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*กาวไปในบุญ*1
ไหว้พระประธาน
ญาติโยมจัดงานทําบุญบําเพ็ญกุศลกันวันนี้ โดยปรารภเรื่องอาตมภาพ แตก็ไดขอใหขยายความหมายเปนงานบุญสําหรับอุโบสถและวัดนี้ทั้งหมด
ในโอกาสที่วัดญาณเวศกวัน ตั้งมาถึงปที่จะครบ ๕ นับแตที่กระทรวงศึกษาธิการ
ไดประกาศตั้งเปนวัดในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๓๗ และบัดนี้ไดมีเสนาสนะสําคัญเกิดขึ้น ซึ่งเพิ่งสรางเสร็จ คือ อุโบสถ
หลังที่โยมจัดพิธีทําบุญนี้ อันเปนผลงานรวมกันของญาติโยม
พรอมทั้งพระประธาน ที่เพิ่งหลอเสร็จเรียบรอย แลวนํามาประดิษฐาน
ในวันที่ ๗ มกราคม และปดทองเสร็จเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ที่ผานมานี้
พระประธานนี้ก็สรางเกือบไมทัน เพราะที่วัดนี้ออกจะจูจี้มาก ไปดูและ
แกไขเทาไรก็ไมพอใจสักที ชางปนใหมใหจนในที่สุดดูเหมือนปนรวมทั้งหมด ๕
องค จึงไดองคนี้ ซึ่งไดทราบวาโยมพอใจทั่วกัน
แตกอนนั้นก็ยังมีขอแยงกันอยูนิดหนึ่ง คือ ตอนที่หลอเสร็จแลวนํามา
ประดิษฐาน ยังไมไดปดทอง ก็ทาสีขาวมา โยมก็ชอบมากวา งามดีเหลือเกิน
*
1

สัมโมทนียกถา ในโอกาสที่ญาติโยมจัดงานทําบุญ ในมงคลพรรษ ที่วัดญาณเวศกวัน
ตั้งมาจะครบ ๕ ป มีอุโบสถพรอมพระประธาน และพระธรรมปฎกมีอายุครบ ๕ รอบ
ณ วันอาทิตย ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๒ ที่วัดญาณเวศกวัน พุทธมณฑล จ.นครปฐม

๒
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แตพอปดทองไปไดบาง โยมก็เริ่มผิดหวังอีก บอกวา ตอนเปนหลวงพอ
ขาว งามกวามาก เปนปญหาเนื่องจากแสงสะทอนเปนเงาแวววาว
อยางไรก็ดี ตอนนี้สถาปนิกบอกวาจะทดลองนําสปอตไลทสามดวงหรือ
หาดวงมาฉายสองลองดูวา จะชวยใหแกไขปญหาเรื่องเงาสะทอนออกไปไดแค
ไหนเพียงใด และจะตองสรางฐานเสริมถาวรอีก เพราะแทนชุกชีขางลางใหญ
ตอนนี้ทําฐานชั่วคราวซอนไว จะตองทําใหม ถาแกปญหาโดยจัดสปอตไลทสอง
ไดที่ดีแลว และออกแบบฐานใหมนี้โดยฝงสปอตไลทเขาไปในฐานนั้น ก็ยังเปน
ความหวังวาจะแกปญหาเรื่องเงาสะทอนนี้ได และทําใหดูเหมาะสมดียิ่งขึ้น
พระประธานนั้น ขอสําคัญอยูที่เปนเครื่องสื่อพุทธคุณ คือ พระปญญา
คุณ พระวิสุทธิคุณ และที่เรายํ้ากันมากก็คือ พระมหากรุณาคุณ
เวลามาที่พระประธาน ไดกราบไหวนมัสการ ก็ทําใหจิตใจของเราเบิก
บานผองใส มีความสุข เราอาจมีจิตใจวาวุนเดือดรอนขุนมัวมาจากบาน หรือ
จากที่อื่นๆ ภายนอก พอเขามาที่วัดแลว เห็นพระประธาน จิตใจของเราสบาย
นั่นก็คือพุทธคุณเกิดผลแกจิตใจของเรา คือ เมตตาเกิดมีผล ทําใหจิตใจของ
เราสบาย มีความสุข มีปติ คือความอิ่มใจ และมีความสงบ
พูดโดยทั่วไป พระพุทธรูปนั้น เราสรางใหมีลักษณะสงบ ยิ้มดวยเมตตา
และมีลักษณะหลุดพน เปนอิสระ ไมยึดติดในโลก คือ ทานพนอยูเหนือโลก
แตเปนที่พึ่งแกเรา ถาพระพุทธรูปสื่อพุทธคุณอยางนี้ได ก็จะเกิดผลตอจิตใจ
ของผูนมัสการ ทําใหเกิดบุญกุศล อยางนอยก็เกิดปสาทะ ซึ่งเปนบุญขอแรกที่
จะมีขึ้นในจิตใจของพุทธศาสนิกชน ในเวลาสัมผัสพระศาสนา เริ่มแตไดพบ
เห็นพระสงฆ ตามหลักที่วา สมณานฺจ ทสฺสนํ การเห็นสมณะเปนอุดมมงคล
เมื่อเห็นสมณะ ก็ทําใหจิตใจผองใส
นี่เปนจุดสําคัญที่บุญกุศลตั้งตนได เพราะถาจิตใจไมผองใส คือขุนมัว
เศราหมอง บุญก็เกิดยาก และความผองใสของจิตใจก็เปนบุญอยูแลวในตัว

๑. กาวไปในบุญ

๓

แกความเขาใจ
ความหมายของบุญ ที่แคบและเพี้ยนไป
บุญกุศลนี้ มีทางทําใหเกิดขึ้นไดมากมาย แตขอสําคัญอยู
ที่จิตใจของโยมเอง แตเมื่อเราตองการใหจิตใจผองใส อะไรจะมา
ชวยทําใหผองใสได ตอนนี้เราอาศัยพระประธาน แตพระพุทธเจา
สอนไววา มีวิธีปฏิบัติหลายอยางที่จะทําใหเกิดบุญกุศล
วันนี้จึงขอพูดเรื่องบุญนิดๆ หนอยๆ เพราะคําวาบุญเปน
คําสําคัญในพระพุทธศาสนา และเวลานี้ความเขาใจเกี่ยวกับคําวา
“บุญ” ก็แคบมาก หรือบางทีก็ถึงกับเพี้ยนไป
แง ที่ ๑ ยกตั ว อย า ง ที่ ว า บุ ญ มี ค วามหมายแคบลงหรื อ
เพี้ยนไปนี่ เชน เมื่อเราพูดวาไปทําบุญทําทาน โยมก็นึกวาทําบุญ
คือถวายขาวของแกพระสงฆ บุญก็เลยมักจะจํากัดอยูแคทาน คือ
การให แลวก็ตองถวายแกพระเทานั้นจึงเรียกวา บุญ ถาไปใหแก
ชาวบาน เชนใหแกคนยากจน คนตกทุกขยากไร เราเรียกวาใหทาน
ภาษาไทยตอนหลังนี้ จึงเหมือนกับแยกกันระหวางทําบุญ
กับใหทาน ทําบุญ คือถวายแกพระ ใหทาน คือใหแกคฤหัสถ
ชาวบาน โดยเฉพาะคนตกทุกขไดยาก
เมื่อเพี้ยนไปอยางนี้นานๆ คงตองมาทบทวนกันดู เพราะ
ความหมายที่เพี้ยนไปนี้กลายเปนความหมายในภาษาไทยที่บางที
ยอมรับกันไปจนคิดวาถูกตองดวยซํ้า แตพอตรวจสอบดวยหลัก
พระศาสนาแลว ก็ไมจริง เพราะวาทานนั้นเปนคํากลางๆ
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การถวายของแกพระ ที่เราเรียกวาทําบุญนั้น เมื่อวาเปน
ภาษาบาลี จะเห็นชัดวาทานเรียกวาทานทั้งนั้น แมแตทําบุญอยาง
ใหญที่มีการถวายของแกพระมากๆ เชน ถวายแกสงฆ ก็เรียกวา
สังฆทาน ทําบุญทอดกฐิน ก็เรียกวากฐินทาน ทําบุญทอดผาปาก็
เปน บังสุกุลจีวรทาน
ไมวาถวายอะไร ก็เปนทานทั้งนั้น ถวายสิ่งกอสรางในวัด
จนถวายทั้งวัด ก็เรียกเสนาสนทาน หรือวิหารทาน ทานทั้งนั้น
ในแงนี้ จะตองจําไววา ทานนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของการ
ทําบุญ เมื่อเราพูดวาทําบุญ คือ ถวายของพระ บุญก็เลยแคบลง
มาเหลื อ แค ท านอย า งเดี ย ว ลื ม นึ ก ไปว า ยั ง มี วิ ธี ทํ า บุ ญ อื่ น ๆ อี ก
หลายอยาง นี้ก็เปนแงหนึ่งละ
แงที่ ๒ ก็คือความแคบในแงที่เมื่อคิดวา ถาใหแกคนตก
ทุกขไดยากหรือแกชาวบานก็เปนทานแลว ถาเขาใจเลยไปวา ไม
เปนบุญ ก็จะยุงกันใหญ ที่จริง ไมวาใหแกใคร ก็เปนทาน และเปน
บุญทั้งนั้น จะตางกันก็เพียงวาบุญมากบุญนอยเทานั้นเอง
การวัดวาบุญมากบุญนอย เชนในเรื่องทานนี้ ทานมีเกณฑ
หรือมีหลักสําหรับวัดอยูแลววา
๑. ตัวผูให คือทายกทายิกา มีเจตนาอยางไร
๒. ผูรับ คือปฏิคาหก มีคุณความดีแคไหน
๓. วัตถุ หรือของที่ให คือไทยธรรม๑ บริสุทธิ์ สมควร เปน
ประโยชนเพียงใด
๑

ไทยธรรม มาจากภาษาบาลีวา เทยฺยธมฺม แปลวา สิ่งที่จะพึงให หรือของที่ควรให
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๕

ถาปฏิคาหก คือผูรับ เปนผูมีศีล มีคุณธรรม ก็เปนบุญมาก
ถาปฏิคาหกเปนคนไมมีศีล เชนเปนโจรผูราย บุญก็นอย เพราะดี
ไมดี ใหไปแลว เขากลับอาศัยผลจากของที่เราให เชนไดอาหารไป
กินแลว มีกําลังแข็งแรง ก็ยิ่งไปทําการรายไดมากขึ้น กลับเกิดโทษ
วั ต ถุ สิ่ ง ของที่ ถ วาย ถ า บริ สุ ท ธิ์ ได ม าโดยสุ จ ริ ต เป น
ประโยชน มีคุณคาแกผูที่รับไป สมควรหรือเหมาะสมแกผูรับนั้น
เชน ถวายจีวรแกพระสงฆ แตใหเสื้อแกคฤหัสถ ก็เปนบุญมาก
สวนตัวผูให ก็ตองมีเจตนาที่เปนบุญเปนกุศล ตั้งใจดี ยิ่ง
ถาเจตนานั้นประกอบดวยปญญา ก็มีคุณสมบัติดีประกอบมากขึ้น
ก็ยิ่งไดบุญมาก
เปนอันวา การใหเปนทานทั้งสิ้น ไมวาจะถวายแกพระหรือ
จะใหแกคฤหัสถชาวบาน จึงตองมาทบทวนความหมายกันใหม วา
๑. ไดบุญ ไมใชเฉพาะถวายแกพระ
๒. บุญ ไมใชแคทาน

ใหทานอยางไร
จึงจะไดทําบุญอยางสมบูรณ
ทีนี้ก็มาดูวา บุญนั้นแคไหน การทําบุญ ทานเรียกวา บุญ
กิริยา หรือเรียกยาววา บุญกิริยาวัตถุ คือเรื่องของการทําบุญ ญาติ
โยมที่คุนวัดจะนึกออกวา บุญกิริยาวัตถุ มี ๓ อยาง คือ
๑. ทาน การให เผื่อแผ แบงปน
๒. ศีล การประพฤติสุจริต มีความสัมพันธดีงาม เกื้อกูล
ไมเบียดเบียนกัน
๓. ภาวนา ฝกอบรมพัฒนาจิตใจ เจริญปญญา
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ทาน ก็เปนบุญอยางหนึ่ง ศีล ก็เปนบุญอยางหนึ่ง ภาวนา
ก็เปนบุญอยางหนึ่ง และสูงขึ้นไปตามลําดับดวย
ศีลเปนบุญที่สูงกวาทาน ภาวนาเปนบุญที่สูงกวาศีล แต
เราสามารถทําไปพรอมกันทั้ง ๓ อยาง
เหตุใดจึงเรียกการถวายของแกพระที่วัดวาเปนการทําบุญ
แตใหแกชาวบานเรียกวาเปนทานเฉยๆ เรื่องนี้อาจเกิดจากการที่วา
๑. เวลาเราไปถวายแกพระที่วัด เราไมใชถวายทานอยาง
เดียวเทานั้น คือ ในเวลาที่เราไปถวายสิ่งของเครื่องไทยธรรม หรือ
ทําอะไรที่วัดนั้น นอกจากทานเปนอยางที่ ๑ แลว
๒. ศีลเราก็ไดรักษาไปดวย คือ เราตองสํารวมกายวาจาอยู
ในระเบียบแบบแผนวัฒนธรรมประเพณี เรื่องมารยาทอากัปกิริยา
และการสํารวมวาจาตางๆ นี้ เปนศีลทั้งสิ้น และเวลานั้นเรางดเวน
ความไมสุจริตทางกายวาจา ความไมเรียบรอย การเบียดเบียนทุก
อยางทางกายวาจา เราละเวนหมด เราอยูในกายวาจาที่ดีงาม ที่
ประณีต ที่สํารวม ที่ควบคุม นี่คือเปนศีล
๓. ในดานจิตใจ จะดวยบรรยากาศของการทําบุญก็ตาม
หรือดวยจิตใจที่เรามีความเลื่อมใสตั้งใจไปดวยศรัทธาก็ตาม จิตใจ
ของเราก็ดีงามดวย เชน มีความสงบ มีความสดชื่น เบิกบานผอง
ใส มีความอิ่มใจ ตอนนี้เราก็ไดภาวนาไปดวย
ยิ่งถาพระไดอธิบายใหเขาใจในเรื่องการทําทานนั้นวา ทํา
เพื่ออะไร มีประโยชนอยางไร สัมพันธกับบุญหรือการปฏิบัติธรรม
อื่นๆ อยางไร ฯลฯ เรามองเห็นคุณคาประโยชนนั้น และมีความรู
ความเขาใจธรรม เขาใจเหตุผลตางๆ มากขึ้น เราก็ไดปญญาดวย

๑. กาวไปในบุญ

๗

ดวยเหตุที่วามานี้ ก็จึงกลายเปนวา เมื่อเราไปที่วัดนั้น แม
จะไปถวายทานอยางเดียว แตเราไดหมดทุกอยาง ทานเราก็ทํา ศีล
เราก็พลอยรักษา ภาวนาเราก็ได ทั้งภาวนาดานจิตใจ และภาวนา
ดานปญญา
เพราะฉะนั้น เมื่อเราไปที่วัด ถาเราปฏิบัติถูกตอง เราจึง
ไมไดถวายทานอยางเดียว แตเราไดมาครบ
ตอนแรกเราตั้งใจไปถวายทานอยางเดียว แตเมื่อไปแลว
เราไดมาครบทั้งสาม
ทีนี้ เราจะบอกวา เราไปถวายทานมา เราก็พูดไมครบ ก็
เลยพูดวาเราไปทําบุญ เพราะวาเราไดทั้งสามอยาง
ที่วามานี้ ก็เปนเหตุใหการถวายทานอยางเดียว กลายเปน
มีความหมายเปนทําบุญ (ครบทั้งสามอยาง)
เมื่อโยมเขาใจอยางนี้แลว ตอไป เวลาไปถวายทานที่วัด ก็
ตองทําใหไดบุญครบทั้ง ๓ อยาง คือ ถวายทานอยางเดียว แตตอง
ใหไดทั้งศีล ทั้งภาวนาดวย อยางนี้จึงจะเรียกวา “ทําบุญ” ที่แทจริง

ไปทําบุญอยางเดียว
แตไดกลับมาสามอยาง
คราวนี้ เ ราก็ ม าตรวจสอบตั ว เองว า ทานของเราได ผ ล
สมบูรณไหม เริ่มตั้งแตดานจิตใจวา เจตนาของเราดีไหม
เจตนานั้นทานยังแยกออกไปอีกเปน ๓ คือ
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๑. บุพเจตนา เจตนากอนให คือตั้งแตตอนแรก เริ่มตนก็
ตั้งใจดี มีความเลื่อมใส จิตใจเบิกบาน และตั้งใจจริง แข็งแรง มี
ศรัทธามาก ตอไป
๒. มุญจนเจตนา ขณะถวายก็จริงใจจริงจัง ตั้งใจทําดวย
ความเบิกบานผองใส มีปญญา รูเขาใจ
๓. อปราปรเจตนา ถวายไปแลว หลังจากนั้น ระลึกขึ้น
เมื่อไร จิตใจก็เอิบอิ่มผองใสวา ที่เราทําไปนี้ดีแลว ทานนั้นเกิดผล
เปนประโยชน เชน ไดถวายบํารุงพระศาสนา พระสงฆจะไดมีกําลัง
แลวทานก็จะไดปฏิบัติศาสนกิจ ชวยใหพระศาสนาเจริญงอกงาม
มั่นคง เปนปจจัยใหสังคมของเราอยูรมเย็นเปนสุข นึกขึ้นมาเมื่อไร
ก็เอิบอิ่มปลื้มใจ ทานใชคําวา “อนุสรณดวยโสมนัส”
ถาโยมอนุสรณดวยโสมนัสทุกครั้งหลังจากที่ทําบุญไปแลว
โยมก็ไดบุญทุกครั้งที่อนุสรณนั่นแหละ คือ ระลึกขึ้นมาคราวไหน ก็
ไดบุญเพิ่มคราวนั้น
นี่คือเจตนา ๓ กาล ซึ่งเปนเรื่องสําหรับ ทายก
สวน ปฏิคาหก คือผูรับ ถาเปนผูมีศีล มีคุณธรรมตางๆ
มาก ก็ถือวาเปนบุญเปนกุศลมาก เพราะจะไดเกิดประโยชนมาก
ดังเชน พระสงฆ เมื่อเปนผูทรงศีล ทรงไตรสิกขา ทานก็
สามารถทําใหทานของเราเกิดผลงอกเงยออกไปกวางขวาง เปน
ประโยชน แ ก ป ระชาชน ช ว ยให ธ รรมแผ ข ยายไปในสั ง คม ให
ประชาชนอยูรมเย็นเปนสุข และดํารงพระศาสนาไดจริง
สวนไทยธรรม คือวัตถุที่ถวาย ก็ใหเปนของบริสุทธิ์ ไดมา
โดยสุจริต สมควรหรือเหมาะสมแกผูรับ และใชไดเปนประโยชน
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๙

นี้เปนองคประกอบตางๆ ที่จะใชพิจารณาตรวจสอบ และ
ตอ งพยายามอยา งที่ พู ดไปแล วว า แมว าเราจะไปทําทานอย า ง
เดียว ก็ตองใหไดทั้งศีล ทั้งภาวนามาดวย อยางนี้จึงจะเรียกวา
ทําบุญกันจริงๆ ชนิดพูดไดเต็มปาก มิฉะนั้นโยมก็จะไดแคไปถวาย
ทานเฉยๆ แลวก็ไปเรียกออมแอมวาทําบุญ
เพราะฉะนั้น ถาโยมไปวัดแลวบอกวา ฉันไปทําบุญมา ก็
จะตองตรวจดูดวยวา เอ.. ที่จริงเราไดแคทานหรือเปลา หรือวาเรา
ไดครบเปนบุญเต็มจริงๆ
ถาเปนบุญ ก็คือไดครบทั้ง ๓ ประการ ทั้งทาน ทั้งศีล ทั้ง
ภาวนา

ถาจะทําบุญ
ก็ควรทําใหครบทุกความหมาย
ถึงตอนนี้ ก็เลยถือโอกาสเลาความหมายของ “บุญ” นิด
หนอย คําวา “บุญ” นั้น มาจากศัพทภาษาบาลีวา “ปฺุญ”
ปุญญะ นี้แปลวาอะไรบาง
๑. บุญ แปลวา ชําระจิตใจใหบริสุทธิ์สะอาด ใจของเรา
กําลังเศราหมอง ขุนมัวมา พอทําบุญ อยางเชนถวายทาน เพียง
เริ่มตั้งใจ จิตใจของเราก็สะอาด บริสุทธิ์ผองใสขึ้น
การชํ า ระจิ ต ใจให บ ริ สุ ท ธิ์ ก็ คื อ กํ า จั ด สิ่ ง เศร า หมองที่
เรียกวากิเลสทั้งหลายออกไป

๑๐
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เริ่มตั้งแตทาน ก็กําจัดความโลภ ความเห็นแกตัว ความมี
ใจคับแคบตระหนี่หวงแหน ความยึดติดลุมหลงในวัตถุสิ่งของ ทํา
ใหจิตใจเปนอิสระ พรอมที่จะกาวตอขึ้นไปในคุณความดีอยางอื่น
หรือเปดชองใหนําเอาคุณสมบัติอื่นๆ มาใสเพิ่มแกชีวิตได ทําให
ชีวิตจิตใจเฟองฟูขึ้น
คนที่ทําบุญ คือทําความดี จิตใจก็จะเฟองฟูขึ้นในคุณงาม
ความดี เพิ่มพูนคุณสมบัติที่ดีๆ ใหแกชีวิตจิตใจของตน
บุญนั้น มีมากมาย เดี๋ยวจะพูดตอไป ยิ่งเราทําบุญมาก เรา
ก็เพิ่มคุณสมบัติที่ดีใหแกชีวิตของเรามาก
ภาษาสมัยนี้มีคําหนึ่งวา “คุณภาพชีวิต” คนสมัยโบราณ
เขาไมตองมีคํานี้ เพราะเขามีคําวา “บุญ” อยูแลว
คําวาบุญนี่ครอบคลุมหมด ทําบุญทีหนึ่ง ก็เพิ่มคุณสมบัติ
ใหกับชีวิตของเราทีหนึ่ง ทั้งคุณสมบัติในกาย ในวาจา และในใจ
กายของเราก็ประณีตขึ้น วาจาของเราก็ประณีตขึ้น จิตใจของเราก็
ประณีตขึ้น ปญญาของเราก็ประณีตขึ้น ดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ
๒. บุญ แปลวา ทําใหเกิดภาวะนาบูชา บุญนั้นทําใหนา
บูชา คนที่มีบุญก็เปนคนที่นาบูชา เพราะเปนคนที่มีคุณธรรม มี
ความดี ถาไมมีคุณความดีก็ไมนาบูชา
ที่ ว า บู ช า ก็ คื อ ยกย อ ง หรื อ เชิ ด ชู คนที่ ทํ า บุ ญ ทํ า กุ ศ ล
จิตใจดีงาม มีคุณธรรมมาก ก็เปนคนที่นาเชิดชู นายกยอง แลวก็
ทําใหเกิดผลที่นาเชิดชูบูชาดวย
ไปๆ มาๆ เดี๋ยวจะพูดความหมายของบุญมากไป ขอพูด
เพียงเปนตัวอยาง ใหเห็นวา ศัพทเหลานี้มีความหมายมากหลาย

๑. กาวไปในบุญ

๑๑

ความหมายอีกอยางหนึ่งที่พระพุทธเจาตรัสไว คือ บุญนั้น
เปนชื่อของความสุข พอทําบุญแลว จิตใจก็สุข เอิบอิ่ม เปน
ความสุขที่ประณีตลึกซึ้ง
การทําบุญเปนความสุขที่มีผลระยะยาว ไมเหมือนอาหาร
ที่รับประทาน หรือสิ่งภายนอกที่บํารุงบําเรอกาย พอผานไปแลว ก็
หมด ก็ห าย ความสุ ขก็ สิ้น ไป บางที พอนึกใหม กลายเป นทุ ก ข
เพราะมันไมมีเสียแลว มันขาดไป ตองหาใหม
แตบุญเปนสุขที่เขาไปถึงเนื้อตัวของจิตใจ เปนความสุขที่
เต็มอิ่ม ทําใหเกิดปติในบุญ และเมื่อเราทําไปแลว มันก็ไมหมด นึก
ถึงเมื่อไร ก็ใจเอิบอิ่มผองใสเรื่อยไป เปนความสุขที่ยั่งยืนยาวนาน
อีกประการหนึ่ง บุญ เปนสิ่งที่พึงศึกษา พระพุทธเจาตรัส
สอนใหศึกษาบุญ
พุทธพจนมีอยูชัดวา (ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๐/๒๔๑) “ปุญฺญเมว โส สิกฺเขยฺย”
แปลวา คนนั้น “พึงศึกษาบุญ”
คําวา “ศึกษา” ก็คือ ฝกขึ้นมา ทําใหไดใหเปน ใหกาวหนา
เจริญงอกงามขึ้นไปในความดีและในคุณสมบัติทั้งหลายนั่นเอง
หมายความวา บุญนี้เราตองทําใหเพิ่มขึ้นและประณีตขึ้นเรื่อยๆ
อยางที่พูดเมื่อกี้วา บุญเปนคุณสมบัติ เปนความดี ทาง
กายบาง ทางวาจาบาง ทางใจบาง รวมไปถึงทางปญญา เราตอง
เพิ่มโดยฝกขึ้นมา
เมื่อฝกกายวาจา ฝกจิตใจ ฝกปญญา ชีวิตของเราก็พัฒนา
ประณีตงอกงามขึ้นเรื่อย เรียกวาเปนการพัฒนาชีวิตหรือพัฒนา
ตนเอง นี่แหละ พูดสั้นๆ คําเดียววา “บุญ”

๑๒
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เพราะฉะนั้น บุญนี้ อยาไปยุติหรือหยุดอยู เราตองศึกษา
บุญ มีบุญอะไร มีคุณสมบัติความดีอะไรที่ควรจะทําเพิ่ม เพื่อให
ชีวิตของเราดีขึ้น และทําใหเกิดประโยชนกวางขวางออกไป ก็กาว
ตอไป มิฉะนั้นเราจะติดอยู จมอยู หรือวาชะงักตันอยูกับที่เทาเดิม
คนที่ทําบุญ ไมควรจะติดอยูเทาเดิม แตควรจะกาวหนาไป
ในบุญ
นี้เปนความหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องบุญ นํามาพูด
พอใหโยมเห็นแนวทาง ความจริงนั้น แตละอยางยังสามารถขยาย
ออกไปไดมาก แตใหเห็นเคาวาตั้งตนอยางนี้

หนทางที่จะทําบุญ
มีอยูมากมาย
ไดบอกเมื่อกี้วาบุญนั้นมีมาก การทําบุญไมใชเฉพาะทาน
เทานั้น พระพุทธเจาตรัสไวโดยสรุปอยางสั้นที่สุดวามี ๓ คือ บุญ
กิริยาวัตถุ ๓ ไดแก
๑. ทาน
๒. ศีล
๓. ภาวนา
อยางที่พูดไวตอนตนแลว
ทีนี้ ตอมา พระอรรถกถาจารย๑ คงอยากจะใหญาติโยม
เห็นตัวอยางมากๆ ทานจึงขยายความใหกวางออกไปอีก
๑

พระอรรถกถาจารย คือ พระอาจารยผูเรียบเรียงคัมภีรอธิบายความหมายของพุทธพจน
ในพระไตรปฎก

๑. กาวไปในบุญ

๑๓

เพื่อ เห็น ชองทางในการทําบุญเพิ่มขึ้น ทานจึงเพิ่มเขาไป
อีก ๗ ขอ รวมเปน บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ซึ่งขอนําเอามาทบทวนกับ
ญาติโยม ในฐานะที่เปนผูทําบุญอยูเสมอ ตอจากบุญ ๓ คือ ทาน
ศีล ภาวนา
๔. อปจายนมัย ทําบุญดวยการใหความเคารพ มีความ
ออนโยน สุภาพออนนอม ใหเกียรติแกกัน เคารพยกยองทานผูมี
ความเปนผูใหญ ผูสูงดวยคุณธรรมความดี เปนตน หรือที่นิยมกัน
ในสังคมของเรา เคารพกันโดยวัยวุ ฒิ ชาติวุฒิ และคุณวุฒิ แต
ในทางพระศาสนาถือวา คุณวุฒิสําคัญที่สุด
อปจายนมัยนี้ ก็เปนบุญอยางหนึ่ง เพราะเปนการโนมใจ
ไปในทางที่จะฝกตน และเปนการชวยกันรักษาสังคมนี้ ใหเราอยู
กันดวยความรูสึกที่จะเอื้อเฟอ ทําใหมีความสงบรมเย็น
ถาในสังคมไมมีการใหเกียรติ ไมมีความเคารพกัน ก็จะ
วุนวายมาก จิตใจก็จะแข็งกระดาง โนมไปในทางที่จะกดจะขมกัน
คอยจะกาวราว กระทบกระทั่งกันเรื่อย
แต พ อเรามี ค วามเคารพ ให เ กี ย รติ แ ก กั น มี ค วามสุ ภ าพ
ออนโยน จิตใจของเราก็นุมนวล โนมเขาไปในทางของการฝกตน
การเปนอยูรวมกันก็ดี บรรยากาศก็ดี งดงาม เปนสุข บุญก็เกิดขึ้น
๕. ไวยาวัจจมัย ทําบุญดวยการชวยเหลือ รับใช บริการ
คนไมมีเงิน ก็ไมใชวาทําบุญไมได ไวยาวัจจมัยกุศลนี้ ทําไดทุกคน
อย า งสมั ย ก อ นนี้ ก็ นิ ย มมาลงแรงช ว ยกั น ในเวลามี ง าน
สวนรวม โดยเฉพาะสังคมไทยสมัยกอน มีศูนยกลางอยูที่วัด เวลา
มีงานวัด ชาวบานก็มาลงแรง ชวยเหลือ รับใช ทําอะไรตออะไรคน
ละอยางสองอยาง ใหกิจกรรมสวนรวมที่วัดนั้นสําเร็จดวยดี

๑๔
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วันนี้ก็เปนตัวอยาง หลายทานมาทําบุญดวยไวยาวัจจมัย
กุศล ชนิดพรรณนาไดไมมีที่สิ้นสุด คือมาชวยเหลือรับใชบริการ
บําเพ็ญประโยชน ไมวาจะเปนตํารวจ ทหารเรือ ทหารทั้งหลาย หรือ
วาเด็กๆ นักเรียน ตลอดจนญาติโยมก็มาทํากันทั้งนั้น
ยอนหลังไปกอนวันนี้ ก็มาชวยกันปลูกตนไม มาทําความ
สะอาด มาทําถนน ฯลฯ ตลอดจนมาชวยถายรูปเก็บไว ทั้งหมดนี้ก็
เปนไวยาวัจจมัยกุศล
พูดสั้นๆ วามาชวยกัน คือเจตนาที่จะมาบําเพ็ญประโยชน
ชวยเหลือ รับใช บริการ ทํากิจสวนรวมใหสําเร็จ เปนบุญอีกแบบหนึ่ง
๖. ปตติทานมัย ทําบุญดวยการใหสวนบุญ หมายความวา
ใหผูอื่นมีสวนรวมในบุญ หรือในการทําบุญดวย
เวลาเราทําความดีอะไรสักอยาง ก็ไมหวงแหนไว เราเปด
โอกาสใหคนอื่นไดมีสวนรวมบุญ ดวยการทําความดีดวยกัน ทั้งผู
มารวม และผูใหโอกาส ก็ไดบุญเพิ่มทั้งสองฝาย
คนที่ใหเขารวม ตัวเองบุญก็ไมไดลดลง เดี๋ยวจะนึกวาคน
อื่นมาแยงบุญ เปลา กลับยิ่งไดมากขึ้น
เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสวา คนที่ทําบุญดวยตน
กับคนที่ทําบุญดวยตนแลวยังชวนคนอื่นมาทําดวยนั้น คนหลังได
บุญมากกวา เมื่อใหสวนรวมแกผูอื่นมาทําความดีดวยกัน บุญกุศล
ก็ยิ่งเพิ่มมาก

๑. กาวไปในบุญ

๑๕

๗. ปตตานุโมทนามัย ทําบุญดวยการอนุโมทนาสวนบุญ
คื อ พลอยชื่ น ชม หรื อ แสดงความยิ น ดี ยอมรั บ เห็ น ชอบในการ
ทํ า บุ ญ ทํ า ความดี ข องผู อื่ น เมื่ อ เขาทํ า บุ ญ ทํ า ดี เราก็ ชื่ น ชม
อนุโมทนา
อยางสมัยกอนนี้ เวลาญาติโยมไปทําบุญที่วัด ก็อ าจจะ
เดินผานบานโนนบานนี้ พอเดินผานบานนี้ เห็นคนที่รูจักกัน ก็บอก
วา ฉันไปทําบุญมานะ แบงบุญใหดวย บานที่ไดฟงก็บอกวา ขอ
โมทนาดวยนะ นี่คือคติปตตานุโมทนา ซึ่งเปนการฝกนิสัยจิตใจ ให
เราพลอยยินดีในการทําความดีของคนอื่น ไมขึ้งเคียดริษยาหรือ
หมั่นไส แตใหมีจิตใจชื่นบานดวยการเห็นคนอื่นทําความดี
เมื่ อ เราพลอยชื่ น บานกั บ การทํ า ความดี ข องคนอื่ น
อนุโมทนาดวย เราก็ไดบุญดวย นี้คือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนา

ทําบุญ ตองใหสมบูรณขึ้นไปถึงปญญา
๘. ธรรมสวนมัย ทําบุญดวยการฟงธรรม ธรรมะเปนเรื่อง
สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให เ รามี ป ญ ญา ทํ า ให เ รามี ห ลั ก ในการประพฤติ
ปฏิบัติและดําเนินชีวิตที่ดี
ถาเราไมอานไมฟง ไมรูจักหาความรู ไมถามไถ ไมมีการฟง
ธรรม ไมอานหนังสือธรรมะ ความกาวหนาในธรรมของเราอาจจะ
ชะงัก แลวการที่จะเจริญในบุญก็จะเปนไปไดยาก จึงตองมีขอนี้มา
ชวย ทานจึงสอนใหมีธรรมสวนมัย คือทําบุญดวยการฟงธรรม ซึ่ง
จะทําใหรูหลัก มองเห็นชองทางแมแตในการทําบุญ เพิ่มขึ้นอีก
๙. ธรรมเทศนามัย ทําบุญดวยการแสดงธรรม การแสดง
ธรรมใหผูอื่นฟง ก็เปนบุญ
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แตในเวลาแสดงธรรมใหผูอื่นฟง ตองตั้งใจใหถูกตอง ทาน
วา ถามีเจตนาหาลาภ หาเสียง ถือวาเจตนาไมดี มุงที่ผลสวนตัว
จะไมมีผลมาก แตถาตั้งเจตนาวา เราจะแสดงธรรมไปเพื่อใหโยม
ไดรูเขาใจถูกตอง ใหมีสัมมาทิฐิ ใหโยมไดรับประโยชน ใหโยมได
พัฒนาชีวิตขึ้นไป ผูที่แสดงธรรมก็ไดบุญดวย
ถึงโยมก็เหมือนกัน ก็ทําบุญขอธรรมเทศนามัยนี้ได โดยนํา
ธรรมไปบอก ไปเผื่อแผ ไปสอนลูกสอนหลาน ใหรูจักสิ่งที่ถูกตองดี
งาม ใหเขาเจริญในทาน ศีล ภาวนาดวย
เริ่มตั้งแตไปแนะนําในครอบครัวของตัวเอง ทําบุญกับลูก
กับหลานก็ได ดวยธรรมเทศนามัยนี้
ยิ่งถาเปนเรื่องที่ยาก หรือเขาไมเคยสนใจ เราก็ไดฝกตัวเอง
หาทางที่จะสอนที่จะแนะนําอธิบายใหไดผล ทําใหเขามีปญญา ทํา
ใหเขาทําดี เปนคนดีได เราเองก็ปลื้มใจ ไดพัฒนา ก็ยิ่งไดบุญมาก
๑๐. ทิฏุชุกรรม ทําบุญดวยการทําความเห็นใหตรง คือทํา
ความคิดความเขาใจใหถูกตอง
ความเห็นถูกตองนี้ ตองทํากันอยูเสมอ ไมวาจะทําอะไร
ควรพิจ ารณาตรวจสอบกิจ กรรมทุ กอย างว า เราทํ า ดว ยความรู
เขาใจถูกตองหรือเปลา เชนเมื่อทําทาน ก็พิจารณาวาเราทําดวย
ความเขาใจถูกตองไหม เรื่องนี้เปนไปไดมากวา โยมหลายทาน
อาจจะทําดวยความเขาใจผิดอยูก็ได
ไมวาอะไร เชนอยางรักษาศีล บางทีก็รักษาไปตามตัวบท
พยัญชนะ หรือตามที่ยึดถือกันมา ไมเขาใจจริง เมื่อเราไปฟงธรรม
เราก็มาปรับความเห็นของตัวใหถูกตอง แลวการทําบุญขออื่นๆ ก็
จะพลอยถูกตองไปดวย
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เพราะฉะนั้น เรื่องทิฏุชุกรรม หรือการทําความเห็นใหตรง
ใหถูกตองนี่ จึงเปนเรื่องสําคัญ ตองพัฒนาอยูเสมอ ไมวาจะทํา
อะไร ตองมีความเขาใจที่ถูกตองประกอบอยู
ทั้งหมดนี้รวมเปน ๑๐ ขอ แตใน ๑๐ ขอนี้ ที่เปนหลัก ก็คือ
ทาน ศีล ภาวนา สวนที่เติมมา ๗ ขอนั้น เปนการขยายจาก ๓ ขอ
ตน เพื่อใหเห็นความหมายและชองทางที่จะทําบุญเพิ่มขึ้น

บุญที่แทแผความสุขออกไป
ใหความงอกงามทัง้ แกชีวิตของเราและทัว่ สังคม
ขอที่ขยายเพิ่มขึ้นนั้น อปจายนมัย ก็ดี ไวยาวัจจมัย ก็ดี อยู
ในหมวดศีล คือ การที่มีความสุภาพ ออนโยน นบไหว ใหเกียรติแก
กัน และการชวยเหลือรับใชบริการ ก็เปนเรื่องดานความสัมพันธกับ
ผูอื่นในสังคม จึงเปนเรื่องของศีล จัดอยูในหมวดศีล
ตอนนี้เรียกวาสงเคราะห คือจัดประเภท
ตอไป ปตติทานมัย การใหสวนบุญแกผูอื่น หรือใหผูอื่นมี
สวนรวมบุญ นี่จัดอยูในทาน
จะเห็ น ว า ทานมี ค วามหมายกว า ง ไม ใ ช เ ฉพาะให ข อง
เทานั้น แตการใหความมีสวนรวมในการทําความดี หรือใหโอกาส
ผูอื่นรวมทําความดี รวมทั้ง ปตตานุโมทนา อนุโมทนาบุญที่ผูอื่น
ทํา คือใหความรวมใจในการที่ผูอื่นทําความดี ก็เปนบุญในการให
ชนิดหนึ่งเหมือนกัน จึงอยูในหมวดทานดวย
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ตอไป ขอ ๘. ธรรมสวนมัย ฟงธรรม ก็ดี ขอ ๙. ธรรม
เทศนามัย แสดงธรรมแกผูอื่น ก็ดี รวมอยูในขอ ๓ คือ ภาวนามัย
เพราะเปนการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญญา โดยเฉพาะปญญา
ซึ่งจะไปสงผลแกขอสุดทายดวย
ขอสุดทาย คือ ทิฏุชุกรรม ทานบอกวาเขากับทุกขอ เวลา
ทําบุญทุกอยาง ใหมีทิฏุชุกรรมประกอบ คือมีความเห็นที่ถูกตอง
ดวย มิฉะนั้นบุญของเราก็จะบกพรอง
บกพรองเพราะอะไร เพราะบางทีเวลาทําบุญนั้น ใจของ
เราซีกหนึ่งไดบุญ แตอีกซีกหนึ่งมีโลภะเปนตนปนอยู นึกถึงบุญ แต
ใจมีความโลภดึงไว พะวงอยากไดผลตอบแทนโนนนี่ อยางนี้ บุญก็
ได แตบาปก็พวงมาดวย เพราะฉะนั้นจึงตองระวังเหมือนกัน
แตถาเรามี ทิฏุชุกรรม ประกอบอยู คอยทําความเห็นให
ตรง ก็จะแกปญหานี้ได คือทําบุญดวยความรูเขาใจที่ตรงชัดวา
ทานนี้ทําเพื่ออะไร เมื่อรูเขาใจไดความเห็นถูกตอง บุญของเราก็
สมบูรณ แลวบุญนั้นจะมีความหมายที่ครบ กาย วาจา จิต ปญญา
กายก็ทํา ชัดอยูแลว วาจาก็เปลง เชนชักชวนกัน ปรึกษา
กัน จิตก็สงบผองใส มีเจตนาประกอบดวยศรัทธาเปนตน ปญญาก็
มีความรูเขาใจ วาสิ่งที่ตนทํานี้ ทําเพื่ออะไร ควรทําอยางไร ยิ่งถา
มองเห็นความหมาย ความมุงหมายที่แท และคุณประโยชนชัดเจน
แลว ก็จะยิ่งมีจิตใจกวางขวางและบุญกุศลก็ยิ่งเพิ่ม
อย า งเวลาทํ า ทานนี่ เรารู เ ข า ใจมองเห็ น ว า ที่ เ ราถวาย
ภัตตาหาร และถวายทุนการศึกษาแกพระสงฆ พระสงฆทานมี
หนาที่อะไร
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โยมลองถามตั ว เอง แล ว ก็ ม องเห็ น ว า พระสงฆ ท า นมี
หนาที่เลาเรียนพระธรรมวินัย มีหนาที่ที่จะปฏิบัติตามหลักธรรม
วินัยที่ไดเลาเรียนนั้น แลวก็มีหนาที่ที่จะเผยแพรธรรม ออ...ทานมี
หนาที่ใหญ ๓ อยางนี้
การที่เราถวายปจจัยแกพระสงฆนี้ ก็เพื่อใหทานมีกําลังไป
ทําศาสนกิจ คือหนาที่ ๓ อยางนั้น เมื่อทานทําหนาที่สามอยางนั้น
ตัวทานเองก็เจริญงอกงามในไตรสิกขาดวย ธรรมะที่ทานไดรูได
เรียนมาก็จะเกิดประโยชนแกประชาชนกวางขวางออกไปดวย
แลวเปนอยางไร พระศาสนาของเราก็อยูได โดยเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขแกพหูชนอยางแทจริง การที่เราทําบุญนี้ จึงเปนการ
ชวยดํารงพระพุทธศาสนาใหเจริญมั่นคง
ถึงตอนนี้โยมก็รูวา บุญของเราไมไดอยูเฉพาะแคพระองค
ที่เราถวายเทานั้น แตบุญไปถึงพระศาสนาทั้งหมด
เมื่อ พระศาสนาอยูไ ด ธรรมก็ อ ยู ได แล วธรรมก็เ ผยแพร
ออกไป ก็เกิดเปนประโยชนแกประชาชน เมื่อประชาชนไดรูเขาใจ
ประพฤติปฏิบัติธรรม สังคมก็รมเย็นเปนสุข
สั ง คมที่ อ ยู ไ ด นี่ ก็ เ พราะยั ง มี ค นประพฤติ ป ฏิ บั ติ ธ รรม รู
ธรรมกันอยูบาง อยางนอยก็ยังพอประคับประคองกันไป
เมื่อโยมนึกวา ทานที่เราถวายนี้ ใหแกพระองคเดียวนี้ มีผล
ไปถึงพระพุทธศาสนาและประชาชนทั่วสังคมทั้งหมดดวย เมื่อมอง
ดวยความเขาใจอยางนี้ ใจก็ยิ่งปลอดโปรงกวางขวาง มีปติอิ่มใจ
นึกขึ้นมาเมื่อไร ก็ยิ่งมีความสุข นี่แหละที่เรียกวาทิฏุชุกรรม เกิด
จากมีปญญาประกอบเขามา บุญก็ยิ่งกวางขวาง
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ยิ่งกวานั้น ตอไปมันจะเปนปจจัยใหเราเห็นทางทําบุญที่
ถู ก ต อ งยิ่ ง ขึ้ น ว า ทํ า บุ ญ อย า งไรจึ ง จะเกิ ด ประโยชน เ กิ ด คุ ณ ค า
กวางขวาง โยมก็จะได วิไจยทาน คือทานที่เกิดจากการวิจัยขึ้นมา
ดวย คือพิจารณาไตรตรองแลวจึงใหทาน
ทั้งหมดนี้ก็ขอนํามากลาวใหโยมไดฟง ในเรื่องวิธีทําบุญ
ซึ่งที่จริงไมมีที่สิ้นสุด เพราะมีเรื่องที่ควรทราบอีกมาก แตเราฟงกัน
ไปทีละนอยๆ ก็จะเห็นแนวทางปฏิบัติในการทําบุญมากขึ้นทุกทีๆ

โยมทําบุญแลว พระก็อนุโมทนา
แตถาโยมทําบุญเพราะพระชวน อาจจะเสี่ยงอเนสนา
เวลาโยมทําบุญเสร็จแลว พระก็จะอนุโมทนา ที่วาอนุโมทนา
ก็คือ แสดงความพลอยยินดีดวยกับโยมที่ไดทําบุญ เพราะโยมทําดี
งามถูกตองแลว พระก็ยอมรับ หรือแสดงความเห็นชอบ
ในการอนุโมทนานั้น พระก็จะบอกวา บุญที่ทํานี้เกิดผล
เกิดอานิสงสอยางไร ทานมีผลอยางไร ศีลมีผลอยางไร ภาวนามี
ผลอยางไร เราเรียกสั้นๆ วา “อนุโมทนา”
แตอนุโมทนานี้ พระจะพูดเมื่อโยมทําแลว วาที่โยมทํา จะ
เกิ ด ผลอย า งนั้ น อย า งนี้ มี ผ ลดี ทั้ ง ในโลกนี้ แ ละโลกหน า ดั ง ที่
พระพุทธเจาก็ไดตรัสแสดงอานิสงสของบุญไว หมายความวา บุญ
ประเภททานก็ ดี บุ ญ ประเภทศี ล ก็ ดี บุ ญ ประเภทภาวนาก็ ดี
พระองคไดแสดงอานิสงสไว
อานิสงสนั้น พระพุทธเจาตรัสเนนประโยชนที่มองเห็นกอน
แลวจึงลงทายดวยผลในภพหนา วาตายแลวไปสวรรค
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อยางในเรื่องศีล พระพุทธเจาก็ไดตรัส อานิสงสของศีล ๕ วา
๑. คนมีศีล อาศัยความไมประมาท จะสรางโภคะไดมาก
คนไมมีศีล อยางคนที่ติดหลงอบายมุข ยอมปลอยชีวิตตกต่ํา มัว
หมกมุนวุนวายมัวเมาในเรื่องเหลวไหล จึงไมเอาใจใส ไมขยันทํา
มาหากิน เรียกวาตกอยูในความประมาท ก็เสื่อมทรัพยอับชีวิต
แตคนที่มีศีล เวนจากทุจริต เวนจากอบายมุขและเรื่องชั่ว
ชาเสียหายแลว เมื่อมีความไมประมาท ก็ขยันหมั่นเพียรมุงหนาทํา
การงาน ใจอยูกับการประกอบอาชีพ ก็ทําใหเกิดโภคะไดมาก
๒. กิตติศัพทอันดีงามก็ระบือไป คนที่ประพฤติดีมีศีล มี
ความสุจริต คนก็นิยมชมชอบ ยิ่งสังคมปจจุบันนี้เราถือเปนสําคัญ
มากวา ในบานในเมืองนี้ทําอยางไรจะหาคนที่มีศีล คือคนสุจริตมา
บริหารบานเมือง ถาคนไหนมีศีล สุจริต มีความบริสุทธิ์ มีความ
ซื่อสัตย ก็ไดกิตติศัพทดีไปดานหนึ่ง
แต ไ ม ไ ด ห มายความว า ทั้ ง หมด อย า งน อ ยด า นศี ล ก็ ไ ด
กิตติศัพทเปนเครื่องประดับรองรับตัวเองขึ้นมา เปนฐานที่สําคัญ
๓. ความมีศีลทําใหแกลวกลา ถาเรามีศีล เปนคนประพฤติ
ซื่อตรงสุจริตแลว จะเขาสมาคมไหน ก็แกลวกลา ไมครั่นคราม
๔. เวลาตายก็มีสติ ไมหลงตาย ตอจากนั้น
๕. ขอสุดทาย ตายแลวไปเกิดในสวรรค
อานิสงส ๕ ขอของความมีศีลนี้เปนตัวอยาง พระพุทธเจา
ทรงแสดงอานิสงสแบบนี้ พระก็อาจจะเอามาเทศน หรือพูดขยาย
ใหโยมฟงวา ทําบุญแลวเกิดผลอะไร มีอานิสงสอยางไร ก็ทําให
โยมมีจิตใจชื่นบานผองใส บุญก็จะมากขึ้น เพราะเกิดความเขาใจ
มีปญญาประกอบดวย ยิ่งมั่นใจ และใจยิ่งเขมแข็งมีกําลังสวางใส
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แตถาพระพูดกอน คือไปพูดใหโยมทําบุญ โดยชวนวา โยม
ทําโนนทํานั่นที่นี่แลว จะไดผลมากมายอยางนี้ๆ ชักเขาหาตัว ก็
กลับตรงกันขาม
ที่วาตรงขาม คือ ถาโยมทําบุญกอน แลวพระพูดถึงผลดีที
หลัง นี่เปน อนุโมทนา แตถาพระพูดกอนเพื่อใหโยมถวาย ก็
กลายเปนเสี่ยงตอ อเนสนา
“อเนสนา” แปลวาการแสวงหาลาภ หรือหาเลี้ยงชีพ โดย
ทางไมถูกตอง ทางพระถือวาเปนมิจฉาชีพ
“มิจฉาชีพ” นี่ใชไดทั้งพระทั้งคฤหัสถ สําหรับพระ มิจฉาชีพ
ก็ไดแกการกระทําจําพวกที่เรียกวา อเนสนา เชน พูดลอ พูดจูง หรือ
เลียบเคียงใหโยมมาถวายของหรือบริจาคอะไร ซึ่งเสี่ยงมาก ดังที่
บอกสั้นๆ วา ถาพูดทีหลัง เปนอนุโมทนา แตถาพูดกอน เสี่ยงตออเนสนา
ตามปกตินั้น พระไดแตอนุโมทนาเมื่อโยมทําบุญแลว อันนี้
โยมควรทราบไว

ทําบุญ ทําที่ไหนก็ได
ไมวาทําอะไร ถาทําเปน ก็ไดบุญ
เวลาทําบุญ เราสามารถทําทั้ง ๓ อยางพรอมกันอยางที่วา
แลว ซึ่งก็ควรจะเปนอยางนั้น ไมใชวาตองทําเฉพาะทานหรือเฉพาะ
ศีล หรือเฉพาะภาวนา ควรทําทีเดียวพรอม ๓ อยางเลย
อยางที่ย้ําไวตั้งแตตนแลววา โยมมาถวายทานที่วัด อยาให
ไดแตทานอยางเดียว ตองใหไดศีล ไดภาวนาดวย พรอมกันหมด
เราจึงจะพูดไดเต็มปากวา “ทําบุญ”
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มิฉะนั้นเราจะไดแคสวนหนึ่งของบุญ คือทานเทานั้น
ไมวาทําอะไร ก็ทําบุญ ๓ อยางไดพรอมกัน ไมเฉพาะไป
ถวายทานที่ วั ด เพื่ อ ให ไ ด บุ ญ เขตที่ ย อดเยี่ ย ม แม แ ต ใ นการ
ประกอบการงานทานยังอธิบายไวเลยวา อาชีพการงานทั้งหลายที่
ญาติโยมทํากันนี้ ก็ทําบุญไปดวยกันพรอมทั้ง ๓ อยางได
ดังเชนวา ในการทําอาชีพการงานนั้น พอไดเงิน โยมก็คิด
ตั้งใจขึ้นมาวา โอ...นี่เราไดทรัพยเพิ่มขึ้นแลว เราจะเอาทรัพยนี้สวน
หนึ่ง ไปใหทาน ทําบุญกุศล ชวยเหลือเผื่อแผแกเพื่อนมนุษย ทําให
เปนประโยชนขึ้นมา พอคิดอยางนี้ จิตใจดีงามผองใส ทานเรียกวา
ทานเจตนาเกิดขึ้น ขณะทําอาชีพอยูนั้น ก็ได ทําทาน ไปดวย
เวลาทําการงานนั้น ทําดวยความตั้งใจใหเปนไปโดยสุจริต
ทํางานของเราใหตรงตอหนาที่ของอาชีพ ใหถูกตองตามจรรยาบรรณ ทําดวยความตั้งใจตรงตามหนาที่ของตน โดยสัตยสุจริต
เวลานั้นก็เรียกวาได รักษาศีล
เวลาทํางาน ฝกใจของตัวเองไปดวย มีความเพียรพยายาม
มี ส มาธิ ทํ า จิ ต ใจของเราให ส งบ ให มี ส ติ แม จ ะมี อ ารมณ
กระทบกระทั่งเขามารบกวน ก็ฝกใจใหสงบมั่นคงได รักษาเมตตา
ไมตรี และความมีใจผองใสเอาไว อยางนี้ก็เรียกวาได ทําภาวนา
ไปในตัว ภาวนาอยางนี้เปนสวนจิต
สูงขึ้นไปอีก ยังสามารถทําภาวนาในสวนปญญาดวย คือ
ทํางานดวยวิจารณญาณ พิจารณาไตรตรองเหตุผลที่จะใหไดผลดี
วาทํางานอยางไรจึงจะเกิดประโยชนที่แทจริง
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สู ง ขึ้ น ไปอี ก ในภาวนาส ว นป ญ ญานั้ น เมื่ อ ทํ า งานไป
มองเห็นความเปลี่ยนแปลงเปนไป ของเหตุการณก็ดี ของผูคนที่
พบเห็นเกี่ยวของก็ดี รูจักพิจารณา รูจักมนสิการ ก็เกิดความรูความ
เขาใจโลกและชีวิตนี้มากขึ้น มองโลกดวยความเขาใจรูเทาทัน และ
วางทาทีไดถูกตอง
ยกตัวอยาง เชน คุณหมอตองสัมพันธกับคนไข มองคนไข
คนโนนเปนอยางนั้น คนนี้เปนอยางนี้ คนนั้นหนาบึ้ง คนนี้หนายิ้ม
คนนี้พูดไปแลวเขาใจดี คนนี้พูดไปแลวไมเอาไหน คนนั้นกําลังใจ
เขมแข็งดี คนนี้ไมมีกําลังใจ เราก็ไดรูเห็นชีวิตและอาการของผูคน
ที่เปนไปตางๆ
เมื่อรูจักมอง คือมองเปนประสบการณที่เราไดมีโอกาสพบ
เห็น ไมมองในแงเปนอารมณที่มากระทบตัวตน ก็เกิดความเขาใจ
โลกและชีวิตตามความเปนจริง วาโลกนี้เปนอยางนี้ ชีวิตเปนอยาง
นี้ ในจิตใจแทนที่จะเกิดความรูสึกไมดี ก็เกิดปญญา ทําใหวางใจ
ถูกตองตอสิ่งทั้งหลาย ไดปญญาภาวนาอีก
อยางเปนผูสื่อขาวนี่ก็ชัด เมื่อมาที่วัด หรือไปหาขาวที่ไหน
๑. ทํ า ด ว ยความตั้ ง ใจว า เราจะเผยแพร ข า วสาร คื อ ให
ขาวสารหรือใหความรูที่เปนประโยชนแกประชาชน เมื่อตั้งใจดีอยางนี้
ก็เปนทาน คือไมใชคิดแตเพียงวาเรามาทําอาชีพ จะไดเงินเทาไร
ทําอยางไรจะไดเงินมากๆ ถาคิดแบบนั้นอยางเดียว บุญก็ไมเกิด
แตในเวลาทํางาน ถาเรามีจิตใจเกื้อกูล หวังดีตอผูอื่น โดย
ตั้งใจวา เราจะหาขาวสารใหเปนประโยชนแกประชาชน ที่จะไดรู
ขอมูลมีปญญามากขึ้น เมื่อตั้งใจอยางนี้ ขอ ๑ คือ ทาน มาแลว
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๒. ทําหนาที่ของเราโดยซื่อสัตยสุจริต เราจะลงขาวให
ถู ก ต อ ง ให ต รงตามความเป น จริ ง ไม ใ ห มี ก ารบิ ด เบื อ น ไม ใ ห
ผิดพลาด จะทําโดยสุจริต นี่ ศีล มาแลว
๓. ตอไป เวลาเราไปทําขาวนี่ อาจจะมีการกระทบกระทั่ง
คนฝายนั้นฝายนี้อาจจะไมพอใจ แตไมวาจะมีอะไรกระทบกระทั่ง
มา เราจะฝกใจของเราใหมั่นคง ไมวูวาม ถาเราฝกจิตใจของเราให
เขมแข็งมั่นคงได รับกระทบไดทุกอยาง สามารถตั้งตัวอยูในสติที่
มั่นคง ดํารงกิริยาอาการที่ดีไวได นี่เราไดแลวนะ ภาวนาดานจิต
ส ว นป ญ ญาภาวนานั้ น แน น อน อาชี พ ของเราเกี่ ย วกั บ
ขอมูลความรูและการใชปญญา เราจะพยายามทําขาวสารของเรา
ใหเปนไปดวยวิจารณญาณ เลือกประเด็นจับประเด็นใหถูกตอง
สื่อออกไปใหเกิดประโยชนไดอยางแทจริง ยิ่งใชปญญาเทาไร ก็
เกิดประโยชนมากเทานั้น นี่ก็ได ภาวนาดานปญญา
แตปญญาภาวนาอยางสําคัญ ที่ผูสื่อขาวมีโอกาสไดมาก
ดูเหมือนจะมีโอกาสมากกวาคนอื่นๆ ก็คือ นักขาวนั้น ไดพบเห็น
ผูคนมากหลากหลาย ตางพวก ตางหมู ทุกชั้น-เพศ-วัย ทุกอาชีพ มี
นิสัยใจคอและพฤติกรรมตางๆ กัน มีความดีความชั่วไมเหมือนกัน
ความคิดเห็นก็ตางๆ กัน และเหตุการณก็แปลกๆ มากมาย
ทุกอยา งที่ไ ดผ านพบนั้ น ถ ารู จักไตร ตรองพิ จารณามอง
ดวยทาทีที่ถูกตอง ก็จะทําใหเขาใจผูคน ทําใหมองเห็นความจริง
ของโลกและชีวิต แลวก็ทําใหสามารถวางใจตอสิ่งตางๆ ไดดี จิตใจ
จะโปรงโลงเปนอิสระ ซึ่งจะเปนประโยชนทั้งแกชีวิตของตนเอง
และเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ดวย
ตามที่วามานี้ ผูสื่อขาวจึงไดทําทั้งทาน ทั้งศีล และภาวนา
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เปนอันวา ที่พระทานพูดไว ทางที่จะใหทานมีเยอะ เรื่อง
บุญก็มากมายครอบคลุมไปหมด รวมทั้งคําวา “คุณภาพชีวิต” ก็
อยูในบุญหมด คนโบราณจึงไมตองหาคําอะไรมาพูด เขาใชคํา
เดียววา “บุญ” ก็จบเลย เพราะมันคลุมหมดทุกอยาง
ฉะนั้ น ข อ สํ า คั ญ อยู ที่ พ วกเราเอง อย า ไปทํ า ให มั น แคบ
เวลานี้ คําวาบุญมีความหมายแคบลง เหลือนิดเดียว
ถึงตอนนี้ เมื่อทําดวยปญญา มีความเขาใจ ความหมาย
ของบุญก็จะเพิ่มพูนสมบูรณยิ่งขึ้น

ศึกษาบุญไป ใหปญญาพาปุญญังถึงจุดหมาย
กลายเปนบุญอยางสูงสุด
พู ด มายื ด ยาวแล ว ควรจะจบได ขอย้ํ า ข อ สุ ด ท า ยที่ ว า
ทิฏุชุกรรม ควรใหมีประกอบกับการทําบุญทุกครั้ง เพราะมันเขา
ไดทุกขอ เริ่มแตทําบุญขอทาน เราก็มีทิฏุชุกรรม เชนถามตัวเอง
วา เรามีความเห็นถูกตองไหมในการทําบุญ เราเขาใจถูกตองไหม
อยางนอยรูวาการทําทานมีความมุงหมายเพื่ออะไร
พระพุ ท ธเจ า สอนให เ รารู ว า ถ า เราจะถวายสั ง ฆทาน
คุณคาประโยชนจุดมุงหมายของมันอยูที่ไหน เมื่อพิจารณาอยางนี้
๑. ใจของเราจะกวางสวางสดใส และบุญก็ไดเพิ่มขึ้น
๒. เราจะพัฒนากาวสูงขึ้นไป จะไมติดจมอยูแคเทาเดิม
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เปนอันวา ทิฏุชุกรรม นี้ เปนเรื่องใหญเรื่องหนึ่ง วันนี้
นํามาพูดเปนเคาไวใหโยมทราบวา ตองพยายามใหประกอบกับ
การทําบุญทุกอยาง ใหเปนการกระทําที่มีความเขาใจรูเห็นถูกตอง
แลวก็ปรับทิฐิของเราอยูเสมอ การที่จะปรับทิฐิไดถูกตองก็คือ ตอง
เรียนรูอยูเสมอ ตองฟงตองอานธรรมอยูเสมอ
ขอพูดเพิ่มอีกนิดหนึ่งสั้นๆ วา บุญนี้ทานยังแบงอีกวา มี ๒
ประเภท คือ โอปธิกบุญ กับ นิรูปธิบุญ หรือ อโนปธิกบุญ
โอปธิกบุญ แปลวา บุญที่ยังมีอุปธิ ยังกอใหเกิดขันธ คือ
เปนบุญของคนที่อยูในโลก ซึ่งจิตใจยังหวังผลอยางนั้นอยางนี้อยู
ยังเปนบุญที่ระคนดวยกิเลส ทานยอมใหสําหรับญาติโยม
แตทานเตือนไว อยาลืมวา เราจะตองเดินหนาตอ เพื่อไป
ใหถึงนิรูปธิกุศล ซึ่งเปนอโนปธิกบุญ คือบุญที่ไมประกอบดวยอุปธิ
อันเปนบุญที่บริสุทธิ์ เกิดจากเจตนาที่ไมมีกิเลส มีความผองใส ทํา
ดวยจิตใจบริสุทธิ์จริงๆ ตรงตามความมุงหมาย คือทําเพื่อความมุง
หมายของบุญนั้นแทๆ ไมมีโลภะ ไมมีโทสะ ไมมีโมหะ
แตการที่จะฝกใหไมมีโมหะนี้ ตองทําไปเรื่อยๆ อยาหยุดก็
แลวกัน ขอใหเดินหนาไป แลวก็จะถึงบุญที่จะทําใหเราหมดอุปธินี้
แนนอน
บุญตัวสําคัญ ก็คือปญญา “บุญ” แปลวาชําระจิตใจให
บริสุทธิ์ แตบุญจะชําระจิตใจไดจริง ก็ตองมาถึงขั้นปญญา จึงจะ
ชํ า ระด ว ยวิ ป ส สนาให ส ะอาดได จ ริ ง ฉะนั้ น บุ ญ จึ ง รวมคํ า ว า
ปญญาอยูดวย และบุญขั้นสูงสุดก็จึงมาถึงปญญา มาเปนปญญา
ในที่สุด ปุญญะ กับ ปญญา ก็จึงมาบรรจบกัน
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ถ า โ ย ม ทํ าอ ะไ รแล ว ไ ด ทั้ ง ปุ ญ ญ ะ ไ ด ทั้ ง ป ญ ญ า
พระพุ ท ธศาสนาก็ เ ดิ น หน า ในตั ว โยม และโยมก็ เ ดิ น หน า ใน
พระพุทธศาสนา
เพราะฉะนั้น เมื่อทําบุญไป ก็อยาใหไดเฉพาะปุญญะ แต
ใหไดปญญาดวย ใหปุญญะกับปญญามาบรรจบกัน แลวปญญา
จะมาเป น ตั ว ทํ า ให บุ ญ ของเรานี้ มี ผ ลสมบู ร ณ อ ย า งแท จ ริ ง
จนกระทั่งกลายเปนบุญสูงสุด ที่เปนนิรูปธิ
วั น นี้ ก็ เ ลยพู ด กั บ โยมมายื ด ยาวพอสมควร ในเรื่ อ งบุ ญ
เพื่อใหเห็นตัวอยางวา เรื่องของถอยคํา และกิจกรรมที่เราทําใน
พระพุทธศาสนานี้ ยังมีอะไรที่ควรจะศึกษาอีกมาก
ทานจึงบอกใหศึกษาบุญ ดังที่ตรัสไวในพระสูตรวาดวย
บุญกิริยาวัตถุวา บุญกิริยาวัตถุ มีอยู ๓ อยาง คือ
๑. ทานมัย บุญกิริยาวัตถุ
๒. ศีลมัย บุญกิริยาวัตถุ
๓. ภาวนามัย บุญกิริยาวัตถุ
แลวพระองคก็ตรัสเปนคาถาสรุปทายยาวหนอย แตทอน
ตนบอกวา ปุญฺญเมว โส สิกฺเขยฺย บุคคลนั้นพึงศึกษาบุญ คือเรียนรู
ฝกทําใหกาวหนางอกงามเพิ่มพูนตอไป อยาหยุดอยูแคบุญที่เรา
ทําอยูเปนทุนเทานั้น บุญจึงจะเกิดผลสมบูรณอยางที่ไดกลาวมา
ได แ สดงธรรมกถาเรื่ อ งบุ ญ มา พอสมควรแก เ วลา ขอ
อนุ โ มทนาคุ ณ โยมทุ ก ท า นอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ในการที่ ไ ด ม าปรารภ
เหตุการณ หนึ่ง ซึ่งจะเรียกวากรณีตุ กตาแปง หรือ อะไรก็แ ลวแต
แลวมารวมกันทําบุญขึ้น

บุญที่ทําไดงาย
ทําได้เรื่อยๆ
พระพุทธเจ้าตรัสพระคาถาไว้ให้ (สํ.ส.๑๕/๑๔๖/๔๖) ดังนี้
อารามโรปา วนโรปา
ปปญฺจ อุทปานญฺจ
เตสํ ทิวา จ รตฺโต จ
ธมฺมฏฺฐา สีลสมฺปนฺนา

เย ชนา เสตุการกา
เย ททนฺติ อุปสฺสยํ
สทา ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ
เต ชนา สคฺคคามิโน ฯ

ชนเหล่าใด ปลูกสวน ปลูกป่า สร้างสะพาน จัดบริการ
น้ํ า ดื่ ม ขุ ด บึ ง บ่ อ สระน้ํ า ให้ ที่ พั ก อาศั ย บุ ญ ของชน
เหล่านั้น ย่อมเจริญงอกงาม ทั้งคืนทั้งวัน ทุกเวลา
ชนเหล่านั้น ผู้ตั้งอยู่ในธรรม ถึงพร้อมด้วยศีล เป็นผู้
เดินทางสวรรค์
เมื่อคนทําบุญ บุญก็พัฒนาต่อไป (มิลินฺท.๑๒๒)
ปุ  ฺ  โข มหาราช กโรนฺ โ ต อวิ ปฺ ป ฏิ ส ารี โหติ อวิ ปฺ ป ฏิ ส าริ ตฺ ว า
ปาโมชฺ ช  ชายติ ปมุ ทิ ต สฺ ส ป ติ ชายติ ป ติ ม นสฺ ส กาโย ปสฺ ส มฺ ภ ติ
ปสฺสทฺธกาโย สุข เวเทติ สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ เตน การเณน ปฺุ วฑฺฒติ

ดูรามหาบพิตร บุคคลเมื่อทําบุญ ก็ไม่มีความเดือดร้อนใจ ไม่
เดือดร้อนใจแล้ว ก็เกิดปราโมทย์ เมื่อปราโมทย์แล้ว ก็เกิดปีติ เมื่อมี
ใจปีติ กายใจก็สงบผ่อนคลาย ผู้มีกายใจผ่อนคลายก็จะได้เสวยความสุข
เมื่อมีสุข จิตก็มั่นแน่วเป็นสมาธิ ด้วยเหตุนั้น บุญก็พัฒนา

หนาวาง

๒

ทําอยางไรจะใหเชื่อเรื่องกรรม∗
ขอนมัสการท่านพระเถรานุเถระ สหธรรมิก ที่เคารพนับถือ
ขออํานวยพร ท่านอุปนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

อาตมภาพรูสึกเปนสิริมงคล ที่ไดมีโอกาสมาแสดงธรรมกถาในที่
ประชุมนี้ เพราะมาพูดในสถานที่ที่มีกิจการอันเนื่องดวยพระศาสนา และ
มาพูดในเรื่องธรรมอันเปนเรื่องสิริมงคล
สําหรับหัวขอที่ทานตั้งใหพูด คือเรื่องกรรมนี้ จะพูดในแงไหนก็
ตาม ก็รูสึกวาเปนเรื่องสําคัญ เพราะเปนที่เขาใจในหมูพุทธศาสนิกชนอยู
ทั่วไปแลววา กรรมเปนหลักใหญของพระพุทธศาสนา
ความจริงหลักธรรมใหญมีอยูหลายหลัก เชน เรื่องอริยสัจ เรื่อง
ปฏิจจสมุปบาท และเรื่องไตรลักษณ เปนตน ธรรมะแตละขอๆ เหลานั้น
ลวนแตเปนหลักใหญ หลักสําคัญทั้งสิ้น แตสําหรับหลักกรรมนี้ ประชาชน
ทั่วไปมีความรูสึกวาเกี่ยวของกับชีวิตของตนเองใกลชิดมาก เพราะฉะนั้น
ความคุนเคยกับคําวากรรมนี้ ก็อาจจะมีมากกวาหลักธรรมอื่นๆ
∗

บรรยายที่พุทธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ วันเสารที่ ๒๓ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๑๕ เวลา ๑๔.๓๐–๑๖.๐๐ น. (ในการพิมพเดือน พ.ย. ๒๕๔๕ ไดจัดปรับ
รูปแบบ เชน ซอยยอหนา และขัดเกลาสํานวนภาษาใหอานงายขึ้น)
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เปนอันรวมความในที่นี้วา กรรมเปนหลักธรรมสําคัญ และเปน
เรื่องที่พุทธศาสนิกชนสนใจมาก กับทั้งเปนเรื่องที่มีความของใจกันอยูมาก
ดวย ที่ของใจนั้น ก็เกิดจากความที่ยังคลางแคลงสงสัยในแงมุมตางๆ ไม
เขาใจชัดเจน
เหตุที่หลักกรรมเปนปญหาแกเรามากนั้น
ไมใชเพราะเปน
หลักธรรมใหญหรือสําคัญอยางเดียว แตเปนเพราะไดมีความเขาใจ
คลาดเคลื่อนและสับสนเกิดขึ้นพอกพูนตอๆ กันมา เพราะฉะนั้น ในการ
ทําความเขาใจเรื่องกรรม นอกจากจะทําความเขาใจในตัวหลักเองแลว ยัง
มีปญหาเพิ่มขึ้น คือจะตองแกความเขาใจคลาดเคลื่อนสับสนในเรื่องกรรม
นั้นดวย
เนื่องจากเหตุผลที่กลาวมา อาตมภาพจึงรูสึกวา ในการพูดทํา
ความเขาใจเรื่องกรรมนั้น ถาเราแกความเขาใจคลาดเคลื่อนสับสนออกไป
เสียกอน อาจจะทําใหความเขาใจงายขึ้น
เมื่อพูดไป ก็คลายกับวา หลักกรรมนี้ไมมีเฉพาะตัวหลักเอง
เทานั้น แตมีของอะไรอื่นมาปดบังเคลือบคลุมอีกชั้นหนึ่งดวย ถาเราจะทํา
ความเขาใจเนื้อใน เราจะตองเปลื้องสิ่งที่ปดบังนี้ออกไปเสียกอน

-๑ความคลาดเคลื่อนสับสนในเรื่องกรรม
๑. ความสับสนคลาดเคลื่อนในความหมาย
หลักกรรมนี้มีอะไรที่เปนความสับสนคลาดเคลื่อนเขามา
ปดบังคลุมอยู ขอใหทานทั้งหลายลองมาชวยกันพิจารณาดู อา
ตมภาพวามีหลายอยางทีเดียว
ในความเขาใจของคนไทยทั่วๆไป หรือแมแตจํากัดเฉพาะ
ในหมูพุทธศาสนิกชน พอพูดถึงคําวา “กรรม” ก็จะเกิดความเขาใจ
ในความคิดของแตละทานไมเหมือนกันแลว
กรรมในแงของคนทั่วๆไป อาจจะมีความหมายอยางหนึ่ง
และกรรมในความหมายของนักศึกษาชั้นสูง ก็อาจจะเปนไปอีก
อยางหนึ่ง ไมตรงกันแททีเดียว
อยางเชนในสํานวนภาษาไทย เราพูดกันบอยๆวา “ชาตินี้
มีกรรม” หรือวา “เราทํามาไมดี ก็กมหนารับกรรมไปเถิด” หรือ
วา “อะไรๆ ก็สุดแตบุญแตกรรมก็แลวกัน” อยางนี้เปนตน
สํานวนภาษาเหลา นี้แสดงถึงความเข าใจคําวากรรมใน
ความคิดของคนทั่วไป ขอใหมาชวยกันพิจารณาดูวา ในคําพูดซึ่ง
สอถึงความเขาใจอันนี้ มีอะไรถูกตองหรือคลาดเคลื่อนไปบาง
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จากคําที่อาตมภาพไดยกมาอางนั้น ก็พอมองเห็นความ
เขาใจของคนทั่วไปเกี่ยวกับกรรมวา
ประการแรก คนโดยมากมองกรรมไปในแงผล คือมองวา
เปนผลของการกระทํา เพราะฉะนั้น จึงพูดกันวากมหนารับกรรม
คําวากรรมในที่นี้คือผลของกรรม หรืออยางเราไปเห็นคนไดรับภัย
พิบัติประสบทุกขยากตางๆ เราบอกวานั่นกรรมของสัตว ก็เทากับ
บอกวา กรรมคือบรรดาความทุกขยากที่เปนผลซึ่งเขาไดรับอยูนั้น
ประการต่อไป เราพูดถึงกรรมโดยมุงเอาแงชั่วแงไมดีหรือ
เรื่ อ งร า ยๆ อย า งที่ ว า ก ม หน า รั บ กรรม หรื อ ว า กรรมของสั ต ว ก็
หมายถึงแงไมดีทั้งนั้น คือเปนเรื่องทุกข เรื่องโศก เรื่องภัยอันตราย
ความวิบัติ เหตุรายนานา
นอกจากนั้น ก็มุงไปในอดีต โดยเฉพาะมุงเอาชาติกอนเปน
สําคัญ
ตั ว อย า งที่ ว า มา โดยมากก็ มี ค วามหมายส อ งไปที เ ดี ย ว
หมดทั้ง ๓ แง คือ มุงเอาในแงเปนเรื่องรายๆ และเปนผลของการ
กระทําในอดีตชาติ ไมวา “กมหนารับกรรม” “ชาตินี้มีกรรม”
“กรรมของสัตว” “สุดแตบุญแตกรรม” ฯลฯ ลวนแตเปนเรื่องไมดี
เปนเรื่องรายๆ เปนเรื่องผล และเปนเรื่องเกี่ยวกับชาติกอนทั้งนั้น
พูดงายๆ วา คนทั่วไปมองความหมายของ “กรรม” ในแง
ของผลรายของการกระทําชั่วในอดีตชาติ
ที นี้ ล องมาพิ จ ารณาว า ความหมายที่ เ ข า ใจกั น นั้ น ถู ก
หรือไม อาจจะถูก แตถูกไมหมด ไดเพียงสวนหนึ่งเทานั้น

๒. ทําอยางไรจะใหเชื่อเรื่องกรรม

๓๕

ตามหลั กคํ าสอนที่แ ทจ ริง เพีย งหลัก ตน ๆ ทานก็ บอกไว
แลววา กรรมก็คือการกระทํานั่นเอง งายที่สุด การกระทํานี้ไมได
หมายถึงผล แตเปนตัวการกระทํา ซึ่งเปนเหตุมากกวาเปนผล
ตอไปในแงเวลา จะมุงถึงกาลสวนอดีตก็ได ปจจุบันก็ได
อนาคตก็ได ไมเฉพาะตองเปนอดีตอยางเดียว คือ ปจจุบันที่ทําอยู
นี้ ก็เปนกรรม
แลวจะมองในแงลักษณะวาดีหรือชั่ว ก็ไดทั้งสองขาง คือ
กรรมดีก็มี กรรมชั่วก็มี แลวแสดงออกไดทั้งกาย ทั้งวาจา ทั้งใจ
นอกจากนี้ ที่พูดถึงกรรมอยางนั้นอยางนี้ ดูเหมือนวาเปน
เรื่ อ งใหญ เรื่ อ งรุ น แรง ความจริ ง นั้ น กรรมก็ มี ตั้ ง แต เ รื่ อ งเล็ ก ๆ
นอยๆ ในความคิดแตละขณะ ทุกๆ ทานที่นั่งอยูในขณะนี้ก็กําลัง
กระทํากรรมดวยกันทั้งนั้น อยางนอยก็กําลังคิด เพราะเมื่ออยูในที่
ประชุมนี้ ไมสามารถแสดงออกทางอื่นไดมาก ไมมีโอกาสจะพูด
หรือจะทําอยางอื่น ก็คิด การคิดนี้ก็เปนกรรม
รวมความวา ในความหมายที่ถูกตองนั้น กรรมหมายถึง
การกระทํ า ที่ ป ระกอบด ว ยเจตนา จะแสดงออกทางกายก็ ต าม
วาจาก็ ต าม หรื อ อยู ใ นใจก็ ต าม เป น อดี ต ก็ ต าม ป จ จุ บั น ก็ ต าม
อนาคตก็ตาม ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เปนกรรมทั้งนั้น
ฉะนั้น กรรมตามความหมายที่พูดกันทั่วไปนั้น จึงมักทําให
เกิดความสับสนคลาดเคลื่อนขึ้นมาอยางใดอยางหนึ่ง จะตองทํา
ความเขาใจใหถูกตั้งแตตน
เป น อั น ว า ภาษาสามั ญ ที่ ค นทั่ ว ไปใช พู ด กั น นั้ น มี ข อ
คลาดเคลื่อนอยู มากบาง นอยบาง ซึ่งจะตองทําความเขาใจให
ถูกตอง

๓๖

บุญ กรรม นรก-สวรรค เลือกกันไดทุกคน

๒. ความคลาดเคลื่อนในทัศนคติ
ก. ทัศนคติต่อตนเอง
แงที่ ๒ ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนกันอยูมาก ก็คือ ทัศนคติตอ
กรรม พอพูดถึงกรรม ทัศนคติของคนทั่วไปก็มักจะเปนไปในแงของ
การทอดธุระ หรือไมมีความรับผิดชอบ
ทอดธุระอยางไร? อันนี้อาจจะแบงไดเปน ๒ สวน คือ มอง
ในแงตัวเอง อยางหนึ่ง กับมองในแงผูอื่น อยางหนึ่ง
มองในแงตัวเอง ความรูสึกทอดธุระ คือรูสึกยอทอ ยอมแพ
ถดถอย และไม คิ ด ปรั บ ปรุ ง ตั ว เอง เช น ในประโยคว า “ชาติ นี้ มี
กรรม” หรือวา “เราทํามาไมดี กมหนารับกรรมไปเถิด”
ความจริง คําที่พูดอยางนี้ มีแงที่พิจารณาไดทั้งดีและไมดี
คือเวลาพูดอยางนี้ เดิมก็คงมุงหมายวา ในเมื่อเปนการกระทําของ
เราเอง ทํ า ไว ไ ม ดี เราก็ ต อ งยอมรั บ ผลของการกระทํ า นั้ น นี่ คื อ
ความรูสึกรับผิดชอบตอตนเอง ยอมรับความผิดที่ตนเองกอขึ้น
แตการที่พูดอยางนี้ไมใชวาทานตองการใหเราหยุดชะงัก
แคนั้น ทานไมไดตองการใหเราหยุดเพียงวา งอมืองอเทา แลวไม
คิดปรับปรุงตนเอง แตทานตองการตอไปอีกดวยวา เมื่อเรายอมรับ
ผิ ด จากการกระทํ า ของเราแล ว ในแง ตั ว เราเอง เมื่ อ เราสํ า นึ ก
ความผิดแลว เราจะตองแกไขปรับปรุงตัวเองใหดีตอไปดวย
แตในตอนที่เปนการปรับปรุงนี้ คนมักไมคอยคิด ก็เลยทํา
ให ค วามรู สึ ก ต อ กรรมนั้ น หยุ ด ชะงั ก แค ก ารยอมรั บ แล ว ก็ เ ป น
คลายกับยอมแพ แลวก็ทอถอย ไมคิดปรับปรุงตนใหกาวตอไป
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เพราะฉะนั้ น เราจะต อ งรู จั ก แยกให ค รบ ๒ ตอน คื อ
ความรูสึกรับผิดชอบตอตนเอง ตอนหนึ่ง และการที่จะคิดแกไข
ปรับปรุงตนตอไป อีกตอนหนึ่ง
รวมความวา ความรูสึกตอกรรม ควรจะมีตอตนเองใหครบ
ทั้ง ๒ ดาน คือ
๑. เราจะตองมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง
๒. เมื่ อ ยอมรั บ ส ว นที่ ผิ ด แล ว จะต อ งคิ ด แก ไ ขปรั บ ปรุ ง
ตนเองใหถูกตองดีงามขึ้นตอไปดวย
ไม ใ ช ห ยุ ด เพี ย งยอมรั บ ผิ ด แล ว ก็ เ สร็ จ กั น ไป ถ า เรามอง
ความหมายของกรรมเพียงในแงของการยอมรับและเสร็จสิ้นไป
เทานั้น ก็แสดงวาเราไมไดใชประโยชนจากหลักคําสอนเกี่ยวกับ
กรรมอยางถูกตองสมบูรณ และอาจจะใหเกิดผลเสียได

ข. ทัศนคติต่อผู้อื่น
ใ น แ ง ค ว า ม ค ล า ด เ ค ลื่ อ น ข อ ง ทั ศ น ค ติ ต อ ผู อื่ น ก็
เชนเดียวกัน เวลาเราไปเห็นคนไดรับทุกขภัยพิบัติอันตรายตางๆ
บางทีเราก็พูดกันวา นั่นเปน “กรรมของสัตว” พอวาเปนกรรมของ
สัตว เราก็ปลงเลย แลวก็ชางเขา
บางทานเลยไปกวานี้อีก บอกวาพุทธศาสนาสอนใหวาง
อุเบกขา ก็เลยทําเฉย หมายความวา ใครจะไดทุกขไดรอน เราก็
ปลงเสียวากรรมของสัตว เขาทํามาเองไมดี เขาจึงไดรับผลอยาง
นั้น เราก็วางอุเบกขา อันนี้เปนแงที่ไมถูก ตองระวังเหมือนกัน
ในแงตอผูอื่น ทัศนคติก็ตองมี ๒ ดานเหมือนกัน
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จริงอยู เมื่อคนอื่นไดรับภัยพิบัติเหตุรายอะไรขึ้นมา ขั้นตน
เราควรพิจารณาวา อันนั้นเปนผลแหงการกระทําของเขา เชน คนที่
ไปประพฤติชั่วถูกจับมาลงโทษ อันนั้นอาจพิจารณาไดวาเปนกรรม
ของสัตวจริง แตการมองอยางนั้นไมใชเปนการพูดในแงผลเทานั้น
คําวา “กรรมของสัตว” นั้น เปนการพูดเลยไปถึงอดีตวา
เพราะการกระทําของเขาที่ไมดีแตกอน เขาจึงมาไดรับผลที่ไมดีใน
บัดนี้ ถาจะพูดใหเต็ม นาจะบอกวา อันนี้เปนผลของกรรมของสัตว
ไมใชกรรมของสัตว แตพูดยอๆ ก็เลยบอกวากรรมของสัตว
ในแงนี้ก็ถูกอยูชั้นหนึ่ง วาเราเปนคนรูจักพิจารณาเหตุผล
คือชาวพุทธเปนคนมีเหตุมีผล เมื่อเห็นผลหรือสิ่งใดปรากฏขึ้นมา
เราก็คิดวานี่ตองมีเหตุ เมื่อเขาไดประสบผลราย ถูกลงโทษอะไร
อยางนี้ มันก็ตองมีเหตุ ซึ่งอาจจะเปนการกระทําไมดีของเขาเอง
อันนี้แสดงถึงความมีเหตุมีผลในเบื้องตน คือวางใจเปน
กลางพิจารณาใหเห็นเหตุผลตามความเปนจริงเสียกอน ขั้นนี้เปน
การแสดงอุเบกขาที่ถูกตอง
อุเบกขา ที่ถูกตองนั้น ก็เพื่อดํารงธรรมไว ดํารงธรรม
อยางไร การวางใจเปนกลาง ในเมื่อเขาสมควรไดรับทุกขโทษนั้น
ตามสมควรแกการกระทําของตน เราตองวางอุเบกขา เพราะวาจะ
ได เ ป น การรั ก ษาธรรมไว อั น นี้ เ ป น การถู ก ในท อ นที่ ห นึ่ ง คื อ
อุเบกขา เพื่อดํารงความเปนธรรม หรือรักษาความยุติธรรมไว
แตอีกตอนหนึ่งที่หยุดไมไดก็คือ นอกจากมีอุเบกขาแลว
ในแงของกรุณา ก็ตองคิดดวยวา เมื่อเขาไดรับทุกขภัยพิบัติแลว
เราควรจะชวยเหลืออะไรบาง
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บางคนก็ละเลย จะเฉยเรื่อย ไปเห็นคนจนคนเจ็บอะไร ก็
กรรมของสัตวหมด เลยไมไดคิดแกไขปรับปรุงหรือชวยเหลือกัน ทํา
ใหขาดกรุณาไป แทนที่จะนึกถึงกรุณา ก็มัวไปเนนอุเบกขา∗
ที่จริง ธรรมเหลานี้ตองใชใหตรงเรื่อง เหมาะเจาะ แมแตใน
กรณีที่คนไดรับโทษ เราวางอุเบกขา มีใจเปนกลางตามธรรมตอคน
ที่เขาไดรับโทษนั้น เราก็ตองมีกรุณาอยูในตัวเหมือนกัน
เราอุเบกขากับคนที่ไดรับโทษ เพราะเรามีเมตตากรุณาตอ
สัตวทั้งหลายเหลาอื่น บุคคลผูนี้ไดรับโทษเพื่อใหคนอื่นจํานวนมาก
อยูดวยความสงบเรียบรอย หรือแมแตเปนความกรุณาและเมตตา
ตอตัวผูไดรับโทษเองวา ผูนี้เมื่อเขาไดรับโทษอยางนี้แลว เขาจะได
สํานึกตน ประพฤติตัวเปนคนดีตอไป
จากนั้นก็ตองคิดตอไปอีกวา เมื่อเขาไดรับทุกขโทษตาม
ควรแก กรรมของเขาแล ว เราจะช วยเหลือเขาใหพ นจากวิถีของ
กรรมชั่วรายและความทุกขนั้น หันมาในทางของกรรมที่ดีงามและ
พบความสุขความเจริญตอไปไดอยางไร เปนความเมตตากรุณา
แฝงอยูในนั้น ไมใชเปนสักแตวาอุเบกขาอยางเดียว
ที่พูดมานี้เปนเรื่องสําคัญเหมือนกัน ทาทีความรูสึกตอเรื่อง
กรรมที่ไมครบถวน บางทีก็ทําใหเกิดผลเสียได ถาอยางไรก็ควรจะ
มีใหครบทุกดาน
เป น อั น ว า ทั ศ นคติ นี้ บางที ก็ ค ลาดเคลื่ อ นทั้ ง ในแง ต อ
ตนเอง และตอคนอื่น
ตอตนเองนั้น หนึ่ง ตองมีความรับผิดชอบ สอง ตองมี
ความคิดแกไขปรับปรุงอยูดวยพรอมกัน
∗

การวางอุเบกขา และใชกรุณากับคนทุกขยากนี้ อาจดูคําอธิบายเพิ่มเติม ในเรื่องที่ ๒ หนา ๖๑
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สวนในแงตอผูอื่น ก็ไมใชเอาแตอุเบกขาอยางเดียว จะตอง
มีเมตตากรุณาดวย ในสวนใดที่ควรวางอุเบกขา ก็วางดวยเหตุผล
เพื่อรักษาความเปนธรรม หรือดํารงธรรมของสังคมไว และในแง
ของเมตตากรุณา ก็เพื่อประโยชนของบุคคลนั้นเองดวย และเพื่อ
ประโยชนคนสวนใหญดวย ตองมีและมีไปไดพรอมกัน
อันนี้เปนแงทัศนคติ ซึ่งบางทีก็ลืมย้ําลืมเนนกันไป

๓. ความสับสนคลาดเคลื่อนในตัวธรรม
ประการที่ ๓ เป น ความคลาดเคลื่ อ นและสั บ สนในตั ว
หลักธรรมทีเดียว อันนี้เปนเรื่องใหญ
ในใจของพุทธศาสนิกชนนั้น เวลานึกถึงกรรม ก็คลายกับ
ความหมายที่ไดพูดมาขางตน คือมักจะนึกถึงเรื่องเกา โดยมากเอา
อดีตชาติเปนเกณฑ ไมคอยนึกถึงกรรมที่ทําในปจจุบัน
หลักกรรมในพุทธศาสนานั้น มีแงหนึ่งที่ควรศึกษาใหเขาใจ
ชัดเจน คือแงที่จะตองแยกจากหลักคําสอนในศาสนาอื่น
พุทธศาสนานั้นเกิดในชมพูทวีป เมื่อ ๒๕๐๐ กวาปมาแลว
ในสมัยนั้น ศาสนาในอินเดียมีคําสอนเรื่องกรรมกันแทบทั้งนั้น
เมื่อพบคําวา “กรรม” ในตางศาสนา พึงนึกไวกอนเลยวา
จะตองมีความหมายตางกัน เหมือนเจอพระพรหมของพราหมณ
กั บ พระพรหมของพุ ท ธ ก็ ต อ งคนละอย า ง ถ า แยกบอกความ
แตกตางไมได ก็แสดงวาเรากําลังเสี่ยงตอความหลงเขาใจผิด
ศาสนาฮินดูสอนเรื่องกรรม นิครนถ หรือศาสนาเชน ก็มีคํา
สอนเรื่องกรรม และก็เนนเรื่องกรรมนี้ไวเปนหลักสําคัญมาก
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เมื่อพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้น พระพุทธองคก็ไดทรงทราบ
คําสอนของศาสนาเหล านี้แล ว และไดทรงพิจารณาเห็นว าเป น
ความเขาใจที่ไขวเขวผิดพลาด จึงไดทรงสอนหลักกรรมของพุทธ
ศาสนาขึ้นใหม
เมื่อ “กรรม” ในพุทธศาสนา เปนหลักกรรมซึ่งเกิดจากการ
ที่พระพุทธองคต องการแกไขความเชื่อ ที่ผิดในหลักกรรมเดิม ก็
แสดงวาหลักกรรมอยางใหมนี้จะตองผิดกับหลักกรรมอยางเกา ที่
สอนกันแตเดิมในศาสนาพราหมณ ฮินดู และนิครนถ เปนตน
หลักกรรมในศาสนาของเรา ถาแยกแยะออกไปโดยศึกษา
เปรียบเทียบกับคําสอนในศาสนาเดิม เราจะเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น
หลักกรรมในศาสนาฮินดูก็ตาม ในศาสนานิครนถก็ตาม
ในพระพุ ท ธศาสนาก็ ต าม ในสายตาของคนต า งประเทศ
โดยเฉพาะพวกฝรั่งที่มาศึกษา มักเขาใจวาเหมือนๆ กัน
คนเหลานั้น พอมองเห็นวา พุทธศาสนาก็สอนเรื่องกรรม
ฮิน ดู และนิ ค รนถ ก็ ส อนเรื่ อ งกรรมทั้ ง นั้ น ก็ เ ข า ใจว า คํ า สอนใน
ศาสนาเหลานี้เหมือนกัน แตที่จริงไมเหมือน
ในศาสนาฮินดูเขามีหลักกรรมเหมือนกัน เขาสอนวา ในตัว
คนแตละคนมีอาตมัน เมื่อบุคคลแตละคนกระทํากรรม กรรมก็เปน
เครื่องปดบังอาตมัน ดวยอํานาจกรรมนี้ บุคคลจึงตองเวียนวาย
ตายเกิดไปจนกวาจะบริสุทธิ์หลุดพน
อันนี้ดูเผินๆ ก็คลายของพุทธศาสนา แต ศาสนาฮินดูสอน
หลั ก กรรมเพื่ อ เป น ฐานรองรั บ การแบ ง แยกวรรณะ ส ว น
พระพุทธศาสนาสอนหลักกรรมเพื่อหักลางเรื่องวรรณะ หลักกรรม
ของศาสนาทั้งสองจะเหมือนกันไดอยางไร ตรงกันแตชื่อเทานั้น
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สวนในศาสนานิครนถ ก็มีความเชื่อในสาระสําคัญของ
กรรมตามแบบของเขา พระพุทธเจ าเคยตรัสเลาความเชื่อเรื่อ ง
กรรมของนิครนถเอาไว อาตมภาพจะลองอานพุทธพจนใหฟง
ในขณะที่ ฟ ง ขอให ท า นสาธุ ช นลองเที ย บในใจกั บ หลั ก
กรรมของเราวา เหมือนหรือตางกันอยางไร

ก. สามลัทธิที่ขัดต่อหลักกรรม
พระพุทธองคตรัสวา
“ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สมณพราหมณ์ พ วกหนึ่ ง มี ว าทะ
มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี อย่างหนึ่งอย่างใดที่ได้
เสวย ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะกรรมที่ตัวทําไว้ในปางก่อน
โดยนัยดังนี้ เพราะกรรมเก่าหมดสิ้นไปด้วยตบะ ไม่ทํ า
กรรมใหม่ ก็จ ะไม่ถูก บัง คับ อีกต่ อ ไป เพราะไม่ถู กบั งคั บ
ต่อไป ก็สิ้นกรรม เพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุกข์ เพราะสิ้นทุกข์
ก็สิ้นเวทนา เพราะสิ้นเวทนาก็เป็นอันสลัดทุกข์ได้หมดสิ้น
ภิกษุทั้งหลาย พวกนิครนถ์มีวาทะอย่างนี้”
อันนี้มาในเทวทหสูตร พระไตรปฎกเลม ๑๔ มัชฌิมนิกาย
อุปริปณณาสก พุทธพจนที่ยกมาอางนี้ แสดงลัทธินิครนถ หรือ
ศาสดามหาวีระ นิครนถนาฏบุตร ที่เราเรียกกันทั่วไปวา ศาสนาเชน
ศาสนาเชนนี้นับถือลัทธิกรรมเกา เรียกเต็มวา ปุพเพกตเหตุวาท เรียกสั้นๆ วา ปุพเพกตวาท
เมื่อพูดถึงเรื่องนี้แลว ก็เลยอยากจะพูดถึงลัทธิที่จะตอ ง
แยกออกจากหลักกรรมใหครบทั้งหมด

๒. ทําอยางไรจะใหเชื่อเรื่องกรรม
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ขอใหกําหนดไวในใจทีเดียววา เราจะตองแยกหลักกรรม
ของเราออกจากลัทธิที่เกี่ยวกับการไดรับสุขทุกขของมนุษย ๓ ลัทธิ
ในสมัยพุทธกาล มีคําสอนสําคัญอยู ๓ ลัทธิ ที่กลาวถึง
ทุกขสุขที่เราไดรับอยูในขณะนี้ แมกระทั่งถึงปจจุบันนี้ ลัทธิศาสนา
ทั้งหมดเทาที่มีก็สรุปลงไดเทานี้ ไมมีพนออกไป
พระพุทธเจาตรัสถึงลัทธิเหลานี้ ทรงแยกวา คําสอนของ
พระองคไมใชอยางลัทธิเหลานั้น ที่เปนคําสอนประเภทอกิริยา คือ
หลักยึดถือหรือทัศนะแบบที่ทําใหไมเกิดการกระทํา เปนมิจฉาทิฏฐิ
อยางรายแรง
มีพุทธพจนแสดงสามลัทธิมิจฉาทิฏฐินี้ไวในอังคุตตรนิกาย
ติกนิบาต พระสุตตันตปฎก, พระไตรปฎก เลม ๒๐ (ในพระอภิธรรมปฎก ก็มีในคัมภีรวิภังค, พระไตรปฎก เลม ๓๕) ดังที่ตรัสวา
“ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ลั ท ธิ เ ดี ย รถี ย์ ๓ ลั ท ธิ เ หล่ า นี้ ถู ก
บัณฑิตไต่ถามซักไซร้ไล่เลียงเข้า ย่อมอ้างการถือสืบๆ กัน
มา ดํารงอยู่ในอกิริยา (การไม่กระทํา) คือ
๑. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า
สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี มิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ดี อย่างหนึ่งอย่างใดก็
ตาม ที่บุคคลได้เสวย ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นเพราะกรรมที่
กระทําในปางก่อน (ปุพเพกตเหตุ, เรียกวา ปุพเพกตวาท)
๒. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า
สุ ข ก็ ดี ทุ ก ข์ ก็ ดี มิ ใ ช่ สุ ข มิ ใ ช่ ทุ ก ข์ ก็ ดี อย่ า งหนึ่ งอย่ า งใด
ก็ ตาม ที่ บุ ค คลได้ เสวย ทั้ งหมดนั้ นล้ วนเป็ นเพราะการ
บันดาลของเทพผู้เป็นใหญ่ (อิสสรนิมมานเหตุ, เรียกวา
อิศวรนิรมิตวาท)
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๓. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า
สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี มิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ดี อย่างหนึ่งอย่างใดตาม
ที่ บุ ค คลได้ เ สวย ทั้ ง หมดนั้ น ล้ ว นหาเหตุ ห าปั จ จั ย มิ ไ ด้
(อเหตุอปจจยะ, เรียกวา อเหตุวาท)

ลัทธิทั้งสามนี้ พุทธศาสนิกชนฟงแลว อาจจะของใจขึ้นมา
วา เอ ลัทธิที่หนึ่งดูคลายกับหลักกรรมในพุทธศาสนาของเรา บอก
วา สุขก็ดี ทุกขก็ดี มิใชสุขมิใชทุกขก็ดี ที่เราไดรับอยูในปจจุบันนี้
เปนเพราะกรรมที่กระทําไวในปางกอน เอ ดูเหมือนกันเหลือเกิน
นี่เหละเปนเรื่องสําคัญ ถาไดศึกษาเปรียบเทียบเสียบาง
บางทีจะทําใหเราเขาใจหลักกรรมของเราชัดเจนยิ่งขึ้น
ถาไมระวัง เราอาจจะนําเอาหลักกรรมของเรานี้ไปปรับปรุง
ใหกลายเปนหลักกรรมของศาสนาเดิมที่พระพุทธเจาตองการแกไข
โดยเฉพาะคือลัทธิของทานนิครนถนาฏบุตรเขาก็ได เพราะฉะนั้น
จึงไดบอกวาเปนเรื่องสําคัญ

ข. เหตุใดสามลัทธินั้นจึงขัดหลักกรรม
ทีนี้ ทําไมพระพุทธเจาจึงไดทรงตําหนิลัทธิทั้ง ๓ นี้ ก็มีพุทธ
พจนแสดงโทษของการนับถือลัทธิทั้ง ๓ นี้ ขออานตามที่ตรัสไววา
“ภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อบุคคลมายึดเอากรรมที่ทําไว้ใน
ปางก่อนเป็นสาระ ฉันทะก็ดี ความพยายามก็ดี ว่าสิ่งนี้
ควรทํา สิ่งนี้ไม่ควรทํา ก็ย่อมไม่มี”

๒. ทําอยางไรจะใหเชื่อเรื่องกรรม

๔๕

สวนอีก ๒ ลัทธิก็เชนเดียวกัน เมื่อนับถือพระผูเปนเจา หรือ
ความบังเอิญ ไมมีเหตุปจจัยแลว ฉันทะก็ดี ความเพียรพยายามก็
ดี วาอันนี้ควรทํา อันนี้ไมควรทํา ก็ไมมี
เมื่อถือวา เราจะไดรับผลอะไร ก็แลวแตกรรมที่ทําไวแต
ปางกอน มันจะสุขจะทุกขอยางไร ก็แลวแตกรรมที่ทําไวในชาติ
กอน เราก็ไมเกิดฉันทะและความเพียรพยายามวาเราควรจะทํา
อะไร ก็ไดแตรอผลกรรมเรื่อยไป
ถึงเทพยิ่งใหญก็เหมือนกัน เมื่อ ถือ วาทุกอยางอยูที่ทา น
บันดาล ก็ออนวอนเอาก็แลวกัน หรือแลวแตพระองคจะโปรดปราน
การที่จะคิดเพียรพยายามทําดวยตนเอง ไมมีความหมาย
เมื่อถืออยางนี้ ในที่สุดก็ตองสอนสําทับเพิ่มเขาไปวา พระ
เจาจะชวยเฉพาะคนที่ชวยตนเองกอนเทานั้น ไปๆ มาๆ ก็ตองหัน
มาหาหลักกรรม
ความเป น ไปเองไม มี เ หตุ ป จ จั ย ก็ เ ช น เดี ย วกั น เราจะทํ า
อะไรไปทําไม ถึงทํา ก็ไมมีผลอะไร เพราะไมมีเหตุปจจัย บังเอิญถึง
คราวก็เปนอยางนั้น ไมตองทําอะไร ผลจะเกิดก็เกิดเอง แลวแตโชค
รวมความวา ๓ ลัทธินี้ ขอเสียหรือจุดออนคือ ทําใหไมเกิด
ความเพียรพยายามในทางความประพฤติปฏิบัติ ไมเกิดฉันทะใน
การกระทํา
ส ว นหลั ก กรรมในพระพุ ท ธศาสนา มองเที ย บแล ว ข อ
แตกตางก็อยูที่วา จะตองใหเกิดฉันทะ เกิดความเพียรที่จะทํา ไม
หมดฉันทะ ไมหมดความเพียร อันนี้เปนหลักตัดสินในทางปฏิบัติ

-๒หลักกรรมที่แท
๑. การแยกจากความเขาใจผิด
เมื่อเขาใจหลักกรรมโดยเทียบกับ ๓ ลัทธิที่วามานี้แลว ก็
น า จะแก ไ ขข อ คลาดเคลื่ อ นสั บ สนข า งต น ได ทั้ ง หมด คื อ ความ
คลาดเคลื่อนในแงความหมายของศัพทอยางที่เขาใจกันทั่วไปก็
ตาม หรือความคลาดเคลื่อนในแงทัศนคติก็ตาม แกไขไดหมด
เพราะฉะนั้น เราจะตองทําความเขาใจหลักกรรมแบบพุทธ
ใหถูกตอง อยางนอยอยาปนกับลัทธินิครนถ
ในศาสนาของนิครนถ เขาถือลัทธิกรรมเกา สุขทุกขอะไร
เราจะไดรับอยางไร ก็เพราะกรรมเกาทั้งสิ้น เขาจึงสอนใหทํากรรม
เกานั้นใหหมดไปเสีย แลวไมทํากรรมใหม
ทีนี้กรรมเกาจะหมดไปไดอยางไร นิครนถก็บอกวา กรรม
เกาจะหมดไปไดดวยการบําเพ็ญตบะ เขาก็เลยบําเพ็ญทุกรกิริยา
ทําอัตตกิลมถานุโยค ที่พระพุทธองคเคยทรงไปบําเพ็ญเมื่อกอน
ตรัสรู บําเพ็ญอยูถึง ๖ ป จนแนพระทัยแลว ก็ทรงประกาศวาเปน
ขอปฏิบัติที่ผิด ไมไดผลอะไร

๒. ทําอยางไรจะใหเชื่อเรื่องกรรม
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พวกนิครนถไมตองการทํากรรมใหม กรรมเกาก็ทําใหหมดไป
ดวยตบะ ขอใหเทียบหลักนี้กับคําสอนในพุทธศาสนา ในพระไตรปฎก
เลม ๑๘ (สํ.สฬ.) มีพุทธพจนวาดวยเรื่องกรรมในแงหนึ่งวา
“เราจะแสดงกรรมเก่า กรรมใหม่ ความดับกรรม และ
ทางดับกรรม”
แลวพระพุทธองคก็ตรัสวา
“กรรมเก่า คืออะไร? จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย
มโน นี้ชื่อว่ากรรมเก่า;
อะไรชื่อว่า กรรมใหม่ การกระทําที่เราทําอยู่ในบัดนี้
นี่แหละชื่อว่ากรรมใหม่;
อะไรคือ ความดับกรรม? บุคคลสัมผัสวิมุตติเพราะ
ความดับแห่งกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมนั้นชื่อว่า
ความดับกรรม;
อะไรเป็น ทางดับกรรม? มรรคมีองค์ ๘ ประการ อัน
อริยะ คือ สัมมาทิฏฐิเป็นต้น สัมมาสมาธิเป็นปริโยสาน นี้
เรียกว่า ทางดับกรรม”
อันนี้จะตรงกับลัทธินิครนถไดอยางไร ลัทธินิครนถสอนวา
ทางดับกรรมคือดับกรรมเกาโดยบําเพ็ญตบะ กับดับกรรมใหมโดย
ไมทํา แตพุทธศาสนาดับกรรมดวยการปฏิบัติตามมรรคมีองค ๘
จะเห็ น ว า ที่ ว า ดั บ กรรมนั้ น ไม ใ ช ไ ม ทํ า อะไร ทํ า ที เ ดี ย ว
แหละ แตทําอยางดี อยางมีเหตุมีผล ทําอยางมีหลักมีวิธี ทําดวย
ป ญ ญา คื อ ทํ า ตามหลั ก มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทา หรื อ มรรคมี อ งค ๘
ประการ ตองทํากันยกใหญเลยทีเดียว
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ตามหลั ก ดั บ กรรมในที่ นี้ ไม ใ ช ไ ม ทํ า มรรคมี อ งค ๘
ประการ ตองใชความเพียรพยายามในการปฏิบัติเปนอยางมาก
ตองทําทั้งทางกาย ทางวาจา ทางความคิด ทางจิต ทางปญญา
ตองพยายามทําเพื่อใหมีสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นที่ถูกตอง
เพื่ อ ให มี สั ม มาสั ง กั ป ปะ มี ค วามดํ า ริ ค วามคิ ด ที่ ถู ก ต อ ง ให มี
สัมมาวาจา ใชคําพูดที่ถูกตอง ใหมีสัมมากัมมันตะ กระทําทาง
กายถู ก ต อ ง ให มี สั ม มาอาชี ว ะ เลี้ ย งชี วิ ต โดยสั ม มาชี พ ให มี
สัมมาวายามะ มีความพยายามที่ถูกตอง ใหมีสัมมาสติ ใจมีสติที่
ถูกตอง ใหมีสัมมาสมาธิ ใหจิตมีสมาธิที่ถูกตอง
หลักดับกรรมในพุทธศาสนา คือทํากันใหญเลย ไมใชไม
ทํา ตองทําจริงจัง แตทําใหถูกตอง
โดยนัยนี้ ถาเรามองดูหลักกรรมที่พุทธศาสนาสอนไวในที่
ตางๆ ใหรอบคอบสักหนอย ก็จะเห็นวามุงหมายใหเกิดการกระทํา
และที่พระพุ ทธเจาปฏิ เสธหลั กกรรมในศาสนาเกา ก็ เพราะหลั ก
กรรมในศาสนานั้ น ไม ส ง เสริ ม ให เ กิ ด ฉั น ทะ และความเพี ย ร
พยายามในการกระทํา
เพราะฉะนั้น ถาหลักกรรมของเรา สอนกันไปแลวทําใหไม
เกิดฉันทะความเพียรพยายาม ก็มีเกณฑตัดสินไดเลยวา การสอน
คงจะคลาดเคลื่อนเสียแลว
เปนอันวา ในที่นี้เราจะตองแกความคลาดเคลื่อนออกไป
เสี ย ก อ น นี้ คื อ จุ ด ที่ ต อ งการชี้ ว า เราควรจะแก ไ ข เพื่ อ ทํ า ความ
เขาใจกันใหถูกตอง
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๒. การทําความเขาใจใหถูกตอง
ขั้น ตอ ไป คื อ เราควรจะทํ า ความเขา ใจกั นให ถูก ต อ งใน
หลักกรรมนั้นอยางไร
ประการแรก จะตองศึกษาความหมายใหชัดเจน อยาเพิ่ง
ไปเชื่อหรือยึดถือตามที่เขาใจกันสามัญวา เมื่อพูดกันมาอยางนั้นก็
เปนอันถูกตอง อยาเพิ่ง ตองศึกษาใหเห็นชัดเจน ใหเขาใจแจมแจง
วา พระพุทธเจาตรัสไวอยางไร ทรงตองการอะไรแน
ที่พูดเมื่อกี้ จะเห็นวา ความเชื่อของเราในปจจุบันนี้ คลาย
กับลัทธิกรรมเกามากอยางไร
แตในทางตรงกันขามก็อาจเกิดความของใจวา เอ พุทธ
ศาสนานี่ไมเชื่อกรรมเกาเลยหรือ ก็ไมใชอยางนั้น จะตองทําความ
เขาใจขอบเขตใหถูกตองวา กรรมเกาแคไหน กรรมใหมแคไหน
ถาวาโดยสรุปก็คือ พุทธศาสนาถือหลักแหงเหตุและผล ถือ
วาสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย ผลที่จะเกิดขึ้น ตองมีเหตุ และ
เมื่อเหตุเกิดขึ้นแลว ผลก็ยอมเปนไปโดยอาศัยเหตุปจจัยนั้น มัน
สอดคลองกันอยู
ในเรื่องกรรมนี้ก็เชนกัน กรรมเปนเรื่องของหลักเหตุและผล
ที่เกี่ยวกับการกระทําของมนุษย เมื่อเปนหลักของเหตุ-ผลแลว มัน
ก็ตองมีทั้ง ๓ กาลนั่นแหละ คือ มีทั้งอดีต ทั้งปจจุบัน ทั้งอนาคต
กรรมเกาก็เปนกรรม กรรมใหมก็เปนกรรม กรรมขางหนา
ต อ ไปก็ เ ป น กรรม ก็ ต อ เนื่ อ งกั น ไปในกระแสหรื อ เป น กระบวน
เดียวกัน เพราะฉะนั้น ก็ไมไดปฏิเสธกรรมเกา
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แตที่ผิดก็คือ ไปฝงจิตใจวาอะไรๆ ตองเปนเพราะกรรมเกา
ไปหมด มองไมครบ ไมทั่ว ไมตลอด นี่เปนขอเสีย
กรรมเกานั้นมันเสร็จไปแลว เรายอนกลับไปทําหรือไมทํา
อีกไมได ดังที่วา “กตสฺส นตฺถิ ปฏิการํ” การกระทําที่ทําไปแลว เรา
ไปหวนกลั บ ให ก ลายเป น ไม ไ ด ทํ า ไม ไ ด เมื่ อ เป น อย า งนี้ แ ล ว
ประโยชนที่เราจะไดจากกรรมเกาคืออะไร
กรรมเก า เป น เหตุ ป จ จั ย อยู ใ นกระบวนการของวงจร
ปฏิจจสมุปบาท มันเกิดขึ้นแลว ก็เปนเหตุ เราปฏิเสธไมได ตาม
หลักของเหตุ-ผล การกระทําในอดีต ก็คือการกระทําที่ทําไปแลว
มันยอมมีผล ขอสําคัญอยูที่วาเราควรไดประโยชนจากอดีตอยางไร
กรรมเกา หรือกรรมในอดีตนั้น ทําไปแลว แกใหกลายเปน
ไมไดทํานะไมได เราหวนกลับไปทําแกกลับคืนใหไมเปนอันไดทํา
นะไมได แตเราแกไขตัวเราเอง แกไขเปลี่ยนแปลงการกระทําของ
เรา ไมใหทําอยางนั้นอีก หรือทําใหมใหดีขึ้นได ซึ่งทานเรียกวาเปน
การแกกรรมที่ถูกตอง เปน ปฏิกรรม
ดังนั้น เรื่องกรรมเกานี้ เราจึงมีทางใชประโยชนจากมันได
คื อ ในแง ที่ จ ะเป น บทเรี ย น ให รู จุ ด ที่ จ ะแก ไ ขปรั บ ปรุ ง และรู จั ก
พิจารณาไตรตรองมองเห็นเหตุผล ทําใหเปนคนหนักแนนในเหตุผล
พรอมทั้งทําใหเปนคนรูจักรับผิดชอบตนเอง ใหรูจักพิจารณาวาผลที่
เกิดกับตนเองเกี่ยวของกับการกระทําของตัวเราอยางไร ไมมัวโทษ
ผูอื่นอยูเรื่อย และไมใชมัวแตรอรับผลของกรรมเกา
โดยเฉพาะขอสําคัญ เมื่อพิจารณาเห็นเหตุและผลแลว ก็
จะไดปญญาสําหรับคิดแกไขปรับปรุงพัฒนาตอไป
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จุดที่พระพุทธเจาทรงเนนที่สุด คือเรื่องปจจุบัน เพราะวา
อดีตเราไปทําแกคืนไมได แตปจจุบันเปนสิ่งที่เราทําได เรามีอิสรภาพมากทีเดียวในปจจุบันที่จะกระทําการตางๆ โดยอาศัยความรู
ที่ตอเนื่องมาจากอดีตนั่นแหละ
เพราะฉะนั้น เราตองสรางทัศนคติที่ถูกตองตอกรรมแตละ
อย า งว า กรรมเก า เราควรจะวางความรู สึ ก อย า งไร เอามาใช
ประโยชนอยางไร กรรมใหมเราควรจะทําอยางไร นี่ขีดวงแยกกัน
และตอกันใหถูกตอง จึงจะไดผลดี

๓. วัตถุประสงคของการสอนหลักกรรม
ประการตอไป เราควรทําความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค
ในการสอนเรื่องกรรมของพระพุทธเจาวา เดิมทีเดียวที่พระพุทธเจา
ทรงสอนเรื่องกรรมขึ้นมานี้ พระองคมีวัตถุประสงคหรือตองการ
อะไร มีความมุงหมายอยางไร
ในการปฏิบัติธรรม สิ่งสําคัญที่สุดอันหนึ่งคือ ตองเขาใจ
วัตถุประสงค ถาไมเขาใจวัตถุประสงคหรือความมุงหมายแลว การ
ปฏิบัติก็จะไขวเขวเลื่อนลอย เมื่อเลื่อนลอยแลวตอไปก็เขาใจผิด
ที่เขาใจผิดเรื่องสันโดษเรื่องอุเบกขาอะไรกันนี่ ก็เพราะวา
โดยมากสอนแตความหมาย ทําความเขาใจแคความหมาย แลวไมได
คํานึงถึงความมุงหมายวา การปฏิบัติธรรมขอนี้ๆ มุงหมายเพื่ออะไร
และเมื่อไมรูความมุงหมายแลว ความหมายเองก็ไมชัดดวย
อย า งสั น โดษนี่ เ ราปฏิ บั ติ เ พื่ อ อะไร ถ า จะซั ก ถามในแง
วัตถุประสงคขึ้นมา บางทีก็ชักอึดอัดกันทีเดียววา เอ นี่ตองการ
อะไรแน
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จะปฏิ บั ติ ธ รรม ปฏิ บั ติ ศี ล เรามั ก ศึ ก ษาเฉพาะในแง
ความหมาย แตถาถามวา ศีลนี่เรารักษาเพื่ออะไร บางทีก็ชักงง ไม
ชัด บางทีก็ตอบโพลงทีเดียว เชนวาเพื่อพระนิพพาน ตอบอยางนี้
คลุมเครือ ขามไปหาวัตถุประสงคใหญ จริงอยู วัตถุประสงคของ
พระพุทธศาสนาขั้นสูงสุดเพื่อพระนิพพาน แตวาไมใชปฏิบัติศีล
อยางเดียวไปนิพพานได มันตองมีเปนขั้นเปนตอน
เพราะฉะนั้ น นอกจากวั ต ถุ ป ระสงค ใ หญ แ ล ว ยั ง ต อ งรู
วัตถุประสงคเฉพาะ วานี้เพื่ออะไร จะตอบวาปฏิบัติศีลเพื่อสมาธิ
หรือเพื่ออะไร ก็ตองตอบมาใหชัด สันโดษก็เชนเดียวกัน กรรมก็
เชนเดียวกัน ถาเราเขาใจความมุงหมายในการสอน ในการปฏิบัติ
ความหมายของธรรมนั้ น ก็ จ ะชั ด เจนขึ้ น ด ว ย และก็ จ ะเป น การ
ปฏิบัติอยางมีหลักมีทิศทาง ไมใชเลื่อนลอย ไขวเขว สับสน

ก. ให้เลิกแบ่งแยกชนชั้นโดยชาติกําเนิด
ทีนี้ลองมาดูความมุงหมายของพระพุทธเจาที่ทรงสอนเรื่อง
กรรม ถาศึกษาในแงนี้จะเห็นวามีหลายความมุงหมายเหลือเกิน
พระพุทธองคทรงสอนเรื่องกรรมนี้ อยางแรกก็คือ เพื่อขจัด
ความเชื่ อ ถื อ และการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ใ นสั ง คมของศาสนา
พราหมณเดิม เกี่ยวกับเรื่องวรรณะ
วรรณะ คือการแบงคนเปนชั้นตางๆ ตามชาติกําเนิด
ศาสนาพราหมณถือวา คนเราเกิดมาเปนลูกกษัตริย ก็เปนกษัตริย
เปนลูกพราหมณ ก็เปนพราหมณ เปนลูกแพศย ก็เปนพอคา เปน
ลูกศูทร ก็เปนกรรมกรคนรับใช ใครเกิดในวรรณะไหน ก็ตองเปน
คนวรรณะนั้นตลอดไปทั้งชีวิต แลวแตชาติกําเนิด แกไขไมได

๒. ทําอยางไรจะใหเชื่อเรื่องกรรม

๕๓

เรื่องวรรณะนี้ เปนคําสอนเดิม เขาสอนมาอยางนั้น
ครั้ นมาถึ งพระพุ ทธเจ า พระองค ทรงเน นเรื่ องกรรมซึ่ งไม
เกี่ยวกับวรรณะวา คนเรานั้น “น ชจฺจา วสโล โหติ, น ชจฺจา โหติ พฺราหฺม
โณ” บอกวา คนเราไมไดเปนคนถอยคนต่ําทราม เพราะชาติกําเนิด
และก็ไมไดเปนพราหมณคือคนสูงคนประเสริฐ เพราะชาติกําเนิด
แต “กมฺมุนา วสโล โหติ, กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ” จะเปนคนทรามก็
เพราะกรรม จะเปนพราหมณก็เพราะกรรม
ในพุทธพจนนี้ ถาเรามองกรรมเปนกรรมเกา มันก็เขาเปน
อันเดียวกับคําสอนเดิมของพราหมณไปเลย เขาก็บอกวา ออ ของ
ทานก็เหมือนกัน ทานบอกวาเพราะกรรม นี่ก็เพราะกรรมเกาสิจึง
เกิดมาเปนพราหมณ เกิดมาเปนคนถอยก็อยางเดียวกัน นี่ก็ตาม
ชาติกําเนิดเหมือนกัน แตที่จริงไมใชอยางนั้น
กรรมในที่นี้ ตามคําพุทธ หมายถึงการกระทํา คือ คิด พูด
ทํา ดําเนินชีวิตและกิจการ
ในความหมายหยาบที่สุด การทํากรรม ก็หมายถึงอาชีพ
การงาน อยางในพุทธพจนนี้ก็มีขยายตอไป เชนตรัสวา ใครไปทํา
นาทําไร คนนั้นก็เปนชาวนา ไมใชเปนพราหมณ ถาคนไหนไปลัก
ขโมยเขา คนนั้นก็เปนโจร คนไหนไปปกครองบานเมือง คนนั้นก็
เปนราชา ดังนี้เปนตน นี่พระองคขยายความเรื่องกรรม
หมายความวา การกระทําอาชีพการงานกิจการที่ประกอบ
กันอยูนี้ หรือความประพฤติที่เปนไปอยูนี้แหละ เปนหลักเกณฑที่
จะวัดคน พุทธศาสนาไมใหไปวัดกันดวยชาติกําเนิด แตใหวัดกัน
ดวยการกระทําความประพฤติที่บุคคลนั้นประกอบและดําเนินไป
ตั้งแตคุณธรรมในจิตใจ

๕๔

บุญ กรรม นรก-สวรรค เลือกกันไดทุกคน

นี้ก็เปนแงหนึ่งที่พระพุทธเจาทรงเนนมาก ถาเราอานใน
พระไตรปฎกจะเห็นวา มีพระสูตรตางๆ ที่พยายามนําหลักกรรมมา
แกไขเรื่องการแบงชั้นวรรณะโดยชาติกําเนิดนี้มากมาย

ข. ให้รู้จักพึ่งตนเองและหวังผลสําเร็จด้วยการลงมือทํา
อีกแงหนึ่งที่สําคัญ ซึ่งพระพุทธเจาทรงสอนย้ําบอย ก็คือ
ความเพียรพยายามในการพึ่งตนเอง และรูจักแกไขปรับปรุงตัว
อยางหลัก อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเปนที่พึ่งแหงตน หรือ
อยาง ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺปํ ความเพียรทานทั้งหลายตองทําเอง
อกฺขาตาโร ตถาคตา ตถาคตทั้งหลายเปนผูบอก เปนผูชี้ทางให ก็เปน
เรื่องที่สอนใหคนเรามีความเพียรพยายามในการกระทํา
ทานไมใหไปมัวหวังพึ่งปจจัยภายนอก เพราะปจจัยภาย
นอกนั้นไมยั่งยืน และมันไมอยูกับตัว จึงไมแนนอน และถึงอยางไร
ก็ตาม ในที่สุดตัวเราก็จะตองทํา ถาจะใหเกิดผลสําเร็จที่แทจริง
จะตองไมมัวรอ แตตองทําตองพึ่งตัวเองใหมากที่สุด
พระพุทธเจาทรงสอนหลักการนี้อยูเสมอ ย้ําใหเราหันมา
พึ่งตัวเองมากขึ้น ลดความพึ่งพาปจจัยภายนอก ตัดความเชื่อถือ
รอคอยสิ่งที่จะมาอํานวยผลประโยชนใหโดยทางลัด นี้ก็เปนแงหนึ่ง
พระพุ ท ธเจ า ทรงมี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลายอย า งในการสอน
เรื่องกรรม แตหลักใหญๆ ก็มีอยางนี้ ขอยกมาเพียง ๒ อยางนี้กอน
การทําความเขาใจในวัตถุประสงคที่กลาวมานี้ จุดสําคัญ
ก็คือตองการใหเรามีความเพียรพยายามในการที่จะทําความดี
และแกไขปรับปรุงตนเองขึ้นไป
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อันนี้แหละเปนหลักสํา คัญมากในพุทธศาสนา ซึ่ง ถือ ว า
จุดมุงหมายจะบรรลุไดก็โดยที่ตัวเราตองทํา ศาสดาครูอาจารย
เปนเพียงผูแนะผูบอกทางใหเทานั้น ไมใชวาชวยเราไมไดเลย
ทานจะชวยแบบที่วาสงเราไปสวรรค สงเราไปนรก สงเรา
ไปนิพพานนั้น สงไปไมได แตบอกทางให ชี้ทางให แนะนําพร่ําสอน
กันได เปนกัลยาณมิตรให แตถึงตอนทํา เราตองทํา

๔. ความหมายที่แทของกรรม
ตอไปจะพูดถึงตัวแทของหลักกรรมเอง ซึ่งตองทําความ
เขาใจใหถูกตองตามความเปนจริงที่ลึกละเอียดลงไป
หลักกรรมเปนหลักธรรมที่ลึกซึ้ง พอพูดถึงความหมายที่
ลึกซึ้ง ก็เปนเรื่องเกี่ยวเขาไปถึงหลักใหญๆ โดยเฉพาะปฏิจจสมุปบาท
จะตองระลึกไววา กรรมนี้ไมใชแคเพียงเรื่องภายนอก ไมใช
การกระทําที่แสดงออกมาทางกาย ทางวาจาเทานั้น ตองมองเขา
ไปถึงกระบวนการทํางานในจิตใจ และผลที่เกิดขึ้นในจิตใจแตละ
ขณะๆ ทีเดียว
ความหมายที่แทจริงของกรรมมุงเอาที่นั่น คือความเปนไป
ในจิตใจของแตละคน แตละขณะ กรรมที่จะแสดงออกมาทางกาย
ทางวาจาอะไรๆ ก็ตองเริ่มขึ้นในใจกอนทั้งนั้น
จุดเริ่มแรกในกระบวนการทํางานของจิตเปนอยางไร เกิดขึ้น
โดยมีเหตุมีผลอยางไร แลวแสดงออกทางบุคลิกภาพอยางไร ในขั้น
ลึกจะตองศึกษาเรื่องกรรมกันอยางนี้ ถาทําความเขาใจในเรื่องนี้ให
ชั ด แจ ง แล ว จะมองเห็ น ว า กรรมเกี่ ย วพั น กั บ ชี วิ ต ของเราอย า ง
ชัดเจนอยูตลอดเวลาทุกขณะ แตความเขาใจในขั้นนี้เปนขั้นที่ยาก
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อยางไรก็ตาม ถาตองการใหเชื่อกรรม โดยเขาใจหลักกรรม
จนรูหลักกรรมที่แทจริง ก็จําเปนตองศึกษาเรื่องนี้ทั้งๆ ที่ยากนั่น
แหละ ถาไมอยางนั้นก็ไมมีทาง
ถาเราไมสามารถศึกษาใหเขาใจชัดเจนถึงกระบวนของ
กรรมในขั้นจิตใจ ตั้งตนแตความคิดออกมาจนชัดเจนได เราก็ไมมี
ทางที่จะสอนกันใหเขาใจหรือใหเชื่อหลักกรรมได
ความคิ ด ที่ มี ผ ลต อ บุ ค ลิ ก ภาพ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น และฉายตั ว
ออกมาแตละขณะๆ นั่นแหละคือกรรม กรรมนี้ที่แทก็คือเรื่องของ
กฎธรรมชาติ เรื่องของขอเท็จจริง
ความจริง ปญหาของเราไมใชวาทําอยางไรจึงจะเชื่อเรื่อง
กรรม เมื่อกรรมเปนกฎธรรมชาติ เปนหลักความจริง มันก็ไมใชเรื่อง
ที่วาทําอยางไรจะเชื่อ แตกลายเปนวาทําอยางไรจึงจะรู จึงจะเขาใจ
เราจะเชื่อหรือไมเชื่อ ก็ไมมีผลตอหลักกรรม หลักกรรมเปน
ความจริง มันก็คงอยูอยางนั้น เราจะเชื่อหรือจะไมเชื่อ มันก็เปน
ความจริงของมันอยูอยางนั้น เขาหลักที่พระพุทธเจาตรัสในเรื่อง
ธรรมนิยาม วา
อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาค
ตานํ… ตถาคตทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่อุบัติก็ตาม หลัก
ความจริงก็เป็นอยู่อย่างนั้นเองว่า…
แมแตพระพุทธเจาไมอุบัติ มันก็เปนความจริงของมัน ขอ
สําคัญอยูที่วา ทําอยางไรเราจะศึกษาใหเขาใจชัดเจน
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เพราะฉะนั้น ไปๆ มาๆ จึงกลายเปนวา จะตองเปลี่ยนหัว
เรื่องที่ตั้งไวแตตนที่วา ทําอยางไรจึงจะเชื่อเรื่องกรรม กลายเปนวา
ทําอยางไรจึงจะรูหรือเขาใจเรื่องกรรม
คุณจะเชื่อหรือไมเชื่อก็แลวแต มันก็เปนความจริงของมัน
คุณจะยอมรับหรือไมยอมรับ ชีวิตของคุณก็ตองเปนไปตามกรรม ถา
ทําไดถึงขั้นนี้ ก็เขาถึงหลักที่วา กรรมไมงอคนเชื่อ
เพราะฉะนั้น จุดสําคัญอยูที่นี่ คือสําคัญที่จะตองศึกษาให
เขาใจชัดเจน จนกระทั่งเมื่อแสดงใหเห็นตัวความจริงไดแลว เราไม
งอคนเชื่อ เราบอกวาอันนี้เปนกฎธรรมชาติ เปนความจริงของมัน
อยูเอง คุณจะเชื่อหรือไมเชื่อ ฉันไมงอ ตองถึงขั้นนั้น
ทีนี้ก็มาถึงปญหาวา ทําอยางไรจึงจะเขาใจหรือรูหลักกรรม
ตรงนี้ก็กลายเปนเรื่องยากขึ้นมา
เรื่องกรรมนี่เราพูดกันมาก แตก็พูดกันเพียงแคภายนอก
โดยมากมุงผลหยาบๆ ที่แสดงแกชีวิตของคนเรา ถาเปนผลในแงดี
ก็มองไปที่ถูกลอตเตอรี่ หรือ ร่ํารวยไดยศศักดิ์ อยางใหญๆ เปน
กอนใหญๆ จึงเกิดความรูสึกวาอันนี้คงจะเปนผลของกรรมดี สวน
ในแงราย เราก็มองไปถึงการเกิดภัยพิบัติ เกิดอันตรายใหญโตไป
อยางนั้น จึงจะรูสึ กวาเปนเรื่องกรรม แตในแงนั้นยัง ไมถึงหัวใจ
แทจริงของกรรม
ถ า จะศึ ก ษาเรื่ อ งกรรมให เ ข า ใจชั ด เจน จะต อ งเริ่ ม ที่
กระบวนการของจิตใจตั้งแตขางในเปนตนไป ซึ่งก็จะกลายเปน
เรื่องยากขึ้นมา
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ขอย้ํ า ว า การศึ ก ษาแต ด า นภายนอกให ม องเห็ น กรรมที่
แสดงออกเปนเหตุการณใหญๆ นั้นไมพอ ตองหันมาศึกษาเรื่องลึก
ละเอียดดวย อันนี้อาตมภาพก็เพียงมาเสนอแนะ เราจะพูดถึงเนื้อ
แทของหลักกรรมในแงลึกซึ้งอยางเรื่องปฏิจจสมุปบาทในที่ประชุม
นี้ ก็คงไมไหว เปนแตบอกวาควรจะเปนอยางนี้เทานั้น
เป น อั น ว า ที่ ตั้ ง เป น หั ว ข อ ว า “ทํ า อย า งไรจะให เ ชื่ อ เรื่ อ ง
กรรม” นี้ ปญหากลายมาอยู ที่ว า จะศึ กษาทําความเขาใจหลั ก
กรรมใหลึกซึ้งจนเห็นเปนขอเท็จจริงออกมาไดอยางไร
อันนี้เปนงานระยะยาว ขอผานไปกอน ยังมิใชเวลาที่จะพูด
ลึกลงไปในเรื่องกรรมมากกวานี้

-๓ทําอยางไรจะสอนหลักกรรมใหไดผล
ต อ ไปจะพู ด ถึ ง ป ญ หาเฉพาะหน า ว า ทํ า อย า งไรจะให
คําตอบเรื่องกรรมนี้มีผลเปนจริงขึ้นมาในทางปฏิบัติ
อาตมภาพคิดวา การที่ตั้งชื่อเรื่องวา “ทําอยางไรจะใหเชื่อ
เรื่องกรรม” นี้ ทานคงมุงผลทางปฏิบัติวา ทําอยางไรคนทั้งหลายจะ
ประพฤติกรรมดี หลีกเวนกรรมชั่ว เด็กก็ตาม คนหนุมคนสาวก็ตาม
คนผูใหญทั่วไปในสังคมก็ตาม จะประพฤติปฏิบัติทําแตกรรมดี ไม
ทํากรรมชั่ว เพราะกลัวผลชั่วอะไรทํานองนี้ ทานคงมุงหมายอยาง
นั้น ตอนนี้จึงจะพูดในแงของถอยคําที่เขาพูดกันในปจจุบัน

คานิยม กับกรรม
คนสมัยนี้มีศัพทที่ใชกันคําหนึ่งวา “คานิยม” โดยเฉพาะ
คานิ ยมทางสั งคม อั นนี้ กระทบกระเทื อนมากต อการเข าใจหลั ก
กรรม ในขณะที่เรายังไมสามารถศึกษาและชี้แจงออกมาใหเห็นชัด
กั น ในเรื่ อ งหลั ก กรรม โดยให เ ป น เรื่ อ งแพร ห ลายที่ สุ ด ได นี้ เรา
จะต อ งมาแก ป ญ หาเฉพาะหน า เรื่ อ งค า นิ ย มนี้ ก อ น จะแก ไ ด
อยางไร
คานิยมของสังคมที่ยกยองนับถือมีอุปาทานในทางวัตถุ
มาก จะมากระทบกระเทือนตอความเขาใจในหลักกรรม
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ค า นิ ย มอย า งนี้ มองเห็ น ได จ ากคํ า พู ด ที่ เ กี่ ย วกั บ กรรม
นั่นเอง เวลาเราพูดวา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว คนสวนมากเขาใจ
ความหมายไปตามคานิยมทางวัตถุ เชนวา ทําดีแลวไดลาภ หรือ
ทําดีแลวไดเลื่อนยศ เปนตน
ที่จริง คําวา “ดี” ในนั้น จะวาทําดีก็ตาม ไดดีก็ตาม ยัง
ไมไดบอกชัดเลยวา อะไรดี
เมื่อวาตามหลักความจริงโดยเหตุและผล ทําดีก็ยอมไดดี
ทําชั่วก็ยอมไดชั่ว เอาแปงปนหุน ก็เปนหุนแปง ไมเปนหุนตะกั่ว ฉีก
กระดาษ ก็กระดาษขาด ไมเปนเศษเหล็ก เปนหลักธรรมดาตาม
ธรรมชาติ ถาหากว ามัน ผิด ก็แสดงวาคนต องมีความไมซื่ อ ตรง
เกิดขึ้นในเรื่องนี้ เพราะวาตามกฎธรรมดานี้ เหตุอยางไร ผลก็อยาง
นั้น เปนหลักทั่วไป ไมวาใครก็ตองยอมรับ
เพราะฉะนั้น ที่วา “ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว” นี่เปนหลักสามัญ
เปนกฎธรรมดา ถาคนไปเห็นวาหลักนี้ผิด แสดงวาตองมีความไม
ซื่อตรงเกิดขึ้น คือคดโกงกันในหลักกรรมนี่แหละ
คดโกงในกฎธรรมชาติ เขาคดโกงกันอยางไร ทําดีไดดี ยัง
ไมไดแจงออกไปวาอะไรดี ในคําวา “ทําดี ไดดี” ถาเราบอกวา ดี
ตัวนั้นเปนกรรม คือทําความดี ผลก็ตองไดความดี ทําความชั่วผลก็
ตองไดความชั่ว นี่ตรงตามหลัก
แตที่วา “ความดี” นี่ คนบางทีงง พอพูดวาความดี บางคน
ไปนึกเปนความดีความชอบไปเสีย นี่คือเลยเถิดไป ความดีนั้นคือ
ตัวคุณธรรม หรือคุณสมบัติที่ดี เมื่อทําความดี ก็ไดความดี เมื่อเรา
สรางเมตตาขึ้นในใจ เราก็ไดเมตตาเพิ่มขึ้นมา อันนี้ไมมีปญหา
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ที นี้ ค นจะคดโกงกั บ หลั ก นี้ อ ย า งไร ถ า ขยายทํ า ดี ไ ด ดี
ออกไป วาทําความดี ไดความดี ก็ตรงไปตรงมา แตคนไมคิดอยาง
นั้น เขามองวา ทําความดี ไดของดี ทําความชั่ว ไดของชั่ว หรือทํา
ความดี ไดของชั่ว ทําความชั่ว ไดของดี อะไรทํานองนี้ มันผันแปร
ไปเสีย
ทําความดี ไดของดี เชน ฉันประพฤติความดี ฉันขยัน ฉัน
ใหสิ่งของอันนี้ไป ฉันทําทานอันนี้ ฉันจะตองถูกลอตเตอรี่ ฉันตอง
ไดรับคํายกยอง ความดีในที่นี้ไมใชตัวความดีเสียแลว แตเปนของ
ดี เชน เงินลอตเตอรี่ อันนี้ไมตรงแลว กลายเปนวาทําความดีได
ของดี นี่คือคนไปบิดเบือนหลักเสีย นี่ไมซื่อแลว ผิดตอกฎธรรมชาติ
ฉะนั้ น ความคลาดเคลื่ อนก็ เกิ ดจากการที่ คนคื อเราทั้ งหลายไม
ซื่อตรงนั่นเอง ไมใชหลักการผิดพลาดคลาดเคลื่อนอะไร
คนเราไมซื่อตรงตอกฎธรรมชาติเอง เราสรางความหมายที่
เราตองการเอาเอง อะไรที่ถูกใจเรา เราตองการ ก็จะใหเปนอยาง
นั้น เมื่อไมไดอยางใจ เราก็โกรธ เราก็หาวาหลักนั้นผิด เราบอกวา
เราทําดีแลว ทําไมไมถูกลอตเตอรี่ มันจะไปเกี่ยวอะไรกันโดยตรง
ตามเหตุและผล มันไมเกี่ยวกันโดยตรง จะเกี่ยวกันไดก็โดยออม
ความต องการผลแบบนี้ ไม ต รงไปตรงมา ไม เ ป น ความ
ซื่ อ ตรงในหลั ก กรรม นี้ ก็ อั น หนึ่ ง เป น เรื่ อ งสํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วโยงกั บ
คานิยม คําที่วานี้แสดงคานิยมในทางวัตถุของมนุษยในสังคม ซึ่ง
ทําใหคนไมซื่อตรงตอธรรม อยางนอยก็ทําใหมองอะไรๆ เฉไป
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คานิยมเปนกรรม
ปจจุบัน สิ่งที่ดีที่ประสงคในใจของมนุษยนั้น มุงไปที่ผลได
ทางวัตถุเปนสําคัญ ความสะดวกสบายทางวัตถุ และความมีทรัพย
สมบัติ จึงกลายเปนเครื่องวัดที่สําคัญไป ความดี-ความเลว ความสุข
ความทุกขของมนุษยก็มาวัดกันที่วัตถุ คนเราก็ยิ่งนิยมวัตถุมาก
ที นี้ ใ นเมื่ อ นิ ย มวั ต ถุ ม ากขึ้ น ๆ ความนิ ย มในทางจิ ต ใจก็
น อ ยลงๆ จนความหมายแทบไม มี แม แ ต เ กี ย รติ ที่ ใ ห กั น ในทาง
สังคม ก็มุงไปทางวัตถุมากขึ้น ในเมื่อสังคมนิยมเกียรติที่วัดกันดวย
วัตถุอยางนี้แลว มันก็เปนการคลาดเคลื่อนจากความหมายกันอยาง
ชัดๆ คือคนเรานี้ไมซื่อตรงตอหลักหรือกฎเกณฑของธรรมชาติ
เมื่อนิยมอยางใด ก็เปนธรรมดาอยูเองที่เราจะตองการให
ได ผ ลอย า งนั้ น แต เ มื่ อ ผลไม ต รงกั บ เหตุ มั น ก็ เ ป น อย า งที่ เ รา
ตองการไมได เมื่อไมได เราก็หาวาหลักนั้นไมถูกตอง แลวเราก็วา
ไมเชื่อบาง อะไรบาง ก็ตามแต
ที่ว า นี้ก็ เ ปน ผลของกรรมที่ ค นทํา กั นในสัง คมนั่น เอง คื อ
กรรมของการที่ เ รามี ค า นิ ย มทางวั ต ถุ ม าก มาเอาความดี ค วาม
เจริญความกาวหนาความสุขกันอยูแตที่วัตถุ เลยหลงลืมคุณคา
ทางจิตใจ แลวเราก็ไดรับผลกรรม คือ เราทําดี ไมไดดี เปนผลของ
การที่เราทํากรรมไมดี อันไดแกการหลงผิดเอาดีเปนของดี
พูดแบบลัดสั้นวา คนในสังคมไดรับผลกรรม ตามคานิยม
ของสังคมเอง
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ในเมื่อธรรมะเชิงปฏิบัติเปนเรื่องเกี่ยวกับจิตใจมาก (การ
ปฏิบัติเริ่มตนจากความเขาใจและออกมาจากการตั้งใจ) ถาเรา
ไมใหความสําคัญดานจิตใจหรือทางดานคุณธรรมเสียแลว ธรรมะ
ก็หมดความหมายลงไปสําหรับเราเปนธรรมดา
ถาเราตองการใหคนมาประพฤติตามหลักธรรม เราก็ตอง
ชวยกันเชิดชูคุณคาทางจิตใจหรือคุณคาทางฝายคุณธรรมใหมาก
ขึ้น เราจะตองรูเขาใจขอบเขตของคุณคาทางวัตถุ จะไดวัดกันดวย
วัตถุใหนอยลง อันนี้เปนเรื่องสําคัญ
ถาสังคมของเรานิยมยกยองวัตถุกันมาก มันก็เปนธรรมดา
อยูเองที่คนจะตองวัดดี (วัดความดีและผลดี) กันดวยวัตถุ การที่
สังคมไปนิยมยกย่องวัตถุมาก ไม่ใช่กรรมของคนที่อยู่ในสังคมนั้นหรือ
กรรมที่แปลวาการกระทํานั้น รวมทั้งพูดและคิด ความคิดที่
นิยมวัตถุ มุงจะเอาวัตถุนั้น เปนกรรมใชหรือไม ในเมื่อแตละคนทํา
กรรมแหงความนิยมวัตถุนี้ คือ มีความโลภในวัตถุกันมาก มันก็
เปนอกุศลกรรม เมื่อเปนอกุศล ก็กลายเปนวา คนในสังคมนั้นทํา
อกุศลกรรมกันมาก เมื่อทําอกุศลกรรมกันมาก วิบากที่เกิดแกคน
ในสังคม ก็คือผลรายตางๆ ทั้งหลาย
มนุษยจะตองมองใหเขาใจความสัมพันธเชิงเหตุปจจัยอัน
นี้ จะต อ งเข า ใจว า สั ง คมที่ เ ดื อ ดร อ นวุ น วายกั น อยู มี ค วามไม
ปลอดภัย มีภัยอันตรายเกิดขึ้นในที่ตางๆ มากมาย ไปไหนก็หวาด
ผวา ชอบหาความสะดวกแตใจไมคอยสบายนั้น มันเกิดจากกรรม
ของเราแตละคนสงผลแสดงอิทธิพลออกไป จะตองมองใหเห็น
ความสัมพันธที่โยงกันซับซอนถึงขนาดนี้จึงจะได
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ถามองไมถึงระบบเหตุปจจัยที่ซับซอนอยางนั้น เราจะไม
เขาใจซึ้งถึงเรื่องกรรมวาเหตุกับผลมันสัมพันธสงถึงกันอยางไร
บางคนมองผิ ว เผิ น ก็ คิ ด ว า เอ ที่ มั น เกิ ด ภั ย อั น ตรายโจร
ผูรายมากมาย คนไมคอยประพฤติศีลธรรมกันนั้น ไมเห็นเกี่ยวกับ
เราเลย คนอื่นทําทั้งนั้น นี่แหละ เราซัดปดความรับผิดชอบละ ที่
จริงเปนกรรมของแตละคนที่ชวยกันสรางขึ้น ตั้งแตคานิยมที่อยูใน
ใจเปนตนไป (คานิยมของสังคม อยูในใจของคน) เพราะเรานิยม
เรื่องนี้มากใชไหม ผลจึงเกิดในแงนี้ เรื่องอยางนี้พอจะเชื่อมโยงได
อยู ลองศึกษาใหดีเถิด
เมื่ อ มี ค า นิ ย มอย า งนี้ อะไรๆ ก็ วั ด กั น ด ว ยวั ต ถุ โดยขาด
ความคํานึงถึงธรรมแบบนี้ คนก็ยอมพยายามแสวงหาวัตถุดาน
เดียว ไมมียั้ง เมื่อแสวงหาแบบนั้น มันก็ขยายออกไปในรูปของการ
ทุจริต อาชญากรรม ความประพฤติเสื่อมเสียตางๆ ที่เปนเรื่องของ
การแยงชิงเบียดเบียนอะไรตออะไรกันมาก
ที่วามานี้ก็คือ คานิยมที่เปนมโนกรรมอยูในจิตใจของแต
ละคนนั่นเอง เปนเหตุใหเกิดปญหาเหลานี้ขึ้นมาในระยะยาว
ถาสามารถมองจนเห็นวา ภัยพิบัติความเสื่อมเสียตางๆ ที่
เกิดในสังคมนี้เปนผลวิบาก เกิดแตกรรมของเราทั้งหลายนั้นเอง
ถามองทะลุไปไดอยางนี้ ก็แสดงวาพอจะทําความเขาใจในเรื่อง
กรรมกันได แตขั้นแรก ตองใหเห็นความสัมพันธเชิงเหตุปจจัยกอน
ประการตอไป วาถึงในระยะยาว จะทําอยางไร เรื่องกรรม
นี่เปนเรื่องใหญ เปนเรื่องโยงกับคุณคาทางนามธรรมที่มองเห็นได
ยาก จะตองศึกษาใชสติปญญากันไมใชนอย
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การที่จะใหคนประพฤติปฏิบัติกันจริงจังไดผลในระยะยาว
จะตองอบรมปลูกฝงกันจนเปนนิสัย ดวยการศึกษาตามแนวทางที่
มีความเขาใจในหลักกรรมอยางถึงเหตุถึงผลเปนพื้นฐาน พรอมไป
กับการฝกดานวินัย
ในขณะที่ทางปญญา สรางความรูความเขาใจ ดานวินัยก็
ต อ งฝ ก ฝนอบรมตั้ ง แต เ ด็ ก ให ป ระพฤติ ตั ว ด ว ยความสํ า นึ ก
รับผิดชอบตอการกระทําของตนจนเคยชิน ถาไมทําอยางนี้ จะ
ไดผลยาก
การศึกษาใหเขาใจความหมายที่ลึกซึ้งนั้นเปนเรื่องยาก แม
จะเปนความจริงก็ตาม แตสิ่งที่จะทําไดในทางการศึกษาก็คือ สิ่ง
ใดตกลงกั น แน ชั ด ว า ดี ว า งามแล ว จะต อ งฝ ก อบรมคนให ใ ส ใ จ
รับผิดชอบตั้งแตเล็กแตนอยไป นี่ก็เหมือนกับพูดวา การศึกษานั้น
เอาปญญาเปนเปาหมาย โดยตั้งวินัยเปนฐาน
เมื่อตองการใหสังคมเปนสังคมของคนที่ซื่อตรงตอความจริง
โดยถือหลักกรรม จึงตองฝกอบรมกันตั้งแตเด็ก โดยปลูกฝงผูจะมา
เป นสมาชิ กของสั งคมนั้ น ให มี แนวคิ ดและการประพฤติ ปฏิ บั ติ ที่
ซื่อตรงตอกฎธรรมชาติโดยมีความรับผิดชอบตอการกระทํา
ตั้งตนแตตองปลูกฝงคานิยมซึ่งมองเห็นคุณคาทางจิตใจ
และทางป ญ ญาเด น ชั ด ขึ้ น โดยเข า ใจขอบเขตแห ง คุ ณ ค า และ
ความสําคัญของวัตถุตามความจริงความควร ไมวัดกันดวยวัตถุ
มากเกินไป
ตอไปนี้จะพูดถึงความซื่อตรงตอความจริงเปนตัวอยางสัก
เรื่องหนึ่ง
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คุณคาแท กับคุณคาเทียม
ในเรื่องวัตถุนั้น ไมใชวาพุทธศาสนาจะปฏิเสธคุณคาของ
วัตถุ หรือไมเห็นความจําเปนของวัตถุ ที่แทนั้นพระพุทธศาสนาเห็น
ความสําคัญของวัตถุอยางมาก วาวัตถุเปนสิ่งจําเปน
ป จจั ย ๔ เป นสิ่ ง ที่ ค้ํ า จุ น ชี วิ ต ของเราให ดํ า รงอยู ไ ด เริ่ ม
ตั้งแตหลักที่วา สพฺเพ สตฺตา อาหารฏิติกา สัตวทั้งปวงดํารงชีวิตอยู
ไดดวยอาหาร ตามมาดวยที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค
แมแตพระสงฆ ซึ่งตองการวัตถุนอยที่สุด ก็ยังตองอาศัยสิ่ง
เหลานี้ เปนเรื่องใหญถึงกับมีพระวินัยขึ้นมาวางระบบจัดการ เรื่อง
วัตถุจึงสําคัญมาก แตความสําคัญนั้นก็มีขอบเขตของมัน
คุณคาของวัตถุนั้นเราอาจแยกออกไดเปน ๒ สวน ขอให
ลองคิดดู อยางงายๆ ๒ สวน คือ คุณคาแท หรือคุณคาขั้นตน ที่เปน
แกน เปนเนื้อใน กับคุณคาเทียม หรือคุณคารอง ที่พอกที่เสริม
ตัวอยางเชน ในปจจัย ๔ เสื้อผานี้ คุณคาตนหรือคุณคาแท
ของมันคืออะไร คือเพื่อปกปดกาย ปองกันความละอาย แกความ
หนาวรอนเปนตน นี่คือประโยชนแท หรือคุณคาแทของมัน
แตสําหรับมนุษยปุถุชน มันไมแคนั้น มันจะมีคุณคารองที่
ซอนเสริมเติมเขามาอีก คุณคารองคืออะไร คือความหมายที่จะให
เกิดความรูสึกสวยงาม โก หรูหรา อวดกัน วัดกัน แสดงฐานะ อะไร
ตางๆ เรียกอีกอยางวาเปน คุณคาเทียม
อยางเราใชรถยนต มันก็มีคุณคาแทที่ยืนตัวสวนหนึ่ง และ
สําหรับหลายๆ คน ก็จะมีคุณคารองที่เสริมเติมเขามาอีกสวนหนึ่ง
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คุณคาแทคืออะไร คุณคาแทก็ใชเปนยานพาหนะ คือเปน
เครื่องนําเราไปสูที่หมายดวยความรวดเร็ว แนวความคิดที่ควบคู
กับคุณคานี้ก็คือ พยายามใหสะดวก ปลอดภัย และทนทานที่สุด
คุณคารองก็คือ ตองใหโก เปนเครื่องแสดงฐานะ ฯลฯ โดย
มีความคิดควบกํากับมาวา ตองใหสวย ใหเดน ใหหรู ใหแพงที่สุด
ถึงสิ่งอื่นๆ ก็เหมือนกัน ที่อยูอาศัยก็มีคุณคาแท คือใหเปน
ที่พักพิงหลบภัย และเปนที่ที่เราจะไดดํารงชีวิตสวนเฉพาะของเรา
ในครอบครั ว ของเรา ให มี ค วามสุ ข ฯลฯ แต พ ร อ มกั น นั้ น มั น ก็ มี
คุณคารองซอนเสริมเพิ่มเขามาในความหมายของปุถุชน เชน เปน
เครื่องแสดงฐานะ แสดงถึงความยิ่งใหญ หรืออะไรก็ตามแต
สําหรับหลายๆ คน คุณคาเทียมที่ซอนเสริมเติมเขามานี้
ขยายใหญโตมากจนถึงกับบังคุณคาแทใหจมหายไป มองไมเห็น
เลย อันนี้ดูเหมือนจะเปนแนวโนมหรือเปนกระแสที่แรงมากขึ้น
สิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวของกับชีวิตของเราทางวัตถุนี้ สําหรับ
ปุถุชนมักจะมีคุณคาปนหรือซอนกันมาทั้ง ๒ อยาง คือ คุณคาแท
กับคุณคาเทียมที่พอกเสริม
ปุถุชนมากมายชื่นชมคุณคาเทียม จนกระทั่งบางทีมองอยู
แคคุณคาเทียมนั้น แลวก็หลงไหลอยูแคนั้นถึงกับหลงลืมคุณคาแท
ไปเสีย แถมเอาความลุมหลงคุณคาเทียมนั้นมาเปนเหตุกอโทษ
ทุกขแกชีวิต และสรางปญหาความขัดแยงเบียดเบียนในสังคม
พุ ท ธศาสนาเน น คุ ณ ค า แท ถื อ เป น หลั ก ให จั บ เอาให ไ ด
สวนคุณคาเทียม ใหเกี่ยวของจัดการอยางรูเทาทัน ไมใหเกิดโทษ
คุณคาแทนี่แหละสําคัญ พระใหม พอบวชเขามา ทานก็ให
พิจารณาอยางที่เรียกวา ปฏิสังขา-โย
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อยางในเวลาฉันบิณฑบาต ก็วา ปฏิสงฺขา โยนิโส ปณฺฑปาตํ
ปฏิเสวามิ แปลวา ขาพเจาพิจารณาโดยแยบคาย จึงฉันอาหาร
พิ จ ารณาอย า งไร ก็ พิ จ ารณาถึ ง คุ ณ ค า ของอาหารและ
วัตถุประสงคของการฉันหรือกินอาหารนั้นวา ฉันเพื่ออะไร จะไดรู
วา ที่เราฉันนี่ ก็เพื่อใหมีกําลังกาย จะไดมีชีวิตเปนไป ชวยใหเราได
ทําหนาที่ หรือทําประโยชนอะไรตออะไรได ตลอดจนเปนอยูสบาย
ไมใหเปนโทษเกิดทุกข นี่คือคุณคาแท
ตอไป คุณคารองที่ซอนเสริมเขามา ก็คือเอร็ดอรอย อาจ
ตองมีเครื่องประกอบหรือประดับเสริม เพื่อใหสะดวกสบาย ใหโก
หรู หรืออะไรก็แลวแต เชน ตองไปนั่งในภัตตาคารใหญ บางทีจาย
มื้อละพันมื้อละหมื่น แตคุณคาของอาหาร บางทีก็เทากับมื้อละ
๑๐ หรือ ๕ บาท หมายความวา มื้อละพันบาท กับมื้อละ ๕ บาท
มีคุณคาแทที่จําเปนตอชีวิตเทากัน ตางกันที่คุณคาเทียมเทานั้น
ในชี วิ ต ของปุ ถุ ช นนี้ คนมั ก ยึ ด คุ ณ ค า เที ย มเป น ใหญ ให
ความสําคัญมาก แลวคุณคารองหรือคุณคาเทียมนี้แหละที่ทําให
เกิดปญหาแกมนุษยมากที่สุด ปญหาอาชญากรรมที่เกิดจากความ
แรนแคนยากจนอันเปนสาเหตุทางเศรษฐกิจ เปนปญหาสําคัญ
มาก พุทธศาสนายอมรับ แตความชั่วรายในสังคมที่เกิดจากคุณคา
รองหรือคุณคาเทียมของสิ่งทั้งหลายนั้นมากมายกวา
คนเรานี้แสวงหาคุณคารองหรือคุณคาเทียมกันมากมาย
เหลือเกิน แลวปญหาก็เกิดขึ้นนานัปการทีเดียว เปนปญหาขนาด
ใหญ และมีผลกวางไกลวาปญหาที่คนยากจนสรางขึ้น และเปน
ตัวการสําคัญซอนอยูเบื้องหลังการเกิดปญหาเศรษฐกิจที่รายแรง

๒. ทําอยางไรจะใหเชื่อเรื่องกรรม

๖๙

เพราะฉะนั้น สําหรับพระจึงตองยืนหยั ดรักษาปญญาที่
รูทันมุงถึงคุณคาแทใหคงอยู สวนคฤหัสถ ก็ขอใหตระหนักไว อยา
เพลิน อยาลืม อยาประมาท อยาหลงเกินไป
คฤหัสถเปนไปไมไดที่จะอยูอยางพระ แตก็อยาลืมตัว อยา
มัวเมา ตองพยายามคํานึง คอยตระหนักถึงคุณคาแทไวดวยวา เรา
ใชสิ่งนี้เพื่อประโยชนที่แทจริงคืออะไร อยาปลอยตัวจนเลยเถิดไป
อันคุณคาของวัตถุที่มี ๒ ชั้นนี้ เปนเรื่องสําคัญมาก เมื่อ
เทียบกับนามธรรม ตัววัตถุเองซึ่งเปนสิ่งไมเที่ยงแท ไมยั่งยืนนั้น มี
สภาพของความเสื่อมสลายทรุดโทรมชัดเจน จะเปนเสื้อผา
เครื่องนุงหม บานที่อยูอาศัย สิ่งของเครื่องใชอะไรก็ตาม ลวนอยูได
ชั่วคราว ชั่วระยะกาลหนึ่ง ๕ ป ๑๐ ป สั้นกวายาวกวาบาง แลวก็
ตองทรุดโทรมสลายไป นี้เปนความไมเที่ยงแทของตัววัตถุเอง
สวนคุณคาของวัตถุนั้น ก็ไมเที่ยงเหมือนกัน ไมเที่ยงอยาง
ที่กลาวแลว คืออยูที่คานิยมที่คนสรางกันขึ้นเทานั้น คานิยมที่วา
เปนกรรมอยูในใจของเรานี้เองสรางมันขึ้น แลวกรรมก็เปลี่ยนมัน
ขอใหคิดดู เราอาจจะนึกวา ตองใสเสื้อนอกใหเรียบรอย
ตองซักตองรีด รูสึกวามันใหความมีศรีสงา เปนสิ่งสําคัญในทาง
สังคม ทําใหมีความรูสึกภูมิฐาน และอาจจะตองไปนั่งในหองแอร
คอนดิชั่นอยางสบาย ทํางานอยางภาคภูมิ
แต ม าถึ ง อี ก สมั ย หนึ่ ง คนอี ก รุ น หนึ่ ง (อย า งในยุ ค ฮิ ป ป )
อาจจะเห็นวา เอ… พวกผูใหญนี่ มัวใสเสื้อนอกตองรีดตองแตง
ตองจัดใหเรียบรอย ไปนั่งทํางานในหองแอรคอนดิชั่น ทําโตะใหโก
สงา แหม ไมเห็นจะมีความสุขเลย ไมไดเปนสาระอะไรเลย
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เออ…พวกผูใหญนั่น ตองไปนั่งลําบาก นั่งตองระวังเสื้อผา
ของตัว ตองระมัดระวังทาทางอะไรอยางนี้ สูเราที่ปลอยตัว
ขะมุกขะมอมไมได สบายดีกวา นอนกลางดินกินกลางทราย จะนั่ง
จะลมจะกมจะกลิ้งอยางไรก็ได
ที่พวกฮิปปวานั้น มันก็จริงของเขาอยูเหมือนกัน ถาวากัน
ไปแลว ใครจะสบายกวากัน คนหนึ่งปลอยตัวขะมุกขะมอม เสื้อผา
ก็ไมตองรีด ไมตองเอาใจใสมัน ปลอยไป ที่ทางก็แลวแตจะไปนอน
ที่ไหน อยางไรไดทั้งนั้น เขาก็วาของเขาสบาย
นี่ แ หละเรื่ อ งของสั ง คมมั น ไม แ น คุ ณ ค า ที่ ว า กั น ก็ ขึ้ น กั บ
ความนิยม สมัยหนึ่งเราอาจจะเห็นวาอยางนี้ดีมีศักดิ์มีศรีมีภูมิมี
ฐาน ครั้นนานเขา คนอีกสมัยหนึ่งเห็นความเจริญทางวัตถุมามาก
กลับเบื่อหนายเสียแลว บอกวาอยางนี้ไมไดความเลย หาความ
ทุก ข ใ ห กั บ ตั ว เอง สร า งระเบี ย บสร า งอะไรต อ อะไรมาให ตั ว เอง
ลําบาก อยูกันดวยระเบียบ อยูกันดวยมารยาททางสังคม ไมมีดี
เปนทุกข สูไมตองคํานึงไมตองระวังสิ่งเหลานี้ อยูสบายกวา
คนอาจทํากรรมในการคิดแปรเปลี่ยนความนิยมของเขา
ขึ้นมาอยางนั้นก็ได ในระยะยาว คนอยูเมืองไปนานๆ อาจจะคิด
อยากอยูปาขึ้นมาบางก็ได

การสอนหลักกรรมใหไดผล
ในเมื่อคุณคารองของวัตถุนี้ไมเที่ยงไมแท อยูที่การสราง
คานิยมกันขึ้น และคานิยมนั้นก็เริ่มในจิตของเรานี่เอง ที่สื่อสารชัก
จูงชื่นชอบนิยมตามกันรวมกันไป นี้แหละ คานิยมจึงเปนกรรมที่
คนรวมกันกอขึ้น เรียกคลุมรวมวา เปนกรรมอันหนึ่งของสังคม
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เปนอันพูดรวมๆ วา คานิยมนี้ สังคมจะเอาอยางไรก็เปน
เรื่องของสังคม ถาสังคมของตัวออนแอ อิทธิพลจากสังคมอื่นก็เขา
มาจูงไป ในระยะยาว จึงจะตองปลูกฝงใหเขมแข็งกันตั้งแตเด็ก เรา
ตองการคานิยมอะไรที่ดีงามสรางสรรค ก็ใหกระแสนิยมอยางนั้นมี
กําลัง โดยจัดกระบวนการปรุงแตงมโนกรรม ไปตามกระแสนั้น
โดยเฉพาะคานิยมแหงความซื่อตรงตอกฎธรรมชาติ อันเปน
ความสมดุลทางวัตถุกับทางจิตใจ โดยมีความรับผิดชอบตอการ
กระทําของตน เมื่อปลูก ฝงกันตอเนื่อ งจนคนในสั งคมมีคานิย ม
อยางนั้นแลว ตอไปก็ประพฤติกันไดลงตัว เพราะวากรรมทั้งหมด
เริ่มมาจากมโนกรรม โดยมีความใฝความชอบคิดตามไปขึ้นกอน
ทํา ไมญี่ปุ นรั บรองคนของเขาไดว า ใครจะทิ้ ง จะลื ม ของ
อะไรในที่สาธารณะ ไมหายแนนอน นี่ก็สรางวินัยไวกับคานิยม
ก็เปนไปตามหลักที่วา ในกรรมทั้งหลาย คือ กายกรรมก็
ตาม วจีกรรมก็ตาม มโนกรรมก็ตามนั้น มโนกรรมสําคัญที่สุด
ในลัทธินิครนถ เขาบอกวา กายกรรมสําคัญกวา เพราะ
กายกรรมนี้แสดงออกภายนอก คุณเอามีดมาฟน ฉันก็ตาย แตถา
คุณมาเพียงใจอยางเดียว จะทําใหฉันตายไดไหม ก็ไมได อะไร
ทํานองนี้ แตอยาลืมวานี่เขามองแคบสั้นเกินไป
กลาวย้ําอีกครั้งอยางสั้นที่สุดวา จะตองปลูกฝงมโนกรรมที่
ขอเรียกวาคานิยมแหงธรรม หรือคานิยมแหงความซื่อตรงตอกฎ
ธรรมชาติ ใหมีขึ้นในสังคมใหได โดยเฉพาะในหมูอนุชน และขอนี้
จะต อ งถื อ ว า เป น ภารกิ จ สํ า คั ญ ยิ่ ง อย า งหนึ่ ง ของการศึ ก ษา
เพราะวาที่จริงแลว มันเปนสวนเนื้อหาสาระของการศึกษาทีเดียว
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ที่พูดมานี้ เปนการพูดในฐานะนักศึกษาธรรมผูหนึ่ง ไดนํา
ขอคิดเห็นจากการที่ไดศึกษาไตรตรองพิจารณามาเสนอ เปนการ
ประกอบความคิดการพิจารณา ถาจะเปนประโยชนอยางไร แมแต
สักเล็กนอย ก็ขออนุโมทนา
เรื่องกรรมนี้เปนเรื่องของความจริง มนุษยนั้นอยูกับความ
จริ ง และหนี ค วามจริ ง ไปไม พ น แตม นุ ษย ก็ ไม ค อ ยชอบนั กที่ จ ะ
เผชิญกับความจริง ทั้งๆ ที่ตัวจะตอ งอยูกับความจริงและอยูใน
ความจริง ก็ยังพยายามสรางสิ่งพอกเคลือบเขามาเสริมใหรูสึกวามี
รสชาติ ไดสนุกเพลิดเพลินยิ่งขึ้น
เหมือนอยางในเรื่องคุณคาที่วา มนุษยเราใชปจจัย ๔ โดย
มีคุณคาแท กับคุณคาเทียมนี้ ความจริงคือคุณคาแทนั้น ปฏิเสธ
ไมได แตเพราะมนุษยมักไมคอยพอใจอยูกับความจริง จึงเที่ยวหา
สิ่งที่จะมาเปนเครื่องประกอบเคลือบพอกเขาไป ทําใหรูสึกมี
รสชาติ อ ร อ ยสนุ ก สนานขึ้ น เกิ ด เป น คุ ณ ค า รองซ อ นขึ้ น มา แล ว
มนุษยก็กอปญหาแกตัวเองและแกโลกมากยิ่งขึ้น
กรรมเปนเรื่องของความจริง และเปนเรื่องของชีวิต เปนเรื่อง
ของคนโดยตรง ความจริงนั้นใครก็ปฏิเสธไมได เราทุกคนตองยอมรับ
ความจริง และตองสนใจตองรูเขาใจความจริงที่เกี่ยวกับตัวเอง
แตในเมื่อเปนความจริง มันก็มักไมสนุกสนานเอร็ดอรอย
การที่ จ ะศึ ก ษาความจริ ง ให เ ข า ใจชั ด เจนก็ ต าม การจะปลู ก ฝ ง
คานิยมที่สอดคลองกับความจริงขึ้นมาก็ตาม เปนเรื่องยากเรื่อง
ใหญ จะเอาปุบปบไมได จะตองเพียรทําในระยะยาวอยางที่วาแลว
ในตอนนี้ก็คิดวาไดลวงเลยเวลามาพอสมควร จึงขอยุติเพียงนี้

๓
หลักกรรมสําหรับคนสมัยใหม∗
ท่านพระเถรานุเถระที่เคารพนับถือทุกท่าน
การบรรยายในวันนี้ ทานกําหนดใหพูดเรื่องกรรม เรื่องกรรมเปน
หลักธรรมที่สําคัญมากในพระพุทธศาสนา นอกจากสําคัญแลว ก็เปนหัวขอ
ที่คนมักมีความสงสัย เขาใจกันไมชัดเจนในหลายแงหลายอยาง บางครั้งก็
ทําใหนักเผยแผพระพุทธศาสนาประสบความยากลําบากในการที่จะชี้แจง
อธิบาย หรือตอบปญหา ไขขอสงสัย

แนวการอธิบายเรื่องกรรม
การอธิบายเรื่องกรรมนั้น โดยทั่วไปมักพูดกัน ๒ แนว
แนวที่ไดยินกันมาก คือแนวที่พูดอยางกวางๆ เปนชวงยาวๆ เชน
พูดวา คนนี้เมื่อกอนเคยหักขาไกไว แลวตอมาอีก ๒๐–๓๐ ป โดนรถชน
ขาหัก ก็บอกวาเปนกรรมที่ไปหักขาไกไว หรือคราวหนึ่ง หลายสิบปแลวไป
เผาปา ทําใหสัตวตาย ตอมาอีกนานทีเดียว อาจจะแกเฒาแลว มี
เหตุการณเปนอุบัติภัยเกิดขึ้น ไฟไหมบานแลวถูกไฟคลอกตาย
ที่วานี้ เปนการอธิบาย เลาเรื่อง หรือบรรยายเกี่ยวกับกรรมแบบ
หนึ่ง ซึ่งมักไดยินกันบอยๆ
∗

บรรยายในการอบรมพระธรรมทูต ที่วัดจักรวรรดิราชาวาส ๑๗ พ.ค. ๒๕๒๙; ตอมา
ในการพิมพเมื่อ พ.ย. ๒๕๔๕ ไดตรวจชําระขัดเกลาถอยคําสํานวน ซอยยอหนา เปนตน
ใหอานงายขึ้นตลอดทั้งเรื่อง แมในการพิมพครั้งลาสุด มิ.ย. ๒๕๕๕ ก็ไดชําระอีกทั้งหมด
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การอธิบายแนวนี้ โลดโผน นาตื่นเตน นาสนใจ บางทีก็อานสนุก
เปนเครื่องจูงใจคนไดประเภทหนึ่ง แตคนอีกพวกหนึ่งก็มองไปวาไมเห็น
เหตุผลชัดเจน การไปหักขาไกไว กับการมาเกิดอุบัติเหตุรถชนในเวลาตอมา
ภายหลังหลายสิบปนั้น มีเหตุผลเชื่อมโยงกันอยางไร ผูที่เลาก็ไมอธิบาย
ชี้แจงใหเห็น ทําใหเขาเกิดความสงสัย คนที่หนักในเรื่องเหตุผล เมื่อไม
สามารถชี้แจงเหตุปจจัยเชื่อมโยงใหเขามองเห็นชัดเจน เขาก็ไมยอมเชื่อ
ยิ่งสมัยนี้เปนยุคที่ถือวาวิทยาศาสตรเจริญ ตองอธิบายเหตุผลให
เห็นจริงเห็นจังไดวา เรื่องโนนกับเรื่องนี้สัมพันธกันอยางไร
พระพุทธศาสนาที่แทนั้น ตองการใหเห็นความสัมพันธแหงเหตุ
ปจจัยชัดเจน ทั้งดานรูปธรรมและดานนามธรรม แตพวกเราเองปลอยตัว
หละหลวมกันมา วิทยาศาสตรก็เหมือนมาชวยเตือนใหเราหันไปฟนวิธีคิด
ของพระพุทธศาสนาขึ้นมา ซึ่งจะมีอะไรๆ ใหแกวิทยาศาสตรดวย นี่ก็คือ
การอธิบายแบบที่สอง
การอธิบายแบบที่ ๒ ก็คือ อธิบายในแงของเหตุปจจัยที่แยกแยะ
เชื่อมโยงใหเห็นชัด ซึ่งเปนเรื่องละเอียดซับซอน นับวายากอยู จะตอง
อาศัยการพินิจพิจารณาและศึกษาหลักวิชามาก และบางทีก็หาถอยคํามา
พูดใหมองเห็นชัดเจนไดยาก
อีกอยางหนึ่ง เราก็ไมคอยมีเวลาที่จะอธิบาย เพราะคนสวนใหญ
มาพบกันในที่ประชุมเพียงชั่วโมงสองชั่วโมง ซึ่งจะพูดกันไดก็แตเรื่องในขั้น
ตัวอยางหยาบๆ มองชวงไกลๆ
สําหรับเรื่องที่จะพูดกันในวันนี้คิดวา เราควรจะมาหาทางพิจารณา
ในแงวิเคราะหหรือแยกแยะความเปนเหตุเปนผลเทาที่จะเปนไปได ขอให
ลองมาพิจารณาดูกันวาจะอธิบายไดอยางไร

ตอน ๑
กรรม โดยหลักการ
ความหมายและประเภทของกรรม
กอนจะพูดเรื่องกรรม เราตองเขาใจกอนวา กรรมมีความหมาย
อยางไร แมแตเรื่องความหมายของคําก็เปนปญหาเสียแลว

ก. ความหมายที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน
ลองไปถามชาวบานดูวา “กรรม” แปลวาอะไร เอาคําพูด
ในภาษาไทยกอน บางทีเราพูดวา “แลวแตบุญแตกรรม” กรรมใน
ที่นี้หมายถึงอะไร
กรรมในที่นี้ มาคูกับบุญ พอกรรมมาคูกับบุญ เราก็แปล
บุญ เป น ฝ า ยดี บุญ อาจเป น การกระทํ า ที่ ดี หรือ ผลดี ที่ จ ะได รั บ
สวน กรรม ก็กลายเปนการกระทําชั่ว หรือผลชั่วที่ไมนาพอใจ นี่คือ
ความหมายหนึ่งที่ชาวบานเขาใจ
ดังนั้น ชาวบานสวนมาก พอไดยินคําวากรรมแลวไมชอบ
เพราะมีความรูสึกในทางที่ไมดี มองกรรมวาเปนเรื่องราย
จากตัวอยางนี้ คําวา กรรม และ บุญ จึงเปนเครื่องชี้ชัด
อยางหนึ่งวา คนเขาใจความหมายของกรรมในทางไมดี เอาบุญ
เปนฝายขางดี แลวเอากรรมเปนฝายตรงขาม
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อีกตัวอยางหนึ่งวา คนผูหนึ่งไปประสบเคราะหราย บางคน
ก็บอกวา “เปนกรรมของเขา” คนนั่งเรือไปในทะเล เรือแตก จมน้ํา
ตาย หรือถูกพายุพัดมาแลวเรือลมตายไป อุบัติเหตุอยางนี้ บางคน
บอกวาเปนกรรมของเขา
คําวา กรรม ในที่นี้ เรามองในแงเปนผลรายที่เขาไดรับ เปน
เคราะห หรือเปนผลไมดีที่สืบมาจากปางกอน
นี่ก็แสดงวา เรามองคําวากรรมในแงอดีต คือมองในแงวา
เปนเรื่องผานไปแลวมาแสดงผล และเปนเรื่องที่ไมดี ได ๒ แง คือ
๑ เปนเรื่องขางไมดี ๒ เพงเนนในทางอดีต
ในเวลาเดียวกันก็มองไปในแงเปนผลดวย อยางที่พูดวา
“จงกมหนารับกรรมไปเถิด” ที่วารับกรรม ก็คือรับผลของกรรม
นายคนหนึ่งไปลักของเขามา ถูกจับไดขังคุก คนอื่นก็มา
ปลอบใจวา เอ็งกมหนารับกรรมไปเถิดนะ เราทํามาไมดี กรรมใน
ที่นี้กลายเปนผล คือเปนผลของกรรมนั่นเอง
นี้คือความหมายของกรรมที่เราใชกันในภาษาไทย
ในฐานะที่ เ ป น ผู เ ล า เรี ย นศึ ก ษาแล ว ลองวิ นิ จ ฉั ย ดู ว า
ความหมายเหลานี้ถูกหรือไม ความหมายที่เนนไปในทางไมดี เปน
เรื่องไมดีคูกับบุญ เปนเรื่องที่เนนอดีต และมองไปที่ผลอยางนี้ ถูก
หรือไม
เมื่ อ พิ จ ารณาตรวจดู เราก็ จ ะมองเห็ น ได ชั ด ว า ถ า เอา
หลักธรรมแทๆ มาวินิจฉัยแลว ความหมายเหลานี้คลาดเคลื่อน ได
เพียงแงเดียว ขางเดียว เปนเพียงสวนหนึ่งของความหมายที่แทจริง
เพราะวา “กรรม” นั้น แปลวาการกระทํา เปนกลางๆ จะดีก็ได จะชั่ว
ก็ได บุญ ก็เปนกรรม บาป ก็เปนกรรม

๓. หลักกรรมสําหรับคนสมัยใหม
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นี่ก็คือ วาตามความหมายที่แท บุญ คูกับ บาป แตคนไทย
มีบอยๆ ที่เอา บุญ มาคูกับ กรรม เอากรรมเปนขางราย
สวนที่วา “กมหนารับกรรมไป” ก็เปนการมองที่ผล แตที่จริง
นั้น กรรมเปนตัวการกระทํา ซึ่งจะเปนเหตุตอไป สวนผลของกรรม
ทานเรียกวาวิบาก หรือจะเรียกวาผลเฉยๆ ก็ได ตัวกรรมเองแทๆ
นั้นไมใชผล
ในเมื่อ “กรรม” ในภาษาที่เราใชกันอยูนี้ มีความหมาย
คลาดเคลื่อน ไมตรงกับหลักที่แทจริง ก็เปนเครื่องแสดงวา ไดมี
ความเขาใจไขวเขวในเรื่องกรรมเกิดขึ้น เพราะภาษาเปนเครื่องแสดง
วา คนมีความเขาใจอยางไร
เพราะฉะนั้ น ในขั้ น ต น นี้ เราจะต อ งทํ า ความเข า ใจให
ถูกตองเสียกอนวา กรรมคืออะไร
ถาประชาชนยังเขาใจคลาดเคลื่อนวากรรมเปนเรื่องของ
การกระทําที่รายที่ชั่ว เราก็ตองแกไขความเขาใจใหเห็นวา กรรมนี้
เปนคํากลางๆ จะดีก็ได จะชั่วก็ได ถาเปนฝายดี ก็เรียกวาเปนบุญ
หรือบุญกรรม ถาเปนฝายชั่วก็เรียกวาบาป หรือบาปกรรม หรือ
มิฉะนั้นก็เรียกวา กุศลกรรม และอกุศลกรรม จะตองชี้แจงใหเกิด
ความเขาใจถูกตอง
นี้ เ ป น เรื่ อ งพื้ น ฐานขั้ น ต น ๆ ซึ่ ง ได เ ห็ น ชั ด ๆ ว า แม แ ต
ความหมาย เราก็ไขวเขวกันแลว
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ข. ความหมายที่ถูกต้องตามหลัก
เมื่อเรารูวาความเขาใจของชาวบานไขวเขวไป เราก็ตองชัก
จู ง เขาเข า มาหาความเข า ใจที่ แ ท จ ริ ง คํ า ถามข อ แรกก็ คื อ
ความหมายตามหลักวาอยางไร
ผมจะลองยกขอความในพระสูตรหนึ่ง ชื่อวา วาเสฏฐสูตร
มาพูดสักนิดหนึ่ง
ในพระสูตรนั้ น พระพุท ธเจาตรัส วา บุ คคลเป นชาวนาก็
เพราะกรรม เปนโจรก็เพราะกรรม เปนพราหมณก็เพราะกรรม เปน
กษัตริยก็เพราะกรรม เปนปุโรหิตก็เพราะกรรม ฯลฯ เปนโนนเปนนี่
ก็เพราะกรรม
จากขอความที่ไดฟงกันแคนี้ ก็ขอใหมาสํารวจดูกันวาใคร
เขาใจคําวากรรมในความหมายวาอยางไร
ถาบอกชาวบานวา ที่เปนชาวนานี่ก็เพราะกรรม เขาก็คง
จะคิดวาหมายถึงชาติกอนไดทํากรรมอะไรบางอยางไว จึงทําให
ชาตินี้ตองมาเกิดเปนชาวนา หรือ ถาบอกวา เปนกษัตริยเพราะ
กรรม เขาก็คงจะเขาใจไปวา ออ คนนี้คงจะไดทําอะไรดีไว อาจจะ
ใหทาน รักษาศีล เปนตน ชาตินี้จึงมาเกิดเปนกษัตริย
แตลองไปดูในพระสูตรสิวา ทานหมายถึงอะไร ในพระสูตร
คําวา เปนชาวนาเพราะกรรม เปนตนนี้ พระพุทธเจาตรัสไวเองเลย
วา นายคนนี้ ทํานา เขาดํานา หวานขาว ไถนา เขาก็เปนชาวนา
การที่เขาทํานานั่นเอง ทําใหเขาเปนชาวนา คือเปนไปตาม
การกระทํา อันไดแกอาชีพการงานของเขา

๓. หลักกรรมสําหรับคนสมัยใหม
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อี ก คนหนึ่ ง เป น ที่ ป รึ ก ษาของพระเจ า แผ น ดิ น เขาก็ เ ป น
ปุโรหิต ตามอาชีพการงานของเขา สวนนายคนนี้ไปลักของเขา ไป
ปลนเขา ก็กลายเปนโจร
ตกลงวา กรรม ในที่นี้ หมายถึง การกระทํา ที่เปนอาชีพ
การงานทั้ ง หลาย เป น ขั้ น ของการกระทํ า ประจํ า ตั ว ที่ ม องเห็ น
เดนชัดงายๆ หยาบๆ ปรากฏออกมาภายนอก
นี่คือความหมายของกรรมที่นาพิจารณา ซึ่งเห็นไดวา ทาน
มุ ง เอาสิ่ ง ซึ่ ง มองเห็ น ป จ จุ บั น นี่ แ หละเป น หลั ก ก อ น เพราะการ
กระทํานี้เปนคํากลางๆ ไมไดพูดวาเมื่อไร
พอพูดขึ้นมาวากรรม ก็ตองมองที่ปจจุบันเปนจุดเริ่มกอน
แตถาพูดจํากัดลงไปวาการกระทําเมื่อไร ก็คือเมื่อนั้น ไมวาจะเปน
อดีต ปจจุบัน หรืออนาคตก็ตาม การกระทํานั้นๆ เปนกรรมทั้งนั้น
แตเมื่อจะดูความหมายที่ลึกเขาไป ก็ตองมองใหถึงจิตใจ
เมื่อมองลึกเขาไปถึงจิตใจ เราก็คงจะจําไดถึงพุทธพจน ที่จํากัด
ความ บอกความหมายของกรรมวา เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ
“ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม”
ตกลงวา เจตนา คือตัวความคิดจงใจ เจตจํานง ความตั้ง
จิตคิดมุงหมายนี่แหละ เปนกรรม
เมื่อบุคคลจงใจ มีเจตนาอยางใดแลว ก็แสดงออกมาเปน
การกระทําทางกายบาง แสดงออกมาทางวาจาเปนการพูดบาง นี้ก็
คือ ความหมายที่แทจริงของกรรมที่คอยๆ มองละเอียดเขามา
เมื่อมองหยาบๆ ขางนอก กรรม ก็คือ อาชีพ การงาน การ
ดําเนินชีวิตของเขา แตมองลึกเขาไปถึงจิตใจ กรรม ก็คือ เจตนา
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ค. ประเภทของกรรม
จากนี้เราก็แบงประเภทของกรรม เมื่อวาโดยทางแสดงออก
๑. ถา แสดงออกทางกาย เคลื่อ นไหวทํา โน น ทํ านี่ ก็ เ ป น
กายกรรม
๒. ถาแสดงออกทางวาจา โดยพูดออกมา ก็เปน วจีกรรม
๓. ถ า เป น ไปในใจ อยู ใ นระดั บ ความคิ ด คิ ด ปรุ ง แต ง ไป
ตางๆ ก็เปน มโนกรรม
กรรมโดยทั่วไป เมื่อจําแนกโดยคุณภาพ ก็แบงเปน ๒ คือ
๑. กรรมดี เรียกวา กุศลกรรม
๒. กรรมชั่ว เรียกวา อกุศลกรรม
บางแหง ทานจําแนกออกเปนหลายอยางมากกวานี้ เชน
กรรมที่ ๑ กรรมดํา
กรรมที่ ๒ กรรมขาว
กรรมที่ ๓ กรรมทั้งดําทั้งขาว และ
กรรมที่ ๔ กรรมไมดําไมขาว เปนไปเพื่อความสิ้นกรรม
การแบงแบบนี้ เปนการอธิบายละเอียดขึ้นไปอีก
กรรมดํา คืออะไร ยกตัวอยางเชน อกุศลกรรม ที่มองเห็น
หยาบๆ ก็คือการกระทําที่เปนการเบียดเบียน ทําใหผูอื่นเดือดรอน
กรรมขาว ก็คือกรรมที่ตรงขามกับกรรมดํานั้น ซึ่งไมทําให
ผูอื่นเดือดรอน ไมเปนการเบียดเบียน แตเปนการชวยเหลือสงเสริม
ทําใหผูอื่นมีความสุข
กรรมทั้งดําทั้งขาว ก็คือ กรรมที่ปะปนกัน มีทั้งการกระทําที่
เปนไปเพื่อความเบียดเบียน และไมเปนไปเพื่อความเบียดเบียน
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สุดทายมาถึง กรรมไมดําไมขาว เปนไปเพื่อความสิ้นกรรม
ยกตัวอยางเชน โพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘ ซึ่งบางทีก็เรียกวากรรม
เหมือนกัน แตเปนกรรมที่ไมดําไมขาว และเปนไปเพื่อความสิ้น
กรรม กรรมแบบนี้กลับทําใหเราสิ้นกรรมไปดวยซ้ํา
เมื่อมองละเอียดลงไปถึงความหมายที่แยกประเภทอยางนี้
เราก็เห็นชัดขึ้นมาวา กรรมนั้นอยูที่ตัวเราทุกๆ คน ที่ประพฤติปฏิบัติ
ดําเนินชีวิตอยูทุกเวลานี่เอง เริ่มตั้งแตความรูสึกนึกคิด การพูดจา
เคลื่ อ นไหวทํ า โน น ทํ า นี่ การประกอบอาชี พ การงาน ตลอดจน
ปฏิบัติการตางๆ แมแตที่เรียกวาการปฏิบัติธรรมชั้นใน ไมวาจะ
เป นการปฏิบั ติ ต ามมรรคมีอ งค ๘ การเจริ ญ โพชฌงค ๗ ก็เ ป น
กรรมทั้งนั้น ไมพนเรื่องกรรมเลย
จะเห็นวากรรมในความหมายนี้ ละเอียดกวากรรมที่เคย
พูดในเรื่องไปหักขาไก เผาปาคลอกสัตว หรืออะไรทํานองนั้น จึง
ตองแยกแยะกันใหละเอียด
เมื่อมาถึงขั้นนี้แลว จะอธิบายกันอยางไรใหเห็นวา ทําไม
การกระทําจึงออกผลอยางนั้นอยางนี้ได นี่เปนเรื่องที่เราจะตอง
พิจารณา
แต ที่ พู ด มานี้ ถื อ ว า เป น ความเข า ใจพื้ น ฐานขั้ น ต น ที่ ว า
จะตองพูดกันในเรื่องความหมายของกรรมใหชัดเจนเสียกอนวา
“กรรม คืออะไร?”
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กรรมในฐานะกฎเกณฑแหงเหตุและผล
แงที่จะตองเขาใจเกี่ยวกับกรรมยังมีอีกหลายอยาง เชน เรา
จะตองมองกรรมในแงของกฎเกณฑแหงเหตุและผล
ก ร ร ม เ ป น เ รื่ อ ง ข อ ง ค ว า ม เ ป น ไ ป ต า ม เ ห ตุ ป จ จั ย
พระพุทธศาสนาถือหลักการใหญที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาง คือ
ความเป น ไปตามเหตุ ป จ จั ย และเรื่ อ งกรรมก็ อ ยู ใ นกฎแห ง เหตุ
ปจจัยนี้
หลักเหตุปจจัยในพระพุทธศาสนา ก็คือ หลักปฏิ จจสมุ ป
บาท และกรรมก็เปนสวนหนึ่งในหลักปฏิจจสมุปบาทนั้น
ลองไปแยกแยะปฏิจจสมุปบาทที่จําแนกเปนองค ๑๒ ทาน
จะสรุปใหเห็นวา องค ๑๒ ของปฏิจจสมุปบาท หรือปจจยาการนั้น
ประมวลเขาแลวก็เปน ๓ สวน คือ เปน กิเลส กรรม และวิบาก
จะเห็นวา กรรมเปนสวนหนึ่งในปฏิจจสมุปบาทนั้น คือสวน
ที่เรียกวากรรม ในวงจรที่เรียกวา ไตรวัฏฏ ไดแก กิเลส กรรม วิบาก
หมวดที่ ๑ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เรียกวาเปน กิเลส
หมวดที่ ๒ สังขาร ภพ เรียกวาเปน กรรม
หมวดที่ ๓ คือนอกจากนั้น มีวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ
เปนตน เรียกวาเปน วิบาก
มี ๓ สวนอยางนี้
การศึกษาเรื่องกรรม ถาจะเอาละเอียดแลว ตองเขาไปถึง
หลักปฏิจจสมุปบาท ถาตองการพูดเรื่องกรรมใหชัดเจน ก็หนีไม
พนที่จะศึกษาใหลึกลงไปถึงหลักธรรมใหญที่เรียกวาปฏิจจสมุปบาทนี้ เพราะที่มาของหลักกรรมอยูที่ปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
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จะต อ งแจกแจงให เ ห็ น ว า องค ข องปฏิ จ จสมุ ป บาท ๑๒
ประการนั้น มาออกลูกเปน กิเลส กรรม และ วิบาก อยางไร
จากนั้นก็ชี้ใหเห็นความสัมพันธของ กิเลส กรรม และ วิบาก
เชน คนมีความโลภ เปนกิเลส เมื่อมีความโลภเกิดขึ้นแลว ก็ไปทํา
กรรม เชน ไปลักของเขา ถาไดมาสมหวัง ก็ดีใจ มีความสุข เรียกวา
เปนวิบาก
เมื่อเขาจับไมได ก็ยิ่งมีความกําเริบใจอยากไดมากขึ้น ก็
เกิดกิเลส โลภมากยิ่งขึ้น ก็ไปทํากรรม ลักขโมยอีก เลยเกิดเปนวงจร
กิเลส กรรม วิบาก เรื่อยไป
แตถาถูกขัด คือโลภ ไปลักของเขา ถูกขัดขวาง ก็เกิดโทสะ
เปนกิเลส เกิดการตอสูกัน ฆากัน ทํารายกัน ก็เปนกรรมขึ้นมาอีก
แลวก็เกิดวิบาก คือเจ็บปวดเดือดรอน วุนวาย เกิดความทุกข ซึ่ง
อาจรวมทั้งถูกจับไป ถูกลงโทษ ดังนี้เปนตน
นี้เปนเรื่องของ กิเลส กรรม วิบาก ที่อยูในวงจรปฏิจจสมุปบาท
คือการที่ตองมองเรื่องกรรมตามแนวของกฎเกณฑแหงเหตุและผล
หรือเรื่องความเปนไปตามเหตุปจจัย ที่เราเรียกวา อิทัปปจจยตา
อันนี้ขอขามไปกอน
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กฎแหงกรรม ในฐานะเปนเพียงอยางหนึ่งในนิยาม ๕
เมื่อเราเขาใจแงตางๆ ในเบื้องตนเกี่ยวกับกรรมแลว ก็ควร
เข า ใจต อ ไปด ว ยว า กรรมนี้ เ ราถื อ ว า เป น กฎอย า งหนึ่ ง เรามั ก
เรียกวา “กฎแหงกรรม”
กฎแหงกรรมนี้ ศัพทวิชาการแทๆ เรียกวา กรรมนิยาม ซึ่งก็
แปลตรงๆ วากฎแหงกรรม เปนกฎเกณฑแหงเหตุและผลอยางหนึ่ง
แตในทางพุทธศาสนา ทานบอกวา กฎเกณฑแหงเหตุและ
ผลนี้ มิใชมีเฉพาะกรรมนิยามอยางเดียว กฎอยางนี้มีหลายกฎ
ทานประมวลไววามี ๕ กฎดวยกัน เรียกวา นิยาม ๕ หรือกฎ ๕ มี
อะไรบาง จะยกใหกรรมนิยามเปนขอที่ ๑ ก็ได ดังนี้
๑. กรรมนิยาม กฎแหงกรรม ไดแกกฎเกณฑแหงเหตุและ
ผลเกี่ยวกับการกระทําของมนุษย เชนที่วา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
๒. จิตตนิยาม กฎเกณฑเกี่ยวกับการทํางานของจิต เชน
เมื่อจิตอยางนี้เกิดขึ้น จะมีเจตสิกอะไรประกอบไดบาง ถาเจตสิก
อันนี้เกิดขึ้น จะมีเจตสิกไหนเกิดรวมได อันไหนรวมไมได เมื่อจิตจะ
ขึ้ น สู วิ ถี อ อกรั บ อารมณ มั น จะดํ า เนิ น ไปอย า งไร ก อ นออกจาก
ภวังคก็มีภวังคจลนะ (ภวังคไหว) แลวจึงภวังคุปจเฉท (ตัดภวังค)
จากนั้นมีอะไรตอไปอีกจนถึงชวนจิต แลวกลับตกภวังคอยางเดิม
อีก อยางนี้เรียกวากฎแหงการทํางานของจิต คือจิตตนิยาม
๓. พีชนิยาม กฎเกี่ยวกับพืชพันธุ เชน ปลูกมะมวง ก็เกิด
เปนมะมวง ปลูกมะนาว ก็เกิดเปนตนมะนาว ปลูกเมล็ดพืชอะไร ก็
ออกผล ออกตนเปนพืชชนิดนั้น อยางนี้เรียกวาพีชนิยาม
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๔. อุตุนิยาม กฎเกณฑเกี่ยวกับอุตุ อุตุคือเรื่องอุณหภูมิ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ กฎเกณฑเกี่ยวกับดินฟาอากาศ พูด
อยางชาวบานก็เชน อากาศรอนขึ้น เราก็เหงื่อออก อากาศเย็นลง
เย็ น มากๆ เข า น้ํ า กลายเป น น้ํ า แข็ ง หรื อ ถ า ร อ นมากขึ้ น น้ํ า ก็
กลายเปนไอ นี้เรียกวาอุตุนิยาม
๕. ธรรมนิยาม กฎแหงธรรม คือ ความเปนเหตุเปนผลกัน
ของสิ่งทั้งหลาย หรือความเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัย เชน
คนเกิ ด มาแล ว ก็ ต อ งแก ต อ งเจ็ บ ต อ งตาย สิ่ ง ทั้ ง หลายเกิ ด ขึ้ น
ตั้งอยูแลว ก็ดับไป เปนตน
ตกลงวา กฎนี้มีตั้ง ๕ กฎ กรรมนิยามเปนเพียงกฎหนึ่งใน
๕ กฎนั้น การที่เราจะวิเคราะหพิ จารณาสิ่ งทั้ง หลาย จึ งอย าไป
ยึ ด ถื อ ว า ทุ ก อย า งต อ งเป น เรื่ อ งของกรรมทั้ ง นั้ น มิ ฉ ะนั้ น จะ
กลายเปนทัศนะที่ผิดพลาด เพราะพระพุทธศาสนาสอนไวแลววา
กฎธรรมชาติมี ๕ อยาง หรือนิยาม ๕ กรรมนิยามเปนเพียงกฎหนึ่ง
เมื่ออะไรเกิดขึ้น อยาไปบอกวาเปนเพราะกรรมเสมอไป ถา
บอกอยางนั้นจะผิด
ยกตัวอยางเชน นาย ก. เหงื่อออก ถามวา นาย ก. เหงื่อ
ออกเพราะอะไร ถาเปนเพราะอากาศรอน ลองวินิจฉัยซิวาอยูใน
นิ ย ามไหน ถ า ว า อะไรๆ ก็ เ ป น เพราะกรรม ถ า อย า งนั้ น นาย ก.
เหงื่อออกก็เพราะกรรมสิ ลองบอกซิวา เปนกรรมอะไรของนาย ก.
ที่ตองเหงื่อออก ไมใชอยางนั้นหรอก นาย ก. เหงื่อออกเพราะ
อากาศรอน นี่เรียกวา อุตุนิยาม
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แตไมแนเสมอไป บางทีนาย ก. เหงื่อออก ไมใชเพราะรอน
ก็มี เชน นาย ก. ไปทําความผิดไว พอเขาที่ประชุม เขาเกิด
สอบสวนหาตัวผูกระทําผิด นาย ก. มีความหวาดกลัวมาก ก็
อาจจะกลัวจนเหงื่อออก ในกรณีอยางนี้ นาย ก. เหงื่อออกเพราะ
อะไร ตรงนี้ตอบไดวา เพราะกรรม นี่คือ กรรมนิยาม
ฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้น แมแตเปนปรากฏการณอยางเดียวกัน
บางที ก็ เ กิ ด จากเหตุ ค นละอย า ง เราจะต อ งเอานิ ย าม ๕ มาวั ด
วิเคราะหวา มันเกิดจากอะไร
อยางที่ยกตัวอยางมาแลววา เหงื่อออก อาจจะเปนเพราะ
เขารูตัววาไดทําความผิด ไว ตอนนี้หวาดกลัววาจะถูกจับได จึ ง
เหงื่อออก ถาอยางนี้ก็เปนกรรมนิยาม แตถาอยูดีๆ เขาไมไดทํา
อะไร อากาศมันรอนหรือไปออกกําลังมากๆ ใครๆ ก็เหงื่อออกได
เปนธรรมดา นี่เปนอุตุนิยาม
อีกตัวอยางหนึ่ง ถาน้ําตาไหล เปนเพราะอะไร เปนนิยาม
อะไร ตองวินิจฉัยจับนิยามใหดี ในเวลาตัดสินเรื่องกรรม ถาเขาใจ
เรื่องนิยาม ๕ จะชวยในการอธิบายเรื่องกรรมไดมาก
คนเสี ย ใจร อ งไห ก็ น้ํ า ตาไหล แต ดี ใ จก็ น้ํ า ตาไหลได
เหมือนกัน อันหนึ่งเปนจิตตนิยาม เปนไปตามการทํางานของจิต
จิตที่มีความปลาบปลื้มดีใจหรือเสียใจ ก็ทําใหน้ําตาไหล
แตอาจจะบวกกับเหตุผลที่มาจากกรรมนิยาม เชนเสียใจ
ในความผิดที่ไดกระทําไว

๓. หลักกรรมสําหรับคนสมัยใหม
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แตก็ไมแนเสมอไป บางทีเราไมไดดีใจหรือเสียใจสักหนอย
แตเราไปถูกควันไฟรมเขา ก็น้ําตาไหล แลวอันนี้เปนนิยามอะไร ก็
เปนอุตุนิยาม
ฉะนั้นการวินิจฉัยสิ่งตางๆ อยาไปลงโทษกรรมเสียทั้งหมด
พระพุทธเจาตรัสไววา ใครก็ตามที่ยึดถือวาอะไรๆ ทุกอยาง
ลวนเปนผลเกิดจากกรรมทั้งสิ้นนั้น เปนคนที่ถือผิด เชน ในเรื่อง
โรคภัยไขเจ็บ พระองคก็ตรัสไว
มีพุทธพจนในสฬายตนวรรค สังยุตตนิกาย พระสุตตันตปฎก
พระไตรปฎกเลม ๑๘ ขอ ๔๒๗ วา โรคบางอยางเกิดจากการบริหาร
กายไมสม่ําเสมอก็มี เกิดจากอุตุคือสภาพแวดลอมแปรปรวนเปน
สมุ ฏ ฐานก็ มี เกิ ด จากเสมหะเป น สมุ ฏ ฐานก็ มี เกิ ด จากดี เ ป น
สมุฏฐานก็มี เกิดจากสมุฏฐานตางๆ ประกอบกันก็มี เกิดจากกรรม
ก็มี
นี่แปลวา โรคบางอยางเกิดจากกรรม แตหลายอยางเกิด
จากอุตุนิยามบาง เกิดจากความแปรปรวนของรางกายบาง เกิด
จากการบริหารรางกายไมสม่ําเสมอ เชน พักผอนนอยเกินไป ออก
กําลังมากเกินไป เปนตนบาง กรรมเปนเพียงเหตุหนึ่งเทานั้น จะ
โทษกรรมไปทุกอยางไมได
ยกตั ว อย า ง คนเป น แผลในกระเพาะอาหาร บางที เ ป น
เพราะฉันยาแกไขแกปวด เชน แอสปริน (aspirin) ในเวลาทองวาง
พวกยาแกไขแกปวดเหลานี้เปนกรด บางทีมันก็กัดกระเพาะทะลุ
อาจจะทําใหถึงกับมรณภาพไปเลย
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ยาแกไขแกปวดหลายอยางตองระวัง เขาหามฉันเวลาทอง
วาง ตองใหมีอะไรในทองจึงฉันได บางคนเลือดไหลในกระเพาะ ไม
รูวาเปนเพราะเหตุใด ที่แทเปนเพราะกินยาแกไขแกปวดนี่เอง นี้ก็
เปนเหตุอันหนึ่ง
แตบางคนเปนแผลในกระเพาะอาหาร เพราะความวิตก
กังวล คิดอะไรตางๆ ไมสบายใจ กลุมใจบอยๆ คับเครียดจิตใจอยู
เสมอเปนประจํา จึงทําใหมีกรดเกิดขึ้นในกระเพาะอาหาร แลวกรด
นี้มันก็กัดกระเพาะของตัวเองเปนแผล จนกระทั่งเปนโรครายแรง
ถึงกับตองผาตัดกระเพาะทิ้งไปครึ่งหนึ่งก็มี
จะเห็นวาผลอยางเดียวกัน แตเกิดจากเหตุคนละอยาง ที่
ฉันแอสปรินหรือยาแกปวดแกไขแลวกระเพาะทะลุ เปนอุตุนิยาม
แตที่คิดวิตกกังวลกลุมใจอะไรตออะไรแลวเกิดแผลในกระเพาะ
เปนกรรมนิยาม
จิ ต ใจไม ดี มี อ กุ ศ ลมาก ก็ ทํ า ให โ รคเกิ ด จากกรรมได
มากมาย อยางที่เปนกันมากเวลานี้คือ โรคเครียด ก็โรคกรรม หรือ
โรคเกิดจากกรรมนั่นเอง (กรรมนิยาม ผสมดวยจิตตนิยาม)
แตอยางไรก็ตาม เราตองเอาหลักเรื่องนิยาม ๕ มาวินิจฉัย
อยาไปลงโทษกรรมทุกอยาง แลวบางอยางก็เกิดจากนิยามตางๆ
หลายนิยามมาประกอบกัน
เปนอันวา เราควรรูจักนิยาม ๕ ไว เวลาสอนชาวบานจะได
ใหพิจารณาเหตุผลโดยรอบคอบ

๓. หลักกรรมสําหรับคนสมัยใหม
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เขาใจหลักกรรม โดยแยกจากลัทธิที่ผิดทั้งสาม
ก. สามลัทธิเดียรถีย์ มิใช่พุทธ
แงตอไป คือ จะตองแยกหลักกรรมออกจากลัทธิผิดๆ ที่
พระพุทธเจาตรัสไว เรียกวา ติตถายตนะ ๓
ติตถายตนะ แปลว า ประชุ มแห งลั ทธิ ลั ทธิ เดี ยร ถี ย มี ๓
ลัทธิ
ลัทธิที่ ๑ ถือวา บุคคลจะไดสุขก็ดี จะไดทุกขก็ดี มิใชสุข
มิใชทุกขก็ดี ลวนเปนเพราะกรรมที่ทําไวแตปางกอนทั้งสิ้น (ฟงใหดี
ระวังนะ จะสับสนกับพระพุทธศาสนา) ลัทธินี้เรียกวา ปุพเพกตวาท
ลัทธิที่ ๒ บอกวา บุคคลจะไดสุขก็ดี จะไดทุกขก็ดี ไดไมสุข
ไมทุกขก็ดี ลวนเปนเพราะเทพผูยิ่งใหญบันดาลใหทั้งสิ้น คือพระผู
เปนเจาบันดาลใหเปน ลัทธินี้เรียกวา อิศวรนิรมิตวาท หรือ อิสสรนิมมานเหตุวาท
ลัทธิที่ ๓ ถือวา บุคคลจะไดสุขก็ดี จะไดทุกขก็ดี ไดไมสุข
ไดไมทุกขก็ดี ลวนแตเปนเรื่องบังเอิญ เปนไปเองลอยๆ แลวแต
โชคชะตา ไมมีเหตุปจจัย ลัทธินี้เรียกวา อเหตุวาท
หลั ก เหล า นี้ มี ม าในพระคั ม ภี ร ทั้ ง นั้ น ติ ต ถายตนะทั้ ง ๓
ทานกลาวไวทั้งในพระสูตร และในอภิธรรม
ในพระอภิธรรม ทานเนนไวในคัมภีรวิภังค พระไตรปฎก
เลม ๓๕ ขอ ๙๔๐ แตในพระสูตร ก็มีในอังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
พระไตรปฎกเลม ๒๐ ขอ ๕๐๑ แตเรามักไมเอามาพูดกัน
สวนนิยาม ๕ อยูในคัมภีรฝายอภิธรรม ซึ่งอธิบายถึงเรื่อง
กฎเกณฑแหงความเปนไปตามเหตุปจจัย
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นิยาม ๕ นั้น สําหรับเอาไวพิจารณาความเปนเหตุปจจัย
ใหรอบคอบ อยาไปเอาอะไรเขากรรมหมด สวนติตถายตนะ หรือ
ประชุมลัทธิ ๓ พวก ก็ผิดหลักพระพุทธศาสนา ไดแก
๑. ปุพเพกตวาท ถือวาอะไรๆ ก็เปนเพราะกรรมที่ทําไวปางกอน
๒. อิศวรนิรมิตวาท ถือวาจะเปนอะไรๆ ก็เพราะเทพผูยิ่งใหญ
บันดาล หรือพระผูเปนเจาบันดาล
๓. อเหตุวาท ถือวาสิ่งทั้งหลายอะไรจะเกิดขึ้น ไมมีเหตุปจจัย
แลวแตจะบังเอิญเปนไป คือลัทธิโชคชะตา
สามลั ท ธิ นี้ พระพุ ท ธเจ า ตรั สว า เป น ลั ท ธิผิ ด เหตุ ผ ลคื อ
เพราะมันทําใหคนไมมีฉันทะ ไมมีความเพียรที่จะทําอะไร เนื่องจาก
เปนความเชื่อวาสิ่งทั้งหลายเปนไปอยางไมมีหลักเกณฑ หรือไปขึ้น
ตอตัวการภายนอกที่เราควบคุมไมได ไมขึ้นกับการกระทําของเรา

ข. ลัทธิกรรมเก่า คือลัทธินิครนถ์
โดยเฉพาะลัทธิที่ ๑ นั้น ถือวาอะไรๆ ก็แลวแตกรรมปางกอน
มันจะเปนอยางไรก็สุดแตกรรมเกา เราจะทําอะไรก็ไมมีประโยชน
กรรมปางกอนมันกําหนดไวหมดแลว แลวเราจะไปทําอะไรได ก็
ตองปลอย คอยรอ แลวแตมันจะเปนไป
พระพุ ท ธเจ า ตรั ส ว า ลั ท ธิ นี้ เ ป น ลั ท ธิ ข องพวกนิ ค รนถ
หัวหนาชื่อวานิครนถนาฏบุตร ใหไปดูพระไตรปฎก เลม ๑๔ พระ
สูตรแรก เทวทหสูตร ตรัสเรื่องนี้โดยเฉพาะกอนเลย
สวนในอังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ตรัสเรื่องนี้ไวรวมกัน ๓
ลัทธิ แตในเทวทหสูตร พระไตรปฎกเลม ๑๔ มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก ตรัสเฉพาะเรื่องลัทธิที่ ๑ ไมตรัสลัทธิอื่นดวย
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ลัทธินิครนถนี้ถือวา อะไรๆ ก็เปนเพราะกรรมที่ทําไวในชาติ
กอน เพราะฉะนั้น เราจะตองทําใหสิ้นกรรม โดยไมทํากรรมใหม
และเผากรรมเกาใหหมดสิ้นไปดวยการบําเพ็ญตบะ ลัทธินี้ตอ ง
แยกใหดีจากพุทธศาสนา
ตองระวังตัวเราเองดวยวาจะผลุนผลันหรือผลีผลามตกลง
ไปใน ๓ ลัทธินี้ โดยเฉพาะลัทธิกรรมเกา ที่ถือวาอะไรๆ ก็แลวแต
กรรมเกาเทานั้น
คําวา “กรรม” นี้เปนคํากลางๆ เปนอดีตก็ได ปจจุบันก็ได
อนาคตก็ได พุทธศาสนาเนนปจจุบันมาก
กรรมเกาไมใชไมมีผล มันมีผลสําคัญ แตมันเสร็จไปแลว
และเป น เหตุ เ ป น ป จ จั ย ให เ กิ ด ผลในป จ จุ บั น ซึ่ ง เราจะต อ งใช
ปญญาแยกแยะ เพื่อทํากรรมที่ดี และแกไขปรับปรุงตัวใหเกิดผลที่
ดีตอไปภายหนา
นี่พูดกันทั่วๆ ไป โดยหลักการก็คือ ตองพยายามแยกให
ถูกตอง มี ๓ ลัทธินี้ ที่จะตองทําความเขาใจเสียกอนเปนเบื้องตน

ค. อันตรายเกิดขึ้นมา เพราะวางอุเบกขาแบบเฉยโง่
กอนจะผานไป มีเกร็ดแทรกอีกนิดหนึ่ง คือ ความเชื่อถือที่
คลาดเคลื่อนนิดๆ หนอยๆ ซึ่งทําใหการปฏิบัติผิดได เชน การถือ
ลัทธิกรรมเกา บางทีก็ทําใหเรามองคนวา ที่เขาประสบผลรายเกิดมา
ยากจน หรือไดรับเคราะหตางๆ ก็เพราะเปนกรรมของเขาเทานั้น
เมื่อเราบอกวานี่เปนกรรมของเขาแลว เราก็เลยบอกวา ให
เขากมหนารับกรรมไป เราก็ไมตองชวยอะไร
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เมื่อถือวาเปนกรรมของเขา เราก็วางเฉย แถมยังบอกวา
เราปฏิบัติธรรมดวย คือถืออุเบกขา วางเฉยเสีย ไมชวย คนก็เลยไม
ตองชวยเหลือกัน คนที่ไดรับเคราะห ไดรับความทุกขยากลําบาก ก็
ตองลําบากตอไป
มีฝรั่งพวกหนึ่งติเตี ยนพุทธศาสนาวาสอนคนแบบนี้ เรา
ตองพิจารณาตัวเราเองดวยวา เราสอนอยางนั้นจริงหรือเปลา แต
ตามหลั ก พุ ท ธศาสนาที่ แ ท นั้ น ไม ไ ด ส อนอย า งนี้ เรื่ อ งอย า งนี้ มี
ความละเอียดออน (ทางปญญา)
เราบอกวา คนประสบเคราะหกรรม ไดรับความทุกขยาก
เดือดรอน ก็กรรมของเขา ใหเขากมหนารับกรรมไป อยางนี้ถูกไหม
อยางนี้ถือวาวางอุเบกขา ใชหรือไม
อุเบกขาคืออะไรแน อุเบกขา คือความวางเฉยในแงที่วางใจ
เปนกลาง ในเมื่อเขาสมควรตองรับผิดชอบตัวเอง เชนเกี่ยวกับความ
เปนธรรม เพื่อรักษาความเปนธรรมแลว ตองวางใจเปนกลางกอน
เมื่อจะตองลงโทษ ก็ลงโทษไปตามเหตุผล คือตามกรรมที่เขาทํา
ดังเชนวา ศาลจะทําหนาที่ใหถูกตอง เมื่อคนทําความผิด
มา ผูพิพากษาก็ตองวางใจเปนกลาง แลวตัดสิน ถาเขาเปนผูผิด ก็
ตองไดรับโทษตามกฎหมายกบิลเมือง อยางนี้เรียกวา วางอุเบกขา
การวางอุเบกขานั้นเปนไปพรอมกับการรักษาธรรม คือใน
จิตใจมีเจตนาที่จะรักษาธรรมไว เมื่อจะชวยคน ก็ตองไมใหเสีย
ธรรม ถาหากคิดเมตตากรุณาชวยโจรแลวเสียธรรม ก็ผิด
เมตตากรุณา ตองไมเกินอุ เบกขา เมตตา-กรุณา-มุทิต า
รักษาคน แตอุเบกขานั้นรักษาธรรมไว

๓. หลักกรรมสําหรับคนสมัยใหม
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ในกรณีที่ไมไดรักษาธรรมเลย และก็ไมชวยคน อยางนี้ผิด
นี่วาอยางรวบรัดแบบพูดกันงายๆ
ถาเราไปเจอคนทุกขยากขัดสนขนแคน เราจะอางวาเปน
(ผล)กรรมของเขาแตชาติปางกอน ใหเขากมหนารับกรรมไป การ
อางอยางนี้ผิดถึง ๓ ดาน ๓ ขั้นตอน
๑. ถาเปนผลกรรมชาติกอน นี่ก็คือเขาไดรับผลของกรรม
นั้นแลว คือเกิดมาจน สภาพปจจุบันคือสภาพที่ไดรับผลแลว ไมใช
สภาพรอผล เมื่อผลกรรมเกาออกไปแลว หนาที่ของเราที่จะทําตอ
สภาพปจจุบันที่เขาทุกขยาก ก็คือ ตองใชเมตตากรุณาไปชวยเหลือ
เหมือนกับกรณีเด็กวายน้ําไมเปน เลนซน ไมเชื่อฟงพอแม
แลวไปตกน้ํา การที่เขาตกน้ําก็เปนการรับ(ผล)กรรมของเขาแลว
ตอนนี้เขากําลังทุกข ถึงตอนที่เราตองใชความกรุณาไปชวย จะไป
อางวาเปน(ผล)กรรมของเขาแลวปลอยใหเด็กตาย ยอมไมถูกตอง
๒. คนเราทํากรรมดี-ชั่วตางๆ มักจะปนๆ กันไป บางคนทั้ง
ที่ทําความดีมาก แตเวลาจะตายจิตแวบไปนึกถึงกรรมไมดี เลย
พลาดมาเกิ ด ไม ดี เราพวกมนุ ษ ย ปุ ถุ ช นไม ไ ด ห ยั่ ง รู เ รื่ อ งอย า งนี้
เพียงพอที่จะตัดสิน แตภาพปจจุบันคือเขาทุกขเดือดรอนเปนที่ตั้ง
ของกรุณา จึงตองใชธรรมขอกรุณาเขาไปชวยเหลือ
๓. ปรากฏการณอยางหนึ่ง หรืออยางเดียวกัน อาจเกิด
จากเหตุปจจัยตางอยาง หรือหลายเหตุปจจัยประกอบกัน อยางที่
พูดแลวในเรื่องนิยาม ๕ เหตุปจจัยในอดีตก็มี เหตุปจจัยในปจจุบัน
ก็มี เหตุปจจัยภายในก็มี เหตุปจจัยภายนอกก็มี
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ในเรื่องความยากจนนี้ ถาเปนสภาพทางสังคม ขอใหลอง
ไปดูอยางจักกวัตติสูตร (พระไตรปฎกเลม ๑๑) หรือกูฏทันตสูตร
(พระไตรปฎกเลม ๙) จะเห็นวา พระพุทธเจาทรงเนนเหตุปจจัย
และการแกไขปญหาดานการบริหารการปกครองบานเมือง อยางนี้
เปนตัวอยาง ซึ่งจะตองไมมองขามไป
อยามองอะไรแบบทึกทักทันทีงายๆ หลักธรรมประเภทนี้
ทรงสอนไว เพื่อใหรูจักใชปญญาพิจารณาแยกแยะความสัมพันธ
แหงเหตุปจจัย ไมใชมองแบบตีคลุม
ในกรณีอ ยา งนี้ ถา เราถือ อุเ บกขาวางเฉย ก็ก ลายเปน
อัญญาณุเบกขา คือเฉยโง กลายเปนบาปอกุศลไป เพราะวางเฉย
โดยไมรูเรื่องรูราว ไมเหมือนกรณีที่มีคนลักขโมยของ แลวถูกจับคุม
ขัง เรารูวาอะไรเปนอะไร แลวเราจึงวางอุเบกขาเพื่อรักษาธรรม
ฉะนั้น ถาหากคนเขามีความทุกขยากเดือดรอน เรื่องอะไร
จะไมชวย การชวยนั้นก็เปนการทํากรรมดีของตัวเราเองดวย และก็
เปนการเมตตากรุณาชวยเขา ใหเขาทําความดี โดยเมื่อไดรับการ
ชวยเหลือนั้นแลว เขาก็มีโอกาสแกไขปรับปรุงตัว และมีกําลังที่จะ
ไปทํากรรมดีอื่นๆ ตอไป
แตการชวยที่ดีที่สุด ก็คือ การชวยใหเขาชวยตัวเองได
ทั้งนี้เปนเรื่องที่จะตองพิจารณาในรายละเอียด แตการที่จะ
บอกเหมาลงไปวา คนไดรับทุกขยากเดือดรอน เปนกรรมของเขา
ปลอยใหเขารับกรรมไป อยางนี้ไมถูก ตองมีหลักวาเปนเรื่องของ
การรักษาธรรมหรือไม
เหลานี้เปนแงตางๆ ที่จะมาชวยในการพิจารณาเรื่องกรรม

๓. หลักกรรมสําหรับคนสมัยใหม
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บุญ-บาป กุศล-อกุศล
อีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องความหมายของกรรม ที่แยกเปนกุศล
อกุศล เปนบุญ เปนบาป
ในเวลาแยกประเภทกรรม เรามักแยกเปนกุศลกรรม และ
อกุศลกรรม หรืองายๆ ก็เปนบุญ เปนบาป หรือบุญกรรม และ
บาปกรรม
เราจะอธิ บ ายเรื่ อ งกรรมได ชั ด เจน เมื่ อ เราอธิ บ าย
ความหมายของกุศล อกุศล บุญ บาป ไดดวย

ก. กุศล คืออะไร?
กุศลมีความหมายอยางไร? ชาวบานมักจะมีความสงสัย
หรือเขาใจพราๆ มัวๆ เขามักจะไมรูวาอะไรเปนกุศลหรือเปนอกุศล
พอบอกวา เชิญชวนมาทําบุญทํากุศลกัน ใหบริจาคเงินสรางศาลา
แลวไดกุศล ชาวบานก็ไมรูวา กุศลคืออะไร
บางทีชาวบานมองกุศลคลายกับวาเปนตัวอะไร หรือเปน
อํานาจอะไรอยางหนึ่งที่ลอยอยูที่ไหนไมรู ซึ่งมองไมเห็น แลวจะมา
ชวยคนในเมื่อถึงเวลาที่ควรจะชวย แตทีนี้ ความหมายที่ถูกตอง
ในทางหลักธรรมเปนอยางไร
กุศล นั้นตามหลักทานบอกวา แยกความหมายได ๔ อยาง
ความหมายที่ ๑ วา อาโรคยะ แปลวา ไมมีโรค หมายความ
วา เปนสิ่งที่เกื้อกูลตอสุขภาพ
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คําวาสุขภาพ ในที่นี้หมายถึงสุขภาพของจิตใจ ซึ่งเปนฐาน
ของสุขภาพกายดวย คือทําใหจิตใจเขมแข็งสมบูรณ เหมือนกับ
ร า งกายของเรานี้ เมื่ อ ไม มี โ รคก็ เ ป น ร า งกายที่ แ ข็ ง แรงสมบู ร ณ
จิตใจที่ไมถูกโรคคือกิเลสเบียดเบียน ก็เปนจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ
สบายคลองแคลว ใชงานไดดี อยางที่ทานเรียกวา ควรแกงาน หรือ
เหมาะแกการใชงาน จิตใจแบบนี้เรียกวาเปนจิตใจไมมีโรค
ความหมายที่ ๒ วา อนวัชชะ แปลวา ไมเสียหาย ไมมีโทษ
คือ ไมมีสิ่งมัวหมอง ไมสกปรก ไมบกพรอง สะอาด ผองแผว ผอง
ใส ปลอดโปรง เปนตน เอางายๆ วา สะอาด บริสุทธิ์
ความหมายที่ ๓ วา โกศลสัมภูต แปลวาเกิดจากปญญา
เกิดจากความฉลาด หมายความวา กุศลเปนเรื่องที่ประกอบไป
ดวยปญญา คือความรูเขาใจ ทําดวยความรูเหตุผล และทําตาม
ความรู เ หตุ ผ ลนั้ น เช น มองเห็ น ความดี ค วามชั่ ว รู คุ ณ รู โ ทษ รู
ประโยชน รูไมใชประโยชน ทําดวยจิตใจที่สวาง ไมโงเขลามืดมัว
เรียกวา เปนความสวางของจิตใจ
เมื่อมีกุศลเกิดขึ้นในจิตใจแลว ไมปดบังปญญา จิตใจสวาง
ไมมืดไมบอด มองเห็นอะไรๆ ถูกตองตามความเปนจริง
ความหมายที่ ๔ สุดทายคือ สุขวิบาก มีสุขเปนผล ทําให
เกิดความสุข เวลาทําจิตใจก็โปรงสบาย สดชื่น ราเริง เบิกบาน
ผองใส สงบเย็น ไมเรารอน ไมบีบคั้น ไมเครียด ไมอึดอัด
ที่วามาทั้ง ๔ ขอนี้คือความหมายของกุศล เปนลักษณะที่
จะเอามาวินิจฉัย คือ สิ่งที่เปนกุศลนั้นจะตอง

๓. หลักกรรมสําหรับคนสมัยใหม
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๑. อโรค ไม มี โ รค เกื้ อ กู ล จิ ต ใจมี ค วามแข็ ง แรงสมบู ร ณ
จิตใจคลองแคลว ใชงานไดดี
๒. อนวัชชะ ไมมีโทษ ไมมีมลทิน ไมมัวหมอง ไมเสื่อมเสีย
มีความสะอาด บริสุทธิ์ ผองแผว ปลอดโปรง
๓. โกศลสัมภูต มีปญญา รูเหตุผล รูดีชั่ว รูคุณรูโทษ สวาง
ไมมืดมัว และ
๔. สุขวิบาก มีสุขเปนผล ทําดวยความโปรงสบาย ทําแลวก็
แชมชื่นเย็นใจ
ตัวอยางลักษณะและอาการของกุศลที่เกิดขึ้นในใจ เชน มี
เมตตา เปนอยางไร พอเมตตาเกิดขึ้นในใจปบ ก็เย็นฉ่ํา จิตใจไมมี
โรค จิตใจมีความแข็งแรงในตัวของมัน มีความเอิบอิ่ม สบาย เย็น
ชื่น ยิ้มได ปลอดโปรงผองใส ทั้งใจทั้งกายราบรื่นผอนคลาย เลือด
ลมเดินคลองดี และมีความรูความเขาใจ สวางอยูภายในวาคนอื่น
เขามีความสุขความทุกขอยางไร เราควรจะมีจิตใจตอเขาอยางไร
และมีความสุขพรอมอยูในตัวดวย
แตในทางตรงขาม ถามีโทสะเกิดขึ้น เปนอยางไร พอโทสะ
หรือความโกรธ ความคิดประทุษรายเกิดขึ้นปบ ก็รูสึกเรารอนแผด
เผา จิตเปนโรค จิตบกพรอง ถูกบีบคั้น ไมสบาย ขุนมัว ไมบริสุทธิ์
ไมสะอาด ไมปลอดโปรง ไมผองใส ใจของ ใจเครียด กายก็เครียด
เลือดลมคั่ง และมืดมัว ไมรูดีรูชั่ว ไมคิดคํานึง ไมมองเห็นบุญเห็น
คุณ ไมคํานึงถึงโทษ ไมรูวาใครเปนใครทั้งนั้น และมีความทุกข
พลุงพลาน เดือดรอนใจ นี่ลักษณะของอกุศล
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เพราะฉะนั้น กุศลและอกุศลจึงไมตองไปรอดูผลขางนอก
พอเกิดขึ้นในใจก็บอกตัวเองของมันทันที ปรากฏผลแกชีวิตจิตใจ
เปนความหมายของตัวมันเอง พอมีขึ้นมาปบ ก็สําเร็จความหมาย
ในตัวทันที
ถาใครถามวาดีชั่วมีจริงไหม ก็บอกวาฉันไมตอบละ เกลือ
กับน้ําตาล หวาน-เค็มจริงหรือไมอยางไร ชัดอยูในใจของคุณเอง
มันก็เปนกุศล-อกุศลอยางที่มันเปนนั่นแหละ
ความเปนกุศลและอกุศล เปนสภาวะตามธรรมชาติ มันมี
ภาวะของมันอยูในตัวแลว เราตอ งอธิบายกรรมใหลึกเขามาถึง
ความหมายของกุศล-อกุศลในจิตใจ ที่เปนพื้นแทๆ ของตัวมันเอง
ใหเห็นวามันมีความหมายอยูในตัวของมันเองพรอมแลว ไมตองไป
รอผลไกล
ถาม: อาโรคยะ แปลวา ไมมีโรคใชไหมครับ
ตอบ: อาโรคยะ มาจากอโรคะ คือ อ+โรค อโรค ก็คือ ไมมี
โรค แลวบวก ณฺย ปจจัย เขาไป เปน ภาวตัทธิต ตามหลักไวยากรณ
เปน อาโรคฺย แปลวา ความเปนอโรค คือ ความไมมีโรค นี้หมายถึง
ความไมเปนโรคของจิต ไมใชแคโรคของรางกาย จิตที่ไมมีโรค ก็
สมบูรณแข็งแรง และชวยหนุนสุขภาพรางกายดวย
แมแตภาษิตที่เราทองกันในภาษาไทย ที่เพี้ยนเปน อโรค
ยาปรมา ลาภา นั้น (ความจริงภาษาบาลีเปน อาโรคฺยปรมา ลาภา) ใน
พระไตรปฎก พระพุทธเจาก็ตรัสวา ความหมายที่แทจริงไมไดมุง
เพียงไมมีโรคกาย ที่วาความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง หรือลาภ
ทั้งหลายมีความไมมีโรคเปนอยางยิ่งนั้น พระองคหมายถึงพระ
นิพพาน

๓. หลักกรรมสําหรับคนสมัยใหม

๙๙

อาโรคยะ นี้ หมายถึง พระนิพพาน พระนิพพานเปนภาวะ
ไรโรค คือความมีสุขภาพจิตสมบูรณ
เรื่องนี้พระพุทธเจาตรัสกับมาคัณฑิยะ ทานมาคัณฑิยะไป
สนทนาธรรมกับพระพุทธเจา อางสุภาษิตเกาวา อาโรคฺยปรมา
ลาภา ซึ่งในที่นี้เขามีความเขาใจวาเปนโรคกาย แตพระพุทธเจา
ตรัสวามันไมไดมีความหมายแคบแคนั้น แตหมายถึงความไมมีโรค
ทางจิตใจดวย ใชไดทุกระดับ
สํ า หรั บ ชาวบ า นก็ ใ ช ใ นระดั บ โรคทางกายธรรมดา แต
ในทางธรรม พระพุ ท ธเจ า ตรั ส ไว ใ นพระสู ต รในมั ช ฌิ ม นิ ก าย
หมายถึงพระนิพพานเลย เปนภาวะไมมีโรคโดยสมบูรณตั้งแตใน
จิตใจ หมายความวาภาษิตนี้ใชไดทุกระดับ ตั้งแตระดับชาวบาน
ไปจนกระทั่งถึงบรรลุนิพพาน แตใหรูความหมายแตละขั้นๆ
ความหมายของคําวา “กุศล” ก็ใหเขาใจตามลักษณะที่วา
มานี้ สวนที่เปนอกุศลก็ตรงขาม ดังไดยกตัวอยางไปแลว เชน เมื่อ
เมตตาเกิดขึ้นในใจเปนอยางไร โทสะเกิดขึ้นเปนอยางไร ลักษณะ
ก็จ ะผิด กัน ใหเ ห็น ชัด ๆ วา ผลมัน เกิด ทัน ที อยา งที่เ รีย กวา เปน
สันทิฏฐิโก เห็นเอง เห็นทันตา

ข. บุญ หมายความแค่ไหน?
คําที่เนื่องกันอยูกับ กุศล และ อกุศล ก็คือคําวา “บุญ”
และ ”บาป” บุญกับกุศล และบาปกับอกุศล ตางกันอยางไร?
ในที่หลายแหงใชแทนกันได อยางในพุทธพจนที่ตรัสเรื่อง
ปธาน คือความเพียร ๔ ก็ตรัสคําวาอกุศล กับคําวาบาป ไวดวยกัน

๑๐๐

บุญ กรรม นรก-สวรรค เลือกกันไดทุกคน

ในหลัก ปธาน ๔ นั้น คําทั้งสองอยูในประโยคเดียวกัน คือ
เปนคําที่ชวยขยายความซึ่งกันและกัน ดังที่ตรัสวา “ภิกษุยังฉันทะ
ให้เกิดขึ้น ระดมความเพียร เพื่อปิดกั้นบาปอกุศลธรรมซึ่งยังไม่เกิดมิให้
เกิดขึ้น นี้เรียกว่า สังวรปธาน” นี่ บาปกับอกุศลมาดวยกัน
แต บุญ กับ กุศล มีความกวางแคบกวากันอยูหนอย คือ
กุศล ใชไดทั้งโลกิยะและโลกุตตระ เปนคํากลางๆ และเปนคําที่ใช
ในทางหลักวิชามากกวา บางทีก็ระบุวาโลกิยกุศล โลกุตตรกุศล
แตถาพูดเปนกลางๆ จะเปนโลกิยะก็ได โลกุตตระก็ได
สวนคําวา บุญ นิยมใชในระดับโลกิยะ แตก็มีบางที่ทานใช
ในระดับโลกุตตระ โดยระบุชัดลงไปวา โลกุตตรปุญญะ (ที.อ.๓/๒๐)
แตโดยทั่วไป บุญอยูแคระดับโลกิยะ อยางที่เรียกวา โอปธิกปุญญะ
(บุญที่เนื่องดวยอุปธิ คือเปนโลกิยะ) เทียบกับ นิรูปธิกุศล (กุศลที่ไร
อุปธิ คือเปนโลกุตตระ, ขุ.อิติ.๒๕/๒๖๒/๒๙๐)
เปนอันวา โดยทั่วไป บุญใชในระดับโลกิยะ สวนกุศลเปน
คํากลางๆ ใชไดทั้งโลกิยะและโลกุตตระ นี่เปนความกวางแคบกวา
กันนิดหนอย ระหวางบุญกับกุศลในแงรูปศัพท ซึ่งก็อาจเอาไปชวย
ประกอบเวลาอธิบายเรื่องกรรมได แตเปนเรื่องเกร็ด ไมใชเปนตัว
หลักใหญ
บุญ นัยหนึ่งแปลวา เปนเครื่องชําระสันดาน คือเปนเครื่อง
ชําระลางทําใหจิตใจสะอาด ในเวลาที่สิ่งซึ่งเปนบุญเกิดขึ้นในใจ
เชน มีเมตตาเกิดขึ้น ก็ชําระจิตใจใหสะอาดบริสุทธิ์ ศรัทธาเกิดขึ้น
จิตใจก็ผองใส ทําใหหายเศราหมอง หายสกปรก

๓. หลักกรรมสําหรับคนสมัยใหม

๑๐๑

ความหมายตอไป นักวิเคราะหศัพท แปล บุญ วา นํามาซึ่ง
การบูชา หรือทําใหเปนผูควรบูชา คือ ใครก็ตามสั่งสมบุญไว สั่งสม
ความดี เช น สั่ ง สมศรั ท ธา เมตตา กรุ ณ า มุ ทิ ต า ผู นั้ น ก็ มี แ ต
คุณธรรมมากมาย และคุณธรรมหรือคุณสมบัติเหลานั้นก็ยกระดับ
ชีวิตจิตใจของเขาขึ้น ทําใหเปนผูควรบูชา ฉะนั้น ความหมายหนึ่ง
ของบุญก็คือ ทําใหเปนคนนาบูชา
อีกความหมายหนึ่งคือ ทําใหเกิดผลที่นาชื่นชม เพราะวา
เมื่อเกิดบุญแลว ก็มีวิบากที่ดีงาม นาชื่นชม จึงวามีผลอันนาชื่นชม
ความหมายนี้ ใกลกับพุทธพจนที่วา สุขสฺเสตํ อธิวจนํ ยทิทํ
ปฺุานิ ซึ่งแปลวา ภิกษุทั้งหลาย คําวาบุญนี้ เปนชื่อของความสุข
เมื่อบุญเกิดขึ้นในใจแลว จิตใจก็สบาย มีความเอิบอิ่มแชมชื่นผอง
ใส บุญจึงเปนชื่อของความสุข
สวนบาปนั้นตรงกันขาม บาป นั้น โดยตัวอักษร หรือโดย
พยัญชนะ แปลวา สภาวะที่ทําใหถึงทุคติ หรือทําใหไปในที่ชั่ว
หมายถึงสิ่งที่ทําใหจิตตกต่ํา พอบาปเกิดขึ้น ความคิดไมดีเกิดขึ้น
โทสะ โลภะ เกิดขึ้น จิตก็ตกต่ําลงไป และนําไปสูทุคติดวย
ทานใหความหมายโดยพยัญชนะอีกอยางหนึ่งวา เปนสิ่งที่
คนดีพากันรักษาตนใหปราศไป หมายความวา คนดีทั้งหลายจะ
รักษาตนเองใหพนไปจากสิ่งเหลานี้ จึงเรียกสิ่งเหลานี้วาเปนบาป
เปนสิ่งที่คนดีทิ้ง พยายามหลีกหลบเลี่ยงหนีไมอยากเกี่ยวของดวย
นี่เปนความหมายประกอบ ซึ่งอาจจะเอาไปใชอธิบายเปน
เกร็ดได ไมใชตัวหลักแทๆ เอามาพูดรวมไวดวยในแงตางๆ ที่เรา
จะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องกรรม

๑๐๒

บุญ กรรม นรก-สวรรค เลือกกันไดทุกคน

เทาที่ไดบรรยายมา เมื่อวาโดยสรุป มีความสําคัญที่จะตอง
มองอยู ๔ ประการ คือ
๑. กรรมเปนเรื่องของความเปนเหตุเปนผล เปนเรื่องของ
กฎเกณฑแหงเหตุปจจัย ถาจะอธิบายลงลึก ก็ตองโยงเขาไปใน
เรื่องไตรวัฏฏ คือ กิเลส กรรม และวิบาก เขาสูหลักปฏิจจสมุปบาท
๒. จะตองรูวากรรมนี้เปนนิยามหนึ่ง หรือกฎหนึ่งในบรรดา
นิยาม ๕ เทานั้น อยาเหมาทุกอยางเขาเปนกรรมหมด ตอง
แยกแยะเหตุปจจัยใหถูกตอง
๓. ตองแยกหลักกรรมออกจากลัทธิผิดสามอยางใหไดดวย
คือ ลัทธิปุพเพกตวาท ลัทธิอิศวรนิรมิตวาท และลัทธิอเหตุวาท
๔. ใหนําความเขาใจความหมายของกุศล อกุศล มาชวยใน
การอธิบายแงลึก ใหเห็นผลตางๆ ที่เกิดขึ้นในระดับจิตใจ ใหเขาใจ
ความหมายของกรรมที่แทจริง ที่เปนสภาวะอยูในจิตใจ ซึ่งมีผล
ประจักษทันที

ตอน ๒
กรรม โดยใชการ
ความสําคัญของมโนกรรม/
คานิยมกําหนดวิถีชีวิตและสังคม
ขอผานไปยังเรื่องการใหผลของกรรม อยางที่บอกแลววา
เราไดยินบอยๆ เกี่ยวกับคําอธิบายการใหผลของกรรมแบบโลดโผน
ซึ่งเปนเรื่องนาตื่นเตน เปนเหตุการณใหญๆ แบบที่วาทําใหสัตวขา
หัก แลวตอมาตัวเองไปถูกรถทับขาหัก อะไรทํานองนี้ ซึ่งไดยินกัน
บอย จนบางทีทําใหรูสึกวา กรรมเปนอํานาจเรนลับอยางหนึ่งซึ่ง
ลอยอยูที่ไหนก็ไมรู มันคอยจองจะมาลงโทษเรา ถาอธิบายแบบนี้
ก็มีปญหาที่บอกแลววา คนที่เปนนักคิดเหตุผลจะไมคอยยอมรับ
ลองพิจารณาดูวา เราจะสามารถอธิบายกรรมในแงสืบสาว
เหตุปจจัยไดอยางไร ความเปนเหตุเปนผลนั้นอยูที่การสืบสาวเหตุ
ปจจัย ใหเห็นวาแตละอยางเชื่อมโยงกัน สืบทอดและตอเนื่องกัน
อยางไร จึงมาออกผลอยางนี้ ถาอธิบายตรงนี้ได คนจะตองยอมรับ
การที่จะอธิบายอยางนี้ได ก็ตองลงไปถึงจุดเริ่มของมัน คือ
ถึงขางในจิตใจ พระพุทธเจาตรัสวา กรรม มี ๓ คือ กายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม

๑๐๔

บุญ กรรม นรก-สวรรค เลือกกันไดทุกคน

ในบรรดากรรม ๓ อย า งนั้ น กรรมที่ ล ะเอี ย ดอ อ นที่ สุ ด ก็
ไดแก มโนกรรม คือ กรรมทางใจ
กรรมทางใจ นอกจากเปนเรื่องละเอียดออนแลว ก็เปนจุด
เริ่มดวย หมายความวา การกระทําที่จะออกมาเปนวจีกรรมและ
เปนกายกรรมได ก็เพราะเกิดขึ้นเปนมโนกรรมกอน
คนเราตองคิดกอน คิดขึ้นมาในใจ คิดชั่วแลว จึงพูดชั่ว ทํา
ชั่ว ถาพูดชั่วขึ้นเฉยๆ อาจเปนเพียงเคยปากหรือใชคําพูดไมถูก
เทานั้น ไมใชเปนกรรม
คนจะทํ า อะไร ก็ เ ริ่ ม จากความนึ ก คิ ด ในใจ ที่ เ รี ย กว า
มโนกรรม ในทางพระพุทธศาสนาถือวามโนกรรมสําคัญที่สุด
พระพุทธเจาตรัสโดยทรงเปรียบเทียบกับลัทธินิครนถ
ในลัทธินิครนถเขาเรียกกรรมวา ทัณฑะ ซึ่งแบงเปน ๓ คือ
กายทัณฑะ วจีทัณฑะ มโนทัณฑะ และถือวากายทัณฑะสําคัญ
ที่สุด เพราะลําพังคิดอยางเดียว ไมทําใหตายได แตถาเปนกาย
ทัณฑะ เอามีดมา ฟนคอ ก็ตายแนๆ หรือฉวยปนมายิง ก็ตาย แค
คิดไมตาย เพราะฉะนั้น ลัทธินิครนถถือวากายทัณฑะสําคัญที่สุด
แต พ ระพุ ท ธศาสนาถื อ ว า มโนกรรมสํ า คั ญ ที่ สุ ด เพราะ
มโนกรรมเปนจุดเริ่มตน เปนตัวการใหญ เปนเจาของแผนการ
บุ ค คลก็ ดี สั ง คมก็ ดี จะเป น ไปอย า งไร ก็ ดํ า เนิ น ไปตาม
มโนกรรมเปนใหญ มโนกรรมเปนตัวกําหนดวิถีหรือชี้แนวทางใหแก
แนวคิด ความนิยม ความเชื่อถือ เปนตัวกํากับการ เชน คนๆ หนึ่ง
มีความชอบในอะไร ใฝในอะไร ชีวิตของเขาก็จะดําเนินไปตาม
วิถีทางที่ชอบที่ใฝนั้น

๓. หลักกรรมสําหรับคนสมัยใหม

๑๐๕

สมมติวา เด็กคนหนึ่งเกิดชอบบวชพระ ชอบหมผาเหลือง
เห็นเณรแลวก็อยากเปนเณรบาง ความฝกใฝพอใจอันนี้ก็มาหลอ
หลอมทําใหเขาคิดที่จะบวช ตอมาเขาก็อาจจะบวชแลวก็อ ยูใน
พระศาสนาไป แตอีกคนหนึ่งจิตชอบใฝไปในทางที่อยากไดของ
ของคนอื่น โดยไมตองทําอะไร ก็อาจจะไปลักขโมย วิถีชีวิตก็จะหัน
เหไปอีกแบบหนึ่ง
นี้ ก็ คื อ เรื่ อ งของมโนกรรม ที่ มี ผ ลบั น ดาลชี วิ ต ทั้ ง ชี วิ ต ให
เปนไปตางๆ กัน ความนิยม ความชอบ แนวคิด ความเชื่อถือตางๆ
นี้ เป น เครื่ อ งกํ า หนดชะตาและสร า งชี วิ ต ของคน กั บ ทั้ ง วิ ถี ข อง
สังคม พระพุทธศาสนามองในขั้นลึกซึ้งอยางนี้ จึงถือวามโนกรรม
สําคัญ
สังคมมนุษยจะเปนไปอยางไร ก็เริ่มมาจากมโนกรรม ไม
ตองสืบไปไกลถึงอารยธรรม เอาอยางงายๆ เชน สิ่งที่ปจจุบันนี้
ชอบเรียกวา “คานิยม” เมื่อสังคมมีคานิยมอยางไร ก็จะชักนํา
ลักษณะการดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคมนั้นใหเปนอยางนั้น
ยกตั ว อย า งเช น คนในสั ง คมหนึ่ ง ถื อ ว า ถ า เรารั ก ษา
ระเบียบวินัยเครงครัดได ก็เปนคนเกง ความเกงกลาสามารถอยูที่
การทํ า ได ต ามระเบี ย บแบบแผน ความนิ ย มความเก ง ในแง นี้ ก็
เรียกวาเปนคานิยมในการรักษาระเบียบวินัย
คนพวกที่มีคานิยมแบบนี้ ก็จะพยายามรักษาระเบียบวินัย
ใหเครงครัด จนอาจทําใหประเทศนั้น สังคมนั้น มีระเบียบวินัยดี
สวนในอีกสังคมหนึ่ง คนอาจจะมีคานิยมตรงขาม โดยมี
ความชื่นชมวา ใครไมตองทําตามระเบียบได ใครฝนระเบียบได
ใครมีอภิสิทธิ์ ไมตองทําตามกฎเกณฑได เปนคนเกง

๑๐๖

บุญ กรรม นรก-สวรรค เลือกกันไดทุกคน

ในสังคมแบบหลังนี้ คนก็จะไมมีระเบียบวินัย เพราะถือวา
ใครไมตองทําตามระเบียบได คนนั้นเกง
ขอให ล องคิ ด ดู ว า สั ง คมของเรา เป น สั ง คมแบบไหน มี
คานิยมอยางไร
นี้เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นวา ความใฝความชอบ อะไร
ตางๆ ที่อยูในจิตใจเปนตัวนํา เปนเครื่องกําหนดวิถีชีวิตของบุคคล
และเปนเครื่องชี้นําชะตากรรมของสังคม
สังคมใดมีคานิยมที่ดีงาม เอื้อตอการพัฒนา สังคมนั้นก็มี
ทางที่ จ ะพั ฒ นาไปได ดี สั ง คมใดมี ค า นิ ย มต่ํ า ทราม ขั ด ถ ว งการ
พัฒนา สังคมนั้นก็มีแนวโนมที่จะเสื่อมโทรม พัฒนาไดยาก จะ
ประสบปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอยางมากมาย
ถาจะพัฒนาสังคมใหกาวหนา ถาตองการใหสังคมเจริญ
พัฒนาไปไดดี ก็จะตองแกคานิยมที่ผิดพลาดใหได และตองสราง
คานิยมที่ถูกตองใหเกิดขึ้นดวย
เรื่องคานิยมนี้เปนตัวอยางเดนชัดอยางหนึ่งของมโนกรรม
มโนกรรมเปนสิ่งสําคัญมาก มีผลระยะยาว ลึกซึ้งและกวางไกล
ครอบคลุมไปหมด พระพุทธศาสนาถือวาคานิยมนี้เปนสิ่งสําคัญ
มาก และมองที่จิตใจเปนจุดเริ่มตน
เพราะฉะนั้น ในการพิจารณาเรื่องกรรม จะตองใหเขาใจถึง
หลักการของพระพุทธศาสนา ที่ถือวา มโนกรรมสําคัญที่สุด และ
ใหเห็นวาสําคัญอยางไร นี้คือจุดที่หนึ่ง

๓. หลักกรรมสําหรับคนสมัยใหม

๑๐๗

จิตสํานึก-จิตไรสํานึก/ภวังคจิต-วิถีจิต
สืบเนื่องจากเรื่องมโนกรรมนั้น ก็ทําใหตองมาศึกษาเรื่อง
จิตใหมากขึ้น จิตใจของคนเรานี้คิดนึกอะไรตางๆ สิ่งที่พูดและทําก็
เปนไปตามจิตใจ แตจิตใจเปนเรื่องละเอียดซับซอน บางครั้งและ
ในเรื่องบางอยาง เราบอกไมถูกดวยซ้ําวาตัวเราเองเปนอยางไร
บางทีเราทําอะไรไปอยางหนึ่ง เราบอกไมถูกวาทําไมเราจึงทําอยาง
นั้น เพราะวาจิตใจมีความสลับซับซอนมาก
ตามหลักพุทธศาสนานั้น มีการแบงจิตเปน ๒ ระดับ คือ
จิตระดับวิถี กับ จิตระดับภวังค (วิถีจิต กับ ภวังคจิต)
จิตระดับภวังค เปนจิตที่เปนองคแหงภพ เปนระดับที่เราไม
รูตัว เรียกไดวาไรสํานึก ภพจะเปนอยางไร ชีวิตแทๆ ที่กรรมออก
ผลจะเปนอยางไรนั้น อยูที่ภวังค แมแตจุติปฏิสนธิ ก็เปนภวังคจิต
ฉะนั้น เราจะมาพิจารณาเฉพาะจิตในระดับที่เรารูสํานึกกันนี้ไมได
การพิจารณาเรื่องกรรมนี้ จะตองลึกลงไปถึงขั้นจิตต่ํากวาหรือเลย
สํานึกไป อยางที่ใชศัพทวา ภวังค
ในจิตวิทยาสมัยนี้ ซึ่งมีหลายสาขา หลายสํานัก ก็มีกลุม
สํ า คั ญ ที่ เ ขาศึ ก ษาเรื่ อ งจิ ต แบบนี้ เ หมื อ นกั น เขาแบ ง จิ ต เป น
จิตสํานึก กับ จิตไรสํานึก
จิตสํานึก ก็คือจิตที่รูตัว ที่พูดสิ่งตางๆ ทําสิ่งตางๆ อยางที่
รูๆ กันอยู แตมีจิตอีกสวนหนึ่งเปนจิตไรสํานึก ไมรูตัว จิตที่ไรสํานึก
นี้เปนจิตสวนใหญของเรา

๑๐๘

บุญ กรรม นรก-สวรรค เลือกกันไดทุกคน

เขาเทียบวา เหมือนภูเขาน้ําแข็งที่อยูในน้ํา น้ําแข็งสวนที่
อยูใตน้ํามีมากกวา และมากกวาเยอะแยะดวย สวนที่โผลมามีนิด
เดียว คือจิตสํานึกที่เรารูตัวกันอยู พูดจาทําอะไรกันอยูนี้ แตสวนที่
ไมรูสํานึก หรือไรสํานึกนั้น เหมือนกอนน้ําแข็งที่อยูใตพื้นน้ํา ซึ่งมี
มากกวาเยอะแยะ เปนจิตสวนใหญของเรา
การศึกษาเรื่องจิตนั้น จะตองศึกษาไปถึงขั้นจิตไรสํานึก ที่
เปนจิตสวนใหญ มิฉะนั้นจะรูเรื่องจิตนิดเดียวเทานั้น การพิจารณา
เรื่องกรรมก็จะตองเขาไปใหถึงจุดนี้
ในเรื่องจิตไรสํานึกนี้ มีแงที่เราควรรูอะไรบาง แงควรรูที่
หนึ่ง คือที่บอกวา สิ่งที่เราไดรับรูเขามาทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย
เหลานี้ จิตจะบันทึกเก็บไวหมด ไมมีลืมเลย
ตามที่เขาใจกัน ตามธรรมดานี้ สิ่งทั้งหลายที่ไดประสบนั้น
เราลืมแทบทั้งหมด จําไดนิดเดียวเทานั้น นี่เปนเรื่องของจิตสํานึก
แตตามความเปนจริง ความจําเหลานั้นยังคงอยูในจิตไรสํานึก สิ่ง
ที่สบทราบคิดนึกทุกอยางตั้งแตเกิดมา มันจําไวหมด แลวถารูจัก
ฝกดีๆ ก็ดึงเอามันออกมาไดดวย
นักจิตวิทยาบางสมัยสนใจเรื่องการสะกดจิตมาก เพราะ
เหตุ ผ ลหลายอย า ง เหตุ ผ ลอย า งหนึ่ ง ก็ คื อ เมื่ อ สะกดจิ ต แล ว
สามารถทําใหคนนั้นระลึกเรื่องราวเกาๆ สมัยเด็ก เชนเมื่อ ๑ ขวบ ๒
ขวบ เอาออกมาได ซึ่งแสดงวาประสบการณเหลานั้นไมไดหายไป
ไหน ยังอยูหมด นี้เปนแงที่หนึ่ง

๓. หลักกรรมสําหรับคนสมัยใหม

๑๐๙

จิตไรสํานึก: จุดเริ่มแหงการใหผลของกรรม
ที่วามานี้มีความหมายอยางไรเกี่ยวกับกรรม ความหมายก็
คือ มันแสดงวา สิ่งที่เราทําไวทั้งหมด สิ่งที่เราคิด เรานึก ทุกอยาง
ไมไดหายไปไหนเลย ยังคงอยูในจิตใจของเราทั้งหมด เพียงแตเรา
ไมรูตัวและระลึกออกมาโดยจิตสํานึกไมไดเทานั้น
เราสามารถเอาวิชาการสมัยใหมที่เขาศึกษา วิจัย วิเคราะห
กันทีหลังนี้ มาประกอบการศึกษาเรื่องกรรมไดดวย ทําใหเห็นวา
วิธีการสมัยใหมในยุคหลังนี้ ก็เปนเครื่องชวยย้ําสนับสนุนใหคน
ปจจุบันเขาใจหลักความจริงของจิตที่ทานสอนไววาเปนอยางไร

ก. จิตสะสมประสบการณ์ทุกอย่าง และปรุงแต่งชีวิตเรา
สิ่ ง ที่ เ ป น ประสบการณ ข องมนุ ษ ย นี้ จิ ต เราไม ไ ด ลื ม เลย
และก็เปนอันวาจิตสั่งสมไวทุกอยาง เมื่อสั่งสมแลว ก็ไมไดสั่งสมไว
เฉยๆ มันมีผลตอตัวเราทั้งหมดดวย โดยที่เราไมรูตัว สภาพจิตสวน
ที่ปรุงแตงชีวิตของเรานี้ สวนมากเปนจิตที่ไมรูตัว
ตัวอยางงายๆ ถาเรามีจิตโกรธบอยๆ เปนคนฉุนเฉียว พบ
อะไรขัดใจนิด ก็เกิดโทสะ และแสดงความเกรี้ยวกราดออกมาให
จิตกําเริบอยูเสมอ ตอไป ถาสั่งสมสภาพจิตอยางนี้อยูเรื่อยๆ ก็จะ
กลายเป น นิ สั ย ทํ า ให เ ป น คนมั ก โกรธ ความโกรธง า ยจะเป น
ลักษณะจิตใจ เปนนิสัย
ตอมา สภาพจิตก็แสดงออกทางหนาตา หนานิ่วคิ้วขมวด
อยูเสมอ กลายเปนสิ่งที่เราเรียกวาบุคลิกภาพ และออกมามีผลทั้ง
ตอและจากผูอื่น คนที่พบเห็น ก็ไมอยากคบ ไมอยากพูดจาดวย
เขาอยากจะหลี ก เลี่ ย ง กลั ว จะเกิ ด เรื่ อ ง อะไรทํ า นองนี้ แล ว ก็
กลับมามีผลตอชีวิตของตนเอง

๑๑๐

บุญ กรรม นรก-สวรรค เลือกกันไดทุกคน

รวมความวา เรื่องก็ดําเนินไปในลักษณะที่วา จากความคิด
จิตใจ ก็ออกมาเปนลักษณะนิสัย เปนบุคลิกภาพ แลวก็เปนวิถีชีวิต
ของคนนั้น และความมีนิสัยอยางนี้ หรือมีความโนมเอียงอยางนี้ ก็
ชั ก จู ง ตั ว เขาเอง ชวนให ไ ปพบกั บ ประสบการณ ต า งๆ และ
สถานการณที่ทําใหเกิดเรื่องอยางนั้นๆ ขึ้นมา
สวนในทางตรงขาม คนที่มีจิตเมตตา ยิ้มแยมแจมใส คิด
นึกเรื่องดีๆ เสมอ เวลาพบอะไร จิตใจก็มองไปในแงดี สบายใจ ยิ้ม
แย ม แจ ม ใส ต อ มา หน า ก็ เ ป น หน า ตาที่ ยิ้ ม แย ม เป น คนมี เ สน ห
นารัก นาชม ชวนใหคบหา แลวทั้งหมดนั้น ก็ออกมาเปนผลตอวิถี
ชีวิตของเขาตอไปดวย นี่ก็เปนเรื่องของการสั่งสม

ข. จิตส่วนใหญ่และขุมพลังแท้ อยู่ที่จิตไร้สํานึก
แงตอไปคือ เมื่อจิตไรสํานึกนี้เปนสวนใหญ ก็เปนสวนที่มี
กําลังมาก จิตของเรานี้ เราเอามาใชงานนิดหนอยเทานั้น ความ
จริง มันมีพลังมากมายที่เราไมรูตัว และยังไมรูจักดึงเอามาใช
เราจะเห็นไดวา จิตมีกําลังขนาดไหน ในเมื่อมีเหตุการณที่
บังคับตัวไมได เชน เวลาเกิดไฟไหมขึ้น บางคนยกตุมน้ําได หรือวิ่ง
หนีดวยความตกใจ มาถึงรั้วแหงหนึ่งซึ่งสูง ปรกติแลวกระโดดขาม
ไมได แตดวยความกลัวหนีภัยมานั้น สามารถกระโจนขามไปได
เรื่องอยางนี้เราไดยินกันบอยๆ แสดงใหเห็นวา ที่จริงจิต
ของเรานั้นมีความสามารถอะไรบางอยางอยูขางใน แตตามปกติ
เราไมรูจักใชมัน มันก็เลยไมเปนประโยชน

๓. หลักกรรมสําหรับคนสมัยใหม

๑๑๑

ความสามารถนี้อยูที่ไหน ก็อยูที่จิตไรสํานึกนั้น ตอนตกใจ
หนีภัยก็ดี ตอนที่ไฟไหมแบกตุมน้ําหรือของหนักไปไดก็ดี เวลานั้น
เราคุมสติไมอยู จิตสํานึกของเราไมทํางาน แตถูกจิตไรสํานึกกํากับ
การออกมาแสดงบทบาท ทําใหทําอะไรไดแปลกๆ พิเศษออกไป
อยางในเวลาสะกดจิต ทําใหเอาเข็มแทงไมเจ็บ ตลอดจน
สามารถสะกดจิตแลวผาตัดบางอยางได ไมรูสึกเจ็บปวดอะไรเลย
นี้เปนเรื่องของจิตใจ ซึ่งมีสวนที่เราไมรูอีกมาก นักจิตวิทยา
ก็ ม าศึ ก ษากั น นั ก จิ ต วิ เ คราะห ค นสํ า คั ญ ชื่ อ ซิ ก มุ น ด ฟรอยด
(Sigmund Freud) ไดศึกษาเรื่องจิตสํานึกและจิตไรสํานึกนี้มาก
ที่วาจิตเปนตัวปรุงแตงสรางสรรคนั้น จิตสํานึกคิดปรุงแตง
เบื้องตนเทานั้น ตัวปรุงแตงสรางสรรคแทจริง ที่สรางผลออกมาแก
ชีวิตสวนใหญ เปนนิสัย เปนบุคลิกภาพ ตลอดจนเปนชะตากรรม
ของชี วิ ต นั้ น อยู ที่ จิ ต ไร สํ า นึ ก ที่ เ ราไม รู ตั ว ซึ่ ง ทํ า งานของมั น อยู
ตลอดเวลา
จะขอชักตัวอยางหนึ่งมาแสดงใหเห็นเกี่ยวกับเรื่องกรรม
ซึ่งอาจจะชวยใหเห็นทางเปนไปไดมากขึ้น วาวิธีการศึกษาแบบ
สมัยใหมจะมาสนับสนุนการอธิบายเรื่องกรรมอยางไร
ซิกมุนด ฟรอยด เลาถึงกรณีหนึ่งวา เด็กผูหญิงอายุ ๑๗ ป
ชอบออกไปเที่ยวนอกบานกับผูชายคนหนึ่ง พอไมพอใจมาก
วันหนึ่งก็ทะเลาะกับพอ พอโกรธมาก ก็ทุบหนาเด็กหญิง
คนนี้ เด็ กคนนี้เ จ็บ ก็โ กรธมาก อารมณวู บขึ้นมา ก็เ งื้อ แขนขวา
ขึ้นมาจะทุบพอบาง พอเงื้อขึ้นไปแลวจะทุบลงมา ก็ชะงักเงื้อคาง
นึกขึ้นไดวานี่เปนพอของเรา เราไมควรจะทําราย ก็ยั้งไวได แตก็ยัง
ถือวาตัวทําถูก ไมเชื่อฟงพอแม พอก็โกรธ ไมยอมพูดดวย
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ตอมาเชาวันหนึ่ง อยูดีๆ เด็กคนนี้ยกแขนขวาไมขึ้น แขนที่
จะใชตีพอนั้น ขยับเขยื้อนไมไดเลย เรียกวา ใชไมได เหมือนเปน
อัมพาต หมอทางกายตรวจดูแลว ก็ไมเห็นมีอะไรผิดปกติเลย แขน
ก็แข็งแรง เสนเอ็นประสาทอะไรก็ไมบกพรองเสียหาย
(ลองนึกถึงคนที่ไปฟงผลสอบ พอรูวาสอบตกก็เขาออน ยืนไมอยู
ทั้งที่รางกายกํายําล่ําสัน หรือคนที่ไดยินศาลตัดสินประหารชีวิต ฯลฯ)
เรื่องนี้ ถาเราอธิบายแบบหักขาไกแลวตอมาตัวเองขาหัก ก็
เรียกวาเปนกรรมสนองแลว แตในกรณีนี้ เขาเอาเรื่องจริงมาศึกษา
วิเคราะหในเชิงวิทยาศาสตร และพยายามอธิบายตามแบบนักจิต
วิเคราะห ศึกษาไปไดความแลว เขาก็อธิบายวา จิตไรสํานึกของ
เด็กคนนี้แสดงตัวออกมาทํางาน ในเวลาที่จิตไรสํานึกทํางานแลว
จิตสํานึกสูไมได ตองอยูใตอํานาจของมัน
จิตไรสํานึกทํางานเพราะอะไร ดวยเหตุผลอะไร เหตุผลคือ
ความรูสึกขัดแยงเกิดขึ้น เด็กนั้นรูวาการตีพอนี้ไมดี ถึงแมวาเขาจะ
ไม ไ ด ทุ บ ตี จ ริ ง แต เ ขาก็ เ งื้ อ แขนขึ้ น กํ า ลั ง จะทํ า อาการนั้ น แล ว
อยางไรก็ตาม เขาก็ไมอาจยอมรับผิดได เพราะเขาถือวาเรื่องที่เขา
ทะเลาะกั บ พ อ นั้ น เขาไม ผิ ด จิ ต สํ า นึ ก แก ป ญ หาให เ ขาไม ไ ด
ความรูสึกขัดแยงก็หนักหนวงทวมทับฝงลึกลงไป
ในที่สุด ที่เขาเกิดอาการแขนขยับเขยื้อนไมไดนั้น เปนดวย
๑. จิตไรสํานึกตองการขอความเห็นใจจากพอ ดวยอาการ
ที่เขาขยับเขยื้อนแขนไมได เขาเกิดไมสบาย มีอาการผิดปกติไป
แลว มันจะชวยใหพอเห็นใจเขาได เหมือนกับยกโทษใหโดยออม
โดยไมตองพูดขอโทษ (และก็ไมตองบอกวายกโทษ) แตที่แสดง
ออกมาอยางนี้ จิตสํานึกไมรูตัว จิตไรสํานึกเปนผูทํางาน และ
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๒. เปนการชดเชยความรูสึกที่วาไดทําผิด เหมือนวาไดมี
การลงโทษตัวเองเสร็จไปแลว เพราะความคิดขางนอกถือวาตัวทํา
ถูก ไมยอมขอโทษพอ ยังไปคบผูชาย ยังออกไปนอกบานตามเดิม
แตจิตขางในสวนหนึ่งรูสึกวาที่ไดทะเลาะกับพอ แสดงกับพออยาง
นั้น เปนความผิด
ความรูสึกขัดแยงนี้ ลงลึกไปอยูในจิตไรสํานึก แลวก็ชดเชย
ออกมา โดยแสดงอาการใหเห็นวามันไดถูกลงโทษแลว เปนอันวา
ฉันไดชดใชความผิดนั้นแลว จะไดพนความรูสึกขัดแยงนี้ไปได
ดวยเหตุผลที่กลาวมานี้ เด็กนั้นก็เลยขยับเขยื้อนแขนไมได
ทั้ ง ๆ ที่ ไ ม มี โ รคหรื อ ความผิ ด ปรกติ ท างร า งกายเลยสั ก นิ ด เดี ย ว
แพทยคนหาเหตุแลวไมพบ
ปจจุบันก็มีอยางนี้บอยๆ คนที่เปนโรคทางกาย มีอาการ
ปวดศีรษะ ฯลฯ หาสาเหตุไมพบ จิตแพทยตองคนหาเหตุทางจิตใจ
นี้ก็เปนตัวอยางหนึ่ง ซึ่งถามองเผินๆ หรือมองชวงยาวขามขั้นตอน
ก็พูดถึงเหตุ-ผลแควา จะตีพอ ตอมาแขนที่จะตีพอก็เสีย ใชไมได

ค. จิตทํางานตลอดเวลา และนําพาชีวิตไป
รวมความวา จิตไร้สํานึกของเราทํางานอยู่เสมอ สิ่งที่เกิดขึ้น
ในจิ ต ใจแล ว มั น ไม ลื ม ถ า ได ทํ า ความชั่ ว อะไรสั ก อย า ง จิ ต ก็ ไ ป
พัวพันแลวปรุงแตงอยูขางใน เชนชักพาใหจิตโนมเอียงไปหาสภาพ
อยางนั้นอยูเรื่อย หรือปรุงแตงความคิดวนเวียนอยูกับเรื่องแบบนั้น
สมมติวาไปหักขาไกไว จิตก็สะสมความรูสึกและภาพนี้ไว
ในจิตไรสํานึก แลวมันก็ปรุงแตงของมันวนเวียนอยูนั่นเอง ออกไป
ไมได จิตครุนคิดแตเรื่องขาหักๆๆ
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แล ว จิ ต ไร สํ า นึ ก นั้ น ก็ ค อยโอกาสชั ก พาตั ว เองไปหา
เหตุการณที่จะนําไปสูการที่ตัวเองจะตองขาหัก หรือตอไประยะยาว
เมื่อไปเกิดใหม มันก็เลยปรุงแตงขาตัวเองใหพิการไปเลย เปนตน
นี้เปนการอธิบายรวบรัดใหเห็นทางเปนไปไดตางๆ ซึ่งทาง
จิตวิทยาสมัยใหมก็เห็นวามีความสัมพันธกันอยู แตผลที่สุดก็เปน
เรื่องเหตุปจจัยในกระบวนการของจิต เปนเรื่องของกรรมนี้เอง
นี้เปนเพียงตัวอยางใหเห็นอยางผิวเผิน ขณะที่เรื่องจิตนี้เรา
ยังจะตองศึกษาใหละเอียดยิ่งขึ้นไป ไมควรผลีผลามเอาความคิด
เหตุผลอยางงายๆ ของตน ไปตัดสินเหตุผลที่อยูในวิสัยอีกระดับ
หนึ่งที่เลยขึ้นไป หรือสรุปเรื่องที่สลับซับซอนลงไปอยางงายๆ
พร อ มกั น นั้ น ก็ ใ ห เ ห็ น อี ก อย า งหนึ่ ง ว า วิ ช าการสมั ย ใหม
บางอยาง อาจมาชวยอธิบายสนับสนุนใหคนสมัยนี้เขาใจคําสอนของ
พระพุทธเจาไดเปนอยางดี และเดี๋ยวนี้นักจิตวิทยาสมัยใหมอยางนัก
จิตวิเคราะหหลายคน ก็มาเลื่อมใสในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
แลวเอาไปใชในการศึกษาเรื่องจิตใจและแกปญหาโรคจิต
เทาที่พูดแทรกเขามาในตอนนี้ ก็เปนเรื่องเกี่ยวกับจิตของ
คน หลักกรรมหรือกฎแหงกรรมก็ทํางานสัมพันธกับจิตใจนั่นเอง
คือสัมพันธกับจิตตนิยาม จิตตนิยาม กับกรรมนิยาม ตองไป
ดวยกัน ตองอาศัยซึ่งกันและกัน
ในที่ นี้ เ ป น เพี ย งต อ งการชี้ ใ ห เ ห็ น ว า สิ่ ง ที่ เ ราคิ ด ว า เป น
อํานาจเรนลับมหัศจรรยนั้น ก็เปนเรื่องธรรมดานี่เอง ซึ่งเปนไป
ตามเหตุปจจัย มีความสัมพันธสืบเนื่องโยงกันอยูใหเห็นได เปนแต
ว า ตอนนี้ เ รายั ง ไม มี ค วามสามารถที่ จ ะเแยกแยะเหตุ ป จ จั ย นั้ น
ออกมาใหเห็นชัดเจนเทานั้นเอง
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เมื่อพูดถึงความเปนไปไดอยางนี้ พอใหเห็นแนวทางแลว
ถาทานสนใจก็อาจจะศึกษาตอไป เปนเรื่องของการคนควา
เราอาจจะโยงหลักอภิธรรม เรื่องของจิต ทั้งเรื่องวิถีจิตและ
ภวังคจิต กับเรื่องจิตสํานึก และจิตไรสํานึก ของจิตวิทยาสมัยใหม
เอามาเที ย บเคี ย งกั น อั น ไหนเสริ ม กั น ก็ จ ะได นํ า มาช ว ย
ประกอบการอธิบายแกคนยุคนี้ใหดียิ่งขึ้นไป ขอผานเรื่องนี้ไปกอน

การใหผลของกรรมระดับภายนอก: สมบัติ ๔ - วิบัติ ๔
แงตอไป เกี่ยวกับการไดรับผลกรรมอีกระดับหนึ่ง อยางที่
เราพูดอยูเสมอวา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว และมีผูชอบแยงวา ทําดีไม
เห็นไดดีเลย ฉันทําดี แตไดชั่ว ไอคนนั้นทําชั่ว มันกลับไดดี นี้ก็เปน
อีกระดับหนึ่งที่นาสนใจ ซึ่งก็ตองมีแงมีแนวในการที่จะอธิบาย
เบื้องแรก ตองแยกการใหผลของกรรมออกเปน ๒ ระดับ
ก) ระดับที่เปนผลกรรมแทๆ หรือเปนวิบาก กับ
ข) ระดับผลขางเคียงที่ไดรับภายนอก
ยกตัวอยางเปนอุปมาจึงจะพอมองเห็นชัด เชน คนหนึ่ง
บอกวา ผมขยันทํางาน แตไมเห็นรวยเลย แลวก็บอกวาทําดีไมไดดี
ในที่นี้ ขยัน คือ ทําดี และ รวย คือ ไดดี
ทําดี คือ ขยัน ก็ตองไดดี คือ รวย ปญหาอยูที่วารวยนั้น
เปนการไดดี จริงหรือเปลา
ถาจะใหชัด ก็ตองหาตัวอยางที่เปนรูปธรรมยิ่งขึ้น เชน นาย
ก. ขยันปลูกมะมวง ตั้งใจพยายามหาวิธีปลูกอยางดี จนไดผลวา
มะมวงงอกงามจริงๆ นาย ก. มีมะมวงเต็มสวน แตเขาขายมะมวง
ไมได มะมวงเสียเปลามากมาย นาย ก. ไมไดเงิน นาย ก. ไมรวย
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นาย ก. บนวา ผมขยันปลูกมะมวง=ทําดี แตผมไมไดดี=ไมรวย
ปญหาที่เกิดขึ้น คือ นาย ก. ลําดับเหตุและผลไมถูก แยก
ขั้นตอนของการไดรับผลไมถูกตอง นาย ก. ทําเหตุ คือขยันปลูก
มะมวง ก็จะตองไดรับผล คือไดมะมวง มะมวงก็งอกงาม มีผลดก
บริบูรณ นี่ผลตรงกับเหตุ ปลูกมะมวงไดมะมวง ขยันปลูกมะมวง ก็
ไดมะมวงมากมาย แตนาย ก. บอกวาไมไดเงิน ไมรวยคือไมไดเงิน
ปลูกมะมวงแลวไมไดเงิน นี่ไมถูกแลว ปลูกมะมวงแลวจะ
ไดเงินไดอยางไร ปลูกมะมวง ก็ตองไดมะมวง นี่แสดงวา นาย ก.
ลําดับเหตุผลผิด เหตุผลที่ถูกคือปลูกมะมวงแลวไดมะมวง แตปลูก
มะมวงแลวรวย หรือปลูกมะมวงแลวไดเงินนี้ ยังตองดูขั้นตอไป
ถาปลูกมะมวงแลว ไดมะมวงมากมาย มะมวงลนตลาด
คนปลูกทั่วประเทศ เลยขายไมออก ก็เสียเปลา เปนอันวาไมไดเงิน
ฉะนั้นก็ไมรวย อาจจะขาดทุนยุบยับก็ได เราตองแยกเหตุผลใหถูก
เปนอันวา อยามาเถียงกฎแหงกรรมเลย ไปศึกษาพัฒนา
ปญญาของคุณเองนั่นแหละ กฎไมผิดหรอก คุณปลูกมะมวงก็ได
มะมวง สวนจะไดเงินหรือไม ตองอยูที่เหตุปจจัยอื่น ซึ่งเปนลําดับ
เหตุและผลอีกชวงตอนหนึ่ง ที่จะตองแยกแยะวินิจฉัยตอไปอีก
เหตุและผลชวงตอไปก็เชนวา คุณขายเปนไหม รูจักตลาด
ไหม ตลาดตอนนี้มีความตองการมะมวงไหม ตองการมากไหม
ราคาดีไหม ถาตอนนี้คนตองการมะมวงมาก ราคาดี จัดการขายได
เกง คุณก็ไดเงินมากจากการขายมะมวง ก็รวย นี่เปนอีกตอนหนึ่ง
คนเราทั่วไปมักจะเปนอยาง นาย ก. นี้ คือมองขามขั้นตอน
ของเหตุผล จะเอาปลูกมะมวงแลวรวย จึงยุง เพราะตัวเองคิดผิด
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ในเรื่องนี้จะตองแบงลําดับเรื่องเปน ๒ ขั้น
ขั้นที่ ๑ ดังวาแลว ปลูกมะมวงไดมะมวง เมื่อไดมะมวงแลว
ขั้นที่ ๒ ทําอยางไรกับมะมวง จึงจะไดเงิน จึงจะรวย
เราตองคิดใหตลอดทั้ง ๒ ตอน
ตอนที่ ๑ ถูกตองตามเหตุปจจัยแนนอนแลว คือปลูก
มะมวง ไดมะมวง หลักกรรมก็เหมือนกัน หลักกรรมในขั้นที่ ๑ คือ
ปลูกมะมวง ไดมะมวง เหตุดี ผลก็ดี เมื่อทานปลูกเมตตาขึ้นในใจ
ท า นก็ มี เ มตตา มี ค วามแช ม ชื่ น จิ ต ใจสบาย ยิ้ ม แย ม ผ อ งใส มี
ความสุขใจ แตจะไดผลอะไรตอไป เปนอีกขั้นตอนหนึ่ง
สําหรับ ตอนที่ ๒ ทานใหขอพิจารณาไวอีกหลักหนึ่ง ดังที่
ในอภิธรรมบอกไววา การที่กรรมจะใหผลตอไป จะตองพิจารณา
เรื่องสมบัติ ๔ และวิบัติ ๔ ประกอบดวย คือ ตอนไดมะมวงแลวจะ
รวยหรือไม ตองเอาหลักสมบัติ ๔ วิบัติ ๔ มาพิจารณา
สมบัติ คือองคประกอบที่อํานวยชวยเสริมกรรมดี มี ๔
อยาง คือ
๑. คติ คือ ถิ่นที่ เทศะ ทางไป ทางดําเนินชีวิต
๒. อุปธิ คือ รางกาย
๓. กาล คือ กาลเวลา ยุคสมัย
๔. ปโยค คือ การประกอบ หรือการลงมือทํา
นี้เปนความหมายตามศัพท ฝายตรงขาม คือ วิบัติ ก็มี ๔
เหมือนกัน คือ ถา คติ อุปธิ กาล ปโยค ดี ชวยเสริม ก็เรียกวาเปน
สมบั ติ ถ า ไม ดี กลายเป น จุ ด อ อ น เป น ข อ ด อ ย หรื อ บกพร อ ง ก็
เรียกวาเปนวิบัติ
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ลองมาดูวาหลัก ๔ นี้มีผลอยางไร
สมมติวา คุณ ก. กับ คุณ ข. มีวิชาดีเทากัน ขยัน นิสัยดีทั้ง
คู แต เ ขาต อ งการรั บ คนทํ า งานที่ เ ป น พนั ก งานต อ นรั บ อย า งที่
ปจจุบันเรียก receptionist ทําหนาที่รับแขก หรือปฏิสันถาร
คุณ ก. ขยัน มีนิสัยดี ทําหนาที่รับผิดชอบดี แตหนาตาไม
สวย คุณ ข. ก็ขยัน มีนิสัยดี มีความรับผิดชอบดี และหนาตา
สวยงาม เขาก็เลือกเอาคุณ ข.
แลวคุณ ก. จะบอกวา ฉันขยันอุตสาหทําดี ไมเห็นไดดีเลย
เขาไมเลือกไปทํางาน นี่ก็เพราะตัวเองมีอุปธิวิบัติ เสียดานรางกาย
อี ก กรณี ห นึ่ ง คน ๒ คน ต า งก็ มี ค วามขยั น หมั่ น เพี ย ร มี
ความดี แตคนหนึ่งรางกายไมแข็งแรง เปนโรคออดๆ แอดๆ เวลา
เลือก คนขี้โรคก็ไมไดรับเลือก นี้ก็เรียกวา อุปธิวิบัติ
ในเรื่อง คติ คือ ที่ไปเกิด ถิ่นฐาน ทางดําเนินชีวิต ถาจะ
อธิบายแบบชวงยาวขามภพขามชาติ ก็เชนวา คนหนึ่งทํากรรมมา
ดีมากๆ เปนคนที่สั่งสมบุญมาตลอด แตพลาดนิดเดียว ไปทํากรรม
ชั่ ว นิ ด หน อ ย แล ว เวลาจะตาย จิ ต ไปประหวั ด ถึ ง กรรมชั่ ว นั้ น
กลายเปนอาสันนกรรม ทําใหไปเกิดในนรก
พอดีชวงนั้นพระพุทธเจามาอุบัติ ทั้งที่แกสั่งสมบุญมาเยอะ
ถาไดฟงพระองคตรัส แกมีโอกาสมากที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงได แต
แกไปเกิดอยูในภพที่ไมมีโอกาสเลย ก็จึงพลาด นี่เรียกวา คติวิบัติ
ทีนี้ดูงายๆ สมมติวาเราเกิดมามีปญญาดี แตไปเกิดในดงคน
ปา แทนที่จะเปนนักวิทยาศาสตรเลิศล้ําอยางไอนสไตน ก็ไมไดเปน
อาจจะมีปญญาดีกวาไอนสไตนอีก แตเพราะไปเกิดในดงคนปา จึงไมมี
โอกาสพัฒนาปญญานั้น นี่คือคติเสีย ก็ไมไดผลนี้ เปนคติวิบัติ
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ขอตอไป กาลวิบัติ เชน ทานอาจจะเปนคนเกงในวิชาการ
บางอยาง ศิลปะบางอยาง แตทานมาเจริญเติบโตอยูในสมัยที่เขา
เกิดสงครามกันวุนวาย และในระยะที่เกิดสงครามนี้เขาไมตองการ
ใชวิชาการหรือศิลปะดานนั้น เขาตองการคนที่รบเกง มีกําลังกาย
แข็งแรง กลาหาญ เกงกาจ และมีวิชาที่ตองใชในการทําสงคราม
เปนอันวา วิชาการและศิลปะที่ทานเกง เขาไมเอามาพูดถึง
เขาพูดถึงแตคนที่รบเกง สามารถทําลายศัตรูไดมาก ทานก็ไมไดรับ
การยกยองเชิดชู เปนตน นี่เรียกวาเปนกาลวิบัติ สําหรับตัวทาน
ขอสุดทายคือ ปโยควิบัติ มีตัวอยางเชน ทานเปนคนวิ่งเร็ว
ถาเอาการวิ่งมาใชในการแขงขันกีฬา ทานก็อาจมีชื่อเสียง เปนผู
ชนะเลิศในทีมชาติ หรือระดับโลก แตทานไมเอาความเกงในการวิ่ง
มาใชในทางดี ทานเอาไปวิ่งราว ลักของเขา ก็เลยไดรับผลราย ถูก
จับขังคุก หรือเสียคนไปเลย นี้เปน ปโยควิบัติ
วาที่จริง ถาไมมุงถึงผลภายนอกหรือผลขางเคียงสืบเนื่อง
การเปนคนดี มีความสามารถ การเปนคนปาที่มีสติปญญาดี การมี
ศิลปวิทยาที่ชํานาญ ตลอดจนการวิ่งไดเร็ว ก็มีผลดีโดยตรงของมัน
อยูแลว และผลดีอยางนั้น มีอยูในตัวในทันทีตลอดเวลา
แตในการที่จะไดรับผลตอเนื่องอีกขั้นหนึ่งนั้น เราจะตอง
เอาหลักสมบัติ-วิบัติเขาไปเกี่ยวของ เอาไปใช หรือเอามาพิจารณา
เหมื อ นปลู ก มะม ว งเมื่ อ กี้ นี้ ผลที่ แ น น อน คื อ ท า นปลู ก
มะมวง ทานก็ไดมะมวง นี้ตรงกัน เปนระดับผลกรรมแทๆ ขั้นตน
ส ว นในขั้ น ต อ มา ถ า ต อ งการให ป ลู ก มะม ว งแล ว รวยด ว ย ท า น
จะตองรูจักทําใหถูกตองตามหลักสมบัติ-วิบัติเหลานี้ดวย
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ขั้นสมบัติ-วิบัตินั้นก็เชน ตองรูจักกาละ เปนตนวา ตอนนี้
คนตองการมะมวงมากไหม ตลาดตองการมะมวงไหม มะมวงพันธุ
อะไรที่ ค นกํ า ลั ง ต อ งการ สภาพตลาดเป น อย า งไร มี ม ะม ว งล น
ตลาดเกินความตองการไหม จะประหยัดตนทุนในการปลูกและสง
ใหถึงตลาดไดอยางไร เราควรจะจัดดําเนินการในเรื่องเหลานี้ให
ถูกตองดวย ไมใชคิดแตเพียงวา ฉันขยันหมั่นเพียรแลวก็ทําไป เลย
ไดความโงมาเปนปจจัยใหไดรับผลของอกุศลกรรม
เปนอันวา ตองเอาเรื่อง สมบัติ-วิบัติ ๔ นี้เขามาพิจารณา
ประกอบ วาทําเลที่แหลงนี้เปนอยางไร กาลสมัยนี้เปนอยางไร การ
ประกอบการของเรา เช น การจั ด การขายส ง ต า งๆ นี้ เราทํ า ได
ถูกตองดีไหม ถาเราปลูกมะมวงไดมะมวงดีแลว แตเราปลูกไมถูก
กาลสมัย เราไมรูจักประกอบการใหถูกตอง อยางนอยก็มีกาลวิบัติ
และ ปโยควิบัติขึ้นมา เราก็ขายไมออก เลยตองขาดทุน ถึงขยัน
ปลูกมะมวง ก็ไมรวย (อาจจะจนหนักลงไปอีก)

การปฏิบัติที่ถูกตองในการทํากรรม
เปนอันวา ถาชาวพุทธเราฉลาดรอบคอบในการทํากรรม ก็
จะตองทําใหถูกทั้ง ๒ ชั้น
ชั้นที่ ๑ ตัวกรรมนั้น ตองเปนกรรมดี ไมใชกรรมชั่ว แลว
ผลดีขั้นที่ ๑ ก็เกิดขึ้น จิตใจของเราก็ไดรับผลดีที่เปนความสุข เปน
ต น ตลอดจนผลดี ที่ อ อกมาทางวิ ถี ชี วิ ต ทั่ ว ๆ ไป เช น ความ
เจริญกาวหนา ความนิยมนับถือ เรียกวามีดีเขามาในตัวอยูแลว
แตในชั้นที่ ๒ เราจะใหการงานกิจการของเราไดผลดีมากดี
นอย เราจะตองพิจารณาเรื่องคติ อุปธิ กาล ปโยค เขามาประกอบ

๓. หลักกรรมสําหรับคนสมัยใหม

๑๒๑

ตองพิจารณา ๒ ชั้น ไมใชคิดจะทําดี ก็ทําดีดุมๆ ไป
อยางไรก็ตาม คนบางคนอาจจะเอาเรื่อง คติ อุปธิ กาล ปโยค
เขามาใชโดยวิธีฉวยโอกาส เชน กาลสมบัติ ก็ฉวยโอกาสวา กาลสมัย
นี้ คนกําลังตองการสิ่งนี้ ฉันก็ทําสิ่งที่เขาตองการ โดยจะดีหรือไมก็
ชางมัน ใหไดผลที่ตองการก็แลวกัน นี้เรียกวา มุงแตผลชั้นที่ ๒ แต
ผลชั้นที่ ๑ ไมคํานึง ก็เปนสิ่งที่เสียหายและเปนขอดอยในทางกรรม
ฉะนั้น ในฐานะที่เปนชาวพุทธ จะตองมองผลชั้นที่ ๑ กอน
คือจะทําอะไร ก็หลีกเลี่ยงกรรมชั่ว และทํากรรมดีไวกอน
เมื่อไดพื้นฐานดีนี้แลว ก็คํานึงถึงชั้นที่ ๒ เปนผลสืบเนื่อง
ภายนอก ซึ่งขึ้นตอ คติ อุปธิ กาล ปโยคดวย ก็จะทําใหงานของตน
ไดผลดีโดยสมบูรณ
เป น อั น ว า ในการสอนเรื่ อ งกรรมตอนนี้ มี ๒ ชั้ น คื อ ตั ว
กรรมที่ดีที่ชั่วเอง และองคประกอบเรื่องคติ อุปธิ กาล ปโยค
ถาตองการผลภายนอกเขามาเสริม เราจะตองใหชาวพุทธ
รูจักพิจารณา และมีความฉลาดในเรื่อง คติ อุปธิ กาล ปโยคดวย
สมมติวาคน ๒ คน ทํางานอยางเดียวกัน โดยมีคุณสมบัติ
เหมือนกัน ดีทั้งคู แตถารางกายคนหนึ่งดี อีกคนหนึ่งไมดี คนที่
รางกายไมดี ก็เสียเปรียบ และตองยอมรับวาตัวเองมีอุปธิวิบัติ
เมื่อรูอยางนี้แลว ก็ตองแกไขปรับปรุงตัว ถาแกที่รางกาย
ไมได ก็ตองเพิ่มพูนคุณสมบัติที่ดีใหดียิ่งขึ้น เมื่อดียิ่งขึ้นแลว คนที่
รางกายไมดี แตมีคุณสมบัติอื่น เชน ชํานิชํานาญงานกวามากมาย
หรื อ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ จนกระทั่ ง ชดเชยคุ ณ สมบั ติ ใ นด า น
รางกายดีของอีกคนหนึ่งไปได แมตัวเองจะรางกายไมดี เขาก็ตอง
เอา นี้ก็เปนองคประกอบที่มาชวย
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ถาเรามีรางกายไมดี บกพรองในดานอุปธิวิบัติ เราก็จะตอง
สรางกรรมดีในสวนอื่นใหเหนือยิ่งขึ้นไป ไมใชมัวแตทอใจวาทําดี
แลวไมไดดี นี้เปนการรูจักเอาหลักเรื่อง คติ อุปธิ กาล ปโยค เขามา
ประกอบ และใชใหเปนประโยชน
นี่คือเรื่องการใหผลของกรรมในแงตางๆ นํามาถวายเปน
เพียงแงคิด เพื่อใหเห็นวา เรื่องกรรมนี้ตองคิดหลายๆ แง หลายๆ
ดาน แลวเราจะเห็นทางออกในการอธิบายไดดียิ่งขึ้น และมีความ
รอบคอบสมบูรณยิ่งขึ้น
อย า งไรก็ ต าม จุ ด สํ า คั ญ ก็ คื อ ต อ งการเชื่ อ มโยงให เ ห็ น
ความเปนเหตุเปนปจจัย เพื่อเราจะไมใชพูดแตเพียงวามีเหตุอันนี้
เกิ ด ขึ้ น ในที่ แ ห ง หนึ่ ง ในเวลาหนึ่ ง นานมาแล ว สั ก ๒๐–๓๐ ป
ตอมาเกิดผลดีอันหนึ่ง แลวเราก็จับมาบรรจบกัน โดยเชื่อมโยงเหตุ
ปจจัยไมได ซึ่งแมจะเปนจริง ก็มีน้ําหนักนอย ไมคอยมีเหตุผลให
เห็น คนก็จะไมคอยเชื่อ
เราจึง ควรพยายามศึ กษา สืบสาวเหตุ ปจ จัย ใหล ะเอีย ด
ยิ่งขึ้น ถึงแมวามันจะยังไมชัดละเอียดออกมา ไมปรากฏออกมา
เต็มที่ แตก็พอใหเห็นทางเปนไปได คนสมัยนี้ก็ตองยอมรับในเรื่อง
ความเปนไปได เพราะมันเขาในแนวทางของเหตุปจจัยแลว
ผมคิดวาเรื่องกรรมจะพูดไวเปนแนวทางเทานี้กอน

ทาทีที่ถูกตองตอกรรมเกา
มี ป ญ หาที่ ท า นถามมาหลายข อ ด ว ยกั น ป ญ หาหนึ่ ง
เกี่ยวกับเรื่องปุพเพกตวาท เปนเรื่องที่ถามในหลักนี้ จึงนาจะตอบ
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ทา นถามวา ทารกที่ ค ลอดมา บางครั้ง มีโ รคที่ห าสาเหตุ
ไมได หรือถือกําเนิดในครอบครัวที่ลําบากขาดแคลน ถาไมอธิบาย
ในแนวปุพเพกตวาทแลว เราควรอธิบายอยางไรใหเขาใจงาย
ในการตอบปญหานี้ ตองพูดใหเขาใจกันกอนวา การปฏิเสธ
ปุพเพกตวาท ไมไดหมายความวาเราถือวากรรมเกาไมมีผล
ลัทธิปุพเพกตวาท ถือวาเปนอะไรๆ ก็เพราะกรรมเกาทั้งสิ้น
เอากรรมเกาเปนเกณฑตัดสินโดยสิ้นเชิง ฉะนั้น จะทําอะไรในปจจุบัน
ก็ไมมีความหมาย เพราะแลวแตกรรมเกา ตอไปจะเปนอยางไร ก็ตอง
แลวแตกรรมเกาจะใหเปนไป ทําไปก็ไมมีประโยชน นี้คอื ลัทธิกรรมเกา
แตในทางพระพุทธศาสนา กรรมเกานั้น ทานก็ถือวาเปน
กรรมอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นแลวมีผลมาถึงปจจุบัน แต ชาวพุทธไมติด
ตันอับจนอยูแคกรรมเกา
ทีนี้มาถึงเรื่องเด็กคลอดออกมามีโรคที่หาสาเหตุไมได หรือ
เกิดในครอบครัวที่ลําบากขาดแคลน นี้เราสามารถอธิบายดวยเรื่อง
กรรมเกาตามหลักกรรมนิยามไดดวย และตามหลักนิยามอื่นๆ ดวย
นิยามอื่นก็เชน ในดานพีชนิยามวา ในสวนกรรมพันธุ พอ
แมเปนอยางไร เพราะกรรมพันธุเปนตัวกําหนดไดดวย ถาพอแมมี
ความบกพรองในเรื่องบางอยาง เชน เปนโรคเบาหวาน ลูกก็มีทาง
เปนไดเหมือนกัน นี้พีชนิยาม
ในหลายกรณี อุตุนิยามเปนตัวกําหนดใหญ เชน คุณแมกิ
นยาสารเคมีบางอยางเขาไป เปนเหตุใหลูกพิการโดยรูไมทัน
สวนกรรมนิยาม ก็อาจจะอธิบายในแงความเหมาะกันสอด
สมกันของคนที่จะมาเกิด กับคนที่จะเปนพอแม ทําใหมาเกิดเปน
ลูกของคนนี้ และมีความบกพรองตรงนี้ เขากับพีชนิยามที่นี่

๑๒๔

บุญ กรรม นรก-สวรรค เลือกกันไดทุกคน

สําหรับกรณีที่มาเกิดในครอบครัวที่ลําบากขาดแคลน ถา
เราจะยกใหเปนเรื่องกรรมเกา ก็ตัดตอนไป
ในเมื่อเขาเกิดมาแลวในครอบครัวอยางนี้ เราก็ตามสืบสาว
ไปไมไหววา เขาทํากรรมไมดีอะไรไว จึงมาเกิดในครอบครัวขาด
แคลน ตรงนี้เราลวงรูลงไปไมถึง แตในเมื่อผลจากเกาเสร็จไปแลว
ก็เปนอันตัดตอนจบขั้นไป เรื่องอะไรจะมัวอั้นตื้อจับเจาจอดอยูกับ
ที่ ตอนนี้ถึงเวลาของการทํากรรมใหมแลว
กรรมเกาผานไปแลว ไมใชเรื่องที่จะไปมัวติดของอยู และ
เราก็ไมใชจะตองอับจน ตอนนี้เปนเรื่องของปจจุบันที่จะสืบตอไป
ขางหนา เตรียมจัดการกับปจจุบันนี่แหละใหดีที่สุด
นี่ไมใชเวลาที่จะมัวหันดูขางหลัง แตจะตองรูทั่วทันสภาพที่
มาถึง โดยมองตอกับทางที่จะไปขางหนา อดีตมาเทาไร ก็คือเปน
ฐานใหเริ่มดวยความไมประมาท ไมใหเริ่มอยางเลื่อนลอย
ถาเจอสภาพอยางที่วานั้น ก็เริ่มตั้งแตเห็นใจกัน แลวก็คิด
หาทางวาจะชวยกันอยางไร แมแตคนที่เกิดมายากจน ก็สามารถ
เห็นใจการุณยตอคนที่เกิดมาร่ํารวยแตพิการ โลกนี้มีปญหามีทุกข
ภัยมากแลว ก็ควรจะมองในแงที่จะเกื้อกูลรวมชวยกัน
เมื่ อ เกิ ด มาอย า งนั้ น แล ว ตามหลั ก กรรมที่ ถู ก ก็ ต อ งคิ ด
ตอไปอีกวา เพราะเหตุที่เกิดในครอบครัวขาดแคลน ก็แสดงวาเรา
มีทุนเกาที่ดีมานอย เราก็ยิ่งจะตองพยายามทํากรรมดีใหมากขึ้น
เปนพิเศษ เพื่อจะปรับแกชดเชยใหผลตอไปขางหนาดี
อย างที่ว า นั้น ถ า คนที่มี ทุ นเกา ดีเ พี ยรแค นี้ ทํ าเท านี้ เรา
จะตองมุทํา ๒-๓ เทา พอตั้งใจถูกแลว จะมีกําลังเขมแข็งขึ้นมาเลย
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ไมใชคิดวา ทํากรรมมาไมดี ก็ตองปลอยแลวแตกรรมเกา
จะใหเปนไป ถาคิดอยางนั้นก็ไมถูก นั่นคือเขาปุพเพกตวาทไปแลว
ในทางที่ถูก จะตองคํานึงใหครบทั้งกรรมเกาและกรรมใหม
เมื่อกรรมเกาที่สงมาไมดี ก็ยิ่งตองใหเปนตัวกระตุนเตือนเราใหมี
กําลังใจเพียรพยายามแกไขปรับปรุงทํากรรมใหมที่ดีจริงๆ
อยางที่วาเมื่อกี้ เชน ถาหากคนที่เขาเกิดมาร่ํารวยแลว เขา
มีความเพียรพยายามเทานี้ สามารถประสบความสําเร็จกาวหนา
ได เราเกิ ด มาในตระกู ล ที่ ข าดแคลน เราก็ ยิ่ ง ต อ งมี ค วามเพี ย ร
พยายามให ม ากกว า เขาอี ก มากมาย เราจึ ง จะมี ชี วิ ต ที่
เจริญกาวหนาได ตองตั้งจิตอยางนี้ จึงจะถูกทาง
ในส วนที่เป นกรรมเก านั้น พระพุทธเจ าตรั สไว อย างนี้ ว า
ภิกษุทั้งหลาย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้ ชื่อวา กรรมเกา
กรรมเก า ก็ คื อ สภาพชี วิ ต ที่ เ รามี อ ยู ใ นป จ จุ บั น ขณะนี้
สภาพชีวิตของเราก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่เปนอยู มีอยู นี้คือ
กรรมเกา คือผลจากกรรมเทาที่เปนมากอนหนาเวลานี้ทั้งหมด ไม
วาจะไดทําอะไรมา สั่งสมอะไรมา ก็รวมอยูที่นี่

กรรมเก่ามีเท่าไร ก็คือ มีทุนเท่านั้น
กรรมเกา ก็คือทุนเกา ก็ตัวเรานี่แหละ มีอยางไรเทาไร ก็ดูได
มองเห็นอยู เทาไรก็เทานั้น จะมัวเมา หรือมัวเศรา ก็ไมถูกทั้งนั้น
พอดูรูทุนเกาชัดดีแลว ก็มองเห็นไดงายวา จะตองปรับตอง
แกตองเสริมตองเนนอะไรตรงไหน ยิ่งเห็นชัด ก็ยิ่งวางแผนทํากรรม
ใหมไดมั่นใจ มันก็เปนจุดตั้งตนของเรา ทีนี้ก็เดินหนากรรมใหมไปสิ
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เปนธรรมดาอยูแลววา จะทํางานอะไรก็ตาม จะตองมองดู
ทุนในตัวกอน เมื่อรวมทุนรูกําลังของตัวถูกตองแลว ก็เริ่มงานตอไป
ได ถาเรารูวาทุนของเรานอยแพเขา เราก็ตองพิจารณาหาวิธีที่จะ
ลงทุนใหไดผลดี บางคนทุนนอย แตมีวิธีการทํางานดี รูจักลงทุน
อยางไดผล กลับประสบความสําเร็จดีกวาคนที่มีทุนมากก็มี
ฉะนั้ น แม ว า กรรมเก า อาจจะไม ดี คื อ ร า งกายตลอดจน
สภาพชีวิตทั้งหมดของเราไมดี แตเราฉลาดและเขมแข็งไมทอถอย
ก็ พ ยายามปรั บ ปรุ ง ตั ว วางแผนให ค ลุ ม หลั ก สมบั ติ -วิ บั ติ ๔ หา
วิธีการที่ดีมาใช ถึงแมจะมีทุนไมคอยดี มีทุนนอย ก็ทําใหเกิดผลดี
ได กลับบรรลุผลสําเร็จ กาวหนายิ่งกวาคนที่มีทุนเกาดีดวยซ้ําไป
สวนคนที่มีทุนดีนั้น หากรูจักใชทุนดีของตัว ก็ยิ่งกาวหนา
งอกงามมีความสําเร็จมากขึ้น แตหลายคนมีทุนดี ไมรูจักใช หรือ
หนักกวานั้น ก็ไปมัวเมาประมาทเสียจนหมดทุน เลยกลับยิ่งแยลง
ไปอีก กลายเปนกระตายที่แพเตา
ดังนั้น ในการปฏิบัติที่ถูกตอง จึงไมใชมัวทอแทหรือทรนง
อยูกับทุนเกา หรือกรรมเกา
กรรมเกานั้น เปนทุนเดิม ซึ่งจะตองกําหนดรู แลวใชกรรม
ใหมเพียรแกไข ปรับปรุง สงเสริมเพิ่มพูนใหดีใหกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป
เวลาหมดแล ว ป ญ หามี อี ก หลายข อ ไม อ าจจะตอบได
เอาไวไปตอบเปนสวนตัวทีหลัง
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ปดทาย:
ไยมัวกลัวกรรมเกา กรรมดียังตองกาวอีกมากมาย
เมื่อรูเขาใจหลักกรรมถูกตองตามความจริงของธรรมดา ตรง
ตามคําสอนของพระพุทธเจาแลว ก็มองเห็นกรรมเปนเนื้อตัวของชีวิต
เป นเนื้ อตั วของคน ที่ ขยั บเขยื้ อนเคลื่ อนไหวไหลเลื่ อนต อเนื่ องไป
เรื่อยๆ ยืดยาวเปนกระแสหรือเปนกระบวน ตั้งแตกรรมของแตละคน
กรรมที่บรรดาคนทําตอกัน รวมกันทํา ทํารวมกัน จนเห็นเปนสังคม
เปนโลกมนุษย คือโลกแหงกรรม โลกแหงเจตจํานงและการกระทํา ทั้ง
พูด คิด เคลื่อนไหว ของคน อยางที่ปรากฏและเปนไปอยู
ไมวาจะจองจับดูตรงไหน กรรมก็โยงตอเชื่อมกับตอนอื่น
จับที่อดีตเปนกรรมเกา ก็สงตอมาถึงขณะนี้ ดูที่ปจจุบันก็สะทอน
ไปถึงอนาคต พูดแยกใหญๆ ก็จึงเปน ๓ ตอน คือ กรรมเกาในอดีต
ที่เสร็จไปแลว กรรมใหมในปจจุบันที่กําลังทําดําเนินไปอยู และ
กรรมในอนาคตขางหนาที่ยังไมมี แตตั้งเคาวาจะเกิดมีสืบตอไป
เมื่อความจริงเปนของมันอยางนั้น สําหรับคน ความสําคัญ
ก็อยูที่ตองทํากับมันใหถูก คือปฏิบัติตออดีต ปจจุบัน และอนาคตนั้น
ใหถูกเรื่องที่จะเปนผลดีแกตน แกทุกคน แกโลก วาจะทําอยางไรกับ
กรรมเกา กับกรรมใหม ที่อยูตอหนา และจะตอไปขางหนา
กรรมเก า นั้ น ผ า นไปแล ว เอากลั บ มาไม ไ ด และทํ า อะไร
ไมได นอกจากรู กับรูสึก และที่จะไดประโยชนก็คือรู แตนาเสียดาย
วา คนมากทีเดียว ไมเอารู มัวไปอยูกับรูสึก ไดแตขุนของหมองมัว
กลัวกรรมเกาของอดีต เลยไมไดอะไร แลวก็มีแตแย และทุกข
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ตรงนี้ พระพุทธศาสนาก็จึงมาเตือนให รวมความก็คือทาน
สอนวา คนเรามีชีวิตอยูนี้ จะตองใหดีขึ้น ตองเจริญงอกงามขึ้น พูด
งายๆ วาตองพัฒนาขึ้น
ถาเปนคนชั่ว ก็ตองกาวมาเปนคนดี ถาเปนคนดี ก็ตองดี
ขึ้นๆ ถาทุกขมาก ก็ทุกขนอยลง เปลี่ยนมาเปนสุข และสุขขึ้นๆ จน
ไมมีทุกขเหลือเลย ถาเปนอันธพาลปุถุชน ก็กาวมาเปนปุถุชนที่ไม
เปนอันธพาล มาเปนกัลยาณชน แลวก็เปนสัตบุรุษ เปนบัณฑิต
เปนอริยชน จนกระทั่งเปนอเสขชน เปนพุทธะ ซึ่งเปนไดทุกคน นี่
คือวิถีของการพัฒนา ทางที่จะตองกาวไปขางหนาอีกยาวไกล
ทีนี้ คนที่จะพัฒนากาวหนาไปนั้น ก็ตั้งตนจากฐานที่ตัวยืน
โดยอาศัยทุนที่ตัวมี ดวยตัวเองเทาที่เปนไดทําได ทานก็เลยใหรูจัก
ตัวตามฐานที่อยู ตามทุนที่มี ซึ่งเปนผลรวมสืบมาจากอดีต คือเหตุ
ปจจัยสะสมสงทอดมา ที่เรียกงายๆ คําเดียววา “กรรมเกา”
เรารูกรรมเกา ก็คือ รูจักตัวเอง รูฐาน รูทุน รูสภาพ เชนรู
กําลังของตัว รูแลวก็ไดประโยชนมากมาย เชน รูจุด รูแง ที่จะปรับ
จะเพิ่ม จะเติม จะแก ที่จะใชทุนทําใหเหมาะ ถูกทางที่จะไปไดรุด
ลิ่ว บทเรียนก็ได แลวก็กระตุนความไมประมาท รวมแลวก็วากรรม
เกานั้น สําหรับใหปญญาจัดการใช ไมตองเอาจิตใจไปขุนของ
เรื่องทุนเดิมกรรมเกา ก็เทานั้น แครูทันและเอาความรูมาใช
แตการที่จะพัฒนากาวตอไปขางหนา ก็คือการทํากับปจจุบันที่ตอ
หนาแลวติดเนื่องเนืองไป
คราวนี้ละคือโดยตรง จะตองทํากันใหญ และตรงนี้แหละที่
ควรใสใจเอาจริงจัง ไมใชไปมัวหวงกรรมเกา เอาแตถอย

๓. หลักกรรมสําหรับคนสมัยใหม

๑๒๙

ตอนนี้แหละคือเรื่องของพุทธศาสนา คือการที่วาจะทําอะไร
กับปจจุบันที่จะสืบไปขางหนา ใหพัฒนาไปดี จะไดกาวไปถูกทาง
จนถึงที่หมาย นี่ก็คือ มีกรรมดีที่เหมือนกับรอเราอยู ซึ่งจะทํากันได
มากมาย เปนกระบวนการละอกุศล เจริญกุศล หรือละเลิกกรรมชั่ว
ราย พัฒนากรรมดี
กรรมดี หรือกุศลอะไรบาง ที่รอเราใสใจมุงไปทํา ทานบอก
ให สอนไวมากมาย บรรยายไมจบสิ้น เปนเรื่องของการที่จะพัฒนา
ชีวิตกาวหนาไปในทางแหงอริยธรรมของอารยชนทั้งนั้น
กุศล หรือกรรมดี มีในชื่อตางๆ สารพัด ไมวาจะเปนบุญ
กิริยา ไตรสิกขา สังคหวัตถุ ๔ บารมี ๑๐ ตลอดจนโพธิปกขิยธรรม
๓๗ ที่รวมทั้งโพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘ ที่พระพุทธเจาตรัสไววา
เปนกรรมไมดําไมขาว เปนไปเพื่อความหมดสิ้นกรรม
ถึงนี่แลว จึงจะจบหนาที่ของเราในการทํากรรม อะไรที่ดีๆ
กาวผานหมด เปนกัลยาณชน เปนบัณฑิต เปนอริยชน รวมทั้งเปน
มนุษย เปนเทพ เปนพรหม รวมอยูในนี้ เราทํากรรมที่วามาแลวนั้น
เป น ได ทั้ ง หมด พอเป น อเสขชน เป น อั น จบเรื่ อ งกรรมแล ว การ
กระทําเปนกิริยา บริสุทธิ์สะอาด ปราศกิเลสปลอดทุกข
เลิกเสียที ไมตองขุนของหมองมัวอยูกับกรรมเกา ทํากรรม
ใหมใหถูกเถิด กรรมเกามาเจอกรรมอยางโพชฌงคเขา ก็หมดไปเอง
เปนอันวา เอากรรมดีๆ ที่ทานสอนไวมากมายขางบนนั้นมา
พูดจาหารือเลือกสรร วาเราจะทําอยางไหนอะไรกันบาง อันไหนเรา
ไปไดแคไหนแลว จะไปตออยางไร ถาไดอยางนี้ พระพุทธศาสนาก็
จะมา และพวกเราก็จะกาวในอริยมรรคาเดินหนากันไป

๑๓๐

บุญ กรรม นรก-สวรรค เลือกกันไดทุกคน

ขอถวายเรื่องกรรมไวเพียงเทานี้ ถือวาเปนเพียงแงคิดบางอยาง
อยางนอยก็ถือเอาขอพิจารณาที่นั่นที่นี่ในคัมภีรมาชวยประกอบการอธิบาย
บางแงบางดาน สวนเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้ง ก็เปนสิ่งที่จะตองไปศึกษาพิจารณา
กันตอไป รวมทั้งการแยกแยะสืบสาวเหตุปจจัย และการแกไขปญหาในระดับ
สังคม
ขออนุโมทนาทุกทานที่ไดสละเวลา กําลังกาย กําลังใจ มารวม
กันอบรมพระธรรมทูตครั้งนี้ ดวยจิตมีกุศลเจตนาที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจ
เพื่อประโยชนแกพระศาสนา และประโยชนสุขแกประชาชน
ดวยอานุภาพแหงคุณพระรัตนตรัย พรอมทั้งกุศลเจตนานั้น จงเปน
ปจจัยใหทุกทานมีกําลังกาย กําลังใจ กําลังสติปญญาเขมแข็ง ปฏิบัติ
ศาสนกิจไดสําเร็จผลดวยดีจงทุกประการ โดยทั่วกันทุกทาน เทอญ

๔

นรก-สวรรค
ในพระไตรปฎก∗
ทานอาจารยไดตั้งหัวขอเรื่องไวใหอาตมากอน กลาวคือขอใหพูด
เรื่อง นรก-สวรรคในพระไตรปฎก นรก-สวรรคนี้เปนเรื่องใหญ และเปน
เรื่องยากอยูแลว ทานยังจํากัดขอบเขตดวยวาใหพูดในพระไตรปฎก
กอนจะเขาสูเนื้อหา มีเรื่องที่ควรทําความเขาใจในตอนเริ่มแรกกัน
นิดหนอย คือทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวผูพูด และเรื่องที่จะพูดในแงของ
พระพุทธศาสนาวามีความสําคัญแคไหนเพียงไร อันเปนเรื่องที่ควรทํา
ความเขาใจกันเบื้องตน
ตองออกตัวเสียกอน คือ สําหรับอาตมาถือวา นรก-สวรรคเปน
เรื่องสําคัญ และเปนเรื่องใหญมาก แตกระนั้นอาตมาเองขณะนี้ ยังไมได
ใหความสนใจเทาที่ควร ยังไมไดเอาจริงเอาจังอะไรนักในเรื่องนี้ ก็กําลัง
คนควาเรื่องพระพุทธศาสนาอยู แตตอนนี้ยังไมไดมาเนนเรื่องนี้ คิดวาเปน
เรื่องที่ตองคอยๆ วากันทีละขั้นละตอน
∗

บรรยายแกคณะอาจารยและนักศึกษาวิทยาลัยครูสวนดุสิต ในรายการของภาควิชาปรัชญาและ
ศาสนา ระหวางภาคที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๒๒ ณ วัดพระพิเรนทร (ในการพิมพครั้งลาสุด พ.ย.
๒๕๔๕ ไดจัดปรับรูปแบบ เชน ซอยยอหนา จัดระบบหัวขอยอย ขัดเกลาภาษา ใหอานงายขึ้น)

๑๓๒

บุญ กรรม นรก-สวรรค เลือกกันไดทุกคน

ความสําคัญของนรก-สวรรค ในแงพุทธศาสนา
เริ่ ม แรกมาดู ว า ในแง พุ ท ธศาสนา นรก-สวรรค มี
ความสําคัญแคไหน
ศาสนาทุกศาสนามีเรื่องนรก-สวรรค ซึ่งเปนเรื่องที่คนถาม
กันมาตลอดวามีจริงไหม เปนอยางไร
ในประเพณีของเรา ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับนรก-สวรรค ใน
วรรณคดีก็ตาม ศิลปกรรมก็ตาม ก็มีเรื่องนรก-สวรรคไปเกี่ยวของดวย
เชน ภาพฝาผนังตามปูชนียสถานตางๆ มีเรื่องเหลานี้มากมาย
แตเราควรมาดูในแงหลักการกอนวา เรื่องนรก-สวรรค กับ
พระพุทธศาสนา มีความสัมพันธกันแคไหนเพียงใด
ไดบอกแลววา นรก-สวรรคเปนเรื่องสําคัญ เปนเรื่องใหญ
แต ถ า เที ย บกั บ ศาสนาทั่ ว ๆ ไปแล ว มาดู ใ นแง พ ระพุ ท ธศาสนา
ความสําคัญของนรก-สวรรคลดลงไป
ทําไมจึงวาอยางนั้น คือ ในศาสนาเปนอันมาก นรก-สวรรค
เปนจุดสุดทายแหงการเดินทางชีวิตของมนุษย
บางศาสนาบอกวามีนรกนิรันดร สวรรคนิรันดร เชนวา เรา
อยูในโลกมีชีวิตครั้งนี้ ทําความดีความชั่ว เมื่อตายไป วิญญาณจะ
ไปรอจนถึงวันสิ้นโลก แลวก็มีการตัดสิน ผูที่ควรไดรับรางวัลก็จะได
ไปอยูสวรรคนิรันดรตลอดไป สวนผูที่ควรไดรับโทษก็จะถูกตัดสิน
ใหตกนรกนิรันดร
ในแง นี้ นรก-สวรรค เ ป น เรื่ อ งสํ า คั ญ มาก เพราะเป น จุ ด
สุดทาย เปนจุดหมาย

๔. นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก

๑๓๓

ทีนี้มามองดูในพระพุทธศาสนา เมื่อเปรียบเทียบกันแลว
ความสําคัญของนรก-สวรรคจะดอยลงไป
เอาสวรรค ก็ แ ลว กั น เพราะเป น สิ่ ง ที่ เ ราต อ งการ สวรรค
ไมใชจุดหมายของพระพุทธศาสนา แตพระพุทธศาสนาบอกวา มี
สิ่งที่สูงกวานั้น สิ่งที่สําคัญกวาสวรรค คือนิพพาน เมื่อสวรรคไมใช
จุดหมาย ความสําคัญของมันก็ดอยลงไป
เมื่ อ เราปฏิ บั ติ ธ รรมในพระพุ ท ธศาสนา ถ า จะปฏิ บั ติ ใ ห
แทจริง ใหตรงตามหลักการ เราก็บอกวาไมใชเพื่อจะไปสวรรค แต
เพื่อนิพพาน สวรรคกลายเปนเรื่องขั้นตอนที่อยูในระหวาง หรือเปน
เรื่องขางๆ ความสําคัญของสิ่งที่อยูขางๆ หรืออยูในระหวาง ยอมจะ
ลดนอยลงไป นอยกวาสิ่งที่เปนจุดหมายสุดทาย นี้เปนเรื่องธรรมดา
ประการต อ ไป นรก-สวรรค ต ามที่ รู กั น หรื อ พู ด ถึ ง กั น อยู
เปนเรื่องที่ไดรับหรือไปประสบหลังจากตายแลว ศาสนาอื่นๆ ทั่วไป
วาอยางนี้ เมื่อตายแลวจะไปนรกหรือสวรรค ดังนั้น จุดหมายสูงสุด
ของศาสนาเหลานั้น จึงเปนเรื่องของชีวิตขางหนา
แต จุดหมายของพระพุ ทธศาสนา เปน สิ่ง ที่บ รรลุไ ดใ น
ชาตินี้ นิพพานสามารถบรรลุไดในชาตินี้ ตั้งแตยังเปนๆ อยู
นี่เปนแงที่สอง ที่ทําใหความสําคัญของนรก-สวรรคนอยลง
ไป เราอาจบรรลุจุดหมายสูงสุดไดในชาตินี้แลว เราก็ไมตองพูด
เรื่องหลังจากตายแลว เรื่องนรก-สวรรคก็ไมตองมาเกี่ยวของ
ตอไปขอที่สาม ในพระพุทธศาสนา นรก-สวรรคเปนเพียง
สวนหนึ่งในสังสารวัฏ คือการเวียนวายตายเกิด

๑๓๔

บุญ กรรม นรก-สวรรค เลือกกันไดทุกคน

สั ง สารวั ฏ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงได ชี วิ ต เราเดิ น ทางไปใน
สังสารวัฏ มีหมุนขึ้นหมุนลง
ตกนรกแลว ตอไป ถาเรามีกรรมดี ก็กลับไปขึ้นสวรรค หรือ
มาเกิดเปนมนุษย คนที่เกิดเปนพระพรหมดวยกรรมดีบําเพ็ญฌาน
สมาบัติ ตอไปเมื่อสิ้นบุญแลว กลับไปตกนรก เพราะมีกรรมชั่วใน
หนหลังก็ได หมุนเวียนไปมา
เมื่อเปนเชนนี้ นรก-สวรรคจึงเปนเพียงสวนที่หมุนเวียนอยู
ในระหว า ง แล ว ก็เ ปน ของชั่ว คราว เพราะฉะนั้ น ความสํ าคั ญ ก็
ลดลง เพราะเรามีโอกาสที่จะแกไขตัวไดมาก พูดอีกอยางหนึ่งวา
เปนขั้นตอนของความกาวหนาในวิถีของการพัฒนาสูงขึ้นไป
นี้เปนเรื่องที่ควรทําความเขาใจในเบื้องตน เพื่อจะไดเห็น
ฐานะของนรก-สวรรคในพระพุทธศาสนา
ในแงนี้ ถาเราเปรียบเทียบกับศาสนาที่ถือเรื่องนรก-สวรรค
เปนนิรันดร เปนสิ่งสุดทายที่มนุษยจะประสบ ซึ่งไมมีทางแกไขได
เลย ก็จะมีความแตกตางกันอยางมาก เมื่อทําความเขาใจเบื้องตน
อยางนี้แลว ก็พูดถึงเนื้อหาของเรื่องนรก-สวรรคไดโดยตลอด

ขอพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนรก-สวรรค
เอาละ ทีนี้มาพูดถึงเรื่องนรก-สวรรค เขาสูเนื้อหาของเรื่อง
นรก-สวรรค ซึ่งมีแงที่ตองแยกอีก ๒ อยาง
แงที่หนึ่ง คือ ความมีอยูจริงหรือไม นรก-สวรรคมีจริงไหม
แงที่สอง คือ ทาทีของชาวพุทธ หรือทาทีของพุทธศาสนา
ตอเรื่องนรก-สวรรค

๔. นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก

๑๓๕

ตองพูดทั้งสองแง จะพูดแงเดียวไมพอ เพราะมันสัมพันธ
ซึ่งกันและกัน สําหรับพุทธศาสนานี้ ขอพูดไวกอนวา เรื่องทาทีตอ
นรก-สวรรคเปนสิ่งสําคัญมาก เราจะตองวางทาทีใหถูกตอง
พูดเกริ่นไวหนอยวา เรื่องนรก-สวรรคจัดอยูในประเภทสิ่งที่
พิสูจนไมได สําหรับคนสามัญ
ที่วาพิสูจนไมไดนี้ หมายถึงทั้งในแงลบและแงบวก คือจะ
พิสูจนวามี ก็ยังเอามาแสดงใหเห็นไมได จะพิสูจนวาไมมี ก็ยังไม
สามารถแสดงใหเห็นวาไมมีใหมันเด็ดขาด พูดไมไดทั้งสองอยาง
บางคนบอกวา เมื่อพิสูจนไมไดวามี มันก็ไมมี อยางนั้นก็
ไมถูก ในเมื่อตัวเองไมมีความสามารถที่จะพิสูจน
ในการพิสูจนนั้น ตองพิสูจนดวยอายตนะที่ตรงกัน สิ่งที่จะ
รูดวยการเห็น ก็ตองเอามาใหดูดวยตา สิ่งที่จะรูไดดวยการไดยิน ก็
ตองพิสูจนดวยการเอามาทําใหฟงไดดวยหู ฯลฯ
เป น อั น ว า ต อ งพิ สู จ น ใ ห ต รงตามอายตนะ จะพิ สู จ น ว า
เสียงมีหรือไมมี พิสูจนดวยตาไดไหม ก็ไมได พิสูจนวารสมีไหม จะ
พิสูจนดวยหูก็ไมได ไมไดเรื่อง มันตองตรงอายตนะกัน
ทีนี้ นรก-สวรรคพิสูจนดวยอะไร พิสูจนดวยตา ดวยหู ดวย
จมูก ลิ้น กายไมได มันตองพิสูจนดวยชีวิตที่ใจนั่นเอง
ดูหลักงายๆ ไมตองพูดลึกซึ้ง เราถือวาจิตเปนแกนของชีวิต
เปนตัวทําหนาที่เกิด จะพิสูจนเรื่องนรก-สวรรควาตายแลวไปเกิด
หรือไม ก็ตองพิสูจนดวยจิต คือ ลองตายดู

๑๓๖

บุญ กรรม นรก-สวรรค เลือกกันไดทุกคน

ทีนี้ พอบอกวาจะพิสูจนดวยตาย ก็ไมมีใครยอม เพราะ
ตองพิสูจนดวยตนเอง จะใหคนอื่นพิสูจนไมได
เราบอกวาคนหนึ่งตายแลว เขาไปเกิดที่ไหน เราไมรู ตัวเขา
เปนผูพิสูจน เราเปนแตผูไปดู เหมือนเขาลิ้มรส แลวเราดูเขาลิ้มรส
เราจะไปรูไดอยางไรวาเขารูรสจริงหรือเปลา และรสนั้นเปนอยางไร
เราไมไดลิ้มรส ก็ไดแตดูเทานั้นเอง
เรื่องของชีวิตนี้ก็ตองพิสูจนดวยตัวจิต เมื่อจะพิสูจนดวย
การที่ตองตาย เราก็ทําไมได ไมมีใครกลาทํา เกิดเปนปญหาติดอยู
ตรงนี้ที่พิสูจนไมได นี่เปนเรื่องเกร็ดแทรกเขามา เราจะตองพูดกัน
ตอไปอีก
รวมความในตอนนี้วา นรก-สวรรคเปนเรื่องพิสูจนไมได ทั้ง
ในแงบวกและแงลบ วามีหรือไมมี
สําหรับสิ่งที่พิสูจนออกมาใหเห็นชัดไมไดอยางนี้ ทางพุทธ
ศาสนามีหลักใหปฏิบัติ คือถือการวางทาทีเปนสําคัญ
เรื่องบางอยาง ถารอใหพิสูจนเสร็จ มนุษยเลยไมตองทํา
อะไร ไดแตรอแบบพวกนักปรัชญา
พวกนักปรัชญาจะเอาใหรูความจริงเสียกอน เชน รูความ
จริงเกี่ยวกับโลกวา โลกนี้เปนอยางไรแน มันเกิดเมื่อไร มันจะไป
อยางไร พวกนักปรัชญาจะเถียงกัน ใชสมองใชสติปญญาในการ
โต เ ถี ย ง เมื่ อ แกยั ง ตอบเรื่ อ งโลกและชี วิ ต ไม ไ ด เช น ด ว ยวิ ธี
อภิ ป รั ช ญาแกก็ ต อ งเถี ย งกั น ต อ ไป นี่ ก็ เ ถี ย งกั น มาห า พั น ป แ ล ว
โดยประมาณ

๔. นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก

๑๓๗

ทีนี้ ถ า แกจะต องเถี ย งกั นจนกว าจะรูคํ าตอบ แล ว จึง จะ
ปฏิบัติได เพราะแกอาจจะบอกวา เรายังไมรูความจริงวามันเปน
อยางไร เราจะไปปฏิบัติกับมันอยางไร แกจะตองรอใหรูความจริง
อั น นั้ น แล ว จึ ง จะวางหลั ก ปฏิ บั ติ แกตายไปแล ว กี่ ค รั้ ง ต อ กี่ ค รั้ ง
จนกระทั่งลูกหลานเหลนของแกเองก็ตายไป โดยที่ยังทําอะไรไมได
และยังไมไดทําอะไร
พระพุทธศาสนาบอกวา สําหรับเรื่อ งอยางนี้ คือ สําหรับ
เรื่องที่ยังพิสูจนไมได มันสําคัญที่ปฏิบัติ
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการปฏิบัติ
เรามี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ต อ สิ่ ง ที่ ยั ง พิ สู จ น ไ ม ไ ด โดยให ถื อ การ
ปฏิบัติที่ไมผิด
อยางที่บอกเมื่อกี้วา การวางทาทีเปนสําคัญ นรก-สวรรคก็
อยูในประเภทนี้ การวางทาทีหรือการที่จะปฏิบัติตอ มันอยางไร
เปนเรื่องสําคัญกวา
เปนอันวา มีเรื่องที่ตองพูดสองแง คือ แงวามีจริงไหม กับ
จะวางทาทีตอมันอยางไร และเนนแงการวางทาที หรือการปฏิบัติ
ทีนี้ มาพูดถึงหัวขอสองอยางนั้น เอาแงที่หนึ่งกอน

๑. นรก-สวรรค มีจริงหรือไม?
แงที่หนึ่งคือ มีจริงไหมในแงของพระพุทธศาสนา และก็จะ
พูดจํากัดตามที่อาจารยไดกําหนดไววาเฉพาะในพระไตรปฎก
ขอแบงวา พระพุทธศาสนาพูดเรื่องนี้ไวเปน ๓ ระดับ

๑) นรก-สวรรค หลังตาย
ระดั บ ที่ ห นึ่ ง คื อ เรื่ อ งนรก-สวรรค ที่ เ ราพู ด กั น ทั่ ว ๆ ไปว า
หลังจากชาตินี้ ตายแลวไปรับผลกรรมในทางที่ดีและไมดี ถารับผล
กรรมดี ก็ถือวาไปสวรรค ถารับผลกรรมชั่ว ก็ไปเกิดในนรก เรื่อง
นรก-สวรรคแบบนี้ เรียกวาระดับที่หนึ่ง พระพุทธศาสนาวาอยางไร
สําหรั บระดั บนี้ ถาถือตามตัวอักษร พระไตรป ฎกกล าวไว
มากมาย เมื่อพูดกันตามตัวอักษรก็ตองบอกวามี มีอยางไร นรกสวรรค หลั ง จากตายนี้ มั กจะมี ใ นขั้ นเอ ยถึ งเท านั้ น ไม ค อยมี คํ า
บรรยาย
ในพระไตรป ฎ ก เรื่ อ งนี้ ห าได ทั่ ว ไป ในคํ า สรุ ป ท า ยที่
แสดงผลของการประพฤติดีประพฤติชั่ว คือ
ในแงสวรรคบอกวา เมื่อแตกกายทําลายขันธลวงลับดับชีพ
ไปแลว จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค นี่ฝายดี
สวนในฝายรายก็กลาววา เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก
ก็จะเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
สํานวนในบาลี มีอยางนี้มากมายเหลือเกิน

๔. นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก

๑๓๙

สํานวนความนี้ ไมไดบรรยายวาสวรรคเปนอยางไร นรก
เปนอยางไร ไดแตสรุป และโดยมากมาหอยทายกับคําแสดงผล
ของกรรมดีกรรมชั่ว ซึ่งจะเริ่มดวยผลที่จะไดรับในชาตินี้กอนวา ผูมี
ศีลประพฤติดีแลว จะไดผลอยางนั้นๆ หนึ่ง สอง สาม สี่ หา แลว
สุดทาย หลังจากแตกกายทําลายขันธแลว จะไปสุคติ
ดังเชนวา เจริญเมตตา มีอานิสงสอยางนี้ คือ หลับเปนสุข
ฝนดี… บอกผลดีในปจจุบันเสร็จแลว จึงหอยทายวา ตายแลวไป
สวรรค ไปพรหมโลก นี่เปนเพียงการเอยถึงผลของการทําดี ทําชั่ว
นอกจากนั้น เราตองสังเกตดวยวา เมื่อพระพุทธเจาตรัสถึง
เรื่องนรก-สวรรคนั้น พระองคตรัสในขอความแวดลอมอยางไร มี
เรื่องราวเปนมาอยางไร เราจะสังเกตไดวา พระพุทธเจาตรัสถึงผล
ในปจจุบันมากมายกอน แลวอันนี้ไปหอยทายไว
เมื่อ ทราบอยา งนี้แลว จะไดจัดฐานะของนรก-สวรรคได
ถูกตอง นี้บอกไวใหเปนขอสังเกต
เปนอันวา เราจะพบคําบาลีที่พระพุทธเจาตรัสอยูบอยๆ วา
เมื่อตายแลวจะไปนรกหรือสวรรค หลังจากไดรับผลกรรมดีกรรมชั่ว
ในปจจุบันนี้แลว ตรัสบอยๆ โดยไมมีคําบรรยาย
ขอความในพระไตรปฎกสวนที่มีคําบรรยายวานรก-สวรรค
เปนอยางไร มีนอยแหงเหลือเกิน
แหงที่นับวามีคําบรรยายมากหนอย กลาวถึงการลงโทษใน
นรก เริ่มจากวาตายไปแลวเจอยมบาล
พญายมถามวา ตอนมีชีวิตอยูเคยเห็นเทวทูตไหม? เทวทูต
ที่หนึ่งเปนอยางไร? … เขาตอบไมได

๑๔๐

บุญ กรรม นรก-สวรรค เลือกกันไดทุกคน

ยมบาลตองชี้แจงวา เทวทูตที่หนึ่ง คือเด็กเกิดใหม ที่สอง คือ
คนแก ที่สาม คือคนเจ็บ ที่สี่ คือคนถูกลงโทษทัณฑอาญา ที่หา คือ
คนตาย
ยมบาลอธิบายใหฟงแลวก็ซักตอวา ทานเคยเห็นไหม เคย
เห็นแลว เคยไดความคิดอะไรบางไหม มีความสลดใจบางไหม ใน
การที่จะตองคิดเรงทําความดี ทานเคยรูสึกบางไหม ไมเคยเลย ถา
อยางนั้นก็เปนเรื่องของตัวเองทํากรรมไมดี ก็ตองไดรับโทษ มีการ
ลงอาญา เรียกวากรรมกรณ ซึ่งเปนวิธีลงโทษประการตางๆ ในนรก
เรื่องนี้มีมาใน พาลบัณฑิตสูตร และเทวทูตสูตร ใน
พระไตรปฎกเลม ๑๔ ถาตองการคน ก็บอกขอบอกหนาไปดวย คือ
เลม ๑๔ ขอ ๔๖๗ หนา ๓๑๑ และเลม ๑๔ ขอ ๕๐๔ หนา ๓๓๔
(สํ าหรั บ พระไตรป ฎ กแปลภาษาไทย ก็ไ ปค น ดูต ามข อ หนาไม ต รงกั น
เพราะนี่เปนหนาบาลี) โดยมากพูดถึงนรก ไมคอยพูดถึงสวรรค
นอกจากนี้ก็ยังมีบางแหงพูดถึงอายุเทวดาในชั้นตางๆ เชน
ชั้นจาตุมหาราช หรือชั้นโลกบาล ๔ ชั้นดาวดึงส ชั้นยามา ชั้นดุสิต
ชั้น นิ ม มานรดี และชั้ นปรนิ ม มิ ต วสวั ตดี แต ล ะชั้ นมี อ ายุ อ ยู น าน
เทาไร อยางนี้มีในพระไตรปฎกเลม ๒๐ ขอ ๕๑๐ หนา ๒๗๓ และ
ไปมีซ้ําในเลม ๒๓ ขอ ๑๓๑–๑๓๕ หนา ๒๕๓–๒๖๙ และยังมีอายุ
มนุษย ถึงรูปพรหม แสดงไวในฝายอภิธรรม พระไตรปฎกเลม ๓๕
ขอ ๑๑๐๖–๑๑๐๗ หนา ๕๖๘–๕๗๒
บางแหงแสดงเรื่องราววา ในวัน ๘ ค่ํา ทาวมหาราช ๔ คือ
ทาวจตุโลกบาล สงอํามาตยมาตรวจดูโลก วามนุษยประพฤติดี
ปฏิบัติชอบหรือเปลา ถาเปนวัน ๑๔ ค่ํา โอรสมาเที่ยวดู

๔. นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก

๑๔๑

ถึงวัน ๑๕ ค่ํา ก็เสด็จมาเที่ยวตรวจดูเอง แลวกลับไปแจง
ต อ ที่ ป ระชุ ม เทวดาในสุ ธ รรมสภา สวรรค ชั้ น ดาวดึ ง ส ซึ่ ง มี พ ระ
อิ น ทร เ ป น ประธานว า เดี๋ ย วนี้ ม นุ ษ ย โ ดยมากประพฤติ ดี หรื อ
ประพฤติชั่ว
ถามนุษยประพฤติดี เทวดาก็จะดีใจ วาตอไปสวรรคจะมี
คนมาเกิดเยอะ ถาหากมนุษยประพฤติชั่วมาก เทวดาก็จะเสียใจ
วาตอไปฝายเทวโลกจะมีแตเสื่อมลง อะไรทํานองนี้
เรื่องอยางนี้ก็มีในเลม ๒๐ เหมือนกัน ขอ ๔๗๖ หนา ๑๘๐
เปนการกลาวแทรกอยูบางแหง มีไมสูมาก
นอกจากนี้ก็มีกระเส็นกระสาย เล็กๆ นอยๆ ชื่อนรก ๑๐
ขุม ก็มีในพระไตรปฎกดวย คือในเลม ๒๔ อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ขอ ๘๙ หนา ๑๘๕ และนรก ๘ มีในคาถาชาดก เลม ๒๘
ขอ ๙๒ หนา ๓๙
อันนี้ก็เปนฐานใหอ รรถกถานํามาชี้แจงอธิบายเรื่องนรก
ตางๆ แจกแจงใหเห็นเรื่องราวพิสดารยิ่งขึ้น แตในที่นี้จะไมพูดถึง
คัมภีรกลุมชาดก ในขุททกนิกาย เปนแหลงที่จะหาเรื่องราว
คําบรรยายเกี่ยวกับสภาพในนรกและสวรรคไดมากกวาที่อื่น เนมิราชชาดก ในพระไตรปฎกเลม ๒๘ ขอ ๕๒๕–๕๙๙ หนา ๑๙๘–
๒๒๓ เปนเรื่องการไปทัศนาจรนรกและสวรรคโดยตรงทีเดียว
(ในมฆเทวสูตร ในพระไตรปฎกเลม ๑๓ ขอ ๔๕๘–๔๖๐
หนา ๔๒๑–๔๒๔ ก็มีเรื่องที่พระเจานิมิ หรือนิมิราช กษัตริยทรง
ธรรม เปนธรรมราชา แหงมิถิลานคร ไดรับเชิญจากพระอินทรไป
พบกับเหลาเทวดาที่สุธรรมเทวสภา ในสวรรคชั้นดาวดึงส)

๑๔๒
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คัมภีรเปตวัตถุ ที่วาดวยเรื่องของเปรต แมจะตางภพกับ
นรก แตก็อยูในประเภทอบายเหมือนกัน
ถ า รั บ เข า มาพิ จ ารณาด ว ย ก็ จ ะได คั ม ภี ร เ ปตวั ต ถุ และ
วิมานวัตถุ เขามารวมในกลุมนี้ดวย และจะพบเรื่องราวมากมาย
ทีเดียว ไดแก พระไตรปฎก เลม ๒๖ ขอ ๑–๑๓๖ หนา ๑–๒๕๙
แมในพระไตรปฎกจะไดพูดถึงนรก-สวรรคแบบนี้ เราก็อยา
เอาไปวุนกับการเขียนภาพและคําบรรยายในวรรณคดีใหมากนัก
เพราะวรรณคดีบวกจินตนาการเขาไป ซึ่งเปนเรื่องธรรมดาของกวี
แมจะบรรยายอารมณมนุษย ก็ตองบรรยายใหเห็นภาพ เมื่อจะ
บรรยายนรก-สวรรค ก็ตองพูดใหเห็นจริงเห็นจัง หรือจะมาเขียน
เปนภาพประกอบ จะใหคนธรรมดาเกิดความสนใจ ก็ตองนําเสนอ
ในรูปแบบที่ทําใหเกิดความเขาใจงาย เทียบเคียงหรือประยุกตเขา
กับสิ่งที่คนรูเห็นกันในยุคนั้นถิ่นนั้น
เพราะฉะนั้น เราจะเอาวรรณคดีรุนหลังๆ หรือภาพตามฝา
ผนังเปนมาตรฐานไมได เพราะนี่เปนรูปของการทําใหงายแลว จะ
วาตามนั้นทีเดียวไมได
ก็ เ ป น อั น ว า ในแง ที่ ห นึ่ ง สํ า หรั บ คํ า ถามว า นรก-สวรรค
หลังจากตายในพระไตรปฎกมีไหม? เมื่อถือตามตัวอักษร ก็
เปนอันวามี ดังที่กลาวมาแลว
สวนที่วาอาจมีบางทานแสดงความเห็นวา เรื่องนี้สัมพันธ
กับความเชื่อที่มีดั้งเดิม เชนวาพระพุทธเจาอาจจะตรัสไปตามที่คน
เชื่ อ กั น อยู นั่ น ก็ เ ป น เรื่ อ งที่ เ ราจะต อ งศึ ก ษาค น คว า กั น ต อ ไป
นอกจากนี้ใครจะตีความอยางไรตอไป อาตมาไมเกี่ยว

๔. นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก
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๒) นรก-สวรรค ที่อยูในใจ
ตอไประดับที่สองเลย เพื่อยนเวลา นรก-สวรรคในระดับที่สอง
ก็คือที่เราพูดกันวา "สวรรคในอก นรกในใจ” เปนเรื่องที่มีในชาตินี้
นรก-สวรรคแมในชาติหนา ก็สืบไปจากที่มีในชาตินี้ เพราะ
อะไร เพราะมันอยูในสภาพจิต ภูมิของจิต ชั้นของจิต ระดับของ
จิตใจ จิตของเรามีคุณภาพหรือคุณสมบัติอยูในระดับไหน ถึงเวลา
ตาย ถาระดับจิตเปนนรก ก็ไปนรก ถาระดับจิตเปนสวรรค ก็ไป
สวรรค นี่เกี่ยวกับสภาพจิตที่เปนอยูตลอดเวลา
ที่พูดมานั้นคือ เมื่อวาโดยหลักทั่วไป ในชีวิตประจําวัน ซึ่ง
ดําเนินไปในเวลายาวนานหลายๆ ป ระดับจิตของเราอยูแคไหน
เวลาตาย โดยทั่วไป ถาไมใชกรณียกเวน มันก็อยูในระดับนั้นแหละ
สวนในกรณียกเวน ถาเวลาตายนึกถึงอารมณที่ดี เชนทํา
กรรมชั่วมามาก แตเวลาตายนึกถึงสิ่งที่ดี ก็ไปเกิดดีได ถาหากเวลา
อยู ทํากรรมดี แตเวลาตายเกิดจิตเศราหมอง ระดับจิตตกลงไป ก็
ไปเกิดในที่ต่ํา
เมื่อการไปเกิดขึ้นอยูกับระดับจิตอยางนี้ ก็หมายความวา
เราพรอมจะไปนรกหรือสวรรคไดตั้งแตปจจุบัน หรือพูดอีกอยางหนึ่ง
วา คนที่จะไปนรก ก็คือคนที่จิตใจอยูในระดับนรกอยูแลวในชาตินี้
สวนคนที่จะไปสวรรค ก็คือคนที่มีจิตใจในระดับสวรรคอยูแลว
ตกลงวา เรื่องนรก-สวรรคนี้มีตั้งแตเดี๋ยวนี้อยูแลว ปจจุบัน
นี่เองมันสอขางหนา เพราะฉะนั้น ถาจะคาดการณเรื่องขางหนา
เราไมจําเปนตองไปพูดถึงสวรรคที่ไกลดวยซ้ํา เอาปจจุบันนี่เปน
เกณฑ เพราะคนเราสรางสมกรรมดวยชีวิตที่เปนอยู สรางระดับจิต
ของตนไว สั่งสมระดับจิต ซึ่งทําใหพรอมอยูเสมอ

๑๔๔
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เพราะฉะนั้น เรื่องสวรรคในอกนรกในใจ ก็ยอมมีไดตาม
หลักนี้ คือระดับจิตของเรานั่นเอง ที่มันอยูในนรกหรือสวรรค
ถาระดับจิตของเราอยูในนรก ก็เปนนรก และไปนรก ถา
ระดับจิตของเราอยูในสวรรค ก็เปนสวรรค และไปสวรรค
ทีนี้ เราทํากรรมดีหรือกรรมชั่วไว เรารู เรามีความรูสึกเปน
ประสบการณ เ ฉพาะตั ว เกี่ ย วกั บ กรรมดี -กรรมชั่ ว ที่ ทํ า ไว ถ า ทํ า
กรรมชั่วไว เรารูสึกเดือดรอนใจ ทางพระทานใชคําวา “วิปฏิสาร”
ความวิปฏิสารนี่แหละ เปนสภาพจิตที่เปนทุกข ซึ่งนับเปนนรก
ในนิวรณ ๕ ก็มีขอหนึ่งวา “กุกกุจจะ” อันไดแกความไม
สบายใจ กังวลใจ รําคาญใจ ไมสบาย เดือดรอนใจวา สิ่งที่ดีเรา
ไมไดทํา สิ่งที่ไดทํา ก็ชั่ว ไมดี
ในทางตรงขาม ถาทํากรรมดี ก็เกิดปราโมทย มีปติ มีความ
อบอุนใจ อิ่ ม เอิบ ร าเริง บั นเทิง เบิก บานใจ ปลื้ ม ใจ เปรมใจ มี
ความสุข จิตใจอยูในระดับสวรรค
อยางนี้ก็เปนเรื่องสวรรคในอก นรกในใจ
ถาพูดถึงเรื่องวิปฏิสาร และเรื่องปติปราโมทย ในการทําชั่ว
และทํ า ดี อ ย า งนี้ ก็ มี ใ นพระไตรป ฎ กมากมายเช น เดี ย วกั น ไม
จําเปนจะตองอางขึ้นมาเลย
เปนอันวานรก-สวรรคแงนี้ เปนเรื่องระดับจิต ซึ่งมีอยูแลว
ตั้งแตปจจุบัน

๔. นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก
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๓) นรก-สวรรค แตละขณะจิต
ทีนี้ ไ ปสู ร ะดั บ ที่ส าม จะพู ด ในแง หลั ก วิช าการกอ น เรื่ อ ง
วิจารณไวทีหลัง คือการที่เราปรุงแตงสรางนรก-สวรรคของเราเอง
ตลอดเวลาในชีวิตประจําวัน
ทานกลาววา คนที่ยังไมรูอริยสัจ ๔ ยังไมแทงตลอดสัจธรรม ไมเขาใจในหลักการแหงสัจจะของอริยชน ก็ยังปรุงแตงสราง
สวรรค-นรกกันอยูตลอดเวลา ดวยอายตนะของเรานั่นแหละ คือ
ดวย ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจของเรา
ขอนี้ก็คลายๆ กับขอที่ ๒ แตเปนเรื่องละเอียดออนขึ้นไป
เทานั้นเอง คือเปนเรื่องสัมพันธกับสภาพ และระดับจิตใจ
เมื่อยังเปนปุถุชน จิตของเราก็ปรุงแตงอยูเสมอ เมื่อมีความ
รูสึกดวย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เราก็ปรุงแตงอยูเรื่อยไป คือปรุง
แตงดวยกิเลส มีความดี-ความชั่ว มีกุศล-อกุศลในใจของเราเอง
การปรุงแตงอยางนี้ เปนเรื่องของปฏิกิริยาตอสิ่งที่รับเขามา
เชน เมื่อเราไดเห็นสิ่งที่สวยงาม เราชอบใจ เราก็มีความสุข ไดเห็น
สิ่ ง ที่ เ ราไม ช อบ เราขั ด ใจ ก็ เ กิ ด ทุ ก ข หรื อ ว า เราได รั บ ประทาน
อาหาร ไดกินขนม ลิ้นไดรับรสที่อรอย เราก็มีความสุข ถาหากเรา
ไดรับรสที่ขม ไมอรอย เราก็มีความทุกข อันนี้เปนเรื่องธรรมดา
ที นี้ บ างที เ ราปรุ ง แต ง จากข า งในออกไป คื อ ไม ใ ช สิ่ ง
ภายนอกฝายเดียวที่ปรุงแตง แตเราปรุงแตงขึ้นเอง เชน ใจคอเรา
ไมดี เราเกิดความโกรธ เกิดอารมณคาง เลยเห็นอะไรขัดใจไปหมด
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ทั้งที่คนหรือของนั้นไมไดทําอะไรเรา ไมไดมาเบียดเบียน
ไม ไ ด มุ ง มาที่ เ ราเลยด ว ยซ้ํ า คนโน น เดิ น มาดี ๆ ไม ไ ด ทํ า กิ ริ ย า
กระทบกระทั่งเรา แตเรามองเห็นเปนวาเขาลอเรา หรือสําคัญวา
เขามีใจคิดไมดีตอเราตางๆ นานา เพราะใจของเราเองปรุงแตง
อาศั ยพื้ นจิ ตของเราไมดี อ ยู แล ว มี อ กุ ศ ลขึ้นมาในใจ ใจเราไม ดี
มองอะไรกระทบตัว ขัดใจไปหมด ขุนมัว มีทุกขเรื่อยๆ ตลอดวัน
แตถาเราใจดี บางทีไปประสบอะไรที่ดีใจขึ้นมา วันนั้นเลย
ยิ้มไดทั้งวัน เห็นอะไรดีไปหมด อยางนี้เรียกวาการปรุงแตงสวรรคนรกของเรา เพราะวานรก-สวรรคอยางนี้เปนเรื่องทันตาทันใจอยู
ตลอดเวลา ไมตองรอชาติหนา อยูที่การสรางจิตใจของเรา
ถาจิตใจของเรามีภูมิธรรมดี สรางกุศลไวมาก ทําจิตใจให
อิ่มเอิบเปนสุข รูจักมองในแงดี ก็รับอารมณที่เปนสุขไวไดมาก
แตถาเราสรางพื้นภูมิจิตสะสมไวในทางที่ทําใหจิตมีกิเลส
มาก มีกิเลสตางๆ ที่ทําใหจิตเศราหมองบอยๆ เราก็จะสรางนรก
ของเราเรื่อยไป ไมวาจะไปเห็นอะไร ก็รูสึกไมดี ไปไหนใจก็ไมสบาย
มีแตความทุกขมากมาย
ถาเปนอยา งนี้ ก็ยังไม ตองคิดเลยไปถึงนรก-สวรรคชาติ
หนา เพราะปจจุบันที่เปนอยู กลายเปนเรื่องที่เราควรจะเอาใจใส
มากกว า และเป น เรื่ อ งสํ า คั ญ มาก เพราะเราได รั บ ผลอยู
ตลอดเวลา นรก-สวรรคขางหนายังไกล
แมขางหนาที่ยังไกลนั้น มองงายๆ วา เมื่อในปจจุบันเรามี
แตความเรารอนขุนมัวเปนทุกขอยูเสมอ ก็นากลัววาเราจะไปไมดี

๔. นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก

๑๔๗

ฉะนั้น ทานจึงใหเอาใจใสนรก-สวรรคที่มีอยูตลอดเวลา ที่
เราปรุงแตงอยูเรื่อยๆ และสอนใหเรายกระดับจิตขึ้นไป คือ
ขั้นตน ถาเราสะสมพื้นจิตใจไวในทางไมดี มักมีกิเลส โลภะ
โทสะ โมหะ ก็ทําใหรับอารมณโดยปรุงแตงสรางนรกขึ้นมาเรื่อย
ถาเราสรางสมพื้นจิตใจไวในทางดี มีเมตตา มีใจกวางเผื่อ
แผ สรางปญญาไวมาก ใจเราดี มีความโลงโปรงสบาย เราก็สราง
สวรรค ไ ด และมี ส วรรค อ ยู เ สมอ แม ว า สภาพแวดล อ มอาจไม ดี
เทาที่ควร แตเราทําจิตของเราได ใจเราสบาย ก็สามารถทําสภาพที่
จะนําไปนรก ใหกลายเปนสวรรคไปได
ในชั้นสูงขึ้นไปอีก เรามีปญญาที่รูเทาทันความจริงของสิ่ง
ทั้งหลาย ซึ่งทําใหเราเขาใจโลกและชีวิตดี ทําใหวางทาทีตอ สิ่ง
ทั้งหลายถูกตอง ในกรณีอยางนี้ ก็ถึงขั้นพนเลยเรื่องนรก-สวรรคไป
แลว คือมีจิตใจปลอดโปรงแจมใสอยูตลอดเวลา มีความสุขทันตา
ในปจจุบัน
นี่ไมตองพูดถึงขางหนา ซึ่งเนื่องไปจากปจจุบันนี้ ก็จะตอง
ไปดีดวย
ปจจุบันนี้แหละเปนสิ่งที่แนนอน เรารับผลอยูในขณะนี้แลว
และเปนเครื่องสอสองถึงขางหนาตอไปดวย เพราะฉะนั้น ในทาง
พุทธศาสนา จึงถือเรื่องปจจุบันนี้เปนสําคัญ เพราะ
๑. เราไดรับผลทันที เรารับผลเห็นอยูชัดๆ แนนอน
๒. ขางหนาก็เปนผลสืบไปจากปจจุบันนี้เอง เอาปจจุบันนี้
ไปทํานายขางหนาได

๑๔๘

บุญ กรรม นรก-สวรรค เลือกกันไดทุกคน

เพราะฉะนั้น ปจจุบันจึงสําคัญกวาทั้งสองประการ ถึงมอง
ขางหนา ก็ตองมองที่ปจจุบันออกไปเปนสําคัญ
เรื่องนรก-สวรรคในแงของการปรุงแตงในชีวิตประจําวัน
และตลอดเวลา หรือนรก-สวรรคที่เราปรุงแตงขึ้นมาเรื่อยๆ นี้ ก็มี
มาในพระไตรปฎก
นี่ ก็ คื อ นรกที่ เ กิ ด พร อ มกั บ การได เ ห็ น ได ยิ น ได รั บ รู ท าง
อายตนะตางๆ คือการที่อินทรีย คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไดรับรูแต
สิ่งที่ไมดี ไมนาพอใจ เรียกวา “ฉผัสสายตนิกนรก” ถาในทางตรง
ขาม ก็เปน “ฉผัสสายตนิกสวรรค์” แลวแตวาเปนฝายนรก หรือสวรรค
อันนี้มาในพระไตรปฎก เลม ๑๘ ขอ ๒๑๔ หนา ๑๕๘
อีกแหงหนึ่งคลายๆ กัน เฉพาะเรื่องนรกคือ “มหาปริฬาหน
รก” มาในเลม ๑๙ ขอ ๑๗๓๑ หนา ๕๖๒ ทานวา นรกที่วานั้น ไม
หนั ก หนาเท า นรกที่ ป ระสบอยู ใ นป จ จุ บั น ที่ ค นผู มี อ วิ ช ชาไม รู
อริยสัจแลวปรุงแตงทุกขขึ้นมาแผดเผาตัวเอง
นี่คือนรก-สวรรคระดับที่ ๓ ซึ่งพุทธศาสนาเนนมาก คําวา
“ฉผัสสายตนะ” แปลวา อายตนะที่รับรูทั้ง ๖ หมายความวา นรก
หรือสวรรคเกิดที่อายตนะรับรูทั้ง ๖ นั่นเอง
สาระของนรก-สวรรคคืออะไร มันก็เปนเรื่องของการรับ
อารมณที่นาปรารถนา และไมนาปรารถนา เทานั้นเอง
เราไปสวรรค วาตามที่พูดไวในวรรณคดี ก็ไดสิ่งที่รับรู คือ
อารมณ ข องตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจ ได เ ห็น สิ่ งที่ ส วยงาม ได ยิ น
เสียงดนตรีทิพย ไพเราะเสนาะโสต ทางจมูกไดกลิ่นหอมหวล และ
ลิ้ น ได รั บ รสที่ ดี อ ร อ ย กายสั ม ผั ส สิ่ ง นุ ม นวล ใจปลาบปลื้ ม
เพลิดเพลิน ก็เปนเรื่องของอายตนะทั้งนั้น

๔. นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก

๑๔๙

คนไปนรก ก็ไดรับความทรมาน ไดเห็น ไดยินแตสิ่งที่ไมดี
จนกระทั่งรางกายถูกบีบคั้นตางๆ ก็เปนเรื่องของอายตนะทั้งนั้น
ที่จริงในปจจุบัน เราก็ไดรับรูทางอายตนะเหลานี้อยูแลว ไม
วานรก-สวรรคขางหนา หรือนรก-สวรรคเวลานี้ มันก็อยูที่อายตนะ
รับรูน่เี อง ถาเอาสาระแลว มันไมไดไปไหนเลย อยูแคนี้
ตกลงวา ตามหลักการนี้ เราจะตองรูจักนรก-สวรรคทั้ง ๓
ระดับ และแกนแทของนรก-สวรรค ก็อยูที่ระดับสามดังวานี้
นรก-สวรรค ระดับที่ ๑ หลังจากตาย ไกลตัว ยังไมไดรับ
ปจจุบันเรายังไมรูสึก แลวมันก็เนื่องไปจากปจจุบันดวย ตองสราง
ในปจจุบัน
ตอมาใน ระดับที่ ๒ สวรรคในอก นรกในใจ ก็อยูที่ชีวิตที่
สร า งภู มิ ร ะดั บ จิ ต ในป จ จุ บั น แต ยั ง เป น เรื่ อ งที่ มี เ ป น ครั้ ง คราว
เพราะเอาเฉพาะที่เปนเรื่องใหญ
พอมาใน ระดับที่ ๓ ก็ละเอียดลออ เปนไปอยูประจําตลอด
ทุกเวลาที่รับอารมณ
ขณะนี้ ถ า เราสร า งความรู สึ ก ที่ ดี ก็ ทํ า ให เ กิ ด สวรรค ไ ด
เดี๋ยวนี้ สมมติวาใจไมสบาย เอ ฟงเรื่องนี้ไมนาสนใจ ชักรําคาญ
เห็นอะไรไมดีไปหมด ชักกลุม แตถาทําใจใหดีขึ้นมาวา เอ นี่เปน
เรื่องสําคัญ ถึงจะยากหนอย ก็ควรพยายามเอาใจใสใหดี สราง
ฉันทะ ใหอยากรู ทําอารมณดี ใหใจสบายขึ้นมา หรือแคทําใจสู คิด
จะฝกตน ก็มองอะไรชักจะดีขึ้นไปหมด สวรรคเริ่มมาแลว

๑๕๐

บุญ กรรม นรก-สวรรค เลือกกันไดทุกคน

สวรรคที่มีในปจจุบันนี้ แมจะละเอียดออนจนเราอาจจะนึก
วาเปนเรื่องเล็กนอย แตอยาลืมวา การสรางนรก-สวรรคใหญๆ ก็
มาจากสร า งเล็ ก ๆ น อ ย นี้ เ อง คื อ จากอารมณ ที่ ล ะเมี ย ดละไม
ตลอดเวลา ซึ่งละเอียดออน
คนเราสรางบุคลิกลักษณะ สะสมนิสัยใจคอจากอะไร ก็
จากความคิ ด และพฤติ ก รรมทุ ก ขณะจิ ต จากการดํ า รง
ชีวิตประจําวัน ที่ดําเนินไปทีละเล็กละนอย ถาพยายามสรางจิตใจ
ของเราใหดี ทําอารมณใหดี คอยเปนคอยไป ทําใจตอสิ่งตางๆ ให
ถูกตอง บุคลิ กก็ดีขึ้น จิตใจก็สบายขึ้น อะไรๆ ก็ดีขึ้ น นี่เ ปนการ
สรางสมระยะยาว เก็บเล็กผสมนอย
ก็เหมือนในทางวัตถุ เราตองรูจักเก็บออม ทางดานจิตใจก็
ตองมีการสะสมนิสัย นี้ก็เปนเรื่องที่ทานใหมามองในระดับที่สาม
ซึ่งจะไปเปนเหตุของสวรรค-นรกอันใหญตอไปขางหนา และเปน
เรื่องที่เราตองประสบตลอดเวลา ควรใหความสําคัญกับมัน
อันนี้ อยาไปคิดวาเปนเรื่องเล็กเรื่องนอย ถาเราทําได เราก็
ไดรับผลในปจจุบันนี้เลย เราจะไมตองทรมานเพราะนรก เราจะมี
จิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดผองใสสบาย และพบสวรรคอยูเรื่อยๆ
เอาละ นี้เปนเรื่องของนรก-สวรรคในแงของความมีอยู ซึ่ง
แยกเปน ๓ ระดับ

๒. ทาทีของพุทธศาสนา ตอเรื่องนรก-สวรรค
ทีนี้พูดถึงการวางทาที ซึ่งเปนหัวขอที่สอง การวางทาทีเปน
หัวขอที่บอกแลววาสําคัญ
การวางทาทีสําคัญกวาความมีจริงหรือไม? ตอบไดวา
สําคัญกวาแงที่พูดถึงนรก-สวรรคหลังตาย แตมันจะไปเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกับนรก-สวรรคระดับที่สาม เพราะการวางทาทีวาเราจะ
ปฏิบัติอยางไร จะสอดคลองกับสิ่งที่ปฏิบัติได ซึ่งอยูในระดับที่สาม
หรือรองลงไป ก็ระดับที่สอง

๑) มีศรัทธา
ขอย อ นหลั ง หน อ ย เมื่ อ พู ด ถึ ง ท า ที ก็ ต อ งย อ นมาตั้ ง แต
ระดับที่หนึ่ง คือนรก-สวรรคหลังจากตายแลว ที่เปนแหลงเปนโลก
เปนภพ ซึ่งเราจะไปรับผลกรรม หรือพูดตามแบบศาสนาที่มีเทพ
เจาสูงสุดวา จะไปรับโทษ รับรางวัล
นรก-สวรรคระดับนี้ ไดบอกแลววา เปนเรื่องที่เราคนสามัญ
ไมอาจพิสูจนได ไมวาในทางลบหรือทางบวก เมื่อพิสูจนไมได ก็
ตองขึ้นกับศรัทธา วาอันนี้ถาทางศาสนาสอนไว จะเชื่อไหม? อยู
ที่นี่เทานั้นเอง
สวนในทางพุทธศาสนานั้น ก็บอกวาใหเชื่ออยางมีเหตุผล
สําหรับสิ่งที่พิสูจนไมได ในเมื่อจะตองเอาทางศรัทธา ก็ตองใหได
หลักกอน

๑๕๒
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ศรัทธา คือการไววางใจในปญญาของผูอื่น หรือพูดในแง
หนึ่งคือ เราฝากปญญาไวกับคนอื่น หมายความวา เราไมรูไมเห็น
ดวยตนเอง จึงไปยอมรับความรูของคนอื่น ไววางใจในความรูของ
เขา เขาบอกวาตรงนั้นมีของอยางนั้นๆ เราจะเชื่อไหม ถาเราไวใจ
ในความรูของเขา เราก็เชื่อ เราก็ฝากปญญาไวกับเขา
แตถาเมื่อใดเรารูเห็นดวยตนเอง เราไมตองฝากปญญาไวกับ
ผูอื่น เราก็ไมตองเชื่อใคร แตเราตองรูเห็นจริงๆ ซึ่งเลยขั้นศรัทธา
ตอนนี้ เรื่ อ งนรก-สวรรค เ รายั ง ไม รู เ ห็ น ด ว ยตนเอง ก็ มี
ปญหาวา เราจะยอมฝากปญญาไวกับผูอื่นไหม? ทีนี้คนที่เราจะ
ฝากปญญาไว เราก็ตองคิดวานาเชื่อหรือไม ถาจะเชื่อ เราก็ตองดู
ภาวะแวดลอม
โดยมากคนเราจะอาศัยสิ่งตอไปนี้เปนเครื่องชวยชักจูง ให
มอบความไววางใจในปญญาของผูอื่น คือ
๑. ดานที่หนึ่ง ดูที่ปญญา คือมองดูวา ตามปกติคนผูนี้เปน
คนมีความรู มีปญญาจริงไหม? คําสั่งสอนของศาสนานี้ เชนอยาง
พุ ท ธศาสนา ก็ คื อ คํ า สั่ ง สอนของพระพุ ท ธเจ า ที่ ส อนหลั ก ธรรม
โดยทั่วไปนี่ มีเหตุผลไหม? เปนความจริงไหม?
ถาเห็นวาคําสอนของทานเทาที่เรารูและเขาใจได คือเทาที่
ปญญาของเราจะหยั่งถึงได และเทาที่เราผานมา ลวนเปนความ
จริงทั้งนั้น ก็ทําใหพลอยเชื่อสิ่งที่เรายังไมรูไมเห็นดวยตนเอง
เราคิดวา สิ่งที่พระพุทธเจาตรัสมานั้น เทาที่เรามองเห็นได
ก็เ ปน ความจริ ง เราจึ ง เห็ น วา พระองค มีป ญ ญาพอที่ เ ราจะฝาก
ปญญาของเราไวกับทานได เราจึงเกิดศรัทธาขึ้น เปนขั้นที่หนึ่ง

๔. นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก

๑๕๓

๒. ดานที่สอง ดูที่เจตนา ซึ่งเปนความปรารถนาดี อันนี้เปน
เหตุแหงความไววางใจอีกดานหนึ่ง ถาคนเขามีปญญา แตเขาไม
หวังดี เขาอาจจะหลอกเรา แตถาเขาตองการชวยเหลือเรา เขามีแต
เมตตา ปรารถนาดีตอเราอยางจริงใจ เราก็ศรัทธาไดเพราะนาไวใจ
เพราะฉะนั้น เรื่องของศรัทธา หลักใหญก็อยูที่วา บุคคลผู
นั้น
๑. มีความรูจริง มีปญญาจริง สมควรเชื่อไหม?
๒. มีเจตนาของผูปรารถนาดี มีเมตตากรุณา จริงใจไหม?
การที่จะมีเมตตากรุณาและจริงใจหรือไม ก็อยูที่เหตุปจจัย
ประกอบ เชนวา ทานมีเบื้องหลังที่จะหวังไดอะไรจากเราไหม? ถา
จะหลอกเรา จะหลอกเราไปทําไม หรือตามปกติทานเปนผูมีความ
ประพฤติบริสุทธิ์ไหม? ที่จะทําใหเราเห็นวาเปนผูมีความหวังดี
ปรารถนาดีตอเราอยางแทจริง
เหมือนอยางพอแม เมื่อเราเปนเด็กๆ ยังมีความรูไมพอ ยัง
เล็กอยู เราก็ตองทําอะไรๆ โดยอาศัยความเชื่อเทานั้น โดยเฉพาะ
พอแมเปนผูหวังดี เราเกิดความไววางใจ เราก็เชื่อ โดยเปนไปเอง
เราอยูในโลก เราอยูดวยความเชื่อมากมาย เรานั่งรถยนต
โดยสารมา เราไมเคยพิสูจนเครื่องยนตวามันเรียบรอยหรือไม เรา
เคยไปพิ สู จ น ทุ ก อย า งไหม มั น วิ่ ง ๆ ไป เครื่ อ งอุ ป กรณ ห รื อ
สวนประกอบอาจหลุดได
เวลานี้ เรานั่งกันอยูบนกุฏิ เอ เสากุฏินี่เขาหลอไวดีหรือ
เปลา เรายังไมไดตรวจเลย คานไมที่ทําไวอยูในที่ถูกตองมั่นคงหรือ
เปลา เกิดนั่งๆ อยูมันหลนลงมาก็หมดนะสิ อะไรอยางนี้
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มนุษยเราอยูดวยความไววางใจ ตองอาศัยศรัทธา โดยบาง
ทีไ ม รู ตัว เลย มั นเป น ไปเองในชี วิ ต ประจํา วั น ทั้ ง ที่ ความจริ ง เรา
ไมไดพิสูจน เราไมไดรูเห็นอะไรทุกอยาง เราเห็นวาเขาไมไดมา
หลอก ลวงอะไรเรา เพียงแคนี้เราก็เชื่อในขั้นพื้นฐานไปเสียแลว
สําหรับในทางพุทธศาสนา ก็เปนอันมาพิจารณากันวา
๑. พระพุทธเจาเปนผูมีปญญามาก เทาที่แสดงออกเปน
คําสั่งสอนตางๆ นั้นเปนจริง มีเหตุผลนาเชื่อไหม?
๒. พระองคมีความปรารถนาดี มีเมตตากรุณา สอนเราโดย
บริสุทธิ์พระทัย ตองการใหเราไดรับประโยชนใชไหม?
ถาหากเรามั่นใจในพระองคโดยเหตุผลทั้งสองประการ เรา
ก็โนมไปขางมีศรัทธา หรือมีศรัทธาได
พระองคสอนเรื่องนรก-สวรรควาชาติหนามีจริงหรือเปลา
ถ า เรามี ศ รั ท ธา เราก็ น อ มไปทางที่ จ ะเชื่ อ ตามที่ มี ห ลั ก ฐานว า
พระองคไดตรัสไว เรื่องก็เปนอยางนั้น
เปนอันวา นรก-สวรรคขั้นนี้ อยูที่ศรัทธา
แต ท้ั ง นี้ พึ ง ทํ า ความเข า ใจกั น ไว ก อ นว า ในที่ นี้ มุ ง เอา
ศรัทธาในความหมายแบบพุทธ คือ ศรัทธาหมายถึง เมื่อมีมูลฐาน
ดังที่วานั้นแลว ก็รับไวศึกษา เพื่อใหรูจริงดวยปญญาตอไป (ศรัทธา
เพื่อปญญา ไมใชศรัทธาปดปญญา)
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๒) พิจารณาเหตุผล
แตพระพุทธเจาทรงสอนวา จะเชื่อหรือไม ก็ไมเปนไร ไมได
ถือเปนเรื่องที่ตองเชื่อ ในพุทธศาสนาไมมีการบังคับ
เมื่ อ พระพุ ท ธเจ า ทรงพบกั บ คนที่ ยั ง ไม เ ชื่ อ ไม มี ศ รั ท ธา
พระองคก็ทรงสอนใหมีทาทีอยางที่สอง คือทาทีในกรณีที่ยังไมรู
ดวยตนเอง และยังรูไมพอที่จะมั่นใจ เชนที่ตรัสในกาลามสูตร
เรื่องมีวา พระพุทธเจาทรงพบกับกาลามชน พวกนี้ยังไม
นับถือลัทธิศาสนาไหนทั้ง นั้น แตไดพบกับพวกเจา ลัทธิตางๆ ที่
ผานไปมา เขาก็ถามปญหา พวกเจาลัทธิเหลานั้นซึ่งสอนตางๆ กัน
ไป ตางก็วาของตนจริง ของพวกอื่นเหลวไหล เลยไมรูจะเชื่อใคร
เมื่อพระพุทธเจาเสด็จผานมาในถิ่นของเขา คนพวกนี้ก็ทูล
ถามพระพุทธเจาวา ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ พระพุทธเจาตรัสวา
อยาใหวาเลย ใครจริงใครเท็จ ไมตองพูด ยังไมตองตัดสิน
จากนั้น พระองคตรัสวิธีวางทาทีเชิงเปนกลางไวกอน (ยัง
ไมรูแน ก็แครับฟงไว แตก็ไมไดปฏิเสธ) วา อยาเชื่อเพียงเพราะได
ยินไดฟงตามกันมา หรือเรียนตอกันมา อยาเชื่อเพียงเพราะขาวเลา
ลื อ อย า เชื่ อ เพี ย งเพราะมี เ ขี ย นในตํ า รา หรื อ เพี ย งเพราะเห็ นว า
สมณะนี้เปนครูของเรา ฯลฯ พระองคตรัสหลักกาลามสูตร ที่มี ๑๐ ขอ
ใหเราพิจารณาดวยตนเอง
ตอนท า ยพระองค ต รั ส ยกตั ว อย า ง ซึ่ ง มาเข า เรื่ อ งนรกสวรรค และกรรมดี-กรรมชั่ว กุศล-อกุศล
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ทรงสอนใหพิจารณาในปจจุบันนี้วา สิ่งที่ดีงาม สิ่งที่เปน
กุศล ทําแลวมันเกื้อกูลแกชีวิตของตนเอง มันดีตอตัวเราไหม ดีตอ
ผูอื่นไหม เปนผลดีตอทั้งสองฝายใชไหม
ที่วาเปนอกุศล มันดีตอชีวิตจิตใจของเราไหม ดีตอผูอื่นไหม
เปนการเบียดเบียนผูอื่นไหม บางทีดีตอเรา แตเปนการเบียดเบียน
ผูอื่น หรือมันดีเพียงวาเราเห็นในชั่วสายตามองสั้นๆ แคบๆ แตที่
จริงเปนผลรายแกตัวเราเอง เราพิจารณารอบคอบหรือยัง
เมื่ อ พิ จ ารณาแล ว มองเห็ น ว า สิ่ ง ที่ เ ป น กุ ศ ลดี ง าม ก็ คื อ
เปนประโยชนตอชีวิต เกื้อกูลอยางแทจริงแกชีวิตจิตใจของเราเอง
ระยะยาว และแกผูอื่น แกสังคม สวนอกุศลนั้นตรงขาม ไมเกื้อกูล
เมื่อพิจารณามองเห็นอยางนี้แลว ถามวาอยางไหนควรทํา
อยางไหนควรเวน ก็เห็นวากุศล คือสิ่งที่ทําโดยมิใชเพราะโลภ โกรธ
หลง เกิดจากใจที่มีเมตตา เผื่อแผ โอบออมอารี มีปญญา แบบนี้
ดีกวา ควรจะทํา นี้วากันใหเห็นในปจจุบันนี้เลย
พระองค ต รั ส ต อ ไปว า ถ า เราทํ า ดี บั ง เกิ ด ผลดี เป น สิ่ ง ที่
เกื้อกูลในปจจุบันแลว หากวาสวรรค-นรกมีจริง เราก็ไมตองไปตก
นรก เราจะไปสวรรค ก็เปนกําไรเพิ่มเติมขึ้น ถาสวรรค-นรกไมมี
เราก็ไดผลดีไปขั้นหนึ่งแลว สวนในขั้นสอง เราก็ปลอดภัย ไมมีเสีย
แตถาเปนฝายอกุศล เกิดจากโลภ โกรธ หลง ในปจจุบันนี้
มันก็ไมเกื้อกูลแกจิตใจ และเปนการเบียดเบียน ไมเกื้อกูลแกสังคม
นี่คือผลเสียเกิดขึ้นตั้งแตชาตินี้แลว ทีนี้ เมื่อตายไป ถานรก-สวรรค
มีจริง เราก็ไมไดไปสวรรค แตไปนรกแน ก็เปนอันวาเสียทั้งสอง
ดาน ถานรก-สวรรคไมมี ปจจุบันนี้ก็เสียไปแลว ไมไดเลยสักขั้น
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เพราะฉะนั้น ก็เ ปนอันสรุปในแง นี้ไดวา ถึงแมไ มตอ งใช
ศรัทธา เอาตามเหตุผล ก็ควรทํากรรมดี ละเวนกรรมชั่ว นี้เปนแนว
กาลามสูตร ซึ่งเปนการวางทาทีในขั้นปญญา

๓) มั่นใจตน-ไมออนวอน
เลยจากนี้ไปอีกชั้นหนึ่ง พุทธศาสนาแสดงหลักนรก-สวรรค
อะไรตางๆ ไวเพื่อมุงประสงคอะไร จะใหเราวางทาทีอยางไร อยาง
ที่บอกไวเมื่อกี้วา ทาทีสําคัญกวาจะมัวรอพิสูจนวาจริงหรือไม
เคยพูดขางตนแลววา ในกรณีที่พระพุทธเจาตรัสถึงผลของ
การทําความดีความชั่ว พระองคตรัสวา การทําชั่วนั้นมีผลตอไปนี้
หนึ่ง สอง สาม สี่ หา โดยระบุผลหลายขอที่มีในชาตินี้กอน สวนผล
ชาติหนาที่ตามมาหลังจากตาย เอาไวเปนขอสุดทาย แมผลดีก็
เชนกัน อันนี้ก็สอไปถึงลักษณะของการที่เราจะวางทาที
เรื่องนี้ขออธิบายวา ในการที่พระพุทธเจาตรัสเรื่องนรกสวรรคนั้น ทรงแสดงวา ผลอะไรตางๆ ยอมเปนไปตามเหตุ หลัก
พระพุทธศาสนาถือเรื่องกรรม ซึ่งเปนเรื่องของเหตุปจจัย เปนกฎ
ธรรมดาของธรรมชาติ เมื่อมันเปนไปตามกฎธรรมดา ก็เปนเรื่อง
ของการที่เราจะรูเทานั้น เราไมตองไปวิงวอนใหผลอยางนั้นเกิด
ในเมื่อมันเปนกฎ ผลเกิดจากเหตุ เมื่อเหตุเปนอยางนี้แลว
ผลอยางนั้นๆ ก็เกิดเอง เราไมตองออนวอนวาฉันทําเหตุนี้แลว ขอ
ให ผ ลนั้ น เกิ ด ขึ้ น เถิ ด เพราะว า ถึ ง จะอ อ นวอนอย า งไร มั น ก็ ไ ม
เปนไปตามคําออนวอน แตมันเปนไปตามเหตุที่ทํา
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เมื่อทํากรรมดี ผลดีที่เกิดก็เปนไปตามหลักกรรม มันเปนไป
ตามกฎธรรมดา ไมเปนไปตามคําออนวอนของเรา
เพราะฉะนั้น การที่พระพุทธเจาตรัสเรื่องผลดีผลรายตางๆ
จนถึงวาตายแลวไปตกนรก หรือขึ้นสวรรคนี้ เปนการตรัสในแงกฎ
ธรรมดา คือเปนเรื่องความรู ไมใชเปนคําสั่ง ไมใชคําบงการบัญชา
หรือบอกใบใหเราตองไปขอรองออนวอนอะไรอีก แตเปนการย้ํา
ความรูที่จะมั่นใจวา เมื่อทําอยางนี้ ผลอยางนั้นจะเกิดขึ้น
ในทางตรงข า ม ถ า มี ค นที่ ค อยให ร างวั ล และลงโทษให
เปนไปตามนั้น เราจึงจะจําเปนตองยึดถือจําเอาไว เพื่อจะไดออน
วอน เพราะเดี๋ยวทําดีไปแลว ไมเอาใจทาน อาจจะไมไดไปสวรรค
แต ใ นทางพุ ท ธศาสนา คนที่ ทํ าดี ไม ต อ งอ อ นวอนขอไป
สวรรค เพราะมันเปนไปตามกฎธรรมดา เพียงแตรูไวและมั่นใจ
เทานั้น ถึงเราไมรู ถึงทานไมบอก มันก็เปนอยางนั้น แตรูแลวเราจะ
ไดปฏิบัติตัวเองถูก และมั่นใจ นี่ตองวางทาทีใหถูกตอง
พุ ท ธศาสนิ ก ชนมี ค วามรู ไ ว สํ า หรั บ ให เ กิ ด ความมั่ น ใจ
ตนเอง เรารูแลววาทํากรรมดี จะเกิดผลดี พระพุทธเจาตรัสไว เราก็
มั่นใจวา ถาทํากรรมดีแลว ผลดีจะเกิดขึ้น ไมตองใชวิธีออนวอน นี่
คือการวางทาทีอยางหนึ่งในพระพุทธศาสนา
เราเอาเวลาที่จะออนวอนไปใชในการพิจารณาสิ่งที่ทําวา
ทําดีรอบคอบ ทําเหตุปจจัยครบถวนไหม เปนประโยชนทั้งบัดนี้
และเบื้องหนาไหม เกื้อกูลแกชีวิต แกสังคมแคไหน แทนที่จะเอา
เวลาไปใชออนวอนขอผล ก็มั่นใจไดวาผลจะมาตามเหตุของมัน
เอง นี่เปนทาทีระดับที่สาม
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๔) ไมงอนงอผลตอบแทน
ตอ จากระดั บ ที่ ส ามนี้ แ ล ว ยั ง มี ขั้น สู ง ขึ้ น ไปอี ก ซึ่ง เราจะ
มองเห็นวา ถึงอยางไรก็ตาม เรื่องนรก-สวรรคก็ยังมีสวนเหมือน
เป น ผลตอบแทน นรกเป น ผลร า ย เปรี ย บเที ย บเหมื อ นเป น การ
ลงโทษสําหรับกรรมชั่ว และสวรรคเปนผลตอบแทนของกรรมดี
ทีนี้ ถาเรายังทํากรรมดีและเวนกรรมชั่วโดยหวังผลอยูนี่
เราก็ยังไมพัฒนา ยังไมเปนอารยชนตามหลักพระพุทธศาสนา ควร
ทราบวา พระพุทธศาสนาสอนตอไปอีกระดับหนึ่งวา ถาเรายังทํา
กรรมดีเพราะหวังผลอยู ก็เรียกวาเปนโลกียปุถุชน เปนปุถุชนที่ยังมี
กิเลสหนา คนของพระพุทธศาสนาแทจริง ตองเปนอริยสาวก
อริยสาวก คืออยางไร อริยสาวกเปนคนที่ทําความดีโดยไม
ตองหวงผล เพราะเรื่องผลดีผลรายนั้น มันเปนไปตามกฎธรรมดา
ของมันเอง เรารูแลว เรายอมมีความมั่นใจในตัวเอง แตเมื่อปฏิบัติ
ใหสูงไปกวานั้น ก็คือไมตองหวังผลเลย เราทําความดีเพื่อใหสิ่งที่ดี
งามเกิดขึ้น สิ่งที่ดีงามคืออะไร คือสิ่งที่เกื้อกูลแกชีวิตจิตใจของเรา
ตั้งแตปจจุบัน และมีผลดีที่เกิดแกสังคมแกผูอื่น
เราทําดี เพราะตองการใหธรรมคือความดีงามเกิดขึ้นใน
โลก อยางนี้หมายความวา มีความรักธรรม รักความดีงาม รักสิ่งที่
ถูกตอง ถาทําไดถึงขั้นนี้ ก็เปนขั้นดําเนินตามอริยสาวกแลว คือเลย
จากขั้นหวังผลหวังตอบแทน ซึ่งเปนขั้นโลกียปุถุชน
พระพุทธศาสนาตองการใหเรากาวไปอีกขั้นหนึ่ง คือขั้นสูง
ที่เปนเรื่องของธรรมแทๆ นี้ ซึ่งเปนขั้นอริยสาวก ใหมีจิตใจของคนที่
อยูในขั้นอริยสาวก
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ถึงตอนนี้ก็มาเขาสูนรก-สวรรคระดับที่สาม เมื่อกี้เราพูดถึง
นรก-สวรรคระดับที่สาม ซึ่งมีอยูตลอดเวลาที่เราปรุงแตง ดังนั้น
ท า ที ที่ มี ต อ นรก-สวรรค กั บ ความมี อ ยู ข องนรก-สวรรค ใ นขั้ น
สุดทาย ก็มารับกัน คือ ผลที่สุดก็มาอยูที่ปจจุบันเปนสําคัญ
ถึงขั้นนี้ ก็จะใหความรูสึกแกเราอยางหนึ่งวา ในขั้นสูงสุดที่
แทจริงแลว ชาวพุทธจะกาวไปสูการทําความดี โดยรักธรรม รัก
ความดีงาม รักสิ่งที่เปนกุศลนั้นเอง
มนุษยเรานั้น ทุกคน ถาวาดวยใจจริงแลว ยอมมีเยื่อใยตอ
ชีวิตของตน ทุกคนรักชีวิตของตน เราตองการใหชีวิตของเราเปน
ชีวิตที่ดีงาม เราตองการใหชีวิตของเราเปนชีวิตที่บริสุทธิ์ ถาเราได
พัฒนาจิตใจของเราใหสูงขึ้น จนลักษณะนี้เดนชัดขึ้น เราก็ไมตอง
ไปนึกถึงผลตอบแทนขางหนามากมาย
ถ า เรารั ก ความดี ง ามบริ สุ ท ธิ์ ข องชี วิ ต รั ก ความประณี ต
บริสุทธิ์ของจิตใจ ก็กลายเปนวาเรารักธรรม รักความดีงาม เราก็
อยากถนอมชีวิตของเราใหเปนชีวิตที่ดีงาม ใหเปนชีวิตที่ประณีต
ใหเปนชีวิตที่บริสุทธิ์ เราก็อยากจะทําความดีดวยใจตัวเอง ไมตอง
ไปหวังผลเปนลาภ ยศ สุข สรรเสริญอะไร เรารักชีวิต รักความดี
งาม รักตัวธรรมที่แทจริง ไมดีกวาหรือ
ท า ที สุ ด ท า ยนี้ ไ ปรั บ กั บ เรื่ อ งสวรรค ที่ เ ป น ป จ จุ บั น ซึ่ ง เรา
จะตองสราง เปนอันวา ชีวิตของเรากาวหนา คือเราปฏิบัติธรรม
กาวหนาไปเรื่อยๆ จากขั้นเปนโลกียปุถุชน ขึ้นสูขั้นเปนอริยสาวก
ซึ่ ง เลยจากการทํ า ความดี ห ลี ก หนี ค วามชั่ ว เพราะต อ งการเลี่ ย ง
ผลรายหรือตองการผลดีตอบแทน
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เมื่อเลยขั้นนั้นไปแลว ก็จะเกิดความเขาใจในธรรม รักชีวิตของ
ตนในทางที่ถูก เชนตองการใหชีวิตของตนเปนชีวิตดีงามบริสุทธิ์
เมื่อชีวิตของเราประณีตขึ้น สิ่งที่ทําไวเปนความดีความชั่ว
จะยิ่งมีผลเหมือนดังวาชัดมากขึ้น เพราะวาจิตใจของเราประณีต
การที่เราจะกาวหนาในคุณความดี บรรลุอะไรที่สูงขึ้นไป
จิตของเราจะตองประณีตขึ้นไปดวย เมื่อเราพัฒนาจิตใหประณีต
ขึ้น พอจิตละเอียดออนขึ้น สิ่งที่ทําไวแมเปนเรื่องเล็กนอย ก็รับรู
งาย มีความไวขึ้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําไว ก็แสดงผลชัดมากขึ้น
มีทานผูรูเปรียบเทียบไว เหมือนวา พื้นถนน ปดกวาดแลว
ถึงจะยังมีฝุนมาก ก็นับวาสะอาด ขยับขึ้นมาเปนพื้นบาน ตองฝุน
น อ ยลง จึ ง จะนั บ ว า สะอาด แต ที่ ก ระจกแว น ตา ฝุ น นิ ด เดี ย วก็
เห็นชัด ตองไมมีละอองจับเลย จึงจะนับวาสะอาด
พื้นถนนเราใชสําหรับรถวิ่ง หรือใหคนเดินผาน สะอาดแค
ไมเกะกะ ไมเลอะเทอะ ก็ดีแลว ใชงานได แตกระจกแวนตา ถา
สะอาดแคอยางพื้นถนน ก็ยังดูอะไรไมเห็น ใชประโยชนยังไมได
เพราะฉะนั้น สิ่งที่จะรองรับงานที่ประณีต คุณภาพก็ตอง
ถึงขั้น ชีวิตจิตใจที่จะเขาถึงสิ่งประเสริฐขึ้นไป ก็ตองประณีตพอ จึง
จะถึงได
ถาเราตองการใหชีวิตกาวไป ใหประณีตอยางนั้น เราก็ตอง
ไมประมาท ตองระวังไวในเรื่องความดี-ความชั่วเหลานี้ วามันจะ
ไปมีผลกระทบตอชีวิตของเราที่ประณีตขึ้นทุกทีดวย เพราะฉะนั้น
เราจะตองรักษาคุณความดี หรือคุณภาพของชีวิตนี้ไวใหดี จึงเปน
การจําเปนอยูเองที่เราจะตองพยายามสรางกรรมที่ดีงามยิ่งขึ้นไป
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ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
เมื่อพูดมาถึงแงนี้ ก็จะสัมพันธกับหลักพุทธศาสนาที่สอน
วา ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว ซึ่งมีปญหาเกี่ยวกับการตีความตามคํา
เปรียบเทียบที่วา หวานพืชเชนไร ไดผลเชนนั้น ปลูกเม็ดมะมวง ได
ตนมะมวง ปลูกเม็ดมะปราง ไดตนมะปราง
ขั้นนี้เรียกวา หวานพืชเชนไร ไดผลเชนนั้น
ทีนี้มีอีกตอนหนึ่งถามวา ไดมะปรางแลว จะไดกําไรดีหรือ
เปลา ตอนนี้ตองขึ้นตอองคประกอบอื่น เชนวา คนเขานิยมไหม มี
ขายมากไปลนตลาดหรือเปลา ตลาดมีความตองการแคไหน ถา
ป จ จั ย อื่ น เช น ความต อ งการอํ า นวย ก็ จ ะทํ า ให ไ ด กํ า ไรดี แต ถ า
ปจจัยเหลานั้นไมดี ก็ไมคอยไดกําไร แตเราก็ไดมะปรางอยูนั่นเอง
ทําดีไดดี เรามองเปนไดกําไร แทนที่จะมองผลจริงแทวา
ปลูกมะปรางไดมะปราง ไดตนมะปรางจากการปลูกเม็ดมะปราง
เราขามขั้นตอนไปมองวา ไดเงินจากการปลูกมะปราง จะเห็นวาไม
เปนเหตุเปนผลที่ถูกตองเลย
ทําดีไดดี ความดีเกิดขึ้น สรางเมตตา เมตตาเกิดขึ้น ความ
รักเกิดขึ้น จิตใจแชมชื่นเย็นสบาย ความรูสึกออนโยนตอกันเกิดขึ้น
มีเมตตาไป ทาทีกิริยาแสดงออกมา อีกฝายหนึ่งที่รับก็มีความรูสึก
เกิดขึ้นในทางดีงาม ปลูกเมตตา เมตตาก็เกิดและแผไป ปลูกอะไร
ก็ไดอันนั้น ทําความดี ก็ไดผลที่ดี ทําดีไดดี ตรงนี้ถูกไหม
แตทีนี้เราไปหวังวาทําความดีไดดี คือ ไดตําแหนงไหม ถูก
ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไหม ไดอะไรตออะไรก็ไมรู
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นี่คือ กลายเปนคิดขามขั้นตอนไปวา ปลูกมะปราง ไดเงิน
กําไรหรือเปลา ซึ่งตอนนี้ไมไดขึ้นตอปจจัยตรงแทแคนี้แลว แตไป
ขึ้นกับองคประกอบอีกตั้งหลายอยาง
องคประกอบอื่นก็เชนวา ความดีของเราที่ทําขึ้นมานี้ เปน
สิ่งที่ตลาดตองการหรือเปลา ถาตลาดตองการ เรามีองคประกอบ
เกื้อหนุนถูกตอง ผลดีที่เราตองการเปนวัตถุภายนอก ลาภ ยศ สุข
สรรเสริญ ก็เกิดมีขึ้น ถาไมตรงมันก็ยังไมได คนไมไดมองตรงนี้เลย
ทั้งที่ภาษิตบอกไวชัดวา ปลูกพืชเชนไร ไดผลเชนนั้น ปลูก
เม็ดมะปราง ไดตนมะปราง แตเราจะไปเอาตรงปลูกมะปราง ได
กําไรหรือเปลา ปลูกเม็ดมะปราง ไดธนบัตรไหม มันผิดขั้นตอนไป
สําหรับมนุษยโลกียปุถุชนนี้ พอปลูกมะปราง ก็ไมคิดแต
เพียงใหไดมะปราง แตไปคิดวาใหไดเงินกําไรมา ก็เลยกลายเปนวา
มนุษยทําอะไรหวังผลตอบแทนมาก
เมื่อทําความดี ก็หวังผลตอบแทน แตไมทําเหตุปจจัยใหพอ
แกผลที่หวังจะไดตอบแทนนั้น ตัวเองปญญาไมถึง และทําไมถูก ก็
ไปโทษกฎธรรมชาติ ที่จริงตัวหลงผิดไปเอง
แตถาไดกาวหนาไปสูขั้นเปนอริยสาวกแลว ก็เปนอันวาไม
หวงเรื่องผลตอบแทนอันนี้ แตจะรักคุณภาพของชีวิต รูคุณคาของ
ชีวิตที่ประณีตขึ้น รักความบริสุทธิ์ของชีวิต รักธรรม รักความดีงาม
ตองการใหธรรมคือความดีงาม เกิดมีแกชีวิต และเกิดมีขึ้นในโลก
ถาคนมีความรักความตองการอยางนี้ สังคมจะดีดวยมี
ความดี และมนุษยจะมีความสุข โดยไมตองถือเรื่องผลประโยชน
ทางวัตถุเปนสําคัญนัก

๑๖๔

บุญ กรรม นรก-สวรรค เลือกกันไดทุกคน

ถาจิตมาถึงขั้นนี้แลว การทําความดีก็จะไปถึงตัวธรรม ไม
มาติดอยูที่ขั้นหวังนรก-สวรรคแลว แตนรก-สวรรคนั้นก็เปนไปตาม
กฎธรรมดา เราไมตองไปออนวอน มันก็เปนไปของมันอยางนั้น
เมื่อทําเหตุดี ผลดีก็เกิดขึ้นเอง เปนเรื่องของกฎธรรมชาติ
หลักเหตุและผลดําเนินไปเอง ไมใชเรื่องที่จะตองมาออนวอน ถึง
เราไมตองการผล มันก็เกิดผล
ตรงนี้ขอแทรกหนอยหนึ่ง เมื่อกี้นี้บอกวา ปลูกเม็ดมะปราง
ไดตนมะปราง ไมใชปลูกเม็ดมะปราง ไดเงินทอง ซึ่งผิดขั้นตอน
และไมเปนเหตุเปนผลตามกฎธรรมชาติ
ทีนี้ พูดละเอียดลงไปอีก แมแตที่วาปลูกเม็ดมะปราง ได
ตนมะปราง ก็ไมแน บางทีปลูกเม็ดมะปรางแลว ไมไดตนมะปรางก็
มี เชน เพราะเม็ดมะปรางนั้นเนา มันก็เลยไมขึ้น ไมงอก
นอกจากนั้น มีแตเม็ดมะปรางอยางเดียว ก็ยังไมพอ ตองมี
ดิ น มี น้ํ า มี ปุ ย มี อ ากาศ มี อุ ณ หภู มิ ร อ นเย็ น พอดี ทุ ก อย า งต อ ง
พอเหมาะ เม็ดมะปรางจึงจะงอกขึ้นเปนตนมะปราง
ที่วาทําเหตุนั้น หมายถึงวา ตองมีปจจัยพรอมดวย ทาง
พระจึงพูดรวมวาเหตุปจจัย ความเปนเหตุเปนผลตามกฎธรรมชาติ
รวมทั้งกฎแหงกรรมนั้น มีความหมายคลุมถึงกระบวนการของเหตุ
ปจจัยทั้งหมดที่ซับซอนขึ้นไปอีก
เรื่องนี้เพียงพูดแทรกไวเทานั้น ยังไมขยายความที่นี่ เอาพอ
สะกิดไวเปนแงคิด ก็รวมอยูในเรื่องความเปนเหตุเปนผลนั้นเอง คือ
เปนเหตุเปนผลตามกฎธรรมชาติ หรือความจริงของธรรมดา ไมใช
เหตุผลแบบผลตอบแทนอยางที่ชอบวาดแตงกันตามความอยาก
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เอาเปนวาหยุดไวแคนี้กอน เพราะกําลังจะเลยจากเรื่อ ง
นรก-สวรรค ไปเขาเรื่องกฎแหงกรรม ที่รองรับเรื่องนรก-สวรรคนั้น
มาถึงตอนนี้ก็เปนอันสรุปไดวา ถึงแมเราจะพูดถึงผลตาม
เหตุ คลายกับเปนผลตอบแทน แตความจริงนั้น เรารูไวเพื่อเกิด
ความมั่นใจตางหาก
ทําดีในชาตินี้ใหสบายใจ เมื่อจิตดี ระดับจิตพรอมอยูแลว
แมแตคนที่ไมเชื่อ ถาชาติหนามี มันก็ไปดีเอง ไมตองหวงลวงหนา
นี่คือคติพระพุทธศาสนา และทําความดีจนไมตองหวงลวงหนานั่น
แหละ แสดงวาเรามั่นใจในหลักความจริงและความดีแลว
ขอสําคัญอยูที่วา เรามีความมั่นใจในหลักความจริงและ
ความดีนั้นหรือเปลา ถามีความมั่นใจแลวไมตองหวง เวลาตายจะ
ไปนรกหรือไม ไมไปหรอก
ถาเราทําใจปรุงแตงมันพรอมดีอยูแลว ใหถึงระดับที่สาม ก็
คือทําดีอยูทุกขณะ ปรุงแตงสวรรคอยูตลอดเวลา สวรรคก็อยูในกํา
มือ หรือจะเลยสวรรคไปอีกก็ได คือใหขึ้นระดับอริยสาวกไปเลย
เวลานี้การสอนเรื่องนรก-สวรรคมาติดกันอยูตรงนี้ คือ มา
ติดเรื่องคิดพิสูจนนรก-สวรรความีจริงหรือไมจริง นี่คือจะไปเปนนัก
ปรั ช ญา เลยไม ต อ งทํ า อะไร รอจนกว า ฉั น จะรู ว า นรก-สวรรค มี
หรือไมมี ฉันจึงจะทําไดถูก ถาอยางนี้ก็ไมตองทําแลวตลอดชีวิตนี้
ตายกอน เพราะนักปรัชญาตายมาหลายชั่วอายุคนแลว ในระยะ
หาพันปนี้ และที่ไมใชนักปรัชญา คอยฟงนักปรัชญาสอน ก็ตายไป
อีกเทาไรไมรู ก็เลยไมไดเรื่อง พากันทําชีวิตใหเปนหมันไปเสียมาก

๑๖๖
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ตามแนวทางพุทธศาสนา ถือหลักแหงการปฏิบัติ เอาสิ่งที่
ปฏิบัติไดโดยไมรออภิปรัชญา ไมตองอิงกับการรอพิสูจนสิ่งเหลานี้
ทวาเนนเรื่องทาที วาใหมีความมั่นใจ ทําดีที่ปฏิบัติเห็นผลไดใน
ชีวิตนี้ พรอมทั้งมีความมั่นใจในผลดีที่จะมีขางหนา ดวยการปรุง
แตงไวพรอมแลว เมื่อสภาพจิตของเราดีอยูในระดับที่สูงขึ้นไปแลว
ก็ตองไปดีตามเหตุปจจัยของมันเอง
ขอแทรกไวดวยวา นรก-สวรรคที่อยูในระบบสังสารวัฏ มี
การหมุนเวียนขึ้น-ลงได และยืดยาวนี้ เมื่อมองในเชิงปฏิบัติ ไมพูด
ในแงความจริง จะเห็นวา ทําใหคน (สัตวทั้งหลาย) มีโอกาสแกตัว
ก็เลยเหมือนเปดใหประมาทผัดเพี้ยน ไมเหมือนอยางนรก-สวรรค
แบบที่คนเกิดมาครั้งเดียวแลวไปอยางไหนก็นิรันดรเลย ซึ่งเมื่อไมมี
โอกาสแกตัว ก็บีบใหคนตองจริงจังในการที่จะมุงแนวไปสวรรค
ในแงนี้ ทานก็ใหหลักความไมประมาทไวแลว ซึ่งจะตองย้ํา
กันใหหนัก โดยสัมพันธกับหลักการที่วา ทุกคนจะตองมุงแนวใน
การกาวสูงขึ้นไปในสังสารวัฏ จนวิวัฏฏพนไปเหนือสังสารวัฏนั้น
ไมตองพูดถึงนรก เปรต ฯลฯ ที่ไมควรไปเด็ดขาด แมแตสวรรคก็ไม
ควรพอใจ แตจะตองพัฒนาจนผานแมแตพรหมขึ้นไปใหถึงอริยภูมิ
เปนอันวา จะตองกาวขึ้นสูขั้นอริยสาวก อยาอยูกันแคขั้น
หวังผลตอบแทน อยามัวหวงเรื่องนรก-สวรรคที่ยังเหมือนขูกัน ถา
จิตของเราประณีตขึ้นไป จนกระทั่งรักความบริสุทธิ์ดีงามของชีวิต
รักธรรม อยากใหชีวิตของเราเปนชีวิตที่ดีงาม เปนธรรม อยูในธรรม
ประณีตดวยธรรม และตองการใหธรรมแผไป ก็อยูกันไดดวยความ
ดี ขั้นนี้ถึงธรรมแลว ก็ไมตองหวังรอผลตอบแทนอีกตอไป

ตอบคําถาม
เอาละ อาตมาพูดไวนี้ก็เยอะแยะแลว ไมทราบจะมีเวลาเหลือที่จะถาม
ตอบปญหากันอีกหรือเปลา ตอไปนี้ก็เรียกวามาคุยกัน โดยวิธขี องการซักถาม
ตอบปญหา ใครมีอะไรก็ยกตั้งเปนคําถามขึ้นมา ขอเชิญ

ถาม: ถาอยางนั้น นรกที่เขาวากันไว ที่มีกระทะทองแดง ก็
คงจะไมมีจริงหรือ?
ตอบ: อาว ตองขอโทษนะ ไดบอกวานรก-สวรรคใน
พระไตรปฎกมี ๓ ระดับ คือ ๑. ระดับที่วาเปนแหลงเปนโลก เปน
ภพ อะไรนั้นนะ ที่วาหลังจากตายไปแลว จะไปประสบหรือไปเกิด
อันนี้ ถาถือตามตัวอักษร พระไตรปฎกก็มี แตบอกวา ถึงแมวามี ก็
อยาเอาไปปนกับวรรณคดี หรือภาพจิตรกรรมฝาผนังวาจะตอ ง
วิจิตรพิสดารถึงอยางนั้น เพราะเปนธรรมดาของนักวรรณคดี ที่
จะตองมีจินตนาการและวิธีพูดวิธีทํา ใหคนเห็นจริงเห็นจังมากขึ้น
คือตองมีการปรุงแตงสูง แตวาแกนนั้นมีอยู
ก็ลองๆ ไปอานดูในพระสูตรที่อาตมาอางไวเมื่อกี้นี้ ก็จะมี
กลาวถึงวิธีการลงโทษอะไรตออะไรเหมือนกัน ก็ไมไดปฏิเสธขั้นนี้
แตอยาไปปรุงแตงใหวิจิตรพิสดารถึงขั้นนั้น ถาเปนวรรณคดี มันก็
ตองเสริมกันบางละ แมแตเรื่องคนธรรมดาก็ยังมีการบรรยายภาพ
สรางจินตนาการมากมายจนเลยความจริง อยางหนาตาของคนนี้
บรรยายความสวยงามจนกระทั่งคนหนาเปนพระจันทร แลวคนหนา
กลมเปนพระจันทรอยางนั้น มันจะไปนาดูอะไร มันเปนไปไมได

๑๖๘
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ถาม: ทานคะ แตที่มีในพระสูตร ก็เรียกไดวามีการปรุงแตง

อยูใชไหมคะ พูดถึงนรก-สวรรค เชนพยายามบรรยายใหเห็นวานรก
นากลัว และสวรรคสวยงามนาอยู ก็เรียกวาปรุงแตงแลวใชไหมคะ?
ตอบ: ในพระสูตรจริงๆ ไมบรรยายวิจิตรพิสดาร แตในอรรถกถา ฎีกา พรรณนาเยอะ แตก็จัดวายังนอยกวาทางวรรณคดี เชน
ในเรื่อง ไตรภูมิ ซึ่งเปนขั้นประมวล แลวเขียนอธิบายเพิ่มเติม
แหลงสําคัญที่มาของไตรภูมิ ก็มาจากชั้นอรรถกถาฎีกา ใน
พระไตรปฎกก็คลายๆ เปนเชื้อ หรือเปนแกน อรรถกถาฎีกาก็มา
อธิบายขยายออกไป
เรื่องการบรรยายใหเห็นเปนภาพพจนนั้น เกี่ ยวกับวิธีพู ด
ดวย วิธีพูดอยางที่วาใหเห็นภาพพจนนั้น ตองพูดจนมองเห็นภาพ
เลย ถาพูดใหเห็นภาพเปนจริงเปนจังได คนนั้นก็พูดเกง สิ่งที่ไม
สามารถมองเห็น มันพูดยาก การจะมาทําใหคนอื่นเขาใจ ก็ตองพูด
ใหเห็นภาพ การพูดใหเห็นภาพนี้ บางทีก็อาจจะตองมีการสราง
ภาพขึ้นมาบาง
ทีนี้ นรก-สวรรคนี้ เราลองวิเคราะหงายๆ ในกรณีที่เมื่อมีจริง
อยางนั้น เปนภพเปนภูมิ มันจะเหมือนกับชีวิตในโลกนี้ไดอยางไร ถา
เหมือนจริง ก็เห็นดวยตาสิ แตนี่มองไมเห็นดวยตาใชไหม
วากันตามหลักนะ นรกนี้เห็นดวยตาไหม สวรรคเห็นดวย
ตาไหม ไมเห็น เมื่อไมเห็น สภาพชีวิตก็ตองไมเหมือนกับมนุษยใช
ไหม เมื่ อ ไม เ หมื อ น วิ ธี ก ารลงโทษ ความทุ ก ข ท รมานอะไรๆ นี่
จะตองแปลกไป ไมเหมือนกับของมนุษย

ถาม: มีปญหากราบเรียนถามทานตอไปวา เมื่อยอมรับวา

มีเปนภพภูมิเชนนี้ มันอยูที่ไหน อยูขางลางหรือขางบน?

ตอบคําถาม

๑๖๙

ตอบ: นี่แหละวรรณคดีก็วาตามความรูสึกของคน แตที่จริง
ในจักรวาลนี้ไมมีลางมีบน จะกําหนดที่ไหนเปนลางเปนบนไดละ

ถาม: ถาหากนรก-สวรรคขึ้นอยูกับระดับจิตของคน ทีนี้
คนเราเวลาใกลจะตาย ถาเราคิดดี เราก็จะไปดี ถาเผื่อคนที่เปน
โจรมาตลอดชีวิต พอถึงตอนใกลตาย เกิดคิดดี เขาก็จะไดไปดี แต
อีกคนหนึ่งทําดีมาตลอดชีวิต เกิดมาคิดไมดีตอนตาย ไมกลายเปน
วาทําดีมาตลอดชีวิตแลว ไมไดรับผลดีตอบสนองเลยหรือคะ?
ตอบ: มี มันเปนอยางนั้นไดจริง แตวาไมตองไปกลัวหรอก
เอาตัวอยางเลย เอาเรื่องที่มีในคัมภีร เชน เรื่องพระนางมัลลิกา ซึ่ง
เปนสาวกสําคัญของพระพุทธเจา ตอนตายนั้น จิตไมดีสักหนอย ก็
เลยตกนรกไปเจ็ดวัน เจ็ดวันเทานั้นแลว ก็ไปดี ไปสวรรคตอไป คือ
เวลาจิตจะดับ สําคัญที่สุดวาจิตเศราหมองหรือผองใส
คนที่ทําแตความชั่วมาตลอด พื้นภูมิของจิตเปนอยางนั้นแลว
จะใหคิดดีไดนั้น มันยากเหลือเกิน จึงเปนกรณียกเวน เหมือนกับ
น้ําที่ไหลบาทวมทํานบไหลแรงมา จะใหวายทวนกระแสนี้ยากที่สุด
การสร า งระดั บ จิ ต ที่ เ ป น อยู ธ รรมดาหนั ก ไปข า งไหน ก็ ทํ า ให มี
แนวโนมวา เมื่อตาย จิตจะเปนอยางนั้น นี้เอาหลักทั่วไปกอน
กรณียกเวนนี้ยาก แรงดันไปทางหนึ่ง แลวจะหักกลับอีก
ทางนั้น ยากแน แตมันก็มี เปนกรณียกเวน ก็ตามเหตุปจจัยนั่นเอง
คนทําดีมาตลอด แตเวลาตาย อาจจะนึกอะไรสักอยางไม
ดี ที่เคยทําไว ก็เลยเสียไป แตนรก-สวรรคไมใชนิรันดร ตอไปสิ้น
ระยะนั้ น แล ว ก็ ก ลั บ ไปดี ไ ด อี ก ฝ า ยตรงข า มก็ เ ช น เดี ย วกั น
เพราะฉะนั้น ไมตองไปกลัว กลับจะเตือนใหไมประมาท

๑๗๐
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แตทั่วไปก็ตองเปนไปตามแรงสะสม เปนเรื่องของเหตุของ
ผล แมแตในชาตินี้ก็เหมือนกัน เหตุปจจัยซับซอน ก็เห็นเปนยกเวน

ถาม: กรณีที่คนตายไปแลว เชนตายไป ๓ วัน แลวฟน

ขึ้นมาใหม แลวก็เลาวาไปเที่ยวนรก-สวรรคมา อธิบายวาไปเห็นมา
อยางนั้นๆ อยางนี้อยากกราบเรียนถามทานวา เขาตายไปจริงหรือ
เปลา หรือวาเขาเหมือนหลับไป เปนเรื่องของจิตใตสํานึก ถาเขา
ตายไปจริง แลวทําไมเขาถึงกลับมาอีกได?
ตอบ: อาตมาวาเขาตายไมจริง หรือยังไมตายนั่นเอง

ถาม: แตหมอก็ลงความเห็นวาตายแลว?
ตอบ: หมอก็ ม นุ ษ ย ปุ ถุ ช นเหมื อ นกั น หมอก็ ว า ไปตาม

ปรากฏการณเทาที่ยอมรับกันทางหลักวิชาวา ถามีสภาพอยางนี้
เกิดขึ้น เรียกวาตายแลว แตมันอาจจะมีอะไรละเอียดออนกวานั้น
อีก ซึ่งก็เปนเรื่องธรรมดาของชีวิต เรื่องที่วิทยาศาสตรยังรูไมพอ
หมอเองก็ไมไดพิสูจนลึกซึ้งไปถึงขั้นนั้น ก็อาจจะเปนไปได

ถาม: แลวกรณีที่เขาบอกวาเขาไปนรก-สวรรคมาละคะ?
ตอบ: ก็มีขอพิจารณาไดหลายแง แงหนึ่งก็คือวา คนผูนี้มี

ความทรงจําอะไรเกี่ยวกับนรก-สวรรค อยางที่ไดรับรูสืบตอกันมา
เหมือนเรานี้แหละ ในสังคมนี้รับรูกันมาอยางนี้ มีประเพณีสืบทอด
กันมาอยางนี้ มันก็ฝงอยูในจิตใตสํานึก พอแกเขาสูสภาพจิตอยาง
นี้ หมดความรูสึกตัว ก็เหมือนกับฝนไป จิตนี้ก็พาไปทองเที่ยว ไป
ในภาพความทรงจําที่ไดสรางขึ้นนั้น คือสรางเองเที่ยวไปเอง ก็เกิด
ภาพอยางนั้นขึ้นมาได

ตอบคําถาม

๑๗๑

ทีนี้ก็ตองมาดูกันวา ภาพนรก-สวรรคที่เขาไปเที่ยวมานั้น
เหมือนนรก-สวรรคที่เลากันมาในประเพณีของเราไหม ถาเหมือน ก็มี
ทางเปนไปอยางนั้น
อย า งไรก็ ต าม เรื่ อ งนี้ ก็ เ ข า หลั ก ที่ พู ด มาแล ว ว า เราคน
ธรรมดายัง พิ สูจ น ไม ไ ด ก็ เหมื อ นอย างคนที่บอกว าตายแล ว ฟ น
ขึ้นมาเลานั้น ก็หมายความวาตองพิสูจนดวยจิตของเขาเอง คนอื่น
ไมอาจไปรูไปเห็นดวย มันเปนเรื่องยากตรงนี้ ที่บอกวาพิสูจนไมได
เพราะอยางนี้แหละ จะพิสูจนก็ตองเอาชีวิตของเราพิสูจน อยากรู
วามีจริงไหม ลองตายดู ทีนี้ใครจะสู มาตันตรงนี้ทุกที
ที่พูดกันนี่ ก็คือจะพิสูจนแบบไมใชพิสูจนแท จะมาพิสูจน
คนอื่นดวยจิตคนอื่น ก็รูไมได เราจะเอาสิ่งที่รูดวยจิตมาใหเห็น จะ
พิสูจนดวยตา ก็ทําไมได
เดี๋ยวนี้ก็ยังมีนักวิทยาศาสตรทําแบบโบราณ คือ เมื่อเร็วๆ
นี้มีนักวิทยาศาสตรพยายามใชวิธีการ พยายามพิสูจนวา คนเรา
ตายแลววิญญาณจะไปเกิดไหม ทําเปนหองกระจกปดทึบ เอาคน
กําลังจะตายมาใส แลวก็พยายามดู ชวยกันสังเกตวา คนเราพอ
ตายแลว จะมีปรากฏการณอะไรเกิดขึ้น ซึ่งเปนวิธีการที่ไมไดใหม
เลย ในพระไตรปฎกก็เลาไว
สองพันหารอยกวาปแลว มีพระเจาแผนดินองคหนึ่ง ชื่อ
พระเจาปายาสิ จะพิสูจนเรื่องตายแลวจะเกิดอีกหรือไม ก็ใชวิธีการ
วิทยาศาสตรเหมือนกัน แตเครื่องมือไมทันสมัย ไมมีหองกระจก
เหมือนในปจจุบัน แตทานก็พยายามใชวิธีการโดยอาศัยอุปกรณ
เทาที่มีในสมัยนั้น เชน แทนที่จะใชหองกระจก ก็ใชตุมน้ําแทน
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ทานเอานักโทษประหารใสตุมเขาไป ก็ทารุณหนอ ย แต
เปนพระเจาแผน ดิน ก็มีอํ านาจทํ าได พอใสตุ มแล ว ก็ ปด ใหมิ ด
แลวก็ยาจนกระทั่งแนใจวาไมมีรูรั่วเปนทางออกได แลวก็ปลอย
จนกระทั่งใหนักโทษตายไปเอง แตอยางไรๆ ก็ไมเห็นมีอะไรเกิดขึ้น
การพิส ูจ นอ ยา งนี้ ตอ งเรีย กวา เปน วิธีวิ ท ยาศาสตร ใน
ที่สุดพระเจาปายาสิก็สรุปออกมาวา การตายแลวเกิดไมมีจริง ตาย
แล ว ก็ ห มดสู ญ ไป เสร็ จ แล ว ก็ ม าเจอกั บ พระกุ ม ารกั ส สปะ พระ
กุมารกัสสปะก็ชี้แจงจนกระทั่งพระเจาปายาสิยอมเชื่อ อันนี้มาใน
ปายาสิราชัญญสูตร ในพระไตรปฎกเลมที่ ๑๐ ขอ ๓๐๑ หนา ๓๕๒
ถาม: คนที่ทําบาปแลวตกนรกไป ในขณะที่กําลังรับโทษอยู
นั้น เขาเกิดสํานึกได ตองการที่จะทําความดี จะไดไหม?
ตอบ: ตอนนี้ไมมีโอกาสแลว
ถาม: ไมมีโอกาสที่จะทําความดีอีกหรือคะ?
ตอบ: ในขณะที่กําลังรับโทษอยูนั้น ไมมีโอกาส
ถาม: แตการทําความดีเปนสิ่งที่ควรสงเสริม ถาไมสงเสริม
ในขณะที่เขากําลังอยากจะทําความดี…?
ตอบ: นี้เปนเรื่องของธรรมชาติ เราจะเขาไปแทรกแซงได
อยางไร นี่แหละจึงวา ความเปนไดหรือไมไดในธรรมชาติ เปนเรื่อง
ของกฎธรรมชาติ เรื่องของธรรมชาติเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน
ไมเปนไปตามใจอยากของคน
ในเมื่อเรารูวาตายไปแลว ทําความดีไมได แกตัวไมไดอีก
จึงตองทําเสียตั้งแตเดี๋ยวนี้ คือประมาทไมได ทานก็เลยสอนเทาที่
ทําไดปฏิบัติได ก็จึงเอามาย้ําวา นี่นะ เธอตายไปแลว ถาไปตกนรก
ไปแกตัวใหมในนั้นไมไดนะ ฉะนั้นจึงตองทําความดีเสียตั้งแตบัดนี้
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แตตามปกติ มนุษยยอมทําความดีบาง ทําความชั่วบาง
ปนกันไป ดังนั้น เมื่อรับผลกรรมชั่วในนรกแลว ตอไปกรรมดีที่เคย
ทําไวก็ใหผลไดอีก เชนกลับมาเกิดเปนมนุษย

ถาม: ทานคะ แตพอรูสึกตัววาทําความชั่วมา เพียงแคตอน
ที่รูสึก ก็เรียกวาทําความดีแลวใชไหมคะ?
ตอบ: ก็เปนความดีแลว เปนความสํานึก เพราะมันจะเปน
จุดเชื่อมตอที่เกิดสติ แลวหันกระแสไดตอไป เราจะเปลี่ยนกระแส
ได นี้ ต อ งสํ า นึ ก ก อ น สํ า นึ ก แล ว ก็ รู เป น สติ กั บ ป ญ ญา ทํ า ให
เปลี่ยนแปลงหันเหวิธีการ หันเหทิศทาง

ถาม: เพราะฉะนั้น นักโทษที่กําลังไดรับโทษอยู ก็ยังมี
โอกาสอยู โอกาสสุดทายตอนที่สํานึกได?
ตอบ: เอาละ แกก็ทําดี แมแตจิตที่สํานึกนี้ก็ทําใหแกหันมา
ยึดเหนี่ยวสิ่งที่เปนคุณงามความดี สิ่งที่เปนธรรมะ เปนกุศลขึ้น

ถาม: อยากกราบเรียนถามพระคุณเจาวา เรื่องผี หรือ

วิญญาณนี้มีจริงไหม ทานเคยพบเองบางไหมคะ?
ตอบ: อาตมายังไมเคยพบกับผีเลย

ถาม: แลวในความคิด ทานวามีจริงไหมคะ?
ตอบ: ยังเผื่อไวเฉยๆ กอน เผื่อไว คือตอนนี้เราก็แคมอง
จากเหตุผล เหตุผลก็ ไปเนื่ องด วยศรั ทธา เห็น วามีเหตุผลแลว ก็
ศรัทธา แตมันไมใชภาพที่เห็นจริงเห็นประจักษ ก็พูดกันแควา พอมี
ทางเปนไปไดไหม
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เอาอยางนี้ดีกวา เอาทฤษฎีอยางนี้แลวกัน ในกรณีที่ผีมีอยู
ผีจะปรากฏแกคนไดอยางไร จะปรากฏได ก็เปนเรื่องของกําลังจิต
ตอกัน ถาผีมีกําลังจิตแรงกวาของคนนั้น และผีตองการใหเขาเห็น
คนที่มีกําลังจิตออนกวา ก็จะเห็น แตถาคนนั้นมีกําลังจิตแข็งกวา
ผีก็สะกดไมได ก็จะไมเห็นผี เพราะฉะนั้น การที่จะเห็นผีไดตอง
๑. ตกใจ ใจไมปกติ กําลังใจเสียไป ครึ่งหลับครึ่งตื่น จิตใจ
ไมแข็ง (ผีไดโอกาส)
๒. ตองสัมพันธกันระหวางผีใจแข็งแคไหน หรือคนใจออน
แคไหน คนธรรมดายากที่จะเห็นได

ถาม: ขอเรียนถามวา คนเรานี้ เวลาตาย ถาทําดีจะไปสวรรค
เลย หรือทําชั่วจะไปนรกเลย หรือตองรอใหมีการตัดสินกอนคะ?
ตอบ: ไมรูจะเอาใครมาตัดสิน เพราะทุกสิ่งเปนไปตามกฎ
ธรรมดาหรือกฎธรรมชาติ เปนไปตามเหตุตามผล ทําความชั่วผล
ชั่ ว ก็ เ กิ ด ทํ า ความดี ผ ลดี ก็ เ กิ ด จึ ง บอกว า นี้ เ ป น กฎธรรมดา ไม
จําเปนตองออนวอนอะไรอีก
ผลเกิดจากเหตุ ฉะนั้น ถาจะไปสวรรค เวลาตายก็ตองทํา
ระดับจิตใจของเราใหดี ถาระดับจิตของเราผองใส นึกถึงสิ่งที่ดีงาม
ก็ไปสวรรค เปนการตัดสินตัวเองเลย ไมตองมีใครมาตัดสินอีกแลว

ถาม: ขอเรียนถามทานตอวา คนเราตองทําดีกี่เปอรเซ็นต

จึงจะไดไปสวรรค และทําชั่วกี่เปอรเซ็นต จึงจะไปนรก แลวถาเปน
กรณีก้ํากึ่งกัน จะเปนยังไงคะ?
ตอบ: อันนี้ขึ้นอยูกับภูมิระดับจิตที่มีอยูตามธรรมดา ไม
ตองพูดเปนเปอรเซ็นต จิตอยูในระดับใด ก็ไปตามนั้น แตถาระดับ
ก้ํากึ่งกัน ก็นาจะมามนุษยละมั้ง
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แตการเกิดเปนมนุษยนี่ ทานวายากเหลือเกินนะ ตามหลัก
บอกวา มนุษยนี้เปนสุคติของเทวดา เทวดานี่อยากเกิดเปนมนุษย
นะ เทวดาที่เราวามีความสุขสบายนี้ พวกนี้ตรัสรูยาก เพราะวา
เทวดาไดรับแตอารมณ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ในสิ่งที่เปนสุข
มีแตทางใหลุมหลงมัวเมามาก พวกนี้หลุดพนยาก
การไดมาเกิดเปนมนุษยนี้ดี เพราะไดรับสุขบางทุกขบาง มี
บทเรียนชีวิตมาก มีประสบการณที่จะสอนตนเอง ทําใหเกิดสติ
จะทําใหชีวิตสุกงอม ญาณปญญาแกกลา ทําใหตรัสรูไดดี ฉะนั้น
ทานวา การมาเกิดเปนมนุษยนี้ดีแลว เทวดายังอยากมาเกิดเปน
มนุษยเลย ทีนี้ปญหาอยูที่วา จะใชชีวิตมนุษยอยางไรจึงจะดีที่สุด

ถาม: ทานคะ อยางคนที่ตายโดยอุบัติเหตุ ไมมีเวลามาตั้ง

ระดับจิตใจ อยางนี้จะไปอยางไรคะ?
ตอบ: อุบัติเหตุอยางรถชนนี่ยังไมเร็วเทาไร นึกถึงพวกระเบิด
นิวเคลียรสิ บางอยางวับเดียวหายไปทั้งตัวเลย แมแตขี้เถาก็ไมเห็น
นั่นแคความเร็วของวัตถุ แตจิตยังเร็วกวาวัตถุ ๑๗ เทา แคนี้
ก็หมดปญหาเลย ๑๗ ขณะจิตเปน ๑ ขณะรูป นี่ทางอภิธรรมวาไว
ตามหลักวิชานี้ถือวา ทุกสิ่งเกิดดับตลอดเวลา เรามองไม
เห็นมันเอง มันเกิดดับเร็วมาก เร็วชนิดที่เราไมมีเครื่องวัดได วัตถุ
เกิดดับเร็วมากอยางนี้ จิตยังเกิดดับเร็วกวา ๑๗ เทา แคนี้คงพอนะ

ถาม: ทานคะ เทาที่สรุปไดเปนอันวา สวรรค-นรกมีจริงเพราะมี

กลาวเปนลายลักษณอักษรในพระไตรปฎก ขอกราบเรียนถามวา ใน
พระไตรปฎกมีบอกไวหรือเปลาคะวา อยูที่สวนไหนในจักรวาล?
ตอบ: ไมมี ไมมีกลาวไว
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ถาม: ในกรณีนี้ ถามีผูถาม จะอธิบายอยางไรดีคะ?
ตอบ: มันเปนภพหนึ่ง แลวมันเปนลักษณะชีวิตคนละแบบ
เมื่อมันเปนชีวิตคนละแบบ มันอาจจะอยูที่ตรงไหนก็ได ซอนกันอยู
ก็ไ ด อย างที่ เรี ยกกั น วา คนละมิ ติ ในพระไตรปฎ กมีพู ด ถึง หมื่ น
โลกธาตุ แสนโลกธาตุ โลกธาตุก็คือจักรวาล คือ ในทัศนะของพุทธ
ศาสนา ถือวาจักรวาลนี้มีมากมายเหลือเกิน
แตทีนี้ มีสวรรคในอรรถกถา ซึ่งคงจะไดแนวมาจากฮินดู
อย า งในไตรภู มิ ก็ ม าจากฮิ น ดู นี้ ด ว ย คื อ เอาเขาพระสุ เ มรุ เ ป น
ศูนยกลางของจักรวาล มีทวีปโดยรอบ ๔ ทวีป
ที่เขาพระสุเมรุนั้น ใตลงไปที่พื้นลาง อสูรอยู แลวที่เชิงเขา
พระสุเมรุ ก็พวกทาวโลกบาลอยู เปนพวกเทวดารับใชชั้นดาวดึงส
ลูกนองทาวสักกะ สูงขึ้นไปก็ทาวสักกะอยู แลวก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆ
คตินี้มาจากสายพราหมณ ซึ่งในพระไตรปฎกไมมี นรกสวรรคในอรรถกถา ก็เอาที่มีในพระไตรปฎกมาเชื่อมกับความคิด
สายพราหมณ-ฮินดูประกอบกัน มองในแงหนึ่งวา ทานพูดกับคน
ทั่วๆ ไป ในยุคสมัยที่รูเขาใจกันอยางนั้น จะไดสื่อกันงาย
ทีนี้ ถาเราไมพูดอยางอรรถกถาฎีกา ไมยุงเกี่ยวกับความรู
เขาใจและนิยมยึดถือของยุคสมัย ลองวากันตามหลัก
หลักนั้นก็รูกันอยูแลววา นรก-สวรรคเปนภพตางหากออกไป
เปนชีวิตอีกระดับหนึ่ง ซึ่งมีสภาพชีวิตความเปนอยูตางจากเรา มี
อินทรียสําหรับรับรูตางออกไป อยางนอยตางระดับ เชน เทวดาที่วา
ถาไมแสดงตัว ก็เปนอทิสสมานกาย คือมองไมเห็นตัว เวลาเกิด ก็
ผุดโผลขึ้นมาโตเต็มตัวทันที เวลาตาย ก็ไมทิ้งซากไว ไมมีศพ

ตอบคําถาม

๑๗๗

ในสภาพตามหลักอยางที่วานี้ สัตวนรก หรือเทวดาก็ตาม
มีรูปราง และเปนอยูเปนไปอยางไร คนยอมคิดไมออก บรรยายไม
ถูก มันก็ตองไปอีกแบบหนึ่ง ที่ตางไปสิ้นเชิง ชนิดที่พูดไมถูก และ
คิดไมถึง อยางที่วาแลว
ทีนี้ ในเวลาสอนชาวบาน จะพูดถึงความทุกขความสุขใน
นรก-สวรรค จะมัวอธิบายใหเห็นตัวเปรตตัวเทวดา เปนตน ก็คงพูด
กันอยูแคนั้น ไมมีทางรูเรื่องแน ก็เลยไมตองสอนศีลสอนธรรม ลอง
นึกซิวาจะทําอยางไรดี ก็ตองพูดตามสภาพในโลกมนุษยนี่แหละ นี้
เปนวิธีมองอยางหนึ่ง คือพูดใหเห็นจริงเห็นจังแบบเทียบเคียง
นี่พูดยาวแลวในแงสวรรค-นรกระดับที่หนึ่ง ซึ่งเปนขั้นผลที่
ไกลตัว แตเราก็มักจะสนใจกันแงนี้แหละมาก เพราะเปนปญหาโลก
แตก พูดกันมาเปนพันๆ ปแลว เปนเรื่องของนักศาสนา-ปรัชญา
ทีนี้พุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการปฏิบัติ มุงสิ่งที่ปฏิบัติ
ได เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ ใหเราวางทาทีใหถูกตองตอนรก-สวรรค

ถาม: ทานคะ อยางสวรรค-นรกในระดับที่สอง สวรรคใน

อก นรกในใจ แตอยางคนที่ทําความชั่ว แตไมรูสึกวาทําสิ่งที่ผิด ก็
ไมมีทุกข จะเปนอยางไรคะ?
ตอบ: เปนไปได คือจิตมีหยาบมีละเอียด แตคนเราตองการ
ความกาวหนา คนนี้พอมีปญญา เมื่อมีคุณธรรมมากขึ้น จิตก็จะ
ประณีตขึ้น และไวขึ้นตอเรื่องที่ละเอียด ก็จะเริ่มรูสึกตองการให
ชี วิ ต ของตั ว ดี ง าม มี ค วามบริ สุ ท ธิ์ ก า วหน า ไปในทางคุ ณ ธรรม
ความดี-ความชั่วจะเขามากระทบความรูสึกของเขามากขึ้น
ถาจิ ตหยาบอย างพวกสัต วเดรั จ ฉาน ก็ไ มมีป ญหาอะไร
เพราะพวกนี้ไมมีปญญาที่จะเขาใจ

๑๗๘

บุญ กรรม นรก-สวรรค เลือกกันไดทุกคน

ทีนี้คนเราจะอยูระดับนั้นตลอดไปหรือ แลวเราอยากจะมี
จิตระดับนั้นหรือ ถาจิตของเรามีความไวขึ้นแลว ทีนี้ ความดีความ
ชั่ว เราจะไมรับรู ก็ไมได มันเปนกฎธรรมดา มันฝนตัวเองไมได
ที่เขาไมรูนั้น ก็เพราะจิตยังหยาบเกินไป แตพอจิตประณีต
ขึ้น เหมือนกับกระจกแวนตา มีฝุนละอองจับนิดหนอย ก็เห็นใช
ไหม ถาเปนกระจกที่ตูนั้น มีฝุนจับมากกวานี้ ก็ไมเห็นเปนไร เพราะ
ยังดูใสอยูใชไหม ทีนี้ ถาเปนพื้นบาน จะสกปรกกวานั้นก็ได พื้นนี้
ที่วาสะอาด ก็ยังสกปรกกวากระจกตู แตจะตั้งวางเครื่องใชก็ได
เวลามีปญญามากขึ้น จิตประณีตมากขึ้น มันก็จะสวางไป
เห็นสิ่งที่เศราหมองมากขึ้น จะไปคานตัวเองหลอกตัวเอง ก็ไมได
ยิ่งถาตองการใหจิตของเรากาวหนายิ่งขึ้น เราก็ยิ่งตองถนอมระวัง
แลววากันไป เราจะยอมใหจิตของเราอยูในระดับต่ําไปไดเทาไร
เพราะฉะนั้ น ย อ มเป น ไปได ที่ ว า คนที่ มี จิ ต หยาบมาก
อาจจะทําความชั่วโดยไมรูสึก หรือมองไมเห็นความชั่ว แตวาตอไป
เมื่ อ จิ ต ของเขาก า วหน า ประณี ต มากขึ้ น ความดี -ความชั่ ว ก็ จ ะ
กระทบเขาแรงขึ้น ก็จะเกิดรอนใจหนัก และแกตัวไมไดเสียแลว
เพราะฉะนั้ น เมื่ อ ใครรู เ ข า ใจขึ้ น มาแล ว ก็ รี บ ป อ งกั น เสี ย ไม
ประมาทไว พยายามประคับประคองจิตและชีวิตของตนใหดี
เมื่อจิตของเรารับธรรม รับกุศล รับความดีงามแลว มันจะ
ตองการถนอม ตอ งการทํ าความดีเ อง เราจะพยายามเลี่ยง ไม
อยากใหความชั่วเขามาทําใหเสียความบริสุทธิ์ของชีวิตจิตใจ ถา
ถึงขั้นนั้น ก็บอกวาเปนขั้นอริยสาวก แตถาเขายังมืดยังมองไมเห็น
อยางนั้น ก็ตองยอมใหเปนภาระของสวรรค-นรกมาชวน มาขู

ถาม: ก็แสดงวา สวรรคในอก นรกในใจ ก็ไมมีใชไหมคะ?

ตอบคําถาม

๑๗๙

ตอบ: มันก็มีของมันชัดอยูอยางนั้นแหละ คือสภาพจิตของ

เขามันเปนนรกอยูแลว จนกระทั่งอันที่ทําลงไป ก็เปนเรื่องของนรก
มันเสมอกันจนไมรูสึกตางกัน

ถาม: คือแสดงวา เขาไมรูวาสวรรคเปนอยางไร?
ตอบ: ไมรู เพราะเขาอยูนรกตลอดเวลา จิตหยาบอยูตลอด

กาลเลย อัดตื้ออยูตลอดเวลา จนไมรูวาโปรงโลงเปนอยางไร

ถาอยางนั้น ที่ทานบอกวานรก-สวรรคมีอยู ๓
ความหมาย ความหมายที่ ๓ ทานบอกวาอยูที่การปรุงแตง?
ตอบ: คืออยูในชีวิตประจําวัน อยูที่อายตนะ มากับการรับรู

ถาม:

ถาม: คือเกิดความสงสัยวา นรก-สวรรคในความหมายที่

สองและที่สามตางกันอยางไร เพราะการรับรูทางอายตนะที่รูสึก
เปนสุขหรือทุกข ก็เปนเรื่องของจิตใจ?
ตอบ: ตางกันที่ความประณีตหรือซอยละเอียด คือ ระดับที่
สองนี่ เอาเปนจุดเปนหยอม เปนเรื่องการกระทําที่เดนชัด เปนอันๆ
วา ทํากรรมดีอันนี้ไปแลว ทําใหเกิดปติ เปนสุข ทํากรรมชั่วไปแลว
ทําใหเกิดความเรารอนในใจ ก็ปรากฏขึ้นเปนเรื่องๆ เปนระยะๆ ไป
ส ว นระดั บ ที่ ส าม พู ด ถึ ง สภาพจิ ต ที่ เ ป น ไปในการรั บ รู
ตลอดเวลา หรื อ กระทํ า ต อ กั น กั บ สิ่ ง ที่ รั บ รู อ ยู ทุ ก ๆ ขณะ ซึ่ ง ก็
สัมพันธกับระดับที่สอง คือเปนดานที่ปรุงแตงสั่งสมอยูเรื่อยๆ ทีละ
เล็กละนอย แลวก็ไปแสดงผลออกเปนระดับที่สองนั่นเอง
ตลอดจนเลยกวานั้น เมื่อวาถึงการใหผลชวงนานไกล ปรุง
แตงไปๆ สภาพจิตก็หลอมตัวเปนอยางนั้น ระดับจิตก็อยูตัวในขั้น
นั้น ก็ออกมาเปนนรก-สวรรคระดับที่หนึ่ง สัมพันธกันทั้งหมด

บทเสริม
ผลกรรมในชาติหนา
เรื่ อ งชาติ ก อ น ชาติ ห น า นรก-สวรรค มี จ ริ ง หรื อ ไม เป น
คําถามที่คนสนใจกันมาก และเปนขอกังวลคางใจของคนทั่วไป
เพราะเปนความลับของชีวิตที่อยูในอวิชชา จึงเห็นควรกลาวสรุป
แทรกไวที่นี้เล็กนอย เฉพาะแงวา มีจริงหรือไม พิสูจนไดอยางไร
๑. ตามคําสอนในพุทธศาสนา เมื่อวาตามหลักฐานใน
คัมภีรและแปลความตามตัวอักษรก็ตอบไดวา สิ่งเหลานี้มี
๒. การพิ สู จ น เ รื่ อ งนี้ ไ ม มี ที่ สิ้ น สุ ด ไม อ าจแสดงให เ ห็ น
ประจักษแกผูไมรู ไมวาในทางบวกหรือในทางลบ คือไมวาในแงมี
หรือในแงไมมี เปนไปไดเพียงขั้นเชื่อวามี หรือเชื่อวาไมมี เพราะทั้ง
ผูเชื่อและผูไมเชื่อ หรือผูพยายามพิสูจนวามีและผูพยายามพิสูจน
วาไมมี ตางก็ไมรูที่มาที่ไปแหงชีวิต ไมวาของตนหรือของผูอื่น ตาง
ก็มืดตออดีต แมเพียงการเกิดคราวนี้ของตนเอง ก็รูไปไมถึง แมแต
ชีวิตตนเองที่เปนอยูขณะนี้ ก็ไมรู และมองไมเห็นอนาคตแมเพียง
วา พรุงนี้จะเปนอยางไร
๓. ถาจะพิสูจน หลักมีวา สิ่งที่เห็น ตองดูดวยตา สิ่งที่ได
ยิน ตองฟงดวยหู สิ่งที่ลิ้ม ตองชิมดวยลิ้น เปนตน สิ่งที่เห็น ถึงจะ
ใชสิบหูและสิบลิ้นรวมกัน ก็พิสูจนไมได หรือสิ่งที่ไดยิน จะใชสิบตา
กับสิบจมูกรวมกัน ก็พิสูจนไมได

บทเสริม: กรรมในชาติหนา

๑๘๑

แมแตสิ่งที่เห็นได สิ่งที่ไดยินได แตตางระดับคลื่น ตาง
ความถี่ ก็ไมรูกัน บางอยางที่แมวมองเห็น สิบตาคนรวมกันก็มอง
ไมเห็น บางอยางที่คางคาวไดยิน สิบหูคนรวมกันก็ไมไดยิน ฯลฯ
ในแงที่หนึ่ง การตายการเกิด เปนประสบการณของชีวิต
โดยตรง หรือแคบลงมา เปนปรากฏการณของจิต ซึ่งตองพิสูจน
ดวยชีวิตหรือจิตเอง การพิสูจนจึงควรเปนไปดังนี้
ก) พิสูจนดวยจิต ทานใหตองใชจิตที่เปนสมาธิแนวแนถึงที่
แตถาไมยอมทําตามวิธีนี้ หรือกลัววาที่วาเห็นในสมาธิ อาจเปน
การเอานิมิตหลอกตัวเอง ก็เลื่อนสูวิธีตอไป
ข) พิสูจนดวยชีวิต ตั้งแตเกิดมาคราวนี้ คนที่อยู ยังไมเคย
มีใครตาย ดังนั้น จะรูวาเกิดหรือไม ตองพิสูจนดวยการตาย ของ
ใคร ของคนนั้น แตวิธีนี้ไมปรากฏวามีใครกลาทดลอง
ค) เมื่อไมยอมพิสูจน ก็ไดเพียงขั้นแสดงหลักฐานพยาน
และชี้แจงเหตุผล เชน หาตัวอยางคนระลึกชาติได และสอบสวน
กรณี ต า งๆ เช น นั้ น หรื อ แสดงเหตุ ผ ลโดยหาความจริ ง อื่ น มา
เปรียบเทียบ อยางเรื่องวิสัยแหงการเห็น การไดยิน ที่ขึ้นตอระดับ
คลื่นและความถี่ เปนตน ดังไดกลาวแลว ชวยใหเห็นวานาเชื่อ เชื่อ
บาง หรือเชื่อมากขึ้น เปนตน ซึ่งรวมอยูในขั้นของความเชื่อเทานั้น
๔. ไมวาใครจะเชื่อหรือไมเชื่อ หรือจะพยายามพิสูจนใหกัน
และกันดูไดแคไหนก็ตาม สิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ไมมีใครหนีพน ทุก
คนตองเกี่ยวของ และเปนที่สืบตอออกไปของชีวิตขางหนาที่เชื่อ
หรือไมเชื่อวามีนั้นดวย ก็คือ ชีวิตขณะนี้ ที่มีอ ยูแลวนี้ ที่จะตอ ง
ปฏิบัติตอมันอยางใดอยางหนึ่ง

๑๘๒

บุญ กรรม นรก-สวรรค เลือกกันไดทุกคน

เมื่อเปนเชนนี้ สิ่งที่ควรเอาใจใสใหมาก จึงไดแกชีวิตปจจุบัน
และสําหรับพระพุทธศาสนา ในฐานะเปนศาสนาแหงการปฏิบัติ สิ่งที่
เป นจุ ดสนใจกว า และเป นที่ สนใจแท จึ งได แก การปฏิ บั ติ ต อชี วิ ต ที่
เปนอยูน้ี วาจะดําเนินชีวิตที่กําลังเปนไปอยูนี้ใหดีไดอยางไร จะใชชีวิตที่
มี อยู แล วนี้ อย างไร เพื่ อให เป นชี วิ ตที่ เป นอยู อย างดี และเพื่ อให ชี วิ ต
ขางหนา ถามี ก็มั่นใจไดวา จะสืบตอออกไปเปนชีวิตที่ดีงามดวย
ดั ง นั้ น สิ่ ง ที่ ค วรกล า วถึ ง จึ ง ได แ ก ข อ สั ง เกต และ
ขอเสนอแนะในทางปฏิบัติ ดังตอไปนี้
•

บาลีชั้นเดิม คือพระสูตรทั้งหลาย กลาวบรรยายเรื่อง

ชาติกอน ชาติหนา นรก-สวรรค ไวนอยนัก๑ โดยมากทานเพียงเอย
ถึงหรือกลาวถึงเทานั้น แสดงถึงอัตราสวนของการใหความสนใจ
แกเรื่องนี้วามีเพียงเล็กนอย ในเมื่อเทียบกับคําสอนเกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตในโลก หรือขอปฏิบัติจําพวกศีล สมาธิ ปญญา
•

บาลีเมื่ อกลาวถึงผลรายของกรรมชั่ว และอานิสงสของ

กรรม ดี ถากลาวถึงการไปเกิดในนรกหรือสวรรค มักกลาวไว
ตอทายผลที่จะประสบในชีวิตนี้ โดยกลาวถึงผลในชีวิตนี้ ๔-๕-๑๐
ขอ แลวจึงจบลงดวยคําวา “เมื่อกายแตกทําลาย ภายหลังมรณะ ย่อม
เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก” หรือ “เข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์”๒
ขอสังเกตในเรื่องนี้มี ๒ อยาง คือ
ประการแรก ทานถือผลในชีวิตปจจุบันเปนสําคัญ และ
แยกแยะอยางชี้ชัดเปนอยางๆ ไป สวนผลหลังตาย กลาวเพียงปด
ทายไวใหครบรายการ

บทเสริม: กรรมในชาติหนา

๑๘๓

ประการที่สอง การตรัสถึงผลดีผลรายเหลานั้น เปนไปใน
ลักษณะแสดงขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเปนไปตามเหตุปจจัย คือ เปน
ผลที่จะเกิดขึ้นเองตามเหตุ ไมตองวอนหวัง เปนเรื่องของการรูไวใหเกิด
ความมั่นใจเทานั้น ถึงไมตั้งความปรารถนา ก็ยอมเปนไปเชนนั้น
• สําหรับคนที่ไมเชื่อ ในเมื่อยังไดเพียงแคเชื่อ คือเชื่อวา
ไมมี ยังไมรูแจงประจักษจริง ยอมไมอาจปฏิเสธความสงสัยในสวน
ลึกแหงจิตใจของตนไดโดยเด็ดขาด คนเหลานี้ เมื่อเรี่ยวแรง ความ
มั ว เมาในวั ย หนุ ม สาวเสื่ อ มไปแล ว ถู ก ชราครอบงํ า ความ
หวาดหวั่ น ต อ โลกหน า ก็ มั ก ได ช อ งแสดงตั ว ซึ่ ง เมื่ อ ไม ไ ด เ ตรี ย ม
ความดีไว ก็จะมีทุกขมาก ดังนั้น เพื่อความมั่นใจ ถึงคนที่ไมเชื่อ ก็
ควรทําดีไว จะมีหรือวาไมมี ก็มั่นใจและโลงใจ
•

สําหรับคนที่เชื่อ

ก) พึงใหความเชื่อนั้น อิงหลักแหงความเปนเหตุปจจัย
อยางแทจริง คือ ใหมองผลในชาติหนาวาสืบตอไปจากคุณภาพ
ของจิตใจที่ไดสรางขึ้นไวแลวในชาตินี้ แลวเนนที่การทํากรรมดีใน
ปจจุบัน เพื่อสรางเสริมคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตที่ดีงาม เพื่อให
ชีวิตสืบตอไปขางหนาเปนชีวิตที่ดีงามดวย
การเน น ในแง นี้ จะทํ า ให ก ารเกี่ ย วข อ งกั บ ชาติ ห น า หรื อ
ความหวั ง ผลชาติ ห น า เป น ไปในรู ป ของความมั่ น ใจโดยอาศั ย
ปจจุบันเปนฐาน และการหวังผลชาติหนานั้น จะยิ่งทําใหเอาใจใส
ใหความสําคัญแกชีวิตที่เปนอยูในปจจุบันมากขึ้น ไมเสียหลักที่วา
ถึงจะยุงเกี่ยวกับชาติหนาอยางไร ก็อยาใหสําคัญกวาชาติที่เปนอยู
ขณะนี้ คืออยาใหเสียการกระทําในปจจุบัน และจะไดไมเนนการ
ทํากรรมดีแบบเปนการลงทุนเพื่อแสวงหาผลกําไร

๑๘๔
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ข) ความเชื่อตอชาติหนานั้น ควรชวยใหเลิกหรือใหบรรเทา
การพึ่งพาอาศัยอํานาจดลบันดาลหรือสิ่งลึกลับภายนอกลงดวย
เพราะการเชื่อชาติหนา หมายถึงการเชื่อกรรมดีที่ตนกระทํา ความ
มั่นใจในผลที่จะไดจะถึงดวยการทํากรรมดีที่เปนเหตุปจจัย และ
การที่จะตองกาวหนาเจริญสูงขึ้นในสังสารวัฏนั้น
สวนการรอหวังพึ่งอํานาจภายนอก ยอมเปนการทําตัวให
ออ นแอลง และเป น การกดตัว เองให ถ อยจมลงหรื อ ล า หลัง ห า ง
ออกไปในสังสารวัฏ
หากผูใดถลําตัวหวังพึ่งอํานาจเหลานั้นไปบางแลว ก็ควร
รีบถอยตัวออกมาสรางเรี่ยวแรงกําลังของตนเองขึ้นใหมโดยเร็ว
• สําหรับผูเชื่อหรือไมเชื่อก็ตาม จะตองพยายามกาวไป
หรือไดรับการสอนใหกาวไปถึงขั้นเวนกรรมชั่ว ทํากรรมดี โดยไม
ตองขึ้นตอความเชื่อหรือความไมเชื่อนั้นเลย คือทําดีไดโดยไมตอง
หวังผลชาติหนา หรือถึงแมไมเชื่อวามีชาติหนา ก็จะไมทําชั่ว ผล
ขั้นนี้ทําใหเกิดขึ้นไดโดย
๑) ฝกอบรมกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ ใหกลาแข็ง
คือทําใหเกิดความใฝธรรม รักความดีงาม ตองการความประณีต
หมดจด มุงใหทุกสิ่งทุกอยางบรรลุอุดมสภาวะของมัน๓
๒) สรางความใฝรักในปติสุขอันประณีตลึกซึ้งภายใน และให
ความใฝปติสุขประณีตหรือการไดประสบปติสุขประณีตนั้น เปนเครื่อง
ปองกันการทําชั่วและหนุนการทําดีโดยตัวของมันเอง ทั้งนี้ เพราะการที่
จะได ป ติ สุ ข ประณี ต นั้ น ย อ มมี เ งื่ อ นไขอยู ใ นตั ว ว า ต อ งเว น ทุ จ ริ ต
ประกอบสุจริ ต และการไดป ติสุ ขประณี ตนั้ นแล ว ก็จะเป นแรงหน วง
เหนี่ยวไมใหหลงใหลกามถึงขั้นที่จะประกอบกรรมชั่วรายได
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อย า งไรก็ ต าม สํ า หรั บ ป ติ สุ ข ประณี ต ขั้ น โลกี ย อาจต อ ง
ระมัดระวังบางที่จะไมใหติดเพลินมากเกินไปจนเสียงานหรือหยุด
ความกาวหนา๔
๓) ฝก อบรมจิ ตป ญ ญาให เ จริ ญถึ ง ขั้ นที่ จ ะเป น อยู ด ว ย
ปญญาหรือดําเนินชีวิตดวยปญญา คือ มีความรูเทาทันสภาวะ
ของโลกและชีวิต หรือรูธรรมดาแหงสังขาร พอที่จะทําจิตใจใหเปน
อิสระไดบางพอสมควร ไมหลงใหลติดอามิสหรือกามวัตถุถึงกับจะ
ทํา กรรมชั่ว รา ย มองชีวิ ตจิ ต ใจของมนุษ ยอื่ นสั ต วอื่ นด ว ยความ
เขาใจ หยั่งเห็นทุกขสุขและความตองการของเขา พอที่จะทําใหคิด
การในทางที่เกื้อกูลชวยเหลือดวยกรุณา ใจไมโนมนอมไปในทางที่
จะเบียดเบียนผูอื่น
ข อนี้ นั บเป นขั้ นแห งการดํ าเนิ นชี วิ ตของท านผู ได เข าถึ ง
โลกุตตรธรรม ซึ่งมีโลกุตตรสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแลว หรืออยางนอยก็
เปนขั้นของผูดําเนินชีวิตตามแนวปฏิบัติเพื่อเขาถึงโลกุตตรธรรมนั้น
ถาแมยังไมถึงขั้นที่จะเปนอยูดวยปญญาอยางแทจริง ก็
เป น อยู ด ว ยศรั ท ธาที่ เ ป น บุ พ ภาคของป ญ ญานั้ น คื อ ศรั ท ธาที่
ประกอบดวยปญญาและเปนไปเพื่อปญญา ซึ่งเชื่อในวิถีทางแหง
การดําเนินชีวิตดวยปญญา มั่นใจในชีวิตที่เปนอิสระดวยปญญา
นั้นวา เปนชีวิตที่ดีงามประเสริฐสุด และพยายามดําเนินปฏิปทา
แหงการเปนอยูดวยปญญาที่ประกอบดวยกรุณานั้นดวยตนเอง๕
ความจริง หลักปฏิบัติทั้งสามขอนี้เนื่องถึงกัน ใชประกอบ
เสริมกันได โดยเฉพาะขอที่ ๑) ตองใชในการทําสิ่งดีงามทุกอยาง
จึงเปนที่อาศัยของขอ ๒) และ ๓) ดวย

๑๘๖
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ถาปฏิบัติไดตามหลักสามขอนี้ ความเชื่อเรื่องผลกรรมใน
ชีวิตหนา ก็จะเปนเพียงสวนชวยเสริมความมั่นใจในการเวนชั่ว-ทํา
ดีใหมั่นคงแนนแฟนยิ่งขึ้นสําหรับบางคน แตไมถึงกับเปนตัวตัดสิน
เด็ดขาดวา ถาเขาจะไมไดรับผลนั้นในชาติหนาแลว เขาจะไมยอม
ทําความดีเลย
ถาออนแอเกินไป ไมสามารถฝกคนหรือฝกตนใหปฏิบัติ
ตามหลักสามขอนี้ได การใชความเชื่อตอผลกรรมชาติหนาเปนเหตุ
จู ง ใจให เ ว น ชั่ ว ทํ า ดี ก็ ยั ง ดี ก ว า ปล อ ยให ดํ า เนิ น ชี วิ ต กั น อย า ง
หลงใหลในการเสพกามวัตถุ มุงแตแสวงหาอามิสมาปรนเปรอตน
ซึ่ ง มี แ ต จ ะทํ า ให ก ารเบี ย ดเบี ย นและความชั่ ว ร า ยนานาระบาด
แพรหลาย นําชีวิตและสังคมไปสูหายนะถายเดียว
ถึงอยางไร ความเชื่อผลกรรมชาติหนา ก็จัดเขาในโลกียสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนจุดเชื่อมตอใหกาวหนาไปในทางดีงามไดงา ยขึ้น

ผลกรรมตามนัยแห่งจูฬกรรมวิภังคสูตร
เมื่อทําความเขาใจกันอยางนี้แลว ก็ขอนําพุทธพจนแหง
สํา คัญ ที่ก ลา วถึง ผลกรรมซึ่ งสื บเนื่อ งจากป จจุ บันไปถึ ง ภพหน า
ตามที่ปรากฏในจูฬกัมมวิภังคสูตร มาแสดงไว
สรุปใจความได ดังนี้๖
“ดูกรมาณพ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่ง
กรรม มีกรรมเป็นที่กําเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
กรรมย่อมจําแนกสัตว์ทั้งหลายให้ทรามและประณีต”
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๑. ก. สตรี ห รื อ บุ รุ ษ ผู้ มั ก ทํ า ปาณาติ บ าต เป็ น คนเหี้ ย มโหด
หมกมุ่นอยู่ในการประหัตประหาร ไร้เมตตาการุณย์ ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือ
ปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะ
เป็นคนมีอายุสั้น
ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้ละเว้นปาณาติบาต มีเมตตาการุณย์ มัก
เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตาย
ไป ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะ
เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีอายุยืน
๒. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้มีนิสัยชอบเบียดเบียนทําร้ายสัตว์ทั้งหลาย
ด้วยมือ ไม้ ศัสตรา ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป
ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์
จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีโรคมาก (ขี้โรค)
ข. สตรี ห รื อ บุ รุ ษ ผู้ ไ ม่ มี นิ สั ย ชอบเบี ย ดเบี ย นทํ า ร้ า ยสั ต ว์
ทั้งหลาย ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อม
เข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ
ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีโรคน้อย (มีสุขภาพดี)
๓. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้เป็นคนมักโกรธ เคียดแค้นง่าย ใครว่ากล่าว
นิดหน่อย ก็ขัดใจพลุ่งพล่าน พยาบาท แสดงความขึ้งเคียดให้ปรากฏ ด้วย
กรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ใน
ภายหลัง ก็จะเป็นคนมีผิวพรรณทราม (ไม่สวยไม่งาม)
ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่มักโกรธ ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติ
พรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะนั้น หาก
มาสู่ ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ จะเกิ ด ณ ที่ ใ ดๆ ในภายหลั ง ก็ จ ะเป็ น คนน่ า
เลื่อมใส (มีรูปร่างท่าทางชวนใจนิยม)

๑๘๘

บุญ กรรม นรก-สวรรค เลือกกันไดทุกคน

๔. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้มีใจริษยา คนอื่นได้ลาภได้รับความเคารพ
นับถือกราบไหว้บูชา ก็ไม่สบายใจ ทนไม่ได้ ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติ
พรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือ
มิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็น
คนมีศักดาน้อย (ต่ําตอยดอยอํานาจ)
ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่มีใจริษยา ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติ
พรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะนั้น หาก
มาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีศักดา
มาก (มีเดช มีอํานาจมาก)
๕. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่บําเพ็ญทาน ไม่ให้ปันข้าว น้ํา ผ้านุ่งห่ม
เป็น ต้น ด้วยกรรมนั้น ซึ่ง ถือปฏิบั ติพรั่ งพร้ อมถึ งที่แ ล้ว ตายไป ย่อ ม
เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์
จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีโภคะน้อย
ข. สตรี ห รื อ บุ รุ ษ ผู้ บํ า เพ็ ญ ทาน ให้ ปั น ข้ า ว น้ํ า ผ้ านุ่ งห่ ม
เป็น ต้น ด้วยกรรมนั้น ซึ่ง ถือปฏิบั ติพรั่ งพร้ อมถึ งที่แ ล้ว ตายไป ย่อ ม
เข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ
ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีโภคะมาก
๖. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้เป็นคนแข็งกระด้าง เย่อหยิ่ง ชอบดูถูก
คน ไม่เคารพนับถือ กราบไหว้ แสดงความเอื้อเฟื้อ แก่ผู้ที่สมควรได้รับ
การปฏิบัติเช่นนั้น ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป
ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็น
มนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีตระกูลต่ํา

บทเสริม: กรรมในชาติหนา

๑๘๙

ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่เป็นคนแข็งกระด้าง ไม่เย่อหยิ่ง แสดง
ความเคารพนั บ ถื อ กราบไหว้ เอื้ อ เฟื้ อ แก่ ผู้ ส มควรได้ รั บ การปฏิ บั ติ
เช่น นั้น ด้วยกรรมนั้น ซึ่ง ถือปฏิบั ติพรั่ งพร้ อมถึ งที่แ ล้ว ตายไป ย่อ ม
เข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ
ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีตระกูลสูง
๗. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่เข้าหา ไม่สอบถามสมณะหรือพราหมณ์
ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรมีโทษ ไม่มีโทษ อะไรควรปฏิบัติ ไม่ควรปฏิบัติ
อะไรเมื่อทํา จะเป็นไปเพื่อโทษทุกข์ อะไรเมื่อทํา จะเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขชั่วกาลนาน ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป
ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็น
มนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนทรามปัญญา
ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้รู้จักเข้าหาสอบถามสมณะหรือพราหมณ์
ว่าอะไรดี อะไรชั่ว เป็นต้น ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว
ตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์
จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีปัญญามาก
จะเห็นไดวา ในสูตรนี้ แมจะกลาวถึงผลที่จะประสบในชีวิต
ขางหนา แตก็เนนที่การกระทําในปจจุบัน โดยเฉพาะการกระทําที่
มีลักษณะเปนความประพฤติปฏิบัติอยางเปนประจํา เปนสวนแหง
การดํ า เนิ น ชี วิ ต ชนิ ด ที่ จ ะสร า งสมคุ ณ ภาพของจิ ต ใจ ปรุ ง แต ง
ลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพได และเปนเหตุปจจัยโดยตรงแกผล
จําเพาะแตละอยาง

๑๙๐

บุญ กรรม นรก-สวรรค เลือกกันไดทุกคน

ทั้งนี้ ไมใชเปนอานิสงสเฟอชนิดที่วา ทํากรรมดีอะไรครั้งเดียว
เชน ใหทานครั้งหนึ่ง ก็มีผลมากมายไมมีขอบเขต จะหวังเปนอะไร
ปรารถนาไดอะไร ก็ไดก็เปนอยางนั้นหมด ซึ่งถาเนนกันนัก ก็จะทําให
คนมุ งแต จะทํ าบุ ญกรรม แบบฝากเงิ นในธนาคารเฉยไว ไปรอรั บ
ดอกเบี้ ย หรื อ แบบคนเล น ลอตเตอรี่ ที่ ล งทุ น ที ห นึ่ ง หวั ง ผลกํ า ไร
มหาศาล แล วเลยไมใส ใจกรรมดีชนิดที่ เปนความประพฤติปฏิบั ติ
ทั่วไป และการดําเนินชีวิตดีงามประจําวันอยางที่ตรัสไวในสูตรนี๗้
รวมความว า สาระของจู ฬ กั ม มวิ ภั ง คสู ต รนี้ ก็ ยั ง คงยื น
หลักการสําคัญที่วา การนึกถึงผลกรรมที่จะไดประสบในชีวิตภพ
หน า พึ ง เป น ไปในลั ก ษณะของความมั่ น ใจที่ อ าศั ย กรรม คื อ
คุ ณ ภาพจิ ต ใจ และคุ ณ ภาพแห ง ความประพฤติ ที่ ต นมี อ ยู ใ น
ปจจุบันนี้เอง และการไดรับผลหางไกลเบื้องหนานั้น มีลักษณะที่
สืบทอดตอเนื่องออกไปอยางมีความสัมพันธกันไดตามแนวทาง
แหงเหตุปจจัย
หลักสําหรับวินิจฉัยในเรื่องนี้ อาจพูดสั้นๆ ไดแนวหนึ่งวา
ความเชื่อที่ถูกตองเกี่ยวกับผลกรรมในชาติหนา จะตองเปนความ
เชื่อที่มีลักษณะชวยเสริมธรรมฉันทะใหเขมแข็งแนนแฟนยิ่งขึ้น
หากความเชื่อเกี่ยวกับผลกรรมในชาติหนาอยางใด ไมชวย
เสริมธรรมฉันทะ แตกลับเปนไปในทางสงเสริมโลภะหรือตัณหา
ถ า ยเดี ย ว ก็ พึ ง เข า ใจว า ความเชื่ อ อย า งนั้ น เป น ความเชื่ อ ที่
คลาดเคลื่อน และควรไดรับการแกไข
[คัดจากหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พ.ศ. ๒๕๒๙, หนา
๑๙๘–๒๐๔ (พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พ.ศ. ๒๕๕๕, หนา ๒๗๙–๒๘๔)]

เชิงอรรถ
๑

พระสูตรตอกัน ๒ สูตร คือ พาลปณฑิตสูตร และ เทวทูตสูตร เปนที่มาสําคัญของ
วรรณคดีเกี่ยวกับนรก สวรรค สมัยตอมา (ม.อุ.๑๔/๔๖๗–๕๐๓/๓๑๑–๓๓๓ และ ๕๐๔–
๕๒๕/๓๓๔–๓๔๖), เอยชื่อนรก ๓ ขุม (ม.มู.๑๒/๕๖๕/๖๐๘); การไปเกิดในเทว
โลกและอายุเทวดา (เช่น องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๒๓/๑๖๙; องฺ.ติก.๒๐/๕๑๐/๒๖๙, ๒๗๓;

องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๑๒๓-๕/๒๕๗–๒๖๗; ๔๙/๖๓, ๖๖; ๑๒๕-๖/๒๔๓-๘; อภิ.วิ.๓๕/
๑๑๐๓-๗/๕๖๖–๕๗๒) และพึงดูเรื่อง วิญญาณัฏฐิติ ๗ และ สัตตาวาส ๙ (เช่น
ที.ปา.๑๑/๓๓๕/ ๒๖๕; ๓๕๓/๒๗๗; ๔๓๕/๓๑๑; ๔๕๗/ ๓๒๙; องฺ.สตฺตก. ๒๓/๔๑/๔๑;
๒๒๘/๔๑๓)
๒
เช่น องฺ.ปญฺจก.๒๒/๒๑๑-๗/๒๘๑-๔; ๓๔/๔๑; องฺ.เอกาทสก.๒๔/๒๒๒/๓๗๐
๓

ดู พุทธธรรม บทที่ ๑๔ (ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕, บทที่ ๒๑) “ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ”
ดู พุทธธรรม บทที่ ๑๕ (ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕, บทที่ ๒๒) “ความสุข”
๕
ศรัทธาที่ออกผลเชนนั้น ตองอาศัยความเชื่อมั่นในทานซึ่งเปนผูนําแหงการดําเนินชีวิต
อิสระดวยปญญา คือ พระพุทธเจา เชื่อมั่นในคําสอนของพระองค คือ พระธรรม
เชื่อมั่นในชุมชนผูประพฤติปฏิบัติตามคําสอนนั้น และประสบความสําเร็จในการมีชีวิตที่
เปนอิสระเชนนั้นดวย คือ พระสงฆ รวมเรียกวา ศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย ดู
พุทธธรรม บทที่ ๑๑ (ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕, บทที่ ๑๘) “ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน”
๖
เรียกอีกอยางวา สุภสูตร, ม.อุ.๑๔/๕๗๙–๕๙๗/๓๗๖–๓๘๕
๗
เนื้อหาของสูตรนี้ เปนการตอบปญหาของสุภมาณพ ซึ่งเปนคนวรรณะพราหมณ การที่
พระพุทธเจาตรัสตอบแกสุภมาณพอยางนี้ มองในแงสัมพันธกับศาสนาพราหมณ มี
ขอสังเกตอยางนอย ๒ ประการ คือ ประการแรก เปนการแยงตอคําสอนของพราหมณ
ที่วา พรหมเปนผูสรางผูบันดาลชีวิตมนุษยและทุกสิ่งทุกอยาง โดยใหมองอยางใหมวา
การกระทําของคนนั่นเอง เปนเครื่องสรางสรรคปรุงแตงชีวิตของมนุษย ประการที่สอง
ตามพิธีกรรมของพราหมณ เชน การบูชายัญ ผูประกอบพิธีและถวายทักษิณาแก
พราหมณ จะไดรับผลานิสงสมากมายมหาศาลชนิดที่จะมองไมเห็นความสัมพันธโดย
ทางเหตุปจจัยกับสิ่งที่กระทํานั้นเลย การตรัสผลของกรรมตามแนวแหงสูตรนี้ เปนการ
สรางความเขาใจอยางใหมในแงนั้นดวย
๔

บันทึกประจําเล่ม
หนังสือนี้เกิดจากการนําหนังสือเล็กๆ ๔ เลม มาพิมพรวมกัน คือ

๑. กาวไปในบุญ
๓. หลักกรรมสําหรับคนสมัยใหม

๒. ทําอยางไรจะใหเชื่อเรื่องกรรม
๔. นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก

คําบรรยายธรรมที่มาเปนหนังสือเหลานี้ เปนเรื่องราวตางกาลกันหางไกล
ในชวงเวลายาวนานถึง ๒๗ ป
เรื่องที่ ๒ ซึ่งพูดที่พุทธสมาคมฯ เกิดแรกสุดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ แตเรื่อง
สุดทาย (เลมที่ ๔) ที่บรรยายแกคณะอาจารยและนักศึกษาวิทยาลัยครูสวนดุสิต
(ภาควิชาปรัชญาและศาสนา) ที่วัดพระพิเรนทร เมื่อป ๒๕๒๒ กลายเปนเรื่องที่
พิมพแรกสุด ใน พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยภาควิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยครูสวน
ดุสิตนั้นเอง เรื่องที่ ๓ บรรยายในป ๒๕๒๙ จึงตรงลําดับ คือเปนที่ ๓
สามเรื่องนั้นพิมพรวมเลมครั้งแรก ในงานพระราชทานเพลิงศพโยมมารดา
ของผูบรรยายเอง (๒๐ ส.ค. ๒๕๓๑) ตั้งชื่อรวมวา กรรมและนรกสวรรค สําหรับคนรุนใหม
หลังจากนั้น มีผูพิมพหนังสือเลมรวม ๓ เรื่องนี้ในโอกาสตางๆ อีกหลายครั้ง
ทีนี้ก็มาถึงเลมที่ ๑ ซึ่งกลับเปนเรื่องทายสุด เพิ่งพูดที่วัดญาณเวศกวันเมื่อ
ป ๒๕๔๒ และพิมพเปนเลมในปนั้นเอง
คราวนี้ ในป ๒๕๕๕ เปนครั้งแรกที่รวม ๔ เรื่องพิมพเปนเลมเดียวกัน
โดยพระชัยยศ พุทฺธิวโร ประสานงานแจงมา เมื่อจําเปนตองตั้งชื่อรวมเลมขึ้นใหม
จึงไดคิดชื่อใหชวยไปเลือกหลายอยาง ซึ่งพระพุทฺธิวโรแจงชื่อที่ตกลงวา บุญ
กรรม นรก-สวรรค เลือกกันไดทุกคน
ในการทําเลมใหมครั้งนี้ ไดตรวจจัดปรับปรุงตลอดเลม ทั้งรูปแบบ และ
เนื้อความ เริ่มแตซอยยอหนาถี่ใหอานงาย ตัดถอยคําและขอความที่รุงรังออกไปบาง
ขอมูลที่ขาดหาย ก็คนหามาใส จนถึงเขียนเติม ทั้งแทรกเสริม และเพิ่มคําอธิบาย
คอนขางยาวในบางแหง โดยมุงใหครบความ และอํานวยประโยชนมากขึ้น
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

