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ค�าน�า

ความรอบรู้เรือ่งกรรมท่ีถกูต้องตามค�าสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า

มีความส�าคัญย่ิงนัก เพราะเป็นหัวใจของค�าสอนในพระพุทธศาสนา

ผู้ใดมกีมัมัสสกตาปัญญาเช่ือเร่ืองกรรมและผลของกรรมอย่างถกูต้อง 

ผู้น้ันจะมีหริโิอตตปัปะละอายต่อบาป เกรงกลวัต่อบาป ไม่กล้าประพฤติ

ชัว่ในท่ีลบัซึง่จะท�าให้ศลี ๕ ศลี ๘ หรือศลีของพระภกิษุบริสทุธิบ์ริบรูณ์

ทั้งนี้เพราะหิริโอตตัปปะเป็นเหตุใกล้ของศีลทุกระดับ อน่ึงการ

เรียบเรียงเรื่องน้ีข้าพเจ้าได้รับความกรุณาจากพระภิกษุผู้ไม่ประสงค์

ออกนามรูปหนึ่งกับท่านอาจารย์สุรพงค์ เทพสุธาช่วยตรวจสอบ

หลกัฐานทีม่าของพระพทุธพจน์ตลอดจนตรวจความถกูต้องของเน้ือหา

ธรรมะจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูต่อพระอาจารย์และอาจารย์

ทั้งสองไว้ ณ ที่น้ีด้วย อนึ่งเร่ืองกรรมเป็นพุทธพจน์ เป็นภาษาธรรมะ 

การน�ามาสรุปเรียบเรียงเป็นภาษาไทยทุกค�าน้ันท�าไม่ได้เพราะค�า

ในภาษาไทยมีไม่พอจ�าเป็นต้องทับศัพท์บ้างหรือใช้วิธีอธิบายขยาย

ความตามหลังค�าศัพท์นั้นบ้าง หรืออธิบายไว้ในวงเล็บทั้งนี้เพื่อไม่ให้

เนื้อหาธรรมผิดไปจากพระพุทธพจน์และเพื่อให้ผู้อ่านท่ัว ๆ ไปพอ

เข้าใจได้

ด้วยความปรารถนาดีต่อผู้อ่านเสมอ

พันเอก ธงชัย แสงรัตน์

๑ ม.ค. ๖๒

ที่อยู่ ๑๑๖/๑๖ หมู่ ๑ ต. ช้างเผือก

อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
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ค�าอนุโมทนา

ในสังคมปัจจุบัน ถ้าเราติดตามข่าวสารตามสื่อต่าง ๆ ก็จะเห็น
ได้อย่างชัดเจนว่า ข่าวที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ ล้วนเป็นการกระท�าท่ี
เป็นอกุศลกรรมเกือบทั้งสิ้น (การกระท�าท่ีละเมิดศีล ๕ เป็นต้น) 
ถ้าตั้งค�าถามว่า เหตุไรจึงเป็นเช่นนั้น ก็ตอบได้ว่า ในปัจจุบันน้ีเป็น
ยุคของวัตถุนิยม เม่ือวัตถุกามได้รับการยอมรับและเป็นที่ต้องการ

ของทุกคนอย่างย่ิง กิเลสกามก็จะเป็นตัวผลักดันให้ทุกคนกระท�า

ทุกสิ่งทุกอย่าง เพี่อท่ีตอบสนองความต้องการของกิเลสและตัณหา 

โดยเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่กระท�านั้น เป็นการไขว่คว้าหาความสุขให้

กับตนเอง จึงยอมกระท�าทุกอย่างโดยไม่ค�านึงถึงว่า อะไรคือ บุญ 

(กุศลกรรม) อะไรคือ บาป (อกุศลกรรม) โดยมองข้ามไปว่าบุญบาป

ไม่มีจริง กรรมดีกรรมชั่วไม่มีจริง ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด (มิจฉาทิฏฐิ) 
ถ้าบคุคลใดมคีวามเช่ือเช่นน้ี ก็จะเป็นมหนัตภยัอนัใหญ่หลวงต่อชวิีต
ของบุคคลนั้น ทั้งชาตินี้และชาติหน้า

ท่านผู้การธงชยั แสงรตัน์ ท่านได้มคีวามเมตตาเรยีบเรียงหนังสอื 
เรื่อง กรรม (คือการกระท�าทางกาย ทางวาจา และทางใจ ท้ังบุญ 
และ บาป) และ วิบาก (คือผลการกระท�าทั้งบุญ และ บาป) ตาม

ค�าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้อย่างชัดเจน น่าอ่าน 

น่าศกึษาอย่างยิง่ ท่านมีความพากเพยีร อุตสาหะ สอบทาน ตรวจทาน 

ปรับปรงุ หนงัสอื กรรม และ วบิาก เล่มนี ้กบัพระอาจารย์และอาจารย์
ที่เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกและอรรถกถา ให้ถูกต้องตามค�าสอนของ
องค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้าให้มากทีส่ดุ ในทีส่ดุ หนังสอืกรรมและวิบาก
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เล่มน้ี ก็เป็นหนังสือที่มีคุณค่าอีกเล่มหน่ึงในพระศาสนาของเรา ถ้า 
เราชาวพทุธทัง้หลายได้ศกึษาเรือ่งของ กรรม และ วบิาก อย่างถ่องแท้
แล้ว แน่นอนก็จะต้องมีความมุ่งมั่นในการกระท�าแต่ความดี สดุ้งกลัว
ต่อการท�าช่ัว เพราะเช่ือม่ันว่าสัตว์โลกทั้งหลาย ย่อมเป็นไปตามกฎ 
ของกรรม คือ ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว

หนังสือ กรรม และ วิบาก เล่มน้ี ได้เคยตีพิมพ์คร้ังแรกแล้ว  
ผมเห็นคุณค่าของหนังสือเล่มน้ี จึงขออาสาจัดพิมพ์หนังสือเล่มน้ี 
เป็นคร้ังที่ ๒ และ ท่านผู้การธงชัย แสงรัตน์ ก็ได้อนุญาตให้จัดพิมพ์
เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทาน

ผมขออนุโมทนาบญุกับท่านผู้การธงชยั แสงรัตน์ ท่ีได้เรยีบเรียง
หนังสือ กรรม และ วิบาก และขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ได้รับหนังสือ 
ได้อ่านและปฏิบัติตามค�าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีการ
ใคร่ครวญธรรมว่าอะไรเป็น กรรม อะไรเป็น วิบาก กรรมใดท�าแล้ว
เป็นกุศล กรรมใดท�าแล้วเป็นอกุศล ขอผลบุญอันไพบูรณ์น้ี จงเป็น
เหตุปัจจัยให้ทุกท่านเข้าถึงประโยชน์ท้ัง ๓ ประการในพระพทุธศาสนา 
คือทิฎฐธรรมมิกประโยชน์ (ประโยชน์ในชาติน้ี คือครอบครัวมีแต่
ความสุขสงบ เจริญในหน้าท่ีและการงาน) สัมปรายิกัตถประโยชน์ 
(ประโยชน์ในชาติต่อไป คือไม่เกิดในอบาย ๔ ได้เกิดเป็นมนุษย์  
และ เทวดา) และปรมัตถประโยชน์ (ประโยชน์อย่างยิ่ง คือเข้าถึง 
พระนิพพาน) ด้วยกันทุกท่านเทอญ

นาย สันติ เตชอัครกุล
วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
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อารัมภกถา

ข้าพเจ้าขอไหว้พระโลกนาถเจ้าผู ้มีพระทัยเปยมล้น 

ไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จถึงฝังสาครคือ ญายธรรม

ได้แล้ว ทรงแสดงธรรมอันละเอียดลึกซึ้ง มีนัยอันวิจิตร

ข้าพเจ้าขอไหว้พระธรรมอนัสงูสดุท่ีพระสมัมาสมัพทุธเจ้า

ทรงบูชาแล้ว อันเป็นเหตุน�าผู้สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ

ออกไปจากโลก

ข้าพเจ้าขอไหว้พระอริยสงฆ์ผู้สมบูรณ์ด้วยคุณ มีศีลคุณ 

เป็นต้น ผู้สถิตมั่นอยู ่ในมรรคและผล เป็นเนื้อนาบุญอัน

ยอดเยี่ยม.... (ปรมัตถทีปนี อรรถกถา ขุททกนิกาย เถรคาถา 

คันถารัมภกถา)

อน่ึงบญุใดอนัเกดิแต่การไหว้พระรตันตรยัดงักล่าวมาน้ี 

ขอบุญน้ันจงบันดาลให้ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงเรื่องปริญญากิจ

ในพระพุทธศาสนา ได้ถูกต้องตามพระคัมภีร์ ส�าเร็จลุล่วงไป

ด้วยดี ด้วยเจตนาหวังให้ พระสทัธรรมของ พระพทุธองค์ด�ารง

มั่นต่อไป ในอนาคตกาลเทอญ
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สารบัญ

เรื่อง   หน้า

บทที่ ๑ กล่าวทั่วไป ๑ - ๖

บทที่ ๒ การให้ผลของกรรม  ๗ - ๑๘

บทที่ ๓ คติ เป็นปัจจัยแก่วิบาก  ๑๙ - ๒๒

บทที่ ๔ อุปธิ เป็นปัจจัยแก่วิบาก  ๒๓ - ๒๙

บทที่ ๕ กาล เป็นปัจจัยแก่วิบาก  ๓๐ - ๓๓

บทที่ ๖ ปโยคะ เป็นปัจจัยแก่วิบาก  ๓๔ - ๓๙

บทที่ ๗ การแก้ปัญหาชีวิตด้วยปโยคะ  ๔๐ - ๔๘

บทที่ ๘ ตัวอย่างปโยควิบัติในชีวิตจริง  ๔๙ - ๕๔

บทที่ ๙ การจ�าแนก กรรม - วิบาก  ๕๕ - ๗๐

บทที่ ๑๐ กรรมบถ ๑๐  ๗๑ - ๘๔

บทที่ ๑๑ ปุจฉา - วิสัชนา  ๘๕ - ๙๕

บทที่ ๑๒ บทพิเศษท้ายเล่ม  ๙๖ - ๙๘
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หลักฐานที่ใช้เรียบเรียง - หนังสือที่แนะน�าให้อ่าน

พระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏ ฯ

หนังสือเรื่อง กฎแห่งกรรม โดย พระธรรมวิสุทธิกวี

หนังสือ รวมเรื่องกรรม อาจารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์

หนังสือเรื่อง กรรม โดยอาจารย์ ประณีต ก้องสมุทร

ค�าย่อในเล่ม
พระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏฯ

ม.มู.  มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

ม. อุ.  มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

องฺ.ฉกฺก.  อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต

องฺ.ทสก.  อังคุตตรนิกาย ทสสกนิบาต

องฺ.ติกก.  อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต

ขุ.อป.  ขุททกนิกาย อปาทาน

ขุ.เถรี.  ขุททกนิกาย เถรีคาถา

ขุ.ปฏิ.  ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค
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กรรม และ วิบาก

๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

กรรมและวิบากในพระพุทธศาสนา

บทที่ ๑

กลาวทั่วไป

พุทธศาสนาเปนศาสนาฝาย กรรมนิยม พระพุทธเจาตรัสรู

ความจริงวาความเกิดข้ึนและความเปนไปของชีวิตสัตวโลกไมวาชีวิต

ใดจะพบกับความสุขหรือความทุกข ไมวาชีวิตใดจะชั่วดีมีจนนั้น

ขึ้นอยูกับ อวิชชา ตัณหา กรรม ของแตละชีวิต ซึ่งตางกับศาสนาฝาย 

เทวนิยม ที่เชื่อวาความเกิดข้ึนและ ความเปนไปของชีวิต ไมวาจะดี

หรือราย ข้ึนอยูกับพระเจาท้ังสิ้น หนาท่ีของศาสนิกชน คือใหเคารพ

และศรัทธาเชื่อในพระเจาเทาน้ัน สวนเหตุผลใน คําสอนไมควรนํา

มาคิด เพราะจะเปนการดูหม่ินในพระเจา แตศาสนาพุทธกลับให

ความสําคัญในความคิด โดยใหนําคําสอนมาคิดใครครวญหาเหตุผล

กอนแลวจึงเชื่อ

ดังน้ันความรูความเขาใจเร่ืองกรรมของพุทธศาสนิกชนจึงมี

ความสําคัญ พุทธศาสนิกชนใด ไมมีความรูเรื่องกรรม ความไมรูหรือ

อวิชชาน้ีแหละจะพาใหเขาไมเช่ือเร่ือง บญุ-บาป ไมเช่ือวามนีรกสวรรค 

ไมเชื่อวามีชาตินี้ชาติหนา ตลอดไปจนไมเช่ือมรรคผลนิพพาน ผูน้ัน

กจ็ะกลายเปนพวกมจิฉาทิฏฐิออกนอกพระพทุธศาสนาไปโดยไมรูตัว
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พันเอก ธงชัย แสงรัตนพันเอก ธงชัย แสงรัตน

๒

และถาเปนนิยตมิจฉาทิฏฐิแลวกไ็มมีโอกาสท่ีจะกลบัมาเกดิเปนมนุษย

อีกเพราะตองไปสูอบายภูมิอยางแนนอน

อันความไมรู ความไมเขาใจหรือเขาใจผิดในกฎแหงกรรมของ

ชาวพุทธยุคน้ี สังเกตไดจากบุคคลทั่วไป มักพูดกันวา ทําดีแตไดชั่ว

ทําช่ัวแตไดดี บางคนก็เขาใจวา กรรมเปนอนัตตา บังคับบัญชาไมได

จึงตองปลอยใหเปนไปตามเวรตามกรรม บางก็เชื่อวาตองชดใช

กรรมเกาใหหมด จึงจะพบความสุข เปนตน พระพุทธองคทรงตําหนิ

ความเห็นผิดน้ีวา ถามัวใชแตกรรมเกาใหหมดเสียกอน ชองทาง

ที่จะทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบก็ไมปรากฏ

ความหมายของกรรม

กรรมเปนคําบาลท่ีีเรานํามาใชแลว ความหมายเพีย้นไป เชนใคร

ไดรับความเดือดรอน เขามักอุทานออกมาวา กรรมของเราแทๆ 

แตถาถกูสลาก ถกูรางวัล เขากลบัไมอทุานเชนน้ัน แสดงวามีการเขาใจ

คํานี้ผิดเพี้ยนไป โดยเขาใจวากรรมเปนเรื่องความเลวรายไปหมด 

แทจริงกรรมเปนคํากลางๆ แปลวา การกระทํา เชน การกระทําทาง

กาย เปนกายกรรม ทางวาจาเปนวจีกรรม ทางใจเปนมโนกรรม ซึ่งมี

ทั้งกรรมดี คือ กุศลกรรมและกรรมชั่ว คือ อกุศลกรรม

ความหมายวิบาก

วิบาก คือ ผลของกรรม ก็เปนคํากลางๆ เชนกัน คือ มีทั้งวิบาก

ดีซึ่งเปนผลของกรรมดีและวิบากไมดี ซึ่งเปนผลของกรรมชั่ว แตเมื่อ
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กรรม และ วิบาก

๓

เรานําคําน้ีมาใชในภาษาไทยแลว ความหมายก็เพี้ยนไปอีก ทั้งน้ี

เพราะคําน้ีไปตรงกบัคําวา ลาํบากในภาษาไทย จงึทาํใหเขาใจวา วิบาก

เปนเร่ืองเลวรายไปหมด เชน เม่ือเกิดปญหาใดข้ึนมาก็มักอุทานวา 

“วิบากกรรมของเราแท ๆ” แตเวลาไดลาภไดยศ กลับไมอุทาน

เชนน้ัน แทจริงวิบากเปนผลของกรรมที่ตนทําไว ซึ่งมีทั้งกุศลกรรม

และอกศุลกรรม ดังน้ัน ผลของกรรมจงึมีท้ังกุศลวิบากและอกุศลวิบาก

สภาวลักษณะของกรรม

ในคัมภีร องฺ.ฉกฺก.นิพเพธิกสูตร (ขอ ๓๓๔ หนา ๗๗๑) พระ-

พุทธองคตรัสวา เจตนาเปนตัวกรรมไว ดังนี้

เจตนาหํ ภิกขเว กมฺมํ วทามิ แปลวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย

เรากลาวเจตนาวาเปนกรรม บุคคลคิดแลวจึงกระทํากรรม ดวย

กายดวยวาจา ดวยใจ

พุทธพจนขางตน ตัวเจตนา คือ ความต้ังใจ หรือความจงใจ

เปน ตัวกรรม ดังน้ัน เราจะรูวากรรมใดเปนกุศลหรืออกุศล ก็ใหดูที่

เจตนา เชนพระภิกษุสาวกในสมัยพุทธกาลสงสัยวา วัตรปฏิบัติของ

ทานผิดวินัยหรือไม จึงไปถามพระพุทธองค เม่ือจะทรงวินิจฉัย 

พระองคจะถามภิกษุสาวกนั้นกอนวา “ภิกษุเธอคิดอยางไร หรือ

เธอมีเจตนาอยางไร” เปนตน

เจตนาท่ีทําทางกายเรียกวา กายกรรม ทางวาจาเรียก วจีกรรม

ทางใจเรียกมโนกรรม เจตนาหรือความต้ังใจนี้แหละเปนตัวกรรม

เจตนาเจตสกิประกอบอยูในทุกๆ ขณะจิตท่ีทํากรรม เชน ขณะฆาสตัว
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๔

เจตนาก็อยู ในโทสจิตน่ันแหละ หรือขณะใหทาน เจตนาก็อยู ใน

กุศลจิตน้ัน เปนตน ดังน้ัน เราจะรูวากรรมที่ทําเปนกุศลหรืออกุศล 

ก็ใหดูที่ตัวเจตนา หรือใหดูท่ีจิตก็ได สําหรับกายกรรมและวจีกรรม

ใหดูที่เจตนา เพราะปรากฏชัดสวนมโนกรรม แมมีเจตนา แตก็

ไมปรากฏชัด ทานจึงใหดูที่สภาพจิตคือ ใหดูที่ โลภะ โทสะ เปนตน

มูลเหตุในการทํากรรม

มูลเหตุในการทํากรรม ไดแก ตัณหาและอวิชชา ดังพุทธพจน 

อวิชฺชา ปจฺจยา สงฺขารา แปลวา อวิชชาเปนปจจัยแกสังขาร ซึ่งในที่นี้

ไดแก ปุญญาภิสังขาร (กุศลกรรม) อปุญญาภิสังขาร (อกุศลกรรม) 

เปนตน

ถาม ตัณหา คือ โลภเจตสิกในโลภมูลจิตเปนเหตุใหทํากรรม

น้ัน พอกําหนดรูได เพราะโลภจิตก็เกิดกับตนเองบอยๆ แตอวิชชา

เมื่อเกิดกับตนก็กําหนดรูไมได จึงขอใหอธิบายดวย

ตอบ  ตามปริยัติ อวิชชา คือ ความไมรู อริยสัจ ๔ กลาวอีก

นัยหน่ึงคือ ความไมรู ความเปนมาและความเปนไปของชีวิตน่ันเอง 

อวิชชาหรือโมหเจตสิกที่เราแปลวา ความหลงหรือความมืดบอดน้ัน 

เกิดกับอกุศลจิตทุกดวง ดังน้ัน เมื่ออกุศลจิต เชนโทสะหรือโลภะ 

เกิดข้ึนเมื่อใด ก็ใหรู เถิดวา อวิชชากําลังเกิดข้ึนแลว น้ีเปนการรู

โดยอนุมานไปตามปริยัติ ทั้งนี้เพราะอวิชชานั้น จะรูไดก็ตองมีปญญา 

ซึ่งปญญาก็มีหลายระดับตั้งแตขั้น การฟง ขั้นคิดพิจารณา (โยนิโสฯ) 

และข้ันประจักษแจงแทงตลอด ซึ่งเปนข้ันภาวนา ดังน้ันในข้ัน
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กรรม และ วิบาก

๕

การรูความหมายตามอรรถะและพยัญชนะซึ่งเปนข้ันการฟงหรือ

การอานน้ี เปนปญญาข้ันตน ชื่อวา สุตมยปญญา คงรูไดเพียงเทาน้ี 

ตอเมื่อไดฟงไดศึกษาเพิ่มขึ้นอีก ปญญาขั้นสูงๆ ก็จะคอยๆ เกิดขึ้น

กรรมเปนสมุทยสัจ

สัจ ๔ ไดแก ทุกขสัจ สมุทยสัจ นิโรธสัจ และมรรคสัจ ซึ่งกรรม

และวิบากก็เปนสัจจะ เพราะกรรมเปนธรรมฝายเหตุ จึงสงเคราะห

ลงในสมุทยสัจ สวนวิบากเปนธรรมฝายผล สงเคราะหลงในทุกขสัจ 

เมือ่พระพทุธองคทรงตรัสรูอรยิสจั ๔ พวกเราเหลาสาวกของพระองค 

เปนเพยีงผูศกึษาและปฏบิติัตาม แลวจึงตรสัรูอรยิสจั ๔ ตามพระองค

ได ดังนั้น ผูใดศึกษากฎแหงกรรม ผูนั้นจึงไดชื่อวา เปนผูปฏิบัติธรรม

ตามพระพุทธองค

ประโยชนของความรูเรื่องกรรม

ความรูเร่ืองกรรม ทําใหเรารูจักเลือกทําแตกรรมดีและรูจัก

หลีกหนีกรรมชั่ว น้ีเปนการเลือกภพภูมิที่จะไปในชีวิตหนา ที่กําลัง

จะมาถึงนั่นเอง

การเตรียมตัวแตเนิ่นๆ พรอมที่จะรับเหตุการณสําคัญในชีวิต

น่ันคือ วันท่ีเรากําลังเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติ ซึ่งอาจเกิดไดทุกเม่ือ ก็

พหุลกรรมคือ กรรมที่ทําบอยๆ ทําเปนประจํานั้นยอมทําใหเรานึกถึง

กรรม ๆ  น้ันไดงายไดเรว็ ครัน้ใกลตาย ถาจิตราํพงึถงึกศุลกรรมน้ันได 

จิตยอมผองใส ความหวังที่จะไปปฏิสนธิในสุคติภูมิยอมมีหวัง ดังนั้น

การเรียนรูเรื่องกรรมจึงมีความสําคัญตอชีวิต
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๖

ขอแนะนําในการเตรียมตัวเพื่อนํามาใชตอนหัวเลี้ยวหัวตอ

ของชีวิตคือ ทุกครั้งที่ทําบุญทํากุศล ไมวาจะเปนกุศลชนิดใดเชน 

บํารุงมารดาบิดา สงเคราะหญาติ บํารุงสมณะชีพราหมณ ถือศีล

ฟงธรรม ศึกษาธรรมะ ไหวพระเจดีย หรือทํากุศลเล็กๆ นอยๆ เชน

ใหเศษอาหารแกนก  ปลอยปูปลอยปลา แมแคจูงคนชราขามถนน 

ถามีโอกาส ก็ใหทําเสมอ เมื่อทําแลวจดจําไวดวย กอนนอนก็นํามา

ทบทวนทุกคืน สวนอกุศลกรรมท่ีผานมา ใหลืมเสียท้ังหมด อยานํา

มาคิดหรือนํามาพูด พหุลกรรมท่ีเปนกุศลน้ีแหละ ถาเรานํามาตรึก 

ตอนใกลตาย ก็จะทําใหจิตผองใส พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวใน 

คัมภรี ม.ม.ูวัตถสุตูร (ขอ ๙๒-๙๓ หนา ๔๓๓) วา เมือ่จิตผองใส สคุติ

ยอมมีหวัง
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๗

บทที่ ๒

การใหผลของกรรม

กรรม คือ การกระทํา เปนธรรมฝายเหตุ เมื่อมีเหตุยอมตามมา

ดวยธรรมฝายผล เชน ใครก็ตาม ทํากุศลกรรมอะไรไว เขายอมไดรับ

กุศลวิบากนั้น ถาเขาทําอกุศลกรรมอะไรไว เขายอมไดรับอกุศลวิบาก

น้ัน อนึ่งทั้งกรรมดีและกรรมชั่วน้ีจะสงผลเร็วหรือชา หรือจะเปนผล

หนักเบาเพียงใด ยังขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ซึ่งจักกลาวในบทตอไป

กฎแหงกรรม เปนกฎทีมี่อยูแลวตามธรรมชาต ิไมมีใครมาบญัญัติ

ไว จึงมีผลกับชนทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ไมเวนแมสัตวบุคคลใด ๆ 

ไมวาใครจะเช่ือหรือไมเช่ือก็ตาม กรรมก็จะดําเนินไปตามกฎเกณฑ

นี้เสมอ

กรรมนํามาซึ่งภพ

กรรมบถ ๑๐ ทั้งกุศลกรรมบถและอกุศลกรรมบถเปนเหตุเปน

ปจจัยใหสัตวไปเกิดในภพภูมิตาง ๆ โดยใหผลใน ๒ กาล ดังนี้

กศุลกรรมบถ ๑๐ สมบรูณดวยศรทัธา วิรยิะ เปนกรรมทีม่พีลงั

ยอมใหผลในปฏิสนธิกาล พาสัตวไปเกิดในสุคติภูมิเชน เปนเทวดา

ในสวรรค ๖ ช้ัน ถาเกิดในมนุษยภูมิ ก็เปนมนุษยในชนช้ันวรรณะ

ตาง ๆ  เชน เปนกษัตริย เปนพอคา เปนประชาชนท่ัวไปและกุศลกรรม

นี้ยังใหผลในปวัตติกาลดวย โดยใหผลเปน กุศลวิบากทาง ตาหู จมูก 

ลิ้น กาย ทําใหเห็นรูปดี ๆ เสียงดี ๆ เปนตน
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๘

อกุศลกรรมบถ ๑๐ คือกรรมท่ีครบองคกรรมบถใหผลใน
ปฏิสนธิกาลและปวัตติกาล กรรมน้ีแลพาสัตวไปเกิดในอบายภูมิ 
เปนสัตวเดรัจฉาน เปนสัตวนรก ฯลฯ สวนอกุศลกรรมที่ไมครบองค 
ก็ใหผลในปวัตติกาลเปนอกุศลวิบากทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ทําใหได
เห็นรูปไมดี ไดยินเสียงไมดี เปนตน

ในระหวางมีชีวิตในภพนั้น ๆ ถากรรมใดในอดีตยังไมมีโอกาส
ใหผลกรรมน้ันก็มีอํานาจพรอมที่จะใหผลเปนวิบากและกัมมชรูป
เมื่อเหตุปจจัยพรอม ดังมีคํากลาววา เราลืมกรรมนั้นแลวแต
กรรมหาลืมเราไม

ตัวอยางการใหผลของกรรม

กฎทั่วไปของกรรมและการใหผลของกรรม คือ เหตุดียอม

ใหผลดีเหตุไมดี ยอมใหผลไมดี ดังตัวอยางตอไปนี้

ผู มีสุขภาพดี มีอายุยืน ก็เพราะเหตุท่ีผู  น้ัน มีเมตตาสัตว

ไมเบียดเบียนสัตว ไมฆาสัตว เปนตน ดังนั้น ผูมีอายุยืน จึงไมใชมา

จากเหตุเพราะเทพเจาองคใดมากรุณาใหคุณหรือมาใหรางวัล สวน

ผูมีสุขภาพไมดีมีอายุสั้น ก็เพราะเหตุที่ผู น้ันเคยเบียดเบียนสัตว 

เคยฆาสัตว ทารุณสัตวเปนตน ดังนั้น

ผูมีอายุสั้นจึงไมใชมาจากเหตุเพราะเทพเจาองคใดมาลงโทษ

หรือมาลองใจ

ผูที่มีผิวพรรณงาม เพราะเปนคนไมมักโกรธ แมโกรธก็ไมนาน

ไมผูกโกรธ ไมผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรใคร ๆ มีจิตเมตตาเสมอ
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กรรม และ วิบาก

๙

สวนผูมีผิวพรรณทราม เพราะเปนคนมักโกรธ เม่ือโกรธก็โกรธ

นาน เปนผูมากไปดวยความคับแคนใจ มักมีจิตพยาบาทอาฆาต

จองเวร เปนตน

ทรัพยสินของผูใด ตองพินาศยอยยับไปกับอัคคีภัย อุทกภัย 

โจรภัย ถูกยึดทรัพย ฯลฯ ก็ไมไปโทษวา มีใครมาแกลงไมใชเหตุมา

จากอิทธิพลของดวงดาว ไมใชเจาแมกาฬมาลงโทษหรือมาลองใจ 

แตเพราะผูน้ันเคยทําอกศุลเหตไุว เชน เคยทจุริตคดโกง  เคยลกัทรัพย 

เคยคอรัปชั่น เปนตน

ผูใดไดลาภไดยศ ไดทรพัยสนิเงนิทอง ก็ไมใชเพราะมีตนมะยม

อยูหนาบาน ไมใชปาย บานนีอ้ยูแลวรวย ท้ังไมใชอทิธพิลของดวงดาว 

ไมใชพระเจาองคใดมาประทานให ไมใชพระพฆิเนศองคโตมาใหลาภ 

แตเพราะผูน้ันเคยทําบุญทํากุศลไว เชน เคยใหทานรักษาศีล เคย

สงเคราะหญาติ เคยชวยเหลือผูยากจนไว เปนตน

ผูท่ีเกิดในตระกูลสูง มียศศักด์ิสูงก็เพราะผูน้ันเคยประพฤติ

ออนนอม ไมมีจิตคิดริษยา มีมุทิตาจิตเสมอ ไมเยอหยิ่งถือตัว เคารพ

กราบไหวผูควรกราบไหว บูชาคนที่ควรบูชา สวนผูที่เกิดในตระกูลตํ่า 

มียศศักดิ์ต่ํา เพราะเปนผูมีจิตริษยา เปนคนแข็งกระดาง ไมเคารพ

กราบไหวผูที่ควรเคารพกราบไหว เปนตน

ผูที่มีปญญา เพราะเปนผูเขาไปหาสมณะพราหมณ แลวไตถาม

อะไรเปนกุศล อะไรเปนอกุศล อะไรเปนคุณ อะไรเปนโทษ ชอบฟง

ธรรมหรือเปนผูสนใจศึกษาพระปริยัติธรรม สวนผู ไมมีปญญา

เพราะเปนผูไมเขาหาสตับรุษุเพือ่ไตถาม อะไรเปนกศุล อะไรเปนอกศุล
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๑๐

อะไรเปนคุณ อะไรเปนโทษ ไมชอบฟงธรรมไมสนใจศึกษาพระ-
ปริยัติธรรม เปนตน

เหตุกบัผลตองสอดคลองตรงกนัเสมอ คือกศุลกรรมยอมใหผล
เปนกุศลวิบาก อกุศลกรรมยอมใหผลเปนอกุศลวิบากไมตางจาก
ปลูกมะมวงเปรี้ยว ยอมไดผลเปนมะมวงเปรี้ยว ปลูกมะมวงมันยอม
ไดผลเปนมะมวงมัน น้ีเปนกฎธรรมชาติ ไมมีอํานาจใด ๆ มาลบลาง 
มาเปลี่ยนแปลงใหเปนอยางอื่นได

การใหผลของกรรมตองใชเวลา

เน่ืองจากกรรมอันเปนตัวเหตุ กับวิบากอันเปนตัวผล เกิดใกล
กันก็มี เกิดหางกันก็มี กรรมและวิบาก ที่เกิดในชาติเดียวกัน มีไมมาก 
เห็นไดไมชัดเจน สวนใหญเกิดหางกันขามภพขามชาติ ทั้งนี้เพราะ
กรรมจะผลดิอกออกผลเปนวิบากได กไ็มใชมแีตกรรมเปนปจจัยเดยีว 
ยังมีปจจัยอื่น ๆ ดวย เหมือนปลูกทุเรียนดวยเมล็ดกวาเมล็ดจะงอก
ออกมาเปนตนกลา ก็ไมใชอาศัยเมล็ดพันธุอยางเดียว ยังตองอาศัย 
ดิน น้ํา ปุ ย ตลอดจนการดูแลรักษา และตนกลากวาจะโตกวาจะ
ผลดิอกออกผล จนกวาจะเปนทุเรยีนอยูบนโตะ กต็องใชเวลายาวนาน
ฉันใด กรรมท่ีทําในแตละคร้ัง ถาไมใช ครุกรรมไมใชมรรคจิตแลว
กวากรรมจะสุกงอมจนใหผลเปนวิบากได ก็ตองใชเวลานาน ฉันนั้น

ความวิจิตรของกรรมและวิบาก

เพราะกรรมกับวิบากเปนสังขารธรรม เกิดข้ึนจากปจจัยตาง ๆ 
ปรุงแตง จึงมีความวิจิตรพิสดารอยางย่ิง เชน การทํากรรมของแตละ
คนในแตละคร้ัง จะเปนกรรมประเภทใดน้ัน ข้ึนอยูที่ปจจัยตาง ๆ 
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๑๑

เชนมีเจตนาตาง ๆ กัน ดังตัวอยางการบริจาคทรัพยสิ่งของ บางคน
มีเจตนาใหเพื่อการสงเคราะห บางคนใหเพื่อบูชาคุณ บางคนให
เพราะหวังช่ือเสียง บางคนใหเพื่อขัดเกลากิเลสเปนตน กุศลวิบากท่ี
ไดรับจึงมากนอยตางกันไป แมคุณธรรมของบุคคลที่เราใหก็มีผลตอ
วิบาก เชน ใหกับภิกษุทุศีล หรือใหกับภิกษุผูมีศีลหรือใหกับคนนอก
ศาสนา อานิสงสผลบุญยอมตาง ๆ กันไป

ตัวอยางผลของอกุศลกรรมที่แตกตางกันไป เชน ฆามด 
ฆาปลวก ฆาวัว ฆาควาย ฆาคนมีศีล หรือฆาโจรผูราย วิบากยอม
ตางกัน นอกจากข้ึนอยูท่ีเจตนาและความเพียร ยังข้ึนอยูกับสัตวท่ี
ถูกฆาวามีคุณมากนอยแคไหน เปนสัตวเล็กหรือสัตวใหญ เชน ฆามด 
ฆาชางฆางพูษิ ฯลฯ บาปกรรมยอมตางกนัไป เปนตน ดงัน้ัน บาปกรรม
ที่ทําแตละครั้ง ของแตละคน จึงหนักเบาตางกันไป นี้เปนความวิจิตร
ของกรรม

เชื่อกรรมดวยศรัทธา

ชาวพุทธผูมีตถาคตโพธิศรัทธา ก็เพราะเขามีศรัทธาเชื่อใน
ความตรสัรูดีของพระพทุธเจา เขาจึงเช่ือกฎแหงกรรมทีพ่ระองคตรัสรู
แมจะเชื่อดวยศรัทธาโดยไมมีปญญาประกอบ ผูน้ันก็ยังชื่อวาเปน
ชาวพทุธ แตผูใดไมเชือ่กฎแหงกรรม ผูน้ันไมเชือ่ในคําสอนของพระองค
ผูนั้นไมชื่อวาเปนชาวพุทธเลย

เชื่อกรรมดวยปญญา

ผูท่ีมตีถาคตโพธศิรัทธา เพราะเช่ือในความตรสัรูของพระพทุธเจา

และผูที่เช่ือกฎแหงกรรมที่พระองคทรงแสดงอยางมีเหตุผล ผูนั้น

ชื่อวาเปนผูมี กัมมัสสกตาปญญาดวย ผูนั้นเปนชาวพุทธที่แทจริง
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๑๒

ชาวพุทธท่ีมีท้ัง ตถาคตโพธิศรัทธาและกัมมัสสกตาปญญา

ดังกลาว ถาผูน้ันพบกับโลกธรรมฝายชั่ว เชน พบกับความทุกข

ความเสื่อมลาภเสื่อมยศ ถูกนินทา ฯลฯ ก็ไมหวั่นไหวจนเกินไป ไมไป

โทษผูอื่นถาเขาไปพบผูอื่นกําลังไดลาภ ไดยศ ก็ไมมีจิตคิดริษยาแต

กลับพลอยชื่นชมยินดีดวยมุทิตาจิต ถาพบผูใดกําลังเสื่อมลาภ

เสื่อมยศ ก็ไมไปซํ้าเติม ไมไปเพิ่มโทษ แตกลับคิดกรุณาหาทาง

ชวยเหลือ ทั้งนี้เพราะรูดีวา กรรมดีหรือกรรมชั่วของใคร ก็เปนของ 

คนน้ัน กฎแหงกรรมยอมจัดการกับผูน้ันอยางยุติธรรมเสมอ อน่ึง

ผูใดมีกัมมัสสกตาศรัทธาและกัมมัสสกตาปญญาผูนั้นช่ือวาเปน

กรรมวาทีบุคคล พระพุทธองคจะทรงแสดงอริยสัจ ๔ กับผูน้ันกอน 

เพราะโลกียกุศลธรรมทั้ง ๒ เปนอุปธารณะรองรับโลกุตตรกุศล

ผูรอบรูเรื่องกรรมอยางสมบูรณ

เนื่องจากกรรมเปนสังขารธรรม เกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัยตาง ๆ 

ปรุงแตง และวิบากก็เปนสังขารธรรมเกิดข้ึนเพราะเหตุปจจัยตาง ๆ 

ปรุงแตงเชนกัน ดังน้ัน การท่ีจะเรียนรูกฎแหงกรรม จึงจําเปนตอง

เรียนรูปจจัยตาง ๆ ท้ังปจจัยหลักไดแก อวิชชา ตัณหา และปจจัย

อื่น ๆ ดวย เรื่องกรรมจึงเปนเรื่องใหญที่ตองศึกษา ไมใชรูแคทําดีได

ดีทําชั่วไดชั่วเทานั้น

การท่ีจะรู กรรมและวิบากไดสมบูรณถูกตองแทจริงแลว

น่ันเปนวิสยัของบคุคลระดับพระสมัมาสมัพทุธะเทาน้ัน สวนบคุคลอืน่

แมจะเปนระดับพระปจเจกพุทธะหรือพระอัครสาวกก็ไมสามารถรู

อยางละเอยีดทุกแงทุกมุม ท้ังน้ี เพราะบคุคลระดบัพระสมัมาสมัพทุธะ
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๑๓

เปนผูมีสัพพัญุตญาณ บุพเพนิวาสานุสติญาณและจุตูปปาตญาณ 
ซึ่งเปนญาณระลึกถึงการกระทํากรรมและการรับผลกรรมในอดีตได
อยางไมจํากัดชาติ ทั้งของพระองคเองและของผูอื่นดวย

อน่ึง เราไดอานหนังสือเร่ืองกรรม ไดฟงเร่ืองกรรมบอย ๆ วา
คนนั้นรับผลกรรมอยางนั้น เพราะทํากรรมอยางนี้ เชน เรื่องที่เลากัน
มาวา คนฆาหมูเปนอาชีพ คร้ันใกลตาย ตองรองครวญครางเหมือน
หมู เปนตน ซึ่งในพระคัมภีร ก็มีตัวอยางเชนนี้ ในกรณีนี้กรรมกับผล
ของกรรมจะถูกตองตรงกนัหรือไมน้ัน ไมมีใครระบ ุไดแนชดั นอกจาก
พระพุทธเจาเทาน้ัน แตตัวอยางท่ีเลากันมา ก็ยังอยูในกฎเกณฑของ
กรรม ที่วาอกุศลกรรมยอมใหผลเปนอกุศลวิบากเสมอ เชน หนังสือ
เร่ืองกรรมของนาย ท.เลียงพิบูลย เปนหนังสือท่ีมีประโยชนมาก 
เพราะทําใหเกิดหิริโอตตัปปะเกรงกลัวตอบาป เกิดกัมมศรัทธาเชื่อ
กฎแหงกรรมยิ่งขึ้น

กัมมัสสกตาปญญา เปนปจจัยแกการบรรลุธรรม

กรรม-วิบาก เปนธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งเพียงใด ดูไดจากคําพูด
ที่วา “ผูใดทํากรรมใด ๆ ผูนั้นยอมรับผลกรรมนั้น ๆ” การพูดเชน
น้ีฟงดูเหมือนถูก แตก็ยังไมถูกทีเดียว สวนคําพูดที่สมบูรณถูกตอง
ทั้งอรรถและพยัญชนะ คือ พระดํารัสของพระพุทธองคที่ตรัสเร่ืองน้ี
กับภิกษุทั้งหลายใน คัมภีร องฺ.ติกฺ.โลณกสูตร (ขอ ๕๔๐ หนา ๔๙๒) 
ดังนี้

“ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ผูใดกลาววา คนทํากรรมอยางใด ๆ 
ยอมเสวยกรรมนัน้ ๆ  เมือ่เปนอยางนัน้ การอยูประพฤติพรหมจรรย

ก็มีไมได ชองทางท่ีจะทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบก็ไมปรากฏ สวน
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ใครกลาววา คนทาํกรรมอันจะพงึใหผลอยางใด ๆ   ดังนี ้ยอมเสวย

ผลกรรมอยางนั้น ๆ  เมื่อ เปนอยางนี้ การอยูประพฤติพรหมจรรย

ยอมมีได ชองทางที่จะทําที่สุดแหงทุกข โดยชอบ ยอมปรากฏ

เรามักไดยินคําวา แกกรรม ที่จริงตองพูดวา แกอกุศลวิบาก 

หรือแกผลของอกุศลกรรมจึงจะถูก เพราะอกุศลกรรมท่ีทําไปแลว 

ก็สําเร็จไปแลว ผานพนไปแลว ยอมแกไขอะไรไมได แตอกุศลวิบาก

หรือผลของอกศุลกรรมท่ีกําลงัไดรับอยูก็ด ีหรอืคาดวาจะไดรับกด็ยัีง

พอแกไขได วิธีแกนั้น พระพุทธองคทรงแสดงไวในมหากัมม-

วิภังคสูตรไดนํามาแสดงไวในบทตอไป

กรรมและวิบากเปนของเฉพาะตัว

หลักทั่วไป กรรมดีก็ตาม กรรมช่ัวก็ตาม ผูใดทําไว ผูนั้นแหละ

เปนเจาของ เปนทายาทของกรรมนั้น จะใหใครมาเปนทายาทแทนก็

ไมได วิบากก็เชนกัน จะโอนไปใหใครรับก็ไมได ผูไมเขาใจเรื่องกรรม 

มกัคิดวาทาํแทนกนัได รบัผลแทนกนัได ดังเหตุการณตาง ๆ  ท่ีปรากฏ

เปนขาวในยุคน้ีชวนใหเขาใจเชนน้ัน เชน กรณีท่ีลูกกอกรรมทําเข็ญ 

พอแมตองเดือดรอน ตองมีสวนไดรับผลกรรมน้ันดวย หรือพอแม

ทาํกรรมใด ลกู ๆ   กมี็สวนไดรบัผลกรรมน้ัน เปนตน ความจรงิในอดีต 

อาจรวมกันทํากรรมจึงตองมารับวิบากพรอมกัน จะเห็นไดวา คนใน

ครอบครัวเดียวกัน คนในกลุมเดียวกัน ในสังคมเดียวกัน มักเคยทํา

กิจกรรมรวมกันมาทั้งในอดีตและปจจุบัน ดังตัวอยางตอไปนี้
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กรรม และ วิบาก

๑๕

อกุศลกรรม มีการรวมกันเชียรมวยเชียรฟุตบอล หรือรวมกัน

ปลนทรัพย รวมกันคอรัปช่ัน พากันไปลาสัตว ชาวประมงชวยกันจับ

ปลา เปนตน

กุศลกรรม เชน มีการรวมกันทําบุญ ทอดผาปาทอดกฐิน 

รวมกันบูรณะพระเจดีย ศึกษาธรรมะรวมกัน สนทนาธรรมรวมกัน 

ชวยกันจัดพิมพหนังสือธรรมะ รวมกันเผยแพรธรรมะ เปนตน 

บคุคลดงักลาว จงึมอีปุนิสยัคลาย ๆ  กนั เม่ือรวมทาํกรรมเดียวกนั

จึงมาเกดิในครอบครวัเดียวกนั ในเครอืญาติเดยีวกนั ในสงัคมเดยีวกนั

ครั้นมาในชาติปจจุบัน ก็ยังรวมกันทํากรรมใหมอีก ดังนั้น เมื่อรับผล

ของกรรมในปจจุบัน จึงไดรับวิบากเหมือนกัน จะแตกตางกันที่หนัก

เบาไมเทากัน เพราะเจตนาก็ดี ความเพียรก็ดี ของแตละคนตางกัน 

ดังตัวอยาง ตอไปนี้

การฆาวัวตัวหนึ่ง บางคนชวยกันจับ บางคนลงมือเชือดบางคน

ชําแหละ บางคนเห็นแลวชอบใจ ดังน้ัน เมื่อกรรมใหผล ทุกคน

จึงไดรับผลเหมือนกัน แตหนักเบาไมเทากัน ดังในคัมภีร  ขุ, อป, 

(ขอ ๓๙๒ หนา ๘๗๕) พระพุทธองคทรงเลาวา

สมัยพระองคเสวยพระชาติเปนเด็กลูกชาวประมงอยูบาน

เกวัฏฏคาม เห็นคนท้ังหลายฆาปลาแลว เกิดโสมนัส ดวยวิบาก 

แหงกรรมนั้น ความทุกขท่ีศีรษะ (ปวดศีรษะ) ไดมีแลวแกเรา 

ในเมื่อเจาศากยะท้ังหลายถูกพระเจาวิฑูทภะ โอรสของพระเจา-

ปเสนทิโกศลฆาตาย เปนตน
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พันเอก ธงชัย แสงรัตนพันเอก ธงชัย แสงรัตน

๑๖

น้ีเปนไปตามกฎแหงกรรม ท่ีดําเนินไปอยางเที่ยงธรรม คือ

ผลใด ๆ ทั้งดีและชั่วที่ผูใดไดรับ ลวนมาจากเหตุที่ผูน้ันเคยทําไว

ดังตัวอยางบุคคลระดับพระสัมมาสัมพุทธเจา กฎแหงกรรมน้ีก็ไม

ยกเวนใหตราบใดท่ีพระองคยงัทรงมีขันธ ๕ แมจะสิน้กเิลสแลวกต็าม 

ดังน้ัน เราจึงไมตองสงสัยวา ทําไมคนน้ันทํากรรมแคน้ี แตไดรับโทษ

แคนั้นและไมตองไปซํ้าเติม หรือไปเพิ่มโทษใหใคร กฎแหงกรรม

คงดําเนินไปอยางยุติธรรมเสมอ อน่ึง ถาเราไปเพิ่มโทษใหใครก็ตาม

นั่นเปนการไปขอแบงบาปกรรมมาใหตัวเอง

ความสลับซับซอนของกรรมและวิบาก

พระพุทธองคทรงแสดงความสลับซับซอนของ กรรม-วิบาก

ไวในคัมภีร ม.อุ.มหากัมมวิภังคสูตร (ขอ ๖๐๓ หนา ๒๗๑) ดังน้ี 

ดูกอนอานนท บุคคล ๔ จําพวก มีปรากฏอยูในโลก ดังนี้ (โดยสรุป)

๑. บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูมักทําแตอกุศลกรรม เชน

ทําชีวิตสัตวใหตกลวงไป เปนตน เขาตายไป ยอมเขาถึงอบาย 

ทุคติ วินิบาต นรกก็มี

๒. บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูมักทําแตอกุศลกรรม เชน 

ทําชีวิตสัตวใหตกลวงไป เปนตน เขาตายไป ยอมเขาถึงสุคติ-

โลกสวรรคก็มี

๓. บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูมักทําแตกุศลกรรม เชน 

เวนขาดจากปาณาติบาต เปนตน เขาตายไปยอมเขาถึงสุคติ-

โลกสวรรคก็มี
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กรรม และ วิบาก

๑๗

๔. บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักทําแตกุศลกรรม เชน 
เวนขาดจากปาณาติบาต เปนตน เขาตายไปยอมเขาถึงอบาย 
ทุคติ วินิบาต นรกก็มี

จากพระพุทธพจนขางตน เม่ืออานผิวเผิน ดูเหมือนขัดกับกฎ
แหงกรรมทีว่า กรรมดยีอมใหผลดี กรรมชัว่ยอมใหผลชัว่ แตเน่ืองจาก
กรรมท่ีทําไวในอดีตชาติ มีทั้งกรรมดีและกรรมช่ัวน้ันมีมากมายใหญ
โตเทาภูเขา การท่ีจะใหผลในชาติปจจุบันพรอมกันจึงเปนไปไมได 
และการใหผลของกรรมกย็งัข้ึนอยูกบัปจจัยอืน่ ๆ  ดวย ปจจยัท่ีมีอิทธพิล
ตอการใหผลของกรรม พระพทุธองคทรงแสดงไวในพระอภธิรรมปฎก
วิภังค (ขอ ๘๔๐ หนา ๖๐๖) วามี ๔ ประการ ดังนี้

๑. คติ ไดแก ภพภูมิที่สัตวไปเกิด ซึ่งมีทั้งสุคติภูมิและทุคติภูมิ

๒. อุปธิ ไดแก สรีระของสัตวท่ีสมบูรณหรือไมสมบูรณ งาม
หรือไมงาม

๓. กาละ ไดแก ชวงเวลาที่เหตุการณในโลกเจริญหรือเสื่อม
ในเรื่องตาง ๆ 

๔. ปโยคะ คือ ความฉลาด ความเพียรทางกาย ทางวาจาท่ี

ประกอบในภพนี้

ปจจัย ๔ คือ คติ อุปธิ กาละ ปโยคะ มีอิทธิพลตอการใหผลของ

กรรม ดังนั้น เรื่อง กรรม-วิบาก จึงมีความละเอียดลึกซึ้งและมีความ

วิจิตรพิสดารเพียงใดนั้น เห็นไดในพระพุทธพจน ท่ีพระพุทธองค

ตรัสไวในพระอภิธรรมปฎก คัมภีรพระวิภังค ญาณวิภังค (ขอ ๘๔๐) 

ดังนี้
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พันเอก ธงชัย แสงรัตนพันเอก ธงชัย แสงรัตน

๑๘

บาปอกุศลกรรมบางอยางไมใหผล เพราะคติสมบัติหามไว
บาง เพราะอุปธิสมบัติหามไวบาง เพราะกาลสมบัติหามไวบาง 
เพราะปโยคสมบัติหามไวบาง 

บุญกุศลกรรมบางอยางไมใหผล เพราะคติวิบัติหามไวบาง 
เพราะอุปธิวิบัติหามไวบาง เพราะกาลวิบัติหามไวบาง เพราะ
ปโยควิบัติหามไวบาง

บาปอกุศลกรรมบางอยางใหผล เพราะอาศัยคติวิบัติชวย
ใหเกิดบาง เพราะอุปธิวิบัติชวยใหเกิดบาง เพราะกาลวิบัติ 
ชวยใหเกิดบาง เพราะปโยควิบัติชวยใหเกิดบาง

บุญกุศลกรรมบางอยางใหผลเพราะอาศัยคติสมบัติชวย 
ผลจึงเกิดบาง เพราะอาศัยอุปธิสมบัติชวยผลจึงเกิดบาง เพราะ
อาศัยกาลสมบัติชวย ผลจึงเกิดบางเพราะอาศัยปโยคสมบัติชวย 
ผลจึงเกิดบาง

กรรมท่ีทําไวในอดีตจะใหผลเปนวิบากและกรรมชรูปท่ีดี
หรือไมดีประการใดนั้น ขึ้นอยูที่ปจจัย ๔ คือ คติ อุปธิ กาละ ปโยคะ 
ของแตละบุคคล ดังนั้น สัตวโลกแตละชีวิตจึงไดรับวิบากและกรรม
ชรูปที่วิจิตรพิสดารแตกตางกันไป ซึ่งในบทตอไปน้ี เปนการนํา
ตัวอยางชีวิตของคนสมัยพุทธกาลบางและคนในสมัยน้ีบาง มาแสดง
ใหเห็นวา การรับผลของกรรมน้ัน ข้ึนอยู กับปจจัย ๔ ดังกลาว 
รายละเอียดเรื่องนี้ไดนํามาอธิบายไวแลวในบทตอไป
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กรรม และ วิบาก

๑๙

บทที่ ๓

คติ เปนปจจัยแกวิบาก

คําวา คติ มีอรรถวา ท่ีสัตวพึงถึง หมายถึงภพภูมิที่สัตวไปเกิด

พระอภธิรรมปฎก ญาณวิภงัค (ขอ ๘๔๐) และอรรถกถา (หนา ๗๐๘ - 

๗๑๘) พระพุทธพจนกลาวถึง คติเปนปจจัยแกสัตวผู ปฏิสนธิใน 

๕ ภูมิ ดังนี้

- สุคติภูมิ ๒ ไดแก มนุษยภูมิและเทวภูมิ

- ทุคติภูมิ ๓ ไดแก นิรยภูมิ (นรก) เปตติภูมิ เดรัจฉานภูมิ

การท่ีสัตวใดจะไปเกิดในสุคติภูมิหรือทุคติภูมิข้ึนอยูท่ีกรรมใด

กรรมหน่ึงที่ทําไวในอดีตชาติ ผูท่ีไปเกิดในสุคติภูมิ ผูน้ันชื่อวา เปน

ผูมีคติสมบัติ สวนผูที่ไปเกิดในทุคติภูมิ ผูน้ันช่ือวา เปนผูมีคติวิบัติ 

ดังรายละเอียดตอไปนี้

คติสมบัติ

คําวา คติ คือ ภพภูมิท่ีสัตวไปเกิด คําวา สมบัติ แปลวา ความ

ถึงพรอม ความสมบูรณ ความพรั่งพรอม ดังน้ัน คติสมบัติ จึง

หมายถึงภพภูมิที่สมบูรณ พรั่งพรอมไปดวยเบญจกามคุณ คือ รูป รส 

กลิ่น เสียง สัมผัสที่ดี ที่ประณีต

สุคติภูมิช้ันลางสุด คือ มนุษยภูมิ ชั้นสูง ไดแกสวรรคชั้น

กามาวจร ๖ และชั้นพรหมโลก ๒๐ สัตวในสุคติภูมิช้ันสูง ๆ ข้ึนไป 

สมบัติ คือ เบญจกามคุณก็ยิ่งประณีต สวนจะมากหรือนอยยอม
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๒๐

เปนไปตามกศุลกรรมของแตละชีวิต ผูท่ีเกดิในสคุติภมู ิทกุรปูทุกนาม
ชื่อวา เปนผูมี คติสมบัติ

ในเทวภมิู สตัวทีเ่กดิในสวรรค นับวาเปนผูมีคตสิมบตัท่ีิแทจรงิ 
เพราะพรั่งพรอมไปดวยเบญจกามคุณ คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส 
ที่ประณีต ท่ีเปนทิพย สวนในมนุษยภูมิ มีเบญจกามคุณพอประมาณ 
คือ มีดีบางไมดีบาง มากบางนอยบาง ไมพรั่งพรอมสมบูรณเทาใน
เทวภูมิ

ในมนุษยภูมิ ผูท่ีทํากุศลกรรมไวมาก ก็จะเปนผูมีสมบัติใน
ความเปนมนุษยสูง เชน ชนชั้นเจาฟาเจาแผนดิน ชนชั้นเศรษฐี 
เปนตน ถาเปนสมบตัใินความเปนมนุษยอยางกลาง ๆ  เชน พวกพอคา
วานิช ขาราชการทั่วไป ถาสมบัติในความเปนมนุษยต่ําลงมาไดแก 
คนยากจน คนใชแรงงานและสมบัติในความเปนมนุษยต่ําสุด ไดแก
ชาวปาชาวดอยคนชั้นวรรณอธิศูทร เปนตน

แมคนที่มีสมบัติตํ่าสุด เชน พวกอธิศูทรในประเทศอินเดีย
ซึ่งเปนมนุษยที่มีชีวิตอยูดวยเศษอาหาร มีเสื้อผาสกปรกที่เขาทิ้งแลว
ที่อยูอาศัยเศราหมอง แตคนเหลาน้ันก็ยังกินอาหารแบบมนุษยซึ่งดี
กวาอาหารสตัวเดรัจฉาน ยงัมีเสือ้ผาท่ีใชปองกนัความรอนความหนาว
ซึง่สตัวไมม ีกระตอบขางกองขยะ ท่ีมุงดวยเศษผาใบกยั็งดีกวาคอกวัว
คอกควาย เปนตน คนยากจนเหลานี้แมจะมีสมบัติความเปนมนุษย
ตํ่าเพียงใด แตก็ปฏิสนธิดวยกุศลวิบากจิต จึงมาเกิดในมนุษยภูมิ 
ยังมีความเปนอยูสูงกวาสัตวในอบายภูมิ จึงจัดวาเปนผูมีคติสมบัติ

กค็ตสิมบติัน่ีแหละเปนตัวไปเปดประตใูหกศุลกรรมในอดตีบาง

อยาง สงผลดมีาให สวนผลจะดีมากหรือดนีอย ยอมเปนไปตามกรรม
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ของแตละชีวิต สวนอกุศลกรรมบางอยางท่ีเคยทําไวในอดีตชาติ 

ก็ตองหยุดการใหผลไวกอน เพราะถูกคติสมบัติหามไว

คติวิบัติ

คําวา วิบัติ มาจากภาษาบาลีวา วิปตฺติ แปลเปนภาษาไทยวา 

ฉิบหาย หรือแปลทับศัพทวา วิบัติ คติวิบัติ จึงหมายถึงภพภูมิท่ีสัตว

ไปเกดิน้ัน มีแตวัตถกุามท่ีไมดี กลาวคือ มีแต รปู รส กลิน่ เสยีง สมัผัส

ที่เลวราย สัตวท่ีมี คติวิบัติ คือ สัตวท่ีไปเกิดในอบาย ๔ ไดแกสัตว

เดรจัฉาน เปรต อสรุกาย สัตวนรก อันความวบิตัใินอบายก็มีหลายชัน้ 

ต้ังแตวิบัติมากที่สุด ไปจนถึงวิบัตินอยที่สุด โดยเรียงตามลําดับ

ลดหลั่นกันไป ดังน้ี สัตวที่มีความวิบัติมากที่สุดไดแกสัตวในอเวจี

มหานรก วิบตันิอยลงมาไดแก เปรตบางจําพวกหรอืเปนสตัวเดรจัฉาน

บางจําพวก

แมในดิรัจฉานภูมิ ระดับความวิบัติของสัตวเดรัจฉานก็มีมาก

นอยตาง ๆ กันไปอีก เชน สัตวที่มีความวิบัตินอยไดแก ลิง ชางมา วัว

ควาย เปนตน ถามีความวิบัติมาก ไดแกสัตวชั้นตํ่า เชนไสเดือน ไรฝุน 

ตลอดจนจุลชีพตาง ๆ เปนตน 

คติวิบัตินี่แหละ ทําใหสัตวในอบาย ๔ ตองกินอาหารหยาบตาม

สัตวประเภทนั้น ๆ  อาหารหยาบมากเปนของสัตวที่มีความวิบัติมาก 

อาหารหยาบนอย เปนของสัตวที่มีความวิบัตินอย เชน สัตวจําพวกลิง

กินผลไมในปา ซึ่งดีกวาสุนัขทั่วไปที่กินเศษอาหารและสุนัขก็ดีกวาวัว

ควายท่ีกินแตหญา แมวัวควายก็ดีกวาพวกมดพวกปลวกท่ีกินดิน
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กินไม หรือที่เลวรายมาก ๆ ไดแกเปรตบางจําพวกกินซากศพ กินสิ่ง

ปฏิกูล สัตวที่มีคติวิบัติสูงสุด คือ  สัตวนรก ตองกินของเผ็ดรอน เชน 

ตองกลนืกนินํา้ทองแดง เปนตน กค็ตวิิบตัน้ีิแหละเปนตวัไปเปดประตู

กรรมชั่ว สง รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ช่ัวรายมาให สวน กุศลกรรม

บางอยาง ของอบายสัตวเหลาน้ันที่เคยทําไวในอดีตชาติ แมจะมาก

เพียงใด ก็ตองหยุดการใหผลไวกอน เพราะถูกคติวิบัติหามไว

กฎแหงกรรมยุติธรรมเสมอ ไมเวนแมบุคคลระดับพระสัมมา-

สัมพุทธะ เชน สมัยพระพุทธองคเสวยพระชาติ เปนแพะ เปนแกะ 

เปนนกกะทา ซึ่งเปนคติวิบัติ ก็ตองมีอาหาร มีท่ีอยูอาศัย ตามสัตว

ประเภทน้ัน ๆ อน่ึง กุศลวิบากของสัตวท่ีถูกคติวิบัติหามไวน้ัน แต

ก็มีกุศลกรรมบางอยาง อาจแทรกเขามาใหผลได เชน บางครั้ง สุนัข

ไดกินอาหารอยางมนุษย ไดนอนกับมนุษย เปนตน ทั้งน้ีเพราะ

ยงัมปีจจยัอืน่ ๆ  เชน อุปธสิมบติั เปนตน เขามาใหผลบางในบางคราว 

ดังจะกลาวในบทตอไปนี้
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บทที่ ๔

อุปธิ เปนปจจัยแกวิบาก

ความหมายของอุปธิ คือ ธรรมท่ีทรงไวซึ่งทุกข เชน กิเลส 

(กเิลสปูธ)ิ เปนธรรมท่ีนําทุกขมาให หรอืขันธ ๕ (ขันธปูธ)ิ กเ็ปนธรรม

ทีน่าํทกุขมาให ฯลฯ แตในท่ีน้ี อุปธหิมายถงึอตัภาพทีป่ระกอบไปดวย 

รูปรางหนาตา รวมถึงอวัยวะนอยใหญของสัตวโลก เชน ของพรหม 

ของเทวดา ของมนุษย ของเดรัจฉาน ซึ่งก็ลวนเปนธรรมที่ทรงไวซึ่ง

ทุกขเชนกัน เพราะอัตภาพดังกลาว ลวนนํามาซึ่งชาติทุกข ชราทุกข 

มรณทุกข

ถาสตัวใดมสีรรีะรางกายสมสวน สงางาม วรรณะผองใส สขุภาพ

แข็งแรง สัตวน้ันเปนผูมีอุปธิสมบัติ ตรงกันขาม ถาสรีระไมสมบูรณ 

หนาตา ไมงาม หรือรางกายพิการ จัดวาสัตวนั้นเปนผูมีอุปธิวิบัติ

อุปธิหรือรูปรางหนาตาของสัตวโลกน่ีแหละ เปนปจจัยสําคัญ

ปจจัยหน่ึงที่มีผลตอการใหผลของกรรม ท้ังอุปธิสมบัติและอุปธิวิบัติ

ของสัตวในภพภูมิตาง ๆ  ก็มีระดับมากนอยตางกันไป ตามกรรม

ของแตละชีวิต ตัวอุปธิของสัตว นี้แลจะไป เปด-ปด ประตูใหกรรมดี

หรือกรรมชั่วสงผล วิบากดี-วิบากชั่ว บางอยางมาให ดังนี้

อุปธิสมบัติ

เทพในเทวภูมิท้ังหลาย ลวนเปนผูมีอุปธิสมบัติท่ีประณีต เชน 

เทวดาในกามาวจรภูมิและในรูปาวจรภูมิ เปนตน เทพในสวรรคชั้น
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ยิ่งสูง ๆ ขึ้นไป อุปธิสมบัติก็ยิ่งประณีต นั่นคือ มีวรรณะงาม มีรัศมี

รุงเรือง เทพแตละองคก็มีอุปธิสมบัติประณีตมากนอยแตกตางกันไป

ตามกศุลกรรมของแตละองค ท่ีสัง่สมมา เวนเทพทีเ่ปนพระอริยบคุคล 

เปนผูมีอุปธิสมบัติพิเศษ คือ มีรัศมีรุงเรืองกวาเทพปุถุชนทั่วไปใน

สวรรคชั้นน้ัน ๆ เชน เทพท่ีเปนพระอริยบุคคล มีรัศมีขมทาวสักกะ

จอมเทพได เปนตน (สมัยที่ทาวสักกะยังเปนปุถุชนอยู)

เร่ืองการใหผลของกรรม บุคคลในสวรรคไดรับแตกุศลวิบาก

เปนสวนใหญ เพราะนอกจากเปนผูมีคติสมบัติแลว ยังมีอุปธิสมบัติ

ดวย อันอุปธิ คือ สรีระของเทพในสวรรคแตละชั้นก็ประณีตมากนอย

ลดหลั่นกันไปตามความวิจิตรของกรรม ความมีศักด์ิสูงต่ําของเทพ 

วัดกนัทีร่ศัม ีเทพผูมีรัศมรีุงเรอืงมาก ยอมไดรบัความยาํเกรงจากเทพ

ที่มีรัศมีนอยกวา ดังเร่ืองราวในพระคัมภีรกลาววา ในธรรมสภา 

ซึ่งเปนท่ีประชุมของทวยเทพในสวรรคชั้นดุสิต เทวดาผูมีศักดิ์ตํ่า

จะหลีกทาง หรือใหอาสนะขางหนา ๆ แกเทวดาผูมีศักด์ิสูงกวา น้ีก็

เปนเรื่องปกติ แมในโลกมนุษยก็เชนกัน

เพราะอิทธิพลของคติสมบัติน่ีแหละ เปนปจจัยใหประตูบุญ

เปดกวาง ทาํใหกุศลวิบากหลัง่ไหลออกมาเต็มที ่สวนประตูบาปปดไว

ชัว่คราว เทพทัง้หลายจึงเสวยแตความสขุ สวนความทกุขถกูคติสมบติั

หามไวชัว่คราว เทวดาองคใดหมดบญุเม่ือใด กอ็าจกลบัมารบัทุกขใน

ทุคติภูมิได นี้แหละ คือ ภัยของสังสารวัฎ

ในมนุษยภมู ิชายหญิงใด มีสรรีะสมสวน ใบหนางดงาม ผิวพรรณ

ผองใสจัดวาเปนผูมี อุปธิสมบัติ และอุปธิสมบัติของแตละคนก็มาก
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นอยตางกัน ท้ังน้ีแลวแตชนกกรรมของแตละคนที่สรางกัมมชรูปให

ประณีตมากนอยตาง ๆ  กันไปตามกรรมที่ทําไว ดังนั้น ประตูกรรมดี
จะเปดตามอิทธิพลของอุปธิสมบัติ ดังนี้

มนุษยผูมีอุปธิสมบัติมาก ท่ีเห็นไดงาย ๆ ไดแก พวกนางงาม
พวกดารานักแสดง บุคคลเหลานี้เปนผูมีชื่อเสียง มีผูคนนิยมชมชอบ
มีผูเสนอใหความอุปถัมภเลี้ยงดู ใหทรัพยสินเงินทอง ทําใหมีฐานะดี 
ทั้งนี้เพราะอุปธิสมบัติ เปนตัวไปเปดประตูใหกุศลกรรมสงวิบากดี
มาให สวนอกุศลกรรมที่สาวงามเหลาน้ันทําไวในอดีตตองหยุดการ
ใหผลไวชั่วคราว ดังตัวอยางชีวิตจริงในยุคน้ี หญิงสาวที่เกิดมาใน
ครอบครัวยากจน การศึกษาไมสูง แตมีอุปธิสมบัติเปนสาวงาม จึงมี
ผูนําไปอุปถัมภเลี้ยงดูหรือนําไปเปนประโยชนในธุรกิจบันเทิง ทําให
เธอมีรายได มีชือ่เสยีง มีฐานะทางสงัคมในชัว่พริบตา บางคนไดแตงงาน
กับเศรษฐี บางคนไดเปนภรรยาของรัฐมนตรี หรือสมัยโบราณ 
ประวัติศาสตรของชนชาติอียิปตหรือชนชาติจีน ไดกลาวถึงหญิงงาม
ในชนบท ไดเปนถงึราชิน ีปกครองประเทศ นีค้อือทิธพิลของอปุธสิมบติั

อกีตัวอยางหน่ึงท่ีเหน็ไดชัด คือ เดก็กาํพราทีถ่กูพอแมนําไปทิง้
ไวในสถานที่เลี้ยงเด็ก ถาเด็กคนไหนมีรูปรางหนาตานารัก นาเอ็นดู 

ก็มักจะมีผูขอไปอุปการะเลี้ยงเปนลูกบุญธรรม น้ีก็เพราะอิทธิพล

ของอุปธิสมบัติ ทําใหเด็กกําพรานั้นพนจากความเปนลูกกําพรา บาง

รายทาํกรรมไวดมีากจากเดก็ท่ีถกูพอแมทอดท้ิง กลายมาเปนลกูเศรษฐี

ก็มี น้ีก็เปนผลของอุปธิสมบัติเปนปจจัยไปเปดประตูบุญและไป

ปดประตูบาปไวช่ัวคราว แตถาบุญหมดเม่ือใด หรือไปประกอบ

ปโยควิบัติเมื่อใด เขาก็ตองมารับบาปตามเดิม
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อีกตัวอยางหน่ึง แสดงอิทธิพลของอุปธิ เชน สมัยท่ียังมีทาส 

ผูเปนทาสยอมไดช่ือวา เปนผูมีสมบัติความเปนมนุษยอยูในขั้นต่ํา 

เพราะมีความเปนอยูเยี่ยงทาส ตองทํางานหนัก แตทาสหญิงชายใดมี

อุปธิสมบัติ คือ มีรางกายแข็งแรง รูปรางดี หนาตางดงาม ผูเปนนาย

ทาสก็จะนําไปเลี้ยงดูเปนพิเศษ มอบหมายการงานที่สบายให หรือตั้ง

ไวในฐานะลูกหลาน หรือยกฐานะ เปนภรรยาทาส เปนตน นี้แสดงวา

อกุศลวิบาก คือ ความยากจน ความทุกข จากความเปนทาส ถูกอุปธิ

สมบัติหามไว

แมในเดรจัฉานภูมิ สตัวเดรจัฉานตัวใดมีรปูรางนารกั เชน  มขีน

สวยงามกวาตัวอื่นหรือมีลักษณะเขาตํารา ก็สงเคราะหไดวา สัตวตัว

น้ันมี อุปธสิมบัติ (งามแบบสตัว) ซึง่อปุธสิมบติัของสตัวแตละประเภท 

แตละตัว ก็มากนอยตางกันไป เชน ชางเผือกในวัง หมีแพนดาใน

สวนสัตว แมวสุนัขท่ีนารักของเศรษฐี ฯลฯ สัตวเหลาน้ี แมคติวิบัติ 

เพราะเกิดในเดรัจฉานภูมิ แตสมัยที่เกิดเปนมนุษย เคยทํากุศลไว 

จึงทําใหเปนเดรัจฉานท่ีมีอุปธิสมบัติ ๆ เปนปจจัยให กุศลวิบาก 

(อุปปฬกกรรม) ตามมาผลักดันใหอกุศลวิบากบางอยางออกไป 

มันจึงถูกนําไปเลี้ยงดูอยางดี เชน สุนัขของเศรษฐีไดนอนหองแอร 

มีอาหารท่ีประกอบดวยโปรตีน วิตามินเกลือแร หรือหมีแพนดา

ในสวนสัตว มีมนุษยคอยดูแลรับใชตลอดเวลา ไดกินผลไมแพง ๆ 

ไดกินขนมท่ีปรุงเปนพิเศษในวันเกิด มีการตรวจสุขภาพเปนประจํา 

ทั้งน้ีเพราะอุปธิสมบัติ เปนตัวไปเปดประตูใหกุศลกรรมบางอยางที่

สัตวนั้นทําไวในอดีตสงผลดีมาให
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๒๗

เพือ่ใหเขาใจเรือ่งกรรมใหถกูตอง ผลของกุศลกรรมท่ีชีวิตแตละ

ชีวิตไดรับน้ันมิไดข้ึนอยูกับปจจัยท่ีเปนสมบัติเพียงปจจัยเดียว เชน

ผูท่ีมีอุปธิสมบัติช้ันเยี่ยม จะมีวาสนาสูงสง เปนถึงพระราชินีไดก็ตอง

มีปจจัยดีอื่น ๆ เขามาสงเสริมดวย ถาจะอาศัยความงามเพียงอยาง

เดียว วาสนาก็ไมสูงสงถึงเพียงนั้น เชน สาวงามบางคน แมอุปธิสมบัติ

ดีเยี่ยม งามมาก แตชีวิตตองตกตํ่า ยากจน ตองเปนโสเภณีก็มี ดังนั้น 

เร่ือง กรรม-วิบาก จึงเปนเรื่องลึกซึ้ง สลับซับซอน วิจิตรพิสดาร

อยางยิ่ง ถาผูใดไมมีปญญารูเร่ืองกรรม ก็อยาหวังจะบรรลุมรรคผล

เลย เพราะกรรมเปนสมุทัยหนึ่ง ที่ทําใหเกิดบอย ๆ ตองทุกขบอย ๆ 

ตายบอย ๆ ดังพระพุทธพจน ทุกฺขา ชาติปุนปฺปุนํ

อุปธิวิบัติ

ในมนุษยภูมิ คนที่เกิดมามีสรีระไมงาม เตี้ยเกินไป อวนเกินไป 

สูงเกินไป ตาบอด พิการแบบตาง ๆ  จัดวาผูนั้นมีอุปธิวิบัติ ก็อุปธิวิบัติ

น้ีแหละ เปนตัวไปเปดประตูใหอกุศลกรรมสงผลเลว ๆ มาให เชน 

ทําใหถูกรังเกียจ ถูกดูหม่ิน ถูกเยาะเยยจากคนท่ีขาดเมตตา ชีวิต

ตองยากจน หางานทํายาก ฯลฯ

ในเดรัจฉานภูมิ สัตวเดรัจฉานบางตัว มีคติวิบัติอยูแลว ยังมี

อุปธิวิบัติดวย เชน เกิดเปนสุนัขจรจัด แถมยังพิการหลังหัก ตองเดิน

ดวยสองขาหนา เปนตน สัตวพิการเหลานี้ยอมไดอาหารที่ยากลําบาก 

สภาพชีวิตเลวรายกวาสุนัขทั่วไป นี้เปนผลของความวิบัติ ๒ อยาง คือ 

คติวิบัติและอุปธิก็วิบัติ
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๒๘

สําหรับมนุษยในวัยหนุมสาว บางคนเปนผูมีรูปรางแข็งแรง

ใบหนาเคยงดงาม บางคนเปนถึงนางสาวไทย บางคนเปนดารา บคุคล

เหลานีเ้ปนผูมีอุปธสิมบตัมิากอน ครัน้เขาสูวัยชรา รูปรางหนาตาท่ีเคย

งดงามก็งามนอยลง ๆ ความไมงามก็จะเพิ่มข้ึน ๆ  อุปธิสมบัติตอน

วัยหนุมสาวก็คอย ๆ เปลี่ยนมาเปนอุปธิวิบัติในวัยชรา อุปธิวิบัติใน

วัยชราน่ีแหละ ไมวาจะเกิดกับพระราชาหรือเกิดกับเศรษฐีพันลาน 

หรอืเกดิกบัยาจก ลวนทาํใหประตูอกศุลกรรมของตนเปดออก สงวิบาก

เลวรายมาให เม่ือชรามากข้ึน อปุธกิวิ็บตัย่ิิงข้ึน ประตอูกศุลกรรมกเ็ปด

กวางขึน้ ทําใหผูเฒาผูชราตองกนิ ตองเดนิ ตองนอน แบบคนชราตอง

ถูกโรคชราเบียดเบียน เปนโรคพารคินสัน โรคสมองเสื่อม ประสาท

เสื่อม ฯลฯ เรามักไดยินขาว คนชราประสบอุบัติเหตุ ตกบันได ลมใน

หองน้ําบอย ๆ ผูเฒาบางคนถูกลูกหลานทอดท้ิง น้ีเปนผลมาจาก

อกุศลกรรมของแตละชีวิตท่ีทําไวในอดีตสงวิบากเลวรายมาใหในวัย

ที่อุปธิวิบัติ

ยิง่ชรามาก อปุธกิย่ิ็งวิบตัมิากข้ึน ประตูอกศุลกรรมถกูอปุธวิิบติั

เปดกวางข้ึน ประตูกุศลกรรมถูกอุปธิวิบัติปดไว ดังน้ัน กุศลกรรมที่

คนชราเคยทําไว แมจะมากเพียงใด เชนเคยใหทาน รักษาศีล เปนตน 

บญุกศุลน้ันตองหยดุการใหผลไวกอน ถาผูเฒาใดไมรูเรือ่งกฎธรรมชาติ

ของกรรม มักจะพูดอยางนอยใจวา ทําไมหนอโรครายนี้จึงเกิดกับเรา 

ทั้ง ๆ ที่ชาติน้ีเราก็ไดทําบุญทําทานไวมากเปนตน แตถาผูชราใดมี

ปญญาเขาใจเรื่องกรรม เขาก็จะไมนอยใจ ไมไปเพงโทษผูอ่ืน มีจิตท่ี
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๒๙

สงบ เหน็จรงิตามพระพทุธองคตรัสวา ขันธ ๕ เปนตวัทกุข ถาใกลตาย

คิดเชนนี้ จิตเปนมหากุศล สุคติยอมมีหวัง

สภาพรางกายคนชรา ทําใหเกิดทุกขเวทนาเสมอ โดยเฉพาะ

เวลาเจ็บหนัก เวทนาแกกลา จิตมักตกไปในโทสะ เมื่อเวลาใกลตาย 

ถาจิตเศราหมอง ทุคติยอมมีหวัง ดังนั้น ในวัยหนุมสาวจึงควรศึกษา

พระธรรม เพื่อเปนที่พึ่งในวัยชรา
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๓๐

บทที่ ๕

กาล เปนปจจัยแกวิบาก

คําวา กาละ ไดแก กาลเวลา หรือกาลสมัย ซึ่งเปนชวงเวลา

ที่ยาวนานนับเปนกัปก็มี หรือชวงเวลาสั้น ๆ เปนพันป รอยป หรือ

เปนเดือนเปนวันก็มี ซึง่ในชวงเวลาดงักลาว โลกมนุษยท่ีสตัวอาศยัอยู

ยอมมีเหตุการณตาง ๆ ตลอดจนสิ่งแวดลอม หมุนเวียนเปลี่ยนไป 

เจริญบาง เสื่อมบาง จึงใหคุณบาง ใหโทษบางแกชีวิตสัตวโลกท่ีเกิด

ในชวงนั้น ๆ เชน สมัยที่ผู ปกครองประเทศ มีคุณธรรม มีความรู

ความสามารถ ทําใหประเทศชาติเจริญ ประชาชนอยูดีกินดี ชวงเวลา

นั้นเปนกาลสมบัติ ถาผูปกครองไมอยูในศีลในธรรม โงเขลา ออนแอ 

ไมมีความรูความสามารถ ฉอราษฎรบังหลวง น่ันเปนกาลวิบัติของ

ชาวประชา

อันกาลสมบัติก็ดี กาลวิบัติก็ดี มาในรูปตาง ๆ เชนมาในรูป

เศรษฐกจิบาง มาในรูปฤดกูาลบาง โรคระบาดบาง เกดิสงครามบาง ฯลฯ 

กาลสมัยจึงมทีัง้เจรญิและเสือ่ม สลบักนัไป โดยเกดิเปนชวง ๆ  สัน้บาง 

ยาวบาง ในพืน้ท่ี เลก็บางใหญบาง น้ีเปนธรรมประจาํโลก กก็าลสมบติั

หรือวิบัติน้ีแหละ ไมวา จะมาในรูปใด หรือสถานที่ใด ลวนมีอิทธิพล

ตอการใหผลของกรรมแกชนหมูใหญบาง หมูเล็กบางท่ีอยูในถิ่น

น้ัน ๆ ดังน้ัน ในชวงชีวิตของแตละคนจึงตองผานกาลสมบัติบาง 

กาลวิบัติบาง ในรูปแบบตาง ๆ  ในพื้นที่ตาง ๆ  ในชวงเวลาตาง ๆ  ดังนี้
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๓๑

กาลสมบัติ

ในชวงเวลาที่ยาวนานผานมา เชน สมัยพุทธกาลเปนชวงท่ี

พระศาสนากําลังเจริญ จัดวาเปนกาลสมบัติของคนยุคน้ันที่อยูใน

ประเทศน้ัน เพราะเปนสมยัท่ีพระพทุธองคยังทรงพระชนมอยู พระองค

เปนยอดแหงกัลยาณมิตร จึงมีผูบรรลุมรรคผลจํานวนมาก นั่นหมาย

ถงึ กาลสมบติัเปนตัวไปเปดประตูใหสตัวท่ีมีอนิทรยี ๕ แกกลาจํานวน

มาก เดินเขาสูประตพูระนิพพาน ถาเปน กาลวบิติั เชนยุคน้ี พระศาสนา

กําลังเสื่อม พระสงฆท่ัวไปกําลังสั่งสมเงินทองแขงกันหาลาภหายศ 

ละเลยการศึกษาพระไตรปฎก ปฏิรูปคําสอน กัลยาณมิตรหายาก  

จึงทําใหยุคนี้มีผูบรรลุธรรมนอย นี้เปนกาลวิบัติในเรื่องพระศาสนา

ตัวอยางกาลสมบัติของคนกลุมเล็ก ๆ เชน พนักงานในบริษัท

เปนตน ในชวงเทศกาล เชน ตรุษสงกรานตหรือตรุษจีน ถาปน้ัน

กิจการเจริญรุงเรือง ธุรกิจมีกําไร สมาชิกในบริษัทน้ัน ๆ ยอมไดฟง

แตเสียงดี ๆ ไดโบนัสงาม หรือไดไปทัศนาจร เปนตน นี้เปนตัวอยาง

ใหเห็นอิทธิพลของกาลสมบัติ ที่มีผลตอคนกลุมเล็ก ๆ  ถึงแมจะเปน

เรื่องเล็กนอย แตก็เปนไปตามกฎแหงกรรมเสมอ

กาลวิบัติ

ตัวอยางกาลวิบัติที่เกิดข้ึนเม่ือ พ.ศ.๒๔๘๒ คือ เม่ือ ๗๙ ป

มาแลว เปนสมัยที่ผูมีอํานาจสูงสุดในประเทศเยอรมัน และในญ่ีปุน

กอใหเกิดกาลวิบัติรายแรง ทําใหเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งจัดวา

เปนชวงกาลวิบัติอีกแบบหนึ่ง ที่เกิดจากผูปกครองช่ัวทําขึ้น ซึ่งเปน
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๓๒

กาลวิบัติที่ยาวนานถึง ๔ ป เปนไปในพื้นที่กวางขวางทั่วโลก เปน

ความวิบตัทิีเ่ลวรายมาก ผูคนเกอืบ ๖๐ กวาลานตองลมตาย บานเรอืน

ทรัพยสินถูกอาวุธสงครามทําลาย อาหารขาดแคลน ผูคนอดอยาก

หวิโหย ตองเจบ็ปวย เพราะขาดแคลนยารักษาโรค ท้ังน้ีเพราะกาลวิบตัิ

เปนตัวไปเปดประตูใหกรรมชั่ว สงผลรายมาใหคนสวนใหญ

อีกตัวอยางหนึ่งที่เห็นไดงาย ๆ จัดวาเปนกาลวิบัติในชวงสั้น ๆ  

เกดิในพืน้ทีเ่ลก็ ๆ   ของคนกลุมเลก็ ๆ  เชน สมาชิกในครอบครวั เปนตน

ในวันท่ีครอบครัวกําลังมีปญหา เชน กิจการของพอแมกําลังจะลม

ละลาย ทรัพยสินกําลังถูกยึด กําลังถูกตัดน้ําตัดไฟ เปนตน ซึ่งนับวา

เปน กาลวิบัติ ในแบบชวงสั้น ๆ  ของคนกลุมเล็ก ๆ ท่ีกาลวิบัติเปน

ปจจัยใหสมาชิกในครอบครัวไดรับอกุศลวิบาก เชน ทําใหสมาชิกได

รับฟงแตเสียงวิตกทุกขรอน เสียงทะเลาะวิวาทกัน เกิดวิตกทุกขรอน

เพราะตกงาน เปนตน นี้ก็เปนตัวอยางกาลวิบัติอยางหนึ่ง ที่นําอกุศล

วิบากมาใหคนกลุมน้ี ทําใหเห็นวา ไมวาจะเปนเรื่องเล็ก ๆ ระดับ

ครอบครัว หรือระดับบริษัท หรือเรื่องใหญ ๆ ระดับชาติ ระดับโลก 

กฎแหงกรรมคงดําเนินไปตามกรรมนิยามเสมอ

อีกตัวอยางหน่ึงของ กาลวิบัติ ท่ีเกิดข้ึนเม่ือสิบกวาปท่ีผานมา

นั่นคือ วิกฤติการเงินยุค I M F ซึ่งเปนกาลวิบัติอีกแบบหนึ่งที่เกิดขึ้น

ในหลายประเทศ ทําใหนักธุรกิจเดือดรอน เกิดหน้ีสินลนพนตัว

ตองลมละลาย หมดเนื้อหมดตัวไปเพียงชั่วขามคืน ประชาชนตกงาน

เดอืดรอนกนัทัว่ไป ทัง้น้ีเพราะกาลวิบตัไิปเปดประตใูหอกศุลกรรมสง

ผลมาใหคนสวนใหญ
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ตัวอยางดังกลาวขางตน แสดงใหเห็น กาลวิบัติ เปนตัวไปเปด

ประตูให อกุศลกรรม สงผลมาให สวนกุศลกรรมท่ีทุกคนเคยทําไว

ในอดีต ถูกกาลวิบัติหามไว ทุกชีวิตตองพบท้ังกาลสมบัติและ

กาลวิบัติ ในเรื่องตาง ๆ เล็กบางใหญบางสลับกันไป สัตวโลกจึงตอง

สุขบาง ทุกขบาง น้ีเปนโลกธรรม คือ ธรรมประจําโลกหรือประจํา

ชีวิตน่ันเอง นี้แหละคือภัยของวัฏฏะ ตราบใดที่ยังมีขันธ ๕ ยอมหนี

ไมพนจากภัยนี้ เพราะขันธ ๕ เปนที่รองรับผลของกรรม

ขอสังเกต ในชวงกาลสมบัติ คนสวนใหญไดรับกุศลวิบาก เชน

ร่ํารวย อยูดีกินดี แตก็มีบางคนกลับไดรับอกุศลวิบาก ตองยากจน

ขัดสน ตองอดอยาก คาขายขาดทุน หรือตรงกันขาม ในสมัยกาลวิบัติ

ที่คนทั่วไปไดรับอกุศลวิบาก ตองเดือดรอน ตองเจ็บไข ยากจน แตก็

มีบางคนกลับคาขายร่ํารวยมีความสุข เงินทองไหลมาเทมา เปนตน 

ที่เปนเชนน้ี เพราะยังมีปจจัยสําคัญอ่ืน ๆ อีกที่เขามามีอิทธิพลตอ

การใหผลของกรรม นั่นคือ ปโยคะ ดังรายละเอียดอยูในบทตอไป
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บทที่ ๖

ปโยคะ เปนปจจัยแกวิบาก

คําวา ปโยคะ แปลตรง ๆ  ไดแก ความเพยีรซึง่กไ็มพนจากความ

หมายของการกระทํา นั่นคือ กายปโยคะเปนการกระทํากรรมทางกาย 

วจีปโยคะ เปนการกระทาํกรรมทางวาจา กลาวอกีนัยหน่ึง คอื กายกรรม

และวจีกรรม ท่ีกระทําในภพปจจุบัน ถาทําดวยความฉลาด ทําดวย

ความแยบคายเหมาะกับปญหา เหมาะกับเวลา ทําแลวแกปญหาได 

การกระทําน้ี จัดเปนปโยคสมบัติ ตรงกันขาม ถากายกรรม วจีกรรม

ไมแยบคาย ทําผิดเวลา ทําไมเหมาะไมสมควรแกปญหา หรือทําแลว

เกิดผลเสียหาย การกระทํานี้จัดเปนปโยควิบัติ

กป็โยคะน่ีแหละเปนตวัไป เปด-ปด ประตูกรรมดกีรรมชัว่ทํานอง

เดียวกับ คติ กาล อุปธิ ที่กลาวมาแลว แตปโยคะมีบทบาทสําคัญกวา 

เพราะนอกจาก ปโยคสมบัติเปนธรรมที่นําไปแกไขความวิบัติตาง ๆ 

เชน แกคติวิบัติ อุปธิวิบัติและกาลวิบัติแลว ยังแกปโยควิบัติไดดวย

ปโยคสมบัติ

คนที่เกิดมายากจน ตระกูลต่ํา แตเปนผูใฝหาความรู มีความ

เพียรมีความซื่อสัตย ออนนอมถอมตน ไมเกี่ยวของกับอบายมุข มี

กายสุจริตวจีสุจริต ทํางานเขาตาเจานาย เขายอมมีโอกาสไดตําแหนง

งานสงู ๆ  หรืออาจเปนลกูเขยของนายจาง ทําใหเขาพนจากความตํา่ตอย

พนจากความยากจน ดังตัวอยาง ท่ีเห็นกันอยูในยุคนี้ ท้ังน้ีเพราะ
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ปโยคสมบัติของเขาไปเปดประตูใหกรรมดี ในอดีตที่เขาทําไวสงผล

มาให สวนอกุศลวิบาก เชน ความตํ่าตอย ความยากจน เปนตน 

อันเปนผลของอกุศลกรรมของเขา ถูกปโยคสมบัติหามไวชั่วคราว

ปโยควิบัติ

บางคนเกิดในตระกูลสูง เปนเจาคนนายคน เปนลูกเศรษฐี แต

ปโยควิบัติ เพราะเปนคนเกียจคราน ไมเลาเรียน คบปาปมิตร เปน

นักการพนัน ทําใหมีหน้ีสนิลนพนตัว และยังเปนผูมกีายทจุริต วจีทจุริต

อยูเสมอ ในบั้นปลายชีวิต จึงตองยากจน หมดเน้ือหมดตัว เชนยุคน้ี

ขาวลูกเศรษฐีพันลาน ขับรถเกงคันละสิบลานตองมาจบชีวิตลงในคุก

ในตะราง หรือตองกลายมาเปนบุคคลลมละลายหรือเปนผูตองหา

หนีคดีไปอยูตางประเทศ เปนคนพิการเพราะอุบัติเหตุ นี้คือ ผล

ของปโยควิบัติ เปนตัวไปเปดประตูใหอกุศลกรรมสงวิบากเลว ๆ  

มาให สวนการเสวยผลบญุเกาท่ีทําไวในอดีต ทีทํ่าใหชวิีตเคยสขุสบาย

มีความเปนอยูอยางลูกเศรษฐี มีรถหรู ๆ ข่ี ก็ตองมาสิ้นสุดลงเพราะ

ถูกปโยควิบัติหามไว

อีกตัวอยางหนึ่งของ ปโยควิบัติ ที่เกิดขึ้นบอย ๆ  ไดยินเสมอ ๆ  

ในสมัยน้ี คือ ปญหาการกระทบกระท่ังกันขณะขับรถอยูบนทองถนน 

ซึ่งเกิดข้ึนบอยมาก เพียงรถเฉี่ยวกัน เกิดความเสียหายเล็กนอย แค

ฝาครอบไฟทายแตก คิดคาเสยีหายไมถงึ ๕๐๐ บาท แตตองมาโตเถยีง

กัน ทํารายกัน จนเรื่องราวบานปลาย ตองข้ึนโรงข้ึนศาล ตองเสียช่ือ 

เสียอนาคต ดังขาวอื้อฉาวที่เกิดข้ึนในยุคน้ี คนขับรถเกงกับคนขับรถ

เคร่ืองโตเถียง กลาวหากนัดวยผรสุวาจา ในทีส่ดุฝายรถเครือ่งบนัดาล
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โทสะใชกอนหินปาไปท่ีกระจกรถเกง ทําใหกระจกรถแตก คนที่น่ัง

อยูในรถไดรับบาดเจ็บ ในท่ีสุดตางคนตางเดือดรอน ตองข้ึนโรงข้ึน

ศาล ช่ือเสียงตองมัวหมอง ตองถูกปลดออกจากงาน ตองเสียเวลา 

เสียเงินทอง น้ีเปนผลเริ่มมาจากวจีปโยควิบัติและลงทายดวย 

กายปโยควิบัติ อันวิบัติทั้งสองนี้แลไปเปดประตูใหอกุศลกรรมสงผล

เลว ๆ มาให หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ปโยควิบัตินี้แล ไปเปดประตูคุก 

ประตูตะรางรอไว

อีกตัวอยางหน่ึงของวจีปโยควิบัติ คือ นักกีฬาลูกผสม แมไทย

พอตางชาติคนหนึง่ เปนผูมีฝมือในกีฬา ชือ่เสยีงกาํลงัโดง เขาตัง้ใจวา

จะเปนคนมีชื่อเสียงในระดับโลก มีครอบครัวแลว มีภรรยามีบุตร 

ที่นารัก ในฐานะท่ีเขามีเชื้อสายคนไทย ชาวไทยจึงภูมิใจในตัวเขาไม

นอย แตเมื่อเขาใหสัมภาษณดวยคําพูดที่หยิ่งผยอง ไมใหเกียรติ

ชาวไทยวา เขาไมใชท้ังคนไทยและตางชาติ คําพูดเพียงเทาน้ีใชเวลา

ไมถึงเสี้ยวของนาที เขาก็ถูกเกลียดชังจากคนนับลาน น้ีเปนตัวอยาง

วจีปโยควิบัติ ท่ีไปเปดประตูอกุศลกรรมทําใหเขาไดรับความ

เกลียดชังจากคนไทยนับลาน ผลคือความไมเปนมงคลไดเกิดขึ้นแลว

ในชีวิต

ตัวอยางวจีปโยควิบัติขางตน ไมวาจะเปนผรุสวาจาขณะขับรถ

ก็ดี หรือวาจาหยิ่งผยองของนักกิฬาก็ดี เราควรเขาใจใหถูก ดังน้ี

วจีทุจริตนั้นเปนท้ังอกุศลกรรมและเปนปโยควิบัติ อกุศลกรรมน้ัน

ใหผลเปนอกุศลวิบาก สวน วจีปโยคะเปนปจจัยไปเปดประตูให

อกุศลกรรมในอดีตสงผลมาให และยังเปนกรรมใหมที่จะตองไปรับ
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ผลในอนาคตดวย ถาสังเกตใหดีจะพบความจริงวา การรับผลของ

วจีกรรมก็อยางหน่ึง การรับผลของวจีปโยควิบัติก็อีกอยางหนึ่ง 

ผลที่เกิด จึงหนักเบาแตกตางกันไป ดังตัวอยางตอไปนี้

ในรานอาหาร โตะนาย ก. และนาย ข. อยูใกลกัน นาย ข.เมา

สงเสียงดัง นาย ก.ไมพอใจพูดข้ึนมาลอย ๆ วา “หมาเหาเสียงดัง

จังเลย” นาย ข.ไดยินเขา จึงไปถามนาย ก.วา “ลื้อวาใครวะ” 

นาย ก.ตอบไปวา “อ้ัววาหมา” นาย ข.โกรธมากที่นาย ก วาตน

เปนหมา จึงชักปนออกมายิงนาย ก. ตาย

จากตัวอยางเหตุการณดังกลาวขางตน การที่นาย ก.ตาย ครั้งนี้

เกิดจาก วจีปโยควิบัติเปนตัวไปเปดประตูใหปาณาติบาตกรรมของ

นาย ก.ที่เขาเคยทําไวในอดีตสงผลหนักมาให ทําใหเขาตองมาถูก

ยิงตาย สวนผรุสวาจาของเขาน้ัน นอกจากทําหนาท่ีเปนปจจัยให

กรรมเกาใหผลแลว ยังเปนกรรมใหมท่ีจะตองไปรับผลในชาติตอไป

ดวย ดังน้ัน เราจึงควรจับคูตัวเหตุกับตัวผลใหตรงกัน มิฉะน้ัน จะ

เขาใจผิดไปวา คนทํากรรมเล็กนอยแตตองไดรับโทษหนัก หรือคน

ทํากรรมหนัก แตไดรับโทษเบาเปนตน ถาเขาใจ กรรม-วิบากได

ถูกตอง ก็จะไมสงสัยในกรรมและผลของกรรมที่แตละคนไดรับเลย

อนึ่ง ผลของกรรมที่เกิดจากผรุสวาจาน้ันอยาคิดวาเปนกรรม

เลก็นอย ถาไปทํากบับคุคลท่ีมีอํานาจหรือผูมีอาวุธอยูในมือ อาจไดรับ

ผลรายแรงถึงชีวิตก็ได หรือถาไปทํากับผูมีคุณธรรมสูง ๆ เชน ทํากับ

พระอริยบุคคล เปนตน ผูนั้นอาจเปนไปตามคําที่พูด เชนในอดีตชาติ 

พระอัมพปาลีเถรีเคยทําอกุศลกรรมไว โดยไปวาภิกษุณีรูปหน่ึงวา 
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เปนหญิงแพศยา มาถึงชาติสุดทาย กอนออกบวชพระอัมพรปาลีเถรี 

ยังตองมีอาชีพเปนหญิงแพศยา เปนตน

ผลของวจีทุจริต ยังทําใหเปนโรคเกี่ยวกับปาก เชน ปากพิการ

โรคเหงือก โรคฟน เปนตน ดังตัวอยางในพระคัมภีร ท่ีผูทําบาปทาง

วาจาเพยีงไปติงผูกําลงัสรางพระธาตุเจดยีวา สรางสงูเกนิไป ผลทําให

ผูน้ันเกิดมามีรางกายเต้ีย เปนตน ดังน้ัน ผูใดตองทรมาน เจ็บปวด

เพราะถูกกรอฟนก็ดี ถูกถอนฟนก็ดี ก็ใหรูเถิดวา เราเคยทําวจีทุจริต

มาแลวในอดีต

ถาผูใดไมเขาใจกฎแหงกรรม อันเปนกฎธรรมชาติ เมื่อไปพบ

กับเหตุการณตาง ๆ ในปจจุบัน เขาก็จะต้ังตนเปนผูพิพากษาไปเพิ่ม

โทษใหผูทาํผดิบอย ๆ  เชน กลาววา โทษหนกัอยางนี ้ตดิคกุตลอดชวิีต

นอยไปตองเอาไปประหาร เปนตน การกลาวเชนน้ี เปนอกศุลวจีกรรม

ซึ่งนํามาซึ่งอกุศลวิบากท่ีทํารายตัวเอง ชาวพุทธทั่วไปไมสนใจหลัก

คําสอนเรื่องกรรม มักทําผิดเชนนี้

ขอสงัเกต การทาํกรรมในปจจุบนั ทางวาจากดี็ และทางกายก็ดี

มชีือ่วาวจีปโยคะและกายปโยคะ ซึง่มีท้ังปโยคสมบติัและปโยควิบติัมี

อิทธิพลตอชีวิตมาก ผลของปโยคะใหผลสองทาง ดังนี้

๑. เปนตัวปจจัย ใหกรรมดีและกรรมชั่วในอดีตสงผลมาใหใน

ปจจุบัน หรือเปนตัวไปเปดประตูกรรมนั่นเอง

๒. เปนตัวกรรมใหม ท่ีจะตองไปรับผลในอนาคต ในชาติหนา 

ตอไป
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๓๙

ปจจยัท่ีไปเปดประตูกรรมดงักลาว มีอทิธพิลตอชวิีตในปจจบุนั 

คือ ดวยกรรมเล็ก ๆ   นอย ๆ  เชน วจีปโยควิบัติ คือ ทําทุจริตทางวาจา

เพียง ๒ - ๓ คํา แตสามารถเรียกกรรมใหญ ๆ ในอดีตสงผลมาให 

ดงัตวัอยางในยุคน้ีดารานักแสดงบางคน นกักฬีาบางคน นักการเมอืง

บางคน ชือ่เสยีงกาํลงัโดงดงั เงนิทองไหลมาเทมา อนาคตกาํลงัรุงเรอืง

สดใส ดวยวจทุีจรติ เปนคาํพดูท่ีไมถกูตอง ไมเหมาะสม กบักาละเทศะ

เพียง ๒ - ๓ ประโยคเทาน้ัน ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ก็กลายมาเปน 

เสือ่มลาภ เสือ่มยศ ถกูนินทา เกดิความทกุขรอน อนาคตท่ีกําลงัรุงโรจน

สดใสก็มาพังลงในชั่วพริบตาดังตัวอยางที่เห็นกันอยูในยุคปจจุบัน
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๔๐

บทที่ ๗

การแกปญหาชีวิตดวยปโยคะ

อกุศลวิบากท่ีเกิดโดยมีคติวิบัติ กาลวิบัติ อุปธิวิบัติ ปโยควิบัติ

เปนปจจยัดังกลาว ถาความวิบติัไมมากเกนิไปและอกุศลกรรมท่ีทําไว

ในอดีตไมหนักเกินไป ตลอดจนกุศลกรรมในอดีตก็มีอยู การแกไข

ความวิบัติดังกลาวพอแกได โดยใชปโยคสมบัติ สวนจะแกไดหมด

หรือแกไดบางสวน ยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่น ๆ  ที่เขามาเกี่ยวของ ดังนี้

การแกคติวิบัติดวยปโยคะ

ตัวอยางการแกปญหาชีวิตดวยปโยคสมบัติที่แยบคายดัง
เร่ืองราวของชาวอินเดียคนหน่ึง ชื่อ ดร.อัมเบ็ดการ คติของทานผูน้ี
เปนคติสมบัติก็จริง เพราะเขาเกิดในภูมิมนุษย แตสมบัติในความ
เปนมนุษยของเขาต่ําสุดเพราะไปเกิดในครอบครัววรรณะอธิศูทร 
(วรรณะจัณฑาล) ชนชั้นอธิศูทรในอินเดีย นาสงสาร ถูกชนชั้นวรรณะ
สงูรังเกยีจยิง่กวาสตัว เชน สมัยท่ี ดร.อัมเบด็การ เปนนักเรยีนชัน้ปฐม 
เขาไมมีสิทธิ์แมน่ังเกาอ้ี ตองน่ังเรียนอยูกับพื้นท่ีมุมหอง ท้ังครูและ
นักเรียนรังเกียจเขา เขาไมมีสิทธิ์แมจะแตะตองเครื่องใชไมสอย 
หรอืภาชนะใด ๆ  ของโรงเรียน เชน ถาจะกนินํา้ กต็องอาศยัเพือ่นชวย
เทน้ําลงที่ปาก ฟงแลวสลดหดหูยิ่งนัก ที่มนุษยดวยกันปฏิบัติตอกัน

ถึงเพียงนี้

บิดาของ ดร.อมัเบด็การ เปนผูฉลาด มสีายตายาวไกล เขามุงม่ัน

ใหลกูชายคนสดุทองไดเรยีนจนจบช้ันมัธยมทัง้ ๆ  ทีเ่ขายากจน ประกอบ
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๔๑

กบัลกูชายกม็คีวามอดทน เรยีนเกง มีอปุนิสยัออนนอม เขายงัมบีคุลกิ

รูปรางหนาตาเหมือนคนในวรรณะสูง น่ันคือ เขามีอุปธิสมบัติ จึงมี

ครูคนหน่ึงกรุณาแกทะเบียนใหเขาไดใชนามสกุลอัมเบ็ดการ อัน

นามสกุลในประเทศอินเดียเปนสิ่งหนึ่งท่ีแสดงวรรณะสูงตํ่า จึงทําให

เขาไดรบัทนุเลาเรียนจากมหาราชาผูมจิีตเมตตาองคหน่ึง จงึทําใหเขา

เรียนจบปริญญาตรีในประเทศและยังไดรับทุนไปเรียนตอในสหรัฐฯ 

จนจบปริญญาเอกคณะรัฐศาสตรจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เม่ือป 

พ.ศ.๒๔๖๐ และในป ๒๔๖๓ เขากลับไปเรียนตอท่ีประเทศอังกฤษ 

จนจบปริญญาเอก ในคณะเศรษฐศาสตรการเมือง (London School 

of Ecnomics and Political Science) และสาํเร็จการศกึษาดานกฎหมาย 

เปนเนติบัณฑิตจากอังกฤษดวย

ดร.อัมเบ็ดการไดรับการยกยองจากชนชั้นปกครองวาเปนผูมี

ความรูความสามารถยอดเยีย่มคนหนึง่ เขาเคยเปนผูพพิากษาศาลสงู

ของเมืองบอมเบย เปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกฏหมายแหงเมือง

บอมเบย ไดรับการแตงต้ังใหเปนรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและได

รับเกียรติใหเปนประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ อันเปนกฎหมาย

สูงสุดที่ใชปกครองอินเดียมาจนถึงทุกวันนี้

ผลงานสาํคญัอกีอยางหน่ึง ทีเ่ปนปโยคสมบติัอนัย่ิงใหญของเขา

คือ เขาไดเปลี่ยนการนับถือศาสนาฮินดูมาเปนศาสนาพุทธและ

ไดชกัชวนชาวอินเดยีวรรณะตํา่หลายลานคนในเมอืงนาคปูร ใหหนัมา

นับถือศาสนาพุทธดวย คํากลาวท่ีแสดงวา ดร.อัมเบ็ดการไดศึกษา

พระพุทธศาสนามาอยางดี ดังคําปราสัยของเขาตอนหน่ึงวา “กฎ

แหงกรรมที่พระพุทธเจาตรัสรูนั้นไมมีใครมาลบลางได ”
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๔๒

การแกอุปธิวิบัติดวยปโยคะ

ผูที่เกิดมามีอุปธิวิบัติ เชน รางกายผิดปกติ อวัยวะพิการ ถา

อุปธิไมวิบัติจนเกินไป ก็อาจแกไขไดดวยปโยคะ เชน ยุคน้ีเปน

กาลสมบัติในทางการแพทย ที่เจริญกาวหนามาก ถาใบหนาไมงามก็

แกไดดวยศัลยกรรมตกแตง ครั้นหนาตาไดรับการแกไขจนเปนปกติ

ดีแลวชีวิตยอมดีข้ึนกวาเดิม ถาแกไขแลว ดีกวาเดิม หรืองามกวาคน

ทั่วไป ผูน้ันอาจเปนดารา เปนนางงาม เปนนางแบบ ไดคูครองดี ๆ 

มีอาชีพดี ๆ  ดังชีวิตจริงของพวกดาราหลายคนสมัยนี้

ยคุน้ี ผูมอีปุธวิิบติั เปนผูพกิารมาก ๆ   ไมสามารถแกทางกายภาพ

ได ก็หันมาแกดวยการฝกฝนศิลปะใดศิลปะหนึ่ง เชน ยุคนี้ มีนัก

วิทยาศาสตรชาวองักฤษคนหน่ึงช่ือ ศาสตราจารย ดร.สตีเฟน ฮอรคิน 

(STEPHEN HAWKING) เขาเปนโรคเซลประสาทสัง่กลามเน้ือเสือ่ม 

ตั้งแตอายุ ๒๑ ป หมอทํานายวา เขาจะมีอายุไดไมเกิน ๕ ป แตอายุ

ของเขายืนยาวถึง ๗๖ ป เพิ่งมาเสียชีวิตในป ๒๕๖๑ นี้เอง ตลอดชีวิต

นักวิทยาศาสตรผูยิ่งใหญคนน้ีตองใชชีวิตอยูบนเกาอี้ลอเลื่อนตลอด

เวลา เขาไดศึกษาวิชาฟสิกสเก่ียวกับจักรวาลจนเปนนักวิทยาศาสตร

เชี่ยวชาญจักรวาลวิทยา มีช่ือเสียงโดงดังระดับโลก นี้คือ ตัวอยาง

ปโยคสมบติัทีม่าเปดประตูใหกศุลกรรมสงผลมาบรรเทาความเลวราย

ของอุปธิวิบัติ เปนตน

ผูพกิารบางคนฝกฝนเลนกฬีา จนมีชือ่เสยีงระดับโลก ดังตัวอยาง

นักกีฬาผู พิการชาวไทยหลายคน ไปแขงขันกีฬาโอลิมปกได 

เหรียญทอง ไดรางวัลเปนเงนินบัลาน เปนตน น้ีเปนตัวอยางการแกไข
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๔๓

อุปธิวิบัติดวย ปโยคสมบัติ เม่ือแกไขสําเร็จ จึงทําใหประตูกรรมชั่ว 

เชน ความยากจน ความตํา่ตอยในสงัคมเปดแคบลงและประตูกรรมดี

เปดกวางขึ้น นั่นคือ เปดใหชื่อเสียง เงินทองไหลมาเทมา เปนตน

อกีตัวอยางหน่ึง การแกอุปธวิิบติัดวย ปโยคะ คือ ชวิีตในวัยชรา

อันเปนเวลาท่ีรางกายกําลังทรุดโทรม ความแข็งแรงลดลง ความ
ออนแอเขามาแทนที่ ความงามหมดไป ความไมงามเขามาแทนท่ี 
ในชวงทายชวีติทีเ่ขาสูวยัชรา อุปธกิาํลงัวบิัติเชนนีแ้หละ เปนปจจัยไป
เปดประตูอกุศลกรรมในอดีตสงวิบากเลว ๆ มาให ทําใหคนชราเกิด
อุบัติเหตุบอย ๆ  เกิดโรคาพยาธิตาง ๆ   แมอุปธิวิบัติของคนชราเชนนี้ 
ก็แกไขดวย ปโยคะ เชนแกดวยการรูจักเลือกอาหารที่เหมาะกับผู
สูงวัย รูจักบําเพ็ญกุศลทั้งปวง รูวิธีรักษาใจใหสงบ หมั่นตรวจสุขภาพ 
หมัน่ออกกาํลงักาย เปนตน ดงัตวัอยางผูสงูอายจุาํนวนมากในประเทศ
ที่เจริญแลว เชน ชาวญ่ีปุน อายุ ๘๐- ๙๐ จํานวนมาก ยังมีสุขภาพ
แข็งแรง เปนตน

แตถาอุปธิวิบัติมาก ๆ เชน ถึงข้ันสมองเสื่อม เปนอัลไซเมอร

แมจะแกไขยาก แตอยางนอยกห็าวธิบีรรเทาโรคดวยยา นัน่กเ็ปนการ

แกดวยปโยคะ แตถาคนชราใดมีปญญารูเรื่องกรรม เขายอมรูวา 

น่ันเปนผลของอกุศลกรรมของตนเอง จึงไมไปเพงโทษผูอื่น จิตของ

เขายอมสงบกวาคนชราอื่น ๆ ผูรูความจริงวา ตนเองกําลังมีอุปธิวิบัติ

ก็ทําใหระมัดระวังตัว ไมประมาท เชน เวลาเดินข้ึนบันไดลงบันได

ทุกครั้งก็เดินใหติดราวบันได ผูชราควรใชไมเทา เดินชาลง เวลากิน

อาหารหรือด่ืมน้ํา ตองระวังสําลัก ถายังขับรถได ควรหลีกเลี่ยงขับ

เวลากลางคืน เปนตน
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๔๔

การแกกาลวิบัติดวยปโยคะ

ในสมัยที่โลกเขาสูกาลวิบัติ ไมวาจะวิบัติแบบไหน ยอมเปน

ปญหา

แกคนสวนใหญ แตกมี็บางคนท่ีฉลาด แกไขดวยปโยคะท่ีฉลาด 

เชน ยุค I M F เศรษฐกิจประเทศไทยตกตํ่า นักธุรกิจท่ัวไปตอง

เดือดรอน เกิดหนี้สินลนพนตัว ธุรกิจลมละลายกันทั่วไป แตนักธุรกิจ

บางคนไมยอมแพตอความวิบัติน้ัน เมื่อธุรกิจท่ีใหญลมลง เขาก็หัน

กลับมาทําธุรกิจเล็ก ๆ เชน เดินขายไกทอด ขายแซนวิช ซึ่งตอมา

ไมนาน เขาก็กลายมาเปนเศรษฐี เปนเจาของรานอาหารใหญ บางคน

กเ็ลอืกคาวัสดุรีไซเคิลจากกองขยะ อาศยัเปนผูมปีโยคะแยบคายขยัน 

อดทน เขาจึงฟนตัวเรว็ ไมชากก็ลบัมามฐีานะดีกวาเดิม ดังตัวอยางให

เห็นกันในยุคนี้

ในสมัยสงครามโลก เศรษฐีสงครามก็เกิดข้ึนได เพราะผูมี

ปโยคะแยบคาย เขายอมแสวงหาชองทางหากิน จนทําใหเขาร่ํารวย 

ในขณะท่ีคนสวนใหญตองยากจน น้ีคือ ตัวอยางบุคคลที่ไมยอมให

อะไรเกิดยอมเกิด น้ีเปนการแกปญหาชีวิตในสมัยกาลวิบัติดวย

ปโยคะอันแยบคาย

การแกปโยควิบัติ ดวยปโยคะสมบัติ

ตัวอยางการแกปโยควิบัติ ดังพระเจาอชาตศัตรูโอรสพระเจา

พิมพิสาร พระองคเปนมกุฏราชกุมารเปนโอรสของกษัตริยผูย่ิงใหญ

ในสมยันัน้พระองค คบปาปมิตร คือ พระเทวทตั จึงไดทาํอนนัตริยกรรม 
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กรรม และ วิบาก

๔๕

ปลงพระชนมพระราชบิดานี้เปนปโยควิบัติของพระเจาอชาตศัตรู

ที่ทําใหพระองคถูกโอรสของพระองคฆาตายเชนกัน และปโยควิบัตินี้

ยังไปปดประตูพระนิพพานดังเรื่องราวตอไปนี้

เมื่อพระเจาอชาติศัตรูไดฆาพระราชบิดาแลว ไดข้ึนครองราชย

เปนกษัตริยแหงแควนมคธ ดวยอนันตริยกรรม จึงทําใหพระองคเกิด

วิปฏิสารอยางแรงกลา เรารอนพระทัย ถึงกับไมทรงบรรทม ครั้นได

เขาเฝาพระพทุธองคและไดฟงธรรมแลว ทรงเขาถึงเพยีงไตรสรณคมน 

พระพทุธองคตรสัวา ถาพระเจาอชาตศิตัรไูมทํากรรมหนักเชนน้ันแลว

สามารถบรรลมุรรคผลข้ันพระโสดาบนัได ทัง้น้ีเพราะปโยควิบติัไปปด

ประตูมรรคผลไวและปโยควิบัตินี้ยังไปเปดประตูอเวจีมหานรกไวรอ

ดวย แตเน่ืองจากในอดีตชาตเิคยสัง่สมบญุไว จงึไดพบยอดกลัยาณมติร

อยางพระพุทธเจา ทําใหพระเจาอชาตศัตรูมีโอกาสฟงธรรมและมี

โอกาสประกอบปโยคสมบตัอินัย่ิงใหญ คอืเปนผูอปุถมัภการทาํสงัคายนา

พระไตรปฎกฝายฆราวาส ดวยผลของปโยคสมบตัน้ีิเอง ทําใหพระองค

ไปตกนรกเพียงข้ันโลหกุมภีแทนท่ีจะตองไปตกอเวจีมหานรก น้ีคือ 

ตัวอยางการใชปโยคสมบัติไปแกปโยควิบัติ

ดังน้ัน เม่ือใดปญหาชีวิตเกิดข้ึน ไมวาจะเลวรายประการใดเรา

ไมควรคิดวา อะไรจะเกิดยอมเกิด หรือปลอยใหเปนไปตามกรรมแต

ควรแกดวยปโยคะท่ีแยบคาย ถากรรมในอดีตไมหนักหนาเกินไป

และปโยคะก็แยบคาย เลือกทําในจังหวะท่ีเหมาะสม ในชวงท่ีเปน

กาลสมบัติ ทําใหเหมาะกับปญหาน้ัน ๆ ยอมแกความวิบัติไดหรือ
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พันเอก ธงชัย แสงรัตนพันเอก ธงชัย แสงรัตน

๔๖

อยางนอยก็ทําใหปญหาท่ีเลวรายเบาบางลง ท้ังน้ีเพราะในสังสารวัฏ

อันยาวนานที่ผานมา เราทุกคนตางก็เคยทํากุศลไว ถาเรารูจักวิธีที่ใช

ปโยคสมบตัไิปเปดประตูใหกศุลกรรมมาชวยเราก็อาจแกปญหาชวิีตได

ปโยคะที่ฉลาด ที่แยบคาย ทําไดไมยากเชนรูจักวิธีหลบหลีก

อกุศลวิบากบางอยางเสียแตเนิ่น ๆ เชน เม่ือใดเห็นภาพนิมิตไมดี 

แสดงวา เรากําลังไดรับผลของอกุศลทางตาซึ่งเราอาจหลีกเลี่ยงได 

โดยไมรับรู เชน หลับตาเสียชั่วขณะ หรือหลบไปเสียจากที่นั้นก็ทําได 

ถามีเสียง ผรุสวาจา เสียงดูถูกดูหม่ิน ซึ่งเปนอกุศลวิบาก ก็ใหอุดหู

หรือหลบไปเสยี การทาํเชนนีแ้หละ เปนปโยคะ ท่ีทําไดงาย ๆ  แตมีผล

มากซึ่งจะทําใหวิบากที่เลวรายยุติลงไดชั่วคราว ปญหาไมลุกลาม

ไมขยายกลายเปนเร่ืองรายแรงใหญโตท่ีอาจตามมา น้ีเปนประโยชน

อยางยิ่ง เพราะจะทําใหมีเวลาต้ังตัวในการแกปญหาชีวิต ปโยคะเชน

นี้ผูมีปญญาทําไดไมยาก

แมปญหาสุขภาพ ก็แกไขดวยปโยคะ ผู ใดมีสุขภาพไมดี

ถาเขาใจวา นี่เปนเพราะผลกรรมในอดีตที่แกไขอะไรไมไดแลว ตอง

ปลอยใหเปนไปตามยถากรรม นี้เปนการเขาใจเรื่องกรรมผิด คําสอน

ในพระพทุธศาสนา ไมไดสอนใหอะไร ๆ  เปนไปตามกรรม แตสอนให

แกไข โดยไปแกท่ีตนเหตุ ไดแกปจจัยตาง ๆ เพราะกรรมเปนเพียง

ปจจัยหน่ึงเทาน้ัน สขุภาพรางกายและจติใจยงัมีปจจัยอืน่ ๆ  อกี ไดแก 

จิต อุตุ และอาหาร ดังนี้

จิตเปนปจจัยทีสํ่าคัญไมนอยกวาอาหาร คนทีเ่กดิโทสะบอย ๆ 

กจ็ะทาํใหหนาตา ไมสดใส แกเกนิวัย สขุภาพทรดุโทรม ความดนัโลหติ
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กรรม และ วิบาก

๔๗

สูง ทั้งนี้ เพราะรูปกายมีจิตเปนสมุฏฐาน แตถาจิตเปนอโทสะ คือ จิต

มีเมตตาสุขภาพยอมดีทั้งกายและใจ

อุตุเปนปจจัย รางกายตองการอุตุที่เหมาะสม ไมรอนจัด หนาว

จัดเพราะความตานทาน ตลอดจนภูมิคุมกัน ขึ้นอยูกับอุตุที่เหมาะสม

อุตุหรือเตโชธาตุ อันเกิดแตการเคลื่อนไหวของอวัยวะตาง ๆ การ

ออกกําลังกายนั้นแหละ เปนเตโชธาตุที่เกิดจากจิตตชรูป เปนอุตุที่ไป

ชวยใหสุขภาพแข็งแรง

อาหารเปนปจจยัทีเ่ห็นไดชดั คนชรา ถาเปนผูตดิในรส ไมระวัง

อาหารขยะอาหารไขมัน อาหารหวานจัด เค็มจัด อาหารยอยยาก อาหาร

ทีป่รุงแตงดวยส ีกลิน่ รส สารเคมี ยอมทําใหรางกายเสือ่มโทรมเร็วข้ึน

ถาผูใดเขาใจเรื่องกรรมไมถูกตอง โดยโยนทุกอยางไปใหกรรม
หมดเขาก็จะไดรับผลของกรรมสมใจนึก ดังนั้น จึงไมควรเขาใจผิดวา 
อะไรจะเกิดยอมเกิด น้ีไมใชคําสอนของพระพุทธเจา ถาปลอยให

อะไร ๆ ตองเปนไปตามเหตุตามปจจัย เชน ปลอยให โลภะโทสะ 

เกิดมาก ๆ แลว เราจะพนทุกขเม่ือใด หรือปลอยใหอกุศลกรรมให

ผลอยางเต็มที่แลว เราก็ตองรับอกุศลวิบากอยางเต็มท่ี และรับอยาง

ยาวนานทกุคร้ังไป เพราะทุกคนเคยทําอกศุลกรรมไวในอดีตมากมาย

มหาศาล ถามัวรอใหใชกรรมเกาใหหมดกอน เราจะไมมเีวลาสรางกศุล

กรรมในชาติน้ี คงตองตายไปกอนแนนอน และท่ีสําคัญ คือ ขณะ

รับผลของอกุศลกรรม ผูที่ไมเคยอบรมจิตมากอน ยอมแกไขปญหา

ชีวิตดวยการทํา กรรมดํา เปนสวนใหญ ซึ่งเปนการแกปญหาชีวิตผิด 

เปนการประกอบ ปโยควิบัติ ซึ่งจะทําใหกรรมชั่วในอดีตสงผลมา
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๔๘

ซํา้เตมิอกี ซึง่นอยคนนักเม่ือไดรบัอกศุลวิบากแลว จะแกไขดวยการทํา 

กรรมขาว ผูใดเขาใจเร่ืองกรรมผิด ก็แกปญหาชีวิตผิด เขายอม

หางไกลจากการบรรลุมรรคผลนิพพาน ดังพระพุทธองคตรัสไวใน

คัมภีร องฺ. ติก.โลณกสูตร (ขอ ๕๔๐) ดังนี้

“ดูกอนภกิษุท้ังหลาย ถาใครพงึกลาววาคนทาํกรรมอยางใด ๆ 

ยอมเสวยกรรมอยางนัน้ ๆ  ดังนี ้เม่ือเปนอยางนัน้ การอยูประพฤติ

พรหมจรรยก็มีไมไดชองทางท่ีจะทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบก็ไม

ปรากฏสวนใครกลาววา คนทาํกรรมอนัจะพึงใหผลอยางใด ๆ  ยอม

เสวยผลกรรมนัน้ดังน้ี เมือ่เปนอยางนีก้ารอยูประพฤติพรหมจรรย 

ยอมมีไดชองทางที่จะทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบก็ยอมปรากฏ”

พระสตูรนีแ้สดงใหเหน็วา ปญหาอันยิง่ใหญทีนํ่าความทกุขมาสู

มวลมนุษย คือ วัฏฏทุกข ไดแกการเกิดบอย ๆ แกบอย ๆ เจ็บบอย ๆ  

ตายบอย ๆ เพราะธรรมเหลาน้ีมี กรรม ตัณหา อวิชชา เปนปจจัย 

เม่ือชาตคืิอ ความเกิดมีเม่ือใด ชรา มรณะและทกุขทัง้ปวงยอมตามมา

เมื่อน้ัน แมปญหาที่ใหญยิ่งของสัตวโลกเชนน้ี ก็ยังมีบุคคลอยาง

พระพุทธเจา ผูไมยอมใหอะไรจะเกิดยอมเกิด พระองคทรงเพียรวิจัย

คนหาทางแกไขปญหาชวิีต จนคนพบวิธแีกไขไมใหชาติ คือ ความเกิด

มอีกีตอไป เมือ่ชาตไิมมีแลว ชรา มรณะ ทุกขโทมนัส ตลอดจน วัฏทกุข

ทัง้มวล กห็มดตามไปดวย ทรงบาํเพญ็เพยีรอยู ๔ อสงไขยย่ิงดวยแสน

กัปจึงทรงคนพบอริยมรรคมีองค ๘ แตกวาจะทําสําเร็จ พระองคตอง

บําเพ็ญทศบารมีและมหาบริจาค ๕ ท่ีทําไดยากยิ่ง การบําเพ็ญเพียร

น้ีแหละ คือยอดแหงปโยคสมบัติของพระพุทธองคท่ีทรงประกอบ

ในแตละพระชาตินั้น ๆ 
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๔๙

บทที่ ๘

ตัวอยางปโยควิบัติในชีวิตจริง

เร่ืองราวตอไปน้ี เปนเรื่องชีวิตจริง เปนคําสารภาพของผูหญิง

คนหนึ่ง เธอเลาไวในวารสารฉบับหนึ่ง ดังนี้

เธอมีครอบครัวแลว มีสามีท่ีแสนดี มีลูกเล็ก ๆ ท่ีนารักเปน

ครอบครัวที่อบอุน มีความสุขมาก ทั้งเธอและสามีมีความรูมีตําแหนง

หนาที่การงาน ที่มั่นคง มีฐานะความเปนอยูดีมีชื่อเสียงในวงสังคม

อยูมาวันหน่ึง เพื่อนในสํานักงานเดียวกันไดแนะนําเธอใหรูจัก

กับชายหนุมคนหน่ึง เมื่อรูจักกันคร้ังแรก เธอก็ไมคิดอะไร แตอยู

ตอมา ความสนิทสนมก็เกิดมากข้ึน จะเปนเพราะคารมหรือความ

เชี่ยวชาญของชายหนุม หรือเปนเพราะความออนตอโลกของเธอเอง 

ทําใหเธอพลาดพลั้งตกเปนของเขาในที่สุด เม่ือคร้ังหน่ึงเกิดข้ึน 

ครั้งตอ ๆ ไปก็เกิดตามมา เธอเลาวาปกติเธอกลับบานกินขาวมื้อเย็น

กับสามีและลูกเสมอ ระยะหลังเธอกลับบานคํ่าบอย ๆ เธอโกหกกับ

สามีวา บริษัทกําลังมีงานมาก ลูกชายมักถามเธอวา แมจา ทําไมหมูนี้

แมไมมากินขาวกับลูก พอรอแมทุกวัน เธอเลาวา เธอฟงแลว รูสึก

ระอายใจ สงสารลูกและสามีมาก แตก็ตองบอกลูกวา หมูน้ีแมมีงาน

ประชุมบอย

บางวันเธอไมกลับบาน โดยอางกับสามีวาเธอตองไปทํางาน

ตางจังหวัด ในท่ีสุดวันหน่ึง เร่ืองก็แดงออกมาเมื่อเธอไปคางคืน

กบัชายหนุมคนน้ันทีเ่มอืงตากอากาศชายทะเลแหงหนึง่บงัเอญิเพือ่น
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๕๐

ของสามีมาพบเขา เม่ือเรื่องน้ีเขาหูสามี เธอก็จํานนดวยหลักฐาน 

ไมสามารถแกตัวกับสามีได

ในท่ีสดุชีวิตครอบครวัท่ีแสนจะอบอุน เปนครอบครวัทีเ่พือ่น ๆ   

เคยอจิฉา กต็องแตกแยกพงัทลายลง สามีของเธอรบัไมได เธอรูสกึผดิ

และเสียใจมาก ที่เธอตองพรากจากลูกรักและสามี ชีวิตที่มีความสุขก็

ตองจบลงดวยความเศรา บัดน้ีเธอและสามีและลูกชายเล็ก ๆ ตางก็

แตกแยก เดนิไปคนละทิศคนละทาง น้ีเปนปโยควิบติัของหญิงคนหน่ึง

ที่นําความทุกขมาสูชีวิตตนเองและผูอื่น

ปโยควิบัติในเรื่องผิดศีลขอกาเมสุมิจฉาจารน้ันรายแรงถึงกับ

ฆากันตายเกิดข้ึนบอย ๆ ในยุคนี้ผลท่ีเกิดในชาติน้ีก็นําความทุกขมา

ใหอยางเหลือลน แตผลโดยตรงในชาติตอ ๆ ไปเลวรายกวา คือ 

ตองไปตกนรก พนจากนรกแลวเศษของกรรมทําใหไปเกิดเปนสัตว

เดรัจฉาน ตองถูกตอน ถาเกิดเปนมนุษยก็เปนมนุษยที่มีเพศผิดปกติ 

ตองเปนโรคเกี่ยวกับอวัยวะเพศ และเปนผู ที่ถูกสังคมรังเกียจ 

ดังตัวอยางใน ขุ.เถรี. (ขอ ๔๗๓) อิสิทาสีเถรีคาถากลาวถึงประวัติ

ของพระอิสิทาสีเถรีโดยยอ ๆ ดังนี้

ณ กรุงปาฏลบุีตร พระเถรีผูบรรลวิุชชา ๓ องคหน่ึง ชือ่ อสิทิาส-ี

เถรีไดเลาเรื่องราวชีวิตในอดีตชาติของพระเถรีเอง ใหภิกษุณีโพธิฟง 

ดังนี้

ในพระนครชื่อ เอรกัจฉะ ขาพเจาเปนชางทองมีทรัพยมาก 

มัวเมาในวัยหนุม ทําชูกับภริยาผูอื่น เมื่อขาพเจาจุติจากชาติน้ันแลว

ตองไปหมกไหมอยูในนรกเปนเวลานาน ครั้นออกจากนรกก็เขาทอง
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กรรม และ วิบาก

๕๑

นางวานร เมือ่คลอดจากแมวานรได ๗ วัน กถ็กูวานรจาฝงูกดัอวัยวะเพศ 
นี้เปนผลกรรมที่ทําชูกับภริยาผูอื่น

ขาพเจาจตุจิากกาํเนิดวานรแลว กไ็ปเกดิในทองแมแพะตาบอด
และเปนงอย อยูในปาแควนสินธพ เมื่อขาพเจาอายุได ๑๒ ป พาเด็ก
ข่ีหลังไป อวัยวะเพศถูกกระแทกกับของแข็ง ทําใหเปนแผลมีหนอน
ฟอนเฟะ นี้ก็เปนผลกรรมที่ทําชูกับภริยาผูอื่น

ขาพเจาจุติจากกําเนิดแพะแลว ก็ไปเกิดในทองแมโคของ
พอคาโค เปนลูกโคมีขนแดงดั่งนํ้าครั่ง พออายุได ๑๒ เดือน ก็ถูกจับ
ไปตอนขาพเจาถูกใชใหไถนา ใหลากเกวียน ตอมาเปนโรคตาบอด 
น้ีก็เปนผลกรรมท่ีทําชูกับภริยาผูอื่น ขาพเจาจุติจากกําเนิดโคแลว 
ก็ไปเกิดในเรือนทาสีในทองถนนมีเพศไมใชหญิงไมใชชาย เมื่ออายุ 
๓๐ ก็ตายแลวไปเกิดเปนหญิงในตระกูลชางทําเกวียนท่ียากจน 
มีโภคทรัพยนอยเปนท่ีรุมทวงหน้ีของเจาหน้ี เม่ือหน้ีพอกพูนทับถม
มากขึ้น นายกองเกวียนก็มาทวงเอาสมบัติโดยฉุดเอาขาพเจาไป

บุตรนายกองเกวียนช่ือ คิริทาส เห็นขาพเจาเปนสาวรุน อายุ 
๑๖ ป ก็มีจิตปฏิพัทธ ขอไปเปนภริยา แตนายคิริทาส มีภริยาอยู
กอนคนหน่ึงแลวเปนคนมีศีล มีคุณมียศจงรักภักดีสามี ขาพเจาทํา
อบุายใหสามเีกลยีดนาง ดวยกรรมน้ี ทาํใหขาพเจาไดรบัความเกลยีดชงั
จากสามีในชาติตอมา ดังนี้

ในชาติปจจุบนั ขาพเจาเกดิในกรงุอุชเชนี แควนอวันตี บดิาเปน
เศรษฐี เปนผูมีศีล ขาพเจาเปนธิดาคนเดียว จึงเปนที่รักที่โปรดปราน
ครั้งนั้น เศรษฐีเมืองสาเกตมาขอขาพเจา บิดาจึงใหขาพเจาเปนสะใภ
ของเศรษฐีนั้น
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พันเอก ธงชัย แสงรัตนพันเอก ธงชัย แสงรัตน

๕๒

เม่ือเปนสะใภ ขาพเจาทําความนอบนอมดวยเศียรเกลา

ไหวเทาเชาเย็นตอแมผัวพอผัว ตามวิธีที่ถูกอบรมสั่งสอนมา ขาพเจา

ปฏบิตัติอพีน่องของสาม ีทาํการตอนรบัญาตมิติรของสามดีวยขาวนํา้

ของเค้ียวเสมอ เม่ือขาพเจาเขาเรือน เขาประตูก็ตองลางมือลางเทา 

ประนมมือเขาไปหาสามี ขาพเจาตองหวีผม ลูบไลหยอดยาตา สอง

กระจกแตงตัวใหสามี เหมือนหญิงรับใช ขาพเจาหุงขาวตมแกงเอง 

ลางภาชนะเองปรนนิบัติสามีเหมือนมารดาปรนนิบัติบุตรคนเดียว

ฉะนั้น ขาพเจาจงรักภักดีทําหนาที่ครบถวนขยันขันแข็งไมเกียจคราน

อยูอยางนี้สามีก็ยังเกลียดขาพเจา

อยูตอมา สามีไดบอกบดิามารดาของตนวา ฉนัลาไปละฉนัไมขอ

อยูรวมกับอิสิทาสี ทั้งจะไมยอมอยูรวมเรือนหลังเดียวกันดวย บิดา

มารดากลาววา อยาพดูเชนน้ันสลิกู อสิทิาสเีปนคนฉลาด มคีวามสามารถ 

ขยันไมเกียจคราน ทําไมลูกไมชอบใจเลา เขาตอบวา อิสิทาสีไมได

เบียดเบียนดอกจะแตฉันไมอยากอยูรวมดวย ฉันเกลียด ฉันพอแลว 

ฉันขอลาไปละ

พอผัวแมผัวฟงคําของบุตรเชนนั้น จึงถามขาพเจาวา เจาทําผิด

อะไรกบัเขาหรือจงึถกูทอดท้ิง ขาพเจาตอบวา ขาพเจาไมไดทาํผิดอะไร 

ไมไดเบยีดเบียนเขา พอผัวแมผวัฟงแลวเสยีใจเปนทกุข จงึนําขาพเจา

สงกลับไปเรือนบิดาของขาพเจา ๆ  กลายเปนแมหมายสามีราง 

ภายหลังบิดาของขาพเจาไดยกขาพเจาใหกุลบุตรผูม่ังค่ังคนหนึ่งแต

รํา่รวยนอยกวาสามคีนแรก ขาพเจาอยูกบัสามคีนที ่๒ เพยีงเดือนเดยีว 

เขาก็ขับขาพเจาผูปรนนิบัติดุจทาสี ขาพเจาถูกสงคืนกลับบานเดิมอีก
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กรรม และ วิบาก

๕๓

ตอมาบิดาของขาพเจาก็ยกขาพเจาใหกับบุรุษขอทานคนหนึ่ง
โดยใหเขาเลิกอาชีพขอทาน ไมตองเที่ยวเรรอนหาอาหาร ใหมา
อยูกินกับลูกสาวในบานน้ี แมขาพเจาอยูกับบุรุษน้ันเพียงคร่ึงเดือน 
ขาพเจาก็ปรนนิบัติกับสามีใหมเหมือนท่ีเคยปฏิบัติมา แตบุรุษน้ันก็
ไมประสงคอยูกินกับขาพเจา บอกคืนขาพเจาและขอกลับไปมีอาชีพ
ขอทานตามเดิม

ขาพเจาเสียใจมาก จึงคิดฆาตัวตายหรือออกบวช อยูมาวันหนึ่ง
มีพระเถรีชื่อ แมเจาชินทัตตา พระเถรีผูทรงวินัย เปนพหูสูต สมบูรณ
ดวยศลีเทีย่วบณิฑบาตมายังตระกลูของบดิา เม่ือขาพเจาเหน็จึงลกุข้ึน
ไปจัดอาสนะถวายพระเถรี แลวกราบเทาถวายโภชนะ

ลําดับน้ัน บิดาพูดกะขาพเจาวา ลูกเอยลูกจงประพฤติธรรมใน
เรือนนี้ก็แลวกัน จงเลี้ยงดูสมณพราหมณดวยขาวดวยนํ้าเถิด ขาพเจา
ฟงแลวรองไหประคองมือประนมพดูกบับดิาวา ความจริงลกูกทํ็าบาป
มามากแลว ลูกจักชําระบาปน้ันใหเสร็จเสียที บิดาจึงอวยพรขาพเจา
วาลูกจงบรรลุโพธิญาณ ธรรมอันเลิศและขอใหไดพระนิพพานที่
พระผูมีพระภาคเจาผูประเสริฐสุดแหงสัตว ๒ เทา ขาพเจากราบบิดา
มารดาและหมูญาติทุกคน ออกบวชได ๗ วัน ก็บรรลุวิชชา ๓ ขาพเจา
ระลึกชาติได ๗ ชาติจึงไดเลาถึงกรรมท่ีมีวิบากอยางน้ีแกภิกษุณี
ชื่อโพธิ

จากประวัติพระเถรีองคน้ี ทําใหเห็นว าการทําผิดศีลขอ
กาเมสุมิจฉาจาร เปนชูกับภริยาผูอื่นน้ัน มีวิบากเลวทรามตองไปตก
นรกอยูนาน เศษของกรรมยังทําใหตองไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉานอยู
หลายชาติ ตองถูกตอน ถูกใชงานหนัก ถาเกิดมาเปนมนุษยก็เปนผูมี
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๕๔

ความบกพรองทางเพศ อวัยวะเพศเปนโรคตาง ๆ และเปนคนท่ีถูก

เกลียดชังจากคนอื่น ท้ัง ๆ ท่ีคนเหลาน้ันไมเคยรูจักไมเคยเกี่ยวของ 

นี้เปนผลมาจากทํากรรมชั่ว ผิดศีลขอกาเมสุมิจฉาจาร

เปนที่สังเกต แมในชาติสุดทาย พระอิสิทาสีเถรีก็ยังตองรับ

อกุศลวิบาก และไดรับโลกุตตรกุศลวิบาก คือ มรรคผลดวย นี้แสดง

วา อดีตชาติพระเถรีไดสั่งสมกุศลอันเปนบารมีมาดวยและในระหวาง

สรางบารมีอยูน้ัน ก็มีบางชวงบางชาติที่พลาดพลั้งไปทําอกุศลกรรม

ซึ่งเปนของธรรมดาที่ปุถุชนตองพายแพตออํานาจฝายต่ําบางในบาง

ครั้งบางคราว แมพระพุทธองค สมัยที่ยังทรงเปนพระโพธิสัตว 

พระองคก็เคยพลาดพลั้งในทํานองน้ีมาแลว ดังน้ัน เราจึงไมควร

คิดวา การบรรลุมรรคผลทําไดงาย ๆ ไมตองสรางสมบารมี ไมตอง

ศึกษาปริยัติขอใหพบอาจารยดัง ๆ เพราะทานมีทางลัดทางตรงไปสู

นิพพานได

จากชีวิตจรงิดังกลาว แสดงถึงความวิจิตรของ กรรม-วิบาก เชน

การปรนนิบัติสามีอยางดีของอิสิทาสีเถรี สมัยที่เปนฆราวาสน้ัน เปน

ปโยคสมบัต ิซึง่ปโยคสมบติักเ็ปนกรรมทีใ่หผล ๒ อยาง คือเปนปจจัย

ใหประตูกรรมดีสงผล มาให และเปนนานักขณิกรรมท่ีจะใหผลใน

อนาคตดวย แตกรณีพระอิสิทาสีเถรนี้ ปโยคะไมสามารถไปเปด

ประตูใหกรรมดใีนอดตีสงผลมาให ท้ังน้ี กเ็พราะกรรมชัว่ในอดตีของ

พระเถร ีเปนกรรมหนักมาก ดังนั้น ปโยคะซึ่งเปนกรรมเบากวา  จึงไม

สามารถไปเบยีดเบยีนกรรมเกาท่ีกาํลงัใหผลอยู (กรรมท่ีมาเบยีดเบยีน

กรรมตรงกนัขามชือ่ อปุปฬกกรรมรายละเอยีดเร่ืองน้ีอยูในบทตอไป)
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กรรม และ วิบาก

๕๕

บทที่ ๙

การจําแนก กรรม - วิบาก

ใน องฺ.ติก.อรรถกถา นิทานสูตร (หนา ๑๒๑-๑๔๑) และใน

อภิธัมมัตถ-วิภาวินีฎีกา พระพุทธองคทรงแสดงหลักกรรมและ

การใหผลของกรรมไวดังนี้

๑. จําแนกกรรมตามลําดับของการใหผล

- ครุกรรม คือ กรรมหนัก

- พหุลกรรม คือ กรรมที่ทําเปนอาจิณ

- อาสันนกรรม คือ กรรมที่ทําใกลมรณะ

- กฏตัตาวาปนกรรม เปนกรรมท่ีทาํไวแลว (ไมใชกรรม ๓ ขางตน)

๒. จําแนกกรรมตามกิจ

- ชนกกรรม ทํากิจใหปฏิสนธิ และรักษาภพจนกวาจะสิ้นอายุ 
(ทําปฏิสนธิกิจ ภวังคกิจ จุติกิจ)

- อุปตถมัภกกรรม ทํากจิสนับสนุนกรรมอืน่ท่ีเปนชาติเดียวกนั 
(กุศลกรรมทํากิจสงเสริมกุศลกรรม หรืออกุศลกรรมทํากิจสงเสริม
อกุศลกรรม)

- อุปปฬกกรรม ทํากิจเบียดเบียนกรรมอื่นที่เปนชาติตรง
กันขาม (กุศลกรรมทํากิจเบียดเบียนอกุศลกรรม หรืออกุศลกรรม

ทํากิจเบียดเบียนกุศลกรรม)
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๕๖

- อุปฆาตกกรรม ทํากิจตัดกรรมอื่นที่มีกําลังนอยกวาตนให

ตกไป (กรรมที่มีพลังทํากิจตัดรอน ลบลางกรรมท่ีมีพลังนอย

โดยตนเองใหผลแทน)

๓. จําแนกกรรมตามเวลาที่ใหผล

- ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม คือ กรรมที่ใหผลไดภายในชาติที่ทํา

- อุปปชชเวทนียกรรม คือ กรรมที่ใหผลในชาติที่ ๒ เทานั้น

- อปราปริยเวทนยีกรรม คือ กรรมใหผลในชาตท่ีิ ๓ เปนตนไป

- อโหสิกรรม คือ กรรมที่หมดโอกาสใหผล

รวมกรรมยอยทุกประเภทดังกลาว มีจํานวน ๑๒ ประเภท 

เมือ่กลาวถงึกรรม ๑๒ ในพระไตรปฎก กจ็ะเขาใจกนัทัว่ไปวาหมายถงึ

กรรมยอย ๆ เหลานี้

จําแนกตามลําดับการใหผล

การใหผลของกรรมในที่นี้หมายถึง ใหผลปฏิสนธิโดยเรียงตาม

ลาํดบั ดงัน้ี ครุกรรมอนัเปนกรรมหนักใหผลกอนพหลุกรรมเปนกรรม

ที่ทําบอย ๆ ใหผลในลําดับที่ ๒ อาสันนกรรมเปนกรรมที่ทําใกลตาย

ใหผลในลําดับที่ ๓ (ในบางกรณีอาสันนกรรมอาจใหผลในลําดับที่ ๒ 

ก็ได ทานเปรียบเหมือน วัวแกแตอยูใกลประตูคอก ยอมออกกอน) 

กฏัตตาวาปนกรรมใหผลในลําดับสุดทาย เมื่อไมมีกรรม ๓ ประเภท

ขางตน รายละเอียดกรรมแตละประเภท ดังนี้
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๑. ครุกรรม

ครุกรรมเปนกรรมหนักใหผลเร็ว มีทั้งกุศลและอกุศล เปน
กรรมที่มีกําลัง ซ่ึงกรรมอ่ืนไมอาจขัดขวางได ครุกรรมทํากิจหยุดย้ัง
การใหผลของกรรมอื่นแลว ตนเองใหผลแทน ดังนี้

ครุกรรมฝายอกุศลไดแก อนันตริยกรรม ๕ มีฆาพอ ฆาแม 
ฆาพระอรหันต ทําพระโลหิตของพระพุทธเจาใหหอ ทําสงฆใหแตก 
ผูใดทําอนันตริยกรรม เมื่อตายตองไปเกิดเปนสัตวนรกทันที เชน 
พระเทวทัตทาํครกุรรมถงึ ๒ อยาง คือทําพระโลหติพระพทุธเจาใหหอ
และยังสงฆใหแตกจึงตองถูกธรณีสูบลงอเวจีมหานรกทันที

ครุกรรมฝายกุศลไดแก ฌานสมาบติั โยคาวจรผูไดฌานสมาบติั
เมือ่ใกลจติุ ถาฌานยงัไมเสือ่มกุศลครกุรรมน้ีกจ็ะพาไปเกดิบนพรหม
โลกทันที ครุกรรมเปนกรรมหนักใหผลนําเกิดกอนกรรมอื่น ๆ 

๒. พหุลกรรมหรืออาจิณณกรรม

พหุลกรรม หรือ อีกชื่อหนึ่ง คือ อาจิณณกรรม ไดแกกรรมที่ทํา

บอย ๆ เนือง ๆ กรรมท่ีทําเปนประจํา ซึ่งมีทั้งกุศลกรรมและอกุศล

กรรม พหลุกรรมน้ีแหละจะใหผลนําเกดิถาไมมคีรุกรรม ดงัรายละเอยีด

ตอไปนี้

- พหลุกรรมฝายกศุล เชน ฆราวาสใสบาตรทกุวัน สมาทานรกัษา

ศีลทุกวัน ฟงธรรมบอย ๆ สมบูรณดวยจาริตศีล เชน ปรนนิบัติดูแล

พอแมเสมอ พระภิกษุผูทําเจติยวัตรทุกวัน ผูแสดงธรรมบอย ๆ 

ผูเจริญกัมมัฏฐานเปนประจํา เปนตน
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- พหุลกรรมฝายอกุศล เชน กายกรรม มีอาชีพประมง อาชีพ

ฆาสตัวเปนตน วจกีรรม เชน ผูกลาวผรุสวาจาเปนนสิยั พดูจาสอเสยีด

ยยุงใหแตกกนัเปนประจํา เชน นกัการเมืองบางคนพดูในสภา เปนตน

- พหุลกรรมอีกประเภทหนึ่ง ที่แตกตางจากพหุลกรรมที่กลาว

ขางตนไดแกการซองเสพ หรืออาวัชชนาการ คือ ระลึกนึกถึงกรรมใด

กรรมหน่ึงที่เคยทําไวบอย ๆ มีทั้งกุศลและอกุศล เชนเคยประทับใจ

ในกศุลกรรมน้ัน ๆ  บาง เกดิสะเทอืนใจในอกุศลกรรมน้ัน ๆ  บาง ดังน้ี

กุศลกรรมท่ีประทับใจ เชน เคยไปนมัสการสังเวชนียสถาน

คร้ังแรก เคยไปนมัสการพระเข้ียวแกวหรือเคยทําบุญครั้งใหญใน

ชีวิต เชนงานบวชหรืองานทอดกฐิน ภาพของกุศลกรรมน้ันยังติดตา

ตรึงใจทําใหระลึกถึงบอย ๆ นี้ก็จัดเปนพหุลกรรม

อกุศลกรรมบางอยางที่ไมอาจลืมได เพราะเปนกรรมหนัก เชน

เคยเมาเหลาเมายาแลว ไปทํารายบพุการ ีมีพอแมปูยาตายายหรอืเคย

ทารุณสัตว เคยฆาสัตว เชน ฆาลิงฆาชะนีขณะที่มันกําลังต้ังทอง

หรือกําลังใหนมลูก นิมิตน้ีติดตามาตลอดชีวิตจึงเปนเหตุใหนึกถึง

กรรมนั้นไดบอย ๆ นี้ก็เปนพหุลกรรมประเภทอกุศล

ตัวอยางหนึ่งของพหุลกรรมที่เกิดจากการคิดถึงอกุศลจิต

ในอดีต เปนเรื่องชีวิตจริงของคนไขโรคหัวใจรายหน่ึง กอนตาย 

เขาเรียกลูกเมียมาที่เตียง แลวก็ระบายความลับที่เก็บกดมานานให

ลกูของเขาฟงวา ลกูเอย การท่ีพอของเจาตองปวยเปนโรคหวัใจกเ็พราะ

ตองเกบ็ความเจบ็แคน ความขมข่ืน ทีพ่อจบัไดวา คร้ังหน่ึงแมของเจา
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น่ีแหละไดนอกใจพอ น้ีก็เปน พหุลกรรม แบบระลึกถึงเหตุการณ

สะเทอืนใจในอดตีบอย ๆ  อน่ึง ถาขณะน้ันเขาบรภิาษภรรยาดวยความ

แคน แลวกต็ายไป อกศุลวจีกรรมท่ีทาํใกลตายน้ีจัดเปน อาสันนกรรม 

ดังรายละเอียดในขอตอไป

๓. อาสันนกรรม

อาสนันกรรม ไดแกกรรมท่ีทําในเวลาใกลตาย ซึง่มีทัง้กศุลกรรม

และอกุศลกรรม อาสันนกรรมสําคัญมาก สัตวจุติจากชาตินี้แลวจะไป

ปฏสินธใินสคุติภมิู หรือในทุคตภิมิูกไ็ปดวยแรงอาสนันกรรมนีแ้หละ

อาสันนกรรมฝายกุศล เชน ตอนใกลตาย ไดทําสังฆทานหรือ

มีโอกาสสมาทานศีลกับพระภิกษุ กุศลกรรมท่ีทําใกลตายน้ีแหละ 

จะพาไปปฏิสนธิในสุคติภูมิ

อาสันนกรรมฝายอกุศล เชน กอนตาย คิดพยาบาทผูกโกรธ

ผูใดผูหน่ึงหรือเกิดการตอสูกันดวยความโกรธแคน แลวถูกฆาตาย 

ซึง่เขาขายพยาบาทคิดเพงเลง็อยากไดของผูอืน่ซึง่เขาขายเปนอภชิฌา 

อกุศลกรรมที่ทําใกลตาย หรือระลึกถึงกรรมที่ทํามาในเวลาใกลตาย

กรรมนี้จะพาสัตวไปปฏิสนธิในอบาย

๔. กฏัตตาวาปนกรรม

กฏัตตาวาปนกรรม มีท้ังกุศลและอกุศลเปนกรรมท่ีทําไวแลว

นอกเหนือจากกรรม ๓ ขางตน เชน นานมาแลวเคยฆาสัตวเล็กบาง
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ใหญบาง เปนตน แตลืมไปแลว กฏัตตาวาปนกรรมนี้จะทํากิจปฏิสนธิ
นําเกิด เมื่อไมมี ครุกรรม พหุลกรรมและอาสันนกรรม

จําแนกกรรมตามกิจ

กรรมจําแนกตามกิจหรือตามหนาที่ ไดแก ชนกกรรมทํากิจนํา
เกดิ ๑ อปุตถมัภกกรรมทาํกจิสนับสนุนกรรมอืน่ท่ีเปนชาติเดียวกนั ๑ 
อปุปฬกกรรมทํากิจเบยีดเบยีนกรรมชาตติรงกนัขาม ๑ อปุฆาตกกรรม
ทาํกจิตดัรอนกรรมอ่ืนท่ีมีกาํลงัออนกวาตนใหตกไป ๑ ดังรายละเอยีด
แตละกรรม ดังนี้

๑. ชนกกรรม

ความหมายชนกกรรม ในอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา แสดงไววา 
ชื่อชนกะ เพราะอรรถวาใหเกิด องคธรรมไดแกเจตนาโลกียชวน
จิต ๒๘ ดวง (เวนอกุศลอุทธัจจสัมปยุต)

ในปฏสินธกิาล ชนกกรรมทําใหปฏสินธจิิตและกมัมชรปูเกดิข้ึน
ในปวัตติกาล ชนกกรรมทําภวังคกจิรักษาภพชาติ คอื ทํากจิรกัษาสภาพ
ความเปนสัตว ความเปนมนุษย ความเปนเทวดา ฯลฯ ใหดํารงอยูตอ
ไปจนสิน้อายขัุยหรือจนกวาจะสิน้กรรมและทําใหกมัมชรปูเกดิตลอด
อายุขัยดวย

๒. อุปตถัมภกกรรม

ในอภธิมัมตัถวิภาวินฎีกีา แสดงลกัษณะอุปตถัมภกกรรมไวดังน้ี

ชื่อวา อุปตถัมภะเพราะอรรถวา เขาไปสนับสนุนโดยมีกฎการใหผล

แบบสนับสนุน กรรมฝายเดียวกัน ดังนี้
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กรรมฝายเดียวกันสนับสนุนซึ่งกันและกัน น่ันคือกุศลกรรมใน

อดีตสนับสนุนกุศลกรรมท่ีกําลังใหผลในปจจุบันและอกุศลกรรมใน

อดีตสนับสนุนอกุศลกรรมที่กําลังใหผลในปจจุบัน ดังนี้

ในสังสารวัฏอันยาวนาน จนหาจุดเร่ิมตนไมพบท่ีผานมา สัตว

โลกทุกรูปทุกนาม ตางสั่งสมกรรมไวมากมาย สุดคณานับ อันกรรมดี

และกรรมชั่วจํานวนมหาศาลน้ีไมสามารถใหผลนําเกิดพรอมกันได

เปรียบดังนักมวยจํานวนมากในคายมวยหน่ึงไมสามารถข้ึนสังเวียน

ชกพรอมกนัได ตองรออยู และขณะท่ีรออยูน้ัน นกัมวยบางคนกทํ็ากจิ

ไปเปนพี่เลี้ยง ใหน้ําแกนักมวยคายเดียวกันที่กําลังข้ึนชก ฉันใด

กรรมดีและกรรมชั่วบางอยางที่ทําไวในอดีต ที่กําลังรอใหผลอยูก็ทํา

กิจเพียงสงเสริมอุดหนุนกรรมฝายเดียวกันท่ีกําลังใหผลอยู ฉันน้ัน

อุปตถัมภกกรรมมี ๒ ประเภท ดังนี้

- อุปตถัมภกกรรมประเภท กุศลสนับสนุนกุศล เชนผูที่กําลัง

สุขสบาย สมบูรณดวยทรัพยสินเงินทอง เปนมหาเศรษฐี แตโดยไม

คาดคิดมากอน กม็กีศุลกรรมบางอยางในอดีตของเขาตามมาอดุหนุน

สงเสรมิใหเขาถูกรางวัล ท่ี ๑ อีก ทําใหเขารํา่รวยย่ิงข้ึน น้ีคือกรรมดใีน

อดีตตามมาอุปตถัมภการใหผลของกรรมดีในปจจุบันใหดียิ่ง ๆ ข้ึน

ไป เปนตน

- อุปตถัมภกกรรมประเภท อกุศลสนับสนุนอกุศล เชนผูท่ี

ชีวิตกําลังยากจน กําลังเดือดรอนอยูในปจจุบันเพราะอดีตชาติเคย

ฉอโกงผูอื่นไว หรือเคยลักทรัพย เปนคนตระหน่ี อกุศลกรรมน้ันก็

สงผลมาซํ้าเติมใหเขาตองเดือดรอนย่ิงข้ึนไปอีก เชนขณะยากจน
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อยูน้ันภรรยาหรือ ลูกหลานตองมาปวยเปนโรครายแรง หรือเกิด
อุบัติเหตุตองเสียทรัพยสินเงินทอง ถาทําธุรกิจ ก็คาขายขาดทุนแถม
ยังถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ถูกปรับเปนจํานวนเงินสูง ทําให
เดือดรอน ยากจนยิ่งขึ้นไป เปนตน

๓. อุปปฬกกรรม

ใน อภธิมัมัตถวิภาวินีฎกีา แสดงอุปปฬกกรรมไววา ช่ืออปุปฬกะ
เพราะอรรถวา เขาไปเบียดเบียน มีกฎเกณฑ ดังนี้ กรรมชาติตรงกัน
ขามเบียดเบียนกัน น่ันคือ กรรมดีไปเบียดเบียนกรรมชั่ว หรือกรรม
ชั่วไปเบียดเบียนกรรมดี ดังนี้

- ตัวอยางกุศลเบียดเบียนอกุศล เชน ผูท่ีกําลังทุกขทรมาน
จากความเจ็บไขอยู ก็มีกุศลกรรมท่ีทําไวในอดีต เชน เคยถวายเภสัช
แกสมณชีพราหมณ เคยทําบุญกับภิกษุสงฆอาพาธ เคยชวยงาน
สาธารณภัย กุศลกรรมน้ันก็มาขับไลความเจ็บไขใหลดลงหรือทําให
หายปวย ไดพบแพทยชํานาญโรค ไดเภสัชดีทําใหหายขาดจากโรค 
เชน คนไขโรคมะเร็งระยะทาย ๆ ยังหายได ดังปรากฏในยุคน้ี หรือ
บางคนกําลังยากจนอยู ก็มีกุศลกรรมบางอยางในอดีตชาติ เชน 
เคยสงเคราะหใหขาวใหน้ําคนยากคนจน หรือเคยถวายปจจัยสี่แก
พระเณร ฯลฯ กุศลกรรมน้ีก็สงผลมาไลความยากจนน้ันใหหมดไป 
เชนทําใหไดรับมรดก หรือไดคาเวนคืนท่ีดินจากทางราชการโดย
ไมเคยคาดฝนมากอน หรือ เชนถูกสลากรางวัลใหญ ๆ เปนตน

- ตัวอยาง อกุศลเบียดเบียนกุศล เชนผูกําลังไดรับกุศลวิบาก

กําลังร่ํารวย กําลังมีสุขภาพแข็งแรง แตก็มีอกุศลกรรมบางอยางท่ีทํา

02.������������ p.01-100 (������������� �).indd   62 13/1/65   9:30 AM



กรรม และ วิบาก

๖๓

ไวในอดีต เชน เคยทรมานสัตว เคยฆาสัตวเปนตน กรรมนั้นก็ตามมา

เบยีดเบียน ทาํใหรางกายท่ีเคยมสีขุภาพแข็งแรง ตองออนแอเปนโรค

แพอากาศ แพเหงื่อตัวเองหรือทําใหเกิดโรครายแรง เปนตน หรือ

นักธุรกิจบางคน กิจการกําลังรุ งเรือง แตอดีตชาติเคยกลั่นแกลง

ทําลายฝายตรงกันขามไว อกุศลกรรมนั้นก็ตามมาเบียดเบียน ทําให

ธุรกิจปจจุบันมีอันตองพังพินาศไปดวยภัยตาง ๆ เชน เกิดอัคคีภัย 

วาตภัย อุทกภัย เปนตน

๔. อุปฆาตกกรรม

ใน อภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกาแสดงลักษณะอุปฆาตกกรรมไว ดังนี้
ชื่อวา อุปฆาตกะ เพราะอรรถวา เขาไปตัดรอนกรรมอ่ืนท่ีทรามกําลัง
ใหสิ้นสุดลง แลวตนเปนผู ส งผลแทน อุปฆาตกกรรมเปนได
ทั้งกุศลและอกุศล ดังนี้

ตัวอยาง อุปฆาตกกรรมประเภท อกุศลตัดรอนกุศล เชน
ดารานักแสดงบางคนกําลังเสวยกุศลวิบาก ช่ือเสียงกําลังโดงดัง
เงินทองกําลังไหลมาเทมา แตโดยไมคาดคิดมากอน ก็เกิดอุบัติเหตุ
ถูกรถชนถึงพิการ หรือบางรายปวยเปนโรคไขเลือดออก ซึ่งปกติ
โรคน้ีรักษาใหหายไดเปนสวนใหญ แตบางรายไมหาย ทั้งน้ีเพราะ
อกศุลกรรมในอดตีมพีลงัมากกวา กรรมทีมี่กาํลงัมากมาตัดรอนกรรม
ที่มีกําลังนอยกวานี้แหละ เปนอุปฆาตกกรรม

หรือนักธุรกิจบางคน ธุรกิจกําลังรุงเรือง เงินทองไหลมาเทมา 
แตไมทันรูตัวก็มาถูกอัคคีภัย หรือถูกหุนสวนฉอโกง ทําใหกิจการ

พังทลายลงในพริบตาก็มี ดังตัวอยางใหเห็นกันในยุคปจจุบัน
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๖๔

อีกตัวอยางหน่ึง ชายหนุมคนหน่ึงกําลังศึกษาอยูในโรงเรียน
นายรอย อันเปนสถาบันการศึกษาหน่ึงท่ีคนในวัยหนุมใฝฝนท่ีจะมี
โอกาสแตงเครื่องแบบทหาร หอยกระบี่สั้นท่ีงามสงา เม่ือจบออกไป 
ยังมีเงินเดือน มียศมีตําแหนงรออยูแลว อนาคตสดใส เมื่อเขาเปน
นักเรียนปที่ ๒ อกุศลกรรมประเภท อุปฆาตกรรม ก็เขามาตัดรอน
ทําใหชีวิตนักเรียนนายรอยท่ีเขารักตองมาจบลงเพราะเขาปวยเปน
โรคกระดูกชนิดหน่ึง ไมมีทางรักษา ตองเปนคนพิการไปตลอดชีวิต 
แตดวยปโยคสมบตั ิเขาไมยอมแพตอชีวิตไดศกึษาจนจบมหาวิทยาลยั
ตอมาไดเปนนายกสมาคมผูพิการแหงประเทศไทย มีวาสนาเปนถึง
วุฒิสมาชิกรัฐสภา

อุปฆาตกกรรม อีกตัวอยางหนึ่ง ที่กุศลตัดรอนอกุศล เชน
พระองคุลีมาล กอนบวชเปนผูทําปาณาติบาต ฆาคนนับพัน เกือบ
จะทํามาตุฆาตอยูแลว ถาพระพุทธองคไมเสด็จไปโปรด อกุศลกรรม
อนัใหญโตนีแ้หละ ถกูเจตนาในมรรคจิตอันเปนโลกตุตรกศุล ท่ีมพีลงั
มาตัดรอนอกุศลกรรมฆาคนของพระองคุลีมาลใหหมดไป เปนตน

จําแนกกรรมตามเวลาที่ใหผล

ในคัมภีร อรรถกถา องฺ.ติก.นิทานสูตร (ขอ ๑๒๑)

พระพุทธองคทรงแสดงการจําแนกกรรมตามเวลาที่ใหผล 
๔ ประเภท ดังนี้

๑. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม คือ กรรมใหผลในชาติปจจุบัน 
(ชาติที่ ๑)

๒. อุปปชชเวทนียกรรมคือ กรรมใหผลตอจากชาติปจจุบัน 
(ชาติที่ ๒)
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๖๕

๓. อปราปริยเวทนยีกรรม คือ กรรมท่ีใหผลในชาตท่ีิ ๓ เปนตน

ไปและใหผลโดยไมมีกําหนด ตราบที่สังสารวัฏยังเปนไปอยู คือ

ตราบท่ีขันธ ๕ ยังเกิดอยูน่ันเอง กรรมนี้จะติดตามไปตลอดจนกวา

จะนิพพาน

๔. กรรมใดในขอ ๑ - ๓ ขางตน ถาไมใหผลตามกําหนด ก็จะ

ไมมีโอกาสใหผลอีกตอไป กลายเปนอโหสิกรรม อันกรรม ๔ ประเภท

ขางตน อธิบายตามหลักพระอภิธรรมได ดังนี้ 

วิถีจิตทั่วไป ทั้งกุศลวิถีและอกุศลวิถี ชวนจิตเกิดเปนชุด ๆ 

ละ ๗ ทุกชวนะมีเจตนาเจตสิก ซึ่งเปนตัวกรรมเกิดรวมอยูดวย 

ดังภาพนี้

ชวนะ ชวนะ ชวนะ ชวนะ ชวนะ ชวนะ ชวนะ

อกุศลวิถี  อกุศลจิตคิดฆาสัตว  ก อนทํา ขณะทํา หลังทํา 

ความคิดน้ีเกิดเปนชุด ๆ ละ ๗ ทุกชวนะมีเจตนาฆา ซึ่งเปนตัว

กรรมประกอบอยูดวย ดังภาพนี้

ฆา ฆา ฆา ฆา ฆา ฆา ฆา....................

จํานวนชุดของอกุศลวิถี ท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันน้ี ก็เกิด

ตามมาอีก นับไมถวน ดังน้ัน เจตนาฆา ท่ีเกิดอยูในชวนะทุกดวงจึงมี

มากจนนบัไมถวนเชนกนั ทกุเจตนาเปนตวัเหตทุีจ่ะยงัวิบากใหเกดิข้ึน

ไดทั้งนั้น นี้เปนไปตาม กฎแหงกรรม
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กุศลวิถี เมื่อกุศลจิตคิดใหทาน กอนใหทาน ขณะใหทาน 

หลังใหทาน ความคิดที่มีเจตนาใหก็เกิดเปนชุด ๆ ละ ๗ แบบเดียว

กับอกุศลวิถี ดังนี้

ให ให ให ให ให ให ให ....................

จํานวนชุดดังในภาพ ก็เกิดตามมาอีกนับไมถวน ดังนั้น เจตนา
ซึ่งเปนตัวกุศลกรรมในการใหทานแตละคร้ังจึงมีจํานวนมากจนนับ
ไมถวน และเจตนาท่ีเกิดในชวนะทุกดวงก็เปนตัวเหตุที่ทําใหผลเกิด
ขึ้นได นี้ก็เปนไปตามธรรมชาติของกรรม เปน กรรมนิยาม

ดังน้ัน การทําแตละครั้งจึงเกิดกรรมอันเปนตัวเหตุนับแสน
นับลาน ดังในพระสูตรแสดงตัวอยางการทําบุญ-ทําบาป นิดเดียว 
แตมีผลไปหลายรอยหลายพันชาติ

ขอสังเกต ในทุกวิถีจิต ทั้งกุศลวิถีและอกุศลวิถี ชวนจิตท่ี ๑ 
ที่แสดงดวยอักษรตัวแรกเล็กท่ีสุด น้ีแสดงวา เปนกรรมที่มีพลังนอย
ที่สุด เพราะเริ่มเกิด ภาพอักษร ตั้งแตตัวที่ ๒ ถึง ๓ จะคอย ๆ  ใหญขึ้น 
จนถึงตัวท่ี ๔ ใหญท่ีสุด แสดงใหเห็นวา เปนกรรมที่มีกําลังมากที่สุด 
ทั้งน้ีดวยอํานาจ อาเสวนปจจัย (เกิดซ้ํา ๆ) สวนอักษรตัวสุดทาย 
มีขนาดเล็กลงบาง แสดงวาชวนจิตที่ ๗ แมจะมีอาเสวนปจจัย แตอยู
ใกลภวังคจิต ยอมมีกําลังนอยกวาชวนจิตท่ี ๒ - ๖ ดังน้ัน กรรมใน
ชวนจิตที่ ๒-๖ จึงจัดวาเปนจิตที่มีกําลังมากที่สุด จึงใหผลไดนับ

ภพชาติไมถวน

ในวิถีจิตหน่ึง ๆ น้ัน แตละชวนะมีกําลังไมเทากัน การใหผล

ยอมตางกันไป เชน ชวนะท่ี ๑ มีกําลังนอย เพิ่งเกิดข้ึนก็ดี ชวนะ 
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ที่ ๒ - ๖ และชวนะที่ ๗ เกิดตามมาน้ัน มีกําลังมากข้ึนก็ดี ใหผล
ตางกันดังรายละเอียดตอไปนี้

- เจตนาในชวนะ ๑ คอื กรรมตัวที ่๑ ชือ่ ทฏิฐธรรมเวทนียกรรม

- เจตนาในชวนะ ๒-๖ คือ กรรมตัวที่ ๒-๖ ชื่อ อปราปริยเวท
นียกรรม

- เจตนาในชวนะที ่๗ คือ กรรมตัวที ่๗ ชือ่ อปุปชชเวทนียกรรม

การใหผลของกรรมตามกาล ๓ ประเภทดงักลาวขางตน เปนไป
ตามกฎธรรมชาติ หรือเปนไปตามกัมมนิยาม ดังนี้

ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม

ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมใหผลใน 
ชาติปจจุบันเทาน้ัน สวนจะใหชาหรือเรว็ หนักเบาประการใดข้ึนอยูกบั
ปจจัยตาง ๆ เชน ความดี ความเลว ของผูทํากรรมและทํากับบุคคล
ผูมีคุณธรรมมากนอยเพียงใด ตลอดจนความเพียรพยายามในการ
กระทํามากนอยเพียงใด ถาปจจัยพรอม ก็จะใหผลเฉพาะในชาติ
ปจจุบันเทานั้น

ตัวอยางทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ประเภทอกุศลกรรม เชน
สมัยพุทธกาล นันทมานพ ไปขมขืนพระอุบลวรรณาเถรี ผู เปน
พระอรหันต จึงรับผลใน ชาติปจจุบันโดยถูกธรณีสูบทันที

ตัวอยางทฏิฐธรรมเวทนียกรรม ประเภทกุศลกรรม เชน ใสบาตร
กบัพระอรหนัตท่ีออกจากนิโรธสมาบัติ ผูน้ันกก็ลายเปนเศรษฐีไปทันที

ในชาติปจจุบัน
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ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม มีทั้ง กุศล - อกุศล มีท้ัง หนัก-เบา

ถาเปนกรรมหนัก ก็จะใหผลทันที เชน กรณีนันทมานพ เปนตน

ถาเปนกรรมทั่ว ๆ ไป เวลาในการใหผล ดังนี้

ทิฏฐธรรมเวทนียกรรมที่ทําในปฐมวัย จะใหผลในมัชฌิมวัย

ถาทําในมัชฌิมวัย จะใหผลในปจฉิมวัย ถาทําในปจฉิมวัยจะใหผลใน

เวลาใกลตาย

ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ใหผลในชาติปจจุบันเทาน้ัน ถาไมให

ผลในชาติปจจุบัน ก็จะหมดโอกาสใหผลในชาติตอ ๆ ไป กลายเปน 

อโหสิกรรม

อุปปชชเวทนียกรรม

เจตนาในชวนจิตดวงที่ ๗ คือ อุปชชเวทนียกรรม เปนกรรมนํา

เกิดในชาติที่ตอจากชาติปจจุบัน ซึ่งมีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรม 

อุปปชชเวทนียกรรม เม่ือใหผลนําเกิดเรียกวา ชนกกรรม เพราะทํา

ชนกกิจ ถาเปนกุศลก็ทําใหเกิดในสุคติภูมิ เปนมนุษย เปนเทวดา 

เปนพรหม ถาชนกกรรมเปนอกุศล ก็ทําใหไปเกิดในอบายภูมิ ๔ 

เปนสัตวนรก เปรต อสุรกาย หรือ เดรัจฉาน ถาอุปปชชเวทนียกรรม

ใด ไมใหผลในปฏสินธกิาลหรอืปวัตตกิาลในชาตหินาแลว กห็มดโอกาส

ใหผลในชาติตอ ๆ ไป กลายเปนอโหสิกรรม (ถาอุปชชเวทนียกรรม 

ไมใหผลนําเกิด อปราปริยเวทนียกรรมก็จะทํากิจนําเกิดแทน ดังนี้)
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๖๙

๓. อปราปริยเวทนียกรรม

เจตนาในชวนจิตดวงที่ ๒ - ๖ เปนอปราปริยเวทนียกรรม 

เปนกรรมที่ จะใหผลในชาติที่ ๓ เปนตนไป (ชาติปจจุบันนับเปน

ชาติที่ ๑ ชาติถัดไป เปนชาติท่ี ๒) โดยทํากิจเปนไดทั้งชนกกรรม 

อุปตถัมภกกรรม อุปปฬกกรรม และอุปฆาตกกรรม ถาอปราปริยเวท

นียกรรมยังไมมีโอกาสใหผล กรรมนี้ ก็ไมหายไปไหน คงสั่งสมตอไป 

รอเวลาจนกวาปจจัยและสิ่งแวดลอมเหมาะสมจึงใหผลจนกวา

จะปรินิพพาน

ดวยเหตุที่สังสารวัฏอันยาวนานท่ีผานมา ทุกคนไดสั่งสม 

อปราปริยเวทนียกรรม ดังกลาว ซึ่งมีท้ังกุศลและอกุศลไวจํานวน

มหาศาลจนสุดที่จะประมาณ ซึ่งสวนใหญเปนอกุศล ดังนั้น โอกาสที่

สัตวจะไปเกิดในอบายจึงมีมาก ทานเปรียบสัตวไปเกิดในอบายเทา

ขนโค สวนสัตวไปเกิดในสุคติภูมิเทาเขาโค ถาใครไมเช่ือก็ใหไป

คํานวณตัวแพลงกตอน กุงเคยท่ีใชทํากะปน่ีแหละ ถาเปนกะปสกัหน่ึง

ถัง นาจะมีจํานวนตัวเคยมากกวาคนทั้งประเทศ จึงไมตองคํานวณวา 

ทัง้มหาสมุทรจะมีเคยสกัก่ีตวั ทุกตัวมีชีวิต ตองกนิอาหาร มกีารสบืพนัธุ 

มีสุขมีทุกข มีขันธ ๕ ไมตางจากมนุษย เหมือนเรา ๆ ทาน ๆ นี้แหละ 

สังสารวัฏจึงเปนภัยที่นากลัวยิ่งนัก

เพราะอปราปริยเวทนียกรรม เปนอกุศลกรรมสวนใหญ ดังนั้น

โอกาสที่จะไปเกิดเปนอบายสัตวจึงมีมาก ครั้นไปเกิดแลวโอกาส

ที่จะกลับมาเกิดเปนมนุษยอีกย่ิงแสนยาก ดังในคัมภีรมัชฌิมนิกาย 

อุปริปณณาสก พาลบัณฑิตสูตร (ขอ ๔๘๑) พระพุทธองคทรงอุปมา
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๗๐

วา เหมือนเตาตาบอด ตัวหน่ึงอยูในมหาสมุทรหน่ึงรอยปจึงโผล

ข้ึนมาคร้ังหน่ึงและในมหาสมุทรน้ันมีทุนบวงตาเดยีวอนัหน่ึง ถกูคลืน่

ลมซัดลอยไปลอยมา โอกาสท่ีบวงตาเดียวของทุนจะสวมเขาหัวเตา

พอดีนั้นยากเพียงใด โอกาสที่อบายสัตว จะกลับมาเกิดเปนมนุษย

อีกยากกวาน้ัน ในสายตาพระอริยเจา อปราปริยเวทนียกรรม เปน

ภัยเงียบที่นากลัว เพราะเปนกรรมที่ไดทําไวมากมายมหาศาล ซึ่ง

สวนใหญเปนอกุศลกรรมดวย ทํามานานแลว พรอมที่จะใหผลทันที

ที่กรรมอื่นไมใหผล ดังน้ัน การทองเท่ียวไปในสังสารวัฏท่ีหาจุดจบ

ไมพบ จึงนากลัวยิ่งนัก เพราะปริมาณของอปราปริยเวทนีกรรมมีแต

เพิ่มข้ึน ๆ เราจึงถูกกรรมน้ีติดตามไปทุกหนทุกแหง พรอมที่จะให

วิบากเกิดเมื่อปจจัย คือ คติ อุปธิ กาละ ปโยคะ เปดโอกาส ดังน้ัน 

โอกาสที่มนุษยจะกลับไปเกิดเปนอบายสัตวอีกจึงมีมาก (เรื่อง คติ 

อุปธิ กาละ ปโยคะ จะนํามาแสดงในบทตอไป)

๔. อโหสิกรรม

อโหสิกรรม ไดแกกรรมทุกชนิดที่ไมสามารถใหผล เชน ทิฏฐ-

ธรรมเวทนียกรรม ไมสามารถใหผลในชาติปจจุบัน ก็เปนอโหสิกรรม

หรืออุปปชชเวทนียกรรมไมสามารถทําชนกกิจในชาติหนาก็จะ

เปนอโหสกิรรม เปนตน หรอืกรรมของพระอรหนัต ภายหลงัปรนิพิพาน

อปราปริยเวทนียกรรมกรรมที่ทํามาทั้งหมดก็เปนอโหสิกรรม
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๗๑

บทที่ ๑๐

กรรมบถ ๑๐

กรรมบถประกอบดวยคํา ๒ คํา คือ กรรม แปลวา การกระทํา 

บถ แปลวา ทาง กรรมบถจึงหมายถึง กรรมท่ีพาสัตวไปปฏิสนธิใน

ภพภูมิตาง ๆ ดัง อรรถกถาปฏิสัมภิทามรรค (หนา ๘๒๘ และ ๘๒๙) 

ใหความหมายไวดังนี้

ชือ่วา กรรมบถ เพราะอรรถวา กรรมเหลานัน้เปนทางเพือ่ไป

ปฏิสนธิในอบาย อน่ึง แมท้ังกุศลและอกุศล ทานก็กลาววาเปน

กรรมบถ เพราะใหเกิดปฏิสนธิ เหลือจากที่กลาวแลวทานไมกลาว

วาเปนกรรมบถ เพราะไมมีสวนในการใหเกิดปฏิสนธิ พึงทราบวา

แมกุศลและอกุศลที่เหลือทานก็ถือเอาดวยความมุงหมายถึงกุศล

และอกุศลอยางหยาบ

โดยปกติกรรมใหผลในปฏิสนธิกาลก็มี ใหผลในปวัตติกาล

ก็มี แตอรรถกถาใหความสําคัญแกกรรมที่ใหผลไดในปฏิสนธิกาล 

โดยเฉพาะกรรมท่ีพาสัตวไปปฏิสนธิในอบายเพราะสัตวใดไปเกิด

ในอบายแลว โอกาสท่ีจะกลับมาเกิดเปนมนุษยอีกน้ันยากยิ่ง ทาน

อุปมาไว ดังนี้

ในมหาสมุทร มีบวงเล็ก ๆ ลอยอยูอันหนึ่ง เตาตาบอดตัวหนึ่ง 

๑๐๐ ปจึงจะโผลหัวข้ึนมาครั้งหนึ่ง โอกาสที่เตาจะโผลหัวข้ึนมาแลว

สวมเขากบับวงน้ันพอดี จะยากยิง่สกัเพยีงไหนแตโอกาสทีส่ตัวไปเกดิ

ในอบายแลวจะกลับมาเกิดเปนมนุษยอีกนั้นยากย่ิงกวา ดวยพระ-
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๗๒

มหากรุณาคุณ พระพุทธองคจึงทรงแสดงอกุศลกรรมบถ ๑๐ อยาง

เปนลําดับแรก ดังนี้

อกุศลกรรมบถ ๑๐

อกุศลกรรมบถ ๑๐ คือ ทุจริตกรรม ๑๐ อยาง ไดแก กาย

ทุจริต ๓ อยาง วจีทุจริต ๔ อยาง และมโนทุจริต ๔ อยาง ที่เปนไปทาง

ทวาร ๓ ดังนี้

มโนทุจริต ๓

๑. อยากไดของผูอื่น 

 (อภิชฌา)

๒. ปองรายผูอื่น 

 (พยาบาท)

๓. ความเห็นผิด 

 (สัมมาทิฏฐิ)

กายทุจริต ๓

๑.  การฆาสัตว

๒.  การลักทรัพย

๓.  การประพฤติ

 ผิดในกาม

วจีทุจริต ๔

๑.  การพูดเท็จ

๒.  การพูดสอเสียด

๓.  การพูดคําหยาบ

๔.  การพูดเพอเจอ

๑. กายทุจริต ๓ คือ การฆาสัตว การลักทรัพย การประพฤติ

ผิดในกาม กรรมชั่ว ๓ อยางน้ี เปนไปทางกายทวารเปนสวนใหญ 

เชน ฆาสัตวดวยตนเอง ลักทรัพยดวยตนเอง นี้คือ กายทุจริตที่เปนไป

ทางกายทวาร สวนวจีทวารก็ทําได เชน สั่งใหนําสัตวไปฆา เปนตน

สวนการประพฤติผิดในกาม เปนไปทางกายทวารเทานั้น

๒. วจีทุจริต ๔ ไดแก พูดเท็จ พูดยุยงสอเสียด พูดคําหยาบ 

และพูดเพอเจอ วจีทุจริต ๔ อยางน้ีเปนไปทางวจีทวารเปนสวนใหญ
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๗๓

สวนทางกายทวารก็ทําได โดยใชกิริยาทางกายแทนคําพูด เชน

สั่นหนาหรือโบกมือ เพื่อปกปดความผิดของตน เปนตน

๓. มโนทุจริต ๓ อยาง คือ อภิชฌา ไดแก ความอยากไดของผู

อื่น (โดย มิชอบ) ๑ พยาบาท คือ ความคิดปองรายผูอื่น ๑ มิจฉาทิฏฐิ 

คือ ความเห็นผิด ๑ กรรมช่ัวท้ัง ๓ น้ี เปนไปไดท้ัง ๓ ทวาร แต

สวนใหญเปนไปทางมโนทวาร ดังนี้

๓.๑ มโนทุจริตเปนไปทางกายทวาร ไดแกมโนทุจริต ๓ ที่

เกิดทางใจแลวกระทําสําเร็จทางกายทวาร เชน อยากไดสิ่งของผูอื่น 

(อภิชฌา) แลวคิดมิชอบที่จะไดสิ่งของนั้น ยังใชมือจับสิ่งของนั้นดวย

เจตนามิชอบ เปนตน หรือไมชอบหนาใครคนหน่ึง (พยาบาท) แลว

คิดประทุษรายใหผูน้ัน โดยใชมือหรือเทาทําราย เปนตน หรือพวก

นอกศาสนาบางคน ขณะเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) ไมเช่ือบุญบาปแลว 

ยังใชมือลูบคลําเศียรพระพุทธรูปเลนในลักษณะไมเคารพ เปนตน

๓.๒ มโนทุจริตเปนไปทางวจีทวาร ไดแกมโนทุจริต ๓ ที่เกิด

ทางใจแลวกระทําสําเร็จทางวจีทวาร เชน ขณะท่ีมีความคิดอยากได

ของผูอืน่ (อภชิฌา) แลวกลาววา โอหนอ ทําอยางไรดี เราจงึจะไดของ

น้ันมา เปนตน หรือขณะคิดประทุษรายผูอื่น (พยาบาท) แลวกลาว

คําอาฆาต เปนตน หรือขณะมีความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) เชน ไมเชื่อ

วามีโลกน้ีโลกหนา ไมเช่ือวามีนรกสวรรค แลวสอนผูอื่นใหเชื่อตาม 

เปนตน
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๗๔

๓.๓ มโนทุจริตเปนไปทางมโนทวาร ไดแก มโนทุจริตที่เกิด

ทางใจ เชน ขณะอยากไดสิ่งของผูอื่น (อภิชฌา) แลวคิดมิชอบท่ีจะ

หาทางใหไดของน้ันมา เปนตน หรือโกรธผูใดแลวคิดประทุษราย 

โดยแชงใหผูน้ัน ใหตาย หรือใหพนิาศ เปนตน หรอืขณะเหน็ผิด (มิจฉา

ทฏิฐิ) เชน เชือ่บญุบาป คิดวา พอแมไมมีคุณ ทาํใหเราเกดิโดยไมต้ังใจ 

เปนตน

อกุศลกรรมบถ ๑๐ ขยายเปนอกุศลกรรมบถ ๔๐

ในคัมภีร อง.ทสก.ทุติยวรรคท่ี ๒ (ขอ ๑๙๘) พรหมณสูตร 

พระพุทธองคทรงขยายอกุศลกรรมบถ ๑๐ ออกไป เชน ปาณาติบาต 

ขยายเปนฆาสัตวดวยตนเอง ชักชวนผูอื่นฆา พอใจในการฆา กลาว

สรรเสริญการฆา ดงัน้ัน อกศุลกรรมบถ ๑๐ จึงขยายออกไปเปน อกศุล

กรรมบถ ๔๐

ขอสังเกต กรรมของแตละคนในแตละครั้ง มีความหนักเบา

ตางกัน อกุศลวิบากจึงหนักเบาตางกันไป นี้คือ ความวิจิตรของกรรม

และวิบาก

ผลของอกุศลกรรมบถ ๑๐

ในคัมภีร องฺ.ทสก.ทุติยวรรคท่ี ๒ (ขอ ๑๙๘) พราหมณสูตร 

พระพทุธองค ตรัสกับพราหมณคนหน่ึงวา ดูกอนภกิษุทัง้หลาย บคุคล

ประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล (อกุศลกรรมบถ ๑๐) 

เปนผูถูกทอดทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทอดทิ้งไว
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๗๕

กุศลกรรมบถ ๑๐

กศุลกรรมบถ เปนธรรมตรงกนัขามกบัอกศุลกรรมบถ มีอยู ๑๐ 

อยางดังนี้

มโนทุจริต ๓

๑. ไมอยากไดของ

 ผูอื่น (อนภิชฌา)

๒. ไมคิดปองรายผูอืน่ 

 (พยาบาท)

๓. ความเห็นถูก 

 (สัมมาทิฏฐิ)

กายทุจริต ๓

๑.  เวนการฆาสัตว

๒.  เวนการลักทรัพย

๓.  เวนการประพฤติ

 ผิดในกาม

วจีทุจริต ๔

๑.  เวนพูดเท็จ

๒.  เวนพูดสอเสียด

๓.  เวนพูดคําหยาบ

๔.  เวนพูดเพอเจอ

อธิบายคําวา เวน ในกุศลกรรมบถ ๗ คําวา เวน มาจาก วิรัติ 
หมายถึงการไมทํา กายทุจริต ๓ วจีทุจริต ๔ สําหรับปุถุชนท่ัวไปแลว 
วิรัติหรือเวนจากการทําทุจริตมี ๒ อยาง ดังนี้

๑. สมาทานวิรัติ ไดแก การต้ังใจหรือสมาทานท่ีจะเวนทําบาป
กรรมไวกอน เชน การไดสมาทานศีล ขอปาณาติบาต โดยเจตนาตั้งใจ
ไววา จะไมฆาสัตวครั้นมียุงมากัด ก็ไมตบ เพียงปดเปาไลไป เปนตน 
น้ีเปนกุศลจิตท่ีประกอบดวย เจตนาเจตสิก วิรตีเจตสิก อโทสเจตสิก 
หรืออาจมีปญญาเจตสิก ประกอบในสมาทานวิรัติ จะสังเกตเห็น
ไดวา วิรตีเจตสิกมีบทบาทเดนชัดกวา เจตนาเจตสิก

๒. สมัปตตวิรัต ิไดแก การเวนทําบาปกรรมทีไ่มไดสมาทานหรือ
ต้ังใจไวกอน ครั้นเผชิญกับอารมณก็ยับยั้งไมทําบาปกรรมน้ันได 

เชน ไมตบยุง เปนตน ท้ังน้ีเพราะเปนผูมี อโทสเจตสกิ คอื เมตตา หรือ
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๗๖

อาจมี อโมหเจตสิก คือ ปญญารูโทษของบาปกรรม จึงเวนการทําบาป
น้ัน จะสังเกตเห็นไดวาการไมทําบาปน้ี เจตนาประกอบดวย อโทสะ 
วิรตี และอาจมี อโมหะดวย แตเจตนามีบทบาทไมเดนชัดเทา 
อโทสเจตสิก และอโมหเจตสิก

กายสุจริต ๓ ทางทวาร ๓

- กายสจุริตทีเ่ปนไปทางกายทวาร เชน ผูมอีาชีพในการฆาสตัว
ในวันพระเขาไดสมาทานศีล ๕ ไว ครั้นมีคนมาจางใหฆา เขาก็ปฏิเสธ
โดยสัน่ศรีษะ หรอืโบกมือ เปนตน กุศลกายกรรมน้ีสาํเร็จไดโดยกายทวาร

- กายสจุรติท่ีเปนไปทางวจทีวาร เชน มีผูมาจางใหฆาสตัว เขา
กต็อบปฏเิสธไปทางวาจา เปนตน หรอืในวันสาํคญัทางศาสนาเขากลาว
สมาทานศลี เวนจากการฆาสตัว กุศลกายกรรมนีส้าํเรจ็ไดทางวจทีวาร

- กายสุจริตที่เปนไปทางมโนทวาร เชน ขณะสมาทานศีล
ขอปาณาติบาตหรืออทินนาทานโดยสมาทานกับพระเจดียก็ดีหรือ
กบัพระพทุธรปูก็ด ีกระทําอยูในใจ ไมเคลือ่นไหวทางกาย กศุลมโนกรรม
นี้สําเร็จทางมโนทวาร

วจีสุจริต ๔ ทางทวาร ๓

วจสีจุริตทีเ่ปนไปทางกายทวาร เชน โบกมือหรอืสัน่หนาปฏเิสธ
ที่จะพูดเพอเจอ หรือกลาวปฏิเสธที่จะพูดคําหยาบ เปนตน

วจีสจุริตทีเ่ปนไปทางวจทีวาร เชน เปลงวาจาสมาทานรับศลีขอ
มุสาวาท หรือกลาวสัญญากับพอแมวา ตอไปจะไมพูดคําหยาบอีก 

เปนตน
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กรรม และ วิบาก

๗๗

วจีสุจริตท่ีเปนไปทางมโนทวาร เชน อธิษฐานไวในใจวา 
ทุกครั้งที่แสดงธรรม เราจะไมกลาวกระทบผูอื่น หรือตั้งใจไววา ในวง
สนทนา เราจะไมพูดวจีทุจริต ๔ เปนตน

มโนสุจริตทางทวาร ๓

มโนสุจริตที่เปนไปทางกายทวาร เชน เก็บทรัพยของผูอื่นได
แลวนาํสงคืนเจาของ กุศลกรรมน้ีสาํเร็จดวยอาํนาจ อนภชิฌาคือไมคดิ
อยากไดทรัพยผูอืน่ หรือดวยอาํนาจอโทสะ คือ มีจติเมตตา อกีตัวอยาง
หน่ึง เชน ชวยปรนนิบัติดูแลคนชราที่ถูกทอดทิ้งน้ีเปนกุศลกรรมท่ี
สําเร็จดวยอัพยาบาท เปนตน

มโนสุจริตที่เปนไปทางวจีทวาร เชน พยาบาลท่ีเกษียณอายุ
แลวอาสาชวยพูดแนะนําชาวบานท่ีมาโรงพยาบาล น้ีคือ มโนกรรม
ที่สําเร็จดวยเมตตา (อัพยาบาท) เปนตน หรือขณะกลาวแผเมตตา 
กเ็ปนมโนสจุริตท่ีเปนไปทางวจีทวาร หรอืการแสดงธรรมแกญาติธรรม
ก็เปนมโนกรรมที่สําเร็จดวยอัพยาบาท คือ เมตตา

มโนสุจริตที่เปนไปทางมโนทวาร ในขอ อนภิชฌา เชน คนขับ
แท็กซีต้ั่งใจไววา ถาพบทรพัยสิง่ของท่ีผูโดยสารลมืไว เราจะรีบสงคืนให
เจาของ หรือตวัอยาง อัพยาบาท เชน ตัง้ใจไววาถาถกูผูอืน่เบยีดเบยีน
ดวยกายหรือดวยวาจาก็ใหอภัย เปนตน หรือขณะใหทานก็ระลึกวา 
ทานท่ีเราทําน้ียอมมีผล น้ีเปนมโนสุจริตประเภท สัมมาทิฏฐิ ที่เปน
ไปทางมโนทวาร

ขอสังเกต กุศลกรรมบถ ๗ ไดแก กายสุจริต ๓ และวจีสุจริต ๔ 

เปนมหากุศลที่มี เจตนาและวิรตี ที่ทําให กายและวาจาสะอาด 
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๗๘

สวนมโนสจุรติ ๓ เปนมหากุศลท่ีทําใหใจสะอาด ไกแก อโลภะ อโทสะ 
(เมตตา) อโมหะ (ปญญา)

กุศลกรรมบถ ๑๐ อยาง ตามที่กลาวขางตนนั้น แตละอยาง 
พระพุทธองคยังทรงนํามาขยายออกไปอีก เปนกุศลกรรมบถ ๔๐ 
เชน เวนจากการฆาสัตวดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการ
ฆาสัตว ๑ อนุญาตใหผูอื่นเวนจาก การฆา ๑ กลาวสรรเสริญผูอื่นใน
การเวนจากการฆาสัตว ๑ เปนตน

การที่พระพุทธองคทรงขยาย กุศลกรรมบถ ๑๐ ออกไปเชนน้ี 
ทําใหเห็นวา กุศลกรรมตาง ๆ ท่ีแตละคนทําในแตละครั้งน้ัน ทําได
หลายระดับ มีท้ังหนักเบาตางกันไป ดวยอํานาจของ ศรัทธา เจตนา 
ความเพียร เปนตน ดังน้ัน อานิสงสที่ไดรับ จึงมากนอยตางกัน
ไปดวย นี้เปนความวิจิตรของกรรม

กรรมบถ ๑๐ สงเคราะหเปนศีลกรรมบถซึ่งเปนศีลที่รักษายาก
กวาศลี ๕ ศลี ๘ เพราะเบญจศลีและอุโบสถศลีเปนการรกัษากายวาจา
ใหสะอาด แตกรรมบถศีล รักษาใจใหสะอาด ผูมีศีลกรรมบถจึงไดรับ
อานิสงสสูง

ผลของกุศลกรรมบถ ๑๐

ในคัมภีร องฺ.ทสก.ทุติยวรรคท่ี ๒ (ขอ ๑๙๘) พราหมณสูตร
พระผูมีพระภาคเจาตรัสกับพราหมณคนหนึ่งวา

ดูกอนภกิษทุัง้หลาย บคุคลทีป่ระกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
น้ีแล (กุศลกรรมบถ ๑๐) เปนผูถูกเชิญมาไวในสวรรค เหมือน
สิ่งของที่เขานํามาประดิษฐาน
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๗๙

ความหมายกรรมบถท่ีแสดงไวในคัมภีร สัทธัมมปกาสินีอรรถ

กถาปฏิสัมภิทามรรค (หนา ๘๒๘ - ๘๒๙) ดังนี้

ชื่อวา กรรมบถ เพราะอรรถวากรรมเหลานั้นเปนทางเพื่อไป

สูอบาย อนึ่งแมทั้งกุศลและอกุศล ทานก็กลาววา (เปน) กรรมบถ

เพราะทาํใหเกดิปฏสินธ ินอกเหนอืจากท่ีกลาวแลวทานไมกลาววา 

(เปน) กรรมบถเพราะไมมีสวนในการใหเกิดปฏิสนธิ

จากขอความในอรรถกถา พอสรุปไดวา ไมวา กามาวจรกรรม

ใด ยอมพาสัตวไปปฏิสนธิในกามาวจรภูมิ กรรมนั้นแหละชื่อวา 

กรรมบถนั่นหมายความวา ถาเปนกุศลกรรมบถ ยอมพาสัตวไป

ปฏิสนธิในสุคติภูมิช้ันกามาวจรภูมิ เชน เปนมนุษยหรือ เปนเทวดา

ในสวรรค ๖ ช้ันถาเปนอกุศลกรรมบถ ยอมพาสัตวไปปฏิสนธิใน

ทุคติภูมิ คือ อบายภูมิ ๔ เปนสัตวเดรัจฉาน หรือสัตวนรก เปนตน

การท่ีอรรถกถาใหความหมายไวเชนน้ี แสดงวาอกุศลกรรม

และกศุลกรรมตาง ๆ  ใหผลในปฏสินธกิาลกม็ ีหรือใหผลในปวัตติกาล

ก็มี อกุศลกรรมใดท่ีจะพาชีวิตไปปฏิสนธิในอบายภูมิไดน้ัน จึงมี

กฎเกณฑ คือ มีองคประกอบ เชน การฆาสัตว ตองมีองคประกอบ ๕ 

ประการ ดังนี้

๑. สัตวนั้นมีชีวิต 

๒. ผูฆารูวาสัตวนั้นมีชีวิต 

๓. มีเจตนาคิดที่จะฆา

๔. มีความเพียรในการฆา 

๕. สัตวนั้นตายเพราะความเพียรนั้น
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๘๐

กรรมท่ีฆาสัตว มีองคประกอบครบ ๕ เชนน้ี ยอมเปนอกุศล

กรรมบถท่ีมีพลัง ที่นําสัตวไปปฏิสนธิในอบายภูมิได สวนกรรมท่ี

ไมครบองค ๕ ไมสามารถพาสัตวไปปฏิสนธิในอบายภูมิก็จะใหผลใน

ปวัตติกาลตอไป แตก็มีขอยกเวน กรรมบางอยางที่เปนครุกรรม เชน 

ฆาพอฆาแม เปนตน แมกรรมนี้ไมครบองค ก็ใหผลนําปฏิสนธิได

การใหผลในปวัตติกาล

ถาสัตวน้ันไปเกิดเปนมนุษย กรรมฆาสัตวท่ีครบองคหรือไม

ครบองคนี้ ก็จะตามมาทํากิจเบียดเบียน (อุปปฬกกรรม) เชน ทําให

เปนคนมีอายุสั้น มีสุขภาพไมดี มีโรคเรื้อรัง มักเกิดอุบัติเหตุบอย ๆ 

เปนตน หรือมีอกุศลกรรมบางอยางที่ทําไวในอดีตมาทํากิจตัดรอน

กรรมอื่น ใหหยุดลง แลวตัวเองใหผลแทน เชน อกุศลกรรมบางอยาง

ทีม่พีลงัมาตดัรอนทาํใหสตัวน้ันตองมาจบชีวิตลงกอนอายุขัย เปนตน 

อนึ่งอุปปฬกกรรมและอุปฆาตกกรรม อยูในบทหลัง ๆ 

องคของกุศลกรรมบถ ๑๐

กุศลกรรมบถ มีพลังมากนอย ข้ึนอยูท่ี ศรัทธา วิริยะ ฯลฯ จึง

ไมมีองคของกรรมบถเหมอืนอกศุลกรรมบถ ทัง้น้ีเพราะกศุลกรรมน้ัน

เกิดยาก เปนธรรมท่ีมีปจจัยปรุงแตงจํานวนมาก เชน กุศลจิต ตองมี

โสภณสาธารณเจตสิกประกอบอยูอยางนอย ๑๙ ดวง เปนตน ดังน้ัน

ไมวาจะเปนกุศลกรรมเล็กนอยเพียงใด ถาทําดวยศรัทธาแรงกลามี

ความเพียรแรงกลา ก็จะเปนกรรมท่ีมีพลัง เปนชนกกรรมนําเกิดใน

สุคติภูมิได เชน กรรมที่ทําในบุญกิริยาวัตถุ ๓ ไดแกการใหทาน 
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๘๑

การรักษาศีล การเจริญภาวนา ก็ใหผลไดท้ังในปฏิสนธิกาลและใน

ปวัตติกาล ดังเรื่องราวในชาดกตอไปนี้

มีชาวบานคนหน่ึง มีความเลื่อมใสยิ่งในพระพุทธเจาไดเก็บ

ดอกบวบขมขางทาง นําไปบูชาพระธาตุเจดีย ดวยผลของกุศลกรรม

อันเล็กนอยแตประกอบดวยศรัทธาพละ เมื่อจากโลกน้ีไป เขาก็ไป

เกิดในเทวโลก เปนตน

อีกตัวอยางหนึ่ง คือ ชางทองคนหนึ่ง มีความเลื่อมใสยิ่งใน

พระอัครสาวก พระสารีบุตรเถระ เขาไดถวายเข็มเย็บผาเพียง ๒ เลม

แกพระเถระ ดวยผลของกุศลกรรมอันเล็กนอยน้ี แตประกอบดวย

ศรัทธาพละ เมื่อจากโลกนี้ไป ก็ทําใหเขาไปเกิดในสวรรค เปนตน

กุศลกรรมบถ เปนกรรมท่ีพาชีวิตไปปฏิสนธิในสุคติภูมิ เชน

ไปเกิดเปนเทวดาในสวรรค ๖ ชั้น ถาเกิดเปนมนุษย แมชีวิตจะมี

ทัง้ความสขุและความทุกขและอายไุมยนืยาวเหมือนทวยเทพทัง้หลาย 

แตมองอีกแงมุมหนึ่ง จะเห็นวาการที่ไปเกิดในมนุษยภูมินั้น ดีกวา

เพราะมีโอกาสบําเพ็ญบารมี เชน ทานบารมี เปนตน ซึ่งในเทวภูมิ

ไมสามารถทําไดเพราะทุกรูปทุกนามพรัง่พรอมไปดวยเบญจกามคุณ

อธิบายอกุศลมโนกรรม

กรรมท่ีทําทางกายและทางวาจา ท้ังกุศลกรรมและอกุศลกรรม

น้ันชาวพุทธสวนใหญเขาใจ เพราะตางก็เคยทํามาแลว แตกรรมท่ีทํา

ทางใจ คือ มโนกรรมนั้นเขาใจยาก ถาไมศึกษากฎแหงกรรมท่ีพระ-

พุทธองคทรงแสดงไว อาจเขาใจผิดได เพราะเขาใจวา แคคิดในใจ 
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๘๒

ยังไมไดพูด ยังไมไดทําอะไรเลยจะเปนกรรมไดอยางไร มโนกรรม

เปนกรรมที่ทํากรรมทางใจ มี ๓ อยาง ดังนี้

มโนกรรม ทําไดทั้ง ๓ ทวาร แตเปนไปทางมโนทวารสวนใหญ

กรรมที่เปนบาปอกุศลทางใจ หรือมโนกรรมมี ๓ อยาง ดังนี้

๑. อภิชฌา ความเพงเล็งอยากไดของผูอื่น

๒. พยาบาท ความพยาบาทปองรายผูอื่น

๓. มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด

๑. อภิชฌา

อภิชฌามีลักษณะเพงเล็งของผูอื่นวา ไฉนหนอของสิ่งน้ีจะพึง

เปนของเรา เชน เพงเล็งอยากไดทรัพยสิน เงินทองที่ดิน ฯลฯ ของผู

อื่นมาเปนของตน โดยมิชอบ ถาอยากไดสิ่งน้ันโดยชอบ เชน ขอซื้อ 

เปนตน ความคิดอยากไดนี้ก็เปนเพียงโลภจิต แตถาคิดหาอุบายเพื่อ

ใหไดมาซึง่ของน้ันโดยไมสจุริต ขณะคิดมิชอบเชนน้ี แมยังไมไดลงมอื

หรือเอยปากใด ๆ กรรมบถก็ครบองค เปนอกุศลกรรมบถแลว 

เพราะองคประกอบของอภชิฌาอรรถกถากาํหนดไววามเีพยีง ๒ ประการ 

ดังนี้

๑. มีสิ่งของผูอื่น

๒. มีการนอมเขามาเปนของตน

ผลของทุจริตมโนกรรมที่ครบองค ๒ นี้แหละเปนกรรมบถที่นํา

สัตวไปเกิดในอบาย ถากรรมบถไมครบองค ๒ กรรมน้ีก็จะใหผลใน

ปวัตติกาล
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๘๓

ตัวอยางเชน นักเลงพระเครื่องคนหน่ึง เห็นพระสมเด็จฯ องค
หน่ึงงามมาก เขาชอบใจ ขณะคิดอยูนั้น จิตเปนโลภะ แตถาเขาคิด
วางแผน เพือ่ใหไดพระน้ันมาเปนชองตนดวยอบุายอยางหน่ึงอยางใด 
เพียงคิด ยังไมไดพูดหรือลงมือทําอะไรเลย ความคิดอันมิชอบน้ีแล
เปนอกศุลกรรมบถท่ีครบองค เพราะองคประกอบของอภชิฌามีเพยีง 
๒ ดังนี้

๑. มีสิ่งของผูอื่น
๒. มีการนอมสิ่งนั้นมาเปนของตน

จะเห็นวา มโนกรรมเกิดงาย และเกิดมากเพราะในชวงเวลาหา
อุบายอยูน้ัน อกุศลจิตเกิดข้ึนตลอดเวลา เกิดมากจนนับไมถวน 
ทุกขณะจิตมี เจตนาเจตสิก โลภเจตสิก โมหะเจตสิกเปนตัวประกอบ
อยูดวย ทุกความคิดจึงเปนกรรม ดังน้ัน จํานวนบาปอกุศลจึงมาก
เหลือคณานับ ผูที่ไมรูเรื่องนี้ก็จะทําอกุศลกรรมทางใจบอย ๆ เพราะ
เขาใจผิดวา คิดในใจไมเปนกรรม

๒. พยาบาท

พยาบาทไดแกความคิดปองรายผูอื่น เชน พบเพื่อนคนหน่ึงที่

เคยหลอกลวงใหเรารวมลงทุน ทําใหสูญเสียทรัพย ทันทีที่พบหนา

เพื่อนคนน้ัน เราก็รูสึกโกรธทันที ขณะโกรธ จิตเปนเพียงโทสะ ยังไม

เปนกรรมบถ ผลคือทําใหเราเปนคนเจาโทสะ ถาโกรธแลวยังคิด

ประทุษรายดวย เชน ขอใหเพื่อนพินาศลมจม เปนตน กรรมบถก็

ครบองค ผลคือ นําเกิดในอบาย ถาไมครบองคกรรมบถ ก็จะใหผล

ในปวัตติกาล องคประกอบของกรรมบถในขอพยาบาท มี ๒ ดังนี้
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๘๔

๑. มีสัตวอื่นที่ทําใหคิดพยาบาท (มีเพื่อน ทําใหโกรธ)

๒. คิดใหสัตวนั้นพินาศ (คิดใหเพื่อนพินาศ)+

อีกตัวอยางหน่ึง ในชีวิตประจําวันของคนยุคน้ีขณะดูขาว

อาชญากรรมทางโทรทัศน เห็นผูรายถูกจับเพราะทําผิดขมขืนแลวฆา 

เมื่อเห็นแลวเกิดโทสะ ขณะโกรธ กรรมบถยังไมครบองคเปนเพียง

สั่งสมโทสะ แตถาคิดวา เจาคนช่ัวอยางนี้ อยาใหแคติดคุกเลย ให

เอาไปประหารชีวิตเสียดีกวา เพียงคิดในใจ ยังไมไดเอยปากพูดกับ

ใคร อกุศลมโนกรรมก็ครบองค ทําใหปฏิสนธิในอบายได ถาไมครบ

องคก็ใหผลในปวัตติกาลเพราะพยาบาทมีองคกรรมบถเพียง ๒ 

ดังกลาวขางตน

๓. มิจฉาทิฏฐิ

มิจฉาทิฏฐิ เปนความเห็นผิด เชน ไมเชื่อกฎแหงกรรม เช่ือวา 

ผลบุญผลบาปไมมี ภพภูมิ เชน นรก สวรรค ไมมีจริง สัตวประเภท

โอปาติก คือ สัตวผูจุติแลวเกิดเปนสัตวเต็มตัวเปนมนุษย เทวดา 

มาร พรหมทันทีไมมีจริง อริยมรรคมีองค ๘ ไมใชหนทางปฏิบัติ

เพื่อความพนทุกข พระพุทธเจาไมมีจริง ผูใดมีความเห็นผิดดังกลาว

ที่มั่นคง หนักแนนเปนนิยตมิจฉาทิฐิ ผูน้ันตองตกนรกอยางแนนอน 

มิจฉาทิฐิมีองค ๒ ดังนี้

๑. สภาพของวัตถุนั้นไมตรงกับอาการที่ผูเห็นผิดนั้นถือเอา

๒. ความปรากฏแหงวัตถุนั้นไมเปนไปโดยประการที่ผูเห็น

ผิดถือเอา
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๘๕

บทที่ ๑๑

ปุจฉา - วิสัชนา

ถาม ขอใหอธิบาย คําวา เศษของกรรม

ตอบ เศษของกรรมก็คือ สวนของอกุศลกรรมท่ีเหลือมาจาก

ชาติใดชาติหนึ่งในอดีตแตในพระสูตรมักหมายถึงเศษของกรรมที่

เหลอืมาจากอบาย กลาวไดวา อกุศลวิบากในชาตปิจจบุนัสวนใหญมา

จากเศษของกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้

ในคัมภีร สังยุตตนิกาย เถรีคาถากลาวถึงอดีตชาติของพระ-

อสิทิาสเีถร ีสมยัทีเ่ปนชายหนุมบตุรเศรษฐชีางทอง เปนชูกบัภรรยาผู

อื่น ตองไปตกนรก อยูหลายพันป เศษของกรรมยังทําใหไปเกิดเปน

สัตวเดรัจฉานอยูหลายชาติ เชน เปนลิงเปนแพะ ฯลฯ ตองเปนกะเทย 

เปนโรคเกี่ยวกับอวัยวะเพศ เชน เม่ือเกิดเปนลิง ก็ถูกลิงจาฝูงกัด

อวัยวะเพศ เมื่อเปนแพะ ๆ พาเด็กขี่หลังอวัยวะเพศก็ไปกระแทกกับ

ของแข็ง เปนตน ดังน้ัน กรรมทีก่าํลงัไดรบัในชาติปจจุบนั จะหนักหนา

เพียงใด ก็ยังจัดวาเล็กนอย จึงควรอดทน เพราะเปนเพียงเศษ

ของกรรมใหญที่เคยไปรับในนรก

ดงัน้ัน ในชีวิตประจําวัน เราไดพบคนพกิารบาง เหน็คนทุกขยาก

ลําบากแบบตาง ๆ บาง น่ันเปนเพียงเศษของกรรม ในเม่ือเศษของ

กรรมยังใหผลเลวรายเชนนี้ จึงไมตองกลาวถึงกรรมสวนใหญที่ไปตก

นรก หรือตองไปเปนสัตวเดรัจฉานวา จะนากลัวเพียงใด
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๘๖

ถาม เหตปุจจยัอะไรทีท่าํใหชดใชกรรมไมหมด ตองหลงเหลอื

เปนเศษที่ตามมาใหผลในปจจุบันชาติ

ตอบ เหตท่ีุเหลอืเศษของอกศุลกรรมกเ็พราะขณะท่ีผูกาํลงัได

รับผลของอกุศลกรรมอยูน้ันอาจมีกุศลกรรมอ่ืน (อุปปฬกกรรม) 

ตามมาเบยีดเบียนกรรมช่ัว ท่ีกําลงัใหผลอยูในปจจุบนัหยุดลงชัว่คราว 

เปนตน เชน ในอดีตชาติ คนท่ีเคยคดโกงผูอ่ืนไว จึงทําใหเขาตอง

ถูกโกง ตองยากจนตลอดชีวิต แตดวยปโยคสมบัติของเขาดี หรือ

อาจเปนเพราะกรรมดีในอดีต เชน ทานกุศลในอดีตของเขามีกําลัง 

จึงสงพลงัมาเบยีดเบยีนอกศุลกรรม คือ ทาํใหความยากจนของเขาให

หยุดลงชั่วคราว ทําใหเขาพนจากความทุกขยากเพราะถูกสลาก

รางวัลท่ี ๑ เปนตน ดวยเหตุน้ีเอง จึงทําใหเหลือเศษของอกุศลกรรม

ที่เขาอาจจะมีโอกาสเปนคนยากจนอีกในอนาคต

ถาม เม่ือเปนเชนน้ี จะปฏิบัติอยางไรจึงหนีใหพนจากกรรม

ชั่วไดถาวร

ตอบ ใหทํากุศลกรรมไวมาก ๆ กรรมชั่วก็ตามไมทัน ทาน

เปรียบเหมือนว่ิงหนีสุนัข ถาว่ิงชา สุนัขตามทัน เราก็จะถูกสุนัขกัดซึ่ง

ปกติปุถุชนผูมีกิเลส ไมสามารถว่ิงไดตลอดไป น่ันคือ กามาวจรกุศล

นั้นแกไดชั่วคราว ถาจะแกอยางถาวร ตองแกดวยโลกุตตรกุศล

ถาม ผูที่มีกลิ่นปากแมจะรักษาความสะอาดโดยใชยาฆาเชื้อ

แลวก็ตาม แตก็เพียงบรรเทาชั่วครั้งชั่วคราวเทาน้ัน ถามวา ผูนั้นทํา

กรรมอะไรไว
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๘๗

ตอบ น้ีก็เปนเพียงเศษของกรรม ท่ีเคยทําทุจริตทางวาจาไว
ดงัตวัอยางในพระสตูร ท่ีกลาวถึงคนท่ีเปนโรคปาก โรคฟน โรคเหงอืก
หรือปากผิดปกติ เชน ปากพิการ ปากเบี้ยว ปากไมงาม เสียงไมเพราะ
ลวนมาจากอกุศลวจีกรรม เชน ผรุสวาจากับพอแม พูดลอเลียนผูอื่น
ใหอายหรอืพดูลามกสนุกสนานในวงเหลา เปนตน ถาวจีทจุรตินีไ้ปทาํ
กับผูมีคุณธรรมสูง ๆ เม่ือตายไป ตองไปตกนรก หรือไปเปนเปรต 
ถาเกิดเปนมนุษย เศษของกรรมท่ีเหลือน่ันแหละทําใหเปนคนมีโรค
ทางปาก คอ หู จมูก ฯลฯ

ถาม ขอใหยกตัวอยางในพระสูตร เกี่ยวกับวจีทุจริตใหผล

ตอบ ในคัมภรี ขุททกนิกาย เปตวัตถ ุ(ขอ ๘๘) พระนารทเถระ
พบเปรตตนหนึ่งที่เขาคิชฌกูฏ มีวรรณะงาม ผิวพรรณผองใสแตปาก
เนาเหม็น มีหนอนชอนไช สงกลิ่นไปท่ัว พระนารทเถระถามเปรตวา
ทํากรรมอะไรมา เปรตเลาวา

ในสมัยพระกัสสปพุทธเจา ตนเคยเปนพระภิกษุ อยูมาวันหน่ึง
ไปพบวัด แหงหน่ึง มีพระภกิษุเพือ่นกนั ๒ รูปจําพรรษาอยูในหมูบาน
น้ัน ชาวบาน มีศรัทธาอาหารบิณฑบาตสมบูรณ ทานจึงคิดท่ีจะเปน
เจาอาวาสวัดน้ัน จึงสอเสียดยุยงใหพระภิกษุทั้งสองแตกกัน ในที่สุด
พระภิกษุทั้ง ๒ ไมขออยูรวมกัน ตางออกจากวัดแยกยายกันไป ดวย
ผลกรรมน้ัน ทานตองไปตกนรก อยูหน่ึงพุทธันดรเศษของกรรมยัง
ทําใหทานเกิดเปนเปรต มีผิววรรณงาม มีผิวพรรณผองใส เพราะเมื่อ
บวชอยู กายปโยคะของทานงดงาม (รักษาวินัยดี) แต วจีปโยควิบัติ 
เพราะพูดสอเสียดกับผูมีคุณธรรมสูง ปากจึงเนาเหม็น มีหนอน

ชอนไช นี้ก็เปนเพียงเศษของกรรม
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พันเอก ธงชัย แสงรัตนพันเอก ธงชัย แสงรัตน

๘๘

ถาม กรรมแกไดหรือไม

ตอบ กรรมที่ทําไปแลวยอมแกไมได เพราะทําสําเร็จไปแลว

จึงควรตั้งคําถามใหมวา ผลของกรรมแกไดหรือไม และตอง

หมายถึงผลของอกุศลกรรมดวย เพราะคงไมมีใครไปแกผลของ

กุศลกรรม

วิธีแกผลของอกุศลกรรมน้ัน ยังพอมีทางแกไขได โดยมีขอแม

วาอกุศลกรรมที่กําลังใหผลอยูนั้นไมหนักเกินไป ตลอดจนกุศลกรรม

ในอดีตก็ไดทําไวดวย การแกน้ัน แกดวยปโยคสมบัติน่ัน คือ การ

ประกอบกายกรรมและวจีกรรม ที่ทําดวยความฉลาดทําเหมาะกับ

ปญหา เหมาะกับเวลา กอ็าจแกได คําตอบน้ีเปนเพยีงหลกัการเทาน้ัน 

รายละเอยีดไดแสดงไวแลวในบทที ่๘ อน่ึง คาํวาแกได ในท่ีน้ีหมายถึง

เปนการผลัดการใหผลของกรรมช่ัวไวเทาน้ัน เพราะตราบใดยังไม

บรรลุมรรคผลนิพพาน โอกาสที่จะตองไปชดใชกรรมเกาที่เหลือยอม

มีแนนอน

ถาม ถ ากําลังไดรับผลของอกุศลกรรม เชน กําลังทุกข

เพราะสุขภาพยํ่าแย เชน กําลังเจ็บปวย อกุศลวิบากนี้จะแกไดหรือไม 

ถาแกได จะแกอยางไร

ตอบ ปญหา น้ีเปนปญหาท่ีชาวพทุธยุคน้ีถามกนัมากทีส่ดุ อาศยั

หลักพระธรรมคําสอนของพระผูมีพระภาคเจา ตอบวาแกไดและแก

ไมได ซึง่ฟงดูเหมอืนเหมอืนเปนคําตอบทีเ่ลนคํา แตความจริงคําตอบ

นี้เปนไปตามหลักพระธรรมคําสอน ดังนี้
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กรรม และ วิบาก

๘๙

ตามหลักพระธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา เย ธมฺมา 

เหตุปภวา แปลวา ธรรมทั้งหลายยอมไหลมาแตเหตุ วิบากหรือผล

ของอกุศลกรรมก็เปนธรรมที่ไหลมาแตเหตุ การแกไขปญหาชีวิต

ตามวิธีในพระพุทธศาสนา ตองไปแกท่ีตัวเหตุแกดวยตนเอง ไมใช

ไปออนวอนพระเจาองคใดมาชวยแก

ถาเปนเรื่องของสุขภาพรางกาย พระพุทธองคทรงแสดงไวเม่ือ 

๒๕๐๐ กวาปมาแลววา สรีรระรางกายของสัตวโลกไมวาจะเปนกาย

มนุษยหรือกายเดรัจฉาน ขึ้นอยูที่ กรรม จิต อุตุ อาหาร ดังนี้

กรรมเปนปจจัย ถาอกุศลกรรมในอดตีไมหนักเกนิไป และกศุล

กรรมในอดีตก็ทําไว ตลอดจนกุศลกรรมที่ทําในปจจุบันก็มีอยู วิธีแก

ก็ทําไดโดยใชหลัก ปโยคสมบัติ คือ ใหทํากุศลกายกรรมและวจีกรรม

ไวมาก ๆ เพื่อใหเปนปจจัยทําใหประตูอกุศลกรรมปดลง และทําให

ประตูกุศลกรรมเปด กุศลกรรมในอดีต ที่ตนทําไวน่ีแหละจะตามมา

เบียดเบียนอกุศลกรรมใหหยุดลงชั่วคราว

จติเปนปจจยั ถารักษาจิตใหเปนกุศลอยูเสมอ เปนจิตไมมีโทษ

เปนจิตท่ีสงบจากอกุศล จิตไมตกไปในโทสะ เปนตน ตอมตาง ๆ  

ในรางกายกจ็ะ ขับสาร ขับฮอรโมน ท่ีมีประโยชน ทําใหความดันเลอืด

เปนปกติ รางกายมีความตานทาน เปนตน

อุตุเปนปจจัย อตุ ุคือ พลงัความรอนภายในกายซึง่ทําใหเกดิข้ึน

ได ดวยการออกกําลังกาย ถาเปนพระภิกษุทานก็ใหเดินจงกรม 

การเดินบิณฑบาต ถาเปนฆราวาสกอ็อกกาํลงัในแบบฆราวาสท่ีเหน็กนั

อยู พลังความรอนท่ีเกิดจากการออกกําลังกายน้ีแหละเปนพลังงาน
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๙๐

ไปเผาผลาญสิ่งปฏิกูล เชน ไปเผานํ้าตาล เผาไขมันใหหมดสิ้นไป 
เปนตน แมอุตุภายนอกกาย ก็มีผลตอสุขภาพโดยตรง

อาหารเปนปจจัย อาหารที่บริโภครวมทั้งเภสัช ที่มีประโยชนที่
ควรแกสขุภาพ กทํ็าใหสขุภาพดี เชน ยุคน้ีความเจรญิทางวิทยาศาสตร
ไดวิจัยพบวา อาหารขยะตาง ๆ มีไขมันและน้ําตาล เปนตัวทําลาย
สุขภาพ ควรหลีกเลี่ยง เปนตน เร่ืองอาหารน้ี พระพุทธองคยังทรง
แนะนําใหกินพอควรดวย พระองคตรัสวา ผูที่ทานอาหารพอควร
อายุยืน

ถาแกไขท่ีเหตุ คือ แกท่ีปจจัย ๔ ดังกลาวอยางถูกตองอยาง
เหมาะสมแกวัย และพอเพียงแลว ก็จะแกปญหาสุขภาพได แตจะ
สําเร็จหรือไมน้ันข้ึนอยู กับความหนักเบาของเหตุในอดีตและ
ความสามารถในการแกปญหาในปจจุบนั ดังน้ัน จึงตอบวา ปญหาแก
ไดและแกไมได ดวยเหตุผลดังกลาวนี้แล

ถาม ฝนวาไปทําบุญก็ดี หรือไปประทุษรายผูอื่นก็ดีกรรม
ขณะฝนใหผลเปนวิบากหรือไม

ตอบ ใหผลเปนวิบากได ดังหลักฐานใน อรรถกถาพระวิภังค 
(เลม ๒ ภาค ๒ หนา ๖๔๓ - ๖๔๔) กลาววา

เมื่อบุคคล ฝนวาทําการไหวพระเจดีย ฝนวาฟงธรรม หรือ
แสดงธรรม เปนตน ยอมเปนกศุลเม่ือฝนวาทาํปาณาติบาต เปนตน 
ยอมเปนอกุศลการใหผลของกรรมขณะฝนนั้น ไมอาจใหปฏิสนธิ
ไดเพราะความที่วิบากนั้นมีกําลังทรามแตครั้นเมื่อปฏิสนธิเปนไป
แลว ดวยกรรมอยางอื่นใหผลกรรมที่ทําใน ขณะฝนยอมใหผลได 

(กรรมขณะฝนไมใหผลในปฏิสนธิกาล แตใหผลไดในปวัตติกาล)
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กรรม และ วิบาก

๙๑

ถาม พระพุทธพจนใน องฺ .ติก. โลณกสูตร ท่ีกล าวว า 

“คนทํากรรมอันจะใหผลอยางใด ๆ ยอมเสวยผลของกรรมนั้น

อยางนั้น ๆ” เขาใจยาก ชวยอธิบายเพิ่มเติมดวย

ตอบ  เร่ืองนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสกับภิกษุ ดังน้ี “ดูกอน

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลใด มี กาย ศีล จิต ปญญา ที่ไดรับการอบรม

แลว มคุีณความดีมาก เปน ผู มีใจกวาง ใจสงู มปีกติอยูดวยธรรม

อันประมาณมิได บาปกรรมแมมีประมาณนอยที่บุคคลลางคนทํา

แลว บาปกรรมนัน้ เปนทิฏฐธรรมเวทนยีกรรม ไมมีผลมากตอไปเลย

แตบาปกรรมแมประมาณนอย บุคคลลางคนในโลกนี้ เปน

ผูมี กาย ศีล จิต ปญญา มิไดอบรมแลว เปนผูมีคุณความดีนอย

มีใจคับแคบ มีใจหยาบ ใจต่ําทราม บาปกรรมแมประมาณนอย 

บุคคลชนิดนี้ทําแลว บาปกรรมนั้น ยอมนําเขาไปนรกได

พระพุทธองคยังทรงอุปมาวา เหมือนคนใสเกลือลงไปในถวย

นํ้าเล็ก ๆ หนึ่งกอน นํ้าในถวยยอมเค็ม แตถาใสเกลือกอนเดียวกันนี้

ลงไปในแมนํ้าคงคา ยอมหาเค็มไม ....

ขอสังเกต คติสมบัติหรือคติวิบัติของแตละชีวิตในภูมิน้ัน ๆ 

คงเปลี่ยนแปลงไมไดแลว เชน ถาเปนมนุษยก็ตองดํารงความเปน

มนุษยไปจนกวาจะสิ้นกรรมหรือสิ้นอายุ ถาเปนสัตวเดรัจฉานก็ตอง

ดํารงชีวิตไปจนกวาจะสิ้นกรรมหรือสิ้นอายุเชนกัน เมื่อคติในปจจุบัน

สิ้นสุดลงแลว จึงเปลี่ยนไปเปนคติสมบัติหรือคติวิบัติตอไป ทั้งนี้ยอม

แลวแตกรรมบถครบองคที่ทําในชาติปจจุบัน
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๙๒

ถาม  เราจะเลือกคติที่ไปเกิดไดหรือไม

ตอบ  ถามีศรัทธา มีปญญา รูจักเลือกทําแตกรรมขาวก็อาจ

เลือกคติ คือ ที่เกิดได แตตองรอให คติปจจุบันสิ้นสุดลงกอน

ถาม  คนยากจน เชน คนวรรณตํ่าในประเทศอินเดีย เปนผู

ไมมีสมบัติอะไรเลย แตทําไมคนเหลาน้ีจึงชื่อวา เปนผูมีคติสมบัติ 

ตรงกันขาม นาจะชื่อวา เปนผูมีคติวิบัติมากกวามิใชหรือ

ตอบ  คติ คือ ภูมิที่สัตวไปเกิด ไดแก สุคติภูมิซึ่งเปนภูมิที่

พร่ังพรอมไปดวย รูป รส กลิ่น เสียงท่ีดี ท่ีประณีตนําความสุขมาให 

สวนทุคติภูมิ เปน ภูมิที่พรั่งพรอมไปดวย รูป รส กลิ่น เสียง ที่เลวราย 

นําความทุกขมาให

การท่ีจะตดัสนิวา ผูใดมคีติสมบตัหิรอืวิบติัน้ันนอกจากจะตัดสนิ

ดวยสุคติภูมิและทุคติภูมิแลวยังตัดสินดวยปฏิสนธิจิตของสัตวนั้น ๆ 

ดวย เชน ผูท่ีเกดิเปนมนุษยจัดวาเปนผูมีคติสมบตั ิเพราะปฏสินธดิวย

กุศลวิบากจิต ดังน้ัน ไมวาชนช้ันใดในมนุษยภูมิ ทุกรูปทุกนาม ยอม

เปนผูมีคติสมบัติ สวนสัตวในอบายภูมิ ๔ เปนผูปฏิสนธิดวย อเหตุ-

กอกุศลวิบากจิต จึงเปนผูมีคติวิบัติ

ถาม  การเจริญเมตตาเปนการทํากรรมหรือไม เมตตามีวิธี

เจริญอยางไร จึงถูกตองตามคําสอนของพระพุทธองค

ตอบ  การเจริญเมตตาเปนกุศลข้ันภาวนา เพราะมีเจตนา

ปรารถนาดี ตอผูอื่น อันตัวเจตนาเจตสิกที่เกิดในมหากุศลจิตขณะ

เจริญเมตตานั้นแหละเปนกรรม เปนกุศลมโนกรรม
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๙๓

วิธีเจริญเมตตา พระพุทธองคทรงแสดงไววา กอนที่จะเมตตา
ตอผูอื่น ใหเจริญเมตตาใหแกตนเองกอน ดังพระพุทธพจนท่ีวา 
อหํสุขิโต โหมิ แปลวา ขอความสุขจงมีแกเราเถิด ดังน้ัน กอนท่ีจะ
แผความสุขไปใหคนอื่น ก็ใหสํารวจดูวา ตัวเองเคยมีความสุขอะไร
มาบาง ซึ่งปกติทุกคนเคยมีความสุขแบบใดแบบหนึ่งมาแลว ถานึก
ไมออกก็ใหสังเกตดูความสุขของคนอื่นก็ได ครั้นเห็นหนาตาของ
ความสุขนั้นแลว ก็ขอใหความสุขนั้นจงมีแกเราเถิด

เม่ือแผเมตตาใหตนเอง จนเห็นลักษณะความสุขแลวจึงแผ
ความสุขนั้นไปใหผูที่เราเคารพนับถือกอน เชน พอแม ครูอาจารยผูมี
พระคุณทั้งหลาย เพราะแผไดงาย เมื่อแผเมตตาจนชํานาญแลวจึงแผ
ไปใหญาตมิติร ตลอดจนใหคนท่ัวไปได จนลาํดบัสดุทายจงึแผใหศตัรู

ถาม  ทําไมจึงใหแผเมตตาใหแกศัตรูเปนบุคคลสุดทาย

ตอบ  การใหสิ่งของที่มีคาแกคนที่เรารักหรือเคารพ เชน ให
พอแมใหลูกหลาน ใหญาติมิตรที่เรารัก ยอมใหงายแตใหสิ่งของแก
คนที่เราเกลียดชัง หรือใหแกคนท่ีเคยเปนศัตรูกับเรายอมใหยาก 
ฉันใด การแผเมตตาก็เปนการใหชนิดหน่ึง เปนการใหนามธรรมแก
คนที่เรารัก ซึ่งเราใหงาย ๆ สวนการใหคนที่เราชังยอมใหยาก ฉันนั้น 
เม่ือการแผเมตตาทําใหมากจนมีกําลังแลว การแผใหศัตรูก็ทําได
ไมยาก

ตัวอยางการแผเมตตา เชน เราเห็นผูสูงอายุบางคนมีความสุข
เพราะเปนผูมีอายุยืน มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี เราก็ขอ
ใหความสุขสบายความแข็งแรงเชนนั้น จงมีในตัวเราบางเถิด และขอ

ใหความสุข ความแข็งแรง จงมีแกพอแม พี่ปานาอาของเราดวย ฯลฯ
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ถาเราเองเปนผูมีอายุยืน มีสุขภาพแข็งแรง ยังเดินไดคลอง

ไมเจ็บไมไข เมื่อจะแผเมตตาใหใคร ก็ใหนึกถึงความสุขที่เรากําลังได

รับอยูนี้จงมีแกคนนั้นคนนี้เถิด

ถาตนเองมีฐานะด ีอยูดีกินดี นึกอยากอะไรกไ็ดดงัใจ มคีวามสขุ

มาก เมื่อจะสงความปรารถนาดีใหผูอื่น ก็ใหนึกถึงความสุขดังกลาว

จงมีแกคนนั้นคนนี้ เปนตน

ผูใดมีครอบครัวดี สามีก็ดีไมขี้เหลาเมายา ลูกมีความประพฤติ

ดีเรียนดี เพื่อนบานก็แสนดี ก็ใหนึกถึงความสุข ความอบอุนเชนนี้จง

มีแกผูนั้นผูนั้นผูนี้บางเถิด ฯลฯ

ผูใดเปนผูมีศรทัธาในพระพทุธศาสนา ไดเรียนพระอภธิรรมแลว

ทาํใหเขาใจชีวิตมากข้ึน เกดิปตยินิดวีา เราโชคดีหนอ สคุติโลกสวรรค

มีหวังได มรรคผลมีหวัง นึกถึงกุศลนี้ครั้งใด ก็เกิดปติโสมนัส เมื่อจะ

เจริญเมตตาก็ใหนึกถึงความสุขนี้ จงมีกับญาติของเรา เพื่อนของเรา

ขอใหเขาไดรสพระธรรมเชนนี้บางเถิด ฯลฯ

ผูใดกําลังอยู ในสมณเพศ ไดรักษาพระวินัยอยางบริสุทธิ์

ตลอดมา มีวัตรปฏิบัติมาครบถวน งดงาม สมบูรณทั้งจาริตศีลและวา

ริตศีลนึกข้ึนมาครั้งใดก็มีความสุขใจ เราไดดีแลวหนอ จึงคิดเมตตา

แผความปรารถนาดนีีไ้ปใหสหธรรมมกิของเรา ใหองคน้ันองคน้ี เปนตน

ผูใดไดมีโอกาสอานพระไตรปฎกแลว แมจะเขาใจไมตลอดแต

ก็นึกดีใจวา ชาวพุทธจํานวนหลายรอยลานคนจะมีสักกี่คนหนอที่ได

อานผลงานอันวิเศษท่ีบุคคลอยางพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงคนพบ 
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เราโชคดีหนอ เรามีบุญจริงหนอดวยความสุขเชนน้ีขอใหคนน้ันคนน้ี

ไดศึกษาอยางเราบางเถิด ฯลฯ

ถาม  ปฏิบัติอยางไร จึงจะทําใหอินทรีย ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ 

สติ สมาธิ ปญญา เพิ่มขึ้น

ตอบ  โดยยอ ข้ันตนใหเริ่มดวยการคบสัตบุรุษซึ่งสัตบุรุษที่

แทจริงซึ่งหายากในยุคท่ีพระศาสนากําลังอยูในชวงขาลง แตยังโชคดี 

เพราะเรายังมีพระไตรปฎก ซึ่งเปนศาสดาแทนพระพุทธเจา ผูเปน

ยอดสัตบุรุษของเรายังเหลืออยู

ข้ันตอไป คือ ข้ันการฟงพระธรรมที่สัตบุรุษแสดงหรือข้ันการ

อานพระไตรปฎก เมื่อฟงมาก อานมาก ทรงจําไวมากแลว ก็จะเกิด

ปญญาข้ันสุตมยญาณ ซึ่งเปนปญญาข้ันการฟง ปญญาข้ันน้ีแลเปน

ปจจัยใหเกิดศรัทธา

ข้ันตอไป คือ ข้ันนําพระธรรมท่ีทรงจาํไวมาใครครวญไตรตรอง

น่ันคือ นํามาโยนิโสมนสิการ เมื่อโยนิโสฯ มากแลว จินตามยญาณก็

เกิดขึ้นได

ขั้นตอไป เมื่อสุตมยปญญาและจินตามยปญญาเพิ่มขึ้น ๆ ก็ให

โยนิโสฯ เพิ่มข้ึนไปอีก จนเกิดสติสัมปชัญญะ ๔ ซึ่งเปนภาวนามย-

ปญญาการเกิดข้ึนของอินทรีย ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา 

ก็เกิดขึ้นตามลําดับเชนนี้แล
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บทพิเศษทายเลม
องคแหงกรรมบถในอกุศลกรรมบถ ๑๐

ปาณาติบาตมีองค ๕

 -  สัตวมีชีวิต

 -  รูวาสัตวนั้นมีชีวิต

 -  มีเจตนาที่จะฆา

 -  มีความเพียรพยายามฆา

 -  สัตวนั้นตายเพราะความเพียรนั้น

อทินนาทานมีองค ๕

 -  เปนของที่ผูอื่นหวงแหน

 -  รูวาเปนของที่ผูอื่นเขาหวงแหน

 -  มีเจตนาที่จะลักขโมย

 -  มีความเพียรในการลักขโมย

 -  ลักขโมยไปไดเพราะความเพียรนั้น

กาเมสุมิจฉาจาร มีองค ๔

 -  วัตถุอันไมควรถึง

 -  มีเจตนาคิดซองเสพในวัตถุอันไมควรนั้น

 -  มีความเพียรพยายามที่จะซองเสพ

 -  ทํามรรคกับมรรคใหจดถึงกัน
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๙๗

มุสาวาท มีองค ๔

 -  เรื่องไมจริง
 -  มีความคิดที่จะทําใหเขาเขาใจคลาดเคลื่อน
 -  มีความเพียรพยายามอันเกิดจากความคิดนั้น
 -  ผูอื่นรูเนื้อความนั้น

ปสุณวาจา มีองค ๔

 -  มีคนอื่นที่ตนจะพึงยุยงใหแตกแยกกัน
 -  มีความคิดที่จะมุงจะใหเขาแตกแยกกัน
 -  มีความเพียรพยายามอันเกิดจากความคิดนั้น
 -  คนที่ตนจะทําใหแตกแยกกันรูความนั้น

ผรุสวาจา มีองค ๓

 -  มีคนอื่นที่ตนจะพึงดาวา
 -  มีจิตโกรธเคือง
 -  มีการดาวา

สัมผัปปลาป มีองค ๒

 -  คิดมุงกลาวเรื่องไรประโยชน
 -  ไดพูดเรื่องไรประโยชนนั้น

อภิชฌา มีองค ๒

 -  มีสิ่งของผูอื่น

 -  มีการนอมเขามาของตน
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พยาบาท มีองค ๒

 -  มีสัตวอื่นที่ทําใหคิดโกรธ

 -  คิดใหสัตวนั้นพินาศ

มิจฉาทิฏฐิ มีองค ๒

- สภาพของวัตถุนั้นไมตรงกับอาการที่ผูเห็นผิดนั้นถือเอา

- ความปรากฏแหงวัตถุน้ันไมเปนไปโดยประการทีผู่เหน็ผิดถอืเอา
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จัดพิมพ์ครั้งที่ ๔ โดย นายสันต ิเตชอัครกุล 

จ�านวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม

สพฺพทานํ  ธมฺมทานํ  ชินาติ

สพฺพํ  รสํ  ธมฺมรโส  ชินาติ

สพฺพํ  รตึ  ธมฺมรตี  ชินาติ

ตณฺหกฺขโย  สพฺพทุกฺขํ  ชินาติ.

การให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวง  
รสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวง  

ความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวง  
ความสิ้นตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวง

(ขุททกนิกาย ธรรมบท ตัณหาวรรค)
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