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∗

ขอนมัสการทานพระเถรานุเถระ สหธรรมิก ที่เคารพนับถือ
ขออํ านวยพร ทานอุปนายกพุทธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ พรอมดวยเจาหนาที่ของสมาคมทุกทาน และทานสาธุชนผูใฝ
ธรรมทั้งหลาย
อาตมภาพรูส กึ เปนสิรมิ งคล ทีไ่ ดมโี อกาสมาแสดงธรรมกถา
ในที่ประชุมนี้ เพราะมาพูดในสถานที่ที่มีกิจการอันเนื่องดวยพระ
ศาสนา และมาพูดในเรื่องธรรมอันเปนเรื่องสิริมงคล
สําหรับหัวขอทีท่ า นตัง้ ใหพดู คือเรือ่ งกรรมนี้ จะพูดในแงไหน
ก็ตาม ก็รูสึกวาเปนเรื่องสํ าคัญ เพราะเปนที่เขาใจในหมูพุทธศาสนิกชนอยูท วั่ ไปแลววา กรรมเปนหลักใหญของพระพุทธศาสนา
ความจริงหลักธรรมใหญมีอยูหลายหลัก เชน เรื่องอริยสัจจ
เรื่องปฏิจจสมุปบาท และเรื่องไตรลักษณ เปนตน ธรรมะแตละ
ขอๆ เหลานั้น ลวนแตเปนหลักใหญ หลักสําคัญทั้งสิ้น แตสําหรับ
หลักกรรมนี้ ประชาชนทั่วไปมีความรูสึกวาเกี่ยวของกับชีวิตของ
ตนเองใกลชิดมาก เพราะฉะนั้น ความคุนเคยกับคําวากรรมนี้ ก็
อาจจะมีมากกวาหลักธรรมอื่นๆ
∗

บรรยายที่พุทธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ วันเสารที่ ๒๓ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๑๕ เวลา ๑๔.๓๐–๑๖.๐๐ น. (ในการพิมพเดือน พ.ย. ๒๕๔๕ ไดจัดปรับรูปแบบ
เชน ซอยยอหนา และขัดเกลาสํานวนภาษาใหอานงายขึ้น)

๒
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เปนอันรวมความในที่นี้วา กรรมเปนหลักธรรมสําคัญ และ
เปนเรื่องที่พุทธศาสนิกชนสนใจมาก กับทั้งเปนเรื่องที่มีความของ
ใจกันอยูมากดวย
ที่ของใจนั้นก็เกิดจากความที่ยังคลางแคลง
สงสัยในแงมุมตางๆ ไมเขาใจชัดเจน
เหตุที่หลักกรรมเปนปญหาแกเรามากนั้น ไมใชเพราะเปน
หลักธรรมใหญหรือสําคัญอยางเดียว แตเปนเพราะไดมีความเขา
ใจคลาดเคลื่อนและสับสนเกิดขึ้นพอกพูนตอๆ กันมา เพราะฉะนั้น
ในการทําความเขาใจเรื่องกรรม นอกจากจะทําความเขาใจในตัว
หลักเองแลว ยังมีปญหาเพิ่มขึ้น คือจะตองแกความเขาใจคลาด
เคลื่อนสับสนในเรื่องกรรมนั้นดวย
เนื่องจากเหตุผลที่กลาวมา อาตมภาพจึงรูสึกวา ในการพูด
ทําความเขาใจเรื่องกรรมนั้น ถาเราแกความเขาใจคลาดเคลื่อนสับ
สนออกไปเสียกอน อาจจะทําใหความเขาใจงายขึ้น คลายกับวา
หลักกรรมนี้ไมมีเฉพาะตัวหลักเองเทานั้น แตมีของอะไรอื่นมาปด
บังเคลือบคลุมอีกชั้นหนึ่งดวย ถาเราจะทําความเขาใจเนื้อใน เรา
จะตองเปลื้องสิ่งที่ปดบังนี้ออกไปเสียกอน

-๑ความคลาดเคลื่อนสับสนในเรื่องกรรม
๑. ความสับสนคลาดเคลื่อนในความหมาย
หลักกรรมนี้มีอะไรที่เปนความสับสนคลาดเคลื่อนเขามา
ปดบังคลุมอยู ขอใหทานทั้งหลายลองมาชวยกันพิจารณาดู
อาตมภาพวามีหลายอยางทีเดียว
ในความเขาใจของคนไทยทั่วๆไป หรือแมแตจํากัดเฉพาะ
ในหมูพุทธศาสนิกชน พอพูดถึงคําวา “กรรม” ก็จะเกิดความเขาใจ
ในความคิดของแตละทานไมเหมือนกันแลว
กรรมในแงของคนทั่วๆไป อาจจะมีความหมายอยางหนึ่ง
และกรรมในความหมายของนักศึกษาชั้นสูงก็อาจจะเปนไปอีก
อยางหนึ่ง ไมตรงกันแททีเดียว
ตัวอยางเชน ในสํานวนภาษาไทยเราพูดกันบอยๆวา “ชาติ
นี้มีกรรม” หรือวา “เราทํามาไมดีก็กมหนารับกรรมไปเถิด” หรือ
วา “อะไรๆ ก็สุดแตบุญแตกรรมก็แลวกัน” อยางนี้เปนตน
สํ านวนภาษาเหลานี้แสดงถึงความเขาใจคํ าวากรรมใน
ความคิดของคนทั่วไป และขอใหทานทั้งหลายมาชวยกันพิจารณา
ดูวา ในคําพูดซึ่งสอถึงความเขาใจอันนี้ มันมีอะไรถูกตองหรือ
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คลาดเคลื่อนไปบาง
จากคําที่อาตมภาพไดยกมาอางนั้น ก็พอมองเห็นความ
เขาใจของคนทั่วไปเกี่ยวกับกรรมวา
ประการแรก คนโดยมากมองกรรมไปในแงผล คือมองวา
เปนผลของการกระทํา เพราะฉะนั้น จึงพูดกันวากมหนารับกรรม
คําวากรรมในที่นี้เปนผล หรืออยางเราไปเห็นคนไดรับภัยพิบัติหรือ
เหตุรายประสบทุกขยากตางๆ เราบอกวานั่นกรรมของสัตว ก็เทา
กับบอกวา กรรม คือความทุกขยากอะไรตออะไรที่เปนผลซึ่งเขาได
รับอยูนั้น
ประการตอไป เราพูดถึงกรรมโดยมุงเอาแงชั่วแงไมดีหรือ
เรื่องรายๆ อยางที่วากมหนารับกรรม หรือวากรรมของสัตว ก็หมาย
ถึงแงไมดีทั้งนั้น คือเปนเรื่องทุกข เรื่องโศก เรื่องภัยอันตราย ความ
วิบัติ เหตุรายนานา
นอกจากนั้น ก็มุงไปในอดีต โดยเฉพาะมุงเอาชาติกอน
เปนสําคัญ
ตัวอยางที่วามาโดยมากก็มีความหมายสองไปทีเดียวหมด
ทั้ง ๓ แง คือมุงเอาในแงเปนเรื่องรายๆ และเปนผลของการกระทํา
ในอดีตชาติ ไมวา “กมหนารับกรรม” “ชาตินี้มีกรรม” “กรรม
ของสัตว” “สุดแตบุญแตกรรม” ฯลฯ ลวนแตเปนเรื่องไมดี เปน
เรื่องรายๆ เปนเรื่องผล และเปนเรื่องเกี่ยวกับชาติกอนทั้งนั้น
พูดงายๆ วา คนทั่วไปมองความหมายของ “กรรม” ในแง
ของผลรายของการกระทําชั่วในอดีตชาติ
ทีนี้ลองมาพิจารณาวาความหมายที่เขาใจกันนั้นถูกหรือไม
อาจจะถูก แตถูกไมหมด ไดเพียงสวนหนึ่งเทานั้น

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕

ตามหลักคําสอนที่แทจริง เพียงหลักตนๆ ทานก็บอกไว
แลววา กรรมก็คือการกระทํานั่นเอง งายที่สุด การกระทํานี้ไมได
หมายถึงผล แตเปนตัวการกระทํา ซึ่งเปนเหตุมากกวาเปนผล
ตอไปในแงเวลา จะมุงถึงกาลเปนอดีตก็ได ปจจุบันก็ได
อนาคตก็ได ไมเฉพาะตองเปนอดีตอยางเดียว คือปจจุบันที่ทําอยูนี้
ก็เปนกรรม
แลวจะมองในแงลักษณะวาดีหรือชั่วก็ไดทั้งสองขาง คือ
กรรมดีก็มี กรรมชั่วก็มี แลวแสดงออกไดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจ
นอกจากนี้ ที่พูดถึงกรรมอยางนั้นอยางนี้ ดูเหมือนวาเปน
เรื่องใหญ เรื่องรุนแรง ความจริงนั้น กรรมก็มีตั้งแตเรื่องเล็กๆ
นอยๆ ในความคิดแตละขณะ ทุกๆ ทานที่นั่งอยูในขณะนี้ก็กําลัง
กระทํากรรมดวยกันทั้งนั้น อยางนอยก็กําลังคิด เพราะอยูในที่
ประชุมนี้ ไมสามารถแสดงออกทางอื่นไดมาก ไมมีโอกาสจะพูด
หรือจะทําอยางอื่น ก็คิด การคิดนี้ก็เปนกรรม
รวมความวา ในความหมายที่ถูกตองนั้น กรรมหมายถึง
การกระทําที่ประกอบดวยเจตนา
จะแสดงออกทางกายก็ตาม
วาจาก็ตาม หรืออยูในใจก็ตาม เปนอดีตก็ตาม ปจจุบันก็ตาม
อนาคตก็ตาม ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เปนกรรมทั้งนั้น
ฉะนั้น กรรมตามความหมายที่พูดกันทั่วไปนั้นจึงมักทําให
เกิดความสับสนคลาดเคลื่อนขึ้นมาอยางใดอยางหนึ่ง จะตองทํา
ความเขาใจใหถูกตั้งแตตน
เปนอันวาภาษาสามัญที่คนทั่วไปใชพูดกันนั้น มีขอคลาด
เคลื่อนอยูมากบางนอยบาง ซึ่งจะตองทําความเขาใจใหถูกตอง
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๒. ความคลาดเคลื่อนในทัศนคติ
ก. ทัศนคติตอตนเอง
แงที่ ๒ ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนกันอยูมาก ก็คือ ทัศนคติตอ
กรรม พอพูดถึงกรรม ทัศนคติของคนทั่วไปก็มักจะเปนไปในแงของ
การทอดธุระ หรือไมมีความรับผิดชอบ
ทอดธุระอยางไร? อันนี้อาจจะแบงไดเปน ๒ สวน คือ มอง
ในแงตัวเองอยางหนึ่ง กับมองในแงผูอื่นอยางหนึ่ง
มองในแงตัวเอง ความรูสึกทอดธุระ คือรูสึกวายอทอ ยอม
แพ ถดถอย และไมคิดปรับปรุงตัวเอง เชนในประโยควา “ชาตินี้มี
กรรม“ หรือวา “เราทํามาไมดี กมหนารับกรรมไปเถิด”
ความจริง คําที่พูดอยางนี้มีแงที่พิจารณาไดทั้งดีและไมดี
คือเวลาพูดอยางนี้ เดิมก็คงมุงหมายวา ในเมื่อเปนการกระทําของ
เราเอง ทําไวไมดี เราก็ตองยอมรับผลของการกระทํานั้น นี่คือ
ความรูสึกรับผิดชอบตอตนเอง ยอมรับความผิดที่ตนเองกอขึ้น
แตการที่พูดอยางนี้ไมใชวาทานตองการใหเราหยุดชะงัก
แคนั้น ทานไมไดตองการใหเราหยุดเพียงวา งอมืองอเทา แลวไม
คิดปรับปรุงตนเอง แตทานตองการตอไปอีกดวยวา เมื่อเรายอมรับ
ผิดจากการกระทําของเราแลว ในแงตัวเราเอง เมื่อเราสํานึกความ
ผิดแลว เราจะตองแกไขปรับปรุงตัวเองใหดีตอไปดวย
แตในตอนที่เปนการปรับปรุงนี้ คนมักไมคอยคิด ก็เลยทํา
ใหความรูสึกตอกรรมนั้นหยุดชะงักแคการยอมรับ แลวก็เปนคลาย
กับยอมแพ แลวก็ทอถอย ไมคิดปรับปรุงตนใหกาวหนาตอไป
เพราะฉะนั้น เราจะตองรูจักแยกใหครบ ๒ ตอน คือ ความรูสึกรับ
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ผิดชอบตอตนเองตอนหนึ่ง และการที่จะคิดแกไขปรับปรุงตนตอไป
ตอนหนึ่ง
รวมความวา ความรูสึกตอกรรม ควรจะมีตอตนเองใหครบ
ทั้ง ๒ ดาน คือ
๑.เราจะตองมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง
และ
๒.เมื่อยอมรับสวนที่ผิดแลว จะตองคิดแกไขปรับปรุงตน
เองเพื่อใหถูกตองดีงามขึ้นตอไปดวย
ไมใชหยุดเพียงยอมรับผิดแลวก็เสร็จกันไป
ถาเรามอง
ความหมายของกรรมเพียงในแงของการยอมรับและเสร็จสิ้นไปเทา
นั้น ก็แสดงวาเราไมไดใชประโยชนจากหลักคําสอนเกี่ยวกับกรรม
อยางถูกตองสมบูรณ และอาจจะใหเกิดผลเสียได

ข. ทัศนคติตอผูอื่น
ในแงความคลาดเคลื่อนของทัศนคติตอผูอื่น ก็เชนเดียว
กัน เวลาเราไปเห็นคนไดรับทุกขภัยพิบัติอันตรายตางๆ บางทีเราก็
พูดกันวา นั่นเปน “กรรมของสัตว” พอวาเปนกรรมของสัตว เราก็
ปลงเลย แลวก็ชางเขา
บางทานเลยไปกวานี้อีก บอกวาพุทธศาสนาสอนใหวาง
อุเบกขา ก็เลยทําเฉย หมายความวา ใครจะไดทุกขไดรอน เราก็
ปลงเสียวากรรมของสัตว เขาทํามาเองไมดีเขาจึงไดรับผลอยางนั้น
เราก็วางอุเบกขา อันนี้เปนแงที่ไมถูก ตองระวังเหมือนกัน
ในแงตอผูอื่น ทัศนคติก็ตองมี ๒ ดานเหมือนกัน จริงอยู
เมื่อคนอื่นไดรับภัยพิบัติเหตุรายอะไรขึ้นมา ขั้นตนเราควรพิจารณา
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วา อันนั้นเปนผลของการกระทําของเขา เชนคนที่ไปประพฤติชั่ว
ถูกจับมาลงโทษ อันนั้นอาจจะพิจารณาไดวาเปนกรรมของสัตว
จริง 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
อุเบกขาที่ถูกตองนั้นก็เพื่อดํารงธรรมไว ดํารงธรรมอยางไร
การวางใจเปนกลาง ในเมื่อเขาสมควรไดรับทุกขโทษนั้นตามสม
ควรแกการกระทําของตน เราตองวางอุเบกขา เพราะวาจะไดเปน
การรักษาธรรมไว อันนี้เปนการถูกในทอนที่หนึ่ง คืออุเบกขาเพื่อ
ดํารงความเปนธรรมหรือรักษาความยุติธรรมไว
แตอีกตอนหนึ่งที่หยุดไมไดก็คือ นอกจากมีอุเบกขาแลว
ในแงของกรุณาก็ตองคิดดวยวา เมื่อเขาไดรับทุกขภัยพิบัติแลว เรา
ควรจะชวยเหลืออะไรบาง บางทีในพุทธบริษัทบางคนก็พิจารณา
ปลอยทิ้งไปเสียหมด ไปเห็นคนยากคนจนอะไรตออะไรก็กรรมของ
สัตวหมด เลยไมไดคิดแกไขปรับปรุงหรือชวยเหลือกัน ทําใหขาด
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๙

ความกรุณาไป แทนที่จะเนนเรื่องความกรุณากันบาง ก็เลยไปมัว
เนนเรื่องอุเบกขาเสีย∗
ที่จริงธรรมเหลานี้ตองใชใหตรงเรื่อง เหมาะเจาะ แมแตใน
กรณีที่คนไดรับโทษ เราวางอุเบกขากับคนที่เขาไดรับโทษนั้น เราก็
ตองมีกรุณาอยูในตัวเหมือนกัน เราอุเบกขากับคนที่เขาไดรับโทษ
เพราะเรามีเมตตากรุณาตอสัตวทั้งหลายเหลาอื่น บุคคลผูนี้ไดรับ
โทษเพือ่ ใหคนอืน่ จํานวนมากอยูด ว ยความสงบเรียบรอย หรือแมแต
เปนความกรุณาและเมตตาตอตัวผูไดรับโทษเองวา ผูนี้เมื่อเขาได
รับโทษอยางนี้แลว เขาจะไดสํานึกตน ประพฤติตัวเปนคนดีตอไป
จากนั้นก็ตองคิดตอไปอีกวา เมื่อเขาไดรับทุกขโทษตาม
ควรแกกรรมของเขาแลว เราจะชวยเหลือเขาใหพนจากความทุกข
นั้น และพบความสุขความเจริญตอไปไดอยางไร เปนความเมตตา
กรุณาแฝงอยูในนั้น ไมใชเปนสักแตวาอุเบกขาอยางเดียว
ที่พูดมานี้เปนเรื่องสําคัญเหมือนกัน ทาทีความรูสึกตอเรื่อง
กรรมที่ไมครบถวน บางทีก็ทําใหเกิดผลเสียได ถาอยางไรก็ควรจะ
มีใหครบทุกดาน
เปนอันวา ทัศนคตินี้ บางทีก็คลาดเคลื่อนทั้งในแงตอตน
เองและตอคนอื่น
ตอตนเองนั้น หนึ่ง ตองมีความรับผิดชอบ สอง ตองมี
ความคิดแกไขปรับปรุงอยูดวยพรอมกัน
สวนในแงตอผูอื่นก็ไมใชเอาแตอุเบกขาอยางเดียว จะตอง
∗

การวางอุเบกขา และใชกรุณากับคนทุกขยากนี้ ขอใหดูคําอธิบายเพิ่มเติม ในเรื่องที่ ๒
หนา ๖๑–๖๒ ดวย
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มีเมตตากรุณาดวย ในสวนใดที่ควรวางอุเบกขาก็วางดวยเหตุผล
เพื่อรักษาความเปนธรรม หรือดํารงธรรมของสังคมไว และในแง
ของเมตตากรุณาก็เพื่อประโยชนของบุคคลนั้นเองดวย และเพื่อ
ประโยชนคนสวนใหญดวย ตองมีและมีไปไดพรอมกัน อันนี้เปนแง
ทัศนคติ ซึ่งบางทีก็ลืมยํ้าลืมเนนกันไป

๓. ความสับสนคลาดเคลื่อนในตัวธรรม
ประการที่ ๓ เปนความคลาดเคลื่อนและสับสนในตัวหลัก
ธรรมทีเดียว อันนี้เปนเรื่องใหญ
ในใจของพุทธศาสนิกชนนั้น เวลานึกถึงกรรม ก็คลายกับ
ความหมายที่อาตมภาพไดพูดมาขางตน คือมักจะนึกถึงเรื่องเกา
โดยมากเอาอดีตชาติเปนเกณฑ ไมคอยนึกถึงกรรมที่ทําในปจจุบัน
หลักกรรมในพุทธศาสนานั้น มีแงหนึ่งที่เราควรพยายาม
ศึกษาใหเกิดความเขาใจชัดเจน คือแงที่จะตองแยกจากหลักคํา
สอนในศาสนาอื่น
พุทธศาสนานั้นเกิดในชมพูทวีป คือประเทศอินเดีย เมื่อ
ประมาณ ๒๕๐๐ ปมาแลว ในสมัยนั้นศาสนาตางๆ ในอินเดียมีคํา
สอนเรื่องกรรมกันแทบทั้งนั้น เมื่อเราพบคําวากรรมในตางศาสนา
ก็ตองนึกไวกอนเลยวาจะตองมีความหมายตางกัน เหมือนเจอพระ
พรหมของพราหมณกับพระพรหมของพุทธก็ตองคนละอยาง ถา
แยกบอกความแตกตางไมได ก็แสดงวาเรากําลังเสี่ยงตอความ
หลงเขาใจผิด
ศาสนาฮินดูก็มีคําสอนเรื่องกรรม ศาสนานิครนถ หรือที่เรา
เรียกวา ศาสนาเชน หรือมหาวีระ ก็มีคําสอนเรื่องกรรมเหมือนกัน
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๑๑

และก็เนนคําสอนเรื่องกรรมนี้ไวเปนหลักสําคัญมาก
เมื่อพุทธ
ศาสนาอุบัติขึ้น พระพุทธองคก็ไดทรงทราบคําสอนของศาสนา
เหลานี้แลว และไดทรงพิจารณาเห็นวาเปนความเขาใจที่ผิดพลาด
คลาดเคลื่อนไมสมบูรณ พระองคจึงไดทรงสอนหลักกรรมของพุทธ
ศาสนาขึ้นใหม
เมื่อ “กรรม” ในพุทธศาสนาเปนหลักกรรมซึ่งเกิดจากการที่
พระพุทธองคตองการแกไขความเชื่อที่ผิดในหลักกรรมเดิม ก็แสดง
วาหลักกรรมอยางใหมนี้จะตองผิดกับหลักกรรมอยางเกา ที่สอน
กันแตเดิมในศาสนาพราหมณ ฮินดู และนิครนถ เปนตน
หลักกรรมในศาสนาของเรา ถาแยกแยะออกไปโดยศึกษา
เปรียบเทียบกับคําสอนในศาสนาเดิม เราจะเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น
หลักกรรมในศาสนาฮินดูก็ตาม ในศาสนานิครนถก็ตาม
ในพระพุทธศาสนาก็ตาม ในสายตาของคนตางประเทศ โดย
เฉพาะพวกฝรั่งที่มาศึกษา มักเขาใจวาเหมือนๆ กัน คือ คนเหลา
นั้นพอมองเห็นวาพุทธศาสนาก็สอนเรื่องกรรม ฮินดู และนิครนถ ก็
สอนเรื่องกรรมทั้งนั้น ก็เขาใจวาคําสอนในศาสนาเหลานี้เหมือน
กัน แตที่จริงไมเหมือน
ในศาสนาฮินดูเขามีหลักกรรมเหมือนกัน เขาสอนวาในตัว
คนแตละคนมีอาตมัน เมื่อบุคคลแตละคนกระทํากรรม กรรมก็เปน
เครื่องปดบังอาตมัน ดวยอํานาจกรรมนี้ บุคคลจึงตองเวียนวาย
ตายเกิดไปจนกวาจะบริสุทธิ์หลุดพน อันนี้ดูเผินๆ ก็คลายของพุทธ
ศาสนา แตศาสนาฮินดูสอนหลักกรรมเพื่อเปนฐานรองรับการแบง
แยกวรรณะ
สวนพระพุทธศาสนาสอนหลักกรรมเพือ่ หักลางเรือ่ ง
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วรรณะ หลักกรรมของศาสนาทัง้ สองจะเหมือนกันไดอยางไร ตรงกัน
แตชอื่ เทานัน้
สวนในศาสนานิครนถ ก็มีความเชื่อในสาระสําคัญของ
กรรมตามแบบของเขา พระพุทธเจาเคยตรัสเลาความเชื่อเรื่อง
กรรมของนิครนถเอาไว อาตมภาพจะลองอานพุทธพจนใหฟง ใน
ขณะที่ฟง ขอใหทานสาธุชนลองเทียบในใจกับหลักกรรมของเราวา
มันเหมือนหรือตางกันอยางไร

ก. สามลัทธิที่ขัดตอหลักกรรม
พระพุทธองคตรัสวา
“ภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะ
มีทิฏฐิอยางนี้วา สุขก็ดี ทุกขก็ดี อยางหนึ่งอยางใดที่ได
เสวย ทั้งหมดนั้นเปนเพราะกรรมที่ตัวทําไวในปาง
กอน โดยนัยดังนี้ เพราะกรรมเกาหมดสิ้นไปดวยตบะ
ไมทํากรรมใหม ก็จะไมถูกบังคับอีกตอไป เพราะไม
ถูกบังคับตอไป ก็สิ้นกรรม เพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุกข
เพราะสิ้นทุกขก็สิ้นเวทนา เพราะสิ้นเวทนาก็เปนอัน
สลัดทุกขไดหมดสิน้ ภิกษุทงั้ หลาย พวกนิครนถมวี าทะ
อยางนี้”
อันนี้มาในเทวทหสูตร พระไตรปฎกเลม ๑๔ มัชฌิมนิกาย
อุปริปณณาสก พุทธพจนที่ยกมาอางนี้ แสดงลัทธินิครนถ หรือ
ศาสดามหาวีระ นิครนถนาฏบุตร ทีเ่ ราเรียกกันทัว่ ไปวา ศาสนาเชน
ศาสนาเชนนี้นับถือคําสอนเรื่องกรรมเกา เรียกเต็มวา ปุพเพกตเหตุวาท เรียกสั้นๆ วา ปุพเพกตวาท
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เมื่อพูดถึงเรื่องนี้แลว ก็เลยอยากจะพูดถึงลัทธิที่จะตอง
แยกออกจากหลักกรรมใหครบทั้งหมด ขอใหกําหนดไวในใจทีเดียว
วา เราจะตองแยกหลักกรรมของเราออกจากลัทธิที่เกี่ยวกับการได
รับสุขทุกขของมนุษย ๓ ลัทธิ
ในสมัยพุทธกาลมีคําสอนสําคัญอยู ๓ ลัทธิ ที่กลาวถึง
ทุกขสุขที่เราไดรับอยูในขณะนี้ แมกระทั่งถึงปจจุบันนี้ลัทธิศาสนา
ทั้งหมดเทาที่มีก็สรุปลงไดเทานี้ ไมมีพนออกไป พระพุทธเจาเคย
ตรัสถึงลัทธิเหลานี้และทรงแยกวาคํ าสอนของพระองคไมใชคํ า
สอนอยางลัทธิเหลานี้ ลัทธิเหลานั้นเปนคําสอนประเภทอกิริยา คือ
หลักคําสอนหรือทัศนะแบบทีท่ าให
ํ ไมเกิดการกระทํา เปนมิจฉาทิฏฐิ
อยางรายแรง
อาตมภาพจะอานลัทธิมิจฉาทิฏฐิ ๓ ลัทธินี้ตามนัยพุทธ
พจนที่มาใน อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต พระสุตตันตปฎก ในพระ
ไตรปฎกบาลี เลม ๒๐ และในคัมภีรวิภังค แหงพระอภิธรรมปฎก
ในพระไตรปฎกบาลี เลม ๓๕
พระพุทธองคตรัสวา
“ภิกษุทั้งหลาย ลัทธิเดียรถีย ๓ ลัทธิเหลานี้ ถูก
บัณฑิตไตถามซักไซรไลเลียงเขา ยอมอางการถือสืบๆ
กันมา ดํารงอยูในอกิริยา (การไมกระทํา) คือ
๑ สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะ มีทิฏฐิ
อยางนี้วา สุขก็ดี ทุกขก็ดี มิใชสุขมิใชทุกขก็ดี อยาง
หนึ่งอยางใดก็ตามที่คนเราไดเสวย ทั้งหมดนั้นลวน
เปนเพราะกรรมที่กระทําในปางกอน (ปุพเพกตเหตุ,
เรียกวา ปุพเพกตวาท)
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๒ สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะ มีทิฏฐิ
อยางนี้วา สุขก็ดี ทุกขก็ดี มิใชสุขมิใชทุกขก็ดี อยาง
หนึง่ อยางใดก็ตามทีค่ นเราไดเสวย ทัง้ หมดนัน้ ลวนเปน
เพราะการบันดาลของพระผูเ ปนเจา (อิสสรนิมมานเหตุ,
เรียกวา อิศวรนิรมิตวาท)
๓ สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะ มีทิฏฐิ
อยางนี้วา สุขก็ดี ทุกขก็ดี มิใชสุขมิใชทุกขก็ดี อยาง
หนึ่งอยางใดตามที่คนเราไดเสวย ทั้งหมดนั้นลวนหา
เหตุหาปจจัยมิได (อเหตุอปจจยะ, เรียกวา อเหตุวาท)
ลัทธิทั้งสามนี้ พุทธศาสนิกชนฟงแลว อาจจะของใจขึ้นมา
วา เอ ลัทธิที่หนึ่งดูคลายกับหลักกรรมในพุทธศาสนาของเรา บอก
วา สุขก็ดี ทุกขก็ดี มิใชสุขมิใชทุกขก็ดี ที่เราไดรับอยูในปจจุบันนี้
เปนเพราะกรรมที่กระทําไวในปางกอน เอ ดูเหมือนกันเหลือเกิน
นี่เหละเปนเรื่องสําคัญ ถาไดศึกษาเปรียบเทียบเสียบาง
บางทีจะทําใหเราเขาใจหลักกรรมของเราชัดเจนยิ่งขึ้น ถาไมระวัง
เราอาจจะนําเอาหลักกรรมของเรานี้ไปปรับปรุงเปนหลักกรรมของ
ศาสนาเดิมทีพ่ ระพุทธเจาตองการแกไข โดยเฉพาะคือลัทธิของทาน
นิครนถนาฏบุตรเขาก็ได เพราะฉะนั้น จึงไดบอกวาเปนเรื่องสําคัญ

ข. เหตุใดสามลัทธินั้นจึงขัดหลักกรรม
ทีนี้ ทําไมพระพุทธเจาจึงไดทรงตําหนิลัทธิทั้ง ๓ นี้เลา พระ
องคไดทรงแสดงโทษของการนับถือลัทธิทั้ง ๓ นี้ไว อันนี้ก็จะขอ
อานตามนัยพุทธพจนเหมือนกัน
พระพุทธองคตรัสวา
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“ภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อบุคคลมายึดเอากรรมที่ทํา
ไวในปางกอนเปนสาระ ฉันทะก็ดี ความพยายามก็ดี
วาสิ่งนี้ควรทํา สิ่งนี้ไมควรทํา ก็ยอมไมมี”
สวนเรื่องของอีก ๒ ลัทธิก็เชนเดียวกัน เมื่อนับถือพระผู
เปนเจา หรือความบังเอิญ ไมมีเหตุปจจัยแลว ฉันทะก็ดี ความ
เพียรพยายามก็ดี วาอันนี้ควรทํา อันนี้ไมควรทํา ก็ยอมไมมี
เมื่อถือวา เราจะไดรับผลอะไร ก็แลวแตกรรมที่ทําไวแต
ปางกอน มันจะสุขจะทุกขอยางไรก็แลวแตกรรมที่ทําไวในชาติกอน
เราก็ไมเกิดฉันทะและความเพียรพยายามวาเราควรจะทําอะไร ก็
ไดแตรอผลกรรมตอไป
ถึงเรื่องพระผูเปนเจาก็เหมือนกัน ออนวอนเอาก็แลวกัน
หรือวาแลวแตพระองคจะโปรดปราน ที่จะมาคิดเพียรพยายามทํา
ดวยตนเองก็ไมมี ผลที่สุดก็ตองสอนสําทับเพิ่มเขาไปอีกวาพระเจา
จะชวยเฉพาะคนที่ชวยตนเองกอนเทานั้น ไปๆ มาๆ ก็ตองหันมา
หาหลักกรรม
ความบังเอิญไมมีเหตุปจจัยก็เชนเดียวกัน เราจะตองไปทํา
อะไรทําไม ถึงจะทําไปก็ไมไดผลอะไร เพราะไมมีเหตุไมมีปจจัย
มันบังเอิญเปนอยางนั้นเอง ก็ไมตองทําอะไร ผลจะเกิดก็เกิดเอง
แลวแตโชค
รวมความวา ๓ ลัทธินี้ ขอเสียหรือจุดออนคือ ทําใหไมเกิด
ความเพียรพยายามในทางความประพฤติปฏิบัติ ไมเกิดฉันทะใน
การกระทํา สวนหลักกรรมในพระพุทธศาสนา มองเทียบแลวขอ
แตกตางก็อยูที่วา จะตองใหเกิดฉันทะ เกิดความเพียรที่จะทํา ไม
หมดฉันทะ ไมหมดความเพียร อันนี้เปนหลักตัดสินในทางปฏิบัติ

-๒หลักกรรมที่แท
๑. การแยกจากความเขาใจผิด
เมื่อเขาใจหลักกรรมโดยการเปรียบเทียบกับ ๓ ลัทธิที่วา
มานี้แลว ก็นาจะแกไขขอคลาดเคลื่อนสับสนขางตนไดทั้งหมด คือ
ความคลาดเคลื่อนในแงความหมายของศัพทอยางที่เขาใจกันทั่ว
ไปก็ตาม หรือความคลาดเคลื่อนในแงทัศนคติก็ตาม อันนี้แกไขได
หมด เพราะฉะนั้นเราจะตองทําความเขาใจหลักกรรมของเราใหถูก
ตอง อยางนอยอยาปนกับลัทธินิครนถ
ในศาสนาของนิครนถเขาถือลัทธิกรรมเกา สุขทุกขอะไรเรา
จะไดรับอยางไร ก็เพราะกรรมเกาทั้งสิ้น เขาจึงสอนใหทํากรรมเกา
นั้นใหหมดไปเสีย แลวไมทํากรรมใหม ทีนี้กรรมเกาจะหมดไปได
อยางไร เขาก็บอกวากรรมเกาจะหมดไปไดดวยการบําเพ็ญตบะ
พวกนิครนถก็เลยบําเพ็ญทุกรกิริยา ทําอัตตกิลมถานุโยคทีพ่ ระ
พุทธองคเคยทรงไปบําเพ็ญเมือ่ กอนตรัสรู บําเพ็ญอยูถึง ๖ ป จน
แนพระทัยแลวก็ทรงประกาศวาเปนขอปฏิบัติที่ผิด ไมไดผลอะไร
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พวกนิครนถไมตองการทํากรรมใหม กรรมเกาก็ทําใหหมด
ไปดวยตบะ ขอใหเทียบหลักนี้กับคําสอนในทางพุทธศาสนา ใน
สฬายตนวรรค สังยุตตนิกาย พระไตรปฎกเลม ๑๘ มีพุทธพจนวา
ดวยเรื่องกรรมในแงหนึ่ง พระองคตรัสวา “เราจะแสดงกรรมเกา
กรรมใหม ความดับกรรม และทางดับกรรม” แลวพระพุทธองคก็
ตรัสวา
“กรรมเกาคืออะไร? จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา
กาย มโน นี้ชื่อวากรรมเกา;
อะไรชื่อวากรรมใหม การกระทําที่เราทําอยู
ในบัดนี้ นี่แหละชื่อวากรรมใหม;
อะไรคือความดับกรรม? บุคคลสัมผัสวิมุตติ
เพราะความดับแหงกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม
นั้นชื่อวาความดับกรรม;
อะไรเปนทางดับกรรม? มรรคมีองค ๘ ประการ
อันประเสริฐ คือ สัมมาทิฏฐิเปนตน สัมมาสมาธิเปน
ปริโยสาน นี้เรียกวา ทางดับกรรม”
อันนี้จะตรงกับลัทธินิครนถไดอยางไร ในลัทธินิครนถเขา
สอนวาทางดับกรรมคือดับกรรมเกาโดยบําเพ็ญตบะ กับดับกรรม
ใหมโดยไมทํา แตพุทธศาสนาดับกรรมดวยการปฏิบัติตามมรรคมี
องค ๘ จะเห็นวาที่วาดับกรรมนั้น ไมใชไมทําอะไร ทําทีเดียวแหละ
แตทําอยางดีอยางมีเหตุมีผล ทําอยางมีหลักมีเกณฑ ทําดวย
ปญญา คือทําตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา หรือมรรคมีองค ๘
ประการ ตองทํากันยกใหญทีเดียว
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ตามหลักดับกรรมในที่นี้ ไมใชไมทํา มรรคมีองค ๘
ประการ ตองใชความเพียรพยายามในการปฏิบัติเปนอยางมาก
ตองพยายามเพื่อใหมีสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นที่ถูกตอง เพื่อใหมี
สัมมาสังกัปปะ มีความดําริความคิดที่ถูกตอง ใหมีสัมมาวาจา ใช
คําพูดที่ถูกตอง ใหมีสัมมากัมมันตะ กระทําทางกายถูกตอง ใหมี
สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตโดยสัมมาชีพ ใหมีสัมมาวายามะ มีความ
พยายามที่ถูกตอง ใหมีสัมมาสติ มีสติที่ถูกตอง ใหมีสัมมาสมาธิ
บําเพ็ญปลูกฝงสมาธิที่ถูกตอง หลักดับกรรมในพุทธศาสนาคือทํา
กันใหญเลย ไมใชไมทํา แตตองทําจริงจัง
โดยนัยนี้ ถาเรามองดูหลักกรรมที่พุทธศาสนาสอนไวในที่
ตางๆ ใหรอบคอบสักหนอย ก็จะเห็นวามุงหมายใหเกิดการกระทํา
และทีพ่ ระพุทธเจาปฏิเสธหลักกรรมในศาสนาเกาก็เพราะหลักกรรม
ในศาสนานั้นไมสงเสริมใหเกิดฉันทะ และความเพียรพยายามใน
การกระทํา เพราะฉะนั้น ถาหลักกรรมของเราสอนกันไปแลวทําให
ไมเกิดฉันทะความเพียรพยายาม ก็มีเกณฑตัดสินไดเลยวา การ
สอนคงจะคลาดเคลื่อนเสียแลว
เปนอันวา ในที่นี้เราจะตองแกความคลาดเคลื่อนออกไป
เสียกอน นี้คือจุดที่อาตมภาพตองการชี้วา เราควรจะแกไขเพื่อทํา
ความเขาใจกันใหถูกตอง

๒. การทําความเขาใจใหถูกตอง
ขั้นตอไป คือ เราควรจะทําความเขาใจกันใหถูกตองใน
หลักกรรมนั้นอยางไร
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ประการแรก เราจะตองศึกษาความหมายใหชัดเจน อยา
เพิ่งไปเชื่อหรือยึดถือตามที่เขาใจกันสามัญวา เมื่อพูดกันอยางนั้น
ก็เปนอันถูกตอง อยาเพิ่ง ตองศึกษาใหเห็นชัดเจน ใหเขาใจแจม
แจงวา พระพุทธเจาตองการอะไรแน
ที่พูดเมื่อกี้จะเห็นวา ความเชื่อของเราในปจจุบันนี้ คลาย
กับลัทธิกรรมเกามากอยางไร แตในทางตรงกันขามก็อาจเกิดความ
ของใจวา เอ พุทธศาสนานี่ไมเชื่อกรรมเกาเลยหรืออยางไร ก็ไมใช
อยางนั้น จะตองทําความเขาใจขอบเขตใหถูกตองวา กรรมเกาแค
ไหน กรรมใหมแคไหน
ถาวาโดยสรุปก็คือ พุทธศาสนาถือหลักแหงเหตุและผล ถือ
วาสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย ผลที่จะเกิดขึ้นตองมีเหตุ และ
เมื่อเหตุเกิดขึ้นแลว ผลก็ยอมเปนไปโดยอาศัยเหตุปจจัยนั้น มัน
สอดคลองกันอยู
ในเรื่องกรรมนี้ก็เชนเดียวกัน กรรมเปนเรื่องของหลักเหตุ
ผลที่เกี่ยวกับการกระทําของมนุษย เมื่อมันเปนหลักของเหตุผล
แลว มันก็ตองมีทั้ง ๓ กาลนั่นแหละ คือ ตองมีทั้งอดีต ทั้งปจจุบัน
ทั้งอนาคต เพราะฉะนั้น ก็ไมไดปฏิเสธกรรมเกา แตที่ผิดก็คือไปฝง
จิตใจวาอะไรๆ ตองเปนเพราะกรรมเกาไปหมด นี่เปนขอเสีย
พุทธศาสนาถือวากรรมเกานั้นมันเสร็จไปแลว เรายอน
กลับไปทําหรือไมทําอีกไมได “กตสฺส นตฺถิ ปฏิการํ” การกระทําที่
ทําไปแลว เราไปหวนกลับใหกลายเปนไมไดทําไมได ทีนี้ ประโยชน
ที่เราจะไดจากกรรมเกาคืออะไร
กรรมเก า เป น เหตุ ป  จ จั ย อยู  ใ นกระบวนการของวงจร
ปฏิจจสมุปบาท มันเกิดขึ้นมาแลว มันเปนเหตุ เราปฏิเสธไมได
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ตามหลักของเหตุผล การกระทําในอดีต ก็คือการกระทําที่ทําไป
แลว มันยอมตองมีผล ขอสําคัญอยูที่วาเราควรไดประโยชนจาก
อดีตอยางไร
กรรมเกา หรือกรรมในอดีตนั้น ทําไปแลวแกใหกลายเปน
ไมทํานะไมได แตเรามีทางใชประโยชนจากมันได คือในแงที่จะเปน
บทเรียนแกตนเอง รูจุดที่จะแกไขปรับปรุง และการที่จะรูจัก
พิจารณาไตรตรองมองเห็นเหตุผล ทําใหเปนคนหนักแนนในเหตุ
ผล พรอมทั้งทําใหเปนคนรูจักรับผิดชอบตนเอง ใหรูจักพิจารณาวา
ผลที่เกิดกับตนเองเกี่ยวของกับการกระทําของตัวเราอยางไร ไมมัว
โทษผูอื่นอยูเรื่อย และไมใชมัวรอรับแตผลของกรรมเกา
โดยเฉพาะขอสําคัญ เมื่อพิจารณาเห็นเหตุผลแลว ก็จะ
เปนบทเรียนสําหรับคิดแกไขปรับปรุงตนเองตอไป จุดที่พระพุทธ
เจาตองการที่สุดคือเรื่องปจจุบัน เพราะวาอดีตเราไปทําแกคืนไม
ได แตปจจุบันเปนสิ่งที่เราทําได เรามีอิสรภาพมากทีเดียวใน
ปจจุบันที่จะกระทําการตางๆ
เพราะฉะนั้น เราตองสรางทัศนคติที่ถูกตองตอกรรมแตละ
อยางวา กรรมเกาเราควรจะวางความรูสึกอยางไร เอามาใช
ประโยชนอยางไร กรรมใหมเราควรจะทําอยางไร นี่ขีดวงแยกกัน
ใหถูกตอง แลวจึงจะไดผลดี

๓. วัตถุประสงคของการสอนหลักกรรม
ประการตอไป เราควรทําความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค
ในการสอนเรื่องกรรมของพระพุทธเจาวา เดิมทีเดียวที่พระพุทธเจา
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ทรงสอนเรื่องกรรมขึ้นมานี้ พระองคมีวัตถุประสงคหรือตองการ
อะไร มีความมุงหมายอยางไร
ในการปฏิบัติธรรม สิ่งสําคัญที่สุดอันหนึ่งคือ ตองเขาใจ
วัตถุประสงค ถาไมเขาใจวัตถุประสงคหรือความมุงหมายแลว การ
ปฏิบัติธรรมจะไขวเขวเลื่อนลอย เมื่อเลื่อนลอยไปพักหนึ่งแลวก็จะ
เขาใจผิด ที่เราเขาใจผิดเรื่องสันโดษเรื่องอุเบกขาอะไรนี่ เพราะวา
โดยมากสอนแตความหมาย ทําความเขาใจแตความหมาย แลวไม
ไดคํานึงถึงวัตถุประสงคหรือความมุงหมายวา ในการปฏิบัติธรรม
ขอนี้ๆ ทานมุงหมายเพื่ออะไร และเมื่อไมรูความมุงหมายแลว
ความหมายเองก็ไมชัดดวย
อยางสันโดษนี่เราปฏิบัติเพื่ออะไร ถาจะซักถามในแงวัตถุ
ประสงคขึ้นมา บางทีก็ชักอึดอัดกันทีเดียววา เอ นี่จะตองการอะไร
แน จะปฏิบัติธรรม ปฏิบัติศีล เรามักจะศึกษาเฉพาะในแงความ
หมาย แตถาถามวา ศีลนี่เราปฏิบัติเพื่ออะไร บางทีก็ชักงงไมชัด
บางทีก็ตอบโพลงทีเดียว เชนวาเพื่อพระนิพพาน ตอบอยางนี้คลุม
เครือ ขามไปหาวัตถุประสงคใหญ จริงอยูวัตถุประสงคของพระ
พุทธศาสนาขั้นสูงสุดเพื่อพระนิพพาน แตวาไมใชปฏิบัติศีลอยาง
เดียวไปนิพพานได มันตองมีเปนขั้นเปนตอน
เพราะฉะนั้น นอกจากวัตถุประสงคใหญแลว ยังตองมีวัตถุ
ประสงคเฉพาะ วานี้เพื่ออะไร จะตอบวาปฏิบัติศีลเพื่อสมาธิหรือ
เพื่ออะไร ก็ตองตอบมาใหชัด สันโดษก็เชนเดียวกัน กรรมก็เชน
เดียวกัน ถาเราเขาใจความมุง หมายในการสอนในการปฏิบัติ ความ
หมายของธรรมนั้นก็จะชัดเจนขึ้นดวย และก็เปนการปฏิบัติอยางมี
หลักเกณฑ ไมใชเลื่อนลอย ไขวเขว สับสน
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ก. ใหเลิกแบงชนชั้นโดยชาติกําเนิด
ทีนี้ลองมาดูความมุงหมายของพระพุทธเจาที่ทรงสอนเรื่อง
กรรม ถาศึกษาในแงนี้จะเห็นวามีหลายความมุงหมายเหลือเกิน
พระพุทธองคทรงสอนเรื่องกรรมนี้ อยางแรกก็คือเพื่อขจัด
ความเชื่ อ ถื อ และการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ใ นสั ง คมของศาสนา
พราหมณเดิมเกี่ยวกับเรื่องวรรณะ
วรรณะคือการแบงคนเปนชั้นตางๆ
ตามชาติกําเนิด
ศาสนาพราหมณถือวาคนเราเกิดมาเปนลูกกษัตริยก็เปนกษัตริย
เปนลูกพราหมณก็เปนพราหมณ เปนลูกแพศยก็เปนพอคา เปนลูก
ศูทรก็เปนกรรมกรคนรับใช ใครเกิดในวรรณะไหนก็ตองเปนคน
วรรณะนั้นตลอดไป แลวแตชาติกําเนิด แกไขไมได อันนี้เปนคํา
สอนเดิม เขาสอนอยางนั้น
ครัน้ มาถึงพระพุทธเจา พระองคทรงเนนเรือ่ งกรรมไมเกีย่ วกับ
วรรณะวา คนเรานัน้ “น ชจฺจา วสโล โหติ น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ”
บอกวา คนเราไมไดเปนคนถอยคนตํ่าทราม เพราะชาติกําเนิด
และก็ไมไดเปนพราหมณ คือคนสูงเพราะชาติกําเนิด แต “กมฺมุนา
วสโล โหติ กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ” จะเปนคนทรามก็เพราะกรรม
และเปนพราหมณก็เพราะกรรม
ในพุทธพจนนี้ ถาเรามองกรรมเปนกรรมเกา มันก็เขาเปน
อันเดียวกับคําสอนเดิมของพราหมณไปเลย เขาก็บอกวา ออ ของ
ทานก็เหมือนกัน ทานบอกเพราะกรรม นี่ก็เพราะกรรมเกาสิจึงเกิด
มาเปนพราหมณ เกิดมาเปนคนถอยก็อยางเดียวกัน คือตามชาติ
กําเนิดเหมือนกัน แตที่จริงไมใชอยางนั้น กรรมในที่นี้หมายถึงการ
กระทํา
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ในความหมายหยาบที่สุด การทํากรรมก็หมายถึงอาชีพ
การงาน อยางในพุทธพจนนี้ก็มีขยายตอไป เชนตรัสวา ใครไปทํา
นาทําไรคนนั้นก็เปนชาวนา ไมใชเปนพราหมณ ถาคนไหนไปลัก
ขโมยเขา คนนั้นก็เปนโจร คนไหนไปปกครองบานเมือง คนนั้นก็
เปนราชา ดังนี้เปนตน นี่พระองคขยายความเรื่องกรรม
หมายความวา การกระทําอาชีพการงานกิจการที่ประกอบ
กันอยูนี้ หรือความประพฤติที่เปนไปอยูนี้แหละ เปนหลักเกณฑ
สําคัญที่จะวัดคน
พุทธศาสนาไมตองการใหไปวัดกันดวยชาติ
กําเนิด
แตใหวัดกันดวยการกระทําความประพฤติที่บุคคลนั้น
ประกอบและดําเนินไป ตั้งแตคุณธรรมในจิตใจ
นี้ก็เปนแงหนึ่งที่พระพุทธเจาทรงเนนมาก ถาเราอานใน
พระไตรปฎกจะเห็นวา มีพระสูตรตางๆ ที่พยายามนําหลักกรรมมา
แกไขเรื่องการแบงชั้นวรรณะโดยชาติกําเนิดนี้มากมาย

ข. ใหรจู กั พึง่ ตนเองและหวังผลสําเร็จดวยการลงมือทํา
อีกแงหนึ่งที่สําคัญก็คือ ความเพียรพยายามในการพึ่งตน
เอง และรูจักแกไขปรับปรุงตัว อันนี้เปนขอสําคัญที่พระพุทธเจา
ทรงสอนยํ้าบอยๆ อยางหลัก อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเปนที่พึ่ง
แหงตน หรืออีกอยาง ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺป ความเพียรทานทั้ง
หลายตองทําเอง อกฺขาตาโร ตถาคตา ตถาคตทั้งหลายเปนผูบอก
เปนผูชี้ทางให ก็เปนเรื่องที่สอนใหคนเรามีความเพียรพยายามใน
การกระทํา
ทานไมใหไปมัวหวังพึ่งปจจัยภายนอก เพราะปจจัยภาย
นอกนั้นไมยั่งยืน และมันไมอยูกับตัว จึงไมแนนอน และถึงอยางไร
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ก็ตาม ในที่สุดตัวเราก็จะตองทํา ถาจะใหเกิดผลสําเร็จที่แทจริง
แลว จะตองทําจะตองพึ่งตัวเองใหมากที่สุด
พระพุทธเจาทรงสอนเรื่องนี้อยูเสมอ พยายามใหเราหันมา
พึ่งตัวเองใหมากขึ้น ลดความพึ่งปจจัยภายนอก ตัดความเชื่อถือ
ในเรื่องสิ่งที่จะมาอํานวยผลประโยชนของเราโดยทางลัด ใหมัน
นอยลงไปๆ อันนี้ก็เปนแงหนึ่ง
พระพุ ท ธเจ า ทรงมี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลายอยางในการสอน
เรื่องกรรม แตหลักใหญๆ ก็มีอยางนี้ ขอยกมาเพียง ๒ อยางนี้กอน
การทําความเขาใจในวัตถุประสงคที่กลาวมานี้ จุดสําคัญ
ก็คือตองการใหเรามีความเพียรพยายามในการที่จะทําความดีและ
แกไขปรับปรุงตนเองขึ้นไป อันนี้แหละเปนหลักสําคัญมากในพุทธ
ศาสนา ซึ่งตองถือวาจุดมุงหมายจะบรรลุไดก็โดยที่ตัวเราตองทํา
ศาสดาครูอาจารยเปนเพียงผูแนะผูบอกทางใหเทานั้น ไมใชวาชวย
เราไมไดเลย ทานจะชวยแบบที่วาสงเราไปสวรรค สงเราไปนรก สง
เราไปนิพพานนั้น สงไปไมได แตบอกทางให ชี้ทางให แนะนําพรํ่า
สอนกันได เปนกัลยาณมิตรให แตถึงตอนทํา เราตองทํา

๔. ความหมายที่แทของกรรม
ตอไปจะพูดถึงตัวแทของหลักกรรมเอง
ซึ่งก็จะตองทํา
ความเขาใจใหถูกตองตามความเปนจริงเหมือนกัน หลักกรรมเปน
หลักธรรมที่ลึกซึ้ง พอพูดถึงความหมายที่ลึกซึ้ง ก็กลายเปนเรื่อง
เกี่ยวเขาไปถึงหลักใหญๆ โดยเฉพาะปฏิจจสมุปบาท
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จะตองระลึกไววา กรรมนี้ไมใชแคเพียงเรื่องภายนอก ไมใช
การกระทําที่แสดงออกมาทางกาย ทางวาจาเทานั้น ตองมองเขา
ไปถึงกระบวนการทํางานในจิตใจ และผลที่เกิดขึ้นในจิตใจแตละ
ขณะๆ ทีเดียว ความหมายที่แทจริงของกรรมมุงเอาที่นั่น คือความ
เปนไปในจิตใจของแตละคน แตละขณะ กรรมที่จะแสดงออกมา
ทางกาย ทางวาจาอะไรๆ ก็ตองเริ่มขึ้นในใจกอนทั้งนั้น
จุดเริ่มแรกในกระบวนการทํางานของจิตเปนอยางไร เกิด
ขึน้ โดยมีเหตุมผี ลอยางไร แลวแสดงออกทางบุคลิกภาพอยางไร ใน
ขั้นลึกซึ้งจะตองศึกษาเรื่องกรรมกันอยางนี้ ถาทําความเขาใจกัน
ในเรื่องนี้ใหชัดแจงแลว เราจะมองเห็นวากรรมเกี่ยวพันกับชีวิตของ
เราอยางชัดเจนอยูตลอดเวลาทุกขณะ แตความเขาใจในขั้นนี้เปน
ขั้นที่ยาก อยางไรก็ตาม ถาเราตองการใหเชื่อหลักกรรมและเขาใจ
หลักกรรม จนรูหลักกรรมที่แทจริง ก็จําเปนตองศึกษาเรื่องนี้ทั้งๆ ที่
ยากนั่นแหละ ถาไมอยางนั้นก็ไมมีทาง
ถาเราไมสามารถศึกษาใหเขาใจชัดเจนถึงกระบวนของ
กรรมในขั้นจิตใจ ตั้งตนแตความคิดออกมาจนชัดเจนได เราก็ไมมี
ทางที่จะสอนกันใหเขาใจหรือใหเชื่อหลักกรรมได ความคิดที่มีผล
ตอบุคลิกภาพออกมาแตละขณะๆ นั่นแหละคือกรรม กรรมนี้ที่แท
ก็คือเรื่องของกฎธรรมชาติ เรื่องของขอเท็จจริง
ความจริง ปญหาของเราไมใชวาทําอยางไรจึงจะเชื่อเรื่อง
กรรม เมื่อหลักกรรมเปนกฎธรรมชาติ เปนหลักแหงความจริง มันก็
ไมใชเรื่องที่วาทําอยางไรจะเชื่อ แตกลายเปนวาทําอยางไรจึงจะรู
จึงจะเขาใจ เราจะเชื่อหรือไมเชื่อก็ไมมีผลตอหลักกรรม หลักกรรม
เปนความจริง มันก็คงอยูอยางนั้น เราจะเชื่อหรือจะไมเชื่อ มันก็
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เปนความจริงของมันอยูอยางนั้นเอง เขาหลักที่พระพุทธเจาตรัสใน
เรื่องธรรมนิยาม วา
อุปปฺ าทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปปฺ าทา วา ตถาคตานํ…
ตถาคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไมอุบัติก็ตาม หลักความจริงก็เปนอยู
อยางนั้น
แมแตพระพุทธเจาไมอุบัติ มันก็เปนความจริงของมัน ขอ
สําคัญอยูที่วา ทําอยางไรเราจะศึกษาใหเขาใจชัดเจน เพราะฉะนั้น
ไปๆ มาๆ จึงกลายเปนวา จะตองเปลี่ยนหัวเรื่องที่ตั้งไวแตตนที่วา
ทําอยางไรจึงจะเชื่อเรื่องกรรม กลายเปนวา ทําอยางไรจึงจะรูหรือเขา
ใจเรื่องกรรม คุณจะเชื่อหรือไมเชื่อก็แลวแต มันก็เปนความจริงของ
มัน คุณจะยอมรับหรือไมยอมรับ ชีวติ ของคุณก็ตอ งเปนไปตามกรรม
ถาทําไดถึงขั้นนี้แลว เราไมงอคนเชื่อ
เพราะฉะนั้นจุดสําคัญอยูที่นี่ คือสําคัญที่จะตองศึกษาให
เขาใจชัดเจน จนกระทั่งเมื่อแสดงใหเห็นตัวความจริงไดแลว เราไม
งอคนเชื่อ เราบอกวาอันนี้เปนกฎธรรมชาติ เปนความจริงของมัน
อยูเอง คุณจะเชื่อหรือไมเชื่อ ฉันไมงอ ตองถึงขั้นนั้น
ทีนี้ก็มาถึงปญหาวา ทําอยางไรจึงจะเขาใจหรือรูหลักกรรม
ตรงนี้ก็กลายเปนเรื่องยากขึ้นมา เรื่องกรรมนี่เราพูดกันมาก แตก็
พูดกันเพียงแคภายนอก โดยมากมุงผลหยาบๆ ที่แสดงแกชีวิตของ
คนเรา ถาเปนผลในแงดีก็มองไปที่ถูกลอตเตอรี่หรือรํ่ารวยไดยศ
ศักดิ์ อยางใหญๆ เปนกอนใหญๆ จึงเกิดความรูสึกวาอันนี้คงจะ
เปนผลของกรรมดี สวนในแงรายเราก็มองไปถึงการเกิดภัยพิบัติ
เกิดอันตรายใหญโตไปอยางนั้น จึงจะรูสึกวาเปนเรื่องกรรม แตใน
แงนั้นยังไมถึงหัวใจแทจริงของกรรม
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ถาจะศึกษาเรื่องกรรมใหเขาใจชัดเจน จะตองเริ่มตั้งแต
กระบวนการของจิตใจภายในนี้เปนตนไป ซึ่งก็จะกลายเปนเรื่อง
ยากขึ้นมา ขอยํ้าวาการศึกษาแตดานภายนอกใหมองเห็นกรรมที่
แสดงออกเปนเหตุการณใหญๆ นั้นไมพอ ตองหันมาศึกษาเรื่องลึก
ซึ้งดวย อันนี้อาตมภาพก็เปนแตเพียงมาเสนอแนะ เราจะพูดถึง
เนื้อแทของหลักกรรมในแงลึกซึ้งอยางเรื่องปฏิจจสมุปบาทในที่
ประชุมนี้ก็คงไมไหว เปนแตบอกวาควรจะเปนอยางนี้เทานั้น
เปนอันวา ที่ตั้งเปนหัวขอวาทําอยางไรจะใหเชื่อเรื่องกรรม
นี้ ปญหามันมาอยูที่วา จะศึกษาทําความเขาใจหลักกรรมใหลึกซึ้ง
จนเห็นขอเท็จจริงออกมาไดอยางไร อันนี้เปนปญหาระยะยาว ขอ
ผานไปกอน เพราะไมมีเวลาจะพูดลึกซึ้งไปไดในเรื่องนี้อีก

-๓ทําอยางไรจะสอนหลักกรรมใหไดผล
ตอไปจะพูดถึงปญหาเฉพาะหนาวา ทําอยางไรจะใหคาตอบ
ํ
เรื่องกรรมนี้เปนผลขึ้นมาในทางปฏิบัติ อาตมภาพคิดวาการที่ทาน
ตั้งชื่อเรื่องวา ทําอยางไรจะใหเชื่อเรื่องกรรมนี้ ทานคงมุงผลวาทํา
อยางไรจะไดผลในทางปฏิบตั ิ คือ เด็กก็ตาม คนหนุม คนสาวก็ตาม
คนผูใหญทั่วไปในสังคมก็ตาม จะประพฤติปฏิบัติทําแตกรรมดี ไม
ทําชั่ว เพราะกลัวผลชั่วอะไรทํานองนี้ ทานคงมุงหมายอยางนั้น
เปนเกณฑ คือทําอยางไรคนทัง้ หลายจะประพฤติกรรมดี แลวก็หลีก
เวนกรรมชัว่ จึงจะพูดถึงในแงของถอยคําทีเ่ ขาพูดกันในปจจุบนั

คานิยมกับกรรม
คนสมัยนี้เขามีศัพทที่ใชกันคําหนึ่งเรียกวา “คานิยม” โดย
เฉพาะคานิยมทางสังคม อันนีก้ ระทบกระเทือนตอหลักกรรมมาก
ในขณะที่เรายังไมสามารถศึกษาและชี้แจงออกมาใหเห็นชัดกันใน
เรื่องหลักกรรม โดยใหเปนเรื่องแพรหลายที่สุดไดนี้ เราจะตองมา
แกปญหาเฉพาะหนาเรื่องคานิยมนี้กอน จะแกไดอยางไร
คานิยมของสังคมที่ยกยองนับถือมีอุปาทานในทางวัตถุ
มาก จะมากระทบกระเทือนตอความเขาใจในหลักกรรม คานิยม
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อยางนี้ มองเห็นไดจากคําพูดที่เกี่ยวกับกรรมนั่นเอง เวลาเราพูดวา
ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว คนสวนมากเขาใจความหมายไปตามคานิยม
ทางวัตถุ เชนวา ทําดีแลวไดลาภ หรือทําดีแลวไดเลื่อนยศ เปนตน
ที่จริงนั้น คําวา “ดี” ในนั้น จะวาทําดีก็ตาม ไดดีก็ตาม ยัง
ไมไดบอกชัดเลยวา อะไรดี เมื่อวาตามหลักความจริงโดยเหตุผล
ทําดีก็ยอมไดดี ทําชั่วก็ยอมไดชั่ว เปนหลักธรรมดาตามธรรมชาติ
ถาหากวามันผิด ก็แสดงวาคนตองมีความไมซื่อตรงเกิดขึ้นในเรื่อง
นี้ เพราะวาตามกฎธรรมดานี้ เหตุอยางไรผลอยางนั้น เปนหลักทั่ว
ไป ไมวาใครก็ตองยอมรับ เพราะฉะนั้นที่วา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่วนี่
เปนหลักสามัญ เปนกฎธรรมดา ถาคนไปเห็นวาหลักนี้ผิด แสดงวา
ตองมีความไมซื่อตรงเกิดขึ้น คือคดโกงกันในหลักกรรมนี่แหละ
คดโกงในกฎธรรมชาติ เขาคดโกงกันอยางไร ทําดีไดดี ยัง
ไมไดแจงออกไปวาอะไรดี ในคําวา “ทําดีไดดี” ถาเราบอกวา ดี
ตัวนั้นเปนกรรม คือทําความดี ผลก็ตองไดความดี ทําความชั่วผลก็
ตองไดความชั่ว นี่ตรงตามหลัก
แตความดีนี่คนชักงง พอพูดวาความดี บางทีไปนึกเปน
ความดีความชอบไปเสียอีก เอาอีกแลว เลยเถิดไป ความดีนี่คือตัว
คุณธรรม หรือคุณสมบัติที่ดี เมื่อทําความดี ก็ไดตัวความดี เมื่อเรา
สรางเมตตาขึ้นในใจ เราก็ไดเมตตาเพิ่มขึ้นมา อันนี้ไมมีปญหา
ทีนี้คนจะคดโกงกับหลักนี้อยางไร ถาขยายทําดีไดดีออก
ไป วาทําความดีไดความดี ก็ตรงไปตรงมา แตคนไมคิดอยางนั้น
เขามองวา ทําความดีไดของดี ทําความชั่วไดของชั่ว หรือทําความ
ดีไดของชั่ว ทําความชั่วไดของดี อะไรทํานองนี้ มันกลับกันไปเสีย
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ทําความดีไดของดี เชน ฉันประพฤติความดี ฉันขยัน ฉัน
ใหสิ่งของอันนี้ไป ฉันทําทานอันนี้ ฉันจะตองถูกลอตเตอรี่ ฉันตอง
ไดรับคํายกยอง ความดีในที่นี้ไมใชตัวความดีเสียแลว แตเปนของ
ดีเชนเงินลอตเตอรี่ อันนี้ไมตรงแลว กลายเปนวาทําความดีไดของ
ดีนี่คือคนไปบิดเบือนหลักเสีย นี่ไมซื่อตรงแลว ผิดตอกฎธรรมชาติ
ฉะนัน้ ความคลาดเคลือ่ นก็เกิดจากความทีค่ นเราทั้งหลายไมซื่อตรง
นั่นเอง ไมใชหลักการผิดพลาดคลาดเคลื่อนอะไร
คนเราไมซื่อตรงตอกฎธรรมชาติเอง เราสรางความหมายที่
เราตองการเอาเอง อะไรที่ถูกใจเรา เราก็ตองการใหเปนอยางนั้น
เมื่อไมไดอยางใจเรา เราก็โกรธ เราก็หาวาหลักนั้นผิด เราบอกวา
เราทําดีแลว ทําไมไมถูกลอตเตอรี่ มันจะไปเกี่ยวอะไรกันโดยตรง
มันไมเกีย่ วโดยตรง จะเกีย่ วกันไดกโ็ ดยออม ความตองการผลอยาง
นี้ไมตรงไปตรงมา ไมใชความซื่อตรงในหลักกรรมแลว นี้ก็อันหนึ่ง
เปนเรื่องสําคัญเกี่ยวกับคานิยม คําที่วานี้แสดงคานิยมในทางวัตถุ
ของมนุษยในสังคม ซึ่งทําใหคนไมซื่อตรงตอธรรม

คานิยมเปนกรรม
ปจจุบัน สิ่งที่ดีที่ประสงคในใจของมนุษยนั้น มุงไปที่ผลได
ทางวัตถุเปนสําคัญ ความสะดวกสบายทางวัตถุ และความมีทรัพย
สมบัติ จึงกลายเปนเครื่องวัดที่สําคัญไป ความดี-ความเลว ความ
สุขความทุกขของมนุษยก็มาวัดกันที่วัตถุ คนเราก็ยิ่งนิยมวัตถุมาก
ทีนี้ในเมื่อนิยมวัตถุมากขึ้นๆ ความนิยมในทางจิตใจก็นอย
ลงๆ จนความหมายแทบไมมี แมแตเกียรติที่ใหกันในทางสังคม มัน
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ก็มุงไปทางวัตถุมากขึ้น ในเมื่อสังคมนิยมเกียรติที่วัดกันดวยวัตถุ
อยางนี้แลว มันก็เปนการคลาดเคลื่อนจากความหมายกันอยาง
ชัดๆ คือคนเรานี้ไมซื่อตรงตอหลักหรือกฎเกณฑของธรรมชาติ
เมื่อนิยมอยางใด ก็เปนธรรมดาอยูเองที่เราจะตองการให
ไดผลอยางนั้น แตเมื่อผลไมตรงกับเหตุ มันก็เปนอยางที่เรา
ตองการไมได เมื่อไมได เราก็หาวาหลักนั้นไมถูกตอง แลวเราก็วา
ไมเชื่อบาง อะไรบางก็ตามแต อันนี้ก็เปนผลของกรรมที่คนทํากัน
ในสังคมนั่นเอง คือกรรมของการที่เรามีคานิยมทางวัตถุมาก มา
เอาความดีความเจริญความกาวหนาความสุขกันอยูแตที่วัตถุ เลย
หลงลืมคุณคาทางจิตใจ แลวเราก็ไดรับผลกรรม คือ เราทําดีไมได
ดี เปนผลของการที่เราทํากรรมไมดี อันไดแกการหลงผิดเอาดีเปน
ของดี
เปนอันวา ในเมื่อธรรมะเปนเรื่องเกี่ยวกับจิตใจอยูมาก ถา
เราไมใหความสําคัญทางดานจิตใจหรือทางดานคุณธรรมเสียแลว
ธรรมะก็หมดความหมายลงไปสําหรับเราเปนธรรมดา
ถาเรา
ตองการใหคนมาประพฤติตามหลักธรรม เราก็ตองชวยกันเชิดชู
คุณคาทางจิตใจหรือคุณคาทางฝายคุณธรรมใหมากขึ้น เราจะตอง
รูจักขอบเขตของคุณคาทางวัตถุ เราจะตองวัดกันดวยวัตถุใหนอย
ลง อันนี้เปนเรื่องสําคัญ
ถาสังคมของเรานิยมยกยองวัตถุกันมาก มันก็เปนธรรมดา
อยูเองที่คนจะตองวัดดี(วัดความดีและผลดี)กันดวยวัตถุ การที่
สังคมไปนิยมยกยองวัตถุมาก ไมใชกรรมของคนที่อยูในสังคมนั้นหรือ
กรรมที่หมายถึงการกระทํานั้นรวมทั้งพูดและคิด ความคิด
ที่นิยมวัตถุนั้น เปนกรรมใชหรือไม ในเมื่อแตละคนทํากรรมแหง
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ความนิยมวัตถุนี้ คือ มีความโลภในวัตถุมาก มันก็เปนอกุศลกรรม
เมื่อเปนอกุศล ก็กลายเปนวา คนในสังคมนั้นทําอกุศลกรรมกัน
มาก เมื่อทําอกุศลกรรมกันมาก วิบากที่เกิดแกคนในสังคมก็คือผล
รายตางๆ
มนุษยจะตองมองใหเขาใจความสัมพันธเชิงเหตุปจจัยอัน
นี้ จะตองเขาใจวา สังคมที่เดือดรอนวุนวายกันอยู มีความไมปลอด
ภัย มีภัยอันตรายเกิดขึ้นในที่ตางๆมากมาย ไปไหนก็หวาดผวาไม
สะดวกสบายนั้น มันเกิดจากกรรมของเราแตละคนดวย เราตอง
มองใหเห็นความสัมพันธที่โยงกันซับซอนถึงขนาดนี้จึงจะได ถาไม
อย า งนั้ น แล ว เราจะไม เ ข า ใจซึ้ ง ถึ ง เรื่ อ งกรรมว า เหตุ กั บ ผลมั น
สัมพันธสงถึงกันอยางไร
บางคนมองผิวเผินก็คิดวา เอ ที่มันเกิดภัยอันตรายโจรผู
รายมากมาย คนไมคอยประพฤติศีลธรรมกันนั้น ไมเห็นเกี่ยวกับ
เราเลย คนอื่นทําทั้งนั้น นี่แหละ เราซัดความรับผิดชอบละ ที่จริง
เปนกรรมของแตละคนที่ชวยกันสรางขึ้น ตั้งแตคานิยมที่อยูในใจ
เปนตนไป เพราะเรานิยมเรื่องนี้มากใชไหม ผลจึงเกิดในแงนี้ เรื่อง
อยางนี้พอจะเชื่อมโยงไดอยู ลองศึกษาใหดีเถิด
เมื่อมีคานิยมอยางนี้ อะไรๆ ก็วัดกันดวยวัตถุอยางเดียว
แบบนี้ คนก็ตองพยายามแสวงหาวัตถุดานเดียวไมมียั้ง เมื่อแสวง
หาแบบนั้นมันก็ขยายออกไปในรูปของการทุจริต อาชญากรรม
ความประพฤติเสื่อมเสียตางๆ ที่เปนเรื่องของการแยงชิงอะไรตอ
อะไรกันมาก นี่ก็คือความนิยมที่เปนมโนกรรมอยูในจิตใจของแต
ละคนนั่นเองเปนเหตุใหเกิดสิ่งเหลานี้ขึ้นมาในระยะยาว
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ถาสามารถมองจนเห็นวา เหตุรายภัยพิบัติความเสื่อมเสีย
ตางๆ ที่เกิดในสังคมนี้เปนผลวิบาก เกิดแตกรรมของเราทั้งหลาย
นั้นเอง ถามองทะลุไปไดอยางนี้ ก็แสดงวาพอจะทําความเขาใจใน
เรื่องกรรมกันไดบาง แตขั้นแรก ตองใหเห็นความสัมพันธเชิงเหตุ
ปจจัยกอน
ประการตอไป วาถึงในระยะยาวจะทําอยางไร เรื่องกรรมนี่
เปนเรื่องใหญ เปนเรื่องคุณคาทางนามธรรมที่มองเห็นไดยาก จะ
ตองศึกษาใชสติปญญากันไมใชนอย
การที่จะใหคนประพฤติ
ปฏิบัติกันจริงจังไดผลในระยะยาว จะตองอบรมปลูกฝงกันจนเปน
นิสัย จะตองใหการศึกษาตามแนวทางที่มีความเขาใจในหลักกรรม
เปนพื้นฐาน คือ ตองฝกฝนอบรมตั้งแตเด็ก ใหประพฤติดวยสํานึก
รับผิดชอบตอการกระทําของตนจนเคยชิน ถาไมทําอยางนี้จะได
ผลยาก
การศึกษาใหเขาใจความหมายที่ลึกซึ้งนั้นเปนเรื่องยาก แม
จะเปนความจริงก็ตาม แตสิ่งที่จะทําไดในทางการศึกษาก็คือ สิ่ง
ใดตกลงกันแนชัดวาดีวางามแลว เราจะตองฝกอบรมคนใหใสใจ
รับผิดชอบตั้งแตเล็กแตนอยไป
เมื่อเราตองการใหสังคมเปนสังคมที่ซื่อตรงตอความจริง
โดยนับถือหลักกรรม ก็ตองฝกอบรมกันตั้งแตเด็ก ปลูกฝงผูที่จะมา
เปนสมาชิกของสังคมนั้น ใหมีแนวคิดและความประพฤติปฏิบัติที่
ซื่อตรงตอกฎธรรมชาติในเรื่องกรรม ตั้งตนแตตองปลูกฝงคานิยม
ซึ่งมองเห็นคุณคาทางจิตใจและทางปญญาที่สูงขึ้น โดยเขาใจ
ความหมายขอบเขตแห ง คุ ณ ค า และความสํ าคั ญ ของวั ต ถุ ต าม
ความจริงความควร ไมวัดกันดวยวัตถุมากเกินไป
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ตอไปนี้จะพูดถึงความซื่อตรงตอความจริงเปนตัวอยางสัก
เรื่องหนึ่ง

คุณคาแท กับคุณคาเทียม
ในเรื่องวัตถุนั้น ไมใชวาพุทธศาสนาจะปฏิเสธคุณคาของ
วัตถุ หรือไมเห็นความจําเปนของวัตถุ ที่แทนั้นพระพุทธศาสนาเห็น
ความสําคัญของวัตถุอยางมาก วาวัตถุเปนสิง่ จําเปน ปจจัย ๔ เปน
สิ่งที่อุดหนุนใหชีวิตของเราดํารงอยูได เริ่มตั้งแตหลักที่วา สพฺเพ
สตฺตา อาหารฏิติกา สัตวทั้งปวงตองดํารงชีวิตอยูดวยอาหาร ถึง
ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ก็เปนปจจัยสําคัญของชีวิต
พุทธศาสนาเห็นวา แมแตพระสงฆ ซึ่งตองการวัตถุนอยที่
สุด ก็ยังตองอาศัยสิ่งเหลานี้ ขาดไมได เพราะฉะนั้นเรื่องวัตถุจึงไม
ใชวาไมสําคัญ แตความสําคัญนั้นก็มีขอบเขตของมัน
คุณคาของวัตถุนั้นเราอาจแยกออกไดเปน ๒ สวน ขอให
ลองคิดดู อยางงายๆ ๒ สวน คือ คุณคาแท หรือคุณคาขั้นตน กับ
คุณคารอง หรือคุณคาเทียม
ตัวอยางเชนปจจัย ๔ เสื้อผานี้ คุณคาตนหรือคุณคาแท
ของมันคืออะไร คือเพื่อปกปดกาย ปองกันความละอาย แกความ
หนาวความรอนเปนตน นี่คือประโยชนแท หรือคุณคาแทของมัน
แตสําหรับมนุษยปุถุชนแลว มันไมแคนั้น มันจะมีคุณคา
รองที่ซอนเสริมเติมเขามาอีก คุณคารองคืออะไร คือความหมายที่
จะใหเกิดความรูสึกสวยงาม โก หรูหรา อวดกัน วัดกัน อะไรตางๆ
เรียกอีกอยางวาเปนคุณคาเทียม
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อยางเราใชรถยนต มันก็มีคุณคาแทที่ยืนตัวสวนหนึ่ง และ
สําหรับหลายๆคนก็จะมีคุณคารองที่เสริมเติมเขามาอีกสวนหนึ่ง
คุณคาแทคืออะไร คุณคาแทก็ใชเปนยานพาหนะ นําเราไป
สูที่หมายดวยความรวดเร็ว แนวความคิดที่ควบคูกับคุณคานี้ก็คือ
พยายามใหสะดวกและปลอดภัยทนทานที่สุด
คุณคารองก็คือ เราจะตองใหโก เปนเครื่องแสดงฐานะ
อะไรตางๆ ความคิดที่ควบกับคุณคาแบบนี้ก็คือ ตองพยายามให
สวย ใหเดน ใหโกหรู ใหแพงที่สุด
ถึงสิ่งอื่นๆ ก็เหมือนกัน ที่อยูอาศัยก็มีคุณคาแท คือใหเปน
ที่พักพิงหลบภัย และเปนที่ที่เราจะไดดํารงชีวิตสวนเฉพาะของเรา
ในครอบครัวของเรา ใหมีความสุข ฯลฯ แตพรอมกันนั้นมันก็มีคุณ
คารองซอนเสริมเพิ่มเขามาในความหมายของปุถุชน เชน เปน
เครื่องแสดงฐานะ แสดงถึงความยิ่งใหญ หรืออะไรก็ตามแต
สําหรับหลายๆ คน คุณคาเทียมที่ซอนเสริมเติมเขามานี้
ขยายใหญโตมากจนถึงกับบังคุณคาแทใหจมหายไป มองไมเห็น
เลย อันนี้ดูเหมือนจะเปนแนวโนมหรือเปนกระแสที่แรงมากขึ้น
สิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวของกับชีวิตของเราทางวัตถุนี้ สําหรับ
ปุถุชนมักจะมีคุณคาทั้ง ๒ คือ คุณคาแท กับคุณคาซอนเสริม พระ
พุทธศาสนายอมรับคุณคาแท
คุณคาแทนี่แหละสําคัญ พระใหมพอบวชเขามาทานก็ให
พิจารณาอยางที่เรียกวา ปฏิสังขา-โย เชน เวลาฉันบิณฑบาต ให
พิจารณาวา ปฏิสงฺขา โยนิโส ปณฑฺ ปาตํ ปฏิเสวามิ แปลวา ขาพเจา
พิจารณาโดยแยบคาย จึงฉันอาหาร พิจารณาอยางไร ทานก็
อธิบายตอไปใหรูวา ฉันเพื่ออะไร ใหรูวาที่เราฉันนี่ก็เพื่อใหมีกําลัง
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กาย จะไดมีชีวิตเปนไป แลวเราจะไดทําหนาที่ของเรา หรือทํา
ประโยชนอะไรตออะไรได ตลอดจนเปนอยูสบาย นี่คือคุณคาแท
ตอไปคุณคารองที่ซอนเสริมเขามาก็คือเอร็ดอรอย อาจจะ
ตองมีเครื่องประกอบหรือประดับเสริม เชนตองไปนั่งในภัตตาคาร
ใหโกหรู อาจจะจายมื้อละพันหรือมื้อละหมื่นก็มี แตคุณคาของ
อาหาร บางทีก็เทากับมื้อละ ๑๐ บาทหรือ ๕ บาท หมายความวา
มื้อละพันบาทกับมื้อละ ๕ บาท มีคุณคาที่จําเปน หรือคุณคาแท
ตอชีวิตเทากัน ตางกันที่คุณคารองหรือคุณคาเทียมไมเทากัน
ในชีวิตของปุถุชนนี้ คุณคารองเปนเรื่องสําคัญ แลวคุณคา
รองหรือคุณคาเทียมนี้แหละที่ทําใหเกิดปญหาแกมนุษยมากที่สุด
ปญหาอาชญากรรมที่เกิดจากความแรนแคนยากจนอันเปนสาเหตุ
ทางเศรษฐกิจ เปนปญหาสําคัญมาก พุทธศาสนายอมรับ แต
ความชั่วรายในสังคมที่เกิดจากคุณคารองหรือคุณคาเทียมของสิ่ง
ทั้งหลายนั้นมากมายกวา
คนเรานี้แสวงหาคุณคารองหรือคุณคาเทียมกันมากมาย
เหลือเกิน แลวปญหาก็เกิดขึ้นนานาประการทีเดียว เปนปญหา
ขนาดใหญ และมีผลกวางไกลวาปญหาที่คนยากจนสรางขึ้น และ
เปนตัวการสําคัญซอนอยูเ บือ้ งหลังการเกิดปญหาเศรษฐกิจทีร่ า ยแรง
เพราะฉะนั้น สําหรับพระจึงตองยืนหยัดรักษาปญญาที่มุง
คุณคาแทใหคงอยู สวนฆราวาสนั้น ขอใหตระหนักไว อยาเพลิน
อยาลืม อยาประมาท อยาหลงเกินไป ฆราวาสเปนไปไมไดที่จะอยู
อยางพระ แตก็อยาหลงลืม อยามัวเมา ตองพยายามคํานึง คอย
ตระหนักถึงคุณคาแทไวดวยวาเราใชสิ่งนี้เพื่อประโยชนที่แทจริงคือ
อะไร อยาลืมตัวจนเลยเถิดไป
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อันคุณคาของวัตถุที่มี ๒ ชั้นนี้เปนเรื่องสําคัญมาก วัตถุนั้น
เปนสิ่งที่ไมยั่งยืน เมื่อเทียบกับนามธรรมหรือคุณธรรมแลว วัตถุ
เปนสิ่งไมเที่ยงแท มีสภาพของความเสื่อมสลายทรุดโทรมอยาง
เดียว จะเปนเสื้อผาเครื่องนุงหม บานที่อยูอาศัย สิ่งของเครื่องใช
อะไรก็ตาม ลวนอยูไดชั่วคราว ชั่วระยะกาลหนึ่ง ๕ ป ๑๐ ป สั้น
กวายาวกวาบาง แลวมันก็ตองสลายทรุดโทรมไป เปนหลัก
ธรรมดา นี้เปนความไมเที่ยงแทของตัววัตถุเอง
สวนคุณคาของวัตถุนั้นก็ไมเที่ยงเหมือนกัน ไมเที่ยงอยางที่
กลาวแลว คืออยูที่คานิยมที่คนสรางกันขึ้นเทานั้น คานิยมที่วาเปน
กรรมอยูในใจของเรานี้เองสรางมันขึ้น
ขอใหคิดดู เราอาจจะนึกวา ตองใสเสื้อนอกใหเรียบรอย
ตองซักตองรีด รูสึกวามันใหความมีศรีสงา เปนสิ่งสําคัญในทาง
สังคม ทําใหมีความรูสึกภูมิฐาน และอาจจะตองไปนั่งในหองแอร
คอนดิชั่นอยางสบาย ทํางานอยางภาคภูมิ
แตมาถึงอีกสมัยหนึ่ง คนอีกรุนหนึ่ง(อยางสมัยฮิปป)อาจ
จะเห็นวา เอ พวกผูใหญที่มัวใสเสื้อนอกตองรีดตองแตงตองจัดให
เรียบรอย ไปนั่งทํางานในหองแอรคอนดิชั่น ทําโตะใหโกสงา แหม
ไมเห็นจะมีความสุขเลย ไมไดเปนสาระอะไรเลย ตองไปนั่งลําบาก
นัง่ ตองระวังเสื้อผาของตนเอง ตองระมัดระวังทาทางอะไรอยางนี้
สูเราที่ปลอยตัวขะมุกขะมอมไมได สบายดีกวา นอนกลางดินกิน
กลางทราย จะนั่งจะลมจะกมจะกลิ้งอยางไรก็ได
ที่เขาวานั้นมันก็จริงของเขาอยูเหมือนกัน ถาวากันไปแลว
ใครจะสบายกวากัน คนหนึ่งปลอยตัวขะมุกขะมอม เสื้อผาก็ไม
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ตองรีดไมตองเอาใจใสมันปลอยไป ที่ทางก็แลวแตจะไปนอนที่ไหน
อยางไรไดทั้งนั้น เขาก็วาของเขาสบาย
นี่แหละเรื่องของสังคมมันไมแน คุณคาที่วากันก็ขึ้นกับ
ความนิยม สมัยหนึง่ เราอาจจะเห็นวาอยางนีด้ มี ศี กั ดิม์ ศี รีมภี มู มิ ฐี าน
ครั้นนานเขาคนอีกสมัยหนึง่ เห็นความเจริญทางวัตถุมามาก กลับ
เบือ่ หนายเสียแลว บอกวาอยางนี้ไมไดความเลย หาความทุกขให
กับตัวเอง สรางระเบียบสรางอะไรตออะไรมาใหตัวเองลําบาก อยู
กันดวยระเบียบ อยูกันดวยมารยาททางสังคม ไมมีดี เปนทุกข สูไม
ตองคํานึงไมตองระวังสิง่ เหลานี้ อยูส บายกวา คนอาจจะคิดขึน้ มา
อยางนัน้ ก็ได ในระยะยาว คนอยูเมืองไปนานๆ อาจจะคิดอยากอยู
ปาขึ้นมาบางก็ได

การสอนหลักกรรมใหไดผล
ในเมื่อคุณคาของวัตถุนี้มันไมเที่ยงไมแท อยูที่การสรางคา
นิยมสมมติกันขึ้น และคานิยมนั้นก็เริ่มในจิตของเรานี่เอง นี้แหละ
จึงเปนกรรมอันหนึ่งของสังคม สังคมจะเอาอยางไรก็เปนเรื่องของ
สังคม ในระยะยาวจึงวา จะตองปลูกฝงกันตั้งแตเด็ก เราตองการ
คานิยมแบบไหน ก็วางกันไว โดยเริ่มกันแตมโนกรรม คือคานิยมนี้
เมื่อกําหนดไดวาอันนี้ถูกตองแลว เราจะไดปลูกฝงคนของ
เรา ใหสรางความรูสึกนิยมใหเปนคานิยมนี้ตั้งแตเล็กแตนอย เมื่อ
เปนความนิยมที่ดีที่งามถูกตองแลว เปนไปโดยที่เขาพอใจ ใน
ระยะยาวก็ไดผล
โดยเฉพาะคานิยมในเรื่องความซื่อตรงตอกฎธรรมชาติ อัน
เปนความสมดุลทางวัตถุกับทางจิตใจ เมื่อปลูกฝงกันตอเนื่องจน

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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คนในสังคมมีคานิยมอยางนั้นแลว ตอไปก็ประพฤติกันไดลงตัว
เพราะวากรรมมันเริ่มมาจากมโนกรรม โดยมีความใฝความชอบ
ขึ้นกอน มิฉะนั้นพระพุทธเจาจะไปตรัสทําไมวา ในกรรมทั้งหลาย
คือ กายกรรมก็ตาม วจีกรรมก็ตาม มโนกรรมก็ตามนั้น มโนกรรม
สําคัญที่สุด
ในลัทธินิครนถ เขาบอกวา กายกรรมสําคัญกวา เพราะ
กายกรรมนี้แสดงออกภายนอก คุณเอามีดมาฟน ฉันก็ตาย แตถา
คุณมาเพียงใจอยางเดียว จะทําใหฉันตายไดไหม ก็ไมได อะไร
ทํานองนี้ แตอยาลืมวานี่เขามองแคบสั้นเกินไป
ในระยะยาว การปลูกฝงทางจิตใจนี่สําคัญกวา สังคมจะ
เปนอยางไร อารยธรรมจะไปทางไหน ก็เริ่มแตมโนกรรมนี่ไป
เพราะฉะนั้น ถาเราปลูกฝงเด็กของเราใหมีคานิยมถูกตองแลว ให
ประพฤติตามแนวแหงธรรมตอไป ในระยะยาวก็จะไดผล
กลาวยํ้าอีกครั้งอยางสั้นที่สุดวา จะตองปลูกฝงมโนกรรม
สวนที่ขอเรียกวาคานิยมแหงธรรม หรือคานิยมแหงความซื่อตรงตอ
กฎธรรมชาติ ใหมีขึ้นในสังคมใหได โดยเฉพาะในหมูอนุชนของ
สังคมนั้น และขอนีจ้ ะตองถือวาเปนภารกิจสําคัญยิง่ อยางหนึง่ ของ
การศึกษา เพราะวาที่จริงแลวมันเปนสวนเนื้อหาสาระของการ
ศึกษาทีเดียว
อาตมภาพเพียงเสนอความคิดเห็นไว จะเกิดมีเปนประโยชน
เพียงไรก็สุดแตทานจะพิจารณา ในฐานะที่สวนมากทานที่ฟงก็เปน
ผูส นใจใฝธรรมกันมาและไดศกึ ษาธรรมกันอยู ทีอ่ าตมภาพพูดมานี้
ก็เปนการพูดในฐานะนักศึกษาธรรมอีกผูหนึ่ง ไดนําขอคิดเห็นจาก
การที่ไดศึกษาเลาเรียนไตรตรองพิจารณามาเสนอแกทานเปนการ
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ประกอบความคิดการพิจารณา ถาหากวาจะไดประโยชนอยางไร
แมแตจะเปนประโยชนสักเล็กนอย ก็ขออนุโมทนา
เรื่องกรรมนี้เปนเรื่องของความจริง มนุษยนั้นก็อยูกับความ
จริง และหนีความจริงไปไมพน แตมนุษยก็ไมคอยชอบนักที่จะ
เผชิญกับความจริง ทั้งๆ ที่ตัวจะตองอยูกับความจริงและอยูใน
ความจริง ก็ยงั พยายามสรางสิง่ เคลือบแฝงมาทําใหรสู กึ วามีรสชาติ
มีความสนุกเพลิดเพลินยิ่งขึ้น
เหมือนอยางในเรื่องคุณคาที่วา มนุษยเราใชปจจัย ๔ โดย
มีคุณคาแทกับคุณคารองนี้ ความจริงคือคุณคาแทนั้นปฏิเสธไมได
แตเพราะมนุษยมักไมคอยพอใจอยูกับความจริง จึงเที่ยวหาสิ่งที่
จะมาเปนเครื่องประกอบเคลือบแฝง ทําใหรูสึกมีรสชาติอรอยสนุก
สนานขึ้น เกิดเปนคุณคารองซอนเขามา เปนทางใหมนุษยเกิด
ปญหาไดมากยิ่งขึ้น
สวนกรรมนี้เปนเรื่องของความจริง
ความจริงนั้นใครก็
ปฏิเสธไมได และเปนเรื่องของชีวิตโดยตรง เราทุกคนตองยอมรับ
ความจริง แตในเมื่อมันเปนความจริง ก็มักไมสนุกสนานเอร็ดอรอย
การที่จะศึกษาใหเขาใจชัดเจนก็ตาม การจะปลูกฝงกันขึ้นมาก็
ตาม เปนเรื่องยากเรื่องใหญ จะเอาปุบปบขึ้นมาไมได จะตองทํา
ความพยายามอยางที่วา คือตองปลูกฝงกันตั้งตนแตคานิยมใน
ระยะยาว ดังที่อาตมภาพไดเสนอไวในเวลาอันสั้นนี้ และในตอนนี้
ก็คิดวาไดลวงเลยเวลามาพอสมควร จึงขอยุติเพียงนี้

