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๑) บางสวนของปฏิจจสมุปบาท ที่ควรสังเกตเปนพิเศษ
ปฏิจจสมุปบาท เปนเร่ืองของกฎธรรมชาติ จึงเปนเร่ืองใหญ มีความ

กวางขวางลึกซึ้ง และมีแงดานตางๆ มากมาย ละเอียดซับซอนอยางยิ่ง ไม
ตองพูดถงึวาจะยากตอการที่จะเขาใจใหทั่วถึง แมแตจะพูดใหครบถวนก็ยาก
ที่จะทํ าได

ดวยเหตุน้ี ในการศึกษาทั่วๆ ไป เม่ือเรียนรูหลักพ้ืนฐานแลว ก็อาจจะ
ศกึษาบางแงบางจุดที่นาสนใจเปนพิเศษ โดยเฉพาะสวนที่เกื้อหนุนความเขา
ใจทัว่ไป และสวนที่จะนํ ามาใชประโยชนในการดํ าเนินชีวิต แกปญหา และ
ทํ าการสรางสรรคตางๆ

ในทีน้ี่ จะขอยอนกลับไปยกขอควรทราบสํ าคัญ ที่กลาวถึงขางตน ขึ้น
มาขยายความอีกเล็กนอย พอใหเขาใจชัดเจนมากขึ้น และเห็นทางนํ าไปใช
ประโยชนไดงายขึน้ โดยเฉพาะในแงของหลกักรรม ทีเ่ปนธรรมสบืเนือ่งออกไป

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากหัวขอนี้เปนเพียงคํ าอธิบายเสริม การขยาย
ความจึงทํ าไดเพียงโดยยอ

ในหนังสอืพุทธธรรม (ฉบบัเดิม) หนา ๘๕ ไดเขยีนขอความสัน้ๆ แทรก
ไวพอเปนทีส่งัเกต ดังตอไปนี้
“ขอควรทราบที่สํ าคัญอีกอยางหน่ึง คือ
• ความเปนปจจยัแกกนัขององคประกอบเหลาน้ี มิใชมีความหมายตรง

กบัค ําวา “เหตุ” ทเีดียว เชน ปจจยัใหตนไมงอกขึน้ มิใชหมายเพยีงเมลด็พืช
แตหมายถึง ดิน น้ํ า ปุย อากาศ อุณหภูมิ เปนตน เปนปจจัยแตละอยาง และ
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• การเปนปจจยัแกกนันี้ เปนความสมัพันธทีไ่มจ ําตองเปนไปตามล ําดับ
กอนหลงัโดยกาละหรือเทศะ เชน พ้ืนกระดาน เปนปจจัยแกการต้ังอยูของ
โตะ เปนตน”

ขอความนี้บอกใหทราบวา ปฏิจจสมุปบาท เปนหลักความจริงของ
ธรรมชาติ ที่แสดงถึงความสัมพันธเปนเหตุปจจัยแกกันของสิ่งทั้งหลาย

๒) ความหมายของ เหตุ และ ปจจัย
เบือ้งแรกควรเขาใจความหมายของถอยคํ าเปนพ้ืนไวกอน
ในทีท่ัว่ไป หรือเม่ือใชตามปกติ คํ าวา “เหตุ” กับ “ปจจัย” ถือวาใช

แทนกันได
แตในความหมายที่เครงครัด ทานใช “ปจจัย” ในความหมายที่กวาง

แยกเปนปจจัยตางๆ ไดหลายประเภท  สวนคํ าวา “เหตุ” เปนปจจัยอยางหน่ึง 
ซึง่มีความหมายจํ ากัดเฉพาะ กลาวคือ

“ปจจยั” หมายถึง สภาวะที่เอ้ือ เกื้อหนุน คํ้ าจุน เปดโอกาส เปนที่
อาศัย เปนองคประกอบรวม หรือเปนเงื่อนไขอยางใดอยางหน่ึง ที่จะใหสิ่ง
น้ันๆ เกิดมีขึ้น ดํ าเนินตอไป หรือเจริญงอกงาม

สวนค ําวา “เหตุ” หมายถึง ปจจัยจํ าเพาะ ที่เปนตัวกอใหเกิดผลนั้นๆ
“เหตุ” มีลักษณะที่พึงสังเกต นอกจากเปนปจจัยเฉพาะ และเปนตัว

กอใหเกิดผลแลว ก็มีภาวะตรงกับผล (สภาวะ) และเกิดสืบทอดลํ าดับ คือ
ตามลํ าดับกอนหลังดวย

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

ตัวอยางเชน เม็ดมะมวงเปน “เหตุ” ใหเกดิตนมะมวง และพรอมกนันัน้ 
ดิน น้ํ า อุณหภมิู โอชา (ปุย) เปนตน กเ็ปน “ปจจยั” ใหตนมะมวงน้ันเกดิขึน้มา

มีเฉพาะเหตุคือเม็ดมะมวง แตปจจัยที่เกี่ยวของไมพรอม หรือไม
อํ านวย ผลคือตนมะมวงก็ไมเกิดขึ้น
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ในเวลาอธิบายเรื่องเหตุปจจัย มีอีกคํ าหนึ่งที่ทานนิยมใชแทนคํ าวา
เหตุปจจยั คือคํ าวา “การณะ” หรือ “การณ” ซึ่งก็แปลกันวาเหตุ๑

ในพระอภิธรรม ทานจํ าแนกความสัมพันธของสิ่งทั้งหลาย ที่เปนเหตุ
ปจจยัแกกันนี้ไวถึง ๒๔ แบบ เรียกวา ปจจัย ๒๔

เหตุ เปนปจจัยอยางหน่ึงใน ๒๔ น้ัน ทานจัดไวเปนปจจัยขอแรก 
เรียกวา “เหตุปจจัย”

ปจจยัอืน่อีก ๒๓ อยางจะไมกลาวไวทั้งหมดที่น่ี เพราะจะทํ าใหฟน
เฝอแกผูเร่ิมศึกษา เพียงขอยกตัวอยางไว เชน ปจจัยโดยเปนที่อาศัย 
(นิสสยปจจัย) ปจจยัโดยเปนตัวหนนุหรอืกระตุน (อุปนสิสยปจจยั) ปจจยัโดย
ประกอบรวม (สัมปยตุตปจจัย) ปจจยัโดยมีอยู คือตองมีสภาวะนั้น สิ่งน้ีจึง
เกิดมีได (อัตถิปจจัย) ปจจยัโดยไมมีอยู คือตองไมมีสภาวะนั้น สิ่งน้ีจึงเกิด
ขึน้ได (นตัถิปจจัย) ปจจัยโดยเกิดกอน (ปเุรชาตปจจัย) ปจจยัโดยเกิดทีหลัง 
(ปจฉาชาตปจจัย) ฯลฯ

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

ปจจยัขออื่น เม่ือแปลความหมายเพียงสั้นๆ ผูอานก็คงพอเขาใจไดไม
ยาก แตปจฉาชาตปจจัย คือปจจัยเกิดทีหลัง คนทั่วไปจะรูสึกแปลกและคิด
ไมออก จึงขอยกตัวอยางงายๆ ดานรูปธรรม เชน การสรางตึกที่จะดํ าเนิน
การภายหลัง เปนปจฉาชาตปจจัยแกการสรางน่ังรานที่เกิดขึ้นกอน สวนใน
ทางสภาวธรรมดานนาม ทานยกตัวอยางวา จิตและเจตสิกซึ่งเกิดทีหลัง 
เปนปจจัยแกรางกายนี้ที่เกิดขึ้นกอน

ขอสรุปความตอนนี้วา
ตามหลักธรรม ซึ่งเปนกฎธรรมชาติ การที่ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือ

ปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่ง จะเกิดมีขึ้นได ตองอาศัยเหตุปจจัยตางๆ 
หลากหลายประชุมกันพรั่งพรอม (ปจจัยสามัคคี)

                                                       
๑ คํ าบาลีท่ีแปลวาเหตุปจจัย ยังมีอีกหลายคํ า เชน มูล นิทาน สมุฏฐาน สมุทัย ปภวะ สัมภวะ/สมภพ
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๓) ผลหลากหลาย จากปจจยัอเนก
ตามหลกัแหงความเปนไปในระบบสัมพันธน้ี ยังมีขอควรทราบแฝงอยู

อีก โดยเฉพาะ
• ขณะทีเ่ราเพงดูเฉพาะผลอยางหน่ึง วาเกิดจากปจจัยหลากหลาย

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

เกิดผลหลายอยาง
ในธรรมชาติที่เปนจริงน้ัน ความสัมพันธและประสานสงผลตอกัน

ระหวางปจจยัทัง้หลาย  มีความละเอยีดซบัซอนมาก  จนตองพูดรวมๆ วา  

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

• ยํ ้าวา ความเปนเหตุปจจัยนั้น มิใชมีเพียงการเกิดกอน-หลังตาม
ล ําดับกาละหรือเทศะเทาน้ัน แตมีหลายแบบ รวมทั้งเกิดพรอมกัน หรือตอง
ไมเกิดดวยกัน ดังกลาวแลว

เม่ือเห็นสิ่งหรือปรากฏการณอยางหน่ึง เชนตัวหนังสือบนกระดาน
ปายแลว มองดูโดยพินิจ ก็จะเห็นวาที่ตัวหนังสือตัวเดียวนั้น มีเหตุปจจัย
แบบตางๆ ประชุมกันอยูมากมาย เชน คนเขียน (เจตนา+การเขียน) ชอลก 
แผนปาย สีที่ตัดกัน ความช้ืน เปนตน แลวหัดจํ าแนกวาเปนปจจัยแบบไหนๆ

• นอกจากเรือ่งปจจัย ๒๔ แบบ ที่เพียงใหตัวอยางไวแลว ขอใหดูตัว
อยางคํ าอธิบายของทานสักตอนหนึ่งวา

แทจรงินัน้  จากเหตเุดียว ในกรณนีี ้  จะมผีลหนึง่เดียว กห็าไม 
(หรอื) จะมผีลอเนก กห็าไม  (หรอื) จะมผีลเดียวจากเหตอุเนก กห็าไม;
แตยอมมผีลอเนก จากเหตุอันอเนก๑

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

- จะตองไมเขาใจผิดไปวาพระองคตรัสเหตุเดียว-ผลเดียว หรือปจจัย
อยางหน่ึง ผลอยางหน่ึงเทาน้ัน

- ทีจ่ริงน้ัน ในทุกคูทุกตอน แตละเหตุ แตละผล มีปจจัยอื่นและผลอื่น
เกิดดวย

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

บางแหงตรัส เพราะเปนปจจัยหรือเปนผล ตวัเอกตัวประธาน
บางแหงตรัส เพราะเปนปจจัยหรือเปนผล ตวัเดน
บางแหงตรัส เพราะเปนปจจัยหรือเปนผล จ ําเพาะ (อสาธารณะ)
บางแหงตรัส ตามความ เหมาะกับทํ านองเทศนา (เชนคราวนั้น กรณี

น้ัน จะเนน หรือมุงใหผูฟงเขาใจแงไหนจุดใด) หรือให เหมาะกับเวไนย คือผู
รับค ําสอน (เชนยกจุดไหน ประเด็นใดขึ้นมาแสดง บุคคลนั้นจึงจะสนใจและ
เขาใจไดดี)

ในที่น้ี ตรัสอยางน้ัน เพราะจะทรงแสดงปจจัยและผล ทีเ่ปนตัวเอกตัว
ประธาน เชนในชวง “เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงม”ี ตรัสอยางน้ี เพราะ
ผัสสะเปนปจจัยตัวประธานของเวทนา (กํ าหนดเวทนาตามผัสสะ) และ
เพราะเวทนาเปนผลตัวประธานของผัสสะ (กํ าหนดผัสสะตามเวทนา)

หลกัความจริงน้ีปฏิเสธลัทธิเหตุเดียว ที่เรียกวา “เอกการณวาท” ซึง่ถือ
วาสิง่ทั้งหลายเกิดจากตนเหตุอยางเดียว โดยเฉพาะลัทธิที่ถือวามี มูลการณ 
เชน มีพระผูสราง อยาง อิสสรวาท (=อิศวรวาท คอืลทัธพิระผูเปนเจาบนัดาล)
ปชาปติวาท (ลัทธิถือวาเทพประชาบดีเปนผูสรางสรรพสัตว) ปกติวาท
(ลทัธสิางขยะ ที่ถือวาสิ่งทั้งปวงมีกํ าเนิดจากประกฤติ) เปนตน

แมแตในสมัยปจจุบัน คนก็ยังติดอยูกับลัทธิเหตุเดียวผลเดียว ตลอด
จนลทัธผิลเดียว และประสบปญหามากจากความยึดติดน้ี ดังปรากฏชัดใน
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วงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มุงผลเปาหมายอยางใดอยางหน่ึง แลว
ศึกษาและนํ าความรูความเขาใจในเหตุปจจัยมาประยุกตใหเกิดผลที่ตองการ 
แตเพราะมองอยูแคผลเปาหมาย ไมไดมองผลหลากหลายทีเ่กดิจากปจจยัอเนก
ใหทัว่ถึง (และยังไมมีความสามารถเพียงพอที่จะมองเห็นอยางน้ันดวย) จึง
ปรากฏบอยๆ วา หลงัจากท ําผลเปาหมายส ําเร็จผานไป บางท ี๒๐–๓๐ ป จงึ
รูตัววา ผลรายทีพ่วงมากระทบหมูมนุษยอยางรุนแรง จนกลายเปนไดไมเทาเสยี

วงการแพทยสมัยใหม แมจะถูกบังคับจากงานเชิงปฏิบัติการ ใหเอา
ใจใสตอผลขางเคียงตางๆ มากสักหนอย แตความรูเขาใจตอความสัมพันธ
เชิงเหตุผลของปรากฏการณตางๆ โดยสวนใหญ กย็งัเปนเพียงการสังเกต
แบบคลมุๆ ไมสามารถแยกปจจัยแตละอยางที่สัมพันธตอไปยังผลแตละดาน
ใหเห็นชัดได

พูดโดยรวม แมวามนุษยจะพัฒนาความรูในธรรมชาติไดกาวหนามา
มาก แตความรูน้ันก็ยังหางไกลจากการเขาถึงธรรมชาติอยางแทจริง

อยางไรก็ตาม ในดานนามธรรม มนุษยควรใชประโยชนจากความรูใน
ความจริงของระบบปจจัยสัมพันธ ที่เรียกวาปฏิจจสมุปบาทนี้ไดมาก

โดยเฉพาะในการดํ าเนินชีวิตของตน คือในระดับกฎแหงกรรม ความ
เขาใจหลัก “ผลหลากหลาย จากปจจัยอเนก” จะชวยใหจัดการกับชีวิตของตน 
ใหพัฒนาทั้งภายใน และดํ าเนินไปในโลกอยางสํ าเร็จผลดี

๔) วิธีปฏิบัติตอกรรม
เม่ือพูดถึงหลักกรรม ปญหาที่พูดกันมากที่สุดก็คือ
ท ําดีไดดี จริงหรือไม?  ท ําไมฉันทํ าดีแลว ไมเห็นไดดี?
ถาเขาใจปฏิจจสมุปบาท ในเร่ืองเหตุปจจัยอยางที่พูดไปแลว ปญหา

อยางน้ันจะหมดไป แตจะกาวขึ้นไปสูคํ าถามใหมที่เปนประโยชนและควรจะ
ถามมากกวาวา ท ํากรรมอยางไรจึงจะไดผลดี และไดผลดีย่ิงขึ้นไป?

อีกปญหาหนึ่งคือ
กรรมเกามีผลตอชีวิตของเราแคไหน? และ
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เราควรปฏิบัติตอกรรมเกาอยางไร?
แมวาเร่ืองกรรมจะละเอียดซับซอนมาก แตก็พอจะใหหลักในการ

พิจารณาทีส่ ําคญัได (ขอใหทบทวนตามหลักใหญที่ไดพูดไปแลว) ดังน้ี
๑. รูหลักความตรงกันของเหตุกับผล ตองถามตัวเอง หรือจับใหชัดกอน

วา กรรมคือความดีที่เราทํ าน้ี เปนปจจัยตัวเหตุ ที่จะใหเกิดผลอะไร ที่เปน
ผลโดยตรงของมัน (ผลโดยตรงของเหตุ) เชน การปลูกเม็ดมะมวง ทํ าให
เกิดตนมะมวง (ไมใชไดตนมะปราง ไมใชไดเงิน เปนตน) การศึกษา ทํ าใหได
ปญญาและเปนอยูหรือจัดการกับชีวิตของตนและปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไดดี
ขึน้ (ไมใชไดเงิน ไมใชไดงาน เปนตน) การเรียนแพทย ทํ าใหสามารถบํ าบัด
โรครักษาคนไข (ไมใชไดตํ าแหนง ไมใชร่ํ ารวย เปนตน)

๒. กํ าหนดผลดีท่ีตองการใหชัด จะเหน็วา เพียงแคตามหลักความจริง
ของธรรมชาติวา “ผลหลากหลาย จากปจจัยอเนก” การแยกปจจัยแยกผล
ก็ซับซอนอยูแลว เม่ือพูดถึงสังคมมนุษย ความซับซอนก็ยิ่งเพ่ิมมากขึ้น 
เพราะมีกฎมนุษย และปจจัยทางสังคม ซอนขึ้นมาบนกฎธรรมชาติอีกช้ัน
หนึ่ง ขอยกตัวอยางงายๆ

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

สมัพันธแหงเหตุปจจัยที่เที่ยงตรง
อยางไรก็ดี ผลที่คนพูดถึงกันมาก มักไมใชผลโดยตรงของเหตุที่เปน

ไปตามกฎธรรมชาติน้ัน แตคนมักพูดกันถึงผลตามกฎมนุษย
กฎมนุษยเปนกฎสมมต ิซึ่งขึ้นตอเงื่อนไขคือสมมต ิ(=สํ-รวมกัน + มติ-

การยอมรับ, ขอตกลง  สมมติ=การตกลงหรือยอมรับรวมกัน) ซึง่ผันแปร
ได และยังมีปจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือกฎมนุษยน้ันอีก เชน คานิยมของสังคม 
และความถูกใจพอใจของบุคคล เปนตน โดยมีความตองการเปนตัวกํ าหนด
ที่สํ าคัญ
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จะเห็นวา ความหมายของคํ าไทยวา “ดี” หรือ “ไมดี” น้ี มักจะ
ก ํากวม “ดี” น้ี เรามักใชในความหมายวานาปรารถนา ตรงกับความพอใจ 
ชอบใจ หรือแมกระทั่งเปนไปตามคานิยม ดังน้ันจึงตองมีการแยกแยะ เชน
วา ดีตรงไปตรงมาตามความจริงของธรรมชาติ ดีตอชีวิต ดีในเชิงสังคม 
เปนตน

ยกตัวอยางที่แสนจะงาย ใกลๆ ตัว เชน เรากินอาหารอยางหน่ึง ที่มี
ผลดีตอชีวิต ทํ าใหมีสุขภาพดี แตอาจจะไมดีในเชิงสังคม ไมสนองคานิยมให
รูสกึโกเก บางคนอาจจะดูถูกวาเราต่ํ าตอย หรือวาไมทันสมัย แตชีวิตเราก็ดี

ในทางตรงขาม มีคนอื่นมาใหของกินอยางหน่ึงแกเรา อาจจะเปน
ขนมกไ็ด ราคาแพง มีกลองใส หออยางสวยหรู โกเกมาก ดีเหลือเกินในเชิง
สงัคม เราอาจจะลิงโลดดีใจที่ไดรับ แตถากินเขาไป ของนั้นกลับไมดีตอชีวิต
ของเรา จะบั่นทอนสุขภาพ หรือกอใหเกิดโรค

น่ีเปนตัวอยาง ซึง่คงนกึขยายเองได
เพราะฉะนั้น คํ าวา “ผลดี” ที่พูดถึงหรือนึกถึงน้ัน จะตองวิเคราะห

หรือกํ าหนดใหชัดกับตัวเองวา ผลดีทีเ่ราตองการนั้น “ดี” ในแงไหน เชน
เปน นักกีฬาเตะตะกรอ

๑. ผลดีตามกฎธรรมชาติ (=รางกายแข็งแรงเคลื่อนไหวแคลวคลอง)
ไดผลแนนอน เทากับผลรวมหักลบแลวของเหตุปจจัย

๒. ผลดีตามนิยามและนิยมของมนุษย
 ในแงกระแสสังคม (=ผูคนชื่นชมนิยมยกยอง)

ปจจัยภายนอก: ไมเอื้อ คนสนใจนอย ไดรับการยกยองในวงแคบ
 ในแงอาชีพ (=เปนทางหารายไดมีเงินเลี้ยงชีวิตและรํ่ ารวย)

ปจจยัภายนอก: ไมเอือ้ แมเปนสมัมาชพี แตหาเงนิยาก อาจฝดเคอืง
 ในแงวัฒนธรรม (=ชวยรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ)

ปจจัยภายใน: ถาทํ าใจถูกตอง รูสึกวาไดทํ าประโยชน ภูมิใจ สุขใจ แต
ปจจยัภายนอก: เงือ่นไขกาลเทศะ คนอาจจะไมเหน็คณุคา ขึน้ตอสภาพสงัคม-การเมอืง
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น้ีเปนเพียงตัวอยางของการที่จะตองวิเคราะหหรือกํ าหนดใหชัดกับตัว
เองวา ผลดีที่เราตองการนั้น “ดี” ตามสภาวะของมัน ดีที่เปนความดีตาม
หลักการแทๆ (เชน ดีเพ่ือความดี) หรือดีตอชีวิตของเรา หรือดีในแงสังคม
โดยการยอมรับ โดยระบบ โดยคานิยม ฯลฯ

เม่ือชัดกับตัวเองแลววา เราตองการผลดีในความหมายใด ก็
วเิคราะหตอไปวา ผลดีแบบที่เราตองการนั้น จะเกิดขึ้นได นอกจากตัวการ
กระท ําดีที่เปนเหตุตรงแลว จะตองมีปจจัยอะไรอีกบาง ปจจัยเหลาน้ันมีอยู
หรือเอื้ออํ านวยหรือไม มีปจจัยประกอบอะไรอีกที่เราจะตองทํ าเพ่ือให
ครบถวนที่จะออกผลที่เราตองการ ถาตองการผลดีที่ปจจัยไมเอ้ือ ผลยากที่
จะมา จะยอมรับหรือไม ฯลฯ

ขอยํ้ าวา ผลดีตามสภาวะ หรือตามกฎธรรมชาติน้ัน เปนของแนนอน
ตามเหตุปจจัยของธรรมชาติเอง แตผลดีตามนิยามและนิยมของมนุษยขึ้น
ตอเจตจํ านง เกี่ยวเนื่องกับความตองการของมนุษยตามกาละและเทศะ
เปนตน ซึ่งจะตองใชปญญาวิเคราะหสืบคนออกมา

หลักปฏิบัติที่ถูกตอง กค็อื ไมวาจะอยางไรก็ตาม พึงมุงผลดีตาม
สภาวะเปนแกนหรือเปนหลักไวกอน ซึ่งเม่ือทํ าก็ยอมได สวนผลดีเชิงสังคม
เปนตน พึงถือเปนเร่ืองรองหรือเปนสวนประกอบ จะไดหรือไม ก็แลวแต
ปจจยัทีเ่กี่ยวของ ไดก็ดี ไมไดก็แลวไป เชนทํ าดีเพ่ือใหเกิดความดี ใครจะยก
ยองสรรเสริญหรือไม ก็ไมมัวติดของ หรือทํ าดีเพ่ือฝกตน เพ่ือใหชีวิตและ
สงัคมเจริญงอกงาม โดยไมตองคิดจะเอาหรือจะไดอะไรจากสังคม๑

แตถามุงเอาผลดีดานสังคมเปนตน โดยไมทํ าใหเกิดผลดีตามสภาวะ 
ถงึจะไดผลที่ตองการ แตจะกลายเปนการหลอกลวง ซึ่งมีแตจะทํ าใหชีวิต
และสังคมเสื่อมทรามลงไป ไมเร็วก็ชา

                                                       
๑ ในพระอภธิรรมปฎก (อภิ.ว.ิ ๓๕/๘๔๐/๔๘-๙) แสดงหลกัพิจารณาวา กรรมด ีกรรมชัว่ ท่ีทํ าแลว จะใหผลปรากฏ
ออกมา ยงัตองข้ึนตอองคประกอบอกี ๔ อยาง คือ คติ (ภพ-ถิน่ ท่ีเกดิ ท่ีอยู ทางชวีติ) อปุธิ (สภาพกาย, รปู
ราง) กาละ (เวลา, ยคุสมัย, จังหวะ) ปโยคะ (การทีทํ่ า ซึง่เหมาะ ตรงเรือ่ง ครบถวน เปน ชํ านาญ หรอืไม) ท่ีเอ้ือ
ตอกรรมดขีวางกรรมชัว่ เรยีกวา สมบตัิ และทีข่วางกรรมดเีอ้ือตอกรรมชัว่ เรยีกวา วบิตัิ อีกฝายละ ๔
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๓. ทํ าเหตุปจจัยใหครบที่จะใหเกิดผลที่ตองการ ตามหลักความพร่ัง
พรอมของปจจัย อะไรจะปรากฏเปนผลขึ้น ตองมีปจจัยพร่ังพรอม ตรงน้ีจะ
ชวยใหไมไปติดในลัทธิเหตุเดียวผลเดียว

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

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

นอกจากผลที่เรามองจะเกิดจากปจจัยหลายอยางพร่ังพรอมแลว 
ปจจัยแตละอยางที่มาพร่ังพรอมนั้น ก็สัมพันธไปสูผลอยางอ่ืนที่เราไมไดมอง
ขณะนั้นดวย ดังไดพูดแลวขางตน

ไดบอกแลววา ใหมุงผลดีตามสภาวะเปนหลักหรือเปนแกนไวกอน 
ตอนนีก้ม็องดูวามีปจจัยตัวไหนบางที่จะตองทํ าใหครบที่จะเกิดผลนี้ ตอจาก
น้ัน เม่ือยังตองการผลดีดานไหนอีก เชนในทางสังคม เปนตน ก็พิจารณาให
ครบ แลวทํ ากรรมดีใหไดเหตุปจจัยพร่ังพรอมที่จะเกิดผลดีตามที่ตองการนั้น

๔. ฝกฝนปรับปรุงตนใหทํ ากรรม(ไดผล)ดียิ่งขึ้นไป ตามหลักความไม
ประมาท โดยเฉพาะความไมประมาทในการศึกษา เราจะตองฝกกาย วาจา 
จติใจ และปญญา (เรียกรวมวา ไตรสิกขา คอื ศีล สมาธิ ปญญา) ให
สามารถทํ ากรรมที่ดียิ่งขึ้นๆ เชน จากกรรมช่ัว เปลี่ยนมาทํ ากรรมดี จาก
กรรมดี ก็กาวไปสูกรรมดีที่ประณีตหรือสูงยิ่งขึ้นๆ ใหชีวิตกาวไปในมรรค คือ
ในวิถีชีวิตประเสริฐ ที่เรียกวา พรหมจริยะ/พรหมจรรย

(ถาใชคํ าศัพท ก็คือ กาวจากอกุศลมากกุศลนอย ไปสูอกุศลนอยกุศล
มาก  จากกามาวจรกุศล  ไปสูรูปาวจรกุศล  ไปสูอรูปาวจรกุศล  และไปสู
โลกุตตรกุศล )

ถาใชสํ านวนพูดใหเหมาะกับคนสมัยนี้ ก็คือ พัฒนากรรมใหดียิ่งขึ้น
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เพราะฉะนั้น เม่ือทํ ากรรมดีตามหลักในขอกอนไปแลว ถาผลดีใน
ความหมายหรือในแงที่เราตองการไมออกมา ก็วิเคราะหสืบสาววา ทํ ากรรม
น้ันแลว แตส ําหรับผลดีแงน้ีๆ ปจจัยอะไรบางขาดไป หรือยังบกพรองสวน
ไหน จะไดแกไขปรับปรุง เพ่ือวาคราวตอไปจะไดทํ าใหตรง ใหถูกแง ใหครบ
น่ีคือความไมประมาทในการศึกษา ที่จะใชปญญาพิจารณาแกปญหา และ
พัฒนากรรมใหดีและใหไดผลยิ่งขึ้น

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

นายชูกิจไดยินไดฟงขาวแลว ก็เกิดศรัทธา เที่ยวดูสถานที่เหมาะๆ 
ใกลหมูบานของเขา แลวหาตนไมเหมาะๆ มาปลูก ตนไมก็ขึ้นงอกงามดี เขา
ปลกูไปไดหลายตน

เวลาผานไประยะหนึ่ง เขามานึกดูวา เขาทํ าความดีน้ีมาก็นานแลว 
ไมเหน็มีใครสนใจ ก็เลยชักจะทอ และนอยใจวา “เราอุตสาหทํ าดี เหนื่อยไป
มากมาย ไมเห็นไดดีอะไร”

พอมองลึกลงไปในใจของคุณชูกิจ ปรากฏวาเขาอยากไดความนิยม
ยกยอง และหวังจะไดรางวัลดวย

เม่ือวิเคราะหตามหลักความสัมพันธสืบทอดเหตุปจจัยสูผลตางๆ ที่
ตรงกัน ก็เห็นไดวา

 ผลตามกฎธรรมชาติ หรือผลตามธรรม ก็เกิดขึ้นแลว คือ เขาปลูก
ตนไม เม่ือทํ าเหตุปจจัยของมันครบ ตนไมก็ขึ้นมา

 ผลตามธรรมแกตัวเขาเอง ทีเ่ปนผูท ําการน้ัน เขากไ็ดแลว เชน เกดิ
และเพิม่ความรูความเขาใจความช ํานาญทีเ่รียกกนัวาทกัษะ 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 
ซึง่มิใชเปนผลที่ตรงตามเหตุปจจัยของการปลูกตนไม

ถาคณุชูกิจตองการผลทางสังคมที่วาน้ี ก็ตองดูและทํ าปจจัยเหลาน้ัน
ดวย เร่ิมต้ังแตดูวา การทํ าความดีดวยการปลูกตนไมน้ี เขากับกระแสนิยม
ของทองถิ่นของตนเองหรือไม (พิจารณาโดยกาล-เทศะ หรือโดยคติ และ
กาละ) ถาจะใหไดรับคํ ายกยองและรางวัล จะตองทํ าปจจัยอะไรประกอบ
เพ่ิมเขามากับการทํ าความดีคือการปลูกตนไมน้ัน แลวทํ าใหครบ

ทีจ่ริง ถาคุณชูกิจมุงหวังผลดีที่แท คือผลตามธรรมที่วาขางตน ไมมัว
หวงผลทางสังคม(แกตัวตน) เขาจะไดผลตามธรรมเพิ่มอีกอยางหน่ึงดวย คือ
ปติความเอบิอิม่ใจและความสขุ ในการท ําความด ี และในการทีไ่ดเหน็ผลดี
ตามธรรมดานตางๆ เพ่ิมขยายคลี่คลายขึ้นมาเร่ือยๆ ตลอดเวลา แตความ
หวังผล‘ดี’แกตัวตน ไดปดกั้นปติสุขน้ีเสีย และหนํ าซํ้ า ทํ าใหเขาไดรับความ
ผดิหวังและความชํ้ าใจเขามาแทน

ยิง่กวาน้ัน ถาเขาฉลาดในความดีและฉลาดในการทํ าประโยชน เม่ือ
เขาจะเร่ิมหรือกํ าลังทํ าการน้ันอยู เขาอาจจะชักชวนคนอื่นๆ ใหรูเขาใจมอง
เหน็ประโยชนของการปลูกตนไม แลวมารวมกับเขาบาง หรือตางคนก็ไปทํ า
ของตนบาง แพรขยายการปลูกตนไมใหกวางออกไป นอกจากผลตามธรรม
ทกุดานจะเพ่ิมพูนแลว ผลทางสังคมแกตัวเขาก็อาจจะพลอยตามมาดวย

จะตองชัดกับตนเองวา ผลดีตามธรรมของกรรมดีน้ันๆ คืออะไร และ
ควรฝกตนใหตองการผลตามธรรมนั้นกอนผลอยางอ่ืน แลวนอกจากนั้นเรา
ตองการผลดีอยางไหนอีก และเพื่อใหเกิดผลดีน้ันๆ จะตองทํ าปจจัยอะไร
เพ่ิมอีกบาง เม่ือจะทํ าก็ทํ าเหตุปจจัยใหครบ เม่ือทํ าไปแลวก็ตรวจสอบใหรู
ปจจยัทีย่ิ่งและหยอนสํ าหรับผลดีแตละดานนั้นๆ เพ่ือทํ าใหครบและดียิ่งขึ้น
ในครั้งตอไป

อนึง่ ผลดีทางสังคม หรือผลดีจากสังคมแกตัวตนนั้น อาจจะไมสอด
คลองกับผลดีตามธรรมก็ได บางครั้ง บางเร่ืองอาจจะถึงกับตรงกันขามเลย
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กไ็ด ทั้งน้ีขึ้นตอปจจัยทางสังคมเปนตน ที่เน่ืองดวยกาลเทศะ เชน ในกาละ
และเทศะทีธ่รรมวาทอีอนก ําลงั และอธรรมวาทมีีก ําลงั ดังน้ัน จงึตองพิจารณา
ดวยวาผลทีว่าดีน้ัน เปนของสมควรหรอืไม เราจะเอาธรรมไว หรือจะไปกบัตัวตน

จะตองไมประมาทในการศึกษาและพฒันากรรมกันอยางน้ี จึงจะถูก
ตอง น่ีก็คือการพัฒนาตัวเราเอง และพัฒนาสังคมไปดวย ไมใชทํ าอะไรไป
แลว ก็มองแงเดียวช้ันเดียว วาไดผลที่ตนตองการ หรือไมได พอไมไดก็เอา
แตโวยวายโอดครวญวาทํ าดีไมไดดี เลยไมไปไหน

แตตองขอเตือนไวดวยวา คนที่ตองการผลดีตอบุคคล (คอืแคที่ถูกใจ
ตนหรือตัวเองชอบใจ) และผลดีตามกระแสหรือคานิยมของสังคมนั้น ถาไม
มองใหถึงผลดีตามสภาวะ คือผลดีตามธรรม ซึ่งเปนผลที่ดีอยางแทจริงตอ
ชีวติ ตอหลักการ และตอความดีงามที่แทของสังคมแลว แมจะทํ ากรรมเพ่ือ
ผลดีที่ตนตองการนั้นไดเกง แตก็คือทํ ากรรมไมดีหรืออกุศลซอนไว ซึ่งตัวเอง
อาจจะมีปญญารูไมทันผลแงอ่ืน เพราะมัวแตมองเพียงผลดีแบบที่ตัว
ตองการอยางเดียวดานเดียว แลวในไมชา หรือในที่สุด อกุศลที่แฝงไวน้ันก็
จะออกผลใหโทษตอไป

จงึไดยํ ้าไวขางตนวา ไมวาจะตองการผลดีขางเคียงอะไรก็ตาม ขอให
ทํ ากรรมดีเพ่ือผลดีที่ตรงตามสภาวะหรือผลดีตามธรรมเปนหลักเปนแกนไว
กอน ถาปฏบิติัตามน้ี จะไดผลดีทีแ่ท และปลอดภยัในระยะยาว ดีทัง้แกชีวติ 
แกสงัคม แกตน และแกผูอ่ืน

เราคงจะมุงเอาผลดีตอตัวตนของบุคคล ผลดีตามกระแสสังคม หรือ
ผลดีเชิงคานิยมกันมากไป จึงมองไมเห็นผลดีที่ตรงไปตรงมาตามธรรม ถา
อยางน้ีก็จะตองบนเร่ือง “ทํ าดีไมเห็นไดดี แตทํ าช่ัวไดดีมีถมไป” กันอยูอยาง
น้ีเร่ือยๆ และคงจะแกปญหาของสังคมไดยาก เพราะความคิดของเราเองก็
เปนกรรมไมดี ทีเ่ปนปจจัยรวมใหเกิดผลอยางน้ันดวย

ถามองกันอยูแคน้ี ก็จะไมมีคนอยางพระโพธิสัตวที่ถึงแมจะถูกเขาทํ า
รายหรือฆา ก็ยังเขมแข็งอยูในการทํ าความดี เพราะมุงผลดีที่ตรงไปตรง
มาตามความจริงของมัน
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ถาจะชวยแกปญหาและสรางสรรคชีวิตและสังคมนี้ แตยังหวงผลดี
ตอตัวตน ผลดีเชิงบุคคลและผลดีเชิงคานิยมทางสังคมอยู ก็ขอแควา อยา
ถงึกบัละทิ้งหรือละเลยความตองการผลดีที่ตรงตามธรรม ผลดีตอชีวิต และ
ผลดีที่แทตอสังคม เอาพอประนีประนอมกัน

แคน้ีกจ็ะประคบัประคองโลกมนษุย ใหพออยูกนัไปได แตจะเอาดจีริงคง
ยาก เพราะมนษุยน้ีเองไมไดตองการผลดีแทจริงทีต่รงตามธรรมของกรรมดี

๕) ท ํากรรมเกาใหเกิดประโยชน
คนไทยสมัยนี้ไดยินคํ าวา “กรรม” มักจะนึกไปในแงวากรรมจะตามมา

ใหเคราะหใหโทษอยางไร พูดถึงกรรมก็จะนึกถึงอะไรอยางหน่ึงที่คอยตามจะ
ลงโทษ หรือทํ าใหเราเปนอยางน้ันอยางน้ี โดยเฉพาะคิดไปถึงชาติกอน คือ
มองกรรมในแงกรรมเกา และเปนเร่ืองไมดี

ค ําวา “กรรมเกา” ก็บอกอยูในตัวเองแลววา มันถูกจํ ากัดใหหดแคบ
เขามาเหลือเพียงสวนหนึ่ง เพราะเติมคํ าวา “เกา” เขาไป กรรมก็เหลือแคบ
เขามา ยิง่นึกในแงวากรรมไมดีอีก ก็ยิ่งแคบหนักเขา รวมแลวก็คือเปนกรรม
ทีไ่มครบถวนสมบูรณ ไปๆ มาๆ ก็เลยอะไรๆ ก็แลวแตกรรม (เกา-ที่ไมดี)
บางทถีึงกับมีการหาทางตัดกรรม เลยพลัดออกไปจากพระพุทธศาสนา

ความจริง กรรมก็เปนเร่ืองธรรมดาธรรมชาติ คือเปนเร่ืองความเปน
ไปตามเหตุปจจัยของชีวิตมนุษย ที่มีเจตนา มีการคิด การพูด และการ
กระท ํา แสดงออก มีความสัมพันธกับสิ่งทั้งหลาย แลวก็เกิดผลตอเนื่องกัน
ไปในความสัมพันธน้ัน

ถามัวไปยึดถือวา แลวแตกรรมเกาปางกอนอยางเดียว กจ็ะทํ ากรรม
ใหมที่เปนบาปอกุศลโดยไมรูตัว

หมายความวา ใครกต็ามที่ปลงวา “แลวแตกรรม (เกา)” น้ัน ก็คือ 
เขากํ าลังทํ าความประมาท ที่ปลอยปละละเลย ไมทํ ากรรมใหมที่ควรทํ า 
ความประมาทนั้นก็เลยเปนกรรมใหมของเขา ซึ่งเปนผลจากโมหะ แลวกรรม
ใหมทีป่ระมาทเพราะโมหะหลงงมงายนั้น ก็จะกอผลรายแกเขาตอไป
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ความเช่ือวาชีวติจะเปนอยางไรกแ็ลวแตกรรมเกา กรรมปางกอน หรือ
กรรมในชาติกอน คอืลทัธกิรรมเกาน้ัน เปนมิจฉาทฏิฐิ ทีเ่รียกวาปพุเพกตเหตุวาท
หรือเรียกสั้นๆ วา ปพุเพกตวาท ดังพุทธพจนที่แสดงแลวขางตน

ทานไมไดสอนวาไมใหเช่ือกรรมเกา แตทานสอนไมใหเช่ือวาอะไรๆ 
จะเปนอยางไรก็เพราะกรรมเกา

 การเช่ือแตกรรมเกา ก็สุดโตงไปขางหน่ึง
 การไมเช่ือกรรมเกา กส็ุดโตงไปอกีขางหน่ึง

ไดกลาวแลววา “กรรม” พอเติม “เกา” เขาไป คํ าเดิมที่กวาง
ครบถวนสมบูรณ กห็ดแคบเขามาเหลืออยูสวนเดียว อยามองกรรมที่กวาง
สมบูรณใหเหลือสวนเดียวแคกรรมเกา

เร่ืองกรรมที่เช่ือกันในแงกรรมเกาน้ี มีจุดพลาดอยู ๒ แง คือ
๑. ไปจบัเอาสวนเดียวเฉพาะอดีต ทั้งที่กรรมนั้นก็เปนกลางๆ ไมจํ ากัด  

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

๒. มองแบบแยกขาดตดัตอน ไมมองใหเหน็ความเปนไปของเหตปุจจยั
ที่ตอเนื่องกันมาโดยตลอด คือ ไมมองเปนกระแสหรือกระบวนการที่ตอเนื่อง
อยูตลอดเวลา แตมองเหมือนกับวากรรมเกาเปนอะไรกอนหนึ่งที่ลอยตาม
เรามาจากชาติกอน แลวมารอทํ าอะไรกับเราอยูเร่ือยๆ

ถามองกรรมใหถูกตองทั้ง ๓ กาล และมองอยางเปนกระบวนการ
ของเหตุปจจัย ในดานเจตจํ านง และการทํ า-คิด-พูด ของมนุษย ที่ตอเนื่อง
อยูตลอดเวลา ก็จะมองเห็นกรรมถูกตอง ชัดเจนและงายขึ้น ในที่น้ี แมจะไม
อธบิายรายละเอียด แตจะขอใหจุดสังเกตในการทํ าความเขาใจ ๒-๓ อยาง

๑. ไมมองกรรมแบบแยกขาดตดัตอน คอื มองใหเหน็เปนกระแสทีต่อ
เน่ืองตลอดมาจนถงึขณะนี ้และก ําลงัดํ าเนินสบืตอไป

ถามองกรรมใหครบ ๓ กาล และมองเปนกระบวนการตอเนื่อง จาก
อดีต มาถงึบดัน้ี และจะสืบไปขางหนา ก็จะเห็นวา กรรมเกา (สวนอดีต) ก็
คอื เอาขณะปจจุบันเด๋ียวนี้เปนจุดกํ าหนด นับถอยจากขณะนี้ ยอนหลังไป
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นานเทาไรก็ตาม กี่รอยกี่พันชาติก็ตาม มาจนถึงขณะหนึ่งหรือวินาทีหนึ่ง
กอนนี้ ก็เปนกรรมเกา (สวนอดีต) ทั้งหมด

กรรมเกาทั้งหมดนี้ คือกรรมที่ไดทํ าไปแลว สวนกรรมใหม (ใน
ปจจบุนั) ก็คือที่กํ าลังทํ าๆ ซึ่งขณะตอไปหรือวินาทีตอไป ก็จะกลายเปนกรรม
เกา (สวนอดีต) และอีกอยางหน่ึงคือ กรรมขางหนา ซึ่งยงัไมถึง แตจะทํ าใน
อนาคต

กรรมเกาน้ันยาวนานและมากนักหนา สํ าหรับคนสามัญ กรรมเกาที่
จะพอมองเห็นได ก็คือกรรมเกาในชาติน้ี สวนกรรมเกาในชาติกอนๆ ก็อาจ
จะลกึลํ้ าเกินไป เราเปนนักศึกษาก็คอยๆ เร่ิมจากมองใกลหนอยกอน แลวจึง
คอยๆ ขยายไกลออกไป

อยางเชนเราจะวัดหรือตัดสินคนดวยการกระทํ าของเขา กรรมใหมใน
ปจจุบันเรายังไมรูวาเขากํ าลังจะทํ าอะไร เราก็ดูจากกรรมเกา คือความ
ประพฤติและการกระทํ าตางๆ ของเขายอนหลังไปในชีวิตน้ี ต้ังแตวินาทีน้ีไป 
น่ีก็กรรมเกา ซึ่งใชประโยชนไดเลย

๒. รูจกัตัวเอง ท้ังทนุทีมี่และขอจ ํากดัของตน พรอมทัง้เหน็ตระหนกัถงึผล
สะทอนทีต่นจะประสบ ซึง่เกดิจากกรรมทีต่นไดประกอบไว

 กรรมเกามีความสํ าคัญอยางยิ่งตอเราทุกคน เพราะแตละคนที่เปน
อยูขณะนี้ ก็คือผลรวมของกรรมเกาของตนที่ไดสะสมมา ดวยการทํ า-พูด-
คดิ การศึกษาพัฒนาตน และความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ในอดีตทั้งหมด
ตลอดมาจนถึงขณะหรือวินาทีสุดทายกอนขณะนี้

กรรมเกาน้ีใหผลแกเรา หรือเรารับผลของกรรมเกาน้ันเต็มที่ เพราะ
ตัวเราที่เปนอยูขณะนี้ เปนผลรวมที่ปรากฏของกรรมเกาทั้งหมดที่ผานมา 
กรรมเกาน้ันเทากับเปนทุนเดิมของเราที่ไดสะสมไว ซึ่งกํ าหนดวา เรามีความ
พรอม มีวสิยัขีดความสามารถทางกาย วาจา ทางจิตใจ และทางปญญาเทา
ไร และเปนตัวบงช้ีวาเราจะทํ าอะไรไดดีหรือไม อะไรเหมาะกับตัวเรา เราจะ
ทํ าไดแคไหน และควรจะทํ าอะไรตอไป
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ประโยชนที่สํ าคัญของกรรมเกา กค็ือการรูจักตัวเองดังที่วาน้ัน ซึง่จะ
เกดิขึ้นได ดวยการรูจักวิเคราะหและตรวจสอบตนเอง โดยไมมัวแตซดัทอด
ปจจยัภายนอก

การรูจกัตัวเองนี ้นอกจากชวยใหท ําการทีเ่หมาะกบัตนอยางไดผลดีแลว 
กท็ ําใหรูจดุทีจ่ะแกไขปรับปรงุตอไปดวย

๓. แกไขปรับปรุงเพื่อกาวสูการทํ ากรรมที่ดียิ่งขึ้น แนนอนวา ในที่สุด 
การปฏิบัติถูกตองที่จะไดประโยชนจากกรรมเกามากที่สุด ก็คือ การทํ ากรรม
ใหม ที่ดีกวากรรมเกา

ทัง้น้ี เพราะหลกัปฏบิติัทัง้หมดของพระพทุธศาสนารวมอยูในไตรสกิขา
อันไดแกการฝกศึกษาพัฒนาตน ในการที่จะทํ ากรรมที่ดีไดยิ่งขึ้นไป ทั้ง

 ในขั้นศลี คอืการฝกกาย วาจา สัมมาอาชีวะ รวมทั้งการสัมพันธ
กบัสิง่แวดลอมดวยอินทรีย (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)

 ในขั้นสมาธิ คอืฝกอบรมพัฒนาจิตใจ ที่เรียกวาจิตภาวนาทั้งหมด 
และ

 ในขั้นปญญา คอืความรูคิดเขาใจถูกตอง มองเห็นสิ่งทั้งหลายตาม
ความเปนจริง และสามารถใชความรูน้ันแกไขปรับปรุงกรรม ตลอดจนแก
ปญหาดับทุกขหมดไปมิใหมีทุกขใหมได

พูดสั้นๆ ก็คือ แมวากรรมเกาจะส ําคัญมาก กไ็มใชเร่ืองที่เราจะไป
สยบยอมตอมัน แตตรงขาม เรามีหนาที่พัฒนาชีวิตของเราที่เปนผลรวม
ของกรรมเกาน้ันใหดีขึ้น

ถาจะใชค ําที่งายแกคนสมยันี ้กค็อื เรามีหนาทีพั่ฒนากรรม กรรมทีไ่ม
ดีเปนอกศุล ผดิพลาดตางๆ เราศกึษาเรียนรูแลวกต็องแกไข การปฏบิติัธรรม
ตามหลกัพระพุทธศาสนา กค็อืการพัฒนากรรม ใหเปนกศุล หรือดียิง่ขึน้ๆ

ดังน้ัน เม่ือทํ ากรรมอยางหน่ึงแลว ก็พิจารณาวิเคราะหตรวจสอบคุณ
ภาพและผลของกรรมนั้น ใหเห็นขอยิ่ง ขอหยอน สวนที่ขาดที่พรอง เปนตน 
ตามหลกัเหตุปจจัยที่กลาวแลวในหัวขอกอน แลวแกไขปรับปรุงเพ่ือจะไดทํ า
กรรมที่ดียิ่งขึ้นไป
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จะพูดวา รูกรรมเกา เพ่ือวางแผนทํ ากรรมใหมใหดียิ่งขึ้นไป ก็ได

๖) อยูเพื่อพัฒนากรรม ไมใชอยูเพื่อใชกรรม
ทีพู่ดมาน้ี เทากับบอกใหรูวา เราจะตองปฏิบัติใหถูกตองตอกรรมที่

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

เอาความรูจักมันนั้นมาใชประโยชนในการแกไขปรับปรุงกรรมใหมใหดียิ่งขึ้น
กรรมใหม (ในปจจบุัน) คือกรรมที่เราทํ าได และจะตองต้ังใจทํ าใหดีที่

สุด ตรงน้ีเปนจุดสํ าคัญ
กรรมขางหนา (ในอนาคต) เรายังทํ าไมได แตเราสามารถเตรียมหรือ

วางแผนเพ่ือจะไปทํ ากรรมที่ดีที่สุด ดวยการทํ ากรรมปจจุบันที่จะพัฒนาเรา
ใหดีงามและงอกงามยิ่งขึ้น จนกระทั่งเม่ือถึงเวลานั้นเราก็จะสามารถทํ า
กรรมที่ดีสูงขึ้นไปตามลํ าดับ จนถึงขั้นเปนกุศลอยางเยี่ยมยอด

น่ีแหละคอืคํ าอธิบายที่จะทํ าใหมองเห็นไดวา ทํ าไมจึงวา คนที่วางใจ 
วาจะเปนอยางไรก็แลวแตกรรม(เกา) น้ันแล กํ าลังทํ ากรรมใหม(ปจจุบัน) ที่
ผิด เปนบาป คือความประมาท ไดแกการปลอยปละละเลย อันเกิดจาก
โมหะ และมองเห็นเหตุผลดวยวา ทํ าไมพุทธศาสนาจึงสอนใหหวังผลจาก
การกระทํ า

ขอยํ้ าอีกคร้ังวา กรรมใหมสํ าหรับทํ า กรรมเกาสํ าหรับรู อยามัวรอ
กรรมเกาที่เราทํ าอะไรมันไมไดแลว แตหาความรูจากกรรมเกาน้ัน เพ่ือเอา
มาปรับปรุงการทํ ากรรมปจจุบัน จะไดพัฒนาตัวเราใหสามารถทํ ากรรมอยาง
เลิศประเสริฐไดในอนาคต

มีคํ าเกาไดยินมานานแลวประโยคหนึ่ง คือที่พูดวา “คนเราเกิดมาเพ่ือ
ใชกรรมเกา” ความเช่ืออยางน้ันไมใชพุทธศาสนา และตองระวังจะเปนลัทธิ
นิครนถ
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ทีพู่ดกันมาอยางน้ัน ความจริงก็คงประสงคดี คือมุงวาถาเจอเร่ือง
ราย ก็อยาไปซัดทอดคนอื่น และอยาไปทํ าอะไรที่ช่ัวรายใหเพ่ิมมากขึ้น ดวย
ความโกรธแคนเปนตน แตยงัไมถกูหลกัพระพุทธศาสนา และจะมผีลเสยีมาก

ลทัธนิิครนถ ซึ่งก็มีผูนับถือในสมัยพุทธกาลจนกระทั่งในอินเดียทุกวัน
น้ี เปนลัทธิกรรมเกาโดยตรง เขาสอนวา คนเราจะไดสุขไดทุกขอยางไรก็
เปนเพราะกรรมที่ทํ าไวในชาติปางกอน และสอนตอไปวา ไมใหทํ ากรรมใหม 
แตตองท ํากรรมเกาใหหมดสิ้นไปดวยการบํ าเพ็ญตบะ จึงจะสิ้นกรรมสิ้นทุกข    
นักบวชลัทธิน้ีจึงบํ าเพ็ญตบะทรมานรางกายดวยวิธีตางๆ๑

คนที่พูดวา เราอยูไปเพื่อใชกรรมเกาน้ัน ก็คลายกับพวกนิครนถน่ี
แหละ คิดวาเม่ือไมทํ ากรรมใหม อยูไปๆ กรรมเกาก็คงจะหมด ตางแตวา
พวกนิครนถไมรอใหกรรมเกาหมดไปเอง แตเขาบํ าเพ็ญตบะเพื่อทํ ากรรมเกา
ใหหมดไปดวยความเพียรพยายามของเขาดวย

มีคํ าถามที่นาสังเกตวา “ถาไมทํ ากรรมใหม อยูไปๆ กรรมเกาจะ
หมดไปเองไหม?”

เม่ือไมทํ ากรรมใหม อยูไป กรรมเกาก็นาจะหมดไปเอง แตไมหมดหรอก 
ไมตองอยูเฉยๆ แมแตจะชดใชกรรมเกาไปเทาไรๆ กไ็มมีทางหมดไปได

เหตุผลงายๆ คือ
๑. คนเรายังมีชีวิต ก็คือเปนอยู ตองกินอยู เคลื่อนไหวอิริยาบถ ทํ า

โนนทํ าน่ี เม่ือยังไมตาย ก็ไมไดอยูน่ิงๆ
๒. คนเหลาน้ีเปนมนุษยปุถุชน ก็มีโลภ โกรธ หลง โดยเฉพาะความ

หลง หรือโมหะนี้มีอยูประจํ าในใจตลอดเวลา เพราะยังไมไดรูเขาใจความจริง
ถงึสัจธรรม

เม่ือรวมทั้งสองขอนี้ก็คือ คนที่อยูเพ่ือใชกรรมนั้น เขาก็ทํ ากรรมใหม
อยูตลอดเวลา แมแตโดยไมรูตัว แมจะไมเปนบาปกรรมที่รายแรง แตก็เปน

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



เหตุปจจัยในปฏิจจสมุปบาทและกรรม๒๐

๒๐

การกระทํ าที่ประกอบดวยโมหะ เชนกรรมในรูปตางๆ ของความประมาท 
ปลอยชีวิตเร่ือยเปอย

ถามองลกึเขาไปในใจ โลภะ โทสะ โมหะ ก็ผุดโผลขึ้นมาในใจของเขา
อยูเร่ือยๆ ในลักษณะตางๆ เชน เศรา ขุนมัว กังวล อยากโนนอยากนี่  
หงดุหงดิ เหงา เบื่อหนาย กังวล คับของ ฯลฯ น่ีก็คือทํ ากรรมอยูตลอดเวลา
แถมเปนอกุศลกรรมเสียดวย เพราะฉะนั้นอยางน้ีจึงไมมีทางสิ้นกรรม ชดใช
ไปเทาไรก็ไมรูจักสิน้สุด มีแตเพ่ิมกรรม

“แลวทํ าอยางไรจะหมดกรรม?” การที่จะหมดกรรม ก็คือ ไมทํ า
กรรมช่ัว ทํ ากรรมดี และทํ ากรรมที่ดียิ่งขึ้น คือแมแตกรรมดีก็เปลี่ยนใหดีขึ้น 
จากระดับหนึ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง

พูดเปนภาษาพระวา  เปลี่ยนจากทํ าอกุศลกรรม  เปนทํ ากุศลกรรม 
และทํ ากุศลระดับสูงขึ้นไป จนถงึขั้นเปนโลกุตตรกุศล

ถาใชภาษาสมัยใหม ก็พูดวา พัฒนากรรมใหดียิ่งขึ้น เราก็จะมีศีล มี
จติใจ มีปญญา ดีขึ้นๆ ในที่สุดก็จะพนกรรม

พูดสั้นๆ วา กรรมไมหมดไปดวยการชดใชกรรม แตหมดกรรมดวย
การพัฒนากรรม คือปรับปรุงตัวใหทํ ากรรมที่ดียิ่งขึ้นๆ จนพนขั้นของกรรม
ไป ถึงขั้นทํ า แตไมเปนกรรม คอืทํ าดวยปญญาที่บริสุทธิ์ ไมถูกครอบงํ าหรือ
ชักจงูดวยโลภะ โทสะ โมหะ จงึจะเรียกวา พนกรรม

๗) กรรมระดับบุคคล-กรรมระดับสังคม
หลักกรรมอกีแงหนึ่งที่สํ าคัญและนาสนใจมาก คือ กรรมที่แยกไดเปน 

๒ ระดับ ไดแก
๑. กรรมระดับปจเจกบุคคล ตามนัยพุทธพจนเชนวา “กมมฺํ สตเฺต 

วิภชต ิ ยททิ ํ หนีปฺปณีตตาย”๑ เปนตน ซึ่งแปลความวา กรรมยอมจํ าแนก
สัตวไปตางๆ คือ ใหทรามและประณีต

                                                       
๑ ม.อุ. ๑๔/๕๘๑/๓๗๖



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๑

๒๑

กรรมระดับปจเจกบุคคลเปนเร่ืองของสวนยอย จึงเปนสวนฐานและ
เปนแกนของหลักกรรมทั้งหมด เร่ืองกรรมที่ไดอธิบายมาแลวเนนในระดับนี้

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

กรรมในระดับนี้ ซึ่งเปนกระแสรวมกัน ที่มองเห็นงายๆ ก็คืออาชีพ
การงาน ซึ่งทํ าใหหมูมนุษยมีวิถีชีวิตเปนไปตางๆ พรอมทั้งกํ าหนดสภาวะ
และวิถีของสังคมนั้นๆ ดวย

แตกรรมที่ลึกซึ้งและมีกํ าลังนํ าสังคมมากที่สุด ก็คือมโนกรรม เร่ิม
ดวยคานิยมตางๆ ซึ่งมีอิทธิพลอยางมากตอแนวทางการดํ าเนินชีวิตของ
มนุษย ตลอดจนกิจกรรมและวิธีการในการแสวงหาความสุขของเขา

แตมโนกรรมที่มีกํ าลังอานุภาพยิ่งใหญที่สุด ก็คือ ทิฏฐิตางๆ ซึ่งรวม
ถงึทฤษฎี ลัทธินิยม อุดมการณตางๆ อันประณีตลึกลงไปและฝงแนน แลว
ก ําหนดนํ าชะตาของสังคมหรือของโลก สรางประวัติศาสตร ตลอดจนวิถี
แหงอารยธรรม เชน ทิฏฐิที่เช่ือและเห็นวามนุษยชาติจะบรรลุความสํ าเร็จมี
ความสุขสมบูรณดวยการเอาชนะธรรมชาติ ซึ่งไดเปนแกนนํ าขับดันอารย
ธรรมตะวันตกมาสูสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน

กรรมระดับสงัคมนีเ้ปนเร่ืองใหญมากอีกแงหนึง่ ขอพูดไวเปนแนวเพยีง
เทาน้ี

                                                       
๑ ขุ.สุ. ๒๕/๓๘๒/๔๕๗
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