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*กาวไปในบุญ*1 

ไหว้พระประธาน 

ญาติโยมจัดงานทําบุญบําเพ็ญกุศลกันวันนี้ โดยปรารภเรื่องอาตม-
ภาพ แตก็ไดขอใหขยายความหมายเปนงานบุญสําหรับอุโบสถและวัดน้ีท้ังหมด 
ในโอกาสท่ีวัดญาณเวศกวัน ต้ังมาถึงปท่ีจะครบ ๕ นับแตท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ไดประกาศต้ังเปนวัดในพระพุทธศาสนา เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๓๗ และบัดน้ีไดมีเสนาสนะสําคัญเกิดขึ้น ซึ่งเพ่ิงสรางเสร็จ คือ อุโบสถ
หลังท่ีโยมจัดพิธีทําบุญน้ี อันเปนผลงานรวมกันของญาติโยม  

พรอมท้ังพระประธาน ท่ีเพิ่งหลอเสร็จเรียบรอย แลวนํามาประดิษฐาน
ในวันท่ี ๗ มกราคม และปดทองเสร็จเม่ือวันท่ี ๑๒ มกราคม ท่ีผานมาน้ี 

พระประธานน้ีก็สรางเกือบไมทัน เพราะท่ีวัดน้ีออกจะจูจี้มาก ไปดูและ
แกไขเทาไรก็ไมพอใจสักที ชางปนใหมใหจนในท่ีสุดดูเหมือนปนรวมท้ังหมด ๕ 
องค จึงไดองคน้ี ซึ่งไดทราบวาโยมพอใจท่ัวกัน  

แตกอนน้ันก็ยังมีขอแยงกันอยูนิดหน่ึง คือ ตอนท่ีหลอเสร็จแลวนํามา
ประดิษฐาน ยังไมไดปดทอง ก็ทาสีขาวมา โยมก็ชอบมากวา งามดีเหลือเกิน  
                                                                                                     
1

*  สัมโมทนียกถา ในโอกาสที่ญาติโยมจัดงานทําบุญ ในมงคลพรรษ ท่ีวัดญาณเวศกวัน 
ต้ังมาจะครบ ๕ ป มีอุโบสถพรอมพระประธาน และพระธรรมปฎกมีอายุครบ ๕ รอบ 
ณ วันอาทิตย ท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๔๒ ท่ีวัดญาณเวศกวัน พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
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แตพอปดทองไปไดบาง โยมก็เร่ิมผิดหวังอีก บอกวา ตอนเปนหลวงพอ
ขาว งามกวามาก เปนปญหาเน่ืองจากแสงสะทอนเปนเงาแวววาว  

อยางไรก็ดี ตอนน้ีสถาปนิกบอกวาจะทดลองนําสปอตไลทสามดวงหรือ
หาดวงมาฉายสองลองดูวา จะชวยใหแกไขปญหาเร่ืองเงาสะทอนออกไปไดแค
ไหนเพียงใด และจะตองสรางฐานเสริมถาวรอีก เพราะแทนชุกชีขางลางใหญ 
ตอนน้ีทําฐานชั่วคราวซอนไว จะตองทําใหม ถาแกปญหาโดยจัดสปอตไลทสอง
ไดท่ีดีแลว และออกแบบฐานใหมน้ีโดยฝงสปอตไลทเขาไปในฐานน้ัน ก็ยังเปน
ความหวังวาจะแกปญหาเร่ืองเงาสะทอนน้ีได และทําใหดูเหมาะสมดียิ่งขึ้น 

พระประธานน้ัน ขอสําคัญอยูท่ีเปนเครื่องสื่อพุทธคุณ คือ พระปญญา
คุณ พระวิสุทธิคุณ และท่ีเรายํ้ากันมากก็คือ พระมหากรุณาคุณ  

เวลามาท่ีพระประธาน ไดกราบไหวนมัสการ ก็ทําใหจิตใจของเราเบิก
บานผองใส มีความสุข เราอาจมีจิตใจวาวุนเดือดรอนขุนมัวมาจากบาน หรือ
จากท่ีอื่นๆ ภายนอก พอเขามาท่ีวัดแลว เห็นพระประธาน จิตใจของเราสบาย 
น่ันก็คือพุทธคุณเกิดผลแกจิตใจของเรา คือ เมตตาเกิดมีผล ทําใหจิตใจของ
เราสบาย มีความสุข มีปติ คือความอิ่มใจ และมีความสงบ  

พูดโดยท่ัวไป พระพุทธรูปน้ัน เราสรางใหมีลักษณะสงบ ยิ้มดวยเมตตา 
และมีลักษณะหลุดพน เปนอิสระ ไมยึดติดในโลก คือ ทานพนอยูเหนือโลก 
แตเปนท่ีพึ่งแกเรา ถาพระพุทธรูปสื่อพุทธคุณอยางน้ีได ก็จะเกิดผลตอจิตใจ
ของผูนมัสการ ทําใหเกิดบุญกุศล อยางนอยก็เกิดปสาทะ ซึ่งเปนบุญขอแรกท่ี
จะมีขึ้นในจิตใจของพุทธศาสนิกชน ในเวลาสัมผัสพระศาสนา เริ่มแตไดพบ
เห็นพระสงฆ ตามหลักท่ีวา สมณานฺจ ทสฺสนํ การเห็นสมณะเปนอุดมมงคล 
เม่ือเห็นสมณะ ก็ทําใหจิตใจผองใส  

น่ีเปนจุดสําคัญท่ีบุญกุศลต้ังตนได เพราะถาจิตใจไมผองใส คือขุนมัว
เศราหมอง บุญก็เกิดยาก และความผองใสของจิตใจก็เปนบุญอยูแลวในตัว  
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แกความเขาใจ 
ความหมายของบุญ ท่ีแคบและเพ้ียนไป 

 บุญกุศลน้ี มีทางทําใหเกิดข้ึนไดมากมาย แตขอสําคัญอยู
ท่ีจิตใจของโยมเอง แตเมื่อเราตองการใหจิตใจผองใส อะไรจะมา
ชวยทําใหผองใสได ตอนน้ีเราอาศัยพระประธาน แตพระพุทธเจา
สอนไววา มีวิธีปฏิบัติหลายอยางท่ีจะทําใหเกิดบุญกุศล  

วันน้ีจึงขอพูดเร่ืองบุญนิดๆ หนอยๆ เพราะคําวาบุญเปน
คําสําคัญในพระพุทธศาสนา และเวลาน้ีความเขาใจเก่ียวกับคําวา 
“บุญ” ก็แคบมาก หรือบางทีก็ถึงกับเพ้ียนไป  

 แงท่ี ๑ ยกตัวอยาง ท่ีวาบุญมีความหมายแคบลงหรือ
เพ้ียนไปน่ี เชน เมื่อเราพูดวาไปทําบุญทําทาน โยมก็นึกวาทําบุญ 
คือถวายขาวของแกพระสงฆ บุญก็เลยมักจะจํากัดอยูแคทาน คือ
การให แลวก็ตองถวายแกพระเทาน้ันจึงเรียกวา บุญ ถาไปใหแก
ชาวบาน เชนใหแกคนยากจน คนตกทุกขยากไร เราเรียกวาใหทาน  

ภาษาไทยตอนหลังน้ี จึงเหมือนกับแยกกันระหวางทําบุญ
กับใหทาน ทําบุญ คือถวายแกพระ ใหทาน คือใหแกคฤหัสถ
ชาวบาน โดยเฉพาะคนตกทุกขไดยาก  

 เมื่อเพ้ียนไปอยางน้ีนานๆ คงตองมาทบทวนกันดู เพราะ
ความหมายท่ีเพ้ียนไปน้ีกลายเปนความหมายในภาษาไทยท่ีบางที
ยอมรับกันไปจนคิดวาถูกตองดวยซ้ํา แตพอตรวจสอบดวยหลัก
พระศาสนาแลว ก็ไมจริง เพราะวาทานน้ันเปนคํากลางๆ  
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 การถวายของแกพระ ท่ีเราเรียกวาทําบุญน้ัน เมื่อวาเปน
ภาษาบาลี จะเห็นชัดวาทานเรียกวาทานท้ังน้ัน แมแตทําบุญอยาง
ใหญท่ีมีการถวายของแกพระมากๆ เชน ถวายแกสงฆ ก็เรียกวา
สังฆทาน ทําบุญทอดกฐิน ก็เรียกวากฐินทาน ทําบุญทอดผาปาก็
เปน บังสุกุลจีวรทาน  

ไมวาถวายอะไร ก็เปนทานท้ังน้ัน ถวายสิ่งกอสรางในวัด 
จนถวายท้ังวัด ก็เรียกเสนาสนทาน หรือวิหารทาน ทานท้ังน้ัน  

 ในแงน้ี จะตองจําไววา ทานน้ีเปนเพียงสวนหน่ึงของการ
ทําบุญ เมื่อเราพูดวาทําบุญ คือ ถวายของพระ บุญก็เลยแคบลง
มาเหลือแคทานอยางเดียว ลืมนึกไปวายังมีวิธีทําบุญอื่นๆ อีก
หลายอยาง น้ีก็เปนแงหน่ึงละ  

 แงท่ี ๒ ก็คือความแคบในแงท่ีเมื่อคิดวา ถาใหแกคนตก
ทุกขไดยากหรือแกชาวบานก็เปนทานแลว ถาเขาใจเลยไปวา ไม
เปนบุญ ก็จะยุงกันใหญ ท่ีจริง ไมวาใหแกใคร ก็เปนทาน และเปน
บุญท้ังน้ัน จะตางกันก็เพียงวาบุญมากบุญนอยเทาน้ันเอง  

 การวัดวาบุญมากบุญนอย เชนในเร่ืองทานน้ี ทานมีเกณฑ
หรือมีหลักสําหรับวัดอยูแลววา  

๑. ตัวผูให คือทายกทายิกา มีเจตนาอยางไร  
๒. ผูรับ คือปฏิคาหก มีคุณความดีแคไหน  
๓. วัตถุ หรือของท่ีให คือไทยธรรม๑ บริสุทธิ์ สมควร เปน

ประโยชนเพียงใด  
                                                                                                     
๑ ไทยธรรม มาจากภาษาบาลีวา เทยฺยธมฺม แปลวา ส่ิงท่ีจะพึงให หรือของท่ีควรให 
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 ถาปฏิคาหก คือผูรับ เปนผูมีศีล มีคุณธรรม ก็เปนบุญมาก 
ถาปฏิคาหกเปนคนไมมีศีล เชนเปนโจรผูราย บุญก็นอย เพราะดี
ไมดี ใหไปแลว เขากลับอาศัยผลจากของท่ีเราให เชนไดอาหารไป
กินแลว มีกําลังแข็งแรง ก็ย่ิงไปทําการรายไดมากข้ึน กลับเกิดโทษ  

 วัตถุสิ่ งของท่ีถวาย  ถาบริสุทธิ์  ไดมาโดยสุจริต  เปน
ประโยชน มีคุณคาแกผูท่ีรับไป สมควรหรือเหมาะสมแกผูรับน้ัน 
เชน ถวายจีวรแกพระสงฆ แตใหเสื้อแกคฤหัสถ ก็เปนบุญมาก 

 สวนตัวผูให ก็ตองมีเจตนาท่ีเปนบุญเปนกุศล ตั้งใจดี ย่ิง
ถาเจตนาน้ันประกอบดวยปญญา ก็มีคุณสมบัติดีประกอบมากข้ึน 
ก็ย่ิงไดบุญมาก  

 เปนอันวา การใหเปนทานท้ังสิ้น ไมวาจะถวายแกพระหรือ
จะใหแกคฤหัสถชาวบาน จึงตองมาทบทวนความหมายกันใหม วา 

๑. ไดบุญ ไมใชเฉพาะถวายแกพระ  
๒. บุญ ไมใชแคทาน  

ใหทานอยางไร 
จึงจะไดทําบุญอยางสมบูรณ 

 ทีน้ีก็มาดูวา บุญน้ันแคไหน การทําบุญ ทานเรียกวา บุญ
กิริยา หรือเรียกยาววา บุญกิริยาวัตถุ คือเร่ืองของการทําบุญ ญาติ
โยมท่ีคุนวัดจะนึกออกวา บุญกิริยาวัตถุ มี ๓ อยาง คือ  

๑. ทาน การให เผื่อแผ แบงปน 
๒. ศีล การประพฤติสุจริต มีความสัมพันธดีงาม เก้ือกูล 

ไมเบียดเบียนกัน 
๓. ภาวนา ฝกอบรมพัฒนาจิตใจ เจริญปญญา 
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 ทาน ก็เปนบุญอยางหนึ่ง ศีล ก็เปนบุญอยางหน่ึง ภาวนา 
ก็เปนบุญอยางหน่ึง และสูงข้ึนไปตามลําดับดวย  

ศีลเปนบุญท่ีสูงกวาทาน ภาวนาเปนบุญท่ีสูงกวาศีล แต
เราสามารถทําไปพรอมกันท้ัง ๓ อยาง  

 เหตุใดจึงเรียกการถวายของแกพระท่ีวัดวาเปนการทําบุญ 
แตใหแกชาวบานเรียกวาเปนทานเฉยๆ เร่ืองน้ีอาจเกิดจากการท่ีวา  

๑. เวลาเราไปถวายแกพระท่ีวัด เราไมใชถวายทานอยาง
เดียวเทาน้ัน คือ ในเวลาท่ีเราไปถวายสิ่งของเคร่ืองไทยธรรม หรือ
ทําอะไรท่ีวัดน้ัน นอกจากทานเปนอยางท่ี ๑ แลว  

 ๒. ศีลเราก็ไดรักษาไปดวย คือ เราตองสํารวมกายวาจาอยู
ในระเบียบแบบแผนวัฒนธรรมประเพณี เร่ืองมารยาทอากัปกิริยา 
และการสํารวมวาจาตางๆ น้ี เปนศีลท้ังสิ้น และเวลาน้ันเรางดเวน
ความไมสุจริตทางกายวาจา ความไมเรียบรอย การเบียดเบียนทุก
อยางทางกายวาจา เราละเวนหมด เราอยูในกายวาจาท่ีดีงาม ท่ี
ประณีต ท่ีสํารวม ท่ีควบคุม น่ีคือเปนศีล 

 ๓. ในดานจิตใจ จะดวยบรรยากาศของการทําบุญก็ตาม 
หรือดวยจิตใจท่ีเรามีความเลื่อมใสตั้งใจไปดวยศรัทธาก็ตาม จิตใจ
ของเราก็ดีงามดวย เชน มีความสงบ มีความสดช่ืน เบิกบานผอง
ใส มีความอิ่มใจ ตอนน้ีเราก็ไดภาวนาไปดวย  

ย่ิงถาพระไดอธิบายใหเขาใจในเร่ืองการทําทานน้ันวา ทํา
เพ่ืออะไร มีประโยชนอยางไร สัมพันธกับบุญหรือการปฏิบัติธรรม
อื่นๆ อยางไร ฯลฯ เรามองเห็นคุณคาประโยชนน้ัน และมีความรู 
ความเขาใจธรรม เขาใจเหตุผลตางๆ มากข้ึน เราก็ไดปญญาดวย 
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ดวยเหตุท่ีวามาน้ี ก็จึงกลายเปนวา เมื่อเราไปท่ีวัดน้ัน แม
จะไปถวายทานอยางเดียว แตเราไดหมดทุกอยาง ทานเราก็ทํา ศีล
เราก็พลอยรักษา ภาวนาเราก็ได ท้ังภาวนาดานจิตใจ และภาวนา
ดานปญญา  

เพราะฉะน้ัน เมื่อเราไปท่ีวัด ถาเราปฏิบัติถูกตอง เราจึง
ไมไดถวายทานอยางเดียว แตเราไดมาครบ  

ตอนแรกเราตั้งใจไปถวายทานอยางเดียว แตเมื่อไปแลว
เราไดมาครบท้ังสาม  

ทีน้ี เราจะบอกวา เราไปถวายทานมา เราก็พูดไมครบ ก็
เลยพูดวาเราไปทําบุญ เพราะวาเราไดท้ังสามอยาง  

ท่ีวามาน้ี ก็เปนเหตุใหการถวายทานอยางเดียว กลายเปน
มีความหมายเปนทําบุญ (ครบท้ังสามอยาง) 

 เมื่อโยมเขาใจอยางน้ีแลว ตอไป เวลาไปถวายทานท่ีวัด ก็
ตองทําใหไดบุญครบท้ัง ๓ อยาง คือ ถวายทานอยางเดียว แตตอง
ใหไดท้ังศีล ท้ังภาวนาดวย อยางน้ีจึงจะเรียกวา “ทําบุญ” ท่ีแทจริง  

ไปทําบุญอยางเดียว 
แตไดกลับมาสามอยาง 

 คราวน้ีเราก็มาตรวจสอบตัวเองวา ทานของเราไดผล
สมบูรณไหม เร่ิมตั้งแตดานจิตใจวา เจตนาของเราดีไหม  

 เจตนาน้ันทานยังแยกออกไปอีกเปน ๓ คือ 
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๑. บุพเจตนา เจตนากอนให คือตั้งแตตอนแรก เร่ิมตนก็
ตั้งใจดี มีความเลื่อมใส จิตใจเบิกบาน และตั้งใจจริง แข็งแรง มี
ศรัทธามาก ตอไป 

๒. มุญจนเจตนา ขณะถวายก็จริงใจจริงจัง ตั้งใจทําดวย
ความเบิกบานผองใส มีปญญา รูเขาใจ 

๓. อปราปรเจตนา ถวายไปแลว หลังจากน้ัน ระลึกข้ึน
เมื่อไร จิตใจก็เอิบอิ่มผองใสวา ท่ีเราทําไปน้ีดีแลว ทานน้ันเกิดผล
เปนประโยชน เชน ไดถวายบํารุงพระศาสนา พระสงฆจะไดมีกําลัง 
แลวทานก็จะไดปฏิบัติศาสนกิจ ชวยใหพระศาสนาเจริญงอกงาม
มั่นคง เปนปจจัยใหสังคมของเราอยูรมเย็นเปนสุข นึกข้ึนมาเมื่อไร
ก็เอิบอิ่มปลื้มใจ ทานใชคําวา “อนุสรณดวยโสมนัส”  

 ถาโยมอนุสรณดวยโสมนัสทุกคร้ังหลังจากท่ีทําบุญไปแลว 
โยมก็ไดบุญทุกคร้ังท่ีอนุสรณน่ันแหละ คือ ระลึกข้ึนมาคราวไหน ก็
ไดบุญเพ่ิมคราวน้ัน  

 น่ีคือเจตนา ๓ กาล ซ่ึงเปนเร่ืองสําหรับ ทายก 
 สวน ปฏิคาหก คือผูรับ ถาเปนผูมีศีล มีคุณธรรมตางๆ 

มาก ก็ถือวาเปนบุญเปนกุศลมาก เพราะจะไดเกิดประโยชนมาก  
ดังเชน พระสงฆ เมื่อเปนผูทรงศีล ทรงไตรสิกขา ทานก็

สามารถทําใหทานของเราเกิดผลงอกเงยออกไปกวางขวาง เปน
ประโยชนแกประชาชน ชวยใหธรรมแผขยายไปในสังคม ให
ประชาชนอยูรมเย็นเปนสุข และดํารงพระศาสนาไดจริง 

 สวนไทยธรรม คือวัตถุท่ีถวาย ก็ใหเปนของบริสุทธิ์ ไดมา
โดยสุจริต สมควรหรือเหมาะสมแกผูรับ และใชไดเปนประโยชน  
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 น้ีเปนองคประกอบตางๆ ท่ีจะใชพิจารณาตรวจสอบ และ
ตองพยายามอยางท่ีพูดไปแลววา แมวาเราจะไปทําทานอยาง
เดียว ก็ตองใหไดท้ังศีล ท้ังภาวนามาดวย อยางน้ีจึงจะเรียกวา
ทําบุญกันจริงๆ ชนิดพูดไดเต็มปาก มิฉะน้ันโยมก็จะไดแคไปถวาย
ทานเฉยๆ แลวก็ไปเรียกออมแอมวาทําบุญ  

เพราะฉะน้ัน ถาโยมไปวัดแลวบอกวา ฉันไปทําบุญมา ก็
จะตองตรวจดูดวยวา เอ.. ท่ีจริงเราไดแคทานหรือเปลา หรือวาเรา
ไดครบเปนบุญเต็มจริงๆ  

ถาเปนบุญ ก็คือไดครบท้ัง ๓ ประการ ท้ังทาน ท้ังศีล ท้ัง
ภาวนา 

ถาจะทําบุญ 
ก็ควรทําใหครบทุกความหมาย 

 ถึงตอนน้ี ก็เลยถือโอกาสเลาความหมายของ “บุญ” นิด
หนอย คําวา “บุญ” น้ัน มาจากศัพทภาษาบาลีวา “ปฺุญ”  

ปุญญะ น้ีแปลวาอะไรบาง  
๑. บุญ แปลวา ชําระจิตใจใหบริสุทธิ์สะอาด ใจของเรา

กําลังเศราหมอง ขุนมัวมา พอทําบุญ อยางเชนถวายทาน เพียง
เร่ิมตั้งใจ จิตใจของเราก็สะอาด บริสุทธิ์ผองใสข้ึน 

 การชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ ก็คือ กําจัดสิ่งเศราหมองท่ี
เรียกวากิเลสท้ังหลายออกไป  



บุญ กรรม นรก-สวรรค เลอืกกันไดทุกคน ๑๐ 

เร่ิมตั้งแตทาน ก็กําจัดความโลภ ความเห็นแกตัว ความมี
ใจคับแคบตระหน่ีหวงแหน ความยึดติดลุมหลงในวัตถุสิ่งของ ทํา
ใหจิตใจเปนอิสระ พรอมท่ีจะกาวตอข้ึนไปในคุณความดีอยางอื่น 
หรือเปดชองใหนําเอาคุณสมบัติอื่นๆ มาใสเพ่ิมแกชีวิตได ทําให
ชีวิตจิตใจเฟองฟูข้ึน  

 คนท่ีทําบุญ คือทําความดี จิตใจก็จะเฟองฟูข้ึนในคุณงาม
ความดี เพ่ิมพูนคุณสมบัติท่ีดีๆ ใหแกชีวิตจิตใจของตน  

บุญน้ัน มีมากมาย เด๋ียวจะพูดตอไป ย่ิงเราทําบุญมาก เรา
ก็เพ่ิมคุณสมบัติท่ีดีใหแกชีวิตของเรามาก  

 ภาษาสมัยน้ีมีคําหน่ึงวา “คุณภาพชีวิต” คนสมัยโบราณ
เขาไมตองมีคําน้ี เพราะเขามีคําวา “บุญ” อยูแลว  

คําวาบุญน่ีครอบคลุมหมด ทําบุญทีหน่ึง ก็เพ่ิมคุณสมบัติ
ใหกับชีวิตของเราทีหน่ึง ท้ังคุณสมบัติในกาย ในวาจา และในใจ 
กายของเราก็ประณีตข้ึน วาจาของเราก็ประณีตข้ึน จิตใจของเราก็
ประณีตข้ึน ปญญาของเราก็ประณีตข้ึน ดีเพ่ิมข้ึนไปเร่ือยๆ  

 ๒. บุญ แปลวา ทําใหเกิดภาวะนาบูชา บุญน้ันทําใหนา
บูชา คนท่ีมีบุญก็เปนคนท่ีนาบูชา เพราะเปนคนท่ีมีคุณธรรม มี
ความดี ถาไมมีคุณความดีก็ไมนาบูชา  

 ท่ีวาบูชา ก็คือ ยกยอง หรือเชิดชู คนท่ีทําบุญทํากุศล 
จิตใจดีงาม มีคุณธรรมมาก ก็เปนคนท่ีนาเชิดชู นายกยอง แลวก็
ทําใหเกิดผลท่ีนาเชิดชูบูชาดวย  

 ไปๆ มาๆ เด๋ียวจะพูดความหมายของบุญมากไป ขอพูด
เพียงเปนตัวอยาง ใหเห็นวา ศัพทเหลาน้ีมีความหมายมากหลาย  



๑. กาวไปในบุญ ๑๑ 

 ความหมายอีกอยางหนึ่งท่ีพระพุทธเจาตรัสไว คือ บุญน้ัน
เปนช่ือของความสุข พอทําบุญแลว จิตใจก็สุข เอิบอิ่ม เปน
ความสุขท่ีประณีตลึกซ้ึง  

 การทําบุญเปนความสุขท่ีมีผลระยะยาว ไมเหมือนอาหาร
ท่ีรับประทาน หรือสิ่งภายนอกท่ีบํารุงบําเรอกาย พอผานไปแลว ก็
หมด ก็หาย ความสุขก็สิ้นไป บางที พอนึกใหม กลายเปนทุกข
เพราะมันไมมีเสียแลว มันขาดไป ตองหาใหม  

แตบุญเปนสุขท่ีเขาไปถึงเน้ือตัวของจิตใจ เปนความสุขท่ี
เต็มอิ่ม ทําใหเกิดปติในบุญ และเมื่อเราทําไปแลว มันก็ไมหมด นึก
ถึงเมื่อไร ก็ใจเอิบอิ่มผองใสเรื่อยไป เปนความสุขท่ีย่ังยืนยาวนาน  

 อีกประการหน่ึง บุญ เปนสิ่งท่ีพึงศึกษา พระพุทธเจาตรัส
สอนใหศึกษาบุญ  

พุทธพจนมีอยูชัดวา (ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๐/๒๔๑) “ปุญฺญเมว โส สิกฺเขยฺย” 
แปลวา คนน้ัน “พึงศึกษาบุญ” 

คําวา “ศึกษา” ก็คือ ฝกข้ึนมา ทําใหไดใหเปน ใหกาวหนา
เจริญงอกงามข้ึนไปในความดีและในคุณสมบัติท้ังหลายน่ันเอง 
หมายความวา บุญน้ีเราตองทําใหเพ่ิมข้ึนและประณีตข้ึนเร่ือยๆ  

อยางท่ีพูดเมื่อก้ีวา บุญเปนคุณสมบัติ เปนความดี ทาง
กายบาง ทางวาจาบาง ทางใจบาง รวมไปถึงทางปญญา เราตอง
เพ่ิมโดยฝกข้ึนมา  

เมื่อฝกกายวาจา ฝกจิตใจ ฝกปญญา ชีวิตของเราก็พัฒนา
ประณีตงอกงามข้ึนเร่ือย เรียกวาเปนการพัฒนาชีวิตหรือพัฒนา
ตนเอง น่ีแหละ พูดสั้นๆ คําเดียววา “บุญ”  



บุญ กรรม นรก-สวรรค เลอืกกันไดทุกคน ๑๒ 

 เพราะฉะน้ัน บุญน้ี อยาไปยุติหรือหยุดอยู เราตองศึกษา
บุญ มีบุญอะไร มีคุณสมบัติความดีอะไรท่ีควรจะทําเพ่ิม เพ่ือให
ชีวิตของเราดีข้ึน และทําใหเกิดประโยชนกวางขวางออกไป ก็กาว
ตอไป มิฉะน้ันเราจะติดอยู จมอยู หรือวาชะงักตันอยูกับท่ีเทาเดิม  

คนท่ีทําบุญ ไมควรจะติดอยูเทาเดิม แตควรจะกาวหนาไป
ในบุญ  

 น้ีเปนความหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเร่ืองบุญ นํามาพูด
พอใหโยมเห็นแนวทาง ความจริงน้ัน แตละอยางยังสามารถขยาย
ออกไปไดมาก แตใหเห็นเคาวาต้ังตนอยางน้ี  

หนทางท่ีจะทําบุญ  
มีอยูมากมาย 

 ไดบอกเมื่อก้ีวาบุญน้ันมีมาก การทําบุญไมใชเฉพาะทาน
เทาน้ัน พระพุทธเจาตรัสไวโดยสรุปอยางสั้นท่ีสุดวามี ๓ คือ บุญ
กิริยาวัตถุ ๓ ไดแก  

๑. ทาน  
๒.  ศีล  
๓.  ภาวนา  
 อยางท่ีพูดไวตอนตนแลว  
 ทีน้ี ตอมา พระอรรถกถาจารย๑ คงอยากจะใหญาติโยม

เห็นตัวอยางมากๆ ทานจึงขยายความใหกวางออกไปอีก  
                                                                                                     
๑ พระอรรถกถาจารย คือ พระอาจารยผูเรียบเรียงคัมภีรอธิบายความหมายของพุทธพจน
ในพระไตรปฎก 



๑. กาวไปในบุญ ๑๓ 

เพื่อเห็นชองทางในการทําบุญเพ่ิมข้ึน ทานจึงเพ่ิมเขาไป
อีก ๗ ขอ รวมเปน บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ซ่ึงขอนําเอามาทบทวนกับ
ญาติโยม ในฐานะท่ีเปนผูทําบุญอยูเสมอ ตอจากบุญ ๓ คือ ทาน 
ศีล ภาวนา  

 ๔. อปจายนมัย ทําบุญดวยการใหความเคารพ มีความ
ออนโยน สุภาพออนนอม ใหเกียรติแกกัน เคารพยกยองทานผูมี
ความเปนผูใหญ ผูสูงดวยคุณธรรมความดี เปนตน หรือท่ีนิยมกัน
ในสังคมของเรา เคารพกันโดยวัยวุฒิ ชาติวุฒิ และคุณวุฒิ แต
ในทางพระศาสนาถือวา คุณวุฒิสําคัญท่ีสุด  

 อปจายนมัยน้ี ก็เปนบุญอยางหน่ึง เพราะเปนการโนมใจ
ไปในทางท่ีจะฝกตน และเปนการชวยกันรักษาสังคมน้ี ใหเราอยู
กันดวยความรูสึกท่ีจะเอื้อเฟอ ทําใหมีความสงบรมเย็น  

ถาในสังคมไมมีการใหเกียรติ ไมมีความเคารพกัน ก็จะ
วุนวายมาก จิตใจก็จะแข็งกระดาง โนมไปในทางท่ีจะกดจะขมกัน 
คอยจะกาวราว กระทบกระท่ังกันเร่ือย  

แตพอเรามีความเคารพ ใหเกียรติแกกัน มีความสุภาพ
ออนโยน จิตใจของเราก็นุมนวล โนมเขาไปในทางของการฝกตน 
การเปนอยูรวมกันก็ดี บรรยากาศก็ดี งดงาม เปนสุข บุญก็เกิดข้ึน  

 ๕. ไวยาวัจจมัย ทําบุญดวยการชวยเหลือ รับใช บริการ 
คนไมมีเงิน ก็ไมใชวาทําบุญไมได ไวยาวัจจมัยกุศลน้ี ทําไดทุกคน  

อยางสมัยกอนน้ี ก็นิยมมาลงแรงชวยกันในเวลามีงาน
สวนรวม โดยเฉพาะสังคมไทยสมัยกอน มีศูนยกลางอยูท่ีวัด เวลา
มีงานวัด ชาวบานก็มาลงแรง ชวยเหลือ รับใช ทําอะไรตออะไรคน
ละอยางสองอยาง ใหกิจกรรมสวนรวมท่ีวัดน้ันสําเร็จดวยดี  



บุญ กรรม นรก-สวรรค เลอืกกันไดทุกคน ๑๔

 วันน้ีก็เปนตัวอยาง หลายทานมาทําบุญดวยไวยาวัจจมัย
กุศล ชนิดพรรณนาไดไมมีท่ีสิ้นสุด คือมาชวยเหลือรับใชบริการ 
บําเพ็ญประโยชน ไมวาจะเปนตํารวจ ทหารเรือ ทหารท้ังหลาย หรือ
วาเด็กๆ นักเรียน ตลอดจนญาติโยมก็มาทํากันท้ังน้ัน  

ยอนหลังไปกอนวันน้ี ก็มาชวยกันปลูกตนไม มาทําความ
สะอาด มาทําถนน ฯลฯ ตลอดจนมาชวยถายรูปเก็บไว ท้ังหมดน้ีก็
เปนไวยาวัจจมัยกุศล  

พูดสั้นๆ วามาชวยกัน คือเจตนาท่ีจะมาบําเพ็ญประโยชน 
ชวยเหลือ รับใช บริการ ทํากิจสวนรวมใหสําเร็จ เปนบุญอีกแบบหน่ึง  

 ๖. ปตติทานมัย ทําบุญดวยการใหสวนบุญ หมายความวา 
ใหผูอื่นมีสวนรวมในบุญ หรือในการทําบุญดวย  

เวลาเราทําความดีอะไรสักอยาง ก็ไมหวงแหนไว เราเปด
โอกาสใหคนอื่นไดมีสวนรวมบุญ ดวยการทําความดีดวยกัน ท้ังผู
มารวม และผูใหโอกาส ก็ไดบุญเพ่ิมท้ังสองฝาย  

คนท่ีใหเขารวม ตัวเองบุญก็ไมไดลดลง เด๋ียวจะนึกวาคน
อื่นมาแยงบุญ เปลา กลับย่ิงไดมากข้ึน  

เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาจึงตรัสวา คนท่ีทําบุญดวยตน 
กับคนท่ีทําบุญดวยตนแลวยังชวนคนอื่นมาทําดวยน้ัน คนหลังได
บุญมากกวา เมื่อใหสวนรวมแกผูอื่นมาทําความดีดวยกัน บุญกุศล
ก็ย่ิงเพ่ิมมาก 



๑. กาวไปในบุญ ๑๕ 

 ๗. ปตตานุโมทนามัย ทําบุญดวยการอนุโมทนาสวนบุญ 
คือพลอยชื่นชม หรือแสดงความยินดี ยอมรับ เห็นชอบในการ
ทําบุญทําความดีของผูอื่น  เมื่อเขาทําบุญทําดี  เราก็ ช่ืนชม
อนุโมทนา  

 อยางสมัยกอนน้ี เวลาญาติโยมไปทําบุญท่ีวัด ก็อาจจะ
เดินผานบานโนนบานน้ี พอเดินผานบานน้ี เห็นคนท่ีรูจักกัน ก็บอก
วา ฉันไปทําบุญมานะ แบงบุญใหดวย บานท่ีไดฟงก็บอกวา ขอ
โมทนาดวยนะ น่ีคือคติปตตานุโมทนา ซ่ึงเปนการฝกนิสัยจิตใจ ให
เราพลอยยินดีในการทําความดีของคนอื่น ไมข้ึงเคียดริษยาหรือ
หมั่นไส แตใหมีจิตใจชื่นบานดวยการเห็นคนอื่นทําความดี  

เมื่ อ เราพลอยช่ืนบานกับการทําความดีของคนอื่น 
อนุโมทนาดวย เราก็ไดบุญดวย น้ีคือบุญท่ีเกิดจากการอนุโมทนา  

ทําบุญ ตองใหสมบูรณข้ึนไปถงึปญญา 
 ๘. ธรรมสวนมัย ทําบุญดวยการฟงธรรม ธรรมะเปนเร่ือง

สําคัญท่ีจะทําใหเรามีปญญา ทําใหเรามีหลักในการประพฤติ
ปฏิบัติและดําเนินชีวิตท่ีดี  

ถาเราไมอานไมฟง ไมรูจักหาความรู ไมถามไถ ไมมีการฟง
ธรรม ไมอานหนังสือธรรมะ ความกาวหนาในธรรมของเราอาจจะ
ชะงัก แลวการท่ีจะเจริญในบุญก็จะเปนไปไดยาก จึงตองมีขอน้ีมา
ชวย ทานจึงสอนใหมีธรรมสวนมัย คือทําบุญดวยการฟงธรรม ซ่ึง
จะทําใหรูหลัก มองเห็นชองทางแมแตในการทําบุญ เพ่ิมข้ึนอีก 

 ๙. ธรรมเทศนามัย ทําบุญดวยการแสดงธรรม การแสดง
ธรรมใหผูอื่นฟง ก็เปนบุญ  



บุญ กรรม นรก-สวรรค เลอืกกันไดทุกคน ๑๖ 

แตในเวลาแสดงธรรมใหผูอื่นฟง ตองต้ังใจใหถูกตอง ทาน
วา ถามีเจตนาหาลาภ หาเสียง ถือวาเจตนาไมดี มุงท่ีผลสวนตัว 
จะไมมีผลมาก แตถาต้ังเจตนาวา เราจะแสดงธรรมไปเพื่อใหโยม
ไดรูเขาใจถูกตอง ใหมีสัมมาทิฐิ ใหโยมไดรับประโยชน ใหโยมได
พัฒนาชีวิตข้ึนไป ผูท่ีแสดงธรรมก็ไดบุญดวย  

 ถึงโยมก็เหมือนกัน ก็ทําบุญขอธรรมเทศนามัยน้ีได โดยนํา
ธรรมไปบอก ไปเผื่อแผ ไปสอนลูกสอนหลาน ใหรูจักสิ่งท่ีถูกตองดี
งาม ใหเขาเจริญในทาน ศีล ภาวนาดวย  

เร่ิมตั้งแตไปแนะนําในครอบครัวของตัวเอง ทําบุญกับลูก
กับหลานก็ได ดวยธรรมเทศนามัยน้ี  

ย่ิงถาเปนเร่ืองท่ียาก หรือเขาไมเคยสนใจ เราก็ไดฝกตัวเอง 
หาทางท่ีจะสอนที่จะแนะนําอธิบายใหไดผล ทําใหเขามีปญญา ทํา
ใหเขาทําดี เปนคนดีได เราเองก็ปลื้มใจ ไดพัฒนา ก็ย่ิงไดบุญมาก  

 ๑๐. ทิฏุชุกรรม ทําบุญดวยการทําความเห็นใหตรง คือทํา
ความคิดความเขาใจใหถูกตอง  

ความเห็นถูกตองน้ี ตองทํากันอยูเสมอ ไมวาจะทําอะไร 
ควรพิจารณาตรวจสอบกิจกรรมทุกอยางวา เราทําดวยความรู
เขาใจถูกตองหรือเปลา เชนเมื่อทําทาน ก็พิจารณาวาเราทําดวย
ความเขาใจถูกตองไหม เร่ืองน้ีเปนไปไดมากวา โยมหลายทาน
อาจจะทําดวยความเขาใจผิดอยูก็ได  

 ไมวาอะไร เชนอยางรักษาศีล บางทีก็รักษาไปตามตัวบท
พยัญชนะ หรือตามท่ียึดถือกันมา ไมเขาใจจริง เมื่อเราไปฟงธรรม 
เราก็มาปรับความเห็นของตัวใหถูกตอง แลวการทําบุญขออื่นๆ ก็
จะพลอยถูกตองไปดวย  



๑. กาวไปในบุญ ๑๗ 

เพราะฉะน้ัน เร่ืองทิฏุชุกรรม หรือการทําความเห็นใหตรง
ใหถูกตองน่ี จึงเปนเร่ืองสําคัญ ตองพัฒนาอยูเสมอ ไมวาจะทํา
อะไร ตองมีความเขาใจท่ีถูกตองประกอบอยู  

 ท้ังหมดน้ีรวมเปน ๑๐ ขอ แตใน ๑๐ ขอน้ี ท่ีเปนหลัก ก็คือ 
ทาน ศีล ภาวนา สวนท่ีเติมมา ๗ ขอน้ัน เปนการขยายจาก ๓ ขอ
ตน เพ่ือใหเห็นความหมายและชองทางท่ีจะทําบุญเพ่ิมข้ึน   

บุญท่ีแทแผความสุขออกไป 
ใหความงอกงามท้ังแกชีวิตของเราและท่ัวสังคม 

 ขอท่ีขยายเพ่ิมข้ึนน้ัน อปจายนมัย ก็ดี ไวยาวัจจมัย ก็ดี อยู
ในหมวดศีล คือ การท่ีมีความสุภาพ ออนโยน นบไหว ใหเกียรติแก
กัน และการชวยเหลือรับใชบริการ ก็เปนเร่ืองดานความสัมพันธกับ
ผูอื่นในสังคม จึงเปนเร่ืองของศีล จัดอยูในหมวดศีล  

ตอนน้ีเรียกวาสงเคราะห คือจัดประเภท  
 ตอไป ปตติทานมัย การใหสวนบุญแกผูอื่น หรือใหผูอื่นมี

สวนรวมบุญ น่ีจัดอยูในทาน  
จะเห็นวา ทานมีความหมายกวาง ไมใชเฉพาะใหของ

เทาน้ัน แตการใหความมีสวนรวมในการทําความดี หรือใหโอกาส
ผูอื่นรวมทําความดี รวมท้ัง ปตตานุโมทนา อนุโมทนาบุญท่ีผูอื่น
ทํา คือใหความรวมใจในการท่ีผูอื่นทําความดี ก็เปนบุญในการให
ชนิดหน่ึงเหมือนกัน จึงอยูในหมวดทานดวย  



บุญ กรรม นรก-สวรรค เลอืกกันไดทุกคน ๑๘

 ตอไป ขอ ๘. ธรรมสวนมัย ฟงธรรม ก็ดี ขอ ๙. ธรรม
เทศนามัย แสดงธรรมแกผูอื่น ก็ดี รวมอยูในขอ ๓ คือ ภาวนามัย 
เพราะเปนการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญญา โดยเฉพาะปญญา 
ซ่ึงจะไปสงผลแกขอสุดทายดวย 

 ขอสุดทาย คือ ทิฏุชุกรรม ทานบอกวาเขากับทุกขอ เวลา
ทําบุญทุกอยาง ใหมีทิฏุชุกรรมประกอบ คือมีความเห็นท่ีถูกตอง
ดวย มิฉะน้ันบุญของเราก็จะบกพรอง  

บกพรองเพราะอะไร เพราะบางทีเวลาทําบุญน้ัน ใจของ
เราซีกหน่ึงไดบุญ แตอีกซีกหน่ึงมีโลภะเปนตนปนอยู นึกถึงบุญ แต
ใจมีความโลภดึงไว พะวงอยากไดผลตอบแทนโนนน่ี อยางน้ี บุญก็
ได แตบาปก็พวงมาดวย เพราะฉะน้ันจึงตองระวังเหมือนกัน  

 แตถาเรามี ทิฏุชุกรรม ประกอบอยู คอยทําความเห็นให
ตรง ก็จะแกปญหาน้ีได คือทําบุญดวยความรูเขาใจท่ีตรงชัดวา 
ทานน้ีทําเพ่ืออะไร เมื่อรูเขาใจไดความเห็นถูกตอง บุญของเราก็
สมบูรณ แลวบุญน้ันจะมีความหมายท่ีครบ กาย วาจา จิต ปญญา  

 กายก็ทํา ชัดอยูแลว วาจาก็เปลง เชนชักชวนกัน ปรึกษา 
กัน จิตก็สงบผองใส มีเจตนาประกอบดวยศรัทธาเปนตน ปญญาก็
มีความรูเขาใจ วาสิ่งท่ีตนทําน้ี ทําเพ่ืออะไร ควรทําอยางไร ย่ิงถา
มองเห็นความหมาย ความมุงหมายท่ีแท และคุณประโยชนชัดเจน
แลว ก็จะย่ิงมีจิตใจกวางขวางและบุญกุศลก็ย่ิงเพ่ิม  

 อยางเวลาทําทานน่ี เรารูเขาใจมองเห็นวา ท่ีเราถวาย
ภัตตาหาร และถวายทุนการศึกษาแกพระสงฆ พระสงฆทานมี
หนาท่ีอะไร  



๑. กาวไปในบุญ ๑๙ 

โยมลองถามตัวเอง แลวก็มองเห็นวา พระสงฆทานมี
หนาท่ีเลาเรียนพระธรรมวินัย มีหนาท่ีท่ีจะปฏิบัติตามหลักธรรม
วินัยท่ีไดเลาเรียนน้ัน แลวก็มีหนาท่ีท่ีจะเผยแพรธรรม ออ...ทานมี
หนาท่ีใหญ ๓ อยางน้ี  

 การท่ีเราถวายปจจัยแกพระสงฆน้ี ก็เพ่ือใหทานมีกําลังไป
ทําศาสนกิจ คือหนาท่ี ๓ อยางน้ัน เมื่อทานทําหนาท่ีสามอยางน้ัน 
ตัวทานเองก็เจริญงอกงามในไตรสิกขาดวย ธรรมะท่ีทานไดรูได
เรียนมาก็จะเกิดประโยชนแกประชาชนกวางขวางออกไปดวย  

แลวเปนอยางไร พระศาสนาของเราก็อยูได โดยเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขแกพหูชนอยางแทจริง การท่ีเราทําบุญน้ี จึงเปนการ
ชวยดํารงพระพุทธศาสนาใหเจริญมั่นคง  

 ถึงตอนน้ีโยมก็รูวา บุญของเราไมไดอยูเฉพาะแคพระองค
ท่ีเราถวายเทาน้ัน แตบุญไปถึงพระศาสนาท้ังหมด  

เมื่อพระศาสนาอยูได ธรรมก็อยูได แลวธรรมก็เผยแพร
ออกไป ก็เกิดเปนประโยชนแกประชาชน เมื่อประชาชนไดรูเขาใจ
ประพฤติปฏิบัติธรรม สังคมก็รมเย็นเปนสุข  

สังคมท่ีอยูไดน่ี ก็เพราะยังมีคนประพฤติปฏิบัติธรรม รู
ธรรมกันอยูบาง อยางนอยก็ยังพอประคับประคองกันไป  

 เมื่อโยมนึกวา ทานท่ีเราถวายน้ี ใหแกพระองคเดียวน้ี มีผล
ไปถึงพระพุทธศาสนาและประชาชนท่ัวสังคมท้ังหมดดวย เมื่อมอง
ดวยความเขาใจอยางน้ี ใจก็ย่ิงปลอดโปรงกวางขวาง มีปติอิ่มใจ 
นึกข้ึนมาเมื่อไร ก็ย่ิงมีความสุข น่ีแหละท่ีเรียกวาทิฏุชุกรรม เกิด
จากมีปญญาประกอบเขามา บุญก็ย่ิงกวางขวาง  



บุญ กรรม นรก-สวรรค เลอืกกันไดทุกคน ๒๐

 ย่ิงกวาน้ัน ตอไปมันจะเปนปจจัยใหเราเห็นทางทําบุญท่ี
ถูกตองย่ิงข้ึน วาทําบุญอยางไรจึงจะเกิดประโยชนเกิดคุณคา
กวางขวาง โยมก็จะได วิไจยทาน คือทานท่ีเกิดจากการวิจัยข้ึนมา
ดวย คือพิจารณาไตรตรองแลวจึงใหทาน  

ท้ังหมดน้ีก็ขอนํามากลาวใหโยมไดฟง ในเรื่องวิธีทําบุญ 
ซ่ึงท่ีจริงไมมีท่ีสิ้นสุด เพราะมีเร่ืองท่ีควรทราบอีกมาก แตเราฟงกัน
ไปทีละนอยๆ ก็จะเห็นแนวทางปฏิบัติในการทําบุญมากข้ึนทุกทีๆ 

โยมทําบุญแลว พระก็อนุโมทนา 
แตถาโยมทําบุญเพราะพระชวน อาจจะเส่ียงอเนสนา 

 เวลาโยมทําบุญเสร็จแลว พระก็จะอนุโมทนา ท่ีวาอนุโมทนา
ก็คือ แสดงความพลอยยินดีดวยกับโยมท่ีไดทําบุญ เพราะโยมทําดี
งามถูกตองแลว พระก็ยอมรับ หรือแสดงความเห็นชอบ  

 ในการอนุโมทนาน้ัน พระก็จะบอกวา บุญท่ีทําน้ีเกิดผล
เกิดอานิสงสอยางไร ทานมีผลอยางไร ศีลมีผลอยางไร ภาวนามี
ผลอยางไร เราเรียกสั้นๆ วา “อนุโมทนา”  

แตอนุโมทนาน้ี พระจะพูดเมื่อโยมทําแลว วาท่ีโยมทํา จะ
เกิดผลอยางน้ันอยางน้ี มีผลดีท้ังในโลกน้ีและโลกหนา ดังท่ี
พระพุทธเจาก็ไดตรัสแสดงอานิสงสของบุญไว หมายความวา บุญ
ประเภททานก็ดี บุญประเภทศีลก็ดี บุญประเภทภาวนาก็ดี 
พระองคไดแสดงอานิสงสไว  

 อานิสงสน้ัน พระพุทธเจาตรัสเนนประโยชนท่ีมองเห็นกอน 
แลวจึงลงทายดวยผลในภพหนา วาตายแลวไปสวรรค  



๑. กาวไปในบุญ ๒๑ 

อยางในเร่ืองศีล พระพุทธเจาก็ไดตรัส อานิสงสของศีล ๕ วา  
 ๑. คนมีศีล อาศัยความไมประมาท จะสรางโภคะไดมาก 

คนไมมีศีล อยางคนท่ีติดหลงอบายมุข ยอมปลอยชีวิตตกต่ํา มัว
หมกมุนวุนวายมัวเมาในเร่ืองเหลวไหล จึงไมเอาใจใส ไมขยันทํา
มาหากิน เรียกวาตกอยูในความประมาท ก็เสื่อมทรัพยอับชีวิต  

แตคนท่ีมีศีล เวนจากทุจริต เวนจากอบายมุขและเร่ืองช่ัว
ชาเสียหายแลว เมื่อมีความไมประมาท ก็ขยันหมั่นเพียรมุงหนาทํา
การงาน ใจอยูกับการประกอบอาชีพ ก็ทําใหเกิดโภคะไดมาก  

 ๒. กิตติศัพทอันดีงามก็ระบือไป คนท่ีประพฤติดีมีศีล มี
ความสุจริต คนก็นิยมชมชอบ ย่ิงสังคมปจจุบันน้ีเราถือเปนสําคัญ
มากวา ในบานในเมืองน้ีทําอยางไรจะหาคนท่ีมีศีล คือคนสุจริตมา
บริหารบานเมือง ถาคนไหนมีศีล สุจริต มีความบริสุทธิ์ มีความ
ซ่ือสัตย ก็ไดกิตติศัพทดีไปดานหน่ึง  

แตไมไดหมายความวาท้ังหมด อยางนอยดานศีลก็ได
กิตติศัพทเปนเคร่ืองประดับรองรับตัวเองข้ึนมา เปนฐานท่ีสําคัญ  

 ๓. ความมีศีลทําใหแกลวกลา ถาเรามีศีล เปนคนประพฤติ
ซ่ือตรงสุจริตแลว จะเขาสมาคมไหน ก็แกลวกลา ไมคร่ันคราม  

 ๔. เวลาตายก็มีสติ ไมหลงตาย ตอจากน้ัน 
 ๕. ขอสุดทาย ตายแลวไปเกิดในสวรรค  
 อานิสงส ๕ ขอของความมีศีลน้ีเปนตัวอยาง พระพุทธเจา

ทรงแสดงอานิสงสแบบน้ี พระก็อาจจะเอามาเทศน หรือพูดขยาย
ใหโยมฟงวา ทําบุญแลวเกิดผลอะไร มีอานิสงสอยางไร ก็ทําให
โยมมีจิตใจชื่นบานผองใส บุญก็จะมากข้ึน เพราะเกิดความเขาใจ 
มีปญญาประกอบดวย ย่ิงมั่นใจ และใจย่ิงเขมแข็งมีกําลังสวางใส 



บุญ กรรม นรก-สวรรค เลอืกกันไดทุกคน ๒๒

 แตถาพระพูดกอน คือไปพูดใหโยมทําบุญ โดยชวนวา โยม
ทําโนนทําน่ันท่ีน่ีแลว จะไดผลมากมายอยางน้ีๆ ชักเขาหาตัว ก็
กลับตรงกันขาม  

ท่ีวาตรงขาม คือ ถาโยมทําบุญกอน แลวพระพูดถึงผลดีที
หลัง น่ีเปน อนุโมทนา แตถาพระพูดกอนเพื่อใหโยมถวาย ก็
กลายเปนเสี่ยงตอ อเนสนา  

 “อเนสนา” แปลวาการแสวงหาลาภ หรือหาเลี้ยงชีพ โดย
ทางไมถูกตอง ทางพระถือวาเปนมิจฉาชีพ  

“มิจฉาชีพ” น่ีใชไดท้ังพระท้ังคฤหัสถ สําหรับพระ มิจฉาชีพ
ก็ไดแกการกระทําจําพวกท่ีเรียกวา อเนสนา เชน พูดลอ พูดจูง หรือ
เลียบเคียงใหโยมมาถวายของหรือบริจาคอะไร ซ่ึงเสี่ยงมาก ดังท่ี
บอกส้ันๆ วา ถาพูดทีหลัง เปนอนุโมทนา แตถาพูดกอน เสี่ยงตออเนสนา  

ตามปกติน้ัน พระไดแตอนุโมทนาเม่ือโยมทําบุญแลว อันน้ี
โยมควรทราบไว 

ทําบุญ ทําท่ีไหนก็ได 
ไมวาทําอะไร ถาทําเปน ก็ไดบุญ 

 เวลาทําบุญ เราสามารถทําท้ัง ๓ อยางพรอมกันอยางท่ีวา
แลว ซ่ึงก็ควรจะเปนอยางน้ัน ไมใชวาตองทําเฉพาะทานหรือเฉพาะ
ศีล หรือเฉพาะภาวนา ควรทําทีเดียวพรอม ๓ อยางเลย  

อยางท่ียํ้าไวตั้งแตตนแลววา โยมมาถวายทานท่ีวัด อยาให
ไดแตทานอยางเดียว ตองใหไดศีล ไดภาวนาดวย พรอมกันหมด 
เราจึงจะพูดไดเต็มปากวา “ทําบุญ”  



๑. กาวไปในบุญ ๒๓

มิฉะน้ันเราจะไดแคสวนหน่ึงของบุญ คือทานเทาน้ัน  
 ไมวาทําอะไร ก็ทําบุญ ๓ อยางไดพรอมกัน ไมเฉพาะไป

ถวายทานที่ วัด  เ พ่ือใหได บุญเขตท่ียอดเยี่ยม  แมแตในการ
ประกอบการงานทานยังอธิบายไวเลยวา อาชีพการงานท้ังหลายท่ี
ญาติโยมทํากันน้ี ก็ทําบุญไปดวยกันพรอมท้ัง ๓ อยางได  

ดังเชนวา ในการทําอาชีพการงานน้ัน พอไดเงิน โยมก็คิด
ตั้งใจข้ึนมาวา โอ...น่ีเราไดทรัพยเพ่ิมข้ึนแลว เราจะเอาทรัพยน้ีสวน
หน่ึง ไปใหทาน ทําบุญกุศล ชวยเหลือเผื่อแผแกเพ่ือนมนุษย ทําให
เปนประโยชนข้ึนมา พอคิดอยางน้ี จิตใจดีงามผองใส ทานเรียกวา 
ทานเจตนาเกิดข้ึน ขณะทําอาชีพอยูน้ัน ก็ได ทําทาน ไปดวย  

 เวลาทําการงานน้ัน ทําดวยความต้ังใจใหเปนไปโดยสุจริต 
ทํางานของเราใหตรงตอหนาท่ีของอาชีพ ใหถูกตองตามจรรยา-
บรรณ ทําดวยความต้ังใจตรงตามหนาท่ีของตน โดยสัตยสุจริต 
เวลาน้ันก็เรียกวาได รักษาศีล  

 เวลาทํางาน ฝกใจของตัวเองไปดวย มีความเพียรพยายาม 
มีสมาธิ  ทํา จิตใจของเราใหสงบ  ใหมีสติ  แมจะมีอารมณ
กระทบกระท่ังเขามารบกวน ก็ฝกใจใหสงบมั่นคงได รักษาเมตตา
ไมตรี และความมีใจผองใสเอาไว อยางน้ีก็เรียกวาได ทําภาวนา 
ไปในตัว ภาวนาอยางน้ีเปนสวนจิต   

 สูงข้ึนไปอีก ยังสามารถทําภาวนาในสวนปญญาดวย คือ
ทํางานดวยวิจารณญาณ พิจารณาไตรตรองเหตุผลท่ีจะใหไดผลดี 
วาทํางานอยางไรจึงจะเกิดประโยชนท่ีแทจริง  



บุญ กรรม นรก-สวรรค เลอืกกันไดทุกคน ๒๔

 สูงข้ึนไปอีก ในภาวนาสวนปญญาน้ัน เมื่อทํางานไป 
มองเห็นความเปลี่ยนแปลงเปนไป ของเหตุการณก็ดี ของผูคนท่ี
พบเห็นเก่ียวของก็ดี รูจักพิจารณา รูจักมนสิการ ก็เกิดความรูความ
เขาใจโลกและชีวิตน้ีมากข้ึน มองโลกดวยความเขาใจรูเทาทัน และ
วางทาทีไดถูกตอง  

 ยกตัวอยาง เชน คุณหมอตองสัมพันธกับคนไข มองคนไข
คนโนนเปนอยางน้ัน คนน้ีเปนอยางน้ี คนน้ันหนาบ้ึง คนน้ีหนาย้ิม 
คนน้ีพูดไปแลวเขาใจดี คนน้ีพูดไปแลวไมเอาไหน คนน้ันกําลังใจ
เขมแข็งดี คนน้ีไมมีกําลังใจ เราก็ไดรูเห็นชีวิตและอาการของผูคน
ท่ีเปนไปตางๆ  

 เมื่อรูจักมอง คือมองเปนประสบการณท่ีเราไดมีโอกาสพบ
เห็น ไมมองในแงเปนอารมณท่ีมากระทบตัวตน ก็เกิดความเขาใจ
โลกและชีวิตตามความเปนจริง วาโลกน้ีเปนอยางน้ี ชีวิตเปนอยาง
น้ี ในจิตใจแทนท่ีจะเกิดความรูสึกไมดี ก็เกิดปญญา ทําใหวางใจ
ถูกตองตอสิ่งท้ังหลาย ไดปญญาภาวนาอีก  

 อยางเปนผูสื่อขาวน่ีก็ชัด เมื่อมาท่ีวัด หรือไปหาขาวท่ีไหน 
๑. ทําดวยความต้ังใจวา เราจะเผยแพรขาวสาร คือให

ขาวสารหรือใหความรูท่ีเปนประโยชนแกประชาชน เม่ือตั้งใจดีอยางน้ี
ก็เปนทาน คือไมใชคิดแตเพียงวาเรามาทําอาชีพ จะไดเงินเทาไร 
ทําอยางไรจะไดเงินมากๆ ถาคิดแบบน้ันอยางเดียว บุญก็ไมเกิด  

แตในเวลาทํางาน ถาเรามีจิตใจเก้ือกูล หวังดีตอผูอื่น โดย
ตั้งใจวา เราจะหาขาวสารใหเปนประโยชนแกประชาชน ท่ีจะไดรู
ขอมูลมีปญญามากข้ึน เมื่อตั้งใจอยางน้ี ขอ ๑ คือ ทาน มาแลว   



๑. กาวไปในบุญ ๒๕

 ๒. ทําหนาท่ีของเราโดยซื่อสัตยสุจริต เราจะลงขาวให
ถูกตอง ใหตรงตามความเปนจริง ไมใหมีการบิดเบือน ไมให
ผิดพลาด จะทําโดยสุจริต น่ี ศีล มาแลว  

 ๓. ตอไป เวลาเราไปทําขาวน่ี อาจจะมีการกระทบกระท่ัง
คนฝายน้ันฝายน้ีอาจจะไมพอใจ แตไมวาจะมีอะไรกระทบกระท่ัง
มา เราจะฝกใจของเราใหมั่นคง ไมวูวาม ถาเราฝกจิตใจของเราให
เขมแข็งมั่นคงได รับกระทบไดทุกอยาง สามารถต้ังตัวอยูในสติท่ี
มั่นคง ดํารงกิริยาอาการท่ีดีไวได น่ีเราไดแลวนะ ภาวนาดานจิต  

 สวนปญญาภาวนาน้ันแนนอน อาชีพของเราเก่ียวกับ
ขอมูลความรูและการใชปญญา เราจะพยายามทําขาวสารของเรา 
ใหเปนไปดวยวิจารณญาณ เลือกประเด็นจับประเด็นใหถูกตอง 
สื่อออกไปใหเกิดประโยชนไดอยางแทจริง ย่ิงใชปญญาเทาไร ก็
เกิดประโยชนมากเทาน้ัน น่ีก็ได ภาวนาดานปญญา   
 แตปญญาภาวนาอยางสําคัญ ท่ีผูสื่อขาวมีโอกาสไดมาก 
ดูเหมือนจะมีโอกาสมากกวาคนอื่นๆ ก็คือ นักขาวน้ัน ไดพบเห็น
ผูคนมากหลากหลาย ตางพวก ตางหมู ทุกช้ัน-เพศ-วัย ทุกอาชีพ มี
นิสัยใจคอและพฤติกรรมตางๆ กัน มีความดีความช่ัวไมเหมือนกัน 
ความคิดเห็นก็ตางๆ กัน และเหตุการณก็แปลกๆ มากมาย  

ทุกอยางท่ีไดผานพบน้ัน ถารูจักไตรตรองพิจารณามอง
ดวยทาทีท่ีถูกตอง ก็จะทําใหเขาใจผูคน ทําใหมองเห็นความจริง
ของโลกและชีวิต แลวก็ทําใหสามารถวางใจตอสิ่งตางๆ ไดดี จิตใจ
จะโปรงโลงเปนอิสระ ซ่ึงจะเปนประโยชนท้ังแกชีวิตของตนเอง 
และเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีดวย    

 ตามท่ีวามาน้ี ผูสื่อขาวจึงไดทําท้ังทาน ท้ังศีล และภาวนา  



บุญ กรรม นรก-สวรรค เลอืกกันไดทุกคน ๒๖

 เปนอันวา ท่ีพระทานพูดไว ทางท่ีจะใหทานมีเยอะ เร่ือง
บุญก็มากมายครอบคลุมไปหมด รวมท้ังคําวา “คุณภาพชีวิต” ก็
อยูในบุญหมด คนโบราณจึงไมตองหาคําอะไรมาพูด เขาใชคํา
เดียววา “บุญ” ก็จบเลย เพราะมันคลุมหมดทุกอยาง  

ฉะน้ัน ขอสําคัญอยูท่ีพวกเราเอง อยาไปทําใหมันแคบ 
เวลาน้ี คําวาบุญมีความหมายแคบลง เหลือนิดเดียว  

ถึงตอนน้ี เมื่อทําดวยปญญา มีความเขาใจ ความหมาย
ของบุญก็จะเพิ่มพูนสมบูรณย่ิงข้ึน  

ศึกษาบุญไป ใหปญญาพาปุญญังถงึจุดหมาย 
กลายเปนบุญอยางสูงสุด 

 พูดมายืดยาวแลว ควรจะจบได ขอยํ้าขอสุดทายท่ีวา 
ทิฏุชุกรรม ควรใหมีประกอบกับการทําบุญทุกคร้ัง เพราะมันเขา
ไดทุกขอ เร่ิมแตทําบุญขอทาน เราก็มีทิฏุชุกรรม เชนถามตัวเอง
วา เรามีความเห็นถูกตองไหมในการทําบุญ เราเขาใจถูกตองไหม 
อยางนอยรูวาการทําทานมีความมุงหมายเพ่ืออะไร  

พระพุทธเจาสอนใหเรารูวา ถาเราจะถวายสังฆทาน 
คุณคาประโยชนจุดมุงหมายของมันอยูท่ีไหน เมื่อพิจารณาอยางน้ี 

 ๑. ใจของเราจะกวางสวางสดใส และบุญก็ไดเพ่ิมข้ึน  
 ๒. เราจะพัฒนากาวสูงข้ึนไป จะไมติดจมอยูแคเทาเดิม  



๑. กาวไปในบุญ ๒๗

 เปนอันวา ทิฏุชุกรรม น้ี เปนเร่ืองใหญเร่ืองหน่ึง วันน้ี
นํามาพูดเปนเคาไวใหโยมทราบวา ตองพยายามใหประกอบกับ
การทําบุญทุกอยาง ใหเปนการกระทําท่ีมีความเขาใจรูเห็นถูกตอง 
แลวก็ปรับทิฐิของเราอยูเสมอ การท่ีจะปรับทิฐิไดถูกตองก็คือ ตอง
เรียนรูอยูเสมอ ตองฟงตองอานธรรมอยูเสมอ  

 ขอพูดเพ่ิมอีกนิดหน่ึงสั้นๆ วา บุญน้ีทานยังแบงอีกวา มี ๒ 
ประเภท คือ โอปธิกบุญ กับ นิรูปธิบุญ หรือ อโนปธิกบุญ  

 โอปธิกบุญ แปลวา บุญท่ียังมีอุปธิ ยังกอใหเกิดขันธ คือ
เปนบุญของคนท่ีอยูในโลก ซ่ึงจิตใจยังหวังผลอยางน้ันอยางน้ีอยู 
ยังเปนบุญท่ีระคนดวยกิเลส ทานยอมใหสําหรับญาติโยม  

 แตทานเตือนไว อยาลืมวา เราจะตองเดินหนาตอ เพ่ือไป
ใหถึงนิรูปธิกุศล ซ่ึงเปนอโนปธิกบุญ คือบุญท่ีไมประกอบดวยอุปธิ 
อันเปนบุญท่ีบริสุทธิ์ เกิดจากเจตนาท่ีไมมีกิเลส มีความผองใส ทํา
ดวยจิตใจบริสุทธิ์จริงๆ ตรงตามความมุงหมาย คือทําเพ่ือความมุง
หมายของบุญน้ันแทๆ ไมมีโลภะ ไมมีโทสะ ไมมีโมหะ  

 แตการท่ีจะฝกใหไมมีโมหะน้ี ตองทําไปเร่ือยๆ อยาหยุดก็
แลวกัน ขอใหเดินหนาไป แลวก็จะถึงบุญท่ีจะทําใหเราหมดอุปธิน้ี
แนนอน  

 บุญตัวสําคัญ ก็คือปญญา “บุญ” แปลวาชําระจิตใจให
บริสุทธิ์ แตบุญจะชําระจิตใจไดจริง ก็ตองมาถึงข้ันปญญา จึงจะ
ชําระดวยวิปสสนาใหสะอาดไดจริง ฉะน้ัน บุญจึงรวมคําวา
ปญญาอยูดวย และบุญข้ันสูงสุดก็จึงมาถึงปญญา มาเปนปญญา  

ในท่ีสุด ปุญญะ กับ ปญญา ก็จึงมาบรรจบกัน  



บุญ กรรม นรก-สวรรค เลอืกกันไดทุกคน ๒๘

 ถ า โ ยม ทํ าอะ ไ รแล ว  ได ท้ั ง ปุญญะ  ได ท้ั ง ปญญา 
พระพุทธศาสนาก็เดินหนาในตัวโยม  และโยมก็เดินหนาใน
พระพุทธศาสนา  

เพราะฉะน้ัน เมื่อทําบุญไป ก็อยาใหไดเฉพาะปุญญะ แต
ใหไดปญญาดวย ใหปุญญะกับปญญามาบรรจบกัน แลวปญญา
จะมาเปนตัวทําให บุญของเราน้ีมีผลสมบูรณอยางแทจ ริง 
จนกระท่ังกลายเปนบุญสูงสุด ท่ีเปนนิรูปธิ   

 วันน้ีก็เลยพูดกับโยมมายืดยาวพอสมควร ในเร่ืองบุญ 
เพ่ือใหเห็นตัวอยางวา เร่ืองของถอยคํา และกิจกรรมท่ีเราทําใน
พระพุทธศาสนาน้ี ยังมีอะไรท่ีควรจะศึกษาอีกมาก  

ทานจึงบอกใหศึกษาบุญ ดังท่ีตรัสไวในพระสูตรวาดวย
บุญกิริยาวัตถุวา บุญกิริยาวัตถุ มีอยู ๓ อยาง คือ   

๑.  ทานมัย บุญกิริยาวัตถุ  
๒. ศีลมัย บุญกิริยาวัตถุ  
๓. ภาวนามัย บุญกิริยาวัตถุ   
 แลวพระองคก็ตรัสเปนคาถาสรุปทายยาวหนอย แตทอน

ตนบอกวา ปุญฺญเมว โส สิกฺเขยฺย บุคคลนั้นพึงศึกษาบุญ คือเรียนรู
ฝกทําใหกาวหนางอกงามเพ่ิมพูนตอไป อยาหยุดอยูแคบุญท่ีเรา
ทําอยูเปนทุนเทาน้ัน บุญจึงจะเกิดผลสมบูรณอยางท่ีไดกลาวมา  

 ไดแสดงธรรมกถาเร่ืองบุญมา พอสมควรแกเวลา ขอ
อนุโมทนาคุณโยมทุกทานอีกคร้ังหน่ึง ในการท่ีไดมาปรารภ
เหตุการณหน่ึงซ่ึงจะเรียกวากรณีตุกตาแปง หรืออะไรก็แลวแต 
แลวมารวมกันทําบุญข้ึน 



 

บุญท่ีทําไดงาย  
ทําได้เรื่อยๆ 

พระพุทธเจ้าตรัสพระคาถาไว้ให้ (สํ.ส.๑๕/๑๔๖/๔๖) ดังน้ี   
อารามโรปา วนโรปา     เย ชนา เสตุการกา 
ปปญ ฺจ อุทปานญ ฺจ       เย ททนฺติ อุปสฺสยํ 
เตสํ ทิวา จ รตฺโต จ       สทา ปุญ ฺญํ ปวฑฺฒติ 
ธมฺมฏฺฐา สีลสมฺปนฺนา    เต ชนา สคฺคคามิโน ฯ 

ชนเหล่าใด ปลูกสวน ปลูกป่า สร้างสะพาน จัดบริการ
น้ําดื่ม ขุดบึงบ่อสระน้ํา ให้ ท่ีพักอาศัย บุญของชน
เหล่านั้น ย่อมเจริญงอกงาม ท้ังคืนทั้งวัน ทุกเวลา  

ชนเหล่านั้น ผู้ตั้งอยู่ในธรรม ถึงพร้อมด้วยศีล เป็นผู้
เดินทางสวรรค์ 

เมื่อคนทําบุญ บุญก็พัฒนาต่อไป (มิลินฺท.๑๒๒)   
ปุ ฺ โข มหาราช กโรนฺโต อวิปฺปฏิสารี โหติ อวิปฺปฏิสาริตฺวา         

ปาโมชฺช  ชายติ ปมุทิตสฺส ปติ ชายติ ปติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ   
ปสฺสทฺธกาโย สุข  เวเทติ สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ เตน การเณน ปุ ฺ วฑฺฒติ   
ดูรามหาบพิตร บุคคลเม่ือทําบุญ ก็ไม่มีความเดือดร้อนใจ ไม่

เดือดร้อนใจแล้ว ก็เกิดปราโมทย์ เม่ือปราโมทย์แล้ว ก็เกิดปีติ เม่ือมี
ใจปีติ กายใจก็สงบผ่อนคลาย ผู้มีกายใจผ่อนคลายก็จะได้เสวยความสุข 
เม่ือมีสุข จิตก็ม่ันแน่วเป็นสมาธิ ด้วยเหตุนั้น บุญก็พัฒนา 



 

 
 
 
 
 
 

หนาวาง



 

๒ 
ทําอยางไรจะใหเช่ือเรื่องกรรม∗ 

ขอนมัสการท่านพระเถรานุเถระ สหธรรมิก ที่เคารพนับถือ  
ขออํานวยพร ท่านอุปนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  

อาตมภาพรูสึกเปนสิริมงคล ที่ไดมีโอกาสมาแสดงธรรมกถาในที่
ประชุมนี้ เพราะมาพูดในสถานที่ที่มีกิจการอันเนื่องดวยพระศาสนา และ
มาพูดในเรื่องธรรมอันเปนเรื่องสิริมงคล  

สําหรับหัวขอที่ทานตั้งใหพูด คือเรื่องกรรมนี้ จะพูดในแงไหนก็
ตาม ก็รูสึกวาเปนเรื่องสําคัญ เพราะเปนที่เขาใจในหมูพุทธศาสนิกชนอยู
ทั่วไปแลววา กรรมเปนหลักใหญของพระพุทธศาสนา  

ความจริงหลักธรรมใหญมีอยูหลายหลัก เชน เรื่องอริยสัจ เรื่อง 
ปฏิจจสมุปบาท และเรื่องไตรลักษณ เปนตน ธรรมะแตละขอๆ เหลานั้น 
ลวนแตเปนหลักใหญ หลักสําคัญทั้งส้ิน แตสําหรับหลักกรรมนี้ ประชาชน
ทั่วไปมีความรูสึกวาเกี่ยวของกับชีวิตของตนเองใกลชิดมาก เพราะฉะนั้น 
ความคุนเคยกับคําวากรรมนี้ ก็อาจจะมีมากกวาหลักธรรมอื่นๆ   

                                                                                                     
∗ บรรยายท่ีพุทธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ วันเสารท่ี ๒๓ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๑๕ เวลา ๑๔.๓๐–๑๖.๐๐ น. (ในการพิมพเดือน พ.ย. ๒๕๔๕ ไดจัดปรับ
รูปแบบ เชน ซอยยอหนา และขัดเกลาสํานวนภาษาใหอานงายข้ึน) 



บุญ กรรม นรก-สวรรค เลอืกกันไดทุกคน ๓๒ 

เปนอันรวมความในที่นี้วา กรรมเปนหลักธรรมสําคัญ และเปน
เรื่องที่พุทธศาสนิกชนสนใจมาก กับทั้งเปนเรื่องที่มีความของใจกันอยูมาก
ดวย ที่ของใจนั้น ก็เกิดจากความที่ยังคลางแคลงสงสัยในแงมุมตางๆ ไม
เขาใจชัดเจน  

เหตุที่หลักกรรมเปนปญหาแกเรามากนั้น ไมใชเพราะเปน
หลักธรรมใหญหรือสําคัญอยางเดียว แตเปนเพราะไดมีความเขาใจ
คลาดเคล่ือนและสับสนเกิดขึ้นพอกพูนตอๆ กันมา เพราะฉะนั้น ในการ
ทําความเขาใจเรื่องกรรม นอกจากจะทําความเขาใจในตัวหลักเองแลว ยัง
มีปญหาเพิ่มขึ้น คือจะตองแกความเขาใจคลาดเคล่ือนสับสนในเรื่องกรรม
นั้นดวย  

เนื่องจากเหตุผลที่กลาวมา อาตมภาพจึงรูสึกวา ในการพูดทํา
ความเขาใจเรื่องกรรมนั้น ถาเราแกความเขาใจคลาดเคล่ือนสับสนออกไป
เสียกอน อาจจะทําใหความเขาใจงายขึ้น  

เมื่อพูดไป ก็คลายกับวา หลักกรรมนี้ไมมีเฉพาะตัวหลักเอง
เทานั้น แตมีของอะไรอื่นมาปดบังเคลือบคลุมอีกชั้นหนึ่งดวย ถาเราจะทํา
ความเขาใจเนื้อใน เราจะตองเปล้ืองส่ิงที่ปดบังนี้ออกไปเสียกอน 



 

- ๑ - 
ความคลาดเคล่ือนสับสนในเร่ืองกรรม 

๑. ความสับสนคลาดเคลื่อนในความหมาย  
หลักกรรมน้ีมีอะไรท่ีเปนความสับสนคลาดเคลื่อนเขามา

ปดบังคลุมอยู ขอใหทานท้ังหลายลองมาชวยกันพิจารณาดู อา
ตมภาพวามีหลายอยางทีเดียว  

ในความเขาใจของคนไทยท่ัวๆไป หรือแมแตจํากัดเฉพาะ
ในหมูพุทธศาสนิกชน พอพูดถึงคําวา “กรรม” ก็จะเกิดความเขาใจ
ในความคิดของแตละทานไมเหมือนกันแลว  

กรรมในแงของคนท่ัวๆไป อาจจะมีความหมายอยางหน่ึง 
และกรรมในความหมายของนักศึกษาช้ันสูง ก็อาจจะเปนไปอีก
อยางหน่ึง ไมตรงกันแททีเดียว  

อยางเชนในสํานวนภาษาไทย เราพูดกันบอยๆวา “ชาตินี้
มีกรรม” หรือวา “เราทํามาไมดี ก็กมหนารับกรรมไปเถิด” หรือ
วา “อะไรๆ ก็สุดแตบุญแตกรรมก็แลวกัน” อยางน้ีเปนตน  

สํานวนภาษาเหลาน้ีแสดงถึงความเขาใจคําวากรรมใน
ความคิดของคนท่ัวไป ขอใหมาชวยกันพิจารณาดูวา ในคําพูดซ่ึง
สอถึงความเขาใจอันน้ี มีอะไรถูกตองหรือคลาดเคลื่อนไปบาง 



บุญ กรรม นรก-สวรรค เลอืกกันไดทุกคน ๓๔

จากคําท่ีอาตมภาพไดยกมาอางน้ัน ก็พอมองเห็นความ
เขาใจของคนท่ัวไปเก่ียวกับกรรมวา  

ประการแรก คนโดยมากมองกรรมไปในแงผล คือมองวา
เปนผลของการกระทํา เพราะฉะน้ัน จึงพูดกันวากมหนารับกรรม 
คําวากรรมในท่ีน้ีคือผลของกรรม หรืออยางเราไปเห็นคนไดรับภัย
พิบัติประสบทุกขยากตางๆ เราบอกวาน่ันกรรมของสัตว ก็เทากับ
บอกวา กรรมคือบรรดาความทุกขยากท่ีเปนผลซ่ึงเขาไดรับอยูน้ัน 

ประการต่อไป เราพูดถึงกรรมโดยมุงเอาแงช่ัวแงไมดีหรือ
เร่ืองรายๆ อยางท่ีวากมหนารับกรรม หรือวากรรมของสัตว ก็
หมายถึงแงไมดีท้ังน้ัน คือเปนเร่ืองทุกข เร่ืองโศก เร่ืองภัยอันตราย 
ความวิบัติ เหตุรายนานา  

นอกจากน้ัน ก็มุงไปในอดีต โดยเฉพาะมุงเอาชาติกอนเปน
สําคัญ  

ตัวอยางท่ีวามา โดยมากก็มีความหมายสองไปทีเดียว
หมดท้ัง ๓ แง คือ มุงเอาในแงเปนเร่ืองรายๆ และเปนผลของการ
กระทําในอดีตชาติ ไมวา “กมหนารับกรรม” “ชาตินี้มีกรรม” 
“กรรมของสัตว” “สุดแตบุญแตกรรม” ฯลฯ ลวนแตเปนเร่ืองไมดี 
เปนเร่ืองรายๆ เปนเร่ืองผล และเปนเร่ืองเกี่ยวกับชาติกอนท้ังน้ัน  

พูดงายๆ วา คนท่ัวไปมองความหมายของ “กรรม” ในแง
ของผลรายของการกระทําช่ัวในอดีตชาติ 

ทีน้ีลองมาพิจารณาวา ความหมายท่ีเขาใจกันน้ัน ถูก
หรือไม อาจจะถูก แตถูกไมหมด ไดเพียงสวนหน่ึงเทาน้ัน  



๒. ทําอยางไรจะใหเชื่อเรื่องกรรม  ๓๕ 

ตามหลักคําสอนท่ีแทจริง เพียงหลักตนๆ ทานก็บอกไว
แลววา กรรมก็คือการกระทําน่ันเอง งายท่ีสุด การกระทําน้ีไมได
หมายถึงผล แตเปนตัวการกระทํา ซ่ึงเปนเหตุมากกวาเปนผล  

ตอไปในแงเวลา จะมุงถึงกาลสวนอดีตก็ได ปจจุบันก็ได 
อนาคตก็ได ไมเฉพาะตองเปนอดีตอยางเดียว คือ ปจจุบันท่ีทําอยู
น้ี ก็เปนกรรม  

แลวจะมองในแงลักษณะวาดีหรือช่ัว ก็ไดท้ังสองขาง คือ
กรรมดีก็มี กรรมช่ัวก็มี แลวแสดงออกไดท้ังกาย ท้ังวาจา ท้ังใจ  

นอกจากน้ี ท่ีพูดถึงกรรมอยางน้ันอยางน้ี ดูเหมือนวาเปน
เร่ืองใหญ เร่ืองรุนแรง ความจริงน้ัน กรรมก็มีตั้งแตเร่ืองเล็กๆ  
นอยๆ  ในความคิดแตละขณะ ทุกๆ ทานท่ีน่ังอยูในขณะน้ีก็กําลัง
กระทํากรรมดวยกันท้ังน้ัน อยางนอยก็กําลังคิด เพราะเม่ืออยูในท่ี
ประชุมน้ี ไมสามารถแสดงออกทางอื่นไดมาก ไมมีโอกาสจะพูด
หรือจะทําอยางอื่น ก็คิด การคิดน้ีก็เปนกรรม  

รวมความวา ในความหมายท่ีถูกตองน้ัน กรรมหมายถึง
การกระทําท่ีประกอบดวยเจตนา จะแสดงออกทางกายก็ตาม 
วาจาก็ตาม หรืออยูในใจก็ตาม เปนอดีตก็ตาม ปจจุบันก็ตาม 
อนาคตก็ตาม ดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม เปนกรรมท้ังน้ัน  

ฉะน้ัน กรรมตามความหมายท่ีพูดกันท่ัวไปน้ัน จึงมักทําให
เกิดความสับสนคลาดเคลื่อนข้ึนมาอยางใดอยางหน่ึง จะตองทํา
ความเขาใจใหถูกต้ังแตตน  

เปนอันวาภาษาสามัญท่ีคนท่ัวไปใชพูดกันน้ัน  มีขอ
คลาดเคลื่อนอยู มากบาง นอยบาง ซ่ึงจะตองทําความเขาใจให
ถูกตอง 
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๒. ความคลาดเคล่ือนในทัศนคติ 
ก. ทัศนคติต่อตนเอง 

แงท่ี ๒ ซ่ึงมีความคลาดเคลื่อนกันอยูมาก ก็คือ ทัศนคติตอ
กรรม พอพูดถึงกรรม ทัศนคติของคนท่ัวไปก็มักจะเปนไปในแงของ
การทอดธุระ หรือไมมีความรับผิดชอบ  

ทอดธุระอยางไร? อันน้ีอาจจะแบงไดเปน ๒ สวน คือ มอง
ในแงตัวเอง อยางหน่ึง กับมองในแงผูอื่น อยางหน่ึง  

มองในแงตัวเอง ความรูสึกทอดธุระ คือรูสึกยอทอ ยอมแพ 
ถดถอย และไมคิดปรับปรุงตัวเอง เชนในประโยควา “ชาตินี้มี
กรรม” หรือวา “เราทํามาไมดี กมหนารับกรรมไปเถิด”  

ความจริง คําท่ีพูดอยางน้ี มีแงท่ีพิจารณาไดท้ังดีและไมดี 
คือเวลาพูดอยางน้ี เดิมก็คงมุงหมายวา ในเมื่อเปนการกระทําของ
เราเอง ทําไวไมดี เราก็ตองยอมรับผลของการกระทําน้ัน น่ีคือ
ความรูสึกรับผิดชอบตอตนเอง ยอมรับความผิดท่ีตนเองกอข้ึน  

แตการท่ีพูดอยางน้ีไมใชวาทานตองการใหเราหยุดชะงัก
แคน้ัน ทานไมไดตองการใหเราหยุดเพียงวา งอมืองอเทา แลวไม
คิดปรับปรุงตนเอง แตทานตองการตอไปอีกดวยวา เมื่อเรายอมรับ
ผิดจากการกระทําของเราแลว ในแงตัวเราเอง เมื่อเราสํานึก
ความผิดแลว เราจะตองแกไขปรับปรุงตัวเองใหดีตอไปดวย  

แตในตอนท่ีเปนการปรับปรุงน้ี คนมักไมคอยคิด ก็เลยทํา
ใหความรูสึกตอกรรมน้ัน หยุดชะงักแคการยอมรับ แลวก็เปน
คลายกับยอมแพ แลวก็ทอถอย ไมคิดปรับปรุงตนใหกาวตอไป  
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เพราะฉะน้ัน เราจะตองรู จักแยกใหครบ ๒ ตอน คือ 
ความรูสึกรับผิดชอบตอตนเอง ตอนหน่ึง และการที่จะคิดแกไข
ปรับปรุงตนตอไป อีกตอนหน่ึง  

รวมความวา ความรูสึกตอกรรม ควรจะมีตอตนเองใหครบ
ท้ัง ๒ ดาน คือ  

๑. เราจะตองมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง  
๒. เมื่อยอมรับสวนท่ีผิดแลว จะตองคิดแกไขปรับปรุง
ตนเองใหถูกตองดีงามข้ึนตอไปดวย 

ไมใชหยุดเพียงยอมรับผิดแลวก็เสร็จกันไป ถาเรามอง
ความหมายของกรรมเพียงในแงของการยอมรับและเสร็จสิ้นไป
เทาน้ัน ก็แสดงวาเราไมไดใชประโยชนจากหลักคําสอนเกี่ยวกับ
กรรมอยางถูกตองสมบูรณ และอาจจะใหเกิดผลเสียได 

ข. ทัศนคติต่อผู้อื่น  
ในแ ง ค ว ามคลาด เคลื่ อ นขอ ง ทัศนค ติต อ ผู อื่ น  ก็

เชนเดียวกัน เวลาเราไปเห็นคนไดรับทุกขภัยพิบัติอันตรายตางๆ 
บางทีเราก็พูดกันวา น่ันเปน “กรรมของสัตว” พอวาเปนกรรมของ
สัตว เราก็ปลงเลย แลวก็ชางเขา  

บางทานเลยไปกวาน้ีอีก บอกวาพุทธศาสนาสอนใหวาง
อุเบกขา ก็เลยทําเฉย หมายความวา ใครจะไดทุกขไดรอน เราก็
ปลงเสียวากรรมของสัตว เขาทํามาเองไมดี เขาจึงไดรับผลอยาง
น้ัน เราก็วางอุเบกขา อันน้ีเปนแงท่ีไมถูก ตองระวังเหมือนกัน  

ในแงตอผูอื่น ทัศนคติก็ตองมี ๒ ดานเหมือนกัน  
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จริงอยู เมื่อคนอื่นไดรับภัยพิบัติเหตุรายอะไรข้ึนมา ข้ันตน
เราควรพิจารณาวา อันน้ันเปนผลแหงการกระทําของเขา เชน คนท่ี
ไปประพฤติช่ัวถูกจับมาลงโทษ อันน้ันอาจพิจารณาไดวาเปนกรรม
ของสัตวจริง แตการมองอยางน้ันไมใชเปนการพูดในแงผลเทาน้ัน  

คําวา “กรรมของสัตว” น้ัน เปนการพูดเลยไปถึงอดีตวา 
เพราะการกระทําของเขาท่ีไมดีแตกอน เขาจึงมาไดรับผลท่ีไมดีใน
บัดน้ี ถาจะพูดใหเต็ม นาจะบอกวา อันน้ีเปนผลของกรรมของสัตว  
ไมใชกรรมของสัตว แตพูดยอๆ ก็เลยบอกวากรรมของสัตว  

ในแงน้ีก็ถูกอยูช้ันหน่ึง วาเราเปนคนรูจักพิจารณาเหตุผล 
คือชาวพุทธเปนคนมีเหตุมีผล เมื่อเห็นผลหรือสิ่งใดปรากฏข้ึนมา 
เราก็คิดวาน่ีตองมีเหตุ เมื่อเขาไดประสบผลราย ถูกลงโทษอะไร
อยางน้ี มันก็ตองมีเหตุ ซ่ึงอาจจะเปนการกระทําไมดีของเขาเอง  

อันน้ีแสดงถึงความมีเหตุมีผลในเบ้ืองตน คือวางใจเปน
กลางพิจารณาใหเห็นเหตุผลตามความเปนจริงเสียกอน ข้ันน้ีเปน
การแสดงอุเบกขาท่ีถูกตอง  

อุเบกขา ท่ีถูกตองน้ัน ก็เพ่ือดํารงธรรมไว ดํารงธรรม
อยางไร การวางใจเปนกลาง ในเม่ือเขาสมควรไดรับทุกขโทษน้ัน
ตามสมควรแกการกระทําของตน เราตองวางอุเบกขา เพราะวาจะ
ไดเปนการรักษาธรรมไว  อันน้ีเปนการถูกในทอนท่ีหน่ึง  คือ 
อุเบกขา เพ่ือดํารงความเปนธรรม หรือรักษาความยุติธรรมไว  

แตอีกตอนหน่ึงท่ีหยุดไมไดก็คือ นอกจากมีอุเบกขาแลว 
ในแงของกรุณา ก็ตองคิดดวยวา เมื่อเขาไดรับทุกขภัยพิบัติแลว 
เราควรจะชวยเหลืออะไรบาง  
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บางคนก็ละเลย จะเฉยเร่ือย ไปเห็นคนจนคนเจ็บอะไร ก็
กรรมของสัตวหมด เลยไมไดคิดแกไขปรับปรุงหรือชวยเหลือกัน ทํา
ใหขาดกรุณาไป แทนท่ีจะนึกถึงกรุณา ก็มัวไปเนนอุเบกขา∗  

ท่ีจริง ธรรมเหลาน้ีตองใชใหตรงเร่ือง เหมาะเจาะ แมแตใน
กรณีท่ีคนไดรับโทษ เราวางอุเบกขา มีใจเปนกลางตามธรรมตอคน
ท่ีเขาไดรับโทษน้ัน เราก็ตองมีกรุณาอยูในตัวเหมือนกัน  

เราอุเบกขากับคนท่ีไดรับโทษ เพราะเรามีเมตตากรุณาตอ
สัตวท้ังหลายเหลาอื่น บุคคลผูน้ีไดรับโทษเพ่ือใหคนอื่นจํานวนมาก
อยูดวยความสงบเรียบรอย หรือแมแตเปนความกรุณาและเมตตา
ตอตัวผูไดรับโทษเองวา ผูน้ีเมื่อเขาไดรับโทษอยางน้ีแลว เขาจะได
สํานึกตน ประพฤติตัวเปนคนดีตอไป  

จากน้ันก็ตองคิดตอไปอีกวา เมื่อเขาไดรับทุกขโทษตาม
ควรแกกรรมของเขาแลว เราจะชวยเหลือเขาใหพนจากวิถีของ
กรรมช่ัวรายและความทุกขน้ัน หันมาในทางของกรรมท่ีดีงามและ
พบความสุขความเจริญตอไปไดอยางไร เปนความเมตตากรุณา
แฝงอยูในน้ัน ไมใชเปนสักแตวาอุเบกขาอยางเดียว  

ท่ีพูดมาน้ีเปนเร่ืองสําคัญเหมือนกัน ทาทีความรูสึกตอเร่ือง
กรรมท่ีไมครบถวน บางทีก็ทําใหเกิดผลเสียได ถาอยางไรก็ควรจะ
มีใหครบทุกดาน 

เปนอันวา ทัศนคติน้ี บางทีก็คลาดเคลื่อนท้ังในแงตอ
ตนเอง และตอคนอื่น  

ตอตนเองน้ัน หน่ึง ตองมีความรับผิดชอบ สอง ตองมี
ความคิดแกไขปรับปรุงอยูดวยพรอมกัน  
                                                                                                     ∗ การวางอุเบกขา และใชกรุณากับคนทุกขยากน้ี อาจดูคําอธิบายเพ่ิมเติม ในเรื่องท่ี ๒ หนา ๖๑ 
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สวนในแงตอผูอื่น ก็ไมใชเอาแตอุเบกขาอยางเดียว จะตอง
มีเมตตากรุณาดวย ในสวนใดท่ีควรวางอุเบกขา ก็วางดวยเหตุผล 
เพ่ือรักษาความเปนธรรม หรือดํารงธรรมของสังคมไว และในแง
ของเมตตากรุณา ก็เพ่ือประโยชนของบุคคลน้ันเองดวย และเพ่ือ
ประโยชนคนสวนใหญดวย ตองมีและมีไปไดพรอมกัน  

อันน้ีเปนแงทัศนคติ ซ่ึงบางทีก็ลืมยํ้าลืมเนนกันไป  

๓. ความสับสนคลาดเคล่ือนในตัวธรรม 
ประการท่ี ๓ เปนความคลาดเคลื่อนและสับสนในตัว

หลักธรรมทีเดียว อันน้ีเปนเร่ืองใหญ  
ในใจของพุทธศาสนิกชนนั้น เวลานึกถึงกรรม ก็คลายกับ

ความหมายท่ีไดพูดมาขางตน คือมักจะนึกถึงเร่ืองเกา โดยมากเอา
อดีตชาติเปนเกณฑ ไมคอยนึกถึงกรรมท่ีทําในปจจุบัน  

หลักกรรมในพุทธศาสนาน้ัน มีแงหน่ึงท่ีควรศึกษาใหเขาใจ
ชัดเจน คือแงท่ีจะตองแยกจากหลักคําสอนในศาสนาอื่น  

พุทธศาสนานั้นเกิดในชมพูทวีป เมื่อ ๒๕๐๐ กวาปมาแลว 
ในสมัยน้ัน ศาสนาในอินเดียมีคําสอนเร่ืองกรรมกันแทบท้ังน้ัน  

เมื่อพบคําวา “กรรม” ในตางศาสนา พึงนึกไวกอนเลยวา
จะตองมีความหมายตางกัน เหมือนเจอพระพรหมของพราหมณ 
กับพระพรหมของพุทธ ก็ตองคนละอยาง ถาแยกบอกความ
แตกตางไมได ก็แสดงวาเรากําลังเสี่ยงตอความหลงเขาใจผิด 

ศาสนาฮินดูสอนเร่ืองกรรม นิครนถ หรือศาสนาเชน ก็มีคํา
สอนเร่ืองกรรม และก็เนนเร่ืองกรรมน้ีไวเปนหลักสําคัญมาก  
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เมื่อพระพุทธศาสนาอุบัติข้ึน พระพุทธองคก็ไดทรงทราบ
คําสอนของศาสนาเหลาน้ีแลว และไดทรงพิจารณาเห็นวาเปน
ความเขาใจท่ีไขวเขวผิดพลาด จึงไดทรงสอนหลักกรรมของพุทธ
ศาสนาข้ึนใหม  

เมื่อ “กรรม” ในพุทธศาสนา เปนหลักกรรมซ่ึงเกิดจากการ
ท่ีพระพุทธองคตองการแกไขความเชื่อท่ีผิดในหลักกรรมเดิม ก็
แสดงวาหลักกรรมอยางใหมน้ีจะตองผิดกับหลักกรรมอยางเกา ท่ี
สอนกันแตเดิมในศาสนาพราหมณ ฮินดู และนิครนถ เปนตน  

หลักกรรมในศาสนาของเรา ถาแยกแยะออกไปโดยศึกษา
เปรียบเทียบกับคําสอนในศาสนาเดิม เราจะเขาใจชัดเจนย่ิงข้ึน 

หลักกรรมในศาสนาฮินดูก็ตาม ในศาสนานิครนถก็ตาม 
ในพระพุทธศาสนาก็ตาม  ในสายตาของคนตางประเทศ 
โดยเฉพาะพวกฝร่ังท่ีมาศึกษา มักเขาใจวาเหมือนๆ กัน  

คนเหลาน้ัน พอมองเห็นวา พุทธศาสนาก็สอนเร่ืองกรรม 
ฮินดู และนิครนถ ก็สอนเร่ืองกรรมท้ังน้ัน ก็เขาใจวาคําสอนใน
ศาสนาเหลาน้ีเหมือนกัน แตท่ีจริงไมเหมือน  

ในศาสนาฮินดูเขามีหลักกรรมเหมือนกัน เขาสอนวา ในตัว
คนแตละคนมีอาตมัน เมื่อบุคคลแตละคนกระทํากรรม กรรมก็เปน
เคร่ืองปดบังอาตมัน ดวยอํานาจกรรมน้ี บุคคลจึงตองเวียนวาย
ตายเกิดไปจนกวาจะบริสุทธิ์หลุดพน  

อันน้ีดูเผินๆ ก็คลายของพุทธศาสนา แต ศาสนาฮินดูสอน
หลักกรรมเพื่อ เปนฐานรองรับการแบงแยกวรรณะ  สวน
พระพุทธศาสนาสอนหลักกรรมเพื่อหักลางเรื่องวรรณะ หลักกรรม
ของศาสนาท้ังสองจะเหมือนกันไดอยางไร ตรงกันแตช่ือเทาน้ัน  
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สวนในศาสนานิครนถ ก็มีความเช่ือในสาระสําคัญของ
กรรมตามแบบของเขา พระพุทธเจาเคยตรัสเลาความเช่ือเร่ือง
กรรมของนิครนถเอาไว อาตมภาพจะลองอานพุทธพจนใหฟง  

ในขณะท่ีฟง ขอใหทานสาธุชนลองเทียบในใจกับหลัก
กรรมของเราวา เหมือนหรือตางกันอยางไร 

ก. สามลัทธิที่ขัดต่อหลักกรรม 
 พระพุทธองคตรัสวา  

“ภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณ์พวกหน่ึงมีวาทะ 
มีทิฏฐิอย่างน้ีว่า สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี อย่างหน่ึงอย่างใดท่ีได้
เสวย ท้ังหมดน้ันเป็นเพราะกรรมที่ตัวทําไว้ในปางก่อน 
โดยนัยดังน้ี เพราะกรรมเก่าหมดสิ้นไปด้วยตบะ ไม่ทํา
กรรมใหม่ ก็จะไม่ถูกบังคับอีกต่อไป เพราะไม่ถูกบังคับ
ต่อไป ก็สิ้นกรรม เพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุกข์ เพราะส้ินทุกข์
ก็สิ้นเวทนา เพราะสิ้นเวทนาก็เป็นอันสลัดทุกข์ได้หมดสิ้น 
ภิกษุท้ังหลาย พวกนิครนถ์มีวาทะอย่างน้ี” 

อันน้ีมาในเทวทหสูตร พระไตรปฎกเลม ๑๔ มัชฌิมนิกาย 
อุปริปณณาสก พุทธพจนท่ียกมาอางน้ี แสดงลัทธินิครนถ หรือ 
ศาสดามหาวีระ นิครนถนาฏบุตร ท่ีเราเรียกกันท่ัวไปวา ศาสนาเชน  

ศาสนาเชนน้ีนับถือลัทธิกรรมเกา เรียกเต็มวา ปุพเพกต-
เหตุวาท เรียกสั้นๆ วา ปุพเพกตวาท 

เมื่อพูดถึงเร่ืองน้ีแลว ก็เลยอยากจะพูดถึงลัทธิท่ีจะตอง
แยกออกจากหลักกรรมใหครบท้ังหมด  
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ขอใหกําหนดไวในใจทีเดียววา เราจะตองแยกหลักกรรม
ของเราออกจากลัทธิท่ีเก่ียวกับการไดรับสุขทุกขของมนุษย ๓ ลัทธิ  

ในสมัยพุทธกาล มีคําสอนสําคัญอยู ๓ ลัทธิ ท่ีกลาวถึง
ทุกขสุขท่ีเราไดรับอยูในขณะน้ี แมกระท่ังถึงปจจุบันน้ี ลัทธิศาสนา
ท้ังหมดเทาท่ีมีก็สรุปลงไดเทาน้ี ไมมีพนออกไป  

พระพุทธเจาตรัสถึงลัทธิเหลาน้ี ทรงแยกวา คําสอนของ
พระองคไมใชอยางลัทธิเหลาน้ัน ท่ีเปนคําสอนประเภทอกิริยา คือ
หลักยึดถือหรือทัศนะแบบท่ีทําใหไมเกิดการกระทํา เปนมิจฉาทิฏฐิ
อยางรายแรง  

มีพุทธพจนแสดงสามลัทธิมิจฉาทิฏฐิน้ีไวในอังคุตตรนิกาย 
ติกนิบาต พระสุตตันตปฎก, พระไตรปฎก เลม ๒๐ (ในพระอภิ-
ธรรมปฎก ก็มีในคัมภีรวิภังค, พระไตรปฎก เลม ๓๕) ดังท่ีตรัสวา 

“ภิกษุท้ังหลาย ลัทธิเดียรถีย์ ๓ ลัทธิเหล่าน้ี ถูก
บัณฑิตไต่ถามซักไซร้ไล่เลียงเข้า ย่อมอ้างการถือสืบๆ กัน
มา ดํารงอยู่ในอกิริยา (การไม่กระทํา) คือ 

๑. สมณพราหมณ์พวกหน่ึงมีวาทะ มีทิฏฐิอย่างน้ีว่า 
สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี มิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ดี อย่างหน่ึงอย่างใดก็
ตาม ท่ีบุคคลได้เสวย ท้ังหมดน้ันล้วนเป็นเพราะกรรมท่ี
กระทําในปางก่อน (ปุพเพกตเหตุ, เรียกวา ปุพเพกตวาท) 

๒. สมณพราหมณ์พวกหน่ึงมีวาทะ มีทิฏฐิอย่างน้ีว่า 
สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี มิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ดี อย่างหน่ึงอย่างใด        
ก็ตาม ท่ีบุคคลได้เสวย ท้ังหมดน้ันล้วนเป็นเพราะการ
บันดาลของเทพผู้เป็นใหญ่ (อิสสรนิมมานเหตุ, เรียกวา 
อิศวรนิรมิตวาท) 
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๓. สมณพราหมณ์พวกหน่ึงมีวาทะ มีทิฏฐิอย่างน้ีว่า 
สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี มิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ดี อย่างหน่ึงอย่างใดตาม  
ท่ีบุคคลได้เสวย ท้ังหมดน้ันล้วนหาเหตุหาปัจจัยมิได้     
(อเหตุอปจจยะ, เรียกวา อเหตุวาท) 
ลัทธิท้ังสามน้ี พุทธศาสนิกชนฟงแลว อาจจะของใจข้ึนมา

วา เอ ลัทธิท่ีหน่ึงดูคลายกับหลักกรรมในพุทธศาสนาของเรา บอก
วา สุขก็ดี ทุกขก็ดี มิใชสุขมิใชทุกขก็ดี ท่ีเราไดรับอยูในปจจุบันน้ี 
เปนเพราะกรรมท่ีกระทําไวในปางกอน เอ ดูเหมือนกันเหลือเกิน  

น่ีเหละเปนเร่ืองสําคัญ ถาไดศึกษาเปรียบเทียบเสียบาง 
บางทีจะทําใหเราเขาใจหลักกรรมของเราชัดเจนย่ิงข้ึน  

ถาไมระวัง เราอาจจะนําเอาหลักกรรมของเราน้ีไปปรับปรุง
ใหกลายเปนหลักกรรมของศาสนาเดิมท่ีพระพุทธเจาตองการแกไข 
โดยเฉพาะคือลัทธิของทานนิครนถนาฏบุตรเขาก็ได เพราะฉะน้ัน 
จึงไดบอกวาเปนเร่ืองสําคัญ 

ข. เหตุใดสามลัทธินั้นจึงขัดหลักกรรม 
ทีน้ี ทําไมพระพุทธเจาจึงไดทรงตําหนิลัทธิท้ัง ๓ น้ี ก็มีพุทธ

พจนแสดงโทษของการนับถือลัทธิท้ัง ๓ น้ี ขออานตามท่ีตรัสไววา 
“ภิกษุท้ังหลาย ก็เมื่อบุคคลมายึดเอากรรมท่ีทําไว้ใน

ปางก่อนเป็นสาระ ฉันทะก็ดี ความพยายามก็ดี ว่าสิ่งน้ี
ควรทํา สิ่งน้ีไม่ควรทํา ก็ย่อมไม่มี” 
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สวนอีก ๒ ลัทธิก็เชนเดียวกัน เมื่อนับถือพระผูเปนเจา หรือ
ความบังเอิญ ไมมีเหตุปจจัยแลว ฉันทะก็ดี ความเพียรพยายามก็
ดี วาอันน้ีควรทํา อันน้ีไมควรทํา ก็ไมมี 

เมื่อถือวา เราจะไดรับผลอะไร ก็แลวแตกรรมท่ีทําไวแต
ปางกอน มันจะสุขจะทุกขอยางไร ก็แลวแตกรรมท่ีทําไวในชาติ
กอน เราก็ไมเกิดฉันทะและความเพียรพยายามวาเราควรจะทํา
อะไร ก็ไดแตรอผลกรรมเรื่อยไป 

ถึงเทพย่ิงใหญก็เหมือนกัน เมื่อถือวาทุกอยางอยูท่ีทาน
บันดาล ก็ออนวอนเอาก็แลวกัน หรือแลวแตพระองคจะโปรดปราน 
การท่ีจะคิดเพียรพยายามทําดวยตนเอง ไมมีความหมาย 

เมื่อถืออยางน้ี ในท่ีสุดก็ตองสอนสําทับเพ่ิมเขาไปวา พระ
เจาจะชวยเฉพาะคนที่ชวยตนเองกอนเทาน้ัน ไปๆ มาๆ ก็ตองหัน
มาหาหลักกรรม  

ความเปนไปเองไมมีเหตุปจจัยก็เชนเดียวกัน เราจะทํา
อะไรไปทําไม ถึงทํา ก็ไมมีผลอะไร เพราะไมมีเหตุปจจัย บังเอิญถึง
คราวก็เปนอยางนั้น ไมตองทําอะไร ผลจะเกิดก็เกิดเอง แลวแตโชค  

รวมความวา ๓ ลัทธิน้ี ขอเสียหรือจุดออนคือ ทําใหไมเกิด
ความเพียรพยายามในทางความประพฤติปฏิบัติ ไมเกิดฉันทะใน
การกระทํา  

สวนหลักกรรมในพระพุทธศาสนา มองเทียบแลว ขอ
แตกตางก็อยูท่ีวา จะตองใหเกิดฉันทะ เกิดความเพียรท่ีจะทํา ไม
หมดฉันทะ ไมหมดความเพียร อันน้ีเปนหลักตัดสินในทางปฏิบัติ 



 

- ๒ - 
หลักกรรมที่แท 

๑. การแยกจากความเขาใจผิด 
เมื่อเขาใจหลักกรรมโดยเทียบกับ ๓ ลัทธิท่ีวามาน้ีแลว ก็

นาจะแกไขขอคลาดเคล่ือนสับสนขางตนไดท้ังหมด คือ ความ 
คลาดเคลื่อนในแงความหมายของศัพทอยางที่เขาใจกันทั่วไปก็
ตาม หรือความคลาดเคลื่อนในแงทัศนคติก็ตาม แกไขไดหมด  

เพราะฉะน้ัน เราจะตองทําความเขาใจหลักกรรมแบบพุทธ
ใหถูกตอง อยางนอยอยาปนกับลัทธินิครนถ  

ในศาสนาของนิครนถ เขาถือลัทธิกรรมเกา สุขทุกขอะไร
เราจะไดรับอยางไร ก็เพราะกรรมเกาท้ังสิ้น เขาจึงสอนใหทํากรรม
เกาน้ันใหหมดไปเสีย แลวไมทํากรรมใหม  

ทีน้ีกรรมเกาจะหมดไปไดอยางไร นิครนถก็บอกวา กรรม
เกาจะหมดไปไดดวยการบําเพ็ญตบะ เขาก็เลยบําเพ็ญทุกรกิริยา 
ทําอัตตกิลมถานุโยค ท่ีพระพุทธองคเคยทรงไปบําเพ็ญเมื่อกอน
ตรัสรู บําเพ็ญอยูถึง ๖ ป จนแนพระทัยแลว ก็ทรงประกาศวาเปน
ขอปฏิบัติท่ีผิด ไมไดผลอะไร 
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พวกนิครนถไมตองการทํากรรมใหม กรรมเกาก็ทําใหหมดไป
ดวยตบะ ขอใหเทียบหลักน้ีกับคําสอนในพุทธศาสนา ในพระไตรปฎก
เลม ๑๘ (สํ.สฬ.) มีพุทธพจนวาดวยเร่ืองกรรมในแงหน่ึงวา  

“เราจะแสดงกรรมเก่า กรรมใหม่ ความดับกรรม และ
ทางดับกรรม”  

แลวพระพุทธองคก็ตรัสวา  
“กรรมเก่า คืออะไร? จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย 

มโน น้ีชื่อว่ากรรมเก่า;  
อะไรชื่อว่า กรรมใหม่ การกระทําท่ีเราทําอยู่ในบัดน้ี 

น่ีแหละชื่อว่ากรรมใหม่;  
อะไรคือ ความดับกรรม? บุคคลสัมผัสวิมุตติเพราะ

ความดับแห่งกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมน้ันชื่อว่า
ความดับกรรม;  

อะไรเป็น ทางดับกรรม? มรรคมีองค์ ๘ ประการ อัน
อริยะ คือ สัมมาทิฏฐิเป็นต้น สัมมาสมาธิเป็นปริโยสาน น้ี
เรียกว่า ทางดับกรรม” 

อันน้ีจะตรงกับลัทธินิครนถไดอยางไร ลัทธินิครนถสอนวา
ทางดับกรรมคือดับกรรมเกาโดยบําเพ็ญตบะ กับดับกรรมใหมโดย
ไมทํา แตพุทธศาสนาดับกรรมดวยการปฏิบัติตามมรรคมีองค ๘  

จะเห็นวา ท่ีวาดับกรรมน้ัน ไมใชไมทําอะไร ทําทีเดียว
แหละ แตทําอยางดี อยางมีเหตุมีผล ทําอยางมีหลักมีวิธี ทําดวย
ปญญา คือทําตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา หรือมรรคมีองค ๘ 
ประการ ตองทํากันยกใหญเลยทีเดียว  
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ตามหลักดับกรรมในท่ี น้ี  ไมใช ไม ทํา  มรรคมีองค  ๘ 
ประการ ตองใชความเพียรพยายามในการปฏิบัติเปนอยางมาก 
ตองทําท้ังทางกาย ทางวาจา ทางความคิด ทางจิต ทางปญญา 

ตองพยายามทําเพ่ือใหมีสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นท่ีถูกตอง 
เพ่ือใหมีสัมมาสังกัปปะ มีความดําริความคิดท่ีถูกตอง ใหมี
สัมมาวาจา ใชคําพูดท่ีถูกตอง ใหมีสัมมากัมมันตะ กระทําทาง
กายถูกตอง ใหมีสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตโดยสัมมาชีพ ใหมี
สัมมาวายามะ มีความพยายามท่ีถูกตอง ใหมีสัมมาสติ ใจมีสติท่ี
ถูกตอง ใหมีสัมมาสมาธิ ใหจิตมีสมาธิท่ีถูกตอง  

หลักดับกรรมในพุทธศาสนา คือทํากันใหญเลย ไมใชไม
ทํา ตองทําจริงจัง แตทําใหถูกตอง 

โดยนัยน้ี ถาเรามองดูหลักกรรมท่ีพุทธศาสนาสอนไวในท่ี
ตางๆ ใหรอบคอบสักหนอย ก็จะเห็นวามุงหมายใหเกิดการกระทํา 
และท่ีพระพุทธเจาปฏิเสธหลักกรรมในศาสนาเกา ก็เพราะหลัก
กรรมในศาสนาน้ันไมสงเสริมใหเกิดฉันทะ  และความเพียร
พยายามในการกระทํา  

เพราะฉะน้ัน ถาหลักกรรมของเรา สอนกันไปแลวทําใหไม
เกิดฉันทะความเพียรพยายาม ก็มีเกณฑตัดสินไดเลยวา การสอน
คงจะคลาดเคลื่อนเสียแลว  

เปนอันวา ในท่ีน้ีเราจะตองแกความคลาดเคลื่อนออกไป
เสียกอน น้ีคือจุดท่ีตองการชี้วา เราควรจะแกไข เพ่ือทําความ
เขาใจกันใหถูกตอง 
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๒. การทําความเขาใจใหถูกตอง 
ข้ันตอไป คือ เราควรจะทําความเขาใจกันใหถูกตองใน

หลักกรรมน้ันอยางไร  
ประการแรก จะตองศึกษาความหมายใหชัดเจน อยาเพ่ิง

ไปเชื่อหรือยึดถือตามท่ีเขาใจกันสามัญวา เมื่อพูดกันมาอยางน้ันก็
เปนอันถูกตอง อยาเพ่ิง ตองศึกษาใหเห็นชัดเจน ใหเขาใจแจมแจง
วา พระพุทธเจาตรัสไวอยางไร ทรงตองการอะไรแน  

ท่ีพูดเมื่อก้ี จะเห็นวา ความเชื่อของเราในปจจุบันน้ี คลาย
กับลัทธิกรรมเกามากอยางไร  

แตในทางตรงกันขามก็อาจเกิดความของใจวา เอ พุทธ
ศาสนาน่ีไมเช่ือกรรมเกาเลยหรือ ก็ไมใชอยางน้ัน จะตองทําความ
เขาใจขอบเขตใหถูกตองวา กรรมเกาแคไหน กรรมใหมแคไหน  

ถาวาโดยสรุปก็คือ พุทธศาสนาถือหลักแหงเหตุและผล ถือ
วาสิ่งท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัย ผลท่ีจะเกิดข้ึน ตองมีเหตุ และ
เมื่อเหตุเกิดข้ึนแลว ผลก็ยอมเปนไปโดยอาศัยเหตุปจจัยน้ัน มัน
สอดคลองกันอยู  

ในเร่ืองกรรมน้ีก็เชนกัน กรรมเปนเร่ืองของหลักเหตุและผล
ท่ีเก่ียวกับการกระทําของมนุษย เมื่อเปนหลักของเหตุ-ผลแลว มัน
ก็ตองมีท้ัง ๓ กาลน่ันแหละ คือ มีท้ังอดีต ท้ังปจจุบัน ท้ังอนาคต  

กรรมเกาก็เปนกรรม กรรมใหมก็เปนกรรม กรรมขางหนา
ตอไปก็เปนกรรม ก็ตอเน่ืองกันไปในกระแสหรือเปนกระบวน
เดียวกัน เพราะฉะน้ัน ก็ไมไดปฏิเสธกรรมเกา  
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แตท่ีผิดก็คือ ไปฝงจิตใจวาอะไรๆ ตองเปนเพราะกรรมเกา
ไปหมด มองไมครบ ไมท่ัว ไมตลอด น่ีเปนขอเสีย  

กรรมเกาน้ันมันเสร็จไปแลว เรายอนกลับไปทําหรือไมทํา
อีกไมได ดังท่ีวา “กตสฺส นตฺถิ ปฏิการํ” การกระทําท่ีทําไปแลว เรา
ไปหวนกลับใหกลายเปนไมไดทํา ไมได เมื่อเปนอยางน้ีแลว  
ประโยชนท่ีเราจะไดจากกรรมเกาคืออะไร  

กรรมเกาเปนเหตุปจจัยอยูในกระบวนการของวงจร 
ปฏิจจสมุปบาท มันเกิดข้ึนแลว ก็เปนเหตุ เราปฏิเสธไมได ตาม
หลักของเหตุ-ผล การกระทําในอดีต ก็คือการกระทําท่ีทําไปแลว 
มันยอมมีผล ขอสําคัญอยูท่ีวาเราควรไดประโยชนจากอดีตอยางไร  

กรรมเกา หรือกรรมในอดีตน้ัน ทําไปแลว แกใหกลายเปน
ไมไดทํานะไมได เราหวนกลับไปทําแกกลับคืนใหไมเปนอันไดทํา
นะไมได แตเราแกไขตัวเราเอง แกไขเปลี่ยนแปลงการกระทําของ
เรา ไมใหทําอยางน้ันอีก หรือทําใหมใหดีข้ึนได ซ่ึงทานเรียกวาเปน
การแกกรรมท่ีถูกตอง เปน ปฏิกรรม  

ดังน้ัน เร่ืองกรรมเกาน้ี เราจึงมีทางใชประโยชนจากมันได 
คือในแงท่ีจะเปนบทเรียน ใหรูจุดท่ีจะแกไขปรับปรุง และรูจัก
พิจารณาไตรตรองมองเห็นเหตุผล ทําใหเปนคนหนักแนนในเหตุผล 
พรอมทั้งทําใหเปนคนรูจักรับผิดชอบตนเอง ใหรูจักพิจารณาวาผลท่ี
เกิดกับตนเองเก่ียวของกับการกระทําของตัวเราอยางไร ไมมัวโทษ
ผูอื่นอยูเร่ือย และไมใชมัวแตรอรับผลของกรรมเกา  

โดยเฉพาะขอสําคัญ เมื่อพิจารณาเห็นเหตุและผลแลว ก็
จะไดปญญาสําหรับคิดแกไขปรับปรุงพัฒนาตอไป  
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จุดท่ีพระพุทธเจาทรงเนนท่ีสุด คือเร่ืองปจจุบัน เพราะวา
อดีตเราไปทําแกคืนไมได แตปจจุบันเปนสิ่งท่ีเราทําได เรามีอิสร-
ภาพมากทีเดียวในปจจุบันท่ีจะกระทําการตางๆ โดยอาศัยความรู
ท่ีตอเน่ืองมาจากอดีตน่ันแหละ 

เพราะฉะน้ัน เราตองสรางทัศนคติท่ีถูกตองตอกรรมแตละ
อยางวา กรรมเกาเราควรจะวางความรูสึกอยางไร เอามาใช
ประโยชนอยางไร กรรมใหมเราควรจะทําอยางไร น่ีขีดวงแยกกัน
และตอกันใหถูกตอง จึงจะไดผลดี 

๓. วัตถุประสงคของการสอนหลักกรรม 
ประการตอไป เราควรทําความเขาใจเก่ียวกับวัตถุประสงค

ในการสอนเร่ืองกรรมของพระพุทธเจาวา เดิมทีเดียวท่ีพระพุทธเจา
ทรงสอนเร่ืองกรรมข้ึนมาน้ี พระองคมีวัตถุประสงคหรือตองการ
อะไร มีความมุงหมายอยางไร  

ในการปฏิบัติธรรม สิ่งสําคัญท่ีสุดอันหน่ึงคือ ตองเขาใจ
วัตถุประสงค ถาไมเขาใจวัตถุประสงคหรือความมุงหมายแลว การ
ปฏิบัติก็จะไขวเขวเลื่อนลอย เมื่อเลื่อนลอยแลวตอไปก็เขาใจผิด  

ท่ีเขาใจผิดเร่ืองสันโดษเรื่องอุเบกขาอะไรกันน่ี ก็เพราะวา
โดยมากสอนแตความหมาย ทําความเขาใจแคความหมาย แลวไมได
คํานึงถึงความมุงหมายวา การปฏิบัติธรรมขอน้ีๆ มุงหมายเพ่ืออะไร 
และเมื่อไมรูความมุงหมายแลว ความหมายเองก็ไมชัดดวย 

อยางสันโดษน่ีเราปฏิบัติเพ่ืออะไร ถาจะซักถามในแง
วัตถุประสงคข้ึนมา บางทีก็ชักอึดอัดกันทีเดียววา เอ น่ีตองการ
อะไรแน  
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จะปฏิบัติธรรม  ปฏิบัติศีล  เรามักศึกษาเฉพาะในแง
ความหมาย แตถาถามวา ศีลน่ีเรารักษาเพ่ืออะไร บางทีก็ชักงง ไม
ชัด บางทีก็ตอบโพลงทีเดียว เชนวาเพ่ือพระนิพพาน ตอบอยางน้ี
คลุมเครือ ขามไปหาวัตถุประสงคใหญ จริงอยู วัตถุประสงคของ
พระพุทธศาสนาข้ันสูงสุดเพ่ือพระนิพพาน แตวาไมใชปฏิบัติศีล
อยางเดียวไปนิพพานได มันตองมีเปนข้ันเปนตอน  

เพราะฉะน้ัน นอกจากวัตถุประสงคใหญแลว ยังตองรู
วัตถุประสงคเฉพาะ วาน้ีเพ่ืออะไร จะตอบวาปฏิบัติศีลเพ่ือสมาธิ
หรือเพ่ืออะไร ก็ตองตอบมาใหชัด สันโดษก็เชนเดียวกัน กรรมก็
เชนเดียวกัน ถาเราเขาใจความมุงหมายในการสอน ในการปฏิบัติ 
ความหมายของธรรมน้ันก็จะชัดเจนข้ึนดวย และก็จะเปนการ
ปฏิบัติอยางมีหลักมีทิศทาง ไมใชเลื่อนลอย ไขวเขว สับสน 

ก. ให้เลิกแบ่งแยกชนช้ันโดยชาติกําเนิด 
ทีน้ีลองมาดูความมุงหมายของพระพุทธเจาท่ีทรงสอนเรื่อง

กรรม ถาศึกษาในแงน้ีจะเห็นวามีหลายความมุงหมายเหลือเกิน  
พระพุทธองคทรงสอนเรื่องกรรมน้ี อยางแรกก็คือ เพ่ือขจัด

ความเ ช่ือถือและการประพฤติปฏิ บัติ ในสังคมของศาสนา
พราหมณเดิม เก่ียวกับเร่ืองวรรณะ  

วรรณะ คือการแบงคนเปนช้ันตางๆ ตามชาติกําเนิด 
ศาสนาพราหมณถือวา คนเราเกิดมาเปนลูกกษัตริย ก็เปนกษัตริย 
เปนลูกพราหมณ ก็เปนพราหมณ เปนลูกแพศย ก็เปนพอคา เปน
ลูกศูทร ก็เปนกรรมกรคนรับใช ใครเกิดในวรรณะไหน ก็ตองเปน
คนวรรณะน้ันตลอดไปท้ังชีวิต แลวแตชาติกําเนิด แกไขไมได  
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เร่ืองวรรณะน้ี เปนคําสอนเดิม เขาสอนมาอยางน้ัน  
คร้ันมาถึงพระพุทธเจา พระองคทรงเนนเร่ืองกรรมซ่ึงไม

เก่ียวกับวรรณะวา คนเราน้ัน “น ชจฺจา วสโล โหติ, น ชจฺจา โหติ พฺราหฺม
โณ” บอกวา คนเราไมไดเปนคนถอยคนตํ่าทราม เพราะชาติกําเนิด 
และก็ไมไดเปนพราหมณคือคนสูงคนประเสริฐ เพราะชาติกําเนิด 
แต “กมฺมุนา วสโล โหติ, กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ” จะเปนคนทรามก็
เพราะกรรม จะเปนพราหมณก็เพราะกรรม  

ในพุทธพจนน้ี ถาเรามองกรรมเปนกรรมเกา มันก็เขาเปน
อันเดียวกับคําสอนเดิมของพราหมณไปเลย เขาก็บอกวา ออ ของ
ทานก็เหมือนกัน ทานบอกวาเพราะกรรม น่ีก็เพราะกรรมเกาสิจึง
เกิดมาเปนพราหมณ เกิดมาเปนคนถอยก็อยางเดียวกัน น่ีก็ตาม
ชาติกําเนิดเหมือนกัน แตท่ีจริงไมใชอยางน้ัน  

กรรมในท่ีน้ี ตามคําพุทธ หมายถึงการกระทํา คือ คิด พูด 
ทํา ดําเนินชีวิตและกิจการ 

ในความหมายหยาบท่ีสุด การทํากรรม ก็หมายถึงอาชีพ
การงาน อยางในพุทธพจนน้ีก็มีขยายตอไป เชนตรัสวา ใครไปทํา
นาทําไร คนน้ันก็เปนชาวนา ไมใชเปนพราหมณ ถาคนไหนไปลัก
ขโมยเขา คนน้ันก็เปนโจร คนไหนไปปกครองบานเมือง คนน้ันก็
เปนราชา ดังน้ีเปนตน น่ีพระองคขยายความเร่ืองกรรม  

หมายความวา การกระทําอาชีพการงานกิจการท่ีประกอบ
กันอยูน้ี หรือความประพฤติท่ีเปนไปอยูน้ีแหละ เปนหลักเกณฑท่ี
จะวัดคน พุทธศาสนาไมใหไปวัดกันดวยชาติกําเนิด แตใหวัดกัน
ดวยการกระทําความประพฤติท่ีบุคคลน้ันประกอบและดําเนินไป 
ตั้งแตคุณธรรมในจิตใจ 
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น้ีก็เปนแงหน่ึงท่ีพระพุทธเจาทรงเนนมาก ถาเราอานใน
พระไตรปฎกจะเห็นวา มีพระสูตรตางๆ ท่ีพยายามนําหลักกรรมมา
แกไขเร่ืองการแบงช้ันวรรณะโดยชาติกําเนิดน้ีมากมาย 

ข. ให้รู้จักพ่ึงตนเองและหวังผลสําเร็จด้วยการลงมือทํา 
อีกแงหน่ึงท่ีสําคัญ ซ่ึงพระพุทธเจาทรงสอนยํ้าบอย ก็คือ 

ความเพียรพยายามในการพ่ึงตนเอง และรูจักแกไขปรับปรุงตัว   
อยางหลัก อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ  ตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน หรือ

อยาง ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺปํ ความเพียรทานท้ังหลายตองทําเอง         
อกฺขาตาโร ตถาคตา ตถาคตท้ังหลายเปนผูบอก เปนผูช้ีทางให ก็เปน
เร่ืองท่ีสอนใหคนเรามีความเพียรพยายามในการกระทํา  

ทานไมใหไปมัวหวังพ่ึงปจจัยภายนอก เพราะปจจัยภาย
นอกน้ันไมย่ังยืน และมันไมอยูกับตัว จึงไมแนนอน และถึงอยางไร
ก็ตาม ในท่ีสุดตัวเราก็จะตองทํา ถาจะใหเกิดผลสําเร็จท่ีแทจริง 
จะตองไมมัวรอ แตตองทําตองพ่ึงตัวเองใหมากท่ีสุด  

พระพุทธเจาทรงสอนหลักการน้ีอยูเสมอ ยํ้าใหเราหันมา
พ่ึงตัวเองมากข้ึน ลดความพ่ึงพาปจจัยภายนอก ตัดความเช่ือถือ
รอคอยสิ่งท่ีจะมาอํานวยผลประโยชนใหโดยทางลัด น้ีก็เปนแงหน่ึง  

พระพุทธเจาทรงมีวัตถุประสงคหลายอยางในการสอน
เร่ืองกรรม แตหลักใหญๆ ก็มีอยางน้ี ขอยกมาเพียง ๒ อยางน้ีกอน 

 การทําความเขาใจในวัตถุประสงคท่ีกลาวมาน้ี จุดสําคัญ
ก็คือตองการใหเรามีความเพียรพยายามในการท่ีจะทําความดี 
และแกไขปรับปรุงตนเองข้ึนไป  
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อันน้ีแหละเปนหลักสําคัญมากในพุทธศาสนา ซ่ึงถือวา
จุดมุงหมายจะบรรลุไดก็โดยท่ีตัวเราตองทํา ศาสดาครูอาจารย
เปนเพียงผูแนะผูบอกทางใหเทาน้ัน ไมใชวาชวยเราไมไดเลย  

ทานจะชวยแบบท่ีวาสงเราไปสวรรค สงเราไปนรก สงเรา
ไปนิพพานน้ัน สงไปไมได แตบอกทางให ช้ีทางให แนะนําพรํ่าสอน
กันได เปนกัลยาณมิตรให แตถึงตอนทํา เราตองทํา  

๔. ความหมายท่ีแทของกรรม 
ตอไปจะพูดถึงตัวแทของหลักกรรมเอง ซ่ึงตองทําความ

เขาใจใหถูกตองตามความเปนจริงท่ีลึกละเอียดลงไป 
หลักกรรมเปนหลักธรรมท่ีลึกซ้ึง พอพูดถึงความหมายท่ี

ลึกซึ้ง ก็เปนเร่ืองเก่ียวเขาไปถึงหลักใหญๆ โดยเฉพาะปฏิจจสมุปบาท  
จะตองระลึกไววา กรรมน้ีไมใชแคเพียงเร่ืองภายนอก ไมใช

การกระทําท่ีแสดงออกมาทางกาย ทางวาจาเทาน้ัน ตองมองเขา
ไปถึงกระบวนการทํางานในจิตใจ และผลท่ีเกิดข้ึนในจิตใจแตละ
ขณะๆ ทีเดียว  

ความหมายท่ีแทจริงของกรรมมุงเอาท่ีน่ัน คือความเปนไป
ในจิตใจของแตละคน แตละขณะ กรรมท่ีจะแสดงออกมาทางกาย 
ทางวาจาอะไรๆ ก็ตองเริ่มข้ึนในใจกอนท้ังน้ัน 

จุดเร่ิมแรกในกระบวนการทํางานของจิตเปนอยางไร เกิดขึ้น
โดยมีเหตุมีผลอยางไร แลวแสดงออกทางบุคลิกภาพอยางไร ในขั้น
ลึกจะตองศึกษาเร่ืองกรรมกันอยางน้ี ถาทําความเขาใจในเร่ืองน้ีให
ชัดแจงแลว จะมองเห็นวา กรรมเกี่ยวพันกับชีวิตของเราอยาง
ชัดเจนอยูตลอดเวลาทุกขณะ แตความเขาใจในข้ันน้ีเปนข้ันท่ียาก  
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อยางไรก็ตาม ถาตองการใหเช่ือกรรม โดยเขาใจหลักกรรม 
จนรูหลักกรรมท่ีแทจริง ก็จําเปนตองศึกษาเร่ืองน้ีท้ังๆ ท่ียากน่ัน
แหละ ถาไมอยางน้ันก็ไมมีทาง  

ถาเราไมสามารถศึกษาใหเขาใจชัดเจนถึงกระบวนของ
กรรมในข้ันจิตใจ ตั้งตนแตความคิดออกมาจนชัดเจนได เราก็ไมมี
ทางท่ีจะสอนกันใหเขาใจหรือใหเช่ือหลักกรรมได  

ความคิดท่ีมีผลตอบุคลิกภาพ  ซ่ึงเกิดข้ึนและฉายตัว
ออกมาแตละขณะๆ น่ันแหละคือกรรม กรรมน้ีท่ีแทก็คือเร่ืองของ
กฎธรรมชาติ เร่ืองของขอเท็จจริง 

ความจริง ปญหาของเราไมใชวาทําอยางไรจึงจะเช่ือเร่ือง
กรรม เม่ือกรรมเปนกฎธรรมชาติ เปนหลักความจริง มันก็ไมใชเร่ือง
ที่วาทําอยางไรจะเชื่อ แตกลายเปนวาทําอยางไรจึงจะรู จึงจะเขาใจ  

เราจะเช่ือหรือไมเช่ือ ก็ไมมีผลตอหลักกรรม หลักกรรมเปน
ความจริง มันก็คงอยูอยางน้ัน เราจะเช่ือหรือจะไมเช่ือ มันก็เปน
ความจริงของมันอยูอยางน้ัน เขาหลักท่ีพระพุทธเจาตรัสในเร่ือง
ธรรมนิยาม วา  

อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาค
ตานํ… ตถาคตท้ังหลาย จะอุบัติหรือไม่อุบัติก็ตาม หลัก
ความจริงก็เป็นอยู่อย่างน้ันเองว่า…  
แมแตพระพุทธเจาไมอุบัติ มันก็เปนความจริงของมัน ขอ

สําคัญอยูท่ีวา ทําอยางไรเราจะศึกษาใหเขาใจชัดเจน  
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เพราะฉะน้ัน ไปๆ มาๆ จึงกลายเปนวา จะตองเปลี่ยนหัว
เร่ืองท่ีตั้งไวแตตนท่ีวา ทําอยางไรจึงจะเชื่อเรื่องกรรม กลายเปนวา 
ทําอยางไรจึงจะรูหรือเขาใจเรื่องกรรม  

คุณจะเช่ือหรือไมเช่ือก็แลวแต มันก็เปนความจริงของมัน 
คุณจะยอมรับหรือไมยอมรับ ชีวิตของคุณก็ตองเปนไปตามกรรม ถา
ทําไดถึงข้ันน้ี ก็เขาถึงหลักท่ีวา กรรมไมงอคนเช่ือ  

เพราะฉะน้ัน จุดสําคัญอยูท่ีน่ี คือสําคัญท่ีจะตองศึกษาให
เขาใจชัดเจน จนกระท่ังเมื่อแสดงใหเห็นตัวความจริงไดแลว เราไม
งอคนเช่ือ เราบอกวาอันน้ีเปนกฎธรรมชาติ เปนความจริงของมัน
อยูเอง คุณจะเช่ือหรือไมเช่ือ ฉันไมงอ ตองถึงข้ันน้ัน 

ทีน้ีก็มาถึงปญหาวา ทําอยางไรจึงจะเขาใจหรือรูหลักกรรม 
ตรงน้ีก็กลายเปนเร่ืองยากข้ึนมา  

เร่ืองกรรมน่ีเราพูดกันมาก แตก็พูดกันเพียงแคภายนอก 
โดยมากมุงผลหยาบๆ ท่ีแสดงแกชีวิตของคนเรา ถาเปนผลในแงดี
ก็มองไปท่ีถูกลอตเตอร่ี หรือรํ่ารวยไดยศศักด์ิ อยางใหญๆ เปน
กอนใหญๆ จึงเกิดความรูสึกวาอันน้ีคงจะเปนผลของกรรมดี สวน
ในแงราย เราก็มองไปถึงการเกิดภัยพิบัติ เกิดอันตรายใหญโตไป
อยางน้ัน จึงจะรูสึกวาเปนเร่ืองกรรม แตในแงน้ันยังไมถึงหัวใจ
แทจริงของกรรม  

ถาจะศึกษาเร่ืองกรรมใหเขาใจชัดเจน  จะตองเริ่ม ท่ี
กระบวนการของจิตใจต้ังแตขางในเปนตนไป ซ่ึงก็จะกลายเปน
เร่ืองยากข้ึนมา  
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ขอยํ้าวา การศึกษาแตดานภายนอกใหมองเห็นกรรมท่ี
แสดงออกเปนเหตุการณใหญๆ น้ันไมพอ ตองหันมาศึกษาเร่ืองลึก
ละเอียดดวย อันน้ีอาตมภาพก็เพียงมาเสนอแนะ เราจะพูดถึงเน้ือ
แทของหลักกรรมในแงลึกซ้ึงอยางเรื่องปฏิจจสมุปบาทในท่ีประชุม
น้ี ก็คงไมไหว เปนแตบอกวาควรจะเปนอยางน้ีเทาน้ัน  

เปนอันวา ท่ีตั้งเปนหัวขอวา “ทําอยางไรจะใหเช่ือเร่ือง
กรรม” น้ี ปญหากลายมาอยูท่ีวา จะศึกษาทําความเขาใจหลัก
กรรมใหลึกซ้ึงจนเห็นเปนขอเท็จจริงออกมาไดอยางไร  

อันน้ีเปนงานระยะยาว ขอผานไปกอน ยังมิใชเวลาท่ีจะพูด
ลึกลงไปในเร่ืองกรรมมากกวาน้ี 



 

- ๓ - 
ทําอยางไรจะสอนหลักกรรมใหไดผล 
ตอไปจะพูดถึงปญหาเฉพาะหนาวา ทําอยางไรจะให

คําตอบเร่ืองกรรมน้ีมีผลเปนจริงข้ึนมาในทางปฏิบัติ  
อาตมภาพคิดวา การท่ีตั้งช่ือเร่ืองวา “ทําอยางไรจะใหเช่ือ

เร่ืองกรรม” น้ี ทานคงมุงผลทางปฏิบัติวา ทําอยางไรคนทั้งหลายจะ
ประพฤติกรรมดี หลีกเวนกรรมช่ัว เด็กก็ตาม คนหนุมคนสาวก็ตาม 
คนผูใหญท่ัวไปในสังคมก็ตาม จะประพฤติปฏิบัติทําแตกรรมดี ไม
ทํากรรมช่ัว เพราะกลัวผลช่ัวอะไรทํานองน้ี ทานคงมุงหมายอยาง
น้ัน ตอนน้ีจึงจะพูดในแงของถอยคําท่ีเขาพูดกันในปจจุบัน 

คานิยม กับกรรม 
คนสมัยน้ีมีศัพทท่ีใชกันคําหน่ึงวา “คานิยม” โดยเฉพาะ

คานิยมทางสังคม อันน้ีกระทบกระเทือนมากตอการเขาใจหลัก
กรรม ในขณะท่ีเรายังไมสามารถศึกษาและช้ีแจงออกมาใหเห็นชัด
กันในเรื่องหลักกรรม โดยใหเปนเร่ืองแพรหลายท่ีสุดไดน้ี เรา
จะตองมาแกปญหาเฉพาะหนาเร่ืองคานิยมน้ีกอน จะแกได
อยางไร  

คานิยมของสังคมท่ียกยองนับถือมีอุปาทานในทางวัตถุ
มาก จะมากระทบกระเทือนตอความเขาใจในหลักกรรม  
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คานิยมอยางน้ี มองเห็นไดจากคําพูดท่ีเก่ียวกับกรรม
น่ันเอง เวลาเราพูดวา ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว คนสวนมากเขาใจ
ความหมายไปตามคานิยมทางวัตถุ เชนวา ทําดีแลวไดลาภ หรือ
ทําดีแลวไดเลื่อนยศ เปนตน 

ท่ีจริง คําวา “ดี” ในน้ัน จะวาทําดีก็ตาม ไดดีก็ตาม ยัง
ไมไดบอกชัดเลยวา อะไรดี  

เมื่อวาตามหลักความจริงโดยเหตุและผล ทําดีก็ยอมไดดี 
ทําช่ัวก็ยอมไดช่ัว เอาแปงปนหุน ก็เปนหุนแปง ไมเปนหุนตะก่ัว ฉีก
กระดาษ ก็กระดาษขาด ไมเปนเศษเหล็ก เปนหลักธรรมดาตาม
ธรรมชาติ ถาหากวามันผิด ก็แสดงวาคนตองมีความไมซ่ือตรง
เกิดข้ึนในเร่ืองน้ี เพราะวาตามกฎธรรมดาน้ี เหตุอยางไร ผลก็อยาง
น้ัน เปนหลักท่ัวไป ไมวาใครก็ตองยอมรับ  

เพราะฉะน้ัน ท่ีวา “ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว” น่ีเปนหลักสามัญ 
เปนกฎธรรมดา ถาคนไปเห็นวาหลักน้ีผิด แสดงวาตองมีความไม
ซ่ือตรงเกิดข้ึน คือคดโกงกันในหลักกรรมน่ีแหละ 

คดโกงในกฎธรรมชาติ เขาคดโกงกันอยางไร ทําดีไดดี ยัง
ไมไดแจงออกไปวาอะไรดี ในคําวา “ทําดี ไดดี” ถาเราบอกวา ดี 
ตัวน้ันเปนกรรม คือทําความดี ผลก็ตองไดความดี ทําความช่ัวผลก็
ตองไดความช่ัว น่ีตรงตามหลัก  

แตท่ีวา “ความดี” น่ี คนบางทีงง พอพูดวาความดี บางคน
ไปนึกเปนความดีความชอบไปเสีย น่ีคือเลยเถิดไป ความดีน้ันคือ
ตัวคุณธรรม หรือคุณสมบัติท่ีดี เมื่อทําความดี ก็ไดความดี เมื่อเรา
สรางเมตตาข้ึนในใจ เราก็ไดเมตตาเพ่ิมข้ึนมา อันน้ีไมมีปญหา  
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ทีน้ีคนจะคดโกงกับหลักน้ีอยางไร  ถาขยายทําดีไดดี
ออกไป วาทําความดี ไดความดี ก็ตรงไปตรงมา แตคนไมคิดอยาง
น้ัน เขามองวา ทําความดี ไดของดี ทําความช่ัว ไดของช่ัว หรือทํา
ความดี ไดของช่ัว ทําความช่ัว ไดของดี อะไรทํานองน้ี มันผันแปร
ไปเสีย 

ทําความดี ไดของดี เชน ฉันประพฤติความดี ฉันขยัน ฉัน
ใหสิ่งของอันน้ีไป ฉันทําทานอันน้ี ฉันจะตองถูกลอตเตอร่ี ฉันตอง
ไดรับคํายกยอง ความดีในท่ีน้ีไมใชตัวความดีเสียแลว แตเปนของ
ดี เชน เงินลอตเตอร่ี อันน้ีไมตรงแลว กลายเปนวาทําความดีได
ของดี น่ีคือคนไปบิดเบือนหลักเสีย น่ีไมซ่ือแลว ผิดตอกฎธรรมชาติ 
ฉะน้ัน ความคลาดเคลื่อนก็เกิดจากการท่ีคนคือเราท้ังหลายไม
ซ่ือตรงน่ันเอง ไมใชหลักการผิดพลาดคลาดเคลื่อนอะไร  

คนเราไมซ่ือตรงตอกฎธรรมชาติเอง เราสรางความหมายท่ี
เราตองการเอาเอง อะไรท่ีถูกใจเรา เราตองการ ก็จะใหเปนอยาง
น้ัน เมื่อไมไดอยางใจ เราก็โกรธ เราก็หาวาหลักน้ันผิด เราบอกวา
เราทําดีแลว ทําไมไมถูกลอตเตอรี่ มันจะไปเก่ียวอะไรกันโดยตรง 
ตามเหตุและผล มันไมเก่ียวกันโดยตรง จะเก่ียวกันไดก็โดยออม  

ความตองการผลแบบน้ี ไมตรงไปตรงมา ไมเปนความ
ซ่ือตรงในหลักกรรม น้ีก็อันหน่ึง เปนเร่ืองสําคัญท่ีเก่ียวโยงกับ
คานิยม คําท่ีวาน้ีแสดงคานิยมในทางวัตถุของมนุษยในสังคม ซ่ึง
ทําใหคนไมซ่ือตรงตอธรรม อยางนอยก็ทําใหมองอะไรๆ เฉไป 



บุญ กรรม นรก-สวรรค เลอืกกันไดทุกคน ๖๒

คานิยมเปนกรรม 
ปจจุบัน สิ่งท่ีดีท่ีประสงคในใจของมนุษยน้ัน มุงไปท่ีผลได

ทางวัตถุเปนสําคัญ ความสะดวกสบายทางวัตถุ และความมีทรัพย
สมบัติ จึงกลายเปนเครื่องวัดที่สําคัญไป ความดี-ความเลว ความสุข
ความทุกขของมนุษยก็มาวัดกันท่ีวัตถุ คนเราก็ย่ิงนิยมวัตถุมาก 

ทีน้ีในเมื่อนิยมวัตถุมากข้ึนๆ ความนิยมในทางจิตใจก็
นอยลงๆ จนความหมายแทบไมมี แมแตเกียรติท่ีใหกันในทาง
สังคม ก็มุงไปทางวัตถุมากข้ึน ในเมื่อสังคมนิยมเกียรติท่ีวัดกันดวย
วัตถุอยางน้ีแลว มันก็เปนการคลาดเคล่ือนจากความหมายกันอยาง
ชัดๆ คือคนเราน้ีไมซ่ือตรงตอหลักหรือกฎเกณฑของธรรมชาติ  

เมื่อนิยมอยางใด ก็เปนธรรมดาอยูเองท่ีเราจะตองการให
ไดผลอยางน้ัน แตเมื่อผลไมตรงกับเหตุ มันก็เปนอยางท่ีเรา
ตองการไมได เมื่อไมได เราก็หาวาหลักน้ันไมถูกตอง แลวเราก็วา
ไมเช่ือบาง อะไรบาง ก็ตามแต  

ท่ีวาน้ีก็เปนผลของกรรมท่ีคนทํากันในสังคมน่ันเอง คือ
กรรมของการท่ีเรามีคานิยมทางวัตถุมาก มาเอาความดีความ
เจริญความกาวหนาความสุขกันอยูแตท่ีวัตถุ เลยหลงลืมคุณคา
ทางจิตใจ แลวเราก็ไดรับผลกรรม คือ เราทําดี ไมไดดี เปนผลของ
การท่ีเราทํากรรมไมดี อันไดแกการหลงผิดเอาดีเปนของดี  

พูดแบบลัดสั้นวา คนในสังคมไดรับผลกรรม ตามคานิยม
ของสังคมเอง 
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ในเม่ือธรรมะเชิงปฏิบัติเปนเร่ืองเก่ียวกับจิตใจมาก (การ
ปฏิบัติเร่ิมตนจากความเขาใจและออกมาจากการตั้งใจ) ถาเรา
ไมใหความสําคัญดานจิตใจหรือทางดานคุณธรรมเสียแลว ธรรมะ
ก็หมดความหมายลงไปสําหรับเราเปนธรรมดา  

ถาเราตองการใหคนมาประพฤติตามหลักธรรม เราก็ตอง
ชวยกันเชิดชูคุณคาทางจิตใจหรือคุณคาทางฝายคุณธรรมใหมาก
ข้ึน เราจะตองรูเขาใจขอบเขตของคุณคาทางวัตถุ จะไดวัดกันดวย
วัตถุใหนอยลง อันน้ีเปนเร่ืองสําคัญ 

ถาสังคมของเรานิยมยกยองวัตถุกันมาก มันก็เปนธรรมดา
อยูเองท่ีคนจะตองวัดดี (วัดความดีและผลดี) กันดวยวัตถุ การท่ี
สังคมไปนิยมยกย่องวัตถุมาก ไม่ใช่กรรมของคนที่อยู่ในสังคมน้ันหรือ  

กรรมท่ีแปลวาการกระทําน้ัน รวมท้ังพูดและคิด ความคิดท่ี
นิยมวัตถุ มุงจะเอาวัตถุน้ัน เปนกรรมใชหรือไม ในเมื่อแตละคนทํา
กรรมแหงความนิยมวัตถุน้ี คือ มีความโลภในวัตถุกันมาก มันก็
เปนอกุศลกรรม เมื่อเปนอกุศล ก็กลายเปนวา คนในสังคมน้ันทํา
อกุศลกรรมกันมาก เมื่อทําอกุศลกรรมกันมาก วิบากท่ีเกิดแกคน
ในสังคม ก็คือผลรายตางๆ ท้ังหลาย 

มนุษยจะตองมองใหเขาใจความสัมพันธเชิงเหตุปจจัยอัน
น้ี จะตองเขาใจวา สังคมท่ีเดือดรอนวุนวายกันอยู มีความไม
ปลอดภัย มีภัยอันตรายเกิดข้ึนในท่ีตางๆ มากมาย ไปไหนก็หวาด
ผวา ชอบหาความสะดวกแตใจไมคอยสบายน้ัน มันเกิดจากกรรม
ของเราแตละคนสงผลแสดงอิทธิพลออกไป จะตองมองใหเห็น
ความสัมพันธท่ีโยงกันซับซอนถึงขนาดน้ีจึงจะได  
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ถามองไมถึงระบบเหตุปจจัยท่ีซับซอนอยางน้ัน เราจะไม
เขาใจซึ้งถึงเร่ืองกรรมวาเหตุกับผลมันสัมพันธสงถึงกันอยางไร  

บางคนมองผิวเผินก็คิดวา เอ ท่ีมันเกิดภัยอันตรายโจร
ผูรายมากมาย คนไมคอยประพฤติศีลธรรมกันน้ัน ไมเห็นเก่ียวกับ
เราเลย คนอื่นทําท้ังน้ัน น่ีแหละ เราซัดปดความรับผิดชอบละ ท่ี
จริงเปนกรรมของแตละคนท่ีชวยกันสรางข้ึน ตั้งแตคานิยมท่ีอยูใน
ใจเปนตนไป (คานิยมของสังคม อยูในใจของคน) เพราะเรานิยม
เร่ืองน้ีมากใชไหม ผลจึงเกิดในแงน้ี เร่ืองอยางน้ีพอจะเชื่อมโยงได
อยู ลองศึกษาใหดีเถิด  

เมื่อมีคานิยมอยางน้ี อะไรๆ ก็วัดกันดวยวัตถุ โดยขาด
ความคํานึงถึงธรรมแบบน้ี คนก็ยอมพยายามแสวงหาวัตถุดาน
เดียว ไมมีย้ัง เมื่อแสวงหาแบบน้ัน มันก็ขยายออกไปในรูปของการ
ทุจริต อาชญากรรม ความประพฤติเสื่อมเสียตางๆ ท่ีเปนเร่ืองของ
การแยงชิงเบียดเบียนอะไรตออะไรกันมาก  

ท่ีวามาน้ีก็คือ คานิยมท่ีเปนมโนกรรมอยูในจิตใจของแต
ละคนน่ันเอง เปนเหตุใหเกิดปญหาเหลาน้ีข้ึนมาในระยะยาว  

ถาสามารถมองจนเห็นวา ภัยพิบัติความเสื่อมเสียตางๆ ท่ี
เกิดในสังคมน้ีเปนผลวิบาก เกิดแตกรรมของเราท้ังหลายน้ันเอง 
ถามองทะลุไปไดอยางน้ี ก็แสดงวาพอจะทําความเขาใจในเร่ือง
กรรมกันได แตข้ันแรก ตองใหเห็นความสัมพันธเชิงเหตุปจจัยกอน 

ประการตอไป วาถึงในระยะยาว จะทําอยางไร เร่ืองกรรม
น่ีเปนเร่ืองใหญ เปนเร่ืองโยงกับคุณคาทางนามธรรมท่ีมองเห็นได
ยาก จะตองศึกษาใชสติปญญากันไมใชนอย  
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การท่ีจะใหคนประพฤติปฏิบัติกันจริงจังไดผลในระยะยาว 
จะตองอบรมปลูกฝงกันจนเปนนิสัย ดวยการศึกษาตามแนวทางท่ี
มีความเขาใจในหลักกรรมอยางถึงเหตุถึงผลเปนพ้ืนฐาน พรอมไป
กับการฝกดานวินัย  

ในขณะท่ีทางปญญา สรางความรูความเขาใจ ดานวินัยก็ 
ตองฝกฝนอบรมต้ังแต เด็ก ใหประพฤติตัวดวยความสํานึก
รับผิดชอบตอการกระทําของตนจนเคยชิน ถาไมทําอยางน้ี จะ
ไดผลยาก  

การศึกษาใหเขาใจความหมายท่ีลึกซ้ึงน้ันเปนเร่ืองยาก แม
จะเปนความจริงก็ตาม แตสิ่งท่ีจะทําไดในทางการศึกษาก็คือ สิ่ง
ใดตกลงกันแนชัดวาดีวางามแลว จะตองฝกอบรมคนใหใสใจ
รับผิดชอบตั้งแตเล็กแตนอยไป น่ีก็เหมือนกับพูดวา การศึกษาน้ัน
เอาปญญาเปนเปาหมาย โดยตั้งวินัยเปนฐาน 

เม่ือตองการใหสังคมเปนสังคมของคนที่ซื่อตรงตอความจริง
โดยถือหลักกรรม จึงตองฝกอบรมกันตั้งแตเด็ก โดยปลูกฝงผูจะมา
เปนสมาชิกของสังคมนั้น ใหมีแนวคิดและการประพฤติปฏิบัติที่
ซื่อตรงตอกฎธรรมชาติโดยมีความรับผิดชอบตอการกระทํา  

ตั้งตนแตตองปลูกฝงคานิยมซ่ึงมองเห็นคุณคาทางจิตใจ
และทางปญญาเดนชัดข้ึน โดยเขาใจขอบเขตแหงคุณคาและ
ความสําคัญของวัตถุตามความจริงความควร ไมวัดกันดวยวัตถุ
มากเกินไป 

ตอไปน้ีจะพูดถึงความซ่ือตรงตอความจริงเปนตัวอยางสัก
เร่ืองหนึ่ง 
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คุณคาแท กับคุณคาเทียม 
ในเร่ืองวัตถุน้ัน ไมใชวาพุทธศาสนาจะปฏิเสธคุณคาของ

วัตถุ หรือไมเห็นความจําเปนของวัตถุ ท่ีแทน้ันพระพุทธศาสนาเห็น
ความสําคัญของวัตถุอยางมาก วาวัตถุเปนสิ่งจําเปน  

ปจจัย ๔ เปนสิ่งท่ีค้ําจุนชีวิตของเราใหดํารงอยูได เร่ิม
ตั้งแตหลักท่ีวา สพฺเพ สตฺตา อาหารฏ ิติกา สัตวท้ังปวงดํารงชีวิตอยู
ไดดวยอาหาร ตามมาดวยท่ีอยูอาศัย เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรค  

แมแตพระสงฆ ซ่ึงตองการวัตถุนอยท่ีสุด ก็ยังตองอาศัยสิ่ง
เหลาน้ี เปนเร่ืองใหญถึงกับมีพระวินัยข้ึนมาวางระบบจัดการ เร่ือง
วัตถุจึงสําคัญมาก แตความสําคัญน้ันก็มีขอบเขตของมัน  

คุณคาของวัตถุน้ันเราอาจแยกออกไดเปน ๒ สวน ขอให
ลองคิดดู อยางงายๆ ๒ สวน คือ คุณคาแท หรือคุณคาข้ันตน ท่ีเปน
แกน เปนเน้ือใน กับคุณคาเทียม หรือคุณคารอง ท่ีพอกท่ีเสริม  

ตัวอยางเชน ในปจจัย ๔ เสื้อผาน้ี คุณคาตนหรือคุณคาแท
ของมันคืออะไร คือเพ่ือปกปดกาย ปองกันความละอาย แกความ
หนาวรอนเปนตน น่ีคือประโยชนแท หรือคุณคาแทของมัน  

แตสําหรับมนุษยปุถุชน มันไมแคน้ัน มันจะมีคุณคารองท่ี
ซอนเสริมเติมเขามาอีก คุณคารองคืออะไร คือความหมายที่จะให
เกิดความรูสึกสวยงาม โก หรูหรา อวดกัน วัดกัน แสดงฐานะ อะไร
ตางๆ เรียกอีกอยางวาเปน คุณคาเทียม  

อยางเราใชรถยนต มันก็มีคุณคาแทท่ียืนตัวสวนหน่ึง และ
สําหรับหลายๆ คน ก็จะมีคุณคารองท่ีเสริมเติมเขามาอีกสวนหน่ึง  
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คุณคาแทคืออะไร คุณคาแทก็ใชเปนยานพาหนะ คือเปน
เคร่ืองนําเราไปสูท่ีหมายดวยความรวดเร็ว แนวความคิดท่ีควบคู
กับคุณคาน้ีก็คือ พยายามใหสะดวก ปลอดภัย และทนทานท่ีสุด  

คุณคารองก็คือ ตองใหโก เปนเคร่ืองแสดงฐานะ ฯลฯ โดย
มีความคิดควบกํากับมาวา ตองใหสวย ใหเดน ใหหรู ใหแพงท่ีสุด  

ถึงสิ่งอื่นๆ ก็เหมือนกัน ท่ีอยูอาศัยก็มีคุณคาแท คือใหเปน
ท่ีพักพิงหลบภัย และเปนท่ีท่ีเราจะไดดํารงชีวิตสวนเฉพาะของเรา 
ในครอบครัวของเรา ใหมีความสุข ฯลฯ แตพรอมกันน้ันมันก็มี
คุณคารองซอนเสริมเพ่ิมเขามาในความหมายของปุถุชน เชน เปน
เคร่ืองแสดงฐานะ แสดงถึงความย่ิงใหญ หรืออะไรก็ตามแต  

สําหรับหลายๆ คน คุณคาเทียมท่ีซอนเสริมเติมเขามาน้ี 
ขยายใหญโตมากจนถึงกับบังคุณคาแทใหจมหายไป มองไมเห็น
เลย อันน้ีดูเหมือนจะเปนแนวโนมหรือเปนกระแสท่ีแรงมากข้ึน 

สิ่งท้ังหลายท่ีเก่ียวของกับชีวิตของเราทางวัตถุน้ี สําหรับ
ปุถุชนมักจะมีคุณคาปนหรือซอนกันมาท้ัง ๒ อยาง คือ คุณคาแท 
กับคุณคาเทียมท่ีพอกเสริม  

ปุถุชนมากมายช่ืนชมคุณคาเทียม จนกระท่ังบางทีมองอยู
แคคุณคาเทียมน้ัน แลวก็หลงไหลอยูแคน้ันถึงกับหลงลืมคุณคาแท
ไปเสีย แถมเอาความลุมหลงคุณคาเทียมน้ันมาเปนเหตุกอโทษ
ทุกขแกชีวิต และสรางปญหาความขัดแยงเบียดเบียนในสังคม 

พุทธศาสนาเนนคุณคาแท ถือเปนหลัก ใหจับเอาใหได 
สวนคุณคาเทียม ใหเก่ียวของจัดการอยางรูเทาทัน ไมใหเกิดโทษ 

คุณคาแทน่ีแหละสําคัญ พระใหม พอบวชเขามา ทานก็ให
พิจารณาอยางท่ีเรียกวา ปฏิสังขา-โย  
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อยางในเวลาฉันบิณฑบาต  ก็วา  ปฏิสงฺขา โยนิโส ปณฺฑปาตํ 
ปฏิเสวามิ แปลวา ขาพเจาพิจารณาโดยแยบคาย จึงฉันอาหาร  

พิจารณาอยางไร ก็พิจารณาถึงคุณคาของอาหารและ
วัตถุประสงคของการฉันหรือกินอาหารน้ันวา ฉันเพ่ืออะไร จะไดรู
วา ท่ีเราฉันน่ี ก็เพ่ือใหมีกําลังกาย จะไดมีชีวิตเปนไป ชวยใหเราได
ทําหนาท่ี หรือทําประโยชนอะไรตออะไรได ตลอดจนเปนอยูสบาย 
ไมใหเปนโทษเกิดทุกข น่ีคือคุณคาแท  

ตอไป คุณคารองท่ีซอนเสริมเขามา ก็คือเอร็ดอรอย อาจ
ตองมีเคร่ืองประกอบหรือประดับเสริม เพ่ือใหสะดวกสบาย ใหโก
หรู หรืออะไรก็แลวแต เชน ตองไปน่ังในภัตตาคารใหญ บางทีจาย
มื้อละพันมื้อละหมื่น แตคุณคาของอาหาร บางทีก็เทากับมื้อละ 
๑๐ หรือ ๕ บาท หมายความวา มื้อละพันบาท กับมื้อละ ๕ บาท 
มีคุณคาแทท่ีจําเปนตอชีวิตเทากัน ตางกันท่ีคุณคาเทียมเทาน้ัน  

ในชีวิตของปุถุชนน้ี คนมักยึดคุณคาเทียมเปนใหญ ให
ความสําคัญมาก แลวคุณคารองหรือคุณคาเทียมน้ีแหละท่ีทําให
เกิดปญหาแกมนุษยมากท่ีสุด ปญหาอาชญากรรมท่ีเกิดจากความ
แรนแคนยากจนอันเปนสาเหตุทางเศรษฐกิจ เปนปญหาสําคัญ
มาก พุทธศาสนายอมรับ แตความช่ัวรายในสังคมท่ีเกิดจากคุณคา
รองหรือคุณคาเทียมของสิ่งท้ังหลายน้ันมากมายกวา  

คนเราน้ีแสวงหาคุณคารองหรือคุณคาเทียมกันมากมาย
เหลือเกิน แลวปญหาก็เกิดข้ึนนานัปการทีเดียว เปนปญหาขนาด
ใหญ และมีผลกวางไกลวาปญหาท่ีคนยากจนสรางข้ึน และเปน
ตัวการสําคัญซอนอยูเบ้ืองหลังการเกิดปญหาเศรษฐกิจท่ีรายแรง  
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เพราะฉะน้ัน สําหรับพระจึงตองยืนหยัดรักษาปญญาท่ี
รูทันมุงถึงคุณคาแทใหคงอยู สวนคฤหัสถ ก็ขอใหตระหนักไว อยา
เพลิน อยาลืม อยาประมาท อยาหลงเกินไป  

คฤหัสถเปนไปไมไดท่ีจะอยูอยางพระ แตก็อยาลืมตัว อยา
มัวเมา ตองพยายามคํานึง คอยตระหนักถึงคุณคาแทไวดวยวา เรา
ใชสิ่งน้ีเพ่ือประโยชนท่ีแทจริงคืออะไร อยาปลอยตัวจนเลยเถิดไป 

อันคุณคาของวัตถุท่ีมี ๒ ช้ันน้ี เปนเร่ืองสําคัญมาก เมื่อ
เทียบกับนามธรรม ตัววัตถุเองซ่ึงเปนสิ่งไมเท่ียงแท ไมย่ังยืนน้ัน มี
สภาพของความเสื่อมสลายทรุดโทรมชัดเจน จะเปนเสื้อผา
เคร่ืองนุงหม บานท่ีอยูอาศัย สิ่งของเคร่ืองใชอะไรก็ตาม ลวนอยูได
ช่ัวคราว ช่ัวระยะกาลหน่ึง ๕ ป ๑๐ ป สั้นกวายาวกวาบาง แลวก็
ตองทรุดโทรมสลายไป น้ีเปนความไมเท่ียงแทของตัววัตถุเอง  

สวนคุณคาของวัตถุน้ัน ก็ไมเท่ียงเหมือนกัน ไมเท่ียงอยาง
ท่ีกลาวแลว คืออยูท่ีคานิยมท่ีคนสรางกันข้ึนเทาน้ัน คานิยมท่ีวา
เปนกรรมอยูในใจของเราน้ีเองสรางมันข้ึน แลวกรรมก็เปลี่ยนมัน 

ขอใหคิดดู เราอาจจะนึกวา ตองใสเสื้อนอกใหเรียบรอย 
ตองซักตองรีด รูสึกวามันใหความมีศรีสงา เปนสิ่งสําคัญในทาง
สังคม ทําใหมีความรูสึกภูมิฐาน และอาจจะตองไปน่ังในหองแอร
คอนดิช่ันอยางสบาย ทํางานอยางภาคภูมิ  

แตมาถึงอีกสมัยหน่ึง คนอีกรุนหน่ึง (อยางในยุคฮิปป) 
อาจจะเห็นวา เอ… พวกผูใหญน่ี มัวใสเสื้อนอกตองรีดตองแตง
ตองจัดใหเรียบรอย ไปน่ังทํางานในหองแอรคอนดิช่ัน ทําโตะใหโก
สงา แหม ไมเห็นจะมีความสุขเลย ไมไดเปนสาระอะไรเลย  
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เออ…พวกผูใหญน่ัน ตองไปน่ังลําบาก น่ังตองระวังเสื้อผา
ของตัว ตองระมัดระวังทาทางอะไรอยางน้ี สูเราที่ปลอยตัว
ขะมุกขะมอมไมได สบายดีกวา นอนกลางดินกินกลางทราย จะน่ัง
จะลมจะกมจะกลิ้งอยางไรก็ได 

ท่ีพวกฮิปปวาน้ัน มันก็จริงของเขาอยูเหมือนกัน ถาวากัน
ไปแลว ใครจะสบายกวากัน คนหน่ึงปลอยตัวขะมุกขะมอม เสื้อผา
ก็ไมตองรีด ไมตองเอาใจใสมัน ปลอยไป ท่ีทางก็แลวแตจะไปนอน
ท่ีไหน อยางไรไดท้ังน้ัน เขาก็วาของเขาสบาย  

น่ีแหละเร่ืองของสังคมมันไมแน คุณคาท่ีวากันก็ข้ึนกับ
ความนิยม สมัยหน่ึงเราอาจจะเห็นวาอยางน้ีดีมีศักด์ิมีศรีมีภูมิมี
ฐาน คร้ันนานเขา คนอีกสมัยหน่ึงเห็นความเจริญทางวัตถุมามาก 
กลับเบ่ือหนายเสียแลว บอกวาอยางน้ีไมไดความเลย หาความ
ทุกขใหกับตัวเอง สรางระเบียบสรางอะไรตออะไรมาใหตัวเอง
ลําบาก อยูกันดวยระเบียบ อยูกันดวยมารยาททางสังคม ไมมีดี 
เปนทุกข สูไมตองคํานึงไมตองระวังสิ่งเหลาน้ี อยูสบายกวา  

คนอาจทํากรรมในการคิดแปรเปลี่ยนความนิยมของเขา
ข้ึนมาอยางน้ันก็ได ในระยะยาว คนอยูเมืองไปนานๆ อาจจะคิด
อยากอยูปาข้ึนมาบางก็ได 

การสอนหลักกรรมใหไดผล 
ในเมื่อคุณคารองของวัตถุน้ีไมเท่ียงไมแท อยูท่ีการสราง

คานิยมกันข้ึน และคานิยมน้ันก็เร่ิมในจิตของเราน่ีเอง ท่ีสื่อสารชัก
จูงช่ืนชอบนิยมตามกันรวมกันไป น้ีแหละ คานิยมจึงเปนกรรมท่ี
คนรวมกันกอข้ึน เรียกคลุมรวมวา เปนกรรมอันหน่ึงของสังคม   
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เปนอันพูดรวมๆ วา คานิยมน้ี สังคมจะเอาอยางไรก็เปน
เร่ืองของสังคม ถาสังคมของตัวออนแอ อิทธิพลจากสังคมอื่นก็เขา
มาจูงไป ในระยะยาว จึงจะตองปลูกฝงใหเขมแข็งกันต้ังแตเด็ก เรา
ตองการคานิยมอะไรท่ีดีงามสรางสรรค ก็ใหกระแสนิยมอยางน้ันมี
กําลัง โดยจัดกระบวนการปรุงแตงมโนกรรม ไปตามกระแสน้ัน 

โดยเฉพาะคานิยมแหงความซ่ือตรงตอกฎธรรมชาติ อันเปน
ความสมดุลทางวัตถุกับทางจิตใจ โดยมีความรับผิดชอบตอการ
กระทําของตน เมื่อปลูกฝงกันตอเน่ืองจนคนในสังคมมีคานิยม
อยางน้ันแลว ตอไปก็ประพฤติกันไดลงตัว เพราะวากรรมท้ังหมด
เร่ิมมาจากมโนกรรม โดยมีความใฝความชอบคิดตามไปข้ึนกอน  

ทําไมญ่ีปุนรับรองคนของเขาไดวา ใครจะท้ิงจะลืมของ
อะไรในท่ีสาธารณะ ไมหายแนนอน น่ีก็สรางวินัยไวกับคานิยม 

ก็เปนไปตามหลักท่ีวา ในกรรมท้ังหลาย คือ กายกรรมก็
ตาม วจีกรรมก็ตาม มโนกรรมก็ตามน้ัน มโนกรรมสําคัญที่สุด  

ในลัทธินิครนถ เขาบอกวา กายกรรมสําคัญกวา เพราะ
กายกรรมน้ีแสดงออกภายนอก คุณเอามีดมาฟน ฉันก็ตาย แตถา
คุณมาเพียงใจอยางเดียว จะทําใหฉันตายไดไหม ก็ไมได อะไร
ทํานองน้ี แตอยาลืมวาน่ีเขามองแคบสั้นเกินไป  

กลาวยํ้าอีกคร้ังอยางสั้นท่ีสุดวา จะตองปลูกฝงมโนกรรมท่ี
ขอเรียกวาคานิยมแหงธรรม หรือคานิยมแหงความซ่ือตรงตอกฎ
ธรรมชาติ ใหมีข้ึนในสังคมใหได โดยเฉพาะในหมูอนุชน และขอน้ี
จะตองถือวาเปนภารกิจสําคัญย่ิงอยางหน่ึงของการศึกษา 
เพราะวาท่ีจริงแลว มันเปนสวนเน้ือหาสาระของการศึกษาทีเดียว 
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ท่ีพูดมานี้ เปนการพูดในฐานะนักศึกษาธรรมผูหน่ึง ไดนํา
ขอคิดเห็นจากการท่ีไดศึกษาไตรตรองพิจารณามาเสนอ เปนการ
ประกอบความคิดการพิจารณา ถาจะเปนประโยชนอยางไร แมแต
สักเล็กนอย ก็ขออนุโมทนา 

เร่ืองกรรมน้ีเปนเร่ืองของความจริง มนุษยน้ันอยูกับความ
จริง และหนีความจริงไปไมพน แตมนุษยก็ไมคอยชอบนักท่ีจะ
เผชิญกับความจริง ท้ังๆ ท่ีตัวจะตองอยูกับความจริงและอยูใน
ความจริง ก็ยังพยายามสรางสิ่งพอกเคลือบเขามาเสริมใหรูสึกวามี
รสชาติ ไดสนุกเพลิดเพลินย่ิงข้ึน  

เหมือนอยางในเร่ืองคุณคาท่ีวา มนุษยเราใชปจจัย ๔ โดย
มีคุณคาแท กับคุณคาเทียมน้ี ความจริงคือคุณคาแทน้ัน ปฏิเสธ
ไมได แตเพราะมนุษยมักไมคอยพอใจอยูกับความจริง จึงเท่ียวหา
สิ่งท่ีจะมาเปนเครื่องประกอบเคลือบพอกเขาไป ทําใหรูสึกมี
รสชาติอรอยสนุกสนานข้ึน เกิดเปนคุณคารองซอนข้ึนมา แลว
มนุษยก็กอปญหาแกตัวเองและแกโลกมากย่ิงข้ึน  

กรรมเปนเร่ืองของความจริง และเปนเร่ืองของชีวิต เปนเร่ือง
ของคนโดยตรง ความจริงน้ันใครก็ปฏิเสธไมได เราทุกคนตองยอมรับ
ความจริง และตองสนใจตองรูเขาใจความจริงท่ีเก่ียวกับตัวเอง 

แตในเม่ือเปนความจริง มันก็มักไมสนุกสนานเอร็ดอรอย 
การท่ีจะศึกษาความจริงใหเขาใจชัดเจนก็ตาม การจะปลูกฝง
คานิยมท่ีสอดคลองกับความจริงข้ึนมาก็ตาม เปนเร่ืองยากเร่ือง
ใหญ จะเอาปุบปบไมได จะตองเพียรทําในระยะยาวอยางท่ีวาแลว 
ในตอนน้ีก็คิดวาไดลวงเลยเวลามาพอสมควร จึงขอยุติเพียงน้ี 



 

๓ 
หลักกรรมสําหรับคนสมัยใหม∗ 

ท่านพระเถรานุเถระท่ีเคารพนับถือทุกท่าน 
การบรรยายในวันนี้ ทานกําหนดใหพูดเรื่องกรรม เรื่องกรรมเปน

หลักธรรมที่สําคัญมากในพระพุทธศาสนา นอกจากสําคัญแลว ก็เปนหัวขอ
ที่คนมักมีความสงสัย เขาใจกันไมชัดเจนในหลายแงหลายอยาง บางครั้งก็
ทําใหนักเผยแผพระพุทธศาสนาประสบความยากลําบากในการที่จะชี้แจง 
อธิบาย หรือตอบปญหา ไขขอสงสัย 

แนวการอธิบายเรื่องกรรม 
การอธิบายเรื่องกรรมนั้น โดยทั่วไปมักพูดกัน ๒ แนว  
แนวที่ไดยินกันมาก คือแนวที่พูดอยางกวางๆ เปนชวงยาวๆ เชน

พูดวา คนนี้เมื่อกอนเคยหักขาไกไว แลวตอมาอีก ๒๐–๓๐ ป โดนรถชน
ขาหัก ก็บอกวาเปนกรรมที่ไปหักขาไกไว หรือคราวหนึ่ง หลายสิบปแลวไป
เผาปา ทําใหสัตวตาย ตอมาอีกนานทีเดียว อาจจะแกเฒาแลว มี
เหตุการณเปนอุบัติภัยเกิดขึ้น ไฟไหมบานแลวถูกไฟคลอกตาย  

ที่วานี้ เปนการอธิบาย เลาเรื่อง หรือบรรยายเกี่ยวกับกรรมแบบ
หนึ่ง ซ่ึงมักไดยินกันบอยๆ  

                                                                                                     
∗ บรรยายในการอบรมพระธรรมทูต ท่ีวัดจักรวรรดิราชาวาส ๑๗ พ.ค. ๒๕๒๙; ตอมา 
ในการพิมพเมื่อ พ.ย. ๒๕๔๕ ไดตรวจชําระขัดเกลาถอยคําสํานวน ซอยยอหนา เปนตน 
ใหอานงายข้ึนตลอดท้ังเรื่อง แมในการพิมพครั้งลาสุด มิ.ย. ๒๕๕๕ ก็ไดชําระอีกท้ังหมด 
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การอธิบายแนวนี้ โลดโผน นาตื่นเตน นาสนใจ บางทีก็อานสนุก 
เปนเครื่องจูงใจคนไดประเภทหนึ่ง แตคนอีกพวกหน่ึงก็มองไปวาไมเห็น
เหตุผลชัดเจน การไปหักขาไกไว กับการมาเกิดอุบัติเหตุรถชนในเวลาตอมา
ภายหลังหลายสิบปนั้น มีเหตุผลเช่ือมโยงกันอยางไร ผูที่เลาก็ไมอธิบาย
ชี้แจงใหเห็น ทําใหเขาเกิดความสงสัย คนที่หนักในเรื่องเหตุผล เมื่อไม
สามารถช้ีแจงเหตุปจจัยเชื่อมโยงใหเขามองเห็นชัดเจน เขาก็ไมยอมเชื่อ  

ยิ่งสมัยนี้เปนยุคที่ถือวาวิทยาศาสตรเจริญ ตองอธิบายเหตุผลให
เห็นจริงเห็นจังไดวา เรื่องโนนกับเรื่องนี้สัมพันธกันอยางไร  

พระพุทธศาสนาที่แทนั้น ตองการใหเห็นความสัมพันธแหงเหตุ
ปจจัยชัดเจน ทั้งดานรูปธรรมและดานนามธรรม แตพวกเราเองปลอยตัว
หละหลวมกันมา วิทยาศาสตรก็เหมือนมาชวยเตือนใหเราหันไปฟนวิธีคิด
ของพระพุทธศาสนาขึ้นมา ซ่ึงจะมีอะไรๆ ใหแกวิทยาศาสตรดวย นี่ก็คือ
การอธิบายแบบที่สอง 

การอธิบายแบบที่ ๒ ก็คือ อธิบายในแงของเหตุปจจัยที่แยกแยะ
เชื่อมโยงใหเห็นชัด ซ่ึงเปนเรื่องละเอียดซับซอน นับวายากอยู จะตอง
อาศัยการพินิจพิจารณาและศึกษาหลักวิชามาก และบางทีก็หาถอยคํามา
พูดใหมองเห็นชัดเจนไดยาก  

อีกอยางหน่ึง เราก็ไมคอยมีเวลาที่จะอธิบาย เพราะคนสวนใหญ
มาพบกันในที่ประชุมเพียงชั่วโมงสองชั่วโมง ซ่ึงจะพูดกันไดก็แตเรื่องในขั้น
ตัวอยางหยาบๆ มองชวงไกลๆ  

สําหรับเรื่องที่จะพูดกันในวันนี้คิดวา เราควรจะมาหาทางพิจารณา
ในแงวิเคราะหหรือแยกแยะความเปนเหตุเปนผลเทาที่จะเปนไปได ขอให
ลองมาพิจารณาดูกันวาจะอธิบายไดอยางไร 



 

ตอน ๑ 
กรรม โดยหลักการ 

ความหมายและประเภทของกรรม 
กอนจะพูดเร่ืองกรรม เราตองเขาใจกอนวา กรรมมีความหมาย

อยางไร แมแตเร่ืองความหมายของคําก็เปนปญหาเสียแลว  

ก. ความหมายที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
ลองไปถามชาวบานดูวา “กรรม” แปลวาอะไร เอาคําพูด

ในภาษาไทยกอน บางทีเราพูดวา “แลวแตบุญแตกรรม” กรรมใน
ท่ีน้ีหมายถึงอะไร  

กรรมในท่ีน้ี มาคูกับบุญ พอกรรมมาคูกับบุญ เราก็แปล
บุญเปนฝายดี บุญ อาจเปนการกระทําท่ีดี หรือผลดีท่ีจะไดรับ 
สวน กรรม ก็กลายเปนการกระทําช่ัว หรือผลชั่วท่ีไมนาพอใจ น่ีคือ
ความหมายหน่ึงท่ีชาวบานเขาใจ  

ดังน้ัน ชาวบานสวนมาก พอไดยินคําวากรรมแลวไมชอบ 
เพราะมีความรูสึกในทางท่ีไมดี มองกรรมวาเปนเร่ืองราย  

จากตัวอยางน้ี คําวา กรรม และ บุญ จึงเปนเคร่ืองช้ีชัด
อยางหน่ึงวา คนเขาใจความหมายของกรรมในทางไมดี เอาบุญ
เปนฝายขางดี แลวเอากรรมเปนฝายตรงขาม  
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อีกตัวอยางหน่ึงวา คนผูหน่ึงไปประสบเคราะหราย บางคน
ก็บอกวา “เปนกรรมของเขา” คนน่ังเรือไปในทะเล เรือแตก จมนํ้า
ตาย หรือถูกพายุพัดมาแลวเรือลมตายไป อุบัติเหตุอยางน้ี บางคน
บอกวาเปนกรรมของเขา  

คําวา กรรม ในท่ีน้ี เรามองในแงเปนผลรายท่ีเขาไดรับ เปน
เคราะห หรือเปนผลไมดีท่ีสืบมาจากปางกอน  

น่ีก็แสดงวา เรามองคําวากรรมในแงอดีต คือมองในแงวา
เปนเร่ืองผานไปแลวมาแสดงผล และเปนเร่ืองท่ีไมดี ได ๒ แง คือ 
๑ เปนเร่ืองขางไมดี ๒ เพงเนนในทางอดีต  

ในเวลาเดียวกันก็มองไปในแงเปนผลดวย อยางท่ีพูดวา 
“จงกมหนารับกรรมไปเถิด” ท่ีวารับกรรม ก็คือรับผลของกรรม  

นายคนหน่ึงไปลักของเขามา ถูกจับไดขังคุก คนอื่นก็มา
ปลอบใจวา เอ็งกมหนารับกรรมไปเถิดนะ เราทํามาไมดี กรรมใน
ท่ีน้ีกลายเปนผล คือเปนผลของกรรมน่ันเอง  

น้ีคือความหมายของกรรมท่ีเราใชกันในภาษาไทย 
ในฐานะท่ีเปนผู เลาเรียนศึกษาแลว ลองวินิจฉัยดูวา 

ความหมายเหลาน้ีถูกหรือไม ความหมายท่ีเนนไปในทางไมดี เปน
เร่ืองไมดีคูกับบุญ เปนเร่ืองท่ีเนนอดีต และมองไปท่ีผลอยางน้ี ถูก
หรือไม  

เมื่อพิจารณาตรวจดู เราก็จะมองเห็นไดชัดวา ถาเอา
หลักธรรมแทๆ มาวินิจฉัยแลว ความหมายเหลาน้ีคลาดเคลื่อน ได
เพียงแงเดียว ขางเดียว เปนเพียงสวนหน่ึงของความหมายท่ีแทจริง 
เพราะวา “กรรม” น้ัน แปลวาการกระทํา เปนกลางๆ จะดีก็ได จะช่ัว
ก็ได บุญ ก็เปนกรรม บาป ก็เปนกรรม  
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น่ีก็คือ วาตามความหมายท่ีแท บุญ คูกับ บาป แตคนไทย
มีบอยๆ ท่ีเอา บุญ มาคูกับ กรรม เอากรรมเปนขางราย  

สวนท่ีวา “กมหนารับกรรมไป” ก็เปนการมองท่ีผล แตท่ีจริง
น้ัน กรรมเปนตัวการกระทํา ซ่ึงจะเปนเหตุตอไป สวนผลของกรรม
ทานเรียกวาวิบาก หรือจะเรียกวาผลเฉยๆ ก็ได ตัวกรรมเองแทๆ 
น้ันไมใชผล  

ในเมื่อ “กรรม” ในภาษาท่ีเราใชกันอยูน้ี มีความหมาย
คลาดเคลื่อน ไมตรงกับหลักท่ีแทจริง ก็เปนเครื่องแสดงวา ไดมี
ความเขาใจไขวเขวในเร่ืองกรรมเกิดข้ึน เพราะภาษาเปนเคร่ืองแสดง
วา คนมีความเขาใจอยางไร  

เพราะฉะน้ัน ในข้ันตนน้ี เราจะตองทําความเขาใจให
ถูกตองเสียกอนวา กรรมคืออะไร  

ถาประชาชนยังเขาใจคลาดเคลื่อนวากรรมเปนเร่ืองของ
การกระทําท่ีรายท่ีช่ัว เราก็ตองแกไขความเขาใจใหเห็นวา กรรมน้ี
เปนคํากลางๆ จะดีก็ได จะช่ัวก็ได ถาเปนฝายดี ก็เรียกวาเปนบุญ 
หรือบุญกรรม ถาเปนฝายชั่วก็เรียกวาบาป หรือบาปกรรม หรือ
มิฉะน้ันก็เรียกวา กุศลกรรม และอกุศลกรรม จะตองช้ีแจงใหเกิด
ความเขาใจถูกตอง  

น้ี เปนเ ร่ืองพ้ืนฐานข้ันตนๆ  ซ่ึงได เห็นชัดๆ  วา  แมแต
ความหมาย เราก็ไขวเขวกันแลว 
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ข. ความหมายที่ถูกต้องตามหลัก 
เมื่อเรารูวาความเขาใจของชาวบานไขวเขวไป เราก็ตองชัก

จูง เขาเขามาหาความเขาใจ ท่ีแทจ ริง  คําถามขอแรกก็คือ 
ความหมายตามหลักวาอยางไร  

ผมจะลองยกขอความในพระสูตรหน่ึง ช่ือวา วาเสฏฐสูตร 
มาพูดสักนิดหน่ึง  

ในพระสูตรน้ัน พระพุทธเจาตรัสวา บุคคลเปนชาวนาก็
เพราะกรรม เปนโจรก็เพราะกรรม เปนพราหมณก็เพราะกรรม เปน
กษัตริยก็เพราะกรรม เปนปุโรหิตก็เพราะกรรม ฯลฯ เปนโนนเปนน่ี
ก็เพราะกรรม  

จากขอความท่ีไดฟงกันแคน้ี ก็ขอใหมาสํารวจดูกันวาใคร
เขาใจคําวากรรมในความหมายวาอยางไร  

ถาบอกชาวบานวา ท่ีเปนชาวนาน่ีก็เพราะกรรม เขาก็คง
จะคิดวาหมายถึงชาติกอนไดทํากรรมอะไรบางอยางไว จึงทําให
ชาติน้ีตองมาเกิดเปนชาวนา หรือถาบอกวา เปนกษัตริยเพราะ
กรรม เขาก็คงจะเขาใจไปวา ออ คนน้ีคงจะไดทําอะไรดีไว อาจจะ
ใหทาน รักษาศีล เปนตน ชาติน้ีจึงมาเกิดเปนกษัตริย  

แตลองไปดูในพระสูตรสิวา ทานหมายถึงอะไร ในพระสูตร 
คําวา เปนชาวนาเพราะกรรม เปนตนน้ี พระพุทธเจาตรัสไวเองเลย
วา นายคนน้ี ทํานา เขาดํานา หวานขาว ไถนา เขาก็เปนชาวนา  

การท่ีเขาทํานาน่ันเอง ทําใหเขาเปนชาวนา คือเปนไปตาม
การกระทํา อันไดแกอาชีพการงานของเขา  
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อีกคนหน่ึงเปนท่ีปรึกษาของพระเจาแผนดิน เขาก็เปน
ปุโรหิต ตามอาชีพการงานของเขา สวนนายคนน้ีไปลักของเขา ไป
ปลนเขา ก็กลายเปนโจร  

ตกลงวา กรรม ในท่ีน้ี หมายถึง การกระทํา ท่ีเปนอาชีพ
การงานท้ังหลาย เปนข้ันของการกระทําประจําตัวท่ีมองเห็น
เดนชัดงายๆ หยาบๆ ปรากฏออกมาภายนอก  

น่ีคือความหมายของกรรมท่ีนาพิจารณา ซ่ึงเห็นไดวา ทาน
มุงเอาสิ่งซ่ึงมองเห็นปจจุบันน่ีแหละเปนหลักกอน เพราะการ
กระทําน้ีเปนคํากลางๆ ไมไดพูดวาเมื่อไร  

พอพูดข้ึนมาวากรรม ก็ตองมองท่ีปจจุบันเปนจุดเร่ิมกอน 
แตถาพูดจํากัดลงไปวาการกระทําเมื่อไร ก็คือเมื่อน้ัน ไมวาจะเปน
อดีต ปจจุบัน หรืออนาคตก็ตาม การกระทําน้ันๆ เปนกรรมท้ังน้ัน 

แตเมื่อจะดูความหมายท่ีลึกเขาไป ก็ตองมองใหถึงจิตใจ 
เมื่อมองลึกเขาไปถึงจิตใจ เราก็คงจะจําไดถึงพุทธพจน ท่ีจํากัด
ความ บอกความหมายของกรรมวา เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ 
“ภิกษุท้ังหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม”  

ตกลงวา เจตนา คือตัวความคิดจงใจ เจตจํานง ความต้ัง
จิตคิดมุงหมายน่ีแหละ เปนกรรม  

เมื่อบุคคลจงใจ มีเจตนาอยางใดแลว ก็แสดงออกมาเปน
การกระทําทางกายบาง แสดงออกมาทางวาจาเปนการพูดบาง น้ีก็
คือ ความหมายท่ีแทจริงของกรรมท่ีคอยๆ มองละเอียดเขามา  

เมื่อมองหยาบๆ ขางนอก กรรม ก็คือ อาชีพ การงาน การ
ดําเนินชีวิตของเขา แตมองลึกเขาไปถึงจิตใจ กรรม ก็คือ เจตนา 
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ค. ประเภทของกรรม 
จากน้ีเราก็แบงประเภทของกรรม เมื่อวาโดยทางแสดงออก  
๑. ถาแสดงออกทางกาย เคลื่อนไหวทําโนนทําน่ี ก็เปน 

กายกรรม  
๒. ถาแสดงออกทางวาจา โดยพูดออกมา ก็เปน วจีกรรม  
๓. ถาเปนไปในใจ อยูในระดับความคิด คิดปรุงแตงไป
ตางๆ ก็เปน มโนกรรม  

กรรมโดยท่ัวไป เมื่อจําแนกโดยคุณภาพ ก็แบงเปน ๒ คือ   
๑. กรรมดี เรียกวา กุศลกรรม  
๒. กรรมช่ัว เรียกวา อกุศลกรรม  
บางแหง ทานจําแนกออกเปนหลายอยางมากกวาน้ี เชน  
กรรมท่ี ๑ กรรมดํา  
กรรมท่ี ๒ กรรมขาว  
กรรมท่ี ๓ กรรมทั้งดําทั้งขาว และ 
กรรมท่ี ๔ กรรมไมดําไมขาว เปนไปเพ่ือความส้ินกรรม  
การแบงแบบน้ี เปนการอธิบายละเอียดข้ึนไปอีก  
กรรมดํา คืออะไร ยกตัวอยางเชน อกุศลกรรม ท่ีมองเห็น

หยาบๆ ก็คือการกระทําท่ีเปนการเบียดเบียน ทําใหผูอื่นเดือดรอน  
กรรมขาว ก็คือกรรมท่ีตรงขามกับกรรมดําน้ัน ซ่ึงไมทําให

ผูอื่นเดือดรอน ไมเปนการเบียดเบียน แตเปนการชวยเหลือสงเสริม 
ทําใหผูอื่นมีความสุข  

กรรมท้ังดําท้ังขาว ก็คือ กรรมท่ีปะปนกัน มีท้ังการกระทําท่ี
เปนไปเพ่ือความเบียดเบียน และไมเปนไปเพ่ือความเบียดเบียน  
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สุดทายมาถึง กรรมไมดําไมขาว เปนไปเพ่ือความสิ้นกรรม 
ยกตัวอยางเชน โพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘ ซ่ึงบางทีก็เรียกวากรรม
เหมือนกัน แตเปนกรรมท่ีไมดําไมขาว และเปนไปเพ่ือความสิ้น
กรรม กรรมแบบน้ีกลับทําใหเราสิ้นกรรมไปดวยซํ้า 

เมื่อมองละเอียดลงไปถึงความหมายท่ีแยกประเภทอยางน้ี 
เราก็เห็นชัดข้ึนมาวา กรรมน้ันอยูท่ีตัวเราทุกๆ คน ท่ีประพฤติปฏิบัติ
ดําเนินชีวิตอยูทุกเวลาน่ีเอง เร่ิมตั้งแตความรูสึกนึกคิด การพูดจา 
เคลื่อนไหวทําโนนทําน่ี การประกอบอาชีพการงาน ตลอดจน
ปฏิบัติการตางๆ แมแตท่ีเรียกวาการปฏิบัติธรรมช้ันใน ไมวาจะ
เปนการปฏิบัติตามมรรคมีองค ๘ การเจริญโพชฌงค ๗ ก็เปน
กรรมท้ังน้ัน ไมพนเร่ืองกรรมเลย  

จะเห็นวากรรมในความหมายน้ี ละเอียดกวากรรมท่ีเคย
พูดในเร่ืองไปหักขาไก เผาปาคลอกสัตว หรืออะไรทํานองน้ัน จึง
ตองแยกแยะกันใหละเอียด  

เมื่อมาถึงข้ันน้ีแลว จะอธิบายกันอยางไรใหเห็นวา ทําไม
การกระทําจึงออกผลอยางน้ันอยางน้ีได น่ีเปนเร่ืองท่ีเราจะตอง
พิจารณา  

แตท่ีพูดมาน้ี ถือวาเปนความเขาใจพ้ืนฐานข้ันตน ท่ีวา
จะตองพูดกันในเร่ืองความหมายของกรรมใหชัดเจนเสียกอนวา 
“กรรม คืออะไร?” 
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กรรมในฐานะกฎเกณฑแหงเหตุและผล 
แงท่ีจะตองเขาใจเก่ียวกับกรรมยังมีอีกหลายอยาง เชน เรา

จะตองมองกรรมในแงของกฎเกณฑแหงเหตุและผล  
ก ร รม เป น เ ร่ื อ ง ขอ งคว าม เป น ไ ปตาม เหตุ ป จ จั ย 

พระพุทธศาสนาถือหลักการใหญท่ีครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาง คือ 
ความเปนไปตามเหตุปจจัย และเร่ืองกรรมก็อยูในกฎแหงเหตุ
ปจจัยน้ี  

หลักเหตุปจจัยในพระพุทธศาสนา ก็คือ หลักปฏิจจสมุป
บาท และกรรมก็เปนสวนหน่ึงในหลักปฏิจจสมุปบาทน้ัน  

ลองไปแยกแยะปฏิจจสมุปบาทท่ีจําแนกเปนองค ๑๒ ทาน
จะสรุปใหเห็นวา องค ๑๒ ของปฏิจจสมุปบาท หรือปจจยาการน้ัน 
ประมวลเขาแลวก็เปน ๓ สวน คือ เปน กิเลส กรรม และวิบาก  

จะเห็นวา กรรมเปนสวนหน่ึงในปฏิจจสมุปบาทน้ัน คือสวน
ท่ีเรียกวากรรม ในวงจรท่ีเรียกวา ไตรวัฏฏ ไดแก กิเลส กรรม วิบาก  

หมวดท่ี ๑ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เรียกวาเปน กิเลส  
หมวดท่ี ๒ สังขาร ภพ เรียกวาเปน กรรม  
หมวดท่ี ๓ คือนอกจากน้ัน มีวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ 

เปนตน เรียกวาเปน วิบาก  
มี ๓ สวนอยางน้ี  
การศึกษาเร่ืองกรรม ถาจะเอาละเอียดแลว ตองเขาไปถึง 

หลักปฏิจจสมุปบาท ถาตองการพูดเร่ืองกรรมใหชัดเจน ก็หนีไม
พนท่ีจะศึกษาใหลึกลงไปถึงหลักธรรมใหญท่ีเรียกวาปฏิจจสมุป-
บาทน้ี เพราะท่ีมาของหลักกรรมอยูท่ีปฏิจจสมุปบาทน่ันเอง  
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จะตองแจกแจงใหเห็นวา องคของปฏิจจสมุปบาท ๑๒ 
ประการน้ัน มาออกลูกเปน กิเลส กรรม และ วิบาก อยางไร  

จากน้ันก็ช้ีใหเห็นความสัมพันธของ กิเลส กรรม และ วิบาก 
เชน คนมีความโลภ เปนกิเลส เมื่อมีความโลภเกิดข้ึนแลว ก็ไปทํา
กรรม เชน ไปลักของเขา ถาไดมาสมหวัง ก็ดีใจ มีความสุข เรียกวา
เปนวิบาก  

เมื่อเขาจับไมได ก็ย่ิงมีความกําเริบใจอยากไดมากข้ึน ก็
เกิดกิเลส โลภมากยิ่งข้ึน ก็ไปทํากรรม ลักขโมยอีก เลยเกิดเปนวงจร
กิเลส กรรม วิบาก เร่ือยไป  

แตถาถูกขัด คือโลภ ไปลักของเขา ถูกขัดขวาง ก็เกิดโทสะ 
เปนกิเลส เกิดการตอสูกัน ฆากัน ทํารายกัน ก็เปนกรรมข้ึนมาอีก 
แลวก็เกิดวิบาก คือเจ็บปวดเดือดรอน วุนวาย เกิดความทุกข ซ่ึง
อาจรวมท้ังถูกจับไป ถูกลงโทษ ดังน้ีเปนตน  

น้ีเปนเร่ืองของ กิเลส กรรม วิบาก ท่ีอยูในวงจรปฏิจจสมุปบาท 
คือการท่ีตองมองเรื่องกรรมตามแนวของกฎเกณฑแหงเหตุและผล 
หรือเร่ืองความเปนไปตามเหตุปจจัย ท่ีเราเรียกวา อิทัปปจจยตา 
อันน้ีขอขามไปกอน 
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กฎแหงกรรม ในฐานะเปนเพียงอยางหนึ่งในนิยาม ๕ 
เมื่อเราเขาใจแงตางๆ ในเบื้องตนเก่ียวกับกรรมแลว ก็ควร

เขาใจตอไปดวยวา กรรมน้ีเราถือวาเปนกฎอยางหน่ึง เรามัก
เรียกวา “กฎแหงกรรม” 

กฎแหงกรรมน้ี ศัพทวิชาการแทๆ เรียกวา กรรมนิยาม ซ่ึงก็
แปลตรงๆ วากฎแหงกรรม เปนกฎเกณฑแหงเหตุและผลอยางหน่ึง  

แตในทางพุทธศาสนา ทานบอกวา กฎเกณฑแหงเหตุและ
ผลน้ี มิใชมีเฉพาะกรรมนิยามอยางเดียว กฎอยางน้ีมีหลายกฎ 
ทานประมวลไววามี ๕ กฎดวยกัน เรียกวา นิยาม ๕ หรือกฎ ๕ มี
อะไรบาง จะยกใหกรรมนิยามเปนขอท่ี ๑ ก็ได ดังน้ี 

๑. กรรมนิยาม กฎแหงกรรม ไดแกกฎเกณฑแหงเหตุและ
ผลเก่ียวกับการกระทําของมนุษย เชนท่ีวา ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว  

๒. จิตตนิยาม กฎเกณฑเก่ียวกับการทํางานของจิต เชน 
เมื่อจิตอยางน้ีเกิดข้ึน จะมีเจตสิกอะไรประกอบไดบาง ถาเจตสิก
อันน้ีเกิดข้ึน จะมีเจตสิกไหนเกิดรวมได อันไหนรวมไมได เมื่อจิตจะ
ข้ึนสูวิถีออกรับอารมณ มันจะดําเนินไปอยางไร กอนออกจาก
ภวังคก็มีภวังคจลนะ (ภวังคไหว) แลวจึงภวังคุปจเฉท (ตัดภวังค) 
จากนั้นมีอะไรตอไปอีกจนถึงชวนจิต แลวกลับตกภวังคอยางเดิม
อีก อยางน้ีเรียกวากฎแหงการทํางานของจิต คือจิตตนิยาม 

๓. พีชนิยาม กฎเกี่ยวกับพืชพันธุ เชน ปลูกมะมวง ก็เกิด
เปนมะมวง ปลูกมะนาว ก็เกิดเปนตนมะนาว ปลูกเมล็ดพืชอะไร ก็
ออกผล ออกตนเปนพืชชนิดน้ัน อยางน้ีเรียกวาพีชนิยาม 
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๔. อุตุนิยาม กฎเกณฑเก่ียวกับอุตุ อุตุคือเร่ืองอุณหภูมิ 
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ กฎเกณฑเก่ียวกับดินฟาอากาศ พูด
อยางชาวบานก็เชน อากาศรอนข้ึน เราก็เหงื่อออก อากาศเย็นลง 
เย็นมากๆ เขา นํ้ากลายเปนนํ้าแข็ง หรือถารอนมากข้ึน นํ้าก็
กลายเปนไอ น้ีเรียกวาอุตุนิยาม 

๕. ธรรมนิยาม กฎแหงธรรม คือ ความเปนเหตุเปนผลกัน
ของสิ่งท้ังหลาย หรือความเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัย เชน 
คนเกิดมาแลว ก็ตองแก ตองเจ็บ ตองตาย สิ่งท้ังหลายเกิดข้ึน 
ตั้งอยูแลว ก็ดับไป เปนตน 

ตกลงวา กฎน้ีมีตั้ง ๕ กฎ กรรมนิยามเปนเพียงกฎหน่ึงใน 
๕ กฎน้ัน การท่ีเราจะวิเคราะหพิจารณาสิ่งท้ังหลาย จึงอยาไป
ยึดถือวาทุกอยางตองเปนเ ร่ืองของกรรมท้ังน้ัน  มิฉะน้ันจะ
กลายเปนทัศนะท่ีผิดพลาด เพราะพระพุทธศาสนาสอนไวแลววา 
กฎธรรมชาติมี ๕ อยาง หรือนิยาม ๕ กรรมนิยามเปนเพียงกฎหน่ึง  

เมื่ออะไรเกิดข้ึน อยาไปบอกวาเปนเพราะกรรมเสมอไป ถา
บอกอยางน้ันจะผิด  

ยกตัวอยางเชน นาย ก. เหงื่อออก ถามวา นาย ก. เหงื่อ
ออกเพราะอะไร ถาเปนเพราะอากาศรอน ลองวินิจฉัยซิวาอยูใน
นิยามไหน ถาวาอะไรๆ ก็เปนเพราะกรรม ถาอยางน้ันนาย ก. 
เหงื่อออกก็เพราะกรรมสิ ลองบอกซิวา เปนกรรมอะไรของนาย ก. 
ท่ีตองเหงื่อออก ไมใชอยางน้ันหรอก นาย ก. เหงื่อออกเพราะ
อากาศรอน น่ีเรียกวา อุตุนิยาม  



บุญ กรรม นรก-สวรรค เลอืกกันไดทุกคน ๘๖

แตไมแนเสมอไป บางทีนาย ก. เหงื่อออก ไมใชเพราะรอน
ก็มี เชน นาย ก. ไปทําความผิดไว พอเขาท่ีประชุม เขาเกิด
สอบสวนหาตัวผูกระทําผิด นาย ก. มีความหวาดกลัวมาก ก็
อาจจะกลัวจนเหงื่อออก ในกรณีอยางน้ี นาย ก. เหงื่อออกเพราะ
อะไร ตรงน้ีตอบไดวา เพราะกรรม น่ีคือ กรรมนิยาม 

ฉะน้ัน สิ่งท่ีเกิดข้ึน แมแตเปนปรากฏการณอยางเดียวกัน 
บางทีก็เกิดจากเหตุคนละอยาง เราจะตองเอานิยาม ๕ มาวัด
วิเคราะหวา มันเกิดจากอะไร  

อยางท่ียกตัวอยางมาแลววา เหงื่อออก อาจจะเปนเพราะ
เขารูตัววาไดทําความผิดไว ตอนน้ีหวาดกลัววาจะถูกจับได จึง
เหงื่อออก ถาอยางน้ีก็เปนกรรมนิยาม แตถาอยูดีๆ เขาไมไดทํา
อะไร อากาศมันรอนหรือไปออกกําลังมากๆ ใครๆ ก็เหงื่อออกได 
เปนธรรมดา น่ีเปนอุตุนิยาม  

อีกตัวอยางหน่ึง ถานํ้าตาไหล เปนเพราะอะไร เปนนิยาม
อะไร ตองวินิจฉัยจับนิยามใหดี ในเวลาตัดสินเร่ืองกรรม ถาเขาใจ
เร่ืองนิยาม ๕ จะชวยในการอธิบายเร่ืองกรรมไดมาก  

คนเสียใจรองไห  ก็ นํ้าตาไหล  แตดีใจก็ นํ้าตาไหลได
เหมือนกัน อันหน่ึงเปนจิตตนิยาม เปนไปตามการทํางานของจิต 
จิตท่ีมีความปลาบปลื้มดีใจหรือเสียใจ ก็ทําใหนํ้าตาไหล  

แตอาจจะบวกกับเหตุผลท่ีมาจากกรรมนิยาม เชนเสียใจ
ในความผิดท่ีไดกระทําไว  
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แตก็ไมแนเสมอไป บางทีเราไมไดดีใจหรือเสียใจสักหนอย 
แตเราไปถูกควันไฟรมเขา ก็นํ้าตาไหล แลวอันน้ีเปนนิยามอะไร ก็
เปนอุตุนิยาม  

ฉะน้ันการวินิจฉัยสิ่งตางๆ อยาไปลงโทษกรรมเสียท้ังหมด 
พระพุทธเจาตรัสไววา ใครก็ตามท่ียึดถือวาอะไรๆ ทุกอยาง

ลวนเปนผลเกิดจากกรรมท้ังสิ้นน้ัน เปนคนท่ีถือผิด เชน ในเรื่อง
โรคภัยไขเจ็บ พระองคก็ตรัสไว  

มีพุทธพจนในสฬายตนวรรค สังยุตตนิกาย พระสุตตันตปฎก 
พระไตรปฎกเลม ๑๘ ขอ ๔๒๗ วา โรคบางอยางเกิดจากการบริหาร
กายไมสม่ําเสมอก็มี เกิดจากอุตุคือสภาพแวดลอมแปรปรวนเปน
สมุฏฐานก็มี เกิดจากเสมหะเปนสมุฏฐานก็มี เกิดจากดีเปน
สมุฏฐานก็มี เกิดจากสมุฏฐานตางๆ ประกอบกันก็มี เกิดจากกรรม
ก็มี  

นี่แปลวา โรคบางอยางเกิดจากกรรม แตหลายอยางเกิด
จากอุตุนิยามบาง เกิดจากความแปรปรวนของรางกายบาง เกิด
จากการบริหารรางกายไมสม่ําเสมอ เชน พักผอนนอยเกินไป ออก
กําลังมากเกินไป เปนตนบาง กรรมเปนเพียงเหตุหน่ึงเทาน้ัน จะ
โทษกรรมไปทุกอยางไมได  

ยกตัวอยาง คนเปนแผลในกระเพาะอาหาร บางทีเปน
เพราะฉันยาแกไขแกปวด เชน แอสปริน (aspirin) ในเวลาทองวาง 
พวกยาแกไขแกปวดเหลาน้ีเปนกรด บางทีมันก็กัดกระเพาะทะลุ 
อาจจะทําใหถึงกับมรณภาพไปเลย  
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ยาแกไขแกปวดหลายอยางตองระวัง เขาหามฉันเวลาทอง
วาง ตองใหมีอะไรในทองจึงฉันได บางคนเลือดไหลในกระเพาะ ไม
รูวาเปนเพราะเหตุใด ท่ีแทเปนเพราะกินยาแกไขแกปวดน่ีเอง น้ีก็
เปนเหตุอันหน่ึง  

แตบางคนเปนแผลในกระเพาะอาหาร เพราะความวิตก
กังวล คิดอะไรตางๆ ไมสบายใจ กลุมใจบอยๆ คับเครียดจิตใจอยู
เสมอเปนประจํา จึงทําใหมีกรดเกิดข้ึนในกระเพาะอาหาร แลวกรด
น้ีมันก็กัดกระเพาะของตัวเองเปนแผล จนกระท่ังเปนโรครายแรง
ถึงกับตองผาตัดกระเพาะท้ิงไปคร่ึงหน่ึงก็มี  

จะเห็นวาผลอยางเดียวกัน แตเกิดจากเหตุคนละอยาง ท่ี
ฉันแอสปรินหรือยาแกปวดแกไขแลวกระเพาะทะลุ เปนอุตุนิยาม 
แตท่ีคิดวิตกกังวลกลุมใจอะไรตออะไรแลวเกิดแผลในกระเพาะ 
เปนกรรมนิยาม  

จิตใจไมดี  มีอกุศลมาก  ก็ทําใหโรคเกิดจากกรรมได
มากมาย อยางท่ีเปนกันมากเวลานี้คือ โรคเครียด ก็โรคกรรม หรือ
โรคเกิดจากกรรมน่ันเอง (กรรมนิยาม ผสมดวยจิตตนิยาม) 

แตอยางไรก็ตาม เราตองเอาหลักเร่ืองนิยาม ๕ มาวินิจฉัย 
อยาไปลงโทษกรรมทุกอยาง แลวบางอยางก็เกิดจากนิยามตางๆ 
หลายนิยามมาประกอบกัน  

เปนอันวา เราควรรูจักนิยาม ๕ ไว เวลาสอนชาวบานจะได
ใหพิจารณาเหตุผลโดยรอบคอบ 
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เขาใจหลักกรรม โดยแยกจากลัทธิท่ีผิดท้ังสาม 
ก. สามลัทธิเดียรถีย์ มิใช่พุทธ 

แงตอไป คือ จะตองแยกหลักกรรมออกจากลัทธิผิดๆ ท่ี
พระพุทธเจาตรัสไว เรียกวา ติตถายตนะ ๓  

ติตถายตนะ แปลวา ประชุมแหงลัทธิ ลัทธิเดียรถีย มี ๓ 
ลัทธิ 

ลัทธิท่ี ๑ ถือวา บุคคลจะไดสุขก็ดี จะไดทุกขก็ดี มิใชสุข
มิใชทุกขก็ดี ลวนเปนเพราะกรรมท่ีทําไวแตปางกอนท้ังสิ้น (ฟงใหดี 
ระวังนะ จะสับสนกับพระพุทธศาสนา) ลัทธิน้ีเรียกวา ปุพเพกตวาท 

ลัทธิท่ี ๒ บอกวา บุคคลจะไดสุขก็ดี จะไดทุกขก็ดี ไดไมสุข
ไมทุกขก็ดี ลวนเปนเพราะเทพผูย่ิงใหญบันดาลใหท้ังสิ้น คือพระผู
เปนเจาบันดาลใหเปน ลัทธิน้ีเรียกวา อิศวรนิรมิตวาท หรือ อิสสร-
นิมมานเหตุวาท 

ลัทธิท่ี ๓ ถือวา บุคคลจะไดสุขก็ดี จะไดทุกขก็ดี ไดไมสุข
ไดไมทุกขก็ดี ลวนแตเปนเร่ืองบังเอิญ เปนไปเองลอยๆ แลวแต
โชคชะตา ไมมีเหตุปจจัย ลัทธิน้ีเรียกวา อเหตุวาท 

หลักเหลาน้ีมีมาในพระคัมภีรท้ังน้ัน ติตถายตนะท้ัง ๓ 
ทานกลาวไวท้ังในพระสูตร และในอภิธรรม  

ในพระอภิธรรม ทานเนนไวในคัมภีรวิภังค พระไตรปฎก
เลม ๓๕ ขอ ๙๔๐ แตในพระสูตร ก็มีในอังคุตตรนิกาย ติกนิบาต 
พระไตรปฎกเลม ๒๐ ขอ ๕๐๑ แตเรามักไมเอามาพูดกัน  

สวนนิยาม ๕ อยูในคัมภีรฝายอภิธรรม ซ่ึงอธิบายถึงเร่ือง
กฎเกณฑแหงความเปนไปตามเหตุปจจัย  
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นิยาม ๕ น้ัน สําหรับเอาไวพิจารณาความเปนเหตุปจจัย
ใหรอบคอบ อยาไปเอาอะไรเขากรรมหมด สวนติตถายตนะ หรือ
ประชุมลัทธิ ๓ พวก ก็ผิดหลักพระพุทธศาสนา ไดแก 
๑. ปุพเพกตวาท ถือวาอะไรๆ ก็เปนเพราะกรรมท่ีทําไวปางกอน 
๒. อิศวรนิรมิตวาท ถือวาจะเปนอะไรๆ ก็เพราะเทพผูย่ิงใหญ
บันดาล หรือพระผูเปนเจาบันดาล 

๓. อเหตุวาท ถือวาสิ่งท้ังหลายอะไรจะเกิดข้ึน ไมมีเหตุปจจัย 
แลวแตจะบังเอิญเปนไป คือลัทธิโชคชะตา 

สามลัทธิน้ี พระพุทธเจาตรัสวา เปนลัทธิผิด เหตุผลคือ
เพราะมันทําใหคนไมมีฉันทะ ไมมีความเพียรท่ีจะทําอะไร เน่ืองจาก
เปนความเช่ือวาสิ่งท้ังหลายเปนไปอยางไมมีหลักเกณฑ หรือไปข้ึน
ตอตัวการภายนอกท่ีเราควบคุมไมได ไมข้ึนกับการกระทําของเรา 

ข. ลัทธิกรรมเก่า คือลัทธินิครนถ์ 
โดยเฉพาะลัทธิท่ี ๑ น้ัน ถือวาอะไรๆ ก็แลวแตกรรมปางกอน 

มันจะเปนอยางไรก็สุดแตกรรมเกา เราจะทําอะไรก็ไมมีประโยชน 
กรรมปางกอนมันกําหนดไวหมดแลว แลวเราจะไปทําอะไรได ก็
ตองปลอย คอยรอ แลวแตมันจะเปนไป  

พระพุทธเจาตรัสวา  ลัทธิ น้ี เปนลัทธิของพวกนิครนถ 
หัวหนาช่ือวานิครนถนาฏบุตร ใหไปดูพระไตรปฎก เลม ๑๔ พระ
สูตรแรก เทวทหสูตร ตรัสเร่ืองน้ีโดยเฉพาะกอนเลย  

สวนในอังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ตรัสเร่ืองน้ีไวรวมกัน ๓ 
ลัทธิ แตในเทวทหสูตร พระไตรปฎกเลม ๑๔ มัชฌิมนิกาย อุปริ-
ปณณาสก ตรัสเฉพาะเร่ืองลัทธิท่ี ๑ ไมตรัสลัทธิอื่นดวย  
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ลัทธินิครนถน้ีถือวา อะไรๆ ก็เปนเพราะกรรมท่ีทําไวในชาติ
กอน เพราะฉะน้ัน เราจะตองทําใหสิ้นกรรม โดยไมทํากรรมใหม 
และเผากรรมเกาใหหมดส้ินไปดวยการบําเพ็ญตบะ ลัทธิน้ีตอง
แยกใหดีจากพุทธศาสนา  

ตองระวังตัวเราเองดวยวาจะผลุนผลันหรือผลีผลามตกลง
ไปใน ๓ ลัทธิน้ี โดยเฉพาะลัทธิกรรมเกา ท่ีถือวาอะไรๆ ก็แลวแต
กรรมเกาเทาน้ัน  

คําวา “กรรม” น้ีเปนคํากลางๆ เปนอดีตก็ได ปจจุบันก็ได 
อนาคตก็ได พุทธศาสนาเนนปจจุบันมาก  

กรรมเกาไมใชไมมีผล มันมีผลสําคัญ แตมันเสร็จไปแลว
และเปนเหตุเปนปจจัยใหเกิดผลในปจจุบัน ซ่ึงเราจะตองใช
ปญญาแยกแยะ เพ่ือทํากรรมท่ีดี และแกไขปรับปรุงตัวใหเกิดผลท่ี
ดีตอไปภายหนา  

น่ีพูดกันท่ัวๆ ไป โดยหลักการก็คือ ตองพยายามแยกให
ถูกตอง มี ๓ ลัทธิน้ี ท่ีจะตองทําความเขาใจเสียกอนเปนเบ้ืองตน 

ค. อันตรายเกิดขึ้นมา เพราะวางอุเบกขาแบบเฉยโง่ 
กอนจะผานไป มีเกร็ดแทรกอีกนิดหน่ึง คือ ความเช่ือถือท่ี

คลาดเคลื่อนนิดๆ หนอยๆ ซ่ึงทําใหการปฏิบัติผิดได เชน การถือ
ลัทธิกรรมเกา บางทีก็ทําใหเรามองคนวา ท่ีเขาประสบผลรายเกิดมา
ยากจน หรือไดรับเคราะหตางๆ ก็เพราะเปนกรรมของเขาเทาน้ัน  

เมื่อเราบอกวาน่ีเปนกรรมของเขาแลว เราก็เลยบอกวา ให
เขากมหนารับกรรมไป เราก็ไมตองชวยอะไร  
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เมื่อถือวาเปนกรรมของเขา เราก็วางเฉย แถมยังบอกวา 
เราปฏิบัติธรรมดวย คือถืออุเบกขา วางเฉยเสีย ไมชวย คนก็เลยไม
ตองชวยเหลือกัน คนท่ีไดรับเคราะห ไดรับความทุกขยากลําบาก ก็
ตองลําบากตอไป  

มีฝร่ังพวกหน่ึงติเตียนพุทธศาสนาวาสอนคนแบบน้ี เรา
ตองพิจารณาตัวเราเองดวยวา เราสอนอยางน้ันจริงหรือเปลา แต
ตามหลักพุทธศาสนาท่ีแทน้ัน ไมไดสอนอยางน้ี เร่ืองอยางน้ีมี
ความละเอียดออน (ทางปญญา) 

เราบอกวา คนประสบเคราะหกรรม ไดรับความทุกขยาก
เดือดรอน ก็กรรมของเขา ใหเขากมหนารับกรรมไป อยางน้ีถูกไหม 
อยางน้ีถือวาวางอุเบกขา ใชหรือไม  

อุเบกขาคืออะไรแน อุเบกขา คือความวางเฉยในแงท่ีวางใจ
เปนกลาง ในเมื่อเขาสมควรตองรับผิดชอบตัวเอง เชนเก่ียวกับความ
เปนธรรม เพ่ือรักษาความเปนธรรมแลว ตองวางใจเปนกลางกอน 
เมื่อจะตองลงโทษ ก็ลงโทษไปตามเหตุผล คือตามกรรมท่ีเขาทํา  

ดังเชนวา ศาลจะทําหนาท่ีใหถูกตอง เมื่อคนทําความผิด
มา ผูพิพากษาก็ตองวางใจเปนกลาง แลวตัดสิน ถาเขาเปนผูผิด ก็
ตองไดรับโทษตามกฎหมายกบิลเมือง อยางน้ีเรียกวา วางอุเบกขา  

การวางอุเบกขาน้ันเปนไปพรอมกับการรักษาธรรม คือใน
จิตใจมีเจตนาท่ีจะรักษาธรรมไว เมื่อจะชวยคน ก็ตองไมใหเสีย
ธรรม ถาหากคิดเมตตากรุณาชวยโจรแลวเสียธรรม ก็ผิด  

เมตตากรุณา ตองไมเกินอุเบกขา เมตตา-กรุณา-มุทิตา 
รักษาคน แตอุเบกขาน้ันรักษาธรรมไว  
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ในกรณีท่ีไมไดรักษาธรรมเลย และก็ไมชวยคน อยางน้ีผิด 
น่ีวาอยางรวบรัดแบบพูดกันงายๆ  

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

๑. ถาเปนผลกรรมชาติกอน น่ีก็คือเขาไดรับผลของกรรม
น้ันแลว คือเกิดมาจน สภาพปจจุบันคือสภาพท่ีไดรับผลแลว ไมใช
สภาพรอผล เมื่อผลกรรมเกาออกไปแลว หนาท่ีของเราท่ีจะทําตอ
สภาพปจจุบันท่ีเขาทุกขยาก ก็คือ ตองใชเมตตากรุณาไปชวยเหลือ 

เหมือนกับกรณีเด็กวายนํ้าไมเปน เลนซน ไมเช่ือฟงพอแม 
แลวไปตกนํ้า การท่ีเขาตกนํ้าก็เปนการรับ(ผล)กรรมของเขาแลว 
ตอนน้ีเขากําลังทุกข ถึงตอนท่ีเราตองใชความกรุณาไปชวย จะไป
อางวาเปน(ผล)กรรมของเขาแลวปลอยใหเด็กตาย ยอมไมถูกตอง  

๒. คนเราทํากรรมดี-ช่ัวตางๆ มักจะปนๆ กันไป บางคนท้ัง
ท่ีทําความดีมาก แตเวลาจะตายจิตแวบไปนึกถึงกรรมไมดี เลย
พลาดมาเกิดไมดี เราพวกมนุษยปุถุชนไมไดหย่ังรูเร่ืองอยางน้ี 
เพียงพอท่ีจะตัดสิน แตภาพปจจุบันคือเขาทุกขเดือดรอนเปนท่ีตั้ง
ของกรุณา จึงตองใชธรรมขอกรุณาเขาไปชวยเหลือ 

๓. ปรากฏการณอยางหน่ึง หรืออยางเดียวกัน อาจเกิด
จากเหตุปจจัยตางอยาง หรือหลายเหตุปจจัยประกอบกัน อยางท่ี
พูดแลวในเร่ืองนิยาม ๕ เหตุปจจัยในอดีตก็มี เหตุปจจัยในปจจุบัน
ก็มี เหตุปจจัยภายในก็มี เหตุปจจัยภายนอกก็มี 



บุญ กรรม นรก-สวรรค เลอืกกันไดทุกคน ๙๔

ในเรื่องความยากจนน้ี ถาเปนสภาพทางสังคม ขอใหลอง
ไปดูอยางจักกวัตติสูตร (พระไตรปฎกเลม ๑๑) หรือกูฏทันตสูตร 
(พระไตรปฎกเลม ๙) จะเห็นวา พระพุทธเจาทรงเนนเหตุปจจัย
และการแกไขปญหาดานการบริหารการปกครองบานเมือง อยางน้ี
เปนตัวอยาง ซ่ึงจะตองไมมองขามไป  

อยามองอะไรแบบทึกทักทันทีงายๆ หลักธรรมประเภทน้ี
ทรงสอนไว เพ่ือใหรูจักใชปญญาพิจารณาแยกแยะความสัมพันธ
แหงเหตุปจจัย ไมใชมองแบบตีคลุม 

ในกรณีอยางนี้ ถาเราถืออุเบกขาวางเฉย ก็กลายเปน
อัญญาณุเบกขา คือเฉยโง กลายเปนบาปอกุศลไป เพราะวางเฉย
โดยไมรูเร่ืองรูราว ไมเหมือนกรณีท่ีมีคนลักขโมยของ แลวถูกจับคุม
ขัง เรารูวาอะไรเปนอะไร แลวเราจึงวางอุเบกขาเพ่ือรักษาธรรม 

ฉะน้ัน ถาหากคนเขามีความทุกขยากเดือดรอน เร่ืองอะไร
จะไมชวย การชวยน้ันก็เปนการทํากรรมดีของตัวเราเองดวย และก็
เปนการเมตตากรุณาชวยเขา ใหเขาทําความดี โดยเมื่อไดรับการ
ชวยเหลือน้ันแลว เขาก็มีโอกาสแกไขปรับปรุงตัว และมีกําลังท่ีจะ
ไปทํากรรมดีอื่นๆ ตอไป  

แตการชวยท่ีดีท่ีสุด ก็คือ การชวยใหเขาชวยตัวเองได  
ท้ังน้ีเปนเร่ืองท่ีจะตองพิจารณาในรายละเอียด แตการท่ีจะ

บอกเหมาลงไปวา คนไดรับทุกขยากเดือดรอน เปนกรรมของเขา 
ปลอยใหเขารับกรรมไป อยางน้ีไมถูก ตองมีหลักวาเปนเร่ืองของ
การรักษาธรรมหรือไม  

เหลาน้ีเปนแงตางๆ ท่ีจะมาชวยในการพิจารณาเร่ืองกรรม 
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บุญ-บาป กุศล-อกุศล 
อีกเร่ืองหนึ่งคือ เร่ืองความหมายของกรรม ท่ีแยกเปนกุศล 

อกุศล เปนบุญ เปนบาป  
ในเวลาแยกประเภทกรรม เรามักแยกเปนกุศลกรรม และ

อกุศลกรรม หรืองายๆ ก็เปนบุญ เปนบาป หรือบุญกรรม และ
บาปกรรม  

เ ราจะอธิบายเ ร่ืองกรรมได ชัด เจน  เมื่ อ เ ราอธิบาย
ความหมายของกุศล อกุศล บุญ บาป ไดดวย  

ก. กุศล คืออะไร? 
กุศลมีความหมายอยางไร? ชาวบานมักจะมีความสงสัย

หรือเขาใจพราๆ มัวๆ เขามักจะไมรูวาอะไรเปนกุศลหรือเปนอกุศล 
พอบอกวา เชิญชวนมาทําบุญทํากุศลกัน ใหบริจาคเงินสรางศาลา
แลวไดกุศล ชาวบานก็ไมรูวา กุศลคืออะไร  

บางทีชาวบานมองกุศลคลายกับวาเปนตัวอะไร หรือเปน
อํานาจอะไรอยางหน่ึงท่ีลอยอยูท่ีไหนไมรู ซ่ึงมองไมเห็น แลวจะมา
ชวยคนในเมื่อถึงเวลาท่ีควรจะชวย แตทีน้ี ความหมายท่ีถูกตอง
ในทางหลักธรรมเปนอยางไร  

กุศล น้ันตามหลักทานบอกวา แยกความหมายได ๔ อยาง 
ความหมายท่ี ๑ วา อาโรคยะ แปลวา ไมมีโรค หมายความ

วา เปนสิ่งท่ีเก้ือกูลตอสุขภาพ  
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คําวาสุขภาพ ในท่ีน้ีหมายถึงสุขภาพของจิตใจ ซ่ึงเปนฐาน
ของสุขภาพกายดวย คือทําใหจิตใจเขมแข็งสมบูรณ เหมือนกับ
รางกายของเราน้ี เมื่อไมมีโรคก็เปนรางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ 
จิตใจท่ีไมถูกโรคคือกิเลสเบียดเบียน ก็เปนจิตใจท่ีแข็งแรงสมบูรณ 
สบายคลองแคลว ใชงานไดดี อยางท่ีทานเรียกวา ควรแกงาน หรือ
เหมาะแกการใชงาน จิตใจแบบน้ีเรียกวาเปนจิตใจไมมีโรค 

ความหมายท่ี ๒ วา อนวัชชะ แปลวา ไมเสียหาย ไมมีโทษ 
คือ ไมมีสิ่งมัวหมอง ไมสกปรก ไมบกพรอง สะอาด ผองแผว ผอง
ใส ปลอดโปรง เปนตน เอางายๆ วา สะอาด บริสุทธิ์ 

ความหมายท่ี ๓ วา โกศลสัมภูต แปลวาเกิดจากปญญา 
เกิดจากความฉลาด หมายความวา กุศลเปนเร่ืองท่ีประกอบไป
ดวยปญญา คือความรูเขาใจ ทําดวยความรูเหตุผล และทําตาม
ความรูเหตุผลน้ัน เชน มองเห็นความดีความช่ัว รูคุณรูโทษ รู
ประโยชน รูไมใชประโยชน ทําดวยจิตใจท่ีสวาง ไมโงเขลามืดมัว 
เรียกวา เปนความสวางของจิตใจ  

เมื่อมีกุศลเกิดข้ึนในจิตใจแลว ไมปดบังปญญา จิตใจสวาง 
ไมมืดไมบอด มองเห็นอะไรๆ ถูกตองตามความเปนจริง 

ความหมายท่ี ๔ สุดทายคือ สุขวิบาก มีสุขเปนผล ทําให
เกิดความสุข เวลาทําจิตใจก็โปรงสบาย สดช่ืน ราเริง เบิกบาน 
ผองใส สงบเย็น ไมเรารอน ไมบีบคั้น ไมเครียด ไมอึดอัด  

ท่ีวามาท้ัง ๔ ขอน้ีคือความหมายของกุศล เปนลักษณะท่ี
จะเอามาวินิจฉัย คือ สิ่งท่ีเปนกุศลน้ันจะตอง  
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๑. อโรค ไมมีโรค เก้ือกูล จิตใจมีความแข็งแรงสมบูรณ 
จิตใจคลองแคลว ใชงานไดดี  

๒. อนวัชชะ ไมมีโทษ ไมมีมลทิน ไมมัวหมอง ไมเสื่อมเสีย 
มีความสะอาด บริสุทธิ์ ผองแผว ปลอดโปรง  

๓. โกศลสัมภูต มีปญญา รูเหตุผล รูดีช่ัว รูคุณรูโทษ สวาง 
ไมมืดมัว และ  

๔. สุขวิบาก มีสุขเปนผล ทําดวยความโปรงสบาย ทําแลวก็
แชมช่ืนเย็นใจ 

ตัวอยางลักษณะและอาการของกุศลท่ีเกิดข้ึนในใจ เชน มี
เมตตา เปนอยางไร พอเมตตาเกิดข้ึนในใจปบ ก็เย็นฉ่ํา จิตใจไมมี
โรค จิตใจมีความแข็งแรงในตัวของมัน มีความเอิบอิ่ม สบาย เย็น
ช่ืน ย้ิมได ปลอดโปรงผองใส ท้ังใจท้ังกายราบร่ืนผอนคลาย เลือด
ลมเดินคลองดี และมีความรูความเขาใจ สวางอยูภายในวาคนอื่น
เขามีความสุขความทุกขอยางไร เราควรจะมีจิตใจตอเขาอยางไร 
และมีความสุขพรอมอยูในตัวดวย  

แตในทางตรงขาม ถามีโทสะเกิดข้ึน เปนอยางไร พอโทสะ 
หรือความโกรธ ความคิดประทุษรายเกิดข้ึนปบ ก็รูสึกเรารอนแผด
เผา จิตเปนโรค จิตบกพรอง ถูกบีบคั้น ไมสบาย ขุนมัว ไมบริสุทธิ์ 
ไมสะอาด ไมปลอดโปรง ไมผองใส ใจของ ใจเครียด กายก็เครียด 
เลือดลมค่ัง และมืดมัว ไมรูดีรูช่ัว ไมคิดคํานึง ไมมองเห็นบุญเห็น
คุณ ไมคํานึงถึงโทษ ไมรูวาใครเปนใครท้ังน้ัน และมีความทุกข 
พลุงพลาน เดือดรอนใจ น่ีลักษณะของอกุศล  
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เพราะฉะน้ัน กุศลและอกุศลจึงไมตองไปรอดูผลขางนอก 
พอเกิดข้ึนในใจก็บอกตัวเองของมันทันที ปรากฏผลแกชีวิตจิตใจ 
เปนความหมายของตัวมันเอง พอมีข้ึนมาปบ ก็สําเร็จความหมาย
ในตัวทันที  

ถาใครถามวาดีช่ัวมีจริงไหม ก็บอกวาฉันไมตอบละ เกลือ 
กับนํ้าตาล หวาน-เค็มจริงหรือไมอยางไร ชัดอยูในใจของคุณเอง 
มันก็เปนกุศล-อกุศลอยางท่ีมันเปนน่ันแหละ 

ความเปนกุศลและอกุศล เปนสภาวะตามธรรมชาติ มันมี
ภาวะของมันอยูในตัวแลว เราตองอธิบายกรรมใหลึกเขามาถึง
ความหมายของกุศล-อกุศลในจิตใจ ท่ีเปนพ้ืนแทๆ ของตัวมันเอง 
ใหเห็นวามันมีความหมายอยูในตัวของมันเองพรอมแลว ไมตองไป
รอผลไกล 

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

โรค แลวบวก ณฺย ปจจัย เขาไป เปน ภาวตัทธิต ตามหลักไวยากรณ
เปน อาโรคฺย แปลวา ความเปนอโรค คือ ความไมมีโรค น้ีหมายถึง 
ความไมเปนโรคของจิต ไมใชแคโรคของรางกาย จิตท่ีไมมีโรค ก็
สมบูรณแข็งแรง และชวยหนุนสุขภาพรางกายดวย  

แมแตภาษิตท่ีเราทองกันในภาษาไทย ท่ีเพ้ียนเปน อโรค
ยาปรมา ลาภา น้ัน (ความจริงภาษาบาลีเปน อาโรคฺยปรมา ลาภา) ใน
พระไตรปฎก พระพุทธเจาก็ตรัสวา ความหมายท่ีแทจริงไมไดมุง
เพียงไมมีโรคกาย ท่ีวาความไมมีโรคเปนลาภอยางย่ิง หรือลาภ
ท้ังหลายมีความไมมีโรคเปนอยางย่ิงน้ัน พระองคหมายถึงพระ
นิพพาน  



๓. หลักกรรมสาํหรับคนสมัยใหม  ๙๙ 

อาโรคยะ น้ี หมายถึง พระนิพพาน พระนิพพานเปนภาวะ
ไรโรค คือความมีสุขภาพจิตสมบูรณ  

เร่ืองน้ีพระพุทธเจาตรัสกับมาคัณฑิยะ ทานมาคัณฑิยะไป
สนทนาธรรมกับพระพุทธเจา อางสุภาษิตเกาวา อาโรคฺยปรมา 
ลาภา ซ่ึงในที่น้ีเขามีความเขาใจวาเปนโรคกาย แตพระพุทธเจา
ตรัสวามันไมไดมีความหมายแคบแคน้ัน แตหมายถึงความไมมีโรค
ทางจิตใจดวย ใชไดทุกระดับ  

สําหรับชาวบานก็ใชในระดับโรคทางกายธรรมดา แต
ในทางธรรม พระพุทธเจาตรัสไวในพระสูตรในมัชฌิมนิกาย 
หมายถึงพระนิพพานเลย เปนภาวะไมมีโรคโดยสมบูรณตั้งแตใน
จิตใจ หมายความวาภาษิตน้ีใชไดทุกระดับ ตั้งแตระดับชาวบาน 
ไปจนกระท่ังถึงบรรลุนิพพาน แตใหรูความหมายแตละข้ันๆ  

ความหมายของคําวา “กุศล” ก็ใหเขาใจตามลักษณะท่ีวา
มาน้ี สวนท่ีเปนอกุศลก็ตรงขาม ดังไดยกตัวอยางไปแลว เชน เมื่อ
เมตตาเกิดข้ึนในใจเปนอยางไร โทสะเกิดขึ้นเปนอยางไร ลักษณะ
ก็จะผิดกันใหเห็นชัดๆ วา ผลมันเกิดทันที อยางที่เรียกวาเปน
สันทิฏฐิโก เห็นเอง เห็นทันตา 

ข. บุญ หมายความแค่ไหน? 
คําที่เนื่องกันอยูกับ กุศล และ อกุศล ก็คือคําวา “บุญ” 

และ ”บาป” บุญกับกุศล และบาปกับอกุศล ตางกันอยางไร? 
ในท่ีหลายแหงใชแทนกันได อยางในพุทธพจนท่ีตรัสเร่ือง 

ปธาน คือความเพียร ๔ ก็ตรัสคําวาอกุศล กับคําวาบาป ไวดวยกัน  



บุญ กรรม นรก-สวรรค เลอืกกันไดทุกคน ๑๐๐ 

ในหลัก ปธาน ๔ น้ัน คําท้ังสองอยูในประโยคเดียวกัน คือ
เปนคําท่ีชวยขยายความซ่ึงกันและกัน ดังท่ีตรัสวา “ภิกษุยังฉันทะ
ให้เกิดขึ้น ระดมความเพียร เพื่อปิดก้ันบาปอกุศลธรรมซึ่งยังไม่เกิดมิให้
เกิดขึ้น น้ีเรียกว่า สังวรปธาน” น่ี บาปกับอกุศลมาดวยกัน  

แต บุญ กับ กุศล มีความกวางแคบกวากันอยูหนอย คือ 
กุศล ใชไดท้ังโลกิยะและโลกุตตระ เปนคํากลางๆ และเปนคําท่ีใช
ในทางหลักวิชามากกวา บางทีก็ระบุวาโลกิยกุศล โลกุตตรกุศล 
แตถาพูดเปนกลางๆ จะเปนโลกิยะก็ได โลกุตตระก็ได  

สวนคําวา บุญ นิยมใชในระดับโลกิยะ แตก็มีบางที่ทานใช
ในระดับโลกุตตระ โดยระบุชัดลงไปวา โลกุตตรปุญญะ (ที.อ.๓/๒๐) 
แตโดยท่ัวไป บุญอยูแคระดับโลกิยะ อยางที่เรียกวา โอปธิกปุญญะ 
(บุญท่ีเน่ืองดวยอุปธิ คือเปนโลกิยะ) เทียบกับ นิรูปธิกุศล (กุศลท่ีไร
อุปธิ คือเปนโลกุตตระ, ขุ.อิติ.๒๕/๒๖๒/๒๙๐) 

เปนอันวา โดยทั่วไป บุญใชในระดับโลกิยะ สวนกุศลเปน
คํากลางๆ ใชไดท้ังโลกิยะและโลกุตตระ น่ีเปนความกวางแคบกวา
กันนิดหนอย ระหวางบุญกับกุศลในแงรูปศัพท ซ่ึงก็อาจเอาไปชวย
ประกอบเวลาอธิบายเร่ืองกรรมได แตเปนเร่ืองเกร็ด ไมใชเปนตัว
หลักใหญ  

บุญ นัยหน่ึงแปลวา เปนเคร่ืองชําระสันดาน คือเปนเคร่ือง
ชําระลางทําใหจิตใจสะอาด ในเวลาท่ีสิ่งซ่ึงเปนบุญเกิดข้ึนในใจ 
เชน มีเมตตาเกิดข้ึน ก็ชําระจิตใจใหสะอาดบริสุทธิ์ ศรัทธาเกิดข้ึน 
จิตใจก็ผองใส ทําใหหายเศราหมอง หายสกปรก  



๓. หลักกรรมสาํหรับคนสมัยใหม  ๑๐๑

ความหมายตอไป นักวิเคราะหศัพท แปล บุญ วา นํามาซ่ึง
การบูชา หรือทําใหเปนผูควรบูชา คือ ใครก็ตามสั่งสมบุญไว สั่งสม
ความดี เชน สั่งสมศรัทธา เมตตา กรุณา มุทิตา ผู น้ันก็มีแต
คุณธรรมมากมาย และคุณธรรมหรือคุณสมบัติเหลาน้ันก็ยกระดับ
ชีวิตจิตใจของเขาขึ้น ทําใหเปนผูควรบูชา ฉะน้ัน ความหมายหน่ึง
ของบุญก็คือ ทําใหเปนคนนาบูชา  

อีกความหมายหน่ึงคือ ทําใหเกิดผลท่ีนาช่ืนชม เพราะวา
เมื่อเกิดบุญแลว ก็มีวิบากท่ีดีงาม นาช่ืนชม จึงวามีผลอันนาช่ืนชม  

ความหมายน้ี ใกลกับพุทธพจนท่ีวา สุขสฺเสตํ อธิวจนํ ยทิทํ 
ปุ ฺานิ ซ่ึงแปลวา ภิกษุท้ังหลาย คําวาบุญน้ี เปนช่ือของความสุข 
เมื่อบุญเกิดข้ึนในใจแลว จิตใจก็สบาย มีความเอิบอิ่มแชมช่ืนผอง
ใส บุญจึงเปนช่ือของความสุข  

สวนบาปน้ันตรงกันขาม บาป น้ัน โดยตัวอักษร หรือโดย
พยัญชนะ แปลวา สภาวะท่ีทําใหถึงทุคติ หรือทําใหไปในท่ีช่ัว 
หมายถึงสิ่งท่ีทําใหจิตตกตํ่า พอบาปเกิดข้ึน ความคิดไมดีเกิดข้ึน 
โทสะ โลภะ เกิดข้ึน จิตก็ตกตํ่าลงไป และนําไปสูทุคติดวย  

ทานใหความหมายโดยพยัญชนะอีกอยางหน่ึงวา เปนสิ่งท่ี
คนดีพากันรักษาตนใหปราศไป หมายความวา คนดีท้ังหลายจะ
รักษาตนเองใหพนไปจากสิ่งเหลาน้ี จึงเรียกสิ่งเหลาน้ีวาเปนบาป 
เปนสิ่งท่ีคนดีท้ิง พยายามหลีกหลบเลี่ยงหนีไมอยากเก่ียวของดวย  

น่ีเปนความหมายประกอบ ซ่ึงอาจจะเอาไปใชอธิบายเปน
เกร็ดได ไมใชตัวหลักแทๆ เอามาพูดรวมไวดวยในแงตางๆ ท่ีเรา
จะตองทําความเขาใจเก่ียวกับเร่ืองกรรม 



บุญ กรรม นรก-สวรรค เลอืกกันไดทุกคน ๑๐๒ 

เทาท่ีไดบรรยายมา เมื่อวาโดยสรุป มีความสําคัญท่ีจะตอง
มองอยู ๔ ประการ คือ 

๑. กรรมเปนเร่ืองของความเปนเหตุเปนผล เปนเร่ืองของ
กฎเกณฑแหงเหตุปจจัย ถาจะอธิบายลงลึก ก็ตองโยงเขาไปใน
เร่ืองไตรวัฏฏ คือ กิเลส กรรม และวิบาก เขาสูหลักปฏิจจสมุปบาท 

๒. จะตองรูวากรรมน้ีเปนนิยามหน่ึง หรือกฎหน่ึงในบรรดา
นิยาม ๕ เทาน้ัน อยาเหมาทุกอยางเขาเปนกรรมหมด ตอง
แยกแยะเหตุปจจัยใหถูกตอง 

๓.  ตองแยกหลักกรรมออกจากลัทธิผิดสามอยางใหไดดวย 
คือ ลัทธิปุพเพกตวาท ลัทธิอิศวรนิรมิตวาท และลัทธิอเหตุวาท  

๔. ใหนําความเขาใจความหมายของกุศล อกุศล มาชวยใน
การอธิบายแงลึก ใหเห็นผลตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในระดับจิตใจ ใหเขาใจ
ความหมายของกรรมท่ีแทจริง ท่ีเปนสภาวะอยูในจิตใจ ซ่ึงมีผล
ประจักษทันที 



 

ตอน ๒ 
กรรม โดยใชการ 

ความสําคัญของมโนกรรม/ 
คานิยมกําหนดวิถีชีวิตและสังคม 

ขอผานไปยังเร่ืองการใหผลของกรรม อยางท่ีบอกแลววา 
เราไดยินบอยๆ เก่ียวกับคําอธิบายการใหผลของกรรมแบบโลดโผน 
ซ่ึงเปนเร่ืองนาต่ืนเตน เปนเหตุการณใหญๆ แบบท่ีวาทําใหสัตวขา
หัก แลวตอมาตัวเองไปถูกรถทับขาหัก อะไรทํานองน้ี ซ่ึงไดยินกัน
บอย จนบางทีทําใหรูสึกวา กรรมเปนอํานาจเรนลับอยางหน่ึงซ่ึง
ลอยอยูท่ีไหนก็ไมรู มันคอยจองจะมาลงโทษเรา ถาอธิบายแบบน้ี 
ก็มีปญหาท่ีบอกแลววา คนท่ีเปนนักคิดเหตุผลจะไมคอยยอมรับ  

ลองพิจารณาดูวา เราจะสามารถอธิบายกรรมในแงสืบสาว
เหตุปจจัยไดอยางไร ความเปนเหตุเปนผลน้ันอยูท่ีการสืบสาวเหตุ
ปจจัย ใหเห็นวาแตละอยางเช่ือมโยงกัน สืบทอดและตอเน่ืองกัน
อยางไร จึงมาออกผลอยางน้ี ถาอธิบายตรงน้ีได คนจะตองยอมรับ 

การท่ีจะอธิบายอยางน้ีได ก็ตองลงไปถึงจุดเร่ิมของมัน คือ
ถึงขางในจิตใจ พระพุทธเจาตรัสวา กรรม มี ๓ คือ กายกรรม 
วจีกรรม มโนกรรม  



บุญ กรรม นรก-สวรรค เลอืกกันไดทุกคน ๑๐๔ 

ในบรรดากรรม ๓ อยางน้ัน กรรมท่ีละเอียดออนท่ีสุดก็
ไดแก มโนกรรม คือ กรรมทางใจ  

กรรมทางใจ นอกจากเปนเร่ืองละเอียดออนแลว ก็เปนจุด
เร่ิมดวย หมายความวา การกระทําท่ีจะออกมาเปนวจีกรรมและ
เปนกายกรรมได ก็เพราะเกิดข้ึนเปนมโนกรรมกอน  

คนเราตองคิดกอน คิดข้ึนมาในใจ คิดช่ัวแลว จึงพูดช่ัว ทํา
ช่ัว ถาพูดช่ัวข้ึนเฉยๆ อาจเปนเพียงเคยปากหรือใชคําพูดไมถูก
เทาน้ัน ไมใชเปนกรรม  

คนจะทําอะไร ก็เ ร่ิมจากความนึกคิดในใจ ท่ี เ รียกวา
มโนกรรม ในทางพระพุทธศาสนาถือวามโนกรรมสําคัญท่ีสุด 
พระพุทธเจาตรัสโดยทรงเปรียบเทียบกับลัทธินิครนถ  

ในลัทธินิครนถเขาเรียกกรรมวา ทัณฑะ ซ่ึงแบงเปน ๓ คือ 
กายทัณฑะ วจีทัณฑะ มโนทัณฑะ และถือวากายทัณฑะสําคัญ
ท่ีสุด เพราะลําพังคิดอยางเดียว ไมทําใหตายได แตถาเปนกาย
ทัณฑะ เอามีดมา ฟนคอ ก็ตายแนๆ หรือฉวยปนมายิง ก็ตาย แค
คิดไมตาย เพราะฉะน้ัน ลัทธินิครนถถือวากายทัณฑะสําคัญท่ีสุด  

แตพระพุทธศาสนาถือวา มโนกรรมสําคัญท่ีสุด เพราะ
มโนกรรมเปนจุดเร่ิมตน เปนตัวการใหญ เปนเจาของแผนการ  

บุคคลก็ดี สังคมก็ดี จะเปนไปอยางไร ก็ดําเนินไปตาม
มโนกรรมเปนใหญ มโนกรรมเปนตัวกําหนดวิถีหรือช้ีแนวทางใหแก
แนวคิด ความนิยม ความเชื่อถือ เปนตัวกํากับการ เชน คนๆ หน่ึง
มีความชอบในอะไร ใฝในอะไร ชีวิตของเขาก็จะดําเนินไปตาม
วิถีทางท่ีชอบท่ีใฝน้ัน  



๓. หลักกรรมสาํหรับคนสมัยใหม  ๑๐๕ 

สมมติวา เด็กคนหน่ึงเกิดชอบบวชพระ ชอบหมผาเหลือง 
เห็นเณรแลวก็อยากเปนเณรบาง ความฝกใฝพอใจอันน้ีก็มาหลอ
หลอมทําใหเขาคิดท่ีจะบวช ตอมาเขาก็อาจจะบวชแลวก็อยูใน
พระศาสนาไป แตอีกคนหน่ึงจิตชอบใฝไปในทางท่ีอยากไดของ
ของคนอื่น โดยไมตองทําอะไร ก็อาจจะไปลักขโมย วิถีชีวิตก็จะหัน
เหไปอีกแบบหน่ึง  

น้ีก็คือเร่ืองของมโนกรรม ท่ีมีผลบันดาลชีวิตท้ังชีวิตให
เปนไปตางๆ กัน ความนิยม ความชอบ แนวคิด ความเชื่อถือตางๆ 
น้ี เปนเคร่ืองกําหนดชะตาและสรางชีวิตของคน กับท้ังวิถีของ
สังคม พระพุทธศาสนามองในข้ันลึกซ้ึงอยางน้ี จึงถือวามโนกรรม
สําคัญ 

สังคมมนุษยจะเปนไปอยางไร ก็เร่ิมมาจากมโนกรรม ไม
ตองสืบไปไกลถึงอารยธรรม เอาอยางงายๆ เชน สิ่งท่ีปจจุบันน้ี
ชอบเรียกวา “คานิยม” เมื่อสังคมมีคานิยมอยางไร ก็จะชักนํา
ลักษณะการดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคมน้ันใหเปนอยางน้ัน  

ยกตัวอยางเชน  คนในสังคมหน่ึงถือวา  ถาเรารักษา
ระเบียบวินัยเครงครัดได ก็เปนคนเกง ความเกงกลาสามารถอยูท่ี
การทําไดตามระเบียบแบบแผน ความนิยมความเกงในแงน้ี ก็
เรียกวาเปนคานิยมในการรักษาระเบียบวินัย  

คนพวกท่ีมีคานิยมแบบน้ี ก็จะพยายามรักษาระเบียบวินัย
ใหเครงครัด จนอาจทําใหประเทศน้ัน สังคมน้ัน มีระเบียบวินัยดี  

สวนในอีกสังคมหน่ึง คนอาจจะมีคานิยมตรงขาม โดยมี
ความช่ืนชมวา ใครไมตองทําตามระเบียบได ใครฝนระเบียบได 
ใครมีอภิสิทธิ์ ไมตองทําตามกฎเกณฑได เปนคนเกง  
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ในสังคมแบบหลังน้ี คนก็จะไมมีระเบียบวินัย เพราะถือวา
ใครไมตองทําตามระเบียบได คนน้ันเกง  

ขอใหลองคิดดูวา สังคมของเรา เปนสังคมแบบไหน มี
คานิยมอยางไร  

น้ีเปนตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นวา ความใฝความชอบ อะไร
ตางๆ ท่ีอยูในจิตใจเปนตัวนํา เปนเคร่ืองกําหนดวิถีชีวิตของบุคคล 
และเปนเคร่ืองช้ีนําชะตากรรมของสังคม  

สังคมใดมีคานิยมท่ีดีงาม เอื้อตอการพัฒนา สังคมน้ันก็มี
ทางท่ีจะพัฒนาไปไดดี สังคมใดมีคานิยมตํ่าทราม ขัดถวงการ
พัฒนา สังคมน้ันก็มีแนวโนมท่ีจะเสื่อมโทรม พัฒนาไดยาก จะ
ประสบปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอยางมากมาย  

ถาจะพัฒนาสังคมใหกาวหนา ถาตองการใหสังคมเจริญ 
พัฒนาไปไดดี ก็จะตองแกคานิยมท่ีผิดพลาดใหได และตองสราง
คานิยมท่ีถูกตองใหเกิดข้ึนดวย  

เร่ืองคานิยมน้ีเปนตัวอยางเดนชัดอยางหน่ึงของมโนกรรม 
มโนกรรมเปนสิ่งสําคัญมาก มีผลระยะยาว ลึกซ้ึงและกวางไกล 
ครอบคลุมไปหมด พระพุทธศาสนาถือวาคานิยมน้ีเปนสิ่งสําคัญ
มาก และมองท่ีจิตใจเปนจุดเร่ิมตน  

เพราะฉะน้ัน ในการพิจารณาเร่ืองกรรม จะตองใหเขาใจถึง
หลักการของพระพุทธศาสนา ท่ีถือวา มโนกรรมสําคัญท่ีสุด และ
ใหเห็นวาสําคัญอยางไร น้ีคือจุดท่ีหน่ึง 
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จิตสํานึก-จิตไรสํานึก/ภวังคจิต-วิถีจิต 
สืบเน่ืองจากเร่ืองมโนกรรมน้ัน ก็ทําใหตองมาศึกษาเร่ือง

จิตใหมากข้ึน จิตใจของคนเราน้ีคิดนึกอะไรตางๆ สิ่งท่ีพูดและทําก็
เปนไปตามจิตใจ แตจิตใจเปนเร่ืองละเอียดซับซอน บางคร้ังและ
ในเรื่องบางอยาง เราบอกไมถูกดวยซํ้าวาตัวเราเองเปนอยางไร 
บางทีเราทําอะไรไปอยางหน่ึง เราบอกไมถูกวาทําไมเราจึงทําอยาง
น้ัน เพราะวาจิตใจมีความสลับซับซอนมาก 

ตามหลักพุทธศาสนานั้น มีการแบงจิตเปน ๒ ระดับ คือ
จิตระดับวิถี กับ จิตระดับภวังค (วิถีจิต กับ ภวังคจิต) 

จิตระดับภวังค เปนจิตท่ีเปนองคแหงภพ เปนระดับท่ีเราไม
รูตัว เรียกไดวาไรสํานึก ภพจะเปนอยางไร ชีวิตแทๆ ท่ีกรรมออก
ผลจะเปนอยางไรน้ัน อยูท่ีภวังค แมแตจุติปฏิสนธิ ก็เปนภวังคจิต 
ฉะน้ัน เราจะมาพิจารณาเฉพาะจิตในระดับท่ีเรารูสํานึกกันน้ีไมได 
การพิจารณาเร่ืองกรรมน้ี จะตองลึกลงไปถึงข้ันจิตต่ํากวาหรือเลย
สํานึกไป อยางท่ีใชศัพทวา ภวังค  

ในจิตวิทยาสมัยน้ี ซ่ึงมีหลายสาขา หลายสํานัก ก็มีกลุม
สําคัญท่ีเขาศึกษาเร่ืองจิตแบบน้ีเหมือนกัน เขาแบงจิตเปน 
จิตสํานึก กับ จิตไรสํานึก  

จิตสํานึก ก็คือจิตท่ีรูตัว ท่ีพูดสิ่งตางๆ ทําสิ่งตางๆ อยางท่ี
รูๆ กันอยู แตมีจิตอีกสวนหน่ึงเปนจิตไรสํานึก ไมรูตัว จิตท่ีไรสํานึก
น้ีเปนจิตสวนใหญของเรา  
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เขาเทียบวา เหมือนภูเขานํ้าแข็งท่ีอยูในนํ้า นํ้าแข็งสวนท่ี
อยูใตนํ้ามีมากกวา และมากกวาเยอะแยะดวย สวนท่ีโผลมามีนิด
เดียว คือจิตสํานึกท่ีเรารูตัวกันอยู พูดจาทําอะไรกันอยูน้ี แตสวนท่ี
ไมรูสํานึก หรือไรสํานึกน้ัน เหมือนกอนนํ้าแข็งท่ีอยูใตพ้ืนนํ้า ซ่ึงมี
มากกวาเยอะแยะ เปนจิตสวนใหญของเรา  

การศึกษาเร่ืองจิตน้ัน จะตองศึกษาไปถึงข้ันจิตไรสํานึก ท่ี
เปนจิตสวนใหญ มิฉะน้ันจะรูเร่ืองจิตนิดเดียวเทาน้ัน การพิจารณา
เร่ืองกรรมก็จะตองเขาไปใหถึงจุดน้ี 

ในเร่ืองจิตไรสํานึกน้ี มีแงท่ีเราควรรูอะไรบาง แงควรรูท่ี
หน่ึง คือท่ีบอกวา สิ่งท่ีเราไดรับรูเขามาทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
เหลาน้ี จิตจะบันทึกเก็บไวหมด ไมมีลืมเลย 

ตามท่ีเขาใจกัน ตามธรรมดาน้ี สิ่งท้ังหลายท่ีไดประสบน้ัน 
เราลืมแทบท้ังหมด จําไดนิดเดียวเทาน้ัน น่ีเปนเร่ืองของจิตสํานึก 
แตตามความเปนจริง ความจําเหลาน้ันยังคงอยูในจิตไรสํานึก สิ่ง
ท่ีสบทราบคิดนึกทุกอยางต้ังแตเกิดมา มันจําไวหมด แลวถารูจัก
ฝกดีๆ ก็ดึงเอามันออกมาไดดวย  

นักจิตวิทยาบางสมัยสนใจเร่ืองการสะกดจิตมาก เพราะ
เหตุผลหลายอยาง เหตุผลอยางหน่ึงก็คือ เมื่อสะกดจิตแลว
สามารถทําใหคนน้ันระลึกเร่ืองราวเกาๆ สมัยเด็ก เชนเมื่อ ๑ ขวบ ๒ 
ขวบ เอาออกมาได ซ่ึงแสดงวาประสบการณเหลาน้ันไมไดหายไป
ไหน ยังอยูหมด น้ีเปนแงท่ีหน่ึง 
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จิตไรสํานึก: จุดเริ่มแหงการใหผลของกรรม 
ท่ีวามาน้ีมีความหมายอยางไรเกี่ยวกับกรรม ความหมายก็

คือ มันแสดงวา สิ่งท่ีเราทําไวท้ังหมด สิ่งท่ีเราคิด เรานึก ทุกอยาง
ไมไดหายไปไหนเลย ยังคงอยูในจิตใจของเราท้ังหมด เพียงแตเรา
ไมรูตัวและระลึกออกมาโดยจิตสํานึกไมไดเทาน้ัน  

เราสามารถเอาวิชาการสมัยใหมท่ีเขาศึกษา วิจัย วิเคราะห
กันทีหลังน้ี มาประกอบการศึกษาเร่ืองกรรมไดดวย ทําใหเห็นวา
วิธีการสมัยใหมในยุคหลังน้ี ก็เปนเคร่ืองชวยยํ้าสนับสนุนใหคน
ปจจุบันเขาใจหลักความจริงของจิตท่ีทานสอนไววาเปนอยางไร 

ก. จิตสะสมประสบการณ์ทุกอย่าง และปรุงแต่งชีวิตเรา  
สิ่งท่ีเปนประสบการณของมนุษยน้ี จิตเราไมไดลืมเลย 

และก็เปนอันวาจิตสั่งสมไวทุกอยาง เมื่อสั่งสมแลว ก็ไมไดสั่งสมไว
เฉยๆ มันมีผลตอตัวเราท้ังหมดดวย โดยท่ีเราไมรูตัว สภาพจิตสวน
ท่ีปรุงแตงชีวิตของเราน้ี สวนมากเปนจิตท่ีไมรูตัว 

ตัวอยางงายๆ ถาเรามีจิตโกรธบอยๆ เปนคนฉุนเฉียว พบ
อะไรขัดใจนิด ก็เกิดโทสะ และแสดงความเกรี้ยวกราดออกมาให
จิตกําเริบอยูเสมอ ตอไป ถาสั่งสมสภาพจิตอยางน้ีอยูเร่ือยๆ ก็จะ
กลายเปนนิสัย ทําใหเปนคนมักโกรธ ความโกรธงายจะเปน
ลักษณะจิตใจ เปนนิสัย  

ตอมา สภาพจิตก็แสดงออกทางหนาตา หนาน่ิวค้ิวขมวด
อยูเสมอ กลายเปนสิ่งท่ีเราเรียกวาบุคลิกภาพ และออกมามีผลท้ัง
ตอและจากผูอื่น คนท่ีพบเห็น ก็ไมอยากคบ ไมอยากพูดจาดวย 
เขาอยากจะหลีกเลี่ยง กลัวจะเกิดเร่ือง อะไรทํานองน้ี แลวก็
กลับมามีผลตอชีวิตของตนเอง  
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รวมความวา เร่ืองก็ดําเนินไปในลักษณะท่ีวา จากความคิด
จิตใจ ก็ออกมาเปนลักษณะนิสัย เปนบุคลิกภาพ แลวก็เปนวิถีชีวิต
ของคนน้ัน และความมีนิสัยอยางน้ี หรือมีความโนมเอียงอยางน้ี ก็
ชักจูงตัวเขาเอง  ชวนใหไปพบกับประสบการณตางๆ  และ
สถานการณท่ีทําใหเกิดเร่ืองอยางน้ันๆ ข้ึนมา 

สวนในทางตรงขาม คนท่ีมีจิตเมตตา ย้ิมแยมแจมใส คิด
นึกเร่ืองดีๆ เสมอ เวลาพบอะไร จิตใจก็มองไปในแงดี สบายใจ ย้ิม
แยมแจมใส ตอมา หนาก็เปนหนาตาท่ีย้ิมแยม เปนคนมีเสนห 
นารัก นาชม ชวนใหคบหา แลวท้ังหมดน้ัน ก็ออกมาเปนผลตอวิถี
ชีวิตของเขาตอไปดวย น่ีก็เปนเร่ืองของการสั่งสม 

ข. จิตส่วนใหญ่และขุมพลังแท้ อยู่ที่จิตไร้สํานึก 
แงตอไปคือ เมื่อจิตไรสํานึกน้ีเปนสวนใหญ ก็เปนสวนท่ีมี

กําลังมาก จิตของเราน้ี เราเอามาใชงานนิดหนอยเทาน้ัน ความ
จริง มันมีพลังมากมายท่ีเราไมรูตัว และยังไมรูจักดึงเอามาใช  

เราจะเห็นไดวา จิตมีกําลังขนาดไหน ในเมื่อมีเหตุการณท่ี
บังคับตัวไมได เชน เวลาเกิดไฟไหมข้ึน บางคนยกตุมนํ้าได หรือว่ิง
หนีดวยความตกใจ มาถึงร้ัวแหงหน่ึงซ่ึงสูง ปรกติแลวกระโดดขาม
ไมได แตดวยความกลัวหนีภัยมาน้ัน สามารถกระโจนขามไปได  

เร่ืองอยางน้ีเราไดยินกันบอยๆ แสดงใหเห็นวา ท่ีจริงจิต
ของเราน้ันมีความสามารถอะไรบางอยางอยูขางใน แตตามปกติ 
เราไมรูจักใชมัน มันก็เลยไมเปนประโยชน  
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ความสามารถน้ีอยูท่ีไหน ก็อยูท่ีจิตไรสํานึกน้ัน ตอนตกใจ
หนีภัยก็ดี ตอนท่ีไฟไหมแบกตุมนํ้าหรือของหนักไปไดก็ดี เวลาน้ัน
เราคุมสติไมอยู จิตสํานึกของเราไมทํางาน แตถูกจิตไรสํานึกกํากับ
การออกมาแสดงบทบาท ทําใหทําอะไรไดแปลกๆ พิเศษออกไป  

อยางในเวลาสะกดจิต ทําใหเอาเข็มแทงไมเจ็บ ตลอดจน
สามารถสะกดจิตแลวผาตัดบางอยางได ไมรูสึกเจ็บปวดอะไรเลย  

น้ีเปนเร่ืองของจิตใจ ซ่ึงมีสวนท่ีเราไมรูอีกมาก นักจิตวิทยา
ก็มาศึกษากัน นักจิตวิเคราะหคนสําคัญ ช่ือซิกมุนด ฟรอยด 
(Sigmund Freud) ไดศึกษาเร่ืองจิตสํานึกและจิตไรสํานึกน้ีมาก 

ท่ีวาจิตเปนตัวปรุงแตงสรางสรรคน้ัน จิตสํานึกคิดปรุงแตง
เบ้ืองตนเทาน้ัน ตัวปรุงแตงสรางสรรคแทจริง ท่ีสรางผลออกมาแก
ชีวิตสวนใหญ เปนนิสัย เปนบุคลิกภาพ ตลอดจนเปนชะตากรรม
ของชีวิตน้ัน อยูท่ีจิตไรสํานึกท่ีเราไมรูตัว ซ่ึงทํางานของมันอยู
ตลอดเวลา  

จะขอชักตัวอยางหน่ึงมาแสดงใหเห็นเก่ียวกับเร่ืองกรรม 
ซ่ึงอาจจะชวยใหเห็นทางเปนไปไดมากข้ึน วาวิธีการศึกษาแบบ
สมัยใหมจะมาสนับสนุนการอธิบายเร่ืองกรรมอยางไร 

ซิกมุนด ฟรอยด เลาถึงกรณีหน่ึงวา เด็กผูหญิงอายุ ๑๗ ป 
ชอบออกไปเท่ียวนอกบานกับผูชายคนหน่ึง พอไมพอใจมาก  

วันหน่ึงก็ทะเลาะกับพอ พอโกรธมาก ก็ทุบหนาเด็กหญิง
คนน้ี เด็กคนน้ีเจ็บ ก็โกรธมาก อารมณวูบข้ึนมา ก็เงื้อแขนขวา
ข้ึนมาจะทุบพอบาง พอเงื้อข้ึนไปแลวจะทุบลงมา ก็ชะงักเงื้อคาง 
นึกข้ึนไดวาน่ีเปนพอของเรา เราไมควรจะทําราย ก็ย้ังไวได แตก็ยัง
ถือวาตัวทําถูก ไมเช่ือฟงพอแม พอก็โกรธ ไมยอมพูดดวย  
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ตอมาเชาวันหน่ึง อยูดีๆ เด็กคนนี้ยกแขนขวาไมข้ึน แขนท่ี
จะใชตีพอน้ัน ขยับเขยื้อนไมไดเลย เรียกวา ใชไมได เหมือนเปน
อัมพาต หมอทางกายตรวจดูแลว ก็ไมเห็นมีอะไรผิดปกติเลย แขน
ก็แข็งแรง เสนเอ็นประสาทอะไรก็ไมบกพรองเสียหาย  

(ลองนึกถึงคนที่ไปฟงผลสอบ พอรูวาสอบตกก็เขาออน ยืนไมอยู 
ทั้งที่รางกายกํายําลํ่าสัน หรือคนที่ไดยินศาลตัดสินประหารชีวิต ฯลฯ) 

เร่ืองน้ี ถาเราอธิบายแบบหักขาไกแลวตอมาตัวเองขาหัก ก็
เรียกวาเปนกรรมสนองแลว แตในกรณีน้ี เขาเอาเร่ืองจริงมาศึกษา
วิเคราะหในเชิงวิทยาศาสตร และพยายามอธิบายตามแบบนักจิต
วิเคราะห ศึกษาไปไดความแลว เขาก็อธิบายวา จิตไรสํานึกของ
เด็กคนน้ีแสดงตัวออกมาทํางาน ในเวลาท่ีจิตไรสํานึกทํางานแลว 
จิตสํานึกสูไมได ตองอยูใตอํานาจของมัน  

จิตไรสํานึกทํางานเพราะอะไร ดวยเหตุผลอะไร เหตุผลคือ
ความรูสึกขัดแยงเกิดข้ึน เด็กน้ันรูวาการตีพอน้ีไมดี ถึงแมวาเขาจะ
ไมไดทุบตีจริง แตเขาก็เงื้อแขนข้ึนกําลังจะทําอาการน้ันแลว 
อยางไรก็ตาม เขาก็ไมอาจยอมรับผิดได เพราะเขาถือวาเร่ืองท่ีเขา
ทะเลาะกับพอน้ันเขาไมผิด  จิตสํานึกแกปญหาใหเขาไมได 
ความรูสึกขัดแยงก็หนักหนวงทวมทับฝงลึกลงไป  

ในท่ีสุด ท่ีเขาเกิดอาการแขนขยับเขยื้อนไมไดน้ัน เปนดวย 
๑. จิตไรสํานึกตองการขอความเห็นใจจากพอ ดวยอาการ

ท่ีเขาขยับเขย้ือนแขนไมได เขาเกิดไมสบาย มีอาการผิดปกติไป
แลว มันจะชวยใหพอเห็นใจเขาได เหมือนกับยกโทษใหโดยออม 
โดยไมตองพูดขอโทษ (และก็ไมตองบอกวายกโทษ) แตท่ีแสดง
ออกมาอยางน้ี จิตสํานึกไมรูตัว จิตไรสํานึกเปนผูทํางาน และ 
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๒. เปนการชดเชยความรูสึกท่ีวาไดทําผิด เหมือนวาไดมี
การลงโทษตัวเองเสร็จไปแลว เพราะความคิดขางนอกถือวาตัวทํา
ถูก ไมยอมขอโทษพอ ยังไปคบผูชาย ยังออกไปนอกบานตามเดิม 
แตจิตขางในสวนหนึ่งรูสึกวาท่ีไดทะเลาะกับพอ แสดงกับพออยาง
น้ัน เปนความผิด  

ความรูสึกขัดแยงน้ี ลงลึกไปอยูในจิตไรสํานึก แลวก็ชดเชย
ออกมา โดยแสดงอาการใหเห็นวามันไดถูกลงโทษแลว เปนอันวา 
ฉันไดชดใชความผิดน้ันแลว จะไดพนความรูสึกขัดแยงน้ีไปได 

ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาน้ี เด็กน้ันก็เลยขยับเขย้ือนแขนไมได 
ท้ังๆ ท่ีไมมีโรคหรือความผิดปรกติทางรางกายเลยสักนิดเดียว 
แพทยคนหาเหตุแลวไมพบ  

ปจจุบันก็มีอยางน้ีบอยๆ คนท่ีเปนโรคทางกาย มีอาการ
ปวดศีรษะ ฯลฯ หาสาเหตุไมพบ จิตแพทยตองคนหาเหตุทางจิตใจ 
น้ีก็เปนตัวอยางหน่ึง ซ่ึงถามองเผินๆ หรือมองชวงยาวขามข้ันตอน 
ก็พูดถึงเหตุ-ผลแควา จะตีพอ ตอมาแขนท่ีจะตีพอก็เสีย ใชไมได  

ค. จิตทํางานตลอดเวลา และนําพาชีวิตไป 
รวมความวา จิตไร้สํานึกของเราทํางานอยู่เสมอ สิ่งท่ีเกิดข้ึน

ในจิตใจแลวมันไมลืม ถาไดทําความช่ัวอะไรสักอยาง จิตก็ไป
พัวพันแลวปรุงแตงอยูขางใน เชนชักพาใหจิตโนมเอียงไปหาสภาพ
อยางน้ันอยูเร่ือย หรือปรุงแตงความคิดวนเวียนอยูกับเร่ืองแบบน้ัน  

สมมติวาไปหักขาไกไว จิตก็สะสมความรูสึกและภาพน้ีไว
ในจิตไรสํานึก แลวมันก็ปรุงแตงของมันวนเวียนอยูน่ันเอง ออกไป
ไมได จิตครุนคิดแตเร่ืองขาหักๆๆ  
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แลว จิตไรสํา นึกน้ันก็คอยโอกาสชักพาตัวเองไปหา
เหตุการณที่จะนําไปสูการท่ีตัวเองจะตองขาหัก หรือตอไประยะยาว 
เม่ือไปเกิดใหม มันก็เลยปรุงแตงขาตัวเองใหพิการไปเลย เปนตน 

น้ีเปนการอธิบายรวบรัดใหเห็นทางเปนไปไดตางๆ ซ่ึงทาง
จิตวิทยาสมัยใหมก็เห็นวามีความสัมพันธกันอยู แตผลท่ีสุดก็เปน
เร่ืองเหตุปจจัยในกระบวนการของจิต เปนเร่ืองของกรรมน้ีเอง  

น้ีเปนเพียงตัวอยางใหเห็นอยางผิวเผิน ขณะท่ีเร่ืองจิตน้ีเรา
ยังจะตองศึกษาใหละเอียดย่ิงข้ึนไป ไมควรผลีผลามเอาความคิด
เหตุผลอยางงายๆ ของตน ไปตัดสินเหตุผลท่ีอยูในวิสัยอีกระดับ
หน่ึงท่ีเลยข้ึนไป หรือสรุปเร่ืองท่ีสลับซับซอนลงไปอยางงายๆ  

พรอมกันน้ันก็ใหเห็นอีกอยางหน่ึงวา วิชาการสมัยใหม
บางอยาง อาจมาชวยอธิบายสนับสนุนใหคนสมัยน้ีเขาใจคําสอนของ
พระพุทธเจาไดเปนอยางดี และเดี๋ยวน้ีนักจิตวิทยาสมัยใหมอยางนัก
จิตวิเคราะหหลายคน ก็มาเล่ือมใสในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
แลวเอาไปใชในการศึกษาเร่ืองจิตใจและแกปญหาโรคจิต 

เทาท่ีพูดแทรกเขามาในตอนน้ี ก็เปนเร่ืองเกี่ยวกับจิตของ
คน หลักกรรมหรือกฎแหงกรรมก็ทํางานสัมพันธกับจิตใจน่ันเอง 
คือสัมพันธกับจิตตนิยาม จิตตนิยาม กับกรรมนิยาม ตองไป
ดวยกัน ตองอาศัยซ่ึงกันและกัน  

ในท่ีน้ีเปนเพียงตองการช้ีใหเห็นวา สิ่งท่ีเราคิดวาเปน
อํานาจเรนลับมหัศจรรยน้ัน ก็เปนเร่ืองธรรมดาน่ีเอง ซ่ึงเปนไป
ตามเหตุปจจัย มีความสัมพันธสืบเน่ืองโยงกันอยูใหเห็นได เปนแต
วาตอนน้ีเรายังไมมีความสามารถท่ีจะเแยกแยะเหตุปจจัยน้ัน
ออกมาใหเห็นชัดเจนเทาน้ันเอง  
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เมื่อพูดถึงความเปนไปไดอยางน้ี พอใหเห็นแนวทางแลว 
ถาทานสนใจก็อาจจะศึกษาตอไป เปนเร่ืองของการคนควา  

เราอาจจะโยงหลักอภิธรรม เร่ืองของจิต ท้ังเร่ืองวิถีจิตและ
ภวังคจิต กับเร่ืองจิตสํานึก และจิตไรสํานึก ของจิตวิทยาสมัยใหม 
เอามาเ ทียบเ คียง กัน  อันไหนเส ริม กัน  ก็จะได นํามาช วย
ประกอบการอธิบายแกคนยุคน้ีใหดีย่ิงข้ึนไป ขอผานเร่ืองน้ีไปกอน 

การใหผลของกรรมระดับภายนอก: สมบัติ ๔ - วิบัติ ๔ 
แงตอไป เก่ียวกับการไดรับผลกรรมอีกระดับหน่ึง อยางท่ี

เราพูดอยูเสมอวา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว และมีผูชอบแยงวา ทําดีไม
เห็นไดดีเลย ฉันทําดี แตไดช่ัว ไอคนน้ันทําช่ัว มันกลับไดดี น้ีก็เปน
อีกระดับหน่ึงท่ีนาสนใจ ซ่ึงก็ตองมีแงมีแนวในการท่ีจะอธิบาย  

เบ้ืองแรก ตองแยกการใหผลของกรรมออกเปน ๒ ระดับ  
ก) ระดับท่ีเปนผลกรรมแทๆ หรือเปนวิบาก กับ 
ข) ระดับผลขางเคียงท่ีไดรับภายนอก  
ยกตัวอยางเปนอุปมาจึงจะพอมองเห็นชัด เชน คนหน่ึง

บอกวา ผมขยันทํางาน แตไมเห็นรวยเลย แลวก็บอกวาทําดีไมไดดี 
ในท่ีน้ี ขยัน คือ ทําดี และ รวย คือ ไดดี  

ทําดี คือ ขยัน ก็ตองไดดี คือ รวย ปญหาอยูท่ีวารวยน้ัน
เปนการไดดี จริงหรือเปลา  

ถาจะใหชัด ก็ตองหาตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมย่ิงข้ึน เชน นาย 
ก. ขยันปลูกมะมวง ตั้งใจพยายามหาวิธีปลูกอยางดี จนไดผลวา
มะมวงงอกงามจริงๆ นาย ก. มีมะมวงเต็มสวน แตเขาขายมะมวง
ไมได มะมวงเสียเปลามากมาย นาย ก. ไมไดเงิน นาย ก. ไมรวย  



บุญ กรรม นรก-สวรรค เลอืกกันไดทุกคน ๑๑๖

นาย ก. บนวา ผมขยันปลูกมะมวง=ทําดี แตผมไมไดดี=ไมรวย 
ปญหาท่ีเกิดข้ึน คือ นาย ก. ลําดับเหตุและผลไมถูก แยก

ข้ันตอนของการไดรับผลไมถูกตอง นาย ก. ทําเหตุ คือขยันปลูก
มะมวง ก็จะตองไดรับผล คือไดมะมวง มะมวงก็งอกงาม มีผลดก
บริบูรณ น่ีผลตรงกับเหตุ ปลูกมะมวงไดมะมวง ขยันปลูกมะมวง ก็
ไดมะมวงมากมาย แตนาย ก. บอกวาไมไดเงิน ไมรวยคือไมไดเงิน  

ปลูกมะมวงแลวไมไดเงิน น่ีไมถูกแลว ปลูกมะมวงแลวจะ
ไดเงินไดอยางไร ปลูกมะมวง ก็ตองไดมะมวง น่ีแสดงวา นาย ก. 
ลําดับเหตุผลผิด เหตุผลท่ีถูกคือปลูกมะมวงแลวไดมะมวง แตปลูก
มะมวงแลวรวย หรือปลูกมะมวงแลวไดเงินน้ี ยังตองดูข้ันตอไป  

ถาปลูกมะมวงแลว ไดมะมวงมากมาย มะมวงลนตลาด 
คนปลูกท่ัวประเทศ เลยขายไมออก ก็เสียเปลา เปนอันวาไมไดเงิน 
ฉะน้ันก็ไมรวย อาจจะขาดทุนยุบยับก็ได เราตองแยกเหตุผลใหถูก 

เปนอันวา อยามาเถียงกฎแหงกรรมเลย ไปศึกษาพัฒนา
ปญญาของคุณเองน่ันแหละ กฎไมผิดหรอก คุณปลูกมะมวงก็ได
มะมวง สวนจะไดเงินหรือไม ตองอยูท่ีเหตุปจจัยอื่น ซ่ึงเปนลําดับ
เหตุและผลอีกชวงตอนหน่ึง ท่ีจะตองแยกแยะวินิจฉัยตอไปอีก  

เหตุและผลชวงตอไปก็เชนวา คุณขายเปนไหม รูจักตลาด
ไหม ตลาดตอนน้ีมีความตองการมะมวงไหม ตองการมากไหม 
ราคาดีไหม ถาตอนน้ีคนตองการมะมวงมาก ราคาดี จัดการขายได
เกง คุณก็ไดเงินมากจากการขายมะมวง ก็รวย น่ีเปนอีกตอนหน่ึง  

คนเราท่ัวไปมักจะเปนอยาง นาย ก. น้ี คือมองขามข้ันตอน
ของเหตุผล จะเอาปลูกมะมวงแลวรวย จึงยุง เพราะตัวเองคิดผิด 
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ในเร่ืองน้ีจะตองแบงลําดับเร่ืองเปน ๒ ข้ัน  
ข้ันท่ี ๑ ดังวาแลว ปลูกมะมวงไดมะมวง เมื่อไดมะมวงแลว  
ข้ันท่ี ๒ ทําอยางไรกับมะมวง จึงจะไดเงิน จึงจะรวย  
เราตองคิดใหตลอดท้ัง ๒ ตอน  
ตอนท่ี ๑ ถูกตองตามเหตุปจจัยแนนอนแลว คือปลูก

มะมวง ไดมะมวง หลักกรรมก็เหมือนกัน หลักกรรมในข้ันท่ี ๑ คือ
ปลูกมะมวง ไดมะมวง เหตุดี ผลก็ดี เมื่อทานปลูกเมตตาข้ึนในใจ
ทานก็มีเมตตา มีความแชมช่ืน จิตใจสบาย ย้ิมแยมผองใส มี
ความสุขใจ แตจะไดผลอะไรตอไป เปนอีกข้ันตอนหน่ึง 

สําหรับ ตอนท่ี ๒ ทานใหขอพิจารณาไวอีกหลักหน่ึง ดังท่ี
ในอภิธรรมบอกไววา การท่ีกรรมจะใหผลตอไป จะตองพิจารณา
เร่ืองสมบัติ ๔ และวิบัติ ๔ ประกอบดวย คือ ตอนไดมะมวงแลวจะ
รวยหรือไม ตองเอาหลักสมบัติ ๔ วิบัติ ๔ มาพิจารณา  

สมบัติ คือองคประกอบท่ีอํานวยชวยเสริมกรรมดี มี ๔ 
อยาง คือ 

๑. คติ  คือ ถ่ินท่ี เทศะ ทางไป ทางดําเนินชีวิต 
๒. อุปธิ  คือ รางกาย 
๓. กาล  คือ กาลเวลา ยุคสมัย 
๔. ปโยค  คือ การประกอบ หรือการลงมือทํา 
น้ีเปนความหมายตามศัพท ฝายตรงขาม คือ วิบัติ ก็มี ๔ 

เหมือนกัน คือ ถา คติ อุปธิ กาล ปโยค ดี ชวยเสริม ก็เรียกวาเปน
สมบัติ ถาไมดี กลายเปนจุดออน เปนขอดอย หรือบกพรอง ก็
เรียกวาเปนวิบัติ  



บุญ กรรม นรก-สวรรค เลอืกกันไดทุกคน ๑๑๘

ลองมาดูวาหลัก ๔ น้ีมีผลอยางไร 
สมมติวา คุณ ก. กับ คุณ ข. มีวิชาดีเทากัน ขยัน นิสัยดีท้ัง

คู แตเขาตองการรับคนทํางานท่ีเปนพนักงานตอนรับ อยางท่ี
ปจจุบันเรียก receptionist ทําหนาท่ีรับแขก หรือปฏิสันถาร  

คุณ ก. ขยัน มีนิสัยดี ทําหนาท่ีรับผิดชอบดี แตหนาตาไม
สวย คุณ ข. ก็ขยัน มีนิสัยดี มีความรับผิดชอบดี และหนาตา
สวยงาม เขาก็เลือกเอาคุณ ข.  

แลวคุณ ก. จะบอกวา ฉันขยันอุตสาหทําดี ไมเห็นไดดีเลย 
เขาไมเลือกไปทํางาน น่ีก็เพราะตัวเองมีอุปธิวิบัติ เสียดานรางกาย  

อีกกรณีหน่ึง คน ๒ คน ตางก็มีความขยันหมั่นเพียร มี
ความดี แตคนหน่ึงรางกายไมแข็งแรง เปนโรคออดๆ แอดๆ เวลา
เลือก คนข้ีโรคก็ไมไดรับเลือก น้ีก็เรียกวา อุปธิวิบัติ 

ในเรื่อง คติ คือ ท่ีไปเกิด ถ่ินฐาน ทางดําเนินชีวิต ถาจะ
อธิบายแบบชวงยาวขามภพขามชาติ ก็เชนวา คนหน่ึงทํากรรมมา
ดีมากๆ เปนคนท่ีสั่งสมบุญมาตลอด แตพลาดนิดเดียว ไปทํากรรม
ช่ัวนิดหนอย แลวเวลาจะตาย จิตไปประหวัดถึงกรรมช่ัวน้ัน 
กลายเปนอาสันนกรรม ทําใหไปเกิดในนรก  

พอดีชวงน้ันพระพุทธเจามาอุบัติ ท้ังท่ีแกสั่งสมบุญมาเยอะ 
ถาไดฟงพระองคตรัส แกมีโอกาสมากท่ีจะบรรลุธรรมข้ันสูงได แต
แกไปเกิดอยูในภพท่ีไมมีโอกาสเลย ก็จึงพลาด น่ีเรียกวา คติวิบัติ  

ทีน้ีดูงายๆ สมมติวาเราเกิดมามีปญญาดี แตไปเกิดในดงคน
ปา แทนที่จะเปนนักวิทยาศาสตรเลิศลํ้าอยางไอนสไตน ก็ไมไดเปน 
อาจจะมีปญญาดีกวาไอนสไตนอีก แตเพราะไปเกิดในดงคนปา จึงไมมี
โอกาสพัฒนาปญญาน้ัน น่ีคือคติเสีย ก็ไมไดผลน้ี เปนคติวิบัติ 
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ขอตอไป กาลวิบัติ เชน ทานอาจจะเปนคนเกงในวิชาการ
บางอยาง ศิลปะบางอยาง แตทานมาเจริญเติบโตอยูในสมัยท่ีเขา
เกิดสงครามกันวุนวาย และในระยะท่ีเกิดสงครามน้ีเขาไมตองการ
ใชวิชาการหรือศิลปะดานน้ัน เขาตองการคนท่ีรบเกง มีกําลังกาย
แข็งแรง กลาหาญ เกงกาจ และมีวิชาท่ีตองใชในการทําสงคราม  

เปนอันวา วิชาการและศิลปะท่ีทานเกง เขาไมเอามาพูดถึง 
เขาพูดถึงแตคนท่ีรบเกง สามารถทําลายศัตรูไดมาก ทานก็ไมไดรับ
การยกยองเชิดชู เปนตน น่ีเรียกวาเปนกาลวิบัติ สําหรับตัวทาน 

ขอสุดทายคือ ปโยควิบัติ มีตัวอยางเชน ทานเปนคนว่ิงเร็ว 
ถาเอาการว่ิงมาใชในการแขงขันกีฬา ทานก็อาจมีช่ือเสียง เปนผู
ชนะเลิศในทีมชาติ หรือระดับโลก แตทานไมเอาความเกงในการว่ิง
มาใชในทางดี ทานเอาไปว่ิงราว ลักของเขา ก็เลยไดรับผลราย ถูก
จับขังคุก หรือเสียคนไปเลย น้ีเปน ปโยควิบัติ 

วาท่ีจริง ถาไมมุงถึงผลภายนอกหรือผลขางเคียงสืบเน่ือง
การเปนคนดี มีความสามารถ การเปนคนปาท่ีมีสติปญญาดี การมี
ศิลปวิทยาท่ีชํานาญ ตลอดจนการว่ิงไดเร็ว ก็มีผลดีโดยตรงของมัน
อยูแลว และผลดีอยางน้ัน มีอยูในตัวในทันทีตลอดเวลา  

แตในการท่ีจะไดรับผลตอเน่ืองอีกข้ันหน่ึงน้ัน เราจะตอง
เอาหลักสมบัติ-วิบัติเขาไปเก่ียวของ เอาไปใช หรือเอามาพิจารณา 

เหมือนปลูกมะมวงเมื่อก้ีน้ี ผลท่ีแนนอน คือ ทานปลูก
มะมวง ทานก็ไดมะมวง น้ีตรงกัน เปนระดับผลกรรมแทๆ ข้ันตน 
สวนในข้ันตอมา ถาตองการใหปลูกมะมวงแลวรวยดวย ทาน
จะตองรูจักทําใหถูกตองตามหลักสมบัติ-วิบัติเหลาน้ีดวย  
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ข้ันสมบัติ-วิบัติน้ันก็เชน ตองรูจักกาละ เปนตนวา ตอนน้ี
คนตองการมะมวงมากไหม ตลาดตองการมะมวงไหม มะมวงพันธุ
อะไรท่ีคนกําลังตองการ สภาพตลาดเปนอยางไร มีมะมวงลน
ตลาดเกินความตองการไหม จะประหยัดตนทุนในการปลูกและสง
ใหถึงตลาดไดอยางไร เราควรจะจัดดําเนินการในเร่ืองเหลาน้ีให
ถูกตองดวย ไมใชคิดแตเพียงวา ฉันขยันหมั่นเพียรแลวก็ทําไป เลย
ไดความโงมาเปนปจจัยใหไดรับผลของอกุศลกรรม  

เปนอันวา ตองเอาเร่ือง สมบัติ-วิบัติ ๔ น้ีเขามาพิจารณา
ประกอบ วาทําเลท่ีแหลงน้ีเปนอยางไร กาลสมัยน้ีเปนอยางไร การ
ประกอบการของเรา เชนการจัดการขายสงตางๆ น้ี เราทําได
ถูกตองดีไหม ถาเราปลูกมะมวงไดมะมวงดีแลว แตเราปลูกไมถูก
กาลสมัย เราไมรูจักประกอบการใหถูกตอง อยางนอยก็มีกาลวิบัติ 
และ ปโยควิบัติข้ึนมา เราก็ขายไมออก เลยตองขาดทุน ถึงขยัน
ปลูกมะมวง ก็ไมรวย (อาจจะจนหนักลงไปอีก) 

การปฏิบัติท่ีถูกตองในการทํากรรม 
เปนอันวา ถาชาวพุทธเราฉลาดรอบคอบในการทํากรรม ก็

จะตองทําใหถูกท้ัง ๒ ช้ัน  
ช้ันท่ี ๑ ตัวกรรมน้ัน ตองเปนกรรมดี ไมใชกรรมช่ัว แลว

ผลดีข้ันท่ี ๑ ก็เกิดข้ึน จิตใจของเราก็ไดรับผลดีท่ีเปนความสุข เปน
ตน  ตลอดจนผลดีท่ีออกมาทางวิถีชี วิตท่ัวๆ  ไป  เชน  ความ
เจริญกาวหนา ความนิยมนับถือ เรียกวามีดีเขามาในตัวอยูแลว  

แตในช้ันท่ี ๒ เราจะใหการงานกิจการของเราไดผลดีมากดี
นอย เราจะตองพิจารณาเร่ืองคติ อุปธิ กาล ปโยค เขามาประกอบ 
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ตองพิจารณา ๒ ช้ัน ไมใชคิดจะทําดี ก็ทําดีดุมๆ ไป 
อยางไรก็ตาม คนบางคนอาจจะเอาเร่ือง คติ อุปธิ กาล ปโยค 

เขามาใชโดยวิธีฉวยโอกาส เชน กาลสมบัติ ก็ฉวยโอกาสวา กาลสมัย
น้ี คนกําลังตองการสิ่งน้ี ฉันก็ทําสิ่งท่ีเขาตองการ โดยจะดีหรือไมก็
ชางมัน ใหไดผลท่ีตองการก็แลวกัน น้ีเรียกวา มุงแตผลช้ันท่ี ๒ แต
ผลช้ันท่ี ๑ ไมคํานึง ก็เปนสิ่งท่ีเสียหายและเปนขอดอยในทางกรรม  

ฉะน้ัน ในฐานะท่ีเปนชาวพุทธ จะตองมองผลช้ันท่ี ๑ กอน 
คือจะทําอะไร ก็หลีกเลี่ยงกรรมช่ัว และทํากรรมดีไวกอน  

เมื่อไดพ้ืนฐานดีน้ีแลว ก็คํานึงถึงช้ันท่ี ๒ เปนผลสืบเน่ือง
ภายนอก ซ่ึงข้ึนตอ คติ อุปธิ กาล ปโยคดวย ก็จะทําใหงานของตน
ไดผลดีโดยสมบูรณ 

เปนอันวา ในการสอนเร่ืองกรรมตอนนี้มี ๒ ช้ัน คือ ตัว
กรรมท่ีดีท่ีช่ัวเอง และองคประกอบเร่ืองคติ อุปธิ กาล ปโยค  

ถาตองการผลภายนอกเขามาเสริม เราจะตองใหชาวพุทธ
รูจักพิจารณา และมีความฉลาดในเร่ือง คติ อุปธิ กาล ปโยคดวย  

สมมติวาคน ๒ คน ทํางานอยางเดียวกัน โดยมีคุณสมบัติ
เหมือนกัน ดีท้ังคู แตถารางกายคนหน่ึงดี อีกคนหน่ึงไมดี คนท่ี
รางกายไมดี ก็เสียเปรียบ และตองยอมรับวาตัวเองมีอุปธิวิบัติ  

เมื่อรูอยางน้ีแลว ก็ตองแกไขปรับปรุงตัว ถาแกท่ีรางกาย
ไมได ก็ตองเพ่ิมพูนคุณสมบัติท่ีดีใหดีย่ิงข้ึน เมื่อดีย่ิงข้ึนแลว คนท่ี
รางกายไมดี แตมีคุณสมบัติอื่น เชน ชํานิชํานาญงานกวามากมาย 
หรือมีความสามารถพิเศษ จนกระท่ังชดเชยคุณสมบัติในดาน
รางกายดีของอีกคนหน่ึงไปได แมตัวเองจะรางกายไมดี เขาก็ตอง
เอา น้ีก็เปนองคประกอบท่ีมาชวย  
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ถาเรามีรางกายไมดี บกพรองในดานอุปธิวิบัติ เราก็จะตอง
สรางกรรมดีในสวนอื่นใหเหนือย่ิงข้ึนไป ไมใชมัวแตทอใจวาทําดี
แลวไมไดดี น้ีเปนการรูจักเอาหลักเร่ือง คติ อุปธิ กาล ปโยค เขามา
ประกอบ และใชใหเปนประโยชน 

น่ีคือเร่ืองการใหผลของกรรมในแงตางๆ นํามาถวายเปน
เพียงแงคิด เพ่ือใหเห็นวา เร่ืองกรรมน้ีตองคิดหลายๆ แง หลายๆ 
ดาน แลวเราจะเห็นทางออกในการอธิบายไดดีย่ิงข้ึน และมีความ
รอบคอบสมบูรณย่ิงข้ึน  

อยางไรก็ตาม จุดสําคัญก็คือ ตองการเช่ือมโยงใหเห็น
ความเปนเหตุเปนปจจัย เพ่ือเราจะไมใชพูดแตเพียงวามีเหตุอันน้ี
เกิดข้ึนในท่ีแหงหน่ึง ในเวลาหน่ึงนานมาแลว สัก ๒๐–๓๐ ป 
ตอมาเกิดผลดีอันหน่ึง แลวเราก็จับมาบรรจบกัน โดยเช่ือมโยงเหตุ
ปจจัยไมได ซ่ึงแมจะเปนจริง ก็มีนํ้าหนักนอย ไมคอยมีเหตุผลให
เห็น คนก็จะไมคอยเชื่อ  

เราจึงควรพยายามศึกษา สืบสาวเหตุปจจัยใหละเอียด
ย่ิงข้ึน ถึงแมวามันจะยังไมชัดละเอียดออกมา ไมปรากฏออกมา
เต็มท่ี แตก็พอใหเห็นทางเปนไปได คนสมัยน้ีก็ตองยอมรับในเร่ือง
ความเปนไปได เพราะมันเขาในแนวทางของเหตุปจจัยแลว  

ผมคิดวาเร่ืองกรรมจะพูดไวเปนแนวทางเทาน้ีกอน 

ทาทีท่ีถูกตองตอกรรมเกา 
มีปญหาท่ีทานถามมาหลายขอดวยกัน  ปญหาหน่ึง

เก่ียวกับเร่ืองปุพเพกตวาท เปนเร่ืองท่ีถามในหลักน้ี จึงนาจะตอบ  
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ทานถามวา ทารกท่ีคลอดมา บางคร้ังมีโรคท่ีหาสาเหตุ
ไมได หรือถือกําเนิดในครอบครัวท่ีลําบากขาดแคลน ถาไมอธิบาย
ในแนวปุพเพกตวาทแลว เราควรอธิบายอยางไรใหเขาใจงาย 

ในการตอบปญหาน้ี ตองพูดใหเขาใจกันกอนวา การปฏิเสธ
ปุพเพกตวาท ไมไดหมายความวาเราถือวากรรมเกาไมมีผล  

ลัทธิปุพเพกตวาท ถือวาเปนอะไรๆ ก็เพราะกรรมเกาทั้งส้ิน 
เอากรรมเกาเปนเกณฑตัดสินโดยส้ินเชิง ฉะนั้น จะทําอะไรในปจจุบัน 
ก็ไมมีความหมาย เพราะแลวแตกรรมเกา ตอไปจะเปนอยางไร ก็ตอง
แลวแตกรรมเกาจะใหเปนไป ทําไปก็ไมมีประโยชน นี้คอืลัทธิกรรมเกา  

แตในทางพระพุทธศาสนา กรรมเกาน้ัน ทานก็ถือวาเปน
กรรมอยางหน่ึงท่ีเกิดข้ึนแลวมีผลมาถึงปจจุบัน แต ชาวพุทธไมติด
ตันอับจนอยูแคกรรมเกา  

ทีน้ีมาถึงเร่ืองเด็กคลอดออกมามีโรคท่ีหาสาเหตุไมได หรือ
เกิดในครอบครัวท่ีลําบากขาดแคลน น้ีเราสามารถอธิบายดวยเร่ือง
กรรมเกาตามหลักกรรมนิยามไดดวย และตามหลักนิยามอื่นๆ ดวย  

นิยามอื่นก็เชน ในดานพีชนิยามวา ในสวนกรรมพันธุ พอ
แมเปนอยางไร เพราะกรรมพันธุเปนตัวกําหนดไดดวย ถาพอแมมี
ความบกพรองในเร่ืองบางอยาง เชน เปนโรคเบาหวาน ลูกก็มีทาง
เปนไดเหมอืนกัน น้ีพีชนิยาม  

ในหลายกรณี อุตุนิยามเปนตัวกําหนดใหญ เชน คุณแมกิ
นยาสารเคมีบางอยางเขาไป เปนเหตุใหลูกพิการโดยรูไมทัน 

สวนกรรมนิยาม ก็อาจจะอธิบายในแงความเหมาะกันสอด
สมกันของคนท่ีจะมาเกิด กับคนท่ีจะเปนพอแม ทําใหมาเกิดเปน
ลูกของคนน้ี และมีความบกพรองตรงน้ี เขากับพีชนิยามท่ีน่ี 
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สําหรับกรณีท่ีมาเกิดในครอบครัวท่ีลําบากขาดแคลน ถา
เราจะยกใหเปนเร่ืองกรรมเกา ก็ตัดตอนไป  

ในเมื่อเขาเกิดมาแลวในครอบครัวอยางน้ี เราก็ตามสืบสาว
ไปไมไหววา เขาทํากรรมไมดีอะไรไว จึงมาเกิดในครอบครัวขาด
แคลน ตรงน้ีเราลวงรูลงไปไมถึง แตในเมื่อผลจากเกาเสร็จไปแลว 
ก็เปนอันตัดตอนจบข้ันไป เร่ืองอะไรจะมัวอั้นต้ือจับเจาจอดอยูกับ
ท่ี ตอนน้ีถึงเวลาของการทํากรรมใหมแลว  

กรรมเกาผานไปแลว ไมใชเร่ืองท่ีจะไปมัวติดของอยู และ
เราก็ไมใชจะตองอับจน ตอนน้ีเปนเร่ืองของปจจุบันท่ีจะสืบตอไป
ขางหนา เตรียมจัดการกับปจจุบันน่ีแหละใหดีท่ีสุด  

น่ีไมใชเวลาท่ีจะมัวหันดูขางหลัง แตจะตองรูท่ัวทันสภาพท่ี
มาถึง โดยมองตอกับทางท่ีจะไปขางหนา อดีตมาเทาไร ก็คือเปน
ฐานใหเร่ิมดวยความไมประมาท ไมใหเร่ิมอยางเลื่อนลอย 

ถาเจอสภาพอยางท่ีวาน้ัน ก็เร่ิมตั้งแตเห็นใจกัน แลวก็คิด
หาทางวาจะชวยกันอยางไร แมแตคนท่ีเกิดมายากจน ก็สามารถ
เห็นใจการุณยตอคนท่ีเกิดมารํ่ารวยแตพิการ โลกน้ีมีปญหามีทุกข
ภัยมากแลว ก็ควรจะมองในแงท่ีจะเก้ือกูลรวมชวยกัน 

เมื่อเกิดมาอยางน้ันแลว ตามหลักกรรมท่ีถูก ก็ตองคิด
ตอไปอีกวา เพราะเหตุท่ีเกิดในครอบครัวขาดแคลน ก็แสดงวาเรา
มีทุนเกาที่ดีมานอย เราก็ยิ่งจะตองพยายามทํากรรมดีใหมากข้ึน
เปนพิเศษ เพ่ือจะปรับแกชดเชยใหผลตอไปขางหนาดี  

อยางท่ีวาน้ัน ถาคนท่ีมีทุนเกาดีเพียรแคน้ี ทําเทาน้ี เรา
จะตองมุทํา ๒-๓ เทา พอต้ังใจถูกแลว จะมีกําลังเขมแข็งข้ึนมาเลย 
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ไมใชคิดวา ทํากรรมมาไมดี ก็ตองปลอยแลวแตกรรมเกา
จะใหเปนไป ถาคิดอยางน้ันก็ไมถูก น่ันคือเขาปุพเพกตวาทไปแลว 

ในทางท่ีถูก จะตองคํานึงใหครบท้ังกรรมเกาและกรรมใหม 
เมื่อกรรมเกาท่ีสงมาไมดี ก็ย่ิงตองใหเปนตัวกระตุนเตือนเราใหมี
กําลังใจเพียรพยายามแกไขปรับปรุงทํากรรมใหมท่ีดีจริงๆ  

อยางท่ีวาเมื่อก้ี เชน ถาหากคนท่ีเขาเกิดมารํ่ารวยแลว เขา
มีความเพียรพยายามเทาน้ี สามารถประสบความสําเร็จกาวหนา
ได เราเกิดมาในตระกูลท่ีขาดแคลน เราก็ย่ิงตองมีความเพียร
พยายามให มากกว า เ ขาอี กมากมาย  เ ร า จึ งจะมี ชี วิ ต ท่ี
เจริญกาวหนาได ตองตั้งจิตอยางน้ี จึงจะถูกทาง 

ในสวนท่ีเปนกรรมเกาน้ัน พระพุทธเจาตรัสไวอยางน้ีวา 
ภิกษุท้ังหลาย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ น้ี ช่ือวา กรรมเกา  

กรรมเกา ก็คือ สภาพชีวิตท่ีเรามีอยูในปจจุบันขณะน้ี 
สภาพชีวิตของเราก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ท่ีเปนอยู มีอยู น้ีคือ 
กรรมเกา คือผลจากกรรมเทาท่ีเปนมากอนหนาเวลาน้ีท้ังหมด ไม
วาจะไดทําอะไรมา สั่งสมอะไรมา ก็รวมอยูท่ีน่ี 

กรรมเก่ามีเท่าไร ก็คือ มีทุนเท่านั้น  
กรรมเกา ก็คือทุนเกา ก็ตัวเราน่ีแหละ มีอยางไรเทาไร ก็ดูได 

มองเห็นอยู เทาไรก็เทาน้ัน จะมัวเมา หรือมัวเศรา ก็ไมถูกท้ังน้ัน 
พอดูรูทุนเกาชัดดีแลว ก็มองเห็นไดงายวา จะตองปรับตอง

แกตองเสริมตองเนนอะไรตรงไหน ย่ิงเห็นชัด ก็ย่ิงวางแผนทํากรรม
ใหมไดมั่นใจ มันก็เปนจุดต้ังตนของเรา ทีน้ีก็เดินหนากรรมใหมไปสิ  
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เปนธรรมดาอยูแลววา จะทํางานอะไรก็ตาม จะตองมองดู
ทุนในตัวกอน เมื่อรวมทุนรูกําลังของตัวถูกตองแลว ก็เร่ิมงานตอไป
ได ถาเรารูวาทุนของเรานอยแพเขา เราก็ตองพิจารณาหาวิธีท่ีจะ
ลงทุนใหไดผลดี บางคนทุนนอย แตมีวิธีการทํางานดี รูจักลงทุน
อยางไดผล กลับประสบความสําเร็จดีกวาคนท่ีมีทุนมากก็มี  

ฉะน้ัน แมวากรรมเกาอาจจะไมดี คือรางกายตลอดจน
สภาพชีวิตท้ังหมดของเราไมดี แตเราฉลาดและเขมแข็งไมทอถอย 
ก็พยายามปรับปรุงตัว วางแผนใหคลุมหลักสมบัติ-วิบัติ ๔ หา
วิธีการท่ีดีมาใช ถึงแมจะมีทุนไมคอยดี มีทุนนอย ก็ทําใหเกิดผลดี
ได กลับบรรลุผลสําเร็จ กาวหนาย่ิงกวาคนท่ีมีทุนเกาดีดวยซํ้าไป  

สวนคนท่ีมีทุนดีน้ัน หากรูจักใชทุนดีของตัว ก็ย่ิงกาวหนา
งอกงามมีความสําเร็จมากข้ึน แตหลายคนมีทุนดี ไมรูจักใช หรือ
หนักกวาน้ัน ก็ไปมัวเมาประมาทเสียจนหมดทุน เลยกลับย่ิงแยลง
ไปอีก กลายเปนกระตายท่ีแพเตา  

ดังน้ัน ในการปฏิบัติท่ีถูกตอง จึงไมใชมัวทอแทหรือทรนง
อยูกับทุนเกา หรือกรรมเกา  

กรรมเกาน้ัน เปนทุนเดิม ซ่ึงจะตองกําหนดรู แลวใชกรรม
ใหมเพียรแกไข ปรับปรุง สงเสริมเพ่ิมพูนใหดีใหกาวหนาย่ิงๆ ข้ึนไป 

เวลาหมดแลว ปญหามีอีกหลายขอ ไมอาจจะตอบได 
เอาไวไปตอบเปนสวนตัวทีหลัง  
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ปดทาย:  
ไยมัวกลัวกรรมเกา กรรมดียังตองกาวอีกมากมาย 

เมื่อรูเขาใจหลักกรรมถูกตองตามความจริงของธรรมดา ตรง
ตามคําสอนของพระพุทธเจาแลว ก็มองเห็นกรรมเปนเน้ือตัวของชีวิต 
เปนเน้ือตัวของคน ท่ีขยับเขย้ือนเคลื่อนไหวไหลเล่ือนตอเน่ืองไป
เร่ือยๆ  ยืดยาวเปนกระแสหรือเปนกระบวน ต้ังแตกรรมของแตละคน 
กรรมท่ีบรรดาคนทําตอกัน รวมกันทํา ทํารวมกัน จนเห็นเปนสังคม 
เปนโลกมนุษย คือโลกแหงกรรม โลกแหงเจตจํานงและการกระทํา ท้ัง
พูด คิด เคลื่อนไหว ของคน อยางท่ีปรากฏและเปนไปอยู   

ไมวาจะจองจับดูตรงไหน กรรมก็โยงตอเช่ือมกับตอนอื่น 
จับท่ีอดีตเปนกรรมเกา ก็สงตอมาถึงขณะน้ี ดูท่ีปจจุบันก็สะทอน
ไปถึงอนาคต พูดแยกใหญๆ ก็จึงเปน ๓ ตอน คือ กรรมเกาในอดีต
ท่ีเสร็จไปแลว กรรมใหมในปจจุบันท่ีกําลังทําดําเนินไปอยู และ
กรรมในอนาคตขางหนาท่ียังไมมี แตตั้งเคาวาจะเกิดมีสืบตอไป 

เมื่อความจริงเปนของมันอยางน้ัน สําหรับคน ความสําคัญ
ก็อยูท่ีตองทํากับมันใหถูก คือปฏิบัติตออดีต ปจจุบัน และอนาคตน้ัน 
ใหถูกเร่ืองท่ีจะเปนผลดีแกตน แกทุกคน แกโลก วาจะทําอยางไรกับ
กรรมเกา กับกรรมใหม ท่ีอยูตอหนา และจะตอไปขางหนา 

กรรมเกาน้ันผานไปแลว เอากลับมาไมได และทําอะไร
ไมได นอกจากรู กับรูสึก และท่ีจะไดประโยชนก็คือรู แตนาเสียดาย
วา คนมากทีเดียว ไมเอารู มัวไปอยูกับรูสึก ไดแตขุนของหมองมัว
กลัวกรรมเกาของอดีต เลยไมไดอะไร แลวก็มีแตแย และทุกข 
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ตรงน้ี พระพุทธศาสนาก็จึงมาเตือนให รวมความก็คือทาน
สอนวา คนเรามีชีวิตอยูน้ี จะตองใหดีข้ึน ตองเจริญงอกงามข้ึน พูด
งายๆ วาตองพัฒนาข้ึน  

ถาเปนคนชั่ว ก็ตองกาวมาเปนคนดี ถาเปนคนดี ก็ตองดี
ข้ึนๆ ถาทุกขมาก ก็ทุกขนอยลง เปลี่ยนมาเปนสุข และสุขข้ึนๆ จน
ไมมีทุกขเหลือเลย ถาเปนอันธพาลปุถุชน ก็กาวมาเปนปุถุชนท่ีไม
เปนอันธพาล มาเปนกัลยาณชน แลวก็เปนสัตบุรุษ เปนบัณฑิต 
เปนอริยชน จนกระท่ังเปนอเสขชน เปนพุทธะ ซ่ึงเปนไดทุกคน น่ี
คือวิถีของการพัฒนา ทางท่ีจะตองกาวไปขางหนาอีกยาวไกล 

ทีน้ี คนท่ีจะพัฒนากาวหนาไปนั้น ก็ตั้งตนจากฐานท่ีตัวยืน 
โดยอาศัยทุนท่ีตัวมี ดวยตัวเองเทาท่ีเปนไดทําได ทานก็เลยใหรูจัก
ตัวตามฐานที่อยู ตามทุนท่ีมี ซ่ึงเปนผลรวมสืบมาจากอดีต คือเหตุ
ปจจัยสะสมสงทอดมา ท่ีเรียกงายๆ คําเดียววา “กรรมเกา”  

เรารูกรรมเกา ก็คือรูจักตัวเอง รูฐาน รูทุน รูสภาพ เชนรู
กําลังของตัว รูแลวก็ไดประโยชนมากมาย เชน รูจุด รูแง ท่ีจะปรับ 
จะเพิ่ม จะเติม จะแก ท่ีจะใชทุนทําใหเหมาะ ถูกทางท่ีจะไปไดรุด
ลิ่ว บทเรียนก็ได แลวก็กระตุนความไมประมาท รวมแลวก็วากรรม
เกาน้ัน สําหรับใหปญญาจัดการใช ไมตองเอาจิตใจไปขุนของ  

เร่ืองทุนเดิมกรรมเกา ก็เทาน้ัน แครูทันและเอาความรูมาใช 
แตการท่ีจะพัฒนากาวตอไปขางหนา ก็คือการทํากับปจจุบันท่ีตอ
หนาแลวติดเน่ืองเนืองไป  

คราวน้ีละคือโดยตรง จะตองทํากันใหญ และตรงน้ีแหละท่ี
ควรใสใจเอาจริงจัง ไมใชไปมัวหวงกรรมเกา เอาแตถอย 



๓. หลักกรรมสาํหรับคนสมัยใหม  ๑๒๙ 

ตอนน้ีแหละคือเร่ืองของพุทธศาสนา คือการท่ีวาจะทําอะไร
กับปจจุบันท่ีจะสืบไปขางหนา ใหพัฒนาไปดี จะไดกาวไปถูกทาง
จนถึงท่ีหมาย น่ีก็คือ มีกรรมดีท่ีเหมือนกับรอเราอยู ซ่ึงจะทํากันได
มากมาย เปนกระบวนการละอกุศล เจริญกุศล หรือละเลิกกรรมช่ัว
ราย พัฒนากรรมดี 

กรรมดี หรือกุศลอะไรบาง ท่ีรอเราใสใจมุงไปทํา ทานบอก
ให สอนไวมากมาย บรรยายไมจบสิ้น เปนเร่ืองของการท่ีจะพัฒนา
ชีวิตกาวหนาไปในทางแหงอริยธรรมของอารยชนท้ังน้ัน  

กุศล หรือกรรมดี มีในช่ือตางๆ สารพัด ไมวาจะเปนบุญ
กิริยา ไตรสิกขา สังคหวัตถุ ๔ บารมี ๑๐ ตลอดจนโพธิปกขิยธรรม 
๓๗ ท่ีรวมท้ังโพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘ ท่ีพระพุทธเจาตรัสไววา
เปนกรรมไมดําไมขาว เปนไปเพ่ือความหมดสิ้นกรรม  

ถึงน่ีแลว จึงจะจบหนาท่ีของเราในการทํากรรม อะไรท่ีดีๆ 
กาวผานหมด เปนกัลยาณชน เปนบัณฑิต เปนอริยชน รวมท้ังเปน
มนุษย เปนเทพ เปนพรหม รวมอยูในน้ี เราทํากรรมท่ีวามาแลวน้ัน 
เปนไดท้ังหมด พอเปนอเสขชน เปนอันจบเร่ืองกรรมแลว การ
กระทําเปนกิริยา บริสุทธิ์สะอาด ปราศกิเลสปลอดทุกข 

เลิกเสียที ไมตองขุนของหมองมัวอยูกับกรรมเกา ทํากรรม
ใหมใหถูกเถิด กรรมเกามาเจอกรรมอยางโพชฌงคเขา ก็หมดไปเอง 

เปนอันวา เอากรรมดีๆ ท่ีทานสอนไวมากมายขางบนน้ันมา
พูดจาหารือเลือกสรร วาเราจะทําอยางไหนอะไรกันบาง อันไหนเรา
ไปไดแคไหนแลว จะไปตออยางไร ถาไดอยางน้ี พระพุทธศาสนาก็
จะมา และพวกเราก็จะกาวในอริยมรรคาเดินหนากันไป 



บุญ กรรม นรก-สวรรค เลอืกกันไดทุกคน ๑๓๐

ขอถวายเร่ืองกรรมไวเพียงเทานี้ ถือวาเปนเพียงแงคิดบางอยาง 
อยางนอยก็ถือเอาขอพิจารณาท่ีนั่นท่ีนี่ในคัมภีรมาชวยประกอบการอธิบาย
บางแงบางดาน สวนเร่ืองท่ีละเอียดลึกซึ้ง ก็เปนสิ่งท่ีจะตองไปศึกษาพิจารณา
กันตอไป รวมท้ังการแยกแยะสืบสาวเหตุปจจัย และการแกไขปญหาในระดับ
สังคม 

ขออนุโมทนาทุกทานท่ีไดสละเวลา  กําลังกาย  กําลังใจ  มารวม
กันอบรมพระธรรมทูตคร้ังนี้ ดวยจิตมีกุศลเจตนาท่ีจะไปปฏิบัติศาสนกิจ 
เพ่ือประโยชนแกพระศาสนา และประโยชนสุขแกประชาชน  

ดวยอานุภาพแหงคุณพระรัตนตรัย พรอมท้ังกุศลเจตนานั้น จงเปน
ปจจัยใหทุกทานมีกําลังกาย กําลังใจ กําลังสติปญญาเขมแข็ง ปฏิบัติ
ศาสนกิจไดสําเร็จผลดวยดีจงทุกประการ โดยท่ัวกันทุกทาน เทอญ 
 



 

๔ 

นรก-สวรรค 
ในพระไตรปฎก∗ 

ทานอาจารยไดตั้งหัวขอเรื่องไวใหอาตมากอน กลาวคือขอใหพูด
เรื่อง นรก-สวรรคในพระไตรปฎก นรก-สวรรคนี้เปนเรื่องใหญ และเปน
เรื่องยากอยูแลว ทานยังจํากัดขอบเขตดวยวาใหพูดในพระไตรปฎก  

กอนจะเขาสูเนื้อหา มีเรื่องที่ควรทําความเขาใจในตอนเริ่มแรกกัน
นิดหนอย คือทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวผูพูด และเรื่องที่จะพูดในแงของ
พระพุทธศาสนาวามีความสําคัญแคไหนเพียงไร อันเปนเรื่องที่ควรทํา
ความเขาใจกันเบื้องตน  

ตองออกตัวเสียกอน คือ สําหรับอาตมาถือวา นรก-สวรรคเปน
เรื่องสําคัญ และเปนเรื่องใหญมาก แตกระนั้นอาตมาเองขณะนี้ ยังไมได
ใหความสนใจเทาที่ควร ยังไมไดเอาจริงเอาจังอะไรนักในเรื่องนี้ ก็กําลัง
คนควาเรื่องพระพุทธศาสนาอยู แตตอนนี้ยังไมไดมาเนนเรื่องนี้ คิดวาเปน
เรื่องที่ตองคอยๆ วากันทีละขั้นละตอน 

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



บุญ กรรม นรก-สวรรค เลอืกกันไดทุกคน ๑๓๒

ความสําคัญของนรก-สวรรค ในแงพุทธศาสนา 
เ ร่ิ มแรกมา ดู ว า  ในแง พุ ทธศาสนา  นรก -สวรรค มี

ความสําคัญแคไหน  
ศาสนาทุกศาสนามีเร่ืองนรก-สวรรค ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีคนถาม

กันมาตลอดวามีจริงไหม เปนอยางไร  
ในประเพณีของเรา   ก็มีเรื่องราวเก่ียวกับนรก-สวรรค   ใน  

วรรณคดีก็ตาม ศิลปกรรมก็ตาม ก็มีเรื่องนรก-สวรรคไปเก่ียวของดวย 
เชน ภาพฝาผนังตามปูชนียสถานตางๆ มีเรื่องเหลานี้มากมาย  

แตเราควรมาดูในแงหลักการกอนวา เร่ืองนรก-สวรรค กับ
พระพุทธศาสนา มีความสัมพันธกันแคไหนเพียงใด  

ไดบอกแลววา นรก-สวรรคเปนเร่ืองสําคัญ เปนเร่ืองใหญ 
แตถาเทียบกับศาสนาท่ัวๆ ไปแลว มาดูในแงพระพุทธศาสนา 
ความสําคัญของนรก-สวรรคลดลงไป  

ทําไมจึงวาอยางน้ัน คือ ในศาสนาเปนอันมาก นรก-สวรรค
เปนจุดสุดทายแหงการเดินทางชีวิตของมนุษย  

บางศาสนาบอกวามีนรกนิรันดร สวรรคนิรันดร เชนวา เรา
อยูในโลกมีชีวิตคร้ังน้ี ทําความดีความช่ัว เมื่อตายไป วิญญาณจะ
ไปรอจนถึงวันสิ้นโลก แลวก็มีการตัดสิน ผูท่ีควรไดรับรางวัลก็จะได
ไปอยูสวรรคนิรันดรตลอดไป สวนผูท่ีควรไดรับโทษก็จะถูกตัดสิน
ใหตกนรกนิรันดร  

ในแงน้ี นรก-สวรรคเปนเร่ืองสําคัญมาก เพราะเปนจุด
สุดทาย เปนจุดหมาย  



๔. นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก   ๑๓๓ 

ทีน้ีมามองดูในพระพุทธศาสนา เมื่อเปรียบเทียบกันแลว
ความสําคัญของนรก-สวรรคจะดอยลงไป  

เอาสวรรคก็แลวกัน เพราะเปนสิ่งท่ีเราตองการ สวรรค
ไมใชจุดหมายของพระพุทธศาสนา แตพระพุทธศาสนาบอกวา มี
สิ่งท่ีสูงกวาน้ัน สิ่งท่ีสําคัญกวาสวรรค คือนิพพาน เมื่อสวรรคไมใช
จุดหมาย ความสําคัญของมันก็ดอยลงไป  

เมื่อเราปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา ถาจะปฏิบัติให
แทจริง ใหตรงตามหลักการ เราก็บอกวาไมใชเพ่ือจะไปสวรรค แต
เพ่ือนิพพาน สวรรคกลายเปนเร่ืองข้ันตอนท่ีอยูในระหวาง หรือเปน
เร่ืองขางๆ ความสําคัญของส่ิงท่ีอยูขางๆ หรืออยูในระหวาง ยอมจะ
ลดนอยลงไป นอยกวาส่ิงท่ีเปนจุดหมายสุดทาย น้ีเปนเร่ืองธรรมดา  

ประการตอไป นรก-สวรรคตามท่ีรูกัน หรือพูดถึงกันอยู 
เปนเร่ืองท่ีไดรับหรือไปประสบหลังจากตายแลว ศาสนาอื่นๆ ท่ัวไป
วาอยางน้ี เมื่อตายแลวจะไปนรกหรือสวรรค ดังน้ัน จุดหมายสูงสุด
ของศาสนาเหลาน้ัน จึงเปนเร่ืองของชีวิตขางหนา  

แต จุดหมายของพระพุทธศาสนา เปนส่ิงท่ีบรรลุไดใน
ชาติน้ี นิพพานสามารถบรรลุไดในชาติน้ี ตั้งแตยังเปนๆ อยู  

น่ีเปนแงท่ีสอง ท่ีทําใหความสําคัญของนรก-สวรรคนอยลง
ไป เราอาจบรรลุจุดหมายสูงสุดไดในชาติน้ีแลว เราก็ไมตองพูด
เร่ืองหลังจากตายแลว เร่ืองนรก-สวรรคก็ไมตองมาเก่ียวของ  

ตอไปขอท่ีสาม ในพระพุทธศาสนา นรก-สวรรคเปนเพียง
สวนหน่ึงในสังสารวัฏ คือการเวียนวายตายเกิด  



บุญ กรรม นรก-สวรรค เลอืกกันไดทุกคน ๑๓๔

สังสารวัฏมีการเปลี่ยนแปลงได ชีวิตเราเดินทางไปใน
สังสารวัฏ มีหมุนข้ึนหมุนลง  

ตกนรกแลว ตอไป ถาเรามีกรรมดี ก็กลับไปข้ึนสวรรค หรือ
มาเกิดเปนมนุษย คนท่ีเกิดเปนพระพรหมดวยกรรมดีบําเพ็ญฌาน
สมาบัติ ตอไปเมื่อสิ้นบุญแลว กลับไปตกนรก เพราะมีกรรมช่ัวใน
หนหลังก็ได หมุนเวียนไปมา  

เมื่อเปนเชนน้ี นรก-สวรรคจึงเปนเพียงสวนท่ีหมุนเวียนอยู
ในระหวาง แลวก็เปนของช่ัวคราว เพราะฉะน้ัน ความสําคัญก็
ลดลง เพราะเรามีโอกาสท่ีจะแกไขตัวไดมาก พูดอีกอยางหน่ึงวา 
เปนข้ันตอนของความกาวหนาในวิถีของการพัฒนาสูงข้ึนไป 

น้ีเปนเร่ืองท่ีควรทําความเขาใจในเบื้องตน เพ่ือจะไดเห็น
ฐานะของนรก-สวรรคในพระพุทธศาสนา  

ในแงน้ี ถาเราเปรียบเทียบกับศาสนาท่ีถือเร่ืองนรก-สวรรค
เปนนิรันดร เปนสิ่งสุดทายท่ีมนุษยจะประสบ ซ่ึงไมมีทางแกไขได
เลย ก็จะมีความแตกตางกันอยางมาก เมื่อทําความเขาใจเบ้ืองตน
อยางน้ีแลว ก็พูดถึงเน้ือหาของเร่ืองนรก-สวรรคไดโดยตลอด  

ขอพิจารณาเก่ียวกับเรื่องนรก-สวรรค 
เอาละ ทีน้ีมาพูดถึงเร่ืองนรก-สวรรค เขาสูเน้ือหาของเร่ือง

นรก-สวรรค ซ่ึงมีแงท่ีตองแยกอีก ๒ อยาง  
แงท่ีหน่ึง คือ ความมีอยูจริงหรือไม นรก-สวรรคมีจริงไหม  
แงท่ีสอง คือ ทาทีของชาวพุทธ หรือทาทีของพุทธศาสนา

ตอเร่ืองนรก-สวรรค  



๔. นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก   ๑๓๕

ตองพูดท้ังสองแง จะพูดแงเดียวไมพอ เพราะมันสัมพันธ
ซ่ึงกันและกัน สําหรับพุทธศาสนาน้ี ขอพูดไวกอนวา เร่ืองทาทีตอ
นรก-สวรรคเปนสิ่งสําคัญมาก เราจะตองวางทาทีใหถูกตอง  

พูดเกร่ินไวหนอยวา เร่ืองนรก-สวรรคจัดอยูในประเภทสิ่งท่ี
พิสูจนไมได สําหรับคนสามัญ  

ท่ีวาพิสูจนไมไดน้ี หมายถึงท้ังในแงลบและแงบวก คือจะ
พิสูจนวามี ก็ยังเอามาแสดงใหเห็นไมได จะพิสูจนวาไมมี ก็ยังไม
สามารถแสดงใหเห็นวาไมมีใหมันเด็ดขาด พูดไมไดท้ังสองอยาง  

บางคนบอกวา เมื่อพิสูจนไมไดวามี มันก็ไมมี อยางน้ันก็
ไมถูก ในเมื่อตัวเองไมมีความสามารถท่ีจะพิสูจน  

ในการพิสูจนน้ัน ตองพิสูจนดวยอายตนะท่ีตรงกัน สิ่งท่ีจะ
รูดวยการเห็น ก็ตองเอามาใหดูดวยตา สิ่งท่ีจะรูไดดวยการไดยิน ก็
ตองพิสูจนดวยการเอามาทําใหฟงไดดวยหู ฯลฯ 

เปนอันวา ตองพิสูจนใหตรงตามอายตนะ จะพิสูจนวา
เสียงมีหรือไมมี พิสูจนดวยตาไดไหม ก็ไมได พิสูจนวารสมีไหม จะ
พิสูจนดวยหูก็ไมได ไมไดเร่ือง มันตองตรงอายตนะกัน  

ทีน้ี นรก-สวรรคพิสูจนดวยอะไร พิสูจนดวยตา ดวยหู ดวย
จมูก ลิ้น กายไมได มันตองพิสูจนดวยชีวิตท่ีใจน่ันเอง  

ดูหลักงายๆ ไมตองพูดลึกซ้ึง เราถือวาจิตเปนแกนของชีวิต 
เปนตัวทําหนาท่ีเกิด จะพิสูจนเร่ืองนรก-สวรรควาตายแลวไปเกิด
หรือไม ก็ตองพิสูจนดวยจิต คือ ลองตายด ู 



บุญ กรรม นรก-สวรรค เลอืกกันไดทุกคน ๑๓๖

ทีน้ี พอบอกวาจะพิสูจนดวยตาย ก็ไมมีใครยอม เพราะ
ตองพิสูจนดวยตนเอง จะใหคนอื่นพิสูจนไมได  

เราบอกวาคนหน่ึงตายแลว เขาไปเกิดท่ีไหน เราไมรู ตัวเขา
เปนผูพิสูจน เราเปนแตผูไปดู เหมือนเขาลิ้มรส แลวเราดูเขาลิ้มรส 
เราจะไปรูไดอยางไรวาเขารูรสจริงหรือเปลา และรสน้ันเปนอยางไร 
เราไมไดลิ้มรส ก็ไดแตดูเทาน้ันเอง  

เร่ืองของชีวิตน้ีก็ตองพิสูจนดวยตัวจิต เมื่อจะพิสูจนดวย
การท่ีตองตาย เราก็ทําไมได ไมมีใครกลาทํา เกิดเปนปญหาติดอยู
ตรงน้ีท่ีพิสูจนไมได น่ีเปนเร่ืองเกร็ดแทรกเขามา เราจะตองพูดกัน
ตอไปอีก  

รวมความในตอนนี้วา นรก-สวรรคเปนเร่ืองพิสูจนไมได ท้ัง
ในแงบวกและแงลบ วามีหรือไมมี  

สําหรับสิ่งท่ีพิสูจนออกมาใหเห็นชัดไมไดอยางน้ี ทางพุทธ
ศาสนามีหลักใหปฏิบัติ คือถือการวางทาทีเปนสําคัญ  

เร่ืองบางอยาง ถารอใหพิสูจนเสร็จ มนุษยเลยไมตองทํา
อะไร ไดแตรอแบบพวกนักปรัชญา  

พวกนักปรัชญาจะเอาใหรูความจริงเสียกอน เชน รูความ
จริงเก่ียวกับโลกวา โลกนี้เปนอยางไรแน มันเกิดเมื่อไร มันจะไป
อยางไร พวกนักปรัชญาจะเถียงกัน ใชสมองใชสติปญญาในการ
โตเถียง  เมื่อแกยังตอบเร่ืองโลกและชีวิตไมได  เชน  ดวยวิธี
อภิปรัชญาแกก็ตองเถียงกันตอไป น่ีก็เถียงกันมาหาพันปแลว
โดยประมาณ  



๔. นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก   ๑๓๗ 

ทีน้ี ถาแกจะตองเถียงกันจนกวาจะรูคําตอบ แลวจึงจะ
ปฏิบัติได เพราะแกอาจจะบอกวา เรายังไมรูความจริงวามันเปน
อยางไร เราจะไปปฏิบัติกับมันอยางไร แกจะตองรอใหรูความจริง
อันน้ันแลวจึงจะวางหลักปฏิบัติ แกตายไปแลวก่ีคร้ังตอก่ีคร้ัง 
จนกระท่ังลูกหลานเหลนของแกเองก็ตายไป โดยท่ียังทําอะไรไมได 
และยังไมไดทําอะไร  

พระพุทธศาสนาบอกวา สําหรับเร่ืองอยางน้ี คือสําหรับ
เร่ืองท่ียังพิสูจนไมได มันสําคัญท่ีปฏิบัติ  

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการปฏิบัติ  
เรามีวิธีปฏิบัติตอส่ิงท่ียังพิสูจนไมได โดยใหถือการ

ปฏิบัติท่ีไมผิด  
อยางท่ีบอกเมื่อก้ีวา การวางทาทีเปนสําคัญ นรก-สวรรคก็

อยูในประเภทน้ี การวางทาทีหรือการท่ีจะปฏิบัติตอมันอยางไร 
เปนเร่ืองสําคัญกวา 

เปนอันวา มีเร่ืองท่ีตองพูดสองแง คือ แงวามีจริงไหม กับ
จะวางทาทีตอมันอยางไร และเนนแงการวางทาที หรือการปฏิบัติ 
ทีน้ี มาพูดถึงหัวขอสองอยางน้ัน เอาแงท่ีหน่ึงกอน  



 

๑. นรก-สวรรค มีจริงหรือไม? 

แงท่ีหน่ึงคือ มีจริงไหมในแงของพระพุทธศาสนา และก็จะ
พูดจํากัดตามท่ีอาจารยไดกําหนดไววาเฉพาะในพระไตรปฎก  

ขอแบงวา พระพุทธศาสนาพูดเร่ืองน้ีไวเปน ๓ ระดับ  

๑) นรก-สวรรค หลังตาย 
ระดับท่ีหน่ึง คือเร่ืองนรก-สวรรคท่ีเราพูดกันท่ัวๆ ไปวา 

หลังจากชาติน้ี ตายแลวไปรับผลกรรมในทางท่ีดีและไมดี ถารับผล
กรรมดี ก็ถือวาไปสวรรค ถารับผลกรรมช่ัว ก็ไปเกิดในนรก เร่ือง
นรก-สวรรคแบบน้ี เรียกวาระดับท่ีหน่ึง พระพุทธศาสนาวาอยางไร  

สําหรับระดับน้ี ถาถือตามตัวอักษร พระไตรปฎกกลาวไว
มากมาย เมื่อพูดกันตามตัวอักษรก็ตองบอกวามี มีอยางไร นรก-
สวรรคหลังจากตายน้ี มักจะมีในข้ันเอยถึงเทาน้ัน ไมคอยมีคํา
บรรยาย  

ในพระไตรปฎก  เ ร่ืองน้ีหาได ท่ัวไป  ในคําสรุปทายท่ี
แสดงผลของการประพฤติดีประพฤติช่ัว คือ  

ในแงสวรรคบอกวา เมื่อแตกกายทําลายขันธลวงลับดับชีพ
ไปแลว จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค น่ีฝายดี  

สวนในฝายรายก็กลาววา เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก 
ก็จะเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก  

สํานวนในบาลี มีอยางน้ีมากมายเหลือเกิน  



๔. นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก   ๑๓๙ 

สํานวนความน้ี ไมไดบรรยายวาสวรรคเปนอยางไร นรก
เปนอยางไร ไดแตสรุป และโดยมากมาหอยทายกับคําแสดงผล
ของกรรมดีกรรมช่ัว ซ่ึงจะเร่ิมดวยผลท่ีจะไดรับในชาติน้ีกอนวา ผูมี
ศีลประพฤติดีแลว จะไดผลอยางน้ันๆ หน่ึง สอง สาม สี่ หา แลว
สุดทาย หลังจากแตกกายทําลายขันธแลว จะไปสุคติ  

ดังเชนวา เจริญเมตตา มีอานิสงสอยางน้ี คือ หลับเปนสุข 
ฝนดี… บอกผลดีในปจจุบันเสร็จแลว จึงหอยทายวา ตายแลวไป
สวรรค ไปพรหมโลก น่ีเปนเพียงการเอยถึงผลของการทําดี ทําช่ัว  

นอกจากน้ัน เราตองสังเกตดวยวา เมื่อพระพุทธเจาตรัสถึง
เร่ืองนรก-สวรรคน้ัน พระองคตรัสในขอความแวดลอมอยางไร มี
เร่ืองราวเปนมาอยางไร เราจะสังเกตไดวา พระพุทธเจาตรัสถึงผล
ในปจจุบันมากมายกอน แลวอันน้ีไปหอยทายไว  

เมื ่อทราบอยางนี้แลว จะไดจัดฐานะของนรก-สวรรคได
ถูกตอง น้ีบอกไวใหเปนขอสังเกต  

เปนอันวา เราจะพบคําบาลีท่ีพระพุทธเจาตรัสอยูบอยๆ วา
เมื่อตายแลวจะไปนรกหรือสวรรค หลังจากไดรับผลกรรมดีกรรมช่ัว
ในปจจุบันน้ีแลว ตรัสบอยๆ โดยไมมีคําบรรยาย  

ขอความในพระไตรปฎกสวนท่ีมีคําบรรยายวานรก-สวรรค
เปนอยางไร มีนอยแหงเหลือเกิน  

แหงท่ีนับวามีคําบรรยายมากหนอย กลาวถึงการลงโทษใน
นรก เร่ิมจากวาตายไปแลวเจอยมบาล  

พญายมถามวา ตอนมีชีวิตอยูเคยเห็นเทวทูตไหม? เทวทูต
ท่ีหน่ึงเปนอยางไร? … เขาตอบไมได  
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ยมบาลตองช้ีแจงวา เทวทูตที่หนึ่ง คือเด็กเกิดใหม ที่สอง คือ
คนแก ที่สาม คือคนเจ็บ ที่ส่ี คือคนถูกลงโทษทัณฑอาญา ที่หา คือ
คนตาย  

ยมบาลอธิบายใหฟงแลวก็ซักตอวา ทานเคยเห็นไหม เคย
เห็นแลว เคยไดความคิดอะไรบางไหม มีความสลดใจบางไหม ใน
การท่ีจะตองคิดเรงทําความดี ทานเคยรูสึกบางไหม ไมเคยเลย ถา
อยางน้ันก็เปนเร่ืองของตัวเองทํากรรมไมดี ก็ตองไดรับโทษ มีการ
ลงอาญา เรียกวากรรมกรณ ซ่ึงเปนวิธีลงโทษประการตางๆ ในนรก 

เร่ืองน้ีมีมาใน พาลบัณฑิตสูตร และเทวทูตสูตร ใน
พระไตรปฎกเลม ๑๔ ถาตองการคน ก็บอกขอบอกหนาไปดวย คือ 
เลม ๑๔ ขอ ๔๖๗ หนา ๓๑๑ และเลม ๑๔ ขอ ๕๐๔ หนา ๓๓๔ 
(สําหรับพระไตรปฎกแปลภาษาไทย ก็ไปคนดูตามขอ หนาไมตรงกัน 
เพราะนี่เปนหนาบาลี) โดยมากพูดถึงนรก ไมคอยพูดถึงสวรรค  

นอกจากนี้ก็ยังมีบางแหงพูดถึงอายุเทวดาในช้ันตางๆ เชน 
ช้ันจาตุมหาราช หรือช้ันโลกบาล ๔ ช้ันดาวดึงส ช้ันยามา ช้ันดุสิต 
ช้ันนิมมานรดี และช้ันปรนิมมิตวสวัตดี แตละช้ันมีอายุอยูนาน
เทาไร อยางน้ีมีในพระไตรปฎกเลม ๒๐ ขอ ๕๑๐ หนา ๒๗๓ และ
ไปมีซํ้าในเลม ๒๓ ขอ ๑๓๑–๑๓๕ หนา ๒๕๓–๒๖๙ และยังมีอายุ
มนุษย ถึงรูปพรหม แสดงไวในฝายอภิธรรม พระไตรปฎกเลม ๓๕ 
ขอ ๑๑๐๖–๑๑๐๗ หนา ๕๖๘–๕๗๒  

บางแหงแสดงเร่ืองราววา ในวัน ๘ ค่ํา ทาวมหาราช ๔ คือ 
ทาวจตุโลกบาล สงอํามาตยมาตรวจดูโลก วามนุษยประพฤติดี
ปฏิบัติชอบหรือเปลา ถาเปนวัน ๑๔ ค่ํา โอรสมาเท่ียวดู  



๔. นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก   ๑๔๑ 

ถึงวัน ๑๕ ค่ํา ก็เสด็จมาเท่ียวตรวจดูเอง แลวกลับไปแจง
ตอท่ีประชุมเทวดาในสุธรรมสภา สวรรคช้ันดาวดึงส ซ่ึงมีพระ
อินทรเปนประธานวา เด๋ียวน้ีมนุษยโดยมากประพฤติดี หรือ
ประพฤติช่ัว  

ถามนุษยประพฤติดี เทวดาก็จะดีใจ วาตอไปสวรรคจะมี
คนมาเกิดเยอะ ถาหากมนุษยประพฤติช่ัวมาก เทวดาก็จะเสียใจ 
วาตอไปฝายเทวโลกจะมีแตเสื่อมลง อะไรทํานองน้ี  

เร่ืองอยางน้ีก็มีในเลม ๒๐ เหมือนกัน ขอ ๔๗๖ หนา ๑๘๐ 
เปนการกลาวแทรกอยูบางแหง มีไมสูมาก  

นอกจากน้ีก็มีกระเส็นกระสาย เล็กๆ นอยๆ ช่ือนรก ๑๐ 
ขุม ก็มีในพระไตรปฎกดวย คือในเลม ๒๔ อังคุตตรนิกาย ทสก-
นิบาต ขอ ๘๙ หนา ๑๘๕ และนรก ๘ มีในคาถาชาดก เลม ๒๘ 
ขอ ๙๒ หนา ๓๙  

อันน้ีก็เปนฐานใหอรรถกถานํามาช้ีแจงอธิบายเร่ืองนรก
ตางๆ แจกแจงใหเห็นเร่ืองราวพิสดารย่ิงข้ึน แตในท่ีน้ีจะไมพูดถึง  

คัมภีรกลุมชาดก ในขุททกนิกาย เปนแหลงท่ีจะหาเร่ืองราว
คําบรรยายเก่ียวกับสภาพในนรกและสวรรคไดมากกวาท่ีอื่น เนมิ-
ราชชาดก ในพระไตรปฎกเลม ๒๘ ขอ ๕๒๕–๕๙๙ หนา ๑๙๘–
๒๒๓ เปนเร่ืองการไปทัศนาจรนรกและสวรรคโดยตรงทีเดียว  

(ในมฆเทวสูตร ในพระไตรปฎกเลม ๑๓ ขอ ๔๕๘–๔๖๐ 
หนา ๔๒๑–๔๒๔ ก็มีเร่ืองท่ีพระเจานิมิ หรือนิมิราช กษัตริยทรง
ธรรม เปนธรรมราชา แหงมิถิลานคร ไดรับเชิญจากพระอินทรไป
พบกับเหลาเทวดาท่ีสุธรรมเทวสภา ในสวรรคช้ันดาวดึงส) 
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คัมภีรเปตวัตถุ ท่ีวาดวยเร่ืองของเปรต แมจะตางภพกับ
นรก แตก็อยูในประเภทอบายเหมือนกัน  

ถารับเขามาพิจารณาดวย ก็จะไดคัมภีรเปตวัตถุ และ
วิมานวัตถุ เขามารวมในกลุมน้ีดวย และจะพบเร่ืองราวมากมาย
ทีเดียว ไดแก พระไตรปฎก เลม ๒๖ ขอ ๑–๑๓๖ หนา ๑–๒๕๙  

แมในพระไตรปฎกจะไดพูดถึงนรก-สวรรคแบบน้ี เราก็อยา
เอาไปวุนกับการเขียนภาพและคําบรรยายในวรรณคดีใหมากนัก 
เพราะวรรณคดีบวกจินตนาการเขาไป ซ่ึงเปนเร่ืองธรรมดาของกวี 
แมจะบรรยายอารมณมนุษย ก็ตองบรรยายใหเห็นภาพ เมื่อจะ
บรรยายนรก-สวรรค ก็ตองพูดใหเห็นจริงเห็นจัง หรือจะมาเขียน
เปนภาพประกอบ จะใหคนธรรมดาเกิดความสนใจ ก็ตองนําเสนอ
ในรูปแบบท่ีทําใหเกิดความเขาใจงาย เทียบเคียงหรือประยุกตเขา
กับสิ่งท่ีคนรูเห็นกันในยุคน้ันถ่ินน้ัน  

เพราะฉะน้ัน เราจะเอาวรรณคดีรุนหลังๆ หรือภาพตามฝา
ผนังเปนมาตรฐานไมได เพราะน่ีเปนรูปของการทําใหงายแลว จะ
วาตามน้ันทีเดียวไมได  

ก็เปนอันวา ในแงท่ีหน่ึง สําหรับคําถามวา นรก-สวรรค
หลังจากตายในพระไตรปฎกมีไหม? เมื่อถือตามตัวอักษร ก็
เปนอันวาม ีดังท่ีกลาวมาแลว  

สวนท่ีวาอาจมีบางทานแสดงความเห็นวา เร่ืองน้ีสัมพันธ
กับความเช่ือท่ีมีดั้งเดิม เชนวาพระพุทธเจาอาจจะตรัสไปตามท่ีคน
เช่ือกันอยู น่ันก็เปนเร่ืองท่ีเราจะตองศึกษาคนควากันตอไป 
นอกจากน้ีใครจะตีความอยางไรตอไป อาตมาไมเก่ียว  



๔. นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก   ๑๔๓ 

๒) นรก-สวรรค ท่ีอยูในใจ 
ตอไประดับท่ีสองเลย เพ่ือยนเวลา นรก-สวรรคในระดับท่ีสอง

ก็คือท่ีเราพูดกันวา "สวรรคในอก นรกในใจ” เปนเร่ืองท่ีมีในชาติน้ี  
นรก-สวรรคแมในชาติหนา ก็สืบไปจากท่ีมีในชาติน้ี เพราะ

อะไร เพราะมันอยูในสภาพจิต ภูมิของจิต ช้ันของจิต ระดับของ
จิตใจ จิตของเรามีคุณภาพหรือคุณสมบัติอยูในระดับไหน ถึงเวลา
ตาย ถาระดับจิตเปนนรก ก็ไปนรก ถาระดับจิตเปนสวรรค ก็ไป
สวรรค น่ีเก่ียวกับสภาพจิตท่ีเปนอยูตลอดเวลา  

ท่ีพูดมาน้ันคือ เมื่อวาโดยหลักท่ัวไป ในชีวิตประจําวัน ซ่ึง
ดําเนินไปในเวลายาวนานหลายๆ ป ระดับจิตของเราอยูแคไหน 
เวลาตาย โดยท่ัวไป ถาไมใชกรณียกเวน มันก็อยูในระดับน้ันแหละ  

สวนในกรณียกเวน ถาเวลาตายนึกถึงอารมณท่ีดี เชนทํา
กรรมช่ัวมามาก แตเวลาตายนึกถึงสิ่งท่ีดี ก็ไปเกิดดีได ถาหากเวลา
อยู ทํากรรมดี แตเวลาตายเกิดจิตเศราหมอง ระดับจิตตกลงไป ก็
ไปเกิดในท่ีต่ํา  

เมื่อการไปเกิดข้ึนอยูกับระดับจิตอยางน้ี ก็หมายความวา 
เราพรอมจะไปนรกหรือสวรรคไดตั้งแตปจจุบัน หรือพูดอีกอยางหน่ึง
วา คนท่ีจะไปนรก ก็คือคนท่ีจิตใจอยูในระดับนรกอยูแลวในชาติน้ี 
สวนคนท่ีจะไปสวรรค ก็คือคนท่ีมีจิตใจในระดับสวรรคอยูแลว  

ตกลงวา เร่ืองนรก-สวรรคน้ีมีตั้งแตเด๋ียวน้ีอยูแลว ปจจุบัน
น่ีเองมันสอขางหนา เพราะฉะน้ัน ถาจะคาดการณเร่ืองขางหนา 
เราไมจําเปนตองไปพูดถึงสวรรคท่ีไกลดวยซํ้า เอาปจจุบันน่ีเปน
เกณฑ เพราะคนเราสรางสมกรรมดวยชีวิตท่ีเปนอยู สรางระดับจิต
ของตนไว สั่งสมระดับจิต ซ่ึงทําใหพรอมอยูเสมอ  
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เพราะฉะน้ัน เร่ืองสวรรคในอกนรกในใจ ก็ยอมมีไดตาม
หลักน้ี คือระดับจิตของเราน่ันเอง ท่ีมันอยูในนรกหรือสวรรค  

ถาระดับจิตของเราอยูในนรก ก็เปนนรก และไปนรก ถา
ระดับจิตของเราอยูในสวรรค ก็เปนสวรรค และไปสวรรค  

ทีน้ี เราทํากรรมดีหรือกรรมชั่วไว เรารู เรามีความรูสึกเปน
ประสบการณเฉพาะตัวเก่ียวกับกรรมดี-กรรมช่ัวท่ีทําไว ถาทํา
กรรมช่ัวไว เรารูสึกเดือดรอนใจ ทางพระทานใชคําวา “วิปฏิสาร” 
ความวิปฏิสารน่ีแหละ เปนสภาพจิตท่ีเปนทุกข ซ่ึงนับเปนนรก  

ในนิวรณ ๕ ก็มีขอหน่ึงวา “กุกกุจจะ” อันไดแกความไม
สบายใจ กังวลใจ รําคาญใจ ไมสบาย เดือดรอนใจวา สิ่งท่ีดีเรา
ไมไดทํา สิ่งท่ีไดทํา ก็ช่ัว ไมดี  

ในทางตรงขาม ถาทํากรรมดี ก็เกิดปราโมทย มีปติ มีความ
อบอุนใจ อิ่มเอิบ ราเริง บันเทิง เบิกบานใจ ปลื้มใจ เปรมใจ มี
ความสุข จิตใจอยูในระดับสวรรค  

อยางน้ีก็เปนเร่ืองสวรรคในอก นรกในใจ  
ถาพูดถึงเร่ืองวิปฏิสาร และเร่ืองปติปราโมทย ในการทําช่ัว

และทําดีอยางน้ี ก็มีในพระไตรปฎกมากมายเชนเดียวกัน ไม
จําเปนจะตองอางข้ึนมาเลย  

เปนอันวานรก-สวรรคแงน้ี เปนเร่ืองระดับจิต ซ่ึงมีอยูแลว
ตั้งแตปจจุบัน  
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๓) นรก-สวรรค แตละขณะจิต 
ทีน้ีไปสูระดับท่ีสาม จะพูดในแงหลักวิชาการกอน เร่ือง

วิจารณไวทีหลัง คือการท่ีเราปรุงแตงสรางนรก-สวรรคของเราเอง
ตลอดเวลาในชีวิตประจําวัน  

ทานกลาววา คนท่ียังไมรูอริยสัจ ๔ ยังไมแทงตลอดสัจ-
ธรรม ไมเขาใจในหลักการแหงสัจจะของอริยชน ก็ยังปรุงแตงสราง
สวรรค-นรกกันอยูตลอดเวลา ดวยอายตนะของเราน่ันแหละ คือ 
ดวย ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจของเรา  

ขอน้ีก็คลายๆ กับขอท่ี ๒ แตเปนเร่ืองละเอียดออนข้ึนไป
เทาน้ันเอง คือเปนเร่ืองสัมพันธกับสภาพ และระดับจิตใจ  

เม่ือยังเปนปุถุชน จิตของเราก็ปรุงแตงอยูเสมอ เม่ือมีความ   
รูสึกดวย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เราก็ปรุงแตงอยูเร่ือยไป คือปรุง
แตงดวยกิเลส มีความดี-ความช่ัว มีกุศล-อกุศลในใจของเราเอง 

การปรุงแตงอยางน้ี เปนเร่ืองของปฏิกิริยาตอสิ่งท่ีรับเขามา 
เชน เมื่อเราไดเห็นสิ่งท่ีสวยงาม เราชอบใจ เราก็มีความสุข ไดเห็น
สิ่งท่ีเราไมชอบ เราขัดใจ ก็เกิดทุกข หรือวา เราไดรับประทาน
อาหาร ไดกินขนม ลิ้นไดรับรสท่ีอรอย เราก็มีความสุข ถาหากเรา
ไดรับรสท่ีขม ไมอรอย เราก็มีความทุกข อันน้ีเปนเร่ืองธรรมดา  

ที น้ีบางทีเราปรุงแตงจากขางในออกไป  คือไมใชสิ่ ง
ภายนอกฝายเดียวท่ีปรุงแตง แตเราปรุงแตงข้ึนเอง เชน ใจคอเรา
ไมดี เราเกิดความโกรธ เกิดอารมณคาง เลยเห็นอะไรขัดใจไปหมด  
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ท้ังท่ีคนหรือของน้ันไมไดทําอะไรเรา ไมไดมาเบียดเบียน 
ไมไดมุงมาท่ีเราเลยดวยซํ้า คนโนนเดินมาดีๆ ไมไดทํากิริยา
กระทบกระท่ังเรา แตเรามองเห็นเปนวาเขาลอเรา หรือสําคัญวา
เขามีใจคิดไมดีตอเราตางๆ นานา เพราะใจของเราเองปรุงแตง 
อาศัยพ้ืนจิตของเราไมดีอยูแลว มีอกุศลข้ึนมาในใจ ใจเราไมดี 
มองอะไรกระทบตัว ขัดใจไปหมด ขุนมัว มีทุกขเร่ือยๆ ตลอดวัน  

แตถาเราใจดี บางทีไปประสบอะไรท่ีดีใจข้ึนมา วันน้ันเลย
ย้ิมไดท้ังวัน เห็นอะไรดีไปหมด อยางน้ีเรียกวาการปรุงแตงสวรรค-
นรกของเรา เพราะวานรก-สวรรคอยางน้ีเปนเร่ืองทันตาทันใจอยู
ตลอดเวลา ไมตองรอชาติหนา อยูท่ีการสรางจิตใจของเรา  

ถาจิตใจของเรามีภูมิธรรมดี สรางกุศลไวมาก ทําจิตใจให
อิ่มเอิบเปนสุข รูจักมองในแงดี ก็รับอารมณท่ีเปนสุขไวไดมาก  

แตถาเราสรางพ้ืนภูมิจิตสะสมไวในทางท่ีทําใหจิตมีกิเลส
มาก มีกิเลสตางๆ ท่ีทําใหจิตเศราหมองบอยๆ เราก็จะสรางนรก
ของเราเร่ือยไป ไมวาจะไปเห็นอะไร ก็รูสึกไมดี ไปไหนใจก็ไมสบาย 
มีแตความทุกขมากมาย  

ถาเปนอยางน้ี ก็ยังไมตองคิดเลยไปถึงนรก-สวรรคชาติ
หนา เพราะปจจุบันท่ีเปนอยู กลายเปนเร่ืองท่ีเราควรจะเอาใจใส
มากกวา  และเปนเ ร่ืองสํา คัญมาก  เพราะเราได รับผลอยู
ตลอดเวลา นรก-สวรรคขางหนายังไกล  

แมขางหนาท่ียังไกลน้ัน มองงายๆ วา เมื่อในปจจุบันเรามี
แตความเรารอนขุนมัวเปนทุกขอยูเสมอ ก็นากลัววาเราจะไปไมดี  
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ฉะน้ัน ทานจึงใหเอาใจใสนรก-สวรรคท่ีมีอยูตลอดเวลา ท่ี
เราปรุงแตงอยูเร่ือยๆ และสอนใหเรายกระดับจิตข้ึนไป คือ  

ข้ันตน ถาเราสะสมพ้ืนจิตใจไวในทางไมดี มักมีกิเลส โลภะ 
โทสะ โมหะ ก็ทําใหรับอารมณโดยปรุงแตงสรางนรกข้ึนมาเร่ือย  

ถาเราสรางสมพื้นจิตใจไวในทางดี มีเมตตา มีใจกวางเผื่อ
แผ สรางปญญาไวมาก ใจเราดี มีความโลงโปรงสบาย เราก็สราง
สวรรคได และมีสวรรคอยูเสมอ แมวาสภาพแวดลอมอาจไมดี
เทาท่ีควร แตเราทําจิตของเราได ใจเราสบาย ก็สามารถทําสภาพท่ี
จะนําไปนรก ใหกลายเปนสวรรคไปได  

ในช้ันสูงข้ึนไปอีก เรามีปญญาท่ีรูเทาทันความจริงของสิ่ง
ท้ังหลาย ซ่ึงทําใหเราเขาใจโลกและชีวิตดี ทําใหวางทาทีตอสิ่ง
ท้ังหลายถูกตอง ในกรณีอยางน้ี ก็ถึงข้ันพนเลยเร่ืองนรก-สวรรคไป
แลว คือมีจิตใจปลอดโปรงแจมใสอยูตลอดเวลา มีความสุขทันตา
ในปจจุบัน  

น่ีไมตองพูดถึงขางหนา ซ่ึงเน่ืองไปจากปจจุบันน้ี ก็จะตอง
ไปดีดวย  

ปจจุบันน้ีแหละเปนสิ่งท่ีแนนอน เรารับผลอยูในขณะน้ีแลว 
และเปนเคร่ืองสอสองถึงขางหนาตอไปดวย เพราะฉะน้ัน ในทาง
พุทธศาสนา จึงถือเร่ืองปจจุบันน้ีเปนสําคัญ เพราะ  

๑.  เราไดรับผลทันที เรารับผลเห็นอยูชัดๆ แนนอน  
๒. ขางหนาก็เปนผลสืบไปจากปจจุบันน้ีเอง เอาปจจุบันน้ี
ไปทํานายขางหนาได  
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เพราะฉะน้ัน ปจจุบันจึงสําคัญกวาท้ังสองประการ ถึงมอง
ขางหนา ก็ตองมองท่ีปจจุบันออกไปเปนสําคัญ  

เร่ืองนรก-สวรรคในแงของการปรุงแตงในชีวิตประจําวัน
และตลอดเวลา หรือนรก-สวรรคท่ีเราปรุงแตงข้ึนมาเร่ือยๆ น้ี ก็มี
มาในพระไตรปฎก  

น่ีก็คือนรกท่ีเกิดพรอมกับการไดเห็น ไดยิน ไดรับรูทาง
อายตนะตางๆ คือการท่ีอินทรีย คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ไดรับรูแต
สิ่งท่ีไมดี ไมนาพอใจ เรียกวา “ฉผัสสายตนิกนรก” ถาในทางตรง
ขาม ก็เปน “ฉผัสสายตนิกสวรรค์” แลวแตวาเปนฝายนรก หรือสวรรค  

อันน้ีมาในพระไตรปฎก เลม ๑๘ ขอ ๒๑๔ หนา ๑๕๘  
อีกแหงหน่ึงคลายๆ กัน เฉพาะเร่ืองนรกคือ “มหาปริฬาหน

รก” มาในเลม ๑๙ ขอ ๑๗๓๑ หนา ๕๖๒ ทานวา นรกท่ีวาน้ัน ไม
หนักหนาเทานรกท่ีประสบอยูในปจจุบัน ท่ีคนผูมีอวิชชาไมรู
อริยสัจแลวปรุงแตงทุกขข้ึนมาแผดเผาตัวเอง 

น่ีคือนรก-สวรรคระดับท่ี ๓ ซ่ึงพุทธศาสนาเนนมาก คําวา 
“ฉผัสสายตนะ” แปลวา อายตนะท่ีรับรูท้ัง ๖ หมายความวา นรก
หรือสวรรคเกิดท่ีอายตนะรับรูท้ัง ๖ น่ันเอง  

สาระของนรก-สวรรคคืออะไร มันก็เปนเร่ืองของการรับ
อารมณท่ีนาปรารถนา และไมนาปรารถนา เทาน้ันเอง  

เราไปสวรรค วาตามท่ีพูดไวในวรรณคดี ก็ไดสิ่งท่ีรับรู คือ
อารมณของตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไดเห็นสิ่งท่ีสวยงาม ไดยิน
เสียงดนตรีทิพย ไพเราะเสนาะโสต ทางจมูกไดกลิ่นหอมหวล และ
ลิ้นได รับรสท่ีดีอรอย  กายสัมผัสสิ่ ง นุมนวล  ใจปลาบปลื้ม
เพลิดเพลิน ก็เปนเร่ืองของอายตนะท้ังน้ัน  



๔. นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก   ๑๔๙ 

คนไปนรก ก็ไดรับความทรมาน ไดเห็น ไดยินแตสิ่งท่ีไมดี 
จนกระท่ังรางกายถูกบีบคั้นตางๆ ก็เปนเร่ืองของอายตนะท้ังน้ัน  

ท่ีจริงในปจจุบัน เราก็ไดรับรูทางอายตนะเหลาน้ีอยูแลว ไม
วานรก-สวรรคขางหนา หรือนรก-สวรรคเวลาน้ี มันก็อยูท่ีอายตนะ
รับรูน่ีเอง ถาเอาสาระแลว มันไมไดไปไหนเลย อยูแคน้ี  

ตกลงวา ตามหลักการน้ี เราจะตองรูจักนรก-สวรรคท้ัง ๓ 
ระดับ และแกนแทของนรก-สวรรค ก็อยูท่ีระดับสามดังวาน้ี  

นรก-สวรรค ระดับท่ี ๑ หลังจากตาย ไกลตัว ยังไมไดรับ 
ปจจุบันเรายังไมรูสึก แลวมันก็เน่ืองไปจากปจจุบันดวย ตองสราง
ในปจจุบัน  

ตอมาใน ระดับท่ี ๒ สวรรคในอก นรกในใจ ก็อยูท่ีชีวิตท่ี
สรางภูมิระดับจิตในปจจุบัน แตยังเปนเร่ืองท่ีมีเปนคร้ังคราว 
เพราะเอาเฉพาะท่ีเปนเร่ืองใหญ  

พอมาใน ระดับท่ี ๓ ก็ละเอียดลออ เปนไปอยูประจําตลอด
ทุกเวลาท่ีรับอารมณ  

ขณะน้ี ถาเราสรางความรูสึกท่ีดี ก็ทําใหเกิดสวรรคได
เด๋ียวน้ี สมมติวาใจไมสบาย เอ ฟงเร่ืองน้ีไมนาสนใจ ชักรําคาญ 
เห็นอะไรไมดีไปหมด ชักกลุม แตถาทําใจใหดีข้ึนมาวา เอ น่ีเปน
เร่ืองสําคัญ ถึงจะยากหนอย ก็ควรพยายามเอาใจใสใหดี สราง
ฉันทะ ใหอยากรู ทําอารมณดี ใหใจสบายข้ึนมา หรือแคทําใจสู คิด
จะฝกตน ก็มองอะไรชักจะดีข้ึนไปหมด สวรรคเร่ิมมาแลว  
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สวรรคท่ีมีในปจจุบันน้ี แมจะละเอียดออนจนเราอาจจะนึก
วาเปนเร่ืองเล็กนอย แตอยาลืมวา การสรางนรก-สวรรคใหญๆ ก็
มาจากสรางเล็กๆ นอย น้ีเอง คือ จากอารมณท่ีละเมียดละไม
ตลอดเวลา ซ่ึงละเอียดออน  

คนเราสรางบุคลิกลักษณะ สะสมนิสัยใจคอจากอะไร ก็
จากความ คิดและพฤ ติกร รม ทุกขณะ จิต  จากการดํ า ร ง
ชีวิตประจําวัน ท่ีดําเนินไปทีละเล็กละนอย ถาพยายามสรางจิตใจ
ของเราใหดี ทําอารมณใหดี คอยเปนคอยไป ทําใจตอสิ่งตางๆ ให
ถูกตอง บุคลิกก็ดีข้ึน จิตใจก็สบายข้ึน อะไรๆ ก็ดีข้ึน น่ีเปนการ
สรางสมระยะยาว เก็บเล็กผสมนอย  

ก็เหมือนในทางวัตถุ เราตองรูจักเก็บออม ทางดานจิตใจก็
ตองมีการสะสมนิสัย น้ีก็เปนเร่ืองท่ีทานใหมามองในระดับท่ีสาม 
ซ่ึงจะไปเปนเหตุของสวรรค-นรกอันใหญตอไปขางหนา และเปน
เร่ืองท่ีเราตองประสบตลอดเวลา ควรใหความสําคัญกับมัน  

อันน้ี อยาไปคิดวาเปนเร่ืองเล็กเร่ืองนอย ถาเราทําได เราก็
ไดรับผลในปจจุบันน้ีเลย เราจะไมตองทรมานเพราะนรก เราจะมี
จิตใจท่ีบริสุทธิ์สะอาดผองใสสบาย และพบสวรรคอยูเร่ือยๆ  

เอาละ น้ีเปนเร่ืองของนรก-สวรรคในแงของความมีอยู ซ่ึง
แยกเปน ๓ ระดับ  



 

๒. ทาทีของพุทธศาสนา ตอเรื่องนรก-สวรรค 

ทีน้ีพูดถึงการวางทาที ซ่ึงเปนหัวขอท่ีสอง การวางทาทีเปน
หัวขอท่ีบอกแลววาสําคัญ  

การวางทาทีสําคัญกวาความมีจริงหรือไม? ตอบไดวา
สําคัญกวาแงท่ีพูดถึงนรก-สวรรคหลังตาย แตมันจะไปเปนอันหน่ึง
อันเดียวกับนรก-สวรรคระดับท่ีสาม เพราะการวางทาทีวาเราจะ
ปฏิบัติอยางไร จะสอดคลองกับสิ่งท่ีปฏิบัติได ซ่ึงอยูในระดับท่ีสาม 
หรือรองลงไป ก็ระดับท่ีสอง  

๑) มีศรัทธา 
ขอยอนหลังหนอย เมื่อพูดถึงทาที ก็ตองยอนมาตั้งแต

ระดับท่ีหน่ึง คือนรก-สวรรคหลังจากตายแลว ท่ีเปนแหลงเปนโลก
เปนภพ ซ่ึงเราจะไปรับผลกรรม หรือพูดตามแบบศาสนาท่ีมีเทพ
เจาสูงสุดวา จะไปรับโทษ รับรางวัล  

นรก-สวรรคระดับน้ี ไดบอกแลววา เปนเร่ืองท่ีเราคนสามัญ
ไมอาจพิสูจนได ไมวาในทางลบหรือทางบวก เมื่อพิสูจนไมได ก็
ตองข้ึนกับศรัทธา วาอันน้ีถาทางศาสนาสอนไว จะเช่ือไหม? อยู
ท่ีน่ีเทาน้ันเอง  

สวนในทางพุทธศาสนาน้ัน ก็บอกวาใหเช่ืออยางมีเหตุผล
สําหรับสิ่งท่ีพิสูจนไมได ในเมื่อจะตองเอาทางศรัทธา ก็ตองใหได
หลักกอน  
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ศรัทธา คือการไววางใจในปญญาของผูอื่น หรือพูดในแง
หน่ึงคือ เราฝากปญญาไวกับคนอื่น หมายความวา เราไมรูไมเห็น
ดวยตนเอง จึงไปยอมรับความรูของคนอื่น ไววางใจในความรูของ
เขา เขาบอกวาตรงน้ันมีของอยางน้ันๆ เราจะเช่ือไหม ถาเราไวใจ
ในความรูของเขา เราก็เช่ือ เราก็ฝากปญญาไวกับเขา  

แตถาเม่ือใดเรารูเห็นดวยตนเอง เราไมตองฝากปญญาไวกับ
ผูอ่ืน เราก็ไมตองเชื่อใคร แตเราตองรูเห็นจริงๆ ซึ่งเลยข้ันศรัทธา  

ตอนน้ี เ ร่ืองนรก-สวรรคเรายังไมรูเห็นดวยตนเอง ก็มี
ปญหาวา เราจะยอมฝากปญญาไวกับผูอื่นไหม? ทีน้ีคนท่ีเราจะ
ฝากปญญาไว เราก็ตองคิดวานาเช่ือหรือไม ถาจะเช่ือ เราก็ตองดู
ภาวะแวดลอม  

โดยมากคนเราจะอาศัยสิ่งตอไปน้ีเปนเคร่ืองชวยชักจูง ให
มอบความไววางใจในปญญาของผูอื่น คือ  

๑. ดานท่ีหน่ึง ดูท่ีปญญา คือมองดูวา ตามปกติคนผูน้ีเปน
คนมีความรู มีปญญาจริงไหม? คําสั่งสอนของศาสนาน้ี เชนอยาง
พุทธศาสนา ก็คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจาท่ีสอนหลักธรรม
โดยท่ัวไปน่ี มีเหตุผลไหม? เปนความจริงไหม?  

ถาเห็นวาคําสอนของทานเทาท่ีเรารูและเขาใจได คือเทาท่ี
ปญญาของเราจะหย่ังถึงได และเทาท่ีเราผานมา ลวนเปนความ
จริงท้ังน้ัน ก็ทําใหพลอยเชื่อสิ่งท่ีเรายังไมรูไมเห็นดวยตนเอง 

เราคิดวา สิ่งท่ีพระพุทธเจาตรัสมานั้น เทาท่ีเรามองเห็นได 
ก็เปนความจริง เราจึงเห็นวาพระองคมีปญญาพอท่ีเราจะฝาก
ปญญาของเราไวกับทานได เราจึงเกิดศรัทธาข้ึน เปนข้ันท่ีหน่ึง  
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๒. ดานท่ีสอง ดูท่ีเจตนา ซ่ึงเปนความปรารถนาดี อันน้ีเปน
เหตุแหงความไววางใจอีกดานหนึ่ง ถาคนเขามีปญญา แตเขาไม
หวังดี เขาอาจจะหลอกเรา แตถาเขาตองการชวยเหลือเรา เขามีแต
เมตตา ปรารถนาดีตอเราอยางจริงใจ เราก็ศรัทธาไดเพราะนาไวใจ 

เพราะฉะน้ัน เร่ืองของศรัทธา หลักใหญก็อยูท่ีวา บุคคลผู
น้ัน  

๑. มีความรูจริง มีปญญาจริง สมควรเช่ือไหม?  
๒. มีเจตนาของผูปรารถนาดี มีเมตตากรุณา จริงใจไหม?  
การท่ีจะมีเมตตากรุณาและจริงใจหรือไม ก็อยูท่ีเหตุปจจัย

ประกอบ เชนวา ทานมีเบ้ืองหลังท่ีจะหวังไดอะไรจากเราไหม? ถา
จะหลอกเรา จะหลอกเราไปทําไม หรือตามปกติทานเปนผูมีความ
ประพฤติบริสุทธิ์ไหม? ท่ีจะทําใหเราเห็นวาเปนผูมีความหวังดี
ปรารถนาดีตอเราอยางแทจริง  

เหมือนอยางพอแม เมื่อเราเปนเด็กๆ ยังมีความรูไมพอ ยัง
เล็กอยู เราก็ตองทําอะไรๆ โดยอาศัยความเช่ือเทาน้ัน โดยเฉพาะ
พอแมเปนผูหวังดี เราเกิดความไววางใจ เราก็เช่ือ โดยเปนไปเอง  

เราอยูในโลก เราอยูดวยความเช่ือมากมาย เราน่ังรถยนต
โดยสารมา เราไมเคยพิสูจนเคร่ืองยนตวามันเรียบรอยหรือไม เรา
เคยไปพิสูจน ทุกอยางไหม  มันว่ิงๆ  ไป  เค ร่ืองอุปกรณหรือ
สวนประกอบอาจหลุดได  

เวลาน้ี เรานั่งกันอยูบนกุฏิ เอ เสากุฏิน่ีเขาหลอไวดีหรือ
เปลา เรายังไมไดตรวจเลย คานไมท่ีทําไวอยูในท่ีถูกตองมั่นคงหรือ
เปลา เกิดน่ังๆ อยูมันหลนลงมาก็หมดนะสิ อะไรอยางน้ี  
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มนุษยเราอยูดวยความไววางใจ ตองอาศัยศรัทธา โดยบาง
ทีไมรูตัวเลย มันเปนไปเองในชีวิตประจําวัน ท้ังท่ีความจริงเรา
ไมไดพิสูจน เราไมไดรูเห็นอะไรทุกอยาง เราเห็นวาเขาไมไดมา
หลอก ลวงอะไรเรา เพียงแคน้ีเราก็เช่ือในขั้นพ้ืนฐานไปเสียแลว 

สําหรับในทางพุทธศาสนา ก็เปนอันมาพิจารณากันวา  
๑. พระพุทธเจาเปนผูมีปญญามาก เทาท่ีแสดงออกเปน
คําสั่งสอนตางๆ น้ันเปนจริง มีเหตุผลนาเช่ือไหม?  

๒. พระองคมีความปรารถนาดี มีเมตตากรุณา สอนเราโดย
บริสุทธิ์พระทัย ตองการใหเราไดรับประโยชนใชไหม?  

ถาหากเราม่ันใจในพระองคโดยเหตุผลท้ังสองประการ เรา
ก็โนมไปขางมีศรัทธา หรือมีศรัทธาได  

พระองคสอนเร่ืองนรก-สวรรควาชาติหนามีจริงหรือเปลา 
ถาเรามีศรัทธา เราก็นอมไปทางท่ีจะเช่ือตามท่ีมีหลักฐานวา
พระองคไดตรัสไว เร่ืองก็เปนอยางน้ัน  

เปนอันวา นรก-สวรรคข้ันน้ี อยูท่ีศรัทธา  
แตท้ังน้ี พึงทําความเขาใจกันไวกอนวา ในท่ีน้ี มุงเอา

ศรัทธาในความหมายแบบพุทธ คือ ศรัทธาหมายถึง เมื่อมีมูลฐาน 
ดังท่ีวาน้ันแลว ก็รับไวศึกษา เพ่ือใหรูจริงดวยปญญาตอไป (ศรัทธา
เพ่ือปญญา ไมใชศรัทธาปดปญญา) 
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๒) พิจารณาเหตุผล 
แตพระพุทธเจาทรงสอนวา จะเช่ือหรือไม ก็ไมเปนไร ไมได

ถือเปนเร่ืองท่ีตองเชื่อ ในพุทธศาสนาไมมีการบังคับ  
เมื่อพระพุทธเจาทรงพบกับคนท่ียังไมเช่ือ ไมมีศรัทธา 

พระองคก็ทรงสอนใหมีทาทีอยางท่ีสอง คือทาทีในกรณีท่ียังไมรู
ดวยตนเอง และยังรูไมพอท่ีจะมั่นใจ เชนท่ีตรัสในกาลามสูตร  

เร่ืองมีวา พระพุทธเจาทรงพบกับกาลามชน พวกน้ียังไม
นับถือลัทธิศาสนาไหนท้ังน้ัน แตไดพบกับพวกเจาลัทธิตางๆ ท่ี
ผานไปมา เขาก็ถามปญหา พวกเจาลัทธิเหลาน้ันซ่ึงสอนตางๆ กัน
ไป ตางก็วาของตนจริง ของพวกอื่นเหลวไหล เลยไมรูจะเชื่อใคร  

เมื่อพระพุทธเจาเสด็จผานมาในถ่ินของเขา คนพวกน้ีก็ทูล
ถามพระพุทธเจาวา ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ พระพุทธเจาตรัสวา 
อยาใหวาเลย ใครจริงใครเท็จ ไมตองพูด ยังไมตองตัดสิน 

จากน้ัน พระองคตรัสวิธีวางทาทีเชิงเปนกลางไวกอน (ยัง
ไมรูแน ก็แครับฟงไว แตก็ไมไดปฏิเสธ) วา อยาเช่ือเพียงเพราะได
ยินไดฟงตามกันมา หรือเรียนตอกันมา อยาเช่ือเพียงเพราะขาวเลา
ลือ อยาเช่ือเพียงเพราะมีเขียนในตํารา หรือเพียงเพราะเห็นวา
สมณะน้ีเปนครูของเรา ฯลฯ พระองคตรัสหลักกาลามสูตร ท่ีมี ๑๐ ขอ 
ใหเราพิจารณาดวยตนเอง  

ตอนทายพระองคตรัสยกตัวอยาง ซ่ึงมาเขาเร่ืองนรก-
สวรรค และกรรมดี-กรรมช่ัว กุศล-อกุศล  
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ทรงสอนใหพิจารณาในปจจุบันน้ีวา สิ่งท่ีดีงาม สิ่งท่ีเปน
กุศล ทําแลวมันเก้ือกูลแกชีวิตของตนเอง มันดีตอตัวเราไหม ดีตอ
ผูอื่นไหม เปนผลดีตอท้ังสองฝายใชไหม  

ท่ีวาเปนอกุศล มันดีตอชีวิตจิตใจของเราไหม ดีตอผูอ่ืนไหม 
เปนการเบียดเบียนผูอื่นไหม บางทีดีตอเรา แตเปนการเบียดเบียน
ผูอื่น หรือมันดีเพียงวาเราเห็นในชั่วสายตามองสั้นๆ แคบๆ แตท่ี
จริงเปนผลรายแกตัวเราเอง เราพิจารณารอบคอบหรือยัง  

เมื่อพิจารณาแลว มองเห็นวา สิ่งท่ีเปนกุศลดีงาม ก็คือ 
เปนประโยชนตอชีวิต เก้ือกูลอยางแทจริงแกชีวิตจิตใจของเราเอง
ระยะยาว และแกผูอื่น แกสังคม สวนอกุศลน้ันตรงขาม ไมเก้ือกูล 

เมื่อพิจารณามองเห็นอยางน้ีแลว ถามวาอยางไหนควรทํา 
อยางไหนควรเวน ก็เห็นวากุศล คือสิ่งท่ีทําโดยมิใชเพราะโลภ โกรธ 
หลง เกิดจากใจท่ีมีเมตตา เผื่อแผ โอบออมอารี มีปญญา แบบน้ี
ดีกวา ควรจะทํา น้ีวากันใหเห็นในปจจุบันน้ีเลย  

พระองคตรัสตอไปวา ถาเราทําดี บังเกิดผลดี เปนสิ่งท่ี
เก้ือกูลในปจจุบันแลว หากวาสวรรค-นรกมีจริง เราก็ไมตองไปตก
นรก เราจะไปสวรรค ก็เปนกําไรเพ่ิมเติมข้ึน ถาสวรรค-นรกไมมี 
เราก็ไดผลดีไปข้ันหน่ึงแลว สวนในข้ันสอง เราก็ปลอดภัย ไมมีเสีย 

แตถาเปนฝายอกุศล เกิดจากโลภ โกรธ หลง ในปจจุบันน้ี
มันก็ไมเก้ือกูลแกจิตใจ และเปนการเบียดเบียน ไมเก้ือกูลแกสังคม 
น่ีคือผลเสียเกิดข้ึนต้ังแตชาติน้ีแลว ทีน้ี เมื่อตายไป ถานรก-สวรรค
มีจริง เราก็ไมไดไปสวรรค แตไปนรกแน ก็เปนอันวาเสียท้ังสอง
ดาน ถานรก-สวรรคไมมี ปจจุบันน้ีก็เสียไปแลว ไมไดเลยสักข้ัน 
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เพราะฉะน้ัน ก็เปนอันสรุปในแงน้ีไดวา ถึงแมไมตองใช
ศรัทธา เอาตามเหตุผล ก็ควรทํากรรมดี ละเวนกรรมช่ัว น้ีเปนแนว
กาลามสูตร ซ่ึงเปนการวางทาทีในข้ันปญญา  

๓) ม่ันใจตน-ไมออนวอน 
เลยจากน้ีไปอีกช้ันหน่ึง พุทธศาสนาแสดงหลักนรก-สวรรค

อะไรตางๆ ไวเพ่ือมุงประสงคอะไร จะใหเราวางทาทีอยางไร อยาง
ท่ีบอกไวเมื่อก้ีวา ทาทีสําคัญกวาจะมัวรอพิสูจนวาจริงหรือไม  

เคยพูดขางตนแลววา ในกรณีท่ีพระพุทธเจาตรัสถึงผลของ
การทําความดีความช่ัว พระองคตรัสวา การทําช่ัวน้ันมีผลตอไปน้ี 
หน่ึง สอง สาม สี่ หา โดยระบุผลหลายขอท่ีมีในชาติน้ีกอน สวนผล
ชาติหนาท่ีตามมาหลังจากตาย เอาไวเปนขอสุดทาย แมผลดีก็
เชนกัน อันน้ีก็สอไปถึงลักษณะของการท่ีเราจะวางทาที  

เร่ืองน้ีขออธิบายวา ในการท่ีพระพุทธเจาตรัสเร่ืองนรก-
สวรรคน้ัน ทรงแสดงวา ผลอะไรตางๆ ยอมเปนไปตามเหตุ หลัก
พระพุทธศาสนาถือเร่ืองกรรม ซ่ึงเปนเร่ืองของเหตุปจจัย เปนกฎ
ธรรมดาของธรรมชาติ เมื่อมันเปนไปตามกฎธรรมดา ก็เปนเร่ือง
ของการท่ีเราจะรูเทาน้ัน เราไมตองไปวิงวอนใหผลอยางน้ันเกิด  

ในเม่ือมันเปนกฎ ผลเกิดจากเหตุ เมื่อเหตุเปนอยางน้ีแลว 
ผลอยางน้ันๆ ก็เกิดเอง เราไมตองออนวอนวาฉันทําเหตุน้ีแลว ขอ
ใหผลน้ันเกิดข้ึนเถิด เพราะวา ถึงจะออนวอนอยางไร มันก็ไม
เปนไปตามคําออนวอน แตมันเปนไปตามเหตุท่ีทํา  



บุญ กรรม นรก-สวรรค เลอืกกันไดทุกคน ๑๕๘ 

เมื่อทํากรรมดี ผลดีท่ีเกิดก็เปนไปตามหลักกรรม มันเปนไป
ตามกฎธรรมดา ไมเปนไปตามคําออนวอนของเรา  

เพราะฉะน้ัน การท่ีพระพุทธเจาตรัสเร่ืองผลดีผลรายตางๆ 
จนถึงวาตายแลวไปตกนรก หรือข้ึนสวรรคน้ี เปนการตรัสในแงกฎ
ธรรมดา คือเปนเร่ืองความรู ไมใชเปนคําสั่ง ไมใชคําบงการบัญชา
หรือบอกใบใหเราตองไปขอรองออนวอนอะไรอีก แตเปนการยํ้า
ความรูท่ีจะมั่นใจวา เมื่อทําอยางน้ี ผลอยางน้ันจะเกิดข้ึน  

ในทางตรงขาม ถามีคนท่ีคอยใหรางวัลและลงโทษให
เปนไปตามน้ัน เราจึงจะจําเปนตองยึดถือจําเอาไว เพ่ือจะไดออน
วอน เพราะเด๋ียวทําดีไปแลว ไมเอาใจทาน อาจจะไมไดไปสวรรค 

แตในทางพุทธศาสนา คนท่ีทําดี ไมตองออนวอนขอไป
สวรรค เพราะมันเปนไปตามกฎธรรมดา เพียงแตรูไวและม่ันใจ
เทาน้ัน ถึงเราไมรู ถึงทานไมบอก มันก็เปนอยางน้ัน แตรูแลวเราจะ
ไดปฏิบัติตัวเองถูก และม่ันใจ น่ีตองวางทาทีใหถูกตอง  

พุทธศาสนิกชนมีความรูไวสําหรับใหเกิดความมั่นใจ
ตนเอง เรารูแลววาทํากรรมดี จะเกิดผลดี พระพุทธเจาตรัสไว เราก็
มั่นใจวา ถาทํากรรมดีแลว ผลดีจะเกิดข้ึน ไมตองใชวิธีออนวอน น่ี
คือการวางทาทีอยางหน่ึงในพระพุทธศาสนา  

เราเอาเวลาท่ีจะออนวอนไปใชในการพิจารณาส่ิงท่ีทําวา
ทําดีรอบคอบ ทําเหตุปจจัยครบถวนไหม เปนประโยชนท้ังบัดน้ี
และเบ้ืองหนาไหม เก้ือกูลแกชีวิต แกสังคมแคไหน แทนท่ีจะเอา
เวลาไปใชออนวอนขอผล ก็มั่นใจไดวาผลจะมาตามเหตุของมัน
เอง น่ีเปนทาทีระดับท่ีสาม  
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๔) ไมงอนงอผลตอบแทน 
ตอจากระดับท่ีสามน้ีแลว ยังมีข้ันสูงข้ึนไปอีก ซ่ึงเราจะ

มองเห็นวา ถึงอยางไรก็ตาม เร่ืองนรก-สวรรคก็ยังมีสวนเหมือน
เปนผลตอบแทน นรกเปนผลราย เปรียบเทียบเหมือนเปนการ
ลงโทษสําหรับกรรมชั่ว และสวรรคเปนผลตอบแทนของกรรมดี  

ทีน้ี ถาเรายังทํากรรมดีและเวนกรรมช่ัวโดยหวังผลอยูน่ี 
เราก็ยังไมพัฒนา ยังไมเปนอารยชนตามหลักพระพุทธศาสนา ควร
ทราบวา พระพุทธศาสนาสอนตอไปอีกระดับหน่ึงวา ถาเรายังทํา
กรรมดีเพราะหวังผลอยู ก็เรียกวาเปนโลกียปุถุชน เปนปุถุชนท่ียังมี
กิเลสหนา คนของพระพุทธศาสนาแทจริง ตองเปนอริยสาวก  

อริยสาวก คืออยางไร อริยสาวกเปนคนท่ีทําความดีโดยไม
ตองหวงผล เพราะเร่ืองผลดีผลรายน้ัน มันเปนไปตามกฎธรรมดา
ของมันเอง เรารูแลว เรายอมมีความมั่นใจในตัวเอง แตเมื่อปฏิบัติ
ใหสูงไปกวาน้ัน ก็คือไมตองหวังผลเลย เราทําความดีเพ่ือใหสิ่งท่ีดี
งามเกิดข้ึน สิ่งท่ีดีงามคืออะไร คือสิ่งท่ีเก้ือกูลแกชีวิตจิตใจของเรา
ตั้งแตปจจุบัน และมีผลดีท่ีเกิดแกสังคมแกผูอื่น  

เราทําดี เพราะตองการใหธรรมคือความดีงามเกิดข้ึนใน
โลก อยางน้ีหมายความวา มีความรักธรรม รักความดีงาม รักสิ่งท่ี
ถูกตอง ถาทําไดถึงข้ันน้ี ก็เปนข้ันดําเนินตามอริยสาวกแลว คือเลย
จากข้ันหวังผลหวังตอบแทน ซ่ึงเปนข้ันโลกียปุถุชน  

พระพุทธศาสนาตองการใหเรากาวไปอีกข้ันหน่ึง คือข้ันสูง
ท่ีเปนเร่ืองของธรรมแทๆ น้ี ซ่ึงเปนข้ันอริยสาวก ใหมีจิตใจของคนท่ี
อยูในข้ันอริยสาวก  
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ถึงตอนน้ีก็มาเขาสูนรก-สวรรคระดับท่ีสาม เมื่อก้ีเราพูดถึง
นรก-สวรรคระดับท่ีสาม ซ่ึงมีอยูตลอดเวลาท่ีเราปรุงแตง ดังน้ัน 
ทาทีท่ีมีตอนรก-สวรรค กับความมีอยูของนรก-สวรรคในข้ัน
สุดทาย ก็มารับกัน คือ ผลท่ีสุดก็มาอยูท่ีปจจุบันเปนสําคัญ  

ถึงข้ันน้ี ก็จะใหความรูสึกแกเราอยางหน่ึงวา ในข้ันสูงสุดท่ี
แทจริงแลว ชาวพุทธจะกาวไปสูการทําความดี โดยรักธรรม รัก
ความดีงาม รักสิ่งท่ีเปนกุศลน้ันเอง  

มนุษยเราน้ัน ทุกคน ถาวาดวยใจจริงแลว ยอมมีเย่ือใยตอ
ชีวิตของตน ทุกคนรักชีวิตของตน เราตองการใหชีวิตของเราเปน
ชีวิตท่ีดีงาม เราตองการใหชีวิตของเราเปนชีวิตท่ีบริสุทธิ์ ถาเราได
พัฒนาจิตใจของเราใหสูงข้ึน จนลักษณะน้ีเดนชัดข้ึน เราก็ไมตอง
ไปนึกถึงผลตอบแทนขางหนามากมาย  

ถาเรารักความดีงามบริสุทธิ์ของชีวิต รักความประณีต
บริสุทธิ์ของจิตใจ ก็กลายเปนวาเรารักธรรม รักความดีงาม เราก็
อยากถนอมชีวิตของเราใหเปนชีวิตท่ีดีงาม ใหเปนชีวิตท่ีประณีต 
ใหเปนชีวิตท่ีบริสุทธิ์ เราก็อยากจะทําความดีดวยใจตัวเอง ไมตอง
ไปหวังผลเปนลาภ ยศ สุข สรรเสริญอะไร เรารักชีวิต รักความดี
งาม รักตัวธรรมท่ีแทจริง ไมดีกวาหรือ  

ทาทีสุดทายน้ีไปรับกับเร่ืองสวรรคท่ีเปนปจจุบัน ซ่ึงเรา
จะตองสราง เปนอันวา ชีวิตของเรากาวหนา คือเราปฏิบัติธรรม
กาวหนาไปเร่ือยๆ จากข้ันเปนโลกียปุถุชน ข้ึนสูข้ันเปนอริยสาวก 
ซ่ึงเลยจากการทําความดีหลีกหนีความช่ัวเพราะตองการเลี่ยง
ผลรายหรือตองการผลดีตอบแทน  
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เม่ือเลยข้ันนั้นไปแลว ก็จะเกิดความเขาใจในธรรม รักชีวิตของ
ตนในทางที่ถูก เชนตองการใหชีวิตของตนเปนชีวิตดีงามบริสุทธิ์  

เมื่อชีวิตของเราประณีตข้ึน สิ่งท่ีทําไวเปนความดีความช่ัว
จะย่ิงมีผลเหมือนดังวาชัดมากข้ึน เพราะวาจิตใจของเราประณีต  

การท่ีเราจะกาวหนาในคุณความดี บรรลุอะไรท่ีสูงข้ึนไป 
จิตของเราจะตองประณีตข้ึนไปดวย เมื่อเราพัฒนาจิตใหประณีต
ข้ึน พอจิตละเอียดออนข้ึน สิ่งท่ีทําไวแมเปนเร่ืองเล็กนอย ก็รับรู
งาย มีความไวข้ึน เพราะฉะน้ันสิ่งท่ีเราทําไว ก็แสดงผลชัดมากข้ึน  

มีทานผูรูเปรียบเทียบไว เหมือนวา พ้ืนถนน ปดกวาดแลว 
ถึงจะยังมีฝุนมาก ก็นับวาสะอาด ขยับข้ึนมาเปนพ้ืนบาน ตองฝุน
นอยลง จึงจะนับวาสะอาด แตท่ีกระจกแวนตา ฝุนนิดเดียวก็
เห็นชัด ตองไมมีละอองจับเลย จึงจะนับวาสะอาด  

พ้ืนถนนเราใชสําหรับรถวิ่ง หรือใหคนเดินผาน สะอาดแค
ไมเกะกะ ไมเลอะเทอะ ก็ดีแลว ใชงานได แตกระจกแวนตา ถา
สะอาดแคอยางพ้ืนถนน ก็ยังดูอะไรไมเห็น ใชประโยชนยังไมได  

เพราะฉะน้ัน สิ่งท่ีจะรองรับงานท่ีประณีต คุณภาพก็ตอง
ถึงข้ัน ชีวิตจิตใจท่ีจะเขาถึงสิ่งประเสริฐข้ึนไป ก็ตองประณีตพอ จึง
จะถึงได  

ถาเราตองการใหชีวิตกาวไป ใหประณีตอยางน้ัน เราก็ตอง
ไมประมาท ตองระวังไวในเร่ืองความดี-ความช่ัวเหลาน้ี วามันจะ
ไปมีผลกระทบตอชีวิตของเราท่ีประณีตข้ึนทุกทีดวย เพราะฉะน้ัน 
เราจะตองรักษาคุณความดี หรือคุณภาพของชีวิตน้ีไวใหดี จึงเปน
การจําเปนอยูเองท่ีเราจะตองพยายามสรางกรรมท่ีดีงามย่ิงข้ึนไป  
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ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 
เมื่อพูดมาถึงแงน้ี ก็จะสัมพันธกับหลักพุทธศาสนาที่สอน

วา ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว ซ่ึงมีปญหาเก่ียวกับการตีความตามคํา
เปรียบเทียบท่ีวา หวานพืชเชนไร ไดผลเชนน้ัน ปลูกเม็ดมะมวง ได
ตนมะมวง ปลูกเม็ดมะปราง ไดตนมะปราง  

ข้ันน้ีเรียกวา หวานพืชเชนไร ไดผลเชนน้ัน  
ทีน้ีมีอีกตอนหน่ึงถามวา ไดมะปรางแลว จะไดกําไรดีหรือ

เปลา ตอนน้ีตองข้ึนตอองคประกอบอื่น เชนวา คนเขานิยมไหม มี
ขายมากไปลนตลาดหรือเปลา ตลาดมีความตองการแคไหน ถา
ปจจัยอื่นเชนความตองการอํานวย ก็จะทําใหไดกําไรดี แตถา
ปจจัยเหลาน้ันไมดี ก็ไมคอยไดกําไร แตเราก็ไดมะปรางอยูน่ันเอง  

ทําดีไดดี เรามองเปนไดกําไร แทนท่ีจะมองผลจริงแทวา 
ปลูกมะปรางไดมะปราง ไดตนมะปรางจากการปลูกเม็ดมะปราง 
เราขามข้ันตอนไปมองวา ไดเงินจากการปลูกมะปราง จะเห็นวาไม
เปนเหตุเปนผลท่ีถูกตองเลย  

ทําดีไดดี ความดีเกิดข้ึน สรางเมตตา เมตตาเกิดข้ึน ความ
รักเกิดข้ึน จิตใจแชมช่ืนเย็นสบาย ความรูสึกออนโยนตอกันเกิดข้ึน 
มีเมตตาไป ทาทีกิริยาแสดงออกมา อีกฝายหน่ึงท่ีรับก็มีความรูสึก
เกิดข้ึนในทางดีงาม ปลูกเมตตา เมตตาก็เกิดและแผไป ปลูกอะไร
ก็ไดอันน้ัน ทําความดี ก็ไดผลท่ีดี ทําดีไดดี ตรงน้ีถูกไหม  

แตทีน้ีเราไปหวังวาทําความดีไดดี คือ ไดตําแหนงไหม ถูก 
ลอตเตอร่ีรางวัลท่ีหน่ึงไหม ไดอะไรตออะไรก็ไมรู  
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น่ีคือ กลายเปนคิดขามข้ันตอนไปวา ปลูกมะปราง ไดเงิน
กําไรหรือเปลา ซ่ึงตอนน้ีไมไดข้ึนตอปจจัยตรงแทแคน้ีแลว แตไป
ข้ึนกับองคประกอบอีกต้ังหลายอยาง  

องคประกอบอื่นก็เชนวา ความดีของเราท่ีทําข้ึนมาน้ี เปน
สิ่งท่ีตลาดตองการหรือเปลา ถาตลาดตองการ เรามีองคประกอบ
เก้ือหนุนถูกตอง ผลดีท่ีเราตองการเปนวัตถุภายนอก ลาภ ยศ สุข 
สรรเสริญ ก็เกิดมีข้ึน ถาไมตรงมันก็ยังไมได คนไมไดมองตรงน้ีเลย  

ท้ังท่ีภาษิตบอกไวชัดวา ปลูกพืชเชนไร ไดผลเชนน้ัน ปลูก
เม็ดมะปราง ไดตนมะปราง แตเราจะไปเอาตรงปลูกมะปราง ได
กําไรหรือเปลา ปลูกเม็ดมะปราง ไดธนบัตรไหม มันผิดข้ันตอนไป 

สําหรับมนุษยโลกียปุถุชนน้ี พอปลูกมะปราง ก็ไมคิดแต
เพียงใหไดมะปราง แตไปคิดวาใหไดเงินกําไรมา ก็เลยกลายเปนวา
มนุษยทําอะไรหวังผลตอบแทนมาก  

เมื่อทําความดี ก็หวังผลตอบแทน แตไมทําเหตุปจจัยใหพอ
แกผลท่ีหวังจะไดตอบแทนน้ัน ตัวเองปญญาไมถึง และทําไมถูก ก็
ไปโทษกฎธรรมชาติ ท่ีจริงตัวหลงผิดไปเอง  

แตถาไดกาวหนาไปสูข้ันเปนอริยสาวกแลว ก็เปนอันวาไม
หวงเร่ืองผลตอบแทนอันน้ี แตจะรักคุณภาพของชีวิต รูคุณคาของ
ชีวิตท่ีประณีตข้ึน รักความบริสุทธิ์ของชีวิต รักธรรม รักความดีงาม 
ตองการใหธรรมคือความดีงาม เกิดมีแกชีวิต และเกิดมีข้ึนในโลก  

ถาคนมีความรักความตองการอยางน้ี สังคมจะดีดวยมี
ความดี และมนุษยจะมีความสุข โดยไมตองถือเร่ืองผลประโยชน
ทางวัตถุเปนสําคัญนัก  
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ถาจิตมาถึงข้ันน้ีแลว การทําความดีก็จะไปถึงตัวธรรม ไม
มาติดอยูท่ีข้ันหวังนรก-สวรรคแลว แตนรก-สวรรคน้ันก็เปนไปตาม
กฎธรรมดา เราไมตองไปออนวอน มันก็เปนไปของมันอยางน้ัน  

เมื่อทําเหตุดี ผลดีก็เกิดข้ึนเอง เปนเร่ืองของกฎธรรมชาติ 
หลักเหตุและผลดําเนินไปเอง ไมใชเร่ืองท่ีจะตองมาออนวอน ถึง
เราไมตองการผล มันก็เกิดผล  

ตรงน้ีขอแทรกหนอยหน่ึง เมื่อก้ีน้ีบอกวา ปลูกเม็ดมะปราง
ไดตนมะปราง ไมใชปลูกเม็ดมะปราง ไดเงินทอง ซ่ึงผิดข้ันตอน 
และไมเปนเหตุเปนผลตามกฎธรรมชาติ  

ทีน้ี พูดละเอียดลงไปอีก แมแตท่ีวาปลูกเม็ดมะปราง ได
ตนมะปราง ก็ไมแน บางทีปลูกเม็ดมะปรางแลว ไมไดตนมะปรางก็
มี เชน เพราะเม็ดมะปรางน้ันเนา มันก็เลยไมข้ึน ไมงอก 

นอกจากน้ัน มีแตเม็ดมะปรางอยางเดียว ก็ยังไมพอ ตองมี
ดิน มีนํ้า มีปุย มีอากาศ มีอุณหภูมิรอนเย็นพอดี ทุกอยางตอง
พอเหมาะ เม็ดมะปรางจึงจะงอกข้ึนเปนตนมะปราง  

ท่ีวาทําเหตุน้ัน หมายถึงวา ตองมีปจจัยพรอมดวย ทาง
พระจึงพูดรวมวาเหตุปจจัย ความเปนเหตุเปนผลตามกฎธรรมชาติ 
รวมท้ังกฎแหงกรรมน้ัน มีความหมายคลุมถึงกระบวนการของเหตุ
ปจจัยท้ังหมดท่ีซับซอนข้ึนไปอีก  

เร่ืองน้ีเพียงพูดแทรกไวเทาน้ัน ยังไมขยายความท่ีน่ี เอาพอ
สะกิดไวเปนแงคิด ก็รวมอยูในเร่ืองความเปนเหตุเปนผลน้ันเอง คือ
เปนเหตุเปนผลตามกฎธรรมชาติ หรือความจริงของธรรมดา ไมใช
เหตุผลแบบผลตอบแทนอยางท่ีชอบวาดแตงกันตามความอยาก  
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เอาเปนวาหยุดไวแคน้ีกอน เพราะกําลังจะเลยจากเร่ือง
นรก-สวรรค ไปเขาเร่ืองกฎแหงกรรม ท่ีรองรับเร่ืองนรก-สวรรคน้ัน  

มาถึงตอนน้ีก็เปนอันสรุปไดวา ถึงแมเราจะพูดถึงผลตาม
เหตุ คลายกับเปนผลตอบแทน แตความจริงน้ัน เรารูไวเพ่ือเกิด
ความมั่นใจตางหาก  

ทําดีในชาติน้ีใหสบายใจ เมื่อจิตดี ระดับจิตพรอมอยูแลว 
แมแตคนท่ีไมเช่ือ ถาชาติหนามี มันก็ไปดีเอง ไมตองหวงลวงหนา 
น่ีคือคติพระพุทธศาสนา และทําความดีจนไมตองหวงลวงหนาน่ัน
แหละ แสดงวาเรามั่นใจในหลักความจริงและความดีแลว  

ขอสําคัญอยูท่ีวา เรามีความมั่นใจในหลักความจริงและ
ความดีน้ันหรือเปลา ถามีความมั่นใจแลวไมตองหวง เวลาตายจะ
ไปนรกหรือไม ไมไปหรอก  

ถาเราทําใจปรุงแตงมันพรอมดีอยูแลว ใหถึงระดับท่ีสาม ก็
คือทําดีอยูทุกขณะ ปรุงแตงสวรรคอยูตลอดเวลา สวรรคก็อยูในกํา
มือ หรือจะเลยสวรรคไปอีกก็ได คือใหข้ึนระดับอริยสาวกไปเลย  

เวลาน้ีการสอนเร่ืองนรก-สวรรคมาติดกันอยูตรงน้ี คือ มา
ติดเร่ืองคิดพิสูจนนรก-สวรรความีจริงหรือไมจริง น่ีคือจะไปเปนนัก
ปรัชญา เลยไมตองทําอะไร รอจนกวาฉันจะรูวานรก-สวรรคมี
หรือไมมี ฉันจึงจะทําไดถูก ถาอยางน้ีก็ไมตองทําแลวตลอดชีวิตน้ี 
ตายกอน เพราะนักปรัชญาตายมาหลายช่ัวอายุคนแลว ในระยะ
หาพันปน้ี และท่ีไมใชนักปรัชญา คอยฟงนักปรัชญาสอน ก็ตายไป
อีกเทาไรไมรู ก็เลยไมไดเร่ือง พากันทําชีวิตใหเปนหมันไปเสียมาก 
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ตามแนวทางพุทธศาสนา ถือหลักแหงการปฏิบัติ เอาสิ่งท่ี
ปฏิบัติไดโดยไมรออภิปรัชญา ไมตองอิงกับการรอพิสูจนสิ่งเหลาน้ี 
ทวาเนนเร่ืองทาที วาใหมีความมั่นใจ ทําดีท่ีปฏิบัติเห็นผลไดใน
ชีวิตน้ี พรอมท้ังมีความมั่นใจในผลดีท่ีจะมีขางหนา ดวยการปรุง
แตงไวพรอมแลว เมื่อสภาพจิตของเราดีอยูในระดับท่ีสูงข้ึนไปแลว 
ก็ตองไปดีตามเหตุปจจัยของมันเอง  

ขอแทรกไวดวยวา นรก-สวรรคท่ีอยูในระบบสังสารวัฏ มี
การหมุนเวียนข้ึน-ลงได และยืดยาวน้ี เมื่อมองในเชิงปฏิบัติ ไมพูด
ในแงความจริง จะเห็นวา ทําใหคน (สัตวท้ังหลาย) มีโอกาสแกตัว 
ก็เลยเหมือนเปดใหประมาทผัดเพ้ียน ไมเหมือนอยางนรก-สวรรค
แบบท่ีคนเกิดมาคร้ังเดียวแลวไปอยางไหนก็นิรันดรเลย ซ่ึงเมื่อไมมี
โอกาสแกตัว ก็บีบใหคนตองจริงจังในการท่ีจะมุงแนวไปสวรรค 

ในแงน้ี ทานก็ใหหลักความไมประมาทไวแลว ซ่ึงจะตองยํ้า
กันใหหนัก โดยสัมพันธกับหลักการท่ีวา ทุกคนจะตองมุงแนวใน
การกาวสูงข้ึนไปในสังสารวัฏ จนวิวัฏฏพนไปเหนือสังสารวัฏน้ัน 
ไมตองพูดถึงนรก เปรต ฯลฯ ท่ีไมควรไปเด็ดขาด แมแตสวรรคก็ไม
ควรพอใจ แตจะตองพัฒนาจนผานแมแตพรหมข้ึนไปใหถึงอริยภูมิ 

เปนอันวา จะตองกาวข้ึนสูข้ันอริยสาวก อยาอยูกันแคข้ัน
หวังผลตอบแทน อยามัวหวงเร่ืองนรก-สวรรคท่ียังเหมือนขูกัน ถา
จิตของเราประณีตข้ึนไป จนกระท่ังรักความบริสุทธิ์ดีงามของชีวิต 
รักธรรม อยากใหชีวิตของเราเปนชีวิตท่ีดีงาม เปนธรรม อยูในธรรม 
ประณีตดวยธรรม และตองการใหธรรมแผไป ก็อยูกันไดดวยความ
ดี ข้ันน้ีถึงธรรมแลว ก็ไมตองหวังรอผลตอบแทนอีกตอไป 
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เอาละ อาตมาพูดไวน้ีก็เยอะแยะแลว ไมทราบจะมีเวลาเหลือท่ีจะถาม
ตอบปญหากันอีกหรือเปลา ตอไปน้ีก็เรียกวามาคุยกัน โดยวิธีของการซักถาม
ตอบปญหา ใครมีอะไรก็ยกต้ังเปนคําถามขึ้นมา ขอเชิญ  

ถาม: ถาอยางน้ัน นรกท่ีเขาวากันไว ท่ีมีกระทะทองแดง ก็
คงจะไมมีจริงหรือ?  

ตอบ: อาว ตองขอโทษนะ ไดบอกวานรก-สวรรคใน
พระไตรปฎกมี ๓ ระดับ คือ ๑. ระดับท่ีวาเปนแหลงเปนโลก เปน
ภพ อะไรน้ันนะ ท่ีวาหลังจากตายไปแลว จะไปประสบหรือไปเกิด 
อันน้ี ถาถือตามตัวอักษร พระไตรปฎกก็มี แตบอกวา ถึงแมวามี ก็
อยาเอาไปปนกับวรรณคดี หรือภาพจิตรกรรมฝาผนังวาจะตอง
วิจิตรพิสดารถึงอยางน้ัน เพราะเปนธรรมดาของนักวรรณคดี ท่ี
จะตองมีจินตนาการและวิธีพูดวิธีทํา ใหคนเห็นจริงเห็นจังมากข้ึน 
คือตองมีการปรุงแตงสูง แตวาแกนน้ันมีอยู 

ก็ลองๆ ไปอานดูในพระสูตรท่ีอาตมาอางไวเมื่อก้ีน้ี ก็จะมี
กลาวถึงวิธีการลงโทษอะไรตออะไรเหมือนกัน ก็ไมไดปฏิเสธข้ันน้ี 
แตอยาไปปรุงแตงใหวิจิตรพิสดารถึงข้ันน้ัน ถาเปนวรรณคดี มันก็
ตองเสริมกันบางละ แมแตเร่ืองคนธรรมดาก็ยังมีการบรรยายภาพ
สรางจินตนาการมากมายจนเลยความจริง อยางหนาตาของคนน้ี
บรรยายความสวยงามจนกระท่ังคนหนาเปนพระจันทร แลวคนหนา
กลมเปนพระจันทรอยางน้ัน มันจะไปนาดูอะไร มันเปนไปไมได  
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ถาม: ทานคะ แตท่ีมีในพระสูตร ก็เรียกไดวามีการปรุงแตง
อยูใชไหมคะ พูดถึงนรก-สวรรค เชนพยายามบรรยายใหเห็นวานรก
นากลัว และสวรรคสวยงามนาอยู ก็เรียกวาปรุงแตงแลวใชไหมคะ?  

ตอบ: ในพระสูตรจริงๆ ไมบรรยายวิจิตรพิสดาร แตในอรรถ-
กถา ฎีกา พรรณนาเยอะ แตก็จัดวายังนอยกวาทางวรรณคดี เชน 
ในเร่ือง ไตรภูมิ ซ่ึงเปนข้ันประมวล แลวเขียนอธิบายเพ่ิมเติม  

แหลงสําคัญท่ีมาของไตรภูมิ ก็มาจากช้ันอรรถกถาฎีกา ใน
พระไตรปฎกก็คลายๆ เปนเช้ือ หรือเปนแกน อรรถกถาฎีกาก็มา
อธิบายขยายออกไป  

เร่ืองการบรรยายใหเห็นเปนภาพพจนน้ัน เก่ียวกับวิธีพูด
ดวย วิธีพูดอยางท่ีวาใหเห็นภาพพจนน้ัน ตองพูดจนมองเห็นภาพ
เลย ถาพูดใหเห็นภาพเปนจริงเปนจังได คนน้ันก็พูดเกง สิ่งท่ีไม
สามารถมองเห็น มันพูดยาก การจะมาทําใหคนอื่นเขาใจ ก็ตองพูด
ใหเห็นภาพ การพูดใหเห็นภาพน้ี บางทีก็อาจจะตองมีการสราง
ภาพข้ึนมาบาง  

ทีน้ี นรก-สวรรคน้ี เราลองวิเคราะหงายๆ ในกรณีท่ีเม่ือมีจริง
อยางน้ัน เปนภพเปนภูมิ มันจะเหมือนกับชีวิตในโลกน้ีไดอยางไร ถา
เหมือนจริง ก็เห็นดวยตาสิ แตน่ีมองไมเห็นดวยตาใชไหม  

วากันตามหลักนะ นรกน้ีเห็นดวยตาไหม สวรรคเห็นดวย
ตาไหม ไมเห็น เมื่อไมเห็น สภาพชีวิตก็ตองไมเหมือนกับมนุษยใช
ไหม เมื่อไมเหมือน วิธีการลงโทษ ความทุกขทรมานอะไรๆ น่ี
จะตองแปลกไป ไมเหมือนกับของมนุษย  

ถาม: มีปญหากราบเรียนถามทานตอไปวา เมื่อยอมรับวา
มีเปนภพภูมิเชนน้ี มันอยูท่ีไหน อยูขางลางหรือขางบน?  
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ตอบ: น่ีแหละวรรณคดีก็วาตามความรูสึกของคน แตท่ีจริง 
ในจักรวาลน้ีไมมีลางมีบน จะกําหนดท่ีไหนเปนลางเปนบนไดละ  

ถาม: ถาหากนรก-สวรรคข้ึนอยูกับระดับจิตของคน ทีน้ี
คนเราเวลาใกลจะตาย ถาเราคิดดี เราก็จะไปดี ถาเผื่อคนท่ีเปน
โจรมาตลอดชีวิต พอถึงตอนใกลตาย เกิดคิดดี เขาก็จะไดไปดี แต
อีกคนหน่ึงทําดีมาตลอดชีวิต เกิดมาคิดไมดีตอนตาย ไมกลายเปน
วาทําดีมาตลอดชีวิตแลว ไมไดรับผลดีตอบสนองเลยหรือคะ?  

ตอบ: มี มันเปนอยางน้ันไดจริง แตวาไมตองไปกลัวหรอก
เอาตัวอยางเลย เอาเร่ืองท่ีมีในคัมภีร เชน เร่ืองพระนางมัลลิกา ซ่ึง
เปนสาวกสําคัญของพระพุทธเจา ตอนตายน้ัน จิตไมดีสักหนอย ก็
เลยตกนรกไปเจ็ดวัน เจ็ดวันเทาน้ันแลว ก็ไปดี ไปสวรรคตอไป คือ
เวลาจิตจะดับ สําคัญท่ีสุดวาจิตเศราหมองหรือผองใส  

คนท่ีทําแตความช่ัวมาตลอด พ้ืนภูมิของจิตเปนอยางน้ันแลว 
จะใหคิดดีไดน้ัน มันยากเหลือเกิน จึงเปนกรณียกเวน เหมือนกับ
นํ้าท่ีไหลบาทวมทํานบไหลแรงมา จะใหวายทวนกระแสน้ียากท่ีสุด 
การสรางระดับจิตท่ีเปนอยูธรรมดาหนักไปขางไหน ก็ทําใหมี
แนวโนมวา เมื่อตาย จิตจะเปนอยางน้ัน น้ีเอาหลักท่ัวไปกอน  

กรณียกเวนน้ียาก แรงดันไปทางหนึ่ง แลวจะหักกลับอีก
ทางน้ัน ยากแน แตมันก็มี เปนกรณียกเวน ก็ตามเหตุปจจัยน่ันเอง  

คนทําดีมาตลอด แตเวลาตาย อาจจะนึกอะไรสักอยางไม
ดี ท่ีเคยทําไว ก็เลยเสียไป แตนรก-สวรรคไมใชนิรันดร ตอไปสิ้น
ระยะน้ันแลว  ก็กลับไปดีไดอีก  ฝายตรงขามก็เชนเดียวกัน 
เพราะฉะน้ัน ไมตองไปกลัว กลับจะเตือนใหไมประมาท  
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แตท่ัวไปก็ตองเปนไปตามแรงสะสม เปนเร่ืองของเหตุของ
ผล แมแตในชาติน้ีก็เหมือนกัน เหตุปจจัยซับซอน ก็เห็นเปนยกเวน  

ถาม:  กรณีท่ีคนตายไปแลว เชนตายไป ๓ วัน แลวฟน
ข้ึนมาใหม แลวก็เลาวาไปเท่ียวนรก-สวรรคมา อธิบายวาไปเห็นมา
อยางน้ันๆ อยางน้ีอยากกราบเรียนถามทานวา เขาตายไปจริงหรือ
เปลา หรือวาเขาเหมือนหลับไป เปนเร่ืองของจิตใตสํานึก ถาเขา
ตายไปจริง แลวทําไมเขาถึงกลับมาอีกได?  

ตอบ:  อาตมาวาเขาตายไมจริง หรือยังไมตายน่ันเอง  
ถาม:  แตหมอก็ลงความเห็นวาตายแลว?  
ตอบ: หมอก็มนุษยปุถุชนเหมือนกัน หมอก็วาไปตาม

ปรากฏการณเทาท่ียอมรับกันทางหลักวิชาวา ถามีสภาพอยางน้ี
เกิดข้ึน เรียกวาตายแลว แตมันอาจจะมีอะไรละเอียดออนกวาน้ัน
อีก ซ่ึงก็เปนเร่ืองธรรมดาของชีวิต เร่ืองท่ีวิทยาศาสตรยังรูไมพอ 
หมอเองก็ไมไดพิสูจนลึกซ้ึงไปถึงข้ันน้ัน ก็อาจจะเปนไปได  

ถาม: แลวกรณีท่ีเขาบอกวาเขาไปนรก-สวรรคมาละคะ?  
ตอบ: ก็มีขอพิจารณาไดหลายแง แงหน่ึงก็คือวา คนผูน้ีมี

ความทรงจําอะไรเก่ียวกับนรก-สวรรค อยางท่ีไดรับรูสืบตอกันมา 
เหมือนเราน้ีแหละ ในสังคมน้ีรับรูกันมาอยางน้ี มีประเพณีสืบทอด
กันมาอยางน้ี มันก็ฝงอยูในจิตใตสํานึก พอแกเขาสูสภาพจิตอยาง
น้ี หมดความรูสึกตัว ก็เหมือนกับฝนไป จิตน้ีก็พาไปทองเท่ียว ไป
ในภาพความทรงจําท่ีไดสรางข้ึนน้ัน คือสรางเองเที่ยวไปเอง ก็เกิด
ภาพอยางน้ันข้ึนมาได  
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ทีน้ีก็ตองมาดูกันวา ภาพนรก-สวรรคท่ีเขาไปเท่ียวมาน้ัน 
เหมือนนรก-สวรรคท่ีเลากันมาในประเพณีของเราไหม ถาเหมือน ก็มี
ทางเปนไปอยางน้ัน  

อยางไรก็ตาม เร่ืองน้ีก็เขาหลักท่ีพูดมาแลววา เราคน
ธรรมดายังพิสูจนไมได ก็เหมือนอยางคนที่บอกวาตายแลวฟน
ข้ึนมาเลาน้ัน ก็หมายความวาตองพิสูจนดวยจิตของเขาเอง คนอื่น
ไมอาจไปรูไปเห็นดวย มันเปนเร่ืองยากตรงน้ี ท่ีบอกวาพิสูจนไมได
เพราะอยางน้ีแหละ จะพิสูจนก็ตองเอาชีวิตของเราพิสูจน อยากรู
วามีจริงไหม ลองตายดู ทีน้ีใครจะสู มาตันตรงน้ีทุกที  

ท่ีพูดกันน่ี ก็คือจะพิสูจนแบบไมใชพิสูจนแท จะมาพิสูจน
คนอื่นดวยจิตคนอื่น ก็รูไมได เราจะเอาสิ่งท่ีรูดวยจิตมาใหเห็น จะ
พิสูจนดวยตา ก็ทําไมได  

เด๋ียวน้ีก็ยังมีนักวิทยาศาสตรทําแบบโบราณ คือ เมื่อเร็วๆ 
น้ีมีนักวิทยาศาสตรพยายามใชวิธีการ พยายามพิสูจนวา คนเรา
ตายแลววิญญาณจะไปเกิดไหม ทําเปนหองกระจกปดทึบ เอาคน
กําลังจะตายมาใส แลวก็พยายามดู ชวยกันสังเกตวา คนเราพอ
ตายแลว จะมีปรากฏการณอะไรเกิดข้ึน ซ่ึงเปนวิธีการท่ีไมไดใหม
เลย ในพระไตรปฎกก็เลาไว  

สองพันหารอยกวาปแลว มีพระเจาแผนดินองคหน่ึง ช่ือ 
พระเจาปายาสิ จะพิสูจนเร่ืองตายแลวจะเกิดอีกหรือไม ก็ใชวิธีการ
วิทยาศาสตรเหมือนกัน แตเคร่ืองมือไมทันสมัย ไมมีหองกระจก
เหมือนในปจจุบัน แตทานก็พยายามใชวิธีการโดยอาศัยอุปกรณ
เทาท่ีมีในสมัยน้ัน เชน แทนท่ีจะใชหองกระจก ก็ใชตุมนํ้าแทน  
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ทานเอานักโทษประหารใสตุมเขาไป ก็ทารุณหนอย แต
เปนพระเจาแผนดิน ก็มีอํานาจทําได พอใสตุมแลว ก็ปดใหมิด 
แลวก็ยาจนกระท่ังแนใจวาไมมีรูร่ัวเปนทางออกได แลวก็ปลอย
จนกระท่ังใหนักโทษตายไปเอง แตอยางไรๆ ก็ไมเห็นมีอะไรเกิดข้ึน  

การพิสูจนอยางนี้ ตองเรียกวาเปนวิธีวิทยาศาสตร ใน
ท่ีสุดพระเจาปายาสิก็สรุปออกมาวา การตายแลวเกิดไมมีจริง ตาย
แลวก็หมดสูญไป เสร็จแลวก็มาเจอกับพระกุมารกัสสปะ พระ
กุมารกัสสปะก็ช้ีแจงจนกระท่ังพระเจาปายาสิยอมเชื่อ อันน้ีมาใน 
ปายาสิราชัญญสูตร ในพระไตรปฎกเลมท่ี ๑๐ ขอ ๓๐๑ หนา ๓๕๒  

ถาม: คนท่ีทําบาปแลวตกนรกไป ในขณะท่ีกําลังรับโทษอยู
น้ัน เขาเกิดสํานึกได ตองการท่ีจะทําความดี จะไดไหม?  

ตอบ: ตอนน้ีไมมีโอกาสแลว  
ถาม: ไมมีโอกาสท่ีจะทําความดีอีกหรือคะ?  
ตอบ: ในขณะท่ีกําลังรับโทษอยูน้ัน ไมมีโอกาส  
ถาม: แตการทําความดีเปนสิ่งท่ีควรสงเสริม ถาไมสงเสริม

ในขณะท่ีเขากําลังอยากจะทําความดี…?  
ตอบ: น้ีเปนเร่ืองของธรรมชาติ เราจะเขาไปแทรกแซงได

อยางไร น่ีแหละจึงวา ความเปนไดหรือไมไดในธรรมชาติ เปนเร่ือง
ของกฎธรรมชาติ เร่ืองของธรรมชาติเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน 
ไมเปนไปตามใจอยากของคน 

ในเม่ือเรารูวาตายไปแลว ทําความดีไมได แกตัวไมไดอีก 
จึงตองทําเสียต้ังแตเด๋ียวน้ี คือประมาทไมได ทานก็เลยสอนเทาท่ี
ทําไดปฏิบัติได ก็จึงเอามายํ้าวา น่ีนะ เธอตายไปแลว ถาไปตกนรก 
ไปแกตัวใหมในน้ันไมไดนะ ฉะน้ันจึงตองทําความดีเสียต้ังแตบัดน้ี  



ตอบคําถาม ๑๗๓ 

แตตามปกติ มนุษยยอมทําความดีบาง ทําความช่ัวบาง 
ปนกันไป ดังน้ัน เมื่อรับผลกรรมชั่วในนรกแลว ตอไปกรรมดีท่ีเคย
ทําไวก็ใหผลไดอีก เชนกลับมาเกิดเปนมนุษย 

ถาม: ทานคะ แตพอรูสึกตัววาทําความช่ัวมา เพียงแคตอน
ท่ีรูสึก ก็เรียกวาทําความดีแลวใชไหมคะ?  

ตอบ: ก็เปนความดีแลว เปนความสํานึก เพราะมันจะเปน
จุดเช่ือมตอท่ีเกิดสติ แลวหันกระแสไดตอไป เราจะเปล่ียนกระแส
ได น้ี ตองสํานึกกอน สํานึกแลวก็รู เปนสติกับปญญา ทําให
เปลี่ยนแปลงหันเหวิธีการ หันเหทิศทาง  

ถาม: เพราะฉะน้ัน นักโทษท่ีกําลังไดรับโทษอยู ก็ยังมี
โอกาสอยู โอกาสสุดทายตอนท่ีสํานึกได?  

ตอบ: เอาละ แกก็ทําดี แมแตจิตท่ีสํานึกน้ีก็ทําใหแกหันมา
ยึดเหน่ียวสิ่งท่ีเปนคุณงามความดี สิ่งท่ีเปนธรรมะ เปนกุศลข้ึน  

ถาม: อยากกราบเรียนถามพระคุณเจาวา เร่ืองผี หรือ
วิญญาณน้ีมีจริงไหม ทานเคยพบเองบางไหมคะ?  

ตอบ: อาตมายังไมเคยพบกับผีเลย  
ถาม: แลวในความคิด ทานวามีจริงไหมคะ?  
ตอบ: ยังเผื่อไวเฉยๆ กอน เผื่อไว คือตอนน้ีเราก็แคมอง

จากเหตุผล เหตุผลก็ไปเน่ืองดวยศรัทธา เห็นวามีเหตุผลแลวก็
ศรัทธา แตมันไมใชภาพท่ีเห็นจริงเห็นประจักษ ก็พูดกันแควา พอมี
ทางเปนไปไดไหม  
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เอาอยางน้ีดีกวา เอาทฤษฎีอยางน้ีแลวกัน ในกรณีท่ีผีมีอยู 
ผีจะปรากฏแกคนไดอยางไร จะปรากฏได ก็เปนเร่ืองของกําลังจิต
ตอกัน ถาผีมีกําลังจิตแรงกวาของคนน้ัน และผีตองการใหเขาเห็น 
คนที่มีกําลังจิตออนกวา ก็จะเห็น แตถาคนนั้นมีกําลังจิตแข็งกวา 
ผีก็สะกดไมได ก็จะไมเห็นผี เพราะฉะน้ัน การท่ีจะเห็นผีไดตอง  

๑. ตกใจ ใจไมปกติ กําลังใจเสียไป คร่ึงหลับคร่ึงตื่น จิตใจ
ไมแข็ง (ผีไดโอกาส) 

๒. ตองสัมพันธกันระหวางผีใจแข็งแคไหน หรือคนใจออน
แคไหน คนธรรมดายากท่ีจะเห็นได  

ถาม: ขอเรียนถามวา คนเรานี้ เวลาตาย ถาทําดีจะไปสวรรค
เลย หรือทําช่ัวจะไปนรกเลย หรือตองรอใหมีการตัดสินกอนคะ?  

ตอบ: ไมรูจะเอาใครมาตัดสิน เพราะทุกสิ่งเปนไปตามกฎ
ธรรมดาหรือกฎธรรมชาติ เปนไปตามเหตุตามผล ทําความช่ัวผล
ช่ัวก็เกิด ทําความดีผลดีก็เกิด จึงบอกวาน้ีเปนกฎธรรมดา ไม
จําเปนตองออนวอนอะไรอีก  

ผลเกิดจากเหตุ ฉะน้ัน ถาจะไปสวรรค เวลาตายก็ตองทํา
ระดับจิตใจของเราใหดี ถาระดับจิตของเราผองใส นึกถึงสิ่งท่ีดีงาม
ก็ไปสวรรค เปนการตัดสินตัวเองเลย ไมตองมีใครมาตัดสินอีกแลว  

ถาม: ขอเรียนถามทานตอวา คนเราตองทําดีก่ีเปอรเซ็นต 
จึงจะไดไปสวรรค และทําช่ัวก่ีเปอรเซ็นต จึงจะไปนรก แลวถาเปน
กรณีกํ้าก่ึงกัน จะเปนยังไงคะ?  

ตอบ: อันน้ีข้ึนอยูกับภูมิระดับจิตท่ีมีอยูตามธรรมดา ไม
ตองพูดเปนเปอรเซ็นต จิตอยูในระดับใด ก็ไปตามน้ัน แตถาระดับ
กํ้าก่ึงกัน ก็นาจะมามนุษยละมั้ง  



ตอบคําถาม ๑๗๕ 

แตการเกิดเปนมนุษยน่ี ทานวายากเหลือเกินนะ ตามหลัก
บอกวา มนุษยน้ีเปนสุคติของเทวดา เทวดาน่ีอยากเกิดเปนมนุษย
นะ เทวดาท่ีเราวามีความสุขสบายน้ี พวกน้ีตรัสรูยาก เพราะวา
เทวดาไดรับแตอารมณ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ในสิ่งท่ีเปนสุข 
มีแตทางใหลุมหลงมัวเมามาก พวกน้ีหลุดพนยาก  

การไดมาเกิดเปนมนุษยน้ีดี เพราะไดรับสุขบางทุกขบาง มี
บทเรียนชีวิตมาก มีประสบการณที่จะสอนตนเอง ทําใหเกิดสติ 
จะทําใหชีวิตสุกงอม ญาณปญญาแกกลา ทําใหตรัสรูไดดี ฉะน้ัน
ทานวา การมาเกิดเปนมนุษยน้ีดีแลว เทวดายังอยากมาเกิดเปน
มนุษยเลย ทีน้ีปญหาอยูท่ีวา จะใชชีวิตมนุษยอยางไรจึงจะดีท่ีสุด  

ถาม: ทานคะ อยางคนท่ีตายโดยอุบัติเหตุ ไมมีเวลามาต้ัง
ระดับจิตใจ อยางน้ีจะไปอยางไรคะ?  

ตอบ: อุบัติเหตุอยางรถชนนี่ยังไมเร็วเทาไร นึกถึงพวกระเบิด
นิวเคลียรสิ บางอยางวับเดียวหายไปท้ังตัวเลย แมแตข้ีเถาก็ไมเห็น  

นั่นแคความเร็วของวัตถุ แตจิตยังเร็วกวาวัตถุ ๑๗ เทา แคนี้
ก็หมดปญหาเลย ๑๗ ขณะจิตเปน ๑ ขณะรูป นี่ทางอภิธรรมวาไว 

ตามหลักวิชาน้ีถือวา ทุกสิ่งเกิดดับตลอดเวลา เรามองไม
เห็นมันเอง มันเกิดดับเร็วมาก เร็วชนิดท่ีเราไมมีเคร่ืองวัดได วัตถุ
เกิดดับเร็วมากอยางน้ี จิตยังเกิดดับเร็วกวา ๑๗ เทา แคน้ีคงพอนะ  

ถาม: ทานคะ เทาท่ีสรุปไดเปนอันวา สวรรค-นรกมีจริงเพราะมี
กลาวเปนลายลักษณอักษรในพระไตรปฎก ขอกราบเรียนถามวา ใน
พระไตรปฎกมีบอกไวหรือเปลาคะวา อยูท่ีสวนไหนในจักรวาล?  

ตอบ: ไมมี ไมมีกลาวไว  
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ถาม: ในกรณีน้ี ถามีผูถาม จะอธิบายอยางไรดีคะ?  
ตอบ: มันเปนภพหน่ึง แลวมันเปนลักษณะชีวิตคนละแบบ 

เมื่อมันเปนชีวิตคนละแบบ มันอาจจะอยูท่ีตรงไหนก็ได ซอนกันอยู
ก็ได อยางท่ีเรียกกันวา คนละมิติ ในพระไตรปฎกมีพูดถึงหมื่น
โลกธาตุ แสนโลกธาตุ โลกธาตุก็คือจักรวาล คือ ในทัศนะของพุทธ
ศาสนา ถือวาจักรวาลน้ีมีมากมายเหลือเกิน 

แตทีน้ี มีสวรรคในอรรถกถา ซ่ึงคงจะไดแนวมาจากฮินดู 
อยางในไตรภูมิ ก็มาจากฮินดูน้ีดวย คือเอาเขาพระสุเมรุเปน
ศูนยกลางของจักรวาล มีทวีปโดยรอบ ๔ ทวีป  

ท่ีเขาพระสุเมรุน้ัน ใตลงไปท่ีพ้ืนลาง อสูรอยู แลวท่ีเชิงเขา
พระสุเมรุ ก็พวกทาวโลกบาลอยู เปนพวกเทวดารับใชชั้นดาวดึงส 
ลูกนองทาวสักกะ สูงข้ึนไปก็ทาวสักกะอยู แลวก็สูงข้ึนไปเร่ือยๆ  

คติน้ีมาจากสายพราหมณ ซ่ึงในพระไตรปฎกไมมี นรก-
สวรรคในอรรถกถา ก็เอาท่ีมีในพระไตรปฎกมาเช่ือมกับความคิด
สายพราหมณ-ฮินดูประกอบกัน มองในแงหน่ึงวา ทานพูดกับคน
ท่ัวๆ ไป ในยุคสมัยท่ีรูเขาใจกันอยางน้ัน จะไดสื่อกันงาย 

ทีน้ี ถาเราไมพูดอยางอรรถกถาฎีกา ไมยุงเก่ียวกับความรู
เขาใจและนิยมยึดถือของยุคสมัย ลองวากันตามหลัก  

หลักน้ันก็รูกันอยูแลววา นรก-สวรรคเปนภพตางหากออกไป 
เปนชีวิตอีกระดับหน่ึง ซ่ึงมีสภาพชีวิตความเปนอยูตางจากเรา มี
อินทรียสําหรับรับรูตางออกไป อยางนอยตางระดับ เชน เทวดาที่วา 
ถาไมแสดงตัว ก็เปนอทิสสมานกาย คือมองไมเห็นตัว เวลาเกิด ก็
ผุดโผลข้ึนมาโตเต็มตัวทันที เวลาตาย ก็ไมท้ิงซากไว ไมมีศพ  
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ในสภาพตามหลักอยางท่ีวาน้ี สัตวนรก หรือเทวดาก็ตาม 
มีรูปราง และเปนอยูเปนไปอยางไร คนยอมคิดไมออก บรรยายไม
ถูก มันก็ตองไปอีกแบบหน่ึง ท่ีตางไปสิ้นเชิง ชนิดท่ีพูดไมถูก และ
คิดไมถึง อยางท่ีวาแลว 

ทีน้ี ในเวลาสอนชาวบาน จะพูดถึงความทุกขความสุขใน
นรก-สวรรค จะมัวอธิบายใหเห็นตัวเปรตตัวเทวดา เปนตน ก็คงพูด
กันอยูแคน้ัน ไมมีทางรูเร่ืองแน ก็เลยไมตองสอนศีลสอนธรรม ลอง
นึกซิวาจะทําอยางไรดี ก็ตองพูดตามสภาพในโลกมนุษยน่ีแหละ น้ี
เปนวิธีมองอยางหน่ึง คือพูดใหเห็นจริงเห็นจังแบบเทียบเคียง  

น่ีพูดยาวแลวในแงสวรรค-นรกระดับท่ีหน่ึง ซ่ึงเปนข้ันผลที่
ไกลตัว แตเราก็มักจะสนใจกันแงนี้แหละมาก เพราะเปนปญหาโลก
แตก พูดกันมาเปนพันๆ ปแลว เปนเร่ืองของนักศาสนา-ปรัชญา  

ทีน้ีพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการปฏิบัติ มุงสิ่งท่ีปฏิบัติ
ได เพราะฉะน้ัน ในเร่ืองน้ี ใหเราวางทาทีใหถูกตองตอนรก-สวรรค  

ถาม: ทานคะ อยางสวรรค-นรกในระดับท่ีสอง สวรรคใน
อก นรกในใจ แตอยางคนท่ีทําความช่ัว แตไมรูสึกวาทําสิ่งท่ีผิด ก็
ไมมีทุกข จะเปนอยางไรคะ?  

ตอบ: เปนไปได คือจิตมีหยาบมีละเอียด แตคนเราตองการ
ความกาวหนา คนน้ีพอมีปญญา เมื่อมีคุณธรรมมากข้ึน จิตก็จะ
ประณีตข้ึน และไวข้ึนตอเร่ืองท่ีละเอียด ก็จะเร่ิมรูสึกตองการให
ชีวิตของตัวดีงาม มีความบริสุทธิ์ กาวหนาไปในทางคุณธรรม 
ความดี-ความช่ัวจะเขามากระทบความรูสึกของเขามากข้ึน  

ถาจิตหยาบอยางพวกสัตวเดรัจฉาน ก็ไมมีปญหาอะไร 
เพราะพวกน้ีไมมีปญญาท่ีจะเขาใจ  
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ทีน้ีคนเราจะอยูระดับน้ันตลอดไปหรือ แลวเราอยากจะมี
จิตระดับน้ันหรือ ถาจิตของเรามีความไวข้ึนแลว ทีน้ี ความดีความ
ช่ัว เราจะไมรับรู ก็ไมได มันเปนกฎธรรมดา มันฝนตัวเองไมได  

ท่ีเขาไมรูน้ัน ก็เพราะจิตยังหยาบเกินไป แตพอจิตประณีต
ข้ึน เหมือนกับกระจกแวนตา มีฝุนละอองจับนิดหนอย ก็เห็นใช
ไหม ถาเปนกระจกท่ีตูน้ัน มีฝุนจับมากกวาน้ี ก็ไมเห็นเปนไร เพราะ
ยังดูใสอยูใชไหม ทีน้ี ถาเปนพ้ืนบาน จะสกปรกกวาน้ันก็ได พ้ืนน้ี
ท่ีวาสะอาด ก็ยังสกปรกกวากระจกตู แตจะตั้งวางเคร่ืองใชก็ได 

เวลามีปญญามากข้ึน จิตประณีตมากข้ึน มันก็จะสวางไป
เห็นสิ่งท่ีเศราหมองมากข้ึน จะไปคานตัวเองหลอกตัวเอง ก็ไมได 
ย่ิงถาตองการใหจิตของเรากาวหนาย่ิงข้ึน เราก็ย่ิงตองถนอมระวัง
แลววากันไป เราจะยอมใหจิตของเราอยูในระดับต่ําไปไดเทาไร   

เพราะฉะน้ัน ยอมเปนไปไดท่ีวา คนท่ีมีจิตหยาบมาก 
อาจจะทําความช่ัวโดยไมรูสึก หรือมองไมเห็นความช่ัว แตวาตอไป 
เมื่อจิตของเขากาวหนาประณีตมากข้ึน ความดี-ความช่ัวก็จะ
กระทบเขาแรงข้ึน ก็จะเกิดรอนใจหนัก และแกตัวไมไดเสียแลว 
เพราะฉะน้ัน เมื่อใครรู เขาใจขึ้นมาแลว ก็รีบปองกันเสีย ไม
ประมาทไว พยายามประคับประคองจิตและชีวิตของตนใหดี  

เมื่อจิตของเรารับธรรม รับกุศล รับความดีงามแลว มันจะ
ตองการถนอม ตองการทําความดีเอง เราจะพยายามเลี่ยง ไม
อยากใหความช่ัวเขามาทําใหเสียความบริสุทธิ์ของชีวิตจิตใจ ถา
ถึงข้ันน้ัน ก็บอกวาเปนข้ันอริยสาวก แตถาเขายังมืดยังมองไมเห็น
อยางน้ัน ก็ตองยอมใหเปนภาระของสวรรค-นรกมาชวน มาขู  

ถาม: ก็แสดงวา สวรรคในอก นรกในใจ ก็ไมมีใชไหมคะ?  



ตอบคําถาม ๑๗๙ 

ตอบ: มันก็มีของมันชัดอยูอยางน้ันแหละ คือสภาพจิตของ
เขามันเปนนรกอยูแลว จนกระท่ังอันท่ีทําลงไป ก็เปนเร่ืองของนรก 
มันเสมอกันจนไมรูสึกตางกัน  

ถาม: คือแสดงวา เขาไมรูวาสวรรคเปนอยางไร?  
ตอบ: ไมรู เพราะเขาอยูนรกตลอดเวลา จิตหยาบอยูตลอด

กาลเลย อัดต้ืออยูตลอดเวลา จนไมรูวาโปรงโลงเปนอยางไร 
ถาม: ถาอยางน้ัน ท่ีทานบอกวานรก-สวรรคมีอยู ๓ 

ความหมาย ความหมายท่ี ๓ ทานบอกวาอยูท่ีการปรุงแตง?  
ตอบ: คืออยูในชีวิตประจําวัน อยูท่ีอายตนะ มากับการรับรู  
ถาม: คือเกิดความสงสัยวา นรก-สวรรคในความหมายท่ี

สองและท่ีสามตางกันอยางไร เพราะการรับรูทางอายตนะท่ีรูสึก
เปนสุขหรือทุกข ก็เปนเร่ืองของจิตใจ?  

ตอบ: ตางกันท่ีความประณีตหรือซอยละเอียด คือ ระดับท่ี
สองน่ี เอาเปนจุดเปนหยอม เปนเร่ืองการกระทําท่ีเดนชัด เปนอันๆ 
วา ทํากรรมดีอันน้ีไปแลว ทําใหเกิดปติ เปนสุข ทํากรรมช่ัวไปแลว
ทําใหเกิดความเรารอนในใจ ก็ปรากฏข้ึนเปนเร่ืองๆ เปนระยะๆ ไป  

สวนระดับท่ีสาม พูดถึงสภาพจิตท่ีเปนไปในการรับรู
ตลอดเวลา หรือกระทําตอกันกับสิ่งท่ีรับรูอยู ทุกๆ ขณะ ซ่ึงก็
สัมพันธกับระดับท่ีสอง คือเปนดานท่ีปรุงแตงสั่งสมอยูเร่ือยๆ ทีละ
เล็กละนอย แลวก็ไปแสดงผลออกเปนระดับท่ีสองน่ันเอง  

ตลอดจนเลยกวาน้ัน เมื่อวาถึงการใหผลชวงนานไกล ปรุง
แตงไปๆ สภาพจิตก็หลอมตัวเปนอยางน้ัน ระดับจิตก็อยูตัวในขั้น
น้ัน ก็ออกมาเปนนรก-สวรรคระดับท่ีหน่ึง สัมพันธกันท้ังหมด  



 

บทเสริม 
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เร่ืองชาติกอน ชาติหนา นรก-สวรรค มีจริงหรือไม เปน
คําถามท่ีคนสนใจกันมาก และเปนขอกังวลคางใจของคนท่ัวไป 
เพราะเปนความลับของชีวิตท่ีอยูในอวิชชา จึงเห็นควรกลาวสรุป
แทรกไวท่ีน้ีเล็กนอย เฉพาะแงวา มีจริงหรือไม พิสูจนไดอยางไร 

๑. ตามคําสอนในพุทธศาสนา เมื่อวาตามหลักฐานใน
คัมภีรและแปลความตามตัวอักษรก็ตอบไดวา สิ่งเหลาน้ีมี 

๒. การพิสูจนเร่ืองน้ีไมมีท่ีสิ้นสุด ไมอาจแสดงใหเห็น
ประจักษแกผูไมรู ไมวาในทางบวกหรือในทางลบ คือไมวาในแงมี 
หรือในแงไมมี เปนไปไดเพียงข้ันเช่ือวามี หรือเช่ือวาไมมี เพราะท้ัง
ผูเช่ือและผูไมเช่ือ หรือผูพยายามพิสูจนวามีและผูพยายามพิสูจน
วาไมมี ตางก็ไมรูท่ีมาท่ีไปแหงชีวิต ไมวาของตนหรือของผูอื่น ตาง
ก็มืดตออดีต แมเพียงการเกิดคราวน้ีของตนเอง ก็รูไปไมถึง แมแต
ชีวิตตนเองท่ีเปนอยูขณะน้ี ก็ไมรู และมองไมเห็นอนาคตแมเพียง
วา พรุงน้ีจะเปนอยางไร 

๓.  ถาจะพิสูจน หลักมีวา สิ่งท่ีเห็น ตองดูดวยตา สิ่งท่ีได
ยิน ตองฟงดวยหู สิ่งท่ีลิ้ม ตองชิมดวยลิ้น เปนตน สิ่งท่ีเห็น ถึงจะ
ใชสิบหูและสิบลิ้นรวมกัน ก็พิสูจนไมได หรือสิ่งท่ีไดยิน จะใชสิบตา
กับสิบจมูกรวมกัน ก็พิสูจนไมได  
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แมแตสิ่งท่ีเห็นได สิ่งท่ีไดยินได แตตางระดับคลื่น ตาง
ความถ่ี ก็ไมรูกัน บางอยางท่ีแมวมองเห็น สิบตาคนรวมกันก็มอง
ไมเห็น บางอยางท่ีคางคาวไดยิน สิบหูคนรวมกันก็ไมไดยิน ฯลฯ  

ในแงท่ีหน่ึง การตายการเกิด เปนประสบการณของชีวิต
โดยตรง หรือแคบลงมา เปนปรากฏการณของจิต ซ่ึงตองพิสูจน
ดวยชีวิตหรือจิตเอง การพิสูจนจึงควรเปนไปดังน้ี 

ก) พิสูจนดวยจิต ทานใหตองใชจิตท่ีเปนสมาธิแนวแนถึงท่ี 
แตถาไมยอมทําตามวิธีน้ี หรือกลัววาท่ีวาเห็นในสมาธิ อาจเปน
การเอานิมิตหลอกตัวเอง ก็เลื่อนสูวิธีตอไป 

ข) พิสูจนดวยชีวิต ตั้งแตเกิดมาคราวน้ี คนท่ีอยู ยังไมเคย
มีใครตาย ดังน้ัน จะรูวาเกิดหรือไม ตองพิสูจนดวยการตาย ของ
ใคร ของคนน้ัน แตวิธีน้ีไมปรากฏวามีใครกลาทดลอง 

ค) เม่ือไมยอมพิสูจน ก็ไดเพียงข้ันแสดงหลักฐานพยาน
และช้ีแจงเหตุผล เชน หาตัวอยางคนระลึกชาติได และสอบสวน
กรณีตางๆ เชนน้ัน หรือแสดงเหตุผลโดยหาความจริงอื่นมา
เปรียบเทียบ อยางเร่ืองวิสัยแหงการเห็น การไดยิน ท่ีข้ึนตอระดับ
คลื่นและความถ่ี เปนตน ดังไดกลาวแลว ชวยใหเห็นวานาเช่ือ เช่ือ
บาง หรือเช่ือมากข้ึน เปนตน ซ่ึงรวมอยูในข้ันของความเช่ือเทาน้ัน 

๔. ไมวาใครจะเช่ือหรือไมเช่ือ หรือจะพยายามพิสูจนใหกัน
และกันดูไดแคไหนก็ตาม สิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมได ไมมีใครหนีพน ทุก
คนตองเก่ียวของ และเปนท่ีสืบตอออกไปของชีวิตขางหนาท่ีเช่ือ
หรือไมเช่ือวามีน้ันดวย ก็คือ ชีวิตขณะน้ี ท่ีมีอยูแลวน้ี ท่ีจะตอง
ปฏิบัติตอมันอยางใดอยางหน่ึง  
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เม่ือเปนเชนน้ี สิ่งท่ีควรเอาใจใสใหมาก จึงไดแกชีวิตปจจุบัน 
และสําหรับพระพุทธศาสนา ในฐานะเปนศาสนาแหงการปฏิบัติ สิ่งท่ี
เปนจุดสนใจกวา และเปนท่ีสนใจแท จึงไดแกการปฏิบัติตอชีวิตท่ี
เปนอยูน้ี วาจะดําเนินชีวิตท่ีกําลังเปนไปอยูน้ีใหดีไดอยางไร จะใชชีวิตท่ี
มีอยูแลวน้ีอยางไร เพ่ือใหเปนชีวิตท่ีเปนอยูอยางดี และเพ่ือใหชีวิต
ขางหนา ถามี ก็ม่ันใจไดวา จะสืบตอออกไปเปนชีวิตท่ีดีงามดวย  

ดั ง น้ัน  สิ่ ง ท่ีควรกล าว ถึ ง  จึ ง ได แก ข อสั ง เกต  และ
ขอเสนอแนะในทางปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 

• บาลีชั้นเดิม คือพระสูตรท้ังหลาย กลาวบรรยายเร่ือง
ชาติกอน ชาติหนา นรก-สวรรค ไวนอยนัก๑ โดยมากทานเพียงเอย
ถึงหรือกลาวถึงเทาน้ัน แสดงถึงอัตราสวนของการใหความสนใจ
แกเร่ืองน้ีวามีเพียงเล็กนอย ในเมื่อเทียบกับคําสอนเก่ียวกับการ
ดําเนินชีวิตในโลก หรือขอปฏิบัติจําพวกศีล สมาธิ ปญญา 

• บาลีเมื่อกลาวถึงผลรายของกรรมช่ัว และอานิสงสของ
กรรม ดี ถากลาวถึงการไปเกิดในนรกหรือสวรรค มักกลาวไว
ตอทายผลท่ีจะประสบในชีวิตน้ี โดยกลาวถึงผลในชีวิตน้ี ๔-๕-๑๐ 
ขอ แลวจึงจบลงดวยคําวา “เมื่อกายแตกทําลาย ภายหลังมรณะ ย่อม
เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก” หรือ “เข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์”๒  
 ขอสังเกตในเร่ืองน้ีมี ๒ อยาง คือ  

ประการแรก ทานถือผลในชีวิตปจจุบันเปนสําคัญ และ
แยกแยะอยางช้ีชัดเปนอยางๆ ไป สวนผลหลังตาย กลาวเพียงปด
ทายไวใหครบรายการ  
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ประการที่สอง การตรัสถึงผลดีผลรายเหลาน้ัน เปนไปใน
ลักษณะแสดงขอเท็จจริงเก่ียวกับความเปนไปตามเหตุปจจัย คือ เปน
ผลท่ีจะเกิดข้ึนเองตามเหตุ ไมตองวอนหวัง เปนเร่ืองของการรูไวใหเกิด
ความม่ันใจเทาน้ัน ถึงไมตั้งความปรารถนา ก็ยอมเปนไปเชนน้ัน 

• สําหรับคนที่ไมเชื่อ ในเมื่อยังไดเพียงแคเช่ือ คือเช่ือวา
ไมมี ยังไมรูแจงประจักษจริง ยอมไมอาจปฏิเสธความสงสัยในสวน
ลึกแหงจิตใจของตนไดโดยเด็ดขาด คนเหลาน้ี เมื่อเร่ียวแรง ความ
มัวเมาในวัยหนุมสาวเสื่อมไปแลว  ถูกชราครอบงํา  ความ
หวาดหวั่นตอโลกหนาก็มักไดชองแสดงตัว ซ่ึงเมื่อไมไดเตรียม
ความดีไว ก็จะมีทุกขมาก ดังน้ัน เพ่ือความมั่นใจ ถึงคนท่ีไมเช่ือ ก็
ควรทําดีไว จะมีหรือวาไมมี ก็มั่นใจและโลงใจ 

• สําหรับคนที่เชื่อ 
ก) พึงใหความเช่ือน้ัน อิงหลักแหงความเปนเหตุปจจัย

อยางแทจริง คือ ใหมองผลในชาติหนาวาสืบตอไปจากคุณภาพ
ของจิตใจที่ไดสรางข้ึนไวแลวในชาติน้ี แลวเนนท่ีการทํากรรมดีใน
ปจจุบัน เพ่ือสรางเสริมคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตท่ีดีงาม เพ่ือให
ชีวิตสืบตอไปขางหนาเปนชีวิตท่ีดีงามดวย  

การเนนในแงน้ี จะทําใหการเก่ียวของกับชาติหนาหรือ
ความหวังผลชาติหนา เปนไปในรูปของความม่ันใจโดยอาศัย
ปจจุบันเปนฐาน และการหวังผลชาติหนาน้ัน จะย่ิงทําใหเอาใจใส
ใหความสําคัญแกชีวิตท่ีเปนอยูในปจจุบันมากข้ึน ไมเสียหลักท่ีวา 
ถึงจะยุงเก่ียวกับชาติหนาอยางไร ก็อยาใหสําคัญกวาชาติท่ีเปนอยู
ขณะน้ี คืออยาใหเสียการกระทําในปจจุบัน และจะไดไมเนนการ
ทํากรรมดีแบบเปนการลงทุนเพ่ือแสวงหาผลกําไร 



บุญ กรรม นรก-สวรรค เลอืกกันไดทุกคน ๑๘๔

ข) ความเช่ือตอชาติหนาน้ัน ควรชวยใหเลิกหรือใหบรรเทา
การพ่ึงพาอาศัยอํานาจดลบันดาลหรือสิ่งลึกลับภายนอกลงดวย 
เพราะการเช่ือชาติหนา หมายถึงการเช่ือกรรมดีท่ีตนกระทํา ความ
มั่นใจในผลท่ีจะไดจะถึงดวยการทํากรรมดีท่ีเปนเหตุปจจัย และ
การท่ีจะตองกาวหนาเจริญสูงข้ึนในสังสารวัฏน้ัน  

สวนการรอหวังพ่ึงอํานาจภายนอก ยอมเปนการทําตัวให
ออนแอลง และเปนการกดตัวเองใหถอยจมลงหรือลาหลังหาง
ออกไปในสังสารวัฏ  

หากผูใดถลําตัวหวังพ่ึงอํานาจเหลาน้ันไปบางแลว ก็ควร
รีบถอยตัวออกมาสรางเร่ียวแรงกําลังของตนเองข้ึนใหมโดยเร็ว 

• สําหรับผูเชื่อหรือไมเชื่อก็ตาม จะตองพยายามกาวไป
หรือไดรับการสอนใหกาวไปถึงข้ันเวนกรรมช่ัว ทํากรรมดี โดยไม
ตองข้ึนตอความเชื่อหรือความไมเช่ือน้ันเลย คือทําดีไดโดยไมตอง
หวังผลชาติหนา หรือถึงแมไมเช่ือวามีชาติหนา ก็จะไมทําช่ัว ผล
ข้ันน้ีทําใหเกิดข้ึนไดโดย 

๑) ฝกอบรมกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ ใหกลาแข็ง 
คือทําใหเกิดความใฝธรรม รักความดีงาม ตองการความประณีต
หมดจด มุงใหทุกสิ่งทุกอยางบรรลุอุดมสภาวะของมัน๓ 

๒) สรางความใฝรักในปติสุขอันประณีตลึกซ้ึงภายใน และให
ความใฝปติสุขประณีตหรือการไดประสบปติสุขประณีตน้ัน เปนเคร่ือง
ปองกันการทําชั่วและหนุนการทําดีโดยตัวของมันเอง ท้ังน้ี เพราะการท่ี
จะไดปติสุขประณีตน้ัน ยอมมีเง่ือนไขอยูในตัววาตองเวนทุจริต 
ประกอบสุจริต และการไดปติสุขประณีตน้ันแลว ก็จะเปนแรงหนวง
เหน่ียวไมใหหลงใหลกามถึงข้ันท่ีจะประกอบกรรมชั่วรายได  
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อยางไรก็ตาม สําหรับปติสุขประณีตข้ันโลกีย อาจตอง
ระมัดระวังบางท่ีจะไมใหติดเพลินมากเกินไปจนเสียงานหรือหยุด
ความกาวหนา๔ 

๓) ฝกอบรมจิตปญญาใหเจริญถึงขั้นที่จะเปนอยูดวย
ปญญาหรือดําเนินชีวิตดวยปญญา คือ มีความรูเทาทันสภาวะ
ของโลกและชีวิต หรือรูธรรมดาแหงสังขาร พอท่ีจะทําจิตใจใหเปน
อิสระไดบางพอสมควร ไมหลงใหลติดอามิสหรือกามวัตถุถึงกับจะ
ทํากรรมช่ัวราย มองชีวิตจิตใจของมนุษยอื่นสัตวอื่นดวยความ
เขาใจ หย่ังเห็นทุกขสุขและความตองการของเขา พอท่ีจะทําใหคิด
การในทางท่ีเก้ือกูลชวยเหลือดวยกรุณา ใจไมโนมนอมไปในทางท่ี
จะเบียดเบียนผูอื่น  

ขอน้ีนับเปนข้ันแหงการดําเนินชีวิตของทานผูได เขาถึง   
โลกุตตรธรรม ซ่ึงมีโลกุตตรสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแลว หรืออยางนอยก็
เปนขั้นของผูดําเนินชีวิตตามแนวปฏิบัติเพ่ือเขาถึงโลกุตตรธรรมน้ัน  

ถาแมยังไมถึงข้ันท่ีจะเปนอยูดวยปญญาอยางแทจริง ก็
เปนอยูดวยศรัทธาท่ีเปนบุพภาคของปญญาน้ัน คือ ศรัทธาท่ี
ประกอบดวยปญญาและเปนไปเพ่ือปญญา ซ่ึงเช่ือในวิถีทางแหง
การดําเนินชีวิตดวยปญญา มั่นใจในชีวิตท่ีเปนอิสระดวยปญญา
น้ันวา เปนชีวิตท่ีดีงามประเสริฐสุด และพยายามดําเนินปฏิปทา
แหงการเปนอยูดวยปญญาท่ีประกอบดวยกรุณาน้ันดวยตนเอง๕ 

ความจริง หลักปฏิบัติท้ังสามขอน้ีเน่ืองถึงกัน ใชประกอบ
เสริมกันได โดยเฉพาะขอท่ี ๑) ตองใชในการทําสิ่งดีงามทุกอยาง 
จึงเปนท่ีอาศัยของขอ ๒) และ ๓) ดวย 
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ถาปฏิบัติไดตามหลักสามขอน้ี ความเชื่อเร่ืองผลกรรมใน
ชีวิตหนา ก็จะเปนเพียงสวนชวยเสริมความม่ันใจในการเวนช่ัว-ทํา
ดีใหมั่นคงแนนแฟนย่ิงข้ึนสําหรับบางคน แตไมถึงกับเปนตัวตัดสิน
เด็ดขาดวา ถาเขาจะไมไดรับผลน้ันในชาติหนาแลว เขาจะไมยอม
ทําความดีเลย 

ถาออนแอเกินไป ไมสามารถฝกคนหรือฝกตนใหปฏิบัติ
ตามหลักสามขอน้ีได การใชความเช่ือตอผลกรรมชาติหนาเปนเหตุ
จูงใจใหเวนช่ัวทําดี ก็ยังดีกวาปลอยใหดําเนินชีวิตกันอยาง
หลงใหลในการเสพกามวัตถุ มุงแตแสวงหาอามิสมาปรนเปรอตน 
ซ่ึงมีแตจะทําใหการเบียดเบียนและความช่ัวรายนานาระบาด
แพรหลาย นําชีวิตและสังคมไปสูหายนะถายเดียว  

ถึงอยางไร ความเช่ือผลกรรมชาติหนา ก็จัดเขาในโลกีย-
สัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปนจุดเช่ือมตอใหกาวหนาไปในทางดีงามไดงายข้ึน 

ผลกรรมตามนัยแห่งจูฬกรรมวิภังคสูตร 
เมื่อทําความเขาใจกันอยางน้ีแลว ก็ขอนําพุทธพจนแหง

สําคัญท่ีกลาวถึงผลกรรมซ่ึงสืบเน่ืองจากปจจุบันไปถึงภพหนา 
ตามท่ีปรากฏในจูฬกัมมวิภังคสูตร มาแสดงไว  

สรุปใจความได ดังน้ี๖ 
“ดูกรมาณพ สัตว์ท้ังหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่ง

กรรม มีกรรมเป็นท่ีกําเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุ มีกรรมเป็นท่ีพึ่งอาศัย 
กรรมย่อมจําแนกสัตว์ท้ังหลายให้ทรามและประณีต” 
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๑. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้มักทําปาณาติบาต เป็นคนเห้ียมโหด 
หมกมุ่นอยู่ในการประหัตประหาร ไร้เมตตาการุณย์ ด้วยกรรมน้ัน ซึ่งถือ
ปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงท่ีแล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
หรือมิฉะน้ัน หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะ
เป็นคนมีอายุสั้น 

 ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้ละเว้นปาณาติบาต มีเมตตาการุณย์ มัก
เก้ือกูลแก่สรรพสัตว์ ด้วยกรรมน้ัน ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงท่ีแล้ว ตาย
ไป ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะน้ัน หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะ
เกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีอายุยืน 

๒. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้มีนิสัยชอบเบียดเบียนทําร้ายสัตว์ท้ังหลาย 
ด้วยมือ ไม้ ศัสตรา ด้วยกรรมน้ัน ซ่ึงถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงท่ีแล้ว ตายไป 
ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะน้ัน หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ 
จะเกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีโรคมาก (ขี้โรค) 

 ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่มีนิสัยชอบเบียดเบียนทําร้ายสัตว์
ท้ังหลาย ด้วยกรรมน้ัน ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงท่ีแล้ว ตายไป ย่อม
เข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะน้ัน หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ 
ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีโรคน้อย (มีสุขภาพดี) 

๓. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้เป็นคนมักโกรธ เคียดแค้นง่าย ใครว่ากล่าว
นิดหน่อย ก็ขัดใจพลุ่งพล่าน พยาบาท แสดงความข้ึงเคียดให้ปรากฏ ด้วย
กรรมน้ัน ซ่ึงถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงท่ีแล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ 
วินิบาต นรก หรือมิฉะน้ัน หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ท่ีใดๆ ใน
ภายหลัง ก็จะเป็นคนมีผิวพรรณทราม (ไม่สวยไม่งาม) 

 ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่มักโกรธ ด้วยกรรมน้ัน ซึ่งถือปฏิบัติ
พรั่งพร้อมถึงท่ีแล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะน้ัน หาก
มาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนน่า
เลื่อมใส (มรีูปร่างท่าทางชวนใจนิยม) 
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๔. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้มีใจริษยา คนอื่นได้ลาภได้รับความเคารพ
นับถือกราบไหว้บูชา ก็ไม่สบายใจ ทนไม่ได้ ด้วยกรรมน้ัน ซึ่งถือปฏิบัติ
พรั่งพร้อมถึงท่ีแล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือ
มิฉะน้ัน หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็น
คนมีศักดาน้อย (ต่ําตอยดอยอํานาจ) 

 ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่มีใจริษยา ด้วยกรรมน้ัน ซึ่งถือปฏิบัติ
พรั่งพร้อมถึงท่ีแล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะน้ัน หาก
มาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีศักดา
มาก (มีเดช มีอํานาจมาก) 

๕. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่บําเพ็ญทาน ไม่ให้ปันข้าว นํ้า ผ้านุ่งห่ม 
เป็นต้น ด้วยกรรมน้ัน ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงท่ีแล้ว ตายไป ย่อม
เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะน้ัน หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ 
จะเกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีโภคะน้อย 

 ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้บําเพ็ญทาน ให้ปันข้าว นํ้า ผ้านุ่งห่ม 
เป็นต้น ด้วยกรรมน้ัน ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงท่ีแล้ว ตายไป ย่อม
เข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะน้ัน หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ 
ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีโภคะมาก 

๖. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้เป็นคนแข็งกระด้าง เย่อหย่ิง ชอบดูถูก
คน ไม่เคารพนับถือ กราบไหว้ แสดงความเอ้ือเฟื้อ แก่ผู้ท่ีสมควรได้รับ
การปฏิบัติเช่นน้ัน ด้วยกรรมน้ัน ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงท่ีแล้ว ตายไป 
ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะน้ัน หากมาสู่ความเป็น
มนุษย์ จะเกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีตระกูลตํ่า 



บทเสริม: กรรมในชาติหนา ๑๘๙ 

 ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่เป็นคนแข็งกระด้าง ไม่เย่อหย่ิง แสดง
ความเคารพนับถือ กราบไหว้ เอื้อเฟื้อ แก่ผู้สมควรได้รับการปฏิบัติ
เช่นน้ัน ด้วยกรรมน้ัน ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงท่ีแล้ว ตายไป ย่อม
เข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะน้ัน หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ 
ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีตระกูลสูง 

๗. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่เข้าหา ไม่สอบถามสมณะหรือพราหมณ์ 
ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรมีโทษ ไม่มีโทษ อะไรควรปฏิบัติ ไม่ควรปฏิบัติ 
อะไรเม่ือทํา จะเป็นไปเพื่อโทษทุกข์ อะไรเมื่อทํา จะเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขชั่วกาลนาน ด้วยกรรมน้ัน ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงท่ีแล้ว ตายไป 
ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะน้ัน หากมาสู่ความเป็น
มนุษย์ จะเกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนทรามปัญญา 

 ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้รู้จักเข้าหาสอบถามสมณะหรือพราหมณ์ 
ว่าอะไรดี อะไรชั่ว เป็นต้น ด้วยกรรมน้ัน ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงท่ีแล้ว 
ตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะน้ัน หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ 
จะเกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีปัญญามาก 

จะเห็นไดวา ในสูตรน้ี แมจะกลาวถึงผลท่ีจะประสบในชีวิต
ขางหนา แตก็เนนท่ีการกระทําในปจจุบัน โดยเฉพาะการกระทําท่ี
มีลักษณะเปนความประพฤติปฏิบัติอยางเปนประจํา เปนสวนแหง
การดําเนินชีวิตชนิดท่ีจะสรางสมคุณภาพของจิตใจ ปรุงแตง
ลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพได และเปนเหตุปจจัยโดยตรงแกผล
จําเพาะแตละอยาง  



บุญ กรรม นรก-สวรรค เลอืกกันไดทุกคน ๑๙๐

ท้ังน้ี ไมใชเปนอานิสงสเฟอชนิดท่ีวา ทํากรรมดีอะไรคร้ังเดียว 
เชน ใหทานคร้ังหน่ึง ก็มีผลมากมายไมมีขอบเขต จะหวังเปนอะไร 
ปรารถนาไดอะไร ก็ไดก็เปนอยางน้ันหมด ซึ่งถาเนนกันนัก ก็จะทําให
คนมุงแตจะทําบุญกรรม แบบฝากเงินในธนาคารเฉยไว ไปรอรับ
ดอกเบ้ีย หรือแบบคนเลนลอตเตอร่ี ท่ีลงทุนทีหน่ึง หวังผลกําไร
มหาศาล แลวเลยไมใสใจกรรมดีชนิดท่ีเปนความประพฤติปฏิบัติ
ท่ัวไป และการดําเนินชีวิตดีงามประจําวันอยางท่ีตรัสไวในสูตรน้ี๗ 

รวมความวา สาระของจูฬกัมมวิภังคสูตรน้ี ก็ยังคงยืน
หลักการสําคัญท่ีวา การนึกถึงผลกรรมท่ีจะไดประสบในชีวิตภพ
หนา พึงเปนไปในลักษณะของความมั่นใจที่อาศัยกรรม คือ
คุณภาพจิตใจ และคุณภาพแหงความประพฤติ ท่ีตนมีอยูใน
ปจจุบันน้ีเอง และการไดรับผลหางไกลเบ้ืองหนาน้ัน มีลักษณะท่ี
สืบทอดตอเน่ืองออกไปอยางมีความสัมพันธกันไดตามแนวทาง
แหงเหตุปจจัย 

หลักสําหรับวินิจฉัยในเร่ืองน้ี อาจพูดสั้นๆ ไดแนวหน่ึงวา 
ความเช่ือท่ีถูกตองเกี่ยวกับผลกรรมในชาติหนา จะตองเปนความ
เช่ือท่ีมีลักษณะชวยเสริมธรรมฉันทะใหเขมแข็งแนนแฟนย่ิงข้ึน  

หากความเช่ือเก่ียวกับผลกรรมในชาติหนาอยางใด ไมชวย
เสริมธรรมฉันทะ แตกลับเปนไปในทางสงเสริมโลภะหรือตัณหา
ถายเดียว ก็พึงเขาใจวา ความเชื่ออยางน้ัน เปนความเช่ือท่ี
คลาดเคลื่อน และควรไดรับการแกไข 
[คัดจากหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พ.ศ. ๒๕๒๙, หนา 
๑๙๘–๒๐๔ (พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พ.ศ. ๒๕๕๕, หนา ๒๗๙–๒๘๔)] 



 

เชิงอรรถ 

๑  พระสูตรตอกัน ๒ สูตร คือ พาลปณฑิตสูตร และ เทวทูตสูตร เปนที่มาสําคัญของ
วรรณคดีเก่ียวกับนรก สวรรค สมัยตอมา (ม.อุ.๑๔/๔๖๗–๕๐๓/๓๑๑–๓๓๓ และ ๕๐๔–
๕๒๕/๓๓๔–๓๔๖), เอยช่ือนรก ๓ ขุม (ม.มู.๑๒/๕๖๕/๖๐๘); การไปเกิดในเทว  
โลกและอายุเทวดา (เช่น องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๒๓/๑๖๙; องฺ.ติก.๒๐/๕๑๐/๒๖๙, ๒๗๓; 
องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๑๒๓-๕/๒๕๗–๒๖๗; ๔๙/๖๓, ๖๖; ๑๒๕-๖/๒๔๓-๘; อภิ.วิ.๓๕/
๑๑๐๓-๗/๕๖๖–๕๗๒) และพึงดูเร่ือง วิญญาณัฏฐิติ ๗ และ สัตตาวาส ๙ (เช่น 
ที.ปา.๑๑/๓๓๕/ ๒๖๕; ๓๕๓/๒๗๗; ๔๓๕/๓๑๑; ๔๕๗/ ๓๒๙; องฺ.สตฺตก. ๒๓/๔๑/๔๑; 
๒๒๘/๔๑๓) 

๒  เช่น องฺ.ปญ ฺจก.๒๒/๒๑๑-๗/๒๘๑-๔; ๓๔/๔๑; องฺ.เอกาทสก.๒๔/๒๒๒/๓๗๐ 
๓  ดู พุทธธรรม บทที่ ๑๔ (ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕, บทที่ ๒๑) “ปญหาเก่ียวกับแรงจูงใจ” 
๔  ดู พุทธธรรม บทที่ ๑๕ (ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕, บทที่ ๒๒) “ความสุข” 
๕ ศรัทธาท่ีออกผลเชนน้ัน ตองอาศัยความเช่ือม่ันในทานซ่ึงเปนผูนําแหงการดําเนินชีวิต
อิสระดวยปญญา คือ พระพุทธเจา เช่ือม่ันในคําสอนของพระองค คือ พระธรรม 
เช่ือม่ันในชุมชนผูประพฤติปฏิบัติตามคําสอนน้ัน และประสบความสําเร็จในการมีชีวิตท่ี
เปนอิสระเชนน้ันดวย คือ พระสงฆ รวมเรียกวา ศรัทธาม่ันคงในพระรัตนตรัย ดู 
พุทธธรรม บทที ่๑๑ (ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕, บทที่ ๑๘) “ชีวิตและคุณธรรมพ้ืนฐานของอารยชน” 

๖  เรียกอีกอยางวา สุภสูตร, ม.อุ.๑๔/๕๗๙–๕๙๗/๓๗๖–๓๘๕ 
๗ เน้ือหาของสูตรน้ี เปนการตอบปญหาของสุภมาณพ ซ่ึงเปนคนวรรณะพราหมณ การท่ี
พระพุทธเจาตรัสตอบแกสุภมาณพอยางน้ี มองในแงสัมพันธกับศาสนาพราหมณ มี
ขอสังเกตอยางนอย ๒ ประการ คือ ประการแรก เปนการแยงตอคําสอนของพราหมณ
ท่ีวา พรหมเปนผูสรางผูบันดาลชีวิตมนุษยและทุกส่ิงทุกอยาง โดยใหมองอยางใหมวา 
การกระทําของคนน่ันเอง เปนเครื่องสรางสรรคปรุงแตงชีวิตของมนุษย ประการที่สอง 
ตามพิธีกรรมของพราหมณ เชน การบูชายัญ ผูประกอบพิธีและถวายทักษิณาแก
พราหมณ จะไดรับผลานิสงสมากมายมหาศาลชนิดท่ีจะมองไมเห็นความสัมพันธโดย
ทางเหตุปจจัยกับส่ิงท่ีกระทําน้ันเลย การตรัสผลของกรรมตามแนวแหงสูตรน้ี เปนการ
สรางความเขาใจอยางใหมในแงน้ันดวย 



 

บันทกึประจําเล่ม 

หนังสือนี้เกิดจากการนําหนังสือเล็กๆ ๔ เลม มาพิมพรวมกัน คือ 
๑. กาวไปในบุญ  ๒. ทําอยางไรจะใหเชื่อเร่ืองกรรม  
๓. หลักกรรมสําหรับคนสมัยใหม ๔. นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก 
คําบรรยายธรรมที่มาเปนหนังสือเหลานี้ เปนเร่ืองราวตางกาลกันหางไกล 

ในชวงเวลายาวนานถึง ๒๗ ป  
เร่ืองที่ ๒ ซึ่งพูดที่พุทธสมาคมฯ เกิดแรกสุดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ แตเร่ือง

สุดทาย (เลมที่ ๔) ที่บรรยายแกคณะอาจารยและนักศึกษาวิทยาลัยครูสวนดุสิต 
(ภาควิชาปรัชญาและศาสนา) ที่วัดพระพิเรนทร เมื่อป ๒๕๒๒ กลายเปนเร่ืองที่
พิมพแรกสุด ใน พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยภาควิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยครูสวน
ดุสิตนั้นเอง เร่ืองที่ ๓ บรรยายในป ๒๕๒๙ จึงตรงลําดับ คือเปนที่ ๓  

สามเร่ืองนั้นพิมพรวมเลมคร้ังแรก ในงานพระราชทานเพลิงศพโยมมารดา
ของผูบรรยายเอง (๒๐ ส.ค. ๒๕๓๑) ตั้งชื่อรวมวา กรรมและนรกสวรรค สําหรับคนรุนใหม 
หลังจากนั้น มีผูพิมพหนังสือเลมรวม ๓ เร่ืองนี้ในโอกาสตางๆ อีกหลายคร้ัง 

ทีนี้ก็มาถึงเลมที่ ๑ ซึ่งกลับเปนเร่ืองทายสุด เพ่ิงพูดที่วัดญาณเวศกวันเมื่อ
ป ๒๕๔๒ และพิมพเปนเลมในปนั้นเอง  

คราวนี้ ในป ๒๕๕๕ เปนคร้ังแรกที่รวม ๔ เร่ืองพิมพเปนเลมเดียวกัน 
โดยพระชัยยศ พุทฺธิวโร ประสานงานแจงมา เมื่อจําเปนตองตั้งชื่อรวมเลมขึ้นใหม 
จึงไดคิดชื่อใหชวยไปเลือกหลายอยาง ซึ่งพระพุทฺธิวโรแจงชื่อที่ตกลงวา บุญ 
กรรม นรก-สวรรค เลือกกันไดทุกคน 

ในการทําเลมใหมคร้ังนี้ ไดตรวจจัดปรับปรุงตลอดเลม ทั้งรูปแบบ และ
เน้ือความ เริ่มแตซอยยอหนาถ่ีใหอานงาย ตัดถอยคําและขอความที่รุงรังออกไปบาง 
ขอมูลที่ขาดหาย ก็คนหามาใส จนถึงเขียนเติม ทั้งแทรกเสริม และเพ่ิมคําอธิบาย
คอนขางยาวในบางแหง โดยมุงใหครบความ และอํานวยประโยชนมากขึ้น 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ 




