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บทคัดยอ

พระพุทธศาสนา มีหลักคำสอนที่ใหพุทธศาสนิกชนมีศรัทธาเปนพื้นฐาน แตตองเปน
ศรัทธาทีม่ เี หตุผล (Belief) ทีผ่ ศู รัทธาสามารถนำไปสกู ารพัฒนาปญญาได กรรมเปนหลักธรรม
ที่สำคัญหลักธรรมหนึ่งทางพระพุทธศาสนาและเปนหลักธรรมที่มาจากศรัทธา พื้นฐานทาง
พระพุทธศาสนา มีความสำคัญและเกีย่ วของกับการดำเนินชีวติ ประจำวันของมนุษย แสดงใหเห็น
ถึงความคิดทีม่ คี วามสัมพันธกบั พฤติกรรม อันนำไปสกู ารกำหนดคานิยมและวิถชี วี ติ ของคนใน
สังคม พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงเหตุผล มีระบบความเชือ่ ความศรัทธา ทีต่ งั้ อยบู นรากฐาน
แหงปญญา ผทู มี่ คี วามเชือ่ ตามคำสอนในพระพุทธศาสนา สามารถนำไปปฏิบตั ใิ นการดำเนินชีวติ
ได ดังนัน้ พระพุทธศาสนาจึงหมายถึง วิถแี หงชีวติ อันเปนระบบแหงการดำเนินชีวติ ทีเ่ รียกวา
Way of life๑
ศรัทธามีความทำใหใจผองใสเปนลักษณะ เปนจิตทีบ่ ริสทุ ธิผ์ อ งใส ไมขนุ มัว ปราศจาก
นิวรณ มีผลทำใหมนุษยเกิดสัมมาทิฏฐิ จะสรางความสัมพันธขนึ้ ระหวางศรัทธาในฐานะเปนปจจัย
เกือ้ กูลตอการเขาถึงเปาหมาย ดวยอาศัยศรัทธาเปนเครือ่ งนำทางใหตนสามารถบรรลุธรรมใน
ขัน้ สูงสุดจนถึงเปาหมายได เริม่ จากศรัทธาทำใหเกิดสัมมาทิฏฐิ คิดกระทำกรรมทีเ่ ปนกุศลกรรม
เมือ่ นัน้ ทำใหเกิดความปลืม้ ปตแิ ละอิม่ เอิบใจ ทำใหกายสงบใจสงบจนเปนความสุข ไมมนี วิ รณใน
จิต เมือ่ อบรมอินทรียแ ละพละมากขึน้ ทำใหเกิดโพชฌงค อันเปนองคธรรมแหงการตรัสรู เมือ่
ทำโพชฌงคใหสมบรูณด แี ลวสามารถพัฒนาตอไปใหเขาถึงเปาหมายคือ นิพพาน
คำสำคัญ : ศรัทธา, พระพุทธศาสนา
๑

พระเมธีธรรมาภรณ, (ประยูร ธมฺมจิตโฺ ต), พุทธศาสนากับปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพรินติง้
กรพุ จำกัด, ๒๕๓๓ ), หนา ๑๒.
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ABSTRACT
Buddhism is the doctrine of the Buddhist faith is fundamental. It is believed
that the reason (belief) the believers can lead to the development wise. Karma is an
important principle of religious principles and the basic principles of the Buddhist
faith. Are important and relevant to the daily life of man. Illustrates the idea that
behavior. This leads to a set of values and way of life in society. Buddhism is a
religion of reason have faith Located on the foundation of wisdom. Those who have
faith in the teachings of Buddhism. Can follow the action live. So it stands to
Buddhism Way of life as a system of life called Way of life.
Faith has made me sad as it looks. A pure mind unclouded light without
hindrance. As a result, human rights viewpoint. To establish a relationship between faith as a factor complementary to reach the goal. Relying on faith as a guide
to their ability to achieve the ultimate goal is unfair. From the viewpoint gained
faith cause. I do deeds of charitable deeds. When the cause elation and euphoria.
All to stay calm and happy. No hindrance in the mind When the train causing more
organic and physical BojjhoÙga. The theology of the Enlightenment When BojjhoÙga.
a staph can then develop further the goal is to reach nirvana.
Keywords : Faith, Buddhist religious

๑. ความหมายของศรัทธาในพระพุทธศาสนาเถรวาท
ศรัทธา หมายถึง ความเชือ่ ทีม่ ปี ญ
 ญาประกอบและกลัน่ กรองในการตัดสินใจ
ในทีน่ หี้ มายถึงความเชือ่ ในพระรัตนตรัย ทีม่ กี ารเกีย่ วของกับการบรรลุธรรมของพระพุทธ
ศาสนาและเปนความเชือ่ อยางมีเหตุผลทีเ่ ปนไปตามความเปนจริงเทานัน้ เปนความเชือ่ ทีส่ ราง
ปญญาใหเกิดขึน้ และตองเปนปจจัยในการเกือ้ กูลตอการเขาถึงเปาหมายในพระพุทธศาสนา คือ
นิพพาน นอกนัน้ ถือวาไมใชความเชือ่ ตามหลักศรัทธาทางพระพุทธศาสนา

ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีตอพระพุทธศาสนา

313

ความเชือ่ ของพุทธมามกะ นัน้ คือ เชือ่ โดยตรงตอเหตุผล เชือ่ วาพระพุทธเจาเปนผทู ไี่ ด
บมพระองคเองมาเปนเวลาเพียงพอ จนสามารถบรรลุธรรมดวยพระองคเอง และทรงชีท้ างให
มนุษยมคี วามสะอาด ความสวางและความสงบเย็นไดจริง เชือ่ วาพระธรรมทีพ่ ระพุทธเจาไดทรง
บรรลุและนำมาสอนนัน้ คือความจริงอันตายตัวของสิง่ ทัง้ ปวง เชือ่ วาพระสงฆ คือบรรดามนุษย
ทีม่ โี ชคดี มีโอกาสกอนใครในการไดรู ไดปฏิบตั ิ และไดรบั ผลของการปฏิบตั ใิ นพระธรรม เชือ่ วา
โลกนีไ้ มมบี คุ คลใดสรางหรือคอยบังคับใหเปนไป เชือ่ วามนุษยแตละคนลวนมีกรรม หรือการกระทำ
ของตนเอง เชือ่ วาตัวแทของศาสนานัน้ คือ ตัวการกระทำทีถ่ กู ตองทัง้ หมดนี้ คือ ความเชือ่ ๗
ประการ ของพุทธมามกะ๒
ศรัทธา คือ ความเชือ่ ๓ เปนสิง่ ทีอ่ ยใู นความนึกคิดของมนุษย และมีความสัมพันธกบั
พฤติกรรมทีแ่ สดงออก ศรัทธาหรือความเชือ่ จะเปนแรงดลใจใหมนุษยมพี ฤติกรรมตาง ๆ อันจะนำ
ไปสเู ปาหมายทีต่ งั้ ใจไว ดังนัน้ ศรัทธาหรือความเชือ่ จึงมีอทิ ธิพลตอการกำหนดวิถชี วี ติ ของแต
ละบุคคลและสังคม การงานหรือการกระทำ แตในทางธรรมตองจำกัดความจำเพาะลงไปวา
หมายถึง การกระทำทีป่ ระกอบดวยเจตนา หรือการกระทำทีเ่ ปนไปดวยความจงใจ ถาเปนการ
กระทำทีไ่ มมเี จตนา ก็ไมเรียกวาเปนกรรมในความหมายทางธรรม๔
ศรัทธาในคัมภีรพ ระพุทธศาสนา หมายถึง ความเชือ่ ในพระรัตนตรัย ยึดเอาเปนสรณะ
เพือ่ เปนเครือ่ งชวยทำลายขจัดปดเปาทุกขภยั และกิเลสตาง ๆ ในจิตใจใหหมดสิน้ ๕
ศรัทธา ความเชื่อ, ความเชื่อถือ ในทางธรรมหมายถึงเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ, ความเชื่อที่
ประกอบดวยเหตุผล, ความเชือ่ มัน่ ในสิง่ ทีด่ งี าม, ความเลือ่ มใสซาบซึง้ ชืน่ ใจสนิทใจเชือ่ มัน่ มีใจ
๒

พุทธทาสภิกขุ, ชุมนุมขอคิดอิสระ พุทธทาสภิกขุ, พิมพครัง้ ที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ สุขภาพ
ใจ, ๒๕๓๘).
๓
พระธรรมปฎก, (ป.อ. ปยุตโฺ ต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครัง้ ที่ ๙, (กรุงเทพมหา
นคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๔๓), หนา ๒๙๐.
๔
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโฺ ต), พุทธธรรม, พิมพครัง้ ที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๔๓), หนา ๑๕๗.
๕
ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๑/๖-๗.
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โนมนอมมงุ แลนไปตามไปรับคุณความดีในบุคคลหรือสิง่ นัน้ ๆ, ความมัน่ ใจในความจริง ความดี
สิง่ ดีงาม และในการทำความดีไมลไู หลตืน่ ตูมไปตามลักษณะอาการภายนอก๖
ศรัทธาเปนทีพ่ งึ่ ทีอ่ าศัย ทีเ่ คารพสูงสุดในชีวติ โดยความเชือ่ มัน่ นีจ้ ะตองเกิดจากความ
รแู ละความเขาใจของผเู ชือ่ ถือเอง ใชปญ
 ญาของตนพิจารณาไตรตรองในพระธรรมคำสัง่ สอน
ตาง ๆ ดวยเหตุผล อยางรอบคอบแลวตามความเปนจริง มิใชสกั แตวา ศรัทธาตาม ๆกันมา หรือ
การถูกบังคับขเู ข็ญใหเชือ่ ลอหลอกดวยอามิสสินจาง หรือมีผลประโยชนใดแอบแฝงอยใู นทาง
โลกเปนเหตุชวนใหเกิดความเชือ่ ศรัทธานัน้ ตองเกิดขึน้ มาเอง และจะตองประกอบดวยปญญา
ของผศู รัทธาทีไ่ ดรเู ห็นเองแลวตามความเปนจริง โดยมีปญ
 ญาเปนเครือ่ งชวยกลัน่ กรองความ
ถูกตอง จึงจะเปนศรัทธาที่มีความสัมพันธในฐานะเปนปจจัยเกื้อกูลตอการเขาถึงเปาหมายใน
ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท เมื่อมนุษยมีศรัทธาจะไมไดหยุดอยูเพียงแคศรัทธา แตจะตองมี
กระบวนการพัฒนาใหเกิดปญญา และสามารถพัฒนาขึน้ ไปจนถึงเปาหมายสูงสุดของชีวติ ไดถงึ
ขัน้ การหลุดพนจากทุกขทงั้ ปวงอยางอิสระ คือ ศรัทธาตองเปนไปในลักษณะทีส่ มั พันธในฐานะ
เปนปจจัยเกือ้ กูลตอการเขาเปาหมายคือนิพพาน จึงจะเปนศรัทธาทีถ่ กู ตองตามหลักศรัทธาใน
ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท

๒. ความสำคัญของศรัทธา
ศรัทธามีความสำคัญแตกตางกันตามความหมายและหนาที่ ศรัทธาแมจะเปนเพียงปจจัย
ขัน้ พืน้ ฐาน และเปนสวนหนึง่ ในการพัฒนาปญญา แตไมสามารถดูแคลนได เพราะอาจทำใหเขา
ใจความหมายศรัทธาผิดไป๗ เพือ่ ใหเขาใจถึงความสำคัญของศรัทธานัน้ จึงสามารถแบงตามความ
หมายและหนาทีไ่ ด ๓ ประการคือ

๖

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท (ชำระ-เพิ่มเติมชวงที่
๑), พิมพครัง้ ที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๔๒๘.
๗
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโฺ ต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครัง้ ที่ ๑๑, (กรุงเทพ
มหานคร : โรงพิมพ บริษทั สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๙), หนา ๖๔๙.
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๑) ศรัทธาเปนพืน้ ฐานในกระบวนการพัฒนาสปู ญ
 ญา
ปุถชุ นทีย่ งั ไมสามารถเขาถึงปญญาได ศรัทธาในขัน้ พืน้ ฐานมีความสำคัญมากศรัทธาเปน
อุปกรณชกั นำใหเดินหนาตอไปในการพัฒนาเปนปญญา เมือ่ ใชถกู ตองจึงเปนการเริม่ ตนทีด่ ี ทำให
การกาวหนาไปสจู ดุ หมายไดผลรวดเร็วขึน้ ๘ เพราะในระดับปุถชุ นยังตองอาศัยศรัทธาจากคนอืน่
กอน จึงจะสามารถพัฒนาใหเปนปญญาและสรางความสัมพันธในฐานะเปนปจจัยเกือ้ กูลตอการ
เขาถึงเปาหมายได
๒) ศรัทธาเปนพืน้ ฐานในกระบวนการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐาน
การปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐาน เปนวิธฝี ก อบรม เพือ่ การใหเกิดความรแู จงเจริญปญญา๙
เปนกระบวนการปฏิบตั ทิ มี่ งุ ไปสกู ารบรรลุธรรม ตัง้ แตขนั้ รเู ห็นถูกตองตามความเปนจริง ไปจนถึง
การหลุดพนจากวัฏฏทุกข คือนิพพาน ในกระบวนการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐาน มีหมวดธรรมที่
สำคัญตอการปฏิบตั ไิ ดแก อินทรีย ๕ กับพละ ๕ องคประกอบของหลักธรรมทัง้ สองเหมือนกัน
คือ ศรัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ ปญญา แตมสี ว นตางกันคือหนาทีท่ ตี่ อ งเปนไปตามหลักธรรมนัน้ ๆ
อินทรีย ๕ กับพละ ๕ เปนธรรมทีเ่ ปนไปในกิจของตน เปนหลักปฏิบตั ทิ างจิตใจเพือ่ ให
ถึงความหลุดพนโดยตรง๑๐ พละธรรมเปนกำลังใหเกิดความเขมแข็งมัน่ คง ซึง่ ธรรมทีต่ รงขามแต
ละอยางจะเขาครอบงำไมได อินทรียธ รรมเปนเจาการในการครอบงำซึง่ ธรรมทีต่ รงขามแตละ
อยาง คือความไรศรัทธา ความเกียจคราน ความประมาท ความฟงุ ซาน และความหลงงมงาย๑๑
ในหนังสือการบวชอยทู บี่ า น กลาวถึงไววา การบวชอยทู บี่ า น สามารถทีจ่ ะบรรลุธรรม
ไดเหมือนกับการบวชอยทู วี่ ดั โดยอาศัยหลักธรรมะทีเ่ ปนเนือ้ แท หรือเปนตัวแทของพระพุทธ
ศาสนาทีม่ อี ยเู ปนหลักชัดเจนตายตัวสำหรับยึดเปนหลักในการปฏิบตั ิ จะตองเอาชนิดทีส่ งู ขึน้ ไป
ละเอียดขึน้ ไป คือหมวดธรรมทีม่ ชี อื่ วา อินทรีย ๕ จะเห็นไดวา ผมู ศี รัทธา มีความเชือ่ ในปญญา
เครือ่ งตรัสรขู องตถาคตเปนกำลังอันมีลกั ษณะเลือ่ มใส นอมใจเชือ่ และมีความแลนไปดวยดี ทำให
๘
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๖๕๖.
๙
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโฺ ต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา ๑๔.
๑๐
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโฺ ต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๑๖๙.
๑๑
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโฺ ต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา ๕๕๕.
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บุคคลมีกำลังทำความเพียรเพือ่ ละอกุศลธรรม เพือ่ ใหเกิดกุศลธรรม มีความเขมแข็ง มีความบากบัน่
มัน่ คงเปนกำลังในตนคือมีวริ ยิ ะกำลัง มีกำลังของสติในการระลึกถึงสิง่ ทีท่ ำคำทีพ่ ดู แมนานได เพือ่
เปนกำลังในการสรางเกราะปองกันระวังและรักษาตนไมใหหลงลืมอยตู ลอดเวลา มีสมาธิพละ มี
กำลังในความสงบสงัดจากกาม และอกุศลธรรมทัง้ หลายไมใหเกิดขึน้ ดวยอาการสงบไมฟงุ ซาน
ซัดสายและดวยกำลังของปญญา เปนเครือ่ งพิจารณาเห็นความเกิดและความดับอันเปนอริยะ ที่
สามารถชำแรกกิเลสใหถงึ ความสิน้ ทุกขโดยชอบ ดวยอาศัยในพลธรรมนี้ เปนแรงกำลังของใจ
ไมใหเกิดความทอถอยในการปฏิบตั ิ เพือ่ ใหเกิดความสำเร็จในการกระทำการณแหงการพนทุกข
ทั้งปวงอยางสิ้นเชิง
๓) ศรัทธาเปนสวนประกอบพืน้ ฐานในหมวดธรรม
ธรรมหมวดใดก็ตามในพุทธธรรม ถามีศรัทธาเปนสวนประกอบแลว จะตองมีปญ
 ญาเปน
อีกขอหนึง่ เสมอ เพือ่ ควบคุมศรัทธาใหอยใู นความหมายทีถ่ กู ตอง ในหมวดธรรมทีม่ ศี รัทธาเปน
องคประกอบ และมีความเหมาะสมสำหรับกลมุ บุคคลแตละกลมุ ตางกัน สามารถแบงหมวดธรรม
ทีม่ ศี รัทธาเปนพืน้ ฐานสำหรับกลมุ บุคคลทีส่ มั พันธกบั เปาหมายออกเปน ๓ กลมุ ดังนี้
๑. กลมุ ศรัทธาในหมวดธรรมสำหรับบรรพชิต
๒. กลมุ ศรัทธาในหมวดธรรมสำหรับคฤหัสถ
๓. กลมุ ศรัทธาในหมวดธรรมสำหรับบุคคลทัว่ ไป

๓. พระพุทธศาสนามีความเชือ่ ทีเ่ กีย่ วกับ “ศรัทธา”
พระพุทธเจาทรงสอนไมใหเชือ่ สิง่ เหลานีแ้ ละใหเชือ่ สิง่ อืน่ นอกจากนี้ แตพงึ เขาใจวาแม
แตสงิ่ เหลานีซ้ งึ่ บางอยางก็เลือกเอามาแลววาเปนสิง่ ทีน่ า เชือ่ ทีส่ ดุ ทานก็ยงั เตือนไมใหปลงใจเชือ่
 ญาพิจารณา
ไมใหดว นเชือ่ ไมใหถอื เปนเครือ่ งตัดสินเด็ดขาด เพราะยังอาจผิดพลาดได ตองใชปญ
กอน ก็ขนาดสิง่ ทีน่ า เชือ่ ทีส่ ดุ แลวทานยังไมคดิ เชือ่ ใหพจิ ารณาใหดกี อ น สิง่ อืน่ คนอืน่ เราจะตอง
คิดพิจารณาระมัดระวังใหมากสักเพียงไหน ดวยความปรารถนาดี เพือ่ ประโยชนแกตวั เขาเอง โดย
มิตอ งคำนึงวาหลักธรรมนัน้ เปนของผใู ด โดยใหเขาเปนตัวของเขาเอง ไมมกี ารชักจูงใหเขาเชือ่
เลือ่ มใสตอพระองคหรือเขามาสอู ะไรสักอยางทีอ่ าจจะเรียกวาศาสนาของพระองค พึงสังเกตดวย
วาจะไมทรงอางพระองคหรืออำนาจเหนือธรรมชาติพิเศษอันใดเปนเครื่องยืนยันคำสอนของ
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พระองคนอกจากเหตุผลและขอเท็จจริงทีใ่ หเขาพิจารณาเห็นดวยปญญาของเขาเอง จึงจะเกิด
ประโยชนและเกิดความเปนสิรมิ งคลแกตนเองและผอู นื่
พระพุทธศาสนามีความเชือ่ ทีเ่ กีย่ วกับ “ศรัทธา” ประกอบดวยเหตุผล เรียกวา ศรัทธา
๔ ประกอบดวย๑๒
๑. กัมมสัทธา คือ ความเชือ่ กรรม เชือ่ กฎแหงกรรม เชือ่ วากรรมมีอยจู ริง คือ เชือ่ วา
เมือ่ ทำอะไรโดยมีเจตนา คือ จงใจทำทัง้ รู ยอมเปนกรรม คือ เปนความชัว่ ความดีมขี นึ้ ในตนเปน
เหตุปจ จัยกอใหเกิดผลดีผลรายสืบเนือ่ งตอไป การกระทำไมวา งเปลาและเชือ่ วาผลทีต่ อ งการ
จะสำเร็จไดดว ยการกระทำ มิใชดว ยการออนวอนหรือนอนคอยโชค เปนตน
๒. วิปากสัทธา คือ เชือ่ วิบาก เชือ่ ผลของกรรม เชือ่ วาผลของกรรมมีจริง คือ เชือ่ วา
กรรมทีท่ ำแลวตองมีผล และผลตองมีเหตุ ผลดีจากกรรมดี ผลชัว่ เกิดจากกรรมชัว่
๓. กัมมัสสกตาสัทธา คือ เชือ่ ความทีส่ ตั วมกี รรมเปนของของตน คือ เชือ่ วาแตละคนเปน
เจาของกรรมจะตองรับผิดชอบเสวยวิบากเปนไปตามกรรมของตน
๔. ตถาคตโพธิสทั ธา คือ เชือ่ ความตรัสรขู องพระพุทธเจา มัน่ ใจในองคพระตถาคตวา
ทรงเปนพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณทัง้ ๙ ประการ ตรัสธรรม บัญญัตวิ นิ ยั ไวดว ยดี ทรง
เปนผนู ำทางทีแ่ สดงใหเห็นวา มนุษยคอื เราทุกคนนี้ หากฝกตนดวยดีกส็ ามารถเขาถึงภูมธิ รรม
สูงสุด บริสทุ ธิห์ ลุดพนได ดังทีพ่ ระองคไดทรงบำเพ็ญไวเปนแบบอยาง
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาทีส่ อนเรือ่ งกรรม และใหความสำคัญตอหลักกรรมวาเปนหลัก
ธรรมใหญและสำคัญ ทั้งนี้เพราะกรรมมีความสัมพันธกับการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย
กรรมจึงเปนหลักธรรมทีม่ อี ทิ ธิพลตอการดำเนินชีวติ ประจำวันของคนในสังคม บุคคลจะมีชวี ติ
ทีเ่ จริญขึน้ หรือเสือ่ มลง มีทกุ ขหรือสุขนัน้ มีผลมาจากกรรมของตนเองทัง้ สิน้ มิใชการกระทำของ
ผอู นื่ พระพุทธศาสนาไดใหความหมายของกรรมไวดงั ทีป่ รากฏในพุทธพจนทวี่ า “ภิกษุทงั้ หลาย
เจตนานัน่ เอง เราเรียกวากรรม บุคคลจงใจแลวจึงกระทำดวยกายดวยวาจา ดวยใจ”๑๓
๑๒
พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๑๖๔.
๑๓
องฺ. ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๓๓๔/๔๒๒.
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สังคมไทยปจจุบนั ไดมกี ารเปลีย่ นแปลงไปตามวัตถุเปนอยางมาก แตการเปลีย่ นแปลงดัง
กลาว หาไดเปนไปเพือ่ ประโยชนสขุ ทีแ่ ทจริงของคนไทยไม คนนิยมวัตถุหรือวัตถุนยิ มมากไปมี
กิเลสมากขึน้ และสิง่ ทีข่ าดคือ ศีลธรรมสภาพสังคมทีฟ่ อนเฟะ เพราะรับอิทธิพลอารยธรรมตะวัน
ตก๑๔
กรรมทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การกระทำทีท่ ำดวยเจตนา อันมีพนื้ ฐานมาจากกิเลส
แสดงออกทางกาย วาจา และทางใจ มีทงั้ กรรมดีและกรรมชัว่ สงผลตอผกู ระทำกรรมสาเหตุ
แหงกรรมเกิดจากผัสสะ โดยเริม่ ตนทีใ่ จเกิดการนึกคิดเรียกวามโนกรรม สงผลใหผกู ระทำกรรม
ตอทางกายเรียกวากายกรรม และทางวาจาเรียกวาวจีกรรม การจะตัดสินวากรรมใดเปนกรรมดี
หรือกรรมชัว่ ใหพจิ ารณาจากสาเหตุแหงการทำกรรมวามีผลกระทบตอตนเองหรือผอู นื่ หรือ ทัง้
ตนเองและผอู นื่ หรือไม การใหผลของกรรม มี ๒ ระดับ คือ ผลชัน้ ในและผลชัน้ นอก ซึง่ การให
ผลของกรรมจัดเปนกฏธรรมชาติและกฎศีลธรรมที่มีการใหผลที่แนนอนและตายตัว มนุษย
ทุกคนจึงตองรับผิดชอบตอการกระทำของตน การดับกรรมทางพระพุทธศาสนาจึงตองดับที่
สาเหตุคอื ผัสสะการละกรรม ดีและกรรมชัว่ เพือ่ ไปสกู ารสิน้ กรรมตองปฏิบตั ติ ามมรรคมีองค ๘
และพัฒนาตนเองดวยหลักไตรสิกขาจึงจะสามารถพัฒนากรรมของตนใหหลุดพนจากกิเลส เปน
เหตุใหสนิ้ กรรมหรือดับกรรม การกระทำทีไ่ มมกี เิ ลส ไมจดั เปนกรรมเปนเพียงกิรยิ าเทานัน้ จึง
ไมมวี บิ ากใหรบั ผลทำใหหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด หรือหลุดพนจากวัฎฎะ ๓ คือ กิเลส
กรรม วิบากเพือ่ บรรลุพระนิพพาน อันเปนเปาหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนา
ุ คาทางศีลธรรม
มนุษยทกุ คนมีกฎแหงกรรม หรือกรรมนิยามกำกับ ดูแลพฤติกรรมทีม่ คี ณ
และรอคอยเวลาใหผลตอบแทนตามคุณภาพของกรรม ตามเหตุและผลทีม่ คี วามสัมพันธสอดคลอง
กัน ถาเปนกรรมดี ผลทีไ่ ดรบั เปนความดี (สุข) ถาเปนกรรมชัว่ ผลทีไ่ ดรบั เปนความชัว่ (ทุกข)
เปรียบเทียบการใหผลของกรรม เชนเดียวกับการปลูกพืช ปลูกพืชชนิดใดไดผลพืชชนิดนัน้ ปลูก
มะมวงยอมไดผลมะมวง จะเปนผลทุเรียนหรือมังคุดนัน้ เปนไปไมได กฎแหงกรรมในฐานะเปน
กฎศีลธรรม มีกฎเกณฑตายตัวเหมือนกฎธรรมชาติขอ อืน่ ๆ ดีเปนดี ชัว่ เปนชัว่ ไมมกี ารยกเวน
หรือยืดหยนุ แตเปนการใหผลทางดานจิตใจเทานัน้ การใหผลชัน้ นอกตองอาศัยองคประกอบ
อืน่ ๆ มาสนับสนุน
๑๔

พุทธทาสภิกขุ, ทานพุทธทาสกับการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพครุ สุ ภา, ๒๕๔๕), หนา ๑๓.
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การใหผลของกรรมแบงออกเปน ๒ ระดับ คือ ผลชัน้ ใน หมายถึง จิตใจ ใหผลทันทีที่
ทำกรรมเสร็จ เปนความรสู กึ ทีด่ หี รือชัว่ สะสมเปนวิบากตกคางในใจ รอวันแสดงตัวออกมาเปน
อุปนิสยั ผลชัน้ นอกใหผลเปนลาภ ยศ สรรเสริญ เสือ่ มลาภ เสือ่ มยศ นินทา การใหผลในชัน้ นี้
ตองมีองคประกอบเรือ่ ง กาล คติ อุปธิ และปโยคะ มาเปนปจจัยเกีย่ วของ การใหผลของกรรม
ทัง้ ๓ ประเภทในพระไตรปฎกดังกลาวขางตน เปนเรือ่ งของการใหผลชัน้ ใน สวนการใหผลของ
กรรม ๑๒ เปนการใหผลชัน้ นอกกฎแหงกรรม เปนกฎธรรมชาติทมี่ กี ารใหผลทีแ่ นนอนและตาย
ตัว ไมมขี อ ยกเวน และจึงเปนกฎศีลธรรม ทีด่ แู ลควบคุมพฤติกรรมของมนุษยและใหผล มนุษย
ทุกคนตองรับผิดชอบตอการกระทำของตน
เมือ่ พิจารณาแลวจะเห็นไดวา การใชเวลาปจจุบนั และเงือ่ นไขของอโหสิกรรมทำใหมนุษย
ุ สมบัตไิ ด กลาวคือ ทำแตกรรมดีอนั มีเงือ่ นไขไป
สามารถเลือกสถานทีเ่ กิด พรอมทัง้ รูปสมบัตคิ ณ
สผู ลทีต่ อ งการอยางพากเพียร และปฏิบตั จิ นกลายเปนอุปนิสยั ผลของกรรมยอมสงผลในชาติ
หนาหรือชาติตอ ๆ ไป และผลของกรรมบางอยางสามารถสงผลในชาตินไี้ ดเลย เชน ความ
ร่ำรวยหรือความฉลาด นอกจากนี้พระพุทธศาสนายังใหความสำคัญกับมโนกรรมของจิตที่
ใกลดบั ซึง่ มีผลตอคติทไี่ ปในชาติหนาการดับกรรมตองดับทีส่ าเหตุ คือ ผัสสะ พระพุทธศาสนา
ไมไดสอนใหมนุษยทำกรรมดีเพือ่ ติดอยแู คความสุขและความดี แตสอนใหมนุษยทำกรรมเพือ่ ละทิง้
กรรมดีและกรรมชัว่ เพือ่ ไปสกู ารสิน้ กรรม ดวยวิธกี ารปฏิบตั ติ ามมรรคมีองค ๘ และพัฒนาตนเอง
ดวย หลักไตรสิกขา ซึง่ สามารถพัฒนากรรมของตนใหหลุดพนจากกิเลส เปนเหตุใหสนิ้ กรรมหรือ
ดับกรรม

๔. ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ในพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท ถือวาศรัทธาทีแ่ ทจริงตามหลักศาสนานัน้ มี ๔ ประเภท
เรียกวา “ศรัทธา ๔”๑๕ ซึ่งวาดวยหลักความเชื่อที่ประกอบดวยเหตุผล ๔ ประการ คือ มี
กัมมสัทธา เปนตน ดังทีก่ ลาวมาแลวขางตน
๑๕

องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๔/๓
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คำวา “กรรม” แปลวา การกระทำ แตการกระทำไมจำเปนตองเปนกรรมเสมอไป การ
กระทำทีจ่ ะจัดเปนกรรมและมีผลในทางศีลธรรมจะตองเปนการกระทำทีป่ ระกอบดวยเจตนาหรือ
ดวยความจงใจในการกระทำ ดังพระพุทธพจนวา
“ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย เรากลาวเจตนาวาเปนกรรม
บุคคลจงใจแลวยอมกระทำกรรมทางกาย ทางวาจา ทางใจ”๑๖
ในพระพุทธศาสนากลาวยืนยันแนนอนวา กรรมเปนกฎของธรรมชาติอยางหนึง่ ทีเ่ ปน
ระเบียบแนนอน กลาวรวมอยใู นนิยาม ๕๑๗ ดังนี้
๑) อุตนุ ยิ าม คือ กฎธรรมชาติเกีย่ วกับอุณหภูมิ หรือปรากฏการณธรรมชาติตา งๆ
โดยเฉพาะดิน นํา้ อากาศ และฤดูกาล อันเปนสิง่ แวดลอมสำหรับมนุษย
๒) พีชนิยาม คือ กฎธรรมชาติเกีย่ วกับการสืบพันธุ มีพนั ธุกรรม เปนตน
๓) จิตตนิยาม คือ กฎธรรมชาติเกีย่ วกับการทำงานของจิต
๔) กรรมนิยาม คือ กฎธรรมชาติเกีย่ วกับการกระทำ ของมนุษย คือ กระบวนการให
ผลของการกระทำ
๕) ธรรมนิยาม คือ กฎธรรมชาติเกีย่ วกับความสัมพันธและอาการทีเ่ ปนเหตุเปนผลแก
กันแหงสิ่งทั้งหลาย๑๘
จะเห็นไดวา กรรมขอแรกนัน้ เกีย่ วของกับธรรมชาติแวดลอมรอบตัวของมนุษยและสัตว
และตัง้ แตขอ ๒ พีชนิยาม เปนตนมา เปนสวนทีเ่ กีย่ วของกับมนุษยและสัตวทตี่ อ งตกอยภู ายใต
กฎธรรมชาติ ๕ อยางนีก้ รรมนัน้ เมือ่ แบงโดยประเภทมี ๓ ประการ เรียกวา กรรม ๓๗ คือ การ
กระทำที่
ประกอบดวยเจตนา ดีกต็ าม ชัว่ ก็ตาม ประกอบดวย
๑) กายกรรม คือ กรรมทำ ดวยกาย การกระทำทางกาย
๑๖
อง. ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๓๓๔.
๑๗
ที.ม.อ. (ไทย) ๒/๓๔.
๑๘
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๑๖๖.
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๒) วจีกรรม คือ กรรมทำ ดวยวาจา การกระทำทางวาจา
๓) มโนกรรม คือ กรรมทำ ดวยใจ การกระทำทางใจ๑๙
สรุปไดวา ศรัทธาหรือความเชือ่ ในทางพระพุทธศาสนานัน้ เนนความเชือ่ ในเรือ่ งกฎแหง
กรรมทีก่ ระทำดวยเจตนา ซึง่ การทีบ่ คุ คลจะประสบผลดีหรือผลชัว่ ก็มาจากการกระทำทีป่ ระกอบ
ดวยเจตนาทัง้ ทางกาย วาจา หรือใจ ซึง่ ผลของกรรมทีไ่ ดกม็ าจากการกระทำของตนเอง มนุษย
จะประสบสิง่ ทีด่ ไี ดกด็ ว ยกรรมดี และประสบผลชัว่ ไดกด็ ว ยกรรมชัว่ ของตนเอง บุคคลไมสามารถ
แกกรรมทีต่ นกระทำได แมกรรมจะยังไมแสดงผล ก็ไมไดหมายความวาผลของกรรมไมมี เนือ่ ง
จากปจจัยของการแสดงผลกรรมยังไมพรอม ทำใหกรรมยังไมแสดงผลทันทีในชาตินี้ แตผลของ
กรรมนัน้ จะสงผลแนนอนในชาติตอ ๆไปแนนอน ผลของกรรมเปนอจินไตย คือ เปนสิง่ ทีเ่ หนือ
กวามนุษยปถุ ชุ นจะใชหลักเหตุผลอธิบายได บุคคลนัน้ เทานัน้ เปนเจาของกรรม และตองรับผิด
ชอบตอกรรมนัน้ บุคคลทีไ่ ดรบั ความสุขหรือความทุกขเปนผลมาจากการประกอบกรรมดีหรือ
กรรมชัว่ และกรรมเปนสิง่ ทีไ่ มสามารถรับถายโอนใหผอู นื่ หรือใชวธิ กี ารอืน่ ใดใหรบั กรรมแทนตนได

๕. ความคิดรวบยอดเกีย่ วกับความเชือ่ ศรัทธา
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาทีม่ คี วามสำคัญตอการดำเนินชีวติ ของคนไทยมาตัง้ แตสมัย
สุโขทัยจนถึงปจจุบนั ดังปรากฏในวรรณคดีไทยเรือ่ งเตภูมกิ ถา หรือไตรภูมพิ ระรวงทีพ่ ระมหา
ธรรมราชาลิไทย ทรงพระราชนิพนธเพือ่ ปลูกฝงศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยใชอบรมและปลูก
ฝงจิตสำนึกของประชาชนในการทำกรรมดีละเวนกรรมชัว่ และมีความเกรงกลัวละอายตอบาป เกิด
เปนเอกลักษณของสังคมไทยในเรือ่ งการทำบุญ ใหทาน รักษาศีล มีความกตัญูยกยองและเกรง
ใจผมู อี าวุโส มีใจเมตตากรุณา ยกยองคนดี ตลอดจนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในการปลูกฝง
หลักธรรมเรือ่ งกรรมอยางเปนระบบ เพือ่ ใหนำมาใชในชีวติ ประจำวัน ทำใหเกิดปรัชญาการศึกษา
ไทยในสมัยนี้ และใชสบื ทอดมาถึงรัชกาลที่ ๔ แหงกรุงรัตนโกสินทร คือ ความรคู อื คุณธรรม๒๐
๑๙
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๗๑.
๒๐
สุภาพรรณ ณ บางชาง, พุทธธรรมทีเ่ ปนรากฐานสังคมไทย กอนสมัยสุโขทัยถึงกอนการเปลีย่ นแปลง
การปกครอง (กรุงเทพมหานคร : โครงการเผยแพรผลงานวิจยั ฝายวิจยั จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หนา ๔๕.
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หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจากอดีตถึงปจจุบนั นัน้ มีสาเหตุหลายประการดวยกัน เชน
จากการยอมรับความเชือ่ ทางศาสนาพราหมณเขามาผสมผสานกับพระพุทธศาสนา การขยาย
ตัวทางดานเศรษฐกิจ และสังคม ทำใหเกิดการเลือ่ นชัน้ ทางสังคมมากขึน้ การยอมรับระบบการ
ุ ธรรม” แทนปรัชญา
ศึกษาของชาติตะวันตก ทำใหเกิดปรัชญาการศึกษาใหม คือ “ความรคู คู ณ
การศึกษาเดิม “ความรคู อื คุณธรรม” เปนการแยกหลักธรรมกับความรเู พือ่ ประกอบอาชีพออก
จากกัน ความเชือ่ ในไตรภูมพิ ระรวงดานภูมศิ าสตรไดรบั การปฏิเสธ ซึง่ มีผลทำใหความเชือ่ เรือ่ ง
การเวียนวายตายเกิด และการใหผลของกรรมตามคำสอนในไตรภูมพิ ระรวงไดรบั การกระทบ
กระเทือนไปดวย สาระสำคัญของไตรภูมพิ ระรวงทีเ่ ปนรากฐานของคำสอนเรือ่ งกรรมทีใ่ หความ
เกรงกลัวความชัว่ และละอายตอบาป ไดหมดบทบาทในสังคมไทย กลายเปนเพียงภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง ตลอดจนกระแสวัตถุนยิ มจากวัฒนธรรมตะวันตกทีร่ นุ แรงขึน้ ทำใหหลักธรรมเรือ่ งกรรม
ทีน่ ำมาสอนโดยเนนถึงการกระทำ และผลของการกระทำทีเ่ ปนสุขในชีวติ ประจำวัน ไมมนี ้ำหนัก
เพียงพอทีจ่ ะทำใหคนไทยสวนหนึง่ เชือ่ เรือ่ งกรรมและผลของกรรมไดอกี ตอไป
การทีส่ งั คมจะพัฒนาใหเจริญขึน้ หรือเสือ่ มลง ขึน้ อยกู บั คานิยมสวนใหญของคนในสังคม
นัน้ คานิยมเกิดจากความเชือ่ หรือมโนกรรมทีพ่ ระพุทธศาสนาถือวาเปนกรรมทีส่ ำคัญทีส่ ดุ และ
เปนตัวกำหนดวิถชี วี ติ ของบุคคลและสังคม ปจจุบนั ปญหาตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมไทย มีสาเหตุ
มาจากความเชือ่ เรือ่ งกรรมทีค่ ลาดเคลือ่ นจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ซึง่ สะสมในสังคมไทย
มาเปนเวลาเนิน่ นาน และมีผทู เี่ ชือ่ ตามเปนจำนวนมาก จึงเปนปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
บุคคล สังคม และประเทศเปนอยางยิง่ และเมือ่ ความเชือ่ ทีค่ ลาดเคลือ่ นนีไ้ ดเกิดกับวัยรนุ อันเปน
วัยทีจ่ ะเปนอนาคตของประเทศชาติ ปญหาสังคมตาง ๆ จึงมากขึน้ และกอคดีทที่ วีความรุนแรง
ขึน้ ทุกที จึงมีความจำเปนทีจ่ ะตองปลูกฝงคานิยมและความเชือ่ ทีถ่ กู ตองตามหลักพระพุทธศาสนา
ุ ธรรม และเชือ่ ในกฎแหงกรรมตามสำนวนที่
จากคานิยมเดิมทีย่ กยองคนดี คือ คนมีคณ
วา “ทำดีไดดี ทำชัว่ ไดชวั่ ” ในปจจุบนั ไดจางหายไปกับคนไทยรนุ ใหม สังคมไทยไดเปลีย่ นคา
นิยมไปยกยองวัตถุ คนดี คือ คนทีม่ เี งินทอง มีอำนาจ และผลตอบแทนของการทำดี ไดดี “ดี”
ในความหมายของคนรนุ ใหม คือ ไดวตั ถุสงิ่ ของ เงินทอง ชือ่ เสียง เกียรติยศ ทัง้ ๆ ทีผ่ ทู ไี่ ดรบั
การยกยองเปนผปู ระพฤติเสือ่ มเสีย แตสงั คมไมไดใหความสนใจความประพฤติหรือวิธกี ารทีท่ ำให
ไดมาซึง่ วัตถุสงิ่ ของเหลานัน้ เพียงแตขอใหไดมาเปนพอ จึงเกิดสำนวนทีน่ ำมาใชในสังคมใหมวา
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“ทำดีไดดี มีทไี่ หน ทำชัว่ ไดดี มีถมไป” ซึง่ แสดงใหเห็นถึงผลกระทบของความเชือ่ เรือ่ งกรรมใน
สังคมไทยไดคลอนแคลน สังคมเกิดความเขาใจเรือ่ งกรรมคลาดเคลือ่ นไปจากความเปนจริงและ
ไมเชือ่

๖. บทสรุป
กลาวโดยสรุปไดวา ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทีม่ ตี อ พระพุทธศาสนาแนวทางทีถ่ กู
ตองของพระพุทธศาสนา มีแตเพียงคนทีป่ ฏิบตั ธิ รรมเทานัน้ ทีจ่ ะสามารถคมุ ครองตัวเองได มีเกราะ
ปองกันตัวเองคือ สติปญ
 ญาคมุ ครองตนเอง เราปฏิบตั ธิ รรมตองปฏิบตั หิ าทางทีพ่ น ทุกข ไมใช
หลงความสุขอยางเดียว ความสุขนีถ้ า มันไมพน ทุกขแลวมันจะสุขไดอยางไร สมดังพระนิพนธ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทีว่ า “ผทู ที่ ำความดีสม่ำเสมอ
 ญายอมเห็นจริงเชนนี้ แตแมจะยังไมเกิดปญญาเห็นจริง
จะมีความดีเปนนิสยั เปนพืน้ ใจ ผมู ปี ญ
ดวยตนเอง ยังมีโมหะ ความหลงผิดอยู ก็อาจทำปญญาในเรือ่ งนีใ้ หเกิดขึน้ ได ดวยวิธที กี่ ลาว
แลว คืออาศัยปญญาเปนทางดำเนิน จดจำทีพ่ ระพุทธองคทรงสอนไว แลวพิจารณาตามไปจนเกิด
ปญญาของตนเอง เห็นจริงตามวาความดีทำใหเสมอ จะยังใจใหเปนใจทีด่ ี และใจทีด่ นี แี้ หละเปน
ใจทีม่ คี า เหนือคาของสิง่ อืน่ ใดทัง้ หมด อยางไรก็ตาม มีโมหะ ความหลงผิด อีกอยางหนึง่ ทีท่ ำให
รจู กั ความดี ไมถกู ตองตามความเปนจริง ไปถือเอาความไมดเี ปนความดี ถือเอาความดีเปนความ
ไมดี นีป้ รากฏมีอยเู สมอ เชน ถือเอาการทีส่ ามารถสรางตนใหมงั่ มีขนึ้ ไดดว ยวิธไี มสจุ ริตวาเปน
ความไมดเี ปนตน โมหะความหลงผิด เชนนี้ ทำใหคนทำผิดโดยคิดวาทำถูก พระพุทธองคทรง
สอนไววา การกระทำทุกอยางมีผล ทำดีไดดี ทำชัว่ ไดชวั่ ถาไมมี โมหะ ความหลงผิด จะไมมี
ใครทำชัว่ จะมีแตคนทำดี โมหะ จึงเปนเหตุแหงการทำชัว่ ทีจ่ ะทำใหเกิดผลชัว่ โมหะ จึงเปนสิง่
ทีท่ กุ คนควรพยายามทำใหลดนอยลงจากจิตใจของตนเปนลำดับๆ ไปดวยการอบรมปญญาทาง
พระพุทธศาสนาใหเจริญยิง่ ๆ ขึน้ เปนลำดับๆ เชนเดียวกัน ความสกปรกลางไดดว ย น้ำสะอาด
ฉันใด โมหะ ความหลงผิด ก็ทำลายไดดว ย ปญญา ดับโมหะ ความหลงผิด เพือ่ ใหเปนสุข”
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