
ทําแทง และ สารพันปญหา  
ชีวิต กับการตัดสินใจทางการแพทย๑ 

ขอเจริญพร ทานอาจารยแพทย และแพทย พยาบาล ผูสนใจใฝธรรมทุกทาน  
วันนี้ อาตมภาพมาดวยความเขาใจวาจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการทําแทง 

คือเขาใจวาชื่อเรื่องเปนอยางนั้น ทั้งนี้เพราะไมทราบชัด หรือจําไมแมนวา ตั้ง
ชื่อวาเรื่องอะไร เมื่อฟงทานผูดําเนินการจึงทราบชัดวาเปนเรื่อง “ชีวิตเริ่มตน
เมื่อไร?” แตก็ไมเปนไร 

 “ชีวิตเริ่มตนเม่ือไร?” ก็สัมพันธกัน ไปกันไดกับเรื่องการทําแทง 
เพราะวาในเรื่องการทําแทง ปญหาสําคัญก็อยูที่วา ชีวิตเริ่มตนตรงจุดไหน 
และเปนคนเมื่อไรนั่นเอง จุดวินิจฉัยสําคัญจึงอยูที่นี่  

เทาที่จําได คุณหมอภุมราเคยปรารภเรื่องนี้ และคุณหมอกาญจนาก็
อยากใหมาพูดเรื่องนี้ ทีนี้ก็เลยมาพูดในงานของชุมนุมพุทธธรรม  

ฆามนุษย ตั้งแตเม่ือใด? 
ถาจะพูดเรื่องทําแทง ก็ตอบนิดเดียว อาตมาก็เลยนึกวาวันนี้มาพูด

                                                                                 
๑  ปาฐกถาธรรม ของ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) จัดโดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช ณ ร.พ. ศิริราช 
๒๕ ก.พ. ๒๕๓๖ พิมพคร้ังแรก ส.ค. ๒๕๓๖ (พิมพคร้ังที่ ๒, ๓, และ ๔ เมื่อ ต.ค. ๒๕๓๘, ม.ค. 
และ ก.พ. ๒๕๔๒ ตามลําดับ) ในการพิมพคร้ังที่ ๕ เมื่อ ธ.ค. ๒๕๔๙ ไดแปลงปรับขอมูลเดิมใน
คอมพิวเตอร จากระบบ Macintosh มาสูระบบ PC ทําใหตองจัดรูปแบบใหม แตเพราะเปนการ
พิมพที่เรงดวนอยางที่สุด จึงมีขอบกพรองหลายอยาง สวนในการพิมพคร้ังที่ ๖ นี้ ซ่ึงสืบเนื่องจาก
คร้ังที่ ๕ ไดแกไขขอบกพรองเหลานั้น และจัดวางรูปใหอานสะดวกข้ึน เชน ซอยยอหนาใหถ่ีข้ึน เปน
ตน กับทั้งปรับแกช่ือเร่ือง จาก ทําแทง: ตัดสินอยางไร? (ชีวิตเร่ิมตนเมื่อไร/การทําแทงในทัศนะ
ของพระพุทธ-ศาสนา) เปน ทําแทง และสารพันปญหา - ชีวิต กับการตัดสินใจทางการแพทย 



ทําแทง: สารพันปญหา 

 

๒

๒

เดี๋ยวเดียวก็จบ เพราะวาถาเริ่มจากจุดนี้ ก็ไมมีอะไรมาก คําตอบจะดูไดชัด
จากวินัยของพระ เราเอามาเทียบไดทันที คือ พระสงฆมีวินัยบัญญัติขอ
สําคัญอยูขอหนึ่งวา ถาฆามนุษยละก็ ตองขาดจากความเปนพระภิกษุ 
เรียกวาเปนปาราชิกขอหนึ่ง  

พระภิกษุที่วาฆามนุษย ฆามนุษยตั้งแตเมื่อไร? ถาดูที่นี่แลวก็จะเห็น
วา ทัศนะของพระพุทธศาสนาชัดอยูแลว สําหรับพระภิกษุ ตั้งแตบวชวัน
แรก พอบวชเสร็จ พระพุทธเจาก็บัญญัติไววาใหพระอุปชฌายบอกอนุศาสน  

อนุศาสนเปนคําสอนเบื้องตนใหพระภิกษุที่บวชใหมรูวาชีวิตของพระ
จะเปนอยูไดอยางไร อาศัยปจจัยส่ีอยางไร แลวก็บอกส่ิงที่ทําไมได ๔ 
ประการ ใหรูไวกอน คือ ในขณะที่ยังไมไดรับการศึกษา ยังไมมีความรูใน
ธรรมวินัยวาจะทําอะไรได ทําอะไรไมได บวชใหมๆ ยังไมทันรู เดี๋ยวจะ
พลาดไปเสียกอน ฉะนั้น กอนจะศึกษาอะไรตอไป ก็ใหรูไวกอนวาส่ิงเหลานี้
เปนความผิดรายแรง ๔ ประการ ถาทําแลวจะขาดจากความเปนพระภิกษุ 
ใน ๔ ขอนั้น เฉพาะขอที่ ๓ มีขอความเปนภาษาบาลี บอกไววา  

โย  ภิกขุ  สญฺจิจฺจ  มนุสฺสวิคฺคหํ  ชีวิตา  โวโรเปติ  อนฺตมโส 
คพฺภปาตนํ  อุปาทาย,  อสฺสมโณ  โหติ  อสกฺยปุตฺติโย.๑ 

นี่ พระใหมทุกองคจะตองไดยินพระอุปชฌาย หรือผูที่พระอุปชฌาย
มอบหมายใหบอก แปลไดความวา  

“ภิกษุใดจงใจ พรากมนุษยจากชีวิต แมแตเพียงทําครรภใหตกไป 
(ทําครรภใหตกไป หมายความวาทําแทงนั่นเอง) ยอมไมเปนสมณะ ไมเปน
ศากยบุตร”  
                                                                                 
๑ วินย.๔/๑๔๔/๑๙๔ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓ 

๓

พอเริ่มบวชทานก็บอกอยางนี้ ฉะนั้น การทําแทงจึงเปนการกระทําที่
ตองหามสําหรับพระภิกษุ ถาทําแทงก็ถือวาทําลายชีวิตมนุษย ขาดจากความ
เปนพระภิกษุ  

ขอความที่ทานบอกนี้ ทานก็เอามาจากบทบัญญัติในพระวินัยอีกที
หนึ่ง ทีนี้เราก็มายอนหรือดูใหลึกลงไปถึงพระวินัย  

ในพระวินัย บทบัญญัติขอนี้ก็มีขอความคลายๆ กัน เพราะวาคําบอก
อนุศาสนนั้น ทานก็เกือบจะลอกมาจากพุทธบัญญัติที่วาดวยปาราชิกนั่นเอง 
พุทธบัญญัตินั้นมีวา  

โย ปน ภิกฺขุ สญฺจิจฺจ มนุสฺสวิคฺคหํ ชีวิตา โวโรเปยฺย, . . . 
อยมฺปิ ปาราชิโก โหติ อสํวาโส๑   

แปลวา ภิกษุใดจงใจพรากมนุษยจากชีวิต ภิกษุนี้เปนปาราชิก ไมมี
การอยูรวมกับสงฆ (หมดสิทธิ ไมสามารถอยูรวมกับภิกษุอื่นไดอีกตอไป)  

เปนอันวาแนนอนแลว และในคําบอกอนุศาสน  ทานก็ยังสรุปมาอีก
ใหรูวา แมแตเพียงทําลายเด็กที่อยูในครรภก็ไมได   

ทีนี้ปญหาก็ตามมาวา ที่วาทําครรภใหตกไป หรือทําแทงนะ หมายเอา
ตอนไหน ตั้งแตเมื่อไร อันนี้รูสึกวาเปนจุดที่มาโยงเขากับเรื่องที่วา ชีวิต
เริ่มตนเมื่อไร  

ทีนี้ก็มาดูคําอธิบายตอไป วิธีที่พระพุทธเจาทรงวางบทบัญญัติในพระ
วินัยนั้น ก็เหมือนกับวิธีที่ปฏิบัติกันตอมาในกฎหมายทั่วไป คือตองมีความ
ชัดเจนทางดานถอยคํา มีการใหคําจํากัดความคําสําคัญทุกคํา ฉะนั้น ใน  
                                                                                 
๑ วินย.๑/๑๘๐/๑๓๗ 



ทําแทง: สารพันปญหา 

 

๔

๔

พระวินัยบัญญัติทุกบทจะตองมีคําจํากัดความ คําแตละคํามีคําจํากัดความ
ไวชัดเจน เพราะฉะน้ัน เมื่อพระพุทธเจาบัญญัติสิกขาบทน้ันๆ เสร็จแลว ก็
จะมีคําอธิบายตอไปขางลาง  

ในขอความวา "ภิกษุใดพรากมนุษยจากชีวิต" ก็มีคําอธิบายแตละคํา  
คําวา “ภิกษุ” หมายถึงบุคคล . . .  
“มนุษย” หมายถึง . . .  
“พรากจากชีวิต” หมายถึง. . .  
ทานอธิบายไวทุกคํา นี้เปนลักษณะของกฎหมาย เมื่อมีบทบัญญัติ ก็

มีคําจํากัดความ 
ที่บอกวา พรากมนุษยจากชีวิต นั้น ภาษาพระใชคําวา มนุสฺสวิคฺคหํ 

เราแปลงายๆ วา มนุษย ซ่ึงทานใหคําจํากัดความไววา ที่ชื่อวามนุษยนั้น คือ
อยางไร? ทานบอกวาไดแก จิตที่เปนปฐม คือวิญญาณแรก ซ่ึงปรากฏใน
ครรภมารดา จนกระทั่งถึงมรณะ ในระหวางนี้ชื่อวาเปน มนุสฺสวิคฺคห๑   

เปนอันวา ตามคําจํากัดความของ มนุสฺสวิคฺคหํ ทานถือวาเปนชีวิต
มนุษยตั้งแตเปนจิตแรกในทองของมารดาจนถึงตาย 

ทีนี้ก็มีปญหาตอไปวา จิตแรก หรือวิญญาณอันเปนปฐม หรือปฐม
จิตนั้น คือตอนไหน 

ถึงตอนนี้อรรถกถาก็อธิบายถอยคําและขอความในพระไตรปฎกบาง 
ทานบอกวา จิตที่เปนปฐมนั้นไดแก ปฏิสนธิจิต (จิตที่ปฏิสนธิ) แลวก็
อธิบายตอไปวา ที่ทานแสดงไวนี้หมายถึงปฏิสนธิของสัตวที่มีขันธ ๕  

ขันธ ๕ ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เพราะฉะนั้น จิต
                                                                                 
๑ วินย.๑/๑๘๑/๑๓๗ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๕ 

๕

แรกนี่ก็พรอมดวยอรูปขันธ ทั้ง ๓ คือ เวทนา สัญญา และสังขาร จุดนี้ก็ยัง
ไมสําคัญ อันนี้เปนเรื่องธรรมดา  

ทีนี้ ทานบอกตอไปวา "กับทั้งกลลรูป ที่เกิดพรอมดวยปฐมจิตนั้น" 
นี่ละคํานี้ตัดสินเลย เปนอันวาทานบอกไวครบแลว ทั้งดานจิตใจและดาน
รางกาย คือ 

ก. ทางดานจิตใจ หรือนามธรรม ไดแก 
๑. ปฐมจิต  
๒. อรูปขันธทั้ง ๓ ที่เกิดรวมกับปฐมจิตนั้น  
ข. สวนทางดานรางกาย หรือรูปธรรม ก็บอกวา "และ กลลรูป ที่

เกิดพรอมดวยปฐมจิต"  
เปนอันตัดสินไดแลววาฝายรูปธรรมไดแก กลลรูป  
กลลรูปนี้คืออะไร เดี๋ยวเราจะตองมาพิจารณาเรื่องนี้กันอีกที  
แลวทานก็สรุปวา "นี้แหละช่ือวา มนุสฺสวิคฺคห ที่เปนเบื้องแรกที่สุด" 

หมายความวา จุดเริ่มแรกที่สุดของชีวิตมนุษยอยูที่นี่ แลวก็มีคําอธิบายสรุป
ทายอีกวา  

“พรากมนุษยจากชีวิตแมในเวลาที่เปนกลละ”๑ นี่ชื่อวาทําแทง หรือทํา
ครรภใหตกไป ฉะนั้นก็ไดความหมายของการทําแทง หรือฆามนุษยในครรภ
ตั้งแตรูปเล็กที่สุดที่เปนกลลรูป  

ตกลงวา สําหรับภิกษุนี่ชัดเจนแลววา ถาทําลายชีวิตมนุษย ตั้งตนแต
เขาอยูในครรภมารดา เปนกลลรูป เปนรูปที่เปนกลละ ก็ถือวาขาดจากความ
เปนพระภิกษุ ชื่อวาทําลายชีวิตมนุษยทั้งส้ิน  
                                                                                 
๑ วินย.๑/๑๗๒/๔๗๕ 



ทําแทง: สารพันปญหา 

 

๖

๖

กําเนิดมนุษย ทานวาไวอยางไร? 

ตอไปนี้ก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับกําเนิดของมนุษยตามความในพระไตร-
ปฎกใหชัดขึ้นไปอีก ที่กลาวไปแลวเปนพระวินัย คราวนี้เราไปดูในพระสูตร
บาง เพื่อจะโยงหาเนื้อความที่สัมพันธกัน ที่จะชวยใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น  

มีพระสูตรที่ตรัสถึงเรื่องกําเนิดของชีวิตมนุษย พระพุทธเจาตรัสวา  
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะการประชุมพรอมแหง

องคประกอบ ๓ ประการ ยอมมีการหยั่งลงแหง
ครรภ…” 

การหยั่งลงแหงครรภ หมายความวามีการเกิดขึ้นของสัตวที่เกิดใน
ทองมารดา  ดูพุทธพจนนั้นตอไปใหจบวา  

ภิกษุทั้งหลาย เม่ือใด มารดาบิดารวมกัน ๑ มารดา
อยูในฤดู (ชวงเวลาไขสุก) ๑ และคันธัพพะเขาไปตั้งอยู
แลว ๑ เพราะประชุมองคประกอบ ๓ ประการอยางนี้ ก็
มีการกาวลงแหงครรภ๑  

นี่ก็หมายความวา องคประกอบฝายมารดากับบิดามาประจวบกัน ๑ 
และมารดาก็อยูในระยะที่มีไขสุก ๑ อีกทั้งคันธัพพะก็เขาไปตั้งอยู ๑ นี่เปน
จุดเริ่มตนกําเนิดชีวิต  

ทีนี้ก็มีขอสงสัยวา คันธัพพะ คืออะไร 
คันธัพพะนี่ตามปกติทีเ่ปนศัพททั่วไป ก็แปลวา คนธรรพ และคนธรรพ

นี้ก็อยูในจําพวกเทวดาอยางที่เขาใจกันทั่วไป ดังที่รูจักกันในวงวรรณคดี 
                                                                                 
๑ ม.มู.๑๒/๔๕๒/๔๘๗ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๗ 

๗

เปนพวกเทพบุตร ประเภทนักดนตรี ตามหลักทานจัดเปนเทวดาช้ันต่ํา เปน
บริวารของทาวธตรฐ ซ่ึงเปนโลกบาลประจําทิศตะวันออก ในสวรรคชั้นตน 
ที่เรียกวาจาตุมหาราชิกาหรือทาวโลกบาล ๔  

แตเราอยาไปหลงกับศัพทนั้น เพราะศัพทตางๆ มีความหมายได
หลายนัย ไมใชวาศัพทเดียวจะมีความหมายไดอยางเดียว ซ่ึงเปนเรื่อง
ธรรมดาในภาษาทั้งหลาย อยางในภาษาไทยของเรานี้ คําวา “ชาย” อาจ
หมายถึงคนผูชายก็ได หมายถึงริม เชนอยางชายผาก็ได หมายถึงคลอยไป 
เชนตะวันชายบายคลอยก็มี 

สําหรับคันธัพพะนี่ทานก็อธิบายตอไป แตคําอธิบายนี้ไมไดอยูใน
พระไตรปฎก พระไตรปฎกใหแตตัวศัพทไว คําอธิบายมาในอรรถกถา  

ทานบอกวา “คันธัพพะ คือสัตวที่เขาไปที่นั้น” ทานใชคําส้ันนิดเดียว
วา “ตตฺรูปคสตฺโต” สัตวผูเขาไปที่นั้น และอธิบายตอไปอีก เปนคําอธิบาย
ของอรรถกถาและทั้งฎีกาดวย มีสาระสําคัญวาคันธัพพะ ก็คือ สัตวผูไปเกิด 
ซ่ึงตอนนั้นถือไดวาอยูในภพกอน วิญญาณ หรือจิตสุดทาย จะมุงหนามาสู
กําเนิดโดยมี คตินิมิต เปนตัวนํา๑  

อธิบายวา เวลาคนจะตาย ทานบอกวาจะมีกรรมนิมิต อันไดแกภาพ
ของกรรม คือประสบการณตางๆ ที่ตนไดกระทําไวในอดีตของชีวิตมาฉาย
ใหเห็น พอกรรมนิมิต คือภาพตัวแทนของส่ิงที่ตนไดกระทํามา ผานไปแลว 
ก็มีคตินิมิต คือภาพของภพที่ตนจะไปเกิดปรากฏใหเห็น  

คตินิมิตที่ปรากฏนี้ก็เปนไปตามกรรม ที่เปนตัวนําใหไปเกิด กรรม

                                                                                 
๑ ม.อ.๒/๔๐๘/๒๑๘; วินย.ฏีกา ๒/๑๐/๒๐ 
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นั้นแสดงออกโดยมีคตินิมิตเปนเครื่องหมาย แลวกรรมก็เปนตัวชักพาไป 
วิญญาณเกาดับไป วิญญาณใหมเกิดขึ้นสืบตอกรรมที่สะสมไว และวิญญาณ
นั้นชื่อวาเปน คันธัพพะ  

ฉะนั้น คําวา คันธัพพะ ตามมติของอรรถกถา ก็หมายถึงตัวสัตวผูไป
เกิด เปนศัพทที่เรียกคลุมๆ เพราะถาจะเรียกเปนจิตเปนวิญญาณก็จะเปน
การพูดศัพทลึกแบบอภิธรรมมากไป จึงพูดเปนตัวสัตวหยาบๆ ไปเลย 
หมายถึงผูที่จะไปเกิด ทานแสดงไวในความหมายวาอยางนั้น  

พระอาจารยที่อธิบายทานเรียกวา อุปฺปชฺชนกสตฺโต แปลวา สัตวผู
เกิดขึ้น ผูเกิด หรือผูถือกําเนิด  

เปนอันวา มติของคัมภีรทั้งหลายแสดงไวชัดแลว  วาทานมุงเอาแค
ไหน คันธัพพะ ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งในการเกิดของคน ก็
หมายถึงคนที่จะมาเกิด หรือสัตวที่มาเกิดในกรณีนั้น  

ชีวิตในครรภ เปนอยางไร? 

ทีนี้ก็ไปดูฝาย กลละ อีกทีหนึ่ง เปนการดูในฝายรูปธรรม ในเรื่องนี้ก็
มีพระสูตรอีกสูตรหนึ่ง ที่ตรัสวาดวยลําดับของชีวิตในครรภมารดา ซ่ึงเราไป
พบคําบาลีเปนคาถาวา 

 ปฐมํ  กลลํ  โหติ  กลลา โหติ อพฺพุทํ  
 อพฺพุทา ชายเต เปสิ  เปสิ นิพฺพตฺตตี ฆโน  
 ฆนา ปสาขา ชายนฺติ   เกสา โลมา นขาปิ จ๑  

                                                                                 
๑ สํ.ส.๑๕/๘๐๓/๓๐๓; อภิ.ก.๓๗/๑๕๖๐/๕๒๔ 
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นี้คือคําอธิบายวาดวยลําดับการเกิดเปนระยะๆ ทีละชวงสัปดาห หรือ
ชวงละเจ็ดวันๆ ลําดับแรกที่สุดก็คือเปน ปฐมํ กลลํ เปนกลละกอน  

กลละ นี่ ถาเปนศัพทในความหมายทั่วไป ก็จะไดแก พวกเมือก 
พวกโคลนตม เชนวาเหยียบลงไปในโคลนหรือในที่เละ แตในที่นี้ กลละ เปน
ศัพทเฉพาะซ่ึงมีความหมายเกี่ยวกับชีวิต และทานใชคําเรียกวาอยางนั้น ก็
เพราะมีลักษณะเปนเมือก หรือเหมือนอยางน้ําโคลนเละๆ คือเปนคําเรียก
ตามลักษณะ แตในกรณีนี้ ทานหมายถึงเปนเมือกใส ไมใชขนอยางโคลนตม  

กลละ นี้ ทานบอกวาเปนหยาดน้ําใส เปนหยดที่เล็กเหลือเกิน เล็ก
จนกระทั่งในสมัยนั้นไมรูจะพูดกันอยางไร เพราะยังไมไดใชมาตราวัดอยาง
ละเอียดถึงขนาดที่วาเปนเศษสวนเทาไรของมิลลิเมตร ของเซนติเมตร หรือ
ของนิ้ว  

ทานก็เลยตองใชวิธีอุปมาวา หยาดน้ําใสกลละนี้นะ มีขนาดเล็ก
เหลือเกิน เหมือนอยางเอาขนจามรีมา จามรีที่เปนสัตวอยูทางภูเขาหิมาลัย 
ซ่ึงมีขนที่ละเอียดมาก เอาขนจามรีเสนหนึ่งมาจุมน้ํามันงา แลวก็สลัดเจ็ด
ครั้ง แมจะสลัดเจ็ดครั้งแลวมันก็ยังมีเหลือติดอยูนิดหนึ่ง ซ่ึงเล็กเหลือเกิน 
ทานบอกวานี่แหละเปนขนาดของกลละ  

กลละ หมายถึงชีวิตในฝายรูปธรรม เมื่อเริ่มกําเนิดในเจ็ดวันแรก 
ในชวงเจ็ดวันแรกก็เปนกลละอยางนี้กอน ซ่ึงเล็กเหลือเกิน แลวตอจาก
กลละนี้ไปในสัปดาหที่สองก็เปน อัพพุทะ  

อัพพุทะ นี้ควรจะเรียกไดวาเปนเมือกละ คือ เปนน้ําขนหรือเมือกขน 
ตอจากนั้นในสัปดาหที่ ๓ ก็จะเปน เปสิ คือเปนชิ้นเนื้อ แลวตอจากนั้นใน
สัปดาหที่ ๔ ก็จะเปนกอน เรียกวา ฆนะ  
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ตอจากนั้นในสัปดาหที่ ๕ ก็จะเหมือนกับมีสวนงอกออกมา เปนปุม
หาปุม เรียกวา ปญจสาขา นี่เปนสัปดาหที่หา แลวหลังจากนั้นก็จะมีผมมี
ขนมีเล็บกันตอไป  

ที่วามานี้ก็เปนการพูดถึงลําดับของการเกิด เปนอันวาขั้นแรกที่สุด
ในชวงสัปดาหแรกนี่เปนหยาดน้ําใส หรือเมือกใสที่เรียกวา กลละ ซ่ึงเล็ก
เหลือเกินอยางที่วามาแลว ซ่ึงก็รับกันกับที่พูดมาในตอนตน บรรจบกับที่
ทานถือวา ในขณะเปนชีวิตฝายรูปธรรมที่เปนจุดเล็กที่สุดอันนี้ มีจิตแลว  

จิตดวงแรกหรือจิตอันเปนปฐมนี้ เปนมาพรอมกันกับรูปธรรมที่เปน
กลละ ซ่ึงเปนจุดเล็กในสัปดาหแรกนี้เลย  

ก็เปนอันวา ถาอยางนี้ก็จบ หมายความวาในทางคัมภีรนี้ชัดเจนมาก 
วาชีวิตตั้งตนเมื่อไร ก็ถือวาเริ่มตนที่องค ๓ ประการบรรจบกันนั้นแหละ 

องค ๓ ประการที่วา ฝายมารดากับฝายบิดาบรรจบกัน แลวก็มารดา
อยูในชวงเวลาไขสุก พรอมทั้งมีคันธัพพะ ซ่ึงทานอธิบายวาสัตวผูมาเกิด นั่น
ก็ชัดไปทีหนึ่งแลว ยิ่งกวานั้นยังอธิบายอีกวาเปนปฐมจิต คือจิตแรกซ่ึงเกิด
พรอมกันกับกลลรูป ที่เปนหยาดน้ําใสซ่ึงเกิดขึ้นในสัปดาหที่หนึ่งในชีวิต
ชวงแรกที่สุด นี่ก็เทากับย้ํา ซํ้าแนนหนักลงไปอีก  

อาตมาจึงบอกวา ถาพูดเรื่องการทําแทงก็ชัดเจน เทานี้ก็หมดแลว ไม
รูจะพูดอะไรอีก  

เปนอันวา ถาถามวา “ชีวิตตั้งตนเม่ือไร?” ก็มีคําตอบในทางธรรมที่
ทานพูดไวชัดเจนเหลือเกินแลว หลักทั้งสามอยางที่ไดพูดไปแลวนี้ ก็มา
ประสานกัน คือ 

ในทางพระวินัย ก็มีบทบัญญัติสําหรับพระภิกษุ ในเร่ืองการทํา
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ความผิดทําลายชีวิตมนุษย  
ในพระสูตร ก็มีพุทธพจนตรัสไว เกี่ยวกับเรื่องกําเนิดชีวิตมนุษยใน

ครรภมารดา  
ในพระสูตรอีกแหงหนึ่ง ก็มีพุทธพจนตรัสแสดงลําดับความเจริญของ

ชีวิตในครรภที่เรียกวา กลละ อัพพุทะ เปสิ ฆนะ และ ปญจสาขา 
หลักทั้งสามนี้ ก็มาโยงย้ํากัน ทําใหไดขอยุติในเรื่องของชีวิตมนุษยที่

ทานถือวามีการเกิดขึ้นอยางนี้ เปนเรื่องการเกิดสําหรับมนุษยเรา ซ่ึงเปนสัตว
ที่ทานเรียกวาประกอบดวยขันธ ๕ เรียกเปนศัพทเฉพาะวาปญจโวการ ซ่ึงก็
คือมีขันธ ๕ ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นั่นเอง 

ความจริงเปนอยางน้ี เราจะทําอยางไร? 
เมื่อพูดถึงเรื่องกําเนิดของชีวิตมนุษยเปนจุดเริ่มตนแลว มันก็โยง

ตอไปถึงเรื่องที่วา เมื่อเปนอยางนี้เราจะปฏิบัติกันอยางไร ในเรื่องราวและ
กรณีตางๆ ที่มีความซับซอนเกี่ยวกับการดํารงอยูของมนุษย ตลอดจนเรื่อง
อะไรตางๆ ของสังคม โดยเฉพาะในเรื่องทางการแพทย ซ่ึงมีปญหาเกิดขึ้น
มาก เชนวา บางทีชีวิตที่เกิดมานี้ไมเปนที่พึงประสงคดวยเหตุผลอยาง
ใดอยางหน่ึง แลวเราจะทําอยางไร ถาพูดในแงนี้ก็ไมตรงกับหัวขอที่ทาน
ตั้งไวทีเดียว แตอาตมาก็จะพูดตอไปเลย  

ปญหาที่วา เราควรจะทําอยางไรนี้ เปนปญหาทางจริยธรรม ในทาง
พระพุทธศาสนานั้น เรื่องจริยธรรมนี้เราพูดไดวาตองมองสองสวน  

สวนที่หน่ึง คือเรื่องของความจริง ทานถือเอาความจริงเปนหลัก 
และความจริงนั้นเปนส่ิงที่พึงรู หมายความวา พระพุทธศาสนาไมใชศาสนา
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แหงการส่ังบังคับ กฎจริยธรรมไมใชเปนคําส่ังของพระพุทธเจา  
พระพุทธเจาตรัสวาพระองคเปนเพียงผูคนพบความจริง แลวก็นําเอา

ความจริงนั้นมาแสดง การที่วาบุคคลทําอะไรไปแลว จะไดรับผลอยางไรก็
เปนไปตามกฎเกณฑแหงเหตุผล หรือกฎเกณฑแหงเหตุปจจัยจากการ
กระทําของตนเอง พระพุทธเจาไมไดมาลงโทษหรือใหรางวัลใคร  

ฉะนั้น ในกฎเกณฑแหงจริยธรรมแบบน้ี การไดรับผลของการกระทํา
ทางจริยธรรม จึงเปนเรื่องของเหตุปจจัยที่เปนไปของมันเอง เปนเรื่องของ
ความเปนเหตุเปนผล ไมใชเรื่องที่จะตองไปรอการลงโทษหรือรอการให
รางวัลวา ถาเราทําอยางนี้พระพุทธเจาจะใหรางวัลหรือเปลา ถาเราทําอยาง
นั้นพระพุทธเจาจะลงโทษไหม ไมใชอยางนั้น  

เมื่อเปนเรื่องที่เกี่ยวกับกฎเกณฑแหงความเปนจริงของธรรมชาติ 
ความเกี่ยวของของมนุษย หรือส่ิงที่มนุษยจะพึงปฏิบัติ  

ขอแรก ก็คือ เราจะตองรูวาความจริงเปนอยางไร แลวในเมื่อความ
จริงนั้นเปนเรื่องของความเปนไปตามเหตุปจจัย ความเกี่ยวของของมนุษย
หรือส่ิงที่มนุษยจะตองปฏิบัติ ซ่ึงเปนขอที่สอง ก็คือ เราจะตัดสินใจกระทํา
อยางไร เพื่อใหไดผลที่เราตองการโดยสอดคลองกับความจริงที่เปนอยางนั้น  

การปฏิบัติของเรา ที่วาควรจะทําอยางไรนี่แหละ เปนสวนที่สอง ซ่ึง
เปนขั้นของจริยธรรม เปนเรื่องของมนุษยหรือเรื่องของตัวเราเอง เพราะวา 
เมื่อจริยธรรมเปนเรื่องของความเปนไปตามหลักความจริงอยางนี้แลว การ
กระทําก็เกิดผลตามหลักความจริงนั้น และการไดรับผลตางๆ ก็เปนไปตาม
กฎธรรมชาติทั้งส้ิน  

เพราะฉะนั้น ในจริยธรรมแบบนี้ก็จะมีการปฏิบัติ ๒ ตอน คือ  
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๑. การรูความจริง (ของธรรมชาติ) 
๒. การตัดสินใจที่จะกระทํา (ของตัวคน) 
พูดอีกสํานวนหนึ่งวา ความจริงที่พึงรู ๑ และกรรมหรือกิจที่พึงทํา ๑  
ที่วาพึงทําก็คือ ในเมื่อรูความจริงอยางนี้แลว การตัดสินใจวาจะเอา

อยางไรหรือจะทําอยางไร ก็เปนเรื่องของเรา โดยรับผิดชอบตอความจริงที่
เปนอยางนั้น  

หลักการนี้ถือวา พระพุทธเจาไดสอนใหเราเกิดปญญาวาความจริง
เปนอยางนั้นๆ แลวเราก็ใชปญญาพิจารณาตัดสินใจเอาเอง ตามความจริงที่
เราจะตองรูนั้น ถายังไมรูทานผูรูก็บอกให แตเราจะเช่ือหรือไม เราก็มีสิทธิที่
จะพิสูจนความจริงกันตอไป  

สําหรับเรื่องการเกิดนั้น ในเมื่อขณะนี้เราเองไมสามารถบอกได
เด็ดขาดชัดเจน เราก็ตองถือเอาเกณฑอยางใดอยางหน่ึง คือวา ปจจุบันนี้ 
แมแตวิทยาศาสตร โดยเฉพาะในทางการแพทย ก็คงจะไมเปนผูตัดสินวาจะ
เอาอยางไร คือยังไมยุติวาชีวิตเกิดเมื่อไรแน คนเรายังไมรูจริงเกี่ยวกับเรื่อง
ของชี วิตนี้  ฉะนั้นก็ จึ งถือว า  ท านบอกความจริ ง ให ในแงมองของ
พระพุทธศาสนาวาอยางนี้ เมื่อเรานับถือทานเราก็ยอมรับความจริงนี้  

ทีนี้ เมื่อรูความจริงนี้แลวเราจะตัดสินใจทําอยางไร ก็ตองรับผิดชอบ
ตอการกระทําของตนตามการตัดสินใจนั้น คือ ยอมรับความจริง แลวก็
รับผิดชอบตอความจริงนั้น ทั้งตามที่รู และตามที่มันเปน คือ ในที่สุดก็
รับผิดชอบตนเองตอผลของการกระทําที่จะเปนไปตามกฎธรรมชาติ 

การที่ยอมรับความจริงตามกฎธรรมชาตินี้ ก็เปนเรื่องที่วาเรามีสิทธิที่
จะตัดสินใจ และถาส่ิงที่ทํานั้นไมดีหรือเปนความผิดหรือทําใหเกิดโทษ เราก็
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ตองยอมรับความจริงนั้นดวย ไมใชวาเราปรารถนาเราตองการอยางไร เราก็
พูดผันใหส่ิงนั้นเปนอยางนั้นตามที่เราตองการ  

รวมความวา ทานใหแยกเปน ๒ ตอน คือ การรูและยอมรับความจริง 
อยางหนึ่ง การตัดสินใจวาจะทําอยางไร และเมื่อตัดสินใจทําอยางไรแลวก็
ตองยอมรบัผิดชอบการกระทําของเรานั้น ตามความจริงดวย อยางหนึ่ง  

ยกตัวอยางในเรื่องชีวิตนี้ เมื่อหลักความจริงมีอยูอยางนี้ แลวเราจะทํา
อยางไร เชนในวงการแพทยจะเอาอยางไร ก็ตองวากันไป แตเราตองรูความ
จริง เทาที่จะรูได และยอมรับความจริงนั้นโดยไมเล่ียง พรอมกันนั้นเรามี
สิทธิที่จะตัดสินใจ และก็ตองรับผิดชอบตอการกระทําตามการตัดสินใจนั้น  

วินัยพระเอาอยางนี้ สังคมชาวบานจะเอาอยางไร  
ทีนี้ ในฝายของพระนั้น ทานวาของทานไวชัดแลวตามหลักที่วามา

อยางนี้ และทานยังมีคําแนะนําในเชิงปฏิบัติการกํากับไวดวยวา เวลาจะ
ตีความวินัยใหถือหลักขางเครงไวกอน คือถามีกรณีที่เปนปญหา ซ่ึงเปน
ธรรมดาวา เรื่องวินัยหรือเรื่องกฎเกณฑในบัญญัติยอมมีปญหาไดทั้งนั้นวา 
เอ จะเปนอยางนั้นหรืออยางนี้กันแน ทานก็บอกวาใหถือขางเครงไวกอน กฎ
ทางฝายวินัย ซ่ึงก็คือกฎหมายของพระ ทานใหถืออยางนั้น  

สําหรับของพระนั้น เราจะเห็นลําดับเปน ๒ ตอน คือ รูความจริงที่มี
อยูตามธรรมดา แลวก็มาวางเปนบัญญัติของสังคม หรือเปนกติกาสังคม
เรียกวาวินัย  

วินัยอยูในตอนที่สอง คือเปนกติกาของสังคม ที่บัญญัติโดยอาศัย
ความรู และใหเปนไปตามความรูนั้นอีกทีหนึ่ง  
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หมายความวา ตอนแรกเราพูดถึงความรูในเรื่องของชีวิต วาอันนี้เปน
ความจริงเกี่ยวกับชีวิต วาชีวิตเกิดขึ้นอยางนี้ ถาทําอยางนี้ก็เปนการทําลาย
ชีวิต ตอจากนั้นเราก็มาบัญญัติกติกาของสังคมวา ถาภิกษุใดไปทําลายชีวิต
มนุษยที่เกิดขึ้นอยางนี้ ก็เปนอันวาขาดจากความเปนพระภิกษุ  

บัญญัติที่ว าขาดจากความเปนพระภิกษุนี้ ไมใชความจริงของ
ธรรมชาติ แตเปนกติกาสังคมท่ีบัญญัติซอนเขามาอีกที แตอิงอาศัยตัวหลักที่
ถือวาเปนความจริงนั้น  

ในเรื่องการทําลายชีวิตนี้ ก็เปนอันแยกไดวา ของพระทานถือเอา
ความจริงวา ชีวิตกําเนิดเปนมนุษยตั้งแตเปนกลลรูป ซ่ึงตรงกับขณะที่สัตว
ถือกําเนิดดวยปฏิสนธิจิต หรือปฐมจิต หรือเปนวิญญาณแรก ตรงนี้ถือวา
เริ่มเปนมนุษยขึ้นแลว ถาใครทําใหชีวิตนี้แตกดับสูญส้ินไป ก็ถือวาฆามนุษย
ตั้งแตบัดนั้น นี่คือตัวความรูที่ทานถือวาเปนความจริง  

แลวทานก็มาบัญญัติเปนกติกาคือขอวินัยสําหรับพระภิกษุวา ภิกษุใด
ทําลายชีวิตมนุษยอยางนี้ ก็เปนอันวาขาดจากความเปนพระภิกษุ  

อนึ่ง การฆาหรือทําลายชีวิตสัตวนั้น ไมวาจะเปนการฆาสัตวมนุษย 
หรือสัตวดิรัจฉาน และไมวาจะเปนการฆาสัตวดิรัจฉานชนิดไหนก็ตาม ทาน
ใชศัพทกลางๆ เรียกเปนอยางเดียวกันวา “ปาณาติบาต” ทั้งนั้น  

อยางไรก็ตาม แมวาในแงของธรรมชาติในขั้นพื้นฐาน ไมวาจะฆาสัตว
ชนิดไหน ก็เปนการทําลายชีวิตสัตวทั้งนั้น แตเมื่อมองตามมาตรฐานแหงภูมิ
ธรรมภูมิปญญาของมนุษย ก็มองเห็นคุณคาของชีวิตทั้งหลายแตกตางกัน 
ซ่ึงทําใหการฆาสัตวตางชนิดกัน หรือแมแตตางตัวในชนิดเดียวกัน มีผลใน
ดานกรรมไมเทากัน (เปนบาปมาก-บาปนอย)  
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ดังนั้น เมื่อนําหลักการน้ีมาจัดวางเปนวินัยหรือกติกาของสังคม จึงมี
การบัญญัติโทษแตกตางกัน ซ่ึงจะเห็นไดชัดในวินัยของพระภิกษุสงฆ ถา
ภิกษุทําลายชีวิตมนุษย ก็มีความผิดสถานหนักที่สุด คือขาดจากความเปน
พระภิกษุ เรียกวาเปน ปาราชิก แตถาภิกษุทําลายชีวิตสัตวดิรัจฉาน จะมี
ความผิดเพียงสถานเบาระดับที่เรียกวา ปาจิตตีย  

(พึงสังเกตวา ในศีล ๕ ไมมีการแบงแยก ทานจัดเปนปาณาติบาต 
อยางเดียวหมด แตผูศึกษาก็รูไดวา ฆาสัตวชนิดไหนตัวใด มีโทษมากหรือ
โทษนอย)๑  

ในกรณีของการทําแทงนี้ ถาเราตกลงในแงความจริงวาเปนอยางนี้ 
เราก็เอาความจริงนั้นเปนหลักหรือเปนฐานในการวางบัญญัติของเราตอไป 
ความจริงนี้ก็คือยอมรับตามที่คัมภีรวาไว คือถือวา ชีวิตมนุษยเริ่มแตเปน
กลลรูป ตั้งแตปฐมจิต หรือปฏิสนธิวิญญาณ เมื่อใครไปทําใหชีวิตนี้ส้ินสุดก็
ถือวาฆามนุษย  

ทีนี้ เมื่อตกลงในหลักความจริงอยางนี้แลว ตอไปในการวางบัญญัติ
เราจะเอาอยางไร เราจะบัญญัติในกติกาของเราเอาแคไหน ก็เปนเรื่องที่
จะตองตัดสินใจกันในขั้นของการบัญญัติกฎเกณฑทางสังคมหรือกติกา
สังคมซ่ึงตองทําเพื่อเกื้อหนุนจริยธรรม  

หมายความวา การวางกฎเกณฑหรือกติกาสังคมของเรานั้น เปน
บัญญัติธรรม และบัญญัติธรรมนั้น ควรจะเปนหรือจะตองเปนเครื่อง
สนับสนุนจริยธรรม เพื่อชวยใหจริยธรรมดํารงอยูในสังคม ใหคนอยูกันดวย
                                                                                 
๑  เกณฑวินิจฉัยวา ฆาสัตวชนิดไหน ตนใด มีโทษมากหรือนอย ดูคําอธิบายชวงสุดทายของ
ปาฐกถาธรรมน้ี  
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ความดีงาม มีความสงบสุข 
ทีนี้หันมาดูหลักจริยธรรม หลักจริยธรรมบอกวามนุษยไมควร

เบียดเบียนกัน ไมควรทําลายชีวิตกัน เพราะเปนหลักความจริงหรือสัจธรรม
วา ชีวิตแตละชีวิตรักตัวเอง รักสุขเกลียดทุกข กลัวภัยกลัวความตาย
ดวยกันทั้งนั้น ถาพูดใหเขากับภาษาปจจุบันก็ถือวา มนุษยแตละคน แมแตที่
เปนสัตวแรกเกิด ก็มีสิทธิในชีวิตของตนเอง  

ก็เลยเกิดเปนปญหาขัดแยงซอนเขามาวาจะเอาอยางไร คนเดี๋ยวนี้พบ
กับปญหาที่มีความซับซอนมากขึ้น เชนในเรื่องสิทธิของแม กับสิทธิของลูก  

กอนจะพูดตอไป ขอสรุปหลักการใหญที่พูดมาเมื่อกี้นี้กอนวา  
ตอนนี้เราไดพูดถึงบัญญัติธรรม (กฎเกณฑหรือกติกาของสังคม 

หรือวินัย) จริยธรรม (หลักการดําเนินชีวิตหรือเปนอยูที่ดีงามเกื้อหนุนตอ
สันติสุขที่แทของชีวิตและสังคม) และสัจธรรม (ความจริงที่มีอยูตาม
ธรรมดาเปนกฎของธรรมชาติ)  

บัญญัติธรรมที่ดี จะตองเปนเครื่องเกื้อหนุนค้ําจุนจริยธรรม และ
จริยธรรมที่แทก็ตองตั้งอยูบนฐานของสัจธรรม  

โดยนัยนี้ บัญญัติธรรมที่เกื้อหนุนจริยธรรม ก็ตองสอดคลองกับ
สัจธรรมดวย 

จะเอาอยางไร ก็ใหรูหลักไวกอน 
ทีนี้ หันกลับไปพูดถึงตัวอยางปญหาความขัดแยงระหวางสิทธิของลูก

กับสิทธิของแมตอไปอีก  
แมก็วานี่เปนลูกของฉัน อยูในทองของฉัน ฉันเปนเจาของ ฉันจะทํา
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อยางไรก็เปนเรื่องของฉัน  
แตเด็กไมมีโอกาสพูด และก็ยังพูดไมเปน ถาเขาพูดได เขาก็คงบอก

วา เอะ นี่ชีวิตของฉัน ใครจะมาลวงละเมิดไมได  
จะบอกวาแมเปนผูใหกําเนิด ก็คลายๆ จะเปนอยางนั้น พระพุทธเจา

ก็ตรัสไววา พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร มารดาบิดาเปนพรหมของบุตร  
ศาสนาพราหมณถือวา พระพรหมเปนผูสรางโลก สรางมนุษย แต

พระพุทธเจายกฐานะของพรหมนี้มาใหแกบิดามารดา เพราะถือวาเปนผูมี
พระคุณในฐานะที่เปนปจจัยสําคัญในการใหกําเนิด เปนการยกใหในเชิง
ภาษาเทียบเคียงเพื่อสนับสนุนคุณคาทางจริยธรรม ไมใชหมายความวาเปน
ผูใหชีวิตอยางส้ินเชิง ไมใชเปนเจาของชีวิต  

ในตอนอธิบาย ทานก็ใหความหมายวา เปนผูเล้ียงดู เปนผูแสดงโลก
แกบุตร ถาไมมีพอแม ลูกก็ไมไดเห็นโลก อันนี้ก็เปนอุปการะในฐานะผูมี
พระคุณ แลวทานก็เพิ่มความหมายเชิงจริยธรรมเขาไปอีกวา ที่วาเปนพระ
พรหม ก็เหมือนพรหมที่มี ๔ หนา 

หนาทั้งส่ีไดแกบทบาท ๔ อยางของพอแมที่เปนไปตามคุณธรรม ๔ 
ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ถาพอแมไมมีคุณธรรม ๔ 
ประการนี้ ความเปนพอแมก็ไมสมบูรณ ไมเปนพระพรหมโดยสมบูรณ พอ
แมจึงตองมีคุณธรรมดวย  

การท่ีทานยกพอแมใหเปนพรหม ก็อาศัยหลักความจริงเกี่ยวกับ
ความสัมพันธพื้นฐานระหวางพอแมกับลูก แลวชี้บงไปยังจริยธรรม เพื่อจะ
ใหทําหนาที่ของบิดามารดาที่ดี แตตัวชีวิตที่แทจริงก็เปนชีวิตของเด็กเองนั้น
แหละ จะถือวาเปนสิทธิของพอแมไดอยางไร  
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พอแม เปนแต เพียงผู ใหกํ า เนิด และคําว าใหกํ า เนิดในที่นี้ ก็
หมายความวาชวยใหเขาไดเกิด แตเรายอมรับวาสัตวที่เกิดนั้นเปนสัตวมีจิต
ของเขา และเปนผูที่มาเกิดจากภพอื่นดวย เขาจึงเปนเจาของชีวิตของเขาเอง  

นี่ก็เปนเรื่องราวแงตางๆ ที่เราจะตองพิจารณาตอไป เอาเปนวา ในขั้น
ที่หนึ่ง พุทธศาสนามีหลักการวาอยางนี้ 

๑. ในแงของหลักความจริง พุทธศาสนามองความจริงวาอยางนี้ๆ 
ชีวิตเกิดขึ้นอยางนี้ๆ ในทางนามธรรม เริ่มแตมีปฐมจิต คือปฏิสนธิวิญญาณ 
ในทางรูปธรรม เริ่มแตเปนกลลรูป 

๒. ในแงของกฎเกณฑเพ่ือสนับสนุนจริยธรรม วา สําหรับพระภิกษุ 
ถาทําลายชีวิตมนุษยตั้งแตเปนกลลรูปเปนตนไป มีความผิดรายแรง ถึงขั้น
ขาดจากความเปนพระภิกษุ 

เปนอันวาไดสองแง อยางที่หนึ่ง ในแงความจริง (ของธรรมชาติ) 
อยางที่สอง ในแงกติกา (ของสังคม) ซ่ึงในกรณีนี้ก็ตองพิจารณาวาเราจะเอา
อยางไร สําหรับสังคมมนุษยในสวนของชาวบาน ที่ไมใชพระภิกษุ  

แตมีหลักยืนตัวอยูวา เมื่อทําอะไรก็ตองยอมรับความจริงของส่ิงที่ทํา
นั้น ถาอะไรเปนบาปเปนโทษก็ตองยอมรับวามันเปน ไมใชไปหลอกตัวเอง 
ไมใชเอาความปรารถนาของตัวเปนตัวกําหนด ตองแยกสวนแยกตอนใหถูก  

ในเรื่องจริยธรรมนี้ คนทั่วไปมักจะยุงและสับสนกัน เพราะจริยธรรม
บางประเภทเปนจริยธรรมแบบเทวบัญชา คือเปนคําส่ังมาจากสวรรค อะไร
จะเปนอยางไรก็แลวแตทานจะส่ังวาอยางไร การกระทําใดจะเปนความผิด
หรือไมเปนความผิดก็อยูที่วาทานจะบัญญัติใหเปนอยางไร  

แตในพระพุทธศาสนาถือวา อะไรจะเปนอยางไรก็อยูที่ตัวความจริง
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ตางหาก ตัวความจริงที่เปนอยูตามธรรมดาของมัน ไมขึ้นตอคําส่ังบังคับของ
ใคร เมื่อความจริงนั้นเปนอยางไร เราก็มาพูดกันถึงตัวความจริงนั้นขั้นหนึ่ง
กอน ตอจากนั้นก็มาตกลงกันวา สําหรับการกระทําของมนุษยเราจะเอาอยางไร 
โดยอิงอาศัยความจริงนั้นในการตัดสินใจ แลวก็รับผิดชอบตอความจริงนั้น 
ถามันเปนโทษเปนความผิด ก็ตองยอมรับ  

ทีนี้ขอพิจารณาตอไป ซ่ึงจะเปนประโยชนมากสําหรับประกอบการ
ตัดสินใจในขั้นกระทําการก็คือ หลักวินิจฉัยความจริงที่วา การกระทําใดมี
โทษมากหรือโทษนอย บาปมากหรือบาปนอย เชน การฆาสัตว เปนคําพูด
กลางๆ มีความหมายรวมถึงการฆามนุษยดวย แลวก็มีขอพิจารณาตอไปวา
ฆาสัตวใดและอยางไรมีโทษมากหรือโทษนอย ทานมีหลักใหพิจารณาโดย
แยกออกไปวา 

๑. ดูที่ตัวสัตวนั้นเอง วา มีคุณมากหรือคุณนอย มีโทษมากหรือโทษ
นอย ถาสัตวนั้นมีคุณความดีมาก เชน บิดา มารดา เมื่อฆาก็เปนบาปมาก มี
โทษมาก ผูใดมีคุณประโยชนตอสังคมมาก มีคุณธรรมมาก เราไปฆาก็เปน
บาปมาก ถาฆามนุษยซ่ึงเปนสัตวที่มีศักยภาพในการทําความดีมาก ก็เปน
บาปมากกวาฆาสัตวดิรัจฉาน ซ่ึงเปนสัตวที่มีศักยภาพในการทําความดีงาม
ไดนอย ระหวางสัตวดิรัจฉานดวยกัน ถาเปนสัตวที่มีคุณนอย หรือเปนสัตว
ที่มีโทษ การฆาก็เปนบาปนอย  

แตไมวาในกรณีใดก็คือการทําลายชีวิตทั้งนั้น อันนี้ตองยอมรับความ
จริง เปนการยอมรับขั้นหนึ่งวามีการฆา แตแยกไดในแงที่วามันเปนบาปมาก
หรือบาปนอย  

๒. ดูที่เจตนาของผูกระทํา วา ทําดวยเจตนาหรือความรูสึกอยางไร 
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ถาทําดวยกิเลสแรง มีความรูสึกเกลียดชัง เคียดแคน มุงราย มุงจะทําลาย 
กล่ันแกลง รังแก ขมเหง เบียดเบียน อยางนี้ถือวาเปนบาปมากมีโทษมาก 
แตถามีเจตนาไมรุนแรง หรือมีเจตนาในทางที่ดี ก็มีโทษนอย เชนในกรณี
ของคนที่ปองกันตัว เปนตน ซ่ึงไมไดมีเจตนามุงรายทําลายใคร ไมไดทําดวย
เจตนาที่จะเบียดเบียนคนอื่น  

๓. ดูที่ความเพียรพยายาม ถามีการตระเตรียมการ มีการวางแผน
อยางเอาจริงเอาจัง ทําดวยความพยายามหมายมั่นอยางรุนแรง จองลางจอง
ผลาญเต็มที่ ไมยอมหยุด ไมยอมเลิกรา ก็บาปมาก แตถาทําดวยอารมณวูบ 
แมจะมีกิเลส เชนโกรธรุนแรง ก็บาปเบากวา 

นอกจากนี้ ในกรณีของสัตวดิรัจฉาน โดยทั่วไปยังบาปนอยบาปมาก
ตางกันตามขนาดรางกายของสัตวนั้นๆ ดวย เพราะฆาสัตวใหญ การลงมือ
หรือการกระทําก็ใหญ แรงกระทบตอจิตก็มาก ฆาสัตวเล็ก การลงมือหรือ
การกระทําก็เล็กนอย แรงกระทบตอจิต หรือความไหวของจิตก็นอย 

นี่เปนหลักการตามธรรมชาติ ซ่ึงเปนตัวอยางของเกณฑที่จะใชในการ
วินิจฉัย  

ตกลงวาหลักใหญ ก็มี  
๑. ความจริง  
๒. การตัดสินใจทํา  
พูดอีกอยางหนึ่งวา หน่ึง ความจริงที่พึงรู สอง กรรมหรือกิจที่พึง

ตัดสินใจกระทํา สองอยางนี้สัมพันธกัน เพราะขอสองตองอาศัยขอหนึ่ง  
พูดไปพูดมา นี่ก็บายโมงแลว ถาไมมีอะไร ก็จะใหเปนเวลาของการ

ซักถามขอสงสัยตอไป 
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ถาม - ตอบ 

ถาม  คําวา คันธัพพะ เปนอันเดียวกับปฐมวิญญาณ หรือไม 
ตอบ  เวลาพูดถึงคันธัพพะ จะไมพูดถึงปฐมจิต เพราะเปนการพูด

ถึงสัตวทั้ งตัวที่มีปฐมจิตรวมอยูดวยแลว ฉะนั้นคันธัพพะจึงเปนคําที่
ครอบคลุม  

พูดอีกอยางหน่ึงวา คันธัพพะ เปนคําพูดตามสํานวนพระสูตร ที่ใช
คําพูดตามภาษาสามัญ เรียกคนทั้งตัว แทนที่จะพูดถึงจิตที่เปนสภาวะแบบ
อภิธรรม 

ถาม ในการผสมเทียมในหลอดแกว ใชไขทีละหลายใบประมาณ 
๕๐ ฟอง ซ่ึงไดจากการใชยาฮอรโมนกระตุนใหมีการตกไขทีละหลายๆ ฟอง 
ผสมกับเชื้อในหลอดแกว แลวเก็บในตูอบซ่ึงมีการควบคุมปจจัยตางๆ ให
ใกลเคียงกับสภาพในมดลูกตามธรรมชาติ หลังจากน้ัน ๑๘ ชั่วโมง จะมีการ
รวมตัวกันของไขและเชื้ออสุจิเปนเซลลเดียว มี ๒ นิวเคลียส จากพอหน่ึง 
และจากแมหน่ึง ซ่ึงจะรวมเปนนิวเคลียสเดียวในเวลา ๒๒-๒๔ ชั่วโมง แลว
จะแบงเปน ๒, ๔, ๘, ๑๖, ๓๒ เซลลตอไป ในเวลา ๕-๖ วัน ถาเปนใน
ธรรมชาติ จะมีการเคลื่อนตวัของตวัออนนี้มาทีม่ดลูก และมีการฝงตัวที่ผนัง
มดลูกในวันที่ ๗  

อยากจะถามวา ตอนไหนที่เปนการเริ่มตนของชีวิต คือชวง ๑๘ 
ชั่วโมง เม่ือเซลลของพอและแมรวมกัน หรือตอน ๒๒-๒๔ ชั่วโมง เม่ือ
นิวเคลียสจากเซลลของพอและแมรวมกันเปน one-cell zygote ตอนนี้หรือ
เปลาที่ปฏิสนธิวิญญาณเขามารวมดวย 
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ตอบ จุดนี้ ทานพูดไวเพียงเทาที่อาตมาเอามาเลาขางตนนี้ และ
เราก็มีสิทธิที่จะมาวิพากษวิจารณกัน อาตมาไมใชผูตัดสินแนนอน เราเอา
หลักมาพูดกันวา ปฐมจิตนั้นเอาตามที่ทานวา ชื่อวา มนุสฺสวิคฺคหํ นั้น ตั้งแต
จิตอันเปนปฐม คือวิญญาณแรก ปรากฏข้ึนในครรภมารดา และอธิบาย
ตอไปวา ปฐมจิตนั้นพรอมดวยอรูปขันธทั้ง ๓ ที่ประกอบพรอมกับปฐมจิต
นั้น กับทั้งกลลรูปที่เกิดพรอมกับปฐมจิต ทานไมไดบอกละเอียดชี้เฉพาะลง
ไปวาจุดเริ่มกลลรูปนั้นอยูตรงไหน ทานเพียงแตใหทราบแบบคําพูดสามัญวา 
องคประกอบฝายบิดากับองคประกอบฝายมารดามาผนวกเขากัน ไมไดบอก
ชัดเจนแบบวิชาการ คงเปนเรื่องที่เราจะตองศึกษาวิเคราะหกันอีกที 

ถาม คือที่พบน่ีเพราะวา เวลาแพทยจะตองทําการตอตัวออน
เชนระยะที่เปน ๔ เซลล แลวตัวออนนั้นมีคุณภาพไมดีพอที่จะใสเขาไป
ในโพรงมดลูก เราก็จะทิ้งไป ถาถือวาตัวออน ๔ เซลล เปนมนุษยแลว ก็
เทากับเปนปาณาติบาต หรือเอาตัวออนนั้นมาทําการศึกษาวิจัยแลวตัว
ออนน้ันตายไปจากการทดลอง (ก็เชนกัน) 

ตอบ การช้ีชัดนี้ คงตองชวยกัน เพราะทานใหหลักไวเปนกลางๆ 
คือบอกวา องคประกอบ ๓ อยางประชุมพรอม มารดาอยูในฤดู ฝายมารดา
กับฝายบิดาบรรจบกัน แลวก็มีคันธัพพะเขาไปตั้ง หมายความวา คันธัพพะ
ก็อาศัยการบรรจบกันขององคประกอบฝายมารดา กับฝายบิดานั่นแหละ จึง
เขาไปตั้ง เขาไปอยู เมื่อมองดูตามตัวอักษรลวนๆ ก็มีแตวาองคฝายบิดากับ
องคฝายมารดาผนวกกัน องค ๒ นั้น ผนวกกันเมื่อไร คันธัพพะก็เขาไปตั้ง 
ไมนาจะตองรอการไปฝงตัวที่ผนังมดลูก 

ถาม ในกรณีที่เราใชไขประมาณ ๒๐ ฟอง แลวเอาเชื้อผูชาย
แสนตัวเขาไปผสมกัน สมมุติวา ๑๐ ฟองมีการผสมกัน สวนอีก ๑๐ ฟอง 
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ไมมีการปฏิสนธิ น่ันหมายความวาปฏิสนธิวิญญาณมีจํานวนจํากัด จะ
อธิบายในแงของเรื่องกรรม หรือจํานวนจํากัดของปฏิสนธิวิญญาณ
อยางไร อะไรทําใหมีการปฏิสนธิหรือไมอยางไร  

ตอบ เหตุอยางหนึ่งนาจะเปนดานพีชนิยาม แตก็มีเหตุปจจัยอื่น
ดวย ซ่ึงควรพิจารณาตามกฎธรรมชาติที่ทางพระไดแยกไวเปน ๕ นิยาม คือ 

๑. อุตุนิยาม กฎเกณฑฝายสภาพแวดลอมทางดานกายภาพ ซ่ึงเปน 
physical law 

๒. พีชนิยาม กฎเกณฑ ฝายตัวพืช พืชพันธุเปนอยางไร มีความ
สมบูรณหรือไมสมบูรณ เปนตน เปนตัวที่มีคุณสมบัติพรอมหรือเปลา 

๓. จิตตนิยาม กฎเกณฑฝายการทํางานของจิต 
๔. กรรมนิยาม กฎเกณฑฝายการกระทํา อันเนื่องจากเจตจํานงของ

มนุษย ที่เรียกวา กรรม 
๕. ธรรมนิยาม กฎทั่วไปแหงเหตุและผล 
ทีนี้ เราก็มาดูในดานที่หนึ่งวา ถาอุตุคือสภาพแวดลอมไมอํานวย ก็

เกิดไมได สภาพแวดลอมตองเอื้อดวย เชน อุณหภูมิเปนตน ถาขอนี้ไมได ก็
เกิดไมได  

ตอไปในดานพีชนิยาม คือฝายพืช อาจมีเหตุอยางใดอยางหน่ึง เชน 
ฝายตัวเชื้อ (sperm) มีคุณสมบัติพอไหม แข็งแรงพอไหม มีปญหาบกพรอง
อะไรหรือเปลา นี่ก็อาจเปนตัวประกอบไดอยางหนึ่ ง ตอไปจึงเขาสู
องคประกอบฝายจิต 

ถาม คือผมสงสัยวา ตัวสเปอรมก็เหมือนๆ กัน ใสเขาไปแสน
ตัว ไข นํ้าเลี้ยงตัวออน สภาพแวดลอมก็เหมือนกันหมด ดูเหมือนวาเรา
ควบคุมทุกอยางใหใกลเคียงกัน จะเปนไปไดไหมวาไมมีวิญญาณสงมา 
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ตอบ ในแงนี้คงพูดยาก เพราะวาในแงพีชนิยามก็ยังไมชัดเจนพอ 
นิยามอื่นๆ ก็ยังไมไดพิจารณา ยังไมสามารถตัดสินองคประกอบเหลานี้
ทั้งหมด ปจจัยฝายอุตุนิยาม ฝายพีชนิยาม ฝายจิตตนิยาม จะตองพรอม
ดวยกันทั้งนั้น อันนี้เราจะตองวิเคราะหออกมาใหชัดเจนทุกอยาง จึงเปน
เพียงเรื่องที่จะตองศึกษาตอไป ตอนนี้คงพูดไดแตวา มีความเปนไปไดอยาง
นั้น 

ถาม   ปฏิสนธิวิญญาณนี่มีเปนคําภาษาอังกฤษวาอยางไร  
ตอบ  ภาษาอังกฤษบางทีใชคําวา relinking consciousness 

อันนี้ยังไมถึงกับเปนที่ยอมรับกันทั่วไป relinking ก็คือเขาไปเชื่อมใหม 
แปลตรงตามภาษาบาลีทีเดียวเลย คือภาษาบาลี สนธิ แปลวา ตอ ปฏิ 
แปลวา ใหม หรืออีกครั้งหนึ่ง  

หมายความวา ทานถือเปนเรื่องของการเกิดดับของจิตที่เปนไปอยู
เรื่อยๆ ตามธรรมดา จะมีพิเศษก็เพียงวา ตอนนี้เปนเหตุการณที่มีการ
เชื่อมตอเขากับภพใหม แตความจริงจิตก็เกิดดับตลอดเวลา เปนเรื่อง
ธรรมดา คือตัวศัพทไมมีคําวาเกิด แปลตรงตามศัพทก็แควาเชื่อมใหม 
ภาษาอังกฤษจึงใชคําวา relinking เลยแปลวา relinking consciousness 
แตหนังสือบางเลมก็ใชคํางายๆ ใหเขากับความเขาใจสามัญวา rebirth-
consciousness 

ถาม ในกรณีที่ตัวออนที่เราเลี้ยงไว มีบางตัวตายไป หรือ
เอาไปใสในโพรงมดลูก ไมสามารถฝงตัวแลวเสียชีวิตไป จะอธิบายใน
แงวา ตัวออนนั้นตายเพราะสิ้นกรรมไดหรือไม 

ตอบ  ถามองอยางกวางๆ การที่จะตายนั้นตายไดตลอดทุกระยะ 
หมายความวา ตั้งแตปฏิสนธิเปนตัวมาแลว มันมีโอกาสที่จะตายไดเสมอ ไม
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เฉพาะแตเมื่ออยูในครรภมารดา ถึงแมคลอดออกมาแลวจนแกเฒา ก็ตาย
ไดทุกเวลา ตัวออนก็เปนขั้นกอนหนาของเด็กออน และอยูในระยะที่นาจะ
ออนแอทางดานกายภาพ ดังนั้น จึงเปนเรื่องธรรมดาที่วาจะมีการตายได  

แตขอสําคัญก็คือวา ปจจัยสวนไหนที่ทําใหเกิดการตาย เพราะวาบาง
ทีเขายังไมสมควรตายก็ตาย เหมือนอยางคนเราที่โตๆ แลวนี่แหละ บางทีก็
ตายเมื่อยังไมถึงเวลาที่สมควร ในกรณีอยางนั้น ถือวาตายเพราะกรรมเขาไป
ตัดรอน ทานเรียกวาอกาลมรณะ แตถาตายเมื่อถึงเวลาอันควร อาจเปน
เพราะส้ินบุญ หรือเพราะส้ินอายุ ทานเรียกวา กาลมรณะ 

ถาม การคุมกําเนิดในปจจุบันมีหลายวิธี มีทั้งยากิน ยาฉีด 
แลวยังมีการใชหวงอนามัยใสเขาในโพรงมดลูกเพ่ือเปนกลไกทําใหไมเกิด
การตั้งครรภ ไมใหตัวออนฝงตัว ถาเราคิดวาตัวออนนั้นมีชีวิตแลว การที่
แพทยขัดขวางไมใหตัวออนฝงตัวได จนตัวออนตองตายไป จะเปน
ปาณาติบาตหรือไม 

ตอบ อันนี้ก็จะมีปญหาไดเหมือนกัน เพราะวาถามีการประชุม
ขององคประกอบทั้งสามแลว ก็ถือวาชีวิตมนุษยเริ่มตนแลว การขัดขวาง
ไมใหที่อาศัย ก็เปนการไปพรากหรือทําลายปจจัยฝายอุตุนิยาม ทั้งที่ปจจัย
ฝายพีชนิยาม และฝายจิตตนิยามก็พรอมแลว เมื่อไมยอมใหมีปจจัยฝายอุตุ
นิยามมาชวย ก็เลยทําใหชีวิตสืบตอไมได  

ถาทําใหชีวิตนั้นสืบตอไปไมไดดวยเจตนา ก็ยอมเปนปาณาติบาต 

ถาม เก่ียวกับเรื่องกรรม จากพจนานุกรมของทานอาจารย 
กรรมคือการกระทําที่ประกอบดวยเจตนาหรือความตั้งใจ ถาการ
กระทําน้ันไมประกอบดวยเจตนาหรือตั้งใจ เชน ขับรถไป หมาวิ่งตัด
หนารถ รถชนหมาๆ สิ้นชีวิต หรือวาขับรถไปมืดมาก มีคนขามถนน 
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หรือขี่จักรยานมาแลวไมเปดไฟทายรถ เราชนเขาตาย ถาจิตของเรา
ขณะน้ันน่ิงมาก คือไมมีจิตเศราหมอง การกระทําน้ันถือวาไมเปนกรรม 
เม่ือไมมีกรรมก็ไมมีคนรับกรรม กรุณาอธิบาย 

ตอบ  กรรมก็มีความละเอียดเหมือนกัน เราตองยอมรับกอนวา
จิตของเรามีความละเอียดมาก ความละเอียดออนนี้ บางครั้งแมแตตัวเองก็
ไมรูสึก เราพูดแบบกวางๆ กอนวา ในกรณีนั้นถือวาไมมีเจตนา ก็ไมเปน
กรรมที่ชัดเจนออกมา เหมือนกับเราเดินไปเดินมาทําธุระ ก็มีการเหยียบสัตว
เล็กสัตวนอยตายไปบางโดยไมไดเจตนา  

แตยังมีกรรมอีกชนิดหนึ่ง ทานเรียกวา กตัตตากรรม แปลวา กรรม
สักวาทํา คือความจริงมันมีเจตนาอยู แตเจตนามันออน ไมใชเจตนาโดยตรง
อยางนั้น แตเปนเรื่องของจิตที่ยังมีความประมาทอยู ความประมาทนี้ทานถือ
วาเปนเจตนาเหมือนกัน   

ยกตัวอยางงายๆ เราขุดบอน้ําบอหนึ่งไวหลังบานของเรา ซ่ึงเปนสิทธิ
ของเรา เปนบานของเรา แตบอน้ํานั้นเปดโลง อาจจะมีคนมาตกตายได เรามี
ความรูอยู เขาใจอยู และเรานึกถึงอยูดวยวา เอนี่! คนอาจจะมาตกตายได 
เราควรจะไดเอาอะไรมาปองกัน ทํารั้วกั้น หรืออยางนอยทําสัญญาณอะไรไว 
แตเราก็เรื่อยเปอยไมไดทํา แลวเกิดมีคนมาตกตายจริงๆ อยางนี้ถือวาพน
กรรมไหม อยางนี้ถือวาไมผิดศีล เพราะไมมีเจตนาจะฆาเขา และก็ไมเปน
กรรมชนิดเดนชัด แตก็ยังไมพนกรรมโดยส้ินเชิง  

แมเจตนาที่จะฆานั้นไมมี แตมันมีเจตนาที่เรียกวาความประมาทผสม
อยู ที่วารูอยูวาส่ิงนี้อาจจะเกิดขึ้นไดแลวก็ปลอยไวละเลยไว (คลายกับ
เจตนาปลอยใหตาย หรือเจตนาเอื้อโอกาสใหมีการตาย) ตัวความประมาทนี้
จึงทําใหยังไมพนกรรม  
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แตในกรณีที่เราไดพยายามทําของเราอยางดีเต็มที่แลว เทาที่วิสัยแหง
สติปญญาของเราจะทําได เราก็พูดไดวาไมเปนกรรม หรือกรรมนั้นแทบจะ
ไมมี หรือมีนอยเหลือเกิน ฉะนั้น ใหเบาใจได คือไมตองไปหวงกังวล  

ถาไปหวงกังวลก็จะเปนกรรมอีก เพราะคิดวุนดวยความหวงกังวล
หวาดกลัว ทําใหจิตใจเศราหมอง เราก็สรางกรรมดวยการคิดปรุงแตงจิตอีก  

ที่พูดวากรรมนั้นแทบจะไมมีหรือมีนอยเหลือเกิน ทั้งที่เราพยายามทํา
ของเราใหดีแลวนั้น ก็เพราะจิตนี้มีความละเอียดมากอยางที่พูดมาแลว 
ความประมาทก็คือความขาดสติ ยิ่งจิตละเอียดมากมีสติไวพรอมอยู ก็ยิ่ง
ตัดความพลาดพล้ังจากความประมาทไปไดมากยิ่งขึ้น จนเมื่อมีสติพรอมไว
ครองใจอยูตลอดเวลาเปนปกติ จึงจะพนจากความประมาทไดจริง  

ดังนั้น เมื่อพูดกันในระดับสมบรูณ คนทั่วไปซ่ึงจิตยังมีความวุนอยูมาก
บางนอยบาง สติยังพรองตางๆ กัน จึงยังมีชองใหเกิดความพลาดพล้ังจากความ
ประมาทหรือขาดสติ ไมอยางหยาบก็อยางละเอียด และจึงพูดไวขางตนวา
กรรมแทบไมมี หรือมีนอยเหลือเกิน อาจจะยังไมพนเปนกรรมโดยส้ินเชิง 

เอาเปนวา ในกรณีอยางนี้ เราตองรูตระหนักในหลักความจริงไววา 
เอาละ สําหรับตัวเราเอง เรามีความมั่นใจชัดเจนวา เราตั้งใจดี ไมไดตั้งใจราย 
ไมไดคิดราย แตในเมื่อเรายังมีสติไมสมบูรณทีเดียว ถาเราจะมีความ
ประมาทหลงเหลืออยูบางในกรณีนั้น ก็เอามาใชเปนปจจัยในการพัฒนาตน
ตอไป  

สําหรับเรื่องในระดับลึกละเอียดอยางนี้ เราก็ตองไมมองขาม
เหมือนกัน ถาเราไปตัดปลอยวางใจเสียวาเราพนแลว ก็จะไมเอาใจใส แลว
เราก็จะไมพัฒนาตัวเองตอไป  

แตถาเราเผ่ือใจไวสํารวจมองดูวาเราอาจจะยังมีความประมาทอยูบาง
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ในกรณีนั้นๆ เราอาจจะยังมีขอบกพรองตามประสาปุถุชน แลวเราตั้งใจ
สํารวมระวังตอไป ก็เกิดเจตนาที่ เปนกุศล พอเราตั้งใจเปนกุศลวาจะ
พยายามระมัดระวังไมประมาทฝกฝนตนตอไป ก็เกิดกุศลกรรม เปนกรรมดี
ขึ้นมา เปนทางของการพัฒนาตอไป 

รวมความในเรื่องนี้วา จุดสําคัญจะตองวางใจใหถูกตอง เมื่อมอง
กวางออกไป โลกมนุษยก็เปนอยางนี้ เปนโลกแหงกรรมดีและกรรมราย
คลุกเคลากันไป ถาเราตั้งใจทําความดี ไมมีเจตนาทํากรรมชั่ว ไมคิด
เบียดเบียนทํารายใครในระดับทั่วๆ ไป ก็ควรพอใจไปข้ันหนึ่งแลว แตถาเรา
พอใจเสร็จไปเสียเลย เอาแคนั้น ก็จะทําใหไมไดฝกฝนพัฒนาตนเองตอไป 
(กลายเปนความประมาทอยางหนึ่ง)  

ดังนั้น ในการที่เกิดเหตุการณอยางนี้แลว การปฏิบัติที่ถูกตอง คือ 
อยาไปมัวครุนคิดหวงกังวลขุนมัวเศราหมองอยูไมรูจักจบ ก็จะกลายเปน
อกุศลกรรมมากข้ึนดวย แลวก็เลยไมไดทํากุศลดวย  

ทางที่ถูก เมื่อเปนอยางนี้แลว ตองหันกลับมาตั้งใจทํากุศลใหเพิ่มจน
มากกวาอกุศล อยางนอยก็เอาเหตุการณมาเปนเครื่องเตือนตนใหตั้งใจ
ระมัดระวังฝกฝนตนและทําความดีอื่นๆ ตอไป ใหกลายเปนความคิดในทาง
กุศล เปนกรรมดีซ่ึงเปนสวนของการพัฒนาตนยิ่งขึ้นไป  

ถาทําไดอยางนี้ กรรมดีหรือกุศลที่เกิดขึ้น ยังจะมากกวาอกุศลกรรม
ที่มีเพียงเสนฝอย และเราก็จะพัฒนายิ่งขึ้นตอไปดวย 

ถาม  ในทางการแพทย เร่ืองการทําแทงน่ีเปนที่ยอมรับกัน
ถาทําเพ่ือความปลอดภัยของมารดา คือมารดาตกอยูในอันตรายและ
พิจารณาแลวเห็นวาตองทําแทง ก็เปนที่ยอมรับกันสําหรับการทําแทง
น้ันวาเปนการทําลายชีวิตมนุษย แตกฎเกณฑของสังคมหรือกฎเกณฑ
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ทางจริยธรรมถือวาควรทํา แตผูทําก็ตองยอมรับผลของกรรมที่จะ
เกิดขึ้น เชนเดียวกับทหารในการตอสูกับขาศึกเพ่ือปองกันประเทศนั้น 
ก็ตองมีการฆากันทั้งที่ไมมีเหตุผลเปนการสวนตัว ในกรณีอยางน้ีในแง
ของศีลธรรมหรือจริยธรรมจะมีขอคิดเห็นอยางไร 

ตอบ ในกรณีนี้ก็เหมือนกับเปนทางเลือกวา เมื่อจะตองเสียทั้ง
สองอยาง เอาอยางนี้ก็เสีย เอาอยางนั้นก็เสีย แลวจะเลือกเอาเสียอยางไหน 
ตามหลักสามัญก็ตองวาเลือกเอาอยางที่เสียนอยกวา เชน ระหวางแมกับลูก 
ถาหากวาเอาลูกไวแมก็ตาย หรือถาเอาแมไวลูกก็ตาย นี่ก็เปนเรื่องของ
ทางเลือก  

ในทางจริยธรรมก็มีคําสอนวา เพื่อประโยชนสุขที่มีคุณคายิ่งใหญกวา 
พึงสละประโยชนสุขที่มีคุณคานอยกวา อะไรทํานองนี้ คือ หลักประโยชน
มากประโยชนนอย เปนกรณีของทางเลือกที่ตองตัดสินใจ  

แตไมวาในกรณีใดก็ตาม ตองยอมรับความจริงของการเสียแมแต
เล็กนอยที่เกิดขึ้น การที่เรายอมรับความจริงจะทําใหมีความรับผิดชอบอยู 
แลว จะทําดวยความระมัดระวัง ไมมักงาย ไมปลอยปละละเลย ไมทําแบบ
สบายใจ และจะทําใหมีการคิดเพียรพยายามหาทางปรับปรุงแกไข ทําให
ไดผลดียิ่งขึ้น จนกระทั่งไดทั้งสองอยาง ไมตองเลือกเอาอยางหน่ึงเสียอยาง
หนึ่ง นี่คือหนทางของการพัฒนามนุษยตอไป  

แตในทางตรงขาม ถาเราไมถือวาส่ิงนี้มีชีวิต หรือไมเห็นวาเรื่องนี้มี
ความสําคัญ ก็จะคิดวา เออ ทําไปเถอะ เราไมตองรับผิดชอบ ไมตองไปใสใจ 
ทําอยางไรก็ได อันนี้ก็จะทําใหเกิดปญหายิ่งขึ้น เปนทางเส่ือมของมวลมนุษย
ตอไป  
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ฉะนั้น ทานใหยอมรับความจริงเสียกอน ทีนี้เราก็มาตัดสินใจในแง
ของการกระทํา แลวก็ยอมรับผิดชอบตอการกระทําของเราดวย แตเรามี
เหตุผลในการทําอยางดีที่สุดของเราแลว  

เมื่อเราตัดสินใจดวยความมีเหตุผลอยางดีที่สุด เราก็จะมีความอุนใจ
ของเรา พรอมทั้งเผ่ือใจไวสําหรับการที่จะทําใหดียิ่งขึ้นตอไปอีก อยางนี้จะ
เปนความดีทั้งแกชีวิตของตน และเปนผลดีแกสังคม เปนการกาวหนาใน
วิถีทางของการพัฒนามนุษย  

ชีวิตมนุษยนั้น โดยสวนมากทีเดียวเปนเรื่องของการเลือกตัดสินใจวา
จะเอาทางเลือกไหน ในการที่เราเปนอยูนี้ เรื่องราวและสถานการณตางๆ ก็
จะมาในลักษณะที่เปนทางเลือกที่ตองตัดสินใจ  

ส่ิงสําคัญก็คือ ขอใหมนุษยมีความรับผิดชอบตอการกระทําของ
ตนเอง และยอมรับความจริง เราจึงมีหลักเกณฑวา บาปมาก-บาปนอย  

ในการกระทําอยางหนึ่งๆ แมแตเจตนาของคนก็ไมเหมือนกันแลว 
คนที่มีเจตนาไมใสใจ ก็บาปมากอยูแลว เมื่อเขาไมคิดพิจารณาเหตุผล ทําไป
ตามความสบายใจ ไมมีความรับผิดชอบ มันก็บาปมากขึ้น ถาทําดวย
ความรูสึกที่รับผิดชอบ ก็เปนเจตนาที่ดีงามอยูในตัว  

หลักวินิจฉัยแมแตแคสองอยางนี้ก็ชวยไดมากแลว คือ สัตวนั้นมีคุณ
มากหรือมีโทษมาก หรือวามีคุณมากหรือมีคุณนอย แลวก็เจตนาเปนอยางไร 
เจตนาดีหรือเจตนาราย เจตนาแรงหรือเจตนาเบา นี่เปนสวนที่ชวยตัดสินได 
นี่เปนเรื่องของจริยธรรมในแงการดําเนินชีวิตของมนุษย ที่ตองตัดสินใจที่จะ
ถือเอาทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง  

เมื่อเรายอมรับความจริงแลว เราก็จึงมาถึงการวางกฎเกณฑกติกา
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ของสังคมวาจะเอาอยางไร เพื่อใหไดผลทางจริยธรรมมากท่ีสุดเทาที่เราจะทํา
ได โดยยอมรับความจริงนั้น กติกานี้เราวางขึ้นโดยมีเหตุผลของเราอยางนี้ 
วาเรามองเห็นสวนที่เปนประโยชนมากกวาเปนโทษอยางไรบาง  

กติกาสังคมแบบนี้ พอเรามีความจริงเปนฐาน และวางไวเพื่อค้ําชู 
จริยธรรมใหไดผลดีที่สุด แลวเราก็ยุติกันไดในขั้นหนึ่ง โดยเผ่ือใจไวสําหรับ
การพัฒนามนุษยตอไป เพราะมนุษยรุนหลังตอไปอาจจะมีสติปญญาและ
ไดรับประสบการณที่ถายทอดตอกันไปนี้จนสุกงอมมากข้ึน อาจจะมองเห็น
เหตุผลและทางออกไดดีกวาเรา เขาจะไดเปล่ียนแปลงปรับปรุงกฎเกณฑนั้น
ตอไป  

กติกาสังคมนี่มันเปล่ียนแปลงไปได แตอยางที่วาแลว ตองตั้งอยูบน
ฐานของการยอมรับความจริง และทําดวยความรับผิดชอบจริงๆ เพื่อผลที่ดี
ที่สุดในทางจริยธรรม ทําดวยความไมประมาท ไมทําไปแบบเอางายๆ ลาก
เขาหาตัว สะดวกตัวเขาวา 

ขอย้ําวา กฎเกณฑกติกาของสังคมไมใชจริยธรรม แตมันเปน
บัญญัติธรรม เรามักติดกับความคิดของตะวันตกจนแยกสองอยางนี้ไมออก  

กติกาหรือบัญญัติธรรมนั้นสังคมวางกันขึ้น เพื่อใหไดผลดีทางจริยธรรม
หรือเพื่อใหมนุษยเขาถึงจริยธรรมไดมากที่สุดเทาที่จะทําได ทําใหเกิดความดี
งามแกชีวิตและสังคมใหมากที่สุด และกฎกติกาหรือบัญญัติธรรมนั้นๆ ก็ทํา
ใหเขาถึงหรือเขาใกลจริยธรรมไดมากบางนอยบาง และเปนเรื่องที่เราจะ
พิจารณาปรับปรุงพัฒนากันตอไป เพื่อเขาสูจุดหมาย คือ ใหจริยธรรมมีอยู
และสืบตอไปในสังคมมนุษย 

ถาม การทําแทง อาจตัดสินใจทําดวยเหตุผลตางๆ บางทีก็
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ไมใชทําเพ่ือแม แตเห็นวาในรายนั้น ถาเด็กเกิดมาจะพิการ หลายทานก็
เห็นวาควรทําแทงเสีย เปนการชวยเด็กไมใหตองมีชีวิตที่ทนทุกขทรมาน 
กรณีอยางนี้ บางทีตัดสินใจยาก จะมีหลักในการพิจารณาอยางไร? 

ตอบ เรื่องนี้ คงไมมีคําตอบที่เด็ดขาดลงไปแงเดียว ตอนแรก
เรายอมรับความจริงกอนแลววา การกระทํานี้เปนปาณาติบาต แตการ
ตัดสินใจในแตละกรณีอาจจะเปนเรื่องที่ซับซอนและคาดหมายผลยากมาก 
จึงเปนเรื่องที่ยากจริงๆ อยางไรก็ตาม ตอนแรกนี้ก็คงพูดเปนแนวทางไดวา 
เรื่องนี้จะตองมองใหกวาง มองใหไกล และมองหลายแงหลายมุม 

ที่จะพูดตอไปนี้ คงเปนเพียงแงคิดสําหรับประกอบการตัดสินใจ
เทานั้น ไมใชเปนการตัดสินใจโดยตรง เวลาเราพิจารณาที่จะตัดสินใจเรื่อง
อยางนี้ เรามักใหเหตุผลที่แสดงวาเรามีความปรารถนาดี ทั้งตอตัวเด็กและแก
สังคม เชน เราจะพูดวา เราตัดสินใจทําลายเด็กเสีย 

๑. เพ่ือประโยชนแกตัวเด็กเอง จะไมตองมีชีวิตที่ทนทุกขทรมาน
ไปอีกยาวนาน 

๒. เพ่ือประโยชนแกสังคม เด็กจะไดไมตองเปนภาระแกสังคมที่
จะตองคอยโอบอุม หรือเปนเครื่องถวงสังคม 

เหตุผลนี้ มองดูก็เปนความจริงที่เห็นไดชัดเจน แตถึงอยางนั้น มันก็
เปนการมองดานเดียว จากแงมุมของเรา โดยเอาตัวเราเปนเกณฑวัด  

ทีนี้ลองมองในแงมุมอื่น เพื่อเปนแงคิดอีกดานหนึ่ง ที่จะชวยใหการ
มองทั่วรอบครอบทุกดาน หรือหลายดานมากขึ้น 

มองในแงของเด็ก หรือตัวผูถูกกระทํา มีหลักธรรมดาวา สัตวทุกตน
รักชีวิต และรักสุขเกลียดทุกข ถาเปนไปได ทุกคนอยากมีชีวิตที่สมบูรณ มี
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รางกายที่สมประกอบ แตเมื่อไมไดอยางนั้น แมจะเปนคนพิกลพิการ จะโดย
กําเนิด หรือดวยเหตุบางอยางหลังจากเกิดแลวก็ตาม จะเห็นวาคนตาบอด หู
หนวก มือเทากุด ขาลีบอยางไรก็ตาม ก็ลวนอยากมีชีวิตอยูกันทั้งนั้น นอย
นักที่อยากตาย  

คนที่อยากตาย โดยมากเกิดจากปญหาจิตใจมากกวา ดังจะเห็นวา 
คนที่คิดฆาตัวตายสวนมาก เปนคนที่มีรางกายครบถวนเปนปกติ แตจิตใจ
ตกอยูในสภาพวิปริตแปรปรวนผิดหวัง เห็นชีวิตไมมีความหมาย คนที่พิการ
ทางกายยังคิดหวังอยากมีชีวิตอยู แตคนที่รางกายดีจํานวนไมนอยกลับมี
จิตใจพิการ ส้ินหวังและอยากตาย 

ทีนี้ มองในแงสังคม บาง เรามักคิดเพียงวา คนที่รางกายพิกลพิการ 
จะชวยตัวเองไมได หรือทําอะไรไดนอย เปนภาระแกคนอื่น เปนเครื่องถวง
สังคม เชนเงินทองที่จะเอาไปใชพัฒนาประเทศก็ตองเอามาใชดูแลคนเหลานี้  

แตความจริงก็ปรากฏใหเห็นวา คนพิการมีศักยภาพที่พัฒนาให
กลายเปนผูสามารถสรางสรรคได  

ในสังคมท่ีฉลาด รูจักใหโอกาสและสนับสนุน ก็ปรากฏวา คนพิการ
สามารถฝกฝนพัฒนาตนใหชวยตัวเองได และทําอะไรๆ ที่เปนประโยชนแก
สังคมได โดยเฉพาะคนที่พิการดานหนึ่ง อาจจะมีศักยภาพที่พัฒนาไดดี
พิเศษอีกดานหนึ่ง ซ่ึงทําใหคนพิการที่รูจักฝกฝนพัฒนาตนเอง สามารถทํา
อะไรบางอยางไดเกงกวาคนปกติทั่วไป  

บางทีถาสังคมรูจักสนับสนุน อาจฝกกลุมคนพิการใหทํางานพิเศษ
บางอยางแกสังคม ที่คนปกติทําไมคอยได เปนกลุมผูชํานาญพิเศษดานหนึ่ง  

ที่นาสังเกตยิ่งกวานั้น คือ คนพิการไมสมประกอบ อาจจะเปนภาระ
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ถวงสังคมบาง แตโดยทั่วไปจะไมเปนภัยอันตรายตอสังคม  
ในทางตรงขาม คนที่รางกายครบถวนสมบูรณแข็งแรงดีนี่แหละ

จํานวนมาก เปนคนพิการทางจิตใจ และคนพิการทางจิตเหลานี้แหละ ที่กอ
ปญหาเปนภัยอันตราย ทําความเดือดรอนและความเสื่อมแกสังคมเปนอยาง
ยิ่ง  

สังคมนาจะใหความสนใจแกปญหาคนพิการทางจิตใจนี้ใหมาก 
เพราะมีจํานวนมาก และเปนภัยอยางยิ่ง สังคมที่พินาศไปแลว และจะพินาศ
ตอไป ไมใชเปนเพราะคนพิการทางกาย แตเปนเพราะคนที่พิการทางจิต 

บางทีบางคนก็รูสึกเกะกะขวางหูขวางตาหรือไมสบายตา เมื่อเห็นคน
รางกายไมสมประกอบ และไมอยากใหสังคมมีภาพที่ไมนาดูอยางนั้น เรา
อยากใหสังคมมีแตคนที่มีรางกายครบถวนสมบูรณแข็งแรง แลวก็เลยเห็น
ดวยกับการปฏิบัติของสังคมบางถิ่นในอดีต ถามีคนรางกายไมปกติ ก็เก็บ
เอาไปกําจัดใหหมด อาตมาเมื่อเปนเด็กก็เคยนึกชอบใจวิธีการแบบน้ัน 

แตแลวเราก็นึกไกลตอไปอีกวา คนแกคนเฒา ก็ไมสมประกอบและ
ไมนาดู เพราะฉะนั้น ก็ควรจะเก็บเอาคนแกคนเฒาไปเปนปุยเสียใหหมด
ดวย เสร็จแลวก็นึกไกลตอไปอีกวา คนที่รูปรางไมสวยไมงาม หนาตาขี้เหร 
ก็นาจะเก็บเอาไปใหหมดเชนเดียวกัน สังคมจะไดมีแตภาพที่สวยงาม 

จากนั้นก็จะนึกไกลตอไปอีกวา ควรจะตองคัดเอาไวเฉพาะคนที่
สมบูรณแข็งแรงสวยงามถึงมาตรฐานที่ตั้งไวเทานั้น ความคิดนี้ก็เลยไม
ส้ินสุด และสังคมก็คงยอยยับไปเสียกอน  

(เวลานี้ มีวิชาพันธุวิศวกรรม หรือ genetic engineering 
ผูเชี่ยวชาญเรื่องนี้บางคนบางกลุมก็คิดจะสรางมนุษยพันธุพิเศษชนิด 
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superman ขึ้นมา ตอไปขางหนา พวกซูเปอรแมนก็คงตองจัดการเก็บ
มนุษยธรรมดาใหหมด และหลังจากนั้น ก็คงจะมีการแยกกันอีก เปน
ซูเปอรแมนเกรด ๑ ซูเปอรแมนเกรด ๒ ฯลฯ แลวก็คงตองจัดการเก็บกัน
ตอไปเรื่อยๆ) 

ทีนี้ มองอีกดานหนึ่ง ตอไปวิทยาการตางๆ เจริญกาวหนาตอไปอีก 
วงการแพทยคงจะทําอะไรไดอีกมากมาย ที่ยังทําไมไดในปจจุบัน และ
วิทยาการสมัยนี้ก็เจริญเร็วมากดวย บางทีอีกไมชา การแพทยก็อาจจะชวย
แกไขบําบัดความพิกลพิการที่เกิดขึ้นจากกําเนิดที่บกพรองเหลานี้ไดดีขึ้น แต
อันนี้เปนเพียงขอที่นาจะคํานึงถึงในเวลาตัดสินใจ ไมถึงกับเปนเหตุผล 

ที่วามานี้ ไมใชจะใหถือเปนหลัก แตเปนเพียงการเสนอตัวอยางแงมุม
อยางอื่นที่อาจจะคิดไปได เพื่อใหการมองปญหาและการแกปญหามีลักษณะ
กวางไกลและครอบคลุมยิ่งขึ้น เพราะเรื่องราวตางๆ ที่เราประสบน้ัน ถามอง
แงลบ ก็เห็นดานลบมากขึ้นๆ ถามองแงบวก ก็เห็นดานบวกเพิ่มขึ้นๆ จึง
ควรมองใหครบทั้งลบและบวก  

ขอสําคัญที่ขอย้ําก็คือ การตัดสินใจและการปฏิบัติในเรื่องนี้ ไมควร
ใหมีลักษณะที่เปนการปดทางการพัฒนาตนของบุคคล และการพัฒนาสังคม
ของมนุษย เชนเมื่อตองตัดสินใจทําอยางใดอยางหน่ึง ก็ควรมีการยอมรับ
ขีดจํากัดแหงความสามารถของตนหรือของสังคมในขณะนั้นดวย วาเทาที่ฉัน
รูได ทําได ขณะนี้ ภายในสภาพสังคมที่จะเอื้ออํานวยไดนี้ เราจําเปนตองทํา
ไดอยางดีที่สุดเทานี้ และเราจะศึกษาหาทางที่จะทําใหดียิ่งขึ้นตอไปอีก  

อยาตั้งความรูสึกหรือบอกแกผูอื่นวาอันนั้นเปนการตัดสินใจและการ
ปฏิบัติที่ถูกตองสมบูรณแลว 
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ถาม คําวา soul ภาษาไทยใชคําวาวิญญาณ จะเปนอัน
เดียวกับปฐมวิญญาณหรือไม 

ตอบ ในวงการพระพุทธศาสนานี่ เราหลีกเล่ียงไมยอมใชคําวา 
soul เพราะวา soul นี่มีลักษณะอยางที่เขาใชสําหรับ “อาตมัน” เปนวิญญาณ
ในความหมายที่คลาดเคล่ือนหรือเพี้ยนไปแลว ซ่ึงไมใชความหมายในภาษา
บาลี  

ในวงการศาสนาที่ใชภาษาอังกฤษ ไมมีใครแปลวิญญาณวา soul เขา
ใชเพียง consciousness พจนานุกรมบาลี-อังกฤษ หรืออังกฤษ-บาลี
ทั้งหลาย ใช soul เปนคําแปลของอัตตา หรืออาตมัน และแปลอัตตา หรือ
อาตมันวา soul ทั้งนั้น ไมมีใครใชคํานี้กับวิญญาณ 

หลักพุทธศาสนาถือวาจิตนี้เกิดดับตลอดเวลา เปนกระแส ไมใชเปน
ตัวยืนที่ตายตัว ถาหากเปน soul ก็จะเปนส่ิงที่เที่ยงแทถาวรคงอยูยั่งยืน
ตลอดไป เปนอมตะนิจนิรันดร เพราะฉะนั้นก็จึงใชกันไมได  

เหมือนคําวา “เกิดใหม” ในภาษาอังกฤษ สําหรับพวกฮินดู ที่ถือวามี 
soul เขาใชคําวา reincarnation แตในทางพุทธศาสนาคํานี้ถือวาใชไมได 
เราใชคําวา rebirth และถือวาการเกิดใหมเปนปรากฏการณในกระแสของ
การเกิดดับตลอดเวลา 

ถาม ถานําเอาเชื้อของบิดา และไขของมารดาไปใสใน
มดลูกของผูหญิงอ่ืน ใครเปนแมกันแน เหมือนเด็กในหลอดแกว 

ตอบ อันนี้ก็ชัดอยูแลว คือตัวมารดาอยูที่ไข เปนเจาของไข ตัว
บิดาอยูที่สเปอรม เปนเจาของเชื้อ ก็ชัดอยูแลว เปนฝายพีชนิยาม  

คนอื่นเปนเพียงที่อาศัย เปนฝายอุตุนิยามเทานั้นเอง แมที่ใหอาศัย
นั้น เปนฝายอุตุนิยาม  
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อันนี้เราดูจากเรื่องนิยามไดชัด ดูวาเปนฝายอุตุนิยาม พีชนิยาม จิตต-
นิยาม หรือกรรมนิยาม กรณีนี้ก็เหมือนเอาลูกไปฝากเขาเลี้ยง คนนั้นก็เปน
แม แตเปนแมเล้ียง แมจริงก็คือเจาของไข 

ถาม การทําแทงในวัยศึกษา คือตั้งครรภในขณะยังไม
พรอมที่จะมีบุตร มีความจําเปนที่จะตองศึกษาตอจนจบ จึงตัดสินใจที่
จะทําแทง จะบาปมากไหม 

ตอบ  อันนี้ก็ตรงตามที่พูดไปแลว คือตัวความจริงนั้นเราตอง
ยอมรับกอน และตองรับผิดชอบการกระทําของเรา อันนี้จะเปนความกลา
หาญทางจริยธรรม และทําใหมีการพัฒนาตัวเองตอไปดวย ถาเราไมยอมรับ
ความจริงกอนแลว เราไมมีความเขมแข็ง เราจะมีอะไรหลอกใจตัวเองอยู
เรื่อยไป 

วิธีปฏิบัติ ก็เอาหลักที่พูดขางตนมาใช คือตอนแรกตองยอมรับความ
จริงกอน จากนั้นในแงการตัดสินใจ ก็ดูวาตัวเองทําหรือไมทําดวยเหตุผล
อะไร และรับผิดชอบตอการกระทํานั้น ถาจะพูดวาบาป ก็บาปอยูแลว แตใน
แงของเหตุผลเกี่ยวกับสวนดีหรือคุณประโยชนมีไหม คุมกันไหม และไมใช
มองในแงประโยชนของตัวเราเองเทานั้น ตองมองประโยชนของชีวิตอื่นและ
ของสังคมทั้งระยะส้ันระยะยาวดวย  

ไดพูดแลววาเปนทางเลือกที่ เ สียทั้งสองอยาง จะทําไดก็แควา
ทางเลือกไหนจะมีคุณหรือโทษมากกวากัน ตอนนั้นก็ถือวาทําลายชีวิตมนุษย
ไปแลว เหมือนทหารที่ไปรบ แตในกรณีนี้เราจะมีฐานะเปนอยางทหารนั้น
หรือไม เราก็ตองพิจารณาดู  

เรื่องบาปนั้นก็ตองบาปแลว เหมือนอยางทหาร เมื่อไปรบ ไปทําลาย
ชีวิตขาศึกคนหนึ่ง มันก็บาป เพราะทําลายชีวิตมนุษย แตเมื่อเรามีเหตุผลใน
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การกระทํานั้น ก็พูดไดวาบาปนอยหนอย เชน เราไมไดมีความเคียดแคนจง
ใจที่จะไปทําลายชีวิตเขา แตเราทําไปตามหนาที่ ทําดวยเหตุผลเพื่อประโยชน
ของประเทศชาติ เปนตน แตบาปก็มีอยูสวนหนึ่ง ซ่ึงการรับผลก็มีในสวนนั้น 
เชนเดียวกับในดานดี ก็มีผลของมันไป  

เหมือนอยางสมัยกอน พระเจาแผนดินปกครองประเทศก็มีการส่ังฆา
คนที่ทําผิด ทําโทษ เมื่อตัวเองระเริงอํานาจ วาฉันมีอํานาจยิ่งใหญจะส่ังฆา
ใครก็ได อาจจะเผลอไปมีจิตโกรธ หรือมีจิตที่ตามใจตัวเองนิดเดียวก็ฆาคน
ได นี่ก็เหมือนกัน ถาคนเรามีอํานาจขึ้นมา ไมมีเครื่องยับยั้ง มันจะเผลอตัว
ตามใจตัวไดโดยงาย จึงตองใหทําดวยความเปนธรรมโดยใจมีธรรม  

สําหรับแมกับลูกในทอง แมก็มีอํานาจเหนือกวา จะจัดการอยางไร 
เด็กก็ไมมีทางสู แตมันเปนการรังแกกันหรือเปลา เพราะฉะนั้น จริยธรรมใน
แงยอมรับความจริงแลวมีความรับผิดชอบตอการกระทํานั้น ก็จะชวยใหทํา
ดวยความรอบคอบ ไมทําเอางายๆ ตามใจชอบ  

กษัตริยบางองคในสมัยโบราณ อาจจะส่ังฆาคนโดยแทบไมรูสึกอะไร
เลย หันไปเจอคนนี้ไมชอบหนาก็ส่ังใหเอาตัวไปฆาเสียแลว แทบจะไมรูสึก
อะไร แตมันจะสะสมไว สะสมไวในจิตตลอดเวลา 

ขอย้ําวา พึงปฏิบัติกับใจตนเองใหตรงและใหชัด คือเมื่อทําบาปแลว 
ก็ยอมรับกับตนเองวาบาป สวนดานเหตุผลในการตัดสินใจก็ใหชัดกับใจ
เชนเดียวกัน ตอจากนั้น อยาเอาใจมาหมกมุนกับความคิดขุนมัวเศราหมอง
หวนละหอยใหเปนบาปกรรมมากขึ้นไปอีก  

แตควรจะเอาบาปนั้นมาเปนฐานของการพลิกกลับที่จะตั้งใจทําความ
ดียิ่งๆ ขึ้นไป แลวเราก็จะไดกรรมใหมที่ดีเขามามากขึ้นๆ และเปนการ
พัฒนาตนตอไปดวย จะไดเปนเหมือนคําพระที่ตรัสไววา 
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ผูใดทําบาปแลว ปดรายการบาปนั้นเสียดวย
ความดี ผูน้ันจะชวยทําโลกใหสวาง เหมือนดวงจันทร
ที่ผานพนจากเมฆหมอก๑ 

หรือวา  
ผูใดเคยประมาทมากอน แตกลับตัวได ไมประมาท

ตอมา ผูน้ันจะชวยทําโลกใหสวาง เหมือนดวงจันทรที่
ผานพนจากเมฆหมอก๒ 

ถาม  คนที่มีหิริโอตตัปปะสูง ทําผิดนิดหนอย ก็มีความรูสึก
ละอาย และระลึกถึงอยูเสมอ สวนคนที่สองเปนคนที่ไมมีหิริ ทําผิด
เทากับคนแรก แตไมรูสึกอะไรเลย คนที่หน่ึงเวลาจะตายก็นึกถึง
ความผิดที่ทําเอาไวก็จะไปสูทุคติ สวนคนที่สองไมนึกถึงเลย ลืมหมด 
เวลาตายแลวก็นาจะไปสูสุคติภูมิ 

ตอบ อันนี้ตองมองดวยอุปมา เปนขอเปรียบเทียบ คือวา  
ผาที่ดํามากแลว เติมอะไรเขาไป ไปโดนอะไรเขาอีก ก็มองไมเห็น 

หรือน้ําที่เปนโคลนแลวนี่มีอะไรใสลงไปอีก สีเขียวสีแดงใสลงไปก็เฉย  
แตน้ําที่ใสนั้นตรงกันขาม ใสสีแดงลงไปนิดเดียวก็เห็น เหมือนผาหรือ

กระดาษสีขาว มีอะไรเปอนนิดหนอยก็มองเห็นชัด  
จิตของมนุษยก็ทํานองเดียวกัน จิตที่มืดมัวขนาดน้ําโคลน น้ําครํา 

หรือเหมือนผาดําสกปรก มันเปนสภาพจิตที่หยาบและมืดดําของมันอยูแลว 
เมื่อทําอะไรที่เปนบาปมืดดํานอยกวานั้นหรือเหมือนอยางนั้น ก็ยอมไมแปลก 
                                                                                 
๑ ขุ.ธ.๒๕/๒๓/๓๘; ขุ.วิ.๒๖/๓๙๒/๓๘๘ 
๒ ขุ.ธ.๒๕/๒๓/๓๘; ขุ.วิ.๒๖/๓๙๒/๓๘๘ 
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ไมรูสึก แตการที่จะไปเกิดที่ไหนนั้นก็ไปตามภูมิจิต หรือระดับจิต  
จิตที่มืดดําอยางนั้น ก็ยอมไมไปสูสุคติภูมิ มันเปนอยางนั้น มัน

เปนไปเองตามธรรมดาของมัน  
สวนคนที่จิตใสสะอาด พอมีอะไรผิดแปลกนิดหนอย ก็เกิดความรูสึก

เศราหมองใจขึ้นมา มองเห็นเดนชัด อันนั้นก็เปนขอดีที่แสดงวามีจิตใจ
ประณีต แตก็ตองมีวิธีปฏิบัติเพื่อไมใหไปตกต่ําเพราะความเศราหมองนั้น 

เรื่องนี้ขอใหพิจารณาในแงการพัฒนาตน เพราะการปฏิบัติธรรมใน
ความหมายหนึ่ง ก็คือการพัฒนามนุษยนั่นเอง คนเราที่ตองการเขาถึง
ประโยชนของชีวิตที่สูงขึ้นไป หรือจะทําอะไรที่สูงขึ้นไปในทางคุณคาของชีวิต 
ก็จะตองพัฒนาจิตของตนข้ึนไปใหถึงระดับนั้นดวย ถาจะเขาถึงประโยชน
และคุณคาของชีวิตอยางสูง จิตก็ยิ่งตองประณีตมากขึ้น  

ทีนี้ ในตอนแรก เมื่อเขาอยูกับชีวิตในระดับสัญชาตญาณ จิตของเขา
จะหยาบจะมืดอยางไร เขาก็ไมรูสึก แตคนเราไมใชจะอยูอยางนั้นตลอดไป 
วันหนึ่งเขาจะตองการคุณคาของชีวิตจิตใจที่สูงที่ประณีตขึ้นไป แลวความ
ประณีตหรือใสสะอาดของจิตใจก็จะมีความหมายขึ้นมาทันที พรอมกับที่ส่ิง
ที่ทําใหจิตหยาบมืดดําก็สงผลในทางลบขึ้นมาทันทีเชนเดียวกัน  

เพราะฉะนั้น คนที่มีจิตมืดดําอยูแลว เขาจะไมรูสึกตอส่ิงสกปรกที่เติม
เขามา จนกวาเขาจะพัฒนาจิตใหสูงขึ้น คือ เมื่อจิตของเขาตองการอะไรที่จะ
เปนประโยชนสูงกวานั้นแลว เขาก็จะตองมีระดับจิตที่พัฒนาขึ้นไปรับกันให
พอดี  

ทีนี้ ในตอนที่ยังไมไดพฒันาตัวเอง เขายังไมเห็นและไมไดนึกถึงเรื่อง
นี้  แตพอเขาจะพัฒนาจิตปบ ก็จะเกิดปญหาทันที อะไรๆ ที่สะสมไวก็โผล
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ขึ้นมากอกวนเปนอุปสรรคแกตัวเอง 
ทานผูรูอุปมาไววาอยางนี้ เหมือนอยางในเรื่องความสกปรก เชนพื้น

หองประชุมที่เราเดินกันอยูนี่ แคนี้เราก็วาสะอาดแลวใชไหม  
ตอมาเราเกิดตองการใหเปนโตะทํางาน ความสะอาดเแคอยางพื้นหอง

สําหรับเดินนี้ก็ไมพอเสียแลว ตองใหสะอาดข้ึนไปอีกขั้นหนึ่งจึงใชงานได  
ทีนี้ ถาเปนแวนตาละ ความสะอาดแคอยางโตะทํางานก็ไมพอเสีย

แลว แวนตาตองสะอาดกวาโตะทํางานขึ้นไปอีก จึงจะใชงานได  
จิตของเราก็เหมือนกัน เมื่อจะใชงานที่ประณีต เชนในการบรรลุธรรม

ที่สูงขึ้นไป หรือเมื่อตองการบรรลุสุขที่ประณีตยิ่งๆ ขึ้นไป ในตอนแรก ยัง
ไมไดเริ่มตองการ ยังไมเริ่มจะเอา ก็ยังไมรูตัว คนที่มืดมัวอยางนั้นไมรูสึก
เลย มันหนักหนาจนกระทั่งไมรูสึก ก็เฉยๆ แตพอจะเอาขึ้นมา จะตอง
พัฒนาจิตใหมีระดับสูงขึ้น ก็เจอปญหา เจาพวกนี้กวนแลว จะพัฒนาไปก็
ไมได มันตันหมด แสนจะยาก มันตองอาศัยจิตที่ประณีตกวานั้น  

เหมือนกับน้ําที่ตองการใหเห็นอะไรๆ ชัดเจน ก็ตองใชน้ําที่ใสพอ 
ตอนแรกเรายังไมรูตัว ก็เลยไมรู สึก ไมเห็นคุณโทษของมัน แตพอจะ
พัฒนาขึ้นไปก็เห็นชัด เอาไปใชประโยชนที่ตองการใหมไมได ถึงเวลาที่
ตองการจะพัฒนาก็เกิดตัวกวนขึ้นมา เพราะส่ังสมในจิตที่หมักหมมไวมาก 
ส่ิงเหลานั้นกลายเปนอุปสรรคกั้นตัวเอง  

ในทางกลับกัน คนที่มีหิริโอตตัปปะมาก หรือมีฉันทะ ใฝดีมาก อยาก
ใหชีวิตของตนดีงามบริสุทธิ์ เมื่อไปทําอะไรผิดนิดๆ หนอยๆ ก็มองเห็น
เดนชัด แลวก็เกิดความรูสึกขุนมัวเศราหมอง แลวก็เอามาคิดปรุงแตงทําให
เกิดความทุกขมาก  
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ในแงนี้ก็ตองกาวหนาตอไปอีกขั้นหนึ่ง คือมีหลักวา อกุศลเปนปจจัย
ใหเกิดกุศล หรือกุศลเปนปจจัยใหเกิดอกุศลได ดังนั้น เมื่อเราทําความดี ถา
ทําใจวางใจไมถูกตอง ก็จะทําใหเกิดทุกขไดเหมือนกัน เราจึงตองทําใจปรับ
ใจใหถูก ดวยโยนิโสมนสิการ 

วิธีปฏิบัติ วางใจใหถูกตอง ก็คือ ถาเกิดความผิดพลาดไปแลว ก็
ตั้งใจวา เอาละนั้นเปนความผิด ตอไปนี้เราจะสํารวมระวัง แลวเอามันเปน
บทเรียนและเปนฐานของการที่จะพัฒนาตัวตอไป แลวก็จะไดทั้งปญญา 
และไดแรงสงที่มีพลังในการทําความดีเพิ่มขึ้น  

อยามัวคิดหมกมุนขุนหมองใหไมสบายใจ เพราะการคิดอยางนั้นก็
เปนอกุศลกรรมดวย ไมถูกตอง ใหคิดวา เรานี่ โดยเจตนาที่แท ก็ใฝดี 
ตั้งใจทําความดี แตดวยความประมาท จึงพลาดไป ทําความผิดไปแลว 
ยอมรับเสีย แลวตั้งใจใหถูก อยาไปขุนมัวเศราหมองอีก ตั้งใจวาเราจะไมทํา
มันอีก พัฒนาตัวตอไป อกุศลกรรมที่ทําก็จะไมส่ังสมมาก แลวยังไดพลังใน
การทํากุศลตอไปดวย เขาหลักพุทธภาษิตที่ยกมาใหฟงในคําตอบกอนนี้ 

ถาม  เรื่อง กรรมนิมิต และ คตินิมิต เม่ือคนใกลตายทุกคน
จะมีคตินิมิตหรือไม และเม่ือจิตจุติแลวจะปฏิสนธิตามคตินิมิตเสมอไป
หรือไม มีผลทันทีหรือไม เพราะอะไร 

ตอบ จิตนี่จะสืบตอเกิดดับๆ ตลอดเวลา แมในเวลาที่เรายังมี
ชีวิตอยู แลวทานก็มองเรื่องการไปเกิด เหมือนกับตอนที่มีชีวิตอยู เปนแตวา
มันมีการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ โดยเฉพาะในสวนที่เปนรูปธรรม สวนในแง
ของนามธรรมแลวเหมือนกัน คือ เกิดดับสืบตอไปตลอดเวลา  

เพราะฉะนั้น เรื่องของปฏิสนธิจิตและจุติจิตก็เปนเพียงขณะหนึ่งๆ 
ตามธรรมดา เพียงแตจิตเกิดดับสืบตอไปถึงจังหวะสําคัญซ่ึงมีเหตุการณที่
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แรง ทําใหจิตมีอาการแสดงตัวแรงข้ึนมา และมีกรรมนิมิต กับคตินิมิต 
คลายๆ วาจิตมาถึงจุดวิกฤต 

 ธรรมดาในจิตของเรานั้น ส่ิงที่ส่ังสมเหลานี้มันมีอยูแลว แตไมมี
ภาวะวิกฤตที่จะทําใหปรากฏ พอถึงจุดวิกฤตนี้ ภาพที่เรียกวากรรมนิมิต ก็
ปรากฏขึ้นมา  

หมายความวา ส่ิงที่กระทําไวทั้งหมดไมไดหายไปไหน เมื่อถึงจุด
วิกฤตก็ฉายเปนภาพสะทอนจากอดีตขึ้นมา เสร็จแลวจิตก็โยงจากภาพ
สะทอนนั้นปรุงแตงเปนภาพสัญลักษณที่ส่ือถึงอนาคต เรียกวาคตินิมิต คือ
ภาพตัวแทนของสภาพที่จะไปเกิดขางหนา ซ่ึงก็เปนอีกขณะจิตหนึ่งเทา
นั้นเอง คลายเปนตัวบอกทิศทาง หรือเปนภาพฉายคุณสมบัติของจิตที่มัน
บอกตัวเองหรือฟองตัวเอง วาฉันมีความพรอมจะไปที่ไหน ไมใชคนอื่นมา
แสดง แตจิตนั้นเอง มันแสดงอาการของมัน แลวฉายภาพออกมาตามสภาพ
ของภาวะที่มันจะเอาจะไปหา เหมือนกับบอกวาตัวฉันจะไปไหน ก็จบ  

ฉะนั้นจึงเปนเรื่องธรรมดาที่มันจะไปตามนั้น เพราะวา นั่นคืออาการ
ของมันเองที่ปรากฏฉายออกมา 

ถาม  เรื่องการใสหวง ในกรณีที่มารดาตองการคุมกําเนิด
โดยการใสหวง โดยที่เจตนาน้ันไมตองการมีบุตร แตไมมีเจตนาจะฆา
ตัวออน ในกรณีน้ีจะเปนกรรมหรือไมอยางไร 

ตอบ  ก็ตัดสินดวยเจตนาอยางที่วา ไมมีเจตนาจะฆาใหตาย อาจ
ทําไปเพราะไมรูแลวก็เปนเหตุใหคนอื่นตายไป คลายกับจะเปนการทําใหคน
ตายโดยประมาท แตที่จริงเปนการทําใหคนตายโดยรูเทาไมถึงการณ  

อยางไรก็ตาม ในกรณีอยางนี้ ถาจะพิจารณาใหละเอียด ก็ตองดูที่
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เจตนา เพราะในกรณีอยางนี้มีเจตนาดวย เพียงแตไมใชเจตนาที่จะฆา
โดยตรง เจตนาอาจตางกันได เจตนาที่ไมตองการมีบุตรนั้น อาจเปนเจตนา
กีดกั้นไมใหเขามีชีวิตอยูไดตอไป หรือเปนเจตนาแบบปองกันตัวเอง ความ
ตางของเจตนานี้มีผลตอคุณสมบัติของกรรมใหแรงหรือเบากวากัน 

ถาม เม่ือมาฟงน่ีแลว ก็รู ถาใสหวงอยูจะตองไปถอดไหม 
ตอบ อันนี้เปนเรื่องที่คุณหมอเองแนะนํากันได ก็อาศัยหลักการ

นี้ แลวก็ปฏิบัติ ตองใหเกณฑวินิจฉัยอยางที่วามาเปนเครื่องประกอบการ
ตัดสินใจ 

ถาม ผูส่ังใหซื้อยาทําลายพยาธิ การกินยาถายพยาธิ และ
การรับยาปฏิชีวนะเพ่ือทําลายแบคทีเรีย การกระทําดังกลาวก็เปนการ
ฆาสัตว เปนบาปหรือไม 

ตอบ อันนี้ เปนสวนเ ล็กๆ นอย ถือว า เปนเรื่ องปลีกยอย 
หมายความวา ชีวิตระดับนี้ ถาเปนแบคทีเรีย ก็เปนพืช การฆาเชื้อโรค
ประเภทนี้ก็เปนการทําลายชีวิตพืช หรือเหมือนตัดตนไม ไมเปนปญหา แต
ถาเปนสัตวก็มีขอพิจารณาวา  

๑. สัตวนั้นเปนสัตวเล็ก เปนสัตวชั้นต่ํา เปนสัตวมีคุณนอย หรือเปน
สัตวที่มีโทษ การทําลายชีวิตจึงเปนบาปนอย 

๒. ตองตั้งเจตนาใหถูกตอง คือใชยาดวยเจตนาจะรักษาโรค เจตนา
รักษารางกาย ไมใชมีเจตนามุงรายจะทําลายผูอื่น เมื่อไมมีเจตนาจะฆา ก็ไม
เปนปาณาติบาต ไมผิดศีล 

เจตนาน้ีมีเหตุผลที่สมควร เพราะเปนหนาที่อยางหนึ่งของมนุษยที่
จะตองรักษารางกายชีวิตของตนใหอยูในสภาพที่ดี และก็มีหลักความจริงขอ
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ใหญอยางหนึ่งวา ในฐานะของมนุษย เมื่อเรามีชีวิตอยู ถาวาตามความจริง
แลว จะใหพนจากการเบียดเบียนหรือทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิตอื่นโดย
ส้ินเชิงไมได  

การที่เรายังมีชีวิตอยูนี่ แมแตการทํางานของระบบตางๆ ในรางกาย
ของเราเอง ก็เปนเหตุใหเกิดความเสียหาย หรือแมแตการแตกดับแกชีวิตอื่น
บางไมนอย เชน พวกจุลชีพทั้งหลาย เปนตน เปนธรรมดาของการมีชีวิตอยู 
ซ่ึงจะตองยอมรับความจริงไวชั้นหนึ่ง  

ทีนี้ขอพิจารณาสําคัญก็อยูที่วาเราจะรับผิดชอบไดแคไหน ปญหาอยู
ที่นี่ นี่คือจุดที่พระพุทธเจาวางไวใหเราแลว เกณฑมาตรฐานคือ เจตนา เอา
เจตนาเปนเกณฑตัดสิน มิฉะนั้นแลวเราก็จะตองเดือดรอนโดยไมมีที่ส้ินสุด 
จนกระทั่งตัวเองจะไมเปนอันทําอะไร ตลอดจนจะไมสามารถมีชีวิตอยูได 
เพราะถาเรามีชีวิตอยู ก็จะทําใหคนอื่นตองตาย หรือทําใหคนอื่นเขาลําบาก 
ประการใดประการหนึ่ง 

ขอยกตัวอยางที่เลาบอยๆ มีนักบวชพวกหนึ่งที่คิดหนักในเร่ืองนี้ คือ
คิดมากในเรื่องที่ว าทําอยางไรจะไม เบียดเบียนผูอื่น ถาทําโนนก็จะ
เบียดเบียนสัตวนี่ ถาทํานี่ก็จะเบียดเบียนสัตวนั่น แกก็หาทางพัฒนาวิธีการที่
จะไมใหมีการเบียดเบียนของแกเรื่อยไป  

นักบวชพวกนี้คือนิครนถ ซ่ึงเปนลัทธิที่ยึดถือหลักอหิงสามากที่สุด 
เกิดขึ้นรวมสมัยกับพระพุทธเจา และมีมาในอินเดียจนกระทั่งปจจุบัน  

นักบวชพวกนี้คิดมาก ทําอะไรก็กลัววาจะเปนการเบียดเบียนสัตวอื่น 
เพราะฉะนั้นแกก็คิดวา ถาฉันเดิน ก็ตองมีการไปเหยียบสัตวอื่นถึงตายบาง 
แตจะไมเดินก็ไมได เพราะวาเมื่อมีชีวิตอยูก็ตองเดิน แลวจะทําอยางไรดี แก
ก็เลยคิดประดิษฐไมกวาดพิเศษขึ้นมาชนิดหนึ่ง เวลาเดินไปไหนก็ตองถือไม
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กวาดไปดวย กวาดพื้นขางหนาไปตลอดทาง  
ทีนี้แกก็มาคิดอีกวา ถาแกจุดไฟ ก็ตองมีสัตวมาถูกไฟไหมตายบาง 

เราก็เบียดเบียนสัตว ทําอยางไรดี นักบวชพวกของแกก็เลยไมจุดไฟ  
ทีนี้ก็คิดอีก ถาอาบน้ํา ก็จะเปนเหตุใหสัตวบางอยางตองตาย อาจจะ

เปนสัตวที่เกาะอยูตามตัวหรือที่อยูตามพื้นเวลาน้ําไหลไปก็ถูกทวมตาย เอ ที
นี้เราก็ตองไมอาบน้ํา  

ตอมาแกก็คิดอีกวา เวลาแกหายใจ สงสัยจะมีสัตวเล็กๆ นอยๆ เขา
ไปตายบาง แตถาไมหายใจ ตัวแกเองก็ตาย จะทําอยางไรดี แกไมมี
ทางเลือก ก็เลยคิดประดิษฐผาขึ้นชิ้นหนึ่ง เอามาผูกปดปากและจมูก คลาย
อยางที่คุณหมอใชกันอยูในปจจุบัน  

พวกนักบวชนิครนถ แกคิดมากอยางนี้  
ทีนี้ทางดานพระพุทธศาสนา ก็เปนศาสนาที่ถือหลักอหิงสาเหมือนกัน 

แตพระพุทธเจาไดทรงวางหลักเกณฑไววา ถาเปนศีล ก็ใหเอาที่เจตนา 
ฉะนั้นไมตองไปคิดมากจนเลยเถิด จะกลายเปนรับผิดชอบมากเกินไป จน
อยูในโลกไมได  

ตามหลักของเรานี่ ใหรับผิดชอบตอเจตนา เอาเจตนาเปนเกณฑมาตร-
ฐานไว แลวนอกเหนือจากน้ันหรือเกินกวานั้น คนใดอยากจะไกลจากการ
เบียดเบียนมากข้ึนกวานั้น จะถือขอปฏิบัติยิ่งขึ้นไปอีก ทานก็ไมหาม แตให
ใชปญญาพิจารณา ถาเกินกวานั้นแลว การถือปฏิบัตินั้นเรียกวาวัตร แยกให
ถูก  

ศีลมีมาตรฐานที่เจตนา เรารับผิดชอบแครักษาเจตนาของเราไวใหได 
ถาตองการปฏิบัติใหเขมงวดกวานั้น ก็ถือวัตร คือขอปฏิบัติพิเศษที่เปนเรื่อง
ของความสมัครใจ  
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ดังนั้น ถาคิดวาตนตองการหางเหินจากการเบียดเบียนใหมากขึ้น เห็น
วาการปฏิบัติอยางนั้นๆ จะทําใหตนเบียดเบียนสัตวอื่นนอยลงไปอีก ก็รับกับ
ใจตัวเอง ที่จะถือขอปฏิบัตินั้น ซ่ึงเรียกวา วัตร  

การถือวัตรอยางนี้เปนเรื่องของความสมัครใจ แตก็มีเกณฑมีขอบเขต
เหมือนกัน วัตรบางชนิดเปนเรื่องเลยเถิดไป จะกลายเปนการทรมานตัวเอง 
หรือทําใหเกิดผลเสียแกชีวิตและสังคม พระพุทธเจาก็ทรงหาม  

มีตัวอยางที่เลาบอยๆ แตคงไมเปนไร เลาเพื่อจะใหเปนตัวอยางไว 
คือ ขอปฏิบัติบางอยางเจาตัวเขาใจวาจะเปนประโยชน แตบางทีกลับเปนโทษ 
พระพุทธเจาก็ทรงหาม  

ขอย้ําความเขาใจกอนวา วัตรตางจากศีล วัตรเปนขอปฏิบัติพิเศษ  ที่
เรามีสิทธิเลือกที่จะถือเพื่อประโยชนบางอยาง เชน เพื่อขัดเกลาตนเอง หรือ
ฝกฝนตนเอง ทีนี้ในหมูพระสงฆบางทีทานก็ถือวัตรพิเศษขึ้นมา โดยตั้ง
กติกากันขึ้น เพื่อจะใหการปฏิบัติไดผล  

ในสมัยพุทธกาล มีเรื่องเลาถึงพระภิกษุกลุมหนึ่ง ถึงตอนเขาพรรษาก็
คิดกันวา ในพรรษานี้เราจะตองปฏิบัติกันใหเต็มที่ การที่เราพูดคุยกันนี่ก็ทํา
ใหเสียหรือหยอนการปฏิบัติ และทําใหจิตฟุงไปได ฉะนั้น พรรษานี้ เรามา
วางกติกาไววาจะไมพูดกัน  

แตทีนี้ จะทําอยางไรจึงจะอยูได เพราะตามธรรมดาก็ตองมีกิจธุระ
บาง เชน องคนั้นเจ็บองคนี้ปวย เวลามีเรื่องราวอะไรจะตองทํา จะทําอยางไร 
เมื่อพิจารณากันแลว ก็ตกลงใชวิธีตั้งสัญญาณไว โดยการตีระฆัง ถาระฆังตี
ขึ้นสามคร้ัง หมายความวามีพระเจ็บไข ตีส่ีครั้งหมายความวามีอันตราย
บางอยางเกิดขึ้น ตีหาครั้งหมายความวาเรียกประชุม ดังนี้เปนตน ครั้น
เขาพรรษาแลวก็ไมพูดกันเลย ตั้งใจเอาแตปฏิบัติกันเต็มที่ 
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พอออกพรรษาแลว พระชุดนี้ก็ไปเฝาพระพุทธเจา พระพุทธเจาก็ตรัส
ถามสุขทุกขวา พวกเธออยูกันดีหรืออยางไร พระก็ภูมิใจวา พรรษาที่แลว 
พวกเราเครงครัดดีเหลือเกิน คุยได ก็อวดพระพุทธเจา กราบทูลวา ขา
พระองคอยูกันสุขสบายดี พรรษาที่แลวนี่ไดชวนกันปฏิบัติเครงมาก ที่เครง
มากนั้น ทําอยางไรละ ก็บอกวา ไดตั้งกติกากันวา ปฏิบัติอยางเดียว ไมพูด
เลย  

พอเลาจบ พระพุทธเจากลับทรงติเตียนวา พวกเธออยูอยางปศุสัตว 
ตอจากนั้นก็ทรงบัญญัติหามมิใหพระภิกษุทั้งหลายถือมูควัตร  

มูควัตร แปลวา การถือขอปฏิบัติเปนอยางคนใบ หามภิกษุมิใหถือ 
เพราะไมใชวาไมพูดกันแลวมันจะกาวหนาในการปฏิบัติ แตความถูกตองอยู
ที่เรารูจักฝกการพูดตางหาก  

การฝกสํารวมและรูจักใชวาจาของเราน่ีแหละ จะเปนการฝกที่ดีกวา
การไมพูด การปฏิบัติอยูที่วาจะฝกตนในการพูดอยางไร พูดอยางไรจึงจะดี 
ควรใหความรูกัน บอกความจริง พูดวาจาดี มีประโยชน ที่ชวยใหเกิด
ความกาวหนาในธรรม ทานไมไดหามไมใหพูด  

ฉะนั้น พระพุทธเจาจึงทรงหามวัตรบางอยางทํานองนี้ เพราะมันทําให
ไมกาวหนาในการพัฒนาตน 

ถาม  ในทางโลก ถาเราทําผิดตอบุคคลหน่ึง เราก็สามารถ
ขอโทษ ขออโหสิกรรมตอกันได ในทางธรรม ถาหากวาเรากระทําผิด 
ทําปาณาติบาตไปแลว เราจะสามารถขออโหสิกรรมจากวิญญาณน้ันๆ 
ไดหรือไม หรือตองรับกรรมแตอยางเดียว วิญญาณที่ตายน้ันจะรับรูได
หรือไม วาเราขออโหสิกรรม 

ตอบ ความจริงมันไมไดแยกกันระหวางเรื่องโลกเร่ืองธรรม มัน
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เรื่องเดียวกัน แตแยกในเรื่องความจริงตางหาก คือแยกในแงของความจริง 
และขอเท็จจริง เรื่องนี้มีสองสวน คือ 

๑. ในแงของความผิดตอกันระหวางบุคคล อันนี้คือการไมผูกเวร 
หมายความวาไมจองเวรกัน หรือใหอภัยกัน อันนี้แหละที่มักเรียกกันวาเปน
การอโหสิ ที่จริงก็คือยกโทษให ไมถืออาฆาตจองเวร หมายความวาเลิกแลว
ตอกัน ไมตอบโตตอเรื่อง ในระหวางตัวบุคคล 

คําวา ขออโหสิกรรมที่วานี้ เปนสํานวนภาษาไทย (ในภาษาบาลีเดิม
ไมไดมีความหมายอยางนี้) ซ่ึงก็คือขออภัยนั่นเอง  

ในกรณีของปาณาติบาต ผูถูกฆาตายไปแลว จะขออภัย ไมใหอาฆาต
จองเวรกันตอไป จะใหเหมือนกับทํากับคนที่ยังมีชีวิตอยูไมได คือไมได
เต็มที่ เพราะยากที่เขาจะรับรูการขออภัยของเรา และแมแตถาเขารับรู เรา
เองก็ไมรูวาเขาไดใหอภัยแลวหรือไม การที่เขาจะรับรูไดนั้น เขาจะตองพอดี
ไปเกิดอยูในภพบางภพ ซ่ึงมีไมกี่ภพที่รับรูได  

วิธีปฏิบัติในเรื่องนี้ คือ ไมตองมัวไปหวงวาเขาจะไดรับรูหรือไม เราก็
ทําในสวนของเราไป คือ หนึ่ง แผเมตตาตั้งใจใหอภัยกัน และ สอง อุทิศ
กุศลใหเขาไป แลว สาม ตั้งเจตนาทําความดี ใหแรงของกุศลทวมทนเหนือ
อกุศล อยางที่จะพูดในแงตอไป 

๒. ในแงของตัวความชั่วที่ทําไปแลว ก็มีผลของมัน เพราะกรรมหรือ
ตัวการกระทํานั้นมันเปนเจตนาที่เกิดขึ้นในจิตของผูทํากรรมนั้นเอง และมัน
มีผลตั้งแตขณะจิตที่กระทําแลว คือ เมื่อคนมีเจตนาที่จะเบียดเบียนเกิดขึ้น 
หรือมีเจตนาทํารายเกิดขึ้น ก็มีผลเปนความเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นเริ่มแตใน
จิตใจกอนทันที  

ขอพิจารณาในกรณีนี้ก็คือ เมื่อมันมีผลเปนอกุศลอยางนี้แลว ในการ
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แกไขเราจะทําอยางไร คําตอบก็คือ เปล่ียน หันไปทํากุศลขึ้นมาใหเหนือกวา  
เริ่มตนก็อยางที่พูดมาแลว คือ ยอมรับความจริงวา เออ ส่ิงที่เราทําไป

แลวเปนอกุศล ยอมรับเสียกอน แลวก็ตั้งใจ ตั้งเจตนาวาตอไปเราจะแกไข
และจะไมทํามันอีก แตจะทําความดี พอตั้งใจอยางนี้ กุศลก็เกิดขึ้นแลว และ
ตอจากนั้นเราตองทําฝายกุศลใหมาก ใหมีกําลังมากกวาอกุศล  

ในกรณีที่คนทําความผิดตอกัน เราทําผิดตอเขาแลว ไปขอโทษ และ
เขายอมยกโทษให การแสดงความรูสึกที่ดีมีเมตตาใหอภัยกันนั้น เปนการทํา
กุศลขึ้นใหม ทําใหเกิดความรูสึกในทางที่ดี พอไปพูดดีกัน เขาก็วาไมเปนไร
หรอกครับ ผมไมถือคุณนะ ใจเขาก็สบาย ใจเราก็สบาย มีความเอิบอิ่มผอง
ใส ใจก็เปนกุศลขึ้น สภาพจิตฝายกุศลก็เพิ่มขึ้นๆ  

แตไมไดหมายความวาบาปที่ทําไปแลวมันไมมี มันก็มีก็เกิดขึ้นไปแลว 
แตเราไมส่ังสมฝายบาปตออีก ฝายบาปน้ันเรายุติ เกิดขึ้นครั้งนั้นแลวหยุด
เลย ไมตอ  

ถาตอแมแตในจิต คือคิดปรุงแตงขึ้นมา มีความเศราหมอง ขุนมัว 
บาปก็เพิ่มขยาย บาปตั้งตนนิดเดียวก็บานปลาย ไปกันใหญ  

ทีนี้ เราไมทําอยางนั้น รูวาบาปเกิดแคนั้นแลวเราหยุดเลย แลวหันมา
ส่ังสมฝายกุศลตอ ทําจิตใหดีงาม ตั้งใจดีงาม และแสดงออกโดยมี
ความสัมพันธกับเขาใหดีงาม มีเมตตาตอกัน เกิดความซาบซ้ึงใจกัน เกิด
กุศลแลวก็กลายเปนผลที่ดีเกิดขึ้นแทน  

ความเปนไปทั้งหมดนี้ก็เปนเรื่องของธรรมหรือกฎธรรมดาของ
ธรรมชาตินี่แหละ ไมใชวาใครจะไปยกเลิกผลกรรมใหแกกัน แตเปน
เพราะวาเมื่อเราไปมีความสัมพันธที่ดีแลวอกุศลก็ไมสืบตอ แลวก็เกิดกุศล
ใหมขึ้นมา และเมื่อเราสืบตอความดีนั้น เชนมีเมตตาไมตรีและการ
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สงเคราะหกัน กุศลใหมก็มากข้ึนๆ ฝายอกุศลที่เกิดขึ้นนิดเดียวก็เลยหมด
ความหมายหรือหมดอิทธิพลไป  

แตถาเราไมทําการแกไขอยางนี้ จิตฝายที่เปนอกุศลก็จะพอกเพิ่ม
ขยายตัวจากเชื้อนิดเดียวมากขึ้น ดวยการคิดปรุงแตง เปนตน ทําใหเกิด
ความเส่ือมจากกุศลธรรม และทําใหอกุศลเพิ่มมากยิ่งขึ้น  

ทั้งหมดนี้จึงเปนเรื่องธรรมดา เปนเรื่องของกฎเกณฑของธรรมชาติ 
และกรรมก็มีอยูตลอดเวลา เหมือนอยางที่เคยอุปมาแลววา ไมใชวาเราไป
ลางบาป ขอยกอุปมานั้นมาพูดอีก 

เหมือนอยางวามีถวยแกว infinity หมายความวาใสน้ําไดไมส้ินสุด 
ตอนแรกเราใสน้ําสีแดงลงไป ใสลงไปๆ รูสึกไมดี น้ําไมบริสุทธิ์ ขุนมัวเศรา
หมองมองไมเห็นอะไรเลย การใสน้ําสีนี้สมมติวาเปนการทํากรรมช่ัว ตอนนี้
บาปของเราก็เยอะเสียแลว น้ําแดงไปหมด  

ทีนี้เรานึกได เกิดความสํานึกขึ้นมาวา เอ ความชั่วนี้ เราไมทําดีกวา 
แตจะทําอยางไรละ จึงจะแกไขได จะเททิ้งก็ไมได เพราะมันเปนชีวิตของเรา
เอง  

วิธีแกก็คือ เราหันไปทํากุศล เหมือนกับเติมน้ําใสๆ ลงไปเรื่อยๆ และ
ไมใสน้ําสีลงไปอีกเลย ตอมานานเขา ปรากฏวาน้ําในแกวใสไปหมด มองดู
ไมเห็นสีแดงเลยจนนิดเดียว ใสแจวทีเดียว เพราะอะไร น้ําแดงหายไปไหน
หรือเปลา ไมไดหายไปไหน ก็มีอยูอยางเดิมและเทาเดิมในนั้นแหละ แตมอง
ไมเห็นเลย ไมมีความหมาย เห็นแตน้ําใส  

อันนี้ก็คือความจริงที่วา เมื่อเรารูตัวแลว เราก็เปล่ียน เราไมทําอกุศล
ตอ ทําแตกุศล กุศลก็เพิ่มพูนขึ้นมา อกุศลก็หมดอิทธิพลไปเลย ไมตองไป
ลาง ไมตองไปเอามันออก มันก็หมดความหมายไป  
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แตถาจะใหเปนการชําระลางบาป ก็ตองเปนอีกระดับหนึ่ง คือระดับ
อริยมรรค ซ่ึงถาเปรียบเทียบก็ตองเปล่ียนเปนวา ตอนโนนเปนการกําจัด
อกุศลโดยทําใหสะอาดหมดไปเลย เหมือนชําระน้ําสีดวยสารเคมี หมายความ
วาทําใหสีแดงหมดไปเลย แตสําหรับมนุษยปุถุชนทั่วไป มิใชอยางนั้น วิธีของ
มนุษยธรรมดาเปนวิธีเอาน้ําใสมาเติม จนกระทั่งน้ําสีนั้นไมมีความหมาย  

รวมความวา ไมตองไปหวงกังวล ถาเราทําบาปแลวก็อยาไปหลง
ระเริงมันอีก ก็หยุดเสีย แลวทําฝายกุศลใหเกิดขึ้น เมื่อกุศลมากขึ้นๆ ตอไป
ฝายบาปก็จะหมดอิทธิพลไปเอง 

ถาม คําวา อโหสิกรรม คือกรรมที่ไมใหผล อันน้ีมี
ความหมายอยางเดียวกันหรือไม 

ตอบ โดยมากเราเอาคําวา “อโหสิกรรม” มาใชในความหมายที่
เปนการอภัยกันมากกวา เปนการใชศัพท ผิด คลายๆ วาเราถือเอา
ความหมายของคําวาอโหสิกรรม ในแงที่วาเปนกรรมที่ไมมีผลตอไป แลวเอา
นัยแงนี้มาใชใหหมายถึงการที่ไมมีการผูกเวรกันตอไป ความจริงใชกันผิด  

อโหสิกรรม ที่จริงเปนเรื่องของกรรมที่เปนกฎธรรมชาติ ไมใชเรื่อง
การปฏิบัติตอกันระหวางมนุษย 

อโหสิกรรม เปนคําในยุคอรรถกถา ที่สืบออกมาจากความในคัมภีร
ปฏิสัมภิทามัคคในพระไตรปฎก ในความหมายที่แทของทานวา ไดแกกรรมที่
ไมแสดงผลออกมา (มีแตกรรม วิบากไมมี) เนื่องจากไมไดโอกาสที่จะใหผล
ภายในเวลาที่จะออกผลได เมื่อผานลวงเวลานั้นไปแลว ก็ไมใหผลอีกตอไป  

ถาโยงกลับไปหาคําตอบกอนนี้ ก็จะเห็นวา เมื่อเราทํากุศลที่มีกําลัง
แรงมากๆ จนมีแตกุศลเทานั้นใหผล อกุศลกรรมบางอยางที่ไมมีโอกาส
ใหผล ก็จะหมดโอกาสแสดงผล และกลายเปนอโหสิกรรมไป ตกลงวามี
ความหมายที่ไปกันได 
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ถาม คําวา สัมภเวสี หมายความวาอยางไร  
ตอบ สัมภเวสี นี่เขาใจผิดกันมาก คือเราไปมองวามีภพหนึ่งใน

ระหวาง เปนที่อยูของคนที่ตายไปแลวยังหาที่เกิดไมไดซ่ึงเรียกวาเปนสัมภเวสี 
พวกสัมภเวสียังหาที่เกิด ก็เรรอนลองลอยไปจนกวาจะหาที่เกิดใหมได  

แตความจริงตามหลักของธรรมชาติ จิตเกิดดับตลอดเวลา เวลาจุติ
แลวมันก็ปฏิสนธิตอไปทันที เพราะเปนเพียงขณะจิตหนึ่ง ปฏิสนธินี้เราเรียก
กันวาเกิดใหม  

บางทีเราไปเรียกพวกที่เกิดใหมแลวนี้บางพวกวาเปนสัมภเวสี ที่จริง
เขาเกิดแลว เขาเกิดของเขาอยูในภพอยางนั้น  

ทีนี้ สัมภเวสี ในทางธรรม ทานไมไดมีความหมายอยางนั้น คําวา
สัมภเวสี หมายถึงสัตวที่ยังหาที่ เกิด พวกมนุษยปุถุชนทั้งหลายน่ีเปน
สัมภเวสีทั้งนั้น คือยังเปนผูหาที่เกิดกันอยู หรือยังตองการเกิดกันอยู ฉะนั้น 
สัมภเวสี ก็คือมนุษยปุถุชน และสัตวทั้งหลายทั่วไปที่ยังไมหมดกิเลส 

นอกจากนั้น สัมภเวสียังใชในความหมายอีกอยางหน่ึง หมายถึงสัตว
ที่ยังเกิดไมเต็มบริบูรณตามสภาพของมัน เชนวาไกนี้จะเกิดสมบูรณตอเมื่อ
ออกจากไขมาเปนตัวไกแลว ตอนที่ยังอยูในไขถือวาอยูระหวางการเกิด และ
ตอนที่ยังไมออกจากไขนี่แหละทานใหใชศัพทเรียกวา สัมภเวสี  

ฉะนั้น สัตวที่อยูในระหวางเกิดยังไมเต็มกระบวนการ หรือยังไมครบ
เต็มสภาพบริบูรณ ในระหวางนั้นเรียกวา สัมภเวสี ถาหากวาไกออกจากไข
มาเปนตัวแลววิ่งได เรียกวา ภูตะ แปลวาสัตวที่เกิดเต็มตัวแลว 

ถาม เหมือนโอปปาติกะหรือไม 
ตอบ ไมเหมือน โอปปาติกะ เปนประเภทของสัตวในกําเนิด

แบบหนึ่ง สวนสัมภเวสี ใชไดทุกประเภท ใชไดกับมนุษย ใชไดกับไก ใชกับ
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สัตวอะไรๆ ไดหมดที่ยังตองมีการเกิด 

ถาม คนที่เกิดขึ้นในโลกมากขึ้นทุกปๆ อยากทราบวา
วิญญาณมาจากไหน 

ตอบ  อันนี้สงสัยกันมานานแลว ถามองในแงหนึ่ง ถือวาเปนเรื่อง
ธรรมดา เปนเรื่องของความขยายตัวและยุบตัวในชวงเวลาหน่ึงๆ ที่ส้ันๆ 
ในอนันตกาลของอนันตจักรวาฬ เดี๋ยวสัตวประเภทนี้มากขึ้นที่นี่ ลดลงที่
โนน สัตวประเภทโนนขยายที่โนน หดลงที่นี่ สําหรับคนนี้ขยายออกไปก็คง
จะไมเกินแสนลานในโลกนี้ เมื่อเพิ่มไปถึงจุดหนึ่งก็ตองมีเหตุใหลด ถามอง
ในแงของสรรพสัตวในอนันตจักรวาฬก็ถือวาเปนการขยายไปดานหนึ่ง หด
อีกดานหนึ่ง โปงไปดานหนึ่ง ยุบอีกดานหนึ่ง ไมมีอะไรมาก 

ถาม กิเลสมีกําเนิดพรอมกับชีวิตหรือไม ถาไม ทําไมคนที่
เกิดจึงมีกิเลสได 

ตอบ มันมีมาในรูปของศักยภาพมากกวา บางทีเราเอาความคิด
ความรูสึกและประสบการณเฉพาะอยางๆ ของเราไปจับ ก็ไมตรงกัน หรือ
มองไมทั่วถึง แมแตส่ิงสามัญเหลือเกินบางอยางในโลกนี้ เราก็ยังไมเขาใจ
ธรรมชาติของมัน  

สําหรับเรื่องนี้ อาจจะใชวิธีเปรียบเทียบใหพอมองเห็นเคา เหมือน
อยางเรามีตนไมตนหนึ่ง สมมติวาเปนตนมะมวง เพิ่งจะโตขึ้นมายังไมมีลูก 
แลวเราก็พูดกันวา ตนมะมวงตนนี้ตอไปจะมีดอกมีลูก คือเหมือนกับวามันมี
ดอกมีลูกอยู แตยังไมปรากฏออกมา ขณะนี้เรายังไมเห็นดอกหรือลูกเหลานั้น 
แลวตอนนี้มันไปแอบอยูที่ไหน เราก็หาไมพบ แตมันมี พอถึงฤดูก็จะปรากฏ
ออกมา อยางนี้เปนตน  ถาใชศัพทเทียบเคียงก็อาจจะเรียกวาศักยภาพ  



ทําแทง: สารพันปญหา 

 

๕๖

๕๖

ทีนี้ ในเรื่องกิเลสของมนุษย มันมีตัวมูลอยู ตัวมูลก็คือโลภะ โทสะ 
โมหะ แลวสืบสาวลงไปอีก ก็มีอวิชชา ภายในอวิชชานี่ก็มีศักยภาพใหกิเลส
ทั้งหลายปรากฏขึ้นในรูปแบบตางๆ จะถือวาเปนการสําแดงตัวของอวิชชาก็
ได และมันก็มีเปนรูปแบบตางๆ ซ่ึงเปนไปไดมากมายเหลือเกิน ไมมีที่ส้ินสุด 
อยางที่วากิเลสพันหา หมายความวา กิเลสมากมายเหลือเกิน พูดเทาไรก็ไม
ครบ เลยใชคําวา กิเลสพันหา แตจะไปหาตัวจริงใหครบ  ก็ไมเคยพบรายชื่อ
ที่เต็มสักที มีแตในคัมภีรชั้นหลัง ที่ตั้งเกณฑคํานวณให 

อาตมาเคยคนในอรรถกถาดูวากิเลสพันหามีบัญชีไวที่ไหน ก็ไดไม
ครบ ทานยกตัวอยางมาสามส่ีรอยตัวเทานั้นเอง คัมภีรชั้นหลังจึงมาแจกแจง
ใหเต็ม เอาตามหลักถือวา มันเปนรูปรางหรืออาการแสดงออกตางๆ ของ
สภาพอันเดียวกัน คือสภาพจิตที่มีอวิชชา  

คนเราเกิดมาเริ่มตนก็ยังไมมีความรู หรือมีแตความไมรู เรียกวามี
อวิชชา แตการที่จะอยูรอดดวยดีในโลก คนจะตองมีความรู  

เมื่อยังไมมีความรูที่จะปฏิบัติใหถูกตองตอส่ิงทั้งหลาย มนุษยก็อยู
โดยดิ้นรนไปดวยแรงขับของภวตัณหา (ความอยากดํารงอยู อาจแปลวา 
need for survival หรือ บางทานแปลวา life wish)  

เมื่อดิ้นรนไปอยางนั้น และมีอวิชชาอยูเปนพื้น มนุษยออกไปสัมพันธ
กระทบกับประสบการณและสถานการณตางๆ ความตองการอยูรอดบน
พื้นฐานของอวิชชานั้น ก็จะแสดงตัวออกมาเปนกิเลสในรูปตางๆ ซ่ึงมนุษย
ไดใชเปนเคร่ืองปกปองตัวเองใหอยูรอดในการปฏิบัติตอสภาพแวดลอมไป
พลางกอน จนกวาจะมีปญญาที่จะปฏิบัติใหถูกตองดวยความรูโดยตรง  

เราจึงพูดไดวา กิเลสเหลานั้นเปนสภาวะที่เปนศักยภาพของจิตอยู
อยางนั้น ซ่ึงเกิดขึ้นปรากฏไดตลอดเวลา และถาใครไปส่ังสมอยางไหนข้ึนก็
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จะกลายเปนลักษณะเดนออกมาในทางนั้น เรียกวาเปนการส่ังสมของกิเลส 
แตตัวจริงก็อยูที่ตัวมูลของมัน ซ่ึงเปนแหลงของศักยภาพ  

อยางไรก็ตาม กิเลสเหลานี้ไมใชเปนอันเดียวกันกับจิต มันไมใชเปน
เนื้อตัวของจิต เพราะฉะน้ันทานจึงบอกวา เราสามารถชําระจิตไมใหมีกิเลส
ได กิเลสไมใชเปนเนื้อตัวของจิต แตมันก็ไมใชอยูตางหากจากจิต มันเปน
ศักยภาพของจิต เมื่อไรเกิดปญญาขึ้นมาสวางแจง อวิชชาไมมี ศักยภาพน้ี
หมดไป กิเลสก็หายไปดวย ก็หมดไปดวยกัน  

เหมือนเราตัดตนไม เราก็พลอยตัดดอกตัดผลไปหมดดวย ดอกผลที่
จะมีตอไป ก็ไมมี ในเวลาที่เราตัด ตนไมนั้นยังไมมีดอกไมมีผล แตถาเรา
มองไปขางหนาแลว ดอกผลที่จะมีอาจจะเปนมะมวงอีกพันผลหมื่นผล ดอก
ผลเหลานั้นก็หมือนกับไดถูกเราตัดทิ้งไปดวย  

เรื่องนี้ถาเอามาคิดในกรณีพิพาทระหวางคนคงจะยุง คุณมาตัดตนไม
ตนนี้ก็เทากับวาคุณมาลักผลไมลูกมะมวงของฉันไปหมื่นลูก เพราะฉะนั้น
ฉันขอคิดราคาคาเสียหาย  เทากับลูกมะมวงหมื่นลูก อะไรทํานองนี้ 

ถาม เรื่องกิเลสกับอกุศลเจตสิกเปนอันเดียวกันหรือเปลา 
ตอบ เปนอันเดียวกัน เปนพวกเจตสิก คืออาการหรือคุณสมบัติ

ตางๆ ของจิต 

ถาม มีผูรวมงานคนหน่ึง สนใจศึกษาพระพุทธศาสนา และ
เชื่อยึดม่ันในคําส่ังสอนของอาจารยทานหน่ึงวา ใหประพฤติดีปฏิบัติ
ชอบในชาติน้ี ยอมไดรับผลในชาติน้ีเอง ไมตองมุงหวังในชาติหนาภพ
หนา (เขาเชื่อวาไมมีชาติหนาภพหนา) เปนความเห็นถูกตองหรือไม
อยางไร ในฐานะที่เราเปนกัลยาณมิตรของเขา เราควรวางตัวอยางไร 
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ตอบ การพูดแตเรื่องชาตินี้ ถามองในแงเปนจุดเนนก็ใชได แต
ถาจะเอาไปปดกั้นปฏิเสธชาติหนาเสียเลย ก็เลยเถิดไป เปนจุดที่ตองระวัง 
คือในแงจุดเนนนั้นจริง เพราะชาติหนาเรามองไมเห็น แลวที่สําคัญก็คือวา 
ตามกฎเกณฑแหงเหตุปจจัย ชาติหนาเปนฝายผลที่สืบเนื่องจากปจจุบัน 
เพราะฉะนั้นตามหลักเหตุปจจัยนี้ ส่ิงที่เราตองทําก็คือเหตุ  

เมื่อเราทําปจจุบันที่เปนเหตุใหดีแลว ก็ไมตองหวงผลซ่ึงเปนอนาคต 
เพราะเรามั่นใจในความจริงขอนี้วาผลเกิดจากเหตุ  

เพราะฉะนั้น หนาที่ของเราจึงอยูที่การทําความดีซ่ึงเปนเหตุในปจจุบัน 
จุดเนนจึงอยูที่ปจจุบัน เมื่อทําเหตุ(ปจจุบัน)ดีแลว ผล(อนาคต)ก็ยอมจะดี  

การกระทําอยางนี้ นอกจากเปนการปฏิบัติตามหลักความจริงของกฎ
ธรรมดาแหงเหตุปจจัยแลว เราก็เกิดความมั่นใจตามหลักเหตุปจจัยนั้นดวยวา 
เรื่องภพหนาเราไมตองเปนหวง อยางนี้ถูก  

เหมือนอยางพุทธภาษิตที่วา ธมฺเม ฐิโต ปรโลกํ น ภาเย๑ แปลวา 
ตั้งอยูในธรรมแลว ไมตองกลัวปรโลก นี้เปนภาษิตบทหนึ่งที่บอกใหมั่นใจวา 
เมื่อเราทําเหตุดีในชาตินี้แลว จะตองหวาดกลัวอะไรกับชาติหนาเลา  

แมในกาลามสูตรก็บอกทํานองนี้วา คนที่ทําดีในปจจุบันชาตินี้แลว ก็
มีความมั่นใจไดวา ฉันไมกลัวชาติหนาหรอก ชาติหนามีหรือไมมีฉันไมตอง
หวั่น เพราะฉันทําความดีจนมั่นใจตนเองแลว ถาชาติหนามี ฉันก็ไปดีแน  

แตทีนี้ การที่จะเลยไปถึงจุดที่ปฏิเสธชาติหนาเสียเลย ก็ลํ้าเสนเกินไป 
วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับปุถุชน ซ่ึงยังไมรูแจงโลกและชีวิต เมื่อจะตอง
พูดถึงชาติหนาในแงวามีจริงหรือไมมี จะออกมาในทํานองวา เรื่องชาติหนา
                                                                                 
๑ สํ.ส.๑๕/๒๐๘/๕๙ 
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นั้นฉันยังไมรูวามีจริงหรือไมมี แตฉันก็รูวิธีที่จะไมตองหวั่นกลัวชาติหนา  
เพราะวาส่ิงทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย และเพราะเหตุที่ฉันไมรูนี่แหละ 
ฉันจึงตองปลอดภัยไวกอน ดวยการทําดีไว เมื่อทําความดีแลว ชาตินี้ก็
สบายใจ  ชาติหนาก็มั่นใจ ไมตองหวั่นตองกลัว  

ฉะนั้น คนที่ทําดีในปจจุบันจึงไดผลทั้งสองอยาง คือ ในปจจุบันก็ดี
สบายไป ขางหนาก็มั่นใจไมตองกลัวดวย ก็หมดปญหา แตเราไมตองปฏิเสธ
ชาติหนา เพราะเรายังไมรู 

ถาม คําวาอจินไตย หมายถึงอะไร มีกี่อยาง 
ตอบ อจินไตย แปลวาส่ิงที่ไมพึงคิด คือไมอาจรูไดดวยการคิด 

และถาขืนจะคิดใหรูใหได ก็จะกลายเปนผูมีสวนแหงความเครียดเปนบาเสีย
สติไป แตที่วานี้ไมไดหมายความวาพระพุทธเจาหามหรอกนะ ทานเพียงแต
บอกความจริงวามันเปนอยางนั้น  

ตามหลักของพระพุทธศาสนานี้ ไมใชพระพุทธเจาไปหามใคร เปนแต
เพียงบอกวา ไมควรคิด ถาคิดแลวมันจะทําใหมีสวนแหงความวิปริตของจิต
เกิดขึ้น คือ เมื่อคิดไมออก ก็จะฟุงเพอไปเลย ฉะนั้นทานจึงบอกวาเปนเรื่อง
ที่ไมควรคิด คือ ไมอาจรูเขาใจไดดวยการคิด ตองรูประจักษดวยประสบ-
การณของตนเอง โดยพัฒนาปญญาญาณใหเกิดขึ้น  

อจินไตย มี ๔ อยาง คือ๑ 
๑. พุทธวิสัย คือเรื่องปญญาความสามารถของพระพุทธเจา วาเปน

อยางไร รูไดอยางไร ทําไดอยางไร เรื่องนี้ก็เปนธรรมดาอยูแลว ปญญาของ
                                                                                 
๑ องฺ.จตุกฺก.๒๑/๗๖/๑๐๔ 
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เราไมถึงใคร แลวจะใหหยั่งรูถึงทันเทาคนนั้น ยอมคิดไมได คิดไมออก เปน
เรื่องที่เห็นๆ กันอยู เพราะฉะนั้น ปุถุชนจะเขาใจส่ิงที่พระพุทธเจารู หรือคิด
เรื่องการตรัสรูของพระพุทธเจาออกไดอยางไร ก็ตองพัฒนาตัวไปจนกวาจะ
มีปญญาอยางนั้น 

๒. ฌานวิสัย คือวิสัยของฌาน จิตนั้นมนุษยก็มีอยูดวยกันทุกๆ คน 
แตมนุษยปุถุชนก็ไมเคยรูจัก ไมเคยเขาใจธรรมชาติของจิตและการทํางาน
ของจิตของตนเองเลย แมแตความฝน ตัวเองก็ฝนอยู แตก็ไมเขาใจความ
ฝนนั้น ความรูเรื่องจิตที่มีอยูในตัวเองหรือที่เปนตัวเองนี้ มีนอยอยางยิ่ง  

ทีนี้ สภาพจิตที่เปนฌานนั้น เกิดจากสมาธิที่แนวแนถึงขั้นที่เรียกวา
อัปปนา เปนประสบการณที่เกิดจากการฝกฝนพัฒนาจิต ยิ่งรูเขาใจยากกวา
สภาพจิตสามัญ คนทั่วไปจึงไมอาจคิดใหรูเขาใจได เปนเรื่องที่ตองฝกฝน
พัฒนาขึ้นมา แตก็เปนส่ิงที่ทุกคนอาจรูเขาใจได มิใชดวยการคิด แตดวยการทํา
เอา  

๓. เรื่องการใหผลของกรรม เรื่องนี้มนุษยปุถุชนคิดอยางไรก็ไม
สามารถมองเห็นชัดเจนจนถึงที่สุด เราก็รูเขาใจในแงหลักของความเปนไปตาม
เหตุปจจัย แลวก็คิดไปไดระดับหนึ่ง แตจะใหคิดมองเห็นโลงตลอดไป ก็ไม
ไหว 

๔. เรื่องโลกจินตา คือความคิดเกี่ยวกับเรื่องของโลก จักรวาล จักร-
ภพ วาเกิดขึ้นอยางไร จะมีการส้ินสุดหรือไม มีขอบเขตถึงไหน เรื่องนี้ 
philosophers คือ นักปรัชญาทั้งหลายชอบคิด แตใหคิดไปเถิด ก็ของอยู
นั่น จะคิดใหออก ก็ไมออกหรอก  
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ถาม ผมเปนกุมารแพทย เม่ือ ๒-๓ เดือนกอน มีคนไขอายุ 
๑๖ ป เทาน้ัน มีทอง คลอดเด็กออกมามี น.น. ๖๐๐ กรัมเทาน้ัน 
เน่ืองจากการทําแทง เด็กตาบอด แตยังมีชีวิตอยู ตัดสินใจไมถูกวาจะ
ทําอยางไร ผานไป ๔ ชม. เด็กก็ยังไมตาย อยูได เด็กที่มี น.น.เพียง 
๖๐๐ กรัม ถารอดไป ก็มีแนวโนมสูงที่จะมีปญญาออน หูตาก็บอดแลว  

อีกประเด็นหน่ึง ถามองในดานของจิตใจแลว เด็กคงตองมี
คุณภาพชีวิตที่ลําบาก เพราะเกี่ยวกับภาวะเครียดตั้งแตแรกเกิด และ
แมก็ไมยอมรับวาจะเล้ียงลูกขนาดน้ีไดหรือไม ถามองในแงของสังคม 
ถาเขารูวาเขาเกิดมาโดยที่แมไมตองการ เด็กจะตองมีปมดอย
นานัปการ  

เรามีความรูอยูวา ถามองไปขางหนาแลววิบากของเด็กน่ีหนัก
หนาเหลือเกิน เราควรจะชวยชีวิตใหเขาอยูตอไป ผจญวิบากกรรมของ
เขาตอไป หรือควรจะใหเขาไปเกิดใหม ใหไดพอแมที่ดีกวาน้ี มีชีวิตที่
ดีกวา ผมลําบากใจมากที่จะตัดสินใจ เราก็มีจิตแพทยมารวมดวย และ
มีสูติแพทย ขาดอยูอยางเดียวคือ ขาดพระ  

ก็เลยขอเรียนถามทานอาจารยวา ถาหากบังเอิญทานอาจารยยืน
อยูแถวน้ัน ทานจะตัดสินใจอยางไร ถาเด็กรอดไป ใครจะรับผิดชอบ
เด็กคนน้ี เราก็ใหการรักษาเต็มที่ ไมทราบวาเด็กจะรอดหรือไมรอด 

ตอบ ก็เปนปญหาการตัดสินใจ เปนเรื่องที่ยาก การตัดสินใจขึ้น
ตอขอพิจารณาหลายอยาง ซ่ึงบางทีเราก็ยอมรับวาเรามองเหตุปจจัยและ
องคประกอบตางๆ ไมทั่วถึง บางทีเราตัดสินใจตอนนี้ นึกวาดีที่สุดแลว 
มั่นใจเหลือเกิน แตปรากฏวา อีกสิบปขางหนาจะเห็นวาผลการตัดสินใจนี้
พลาด เพราะมองไมเห็นความเปล่ียนแปลงในองคประกอบบางอยาง  
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อยางในกรณีของการพิจารณาวา เด็กอยางนี้ ถารอดไปจะเปนอยางไร 
เราก็มองตามสภาพความเจริญของการแพทยปจจุบัน แตปรากฏวาอีกสิบป
ยี่ สิบปขางหนา การแพทยเจริญขึ้น สามารถแกไขเด็กอยางนี้ ได ให
เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดี ทําใหเกิดความสมบูรณในสวนนั้นขึ้นมา ก็
กลายเปนมีทางใหเกิดผลดี  

เพราะฉะน้ัน การตัดสินใจที่วาเด็กอยางนี้รอดไปก็แย ตอไปก็จะเปน
ภาระแกสังคม ชีวิตดานนอกก็มีแตความทุกขนั้น เปนการคิดจากพื้น
ฐานความรูประสบการณและสภาพแวดลอมที่เปนเง่ือนไขอันจํากัดของ
ปจจุบัน แตพอไปถึงตอนโนน ถาเกิดความเปล่ียนแปลงกลายเปนวา
การแพทยชวยได ก็เทากับวาเราตัดสินใจพลาดไปเสียแลว เด็กคนนั้นก็ตาย
ไปเสียแลว ฉะนั้นจึงเปนเรื่องที่ยาก  

ในเมื่อไมอาจจะวางขอวินิจฉัยตายตัวอยางหนึ่งอยางเดียวลงไปได 
เราจึงควรจะมีหลักบางอยางที่จะทําใหตัดสินใจไดอยางดีที่สุดเทาที่จะทําได
ในกรณีนั้นๆ แคไหนก็แคนั้น  

จึงไดเคยเสนอไววา การตัดสินใจตางๆ ก็อยูที่วาเราจะตองพิจารณา
ดวยหลัก ๒ ประการ คือ ดวยเจตนาที่ดีที่สุด โดยใชปญญาใหมากที่สุด  

 ๑. ปญญา มีความรูความเขาใจในขอมูล และเรื่องราวที่เกี่ยวของ
พรั่งพรอมที่สุด และพิจารณาเหตุผลขอดีขอเสียอะไรตางๆ อยางดีที่สุด 
โดยรอบคอบ  

 ๒. เจตนา มีความตั้งใจดี ตองการทําเพื่อประโยชนแกเขาอยาง
แทจริงโดยบริสุทธิ์ใจ คือ เจตนาที่ประกอบดวยเมตตากรุณาโดยแทนั่นเอง  

ถาไดองคประกอบ ๒ อยางนี้แลว เราจะตัดสินใจอยางไร เราก็บอก
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กับตัวเองไดวา เราทําดีที่สุดแลว ตอจากนั้น ผลจะเกิดอยางไร เราก็สามารถ
พูดไดวา ตอนที่ตัดสินใจ เราทําดีที่สุดของเราแลว  

ตกลงสองอยางนี้สําคัญมาก คือ  
 ๑. ใชปญญาเต็มท่ี  
 ๒. มีเจตนาดีท่ีสุด  
ปญญา กับ เจตนา สองอยางนี้ใหดีที่สุดเทาที่มนุษยปุถุชนเราจะทํา

ได อันนี้ก็จะเปนหลักไว  
 เมื่อพิจารณาดูองคประกอบฝายปญญา ๑ องคประกอบฝาย

เจตนา ๑ สองอยางนี้ ก็จะชวยใหมีเกณฑวินิจฉัยดีขึ้น  
บางทีเราทําดวยความรู แตเจตนาที่ดีเราไมมี เราไมไดหวังประโยชน

เกื้อกูลแกเขา อยางนี้ก็ถือวามีความบกพรองดานเจตนา  
อีกดานหนึ่ง มีเจตนาดี แตไมหาขอมูล ไมปรึกษาสอบถามคนหา

ความรู ไมพิจารณาความจริงใหเพียงพอ ก็ถือวามีความประมาท มีความ
บกพรองในทางปญญา  

แตถาเราทําเต็มที่แลว เราก็มีความมั่นใจ แมจะไมสามารถเปน
หลักประกันวาการตัดสินใจนั้นจะตองถูก แตพูดไดวา ในวิสัยของปุถุชน เรา
ทําเต็มที่แลว 

ขอคิดเห็น:  
คุณหมอกาญจนา: ขอแสดงความคิดเห็น คืออยากเรียนตามที่ทราบจาก
คุณหมออมราวา มีเด็กบางคนตอนเกิด น.น. ๔๒๐ กรัม ก็สามารถเล้ียงให
โตได เมื่อมีการตรวจสอบ IQ ก็ปกติ นั่นเปนตัวอยางในระดับทั่วไป  



ทําแทง: สารพันปญหา 

 

๖๔

๖๔

สวนในระดับปญญาสูง ตามปกติตองมีน้ําหนักตอนเกิดไมต่ํากวา 
๒,๐๐๐ กรัม แตมีหมอของเราบางคนตอนเกิด น.น. ๑,๗๐๐ กรัม ก็ปรากฏ
ตอมาวา มีสติปญญาเรียนแพทยได แลวยังสามารถทําผลงานทางวิชาการถึง
ระดับไดเปนศาสตราจารย  

ฉะนั้น น.น. นอยอยางนั้น ไมไดหมายความวาจะตองมีปญญาออน
เสมอไป แลวก็ที่วาแมไมตองการลูก ก็มีหลายคนที่เขาอยากไดลูกบุญธรรม 
และกําลังมองหาเด็กอยู 

อาจารยภุมราใหกราบเรียนวา ภาค ๒ ตอเรื่อง ชีวิตสิ้นสุดเม่ือไร 
เจริญพร นี่ก็เปนเรื่องยาก ตองตกลงหาเวลาพูดกันอีกที สําหรับวันนี้

ที่ประชุมก็ไดใชเวลามากพอสมควรแลว  
ขออนุโมทนาทุกทาน ขออวยชัยใหพร ดวยการท่ีทุกทานมีศรัทธาใน

ธรรม และประกอบกิจที่ดีงาม ที่เรียกวาเปนกุศลกรรม คือชวยเหลือชีวิต
เพื่อนมนุษย และชวยบําบัดโรคภัยไขเจ็บ โดยมีไมตรีจิตมิตรภาพตอกัน ขอ
คุณพระรัตนตรัย อภิบาลรักษาทุกทานใหเจริญดวยจตุรพิธพรชัย มีความ
เจริญกาวหนา รุงเรือง ประสบความสําเร็จ มีความรมเย็นเปนสุขในธรรม
โดยทั่วกันทุกทาน ตลอดกาลนาน 
 
 


