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 ความไมเปนโรคคอืลาภอนัประเสรฐิ  นัน่คือความจรงิ

ที่พระพุทธองคตรัสไว  มนุษยแทบจะทุกคนมักตองปวยเปนโรคกัน

ทั้งนั้น สาเหตุของการเปนโรคในการแพทยแผนปจจุบัน (ที่เอา

เฉพาะเร่ืองของกาย อวัยวะหรือสสารเปนตัวตั้งแทบวาประการ

เดยีว)  น้ันมีมากมาย   แตโรคแทบท้ังหมดท่ีเปนในเด็กมกัเปนเร่ืองของ

การติดเชื้อจากภายนอกซึ่งเปนโรคเฉียบพลัน หรือความผิดปกติ

ทางพันธุกรรมจากภายในที่เปนเรื้อรัง  สวนท่ีเปนในผูใหญมักเปน

โรคเร้ือรัง (ยกเวนโรคติดเชื้อตางๆ  เชน ไขหวัดใหญ  2009  ท่ีกำลัง

ระบาดอยู) เชนโรคมะเร็งหรือโรคที่มาจากความผิดปกติของ

ภูมิคุมกันหรือของการเผาผลาญกับความผิดปกติจากภายใน

รางกาย  เชน  โรคแพตางๆ รวมท้ังโรคหอบหืด  ซึ่งแทบทั้งหมดเกิด

จากการแพสารโปรตีนตางๆ  โรคจากความผิดปกติของการเผาผลาญ

เปนตนวาเบาหวาน หรือความผิดปกติภายในอื่นๆ เชนหลอด

เลือดแดงเปนตนวาเปนโรคความดันโลหิตสูงท่ีเกี่ยวของกับหัวใจ

สมองและไต อุบัติเหตุก็ถือวาเปนโรคอยางหนึ่ง คนท่ีตลอดชีวิต

นัน้ไมเคยหาหมอเลยนบัวาโชคดทีีส่ดุ  แตไมวาอยางไรกต็ามในระยะ

ปลายของชีวิตก็ตองปวยดวยโรคแหงความเส่ือมหรือความชรา

ในท่ีสุดก็ตองมีการจำพรากจากกัน  ท้ังน้ีก็เพราะวาการปวยเปน

โรคทกุครัง้ก็เปนเชนการเกดิ  การแกชรา  และการตายทีล่วนเปนผล

เนื่องจากกรรมท่ีนอนแนบเน่ืองอยูกับจิตไรสำนึกของตนและ

เผาพันธุโดยรวมต้ังแตเริ่มตนไดกระทำไวในอดีตเปนเหตุ  ซึ่งเม่ือ

ไดกอกรรมนั้นๆ แลวก็ตองไดรับผลกรรมตอบแทนทั้งนั้นเพียง

แตจะเม่ือไรเทาน้ันเอง  การเกิดใหมจงึมสีวนสำคัญยิง่เพราะเปนผล

แหงกรรมที่ผูนั้นๆ หมูคณะนั้นๆ หรือประเทศชาติ หรือแมแต

มนุษยชาติจำตองชดใชหรือไดรับ  

 ในความเขาใจของผูเขียน  มีสองประการท่ีทำใหผูเขียน

คิดวากรรมกับการเกิดใหมไมใชเปนแคปรัชญาของศาสนาที่อุบัติ

ขึ้นที่อินเดียเทานั้น หรือเปนผลสืบเนื่องของสติปญญาความฉลาด

ที่เปนตรรกะภูมิปญญาธรรมดาๆ

(intel l igence) ของปญญาชน

อินเดียที่ฉลาดเทานั้นแตนาจะเปน

ปญญาปรีชาญานหย่ังรู  (intuition)

ที่ไดมาจากจิตตั้งมั่นอยูในสมาธิ

ของผูปฏิบัติรวมทั้งพระพุทธองค

แลวขยายตอๆ กันมาสองประการ

นัน้  ไดแก    ววิฒันาการของจิตซึง่เปน

เปาหมายของจักรวาลและเปาหมายของชีวิตหน่ึงกับกรรมและ

การเกิดใหมที่แยกกันไมไดเพราะตองไปดวยกันตลอดกาลอีกหนึ่ง

นั่นผูเขียนหมายถึงชีวิตของสัตวโลกท่ีเวียนวายตายเกิดและมีจิต

ววิฒันไปเร่ือยๆ  เรียนรูไปเร่ือยๆ  ตายและเกิดใหมไปเรือ่ยๆ  เพ่ือชดใช

หรือไดรับซึ่งผลกรรมนั้นๆ ในจักรวาลสามมิติหรือวัฏสงสารแหงนี้ 

 จนกวาจะวิมุตติหลุดพนไดพบกับนิพพาน

 หากเรามองทางดานดกึดำบรรพวทิยาศาสตรและจติวทิยา

เราจะพบความเช่ือของมนุษยดึกดำบรรพตั้งแตยังเปนมนุษยถ้ำ

ไมวาจะท่ีไหนในโลก  ความตายไมใชความจบส้ินของชีวติ  การกลับ

มาใหมหรือการเกิดใหมเชื่อวามีจริงจากการศึกษาของดึกดำบรรพ

วิทยาศาสตรและนักวิจัยหลากหลาย ไดใหขอสรุปท่ีแทบจะเปน

เอกภาพแกเราในปจจุบันวา (ยกเวนแตนักวัตถุนิยมจาหรือ

นกัวทิยาศาสตรกายภาพ   นักวชิาการจำนวนไมมากนักกบัคนรุนใหม

จำนวนไมนอยน่ันคือ  ยกเวนคนท่ีเชื่อแตอวัยวะประสาทการรับรู

ภายนอกทัง้หา  ตาห ู จมกู  ลิน้และการสมัผสับอก)  ชวีติไมไดสิน้สดุ

ที่ความตายดังจะเห็นไดจากหลุมฝงศพของคนดึกดำบรรพตอมา

มนุษยเราในสมัยกอนประวัติศาสตรหรือแถบชวงเวลาน้ันเชนการ

ทำมัมมี่ที่อียิปต  หรือสุเมเรียหรืออเมริกาใต  ลวนแลวแตแสดง

ขอสันนิษฐานไปเชนนั้นชาวจีนและคนโบราณในท่ีอื่นๆ ไดพูดถึง

ความเชื่อที่ตกทอดมานานถึงความดีความชั่วของคน และการ

ใหรางวัลกับการลงโทษของสวรรค อันเปนสิ่งจำเปนท่ีสุดของ
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มนุษยและการอยูรวมกันในสังคมในตอนนั้นทั้งนี้ไดมีกฏธรรมชาติ

ทีส่ำคัญย่ิงกฏหน่ึงซึง่เช่ือถือกันมาต้ังแตสมยัโบราณท่ีวาน้ัน ไมวาจะ

เปนคนท่ีอยูในภูมิภาคใดของโลกกฏธรรมชาตินี้ไดแยกขอบเขต

ของจักรวาลเปนสามสวน  คอื  ดิน  มนุษย  ฟา (สวรรค)  และการกระทำ

ความดีความชั่วของสัตวโลกเฉพาะมนุษยโลกในชวงที่มีชีวิตอยู

นั่นคือหวงโซที่ยิ่งใหญ (the great chain of being) อันเปนปรัชญา

สำคญัทีเ่รยีกวา ปรัชญาสากลนรินัดรของมนษุยชาต ิ ไมวาจะเปนใคร

และอาศัยอยูที่ภูมิภาคใดของโลก  ตางก็มีปรัชญาเดียวกันนี้

หรือคลายๆ กันนีเ้หมอืนกนั (perennial  philosophy ซ่ึงนกัจติวทิยา

ปจจุบันเชื่อวาเปนเรื่องของวิวัฒนาการทางจิตและเรียกวา

perennial  psychology)

 กรรมและการเกิดใหม  ในความเห็นของผูเขยีน  จึงเปนทัง้กฎ

และกลไกของธรรมชาติอันเปนความจริงแทโดยมีพลวัตรการ

เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่เปนผลมาจากการกระทำโดยเจตนา

ไมวาทางจิตใจวาจาหรือทางกายของชีวิตสัตวโลกหรือมนุษย

โดยการกระทำหรือกรรมน้ันมีตนเหตุจากอวิชชากับตัณหา

เปนแรงกรรมทำหนาที่ขับเคลื่อนกรรมและการเกิดใหมนั้นๆ

(dynamicity) ซึ่งเปนการอธิบายของพุทธศาสนาที่กลาวถึงแรง

หรือพลังงานกรรมท่ี (ในพ้ืนฐานของอุบัติกาลของจักรวาลน้ัน)

ไมสามารถแยกเรื่องของปฐมพลังงานจากปฐมจิตได (primordial

energy – primordial consciousness) ท้ังน้ีทานผูอานจะตองไมลมื

อยางหัวเด็ดตีนขาดวา ในพุทธศาสนาน้ันไมมีคำวา “ใชตัวตน

หรือมีตัวตน” (อนัตตา) ดังน้ันมันจึงไมไดมีความแตกตางกัน

ระหวางสตัวกบัมนษุยซึง่ตางกเ็ปนสตัวโลกดวยกนั  มันจงึไมมคีำวา

ถายทอด  “ส่ิง”  (entity)  จากชวีติสูชวีติ  (หรอืสำหรบัมนษุย  -  soul)  

ไปเรื่อยๆ  

 “จิต” ในศาสนาพุทธน้ันมีความกวางใหญไพศาลย่ิงนัก

โดยรวมตั้งแตจิตพื้นฐานที่เปนจิตรวมซึ่งกลาวมาแลวอาจเขาใจวา

คลายกับ  unconscious  continuum  ของคารล  จงุ  ทีส่วนหน่ึงมาอยู

ในมนุษยแตละคนหรือในสัตวโลกท่ีรวมมนุษยในพระพุทธศาสนา

และววิฒันาการตอๆ  ไป  เชน  เปนจติรู  เปนจติสำนึก  เปนความจำ ฯลฯ

ในวิทยาศาสตรนัน้  นักฟสกิสบางคนคิดวาจตินาจะเปนคล่ืนอนุภาค

ชนดิหนึง่  (นกัฟสกิสแหงยคุใหมบางคนทีว่า  จะเรยีกจติวา  spiriticle

หรอื  spiritron)  ท่ีมรีปูกายเหมือนกนั  แตมปีระจไุฟฟาตรงกันขามกนั

ซึง่พอเจอกนัเขากจ็ะทำลายกัน  แตจะมอีนภุาคใหมสองตวัทีเ่กดิใหม

มาแทนที่สองตัวเกาที่ทำลายกันนั้น จิตที่เปนคลื่นอนุภาคสำหรับ

นักฟสิกสแหงยุคใหมบางคนน้ันก็เปนเชนเดียวกัน  ซ่ึงในสุตตปฎก

จะเรียกวา สัมวัฏฏิกะวิญญานหรือวิญญานโสตะ หรือสังสาริกะ

วิญญาน

 ในพทุธศาสนานัน้  ทฤษฎขีองกรรมเปนเรือ่งทีส่ำคญัยิง่และ

พลังงานหรือแรงกรรมท่ีจะติดอยูกับจิตโดยแยกจากกันไมได  ก็จะ

ตดิตามจติไปสูการเกดิใหมเร่ือยไป  จนกระทัง่อวชิชาและตณัหาหมด

ไปโดยส้ินเชิง  (ขนีะ  ชาติ  อวชิา  วหิาตะ  วิชชา  อุปปนา)  น่ันคอื  การตัด

ไปจนหมดท้ังอวิชชาและตัณหา  ทำใหพันธะทุกๆ  อยางถูกตัดทิ้ง

ไปจนหมดทฤษฎีแหงกรรมท่ีตองคูกบัการเกดิใหมเสมอดงันัน้ไมวา

จะเปนพุทธศาสนาในนิกายใดถาหากเปนพุทธศาสนาในระยะ

เร่ิมแรกจริงๆ แลวแมในศาสนาที่มาจากลัทธิพระเวทยก็วาไว

เหมอืนๆ   กนั  เพียงแตในพทุธศาสนาจะอธบิายวาเปนเรือ่งธรรมชาติ

ของเหตุที่กอผลธรรมดาซึ่งนักวิชาการตะวันตกมักคิดวา กรรมเปน

อภิปรัชญา (metaphysic) ซึ่งผูเขียนคิดวามันเปนวิทยาศาสตร

ท้ังแทง ซ่ึงโดยหลักการแลวกรรมอาจจะเปนในรูปของปจเจกหรือ

โดยรวมก็ได ฉะนั้นคนแตละคนหรือแตละหมูคนกระทั่งชาติหรือ

มนษุยชาตเิอง  อาจไดรบัผลกรรมกไ็ด เชนการเปนโรคของแตละคน

ที่ไมหมือนกัน หรืออุบัติเหตุที่เกิดกับหมูคนหรือโรคระบาดที่เปน

กบัมนุษยชาติ หรอือะไรท่ีรายแรงกวาน้ันคือเกิดกบัท้ังโลกก็ไมตองไป

โทษใครนอกจากตวัเองและการกระทำในอดตี ท่ีขบัเคลือ่นดวยแรง

หรือพลังงานกรรมโดยมีอวิชชาและตัณหาเปนเชื้อเพลิง  แตดังท่ีได

กลาวมาแลวกรรมจะตองเปนการกระทำโดยความตั้งใจหรือ

เจตนาทำ ทั้งดวยกายวาจา หรือจิตใจที่รวมความคิด หรือแมแต

ความรูสึก คืออะไรก็ตามไมวารายหรือดีที่มากระทบกับจิตเราหรือ

หมูคณะหรือใหญกวา แลวสงใหมีการกระทำหรือกรรมหรือกริยา

ยอมจะสรางปฏิกิริยาทั้งนั้นปฏิกิริยาจึงมีพลวัตรตอๆ ไปซึ่ง

สามารถผลิตความต้ังใจใหม  หรือเจตนาใหมที่ตอเน่ืองกัน

(continuum  dynamicity) สรางเปนการกระทำใหมความตัง้ใจหรอื

กรรมใหมไดอีก  ซึ่งถาหากเรามองดูเรื่องของการกระทำ (ซ่ึงตองใช

แรงหรือพลังงานกระทำ) ในทางดานของวิทยาศาสตรและเหตุผล

กริยา หรือการกระทำใดๆ ยอมตองมีปฏิกิริยาสนองตอบเสมอ  

เพราะตามกฎขอที่หนึ่งของเทอรโมไดนามิกสนั้นพลังงานจะ

หายสาบสญูไปไมได  นอกจากเปลีย่นแปลงเปนอยางอืน่หรอืแมแต

สสารวัตถุหรือรูปกายก็ได กริยาจะตองมีปฏิกิริยาเสมอ เพียงแต

เราตองระลึกวาความเปนชีวิตเปนมนุษยและสังคมของมนุษยนั้น

สุดที่จะซับซอนย่ิงนักเร่ืองของปฏิกิริยาเร่ืองของผลกรรมก็ตอง

สุดที่จะซับซอนตามไปดวย
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