัวนิดหนอย แลวเวลาจะตาย จิตไปประหวัดถึงกรรมชั่วนั้น กลาย



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๓
เปนอาสันนกรรม ทํ าใหไปเกิดในนรก พอดีชวงนั้นพระพุทธเจามา
อุบัติ ท้ังที่แกสั่งสมบุญมาเยอะ ถาไดฟงพระพุทธเจาตรัส แกมี
โอกาสมากที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงได แตแกไปเกิดอยูในภพที่ไมมี
โอกาสเลย ก็เลยพลาด น่ีเรียกวา คติวิบัติ

ทีน้ีพูดชวงสั้นในชีวิตประจํ าวัน สมมติวาทานเปนคนมีสติ
ปญญาดี แตไปเกิดในดงคนปา แทนที่จะเปนนักวิทยาศาสตรท่ีเกง
กลาสามารถอยางไอนสไตน ก็ไมไดเปน อาจจะมีปญญาดีกวา
ไอนสไตนอีก แตเพราะไปเกิดในดงคนปาจึงไมมีโอกาสพัฒนา
ปญญานั้น น่ีเรียกวา คติเสีย ก็ไมไดผลน้ีข้ึนมา น่ีคือ คติวิบัติ

ขอตอไป กาลวิบัติ เชน ทานอาจจะเปนคนเกงในวิชาการ
บางอยาง ศิลปะบางอยาง แตทานมาเจริญเติบโตอยูในสมัยที่เขา
เกิดสงครามกันวุนวาย และในระยะที่เกิดสงครามนี้เขาไมตองการ
ใชวิชาการหรือศิลปะดานนั้น เขาตองการคนที่รบเกง มีกํ าลังกาย
แข็งแรง กลาหาญ เกงกลาสามารถ และมีวิชาที่ตองใชในการทํ า
สงคราม วิชาการและศิลปะท่ีทานเกงเขาก็ไมเอามาพูดถึงกัน เขา
พูดถึงแตคนที่รบเกง สามารถทํ าลายศัตรูไดมาก ทานก็ไมไดรับ
การยกยองเชิดชู เปนตน น่ีเรียกวากาลวิบัติ สํ าหรับทานหรือนาย
คนนี้

ขอสุดทายคือ ปโยควิบัติ มีตัวอยางเชน ทานเปนคนวิ่งเร็ว
ถาเอาการวิ่งมาใชในการแขงขันกีฬา ทานก็อาจมีช่ือเสียง เปนผู
ชนะเลิศในทีมชาติหรือระดับโลก แตทานไมเอาความเกงในการวิ่ง
มาใชในทางดี ทานเอาไปวิ่งราว ลักของเขา ก็เลยไดรับผลราย ถูก
จับขังคุก หรือเสียคนไปเลย น้ีเปน ปโยควิบัติ



หลักกรรมสํ าหรับคนสมัยใหม๔๔
วาที่จริง ถาไมมุงถึงผลภายนอกหรือผลขางเคียงสืบเนื่อง

การเปนคนดี มีความสามารถ การเปนคนปาที่มีสติปญญาดี การมี
ศิลปะวิชาการที่ชํ านาญอยางใดอยางหนึ่ง ตลอดจนการวิ่งไดเร็ว
มันก็มีผลดีโดยตรงของมันอยูแลว และผลดีอยางนั้น มีอยูในตัวใน
ทันทีตลอดเวลา แตในการที่จะไดรับผลตอเนื่องอีกขั้นหนึ่งนั้น เรา
จะตองเอาหลักสมบัติ-วิบัติเขาไปเกี่ยวของ

เหมือนปลูกมะมวงเมื่อกี้น้ี ผลท่ีแนนอน คือ ทานปลูก
มะมวง ทานก็ไดมะมวง น้ีตรงกัน เปนระดับผลกรรมแทๆ ข้ันตน
สวนในขั้นตอมา ถาตองการใหปลูกมะมวงแลวรวยดวย ทานจะ
ตองรูจักทํ าใหถูกตองตามหลักสมบัติ-วิบัติเหลานี้ดวย เชนตองรู
จักกาละ เปนตนวา กาลสมัยนี้คนตองการมะมวงมากไหม ตลาด
ตองการมะมวงไหม มะมวงพันธุอะไรที่คนกํ าลังตองการ สภาพ
ตลาดมะมวงเปนอยางไร มีมะมวงลนตลาดเกินความตองการไหม
จะประหยัดตนทุนในการปลูกและสงใหถึงตลาดไดอยางไร เราควร
จะจัดดํ าเนินการในเรื่องเหลานี้ใหถูกตองดวย ไมใชคิดแตเพียงวา
ฉันขยันหมั่นเพียรแลวก็ทํ าไป เลยไดความโงมาเปนปจจัยใหไดรับ
ผลของอกุศลกรรม

เปนอันวาตองพิจารณาเรื่องสมบัติ-วิบัติ ๔ น้ีเขามา
ประกอบ วาทํ าเลที่แหลงนี้เปนอยางไร กาลสมัยนี้เปนอยางไร การ
ประกอบการของเรา เชนการจัดการขายสงตางๆ น้ี เราทํ าไดถูก
ตองดีไหม ถาเราปลูกมะมวงไดมะมวงดีแลว แตเราปลูกไมถูกกาล
สมัย เราไมรูจักประกอบการใหถูกตอง อยางนอยก็มีกาลวิบัติ และ
ปโยควิบัติข้ึนมา เราก็ขายไมออก เลยตองขาดทุน ถึงขยันปลูก
มะมวงก็ไมรวย (อาจจะจนหนักลงไปอีก)



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๕
การปฏิบัติที่ถูกตองในการทํ ากรรม

เปนอันวา ถาชาวพุทธเราจะฉลาดรอบคอบในการทํ ากรรม
ก็จะตองทํ าใหถูกทั้ง ๒ ช้ัน

ช้ันที่ ๑ ตัวกรรมนั้นตองเปนกรรมดี ไมใชกรรมชั่ว แลวผลดี
ข้ันที่ ๑ ก็เกิดขึ้น จิตใจของเราก็ไดรับผลดีท่ีเปนความสุข มีความ
สุขเปนวิบากเปนตน ตลอดจนผลดีท่ีออกมาทางวิถีชีวิตทั่วๆ ไป
เชน ความนิยมนับถือตางๆ เรียกวามีดีเขามาในตัวอยูแลว

แตในชั้นที่ ๒ เราจะใหการงานกิจการของเราไดผลดีมากดี
นอย เราจะตองพิจารณาเรื่องคติ อุปธิ กาล ปโยค เขามาประกอบ
ดวย ตองพิจารณา ๒ ช้ัน ไมใชคิดจะทํ าดีก็ทํ าดีดุมๆ ไป

อยางไรกต็าม คนบางคนอาจจะเอาเรือ่ง คต ิอปุธ ิกาล ปโยค
เขามาใชโดยวิธีฉวยโอกาส เชน กาลสมบัติ ก็ฉวยโอกาสวา กาล
สมัยนี้ คนกํ าลังตองการสิ่งนี้ ฉันก็ทํ าสิ่งที่เขาตองการ โดยจะดีหรือ
ไมก็ชางมัน ใหไดผลท่ีตองการก็แลวกัน น้ีเรียกวา มุงแตผลช้ันที่ ๒
แตผลช้ันที ่๑ ไมค ํานงึ กเ็ปนสิง่ทีเ่สยีหายและเปนขอดอยในทางกรรม

ฉะนั้น ในฐานะที่เปนชาวพุทธจะตองมองผลชั้นที่ ๑ กอน
คือจะทํ าอะไรก็หลีกเลี่ยงกรรมชั่ว และทํ ากรรมดีไวกอน เมื่อไดพื้น
ฐานดีน้ีแลว ก็คํ านึงถึงชั้นที่ ๒ เปนผลสืบเนื่องภายนอกซึ่งขึ้นตอ
คติ อุปธิ กาล ปโยคดวย ก็จะทํ าใหงานของตนไดผลดีโดยสมบูรณ

เปนอันวา ในการสอนเรื่องกรรมตอนนี้มี ๒ ช้ัน คือ ตัว
กรรมที่ดีท่ีช่ัวเอง และองคประกอบเรื่องคติ อุปธิ กาล ปโยค ถาเรา
ตองการผลภายนอกเขามารวม เราจะตองใหชาวพทุธรูจักพจิารณา
และมีความฉลาดในเรื่อง คติ อุปธิ กาล ปโยคดวย



หลักกรรมสํ าหรับคนสมัยใหม๔๖
สมมติวาคน ๒ คน ทํ างานอยางเดียวกัน โดยมีคุณสมบัติ

เหมอืนกนั ดเีหมอืนกนัทัง้คู แตถารางกายคนหนึง่ด ีอกีคนหนึง่ไมดี
คนที่รางกายไมดี ก็เสียเปรียบ และตองยอมรับวาตัวเองมีอุปธิวิบัติ

เมื่อรูอยางนี้แลวก็ตองแกไขปรับปรุงตัว ถาแกท่ีรางกายไม
ได ก็ตองเพิ่มพูนคุณสมบัติท่ีดีใหดียิ่งขึ้น เมื่อดียิ่งขึ้นแลว คนที่ราง
กายไมด ีแตมคีณุสมบัตอิืน่ เชน ในการท ํางานมคีวามสามารถช ํานิ
ชํ านาญกวามากมาย จนกระทั่งมาชดเชยคุณสมบัติในดานราง
กายดีของอีกคนหนึ่งไปได แมตัวเองจะรางกายไมดี เขาก็ตองเอา
เพราะเปนคนมีความสามารถพิเศษ น้ีก็เปนองคประกอบที่มาชวย

ถาเรามีรางกายไมดี บกพรองในดานอุปธิวิบัติ เราก็จะตอง
สรางกรรมดีในสวนอื่นใหเหนือยิ่งขึ้นไป ไมใชมัวแตทอใจวาทํ าดี
แลวไมไดดี น้ีเปนการรูจักเอาหลักเรื่อง คติ อุปธิ กาล ปโยค เขามา
ประกอบ และใชใหเปนประโยชน

น่ีคือเรื่องการใหผลของกรรมในแงตางๆ นํ ามาถวายเปน
เพียงแงคิด เพื่อใหเห็นวาเรื่องกรรมนี้ตองคิดหลายๆ แง หลายๆ
ดาน แลวเราจะเห็นทางออกในการอธิบายไดดียิ่งขึ้น และมีความ
รอบคอบสมบูรณยิ่งขึ้น

อยางไรก็ตาม จุดสํ าคัญก็คือตองการเชื่อมโยงใหเห็น
ความเปนเหตุเปนปจจัย เพื่อเราจะไมใชพูดแตเพียงวามีเหตุอันนี้
เกิดขึ้นในที่แหงหนึ่ง ในเวลาหนึ่งนานมาแลว สัก ๒๐–๓๐ ป ตอ
มาเกิดผลดีอันหนึ่ง แลวเราก็จับมาบรรจบกัน โดยเชื่อมโยงเหตุ
ปจจัยไมได ซ่ึงแมจะเปนจริง ก็มีน้ํ าหนักนอย ไมคอยมีเหตุผลให
เห็น คนก็อาจจะไมคอยเชื่อ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๗
เราจึงควรพยายามศึกษา สืบสาวเหตุปจจัยใหละเอียดยิ่ง

ข้ึน ถึงแมวามันจะยังไมชัดละเอียดออกมา ไมปรากฏออกมาเต็มท่ี
แตก็พอใหเห็นทางเปนไปได คนสมัยนี้ก็ตองยอมรับในเรื่องความ
เปนไปได เพราะมันเขาในแนวทางของเหตุปจจัยแลว ผมคิดวา
เรื่องกรรมจะพูดไวเปนแนวทางเทานี้กอน

ทาทีที่ถูกตองตอกรรมเกา
มีปญหาที่ทานถามมาหลายขอดวยกัน ปญหาหนึ่งเกี่ยว

กับเรื่องบุพเพกตวาท เปนเรื่องที่ถามในหลักนี้ จึงนาจะตอบ
ทานถามวาทารกที่คลอดมา บางครั้งมีโรคที่หาสาเหตุไม

ได หรือถือกํ าเนิดในครอบครัวที่ลํ าบากขาดแคลน ถาไมอธิบายใน
แนวบุพเพกตวาทแลว เราควรอธิบายอยางไรใหเขาใจงาย

ในการตอบปญหานี ้ตองพดูใหเขาใจกนักอนวา การปฏเิสธ
บุพเพกตวาท ไมไดหมายความวาเราถือวากรรมเกาไมมีผล ลัทธิ
บุพเพกตวาท ถือวาเปนอะไรๆ ก็เพราะกรรมเกาทั้งสิ้น เอาตัวกรรม
เกาเปนเกณฑตดัสนิโดยสิน้เชงิ ฉะนัน้จะท ําอะไรในปจจุบันกไ็มมี
ความหมาย เพราะแลวแตกรรมเกา ตอไปจะเปนอยางไรก็ตองแลว
แตกรรมเกาจะใหเปนไป ทํ าไปกไ็มมปีระโยชน น้ีคอืลทัธกิรรมเกา

แตในทางพระพทุธศาสนา กรรมเกานั้นทานก็ถือวาเปน
กรรมอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นแลวมีผลมาถึงปจจุบัน แตชาวพุทธไมจบ
ตันอับจนอยูแคกรรมเกา

ทีน้ีมาถึงเรื่องที่เด็กคลอดออกมามีโรคที่หาสาเหตุไมได 
หรือเกิดในครอบครัวที่ลํ าบากขาดแคลน น้ีเราสามารถอธิบายดวย
เรื่องกรรมเกาตามหลกักรรมนยิามไดดวย และอธบิายตามหลกันยิาม
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อืน่ๆ ดวย เชน ในดานพีชนิยามวา ในสวนกรรมพันธุพอแมเปน
อยางไร เพราะกรรมพันธุเปนตัวกํ าหนดไดดวย ถาพอแมมีความ
บกพรองในเรื่องบางอยาง เชนเปนโรคเบาหวาน ลูกก็มีทางเปนได
เหมือนกัน น้ีพีชนิยาม สวนกรรมนิยาม ก็อาจจะอธิบายในแง
ความเหมาะสมสอดคลองกันของคนที่จะมาเกิด กับคนที่จะเปน
พอแม ทํ าใหมาเกิดเปนลูกของคนนี้ และมีความบกพรองตรงนี้
โดยมีพีชนิยามเขามาประกอบชวยกํ าหนด

สํ าหรับกรณีท่ีมาเกิดในครอบครัวที่ลํ าบากขาดแคลน ถา
เราจะยกใหเปนเรื่องกรรมเกาก็ตัดตอนไป ในเมื่อเขาเกิดมาแลวใน
ครอบครัวอยางนี้ เราก็ตามไมเห็น ก็ตองตัดตอนไปวาทํ ากรรมเกา
ไมดี จึงมาเกิดในครอบครัวขาดแคลน แตเมื่อเกิดอยางนั้นแลว
ตามหลักกรรมที่ถูกตองก็ตองคิดไปอีกวา เพราะเหตุท่ีเกิดในครอบ
ครัวขาดแคลน ก็แสดงวาเรามีทุนเกาที่ดีมานอย ก็ยิ่งจะตอง
พยายามทํ ากรรมดีใหมากขึ้นเปนพิเศษ เพื่อจะปรับแกชดเชยให
ผลตอไปขางหนาดี ไมใชคิดวาทํ ากรรมมาไมดีก็ตองปลอยแลวแต
กรรมเกาจะใหเปนไป ถาคิดอยางนั้นก็ไมถูก

ในทางที่ถูก จะตองคํ านึงใหครบทั้งกรรมเกาและกรรมใหม
เมือ่กรรมเกาทีม่มีาไมด ี กย็ิง่ท ําใหจะตองมกี ําลงัใจเพยีรพยายาม
แกไขปรับปรุง เชน ถาหากคนที่เขาเกิดมารํ่ ารวยแลวเขามีความ
เพียรพยายามเทานี้ สามารถประสบความสํ าเร็จกาวหนาได เรา
เกิดมาในตระกูลท่ีขาดแคลน เราก็ยิ่งตองมีความเพียรพยายามให
มากกวาเขาอีกมากมาย เราจึงจะมีชีวิตที่เจริญกาวหนาได ตองตั้ง
จิตอยางนี้จึงจะถูกตอง
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ในสวนทีเ่ปนกรรมเกานัน้ พระพทุธเจาตรสัไวอยางนีว้า

ภกิษุท้ังหลาย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ น้ี ช่ือวากรรมเกา กรรมเกาก็
คือ สภาพชีวิตที่เรามีอยูในปจจุบันขณะนี้ สภาพชีวิตของเราก็คือ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ท่ีเปนอยู มีอยู น้ีคือ กรรมเกา คือผลจาก
กรรมเทาที่เปนมากอนหนาเวลานี้ท้ังหมด ไมวาจะไดทํ าอะไรมา
สัง่สมอะไรมาก็รวมอยูท่ีน้ี

กรรมเกามเีทาไร กเ็รยีกวามทุีนเทานัน้ จะท ํางานอะไรกต็าม
จะตองมองดูทุนในตัวกอน เมื่อรวมทุนรูกํ าลังของตัวถูกตองแลว ก็
เริม่งานตอไปได ถาเรารูวาทนุของเรานอยแพเขา เรากต็องพจิารณา
หาวธิท่ีีจะลงทนุใหไดผลด ีบางคนทนุนอยแตมวีธิกีารท ํางานด ี รูจัก
ลงทุนอยางไดผล กลับประสบความสํ าเร็จดีกวาคนที่มีทุนมากก็มี

ฉะนั้น แมวากรรมเกาอาจจะไมดี คือรางกายตลอดจน
สภาพชีวิตทั้งหมดของเราไมดี แตเราฉลาดและเขมแข็งไมทอถอย
เราก็พยายามปรับปรุงตัว หาวิธีการที่ดีมาใช ถึงแมจะมีทุนไมคอย
ดี มีทุนนอย ก็ทํ าใหเกิดผลดีได กลับบรรลุผลสํ าเร็จ กาวหนายิ่ง
กวาคนที่ทุนดีดวยซํ้ าไป

สวนคนที่มีทุนดีน้ัน หากรูจักใชทุนดีของตัว ก็ยิ่งประสบ
ความสํ าเร็จมากขึ้น แตบางคนทุนดีไมรูจักใช มวัเมาประมาทเสยีก็
หมดทนุ กลบัยิง่แยลงไปอกี

ดงันัน้ การปฏบัิตท่ีิถกูตองจงึไมใชมวัทอแทหรอืทรนงอยูกบั
ทุนเกาหรอืกรรมเกา กรรมเกานัน้เปนทนุเดมิซ่ึงจะตองก ําหนดรูแลว
พยายามแกไข ปรับปรุง สงเสริมเพิ่มพูนใหดีใหกาวหนายิ่งๆ ข้ึนไป

เวลาหมดแลว ปญหามีอีกหลายขอ ไมอาจจะตอบได เอา
ไวไปตอบเปนสวนตวัทหีลงั ขอถวายเรือ่งกรรมไวเพยีงเทานี ้ ถอืวา
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เปนเพยีงแงคดิบางอยาง อยางนอยกถ็อืเอาขอพจิารณาทีม่อียูใน
คมัภรีบางอยางมาชวยประกอบการอธิบายบางแงบางดาน สวน
เรื่องที่ละเอียดลึกซึ้ง ก็เปนสิ่งที่จะตองไปศึกษาพิจารณากันตอไป
รวมทัง้การแยกแยะสบืสาวเหตปุจจัย และการแกไขปญหาในระดบั
สงัคมดวย

ขออนุโมทนาทุกทานที่ไดสละเวลา กํ าลังกาย กํ าลังใจ มา
รวมกันอบรมพระธรรมทูตครั้งนี้ ดวยจิตมีกุศลเจตนาที่จะไป
ปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อประโยชนแกพระศาสนา และประโยชนสุขแก
ประชาชน ดวยอานุภาพแหงคุณพระรัตนตรัย พรอมท้ังกุศลเจตนา
น้ัน จงเปนปจจัยใหทุกทานมีกํ าลังกาย กํ าลังใจ กํ าลังสติปญญา
เขมแข็ง ปฏิบัติศาสนกิจไดสํ าเร็จผลดวยดีจงทุกประการ โดยทั่ว
กันทุกทาน เทอญ




