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ในปฏิจจสมุปบาท และกรรม
๑) บางสวนของปฏิจจสมุปบาท ที่ควรสังเกตเปนพิเศษ
ปฏิจจสมุปบาท เปนเรื่องของกฎธรรมชาติ จึงเปนเรื่องใหญ มีความ
กวางขวางลึกซึ้ง และมีแงดานตางๆ มากมาย ละเอียดซับซอนอยางยิ่ง ไม
ตองพูดถึงวาจะยากตอการที่จะเขาใจใหทั่วถึง แมแตจะพูดใหครบถวนก็ยาก
ที่จะทําได
ดวยเหตุนี้ ในการศึกษาทั่วๆ ไป เมื่อเรียนรูหลักพื้นฐานแลว ก็อาจจะ
ศึกษาบางแงบางจุดที่นาสนใจเปนพิเศษ โดยเฉพาะสวนที่เกื้อหนุนความเขา
ใจทัว่ ไป และสวนที่จะนํามาใชประโยชนในการดําเนินชีวิต แกปญหา และ
ทําการสรางสรรคตางๆ
ในทีน่ ี้ จะขอยอนกลับไปยกขอควรทราบสําคัญ ที่กลาวถึงขางตน ขึ้น
มาขยายความอีกเล็กนอย พอใหเขาใจชัดเจนมากขึ้น และเห็นทางนําไปใช
ประโยชนไดงา ยขึน้ โดยเฉพาะในแงของหลักกรรม ทีเ่ ปนธรรมสืบเนือ่ งออกไป
อยางไรก็ตาม เนื่องจากหัวขอนี้เปนเพียงคําอธิบายเสริม การขยาย
ความจึงทําไดเพียงโดยยอ
ในหนังสือพุทธธรรม (ฉบับเดิม) หนา ๘๕ ไดเขียนขอความสัน้ ๆ แทรก
ไวพอเปนทีส่ งั เกต ดังตอไปนี้
“ขอควรทราบที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ
ั ขององคประกอบเหลานี้ มิใชมคี วามหมายตรง
• ความเปนปจจัยแกกน
กับคําวา “เหตุ” ทีเดียว เชน ปจจัยใหตน ไมงอกขึน้ มิใชหมายเพียงเมล็ดพืช
แตหมายถึง ดิน นํ้า ปุย อากาศ อุณหภูมิ เปนตน เปนปจจัยแตละอยาง และ

๒
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ั นี้ เปนความสัมพันธทไี่ มจาต
ํ องเปนไปตามลําดับ
• การเปนปจจัยแกกน

กอนหลังโดยกาละหรือเทศะ เชน พื้นกระดาน เปนปจจัยแกการตั้งอยูของ
โตะ เปนตน”
ขอความนี้บอกใหทราบวา ปฏิจจสมุปบาท เปนหลักความจริงของ
ธรรมชาติ ที่แสดงถึงความสัมพันธเปนเหตุปจจัยแกกันของสิ่งทั้งหลาย

๒) ความหมายของ เหตุ และ ปจจัย
เบือ้ งแรกควรเขาใจความหมายของถอยคําเปนพื้นไวกอน
ในทีท่ วั่ ไป หรือเมื่อใชตามปกติ คําวา “เหตุ” กับ “ปจจัย” ถือวาใช
แทนกันได
แตในความหมายที่เครงครัด ทานใช “ปจจัย” ในความหมายที่กวาง
แยกเปนปจจัยตางๆ ไดหลายประเภท สวนคําวา “เหตุ” เปนปจจัยอยางหนึ่ง
ซึง่ มีความหมายจํากัดเฉพาะ กลาวคือ
“ปจจัย” หมายถึง สภาวะที่เอื้อ เกื้อหนุน คํ้าจุน เปดโอกาส เปนที่
อาศัย เปนองคประกอบรวม หรือเปนเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่ง ที่จะใหสิ่ง
นั้นๆ เกิดมีขึ้น ดําเนินตอไป หรือเจริญงอกงาม
สวนคําวา “เหตุ” หมายถึง ปจจัยจําเพาะ ที่เปนตัวกอใหเกิดผลนั้นๆ
“เหตุ” มีลักษณะที่พึงสังเกต นอกจากเปนปจจัยเฉพาะ และเปนตัว
กอใหเกิดผลแลว ก็มีภาวะตรงกับผล (สภาวะ) และเกิดสืบทอดลําดับ คือ
ตามลําดับกอนหลังดวย
สวน “ปจจัย” มีลักษณะเปนสาธารณะ เปนตัวเกื้อหนุนหรือเปนเงื่อน
ไข เปนตน อยางที่กลาวแลว อีกทั้งมีภาวะตาง (ปรภาวะ) และไมเกี่ยวกับ
ลําดับ (อาจเกิดกอน หลัง พรอมกัน รวมกัน หรือตองแยกกัน-ไมรวมกัน ก็ได)
ตัวอยางเชน เม็ดมะมวงเปน “เหตุ” ใหเกิดตนมะมวง และพรอมกันนัน้
ดิน นํา้ อุณหภูมิ โอชา (ปุย ) เปนตน ก็เปน “ปจจัย” ใหตน มะมวงนัน้ เกิดขึน้ มา
มีเฉพาะเหตุคือเม็ดมะมวง แตปจจัยที่เกี่ยวของไมพรอม หรือไม
อํานวย ผลคือตนมะมวงก็ไมเกิดขึ้น

๒
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๓

ในเวลาอธิบายเรื่องเหตุปจจัย มีอีกคําหนึ่งที่ทานนิยมใชแทนคําวา
เหตุปจ จัย คือคําวา “การณะ” หรือ “การณ” ซึ่งก็แปลกันวาเหตุ๑
ในพระอภิธรรม ทานจําแนกความสัมพันธของสิ่งทั้งหลาย ที่เปนเหตุ
ปจจัยแกกันนี้ไวถึง ๒๔ แบบ เรียกวา ปจจัย ๒๔
เหตุ เปนปจจัยอยางหนึ่งใน ๒๔ นั้น ทานจัดไวเปนปจจัยขอแรก
เรียกวา “เหตุปจจัย”
ปจจัยอืน่ อีก ๒๓ อยางจะไมกลาวไวทั้งหมดที่นี่ เพราะจะทําใหฟน
เฝอแกผูเริ่มศึกษา เพียงขอยกตัวอยางไว เชน ปจจัยโดยเปนที่อาศัย
(นิสสยปจจัย) ปจจัยโดยเปนตัวหนุนหรือกระตุน (อุปนิสสยปจจัย) ปจจัยโดย
ประกอบรวม (สัมปยุตตปจจัย) ปจจัยโดยมีอยู คือตองมีสภาวะนั้น สิ่งนี้จึง
เกิดมีได (อัตถิปจจัย) ปจจัยโดยไมมีอยู คือตองไมมีสภาวะนั้น สิ่งนี้จึงเกิด
ขึน้ ได (นัตถิปจจัย) ปจจัยโดยเกิดกอน (ปุเรชาตปจจัย) ปจจัยโดยเกิดทีหลัง
(ปจฉาชาตปจจัย) ฯลฯ
ทีว่ า นีร้ วมทัง้ หลักปลีกยอยทีว่ า อกุศลเปนปจจัยแกกศุ ล (ชัว่ เปนปจจัย
ใหเกิดดี) ก็ได กุศลเปนปจจัยแกอกุศล (ดีเปนปจจัยใหเกิดชั่ว) ก็ไดดวย
ปจจัยขออื่น เมื่อแปลความหมายเพียงสั้นๆ ผูอานก็คงพอเขาใจไดไม
ยาก แตปจ ฉาชาตปจจัย คือปจจัยเกิดทีหลัง คนทั่วไปจะรูสึกแปลกและคิด
ไมออก จึงขอยกตัวอยางงายๆ ดานรูปธรรม เชน การสรางตึกที่จะดําเนิน
การภายหลัง เปนปจฉาชาตปจจัยแกการสรางนั่งรานที่เกิดขึ้นกอน สวนใน
ทางสภาวธรรมดานนาม ทานยกตัวอยางวา จิตและเจตสิกซึ่งเกิดทีหลัง
เปนปจจัยแกรางกายนี้ที่เกิดขึ้นกอน
ขอสรุปความตอนนี้วา
ตามหลักธรรม ซึ่งเปนกฎธรรมชาติ การที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ
ปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่ง จะเกิดมีขึ้นได ตองอาศัยเหตุปจจัยตางๆ
หลากหลายประชุมกันพรั่งพรอม (ปจจัยสามัคคี)
๑

คําบาลีที่แปลวาเหตุปจจัย ยังมีอีกหลายคํา เชน มูล นิทาน สมุฏฐาน สมุทัย ปภวะ สัมภวะ/สมภพ

๓

๔
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๓) ผลหลากหลาย จากปจจัยอเนก
ตามหลักแหงความเปนไปในระบบสัมพันธนี้ ยังมีขอควรทราบแฝงอยู
อีก โดยเฉพาะ
• ขณะทีเ่ ราเพงดูเฉพาะผลอยางหนึ่ง วาเกิดจากปจจัยหลากหลาย
พรั่งพรอมนั้น ตองทราบดวยวา ที่แทนั้น ตองมองใหครบทั้งสองดาน คือ
๑. ผลแตละอยาง เกิดโดยอาศัยปจจัยหลายอยาง
๒. ปจจัย (ที่รวมกันใหเกิดผลอยางหนึ่งนั้น) แตละอยาง หนุนให
เกิดผลหลายอยาง
ในธรรมชาติที่เปนจริงนั้น ความสัมพันธและประสานสงผลตอกัน
ระหวางปจจัยทัง้ หลาย มีความละเอียดซับซอนมาก จนตองพูดรวมๆ วา
“ผลหลากหลาย เกิดจากเหตุ(ปจจัย)หลากหลาย” หรือ “ผลอเนก เกิดจากเหตุอเนก”
เชน จากปจจัยหลากหลาย มีเมล็ดพืช ดิน นํ้า อุณหภูมิ เปนตน ปรากฏ
ผลอเนก มีตนไม พรอมทั้งรูป สี กลิ่น เปนตน
้ า ความเปนเหตุปจจัยนั้น มิใชมีเพียงการเกิดกอน-หลังตาม
• ยําว
ลําดับกาละหรือเทศะเทานั้น แตมีหลายแบบ รวมทั้งเกิดพรอมกัน หรือตอง
ไมเกิดดวยกัน ดังกลาวแลว
เมื่อเห็นสิ่งหรือปรากฏการณอยางหนึ่ง เชนตัวหนังสือบนกระดาน
ปายแลว มองดูโดยพินิจ ก็จะเห็นวาที่ตัวหนังสือตัวเดียวนั้น มีเหตุปจจัย
แบบตางๆ ประชุมกันอยูมากมาย เชน คนเขียน (เจตนา+การเขียน) ชอลก
แผนปาย สีที่ตัดกัน ความชื้น เปนตน แลวหัดจําแนกวาเปนปจจัยแบบไหนๆ
่ งปจจัย ๒๔ แบบ ที่เพียงใหตัวอยางไวแลว ขอใหดูตัว
• นอกจากเรือ
อยางคําอธิบายของทานสักตอนหนึ่งวา

แทจริงนัน้ จากเหตุเดียว ในกรณีนี้ จะมีผลหนึง่ เดียว ก็หาไม
(หรือ) จะมีผลอเนก ก็หาไม (หรือ) จะมีผลเดียวจากเหตุอเนก ก็หาไม;
แตยอ มมีผลอเนก จากเหตุอนั อเนก๑
๑

๔

วิภงฺค.อ. ๑๕๗; เทียบ วิสุทฺธิ. ๓/๑๔๑
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๕

ตามหลักการนี้ ทานสอนไวดวยวา ในปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจา
ตรัสวา “เพราะอวิชชา(อยางนัน้ )เปนปจจัย สังขาร(อยางนัน้ )จึงมี, เพราะ
สังขาร(อยางนัน้ )เปนปจจัย วิญญาณ(อยางนัน้ )จึงมี, ฯลฯ” ดังนี้
- จะตองไมเขาใจผิดไปวาพระองคตรัสเหตุเดียว-ผลเดียว หรือปจจัย
อยางหนึ่งÆผลอยางหนึ่งเทานั้น
- ทีจ่ ริงนั้น ในทุกคูทุกตอน แตละเหตุ แตละผล มีปจจัยอื่นและผลอื่น
เกิดดวย
ถาอยางนั้น เหตุใดจึงตรัสชวงละปจจัย ชวงละผล ทีละคู? ตอบวา
การที่ตรัสเหตุ/ปจจัย และผล เพียงอยางเดียวนั้น มีหลัก คือ
บางแหงตรัส เพราะเปนปจจัยหรือเปนผล ตัวเอกตัวประธาน
บางแหงตรัส เพราะเปนปจจัยหรือเปนผล ตัวเดน
บางแหงตรัส เพราะเปนปจจัยหรือเปนผล จําเพาะ (อสาธารณะ)
บางแหงตรัส ตามความ เหมาะกับทํานองเทศนา (เชนคราวนั้น กรณี
นัน้ จะเนน หรือมุงใหผูฟงเขาใจแงไหนจุดใด) หรือให เหมาะกับเวไนย คือผู
รับคําสอน (เชนยกจุดไหน ประเด็นใดขึ้นมาแสดง บุคคลนั้นจึงจะสนใจและ
เขาใจไดดี)
ในที่นี้ ตรัสอยางนั้น เพราะจะทรงแสดงปจจัยและผล ทีเ่ ปนตัวเอกตัว
ประธาน เชนในชวง “เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงมี” ตรัสอยางนี้ เพราะ
ผัสสะเปนปจจัยตัวประธานของเวทนา (กําหนดเวทนาตามผัสสะ) และ
เพราะเวทนาเปนผลตัวประธานของผัสสะ (กําหนดผัสสะตามเวทนา)
หลักความจริงนี้ปฏิเสธลัทธิเหตุเดียว ที่เรียกวา “เอกการณวาท” ซึง่ ถือ
วาสิง่ ทั้งหลายเกิดจากตนเหตุอยางเดียว โดยเฉพาะลัทธิที่ถือวามี มูลการณ
เชน มีพระผูสราง อยาง อิสสรวาท (=อิศวรวาท คือลัทธิพระผูเ ปนเจาบันดาล)
ปชาปติวาท (ลัทธิถือวาเทพประชาบดีเปนผูสรางสรรพสัตว) ปกติวาท
(ลัทธิสางขยะ ที่ถือวาสิ่งทั้งปวงมีกําเนิดจากประกฤติ) เปนตน
แมแตในสมัยปจจุบัน คนก็ยังติดอยูกับลัทธิเหตุเดียวผลเดียว ตลอด
จนลัทธิผลเดียว และประสบปญหามากจากความยึดติดนี้ ดังปรากฏชัดใน

๕

๖

เหตุปจจัยในปฏิจจสมุปบาทและกรรม

วงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มุงผลเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง แลว
ศึกษาและนําความรูความเขาใจในเหตุปจจัยมาประยุกตใหเกิดผลที่ตองการ
แตเพราะมองอยูแ คผลเปาหมาย ไมไดมองผลหลากหลายทีเ่ กิดจากปจจัยอเนก
ใหทวั่ ถึง (และยังไมมีความสามารถเพียงพอที่จะมองเห็นอยางนั้นดวย) จึง
ปรากฏบอยๆ วา หลังจากทําผลเปาหมายสําเร็จผานไป บางที ๒๐–๓๐ ป จึง
รูต วั วา ผลรายทีพ่ ว งมากระทบหมูม นุษยอยางรุนแรง จนกลายเปนไดไมเทาเสีย
วงการแพทยสมัยใหม แมจะถูกบังคับจากงานเชิงปฏิบัติการ ใหเอา
ใจใสตอผลขางเคียงตางๆ มากสักหนอย แตความรูเขาใจตอความสัมพันธ
เชิงเหตุผลของปรากฏการณตางๆ โดยสวนใหญ ก็ยงั เปนเพียงการสังเกต
แบบคลุมๆ ไมสามารถแยกปจจัยแตละอยางที่สัมพันธตอไปยังผลแตละดาน
ใหเห็นชัดได
พูดโดยรวม แมวามนุษยจะพัฒนาความรูในธรรมชาติไดกาวหนามา
มาก แตความรูนั้นก็ยังหางไกลจากการเขาถึงธรรมชาติอยางแทจริง
อยางไรก็ตาม ในดานนามธรรม มนุษยควรใชประโยชนจากความรูใน
ความจริงของระบบปจจัยสัมพันธ ที่เรียกวาปฏิจจสมุปบาทนี้ไดมาก
โดยเฉพาะในการดําเนินชีวิตของตน คือในระดับกฎแหงกรรม ความ
เขาใจหลัก “ผลหลากหลาย จากปจจัยอเนก” จะชวยใหจัดการกับชีวิตของตน
ใหพัฒนาทั้งภายใน และดําเนินไปในโลกอยางสําเร็จผลดี

๔) วิธีปฏิบัติตอกรรม
เมือ่ พูดถึงหลักกรรม ปญหาที่พูดกันมากที่สุดก็คือ
ทําดีไดดี จริงหรือไม? ทําไมฉันทําดีแลว ไมเห็นไดดี?
ถาเขาใจปฏิจจสมุปบาท ในเรื่องเหตุปจจัยอยางที่พูดไปแลว ปญหา
อยางนัน้ จะหมดไป แตจะกาวขึ้นไปสูคําถามใหมที่เปนประโยชนและควรจะ
ถามมากกวาวา ทํากรรมอยางไรจึงจะไดผลดี และไดผลดียิ่งขึ้นไป?
อีกปญหาหนึ่งคือ
กรรมเกามีผลตอชีวิตของเราแคไหน? และ
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๗

เราควรปฏิบัติตอกรรมเกาอยางไร?
แมวาเรื่องกรรมจะละเอียดซับซอนมาก แตก็พอจะใหหลักในการ
พิจารณาทีส่ าคั
ํ ญได (ขอใหทบทวนตามหลักใหญที่ไดพูดไปแลว) ดังนี้
๑. รูหลักความตรงกันของเหตุกับผล ตองถามตัวเอง หรือจับใหชัดกอน
วา กรรมคือความดีที่เราทํานี้ เปนปจจัยตัวเหตุ ที่จะใหเกิดผลอะไร ที่เปน
ผลโดยตรงของมัน (ผลโดยตรงของเหตุ) เชน การปลูกเม็ดมะมวง ทําให
เกิดตนมะมวง (ไมใชไดตนมะปราง ไมใชไดเงิน เปนตน) การศึกษา ทําใหได
ปญญาและเปนอยูหรือจัดการกับชีวิตของตนและปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไดดี
ขึน้ (ไมใชไดเงิน ไมใชไดงาน เปนตน) การเรียนแพทย ทําใหสามารถบําบัด
โรครักษาคนไข (ไมใชไดตําแหนง ไมใชรํ่ารวย เปนตน)
๒. กําหนดผลดีที่ตองการใหชัด จะเห็นวา เพียงแคตามหลักความจริง
ของธรรมชาติวา “ผลหลากหลาย จากปจจัยอเนก” การแยกปจจัยแยกผล
ก็ซับซอนอยูแลว เมื่อพูดถึงสังคมมนุษย ความซับซอนก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น
เพราะมีกฎมนุษย และปจจัยทางสังคม ซอนขึ้นมาบนกฎธรรมชาติอีกชั้น
หนึ่ง ขอยกตัวอยางงายๆ
กฎธรรมชาติ: การทําสวนเปนเหตุ ตนไมเจริญงอกงามเปนผล
กฎมนุษย: การทําสวนเปนเหตุ ไดเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาทเปนผล
หรือ การทําสวนเปนเหตุ ขายผลไมไดเงินมากเปนผล
ผลโดยตรงของเหตุ เปนผลตามกฎธรรมชาติ ซึ่งเปนไปตามความ
สัมพันธแหงเหตุปจจัยที่เที่ยงตรง
อยางไรก็ดี ผลที่คนพูดถึงกันมาก มักไมใชผลโดยตรงของเหตุที่เปน
ไปตามกฎธรรมชาตินั้น แตคนมักพูดกันถึงผลตามกฎมนุษย
กฎมนุษยเปนกฎสมมติ ซึ่งขึ้นตอเงื่อนไขคือสมมติ (=สํ-รวมกัน + มติการยอมรับ, ขอตกลง Æ สมมติ=การตกลงหรือยอมรับรวมกัน) ซึง่ ผันแปร
ได และยังมีปจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือกฎมนุษยนั้นอีก เชน คานิยมของสังคม
และความถูกใจพอใจของบุคคล เปนตน โดยมีความตองการเปนตัวกําหนด
ที่สําคัญ
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จะเห็นวา ความหมายของคําไทยวา “ดี” หรือ “ไมดี” นี้ มักจะ
กํากวม “ดี” นี้ เรามักใชในความหมายวานาปรารถนา ตรงกับความพอใจ
ชอบใจ หรือแมกระทั่งเปนไปตามคานิยม ดังนั้นจึงตองมีการแยกแยะ เชน
วา ดีตรงไปตรงมาตามความจริงของธรรมชาติ ดีตอชีวิต ดีในเชิงสังคม
เปนตน
ยกตัวอยางที่แสนจะงาย ใกลๆ ตัว เชน เรากินอาหารอยางหนึ่ง ที่มี
ผลดีตอชีวิต ทําใหมีสุขภาพดี แตอาจจะไมดีในเชิงสังคม ไมสนองคานิยมให
รูส กึ โกเก บางคนอาจจะดูถูกวาเราตํ่าตอย หรือวาไมทันสมัย แตชีวิตเราก็ดี
ในทางตรงขาม มีคนอื่นมาใหของกินอยางหนึ่งแกเรา อาจจะเปน
ขนมก็ได ราคาแพง มีกลองใส หออยางสวยหรู โกเกมาก ดีเหลือเกินในเชิง
สังคม เราอาจจะลิงโลดดีใจที่ไดรับ แตถากินเขาไป ของนั้นกลับไมดีตอชีวิต
ของเรา จะบั่นทอนสุขภาพ หรือกอใหเกิดโรค
นี่เปนตัวอยาง ซึง่ คงนึกขยายเองได
เพราะฉะนั้น คําวา “ผลดี” ที่พูดถึงหรือนึกถึงนั้น จะตองวิเคราะห
หรือกําหนดใหชัดกับตัวเองวา ผลดีทเี่ ราตองการนั้น “ดี” ในแงไหน เชน
เปน นักกีฬาเตะตะกรอ
๑. ผลดีตามกฎธรรมชาติ (=รางกายแข็งแรงเคลื่อนไหวแคลวคลอง)
Æไดผลแนนอน เทากับผลรวมหักลบแลวของเหตุปจจัย
๒. ผลดีตามนิยามและนิยมของมนุษย
 ในแงกระแสสังคม (=ผูคนชื่นชมนิยมยกยอง)
ปจจัยภายนอก: ไมเอื้อ Æคนสนใจนอย ไดรับการยกยองในวงแคบ


ในแงอาชีพ (=เปนทางหารายไดมีเงินเลี้ยงชีวิตและรํ่ารวย)

ปจจัยภายนอก: ไมเอือ้ Æแมเปนสัมมาชีพ แตหาเงินยาก อาจฝดเคือง
 ในแงวัฒนธรรม

(=ชวยรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ)

ปจจัยภายใน: ถาทําใจถูกตอง Æรูสึกวาไดทําประโยชน ภูมิใจ สุขใจ แต
ปจจัยภายนอก: เงือ่ นไขกาลเทศะ Æคนอาจจะไมเห็นคุณคา ขึน้ ตอสภาพสังคม-การเมือง
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๙

นีเ้ ปนเพียงตัวอยางของการที่จะตองวิเคราะหหรือกําหนดใหชัดกับตัว
เองวา ผลดีที่เราตองการนั้น “ดี” ตามสภาวะของมัน ดีที่เปนความดีตาม
หลักการแทๆ (เชน ดีเพื่อความดี) หรือดีตอชีวิตของเรา หรือดีในแงสังคม
โดยการยอมรับ โดยระบบ โดยคานิยม ฯลฯ
เมื่ อชั ดกั บ ตั ว เองแลว วา เราตองการผลดีในความหมายใด ก็
วิเคราะหตอไปวา ผลดีแบบที่เราตองการนั้น จะเกิดขึ้นได นอกจากตัวการ
กระทําดีที่เปนเหตุตรงแลว จะตองมีปจจัยอะไรอีกบาง ปจจัยเหลานั้นมีอยู
หรือเอื้ออํ านวยหรือไม มีปจจัยประกอบอะไรอีกที่เราจะตองทํ าเพื่อให
ครบถวนที่จะออกผลที่เราตองการ ถาตองการผลดีที่ปจจัยไมเอื้อ ผลยากที่
จะมา จะยอมรับหรือไม ฯลฯ
ขอยํ้าวา ผลดีตามสภาวะ หรือตามกฎธรรมชาตินั้น เปนของแนนอน
ตามเหตุปจจัยของธรรมชาติเอง แตผลดีตามนิยามและนิยมของมนุษยขึ้น
ตอเจตจํ านง เกี่ยวเนื่องกับความตองการของมนุษยตามกาละและเทศะ
เปนตน ซึ่งจะตองใชปญญาวิเคราะหสืบคนออกมา
หลักปฏิบัติที่ถูกตอง ก็คอื ไมวาจะอยางไรก็ตาม พึงมุงผลดีตาม
สภาวะเปนแกนหรือเปนหลักไวกอน ซึ่งเมื่อทําก็ยอมได สวนผลดีเชิงสังคม
เปนตน พึงถือเปนเรื่องรองหรือเปนสวนประกอบ จะไดหรือไม ก็แลวแต
ปจจัยทีเ่ กี่ยวของ ไดก็ดี ไมไดก็แลวไป เชนทําดีเพื่อใหเกิดความดี ใครจะยก
ยองสรรเสริญหรือไม ก็ไมมัวติดของ หรือทําดีเพื่อฝกตน เพื่อใหชีวิตและ
สังคมเจริญงอกงาม โดยไมตองคิดจะเอาหรือจะไดอะไรจากสังคม๑
แตถามุงเอาผลดีดานสังคมเปนตน โดยไมทําใหเกิดผลดีตามสภาวะ
ถึงจะไดผลที่ตองการ แตจะกลายเปนการหลอกลวง ซึ่งมีแตจะทําใหชีวิต
และสังคมเสื่อมทรามลงไป ไมเร็วก็ชา
๑

ในพระอภิธรรมปฎก (อภิ.วิ. ๓๕/๘๔๐/๔๘-๙) แสดงหลักพิจารณาวา กรรมดี กรรมชัว่ ทีท่ าแล
ํ ว จะใหผลปรากฏ
ออกมา ยังตองขึน้ ตอองคประกอบอีก ๔ อยาง คือ คติ (ภพ-ถิน่ ทีเ่ กิด ทีอ่ ยู ทางชีวติ ) อุปธิ (สภาพกาย, รูป
ราง) กาละ (เวลา, ยุคสมัย, จังหวะ) ปโยคะ (การทีท่ าํ ซึง่ เหมาะ ตรงเรือ่ ง ครบถวน เปน ชํานาญ หรือไม) ทีเ่ อือ้
ตอกรรมดีขวางกรรมชัว่ เรียกวา สมบัติ และทีข่ วางกรรมดีเอือ้ ตอกรรมชัว่ เรียกวา วิบตั ิ อีกฝายละ ๔

๙
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๓. ทําเหตุปจจัยใหครบที่จะใหเกิดผลที่ตองการ ตามหลักความพรั่ง
พรอมของปจจัย อะไรจะปรากฏเปนผลขึ้น ตองมีปจจัยพรั่งพรอม ตรงนี้จะ
ชวยใหไมไปติดในลัทธิเหตุเดียวผลเดียว
หลักหรือกฎไมไดบอกวา เมื่อเอาเม็ดมะมวงไปปลูกแลว ตนมะมวงจะ
ตองงอกขึ้นมา ทานพูดแตเพียงวา จากเม็ดมะมวง ตนไมที่จะงอกขึ้นมา ก็
เปนมะมวง นี้คือ เหตุÆผล หรือ ปจจัยตัวตรงสภาวะÆผล
การที่เม็ดมะมวงจะงอกขึ้นมาเปนตนมะมวงนั้น ไมใชมีแตเม็ดมะมวง
อยางเดียวแลวจะไดตนมะมวง ตองมีดิน มีปุยในดิน มีนํ้า มีแกส (เชน
ออกซิเจน คารบอนไดออกไซด) มีอุณหภูมิพอเหมาะ เปนตน พูดสั้นๆ วา
เมือ่ ปจจัยพรั่งพรอมแลว ตนมะมวงจึงจะงอกขึ้นมาได
นอกจากผลที่เรามองจะเกิดจากปจจัยหลายอยางพรั่งพรอมแลว
ปจจัยแตละอยางที่มาพรั่งพรอมนั้น ก็สัมพันธไปสูผลอยางอื่นที่เราไมไดมอง
ขณะนั้นดวย ดังไดพูดแลวขางตน
ไดบอกแลววา ใหมุงผลดีตามสภาวะเปนหลักหรือเปนแกนไวกอน
ตอนนีก้ ม็ องดูวามีปจจัยตัวไหนบางที่จะตองทําใหครบที่จะเกิดผลนี้ ตอจาก
นัน้ เมื่อยังตองการผลดีดานไหนอีก เชนในทางสังคม เปนตน ก็พิจารณาให
ครบ แลวทํากรรมดีใหไดเหตุปจจัยพรั่งพรอมที่จะเกิดผลดีตามที่ตองการนั้น
๔. ฝกฝนปรับปรุงตนใหทํากรรม(ไดผล)ดียิ่งขึ้นไป ตามหลักความไม
ประมาท โดยเฉพาะความไมประมาทในการศึกษา เราจะตองฝกกาย วาจา
จิตใจ และปญญา (เรียกรวมวา ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา) ให
สามารถทํากรรมที่ดียิ่งขึ้นๆ เชน จากกรรมชั่ว เปลี่ยนมาทํากรรมดี จาก
กรรมดี ก็กาวไปสูกรรมดีที่ประณีตหรือสูงยิ่งขึ้นๆ ใหชีวิตกาวไปในมรรค คือ
ในวิถีชีวิตประเสริฐ ที่เรียกวา พรหมจริยะ/พรหมจรรย
(ถาใชคําศัพท ก็คือ กาวจากอกุศลมากกุศลนอย ไปสูอกุศลนอยกุศล
มาก จากกามาวจรกุศล ไปสูรูปาวจรกุศล ไปสูอรูปาวจรกุศล และไปสู
โลกุตตรกุศล )
ถาใชสํานวนพูดใหเหมาะกับคนสมัยนี้ ก็คือ พัฒนากรรมใหดียิ่งขึ้น
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เพราะฉะนั้น เมื่อทํากรรมดีตามหลักในขอกอนไปแลว ถาผลดีใน
ความหมายหรือในแงที่เราตองการไมออกมา ก็วิเคราะหสืบสาววา ทํากรรม
นั้นแลว แตสาหรั
ํ บผลดีแงนี้ๆ ปจจัยอะไรบางขาดไป หรือยังบกพรองสวน
ไหน จะไดแกไขปรับปรุง เพื่อวาคราวตอไปจะไดทําใหตรง ใหถูกแง ใหครบ
นี่คือความไมประมาทในการศึกษา ที่จะใชปญญาพิจารณาแกปญหา และ
พัฒนากรรมใหดีและใหไดผลยิ่งขึ้น
ยกตัวอยาง เชน นายชูกิจไดยินขาวสารจากวิทยุ เปนตน พูดถึง
ปญหาของบานเมือง ที่วาปาลดนอยลงจนนากลัว จะตองชวยกันปลูกตนไม
ใหมากๆ และมีขาวดวยวา บางแหงคนมากมายชวยกันปลูกตนไม มีการนํา
มายกยอง บางทีมีการใหรางวัลดวย
นายชูกิจไดยินไดฟงขาวแลว ก็เกิดศรัทธา เที่ยวดูสถานที่เหมาะๆ
ใกลหมูบานของเขา แลวหาตนไมเหมาะๆ มาปลูก ตนไมก็ขึ้นงอกงามดี เขา
ปลูกไปไดหลายตน
เวลาผานไประยะหนึ่ง เขามานึกดูวา เขาทําความดีนี้มาก็นานแลว
ไมเห็นมีใครสนใจ ก็เลยชักจะทอ และนอยใจวา “เราอุตสาหทําดี เหนื่อยไป
มากมาย ไมเห็นไดดีอะไร”
พอมองลึกลงไปในใจของคุณชูกิจ ปรากฏวาเขาอยากไดความนิยม
ยกยอง และหวังจะไดรางวัลดวย
เมื่อวิเคราะหตามหลักความสัมพันธสืบทอดเหตุปจจัยสูผลตางๆ ที่
ตรงกัน ก็เห็นไดวา
 ผลตามกฎธรรมชาติ หรือผลตามธรรม ก็เกิดขึ้นแลว คือ เขาปลูก
ตนไม เมื่อทําเหตุปจจัยของมันครบ ตนไมก็ขึ้นมา
ั เขาเอง ทีเ่ ปนผูท าการนั
ํ
น้ เขาก็ไดแลว เชน เกิด
 ผลตามธรรมแกตว
และเพิม่ ความรูค วามเขาใจความชํานาญทีเ่ รียกกันวาทักษะ ในเรือ่ งตนไมและ
การปลูกตนไม ตลอดจนผลพวง เชน รางกายแข็งแรง เสริมสุขภาพ
 ผลตามธรรมแกสังคม คือ ทองถิ่นของเขา ตลอดถึงโลกมนุษยทั้ง
หมด ไดสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่ดีงามเพิ่มขึ้น
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แตผลที่ตัวเขาวา “ดี” ที่เขาไมได คือผลทางสังคม (=ผลที่จะไดแกตัว
เขา จากสังคม) ไดแก เสียงยกยอง และรางวัล หรือเงินทองของตอบแทน
ซึง่ มิใชเปนผลที่ตรงตามเหตุปจจัยของการปลูกตนไม
ถาคุณชูกิจตองการผลทางสังคมที่วานี้ ก็ตองดูและทําปจจัยเหลานั้น
ดวย เริ่มตั้งแตดูวา การทําความดีดวยการปลูกตนไมนี้ เขากับกระแสนิยม
ของทองถิ่นของตนเองหรือไม (พิจารณาโดยกาล-เทศะ หรือโดยคติ และ
กาละ) ถาจะใหไดรับคํายกยองและรางวัล จะตองทําปจจัยอะไรประกอบ
เพิม่ เขามากับการทําความดีคือการปลูกตนไมนั้น แลวทําใหครบ
ทีจ่ ริง ถาคุณชูกิจมุงหวังผลดีที่แท คือผลตามธรรมที่วาขางตน ไมมัว
หวงผลทางสังคม(แกตัวตน) เขาจะไดผลตามธรรมเพิ่มอีกอยางหนึ่งดวย คือ
ปตคิ วามเอิบอิม่ ใจและความสุข ในการทําความดี และในการทีไ่ ดเห็นผลดี
ตามธรรมดานตางๆ เพิ่มขยายคลี่คลายขึ้นมาเรื่อยๆ ตลอดเวลา แตความ
หวังผล‘ดี’แกตวั ตน ไดปดกั้นปติสุขนี้เสีย และหนําซํ้า ทําใหเขาไดรับความ
ผิดหวังและความชํ้าใจเขามาแทน
ยิง่ กวานั้น ถาเขาฉลาดในความดีและฉลาดในการทําประโยชน เมื่อ
เขาจะเริ่มหรือกําลังทําการนั้นอยู เขาอาจจะชักชวนคนอื่นๆ ใหรูเขาใจมอง
เห็นประโยชนของการปลูกตนไม แลวมารวมกับเขาบาง หรือตางคนก็ไปทํา
ของตนบาง แพรขยายการปลูกตนไมใหกวางออกไป นอกจากผลตามธรรม
ทุกดานจะเพิ่มพูนแลว ผลทางสังคมแกตัวเขาก็อาจจะพลอยตามมาดวย
จะตองชัดกับตนเองวา ผลดีตามธรรมของกรรมดีนั้นๆ คืออะไร และ
ควรฝกตนใหตองการผลตามธรรมนั้นกอนผลอยางอื่น แลวนอกจากนั้นเรา
ตองการผลดีอยางไหนอีก และเพื่อใหเกิดผลดีนั้นๆ จะตองทําปจจัยอะไร
เพิม่ อีกบาง เมื่อจะทําก็ทําเหตุปจจัยใหครบ เมื่อทําไปแลวก็ตรวจสอบใหรู
ปจจัยทีย่ ิ่งและหยอนสําหรับผลดีแตละดานนั้นๆ เพื่อทําใหครบและดียิ่งขึ้น
ในครั้งตอไป
อนึง่ ผลดีทางสังคม หรือผลดีจากสังคมแกตัวตนนั้น อาจจะไมสอด
คลองกับผลดีตามธรรมก็ได บางครั้ง บางเรื่องอาจจะถึงกับตรงกันขามเลย
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ก็ได ทั้งนี้ขึ้นตอปจจัยทางสังคมเปนตน ที่เนื่องดวยกาลเทศะ เชน ในกาละ
ํ ง ดังนัน้ จึงตองพิจารณา
และเทศะทีธ่ รรมวาทีออ นกําลัง และอธรรมวาทีมกี าลั
ดวยวาผลทีว่ า ดีนนั้ เปนของสมควรหรือไม เราจะเอาธรรมไว หรือจะไปกับตัวตน
จะตองไมประมาทในการศึกษาและพัฒนากรรมกันอยางนี้ จึงจะถูก
ตอง นี่ก็คือการพัฒนาตัวเราเอง และพัฒนาสังคมไปดวย ไมใชทําอะไรไป
แลว ก็มองแงเดียวชั้นเดียว วาไดผลที่ตนตองการ หรือไมได พอไมไดก็เอา
แตโวยวายโอดครวญวาทําดีไมไดดี เลยไมไปไหน
แตตองขอเตือนไวดวยวา คนที่ตองการผลดีตอบุคคล (คือแคที่ถูกใจ
ตนหรือตัวเองชอบใจ) และผลดีตามกระแสหรือคานิยมของสังคมนั้น ถาไม
มองใหถึงผลดีตามสภาวะ คือผลดีตามธรรม ซึ่งเปนผลที่ดีอยางแทจริงตอ
ชีวติ ตอหลักการ และตอความดีงามที่แทของสังคมแลว แมจะทํากรรมเพื่อ
ผลดีที่ตนตองการนั้นไดเกง แตก็คือทํากรรมไมดีหรืออกุศลซอนไว ซึ่งตัวเอง
อาจจะมี ป  ญญารู ไ มทัน ผลแงอื่น เพราะมั ว แต มองเพีย งผลดีแบบที่ตัว
ตองการอยางเดียวดานเดียว แลวในไมชา หรือในที่สุด อกุศลที่แฝงไวนั้นก็
จะออกผลใหโทษตอไป
จึงไดยาไว
ํ้ ขางตนวา ไมวาจะตองการผลดีขางเคียงอะไรก็ตาม ขอให
ทํากรรมดีเพื่อผลดีที่ตรงตามสภาวะหรือผลดีตามธรรมเปนหลักเปนแกนไว
กอน ถาปฏิบตั ติ ามนี้ จะไดผลดีทแี่ ท และปลอดภัยในระยะยาว ดีทงั้ แกชวี ติ
แกสงั คม แกตน และแกผอู นื่
เราคงจะมุงเอาผลดีตอตัวตนของบุคคล ผลดีตามกระแสสังคม หรือ
ผลดีเชิงคานิยมกันมากไป จึงมองไมเห็นผลดีที่ตรงไปตรงมาตามธรรม ถา
อยางนี้ก็จะตองบนเรื่อง “ทําดีไมเห็นไดดี แตทําชั่วไดดีมีถมไป” กันอยูอยาง
นีเ้ รือ่ ยๆ และคงจะแกปญหาของสังคมไดยาก เพราะความคิดของเราเองก็
เปนกรรมไมดี ทีเ่ ปนปจจัยรวมใหเกิดผลอยางนั้นดวย
ถามองกันอยูแคนี้ ก็จะไมมีคนอยางพระโพธิสัตวที่ถึงแมจะถูกเขาทํา
รายหรือฆา ก็ยังเขมแข็งอยูในการทําความดี เพราะมุงผลดีที่ตรงไปตรง
มาตามความจริงของมัน
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ถาจะชวยแกปญหาและสรางสรรคชีวิตและสังคมนี้ แตยังหวงผลดี
ตอตัวตน ผลดีเชิงบุคคลและผลดีเชิงคานิยมทางสังคมอยู ก็ขอแควา อยา
ถึงกับละทิ้งหรือละเลยความตองการผลดีที่ตรงตามธรรม ผลดีตอชีวิต และ
ผลดีที่แทตอสังคม เอาพอประนีประนอมกัน
แคนกี้ จ็ ะประคับประคองโลกมนุษย ใหพออยูก นั ไปได แตจะเอาดีจริงคง
ยาก เพราะมนุษยนี้เองไมไดตอ งการผลดีแทจริงทีต่ รงตามธรรมของกรรมดี

๕) ทํากรรมเกาใหเกิดประโยชน
คนไทยสมัยนี้ไดยินคําวา “กรรม” มักจะนึกไปในแงวากรรมจะตามมา
ใหเคราะหใหโทษอยางไร พูดถึงกรรมก็จะนึกถึงอะไรอยางหนึ่งที่คอยตามจะ
ลงโทษ หรือทําใหเราเปนอยางนั้นอยางนี้ โดยเฉพาะคิดไปถึงชาติกอน คือ
มองกรรมในแงกรรมเกา และเปนเรื่องไมดี
คําวา “กรรมเกา” ก็บอกอยูในตัวเองแลววา มันถูกจํากัดใหหดแคบ
เขามาเหลือเพียงสวนหนึ่ง เพราะเติมคําวา “เกา” เขาไป กรรมก็เหลือแคบ
เขามา ยิง่ นึกในแงวากรรมไมดีอีก ก็ยิ่งแคบหนักเขา รวมแลวก็คือเปนกรรม
ทีไ่ มครบถวนสมบูรณ ไปๆ มาๆ ก็เลยอะไรๆ ก็แลวแตกรรม (เกา-ที่ไมดี)
บางทีถึงกับมีการหาทางตัดกรรม เลยพลัดออกไปจากพระพุทธศาสนา
ความจริง กรรมก็เปนเรื่องธรรมดาธรรมชาติ คือเปนเรื่องความเปน
ไปตามเหตุปจจัยของชีวิตมนุษย ที่มีเจตนา มีการคิด การพูด และการ
กระทํา แสดงออก มีความสัมพันธกับสิ่งทั้งหลาย แลวก็เกิดผลตอเนื่องกัน
ไปในความสัมพันธนั้น
ถามัวไปยึดถือวา แลวแตกรรมเกาปางกอนอยางเดียว ก็จะทํากรรม
ใหมที่เปนบาปอกุศลโดยไมรูตัว
หมายความวา ใครก็ตามที่ปลงวา “แลวแตกรรม (เกา)” นั้น ก็คือ
เขากําลังทําความประมาท ที่ปลอยปละละเลย ไมทํากรรมใหมที่ควรทํา
ความประมาทนั้นก็เลยเปนกรรมใหมของเขา ซึ่งเปนผลจากโมหะ แลวกรรม
ใหมทปี่ ระมาทเพราะโมหะหลงงมงายนั้น ก็จะกอผลรายแกเขาตอไป
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ความเชือ่ วาชีวติ จะเปนอยางไรก็แลวแตกรรมเกา กรรมปางกอน หรือ
กรรมในชาติกอ น คือลัทธิกรรมเกานัน้ เปนมิจฉาทิฏฐิ ทีเ่ รียกวาปุพเพกตเหตุวาท
หรือเรียกสั้นๆ วา ปุพเพกตวาท ดังพุทธพจนที่แสดงแลวขางตน
ทานไมไดสอนวาไมใหเชื่อกรรมเกา แตทานสอนไมใหเชื่อวาอะไรๆ
จะเปนอยางไรก็เพราะกรรมเกา
 การเชื่อแตกรรมเกา ก็สุดโตงไปขางหนึ่ง
 การไมเชื่อกรรมเกา ก็สุดโตงไปอีกขางหนึ่ง
ไดกลาวแลววา “กรรม” พอเติม “เกา” เขาไป คําเดิมที่กวาง
ครบถวนสมบูรณ ก็หดแคบเขามาเหลืออยูสวนเดียว อยามองกรรมที่กวาง
สมบูรณใหเหลือสวนเดียวแคกรรมเกา
เรื่องกรรมที่เชื่อกันในแงกรรมเกานี้ มีจุดพลาดอยู ๒ แง คือ
๑. ไปจับเอาสวนเดียวเฉพาะอดีต ทั้งที่กรรมนั้นก็เปนกลางๆ ไมจํากัด
ถาแยกโดยกาลเวลาก็ตองมี ๓ คือ กรรมเกา (ในอดีต) กรรมใหม (ใน
ปจจุบัน) กรรมขางหนา (ในอนาคต) ตองมองใหครบ
๒. มองแบบแยกขาดตัดตอน ไมมองใหเห็นความเปนไปของเหตุปจ จัย
ที่ตอเนื่องกันมาโดยตลอด คือ ไมมองเปนกระแสหรือกระบวนการที่ตอเนื่อง
อยูตลอดเวลา แตมองเหมือนกับวากรรมเกาเปนอะไรกอนหนึ่งที่ลอยตาม
เรามาจากชาติกอน แลวมารอทําอะไรกับเราอยูเรื่อยๆ
ถามองกรรมใหถูกตองทั้ง ๓ กาล และมองอยางเปนกระบวนการ
ของเหตุปจจัย ในดานเจตจํานง และการทํา-คิด-พูด ของมนุษย ที่ตอเนื่อง
อยูต ลอดเวลา ก็จะมองเห็นกรรมถูกตอง ชัดเจนและงายขึ้น ในที่นี้ แมจะไม
อธิบายรายละเอียด แตจะขอใหจุดสังเกตในการทําความเขาใจ ๒-๓ อยาง
๑. ไมมองกรรมแบบแยกขาดตัดตอน คือ มองใหเห็นเปนกระแสทีต่ อ
เนือ่ งตลอดมาจนถึงขณะนี้ และกําลังดําเนินสืบตอไป
ถามองกรรมใหครบ ๓ กาล และมองเปนกระบวนการตอเนื่อง จาก
อดีต มาถึงบัดนี้ และจะสืบไปขางหนา ก็จะเห็นวา กรรมเกา (สวนอดีต) ก็
คือ เอาขณะปจจุบันเดี๋ยวนี้เปนจุดกําหนด นับถอยจากขณะนี้ ยอนหลังไป

๑๕

๑๖
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นานเทาไรก็ตาม กี่รอยกี่พันชาติก็ตาม มาจนถึงขณะหนึ่งหรือวินาทีหนึ่ง
กอนนี้ ก็เปนกรรมเกา (สวนอดีต) ทั้งหมด
กรรมเกาทั้งหมดนี้ คือกรรมที่ไดทําไปแลว สวนกรรมใหม (ใน
ปจจุบนั ) ก็คือที่กําลังทําๆ ซึ่งขณะตอไปหรือวินาทีตอไป ก็จะกลายเปนกรรม
เกา (สวนอดีต) และอีกอยางหนึ่งคือ กรรมขางหนา ซึ่งยังไมถึง แตจะทําใน
อนาคต
กรรมเกานั้นยาวนานและมากนักหนา สําหรับคนสามัญ กรรมเกาที่
จะพอมองเห็นได ก็คือกรรมเกาในชาตินี้ สวนกรรมเกาในชาติกอนๆ ก็อาจ
จะลึกลํ้าเกินไป เราเปนนักศึกษาก็คอยๆ เริ่มจากมองใกลหนอยกอน แลวจึง
คอยๆ ขยายไกลออกไป
อยางเชนเราจะวัดหรือตัดสินคนดวยการกระทําของเขา กรรมใหมใน
ปจจุบันเรายังไมรูวาเขากําลังจะทําอะไร เราก็ดูจากกรรมเกา คือความ
ประพฤติและการกระทําตางๆ ของเขายอนหลังไปในชีวิตนี้ ตั้งแตวินาทีนี้ไป
นีก่ ็กรรมเกา ซึ่งใชประโยชนไดเลย
๒. รูจ กั ตัวเอง ทัง้ ทุนทีม่ แี ละขอจํากัดของตน พรอมทัง้ เห็นตระหนักถึงผล
สะทอนทีต่ นจะประสบ ซึง่ เกิดจากกรรมทีต่ นไดประกอบไว
กรรมเกามีความสําคัญอยางยิ่งตอเราทุกคน เพราะแตละคนที่เปน
อยูขณะนี้ ก็คือผลรวมของกรรมเกาของตนที่ไดสะสมมา ดวยการทํา-พูดคิด การศึกษาพัฒนาตน และความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ในอดีตทั้งหมด
ตลอดมาจนถึงขณะหรือวินาทีสุดทายกอนขณะนี้
กรรมเกานี้ใหผลแกเรา หรือเรารับผลของกรรมเกานั้นเต็มที่ เพราะ
ตัวเราที่เปนอยูขณะนี้ เปนผลรวมที่ปรากฏของกรรมเกาทั้งหมดที่ผานมา
กรรมเกานัน้ เทากับเปนทุนเดิมของเราที่ไดสะสมไว ซึ่งกําหนดวา เรามีความ
พรอม มีวสิ ยั ขีดความสามารถทางกาย วาจา ทางจิตใจ และทางปญญาเทา
ไร และเปนตัวบงชี้วาเราจะทําอะไรไดดีหรือไม อะไรเหมาะกับตัวเรา เราจะ
ทําไดแคไหน และควรจะทําอะไรตอไป

๑๖

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗

ประโยชนที่สําคัญของกรรมเกา ก็คือการรูจักตัวเองดังที่วานั้น ซึง่ จะ
เกิดขึ้นได ดวยการรูจักวิเคราะหและตรวจสอบตนเอง โดยไมมัวแตซดั ทอด
ปจจัยภายนอก
การรูจ กั ตัวเองนี้ นอกจากชวยใหทาการที
ํ
เ่ หมาะกับตนอยางไดผลดีแลว
ก็ทาให
ํ รจู ดุ ทีจ่ ะแกไขปรับปรุงตอไปดวย
๓. แกไขปรับปรุงเพื่อกาวสูการทํากรรมที่ดียิ่งขึ้น แนนอนวา ในที่สุด
การปฏิบัติถูกตองที่จะไดประโยชนจากกรรมเกามากที่สุด ก็คือ การทํากรรม
ใหม ที่ดีกวากรรมเกา
ทัง้ นี้ เพราะหลักปฏิบตั ทิ งั้ หมดของพระพุทธศาสนารวมอยูใ นไตรสิกขา
อันไดแกการฝกศึกษาพัฒนาตน ในการที่จะทํากรรมที่ดีไดยิ่งขึ้นไป ทั้ง
 ในขั้นศีล คือการฝกกาย วาจา สัมมาอาชีวะ รวมทั้งการสัมพันธ
กับสิง่ แวดลอมดวยอินทรีย (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)
 ในขั้นสมาธิ คือฝกอบรมพัฒนาจิตใจ ที่เรียกวาจิตภาวนาทั้งหมด
และ
 ในขั้นปญญา คือความรูคิดเขาใจถูกตอง มองเห็นสิ่งทั้งหลายตาม
ความเปนจริง และสามารถใชความรูนั้นแกไขปรับปรุงกรรม ตลอดจนแก
ปญหาดับทุกขหมดไปมิใหมีทุกขใหมได
พูดสั้นๆ ก็คือ แมวากรรมเกาจะสําคัญมาก ก็ไมใชเรื่องที่เราจะไป
สยบยอมตอมัน แตตรงขาม เรามีหนาที่พัฒนาชีวิตของเราที่เปนผลรวม
ของกรรมเกานั้นใหดีขึ้น
ถาจะใชคาที
ํ ่งา ยแกคนสมัยนี้ ก็คอื เรามีหนาทีพ่ ฒ
ั นากรรม กรรมทีไ่ ม
ดีเปนอกุศล ผิดพลาดตางๆ เราศึกษาเรียนรูแ ลวก็ตอ งแกไข การปฏิบตั ธิ รรม
ตามหลักพระพุทธศาสนา ก็คอื การพัฒนากรรม ใหเปนกุศล หรือดียงิ่ ขึน้ ๆ
ดังนัน้ เมื่อทํากรรมอยางหนึ่งแลว ก็พิจารณาวิเคราะหตรวจสอบคุณ
ภาพและผลของกรรมนั้น ใหเห็นขอยิ่ง ขอหยอน สวนที่ขาดที่พรอง เปนตน
ตามหลักเหตุปจจัยที่กลาวแลวในหัวขอกอน แลวแกไขปรับปรุงเพื่อจะไดทํา
กรรมที่ดียิ่งขึ้นไป

๑๗

๑๘
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จะพูดวา รูกรรมเกา เพื่อวางแผนทํากรรมใหมใหดียิ่งขึ้นไป ก็ได

๖) อยูเพื่อพัฒนากรรม ไมใชอยูเพื่อใชกรรม
ทีพ่ ูดมานี้ เทากับบอกใหรูวา เราจะตองปฏิบัติใหถูกตองตอกรรมที่
แยกเปน ๓ สวน คือ กรรมเกา-กรรมใหม-กรรมขางหนา
ขอสรุปวิธีปฏิบัติที่ถูกตองตอกรรมทั้ง ๓ สวนวา
กรรมเกา (ในอดีต) เปนอันผานไปแลว เราทําไมได แตเราควรรู เพื่อ
เอาความรูจักมันนั้นมาใชประโยชนในการแกไขปรับปรุงกรรมใหมใหดียิ่งขึ้น
กรรมใหม (ในปจจุบัน) คือกรรมที่เราทําได และจะตองตั้งใจทําใหดีที่
สุด ตรงนี้เปนจุดสําคัญ
กรรมขางหนา (ในอนาคต) เรายังทําไมได แตเราสามารถเตรียมหรือ
วางแผนเพื่อจะไปทํากรรมที่ดีที่สุด ดวยการทํากรรมปจจุบันที่จะพัฒนาเรา
ใหดีงามและงอกงามยิ่งขึ้น จนกระทั่งเมื่อถึงเวลานั้นเราก็จะสามารถทํา
กรรมที่ดสี ูงขึ้นไปตามลําดับ จนถึงขั้นเปนกุศลอยางเยี่ยมยอด
นีแ่ หละคือคําอธิบายที่จะทําใหมองเห็นไดวา ทําไมจึงวา คนที่วางใจ
วาจะเปนอยางไรก็แลวแตกรรม(เกา) นัน้ แล กําลังทํากรรมใหม(ปจจุบัน) ที่
ผิด เปนบาป คือความประมาท ไดแกการปลอยปละละเลย อันเกิดจาก
โมหะ และมองเห็นเหตุผลดวยวา ทําไมพุทธศาสนาจึงสอนใหหวังผลจาก
การกระทํา
ขอยํ้าอีกครั้งวา กรรมใหมสําหรับทํา กรรมเกาสําหรับรู อยามัวรอ
กรรมเกาที่เราทําอะไรมันไมไดแลว แตหาความรูจากกรรมเกานั้น เพื่อเอา
มาปรับปรุงการทํากรรมปจจุบัน จะไดพัฒนาตัวเราใหสามารถทํากรรมอยาง
เลิศประเสริฐไดในอนาคต
มีคําเกาไดยินมานานแลวประโยคหนึ่ง คือที่พูดวา “คนเราเกิดมาเพื่อ
ใชกรรมเกา” ความเชื่ออยางนั้นไมใชพุทธศาสนา และตองระวังจะเปนลัทธิ
นิครนถ

๑๘

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๙

ทีพ่ ดู กันมาอยางนั้น ความจริงก็คงประสงคดี คือมุงวาถาเจอเรื่อง
ราย ก็อยาไปซัดทอดคนอื่น และอยาไปทําอะไรที่ชั่วรายใหเพิ่มมากขึ้น ดวย
ความโกรธแคนเปนตน แตยงั ไมถกู หลักพระพุทธศาสนา และจะมีผลเสียมาก
ลัทธินคิ รนถ ซึ่งก็มีผูนับถือในสมัยพุทธกาลจนกระทั่งในอินเดียทุกวัน
นี้ เปนลัทธิกรรมเกาโดยตรง เขาสอนวา คนเราจะไดสุขไดทุกขอยางไรก็
เปนเพราะกรรมที่ทําไวในชาติปางกอน และสอนตอไปวา ไมใหทํากรรมใหม
แตตองทํากรรมเกาใหหมดสิ้นไปดวยการบําเพ็ญตบะ จึงจะสิ้นกรรมสิ้นทุกข
นักบวชลัทธินี้จึงบําเพ็ญตบะทรมานรางกายดวยวิธีตางๆ๑
คนที่พูดวา เราอยูไปเพื่อใชกรรมเกานั้น ก็คลายกับพวกนิครนถนี่
แหละ คิดวาเมื่อไมทํากรรมใหม อยูไปๆ กรรมเกาก็คงจะหมด ตางแตวา
พวกนิครนถไมรอใหกรรมเกาหมดไปเอง แตเขาบําเพ็ญตบะเพื่อทํากรรมเกา
ใหหมดไปดวยความเพียรพยายามของเขาดวย
มีคําถามที่นาสังเกตวา “ถาไมทํากรรมใหม อยูไปๆ กรรมเกาจะ
หมดไปเองไหม?”
เมื่อไมทํากรรมใหม อยูไป กรรมเกาก็นาจะหมดไปเอง แตไมหมดหรอก
ไมตองอยูเฉยๆ แมแตจะชดใชกรรมเกาไปเทาไรๆ ก็ไมมีทางหมดไปได
เหตุผลงายๆ คือ
๑. คนเรายังมีชีวิต ก็คือเปนอยู ตองกินอยู เคลื่อนไหวอิริยาบถ ทํา
โนนทํานี่ เมื่อยังไมตาย ก็ไมไดอยูนิ่งๆ
๒. คนเหลานี้เปนมนุษยปุถุชน ก็มีโลภ โกรธ หลง โดยเฉพาะความ
หลง หรือโมหะนี้มีอยูประจําในใจตลอดเวลา เพราะยังไมไดรูเขาใจความจริง
ถึงสัจธรรม
เมื่อรวมทั้งสองขอนี้ก็คือ คนที่อยูเพื่อใชกรรมนั้น เขาก็ทํากรรมใหม
อยูตลอดเวลา แมแตโดยไมรูตัว แมจะไมเปนบาปกรรมที่รายแรง แตก็เปน

๑

ดู เทวทหสูตร, ม.อุ.๑๔/๑/๑ (เคยอางแลวขางตน)

๑๙

๒๐

เหตุปจจัยในปฏิจจสมุปบาทและกรรม

การกระทําที่ประกอบดวยโมหะ เชนกรรมในรูปตางๆ ของความประมาท
ปลอยชีวิตเรื่อยเปอย
ถามองลึกเขาไปในใจ โลภะ โทสะ โมหะ ก็ผุดโผลขึ้นมาในใจของเขา
อยูเรื่อยๆ ในลักษณะตางๆ เชน เศรา ขุนมัว กังวล อยากโนนอยากนี่
หงุดหงิด เหงา เบื่อหนาย กังวล คับของ ฯลฯ นี่ก็คือทํากรรมอยูตลอดเวลา
แถมเปนอกุศลกรรมเสียดวย เพราะฉะนั้นอยางนี้จึงไมมีทางสิ้นกรรม ชดใช
ไปเทาไรก็ไมรูจักสิน้ สุด มีแตเพิ่มกรรม
“แลวทําอยางไรจะหมดกรรม?” การที่จะหมดกรรม ก็คือ ไมทํา
กรรมชั่ว ทํากรรมดี และทํากรรมที่ดียิ่งขึ้น คือแมแตกรรมดีก็เปลี่ยนใหดีขึ้น
จากระดับหนึ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
พูดเปนภาษาพระวา เปลี่ยนจากทําอกุศลกรรม เปนทํากุศลกรรม
และทํากุศลระดับสูงขึ้นไป จนถึงขั้นเปนโลกุตตรกุศล
ถาใชภาษาสมัยใหม ก็พูดวา พัฒนากรรมใหดียิ่งขึ้น เราก็จะมีศีล มี
จิตใจ มีปญญา ดีขึ้นๆ ในที่สุดก็จะพนกรรม
พูดสั้นๆ วา กรรมไมหมดไปดวยการชดใชกรรม แตหมดกรรมดวย
การพัฒนากรรม คือปรับปรุงตัวใหทํากรรมที่ดียิ่งขึ้นๆ จนพนขั้นของกรรม
ไป ถึงขั้นทํา แตไมเปนกรรม คือทําดวยปญญาที่บริสุทธิ์ ไมถูกครอบงําหรือ
ชักจูงดวยโลภะ โทสะ โมหะ จึงจะเรียกวา พนกรรม

๗) กรรมระดับบุคคล-กรรมระดับสังคม
หลักกรรมอีกแงหนึ่งที่สําคัญและนาสนใจมาก คือ กรรมที่แยกไดเปน
๒ ระดับ ไดแก
๑. กรรมระดับปจเจกบุคคล ตามนัยพุทธพจนเชนวา “กมฺมํ สตฺเต
วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตตาย”๑ เปนตน ซึ่งแปลความวา กรรมยอมจําแนก
สัตวไปตางๆ คือ ใหทรามและประณีต

๑

๒๐

ม.อุ. ๑๔/๕๘๑/๓๗๖

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๑

กรรมระดับปจเจกบุคคลเปนเรื่องของสวนยอย จึงเปนสวนฐานและ
เปนแกนของหลักกรรมทั้งหมด เรื่องกรรมที่ไดอธิบายมาแลวเนนในระดับนี้
๒. กรรมในระดับสังคม ตามนัยพุทธพจน เชนวา “กมฺมนุ า วตฺตตี โลโก
กมฺมนุ า วตฺตตี ปชา”๑ แปลความวา โลก (คือสังคมมนุษย) เปนไปตามกรรม
หมูสัตวเปนไปตามกรรม
กรรมในระดับนี้ ซึ่งเปนกระแสรวมกัน ที่มองเห็นงายๆ ก็คืออาชีพ
การงาน ซึ่งทําใหหมูมนุษยมีวิถีชีวิตเปนไปตางๆ พรอมทั้งกําหนดสภาวะ
และวิถีของสังคมนั้นๆ ดวย
แตกรรมที่ลึกซึ้งและมีกําลังนําสังคมมากที่สุด ก็คือมโนกรรม เริ่ม
ดวยคานิยมตางๆ ซึ่งมีอิทธิพลอยางมากตอแนวทางการดําเนินชีวิตของ
มนุษย ตลอดจนกิจกรรมและวิธีการในการแสวงหาความสุขของเขา
แตมโนกรรมที่มีกําลังอานุภาพยิ่งใหญที่สุด ก็คือ ทิฏฐิตางๆ ซึ่งรวม
ถึงทฤษฎี ลัทธินิยม อุดมการณตางๆ อันประณีตลึกลงไปและฝงแนน แลว
กําหนดนําชะตาของสังคมหรือของโลก สรางประวัติศาสตร ตลอดจนวิถี
แหงอารยธรรม เชน ทิฏฐิที่เชื่อและเห็นวามนุษยชาติจะบรรลุความสําเร็จมี
ความสุขสมบูรณดวยการเอาชนะธรรมชาติ ซึ่งไดเปนแกนนําขับดันอารย
ธรรมตะวันตกมาสูสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน
กรรมระดับสังคมนีเ้ ปนเรือ่ งใหญมากอีกแงหนึง่ ขอพูดไวเปนแนวเพียง
เทานี้

๑

ขุ.สุ. ๒๕/๓๘๒/๔๕๗

๒๑

