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บทคัดย่อ

 ความเชื่อเร่ืองกรรมของชาวพุทธในปัจจุบันแตกต่างจากหลักค�าสอนเดิม เพราะได้รับอิทธิพล

แนวคิดเทวนิยมและปัจเจกนิยมเชิงวัตถุวิสัยที่มองว่า มนุษย์เป็น “ผู้ถูกกระท�า” และกลายเป็น“ผู้มีบาป

จะต้องถูกลงโทษ” ความจริงหลักกรรมคือ โอกาสของการพัฒนาจิตให้เป็นอิสระและการถูกท�าโทษ

พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงที่ก�าลังปรากฏขึ้นกับจิตในขณะปัจจุบันเท่าน้ัน ไม่เก่ียวข้องกับอ�านาจ

ของเทวนิยมใด ๆ การคิด ความเชื่อและความเข้าใจ เป็นต้น จัดเป็นความคิดปรุงแต่ง (สังขาร) ซึ่งตกอยู่

ในภาวะเกิดและดับ แต่เนื้อหาของสังขารท�าการผูกโยงมโนภาพที่เกิดจากสัญญา ท�าให้มีเส้นแบ่งระยะเวลา

เป็นอดีต อนาคต ซึ่งเกิดจากความหลง กรรมตามความเข้าใจของคนทั่วไปจึงน�าไปสู่อัตตานุทิฏฐิ ภวทิฎฐิซึ่ง

เป็นมิจฉาทิฐิอย่างหน่ึง ความเข้าใจผิดน้ีเกิดจากการมองหลักกรรมเชิงหลักการแบบวัตถุวิสัยมากกว่า

สภาวะความจรงิแบบอตัวสิยัในขณะปัจจุบนั กรรมคอืสภาวะของความคดิเป็นส่วนหน่ึงของจิตทีเ่ป็นไปอยูใ่น

ขณะปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาสติปัญญาเพื่อก้ันไม่ให้หลงยึดเน้ือหาของความคิดเป็นตัวตน

จิตคือ กระบวนการของกรรมวัฏฏ์ซึ่งมีแรงผลักคือกุศลหรือ อกุศล เกิด-ดับและเสวยวิบากทุกขณะจิตใน

ปัจจุบัน ดังนั้น กรรมคือโอกาสในการเปลี่ยนคุณสมบัติของจิตจากอกุศลจิตเป็นกุศลหรือจากกุศลเป็นอกุศล

จิตขึ้นอยู่กับความเห็นถูกหรือความเห็นผิด 

ค�าส�าคัญ: กรรม โอกาส การพัฒนาตน สังขาร
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Abstract

 The doctrine on Karma of the present-day Buddhists differs from early Buddhism 

because it has been influenced by Theism and objective individualism which consider 

man as “victim”and becoming “sinful and have to be punished”. The real sense of 

Karma is an opportunity to develop the mind to be free from the punishment. Buddhism 

teaches about the truth that is happening to the mind at the present time only, not 

connected with the power of any Theism, thoughts, beliefs and understanding that

are all the mental formations (of the body) which falls in the cycle of birth and

death, but contents of the body are bound to the imaginations that derive from 

perceptions, resulting in the time line dividing into the past and the future, which 

is caused by the misunderstanding of Karma by common people, leading to egoism, 

and psychic which is a kind of enlightenment. This mis-understanding happens 

because of the focus on the principle of objectivism rather than the true state of 

consciousness as subjective at present moment. In fact, Karma is an ever-functioning 

state of consciousness while proceeding at present moment and allowing efforts to 

develop mindfulness and wisdom, but not to grasp thought contents. The mindfulness 

is a process of Buddhism cycling around, enforced by wholesome and unwholesome 

consciousness, always rising, falling, and suffering but only at the present moment. 

Karma, is thus an opportunity of self improvement: to change unwholesomeness into 

wholesomeness or wholesomeness into unwholesomeness depending on the right or 

wrong views.

Keywords: Kamma, Chance, Self-improvement, Mental formation 



200

◆ พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ ธานี สุวรรณประทีป ชัยชาญ ศรีหานู ◆

บทน�ำ

	 ความเข้าใจเรื่องกรรมในทางพระพุทธศาสนามักถูกอธิบายแบบผสมหลักความเช่ือกับเรื่อง

กรรม	โดยการน�าหลกัความเช่ือทีม่อียูก่่อนซ่ึงเกดิจากสญัชานและแนวคิดของเจ้าลทัธต่ิาง	ๆ 	น�ามารวม

กันเป็น	ความเชื่อหลักกรรม	ในฐานะหลักการเพื่อน�ามาอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมและปัจเจกชน

ให้เกดิความเข้าใจเหตุผล	หลกัการศีลธรรม	หลกัความเช่ือเรือ่งกรรมจึงแยกไม่ออกจาก	(1)	ความเช่ือ

ซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวคิดศาสนาเทวนิยม	 (Theism)	จากหนังสือ	 เอกสารวิชาการ	ละคร	 เป็นต้น	

และ	 (2)	หลักกรรม	 โดยอ้างอิงจากคัมภีร์ส�าคัญของพระพุทธศาสนาแบบหลักวิชาการ	 (Principle)

ซ่ึงก่อให้เกิดกลุ่มของความคิด	 (Conceptual)	 เพื่อน�ามาอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมในเชิงกฎ

โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการควบคุมและโน้มน้าวบังคับให้ผู้รับสื่อเช่ือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าไปแก้

ปัญหาเรือ่งศีลธรรมทีเ่ป็นปัญหาสงัคม	เช่น	หลกัสทัธา	4	คือ	กัมมสทัธา	วปิากสทัธา	ฯ	และหลกักรรม	

12	 	เป็นต้น	ความเชื่อดังกล่าว	 เกิดการสร้างเงื่อนไขของสภาพจิตของปัจเจกบุคคล	ซึ่งมีการท�างาน

ของสัญชาน	 (Perception)	 หรือความจ�าและเวทนา	 (Sensation)	 ที่เป็นการเสวยอารมณ์สุข-ทุกข์	

ภายหลังถูกน�ามาแปลงเป็นวิบาก	 ก่อให้เกิดความคิดสร้างขอบเขตให้เป็นอาณาจักรภพภูมิต่าง	 ๆ	

สัญชานและเวทนานั่นเองท�าให้เกิดความคิดหรือสังขารที่เรียกว่า กรรม	หรือ	สังขตะ	ได้แก่	การน�ามา

ผสมกันเป็นเหตุเป็นผลให้เข้าใจว่ามีผู้คิด	 ซ่ึงเกิดจากการรับมโนภาพสัญญาในปัจจุบันและอดีตคิด

ปรุงแต่งให้เกิดมโนภาพในอนาคตเพื่อเป็นแรงผลักให้แสดงการกระท�าตามที่ก�าหนดไว้

	 ข้อเสียจากการน�ามาผสมกันโดยปราศจากการสอบสวนวิเคราะห์เหตุคือ สภาวะจริงและ

เป้าหมาย	และวธิกีาร (Approach)	หรอืการด�าเนนิชีวติเพือ่บรรลเุป้าหมาย	สาเหตุในทีน่ีคื้อ	ธรรมชาติ

แท้จรงิว่าเป็นอย่างไร	เป้าหมายทีส่อดคล้องกบัความจรงิคืออะไร	จึงจะสามารถน�าไปสูก่ระบวนการของ

การปรับแนวปฏิบัติหรือวิถีชีวิตให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องได้	 หากปราศจากความเข้าใจที่ถูกต้องถึง

ธรรมชาติที่แท้จริงและเป้าหมายย่อมน�าไปสู่กระบวนการสรุปแนวทางปฏิบัติผิดพลาดไป	 การอธิบาย

หลกักรรมจงึเกดิจากการต้องการปรบัปรงุพฤติกรรมให้สอดคล้องกบัความเช่ือในเชิงศีลธรรมแบบสงัคม

เป็นหลัก	เมื่อสังคมมีแนวคิดความจริงและเป้าหมายอย่างไร	ก็จะน�าสองสิ่งนั้นมาตัดสินและประเมิน

แนวทางการปฏิบัติตามหลักการนั้นด้วย	 ดังนั้น	 บริบทความเข้าใจและเป้าหมายจึงเป็นองค์ประกอบ

ส�าคัญทีท่�าให้เกดิการตีความหมายหลกักรรมแตกต่างไป	ดังนัน้การเข้าใจธรรมชาติแท้จรงิของกรรมและ

หลกัเป้าหมายจึงจะน�าไปสูก่ารปฏิบติัเพือ่ให้บรรลถุงึความรูถ้กูต้องตามความเป็นจรงิจึงท�าให้หมดทกุข์

ควำมเข้ำใจหลักกรรมที่ไม่สอดคล้องกับเป้ำหมำยของพระพุทธศำสนำ

	 แนวคิดเรือ่งบญุกรรมได้รบัการยอมรบัและผ่านการกลัน่กรองทางกระบวนการทางวัฒนธรรม

และสังคมมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล	กระทั่งสังคมพุทธได้ขยายตัวออกไปเป็นชุมชนต่าง	ๆ	รวมทั้งสังคม
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ไทยต้ังแต่อดีตกระทั่งถึงปัจจุบันได้รับเอาค�าสอนของพระพุทธศาสนาเป็นหลักการในการด�าเนินชีวิต

ประจ�าวัน	และมีการประเมินโดยมีเป้าหมายคือ	การดับทุกข์เป็นผลลัพธ์	 เป้าหมาย	 (Goal)	 จะต้อง

มีความสอดคล้องกับหลักความเป็นจริง	 (Truth)	 น่ีถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นของ

การประกาศสัจธรรมของพระพุทธเจ้า	 สังคมไทยนับต้ังแต่เริ่มสร้างอาณาจักรได้ยอมรับค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าว่าเป็นสิ่งท่ีดีและถูกต้องที่สุดเพื่อสร้างมโนทัศน์ของตนเองและสังคม	 ก่อให้เกิดวิถีชีวิต	

วัฒนธรรม	 รสนิยม	 ค่านิยม	 เป้าหมายของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา	 แม้จะมีการผสมปนกัน

ระหว่างความเชื่อท้องถิ่นเดิม	 แต่หลักการและเป้าหมายยังคงด�าเนินอยู่	 ส่วนพฤติกรรมนั้นได้รับการ

ปรบัเปลีย่น	ปรบัปรงุให้เหมาะสมตามยุคสมยั	เมือ่ความจรงิและเป้าหมายยงัคงด�าเนนิไปอยู	่กระบวน

ปรบัเปลีย่นหรอืพฤติกรรมของปัจเจกบคุคล	และกระแสของโลกแม้จะเปลีย่นแปลงอย่างไรก็สามารถ

น�ามาเป็นตัวประเมินได้	

	 ในสังคมปัจจุบัน	 หลักความจริงและเป้าหมายของการด�ารงชีวิตแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงจาก

อดีตซ่ึงต้ังอยูบ่นหลกัความจรงิ	เนือ่งจากขาดการศึกษาวเิคราะห์และน�าหลกัความเป็นจรงิ	(Truth)	ซ่ึง

เป็นกฎพืน้ฐานแนวพทุธมาประยกุต์ใช้ในสงัคมในระดับสถาบันต่าง	ๆ 	เพือ่จัดการแก้ปัญหาจนสามารถ

พ้นจากปัญหาและความทุกข์ตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม	 ประชาชนจึงต้องแสวงหา

ความรูแ้ละสร้างโลกทศัน์ตามข้อมลูทีแ่ต่ละคนได้รบัในสิง่แวดล้อมทีถ่กูสร้างขึน้มาจากสงัคมสมยัใหม่

ซึ่งเป็นสังคมแห่งข้อมูล	ข่าวสาร	และการสื่อสารแบบไร้ขอบเขต	ข้อมูลหรือความรู้ที่ได้รับนั้นเองเป็น

ตัวสร้างกรอบมโนทศัน์ของหลกัความจรงิ	และเปิดโอกาสให้สร้างเป้าหมายของชีวติตามแบบมโนทศัน์

ของแต่ละคนตามลัทธิปัจเจกนิยม	 (Individualism)	 ในปัจจุบันปราศจากการพิจารณาไตร่ตรองและ

ตรวจสอบถึงคุณ-โทษ	เพื่อท�าให้สังคมมีสติปัญญารู้เท่าทัน	แม้รูปแบบของพระพุทธศาสนาเช่น	วัดวา

อารามหรือประเพณีแม้ยังปรากฏรูปร่างอยู่	 แต่เน้ือหาด้านมโนทัศน์เก่ียวกับความจริงและเป้าหมาย

ของชีวิตเดิมได้เปลี่ยนแปลงไป	ก่อให้เกิดวัฒนธรรมใหม่	จึงเป็นที่มาของการด�าเนินชีวิตของชาวพุทธ

จ�านวนมากที่ดูไม่สอดคล้องกับหลักธรรมและเป้าหมายของพระพุทธศาสนา	

	 ในปัจจุบันความรู้เรื่องหลักกรรมมีสอนกันอย่างมากในฐานะหลักการและใช้ถือเป็นเกณฑ์

วัดการตัดสิน	(Measurement)	มากกว่าการศึกษาถึงธรรมชาติท่ีแท้จริงของกรรม	เช่นพุทธภาษิตที่มัก

อ้างกัน	 เช่น	 “ภิกษุทั้งหลาย เจตนานั่นเอง เราเรียกว่ากรรม บุคคลจงใจแล้วจึงกระทําด้วยกาย

ด้วยวาจา ด้วยใจ”(Tipitaka	(Thai).	22/334/422)	หลักการนี้ให้ความส�าคัญกับจิตใจว่าเป็นกุญแจ

ส�าคัญในฐานะของจุดเริ่มต้นของการแสดงออกทางกาย	วาจาและความคิด	 ไม่เกี่ยวกับเรื่องหลักการ

ท�าโทษใด	ๆ 	ธรรมชาติของจิตโดยสภาวะจะท�าหน้าที่เพียงการรับรู้อารมณ์เท่านั้น	แต่จิตเกิดรับอารมณ์

และการรบัรูอ้ารมณ์นัน้ก็ดับ	อารมณ์ใหม่ก็เกดิขึน้และดับไปเช่นนี	้จิตจึงเกดิ-ดับอยูต่ลอดเวลา(ในขณะ

ปัจจุบัน)	กล่าวคือมีเหตุมาปรุงแต่งให้เปลี่ยนแปลงจิตก็เปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยคืออารมณ์ที่รับมา
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ไม่ได้เป็นตัวตนคงที่ถาวรในฐานะผู้ครอบครองร่างกายและใจอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจกัน	หมายความว่า

จติแต่ละขณะนัน้มกีารสร้างกรรมและรบัผลกรรมในกระบวนของการเกิด-ดับในแต่ละขณะจิตอยู่แล้ว	

ลักษณะสภาวะการเกิดของจิตมี	 4	 อย่าง	 คือ	 1)	 วิชชานนลกฺขณ�	 มีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะ

2)	 ปุพฺพงฺคมรส�	 มีการเกิดก่อนและเป็นประธานในธรรมทั้งปวง	 หรือท�าให้ดวงหนึ่งต่อดวงหนึ่งเกิด

ติดต่อกนัเป็นกจิ	3)	สนธฺานปจฺจุปฏฺฐาน�	มกีารเหน็	การได้ยนิ	ฯลฯ	สบืต่อเนือ่งกนัไม่ขาดสายเป็นความ

ปรากฏของจิต	 4)	 นามรูปปทฏฺฐาน�	 มีนามและรูป	 เป็นเหตุใกล้ให้เกิดขึ้น	 (บุญมี	 เมธางกูร	 และ	

วรรณสิทธิ์	ไวทยะเสวี,	2530:	28)

	 ดังนั้นจิตมีความหมายไปในทางธาตุรู ้หรือธาตุคิด	 ที่มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปตาม

องค์ประกอบหรือคุณภาพต่าง	ๆ 	เรียกว่า	เจตสิก	กระบวนการนี้เกิด-ดับไปตามแต่ที่จิตจะเหนี่ยวสิ่งใด

ขึ้นมาจับไว้	จิตจึงเป็นความคิดท่ีเกิด	ๆ	ดับ	ๆ	ส่วนใหญ่ใช้คู่กับค�าว่า	ใจ	แต่ค�าว่าใจเมื่อประสมกับค�า

อ่ืนมักจะบ่งถึงสภาพความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่าจะเป็นกระบวนการทางความคิดที่เกิดดับ	

ตัวอย่างเช่น	เสียใจ	บ่งสภาพความเศร้าโศก	ดีใจบ่งสภาพความดียินดี	ในที่นี้ค�าว่าใจจึงบอกถึงสภาพ

ของสิ่งหนึ่ง	 ที่เป็นศูนย์กลางของความรู้สึกมากกว่าจะเป็นกระบวนการของความคิด	 เหมือนอย่าง

ค�าว่า	จิต	(สุวรรณา	สถาอานันท์.2542:313)	

	 การเสวยผลกรรมนี้ไม่เกี่ยวกับการได้รับทุกขเวทนาซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความคิดในทางกายภาพ

โดยตรง	หรือเรื่องของระยะเวลายาวนานข้ามภพชาตมิากกว่าขนาดการเกิด-ดับของจิต	แม้จินตนาการ

เรื่องการได้รับการท�าโทษในนรกหรือภพภูมิต่าง	ๆ	นั้นเกิดจากความคิดถึงตัวเองที่ต้องตกอยู่ในสภาพ

แบบนั้นล้วนเป็นเพียงสังขารหรือความคิดปรุงแต่งเท่านั้น	 เนื่องจากความคิดของมนุษย์มีแนวโน้ม

ยดึติดกบัตัวตนเชิงสงัคมเมือ่ต้องการจะให้คุณให้โทษจึงมองไปท่ีกายภาพเป็นหลกั	เช่น	การเป็นเจ้าของ

วตัถ	ุการเป็นอยู	่สถานภาพ	เป็นต้น	โดยไม่ให้ความส�าคัญกบัคุณสมบติัของจิตทีเ่กดิดับอยูข่ณะปัจจบุนั

	 นอกจากนัน้ยงัมกีารจัดแบ่งกรรมเชิงหลกัการเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์การตัดสนิเชิงศีลธรรมมากกว่า	

ศ.สมภาร	พรหมทา	มองกรรมใน	2	ลักษณะ	คือ	(1)	กรรมในฐานะกฎธรรมชาติ		หมายถึง	ความเป็น

ระเบยีบได้แก่หลกัอิทปัปัจจยตาทีว่่า	“สรรพสิง่ล้วนอิงอาศัยกันและกัน	ในฐานะสิง่หนึง่เป็นสาเหตุและ

สิ่งหนึ่ง	 เป็นผล”	(สมภาร	พรมทา,	2540:75)	และ	(2)	กรรมในฐานะกฎทางศีลธรรม	ครอบคลุม

เฉพาะสิ่งมีชีวิตที่สามารถมีเจตจ�านงเสรีได้เท่านั้น	เพราะสามารถก�าหนดพฤติกรรมเป็นดีหรือชั่ว	ตาม

มาตรฐานทางศีลธรรมของสังคมมนุษย์	 การอธิบายดังกล่าวมีผลต่อการท�าให้เกิดมลพิษของสังคม

มากกว่าการรูเ้หน็ความเป็นจรงิด้วยตัวของแต่ละคนเอง	ความคิดเชิงครอบง�าจึงอาจน�าไปสูก่ารโต้แย้งได้

ซ่ึงน�าไปสูค่วามขดัแย้งในเชิงหลกัการเนือ่งจากเป็นเรือ่งทศันคติของแต่ละคนซ่ึงเหน็ได้ในปัจจุบนั	และ

อีกเหตุผลหนึง่	การพสิจูน์ข้อเทจ็จรงิมกัอยูใ่นขอบเขตของเหตุผลและความคิดมกัสร้างกรอบของเวลา

อยู่ในข้อจ�ากัดทางภาษา	หรืออาจได้ข้อสรุปเชิงหลักการ	แต่ในปฏิบัติอาจมีความย้อนแย้ง	เช่น	คนที่
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เช่ือเรือ่งหลกักรรมอาจท�าสิง่ช่ัวหรอืสงสยัในความคิดของตนเอง	จะเหน็ว่า	หลกัการกับการด�าเนนิชีวิต

ไม่สอดคล้องกัน	 และยังท�าให้ผู้รู้หลักการยึดติดอัตวาทุปาทาน	 คือ	 ผู้รู้หลักการมักยึดติดความคิด

ของตนมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป	 ทั้งยังต้องการบังคับให้คนอ่ืนเช่ือและปฏิบัติตาม	 ความล้มเหลวใน

ด้านศีลธรรมไม่ได้เกิดจากการขาดความรู้หลักการ	 แต่เป็นเพราะการไม่ด�าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับ

หลักความเป็นจริง	แนวคิดแบบผสมกันของความเชื่อและหลักกรรมมีสาเหตุ	ดังนี้

	 1.	อิทธิพลของแนวคิดเรื่องกรรมแบบเทวนิยมของพรำหมณ์

	 ศาสนาพราหมณ์มีความเช่ือในเรื่องของเทพเจ้าผู้สร้างสรรค์และถือค�าสอนในคัมภีร์พระเวท

ในฐานะค�าสั่งจากองค์ผู้สร้าง	มนุษย์เป็นเพียงสิ่งถูกสร้างขึ้นมา	ศาสนาพราหมณ์จึงก่อให้เกิดคติความ

เชื่อแบบแบ่งแยก	(Classified)	เนื่องจากขาดความรู้และปัญญาที่ถูกต้อง	มนุษย์จึงสร้างหลักคิดที่น�า

ไปสู่การสรุปและความเข้าใจปรากฏการณ์ทางจิตและสิ่งรอบข้างในลักษณะด้อยกว่า	 เป็นสิ่งถูกสร้าง	

(Created)	 โดยถือว่ามนุษย์เป็นอัตตาเล็ก	 เรียกว่า	 ชีวาตมัน	 และสรรพสิ่งจึงตกอยู่ในอ�านาจของสิ่ง

สูงสุดเป็นอัตตาใหญ่	 เรียกว่า	 ปรมาตมัน	 ในฐานะทรงเป็นผู้สร้าง	 ผู้ด�ารงไว้และเป็นเป้าหมายของ

สรรพสิง่	คติความเช่ือของพราหมณ์จดัเป็นเทวนยิม	คือ	เช่ือว่ามเีทพเจ้าเป็นผู้สร้าง	ส่วนมนษุย์นัน้เป็น

ผู้ถูกสร้าง	คือ	มีฐานะเป็นผู้จะต้องรับกรรม	เนื่องจากความเข้าใจผิดจนท�าให้ตนฝ่าฝืน	และกระท�าผิด

พระประสงค์ของพระเจ้าจึงต้องได้รบัการท�าโทษ	เพราะฝ่าฝืนกฎทีบ่ญัญัติไว้	แนวคิดนีน้�าไปสูค่วามเช่ือ

เรื่องกรรมลิขิตหรือพรหมลิขิต	 (Destined)	 ถูกส่งต่อแนวความคิดต่อเนื่องผ่านทางวรรณกรรม

ความเชื่อ	วัฒนธรรม	เป็นต้น	จากอินเดียโบราณเข้าสู่สังคมไทยตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน	ซึ่งเห็นได้

จากอิทธิพลที่มีต่อแนวคิดของสังคมไทย	ดังนี้	

	 	 ก.	วรรณกรรมที่เชิดชูกำรเวียนว่ำยตำยเกิดแบบพรำหมณ์

	 	 วรรณกรรมถือเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญต่อการสร้างสัญญาภาพในสมอง	 โดยมีค�าศัพท์เป็น

ภาษาสือ่สาร	ภาษาสร้างภาพจ�าลองในสมอง	เมือ่สมองรบัรูภ้าษาจะสร้างภาพจ�าลองขึน้มาท�าให้สญัญา

ย้อนเชิงซับซ้อนสญัญา	เมือ่ได้รบัการกระตุ้นให้เกดิบ่อย	ๆ 	กก็ลายเป็นสิง่ทีส่มองเคยชินและประทบัให้

คงทนและหนาขึน้	สญัญาบางอย่างเป็นกุศลวบิากและบางอย่างเป็นอกศุลวบิาก	คือ	ภาพของสญัญานัน้

มทีัง้ส่วนทีท่�าให้จิตเบกิบานและจิตหดหู	่ซ่ึงก่อให้เกดิการพอใจและไม่พอใจ	โดยเฉพาะภาษานามธรรม

กย็ิง่ก่อให้เกดิกระบวนการคิดซับซ้อนและรวดเรว็มากขึน้	คือ	ท�าให้เกดิรปูแบบการยดึถอืตัวตนมากขึน้	

ศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาล�าดับแรกที่ใช้ภาษาเพื่อครอบง�าความคิดและสร้างภาพให้ผู้คนคิดถึงตัว

ตนทีเ่ป็นอดีต	ปัจจุบนั	และอนาคตได้มากทีส่ดุ	ท�าให้วรรณกรรมของพราหมณ์มอิีทธพิลในการควบคุม

ความคิด	และสร้างอัตตาแบบถูกสร้าง	(Jivātman	or	Passive	Self)	แก่ผู้รับสาร	อัตตาชนิดนี้ไม่มี
ความสมบูรณ์ในตัว	 ต้องพึ่งพิงอัตตาที่สมบูรณ์หรือปรมาตมัน	 (Paramātman	 or	 Active	 Self)
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เป็นหลัก	วรรณกรรมของพราหมณ์จึงได้พยายามอธิบายอัตตาจ�าต้องแสวงหาความหลุดพ้นหรือการ

รวมเข้าไปสู่อัตตาใหญ่คือ	ปรมาตมันในฐานะที่เป็นเป้าหมาย	ความผิดพลาดนี้เกิดจากการไม่สามารถ

วิเคราะห์ตัวอัตตาว่าเกิดขึ้นจากอะไร	อะไรที่เรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิด	การเวียนว่ายตายเกิดก็คือ	

มโนภาพเกี่ยวกับอัตตาที่ถูกสร้างขึ้นในเชิงเกี่ยวพันกับอดีต	อนาคตและปัจจุบันในฐานะผู้ครอง

	 	 ในอดีตสังคมไทยได้รับเอาความเช่ือและศาสนาพราหมณ์ผสานกับหลักความเช่ือเดิมใน

พระพุทธศาสนาต้ังแต่สมัยสุโขทัย	 ในสมัยอยุธยามีการค้าขายกับชาวต่างชาติท�าให้มีการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ	 ขุนนางและผู้ที่เก่ียวข้องกับการค้ามีฐานะดีขึ้น	 ความเช่ือเรื่องกรรมเริ่มเปลี่ยนไปจาก

ค�าว่า	 “ท�าดี	 อย่าท�าช่ัว”	 มาเป็น	 “ท�าดีได้ดี	 ท�าช่ัวได้ช่ัว”	 ดี	 จึงเริ่มหมายถึง	 ผลที่ออกมาเป็นวัตถุ

มิใช่ผลที่จิตใจ	ในสมัยกรุงธนบุรีและรัชกาลที่	1-3	สมัยกรุงรัตนโกสินทร์	ได้ทรงน�าไตรภูมิพระร่วงมา

เป็นแนวทางในการสอนเรือ่งกรรมเพือ่ให้เกดิความละอายช่ัวกลวับาป	โดยในสมยัรชักาลที	่2	“กรรม”	

ได้น�ามาใช้ในความหมาย	 “ผลของการกระท�าที่ไม่ดี	 และท�าไว้ในอดีตชาติ	 เช่น	 “ตามกรรมที่ท�าไว้”	

“กรรมสิง่ใดเลยซัดมาให้”	และ	“ชะรอยกรรมเวราตามมาทนั”	ดังทีม่ปีรากฏอยู่ในวรรณคดีเรือ่ง	อิเหนา

และรามเกียรติ์	(สุภาพรรณ	ณ	บางช้าง,	2536:	94)

	 	 ข.	กรรมในฐำนะกำรแบ่งชนชั้นทำงสังคม

	 	 ในสมัยอยุธยา	 ความเช่ือเรื่องกรรมมีอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 โดยเกิด

ความคิดทีว่่า	“ผู้ท�ากรรมดีย่อมได้สิง่ของทีดี่เป็นสิง่ตอบแทน”	เช่น	การมฐีานะทางสงัคมดี	ได้รบัเกยีรติ	

ลาภ	ทรพัย์สนิ	ความร�า่รวย	เป็นต้น	จึงมกีารพฒันาหลกักรรมเพือ่เป็นเครือ่งมอืค�าสอนยกย่องจนสร้าง

ความแตกต่างของชนช้ันต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะชนช้ันสูงศักดินาว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการที่ได้สั่งสมกรรมดี

ในชาติปางก่อน	หรอืคนยากจน	ไพร่	ทาส	คนทกุข์ยาก	เป็นต้น	เน่ืองจากการท�ากรรมช่ัวในชาติปางก่อน	

โดยขาดการมองไปที่คุณสมบัติของจิตอย่างเช่นในสมัยพุทธกาล	 สังคมโดยรวมก็มีแนวโน้มที่จะเช่ือ

หลักกรรมแบบน้ีและยอมรับกันอย่างแพร่หลายจนกลายมาเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิต	 จึงก่อให้หลัก

กรรมในฐานะเป็นตัวแบ่งทางชนชั้น	(สุภาพรรณ	ณ	บางช้าง,	2536:	45)	ช่องว่างของความคิดแบบ

มีอัตตาถาวรเป็นผู้ได้ (Gain) และเป็นผู้เสีย (Lost)	 เป็นผู้ครอบครองวัตถุสิ่งของ	 ต�าแหน่งฐานะ	

เป็นต้น	น�าไปสูก่ารจัดแบ่งชนช้ันทางสงัคม	ท�าให้เกดิผู้คิดทีอ่ยูใ่นฐานะดังกล่าวเข้าใจว่าตนมอี�านาจและ

มีโอกาสมีความสุขมากกว่าคนทั่วไป	ซึ่งเป็นที่มาของการสร้างบทบาท	(Roles)	อ�านาจ	(Power)	และ

การเลื่อนขั้นทางสังคม	(Social	Stratification)	โดยมีศาสนาเป็นผู้แนะน�าสั่งสอนด้วยการสนับสนุน

การจัดแบ่งชนช้ันตามลักษณะของความคิด	 การกระท�าหรือหน้าที่ทางสังคม	 ค�าสอนเรื่องกรรมของ

ศาสนาพทุธกบัศาสนาพราหมณ์นัน้ต่างกนัตรงทีศ่าสนาพราหมณ์ยกย่องวรรณะโดยอ้างความศักด์ิสทิธิ์

สนบัสนนุการแบ่งช้ันกนัอย่างชัดเจน	ส่วนศาสนาพทุธน้ันถือสถานะและการกระท�าของจิตเป็นสิง่ส�าคัญ	
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แนวคิดดังกล่าวมีความเข้มแข็งมากกว่าเทววิทยาตะวันตกซึ่งเห็นได้ชัดในสังคมอินเดียแม้ในปัจจุบัน	

(Charles	Eliot,	1921:176-178)	

	 การต้องการเป็นผู้ได้รบัผลกรรมดีเพราะขาดระบบบรหิารจัดการท่ีดีและการเป็นอยูใ่นสมยัน้ัน	

ปกครองโดยระบบราชาธิปไตยซึ่งท�าให้เกิดชนชั้น	2	กลุ่ม	คือ	ผู้ปกครองในฐานะผู้ใช้อ�านาจและทาส

คือ	 ผู้ถูกปกครองหรือผู้ถูกอ�านาจครอบง�าซึ่งมีจ�านวนมากกว่า	 ชนชั้นปกครองจึงใช้หลักกรรมนั่นเอง

เป็นเครือ่งมอืในการสร้างสถานภาพให้คนยอมรบัสถานะตัวเอง	เพือ่ครอบง�าทางจติใจโดยหวงัประโยชน์

ทางสังคมและการปกครอง	ดังนั้น	หลักความเชื่อเรื่องกรรมจึงเป็นเครื่องมือสร้างอ�านาจและสิทธิขาด

ของผู้ปกครอง	 ศาสนาจึงเป็นองค์กรที่ถูกน�ามาใช้ในการปกครองต้ังแต่ในสมัยโบราณ	 เพราะค�าสอน

ศาสนาสามารถครอบง�า	 ชักจูงคนได้ลึกมากกว่าการบังคับทางด้านกายภาพ	 คือ	 สามารถครอบง�า

ความคิด	ความเห็นและการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลได้	

	 	 ค.	กรรมคือศีลธรรมแบบทำส

	 	 จากคติค�าสอนในเรื่องการ	“ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว”	 ซึ่งได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่สมัยอยุธยา

รุง่เรอืงกลายมาเป็นแรงผลกัให้คนทาํความดี(เพือ่จะ)ได้ดี ละเว้นความช่ัว(เพือ่ไม่ได้ช่ัว)	โดยไม่ได้ศึกษา

หลักความจริงของกรรมและเป้าหมายตามหลักของพระพุทธศาสนาให้เกิดความถูกต้องและชัดเจน	

ท�าให้ชนช้ันผู้ปกครองน�าหลักกรรมมาเป็นเครื่องมือใช้บังคับพฤติกรรมของประชาชนทางสังคมแบบ

ชนชั้น	ดังนั้น	กรรมจึงมีลักษณะเป็นกฎ	ข้อบังคับ	การยอมรับโดยพฤตินัยของผู้คนในสังคม	จะเห็น

ได้ว่า	 ความหมายของกรรมนี้เป็นการยอมตามคือ	 เป็นมาตรการศีลธรรมแบบทาสมากกว่ากรรมซ่ึง

หมายถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของจิตเชิงบวกต่อการพัฒนาพฤติกรรมของคน

นอกจากนัน้	ศีลธรรมแบบทาสพยายามสร้างความหวาดกลวัเชิงบังคับ	การท�ากรรมดีคือ	การยอมจ�านน

โดยดุษฎีแต่แฝงด้วยความหวาดกลัวต่อการถูกท�าโทษ	 ตรงกันข้ามกับศีลธรรมแบบนายซ่ึงมีลักษณะ

เป็นเหตุเป็นผลและเป้าหมายในตัวเอง	 สามารถใช้เหตุผลสืบหาข้อเท็จจริงและถามถึงเป้าหมายหรือ

จุดประสงค์ได้อย่างเสรี	มีความสมบูรณ์ในตัวมันเอง	ไม่ใช่ศีลธรรมแบบเป็นเครื่องมือเพื่อไปแสวงหา

สิ่งอ่ืน	 กรรมในฐานะที่เป็นศีลธรรมแบบทาสจึงไม่มีการพัฒนาและไม่ต้ังอยู่บนความเป็นจริงและ

ความหมายที่ถูกต้องสอดคล้องกับหลักสัจธรรม	

	 2.	อิทธิพลของกรรมในช่วงศำสนำเทวนิยมตะวันตกเข้ำสู่สังคมไทย

	 หลังจากสมัยอยุธยา	 การค้าขายกับชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวตะวันตกซ่ึงได้เดินทาง

เข้าสู่ไทยพร้อมกับหลักค�าสอนศาสนาแบบเทวนิยม	(Theistic	Religion)	ในสมัยรุ่งเรืองของอยุธยา	

โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	 (พ.ศ.	 2175-2231)	 จนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์
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ตอนต้น	 อิทธิพลแนวคิดของชาวตะวันตกได้ถูกน�ามาเผยแพร่ผ่านทางชนช้ันสูง	 โดยน�าหลักการ

วิธีการ	 แบบตะวันตกในสมัยนั้นปลูกฝังให้ความคิด	 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดโดยเฉพาะ

โลกทัศน์และเป้าหมายของชีวิต	 รวมถึงกิจกรรมและวัฒนธรรมต่างออกไปจากรากฐานเดิมของสังคม

ไทย	ในสมยัรชักาลที	่4	ทีไ่ด้น�าเอาเอกสาร	กฎหมาย	และหลกัเศรษฐศาสตร์แนวใหม่เข้ามาโดยมุง่เน้น

ไปท่ีสทิธ	ิหน้าท่ีของปัจเจกบคุคลโดยมช่ืีอและนามสกลุในฐานะตัวตนถาวร	กลายมาเป็นระบบการเป็น

เจ้าของสิทธิของปัจเจกบุคคลกระทั่งถึงปัจจุบัน	 แนวคิดแบบตะวันตกส่งผลต่อการเกิดกระบวนทัศน์

แบบยึดถือตัวตนและโลกทัศน์ที่เน้นไปที่การบีบให้ปัจเจกชนท�างานอย่างหนักเพื่อแสวงหาความสุข

และหนีจากความทุกข์	 ซ่ึงการมีทัศนคติเชิงสนองตัณหาของแต่ละคนจนเกิดปัญหามากมายในสังคม

ปัจจุบัน	 แม้จะมีความเจริญมั่งค่ังแต่สังคมมนุษย์ทุกวันนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ยาก	 ล�าบาก	 เอารัด

เอาเปรียบและเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวต่างจากพระพุทธศาสนาซ่ึงก่อให้เกิดแนว

ความคิด	ดังต่อไปนี้

	 	 ก.	เกิดวัฒนธรรมอัตตำนิยมตำมหลักเศรษฐศำสตร์สมัยใหม่

	 	 หลักเศรษฐศาสตร์ตะวันตกสมัยใหม่บังคับให้แสวงหาความมั่งค่ังของปัจเจกบุคคลได้

แพร่หลายทั่วโลกในช่วงศตวรรษที่	 17	 โดยมีปรัชญาประโยชน์นิยมของจอห์น	 สจ๊วต	 มิลล์	 เป็นตัว

ผลัก	 บวกกับปรัชญาแนวปัจเจกนิยมที่ถือว่า	 มนุษย์ทุกคนต้องการความสุขและหนีจากความทุกข	์

หลักการดังกล่าวถูกน�ามาใช้เพื่อผลักดันให้มนุษย์แต่ละคนด้ินรนแสวงหาครอบครองความสุขและ

หนีจากความทุกข์	ท�าให้เกิดการกระท�าหรือส่วนเกิด	(Surplus)	ของกรรมกรและกลายเป็นมูลค่าหรือ

เงินในปัจจุบนั	เงินจึงเป็นสิง่ทีม่มีลูค่าในฐานะทีเ่ป็นตัวกลางแลกเปลีย่นสนิค้าทุกชนดิ	แนวคิดเรือ่งกรรม

ในสมัยนี้ถูกศาสนาน�าไปเป็นเครื่องมือในการสร้างเง่ือนไขให้คนท�างานในฐานะเป็นผู้ถูกลงโทษ

กรรมในความหมายนี้จึงมีลักษณะเป็นสิ่งต้องชดใช้ตามหลักศาสนาแบบเทวนิยม	เช่น	แม็กซ์	เวเบอร์	

นักสังคมวิทยา	มองว่า	องค์กรของศาสนาคริสต์เป็นองค์กรซึ่งเกิดจากการสะสมทุนของแรงงานต่าง	ๆ 	

เพราะองค์กรศาสนาได้ค่าแรงงาน	เช่น	เก็บค่าเช่า	อาคาร	สถานที่	สร้างอาคารเก็บสะสมวัสดุ	สิ่งของ	

ซ่ีงเป็นการสะสมทุนขององค์กร	 ไม่ว่าจะเป็นทุนทางด้านทรัพย์สิน	 บุคลากร	 อ�านาจทางสังคมในยุค

เริ่มต้นของโครงสร้างของสังคม	โดยเฉพาะการเก็บภาษีศาสนาของศาสนาคริสต์	(Dean	M.	Kelley,	

1977:	17-18)

	 	 ข.	กำรเสพข้อมูลจำกหลักคิดแบบตะวันตกเป็นมำตรฐำน

	 	 ข้อมูลเป็นอีกส่วนหนึ่งซ่ึงท�าให้กระบวนทัศน์ของความคิดแบบพระพุทธศาสนาถูกแปร

เปลี่ยนไปเป็นหลักการคิดแบบปัจเจกนิยม	(Individualism)	แบบตะวันตก ความรู้และข้อมูลต่าง	ๆ

ทางตะวันตกเกิดจากการสังเกตปรากฏการณ์ทางกายภาพ	 (Physical)	 และการใช้เหตุผลเป็นหลัก
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โดยมเีป้าหมายในการประมวลความรูเ้หล่านัน้มาใช้เพือ่การจัดการสิง่ต่าง	ๆ 	เชิงกายภาพ	การมองมนษุย์

และสงัคมในทศันะของตะวันตกแบบกายภาพมากกว่าทีจ่ะให้ความส�าคัญในเรือ่งการพฒันาจิตใจเพือ่ให้

เกดิปัญญาความรูแ้จ้งตนเอง	ข้อมลูดังกล่าวส่งผ่านสถาบนัสงัคม	การศึกษาซ่ึงได้รบัจากเอกสารหนงัสอื	

การศึกษา	สื่อสิ่งพิมพ์	โทรทัศน์	สื่ออินเตอร์เน็ตทางสังคม	เป็นต้น	ล้วนมีเป้าหมายในการกระตุ้นยอด

ผู้ชมเพือ่เพิม่มลูค่าทางโฆษณาจากผู้สนบัสนนุเป็นหลกั	ท�าให้สือ่เหล่านัน้ขาดมาตรการในเชิงศีลธรรม	

ซ่ึงเน้นในเรือ่งของจิตใจ	ศีลธรรมทางพระพทุธศาสนาไม่ได้ถกูน�ามาใช้เป็นมาตรการในการให้ค�าแนะน�า	

วางแนวทางในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันแก่ประชาชนทั่วไป

	 	 แหล่งความรู้เชิงวิชาการที่สังคมไทยได้รับผ่านการถ่ายโอนความรู้จากประเทศตะวันตก

ของลูกหลานเจ้านายที่ไปศึกษาแล้วกลับมาพัฒนาประเทศ	 โดยได้ก�าหนดตามหลักยุทธศาสตร์การ

พัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองด้านกายภาพแบบตะวันตกและกระบวนการคิดแบบตะวันตก	 ในสมัยเริ่มแรก	

ท�าให้แหล่งข้อมูลที่ได้นั้นเกิดจากหนังสือในเอกสารที่น�ามาจากตะวันตกเป็นหลัก	 เนื่องจากสังคม

ตะวันตกมีการพัฒนาความรู้	 กระบวนการ	 หลักวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยและมีการบันทึก	 พิมพ์

เผยแพร่เป็นลายลกัษณ์อักษรจ�านวนมากกว่าทีพ่บในประเทศไทยในสมยัเดียวกัน	จึงเป็นเหตุให้เอกสาร

ข้อมูลทางตะวันตกนั้นมีอิทธิพลสร้างหลักความรู้แนวคิดและเป้าหมายแตกต่างไปจากแนวคิดของ

สังคมไทยในสมัยก่อน	 ซ่ึงต้ังอยู่บนหลักค่านิยมและเป้าหมายตามหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนา	

เนื่องจากต้องมีการปรับปรุงเร่งพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทางกายภาพ	 สังคมเศรษฐกิจ

และบ้านเมืองให้เทียบเท่ากับสังคมตะวันตก	จึงท�าให้ขาดข้อมูลจากหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนา

มาใช้ให้ทนัสมยัควบคู่ไปกับการพฒันาด้านกายภาพ	เนือ่งจากยงัไม่มกีารศึกษาค้นคว้าหลกัค�าสอนของ

พระพุทธศาสนาให้ทันสมัยในสมัยเริ่มแรก

	 	 ค.	กำรเผยแผ่ควำมเชื่อหลักกำรมำกกว่ำหลักสัจธรรม

	 	 ในปัจจุบัน	 แม้การศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาได้รับการเผยแผ่แต่นักการศาสนา

ที่มีความรู้ส่วนมากได้ศึกษาศาสนาเชิงหลักการ	(Principle)	จากเอกสารหนังสือศาสนาแบบเทวนิยม	

มาผสมกับค�าสอนของพระพุทธศาสนา	 เห็นได้จากเอกสารหนังสือเพื่อเผยแผ่ศาสนาจ�านวนมากที่

เน้นความรู้แบบหลักการมากกว่าสัจธรรมจนไม่สามารถที่จะสร้างวัฒนธรรมพุทธในชีวิตประจ�าวันได้	

เนื่องจากน�าเสนอหลักการของศาสนาแบบตะวันตกได้รับอิทธิพลแนวคิดมาจากศาสนาคริสต์	 ที่เน้น

การคิดวิเคราะห์สร้างเหตุผลเพื่อโน้มน้าวให้เห็นด้วย	 ให้เช่ือและยอมตาม	 ตรงข้ามกับพระพุทธเจ้า

ทรงสอนสัจธรรมเน้นการปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันจนเป็นวิถีชีวิตแบบพุทธ	 ค่านิยม	 เป้าหมายชีวิต

ของคนในสงัคมล้วนมแีก่นสารคือ	สจัธรรมและมเีป้าหมายคือ	การพ้นทกุข์ตามหลกัค�าสอนเดิมทัง้สิน้	

หลักค�าสอนของพระพุทธศาสนาเน้นเรื่องสัจธรรมพร้อมที่จะถูกน�ามาใช้ทุกขณะจิตในปัจจุบัน
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มากกว่าหลักการที่จะต้องเชื่อและยอมตาม	และมีเป้าหมายคือ	การพ้นทุกข์	ด้วยการท�าอริยมรรคให้

เกิดเท่านั้น	ตราบใดที่จิตไม่ถึงอริยมรรคและสติสัมปชัญญะยังไม่บริบูรณ์	ตราบนั้นก็ยังไม่สามารถจะ

พ้นทุกข์และดับกิเลสได้	 ความรู้หลักการไม่สามารถจะน�าไปสู่การหลุดพ้นจากทุกข์ได้	 นี้เป็นหลักการ

ด้ังเดิมในสมัยพระพุทธเจ้า	 ดังนั้น	 ชาวพุทธในสมัยก่อนจึงนิยมเจริญสติสัมปชัญญะเพื่อให้เกิด

วิปัสสนาญาณ	บรรลุมรรคผลมากกว่าการแสดงและน�าเสนอความรู้เชิงหลักการ	การมีสติสัมปชัญญะ

ในทุกขณะจิตได้เท่านั้นจึงเป็นการดับทุกข์ได้

	 ง.	กำรด�ำเนินชีวิตตำมแบบวัตถุนิยมถือกำรสนองกิเลสกำมและกำรเป็นเจ้ำของวัตถุกำม

เป็นเป้ำหมำย

	 ความคิดและมโนทัศน์ที่ต้องการเป็นเจ้าของวัตถุและการเสพติดวัตถุท�าให้เกิดผลต่อ

บคุคลและสงัคมโดยรวม	เนือ่งจากขาดการค�านงึถงึหลกัธรรมและเป้าหมายทีแ่ท้จรงิ	เพราะพฤติกรรม

ของปัจเจกบุคคลแต่ละคนส่งผลต่อพฤติกรรมโดยรวมของสังคม	 เมื่อมีความคิดเช่นนี้ย่อมเพียร

พยายามเพื่อทะเยอทะยานสนองตัณหาของตน	 ซ่ึงตรงกันข้ามกับกรรมในความหมายเดิมที่หมายถึง	

การพัฒนาจิตของตัวเองให้เปลี่ยนเป็นกุศลมากกว่าการสนองตัณหาซ่ึงเป็นอกุศลจิต	 การถือลัทธิ

ปัจเจกบุคคลก็คือ	 อัตตวาทุปาทานเกิดจากอกุศลจิต	 ดังนั้น	 มนุษย์จึงมีลักษณะของปัจเจกบุคคลที่

กระเสอืกกระสนแสวงหาเพือ่เสพตามอ�านาจความโลภ	ความโกรธ	ซ่ึงเกิดจากความหลง	เพราะขาดสติ

อยู่กับอารมณ์ปัจจุบัน	 จนไม่สามารถจ�าแนกว่าสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้นนี้คืออะไร	 มีธรรมชาติอย่างไร	

ก�าลังเป็นไปอย่างไร	 ดังนั้น	 ความทุกข์ของคนในสมัยปัจจุบันคือไม่สามารถแสวงหาครอบครองวัตถุ

กามเพือ่สนองกเิลสกามของตนเองได้ตามทีป่รารถนา	เป็นเหตุให้ด�าเนนิชีวติอยูด้่วยความทกุข์ทรมาน	

การขาดศีลธรรม	การเอารัดเอาเปรียบ	การท�าลายเพื่อแก่งแย่งทรัพย์สิน	เป็นต้น

มโนทัศน์เรื่องกรรมเชิงอัตวิสัยและวัตถุวิสัย

	 มโนทศัน์เรือ่งกรรมเกิดจากมมุมองกรรมทีแ่ตกต่างกนั	มมุมองหรอืจุดยนืของทศันะเรือ่งกรรม

แบ่งออกเป็น	2	หลักใหญ่	ๆ	โดยก�าหนดตามจุดมองคือจิตเป็นหลัก	ได้แก่	การมองแบบอัตวิสัยและ

ภาวะวิสัยหรือวัตถุวิสัย	

 ก.	กรรมเชิงอัตวิสัย	(Subjective	Action)

	 กรรมในฐานะที่เป็นอัตวิสัย	 หมายถึง	 กรรมท่ีเป็นโครงสร้างของจิตเป็นตัวกรรม	 การมอง

ลักษณะนี้จะต้องมองตัวกรรม	ณ	เวลาปัจจุบัน	และเห็นองค์ประกอบของกรรมโดยใช้จิตเป็นตัวมอง	

ไม่มีการโยงถึงหลักการอ่ืนประกอบ	 การมองเห็นกรรมแบบอัตวิสัยคือ	 การใช้สติสัมปชัญญะสังเกต

ความเป็นจรงิทีก่�าลงัเกดิขึน้ทกุขณะ	กรรมแบบนีจ้งึสอดคล้องกบัความเป็นจรงิ	แสดงให้เหน็โครงสร้าง
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ของจิตก่อน	ตามรู้การท�างานของจิตก่อน	และพฤติกรรมทางวาจาและทางกาย	ซึ่งตรงกับพุทธพจน์ว่า	

“เจตนาห�	ภิกฺขเว	กมฺม�	วทามิ”	หมายความว่า	ตัวเจตนานั่นเองเป็นตัวกระท�า	“สิ่งมีชีวิตทั้งหมดมีการ

กระท�า	 (กรรม)	 เป็นของตัวเอง	 (กมฺมสกตา)”	 (องฺ.ปญฺจก.	 (ไทย)	 22/57/101)	 กรรมในที่นี	้

หมายถึง	 ภาวะที่จิตขับเคลื่อนโดยธรรมชาติ	 หากเจตนาปรุงแต่งด้วยอกุศลจิต	 จิตน่ันเองก็จะเป็น

ตัววิบาก	 ไม่แยกจากกัน	 ดังนั้น	 การมองจิตเชิงอัตตวิสัยน�าไปสู่ประสบการณ์	 การมีสติสัมปชัญญะ

ในขณะนั้น	จิตย่อมมีอารมณ์ของตนเองเป็นใหญ่	เช่น	กรณีคนก�าลังเจ็บป่วย	หรือก�าลังใกล้ตายย่อม

ไม่สนใจคิดเรื่องอ่ืน	 เป็นภาวะจิตที่ก�าลังเปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลง	 และรอรับผลที่ก�าลังปรากฏตัว	

จบลงในขณะนั่นเอง	จิตดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็น	ยถาภูตญาณทัสสนะ	คือ	รู้เห็นด้วยญาณอย่างที่จิต

เป็นไปอยู่แล้ว	 เป็นการมองเห็นองค์ประกอบของจิตและจิตอย่างถูกต้อง	 จึงเหมาะที่จะยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงและมีโอกาสปรับจิตให้เป็นกุศลและมองเห็นความเป็นจริงซึ่งน�าไปสู่ความพ้นทุกข์ได้

	 ข.	กรรมเชิงวัตถุวิสัย	(Objective	Action)

	 กรรมเชิงวัตถุวิสัยมีลักษณะเป็นการอธิบายปรากฏการณ์เชิงภาวะวิสัยซ่ึงเทียบได้กับ

กระบวนการอธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์	สังคมศาสตร์	โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ

และใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับ	 การเข้าใจและการยอมรับเป็นเพียงความคิดหรือมโนสังขาร

อย่างหนึ่ง	เช่น	(ก)	หลักกรรมที่ให้ผลตามหน้าที่ คือ	ชนกกรรม	คือ	กรรมส่งให้เกิด	อุปถัมภกกรรม	

คือ	 กรรมสนับสนุนส่งเสริม	 เป็นต้น	 (ข)	 กรรมที่ให้ผลก่อนหรือหลัง	 คือ	 1)	 ครุกรรม	 กรรมหนัก

2)	อาสันนกรรม	กรรมใกล้ดับจิต	3)	อาจิณณกรรม	กรรมที่ท�าจนชิน	4)	กตัตตากรรม	กรรมสักว่าท�า

และ	(ค)	กรรมให้ผลตามระยะเวลา	มี	4	อย่าง	คือ	1)	ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม	กรรมให้ผลในชาตินี้	

2)	อุปปัชชเวทนยีกรรม	กรรมให้ผลในชาติหน้า	3)		อปราปรยิเวทนียกรรม	กรรมให้ผลในชาติต่อ	ๆ 	ไป

4)	อโหสิกรรม	กรรมไม่ให้ผล	(พระพรหมโมลี	(วิลาศ	ญาณวโร),	2552:117)

	 หลักกรรมดังกล่าวนี้เป็นเพียงหลักการท�าให้เกิดความเช่ือโดยมีเหตุผลประกอบเพื่อให้เกิด

การยอมรับ	ยังไม่ใช่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของจิตได้	ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะเพื่อให้ด�าเนินไปสู่

เป้าหมายคือ	การดับทุกข์ได้อย่างเป็นรูปธรรม	หลักกรรมเชิงหลักการเกิดจากกระบวนการคิดทบทวน

และเช่ือมโยงศัพท์และค�าอธบิายเพือ่ให้เกดิความเข้าใจตกลงร่วมกันเท่าน้ัน	ความเข้าใจเรือ่งกรรมเพยีง

หลักการยังอาจมีการเพิกเฉยต่อการพัฒนาจิตจนไม่สามารถสร้างกุศลจิตทุกขณะได้	คือ	ปล่อยให้ตน

และสังคมเต็มไปด้วยอกุศลจิตโดยไม่รู้ตัว	ดังที่	พุทธทาสภิกขุ	 (2545:	13)	กล่าวไว้ว่า	“สังคมไทย

ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุเป็นอย่างมาก	แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	หาได้เป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สขุทีแ่ท้จรงิของคนไทยไม่		คนนยิมวัตถหุรอืวัตถนุยิมมากไปมกีเิลสมากขึน้และสิง่ทีข่าดคือ	

ศีลธรรม	 สภาพสังคมที่ฟอนเฟะ	 เพราะรับอิทธิพลอารยธรรมตะวันตก”	 ปัจจุบันสังคมไทยตกอยู่
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ภายใต้อิทธพิลของกระแสวตัถุนยิมและบรโิภคนยิมตามอย่างชาติตะวันตก	เมือ่หลกักรรมถกูบิดเบือน

ไปจากหลกัค�าสอนเดิมในพระพทุธศาสนาว่า	“ละบาป	บ�าเพญ็กุศล	และท�าจิตให้บรสิทุธิ”์	กลายมาเป็น	

“ท�าดีได้ดี	ท�าชั่วได้ชั่ว”	เป็นการวัดผลของความดีกันที่วัตถุ	คนในสังคมจึงแสวงหาความเป็นเจ้าของ

วตัถแุละความร�า่รวยด้วยวธิกีารทีผิ่ดหลกักรรมอย่างผิดศีลธรรม	ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูท่ีป่กติ

สุขของสังคมส่วนรวม	 “ความเช่ือเรื่องกรรมที่ไม่ถูก	 คือ	 เรามองกรรมไปที่สิ่งของ	 ที่เงินทองของ

นอกกาย	จะไปท�านองนั้นซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง	แต่ไม่ได้มองที่ผลของมัน	คือ	ความดี	ความชั่ว	

อันมีอยู่แล้วในกรรมนั้นซ่ึงจิตใจเราสัมผัสได้ทุกครั้งท่ีเราท�ากรรม”	 (พุทธทาสภิกขุ,	 2539:	 20)

นอกจากนัน้	หลกัความเช่ือของกรรมยงัถูกน�าไปสูก่ารพนนั	เสีย่งโชค	หรอืการได้ลาภ	เช่น	การถกูหวย	

การพนัน	หรือการประสบสิ่งที่ไม่คาดฝัน	เช่น	อุบัติเหตุ	ความจริงปัญหาดังกล่าวเกิดจากความยากจน

หรือการด้อยโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ	ท�าให้น�าความคิดเรื่องหลักกรรมในชาติปางก่อนมาช่วยอธิบาย

สภำวะแท้จริงของกรรม	(Nature	of	Kamma)

	 กรรมที่ถูกต้องนั้นต้องพิจารณาความเป็นจริงของกรรมว่าคืออะไร	 มีสาเหตุจากอะไร	 และ

มีผลหรือเป้าหมายอย่างไร	 จุดยืนของพระพุทธศาสนาถือความจริงที่ประกอบด้วยประโยชน์	 เป็น

สภาพธรรมที่ก�าลังเกิดขึ้นและด�าเนินไปอยู่ในปัจจุบัน	 มีพุทธพจน์ที่ทรงตรัสไว้ว่า	 “กรรมเก่าเป็นไฉน

คือ	ตาเหน็รปูได้	พงึเหน็ว่าเป็นกรรมเก่า	ห	ูจมกู	ลิน้	กาย	ใจกเ็ช่นกัน	พงึเหน็ว่าเป็นกรรมเก่า	อันปัจจัย

ปรุงแต่งแล้ว	ส�าเร็จด้วยเจตนา	เป็นที่ตั้งของเวทนานี้	เรียกว่า	กรรมเก่า	กรรมใหม่เป็นไฉน	คือ	กรรม

ทีบ่คุคลท�าด้วยกาย	ด้วยวาจา	ด้วยใจ	ในปัจจบุนัขณะนี	้เรยีกว่า	กรรมใหม่	ความดับแห่งกรรมเป็นไฉน	

คือ	นโิรธทีถ่กูต้องวมิตุติเพราะความดับแห่งกายกรรม	วจีกรรม	มโนกรรม	น้ีเรยีกว่า	ความดับแห่งกรรม	

หลักปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรม	 ได้แก่	 การเจริญมรรคมีองค์	 8”	 (ส�.สฬา.(ไทย)	18/146/179)	

ในนิพเพธิกสูตร	 พระพุทธเจ้าตรัสถึงสาเหตุของกรรมว่า	 “ผัสสะ	 14	 เป็น	 เหตุเกิดแห่งกรรม”

(อง.ปฺจก.(ไทย)	 22/63/577)	 และในนิทานสูตร	 พระพุทธองค์ตรัสถึงเหตุเกิดแห่งกรรมในลักษณะ

ทีเ่ป็นปัจจยัเกดิสบืเนือ่งต่อกนัเป็นสาย	ซ่ึงสรปุเหตุเกดิกรรมช่ัว	คือโลภะ	โทสะ	โมหะ	เหตุทีเ่กดิกรรม

ดี	คือ	อโลภะ	อโทสะ	อโมหะ	(องฺ.ติก.(ไทย)	20/34/186)	พุทธพจน์นี้บ่งบอกสภาวะของจิตนั่นเอง	

ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สิ่งภายนอก	 ซ่ึงแตกต่างจากคนทั่วไปมักน�าเอาหลักกรรมไปอธิบายสิ่ง

ปรากฏภายนอก	แท้จริงแล้ว	สิ่งที่ปรากฏภายนอกก็เกิดขึ้นในจิตในฐานะสัญญา	คือ	ภาพความจ�าของ

จิตนั่นเอง	ถ้ามองจากจุดนี้	ลักษณะของกรรมไม่สามารถจะแยกออกจากจิตที่ด�าเนินไปตามเหตุปัจจัย

ที่ท�างานร่วมกันในรูปแบบ	 กิเลส	 กรรม	 วิบาก	 คือ	 จิตมีลักษณะรับรู้อารมณ์และเกิด-ดับพร้อมกับ

อารมณ์	การเกิดดับของจิตนั้นเกิดจากแรงผลัก	คือ	กิเลส	ส่งผลให้สถานะของจิตมีสภาพถูกปรุงแต่ง	

เรยีกว่า	สงัขารหรอืกรรม	การทีก่รรมคือ	สภาพจิตทีป่รงุแต่งโดยกุศลกับอกุศล	ท�าให้เกิดการเวยีนวาย

ตายเกิด	 โดยมีเจตนาเป็นตัวก�าหนดที่ไป	 เจตนาคือ	กรรมที่แสดงออกของการกระท�าที่เป็นกุศลหรือ
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◆ กระบวนทัศน์ใหม่เรื่องกรรมในฐานะโอกาสของการพัฒนาตนเอง ◆

อกุศล	 กรรมทางพระพุทธศาสนาจึงมิใช่ตัวก�าหนดโชคชะตาหรือสังคมของมนุษย์	 แต่เป็นเรื่อง

การกระท�า	 ซ่ึงทางศาสนาแบบเทวนิยมมีความเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นผู้ก�าหนด	 (Nyanatiloka,	 1980:	

92)	เมื่อจิตเกิด-ดับ	วิบากก็อยู่ในช่วงขณะที่จิตเกิด-ดับนั้นเองต่อเนื่องกันไปไม่ขาดสาย	เมื่อถูกปรุง

แต่งโดยกุศลจิตและสติปัญญาก็จะท�าให้เกิดการเข้าใจกระบวนการดังกล่าว	 สามารถน้อมจิตซ่ึงก�าลัง

เสวยวิบากกรรมซ่ึงเป็นกุศลและอกุศลนั้นให้เข้าสู่ปัญญาเพื่อหลุดพ้นออกจากความหลง	 เข้าใจผิด

และอุปาทานว่ามีตัวตนเป็นเราเป็นเขา	 การยึดถือเป็นตัวตนเราเขาน้ันเองเป็นผลคือ	 วิบากและเป็น

เหตุของการกระท�าที่แสดงออกมาทางกายและวาจาซึ่งส่งผลสะท้อนให้เกิดวิบากกรรม	ดังนั้น	ตัวตน

ที่เกิดขึ้นจึงเป็นวิบากของกรรมโดยอัตโนมัติ	เป็นความเข้าใจผิดที่คดิว่าจะเอาตวัตนไปท�าและไปเสวย

อารมณ์อย่างที่ตนคิด	เช่น	มโนภาพภพภูมิต่าง	ๆ	ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ต่างหากจากจิตที่เป็นปัจจุบัน	ย่อม

ตกอยู่ในเครือข่ายของความคิดซึ่งถูกปรุงแต่งโดยความไม่รู้	(ดูรูป	ก.)

ก.	ภาพแสดงการท�างานของกรรมช่วงขณะจิต

	 ดังนั้น	 ลักษณะกรรมที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนานั้นจึงประกอบด้วยคุณลักษณะที่ตรงกัน

ข้ามกับหลักแนวคิดของเทวนิยม	ดังนี้

	 1.	มุ่งตรงต่อกำรตัดกำรเวียนว่ำยตำยเกิด

	 กรรม	คือ	เครื่องมือที่น�าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงการดับกรรม	ได้แก่	ข้อปฏิบัติตามหลัก

อรยิมรรคมอีงค์	8	ซ่ึงเป็นเป้าหมาย	จติให้หลดุพ้นจากทัง้กรรมดีและกรรมช่ัวเป็นการสิน้กรรม	คือ	การ

หยุดปรุงแต่งทางความคิด	การจะหลุดพ้นจากอ�านาจของความคิดได้ต้องพัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา

เพื่อให้เกิดวิปัสสนาญาณ	 ซ่ึงสามารถรู้เท่าทันสภาวธรรมตามความเป็นจริงได้	 ความหลงคิดผิดว่ามี

ตัวตนที่เที่ยงแท้	 มีสิ่งที่เป็นสุขนิรันดร์ก็พลอยดับไปด้วย	 เพราะสภาวะที่สติปัญญามองเห็นความจริง

ปรากฏชัดแจ้งทุกข์ตามหลักไตรลักษณ์	 ดังนั้น	 ภาวะจิตของผู้บรรลุธรรมย่อมไม่ตกลงไปสู่ความผิด



212

◆ พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ ธานี สุวรรณประทีป ชัยชาญ ศรีหานู ◆

พลาดโดยการคิดว่ามตัีวเขา	ตัวเราอีกการกระท�าทีไ่ม่มกิีเลสจึงไม่จัดเป็นกรรมแต่เป็นเพยีงกริยิาเท่าน้ัน

จึงไม่มีวิบากคือไม่มีตัวตนที่จะต้องไปรับผลนั้นเอง	 จึงกล่าวได้ว่าภาวะจิตเช่นนั้นเป็นการหลุดพ้นจาก

วัฏฏะ	3	คือ	กิเลส	กรรม	วิบากและได้บรรลุถึงนิพพาน

	 2.	ท�ำลำยกำรแบ่งชนชั้นทำงสังคม

	 ในศีลธรรมระดับโลกิยะซ่ึงคนทัว่ไปผู้ไม่รูค้วามเป็นจรงิเรือ่งกรรม	ย่อมน�าหลกักรรมมาใช้เพือ่

การแบ่งชนชั้น	เนื่องจากผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้	ต่อเมื่อปราศจากความเข้าใจผิดในเรื่องของการมี

ตัวตนเราเขาแล้ว	การกระท�าหรือกรรมก็คือ	การด�ารงชีวิตอยู่	พร้อมด้วยสติและสัมปชัญญะพิจารณา

ให้ความส�าคัญกับจิตและภาวะที่มากระทบ	การด�ารงชีวิตจึงเป็นไปเพื่อการลดทอนชนชั้นในทางสังคม	

เพราะถอืเอาคุณสมบติัของจิตเป็นหลกั	มไิด้ถือเอาคุณสมบัติและปรมิาณของวัตถซ่ึุงท�าให้เกดิความพงึ

พอใจ	ไม่พอใจจนมอิีทธพิลครอบง�าเหนอืจิต	ดังนัน้กรรม	คือ	ความพยายามเพือ่ท�าลายการแบ่งชนช้ัน

วรรณะ	การถือเราถือเขา	ความขัดแย้ง	เป็นต้น

	 3.	เป็นศีลธรรมแบบเสรี

	 กรรมเป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งซ่ึงเกิดจากจิตที่เป็นกุศลและอกุศล	 กรรมจึงถือเป็นโอกาส

ในการเปลีย่นแปลงตนเองโดยการใช้สติสมัปชัญญะรูค้วามเป็นจรงิและไม่หลงคล้อยตามไปตามความ

ความหลง	ลักษณะกรรมและผลของกรรมเกิดขึ้นในช่วงขณะจิตและเสวยผลดับไปสืบต่อเน่ืองกัน

ดังนัน้	การท�าสิง่ใดล้วนมเีป้าหมายในตัวมนัเองหรอืมคุีณค่าสิน้สดุในตัวมนัเองไม่ได้เกดิจากการคาดหวัง

สิง่อ่ืนทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตหรอืตนเองจะได้สิง่ใดตอบแทน	เสรจ็สมบรูณ์ในตัวเองแล้ว	คือ	ไม่เป็นทาส	

ไม่ต้องเดือดร้อนใจภายหลัง	 กรรมจึงสนับสนุนศีลธรรมแบบเสรีภาพ	 เพราะศีลธรรมเป็นตัวจิต

ที่ก�าลังเกิดขึ้นและดับไปทุกขณะ	จิตก็จะท�างานใหม่ไปทุกขณะนั่นเอง	

	 4.	ท�ำลำยอัตตำนิยมแบบเสพติดวัตถุ

	 เมื่อเกิดความรู้เข้าใจอย่างถูกต้อง	 จิตจะสร้างกรรมเพื่อท�าลายความหลงผิดเป็นอัตตาคือ

การยึดถือว่ามีตัวตนพร้อมกับคุณลักษณะความเป็นตัวตนใด	 ๆ	 ที่ติดตามมา	 โดยไม่ได้คาดหวังหรือ

เสพติดภาพที่ปรากฏภายนอกซึ่งเป็นสัญญาที่ก�าลังปรากฏในขณะปัจจุบัน	 สติสัมปชัญญะท�าให้คลาย

จากความยดึมัน่ว่าเป็นตัวตนและเราเขา	เพราะเหน็สญัญาเกิด-ดับไม่ได้สร้างภาพของวัตถุภายนอกให้

ด�ารงอยู่นาน	 จิตย่อมไม่ติดเสพอารมณ์นั้น	 ดังนั้น	 กรรมที่ถูกต้องจึงน�าไปสู่การท�าลายอัตตาโดยตรง	

ตรงกันข้ามกับกรรมที่คนทั่วไปเข้าใจที่สร้างอัตตาถาวรไว้รอเสพผลกรรมในอนาคตเพราะความอยาก

หรือตัณหา
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	 5.	เน้นหลักสัจธรรม

 หลักสัจธรรมคอื	ความเป็นจริงซึง่ก�าลังปรากฏเป็นองค์ธรรมทีส่�าคญัส�าหรับการรูอ้ารมณ์และ

การหลดุพ้นจากความหลงผิด	กรรมจึงไม่ใช่ค�าอธบิาย	แต่เป็นปรากฏการณ์ทีด่�าเนินไปอยู่ตามธรรมชาติ

ในขณะปัจจบุนั	หลกัสจัธรรมเป็นหลกัธรรมนยิามคือ	ความไม่เทีย่ง	การด�ารงอยู่เพยีงช่ัวขณะ	และดับ

พร้อมไปจิตสืบเนื่องกัน	เมื่อจิตมีความมั่นคงต่อขณะปัจจุบัน	ก็สามารถท�าลายความคิดหลงข้ามขณะ

ปัจจบุนัไปสูอ่ดีตและอนาคต	ดังนัน้ข้อเทจ็จรงิ	คือ	หลกักรรมเป็นกระบวนการซ่ึงจะด�าเนนิไปสูเ่ป้าหมาย

คือ	การปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นทุกอย่าง

	 6.	ส่งเสริมเสรีภำพในกำรด�ำเนินชีวิตด้วยสติสัมปชัญญะ	

	 เมือ่จิตรูส้ภาวะความเป็นจรงิและรูว่้าต้นเหตุของการเข้าใจผิดเรือ่งกรรมเป็นมจิฉาทฐิทิีเ่จ้าลทัธ	ิ

ศาสนาอ่ืนสอนให้ยึดมั่นถือมั่น	 เพราะความไม่รู้จะเจอทางที่ถูกต้อง	 การด�าเนินชีวิตจึงเกิดความหลง

เข้าใจผิดและมีพฤติกรรมเป็นไปในทางทุจริตหรือยึดมั่นผูกตัวเองไว้กับความหลง	 ผู้มีสติจะแสวงหา

สถานภาพที่แท้จริงในเชิงปฏิบัติโดยก�าหนดรู้สภาวธรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อปลดปล่อยจิตจากความ

เป็นทาสของกิเลสคือ	โลภ	โกรธ	หลง	มองเห็นสิ่งที่มากระทบเป็นเพียงอารมณ์ที่เกิด-ดับตลอดเวลา	

ดังนั้น	ผู้มีชีวิตอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะจึงมีเสรีภาพไม่ขึ้นตรงต่อสิ่งใด	ไม่เป็นทาสของใคร	การเป็นทาส

คือ	การยอมให้จิตถกูภาพสญัญาครอบง�าจิตอยู่นานและมอี�านาจในการปรงุแต่งให้เกดิความหลงยดึถอื

สัญญาอารมณ์ต่าง	ๆ 	เหล่านั้น	เพราะความเคยชินของสมอง	ต่อเมื่อจิตมีสติรู้เท่าทันภาพสัญญาที่เกิด

ดับก็สามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้

จุดยืนของหลักกรรมที่ถูกต้อง

	 การตีความเรื่องกรรมในเชิงวัตถุวิสัยหรือภาวะวิสัยเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่น�าไปสู่การน�าหลัก

กรรมไปอธิบายปรากฏการณ์ทางกายภาพมากกว่าปรากฏการณ์ทางจิต	 เนื่องจากการคิดเชิงเหตุผล

ในปัจจุบันมีแนวโน้มให้ความส�าคัญแก่การสังเกตผลของปรากฏการณ์ท่ีสอดคล้องกับสภาวะความ

เป็นจริงทางกายภาพโดยอาศัยกฎทางฟิสิกส์	ชีวะ	เคมี	ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์กายภาพเพื่อน�ามาอธิบาย

ในฐานะที่เป็นจุดยืนแสดงความเป็นจริง	 จึงมักปฏิเสธกฎที่สูงขึ้นไปอีกคือ	 กฎของจิตหรือจิตนิยาม	

(Determination	of	mind)	ซ่ึงประกอบด้วยธรรมชาติและกระบวนการท�างานของจิตเชิงปรากฏการณ์

แบบอัตวิสัยซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นคุณสมบัติคือ	กุศลและอกุศล	และส่งผลให้เกิดการ

กระท�าคือ	กรรมนิยาม	(Determination	of	actions)	ต่อพฤติกรรมของมนุษย์โดยตรง	นอกจากนั้น

ยังส่งผลให้เกิดผลของวิบากติดตามมาโดยขึ้นอยู่กับตัวจิตว่าถูกปรุงแต่งด้วยอกุศลหรือกุศลจิต	

ลักษณะของกรรมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาโดยพื้นฐานต้องต้ังอยู่บนความเป็นจริงของจิต

ก่อนซึ่งควรต้องมีลักษณะสอดคล้องเนื้อหาคือ	
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◆ พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ ธานี สุวรรณประทีป ชัยชาญ ศรีหานู ◆

	 1.	กรรมต้องสอดคล้องกับควำมจริงขณะปัจจุบันของจิต

	 การกระท�าเกิดจากความคิดปรุงแต่งหรือสังขารซ่ึงเกิดจากสัญญาและเวทนาเป็นตัวปรุงแต่ง	

ท�าให้เกดิความคิดยึดติดว่า	มตัีวตน	(Self)	ทีเ่ป็นอดีตในฐานะเหตุและตัวตนในอนาคตซ่ึงเป็นผู้รบักรรม

ที่เป็นบุญหรือบาป	การกระท�าบางอย่าง	เช่น	การได้รับความสุข	ได้ลาภสักการะ	ท�าให้จิตเกิดความปิติ

ยินดี	 สามารถน�ามาอธิบายได้	 ส่วนการท�าครุกรรมไม่สามารถจะถูกน�ามาอธิบายเพื่อให้ได้รับผลของ

กรรมตอบแทนสาสมได้ในขณะปัจจุบัน	 เนื่องจากโทษที่ได้รับมนุษย์คิดว่าไม่ควรสิ้นสุดลงเพียงขณะ

จติปัจจุบนัเท่านัน้	เนือ่งจากความคิดเรือ่งอัตตายงัไม่ได้รบัการแก้ไขให้ถูกต้องจึงเกิดความสงสยั	ท�าให้

เกดิการซัดทอดวิบากของกรรมหนกัมากกว่าสิง่ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันไปไว้ในอนาคตทีม่ตัีวตนเดียวกันเป็น

ผู้ต้องได้รับการกระท�าเชิงตอบแทน	(Reaction)	เหตุผลดังกล่าวนี้	เป็นตัวปิดบังไม่ให้สนใจความเป็น

จรงิของขณะจติทีก่�าลงัปรากฏจรงิ	หากคนเรารูจิ้ตอย่างถูกต้องแล้วย่อมไม่หลงไปกระท�าพฤติกรรมซ่ึง

มโีทษหนกัเช่นน้ัน	ครกุรรมจัดเป็นวบิากกรรมหนกั	เพราะมผีลต่อคุณสมบติัของจิตมาก	ต่อการพฒันา

จิตให้ดีขึ้นหรือจนเกิดอิสระในปัจจุบัน	เพราะความเข้มข้นของสัญญาและการยึดติดในอารมณ์มีก�าลัง

ครอบง�าจิตให้อยู่ในอ�านาจของการยึดมั่นในความเป็นตัวตนของจิตตามความเป็นจริง	มนุษย์แต่ละคน

ย่อมเสวยอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันเท่านั้น	 ส่วนความคิดว่าเคยมีตัวตนในอดีตหรือจะมีตัวตนในอนาคต

จัดเป็นความคิดปรุงแต่งอย่างหนึ่งเท่านั้น	ดังนั้น	อดีตหรืออนาคตในแง่นี้จึงไม่มีอยู่จริง	แต่ผลของการ

ยึดติดในอารมณ์ดังกล่าว	 ท�าให้เกิดความทุกข์ด้ินรน	 เสียใจ	 และหวาดกลัวแก่จิตที่ยึดติดกับภาพ

ดังกล่าวจนท�าให้เกิดความสับสนขัดแย้งในเรื่องของพฤติกรรมของตนเอง	

	 2.	กรรมสนับสนุนกำรพัฒนำจิตให้เป็นอิสระและพ้นทุกข์

	 ตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่า	 มนุษย์เป็นผู้มีใจสูงสุด	 มนุษยภูมิเป็นภพที่พระพุทธเจ้าและ

พระอรหันต์ทั้งหลายบ�าเพ็ญบารมี	 คือ	 เป็นภพที่เหมาะที่สุดในการแสดงพฤติกรรมเชิงศีลธรรม

เนื่องจากองค์ประกอบทางกายภาพและจิต	 ดังน้ัน	 มนุษย์จึงเป็นผู้เหมาะสมในการบรรลุธรรมได้	

การได้เกิดเป็นมนุษย์จึงถือว่าเป็นคุณสมบัติสูงสุดเหนือกว่าภพภูมิหรือเทวดาอ่ืน	 ๆ	 เนื่องจากมนุษย์

สามารถบ�าเพ็ญบารมีและมีอ�านาจในการเปลี่ยนและพัฒนาคุณสมบัติของจิตจากอกุศลวิบากให้เป็น

กุศลและสามารถพัฒนาจิตให้เหนือกุศลและอกุศลวิบากได้	คือดับทุกข์ได้	ดังนั้น	เป้าหมายของกรรม

จึงเป็นไปเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาจิตซึ่งมีลักษณะเป็นสากล	(Paul	Dahlke,	1908:112)	สภาพของภูมิ

อ่ืนนั้นไม่เอ้ือให้มีการพัฒนากุศลจิตและเจริญวิปัสสนาได้ด้วยตัวของจิตเอง	 ถ้ามองในแง่น้ีพระพุทธ

ศาสนาจึงถือว่าเป็นมนุษยนิยม	 คือ	 ยกย่องมนุษย์ผู้สูงส่งกว่าเทวดา	 พระอินทร์	 พรหมทั้งหลาย

เพราะสามารถบรรลุธรรมได้และไม่จ�าเป็นต้องอ้อนวอนเทพเจ้าใด	ๆ
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◆ กระบวนทัศน์ใหม่เรื่องกรรมในฐานะโอกาสของการพัฒนาตนเอง ◆

	 การมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวเองและความเป็นไปของปรากฏการณ์	ณ	 เวลาขณะปัจจุบันตลอด

เวลาเป็นกุญแจส�าคัญในการรู้ธรรมชาติความเป็นจริงของปรากฏการณ์ทั้งที่เป็นกายภาพและจิตเพื่อ

ท�าให้จิตเกิดอิสระในการรับรู้และการตัดสินใจกระท�าสิ่งต่าง	 ๆ	 ของปัจเจกบุคคลซ่ึงเป็นฐานของ

พฤติกรรมสังคมโดยรวม	(Social	behavior)	หากขาดสติและสัมปชัญญะแล้ว	สภาพของจิตก็จะตก

อยูใ่นเง่ือนไขทีง่่ายต่อการตกเป็นทาสของอารมณ์และความเหน็แก่ตัวของแต่ละคนซ่ึงมพีืน้ฐานมาจาก

ความหลง	(Delusion)	เพราะไม่สามารถรู้จักตัวเองและสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้นกับตนเอง	ในแง่นี้	กรรมที่มี

สตสิมัปชญัญะคอยตรวจสอบและประเมนิการกระท�าย่อมน�าไปสูอ่ิสรภาพและการพน้จากปญัหาและ

ความทุกข์ได้

	 3.	กรรมสร้ำงวัฒนธรรมแบบสติสัมปชัญญะ

	 กรรมเป็นตัวแสดงเหตุและกระบวนการปรับเปลี่ยนให้เห็นความเป็นจริงแท้เพื่อด�าเนินไปสู่

เป้าหมาย	 ดังนั้น	 หลักกรรมถือเป็นเครื่องมือเพื่อเปลี่ยนเหตุซ่ึงจะน�าไปสู่เป้าหมายในการพ้นทุกข์	

กรรมจะต้องน�ามาอธิบายในเชิงกระบวนการหรือเครื่องมือเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย	 การเจริญ

สติสัมปชัญญะเพื่อรู้เท่าทันสภาวธรรมจนเกิดวิปัสสนาญาณในระดับขั้นต่าง	 ๆ	 จึงจะสามารถรู้ความ

เป็นจรงิและเข้าถงึมรรคจิตได้	ด้วยอ�านาจของมรรคจติจึงจะสามารถท�าลายกเิลสต่าง	ๆ 	และหลดุพ้นทกุข์

ได้	ดังนัน้	กรรมต้องสนบัสนนุการสร้างสติสมัปชัญญะ	ณ	ปัจจุบันเพือ่ให้รูเ้ท่าทนัความเป็นจรงิอย่างถูกต้อง	

พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.	ปยุตฺโต,	2555:	213-214)	ได้กล่าวว่าคุณค่าทางจรยิธรรมของหลกักรรมม	ีดังนี	้

	 1)	ให้เป็นผู้หนักแน่นในเหตุผล	 รู้จักมองเห็นการกระท�าและผลการกระท�าตามแนวทางของ

เหตุปัจจัยไม่เชื่อสิ่งงมงาย	ตื่นข่าว	

	 2)	ให้เหน็ว่าผลส�าเรจ็ทีต่นต้องการจุดหมายทีป่รารถนาจะเข้าถงึความส�าเรจ็ได้ด้วยการลงมอื

ท�า	 จึงต้องพึ่งตนและท�าความเพียรพยายามไม่รอคอยโชคชะตาหรือหวังผลด้วยการอ้อนวอน	 เซ่น

สรวงต่อปัจจัยภายนอก	

	 3)	ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองก็จะงดเว้นจากกรรมช่ัวและรับผิดชอบต่อผู้อ่ืนด้วยการ

กระท�าความดีต่อเขา	

	 4)	ให้ถือว่าบุคคลมีสิทธิ์โดยธรรมชาติที่จะท�าการต่าง	ๆ	เพื่อแก้ไขปรับปรุง	สร้างเสริมตนเอง

ให้ดีขึน้ไปโดยเท่าเทยีมกนั	สามารถท�าตนให้เลวลงหรอืให้ดีขึน้ให้ประเสรฐิจนถงึยิง่กว่าเทวดาและพรหม

ได้ทุก	ๆ	คน	

	 5)	ให้ถือว่าคุณธรรม	 ความสามารถและความประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องวัดความทรามหรือ

ประเสริฐของมนุษย์ไม่ให้มีการแบ่งแยกโดยชั้นวรรณะ	
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◆ พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ ธานี สุวรรณประทีป ชัยชาญ ศรีหานู ◆

	 6)	ในแง่กรรมเก่าให้ถือเป็นบทเรียและรู้จักพิจารณาเข้าใจตนเองตามเหตุผลไม่คอยเพ่งโทษ

แต่ผู้อื่น	มองเห็นพื้นฐานของตนเองที่มีอยู่ในปัจจุบัน	เพื่อรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงและวางแผนสร้างเสริม

ความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ถูกต้อง	

	 7)	ให้ความหวังในอนาคตส�าหรับสามัญชนทั่วไป

	 จะสังเกตเห็นว่า	 พระพุทธเจ้าทรงอธิบายปรากฏการณ์ต่าง	 ๆ	 ในลักษณะของการเป็นเหตุ

เป็นผลโดยแสดงอาการที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยและด�าเนินอยู่ไปตามกรรม	ซึ่งก่อให้เกิดวิบากเสวย

อารมณ์ของจิตแต่ละช่วงขณะ	 แต่ไม่ได้อยู่ที่การอาศัยปรากฏการณ์เพื่ออธิบายสร้างความเข้าใจให้

ยอมรบัความเปน็จริง	และแนะน�าทางไปสูก่ารสร้างสตสิมัปชญัญะโดยมีความเพียรเผากเิลสคอื	น�าไป

สูก่ารเกดิขึน้ของมรรคจิต	การอาศัยกรรมทีม่มีรรคจิตเป็นเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกายกรรม	วจีกรรมและ

มโนกรรมรวมลงใน	อาตาปี	ซ่ึงเป็นองค์ส�าคัญในการผลกัดันจิตให้ด�าเนนิไปสูก่ารพฒันาวิปัสสนาญาณ

ให้เกิดและผ่านระดับขั้นต่าง	 ๆ	 จนจิตบรรลุถึงมรรคญาณจึงจะสามารถท�าลายกิเลส	 และอยู่เหนือ

ความทุกข์ได้	 จะถือได้ว่าเป็นการเข้าถึงเป้าหมายที่แท้จริง	 หากยังไม่ถึงก็ไม่ควรนิ่งนอนใจด้วยความ

ประมาทแม้จะได้เสวยอิฏฐารมณ์ในโลกธรรม	หรอืทพิยสขุ	เมือ่ยงัไม่เกดิมรรคผลนบัว่ายงัสอบไม่ผ่าน

อยู่นั่นเอง

	 ดังนั้น	 หลักกรรมจึงเป็นกระบวนการที่สามารถน�าไปพัฒนารูปแบบการพัฒนาจิตให้เกิด

ความสุขที่แท้จริงและโดยทางอ้อม	 ท�าให้เกิดการพัฒนาสังคมซ่ึงมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางและสร้าง

ความรบัผิดชอบและศีลธรรมทางสิง่แวดล้อมและสงัคมแบบยัง่ยนื	ซ่ึงจะเป็นหนทางให้จุดประสงค์ของ

มนษุยชาติบรรลจุุดหมายคือความสขุ	เสมอภาคและความย่ังยืนของสงัคมโลก	การสร้างกรรมทีถู่กต้อง

ย่อมเป็นไปเพื่อการส่งเสริมให้เกิดอิสรภาพอย่างแท้จริง	 ซ่ึงจะน�าไปสู่การเกิดกระบวนมโนทัศน์ใหม่

ของความเช่ือเรือ่งกรรมในเชิงสร้างสรรค์และน�าไปสูก่ระบวนการพฒันามนุษย์ทัง้ทางด้านกายภาพและ

จิตให้เจริญขึ้นจนน�าไปสู่เสรีภาพของทั้งปัจเจกชนและสังคมที่เป็นกัลยณมิตรต่อความสุขแบบยั่งยืน

บทสรุป

	 แนวความคิดเรื่องกรรมถูกตีความแบบ	 “ผู้ถูกกระท�า”	 เป็นการน�าความเช่ือและกรรมผสม

เข้ากัน	 โดยความเชื่อดังกล่าวถือว่ามนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้าง	 หรือถูกลงโทษ	 หวาดกลัว	 เพราะอิทธิพล

ของศาสนาแบบเทวนิยม		ซึ่งอาศัยการอ้อนวอน	การประกอบพิธีเพื่อแก้กรรมให้ได้สิ่งที่ตนปรารถนา	

จัดเป็นมิจฉาทิฎฐิอย่างหนึ่ง	 ในขณะที่พระพุทธเจ้าถือว่า	 มนุษย์เป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพเจ้าทั้งหลาย	

เพราะสามารถบรรลุธรรมได้	กรรมที่ถูกต้องจึงหมายถึง	การกระท�า	ณ	ขณะจิตปัจจุบัน	เป็นกระบวน

การท�างานของขณะจิต	เป็นอัตวสิยั	จิตมส่ีวนประกอบของกศุลและอกศุลในฐานะเป็นตัวผลกั	จัดเป็น

กเิลส	ส่งผลให้เกดิการเคลือ่นไหวคือกรรม	และเสวยวบิาก	กรรมในความหมายน้ีจึงเป็นโอกาสในการ
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◆ กระบวนทัศน์ใหม่เรื่องกรรมในฐานะโอกาสของการพัฒนาตนเอง ◆

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาจิตให้มีสติสัมปชัญญะซ่ึงน�าไปสู่การอยู่เหนือกิเลส	 ดังนั้น	 หลักกรรมเป็น

แรงผลักให้ผู้ปฏิบัติเจริญสติสัมปชัญญะมุ่งสู่พระนิพพานซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา

การเข้าใจเรือ่งกรรมทัง้ต้นเหตุ	การท�างานและเป้าหมายของกรรมจึงเป็นหลกัส�าคัญซ่ึงจะน�าไปสูค่วามรู้

หลกักรรมและการเจรญิสติสมัปชัญญะเพือ่ท�าลายกเิลสและดับทกุข์ได้	ท�าให้จิตได้รบัการพฒันาอย่าง

ถูกต้องและมั่นคงต่อศีลธรรมซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อปัจเจกชนและสังคมโดยรวม
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◆ พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ ธานี สุวรรณประทีป ชัยชาญ ศรีหานู ◆
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