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เริ4มแรกมาดูวา่ ในแง่พทุ ธศาสนา นรก-สวรรค์มีความ
สําคัญแค่ไหน
ศาสนาทุกศาสนามีเรื4 องนรก-สวรรค์ ซึง4 เป็ นเรื4 องที4คนถาม
กันมาตลอดว่ามีจริ งไหม เป็ นอย่างไร
ในประเพณีของเรา ก็มีเรื4องราวเกี4ยวกับนรก-สวรรค์ ใน
วรรณคดีก็ตาม ศิลปกรรมก็ตาม ก็มีเรื4 องนรก-สวรรค์ไปเกี4ยวข้ องด้ วย
เช่น ภาพฝาผนังตามปูชนียสถานต่างๆ มีเรื4 องเหล่านี #มากมาย
แต่เราควรมาดูในแง่หลักการก่อนว่า เรื4 องนรก-สวรรค์ กับ
พระพุทธศาสนา มีความสัมพันธ์กนั แค่ไหนเพียงใด
ได้ บอกแล้ วว่า นรก-สวรรค์เป็ นเรื4 องสําคัญ เป็ นเรื4 องใหญ่
แต่ถ้าเทียบกับศาสนาทัว4 ๆ ไปแล้ ว มาดูในแง่พระพุทธศาสนา
ความสําคัญของนรก-สวรรค์ลดลงไป
ทําไมจึงว่าอย่างนัน# คือ ในศาสนาเป็ นอันมาก นรก-สวรรค์
เป็ นจุดสุดท้ ายแห่งการเดินทางชีวิตของมนุษย์
บางศาสนาบอกว่ามีนรกนิรันดร สวรรค์นิรันดร เช่นว่า เรา
อยู่ในโลกมีชีวิตครัง# นี # ทําความดีความชัว4 เมื4อตายไป วิญญาณจะ
ไปรอจนถึงวันสิ #นโลก แล้ วก็มีการตัดสิน ผู้ที4ควรได้ รับรางวัลก็จะได้
ไปอยู่สวรรค์นิรันดรตลอดไป ส่วนผู้ที4ควรได้ รับโทษก็จะถูกตัดสิน
ให้ ตกนรกนิรันดร
ในแง่นี # นรก-สวรรค์เป็ นเรื4 องสําคัญมาก เพราะเป็ นจุดสุด
ท้ าย เป็ นจุดหมาย

พระพรหมคุ
ณาภรณ
(ป. อ. ปยุPกตฺโต)
. ก- 
/?'4J

)$)๓

ทีนี #มามองดูในพระพุทธศาสนา เมื4อเปรี ยบเทียบกันแล้ ว
ความสําคัญของนรก-สวรรค์จะด้ อยลงไป
เอาสวรรค์ก็แล้ วกัน เพราะเป็ นสิ4งที4เราต้ องการ สวรรค์ไม่
ใช่จุดหมายของพระพุทธศาสนา แต่พระพุทธศาสนาบอกว่า มีสิ4ง
ที4สงู กว่านัน# สิ4งที4สําคัญกว่าสวรรค์ คือนิพพาน เมื4อสวรรค์ไม่ใช่จดุ
หมาย ความสําคัญของมันก็ด้อยลงไป
เมื4อเราปฏิบตั ิธรรมในพระพุทธศาสนา ถ้ าจะปฏิบตั ิให้ แท้
จริ ง ให้ ตรงตามหลักการ เราก็บอกว่าไม่ใช่เพื4อจะไปสวรรค์ แต่เพื4อ
นิพพาน สวรรค์กลายเป็ นเรื4องขันตอนที
#
4อยูใ่ นระหว่าง หรือเป็ นเรื4อง
ข้ างๆ ความสําคัญของสิ4งที4อยู่ข้างๆ หรื ออยู่ในระหว่าง ย่อมจะลด
น้ อยลงไป น้ อยกว่าสิ4งที4เป็ นจุดหมายสุดท้ าย นี #เป็ นเรื4 องธรรมดา
ประการต่อไป นรก-สวรรค์ตามที4ร้ ูกนั หรื อพูดถึงกันอยู่
เป็ นเรื4 องที4ได้ รับหรื อไปประสบหลังจากตายแล้ ว ศาสนาอื4นๆ ทัว4 ไป
ว่าอย่างนี # เมื4อตายแล้ วจะไปนรกหรื อสวรรค์ ดังนัน# จุดหมายสูงสุด
ของศาสนาเหล่านัน# จึงเป็ นเรื4 องของชีวิตข้ างหน้ า
แต่ จุดหมายของพระพุทธศาสนา เป็นสิง ทีบ รรลุได้ใน
ชาติน!ี นิพพานสามารถบรรลุได้ ในชาตินี # ตังแต่
# ยงั เป็ นๆ อยู่
นี4เป็ นแง่ที4สอง ที4ทําให้ ความสําคัญของนรก-สวรรค์น้อยลง
ไป เราอาจบรรลุจดุ หมายสูงสุดได้ ในชาตินี #แล้ ว เราก็ไม่ต้องพูด
เรื4 องหลังจากตายแล้ ว เรื4 องนรก-สวรรค์ก็ไม่ต้องมาเกี4ยวข้ อง
ต่อไปข้ อที4สาม ในพระพุทธศาสนา นรก-สวรรค์เป็นเพียง
ส่วนหนึง ในสังสารวัฏ คือการเวียนว่ายตายเกิด
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สังสารวัฏมีการเปลี4ยนแปลงได้
ชีวิตเราเดินทางไปใน
สังสารวัฏ มีหมุนขึ #นหมุนลง
ตกนรกแล้ ว ต่อไป ถ้ าเรามีกรรมดี ก็กลับไปขึ #นสวรรค์ หรื อ
มาเกิดเป็ นมนุษย์ คนที4เกิดเป็ นพระพรหมด้ วยกรรมดีบําเพ็ญฌาน
สมาบัติ ต่อไปเมื4อสิ #นบุญแล้ ว กลับไปตกนรก เพราะมีกรรมชัว4 ใน
หนหลังก็ได้ หมุนเวียนไปมา
เมื4อเป็ นเช่นนี # นรก-สวรรค์จงึ เป็ นเพียงส่วนที4หมุนเวียนอยู่
ในระหว่าง แล้ วก็เป็ นของชัว4 คราว เพราะฉะนัน# ความสําคัญก็ลด
ลง เพราะเรามีโอกาสที4จะแก้ ไขตัวได้ มาก พูดอีกอย่างหนึง4 ว่า เป็ น
ขันตอนของความก้
#
าวหน้ าในวิถีของการพัฒนาสูงขึ #นไป
นี #เป็ นเรื4 องที4ควรทําความเข้ าใจในเบื #องต้ น เพื4อจะได้ เห็น
ฐานะของนรก-สวรรค์ในพระพุทธศาสนา
ในแง่นี # ถ้ าเราเปรี ยบเทียบกับศาสนาที4ถือเรื4 องนรก-สวรรค์
เป็ นนิรันดร เป็ นสิ4งสุดท้ ายที4มนุษย์จะประสบ ซึง4 ไม่มีทางแก้ ไขได้
เลย ก็จะมีความแตกต่างกันอย่างมาก เมื4อทําความเข้ าใจเบื #องต้ น
อย่างนี #แล้ ว ก็พดู ถึงเนื #อหาของเรื4 องนรก-สวรรค์ได้ โดยตลอด

#6+ก! ก!ก- 
เอาละ ทีนี #มาพูดถึงเรื4 องนรก-สวรรค์ เข้ าสูเ่ นื #อหาของเรื4 อง
นรก-สวรรค์ ซึง4 มีแง่ที4ต้องแยกอีก ๒ อย่าง
แง่ทีห นึง คือ ความมีอยู่จริ งหรื อไม่ นรก-สวรรค์มีจริ งไหม
แง่ทีส อง คือ ท่าทีของชาวพุทธ หรื อท่าทีของพุทธศาสนา
ต่อเรื4 องนรก-สวรรค์
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ต้ องพูดทังสองแง่
#
จะพูดแง่เดียวไม่พอ เพราะมันสัมพันธ์
ซึง4 กันและกัน สําหรับพุทธศาสนานี # ขอพูดไว้ ก่อนว่า เรื4 องท่าทีตอ่
นรก-สวรรค์เป็ นสิ4งสําคัญมาก เราจะต้ องวางท่าทีให้ ถกู ต้ อง
พูดเกริ4 นไว้ หน่อยว่า เรื4 องนรก-สวรรค์จดั อยู่ในประเภทสิ4งที4
พิสจู น์ไม่ได้ สําหรับคนสามัญ
ที4วา่ พิสจู น์ไม่ได้ นี # หมายถึงทังในแง่
#
ลบและแง่บวก คือจะ
พิสจู น์วา่ มี ก็ยงั เอามาแสดงให้ เห็นไม่ได้ จะพิสจู น์วา่ ไม่มี ก็ยงั ไม่
สามารถแสดงให้ เห็นว่าไม่มีให้ มนั เด็ดขาด พูดไม่ได้ ทงสองอย่
ั#
าง
บางคนบอกว่า เมื4อพิสจู น์ไม่ได้ วา่ มี มันก็ไม่มี อย่างนันก็
#
ไม่ถกู ในเมื4อตัวเองไม่มีความสามารถที4จะพิสจู น์
ในการพิสจู น์นนั # ต้ องพิสจู น์ด้วยอายตนะที4ตรงกัน สิ4งที4จะ
รู้ด้วยการเห็น ก็ต้องเอามาให้ ดดู ้ วยตา สิ4งที4จะรู้ได้ ด้วยการได้ ยิน ก็
ต้ องพิสจู น์ด้วยการเอามาทําให้ ฟังได้ ด้วยหู ฯลฯ
เป็ นอันว่า ต้ องพิสจู น์ให้ ตรงตามอายตนะ จะพิสจู น์วา่
เสียงมีหรื อไม่มี พิสจู น์ด้วยตาได้ ไหม ก็ไม่ได้ พิสจู น์วา่ รสมีไหม จะ
พิสจู น์ด้วยหูก็ไม่ได้ ไม่ได้ เรื4 อง มันต้ องตรงอายตนะกัน
ทีนี # นรก-สวรรค์พิสจู น์ด้วยอะไร พิสจู น์ด้วยตา ด้ วยหู ด้ วย
จมูก ลิ #น กายไม่ได้ มันต้ องพิสจู น์ด้วยชีวิตที4ใจนัน4 เอง
ดูหลักง่ายๆ ไม่ต้องพูดลึกซึ #ง เราถือว่าจิตเป็ นแกนของชีวิต
เป็ นตัวทําหน้ าที4เกิด จะพิสจู น์เรื4 องนรก-สวรรค์วา่ ตายแล้ วไปเกิด
หรื อไม่ ก็ต้องพิสจู น์ด้วยจิต คือ ลองตายดู
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ทีนี # พอบอกว่าจะพิสจู น์ด้วยตาย ก็ไม่มีใครยอม เพราะ
ต้ องพิสจู น์ด้วยตนเอง จะให้ คนอื4นพิสจู น์ไม่ได้
เราบอกว่าคนหนึง4 ตายแล้ ว เขาไปเกิดที4ไหน เราไม่ร้ ู ตัวเขา
เป็ นผู้พิสจู น์ เราเป็ นแต่ผ้ ไู ปดู เหมือนเขาลิ #มรส แล้ วเราดูเขาลิ #มรส
เราจะไปรู้ได้ อย่างไรว่าเขารู้รสจริ งหรื อเปล่า และรสนันเป็
# นอย่างไร
เราไม่ได้ ลิ #มรส ก็ได้ แต่ดเู ท่านันเอง
#
เรื4 องของชีวิตนี #ก็ต้องพิสจู น์ด้วยตัวจิต เมื4อจะพิสจู น์ด้วย
การที4ต้องตาย เราก็ทําไม่ได้ ไม่มีใครกล้ าทํา เกิดเป็ นปั ญหาติดอยู่
ตรงนี #ที4พิสจู น์ไม่ได้ นี4เป็ นเรื4 องเกร็ดแทรกเข้ ามา เราจะต้ องพูดกัน
ต่อไปอีก
รวมความในตอนนี #ว่า นรก-สวรรค์เป็ นเรื4 องพิสจู น์ไม่ได้ ทัง#
ในแง่บวกและแง่ลบ ว่ามีหรื อไม่มี
สําหรับสิ4งที4พิสจู น์ออกมาให้ เห็นชัดไม่ได้ อย่างนี # ทางพุทธ
ศาสนามีหลักให้ ปฏิบตั ิ คือถือการวางท่าทีเป็ นสําคัญ
เรื4 องบางอย่าง ถ้ ารอให้ พิสจู น์เสร็จ มนุษย์เลยไม่ต้องทํา
อะไร ได้ แต่รอแบบพวกนักปรัชญา
พวกนักปรัชญาจะเอาให้ ร้ ูความจริ งเสียก่อน เช่น รู้ความ
จริ งเกี4ยวกับโลกว่า โลกนี #เป็ นอย่างไรแน่ มันเกิดเมื4อไร มันจะไป
อย่างไร พวกนักปรัชญาจะเถียงกัน ใช้ สมองใช้ สติปัญญาในการโต้
เถียง เมื4อแกยังตอบเรื4 องโลกและชีวิตไม่ได้ เช่น ด้ วยวิธีอภิปรัชญา
แกก็ต้องเถียงกันต่อไป นี4ก็เถียงกันมาห้ าพันปี แล้ วโดยประมาณ
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ทีนี # ถ้ าแกจะต้ องเถียงกันจนกว่าจะรู้คําตอบ แล้ วจึงจะ
ปฏิบตั ิได้ เพราะแกอาจจะบอกว่า เรายังไม่ร้ ูความจริ งว่ามันเป็ น
อย่างไร เราจะไปปฏิบตั ิกบั มันอย่างไร แกจะต้ องรอให้ ร้ ูความจริ ง
อันนันแล้
# วจึงจะวางหลักปฏิบตั ิ แกตายไปแล้ วกี4ครัง# ต่อกี4ครัง# จน
กระทัง4 ลูกหลานเหลนของแกเองก็ตายไป โดยที4ยงั ทําอะไรไม่ได้
และยังไม่ได้ ทําอะไร
พระพุทธศาสนาบอกว่า สําหรับเรื4 องอย่างนี # คือสําหรับ
เรื4 องที4ยงั พิสจู น์ไม่ได้ มันสําคัญที4ปฏิบตั ิ
พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาแห่งการปฏิบตั ิ
เรามีวธิ ปี ฏิบตั ติ ่อสิง ทีย งั พิสจู น์ไม่ได้
โดยให้ถอื การ
ปฏิบตั ทิ ไี  ม่ผดิ
อย่างที4บอกเมื4อกี #ว่า การวางท่าทีเป็ นสําคัญ นรก-สวรรค์ก็
อยู่ในประเภทนี # การวางท่าทีหรื อการที4จะปฏิบตั ิตอ่ มันอย่างไร
เป็ นเรื4 องสําคัญกว่า
เป็ นอันว่า มีเรื4 องที4ต้องพูดสองแง่ คือ แง่วา่ มีจริ งไหม กับ
จะวางท่าทีตอ่ มันอย่างไร และเน้ นแง่การวางท่าที หรื อการปฏิบตั ิ
ทีนี # มาพูดถึงหัวข้ อสองอย่างนัน# เอาแง่ที4หนึง4 ก่อน

. ก-  ?
แง่ที4หนึง4 คือ มีจริ งไหมในแง่ของพระพุทธศาสนา และก็จะ
พูดจํากัดตามที4อาจารย์ได้ กําหนดไว้ วา่ เฉพาะในพระไตรปิ ฎก
ขอแบ่งว่า พระพุทธศาสนาพูดเรื4 องนี #ไว้ เป็ น ๓ ระดับ

๑) นรก-สวรรค์ หลังตาย
ระดับที4หนึง4 คือเรื4 องนรก-สวรรค์ที4เราพูดกันทัว4 ๆ ไปว่า
หลังจากชาตินี # ตายแล้ วไปรับผลกรรมในทางที4ดีและไม่ดี ถ้ ารับผล
กรรมดี ก็ถือว่าไปสวรรค์ ถ้ ารับผลกรรมชัว4 ก็ไปเกิดในนรก เรื4 อง
นรก-สวรรค์แบบนี # เรี ยกว่าระดับที4หนึง4 พระพุทธศาสนาว่าอย่างไร
สําหรับระดับนี # ถ้ าถือตามตัวอักษร พระไตรปิ ฎกกล่าวไว้มาก
มาย เมื4อพูดกันตามตัวอักษรก็ต้องบอกว่ามี มีอย่างไร นรก-สวรรค์
หลังจากตายนี # มักจะมีในขันเอ่
# ยถึงเท่านัน# ไม่คอ่ ยมีคําบรรยาย
ในพระไตรปิ ฎก เรื4 องนี #หาได้ ทวั4 ไป ในคําสรุปท้ ายที4แสดง
ผลของการประพฤติดีประพฤติชวั4 คือ
ในแง่สวรรค์บอกว่า เมื4อแตกกายทําลายขันธ์ลว่ งลับดับชีพ
ไปแล้ ว จะเข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ นี4ฝ่ายดี
ส่วนในฝ่ ายร้ ายก็กล่าวว่า เบื #องหน้ าแต่ตายเพราะกายแตก
ก็จะเข้ าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
สํานวนในบาลี มีอย่างนี #มากมายเหลือเกิน
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สํานวนความนี # ไม่ได้ บรรยายว่าสวรรค์เป็ นอย่างไร นรก
เป็ นอย่างไร ได้ แต่สรุป และโดยมากมาห้ อยท้ ายกับคําแสดงผล
ของกรรมดีกรรมชัว4 ซึง4 จะเริ4 มด้ วยผลที4จะได้ รับในชาตินี #ก่อนว่า ผู้มี
ศีลประพฤติดีแล้ ว จะได้ ผลอย่างนันๆ
# หนึง4 สอง สาม สี4 ห้ า แล้ ว
สุดท้ าย หลังจากแตกกายทําลายขันธ์แล้ ว จะไปสุคติ
ดังเช่นว่า เจริ ญเมตตา มีอานิสงส์อย่างนี # คือ หลับเป็ นสุข
ฝั นดี… บอกผลดีในปั จจุบนั เสร็จแล้ ว จึงห้ อยท้ ายว่า ตายแล้ วไป
สวรรค์ ไปพรหมโลก นี4เป็ นเพียงการเอ่ยถึงผลของการทําดี ทําชัว4
นอกจากนัน# เราต้ องสังเกตด้ วยว่า เมื4อพระพุทธเจ้ าตรัสถึง
เรื4 องนรก-สวรรค์นนั # พระองค์ตรัสในข้ อความแวดล้ อมอย่างไร มี
เรื4 องราวเป็ นมาอย่างไร เราจะสังเกตได้ วา่ พระพุทธเจ้ าตรัสถึงผล
ในปั จจุบนั มากมายก่อน แล้ วอันนี #ไปห้ อยท้ ายไว้
เมื4อทราบอย่างนี #แล้ ว จะได้ จดั ฐานะของนรก-สวรรค์ได้ ถกู
ต้ อง นี #บอกไว้ ให้ เป็ นข้ อสังเกต
เป็ นอันว่า เราจะพบคําบาลีที4พระพุทธเจ้ าตรัสอยู่บอ่ ยๆ ว่า
เมื4อตายแล้ วจะไปนรกหรื อสวรรค์ หลังจากได้ รับผลกรรมดีกรรมชัว4
ในปั จจุบนั นี #แล้ ว ตรัสบ่อยๆ โดยไม่มีคําบรรยาย
ข้ อความในพระไตรปิ ฎกส่วนที4มีคําบรรยายว่านรก-สวรรค์
เป็ นอย่างไร มีน้อยแห่งเหลือเกิน
แห่งที4นบั ว่ามีคําบรรยายมากหน่อย กล่าวถึงการลงโทษใน
นรก เริ4มจากว่าตายไปแล้ วเจอยมบาล
พญายมถามว่า ตอนมีชีวิตอยู่เคยเห็นเทวทูตไหม? เทวทูต
ที4หนึง4 เป็ นอย่างไร? … เขาตอบไม่ได้

๑๐

1;.

นรก-สวรรค
 ก ก ในพระไตรป
กกกฎก

ยมบาลต้ องชี #แจงว่า เทวทูตที หนึ ง คือเด็กเกิดใหม่ ที สอง คือ
คนแก่ ที สาม คือคนเจ็บ ที สี คือคนถูกลงโทษทัณฑ์อาญา ที ห้า คือ
คนตาย
ยมบาลอธิบายให้ ฟังแล้ วก็ซกั ต่อว่า ท่านเคยเห็นไหม เคย
เห็นแล้ ว เคยได้ ความคิดอะไรบ้ างไหม มีความสลดใจบ้ างไหม ใน
การที4จะต้ องคิดเร่งทําความดี ท่านเคยรู้สกึ บ้ างไหม ไม่เคยเลย ถ้ า
อย่างนันก็
# เป็ นเรื4 องของตัวเองทํากรรมไม่ดี ก็ต้องได้ รับโทษ มีการ
ลงอาญา เรี ยกว่ากรรมกรณ์ ซึง4 เป็ นวิธีลงโทษประการต่างๆ ในนรก
เรื4 องนี #มีมาใน พาลบัณฑิ ตสูตร และเทวทูตสูตร ในพระไตร
ปิ ฎกเล่ม ๑๔ ถ้ าต้ องการค้ น ก็บอกข้ อบอกหน้ าไปด้ วย คือ เล่ม
๑๔ ข้ อ ๔๖๗ หน้ า ๓๑๑ และเล่ม ๑๔ ข้ อ ๕๐๔ หน้ า ๓๓๔
(สําหรับพระไตรปิ ฎกแปลภาษาไทย ก็ไปค้ นดูตามข้ อ หน้ าไม่ตรง
กัน เพราะนี4เป็ นหน้ าบาลี) โดยมากพูดถึงนรก ไม่คอ่ ยพูดถึงสวรรค์
นอกจากนี #ก็ยงั มีบางแห่งพูดถึงอายุเทวดาในชันต่
# างๆ เช่น
ชันจาตุ
# มหาราช หรื อชันโลกบาล
#
๔ ชันดาวดึ
#
งส์ ชันยามา
#
ชันดุ
# สิต
ชันนิ
# มมานรดี และชันปรนิ
# มมิตวสวัตดี แต่ละชันมี
# อายุอยู่นานเท่า
ไร อย่างนี #มีในพระไตรปิ ฎกเล่ม ๒๐ ข้ อ ๕๑๐ หน้ า ๒๗๓ และไปมี
ซํ #าในเล่ม ๒๓ ข้ อ ๑๓๑–๑๓๕ หน้ า ๒๕๓–๒๖๙ และยังมีอายุ
มนุษย์ ถึงรูปพรหม แสดงไว้ ในฝ่ ายอภิธรรม พระไตรปิ ฎกเล่ม ๓๕
ข้ อ ๑๑๐๖–๑๑๐๗ หน้ า ๕๖๘–๕๗๒
บางแห่งแสดงเรื4 องราวว่า ในวัน ๘ คํ4า ท้ าวมหาราช ๔ คือ
ท้ าวจตุโลกบาล ส่งอํามาตย์มาตรวจดูโลก ว่ามนุษย์ประพฤติดี
ปฏิบตั ิชอบหรื อเปล่า ถ้ าเป็ นวัน ๑๔ คํ4า โอรสมาเที4ยวดู
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ถึงวัน ๑๕ คํ4า ก็เสด็จมาเที4ยวตรวจดูเอง แล้ วกลับไปแจ้ ง
ต่อที4ประชุมเทวดาในสุธรรมสภา สวรรค์ชนดาวดึ
ั#
งส์ ซึง4 มีพระ
อินทร์ เป็ นประธานว่า เดีPยวนี #มนุษย์โดยมากประพฤติดี หรื อ
ประพฤติชวั4
ถ้ ามนุษย์ประพฤติดี เทวดาก็จะดีใจ ว่าต่อไปสวรรค์จะมี
คนมาเกิดเยอะ ถ้ าหากมนุษย์ประพฤติชวั4 มาก เทวดาก็จะเสียใจ
ว่าต่อไปฝ่ ายเทวโลกจะมีแต่เสื4อมลง อะไรทํานองนี #
เรื4 องอย่างนี #ก็มีในเล่ม ๒๐ เหมือนกัน ข้ อ ๔๗๖ หน้ า ๑๘๐
เป็ นการกล่าวแทรกอยู่บางแห่ง มีไม่ส้ มู าก
นอกจากนี #ก็มีกระเส็นกระสาย เล็กๆ น้ อยๆ ชื4อนรก ๑๐
ขุม ก็มีในพระไตรปิ ฎกด้ วย คือในเล่ม ๒๔ อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ข้ อ ๘๙ หน้ า ๑๘๕ และนรก ๘ มีในคาถาชาดก เล่ม ๒๘
ข้ อ ๙๒ หน้ า ๓๙
อันนี ก# ็เ ป็ นฐานให้ อรรถกถานํามาชี แ# จงอธิ บายเรื4 องนรก
ต่างๆ แจกแจงให้ เห็นเรื4 องราวพิสดารยิ4งขึ #น แต่ในที4นี #จะไม่พดู ถึง
คัมภีร์กลุม่ ชาดก ในขุททกนิกาย เป็ นแหล่งที4จะหาเรื4 องราว
คําบรรยายเกี4ยวกับสภาพในนรกและสวรรค์ได้ มากกว่าที4อื4น เนมิ ราชชาดก ในพระไตรปิ ฎกเล่ม ๒๘ ข้ อ ๕๒๕–๕๙๙ หน้ า ๑๙๘–
๒๒๓ เป็ นเรื4 องการไปทัศนาจรนรกและสวรรค์โดยตรงทีเดียว
(ในมฆเทวสูตร ในพระไตรปิ ฎกเล่ม ๑๓ ข้ อ ๔๕๘–๔๖๐
หน้ า ๔๒๑–๔๒๔ ก็มีเรื4 องที4พระเจ้ านิมิ หรื อนิมิราช กษัตริ ย์ทรง
ธรรม เป็ นธรรมราชา แห่งมิถิลานคร ได้ รับเชิญจากพระอินทร์ ไป
พบกับเหล่าเทวดาที4สธุ รรมเทวสภา ในสวรรค์ชนดาวดึ
ั#
งส์)
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คัมภีร์เปตวัตถุ ที4วา่ ด้ วยเรื4 องของเปรต แม้ จะต่างภพกับ
นรก แต่ก็อยู่ในประเภทอบายเหมือนกัน
ถ้ ารับเข้ ามาพิจารณาด้ วย ก็จะได้ คมั ภีร์เปตวัตถุ และ
วิ มานวัตถุ เข้ ามาร่วมในกลุม่ นี #ด้ วย และจะพบเรื4 องราวมากมายที
เดียว ได้ แก่ พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๖ ข้ อ ๑–๑๓๖ หน้ า ๑–๒๕๙
แม้ ในพระไตรปิ ฎกจะได้ พดู ถึงนรก-สวรรค์แบบนี # เราก็อย่า
เอาไปวุ่นกับการเขียนภาพและคําบรรยายในวรรณคดีให้ มากนัก
เพราะวรรณคดีบวกจินตนาการเข้ าไป ซึง4 เป็ นเรื4 องธรรมดาของกวี
แม้ จะบรรยายอารมณ์มนุษย์ ก็ต้องบรรยายให้ เห็นภาพ เมื4อจะ
บรรยายนรก-สวรรค์ ก็ต้องพูดให้ เห็นจริ งเห็นจัง หรื อจะมาเขียน
เป็ นภาพประกอบ จะให้ คนธรรมดาเกิดความสนใจ ก็ต้องนําเสนอ
ในรูปแบบที4ทําให้ เกิดความเข้ าใจง่าย เทียบเคียงหรื อประยุกต์เข้ า
กับสิ4งที4คนรู้เห็นกันในยุคนันถิ
# 4นนัน#
เพราะฉะนัน# เราจะเอาวรรณคดีรุ่นหลังๆ หรื อภาพตามฝา
ผนังเป็ นมาตรฐานไม่ได้ เพราะนี4เป็ นรูปของการทําให้ งา่ ยแล้ ว จะ
ว่าตามนันที
# เดียวไม่ได้
ก็เป็ นอันว่า ในแง่ที4หนึง4 สําหรับคําถามว่า นรก-สวรรค์หลัง
จากตายในพระไตรปิ ฎกมี ไหม? เมื อถือตามตัวอักษร ก็เป็ นอันว่ามี
ดังที4กล่าวมาแล้ ว
ส่วนที4วา่ อาจมีบางท่านแสดงความเห็นว่า เรื4 องนี #สัมพันธ์
กับความเชื4อที4มีดงเดิ
ั # ม เช่นว่าพระพุทธเจ้ าอาจจะตรัสไปตามที4คน
เชื4อกันอยู่ นัน4 ก็เป็ นเรื4 องที4เราจะต้ องศึกษาค้ นคว้ ากันต่อไป นอก
จากนี #ใครจะตีความอย่างไรต่อไป อาตมาไม่เกี4ยว
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๒) นรก-สวรรค์ ที อยูใ่ นใจ
ต่อไประดับทีส4 องเลย เพือ4 ย่นเวลา นรก-สวรรค์ในระดับทีส4 อง
ก็คือที4เราพูดกันว่า "สวรรค์ในอก นรกในใจ” เป็ นเรื4 องที4มีในชาตินี #
นรก-สวรรค์แม้ ในชาติหน้ า ก็สืบไปจากที4มีในชาตินี # เพราะ
อะไร เพราะมันอยู่ในสภาพจิต ภูมิของจิต ชันของจิ
#
ต ระดับของจิต
ใจ จิตของเรามีคณ
ุ ภาพหรื อคุณสมบัติอยู่ในระดับไหน ถึงเวลา
ตาย ถ้ าระดับจิตเป็ นนรก ก็ไปนรก ถ้ าระดับจิตเป็ นสวรรค์ ก็ไป
สวรรค์ นี4เกี4ยวกับสภาพจิตที4เป็ นอยู่ตลอดเวลา
ที4พดู มานันคื
# อ เมื4อว่าโดยหลักทัว4 ไป ในชีวิตประจําวัน ซึง4
ดําเนินไปในเวลายาวนานหลายๆ ปี ระดับจิตของเราอยู่แค่ไหน
เวลาตาย โดยทัว4 ไป ถ้ าไม่ใช่กรณียกเว้ น มันก็อยู่ในระดับนันแหละ
#
ส่วนในกรณียกเว้ น ถ้ าเวลาตายนึกถึงอารมณ์ที4ดี เช่นทํา
กรรมชัว4 มามาก แต่เวลาตายนึกถึงสิ4งที4ดี ก็ไปเกิดดีได้ ถ้ าหากเวลา
อยู่ ทํากรรมดี แต่เวลาตายเกิดจิตเศร้ าหมอง ระดับจิตตกลงไป ก็
ไปเกิดในที4ตํ4า
เมื4อการไปเกิดขึ #นอยู่กบั ระดับจิตอย่างนี # ก็หมายความว่า
เราพร้ อมจะไปนรกหรือสวรรค์ได้ ตงแต่
ั # ปัจจุบนั หรือพูดอีกอย่างหนึง4
ว่า คนที4จะไปนรก ก็คือคนที4จิตใจอยู่ในระดับนรกอยู่แล้ วในชาตินี #
ส่วนคนที4จะไปสวรรค์ ก็คือคนที4มีจิตใจในระดับสวรรค์อยู่แล้ ว
ตกลงว่า เรื4 องนรก-สวรรค์นี #มีตงแต่
ั # เดีPยวนี #อยู่แล้ ว ปั จจุบนั
นี4เองมันส่อข้ างหน้ า เพราะฉะนัน# ถ้ าจะคาดการณ์เรื4 องข้ างหน้ า
เราไม่จําเป็ นต้ องไปพูดถึงสวรรค์ที4ไกลด้ วยซํ #า เอาปั จจุบนั นี4เป็ น
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เกณฑ์ เพราะคนเราสร้ างสมกรรมด้ วยชีวิตที4เป็ นอยู่ สร้ างระดับจิต
ของตนไว้ สัง4 สมระดับจิต ซึง4 ทําให้ พร้ อมอยู่เสมอ
เพราะฉะนัน# เรื4 องสวรรค์ในอกนรกในใจ ก็ย่อมมีได้ ตาม
หลักนี # คือระดับจิตของเรานัน4 เอง ที4มนั อยู่ในนรกหรื อสวรรค์
ถ้าระดับจิตของเราอยูใ่ นนรก ก็เป็นนรก และไปนรก ถ้า
ระดับจิตของเราอยูใ่ นสวรรค์ ก็เป็นสวรรค์ และไปสวรรค์
ทีนี # เราทํากรรมดีหรื อกรรมชัว4 ไว้ เรารู้ เรามีความรู้สกึ เป็ น
ประสบการณ์เฉพาะตัวเกี4ยวกับกรรมดี-กรรมชัว4 ที4ทําไว้
ถ้ าทํา
กรรมชัว4 ไว้ เรารู้สกึ เดือดร้ อนใจ ทางพระท่านใช้ คําว่า “วิปฏิสาร”
ความวิปฏิสารนี4แหละ เป็ นสภาพจิตที4เป็ นทุกข์ ซึง4 นับเป็ นนรก
ในนิวรณ์ ๕ ก็มีข้อหนึง4 ว่า “กุกกุจจะ” อันได้ แก่ความไม่
สบายใจ กังวลใจ รํ าคาญใจ ไม่สบาย เดือดร้ อนใจว่า สิ4งที4ดีเราไม่
ได้ ทํา สิ4งที4ได้ ทํา ก็ชวั4 ไม่ดี
ในทางตรงข้ าม ถ้ าทํากรรมดี ก็เกิดปราโมทย์ มีปีติ มีความ
อบอุน่ ใจ อิ4มเอิบ ร่าเริ ง บันเทิง เบิกบานใจ ปลื #มใจ เปรมใจ มี
ความสุข จิตใจอยูใ่ นระดับสวรรค์
อย่างนี #ก็เป็ นเรื4องสวรรค์ในอก นรกในใจ
ถ้ าพูดถึงเรื4 องวิปฏิสาร และเรื4 องปี ติปราโมทย์ ในการทําชัว4
และทําดีอย่างนี # ก็มีในพระไตรปิ ฎกมากมายเช่นเดียวกัน ไม่จํา
เป็ นจะต้ องอ้ างขึ #นมาเลย
เป็ นอันว่านรก-สวรรค์แง่นี # เป็ นเรื4 องระดับจิต ซึง4 มีอยู่แล้ ว
ตังแต่
# ปัจจุบนั
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๓) นรก-สวรรค์ แต่ละขณะจิต
ทีนี #ไปสูร่ ะดับที4สาม จะพูดในแง่หลักวิชาการก่อน เรื4 อง
วิจารณ์ไว้ ทีหลัง คือการที4เราปรุงแต่งสร้ างนรก-สวรรค์ของเราเอง
ตลอดเวลาในชีวิตประจําวัน
ท่านกล่าวว่า คนที4ยงั ไม่ร้ ูอริ ยสัจ ๔ ยังไม่แทงตลอดสัจธรรม ไม่เข้ าใจในหลักการแห่งสัจจะของอริ ยชน ก็ยงั ปรุงแต่งสร้ าง
สวรรค์-นรกกันอยู่ตลอดเวลา ด้ วยอายตนะของเรานัน4 แหละ คือ
ด้ วย ตา หู จมูก ลิ #น กาย และใจของเรา
ข้ อนี #ก็คล้ ายๆ กับข้ อที4 ๒ แต่เป็ นเรื4 องละเอียดอ่อนขึ #นไป
เท่านันเอง
# คือเป็ นเรื4 องสัมพันธ์กบั สภาพ และระดับจิตใจ
เมื4อยังเป็ นปุถชุ น จิตของเราก็ปรุงแต่งอยู่เสมอ เมื4อมีความ
รู้สกึ ด้ วย ตา หู จมูก ลิ #น กาย ใจ เราก็ปรุงแต่งอยู่เรื4 อยไป คือปรุง
แต่งด้ วยกิเลส มีความดี-ความชัว4 มีกศุ ล-อกุศลในใจของเราเอง
การปรุงแต่งอย่างนี # เป็ นเรื4 องของปฏิกิริยาต่อสิ4งที4รับเข้ ามา
เช่น เมื4อเราได้ เห็นสิ4งที4สวยงาม เราชอบใจ เราก็มีความสุข ได้ เห็น
สิ4งที4เราไม่ชอบ เราขัดใจ ก็เกิดทุกข์ หรื อว่า เราได้ รับประทาน
อาหาร ได้ กินขนม ลิ #นได้ รับรสที4อร่อย เราก็มีความสุข ถ้ าหากเรา
ได้ รับรสที4ขม ไม่อร่อย เราก็มีความทุกข์ อันนี #เป็ นเรื4 องธรรมดา
ทีนี #บางทีเราปรุงแต่งจากข้ างในออกไป คือไม่ใช่สิ4งภาย
นอกฝ่ ายเดียวที4ปรุงแต่ง แต่เราปรุงแต่งขึ #นเอง เช่น ใจคอเราไม่ดี
เราเกิดความโกรธ เกิดอารมณ์ค้าง เลยเห็นอะไรขัดใจไปหมด
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ทังที
# 4คนหรื อของนันไม่
# ได้ ทําอะไรเรา ไม่ได้ มาเบียดเบียน
ไม่ได้ ม่งุ มาที4เราเลยด้ วยซํ #า คนโน้ นเดินมาดีๆ ไม่ได้ ทํากิริยา
กระทบกระทัง4 เรา แต่เรามองเห็นเป็ นว่าเขาล้ อเรา หรื อสําคัญว่า
เขามีใจคิดไม่ดีตอ่ เราต่างๆ นานา เพราะใจของเราเองปรุงแต่ง
อาศัยพื #นจิตของเราไม่ดีอยู่แล้ ว มีอกุศลขึ #นมาในใจ ใจเราไม่ดี
มองอะไรกระทบตัว ขัดใจไปหมด ขุน่ มัว มีทกุ ข์เรื4 อยๆ ตลอดวัน
แต่ถ้าเราใจดี บางทีไปประสบอะไรที4ดีใจขึ #นมา วันนันเลย
#
ยิ #มได้ ทงวั
ั # น เห็นอะไรดีไปหมด อย่างนี #เรี ยกว่าการปรุงแต่งสวรรค์นรกของเรา เพราะว่านรก-สวรรค์อย่างนี #เป็ นเรื4 องทันตาทันใจอยู่
ตลอดเวลา ไม่ต้องรอชาติหน้ า อยู่ที4การสร้ างจิตใจของเรา
ถ้ าจิตใจของเรามีภมู ิธรรมดี สร้ างกุศลไว้ มาก ทําจิตใจให้
อิ4มเอิบเป็ นสุข รู้จกั มองในแง่ดี ก็รับอารมณ์ที4เป็ นสุขไว้ ได้ มาก
แต่ถ้าเราสร้ างพืน# ภูมิจิตสะสมไว้ ในทางที4ทําให้ จิตมีกิเลส
มาก มีกิเลสต่างๆ ที4ทําให้ จิตเศร้ าหมองบ่อยๆ เราก็จะสร้ างนรก
ของเราเรื4 อยไป ไม่วา่ จะไปเห็นอะไร ก็ร้ ูสกึ ไม่ดี ไปไหนใจก็ไม่สบาย
มีแต่ความทุกข์มากมาย
ถ้ าเป็ นอย่างนี # ก็ยงั ไม่ต้องคิดเลยไปถึงนรก-สวรรค์ชาติ
หน้ า เพราะปั จจุบนั ที4เป็ นอยู่ กลายเป็ นเรื4 องที4เราควรจะเอาใจใส่
มากกว่า และเป็ นเรื4 องสําคัญมาก เพราะเราได้ รับผลอยู่ตลอด
เวลา นรก-สวรรค์ข้างหน้ ายังไกล
แม้ ข้างหน้ าที4ยงั ไกลนัน# มองง่ายๆ ว่า เมื4อในปั จจุบนั เรามี
แต่ความเร่าร้ อนขุน่ มัวเป็ นทุกข์อยู่เสมอ ก็น่ากลัวว่าเราจะไปไม่ดี
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ฉะนัน# ท่านจึงให้ เอาใจใส่นรก-สวรรค์ที4มีอยู่ตลอดเวลา ที4
เราปรุงแต่งอยู่เรื4 อยๆ และสอนให้ เรายกระดับจิตขึ #นไป คือ
ขันต้
# น ถ้ าเราสะสมพื #นจิตใจไว้ ในทางไม่ดี มักมีกิเลส โลภะ
โทสะ โมหะ ก็ทําให้ รับอารมณ์โดยปรุงแต่งสร้ างนรกขึ #นมาเรื4 อย
ถ้ าเราสร้ างสมพื #นจิตใจไว้ ในทางดี มีเมตตา มีใจกว้ างเผื4อ
แผ่ สร้ างปั ญญาไว้ มาก ใจเราดี มีความโล่งโปร่งสบาย เราก็สร้ าง
สวรรค์ได้ และมีสวรรค์อยู่เสมอ แม้ วา่ สภาพแวดล้ อมอาจไม่ดีเท่า
ที4ควร แต่เราทําจิตของเราได้ ใจเราสบาย ก็สามารถทําสภาพที4จะ
นําไปนรก ให้ กลายเป็ นสวรรค์ไปได้
ในชันสู
# งขึ #นไปอีก เรามีปัญญาที4ร้ ูเท่าทันความจริ งของสิ4ง
ทังหลาย
#
ซึง4 ทําให้ เราเข้ าใจโลกและชีวิตดี ทําให้ วางท่าทีตอ่ สิ4งทัง#
หลายถูกต้ อง ในกรณีอย่างนี # ก็ถงึ ขันพ้
# นเลยเรื4 องนรก-สวรรค์ไป
แล้ ว คือมีจิตใจปลอดโปร่งแจ่มใสอยู่ตลอดเวลา มีความสุขทันตา
ในปั จจุบนั
นี4ไม่ต้องพูดถึงข้ างหน้ า ซึง4 เนื4องไปจากปั จจุบนั นี # ก็จะต้ อง
ไปดีด้วย
ปั จจุบนั นี #แหละเป็ นสิ4งที4แน่นอน เรารับผลอยู่ในขณะนี #แล้ ว
และเป็ นเครื4 องส่อส่องถึงข้ างหน้ าต่อไปด้ วย เพราะฉะนัน# ในทาง
พุทธศาสนา จึงถือเรื4 องปั จจุบนั นี #เป็ นสําคัญ เพราะ
๑. เราได้ รับผลทันที เรารับผลเห็นอยู่ชดั ๆ แน่นอน
๒. ข้ างหน้ าก็เป็ นผลสืบไปจากปั จจุบนั นี #เอง เอาปั จจุบนั นี #
ไปทํานายข้ างหน้ าได้
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เพราะฉะนัน# ปั จจุบนั จึงสําคัญกว่าทังสองประการ
#
ถึงมอง
ข้ างหน้ า ก็ต้องมองที4ปัจจุบนั ออกไปเป็ นสําคัญ
เรื4 องนรก-สวรรค์ ในแง่ของการปรุ งแต่งในชีวิตประจําวัน
และตลอดเวลา หรื อนรก-สวรรค์ที4เราปรุงแต่งขึ #นมาเรื4 อยๆ นี # ก็มี
มาในพระไตรปิ ฎก
นี4ก็คือนรกที4เกิดพร้ อมกับการได้ เห็น ได้ ยิน ได้ รับรู้ทาง
อายตนะต่างๆ กล่าวคือการที4อินทรี ย์ คือ ตา หู จมูก ลิ #น กาย ใจ
ได้ รับรู้ แต่สิ4ง ที4ไม่ดี ไม่น่าพอใจ เรียกว่า “ฉผัสสายตนิกนรก” ถ้ าใน
ทางตรงข้าม ก็เป็ น “ฉผัสสายตนิกสวรรค์” แล้ วแต่วา่ เป็ นฝ่ ายนรก
หรื อสวรรค์
อันนี #มาในพระไตรปิ ฎก เล่ม ๑๘ ข้ อ ๒๑๔ หน้ า ๑๕๘
อีกแห่งหนึง4 คล้ายๆ กัน เฉพาะเรื4องนรกคือ “มหาปริฬาหนรก”
มาในเล่ม ๑๙ ข้ อ ๑๗๓๑ หน้ า ๕๖๒ ท่านว่า นรกที4วา่ นัน# ไม่หนัก
หนาเท่านรกที4ประสบอยู่ในปั จจุบนั ที4คนผู้มีอวิชชาไม่ร้ ูอริ ยสัจแล้ ว
ปรุงแต่งทุกข์ขึ #นมาแผดเผาตัวเอง
นี4คือนรก-สวรรค์ระดับที4 ๓ ซึง4 พุทธศาสนาเน้ นมาก คําว่า
“ฉผัสสายตนะ” แปลว่า อายตนะที4รับรู้ทงั # ๖ หมายความว่า นรก
หรื อสวรรค์เกิดที4อายตนะรับรู้ทงั # ๖ นัน4 เอง
สาระของนรก-สวรรค์คืออะไร มันก็เป็ นเรื4 องของการรับ
อารมณ์ที4น่าปรารถนา และไม่น่าปรารถนา เท่านันเอง
#
เราไปสวรรค์ ว่าตามที4พดู ไว้ ในวรรณคดี ก็ได้ สิ4งที4รับรู้ คือ
อารมณ์ของตา หู จมูก ลิ #น กาย ใจ ได้ เห็นสิ4งที4สวยงาม ได้ ยินเสียง
ดนตรี ทิพย์ ไพเราะเสนาะโสต ทางจมูกได้ กลิ4นหอมหวล และลิ #นได้
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รับรสที4ดีอร่อย กายสัมผัสสิ4งนุ่มนวล ใจปลาบปลื #มเพลิดเพลิน ก็
เป็ นเรื4 องของอายตนะทังนั
# น#
คนไปนรก ก็ได้ รับความทรมาน ได้ เห็น ได้ ยินแต่สิ4งที4ไม่ดี
จนกระทัง4 ร่างกายถูกบีบคันต่
# างๆ ก็เป็ นเรื4 องของอายตนะทังนั
# น#
ที4จริ งในปั จจุบนั เราก็ได้ รับรู้ทางอายตนะเหล่านี #อยู่แล้ ว ไม่
ว่านรก-สวรรค์ข้างหน้ า หรื อนรก-สวรรค์เวลานี # มันก็อยู่ที4อายตนะ
รับรู้นี4เอง ถ้ าเอาสาระแล้ ว มันไม่ได้ ไปไหนเลย อยู่แค่นี #
ตกลงว่า ตามหลักการนี # เราจะต้ องรู้จกั นรก-สวรรค์ทงั # ๓
ระดับ และแก่นแท้ ของนรก-สวรรค์ ก็อยู่ที4ระดับสามดังว่านี #
ก- ระดับที  ๑ หลังจากตาย ไกลตัว ยังไม่ได้ รับ
ปั จจุบนั เรายังไม่ร้ ูสกึ แล้ วมันก็เนื4องไปจากปั จจุบนั ด้ วย ต้ องสร้ าง
ในปั จจุบนั
ต่อมาใน ระดับที  ๒ สวรรค์ในอก นรกในใจ ก็อยู่ที4ชีวิตที4
สร้ างภูมิระดับจิตในปั จจุบนั
แต่ยงั เป็ นเรื4 องที4มีเป็ นครัง# คราว
เพราะเอาเฉพาะที4เป็ นเรื4 องใหญ่
พอมาใน ระดับที  ๓ ก็ละเอียดลออ เป็ นไปอยู่ประจําตลอด
ทุกเวลาที4รับอารมณ์
ขณะนี # ถ้ าเราสร้ างความรู้สกึ ที4ดี ก็ทําให้ เกิดสวรรค์ได้ เดีPยว
นี # สมมติวา่ ใจไม่สบาย เอ ฟั งเรื4 องนี #ไม่น่าสนใจ ชักรํ าคาญ เห็น
อะไรไม่ดีไปหมด ชักกลุ้ม แต่ถ้าทําใจให้ ดีขึ #นมาว่า เอ นี4เป็ นเรื4 อง
สําคัญ ถึงจะยากหน่อย ก็ควรพยายามเอาใจใส่ให้ ดี สร้ างฉันทะ
ให้ อยากรู้ ทําอารมณ์ดี ให้ ใจสบายขึ #นมา หรื อแค่ทําใจสู้ คิดจะฝึ ก
ตน ก็มองอะไรชักจะดีขึ #นไปหมด สวรรค์เริ4 มมาแล้ ว
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สวรรค์ที4มีในปั จจุบนั นี # แม้ จะละเอียดอ่อนจนเราอาจจะนึก
ว่าเป็ นเรื4 องเล็กน้ อย แต่อย่าลืมว่า การสร้ างนรก-สวรรค์ใหญ่ๆ ก็
มาจากสร้ างเล็กๆ น้ อย นี #เอง คือ จากอารมณ์ที4ละเมียดละไม
ตลอดเวลา ซึง4 ละเอียดอ่อน
คนเราสร้ างบุคลิกลักษณะ สะสมนิสยั ใจคอจากอะไร ก็
จากความคิดและพฤติกรรมทุกขณะจิต จากการดํารงชีวิตประจํา
วัน ที4ดําเนินไปทีละเล็กละน้ อย ถ้ าพยายามสร้ างจิตใจของเราให้ ดี
ทําอารมณ์ให้ ดี ค่อยเป็ นค่อยไป ทําใจต่อสิ4งต่างๆ ให้ ถกู ต้ อง
บุคลิกก็ดีขึ #น จิตใจก็สบายขึ #น อะไรๆ ก็ดีขึ #น นี4เป็ นการสร้ างสม
ระยะยาว เก็บเล็กผสมน้ อย
ก็เหมือนในทางวัตถุ เราต้ องรู้จกั เก็บออม ทางด้ านจิตใจก็
ต้ องมีการสะสมนิสยั นี #ก็เป็ นเรื4 องที4ท่านให้ มามองในระดับที4สาม
ซึง4 จะไปเป็ นเหตุของสวรรค์-นรกอันใหญ่ตอ่ ไปข้ างหน้ า และเป็ น
เรื4 องที4เราต้ องประสบตลอดเวลา ควรให้ ความสําคัญกับมัน
อันนี # อย่าไปคิดว่าเป็ นเรื4 องเล็กเรื4 องน้ อย ถ้ าเราทําได้ เราก็
ได้ รับผลในปั จจุบนั นี #เลย เราจะไม่ต้องทรมานเพราะนรก เราจะมี
จิตใจที4บริ สทุ ธิHสะอาดผ่องใสสบาย และพบสวรรค์อยู่เรื4 อยๆ
เอาละ นี #เป็ นเรื4 องของนรก-สวรรค์ในแง่ของความมีอยู่ ซึง4
แยกเป็ น ๓ ระดับ

.   ! ก-
ทีนี #พูดถึงการวางท่าที ซึง4 เป็ นหัวข้ อที4สอง การวางท่าทีเป็ น
หัวข้ อที4บอกแล้ วว่าสําคัญ
การวางท่าทีสําคัญกว่าความมีจริ งหรื อไม่?
ตอบได้ วา่
สําคัญกว่าแง่ที4พดู ถึงนรก-สวรรค์หลังตาย แต่มนั จะไปเป็ นอันหนึง4
อันเดียวกับนรก-สวรรค์ระดับที4สาม เพราะการวางท่าทีวา่ เราจะ
ปฏิบตั ิอย่างไร จะสอดคล้ องกับสิ4งที4ปฏิบตั ิได้ ซึง4 อยู่ในระดับที4สาม
หรื อรองลงไป ก็ระดับที4สอง

๑) มีศรัทธา
ขอย้ อนหลังหน่อย เมื4อพูดถึงท่าที ก็ต้องย้ อนมาตังแต่
#
ระดับที4หนึง4 คือนรก-สวรรค์หลังจากตายแล้ ว ที4เป็ นแหล่งเป็ นโลก
เป็ นภพ ซึง4 เราจะไปรับผลกรรม หรื อพูดตามแบบศาสนาที4มีเทพ
เจ้ าสูงสุดว่า จะไปรับโทษ รับรางวัล
นรก-สวรรค์ระดับนี # ได้ บอกแล้ วว่า เป็ นเรื4 องที4เราคนสามัญ
ไม่อาจพิสจู น์ได้ ไม่วา่ ในทางลบหรื อทางบวก เมื4อพิสจู น์ไม่ได้ ก็
ต้ องขึ #นกับศรัทธา ว่าอันนี #ถ้ าทางศาสนาสอนไว้ จะเชื4อไหม? อยู่ที4
นี4เท่านันเอง
#
ส่วนในทางพุทธศาสนานัน# ก็บอกว่าให้ เชื4ออย่างมีเหตุผล
สําหรับสิ4งที4พิสจู น์ไม่ได้ ในเมื4อจะต้ องเอาทางศรัทธา ก็ต้องให้ ได้
หลักก่อน
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ศรัทธา คือการไว้ วางใจในปั ญญาของผู้อื4น หรื อพูดในแง่
หนึง4 คือ เราฝากปั ญญาไว้ กบั คนอื4น หมายความว่า เราไม่ร้ ูไม่เห็น
ด้ วยตนเอง จึงไปยอมรับความรู้ของคนอื4น ไว้ วางใจในความรู้ของ
เขา เขาบอกว่าตรงนันมี
# ของอย่างนันๆ
# เราจะเชื4อไหม ถ้ าเราไว้ ใจ
ในความรู้ของเขา เราก็เชื4อ เราก็ฝากปั ญญาไว้ กบั เขา
แต่ถ้าเมือ4 ใดเรารู้เห็นด้ วยตนเอง เราไม่ต้องฝากปั ญญาไว้ กบั
ผู้อนื4 เราก็ไม่ต้องเชือ4 ใคร แต่เราต้ องรู้เห็นจริงๆ ซึง4 เลยขันศรั
# ทธา
ตอนนี # เรื4 องนรก-สวรรค์เรายังไม่ร้ ูเห็นด้ วยตนเอง ก็มี
ปั ญหาว่า เราจะยอมฝากปั ญญาไว้ กบั ผู้อื4นไหม? ทีนี #คนที4เราจะ
ฝากปั ญญาไว้ เราก็ต้องคิดว่าน่าเชื4อหรื อไม่ ถ้ าจะเชื4อ เราก็ต้องดู
ภาวะแวดล้ อม
โดยมากคนเราจะอาศัยสิ4งต่อไปนี #เป็ นเครื4 องช่วยชักจูง ให้
มอบความไว้ วางใจในปั ญญาของผู้อื4น คือ
๑. ด้ านที4หนึง4 ดูที4ปัญญา คือมองดูวา่ ตามปกติคนผู้นี #เป็ น
คนมีความรู้ มีปัญญาจริ งไหม? คําสัง4 สอนของศาสนานี # เช่นอย่าง
พุทธศาสนา ก็คือคําสัง4 สอนของพระพุทธเจ้ าที4สอนหลักธรรมโดย
ทัว4 ไปนี4 มีเหตุผลไหม? เป็ นความจริ งไหม?
ถ้ าเห็นว่าคําสอนของท่านเท่าที4เรารู้และเข้ าใจได้ คือเท่าที4
ปั ญญาของเราจะหยัง4 ถึงได้ และเท่าที4เราผ่านมา ล้ วนเป็ นความ
จริ งทังนั
# น# ก็ทําให้ พลอยเชื4อสิ4งที4เรายังไม่ร้ ูไม่เห็นด้ วยตนเอง
เราคิดว่า สิ4งที4พระพุทธเจ้ าตรัสมานัน# เท่าที4เรามองเห็นได้
ก็เป็ นความจริ ง เราจึงเห็นว่าพระองค์มีปัญญาพอที4เราจะฝาก
ปั ญญาของเราไว้ กบั ท่านได้ เราจึงเกิดศรัทธาขึ #น เป็ นขันที
# 4หนึง4
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๒. ด้ านที4สอง ดูที4เจตนา ซึง4 เป็ นความปรารถนาดี อันนี #เป็ น
เหตุแห่งความไว้ วางใจอีกด้ านหนึง4 ถ้ าคนเขามีปัญญา แต่เขาไม่
หวังดี เขาอาจจะหลอกเรา แต่ถ้าเขาต้ องการช่วยเหลือเรา เขามีแต่
เมตตา ปรารถนาดีตอ่ เราอย่างจริ งใจ เราก็ศรัทธาได้ เพราะน่าไว้ ใจ
เพราะฉะนัน# เรื4องของศรัทธา หลักใหญ่กอ็ ยูท่ วี4 า่ บุคคลผู้นนั #
๑. มีความรู้จริ ง มีปัญญาจริ ง สมควรเชื4อไหม?
๒. มีเจตนาของผู้ปรารถนาดี มีเมตตากรุณา จริ งใจไหม?
การที4จะมีเมตตากรุณาและจริ งใจหรื อไม่ ก็อยู่ที4เหตุปัจจัย
ประกอบ เช่นว่า ท่านมีเบื #องหลังที4จะหวังได้ อะไรจากเราไหม? ถ้ า
จะหลอกเรา จะหลอกเราไปทําไม หรื อตามปกติท่านเป็ นผู้มีความ
ประพฤติบริ สทุ ธิHไหม?
ที4จะทําให้ เราเห็นว่าเป็ นผู้มีความหวังดี
ปรารถนาดีตอ่ เราอย่างแท้ จริ ง
เหมือนอย่างพ่อแม่ เมื4อเราเป็ นเด็กๆ ยังมีความรู้ไม่พอ ยัง
เล็กอยู่ เราก็ต้องทําอะไรๆ โดยอาศัยความเชื4อเท่านัน# โดยเฉพาะ
พ่อแม่เป็ นผู้หวังดี เราเกิดความไว้ วางใจ เราก็เชื4อ โดยเป็ นไปเอง
เราอยู่ในโลก เราอยู่ด้วยความเชื4อมากมาย เรานัง4 รถยนต์
โดยสารมา เราไม่เคยพิสจู น์เครื4 องยนต์วา่ มันเรี ยบร้ อยหรื อไม่ เรา
เคยไปพิสจู น์ทกุ อย่างไหม มันวิ4งๆ ไป เครื4 องอุปกรณ์หรื อส่วน
ประกอบอาจหลุดได้
เวลานี # เรานัง4 กันอยู่บนกุฏิ เอ เสากุฏินี4เขาหล่อไว้ ดีหรื อ
เปล่า เรายังไม่ได้ ตรวจเลย คานไม้ ที4ทําไว้ อยู่ในที4ถกู ต้ องมัน4 คงหรื อ
เปล่า เกิดนัง4 ๆ อยู่มนั หล่นลงมาก็หมดน่ะสิ อะไรอย่างนี #
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มนุษย์เราอยูด่ ้ วยความไว้ วางใจ ต้ องอาศัยศรัทธา โดยบาง
ทีไม่ร้ ูตวั เลย มันเป็ นไปเองในชีวิตประจําวัน ทังที
# 4ความจริ งเราไม่
ได้ พิสจู น์ เราไม่ได้ ร้ ูเห็นอะไรทุกอย่าง เราเห็นว่าเขาไม่ได้ มาหลอก
ลวงอะไรเรา เพียงแค่นี #เราก็เชื4อในขันพื
# #นฐานไปเสียแล้ ว
สําหรับในทางพุทธศาสนา ก็เป็ นอันมาพิจารณากันว่า
๑. พระพุทธเจ้ าเป็ นผู้มีปัญญามาก เท่าที4แสดงออกเป็ นคํา
สัง4 สอนต่างๆ นันเป็
# นจริ ง มีเหตุผลน่าเชื4อไหม?
๒. พระองค์มีความปรารถนาดี มีเมตตากรุณา สอนเราโดย
บริสทุ ธิพH ระทัย ต้องการให้ เราได้รบั ประโยชน์ใช่ไหม?
ถ้ าหากเรามัน4 ใจในพระองค์โดยเหตุผลทังสองประการ
#
เรา
ก็โน้ มไปข้ างมีศรัทธา หรื อมีศรัทธาได้
พระองค์สอนเรื4 องนรก-สวรรค์ว่าชาติหน้ ามีจริ งหรื อเปล่า
ถ้ าเรามีศรัทธา เราก็น้อมไปทางที4จะเชื4อตามที4มีหลักฐานว่าพระ
องค์ได้ ตรัสไว้ เรื4 องก็เป็ นอย่างนัน#
เป็ นอันว่า นรก-สวรรค์ขนนี
ั # # อยู่ที4ศรัทธา
แต่ทงนี
ั # # พึงทําความเข้ าใจกันไว้ ก่อนว่า ในที4นี # มุ่งเอา
ศรัทธาในความหมายแบบพุทธ คือ ศรัทธาหมายถึง เมื4อมีมลู ฐาน
ดังที4วา่ นันแล้
# ว ก็รับไว้ศึกษา เพื4อให้ ร้ ูจริ งด้ วยปั ญญาต่อไป (ศรัทธา
เพื4อปั ญญา ไม่ใช่ศรัทธาปิ ดปั ญญา)
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๒) พิจารณาเหตุผล
แต่พระพุทธเจ้ าทรงสอนว่า จะเชือ4 หรือไม่ ก็ไม่เป็ นไร ไม่ได้
ถือเป็ นเรื4 องที4ต้องเชื4อ ในพุทธศาสนาไม่มีการบังคับ
เมื4อพระพุทธเจ้ าทรงพบกับคนที4ยงั ไม่เชื4อ ไม่มีศรัทธา พระ
องค์ก็ทรงสอนให้ มีท่าทีอย่างทีส4 อง คือท่าทีในกรณีทยี4 งั ไม่ร้ ูด้วยตน
เอง และยังรู้ไม่พอทีจ4 ะมัน4 ใจ เช่นทีต4 รัสในกาลามสูตร
เรื4 องมีวา่ พระพุทธเจ้ าทรงพบกับกาลามชน พวกนี #ยังไม่
นับถือลัทธิศาสนาไหนทังนั
# น# แต่ได้ พบกับพวกเจ้ าลัทธิตา่ งๆ ที4
ผ่านไปมา เขาก็ถามปั ญหา พวกเจ้ าลัทธิเหล่านันซึ
# ง4 สอนต่างๆ กัน
ไป ต่างก็วา่ ของตนจริ ง ของพวกอื4นเหลวไหล เลยไม่ร้ ูจะเชื4อใคร
เมื4อพระพุทธเจ้ าเสด็จผ่านมาในถิ4นของเขา คนพวกนี #ก็ทลู
ถามพระพุทธเจ้ าว่า ใครพูดจริ ง ใครพูดเท็จ พระพุทธเจ้ าตรัสว่า
อย่าให้ วา่ เลย ใครจริ งใครเท็จ ไม่ต้องพูด ยังไม่ต้องตัดสิน
จากนัน# พระองค์ตรัสวิธีวางท่าทีเชิงเป็ นกลางไว้ ก่อน (ยัง
ไม่ร้ ูแน่ ก็แค่รับฟั งไว้ แต่ก็ไม่ได้ ปฏิเสธ) ว่า อย่าเชื4อเพียงเพราะได้
ยินได้ ฟังตามกันมา หรือเรียนต่อกันมา อย่าเชื4อเพียงเพราะข่าวเล่า
ลือ อย่าเชื4อเพียงเพราะมีเขียนในตํารา หรื อเพียงเพราะเห็นว่า
สมณะนี #เป็ นครูของเรา ฯลฯ พระองค์ตรัสหลักกาลามสูตร ทีม4 ี ๑๐ ข้อ
ให้ เราพิจารณาด้วยตนเอง
ตอนท้ ายพระองค์ตรัสยกตัวอย่าง
ซึง4 มาเข้ าเรื4 องนรกสวรรค์ และกรรมดี-กรรมชัว4 กุศล-อกุศล
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ทรงสอนให้ พิจารณาในปั จจุบนั นี #ว่า สิ4งที4ดีงาม สิ4งที4เป็ น
กุศล ทําแล้ วมันเกื #อกูลแก่ชีวิตของตนเอง มันดีตอ่ ตัวเราไหม ดีตอ่
ผู้อื4นไหม เป็ นผลดีตอ่ ทังสองฝ่
#
ายใช่ไหม
ที4วา่ เป็ นอกุศล มันดีตอ่ ชีวิตจิตใจของเราไหม ดีตอ่ ผู้อื4น
ไหม เป็ นการเบียดเบียนผู้อื4นไหม บางทีดีตอ่ เรา แต่เป็ นการเบียด
เบียนผู้อื4น หรื อมันดีเพียงว่าเราเห็นในชัว4 สายตามองสันๆ
# แคบๆ
แต่ที4จริ งเป็ นผลร้ ายแก่ตวั เราเอง เราพิจารณารอบคอบหรื อยัง
เมื4อพิจารณาแล้ ว มองเห็นว่า สิ4งที4เป็ นกุศลดีงาม ก็คือ
เป็ นประโยชน์ตอ่ ชีวิต เกื #อกูลอย่างแท้ จริ งแก่ชีวิตจิตใจของเราเอง
ระยะยาว และแก่ผ้ อู ื4น แก่สงั คม ส่วนอกุศลนันตรงข้
#
าม ไม่เกื #อกูล
เมื4อพิจารณามองเห็นอย่างนี #แล้ ว ถามว่าอย่างไหนควรทํา
อย่างไหนควรเว้ น ก็เห็นว่ากุศล คือสิ4งที4ทําโดยมิใช่เพราะโลภ โกรธ
หลง เกิดจากใจที4มีเมตตา เผื4อแผ่ โอบอ้ อมอารี มีปัญญา แบบนี #ดี
กว่า ควรจะทํา นี #ว่ากันให้ เห็นในปั จจุบนั นี #เลย
พระองค์ตรัสต่อไปว่า ถ้ าเราทําดี บังเกิดผลดี เป็ นสิ4งที4
เกื #อกูลในปั จจุบนั แล้ ว หากว่าสวรรค์-นรกมีจริ ง เราก็ไม่ต้องไปตก
นรก เราจะไปสวรรค์ ก็เป็ นกําไรเพิ4มเติมขึ #น ถ้ าสวรรค์-นรกไม่มี
เราก็ได้ ผลดีไปขันหนึ
# ง4 แล้ ว ส่วนในขันสอง
#
เราก็ปลอดภัย ไม่มีเสีย
แต่ถ้าเป็ นฝ่ ายอกุศล เกิดจากโลภ โกรธ หลง ในปั จจุบนั นี #
มันก็ไม่เกื #อกูลแก่จิตใจ และเป็ นการเบียดเบียน ไม่เกื #อกูลแก่สงั คม
นี4คือผลเสียเกิดขึ #นตังแต่
# ชาตินี #แล้ ว ทีนี # เมื4อตายไป ถ้ านรก-สวรรค์
มีจริ ง เราก็ไม่ได้ ไปสวรรค์ แต่ไปนรกแน่ ก็เป็ นอันว่าเสียทังสอง
#
ด้ าน ถ้ านรก-สวรรค์ไม่มี ปั จจุบนั นี #ก็เสียไปแล้ ว ไม่ได้ เลยสักขัน#
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เพราะฉะนัน# ก็เป็ นอันสรุปในแง่นี #ได้ วา่ ถึงแม้ ไม่ต้องใช้
ศรัทธา เอาตามเหตุผล ก็ควรทํากรรมดี ละเว้ นกรรมชัว4 นี #เป็ นแนว
กาลามสูตร ซึง4 เป็ นการวางท่าทีในขัน@ ปั ญญา

๓) มัน ใจตน-ไม่ออ้ นวอน
เลยจากนี #ไปอีกชันหนึ
# ง4 พุทธศาสนาแสดงหลักนรก-สวรรค์
อะไรต่างๆ ไว้ เพื4อมุ่งประสงค์อะไร จะให้ เราวางท่าทีอย่างไร อย่าง
ที4บอกไว้ เมื4อกี #ว่า ท่าทีสําคัญกว่าจะมัวรอพิสจู น์วา่ จริ งหรื อไม่
เคยพูดข้ างต้ นแล้ วว่า ในกรณีที4พระพุทธเจ้ าตรัสถึงผลของ
การทําความดีความชัว4 พระองค์ตรัสว่า การทําชัว4 นันมี
# ผลต่อไปนี #
หนึง4 สอง สาม สี4 ห้ า โดยระบุผลหลายข้ อที4มีในชาตินี #ก่อน ส่วนผล
ชาติหน้ าที4ตามมาหลังจากตาย เอาไว้ เป็ นข้ อสุดท้ าย แม้ ผลดีก็เช่น
กัน อันนี #ก็สอ่ ไปถึงลักษณะของการที4เราจะวางท่าที
เรื4 องนี #ขออธิบายว่า ในการที4พระพุทธเจ้ าตรัสเรื4 องนรกสวรรค์นนั # ทรงแสดงว่า ผลอะไรต่างๆ ย่อมเป็ นไปตามเหตุ หลัก
พระพุทธศาสนาถือเรื4 องกรรม ซึง4 เป็ นเรื4 องของเหตุปัจจัย เป็ นกฎ
ธรรมดาของธรรมชาติ เมื4อมันเป็ นไปตามกฎธรรมดา ก็เป็ นเรื4 อง
ของการที4เราจะรู้เท่านัน# เราไม่ต้องไปวิงวอนให้ ผลอย่างนันเกิ
# ด
ในเมื4อมันเป็ นกฎ ผลเกิดจากเหตุ เมื4อเหตุเป็ นอย่างนี #แล้ ว
ผลอย่างนันๆ
# ก็เกิดเอง เราไม่ต้องอ้ อนวอนว่าฉันทําเหตุนี #แล้ ว ขอ
ให้ ผลนันเกิ
# ดขึ #นเถิด เพราะว่า ถึงจะอ้ อนวอนอย่างไร มันก็ไม่เป็ น
ไปตามคําอ้ อนวอน แต่มนั เป็ นไปตามเหตุที4ทํา
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เมื4อทํากรรมดี ผลดีที4เกิดก็เป็ นไปตามหลักกรรม มันเป็ นไป
ตามกฎธรรมดา ไม่เป็ นไปตามคําอ้ อนวอนของเรา
เพราะฉะนัน# การที4พระพุทธเจ้ าตรัสเรื4 องผลดีผลร้ ายต่างๆ
จนถึงว่าตายแล้ วไปตกนรก หรื อขึ #นสวรรค์นี # เป็ นการตรัสในแง่กฎ
ธรรมดา คือเป็ นเรื4 องความรู้ ไม่ใช่เป็ นคําสัง4 ไม่ใช่คําบงการบัญชา
หรื อบอกใบ้ ให้ เราต้ องไปขอร้ องอ้ อนวอนอะไรอีก แต่เป็ นการยํ #า
ความรู้ที4จะมัน4 ใจว่า เมื4อทําอย่างนี # ผลอย่างนันจะเกิ
#
ดขึ #น
ในทางตรงข้ าม ถ้ ามีคนที4คอยให้ รางวัลและลงโทษให้ เป็ น
ไปตามนัน# เราจึงจะจําเป็ นต้ องยึดถือจําเอาไว้ เพื4อจะได้ อ้อนวอน
เพราะเดีPยวทําดีไปแล้ ว ไม่เอาใจท่าน อาจจะไม่ได้ ไปสวรรค์
แต่ในทางพุทธศาสนา คนที4ทําดี ไม่ต้องอ้ อนวอนขอไป
สวรรค์ เพราะมันเป็ นไปตามกฎธรรมดา เพียงแต่ร้ ูไว้ และมัน4 ใจเท่า
นัน# ถึงเราไม่ร้ ู ถึงท่านไม่บอก มันก็เป็ นอย่างนัน# แต่ร้ ูแล้ วเราจะได้
ปฏิบตั ิตวั เองถูก และมัน4 ใจ นี4ต้องวางท่าทีให้ ถกู ต้ อง
พุทธศาสนิ กชนมี ความรู้ ไว้ สําหรั บให้ เกิดความมั4นใจตน
เอง เรารู้แล้ วว่าทํากรรมดี จะเกิดผลดี พระพุทธเจ้ าตรัสไว้ เราก็มนั4
ใจว่า ถ้ าทํากรรมดีแล้ ว ผลดีจะเกิดขึ #น ไม่ต้องใช้ วิธีอ้อนวอน นี4คือ
การวางท่าทีอย่างหนึง4 ในพระพุทธศาสนา
เราเอาเวลาที4จะอ้ อนวอนไปใช้ ในการพิจารณาสิ4งที4ทําว่า
ทําดีรอบคอบ ทําเหตุปัจจัยครบถ้ วนไหม เป็ นประโยชน์ทงบั
ั # ดนี #
และเบื #องหน้ าไหม เกื #อกูลแก่ชีวิต แก่สงั คมแค่ไหน แทนที4จะเอา
เวลาไปใช้ อ้อนวอนขอผล ก็มนั4 ใจได้ วา่ ผลจะมาตามเหตุของมัน
เอง นี4เป็ นท่าทีระดับที4สาม
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๔) ไม่งอนง้อผลตอบแทน
ต่อจากระดับที4สามนี #แล้ ว ยังมีขนสู
ั # งขึ #นไปอีก ซึง4 เราจะมอง
เห็นว่า ถึงอย่างไรก็ตาม เรื4 องนรก-สวรรค์ก็ยงั มีสว่ นเหมือนเป็ นผล
ตอบแทน นรกเป็ นผลร้ าย เปรี ยบเทียบเหมือนเป็ นการลงโทษ
สําหรับกรรมชัว4 และสวรรค์เป็ นผลตอบแทนของกรรมดี
ทีนี # ถ้ าเรายังทํากรรมดีและเว้ นกรรมชัว4 โดยหวังผลอยู่นี4
เราก็ยงั ไม่พฒ
ั นา ยังไม่เป็ นอารยชนตามหลักพระพุทธศาสนา ควร
ทราบว่า พระพุทธศาสนาสอนต่อไปอีกระดับหนึง4 ว่า ถ้ าเรายังทํา
กรรมดีเพราะหวังผลอยู่ ก็เรี ยกว่าเป็ นโลกียปุถชุ น เป็ นปุถชุ นที4ยงั มี
กิเลสหนา คนของพระพุทธศาสนาแท้ จริ ง ต้ องเป็ นอริ ยสาวก
อริ ยสาวก คืออย่างไร อริ ยสาวกเป็ นคนที4ทําความดีโดยไม่
ต้ องห่วงผล เพราะเรื4 องผลดีผลร้ ายนัน# มันเป็ นไปตามกฎธรรมดา
ของมันเอง เรารู้แล้ ว เราย่อมมีความมัน4 ใจในตัวเอง แต่เมื4อปฏิบตั ิ
ให้ สงู ไปกว่านัน# ก็คือไม่ต้องหวังผลเลย เราทําความดีเพื4อให้ สิ4งที4ดี
งามเกิดขึ #น สิ4งที4ดีงามคืออะไร คือสิ4งที4เกื #อกูลแก่ชีวิตจิตใจของเรา
ตังแต่
# ปัจจุบนั และมีผลดีที4เกิดแก่สงั คมแก่ผ้ อู ื4น
เราทําดี เพราะต้ องการให้ ธรรมคือความดีงามเกิดขึ #นใน
โลก อย่างนี #หมายความว่า มีความรักธรรม รักความดีงาม รักสิ4งที4
ถูกต้ อง ถ้ าทําได้ ถงึ ขันนี
# # ก็เป็ นขันดํ
# าเนินตามอริ ยสาวกแล้ ว คือเลย
จากขันหวั
# งผลหวังตอบแทน ซึง4 เป็ นขันโลกี
# ยปุถชุ น
พระพุทธศาสนาต้ องการให้ เราก้ าวไปอีกขันหนึ
# ง4 คือขันสู
# ง
ที4เป็ นเรื4 องของธรรมแท้ ๆ นี # ซึง4 เป็ นขันอริ
# ยสาวก ให้ มีจิตใจของคนที4
อยู่ในขันอริ
# ยสาวก
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ถึงตอนนี #ก็มาเข้ าสูน่ รก-สวรรค์ระดับที4สาม เมื4อกี #เราพูดถึง
นรก-สวรรค์ระดับที4สาม ซึง4 มีอยู่ตลอดเวลาที4เราปรุงแต่ง ดังนัน# ท่า
ทีที4มีตอ่ นรก-สวรรค์ กับความมีอยู่ของนรก-สวรรค์ในขันสุ
# ดท้ าย ก็
มารับกัน คือ ผลที4สดุ ก็มาอยู่ที4ปัจจุบนั เป็ นสําคัญ
ถึงขันนี
# # ก็จะให้ ความรู้สกึ แก่เราอย่างหนึง4 ว่า ในขันG สูงสุดที 
แท้จริ งแล้ว ชาวพุทธจะก้าวไปสู่การทําความดี โดยรักธรรม รัก
ความดีงาม รักสิ งทีเ ป็ นกุศลนันG เอง
มนุษย์เรานัน# ทุกคน ถ้ าว่าด้ วยใจจริ งแล้ ว ย่อมมีเยื4อใยต่อ
ชีวิตของตน ทุกคนรักชีวิตของตน เราต้ องการให้ ชีวิตของเราเป็ น
ชีวิตที4ดีงาม เราต้ องการให้ ชีวิตของเราเป็ นชีวิตที4บริ สทุ ธิH ถ้ าเราได้
พัฒนาจิตใจของเราให้ สงู ขึ #น จนลักษณะนี #เด่นชัดขึ #น เราก็ไม่ต้อง
ไปนึกถึงผลตอบแทนข้ างหน้ ามากมาย
ถ้ าเรารักความดีงามบริ สทุ ธิHของชีวิต
รักความประณีต
บริ สทุ ธิHของจิตใจ ก็กลายเป็ นว่าเรารักธรรม รักความดีงาม เราก็
อยากถนอมชีวิตของเราให้ เป็ นชีวิตที4ดีงาม ให้ เป็ นชีวิตที4ประณีต
ให้ เป็ นชีวิตที4บริ สทุ ธิH เราก็อยากจะทําความดีด้วยใจตัวเอง ไม่ต้อง
ไปหวังผลเป็ นลาภ ยศ สุข สรรเสริ ญอะไร เรารักชีวิต รักความดี
งาม รักตัวธรรมที4แท้ จริ ง ไม่ดีกว่าหรื อ
ท่าทีสดุ ท้ ายนี #ไปรับกับเรื4 องสวรรค์ที4เป็ นปั จจุบนั ซึง4 เราจะ
ต้ องสร้ าง เป็ นอันว่า ชีวิตของเราก้ าวหน้ า คือเราปฏิบตั ิธรรมก้ าว
หน้ าไปเรื4 อยๆ จากขันเป็
# นโลกียปุถชุ น ขึ #นสูข่ นเป็
ั # นอริ ยสาวก ซึง4
เลยจากการทําความดีหลีกหนีความชัว4 เพราะต้ องการเลี4ยงผลร้ าย
หรื อต้ องการผลดีตอบแทน
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เมือ4 เลยขั #นนั #นไปแล้ ว ก็จะเกิดความเข้ าใจในธรรม รักชีวติ ของ
ตนในทางทีถ4 กู เช่นต้ องการให้ ชวี ติ ของตนเป็ นชีวติ ดีงามบริสทุ ธิH
เมื4อชีวิตของเราประณีตขึ #น สิ4งที4ทําไว้ เป็ นความดีความชัว4
จะยิ4งมีผลเหมือนดังว่าชัดมากขึ #น เพราะว่าจิตใจของเราประณีต
การที4เราจะก้ าวหน้ าในคุณความดี บรรลุอะไรที4สงู ขึ #นไป
จิตของเราจะต้ องประณีตขึ #นไปด้ วย เมื4อเราพัฒนาจิตให้ ประณีต
ขึ #น พอจิตละเอียดอ่อนขึ #น สิ4งที4ทําไว้ แม้ เป็ นเรื4 องเล็กน้ อย ก็รับรู้
ง่าย มีความไวขึ #น เพราะฉะนันสิ
# 4งที4เราทําไว้ ก็แสดงผลชัดมากขึ #น
มีท่านผู้ร้ ูเปรี ยบเทียบไว้ เหมือนว่า พื #นถนน ปั ดกวาดแล้ ว
ถึงจะยังมีฝนมาก
ุ่
ก็นบั ว่าสะอาด ขยับขึ #นมาเป็ นพื #นบ้ าน ต้ องฝุ่ น
น้ อยลง จึงจะนับว่าสะอาด แต่ที4กระจกแว่นตา ฝุ่ นนิดเดียวก็เห็น
ชัด ต้ องไม่มีละอองจับเลย จึงจะนับว่าสะอาด
พื #นถนนเราใช้ สําหรับรถวิ4ง หรื อให้ คนเดินผ่าน สะอาดแค่
ไม่เกะกะ ไม่เลอะเทอะ ก็ดีแล้ ว ใช้ งานได้ แต่กระจกแว่นตา ถ้ า
สะอาดแค่อย่างพื #นถนน ก็ยงั ดูอะไรไม่เห็น ใช้ ประโยชน์ยงั ไม่ได้
เพราะฉะนัน# สิ4งที4จะรองรับงานที4ประณีต คุณภาพก็ต้อง
ถึงขัน# ชีวิตจิตใจที4จะเข้ าถึงสิ4งประเสริ ฐขึ #นไป ก็ต้องประณีตพอ จึง
จะถึงได้
ถ้ าเราต้ องการให้ ชีวิตก้ าวไป ให้ ประณีตอย่างนัน# เราก็ต้อง
ไม่ประมาท ต้ องระวังไว้ ในเรื4 องความดี-ความชัว4 เหล่านี # ว่ามันจะ
ไปมีผลกระทบต่อชีวิตของเราที4ประณีตขึ #นทุกทีด้วย เพราะฉะนัน#
เราจะต้ องรักษาคุณความดี หรื อคุณภาพของชีวิตนี #ไว้ ให้ ดี จึงเป็ น
การจําเป็ นอยู่เองที4เราจะต้ องพยายามสร้ างกรรมที4ดีงามยิ4งขึ #นไป
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เมื4อพูดมาถึงแง่นี # ก็จะสัมพันธ์กบั หลักพุทธศาสนาที4สอน
ว่า ทําดีได้ดี ทําชัว ได้ชวั ซึง4 มีปัญหาเกี4ยวกับการตีความตามคํา
เปรี ยบเทียบที4วา่ หว่านพืชเช่นไร ได้ ผลเช่นนัน# ปลูกเม็ดมะม่วง ได้
ต้ นมะม่วง ปลูกเม็ดมะปราง ได้ ต้นมะปราง
ขันนี
# เ# รี ยกว่า หว่านพืชเช่นไร ได้ ผลเช่นนัน#
ทีนี #มีอีกตอนหนึง4 ถามว่า ได้ มะปรางแล้ ว จะได้ กําไรดีหรื อ
เปล่า ตอนนี #ต้ องขึ #นต่อองค์ประกอบอื4น เช่นว่า คนเขานิยมไหม มี
ขายมากไปล้ นตลาดหรื อเปล่า ตลาดมีความต้ องการแค่ไหน ถ้ า
ปั จจัยอื4นเช่นความต้ องการอํานวย ก็จะทําให้ ได้ กําไรดี แต่ถ้า
ปั จจัยเหล่านันไม่
# ดี ก็ไม่คอ่ ยได้ กําไร แต่เราก็ได้ มะปรางอยู่นนั4 เอง
ทําดีได้ ดี เรามองเป็ นได้ กําไร แทนที4จะมองผลจริ งแท้ วา่
ปลูกมะปรางได้ มะปราง ได้ ต้นมะปรางจากการปลูกเม็ดมะปราง
เราข้ ามขันตอนไปมองว่
#
า ได้ เงินจากการปลูกมะปราง จะเห็นว่าไม่
เป็ นเหตุเป็ นผลที4ถกู ต้ องเลย
ทําดีได้ ดี ความดีเกิดขึ #น สร้ างเมตตา เมตตาเกิดขึ #น ความ
รักเกิดขึ #น จิตใจแช่มชื4นเย็นสบาย ความรู้สกึ อ่อนโยนต่อกันเกิดขึ #น
มีเมตตาไป ท่าทีกิริยาแสดงออกมา อีกฝ่ ายหนึง4 ที4รับก็มีความรู้สกึ
เกิดขึ #นในทางดีงาม ปลูกเมตตา เมตตาก็เกิดและแผ่ไป ปลูกอะไร
ก็ได้ อนั นัน# ทําความดี ก็ได้ ผลที4ดี ทําดีได้ ดี ตรงนี #ถูกไหม
แต่ทีนี #เราไปหวังว่าทําความดีได้ ดี คือ ได้ ตําแหน่งไหม ถูก
ลอตเตอรี4 รางวัลที4หนึง4 ไหม ได้ อะไรต่ออะไรก็ไม่ร้ ู
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นี4คือ กลายเป็ นคิดข้ ามขันตอนไปว่
#
า ปลูกมะปราง ได้ เงิน
กําไรหรื อเปล่า ซึง4 ตอนนี #ไม่ได้ ขึ #นต่อปั จจัยตรงแท้ แค่นี #แล้ ว แต่ไป
ขึ #นกับองค์ประกอบอีกตังหลายอย่
#
าง
องค์ประกอบอื4นก็เช่นว่า ความดีของเราที4ทําขึ #นมานี # เป็ น
สิ4งที4ตลาดต้ องการหรื อเปล่า ถ้ าตลาดต้ องการ เรามีองค์ประกอบ
เกื #อหนุนถูกต้ อง ผลดีที4เราต้ องการเป็ นวัตถุภายนอก ลาภ ยศ สุข
สรรเสริ ญ ก็เกิดมีขึ #น ถ้ าไม่ตรงมันก็ยงั ไม่ได้ คนไม่ได้ มองตรงนี #เลย
ทังที
# 4ภาษิตบอกไว้ ชดั ว่า ปลูกพืชเช่นไร ได้ ผลเช่นนัน# ปลูก
เม็ดมะปราง ได้ ต้นมะปราง แต่เราจะไปเอาตรงปลูกมะปราง ได้
กําไรหรื อเปล่า ปลูกเม็ดมะปราง ได้ ธนบัตรไหม มันผิดขันตอนไป
#
สําหรับมนุษย์โลกียปุถชุ นนี # พอปลูกมะปราง ก็ไม่คิดแต่
เพียงให้ ได้ มะปราง แต่ไปคิดว่าให้ ได้ เงินกําไรมา ก็เลยกลายเป็ นว่า
มนุษย์ทําอะไรหวังผลตอบแทนมาก
เมื4อทําความดี ก็หวังผลตอบแทน แต่ไม่ทําเหตุปัจจัยให้ พอ
แก่ผลที4หวังจะได้ ตอบแทนนัน# ตัวเองปั ญญาไม่ถงึ และทําไม่ถกู ก็
ไปโทษกฎธรรมชาติ ที4จริ งตัวหลงผิดไปเอง
แต่ถ้าได้ ก้าวหน้ าไปสูข่ นเป็
ั # นอริ ยสาวกแล้ ว ก็เป็ นอันว่าไม่
ห่วงเรื4 องผลตอบแทนอันนี # แต่จะรักคุณภาพของชีวิต รู้คณ
ุ ค่าของ
ชีวิตที4ประณีตขึ #น รักความบริ สทุ ธิHของชีวิต รักธรรม รักความดีงาม
ต้ องการให้ ธรรมคือความดีงาม เกิดมีแก่ชีวิต และเกิดมีขึ #นในโลก
ถ้ าคนมีความรักความต้ องการอย่างนี # สังคมจะดีด้วยมี
ความดี และมนุษย์จะมีความสุข โดยไม่ต้องถือเรื4 องผลประโยชน์
ทางวัตถุเป็ นสําคัญนัก
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ถ้ าจิตมาถึงขันนี
# #แล้ ว การทําความดีก็จะไปถึงตัวธรรม ไม่
มาติดอยู่ที4ขนหวั
ั # งนรก-สวรรค์แล้ ว แต่นรก-สวรรค์นนก็
ั # เป็ นไปตาม
กฎธรรมดา เราไม่ต้องไปอ้ อนวอน มันก็เป็ นไปของมันอย่างนัน#
เมื4อทําเหตุดี ผลดีก็เกิดขึ #นเอง เป็ นเรื4 องของกฎธรรมชาติ
หลักเหตุและผลดําเนินไปเอง ไม่ใช่เรื4 องที4จะต้ องมาอ้ อนวอน ถึง
เราไม่ต้องการผล มันก็เกิดผล
ตรงนี #ขอแทรกหน่อยหนึง4 เมื4อกี #นี #บอกว่า ปลูกเม็ดมะปราง
ได้ ต้นมะปราง ไม่ใช่ปลูกเม็ดมะปราง ได้ เงินทอง ซึง4 ผิดขันตอน
#
และไม่เป็ นเหตุเป็ นผลตามกฎธรรมชาติ
ทีนี # พูดละเอียดลงไปอีก แม้ แต่ที4วา่ ปลูกเม็ดมะปราง ได้
ต้ นมะปราง ก็ไม่แน่ บางทีปลูกเม็ดมะปรางแล้ ว ไม่ได้ ต้นมะปรางก็
มี เช่น เพราะเม็ดมะปรางนันเน่
# า มันก็เลยไม่ขึ #น ไม่งอก
นอกจากนัน# มีแต่เม็ดมะปรางอย่างเดียว ก็ยงั ไม่พอ ต้ องมี
ดิน มีนํ #า มีป๋ ยุ มีอากาศ มีอณ
ุ หภูมิร้อนเย็นพอดี ทุกอย่างต้ องพอ
เหมาะ เม็ดมะปรางจึงจะงอกขึ #นเป็ นต้ นมะปราง
ที4วา่ ทําเหตุนนั # หมายถึงว่า ต้ องมีปัจจัยพร้ อมด้ วย ทาง
พระจึงพูดรวมว่าเหตุปัจจัย ความเป็ นเหตุเป็ นผลตามกฎธรรมชาติ
รวมทังกฎแห่
#
งกรรมนัน# มีความหมายคลุมถึงกระบวนการของเหตุ
ปั จจัยทังหมดที
#
4ซบั ซ้ อนขึ #นไปอีก
เรื4 องนี #เพียงพูดแทรกไว้ เท่านัน# ยังไม่ขยายความที4นี4 เอาพอ
สะกิดไว้ เป็ นแง่คิด ก็รวมอยู่ในเรื4 องความเป็ นเหตุเป็ นผลนันเอง
# คือ
เป็ นเหตุเป็ นผลตามกฎธรรมชาติ หรื อความจริ งของธรรมดา ไม่ใช่
เหตุผลแบบผลตอบแทนอย่างที4ชอบวาดแต่งกันตามความอยาก

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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เอาเป็ นว่าหยุดไว้ แค่นี #ก่อน เพราะกําลังจะเลยจากเรื4 อง
นรก-สวรรค์ ไปเข้ าเรื4 องกฎแห่งกรรม ที4รองรับเรื4 องนรก-สวรรค์นนั #
มาถึงตอนนี #ก็เป็ นอันสรุปได้ วา่ ถึงแม้ เราจะพูดถึงผลตาม
เหตุ คล้ ายกับเป็ นผลตอบแทน แต่ความจริ งนัน# เรารู้ไว้ เพื4อเกิด
ความมัน4 ใจต่างหาก
ทําดีในชาตินี #ให้ สบายใจ เมื4อจิตดี ระดับจิตพร้ อมอยู่แล้ ว
แม้ แต่คนที4ไม่เชื4อ ถ้ าชาติหน้ ามี มันก็ไปดีเอง ไม่ต้องห่วงล่วงหน้ า
นี4คือคติพระพุทธศาสนา และทําความดีจนไม่ต้องห่วงล่วงหน้ านัน4
แหละ แสดงว่าเรามัน4 ใจในหลักความจริ งและความดีแล้ ว
ข้ อสําคัญอยู่ที4วา่ เรามีความมัน4 ใจในหลักความจริ งและ
ความดีนนหรื
ั # อเปล่า ถ้ ามีความมัน4 ใจแล้ วไม่ต้องห่วง เวลาตายจะ
ไปนรกหรื อไม่ ไม่ไปหรอก
ถ้ าเราทําใจปรุงแต่งมันพร้ อมดีอยู่แล้ ว ให้ ถงึ ระดับที4สาม ก็
คือทําดีอยู่ทกุ ขณะ ปรุงแต่งสวรรค์อยู่ตลอดเวลา สวรรค์ก็อยู่ในกํา
มือ หรื อจะเลยสวรรค์ไปอีกก็ได้ คือให้ ขึ #นระดับอริ ยสาวกไปเลย
เวลานี #การสอนเรื4 องนรก-สวรรค์มาติดกันอยู่ตรงนี # คือ มา
ติดเรื4 องคิดพิสจู น์นรก-สวรรค์วา่ มีจริ งหรื อไม่จริ ง นี4คือจะไปเป็ นนัก
ปรัชญา เลยไม่ต้องทําอะไร รอจนกว่าฉันจะรู้วา่ นรก-สวรรค์มีหรื อ
ไม่มี ฉันจึงจะทําได้ ถกู ถ้ าอย่างนี #ก็ไม่ต้องทําแล้ วตลอดชีวิตนี # ตาย
ก่อน เพราะนักปรัชญาตายมาหลายชัว4 อายุคนแล้ ว ในระยะห้ าพัน
ปี นี # และที4ไม่ใช่นกั ปรัชญา คอยฟั งนักปรัชญาสอน ก็ตายไปอีกเท่า
ไรไม่ร้ ู ก็เลยไม่ได้ เรื4 อง พากันทําชีวิตให้ เป็ นหมันไปเสียมาก
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ตามแนวทางพุทธศาสนา ถือหลักแห่งการปฏิบตั ิ เอาสิ4งที4
ปฏิบตั ิได้ โดยไม่รออภิปรัชญา ไม่ต้องอิงกับการรอพิสจู น์สิ4งเหล่านี #
ทว่าเน้ นเรื4 องท่าที ว่าให้ มีความมัน4 ใจ ทําดีที4ปฏิบตั ิเห็นผลได้ ใน
ชีวิตนี # พร้ อมทังมี
# ความมัน4 ใจในผลดีที4จะมีข้างหน้ า ด้ วยการปรุง
แต่งไว้ พร้ อมแล้ ว เมื4อสภาพจิตของเราดีอยู่ในระดับที4สงู ขึ #นไปแล้ ว
ก็ต้องไปดีตามเหตุปัจจัยของมันเอง
ขอแทรกไว้ ด้วยว่า นรก-สวรรค์ที4อยู่ในระบบสังสารวัฏ มี
การหมุนเวียนขึ #น-ลงได้ และยืดยาวนี # เมื4อมองในเชิงปฏิบตั ิ ไม่พดู
ในแง่ความจริ ง จะเห็นว่า ทําให้ คน (สัตว์ทงหลาย)
ั#
มีโอกาสแก้ ตวั
ก็เลยเหมือนเปิ ดให้ ประมาทผัดเพี #ยน ไม่เหมือนอย่างนรก-สวรรค์
แบบที4คนเกิดมาครัง# เดียวแล้ วไปอย่างไหนก็นิรันดรเลย ซึง4 เมื4อไม่มี
โอกาสแก้ ตวั ก็บีบให้ คนต้ องจริ งจังในการที4จะมุ่งแน่วไปสวรรค์
ในแง่นี # ท่านก็ให้ หลักความไม่ประมาทไว้ แล้ ว ซึง4 จะต้ องยํ #า
กันให้ หนัก โดยสัมพันธ์กบั หลักการที4วา่ ทุกคนจะต้ องมุ่งแน่วใน
การก้ าวสูงขึ #นไปในสังสารวัฏ จนวิวฏั ฏ์พ้นไปเหนือสังสารวัฏนัน#
ไม่ต้องพูดถึงนรก เปรต ฯลฯ ที4ไม่ควรไปเด็ดขาด แม้ แต่สวรรค์ก็ไม่
ควรพอใจ แต่จะต้ องพัฒนาจนผ่านแม้ แต่พรหมขึ #นไปให้ ถงึ อริ ยภูมิ
เป็ นอันว่า จะต้ องก้ าวขึ #นสูข่ นอริ
ั # ยสาวก อย่าอยู่กนั แค่ขนั #
หวังผลตอบแทน อย่ามัวห่วงเรื4 องนรก-สวรรค์ที4ยงั เหมือนขูก่ นั ถ้ า
จิตของเราประณีตขึ #นไป จนกระทัง4 รักความบริ สทุ ธิHดีงามของชีวิต
รักธรรม อยากให้ ชีวิตของเราเป็ นชีวิตที4ดีงาม เป็ นธรรม อยู่ในธรรม
ประณีตด้ วยธรรม และต้ องการให้ ธรรมแผ่ไป ก็อยู่กนั ได้ ด้วยความ
ดี ขันนี
# #ถึงธรรมแล้ ว ก็ไม่ต้องหวังรอผลตอบแทนอีกต่อไป
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: ถ้ าอย่างนัน# นรกที4เขาว่ากันไว้ ที4มีกระทะทองแดง ก็

คงจะไม่มีจริ งหรื อ?
ตอบ: อ้ าว ต้ องขอโทษนะ ได้ บอกว่านรก-สวรรค์ในพระ
ไตรปิ ฎกมี ๓ ระดับ คือ ๑. ระดับที4วา่ เป็ นแหล่งเป็ นโลก เป็ นภพ
อะไรนันน่
# ะ ที4วา่ หลังจากตายไปแล้ ว จะไปประสบหรื อไปเกิด อันนี #
ถ้ าถือตามตัวอักษร พระไตรปิ ฎกก็มี แต่บอกว่า ถึงแม้ วา่ มี ก็อย่า
เอาไปปนกับวรรณคดี หรื อภาพจิตรกรรมฝาผนังว่าจะต้ องวิจิตร
พิสดารถึงอย่างนัน# เพราะเป็ นธรรมดาของนักวรรณคดี ที4จะต้ องมี
จินตนาการและวิธีพดู วิธีทํา ให้ คนเห็นจริ งเห็นจังมากขึ #น คือต้ องมี
การปรุงแต่งสูง แต่วา่ แก่นนันมี
# อยู่
ก็ลองๆ ไปอ่านดูในพระสูตรที4อาตมาอ้ างไว้ เมื4อกี #นี # ก็จะมี
กล่าวถึงวิธีการลงโทษอะไรต่ออะไรเหมือนกัน ก็ไม่ได้ ปฏิเสธขันนี
# #
แต่อย่าไปปรุงแต่งให้ วิจิตรพิสดารถึงขันนั
# น# ถ้ าเป็ นวรรณคดี มันก็
ต้ องเสริ มกันบ้ างละ แม้ แต่เรื4 องคนธรรมดาก็ยงั มีการบรรยายภาพ
สร้ างจินตนาการมากมายจนเลยความจริ ง อย่างหน้ าตาของคนนี #
บรรยายความสวยงามจนกระทัง4 คนหน้ าเป็ นพระจันทร์ แล้ วคนหน้ า
กลมเป็ นพระจันทร์ อย่างนัน# มันจะไปน่าดูอะไร มันเป็ นไปไม่ได้
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: ท่านคะ แต่ที4มีในพระสูตร ก็เรี ยกได้ วา่ มีการปรุงแต่ง
อยูใ่ ช่ไหมคะ พูดถึงนรก-สวรรค์ เช่นพยายามบรรยายให้ เห็นว่านรก
น่ากลัว และสวรรค์สวยงามน่าอยู่ ก็เรียกว่าปรุงแต่งแล้ วใช่ไหมคะ?
ตอบ: ในพระสูตรจริ งๆ ไม่บรรยายวิจิตรพิสดาร แต่ในอรรถกถา ฎีกา พรรณนาเยอะ แต่กจ็ ดั ว่ายังน้ อยกว่าทางวรรณคดี เช่น ใน
เรื4 อง ไตรภูมิ ซึง4 เป็ นขันประมวล
#
แล้ วเขียนอธิบายเพิ4มเติม
แหล่งสําคัญที4มาของไตรภูมิ ก็มาจากชันอรรถกถาฎี
#
กา ใน
พระไตรปิ ฎกก็คล้ ายๆ เป็ นเชื #อ หรื อเป็ นแกน อรรถกถาฎีกาก็มา
อธิบายขยายออกไป
เรื4องการบรรยายให้ เห็นเป็ นภาพพจน์นนั # เกีย4 วกับวิธีพดู ด้ วย
วิธีพดู อย่างที4วา่ ให้ เห็นภาพพจน์นนั # ต้ องพูดจนมองเห็นภาพเลย
ถ้ าพูดให้ เห็นภาพเป็ นจริ งเป็ นจังได้ คนนันก็
# พดู เก่ง สิ4งที4ไม่สามารถ
มองเห็น มันพูดยาก การจะมาทําให้ คนอืน4 เข้าใจ ก็ต้องพูดให้ เห็นภาพ
การพูดให้ เห็นภาพนี # บางทีก็อาจจะต้ องมีการสร้ างภาพขึ #นมาบ้ าง
ทีนี # นรก-สวรรค์นี # เราลองวิเคราะห์งา่ ยๆ ในกรณีที4เมื4อมี
จริ งอย่างนัน# เป็ นภพเป็ นภูมิ มันจะเหมือนกับชีวิตในโลกนี #ได้ อย่าง
ไร ถ้ าเหมือนจริ ง ก็เห็นด้ วยตาสิ แต่นี4มองไม่เห็นด้ วยตาใช่ไหม
ว่ากันตามหลักนะ นรกนี #เห็นด้ วยตาไหม สวรรค์เห็นด้ วย
ตาไหม ไม่เห็น เมื4อไม่เห็น สภาพชีวิตก็ต้องไม่เหมือนกับมนุษย์ใช่
ไหม เมื4อไม่เหมือน วิธีการลงโทษ ความทุกข์ทรมานอะไรๆ นี4จะ
ต้ องแปลกไป ไม่เหมือนกับของมนุษย์

: มีปัญหากราบเรี ยนถามท่านต่อไปว่า เมื4อยอมรับว่า
มีเป็ นภพภูมิเช่นนี # มันอยู่ที4ไหน อยู่ข้างล่างหรื อข้ างบน?
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ตอบ: นี4แหละวรรณคดีก็วา่ ตามความรู้สกึ ของคน แต่ที4จริ ง
ในจักรวาลนี #ไม่มีลา่ งมีบน จะกําหนดที4ไหนเป็ นล่างเป็ นบนได้ ละ่

: ถ้ าหากนรก-สวรรค์ขึ #นอยู่กบั ระดับจิตของคน ทีนี #คน
เราเวลาใกล้ จะตาย ถ้ าเราคิดดี เราก็จะไปดี ถ้ าเผื4อคนที4เป็ นโจรมา
ตลอดชีวิต พอถึงตอนใกล้ ตาย เกิดคิดดี เขาก็จะได้ ไปดี แต่อีกคน
หนึง4 ทําดีมาตลอดชีวิต เกิดมาคิดไม่ดีตอนตาย ไม่กลายเป็ นว่าทํา
ดีมาตลอดชีวิตแล้ ว ไม่ได้ รับผลดีตอบสนองเลยหรื อคะ?
ตอบ: มี มันเป็ นอย่างนันได้
# จริ ง แต่วา่ ไม่ต้องไปกลัวหรอก
เอาตัวอย่างเลย เอาเรื4 องที4มีในคัมภีร์ เช่น เรื4 องพระนางมัลลิกา ซึง4
เป็ นสาวกสําคัญของพระพุทธเจ้ า ตอนตายนัน# จิตไม่ดสี กั หน่อย ก็
เลยตกนรกไปเจ็ดวัน เจ็ดวันเท่านันแล้
# ว ก็ไปดี ไปสวรรค์ตอ่ ไป คือ
เวลาจิตจะดับ สําคัญที4สดุ ว่าจิตเศร้ าหมองหรื อผ่องใส
คนที4ทําแต่ความชัว4 มาตลอด พื #นภูมิของจิตเป็ นอย่างนัน#
แล้ ว จะให้ คิดดีได้ นนั # มันยากเหลือเกิน จึงเป็ นกรณียกเว้ น เหมือน
กับนํ #าที4ไหลบ่าท่วมทํานบไหลแรงมา จะให้ วา่ ยทวนกระแสนี #ยากที4
สุด การสร้ างระดับจิตที4เป็ นอยู่ธรรมดาหนักไปข้ างไหน ก็ทําให้ มี
แนวโน้ มว่า เมื4อตาย จิตจะเป็ นอย่างนัน# นี #เอาหลักทัว4 ไปก่อน
กรณียกเว้ นนี #ยาก แรงดันไปทางหนึง4 แล้ วจะหักกลับอีก
ทางนัน# ยากแน่ แต่มนั ก็มี เป็ นกรณียกเว้ น ก็ตามเหตุปัจจัยนัน4 เอง
คนทําดีมาตลอด แต่เวลาตาย อาจจะนึกอะไรสักอย่างไม่
ดี ที4เคยทําไว้ ก็เลยเสียไป แต่นรก-สวรรค์ไม่ใช่นิรันดร ต่อไปสิ #น
ระยะนันแล้
# ว ก็กลับไปดีได้ อีก ฝ่ ายตรงข้ ามก็เช่นเดียวกัน เพราะ
ฉะนัน# ไม่ต้องไปกลัว กลับจะเตือนให้ ไม่ประมาท
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แต่ทวั4 ไปก็ต้องเป็ นไปตามแรงสะสม เป็ นเรื4 องของเหตุของ
ผล แม้ แต่ในชาตินี #ก็เหมือนกัน เหตุปัจจัยซับซ้ อน ก็เห็นเป็ นยกเว้ น

: กรณีที4คนตายไปแล้ ว เช่นตายไป ๓ วัน แล้ วฟื น# ขึ #น

มาใหม่ แล้ วก็เล่าว่าไปเที4ยวนรก-สวรรค์มา อธิบายว่าไปเห็นมา
อย่างนันๆ
# อย่างนี #อยากกราบเรี ยนถามท่านว่า เขาตายไปจริ งหรื อ
เปล่า หรื อว่าเขาเหมือนหลับไป เป็ นเรื4 องของจิตใต้ สํานึก ถ้ าเขา
ตายไปจริ ง แล้ วทําไมเขาถึงกลับมาอีกได้ ?
ตอบ: อาตมาว่าเขาตายไม่จริง หรือยังไม่ตายนัน4 เอง

: แต่หมอก็ลงความเห็นว่าตายแล้ ว?
ตอบ: หมอก็มนุษย์ปถุ ชุ นเหมือนกัน

หมอก็วา่ ไปตาม
ปรากฏการณ์เท่าที4ยอมรับกันทางหลักวิชาว่า ถ้ ามีสภาพอย่างนี #
เกิดขึ #น เรี ยกว่าตายแล้ ว แต่มนั อาจจะมีอะไรละเอียดอ่อนกว่านัน#
อีก ซึง4 ก็เป็ นเรื4 องธรรมดาของชีวิต เรื4 องที4วิทยาศาสตร์ ยงั รู้ไม่พอ
หมอเองก็ไม่ได้ พิสจู น์ลกึ ซึ #งไปถึงขันนั
# น# ก็อาจจะเป็ นไปได้

: แล้ วกรณีที4เขาบอกว่าเขาไปนรก-สวรรค์มาละคะ?
ตอบ: ก็มีข้อพิจารณาได้ หลายแง่ แง่หนึง4 ก็คือว่า คนผู้นี #มี

ความทรงจําอะไรเกี4ยวกับนรก-สวรรค์ อย่างที4ได้ รับรู้สืบต่อกันมา
เหมือนเรานี #แหละ ในสังคมนี #รับรู้กนั มาอย่างนี # มีประเพณีสืบทอด
กันมาอย่างนี # มันก็ฝังอยู่ในจิตใต้ สํานึก พอแกเข้ าสูส่ ภาพจิตอย่าง
นี # หมดความรู้สกึ ตัว ก็เหมือนกับฝั นไป จิตนี #ก็พาไปท่องเที4ยว ไป
ในภาพความทรงจําที4ได้ สร้ างขึ #นนัน# คือสร้ างเองเที4ยวไปเอง ก็เกิด
ภาพอย่างนันขึ
# #นมาได้
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ทีนี #ก็ต้องมาดูกนั ว่า ภาพนรก-สวรรค์ที4เขาไปเที4ยวมานัน#
เหมือนนรก-สวรรค์ทเี4 ล่ากันมาในประเพณีของเราไหม ถ้ าเหมือน ก็มี
ทางเป็ นไปอย่างนัน#
อย่างไรก็ตาม เรื4 องนี #ก็เข้ าหลักที4พดู มาแล้ วว่า เราคน
ธรรมดายังพิสจู น์ไม่ได้ ก็เหมือนอย่างคนที4บอกว่าตายแล้ วฟื น# ขึ #น
มาเล่านัน# ก็หมายความว่าต้ องพิสจู น์ด้วยจิตของเขาเอง คนอื4นไม่
อาจไปรู้ไปเห็นด้ วย มันเป็ นเรื4 องยากตรงนี # ที4บอกว่าพิสจู น์ไม่ได้
เพราะอย่างนี #แหละ จะพิสจู น์ก็ต้องเอาชีวิตของเราพิสจู น์ อยากรู้
ว่ามีจริ งไหม ลองตายดู ทีนี #ใครจะสู้ มาตันตรงนี #ทุกที
ที4พดู กันนี4 ก็คือจะพิสจู น์แบบไม่ใช่พิสจู น์แท้ จะมาพิสจู น์
คนอื4นด้ วยจิตคนอื4น ก็ร้ ูไม่ได้ เราจะเอาสิ4งที4ร้ ูด้วยจิตมาให้ เห็น จะ
พิสจู น์ด้วยตา ก็ทําไม่ได้
เดีPยวนี #ก็ยงั มีนกั วิทยาศาสตร์ ทําแบบโบราณ คือ เมื4อเร็วๆ
นี #มีนกั วิทยาศาสตร์ พยายามใช้ วิธีการ พยายามพิสจู น์วา่ คนเรา
ตายแล้ ววิญญาณจะไปเกิดไหม ทําเป็ นห้ องกระจกปิ ดทึบ เอาคน
กําลังจะตายมาใส่ แล้ วก็พยายามดู ช่วยกันสังเกตว่า คนเราพอ
ตายแล้ ว จะมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ #น ซึง4 เป็ นวิธีการที4ไม่ได้ ใหม่
เลย ในพระไตรปิ ฎกก็เล่าไว้
สองพันห้ าร้ อยกว่าปี แล้ ว มีพระเจ้ าแผ่นดินองค์หนึง4 ชื4อ
พระเจ้ าปายาสิ จะพิสจู น์เรื4 องตายแล้ วจะเกิดอีกหรื อไม่ ก็ใช้ วิธีการ
วิทยาศาสตร์ เหมือนกัน แต่เครื4 องมือไม่ทนั สมัย ไม่มีห้องกระจก
เหมือนในปั จจุบนั แต่ท่านก็พยายามใช้ วิธีการโดยอาศัยอุปกรณ์
เท่าที4มีในสมัยนัน# เช่น แทนที4จะใช้ ห้องกระจก ก็ใช้ ตมุ่ นํ #าแทน
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ท่านเอานักโทษประหารใส่ตมุ่ เข้ าไป ก็ทารุณหน่อย แต่
เป็ นพระเจ้ าแผ่นดิน ก็มีอํานาจทําได้ พอใส่ตมุ่ แล้ ว ก็ปิดให้ มิด
แล้ วก็ยาจนกระทัง4 แน่ใจว่าไม่มีรูรั4วเป็ นทางออกได้ แล้ วก็ปล่อยจน
กระทัง4 ให้ นกั โทษตายไปเอง แต่อย่างไรๆ ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ #น
การพิสจู น์อย่างนี # ต้ องเรี ยกว่าเป็ นวิธีวิทยาศาสตร์ ในที4
สุดพระเจ้ าปายาสิก็สรุปออกมาว่า การตายแล้ วเกิดไม่มีจริ ง ตาย
แล้ วก็หมดสูญไป เสร็จแล้ วก็มาเจอกับพระกุมารกัสสปะ พระ
กุมารกัสสปะก็ชี #แจงจนกระทัง4 พระเจ้ าปายาสิยอมเชื4อ อันนี #มาใน
4   077.' ในพระไตรปิ ฎกเล่มที4 ๑๐ ข้ อ ๓๐๑ หน้ า ๓๕๒
: คนที4ทําบาปแล้ วตกนรกไป ในขณะที4กําลังรับโทษอยู่
นัน# เขาเกิดสํานึกได้ ต้ องการที4จะทําความดี จะได้ ไหม?
ตอบ: ตอนนี #ไม่มีโอกาสแล้ ว
: ไม่มีโอกาสที4จะทําความดีอีกหรื อคะ?
ตอบ: ในขณะที4กําลังรับโทษอยู่นนั # ไม่มีโอกาส
: แต่การทําความดีเป็ นสิ4งที4ควรส่งเสริ ม ถ้ าไม่สง่ เสริ ม
ในขณะที4เขากําลังอยากจะทําความดี…?
ตอบ: นี #เป็ นเรื4 องของธรรมชาติ เราจะเข้ าไปแทรกแซงได้
อย่างไร นี4แหละจึงว่า ความเป็ นได้ หรื อไม่ได้ ในธรรมชาติ เป็ นเรื4 อง
ของกฎธรรมชาติ เรื4 องของธรรมชาติเป็ นไปตามเหตุปัจจัยของมัน
ไม่เป็ นไปตามใจอยากของคน
ในเมื4อเรารู้วา่ ตายไปแล้ ว ทําความดีไม่ได้ แก้ ตวั ไม่ได้ อีก
จึงต้ องทําเสียตังแต่
# เดีPยวนี # คือประมาทไม่ได้ ท่านก็เลยสอนเท่าที4
ทําได้ ปฏิบตั ิได้ ก็จงึ เอามายํ #าว่า นี4นะ เธอตายไปแล้ ว ถ้ าไปตกนรก
ไปแก้ ตวั ใหม่ในนันไม่
# ได้ นะ ฉะนันจึ
# งต้ องทําความดีเสียตังแต่
# บดั นี #
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แต่ตามปกติ มนุษย์ย่อมทําความดีบ้าง ทําความชัว4 บ้ าง
ปนกันไป ดังนัน# เมื4อรับผลกรรมชัว4 ในนรกแล้ ว ต่อไปกรรมดีที4เคย
ทําไว้ ก็ให้ ผลได้ อีก เช่นกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์

: ท่านคะ แต่พอรู้สกึ ตัวว่าทําความชัว4 มา เพียงแค่ตอน
ที4ร้ ูสกึ ก็เรี ยกว่าทําความดีแล้ วใช่ไหมคะ?
ตอบ: ก็เป็ นความดีแล้ ว เป็ นความสํานึก เพราะมันจะเป็ น
จุดเชื4อมต่อที4เกิดสติ แล้ วหันกระแสได้ ตอ่ ไป เราจะเปลี4ยนกระแส
ได้ นี # ต้ องสํานึกก่อน สํานึกแล้ วก็ร้ ู เป็ นสติกบั ปั ญญา ทําให้ เปลี4ยน
แปลงหันเหวิธีการ หันเหทิศทาง

: เพราะฉะนัน# นักโทษที4กําลังได้ รับโทษอยู่ ก็ยงั มี
โอกาสอยู่ โอกาสสุดท้ ายตอนที4สํานึกได้ ?
ตอบ: เอาละ แกก็ทําดี แม้ แต่จิตที4สํานึกนี #ก็ทําให้ แกหันมา
ยึดเหนี4ยวสิ4งที4เป็ นคุณงามความดี สิ4งที4เป็ นธรรมะ เป็ นกุศลขึ #น

: อยากกราบเรี ยนถามพระคุณเจ้ าว่า เรื4 องผี หรื อ

วิญญาณนี #มีจริ งไหม ท่านเคยพบเองบ้ างไหมคะ?
ตอบ: อาตมายังไม่เคยพบกับผีเลย

: แล้ วในความคิด ท่านว่ามีจริ งไหมคะ?
ตอบ: ยังเผื4อไว้ เฉยๆ ก่อน เผื4อไว้ คือตอนนี #เราก็แค่มอง

จากเหตุผล เหตุผลก็ไปเนื4องด้ วยศรัทธา เห็นว่ามีเหตุผลแล้ วก็
ศรัทธา แต่มนั ไม่ใช่ภาพที4เห็นจริ งเห็นประจักษ์ ก็พดู กันแค่วา่ พอมี
ทางเป็ นไปได้ ไหม
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เอาอย่างนี #ดีกว่า เอาทฤษฎีอย่างนี #แล้ วกัน ในกรณีที4ผีมีอยู่
ผีจะปรากฏแก่คนได้ อย่างไร จะปรากฏได้ ก็เป็ นเรื4 องของกําลังจิต
ต่อกัน ถ้ าผีมีกําลังจิตแรงกว่าของคนนัน# และผีต้องการให้ เขาเห็น
คนที4มีกําลังจิตอ่อนกว่า ก็จะเห็น แต่ถ้าคนนันมี
# กําลังจิตแข็งกว่า
ผีก็สะกดไม่ได้ ก็จะไม่เห็นผี เพราะฉะนัน# การที4จะเห็นผีได้ ต้อง
๑. ตกใจ ใจไม่ปกติ กําลังใจเสียไป ครึ4งหลับครึ4งตื4น จิตใจ
ไม่แข็ง (ผีได้ โอกาส)
๒. ต้ องสัมพันธ์กนั ระหว่างผีใจแข็งแค่ไหน หรื อคนใจอ่อน
แค่ไหน คนธรรมดายากที4จะเห็นได้

: ขอเรี ยนถามว่า คนเรานี # เวลาตาย ถ้ าทําดีจะไปสวรรค์
เลย หรื อทําชัว4 จะไปนรกเลย หรื อต้ องรอให้ มีการตัดสินก่อนคะ?
ตอบ: ไม่ร้ ูจะเอาใครมาตัดสิน เพราะทุกสิ4งเป็ นไปตามกฎ
ธรรมดาหรื อกฎธรรมชาติ เป็ นไปตามเหตุตามผล ทําความชัว4 ผล
ชัว4 ก็เกิด ทําความดีผลดีก็เกิด จึงบอกว่านี #เป็ นกฎธรรมดา ไม่จํา
เป็ นต้ องอ้ อนวอนอะไรอีก
ผลเกิดจากเหตุ ฉะนัน# ถ้ าจะไปสวรรค์ เวลาตายก็ต้องทํา
ระดับจิตใจของเราให้ ดี ถ้ าระดับจิตของเราผ่องใส นึกถึงสิ4งที4ดีงาม
ก็ไปสวรรค์ เป็ นการตัดสินตัวเองเลย ไม่ต้องมีใครมาตัดสินอีกแล้ ว

: ขอเรี ยนถามท่านต่อว่า คนเราต้ องทําดีกี4เปอร์ เซ็นต์

จึงจะได้ ไปสวรรค์ และทําชัว4 กี4เปอร์ เซ็นต์ จึงจะไปนรก แล้ วถ้ าเป็ น
กรณีกํ #ากึง4 กัน จะเป็ นยังไงคะ?
ตอบ: อันนี #ขึ #นอยู่กบั ภูมิระดับจิตที4มีอยู่ตามธรรมดา ไม่
ต้ องพูดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ จิตอยู่ในระดับใด ก็ไปตามนัน# แต่ถ้าระดับ
กํ #ากึง4 กัน ก็น่าจะมามนุษย์ละมัง#
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แต่การเกิดเป็ นมนุษย์นี4 ท่านว่ายากเหลือเกินนะ ตามหลัก
บอกว่า มนุษย์นี #เป็ นสุคติของเทวดา เทวดานีอ4 ยากเกิดเป็ นมนุษย์นะ
เทวดาที4เราว่ามีความสุขสบายนี # พวกนี #ตรัสรู้ยาก เพราะว่าเทวดา
ได้ รับแต่อารมณ์ ทางตา หู จมูก ลิ #น กาย ใจ ในสิ4งที4เป็ นสุข มีแต่
ทางให้ ลมุ่ หลงมัวเมามาก พวกนี #หลุดพ้ นยาก
การได้ มาเกิดเป็ นมนุษย์นี #ดี เพราะได้ รับสุขบ้ างทุกข์บ้าง มี
บทเรี ยนชีวิตมาก มีประสบการณ์ที4จะสอนตนเอง ทําให้ เกิดสติ
จะทําให้ ชีวิตสุกงอม ญาณปั ญญาแก่กล้ า ทําให้ ตรัสรู้ได้ ดี ฉะนัน#
ท่านว่า การมาเกิดเป็ นมนุษย์นี #ดีแล้ ว เทวดายังอยากมาเกิดเป็ น
มนุษย์เลย ทีนี #ปั ญหาอยู่ที4วา่ จะใช้ ชีวิตมนุษย์อย่างไรจึงจะดีที4สดุ

: ท่านคะ อย่างคนที4ตายโดยอุบตั ิเหตุ ไม่มีเวลามาตัง#

ระดับจิตใจ อย่างนี #จะไปอย่างไรคะ?
ตอบ: อุบตั ิเหตุอย่างรถชนนี4ยงั ไม่เร็ วเท่าไร นึกถึงพวกระเบิด
นิวเคลียร์ สิ บางอย่างวับเดียวหายไปทั #งตัวเลย แม้ แต่ขี #เถ้ าก็ไม่เห็น
นัน4 แค่ความเร็ วของวัตถุ แต่จิตยังเร็ วกว่าวัตถุ ๑๗ เท่า แค่นี #
ก็หมดปั ญหาเลย ๑๗ ขณะจิตเป็ น ๑ ขณะรูป นี4ทางอภิธรรมว่าไว้
ตามหลักวิชานี #ถือว่า ทุกสิ4งเกิดดับตลอดเวลา เรามองไม่
เห็นมันเอง มันเกิดดับเร็วมาก เร็วชนิดที4เราไม่มีเครื4 องวัดได้ วัตถุ
เกิดดับเร็วมากอย่างนี # จิตยังเกิดดับเร็วกว่า ๑๗ เท่า แค่นี #คงพอนะ

: ท่านคะ เท่าทีส4 รุปได้ เป็ นอันว่า สวรรค์-นรกมีจริงเพราะมี

กล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในพระไตรปิ ฎก ขอกราบเรียนถามว่า ในพระ
ไตรปิ ฎกมีบอกไว้ หรือเปล่าคะว่า อยูท่ สี4 ว่ นไหนในจักรวาล?
ตอบ: ไม่มี ไม่มีกล่าวไว้
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: ในกรณีนี # ถ้ ามีผ้ ถู าม จะอธิบายอย่างไรดีคะ?
ตอบ: มันเป็ นภพหนึง4 แล้ วมันเป็ นลักษณะชีวิตคนละแบบ
เมื4อมันเป็ นชีวิตคนละแบบ มันอาจจะอยู่ที4ตรงไหนก็ได้ ซ้ อนกันอยู่
ก็ได้ อย่างที4เรี ยกกันว่า คนละมิติ ในพระไตรปิ ฎกมีพดู ถึงหมื4น
โลกธาตุ แสนโลกธาตุ โลกธาตุก็คือจักรวาล คือ ในทัศนะของพุทธ
ศาสนา ถือว่าจักรวาลนี #มีมากมายเหลือเกิน
แต่ทีนี # มีสวรรค์ในอรรถกถา ซึง4 คงจะได้ แนวมาจากฮินดู
อย่างในไตรภูมิ ก็มาจากฮินดูนี #ด้ วย คือเอาเขาพระสุเมรุเป็ นศูนย์
กลางของจักรวาล มีทวีปโดยรอบ ๔ ทวีป
ที4เขาพระสุเมรุนนั # ใต้ ลงไปที4พื #นล่าง อสูรอยู่ แล้ วที4เชิงเขา
พระสุเมรุ ก็พวกท้ าวโลกบาลอยู่ เป็ นพวกเทวดารับใช้ ชนดาวดึ
ั#
งส์
ลูกน้ องท้ าวสักกะ สูงขึ #นไปก็ท้าวสักกะอยู่ แล้ วก็สงู ขึ #นไปเรื4 อยๆ
คตินี #มาจากสายพราหมณ์ ซึง4 ในพระไตรปิ ฎกไม่มี นรกสวรรค์ในอรรถกถา ก็เอาที4มีในพระไตรปิ ฎกมาเชื4อมกับความคิด
สายพราหมณ์-ฮินดูประกอบกัน มองในแง่หนึง4 ว่า ท่านพูดกับคน
ทัว4 ๆ ไป ในยุคสมัยที4ร้ ูเข้ าใจกันอย่างนัน# จะได้ สื4อกันง่าย
ทีนี # ถ้ าเราไม่พดู อย่างอรรถกถาฎีกา ไม่ย่งุ เกี4ยวกับความรู้
เข้ าใจและนิยมยึดถือของยุคสมัย ลองว่ากันตามหลัก
หลักนันก็
# ร้ ูกนั อยู่แล้ วว่า นรก-สวรรค์เป็ นภพต่างหากออก
ไป เป็ นชีวิตอีกระดับหนึง4 ซึง4 มีสภาพชีวิตความเป็ นอยู่ตา่ งจากเรา
มีอินทรี ย์สําหรับรับรู้ตา่ งออกไป อย่างน้ อยต่างระดับ เช่น เทวดาที4
ว่า ถ้ าไม่แสดงตัว ก็เป็ นอทิสสมานกาย คือมองไม่เห็นตัว เวลาเกิด
ก็ผดุ โผล่ขึ #นมาโตเต็มตัวทันที เวลาตาย ก็ไม่ทิ #งซากไว้ ไม่มีศพ
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ในสภาพตามหลักอย่างที4วา่ นี # สัตว์นรก หรื อเทวดาก็ตาม
มีรูปร่าง และเป็ นอยู่เป็ นไปอย่างไร คนย่อมคิดไม่ออก บรรยายไม่
ถูก มันก็ต้องไปอีกแบบหนึง4 ที4ตา่ งไปสิ #นเชิง ชนิดที4พดู ไม่ถกู และ
คิดไม่ถงึ อย่างที4วา่ แล้ ว
ทีนี # ในเวลาสอนชาวบ้ าน จะพูดถึงความทุกข์ความสุขใน
นรก-สวรรค์ จะมัวอธิบายให้ เห็นตัวเปรตตัวเทวดา เป็ นต้ น ก็คงพูด
กันอยู่แค่นนั # ไม่มีทางรู้เรื4 องแน่ ก็เลยไม่ต้องสอนศีลสอนธรรม ลอง
นึกซิวา่ จะทําอย่างไรดี ก็ต้องพูดตามสภาพในโลกมนุษย์นี4แหละ นี #
เป็ นวิธีมองอย่างหนึง4 คือพูดให้ เห็นจริ งเห็นจังแบบเทียบเคียง
นี4พดู ยาวแล้ วในแง่สวรรค์-นรกระดับที4หนึง4 ซึง4 เป็ นขั #นผลที4
ไกลตัว แต่เราก็มกั จะสนใจกันแง่นี #แหละมาก เพราะเป็ นปั ญหาโลก
แตก พูดกันมาเป็ นพันๆ ปี แล้ ว เป็ นเรื4 องของนักศาสนา-ปรัชญา
ทีนี #พุทธศาสนาเป็ นศาสนาแห่งการปฏิบตั ิ มุ่งสิ4งที4ปฏิบตั ิ
ได้ เพราะฉะนัน# ในเรื4 องนี # ให้ เราวางท่าทีให้ ถกู ต้ องต่อนรก-สวรรค์

: ท่านคะ อย่างสวรรค์-นรกในระดับที4สอง สวรรค์ใน

อก นรกในใจ แต่อย่างคนที4ทําความชัว4 แต่ไม่ร้ ูสกึ ว่าทําสิ4งที4ผิด ก็
ไม่มีทกุ ข์ จะเป็ นอย่างไรคะ?
ตอบ: เป็ นไปได้ คือจิตมีหยาบมีละเอียด แต่คนเราต้ องการ
ความก้ าวหน้ า คนนี #พอมีปัญญา เมื4อมีคณ
ุ ธรรมมากขึ #น จิตก็จะ
ประณีตขึ #น และไวขึ #นต่อเรื4 องที4ละเอียด ก็จะเริ4 มรู้สกึ ต้ องการให้
ชีวิตของตัวดีงาม มีความบริ สทุ ธิH ก้ าวหน้ าไปในทางคุณธรรม
ความดี-ความชัว4 จะเข้ ามากระทบความรู้สกึ ของเขามากขึ #น
ถ้ าจิตหยาบอย่างพวกสัตว์เดรัจฉาน ก็ไม่มีปัญหาอะไร
เพราะพวกนี #ไม่มีปัญญาที4จะเข้ าใจ
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ทีนี #คนเราจะอยู่ระดับนันตลอดไปหรื
#
อ แล้ วเราอยากจะมี
จิตระดับนันหรื
# อ ถ้ าจิตของเรามีความไวขึ #นแล้ ว ทีนี # ความดีความ
ชัว4 เราจะไม่รับรู้ ก็ไม่ได้ มันเป็ นกฎธรรมดา มันฝื นตัวเองไม่ได้
ที4เขาไม่ร้ ูนนั # ก็เพราะจิตยังหยาบเกินไป แต่พอจิตประณีต
ขึ #น เหมือนกับกระจกแว่นตา มีฝนละอองจั
ุ่
บนิดหน่อย ก็เห็นใช่
ไหม ถ้ าเป็ นกระจกที4ต้ นู นั # มีฝนจั
ุ่ บมากกว่านี # ก็ไม่เห็นเป็ นไร เพราะ
ยังดูใสอยู่ใช่ไหม ทีนี # ถ้ าเป็ นพื #นบ้ าน จะสกปรกกว่านันก็
# ได้ พื #นนี #ที4
ว่าสะอาด ก็ยงั สกปรกกว่ากระจกตู้ แต่จะตังวางเครื
#
4 องใช้ ก็ได้
เวลามีปัญญามากขึ #น จิตประณีตมากขึ #น มันก็จะสว่างไป
เห็นสิ4งที4เศร้ าหมองมากขึ #น จะไปค้ านตัวเองหลอกตัวเอง ก็ไม่ได้
ยิ4งถ้ าต้ องการให้ จิตของเราก้ าวหน้ ายิ4งขึ #น เราก็ยิ4งต้ องถนอมระวัง
แล้ วว่ากันไป เราจะยอมให้ จิตของเราอยู่ในระดับตํ4าไปได้ เท่าไร
เพราะฉะนัน# ย่อมเป็ นไปได้ ที4วา่ คนที4มีจิตหยาบมาก อาจ
จะทําความชัว4 โดยไม่ร้ ูสกึ หรื อมองไม่เห็นความชัว4 แต่วา่ ต่อไป
เมื4อจิตของเขาก้ าวหน้ าประณีตมากขึ #น
ความดี-ความชัว4 ก็จะ
กระทบเขาแรงขึ #น ก็จะเกิดร้ อนใจหนัก และแก้ ตวั ไม่ได้ เสียแล้ ว
เพราะฉะนัน# เมื4อใครรู้เข้ าใจขึ #นมาแล้ ว ก็รีบป้องกันเสีย ไม่
ประมาทไว้ พยายามประคับประคองจิตและชีวิตของตนให้ ดี
เมื4อจิตของเรารับธรรม รับกุศล รับความดีงามแล้ ว มันจะ
ต้ องการถนอม ต้ องการทําความดีเอง เราจะพยายามเลี4ยง ไม่
อยากให้ ความชัว4 เข้ ามาทําให้ เสียความบริ สทุ ธิHของชีวิตจิตใจ ถ้ า
ถึงขันนั
# น# ก็บอกว่าเป็ นขันอริ
# ยสาวก แต่ถ้าเขายังมืดยังมองไม่เห็น
อย่างนัน# ก็ต้องยอมให้ เป็ นภาระของสวรรค์-นรกมาชวน มาขู่

: ก็แสดงว่า สวรรค์ในอก นรกในใจ ก็ไม่มีใช่ไหมคะ?

พระพรหมคุ
'3 ณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๙
๑๗๗

ตอบ: มันก็มีของมันชัดอยู่อย่างนันแหละ
#
คือสภาพจิตของ

เขามันเป็ นนรกอยู่แล้ ว จนกระทัง4 อันที4ทําลงไป ก็เป็ นเรื4 องของนรก
มันเสมอกันจนไม่ร้ ูสกึ ต่างกัน

: คือแสดงว่า เขาไม่ร้ ูวา่ สวรรค์เป็ นอย่างไร?
ตอบ: ไม่ร้ ู เพราะเขาอยู่นรกตลอดเวลา จิตหยาบอยู่ตลอด

กาลเลย อัดตื #ออยู่ตลอดเวลา จนไม่ร้ ูวา่ โปร่งโล่งเป็ นอย่างไร

: ถ้ าอย่างนัน# ที4ท่านบอกว่านรก-สวรรค์มีอยู่ ๓ ความ

หมาย ความหมายที4 ๓ ท่านบอกว่าอยู่ที4การปรุงแต่ง?
ตอบ: คืออยู่ในชีวิตประจําวัน อยู่ที4อายตนะ มากับการรับรู้

: คือเกิดความสงสัยว่า นรก-สวรรค์ในความหมายที4

สองและที4สามต่างกันอย่างไร เพราะการรับรู้ทางอายตนะที4ร้ ูสกึ
เป็ นสุขหรื อทุกข์ ก็เป็ นเรื4 องของจิตใจ?
ตอบ: ต่างกันที4ความประณีตหรื อซอยละเอียด คือ ระดับที4
สองนี4 เอาเป็ นจุดเป็ นหย่อม เป็ นเรื4 องการกระทําที4เด่นชัด เป็ นอันๆ
ว่า ทํากรรมดีอนั นี #ไปแล้ ว ทําให้ เกิดปี ติ เป็ นสุข ทํากรรมชัว4 ไปแล้ ว
ทําให้ เกิดความเร่าร้ อนในใจ ก็ปรากฏขึ #นเป็ นเรื4องๆ เป็ นระยะๆ ไป
ส่วนระดับที4สาม พูดถึงสภาพจิตที4เป็ นไปในการรับรู้ตลอด
เวลา หรื อกระทําต่อกันกับสิ4งที4รับรู้อยู่ทกุ ๆ ขณะ ซึง4 ก็สมั พันธ์กบั
ระดับที4สอง คือเป็ นด้ านที4ปรุงแต่งสัง4 สมอยู่เรื4 อยๆ ทีละเล็กละน้ อย
แล้ วก็ไปแสดงผลออกเป็ นระดับที4สองนัน4 เอง
ตลอดจนเลยกว่านัน# เมื4อว่าถึงการให้ ผลช่วงนานไกล ปรุง
แต่งไปๆ สภาพจิตก็หลอมตัวเป็ นอย่างนัน# ระดับจิตก็อยู่ตวั ในขัน#
นัน# ก็ออกมาเป็ นนรก-สวรรค์ระดับที4หนึง4 สัมพันธ์กนั ทังหมด
#

บทเสริม
4ก5-6
เรื4 องชาติก่อน ชาติหน้ า นรก-สวรรค์ มีจริ งหรื อไม่ เป็ นคํา
ถามที4 ค นสนใจกัน มาก และเป็ นข้ อ กัง วลค้ า งใจของคนทั4วไป
เพราะเป็ นความลับของชีวิตที4อยู่ในอวิชชา จึงเห็นควรกล่าวสรุ ป
แทรกไว้ ที4นี #เล็กน้ อย เฉพาะแง่วา่ มีจริ งหรื อไม่ พิสจู น์ได้ อย่างไร
๑. ตามคําสอนในพุทธศาสนา เมื4 อว่าตามหลักฐานใน
คัมภีร์และแปลความตามตัวอักษรก็ตอบได้ วา่ สิ4งเหล่านี #มี
๒. การพิ สูจ น์ เ รื4 อ งนี ไ# ม่ มี ที4 สิ น# สุด ไม่ อ าจแสดงให้ เ ห็ น
ประจักษ์ แก่ผ้ ไู ม่ร้ ู ไม่วา่ ในทางบวกหรื อในทางลบ คือไม่วา่ ในแง่มี
หรื อในแง่ไม่มี เป็ นไปได้ เพียงขันเชื
# 4อว่ามี หรื อเชื4อว่าไม่มี เพราะทัง#
ผู้เชื4อและผู้ไม่เชื4อ หรื อผู้พยายามพิสจู น์วา่ มีและผู้พยายามพิสจู น์
ว่าไม่มี ต่างก็ไม่ร้ ูที4มาที4ไปแห่งชีวิต ไม่วา่ ของตนหรื อของผู้อื4น ต่าง
ก็มืดต่ออดีต แม้ เพียงการเกิดคราวนี #ของตนเอง ก็ร้ ูไปไม่ถงึ แม้ แต่
ชีวิตตนเองที4เป็ นอยู่ขณะนี # ก็ไม่ร้ ู และมองไม่เห็นอนาคตแม้ เพียง
ว่า พรุ่งนี #จะเป็ นอย่างไร
๓. ถ้ าจะพิสจู น์ หลักมีวา่ สิ4งที4เห็น ต้ องดูด้วยตา สิ4งที4ได้ ยิน
ต้ องฟั งด้ วยหู สิ4งที4ลิ #ม ต้ องชิมด้ วยลิ #น เป็ นต้ น สิ4งที4เห็น ถึงจะใช้ สิบ
หูและสิบลิ #นรวมกัน ก็พิสจู น์ไม่ได้ หรื อสิ4งที4ได้ ยิน จะใช้ สิบตากับ
สิบจมูกรวมกัน ก็พิสจู น์ไม่ได้
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แม้ แต่สิ4งที4เห็นได้ สิ4งที4ได้ ยินได้ แต่ต่างระดับคลื4น ต่าง
ความถี4 ก็ไม่ร้ ูกนั บางอย่างที4แมวมองเห็น สิบตาคนรวมกันก็มอง
ไม่เห็น บางอย่างที4ค้างคาวได้ ยิน สิบหูคนรวมกันก็ไม่ได้ ยิน ฯลฯ
ในแง่ที4หนึ4ง การตายการเกิด เป็ นประสบการณ์ของชีวิต
โดยตรง หรื อแคบลงมา เป็ นปรากฏการณ์ของจิต ซึง4 ต้ องพิสจู น์
ด้ วยชีวิตหรื อจิตเอง การพิสจู น์จงึ ควรเป็ นไปดังนี #
ก) พิสจู น์ดว้ ยจิต ท่านให้ ต้องใช้ จิตที4เป็ นสมาธิแน่วแน่ถงึ ที4
แต่ถ้าไม่ยอมทําตามวิธีนี # หรื อกลัวว่าที4ว่าเห็นในสมาธิ อาจเป็ น
การเอานิมิตหลอกตัวเอง ก็เลื4อนสูว่ ิธีตอ่ ไป
ข) พิสจู น์ดว้ ยชีวติ ตังแต่
# เกิดมาคราวนี # คนที4อยู่ ยังไม่เคย
มีใครตาย ดังนัน# จะรู้วา่ เกิดหรื อไม่ ต้ องพิสจู น์ด้วยการตาย ของ
ใคร ของคนนัน# แต่วิธีนี #ไม่ปรากฏว่ามีใครกล้ าทดลอง
ค) เมื-อไม่ยอมพิสูจน์ ก็ได้ เพียงขันแสดงหลั
#
กฐานพยาน
และชี #แจงเหตุผล เช่น หาตัวอย่างคนระลึกชาติได้ และสอบสวน
กรณีตา่ งๆ เช่นนัน# หรื อแสดงเหตุผลโดยหาความจริ งอื4นมาเปรี ยบ
เทียบ อย่างเรื4 องวิสยั แห่งการเห็น การได้ ยิน ที4ขึ #นต่อระดับคลื4น
และความถี4 เป็ นต้ น ดังได้ กล่าวแล้ ว ช่วยให้ เห็นว่าน่าเชื4อ เชื4อบ้ าง
หรื อเชื4อมากขึ #น เป็ นต้ น ซึง4 รวมอยู่ในขันของความเชื
#
4อเท่านัน#
๔. ไม่วา่ ใครจะเชื4อหรื อไม่เชื4อ หรื อจะพยายามพิสจู น์ให้ กนั
และกันดูได้ แค่ไหนก็ตาม สิ4งที4หลีกเลี4ยงไม่ได้ ไม่มีใครหนีพ้น ทุก
คนต้ องเกี4ยวข้ อง และเป็ นที4สืบต่อออกไปของชีวิตข้ างหน้ าที4เชื4อ
หรื อไม่เชื4อว่ามีนนด้
ั # วย ก็คือ ชีวิตขณะนี # ที4มีอยู่แล้ วนี # ที4จะต้ อง
ปฏิบตั ิตอ่ มันอย่างใดอย่างหนึง4
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เมื4อเป็ นเช่นนี # สิ4งที4ควรเอาใจใส่ให้ มาก จึงได้ แก่ชีวติ ปั จจุบนั
และสําหรับพระพุทธศาสนา ในฐานะเป็ นศาสนาแห่งการปฏิบตั ิ สิง4 ที4
เป็ นจุดสนใจกว่า และเป็ นทีส4 นใจแท้ จึงได้ แก่การปฏิบตั ติ อ่ ชีวติ ทีเ4 ป็ นอยู่
นี # ว่าจะดําเนินชีวติ ที4กําลังเป็ นไปอยูน่ ี #ให้ ดไี ด้ อย่างไร จะใช้ ชวี ติ ทีม4 อี ยู่
แล้ วนี #อย่างไร เพือ4 ให้ เป็ นชีวติ ทีเ4 ป็ นอยูอ่ ย่างดี และเพือ4 ให้ ชวี ติ ข้ างหน้ า
ถ้ ามี ก็มนั4 ใจได้ วา่ จะสืบต่อออกไปเป็ นชีวติ ทีด4 งี ามด้ วย
ดังนัน# สิ4งที4ควรกล่าวถึง จึงได้ แก่ข้อสังเกต และข้ อเสนอ
แนะในทางปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี #
#
กล่าวบรรยายเรื4อง
• บาลีชันเดิม คือพระสูตรทังหลาย
๑
ชาติกอ่ น ชาติหน้ า นรก-สวรรค์ ไว้ น้อยนัก โดยมากท่านเพียงเอ่ย
ถึงหรื อกล่าวถึงเท่านัน# แสดงถึงอัตราส่วนของการให้ ความสนใจ
แก่เรื4 องนีว# ่ามีเพียงเล็กน้ อย ในเมื4อเทียบกับคําสอนเกี4ยวกับการ
ดําเนินชีวิตในโลก หรื อข้ อปฏิบตั ิจําพวกศีล สมาธิ ปั ญญา
• บาลีเมือกล่าวถึงผลร้ ายของกรรมชัว4 และอานิสงส์ของกรรม
ดี ถ้ ากล่าวถึงการไปเกิดในนรกหรื อสวรรค์ มักกล่าวไว้ ตอ่ ท้ ายผลที4
จะประสบในชีวิตนี # โดยกล่าวถึงผลในชีวิตนี # ๔-๕-๑๐ ข้ อ แล้ วจึง
จบลงด้ วยคําว่า “เมือ่ กายแตกทําลาย ภายหลังมรณะ ย่อมเข้าถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก” หรื อ “เข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์”๒
ข้ อสังเกตในเรื4 องนี #มี ๒ อย่าง คือ
ประการแรก ท่านถือผลในชีวิตปั จจุบนั เป็ นสําคัญ และ
แยกแยะอย่างชี #ชัดเป็ นอย่างๆ ไป ส่วนผลหลังตาย กล่าวเพียงปิ ด
ท้ ายไว้ ให้ ครบรายการ
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ประการที สอง การตรั สถึงผลดีผลร้ ายเหล่านัน# เป็ นไปใน
ลักษณะแสดงข้ อเท็จจริงเกีย4 วกับความเป็ นไปตามเหตุปัจจัย คือ เป็ นผล
ที4จะเกิดขึ #นเองตามเหตุ ไม่ต้องวอนหวัง เป็ นเรื4 องของการรู้ไว้ ให้ เกิด
ความมัน4 ใจเท่านัน# ถึงไม่ตงความปรารถนา
ั#
ก็ยอ่ มเป็ นไปเช่นนัน#
• สําหรับคนทีไม่เชือ ในเมื4อยังได้ เพียงแค่เชื4อ คือเชื4อว่า
ไม่มี ยังไม่ร้ ูแจ้ งประจักษ์ จริ ง ย่อมไม่อาจปฏิเสธความสงสัยในส่วน
ลึกแห่งจิตใจของตนได้ โดยเด็ดขาด คนเหล่านี # เมื4อเรี4 ยวแรง ความ
มัวเมาในวัยหนุ่มสาวเสื4อมไปแล้ ว ถูกชราครอบงํา ความหวาด
หวัน4 ต่อโลกหน้ าก็มกั ได้ ช่องแสดงตัว ซึง4 เมื4อไม่ได้ เตรี ยมความดีไว้
ก็จะมีทกุ ข์มาก ดังนัน# เพื4อความมัน4 ใจ ถึงคนที4ไม่เชื4อ ก็ควรทําดีไว้
จะมีหรื อว่าไม่มี ก็มนั4 ใจและโล่งใจ
• สําหรับคนทีเชือ
ก) พึงให้ ความเชื4อนัน# อิงหลักแห่งความเป็ นเหตุปัจจัย
อย่างแท้ จริ ง คือ ให้ มองผลในชาติหน้ าว่าสืบต่อไปจากคุณภาพ
ของจิตใจที4ได้ สร้ างขึ #นไว้ แล้ วในชาตินี # แล้ วเน้ นที4การทํากรรมดีใน
ปั จจุบนั เพื4อสร้ างเสริ มคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตที4ดีงาม เพื4อให้
ชีวิตสืบต่อไปข้ างหน้ าเป็ นชีวิตที4ดีงามด้ วย
การเน้ นในแง่นี # จะทําให้ การเกี4ยวข้ องกับชาติหน้ าหรื อ
ความหวังผลชาติหน้ า เป็ นไปในรู ปของความมั4นใจโดยอาศัย
ปั จจุบนั เป็ นฐาน และการหวังผลชาติหน้ านัน# จะยิ4งทําให้ เอาใจใส่
ให้ ความสําคัญแก่ชีวิตที4เป็ นอยู่ในปั จจุบนั มากขึ #น ไม่เสียหลักที4วา่
ถึงจะยุ่งเกี4ยวกับชาติหน้ าอย่างไร ก็อย่าให้ สําคัญกว่าชาติที4เป็ นอยู่
ขณะนี # คืออย่าให้ เสียการกระทําในปั จจุบนั และจะได้ ไม่เน้ นการ
ทํากรรมดีแบบเป็ นการลงทุนเพื4อแสวงหาผลกําไร
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ข) ความเชื4อต่อชาติหน้ านัน# ควรช่วยให้ เลิกหรื อให้ บรรเทา
การพึ4งพาอาศัยอํานาจดลบันดาลหรื อสิ4งลึกลับภายนอกลงด้ วย
เพราะการเชื4อชาติหน้ า หมายถึงการเชื4อกรรมดีที4ตนกระทํา ความ
มั4นใจในผลที4จะได้ จะถึงด้ วยการทํากรรมดีที4เป็ นเหตุปัจจัย และ
การที4จะต้ องก้ าวหน้ าเจริ ญสูงขึ #นในสังสารวัฏนัน#
ส่วนการรอหวังพึ4งอํานาจภายนอก ย่อมเป็ นการทําตัวให้
อ่อนแอลง และเป็ นการกดตัวเองให้ ถอยจมลงหรื อล้ าหลังห่างออก
ไปในสังสารวัฏ
หากผู้ใดถลําตัวหวังพึ4งอํานาจเหล่านันไปบ้
# างแล้ ว ก็ควร
รี บถอยตัวออกมาสร้ างเรี4 ยวแรงกําลังของตนเองขึ #นใหม่โดยเร็ว
• สําหรับผู้เชือหรือไม่เชือก็ตาม จะต้ องพยายามก้ าวไป
หรื อได้ รับการสอนให้ ก้าวไปถึงขันเว้
# นกรรมชัว4 ทํากรรมดี โดยไม่
ต้ องขึ #นต่อความเชื4อหรื อความไม่เชื4อนันเลย
#
คือทําดีได้ โดยไม่ต้อง
หวังผลชาติหน้ า หรื อถึงแม้ ไม่เชื4อว่ามีชาติหน้ า ก็จะไม่ทําชัว4 ผล
ขันนี
# #ทําให้ เกิดขึ #นได้ โดย
๑) ฝึ กอบรมกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ ให้กล้าแข็ง
คือทําให้ เกิดความใฝ่ ธรรม รักความดีงาม ต้ องการความประณีต
หมดจด มุ่งให้ ทกุ สิ4งทุกอย่างบรรลุอดุ มสภาวะของมัน๓
๒) สร้างความใฝ่ รกั ในปี ตสิ ขุ อันประณีตลึกซึ5งภายใน และให้
ความใฝ่ ปี ตสิ ขุ ประณีตหรือการได้ ประสบปี ตสิ ขุ ประณีตนัน# เป็ นเครื4อง
ป้องกันการทําชัว4 และหนุนการทําดีโดยตัวของมันเอง ทังนี
# # เพราะการที4
จะได้ ปีตสิ ขุ ประณีตนัน# ย่อมมีเงือ4 นไขอยูใ่ นตัวว่าต้ องเว้ นทุจริต ประกอบ
สุจริต และการได้ ปีตสิ ขุ ประณีตนันแล้
# ว ก็จะเป็ นแรงหน่วงเหนีย4 วไม่ให้
หลงใหลกามถึงขันที
# จ4 ะประกอบกรรมชัว4 ร้ ายได้

พระพรหมคุ
ณาภรณ '(ป.-อ. ปยุตฺโต)
3: ก/0

๕๕
);$

อย่างไรก็ตาม สําหรับปี ติสขุ ประณีตขันโลกี
# ย์ อาจต้ อง
ระมัดระวังบ้ างที4จะไม่ให้ ติดเพลินมากเกินไปจนเสียงานหรื อหยุด
ความก้ าวหน้ า๔
๓) ฝึ กอบรมจิตปั ญญาให้เจริญ ถึงขัน5 ที จะเป็ นอยู่ดว้ ย
ปั ญญาหรือดําเนิ นชีวติ ด้วยปั ญญา คือ มีความรู้ เท่าทันสภาวะ
ของโลกและชีวิต หรื อรู้ธรรมดาแห่งสังขาร พอที4จะทําจิตใจให้ เป็ น
อิสระได้ บ้างพอสมควร ไม่หลงใหลติดอามิสหรื อกามวัตถุถงึ กับจะ
ทํากรรมชัว4 ร้ าย มองชีวิตจิตใจของมนุษย์อื4นสัตว์อื4นด้ วยความเข้ า
ใจ หยัง4 เห็นทุกข์สขุ และความต้ องการของเขา พอที4จะทําให้ คิดการ
ในทางที4เกื #อกูลช่วยเหลือด้ วยกรุณา ใจไม่โน้ มน้ อมไปในทางที4จะ
เบียดเบียนผู้อื4น
ข้อนี #นับเป็ นขันแห่
# งการดําเนินชีวติ ของท่านผู้ได้เข้าถึงโลกุตตรธรรม ซึง4 มีโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ เกิดขึ #นแล้ ว หรื ออย่างน้ อยก็เป็ นขัน#
ของผู้ดําเนินชีวิตตามแนวปฏิบตั ิเพื4อเข้ าถึงโลกุตตรธรรมนัน#
ถ้ าแม้ ยังไม่ถึงขันที
# 4จะเป็ นอยู่ด้วยปั ญญาอย่างแท้ จริ ง ก็
เป็ นอยู่ด้วยศรั ทธาที4เป็ นบุพภาคของปั ญญานัน# คือ ศรั ทธาที4
ประกอบด้ วยปั ญญาและเป็ นไปเพื4อปั ญญา ซึง4 เชื4อในวิถีทางแห่ง
การดําเนินชีวิตด้ วยปั ญญา มัน4 ใจในชีวิตที4เป็ นอิสระด้ วยปั ญญา
นันว่
# า เป็ นชีวิตที4ดีงามประเสริ ฐสุด และพยายามดําเนินปฏิปทา
แห่งการเป็ นอยู่ด้วยปั ญญาที4ประกอบด้ วยกรุณานันด้
# วยตนเอง๕
ความจริ ง หลักปฏิบตั ิทงสามข้
ั#
อนี #เนื4องถึงกัน ใช้ ประกอบ
เสริ มกันได้ โดยเฉพาะข้ อที4 ๑) ต้ องใช้ ในการทําสิ4งดีงามทุกอย่าง
จึงเป็ นที4อาศัยของข้ อ ๒) และ ๓) ด้ วย
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ถ้ าปฏิบตั ิได้ ตามหลักสามข้ อนี # ความเชื4อเรื4 องผลกรรมใน
ชีวิตหน้ า ก็จะเป็ นเพียงส่วนช่วยเสริ มความมัน4 ใจในการเว้ นชัว4 -ทํา
ดีให้ มนั4 คงแน่นแฟ้นยิ4งขึ #นสําหรับบางคน แต่ไม่ถงึ กับเป็ นตัวตัดสิน
เด็ดขาดว่า ถ้ าเขาจะไม่ได้ รับผลนันในชาติ
#
หน้ าแล้ ว เขาจะไม่ยอม
ทําความดีเลย
ถ้ าอ่อนแอเกินไป ไม่สามารถฝึ กคนหรื อฝึ กตนให้ ปฏิบตั ิ
ตามหลักสามข้ อนี #ได้ การใช้ ความเชื4อต่อผลกรรมชาติหน้ าเป็ นเหตุ
จูงใจให้ เว้ นชั4วทําดี ก็ยังดีกว่าปล่อยให้ ดําเนินชีวิตกันอย่างหลง
ใหลในการเสพกามวัตถุ มุ่งแต่แสวงหาอามิสมาปรนเปรอตน ซึง4 มี
แต่ จ ะทํา ให้ ก ารเบี ย ดเบี ย นและความชั4ว ร้ ายนานาระบาดแพร่
หลาย นําชีวิตและสังคมไปสูห่ ายนะถ่ายเดียว
ถึงอย่างไร ความเชือ ผลกรรมชาติ หน้า ก็จดั เข้าในโลกี ยสัมมาทิ ฏฐิ ซึงเป็ นจุดเชือ มต่อให้ก้าวหน้าไปในทางดีงามได้ง่ายขึGน

ผลกรรมตามนัยแห่งจูฬกรรมวิภังคสูตร
เมื4อทําความเข้ าใจกันอย่างนีแ# ล้ ว ก็ขอนําพุทธพจน์แห่ง
สํา คัญ ที4 ก ล่า วถึงผลกรรมซึ4งสืบเนื4 องจากปั จจุบันไปถึงภพหน้ า
ตามที4ปรากฏในจูฬกัมมวิ ภงั คสูตร มาแสดงไว้
สรุปใจความได้ ดังนี๖#
“ดูกรมาณพ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่ง
กรรม มีกรรมเป็นที่กําเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
กรรมย่อมจําแนกสัตว์ทั้งหลายให้ทรามและประณีต”
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๑. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้มักทําปาณาติบาต เป็นคนเหี้ยมโหด
หมกมุ่นอยู่ในการประหัตประหาร ไร้เมตตาการุณย์ ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือ
ปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภาย
หลัง ก็จะเป็นคนมีอายุสั้น
ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้ละเว้นปาณาติบาต มีเมตตาการุณย์ มัก
เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว
ตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็น
มนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีอายุยืน
๒. ก. สตรีหรือบุรษุ ผูม้ นี สิ ยั ชอบเบียดเบียนทําร้ายสัตว์ทงั้ หลาย
ด้วยมือ ไม้ ศัสตรา ด้วยกรรมนัน้ ซึง่ ถือปฏิบตั พิ รัง่ พร้อมถึงทีแ่ ล้ว ตายไป
ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก หรือมิฉะนัน้ หากมาสูค่ วามเป็น
มนุษย์ จะเกิด ณ ทีใ่ ดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีโรคมาก (ขีโ้ รค)
ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่มีนิสัยชอบเบียดเบียนทําร้ายสัตว์ทั้ง
หลาย ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้า
ถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ
ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีโรคน้อย (มีสุขภาพดี)
๓. ก. สตรีหรือบุรุษ ผูเ้ ป็นคนมักโกรธ เคียดแค้นง่าย ใครว่า
กล่าวนิดหน่อย ก็ขดั ใจพลุง่ พล่าน พยาบาท แสดงความขึง้ เคียดให้ปรากฏ
ด้วยกรรมนัน้ ซึง่ ถือปฏิบตั พิ รัง่ พร้อมถึงทีแ่ ล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย
ทุคติ วินบิ าต นรก หรือมิฉะนัน้ หากมาสูค่ วามเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่
ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีผวิ พรรณทราม (ไม่สวยไม่งาม)
ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่มักโกรธ ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติ
พรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะนั้น
หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคน
น่าเลื่อมใส (มีรูปร่างท่าทางชวนใจนิยม)
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๔. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้มีใจริษยา คนอื่นได้ลาภได้รับความ
เคารพนับถือกราบไหว้บูชา ก็ไม่สบายใจ ทนไม่ได้ ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือ
ปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภาย
หลัง ก็จะเป็นคนมีศักดาน้อย (3H '&'H %)
ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่มีใจริษยา ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติ
พรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะนั้น
หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมี
ศักดามาก (*&J *H % ก)
๕. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่บําเพ็ญทาน ไม่ให้ปันข้าว นํ้า ผ้านุง่
ห่ม เป็นต้น ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป
ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็น
มนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีโภคะน้อย
ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้บําเพ็ญทาน ให้ปันข้าว นํ้า ผ้านุง่ ห่ม
เป็นต้น ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อม
เข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด
ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีโภคะมาก
๖. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้เป็นคนแข็งกระด้าง เย่อหยิ่ง ชอบดูถูก
คน ไม่เคารพนับถือ กราบไหว้ แสดงความเอื้อเฟื้อ แก่ผู้ที่สมควรได้รับ
การปฏิบัติเช่นนั้น ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตาย
ไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความ
เป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีตระกูลตํ่า

พระพรหมคุ
ณาภรณ '(ป.-อ. ปยุตฺโต)
3: ก/0

๕๙
);9

ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่เป็นคนแข็งกระด้าง ไม่เย่อหยิ่ง
แสดงความเคารพนับถือ กราบไหว้ เอื้อเฟื้อ แก่ผู้สมควรได้รับการ
ปฏิบัติเช่นนั้น ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป
ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะ
เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีตระกูลสูง
๗. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่เข้าหา ไม่สอบถามสมณะหรือ
พราหมณ์ ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรมีโทษ ไม่มีโทษ อะไรควรปฏิบัติ ไม่
ควรปฏิบัติ อะไรเมื่อทํา จะเป็นไปเพื่อโทษทุกข์ อะไรเมื่อทํา จะเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขชั่วกาลนาน ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่
แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะนั้น หาก
มาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนทราม
ปัญญา
ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้รู้จักเข้าหาสอบถามสมณะหรือพราหมณ์
ว่าอะไรดี อะไรชั่ว เป็นต้น ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่
แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะนัน้ หากมาสูค่ วาม
เป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ทีใ่ ดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีปญั ญามาก
จะเห็นได้ วา่ ในสูตรนี # แม้ จะกล่าวถึงผลที4จะประสบในชีวิต
ข้ างหน้ า แต่ก็เน้ นที4การกระทําในปั จจุบนั โดยเฉพาะการกระทําที4
มีลกั ษณะเป็ นความประพฤติปฏิบตั ิอย่างเป็ นประจํา เป็ นส่วนแห่ง
การดํา เนิ น ชี วิ ต ชนิ ด ที4 จ ะสร้ างสมคุณ ภาพของจิ ต ใจ ปรุ งแต่ง
ลักษณะนิสยั และบุคลิกภาพได้ และเป็ นเหตุปัจจัยโดยตรงแก่ผล
จําเพาะแต่ละอย่าง
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ทังนี
# # ไม่ใช่เป็ นอานิสงส์เฟ้อชนิดทีว4 า่ ทํากรรมดีอะไรครัง# เดียว
เช่น ให้ ทานครัง# หนึง4 ก็มีผลมากมายไม่มขี อบเขต จะหวังเป็ นอะไร
ปรารถนาได้ อะไร ก็ได้ กเ็ ป็ นอย่างนันหมด
#
ซึง4 ถ้ าเน้ นกันนัก ก็จะทําให้
คนมุง่ แต่จะทําบุญกรรม แบบฝากเงินในธนาคารเฉยไว้ ไปรอรับดอก
เบี #ย หรือแบบคนเล่นลอตเตอรี4 ทีล4 งทุนทีหนึง4 หวังผลกําไรมหาศาล
แล้ วเลยไม่ใส่ใจกรรมดีชนิดทีเ4 ป็ นความประพฤติปฏิบตั ทิ วั4 ไป และการ
ดําเนินชีวติ ดีงามประจําวันอย่างทีต4 รัสไว้ ในสูตรนี๗#
รวมความว่า สาระของจูฬกัมมวิ ภงั คสูตรนี # ก็ยงั คงยืนหลัก
การสําคัญที4ว่า การนึกถึงผลกรรมที4จะได้ ประสบในชีวิตภพหน้ า
พึงเป็ นไปในลักษณะของความมัน4 ใจที4อาศัยกรรม คือคุณภาพจิต
ใจ และคุณภาพแห่งความประพฤติ ที4ตนมีอยู่ในปั จจุบนั นี #เอง และ
การได้ รับผลห่างไกลเบือ# งหน้ านัน# มีลกั ษณะที4สืบทอดต่อเนื4อง
ออกไปอย่างมีความสัมพันธ์กนั ได้ ตามแนวทางแห่งเหตุปัจจัย
หลักสําหรับวินิจฉัยในเรื4 องนี # อาจพูดสันๆ
# ได้ แนวหนึง4 ว่า
ความเชื4อที4ถกู ต้ องเกี4ยวกับผลกรรมในชาติหน้ า จะต้ องเป็ นความ
เชื4อที4มีลกั ษณะช่วยเสริ มธรรมฉันทะให้ เข้ มแข็งแน่นแฟ้นยิ4งขึ #น
หากความเชื4อเกี4ยวกับผลกรรมในชาติหน้ าอย่างใด ไม่ช่วย
เสริ มธรรมฉันทะ แต่กลับเป็ นไปในทางส่งเสริ มโลภะหรื อตัณหา
ถ่ายเดียว ก็พงึ เข้ าใจว่า ความเชื4ออย่างนัน# เป็ นความเชื4อที4คลาด
เคลื4อน และควรได้ รับการแก้ ไข
["&% ก "+K พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, .). ./.8,  ' ,8-l
. (พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, .). .///,  ' .\8l.-)]
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