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อนุโมทนา 
 

 ในวาระสําคัญแหงงานพระราชทานเพลิงศพ คุณพอวิวัฒน  

เลาสุทธิพงษ ในวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ 
วรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บุตรธิดา และหลานๆมีกุศล
ฉันทะท่ีจะจัดพิมพหนังสือ เช่ือกรรม-รูกรรม-แกกรรม ของพระเดช
พระคุณ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) เปนธรรมทาน เพ่ือเปนท่ี
ระลึกและแจกมอบตอบแทนนํ้าใจของทานผูมารวมงาน พรอมทั้งเปน
การเผยแพรหลักธรรมใหอํานวยประโยชนสุขแกประชาชนกวางขวาง
ออกไป 

การบําเพ็ญธรรมทานอุทิศกุศลในวาระสําคัญน้ี เปนการ
แสดงออกซ่ึงนํ้าใจท่ีประกอบดวยกตัญูกตเวทิตาธรรมตอทานผูลวงลับ
และความปรารถนาประโยชนสุขท่ีเปนแกนสารแกประชาชนท่ัวไป 

ขออํานาจแหงธรรมทานกุศลจริยา ท่ีคณะเจาภาพไดบําเพ็ญ
คร้ังน้ี จงอํานวยสุขสมบัติแกคุณพอวิวัฒน  เลาสุทธิพงษ ในสัมปรายภพ 
สมตามมโณปณิธานของคณะเจาภาพ ตามควรแกคติวิสัยทุกประการ 
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ทําอยางไรจะใหเชื่อเร่ืองกรรม∗

ขอนมัสการทานพระเถรานุเถระ สหธรรมิก ที่เคารพนับถือ
ขออํานวยพร ทานอุปนายกพุทธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรม-
ราชูปถัมภ พรอมดวยเจาหนาที่ของสมาคมทุกทาน และทานสาธุชนผูใฝ
ธรรมทั้งหลาย

อาตมภาพรูสกึเปนสริิมงคล ทีไ่ดมโีอกาสมาแสดงธรรมกถา
ในที่ประชุมน้ี เพราะมาพูดในสถานที่ที่มีกิจการอันเนื่องดวยพระ
ศาสนา และมาพูดในเรื่องธรรมอันเปนเรื่องสิริมงคล

สาํหรบัหัวขอท่ีทานตัง้ใหพดูคอืเรือ่งกรรมนี ้จะพดูในแงไหน
ก็ตาม ก็รูสึกวาเปนเรื่องสําคัญ เพราะเปนที่เขาใจในหมูพุทธ-
ศาสนิกชนอยูทัว่ไปแลววา กรรมเปนหลกัใหญของพระพทุธศาสนา

ความจริงหลักธรรมใหญมีอยูหลายหลัก เชน เรื่องอริยสัจจ
เรื่องปฏิจจสมุปบาท และเรื่องไตรลักษณ เปนตน ธรรมะแตละ
ขอๆ เหลานั้น ลวนแตเปนหลักใหญ หลักสําคัญทั้งสิ้น แตสําหรับ
หลักกรรมนี้ ประชาชนทั่วไปมีความรูสึกวาเกี่ยวของกับชีวิตของ
ตนเองใกลชิดมาก เพราะฉะนั้น ความคุนเคยกับคําวากรรมนี้ ก็
อาจจะมีมากกวาหลักธรรมอื่นๆ

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



เชื่อกรรม-รูกรรม-แกกรรม๔

เปนอันรวมความในที่นี้วา กรรมเปนหลักธรรมสําคัญ และ
เปนเรื่องที่พุทธศาสนิกชนสนใจมาก  กับท้ังเปนเรื่องที่มีความของ
ใจกันอยูมากดวย ที่ของใจนั้นก็เกิดจากความที่ยังคลางแคลง
สงสัยในแงมุมตางๆ ไมเขาใจชัดเจน

เหตุที่หลักกรรมเปนปญหาแกเรามากนั้น ไมใชเพราะเปน
หลักธรรมใหญหรือสําคัญอยางเดียว แตเปนเพราะไดมีความเขา
ใจคลาดเคลื่อนและสับสนเกิดขึ้นพอกพูนตอๆ กันมา เพราะฉะนั้น
ในการทําความเขาใจเรื่องกรรม นอกจากจะทําความเขาใจในตัว
หลักเองแลว ยังมีปญหาเพิ่มข้ึน คือจะตองแกความเขาใจคลาด
เคลื่อนสับสนในเรื่องกรรมนั้นดวย

เนื่องจากเหตุผลท่ีกลาวมา อาตมภาพจึงรูสึกวา ในการพูด
ทําความเขาใจเรื่องกรรมนั้น ถาเราแกความเขาใจคลาดเคลื่อนสับ
สนออกไปเสียกอน อาจจะทําใหความเขาใจงายขึ้น คลายกับวา
หลักกรรมนี้ไมมีเฉพาะตัวหลักเองเทานั้น แตมีของอะไรอื่นมาปด
บังเคลือบคลุมอีกชั้นหนึ่งดวย ถาเราจะทําความเขาใจเนื้อใน เรา
จะตองเปลื้องสิ่งที่ปดบังนี้ออกไปเสียกอน



 - ๑ -
ความคลาดเคลื่อนสับสนในเรื่องกรรม

๑. ความสับสนคลาดเคลื่อนในความหมาย
หลักกรรมนี้มีอะไรที่เปนความสับสนคลาดเคลื่อนเขามา

ปดบังคลุมอยู ขอใหทานทั้งหลายลองมาชวยกันพิจารณาดู
อาตมภาพวามีหลายอยางทีเดียว

ในความเขาใจของคนไทยทั่วๆไป หรือแมแตจํากัดเฉพาะ
ในหมูพุทธศาสนิกชน พอพูดถึงคําวา “กรรม” ก็จะเกิดความเขาใจ
ในความคิดของแตละทานไมเหมือนกันแลว

กรรมในแงของคนทั่วๆไป อาจจะมีความหมายอยางหนึ่ง
และกรรมในความหมายของนักศึกษาชั้นสูงก็อาจจะเปนไปอีก
อยางหนึ่ง ไมตรงกันแททีเดียว

ตัวอยางเชน ในสํานวนภาษาไทยเราพูดกันบอยๆวา “ชาติ
นี้มีกรรม” หรือวา “เราทาํมาไมดีก็กมหนารับกรรมไปเถิด” หรือ
วา “อะไรๆ ก็สุดแตบุญแตกรรมก็แลวกัน” อยางนี้เปนตน

สํานวนภาษาเหลานี้แสดงถึงความเขาใจคําวากรรมใน
ความคิดของคนทั่วไป และขอใหทานทั้งหลายมาชวยกันพิจารณา
ดูวา ในคําพูดซึ่งสอถึงความเขาใจอันนี้ มันมีอะไรถูกตองหรือ
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คลาดเคลื่อนไปบาง
จากคําที่อาตมภาพไดยกมาอางนั้น ก็พอมองเห็นความ

เขาใจของคนทั่วไปเกี่ยวกับกรรมวา
ประการแรก คนโดยมากมองกรรมไปในแงผล คือมองวา

เปนผลของการกระทํา เพราะฉะนั้น จึงพูดกันวากมหนารับกรรม
คําวากรรมในที่นี้เปนผล  หรืออยางเราไปเห็นคนไดรับภัยพิบัติหรือ
เหตุรายประสบทุกขยากตางๆ เราบอกวานั่นกรรมของสัตว ก็เทา
กับบอกวา กรรม คือความทุกขยากอะไรตออะไรที่เปนผลซึ่งเขาได
รับอยูนั้น

ประการตอไป เราพูดถึงกรรมโดยมุงเอาแงชั่วแงไมดีหรือ
เรื่องรายๆ อยางที่วากมหนารับกรรม หรือวากรรมของสัตว ก็หมาย
ถึงแงไมดีทั้งนั้น คือเปนเรื่องทุกข เรื่องโศก  เรื่องภัยอันตราย ความ
วิบัติ เหตุรายนานา

นอกจากนั้น ก็มุงไปในอดีต  โดยเฉพาะมุงเอาชาติกอน
เปนสําคัญ

ตัวอยางที่วามาโดยมากก็มีความหมายสองไปทีเดียวหมด
ทั้ง ๓ แง คือมุงเอาในแงเปนเรื่องรายๆ และเปนผลของการกระทํา
ในอดีตชาติ ไมวา “กมหนารับกรรม” “ชาตินี้มีกรรม” “กรรม
ของสัตว” “สุดแตบุญแตกรรม” ฯลฯ ลวนแตเปนเรื่องไมดี เปน
เรื่องรายๆ เปนเรื่องผล และเปนเรื่องเกี่ยวกับชาติกอนทั้งนั้น

พูดงายๆ วา คนทั่วไปมองความหมายของ “กรรม” ในแง
ของผลรายของการกระทําชั่วในอดีตชาติ

ทีนี้ลองมาพิจารณาวาความหมายที่เขาใจกันนั้นถูกหรือไม
อาจจะถูก แตถูกไมหมด ไดเพียงสวนหนึ่งเทานั้น
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ตามหลักคําสอนที่แทจริง เพียงหลักตนๆ ทานก็บอกไว
แลววา กรรมก็คือการกระทํานั่นเอง งายที่สุด การกระทํานี้ไมได
หมายถึงผล แตเปนตัวการกระทํา ซึ่งเปนเหตุมากกวาเปนผล

ตอไปในแงเวลา จะมุงถึงกาลเปนอดีตก็ได ปจจุบันก็ได
อนาคตก็ได ไมเฉพาะตองเปนอดีตอยางเดียว คือปจจุบันที่ทําอยูนี้
ก็เปนกรรม

แลวจะมองในแงลักษณะวาดีหรือช่ัวก็ไดทั้งสองขาง คือ
กรรมดีก็มี กรรมชั่วก็มี แลวแสดงออกไดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจ

นอกจากนี้ ที่พูดถึงกรรมอยางนั้นอยางนี้ ดูเหมือนวาเปน
เรื่องใหญ เรื่องรุนแรง ความจริงนั้น กรรมก็มีตั้งแตเรื่องเล็กๆ
นอยๆ  ในความคิดแตละขณะ ทุกๆ ทานที่นั่งอยูในขณะนี้ก็กําลัง
กระทํากรรมดวยกันทั้งนั้น อยางนอยก็กําลังคิด เพราะอยูในที่
ประชุมน้ี ไมสามารถแสดงออกทางอื่นไดมาก ไมมีโอกาสจะพูด
หรือจะทําอยางอื่น ก็คิด การคิดนี้ก็เปนกรรม

รวมความวา ในความหมายที่ถูกตองนั้น กรรมหมายถึง
การกระทําที่ประกอบดวยเจตนา จะแสดงออกทางกายก็ตาม
วาจาก็ตาม หรืออยูในใจก็ตาม เปนอดีตก็ตาม ปจจุบันก็ตาม
อนาคตก็ตาม ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เปนกรรมทั้งนั้น

ฉะนั้น กรรมตามความหมายที่พูดกันทั่วไปน้ันจึงมักทําให
เกิดความสับสนคลาดเคลื่อนขึ้นมาอยางใดอยางหนึ่ง จะตองทํา
ความเขาใจใหถูกตั้งแตตน

เปนอันวาภาษาสามัญที่คนทั่วไปใชพูดกันนั้น มีขอคลาด
เคลื่อนอยูมากบางนอยบาง ซึ่งจะตองทําความเขาใจใหถูกตอง
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๒. ความคลาดเคลื่อนในทัศนคติ
ก. ทัศนคติตอตนเอง

แงที่ ๒ ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนกันอยูมาก ก็คือ ทัศนคติตอ
กรรม พอพูดถึงกรรม ทัศนคติของคนทั่วไปก็มักจะเปนไปในแงของ
การทอดธุระ หรือไมมีความรับผิดชอบ

ทอดธุระอยางไร? อันนี้อาจจะแบงไดเปน ๒ สวน คือ มอง
ในแงตัวเองอยางหนึ่ง กับมองในแงผูอื่นอยางหนึ่ง

มองในแงตัวเอง ความรูสึกทอดธุระ คือรูสึกวายอทอ ยอม
แพ ถดถอย และไมคิดปรับปรุงตัวเอง เชนในประโยควา “ชาตินี้มี
กรรม“ หรือวา “เราทาํมาไมดี กมหนารับกรรมไปเถิด”

ความจริง คําที่พูดอยางนี้มีแงที่พิจารณาไดทั้งดีและไมดี
คือเวลาพูดอยางนี้ เดิมก็คงมุงหมายวา ในเมื่อเปนการกระทําของ
เราเอง ทําไวไมดี เราก็ตองยอมรับผลของการกระทํานั้น นี่คือ
ความรูสึกรับผิดชอบตอตนเอง ยอมรับความผิดที่ตนเองกอข้ึน

แตการที่พูดอยางนี้ไมใชวาทานตองการใหเราหยุดชะงัก
แคนั้น  ทานไมไดตองการใหเราหยุดเพียงวา งอมืองอเทา แลวไม
คิดปรับปรุงตนเอง แตทานตองการตอไปอีกดวยวา เมื่อเรายอมรับ
ผิดจากการกระทําของเราแลว ในแงตัวเราเอง เมื่อเราสํานึกความ
ผิดแลว เราจะตองแกไขปรับปรุงตัวเองใหดีตอไปดวย

แตในตอนที่เปนการปรับปรุงนี้ คนมักไมคอยคิด ก็เลยทํา
ใหความรูสึกตอกรรมนั้นหยุดชะงักแคการยอมรับ แลวก็เปนคลาย
กับยอมแพ แลวก็ทอถอย ไมคิดปรับปรุงตนใหกาวหนาตอไป
เพราะฉะนั้น  เราจะตองรูจักแยกใหครบ ๒ ตอน คือ ความรูสึกรับ
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ผิดชอบตอตนเองตอนหนึ่ง และการที่จะคิดแกไขปรับปรุงตนตอไป
ตอนหนึ่ง

รวมความวา ความรูสึกตอกรรม ควรจะมีตอตนเองใหครบ
ทั้ง ๒ ดาน คือ

๑. เราจะตองมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง 
และ

๒.เมื่อยอมรับสวนที่ผิดแลว จะตองคิดแกไขปรับปรุงตน
เองเพื่อใหถูกตองดีงามขึ้นตอไปดวย

ไมใชหยุดเพียงยอมรับผิดแลวก็เสร็จกันไป ถาเรามอง
ความหมายของกรรมเพียงในแงของการยอมรับและเสร็จสิ้นไปเทา
นั้น ก็แสดงวาเราไมไดใชประโยชนจากหลักคําสอนเกี่ยวกับกรรม
อยางถูกตองสมบูรณ และอาจจะใหเกิดผลเสียได
ข. ทัศนคติตอผูอ่ืน

ในแงความคลาดเคลื่อนของทัศนคติตอผูอื่น ก็เชนเดียว
กัน เวลาเราไปเห็นคนไดรับทุกขภัยพิบัติอันตรายตางๆ บางทีเราก็
พูดกันวา นั่นเปน “กรรมของสัตว” พอวาเปนกรรมของสัตว เราก็
ปลงเลย แลวก็ชางเขา

บางทานเลยไปกวานี้อีก บอกวาพุทธศาสนาสอนใหวาง
อุเบกขา ก็เลยทําเฉย หมายความวา ใครจะไดทุกขไดรอน เราก็
ปลงเสียวากรรมของสัตว เขาทํามาเองไมดีเขาจึงไดรับผลอยางนั้น
เราก็วางอุเบกขา อันนี้เปนแงที่ไมถูก ตองระวังเหมือนกัน

ในแงตอผูอื่น ทัศนคติก็ตองมี ๒ ดานเหมือนกัน จริงอยู
เมื่อคนอื่นไดรับภัยพิบัติเหตุรายอะไรขึ้นมา ขั้นตนเราควรพิจารณา
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วา อันนั้นเปนผลของการกระทําของเขา เชนคนที่ไปประพฤติชั่ว
ถูกจับมาลงโทษ อันนั้นอาจจะพิจารณาไดวาเปนกรรมของสัตว
จริง แตการมองอยางนั้นไมใชเปนการพูดในแงผลเทานั้น

คําวา “กรรมของสัตว” นั้น เปนการพูดเลยไปถึงอดีตวา
เพราะการกระทําของเขาที่ไมดีแตกอน เขาจึงมาไดรับผลท่ีไมดีใน
บัดนี้ ถาจะพูดใหเต็ม นาจะบอกวา อันนี้เปนผลของกรรมของสัตว
ไมใชกรรมของสัตว แตพูดยอๆ ก็เลยบอกวากรรมของสัตว

ในแงนี้ก็ถูกอยูชั้นหนึ่ง วาเราเปนคนรูจักพิจารณาเหตุผล
คือชาวพุทธเปนคนมีเหตุมีผล เมื่อเห็นผลหรือสิ่งใดปรากฏขึ้นมา
เราก็คิดวานี่ตองมีเหตุ เมื่อเขาไดประสบผลราย ถูกลงโทษอะไร
อยางนี้ มันก็ตองมีเหตุ ซึ่งอาจจะเปนการกระทําไมดีของเขาเอง

อันนี้แสดงถึงความมีเหตุมีผลในเบื้องตน คือวางใจเปน
กลางพิจารณาใหเห็นเหตุผลตามความเปนจริงเสียกอน ขั้นนี้เปน
การแสดงอุเบกขาที่ถูกตอง

อุเบกขาที่ถูกตองนั้นก็เพื่อดํารงธรรมไว ดํารงธรรมอยางไร
การวางใจเปนกลาง  ในเมื่อเขาสมควรไดรับทุกขโทษนั้นตามสม
ควรแกการกระทําของตน เราตองวางอุเบกขา เพราะวาจะไดเปน
การรักษาธรรมไว อันนี้เปนการถูกในทอนที่หนึ่ง คืออุเบกขาเพื่อ
ดํารงความเปนธรรมหรือรักษาความยุติธรรมไว

แตอีกตอนหนึ่งที่หยุดไมไดก็คือ นอกจากมีอุเบกขาแลว
ในแงของกรุณาก็ตองคิดดวยวา เมื่อเขาไดรับทุกขภัยพิบัติแลว เรา
ควรจะชวยเหลืออะไรบาง บางทีในพุทธบริษัทบางคนก็พิจารณา
ปลอยทิ้งไปเสียหมด ไปเห็นคนยากคนจนอะไรตออะไรก็กรรมของ
สัตวหมด เลยไมไดคิดแกไขปรับปรุงหรือชวยเหลือกัน ทําใหขาด
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ความกรุณาไป แทนที่จะเนนเรื่องความกรุณากันบาง ก็เลยไปมัว
เนนเรื่องอุเบกขาเสีย∗

ที่จริงธรรมเหลานี้ตองใชใหตรงเรื่อง เหมาะเจาะ แมแตใน
กรณีที่คนไดรับโทษ เราวางอุเบกขากับคนที่เขาไดรับโทษนั้น เราก็
ตองมีกรุณาอยูในตัวเหมือนกัน เราอุเบกขากับคนที่เขาไดรับโทษ
เพราะเรามีเมตตากรุณาตอสัตวทั้งหลายเหลาอื่น บุคคลผูนี้ไดรับ
โทษเพือ่ใหคนอืน่จาํนวนมากอยูดวยความสงบเรยีบรอย หรอืแมแต
เปนความกรุณาและเมตตาตอตัวผูไดรับโทษเองวา ผูนี้เมื่อเขาได
รับโทษอยางนี้แลว เขาจะไดสํานึกตน ประพฤติตัวเปนคนดีตอไป

จากนั้นก็ตองคิดตอไปอีกวา เมื่อเขาไดรับทุกขโทษตาม
ควรแกกรรมของเขาแลว เราจะชวยเหลือเขาใหพนจากความทุกข
นั้น และพบความสุขความเจริญตอไปไดอยางไร เปนความเมตตา
กรุณาแฝงอยูในนั้น ไมใชเปนสักแตวาอุเบกขาอยางเดียว

ที่พูดมานี้เปนเรื่องสําคัญเหมือนกัน ทาทีความรูสึกตอเรื่อง
กรรมที่ไมครบถวน บางทีก็ทําใหเกิดผลเสียได ถาอยางไรก็ควรจะ
มีใหครบทุกดาน

เปนอันวา ทัศนคตินี้ บางทีก็คลาดเคลื่อนทั้งในแงตอตน
เองและตอคนอื่น

ตอตนเองนั้น หนึ่ง ตองมีความรับผิดชอบ สอง ตองมี
ความคิดแกไขปรับปรุงอยูดวยพรอมกัน

สวนในแงตอผูอื่นก็ไมใชเอาแตอุเบกขาอยางเดียว จะตอง

                                                                                 
∗ การวางอุเบกขา และใชกรุณากับคนทุกขยากนี้ ขอใหดูคําอธิบายเพ่ิมเติม ในเรื่องที่ ๒ 

หนา ๖๑–๖๒ ดวย
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มีเมตตากรุณาดวย ในสวนใดที่ควรวางอุเบกขาก็วางดวยเหตุผล
เพื่อรักษาความเปนธรรม หรือดํารงธรรมของสังคมไว และในแง
ของเมตตากรุณาก็เพื่อประโยชนของบุคคลนั้นเองดวย และเพื่อ
ประโยชนคนสวนใหญดวย ตองมีและมีไปไดพรอมกัน อันนี้เปนแง
ทัศนคติ ซึ่งบางทีก็ลืมย้ําลืมเนนกันไป

๓. ความสับสนคลาดเคลื่อนในตัวธรรม
ประการที่ ๓  เปนความคลาดเคลื่อนและสับสนในตัวหลัก

ธรรมทีเดียว อันนี้เปนเรื่องใหญ
ในใจของพุทธศาสนิกชนนั้น เวลานึกถึงกรรม ก็คลายกับ

ความหมายที่อาตมภาพไดพูดมาขางตน คือมักจะนึกถึงเรื่องเกา
โดยมากเอาอดีตชาติเปนเกณฑ ไมคอยนึกถึงกรรมที่ทําในปจจุบัน

หลักกรรมในพุทธศาสนานั้น มีแงหนึ่งที่เราควรพยายาม
ศึกษาใหเกิดความเขาใจชัดเจน คือแงที่จะตองแยกจากหลักคํา
สอนในศาสนาอื่น

พุทธศาสนานั้นเกิดในชมพูทวีป คือประเทศอินเดีย เมื่อ
ประมาณ ๒๕๐๐ ปมาแลว ในสมัยนั้นศาสนาตางๆ ในอินเดียมีคํา
สอนเรื่องกรรมกันแทบทั้งนั้น เมื่อเราพบคําวากรรมในตางศาสนา
ก็ตองนึกไวกอนเลยวาจะตองมีความหมายตางกัน เหมือนเจอพระ
พรหมของพราหมณกับพระพรหมของพุทธก็ตองคนละอยาง ถา
แยกบอกความแตกตางไมได ก็แสดงวาเรากําลังเสี่ยงตอความ
หลงเขาใจผิด

ศาสนาฮินดูก็มีคําสอนเรื่องกรรม ศาสนานิครนถ หรือท่ีเรา
เรียกวา ศาสนาเชน หรือมหาวีระ ก็มีคําสอนเรื่องกรรมเหมือนกัน
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และก็เนนคําสอนเรื่องกรรมนี้ไวเปนหลักสําคัญมาก เมื่อพุทธ
ศาสนาอุบัติขึ้น พระพุทธองคก็ไดทรงทราบคําสอนของศาสนา
เหลานี้แลว และไดทรงพิจารณาเห็นวาเปนความเขาใจที่ผิดพลาด
คลาดเคลื่อนไมสมบูรณ พระองคจึงไดทรงสอนหลักกรรมของพุทธ
ศาสนาขึ้นใหม

เมื่อ “กรรม” ในพุทธศาสนาเปนหลักกรรมซึ่งเกิดจากการที่
พระพุทธองคตองการแกไขความเชื่อท่ีผิดในหลักกรรมเดิม ก็แสดง
วาหลักกรรมอยางใหมนี้จะตองผิดกับหลักกรรมอยางเกา ที่สอน
กันแตเดิมในศาสนาพราหมณ ฮินดู และนิครนถ เปนตน

หลักกรรมในศาสนาของเรา ถาแยกแยะออกไปโดยศึกษา
เปรียบเทียบกับคําสอนในศาสนาเดิม เราจะเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น

หลักกรรมในศาสนาฮินดูก็ตาม ในศาสนานิครนถก็ตาม
ในพระพุทธศาสนาก็ตาม ในสายตาของคนตางประเทศ โดย
เฉพาะพวกฝรั่งที่มาศึกษา มักเขาใจวาเหมือนๆ กัน คือ คนเหลา
นั้นพอมองเห็นวาพุทธศาสนาก็สอนเรื่องกรรม ฮินดู และนิครนถ ก็
สอนเรื่องกรรมทั้งนั้น ก็เขาใจวาคําสอนในศาสนาเหลานี้เหมือน
กัน แตที่จริงไมเหมือน

ในศาสนาฮินดูเขามีหลักกรรมเหมือนกัน เขาสอนวาในตัว
คนแตละคนมีอาตมัน เมื่อบุคคลแตละคนกระทํากรรม กรรมก็เปน
เครื่องปดบังอาตมัน ดวยอํานาจกรรมนี้ บุคคลจึงตองเวียนวาย
ตายเกิดไปจนกวาจะบริสุทธิ์หลุดพน อันนี้ดูเผินๆ ก็คลายของพุทธ
ศาสนา แตศาสนาฮินดูสอนหลักกรรมเพื่อเปนฐานรองรับการแบง
แยกวรรณะ สวนพระพุทธศาสนาสอนหลกักรรมเพือ่หกัลางเรือ่ง



เชื่อกรรม-รูกรรม-แกกรรม๑๔

วรรณะ หลกักรรมของศาสนาทัง้สองจะเหมอืนกนัไดอยางไร ตรงกนั
แตชือ่เทานัน้

สวนในศาสนานคิรนถ ก็มีความเชื่อในสาระสําคัญของ
กรรมตามแบบของเขา พระพุทธเจาเคยตรัสเลาความเชื่อเรื่อง
กรรมของนิครนถเอาไว อาตมภาพจะลองอานพุทธพจนใหฟง ใน
ขณะที่ฟง ขอใหทานสาธุชนลองเทียบในใจกับหลักกรรมของเราวา
มันเหมือนหรือตางกันอยางไร
ก. สามลัทธิที่ขัดตอหลักกรรม

 พระพุทธองคตรัสวา
“ภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะ

มีทิฏฐิอยางนี้วา สุขก็ดี ทุกขก็ดี อยางหนึ่งอยางใดที่ได
เสวย ทั้งหมดนั้นเปนเพราะกรรมที่ตัวทําไวในปาง
กอน โดยนัยดังนี้ เพราะกรรมเกาหมดสิ้นไปดวยตบะ
ไมทํากรรมใหม ก็จะไมถูกบังคับอีกตอไป เพราะไม
ถูกบังคับตอไป ก็สิ้นกรรม เพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุกข
เพราะสิ้นทุกขก็สิ้นเวทนา เพราะสิ้นเวทนาก็เปนอัน
สลดัทกุขไดหมดสิน้ ภิกษทุัง้หลาย พวกนิครนถมวีาทะ
อยางนี้”
อันนี้มาในเทวทหสูตร พระไตรปฎกเลม ๑๔ มัชฌิมนิกาย

อุปริปณณาสก พุทธพจนที่ยกมาอางนี้ แสดงลัทธินิครนถ หรือ
ศาสดามหาวรีะ นคิรนถนาฏบตุร ทีเ่ราเรยีกกนัทัว่ไปวา ศาสนาเชน
ศาสนาเชนนี้นับถือคําสอนเรื่องกรรมเกา เรียกเต็มวา ปุพเพกต-
เหตุวาท เรียกสั้นๆ วา ปุพเพกตวาท
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เมื่อพูดถึงเรื่องนี้แลว ก็เลยอยากจะพูดถึงลัทธิที่จะตอง
แยกออกจากหลักกรรมใหครบท้ังหมด ขอใหกําหนดไวในใจทีเดียว
วา เราจะตองแยกหลักกรรมของเราออกจากลัทธิที่เกี่ยวกับการได
รับสุขทุกขของมนุษย ๓ ลัทธิ

ในสมัยพุทธกาลมีคําสอนสําคัญอยู ๓ ลัทธิ ที่กลาวถึง
ทุกขสุขที่เราไดรับอยูในขณะนี้ แมกระทั่งถึงปจจุบันนี้ลัทธิศาสนา
ทั้งหมดเทาที่มีก็สรุปลงไดเทานี้ ไมมีพนออกไป พระพุทธเจาเคย
ตรัสถึงลัทธิเหลานี้และทรงแยกวาคําสอนของพระองคไมใชคํา
สอนอยางลัทธิเหลานี้ ลัทธิเหลานั้นเปนคําสอนประเภทอกิริยา คือ
หลกัคาํสอนหรอืทัศนะแบบทีท่าํใหไมเกดิการกระทาํ เปนมจิฉาทิฏฐิ
อยางรายแรง

อาตมภาพจะอานลัทธิมิจฉาทิฏฐิ ๓ ลัทธินี้ตามนัยพุทธ
พจนที่มาใน อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต พระสุตตันตปฎก ในพระ
ไตรปฎกบาลี เลม ๒๐ และในคัมภีรวิภังค แหงพระอภิธรรมปฎก
ในพระไตรปฎกบาลี เลม ๓๕

พระพุทธองคตรัสวา
“ภิกษุทั้งหลาย ลัทธิเดียรถีย ๓ ลัทธิเหลานี้ ถูก

บัณฑิตไตถามซักไซรไลเลียงเขา ยอมอางการถือสืบๆ
กันมา ดํารงอยูในอกิริยา (การไมกระทํา) คือ

๑ สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะ มีทิฏฐิ
อยางนี้วา สุขก็ดี ทุกขก็ดี มิใชสุขมิใชทุกขก็ดี อยาง
หนึ่งอยางใดก็ตามที่คนเราไดเสวย ทั้งหมดนั้นลวน
เปนเพราะกรรมที่กระทําในปางกอน (ปุพเพกตเหตุ,
เรียกวา ปุพเพกตวาท)
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๒ สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะ มีทิฏฐิ
อยางนี้วา สุขก็ดี ทุกขก็ดี มิใชสุขมิใชทุกขก็ดี อยาง
หนึง่อยางใดกต็ามทีค่นเราไดเสวย ทัง้หมดนัน้ลวนเปน
เพราะการบนัดาลของพระผูเปนเจา (อสิสรนิมมานเหต,ุ
เรียกวา อิศวรนิรมิตวาท)

๓ สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะ มีทิฏฐิ
อยางนี้วา สุขก็ดี ทุกขก็ดี มิใชสุขมิใชทุกขก็ดี อยาง
หนึ่งอยางใดตามที่คนเราไดเสวย ทั้งหมดนั้นลวนหา
เหตุหาปจจัยมิได (อเหตุอปจจยะ, เรียกวา  อเหตุวาท)
ลัทธิทั้งสามนี้ พุทธศาสนิกชนฟงแลว อาจจะของใจขึ้นมา

วา เอ ลัทธิที่หนึ่งดูคลายกับหลักกรรมในพุทธศาสนาของเรา บอก
วา สุขก็ดี ทุกขก็ดี มิใชสุขมิใชทุกขก็ดี ที่เราไดรับอยูในปจจุบันนี้
เปนเพราะกรรมที่กระทําไวในปางกอน เอ ดูเหมือนกันเหลือเกิน

นี่เหละเปนเรื่องสําคัญ ถาไดศึกษาเปรียบเทียบเสียบาง
บางทีจะทําใหเราเขาใจหลักกรรมของเราชัดเจนยิ่งขึ้น ถาไมระวัง
เราอาจจะนําเอาหลักกรรมของเรานี้ไปปรับปรุงเปนหลักกรรมของ
ศาสนาเดมิทีพ่ระพทุธเจาตองการแกไข โดยเฉพาะคอืลทัธขิองทาน
นิครนถนาฏบุตรเขาก็ได เพราะฉะนั้น จึงไดบอกวาเปนเรื่องสําคัญ
ข. เหตุใดสามลัทธินั้นจึงขัดหลักกรรม

ทีนี้ ทําไมพระพุทธเจาจึงไดทรงตําหนิลัทธิทั้ง ๓ นี้เลา พระ
องคไดทรงแสดงโทษของการนับถือลัทธิทั้ง ๓ นี้ไว อันนี้ก็จะขอ
อานตามนัยพุทธพจนเหมือนกัน

พระพุทธองคตรัสวา
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“ภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อบุคคลมายึดเอากรรมที่ทํา
ไวในปางกอนเปนสาระ ฉันทะก็ดี ความพยายามก็ดี
วาสิ่งนี้ควรทํา สิ่งนี้ไมควรทํา ก็ยอมไมมี”

 สวนเรื่องของอีก ๒ ลัทธิก็เชนเดียวกัน เมื่อนับถือพระผู
เปนเจา หรือความบังเอิญ ไมมีเหตุปจจัยแลว ฉันทะก็ดี ความ
เพียรพยายามก็ดี วาอันนี้ควรทํา อันนี้ไมควรทํา ก็ยอมไมมี

เมื่อถือวา เราจะไดรับผลอะไร ก็แลวแตกรรมที่ทําไวแต
ปางกอน มันจะสุขจะทุกขอยางไรก็แลวแตกรรมที่ทําไวในชาติกอน
เราก็ไมเกิดฉันทะและความเพียรพยายามวาเราควรจะทําอะไร ก็
ไดแตรอผลกรรมตอไป

ถึงเรื่องพระผูเปนเจาก็เหมือนกัน ออนวอนเอาก็แลวกัน
หรือวาแลวแตพระองคจะโปรดปราน ที่จะมาคิดเพียรพยายามทํา
ดวยตนเองก็ไมมี ผลท่ีสุดก็ตองสอนสําทับเพิ่มเขาไปอีกวาพระเจา
จะชวยเฉพาะคนที่ชวยตนเองกอนเทานั้น ไปๆ มาๆ ก็ตองหันมา
หาหลักกรรม

ความบังเอิญไมมีเหตุปจจัยก็เชนเดียวกัน เราจะตองไปทํา
อะไรทําไม ถึงจะทําไปก็ไมไดผลอะไร เพราะไมมีเหตุไมมีปจจัย
มันบังเอิญเปนอยางนั้นเอง ก็ไมตองทําอะไร ผลจะเกิดก็เกิดเอง
แลวแตโชค

รวมความวา ๓ ลัทธินี้ ขอเสียหรือจุดออนคือ ทําใหไมเกิด
ความเพียรพยายามในทางความประพฤติปฏิบัติ ไมเกิดฉันทะใน
การกระทํา สวนหลักกรรมในพระพุทธศาสนา มองเทียบแลวขอ
แตกตางก็อยูที่วา จะตองใหเกิดฉันทะ เกิดความเพียรที่จะทํา ไม
หมดฉันทะ ไมหมดความเพียร อันนี้เปนหลักตัดสินในทางปฏิบัติ



- ๒ -
หลักกรรมที่แท

๑. การแยกจากความเขาใจผิด
เมื่อเขาใจหลักกรรมโดยการเปรียบเทียบกับ ๓ ลัทธิที่วา

มานี้แลว ก็นาจะแกไขขอคลาดเคลื่อนสับสนขางตนไดทั้งหมด คือ
ความคลาดเคลื่อนในแงความหมายของศัพทอยางที่เขาใจกันทั่ว
ไปก็ตาม หรือความคลาดเคลื่อนในแงทัศนคติก็ตาม อันนี้แกไขได
หมด เพราะฉะนั้นเราจะตองทําความเขาใจหลักกรรมของเราใหถูก
ตอง อยางนอยอยาปนกับลัทธินิครนถ

ในศาสนาของนิครนถเขาถือลัทธิกรรมเกา สุขทุกขอะไรเรา
จะไดรับอยางไร ก็เพราะกรรมเกาทั้งสิ้น  เขาจึงสอนใหทํากรรมเกา
นั้นใหหมดไปเสีย แลวไมทํากรรมใหม ทีนี้กรรมเกาจะหมดไปได
อยางไร เขาก็บอกวากรรมเกาจะหมดไปไดดวยการบําเพ็ญตบะ
พวกนิครนถก็เลยบําเพ็ญทุกรกิริยา ทําอตัตกลิมถานโุยคทีพ่ระ
พทุธองคเคยทรงไปบาํเพญ็เมือ่กอนตรสัรู บําเพ็ญอยูถึง ๖ ป จน
แนพระทัยแลวก็ทรงประกาศวาเปนขอปฏิบัติที่ผิด ไมไดผลอะไร
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พวกนิครนถไมตองการทํากรรมใหม กรรมเกาก็ทําใหหมด
ไปดวยตบะ ขอใหเทียบหลักนี้กับคําสอนในทางพุทธศาสนา ใน
สฬายตนวรรค สังยุตตนิกาย พระไตรปฎกเลม ๑๘ มีพุทธพจนวา
ดวยเรื่องกรรมในแงหนึ่ง พระองคตรัสวา “เราจะแสดงกรรมเกา
กรรมใหม ความดับกรรม และทางดับกรรม” แลวพระพุทธองคก็
ตรัสวา

“กรรมเกาคืออะไร? จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา
กาย มโน นี้ชื่อวากรรมเกา;

อะไรชื่อวากรรมใหม การกระทําที่เราทําอยู
ในบัดนี้ นี่แหละชื่อวากรรมใหม;

อะไรคือความดับกรรม? บุคคลสัมผัสวิมุตติ
เพราะความดับแหงกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม
นั้นชื่อวาความดับกรรม;

อะไรเปนทางดบักรรม? มรรคมอีงค  ๘ ประการ
อันประเสริฐ คือ สัมมาทิฏฐิเปนตน สัมมาสมาธิเปน
ปริโยสาน นี้เรียกวา ทางดับกรรม”
อันนี้จะตรงกับลัทธินิครนถไดอยางไร ในลัทธินิครนถเขา

สอนวาทางดับกรรมคือดับกรรมเกาโดยบําเพ็ญตบะ กับดับกรรม
ใหมโดยไมทํา แตพุทธศาสนาดับกรรมดวยการปฏิบัติตามมรรคมี
องค ๘ จะเห็นวาที่วาดับกรรมนั้น ไมใชไมทําอะไร ทําทีเดียวแหละ
แตทําอยางดีอยางมีเหตุมีผล ทําอยางมีหลักมีเกณฑ ทําดวย
ปญญา คือทําตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา หรือมรรคมีองค ๘
ประการ ตองทํากันยกใหญทีเดียว
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ตามหลักดับกรรมในที่นี้ ไมใชไมทํา มรรคมีองค ๘
ประการ ตองใชความเพียรพยายามในการปฏิบัติเปนอยางมาก
ตองพยายามเพื่อใหมีสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นที่ถูกตอง เพื่อใหมี
สัมมาสังกัปปะ มีความดําริความคิดที่ถูกตอง ใหมีสัมมาวาจา ใช
คําพูดท่ีถูกตอง ใหมีสัมมากัมมันตะ กระทําทางกายถูกตอง ใหมี
สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตโดยสัมมาชีพ ใหมีสัมมาวายามะ มีความ
พยายามที่ถูกตอง ใหมีสัมมาสติ มีสติที่ถูกตอง ใหมีสัมมาสมาธิ
บําเพ็ญปลูกฝงสมาธิที่ถูกตอง หลักดับกรรมในพุทธศาสนาคือทํา
กันใหญเลย ไมใชไมทํา แตตองทําจริงจัง

โดยนัยนี้ ถาเรามองดูหลักกรรมที่พุทธศาสนาสอนไวในที่
ตางๆ ใหรอบคอบสักหนอย ก็จะเห็นวามุงหมายใหเกิดการกระทํา
และทีพ่ระพทุธเจาปฏเิสธหลกักรรมในศาสนาเกากเ็พราะหลกักรรม
ในศาสนานั้นไมสงเสริมใหเกิดฉันทะ และความเพียรพยายามใน
การกระทํา เพราะฉะนั้น ถาหลักกรรมของเราสอนกันไปแลวทําให
ไมเกิดฉันทะความเพียรพยายาม ก็มีเกณฑตัดสินไดเลยวา การ
สอนคงจะคลาดเคลื่อนเสียแลว

เปนอันวา ในที่นี้เราจะตองแกความคลาดเคลื่อนออกไป
เสียกอน นี้คือจุดที่อาตมภาพตองการชี้วา เราควรจะแกไขเพื่อทํา
ความเขาใจกันใหถูกตอง

๒. การทําความเขาใจใหถูกตอง
ขั้นตอไป คือ เราควรจะทําความเขาใจกันใหถูกตองใน

หลักกรรมนั้นอยางไร
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ประการแรก เราจะตองศึกษาความหมายใหชัดเจน อยา
เพิ่งไปเชื่อหรือยึดถือตามที่เขาใจกันสามัญวา เมื่อพูดกันอยางนั้น
ก็เปนอันถูกตอง อยาเพิ่ง ตองศึกษาใหเห็นชัดเจน ใหเขาใจแจม
แจงวา พระพุทธเจาตองการอะไรแน

ที่พูดเมื่อกี้จะเห็นวา ความเชื่อของเราในปจจุบันนี้ คลาย
กับลัทธิกรรมเกามากอยางไร แตในทางตรงกันขามก็อาจเกิดความ
ของใจวา เอ พุทธศาสนานี่ไมเชื่อกรรมเกาเลยหรืออยางไร ก็ไมใช
อยางนั้น จะตองทําความเขาใจขอบเขตใหถูกตองวา กรรมเกาแค
ไหน กรรมใหมแคไหน

ถาวาโดยสรุปก็คือ พุทธศาสนาถือหลักแหงเหตุและผล ถือ
วาสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย ผลท่ีจะเกิดขึ้นตองมีเหตุ และ
เมื่อเหตุเกิดขึ้นแลว ผลก็ยอมเปนไปโดยอาศัยเหตุปจจัยนั้น มัน
สอดคลองกันอยู

ในเรื่องกรรมนี้ก็เชนเดียวกัน กรรมเปนเรื่องของหลักเหตุ
ผลท่ีเกี่ยวกับการกระทําของมนุษย เมื่อมันเปนหลักของเหตุผล
แลว มันก็ตองมีทั้ง ๓ กาลนั่นแหละ คือ ตองมีทั้งอดีต ทั้งปจจุบัน
ทั้งอนาคต  เพราะฉะนั้น ก็ไมไดปฏิเสธกรรมเกา แตที่ผิดก็คือไปฝง
จิตใจวาอะไรๆ ตองเปนเพราะกรรมเกาไปหมด นี่เปนขอเสีย

พุทธศาสนาถือวากรรมเกานั้นมันเสร็จไปแลว เรายอน
กลับไปทําหรือไมทําอีกไมได “กตสฺส นตฺถิ ปฏิการํ” การกระทําที่
ทําไปแลว เราไปหวนกลับใหกลายเปนไมไดทําไมได ทีนี้ ประโยชน
ที่เราจะไดจากกรรมเกาคืออะไร

กรรมเกาเปนเหตุปจจัยอยู ในกระบวนการของวงจร  
ปฏิจจสมุปบาท มันเกิดขึ้นมาแลว มันเปนเหตุ เราปฏิเสธไมได
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ตามหลักของเหตุผล การกระทําในอดีต ก็คือการกระทําที่ทําไป
แลว มันยอมตองมีผล ขอสําคัญอยูที่วาเราควรไดประโยชนจาก
อดีตอยางไร

กรรมเกา หรือกรรมในอดีตนั้น ทําไปแลวแกใหกลายเปน
ไมทํานะไมได แตเรามีทางใชประโยชนจากมันได คือในแงที่จะเปน
บทเรียนแกตนเอง รูจุดที่จะแกไขปรับปรุง และการที่จะรูจัก
พิจารณาไตรตรองมองเห็นเหตุผล ทําใหเปนคนหนักแนนในเหตุ
ผล พรอมท้ังทําใหเปนคนรูจักรับผิดชอบตนเอง ใหรูจักพิจารณาวา
ผลท่ีเกิดกับตนเองเกี่ยวของกับการกระทําของตัวเราอยางไร ไมมัว
โทษผูอื่นอยูเรื่อย และไมใชมัวรอรับแตผลของกรรมเกา

โดยเฉพาะขอสําคัญ เมื่อพิจารณาเห็นเหตุผลแลว ก็จะ
เปนบทเรียนสําหรับคิดแกไขปรับปรุงตนเองตอไป จุดที่พระพุทธ
เจาตองการที่สุดคือเร่ืองปจจุบัน เพราะวาอดีตเราไปทําแกคืนไม
ได แตปจจุบันเปนสิ่งที่เราทําได เรามีอิสรภาพมากทีเดียวใน
ปจจุบันที่จะกระทําการตางๆ

เพราะฉะนั้น เราตองสรางทัศนคติที่ถูกตองตอกรรมแตละ
อยางวา กรรมเกาเราควรจะวางความรูสึกอยางไร เอามาใช
ประโยชนอยางไร กรรมใหมเราควรจะทําอยางไร นี่ขีดวงแยกกัน
ใหถูกตอง แลวจึงจะไดผลดี

๓. วัตถุประสงคของการสอนหลักกรรม
ประการตอไป เราควรทําความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค

ในการสอนเรื่องกรรมของพระพุทธเจาวา เดิมทีเดียวที่พระพุทธเจา
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ทรงสอนเรื่องกรรมขึ้นมานี้ พระองคมีวัตถุประสงคหรือตองการ
อะไร มีความมุงหมายอยางไร

ในการปฏิบัติธรรม สิ่งสําคัญที่สุดอันหนึ่งคือ ตองเขาใจ
วัตถุประสงค ถาไมเขาใจวัตถุประสงคหรือความมุงหมายแลว การ
ปฏิบัติธรรมจะไขวเขวเลื่อนลอย เมื่อเลื่อนลอยไปพักหนึ่งแลวก็จะ
เขาใจผิด ที่เราเขาใจผิดเรื่องสันโดษเรื่องอุเบกขาอะไรนี่ เพราะวา
โดยมากสอนแตความหมาย ทําความเขาใจแตความหมาย แลวไม
ไดคํานึงถึงวัตถุประสงคหรือความมุงหมายวา ในการปฏิบัติธรรม
ขอน้ีๆ ทานมุงหมายเพื่ออะไร และเมื่อไมรูความมุงหมายแลว
ความหมายเองก็ไมชัดดวย

อยางสันโดษนี่เราปฏิบัติเพื่ออะไร ถาจะซักถามในแงวัตถุ
ประสงคขึ้นมา บางทีก็ชักอึดอัดกันทีเดียววา เอ นี่จะตองการอะไร
แน จะปฏิบัติธรรม ปฏิบัติศีล เรามักจะศึกษาเฉพาะในแงความ
หมาย แตถาถามวา ศีลน่ีเราปฏิบัติเพื่ออะไร บางทีก็ชักงงไมชัด
บางทีก็ตอบโพลงทีเดียว เชนวาเพื่อพระนิพพาน ตอบอยางนี้คลุม
เครือ ขามไปหาวัตถุประสงคใหญ จริงอยูวัตถุประสงคของพระ
พุทธศาสนาขั้นสูงสุดเพื่อพระนิพพาน แตวาไมใชปฏิบัติศีลอยาง
เดียวไปนิพพานได มันตองมีเปนขั้นเปนตอน

เพราะฉะนั้น นอกจากวัตถุประสงคใหญแลว ยังตองมีวัตถุ
ประสงคเฉพาะ วานี้เพื่ออะไร จะตอบวาปฏิบัติศีลเพื่อสมาธิหรือ
เพื่ออะไร ก็ตองตอบมาใหชัด สันโดษก็เชนเดยีวกนั กรรมก็เชน
เดยีวกนั ถาเราเขาใจความมุงหมายในการสอนในการปฏิบัติ ความ
หมายของธรรมนั้นก็จะชัดเจนขึ้นดวย และก็เปนการปฏิบัติอยางมี
หลักเกณฑ ไมใชเลื่อนลอย ไขวเขว สับสน
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ก. ใหเลิกแบงชนชั้นโดยชาติกําเนิด
ทีนี้ลองมาดูความมุงหมายของพระพุทธเจาที่ทรงสอนเรื่อง

กรรม ถาศึกษาในแงนี้จะเห็นวามีหลายความมุงหมายเหลือเกิน
พระพุทธองคทรงสอนเรื่องกรรมนี้ อยางแรกก็คือเพื่อขจัด

ความเชื่อถือและการประพฤติปฏิ บัติ ในสังคมของศาสนา
พราหมณเดิมเกี่ยวกับเรื่องวรรณะ

วรรณะคือการแบงคนเปนชั้นตางๆ ตามชาติกําเนิด
ศาสนาพราหมณถือวาคนเราเกิดมาเปนลูกกษัตริยก็เปนกษัตริย 
เปนลูกพราหมณก็เปนพราหมณ เปนลูกแพศยก็เปนพอคา เปนลูก
ศูทรก็เปนกรรมกรคนรับใช ใครเกิดในวรรณะไหนก็ตองเปนคน
วรรณะนั้นตลอดไป แลวแตชาติกําเนิด แกไขไมได  อันนี้เปนคํา
สอนเดิม เขาสอนอยางนั้น

ครัน้มาถงึพระพทุธเจา พระองคทรงเนนเรือ่งกรรมไมเกีย่วกบั
วรรณะวา คนเรานัน้ “น ชจจฺา วสโล โหต ิน ชจจฺา โหต ิพรฺาหมฺโณ”
บอกวา คนเราไมไดเปนคนถอยคนต่ําทราม เพราะชาติกําเนิด
และก็ไมไดเปนพราหมณ คือคนสูงเพราะชาติกําเนิด แต “กมฺมุนา
วสโล โหติ กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ” จะเปนคนทรามก็เพราะกรรม
และเปนพราหมณก็เพราะกรรม

ในพุทธพจนนี้ ถาเรามองกรรมเปนกรรมเกา มันก็เขาเปน
อันเดียวกับคําสอนเดิมของพราหมณไปเลย เขาก็บอกวา ออ ของ
ทานก็เหมือนกัน ทานบอกเพราะกรรม นี่ก็เพราะกรรมเกาสิจึงเกิด
มาเปนพราหมณ เกิดมาเปนคนถอยก็อยางเดียวกัน คือตามชาติ
กําเนิดเหมือนกัน แตที่จริงไมใชอยางนั้น กรรมในที่นี้หมายถึงการ
กระทํา
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ในความหมายหยาบที่สุด การทํากรรมก็หมายถึงอาชีพ
การงาน อยางในพุทธพจนนี้ก็มีขยายตอไป เชนตรัสวา ใครไปทํา
นาทําไรคนนั้นก็เปนชาวนา ไมใชเปนพราหมณ ถาคนไหนไปลัก
ขโมยเขา คนนั้นก็เปนโจร คนไหนไปปกครองบานเมือง คนนั้นก็
เปนราชา ดังนี้เปนตน นี่พระองคขยายความเรื่องกรรม

หมายความวา การกระทําอาชีพการงานกิจการที่ประกอบ
กันอยูนี้ หรือความประพฤติที่เปนไปอยูนี้แหละ เปนหลักเกณฑ
สําคัญที่จะวัดคน พุทธศาสนาไมตองการใหไปวัดกันดวยชาติ
กําเนิด แตใหวัดกันดวยการกระทําความประพฤติที่บุคคลนั้น
ประกอบและดําเนินไป ตั้งแตคุณธรรมในจิตใจ

นี้ก็เปนแงหนึ่งที่พระพุทธเจาทรงเนนมาก ถาเราอานใน
พระไตรปฎกจะเห็นวา มีพระสูตรตางๆ ที่พยายามนําหลักกรรมมา
แกไขเร่ืองการแบงชั้นวรรณะโดยชาติกําเนิดนี้มากมาย
ข. ใหรูจักพึ่งตนเองและหวังผลสําเร็จดวยการลงมือทาํ

อีกแงหนึ่งที่สําคัญก็คือ ความเพียรพยายามในการพึ่งตน
เอง และรูจักแกไขปรับปรุงตัว อันนี้เปนขอสําคัญที่พระพุทธเจา
ทรงสอนย้ําบอยๆ อยางหลัก อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเปนที่พึ่ง
แหงตน หรืออีกอยาง ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺป ความเพียรทานทั้ง
หลายตองทําเอง อกฺขาตาโร ตถาคตา ตถาคตทั้งหลายเปนผูบอก
เปนผูชี้ทางให ก็เปนเรื่องที่สอนใหคนเรามีความเพียรพยายามใน
การกระทํา

ทานไมใหไปมัวหวังพึ่งปจจัยภายนอก เพราะปจจัยภาย
นอกนั้นไมยั่งยืน และมันไมอยูกับตัว จึงไมแนนอน และถึงอยางไร
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ก็ตาม ในที่สุดตัวเราก็จะตองทํา ถาจะใหเกิดผลสําเร็จท่ีแทจริง
แลว จะตองทําจะตองพึ่งตัวเองใหมากที่สุด

พระพุทธเจาทรงสอนเรื่องนี้อยูเสมอ พยายามใหเราหันมา
พึ่งตัวเองใหมากขึ้น ลดความพึ่งปจจัยภายนอก ตัดความเชื่อถือ
ในเรื่องสิ่งที่จะมาอํานวยผลประโยชนของเราโดยทางลัด ใหมัน
นอยลงไปๆ  อันนี้ก็เปนแงหนึ่ง

พระพุทธเจาทรงมีวัตถุประสงคหลายอยางในการสอน
เรื่องกรรม แตหลักใหญๆ ก็มีอยางนี้ ขอยกมาเพียง ๒ อยางนี้กอน

 การทําความเขาใจในวัตถุประสงคที่กลาวมานี้ จุดสําคัญ
ก็คือตองการใหเรามีความเพียรพยายามในการที่จะทําความดีและ
แกไขปรับปรุงตนเองขึ้นไป อันนี้แหละเปนหลักสําคัญมากในพุทธ
ศาสนา ซึ่งตองถือวาจุดมุงหมายจะบรรลุไดก็โดยที่ตัวเราตองทํา
ศาสดาครูอาจารยเปนเพียงผูแนะผูบอกทางใหเทานั้น ไมใชวาชวย
เราไมไดเลย ทานจะชวยแบบที่วาสงเราไปสวรรค สงเราไปนรก สง
เราไปนิพพานนั้น สงไปไมได แตบอกทางให ชี้ทางให แนะนําพร่ํา
สอนกันได เปนกัลยาณมิตรให แตถึงตอนทํา เราตองทํา

๔. ความหมายที่แทของกรรม
ตอไปจะพูดถึงตัวแทของหลักกรรมเอง ซึ่งก็จะตองทํา

ความเขาใจใหถูกตองตามความเปนจริงเหมือนกัน หลักกรรมเปน
หลักธรรมที่ลึกซึ้ง พอพูดถึงความหมายที่ลึกซึ้ง ก็กลายเปนเรื่อง
เกี่ยวเขาไปถึงหลักใหญๆ โดยเฉพาะปฏิจจสมุปบาท
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จะตองระลึกไววา กรรมนี้ไมใชแคเพียงเรื่องภายนอก ไมใช
การกระทําที่แสดงออกมาทางกาย ทางวาจาเทานั้น ตองมองเขา
ไปถึงกระบวนการทํางานในจิตใจ และผลที่เกิดขึ้นในจิตใจแตละ
ขณะๆ ทีเดียว ความหมายที่แทจริงของกรรมมุงเอาที่นั่น คือความ
เปนไปในจิตใจของแตละคน แตละขณะ กรรมที่จะแสดงออกมา
ทางกาย ทางวาจาอะไรๆ ก็ตองเริ่มข้ึนในใจกอนทั้งนั้น

จุดเริ่มแรกในกระบวนการทํางานของจิตเปนอยางไร เกดิ
ขึน้โดยมเีหตมุผีลอยางไร แลวแสดงออกทางบคุลกิภาพอยางไร ใน
ขั้นลึกซึ้งจะตองศึกษาเรื่องกรรมกันอยางนี้ ถาทําความเขาใจกัน
ในเรื่องนี้ใหชัดแจงแลว เราจะมองเห็นวากรรมเกี่ยวพันกับชีวิตของ
เราอยางชัดเจนอยูตลอดเวลาทุกขณะ แตความเขาใจในขั้นนี้เปน
ขั้นที่ยาก อยางไรก็ตาม ถาเราตองการใหเชื่อหลักกรรมและเขาใจ
หลักกรรม จนรูหลักกรรมที่แทจริง ก็จําเปนตองศึกษาเรื่องนี้ทั้งๆ ที่
ยากนั่นแหละ ถาไมอยางนั้นก็ไมมีทาง

ถาเราไมสามารถศึกษาใหเขาใจชัดเจนถึงกระบวนของ
กรรมในขั้นจิตใจ ตั้งตนแตความคิดออกมาจนชัดเจนได เราก็ไมมี
ทางที่จะสอนกันใหเขาใจหรือใหเชื่อหลักกรรมได ความคิดที่มีผล
ตอบุคลิกภาพออกมาแตละขณะๆ นั่นแหละคือกรรม กรรมนี้ที่แท
ก็คือเรื่องของกฎธรรมชาติ เรื่องของขอเท็จจริง

ความจริง ปญหาของเราไมใชวาทําอยางไรจึงจะเชื่อเรื่อง
กรรม เมื่อหลักกรรมเปนกฎธรรมชาติ เปนหลักแหงความจริง มันก็
ไมใชเรื่องที่วาทําอยางไรจะเชื่อ แตกลายเปนวาทําอยางไรจึงจะรู
จึงจะเขาใจ เราจะเชื่อหรือไมเชื่อก็ไมมีผลตอหลักกรรม หลักกรรม
เปนความจริง มันก็คงอยูอยางนั้น เราจะเชื่อหรือจะไมเชื่อ มันก็
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เปนความจริงของมันอยูอยางนั้นเอง เขาหลักที่พระพุทธเจาตรัสใน
เรื่องธรรมนิยาม วา

อปฺุปาทา วา ภกิขฺเว ตถาคตาน ํอนปฺุปาทา วา ตถาคตาน…ํ
ตถาคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไมอุบัติก็ตาม หลักความจริงก็เปนอยู
อยางนั้น

แมแตพระพุทธเจาไมอุบัติ มันก็เปนความจริงของมัน ขอ
สําคัญอยูที่วา ทําอยางไรเราจะศึกษาใหเขาใจชัดเจน เพราะฉะนั้น
ไปๆ มาๆ จึงกลายเปนวา จะตองเปลี่ยนหัวเรื่องที่ตั้งไวแตตนที่วา
ทาํอยางไรจึงจะเชื่อเรื่องกรรม กลายเปนวา ทาํอยางไรจึงจะรูหรือเขา
ใจเรื่องกรรม คุณจะเชื่อหรือไมเชื่อก็แลวแต มันก็เปนความจริงของ
มัน คณุจะยอมรบัหรอืไมยอมรบั ชวีติของคณุกต็องเปนไปตามกรรม
ถาทําไดถึงขั้นนี้แลว เราไมงอคนเชื่อ

เพราะฉะนั้นจุดสําคัญอยูที่นี่ คือสําคัญที่จะตองศึกษาให
เขาใจชัดเจน จนกระท่ังเมื่อแสดงใหเห็นตัวความจริงไดแลว เราไม
งอคนเชื่อ เราบอกวาอันนี้เปนกฎธรรมชาติ เปนความจริงของมัน
อยูเอง คุณจะเชื่อหรือไมเชื่อ ฉันไมงอ ตองถึงขั้นนั้น

ทีนี้ก็มาถึงปญหาวา ทําอยางไรจึงจะเขาใจหรือรูหลักกรรม
ตรงนี้ก็กลายเปนเรื่องยากขึ้นมา เรื่องกรรมนี่เราพูดกันมาก แตก็
พูดกันเพียงแคภายนอก โดยมากมุงผลหยาบๆ ที่แสดงแกชีวิตของ
คนเรา ถาเปนผลในแงดีก็มองไปที่ถูกลอตเตอรี่หรือรํ่ารวยไดยศ
ศักดิ์ อยางใหญๆ เปนกอนใหญๆ จึงเกิดความรูสึกวาอันนี้คงจะ
เปนผลของกรรมดี สวนในแงรายเราก็มองไปถึงการเกิดภัยพิบัติ
เกิดอันตรายใหญโตไปอยางนั้น จึงจะรูสึกวาเปนเรื่องกรรม แตใน
แงนั้นยังไมถึงหัวใจแทจริงของกรรม
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ถาจะศึกษาเรื่องกรรมใหเขาใจชัดเจน จะตองเริ่มตั้งแต
กระบวนการของจิตใจภายในนี้เปนตนไป ซึ่งก็จะกลายเปนเรื่อง
ยากขึ้นมา ขอย้ําวาการศึกษาแตดานภายนอกใหมองเห็นกรรมที่
แสดงออกเปนเหตุการณใหญๆ นั้นไมพอ ตองหันมาศึกษาเรื่องลึก
ซึ้งดวย อันนี้อาตมภาพก็เปนแตเพียงมาเสนอแนะ เราจะพูดถึง
เนื้อแทของหลักกรรมในแงลึกซึ้งอยางเรื่องปฏิจจสมุปบาทในที่
ประชุมน้ีก็คงไมไหว เปนแตบอกวาควรจะเปนอยางนี้เทานั้น

เปนอันวา ที่ตั้งเปนหัวขอวาทําอยางไรจะใหเชื่อเร่ืองกรรม
นี้ ปญหามันมาอยูที่วา จะศึกษาทําความเขาใจหลักกรรมใหลึกซึ้ง
จนเห็นขอเท็จจริงออกมาไดอยางไร อันนี้เปนปญหาระยะยาว ขอ
ผานไปกอน เพราะไมมีเวลาจะพูดลึกซึ้งไปไดในเรื่องนี้อีก



- ๓ -
ทาํอยางไรจะสอนหลักกรรมใหไดผล
ตอไปจะพดูถงึปญหาเฉพาะหนาวา ทาํอยางไรจะใหคาํตอบ

เรื่องกรรมนี้เปนผลขึ้นมาในทางปฏิบัติ อาตมภาพคิดวาการที่ทาน
ตั้งชื่อเรื่องวา ทําอยางไรจะใหเชื่อเร่ืองกรรมนี้ ทานคงมุงผลวาทาํ
อยางไรจะไดผลในทางปฏบัิต ิ คอื เดก็กต็าม คนหนุมคนสาวกต็าม
คนผูใหญทั่วไปในสังคมก็ตาม จะประพฤติปฏิบัติทําแตกรรมดี ไม
ทําชั่ว เพราะกลัวผลชั่วอะไรทํานองนี้ ทานคงมุงหมายอยางนั้น
เปนเกณฑ คอืทําอยางไรคนทัง้หลายจะประพฤตกิรรมด ีแลวกห็ลกี
เวนกรรมชัว่   จงึจะพดูถงึในแงของถอยคาํทีเ่ขาพดูกนัในปจจบัุน

คานิยมกับกรรม
คนสมัยนี้เขามีศัพทที่ใชกันคําหนึ่งเรียกวา “คานิยม” โดย

เฉพาะคานยิมทางสงัคม อนันีก้ระทบกระเทอืนตอหลกักรรมมาก
ในขณะที่เรายังไมสามารถศึกษาและชี้แจงออกมาใหเห็นชัดกันใน
เรื่องหลักกรรม โดยใหเปนเรื่องแพรหลายที่สุดไดนี้ เราจะตองมา
แกปญหาเฉพาะหนาเรื่องคานิยมนี้กอน จะแกไดอยางไร

คานิยมของสังคมที่ยกยองนับถือมีอุปาทานในทางวัตถุ
มาก จะมากระทบกระเทือนตอความเขาใจในหลักกรรม คานิยม
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อยางนี้ มองเห็นไดจากคําพูดที่เกี่ยวกับกรรมนั่นเอง เวลาเราพูดวา
ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว คนสวนมากเขาใจความหมายไปตามคานิยม
ทางวัตถุ เชนวา ทําดีแลวไดลาภ หรือทําดีแลวไดเลื่อนยศ เปนตน

ที่จริงนั้น คําวา “ดี” ในนั้น จะวาทําดีก็ตาม ไดดีก็ตาม ยัง
ไมไดบอกชัดเลยวา อะไรดี เมื่อวาตามหลักความจริงโดยเหตุผล
ทําดีก็ยอมไดดี ทําชั่วก็ยอมไดชั่ว เปนหลักธรรมดาตามธรรมชาติ
ถาหากวามันผิด ก็แสดงวาคนตองมีความไมซื่อตรงเกิดขึ้นในเรื่อง
นี้ เพราะวาตามกฎธรรมดานี้ เหตุอยางไรผลอยางนั้น เปนหลักทั่ว
ไป ไมวาใครก็ตองยอมรับ เพราะฉะนั้นที่วา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่วนี่
เปนหลักสามัญ เปนกฎธรรมดา ถาคนไปเห็นวาหลักนี้ผิด แสดงวา
ตองมีความไมซื่อตรงเกิดขึ้น คือคดโกงกันในหลักกรรมนี่แหละ

คดโกงในกฎธรรมชาติ เขาคดโกงกันอยางไร ทําดีไดดี ยัง
ไมไดแจงออกไปวาอะไรดี ในคําวา “ทาํดีไดดี” ถาเราบอกวา ดี
ตัวนั้นเปนกรรม คือทําความดี ผลก็ตองไดความดี ทําความชั่วผลก็
ตองไดความชั่ว นี่ตรงตามหลัก

แตความดีนี่คนชักงง พอพูดวาความดี บางทีไปนึกเปน
ความดีความชอบไปเสียอีก เอาอีกแลว เลยเถิดไป ความดีนี่คือตัว
คุณธรรม หรือคุณสมบัติที่ดี เมื่อทําความดี ก็ไดตัวความดี เมื่อเรา
สรางเมตตาขึ้นในใจ เราก็ไดเมตตาเพิ่มข้ึนมา อันนี้ไมมีปญหา

ทีนี้คนจะคดโกงกับหลักนี้อยางไร ถาขยายทําดีไดดีออก
ไป วาทําความดีไดความดี ก็ตรงไปตรงมา แตคนไมคิดอยางนั้น
เขามองวา ทําความดีไดของดี ทําความชั่วไดของชั่ว หรือทําความ
ดีไดของชั่ว ทําความชั่วไดของดี อะไรทํานองนี้ มันกลับกันไปเสีย



เชื่อกรรม-รูกรรม-แกกรรม๓๒

ทําความดีไดของดี เชน ฉันประพฤติความดี ฉันขยัน ฉัน
ใหสิ่งของอันนี้ไป ฉันทําทานอันนี้ ฉันจะตองถูกลอตเตอรี่ ฉันตอง
ไดรับคํายกยอง ความดีในที่นี้ไมใชตัวความดีเสียแลว แตเปนของ
ดีเชนเงินลอตเตอรี่ อันนี้ไมตรงแลว กลายเปนวาทําความดีไดของ
ดีนี่คือคนไปบิดเบือนหลักเสีย นี่ไมซื่อตรงแลว ผิดตอกฎธรรมชาติ
ฉะนัน้ความคลาดเคลือ่นกเ็กดิจากความทีค่นเราทัง้หลายไมซือ่ตรง
นั่นเอง ไมใชหลักการผิดพลาดคลาดเคลื่อนอะไร

คนเราไมซื่อตรงตอกฎธรรมชาติเอง เราสรางความหมายที่
เราตองการเอาเอง อะไรที่ถูกใจเรา เราก็ตองการใหเปนอยางนั้น
เมื่อไมไดอยางใจเรา เราก็โกรธ เราก็หาวาหลักนั้นผิด เราบอกวา
เราทําดีแลว ทําไมไมถูกลอตเตอรี่ มันจะไปเกี่ยวอะไรกันโดยตรง
มนัไมเกีย่วโดยตรง จะเกีย่วกนัไดกโ็ดยออม ความตองการผลอยาง
นี้ไมตรงไปตรงมา ไมใชความซื่อตรงในหลักกรรมแลว นี้ก็อันหนึ่ง
เปนเรื่องสําคัญเกี่ยวกับคานิยม คําที่วานี้แสดงคานิยมในทางวัตถุ
ของมนุษยในสังคม ซึ่งทําใหคนไมซื่อตรงตอธรรม

คานิยมเปนกรรม
ปจจุบัน สิ่งที่ดีที่ประสงคในใจของมนุษยนั้น มุงไปที่ผลได

ทางวัตถุเปนสําคัญ ความสะดวกสบายทางวัตถุ และความมีทรัพย
สมบัติ จึงกลายเปนเครื่องวัดที่สําคัญไป ความดี-ความเลว ความ
สุขความทุกขของมนุษยก็มาวัดกันที่วัตถุ คนเราก็ยิ่งนิยมวัตถุมาก

ทีนี้ในเมื่อนิยมวัตถุมากข้ึนๆ ความนิยมในทางจิตใจก็นอย
ลงๆ จนความหมายแทบไมมี แมแตเกียรติที่ใหกันในทางสังคม มัน
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ก็มุงไปทางวัตถุมากขึ้น ในเมื่อสังคมนิยมเกียรติที่วัดกันดวยวัตถุ
อยางนี้แลว มันก็เปนการคลาดเคลื่อนจากความหมายกันอยาง
ชัดๆ คือคนเรานี้ไมซื่อตรงตอหลักหรือกฎเกณฑของธรรมชาติ

เมื่อนิยมอยางใด ก็เปนธรรมดาอยูเองที่เราจะตองการให
ไดผลอยางนั้น แตเมื่อผลไมตรงกับเหตุ มันก็เปนอยางที่เรา
ตองการไมได เมื่อไมได เราก็หาวาหลักนั้นไมถูกตอง แลวเราก็วา
ไมเชื่อบาง อะไรบางก็ตามแต อันนี้ก็เปนผลของกรรมที่คนทํากัน
ในสังคมนั่นเอง คือกรรมของการที่เรามีคานิยมทางวัตถุมาก มา
เอาความดีความเจริญความกาวหนาความสุขกันอยูแตที่วัตถุ เลย
หลงลืมคุณคาทางจิตใจ แลวเราก็ไดรับผลกรรม คือ เราทําดีไมได
ดี เปนผลของการที่เราทํากรรมไมดี อันไดแกการหลงผิดเอาดีเปน
ของดี

เปนอันวา ในเมื่อธรรมะเปนเรื่องเกี่ยวกับจิตใจอยูมาก ถา
เราไมใหความสําคัญทางดานจิตใจหรือทางดานคุณธรรมเสียแลว 
ธรรมะก็หมดความหมายลงไปสําหรับเราเปนธรรมดา ถาเรา
ตองการใหคนมาประพฤติตามหลักธรรม เราก็ตองชวยกันเชิดชู
คุณคาทางจิตใจหรือคุณคาทางฝายคุณธรรมใหมากข้ึน เราจะตอง
รูจักขอบเขตของคุณคาทางวัตถุ เราจะตองวัดกันดวยวัตถุใหนอย
ลง อันนี้เปนเรื่องสําคัญ

ถาสังคมของเรานิยมยกยองวัตถุกันมาก มันก็เปนธรรมดา
อยูเองที่คนจะตองวัดดี(วัดความดีและผลดี)กันดวยวัตถุ การที่
สังคมไปนิยมยกยองวัตถุมาก ไมใชกรรมของคนที่อยูในสังคมนั้นหรือ

กรรมที่หมายถึงการกระทํานั้นรวมทั้งพูดและคิด ความคิด
ที่นิยมวัตถุนั้น เปนกรรมใชหรือไม ในเมื่อแตละคนทํากรรมแหง
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ความนิยมวัตถุนี้ คือ มีความโลภในวัตถุมาก มันก็เปนอกุศลกรรม
เมื่อเปนอกุศล ก็กลายเปนวา คนในสังคมนั้นทําอกุศลกรรมกัน
มาก เมื่อทําอกุศลกรรมกันมาก วิบากที่เกิดแกคนในสังคมก็คือผล
รายตางๆ

มนุษยจะตองมองใหเขาใจความสัมพันธเชิงเหตุปจจัยอัน
นี้ จะตองเขาใจวา สังคมที่เดือดรอนวุนวายกันอยู มีความไมปลอด
ภัย มีภัยอันตรายเกิดขึ้นในที่ตางๆมากมาย ไปไหนก็หวาดผวาไม
สะดวกสบายนั้น มันเกิดจากกรรมของเราแตละคนดวย เราตอง
มองใหเห็นความสัมพันธที่โยงกันซับซอนถึงขนาดนี้จึงจะได ถาไม
อยางนั้นแลวเราจะไมเขาใจซึ้งถึงเรื่องกรรมวาเหตุกับผลมัน
สัมพันธสงถึงกันอยางไร

บางคนมองผิวเผินก็คิดวา เอ ที่มันเกิดภัยอันตรายโจรผู
รายมากมาย คนไมคอยประพฤติศีลธรรมกันนั้น ไมเห็นเกี่ยวกับ
เราเลย คนอื่นทําทั้งนั้น นี่แหละ เราซัดความรับผิดชอบละ ที่จริง
เปนกรรมของแตละคนที่ชวยกันสรางขึ้น ตั้งแตคานิยมที่อยูในใจ
เปนตนไป เพราะเรานิยมเรื่องนี้มากใชไหม ผลจึงเกิดในแงนี้ เรื่อง
อยางนี้พอจะเชื่อมโยงไดอยู ลองศึกษาใหดีเถิด

เมื่อมีคานิยมอยางนี้ อะไรๆ ก็วัดกันดวยวัตถุอยางเดียว
แบบน้ี คนก็ตองพยายามแสวงหาวัตถุดานเดียวไมมียั้ง เมื่อแสวง
หาแบบนั้นมันก็ขยายออกไปในรูปของการทุจริต อาชญากรรม
ความประพฤติเสื่อมเสียตางๆ ที่เปนเรื่องของการแยงชิงอะไรตอ
อะไรกันมาก นี่ก็คือความนิยมที่เปนมโนกรรมอยูในจิตใจของแต
ละคนนั่นเองเปนเหตุใหเกิดสิ่งเหลานี้ขึ้นมาในระยะยาว
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ถาสามารถมองจนเห็นวา เหตุรายภัยพิบัติความเสื่อมเสีย
ตางๆ ที่เกิดในสังคมน้ีเปนผลวิบาก เกิดแตกรรมของเราทั้งหลาย
นั้นเอง ถามองทะลุไปไดอยางนี้ ก็แสดงวาพอจะทําความเขาใจใน
เรื่องกรรมกันไดบาง แตขั้นแรก ตองใหเห็นความสัมพันธเชิงเหตุ
ปจจัยกอน

ประการตอไป วาถึงในระยะยาวจะทําอยางไร เรื่องกรรมนี่
เปนเรื่องใหญ เปนเรื่องคุณคาทางนามธรรมที่มองเห็นไดยาก จะ
ตองศึกษาใชสติปญญากันไมใชนอย การที่จะใหคนประพฤติ
ปฏิบัติกันจริงจังไดผลในระยะยาว จะตองอบรมปลูกฝงกันจนเปน
นิสัย จะตองใหการศึกษาตามแนวทางที่มีความเขาใจในหลักกรรม
เปนพื้นฐาน คือ ตองฝกฝนอบรมตั้งแตเด็ก ใหประพฤติดวยสํานึก
รับผิดชอบตอการกระทําของตนจนเคยชิน ถาไมทําอยางนี้จะได
ผลยาก

การศึกษาใหเขาใจความหมายที่ลึกซึ้งนั้นเปนเรื่องยาก แม
จะเปนความจริงก็ตาม แตสิ่งที่จะทําไดในทางการศึกษาก็คือ สิ่ง
ใดตกลงกันแนชัดวาดีวางามแลว เราจะตองฝกอบรมคนใหใสใจ
รับผิดชอบตั้งแตเล็กแตนอยไป

เมื่อเราตองการใหสังคมเปนสังคมที่ซื่อตรงตอความจริง
โดยนับถือหลักกรรม ก็ตองฝกอบรมกันตั้งแตเด็ก ปลูกฝงผูที่จะมา
เปนสมาชิกของสังคมนั้น ใหมีแนวคิดและความประพฤติปฏิบัติที่
ซื่อตรงตอกฎธรรมชาติในเรื่องกรรม ตั้งตนแตตองปลูกฝงคานิยม
ซึ่งมองเห็นคุณคาทางจิตใจและทางปญญาที่สูงขึ้น โดยเขาใจ
ความหมายขอบเขตแหงคุณคาและความสําคัญของวัตถุตาม
ความจริงความควร ไมวัดกันดวยวัตถุมากเกินไป
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ตอไปนี้จะพูดถึงความซื่อตรงตอความจริงเปนตัวอยางสัก
เรื่องหนึ่ง

คุณคาแท กับคุณคาเทียม
ในเรื่องวัตถุนั้น ไมใชวาพุทธศาสนาจะปฏิเสธคุณคาของ

วัตถุ หรือไมเห็นความจําเปนของวัตถุ ที่แทนั้นพระพุทธศาสนาเห็น
ความสาํคญัของวตัถอุยางมาก วาวตัถเุปนสิง่จาํเปน ปจจยั ๔ เปน
สิ่งที่อุดหนุนใหชีวิตของเราดํารงอยูได เริ่มตั้งแตหลักที่วา สพฺเพ
สตฺตา อาหารฏ ิติกา สัตวทั้งปวงตองดํารงชีวิตอยูดวยอาหาร ถึง
ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ก็เปนปจจัยสําคัญของชีวิต

พุทธศาสนาเห็นวา แมแตพระสงฆ ซึ่งตองการวัตถุนอยที่
สุด ก็ยังตองอาศัยสิ่งเหลานี้ ขาดไมได เพราะฉะนั้นเรื่องวัตถุจึงไม
ใชวาไมสําคัญ แตความสําคัญนั้นก็มีขอบเขตของมัน

คุณคาของวัตถุนั้นเราอาจแยกออกไดเปน ๒ สวน ขอให
ลองคิดดู อยางงายๆ ๒ สวน คือ คุณคาแท หรือคุณคาขั้นตน กับ
คุณคารอง หรือคุณคาเทียม

ตัวอยางเชนปจจัย ๔ เสื้อผานี้ คุณคาตนหรือคุณคาแท
ของมันคืออะไร คือเพื่อปกปดกาย ปองกันความละอาย แกความ
หนาวความรอนเปนตน นี่คือประโยชนแท หรือคุณคาแทของมัน

แตสําหรับมนุษยปุถุชนแลว มันไมแคนั้น มันจะมีคุณคา
รองท่ีซอนเสริมเติมเขามาอีก คุณคารองคืออะไร คือความหมายที่
จะใหเกิดความรูสึกสวยงาม โก หรูหรา อวดกัน วัดกัน อะไรตางๆ
เรียกอีกอยางวาเปนคุณคาเทียม
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อยางเราใชรถยนต มันก็มีคุณคาแทที่ยืนตัวสวนหนึ่ง และ
สําหรับหลายๆคนก็จะมีคุณคารองที่เสริมเติมเขามาอีกสวนหนึ่ง

คุณคาแทคืออะไร คุณคาแทก็ใชเปนยานพาหนะ นําเราไป
สูที่หมายดวยความรวดเร็ว แนวความคิดที่ควบคูกับคุณคานี้ก็คือ
พยายามใหสะดวกและปลอดภัยทนทานที่สุด

คุณคารองก็คือ เราจะตองใหโก เปนเครื่องแสดงฐานะ
อะไรตางๆ ความคิดที่ควบกับคุณคาแบบนี้ก็คือ ตองพยายามให
สวย ใหเดน ใหโกหรู ใหแพงที่สุด

ถึงสิ่งอื่นๆ  ก็เหมือนกัน ที่อยูอาศัยก็มีคุณคาแท คือใหเปน
ที่พักพิงหลบภัย และเปนที่ที่เราจะไดดํารงชีวิตสวนเฉพาะของเรา
ในครอบครัวของเรา ใหมีความสุข ฯลฯ แตพรอมกันนั้นมันก็มีคุณ
คารองซอนเสริมเพิ่มเขามาในความหมายของปุถุชน เชน เปน
เครื่องแสดงฐานะ แสดงถึงความยิ่งใหญ หรืออะไรก็ตามแต

สําหรับหลายๆ คน คุณคาเทียมที่ซอนเสริมเติมเขามานี้
ขยายใหญโตมากจนถึงกับบังคุณคาแทใหจมหายไป มองไมเห็น
เลย อันนี้ดูเหมือนจะเปนแนวโนมหรือเปนกระแสที่แรงมากขึ้น

สิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวของกับชีวิตของเราทางวัตถุนี้ สําหรับ
ปุถุชนมักจะมีคุณคาทั้ง ๒ คือ คุณคาแท กับคุณคาซอนเสริม พระ
พุทธศาสนายอมรับคุณคาแท

คุณคาแทนี่แหละสําคัญ พระใหมพอบวชเขามาทานก็ให
พิจารณาอยางที่เรียกวา ปฏิสังขา-โย เชน เวลาฉันบณิฑบาต ให
พจิารณาวา ปฏสิงขฺา โยนโิส ปณฑฺปาต ํปฏเิสวาม ิแปลวา ขาพเจา
พิจารณาโดยแยบคาย จึงฉันอาหาร พิจารณาอยางไร ทานก็
อธิบายตอไปใหรูวา ฉันเพื่ออะไร ใหรูวาที่เราฉันนี่ก็เพื่อใหมีกําลัง
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กาย จะไดมีชีวิตเปนไป แลวเราจะไดทําหนาที่ของเรา หรือทํา
ประโยชนอะไรตออะไรได ตลอดจนเปนอยูสบาย นี่คือคุณคาแท

ตอไปคุณคารองที่ซอนเสริมเขามาก็คือเอร็ดอรอย อาจจะ
ตองมีเครื่องประกอบหรือประดับเสริม เชนตองไปนั่งในภัตตาคาร
ใหโกหรู อาจจะจายมื้อละพันหรือมื้อละหมื่นก็มี แตคุณคาของ
อาหาร บางทีก็เทากับมื้อละ ๑๐ บาทหรือ ๕ บาท หมายความวา
มื้อละพันบาทกับมื้อละ ๕ บาท มีคุณคาที่จําเปน หรือคุณคาแท
ตอชีวิตเทากัน ตางกันที่คุณคารองหรือคุณคาเทียมไมเทากัน

ในชีวิตของปุถุชนนี้ คุณคารองเปนเรื่องสําคัญ แลวคุณคา
รองหรือคุณคาเทียมนี้แหละที่ทําใหเกิดปญหาแกมนุษยมากที่สุด 
ปญหาอาชญากรรมที่เกิดจากความแรนแคนยากจนอันเปนสาเหตุ
ทางเศรษฐกิจ เปนปญหาสําคัญมาก พุทธศาสนายอมรับ แต
ความชั่วรายในสังคมที่เกิดจากคุณคารองหรือคุณคาเทียมของสิ่ง
ทั้งหลายนั้นมากมายกวา

คนเรานี้แสวงหาคุณคารองหรือคุณคาเทียมกันมากมาย
เหลือเกิน แลวปญหาก็เกิดขึ้นนานาประการทีเดียว เปนปญหา
ขนาดใหญ และมีผลกวางไกลวาปญหาที่คนยากจนสรางขึ้น และ
เปนตวัการสาํคญัซอนอยูเบือ้งหลงัการเกดิปญหาเศรษฐกจิท่ีรายแรง

เพราะฉะนั้น สําหรับพระจึงตองยืนหยัดรักษาปญญาที่มุง
คุณคาแทใหคงอยู สวนฆราวาสนั้น ขอใหตระหนักไว อยาเพลิน
อยาลืม อยาประมาท อยาหลงเกินไป ฆราวาสเปนไปไมไดที่จะอยู
อยางพระ แตก็อยาหลงลืม อยามัวเมา ตองพยายามคํานึง คอย
ตระหนักถึงคุณคาแทไวดวยวาเราใชสิ่งนี้เพื่อประโยชนที่แทจริงคือ
อะไร อยาลืมตัวจนเลยเถิดไป
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อันคุณคาของวัตถุที่มี ๒ ชั้นนี้เปนเรื่องสําคัญมาก วัตถุนั้น
เปนสิ่งที่ไมยั่งยืน เมื่อเทียบกับนามธรรมหรือคุณธรรมแลว วัตถุ
เปนสิ่งไมเที่ยงแท มีสภาพของความเสื่อมสลายทรุดโทรมอยาง
เดียว จะเปนเสื้อผาเครื่องนุงหม บานที่อยูอาศัย สิ่งของเครื่องใช
อะไรก็ตาม ลวนอยูไดชั่วคราว ชั่วระยะกาลหนึ่ง ๕ ป ๑๐ ป สั้น
กวายาวกวาบาง แลวมันก็ตองสลายทรุดโทรมไป เปนหลัก
ธรรมดา นี้เปนความไมเที่ยงแทของตัววัตถุเอง

สวนคุณคาของวัตถุนั้นก็ไมเที่ยงเหมือนกัน ไมเที่ยงอยางที่
กลาวแลว คืออยูที่คานิยมที่คนสรางกันขึ้นเทานั้น คานิยมที่วาเปน
กรรมอยูในใจของเรานี้เองสรางมันขึ้น

ขอใหคิดดู เราอาจจะนึกวา ตองใสเสื้อนอกใหเรียบรอย
ตองซักตองรีด รูสึกวามันใหความมีศรีสงา เปนสิ่งสําคัญในทาง
สังคม ทําใหมีความรูสึกภูมิฐาน และอาจจะตองไปนั่งในหองแอร
คอนดิชั่นอยางสบาย ทํางานอยางภาคภูมิ

แตมาถึงอีกสมัยหนึ่ง คนอีกรุนหนึ่ง(อยางสมัยฮิปป)อาจ
จะเห็นวา เอ พวกผูใหญที่มัวใสเสื้อนอกตองรีดตองแตงตองจัดให
เรียบรอย ไปน่ังทํางานในหองแอรคอนดิชั่น ทําโตะใหโกสงา แหม
ไมเห็นจะมีความสุขเลย ไมไดเปนสาระอะไรเลย ตองไปนั่งลําบาก
นั่งตองระวังเสื้อผาของตนเอง ตองระมัดระวังทาทางอะไรอยางนี้
สูเราที่ปลอยตัวขะมุกขะมอมไมได สบายดีกวา นอนกลางดินกิน
กลางทราย จะนั่งจะลมจะกมจะกลิ้งอยางไรก็ได

ที่เขาวานั้นมันก็จริงของเขาอยูเหมือนกัน ถาวากันไปแลว
ใครจะสบายกวากัน คนหนึ่งปลอยตัวขะมุกขะมอม เสื้อผาก็ไม
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ตองรีดไมตองเอาใจใสมันปลอยไป ที่ทางก็แลวแตจะไปนอนที่ไหน
อยางไรไดทั้งนั้น เขาก็วาของเขาสบาย

นี่แหละเรื่องของสังคมมันไมแน คุณคาที่วากันก็ขึ้นกับ
ความนยิม สมยัหนึง่เราอาจจะเหน็วาอยางนีด้มีศีกัดิม์ศีรมีภีมูมิฐีาน
ครั้นนานเขาคนอกีสมยัหนึง่เหน็ความเจรญิทางวตัถมุามาก กลบั
เบือ่หนายเสยีแลว บอกวาอยางนี้ไมไดความเลย หาความทุกขให
กับตัวเอง สรางระเบียบสรางอะไรตออะไรมาใหตัวเองลําบาก อยู
กันดวยระเบียบ อยูกันดวยมารยาททางสังคม ไมมีดี เปนทุกข สูไม
ตองคํานึงไมตองระวังสิง่เหลานี ้ อยูสบายกวา คนอาจจะคดิขึน้มา
อยางนัน้กไ็ด ในระยะยาว คนอยูเมืองไปนานๆ อาจจะคิดอยากอยู
ปาขึ้นมาบางก็ได

การสอนหลักกรรมใหไดผล
ในเมื่อคุณคาของวัตถุนี้มันไมเที่ยงไมแท อยูที่การสรางคา

นิยมสมมติกันขึ้น และคานิยมนั้นก็เริ่มในจิตของเรานี่เอง นี้แหละ
จึงเปนกรรมอันหนึ่งของสังคม สังคมจะเอาอยางไรก็เปนเรื่องของ
สังคม ในระยะยาวจึงวา จะตองปลูกฝงกันตั้งแตเด็ก เราตองการ
คานิยมแบบไหน  ก็วางกันไว โดยเริ่มกันแตมโนกรรม คือคานิยมนี้

เมื่อกําหนดไดวาอันนี้ถูกตองแลว เราจะไดปลูกฝงคนของ
เรา ใหสรางความรูสึกนิยมใหเปนคานิยมนี้ตั้งแตเล็กแตนอย เมื่อ
เปนความนิยมที่ดีที่งามถูกตองแลว เปนไปโดยที่เขาพอใจ ใน
ระยะยาวก็ไดผล

โดยเฉพาะคานิยมในเรื่องความซื่อตรงตอกฎธรรมชาติ อัน
เปนความสมดุลทางวัตถุกับทางจิตใจ เมื่อปลูกฝงกันตอเนื่องจน
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คนในสังคมมีคานิยมอยางนั้นแลว ตอไปก็ประพฤติกันไดลงตัว
เพราะวากรรมมันเริ่มมาจากมโนกรรม โดยมีความใฝความชอบ
ขึ้นกอน มิฉะนั้นพระพุทธเจาจะไปตรัสทําไมวา ในกรรมทั้งหลาย
คือ กายกรรมก็ตาม วจีกรรมก็ตาม มโนกรรมก็ตามน้ัน มโนกรรม
สาํคัญที่สุด

ในลัทธินิครนถ เขาบอกวา กายกรรมสําคัญกวา เพราะ
กายกรรมนี้แสดงออกภายนอก คุณเอามีดมาฟน ฉันก็ตาย แตถา
คุณมาเพียงใจอยางเดียว จะทําใหฉันตายไดไหม ก็ไมได อะไร
ทํานองนี้ แตอยาลืมวานี่เขามองแคบสั้นเกินไป

ในระยะยาว การปลูกฝงทางจิตใจน่ีสําคัญกวา สังคมจะ
เปนอยางไร อารยธรรมจะไปทางไหน ก็เริ่มแตมโนกรรมนี่ไป
เพราะฉะนั้น ถาเราปลูกฝงเด็กของเราใหมีคานิยมถูกตองแลว ให
ประพฤติตามแนวแหงธรรมตอไป ในระยะยาวก็จะไดผล

กลาวย้ําอีกครั้งอยางสั้นที่สุดวา จะตองปลูกฝงมโนกรรม
สวนที่ขอเรียกวาคานิยมแหงธรรม หรือคานิยมแหงความซื่อตรงตอ
กฎธรรมชาติ ใหมีขึ้นในสังคมใหได โดยเฉพาะในหมูอนุชนของ
สังคมนั้น และขอน้ีจะตองถอืวาเปนภารกจิสาํคญัยิง่อยางหนึง่ของ
การศกึษา เพราะวาที่จริงแลวมันเปนสวนเนื้อหาสาระของการ
ศึกษาทีเดียว

อาตมภาพเพยีงเสนอความคดิเหน็ไว จะเกดิมเีปนประโยชน
เพียงไรก็สุดแตทานจะพิจารณา ในฐานะที่สวนมากทานที่ฟงก็เปน
ผูสนใจใฝธรรมกนัมาและไดศกึษาธรรมกนัอยู ทีอ่าตมภาพพดูมานี้
ก็เปนการพูดในฐานะนักศึกษาธรรมอีกผูหนึ่ง ไดนําขอคิดเห็นจาก
การที่ไดศึกษาเลาเรียนไตรตรองพิจารณามาเสนอแกทานเปนการ
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ประกอบความคิดการพิจารณา ถาหากวาจะไดประโยชนอยางไร
แมแตจะเปนประโยชนสักเล็กนอย ก็ขออนุโมทนา

เรื่องกรรมนี้เปนเรื่องของความจริง มนุษยนั้นก็อยูกับความ
จริง และหนีความจริงไปไมพน แตมนุษยก็ไมคอยชอบนักที่จะ
เผชิญกับความจริง ทั้งๆ ที่ตัวจะตองอยูกับความจริงและอยูใน
ความจรงิ กย็งัพยายามสรางสิง่เคลอืบแฝงมาทาํใหรูสกึวามรีสชาติ
มีความสนุกเพลิดเพลินยิ่งขึ้น

เหมือนอยางในเรื่องคุณคาที่วา มนุษยเราใชปจจัย ๔ โดย
มีคุณคาแทกับคุณคารองนี้ ความจริงคือคุณคาแทนั้นปฏิเสธไมได
แตเพราะมนุษยมักไมคอยพอใจอยูกับความจริง จึงเที่ยวหาสิ่งที่
จะมาเปนเครื่องประกอบเคลือบแฝง ทําใหรูสึกมีรสชาติอรอยสนุก
สนานขึ้น เกิดเปนคุณคารองซอนเขามา เปนทางใหมนุษยเกิด
ปญหาไดมากยิ่งขึ้น

สวนกรรมนี้เปนเรื่องของความจริง ความจริงนั้นใครก็
ปฏิเสธไมได และเปนเรื่องของชีวิตโดยตรง เราทุกคนตองยอมรับ
ความจริง แตในเมื่อมันเปนความจริง ก็มักไมสนุกสนานเอร็ดอรอย
การที่จะศึกษาใหเขาใจชัดเจนก็ตาม การจะปลูกฝงกันขึ้นมาก็
ตาม เปนเรื่องยากเรื่องใหญ จะเอาปุบปบข้ึนมาไมได จะตองทํา
ความพยายามอยางที่วา คือตองปลูกฝงกันตั้งตนแตคานิยมใน
ระยะยาว ดังที่อาตมภาพไดเสนอไวในเวลาอันสั้นนี้ และในตอนนี้
ก็คิดวาไดลวงเลยเวลามาพอสมควร จึงขอยุติเพียงนี้
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ทานพระเถรานุเถระที่เคารพนับถือทุกทาน
การบรรยายในวนันีท้านกาํหนดใหพดูเรือ่งกรรม เรือ่งกรรม

เปนหลกัธรรมท่ีสาํคญัมากในพระพทุธศาสนา นอกจากสาํคญัแลว
ก็เปนหัวขอท่ีคนมักมีความสงสัย เขาใจกันไมชัดเจนในหลายแง
หลายอยาง บางครัง้กท็าํใหนกัเผยแผพระพทุธศาสนาประสบความ
ยากลําบากในการที่จะชี้แจง อธิบาย หรือตอบปญหา ไขขอสงสัย

แนวการอธิบายเรื่องกรรม
การอธิบายเรื่องกรรมนั้น โดยทั่วไปมักพูดกันเปน ๒ แนว

แนวที่ไดยินกันมาก คือแนวที่พูดอยางกวางๆ เปนชวงยาวๆ เชน
พูดวา คนนี้เมื่อสมัยกอนเคยหักขาไกไว แลวตอมาอีก ๒๐–๓๐ ป
โดนรถชนขาหัก ก็บอกวาเปนกรรมที่ไปหักขาไกไว หรือคราวหนึ่ง
หลายสิบปแลวไปเผาปา ทําใหสัตวตาย ตอมาอีกนานทีเดียว อาจ
จะแกเฒาแลวมีเหตุการณเปนอุบัติภัยเกิดขึ้น ไฟไหมบานแลวถูก
ไฟคลอกตาย นี้เปนการอธิบาย เลาเรื่อง หรือบรรยายเกี่ยวกับ
กรรมแบบหนึ่ง ซึ่งมักจะไดยินกันบอยๆ

                                                                  
∗ บรรยายในการอบรมพระธรรมทูต ที่วัดจักรวรรดิราชาวาส วันเสารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๙ 

(ในการพิมพครั้งใหมเดือน พ.ย. ๒๕๔๕ ไดตรวจชําระขัดเกลาถอยคําสํานวน และซอยยอหนา 
เปนตน ใหอานงายข้ึนตลอดทั้งเรื่อง)



เชื่อกรรม-รูกรรม-แกกรรม๔๖
การอธบิายแนวนีม้คีวามโลดโผน นาตืน่เตน นาสนใจ บาง

ทกี็อานสนุก เปนเครื่องจูงใจคนไดประเภทหนึ่ง แตคนอีกพวกหนึ่ง
ก็มองไปวาไมเห็นเหตุผลชัดเจน การไปหักขาไกไวกับการมาเกิด
อุบัติเหตุรถชนในเวลาตอมาภายหลังหลายสิบปนั้นมีเหตุผลเชื่อม
โยงกันอยางไร ผูที่เลาก็ไมอธิบายชี้แจงใหเห็น ทําใหเขาเกิดความ
สงสัย คนที่หนักในเรื่องเหตุผล เมื่อไมสามารถชี้แจงเหตุปจจัย
เชื่อมโยงใหเขามองเห็นชัดเจน เขาก็ไมยอมเชื่อ

ยิ่งสมัยนี้เปนยุคที่ถือวาวิทยาศาสตรเจริญ ตองอธิบายเหตุ
ผลใหเห็นจริงเห็นจังไดวาเรื่องโนนกับเรื่องนี้สัมพันธกันอยางไร 
พระพุทธศาสนาที่แทนั้นตองการใหเห็นความสัมพันธแหงเหตุ
ปจจัยชัดเจนทั้งดานรูปธรรมและดานนามธรรม แตพวกเราเอง
ปลอยตัวหละหลวมกันมา วิทยาศาสตรก็เหมือนมาชวยเตือนให
เราหันไปฟนวิธีคิดของพระพุทธศาสนาขึ้นมา ซึ่งจะมีอะไรๆ ใหแก
วิทยาศาสตรดวย นี่ก็คือการอธิบายแบบที่สอง

การอธิบายแบบที่ ๒ ก็คือ อธิบายในแงของเหตุปจจัยที่
แยกแยะเชื่อมโยงใหเห็นชัด ซึ่งเปนเรื่องละเอียดซับซอน นับวา
ยากอยู จะตองอาศัยการพินิจพิจารณาและศึกษาหลักวิชามาก 
และบางทีก็หาถอยคํามาพูดใหมองเห็นชัดเจนไดยาก หรือเราไม
คอยมีเวลาที่จะอธิบาย เพราะคนสวนใหญมาพบกันในที่ประชุม
เพียงชั่วโมง ๒ ชั่วโมง ซึ่งจะพูดกันไดก็แตเรื่องในขั้นตัวอยาง
หยาบๆ มองชวงไกลๆ

สําหรับเรื่องที่จะพูดกันในวันนี้คิดวา เราควรจะมาหาทาง
พิจารณาในแงวิเคราะหหรือแยกแยะความเปนเหตุเปนผลเทาที่จะ
เปนไปได ขอใหลองมาพิจารณาดูกันวาจะอธิบายไดอยางไร



ตอน ๑
กรรม โดยหลักการ

ความหมายและประเภทของกรรม
กอนจะพดูเรือ่งกรรมนัน้ เราจะตองเขาใจกอนวา กรรมมคีวาม

หมายอยางไร แมแตเรื่องความหมายของคําก็เปนปญหาเสียแลว
ก. ความหมายที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน

ลองไปถามชาวบานดูวา “กรรม” แปลวาอะไร เอาคําพูด
ในภาษาไทยกอน บางทีเราพูดวา “แลวแตบุญแตกรรม” กรรมใน
ที่นี้หมายถึงอะไร กรรมในที่นี้มาคูกับบุญ พอกรรมมาคูกับบุญ เรา
ก็แปลบุญเปนฝายดี บุญอาจเปนการกระทําที่ดีหรือผลดีที่จะไดรับ
สวนกรรมก็กลายเปนการกระทําชั่วหรือผลช่ัวที่ไมนาพอใจ นี่คือ
ความหมายหนึ่งที่ชาวบานเขาใจ ดังนั้นชาวบานสวนมากพอไดยิน
คําวากรรมแลวไมชอบ เพราะมีความรูสึกในทางที่ไมดี มองกรรม
วาเปนเรื่องราย

จากตัวอยางนี้ คําวากรรมและบุญจึงเปนเครื่องชี้ชัดอยาง
หนึ่งวา คนเขาใจความหมายของกรรมในทางไมดี เอาบุญเปนฝาย
ขางดี แลวเอากรรมเปนฝายตรงขาม

อีกตัวอยางหนึ่งวา คนผูหนึ่งไปประสบเคราะหราย บางคน
กบ็อกวา “เปนกรรมของเขา” คนนั่งเรือไปในทะเล เรือแตก จมน้ํา
ตาย หรือถูกพายุพัดมาแลวเรือลมตายไป อุบัติเหตุอยางนี้ บางคน



เชื่อกรรม-รูกรรม-แกกรรม๔๘
บอกวาเปนกรรมของเขา คําวากรรมในที่นี้เรามองในแงเปนผลราย
ที่เขาไดรับ เปนเคราะห หรือเปนผลไมดีที่สืบมาจากปางกอน

นี่ก็แสดงวา เรามองคําวากรรมในแงอดีต คือมองในแงวา
เปนเรื่องผานมาแลวมาแสดงผล และเปนเรื่องที่ไมดี ได ๒ แง คือ
๑ เปนเรื่องขางไมดี ๒ เพงเนนในทางอดีต

ในเวลาเดียวกันก็มองไปในแงเปนผลดวย อยางที่พูดวา
“จงกมหนารับกรรมไปเถิด” ที่วารับกรรม ก็คือรับผลของกรรม
นายคนหนึ่งไปลักของเขามา ถูกจับไดขังคุก คนอื่นก็มาปลอบใจ
วา เอ็งกมหนารับกรรมไปเถิดนะ เราทํามาไมดี กรรมในที่นี้กลาย
เปนผล คือเปนผลของกรรมนั่นเอง

นี้คือความหมายของกรรมที่เราใชกันในภาษาไทย
ในฐานะที่เปนผูเลาเรียนศึกษาแลว ลองวินิจฉัยดูวา ความ

หมายเหลานี้ถูกหรือไม ความหมายที่เนนไปในทางไมดี เปนเรื่อง
ไมดคีูกบับุญ เปนเรือ่งทีเ่นนอดตี และมองไปทีผ่ลอยางนี ้ถกูหรอืไม

เมื่อพิจารณาตรวจดู เราก็จะมองเห็นไดชัดวา ถาเอาหลัก
ธรรมแทๆ มาวินิจฉัยแลว ความหมายเหลานี้คลาดเคลื่อน ไดเพียง
แงเดียว ขางเดียว เปนเพียงสวนหนึ่งของความหมายที่แทจริง
เพราะวา “กรรม” นัน้แปลวาการกระทาํ เปนกลางๆ จะดกีไ็ด จะชัว่
ก็ได บุญก็เปนกรรม บาปก็เปนกรรม หมายความวาบุญคูกับบาป
แตคนไทยมีบอยๆ ที่เอาบุญมาคูกับกรรม เอากรรมเปนขางราย

สวนที่วา กมหนารับกรรมไป ก็เปนการมองที่ผล แตที่จริง
นั้นกรรมเปนตัวการกระทํา ซึ่งจะเปนเหตุตอไป สวนผลของกรรม
ทานเรียกวาวิบาก หรือจะเรียกวาผลเฉยๆ ก็ได ตัวกรรมเองแทๆ
นั้นไมใชผล



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๙
ในเมื่อ “กรรม” ในภาษาที่เราใชกันอยูนี้ มีความหมาย

คลาดเคลื่อน ไมตรงกับหลักที่แทจริง ก็เปนเครื่องแสดงวา ไดมี
ความเขาใจไขวเขวในเรือ่งกรรมเกดิขึน้ เพราะภาษาเปนเครือ่งแสดง
วา คนมีความเขาใจอยางไร เพราะฉะนั้นในขั้นตนนี้เราจะตองทํา
ความเขาใจใหถูกตองเสียกอนวา กรรมคืออะไร

ถาประชาชนยังเขาใจคลาดเคลื่อนวากรรมเปนเรื่องของ
การกระทําที่รายที่ชั่ว เราก็ตองแกไขความเขาใจใหเห็นวา กรรมนี้
เปนคํากลางๆ จะดีก็ได จะชั่วก็ได ถาเปนฝายดีก็เรียกวาเปนบุญ
หรือบุญกรรม ถาเปนฝายชั่วก็เรียกวาบาป หรือบาปกรรม หรือ
มิฉะนั้นก็เรียกวา กุศลกรรม และอกุศลกรรม จะตองชี้แจงใหเกิด
ความเขาใจถูกตอง นี้เปนเรื่องพื้นฐานขั้นตนๆ ซึ่งไดเห็นชัดๆ วา
แมแตความหมายเราก็ไขวเขวกันแลว
ข. ความหมายที่ถูกตองตามหลัก

เมื่อเรารูวาความเขาใจของชาวบานไขวเขวไป เราก็ตองชัก
จูงเขาเขามาหาความเขาใจที่แทจริง คําถามขอแรกก็คือความ
หมายตามหลักวาอยางไร

ผมจะลองยกขอความในพระสูตรหนึ่ง ชื่อวา วาเสฏฐสูตร
มาพูดสักนิดหนึ่ง ในพระสูตรนั้นพระพุทธเจาตรัสวา บุคคลเปน
ชาวนาก็เพราะกรรม เปนโจรก็เพราะกรรม เปนพราหมณก็เพราะ
กรรม เปนกษัตริยก็เพราะกรรม เปนปุโรหิตก็เพราะกรรม ฯลฯ เปน
โนนเปนนี่ก็เพราะกรรม

จากขอความที่ไดฟงกันแคนี้ ก็ขอใหมาสํารวจดูกันวาใคร
เขาใจคําวากรรมในความหมายวาอยางไร ถาบอกชาวบานวา ที่



เชื่อกรรม-รูกรรม-แกกรรม๕๐
เปนชาวนานี่ก็เพราะกรรม เขาก็คงจะคิดวาหมายถึงชาติกอนได
ทํากรรมอะไรบางอยางไว จึงทําใหชาตินี้ตองมาเกิดเปนชาวนา
หรือถาบอกวาเปนกษัตริยเพราะกรรม เขาก็คงจะเขาใจไปวา ออ
คนนี้คงจะไดทําอะไรดีไว อาจจะใหทาน รักษาศีล เปนตน ชาตินี้
จึงมาเกิดเปนกษัตริย

แตลองไปดูในพระสูตรสิวา ทานหมายถึงอะไร ในพระสูตร
คําวา เปนชาวนาเพราะกรรม เปนตนนี้ พระพุทธเจาตรัสไวเองเลย
วา นายคนนี้ เขาดํานา หวานขาว ไถนา เขาก็เปนชาวนา การที่เขา
ทํานานั่นเอง ก็ทําใหเขาเปนชาวนา คือเปนไปตามการกระทํา อัน
ไดแกอาชีพการงานของเขา

อกีคนหนึง่เปนทีป่รึกษาของพระเจาแผนดนิ เขากเ็ปนปุโรหติ
ตามอาชีพการงานของเขา สวนนายคนนี้ไปลักของเขา ไปปลนเขา
ก็กลายเปนโจร

ตกลงวา กรรมในที่นี้หมายถึง การกระทํา ที่เปนอาชีพการ
งานทั้งหลาย เปนขั้นของการกระทําประจําตัวที่มองเห็นเดนชัด
งายๆ หยาบๆ ปรากฏออกมาภายนอก นี่คือความหมายของกรรม
ทีน่าพจิารณา ซึง่เหน็ไดวาทานมุงเอาสิง่ซึง่มองเหน็ปจจบัุนนีแ่หละ
เปนหลักกอน เพราะการกระทํานี้เปนคํากลางๆ ไมไดพูดวาเมื่อไร
พอพูดขึ้นมาวากรรม ก็ตองมองที่ปจจุบันเปนจุดเริ่มกอน แตถาพูด
จํากัดลงไปวาการกระทําเมื่อไรก็เมื่อน้ันแหละ ไมวาจะเปนอดีต
ปจจุบัน หรืออนาคตก็ตาม การกระทํานั้นๆ ก็เปนกรรมทั้งนั้น

แตเมื่อจะดูความหมายที่ลึกเขาไป ก็ตองมองใหถึงจิตใจ
เมื่อมองลึกเขาไปถึงจิตใจ เราก็คงจะจําไดถึงพุทธพจน ที่ใหคํา
จํากัดความบอกความหมายของกรรมวา เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๑
วทามิ “ภิกษุทั้งหลาย เรากลาวเจตนาวาเปนกรรม” ตกลงวา เจตนา
คือตัวความคิดจงใจ เจตจํานง ความตั้งจิตคิดมุงหมายนี่แหละ
เปนกรรม เมื่อบุคคลจงใจ มีเจตนาอยางใดแลว ก็แสดงออกมา
เปนการกระทาํทางกายบาง แสดงออกมาทางวาจาเปนการพดูบาง
นี้ก็คือ ความหมายที่แทจริงของกรรมที่คอยๆ มองละเอียดเขามา

เมื่อมองหยาบๆ ขางนอก กรรมก็คืออาชีพ การทํางาน การ
ดําเนินชีวิตของเขา แตมองลึกเขาไปถึงจิตใจ กรรมก็คือตัวเจตนา
ค. ประเภทของกรรม

จากนี้เราก็มาแบงประเภทของกรรมออกไป เมื่อวาโดยทาง
แสดงออก ถาแสดงออกทางกาย เคลื่อนไหวทําโนนทํานี่ ก็เปน
กายกรรม ถาแสดงออกทางวาจาโดยพูดออกมา ก็เปนวจีกรรม ถา
แสดงออกทางใจอยูในระดับความคิด คิดปรุงแตงไปตางๆ ก็เปน
มโนกรรม

กรรมโดยทัว่ไปน้ันเมือ่จาํแนกโดยคณุภาพกแ็บงเปน ๒ อยาง
คอืเปนกรรมด ีเรยีกวากศุลกรรม และเปนกรรมชัว่เรยีกวาอกศุลกรรม

ในบางแหงทานจําแนกออกไปเปนหลายอยางมากกวานี้
อีก เชน กรรมที่ ๑ กรรมดํา กรรมที่ ๒ กรรมขาว กรรมที่ ๓ กรรม
ทั้งดําทั้งขาว และกรรมที่ ๔ กรรมไมดําไมขาว เปนไปเพื่อความสิ้น
กรรม แบบนี้เปนการอธิบายละเอียดขึ้นไปอีก

กรรมดําคืออะไร ยกตัวอยางเชน อกุศลกรรม มองใหเห็น
หยาบๆ ก็คือการกระทําที่เปนการเบียดเบียน ทําใหผูอื่นเดือดรอน
กรรมขาวก็คือกรรมที่ตรงขามกับกรรมดํานั้น ซึ่งไมทําใหผูอื่นเดือด
รอน ไมเปนการเบียดเบียน แตเปนการชวยเหลือสงเสริม ทําใหผู
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อื่นมีความสุข กรรมทั้งดําทั้งขาว ก็คือ กรรมที่ปะปนกัน มีทั้งการ
กระทําที่เปนไปเพื่อความเบียดเบียน และไมเปนไปเพื่อความเบียด
เบียน สุดทายมาถึงกรรมไมดําไมขาว เปนไปเพื่อความสิ้นกรรม
ยกตัวอยางเชน โพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘ ซึ่งบางทีก็เรียกวากรรม
เหมือนกัน แตเปนกรรมที่ไมดําไมขาว และเปนไปเพื่อความสิ้น
กรรม กรรมแบบนี้กลับทําใหเราสิ้นกรรมไปดวยซ้ํา

เมื่อมองละเอียดลงไปถึงความหมายที่แยกประเภทอยางนี้ 
เรากเ็หน็ชดัขึน้มาวา กรรมนัน้อยูทีต่วัเราทกุๆ คน ทีป่ระพฤตปิฏบัิติ
ดําเนินชีวิตอยูทุกเวลานี่เอง เริ่มตั้งแตความรูสึกนึกคิด การพูดจา
เคลื่อนไหวทําโนนทํานี่ ตลอดจนปฏิบัติการตางๆ แมแตที่เรียกวา
การปฏิบัติธรรมชั้นใน ไมวาจะเปนการปฏิบัติตามมรรคมีองค ๘
การเจริญโพชฌงค ๗ ก็เปนกรรมทั้งนั้น ไมพนเรื่องกรรมเลย

จะเห็นวากรรมในความหมายนี้ละเอียดกวากรรมที่เคยพูด
ในเรื่องไปหักขาไก เผาปาคลอกสัตว หรืออะไรทํานองนั้น จึงตอง
แยกแยะกันใหละเอียด

เมื่อมาถึงขั้นนี้แลว จะอธิบายกันอยางไรใหเห็นวา ทําไม
การกระทําจึงออกผลอยางนั้นอยางนี้ได นี่เปนเรื่องที่เราจะตอง
พิจารณา แตที่พูดมานี้ถือวาเปนความเขาใจพื้นฐานขั้นตน ที่วาจะ
ตองพูดกันในเรื่องความหมายของกรรมใหชัดเจนเสียกอนวากรรม
คืออะไร

กรรมในฐานะกฎเกณฑแหงเหตุและผล
แงที่จะตองเขาใจเกี่ยวกับกรรมยังมีอีกหลายอยาง เชน เรา

จะตองมองกรรมในแงของกฎเกณฑแหงเหตุและผล
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กรรมเปนเรื่องของความเปนไปตามเหตุปจจัย พระพุทธ

ศาสนาถือหลักการใหญที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาง คือ ความเปน
ไปตามเหตุปจจัย และเรื่องกรรมก็อยูในกฎแหงเหตุปจจัยนี้

หลกัเหตปุจจยัในพระพทุธศาสนา กค็อื หลกัปฏจิจสมปุบาท
และกรรมก็เปนสวนหนึ่งในหลักปฏิจจสมุปบาทนั้น ลองไปแยก
แยะปฏิจจสมุปบาทที่จําแนกเปนองค ๑๒ คู ทานจะสรุปใหเห็นวา
องค ๑๒ ของปฏิจจสมุปบาท หรือปจจยาการนั้น ประมวลเขาแลว
ก็เปน ๓ สวน คือ เปนกิเลส กรรม และวิบาก จะเห็นวากรรมเปน
สวนหนึ่งในปฏิจจสมุปบาทนั้น คือสวนที่เรียกวากรรมในวงจรที่
เรียกวา ไตรวัฏฏ ไดแก กิเลส กรรม วิบาก

หมวดที่ ๑ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เรียกวาเปนกิเลส
หมวดที่ ๒ สังขาร ภพ เรียกวาเปนกรรม
หมวดที่ ๓ คือนอกจากนั้น มีวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ

เปนตน เรียกวาเปนวิบาก มี ๓ สวนอยางนี้
การศึกษาเรื่องกรรม ถาจะเอาละเอียดแลวตองเขาไปถึง

หลักปฏิจจสมุปบาท ถาตองการพูดเรื่องกรรมใหชัดเจน ก็หนีไม
พนที่จะศึกษาใหลึกลงไปถึงหลักธรรมใหญที่เรียกวาปฏิจจสมุป-
บาทน้ี เพราะที่มาของหลักกรรมอยูที่ปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง จะ
ตองแจกแจงใหเห็นวาองคของปฏิจจสมุปบาท ๑๒ ประการนั้น มา
ออกลูกเปนกิเลส กรรม และวิบากอยางไร

จากนั้นก็ชี้ใหเห็นความสัมพันธของกิเลส กรรม และวิบาก
เชน คนมีความโลภ เปนกิเลส เมื่อมีความโลภเกิดขึ้นแลว ก็ไปทํา
กรรม เชน ไปลักของเขา ถาไดมาสมหวังก็ดีใจมีความสุข เรียกวา
เปนวิบาก เมื่อเขาจับไมไดก็ยิ่งมีความกําเริบใจอยากไดมากข้ึน ก็
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เกิดกิเลส โลภมากยิ่งขึ้น ก็ไปทํากรรมลักขโมยอีก เลยเกิดเปนวง
จรกิเลส กรรม วิบาก เรื่อยไป

แตถาถูกขัด คือโลภ ไปลักของเขา ถูกขัดขวางก็เกิดโทสะ
เปนกิเลส ก็เกิดการตอสูกัน ฆากัน ทํารายกัน เปนกรรมขึ้นมาอีก
แลวก็เกิดวิบาก คือเจ็บปวดเดือดรอน วุนวาย เกิดความทุกข ซึ่ง
อาจรวมทั้งถูกจับไป ถูกลงโทษ ดังนี้เปนตน

นีเ้ปนเรือ่งของกเิลส กรรม วบิาก ทีอ่ยูในวงจรปฏจิจสมปุบาท
คือการที่ตองมองเรื่องกรรมตามแนวของกฎเกณฑแหงเหตุและผล 
หรือเรื่องความเปนไปตามเหตุปจจัย ที่เราเรียกวา อิทัปปจจยตา
อันนี้ขอขามไปกอน

กฎแหงกรรม ในฐานะเปนเพียงอยางหน่ึงในนิยาม ๕
เมื่อเราเขาใจแงตางๆ ในเบื้องตนเกี่ยวกับกรรมแลว ก็ควร

เขาใจตอไปดวยวา กรรมนี้เราถือวาเปนกฎอยางหนึ่ง เรามักจะ
เรียกวา “กฎแหงกรรม”

กฎแหงกรรมนี้ ศัพททางวิชาการแทๆ ทานเรียกวา กรรม-
นิยาม ซึ่งก็แปลตรงๆ วากฎแหงกรรม เปนกฎเกณฑแหงเหตุและ
ผลอยางหนึ่ง

แตในทางพุทธศาสนา ทานบอกวา กฎเกณฑแหงเหตุและ
ผลน้ี มิใชมีเฉพาะกรรมนิยามอยางเดียว กฎอยางนี้มีหลายกฎ
ทานประมวลไววามี ๕ กฎดวยกัน เรียกวานิยาม ๕ หรือกฎ ๕ มี
อะไรบาง จะยกใหกรรมนิยามเปนขอท่ี ๑ ก็ได ดังนี้

๑. กรรมนิยาม กฎแหงกรรม ไดแกกฎเกณฑแหงเหตุและ
ผลเกี่ยวกับการกระทําของมนุษย เชนที่วา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
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๒. จิตตนิยาม กฎเกณฑเกี่ยวกับการทํางานของจิต เชน

เมื่อจิตอยางนี้เกิดขึ้นจะมีเจตสิกอะไรประกอบไดบาง ถาเจตสิก
อันนี้เกิดขึ้น จะมีเจตสิกไหนเกิดรวมได อันไหนรวมไมได เมื่อจิตจะ
ขึ้นสูวิถีออกรับอารมณ มันจะดําเนินไปอยางไร กอนออกจาก
ภวังคก็มีภวังคจลนะ (ภวังคไหว) แลวจึงภวังคุปจเฉท (ตัดภวังค)
จากนั้นมีอะไรตอไปอีกจนถึงชวนจิต แลวกลับตกภวังคอยางเดิม
อีก อยางนี้เรียกวากฎแหงการทํางานของจิต คือจิตตนิยาม

๓. พีชนิยาม กฎเกี่ยวกับพืชพันธุ เชน ปลูกมะมวงกเ็กดิ
เปนมะมวง ปลกูมะนาวกเ็กดิเปนตนมะนาว ปลกูเมลด็พืชอะไรก็
ออกผล ออกตนเปนพืชชนิดนั้น อยางนี้เรียกวาพีชนิยาม

๔. อุตุนิยาม กฎเกณฑเกี่ยวกับอุตุ อุตุคือเร่ืองอุณหภูมิ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ กฎเกณฑเกี่ยวกับดินฟาอากาศ พูด
อยางชาวบานก็เชน อากาศรอนขึ้น เราก็เหงื่อออก อากาศเย็นลง
เย็นมากๆ เขา น้ํากลายเปนน้ําแข็ง หรือถารอนมากขึ้น น้ําก็กลาย
เปนไอ นี้เรียกวาอุตุนิยาม

๕. ธรรมนิยาม กฎแหงธรรม คือ ความเปนเหตุเปนผลกัน
ของสิ่งทั้งหลาย หรือความเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัย เชน
คนเกิดมาแลวก็ตองแก ตองเจ็บ ตองตาย สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น ตั้ง
อยูแลวก็ดับไป เปนตน

ตกลงวา กฎนี้มีตั้ง ๕ กฎ กรรมนิยามเปนเพียงกฎหนึ่งใน
๕ กฎนั้น การที่เราจะวิเคราะหพิจารณาสิ่งทั้งหลายจึงอยาไปยึด
ถือวาทุกอยางตองเปนเรื่องของกรรมทั้งนั้น มิฉะนั้นจะกลายเปน
ทัศนะที่ผิดพลาด เพราะพระพุทธศาสนาสอนไวแลว วากฎธรรม
ชาติมี ๕ อยาง หรือนิยาม ๕ กรรมนิยามเปนเพียงกฎหนึ่ง
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เมื่ออะไรเกิดขึ้นอยาไปบอกวาเปนเพราะกรรมเสมอไป ถา

บอกอยางนั้นจะผิด ยกตัวอยางเชน นาย ก. เหงื่อออก ถามวา
นาย ก. เหงื่อออกเพราะอะไร ถาเปนเพราะอากาศรอน ลอง
วินิจฉัยซิวาอยูในนิยามไหน ถาวาอะไรๆ ก็เปนเพราะกรรม ถา
อยางนั้นนาย ก. เหงื่อออกก็เพราะกรรมสิ ลองบอกซิวา เปนกรรม
อะไรของนาย ก. ที่ตองเหงื่อออก ไมใชอยางนั้นหรอก นาย ก.
เหงื่อออกเพราะอากาศรอน นี่เรียกวาอุตุนิยาม

แตไมแนเสมอไป บางทีนาย ก. เหงื่อออกไมใชเพราะรอนก็
มี เชน นาย ก. ไปทําความผิดไว พอเขาที่ประชุม เขาเกิดสอบสวน
หาตัวผูกระทําผิด นาย ก. มีความหวาดกลัวมาก ก็อาจจะกลัวจน
เหงื่อออก ในกรณีอยางนี้ นาย ก. เหงื่อออกเพราะอะไร ตรงนี้ตอบ
ไดวาเพราะกรรม นี่คือกรรมนิยาม

ฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้น แมแตเปนปรากฏการณอยางเดียวกัน
บางทีก็เกิดจากเหตุคนละอยาง เราจะตองเอานิยาม ๕ มาวัด
วิเคราะหวา มันเกิดจากอะไร อยางที่ยกตัวอยางมาแลววา เหงื่อ
ออก อาจจะเปนเพราะเขารูตัววาไดทําความผิดไว ตอนนี้หวาด
กลัววาจะถูกจับไดจึงเหงื่อออก ถาอยางนี้ก็เปนกรรมนิยาม แตถา
อยูดีๆ เขาไมไดทําอะไร อากาศมันรอนหรือไปออกกําลังมากๆ
ใครๆ ก็เหงื่อออกได เปนธรรมดา นี่เปนอุตุนิยาม

อีกตัวอยางหนึ่ง ถาน้ําตาไหล เปนเพราะอะไร เปนนิยาม
อะไร ตองวินิจฉัยจับนิยามใหดี ในเวลาตัดสินเรื่องกรรม ถาเขาใจ
เรื่องนิยาม ๕ จะชวยในการอธิบายเรื่องกรรมไดมาก คนเสียใจรอง
ไหก็น้ําตาไหล แตดีใจก็น้ําตาไหลไดเหมือนกัน อันหนึ่งเปนจิตต
นิยาม เปนไปตามการทํางานของจิต จิตที่มีความปลาบปลื้มดีใจ
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หรือเสียใจก็ทําใหน้ําตาไหล แตอาจจะบวกกับเหตุผลท่ีมาจาก
กรรมนิยาม เชนเสียใจในความผิดที่ไดกระทําไว แตก็ไมแนเสมอ
ไป บางทีเราไมไดดีใจหรือเสียใจสักหนอย แตเราไปถูกควันไฟรม
เขาก็น้ําตาไหล แลวอันนี้เปนนิยามอะไร ก็เปนอุตุนิยาม ฉะนั้นการ
วินิจฉัยสิ่งตางๆ อยาไปลงโทษกรรมเสียทั้งหมด

พระพุทธเจาตรัสไววา ใครก็ตามท่ียึดถือวาอะไรๆ ทุกอยาง
ลวนเปนผลเกิดจากกรรมทั้งสิ้นนั้น เปนคนที่ถือผิด เชน ในเรื่องโรค
ภัยไขเจ็บ พระองคก็ตรัสไว

มพีทุธพจนในสฬายตนวรรค สงัยตุตนกิาย พระสตุตนัตปฎก
พระไตรปฎกเลม ๑๘ ขอ ๔๒๗ วา โรคบางอยางเกดิจากการบรหิาร
กายไมสม่ําเสมอก็มี เกิดจากอุตุคือสภาพแวดลอมแปรปรวนเปน
สมุฏฐานก็มี เกิดจากเสมหะเปนสมุฏฐานก็มี เกิดจากดีเปน
สมุฏฐานก็มี เกิดจากสมุฏฐานตางๆ ประกอบกันก็มี เกิดจากกรรม
ก็มี แปลวาโรคบางอยางเกิดจากกรรม แตหลายอยางเกิดจาก
อุตุนิยมบาง เกิดจากความแปรปรวนของรางกายบาง เกิดจาก
การบริหารรางกายไมสม่ําเสมอ เชน พักผอนนอยเกินไป ออก
กําลังมากเกินไป เปนตนบาง กรรมเปนเพียงเหตุหนึ่งเทานั้น จะ
โทษกรรมไปทุกอยางไมได

ยกตัวอยาง คนเปนแผลในกระเพาะอาหาร บางทีเปน
เพราะฉันยาแกไขแกปวด เชน แอสไพรินในเวลาทองวาง พวกยา
แกไขแกปวดเหลานี้เปนกรด บางทีมันก็กัดกระเพาะทะลุ อาจจะ
ทําใหถึงกับมรณภาพไปเลย ยาแกไขแกปวดบางอยางมีอันตราย
มาก เขาจึงหามฉันเวลาทองวาง ตองใหมีอะไรในทองจึงฉันได
บางคนเลือดไหลในกระเพาะ ไมรูวาเปนเพราะเหตุใด ที่แทเปน



เชื่อกรรม-รูกรรม-แกกรรม๕๘
เพราะกินยาแกไขแกปวดนี่เอง นี้ก็เปนเหตุอันหนึ่ง

แตบางคนเปนแผลในกระเพาะอาหาร เพราะความวิตก
กังวล คิดอะไรตางๆ ไมสบายใจ กลุมใจบอยๆ  คับเครียดจิตใจอยู
เสมอเปนประจํา จึงทําใหมีกรดเกิดขึ้นในกระเพาะอาหาร แลวกรด
นี้มันก็กัดกระเพาะของตัวเองเปนแผล จนกระทั่งเปนโรครายแรง
ถึงกับตองผาตัดกระเพาะทิ้งไปครึ่งหนึ่งก็มี

จะเห็นวาผลอยางเดียวกัน แตเกิดจากเหตุคนละอยาง ที่
ฉันแอสไพรินหรือยาแกปวดแกไขแลวกระเพาะทะลุ เปนอุตุนิยาม
แตที่คิดวิตกกังวลกลุมใจอะไรตออะไรแลวเกิดแผลในกระเพาะ 
เปนกรรมนิยาม จิตใจไมดีมีอกุศลมากก็ทําใหโรคเกิดจากกรรมได
มากมาย อยางที่เปนกันมากเวลานี้คือโรคเครียด ก็โรคกรรม หรือ
โรคเกิดจากกรรมนั่นเอง (กรรมนิยาม ผสมดวยจิตตนิยาม)

แตอยางไรก็ตาม เราตองเอาหลักเรื่องนิยาม ๕ มาวินิจฉัย
อยาไปลงโทษกรรมทุกอยาง แลวบางอยางก็เกิดจากนิยามตางๆ
หลายนิยามมาประกอบกัน

เปนอันวาเราควรรูจักนิยาม ๕ ไว เวลาสอนชาวบานจะได
ใหพิจารณาเหตุผลโดยรอบคอบ

เขาใจหลักกรรม โดยแยกจากลัทธิที่ผิดทั้งสาม
ก. สามลัทธิเดียรถีย มิใชพุทธ

แงตอไป คือ จะตองแยกหลักกรรมออกจากลัทธิผิดๆ ที่
พระพุทธเจาตรัสไว เรียกวา ติตถายตนะ ๓

ตติถายตนะ แปลวา ประชุมแหงลทัธ ิลทัธเิดยีรถยี ม ี๓ ลทัธิ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๙
ลัทธิที่ ๑ ถือวา บุคคลจะไดสุขก็ดี จะไดทุกขก็ดี มิใชสุขมิ

ใชทุกขก็ดี ลวนเปนเพราะกรรมที่ทําไวแตปางกอนทั้งสิ้น (ฟงใหดี
ระวังนะ จะสับสนกับพระพุทธศาสนา) ลัทธินี้เรียกวา บุพเพกตวาท

ลัทธิที่ ๒ บอกวา บุคคลจะไดสุขก็ดี จะไดทุกขก็ดี ไดไมสุข
ไมทุกขก็ดี ลวนเปนเพราะเทพผูยิ่งใหญบันดาลใหทั้งสิ้น คือพระผู
เปนเจาบันดาลใหเปน ลัทธินี้เรียกวา อิศวรนิรมิตวาท หรือ อิสสร-
นิมมานเหตุวาท

ลัทธิที่ ๓ ถือวา บุคคลจะไดสุขก็ดี จะไดทุกขก็ดี ไดไมสุข
ไดไมทุกขก็ดี ลวนแตเปนเรื่องบังเอิญ เปนไปเองลอยๆ แลวแตโชค
ชะตา ไมมีเหตุปจจัย ลัทธินี้เรียกวา อเหตุวาท

หลักเหลานี้มีมาในพระคัมภีรทั้งนั้น ติตถายตนะทั้ง ๓
ทานกลาวไวทั้งในพระสูตรและในอภิธรรม ในพระอภิธรรมทาน
เนนไวในคัมภีรวิภังค พระไตรปฎกเลม ๓๕ ขอ ๙๔๐ แตในพระ
สูตรก็มีในอังคุตตรนิกาย ติกนิบาต พระไตรปฎกเลม ๒๐ ขอ ๕๐๑
แตเรามักไมเอามาพูดกัน สวนนิยาม ๕ อยูในคัมภีรฝายอภิธรรม
ซึ่งอธิบายถึงเรื่องกฎเกณฑแหงความเปนไปตามเหตุปจจัย

นิยาม ๕ นั้น สําหรับเอาไวพิจารณาความเปนเหตุปจจัยให
รอบคอบ อยาไปเอาอะไรเขากรรมหมด สวนติตถายตนะหรือ
ประชุมลัทธิ ๓ พวก ก็ผิดหลักพระพุทธศาสนา ไดแก

๑. บุพเพกตวาท ถือวาอะไรๆ ก็เปนเพราะกรรมที่ทําไว
ปางกอน

๒. อิศวรนิรมิตวาท ถือวาจะเปนอะไรๆ ก็เพราะเทพผูยิ่ง
ใหญบันดาล หรือพระผูเปนเจาบันดาล

๓. อเหตุวาท ถือวาสิ่งทั้งหลายอะไรจะเกิดขึ้น ไมมีเหตุ



เชื่อกรรม-รูกรรม-แกกรรม๖๐
ปจจัย แลวแตจะบังเอิญเปนไป คือลัทธิโชคชะตา

สามลัทธินี้พระพุทธเจาตรัสวา เปนลัทธิที่ผิด เหตุผลคือ
เพราะมันทําใหคนไมมีฉันทะ ไมมีความเพียรที่จะทําอะไร เนื่อง
จากเปนความเชื่อวาสิ่งทั้งหลายเปนไปอยางไมมีหลักเกณฑ หรือ
ไปข้ึนตอตัวการภายนอกที่เราควบคุมไมได ไมขึ้นกับการกระทํา
ของเรา
ข. ลัทธิกรรมเกา คือลัทธินิครนถ

โดยเฉพาะลทัธทิี ่๑ นัน้ ถอืวาอะไรๆ กแ็ลวแตกรรมปางกอน
มันจะเปนอยางไรก็สุดแตกรรมเกา เราจะทําอะไรก็ไมมีประโยชน
กรรมปางกอนมันกําหนดไวหมดแลว แลวเราจะไปทําอะไรได ก็
ตองปลอย คอยรอ แลวแตมันจะเปนไป พระพุทธเจาตรัสวา ลัทธินี้
เปนลัทธิของพวกนิครนถ หัวหนาชื่อวานิครนถนาฏบุตร ใหไปดู
พระไตรปฎก เลม ๑๔ พระสูตรแรก เทวทหสูตร ตรัสเรื่องนี้โดย
เฉพาะกอนเลย สวนในอังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ตรัสเรื่องนี้ไวรวม
กัน ๓ ลัทธิ แตในเทวทหสูตร พระไตรปฎกเลม ๑๔ มัชฌิมนิกาย
อุปริปณณาสก ตรัสเฉพาะเรื่องลัทธิที่ ๑ ไมตรัสลัทธิอื่นดวย

ลัทธินิครนถนี้ถือวา อะไรๆ ก็เปนเพราะกรรมที่ทําไวในชาติ
กอน เพราะฉะนัน้เราจะตองทาํใหสิน้กรรมโดยไมทาํกรรมใหม และ
เผากรรมเกาใหหมดสิ้นไปดวยการบําเพ็ญตบะ ลัทธินี้ตองแยกให
ดีจากพุทธศาสนา

ตองระวังตัวเราเองดวยวาจะผลุนผลันหรือผลีผลามตกลง
ไปใน ๓ ลัทธินี้ โดยเฉพาะลัทธิกรรมเกาที่ถือวาอะไรๆ ก็แลวแต
กรรมเกาเทานั้น



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๑
คําวา “กรรม” นี้เปนคํากลางๆ เปนอดีตก็ได ปจจุบันก็ได

อนาคตก็ได พุทธศาสนาเนนปจจุบันมาก กรรมเกาไมใชไมมีผล
มันมีผลสําคัญ แตมันเสร็จไปแลวและเปนเหตุเปนปจจัยใหเกิดผล
ในปจจุบัน ซึ่งเราจะตองใชปญญาแยกแยะเพื่อทํากรรมที่ดีและแก
ไขปรับปรุงตัวใหเกิดผลที่ดีตอไปภายหนา นี่พูดกันทั่วๆ ไป โดย
หลักการก็คือ ตองพยายามแยกใหถูกตอง มี ๓ ลัทธินี้ ที่จะตองทํา
ความเขาใจเสียกอนเปนเบื้องตน
ค. อันตรายเกิดขึ้นมา เพราะวางอุเบกขาแบบเฉยโง

กอนจะผานไป มีเกร็ดแทรกอีกนิดหนึ่ง คือ ความเชื่อถือท่ี
คลาดเคลื่อนนิดๆ หนอยๆ ซึ่งทําใหการปฏิบัติผิดได เชน การถือ
แตลัทธิกรรมเกา บางทีก็ทําใหเรามองคนวาที่เขาประสบผลราย
เกิดมายากจน หรือไดรับเคราะหกรรมตางๆ ก็เพราะเปนกรรมของ
เขาเทานั้น เมื่อเราบอกวานี่เปนกรรมของเขาแลว เราก็เลยบอกวา
ใหเขากมหนารับกรรมไป เราก็ไมตองชวยอะไร

เมื่อถือวาเปนกรรมของเขา เราก็วางเฉย แถมยังบอกวา
เราปฏิบัติธรรมดวย คือถืออุเบกขา วางเฉยเสีย ไมชวย คนก็เลยไม
ตองชวยเหลือกัน คนที่ไดรับเคราะห ไดรับความทุกขยากลําบาก ก็
ตองลําบากตอไป มีฝร่ังพวกหนึ่งติเตียนพุทธศาสนาวาสอนคน
แบบน้ี เราตองพิจารณาตัวเราเองวา เราสอนอยางนั้นจริงหรือ
เปลา แตตามหลักพุทธศาสนาที่แทนั้น ไมไดสอนอยางนี้ เรื่อง
อยางนี้มีความละเอียดออน(ทางปญญา)



เชื่อกรรม-รูกรรม-แกกรรม๖๒
เราบอกวา คนประสบเคราะหกรรม ไดรับความทุกขยาก

เดือดรอน ก็กรรมของเขา ใหเขากมหนารับกรรมไป อยางนี้ถูกไหม
อยางนี้ถือวาวางอุเบกขาใชหรือไม

อุเบกขาแปลวาอะไรแน อุเบกขา คือความวางเฉยในแงที่
วางใจเปนกลาง ในเมื่อเขาสมควรจะตองรับผิดชอบตัวเอง เชน
เกี่ยวกับความเปนธรรม เพื่อรักษาความเปนธรรมแลว ตองวางใจ
เปนกลางกอน เมื่อจะตองลงโทษก็ลงโทษไปตามเหตุผล คือตาม
กรรมที่เขาทํา เชน ศาลจะทําหนาที่ใหถูกตอง เมื่อคนทําความผิด
มา ผูพิพากษาก็ตองวางใจเปนกลาง แลวตัดสิน ถาเขาเปนผูผิด ก็
ตองไดรับโทษตามกฎหมายกบิลเมือง อยางนี้เรียกวา วางอุเบกขา

การวางอุเบกขานั้นเปนไปพรอมกับการรักษาธรรม คือใน
จิตใจมีเจตนาที่จะรักษาธรรมไว เมื่อจะชวยคนก็ตองไมใหเสีย
ธรรม ถาหากคิดเมตตากรุณาชวยโจรแลวเสียธรรมก็ผิด เมตตา
กรุณาตองไมเกินอุเบกขา เมตตา-กรุณา-มุทิตา รักษาคน แต
อุเบกขานั้นรักษาธรรมไว ในกรณีที่ไมไดรักษาธรรมเลย และก็ไม
ชวยคน อยางนี้ผิด นี่วาอยางรวบรัดแบบพูดกันงายๆ

ถาเราไปเจอคนทุกขยากขัดสนขนแคน เราจะอางวาเปน
(ผล)กรรมของเขาแตชาติปางกอน ใหเขากมหนารับกรรมไป การ
อางอยางนี้ผิดถึง ๓ ดาน ๓ ขั้นตอน

๑. ถาเปนผลกรรมชาติกอน นี่ก็คือเขาไดรับผลของกรรม
นั้นแลว คือเกิดมาจน สภาพปจจุบันคือสภาพที่ไดรับผลแลว ไมใช
สภาพรอผล เมื่อผลกรรมเกาออกไปแลว หนาที่ของเราที่จะทําตอ
สภาพปจจบัุนทีเ่ขาทกุขยาก กค็อื ตองใชเมตตากรณุาไปชวยเหลอื



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๓
เหมือนกับกรณีเด็กวายน้ําไมเปน เลนซน ไมเชื่อฟงพอแม

แลวไปตกน้ํา การที่เขาตกน้ําก็เปนการรับ(ผล)กรรมของเขาแลว
ตอนนี้เขากําลังทุกข ถึงตอนที่เราตองใชความกรุณาไปชวย จะไป
อางวาเปน(ผล)กรรมของเขาแลวปลอยใหเด็กตาย ยอมไมถูกตอง

๒. คนเราทํากรรมดี-ชั่วตางๆ มักจะปนๆ กันไป บางคนทั้ง
ที่ทําความดีมาก แตเวลาจะตายจิตแวบไปนึกถึงกรรมไมดี เลย
พลาดมาเกิดไมดี เราพวกมนุษยปุถุชนไมไดหยั่งรูเร่ืองอยางนี้
เพียงพอที่จะตัดสิน แตภาพปจจุบันคือเขาทุกขเดือดรอนเปนที่ตั้ง
ของกรุณา จึงตองใชธรรมขอกรุณาเขาไปชวยเหลือ

๓. ปรากฏการณอยางหนึ่งหรืออยางเดียวกันอาจเกิดจาก
เหตุปจจัยตางอยาง หรือหลายเหตุปจจัยประกอบกัน อยางที่พูด
แลวในเรื่องนิยาม ๕ เหตุปจจัยในอดีตก็มี เหตุปจจัยในปจจุบันก็มี
เหตุปจจัยภายในก็มี เหตุปจจัยภายนอกก็มี

ในเรื่องความยากจนนี้ ถาเปนสภาพทางสังคม ขอใหลอง
ไปดูอยางจักกวัตติสูตร (พระไตรปฎกเลม ๑๑) หรือกูฏทันตสูตร
(พระไตรปฎกเลม ๙) จะเห็นวาพระพุทธเจาทรงเนนเหตุปจจัยและ
การแกไขปญหาดานการบริหารการปกครองบานเมือง อยางนี้เปน
ตวัอยาง ซึง่จะตองไมมองขามไป อยามองอะไรแบบทกึทกัทนัทงีายๆ
หลักธรรมประเภทนี้ทรงสอนไวเพื่อใหรูจักใชปญญาพิจารณาแยก
แยะความสัมพันธแหงเหตุปจจัย ไมใชมองแบบตีคลุม

ในกรณีอยางนี้ ถาเราถืออุเบกขาวางเฉย ก็กลายเปน
อัญญาณุเบกขา คือเฉยโง กลายเปนบาปอกุศลไป เพราะวางเฉย
โดยไมรูเรื่องราว ไมเหมือนกรณีที่มีคนลักขโมยของ แลวถูกจับคุม
ขัง เรารูวาอะไรเปนอะไร แลวเราจึงวางอุเบกขาเพื่อรักษาธรรม
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ฉะนั้น ถาหากคนเขามีความทุกขยากเดือดรอน เรื่องอะไร

จะไมชวย การชวยนั้นก็เปนการทํากรรมดีของตัวเราเองดวย และก็
เปนการเมตตากรุณาชวยเขา ใหเขาทําความดี โดยเมื่อไดรับการ
ชวยเหลือน้ันแลว เขาก็มีโอกาสแกไขปรับปรุงตัวและมีกําลังที่จะ
ไปทํากรรมดีอื่นๆ ตอไป แตการชวยที่ดีที่สุดก็คือการชวยใหเขา
ชวยตัวเองได

ทั้งนี้เปนเรื่องที่จะตองพิจารณาในรายละเอียด แตการที่จะ
บอกเหมาลงไปวา คนไดรับทุกขยากเดือดรอน เปนกรรมของเขา
ปลอยใหเขารับกรรมไป อยางนี้ไมถูก ตองมีหลักวาเปนเรื่องของ
การรักษาธรรมหรือไม เหลานี้เปนแงตางๆ ที่จะมาชวยในการ
พิจารณาเรื่องกรรม

บุญ-บาป กุศล-อกุศล
อีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องความหมายของกรรม ที่แยกเปนกุศล

อกุศล เปนบุญ เปนบาป
ในเวลาแยกประเภทกรรม เรามักแยกเปนกุศลกรรม และ

อกุศลกรรม หรืองายๆ ก็เปนบุญ เปนบาป หรือบุญกรรม และ
บาปกรรม เราจะอธิบายเรื่องกรรมไดชัดเจน เมื่อเราอธิบายความ
หมายของกุศล อกุศล บุญ บาปไดดวย
ก. กุศล คืออะไร?

กุศลมีความหมายอยางไร ชาวบานมักจะมีความสงสัย
หรือเขาใจพราๆ มัวๆ เขามักจะไมรูวาอะไรเปนกุศลหรือเปนอกุศล
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พอบอกวา เชิญชวนมาทําบุญทํากุศลกัน ใหบริจาคเงินสรางศาลา
แลวไดกุศล ชาวบานก็ไมรูวา กุศลคืออะไร

บางทีชาวบานมองกุศลคลายกับวาเปนตัวอะไร หรือเปน
อํานาจอะไรอยางหนึ่งที่ลอยอยูที่ไหนไมรู ซึ่งมองไมเห็น แลวจะมา
ชวยคนในเมื่อถึงเวลาที่ควรจะชวย แตทีนี้ความหมายที่ถูกตองใน
ทางหลักธรรมเปนอยางไร

กุศล นั้นตามหลักทานบอกวา แยกความหมายได ๔ อยาง
ความหมายที่ ๑ วา อาโรคยะ แปลวา ไมมีโรค หมาย

ความวา เปนสิ่งที่เกื้อกูลตอสุขภาพ คําวาสุขภาพในที่นี้หมายถึง
สุขภาพของจิตใจ ซึ่งเปนฐานของสุขภาพกายดวย คือทําใหจิตใจ
เขมแข็งสมบูรณ เหมือนกับรางกายของเรานี้ เมื่อไมมีโรคก็เปนราง
กายที่แข็งแรงสมบูรณ จิตใจท่ีไมถูกโรคคือกิเลสเบียดเบียน ก็เปน
จิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ สบายคลองแคลว ใชงานไดดี อยางที่ทาน
เรียกวา ควรแกงาน หรือเหมาะแกการใชงาน จิตใจแบบนี้เรียกวา
เปนจิตใจไมมีโรค

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

ความหมายที่ ๓ วา โกศลสัมภูต แปลวาเกิดจากปญญา
เกิดจากความฉลาด หมายความวา กุศลเปนเรื่องที่ประกอบไป
ดวยปญญา คือความรูเขาใจ ทําดวยความรูเหตุผล และทําตาม
ความรูเหตุผลน้ัน เชนมองเห็นความดีความชั่ว รูคุณรูโทษ รู
ประโยชน รูไมใชประโยชน ทําดวยจิตใจที่สวางไมโงเขลามืดมัว
เรียกวา เปนความสวางของจิตใจ เมื่อมีกุศลเกิดขึ้นในจิตใจแลว
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ไมปดบังปญญา จิตใจสวาง ไมมืดไมบอด มองเห็นอะไรๆ ถูกตอง
ตามความเปนจริง

ความหมายที่ ๔ สุดทายคือ สุขวิบาก มีสุขเปนผล ทําให
เกิดความสุข เวลาทําจิตใจก็โปรงสบาย สดชื่น ราเริง เบิกบาน
ผองใส สงบเย็น ไมเรารอน บีบคั้น อึดอัด คับแคน

ที่วามาท้ัง ๔ ขอน้ีคือความหมายของกุศล เปนลักษณะที่
จะเอามาวินิจฉัย คือ สิ่งที่เปนกุศลนั้นจะตอง ๑. อโรค ไมมีโรค
เกื้อกูล จิตใจมีความแข็งแรงสมบูรณ จิตใจคลองแคลว ใชงานไดดี
๒. อนวัชชะ ไมมีโทษ ไมมีมลทิน ไมมัวหมอง ไมเสื่อมเสีย มีความ
สะอาด บริสุทธิ์ ผองแผว ปลอดโปรง ๓. โกศลสัมภูต มีปญญา รู
เหตุผล รูดีชั่ว รูคุณรูโทษ สวาง ไมมืดมัว และ ๔. สุขวิบาก มีสุข
เปนผล ทําดวยความโปรงสบาย ทําแลวก็แชมช่ืนเย็นใจ

ตัวอยางลักษณะและอาการของกุศลที่เกิดขึ้นในใจ เชน มี
เมตตาเปนอยางไร พอเมตตาเกิดขึ้นในใจปบ ก็เย็นฉ่ํา จิตใจไมมี
โรค จิตใจมีความแข็งแรงในตัวของมัน มีความเอิบอิ่ม สบาย เย็น
ชื่น ยิ้มได ปลอดโปรงผองใส ทั้งใจทั้งกายราบรื่นผอนคลาย เลือด
ลมเดินคลองดี และมีความรูความเขาใจ สวางอยูภายในวาคนอื่น
เขามีความสุขความทุกขอยางไร เราควรจะมีจิตใจตอเขาอยางไร
และมีความสุขพรอมอยูในตัวดวย

แตในทางตรงขาม ถามีโทสะเกิดขึ้น เปนอยางไร พอโทสะ
หรือความโกรธ ความคิดประทุษรายเกิดขึ้นปบ ก็รูสึกเรารอนแผด
เผา จิตเปนโรค จิตบกพรอง ถูกบีบคั้น มันไมสบาย ถูกเบียดเบียน
ขุนมัว ไมบริสุทธิ์ ไมสะอาด ไมปลอดโปรง ไมผองใส ใจของ กาย
เครียด เลือดลมคั่ง และมืดมัวเหมือนตาบอด ไมรู ไมคิด ไมมอง
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เห็นบุญเห็นคุณ ไมคํานึงถึงโทษ ไมรูวาใครเปนใครทั้งนั้น และมี
ความทุกข พลุงพลาน เดือดรอนใจ นี่ลักษณะของอกุศล

เพราะฉะนั้น กุศลและอกุศลจึงไมตองไปรอดูผลขางนอก
พอเกิดขึ้นในใจก็บอกตัวเองของมันทันที ปรากฏผลแกชีวิตจิตใจ
เปนความหมายของตัวมันเอง พอมีขึ้นมาปบก็สําเร็จความหมาย
ในตัวทันที  ถาใครถามวาดีชั่วมีจริงไหม ก็บอกวาฉันไมตอบละ
มันก็เปนอยางที่มันเปนนั่นแหละ

ความเปนกุศลและอกุศลเปนสภาวะตามธรรมชาติ มันมี
ภาวะของมันอยูในตัวแลว เราตองอธิบายกรรมใหลึกเขามาถึง
ความหมายในจิตใจที่เปนพื้นแทๆ ของตัวมันเอง ใหเห็นวามันมี
ความหมายอยูในตัวของมันเองพรอมแลว ไมตองไปรอผลไกล

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

โรค แลวบวก ณฺย ปจจัย เขาไป เปน ภาวตัทธิต ตามหลัก
ไวยากรณเปน อาโรคฺย แปลวา ความเปนอโรค คือ ความไมมีโรค
นี้หมายถึง ความไมเปนโรคของจิต ไมใชแคโรคของรางกาย จิตที่
ไมมีโรค ก็สมบูรณแข็งแรง และชวยหนุนสุขภาพรางกายดวย

แมแตภาษิตที่เราทองกันในภาษาไทยที่เพี้ยนเปนอโรคยา
ปรมา ลาภา นัน้ (ความจรงิภาษาบาลเีปน อาโรคยฺปรมา ลาภา) ใน
พระไตรปฎก พระพุทธเจาก็ตรัสวา ความหมายที่แทจริงไมไดมุง
เพียงไมมีโรคกาย ที่วาความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง หรือ ลาภทั้ง
หลายมีความไมมีโรคเปนอยางยิ่งนั้น พระองคหมายถึงพระ
นิพพาน อาโรคยะ นี้ หมายถึง พระนิพพาน พระนิพพานเปนภาวะ
ไรโรค คือความมีสุขภาพจิตสมบูรณ
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เรื่องนี้พระพุทธเจาตรัสกับมาคัณฑิยะ ทานมาคัณฑิยะไป

สนทนาธรรมกับพระพุทธเจา อางสุภาษิตเกาวา อาโรคฺยปรมา
ลาภา ซึ่งในที่นี้เขามีความเขาใจวาเปนโรคกาย แตพระพุทธเจา
ตรัสวามันไมไดมีความหมายแคบเทานั้น แตหมายถึงความไมมี
โรคทางจิตใจดวย ใชไดทุกระดับ

สําหรับชาวบานก็ใชในระดับโรคทางกายธรรมดา แตใน
ทางธรรม พระพุทธเจาตรัสไวในพระสูตรในมัชฌิมนิกาย หมายถึง
พระนิพพานเลย เปนภาวะไมมีโรคโดยสมบูรณตั้งแตในจิตใจ
หมายความวาภาษิตนี้ใชไดทุกระดับ ตั้งแตระดับชาวบาน ไปจน
กระทั่งถึงบรรลุนิพพาน แตใหรูความหมายแตละขั้นๆ

ความหมายของคําวา “กุศล” ก็ใหเขาใจตามลักษณะที่วา
มานี้ สวนที่เปนอกุศลก็ตรงขาม ดังไดยกตัวอยางไปแลว เชน เมื่อ
เมตตาเกิดขึ้นในใจเปนอยางไร โทสะเกิดขึ้นเปนอยางไร ลักษณะ
ก็จะผิดกันใหเห็นชัดๆ วา ผลมันเกิดทันที อยางที่เรียกวาเปน
สันทิฏฐิโก เห็นเอง เห็นทันตา
ข. บุญ หมายความแคไหน?

คําที่เนื่องกันอยูกับกุศลและอกุศล ก็คือคําวา “บุญ” และ
”บาป” บุญกับกุศล และบาปกับอกุศล ตางกันอยางไร

ในที่หลายแหงใชแทนกันได อยางในพุทธพจนที่ตรัสเรื่อง
ปธาน คือความเพียร ๔ ก็ตรัสคําวาอกุศลกับคําวาบาปไวดวยกัน
อยูในประโยคเดียวกัน คือเปนถอยคําที่ชวยขยายความซึ่งกันและ
กัน เชนวา ภิกษุยังฉันทะใหเกิดขึ้น ระดมความเพียรเพื่อปดกั้น
บาปอกุศลธรรมซึ่งยังไมเกิดมิใหเกิดขึ้น นี้เรียกวา สังวรปธาน
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แสดงใหเห็นวาบาปกับอกุศลมาดวยกัน

แตสําหรับบุญกับกุศล ทานบอกวา มันมีความกวางแคบ
กวากันอยูหนอย คือ กุศล นั้นใชไดทั้งโลกิยะและโลกุตตระ เปนคํา
กลางๆ และเปนคําที่ใชในทางหลักวิชาการมากกวา บางทีก็ระบุวา
โลกิยกุศล โลกุตตรกุศล แตถาพูดเปนกลางๆ จะเปนโลกิยะก็ได
เปนโลกุตตระก็ได

สวนคาํวาบญุ นยิมใชในระดบัโลกยิะ แตกไ็มเสมอไป มี
บางแหงเหมือนกันที่ทานใชในระดับโลกุตตระ อยางที่แยกเรียก
วา โอปธิกปุ ฺ แปลวา บุญที่เนื่องดวยอุปธิ และ อโนปธิกปุ ฺ
บุญไมเน่ืองดวยอปุธ ิเปนตน หรอืบางทใีชตรงๆ วา โลกตุตรปญุญะ
บุญในระดับโลกุตตระ

แตโดยทั่วไปแลว บุญใชในระดับโลกิยะ สวนกุศลเปนคํา
กลางๆ ใชไดทั้งโลกิยะและโลกุตตระ นี่เปนความกวางแคบกวากัน
นิดหนอยระหวางบุญกับกุศลในแงรูปศัพท ซึ่งก็อาจเอาไปชวย
ประกอบเวลาอธิบายเรื่องกรรมได แตเปนเรื่องเกร็ด ไมใชเปนตัว
หลักใหญ

บุญ นัยหนึ่งแปลวา เปนเครื่องชําระสันดาน เปนเครื่อง
ชําระลางทําใหจิตใจสะอาด ในเวลาที่สิ่งซึ่งเปนบุญเกิดขึ้นในใจ
เชน มีเมตตาเกิดขึ้น ก็ชําระจิตใจใหสะอาดบริสุทธิ์ ศรัทธาเกิดขึ้น
จิตใจก็ผองใส ทําใหหายเศราหมอง หายสกปรก

ความหมายตอไปนักวิเคราะหศัพท แปล บุญ วา นํามาซึ่ง
การบูชา หรือทําใหเปนผูควรบูชา คือใครก็ตามสั่งสมบุญไว สั่งสม
ความดี เชน สั่งสมศรัทธา เมตตา กรุณา มุทิตา ผูนั้นก็มีแตคุณ
ธรรมมากมาย และคุณธรรมหรือคุณสมบัติเหลานั้นก็ยกระดับชีวิต
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จิตใจของเขาขึ้นทําใหเปนผูควรบูชา ฉะนั้น ความหมายหนึ่งของ
บุญก็คือ ทําใหเปนคนนาบูชา

อีกความหมายหนึ่งคือ ทําใหเกิดผลที่นาชื่นชม เพราะวา
เมือ่เกดิบญุแลวกม็วีบิากทีด่งีาม นาชืน่ชม จงึเรยีกวามผีลอันนาชื่น
ชม ใกลกับพุทธพจนที่วา สุขสฺเสตํ อธิวจนํ ยทิทํ ปุ ฺานิ ซึ่งแปล
วา ภิกษุทั้งหลาย คําวาบุญนี้เปนชื่อของความสุข เมื่อบุญเกิดขึ้น
ในใจแลว จิตใจก็สบาย มีความเอิบอิ่มแชมช่ืนผองใส บุญจึงเปน
ชื่อของความสุข

สวนบาปนั้นตรงกันขาม บาป นั้นโดยตัวอักษร หรือโดย
พยัญชนะ แปลวา สภาวะที่ทําใหถึงทุคติ หรือทําใหไปในท่ีชั่ว
หมายถึงสิ่งที่ทําใหจิตตกต่ํา พอบาปเกิดขึ้น ความคิดไมดีเกิดขึ้น
โทสะ โลภะ เกิดขึ้น จิตก็ตกต่ําลงไป และนําไปสูทุคติดวย

ทานใหความหมายโดยพยัญชนะอีกอยางหนึ่งวา เปนสิ่งที่
คนดีพากันรักษาตนใหปราศไป หมายความวา คนดีทั้งหลายจะ
รักษาตนเองใหพนไปจากสิ่งเหลานี้ จึงเรียกสิ่งเหลานี้วาเปนบาป
เปนสิ่งที่คนดีละทิ้ง พยายามหลีกหลบเลี่ยงหนีไมอยากเกี่ยวของ
ดวย นี่เปนความหมายประกอบ ซึ่งอาจจะเอาไปใชอธิบายเปน
เกร็ดได ไมใชตัวหลักแทๆ เอามาพูดรวมไวดวยในแงตางๆ ที่เราจะ
ตองทําความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองกรรม

เทาที่ไดบรรยายมา เมื่อวาโดยสรุปก็มีความสําคัญที่จะ
ตองมองอยู ๔ ประการ คือ

๑. กรรมเปนเรื่องของความเปนเหตุเปนผล เปนเรื่องของ
กฎเกณฑแหงเหตุปจจัย ถาจะอธิบายลงลึกก็ตองโยงเขาไปในเรื่อง
ไตรวัฏฏ คือ กิเลส กรรม และวิบาก เขาสูหลักปฏิจจสมุปบาท
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๒. จะตองรูวากรรมนี้เปนนิยามหนึ่ง หรือกฎหนึ่งใน

บรรดานิยาม ๕ เทานั้น อยาเหมาทุกอยางเขาเปนกรรมหมด ตอง
แยกแยะเหตุปจจัยใหถูกตอง

๓. ตองแยกหลักกรรมออกจากลัทธิผิดสามอยางใหไดดวย
คือ ลัทธิปุพเพกตวาท ลัทธิอิศวรนิรมิตวาท และลัทธิอเหตุวาท

๔. ใหนําความเขาใจความหมายของกุศล อกุศล มาชวย
ในการอธิบายแงลึก ใหเห็นผลตางๆ ที่เกิดขึ้นในระดับจิตใจ ใหเขา
ใจความหมายของกรรมที่แทจริง ที่เปนสภาวะอยูในจิตใจ ซึ่งมีผล
ประจักษทันที



ตอน ๒
กรรม โดยใชการ

ความสําคัญของมโนกรรม/
คานิยมกําหนดวิถีชีวิตและสังคม

ขอผานไปยังเรื่องการใหผลของกรรม อยางที่บอกแลววา
เราไดยนิบอยๆ เกีย่วกบัคาํอธบิายการใหผลของกรรมแบบโลดโผน
ซึ่งเปนเรื่องนาตื่นเตน เปนเหตุการณใหญๆ แบบที่วาทําใหสัตวขา
หัก แลวตอมาตัวเองไปถูกรถทับขาหัก อะไรทํานองนี้ ซึ่งไดยินกัน
บอย จนบางทีทําใหรูสึกวา กรรมเปนอํานาจเรนลับอยางหนึ่งซึ่ง
ลอยอยูที่ไหนก็ไมรู มันคอยจองจะมาลงโทษเรา ถาอธิบายแบบนี้
ก็มีปญหาที่บอกแลววา คนที่เปนนักคิดเหตุผลจะไมคอยยอมรับ

ลองมาพิจารณากันดูวา เราจะสามารถอธิบายกรรมในแง
สืบสาวเหตุปจจัยไดอยางไร ความเปนเหตุเปนผลนั้นอยูที่การสืบ
สาวเหตุปจจัย ใหเห็นวาแตละอยางเชื่อมโยงกัน สืบทอดและตอ
เนื่องกันอยางไร จึงมาออกผลอยางนี้ ถาอธิบายตรงนี้ได คนจะ
ตองยอมรับ

การที่จะอธิบายอยางนี้ไดก็ตองลงไปถึงจุดเริ่มของมัน คือ
ถึงขางในจิตใจ พระพุทธเจาตรัสวา กรรม มี ๓ คือ กายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗๓
ในบรรดากรรม ๓ อยางนั้น กรรมที่ละเอียดออนที่สุดก็ได

แก มโนกรรม คือ กรรมทางใจ
กรรมทางใจนอกจากเปนเรื่องละเอียดออนแลว ก็เปนจุด

เริ่มดวย หมายความวา การกระทําที่จะออกมาเปนวจีกรรมและ
เปนกายกรรมได ก็เพราะเกิดขึ้นเปนมโนกรรมกอน คนเราตองคิด
กอน คิดขึ้นมาในใจ คิดชั่วแลวจึงพูดชั่ว ทําชั่ว ถาพูดชั่วขึ้นเฉยๆ
อาจเปนเพียงเคยปากหรือใชคําพูดไมถูกเทานั้น ไมใชเปนกรรม

คนจะทาํอะไรกเ็ริม่จากความนกึคดิในใจ ทีเ่รยีกวามโนกรรม
ในทางพระพุทธศาสนาจึงถือวามโนกรรมสําคัญที่สุด พระพุทธเจา
ตรัสโดยทรงเปรียบเทียบกับลัทธินิครนถ

ในลัทธินิครนถเขาเรียกกรรมวา ทัณฑะ ซึ่งแบงออกเปน ๓
คือ กายทัณฑะ วจีทัณฑะ มโนทัณฑะ และบอกวากายทัณฑะ
สําคัญที่สุด เพราะวาเพียงลําพังคิดอยางเดียวไมทําใหตายได แต
ถาเปนกายทัณฑะ เอามีดมา ไปถึงฟนคอ ก็ตายแนๆ หรือวาฉวย
ปนมายิงก็ตาย ลําพังคิดไมตาย เพราะฉะนั้น ลัทธินิครนถถือวา
กายทัณฑะสําคัญที่สุด

แตพระพุทธศาสนาถือวา มโนกรรมสําคัญที่สุด เพราะ
มโนกรรมเปนจุดเริ่มตน เปนตัวการใหญ เปนเจาของแผนการ
บุคคลก็ดี สังคมก็ดี จะเปนไปอยางไรก็ดําเนินไปตามมโนกรรม
เปนใหญ มโนกรรมเปนตัวกําหนดวิถีหรือช้ีแนวทางใหแกแนวคิด
ความนิยม ความเชื่อถือ เปนตัวกํากับการ เชน คนๆ หนึ่งมีความ
ชอบในอะไร ใฝในอะไร ชีวิตของเขาก็จะดําเนินไปตามวิถีทางที่
ชอบที่ใฝนั้น
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สมมติวาเด็กคนหนึ่งเกิดชอบบวชพระ ชอบหมผาเหลือง

เห็นเณรแลวก็อยากเปนเณรบาง ความฝกใฝพอใจอันนี้ก็มาหลอ
หลอมทําใหเขาคิดที่จะบวช ตอมาเขาก็อาจจะบวชแลวก็อยูใน
พระศาสนาไป แตอีกคนหนึ่งจิตชอบใฝไปในทางที่อยากไดของ
ของคนอื่น โดยไมตองทําอะไร ก็อาจจะไปลักขโมย วิถีชีวิตก็จะหัน
เหไปอีกแบบหนึ่ง นี้ก็คือเร่ืองของมโนกรรม ที่มีผลบันดาลชีวิตทั้ง
ชีวิตใหเปนไปตางๆ กัน ความนิยม ความชอบ ความเชื่อถือตางๆ
นี้เปนเครื่องกําหนดชะตาและสรางชีวิตของคน พระพุทธศาสนา
มองในขั้นลึกซึ้งอยางนี้ จึงถือวามโนกรรมสําคัญ

แมแตสังคมมนุษยที่จะเปนไปอยางไร ก็เริ่มมาจาก
มโนกรรม เชนสิ่งที่ปจจุบันนี้ชอบเรียกวาคานิยม เมื่อสังคมมีคา
นิยมอยางไร ก็จะชักนําลักษณะการดําเนินชีวิตของมนุษยใน
สังคมนั้นใหเปนอยางนั้น

ยกตัวอยางเชน คนในสังคมหนึ่งถือวาถาเรารักษาระเบียบ
วินัยไดเครงครัดก็เปนคนเกง ความเกงกลาสามารถอยูที่การทําได
ตามระเบียบแบบแผน ความนิยมความเกงในแงนี้ก็เรียกวาเปนคา
นิยมในการรักษาระเบียบวินัย คนพวกนี้ก็จะพยายามรักษา
ระเบียบวินัยใหเครงครัด จนอาจทําใหประเทศนั้น สังคมนั้น มี
ระเบียบวินัยดี

สวนในอีกสังคมหนึ่ง คนอาจจะมีคานิยมตรงขาม โดยมี
ความชื่นชมวา ใครไมตองทําตามระเบียบได ใครฝนระเบียบได
ใครมีอภิสิทธิ์ไมตองทําตามกฎเกณฑได เปนคนเกง ในสังคมแบบ
นี้ คนก็จะไมมีระเบียบวินัย เพราะถือวาใครไมตองทําตามระเบียบ
ได คนนั้นเกง
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ขอใหลองคิดดูวา สังคมของเรา เปนสังคมแบบไหน มีคา

นิยมอยางไร นี้เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นวา ความใฝความชอบ
อะไรตางๆ ที่อยูในจิตใจเปนตัวนํา เปนเครื่องกําหนดวิถีชีวิตของ
บุคคล และเปนเครื่องชี้นําชะตากรรมของสังคม

สังคมใดมีคานิยมที่ดีงาม เอื้อตอการพัฒนา สังคมนั้นก็มี
ทางที่จะพัฒนาไปไดดี สังคมใดมีคานิยมต่ําทราม ขัดถวงการ
พัฒนา สังคมนั้นก็มีแนวโนมท่ีจะเสื่อมโทรม พัฒนาไดยาก จะ
ประสบปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอยางมากมาย ถาจะ
พัฒนาสังคมนั้นใหกาวหนา ถาตองการใหสังคมเจริญ พัฒนาไป
ไดดี ก็จะตองแกคานิยมที่ผิดพลาดใหได และตองสรางคานิยมที่
ถูกตองใหเกิดขึ้นดวย

เร่ืองคานิยมนี้เปนตัวอยางเดนชัดอยางหนึ่งของมโนกรรม 
มโนกรรมเปนสิ่งสําคัญมาก มีผลระยะยาว ลึกซึ้งและกวางไกล
ครอบคลุมไปหมด พระพุทธศาสนาถือวาคานิยมนี้เปนสิ่งสําคัญ
มาก และมองที่จิตใจเปนจุดเริ่มตน เพราะฉะนั้นในการพิจารณา
เรื่องกรรม จะตองใหเขาใจถึงหลักการของพระพุทธศาสนา ที่ถือวา
มโนกรรมสําคัญที่สุด และใหเห็นวาสําคัญอยางไร นี้คือจุดที่หนึ่ง

จิตสํานึก-จิตไรสํานึก/ภวังคจิต-วิถีจิต
สืบเนื่องจากเรื่องมโนกรรมนั้น ก็ทําใหตองมาศึกษาเรื่อง

จิตใหมากข้ึน จิตใจของคนเรานี้คิดนึกอะไรตางๆ สิ่งที่พูดและทําก็
เปนไปตามจิตใจ แตจิตใจเปนเรื่องละเอียดซับซอน บางครั้งและ
ในเรื่องบางอยางเราบอกไมถูกดวยซ้ําวาตัวเราเองเปนอยางไร 
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บางทีเราทําอะไรไปอยางหนึ่ง เราบอกไมถูกวาทําไมเราจึงทําอยาง
นั้น เพราะวาจิตใจมีความสลับซับซอนมาก

ตามหลักพุทธศาสนานั้น มีการแบงจิตเปน ๒ ระดับ คือ
จิตระดับวิถี กับจิตระดับภวังค จิตระดับภวังคเปนจิตที่เปนองค
แหงภพ เปนระดับท่ีเราไมรูตัว เรียกไดวาไรสํานึก ภพจะเปนอยาง
ไร ชีวิตแทๆ ที่กรรมออกผลจะเปนอยางไรนั้นอยูที่ภวังค แมแตจุติ
ปฏิสนธิก็เปนภวังคจิต ฉะนั้นเราจะมาพิจารณาเฉพาะจิตในระดับ
ที่เรารูสํานึกกันนี้ไมได การพิจารณาเรื่องกรรมนี้ จะตองลึกลงไป
ถึงขั้นจิตต่ํากวาหรือเลยสํานึกไป อยางที่เราใชศัพทวาภวังค

ในจิตวิทยาสมัยนี้ก็มีหลายสาขา หลายสํานัก ซึ่งมีกลุม
สาํคญัทีเ่ขาศกึษาเรือ่งจติแบบนีเ้หมอืนกนั เขาแบงจติเปน จติสาํนกึ
กับจิตไรสํานึก จิตสํานึกก็คือจิตที่รูตัว ที่พูดสิ่งตางๆ ทําสิ่งตางๆ
อยางที่รูๆ กันอยู แตมีจิตอีกสวนหนึ่งเปนจิตไรสํานึก ไมรูตัว จิตที่
ไรสํานึกนี้เปนจิตสวนใหญของเรา เขาเทียบเหมือนภูเขาน้ําแข็งที่
อยูในน้ํา น้ําแข็งสวนที่อยูใตน้ํามีมากกวา และมากกวาเยอะแยะ
ดวย สวนที่โผลมามีนิดเดียว คือจิตสํานึกที่เรารูตัวกันอยู พูดจาทํา
อะไรกันอยูนี้ แตสวนที่ไมรูสํานึกหรือไรสํานึกนั้น เหมือนกอนน้ํา
แข็งที่อยูใตพื้นน้ํา ซึ่งมีมากกวาเยอะแยะ เปนจิตสวนใหญของเรา

การศึกษาเรื่องจิตนั้นจะตองศึกษาไปถึงขั้นจิตไรสํานึก ที่
เปนจิตสวนใหญ มิฉะนั้นจะรูเรื่องจิตนิดเดียวเทานั้น การพิจารณา
เรื่องกรรมก็จะตองเขาไปใหถึงจุดนี้

ในเรื่องจิตไรสํานึกนี้ มีแงที่เราควรรูอะไรบาง แงควรรูที่
หนึ่งคือท่ีบอกวา สิ่งที่เราไดรับรูเขามาทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย
เหลานี้ จิตจะบันทึกเก็บไวหมดไมมีลืมเลย
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ตามที่เขาใจกัน ตามธรรมดานี้ สิ่งทั้งหลายที่ไดประสบนั้น

เราลืมแทบทั้งหมด จําไดนิดเดียวเทานั้น นี่เปนเรื่องของจิตสํานึก
แตตามความเปนจริง ความจําเหลานั้นยังคงอยูในจิตไรสํานึก สิ่ง
ที่สบทราบคิดนึกทุกอยางตั้งแตเกิดมา มันจําไวหมด แลวถารูจัก
ฝกดีๆ ก็ดึงเอามันออกมาไดดวย นักจิตวิทยาบางสมัยสนใจเรื่อง
การสะกดจิตมาก เพราะเหตุผลหลายอยาง เหตุผลอยางหนึ่งก็คือ
เมื่อสะกดจิตแลวสามารถทําใหคนนั้นระลึกเรื่องราวเกาๆ สมยัเดก็
เชนเมือ่ ๑ ขวบ ๒ ขวบ เอาออกมาได ซึง่แสดงวาประสบการณเหลา
นั้นไมไดหายไปไหน ยังอยูหมด นี้เปนแงที่หนึ่ง

จิตไรสํานึก: จุดเริ่มแหงการใหผลของกรรม
ที่วามาน้ีมีความหมายอยางไรเกี่ยวกับกรรม ความหมายก็

คือ มันแสดงวาสิ่งที่เราทําไวทั้งหมด สิ่งที่เราคิด เรานึก ทุกอยางไม
ไดหายไปไหนเลย ยังคงอยูในจิตใจของเราทั้งหมด เพียงแตเราไมรู
ตัวและระลึกออกมาโดยจิตสํานึกไมไดเทานั้น เราสามารถเอาวิชา
การสมัยใหมที่เขาศึกษา วิจัย วิเคราะหกันทีหลังนี้มาประกอบการ
ศึกษาเรื่องกรรมไดดวย ทําใหเห็นวาวิธีการสมัยใหมในยุคหลังนี้ก็
เปนเคร่ืองชวยย้ําสนับสนุนใหคนปจจุบันเขาใจหลักความจริงของ
จิตท่ีทานสอนไววาเปนอยางไร
ก. จิตสะสมประสบการณทุกอยาง และปรุงแตงชีวิตเรา

สิ่งที่เปนประสบการณของมนุษยนี้จิตเราไมไดลืมเลย และ
ก็เปนอันวาจิตสั่งสมไวทุกอยาง เมื่อสั่งสมแลวก็ไมไดสั่งสมไวเฉยๆ
มันมีผลตอตัวเราทั้งหมดดวย โดยที่เราไมรูตัว สภาพจิตสวนที่ปรุง
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แตงชีวิตของเรานี้ สวนมากเปนจิตที่ไมรูตัว

ตัวอยางงายๆ ถาเรามีจิตโกรธบอยๆ เปนคนฉุนเฉียว พบ
อะไรขัดใจนิดก็เกิดโทสะ และแสดงความเกรี้ยวกราดออกมาใหจิต
กําเริบอยูเสมอ ตอไปถาสั่งสมสภาพจิตอยางนี้อยูเรื่อยๆ ก็จะ
กลายเปนนิสัย ทําใหเปนคนมักโกรธ ความโกรธงายจะเปน
ลักษณะจิตใจ เปนนิสัย ตอมาสภาพจิตก็แสดงออกทางหนาตา
หนานิ่วคิ้วขมวดอยูเสมอ กลายเปนสิ่งที่เราเรียกวาบุคลิกภาพ
และออกมามีผลท้ังตอและจากผูอื่น คนที่พบเห็นก็ไมอยากคบ ไม
อยากพูดจาดวย เขาอยากจะหลีกเลี่ยง กลัวจะเกิดเรื่อง อะไร
ทํานองนี้ แลวก็กลับมามีผลตอชีวิตของตนเอง

รวมความวาเรื่องก็ดําเนินไปในลักษณะที่วา จากความคิด
จิตใจ ก็ออกมาเปนลักษณะนิสัย เปนบุคลิกภาพ แลวก็เปนวิถีชีวิต
ของคนนั้น และความมีนิสัยอยางนี้ หรือมีความโนมเอียงอยางนี้ ก็
ชักจูงตัวเขาเอง ชวนใหไปพบกับประสบการณตางๆ และสถาน
การณที่ทําใหเกิดเรื่องอยางนั้นๆ ขึ้นมา

สวนในทางตรงขาม คนที่มีจิตเมตตา ยิ้มแยมแจมใส คิด
นึกเรื่องดีๆ เสมอ เวลาพบอะไร จิตใจก็มองไปในแงดี สบายใจ ยิ้ม
แยมแจมใส ตอมา หนาก็เปนหนาตาที่ยิ้มแยม เปนคนมีเสนห นา
รัก นาชม ชวนใหคบหา แลวทั้งหมดนั้น ก็ออกมาเปนผลตอวิถีชีวิต
ของเขาตอไปดวย นี่ก็เปนเรื่องของการสั่งสม
ข. จิตสวนใหญและขุมพลังแท อยูที่จิตไรสํานึก

แงตอไปคือ เมื่อจิตไรสํานึกนี้เปนสวนใหญ ก็เปนสวนที่มี
กําลังมาก จิตของเรานี้เราเอามาใชงานนิดหนอยเทานั้น ความจริง
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มันมีพลังมากมายที่เราไมรูตัวและยังไมรูจักดึงเอามาใช แตเราจะ
เห็นตัวอยางไดวา จิตมีกําลังขนาดไหน ในเมื่อมีเหตุการณที่บังคับ
ตัวไมได เชนเวลาเกิดไฟไหมขึ้น บางคนยกตุมนํ้าได หรือวิ่งหนี
ดวยความตกใจ มาถึงรั้วแหงหนึ่งซึ่งสูง ปรกติแลวกระโดดขามไม
ได แตดวยความกลัวหนีภัยมาน้ัน สามารถกระโจนขามไปได เรื่อง
อยางนี้เราไดยินกันบอยๆ แสดงใหเห็นวา ที่จริงจิตของเรานั้นมี
ความสามารถอะไรบางอยางอยูขางใน แตตามปกติ เราไมรูจักใช
มัน มันก็เลยไมเปนประโยชน

ความสามารถนี้อยูที่ไหน ก็อยูที่จิตไรสํานึกนั้น ตอนที่เรา
หนีภัยดวยความตกใจก็ดี ตอนที่แบกตุมนํ้าหรือของหนักไปได
เวลาไฟไหมก็ดี ตอนนั้นเราคุมสติไมอยู จิตสํานึกของเราไมทํางาน
แตถูกจิตไรสํานึกกํากับการออกมาแสดงบทบาททําใหเราทําอะไร
ไดแปลกๆ พิเศษออกไป หรืออยางในเวลาสะกดจิต ทําใหเอาเข็ม
แทงไมเจ็บ ตลอดจนสามารถสะกดจิตแลวผาตัดบางอยางได ไมรู
สึกเจ็บปวดอะไรเลย นี้เปนเรื่องของจิตใจซึ่งมีสวนที่เราไมรูจักอีก
มาก พวกนักจิตวิเคราะหก็มาศึกษากัน นักจิตวิเคราะหคนสําคัญ
ชื่อนายซิกมุนด ฟรอยด (Sigmund Freud) ไดศึกษาเรื่องจิตสํานึก
และจิตไรสํานึกนี้มาก

ที่วาจิตเปนตัวปรุงแตงสรางสรรคนั้น จิตสํานึกไดแตคิด
ปรุงแตงเบื้องตนเทานั้น ตัวปรุงแตงสรางสรรคแทจริงที่สรางผล
ออกมาแกชีวิตสวนใหญ เปนนิสัย เปนบุคลิกภาพ ตลอดจนเปน
ชะตากรรมของชีวิตนั้น อยูที่จิตไรสํานึกที่เราไมรูตัว ซึ่งทํางานของ
มันอยูตลอดเวลา

จะขอชักตัวอยางหนึ่งมาแสดงใหเห็นเกี่ยวกับเรื่องกรรม 
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ซึ่งอาจจะชวยใหเห็นทางเปนไปไดมากขึ้น วาวิธีการศึกษาแบบ
สมัยใหมจะมาสนับสนุนการอธิบายเรื่องกรรมอยางไร

นายซิกมุนด ฟรอยด เลาใหฟงถึงกรณีหนึ่งวา เด็กผูหญิง
อายุ ๑๗ ป ชอบออกไปเที่ยวนอกบานกับผูชายคนหนึ่ง พอไมพอ
ใจมาก วันหนึ่งก็ทะเลาะกับพอ พอโกรธมากก็ทุบหนาเด็กหญิงคน
นี้ เด็กคนนี้เจ็บก็โกรธมาก อารมณวูบข้ึนมาก็เงื้อแขนขวาขึ้นมาจะ
ทุบพอบาง พอเงื้อข้ึนไปแลวจะทุบลงมา ก็ชะงักเงื้อคาง นึกขึ้นได
วานี่เปนพอของเรา เราไมควรจะทําราย ก็ยั้งไวได แตก็ยังถือวาตัว
ทําถูก ไมเชื่อฟงพอแม พอก็โกรธไมยอมพูดดวย

ตอมาเชาวันหนึ่ง อยูดีๆ เด็กคนนี้ยกแขนขวาไมขึ้น แขนที่
จะใชตีพอน้ันขยับเขยื้อนไมไดเลย เรียกวา ใชไมได เหมือนเปน
อัมพาต หมอทางกายตรวจดูแลวก็ไมเห็นมีอะไรผิดปกติเลย แขนก็
แข็งแรง เสนเอ็นประสาทอะไรก็ไมบกพรองเสียหาย (ลองนึกเทียบ
กับคนที่ไปฟงผลสอบ พอรูวาสอบตกก็เขาออน ยืนไมอยู ทั้งที่ราง
กายกํายําล่ําสัน หรือคนที่ไดยินศาลตัดสินประหารชีวิต อะไร
จําพวกนี้)

เรื่องนี้ถาเราอธิบายแบบหักขาไกแลวตอมาตัวเองขาหัก ก็
เรียกวาเปนกรรมสนองแลว แตในกรณีนี้เขาเอาเรื่องจริงมาศึกษา
วิเคราะหในเชิงวิทยาศาสตร และพยายามอธิบายตามแบบนักจิต
วิเคราะห ศึกษาไปไดความแลว เขาก็อธิบายวา จิตไรสํานึกของ
เด็กคนนี้แสดงตัวออกมาทํางาน ในเวลาที่จิตไรสํานึกทํางานแลว
จิตสํานึกสูไมได ตองอยูใตอํานาจของมัน

จิตไรสํานึกทํางานเพราะอะไร ดวยเหตุผลอะไร เหตุผลคือ
ความรูสึกขัดแยงเกิดขึ้น เด็กนั้นรูวาการตีพอน้ีไมดี ถึงแมวาเขาจะ
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ไมไดทุบตีจริง แตเขาก็เงื้อแขนขึ้นกําลังจะทําอาการนั้นแลว อยาง
ไรก็ตาม เขาก็ไมอาจยอมรับผิดได เพราะเขาถือวาเรื่องที่เขา
ทะเลาะกับพอน้ันเขาไมผิด จิตสํานึกแกปญหาใหเขาไมได ความรู
สึกขัดแยงก็หนักหนวงทวมทับฝงลึกลงไป ในที่สุด การที่เขาเกิด
อาการแขนขยับเขยื้อนไมไดนั้น เปนดวย

๑. จิตไรสํานึกตองการขอความเห็นใจจากพอ ดวยอาการ
ที่เขาขยับเขยื้อนแขนไมได เขาเกิดไมสบาย มีอาการผิดปกติไป
แลว มันจะชวยใหพอเห็นใจเขาได เหมือนกับยกโทษใหโดยออม
โดยไมตองพูดขอโทษ (และก็ไมตองบอกวายกโทษ) แตที่แสดง
ออกมาอยางนี้ จิตสํานึกไมรูตัว จิตไรสํานึกเปนผูทํางาน และ

๒. เปนการชดเชยความรูสึกที่วาไดทําผิด เหมือนวาไดลง
โทษตัวเอง มีการลงโทษเสร็จไปแลว เพราะความคิดภายนอกถือ
วาตัวทําถูกแลว ไมยอมไปขอโทษพอ ยังไปคบผูชาย ยังออกไป
นอกบานตามเดิม แตในจิตสวนหนึ่งมีความรูสึกวาที่ไดทะเลาะกับ
พอ แสดงกับพออยางนั้นเปนความผิด แลวความรูสึกขัดแยงนี้ก็ลง
ลึกไปอยูในจิตไรสํานึก แลวก็ชดเชยออกมา โดยแสดงอาการให
เห็นวามันไดถูกลงโทษแลว เปนอันวาฉันไดชดใชความผิดนั้นแลว
จะไดพนความรูสึกขัดแยงนี้ไปได

ดวยเหตุผลท่ีกลาวมานี้ เด็กนั้นก็เลยขยับเขยื้อนแขนไมได
ทั้งๆ ที่ไมมีโรคหรือความผิดปรกติทางรางกายเลยสักนิดเดียว
แพทยคนหาเหตุแลวไมพบ

ปจจุบันก็มีอยางนี้บอยๆ คนที่เปนโรคทางกาย มีอาการ
ปวดศีรษะ หาสาเหตุไมพบตางๆ เหลานี้ จิตแพทยที่ชํานาญจะ
ตองคนหาเหตุทางจิตใจ นี้ก็เปนตัวอยางหนึ่ง ซึ่งถามองเผินๆ หรือ



เชื่อกรรม-รูกรรม-แกกรรม๘๒
มองชวงยาวขามขั้นตอน ก็พูดถึงเหตุและผลแควา จะตีพอ ตอมา
แขนที่จะตีพอก็เสียใชไมได
ค. จิตทาํงานตลอดเวลา และนาํพาชีวิตไป

รวมความวา จิตไรสํานึกของเราทํางานอยูเสมอ สิ่งที่เกิด
ขึ้นในจิตใจแลวมันไมลืม ถาไดทําความชั่วอะไรสักอยาง จิตก็ไป
พัวพันอยู แลวไปปรุงแตงอยูขางใน เชน ชักพาใหจิตโนมเอียงไป
หาสภาพอยางนั้นอยูเรื่อย หรือปรุงแตงความคิดวนเวียนอยูกับ
เรื่องแบบน้ัน

สมมติวาไปหักขาไกไว จิตก็สะสมความรูสึกและภาพนี้ไว
ในจิตไรสํานึก แลวมันก็ปรุงแตงของมันวนเวียนอยูนั่นเอง ออกไป
ไมได จิตครุนคิดแตเรื่องขาหักๆ ๆ แลวจิตไรสํานึกนั้นก็คอยโอกาส
ชักพาตัวเองไปหาเหตุการณที่จะนําไปสูการที่ตัวเองจะตองขาหัก 
หรือตอไประยะยาวเมื่อไปเกิดใหมมันก็เลยปรุงแตงขาตัวเองให
พิการไปเลย เปนตน

นี้เปนการอธิบายรวบรัดใหเห็นทางเปนไปไดตางๆ ซึ่งใน
ทางจิตวิทยาสมัยใหมก็เห็นวามีความสัมพันธกันอยู แตผลท่ีสุด
มันเปนเรื่องเหตุปจจัยในกระบวนการของจิต เปนเรื่องของกรรมนี้
เอง นี้เปนเพียงตัวอยางใหเห็นอยางผิวเผิน ขณะที่เร่ืองจิตนี้เรายัง
จะตองศึกษาใหละเอียดยิ่งขึ้นไป ไมควรผลีผลามเอาความคิดเหตุ
ผลอยางงายๆ ของตนไปตัดสินเหตุผลท่ีอยูในวิสัยอีกระดับหนึ่งที่
เลยขึ้นไป หรือสรุปเอาเรื่องที่สลับซับซอนลงไปอยางงายๆ

พรอมกันนั้นก็ใหเห็นอีกอยางหนึ่งวา วิชาการสมัยใหมบาง
อยางอาจจะมาชวยอธิบายสนับสนุนใหคนสมัยนี้เขาใจคําสอน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๓
ของพระพุทธเจาไดเปนอยางดี และเดี๋ยวนี้นักจิตวิทยาสมัยใหม
อยางนักจิตวิเคราะหหลายคน ก็มาเลื่อมใสในหลักธรรมของพระ
พุทธศาสนา แลวเอาไปใชในการศึกษาเรื่องจิตใจและแกปญหา
โรคจิต

เทาที่พูดแทรกเขามาในตอนนี้ก็เปนเรื่องเกี่ยวกับจิตของ
คน หลักกรรมหรือกฎแหงกรรมก็ทํางานสัมพันธกับจิตใจนั่นเอง
คือสัมพันธกับจิตตนิยาม จิตตนิยามกับกรรมนิยามตองไปดวยกัน
ตองอาศัยซึ่งกันและกัน ในที่นี้เปนเพียงตองการชี้ใหเห็นวา สิ่งที่
เราคิดวาเปนอํานาจเรนลับมหัศจรรยนั้น ก็เปนเรื่องธรรมดานี่เอง
ซึ่งเปนไปตามเหตุปจจัย มีความสัมพันธสืบเนื่องโยงกันอยูใหเห็น
ได เปนแตวาตอนนี้เรายังไมมีความสามารถที่จะเแยกแยะเหตุ
ปจจัยนั้นออกมาใหเห็นชัดเจนเทานั้นเอง

เมื่อพูดถึงความเปนไปไดอยางนี้ พอใหเห็นแนวทางแลว
ถาทานสนใจก็อาจจะศึกษาตอไป เปนเรื่องของการคนควา เรา
อาจจะโยงหลักอภิธรรม เรื่องของจิต ทั้งเรื่องวิถีจิตและภวังคจิต
กับเรื่องจิตสํานึกและจิตไรสํานึกของจิตวิทยาสมัยใหม เอามา
เทียบเคียงกัน อันไหนเสริมกันก็จะไดนํามาชวยประกอบการ
อธิบายแกคนยุคนี้ใหดียิ่งขึ้นไป ขอผานเรื่องนี้ไปกอน

การใหผลของกรรมระดับภายนอก: สมบัติ ๔ - วิบัติ ๔
แงตอไป เกี่ยวกับการไดรับผลกรรมอีกระดับหนึ่ง อยางที่

เราพูดอยูเสมอวา ทาํดีไดดี ทาํชั่วไดชั่ว และมีผูชอบแยงวา ทําดีไม
เห็นไดดีเลย ฉันทําดีแตไดชั่ว ไอคนนั้นทําชั่วมันกลับไดดี นี้ก็เปน
อีกระดับหนึ่งที่นาสนใจ ซึ่งก็ตองมีแงมีแนวในการที่จะอธิบาย



เชื่อกรรม-รูกรรม-แกกรรม๘๔
เบื้องแรกเราตองแยกการใหผลของกรรมออกเปน ๒ ระดับ

คือระดับท่ีเปนผลกรรมแทๆ หรือเปนวิบาก กับระดับผลขางเคียงที่
ไดรับภายนอก

ยกตัวอยางเปนอุปมาจึงจะพอมองเห็นชัด เชน คนหนึ่ง
บอกวา ผมขยันทําการงาน แตไมเห็นรวยเลย แลวก็บอกวาทําดีไม
ไดดี ในที่นี้ ขยัน คือ ทําดี และ รวย คือ ไดดี ทําดี คือ ขยันก็ตองได
ดี คือ รวย ปญหาอยูที่วารวยนั้นเปนการไดดีจริงหรือเปลา

ถาจะใหชัดก็ตองหาตัวอยางที่เปนรูปธรรมยิ่งขึ้น เชน นาย
ก. ขยันปลูกมะมวง ตั้งใจปลูกอยางดี พยายามหาวิธีการที่จะปลูก
ปลูกแลวปรากฏวามะมวงงอกงามจริงๆ แลวนาย ก. ก็มีมะมวง
เต็มสวน แต นาย ก. ขายมะมวงไมได มะมวงเสียเปลามากมาย
นาย ก. ไมไดเงิน นาย ก. ก็ไมรวย  นาย ก. ก็บนวา ผมขยัน=ทาํดี
ปลูกมะมวงเต็มท่ี แตผมไมไดดี=ไมรวย

ปญหาที่เกิดขึ้น คือ นาย ก. ลําดับเหตุและผลไมถูก แยก
ขั้นตอนของการไดรับผลไมถูกตอง นาย ก. ทําเหตุคือขยันปลูก
มะมวง ก็จะตองไดรับผลคือไดมะมวง มะมวงก็งอกงาม มีผลดก
บริบูรณ นี่ผลตรงกับเหตุ ปลูกมะมวงไดมะมวง ขยันปลูกมะมวง ก็
ไดมะมวงมากมาย แตนาย ก. บอกวาไมไดเงิน ไมรวยคือไมไดเงิน

ปลูกมะมวงแลวไมไดเงิน นี่ไมถูกแลว ปลูกมะมวงแลวจะ
ไดเงินไดอยางไร ปลูกมะมวงก็ตองไดมะมวง นี่แสดงวา นาย ก.
พูดลําดับเหตุผลผิด เหตุผลท่ีถูก คือ ปลูกมะมวงแลวไดมะมวง แต
ปลูกมะมวงแลวรวย หรือปลูกมะมวงแลวไดเงินนี้ยังตองดูขั้นตอไป

ถาปลูกมะมวงแลว ไดมะมวงมากมาย มะมวงลนตลาด
คนปลูกทั่วประเทศ เลยขายไมออก ก็เสียเปลา เปนอันวาไมไดเงิน
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ฉะนั้นก็ไมรวย อาจจะขาดทุนยุบยับก็ได เราตองแยกเหตุผลใหถูก

เปนอันวา อยามาเถียงกฎแหงกรรมเลย ไปศึกษาพัฒนา
ปญญาของคุณเองนั่นแหละ กฎไมผิดหรอก คุณปลูกมะมวงก็ได
มะมวง สวนจะไดเงินหรือไมนั้น ตองอยูที่เหตุปจจัยอื่น ซึ่งเปน
ลําดับเหตุและผลอีกชวงตอนหนึ่ง ที่จะตองแยกแยะวินิจฉัยตอไป
อีก เชนวา คุณขายเปนไหม รูจักตลาดไหม ตลาดตอนนี้มีความ
ตองการมะมวงไหม ตองการมากไหม ราคาดีไหม ถาตอนนี้คน
ตองการมะมวงมาก ราคาดี จัดการเรื่องขายไดเกง คุณก็ไดเงินมา
จากการขายมะมวง ก็รวย นี่เปนอีกตอนหนึ่ง คนเราโดยทั่วไปมัก
จะเปนอยาง นาย ก. นี้ คือมองขามขั้นตอนของเหตุผล จะเอาปลูก
มะมวงแลวรวย จึงยุง เพราะตัวเองคิดผิด

ในเรื่องนี้จะตองแบงลําดับเรื่องเปน ๒ ขั้น ขั้นที่ ๑ บอก
แลววา ปลูกมะมวงไดมะมวง เมื่อไดมะมวงแลว ขั้นที่ ๒ ทําอยาง
ไรกับมะมวงจึงจะไดเงิน จึงจะรวย เราตองคิดใหตลอดทั้ง ๒ ตอน

ตอนที่ ๑ ถูกตองตามเหตุปจจัยแนนอนแลว คือปลูก
มะมวงไดมะมวง หลักกรรมก็เหมือนกัน หลักกรรมในขั้นที่ ๑ คือ
ปลูกมะมวง ไดมะมวง เหตุดี ผลก็ดี เมื่อทานปลูกเมตตาขึ้นในใจ
ทานก็มีเมตตา มีความแชมช่ืน จิตใจสบาย ยิ้มแยมผองใส มีความ
สุขใจ แตจะไดผลอะไรตอไปเปนอีกขั้นตอนหนึ่ง

สําหรับตอนที่ ๒ ทานใหขอพิจารณาไวอีกหลักหนึ่ง ดังที่
ปรากฏในอภิธรรม บอกไววา การที่กรรมจะใหผลตอไป จะตอง
พิจารณาเรื่องสมบัติ ๔ และวิบัติ ๔ ประกอบดวย คือ ตอนได
มะมวงแลวจะรวยหรือไม ตองเอาหลักสมบัติ ๔ วิบัติ ๔ มา
พิจารณา
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สมบัติ คือองคประกอบที่อํานวยชวยเสริมกรรมดี มี ๔

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

เหมือนกัน คือ ถา คติ อุปธิ กาล ปโยค ดี ชวยเสริม ก็เรียกวาเปน
สมบัติ ถาไมดี กลายเปนจุดออน เปนขอดอย หรือบกพรอง ก็เรียก
วาเปนวิบัติ ลองมาดูวาหลัก ๔ นี้มีผลอยางไร

สมมติวา คุณ ก. กับ คุณ ข. มีวิชาดีเทากัน ขยัน นิสัยดีทั้ง
คู แตเขาตองการรับคนทํางานที่เปนพนักงานตอนรับ อยางที่
ปจจุบันเรียก receptionist ทําหนาที่รับแขก หรือปฏิสันถาร คุณ
ก. ขยัน มีนิสัยดี ทําหนาที่รับผิดชอบดี แตหนาตาไมสวย คุณ ข. ก็
ขยัน มีนิสัยดี มีความรับผิดชอบดี และหนาตาสวยกวา เขาก็ตอง
เลือกเอาคุณ ข. แลวคุณ ก. จะบอกวา ฉันขยันอุตสาหทําดี ไมเห็น
ไดดีเลย เขาไมเลือกไปทํางาน นี่ก็เพราะตัวเองมีอุปธิวิบัติ เสียใน
ดานรางกาย หรืออยางคน ๒ คนตางก็มีความขยันหมั่นเพียร มี
ความดี แตคนหนึ่งรางกายไมแข็งแรง มีโรคออดๆ แอดๆ เวลา
เลือก คนขี้โรคก็ไมไดรับเลือก นี้ก็เรียกวา อุปธิวิบัติ

ในเรื่องคติ คือ ที่ไปเกิด ถิ่นฐาน ทางดําเนินชีวิต ถาจะ
อธิบายแบบชวงยาวขามภพขามชาติ ก็เชนวา คนหนึ่งทํากรรมมา
ดีมากๆ เปนคนที่สั่งสมบุญมาตลอด แตพลาดนิดเดียว ไปทํากรรม
ชั่วนิดหนอย แลวเวลาจะตาย จิตไปประหวัดถึงกรรมชั่วนั้น กลาย
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เปนอาสันนกรรม ทําใหไปเกิดในนรก พอดีชวงนั้นพระพุทธเจามา
อุบัติ ทั้งที่แกสั่งสมบุญมาเยอะ ถาไดฟงพระพุทธเจาตรัส แกมี
โอกาสมากที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงได แตแกไปเกิดอยูในภพที่ไมมี
โอกาสเลย ก็เลยพลาด นี่เรียกวา คติวิบัติ

ทีนี้พูดชวงสั้นในชีวิตประจําวัน สมมติวาทานเปนคนมีสติ
ปญญาดี แตไปเกิดในดงคนปา แทนที่จะเปนนักวิทยาศาสตรที่เกง
กลาสามารถอยางไอนสไตน ก็ไมไดเปน อาจจะมีปญญาดีกวา
ไอนสไตนอีก แตเพราะไปเกิดในดงคนปาจึงไมมีโอกาสพัฒนา
ปญญานั้น นี่เรียกวา คติเสีย ก็ไมไดผลน้ีขึ้นมา นี่คือ คติวิบัติ

ขอตอไป กาลวิบัติ เชน ทานอาจจะเปนคนเกงในวิชาการ
บางอยาง ศิลปะบางอยาง แตทานมาเจริญเติบโตอยูในสมัยที่เขา
เกิดสงครามกันวุนวาย และในระยะที่เกิดสงครามนี้เขาไมตองการ
ใชวิชาการหรือศิลปะดานนั้น เขาตองการคนที่รบเกง มีกําลังกาย
แข็งแรง กลาหาญ เกงกลาสามารถ และมีวิชาที่ตองใชในการทํา
สงคราม วิชาการและศิลปะที่ทานเกงเขาก็ไมเอามาพูดถึงกัน เขา
พูดถึงแตคนที่รบเกง สามารถทําลายศัตรูไดมาก ทานก็ไมไดรับ
การยกยองเชิดชู เปนตน นี่เรียกวากาลวิบัติ สําหรับทานหรือนาย
คนนี้

ขอสุดทายคือ ปโยควิบัติ มีตัวอยางเชน ทานเปนคนวิ่งเร็ว
ถาเอาการวิ่งมาใชในการแขงขันกีฬา ทานก็อาจมีชื่อเสียง เปนผู
ชนะเลิศในทีมชาติหรือระดับโลก แตทานไมเอาความเกงในการวิ่ง
มาใชในทางดี ทานเอาไปวิ่งราว ลักของเขา ก็เลยไดรับผลราย ถูก
จับขังคุก หรือเสียคนไปเลย นี้เปน ปโยควิบัติ



เชื่อกรรม-รูกรรม-แกกรรม๘๘
วาที่จริง ถาไมมุงถึงผลภายนอกหรือผลขางเคียงสืบเนื่อง

การเปนคนดี มีความสามารถ การเปนคนปาที่มีสติปญญาดี การมี
ศิลปะวิชาการที่ชํานาญอยางใดอยางหนึ่ง ตลอดจนการวิ่งไดเร็ว
มันก็มีผลดีโดยตรงของมันอยูแลว และผลดีอยางนั้น มีอยูในตัวใน
ทันทีตลอดเวลา แตในการที่จะไดรับผลตอเนื่องอีกขั้นหนึ่งนั้น เรา
จะตองเอาหลักสมบัติ-วิบัติเขาไปเกี่ยวของ

เหมือนปลูกมะมวงเมื่อกี้นี้ ผลท่ีแนนอน คือ ทานปลูก
มะมวง ทานก็ไดมะมวง นี้ตรงกัน เปนระดับผลกรรมแทๆ ขั้นตน
สวนในขั้นตอมา ถาตองการใหปลูกมะมวงแลวรวยดวย ทานจะ
ตองรูจักทําใหถูกตองตามหลักสมบัติ-วิบัติเหลานี้ดวย เชนตองรู
จักกาละ เปนตนวา กาลสมัยนี้คนตองการมะมวงมากไหม ตลาด
ตองการมะมวงไหม มะมวงพันธุอะไรที่คนกําลังตองการ สภาพ
ตลาดมะมวงเปนอยางไร มีมะมวงลนตลาดเกินความตองการไหม
จะประหยัดตนทุนในการปลูกและสงใหถึงตลาดไดอยางไร เราควร
จะจัดดําเนินการในเรื่องเหลานี้ใหถูกตองดวย ไมใชคิดแตเพียงวา
ฉันขยันหมั่นเพียรแลวก็ทําไป เลยไดความโงมาเปนปจจัยใหไดรับ
ผลของอกุศลกรรม

เปนอันวาตองพิจารณาเรื่องสมบัติ-วิบัติ ๔ นี้เขามา
ประกอบ วาทําเลที่แหลงนี้เปนอยางไร กาลสมัยนี้เปนอยางไร การ
ประกอบการของเรา เชนการจัดการขายสงตางๆ นี้ เราทําไดถูก
ตองดีไหม ถาเราปลูกมะมวงไดมะมวงดีแลว แตเราปลูกไมถูกกาล
สมัย เราไมรูจักประกอบการใหถูกตอง อยางนอยก็มีกาลวิบัติ และ
ปโยควิบัติขึ้นมา เราก็ขายไมออก เลยตองขาดทุน ถึงขยันปลูก
มะมวงก็ไมรวย (อาจจะจนหนักลงไปอีก)



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๙
การปฏิบัติที่ถูกตองในการทํากรรม

เปนอันวา ถาชาวพุทธเราจะฉลาดรอบคอบในการทํากรรม
ก็จะตองทําใหถูกทั้ง ๒ ชั้น

ชั้นที่ ๑ ตัวกรรมนั้นตองเปนกรรมดี ไมใชกรรมชั่ว แลวผลดี
ขั้นที่ ๑ ก็เกิดขึ้น จิตใจของเราก็ไดรับผลดีที่เปนความสุข มีความ
สุขเปนวิบากเปนตน ตลอดจนผลดีที่ออกมาทางวิถีชีวิตทั่วๆ ไป
เชน ความนิยมนับถือตางๆ เรียกวามีดีเขามาในตัวอยูแลว

แตในชั้นที่ ๒ เราจะใหการงานกิจการของเราไดผลดีมากดี
นอย เราจะตองพิจารณาเรื่องคติ อุปธิ กาล ปโยค เขามาประกอบ
ดวย ตองพิจารณา ๒ ชั้น ไมใชคิดจะทําดีก็ทําดีดุมๆ ไป

อยางไรกต็าม คนบางคนอาจจะเอาเรือ่ง คต ิอปุธ ิกาล ปโยค
เขามาใชโดยวิธีฉวยโอกาส เชน กาลสมบัติ ก็ฉวยโอกาสวา กาล
สมัยนี้ คนกําลังตองการสิ่งนี้ ฉันก็ทําสิ่งที่เขาตองการ โดยจะดีหรือ
ไมก็ชางมัน ใหไดผลท่ีตองการก็แลวกัน นี้เรียกวา มุงแตผลช้ันที่ ๒
แตผลช้ันที ่๑ ไมคาํนงึ กเ็ปนสิง่ทีเ่สยีหายและเปนขอดอยในทางกรรม

ฉะนั้น ในฐานะที่เปนชาวพุทธจะตองมองผลชั้นที่ ๑ กอน
คือจะทําอะไรก็หลีกเลี่ยงกรรมชั่ว และทํากรรมดีไวกอน เมื่อไดพื้น
ฐานดีนี้แลว ก็คํานึงถึงชั้นที่ ๒ เปนผลสืบเนื่องภายนอกซึ่งขึ้นตอ
คติ อุปธิ กาล ปโยคดวย ก็จะทําใหงานของตนไดผลดีโดยสมบูรณ

เปนอันวา ในการสอนเรื่องกรรมตอนนี้มี ๒ ชั้น คือ ตัว
กรรมที่ดีที่ชั่วเอง และองคประกอบเรื่องคติ อุปธิ กาล ปโยค ถาเรา
ตองการผลภายนอกเขามารวม เราจะตองใหชาวพทุธรูจกัพจิารณา
และมีความฉลาดในเรื่อง คติ อุปธิ กาล ปโยคดวย



เชื่อกรรม-รูกรรม-แกกรรม๙๐
สมมติวาคน ๒ คน ทํางานอยางเดียวกัน โดยมีคุณสมบัติ

เหมอืนกนั ดเีหมอืนกนัทัง้คู แตถารางกายคนหนึง่ด ีอกีคนหนึง่ไมดี
คนที่รางกายไมดี ก็เสียเปรียบ และตองยอมรับวาตัวเองมีอุปธิวิบัติ

เมื่อรูอยางนี้แลวก็ตองแกไขปรับปรุงตัว ถาแกที่รางกายไม
ได ก็ตองเพิ่มพูนคุณสมบัติที่ดีใหดียิ่งขึ้น เมื่อดียิ่งขึ้นแลว คนที่ราง
กายไมด ีแตมคีณุสมบตัอิืน่ เชน ในการทาํงานมคีวามสามารถชาํนิ
ชํานาญกวามากมาย จนกระทั่งมาชดเชยคุณสมบัติในดานราง
กายดีของอีกคนหนึ่งไปได แมตัวเองจะรางกายไมดี เขาก็ตองเอา
เพราะเปนคนมีความสามารถพิเศษ นี้ก็เปนองคประกอบที่มาชวย

ถาเรามีรางกายไมดี บกพรองในดานอุปธิวิบัติ เราก็จะตอง
สรางกรรมดีในสวนอื่นใหเหนือยิ่งขึ้นไป ไมใชมัวแตทอใจวาทําดี
แลวไมไดดี นี้เปนการรูจักเอาหลักเรื่อง คติ อุปธิ กาล ปโยค เขามา
ประกอบ และใชใหเปนประโยชน

นี่คือเร่ืองการใหผลของกรรมในแงตางๆ นํามาถวายเปน
เพียงแงคิด เพื่อใหเห็นวาเรื่องกรรมนี้ตองคิดหลายๆ แง หลายๆ
ดาน แลวเราจะเห็นทางออกในการอธิบายไดดียิ่งขึ้น และมีความ
รอบคอบสมบูรณยิ่งขึ้น

อยางไรก็ตาม จุดสําคัญก็คือตองการเชื่อมโยงใหเห็น
ความเปนเหตุเปนปจจัย เพื่อเราจะไมใชพูดแตเพียงวามีเหตุอันนี้
เกิดขึ้นในที่แหงหนึ่ง ในเวลาหนึ่งนานมาแลว สัก ๒๐–๓๐ ป ตอ
มาเกิดผลดีอันหนึ่ง แลวเราก็จับมาบรรจบกัน โดยเชื่อมโยงเหตุ
ปจจัยไมได ซึ่งแมจะเปนจริง ก็มีน้ําหนักนอย ไมคอยมีเหตุผลให
เห็น คนก็อาจจะไมคอยเชื่อ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙๑
เราจึงควรพยายามศึกษา สืบสาวเหตุปจจัยใหละเอียดยิ่ง

ขึ้น ถึงแมวามันจะยังไมชัดละเอียดออกมา ไมปรากฏออกมาเต็มท่ี
แตก็พอใหเห็นทางเปนไปได คนสมัยนี้ก็ตองยอมรับในเรื่องความ
เปนไปได เพราะมันเขาในแนวทางของเหตุปจจัยแลว ผมคิดวา
เรื่องกรรมจะพูดไวเปนแนวทางเทานี้กอน

ทาทีที่ถูกตองตอกรรมเกา
มีปญหาที่ทานถามมาหลายขอดวยกัน ปญหาหนึ่งเกี่ยว

กับเรื่องบุพเพกตวาท เปนเรื่องที่ถามในหลักนี้ จึงนาจะตอบ
ทานถามวาทารกที่คลอดมา บางครั้งมีโรคที่หาสาเหตุไม

ได หรือถือกําเนิดในครอบครัวที่ลําบากขาดแคลน ถาไมอธิบายใน
แนวบุพเพกตวาทแลว เราควรอธิบายอยางไรใหเขาใจงาย

ในการตอบปญหานี ้ตองพดูใหเขาใจกนักอนวา การปฏเิสธ
บุพเพกตวาท ไมไดหมายความวาเราถือวากรรมเกาไมมีผล ลัทธิ
บุพเพกตวาท ถือวาเปนอะไรๆ ก็เพราะกรรมเกาทั้งสิ้น เอาตัวกรรม
เกาเปนเกณฑตดัสนิโดยสิน้เชงิ ฉะนัน้จะทาํอะไรในปจจุบันกไ็มมี
ความหมาย เพราะแลวแตกรรมเกา ตอไปจะเปนอยางไรก็ตองแลว
แตกรรมเกาจะใหเปนไป ทาํไปกไ็มมปีระโยชน นีค้อืลทัธกิรรมเกา

แตในทางพระพทุธศาสนา กรรมเกานั้นทานก็ถือวาเปน
กรรมอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นแลวมีผลมาถึงปจจุบัน แตชาวพุทธไมจบ
ตันอับจนอยูแคกรรมเกา

ทีนี้มาถึงเรื่องที่เด็กคลอดออกมามีโรคท่ีหาสาเหตุไมได 
หรือเกิดในครอบครัวที่ลําบากขาดแคลน นี้เราสามารถอธิบายดวย
เรื่องกรรมเกาตามหลกักรรมนยิามไดดวย และอธบิายตามหลกันยิาม



เชื่อกรรม-รูกรรม-แกกรรม๙๒
อืน่ๆ ดวย เชน ในดานพีชนิยามวา ในสวนกรรมพันธุพอแมเปน
อยางไร เพราะกรรมพันธุเปนตัวกําหนดไดดวย ถาพอแมมีความ
บกพรองในเรื่องบางอยาง เชนเปนโรคเบาหวาน ลูกก็มีทางเปนได
เหมือนกัน นี้พีชนิยาม สวนกรรมนิยาม ก็อาจจะอธิบายในแง
ความเหมาะสมสอดคลองกันของคนที่จะมาเกิด กับคนที่จะเปน
พอแม ทําใหมาเกิดเปนลูกของคนนี้ และมีความบกพรองตรงนี้
โดยมีพีชนิยามเขามาประกอบชวยกําหนด

สําหรับกรณีที่มาเกิดในครอบครัวที่ลําบากขาดแคลน ถา
เราจะยกใหเปนเรื่องกรรมเกาก็ตัดตอนไป ในเมื่อเขาเกิดมาแลวใน
ครอบครัวอยางนี้ เราก็ตามไมเห็น ก็ตองตัดตอนไปวาทํากรรมเกา
ไมดี จึงมาเกิดในครอบครัวขาดแคลน แตเมื่อเกิดอยางนั้นแลว
ตามหลักกรรมที่ถูกตองก็ตองคิดไปอีกวา เพราะเหตุที่เกิดในครอบ
ครัวขาดแคลน ก็แสดงวาเรามีทุนเกาที่ดีมานอย ก็ยิ่งจะตอง
พยายามทํากรรมดีใหมากขึ้นเปนพิเศษ เพื่อจะปรับแกชดเชยให
ผลตอไปขางหนาดี ไมใชคิดวาทํากรรมมาไมดีก็ตองปลอยแลวแต
กรรมเกาจะใหเปนไป ถาคิดอยางนั้นก็ไมถูก

ในทางที่ถูก จะตองคํานึงใหครบทั้งกรรมเกาและกรรมใหม
เมือ่กรรมเกาทีม่มีาไมด ี กย็ิง่ทาํใหจะตองมกีาํลงัใจเพยีรพยายาม
แกไขปรับปรุง เชน ถาหากคนที่เขาเกิดมาร่ํารวยแลวเขามีความ
เพียรพยายามเทานี้ สามารถประสบความสําเร็จกาวหนาได เรา
เกิดมาในตระกูลท่ีขาดแคลน เราก็ยิ่งตองมีความเพียรพยายามให
มากกวาเขาอีกมากมาย เราจึงจะมีชีวิตที่เจริญกาวหนาได ตองตั้ง
จิตอยางนี้จึงจะถูกตอง
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ในสวนทีเ่ปนกรรมเกานัน้ พระพทุธเจาตรสัไวอยางนีว้า

ภกิษุทั้งหลาย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้ ชื่อวากรรมเกา กรรมเกาก็
คือ สภาพชีวิตที่เรามีอยูในปจจุบันขณะนี้ สภาพชีวิตของเราก็คือ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่เปนอยู มีอยู นี้คือ กรรมเกา คือผลจาก
กรรมเทาที่เปนมากอนหนาเวลานี้ทั้งหมด ไมวาจะไดทําอะไรมา
สั่งสมอะไรมาก็รวมอยูที่นี้

กรรมเกามเีทาไร กเ็รยีกวามทีนุเทานัน้ จะทาํงานอะไรกต็าม
จะตองมองดูทุนในตัวกอน เมื่อรวมทุนรูกําลังของตัวถูกตองแลว ก็
เริม่งานตอไปได ถาเรารูวาทนุของเรานอยแพเขา เรากต็องพจิารณา
หาวธิทีีจ่ะลงทนุใหไดผลด ีบางคนทนุนอยแตมวีธิกีารทาํงานด ี รูจกั
ลงทุนอยางไดผล กลับประสบความสําเร็จดีกวาคนที่มีทุนมากก็มี

ฉะนั้น แมวากรรมเกาอาจจะไมดี คือรางกายตลอดจน
สภาพชีวิตท้ังหมดของเราไมดี แตเราฉลาดและเขมแข็งไมทอถอย
เราก็พยายามปรับปรุงตัว หาวิธีการที่ดีมาใช ถึงแมจะมีทุนไมคอย
ดี มีทุนนอย ก็ทําใหเกิดผลดีได กลับบรรลุผลสําเร็จ กาวหนายิ่ง
กวาคนที่ทุนดีดวยซ้ําไป

สวนคนที่มีทุนดีนั้น หากรูจักใชทุนดีของตัว ก็ยิ่งประสบ
ความสําเร็จมากขึ้น แตบางคนทุนดีไมรูจักใช มวัเมาประมาทเสยีก็
หมดทนุ กลบัยิง่แยลงไปอกี

ดงันัน้ การปฏบัิตทิีถ่กูตองจงึไมใชมวัทอแทหรือทรนงอยูกบั
ทนุเกาหรอืกรรมเกา กรรมเกานัน้เปนทนุเดมิซึง่จะตองกาํหนดรูแลว
พยายามแกไข ปรับปรุง สงเสริมเพิ่มพูนใหดีใหกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป

เวลาหมดแลว ปญหามีอีกหลายขอ ไมอาจจะตอบได เอา
ไวไปตอบเปนสวนตวัทหีลงั ขอถวายเรือ่งกรรมไวเพยีงเทานี ้ ถอืวา
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เปนเพยีงแงคดิบางอยาง อยางนอยกถ็อืเอาขอพจิารณาทีม่อียูใน
คมัภรีบางอยางมาชวยประกอบการอธิบายบางแงบางดาน สวน
เรื่องที่ละเอียดลึกซึ้ง ก็เปนสิ่งที่จะตองไปศึกษาพิจารณากันตอไป
รวมทัง้การแยกแยะสบืสาวเหตปุจจัย และการแกไขปญหาในระดบั
สงัคมดวย

ขออนุโมทนาทุกทานที่ไดสละเวลา กําลังกาย กําลังใจ มา
รวมกันอบรมพระธรรมทูตครั้งนี้ ดวยจิตมีกุศลเจตนาที่จะไป
ปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อประโยชนแกพระศาสนา และประโยชนสุขแก
ประชาชน ดวยอานุภาพแหงคุณพระรัตนตรัย พรอมท้ังกุศลเจตนา
นั้น จงเปนปจจัยใหทุกทานมีกําลังกาย กําลังใจ กําลังสติปญญา
เขมแข็ง ปฏิบัติศาสนกิจไดสําเร็จผลดวยดีจงทุกประการ โดยทั่ว
กันทุกทาน เทอญ



๓
เหตุปจจัย

ในปฏิจจสมุปบาท และกรรม
พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยตุโฺต)





เหตุปจจัย                      
ในปฏิจจสมุปบาท และกรรม

๑) บางสวนของปฏิจจสมุปบาท ที่ควรสังเกตเปนพิเศษ
ปฏิจจสมุปบาท เปนเร่ืองของกฎธรรมชาติ จึงเปนเร่ืองใหญ มีความ

กวางขวางลึกซึ้ง และมีแงดานตางๆ มากมาย ละเอียดซับซอนอยางยิ่ง ไม
ตองพูดถึงวาจะยากตอการที่จะเขาใจใหทั่วถึง แมแตจะพูดใหครบถวนก็ยาก
ที่จะทําได

ดวยเหตุนี้ ในการศึกษาทั่วๆ ไป เม่ือเรียนรูหลักพ้ืนฐานแลว ก็อาจจะ
ศึกษาบางแงบางจุดที่นาสนใจเปนพิเศษ โดยเฉพาะสวนที่เกื้อหนุนความเขา
ใจทั่วไป และสวนที่จะนํามาใชประโยชนในการดําเนินชีวิต แกปญหา และ
ทําการสรางสรรคตางๆ

ในที่นี้ จะขอยอนกลับไปยกขอควรทราบสําคัญ ที่กลาวถึงขางตน ขึ้น
มาขยายความอีกเล็กนอย พอใหเขาใจชัดเจนมากขึ้น และเห็นทางนําไปใช
ประโยชนไดงายขึน้ โดยเฉพาะในแงของหลกักรรม ทีเ่ปนธรรมสบืเนือ่งออกไป

อยางไรก็ตาม เนื่องจากหัวขอนี้เปนเพียงคําอธิบายเสริม การขยาย
ความจึงทําไดเพียงโดยยอ

ในหนงัสอืพุทธธรรม (ฉบบัเดิม) หนา ๘๕ ไดเขยีนขอความสัน้ๆ แทรก
ไวพอเปนทีส่งัเกต ดังตอไปนี้
“ขอควรทราบที่สําคัญอีกอยางหน่ึง คือ
• ความเปนปจจยัแกกนัขององคประกอบเหลาน้ี มิใชมีความหมายตรง

กบัคาํวา “เหต”ุ ทเีดียว เชน ปจจยัใหตนไมงอกขึน้ มิใชหมายเพยีงเมลด็พืช
แตหมายถึง ดิน น้ํา ปุย อากาศ อุณหภูมิ เปนตน เปนปจจัยแตละอยาง และ
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• การเปนปจจยัแกกนันี ้ เปนความสมัพันธทีไ่มจาํตองเปนไปตามลาํดับ
กอนหลังโดยกาละหรือเทศะ เชน พ้ืนกระดาน เปนปจจัยแกการต้ังอยูของ
โตะ เปนตน”

ขอความนี้บอกใหทราบวา ปฏิจจสมุปบาท เปนหลักความจริงของ
ธรรมชาติ ที่แสดงถึงความสัมพันธเปนเหตุปจจัยแกกันของสิ่งทั้งหลาย

๒) ความหมายของ เหตุ และ ปจจัย
เบื้องแรกควรเขาใจความหมายของถอยคําเปนพ้ืนไวกอน
ในที่ทั่วไป หรือเม่ือใชตามปกติ คําวา “เหตุ” กับ “ปจจัย” ถือวาใช

แทนกันได
แตในความหมายที่เครงครัด ทานใช “ปจจัย” ในความหมายที่กวาง

แยกเปนปจจัยตางๆ ไดหลายประเภท  สวนคําวา “เหตุ” เปนปจจัยอยางหนึ่ง 
ซึ่งมีความหมายจํากัดเฉพาะ กลาวคือ

“ปจจัย” หมายถึง สภาวะที่เอื้อ เกื้อหนุน ค้ําจุน เปดโอกาส เปนที่
อาศัย เปนองคประกอบรวม หรือเปนเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่ง ที่จะใหสิ่ง
นั้นๆ เกิดมีขึ้น ดําเนินตอไป หรือเจริญงอกงาม

สวนคําวา “เหตุ” หมายถึง ปจจัยจําเพาะ ที่เปนตัวกอใหเกิดผลนั้นๆ
“เหตุ” มีลักษณะที่พึงสังเกต นอกจากเปนปจจัยเฉพาะ และเปนตัว

กอใหเกิดผลแลว ก็มีภาวะตรงกับผล (สภาวะ) และเกิดสืบทอดลําดับ คือ
ตามลําดับกอนหลังดวย

สวน “ปจจัย” มีลักษณะเปนสาธารณะ เปนตัวเกื้อหนุนหรือเปนเงื่อน
ไข เปนตน อยางที่กลาวแลว อีกทั้งมีภาวะตาง (ปรภาวะ) และไมเกี่ยวกับ
ลําดับ (อาจเกิดกอน หลัง พรอมกัน รวมกัน หรือตองแยกกัน-ไมรวมกัน ก็ได)

ตัวอยางเชน เม็ดมะมวงเปน “เหต”ุ ใหเกดิตนมะมวง และพรอมกนันัน้ 
ดิน น้าํ อณุหภมิู โอชา (ปุย) เปนตน กเ็ปน “ปจจยั” ใหตนมะมวงน้ันเกดิขึน้มา

มีเฉพาะเหตุคือเม็ดมะมวง แตปจจัยที่เกี่ยวของไมพรอม หรือไม
อํานวย ผลคือตนมะมวงก็ไมเกิดขึ้น
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ในเวลาอธิบายเรื่องเหตุปจจัย มีอีกคําหนึ่งที่ทานนิยมใชแทนคําวา
เหตุปจจัย คือคําวา “การณะ” หรือ “การณ” ซึ่งก็แปลกันวาเหตุ๑

ในพระอภิธรรม ทานจําแนกความสัมพันธของสิ่งทั้งหลาย ที่เปนเหตุ
ปจจัยแกกันนี้ไวถึง ๒๔ แบบ เรียกวา ปจจัย ๒๔

เหตุ เปนปจจัยอยางหน่ึงใน ๒๔ นั้น ทานจัดไวเปนปจจัยขอแรก 
เรียกวา “เหตุปจจัย”

ปจจัยอื่นอีก ๒๓ อยางจะไมกลาวไวทั้งหมดที่นี่ เพราะจะทําใหฟน
เฝอแกผูเร่ิมศึกษา เพียงขอยกตัวอยางไว เชน ปจจัยโดยเปนที่อาศัย 
(นิสสยปจจัย) ปจจยัโดยเปนตัวหนนุหรอืกระตุน (อุปนสิสยปจจยั) ปจจยัโดย
ประกอบรวม (สัมปยตุตปจจัย) ปจจัยโดยมีอยู คือตองมีสภาวะนั้น สิ่งน้ีจึง
เกิดมีได (อัตถิปจจัย) ปจจัยโดยไมมีอยู คือตองไมมีสภาวะนั้น สิ่งน้ีจึงเกิด
ขึ้นได (นัตถิปจจัย) ปจจัยโดยเกิดกอน (ปุเรชาตปจจัย) ปจจัยโดยเกิดทีหลัง 
(ปจฉาชาตปจจัย) ฯลฯ

ทีว่าน้ีรวมทัง้หลกัปลกียอยทีว่า อกศุลเปนปจจยัแกกศุล (ช่ัวเปนปจจยั
ใหเกิดดี) ก็ได กุศลเปนปจจัยแกอกุศล (ดีเปนปจจัยใหเกิดช่ัว) ก็ไดดวย

ปจจัยขออื่น เม่ือแปลความหมายเพียงสั้นๆ ผูอานก็คงพอเขาใจไดไม
ยาก แตปจฉาชาตปจจัย คือปจจัยเกิดทีหลัง คนทั่วไปจะรูสึกแปลกและคิด
ไมออก จึงขอยกตัวอยางงายๆ ดานรูปธรรม เชน การสรางตึกที่จะดําเนิน
การภายหลัง เปนปจฉาชาตปจจัยแกการสรางน่ังรานที่เกิดขึ้นกอน สวนใน
ทางสภาวธรรมดานนาม ทานยกตัวอยางวา จิตและเจตสิกซึ่งเกิดทีหลัง 
เปนปจจัยแกรางกายนี้ที่เกิดขึ้นกอน

ขอสรุปความตอนนี้วา
ตามหลักธรรม ซึ่งเปนกฎธรรมชาติ การที่ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือ

ปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่ง จะเกิดมีข้ึนได ตองอาศัยเหตุปจจัยตางๆ 
หลากหลายประชุมกันพรั่งพรอม (ปจจัยสามัคคี)

                                                       
๑ คําบาลีท่ีแปลวาเหตุปจจัย ยังมีอีกหลายคํา เชน มูล นิทาน สมุฏฐาน สมุทัย ปภวะ สัมภวะ/สมภพ
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๓) ผลหลากหลาย จากปจจยัอเนก
ตามหลักแหงความเปนไปในระบบสัมพันธนี้ ยังมีขอควรทราบแฝงอยู

อีก โดยเฉพาะ
• ขณะที่เราเพงดูเฉพาะผลอยางหน่ึง วาเกิดจากปจจัยหลากหลาย

พร่ังพรอมนั้น ตองทราบดวยวา ที่แทน้ัน ตองมองใหครบทั้งสองดาน คือ
๑. ผลแตละอยาง เกิดโดยอาศัยปจจัยหลายอยาง
๒. ปจจัย (ที่รวมกันใหเกิดผลอยางหน่ึงน้ัน) แตละอยาง หนุนให

เกิดผลหลายอยาง
ในธรรมชาติที่เปนจริงน้ัน ความสัมพันธและประสานสงผลตอกัน

ระหวางปจจยัทัง้หลาย  มีความละเอยีดซบัซอนมาก  จนตองพูดรวมๆ วา  

“ผลหลากหลาย เกดิจากเหตุ(ปจจยั)หลากหลาย” หรือ “ผลอเนก เกดิจากเหตุอเนก”
เชน  จากปจจัยหลากหลาย มีเมล็ดพืช ดิน น้ํา อุณหภูมิ เปนตน  ปรากฏ
ผลอเนก มีตนไม พรอมทั้งรูป สี กลิ่น เปนตน

• ย้ําวา ความเปนเหตุปจจัยนั้น มิใชมีเพียงการเกิดกอน-หลังตาม
ลําดับกาละหรือเทศะเทาน้ัน แตมีหลายแบบ รวมทั้งเกิดพรอมกัน หรือตอง
ไมเกิดดวยกัน ดังกลาวแลว

เม่ือเห็นสิ่งหรือปรากฏการณอยางหน่ึง เชนตัวหนังสือบนกระดาน
ปายแลว มองดูโดยพินิจ ก็จะเห็นวาที่ตัวหนังสือตัวเดียวนั้น มีเหตุปจจัย
แบบตางๆ ประชุมกันอยูมากมาย เชน คนเขียน (เจตนา+การเขียน) ชอลก 
แผนปาย สีที่ตัดกัน ความชื้น เปนตน แลวหัดจําแนกวาเปนปจจัยแบบไหนๆ

• นอกจากเร่ืองปจจัย ๒๔ แบบ ที่เพียงใหตัวอยางไวแลว ขอใหดูตัว
อยางคําอธิบายของทานสักตอนหนึ่งวา

แทจรงินัน้  จากเหตเุดียว ในกรณนีี ้  จะมผีลหน่ึงเดยีว กห็าไม 
(หรอื) จะมผีลอเนก กห็าไม  (หรอื) จะมผีลเดียวจากเหตอุเนก กห็าไม;
แตยอมมผีลอเนก จากเหตอุนัอเนก๑

                                                       
๑ วิภงฺค.อ. ๑๕๗; เทียบ วิสุทฺธิ. ๓/๑๔๑
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ตามหลักการนี้ ทานสอนไวดวยวา ในปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจา
ตรัสวา “เพราะอวิชชา(อยางนัน้)เปนปจจัย สงัขาร(อยางนัน้)จึงม,ี เพราะ
สงัขาร(อยางนัน้)เปนปจจัย วิญญาณ(อยางนัน้)จึงม,ี ฯลฯ” ดังน้ี

- จะตองไมเขาใจผิดไปวาพระองคตรัสเหตุเดียว-ผลเดียว หรือปจจัย
อยางหนึ่ง ผลอยางหนึ่งเทาน้ัน

- ที่จริงน้ัน ในทุกคูทุกตอน แตละเหตุ แตละผล มีปจจัยอื่นและผลอื่น
เกิดดวย

ถาอยางน้ัน เหตุใดจึงตรัสชวงละปจจัย ชวงละผล ทีละคู? ตอบวา 
การที่ตรัสเหตุ/ปจจัย และผล เพียงอยางเดียวนั้น มีหลัก คือ

บางแหงตรัส เพราะเปนปจจัยหรือเปนผล ตัวเอกตัวประธาน
บางแหงตรัส เพราะเปนปจจัยหรือเปนผล ตัวเดน
บางแหงตรัส เพราะเปนปจจัยหรือเปนผล จําเพาะ (อสาธารณะ)
บางแหงตรัส ตามความ เหมาะกับทํานองเทศนา (เชนคราวนั้น กรณี

นั้น จะเนน หรือมุงใหผูฟงเขาใจแงไหนจุดใด) หรือให เหมาะกับเวไนย คือผู
รับคําสอน (เชนยกจุดไหน ประเด็นใดขึ้นมาแสดง บุคคลนั้นจึงจะสนใจและ
เขาใจไดดี)

ในที่นี ้ตรัสอยางน้ัน เพราะจะทรงแสดงปจจัยและผล ที่เปนตัวเอกตัว
ประธาน เชนในชวง “เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงม”ี ตรัสอยางน้ี เพราะ
ผัสสะเปนปจจัยตัวประธานของเวทนา (กําหนดเวทนาตามผัสสะ) และ
เพราะเวทนาเปนผลตัวประธานของผัสสะ (กําหนดผัสสะตามเวทนา)

หลักความจริงน้ีปฏิเสธลัทธิเหตุเดียว ที่เรียกวา “เอกการณวาท” ซึ่งถือ
วาสิ่งทั้งหลายเกิดจากตนเหตุอยางเดียว โดยเฉพาะลัทธิที่ถือวามี มูลการณ 
เชน มีพระผูสราง อยาง อสิสรวาท (=อศิวรวาท คอืลทัธพิระผูเปนเจาบนัดาล)
ปชาปติวาท (ลัทธิถือวาเทพประชาบดีเปนผูสรางสรรพสัตว) ปกติวาท
(ลัทธิสางขยะ ที่ถือวาสิ่งทั้งปวงมีกําเนิดจากประกฤติ) เปนตน

แมแตในสมัยปจจุบัน คนก็ยังติดอยูกับลัทธิเหตุเดียวผลเดียว ตลอด
จนลัทธิผลเดียว และประสบปญหามากจากความยึดติดน้ี ดังปรากฏชัดใน
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วงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มุงผลเปาหมายอยางใดอยางหน่ึง แลว
ศึกษาและนําความรูความเขาใจในเหตุปจจัยมาประยุกตใหเกิดผลที่ตองการ 
แตเพราะมองอยูแคผลเปาหมาย ไมไดมองผลหลากหลายทีเ่กดิจากปจจยัอเนก
ใหทั่วถึง (และยังไมมีความสามารถเพียงพอที่จะมองเห็นอยางน้ันดวย) จึง
ปรากฏบอยๆ วา หลงัจากทาํผลเปาหมายสาํเร็จผานไป บางท ี๒๐–๓๐ ป จงึ
รูตัววา ผลรายทีพ่วงมากระทบหมูมนุษยอยางรุนแรง จนกลายเปนไดไมเทาเสยี

วงการแพทยสมัยใหม แมจะถูกบังคับจากงานเชิงปฏิบัติการ ใหเอา
ใจใสตอผลขางเคียงตางๆ มากสักหนอย แตความรูเขาใจตอความสัมพันธ
เชิงเหตุผลของปรากฏการณตางๆ โดยสวนใหญ ก็ยังเปนเพียงการสังเกต
แบบคลุมๆ ไมสามารถแยกปจจัยแตละอยางที่สัมพันธตอไปยังผลแตละดาน
ใหเห็นชัดได

พูดโดยรวม แมวามนุษยจะพัฒนาความรูในธรรมชาติไดกาวหนามา
มาก แตความรูนั้นก็ยังหางไกลจากการเขาถึงธรรมชาติอยางแทจริง

อยางไรก็ตาม ในดานนามธรรม มนุษยควรใชประโยชนจากความรูใน
ความจริงของระบบปจจัยสัมพันธ ที่เรียกวาปฏิจจสมุปบาทนี้ไดมาก

โดยเฉพาะในการดําเนินชีวิตของตน คือในระดับกฎแหงกรรม ความ
เขาใจหลัก “ผลหลากหลาย จากปจจัยอเนก” จะชวยใหจัดการกับชีวิตของตน 
ใหพัฒนาทั้งภายใน และดําเนินไปในโลกอยางสําเร็จผลดี

๔) วิธีปฏิบัติตอกรรม
เม่ือพูดถึงหลักกรรม ปญหาที่พูดกันมากที่สุดก็คือ
ทําดีไดดี จริงหรือไม?  ทําไมฉันทําดีแลว ไมเห็นไดดี?
ถาเขาใจปฏิจจสมุปบาท ในเร่ืองเหตุปจจัยอยางที่พูดไปแลว ปญหา

อยางน้ันจะหมดไป แตจะกาวขึ้นไปสูคําถามใหมที่เปนประโยชนและควรจะ
ถามมากกวาวา ทํากรรมอยางไรจึงจะไดผลดี และไดผลดียิ่งข้ึนไป?

อีกปญหาหนึ่งคือ
กรรมเกามีผลตอชีวิตของเราแคไหน? และ
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เราควรปฏิบัติตอกรรมเกาอยางไร?
แมวาเร่ืองกรรมจะละเอียดซับซอนมาก แตก็พอจะใหหลักในการ

พิจารณาที่สําคัญได (ขอใหทบทวนตามหลักใหญที่ไดพูดไปแลว) ดังน้ี
๑. รูหลักความตรงกันของเหตุกับผล ตองถามตัวเอง หรือจับใหชัดกอน

วา กรรมคือความดีที่เราทําน้ี เปนปจจัยตัวเหตุ ที่จะใหเกิดผลอะไร ที่เปน
ผลโดยตรงของมัน (ผลโดยตรงของเหตุ) เชน การปลูกเม็ดมะมวง ทําให
เกิดตนมะมวง (ไมใชไดตนมะปราง ไมใชไดเงิน เปนตน) การศึกษา ทําใหได
ปญญาและเปนอยูหรือจัดการกับชีวิตของตนและปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไดดี
ขึ้น (ไมใชไดเงิน ไมใชไดงาน เปนตน) การเรียนแพทย ทําใหสามารถบําบัด
โรครักษาคนไข (ไมใชไดตําแหนง ไมใชรํ่ารวย เปนตน)

๒. กําหนดผลดีที่ตองการใหชัด จะเห็นวา เพียงแคตามหลักความจริง
ของธรรมชาติวา “ผลหลากหลาย จากปจจัยอเนก” การแยกปจจัยแยกผล
ก็ซับซอนอยูแลว เม่ือพูดถึงสังคมมนุษย ความซับซอนก็ยิ่งเพ่ิมมากขึ้น 
เพราะมีกฎมนุษย และปจจัยทางสังคม ซอนขึ้นมาบนกฎธรรมชาติอีกช้ัน
หนึ่ง ขอยกตัวอยางงายๆ

กฎธรรมชาติ: การทําสวนเปนเหตุ ตนไมเจริญงอกงามเปนผล
กฎมนุษย: การทําสวนเปนเหตุ ไดเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาทเปนผล
     หรือ  การทําสวนเปนเหตุ ขายผลไมไดเงินมากเปนผล
ผลโดยตรงของเหตุ เปนผลตามกฎธรรมชาติ ซึ่งเปนไปตามความ

สัมพันธแหงเหตุปจจัยที่เที่ยงตรง
อยางไรก็ดี ผลที่คนพูดถึงกันมาก มักไมใชผลโดยตรงของเหตุที่เปน

ไปตามกฎธรรมชาตินั้น แตคนมักพูดกันถึงผลตามกฎมนุษย
กฎมนุษยเปนกฎสมมติ ซึ่งขึ้นตอเงื่อนไขคือสมมติ (=สํ-รวมกัน + มติ-

การยอมรับ, ขอตกลง  สมมติ=การตกลงหรือยอมรับรวมกัน) ซึ่งผันแปร
ได และยังมีปจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือกฎมนุษยน้ันอีก เชน คานิยมของสังคม 
และความถูกใจพอใจของบุคคล เปนตน โดยมีความตองการเปนตัวกําหนด
ที่สําคัญ
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จะเห็นวา ความหมายของคําไทยวา “ดี” หรือ “ไมดี” นี้ มักจะ
กํากวม “ดี” น้ี เรามักใชในความหมายวานาปรารถนา ตรงกับความพอใจ 
ชอบใจ หรือแมกระทั่งเปนไปตามคานิยม ดังน้ันจึงตองมีการแยกแยะ เชน
วา ดีตรงไปตรงมาตามความจริงของธรรมชาติ ดีตอชีวิต ดีในเชิงสังคม 
เปนตน

ยกตัวอยางที่แสนจะงาย ใกลๆ ตัว เชน เรากินอาหารอยางหนึ่ง ที่มี
ผลดีตอชีวิต ทําใหมีสุขภาพดี แตอาจจะไมดีในเชิงสังคม ไมสนองคานิยมให
รูสึกโกเก บางคนอาจจะดูถูกวาเราตํ่าตอย หรือวาไมทันสมัย แตชีวิตเราก็ดี

ในทางตรงขาม มีคนอื่นมาใหของกินอยางหน่ึงแกเรา อาจจะเปน
ขนมก็ได ราคาแพง มีกลองใส หออยางสวยหรู โกเกมาก ดีเหลือเกินในเชิง
สังคม เราอาจจะลิงโลดดีใจที่ไดรับ แตถากินเขาไป ของนั้นกลับไมดีตอชีวิต
ของเรา จะบั่นทอนสุขภาพ หรือกอใหเกิดโรค

นี่เปนตัวอยาง ซึ่งคงนึกขยายเองได
เพราะฉะนั้น คําวา “ผลดี” ที่พูดถึงหรือนึกถึงน้ัน จะตองวิเคราะห

หรือกําหนดใหชัดกับตัวเองวา ผลดีที่เราตองการนั้น “ดี” ในแงไหน เชน
เปน นักกีฬาเตะตะกรอ

๑. ผลดีตามกฎธรรมชาติ (=รางกายแข็งแรงเคลื่อนไหวแคลวคลอง)
ไดผลแนนอน เทากับผลรวมหักลบแลวของเหตุปจจัย

๒. ผลดีตามนิยามและนิยมของมนุษย
 ในแงกระแสสังคม (=ผูคนชื่นชมนิยมยกยอง)

ปจจัยภายนอก: ไมเอื้อ คนสนใจนอย ไดรับการยกยองในวงแคบ
 ในแงอาชีพ (=เปนทางหารายไดมีเงินเลี้ยงชีวิตและร่ํารวย)

ปจจยัภายนอก: ไมเอือ้ แมเปนสมัมาชพี แตหาเงนิยาก อาจฝดเคอืง
 ในแงวัฒนธรรม (=ชวยรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ)

ปจจัยภายใน: ถาทําใจถูกตอง รูสึกวาไดทําประโยชน ภูมิใจ สุขใจ แต
ปจจยัภายนอก: เงือ่นไขกาลเทศะ คนอาจจะไมเหน็คณุคา ขึน้ตอสภาพสงัคม-การเมอืง
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นีเ้ปนเพียงตัวอยางของการทีจ่ะตองวิเคราะหหรือกําหนดใหชัดกับตัว
เองวา ผลดีที่เราตองการนั้น “ดี” ตามสภาวะของมัน ดีที่เปนความดีตาม
หลักการแทๆ (เชน ดีเพ่ือความดี) หรือดีตอชีวิตของเรา หรือดีในแงสังคม
โดยการยอมรับ โดยระบบ โดยคานิยม ฯลฯ

เม่ือชัดกับตัวเองแลววา เราตองการผลดีในความหมายใด ก็
วิเคราะหตอไปวา ผลดีแบบที่เราตองการนั้น จะเกิดขึ้นได นอกจากตัวการ
กระทําดีที่เปนเหตุตรงแลว จะตองมีปจจัยอะไรอีกบาง ปจจัยเหลาน้ันมีอยู
หรือเอื้ออํานวยหรือไม มีปจจัยประกอบอะไรอีกที่เราจะตองทําเพ่ือให
ครบถวนที่จะออกผลที่เราตองการ ถาตองการผลดีที่ปจจัยไมเอื้อ ผลยากที่
จะมา จะยอมรับหรือไม ฯลฯ

ขอย้ําวา ผลดีตามสภาวะ หรือตามกฎธรรมชาตินั้น เปนของแนนอน
ตามเหตุปจจัยของธรรมชาติเอง แตผลดีตามนิยามและนิยมของมนุษยขึ้น
ตอเจตจํานง เกี่ยวเนื่องกับความตองการของมนุษยตามกาละและเทศะ
เปนตน ซึ่งจะตองใชปญญาวิเคราะหสืบคนออกมา

หลักปฏิบัติที่ถูกตอง ก็คือ ไมวาจะอยางไรก็ตาม พึงมุงผลดีตาม
สภาวะเปนแกนหรือเปนหลักไวกอน ซึ่งเม่ือทําก็ยอมได สวนผลดีเชิงสังคม
เปนตน พึงถือเปนเร่ืองรองหรือเปนสวนประกอบ จะไดหรือไม ก็แลวแต
ปจจัยที่เกี่ยวของ ไดก็ดี ไมไดก็แลวไป เชนทําดีเพ่ือใหเกิดความดี ใครจะยก
ยองสรรเสริญหรือไม ก็ไมมัวติดของ หรือทําดีเพ่ือฝกตน เพ่ือใหชีวิตและ
สังคมเจริญงอกงาม โดยไมตองคิดจะเอาหรือจะไดอะไรจากสังคม๑

แตถามุงเอาผลดีดานสังคมเปนตน โดยไมทําใหเกิดผลดีตามสภาวะ 
ถึงจะไดผลที่ตองการ แตจะกลายเปนการหลอกลวง ซึ่งมีแตจะทําใหชีวิต
และสังคมเสื่อมทรามลงไป ไมเร็วก็ชา

                                                       
๑ ในพระอภธิรรมปฎก (อภิ.ว.ิ ๓๕/๘๔๐/๔๘-๙) แสดงหลกัพิจารณาวา กรรมด ีกรรมชัว่ ท่ีทําแลว จะใหผลปรากฏ
ออกมา ยงัตองข้ึนตอองคประกอบอกี ๔ อยาง คือ คต ิ (ภพ-ถิน่ ท่ีเกดิ ท่ีอยู ทางชีวติ) อปุธิ (สภาพกาย, รปู
ราง) กาละ (เวลา, ยคุสมัย, จังหวะ) ปโยคะ (การท่ีทํา ซึง่เหมาะ ตรงเรือ่ง ครบถวน เปน ชํานาญ หรอืไม) ท่ีเอ้ือ
ตอกรรมดขีวางกรรมชัว่ เรยีกวา สมบตั ิและทีข่วางกรรมดเีอ้ือตอกรรมช่ัว เรยีกวา วบิตั ิอีกฝายละ ๔
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๓. ทําเหตุปจจัยใหครบที่จะใหเกิดผลที่ตองการ ตามหลักความพร่ัง
พรอมของปจจัย อะไรจะปรากฏเปนผลขึ้น ตองมีปจจัยพร่ังพรอม ตรงน้ีจะ
ชวยใหไมไปติดในลัทธิเหตุเดียวผลเดียว

หลักหรือกฎไมไดบอกวา เม่ือเอาเม็ดมะมวงไปปลูกแลว ตนมะมวงจะ
ตองงอกขึ้นมา ทานพูดแตเพียงวา จากเม็ดมะมวง ตนไมที่จะงอกขึ้นมา ก็
เปนมะมวง นี้คือ เหตุ ผล หรือ ปจจัยตัวตรงสภาวะ ผล

การที่เม็ดมะมวงจะงอกขึ้นมาเปนตนมะมวงน้ัน ไมใชมีแตเม็ดมะมวง
อยางเดียวแลวจะไดตนมะมวง ตองมีดิน มีปุยในดิน มีน้ํา มีแกส (เชน 
ออกซิเจน คารบอนไดออกไซด) มีอุณหภูมิพอเหมาะ เปนตน พูดสั้นๆ วา 
เม่ือปจจัยพร่ังพรอมแลว ตนมะมวงจึงจะงอกขึ้นมาได

นอกจากผลที่เรามองจะเกิดจากปจจัยหลายอยางพร่ังพรอมแลว 
ปจจัยแตละอยางที่มาพร่ังพรอมนั้น ก็สัมพันธไปสูผลอยางอื่นที่เราไมไดมอง
ขณะนั้นดวย ดังไดพูดแลวขางตน

ไดบอกแลววา ใหมุงผลดีตามสภาวะเปนหลักหรือเปนแกนไวกอน 
ตอนนี้ก็มองดูวามีปจจัยตัวไหนบางที่จะตองทําใหครบที่จะเกิดผลนี้ ตอจาก
นั้น เม่ือยังตองการผลดีดานไหนอีก เชนในทางสังคม เปนตน ก็พิจารณาให
ครบ แลวทํากรรมดีใหไดเหตุปจจัยพร่ังพรอมที่จะเกิดผลดีตามที่ตองการนั้น

๔. ฝกฝนปรับปรุงตนใหทํากรรม(ไดผล)ดียิ่งขึ้นไป ตามหลักความไม
ประมาท โดยเฉพาะความไมประมาทในการศึกษา เราจะตองฝกกาย วาจา 
จิตใจ และปญญา (เรียกรวมวา ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา) ให
สามารถทํากรรมที่ดียิ่งขึ้นๆ เชน จากกรรมช่ัว เปลี่ยนมาทํากรรมดี จาก
กรรมดี ก็กาวไปสูกรรมดีที่ประณีตหรือสูงยิ่งขึ้นๆ ใหชีวิตกาวไปในมรรค คือ
ในวิถีชีวิตประเสริฐ ที่เรียกวา พรหมจริยะ/พรหมจรรย

(ถาใชคําศัพท ก็คือ กาวจากอกุศลมากกุศลนอย ไปสูอกุศลนอยกุศล
มาก  จากกามาวจรกุศล  ไปสูรูปาวจรกุศล  ไปสูอรูปาวจรกุศล  และไปสู
โลกุตตรกุศล )

ถาใชสํานวนพูดใหเหมาะกับคนสมัยนี้ ก็คือ พัฒนากรรมใหดียิ่งขึ้น
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เพราะฉะนั้น เม่ือทํากรรมดีตามหลักในขอกอนไปแลว ถาผลดีใน
ความหมายหรือในแงที่เราตองการไมออกมา ก็วิเคราะหสืบสาววา ทํากรรม
นั้นแลว แตสําหรับผลดีแงน้ีๆ ปจจัยอะไรบางขาดไป หรือยังบกพรองสวน
ไหน จะไดแกไขปรับปรุง เพ่ือวาคราวตอไปจะไดทําใหตรง ใหถูกแง ใหครบ
นี่คือความไมประมาทในการศึกษา ที่จะใชปญญาพิจารณาแกปญหา และ
พัฒนากรรมใหดีและใหไดผลยิ่งขึ้น

ยกตัวอยาง เชน นายชูกิจไดยินขาวสารจากวิทยุ เปนตน พูดถึง
ปญหาของบานเมือง ที่วาปาลดนอยลงจนนากลัว จะตองชวยกันปลูกตนไม
ใหมากๆ และมีขาวดวยวา บางแหงคนมากมายชวยกันปลูกตนไม มีการนํา
มายกยอง บางทีมีการใหรางวัลดวย

นายชูกิจไดยินไดฟงขาวแลว ก็เกิดศรัทธา เที่ยวดูสถานที่เหมาะๆ 
ใกลหมูบานของเขา แลวหาตนไมเหมาะๆ มาปลูก ตนไมก็ขึ้นงอกงามดี เขา
ปลูกไปไดหลายตน

เวลาผานไประยะหนึ่ง เขามานึกดูวา เขาทําความดีนี้มาก็นานแลว 
ไมเห็นมีใครสนใจ ก็เลยชักจะทอ และนอยใจวา “เราอุตสาหทําดี เหนื่อยไป
มากมาย ไมเห็นไดดีอะไร”

พอมองลึกลงไปในใจของคุณชูกิจ ปรากฏวาเขาอยากไดความนิยม
ยกยอง และหวังจะไดรางวัลดวย

เม่ือวิเคราะหตามหลักความสัมพันธสืบทอดเหตุปจจัยสูผลตางๆ ที่
ตรงกัน ก็เห็นไดวา

 ผลตามกฎธรรมชาติ หรือผลตามธรรม ก็เกิดขึ้นแลว คือ เขาปลูก
ตนไม เม่ือทําเหตุปจจัยของมันครบ ตนไมก็ขึ้นมา

 ผลตามธรรมแกตัวเขาเอง ทีเ่ปนผูทาํการน้ัน เขากไ็ดแลว เชน เกดิ
และเพิม่ความรูความเขาใจความชาํนาญทีเ่รียกกนัวาทกัษะ ในเร่ืองตนไมและ
การปลูกตนไม ตลอดจนผลพวง เชน รางกายแข็งแรง เสริมสุขภาพ

 ผลตามธรรมแกสังคม คือ ทองถิ่นของเขา ตลอดถึงโลกมนุษยทั้ง
หมด ไดสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่ดีงามเพ่ิมขึ้น
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แตผลที่ตัวเขาวา “ดี” ที่เขาไมได คือผลทางสังคม (=ผลที่จะไดแกตัว
เขา จากสังคม) ไดแก เสียงยกยอง และรางวัล หรือเงินทองของตอบแทน 
ซึ่งมิใชเปนผลที่ตรงตามเหตุปจจัยของการปลูกตนไม

ถาคุณชูกิจตองการผลทางสังคมที่วาน้ี ก็ตองดูและทําปจจัยเหลาน้ัน
ดวย เร่ิมต้ังแตดูวา การทําความดีดวยการปลูกตนไมนี้ เขากับกระแสนิยม
ของทองถิ่นของตนเองหรือไม (พิจารณาโดยกาล-เทศะ หรือโดยคติ และ
กาละ) ถาจะใหไดรับคํายกยองและรางวัล จะตองทําปจจัยอะไรประกอบ
เพ่ิมเขามากับการทําความดีคือการปลูกตนไมนั้น แลวทําใหครบ

ที่จริง ถาคุณชูกิจมุงหวังผลดีที่แท คือผลตามธรรมที่วาขางตน ไมมัว
หวงผลทางสังคม(แกตัวตน) เขาจะไดผลตามธรรมเพิ่มอีกอยางหนึ่งดวย คือ
ปติความเอบิอิม่ใจและความสขุ ในการทาํความดี และในการทีไ่ดเหน็ผลดี
ตามธรรมดานตางๆ เพ่ิมขยายคลี่คลายขึ้นมาเร่ือยๆ ตลอดเวลา แตความ
หวังผล‘ดี’แกตัวตน ไดปดกั้นปติสุขน้ีเสีย และหนําซ้ํา ทําใหเขาไดรับความ
ผิดหวังและความช้ําใจเขามาแทน

ยิ่งกวาน้ัน ถาเขาฉลาดในความดีและฉลาดในการทําประโยชน เม่ือ
เขาจะเร่ิมหรือกําลังทําการน้ันอยู เขาอาจจะชักชวนคนอื่นๆ ใหรูเขาใจมอง
เห็นประโยชนของการปลูกตนไม แลวมารวมกับเขาบาง หรือตางคนก็ไปทํา
ของตนบาง แพรขยายการปลูกตนไมใหกวางออกไป นอกจากผลตามธรรม
ทุกดานจะเพิ่มพูนแลว ผลทางสังคมแกตัวเขาก็อาจจะพลอยตามมาดวย

จะตองชัดกับตนเองวา ผลดีตามธรรมของกรรมดีนั้นๆ คืออะไร และ
ควรฝกตนใหตองการผลตามธรรมนั้นกอนผลอยางอื่น แลวนอกจากนั้นเรา
ตองการผลดีอยางไหนอีก และเพื่อใหเกิดผลดีนั้นๆ จะตองทําปจจัยอะไร
เพ่ิมอีกบาง เม่ือจะทําก็ทําเหตุปจจัยใหครบ เม่ือทําไปแลวก็ตรวจสอบใหรู
ปจจัยที่ยิ่งและหยอนสําหรับผลดีแตละดานนั้นๆ เพ่ือทําใหครบและดียิ่งขึ้น
ในครั้งตอไป

อนึ่ง ผลดีทางสังคม หรือผลดีจากสังคมแกตัวตนนั้น อาจจะไมสอด
คลองกับผลดีตามธรรมก็ได บางครั้ง บางเร่ืองอาจจะถึงกับตรงกันขามเลย
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ก็ได ทั้งน้ีขึ้นตอปจจัยทางสังคมเปนตน ที่เนื่องดวยกาลเทศะ เชน ในกาละ
และเทศะทีธ่รรมวาทอีอนกาํลงั และอธรรมวาทมีีกาํลงั ดังน้ัน จงึตองพิจารณา
ดวยวาผลท่ีวาดีนัน้ เปนของสมควรหรอืไม เราจะเอาธรรมไว หรือจะไปกบัตัวตน

จะตองไมประมาทในการศึกษาและพัฒนากรรมกันอยางน้ี จึงจะถูก
ตอง นี่ก็คือการพัฒนาตัวเราเอง และพัฒนาสังคมไปดวย ไมใชทําอะไรไป
แลว ก็มองแงเดียวช้ันเดียว วาไดผลที่ตนตองการ หรือไมได พอไมไดก็เอา
แตโวยวายโอดครวญวาทําดีไมไดดี เลยไมไปไหน

แตตองขอเตือนไวดวยวา คนที่ตองการผลดีตอบุคคล (คือแคที่ถูกใจ
ตนหรือตัวเองชอบใจ) และผลดีตามกระแสหรือคานิยมของสังคมนั้น ถาไม
มองใหถึงผลดีตามสภาวะ คือผลดีตามธรรม ซึ่งเปนผลที่ดีอยางแทจริงตอ
ชีวิต ตอหลักการ และตอความดีงามที่แทของสังคมแลว แมจะทํากรรมเพ่ือ
ผลดีที่ตนตองการนั้นไดเกง แตก็คือทํากรรมไมดีหรืออกุศลซอนไว ซึ่งตัวเอง
อาจจะมีปญญารูไมทันผลแงอื่น เพราะมัวแตมองเพียงผลดีแบบที่ตัว
ตองการอยางเดียวดานเดียว แลวในไมชา หรือในที่สุด อกุศลที่แฝงไวนั้นก็
จะออกผลใหโทษตอไป

จึงไดย้ําไวขางตนวา ไมวาจะตองการผลดีขางเคียงอะไรก็ตาม ขอให
ทํากรรมดีเพ่ือผลดีที่ตรงตามสภาวะหรือผลดีตามธรรมเปนหลักเปนแกนไว
กอน ถาปฏบิติัตามน้ี จะไดผลดีทีแ่ท และปลอดภยัในระยะยาว ดีทัง้แกชีวติ 
แกสงัคม แกตน และแกผูอืน่

เราคงจะมุงเอาผลดีตอตัวตนของบุคคล ผลดีตามกระแสสังคม หรือ
ผลดีเชิงคานิยมกันมากไป จึงมองไมเห็นผลดีที่ตรงไปตรงมาตามธรรม ถา
อยางน้ีก็จะตองบนเร่ือง “ทําดีไมเห็นไดดี แตทําช่ัวไดดีมีถมไป” กันอยูอยาง
นี้เร่ือยๆ และคงจะแกปญหาของสังคมไดยาก เพราะความคิดของเราเองก็
เปนกรรมไมดี ที่เปนปจจัยรวมใหเกิดผลอยางน้ันดวย

ถามองกันอยูแคนี้ ก็จะไมมีคนอยางพระโพธิสัตวที่ถึงแมจะถูกเขาทํา
รายหรือฆา ก็ยังเขมแข็งอยูในการทําความดี เพราะมุงผลดีที่ตรงไปตรง
มาตามความจริงของมัน
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ถาจะชวยแกปญหาและสรางสรรคชีวิตและสังคมนี้ แตยังหวงผลดี
ตอตัวตน ผลดีเชิงบุคคลและผลดีเชิงคานิยมทางสังคมอยู ก็ขอแควา อยา
ถึงกับละทิ้งหรือละเลยความตองการผลดีที่ตรงตามธรรม ผลดีตอชีวิต และ
ผลดีที่แทตอสังคม เอาพอประนีประนอมกัน

แคนีก้จ็ะประคบัประคองโลกมนษุย ใหพออยูกนัไปได แตจะเอาดจีริงคง
ยาก เพราะมนษุยนีเ้องไมไดตองการผลดีแทจริงทีต่รงตามธรรมของกรรมดี

๕) ทาํกรรมเกาใหเกิดประโยชน
คนไทยสมัยนี้ไดยินคําวา “กรรม” มักจะนึกไปในแงวากรรมจะตามมา

ใหเคราะหใหโทษอยางไร พูดถึงกรรมก็จะนึกถึงอะไรอยางหน่ึงที่คอยตามจะ
ลงโทษ หรือทําใหเราเปนอยางน้ันอยางน้ี โดยเฉพาะคิดไปถึงชาติกอน คือ
มองกรรมในแงกรรมเกา และเปนเร่ืองไมดี

คําวา “กรรมเกา” ก็บอกอยูในตัวเองแลววา มันถูกจํากัดใหหดแคบ
เขามาเหลือเพียงสวนหนึ่ง เพราะเติมคําวา “เกา” เขาไป กรรมก็เหลือแคบ
เขามา ยิ่งนึกในแงวากรรมไมดีอีก ก็ยิ่งแคบหนักเขา รวมแลวก็คือเปนกรรม
ที่ไมครบถวนสมบูรณ ไปๆ มาๆ ก็เลยอะไรๆ ก็แลวแตกรรม (เกา-ที่ไมดี)
บางทีถึงกับมีการหาทางตัดกรรม เลยพลัดออกไปจากพระพุทธศาสนา

ความจริง กรรมก็เปนเร่ืองธรรมดาธรรมชาติ คือเปนเร่ืองความเปน
ไปตามเหตุปจจัยของชีวิตมนุษย ที่มีเจตนา มีการคิด การพูด และการ
กระทํา แสดงออก มีความสัมพันธกับสิ่งทั้งหลาย แลวก็เกิดผลตอเนื่องกัน
ไปในความสัมพันธนั้น

ถามัวไปยึดถือวา แลวแตกรรมเกาปางกอนอยางเดียว ก็จะทํากรรม
ใหมที่เปนบาปอกุศลโดยไมรูตัว

หมายความวา ใครก็ตามที่ปลงวา “แลวแตกรรม (เกา)” นั้น ก็คือ 
เขากําลังทําความประมาท ที่ปลอยปละละเลย ไมทํากรรมใหมที่ควรทํา 
ความประมาทนั้นก็เลยเปนกรรมใหมของเขา ซึ่งเปนผลจากโมหะ แลวกรรม
ใหมที่ประมาทเพราะโมหะหลงงมงายนั้น ก็จะกอผลรายแกเขาตอไป
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ความเชือ่วาชีวติจะเปนอยางไรกแ็ลวแตกรรมเกา กรรมปางกอน หรือ
กรรมในชาติกอน คอืลทัธกิรรมเกาน้ัน เปนมิจฉาทฏิฐิ ทีเ่รียกวาปพุเพกตเหตุวาท
หรือเรียกสั้นๆ วา ปุพเพกตวาท ดังพุทธพจนที่แสดงแลวขางตน

ทานไมไดสอนวาไมใหเช่ือกรรมเกา แตทานสอนไมใหเช่ือวาอะไรๆ 
จะเปนอยางไรก็เพราะกรรมเกา

 การเช่ือแตกรรมเกา ก็สุดโตงไปขางหน่ึง
 การไมเช่ือกรรมเกา ก็สุดโตงไปอีกขางหน่ึง

ไดกลาวแลววา “กรรม” พอเติม “เกา” เขาไป คําเดิมที่กวาง
ครบถวนสมบูรณ ก็หดแคบเขามาเหลืออยูสวนเดียว อยามองกรรมที่กวาง
สมบูรณใหเหลือสวนเดียวแคกรรมเกา

เร่ืองกรรมที่เช่ือกันในแงกรรมเกาน้ี มีจุดพลาดอยู ๒ แง คือ
๑. ไปจับเอาสวนเดียวเฉพาะอดีต ทั้งที่กรรมน้ันก็เปนกลางๆ ไมจํากัด  

ถาแยกโดยกาลเวลาก็ตองมี ๓ คือ กรรมเกา (ในอดีต) กรรมใหม (ใน
ปจจุบัน) กรรมขางหนา (ในอนาคต)  ตองมองใหครบ

๒. มองแบบแยกขาดตดัตอน ไมมองใหเหน็ความเปนไปของเหตปุจจยั
ที่ตอเนื่องกันมาโดยตลอด คือ ไมมองเปนกระแสหรือกระบวนการที่ตอเนื่อง
อยูตลอดเวลา แตมองเหมือนกับวากรรมเกาเปนอะไรกอนหนึ่งที่ลอยตาม
เรามาจากชาติกอน แลวมารอทําอะไรกับเราอยูเร่ือยๆ

ถามองกรรมใหถูกตองทั้ง ๓ กาล และมองอยางเปนกระบวนการ
ของเหตุปจจัย ในดานเจตจํานง และการทํา-คิด-พูด ของมนุษย ที่ตอเนื่อง
อยูตลอดเวลา ก็จะมองเห็นกรรมถูกตอง ชัดเจนและงายขึ้น ในที่นี้ แมจะไม
อธิบายรายละเอียด แตจะขอใหจุดสังเกตในการทําความเขาใจ ๒-๓ อยาง

๑. ไมมองกรรมแบบแยกขาดตดัตอน คอื มองใหเหน็เปนกระแสทีต่อ
เน่ืองตลอดมาจนถงึขณะนี ้และกาํลงัดําเนินสบืตอไป

ถามองกรรมใหครบ ๓ กาล และมองเปนกระบวนการตอเนื่อง จาก
อดีต มาถึงบัดน้ี และจะสืบไปขางหนา ก็จะเห็นวา กรรมเกา (สวนอดีต) ก็
คือ เอาขณะปจจุบันเด๋ียวนี้เปนจุดกําหนด นับถอยจากขณะนี้ ยอนหลังไป
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นานเทาไรก็ตาม กี่รอยกี่พันชาติก็ตาม มาจนถึงขณะหนึ่งหรือวินาทีหนึ่ง
กอนนี้ ก็เปนกรรมเกา (สวนอดีต) ทั้งหมด

กรรมเกาทั้งหมดนี้ คือกรรมที่ไดทําไปแลว สวนกรรมใหม (ใน
ปจจุบัน) ก็คือที่กําลังทําๆ ซึ่งขณะตอไปหรือวินาทีตอไป ก็จะกลายเปนกรรม
เกา (สวนอดีต) และอีกอยางหนึ่งคือ กรรมขางหนา ซึ่งยังไมถึง แตจะทําใน
อนาคต

กรรมเกาน้ันยาวนานและมากนักหนา สําหรับคนสามัญ กรรมเกาที่
จะพอมองเห็นได ก็คือกรรมเกาในชาตินี้ สวนกรรมเกาในชาติกอนๆ ก็อาจ
จะลึกล้ําเกินไป เราเปนนักศึกษาก็คอยๆ เร่ิมจากมองใกลหนอยกอน แลวจึง
คอยๆ ขยายไกลออกไป

อยางเชนเราจะวัดหรือตัดสินคนดวยการกระทําของเขา กรรมใหมใน
ปจจุบันเรายังไมรูวาเขากําลังจะทําอะไร เราก็ดูจากกรรมเกา คือความ
ประพฤติและการกระทําตางๆ ของเขายอนหลังไปในชีวิตน้ี ต้ังแตวินาทีน้ีไป 
นี่ก็กรรมเกา ซึ่งใชประโยชนไดเลย

๒. รูจกัตัวเอง ทัง้ทนุทีม่แีละขอจาํกดัของตน พรอมทัง้เหน็ตระหนกัถงึผล
สะทอนทีต่นจะประสบ ซึง่เกดิจากกรรมทีต่นไดประกอบไว

 กรรมเกามีความสําคัญอยางยิ่งตอเราทุกคน เพราะแตละคนที่เปน
อยูขณะนี้ ก็คือผลรวมของกรรมเกาของตนที่ไดสะสมมา ดวยการทํา-พูด-
คิด การศึกษาพัฒนาตน และความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ในอดีตทั้งหมด
ตลอดมาจนถึงขณะหรือวินาทีสุดทายกอนขณะนี้

กรรมเกาน้ีใหผลแกเรา หรือเรารับผลของกรรมเกาน้ันเต็มที่ เพราะ
ตัวเราที่เปนอยูขณะนี้ เปนผลรวมที่ปรากฏของกรรมเกาทั้งหมดที่ผานมา 
กรรมเกาน้ันเทากับเปนทุนเดิมของเราที่ไดสะสมไว ซึ่งกําหนดวา เรามีความ
พรอม มีวิสัยขีดความสามารถทางกาย วาจา ทางจิตใจ และทางปญญาเทา
ไร และเปนตัวบงช้ีวาเราจะทําอะไรไดดีหรือไม อะไรเหมาะกับตัวเรา เราจะ
ทําไดแคไหน และควรจะทําอะไรตอไป
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ประโยชนที่สําคัญของกรรมเกา ก็คือการรูจักตัวเองดังที่วาน้ัน ซึ่งจะ
เกิดขึ้นได ดวยการรูจักวิเคราะหและตรวจสอบตนเอง โดยไมมัวแตซดัทอด
ปจจยัภายนอก

การรูจกัตัวเองนี ้นอกจากชวยใหทาํการทีเ่หมาะกบัตนอยางไดผลดีแลว 
กท็าํใหรูจดุทีจ่ะแกไขปรับปรงุตอไปดวย

๓. แกไขปรับปรุงเพื่อกาวสูการทํากรรมที่ดียิ่งขึ้น แนนอนวา ในที่สุด 
การปฏิบัติถูกตองที่จะไดประโยชนจากกรรมเกามากที่สุด ก็คือ การทํากรรม
ใหม ที่ดีกวากรรมเกา

ทัง้น้ี เพราะหลกัปฏบิติัทัง้หมดของพระพทุธศาสนารวมอยูในไตรสกิขา
อันไดแกการฝกศึกษาพัฒนาตน ในการที่จะทํากรรมที่ดีไดยิ่งขึ้นไป ทั้ง

 ในขั้นศีล คือการฝกกาย วาจา สัมมาอาชีวะ รวมทั้งการสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอมดวยอินทรีย (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)

 ในขั้นสมาธิ คือฝกอบรมพัฒนาจิตใจ ที่เรียกวาจิตภาวนาทั้งหมด 
และ

 ในขั้นปญญา คือความรูคิดเขาใจถูกตอง มองเห็นสิ่งทั้งหลายตาม
ความเปนจริง และสามารถใชความรูน้ันแกไขปรับปรุงกรรม ตลอดจนแก
ปญหาดับทุกขหมดไปมิใหมีทุกขใหมได

พูดสั้นๆ ก็คือ แมวากรรมเกาจะสําคัญมาก ก็ไมใชเร่ืองที่เราจะไป
สยบยอมตอมัน แตตรงขาม เรามีหนาที่พัฒนาชีวิตของเราที่เปนผลรวม
ของกรรมเกาน้ันใหดีขึ้น

ถาจะใชคาํทีง่ายแกคนสมัยนี ้กค็อื เรามีหนาทีพั่ฒนากรรม กรรมทีไ่ม
ดีเปนอกศุล ผดิพลาดตางๆ เราศกึษาเรียนรูแลวกต็องแกไข การปฏบิติัธรรม
ตามหลกัพระพุทธศาสนา กค็อืการพฒันากรรม ใหเปนกศุล หรือดียิง่ขึน้ๆ

ดังน้ัน เม่ือทํากรรมอยางหนึ่งแลว ก็พิจารณาวิเคราะหตรวจสอบคุณ
ภาพและผลของกรรมนั้น ใหเห็นขอยิ่ง ขอหยอน สวนที่ขาดที่พรอง เปนตน 
ตามหลักเหตุปจจัยที่กลาวแลวในหัวขอกอน แลวแกไขปรับปรุงเพ่ือจะไดทํา
กรรมที่ดียิ่งขึ้นไป



เชื่อกรรม-รูกรรม-แกกรรม๑๑๔

๑๑๔

จะพูดวา รูกรรมเกา เพ่ือวางแผนทํากรรมใหมใหดียิ่งขึ้นไป ก็ได

๖) อยูเพื่อพัฒนากรรม ไมใชอยูเพื่อใชกรรม
ที่พูดมาน้ี เทากับบอกใหรูวา เราจะตองปฏิบัติใหถูกตองตอกรรมที่

แยกเปน ๓ สวน คือ กรรมเกา-กรรมใหม-กรรมขางหนา
ขอสรุปวิธีปฏิบัติที่ถูกตองตอกรรมทั้ง ๓ สวนวา
กรรมเกา (ในอดีต) เปนอันผานไปแลว เราทําไมได แตเราควรรู เพ่ือ

เอาความรูจักมันนั้นมาใชประโยชนในการแกไขปรับปรุงกรรมใหมใหดียิ่งขึ้น
กรรมใหม (ในปจจุบัน) คือกรรมที่เราทําได และจะตองต้ังใจทําใหดีที่

สุด ตรงน้ีเปนจุดสําคัญ
กรรมขางหนา (ในอนาคต) เรายังทําไมได แตเราสามารถเตรียมหรือ

วางแผนเพ่ือจะไปทํากรรมที่ดีที่สุด ดวยการทํากรรมปจจุบันที่จะพัฒนาเรา
ใหดีงามและงอกงามยิ่งขึ้น จนกระทั่งเม่ือถึงเวลานั้นเราก็จะสามารถทํา
กรรมที่ดีสูงขึ้นไปตามลําดับ จนถึงขั้นเปนกุศลอยางเยี่ยมยอด

นี่แหละคือคําอธิบายที่จะทําใหมองเห็นไดวา ทําไมจึงวา คนที่วางใจ 
วาจะเปนอยางไรก็แลวแตกรรม(เกา) นั้นแล กําลังทํากรรมใหม(ปจจุบัน) ที่
ผิด เปนบาป คือความประมาท ไดแกการปลอยปละละเลย อันเกิดจาก
โมหะ และมองเห็นเหตุผลดวยวา ทําไมพุทธศาสนาจึงสอนใหหวังผลจาก
การกระทํา

ขอย้ําอีกคร้ังวา กรรมใหมสําหรับทํา กรรมเกาสําหรับรู อยามัวรอ
กรรมเกาที่เราทําอะไรมันไมไดแลว แตหาความรูจากกรรมเกาน้ัน เพ่ือเอา
มาปรับปรุงการทํากรรมปจจุบัน จะไดพัฒนาตัวเราใหสามารถทํากรรมอยาง
เลิศประเสริฐไดในอนาคต

มีคําเกาไดยินมานานแลวประโยคหนึ่ง คือที่พูดวา “คนเราเกิดมาเพ่ือ
ใชกรรมเกา” ความเชื่ออยางน้ันไมใชพุทธศาสนา และตองระวังจะเปนลัทธิ
นิครนถ
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ที่พูดกันมาอยางน้ัน ความจริงก็คงประสงคดี คือมุงวาถาเจอเร่ือง
ราย ก็อยาไปซัดทอดคนอื่น และอยาไปทําอะไรที่ช่ัวรายใหเพ่ิมมากขึ้น ดวย
ความโกรธแคนเปนตน แตยงัไมถกูหลกัพระพุทธศาสนา และจะมผีลเสยีมาก

ลัทธินิครนถ ซึ่งก็มีผูนับถือในสมัยพุทธกาลจนกระทั่งในอินเดียทุกวัน
นี้ เปนลัทธิกรรมเกาโดยตรง เขาสอนวา คนเราจะไดสุขไดทุกขอยางไรก็
เปนเพราะกรรมที่ทําไวในชาติปางกอน และสอนตอไปวา ไมใหทํากรรมใหม 
แตตองทํากรรมเกาใหหมดสิ้นไปดวยการบําเพ็ญตบะ จึงจะสิ้นกรรมสิ้นทุกข    
นักบวชลัทธินี้จึงบําเพ็ญตบะทรมานรางกายดวยวิธีตางๆ๑

คนที่พูดวา เราอยูไปเพื่อใชกรรมเกาน้ัน ก็คลายกับพวกนิครนถน่ี
แหละ คิดวาเม่ือไมทํากรรมใหม อยูไปๆ กรรมเกาก็คงจะหมด ตางแตวา
พวกนิครนถไมรอใหกรรมเกาหมดไปเอง แตเขาบําเพ็ญตบะเพื่อทํากรรมเกา
ใหหมดไปดวยความเพียรพยายามของเขาดวย

มีคําถามที่นาสังเกตวา “ถาไมทํากรรมใหม อยูไปๆ กรรมเกาจะ
หมดไปเองไหม?”

เม่ือไมทํากรรมใหม อยูไป กรรมเกาก็นาจะหมดไปเอง แตไมหมดหรอก 
ไมตองอยูเฉยๆ แมแตจะชดใชกรรมเกาไปเทาไรๆ ก็ไมมีทางหมดไปได

เหตุผลงายๆ คือ
๑. คนเรายังมีชีวิต ก็คือเปนอยู ตองกินอยู เคลื่อนไหวอิริยาบถ ทํา

โนนทําน่ี เม่ือยังไมตาย ก็ไมไดอยูน่ิงๆ
๒. คนเหลาน้ีเปนมนุษยปุถุชน ก็มีโลภ โกรธ หลง โดยเฉพาะความ

หลง หรือโมหะนี้มีอยูประจําในใจตลอดเวลา เพราะยังไมไดรูเขาใจความจริง
ถึงสัจธรรม

เม่ือรวมทั้งสองขอนี้ก็คือ คนที่อยูเพ่ือใชกรรมน้ัน เขาก็ทํากรรมใหม
อยูตลอดเวลา แมแตโดยไมรูตัว แมจะไมเปนบาปกรรมที่รายแรง แตก็เปน

                                                       
๑ ดู เทวทหสูตร, ม.อุ.๑๔/๑/๑ (เคยอางแลวขางตน)
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การกระทําที่ประกอบดวยโมหะ เชนกรรมในรูปตางๆ ของความประมาท 
ปลอยชีวิตเร่ือยเปอย

ถามองลึกเขาไปในใจ โลภะ โทสะ โมหะ ก็ผุดโผลขึ้นมาในใจของเขา
อยูเร่ือยๆ ในลักษณะตางๆ เชน เศรา ขุนมัว กังวล อยากโนนอยากนี่  
หงุดหงิด เหงา เบื่อหนาย กังวล คับของ ฯลฯ นี่ก็คือทํากรรมอยูตลอดเวลา
แถมเปนอกุศลกรรมเสียดวย เพราะฉะนั้นอยางน้ีจึงไมมีทางสิ้นกรรม ชดใช
ไปเทาไรก็ไมรูจักสิ้นสุด มีแตเพ่ิมกรรม

“แลวทําอยางไรจะหมดกรรม?” การที่จะหมดกรรม ก็คือ ไมทํา
กรรมช่ัว ทํากรรมดี และทํากรรมที่ดียิ่งขึ้น คือแมแตกรรมดีก็เปลี่ยนใหดีขึ้น 
จากระดับหนึ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง

พูดเปนภาษาพระวา  เปลี่ยนจากทําอกุศลกรรม  เปนทํากุศลกรรม 
และทํากุศลระดับสูงขึ้นไป จนถึงขั้นเปนโลกุตตรกุศล

ถาใชภาษาสมัยใหม ก็พูดวา พัฒนากรรมใหดียิ่งขึ้น เราก็จะมีศีล มี
จิตใจ มีปญญา ดีขึ้นๆ ในที่สุดก็จะพนกรรม

พูดสั้นๆ วา กรรมไมหมดไปดวยการชดใชกรรม แตหมดกรรมดวย
การพัฒนากรรม คือปรับปรุงตัวใหทํากรรมที่ดียิ่งขึ้นๆ จนพนขั้นของกรรม
ไป ถึงขั้นทํา แตไมเปนกรรม คือทําดวยปญญาที่บริสุทธิ์ ไมถูกครอบงําหรือ
ชักจูงดวยโลภะ โทสะ โมหะ จึงจะเรียกวา พนกรรม

๗) กรรมระดับบุคคล-กรรมระดับสังคม
หลักกรรมอีกแงหนึ่งที่สําคัญและนาสนใจมาก คือ กรรมที่แยกไดเปน 

๒ ระดับ ไดแก
๑. กรรมระดับปจเจกบุคคล ตามนัยพุทธพจนเชนวา “กมมฺ ํ สตเฺต 

วิภชต ิ ยททิ ํ หนีปฺปณีตตาย”๑ เปนตน ซึ่งแปลความวา กรรมยอมจําแนก
สัตวไปตางๆ คือ ใหทรามและประณีต

                                                       
๑ ม.อุ. ๑๔/๕๘๑/๓๗๖
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กรรมระดับปจเจกบุคคลเปนเร่ืองของสวนยอย จึงเปนสวนฐานและ
เปนแกนของหลักกรรมทั้งหมด เร่ืองกรรมที่ไดอธิบายมาแลวเนนในระดับนี้

๒. กรรมในระดบัสงัคม ตามนยัพุทธพจน เชนวา “กมมฺนุา วตตฺต ีโลโก 
กมมฺนุา วตตฺต ีปชา”๑ แปลความวา โลก (คือสังคมมนุษย) เปนไปตามกรรม 
หมูสัตวเปนไปตามกรรม

กรรมในระดับนี้ ซึ่งเปนกระแสรวมกัน ที่มองเห็นงายๆ ก็คืออาชีพ
การงาน ซึ่งทําใหหมูมนุษยมีวิถีชีวิตเปนไปตางๆ พรอมทั้งกําหนดสภาวะ
และวิถีของสังคมนั้นๆ ดวย

แตกรรมที่ลึกซึ้งและมีกําลังนําสังคมมากที่สุด ก็คือมโนกรรม เร่ิม
ดวยคานิยมตางๆ ซึ่งมีอิทธิพลอยางมากตอแนวทางการดําเนินชีวิตของ
มนุษย ตลอดจนกิจกรรมและวิธีการในการแสวงหาความสุขของเขา

แตมโนกรรมที่มีกําลังอานุภาพยิ่งใหญที่สุด ก็คือ ทิฏฐิตางๆ ซึ่งรวม
ถึงทฤษฎี ลัทธินิยม อุดมการณตางๆ อันประณีตลึกลงไปและฝงแนน แลว
กําหนดนําชะตาของสังคมหรือของโลก สรางประวัติศาสตร ตลอดจนวิถี
แหงอารยธรรม เชน ทิฏฐิที่เช่ือและเห็นวามนุษยชาติจะบรรลุความสําเร็จมี
ความสุขสมบูรณดวยการเอาชนะธรรมชาติ ซึ่งไดเปนแกนนําขับดันอารย
ธรรมตะวันตกมาสูสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน

กรรมระดับสงัคมนีเ้ปนเร่ืองใหญมากอีกแงหนึง่ ขอพูดไวเปนแนวเพยีง
เทาน้ี

                                                       
๑ ขุ.สุ. ๒๕/๓๘๒/๔๕๗
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