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คำนำ

นับแต่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
และเชิญพระศพมาประดิษฐาน ณ พระตำหนักเพ็ชร เมื่อวันที่
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้มพี ทุ ธศาสนิกชนและสาธุชนมาถวายความ
เคารพพระศพเป็นจำนวนมาก ทัง้ กลางวันและกลางคืนต่อเนื่องมา
ตัง้ แต่บดั นัน้ จนบัดนี้ แสดงถึงพระบารมีธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ที่ปกแผ่ไปยังพุทธศาสนิกชนและสาธุชนทุกหมู่เหล่าและแสดงถึง
ความเคารพนับถือที่พุทธศาสนิกชนและสาธุชนทุกหมู่เหล่ามีต่อ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ อันเป็นแรงบันดาลใจให้บุคคลเหล่านั้น ไม่ว่า
จะอยู่ใกล้ไกลเพียงไรก็ตั้งใจเดินทางมาถวายความเคารพพระศพ
อย่างเนืองแน่นต่อเนื่อง ด้วยความสำนึกในพระเมตตาธรรมและ
ความกรุณาคุณของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและสาธุชนผู้มาถวายความเคารพ
พระศพได้มีสิ่งอนุสรณ์ อันเนื่องด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไว้เป็นที่
ระลึกและปลื้มปิติ ทางวัดบวรนิเวศวิหารจึงได้จัดพิมพ์พระนิพนธ์
ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ พร้อมด้วยพระรูปน้อมถวายพระกุศลและ
แจกเป็นปฏิการแก่ทุกท่าน ดังที่ปรากฏอยู่ในมือของท่านทั้งหลาย
บัดนี้
วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
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พระประวัติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
(สุวฑฺฒนมหาเถร เจริญ คชวัตร)
วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา สมเด็จ
พระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก นั บ เป็ น สมเด็ จ
พระสั ง ฆราชพระองค์ ที่ ๑๙ แห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ลุ ถึ ง ปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ นับเป็นสมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงดำรงตำแหน่ง
ยาวนานกว่าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใด ๆ ในอดีตที่ผ่านมา
คือ ๒๔ ปี
วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นวันคล้ายวันประสูติ
ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสั ง ฆปริ ณ ายก (สุ ว ฑฺ ฒ นมหาเถร) ทรงเจริ ญ พระชนมายุ
๑๐๐ พรรษาบริบูรณ์ นับเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ
ปริณายก ที่เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานกว่า สมเด็จพระสังฆราช
พระองค์ใดๆ ในอดีตที่ผ่านมา ทั้งทรงดำรงตำแหน่งต่างๆ ทาง
คณะสงฆ์ยาวนานกว่าพระองค์อื่นๆ คือ ทรงดำรงตำแหน่งเจ้า
คณะใหญ่คณะธรรมยุต ๒๕ ปี ทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส
วัดบวรนิเวศวิหาร ๕๒ ปี นับเป็นบุญบารมีในทางปรหิตปฏิบัติ
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ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งยากที่จะมีเป็นสาธารณะแก่
บุคคลทั่วไป
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สั ง ฆปริ ณ ายก (สุ ว ฑฺ ฒ นมหาเถร) มี พ ระนามเดิ ม ว่ า เจริ ญ
นามสกุล คชวัตร ทรงมีพระชาติภูมิ ณ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ
วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อ
พระชนมายุ ๑๔ พรรษา ณ วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี แล้ว
เข้ า มาอยู่ ศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม ณ วั ด บวรนิ เ วศวิ ห าร จน
พระชนมายุครบอุปสมบท และทรงอุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศ
วิหารเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยสมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์
ได้ประทับอยู่ศึกษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดมาจนกระทั่งสอบ
ได้เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๔
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงดำรงสมณศักดิ์
มาโดยลำดับดังนี้ ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ พระราชาคณะ
ชั้นราช และพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระโศภน
คณาภรณ์ ทรงเป็นพระราชาคณะ ชั้นธรรมที่ พระธรรมวราภรณ์
ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองที่ พระสาสนโสภณ ทรงเป็น
สมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระญาณสังวร และทรงได้รับ
พระราชทานสถาปนาเป็น สมเด็จพระสังฆราช ในราชทินนามที่
สมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆ
ปริณายก
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เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นผู้ใคร่ในการ
ศึกษา ทรงมีพระอัธยาศัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาตั้งแต่ทรงเป็นพระเปรียญ
โดยเฉพาะในด้านภาษา ทรงศึกษาภาษาต่าง ๆ เช่น อังกฤษ
ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน และ สันสกฤต จนสามารถใช้ประโยชน์ได้
เป็นอย่างดี กระทั่ง เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง
วชิรญาณวงศ์ พระอุปชั ฌาย์ทรงเห็นว่า จะเพลินในการศึกษามากไป
วันหนึ่งทรงเตือนว่า ควรทำกรรมฐานเสียบ้าง เป็นเหตุให้พระองค์
ทรงเริ่มทำกรรมฐานมาแต่บัดนั้น และทำตลอดมาอย่างต่อเนื่อง
จึงทรงเป็นพระมหาเถระทีท่ รงภูมธิ รรม ทัง้ ด้านปริยตั แิ ละด้านปฏิบตั ิ
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงศึกษาหาความรู้
สมั ยใหม่ อ ยู่ เ สมอ เป็ น เหตุ ใ ห้ ท รงมี ทั ศ นะกว้ า งขวาง ทั น ต่ อ
เหตุการณ์บ้านเมือง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสั่งสอนและเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก และทรงนิพนธ์หนังสือทางพระพุทธ
ศาสนาได้อย่างสมสมัย เหมาะแก่บุคคลและสถานการณ์ในยุค
ปัจจุบัน และทรงสั่งสอนพระพุทธศาสนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่าง
ประเทศ
ในด้านการศึกษา ได้ทรงมีพระดำริทางการศึกษาที่กว้าง
ไกล ทรงมีส่วนร่วมในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่ง
แรกของไทย คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมาแต่ต้น
ทรงริเริ่มให้มีสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศขึ้นเป็นครั้ง
แรก เพื่อฝึกอบรมพระธรรมทูตไทย ที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจในต่าง
ประเทศ
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ทรงเป็ น พระมหาเถระไทยรู ป แรก ที่ ไ ด้ ด ำเนิ น งาน
พระธรรมทูตในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากทรงเป็น
ประธานกรรมการอำนวยการสำนั ก ฝึ ก อบรมพระธรรมทู ต ไป
ต่างประเทศ เป็นรูปแรก เสด็จไปเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดวัดไทย
แห่งแรกในทวีปยุโรป คือวัดพุทธปทีป ณ กรุงลอนดอน สหราช
อาณาจักร ทรงนำพระพุทธศาสนาเถรวาทไปสู่ทวีปออสเตรเลีย
เป็นครั้งแรก โดยการสร้างวัดพุทธรังษีขึ้น ณ นครซิดนีย์ ทรงให้
กำเนิดคณะสงฆ์เถรวาทขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย ทรงช่วยฟื้นฟู
พระพุ ท ธศาสนาเถรวาทในประเทศเนปาล โดยเสด็ จไปให้ ก าร
บรรพชาแก่ ศากยะกุลบุตรในประเทศเนปาลเป็นครั้งแรก ทำให้
ประเพณีการบวชฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเนปาลยุคปัจจุบัน ทรง
อุปถัมภ์การสร้างวัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม สหรัฐอเมริกา
ทรงเจริญศาสนไมตรีกับองค์ดาไลลามะ กระทั่งเป็นที่ทรงคุ้นเคย
และได้วิสาสะกันหลายครั้งและทรงเป็นพระประมุขแห่งศาสนจักร
พระองค์แรกที่ได้รับทูลเชิญให้เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
อย่างเป็นทางการในประวัติศาสตร์จีน
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นนักวิชาการ
และนักวิเคราะห์ธรรมตามหลักการของพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่า
ธัมมวิจยะ เพื่อแสดงให้เห็นว่า พุทธธรรมนั้นสามารถประยุกต์ใช้
กับกิจกรรมของชีวิตได้ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับ
สูงสุด ทรงมีผลงานด้านพระนิพนธ์ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษา
อังกฤษจำนวนกว่า ๑๐๐ เรือ่ งประกอบด้วยพระนิพนธ์แสดงคำสอน
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ทางพระพุทธศาสนาทั้งระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง รวมถึง
ความเรียงเชิงศาสนคดีอีกจำนวนมาก ซึ่งล้วนมีคุณค่าควรแก่การ
ศึกษา สถาบันการศึกษาของชาติหลายแห่งตระหนักถึงพระปรีชา
สามารถและคุณค่าแห่งงานพระนิพนธ์ ตลอดถึงพระกรณียกิจที่
ทรงปฏิบัติ จึงได้ทูลถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เป็นการ
เทิดพระเกียรติหลายสาขา
นอกจากพระกรณียกิจตามหน้าที่ตำแหน่งแล้ว ยังได้ทรง
ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ อันมีความสำคัญยิ่งอีกหลายวาระ กล่าวคือ
ทรงเป็ น พระอภิ บ าลในพระภิ ก ษุ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
รัชกาลปัจจุบัน เมื่อครั้งทรงพระผนวช เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙
พร้อมทั้งทรงถวายความรู้ในพระธรรมวินัย ตลอดระยะเวลาแห่ง
การทรงพระผนวช ทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ ในสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราช
กุมาร เมื่อครั้งทรงผนวชเป็นพระภิกษุ เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๑
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ไม่เพียงแค่สร้างศาสน
ธรรม คือคำสอนมอบไว้เป็นมรดกธรรมแก่พุทธศาสนิกชน และแก่
โลกเท่ า นั้ น แต่ ยั งได้ ท รงสร้ า งวั ต ถุ ธ รรมอั น นำสุ ข ประโยชน์ สู่
ประชาชนทั่วไป มอบไว้เป็นมรดกของแผ่นดินอีกเป็นจำนวนมาก
อาทิ วัด ญาณสังวราราม ชลบุรี วัดรัชดาภิเ ษก กาญจนบุรี
วัดวังพุไทร เพชรบุรี วัดล้านนา ญาณสังวราราม เชียงใหม่
พระบรมธาตุ เ จดี ย์ ศ รี น คริ น ทราสถิ ต มหาสั น ติ คี รี เชี ย งราย
โรงพยาบาลสมเด็ จ พระปิ ย มหาราชรมณี ย เขต กาญจนบุ รี

Re#2 �������������������� (CS3).indd 8-9

ตึ ก สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก ในโรงพยาบาลและโรงเรี ย นในถิ่ น
ธุรกันดาร ๑๙ แห่ง โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่
๑๙ ท่ า ม่ ว ง กาญจนบุ รี ตึ ก วชิ ร ญาณวงศ์ โรงพยาบาล
จุ ฬ าลงกรณ์ ตึ ก วชิ ร ญาณสามั ค คี พ ยาบาร โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ตึก ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงเรียนสมเด็จ
พระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี และวัดไทยในต่างประเทศ
อีกหลายแห่ง
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงดำรงตำแหน่ง
หน้าทีส่ ำคัญทางการคณะสงฆ์ในด้านต่าง ๆ มาเป็นลำดับ เป็นเหตุให้
ทรงปฏิบัติ พระกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนา ประเทศชาติ
และประชาชน เป็นเอนกประการ นับได้ว่าทรงเป็นพระมหาเถระที่
ทรงเพียบพร้อมด้วยอัตตสมบัติและปรหิตปฏิบัติ และทรงเป็นครุ
ฐานียบุคคลของชาติ ทั้งในด้านพุทธจักรและอาณาจักร
เจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ พระญาณสั ง วร ทรงเป็ น ที่ เ คารพ
สักการะตลอดไปถึงพุทธศาสนิกชนในนานาประเทศ ด้วยเหตุนี้
ทางรั ฐ บาลสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ จึ งได้ ทู ล ถวาย
ตำแหน่ง อภิธชมหารัฐคุรุ อันเป็นสมณศักดิ์สูงสุดแห่งคณะสงฆ์
เมียนมาร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่ประชุมผู้นำสูงสุดแห่งพุทธ
ศาสนาโลก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ทูลถวายตำแหน่ง “ผู้นำสูงสุด
แห่งพระพุทธศาสนาโลก”
ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ พระสุขภาพของเจ้าพระคุณสมเด็จ
พระญาณสังวร ถดถอยลง เนื่องจากทรงเจริญพระชนมายุมากขึ้น
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ไม่อำนวยให้ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจต่าง ๆ ได้โดยสะดวก จึง
เสด็จเข้าประทับรักษาพระองค์ ณ ตึกวชิรญาณ-สามัคคีพยาบาร
โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่ อ วั น ที่ ๒๐
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ในช่วงแรก ๆ ยังเสด็จกลับไปประทับ
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นระยะ ๆ ครั้งละ ๓-๔ วัน และเสด็จ
ไปสดับพระปาติโมกข์ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ทุกวัน
ธรรมสวนะเดือนเพ็ญและเดือนดับ กระทั่งพระสุขภาพไม่อำนวย
คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพยาบาลจึงกราบทูลให้งดการเสด็จไป
สดับพระปาติโมกข์ดังกล่าว ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา
ถึ ง วั น ที่ ๑๓ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พระอาการ
ประชวรโดยทัว่ ไปทรุดลง คณะแพทย์จงึ ได้ถวายการผ่าตัดพระอันตะ
(ลำไส้) และพระอันตคุณ (ลำไส้น้อย) หลังการผ่าตัด ทรงมีพระ
อาการทั่วไปเป็นที่พอใจของคณะแพทย์ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ เริม่ มีพระอาการความดันพระโลหิตลดลง แต่มกี าร
กระเตื้องขึ้นเป็นระยะ ๆ กระทั่งถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๖ ความดันพระโลหิตลดลงถึง ๒๐ และคงตัวอยูร่ ะยะหนึง่
ถึงเวลา ๑๙.๓๐ น. ความดันพระโลหิตลงถึง ๐ ในทันทีทนั ใด
คณะแพทย์ได้ออกแถลงการณ์ในเวลาต่อมาว่า เจ้าพระคุณ
สมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆ
ปริณายก สิ้นพระชนม์ด้วยการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต เมื่อวันที่
๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๓๐ น. สิริพระชนมายุ
ได้ ๑๐๐ พรรษากับ ๒๑ วัน
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สารบัญ
ชีวิตเนื่องด้วยกรรม
กรรมคืออะไร
หลักกรรมนอกพระพุทธศาสนา
จะพิสูจน์กรรมได้อย่างไร
แนวคิดเรื่องกรรม
เพราะเหตุไรจึงไม่เชื่อเรื่องกรรม
การให้ผลของกรรม
กรรมเวร
นิทานเรื่องระงับเวร

ชีวิตเนื่องด้วยกรรม
๑
๔
๑๔
๑๘
๒๘
๓๕
๔๔
๕๒
๕๘

ชีวิตของทุกคนเกี่ยวข้องกับกรรม ทั้งที่เป็นกรรมเก่า
ทั้งที่เป็นกรรมใหม่ จะกล่าวว่าชีวิตเป็นผลของกรรมก็ได้ คำว่า
กรรมเก่ากรรมใหม่นี้ อธิบายได้หลายระยะ เช่น ระยะไกล
กรรมที่ทำแล้วในอดีตชาติ เรียกว่ากรรมเก่า กรรมที่ทำแล้วใน
ปัจจุบันชาติ เรียกว่ากรรมใหม่ อธิบายอย่างนี้อาจจะไกลมาก
ไป จนคนที่ไม่เชื่ออดีตเกิดความคลางแคลงไม่เชื่อ จึงเปลี่ยน
มาอธิบายระยะใกล้ว่าในปัจจุบันชาตินี้แหละ กรรมที่ทำไปแล้ว
ตั้งแต่เกิดมาเป็นกรรมเก่า ส่วนกรรมที่เพิ่งทำเสร็จลงไปใหม่ๆ
เป็นกรรมใหม่ แม้กรรมที่จะเข้าใจหรือที่จะทำก็เป็นกรรมใหม่
เพราะฉะนั้น การที่จะเข้าใจเรื่องชีวิตได้ดี จำต้องทำความเข้าใจ
เรื่องกรรมให้ดีด้วย
คำว่า กรรม มีใช้ในภาษาไทยมาก เช่น กรรมการ
กรรมกร กรรมาธิการ แต่ในภาษาที่พูดกัน เคราะห์ร้ายมักตก
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อยูแ่ ก่กรรม เคราะห์ดมี กั อยูแ่ ก่บญ
ุ ดังเมือ่ ใครประสบเคราะห์รา้ ย
คือทุกข์ภัยพิบัติต่างๆ ก็พูดว่าเป็นกรรม แต่เมื่อใครประสบ
เคราะห์ดีมักพูดว่าเป็นบุญ และมีคำพูดกันว่า บุญทำกรรมแต่ง
เกณฑ์ให้กรรมเป็นฝ่ายดำ ให้บุญเป็นฝ่ายขาว ความเข้าใจ
เรื่องกรรมและคำที่ใช้พูดกันในภาษาไทยจักเป็นอย่างไร ให้งดไว้
ก่อน ควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องตามความหมายในพระพุทธ
ศาสนา
คำว่า กรรม แปลว่า กิจการที่คนกระทำ คำว่า ทำ
หมายถึงทั้งทำด้วยกาย อันเรียกว่ากายกรรม ทั้งทำด้วยวาจา
คือพูดอันเรียกว่าวจีกรรม ทั้งทำด้วยใจคือคิด อันเรียกว่า
มโนกรรม บางทีเมื่อพูดกันว่าทำ ก็หมายถึงทำทางกายเท่านั้น
ส่วนทางวาจาเรียกว่าพูด ทางใจเรียกว่าคิด แต่เรียกรวมได้ว่า
เป็นการทำทุกอย่าง เพราะจะพูดก็ต้องทำ คือทำการพูด จะคิด
ก็ต้องทำคือทำการคิด จึงควรทำความเข้าใจว่า ในที่นี้คำว่า
ทำ ใช้ได้ทุกอย่าง เมื่อได้ฟังว่าทำทางกาย ก็เข้าใจว่าทำอะไร

ด้วยการที่เข้าใจอยู่แล้ว เมื่อได้ฟังทางวาจา ก็ให้เข้าใจว่าพูด
อะไรต่างๆ เมื่อได้ฟังว่าทำทางใจ ก็ให้เข้าใจว่าคิดอะไรต่างๆ
ก็การฟังคำพูดอธิบายหลักวิชาอาจขวางหูอยู่บ้าง แต่เมื่อเข้าใจ
ความหมายแล้วก็จักสิ้นขัดขวาง กลับจะรู้สึกว่าสะดวก เพราะ
เป็นคำที่มีความหมายลงตัวแน่นอน
คำว่า กรรม มักแปลกันง่ายๆ ว่า การทำ แต่ผู้เพ่ง
ศัพท์และความ แปลว่า กิจการที่บุคคลทำ ดังกล่าวแล้ว ถ้า
แปลว่าการทำ ก็ไปพ้องกับคำว่า กิริยา คำว่า กิริยา แปลว่า
การทำโดยตรง ส่ ว นคำว่ า กรรมนั้ น หมายถึ ง ตั ว กิ จ หรื อ
การงานทีก่ ระทำ ดังคำทีพ่ ดู ในภาษาไทยทีถ่ กู ต้อง เช่น กสิกรรม
พาณิชยกรรม และคำอื่นที่ยกไว้ข้างต้น คำเหล่านี้ล้วนหมาย
ถึงกิจการอย่างหนึ่งๆ ที่สำเร็จจากการทำ (กิริยา)
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กรรมคืออะไร
กรรม แปลว่าอะไร ได้กล่าวแล้ว แต่ กรรมคืออะไร
จำต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งเข้าไปอีก พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้
แปลความว่า “เรากล่าวเจตนา (ความจงใจ) ว่าเป็นกรรม
เพราะ คนจงใจ คือมีใจมุง่ แล้ว จึงทำทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง
ทางใจบ้าง” ฉะนั้น กรรมคือกิจที่บุคคลจงใจทำหรือทำด้วย
เจตนา ถ้าทำด้วยไม่มีเจตนาไม่เรียกว่ากรรม อย่างเช่นไม่มี
เจตนาเหยียบมดตาย ไม่เป็นกรรมคือปาณาติบาต ต่อเมื่อ
เจตนาจะเหยียบให้ตาย จึงเป็นกรรมคือปาณาติบาต แต่เมื่อจัด
อย่างละเอียด สิ่งที่ทำด้วยไม่มีเจตนา ท่านจัดเป็นกรรมชนิด
หนึ่ง เรียกว่ากรรมสักว่าทำ เพราะอาจให้โทษได้เหมือนกัน
เหมือนอย่างที่กฎหมายถือว่าผิดในฐานะประมาท
กรรมเกี่ยวกับคนเราอย่างไร กรรมเกี่ยวกับคนเรา
หรือคนเรานั่นแหละเกี่ยวกับกรรมอยู่ตลอดเวลา เพราะคนเรา

นั้นตั้งแต่ตื่นนอนขึ้น จนถึงหลับไปใหม่ ก็มีเจตนาทำอะไรต่างๆ
พูดอะไรต่างๆ คิดอะไรต่างๆ อยู่เสมอ โดยปกติไม่มีใครหยุด
นิ่งอยู่เฉยๆ ได้ ถึงมือไม่ทำ ปากก็พูด ถึงปากไม่พูด ใจก็
คิดถึงเรื่องต่างๆ การต่างๆ ที่ทำนี้แหละ เรียกว่ากายกรรม
คำต่างๆ ที่พูดนี้แหละ เรียกว่าวจีกรรม เรื่องต่างๆ ที่คิดนี้
แหละ เรียกว่ามโนกรรม
กรรมนั้นดีหรือไม่ดี กรรมจะดีหรือไม่ดีก็สุดแต่ผลที่
เกิดขึ้นจากกรรมนั้นๆ ถ้าให้เกิดผลเป็นคุณเกื้อกูลแก่ตนเอง
และผู้อื่น ก็เป็นกรรมดี เรียกว่า กุศลกรรม แปลว่า กรรมที่
เป็นกิจของคนฉลาด หรือบุญกรรม กรรมที่เป็นบุญ คือความ
ดีเป็นเครื่องชำระล้างความชั่ว เช่น การรักษาศีล ประพฤติ
ธรรมที่จับคู่กับศีล หรือแม้กิจการที่ดีที่ชอบ ที่เป็นตามที่แสดง
มาแล้ ว ที่ เ ป็ น สุ จ ริ ต ต่ า งๆ เช่ น การตั้ งใจช่ ว ยมารดาบิ ด า
ทำงาน การตั้งใจเรียน การตั้งใจประพฤติตนให้ดี การช่วย
เหลือเกื้อกูลมิตรสหาย การทำสาธารณสงเคราะห์ต่างๆ ส่วน
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กรรมทีใ่ ห้เกิดผลเป็นโทษ เบียดเบียนตนเองและผูอ้ นื่ ให้เดือดร้อน
เป็นกรรมชั่วไม่ดี เรียก อกุศลกรรม แปลว่า กรรมที่เป็นกิจ
ของคนไม่ ฉ ลาด บาปกรรม กรรมที่ เ ป็ น บาป เช่ น การ
ประพฤติผิดในศีลธรรม ประพฤติทุจริตต่างๆ ที่ตรงกันข้ามกับ
กุศลกรรม
ตัวอย่างของกรรมดีและกรรมไม่ดีข้างต้นนั้น กล่าว
ตามแนวพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกแสดงเป็น
ทางปฎิบัติไว้ชัดเจน เรียกว่า กรรมบถ แปลว่า ทางของกรรม
เรียกสั้นๆ ว่า ทางกรรม ทรงชี้แจงไว้เพียงพอและเข้าใจง่าย
ว่าทางไหนดี ทางไหนไม่ดี คือ
กายกรรม (กรรมทางกาย) นั้น ฆ่าเขา ๑ ลักของ
เขา ๑ ประพฤติผิดในทางกาม ๑ เป็นอกุศลไม่ดี เว้นจาก
การทำอย่างนั้นและอนุเคราะห์เกื้อกูลเขา ๑ เลี้ยงชีพในทางที่
ชอบ ๑ สังวรในกาม ๑ เป็นกุศล เป็นส่วนดี
วจีกรรม (กรรมทางวาจา) นัน้ พูดมุสา ๑ พูดส่อเสียด

เพื่อให้เขาแตกกัน ๑ พูดคำหยาบด้วยใจมีโทสะเพื่อให้เขา
เจ็บใจ ๑ พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล ๑ เป็นอกุศลไม่ดี เว้นการพูด
อย่างนั้น และพูดแต่ความจริง ๑ พูดสมัครสมาน ๑ พูดคำ
สุภาพระรื่นหูจับใจ ๑ พูดมีหลักฐานถูกต้อง ชอบด้วยกาล
เทศะ ๑ เป็นกุศล เป็นส่วนดี
มโนกรรม (กรรมทางใจ) นั้น คิดเพ่งเล็งอยากได้
ของเขามาเป็ น ของของตนเอง ๑ คิ ด พยาบาทมุ่ ง ร้ า ยเขา
๑ เห็นผิดจากคลองธรรม เช่น เห็นว่าทำดีไม่ได้ดี ทำชัว่ ไม่ได้ชวั่
๑ เป็นอกุศลไม่ดี ไม่คิดอย่างนั้น และคิดเผื่อแผ่ ๑ คิดแผ่
เมตตาจิตให้เขาอยู่เป็นสุข ๑ คิดเห็นชอบตามคลองธรรม เช่น
เห็นว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ๑ เป็นกุศล เป็นส่วนดี
คนที่เว้นจากทางกรรมเป็นอกุศล ดำเนินไปในทาง
กรรมที่เป็นกุศล เรียกว่า ธรรมจารี แปลว่า ผู้ประพฤติธรรม
สมจารี แปลว่า ผู้ประพฤติเรียบร้อยสม่ำเสมอ ความประพฤติ
ดั ง นี้ เรี ย กว่ า ธรรมจริ ย าหรื อ ธรรมจรรยา สมจริ ย าหรื อ
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สมจรรยา สมจริยาดังนี้แหละ คือ หลักสมภาพในพระพุทธ
ศาสนา สมภาพคือความเสมอกันนั้น อาจทำให้เสมอกันได้ใน
ทางที่อาจจะทำได้ แต่ไม่อาจทำให้เสมอกันได้ในทางที่ไม่อาจจะ
ทำ ในทางที่ไม่อาจจะทำนั้น เช่น คนเกิดมามีเพศต่างกัน มีรูป
ร่างสูงต่ำดำขาวต่างกัน เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้ ใครจะทำให้
เสมอกันได้ เช่น ทำให้สูงต่ำเท่ากันหมด แม้ในคนเดียวกันนั้น
นิ้วทั้งห้าก็ไม่เท่ากัน จะทำให้เท่ากันได้อย่างไร สิ่งที่ไม่อาจจะ
ทำให้เท่ากันได้ ถ้าใครไปพยายามจัดทำเข้า ก็เหมือนกับนิทาน
เรื่องเปรตจัดระเบียบ
เรื่องมีอยู่ว่า มีคนเดินทางหลายคน เข้าไปนอนพักอยู่
ในศาลาซึ่งเป็นที่พักของคนเดินทางหลังหนึ่ง เมื่อพากันนอน
หลับแล้ว มีเปรตเจ้าระเบียบตนหนึ่งเข้าไปในศาลา เห็นคน
นอนอยู่เป็นแถวจึงไปตรวจดูทางเท้า ก็เห็นเท้าของคนนอน
หลับไม่เสมอกัน จึงดึงเท้าของคนเหล่านั้นลงมาให้เสมอกัน
ครัน้ ตรวจดูเห็นเท้าเป็นแถวเสมอกันเรียบร้อยดีแล้ว ก็ไปตรวจดู

ทางด้านศีรษะ เห็นศีรษะของคนเหล่านั้นไม่อยู่ในแถวเสมอกัน
จึงดึงศีรษะให้ขึ้นมาเสมอกันเป็นแนวเดียวทั้งหมด แล้วก็ย้อน
กลับไปตรวจดูทางเท้าอีก ก็เห็นเหลื่อมล้ำไม่เสมอกันอีก ก็ดึง
เท้าให้เสมอกันใหม่อีก คนก็ไม่เป็นอันได้หลับได้นอนเป็นสุข
เพราะต้องถูกดึงเท้าบ้าง ดึงศีรษะบ้าง ขึ้นๆ ลงๆ ไม่รู้จักแล้ว
ทั้งเปรตเจ้าระเบียบนั้นก็ไม่สามารถจัดให้เสมอกันได้
การจั ด ให้ เ สมอกั น ในทางที่ ไ ม่ อ าจจะจั ด ได้ เ ช่ น นี้
เป็นการจัดที่ไม่สำเร็จ รังแต่จะให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไม่
สงบสุขอย่างเดียว ส่วนการจัดให้เสมอกันในทางที่อาจจัดได้นั้น
พระพุทธเจ้าทรงจัดด้วยหลักสมจริยานี้ คือเว้นจากทางกรรม
ฝ่ายอกุศล ดำเนินในทางกรรมฝ่ายกุศล ตามที่ทรงสั่งสอนไว้
นั้น
คราวนี้ ม าพิ จ ารณาดู ว่ า เมื่ อ ปฎิ บั ติ ใ นสมจริ ย านั้ น
เป็นสมภาพได้อย่างไร สมภาพ แปลว่า ความเสมอกัน คือตัว
เราเองกับผู้อื่น หรือผู้อื่นกับตัวเราเองเสมอกัน ตัวเราเองรักสุข
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เกลียดทุกข์ ผู้อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกัน ตัวเราเองไม่
ปรารถนาให้ผู้อื่นมาก่อกรรมที่ไม่ดีแก่เราทุกๆ ข้อ พอใจแต่จะ
ให้เขามาประกอบกรรมที่ดีแก่เราทั้งนั้น ถึงผู้อื่นก็เหมือนกัน
เขาก็ไม่ประสงค์ให้เราไปก่อกรรมชั่วร้ายแก่เขา ประสงค์แต่จะ
ให้เราไปประกอบกรรมที่ดีแก่เขาเท่านั้น เมื่อทั้งเราทั้งเขาต่างมี
ความชอบและไม่ชอบเสมอกันอยู่เช่นนี้ ทางที่จะให้เกิดสมภาพ
ได้โดยตรงก็คือ ทั้งสองฝ่ายต่างดำเนินเข้าหาจุดที่เสมอกันนี้
คือ งดเว้นจากทางกรรมที่ชั่วร้าย ซึ่งต่างก็ไม่ชอบให้ใครมาทำ
แก่ ต นด้ ว ยกั น และดำเนิ นไปในทางกรรมที่ ดี ซึ่ ง เกื้ อ กู ล กั น
ที่ต่างก็ชอบจะให้ใครมาทำแก่ตนด้วยกัน เมื่อประพฤติดังนี้
สมภาพที่ถูกต้องก็เกิดขึ้น และเป็นสมภาพคือเป็นความเสมอ
กันจริงๆ และเมื่อมีสมภาพดังนี้ ภราดราภาพ คือความเป็นพี่
น้องกัน หรือเป็นญาติที่คุ้นเคยไว้วางใจกันได้ก็เกิดขึ้น เสรีภาพ
คือความมีเสรีอันที่จะไปไหนๆ ได้ ทำอะไรได้โดยที่ไม่ถูกใคร
เบียดเบียนและก็ไม่เบียดเบียนใครด้วยก็เกิดขึ้น สมจริยาของ

พระพุ ท ธเจ้ า อั น ยั งให้ เ กิ ด สมภาพ ภราดราภาพ เสรี ภ าพ
ดังกล่าวมานี้เป็นธรรมจรรยา ความประพฤติธรรมประกอบอยู่
ด้วยหลักยุติธรรมและศีลธรรมต่างๆ บริบูรณ์
ถ้ามีปัญหา ประพฤติธรรมคือประพฤติอย่างไร ก็
ตอบได้ว่าประพฤติให้เป็นสมจริยาดังกล่าวนั่นเอง และเมื่อ
เข้ าใจความดั ง นี้ แ ล้ ว คำว่ า สมจริ ย า จะแปลว่ า ความ
ประพฤติเรียบร้อยสม่ำเสมอก็ได้ ความประพฤติสมควรหรือ
เหมาะสมก็ได้ ความประพฤติโดยสมภาพก็ได้ เป็นคำแปลที่
ถูกต้องกับความหมายทั้งนั้น ดังนี้แหละเป็นธรรมจรรยา
ฉะนั้น หลักธรรมจรรยาของพระพุทธเจ้า ก็เป็นหลัก
ที่เป็นแม่บทของหลักทั้งหลายแห่งความสุขสงบของชุมชนทั่วไป
ถ้าไม่อยู่ในแม่บทนี้แล้ว จะเกิดความสงบสุขไม่ได้ สมภาพ
ภราดรภาพ เสรีภาพ ก็จักมีขึ้นไม่ได้ จะได้ก็เช่นเสรีภาพของ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และผู้ที่จัดทำไปนอกแม่บทก็จะเป็นเหมือน
เปรตจั ด ระเบี ย บดั ง กล่ า วแล้ ว ซึ่ ง ต้ อ งจั ด กั น ไม่ รู้ จั ก เสร็ จ
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ทั้งเป็นการก่อภัยก่อเวรก่อศัตรูและความวุ่นวายเดือดร้อน จัด
กันไปจนโลกแตกก็ไม่เสร็จ
กรรมตามที่กล่าวมานี้ ที่ชี้ระบุลงไปว่า กรรมคืออะไร
และทำอย่างไรเป็นกรรมดี ทำอย่างไรเป็นกรรมไม่ดี เป็นทาง
กรรมในพระพุ ท ธศาสนา ซึ่ ง เมื่ อ กล่ า วโดยสรุ ป แล้ ว ก็ พ อ
ประมวลเป็นหลักใหญ่ๆ ได้เป็น ๓ ข้อ คือ
๑. พระพุทธศาสนาแสดงว่ามีกรรม ใครทำดีก็เป็น
กุศลติดตัวอยู่ ใครทำชั่วก็เป็นอกุศลกรรมติดตัวอยู่
๒. พระพุทธศาสนาแสดงว่ามีกรรมวิบาก คือผลของ
กรรม ผลที่ดีเกิดจากกรรมที่ดี ผลที่ชั่วเกิดจากกรรมที่ชั่ว ไม่
สับสนกัน เหมือนอย่างผลมะม่วงเกิดจากต้นมะม่วง ผลขนุน
เกิดจากต้นขนุน หว่านพืชเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้น
๓. พระพุทธศาสนาแสดงว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็น
ของของตน คือตัวเราเองทุกๆ คน เป็นเจ้าของกรรมที่เราทำ
และเป็นเจ้าของผลของกรรมนั้นๆ ด้วย เมื่อตัวเราเองทำดีก็มี

กรรมดีติดตัว และต้องได้รับผลดี เมื่อตัวเราเองทำไม่ดีก็มีกรรม
ชั่วติดตัว และต้องได้รับผลชั่วไม่ดี จะปัดกรรมที่ตัวเราเองทำให้
พ้นตัวออกไป และจะปัดผลของกรรมให้พ้นตัวออกไปด้วยหาได้
ไม่ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อกรรมของตนเอง
เมือ่ หลักกรรมของพระพุทธศาสนามีอยูด่ งั นี้ พระพุทธเจ้า
จึงตรัสสอนให้ทุกๆ คนหมั่นนึกคิดอยู่เสมอๆ ว่า เรามีกรรม
เป็นของตน เป็นกรรมทายาท คือเป็นผูร้ บั ผลของกรรม มีกรรม
เป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่อาศัยเฉพาะ
(ตนเป็นคนๆ ไป) นอกจากนี้ พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสไว้ว่า
กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและดีต่างๆ กัน เป็นต้น
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หลักกรรมนอกพระพุทธศาสนา
ส่วนในลัทธิอื่น บางลัทธิปรฏิเสธกรรมเสียเลย บาง
ลัทธิรับรองหลักกรรมบ้าง ปฏิเสธบ้าง แต่การระบุว่าทำอะไร
เป็นกรรมดี ทำอะไรเป็นกรรมไม่ดี ก็มีกล่าวไว้ต่างๆ กัน ลัทธิ
ที่ปฏิเสธหลักกรรมเสียเลยนั้น คือปฏิเสธว่ากรรมดีชั่วไม่มี ผล
ของกรรมดีชั่วไม่มี เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่มีกรรมเป็นของใคร ไม่มี
ใครเป็นเจ้าของของกรรม เพราะเมื่อใครทำอะไรทำแล้วก็แล้วไป
ไม่เห็นมีอะไรที่เรียกว่ากรรมเหลือติดตัว และที่ว่าดีไม่ดีนั้นก็
เป็นการว่าเอาเอง ใครชอบก็ว่าดี ใครไม่ชอบก็ว่าไม่ดี เหมือน
อย่างฝนตกแดดออก ใครชอบก็ชม ใครไม่ชอบก็ติ โดยที่แท้
เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศ เป็นไปตามธรรมชาติ เมื่อเป็นเช่นนี้
ก็ไม่มีผลอะไร กรรมอะไร ส่วนผลต่างๆ ที่ได้รับนั้น เกิดขึ้น
ตามคราว ตามสมัย เหมือนอย่างผลไม้ต่างๆ ถึงคราวจะมีผล
ก็มีผลขึ้นตามชนิด

ลัทธิที่รับบ้างปฏิเสธบ้าง เช่น รับว่าเมื่อทำอะไรไปก็
เป็นบุญเป็นบาป ทำนองรับรองว่ากรรมมี แต่เมื่อคราวจะต้อง
รับผลของกรรม ก็อยากจะรับแต่ผลของกรรมดี ไม่อยากรับผล
ของกรรมชั่ว จึงแสดงวิธีทำให้หายบาป เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ทำเอง
จึงมิใช่ผู้เป็นเจ้าของของกรรมที่ทำอย่างแน่นอน แต่มีเจ้าของ
อยู่อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นผู้บันดาลผลอะไรให้เกิดแก่ใครก็ได้
อาจเป็นผู้ยกบาปเพิ่มบาปให้ก็ได้
มีเรื่องเล่าไว้ในพงศาวดารลังกาว่า ในระหว่างพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๒ โอรสของเจ้าผูค้ รองรัฐทีอ่ ยูก่ ลางเกาะ นามว่า
ราชสิงหะ ได้ทำปิตุฆาต (ปลงประชนม์พระบิดา) แล้วเกิดกลัว
บาป จึงได้ประชุมพราหมณ์ถามหาวิธีล้างบาป ฝ่ายภิกษุสงฆ์
ในพระพุทธศาสนาตอบว่า เป็นอนันตริยกรรม (กรรมหนักที่ให้
ผลในอันดับสืบไปทีเดียว ไม่มีอะไรมาคั่นได้) ไม่มีทางล้างบาป
ได้ พวกพราหมณ์ตอบว่า มีวิธีล้างบาป ราชสิงหะจึงขัดเคือง
ภิกษุสงฆ์ไปนับถือศาสนาพราหมณ์ เรื่องนี้เป็นตัวอย่างของคน
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ที่อยากจะรับแต่ชอบ ไม่อยากรับผิดจากกรรมของตน
อนึ่ง ลัทธิใดๆ แม้จะรับรองหลักกรรมอยู่บ้าง แต่ก็
แสดงว่าทำอะไรดีอะไรไม่ดีต่างๆ กัน เพราะถือหลักต่างๆ กัน
เหมือนอย่างการฆ่าสัตว์ที่ทางพุทธศาสนาแสดงว่าเป็นบาป แต่
ลัทธิอื่นแสดงว่าเป็นบุญก็มี
หลักในการชี้ว่า อะไรเป็นบุญอะรไเป็นบาป ในทาง
พระพุทธศาสนา ควรทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่า คือหลักธรรม
จริยา สมจริยา ดังกล่าวแล้วข้างต้น หรือหลักเมตตา หลัก
ยุติธรรม ฉะนั้น ที่พูดว่าทุกลัทธิศาสนาสอนให้คนละชั่วทำดี
จึงนับถือได้เหมือนกันๆ กัน อาจจะเป็นคำพูดเพือ่ ประนีประนอม
หรือเพื่อแสดงมรรยาทว่าไม่ยกตนข่มท่าน เจตนาก็ดีอยู่ แต่ถ้า
จะต้องนับถือกันจริงๆ และต้องพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่า ไม่
เหมือนกัน ปฏิบัติไปคนละอย่าง เพราะเห็นว่าเป็นการถูกผิด
เป็นบุญบาป หรือดีชั่วกันไปคนละอย่าง เหมือนอย่างการฆ่า
สัตว์ดังกล่าวแล้ว

ได้ ท ราบว่ า คราวหนึ่ ง สมเด็ จ พระสั ง ฆราชเจ้ า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ได้รับสั่งถามท่านเจ้าคุณพระอุบาลี
คุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท) วัดบรมนิวาส ว่า เห็นว่าฆ่าสัตว์
บูชายัญไปสวรรค์เป็นสัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) หรือมิจฉาทิฏฐิ
(เห็นผิด) ท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ ตอบว่า เป็นสัมมาทิฏฐิแขก
ดังนี้ ท่านตอบเพียงเท่านี้ จะพูดกลับอีกทีหนึ่งก็ว่าเป็นมิจฉา
ทิฏฐิทางพระพุทธศาสนา เรื่องนี้เป็นตัวอย่างว่ามิได้นับถือได้
เหมือนกันจริง
ไม่ ต้ อ งกล่ า วถึ ง ผู้ นั บ ถื อ ลั ท ธิ ศ าสนาอื่ น แม้ พุ ท ธ
ศาสนิกชนเอง ซึ่งมีศรัทธาในกรรมอยู่บ้าง ก็ยังคลางแคลงกัน
อยู่โดยมากว่า ผู้ทำกรรมจะได้รับผลเมื่อไร เพราะตามที่ปรากฏ
เห็นกันอยู่ บางคนทำดีแต่ไม่เห็นว่าได้ดี บางคนทำชั่วแต่ไม่เห็น
ว่าได้ชั่ว บางทีกลับได้ผลตรงกันข้าม จะมีอะไรมาพิสูจน์ให้เห็น
ได้ว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ตามที่แสดงไว้ในพระพุทธศาสนา
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จะพิสูจน์กรรมได้อย่างไร
เดี๋ ย วนี้ เ มื่ อ พู ด ว่ า อะไรเป็ น อะไร ก็ มั ก จะถู ก ถามว่ า
พิสจู น์ได้หรือไม่ เหมือนอย่างวิธพี สิ จู น์ทางวิทยาศาสตร์ อันทุกๆ
สิ่งที่ปรากฏขึ้น หรือดังที่เรียกว่าปรากฏการณ์นั้น ต้องเป็นสิ่ง
ที่พิสูจน์ได้แน่ ในเมื่อมีเครื่องพิสูจน์ที่เพียงพอ แต่จะเป็นเครื่อง
พิสูจน์ชนิดไหน ก็สุดแต่สิ่งที่พิสูจน์ ถ้าสิ่งที่พิสูจน์นั้นเป็นวัตถุ
หรือสสาร ก็พึงพิสูจน์ด้วยเครื่องพิสูจน์สำหรับวัตถุหรือสสาร
นั้นทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้เป็นต้น ถ้าสิ่งที่พิสูจน์เป็นอย่างอื่น
จะใช้เครื่องพิสูจน์สำหรับวัตถุหรือสสารนั้นก็หาได้ไม่ ถ้าจะพึง
ใช้เครื่องพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าวได้ทุกอย่างแล้ว ศาล
หลวงก็ไม่ตอ้ งตัง้ ขึน้ เพราะเมือ่ ใครถูกกล่าวหาฟ้องร้องว่าทำผิด
ก็จับตัวมาเข้าห้องวิทยาศาสตร์พิสูจน์ ไม่ต้องขึ้นศาล ในบัดนี้
แม้จะมีเครื่องจับเท็จก็ใช้เป็นเพียงเครื่องมือประกอบเท่านั้น ใช้
เป็นเครื่องวินิจฉัยเด็ดขาดหาได้ไม่ ฉะนั้น จะพิสูจน์อะไรก็ต้อง

มีเครื่องพิสูจน์ที่ควรกัน กล่าวอย่างสรุป เมื่อสิ่งที่พิสูจน์เป็น
วัตถุหรือสสาร ก็ใช้เครื่องพิสูจน์ในทางนั้น เมื่อสิ่งที่พิสูจน์เป็น
ความจริงที่นอกไปจากวัตถุหรือสสาร ก็ต้องใช้เครื่องพิสูจน์
อย่างอื่นที่จะชี้ถึงความจริงนั้นๆ ได้ ดังวิธีที่ทั่วโลกก็ใช้กันอยู่
แล้ว เป็นต้นว่า
การพิสูจน์ความผิด เมื่อบุคคลถูกกล่าวหาฟ้องร้องว่า
ทำผิดกฎหมาย ก็ต้องพิสูจน์กันตามวิธีที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
เช่ น สื บ สวน สอบสวน ไต่ ส วน พิ จ ารณา วิ นิ จ ฉั ยโดย
ยุติธรรมตามกฎหมาย
การพิสูจน์ภูมิรู้สติปัญญา เรื่องนี้จะชั่งตวงวัดอย่าง
วัตถุหรือคำนวณด้วยวิธีคณิตศาสตร์ ให้รู้ว่าใครมีภูมิสติปัญญา
เท่าไรหาได้ไม่ เพราะมิใช่เป็นสิง่ ทีม่ สี ว่ นกว้างบางตืน้ ลึกหนักเบา
อย่างสิง่ ของ ฉะนัน้ จึงต้องใช้วธิ ใี ห้แสดงออก เหมือนอย่างในครัง้
โบราณ ผู้ทเี่ รียนสำเร็จศิลปศาสตร์มาแล้ว ก็แสดงศิลปศาสตร์
นั้นในที่ประชุม ในบัดนี้ก็ใช้การสอบต่างๆ ตั้งข้อสอบให้ตอบ
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เมื่อตอบได้ตามกฎเกณฑ์ก็รับรองว่าสอบได้มีภูมิรู้ชั้นนั้นชั้นนี้
แม้การวัดภูมิสติปัญญาที่เรียกว่าไอคิวของฝรั่ง ก็เป็นวิธีตั้ง
ปัญหาให้ตอบเช่นเดียวกัน แล้วก็ตัดสินว่ามีสติปัญญาขนาดนั้น
ขนาดนี้ วิธีพิสูจน์ด้วยการสังเกตจากการแสดงออกนี้ ก็คล้าย
เป็นการทำนายอย่างหมอดู ซึ่งทำนายไปตามหลักเกณฑ์ ไม่ใช่
เป็นความจริงอย่างเต็มที่เหมือนอย่างรู้ด้วยญาณ (ความหยั่งรู้
จริง) แต่เรียกว่าเป็นญาณสมมติก็พอได้ คือต่างว่าเป็นญาณ
เมื่อใช้วิธีซึ่งเป็นที่รับรองกันแล้ว เช่น วิธีสอบดังกล่าว ก็เป็น
ใช้ได้
การพิ สู จ น์ ม ติ แ ละจิ ตใจ เมื่ อ ต้ อ งการจะรู้ ว่ าใครมี
ความคิ ด เห็ น อย่ า งไร จะใช้ เ ครื่ อ งชั่ ง ตวงวั ด เป็ น ต้ น ก็ ไ ม่ ไ ด้
เหมือนกัน ต้องใช้วิธีให้แสดงออกมา ในทางการเมืองเช่นออก
เสียงเลือกตัง้ ออกเสียงประชามติ ในการประชุม เช่น อภิปราย
การลงมติ และในส่วนปลีกย่อย เฉพาะเรือ่ ง เฉพาะบุคคล ก็ใช้
วิธีแหย่ให้บุคคลนั้นแสดงออกมา และสังเกตจากอาการที่เขา

แสดงออกมานั้น แต่ถ้าเขาไม่แสดงอาการอะไรออกมาแล้วก็จะ
รู้ไม่ได้ เว้นไว้แต่จะมีญาณหยั่งรู้จิตใจของเขาเท่านั้น
การพิสูจน์ต่างๆ ตามที่กล่าวมานี้ แสดงว่าเครื่อง
พิสูจน์นั้นมีต่างๆ เมื่อเป็นวัตถุก็นำเข้าห้องวิทยาศาสตร์ เมื่อ
เป็นความผิดก็เข้าโรงศาล เมื่อเป็นภูมิรู้ก็นำเข้าสอบไล่ เมื่อเป็น
จิตใจก็แหย่ให้แสดงออก ดังนี้เป็นต้น คราวนี้เป็นกรรมจะนำ
เข้าวิธีไหน จะนำเข้าโรงศาลหรือนำเข้าห้องสอบไล่ดังกล่าวแล้ว
เป็นต้น ก็คงไม่ได้ผล จึงต้องนำเข้าพิสูจน์ตามหลักเหตุผลอัน
เป็ น เหตุ ผ ลอย่ า งธรรมดาสามั ญ ที่ ส ามารถจะเข้ าใจได้ ด้ ว ย
สามัญสำนึกของทุกๆ คน ดังจะกล่าวต่อไปนี้
ทุกๆ คนเมื่อตากแดดก็ร้อน เมื่ออาบน้ำก็เย็น เมื่อได้
รับความร้อนเย็นตามที่ต้องการก็เป็นสุข เมื่อได้รับเกินต้องการ
ก็เป็นทุกข์ สิ่งที่ทำให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เหล่านี้ เรียกว่าเหตุ
ส่วนความสุขหรือความทุกข์ที่ได้รับ เรียกว่าผล ถ้าเป็นเหตุผล
ในทางให้เกิดสุข ก็เรียกว่าดี ถ้าเป็นเหตุผลในทางให้เกิดทุกข์
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ก็ เ รี ย กว่ า ชั่ ว ร้ า ย เหตุ ผ ลที่ เ กิ ด จากการทำของบุ ค คลก็ เ ช่ น
เดียวกัน เช่น เมื่อผู้ใดมารังแกตัวเราให้เดือดร้อน เราก็เห็นว่า
คนนั้นไม่ดีเกเร เมื่อมีผู้ใดมาช่วยเหลือเกื้อกูลตัวเราให้สุขสบาย
เราก็เห็นว่าคนนัน้ เป็นคนดี เป็นคนมีคณ
ุ เกือ้ กูล ตัวอย่างง่ายๆ
ดังกล่าวนี้ เป็นเครื่องแสดงว่า ทุกๆ คนต่างก็มีสามัญสำนึก
บอกตัวเองอยู่ว่า ความดีและความชั่วมีจริง เพราะเรารู้สึกตัว
ของเราเองว่า คนนั้นทำดีแก่เรา คนโน้นทำชั่วร้ายแก่เรา และ
ในทำนองเดียวกัน ตัวเราเองก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่า ตัวเรา
เองทำดีหรือไม่ดอี ย่างไร จนถึงบางทีรสู้ กึ ภูมใิ จในความดีของเรา
หรือเสียใจในความชั่วของเรา ในเมื่อเกิดรู้สึกตัวขึ้น
อันความดี หรือความชัว่ ทีต่ วั เราเองทำ หรือทีค่ นอืน่ ทำ
ซึ่งปรากฏในความรู้สึกของคนเรานั้น คืออะไรเล่า ก็คือกรรม
นัน่ เอง เป็นกุศลกรรม (กรรมดี) บ้าง เป็นอกุศลกรรม (กรรมชัว่ )
บ้างฉะนั้น กรรมจึงมีจริง และมีตัวอยู่จริง เพราะติดอยู่ใน
ความรู้สึกในจิตใจของตัวเราเอง ท่านผู้ทำความดีให้แก่เรา เช่น

มารดาบิดาและผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย พระคุณของท่านเหล่านี้
ย่อมติดอยู่ในจิตใจของตัวเรา เกิดเป็นความกตัญญู (รู้พระคุณ
ที่ท่านได้ทำ) และกตเวที (ประกาศพระคุณที่ท่านได้ทำแล้ว คือ
การตอบแทนพระคุณท่าน) ในทางตรงกันข้าม เมื่อใครทำไม่ดี
ต่อเรา ก็มกั จะติดใจตัวเรา กลายเป็นผูกเวรกันต่อไปได้เหมือนกัน
กรรมของคนอื่นยังติดใจตัวของเราเองอยู่ได้ถึงเช่นนี้ ไฉนกรรม
ของเราเองจะติดใจของเราเองอยู่ไม่ได้ เราไม่สามารถจะแกล้ง
ลืมกรรมของเราได้ ถึงจะลืมไปแล้วก็ยังฝังอยู่อย่างลึกซึ้งใน
จิตใจ เพราะกรรมเกิดจากเจตนาของเรา จึงเป็นรอยจารึกของ
จิตใจ
เมื่อรู้สึกว่ากรรมมีจริง ทำดีเมื่อใดเป็นกรรมดีเมื่อนั้น
ทำไมดีเมื่อใดเป็นกรรมชั่วเมื่อนั้น ปัญหาต่อไปจึงมีว่า กรรม
วิบากคือผลของกรรมมีหรือไม่ และมีอย่างไร คิดดูง่ายๆ ใน
เวลาสอบไล่ เมื่อได้รับข้อสอบ คิดออกตอบได้สอบไล่ได้การที่
ตอบได้สอบไล่ได้ผลดี เกิดจากความตั้งใจเรียนดี นี้แหละคือ
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กรรมดี ทำให้เกิดผลดีคือการสอบไล่ได้ ถ้าตรงกันข้าม เรียน
อย่างเหลวไหลจนถึงสอบไม่ได้ นี่เป็นกรรมชั่ว ทำให้เกิดผลชั่ว
คือสอบตก ฉะนั้น ผลของกรรมจึงมีอยู่จริง และมีตามชนิด
ของกรรม คือผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว
เพราะกรรมดีย่อมให้ผลดี กรรมชั่วย่อมให้ผลชั่วเสมอ ไม่สับสน
กัน เหมือนอย่างต้นมะม่วงให้ผลเป็นมะม่วง ต้นขนุนให้ผลเป็น
ขนุน เป็นไปตามชนิด
แต่ยังมีปัญหาต่อไปอีก กรรมและกรรมวิบากนั้นเป็น
ของใคร คิดดูง่ายๆ อย่างการเรียนการสอบดังกล่าวแล้ว คน
ไหนเรียนคนนั้นรู้ คนไหนไม่เรียนคนนั้นไม่รู้ ถ้าไม่เรียน ใครจะ
มาบันดาลให้ใครรู้ขึ้นเองหาได้ไม่ ฉะนั้น กรรมและกรรมวิบาก
จึงเป็นของของคนที่ทำกรรมนั่นเอง ผู้ใดทำกรรมอย่างไร ก็
ย่อมได้ผลกรรมอย่างนั้น เหมือนอย่างหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้
รับผลเช่นนั้น ทุกๆ คนจึงต้องรับผิดชอบต่อกรรมของตนเอง
จะป้ายให้คนอื่นไม่ได้ คนที่ทำดี เช่นประพฤติตนเรียบร้อย ช่วย

ทำกิจที่เป็นประโยชน์ เป็นต้น จะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตาม ก็
เป็น คนดีขึ้ น เพราะกรรมของตน ใครจะรู้ จ ะชมหรื อไม่ก็ตาม
ตัวผู้ทำเองก็รู้สึกตัวเองว่าทำดี คนที่ทำไม่ดี เช่น ประพฤติตน
เกะกะระราน เป็นคนหัวขโมย เป็นต้น ก็เป็นคนชั่วขึ้นเพราะ
กรรมของตน ใครจะรู้จะติหรือไม่ก็ตาม ตัวผู้ทำเองก็รู้สึกว่าตัว
ของตัวทำชั่ว อาจจะป้ายความผิดให้ผู้อื่นด้วยการหลอกให้คน
อื่นเข้าใจผิด แต่จะหลอกตัวเองไม่ได้ ตัวเองย่อมรู้สึกสำนึกตัว
เองอย่างเต็มที่ ฉะนั้น เมื่อทำดีทำชั่วแล้ว จึงปัดดีปัดชั่วออกไป
ให้พ้นตัวเองไม่ได้ เพราะรู้สึกตัวเองอยู่ทางจิตใจของตน ใครจะ
แย่งดีไป จะใส่ชั่วให้ก็ไม่ได้ นอกจากจะหลอกให้คนอื่นเข้าใจผิด
เท่านั้น ซึ่งไม่เป็นความจริง
สรุปความว่า เมื่อคิดพิสูจน์ด้วยสามัญสำนึก ตาม
เหตุผลอย่างง่ายๆ ในเรื่องความดีความชั่วทั่วๆ ไปที่มีอยู่
เฉพาะหน้า ก็จะเห็นได้แล้วว่า
๑. กรรมมี คือมีความดีความชัว่ ในการทำของทุกๆ คน
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ความชั่ว

๒. กรรมวิบากมี คือมีผลดีของความดี มีผลชั่วของ

๓. กรรมเป็นของผู้ทำ คือใครทำกรรมอย่างใดก็ได้รับ
ผลอย่างนั้น
เมื่อกล่าวเฉพาะตัวของเราเองแล้ว เมื่อเป็นกรรมของ
เราเองยิ่งพิสูจน์ได้ง่าย คือนำเข้าพิสูจน์ในห้องใจของเราเอง
เพราะเรารู้ตัวเราเองดี แต่ข้อสำคัญเราต้องมียุติธรรม คือไม่
ลำเอียงเหมือนอย่างการพิสจู น์วตั ถุหรือสสารในห้องวิทยาศาสตร์
เครื่ อ งพิ สู จ น์ ต้ อ งใช้ ไ ด้ หรื อ การพิ สู จ น์ ค วามผิ ดในโรงศาล
โรงศาลก็ต้องสถิตยุติธรรม
คำเก่ า ๆ มี ก ล่ า วว่ า “ถึ ง คนไม่ เ ห็ น เทวดาก็ เ ห็ น ”
เดี๋ยวนี้อาจเห็นว่าพ้นสมัย แต่ถ้ารู้จักคิด คำนี้ก็ยังใช้ได้ คือ
เทวดาในดวงใจของเราเอง หมายความว่าความมีหริ ิ (ละอายใจ)
และโอตตัปปะ (เกรงบาป) ซึ่งท่านเรียกว่าเทวธรรม (ธรรมของ
เทวดาหรือธรรมที่ทำให้เป็นเทวดา) ใจที่มีละอายมีเกรงบาป
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คื อ ความชั่ ว ช้ า ต่ า งๆ นี้ แ หละคื อ เทวดา แต่ ใ จกระด่ า งด้ า น
หยาบช้า แข็งกร้าว ชั่วร้าย อาจมองไม่เห็น ภาษิตมอญมี
กล่าวว่า “เมื่อกาจับที่ต้นหญ้า ด้วยคิดว่าไม่มีใครเห็น ถึง
กระนั้นก็มีผู้เห็นถึงสองเป็นอย่างน้อย” ผู้เห็นทั้งสองในภาษิต
มอญนี้คือใคร ขอให้คิดเอาเอง ถ้าคิดไม่เห็น ก็ให้ส่องหน้า
ในกระจกก็จะเห็นผู้ที่เห็นกา แม้พระพุทธภาษิตก็มีกล่าวไว้ว่า
“ชื่อว่าที่ลับ ย่อมไม่มีแก่ผู้ทำชั่ว” ความเข้าใจเรื่องกรรม
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แนวคิดเรื่องกรรม
ในมหาโพธิชาดกตอนหนึ่ง เล่าว่า พระราชาแห่งรัฐ
หนึ่งมีอำมาตย์อยู่ ๔ คน เป็นผู้แสดงลัทธิต่างๆ แก่พระราชา
อำมาตย์คนที่ ๑ แสดงลัทธิว่า ผลทุกอย่างไม่มีเหตุ อำมาตย์
คนที่ ๒ แสดงลั ท ธิ ว่ า พระอิ ศ วร (พระเป็ น เจ้ า ) สร้ า ง
อำมาตย์คนที่ ๓ แสดงลัทธิวา่ ทุกๆ อย่างเป็นเพราะบุพกรรม
(กรรมในปางก่อน) อำมาตย์คนที่ ๔ แสดงลัทธิว่า ขาดสูญ
ยังมีชีปะขาวอีกคนหนึ่ง ซึ่งพระราชาเคารพนับถือ ปรารถนาจะ
โต้วาทะกับอำมาตย์เหล่านั้น จึงไปขอหนังวานรจากชาวบ้านมา
ตาก ทำให้หมดกลิ่นให้เรียบร้อยดีแล้ว จึงนุ่งห่มหนังวานรและ
ใช้เป็นอย่างผ้าพาดบ่า เข้าไปในพระอุทยาน พระราชาได้ทรง
ทราบ ได้เสด็จพร้อมกับอำมาตย์ทั้งสี่ ทอดพระเจตรเห็นท่าน
ชีปะขาวกำลังนั่งสนใจอยู่กับหนังวานร จึงตรัสถาม ชีปะขาวก็
ทูลตอบว่า วานรนี้มีอุปการะแก่อาตมามาก ช่วยนำน้ำมาให้

บ้าง กวาดที่ให้อยู่บ้าง ทำการปฏิบัติให้ต่างๆ อาตมาจะไปไหน
ก็ขึ้นหลังวานรนี้ไป แต่คราวหนึ่งอาตมาเกิดมีจิตใจทราม จึง
กินเนื้อของวานรนั้น นำหนังมาตากให้แห้ง ใช้นุ่งห่มตลอดถึงปู
นั่งนอน เพราะคิดถึงบุญคุณว่ามีอุปการะแก่อาตมามาก ฝ่าย
อำมาตย์ทั้งสี่ได้ยินดังนั้น ก็พากันกล่าวเย้ยหยันว่าตาชีปะขาวนี้
เป็นคนอกตัญญู ทรยศต่อมิตร ทำปาณาติบาต
ฝ่ายชีปะขาวจึงกล่าวโต้อำมาตย์คนที่ ๑ ซึ่งถือลัทธิ
ทุกๆ อย่างไม่มีเหตุ ว่าเมื่อผลทุกๆ อย่างไม่มีเหตุ เกิดขึ้นเอง
ความชั่วอะไรๆ จะมีได้อย่างไร เพราะว่าตามลัทธิของท่าน
ย่ อ มไม่ มี เ หตุ ที่ จ ะทำให้ ใ ครๆ ในโลกเศร้ า หมองหรื อ บริ สุ ท ธิ์
โลกนี้เป็นไปตามคติและภาวะของตนเอง แปรปรวนวิวัฒนาการ
ไปเอง มีสขุ มีทกุ ข์ไปเอง จะทำอะไรก็ทำไป ไม่จำเป็นต้องประสงค์
จะทำดีหรือทำชั่ว ทำๆ ไปก็แล้วกัน ทำอะไรก็ทำได้ เมื่อเป็น
เช่นนี้จะมีใครทำบาป หรือทำบุญอะไรเล่า ฉะนั้น ถ้าลัทธิของ
ท่านเป็นจริง ถึงว่าอาตมาจะฆ่าวานรกินเนื้อเสีย อาตมาก็ไม่มี
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โทษไม่มีบาป อำมาตย์คนที่ ๑ เมื่อถูกโต้เช่นนั้นก็นั่งนิ่ง
ชีปะขาวจึงกล่าวโต้คนที่ ๒ ซึ่งถือลัทธิพระเป็นเจ้า
ว่าถ้าพระเป็นเจ้าสร้างชีวิตแก่โลกทั้งหมด เที่ยวจัดแจงให้คนนี้
ทำกสิกรรม ให้คนนั้นเลี้ยงโค เป็นต้น เป็นผู้สร้างความเจริญ
ความเสื่อม ความดีความชั่วทั้งปวง เป็นผู้บันดาลสิ่งทั้งหมด
เมื่ อ เป็ น เช่ น นี้ ใครทำบาปก็ ท ำเพราะพระผู้ เ ป็ น เจ้ า สั่ งให้ ท ำ
พระเป็นเจ้าจึงต้องรับบาปนั้นไปเอง ถึงอาตมาจะฆ่าลิงหรือใคร
จะทำบาปอะไรๆ ก็ไม่ต้องรับบาป เพราะทำตามคำสั่งของ
พระเจ้าต่างหาก อำมาตย์คนที่ ๒ ถูกโต้ดังกล่าวก็นิ่งไป
ชีปะขาวจึงกล่าวโต้อำมาตย์คนที่ ๓ ซึ่งถือลัทธิกรรม
ในปางก่อนว่า ถ้าใครๆ พากันถึงสุขทุกข์เพราะกรรมในปาง
ก่อนเป็นเหตุเท่านั้นแล้ว ใครๆ ที่ต้องได้รับทุกข์ในบัดนี้เช่น
ถูกเขาฆ่า ถูกเขาลักขโมยทรัพย์ ถูกเขาเบียดเบียนต่างๆ ก็
เพราะกรรมในปางก่อนของตนเอง เหมือนอย่างกู้หนี้เขามา
แล้วก็ใช้หนี้เขาไป ฉะนั้น ถ้าลัทธิของท่านเป็นจริง วานรนี้ก็คง

เคยฆ่ า อาตมามาแล้ วในชาติ ป างก่ อ น เหมื อ นอย่ า งเป็ น หนี้
อาตมาอยู่ มาชาติ นี้ อ าตมาจึ ง ฆ่ า เสี ย บ้ า ง ลิ ง นี้ จึ ง ถู ก ฆ่ า
เป็นการชดใช้หนี้กรรมเก่าให้สิ้นไป อาตมาซึ่งเป็นผู้ฆ่าจึงเท่ากับ
เป็ น ผู้ ช่ ว ยลิ ง นี้ ใ ห้ พ้ น จากหนี้ จึ งไม่ เ ป็ น บาปอะไร กลั บ จะ
เป็นการช่วยไปเสียอีก และใครๆ จะฆ่าหรือทำร้ายใคร เมื่อ
อ้างว่าเป็นกรรมเก่าของเขา เขาก็ทำได้ทั้งนั้น และอาจอ้างเอา
บุญคุณเสียอีกก็ได้ ว่าช่วยฆ่าเขาเป็นการช่วยเปลื้องหนี้กรรม
ให้แก่เขา อำมาตย์คนที่ ๓ ถูกโต้เช่นนี้ก็นิ่งไป
ชีปะขาวจึงกล่าวโต้อำมาตย์คนที่ ๔ ซึง่ ถือลัทธิขาดสูญ
ว่า ถ้าใครๆ ขาดสูญเสียหมด คือตายสูญไปเลยไม่ต้องเกิดอีก
จะทำอะไรก็มุ่งประโยชน์เดี๋ยวนี้เท่านั้น แม้ว่าจะต้องทำมาตุฆาต
ปิตฆุ าตเพือ่ ประโยชน์ของตนก็ทำได้ ไม่มภี ายหน้าทีจ่ ะต้องรับผล
ฉะนัน้ ถ้าลัทธิของท่านดังกล่าวเป็นจริง แม้วา่ อาตมาจะฆ่าวานร
ก็ไม่มีบาปอะไรที่จะต้องไปรับ ตัวเราเองก็ขาดสูญ บาปและสิ่ง
ทั้งหลายก็ขาดสูญไปเช่นกัน อำมาตย์คนที่ ๔ เมื่อถูกโต้ดังนั้น
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จึงเงียบไป
ชี ป ะขาวที่ ท่ า นกล่ า วว่ า เป็ น พระโพธิ สั ต ว์ จึ ง ถวาย
โอวาทพระราชามิให้เชื่อถือลัทธิของอำมาตย์ทั้งสี่เหล่านั้น และ
ให้ทรงประพฤติธรรม ปกครองแว่นแคว้นโดยธรรม
เรื่องในชาดกที่เล่ามานี้ แสดงว่าแม้ผู้ที่ถือลัทธิว่าไม่มี
ความดีความชั่ว ก็ยังมีสามัญสำนึกอยู่ในความดีความชั่ว ซึ่ง
เป็นหลักความจริง จึงได้กล่าวตำหนิชีปะขาวโพธิสัตว์ไป โดย
ไม่ทันนึกถึงลัทธิของตนที่ถืออยู่ ฉะนั้น เรื่องของกรรมจึงเป็น
เรือ่ งของความเป็นจริง ทีเ่ ป็นไปโดยธรรามดาสามัญ พระพุทธเจ้า
ก็ทรงเอาความจริงนี้แหละมาสั่งสอน มิได้ทรงแต่งเรื่องของ
กรรมขึ้ น เอง ทั้ ง มิ ไ ด้ ท รงยั ก ย้ า ยเปลี่ ย นแปลงบิ ด ผั นไปจาก
ความจริง ทรงชี้แจงแสดงเปิดเผยไปตามหลักความจริงเท่านั้น
ข้อที่กล่าวย้ำอีกก็คือ มักจะเข้าใจกันอีกอย่างหนึ่งว่า
เรื่องของกรรมเป็นเรื่องอดีต คือล่วงมาแล้ว ในปัจจุบันเรามัก
มีหน้าที่ปล่อยตนให้เป็นไปตามกรรม ที่เรียกกันว่า ยถากรรม

เท่ า นั้ น จึ งไม่ คิ ด จะทำอะไร ถ้ า เห็ น ดั ง นี้ เ ป็ น ความเห็ น ผิ ด
ดังลัทธิของอำมาตย์ที่ถือว่าอะไรๆ เกิดเพราะกรรมปางก่อน
(ปุพเพกตเหตุ) ดังกล่าวแล้ว พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนมิให้เชื่อ
ลัทธินี้ ถือว่าเป็นลัทธิภายนอกพระพุทธศาสนา และตรัสยก
เวทนา สุข ทุกข์ ที่ทุกๆ คนได้รับอยู่เป็นตัวอย่าง ว่าเกิด
เพราะโรคต่างๆ ในปัจจุบันก็มี เกิดเพราะกรรมเก่าก็มี ฉะนั้น
เมื่อโรคเกิดขึ้นก็ต้องเยียวยา และต้องป้องกันรักษาตัวไม่ให้เกิด
โรค ในด้านความประพฤติต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน ให้ละกรรมที่
ทำชั่วทำกรรมที่ดี กรรมปัจจุบันนี้แหละเป็นข้อสำคัญแห่งชีวิต
ของทุกๆ คน คือ การที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้ ถ้อยคำที่เราพูดอยู่
เดี๋ยวนี้ เรื่องที่เราคิดอยู่เดียวนี้ เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องคอย
ตรวจดู ให้ตัวเราเองทำพูดคิดแต่ในทางที่ถูก ก่อให้เกิดคุณ
ประโยชน์โดยส่วนเดียวเท่านั้น อย่าเอาเรื่องกรรมเก่ามาเป็น
เครื่องตัดรอนคุณประโยชน์ มาทำให้นอนรอโชคลาภ ดังมีเรื่อง
เล่าเป็นคดีไว้ว่า
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มีชาย ๒ คน ไปหาหมอดู หมอทำนายทายคนหนึ่ง
ว่าจะได้เศวตฉัตร ทำนายอีกคนหนึ่งว่า จะลำบาก ชายคนที่ได้
รับทำนายจะได้เศวตฉัตรก็ดีใจ นั่งนอนรอไม่ทำมาหากินอะไร
ในที่สุดก็สิ้นทรัพย์สมบัติ ไปนอนเจ็บอยู่อย่างอนาถที่ป่ากลาง
ทุ่งมีพระธุดงค์เดินผ่านมาพบเข้า มีจิตสงสาร จึงเอากลดไปปัก
ให้ ชายผู้นั้นก็สิ้นใจในกลดของพระธุดงค์ ก็ได้เศวตฉัตรเหมือน
กันเพราะคำว่า เศวตฉัตร แปลว่า ร่มขาว กลดของพระธุดงค์
ก็เป็นร่มขาวชนิดหนึ่ง ส่วนชายอีกคนหนึ่งซึ่งได้รับคำทำนายว่า
จะลำบาก เกิดความกลัวลำบาก จึงตัง้ หน้าขวนขวายพากเพียร
ทำมาหากิน เก็บออมทรัพย์สินอยู่เรื่อยๆ มา จึงมีหลักฐาน
เป็ น สุ ข สบายขึ้ นโดยลำดั บ แต่ ก็ ล ำบากมาก่ อ นเป็ น อั น มาก
เรื่องนี้เป็นคติสอนใจว่า หน้าที่ของเราทุกๆ คนก็คือ ทำกรรม
ปัจจุบันนี้แหละให้ดียิ่งขึ้นๆ ไปแล
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เพราะเหตุไรจึงไม่เชื่อเรื่องกรรม
ในจิตใจที่มีสามัญสำนึกของทุกๆ คน ย่อมมีความ
รู้สึกว่ามีความดีความชั่ว มีผลของความดีความชั่ว และผู้ทำ
นั้นเองเป็นผู้มีความดีความชั่วติดตัวอยู่ เพราะใครทำกรรมอัน
ใด กรรมนั้นย่อมจารึกอยู่ในจิตใจ และผู้ทำนั้นเองต้องเป็นผู้รับ
ผลคือรับผิดชอบต่อการกระทำของตน ความพิสดารในเรื่องนี้ได้
แสดงแล้ว แต่การที่คนไม่น้อยยังไม่มีความเชื่อตั้งมั่นลงไปใน
กรรมตามหลักที่กล่าว ซึ่งรวบรัดโดยย่อว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้
ชั่ว” ก็เพราะเหตุ ๒ ประการ คือ
๑. ความลำเอียงเข้ากับตนเอง หรือถือเอาแต่ใจตน
๒. ไม่เห็นผลสนองที่สาสมทันตาทันใจ
ความลำเอียงเข้ากับตนเองนั้น คือมุ่งประโยชน์ตน
หรือมุ่งจะได้เพื่อตนเท่านั้น ไม่คำนึงถึงความเสียหายทุกข์ยาก
ของผู้อื่น ดังเช่นเมื่อโกรธขึ้นมาก็ทำร้ายเขา เมื่ออยากได้ขึ้นมา
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ก็ลักของเขา เมื่อทำได้สำเร็จดังนี้ ก็มีความยินดีและอาจเข้าใจ
ว่าทำดี แต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่อยากให้ใครมาทำร้ายตัวเรา
มาลักของเรา ถ้าใครมาทำเข้าเราก็ต้องว่าเขาไม่ดี ถึงเราจะไป
ยั่วให้เขาโกรธ เมื่อเขาโกรธขึ้นมาทำร้ายร่างกายเราเรา ก็ยังว่า
เขาไม่ดีอยู่นั้นเอง การกระทำอย่างเดียวกันจะดีบ้างไม่ดีบ้าง
อย่างไรได้ เหมือนอย่างการทำร้ายร่างกาย การลักทรัพย์ เมื่อ
เราทำแก่เขาได้ก็เป็นดี แต่ถ้าเขาทำแก่เราเป็นไม่ดี จะเป็นดังนี้
หาถูกต้องไม่ เพราะเป็นการที่เราพูดเอาเองอย่างไม่ยุติธรรม
แต่ ก ารลำเอี ย งเข้ า กั บ ตนเอง ข้ อ นี้ แ หละเป็ น เหตุ
สำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทำให้คนเป็นอันมากยังประกอบกรรมชั่ว
เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง หรือประโยชน์แก่ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับตน
ถึงจะมีกรรมศรัทธาอยู่อย่างผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนามีอยู่ทั่วๆ
ไปก็ตาม เมื่อความมุ่งจะได้ (โลภะ) ความโกรธแค้นขัดเคือง
(โทสะ) ความหลงผิด (โมหะ) มีกำลังแรงกล้ากว่ากำลังศรัทธา
คนก็ประกอบกรรมที่ชั่วได้ สุดแต่ใจที่อยากได้ที่โกรธ ที่หลง

จะฉุดชักนำไป ที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่เพราะไม่มีความรู้สึกสำนึกใน
ความดีชั่ว ก็มีความรู้สึกสำนึกรู้เหมือนกัน แต่ไม่มีกำลังใจใน
ฝ่ายสูงที่จะห้ามกำลังใจในฝ่ายต่ำ จึงยับยั้งตนเองไว้ไม่ได้ มีคน
เป็นอันมาก เมื่อทำไปแล้วเกิดเสียใจในภายหลัง ดังเช่นเมื่อทำ
อะไรลงไปในขณะที่อยากได้ หรือรักชอบอย่างจัด ในขณะที่
โกรธจัด ในขณะที่หลงจัด อย่างที่เรียกว่าหลงอย่างไม่ลืมหู
ลืมตา หรือในขณะที่กำลังเมาสุราอันเรียกได้ว่าหลงเหมือนกัน
ครั้นเมื่อสร่างรัก สร่างชัง สร่างหลง สร่างเมาแล้ว ก็กลับ
เสียใจในกรรมที่ตนได้ประกอบแล้ว
ในขณะที่ ใ จวิ ป ริ ต เช่ น นั้ น บางที ท ำให้ เ ป็ น รอยแผล
จารึกอยู่ในจิตใจ คอยสะกิดใจให้เจ็บช้ำเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลา
นาน และทำให้เกิดความเกลียดตนเอง หรือรังเกียจตนเอง
จนถึงต้องหลบหน้าเพื่อนฝูงมิตรสหายไปก็มี แต่ถึงจะหลบหน้า
คนอื่นเป็นส่วนมากได้ แต่หลบตนเองไม่พ้น เมื่อเกิดความ
เกลียดหรือรังเกียจตนเองมากขึ้น จนไม่สามารถจะทนอยู่ใน
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โลกได้ ต้องพยายามทำลายตนเองไปก็มี ฉะนั้น เมื่อเกิดแผล
ในใจขึ้นก็มักเป็นชนิดโลกเรื้อรังที่รักษาหายอยาก สู้ป้องกันไม่
ให้มีขึ้นไว้ก่อนไม่ได้ ทั้งนี้ด้วยวิธีปลูกกรรมศรัทธา คือความเชื่อ
กรรมนี้แหละ ให้ตั้งมั่นขึ้นในใจ ให้มีเป็นกำลังใจจนพอที่จะเชื่อ
ใจได้ว่าจะไม่ประกอบกรรมที่ชั่วที่ผิดอะไรๆ ถ้ายังคลางแคลง
สงสัย ไม่เชื่อใจตนเองว่าจะยับยั้งใจไว้ได้ ก็ต้องเว้นจากสิ่งยั่วยุ
เย้าแหย่ต่างๆ ฉะนั้น ทางบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และทาง
โรงเรียนจึงได้ค่อยแนะนำสั่งสอนห้ามปราม ไม่ให้อ่านหนังสือ
บางชนิด ไม่ให้ดูภาพยนตร์บางชนิด ที่เป็นเครื่องยุแหย่ยั่วเย้า
ให้ ป ระพฤติ ผิ ด ศี ล ธรรมและวั ฒ นธรรมอั น ดี คำแนะนำห้ า ม
ปรามนั้น ก็สมควรที่จะเชื่อฟังและปฏิบัติตาม เป็นการป้องกัน
ตัวเราเองไว้ตั้งแต่เบื้องต้น
ท่านผูใ้ หญ่ทกี่ รุณาให้คำแนะนำตักเตือนก็ดี พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงพระธรรมสั่งสอนก็ดี ท่านก็ ไ ด้แ ต่เ ป็ น เพี ย งผู้ บ อก
กล่าวแนะนำ ส่วนความเชื่อฟังเป็นหน้าที่ของเราเอง เพราะ

เป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจของเรา ถ้าใจของเราเกิดดื้อดึงขัดแย้งไม่เชื่อ
ฟังเสียแล้ว คำแนะนำตักเตือนต่างๆ ก็ไม่มีประโยชน์ หรือมี
ประโยชน์น้อยมาก ฉะนั้น จึงควรที่จะคอยตรวจดูใจของเราเอง
ว่า มีความเชื่อฟังต่อคำแนะนำสั่งสอนอยู่เพียงไร มีความดื้อดึง
ขัดแย้งอยู่เพียงไร และคิดต่อไปว่าเพราะเหตุไร เมื่อหมั่นคิดอยู่
ดังนี้แล้ว จะเห็นผลเทียบเคียงได้เอง หรือถ้ายังไม่เห็นได้เอง
ก็ต้องซักถาม และท่านผู้แนะนำอบรมก็มักจะชี้แจ้งให้รู้ให้เข้าใจ
ถ้าคิดตั้งใจฟังคำชี้แจงของท่าน ไม่ตั้งป้อมดื้อดึงเสียก่อนแล้ว
ก็คงจะได้ความกระจ่างในคำแนะนำของท่าน และจะได้ความซาบซึง้
ในเมตตากรุณาของท่าน
การหัดมีความเชื่อฟังอย่างมีเหตุผลนี้ เป็นวิธีแก้ความ
ลำเอียงเข้ากับตนเอง ที่เป็นเหตุให้ทำอะไรตามใจตนเองโดย
ส่วนเดียว ผู้ ใ หญ่ ที่ดีจึ งไม่ต้องตามใจเด็กในทางที่ผิ ด คอย
แนะนำห้ า มปราม หรื อ แม้ ต้ อ งปราบเอาบ้ า งตามสมควร
เป็นการหัดไม่ให้ลำเอียงเข้ากับตนเองหรือถือเอาแต่ใจตนเองมา
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ตั้งแต่อ่อน เข้าในคำว่า ดัดไม้ตั้งแต่อ่อน เพราะดัดเมื่อแก่นั้น
เป็นการดัดยาก เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นการสั่งสอนให้เป็นคนรู้ผิด
รู้ถูก อย่างมีเหตุผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องทุกๆ วัน ทำให้รู้จักเชื่อ
ในสิ่งที่ควรเชื่อ เชื่อว่ามีถูกมีผิด มีเหตุผล ซึ่งเมื่อเป็นความผิด
แล้ว ตัวเราเองทำก็ผิด คนอื่นทำก็ผิด เมื่อเป็นความถูกแล้ว
ตัวเราเองทำก็ถูก คนอื่นทำก็ถูก ข้อนี้แหละเป็นกรรมศรัทธาที่
ผู้ใหญ่สมควรปลูกฝังให้แก่เด็กมาตั้งแต่ต้น และผู้ใหญ่ก็ควรเว้น
จากการกระทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่งามให้เด็กเห็น และอ้างได้ว่า
ทำไมผู้ใหญ่ทำได้ เช่น ห้ามไม่ให้เด็กเล่นการพนันเที่ยวเตร่ แต่
ผู้ใหญ่เล่นการพนันเที่ยวเตร่ ห้ามไม่ให้เด็กทะเลาะวิวาทกันแต่
ผู้ใหญ่เมาสุราทะเลาะวิวาทกัน เหล่านี้เป็นต้น เมื่อทำให้เห็น
เป็นตัวอย่างไม่ดี ก็ทำให้เด็กอยากเอาอย่าง ทำให้น้ำหนักในคำ
อบรมห้ามปรามน้อยลงไป จนเกือบจะไม่มีความหมายอะไร
และจะเข้าทำนองที่ว่า จงทำตามคำที่ฉันพูด แต่อย่าประพฤติ
อย่างที่ฉันทำ

ไม่เห็นผลสนองที่สาสมทันตาทันใจ โดยมากต้องการ
เห็นผลของกรรมเกิดสนองให้เห็นอย่างสาสมทันตาทันใจ เช่น
เมื่ อ ทำกรรมดี ก็ อ ยากเห็ น กรรมดี ใ ห้ ผ ลเป็ น รางวั ล อย่ า ง
มากมายทันตาทันใจ เมื่อเห็นหรือทราบว่าใครทำกรรมชั่วและ
ไม่เห็นว่าเขาเสื่อมเสียอย่างไร หรือกลับเจริญรุ่งเรือง ก็สงสัย
ว่าทำชั่วไม่ได้ชั่วจริงกระมัง
อันที่จริงทำดีต้องให้ผลดี กรรมชั่วต้องให้ผลชั่วตามที่
พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างไม่ผิดโดยแน่นอน และผลที่สนองนั้น
จะเรี ย กว่ า เป็ น ผลที่ ส าสมก็ ไ ด้ ดั ง ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ตรั สไว้ เ ป็ น
ตัวอย่างในพระสูตรหนึ่งว่า กรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลาย
(หมายถึ งทั้งคนทั้งดิ รั จ ฉาน เป็น ต้น ที่เ กี่ ยวข้ องอยู่ใ นโลก
ทั้งหมด) ให้เลวและดีต่างๆ กัน คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ทำให้
มีอายุสั้น การเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ทำให้มีอายุยืน การ
เบียดเบียนเขาให้ลำบาก ทำให้มีโรคมาก การไม่เบียดเบียนเขา
ให้ลำบาก ทำให้มโี รคน้อย ความมักโกรธหุนหันขึง้ เคียดคับแค้น
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ขัดเคืองกระเง้ากระงอด ทำให้ผิวพรรณเศร้าหมองไม่งดงาม
ความไม่มักโกรธเคียดแค้น ทำให้ผิวพรรณผ่องใสงดงาม ความ
มักริษยาผู้อื่น ทำให้มีศักดิ์ต่ำต้อยน้อยหน้า ความไม่ริษยา
ทำให้มีศักดิ์สูงใหญ่ ความไม่เผื่อแผ่เจือจาน ทำให้มีโภคสมบัติ
น้อย ความเผื่อแผ่เจือจาน ทำให้มีโภคสมบัติมาก ความแข็ง
กระด้างถือตัว ดูหมิ่นท่าน ทำให้เกิดในสกุลต่ำ ความไม่แข็ง
กระด้างถือตัวดูหมิ่นท่าน มีความอ่อนน้อมคารวะนับถือผู้ที่ควร
อ่อนน้อมนับถือ ทำให้เกิดในสกุลสูง ความไม่เข้าหานักปราชญ์
หรือผู้รู้ศึกษาไต่ถามทำให้มีปัญญาทราม การเข้าหานักปราชญ์
หรือผู้รู้ศึกษาไต่ถาม ทำให้มีปัญญามาก
ผลที่สาสมกันของกรรม ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็น
ตัวอย่างดังกล่าวมานี้ เป็นผลของกรรมเก่า คือกรรมที่ทำไว้
แล้วในอดีตกาล ส่วนกรรมใหม่คือกรรมที่ทำในปัจจุบันนี้ท่าน
แสดงว่าจักให้ผลในชาติปัจจุบัน เหมือนอย่างในวันนี้ ในเดือนนี้
ในปีนี้ก็มี จักให้ผลในชาติหน้า เหมือนอย่างในวันพรุ่งนี้ในเดือน

หน้า ในปีหน้าก็มี จักให้ผลในชาติต่อๆ ไป เหมือนอย่างในวัน
มะรืนนี้ หรือในเดือนโน้น ในปีโน้น เป็นต้นก็มี ฉะนั้น การให้
ผลของกรรมจึงเกี่ยวแก่กาลเวลาเป็นสำคัญ การกระทำทุกๆ
อย่างที่ให้ผลนั้น ต้องเกี่ยวแก่กาลเวลาทั้งนั้น เช่น การปลูก
ต้นไม้มีผล ก็มิใช่ว่าต้นไม้นั้นจะให้ผลทันที ต้องรอจนต้นไม้
เจริญเติบโตและถึงฤดูกาลให้ผล จึงจะให้ผลตามชนิด การเรียน
หนังสือก็มิใช่ว่าจะเรียนให้สอบไล่ได้ภายในวันเดียว ต้องเรียน
เรื่อยไป จนถึงกำหนดสอบไล่จึงเข้าสอบไล่ บางทีต้องเรียนซ้ำ
อีกครั้งหนึ่ง เมื่อไม่ละความพยายามก็อาจจะสอบไล่ได้ การ
ทำการค้าประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ รับราชการหรือการ
ประกอบอาชีพทุกอย่างก็เหมือนกัน จะได้รับผลก็อาศัยกาล
เวลาทั้งนั้น และผลที่ได้รับนั้นจะดีหรือไม่ดีอย่างไร จะรวดเร็ว
หรือช้าอย่างไร ก็สุดแต่สถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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การให้ผลของกรรม
แม้ ใ นเรื่ อ งกรรมให้ ผ ล ท่ า นก็ แ สดงว่ า เกี่ ย วแก่
สถานการณ์ ๔ อย่าง คือ (๑) คติ (๒) อัตภาพ (๓) กาล
สมัย (๔) การประกอบกรรม
(๑) คติ คือที่ไป แสดงในปัจจุบัน คือไปทุกๆ แห่ง
จะไปเที่ยว ไปพักอาศัยชั่วคราว หรือไปอยู่ประจำการก็ตาม
คนที่ทำดีมาแล้ว ถ้าไปในที่ที่ไม่ดี ความดีที่ทำไว้ก็อาจจะยังไม่
ให้ ผ ลเหมื อ นอย่ า งนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นมั ธ ยม ๖ มาแล้ ว จาก
ต่างจังหวัดเรียกได้ว่าทำความดีมาแล้วถึงชั้นนั้น และเข้ามา
เรี ย นต่ อในกรุ ง เทพฯ แต่ อ ยู่ ใ นหอพั ก ที่ ไ ม่ ดี เมื่ อ ควรจะไป
โรงเรียนก็ไม่ไป แต่ไปเถลไถลเสียที่อื่น อย่างนี้เรียกว่ามีคติที่ไป
ไม่ดี ความดีเท่าที่ทำไว้ คือที่เรียนมาจนจบมัธยม ๖ ในต่าง
จังหวัดก็ไม่ส่งเสริมให้เจริญวิทยฐานะขึ้นต่อไป ส่วนนักเรียนที่
เรียนมาไม่สู้ดี ไม่จบถึงชั้นไหน แต่เกิดความตั้งใจดี ไปพัก

อาศัยอยู่ในที่ดี และไปเรียนกวดวิชาอย่างจริงจัง ก็อาจจะสอบ
ขึ้นชั้นสูงได้ ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างเฉพาะเรื่องเท่านั้น เมื่อ
กล่าวโดยส่วนรวมแล้ว คนที่มีกรรมเก่าไม่ดี แต่ว่ามีคติใหม่ดี
อย่างที่เรียกว่ากลับตนดำเนินทางใหม่ คือเว้นจากทางไม่ดี
เก่าๆ ที่เคยดำเนินมา มาเปลี่ยนดำเนินทางใหม่ที่ดีอันตรงกัน
ข้าม กรรมชั่วที่ทำไว้แล้วแต่ก่อนก็อาจยังไม่ให้ผล ได้ในคำว่า
มืดมาสว่างไป ถ้าทางเก่าก็ไม่ดี ทางใหม่ก็ไม่ดี ได้ในคำว่า มืด
มามืดไป ก็เป็นอันเอาดีไม่ได้เลย ส่วนคนที่ทำความดีมาแล้ว
เรียกว่าเดินทางถูกแล้ว แต่ต่อมากลับไปเดินทางผิด กรรมดีที่
ทำไว้แล้วก็อาจยังให้ผลไม่ได้ ได้ในคำว่า สว่างมามืดไป ฝ่าย
คนที่มาดี คือเดินทางมาถูกแล้ว และก็เดินทางถูกต่อไปเป็น
อันว่าความดีที่ทำไว้ สนับสนุนให้ดีอีกต่อไปไม่ขาดสาย ได้ใน
คำว่า สว่างมาสว่างไป
ฉะนัน้ คติทไี่ ปหรือการไป คือทางทีท่ กุ ๆ คนดำเนินอยู่
ในปัจจุบนั นีแ้ หละสำคัญมาก ในส่วนทีล่ ว่ งมาแล้วจะผิดหรือถูก
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เราก็ได้ดำเนินมาแล้ว ฉะนั้น ให้ถือว่าเป็นอันแล้วไปหรือให้ถือ
เป็นบทเรียน ถ้าเดินทางดีมาแล้วก็จงเดินทางดีนั้นต่อไป ถ้า
ทางที่เดินมาแล้วไม่ดีก็เปลี่ยนทางใหม่ เลือกเดินไปในทางที่ดี
นับว่าเป็นผูท้ กี่ ลับตัวได้ เข้าในคำว่า มืดมาสว่างไป พระพุทธเจ้า
โปรดปรานบุ ค คลเช่ น นี้ ดั ง เช่ น องคุ ลิ ม าลโจรเป็ น ตั ว อย่ า ง
เพราะทุกๆ คนย่อมผิดพลาดมาแล้วมากบ้างน้อยบ้าง ยิ่งผ่าน
ชีวิตมามากยิ่งมีโอกาสผิดพลาดได้มาก จนถึงมีคำพังเพยว่า
ความผิดพลาดเป็นเรื่องของมนุษย์ ข้อสำคัญจึงอยู่ที่เมื่อทำผิด
ไปแล้วก็ให้รู้ตัวว่าทำผิด และตั้งใจไม่ให้ทำผิดอีก เป็นอันนำตัว
ให้เข้าทางที่ถูก นั้นแหละคือคติที่ดีของชีวิตปัจจุบัน
(๒) อั ต ภาพ หมายถึ ง ความมี ร่ า งกายสมบู ร ณ์
ประกอบด้วยพลานามัย สามารถทำสิ่งที่ควรทำได้ตามต้องการ
พลานามัยของร่างกายนี้เป็นสิ่งสำคัญ ความดีจะให้ผลเต็มที่ต่อ
เมื่อร่างกายสมบูรณ์ด้วย เช่น เรียนหนังสือมาได้ถึงชั้นใดชั้น
หนึ่ง นับว่าได้ความดีมา จะเรียนต่อไปได้จนสำเร็จ ก็ต้องมี

ร่างกายสมบูรณ์ที่สามารถจะเรียนต่อไปได้ ถ้าป่วยเป็นโรคกระ
เสาะกระแสะ การเรียนต่อก็ขัดข้องไม่สะดวก หรือคนที่กำลัง
ทำงาน ถ้าล้มป่วยลง ความเจริญก็ชะงัก ในทางตรงกันข้าม
คนที่เคยประพฤติผิดพลาดเหลวไหลมาแล้ว แต่ต่อมาได้คติของ
ชีวิตที่ดีดังกล่าวแล้วในคติ ก็อาจประกอบกรรมที่ดีสืบต่อไปได้
ความเหลวไหลทีแ่ ล้วมาก็อาจยังไม่มโี อกาสให้ผล ความมีอตั ภาพ
ร่างกายสมบูรณ์เป็นสิง่ สำคัญในการดำเนินชีวติ ทุกอย่าง เพราะ
เครื่องบั่นทอนต่างๆ นั้นมีเป็นอันมาก กล่าวโดยเฉพาะใน
ทางการแพทย์ปัจจุบันนี้ ก็แสดงว่ามีเชื้อโรคต่างๆ ในที่ต่างๆ
ทั้ ง ภายในและภายนอกโดยรอบร่ า งกายมากมายหลายชนิ ด
เมื่อร่างกายมีกำลังต้านทานเชื้อโรคเพียงพอ ก็ไม่เกิดอาการ
เจ็บป่วย ร่างกายอ่อนแอลงเมื่อใด เชื้อโรคก็ได้ช่องเมื่อนั้น
ฉันใดก็ดี กรรมดีกรรมชั่วต่างๆ ที่บุคคลทำไว้ในปางหลังก็มี
มากมาย ถ้าเราตัง้ ตัวไว้ดี กรรมชัว่ ก็อาจไม่มโี อกาสให้ผล กรรมดี
มีโอกาสส่งเสริม แต่เมือ่ เพลีย่ งพล้ำลงเมือ่ ใด กรรมชัว่ ก็มีโอกาส
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ให้ซ้ำเติมเมื่อนั้น
(๓) กาลสมัย หมายถึงว่าในกาลสมัยที่สมบูรณ์ มี
ผูป้ กครองดี มีหมูช่ นทีด่ ี กรรมดีกม็ โี อกาสให้ผลได้มาก กรรมชัว่
ก็อาจสงบผลอยู่ก่อน เพราะในกาลสมัยเช่นนี้จะพากันยกย่อง
อุดหนุนคนดี ไม่สนับสนุนคนชั่ว ทำให้คนดีมีโอกาสปรากฏตัว
ประกอบกรรมที่ดี อำนวยให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมยิ่งขึ้น
แต่ในกาลสมัยทีบ่ กพร่อง มีผปู้ กครองไม่ดี มีหมูช่ นไม่ดี กรรมดี
ที่ตนทำไว้ก็ไม่มีโอกาสให้ผล กรรมชั่วกลับมีโอกาสให้ผล เพราะ
เป็นกาลสมัยที่กดคนดี ยกย่องคนชั่ว นับว่าเป็นกาลวิบัติ อีก
อย่ า งหนึ่ ง ในกาลสมั ย ที่ มี ก ารกดขี่ เ บี ย ดเบี ย นกั น จนถึ ง ทำ
สงครามกัน ดังเช่นสงครามโลกที่แล้วๆ มา คนในโลกได้รับภัย
สงครามกันเป็นอันมาก นี้เรียกว่าเป็นโอกาสที่กรรมชั่วซึ่งต่าง
ได้กระทำไว้ในอดีตให้ผล ทำให้ประสบภัยต่างๆ ตลอดถึงความ
ทุกข์ยากขาดแคลนกันทั่วๆ ไป แต่ในกาลสมัยที่มีความสงบ
เรียบร้อย ก็เป็นไปตรงกันข้าม ต่างไปเล่นเรียนศึกษาประกอบ

การงานกันตามปกติ
(๔) การประกอบกรรม หมายถึงการประกอบกระทำ
ในปั จ จุ บั น ถ้ า ประกอบกระทำกรรมที่ ดี ที่ ช อบอยู่ ใ นปั จ จุ บั น
กรรมชั่วที่ทำไว้ในอดีตก็อาจยังระงับผล หรือแม้กำลังให้ผลอยู่
แล้วก็อาจเบาลง ดังเช่นผู้ที่ต้องถูกกักขังของจำ เมื่อประพฤติ
ตัวดีก็ย่อมได้รับผ่อนผัน และลดเวลากักขังจองจำนั้นให้น้อย
เข้า ถ้ากรรมเก่าดีอยู่แล้วก็ยิ่งจะส่งเสริม เหมือนอย่างนักเรียน
ที่ตั้งใจเรียนดีมาแล้ว และตั้งใจเรียนดีอยู่ในปัจจุบัน ก็ช่วยกัน
ให้เรียนดียิ่งขึ้น แต่ถ้าในปัจจุบันนี้ประกอบกรรมที่ชั่วเสียหาย
ก็จะตัดผลของกรรมดีทเี่ คยทำมาแล้วด้วย เหมือนอย่างข้าราชการ
ทีท่ ำงานมาโดยสุจริตแล้ว แต่มาทำทุจริตในหน้าทีข่ นึ้ ก็อาจตัดผล
ของความดีทที่ ำมาแล้ว ในเมือ่ การทำทุจริตในหน้าทีน่ นั้ ปรากฏขึน้
การให้ผลของกรรม ย่อมเกีย่ วแก่กาลเวลา ประกอบกับ
สถานการณ์ทั้งสี่ดังกล่าวมานี้ ท่านเล่าเรื่องเป็นตัวอย่างเปรียบ
เทียบไว้วา่ เหมือนอย่างว่าบุรษุ ผูห้ นึง่ รับราชการ ได้รบั ตำแหน่ง
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เป็นเจ้าเมืองแห่งหนึ่ง แต่บุรุษผู้นั้นมิได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
ไปข่มขู่ถือเอาทรัพย์ต่างๆ ของประชาชนในเมืองที่ปกครองโดย
พลการ แต่ ก็ ยังไม่มีใครอาจจะฟ้องร้องว่ากล่ า วเพราะกลั ว
อำนาจ บุรุษผู้นั้นกำเริบยิ่งขึ้น ถึงกับไปผิดในบุคคลที่เป็นใหญ่
กว่ า ตน มี อ ำนาจยิ่ ง กว่ า ตน จึ ง ถู ก จั บ ไปเข้ า เรื อ นจำและ
ประกาศให้ประชาชนที่ถูกข่มเหงร้องทุกข์กล่าวโทษจึงมีเสียง
ร้องทุกข์กล่าวโทษขึ้นตั้งร้อยตั้งพัน บุรุษนั้นจึงถูกลงโทษไปตาม
ความผิด
เรื่องนี้พึงเห็นความเปรียบเทียบดังนี้ เวลาที่บุรุษนั้น
ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองกำลังรุ่งเรือง ก็เท่ากับเวลาตั้งอยู่ใน
คติคอื ตำแหน่งมีอำนาจ ประกอบด้วยมีฐานะของตนสูง ทำอะไร
ได้ตามต้องการ อยู่ในสมัยที่ตนมีอำนาจ ทั้งอยู่ในหน้าที่ เป็น
โอกาสให้ประกอบกระทำอะไรได้ อกุศลกรรมจึงไม่มีโอกาสจะให้
ผล ต่อเมื่อถูกจับเข้าเรือนจำ เสียงร้องทุกข์กล่าวโทษเกิดขึ้น
ตั้งร้อยตั้งพันเรื่อง ก็เท่ากับถึงกาลวิบัติของตน สถานการณ์

ต่างๆ ดังกล่าวที่เคยดีก็กลับเลวลง เข้าในคำว่า น้ำลดตอผุด
อกุศลกรรมที่ตนทำไว้จึงมีโอกาสให้ผล
รวมความว่า ทุกๆ คนทำกรรมใดๆ ไว้กรรมนั้นๆ
ย่อมให้ผลในปัจจุบันบ้าง ในภายหน้าบ้าง ในเวลาต่อๆ ไปบ้าง
ตามแต่กรรมนั้นๆ จะหนักเบาอย่างไร ท่านเปรียบเหมือนอย่าง
ยืนอยู่บนที่สูงและโยนสิ่งต่างๆ มีก้อนหิน ก้อนดิน กิ่งไม้ ใบ
หญ้า เป็นต้นลงมา ของที่มีน้ำหนักมากย่อมตกลงสู่พื้นดินก่อน
ส่วนของที่มีน้ำหนักน้อยกว่าก็ตกถึงพื้นดินภายหลังโดยลำดับ
กรรมก็ฉันนั้น กรรมที่หนักให้ผลก่อน ส่วนกรรมที่หนักน้อย
กว่าหรือเบากว่าก็ให้ผลตามหลัง การให้ผลของกรรมจึงเกี่ยว
กับกาลเวลา ประกอบกับสถานการณ์ ๔ อย่าง คือ (๑) คติ
(๒) อัตภาพ (๓) กาลสมัย (๔) การประกอบกรรมในปัจจุบัน
แต่กรรมย่อมให้ผลแน่นอน ตามพระพุทธภาษิตว่า
กลฺยาณการี กลฺยาณํ ทำดีได้ดี
ปาปการี จ ปาปกํ
ทำชั่วได้ชั่ว
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กรรมเวร
“ฝากไว้ก่อนเถิด รอให้ถึงทีเราบ้าง” นาย ข. คิดผูก
ใจไว้เมื่อถูกนาย ก. ข่มเหงคะเนงร้าย ต่อมาเมื่อนาย ข. ได้
โอกาสก็ทำร้ายนาย ก. ตอบแทน นาย ก. ก็ทำร้ายนาย ข.
ตอบเข้าอีก แล้วต่างก็ทำร้ายตอบกันไปตอบกันมา ตัวอย่างนี้
แหละเรียกว่าเวร บางรายผูกเวรกันไปชั่วลูกชั่วหลาน บางราย
ผู้ใหญ่ผูกเวรกันแล้วยังห้ามไม่ให้บุตรหลานของตยผูกมิตรกัน
อีกด้วย ถือว่าไปผูกมิตรกับลูกหลานศัตรู มิใช่แต่ต้องร้ายแรง
จึงเรียกว่าเวร ถึงรายย่อยๆ ดังการตอบโต้กันในวงด่าวงชก
ต่อย ก็เรียกว่าเวร เช่น นาย ก. ด่า นาย ข. ชกต่อยนาย ข.
ก่อน นาย ข. ก็ด่าตอบชกต่อยตอบ แล้วต่างก็ด่าและต่างก็ชก
ต่อยกันอุตลุด บางทีวงวิวาทขยายออกไป คือเมื่อฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งเพลี่ยงพล้ำก็ไปบอกพรรคพวกร่วมคณะร่วมโรงเรียนให้
พลอยโกรธ แล้วยกพวกไปชกต่อยต่อสู้กัน ขยายเวรออกไป

บางรายเด็กทะเลาะกันแล้วไปฟ้องผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเข้า
กับเด็กที่เป็นบุตรหลานของตน ก็ออกต่อว่าต่อปากต่อคำวิวาท
กัน เวรวงเล็กก็ขยายออกเป็นเวรวงใหญ่ เรื่องเล็กกลายเป็น
เรื่องใหญ่ เรื่องทะเลาะวิวาทกันสายใหญ่ๆ มิใช่น้อยที่เกิดจาก
มูลเหตุที่เล็กนิดเดียว ดังนิทานเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียว ทำให้เกิด
สงครามกลางเมือง
วงเวรในระหว่างบุคคลให้เกิดความเสียหายในวงแคบ
ส่วนวงเวรในระหว่างหมู่คณะให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง
ออกไป ยิ่งวงเวรในระหว่างประเทศชาติ ในระหว่างค่ายของ
ชาติทั้งหลายยิ่งให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวาง ตลอด
จนถึงทั้งโลก เหล่านี้เป็นเรื่องของเวรทั้งนั้น ฉะนั้น จึงควร
ทำความเข้าใจควบคู่กันไปกับเรื่องกรรม
เวรคือความเป็นศัตรูกันของบุคคล ๒ คน คือ ๒
ฝ่าย เพราะฝ่ายหนึ่งก่อกรรมเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายที่ได้
รับความเสียหายนั้นก็ผูกใจเจ็บและคิดแก้แค้นตอบแทน เวรจึง
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ประกอบด้วยบุคคล ๒ คน หรือ ๒ ฝ่าย คือผูก้ อ่ ความเสียหาย
๑ ผู้รับความเสียหาย ๑ บุคคลที่ ๒ นี้ผูกใจเจ็บแค้น จึงเกิด
ความเป็นศัตรูกันขึ้น นี้แหละคือเวร
เวรเกิดจากความผูกใจเจ็บแค้นของบุคคลที่ ๒ คือ
ผู้รับความเสียหาย พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ว่า “ชนเหล่าใดผูก
อยู่ว่า คนนี้ได้ด่าเรา ได้ฆ่าเรา ได้ชนะเรา ได้ลักของของเรา
เวรของชนเหล่านั้นไม่สงบ” ดังนี้ ทั้งนี้เพราะลำพังบุคคลที่ ๑
ฝ่ายเดียว ก็ยังไม่เป็นเวรโดยสมบูรณ์ ต่อเมื่อบุคคลที่ ๒ ผูก
ใจเจ็บไว้ จึงเกิดเป็นเวรโดยสมบูรณ์ แต่ถ้าบุคคลที่ ๒ นั้นไม่
ผูกใจเจ็บ ก็ไม่เกิดเป็นเวรขึ้นเหมือนกัน ฉะนั้น ความเกิดเป็น
เวร ขึ้นจึงเพราะบุคคลที่ ๒ เป็นสำคัญ เห็นอย่างง่ายๆ ใน
เรื่องเวรสามัญ เมื่อมีใครมาทำความล่วงเกินอะไรเล็กๆ น้อยๆ
ต่อเรา เมื่อเราไม่ผูกอาฆาต เขาและเราก็ไม่เกิดเป็นศัตรูกัน
คือไม่เกิดเป็นเวรกันนั่นเอง เหมือนอย่างตบมือข้างเดียวไม่เกิด
เสียง

เวรระงับเพราะบุคคลที่ ๒ ไม่ผูกอาฆาตดังกล่าวแล้ว
พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้โดยความว่า “ส่วนชนเหล่าใดไม่ผูกอยู่ว่า
คนนี้ได้ด่าเรา ได้ฆ่าเรา ได้ชนะเรา ได้ลักของของเรา เวรของ
ชนเหล่านั้นย่อมสงบระงับ เวรไม่ระงับด้วยเวรในกาลไหนๆ
เลย แต่ย่อมระงับลงด้วยความไม่ผูกเวร” ดังนี้ น่าคิดว่าเมื่อ
เป็นเช่นนี้ บุคคลที่ ๒ เป็นผู้ที่น่าติมากกว่าบุคคลที่ ๑ เพราะ
ทำให้เป็นเวรขึ้น ในเรื่องเวรเป็นความจริงอย่างนั้น ยกตัวอย่าง
ง่ายๆ เหมือนอย่างเป็นความกันในโรงศาล เมื่อมีใครเป็นโจทก์
ฟ้องใครเป็นจำเลยขึ้นจึงเกิดเป็นความ คดีถึงที่สุดหรือโจทก์
ถอนฟ้องเสียเมื่อใด ความก็ระงับเมื่อนั้น แต่ถ้าจำเลยไม่เป็น
ตัวการก่อกรรมเสียหายแก่โจทก์ เมื่อกล่าวโดยปกติ มิใช่แกล้ง
กันแล้ว โจทก์ก็คงไม่ฟ้อง ฉันใดก็ดี บุคคลที่ ๑ นั้นเองเป็น
มูลเหตุของเวร เพราะเป็นตัวการก่อกรรมเสียหายขึ้นก่อน
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เวรเกี่ยวกับกรรมของบุคคลที่ ๑ ซึ่งทำความเสียหาย
ให้แก่บุคคลที่ ๒ และเกี่ยวกับกรรมของบุคคลที่ ๒ ซึ่งทำ
ตอบด้วย ดังเช่น นาย ก. ฆ่า นาย ข. ลักทรัพย์ของนาย ข.
นาย ข. จึงผูกใจอาฆาต เกิดเป็นเวรกันขึ้น นี้ก็เป็นเพราะ
กรรมของนาย ก. นั่นเอง ซึ่งทำแก่นาย ข. และนาย ข. ก็ผูก
ใจตอบ ฉะนั้น เวรจึงเกี่ยวแก่กรรมของบุคคลนั่นเอง ที่ยังให้
เกิดความเสียหาย เจ็บแค้นแก่คนอื่น กรรมที่พระพุทธเจ้าทรง
สั่งสอนให้ละเว้นในศีล ๕ คือการฆ่าสัตว์ ๑ การลักทรัพย์ ๑
การประพฤติผิดประเพณีในทางกาม ๑ การพูดเท็จ ๑ การ
ดื่มน้ำเมา ๑ เรียกว่าเวร ๕ หรือภัย ๕ อย่าง เพราะเป็น
กรรมที่ก่อเวรก่อภัยทั้งนั้น เช่น การฆ่าสัตว์ ก็มีผู้ฆ่าฝ่ายหนึ่ง
ผู้ถูกฆ่าอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นคู่เวรคู่ภัยกัน การลักทรัพย์ก็มีผู้ลัก
ฝ่ายหนึ่ง ผู้ถูกลักอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นคู่เวรคู่ภัยกัน ดังนี้เป็น
ตัวอย่าง กล่าวโดยรวบรัด เวรเกิดจากกรรมทีก่ อ่ ความเสียหาย
ให้แก่ใครๆ นั่นเอง

ผลของกรรมได้แสดงแล้วว่า ผลดีต่างๆ เกิดเพราะ
กรรมดี ผลชั่วต่างๆ เกิดเพราะกรรมชั่ว ส่วนผลของเวร คือ
ความทุกข์ที่บุคคล ๒ ฝ่ายผู้เป็นสัตรูคู่เวรก่อให้แก่กัน กรรม
เมื่อให้ผลแล้วก็หมดไป เหมือนอย่างผู้ต้องโทษครบกำหนดแล้ว
ก็พ้นโทษ ส่วนเวร เมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายนั้นยังผูกใจเป็นศัตรู
กันอยู่ตราบใด ก็ยังไม่ระงับตราบนั้น แต่เมื่อบุคคลทั้งสองฝ่าย
เลิกเป็นศัตรูกันเมื่อใด เวรก็ระงับเมื่อนั้น ฉะนั้น เวรจึงอาจ
ยาวก็ได้ สั้นก็ได้ สุดแต่บุคคล ๒ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สัตว์บาง
ชนิดพบกันเข้าไม่ได้ เป็นต้องทำร้ายกัน เช่น กากับนกเค้า
บัณฑิตผู้ฉลาดในการสอนยกเป็นตัวอย่างของเวรที่ผูกกันยืด
ยาวไม่รู้จบ เหมือนกับผูกกันมาตั้งแต่ปฐมกัลป์ และผูกกันไป
ไม่สิ้นสุด ในหมู่มนุษย์บางชาติบางเหล่าก็คล้ายๆ กันอย่างนั้น
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นิทานเรื่องระงับเวร
ท่านเล่าเป็นเรือ่ งสอนให้ระงับเวร ดังจะเล่าโดยย่อต่อไป
มีเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วว่า พระเจ้าพรหมทัตครอบครองราช
สมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี ในรัฐกาสี ได้เสด็จกรีธาทัพไปย่ำยี
พระเจ้าทีฆีติแห่งแคว้นโกศล พระเจ้าทีฆีติทรงประมาณกำลัง
เห็ น ว่ า จะต่ อ สู้ ไ ม่ ไ ด้ จึ ง ทรงพาพระมเหสี เ สด็ จ หนี อ อกจาก
พระนคร ปลอมพระองค์เป็นปริพาชก (ชีปะขาว) ไปทรงอาศัย
อยู่ในบ้านของนายช่างหม้อที่ชานเมืองพาราณสี ซึ่งเป็นนคร
ของราชศัตรู ฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงยกทัพเข้าครอบครอง
แคว้นโกศล
ต่อมาพระมเหสีของพระเจ้าทีฆีติทรงพระครรภ์ เกิด
อาการแพ้ พ ระครรภ์ ด้ ว ยทรงอยากทอดพระเนตรกองทั พ
ประกอบด้วยองค์ ๔ กองช้าง กองม้า กองรถ และกองราบ
ในเวลาอาทิตย์ขึ้น และอยากจะทรงดื่มน้ำล้างพระขรรค์ จึง

กราบทูลพระราชสวามี พระเจ้าทีฆีติพระราชสวามีได้ตรัสห้าม
พระนางก็ตรัสยืนยันว่า ถ้าไม่ทรงได้ก็จักสิ้นพระชนม์
ครั้งนั้น พราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัต เป็น
พระสหายของพระเจ้าทีฆีติ พระเจ้าทีฆีติจึงเสด็จไปหา ตรัสเล่า
ความให้ฟัง ฝ่ายพราหมณ์ปุโรหิตก็ขอไปเฝ้าพระเทวีก่อน พระ
เจ้าทีฆีติทรงนำไปยังบ้านที่พักอาศัย พราหมณ์ปุโรหิตได้เห็น
พระมเหสีของพระเจ้าทีฆีติเสด็จดำเนินมาแต่ไกล ก็ยกมือพนม
นอบน้อมไปทางพระนาง เปล่งวาจาขึ้นว่า “พระเจ้าโกศล
ประทับอยู่ในพระครรภ์” แล้วกล่าวรับรองจะจัดการให้พระนาง
ได้ทอดเนตรเห็นกองทัพทั้งสี่เหล่า และได้ดื่มน้ำล้างพระขรรค์
พราหมณ์ปุโรหิตจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัต กราบทูลว่าได้เห็น
นิมิตบางอย่าง ขอให้ทรงจัดกองทัพ ๔ เหล่า ให้ยกออกตั้ง
ขบวนในสนามในเวลารุ่ ง อรุ ณ วั น พรุ่ ง นี้ แ ละให้ ล้ า งพระขรรค์
พระเจ้าพรหมทัตทรงอำนวยตามพระมเหสีพระเจ้าทีฆีติจึงได้
ทอดพระเนตรกองทัพและได้ทรงดื่มน้ำล้างพระขรรค์สมอาการที่
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ทรงแพ้พระครรภ์
ต่อมาได้ประสูติพระโอรส ตั้งพระนามว่า ทีฆาวุ เมื่อ
ที ฆ าวุ กุ ม ารเติ บโตขึ้ น พระเจ้ า ที ฆี ติ ท รงส่ ง ออกไปให้ ศึ ก ษา
ศิลปศาสตร์อยู่ภายนอกพระนคร เพราะทรงเกรงว่าถ้าพระเจ้า
พรหมทัตทรงทราบก็จักปลงพระชนม์เสียทั้งสามพระองค์
ต่อมานายช่างกัลบกของพระเจ้าทีฆีติ ซึ่งมาอาศัยอยู่
ในราชสำนั ก ของเจ้ า พรหมทั ต ได้ เ ห็ น พระเจ้ า ที ฆี ติ ที่ ช าน
พระนครก็จำได้ จึงไปเฝ้ากราบทูลพระเจ้าพรหมทัตให้ทรงทราบ
พระเจ้ า พรหมทั ต จึ ง มี รั บ สั่ งให้ จั บ พระเจ้ า ที ฆี ติ พ ร้ อ มทั้ ง พระ
มเหสีมาแล้ว รับสั่งให้พันธนาการ ให้โกนพระเศียร ให้นำ
ตระเวนไปตามถนนต่ า งๆ ทั่ ว พระนคร แล้ วให้ น ำออกไป
ภายนอกพระนคร ให้ตัดพระองเป็น ๔ ท่อน ทิ้งไว้ ๔ ทิศ
พวกเจ้าพนักงานได้ปฏิบัติตามพระราชบัญชา
ในขณะที่เขานำพระเจ้าทีฆีติกับพระมเหสีตระเวนไป
รอบพระนครนั้น ทีฆาวุกุมารได้ระลึกถึงพระราชมารดาบิดาจึง

เข้ า มาเพื่ อ จะเยี่ ย ม ก็ ไ ด้ เ ห็ น พระราชมารดาบิ ด ากำลั ง ถู ก
พันธนาการ เขากำลังนำตระเวนไปอยู่ จึงตรงเข้าไปหา ฝ่าย
พระเจ้าทีฆีติทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสกำลังมาแต่ไกลก็
ตรัสขึ้นว่า “พ่อทีฆาวุ เจ้าอย่าเห็นยาว อย่าเห็นสั้น พ่อทีฆาวุ
เวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลย แต่ย่อมระงับด้วยการไม่
ผูกเวร” พอพวกเจ้าหน้าที่เหล่านั้นได้ยินพระดำรัสนั้นก็พากัน
กล่าวว่า พระเจ้าทีฆีติเสียพระสติรับสั่งเพ้อไป พระเจ้าทีฆีติก็
ตรัสว่า พระองค์มิได้เสียสติ ผู้ที่เป็นวิญญูจักเข้าใจ แล้วได้ตรัส
ซ้ำๆ ความอย่างนั้นถึง ๓ ครั้ง เมื่อพวกเจ้าหน้าที่นำตระเวน
แล้วก็นำออกนอกพระนคร ตัดพระองค์ออกเป็น ๔ ท่อนทิ้งไว้
๔ ทิศ แล้วตั้งกองรักษา
ทีฆาวุกุมารได้นำสุราไปเลี้ยงพวกกองรักษาจนเมาฟุบ
หลับหมดแล้ว เก็บพระศพของพระมารดาบิดามารวมกันเข้า
ถวายพระเพลิง เสร็จแล้วก็เข้าป่า ทรงกันแสงคร่ำครวญจน
เพี ย งพอแล้ ว ก็ เ ข้ า สู่ ก รุ ง พาราณสี ไปสู่ โ รงช้ า งหลวง ฝาก
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พระองค์เป็นศิษย์นายหัตถาจารย์
ในเวลาใกล้รงุ่ ทีฆาวุกมุ ารมักตืน่ บรรทมขึน้ ทรงขับร้อง
ด้วยเสียงอันไพเราะและดีดพิณ พระเจ้าพรหมทัตได้ทรงสดับ
เสียง รับสั่งถาม ทรงทราบแล้วตรัสให้หาทีฆาวุกุมารเข้าเฝ้า
ครั้นทอดพระเนตรเห็นทีฆาวุกุมารก็โปรดให้เป็นมหาดเล็กใน
พระองค์ ทีฆาวุกุมารได้ตั้งหทัยปฏิบัติพระเจ้าพรหมทัตเป็นที่
โปรดปรานมาก ในไม่ ช้ า ก็ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ งให้ อ ยู่ ป ระจำใน
ตำแหน่งเป็นที่วางพระราชหฤทัยในภายใน
วันหนึ่ง พระเจ้าพรหมทัตเสด็จทรงรถออกไปทรงล่า
เนื้อ ทีฆาวุกุมารเป็นนายสารถีรถพระที่นั่ง ได้นำรถพระที่นั่ง
แยกทางไปจากพวกทหารรักษาพระองค์ ครั้นไปไกลมากแล้ว
พระเจ้าพรหมทัตทรงเหน็ดเหนื่อย มีพระราชประสงค์จะบรรทม
พัก จึงโปรดให้หยุดรถ แล้วทรงบรรทมหนุนบนเพลา (หน้าตัก)
ของทีฆาวุ อยู่ครู่เดียวก็บรรทมหลับ ฝ่ายทีฆาวุคิดถึงเวรขึ้นว่า
“พระเจ้าพรหมทัตนี้ ได้ทรงประกอบกรรมก่อความเดือดร้อนให้

เป็นอันมาก จนถึงปลงพระชนม์พระราชมารดาบิดาของตน
บัดนี้ถึงเวลาจะสิ้นเวรกันเสียที” จึงชักพระขรรค์ขึ้นจากฝัก
ในขณะนั้น พระราชดำรัสของพระราชบิดาก็ผุดขึ้นในหทัยของ
ทีฆาวุกุมาร เตือนให้คิดว่า ไม่ควรละเมิดคำของพระราชบิดา
จึงสอดพระขรรค์เข้าฝัก ครั้นแล้วความคิดที่เป็นเวรก็ผุดขึ้นใหม่
เป็นครั้งที่ ๒ ทีฆาวุกุมารก็ชักพระขรรค์ขึ้นจากฝัก แต่เมื่อ
ระลึ ก ถึ ง พระดำรั ส ของพระราชบิ ด าก็ ส อดพระขรรค์ เ ก็ บ อี ก
ในครั้งที่ ๓ ก็เหมือนกัน ทีฆาวุกุมารชักพระขรรค์ขึ้นแล้วด้วย
เวรจิต แล้วก็สอดพระขรรค์เก็บด้วยอำนาจพระราชดำรัสของ
พระราชบิดา
ในขณะนั้น พระเจ้าพรหมทัตทรงสะดุ้ง เสด็จลุกขึ้น
โดยฉับพลัน มีพระอาการตกพระทัยกลัว ทีฆาวุกุมารจึงกราบ
บังคมทูลถาม จึงรับสั่งเล่าว่า ทรงพระสุบินเห็นทีฆาวุกุมาร
โอรสพระเจ้าทีฆีติแทงพระองค์ให้ล้มลงด้วยพระขรรค์ ทันใดนั้น
ทีฆาวุกุมารก็จับพระเศียรของพระเจ้าพรหมทัตด้วยหัตถ์ซ้าย
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ชักพระขรรค์ออกด้วยพระหัตถ์ขวา ทูลว่า “เรานี้แหละคือ
ทีฆาวุกุมารโอรสของพระเจ้าทีฆีติ ซึ่งพระองค์ได้ทำความทุกข์
ยากให้อย่างมากมาย จนถึงปลงพระชนม์พระราชมารดาบิดา
ของเรา บัดนี้ถึงเวลาที่เราจะทำให้สิ้นเวรกันเสียที” พระเจ้า
พรหมทัตจึงหมอบลงขอชีวิต “ข้าพระองค์อาจจะถวายชีวิตแก่
พระองค์ ไ ด้ อ ย่ า งไร พระองค์ นั้ น เองพึ ง ประทานชี วิ ต แก่ ข้ า
พระองค์” “พ่อทีฆาวุ ถ้าอย่างนั้นเจ้าจงให้ชีวิตแก่เรา และเรา
ก็ให้ชีวิตแก่เจ้า” พระเจ้าพรหมทัตและทีฆาวุกุมารทั้งสองจึง
ต่างให้ชีวิตแก่กันและกัน ต่างได้ทำการสบถสาบานว่าจะไม่คิด
ทรยศต่อกัน ครั้นแล้วพระเจ้าพรหมทัตก็เสด็จขึ้นประทับรถ
ทีฆาวุกุมารก็ขับรถมาบรรจบพบกองทหารแล้วเข้าสู่พระนคร
พระเจ้าพรหมทัตรับสั่งให้ประชุมอำมาตย์ ตรัสถามว่า
ถ้าพบทีฆาวุกุมารโอรสพระเจ้าทีฆีติจะพึงทำอย่างไร อำมาตย์
เหล่านั้นกราบทูลว่า ให้ตัดมือตัดเท้าตัดหูตัดจมูกบ้าง ให้ตัด
ศีรษะบ้าง พระเจ้าพรหมทัตจึงตรัสว่า “ผู้นี้แหละคือทีฆาวุ

กุมารโอรสพระเจ้าทีฆีติ แต่ใครจะทำอะไรไม่ได้ เพราะว่ากุมารนี้
ให้ชีวิตแก่เราแล้ว และเราก็ให้ชีวิตแก่กุมารนี้แล้ว” แล้วทรงหัน
ไปตรัสขอให้ทีฆาวุกุมารอธิบายพระดำรัสของพระราชบิดาใน
เวลาที่จะสิ้นพระชนม์
ทีฆาวุกุมารจึงกราบทูลอธิบายว่า “คำว่า อย่าเห็น
ยาว คืออย่าได้ทำเวรให้ยาว คำว่า อย่าเห็นสั้น คืออย่าด่วน
แตกกับมิตร คำว่า เวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลย แต่
ย่อมระงับด้วยความไม่ผูกเวร คือถ้าข้าพระองค์คิดว่าพระองค์
ทรงปลงพระชนม์พระราชมารดาบิดาของข้าพระองค์ จึงปลง
พระชนม์ของพระองค์เสีย พวกคนที่จงรักภักดีต่อพระองค์ก็จะ
พึงปลงชีวิตของข้าพระองค์ ส่วนคนที่ชอบข้าพระองค์ก็จะพึง
ปลงชีวิตพวกคนเหล่านั้น เวรจึงไม่ระงับลงได้ด้วยเวรอย่างนี้
แต่ ว่ า บั ด นี้ พ ระองค์ ไ ด้ ป ระทานชี วิ ต แก่ ข้ า พระองค์ และข้ า
พระองค์ก็ได้ถวายชีวิตแก่พระองค์แล้ว เวรนั้นจึงเป็นอันระงับ
ลงด้วยความไม่ผูกเวร” พระเจ้าพรหมทัตตรัสสรรเสริญแล้ว
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พระราชทานคืนราชสมบัติของพระเจ้าทีฆีติ และได้พระราชทาน
ธิดาแก่ทีฆาวุกุมาร เรื่องนี้ สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวง
วชิรญาณวงค์ ได้ทรงพระนิพนธ์เป็นคำฉันท์ไว้ เรียกว่า ทีฆาวุ
คำฉันท์
นิทานเรื่องระงับเวรที่เล่านี้เป็นเรื่องโบราณ ยังมีนิทาน
เรื่องระงับเวรในระยะเวลาใกล้ๆ นี้ คือในสงครามโลกคราวที่
แล้ว เมื่อญี่ปุ่นเดินทัพผ่านประเทศไทย จับฝรั่งมาเป็นเชลย
กำหนดให้ทำงานต่างๆ คนไทยก็พากันสงสารเชลยฝรั่งและ
แสดงเมตตาจิตสงเคราะห์ จนเห็นพวกชาวบ้านหาบคอนผลไม้
ไปคอยให้ พากันช่วยเจือจานต่างๆ ไม่ได้ถือว่าเป็นคู่เวรคู่ศัตรู
ครั้นเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามกลับเป็นเชลย คนไทยก็กลับสงสาร
ญี่ปุ่น อำนาจเมตตาจิตของคนไทยส่วนรวมนี้เชื่อกันว่า เป็น
เครื่องผูกมิตรในจิตใจของทั้งฝรั่งทั้งญี่ปุ่น ซึ่งได้ช่วยประเทศ
ไทยไว้อย่างมากมาย ถ้าคนไทยมีนิสัยผูกเวรมากกว่าผูกมิตร
แล้ว เหตุการณ์ก็น่าจะไม่เป็นเช่นนี้

อาศัยการปฏิบัติตามคำที่ทุกคนคงได้ฟังจนคุ้นหู คือ
“ขออภัย” กับคำว่า “ให้อภัย” เมื่อใครทำอะไรล่วงเกินแก่คน
อื่นก็กล่าวคำขออภัยหรือขอโทษ ฝ่ายผู้ที่ถูกล่วงเกินก็ให้อภัย
คือยกโทษให้ คนเราต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่ คือร่วมบ้านเรือน
ร่วมโรงเรียน ร่วมประเทศชาติ เป็นต้น ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ก็อาจ
จะประพฤติล่วงเกินกันบ้างเพราะความความประมาทพลั้งเผลอ
ต่างๆ ถ้าต่างไม่รู้จักขออภัย และไม่รู้จักให้อภัยแก่กันและกัน
แล้ว ก็จะทะเลาะวิวาทกัน แตกญาติ แตกมิตร แตกสหายกัน
ไม่มีความสุขสงบ นี้แหละคือเวร อันได้แก่ความเป็นศัตรูกัน
หรือที่เรียกอย่างเบาๆ ว่า ไม่ถูกกันนั่นเอง
อนึ่ง จะคิดว่าล่วงเกินเขาแล้วก็ขอโทษเขาได้ ดังนี้
แล้ว ไม่ระมัดระวังในความประพฤติของตน ก็ไม่ถูก เพราะโดย
ปกติสามัญย่อมให้อภัยกันในกรณีที่ควรให้อภัย ซึ่งผู้ประพฤติ
ล่วงเกินแสดงให้เห็นได้ ว่าทำไปด้วยความประมาท หรือด้วย
ความโง่เขลาเบาปัญญา และให้โทษไม่มากนัก คนที่มีจิตใจสูง
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เป็นพิเศษเท่านั้นจึงจะให้อภัยในเรื่องร้ายแรงได้ ซึ่งก็มีเป็นส่วน
น้อย และถึงแม้จะให้อภัยในส่วนตัว แต่กฎหมายบ้านเมืองไม่
ยอมอภัยให้ก็มี และโดยเฉพาะเมื่อเป็นบาป หรืออกุศลกรรม
แล้ว กรรมที่ตนก่อขึ้นไม่ให้อภัยแก่ผู้ก่อกรรมนั้นเลย ฉะนั้น
ทางที่ดีจึงควรมีสติระมัดระวัง มีขันติคือความอดทน มีโสรัจจะ
คือความสงบเสงี่ยม คอยเจียมตน ประหยัดตน ไม่ก่อเหตุเป็น
เวรเป็นภัยแก่ใคร พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่า
“สญฺมโต เวรํ น จียติ
ผู้ระมัดระวังอยู่ย่อมไม่ก่อเวร”
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