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1. บทน�ำ

หนังสือเรือ่ ง หนังสือเรือ่ งโอปปาติกะ ชีวติ
หลังความตายเล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระ
เกีย่ วกับโอปปาติกะ ชีวติ หลังความตายสิง่ ทีไ่ ม่เห็น
ใช่วา่ จะไม่มี กายทิพย์ กายละเอียด อาทิสมานกาย
เรื่องผี เรื่องลี้ลับ จะไม่เป็นความลับอีกต่อไปมา
ท�ำความรู้จักโอปปาติกะ ให้มากกว่าที่คุณเคยรู้
หนังสือ โอปปาติกะ ชีวิตหลังความตาย
พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร อมรินทร์ธรรมะ
อมรินทร์พริน้ ติง้ พับลิซซิง่ 2014 จ�ำนวน 130 หน้า
มีเนื้อหาโดยสังเขป ในบรรดาการเกิดสี่ประเภท
ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ สองประประเภทแรก
คือ เกิดในครรภ์ และเกิดในไข่นั้น เราสามารถเห็น
ได้ด้วยตาเปล่า ส่วนประเภทที่สาม เกิดในเถ้าไคล
เราอาศัยเครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์ ในการมองเห็น
*

จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ แต่ประเภทที่สี่ พวกที่เกิดแล้ว
โตทั น ที เราไม่ มี เ ครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการมองเห็ น
เมื่อมองไม่เห็นจึงคิดว่าไม่มี ในมิติอื่นที่ซ้อนกันอยู่
หรือในภพภูมิอื่นนอกเหนือจากมนุษย์และสัตว์
เดรัจฉานแล้ว ยังมีภพภูมิของพรหม เทวดา เปรต
อสุรกาย และสัตว์นรก ซึ่งผุดเกิดแล้วเติบโตทันที
การเกิดแบบนีเ้ รียกว่า โอปปาติกะ ตายแล้วไปไหน
ตายแล้วต้องเกิดอีกหรือไม่ ชีวิตหลังความตายมี
จริ ง ไหม สิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะมาให้ ค� ำ ตอบให้ คุ ณ รู ้ ใ น
หนังสือ “โอปปาติกะ ชีวติ หลังความตาย” หนังสือ
ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน
ทุกคน โดยอ้างอิงจากคัมภีร์ พระไตรปิฎกและ
ประสบการณ์จากที่อาจารย์ได้บวชเรียนมา นับว่า
หนังสือเล่มนี้เปิดโอกาสให้เราได้ท�ำความรู้จักกับ
อดีตมนุษย์ที่ได้ไปเกิดยังอีกโลกที่เราไม่เคยรู้หรือ

ได้รับบทความ: 3 ธันวาคม 2561; แก้ไขบทความ: 12 กุมภาพันธ์ 2562; ตอบรับตีพิมพ์: 25 ธันวาคม 2562
Received: December 3, 2018; Revised: February 12, 2019; Accepted: December 25, 2019

178 Dhammathas Academic Journal Vol. 19 No. 4 (October - December 2019) Special Issue

เคยไปแต่จ�ำไม่ได้ อ่านเล่มนี้แล้วจะพบค�ำอธิบาย

2. โครงสร้างของหนังสือ

โครงสร้างหนังสือเรือ่ งนีม้ ที งั้ หมด 7 หัวข้อ
ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดในแต่ ล ะประเด็ น ดั ง ต่ อ ไปนี้
ซึ่งเนื้อหาแต่ละบทผู้เขียนได้เรียบเรียงไว้ 7 เรื่อง
ได้แก่ 1) โลกของโอปปาติกะ 2) เปรต: โอปปาติกะ
ผู้หิวโหย 3) นรก: ดินแดนที่น่าสยดสยองของโอป
ปาติกะ 4) เทวดา: โอปปาติกะบนสรวงสวรรค์
5) กายหยาบไปเยี่ยมนรก-สวรรค์ 6) การปรากฏ
ตัวของโอปปาติกะยุคปัจจุบัน และ 7) บทสรุป
โอปปาติ ก ะ ชี วิ ต หลั ง ความตายเล่ ม นี้
ผู้เขียนได้เสนอเนื้อหาด้วยการปูพื้นฐานความรู้ให้
ผู้อ่านได้เข้าใจเกี่ยวกับ โอปปาติกะ หมายถึงอะไร
คืออะไร มีชวี ติ เป็นอยูอ่ ย่างไร แบ่งเนือ้ หาให้ผอู้ า่ น
ได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจไล่ไปตามล�ำดับของชีวติ การ
เป็นโอปปาติกะ พร้อมการยกตัวอย่าง เริ่มตั้งแต่
โลกของโอปปาติกะ เปรตโอปปาติกะผูห้ วิ โหย นรก
ดินแดนที่น่าสยดสยองของโอปปาติกะ เทวดาโอป
ปาติกะบนสรวงสวรรค์ กายหยาบไปเยี่ยมนรกสวรรค์ และบทสุดท้ายการปรากฏตัวของโอปปาติ
กะยุคปัจจุบัน

3. เนื้อหาโดยย่อ

ส�ำหรับการน�ำเสนอเนื้อหาของหนังสือ
เรื่องนี้ ผู้วิจารณ์น�ำเสนอตามล�ำดับ คือ
หัวข้อที่ 1 โลกของโอปปาติกะ ในส่วนของ
ผู้ศึกษาขอน�ำเสนอความเห็นว่า ผู้เขียนให้แนวคิด
ว่าในหัวข้อที่ 1 นี้มีการเขียนกล่าวอ้างถึงหนังสือ
เล่มนี้ จะน�ำเสนอถึงเรือ่ งราวหลังความตาย ซึง่ เป็น

ชีวิตที่เกิดใหม่และโตทันที โอปปาติกะคือ ชีวิต
หลังความตายของสัตว์โลก ที่เกิดโดยไม่ต้องอาศัย
พ่อ แม่ อาศัยแต่อดีตกรรมเพียงอย่างเดียว เกิดจาก
ใจของตนเองที่ยังอยากมีชีวิตอยู่ ผีหรือเทวดา
ต่างก็เป็นโอปปาติกะเหมือนกัน โอปปาติกะอยู่ใน
สภาพทิพย์ เป็นทัง้ เทวดา สัตว์นรก เปรต อสุรกาย
ผู้เขียนเสนอว่า 3 ประเภทหลังเรามักเรียกว่าผี
เดิมทีค�ำว่าผี ก็เรียกเทวดา เช่น ผีเสื้อเมือง ผีทรง
เมือง ก็หมายถึง เทวดารักษาเมือง แต่โอปปาติกะ
คื อ เทวดาผู ้ มี ก ายทิ พ ย์ รวมทั้ ง เปรต อสุ ร กาย
หรือสัตว์นรก (Banruji, 2014 : 6-7) ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับท่าน (P.A. Payutto, 2016 : 134) กล่าว
ว่า โอปปาติกะ คือ ชีวติ หลังความตายของสัตว์โลก
ทีเ่ กิดขึน้ โดยไม่ตอ้ งอาศัยพ่อแม่ อาศัยแต่อดีตกรรม
เพียงอย่างเดียวเกิดจากใจของตัวเองที่ยังอยากมี
ชีวติ อยู่ แต่การเกิดใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็วแบบผุด
โผล่ขนึ้ เกิดแล้วแต่ตวั ตนสมบูรณ์ มีอวัยวะครบถ้วน
เหมือนตอนก่อนตาย โดยทีม่ รี า่ งกายประกอบด้วย
อวัยวะต่างๆ รับรู้และเคลื่อนไหวไปตามที่จิตหรือ
วิญญาณสั่ง เหมือนเมื่อตอนเป็นมนุษย์ แต่อยู่ใน
สภาพกายทิพย์ อาจเป็นเทวดา มนุษย์บางจ�ำพวก
สัตว์นรก เปรตบางจ�ำพวก และอสูรกาย โอปปาติ
กะจึงมีทั้งในสุคติภูมิและทุคติภูมิ และได้รับผล
กรรมสมควรแก่ซึ่งได้ท�ำมา
ผู้วิจารณ์เห็นว่า การที่หนังสือเล่มนี้กล่าว
ว่าโลกของโอปปาติกะนั้นเป็นชีวิตหลังความตาย
ที่เรียกว่า ผีหรือเทวดา อาจเป็นคนละจ�ำพวกกัน
นัน้ ในประเด็นนี้ ผูว้ จิ ารณ์คอ่ ยข้างทีจ่ ะเห็นด้วยอยู่
บ้าง เพราะการทีจ่ ะเกิดเป็นโอปปาติกะนัน้ อาจไม่
จ�ำเป็นเฉพาะมนุษย์เท่านั้น บางครั้งอาจเป็นสัตว์

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ฉบับพิเศษ

เดรัจฉานก็ได้ ที่หนังสือได้น�ำเสนอว่า เทวดา คือ
มนุษย์ในอดีตที่ท�ำความดีหรือความชั่วคงเน้นที่
มนุษย์ ไม่น�ำเสนอในส่วนที่เป็นสัตว์เดรัจฉานใน
ประเด็ น นี้ ค งเป็ น การน� ำ เสนอให้ เ ห็ น ว่ า มนุ ษ ย์
สามารถบ�ำเพ็ญทานและรักษาศีลในเป็นประจ�ำได้
เมื่อสิ้นชีวิตแล้ว ก�ำลังบุญจึงดึงดูดให้ไปเกิดเป็น
เทวดาชั้นต่างๆ ตามแต่ก�ำลังบุญของตนโอปปาติ
กะนัน้ จะอยูใ่ นสภาพกายทิพย์ เป็นเทวดาบ้าง สัตว์
นรกบ้าง เปรตบ้าง อสูรกาย แต่เมื่อพิจารณา
โดยรวม เราน่ า จะเรี ย กโอปปาติ ก ะทั้ ง หมดว่ า
เทวดา (ผู้มีกายทิพย์) มากกว่าเพราะโอปปาติกะ
ทั้งหมด ก็ล้วนแต่มีกายทิพย์ แต่ค�ำว่า เทวดาถูก
จ� ำ กั ด ให้ ใ ช้ เ รี ย กเฉพาะโอปปาติ ก ะชาวสวรรค์
เท่านั้น รู้ว่าโอปปาติกะ คือ ชีวิตหลังความตายที่
เราต้องเจอไม่ช้าก็เร็ว
หัวข้อที่ 2 เปรต: โอปปาติกะผู้หิวโหย ใน
ส่วนของผูศ้ กึ ษาขอน�ำเสนอความเห็นว่า ผูเ้ ขียนให้
แนวคิดว่าในหัวข้อที่ 2 นี้ว่าโอปปาติกะผู้หิวโหย มี
การเขียนในเนื้อหาของหนังสือส่วนนี้ ผู้เขียนได้
แยกแยะค�ำว่า เปรต (สันสกฤต) หรือ เปต (บาลี)
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ ใช้คำ� ว่า The hungry ghost
หมายถึง ผีผู้หิวโหย คือ เปรตนั่นเอง การกระท�ำที่
ท�ำให้เกิดเป็นโอปปาติกะ มีผลกรรมจากความ
ริษยาและความตระหนี่ เช่น เปรตพระญาติของ
พระเจ้าพิมพิสาร ในคัมภีรร์ ะบุวา่ บางพวกมีหนวด
เครายาวผมยาว หน้าด�ำ เส้นเอ็นยานย้อย ร่างกาย
ซูบผอมหยาบด�ำคล้ายต้นตาลถูกไฟไหม้ยนื ต้นตาย
บางพวกมีรา่ งกายเร่าร้อนอยูต่ ลอดเวลา เนือ่ งจาก
ความหิว ในวันที่พระเจ้าพิมพิสารท�ำบุญต�ำหนัก
และถวายพระกะยาหารแด่พระพุทธเจ้าและพระ
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สาวก พวกเปรตก็มารอรับส่วนบุญ แต่ในวันนั้น
พระเจ้าพิมพิสารมิได้อุทิศผลบุญให้ พวกเปรตจึง
ต้ อ งทุ ก ข์ ท รมานด้ ว ยความหิ ว โหยต่ อ ไป
พระพุทธเจ้าตรัสแนะน�ำให้พระเจ้าพิมพิสารให้
ท�ำบุญอีกครั้งในวันรุ่งขึ้น แล้วอุทิศผลบุญให้เปรต
ในคืนนั้นพวกเปรตปรากฏกายให้เห็น มีร่างกาย
สดชื่น อิ่มส�ำราญ แต่ทุกตนยังมีร่างกายเปลือย
พระพุทธเจ้าทรงแนะน�ำให้ท�ำบุญถวายผ้า เพื่อใช้
เป็นประโยชน์ กลางคืนพวกเปรตปรากฏกายให้
เห็นอีก คราวนี้มีร่างกายสดชื่น อิ่มหมีพีมันแล้ว
ทุกตนยังมีผ้านุ่งผ้าห่มอีกด้วย ส่วนรักอมตะของ
โอปปาติกะเปรต ตัวอย่างของความรักความผูกพัน
ระหว่างเปรตกับมนุษย์ค�ำสาบานของนางเปรตริม
สระโบกขรณี เป็นตัวอย่างของการผิดค�ำสาบาน
ท�ำให้เกิดเป็นเปรตได้รับความทุกข์ทรมาน วิธีการ
ที่จะช่วยเปรตให้พ้นทุกข์ได้ บุญเล็กบุญน้อยก็
สามารถช่วยเปรตได้ ตัวอย่างเปรตซึ่งเป็นมารดา
ของพระสารีบุตร การท�ำบุญก่อนตายสามารถ
ก� ำ หนดชี วิ ต หลั ง ความตายได้ ส่ ง ท้ า ยบทนี้
ด้วยตัวอย่างครอบครัวเปรตในป่าทึบ (Banruji,
2014 : 9-31) ซึ่งมีความสอดคล้อง กับท่าน (P.A.
Payutto, 2018 : 636) กล่าวว่าโอปปาติกะ
หมายถึ ง ผู ้ เ กิ ด ผุ ด ขึ้ น โดยไม่ ต ้ อ งอาศั ย พ่ อ แม่
และโตเต็มตัวในทันใด ตามแต่อดีตกรรม (P.A.
Payutto, 2016 : 157-158) ได้แก่ เทวดา พระ
พรหม สัตว์นรก เปรต อสุรกาย โอปปาติกะจัดเป็น
หนึ่งในโยนิ 4 ที่เหลือ ได้แก่ ชลาพุชะ (สัตว์เกิดใน
ครรภ์) อัณฑชะ (สัตว์เกิดในไข่) และสังเสทชะ
(สัตว์เกิดในไคล) และยังมีความสอดคล้องกับท่าน
(Narangsi, 2007 : 405) กล่าวว่า เปรตมีภพเป็น
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สถานทีอ่ ยูห่ า่ งไกลความสุข เพราะมีความอดอยาก
โหยหิ ว อาหารเป็ น ลั ก ษณะและเปตติ วิ ส ยภู มิ นี้
เป็นภพอันเป็นสถานที่ได้รับความทุกข์น้อยกว่า
ความทุกข์ในนรก เปรตนี้มีอยู่หลายจ�ำพวก ที่อยู่
ของเปรตไม่ ไ ด้ ตั้ ง อยู ่ ที่ ใ ดที่ ห นึ่ ง เป็ น การเฉพาะ
กล่าวคือ เปรตทั้งหลายอยู่อย่างกระจัดกระจาย
ทั่วไปในโลก เช่นเดียวกับมนุษย์และสัตว์เดรัจฉาน
ผู้วิจารณ์เห็นว่า การที่หนังสือเล่มนี้กล่าว
ว่า การกระท�ำที่ท�ำให้เกิดเป็นโอปปาติกะคงเป็น
เพราะผลของการกระท�ำจากความริษยาและความ
ตระหนี่ที่ท�ำให้เกิดเป็นโอปปาติกะเกิดจากการ
ท�ำความชั่วโดยการโกรธ เคียดแค้น อิจฉาคนที่ได้
ดีกว่าตน การทีท่ า่ นได้นำ� เสนออย่างนีค้ งเป็นเพราะ
ต้องการให้มองเห็นเรื่องความประพฤติของมนุษย์
ทีส่ ง่ ผลจากการกระท�ำในปัจจุบนั ถึงอนาคตว่ามีผล
จริง ในความเป็นจริงแล้วการทีจ่ ะเกิดเป็นโอปปาติ
กะนัน้ อาจเกิดได้จากหลายกรณีทมี่ ากกว่าท่านน�ำ
เสนอก็ได้ ในกรณีของเปรตปากหมู เป็นเรือ่ งแสดง
ผลแห่งกรรมชัว่ ของภิกษุรปู หนึง่ ในศาสนาของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ คือ ไม่สำ� รวม
วาจาชอบด่าว่าภิกษุอื่นๆ
หัวข้อที่ 3 นรก: ดินแดนที่น่าสยดสยอง
ของโอปปาติกะ ในส่วนของผู้ศึกษาขอน�ำเสนอ
ความเห็นว่า ผู้เขียนให้แนวคิดว่าในหัวข้อที่ 3 นี้
ว่านรก : ดินแดนทีน่ า่ สยดสยองของโอปปาติกะ ใน
ตอนนี้ผู้เขียนได้น�ำเสนอเรื่องเกี่ยวกับสถานที่อยู่
ส�ำหรับสัตว์นรก หรือ ทุคติ ซึ่งหมายถึงนรกสถาน
ทีไ่ ร้ความเจริญ ไม่เบิกบาน สัตว์ทเี่ กิดในภพภูมนิ มี้ ี
แต่จะรับผลของบาปอย่างเดียวนรกมีถึง 8 ขุม
มีสญ
ั ชีวนรก นรกตายแล้วฟืน้ ขึน้ มารับกรรมตายลง

ฟืน้ ขึน้ อีกจนกว่าจะหมดกรรมชัว่ กาฬสุตตนรกคือ
นรกด้ายด�ำ  สังฆาฏนรก คือ นรกที่มีภูเขาลูกใหญ่
กระทบกัน ชาลโรรุวนรก นรกทีม่ เี สียงร้องและเต็ม
ไปด้วยเปลวไฟ ธูมโรรุวนรก นรกที่มีเสียงร้องและ
เต็มไปด้วยควัน ตาปนนรก นรกแผดเผา ปตาปน
นรกมีสภาพเช่นเดียวกันกับตาปนนรกแต่รุนแรง
กว่า และอวีจินรก นรกที่ไม่มีช่องว่าง ไม่มีช่องว่าง
ของเปลวไฟและความร้อนทุกข์ทรมานของสัตว์ดบั
และยังมีนรก 16 ขุมเล็กเป็นบริวาร ความสงสัย
ความเชื่อ เกี่ยวกับนายนิรบาลผู้มารับตัวมีอยู่จริง
หรือไม่ สัตว์นรกจะไปเกิดในสวรรค์ได้อย่างไร
ผู้เขียนเสนอข้อมูลว่า สัตว์นรกจะไปเกิดในสวรรค์
ด้วยการระลึกถึงบุญมี 2 วิธี และเทวทูต 5 สื่อไม่
สวยแต่ท�ำให้เกิดกุศล เด็กทารก คนชรา คนเจ็บ
ป่วย คนถูกลงโทษทัณฑ์ คนตาย ในเทวทูตสูตร
พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า พระยายมจะซักถามผูท้ ไี่ ป
เกิดในนรกว่าระลึกถึงเทวทูต 5 นี้ได้ไหมจ�ำได้ไหม
เพื่อบอกเป็นนัยให้คนตายระลึกถึงบุญที่เคยท�ำ 
เมื่อระลึกได้จิตจะผ่องใส จะให้เกิดในสวรรค์ได้
(Banruji, 2014 : 33-44) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ท่าน (P.A. Payutto, 2016 : 95) กล่าวว่า นรก
หมายถึง เหวแห่งความทุกข์ ที่อันไม่มีความสุข
ความเจริญ, ภาวะเร่าร้อนกระวนกระวาย, ทีไ่ ปเกิด
และเสวยความทุกข์ของสัตว์ผู้ท�ำบาปเป็นอบาย
อย่างหนึ่งใน 4 อย่าง คือ นรก ดิรัจฉาน เปรต
และอสุรกายค�ำว่า “นรก” หรือ “นิรยะ” (hell
beings) เป็นค�ำบาลีทั้งคู่และมีความหมายเหมือน
กันคือ ที่ซึ่งไร้ความเจริญ ไม่มีความแช่มชื่นเบิก
บาน สัตว์ทเี่ กิดในภพภูมนิ มี้ แี ต่จะได้รบั ผลของบาป
อย่างเดียว ท�ำให้ตอ้ งทุกข์ทรมานมากจนกระทัง่ ไม่

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ฉบับพิเศษ

เปิดโอกาสให้กุศลจิตเกิดขึ้นได้ เนื่องจากนรกเป็น
สถานที่ลงโทษสัตว์ผู้ท�ำความชั่วหลังความตาย
ดังนัน้ จึงไม่มสี ถานทีป่ รากฏเหมือนสถานทีล่ งโทษ
ผู้ท�ำความผิดในโลกมนุษย์
ผู้วิจารณ์เห็นว่า การที่หนังสือเล่มนี้กล่าว
ว่านรกสถานทีไ่ ร้ความเจริญ คงเป็นเพราะนรกตาม
ที่เรารู้กันอยู่ เป็นเรื่องที่จะได้รับหลังจากตายแล้ว
คือดินแดนทีน่ า่ สยดสยองหรือเรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า
เหวแห่งความทุกข์นั้น การที่ท่านได้น�ำเสนออย่าง
นี้ ค งเป็ น เพราะต้ อ งการให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทาง
พระพุทธศาสนาที่กล่าวว่า นรกเป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ในสังสารวัฏนั่นคือ การเวียนว่ายตายเกิดสถานที่
ทีไ่ ปเกิดและเสวยความทุกข์ของสัตว์ ผูท้ ำ� บาปสัตว์
ที่เกิดในนรกภูมินี้ มีแต่จะได้รับผลของกรรมชั่ว
กระท�ำบาปอย่างเดียว ท�ำให้ต้องทนทุกข์ทรมาน
จนกว่าจะหมดกรรม และยังต้องรับผลของเศษ
กรรมที่น�ำไปเกิด เช่น เกิดมามีอวัยวะไม่ครบ 32
ประการ แขนไม่มี ขาไม่มี หูหนวก ตาบอด เป็นใบ้
เป็นต้น
หัวข้อที่ 4 เทวดา: โอปปาติกะบนสรวง
สวรรค์ ในส่วนของผูศ้ กึ ษาขอน�ำเสนอความเห็นว่า
ผู้เขียนให้แนวคิดว่าในหัวข้อที่ 4 นี้ ว่าเทวดา โอป
ปาติกะบนสวรรค์ ผู้เขียนได้เสนอความแตกต่าง
ของมนุษย์มี 5 ประเภท คือ มนุษย์แบบสัตว์นรก
พวกที่ ช อบท� ำ บาปต่ า งๆ ท� ำ ให้ ไ ด้ รั บ โทษหนั ก
มนุษย์แบบเปรต พวกที่ขาดแคลนของกินของใช้
และเครื่องนุ่งห่ม มนุษย์แบบสัตว์เดรัจฉาน พวกที่
ชอบกินกับนอนไม่พัฒนาตนเอง ไม่ตระหนักสิ่งที่
เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ มนุษย์แบบ
มนุษย์ พวกที่รู้ว่าอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์และ
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ไม่ใช่ประโยชน์ส�ำหรับพัฒนาตนเอง มนุษย์แบบ
เทวดาพวกที่พัฒนาตนเองจนมีคุณธรรม เป็นที่
เคารพนับถือ อยู่ในฐานะเป็นดุจเทวดา มนุษย์ทั้ง
5 ประเภทจัดแบ่งตามชีวติ ของสัตว์ ทีเ่ วียนว่ายตาย
เกิดในสังสารวัฏ และยังได้กล่าวถึงสวรรค์บา้ นเมือง
ของเทวดา มีถึง 6 ชั้นใหญ่ มีชั้นจาตุมหาราชิกา
เป็นสวรรค์ชั้นต้น ชั้นปรนิมมิตวสวัตดีเป็นชั้นที่ 6
แต่ละชั้นมีเหล่าเทพ เทวดา อาศัยอยู่ มีหัวหน้าท�ำ
หน้ า ที่ บัง คั บบั ญ ชาเป็ นชั้ นๆ ไป มี ส วรรค์ ย ่ อ ย
มีเทวดาประเภทต่างๆ อีกมากมายในเนื้อหายัง
กล่ า วถึ ง สวรรค์ มี ค วามสุ ข ตลอดเวลาหรื อ ไม่
ตั ว อย่ า งความรั ก ของเทวดาที่ ข ้ า มภพข้ า มชาติ
ตัวอย่างเทวดาที่มีความกตัญญู ที่อยู่คือวิมานและ
การเสวยผลบุญของเทวดา การเกิดโอปปาติกะหลัง
จากตายจากโลกมนุษย์นนั้ กินเวลาเพียงแค่ขณะจิต
เดียว เหมือนวูบหลับแล้วตืน่ ทันทีเกิดเป็นโอปปาติ
กะเทวดา เทวดาก็จะใคร่ครวญถึงชาติที่แล้วและ
กรรมทีส่ งั่ สมไว้ ซึง่ เป็นธรรมชาติของเทวดานัน้ เอง
ท�ำบุญอย่างไรให้ผลมาก อานิสงส์มาก บุญเหมือน
ต้นกัลปพฤกษ์ ใครท�ำบุญได้ดีที่สุดในภพภูมิ นรก
เปรต สัตว์เดรัจฉาน มนุษย์ บุญตัดบาป กุศลปราบ
อกุศลได้อย่างไร และยังได้ยกตัวอย่างพระอรหันต์
ช่วยผู้ที่ตกอยู่ในนรกได้อย่างไร นิโรธสมาบัติของ
พระอรหันต์มีอานิสงส์มากจริงหรือ ผู้อ่านจะได้ค�ำ
ตอบในเนื้อหาของบทนี้ (Banruji, 2014 : 48-75)
ซึง่ มีความสอดคล้อง กับท่าน (P.A. Payutto, 2012
: 467) กล่าวว่า เทวดาจัดเป็นสัตว์โลกจ�ำพวกหนึ่ง
ซึ่งยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ เช่น
เดียวกับมนุษย์ การเกิดเป็นเทวดามีพนื้ ฐานมาจาก
มนุษย์ ด้วยว่าโลกมนุษย์อยู่ระหว่างกลางเป็น
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ประดุจชุมชนทางผ่านหมุนเวียนกันไปมาทั้งของ
ชาวสวรรค์และชาวอบาย เป็นแหล่งที่สัตว์โลก
ทุกชนิดมาท�ำกรรมดีหรือกรรมชัว่ มีความสอดคล้อง
กับท่าน (Phra Dhamwisuttikavee, 2004 : 164)
กล่าวว่า ความสุขในสวรรค์ทุกชั้นเป็นความสุขที่
เหนือความสุขในมนุษย์โลกมาก เพราะผลบุญบารมี
ที่เคยท�ำไว้ ความเป็นอยู่ของเทพยดาทุกองค์ ล้วน
เป็นทิพย์ทั้งสิ้น เมื่ออุบัติบนสวรรค์ชั้นนั้นๆ เกิด
ผุดขึ้นทันที เรียกว่า โอปปาติกะก�ำเนิด มีรูปร่าง
ใหญ่โตและสวยงามมาก แม้จะอยู่บนสวรรค์นาน
เพียงไร รูปร่างเป็นหนุม่ สาวอยูเ่ สมอ เมือ่ เวลาตาย
หรือจุติจะไม่ทิ้งร่างซากศพไว้เหมือนมนุษย์แต่
ร่างกายนัน้ ได้หายไปเลย ไม่ตอ้ งทุกข์ทรมานในเวลาตาย
ผู้วิจารณ์เห็นว่า การที่หนังสือเล่มนี้กล่าว
ว่าเทวดามีจริงนั้น คงเป็นเพราะมนุษย์มีหลาย
ประเภท โดยเฉพาะมนุษย์ทปี่ ระพฤติตนมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมขึ้นชื่อว่าเป็นเทวดา อยู่ในฐานะเป็นดุจ
เทวดา ส่ ว นมนุ ษ ย์ ที่ ป ระพฤติ ต นไร้ คุ ณ ธรรม
จริยธรรมขึ้นชื่อว่าเป็นคนชั่ว ถ้าจะกล่าวในแง่ที่
เป็นนามธรรม ท่านคงต้องการให้จบั ไปทีค่ วามรูส้ กึ
สบายจิ ต สบายใจ อิ่ ม เอมใจในการท� ำ ความดี
ในขณะเดียวกัน ท่านยังให้มุมมองในแง่ของรูป
ธรรมว่าการท�ำบุญนั้นแหละ เป็นผลให้เกิดในภูมิ
ของเทวดา เสวยผลของบุญกรรมหลังจากตาย การ
ที่จะเกิดเป็นเทวดาได้นั้น ไม่ใช่เพียงแค่การท�ำบุญ
แต่อาจหมายถึงการน้อมร�ำลึกถึงความดีที่ตนได้
กระท�ำในขณะนั้น หรือประพฤติพรหมจรรย์จน
หลุดพ้นในวัฎฎสงสารก็ได้
หัวข้อที่ 5 กายหยาบไปเยี่ยมนรก-สวรรค์
ในส่วนของผูศ้ กึ ษาขอน�ำเสนอความเห็นว่า ผูเ้ ขียน

ให้แนวคิดว่าในหัวข้อที่ 5 นี้ว่ากายหยาบไปเยี่ยม
นรก สวรรค์ ผูเ้ ขียนได้ยกตัวอย่างของมนุษย์ทมี่ กี าร
บ�ำเพ็ญศีลทาน และภาวนา อย่างสมบูรณ์ สามารถ
ทีจ่ ะไปเทีย่ วชมในวิมานทีอ่ ยูข่ อง เปรต และเทวดา
ได้ ใ นอรรถกถากล่ า วถึ ง การไปเยื อ นนรกและ
สวรรค์ของพระเจ้าเนมิราช ผู้เป็นกษัตริย์เมืองมิถิ
ลาและเป็นพระโพธิสตั ว์ ซึง่ เป็นพระชาติที่ 4 ใน 10
พระชาติสุดท้ายก่อนตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็น
เนือ้ หาทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงเล่าให้สาวกฟัง ทีพ่ ระเจ้า
เนมิราช มีมาตลีเทพบุตร น�ำรถเวชยันต์มารับ
พาพระเจ้าเนมิ ไปท่องเที่ยวดูนรกมีลักษณะต่างๆ
และพาไปชมสวรรค์ ในสวรรค์นั้นพระเจ้าเนมิ ได้
เห็นวิมานต่างๆ แตกต่างกันไป ตามผลบุญที่ท�ำไว้
และท้ายเนือ้ หาของบทนีผ้ เู้ ขียนได้วเิ คราะห์ให้เห็น
ถึงความมีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของนรก สวรรค์
(Banruji, 2014 : 81-98) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ท่าน (P.A. Payutto, 2016 : 1-4) กล่าวว่า นรก
สวรรค์เป็นเรือ่ งพิสจู น์ไม่ได้ ส�ำหรับคนสามัญทัง้ ใน
แง่บวกและแง่ลบ คือ จะพิสูจน์ว่ามีก็ยังเอามา
แสดงให้เห็นไม่ได้ จะพิสูจน์ว่าไม่มีก็ยังไม่สามารถ
แสดงให้เห็นว่า พูดไม่ได้ทั้งสองอย่างว่า มีหรือไม่มี
ในการพิสูจน์นั้น ต้องพิสูจน์ด้วยอายตนะที่ตรงกัน
ส�ำหรับเรื่องนรกและสวรรค์จะพิสูจน์ด้วยด้วยตา
ด้วยหู ด้วยจมูก ลิ้น กายไม่ได้ มันต้องพิสูจน์ด้วย
ชีวิตที่ใจ เราถือว่าจิตเป็นแกนของชีวิต เป็นตัวท�ำ
หน้าที่เกิด จะพิสูจน์เรื่องนรกและสวรรค์ว่าตาย
แล้วไปเกิดหรือไม่ ก็ตอ้ งพิสจู น์ดว้ ยจิต คือลองตาย
ดู ด ้ ว ยตนเอง เมื่ อ จะพิ สู จ น์ ด ้ ว ยการที่ ต ้ อ งตาย
เราก็ทำ� ไม่ได้ ไม่มใี ครกล้าท�ำเกิดเป็นปัญหาทีพ่ สิ จู น์
ไม่ได้ ส�ำหรับเรื่องที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ มันส�ำคัญที่การ
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ปฏิบตั ิ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบตั ิ
เรามีวิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้โดยให้ถือการ
ปฏิบัติที่ไม่ผิด การวางท่าทีของพระพุทธศาสนา
ต่อเรือ่ งนรกและสวรรค์ ส�ำคัญกว่าเรือ่ งความมีจริง
ของนรกและสวรรค์ในแง่ทพี่ ดู ถึงหลังตาย แต่จะไป
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับนรกและสวรรค์ ระดับที่ 3
นรกและสวรรค์แต่ละขณะจิต เพราะการวางท่าที
ว่ า เราจะปฏิ บั ติ อ ย่ า งไร เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สิ่งที่ปฏิบัติได้ ซึ่งจะอยู่ในความเชื่อเกี่ยวกับนรก
และสวรรค์แต่ละขณะจิต หรือรองลงไปก็ระดับ
ที่ 2 นรกและสวรรค์ที่อยู่ในใจ มีองค์ประกอบ 4
ประการ ได้แก่ 1) ต้องมีศรัทธา 2) ต้องพิจารณา
เหตุผล 3) ต้องมั่นใจไม่อ้อนวอน และ 4) ต้องไม่
หวังผลตอบแทน
ผู้วิจารณ์เห็นว่า การที่หนังสือเล่มนี้กล่าว
ว่า กายหยาบไปเยี่ยมนรก-สวรรค์มนุษย์ที่มีการ
บ�ำเพ็ญศีลทาน และภาวนา อย่างสมบูรณ์ สามารถ
ทีจ่ ะไปเทีย่ วชมในวิมานทีอ่ ยูข่ อง เปรต และเทวดา
คงเป็ น เพรา เมื่ อ จิ ต ดี ร ะดั บ จิ ต พร้ อ มอยู ่ แ ล้ ว
พระพุทธศาสนาถือหลักการปฏิบัติ ไม่ต้องอิงอยู่
กับเรือ่ งรอการพิสจู น์ การทีท่ า่ นได้นำ� เสนออย่างนี้
ได้เน้นเรื่องท่าทีว่า ให้มีความมั่นใจ การท�ำดีที่
ปฏิบตั เิ ห็นผลได้ในชีวติ นี้ พร้อมทัง้ มีความมัน่ ใจใน
ผลดีที่จะมีข้างหน้า ด้วยการปรุงแต่งไว้พร้อมแล้ว
เมื่อสภาพจิตของเราดี อยู่ในระดับที่สูงขึ้นไปแล้ว
ก็ต้องไปดี ไม่ห่วงเรื่องนรก-สวรรค์ที่มาขู่กันอยู่
ถ้ า จิ ต เราประณี ต จนรั ก ความบริ สุ ท ธิ์ รั ก ธรรม
และต้องการให้ธรรมแผ่ไป ก็อยู่กันได้ด้วยความดี
ขั้นนี้ถึงธรรมแล้ว ก็ไม่ต้องหวังรอผลตอบแทน
อีกต่อไป
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หัวข้อที่ 6 การปรากฏตัวของโอปปาติกะ
ยุคปัจจุบัน ในส่วนของผู้ศึกษาขอน�ำเสนอความ
เห็นว่า ผู้เขียนให้แนวคิดว่าในหัวข้อที่ 6 นี้ว่าบท
สุดท้าย (Banruji, 2014 : 103-122) เป็นการเสนอ
เกีย่ วกับ การปรากฏตัวของโอปปาติกะยุคปัจจุบนั
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในยุค 3G 4G กดแชร์
กดไลค์ กล่าวถึงลักษณะการปรากฏตัวของโอปปา
ติกะที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนา มีถึง 8
ลักษณะ คือ ให้เห็นกายแวบๆ ให้เห็นเต็มตัวแต่ไม่
ได้พดู คุย ให้เห็นกายด้วยพูดคุยได้ดว้ ย ปรากฏเป็น
เสียงดังให้ได้ยิน สามารถย้ายสิ่งของได้ไม่มีกาย
ปรากฏ มีการยิม้ ให้พอใจและมีการช่วยเหลือ แสดง
อาการไม่พอใจถึงขั้นท�ำร้ายก็ได้ และมาปรากฏใน
ความฝัน การปรากฏตัวของโอปปาติกะมีที่มาจาก
ความรัก ความผูกพัน เช่น รักแบบคู่รัก รักแบบ
เพือ่ น รักแบบญาติ ผูเ้ ขียนได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์
ที่ตนเองพบเจอและจากผู้อื่นเล่าให้ เช่น เรื่องโอป
ปาติกะมานอนกับคนรัก โอปปาติกะพาคนรักไป
เที่ยว โอปปาติกะพาคนไปตาย โอปปาติกะรอวัน
แก้แค้น โอปปาติกะมาทวงเงินสร้างเมรุ โอปปาติ
กะทะเลาะกันไม่เลิก โอปปาติกะที่อยู่กันเป็นกลุ่ม
ซึง่ มีความสอดคล้องกับท่าน (Phra Phrommolee,
2000 : 162-170) กล่าวว่ามนุสฺสภูมิ คือ ภูมิที่อยู่
อาศัยของมนุษย์ผมู้ ใี จสูง ในเชิงกล้าหาญ ประกอบ
กรรมทั้งเป็นกุศลและอกุศล มนุษย์นั้น ย่อมมีชีวิต
ความเป็นอยู่แตกต่างกันไป ย่อมมี 4 ประเภท คือ
1) มนุษย์นรก คือ คนบาป ท�ำผิดกฎหมายบ้าน
เมือง ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี 2) มนุษย์เปรต คือคน
ผู้เที่ยวแสวงหาอาหารและเสือผ้านุ่งห่มด้วยความ
ยากล� ำ บาก ด้ ว ยวิ บ ากกรรมที่ ไ ด้ ท� ำ ไว้ ใ นชาติ
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ปางก่อน 3) มนุษย์เดียรฉาน คือ ผู้อาศัยผู้อื่นอยู่
กิน เป็นผูไ้ ร้ศลี ธรรม และไม่เคยประกอบกุศลกรรม
4) มนุษย์ภูต คือ ผู้รู้จักว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์และ
สิ่งใดไม่เป็นประโยชน์ ละเว้นบาปและความชั่ว
ประพฤติตัวในความดี มีศีล 5 บริบูรณ์ครบถ้วน
ประกอบกุศลกรรมอยู่เสมอ
ผู้วิจารณ์เห็นว่า การที่หนังสือเล่มนี้กล่าว
ว่า การปรากฏตัวของโอปปาติกะคือสิง่ ลึกลับทีม่ อง
ไม่เห็นตัวตน ถือว่ามีอิทธิฤทธิ์และอ�ำนาจเหนือ
มนุษย์ สามารถให้คณ
ุ และให้โทษก็ได้ คงเป็นเพราะ
ว่า ความรูส้ กึ ทีบ่ างสิง่ เป็นจริง หรือ บางสิง่ มีอยูจ่ ริง
ความเชื่อ คือ ความรู้สึกที่บอกว่าบางคน หรือบาง
สิ่งบางอย่างดี หรือสามารถพึ่งพาได้ ไว้วางใจหรือ
ไว้ใจ โอปปาติกะ คือ การเกิดขึ้นทางจิตใจในขณะ
ปัจจุบันนี้เท่านั้น โดยเฉพาะโอปปาติกะก�ำเนิด
โอปปาติกะจึงเป็นเหล่าสัตว์ทเี่ ป็นพวกเทวดา เปรต
และสัตว์นรก แต่ในที่นี้ท่านจะหมายถึง การเกิด
ความคิดขึ้นในสัตว์เท่านั้น ซึ่งไม่ต้องอาศัยมารดา
บิดาก็ได้ แต่โอปปาติกะมิใช่มีเพียงเหล่าสัตว์นั้น
โอปปาติกะยังมีอีกมากมายหลายประเภท เช่น
โอปปาติกะที่เข้าสิงร่างกายมนุษย์สามารถให้คุณ
และให้โทษได้ เป็นต้น
หัวข้อที่ 7 บทสรุป ในส่วนของผู้ศึกษา
ขอน�ำเสนอความเห็นว่า ผู้เขียนให้แนวคิดว่าใน
หัวข้อที่ 7 นี้ว่าบทสรุป (Banruji, 2014 : 127)
ผู้เขียนได้บอกย�้ำถึงการน�ำเรื่องโอปปาติกะมาเล่า
เพื่อต้องการท�ำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต
หลังตายให้กระจ่างชัด เพราะชีวิตหลังความตาย
สัมพันธ์กับความรู้หลักๆ ทางพระพุทธศาสนาอีก
หลายแง่มมุ หลักทีเ่ กีย่ วพันคือหลักปฏิจจสมุปบาท

อริยสัจ 4 กรรม ไตรลักษณ์ และสังสารวัฏ เพราะ
โอปปาติกะ คือ ชีวติ หลังตายทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว
เหมือนผุดโผล่ขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับท่าน
(P.A. Payutto, 2016 : 1-4) กล่าวว่า คนทีม่ คี วาม
มั่นใจในชีวิตของตนเอง จนไม่หวาดหวั่นพรั่นพรึง
แม้แต่ความตาย ก็เพราะได้ด�ำเนินชีวิตของตนอยู่
อย่างดีที่สุด และได้ใช้ชีวิตนั้นให้เกิดคุณประโยชน์
คุ้มค่า กับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วชาติหนึ่ง
เรียกได้ว่าเป็นอยู่อย่างผู้มีชัย ประสบความส�ำเร็จ
ในการด�ำเนินชีวิต คนเช่นนั้นคือ ผู้ที่ได้เข้าถึงจุด
หมายแห่งการมีชีวิต
ผู้วิจารณ์เห็นว่า การที่หนังสือเล่มนี้กล่าว
ว่าเรื่องชีวิตหลังความตาย คงเป็นเพราะว่าความ
ตายเป็นสัจธรรมแห่งชีวิต สภาพของการสิ้นใจ
สิ้นชีวิต ไม่เป็นอยู่ต่อไป สิ้นสุดการมีชีวิตเพราะ
ความตายเป็นสัจธรรมที่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ถึง
กระนั้น เมื่อความตายมาถึงเข้า มนุษย์ทุกคนกลับ
สะดุ ้ ง กลั ว ต่ อ ความตายที่ ม าเยื อ นเกิ ด ความ
หวาดหวั่นพรั่นพรึง ที่เป็นเช่นนี้ เพราะมนุษย์
ยั ง มี ค วามกั ง วลใจ เป็ น ห่ ว งจะมี จิ ต ใจที่ ขุ ่ น มั ว
เศร้าหมอง การที่ท่านได้น�ำเสนออย่างนี้ เพื่อให้
เข้าใจชีวิตหลังความตาย ดังนั้นเราควรจะมีวิธี
ปฏิบตั ติ อ่ ความตายอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ ป ั จ จุ บั น เพื่ อ ต้ อ นรั บ ความตาย
อย่างตระหนักรู้เข้าใจ ใฝ่รู้ ใฝ่คิด จนเป็นนิสัย
แล้วพิจารณาความตาย ตามหลักสัจธรรมแห่งชีวติ

4. สรุป

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ผู้เขียน ได้เขียน
ด้วยส�ำนวนภาษากึ่งวิชาการ และมีความตั้งใจที่จะ
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ท�ำให้ผู้อ่านได้เข้าใจแบบง่ายๆ หลีกเลี่ยงการใช้ค�ำ
ศัพท์แสลงทางพุทธศาสนาทีท่ ำ� ให้เข้าใจยากหากจะ
มีอยูผ่ เู้ ขียนก็ได้แสดงค�ำอธิบายไว้เป็นเชิงอรรถด้าน
ล่างของเนือ้ หา เริม่ แต่บทน�ำทีเ่ ริม่ ด้วยฉากนวนิยาย
อิงธรรมะมีตัวละคร มีบทสนทนา ท�ำให้อ่านง่าย
ตลอดเล่ม ใช้เวลาในการอ่านรวดเดียวจบ ตื่นเต้น
ซาบซึ้งในเนื้อหา และน่าสยดสยองของชีวิตพวก
โอปปาติกะ แต่ผเู้ ขียนก็ไม่ทงิ้ ถึงแหล่งอ้างอิงทีผ่ อู้ า่ น
หากมีความสงสัยในเนื้อหาตอนนั้นๆ ที่กล่าวถึง
สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ ในพระไตรปิฎกฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื้อหาเป็นตอนๆ
เรือ่ งทีป่ รากฏในพระไตรปิฎก พร้อมตัวอย่างยกอ้าง
ตัวบุคคล มีพระเถระรูปใดบ้างที่ได้พบปะโอปปาติ
กะ ได้ช่วยเหลือโอปปาติกะ หลักวิธีการท�ำบุญเพื่อ
ช่วยเหลือโอปปาติกะเปรต ไล่มาจนถึงยุคสมัย
ปัจจุบัน เนื้อหาล�ำดับร้อยเรียงเป็นขั้นเป็นตอน
คลายปมไขข้อสงสัย ให้แก่ผอู้ า่ นทีต่ งั้ ความสงสัยใน
ตอนนั้นๆ เป็นเปราะๆ อย่างกระจ่างแจ้งชัดด้วย
หลักฐานอ้างอิง วิธีการ ตัวอย่างประกอบ
ทัศนะของผูว้ จิ ารณ์อยากน�ำเสนอเกีย่ วกับ
แนวคิดในการเขียนหนังเรื่อง“โอปปาติกะ” ชีวิต
หลังความตาย ผู้เขียนใช้กลวิธีในการเขียนแบบ
นวนิยายอิงธรรมแทรก มีอธิบาย และการสาธก
โวหารประกอบครบถ้วนกระบวนความ ระเบียบวิธี
จะเห็นว่าในประเด็นนี้ “โอปปาติกะ” ชีวิตหลัง
ความตาย มี ผู ้ ใ ห้ ค วามสนใจเป็ น อย่ า งมาก
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ซึ่งเป็นการรับรองการันตีเป็นอย่างดี ของเนื้อหา
ในหนังสือเล่มนี้ ของผูเ้ ขียนทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
ครบถ้ ว น ทั้ ง ปริ ยั ติ ปฏิ บั ติ และปฏิ เ วธในทาง
พระพุทธศาสนา ผู้เขียนใช้ประสบการณ์ที่เป็น
นักบรรยายธรรมะ นักเขียน นักพูด และนักปฏิบัติ
ธรรม ท�ำให้เรื่องที่ยากแก่การเข้าใจ ให้ง่ายแก่การ
เข้าใจ เหมือนท�ำของที่คว�่ำให้หงาย แจ่มแจ้งหาย
ในข้ อ สงสั ย เหล่ า นั้ น แต่ ห ากจะมี ก ารเพิ่ ม เติ ม
ในหนังสือเล่มนี้ ผู้วิจารณ์ก็อยากจะให้มีรูปภาพ
ประกอบในบางเรื่องบางประเด็น พร้อมค�ำอธิบาย
เพือ่ ให้ผอู้ า่ นทีเ่ ริม่ หัดอ่านหนังสือในทางพุทธศาสนา
เห็นรูปประกอบ มีความเข้าใจประเด็นนั้นๆ ได้
อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งได้ดียิ่งขึ้น และดูไม่หนักหนา
เกินไปส�ำหรับผูเ้ ริม่ ต้นศึกษาเรียนรูพ้ ระพุทธศาสนา
ในงานวรรณกรรมประเภทนรกสวรรค์ได้ดียิ่งขึ้น
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ใ ห้ ค� ำ ตอบกั บ ผู ้ อ ่ า นได้ 3
ประการ คือ ประการแรกเรื่องราวในอดีตของ
ตัวเองที่พอจะเทียบเคียงกับกรรมที่ตนเองประสบ
อยู่ในปัจจุบัน สามารถที่จะบอกได้ว่า เราท�ำกรรม
เช่นใดไว้ ประการที่ 2 ในปัจจุบันเราก�ำลังท�ำกรรม
อะไรไว้ ดี ชั่ว เราจะไปภพไหน ภูมิไหนเราจะเป็น
โอปปาติ ก ะหรื อ ไม่ และเราได้ เ ตรี ย มชี วิ ต หลั ง
ความตายของเราไว้อย่างไร ประการสุดท้ายอนาคต
ของเราบอกแบบฟั น ธงได้ ไ หม ว่ า เราจะไปอยู ่
แห่งใด สมบัติที่เรามีอยู่ในปัจจุบันจะท�ำให้เป็น
สมบัติทิพย์ได้อย่างไร
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