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นรก-สวรรค
ในพระไตรปฎก∗

ทานอาจารยไดตั้งหัวขอเรื่องไวใหอาตมากอน กลาวคือขอ
ใหพูดเรื่อง นรก-สวรรคในพระไตรปฎก นรก-สวรรคน้ีเปนเรื่องใหญ
และเปนเรื่องยากอยูแลว ทานยังจํ ากัดขอบเขตดวยวาใหพูดใน
พระไตรปฎก

กอนจะเขาสูเนื้อหา มีเรื่องที่ควรทํ าความเขาใจในตอนเริ่ม
แรกกันนิดหนอย คือทํ าความเขาใจเกี่ยวกับตัวผูพูด และเรื่องที่จะ
พูดในแงของพระพุทธศาสนาวามีความสํ าคัญแคไหนเพียงไร อัน
เปนเรื่องที่ควรทํ าความเขาใจกันเบื้องตน

ตองออกตัวเสียกอน คือ สํ าหรับอาตมาถือวานรก-สวรรค
เปนเรื่องสํ าคัญ และเปนเรื่องใหญมาก แตกระนั้นอาตมาเองขณะ
น้ียังไมไดใหความสนใจเทาที่ควร ยังไมไดเอาจริงเอาจังอะไรนักใน
เรื่องนี้ ก็กํ าลังคนควาเรื่องพระพุทธศาสนาอยู แตตอนนี้ยังไมไดมา
เนนเรื่องนี้ คิดวาเปนเรื่องที่ตองคอยๆ วากันทีละขั้นละตอน

                                                                  
∗ บรรยายแกคณะอาจารยและนกัศึกษาวทิยาลัยครสูวนดสิุต ในรายการสนทนาธรรมของ
ภาควชิาปรชัญาและศาสนา ระหวางภาคที ่ ๒ ปการศกึษา ๒๕๒๒ ณ วดัพระพิเรนทร
(ในการพิมพครัง้ลาสุด พ.ย. ๒๕๔๕ ไดจดัปรบัรปูแบบ เชน ซอยยอหนา จดัระบบหวัขอ
ยอย ขัดเกลาสํ านวนภาษาโดยตลอด ใหอานงายข้ึน)
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ความสํ าคัญของนรก-สวรรค ในแงพุทธศาสนา

เริม่แรกมาดวูา ในแงพทุธศาสนา นรก-สวรรคมีความ
สํ าคัญแคไหน

ศาสนาทุกศาสนามีเรื่องนรก-สวรรค ซ่ึงเปนเรื่องที่คนถาม
กันมาตลอดวามีจริงไหม เปนอยางไร ในประเพณีของเราก็มีการ
พดูเรือ่งราวเกีย่วกบันรก-สวรรค ในวรรณคดกีต็าม ศลิปกรรมกต็าม
ก็มีเรื่องนรก-สวรรคไปเกี่ยวของดวย เชนภาพฝาผนังตามปูชนีย-
สถานตางๆ ก็มีเรื่องเหลานี้มากมาย แตเราควรมาดูในแงหลักการ
กอนวา เรื่องนรก-สวรรคกับพระพุทธศาสนามีความสัมพันธกันแค
ไหนเพียงใด

ไดบอกแลววา นรก-สวรรคเปนเรื่องสํ าคัญ เปนเรื่องใหญ
แตถาเทียบกับศาสนาทั่วๆ ไปแลว มาดูในแงพระพุทธศาสนา
ความสํ าคัญของนรก-สวรรคลดลงไป

ทํ าไมจึงวาอยางนั้น คือ ในศาสนาเปนอันมาก นรก-สวรรค
เปนจุดสุดทายแหงการเดินทางชีวิตของมนุษย

บางศาสนาบอกวามีนรกนิรันดร สวรรคนิรันดร เชนวาเรา
อยูในโลกมีชีวิตครั้งนี้ทํ าความดีความชั่ว เมื่อตายไปวิญญาณจะ
ไปรอจนถึงวันสิ้นโลก แลวก็มีการตัดสิน ผูท่ีควรไดรับรางวัลก็จะได
ไปอยูสวรรคนิรันดรตลอดไป สวนผูท่ีควรไดรับโทษก็จะถูกตัดสิน
ใหตกนรกนิรันดร ในแงน้ี นรก-สวรรคเปนเรื่องสํ าคัญมาก เพราะ
เปนจุดสุดทาย เปนจุดหมาย

ทีน้ีมามองดูในพระพุทธศาสนา เมื่อเปรียบเทียบกันแลว
ความสํ าคัญของนรก-สวรรคจะดอยลงไป เอาสวรรคก็แลวกัน
เพราะเปนสิ่งที่เราตองการ สวรรคไมใชจุดหมายของพระพุทธ
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ศาสนา แตพระพุทธศาสนาบอกวา มีสิ่งที่สูงกวานั้น สิ่งที่สํ าคัญ
กวาสวรรคคือนิพพาน เมื่อสวรรคไมใชจุดหมาย ความสํ าคัญของ
มันก็ดอยลงไป

เมื่อเราปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา ถาจะปฏิบัติใหแท
จริง ใหตรงตามหลักการ เราก็บอกวาไมใชเพื่อจะไปสวรรค แตเพื่อ
นิพพาน สวรรคกลายเปนเรือ่งขัน้ตอนทีอ่ยูในระหวาง หรอืเปนเรือ่ง
ขางๆ ความสํ าคัญของสิ่งที่อยูขางๆ หรืออยูในระหวางยอมจะลด
นอยลงไป นอยกวาสิ่งที่เปนจุดหมายสุดทาย น้ีเปนเรื่องธรรมดา

ประการตอไป นรก-สวรรคตามที่รูกัน หรือพูดถึงกันอยู
เปนเรื่องที่ไดรับหรือไปประสบหลังจากตายแลว ศาสนาอื่นๆ ท่ัวไป
วาอยางนี้ เมื่อตายแลวจะไปนรกหรือสวรรค เปนเรื่องชีวิตหนา แต
จุดหมายของพระพุทธศาสนาเปนสิ่งที่บรรลุไดในชาติน้ี นิพพาน
สามารถบรรลุไดในชาติน้ีตั้งแตยังเปนๆ อยู น่ีก็เปนแงท่ีสองที่ทํ า
ใหความสํ าคัญของนรก-สวรรคนอยลงไป เราอาจบรรลุจุดหมาย
สูงสุดไดในชาติน้ีแลว เราก็ไมตองพูดเรื่องหลังจากตายแลว เรื่อง
นรก-สวรรคก็ไมตองมาเกี่ยวของ

ตอไปขอท่ีสาม ในพระพุทธศาสนา นรก-สวรรคเปนเพียง
สวนหนึ่งในสังสารวัฏ คือการเวียนวายตายเกิด สังสารวัฏมีการ
เปลี่ยนแปลงได ชีวิตเราเดินทางไปในสังสารวัฏ มีหมุนขึ้นหมุนลง
ตกนรกแลวตอไปถาเรามีกรรมดีก็กลับไปขึ้นสวรรค หรือมาเกิด
เปนมนุษย คนที่เกิดเปนพระพรหมดวยกรรมดีบํ าเพ็ญฌาน
สมาบัติ ตอไปเมื่อสิ้นบุญแลวกลับไปตกนรก เพราะมีกรรมชั่วใน
หนหลังก็ได มันก็หมุนเวียนไปมา นรก-สวรรคจึงเปนเพียงสวนที่
หมุนเวียนอยูในระหวาง แลวก็เปนของชั่วคราว เพราะฉะนั้นความ
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สํ าคัญก็ลดลง เพราะเรามีโอกาสที่จะแกไขตัวไดมาก

น้ีเปนเรื่องที่ควรทํ าความเขาใจในเบื้องตน เพื่อจะไดเห็น
ฐานะของนรก-สวรรคในพระพุทธศาสนา ในแงน้ี ถาเราไปเปรียบ
เทียบกับศาสนาที่ถือเรื่องนรก-สวรรคเปนนิรันดร เปนสิ่งสุดทายที่
มนุษยจะประสบซึ่งไมมีทางแกไขไดอีกเลย ก็จะมีความแตกตาง
กันเปนอยางมาก เมื่อทํ าความเขาใจเบื้องตนอยางนี้แลว ก็พูดถึง
เนื้อหาของเรื่องนรก-สวรรคไดโดยตลอด

ขอพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนรก-สวรรค
เอาละทีน้ีมาพูดถึงเรื่องนรก-สวรรค เขาสูเนื้อหาของเรื่อง

นรก-สวรรค ซ่ึงมีแงท่ีตองแยกอีก ๒ อยาง
แงท่ีหนึ่ง คือ ความมีอยูจริงหรือไม นรก-สวรรคมีจริงไหม
แงท่ีสอง คือ ทาทีของชาวพุทธหรือทาทีของพุทธศาสนา

ตอเรื่องนรก-สวรรค
ตองพูดทั้งสองแง จะพูดแงเดียวไมพอ เพราะมันสัมพันธ

ซ่ึงกันและกัน สํ าหรับพุทธศาสนานี้ขอพูดไวกอนวา เรื่องทาทีตอ
นรก-สวรรคเปนสิ่งสํ าคัญมาก เราจะตองวางทาทีใหถูกตอง

พูดเกริ่นไวหนอยวา เรื่องนรก-สวรรคจัดอยูในประเภทสิ่งที่
พิสูจนไมไดสํ าหรับคนสามัญ ท่ีวาพิสูจนไมไดน้ีหมายถึงทั้งในแง
ลบและแงบวก คือจะพิสูจนวามีก็ยังเอามาแสดงใหเห็นไมได จะ
พิสูจนวาไมมี ก็ยังไมสามารถแสดงใหเห็นวาไมมีใหมันเด็ดขาด
พูดไมไดท้ังสองอยาง

บางคนบอกวาเมื่อพิสูจนไมไดวามี มันก็ไมมี อยางนั้นก็ไม
ถูก ในเมื่อตัวเองไมมีความสามารถที่จะพิสูจน
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ในการพิสูจนน้ันตองพิสูจนดวยอายตนะที่ตรงกัน สิ่งที่จะรู

ดวยการเห็น ก็ตองเอามาใหดูดวยตา สิ่งที่จะรูไดดวยการไดยิน ก็
ตองพิสูจนดวยการเอามาทํ าใหไดยินเสียง เปนอันวาตองพิสูจนให
ตรงตามอายตนะ จะพิสูจนวาเสียงมีหรือไมมี พิสูจนดวยตาไดไหม
ก็ไมได พิสูจนวารสมีไหม จะพิสูจนดวยหูก็ไมได ไมไดเรื่อง มันตอง
ตรงอายตนะกัน

ทีน้ีนรก-สวรรคพิสูจนดวยอะไร พิสูจนดวยตา ดวยหู ดวย
จมูก ลิ้น กายไมได มันตองพิสูจนดวยชีวิตที่ใจน่ันเอง เราดูหลัก
งายๆ ไมตองพูดลึกซึ้ง เราถือวาจิตเปนแกนของชีวิต เปนตัวทํ า
หนาที่เกิด จะพิสูจนเรื่องนรก-สวรรควาตายแลวไปเกิดหรือไม ก็
ตองพิสูจนดวยจิต คือลองตายดู

ทีน้ีพอบอกวาจะพิสูจนดวยตาย ก็ไมมีใครยอม เพราะตอง
พิสูจนดวยตนเอง จะใหคนอื่นพิสูจนไมได เราบอกวาคนหนึ่งตาย
แลว เขาไปเกิดที่ไหน เราไมรู ตัวเขาเปนผูพิสูจน เราเปนแตผูไปดู
เหมือนเขาลิ้มรสแลวเราดูเขาลิ้มรส เราจะไปรูไดอยางไรวาเขารูรส
จริงหรือเปลา และรสนั้นเปนอยางไร เราไมไดลิ้มรสก็ไดแตดูเทา
น้ันเอง เรื่องของชีวิตนี้ก็ตองพิสูจนดวยตัวจิต เมื่อจะพิสูจนดวย
การที่ตองตาย เราก็ทํ าไมได ไมมีใครกลาทํ า เกิดเปนปญหาติดอยู
ตรงนี้ท่ีพิสูจนไมได น่ีเปนเรื่องเกร็ดแทรกเขามา เราจะตองพูดกัน
ตอไปอีก

รวมความในตอนนี้วา นรก-สวรรคเปนเรื่องพิสูจนไมได ท้ัง
ในแงบวกและแงลบ วามีหรือไมมี

สํ าหรับสิ่งที่พิสูจนออกมาใหเห็นชัดไมไดอยางนี้ ทางพุทธ
ศาสนามีหลักใหปฏิบัติ คือถือการวางทาทีเปนสํ าคัญ เรื่องบาง



นรก-สวรรคในพระไตรปฎก๖
เรื่องถารอใหพิสูจนเสร็จ มนุษยเลยไมตองทํ าอะไร ไดแตรอแบบ
พวกนักปรัชญา

พวกนักปรัชญาจะเอาใหรูความจริงเสียกอน เชน รูความ
จริงเกี่ยวกับโลกวาโลกนี้เปนอยางไรแน มันเกิดเมื่อไร มันจะไป
อยางไร พวกนักปรัชญาจะเถียงกันใชสมองใชสติปญญาในการโต
เถียง เมื่อแกยังตอบเรื่องโลกและชีวิตไมได เชน ดวยวิธีอภิปรัชญา
แกก็ตองเถียงกันตอไป น่ีแกก็เถียงกันมาหาพันปแลวโดยประมาณ

ทีน้ีถาแกจะตองเถียงกันจนกวาจะรูคํ าตอบ แลวจึงจะ
ปฏิบัติได เพราะแกอาจจะบอกวาเรายังไมรูความจริงวามันเปน
อยางไร เราจะไปปฏิบัติกับมันอยางไร แกจะตองรอใหรูความจริง
อันนั้นแลวจึงจะวางหลักปฏิบัติ แกตายไปแลวกี่ครั้งตอกี่ครั้ง จน
กระทั่งลูกหลานเหลนของแกเองก็ตายไปโดยที่ยังทํ าอะไรไมได 
และยังไมไดทํ าอะไร

พระพุทธศาสนาบอกวา สํ าหรับเรื่องอยางนี้ คือสํ าหรับ
เรื่องที่ยังพิสูจนไมได มันสํ าคัญที่ปฏิบัติ พระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาแหงการปฏิบัติ เรามีวิธีปฏิบัติตอสิ่งที่ยังพิสูจนไมไดโดยให
ถือการปฏิบัติท่ีไมผิด อยางที่บอกเมื่อกี้วาการวางทาทีเปนสํ าคัญ
นรก-สวรรคก็อยูในประเภทนี้ การวางทาทีหรือการที่จะปฏิบัติตอ
มันอยางไรเปนเรื่องสํ าคัญกวา

เปนอันวามีเรื่องที่ตองพูดสองแง คือแงวามีจริงไหม กับจะ
วางทาทีตอมันอยางไร และเนนแงการวางทาทีหรือการปฏิบัติ ทีน้ี
มาพูดถึงหัวขอสองอยางนั้น เอาแงท่ีหนึ่งกอน
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แงท่ีหนึ่งคือมีจริงไหมในแงของพระพุทธศาสนา และก็จะ
พูดจํ ากัดตามที่อาจารยไดกํ าหนดไววาเฉพาะในพระไตรปฎก ขอ
แบงวาพระพุทธศาสนาพูดเรื่องนี้ไวเปน ๓ ระดับ

๑) นรก-สวรรค หลังตาย
ระดับท่ีหนึ่ง คือเรื่องนรก-สวรรคท่ีเราพูดกันทั่วๆ ไปวาหลัง

จากชาติน้ี ตายแลวไปรับผลกรรมในทางที่ดีและไมดี ถารับผล
กรรมดีก็ถือวาไปสวรรค ถารับผลกรรมชั่วก็ไปเกิดในนรก เรื่อง
นรก-สวรรคแบบนี้ เรียกวาระดับท่ีหนึ่ง พระพุทธศาสนาวาอยางไร

ส ําหรบัระดบัน้ี ถาถอืตามตวัอกัษร พระไตรปฎกกลาวไวมาก
มาย เมื่อพูดกันตามตัวอักษรก็ตองบอกวามี มีอยางไร นรก-สวรรค
หลงัจากตายนีม้กัจะมใีนขัน้เอยถงึเทานัน้ แลวไมคอยมคี ําบรรยาย

ในพระไตรปฎกเรื่องนี้หาไดท่ัวไป ในคํ าสรุปทายที่แสดงผล
ของการประพฤติดีประพฤติช่ัว คือ ในแงสวรรคบอกวา เมื่อแตก
กายทํ าลายขันธลวงลับดับชีพไปแลว จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค น่ี
ฝายดี สวนในฝายรายก็กลาววา เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก
ก็จะเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สํ านวนในบาลีมีอยางนี้มาก
มายเหลือเกิน

สํ านวนความนี้ไมไดบรรยายวาสวรรคเปนอยางไร นรก
เปนอยางไร ไดแตสรุปและโดยมากมาหอยทายกับคํ าแสดงผลของ
กรรมดีกรรมชั่ว ซ่ึงจะเริ่มดวยผลที่จะไดรับในชาติน้ีกอนวา ผูมีศีล
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ประพฤติดีแลวจะไดผลอยางนั้นๆ หนึ่ง สอง สาม สี่ หา สุดทาย
หลังจากแตกกายทํ าลายขันธแลวจะไปสุคติ เชนวาเจริญเมตตามี
อานิสงสอยางนี้ คือหลับเปนสุข ฝนดีอะไรตออะไร บอกผลดีใน
ปจจุบันเสร็จแลวจึงจะหอยทายลงวา ตายแลวไปสวรรค ไปพรหม
โลก เปนเพียงการเอยถึงผลของการทํ าดี ทํ าชั่ว

นอกจากนั้นเราตองสังเกตดวยวา เมื่อพระพุทธเจาตรัสถึง
เรื่องนรก-สวรรคน้ัน พระองคตรัสในขอความแวดลอมอยางไร มี
เรื่องราวเปนมาอยางไร เราจะสังเกตไดวาพระพุทธเจาตรัสถึงผล
ในปจจุบันมากมายกอน แลวอันนี้ไปหอยทายไว เมื่อทราบอยาง
น้ีแลวจะไดจัดฐานะของนรก-สวรรคไดถูกตอง น้ีบอกไวใหเปนขอ
สังเกต

เปนอันวา เราจะพบคํ าบาลีท่ีพระพุทธเจาตรัสอยูบอยๆ วา
เมื่อตายแลวจะไปนรกหรือสวรรค หลังจากไดรับผลกรรมดีกรรมชั่ว
ในปจจุบันนี้แลว ตรัสบอยๆ โดยไมมีคํ าบรรยาย

ขอความในพระไตรปฎกสวนที่มีคํ าบรรยายวานรก-สวรรค
เปนอยางไร มีนอยแหงเหลือเกิน แหงที่นับวามีคํ าบรรยายมาก
หนอย กลาวถงึการลงโทษในนรกเริม่จากวาตายไปแลวเจอยมบาล
พญายมถามวา ตอนมีชีวิตอยูเคยเห็นเทวทูตไหม เทวทตูทีห่นึง่
เปนอยางไร เขาตอบไมได ยมบาลตองชีแ้จงวา เทวทตูที่หนึ่งคือ
เด็กเกิดใหม ท่ีสองคือคนแก ท่ีสามคือคนเจ็บ ท่ีสี่คือคนถูกลงโทษ
ทัณฑอาญา ท่ีหาคือคนตาย

ยมบาลอธิบายใหฟงแลวก็ซักตอวา ทานเคยเห็นไหม เคย
เห็นแลวทานเคยไดความคิดอะไรบางไหม มีความสลดใจบางไหม
ในการที่จะตองเรงทํ าความดี ทานเคยรูสึกบางไหม ไมเคยเลย ถา
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อยางนั้นก็เปนเรื่องของตัวเองทํ ากรรมไมดี ก็ตองไดรับโทษ มีการ
ลงอาญา เขาเรียกวา กรรมกรณ ซ่ึงเปนวิธีลงโทษในนรกดวย
ประการตางๆ

เรื่องนี้มีมาใน พาลบัณฑิตสูตร และเทวทูตสูตร ในพระไตร
ปฎกเลม ๑๔ ถาตองการคนก็บอกขอบอกหนาไปดวย บอกวาเลม
๑๔ ขอ ๔๖๗ หนา ๓๑๑ และเลม ๑๔ ขอ ๕๐๔ หนา ๓๓๔
สํ าหรับพระไตรปฎกแปลภาษาไทย ก็ไปคนดูตามขอ หนาไมตรง
กัน เพราะนี่เปนหนาบาลี โดยมากพูดถึงนรก ไมคอยพูดถึงสวรรค

นอกจากนี้ก็ยังมีบางแหงพูดถึงอายุเทวดาในชั้นตางๆ เชน
ช้ันจาตุมหาราช หรือช้ันโลกบาล ๔ ช้ันดาวดึงส ช้ันยามา ช้ันดุสิต
ช้ันนิมมานรดี และชั้นปรนิมมิตวสวัตดี แตละชั้นมีอายุอยูนานเทา
ไร อยางนี้มีในพระไตรปฎกเลม ๒๐ ขอ ๕๑๐ หนา ๒๗๓ และไปมี
ซ้ํ าในเลม ๒๓ ขอ ๑๓๑–๑๓๕ หนา ๒๕๓–๒๖๙ และยังมีอายุ
มนุษยถึงรูปพรหม แสดงไวในฝายอภิธรรม พระไตรปฎกเลม ๓๕
ขอ ๑๑๐๖–๑๑๐๗ หนา ๕๖๘–๕๗๒

บางแหงแสดงเรื่องราววาในวัน ๘ คํ่ า ทาวมหาราช ๔ คือ
ทาวโลกบาล ๔ จะสงอํ ามาตยมาเที่ยวดูในหมูมนุษย วามนุษย
ประพฤติดีปฏิบัติชอบหรือเปลา ถาเปนวัน ๑๔ คํ่ า โอรสมาเที่ยวดู
ถาเปนวัน ๑๕ คํ่ า ก็เสด็จมาเที่ยวตรวจดูเอง แลวกลับไปแจงขาว
ตอท่ีประชุมเทวดาในสุธรรมสภา สวรรคช้ันดาวดึงส ซ่ึงมีพระ
อินทรเปนประธานวา เดี๋ยวนี้มนุษยโดยมากประพฤติดีหรือ
ประพฤติช่ัว ถามนุษยประพฤติดี เทวดาก็จะดีใจ วาตอไปสวรรค
จะมีคนมาเกิดเยอะ ถาหากมนุษยประพฤติช่ัวมาก เทวดาก็จะเสีย
ใจ วาตอไปฝายเทวโลกจะมีแตเสื่อมลง อะไรทํ านองนี้ เรื่องอยางนี้



นรก-สวรรคในพระไตรปฎก๑๐
ก็มีในเลม ๒๐ เหมือนกัน ขอ ๔๗๖ หนา ๑๘๐ เปนการกลาวแทรก
อยูบางแหง มีไมสูมาก

นอกจากนี้ก็มีกระเส็นกระสาย เล็กๆ นอยๆ ช่ือนรก ๑๐
ขุม ก็มีในพระไตรปฎกดวย คือในเลม ๒๔ อังคุตตรนิกาย ทสก-
นิบาต ขอ ๘๙ หนา ๑๘๕ และนรก ๘ มีในคาถาชาดก เลม ๒๘
ขอ ๙๒ หนา ๓๙ อันนี้ก็เปนฐานใหอรรถกถาไดนํ ามาชี้แจงอธิบาย
เรื่องนรกตางๆ แจกแจงใหเราเห็นเรื่องราวพิสดารยิ่งขึ้น แตในที่น้ี
จะไมพูดถึง

คัมภีรในกลุมชาดก คือในขุททกนิกาย เปนแหลงที่จะหา
เรื่องราวคํ าบรรยายเกี่ยวกับสภาพในนรกและสวรรคไดมากกวาที่
อื่น เนมิราชชาดก ในพระไตรปฎกเลม ๒๘ ขอ ๕๒๕–๕๙๙ หนา
๑๙๘–๒๒๓ เปนเรื่องการไปทัศนาจรนรกและสวรรคโดยตรงที
เดียว (ในมฆเทวสูตร ในพระไตรปฎกเลม ๑๓ ขอ ๔๕๘–๔๖๐
หนา ๔๒๑–๔๒๔ ก็มีเรื่องที่พระเจานิมิหรือนิมิราช กษัตริยทรง
ธรรม เปนธรรมราชา แหงมิถิลานคร ไดรับเชิญจากพระอินทรไป
พบกับเหลาเทวดาในที่สุธรรมเทวสภา ในสวรรคช้ันดาวดึงส)

คัมภีรเปตวัตถุ ท่ีวาดวยเรื่องของเปรต แมจะตางภพกับ
นรก แตก็อยูในประเภทอบายเหมือนกัน ถารับเขามาพิจารณาดวย
ก็จะไดคัมภีรเปตวัตถุและวิมานวัตถุเขามารวมในกลุมน้ีดวย และ
จะพบเรื่องราวมากมายทีเดียว ไดแก พระไตรปฎก เลม ๒๖ ขอ ๑–
๑๓๖ หนา ๑–๒๕๙

แมในพระไตรปฎกจะไดพูดถึงนรก-สวรรคแบบนี้ เราก็อยา
เอาไปวุนกับการเขียนภาพและคํ าบรรยายในวรรณคดีใหมากนัก 
เพราะวรรณคดีบวกจินตนาการเขาไป ซ่ึงเปนเรื่องธรรมดาของกวี
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แมจะบรรยายอารมณมนุษย ก็ตองบรรยายใหเห็นภาพ เมื่อจะ
บรรยายนรก-สวรรคก็ตองพูดใหเห็นจริงเห็นจัง หรือจะมาเขียน
เปนภาพประกอบ จะใหคนธรรมดาเกิดความสนใจ ก็ตองนํ าเสนอ
ในรูปแบบที่ทํ าใหเกิดความเขาใจงาย เทียบเคียงหรือประยุกตเขา
กับสิ่งที่คนรูเห็นกันในยุคนั้นถิ่นนั้น เพราะฉะนั้นเราจะเอาวรรณคดี
รุนหลังๆ หรือภาพตามฝาผนังเปนมาตรฐานไมได เพราะนี่เปนรูป
ของการทํ าใหงายแลว จะวาตามนั้นทีเดียวไมได

ก็เปนอันวา ในแงท่ีหนึ่ง สํ าหรับคํ าถามวา นรก-สวรรคหลัง
จากตายในพระไตรปฎกมีไหม? เมื่อถือตามตัวอักษรก็เปนอันวามี
ดังที่กลาวมาแลว

สวนที่วาอาจมีบางทานแสดงความเห็นวาเรื่องนี้สัมพันธ
กับความเชื่อท่ีมีดั้งเดิม เชนวาพระพุทธเจาอาจจะตรัสไปตามที่คน
เชื่อกันอยู น่ันก็เปนเรื่องที่เราจะตองศึกษาคนควากันตอไป นอก
จากนี้ใครจะตีความอยางไรตอไปอาตมาไมเกี่ยว

๒) นรก-สวรรค ที่อยูในใจ
ตอไประดบัท่ีสองเลย เพือ่ยนเวลา นรก-สวรรคในระดบัท่ีสอง

ก็คือท่ีเราพูดกันวา "สวรรคในอก นรกในใจ” เปนเรื่องที่มีในชาติน้ี
นรก-สวรรคแมในชาติหนา ก็สืบไปจากที่มีในชาติน้ี เพราะ

อะไร เพราะมันอยูในสภาพจิต ภูมิของจิต ช้ันของจิต ระดับของจิต
ใจ จิตของเรามีคุณภาพหรือคุณสมบัติอยูในระดับไหน ถึงเวลา
ตาย ถาระดับจิตเปนนรกก็ไปนรก ถาระดับจิตเปนสวรรคก็ไป
สวรรค น่ีเกี่ยวกับสภาพจิตที่เปนอยูตลอดเวลา

ท่ีพูดมานั้นคือ เมื่อวาโดยหลักทั่วไป ในการดํ าเนินชีวิต



นรก-สวรรคในพระไตรปฎก๑๒
ประจํ าวัน ซ่ึงเปนระยะเวลายาวนานหลายๆ ป ระดับจิตของเราอยู
แคไหน เวลาตายโดยทั่วไป ถาไมใชกรณียกเวน มันก็อยูในระดับ
น้ันแหละ สวนในกรณียกเวน ถาเวลาตายนึกถึงอารมณท่ีดี เชนทํ า
กรรมชั่วมามาก แตเวลาตายนึกถึงสิ่งที่ดี ก็ไปเกิดดีได ถาหากเวลา
อยูทํ ากรรมดี แตเวลาตายเกิดจิตเศราหมอง ระดับจิตตกลงไป ก็
ไปเกิดในที่ตํ่ า

เมื่อการไปเกิดขึ้นอยูกับระดับจิตอยางนี้ ก็หมายความวา
เราพรอมจะไปนรกหรอืสวรรคไดตัง้แตปจจุบัน หรอืพดูอกีอยางหนึง่
วา คนที่จะไปนรกก็คือคนที่จิตใจอยูในระดับนรกอยูแลวในชาติน้ี
สวนคนที่จะไปสวรรคก็คือคนที่มีจิตใจในระดับสวรรคอยูแลว

ตกลงวา เรื่องนรก-สวรรคน้ีมีตั้งแตเดี๋ยวนี้อยูแลว ปจจุบัน
น่ีเองมันสอขางหนา เพราะฉะนั้น ถาจะคาดการณเรื่องขางหนา
เราไมจํ าเปนตองไปพูดถึงสวรรคท่ีไกลดวยซํ้ า เอาปจจุบันนี่เปน
เกณฑ เพราะคนเราสรางสมกรรมดวยชีวิตที่เปนอยู สรางระดับจิต
ของตนไว สั่งสมระดับจิต ซ่ึงทํ าใหพรอมอยูเสมอ

เพราะฉะนั้น เรื่องสวรรคในอกนรกในใจก็ยอมมีไดตาม
หลักนี้ คือระดับจิตของเรานั่นเอง ท่ีมันอยูในนรกหรือสวรรค ถา
ระดับจิตของเราอยูในนรก ก็เปนนรกและไปนรก ถาระดับจิตของ
เราอยูในสวรรค ก็เปนสวรรคและไปสวรรค

เอาละ ทีน้ี เราทํ ากรรมดีหรือกรรมชั่วไว เรารู เรามีความรู
สึกเปนประสบการณเฉพาะตัวเกี่ยวกับกรรมดี-กรรมชั่วที่ทํ าไว ถา
ทํ ากรรมชั่วไว เรารูสึกเดือดรอนใจ ทางพระทานใชคํ าวา
“วิปฏิสาร” ความวิปฏิสารนี่แหละ เปนสภาพจิตที่เปนทุกขซ่ึงนับ
เปนนรก หรืออีกอยางหนึ่ง ในนิวรณ ๕ ก็มีขอหนึ่งวา “กุกกุจจะ”
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อันไดแกความไมสบายใจ กังวลใจ รํ าคาญใจ ไมสบาย เดือดรอน
ใจวาสิ่งที่ดีเราไมไดทํ า ไดแตทํ าสิ่งที่ช่ัว ท่ีไมดี

ในทางตรงขาม ถาทํ ากรรมดีก็เกิดปราโมทย มีปติ มีความ
อบอุนใจ อิ่มเอิบ ราเริง บันเทิง เบิกบานใจ มีความเปรมใจ มีความ
สขุ จิตใจอยูในระดบัสวรรค อยางนีก้เ็ปนเรือ่งสวรรคในอก นรกในใจ

ถาพูดถึงเรื่องวิปฏิสาร และเรื่องปติปราโมทย ในการทํ าชั่ว
และทํ าดีอยางนี้ มันก็มีในพระไตรปฎกมากมายเชนเดียวกัน ไมจํ า
เปนจะตองอางขึ้นมาเลย เปนอันวานรก-สวรรคแงน้ีเปนเรื่องระดับ
จิต ซ่ึงมีอยูแลวตั้งแตปจจุบัน

๓) นรก-สวรรค แตละขณะจิต
ทีน้ีไปสูระดับท่ีสาม จะพูดในแงหลักวิชาการกอน เรื่อง

วิจารณไวทีหลัง คือการที่เราปรุงแตงสรางนรก-สวรรคของเราเอง
ตลอดเวลาในชีวิตประจํ าวัน

ทานกลาววา คนที่ยังไมรูอริยสัจ ๔ ยังไมแทงตลอดสัจ
ธรรม ไมเขาใจในหลักการแหงสัจจะของอริยชน ก็ยังปรุงแตงสราง
สวรรค-นรกกันอยูตลอดเวลา ดวยอายตนะของเรานั่นแหละ คือ
ดวย ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจของเรา ขอน้ีก็คลายๆ กับขอท่ี ๒
แตเปนเรื่องละเอียดออนขึ้นไปเทานั้นเอง คือเปนเรื่องสัมพันธกับ
สภาพและระดับจิตใจ

เมื่อเรายังเปนปุถุชน เราก็ยังปรุงแตงอยูเสมอ เมื่อเรายังมี
ความรูสึกดวย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เราก็ยังปรุงแตงอยูเรื่อยไป
คือปรุงแตงดวยกิเลส มีความดี-ความชั่ว มีกุศล-อกุศลในจิตของ
เราเอง
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การปรุงแตงอยางนี้เปนเรื่องของปฏิกิริยาตอสิ่งที่รับเขามา 

เชนเมื่อเราไดเห็นสิ่งที่สวยงาม เราชอบใจ เราก็มีความสุข ไดเห็น
สิ่งที่เราไมชอบ เราขัดใจ ก็เกิดทุกข หรือวาเราไดรับประทาน
อาหาร ไดกินขนม ลิ้นไดรับรสท่ีอรอย เราก็มีความสุข ถาหากเรา
ไดรับรสท่ีขม ไมอรอย เราก็มีความทุกข อันนี้เปนเรื่องธรรมดา

ทีน้ีบางทีเราปรุงแตงจากขางในออกไป คือไมใชสิ่งภาย
นอกฝายเดียวที่ปรุงแตง แตเราปรุงแตงขึ้นเอง เชนใจคอเราไมดี
เราเกิดความโกรธ เกิดอารมณคาง เลยเห็นอะไรขัดใจไปหมด ท้ังที่
คนหรือของนั้นไมไดทํ าอะไรเรา ไมไดมาเบียดเบียน ไมไดมุงมาที่
เราเลยดวยซํ้ า คนโนนเดินมาดีๆ ไมไดทํ ากิริยากระทบกระทั่งเรา
แตเรามองเห็นเปนวาเขาลอเรา หรือสํ าคัญวาเขามีใจคิดไมดีตอ
เราตางๆ นานา เพราะใจของเราเองปรุงแตง อาศัยพื้นจิตของเรา
ไมดีอยูแลว มีอกุศลขึ้นมาในใจ ใจเราไมดี มองอะไรขัดใจไปหมด
มีทุกขเรื่อยๆ ตลอดวัน

แตถาเราใจดี บางทีไปประสบอะไรที่ดีใจข้ึนมา วันนั้นเลย
ยิ้มไดท้ังวัน เห็นอะไรดีไปหมด อยางนี้เรียกวาการปรุงแตงสวรรค-
นรกของเรา เพราะวานรก-สวรรคอยางนี้เปนเรื่องทันตาทันใจอยู
ตลอดเวลา ไมตองรอชาติหนา อยูท่ีการสรางจิตใจของเรา

ถาจิตใจของเรามีภูมิธรรมดี สรางกุศลไวมาก ทํ าจิตใจให
อิ่มเอิบเปนสุข รูจักมองในแงดี ก็รับอารมณท่ีเปนสุขไวไดมาก แต
ถาเราสรางพื้นภูมิจิตสะสมไวในทางที่ทํ าใหจิตมีกิเลสมาก มีกิเลส
ตางๆ ท่ีทํ าใหจิตเศราหมองบอยๆ เราก็จะสรางนรกของเราเรื่อยไป
ไมวาจะไปเห็นอะไรก็รูสึกไมดี ไปไหนใจก็ไมสบาย มีแตความทุกข
มากมาย
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ถาเปนอยางนี้ ก็ยังไมตองคิดเลยไปถึงนรก-สวรรคชาติ

หนา เพราะปจจุบันที่เปนอยูกลายเปนเรื่องที่เราควรจะเอาใจใส
มากกวา และเปนเรื่องสํ าคัญมาก เพราะเราไดรับผลอยูตลอดเวลา
นรก-สวรรคขางหนายังไกล มองงายๆ วา เมื่อในปจจุบันเรามีแต
ความเรารอนขุนมัวเปนทุกขอยูเสมอ ก็นากลัววาเราจะไปไมดี

ฉะนั้น ทานจึงใหเอาใจใสนรก-สวรรคท่ีมีอยูตลอดเวลา ท่ี
เราปรุงแตงอยูเรื่อยๆ และสอนใหเรายกระดับจิตขึ้นไป คือ

ข้ันตน ถาเราสรางสมพื้นจิตใจไวในทางไมดี มีกิเลส โลภะ
โทสะ โมหะมาก มันก็ทํ าใหรับอารมณโดยปรุงแตงสรางนรกขึ้นมา
มาก ถาเราสรางสมพื้นจิตใจไวในทางดี มีเมตตา มีใจกวางเผื่อแผ
สรางปญญาไวมาก ใจเราดีมีความโลงโปรงสบาย เราก็สราง
สวรรคไดและมีสวรรคอยูเสมอ แมวาสภาพแวดลอมอาจไมดีเทาที่
ควร แตเราทํ าจิตของเราได ใจเราสบาย มันก็สามารถทํ าสภาพที่
จะนํ าไปนรกใหกลายเปนสวรรคไปได

ในชั้นสูงขึ้นไปอีก เรามีปญญาที่รูเทาทันความจริงของสิ่ง
ท้ังหลาย ซ่ึงทํ าใหเราเขาใจโลกและชีวิตดี ทํ าใหวางทาทีตอสิ่งทั้ง
หลายถูกตอง ในกรณีอยางนี้ ทานวามันพนเลยเรื่องนรก-สวรรคไป
แลว คือมีจิตใจปลอดโปรงแจมใสอยูตลอดเวลา มีความสบายทัน
ตาในปจจุบัน ไมตองพูดถึงขางหนา ซ่ึงเนื่องไปจากปจจุบันนี้ ก็จะ
ตองไปดีดวย

ปจจุบันนี้แหละเปนสิ่งที่แนนอน เรารับผลอยูในขณะนี้แลว
และเปนเครื่องสอสองถึงขางหนาตอไปดวย เพราะฉะนั้น ในทาง
พุทธศาสนาจึงถือเรื่องปจจุบันนี้เปนสํ าคัญ เพราะ

๑. เราไดรับผลทันที เรารับผลเห็นอยูชัดๆ แนนอน
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๒. ขางหนาก็เปนผลสืบไปจากปจจุบันนี้เอง เอาปจจุบันนี้

ไปทํ านายขางหนาได
เพราะฉะนั้น ปจจุบันจึงสํ าคัญกวาทั้งสองประการ ถึงมอง

ขางหนาก็ตองมองที่ปจจุบันออกไปเปนสํ าคัญ
เรื่องนรก-สวรรคในแงของการปรุงแตงในชีวิตประจํ าวัน

และตลอดเวลา หรือนรก-สวรรคท่ีเราปรุงแตงขึ้นมาเรื่อยๆ น้ี ก็มี
มาในพระไตรปฎก คือนรกที่เกิดพรอมกับการไดเห็นไดยิน ไดรับรู
ทางอายตนะตางๆ กลาวคือการที่อินทรีย หรืออายตนะ คือ ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ ไดรับรูแตสิ่งที่ไมดีไมนาพอใจ อยางนี้ทาน
เรยีกวา “ฉผสัสายตนกินรก” หรอืในทางตรงขามกเ็ปน “ฉผสัสายตนกิ-
สวรรค” แลวแตวาเปนฝายนรกหรือสวรรค อันนี้มาในพระไตรปฎก
เลม ๑๘ ขอ ๒๑๔ หนา ๑๕๘

อกีแหงหนึง่คลายๆ กนัเฉพาะเรือ่งนรกคอื “มหาปริฬาหนรก”
มาในเลม ๑๙ ขอ ๑๗๓๑ หนา ๕๖๒ ทานวา นรกที่วานั้นไมหนัก
หนาเทานรกที่ประสบอยูในปจจุบัน ท่ีคนผูมีอวิชชาไมรูอริยสัจแลว
ปรุงแตงทุกขข้ึนมาแผดเผาตัวเอง

น่ีคือนรก-สวรรคระดับท่ี ๓ ซ่ึงพุทธศาสนาเนนมาก คํ าวา
“ฉผัสสายตนะ” แปลวา อายตนะที่รับรูท้ัง ๖ หมายความวา นรก
หรือสวรรคเกิดที่อายตนะรับรูท้ัง ๖ น่ันเอง

สาระของนรก-สวรรคคืออะไร มันก็เปนเรื่องของการรับ
อารมณท่ีนาปรารถนาและไมนาปรารถนาเทานั้นเอง

เราไปสวรรค วาตามที่พูดไวในวรรณคดี ก็ไดสิ่งที่รับรูคือ
อารมณของตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไดเห็นสิ่งที่สวยงาม ไดยินเสียง
ดนตรีทิพย ไพเราะเสนาะ ทางจมูกไดกลิ่นหอมหวล และลิ้นไดรับ
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รสท่ีดีอรอย กายสัมผัสสิ่งนุมนวล ใจปลาบปลื้มเพลิดเพลิน ก็เปน
เรื่องของอายตนะทั้งนั้น

คนไปนรกก็ไดรับความทรมาน ไดเห็น ไดยินแตสิ่งที่ไมดี
จนกระทั่งรางกายถูกบีบคั้นตางๆ ก็เปนเรื่องของอายตนะทั้งนั้น

ท่ีจริงปจจุบันเราก็ไดรับรูทางอายตนะเหลานี้อยูแลว ไมวา
นรก-สวรรคขางหนาหรือนรก-สวรรคเวลานี้ มันก็อยูท่ีอายตนะรับรู
น่ีเอง ถาเอาสาระแลวมันไมไดไปไหนเลย อยูแคน้ี

ตกลงวา ตามหลักการนี้ เราจะตองรูจักนรก-สวรรคท้ัง ๓
ระดับ และแกนแทของนรก-สวรรคก็อยูท่ีระดับท่ีสามที่วานี้

นรกระดับท่ีหนึ่ง หลังจากตาย ไกลตัว ยังไมไดรับ ปจจุบัน
เรายังไมรูสึก แลวมันก็เนื่องไปจากปจจุบันดวย ตองสรางใน
ปจจุบัน

ตอมาในระดับท่ีสอง สวรรคในอก นรกในใจ ก็อยูท่ีชีวิตที่
สรางภูมิระดับจิตในปจจุบัน แตยังเปนเรื่องที่มีเปนครั้งคราว
เพราะเอาเฉพาะที่เปนเรื่องใหญ

พอมาในระดับท่ีสาม ก็ละเอียดลออเปนไปอยูประจํ า
ตลอดทุกเวลาที่รับอารมณ ขณะนี้ถาเราสรางความรูสึกที่ดี ก็ทํ าให
เกิดสวรรคไดเดี๋ยวนี้

สมมติวาใจไมสบาย เอ ฟงเรื่องนี้ไมนาสนใจ ชักรํ าคาญ
เห็นอะไรไมดีไปหมด ชักกลุม แตถาทํ าใจใหดีข้ึนมาวา เอ น่ีเปน
เรื่องสํ าคัญ ถึงจะยากหนอย ก็ควรพยายามเอาใจใสใหดี สราง
ฉันทะ ใหอยากรู ทํ าอารมณดีใหใจสบายขึ้นมา ก็มองอะไรชักจะดี
ข้ึนไปหมด สวรรคเริ่มมาแลว
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สวรรคท่ีมีในปจจุบันนี้ แมจะละเอียดออนจนเราอาจจะนึก

วาเปนเรื่องเล็กนอย แตอยาลืมวาการสรางนรก-สวรรคใหญๆ ก็มา
จากสรางเล็กๆ นอย น้ีเอง คือ จากอารมณท่ีละเมียดละไมตลอด
เวลาซึ่งละเอียดออน คนเราสรางบุคลิกลักษณะสรางสมนิสัยใจคอ
จากอะไร ก็จากความคิดและพฤติกรรมทุกขณะจิต จากการดํ ารง
ชีวิตประจํ าวันทีละเล็กละนอย ถาพยายามสรางจิตใจของเราใหดี
ทํ าอารมณใหดี คอยเปนคอยไป ทํ าใจตอสิ่งตางๆ ใหถูกตอง
บุคลิกก็ดีข้ึน จิตใจก็สบายขึ้น อะไรๆ ก็ดีข้ึน น่ีเปนการสรางสม
ระยะยาว เก็บเล็กผสมนอย

ก็เหมือนในทางวัตถุ เราตองรูจักเก็บออม ทางดานจิตใจก็
ตองมีการสะสมนิสัย น้ีก็เปนเรื่องที่ทานใหมามองในระดับท่ีสาม
ซ่ึงจะไปเปนเหตุของสวรรค-นรกอันใหญตอไปขางหนา และเปน
เรื่องที่เราตองประสบตลอดเวลา ควรใหความสํ าคัญกับมัน อยา
ไปคิดวาเปนเรื่องเล็กเรื่องนอย และถาเราทํ าได เราก็ไดรับผลใน
ปจจุบันนี้เลย เราจะไมตองทรมานเพราะนรก เราจะมีจิตใจที่
บริสุทธิ์สะอาดผองใสสบายและพบสวรรคอยูเรื่อยๆ

เอาละ น้ีเปนเรื่องของนรก-สวรรคในแงของความมีอยู ซ่ึง
แยกเปน ๓ ระดับ



 ⌫ 


ทีน้ีพูดถึงการวางทาที ซ่ึงเปนหัวขอท่ีสอง การวางทาทีเปน
หัวขอท่ีบอกแลววาสํ าคัญ การวางทาทีสํ าคัญกวาความมีจริงหรือ
ไม ตอบไดวาสํ าคัญกวาแงท่ีพูดถึงนรก-สวรรคหลังตาย แตมันจะ
ไปเปนอันหนึ่งอันเดียวกับนรก-สวรรคระดับท่ีสาม เพราะการวาง
ทาทีวาเราจะปฏิบัติอยางไร จะสอดคลองกับสิ่งที่ปฏิบัติไดซ่ึงอยู
ในระดับท่ีสาม หรือรองลงไปก็ระดับท่ีสอง

๑) ตองมีศรัทธา
ขอยอนหลังหนอย เมื่อพูดถึงทาทีก็ตองยอนมาตั้งแตระดับ

ท่ีหนึ่ง คือนรก-สวรรคหลังจากตายแลว ท่ีเปนแหลงเปนโลกเปน
ภพซึ่งเราจะไปรับผลกรรม หรือพูดตามแบบศาสนาที่มีเทพเจาสูง
สุดวาจะไปรับโทษ รับรางวัล

นรก-สวรรคระดับน้ี ไดบอกแลววาเปนเรื่องที่เราคนสามัญ
ไมอาจพิสูจนได ไมวาในทางลบหรือทางบวก เมื่อพิสูจนไมได ก็
ตองขึ้นกับศรัทธา วาอันนี้ถาทางศาสนาสอนไว จะเชื่อไหม? อยูท่ี
น่ีเทานั้นเอง

สวนในทางพุทธศาสนานั้น ก็บอกวาใหเชื่ออยางมีเหตุผล
สํ าหรับสิ่งที่พิสูจนไมได ในเมื่อจะตองเอาทางศรัทธา ก็ตองใหได
หลักกอน
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ศรัทธา คือการไววางใจในปญญาของผูอื่น หรือพูดในแง

หนึ่งคือเราฝากปญญาไวกับคนอื่น หมายความวาเราไมรูไมเห็น
ดวยตนเอง จึงไปยอมรับความรูของคนอื่น ไววางใจในความรูของ
เขา เขาบอกวาตรงนั้นมีของอยางนั้นๆ เราจะเชื่อไหม ถาเราไวใจ
ในความรูของเขา เราก็เชื่อเราก็ฝากปญญาไวกับเขา

แตถาเมื่อใดเรารูเห็นดวยตนเอง เราไมตองฝากปญญาไว
กับผูอื่น เราก็ไมตองเชื่อใคร แตเราจะตองรูเห็นจริงๆ ซ่ึงเลยขั้น
ศรัทธา

ตอนนี้เรื่องนรก-สวรรคเรายังไมรูเห็นดวยตนเอง ก็มีปญหา
วา เราจะยอมฝากปญญาไวกับผูอื่นไหม? ทีน้ีคนที่เราจะฝาก
ปญญาไว เราก็ตองคิดวานาเชื่อหรือไม ถาจะเชื่อเราก็ตองดูภาวะ
แวดลอม

โดยมากคนเราจะอาศัยสิ่งตอไปนี้เปนเครื่องชวยชักจูง ให
มอบความไววางใจในปญญาของผูอื่น คือ

๑. ดานที่หนึ่ง ดูท่ีปญญา คือมองดูวา ตามปกติคนผูน้ีเปน
คนมีความรู มีปญญาจริงไหม? คํ าสั่งสอนของศาสนานี้ เชนอยาง
พุทธศาสนา ก็คือคํ าสั่งสอนของพระพุทธเจาที่สอนหลักธรรมโดย
ท่ัวไปนี่ มีเหตุผลไหม? เปนความจริงไหม? ถาเห็นวาคํ าสอนของ
ทานเทาที่เรารูและเขาใจได คือเทาที่ปญญาของเราจะหยั่งถึงได
และเทาที่เราผานมา ลวนเปนความจริงทั้งนั้น ก็ทํ าใหพลอยเชื่อสิ่ง
ท่ีเรายังไมรูไมเห็นดวยตนเอง

เราคิดวาสิ่งที่พระพุทธเจาตรัสมานั้น เทาที่เรามองเห็นได
ก็เปนความจริง เราจึงเห็นวาพระองคมีปญญาพอที่เราจะฝาก
ปญญาของเราไวกับทานได เราจึงเกิดศรัทธาขึ้นเปนขั้นที่หนึ่ง
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๒. ดานที่สอง ดูท่ีเจตนา ซ่ึงเปนความปรารถนาดี อันนี้เปน

เหตแุหงความไววางใจอกีดานหนึง่ ถาคนเขามปีญญาแตเขาไมหวงั
ด ี เขาอาจจะหลอกเรา แตถาเขาตองการชวยเหลือเรา เขามีแต
เมตตา ปรารถนาดีตอเราอยางจริงใจ เราก็ศรัทธาไดเพราะนาไวใจ

เพราะฉะนัน้ เรือ่งของศรทัธา หลกัใหญกอ็ยูท่ีวา บุคคลผูน้ัน
๑. มีความรูจริง มีปญญาจริง สมควรเชื่อไหม?
๒. เปนผูมีความปรารถนาดี มีเมตตากรุณา จริงใจไหม?
การที่จะมีเมตตากรุณาและจริงใจหรือไม ก็อยูท่ีเหตุปจจัย

ประกอบ เชนวาทานมีเบื้องหลังที่จะหวังไดอะไรจากเราไหม? ถา
จะหลอกเรา จะหลอกเราไปทํ าไม หรือตามปกติทานเปนผูมีความ
ประพฤติบริสุทธิ์ไหม? ท่ีจะทํ าใหเราเห็นวาเปนผูมีความหวังดี
ปรารถนาดีตอเราอยางแทจริง

เหมือนอยางพอแม เมื่อเราเปนเด็กๆ ยังมีความรูไมพอ ยัง
เล็กอยู เราก็ตองทํ าอะไรๆ โดยอาศัยความเชื่อเทานั้น โดยเฉพาะ
พอแมเปนผูหวังดี เราเกิดความไววางใจ เราก็เชื่อ โดยเปนไปเอง

เราอยูในโลก เราอยูดวยความเชื่อมากมาย เรานั่งรถยนต
โดยสารมาเราไมเคยพิสูจนเครื่องยนตวามันเรียบรอยหรือไม เรา
เคยไปพิสูจนทุกอยางไหม มันวิ่งๆ ไป เครื่องอุปกรณหรือสวน
ประกอบอาจหลุดได หรือเวลานี้น่ังอยูบนกุฏิ เอ เสากุฏิน่ีเขาหลอ
ไวดีหรือเปลา เราไมเคยตรวจเลย คานไมท่ีทํ าไวอยูในที่ถูกตองมั่น
คงหรือเปลา เกิดนั่งๆ อยูมันหลนลงมาก็หมดนะสิ อะไรอยางนี้

มนุษยเราอยูดวยความไววางใจ ตองอาศยัศรทัธา โดยบาง
ทีไมรูตัวเลย มันเปนไปเองในชีวิตประจํ าวัน ท้ังที่ความจริงเราไม
ไดพิสูจน เราไมไดรูเห็นอะไรทุกอยาง เราเชื่อโดยเราเห็นวาเขาไม
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ไดมาหลอกลวงอะไรเรา เพียงแคน้ีเราก็เชื่อในขั้นพื้นฐานไปเสีย
แลว

สํ าหรับในทางพุทธศาสนา ก็เปนอันมาพิจารณากันวา
๑. พระพุทธเจาเปนผูมีปญญามาก เทาที่แสดงออกเปน

คํ าสั่งสอนตางๆ น้ันเปนจริง มีเหตุผลนาเชื่อไหม?
๒. พระองคมีความปรารถนาดี มีเมตตากรุณา สอนเรา

โดยบรสิทุธิพ์ระทยั ตองการใหเราไดรับประโยชนใชไหม?
ถาหากเรามั่นใจในพระองคโดยเหตุผลท้ังสองประการ เรา

ก็มีศรัทธา พระองคสอนเรื่องนรก-สวรรควาชาติหนามีจริงหรือ
เปลา ถาเรามีศรัทธาเราก็นอมไปทางที่จะเชื่อตามที่มีหลักฐานวา
พระองคไดตรัสไว เรื่องก็เปนอยางนั้น เปนอันตกลงวา นรก-สวรรค
ข้ันนี้อยูท่ีศรัทธา

๒) ตองพิจารณาเหตุผล
แตพระพทุธเจาทรงสอนวา จะเชือ่หรอืไมกไ็มเปนไร ไมไดถอื

เปนเรื่องที่ตองเชื่อ ในพุทธศาสนาไมมีการบังคับ เมื่อพระพุทธเจา
ทรงพบกับคนที่ยังไมเชื่อ ไมมีศรัทธา พระองคก็ทรงสอนใหมีทาที
อยางทีส่อง คอืทาทใีนกรณท่ีียงัไมมศีรทัธา เชนทีต่รสัในกาลามสตูร

เรื่องมีวา พระพุทธเจาทรงพบกับกาลามชน พวกนี้ยังไม
นับถือลัทธิศาสนาไหนทั้งนั้น แตไดพบกับพวกเจาลัทธิตางๆ ท่ีผาน
ไปมา เขาก็ถามปญหา พวกเจาลัทธิเหลานั้นซึ่งสอนตางๆ กันไป
ตางก็วาของตนจริง ของพวกอื่นเหลวไหล เลยไมรูจะเชื่อใคร

เมื่อพระพุทธเจาเสด็จผานมาในถิ่นของเขา คนพวกนี้ก็ทูล
ถามพระพุทธเจาวา ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ พระพุทธเจาตรัสวา
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อยาใหวาเลยใครจริงใครเท็จ ไมตองพูด พระองคตรัสวา อยาเชื่อ
เพยีงเพราะไดยนิไดฟงตามกนัมา หรอืเรยีนตอกนัมา อยาเชือ่เพยีง
เพราะขาวเลาลือ อยาเชื่อเพียงเพราะมีเขียนในตํ ารา หรือเพียง
เพราะเหน็วาสมณะนีเ้ปนครขูองเรา ฯลฯ พระองคตรสัหลกักาลามสตูร
ท่ีม ี๑๐ ขอ ใหเราพจิารณาดวยตนเอง

ตอนทายพระองคตรัสยกตัวอยาง ซ่ึงมาเขาเรื่องนรก-
สวรรค และกรรมดี-กรรมชั่ว กุศล-อกุศล ทรงสอนใหพิจารณาใน
ปจจุบันนี้วาสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่เปนกุศล ทํ าแลวมันเกื้อกูลแกชีวิตของ
ตนเอง มันดีตอตัวเราไหม ดีตอผูอื่นไหม เปนผลดีตอท้ังสองฝายใช
ไหม แตถาเปนอกุศล มันดีตอชีวิตจิตใจของเราไหม ดีตอผูอื่นไหม
เปนการเบียดเบียนผูอื่นไหม บางทีดีตอเรา แตเปนการเบียดเบียน
ผูอื่น หรือมันดีเพียงวาเราเห็นในชั่วสายตามองสั้นๆ แคบๆ แตท่ี
จริงเปนผลรายแกตัวเราเอง เราพิจารณารอบคอบหรือยัง

เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นวาสิ่งที่เปนกุศลดีงาม ก็คือ เปน
ประโยชนตอชีวิต เกื้อกูลอยางแทจริงแกชีวิตจิตใจของเราระยะ
ยาว และแกผูอื่น แกสังคม เมื่อพิจารณาและมองเห็นอยางนี้แลว
ถามวาอยางไหนควรทํ า อยางไหนควรเวน ก็เห็นวาสิ่งที่ดีงามคือ
สิ่งที่ทํ าดวยจิตใจที่ไมใชเพราะโลภ โกรธ หลง เกิดจากจิตใจที่มี
เมตตา มีความเผื่อแผ โอบออมอารี มีปญญา ทํ าดวยจิตแบบนี้ดี
กวา ควรจะทํ า น้ีวากันใหเห็นในปจจุบันนี้เลย

พระองคตรัสตอไปวา ถาเราทํ าดี บังเกิดผลดีเปนสิ่งที่
เกื้อกูลในปจจุบันแลว หากวาสวรรคมีจริงนรกมีจริง เราก็ไมตองไป
ตกนรก ไมตองไปรับผลราย เราจะไปสวรรค ไดรับผลดี ก็เปนกํ าไร
เพิ่มเติมข้ึน แตถาเปนฝายอกุศลคือความชั่ว เกิดจากโลภ โกรธ
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หลง ในปจจุบันนี้มันก็ไมเกื้อกูลแกจิตใจ และเปนการเบียดเบียน
ไมเกื้อกูลแกสังคม เปนอันวาผลเสียเกิดขึ้นในโลกตั้งแตชาติน้ีแลว
เมื่อตายไป ถานรก-สวรรคมีจริง เราก็ไมไดไปสวรรค แตไปนรกแน
นอน ก็เปนอันวาเสียผลทั้งสองดาน

เพราะฉะนั้น ก็เปนอันสรุปในแงน้ีไดวา ถึงแมไมตองใช
ศรัทธา เอาตามเหตุผล ก็ควรทํ ากรรมดี ละเวนกรรมชั่ว น้ีเปนแนว
กาลามสูตร ซ่ึงเปนการวางทาทีในขั้นปญญา

๓) ตองมั่นใจตน-ไมออนวอน
เลยจากนี้ไปอีกชั้นหนึ่ง พุทธศาสนาแสดงหลักนรก-สวรรค

อะไรตางๆ ไวเพื่อมุงประสงคอะไร จะใหเราวางทาทีอยางไร อยาง
ท่ีบอกไวเมื่อกี้วา ทาทีสํ าคัญกวาจะมัวรอพิสูจนวาจริงหรือไม

เคยพูดขางตนแลววา ในกรณีท่ีพระพุทธเจาตรัสถึงผลของ
การทํ าความดีความชั่ว พระองคตรัสวาการทํ าชั่วนั้นมีผลตอไปนี้
หนึ่ง สอง สาม สี่ หา โดยระบุผลหลายขอท่ีมีในชาติน้ีกอน สวนผล
ชาติหนาที่ตามมาหลังจากตายเอาไวขอสุดทาย แมผลดีก็เชนกัน
อันนี้ก็สอไปถึงลักษณะของการที่เราจะวางทาที

เรื่องนี้ขออธิบายวา ในการที่พระพุทธเจาตรัสเรื่องนรก-
สวรรคน้ัน ทรงแสดงวา ผลอะไรตางๆ ยอมเปนไปตามเหตุ หลัก
พระพุทธศาสนาถือเรื่องกรรม ซ่ึงเปนเรื่องของเหตุปจจัย เปนกฎ
ธรรมดาของธรรมชาติ เมื่อมันเปนไปตามกฎธรรมดา ก็เปนเรื่อง
ของการที่เราจะรูเทานั้น เราไมตองไปวิงวอนใหผลอยางนั้นเกิด

ในเมื่อมันเปนกฎ ผลเกิดจากเหตุ เมื่อเหตุเปนอยางนี้แลว
ผลอยางนั้นๆ ก็เกิดเอง เราไมตองออนวอนวาฉันทํ าเหตุน้ีแลว ขอ
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ใหผลน้ันเกิดขึ้นเถิด เพราะวาถึงจะออนวอนอยางไร มันก็ไมเปน
ไปตามคํ าออนวอน แตมันเปนไปตามเหตุท่ีทํ า เมื่อทํ ากรรมดี ผลดี
ท่ีเกิดเปนไปตามหลักกรรม มันเปนไปตามกฎธรรมดา ไมเปนไป
ตามคํ าออนวอนของเรา

เพราะฉะนั้น การที่พระพุทธเจาตรัสเรื่องผลดีผลรายตางๆ
จนถึงวาตายแลวไปตกนรก หรือข้ึนสวรรคน้ี เปนการตรัสในแงกฎ
ธรรมดา คือเปนเรื่องความรูสํ าหรับเรารู ไมใชเปนคํ าสั่ง ไมใชคํ า
บงการบัญชาหรือบอกใบใหเราตองไปขอรองออนวอนอะไรอีก แต
เปนการบอกใหเรารูและมั่นใจวาเมื่อทํ าอยางนี้ ผลอยางนั้นมันจะ
เกิดขึ้น

ในทางตรงขาม ถามีคนที่คอยใหรางวัลและลงโทษใหเปน
อยางนั้น เราจึงจะจํ าเปนตองยึดถือจํ าเอาไวเพื่อออนวอน เพราะ
เดี๋ยวทํ าดีไปแลว ไมเอาใจทาน อาจจะไมไดไปสวรรค

แตในทางพุทธศาสนา คนที่ทํ าดี ไมตองออนวอนขอไป
สวรรค เพราะมันเปนไปตามกฎธรรมดา เพียงแตรูไวและมั่นใจเทา
น้ัน ถึงเราไมรู ถึงทานไมบอก มันก็เปนอยางนั้น แตรูแลวเราจะได
ปฏิบัติตัวเองถูก และมั่นใจ น่ีตองวางทาทีใหถูกตอง

พุทธศาสนิกชนมีความรูไวสํ าหรับใหเกิดความมั่นใจตนเอง 
เรารูแลววาทํ ากรรมดี จะเกิดผลดี พระพุทธเจาตรัสไว เราก็มั่นใจ
วา ถาทํ ากรรมดีแลวผลดีจะเกิดขึ้น ไมตองใชวิธีออนวอน น่ีคือการ
วางทาทีอยางหนึ่งในพระพุทธศาสนา

เราเอาเวลาที่จะออนวอนไปใชในการพิจารณาสิ่งที่ทํ าวา
ทํ าดีรอบคอบ ทํ าเหตุปจจัยครบถวนไหม เปนประโยชนท้ังบัดนี้
และเบื้องหนาไหม เกื้อกูลแกชีวิต แกสังคมแคไหน แทนที่จะเอา
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เวลาไปใชออนวอนขอผล ก็มั่นใจไดวาผลจะมาตามเหตุของมัน
เอง น่ีเปนทาทีระดับท่ีสาม

๔) ตองไมหวังผลตอบแทน
ตอจากระดับท่ีสามนี้แลว ยังมีข้ันสูงขึ้นไปอีก ซ่ึงเราจะมอง

เห็นวา ถึงอยางไรก็ตาม เรื่องนรก-สวรรคก็ยังมีสวนเหมือนเปนผล
ตอบแทน นรกนั้นเปนผลราย เปรียบเทียบเหมือนเปนการลงโทษ
สํ าหรับกรรมชั่ว และสวรรคเปนผลตอบแทนของกรรมดี

ทีน้ีถาเรายังทํ ากรรมดีและเวนกรรมชั่วโดยหวังผลอยูน่ี เรา
ก็ยังไมพัฒนา ยังไมเปนอารยชนตามหลักพระพุทธศาสนา ควร
ทราบวาพระพุทธศาสนาสอนตอไปอีกระดับหนึ่งวา ถาเรายังทํ า
กรรมดีเพราะหวังผลอยู ก็เรียกวาเปนโลกียปุถุชน เปนปุถุชนที่ยังมี
กิเลสหนา คนของพระพุทธศาสนาแทจริงตองเปนอริยสาวก

อริยสาวกคืออยางไร อริยสาวกเปนคนที่ทํ าความดีโดยไม
ตองหวงผล เพราะเรื่องผลดีผลรายนั้น มันเปนไปตามกฎธรรมดา
ของมันเอง เรารูแลว เรายอมมีความมั่นใจในตัวเอง แตเมื่อปฏิบัติ
ใหสูงไปกวานั้น ก็คือไมตองหวังผลเลย เราทํ าความดีเพื่อใหสิ่งที่ดี
งามเกิดขึ้น สิ่งที่ดีงามคืออะไร คือสิ่งที่เกื้อกูลแกชีวิตจิตใจของเรา
ตั้งแตปจจุบัน และมีผลดีท่ีเกิดแกสังคมแกผูอื่น

เราทํ าดีเพราะตองการใหธรรมคือความดีงามเกิดขึ้นใน
โลก อยางนี้หมายความวา มีความรักธรรม รักความดีงาม รักสิ่งที่
ถูกตอง ถาทํ าไดถึงขั้นนี้ ก็เปนขั้นดํ าเนินตามอริยสาวกแลว คือเลย
จากขั้นหวังผลหวังตอบแทน ซ่ึงเปนขั้นโลกียปุถุชน
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พระพุทธศาสนาตองการใหเรากาวไปอีกขั้นหนึ่ง คือข้ันสูง

ท่ีเปนเรื่องของธรรมแทๆ น้ี ซ่ึงเปนขั้นอริยสาวก ใหมีจิตใจของคนที่
อยูในขั้นอริยสาวก

ถึงตอนนี้ก็มาเขาสูนรก-สวรรคระดับท่ีสาม เมื่อกี้เราพูดถึง
นรก-สวรรคระดับท่ีสาม ซ่ึงมีอยูตลอดเวลาที่เราปรุงแตง ดังนั้นทา
ทีท่ีมีตอนรก-สวรรค กับความมีอยูของนรก-สวรรคในขั้นสุดทายก็
มารับกัน คือผลท่ีสุดก็มาอยูท่ีปจจุบันเปนสํ าคัญ แลวมันก็จะให
ความรูสึกแกเราอยางหนึ่งวา ในขั้นสูงสุดที่แทจริงแลว ชาวพุทธจะ
กาวไปสูการทํ าความดี โดยรักธรรม รักความดีงาม รักสิ่งที่เปน
กุศลนั้นเอง

มนุษยเรานั้น ทุกคน ถาวาดวยใจจริงแลว ยอมมีเยื่อใยตอ
ชีวิตของตน ทุกคนรักชีวิตของตน เราตองการใหชีวิตของเราเปน
ชีวิตที่ดีงาม เราตองการใหชีวิตของเราเปนชีวิตที่บริสุทธิ์ ถาเราได
พัฒนาจิตใจของเราใหสูงขึ้น จนลักษณะนี้เดนชัดขึ้น เราก็ไมตอง
ไปนึกถึงผลตอบแทนขางหนามากมาย

ถาเรารักความดีงามบริสุทธิ์ของชีวิต รักความประณีต
บริสุทธิ์ของจิตใจ ก็กลายเปนวาเรารักธรรม รักความดีงาม เราก็
อยากถนอมชีวิตของเราใหเปนชีวิตที่ดีงาม ใหเปนชีวิตที่ประณีต
ใหเปนชีวิตที่บริสุทธิ์ เราก็อยากจะทํ าความดีดวยใจตัวเอง ไมตอง
ไปหวังผลเปนลาภ ยศ สุข สรรเสริญอะไร เรารักชีวิต รักความดี
งาม รักตัวธรรมที่แทจริงไมดีกวาหรือ

ทาทีสุดทายนี้ไปรับกับเรื่องสวรรคท่ีเปนปจจุบัน ซ่ึงเราจะ
ตองสราง เปนอันวาชีวิตของเรากาวหนา คือเราปฏิบัติธรรมกาว
หนาไปเรื่อยๆ จากขั้นเปนโลกียปุถุชน ข้ึนสูข้ันเปนอริยสาวก ซ่ึง
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เลยจากการทํ าความดีหลีกหนีความชั่วเพราะตองการเลี่ยงผลราย
หรือตองการรางวัลผลตอบแทน เมื่อเลยจากขั้นนั้นไปแลว ก็จะเกิด
ความเขาใจในธรรม รักชีวิตของตัวเองในทางที่ถูกตอง เชน
ตองการใหชีวิตของเราเปนชีวิตที่ดีงามบริสุทธิ์

เมื่อชีวิตของเราประณีตขึ้น สิ่งที่ทํ าไวเปนความดีความชั่ว
จะยิ่งมีผลชัดมากขึ้น เพราะวาจิตใจของเราประณีต การที่เราจะ
กาวหนาในคุณความดี บรรลุอะไรที่สูงขึ้นไป จิตใจของเราจะตอง
ประณีตขึ้นไปดวย เมื่อเราทํ าจิตของเราใหประณีตขึ้น พอมัน
ละเอียดออนขึ้น สิ่งที่กระทํ าไวแมเปนเรื่องเล็กนอยก็ปรากฏผลได
งาย รับรูงาย มีความไวขึ้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทํ าไว ก็ปรากฏผล
มากขึ้น

มีทานผูรูเปรียบเทียบไว เหมือนวา พื้นถนน ปดกวาดแลว
ถึงจะยังมีฝุนมากก็นับวาสะอาด ขยับข้ึนมาเปนพื้นบาน ตองฝุน
นอยลง จึงจะนับวาสะอาด แตกระจกแวนตาฝุนนิดเดียวก็เห็นชัด
ตองไมมีละอองจับเลย จึงจะนับวาสะอาด

พื้นถนนเราใชสํ าหรับรถวิ่งหรือใหคนเดินผาน สะอาดแค
ไมเกะกะไมเลอะเทอะก็ดีแลว ใชงานได แตกระจกแวนตา ถา
สะอาดแคอยางพื้นถนน ก็ยังดูอะไรไมเห็น ใชประโยชนยังไมได

เพราะฉะนั้น สิ่งที่จะรองรับงานที่ประณีต คุณภาพก็ตอง
ถึงขั้น ชีวิตจิตใจที่จะเขาถึงสิ่งประเสริฐข้ึนไป ก็ตองประณีตพอจึง
จะถึงได

ถาเราตองการใหชีวิตของเรากาวไปขางหนา ใหประณีต
อยางนั้น เราก็ตองไมประมาท ตองระวังไวในเรื่องความดี-ความชั่ว
เหลานี้ วามันจะไปมีผลกระทบตอชีวิตของเราที่ประณีตขึ้นทุกที
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ดวย เพราะฉะนั้นเราจะตองรักษาคุณความดี หรือคุณภาพของ
ชีวิตนี้ไวใหดี จึงเปนการจํ าเปนอยูเองที่เราจะตองพยายามสราง
กรรมที่ดีงามยิ่งขึ้นไป

ท ําดีไดดี ทํ าชั่วไดชั่ว
เมื่อพูดมาถึงแงน้ีก็จะสัมพันธกับหลักพุทธศาสนาที่สอนวา 

ทํ าดีไดดี ทํ าชั่วไดช่ัว ซ่ึงมีปญหาเกี่ยวกับการตีความตามคํ า
เปรียบเทียบที่วา หวานพืชเชนไรไดผลเชนนั้น ปลูกเม็ดมะมวงได
ตนมะมวง ปลูกเม็ดมะปรางไดตนมะปราง ข้ันนี้เรียกวาหวาน
พืชเชนไรไดผลเชนนั้น

ทีน้ีมีอีกตอนหนึ่งถามวา ไดมะปรางแลวจะขายไดกํ าไรดี
หรือเปลา ตอนนี้ตองขึ้นตอปจจัยอื่น เชนวาคนเขานิยมไหม มีขาย
มากไป ลนตลาดหรือเปลา มีความตองการของตลาดแคไหน ถา
องคประกอบเชนความตองการอํ านวย ก็จะทํ าใหไดกํ าไรดี แตถา
องคประกอบเหลานั้นไมดี ก็ไมไดกํ าไรเทาไร แตเราก็ไดมะปราง
อยูน่ันเอง

ทํ าดีไดดี เรามองเปนไดกํ าไร แทนที่จะมองวาปลูกมะปราง
ไดมะปราง เราขามขั้นตอนไปมองวาไดเงินกํ าไรจากการขาย
มะปรางเลย แทนที่จะมองวา ไดตนมะปรางจากการปลูกเม็ด
มะปราง กลับมองวาไดเงินจากการปลูกมะปราง จะเห็นวาไมเปน
เหตุเปนผลที่ถูกตองเลย

ทํ าดีไดดี ความดีเกิดขึ้น สรางเมตตา เมตตาเกิดขึ้น ความ
รักเกิดขึ้น จิตใจแชมช่ืนเย็นสบาย ความรูสึกออนโยนตอกันเกิดขึ้น
มีเมตตาไป ทาทีกิริยาแสดงออกมา อีกฝายหนึ่งที่รับก็มีความรูสึก



นรก-สวรรคในพระไตรปฎก๓๐
เกิดขึ้นในทางดีงาม ปลูกเมตตา เมตตาก็เกิดและแผไป ปลูกอะไร
ก็ไดอันนั้น ทํ าความดีก็ไดผลท่ีดี ทํ าดีไดดีตรงนี้ถูกไหม

ทีน้ีเราไปหวังวาทํ าความดีไดดี คือไดตํ าแหนงไหม ถูกลอต
เตอรี่รางวัลท่ีหนึ่งไหม ไดอะไรตออะไรก็ไมรู กลายเปนปลูก
มะปราง ไดเงินกํ าไรหรือเปลา ซ่ึงตอนนี้ไมไดข้ึนตอปจจัยเพียงแค
น้ีแลว แตไปข้ึนกับองคประกอบอีกตั้งหลายอยาง เชนวาความดี
ของเราที่ทํ าขึ้นมานี้ เปนสิ่งที่ตลาดตองการหรือเปลา ถาตลาด
ตองการ เรามีองคประกอบเกื้อหนุนถูกตอง ผลดีท่ีเราตองการเปน
วัตถุภายนอก ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ก็เกิดมีข้ึน ถาไมตรงมันก็ยัง
ไมได คนไมไดมองตรงนี้เลย

ท้ังที่ภาษิตบอกไวแลววา ปลูกพืชเชนไรไดผลเชนนั้น ปลูก
เม็ดมะปรางไดตนมะปราง แตเราจะไปเอาตรงปลูกมะปรางได
กํ าไรหรือเปลา ปลูกเม็ดมะปรางไดธนบัตรหรือเปลา มันผิดขั้น
ตอนไป

สํ าหรับมนุษยโลกียปุถุชนนี้ พอปลูกมะปรางก็ไมคิดแต
เพียงใหไดมะปราง แตไปคิดวาใหไดเงินกํ าไรมา ก็เลยกลายเปนวา
มนุษยทํ าอะไรหวังผลตอบแทนมาก เมื่อทํ าความดีก็หวังผลตอบ
แทน แตไมทํ าเหตุปจจัยใหพอแกผลท่ีหวังจะไดตอบแทนนั้น ตัว
เองปญญาไมถึง และทํ าไมถูก ก็ไปโทษกฎธรรมชาติ ท่ีจริงตัวหลง
ผิดไปเอง

แตถาไดกาวหนาไปสูข้ันเปนอริยสาวกแลว ก็เปนอันวาไม
หวงเรื่องผลตอบแทนอันนี้ แตจะรักคุณภาพของชีวิต รูคุณคาของ
ชีวิตที่ประณีตขึ้น บริสุทธิ์ข้ึน รักความบริสุทธิ์ของชีวิต รักธรรม รัก
ความดีงาม ตองการใหธรรมคือความดีงาม เกิดมีแกชีวิต และเกิด



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๑
มีข้ึนในโลก

ถาคนมีความรักความตองการอยางนี้ สังคมนี้จะดีดวยมี
ความดี ทุกสิ่งจะดีและมนุษยจะมีความสุข จะไมถือเรื่องผล
ประโยชนทางวัตถุเปนสํ าคัญนัก

ถาจิตใจมาถึงขั้นนี้แลว การทํ าความดีก็จะไปถึงตัวธรรม
ไมมาติดอยูท่ีข้ันหวังนรก-สวรรคแลว แตนรก-สวรรคน้ันก็เปนไป
ตามกฎธรรมดา เปนหลักแหงเหตุและผล เราไมตองไปออนวอน
มันก็อยูมันก็เปนไปของมันอยางนั้น เมื่อทํ าเหตุดี ผลดีก็เกิดขึ้นเอง
เปนเรื่องของกฎธรรมชาติ หลักเหตุและผลดํ าเนินไปเอง ไมใชเรื่อง
ท่ีจะตองมาออนวอน ถึงเราไมตองการผล มันก็ไดผล

ตรงนี้ขอแทรกหนอยหนึ่ง เมื่อกี้น้ีบอกวา ปลูกเม็ดมะปราง
ไดตนมะปราง ไมใชปลูกเม็ดมะปรางไดเงินทอง ซ่ึงผิดขั้นตอน
และไมเปนเหตุเปนผลตามกฎธรรมชาติ

ทีน้ี ถาพูดใหละเอียดลงไปอีก แมแตท่ีวาปลูกเม็ดมะปราง
ไดตนมะปราง ก็ยังไมแน บางทีปลูกเม็ดมะปรางแลวไมไดตน
มะปรางก็มี คือมันไมข้ึน ไมงอก หมายความวา เม็ดมะปรางนั้น
อาจจะเนา อาจจะเสีย ใชไมได

นอกจากนั้น มีแตเม็ดมะปรางอยางเดียวก็ยังไมพอ ตองมี
ดิน มีน้ํ า มีปุย มีอากาศ มีอุณหภูมิรอนเย็นพอดี ทุกอยางตองพอ
เหมาะ เม็ดมะปรางจึงจะงอกขึ้นเปนตนมะปราง

ท่ีวาทํ าเหตุน้ัน หมายถึงวาตองมีปจจัยพรอมดวย ทางพระ
จึงพูดรวมวาเหตุปจจัย ความเปนเหตุเปนผลตามกฎธรรมชาติ
รวมทั้งกฎแหงกรรมนั้น มีความหมายถึงกระบวนการของเหตุ
ปจจัยทั้งหมดที่ซับซอนขึ้นไปอีก แตพูดแทรกไวเทานั้น ยังไมขยาย



นรก-สวรรคในพระไตรปฎก๓๒
ความที่น่ี เอาพอสะกิดไวใหเปนแงคิด ก็รวมอยูในเรื่องความเปน
เหตุเปนผลนั้นเอง คือเปนเหตุเปนผลตามกฎธรรมชาติ หรือความ
จริงของธรรมดา ไมใชเหตุผลแบบผลตอบแทนอยางที่คนชอบวาด
แตงตามความอยาก หยุดไวแคน้ีกอน เพราะกํ าลังจะเลยจากเรื่อง
นรก-สวรรคไปเขาเรื่องกฎแหงกรรมที่รองรับเรื่องนรก-สวรรคน้ัน

ก็เปนอันวา มาถึงตอนนี้สรุปไดวา ถึงแมเราจะพูดถึงผล
ตามเหตุคลายกับเปนผลตอบแทน แตความจริงนั้นเรารูไวเพื่อเกิด
ความมั่นใจตางหาก ทํ าดีในชาติน้ีใหสบายใจ เมื่อจิตดีระดับจิต
พรอมอยูแลว แมแตคนที่ไมเชื่อ ถาชาติหนามีมันก็ไปดีเอง ไมตอง
หวงลวงหนา น่ีคือคติพระพุทธศาสนา และทํ าความดีจนไมตอง
หวงลวงหนานั่นแหละ แสดงวาเรามั่นใจในหลักความจริงและ
ความดีแลว

ขอสํ าคัญอยูท่ีวา เรามีความมั่นใจในหลักความจริงและ
ความดีน้ันหรือเปลา ถามีความมั่นใจแลวไมตองหวง เวลาตายจะ
ไปนรกหรือไม ไมไปหรอก ถาเราทํ าใจปรุงแตงมันใหพรอมดีอยู
แลว ใหถึงระดับท่ีสาม ก็คือทํ าดีอยูทุกขณะ ปรุงแตงสวรรคอยู
ตลอดเวลา สวรรคก็อยูในกํ ามือ หรือจะเลยสวรรคไปอีกก็ได คือให
ข้ึนสูระดับของอริยสาวกไปเลย

เวลานี้การสอนเรื่องนรก-สวรรคมาติดกันอยูตรงนี้ คือ มา
ติดเรื่องคิดพิสูจนนรก-สวรรความีจริงหรือไมจริง จะไปเปนนัก
ปรัชญา เลยไมตองทํ าอะไร รอจนกวาฉันจะรูวานรก-สวรรคมีหรือ
ไมมี ฉันจึงจะทํ าไดถูก ถาอยางนี้ก็ไมตองทํ าแลวตลอดชีวิตนี้ ตาย
กอน เพราะนักปรัชญาตายมาหลายชั่วอายุคนแลว ในระยะหาพัน
ปน้ีนักปรัชญาตายไปกี่คน และที่ไมใชนักปรัชญาคอยฟงนัก



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๓
ปรัชญาสอนอีกเทาไรก็ไมรู ก็เลยไมไดเรื่อง พวกเหลานี้ชีวิตเปน
หมันไปเสียมาก

ตามแนวทางพุทธศาสนาทานถือหลักแหงการปฏิบัติ เอา
สิ่งที่ปฏิบัติไดโดยไมรออภิปรัชญา และพุทธศาสนาไมตองอิงอยู
กับเรื่องรอการพิสูจนสิ่งเหลานี้ ไมตองรอเลย ทวาเนนเรื่องทาที วา
ใหมีความมั่นใจ ทํ าดีท่ีปฏิบัติเห็นผลไดในชีวิตนี้ พรอมท้ังมีความ
มั่นใจในผลดีท่ีจะมีขางหนา ดวยการปรุงแตงไวพรอมแลว เมื่อ
สภาพจิตของเราดีอยูในระดับท่ีสูงขึ้นไปแลว ก็ตองไปดี

เหนือจากนั้นก็กาวไปสูข้ันอริยสาวก อยามัวมาอยูข้ันหวัง
ผลตอบแทนกันอยู อยาเปนหวงเรื่องนรก-สวรรคท่ีมาขูกันอยู ถา
จิตของเราประณีตขึ้นไป จนกระทั่งรักความบริสุทธิ์ความดีงามของ
ชีวิต รักธรรม อยากใหชีวิตของเราเปนชีวิตที่ดีงาม เปนธรรม อยูใน
ธรรม ประณีตดวยธรรม และตองการใหธรรมแผไป ก็อยูกันไดดวย
ความดี ข้ันนี้ถึงธรรมแลว ก็ไมตองหวังรอผลตอบแทนอีกตอไป



ตอบคํ าถาม
เอาละ อาตมาพูดไวนี้ก็เยอะแยะแลว ไมทราบจะมีเวลาเหลือที่จะ

ถามตอบปญหากันอยูอีกหรือเปลา ตอไปนี้ก็เรียกวามาคุยกัน โดยวิธีของ
การซักถามตอบปญหา ใครมีอะไรก็ยกตั้งเปนคํ าถามขึ้นมา ขอเชิญ

ถาม: ถาอยางนั้นนรกที่เขาวากันไว ท่ีมีกระทะทองแดงก็
คงจะไมมีจริงหรือ?

ตอบ: อาว ตองขอโทษนะ ไดบอกวานรก-สวรรคในพระ
ไตรปฎกมี ๓ ระดับ คือ ๑. ระดับท่ีวาเปนแหลงเปนโลก เปนภพ
อะไรนั้นนะ ท่ีวาหลังจากตายไปแลวจะไปประสบหรือไปเกิด อันนี้
ถาถือตามตัวอักษรพระไตรปฎกก็มี แตบอกวา ถึงแมวามีก็อยา
เอาไปปนกับวรรณคดี หรือภาพจิตรกรรมฝาผนังวาจะตองวิจิตร
พิสดารถึงอยางนั้น เพราะเปนธรรมดาของนักวรรณคดี ท่ีจะตองมี
จินตนาการและวิธีพูดวิธีทํ าใหคนเห็นจริงเห็นจังมากขึ้น คือตองมี
การปรุงแตงสูง แตวาแกนนั้นมีอยู

ก็ลองๆ ไปอานดูในพระสูตรที่อาตมาอางไวเมื่อกี้น้ี ก็จะมี
กลาวถึงวิธีการลงโทษอะไรตออะไรเหมือนกัน ก็ไมไดปฏิเสธขั้นนี้
แตอยาไปปรุงแตงใหวิจิตรพิสดารถึงขั้นนั้น ถาเปนวรรณคดีมันก็
ตองเสริมกันบางละ แมแตเรื่องคนธรรมดาก็ยังมีการบรรยายภาพ
สรางจินตนาการมากมายจนเลยความจริง อยางหนาตาของคนนี้
บรรยายความสวยงามจนกระทัง่คนหนาเปนพระจนัทร แลวคนหนา
กลมเปนพระจันทรอยางนั้นมันจะไปนาดูอะไร มันเปนไปไมได



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๕
ถาม: ทานคะ แตท่ีมีในพระสูตรก็เรียกไดวามีการปรุงแตง

อยูใชไหมคะ พดูถงึนรก-สวรรค เชนพยายามบรรยายใหเหน็วานรก
นากลวั และสวรรคสวยงามนาอยู กเ็รยีกวาปรงุแตงแลวใชไหมคะ?

ตอบ: ในพระสูตรจริงๆ ไมบรรยายวิจิตรพิสดาร แตใน
อรรถกถา ฎกีา พรรณนาเยอะ แตกจั็ดวายงันอยกวาทางวรรณคดี
เชน ในเรื่อง ไตรภูมิ ซ่ึงเปนขั้นประมวล แลวเขียนอธิบายเพิ่มเติม

แหลงสํ าคัญที่มาของไตรภูมิก็มาจากชั้นอรรถกถาฎีกา ใน
พระไตรปฎกก็คลายๆ เปนเชื้อหรือเปนแกน อรรถกถาฎีกาก็มา
อธิบายขยายออกไป

เรือ่งการบรรยายใหเหน็เปนภาพพจนน้ัน เกีย่วกบัวธิพีดูดวย
วิธีพูดอยางที่วาใหเห็นภาพพจนน้ัน ตองพูดจนมองเห็นภาพเลย
ถาพูดใหเห็นภาพเปนจริงเปนจังได คนนั้นก็พูดเกง สิ่งที่ไมสามารถ
มองเหน็มนัพดูยาก การจะมาท ําใหคนอืน่เขาใจ กต็องพดูใหเหน็ภาพ
การพูดใหเห็นภาพนี้บางทีก็อาจจะตองมีการสรางภาพขึ้นมาบาง

ทีน้ี นรก-สวรรคน้ีเรามาลองวิเคราะหกันดู ในกรณีท่ีเมื่อมี
จริงอยางนั้น เปนภาพเปนภูมิน่ีมันจะเหมือนกับชีวิตในโลกนี้ได
อยางไร ถาเหมือนจริงก็เห็นเลยใชไหม ก็เห็นดวยตาสิ ทีน้ีมันมอง
ไมเห็นดวยตาใชไหม วากันตามหลักนะ นรกนี้เห็นดวยตาไหม
สวรรคเห็นดวยตาไหม ไมเห็น เมื่อไมเห็น สภาพชีวิตตองไมเหมือน
กับมนุษยใชไหม เมื่อไมเหมือน ความทุกขทรมานอะไรๆ วิธีการลง
โทษนี่มันจะตองแปลกไป ไมเหมือนกับของมนุษย

ถาม: มีปญหากราบเรียนถามทานตอไปวา เมื่อยอมรับวา
มีเปนภพภูมิเชนนี้ มันอยูท่ีไหน อยูขางลางหรือขางบน?



นรก-สวรรคในพระไตรปฎก๓๖
ตอบ: น่ีแหละวรรณคดีก็มาสรางเปนลางเปนบน แตวาที่

จริงแลวในจักรวาลนี้ไมมีลางมีบน จะกํ าหนดที่ไหนเปนลางเปน
บนไดบาง

ถาม: ถาหากนรก-สวรรคข้ึนอยูกับระดับจิตของคน ทีน้ีคน
เราเวลาใกลจะตาย ถาเราคิดดี เราก็จะไปดี ถาเผื่อคนที่เปนโจรมา
ตลอดชีวิต พอถึงตอนใกลตายเกิดคิดดีเขาก็จะไดไปดี แตอีกคน
หนึ่งทํ าดีมาตลอดชีวิต เกิดมาคิดไมดีตอนตาย ไมกลายเปนวาทํ า
ดีมาตลอดชีวิตแลวไมไดรับผลดีตอบสนองเลยหรือคะ?

ตอบ: มี มันเปนอยางนั้นไดจริง แตวาไมตองไปกลัวหรอก
เอาตัวอยางเลย เอาเรื่องที่มีในคัมภีร เชนเรื่องของพระนางมัลลิกา
ซ่ึงเปนสาวกคนส ําคญัของพระพทุธเจา ตอนตายนัน้จติไมดสีกัหนอย
ก็เลยตองตกนรกไปเจ็ดวัน เจ็ดวันเทานั้นแลวแกก็ไปดีไปสวรรคตอ
ไป คือเวลาจิตจะดับสํ าคัญที่สุดวาจิตเศราหมองหรือผองใส

คนที่ทํ าแตความชั่วมาตลอดเวลา พื้นภูมิของจิตมันเปน
อยางนั้นแลว จะใหคิดดีไดน้ันมันยากเหลือเกิน มันจึงเปนกรณียก
เวน เหมือนกับน้ํ าที่ไหลบาทวมทํ านบที่ไหลแรงมา จะใหวายทวน
กระแสนี้ยากที่สุด การสรางระดับจิตที่เปนอยูธรรมดาหนักไปขาง
ไหน มันก็ทํ าใหมีแนวโนมวาเมื่อตายจิตจะเปนอยางนั้น น้ีเอาหลัก
ท่ัวไปกอน

กรณียกเวนที่วานี้มันยาก แรงดันมันไปทางหนึ่ง แลวจะหัก
กลับอีกทางนั้นมันยาก แตมันก็มี กรณียกเวนก็มี คนทํ าดีมาตลอด
แตเวลาตายอาจจะไปนึกอะไรสักอยางที่ไมดีท่ีเคยทํ าไว ก็เลยเสีย
ไป แตนรก-สวรรคไมใชนิรันดร ตอไปสิ้นระยะนั้นแลวก็กลับไปดีได
อีก ฝายตรงขามก็เชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นอันนี้เปนกรณียกเวน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๗
ไมตองไปกลัว ท่ัวไปก็ตองเปนไปตามแรงสะสม มันเปนเรื่องของ
เหตุของผลนี่ แมแตในชาติน้ีก็เหมือนกัน มันก็มีกรณียกเวน

ถาม: กรณีท่ีคนตายไปแลว เชนตายไป ๓ วัน แลวฟนขึ้น
มาใหม แลวก็เลาวาไปเที่ยวนรก-สวรรคมา อธิบายวาไปเห็นมา
อยางนั้นๆ อยางนี้อยากกราบเรียนถามทานวา เขาตายไปจริงหรือ
เปลา หรือวาเขาเหมือนหลับไป เปนเรื่องของจิตใตสํ านึก ถาเขา
ตายไปจริง แลวทํ าไมเขาถึงกลับมาอีกได?

ตอบ: อาตมายังนึกวาเขาตายไมจริง หรือยังไมตายนั้น
แหละ

ถาม: แตหมอก็ลงความเห็นวาตายแลว?
ตอบ: หมอก็มนุษยปุถุชนเหมือนกัน หมอก็วาไปตาม

ปรากฏการณเทาที่ยอมรับกันทางหลักวิชาวา ถามีสภาพอยางนี้
เกิดขึ้น เรียกวาตายแลว แตมันอาจจะมีอะไรละเอียดออนกวานั้น
อีก ซ่ึงก็เปนเรื่องธรรมดาของชีวิต เรื่องที่วิทยาศาสตรยังรูไมพอ
หมอเองก็ไมไดพิสูจนลึกซึ้งไปถึงขั้นนั้น ก็อาจจะเปนไปได

ถาม: แลวกรณีท่ีเขาบอกวาเขาไปนรก-สวรรคมาละคะ?
ตอบ: ก็มีขอพิจารณาไดหลายแง แงหนึ่งก็คือวา คนผูน้ีมี

ความทรงจํ าอะไรเกี่ยวกับนรก-สวรรค อยางที่ไดรับรูสืบตอกันมา
เหมือนเรานี้แหละ ในสังคมนี้รับรูกันมาอยางนี้ มีประเพณีสืบทอด
กันมาอยางนี้ มันก็ฝงอยูในจิตใตสํ านึก พอแกเขาสูสภาพจิตอยาง
น้ี หมดความรูสึกตัวก็เหมือนกับฝนไป จิตนี้ก็พาไปทองเที่ยว ไปใน
ภาพความทรงจํ าที่ไดสรางขึ้นนั้น คือสรางเองเที่ยวไปเองดวย มัน
ก็เกิดภาพอยางนั้นขึ้นมาได
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ทีน้ีก็ตองมาดูกันวา ภาพนรก-สวรรค ท่ีเขาไปเที่ยวมานั้น

มนัเหมอืนนรก-สวรรคท่ีเลากนัมาในประเพณขีองเราไหม ถาเหมอืน
มันก็มีทางเปนไปอยางนั้น

อยางไรก็ตาม เรื่องนี้ก็เขาหลักที่พูดมาแลววา เราคน
ธรรมดายังพิสูจนไมได ก็เหมือนอยางคนที่จะตายไป ท่ีบอกวาตาย
แลวฟนขึ้นมาเลานั้น ก็หมายความวาตองพิสูจนดวยจิตของเขา
เอง คนอื่นไมอาจไปรูไปเห็นดวย มันเปนเรื่องยากตรงนี้ ท่ีบอกวา
พิสูจนไมไดเพราะอยางนี้แหละ จะพิสูจนก็ตองเอาชีวิตของเรา
พิสูจน อยากรูวามีจริงไหม ลองตายดู ทีน้ีใครจะสู มาตันตรงนี้ทุก
ที ก็จะมาพิสูจนแบบไมใชพิสูจนแท จะมาพิสูจนคนอื่นดวยจิตคน
อื่น ก็รูไมได เราจะเอาสิ่งที่รูดวยจิตมาใหเห็น จะมาพิสูจนดวยตา
ก็ทํ าไมได

เดี๋ยวนี้ก็ยังมีนักวิทยาศาสตรทํ าแบบโบราณ คือเมื่อเร็วๆ
น้ีมีนักวิทยาศาสตรพยายามใชวิธีการ พยายามพิสูจนวา คนเรา
ตายแลววิญญาณจะไปเกิดไหม ทํ าเปนหองกระจกปดทึบ เอาคน
จะตายแลวมาใสไว แลวก็พยายามดู ชวยกันสังเกตวา คนเราพอ
ตายแลว จะมีปรากฏการณอะไรเกิดขึ้น ซ่ึงเปนวิธีการที่ไมไดใหม
เลย ในพระไตรปฎกก็มี

สองพันหารอยกวาปแลว มีพระเจาแผนดินองคหนึ่ง ช่ือ
พระเจาปายาสิ จะพิสูจนเรื่องตายแลวจะเกิดอีกหรือไม ก็ใชวิธีการ
วิทยาศาสตรเหมือนกัน แตเครื่องมือไมทันสมัย ไมมีหองกระจก
เหมือนในปจจุบัน แตทานก็พยายามใชวิธีการโดยอาศัยอุปกรณ
เทาที่มีในสมัยนั้น เชนแทนที่จะใชหองกระจกทานก็ใชตุมน้ํ าแทน
เอานักโทษประหารเขาไปใสตุม ก็ทารุณหนอย แตเปนพระเจาแผน
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ดินก็มีอํ านาจทํ าได เอานักโทษประหารมาใสตุมแลวก็ปดใหมิด
แลวก็ยาจนกระทั่งแนใจวาไมมีรูร่ัวเปนทางออกได แลวกป็ลอยจน
กระทัง่ใหนักโทษตายไปเอง แตอยางไรๆ ก็ไมเห็นมีอะไรเกิดขึ้น

การพิสูจน อย างนี้ต องเรียกว าการพิสูจนด วยวิธีการ
วิทยาศาสตร ผลท่ีสุดพระเจาปายาสิก็สรุปออกมาวา การตายแลว
เกิดไมมีจริง ตายแลวก็หมดสูญไป เสร็จแลวก็มาเจอกับพระกุมาร-
กัสสปะ พระกุมารกัสสปะก็ช้ีแจงจนกระทั่งพระเจาปายาสิยอมเชื่อ
อันนี้มีใน ปายาสิราชัญญสูตร อยูในพระไตรปฎกเลมท่ี ๑๐ ขอ
๓๐๑ หนา ๓๕๒

ถาม: คนที่ทํ าบาปแลวตกนรกไป ในขณะที่กํ าลังรับโทษ
อยูน้ัน เขาเกิดสํ านึกได ตองการที่จะทํ าความดีจะไดไหม?

ตอบ: ตอนนี้ไมมีโอกาสแลว
ถาม: ไมมีโอกาสที่จะทํ าความดีอีกหรือคะ?
ตอบ: ในขณะที่กํ าลังรับโทษอยูน้ัน ไมมีโอกาส
ถาม: แตการทํ าความดีเปนสิ่งที่ควรสงเสริม ถาไมสงเสริม

ในขณะที่เขากํ าลังอยากจะทํ าความดี?
ตอบ: น้ีมันเรื่องของธรรมชาติ เราจะเขาไปแทรกแซงได

อยางไร น่ีแหละจึงวาความเปนไดหรือไมไดในธรรมชาติ เปนเรื่อง
ของกฎธรรมชาติไป ในเมื่อเรารูวาตายไปแลว ทํ าความดีไมได แก
ตัวไมไดอีก จึงตองทํ าเสียตั้งแตเดี๋ยวนี้ จึงประมาทไมได ทานก็เลย
สอนเทาที่ทํ าไดปฏิบัติได ก็จึงเอามายํ้ าวา น่ีนะ เธอตายไปแลว ถา
ไปตกนรก ไปแกตัวใหมในนั้นไมไดนะ ฉะนั้นจึงตองทํ าความดีเสีย
ตั้งแตบัดนี้ แตตามปกติมนุษยยอมทํ าความดีบาง ช่ัวบางปนกันไป
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ดังนั้นเมื่อรับผลกรรมชั่วในนรกแลว ตอไปกรรมดีท่ีเคยทํ าไวก็ให
ผลไดอีก เชนกลับมาเกิดเปนมนุษย

ถาม: ทานคะ แตพอรูสึกตัววาทํ าความชั่วมา เพียงแคตอน
ท่ีรูสึก ก็เรียกวาทํ าความดีแลวใชไหมคะ?

ตอบ: ก็เปนความดีแลว เปนความสํ านึก เพราะมันจะเปน
จุดเชื่อมตอท่ีเกิดสติแลวหันกระแสไดตอไป เราจะเปลี่ยนกระแสได
น้ี ตองสํ านึกกอน สํ านึกแลวก็รู เปนสติกับปญญา ทํ าใหเปลี่ยน
แปลงหันเหวิธีการ หันเหทิศทาง

ถาม: เพราะฉะนั้นนักโทษที่กํ าลังไดรับโทษอยู ก็ยังมี
โอกาสอยู โอกาสสุดทายตอนที่สํ านึกได?

ตอบ: เอาละ แกก็ทํ าดี แมแตจิตที่สํ านึกนี้ก็ทํ าใหแกหันมา
ยึดเหนี่ยวสิ่งที่เปนคุณงามความดี สิ่งที่เปนธรรมะ เปนกุศลขึ้น

ถาม: อยากกราบเรียนถามพระคุณเจาวาเรื่องผี หรือ
วิญญาณนี้มีจริงไหม ทานเคยพบเองบางไหมคะ?

ตอบ: อาตมายังไมเคยพบกับผีเลย
ถาม: แลวในความคิดทานวามีจริงไหมคะ?
ตอบ: ยังเผื่อไวเฉยๆ กอน เผื่อไว คือตอนนี้เราก็แคมอง

จากเหตุผล เหตุผลก็ไปเนื่องดวยศรัทธา เห็นวามีเหตุผลแลวก็
ศรัทธา แตมันไมใชภาพที่เห็นจริงเห็นประจักษ วากันวาพอมีทาง
เปนไปไดไหม

เอาอยางนี้ดีกวา เอาทฤษฎีอยางนี้แลวกัน ในกรณีท่ีผีมีอยู
ผีจะปรากฏแกคนไดอยางไร จะปรากฏไดก็เปนเรื่องของกํ าลังจิต
ตอกัน ถาผีมีกํ าลังจิตแรงกวาของคนนั้น และผีตองการใหเขาเห็น
คนที่มีกํ าลังจิตออนกวาก็จะเห็น แตถาคนนั้นมีกํ าลังจิตแข็งกวา
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ผีก็สะกดไมได ก็จะไมเห็นผี เพราะฉะนั้นการที่จะเห็นผีไดตอง
๑. ตกใจ ใจไมปกติ กํ าลังใจเสียไป ครึ่งหลับครึ่งตื่น จิตใจไมแข็ง
๒. ตองสัมพันธกันระหวางผีใจแข็งแคไหน หรือคนใจออนแคไหน
คนธรรมดายากที่จะเห็นได

ถาม: ขอเรียนถามทานวา คนเรานี้เวลาตายไป ถาทํ าดีจะ
ไปสวรรคเลย หรือทํ าชั่วจะไปนรกเลย หรือตองรอใหมีการตัดสิน
กอนคะ?

ตอบ: ไมรูจะเอาใครมาตัดสิน เพราะทุกสิ่งเปนไปตามกฎ
ธรรมดาหรือกฎธรรมชาติ เปนไปตามเหตุตามผล ทํ าความชั่วผล
ช่ัวก็เกิด ทํ าความดีผลดีก็เกิด จึงบอกวานี้เปนกฎธรรมดา ไมจํ า
เปนตองออนวอนอะไรอีก ผลมันเกิดจากเหตุ ฉะนั้นเมื่อจะไป
สวรรค เวลาตายก็ตองทํ าระดับจิตใจของเราใหดี ถาระดับจิตของ
เราผองใส นึกถึงสิ่งที่ดีงามก็ไปสวรรค เปนการตัดสินตัวเองเลย ไม
ตองมีใครมาตัดสินอีกแลว

ถาม: ขอเรียนถามทานตอวา คนเราตองทํ าดีกี่เปอรเซ็นต
จึงจะไดไปสวรรค และทํ าชั่วกี่เปอรเซ็นตจึงจะไปนรก แลวถาเปน
กรณีกํ้ ากึ่งกันจะเปนยังไงคะ?

ตอบ: อันนี้ข้ึนอยูกับภูมิระดับจิตที่มีอยูตามธรรมดา ไม
ตองพูดเปนเปอรเซ็นต จิตอยูในระดับใดก็ไปตามนั้น แตถาระดับ
กํ้ ากึ่งกันก็นาจะมามนุษยละมัง

แตการเกิดเปนมนุษยน่ีทานวายากเหลือเกินนะ ตามหลัก
บอกวา มนุษยน้ีเปนสคุตขิองเทวดา เทวดานีอ่ยากเกดิเปนมนษุยนะ
เทวดาที่เราวามีความสุขสบายนี้ พวกนี้ตรัสรูยาก เพราะวาเทวดา
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ไดรับแตอารมณ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ในสิ่งที่เปนสุข มีแต
ทางใหลุมหลงมัวเมามาก พวกนี้หลุดพนยาก

การไดมาเกิดเปนมนุษยน้ีดี เพราะไดรับสุขบางทุกขบาง มี
บทเรียนชีวิตมาก มีประสบการณท่ีจะสอนตนเอง ทํ าใหเกิดสติ
จะทํ าใหชีวิตสุกงอม ญาณปญญาแกกลา ทํ าใหตรัสรูไดดี ฉะนั้น
ทานวาการมาเกิดเปนมนุษยน้ีดีแลว เทวดายังอยากมาเกิดเปน
มนุษยเลย ทีน้ีปญหาอยูท่ีวาจะใชชีวิตมนุษยอยางไรจึงจะดีท่ีสุด

ถาม: ทานคะ อยางคนที่ตายโดยอุบัติเหตุ ไมมีเวลามาตั้ง
ระดับจิตใจ อยางนี้จะไปอยางไรคะ?

ตอบ: อันนี้เคยตั้งคํ าถามกัน อุบัติเหตุอยางรถชนนี่ยังไม
รวดเร็วเทาไร อยางพวกระเบิดไฮโดรเจนอะไรนี่ บางอยางวับเดียว
หายไปทั้งตัวเลย แมแตข้ีเถาก็ยังมองไมเห็น อันนี้ความเร็วของ
วัตถุ แตจิตยังเร็ววาวัตถุ ๑๗ เทา แคน้ีก็หมดปญหาไปเลย ๑๗
ขณะจิตเปน ๑ ขณะรูป น่ีฝายอภิธรรมวาไว

ตามหลักวิชานี้ถือวา ทุกสิ่งเกิดดับตลอดเวลา เรามองไม
เห็นมันเอง มีการเกิดดับเร็วมาก เร็วชนิดที่วาเราไมมีเครื่องวัดได
วัตถุเกิดดับเร็วมากอยางนี้ จิตยังเกิดดับเร็วกวา ๑๗ เทา แคน้ีก็คง
จะแกปญหานั้นได

ถาม: ทานคะ เทาที่สรุปไดเปนอันวา สวรรค-นรกมีจริง
เพราะมีกลาวถึงเปนลายลักษณอักษรในพระไตรปฎก ขอกราบ
เรียนถามทานวา ในพระไตรปฎกมีบอกไวหรือเปลาคะวาอยูท่ีตรง
สวนไหนในจักรวาล?

ตอบ: ไมมี ไมมีกลาวไว
ถาม: ในกรณีน้ี ถามีผูถามจะอธิบายอยางไรดีคะ?
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ตอบ: มันเปนภพหนึ่ง แลวมันเปนลักษณะชีวิตคนละแบบ

เมื่อมันเปนชีวิตคนละแบบ มันอาจจะอยูท่ีตรงไหนก็ได ซอนกันอยู
ก็ได อยางที่เรียกกันวาคนละมิติ ในพระไตรปฎกมีพูดถึงหมื่น
โลกธาตุ แสนโลกธาตุ โลกธาตุก็คือจักรวาล คือในทัศนะของพุทธ
ศาสนา ถือวาจักรวาลนี้มีมากมายเหลือเกิน

แตทีน้ีมีสวรรคในอรรถกถา ซ่ึงคงจะไดแนวมาจากฮินดู
อยางในไตรภูมิก็มาจากฮินดูน้ีดวย คือเอาเขาพระสุเมรุเปนศูนย
กลางของจักรวาล มีทวีปโดยรอบ ๔ ทวีป ท่ีเขาพระสุเมรุเองที่สวน
ลาง ท่ีใตลงไปในนํ้ านั้น อสูรอยู แลวที่เชิงเขาพระสุเมรุก็พวกทาว
โลกบาลอยู เปนพวกเทวดารับใชช้ันดาวดึงส ลูกนองทาวสักกะ
สูงขึ้นไปก็ทาวสักกะอยู แลวก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆ คติน้ีมาจากสาย
พราหมณซ่ึงในพระไตรปฎกไมมี นรก-สวรรคในอรรถกถาก็เอาที่มี
ในพระไตรปฎกมาเชื่อมกับความคิดสายพราหมณ-ฮินดูมา
ประกอบกัน

ทีน้ีถาเราไมเอาอรรถกถาฎีกามาประกอบ เรามานึกถึงวา
นรก-สวรรคเปนภพ เปนระดับชีวิตอีกพวกหนึ่ง ก็จะมีสภาพชีวิต
ตางจากเรา มันก็ตองไปอีกแบบหนึ่ง น้ีเราพูดในแงสวรรค-นรก
ระดับท่ีหนึ่งซึ่งเปนขั้นผลที่ไกลตัวเรา แตเรามักจะมาสนใจกันแงน้ี
แหละมาก เพราะมันเปนปญหาโลกแตก พูดกันมาเปนพันๆ ปแลว
เปนเรื่องของนักศาสนาและปรัชญา ทีน้ีพุทธศาสนาถือวาเปน
ศาสนาแหงการปฏิบัติ มุงแตสิ่งที่ปฏิบัติได เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้
ใหเราวางทาทีใหถูกตองตอนรก-สวรรค
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ถาม: ทานคะ อยางสวรรค-นรกในระดับท่ีสอง สวรรคใน

อก นรกในใจ แตอยางคนที่ทํ าความชั่ว แตไมรูสึกวาทํ าสิ่งที่ผิดก็
ไมมีทุกข จะเปนอยางไรคะ?

ตอบ: เปนไปได คือจิตมีหยาบมีละเอียด แตคนเรา
ตองการความกาวหนา คนที่มีปญญา เมื่อมีคุณธรรมมากขึ้นก็จะ
เริ่มรูสึกตองการใหชีวิตของตัวเปนชีวิตที่ดีงาม มีความบริสุทธิ์กาว
หนาไปในทางคุณธรรม ทํ าใหจิตประณีตขึ้น ความดี-ความชั่วจะ
เขามากระทบมากขึ้น

ถาจิตหยาบอยางพวกสัตวเดรัจฉานก็ไมมีปญหาอะไร 
เพราะพวกนี้จะไมมีปญญาที่จะเขาใจ ทีน้ีคนเราจะอยูระดับน้ัน
ตลอดไปหรือ แลวเราอยากจะมีจิตระดับน้ันหรือ ถาจิตเรามีความ
ไวขึ้นแลวตอความดีความชั่ว เราจะไมรับรูก็ไมได มันเปนกฎ
ธรรมดา มันฝนตัวเองไมได แตท่ีเขาไมรูน้ัน เขาก็ไมรูเพราะจิตมัน
หยาบเกินไป แตพอจิตประณีตขึ้น เหมือนกับกระจกแวนตา มีฝุน
ละอองจับนิดหนอย มันก็เห็นใชไหม แตถาเปนกระจกที่ตูน้ัน มีฝุน
จับมากกวานี้ก็ไมเห็นเปนไร เพราะยังดูใสอยูใชไหม ทีน้ีถาเปน
เครื่องใชวางอยูกับพื้นสกปรกกวานี้ก็ได พื้นนี้ท่ีวาสะอาดก็ยัง
สกปรกกวากระจกตู

เวลามีปญญามากขึ้น จิตประณีตมากขึ้น มันก็จะไปเห็น
สิ่งที่เศราหมองมากขึ้น มันไปคานตัวเองหลอกตัวเองไมได เพราะ
ฉะนั้น เมื่อเราตองการใหจิตของเรากาวหนายิ่งขึ้น เราก็ตองถนอม
เราจะไปยอมใหจิตของเราอยูในระดับตํ่ าอยางนั้นหรือ

เพราะฉะนั้นก็เปนไปไดท่ีวาคนที่มีจิตหยาบมาก อาจจะทํ า
ความชั่วโดยไมรูสึก หรือมองไมเห็นความชั่ว แตวาตอไปเมื่อจิต
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ของเขากาวหนามากขึ้น ความดี-ความชั่วก็จะกระทบเขาแรงขึ้น ก็
จะเกิดรอนใจหนักและแกตัวไมไดเสียแลว เพราะฉะนั้นเมื่อใครรู
ข้ึนมาแลวก็รีบปองกันเสีย พยายามประคับประคองจิตและชีวิต
ของตนใหดี

เมื่อจิตของเรารับธรรม รับกุศล รับความดีงามแลว มันจะ
ตองการถนอม ตองการทํ าความดีเอง เราจะพยายามเลี่ยง ไม
อยากใหความชั่วเขามาทํ าใหเสียความบริสุทธิ์ของชีวิตจิตใจ ถา
ถึงขั้นนั้นก็บอกแลววาเปนขั้นอริยสาวก ถาเปนขั้นที่เขายังมืดยัง
มองไมเห็นอยางนั้น ก็เลยตองใหสวรรค-นรกมาขู

ถาม: ถาเชนนั้นก็แสดงวา สวรรคในอก นรกในใจ ก็ไมมีใช
ไหมคะ?

ตอบ: มันก็มีของมันอยางนั้นแหละ คือสภาพจิตของเขา
มันเปนนรกอยูแลว จนกระทั่งอันที่ทํ าลงไปก็เปนเรื่องของนรก มัน
เสมอกันจนไมรูสึกตางกัน

ถาม: คือแสดงวาเขาไมรูวาสวรรคเปนอยางไร?
ตอบ: ไมรู เพราะเขาอยูนรกตลอดเวลา เพราะจิตหยาบอยู

ตลอดกาลเลย
ถาม: ถาอยางนั้น ท่ีทานบอกวานรก-สวรรคมีอยู ๓ ความ

หมาย ความหมายที่ ๓ ทานบอกวาอยูท่ีการปรุงแตง?
ตอบ: คืออยูในชีวิตประจํ าวัน อายตนะทั้งหลายคือการรับ

รูตางๆ
ถาม: คือเกิดความสงสัยวา นรก-สวรรคในความหมายที่

สองและที่สามตางกันอยางไร เพราะการรับรูทางอายตนะที่รูสึก
เปนสุขหรือทุกข ก็เปนเรื่องของจิตใจ?
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ตอบ: ตางกันที่ความประณีตหรือซอยละเอียด คือระดับท่ี

สองนี่ เอาเปนจุดเปนหยอม เปนเรื่องการกระทํ าที่เดนชัด เปนอันๆ
วาทํ ากรรมดีอันนี้ไปแลวทํ าใหเกิดความปติเปนสุข ทํ ากรรมชั่วไป
แลวท ําใหเกดิความเรารอนในใจ กป็รากฏขึน้เปนเรือ่งๆ เปนระยะๆ
ไป สวนระดับท่ีสามพูดถึงสภาพจิตที่เปนไปในการรับรูตลอดเวลา
หรือกระทํ าตอกันกับสิ่งที่รับรูอยูทุกๆ ขณะ ซ่ึงก็สัมพันธกับระดับท่ี
สอง คือเปนดานที่ปรุงแตงสั่งสมอยูเรื่อยๆ ทีละเล็กละนอย แลวก็
ไปแสดงผลออกเปนระดับท่ีสองนั่นเอง ตลอดจนเลยกวานั้น เมื่อ
วาถึงการใหผลชวงนานไกล ก็ออกมาเปนนรก-สวรรคระดับท่ีหนึ่ง
สัมพันธกันทั้งหมด



บทเสริม:

ผลกรรมในชาติหนา



บทเสริม:
ผลกรรมในชาติหนา

เรื่องชาติกอน ชาติหนา นรก-สวรรค มีจริงหรือไม เปนคํ า
ถามที่คนสนใจกันมากและเปนขอกังวลคางใจของคนทั่วไป เพราะ
เปนความลับของชีวิตที่อยูในอวิชชา จึงเห็นควรกลาวสรุปแทรกไว
ท่ีน้ีเล็กนอย เฉพาะแงวา มีจริงหรือไม พิสูจนไดอยางไร

๑. ตามคํ าสอนในพุทธศาสนา เมื่อวาตามหลักฐานใน
คัมภีรและแปลความตามตัวอักษรก็ตอบไดวา สิ่งเหลานี้มี

๒. การพิสูจนเรื่องนี้ไมมีท่ีสิ้นสุด ไมอาจแสดงใหเห็น
ประจักษแกผูไมรู ไมวาในทางบวกหรือในทางลบ คือไมวาในแงมี
หรือในแงไมมี เปนไปไดเพียงขั้นเชื่อวามี หรือเชื่อวาไมมี เพราะทั้ง
ผูเชื่อและผูไมเชื่อ หรือผูพยายามพิสูจนวามีและผูพยายามพิสูจน
วาไมมี ตางก็ไมรูท่ีมาที่ไปแหงชีวิต ไมวาของตนหรือผูอื่น ตางก็มืด
ตออดีต รูไกลออกไปไมถึงแมเพียงการเกิดคราวนี้ของตนเอง แม
แตชีวิตตนเองที่เปนอยูขณะนี้ก็ไมรูและมองไมเห็นอนาคตแมเพียง
วา พรุงนี้จะเปนอยางไร

๓. ถาจะพิสูจน หลักมีวา สิ่งที่เห็น ตองดูดวยตา สิ่งที่ได
ยิน ตองฟงดวยหู สิ่งที่ลิ้ม ตองชิมดวยลิ้น เปนตน สิ่งที่เห็นถึงจะใช
สิบหูและสิบลิ้นรวมกัน ก็พิสูจนไมได หรือสิ่งที่ไดยินจะใชสิบตากับ
สิบจมูกรวมกัน ก็พิสูจนไมได หรือสิ่งที่เห็น สิ่งที่ไดยิน แตตาง
ระดับคลื่น ตางความถี่ ก็ไมรูกัน บางอยางที่แมวมองเห็น สิบตา
คนรวมกันก็มองไมเห็น บางอยางที่คางคาวไดยิน สิบหูคนรวมกัน
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ก็ไมไดยิน เปนตน ในแงท่ีหนึ่ง การตายการเกิดเปนประสบการณ
ของชีวิตโดยตรง หรือแคบลงมาเปนปรากฏการณของจิต ซ่ึงตอง
พิสูจนดวยชีวิตหรือจิตเอง การพิสูจนจึงควรเปนไปดังนี้

ก) พิสูจนดวยจิต ทานใหตองใชจิตที่เปนสมาธิแนวแน
ถึงที่ แตถาไมยอมทํ าตามวิธีน้ี หรือกลัววาที่วาเห็นใน
สมาธิ อาจเปนการเอานิมิตหลอกตัวเอง ก็เลื่อนสูวิธี
ตอไป

ข) พิสูจนดวยชีวิต ตั้งแตเกิดมาคราวนี้ คนที่อยูยังไม
เคยมีใครตาย ดังนั้น จะรูวาเกิดหรือไม ตองพิสูจน
ดวยการตายของใครของคนนั้น แตวิธีน้ีไมปรากฏวามี
ใครกลาทดลอง

ค) เมื่อไมยอมพิสูจน ก็ไดเพียงขั้นแสดงหลักฐานพยาน
และชี้แจงเหตุผล เชน หาตัวอยางคนระลึกชาติไดและ
สอบสวนกรณีตางๆ เชนนั้น หรือแสดงเหตุผลโดยหา
ความจริงอื่นมาเปรียบเทียบ อยางเรื่องวิสัยแหงการ
เห็น การไดยินที่ข้ึนตอระดับคลื่นและความถี่ เปนตน
ดังไดกลาวแลว ชวยใหเห็นวานาเชื่อ เชื่อบาง หรือเชื่อ
มากขึ้น เปนตน ซ่ึงรวมอยูในขั้นของความเชื่อเทานั้น

๔. ไมวาใครจะเชื่อหรือไมเชื่อ หรือจะพยายามพิสูจนใหกัน
และกันดูไดแคไหนก็ตาม สิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ไมมีใครหนีพน ทุก
คนตองเกี่ยวของ และเปนที่สืบตอออกไปของชีวิตขางหนาที่เชื่อ
หรือไมเชื่อวามีน้ันดวย ก็คือ ชีวิตขณะนี้ ท่ีมีอยูแลวนี้ ท่ีจะตอง
ปฏิบัติตอมันอยางใดอยางหนึ่ง
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เมือ่เปนเชนนี ้ สิง่ทีค่วรเอาใจใสใหมากจงึไดแกชีวติปจจุบัน

และสํ าหรับพระพุทธศาสนาในฐานะที่เปนศาสนาแหงการปฏิบัติ 
สิ่งที่เปนจุดสนใจกวา และเปนที่สนใจแท จึงไดแกการปฏิบัติตอ
ชีวิตที่เปนอยูน้ี วาจะดํ าเนินชีวิตที่กํ าลังเปนไปอยูน้ีใหดีไดอยางไร
จะใชชีวิตที่มีอยูแลวนี้อยางไร เพื่อใหเปนชีวิตที่เปนอยูอยางดี และ
เพื่อใหชีวิตขางหนาถามีก็มั่นใจไดวา จะสืบตอออกไปเปนชีวิตที่ดี
งามดวย ดังนั้น สิ่งที่ควรกลาวถึงจึงไดแกขอสังเกตและขอเสนอ
แนะในทางปฏิบัติดังตอไปนี้
• บาลชีัน้เดมิ คอืพระสตูรทัง้หลาย กลาวบรรยายเรือ่งชาตกิอน
ชาติหนา นรก-สวรรค ไวนอยนัก๑ โดยมากทานเพียงเอยถึงหรือ
กลาวถึงเทานั้น แสดงถึงอัตราสวนของการใหความสนใจแกเรื่องนี้
วามีเพียงเล็กนอย ในเมื่อเทียบกับคํ าสอนเกี่ยวกับการดํ าเนินชีวิต
ในโลก หรือขอปฏิบัติจํ าพวกศีล สมาธิ ปญญา
• บาลเีมือ่กลาวถงึผลรายของกรรมชัว่ และอานสิงสของกรรมดี
ถากลาวถึงการไปเกิดในนรกหรือสวรรค มักกลาวไวตอทายผลที่
จะประสบในชีวิตนี้ โดยกลาวถึงผลในชีวิตนี้ ๔-๕-๑๐ ขอ แลวจงึ
จบลงดวยค ําวา “เม่ือกายแตกท ําลาย ภายหลงัมรณะ ยอมเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก” หรือ “เขาถงึสคุต ิโลกสวรรค”๒ ขอสังเกตในเรื่อง
น้ีมี ๒ อยาง คือ ประการแรก ทานถือผลในชีวิตปจจุบันเปนสํ าคัญ
และแยกแยะอยางชี้ชัดเปนอยางๆ ไป สวนผลหลังตาย กลาวเพียง
ปดทายไวใหครบรายการ ประการที่สอง การตรัสถึงผลดีผลราย
เหลานั้น เปนไปในลักษณะแสดงขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเปนไป
ตามเหตุปจจัย คือ เปนผลที่จะเกิดขึ้นเองตามเหตุ ไมตองวอนหวัง
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เปนเรื่องของการรูไวใหเกิดความมั่นใจเทานั้น ถึงไมตั้งความ
ปรารถนา ก็ยอมเปนไปเชนนั้น
• สํ าหรับคนที่ไมเชื่อ ในเมื่อยังไดเพียงแคเชื่อ คือเชื่อวาไมมี ยัง
ไมรูแจงประจักษจริง ยอมไมอาจปฏิเสธความสงสัยในสวนลึกแหง
จิตใจของตนไดโดยเด็ดขาด คนเหลานี้ เมื่อเรี่ยวแรง ความมัวเมา
ในวัยหนุมสาวเสื่อมไปแลว ถูกชราครอบงํ า ความหวาดหวั่นตอ
โลกหนาก็มักไดชองแสดงตัว ซ่ึงเมื่อไมไดเตรียมความดีไว ก็จะมี
ทุกขมาก ดังนั้น เพื่อความมั่นใจ ถึงคนที่ไมเชื่อก็ควรทํ าดีไว จะมี
หรือวาไมมี ก็มั่นใจและโลงใจ
• สํ าหรับคนที่เชื่อ

ก) พึงใหความเชื่อน้ัน อิงหลักแหงความเปนเหตุปจจัย
อยางแทจริง คือ ใหมองผลในชาติหนาวาสืบตอไปจากคุณภาพ
ของจิตใจที่ไดสรางขึ้นไวแลวในชาติน้ี แลวเนนที่การทํ ากรรมดีใน
ปจจุบัน เพื่อสรางเสริมคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตที่ดีงาม เพื่อให
ชีวิตสืบตอไปขางหนาเปนชีวิตที่ดีงามดวย

การเนนในแงน้ี จะทํ าใหการเกี่ยวของกับชาติหนาหรือ
ความหวังผลชาติหนาเปนไปในรูปของความมั่นใจโดยอาศัย
ปจจุบันเปนฐาน และการหวังผลชาติหนานั้น จะยิ่งทํ าใหเอาใจใส
ใหความสํ าคัญแกชีวิตที่เปนอยูในปจจุบันมากขึ้น ไมเสียหลักที่วา
ถึงจะยุงเกี่ยวกับชาติหนาอยางไร ก็อยาใหสํ าคัญกวาชาติท่ีเปนอยู
ขณะนี้ คืออยาใหเสียการกระทํ าในปจจุบัน และจะไดไมเนนการ
ทํ ากรรมดีแบบเปนการลงทุนเพื่อแสวงหาผลกํ าไร
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ข) ความเชื่อตอชาติหนานั้น ควรชวยใหเลิกหรือใหบรรเทา

การพึ่งพาอาศัยอํ านาจดลบันดาลหรือสิ่งลึกลับภายนอกลงดวย 
เพราะการเชื่อชาติหนาหมายถึงการเชื่อกรรมดีท่ีตนกระทํ าและ
การที่จะตองกาวหนาเจริญสูงขึ้นในสังสารวัฏนั้น สวนการรอหวัง
พึ่งอํ านาจภายนอก ยอมเปนการทํ าตัวใหออนแอลง และเปนการ
กดตัวเองใหถอยจมลงหรือลาหลังหางออกไปในสังสารวัฏ หากผู
ใดถลํ าตัวหวังพึ่งอํ านาจเหลานั้นไปบางแลว ก็ควรรีบถอยตัวออก
มาสรางเรี่ยวแรงกํ าลังของตนเองขึ้นใหมโดยเร็ว
• ส ําหรับผูเชื่อหรือไมเชื่อก็ตาม จะตองพยายามกาวไปหรือ
ไดรับการสอนใหกาวไปถึงขั้นเวนกรรมชั่ว ทํ ากรรมดี โดยไมตอง
ข้ึนตอความเชื่อหรือความไมเชื่อน้ันเลย คือทํ าดีไดโดยไมตองหวัง
ผลชาติหนา หรือถึงแมไมเชื่อวามีชาติหนา ก็จะไมทํ าชั่ว ผลข้ันนี้
ทํ าใหเกิดขึ้นไดโดย

๑) ฝกอบรมกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ ใหกลาแข็ง คือ
ทํ าใหเกิดความใฝธรรม รักความดีงาม ตองการความประณีตหมด
จด มุงใหทุกสิ่งทุกอยางบรรลุอุดมสภาวะของมัน๓

๒) สรางความใฝรักในปติสุขอันประณีตลึกซึ้งภายใน และ
ใหความใฝปติสุขประณีตหรือการไดประสบปติสุขประณีตนั้น เปน
เครื่องปองกันการทํ าชั่วและหนุนการทํ าดีโดยตัวของมันเอง ท้ังนี้
เพราะการที่จะไดปติสุขประณีตนั้น ยอมมีเงื่อนไขอยูในตัววาตอง
เวนทุจริต ประกอบสุจริต และการไดปติสุขประณีตนั้นแลว ก็จะ
เปนแรงหนวงเหนี่ยวไมใหหลงใหลกามถึงขั้นที่จะประกอบกรรมชั่ว
รายได อยางไรก็ตาม สํ าหรับปติสุขประณีตขั้นโลกียอาจตอง
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ระมัดระวังบางที่จะไมใหติดเพลินมากเกินไปจนเสียงานหรือหยุด
ความกาวหนา๔

๓ ) ฝกอบรมจิตปญญาใหเจริญถึงขั้นที่จะเปนอยู ดวย
ปญญาหรือดํ าเนินชีวิตดวยปญญา คือ มีความรูเทาทันสภาวะ
ของโลกและชีวิต หรือรูธรรมดาแหงสังขาร พอที่จะทํ าจิตใจใหเปน
อิสระไดบางพอสมควร ไมหลงใหลติดอามิสหรือกามวัตถุถึงกับจะ
ทํ ากรรมชั่วราย มองชีวิตจิตใจของมนุษยอื่นสัตวอื่นดวยความเขา
ใจ หยั่งเห็นทุกขสุขและความตองการของเขา พอที่จะทํ าใหคิดการ
ในทางที่เกื้อกูลชวยเหลือดวยกรุณา ใจไมโนมนอมไปในทางที่จะ
เบียดเบียนผูอื่น

ขอน้ีนับเปนขัน้แหงการด ําเนนิชวีติของทานผูไดเขาถงึโลกตุตร-
ธรรม ซ่ึงมีโลกุตตรสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแลว หรืออยางนอยก็เปนขั้น
ของผูดํ าเนินชีวิตตามแนวปฏิบัติเพื่อเขาถึงโลกุตตรธรรมนั้น

ถาแมยังไมถึงขั้นที่จะเปนอยูดวยปญญาอยางแทจริง ก็
เปนอยูดวยศรัทธาที่เปนบุพภาคของปญญานั้น คือ ศรัทธาที่
ประกอบดวยปญญาและเปนไปเพื่อปญญา ซ่ึงเชื่อในวิถีทางแหง
การดํ าเนินชีวิตดวยปญญา มั่นใจในชีวิตที่เปนอิสระดวยปญญา
น้ันวา เปนชีวิตที่ดีงามประเสริฐสุด และพยายามดํ าเนินปฏิปทา
แหงการเปนอยูดวยปญญาที่ประกอบดวยกรุณานั้นดวยตนเอง๕

ความจริง หลักปฏิบัติท้ังสามขอน้ีเนื่องถึงกัน ใชประกอบ
เสริมกันได โดยเฉพาะขอท่ี ๑) ตองใชในการทํ าสิ่งดีงามทุกอยาง
จึงเปนที่อาศัยของขอ ๒) และ ๓) ดวย

ถาปฏิบัติไดตามหลักสามขอน้ี ความเชื่อเรื่องผลกรรมใน
ชีวิตหนา ก็จะเปนเพียงสวนชวยเสริมความมั่นใจในการเวนชั่ว-ทํ า
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ดีใหมั่นคงแนนแฟนยิ่งขึ้นสํ าหรับบางคน แตไมถึงกับเปนตัวตัดสิน
เด็ดขาดวา ถาเขาจะไมไดรับผลน้ันในชาติหนาแลว เขาจะไมยอม
ทํ าความดีเลย

ถาออนแอเกินไป ไมสามารถฝกคนหรือฝกตนใหปฏิบัติ
ตามหลักสามขอน้ีได การใชความเชื่อตอผลกรรมชาติหนาเปนเหตุ
จูงใจใหเวนชั่วทํ าดี ก็ยังดีกวาปลอยใหดํ าเนินชีวิตกันอยางหลง
ใหลในการเสพเสวยกามวัตถุ มุงแตแสวงหาอามิสมาปรนเปรอตน
ซ่ึงมีแตจะทํ าใหการเบียดเบียนและความชั่วรายนานาระบาดแพร
หลาย นํ าชีวิตและสังคมไปสูหายนะถายเดียว และถึงอยางไร
ความเชื่อผลกรรมชาติหนา ก็จัดเขาในโลกียสัมมาทิฏฐิซ่ึงเปนจุด
เชื่อมตอใหกาวหนาไปในทางดีงามงายขึ้น

เมื่อทํ าความเขาใจกันอยางนี้แลว ก็ขอนํ าพุทธพจนแหง
สํ าคัญที่กลาวถึงผลกรรมซึ่งสืบเนื่องจากปจจุบันไปถึงภพหนาตาม
ท่ีปรากฏในจูฬกัมมวิภังคสูตร มาแสดงไว สรุปใจความไดดังนี้๖

“ดูกรมาณพ สัตวท้ังหลายมีกรรมเปนของตน เปน
ทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนที่กํ าเนิด มีกรรมเปนเผา
พันธุ มีกรรมเปนที่พ่ึงอาศัย กรรมยอมจํ าแนกสัตวท้ัง
หลายใหทรามและประณีต”
๑. ก. สตรีหรือบุรุษผูมักทํ าปาณาติบาต เปนคนเหี้ยมโหด

หมกมุนอยูในการประหัตประหาร ไรเมตตาการุณย ดวยกรรมนั้น
ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพรอมถึงที่แลว ตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก หรือมิฉะนั้นหากมาสูความเปนมนุษย จะเกิด ณ ท่ี
ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเปนคนมีอายุสั้น
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ข. สตรีหรือบุรุษผูละเวนปาณาติบาต มีเมตตาการุณย มัก

เกื้อกูลแกสรรพสัตว ดวยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพรอมถึงที่แลว
ตายไป ยอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค หรือมิฉะนั้น หากมาสูความ
เปนมนุษย จะเกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเปนคนมีอายุยืน

๒. ก. สตรีหรือบุรุษผูมีนิสัยชอบเบียดเบียนทํ ารายสัตวท้ัง
หลาย ดวยมือไม ศัสตรา ดวยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพรอมถึงที่
แลว ตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะนั้น หาก
มาสูความเปนมนุษย จะเกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเปนคนมีโรค
มาก (ขี้โรค)

ข. สตรีหรือบุรุษผูไมมีนิสัยชอบเบียดเบียนทํ ารายสัตวท้ัง
หลาย ดวยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพรอมถึงที่แลว ตายไป ยอม
เขาถึงสุคติ โลกสวรรค หรือมิฉะนั้น หากมาสูความเปนมนุษย จะ
เกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเปนคนมีโรคนอย (มีสุขภาพดี)

๓. ก. สตรีหรือบุรุษผูเปนคนมักโกรธ เคียดแคนงาย ใครวา
กลาวนิดหนอยก็ขัดใจพลุงพลาน พยาบาท แสดงความขึ้งเคียดให
ปรากฏ ดวยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพรอมถึงที่แลว ตายไป ยอม
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะนั้น หากมาสูความเปน
มนุษย จะเกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเปนคนมีผิวพรรณทราม
(ไมสวยไมงาม)

ข. สตรีหรือบุรุษผูไมมักโกรธ ดวยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติ
พรั่งพรอมถึงที่แลว ตายไป ยอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค หรือมิ
ฉะนั้น หากมาสูความเปนมนุษย จะเกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะ
เปนคนนาเลื่อมใส (มีรูปรางทาทางชวนใจนิยม)



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๗
๔. ก. สตรีหรือบุรุษผูมีใจริษยา คนอื่นไดลาภไดรับความ

เคารพนับถือกราบไหวบูชา ก็ไมสบายใจ ทนไมได ดวยกรรมนั้น
ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพรอมถึงที่แลว ตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก หรือมิฉะนั้น หากมาสูความเปนมนุษย จะเกิด ณ ท่ี
ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเปนคนมีศักดานอย (ต่ํ าตอยดอยอํ านาจ)

ข. สตรีหรือบุรุษผูไมมีใจริษยา ดวยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติ
พรั่งพรอมถึงที่แลว ตายไป ยอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค หรือมิ
ฉะนั้น หากมาสูความเปนมนุษย จะเกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะ
เปนคนมีศักดามาก (มีเดช มีอํ านาจมาก)

๕. ก. สตรีหรือบุรุษผูไมบํ าเพ็ญทาน ไมใหปนขาว นํ้ า ผา
นุงหม เปนตน ดวยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพรอมถึงที่แลว ตาย
ไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะนั้น หากมาสูความ
เปนมนุษย จะเกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเปนคนมีโภคะนอย

ข. สตรีหรือบุรุษผูบํ าเพ็ญทาน ใหปนขาว นํ้ า ผานุงหม
เปนตน ดวยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพรอมถึงที่แลว ตายไป ยอม
เขาถึงสุคติ โลกสวรรค หรือมิฉะนั้น หากมาสูความเปนมนุษย จะ
เกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเปนคนมีโภคะมาก

๖. ก. สตรีหรือบุรุษผูเปนคนแข็งกระดาง เยอหย่ิง ชอบดูถูก
คน ไมเคารพนับถือ กราบไหว แสดงความเอื้อเฟอแกผูท่ีสมควรได
รับการปฏิบัติเชนนั้น ดวยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพรอมถึงที่
แลว ตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะนั้น หาก
มาสูความเปนมนุษย จะเกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเปนคนมี
ตระกูลต่ํ า



นรก-สวรรคในพระไตรปฎก๕๘
ข. สตรีหรือบุรุษผูไมเปนคนแข็งกระดาง ไมเยอหย่ิง แสดง

ความเคารพนับถือ กราบไหว เอื้อเฟอแกผูสมควรไดรับการปฏิบัติ
เชนนั้น ดวยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพรอมถึงที่แลว ตายไป ยอม
เขาถึงสุคติ โลกสวรรค หรือมิฉะนั้น หากมาสูความเปนมนุษย จะ
เกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเปนคนมีตระกูลสูง

๗. ก. สตรีหรือบุรุษผูไมเขาหา ไมสอบถามสมณะหรือ
พราหมณ วาอะไรดี อะไรชั่ว อะไรมีโทษ ไมมีโทษ อะไรควร
ปฏิบัติ ไมควรปฏิบัติ อะไรเมื่อทํ า จะเปนไปเพื่อโทษทุกข อะไร
เมื่อทํ า จะเปนไปเพื่อประโยชนสุขชั่วกาลนาน ดวยกรรมนั้น ซึ่งถือ
ปฏิบัติพรั่งพรอมถึงที่แลว ตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก หรือมิฉะนั้น หากมาสูความเปนมนุษย จะเกิด ณ ท่ีใดๆ ใน
ภายหลัง ก็จะเปนคนทรามปญญา

ข. สตรีหรือบุรุษผูรูจักเขาหาสอบถามสมณะหรือพราหมณ
วาอะไรดี อะไรชั่ว เปนตน ดวยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพรอมถงึ
ท่ีแลว ตายไป ยอมเขาถงึสคุต ิ โลกสวรรค หรอืมฉิะนัน้ หากมาสู
ความเปนมนษุย จะเกดิ ณ ท่ีใดๆ ในภายหลงั กจ็ะเปนคนมปีญญามาก

จะเห็นไดวา ในสูตรนี้ แมจะกลาวถึงผลที่จะประสบในชีวิต
ขางหนา แตก็เนนที่การกระทํ าในปจจุบัน โดยเฉพาะการกระทํ าที่
มีลักษณะเปนความประพฤติปฏิบัติอยางเปนประจํ า เปนสวนแหง
การดํ าเนินชีวิตชนิดที่จะสรางสมคุณภาพของจิตใจ ปรุงแตง
ลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพได และเปนเหตุปจจัยโดยตรงแกผล
จํ าเพาะแตละอยาง

ท้ังนี้ ไมใชเปนอานิสงสเฟอชนิดที่วา ทํ ากรรมดีอะไรครั้ง
เดียว เชน ใหทานครั้งหนึ่ง ก็มีผลมากมายไมมีขอบเขต จะหวังเปน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๙
อะไร ปรารถนาไดอะไร ก็ไดก็เปนอยางนั้นหมด ซ่ึงถาเนนกันนัก ก็
จะทํ าใหคนมุงแตจะทํ าบุญกรรม แบบฝากเงินในธนาคารเฉยไวไป
รอรับดอกเบี้ย หรือแบบคนเลนลอตเตอรี่ ท่ีลงทุนทีหนึ่งหวังผล
กํ าไรมหาศาล แลวเลยไมใสใจกรรมดีชนิดที่เปนความประพฤติ
ปฏิบัติท่ัวไป และการดํ าเนินชีวิตดีงามประจํ าวันอยางที่ตรัสไวใน
สูตรนี้๗

รวมความวา สาระของจูฬกัมมวิภังคสูตรน้ี ก็ยังคงยืนหลัก
การสํ าคัญที่วา การนึกถึงผลกรรมที่จะไดประสบในชีวิตภพหนา
พึงเปนไปในลักษณะของความมั่นใจที่อาศัยกรรมคือคุณภาพจิต
ใจและคุณภาพแหงความประพฤติ ท่ีตนมีอยูในปจจุบันนี้เอง และ
การไดรับผลหางไกลเบื้องหนานั้น มีลักษณะที่สืบทอดตอเนื่อง
ออกไปอยางมีความสัมพันธกันไดตามแนวทางแหงเหตุปจจัย

หลักสํ าหรับวินิจฉัยในเรื่องนี้ อาจพูดอยางสั้นๆ ไดแนว
หนึ่งวา ความเชื่อท่ีถูกตองเกี่ยวกับผลกรรมในชาติหนา จะตอง
เปนความเชื่อท่ีมีลักษณะชวยเสริมธรรมฉันทะใหเขมแข็งแนนแฟน
ยิ่งขึ้น หากความเชื่อเกี่ยวกับผลกรรมในชาติหนาอยางใด ไมชวย
เสริมธรรมฉันทะ แตกลับเปนไปในทางสงเสริมโลภะหรือตัณหา
ถายเดียว ก็พึงเขาใจวา ความเชื่ออยางนั้น เปนความเชื่อท่ีคลาด
เคลื่อน และควรไดรับการแกไข

คัดจากหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จัดพิมพ พ.ศ. ๒๕๒๙ หนา ๑๙๘–๒๐๔



เชิงอรรถ

๑ พระสูตรตอกัน ๒ สูตร คือ พาลปณฑติสูตรและเทวทตูสูตร เปนทีม่าสํ าคัญของวรรณคดี
เก่ียวกบันรก สวรรค สมัยตอมา (ม.อุ.๑๔/๔๖๗–๕๐๓/๓๑๑–๓๓๓ และ ๕๐๔–๕๒๕/๓๓๔–
๓๔๖), เอยช่ือนรก ๓ ขุม (ม.มู.๑๒/๕๖๕/๖๐๘); การไปเกิดในเทวโลกและอายุเทวดา
(เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๒๓/๑๖๙; องฺ.ตกฺิ.๒๐/๕๑๐/๒๖๙, ๒๗๓; องฺ.อฏก.๒๓/๑๒๓-
๕/๒๕๗–๒๖๗; ๔๙/๖๓, ๖๖; ๑๒๕-๖/๒๔๓-๘; อภิ.วิ.๓๕/๑๑๐๓-๗/๕๖๖–๕๗๒)
และพึงดูเรื่อง วิญญาณัฏฐิติ ๗ และสัตตาวาส ๙ (เชน ที.ปา.๑๑/๓๓๕/๒๖๕;
๓๕๓/๒๗๗; ๔๓๕/๓๑๑; ๔๕๗/ ๓๒๙; องฺ.สตฺตก.๒๓/๔๑/๔๑; ๒๒๘/๔๑๓)

๒ เชน อง.ฺปฺจก.๒๒/๒๑๑-๗/๒๘๑-๔; ๓๔/๔๑; อง.ฺเอกาทสก.๒๔/๒๒๒/๓๗๐
๓ ดู พุทธธรรม บทที่ ๑๔ “ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ”
๔ ดู พุทธธรรม บทที่ ๑๕ “ความสุข”
๕ ศรัทธาที่ออกผลเชนนั้น ตองอาศัยความเชื่อม่ันในทานซึ่งเปนผูนํ าแหงการ

ดํ าเนินชีวิตอิสระดวยปญญา คือ พระพุทธเจา เชื่อม่ันในคํ าสอนของพระ
องค คือ พระธรรม เชื่อม่ันในชุมชนผูประพฤติปฏิบัติตามคํ าสอนนั้นและ
ประสบความสํ าเร็จในการมีชีวิตที่เปนอิสระเชนนั้นดวย คือ พระสงฆ รวม
เรียกวา ศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย ดู พุทธธรรม บทที่ ๑๑ “ชีวิตและคุณ
ธรรมพื้นฐานของอารยชน”

๖ เรียกอีกอยางวา สุภสูตร, ม.อุ.๑๔/๕๗๙–๕๙๗/๓๗๖–๓๘๕
๗ เนื้อหาของสูตรนี้ เปนการตอบปญหาของสุภมาณพ ซึ่งเปนคนวรรณะ

พราหมณ การที่พระพุทธเจาตรัสตอบแกสุภมาณพอยางนี้ มองในแงสัมพันธ
กับศาสนาพราหมณ มีขอสังเกตอยางนอย ๒ ประการ คือ ประการแรก เปน
การแยงตอคํ าสอนของพราหมณที่วา พรหมเปนผูสรางผูบันดาลชีวิตมนุษย
และทุกส่ิงทุกอยาง โดยใหมองอยางใหมวา การกระทํ าของคนนั่นเอง เปน
เครื่องสรางสรรคปรุงแตงชีวิตของมนุษย ประการที่สอง ตามพิธีกรรมของ
พราหมณ เชน การบูชายัญ ผูประกอบพิธีและถวายทักษิณาแกพราหมณ จะ
ไดรับผลานิสงสมากมายมหาศาลชนิดที่จะมองไมเห็นความสัมพันธโดยทาง
เหตุปจจัยกับส่ิงที่กระทํ านั้นเลย การตรัสผลของกรรมตามแนวแหงสูตรนี้
เปนการสรางความเขาใจอยางใหมในแงนั้นดวย



คํ าโปรยปกหลัง หนังสือ นรก-สวรรคในพระไตรปฎก

“…สํ าหรับคํ าถามวา นรก-สวรรคหลังจากตายในพระไตร
ปฎกมีไหม? เมื่อถือตามตัวอักษรก็เปนอันวามี…”

มนุษยเรานั้น ทุกคน ถาวาดวยใจจริงแลว ยอมมีเยื่อใยตอ
ชีวิตของตน ทุกคนรักชีวิตของตน เราตองการใหชีวิตของเราเปน
ชีวิตที่ดีงาม เราตองการใหชีวิตของเราเปนชีวิตที่บริสุทธ์ิ ถาเราได
พัฒนาจิตใจของเราใหสูงข้ึน จนลักษณะนี้เดนชัดขึ้น เราก็ไมตอง
ไปนึกถึงผลตอบแทนขางหนามากมาย

เวลานี้การสอนเรื่องนรก-สวรรคมาติดกันอยูตรงนี้ คือ
มาติดเรื่องคิดพิสูจนนรก-สวรรความีจริงหรือไมจริง จะไปเปนนัก
ปรัชญา เลยไมตองทํ าอะไร รอจนกวาฉันจะรูวานรก-สวรรคมี
หรือไมมี ฉันจึงจะทํ าไดถูก ถาอยางนี้ก็ไมตองทํ าแลวตลอดชีวิตนี้
ตายกอน เพราะนักปรัชญาตายมาหลายชั่วอายุคนแลว ในระยะหา
พันปนี้นักปรัชญาตายไปกี่คน และที่ไมใชนักปรัชญาคอยฟงนัก
ปรัชญาสอนอีกเทาไรก็ไมรู ก็เลยไมไดเรื่อง พวกเหลานี้ชีวิตเปน
หมันไปเสียมาก
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