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การด าเนิ นชี วิต (A Study of the Receiving Results of Action (Kamma) on Theravada Buddhist 
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 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาการรับผลกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มี
อิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต 2) เพ่ือศึกษาการรับผลอกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทเถรวาทที่มี
อิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต 3) เพ่ือวิเคราะห์การรับผลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินชีวิต เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา รวมทั้งเอกสาร
วิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ผลการวิจัย พบว่า 1. กรรมมีหน้าที่ มีล าดับและมีระยะเวลาในการให้ผลที่ชัดเจนแก่บุคคล
ที่กระท ากุศลกรรม หรืออกุศลกรรมให้ได้รับสุขหรือทุกข์อย่างแน่นอน 2 . หลักกรรมในพุทธปรัชญา
เถรวาทได้จ าแนกกรรมและผลของกรรมโดยแสดงถึงบุคคล 4 ประเภท คือ 1) ท าชั่วแล้วไปเกิดใน
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก 2) ท าชั่วแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 3) ท าดีแล้วไปเกิดในสุคติโลก
สวรรค์ 4) ท าดีแล้วไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 3. วิเคราะห์การรับผลกรรมในพุทธปรัชญา
เถรวาทเถรวาทที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต สรุปได้ว่า 1) ผู้ท าชั่วแล้วไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต 
นรก เพราะบุคคลพวกนี้ได้ท ากรรมชั่วต่อเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน 2) ผู้ท าชั่วแล้วไป
เกิดในสุคติโลกสวรรค์ เพราะบุคคลพวกนี้ท ากุศลกรรมไว้มากในชาติก่อน ๆ กุศลกรรมนั้นยังมีแรง
ให้ผลอยู่ ส่วนกรรมชั่วที่เขาท าใหม่นั้นยังไม่ทันให้ผล 3) ผู้ที่ท าดีแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เพราะ
บุคคลพวกนี้ท าความดีติดต่อกันตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันกุศลกรรมนั้นส่งผล 4) ผู้ที่ท าดีแล้วไป
เกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะคนพวกนี้ได้ท าความชั่วไว้มากในชาติก่อน ๆ อกุศลกรรมนั้น
ยังมีแรงให้ผลอยู่ 
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 The objectives of this research were: 1) to study of the receiving results of 
meritorious action on Theravada Buddhist Philosophy influence to life style, 2) to 
study of the receiving results of evil action on Theravada Buddhist Philosophy 
influence to life style, 3) to analyze the receiving results of action (kamma) on 
Theravada Buddhist Philosophy influence to life style. The thesis was the qualitative 
research methodology, putting the emphasis on documentary research by collecting 
data from the Tipitaka and relevant texts/documents. 
The results of the study were as follows: 
 1. The action (kamma) with the function, the level and the timetable to clear 
the results to the person who did meritorious action and evil action by happiness 
and suffering for sure.  
 2. The action (kamma) in Theravada Buddhist Philosophy was divides the 
action (kamma) and the receiving result in to 4 kinds of person as follows: 1) who did 
a bad thing, than they will born in state of loss and woe (Apaya), evil state (Duggati), 
bad falling (Vinipata), hell (naraka), 2) a bad person will be born in Paradise world, 3) 
a good person will be born in Paradise world, 4) who did a good thing, then they will 
be born in state of loss and woe (Apaya), evil state (Duggati), bad falling (Vinipata), 
hell (naraka).  
 3. To analyze of belief in action (kamma) and the receiving results of action 
(kamma) on Theravada Buddhist Philosophy influence to life style at present as 
follows: 1) a bad person will be born in state of loss and woe (Apaya), evil state 
(Duggati), bad falling (Vinipata), hell (naraka) because they was continuous to do a 
bad thing before life till now, 2) a bad person will be born in Paradise world because 
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they was do a virtue before life and that virtue sent them to heaven but a new bad 
thing what he did, it’s don’t have enough effect to reach there, 3) a good person will 
be born in Paradise world because they was continuous to do a good thing before 
life till now, it was send them to Paradise world, 4) a good person will be born in 
state of loss and woe (Apaya), evil state (Duggati), bad falling (Vinipata), hell (naraka) 
because they was do too much bad thing before life, that meritorious still too much 
to got affection results. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ก็เพราะได้รับความเมตตานุเคราะห์จากบุคคล
หลายฝ่ายหลายท่านได้ช่วยเหลือในครั้งนี้ จึงขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
สถาบันที่ทรงเกียรติของเหล่ามหาบัณฑิตทั้งหลายที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการความรู้ทางการศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ผู้วิจัยขอน้อมสักการะด้วยเศียรเกล้าและซาบซึ้ง
ในไมตรีจิตของทุกท่านเป็นอย่าสูงยิ่ง จึงขอน้อมน ามากล่าวถึงดังต่อไปนี้  
 ขอบพระค ุณ  พระมหาบ ุญ ศร ี าณ ว ุฑ ฺโฒ  (ผศ .ด ร .) คณ บด ีบ ัณ ฑ ิตว ิทยาล ัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรู้ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 
 ขอบพระคุณคณะกรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์ทุก ๆ ท่านและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุก
ท่านในการสอบคุณภาพงานวิจัยที่ได้ให้ค าแนะน า ชี้แจงการจัดท าวิทยานิพนธ์ให้กระชับขึ้นในครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณ พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (ผศ.ดร.) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ที่ได้ให้ค าปรึกษา และแนะน าแก้ไข เพ่ิมเติมเนื้อหา จนวิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงลงไปได้ด้วยดี 
 ขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกท่าน ที่ให้
ความอนุเคราะห์ด้วยดีตลอดมา ที่อ านวยความสะดวกในด้านการศึกษา ทั้งแนะน าและแนะแนวทาง
ด้านในการจัดรูปแบบในการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานจนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
 ขอบคุณเพ่ือน ๆ นักศึกษามหาบัณฑิตทุก ๆ ท่าน ที่คอยเป็นก าลังใจแนะน าในการศึกษา
วิจัยจนส าเร็จสมบูรณ์ลุล่วงไปได้ด้วยดีในครั้งนี้ 
 ขอบพระคุณบิดามารดา ครู อาจารย์ เพ่ือนนักศึกษา ๆ ท่าน ที่เป็นกัลยาณมิตรทั้งหลายที่
คอยให้ค าปรึกษาแนะน า ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้วิทยานิพนธ์ เล่มนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้
ด้วยดี ผู้ศึกษาวิจัยจึงขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย คุณความดีที่ได้ศึกษาหลักธรรมนี้ ขอบารมีธรรม 
จงปกป้องคุ้มครองรักษาผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่านที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นจงมีแต่ความสุขกาย สุขใจ มี
สติปัญญา คือ กุศลกรรมดีจนกว่าจะพ้นทุกข์ด้วยกันเทอญ 
         
        นายจักรพันธ์  สุทธิธรรม 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 พระผู้มีพระภาคประทับ ณ เวฬุวนาราม ใกล้กรุงราชคฤห์ ตรัสแสดงธรรมแก่พระอานนท์ 
ภายหลังที่ตรัสปรารภเรื่องพระสมิทธิตอบค าถามของปริพพาชก โปตลิบุตรแง่เดียว แทนที่จะตอบ
แบบตามเหตุผล เมื่อพระอานนท์กราบทูลขอร้อง จึงทรงแสดงเรื่องการจ าแนกกรรมเรื่องใหญ่ โดย
แสดงถึงบุคคล 4 ประเภท คือ 1. ท าชั่วแล้วไปเกิดในอบายทุคติ วินิบาตรและนรก 2. ท าชั่วแล้วไป
เกิดในสุคติโลกสวรรค์ 3. ท าดีแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 4. ท าดีแล้วไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต 
และนรก ซึ่งท าให้สมณพราหมณ์บางพวกผู้เห็นไม่ตลอดสายเข้าใจผิด ทรงรับรองเฉพาะค ากล่าวที่
ถูกต้อง ที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ตรัสรับรอง นอกจากนั้น ทรงแสดงเหตุผลคือ กรรมดีกรรมชั่วที่ท าก่อนท าหลัง 
และการมีความเห็นถูกเห็นผิดก่อนตายว่าอาจแทรกส่งผลให้คนเข้าใจผิดได้ แต่ความจริงกรรมทุก
อย่างจะส่งผลทั้งสิ้น (เพียงแต่ให้เข้าใจให้ตลอดสายและไม่สมเหตุผล) ก่อนอื่นมาเข้าใจความหมายของ
กรรมเสียก่อน กรรม เป็นภาษาสันสกฤต ตรงกับบาลีว่า กมฺม แปลว่า การกระท า จึงยังคงเป็นค า
กลาง ๆ ไม่เป็นบุญหรือบาป เป็นอัพยากฤต ต่อเมื่อท าดีหรือชั่วจึงจะเป็นบุญหรือบาป ดังนั้น ถ้าชี้ชัด
ลงไปก็เป็นดังนี้ ท าดีเรียกว่า กุศลกรรมหรือบุญกรรม หรือสุจริตกรรม ท าชั่วเรียกว่า อกุศลกรรมหรือ
บาปกรรม หรือทุจริตกรรม การท ากรรมท าได้ 3 ทาง ที่เรียกว่า ไตรทวาร คือทางกายเรียกว่า 
กายกรรม กระท าทางวาจาเรียกว่า วจีกรรม และกระท าทางใจเรียกว่า มโนกรรม ถ้ากายกรรมไม่ดีก็
เรียกว่า กายทุจริต วจีกรรมไม่ดีก็เรียกว่า วจีทุจริต และมโนกรรมไม่ดีก็เรียกว่า มโนทุจริต แต่ตรงกัน
ข้าม ถ้ากายกรรมดีเรียกว่า กายสุจริต วจีกรรมดีเรียกว่า วจีสุจริต และมโนกรรมดีก็เรียกว่า มโนสุจริต 

 ในพระพุทธศาสนาถือว่า กรรมมีความส าคัญมาก เพราะกรรมเป็นตัวชักน าให้ผู้ท ากรรมได้รับ
ผลทั้งในด้านดีและด้านเลวตามชนิดของกรรม กรรมจึงเป็นตัวตัดสินว่า ใครดี ใครเลว ใครเป็นอะไร 
ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสพุทธสุภาษิตที่ว่า กมฺมุนา วตฺตตี โลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  
และพุทธสุภาษิตที่ว่า กมฺม  สตฺเต วิภชฺชติ ยทิท  หีนปฺปณีตตาย กรรมย่อมจ าแนกสัตว์ให้ทราม และ
ประณีตต่างกัน กรรมจึงเป็นกรรมลิขิต คือ ลิขิตชีวิตคน ไม่ใช่พรหมลิขิต ส่วนผู้ลิขิตกรรม ก็คือตัวเรา
เอง ทุกอย่างจึงอยู่ในก ามือของเรา เราเป็นคนสร้างสวรรค์หรือนรกให้กับตัวเราเอง กรรมนอกจากมี
บทบาทมากที่สุดดังกล่าวมาแล้ว กรรมยังเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ คือ ให้ผลตอบสนองแก่ผู้กระท าเสมอ จะ
สูญหายหรือไร้ผลนั้นไม่มีดังพุทธภาษิตที่ว่า สพฺพ  นราน  สผล  สุจิณฺณ  น กมฺมุนา กิญฺจนโมฆมตฺถิ 
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กรรมทุกอย่างที่บุคคลสั่งสมไว้แล้ว ย่อมมีผลขึ้นชื่อว่ากรรม แม้เพียงเล็กน้อยที่จะไม่ให้ผลนั้นย่อมไม่มี 
และพุทธภาษิตว่า กลฺยาณ  ยทิวา ปาปํ น หิ วินสฺสติ กรรมไม่ว่าดีหรือชั่ว ย่อมไม่สูญเปล่าเลย  ก็เรื่อง
ผลของกรรมนั้น กรรมบางอย่างให้ผลตั้งแต่ชาตินี้ กรรมบางอย่างให้ผลในชาติหน้า และกรรม
บางอย่างให้ผลในชาติต่อ ๆ ไป ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิบากแห่งกรรมทั้งหลาย
เป็นไฉน เรากล่าวว่า วิบากแห่งกรรมมี 3 อย่าง คือ ในปัจจุบัน (ทิฏเ  ว ธมเม) ในที่ที่เกิด (อุปฺปชฺ
เชวา) หรือในล าดับต่อ ๆ ไป (อปเร วา ปริยาเย) กรรมให้ผลในชาตินี้ ก็เป็นประจักษ์กันอยู่แล้ว เช่น 
คนเรียนหนังสือก็ย่อมอ่านออก ท าดีต่อใครก็ย่อมได้ความรักตอบ ท าร้ายเขาก็ย่อมถูกท าร้ายตอบ หัด
เป็นคนดี ก็ย่อมได้รับความเป็นคนดีตอบ หัดเป็นคนชั่ว ก็ได้รับความเป็นคนชั่วตอบ เหล่านี้เป็นต้น 
ส่วนผลกรรมที่ให้ผลในชาติหน้า และชาติต่อ ๆ ไป ก็เป็นเรื่องกรรมที่ได้สั่งสมไว้ในชาตินี้ ไม่ว่าจะเป็น
ในด้านบุญ หรือด้านบาป และในด้านความถนัดต่าง ๆ ที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลในชาตินี้ก็ตาม ให้ผล
แล้วแต่ยังไม่หมดก็ตาม (ฟ้ืน  ดอกบัว, 2556, หน้า 175) 
 สรุปว่า ค าว่ากรรมเป็นค ากลาง ๆ ไม่ดีไม่ชั่ว ยังไม่เป็นบุญหรือบาป แต่ถ้าถึงขั้นเป็นบุญก็จะ
ส่งผลไปในทางที่ดีมีความสุข ส่วนในด้านบาปก็ส่งผลไปในทางชั่วมีความทุกข์ ดังนั้น ที่ว่ากรรมน าไปสู่
ทุคติภูมิ จึงหมายถึงอกุศลกรรมหรือบาปกรรม และที่ว่ากรรมน าไปสู่สุคติภูมิ ก็หมายถึงกุศลกรรม
หรือบุญกรรมนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการรับผลกรรมในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท ทั้งกรรมในอดีต กรรมในปัจจุบัน และกรรมในอนาคต เพราะผู้วิจัยเองก็เคยประสบ
เคราะห์กรรมในการด าเนินชีวิตมามาก ก่อนที่ผู้วิจัยจะมาเรียนที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ซึ่งเป็นสถาบันที่ดีและเชื่อถือได้ที่สอนเกี่ยวกับด้านพระพุทธศาสนาโดยตรงแห่งนี้ เมื่อผู้วิจัยประสบ
เคราะห์กรรมดี ก็เชื่อว่าดวงดี เมื่อโดนเคราะห์กรรมไม่ดี เช่น เมาสุรา ขับรถไปชนเสาไฟฟ้า ก็บอกว่า
ดวงไม่ดี โชคดีนะ ที่ยังไม่ตาย แต่เมื่อได้มาศึกษาถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาที่สถาบันที่ดีและ
เชื่อถือได้แห่งนี้แล้ว ผู้วิจัยมีความเชื่อในกรรม ได้แก่ การเชื่อในการกระท าหรือการมีจิตส านึก
รับผิดชอบในพฤติกรรมของตัวเอง ซึ่งถ้าแต่ละบุคคลมีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมแล้ว การ
ประทุษร้ายระหว่างกันและกันก็คงไม่เกิดขึ้น เพราะทุกคนต่างมีความเข้าใจในตัวเอง ตัวเองรักสุข
เกลียดทุกข์ฉันใด คนอ่ืน ๆ ก็ไม่แตกต่างจากตัวเรา ฉันนั้น 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเชื่อว่าผลในวิบากของกรรม ได้แก่ การเชื่อในผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการ
กระท าของตัวเอง ข้อความนี้เข้ากันได้กับกฎเกณฑ์แห่งการกระท าที่ว่าท าดีย่อมได้ดี  และท าชั่ว
ย่อมได้ชั่วเป็นเครื่องตอบสนอง การเชื่อในผลของกรรมนี้เป็นกฎเกณฑ์ที่สามารถสร้างความสันติ
สุขให้เกิดมีขึ ้นในสังคมได้ดีมาก เพราะถ้าทุกคนไม่เชื ่อในผลลัพธ์ของการกระท า คงไม่มีใคร
ปรารถนาที่จะสร้างกรรมดีสักเท่าไร เพราะท าดีคงไม่ได้ดีอยู่ดี  การเชื่อในผลของกรรมกรรม ได้แก่ 
ความเชื่ออย่างมีเหตุและผลในความเป็นกรรม กล่าวคือในความเป็นกรรมนี้ต้องมีทั้งเหตุและผล 
เหตุคือการกระท า ไม่ว่าจะเป็นการกระท าทางกาย ทางวาจา หรือแม้กระทั่งทางใจก็ถือว่าเป็นเหตุ



 
3 

 

ของกรรมได้ ส่วนผลก็คือมีความเชื ่อว่าเมื ่อเหตุมีแล้วผลต้องมีเหมือนกัน เราท ากรรมดีก็จะ
เสริมสร้างให้เราได้ดี นัยตรงข้าม ถ้าเราท าชั่วกรรมชั่วก็จะเป็นผลของเหตุชั่วเช่นกัน  การเชื่อใน
การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ได้แก่ การมีความเชื่อมั่นในการบรรลุธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า กล่าวคือ ไม่มีความสงสัยในพระคุณทั้ง 9 ประการของพระพุทธเจ้า เป็นต้นว่า ไม่สงสัยว่า
พระพุทธเจ้าเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส หรือเป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์จริงหรือไม่ เป็นผู้ปราศจาก
ความเคลือบแคลงสงสัยในความเป็นพุทธะ โดยผู้วิจัยจักได้กล่าวถึงประสบการณ์แห่งการได้รับผล
กรรม ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต เพื่อจักได้เป็นพื้นฐานส าหรับผู้ที่ยังไม่เข้าในเรื่องกฎแห่ง
กรรม และผลของกรรมที่ได้รับ ไม่ว่ากรรมดี หรือกรรมชั่ว เพ่ือความไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต
ต่อไป (พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, 2553, หน้า 33) 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ 3 ประการ โดยมุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับ
พระไตรปิฎก คัมภีร์ปกรณวิเสสและเอกสารต าราทางพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินชีวิต โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้ 
  1.2.1 เพ่ือศึกษาการรับผลกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต 
  1.2.2 เพ่ือศึกษาการรับผลอกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต 
  1.2.3 เพ่ือวิเคราะห์การรับผลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต  
 

1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วางขอบเขตของการวิจัยเอาไว้ 3 ส่วน โดยมีการมุ่งเน้นการศึกษาจาก
พระไตรปิฎก คัมภีร์ปกรณวิเสสและเอกสารต าราทางพระพุทธศาสนาที่มีความเกี่ยวข้อง ดังมีขอบเขต
ของการวิจัยวิจัยดังนี้ 
 1.3.1 การรับผลกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 1.3.2 การรับผลอกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 1.3.3 วิเคราะห์การรับผลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต 
 

1.4 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเป็นการวางกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน โดยมีการมุ่งเน้น
การศึกษาจากพระไตรปิฎก คัมภีร์ปกรณวิเสสและเอกสารต าราทางพระพุทธศาสนาที่มีความ
เกี่ยวข้องดังมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 
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1.5 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยในครั้ง เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเน้นการวิจัยเชิงเอกสารและประสบการณ์ที่
ผู้วิจัยได้รับมาโดยตรง โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.5.1 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ พระไตรปิฎก  
 1.5.2 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากหนังสือและเอกสารชั้นทุติยภูมิ คัมภีร์ปกรณวิเสส รวมทั้ง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต  
 1.5.3 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ ได้มาทั้งหมดนั้นแยกประเภทบันทึกลงในบทต่าง ๆ ตามความ
สอดคล้อง และเหมาะสมต่อเนื้อหาของการวิจัย 
 1.5.4 ผู้วิจัยน าเสนอผลงานวิจัยโดยการบรรยายแบบพรรณนาโวหารด้วยวิธีการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาท้ังหมด 
 

1.6 เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.6.1 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระปรมำนุชิตชิโนรส (2553, หน้า 57 - 58) ได้อธิบาย
เกี่ยวกับอกุศลกรรมบถ และกุศลกรรมบถไว้ในหนังสือนวโกวาท อกุศลกรรมบถ 10 จัดเป็นกายกรรม 
คือ ท าด้วยกาย 3 อย่าง 1) ท าด้วยวาจา 4 อย่าง ท าด้วยใจ 3 กรรม 10 อย่างนี้ เป็นทางบาป ไม่ควร
ด าเนิน และกุศลกรรมบถ 10 จัดเป็นกายกรรม 3 อย่าง  ท าด้วยวาจา 4 อย่าง ท าด้วยใจ 3 อย่าง 10 
อย่างนี้ เป็นทางบุญ ควรด าเนิน  
 สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก (เจริญ สุวฑฺฒโน) 
(2554, หน้า 49 - 50) ได้อธิบายเรื่องกรรม ในหนังสือ สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านสารี
บุตรเถระว่า “ค าว่า กรรม นั้นได้แก่ การงานที่กระท า ท าทางกายเรียกว่ากายกรรม ท าทางวาจา
เรียกว่าวจีกรรม กรรมท าทางใจก็เรียกว่ามโนกรรม หมายถึงการงานที่กระท าด้วยความจงใจอัน

 ขัน้ตอนที่ 1   พระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำต่ำงๆ 

 ขั้นตอนที่ 2  

ขั้นตอนที่ 3  

 กำรศึกษำ 

  วิเครำะห์ 

 สรุปกำรวิจัย 

กำรรับผลกรรม 
ในพุทธปรัชญำเถรวำท

ที่มีอิทธิพล 
ต่อกำรด ำเนินชีวิต 
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เรียกว่าเจตนา เมื่อเจตนาคือจงใจท า การที่กระท านั้น จึงเป็นกรรมอันให้บังเกิดผล กรรมดีก็ให้ผลดี 
กรรมชั่วก็ให้ผลชั่ว” นี้เป็นอธิบายกรรมทั่วไป 
 พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2558, หน้า 236) ได้อธิบายเกี่ยวกับกรรมในหนังสือ
พุทธธรรมว่ากรรมนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ คือ กระบวนการก่อการกระท า
และให้ผลของการกระท า หรือพูดให้จ าเพราะลงไปอีกว่า กระบวนการแห่งเจตจ านง หรือความคิด
ปรุงแต่งสร้างสรรค์ต่าง ๆ พร้อมผลที่สืบเนื่องออกไปอันสอดคล้องสมกัน เช่น ท ากรรมดี มีผลดี ท า
กรรมชั่วมีผลชั่ว เป็นต้น  
 พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณโณ) (2552, ค าน า) ได้อธิบายเกี่ยวกับกรรมไว้ในหนังสือ
กฎแห่งกรรมว่า เรื่องกฎแห่งกรรมนี้ บางคนไม่เชื่อเอาเลย บางคนเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง ยังลังเลสงสัยอยู่ 
บางคนก็เชื่อสนิท แต่บางคนไม่เชื่ออ านาจพระเจ้าหรือสิ่งที่ตนคิดว่าศักดิ์สิทธิ์อ่ืน ๆ หรือไม่เชื่ออ านาจ
ดวงดาวผู้ไม่เชื่อกฎแห่งกรรม ก็เท่ากับว่าไม่เชื่อการเวียนว่ายตายเกิดไปด้วย เพราะเกี่ยวเนื่องกัน ชื่อ
ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาย่อมเป็นอันตรายต่อตนเองและสังคมส่วนรวมได้มาก เพราะไม่
เชื่อบุญและบาป  
 พระมหำมฆวินทร์  ปุริสุตฺตโม (2557, หน้า 63 - 64) ได้อธิบายเอาไว้เกี่ยวกับ การศึกษา
และวิเคราะห์แนวคิดในพุทธปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาค าตอบ เพ่ือการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของแต่ละคนให้มีความสุข กล่าวคือทุกย่างก้าวของชีวิตย่อมหมายถึงความเจริญหรือล้มเหลวที่จะเกิด
ขึ้นกับชีวิตของเราได้เสมอ หากตัดสินใจผิด ชีวิตก็พลาด ตรงกันข้าม หากตัดสินใจถูก ชีวิตก็รุ่งเรือง 
นั่นเอง เพื่อต้องการค้นหาค าตอบว่าพุทธปรัชญาให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องกรรม ในอดีต ในปัจจุบัน 
ในอนาคต เพราะในแต่ละวันคนเราจ าเป็นต้องตัดสินสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตอยู่
ตลอดเวลา 
 รศ. ฟื้น  ดอกบัว (2556, หน้า 536) ท่านได้เขียนเพ่ือประกาศสัจธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าให้แพร่หลายออกไปแก่เวไนยสัตว์ทั้งหลายเป็นส าคัญ จะได้ทราบถึงความจริงของ
กระบวนการชีวิต จะได้มีจิตละอายต่อความชั่ว เกรงกลัวต่อบาปกรรม อันจะชักน าให้ท าแต่บุญกุศล
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป จะได้สุขสบายทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ก็มีความเชื่อมั่นว่า ชีวิตจิตวิญญาณไม่ตายตาม
ร่างกายนั่นแหละ เป็นทั้งบ่อเกิดและหลักค้ าประกันศีลธรรมโดยตรงและอย่างแท้จริง ศีลธรรมที่เกิด
จากภายใน คือ จิตใจ ย่อมจะเจริญและยั่งยืนยิ่งกว่าที่เกิดจากภายนอก ซึ่งยัดเยียดให้เกิดขึ้น ย่อมยาก
แท้ที่จะเกิดขึ้นทั้งเสื่อมงายอีกด้วย ดุจต้นไม้ไม่มีรากแก้ว เมื่อคนมีหิริโอตตัปปะแล้ว ผลที่เห็นได้ง่าย
ขอกล่าวเพียงแค่ปัจจุบัน ก็คือมีพลเมืองดีของประเทศและของโลกเกิดข้ึนตามล าดับโดยอัตโนมัติ  
 1.6.2 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 พระมหำพิเชษฐ์ ธีรว โส (ดอกรัก) (2534, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์
เรื่องกรรมและสังสารวัฎในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนไทยใน
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ปัจจุบัน ผลการศึกษาพบว่า ผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาอกเป็นสองส่วนหลัก ๆ ด้วยกัน คือ ส่วนที่ว่าด้วย
แนวความคิดเรื่องกรรมและสังสารวัฏในพุทธปรัชญาเถรวาท ส่วนที่ว่าด้วยอิทธิพลของแนวความคิด
เรื่องกรรมและสังสารวัฏในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนไทยใน
ปัจจุบันที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถา จากการศึกษาพบว่า กรรมและสังสารวัฏมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องถึงกัน และเพ่ือให้เนื้อหาส่วนนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้หยิบยกเอาแนวคิดสอง
ระบบที่มีเนื้อหาขัดแย้งกับแนวความคิดเรื่องกรรมและสังสารวัฏในพุทธปรัชญาเถรวาทอภิปราย
เปรียบเทียบกับพุทธปรัชญาเถรวาท แนวคิดท้ังสองนี้ คือ สัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ  
 พระวิพัฒน์ อตฺตเปโม (เอี่ยมเปรมจิต) (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื ่อง การศึกษา
วิเคราะห์หลักกรรมและการให้ผลของกรรมในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท ผลการศึกษาพบว่า กรรม 
คือ การกระท าที ่ประกอบด้วยเจตนา   และสามารถจ าแนกกรรมออกไปตามรูปแบบได้หลาย
รูปแบบ คือ (1) จ าแนกตามเวลาที่เกิด (2) จ าแนกตามลักษณะทางที่ท าให้เกิดกรรม (4) จ าแนก
ตามลักษณะการให้ผล (4) จ าแนกตามลักษณะอาการแสดงออก (5) จ าแนกตามคุณภาพของกรรม  
และในคัมภีร์อรรถกถามีการจ าแนกกรรม คือ (1) จ าแนกตามเวลาที่ให้ผล มี 4 ประเภท ได้แก่ 
กรรมให้ผลในปัจจุบัน กรรมให้ผลในภพที่จะไปเกิดคือในภพหน้า กรรมให้ผลในภพต่อ ๆ ไป และ
กรรมเลิกให้ผล (2) จ าแนกตามการให้ผลตามหน้าที่ มี 4 ประเภท ได้แก่ กรรมที่เป็นตัวน าไปเกิด 
กรรทที่เข้าช่วยสนับสนุน กรรมที่บีบคั้นกรรมอื่นให้ทุเลาลง และกรรมตัดรอนกรรมอื่นให้ขาดไป 
และ (3) จ าแนกตามความยักเยื้องหรือล าดับความแรงในการให้ผล มี 4 ประเภท ได้แก่ กรรมหนัก 
กรรมที ่ท ามามาก กรรมที ่ท าเมื ่อจวนจะตาย และกรรมสักว่าท า กรรมยังมีความสัมพันธ์กับ
สังสารวัฏและปฏิจจสมุปบาท และหลักอริยสัจ 4 ในฐานะที่เป็นผล คือท าให้ต้องเสวยกรรมและ
เวียนว่ายตายเกิด จึงท าให้เกิดทุกข์  
 พระอุทัย จิรธมฺโม (เอกสะพัง) (2534, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนะเรื่องกรรมใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทและปัญหาเรื่องกรรมในสังคมชาวพุทธไทยปัจจุบัน  ผลการศึกษาพบว่า 

พระไตรปิฎกและวรรณกรรมพุทธศาสนายุคปัจจุบันบางส่วน อาศัยข้อมูลออกแบบสอบถามเฉพาะ
บุคคลทั้งหมดจ านวน 180 รูป/คน เพื่อเป็นตัวแทนชาวพุทธไทย ทั้งนี้เพื่อน าเสนอทฤษฎีอันเป็น
การยืนยันว่าทัศนะเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทที่แท้จริงว่า ผลของการวิจัย กรรมใน
ทัศนะของชาวพุทธไทยปัจจุบัน จากข้อมูลที่เป็นเอกสารท าการออกแบบสอบถาม ปรากฏผลดังนี้  
ปัญหาความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องกรรม เหตุผลที่เกี่ยวกับความเชื่อของชาวพุทธไทย ข้อที่ควร
แก้ไขความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องกรรม1. ในแง่ความหมาย  2. ในแง่ทัศนคติ 3. ในแง่เป้าหมายที่
พระพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรมเพ่ืออะไร 4. ในแง่การศึกษาพระคัมภีร์ 5. ในแง่การปฏิบัติธรรม  
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 สุทัสศรี สำยร่วมญำติ (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของความเชื่อเรื่องกรรมที่
มีต่อชีวิตของผู้สูงอายุ ศึกษากรณีผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค 
ผลการวิจัยพบว่า ความเชื่อ ความเข้าใจรวมถึงการรับรู้เรื่องหลักกรรมของผู้สูงอายุนั้น ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากการรับรู ้ทางสังคมวัฒนธรรมที ่แวดล้อมตนอยู ่ เช่น ความเชื ่อความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากบรรพบุรุษเรื่อยมา พื้นฐานครอบครัวและ
วิถีชีวิตที่แตกต่างกันน ามาสู่การอธิบายหรือเข้าใจในชีวิตที่แตกต่างกันด้วย ผู้วิจัย พบว่ามีความ
หลากหลายในทัศนะต่อชีวิตและรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อและการให้
คุณค่าในเรื่องอิทธิพลความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม เนื่องจากผู้สูงอายุมีความเชื่อเรื ่องหลักกรรม 
และถือได้ว่าหลักกรรมมีผลต่อพฤติกรรมทางสังคมและจิตใจของผู้สูงอายุ ท าให้ผู้ สูงอายุยอมรับกับ
สภาพที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี พยายามที่จะท าความดี ละเว้นความชั่ว และจากการผ่าน
ร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนานท าให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ต่างๆนานา เหล่านี้เอง
ท าให้ผู้สูงอายุเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตัวในสถานการณ์ต่างๆได้ดี ความเชื่อเรื่องหลักกรรมยังสามารถ
ช่วยยกระดับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุอีกด้วยเพราะท าให้ผู้สูงอายุเข้าใจในชีวิตของตนเองมากยิ่งขึ้น 
อีกทั้งการมีความเชื่อเรื่องหลักกรรมท าให้ผู้สูงอายุสามารถยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองและสังคมรอบข้างได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 
 สุชำดำ วสุธำร (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความเชื่อเรื่องการแก้กรรมในสังคมไทย
ปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า การแก้กรรมที่ใช้กันอยู่มีหลายความหมาย คือ 1. การแก้กรรมเก่า ใน
ความหมายว่าลบล้างกรรมที่ท าไปแล้วนั้นไม่สามารถท าได้ 2. การแก้กรรม ในความหมายว่าเป็น
การแก้วิบากกรรมให้บรรเทาลง สามารถท าได้ 3. การแก้กรรมใหม่ ที่หมายถึงการปรับปรุงการ
กระท าให้ดีขึ้น สามารถท าได้ ผู้ท าพิธีมีสาเหตุที่เชื่อเรื่องแก้กรรมจากประสบการณ์ชีวิต และรู้จาก
ญาณในการปฏิบัติ ในส่วนผู้ร่วมพิธี สาเหตุที่เชื่อเรื่องแก้กรรมเป็นเพราะเชื่อว่าผู้ท าพิธีสามารถ
บอกกรรมได้และมีหนทางแนะน าวิธีแก้ไขให้ดีขึ้นได้ แม้ว่าวิธีการบางอย่างที่แนะน าจะไม่ตรงตาม
หลักพุทธศาสนาอยู่บ้าง แต่มองภาพรวมแล้วก็ไม่ขัดกับพระไตรปิฎกในแง่ที่ว่า มีเจตนาเพื่อเป็น
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา และประเด็นส าคัญคือ ทุกแห่งที่ศึกษาล้วนให้ความส าคัญที่ใจเป็นหลัก 
คือให้แก้ที่ใจก่อน โดยให้ยอมรับและส านึกในกรรมที่ท าไว้ แล้วจึงสอนให้ละเลิกการกระท าที่ไม่ดี
นั้นเสีย และสอนให้กระท ากรรมดีมาก ๆ เพ่ือลดแรงของวิบากกรรมไม่ดีที่จะส่งผล  
 สรุปได้ว่า กรรมในพระพุทธศาสนาได้แสดงทัศนะที่เป็นหนึ่ งเดียว คือ การกระท าที่ไม่ดีหรือ
ชั่วเป็นกลาง ๆ แต่แตกต่างกันหนักหรือเบาของผู้กระท ากรรมนั้น โดยพุทธศาสนามุ่งเน้นในด้าน
เจตนาผู้ใช้ความพยายามก็มีผลมากต่างกันที่ดีหรือชั่วนั่นเอง ถ้าท าความชั่วด้วยความพยายามมากก็มี
ผลมากหรือ เรียกว่า อกุศล ส่วนท าความดีด้วยความพยายามมากก็มีผลดีมาก เรียกว่า กุศล นั่นเอง 
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1.7 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในงำนวิจัย 
 1.7.1 กรรม ได้แก่ การกระท า ตามหลักพระพุทธศาสนา ค าว่า กรรม แปลว่า การกระท า มี
ความหมายเป็นกลาง ๆ คือ การกระท าที่ยังไม่ถือว่าดีหรือชั่ว 
 1.7.2 กุศลกรรม ได้แก่ ทางแห่งกรรมดี ทางท าดี ทางแห่งกรรมที่เป็นกุศล กรรมดีอันเป็น
ทางน าไปสู่ความสุข ความเจริญ หรือสุคติ (Wholesome course of action or heaven) 
 1.7.3 อกุศลกรรม ได้แก่ บาป กรรมชั่ว ความชั่วร้าย ความเสียหาย ความไม่ถูกต้อง ซึ่งให้ผล
เป็นความทุกข์ หรือทุคติ (Distress) 
 1.7.4 พุทธปรัชญาเถรวาท ได้แก่ พระปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสอนไว้ และหลักค า
สอนของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ซึ่งในงานวิจัยนี้จะศึกษาหลักค าสอนเรื่อง การรับผลกรรมใน
พุทธปรัชญาเถรวาทที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตเท่านั้น 
 

1.8 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยคิดว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยมี 3 ข้อ ดังต่อไปนี้ โดยมีการมุ่งเน้น
การศึกษาจากพระไตรปิฎก คัมภีร์ปกรณวิเสสและเอกสารต าราทางพระพุทธศาสนาที่มีความ
เกี่ยวข้อง ดังมีขอบเขตของการวิจัยวิจัยดังนี้ 
 1.8.1 ท าให้ทราบการรับผลกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต 
 1.8.2 ท าให้ทราบการรับผลอกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต 
 1.8.3 ท าให้ทราบการวิเคราะห์การรับผลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
บทท่ี 2 

การรับผลกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีอิทธิพลต่อการด าเนนิชีวิต 
 

 บุคคลท ำกรรมที่ประกอบด้วยควำมจงใจทำงกำย ทำงวำจำ และทำงใจอันให้ผลเป็นสุข ย่อม
เสวยสุข บุคคลท ำกรรมที่ประกอบด้วยควำมจงใจทำงกำย ทำงวำจำ และทำงใจอันเป็นผลให้เป็นทุกข์ 
ย่อมเสวยทุกข์ บุคคลท ำกรรมที่ประกอบด้วยควำมจงใจทำงกำย ทำงวำจำ และทำงใจอันให้ผลเป็น
อทุกขมสุข ย่อมเสวยผลเป็นอทุกขมสุข” 
 เนื้อหำโดยย่อคือ คนท ำบำปไม่ใช่จะตกนรกทันทีเสมอไป คนท ำบุญก็ไม่ใช่จะขึ้นสวรรค์ทันที
เสมอไป ขึ้นอยู่กับกรรมเก่ำในชำติก่อน ๆ ที่ตำมมำให้ผล และกรรมที่ท ำขณะใกล้ตำยด้วย 

  

2.1 ความเป็นมาของกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกำย อุปริปัณณำสก์ เล่ม 3 ภำค 2 หน้ำที่ 258 แสดงทัศนะ
เกี่ยวกับกำรจะเข้ำถึงสุคติโลกสวรรค์ เพรำะกรรมนั้นอันเขำให้พรั่งพร้อมสมำทำนไว้อย่ำงนี้ หำกตำย
ไปไม่เข้ำถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ำมำเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใด ๆ ในภำยหลังจะเป็นคนมีปัญญำมำก ดูกร
มำณพ ปฏิปทำเป็นไปเพ่ือมีปัญญำมำกนี้ คือ เป็นผู้เข้ำไปหำสมณะหรือพรำหมณ์แล้วสอบถำมว่ำ
อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ อะไรเมื่อท ำ
ย่อมเป็นไปเพ่ือไม่เก้ือกูลเพื่อทุกข์สิ้นกำลนำน หรือว่ำอะไรเมื่อท ำย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลเพ่ือ
ควำมสุขสิ้นกำลนำน 
 ดังที่กล่ำวมำจะเห็นได้ว่ำกำรท ำกุศลกรรมนั้นแม้ว่ำจะไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เมื่อมำเกิด
เป็นมนุษย์แล้วก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพียบพร้อมด้วยคุณงำมควำมดีมีปัญญำมำกมีผิวพรรณที่ผ่องใส
ไม่เศร้ำหมองกล่ำวคือ ผู้ที่จะมำเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดำได้ก็เพรำะอ ำนำจของบุญกุศลหรือกุศลกรรม
ของแต่ละคนที่ได้สะสมไว้ ทั้งในอดีตชำติและปัจจุบันชำติ ซึ่งควำมหมำย ลักษณะ ประเภทของกุศล
กรรม ผู้วิจัยจักได้กล่ำวในล ำดับต่อไป 
 

2.2 ความหมายของกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวารท 
2.2.1 ความหมายในพระสุตตันตปิฎก 

 ในพระสูตรกล่ำวไว้ว่ำสตรีผู้หนึ่งในกรุงรำชคฤห์ ได้จัดอำสนะไว้เหนือดอกปทุม ถวำยข้ำว
ปำยำสแก่พระสำลีบุตร ท ำควำมปรำรถนำสมบัติที่งดงำมด้วยบัลลังก์เรือนยอดกุญชรอันเป็นทิพย์ 
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นำงตำยไปแล้วเกิดในวิมำนทองสูง 100 โยชน์ ณ ภพดำวดึงส์ มีนำงอัปสร 1,000 เป็นบริวำร และ
ช้ำงสูง 5 โยชน์ ประดับด้วยดอกปทุมบัลลังก์ทองโยชน์หนึ่ง 

พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 48 ขุท̣ทกนิกำย วิมำนวัตถุ หน้ำที่ 53 มีข้อควำมว่ำ สตรีผู้นี้นำงได้
ตั้งใจสร้ำงกุศลกรรมเริ่มตั้งแต่กำรบรรจงจัดอำสนะ ตลอดจนกำรน้อมถวำยภัตตำหำรอันประณีตแก่
พระสำลีบุตร ในขณะที่นำงถวำยนั้น นำงได้อธิษฐำนจิตด้วยใจเป็นกุศลเมื่อนำงตำยไปแล้ ว นำงได้ไป
เกิดในที่นำงปรำรถนำ 

บุคคลบำงคนท ำกุศลกรรมบถ 10 พร้อมกับทุกข์บ้ำง พร้อมกับโทมนัสบ้ำง เมื่อตำยไปย่อม
เข้ำถึงสุคติโลกสวรรค์ (มหำธรรม สมำทำนสูตร)  

บุคคลบำงคนท ำกุศลกรรมบถ 10 พร้อมกับสุขบ้ำง พร้อมกับโสมนัสบ้ำง เมื่อตำยไปย่อม
เข้ำถึงสุคติโลกสวรรค์ (มหำธรรมทำนสูตร)  

กุศลกรรมบถ 10ประกำร เรียกว่ำ มนุษยธรรม แต่ฌำน วิปัสสนำ มรรคและผล พึงทรำบว่ำ 
ยิ่งไปกว่ำมนุษยธรรมนั้น (อรรถกถำ สูตรที่ 5)  

กุศลกรรมบถ ทั้งหมดเป็นสุขเวทนำ หรืออุเบกขำเวทนำ จริงอยู่เมื่อเพ่งถึงกุศลแล้ว ชื่อว่ำ
ทุกขเวทนำย่อมไม่มี (อรรถกถำ จิตตปปำทกัณฑ์)  

ข้อควำมนี้ พระพุทธเจ้ำทรงแสดงถึงบุคคลที่ท ำกุศลกรรม ที่ถึงพร้อมด้วยกุศลจิต แม้จะมี
ควำมทุกข์บ้ำง สุขบ้ำง เมื่อเขำตั้งใจที่จะท ำกุศลแล้วนั้น เมื่อเขำตำยไปย่อมเข้ำถึงสุคติโลกสวรรค์ 

ดังนั้น ควำมหมำยของค ำว่ำ “กุศลกรรม” ตำมที่ปรำกฏในพระไตรปิฎกจึงสรุปได้ดังนี้ 
1.กุศล หมำยควำมว่ำ ควำมดีงำม ควำมสุข ควำมเจริญ และ 2.กรรม หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำ 
เมื่อน ำมำรวมกันแล้ว “กุศลกรรม” หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำควำมดีงำม  

2.2.2 ความหมายในพระอภิธรรมปิฎก 
 พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม 1 ภำค 1 หน้ำที่ 303 กล่ำวแสดงไว้ว่ำ สังวรแม้เกิดแล้ว
ด้วยสำมำรถทวำรทวำรแห่งสังวร 5 ก็เป็นมโนกรรมฝ่ำยกุศลเท่ำนั้น สังวรที่เกิดขึ้นด้วยสำมำรถทวำร
แห่งสังวรให้ไหววำจำ เป็นวจีกรรมฝ่ำยกุศลเท่ำนั้น  สังวรที่เกิดขึ้นด้วยสำมำรถทวำรแห่งสังวรทำงใจ 
ก็เป็นมโนกรรมฝ่ำยกุศลเหมือนกัน กำยสุจริต 3 อย่ำง ย่อมเป็นกำยกรรมฝ่ำยกุศลเท่ำนั้น วจีสุจริต 4 
อย่ำง ย่อมเป็นวจีกรรมฝ่ำยกุศลเท่ำนั้น มโนสุจริต 3 อย่ำง ก็เป็นมโนกรรมฝ่ำยกุศลเหมือนกัน 
 จำกข้อควำมนี้ พระพุทธเจ้ำทรงแสดงถึง กำรสร้ำงกุศลกรรมในฝ่ำยที่เป็นกุศล แม้แต่กำร
เคลื่อนไหวกำย วำจำ และใจ ท่ำนให้พึงระมัดระวังในกำรกระท ำ กำยสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ให้
เป็นไปในทำงกุศล ก็เท่ำกับว่ำได้สร้ำงกุศลเหมือนกัน 
 ดังนั้น ควำมหมำยของค ำว่ำ “กุศลกรรม” ตำมที่ปรำกฏในพระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี 
เล่มที่ 1 ภำค 1 หน้ำที่ 303 สรุปได้ดังนี้ 
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1. ค ำว่ำ “กุศลกรรม” หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำควำมดีในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ว่ำจะเป็นกำร
กระท ำของคนใดคนหนึ่งหรือลัทธิใดลัทธิหนึ่ง ก็ย่อมจะเป็นกำรท ำกุศลกรรม 

2. ค ำว่ำ “กุศลกรรม” ในช่วยถัดมำในควำมหมำยเดิม แต่เน้นในเรื่องกำรปฏิบัติ กำยสุจริต 
วจีสุจริต มโนสุจริต ให้เป็นไปในทำงที่เป็นกุศล 

3. ค ำว่ำ “กุศลกรรมบถ 10” เน้นในเรื่องกำรท ำกุศลกรรมบถ 10 ประกำร  
 2.2.3 ความหมายตามรูปศัพท์ 

ในพระพุทธศำสนำได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับรูปศัพท์และควำมหมำยของ ค ำว่ำ กุศลกรรม (อ่ำน
ว่ำ กุ – สน – ละ - ก ำ) แปลว่ำ กรรมดี กำรกระท ำของคนฉลำด หมำยถึง บุญ ควำมดี ควำมถูกต้อง 
ซึ่งให้ผลเป็นควำมสุขโดยส่วนเดียว กำรท ำบุญ กำรท ำควำมดี เรียกว่ำ ท ำกุศลกรรม หรือเรียกย่อว่ำ 
ท ำกุศล ก็ได้ 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) กล่ำวว่ำ กุศลกรรมที่ท่ำนแนะน ำให้ท ำเป็นประจ ำได้แก่ 
ให้ทำน เสียสละ รักษำศีล อบรมจิตใจ เจริญภำวนำ เรียกย่อว่ำ บ ำเพ็ญทำน ศีล ภำวนำ ซึ่งสำมำรถ
ท ำได้โดย บรรเทำควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลงให้น้อยลง เพรำะถ้ำยังมีควำมโลภ ควำมโกรธ 
ควำมหลงอยู่ในจิตใจอยู่ ก็ไม่สำมำรถท ำกุศลกรรมอะไรได้ 
 ส ำหรับกุศลกรรมที่ทุกท่ำนท ำอยู่ที่จะพิจำรณำดูว่ำ กุศลกรรมใดเป็นกุศลที่มีก ำลัง ก็คือกุศลที่
มีกุศลเป็นบริวำร หรือว่ำเพรำะเสพคุ้นกำรท ำกุศลแต่ละครั้ง จะเห็นได้จริงๆว่ำท ำไมบำงครั้งกุศลจิต
เกิดมำก และบำงครั้งกุศลจิตเกิดน้อย เพรำะฉะนั้นกุศลที่จัดว่ำเป็นกุศลที่มีก ำลังก็ต้องเป็นกุศลที่มี
กุศลเป็นบริวำรจึงจะแสดงให้เห็นว่ำเป็นกุศลที่ผ่องใสและมีก ำลัง  
 2.2.4 ความหมายตามทัศนะของนักปราชญ์ 
 ในพระพุทธศำสนำได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับ ควำมหมำยของ “กุศลกรรม” ตำมทัศนะของ
นักปรำชญ์ทำงพระพุทธศำสนำที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในยุคปัจจุบัน คือ 
 สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส  ทรงให้ควำมหมำยไว้ในหนังสือธรรม
วิภำค ปริจเฉทที่ 2 ทรงอธิบำยว่ำ ปำณำติบำตก็ดี อทินำทำนก็ดี จัดเป็นกำยกรรมท ำเอง จัดเป็นทำง
กำยทวำร ใช้ให้เขำท ำจัดเป็นวจีทวำร มุสำวำทจัดเป็นวจีกรรม พูดทำงปำกจัดเป็นทำงวจีทวำร ท ำ
กำยวิกำร เช่น จะรับพยักหน้ำ จะปฏิเสธสั่นศีรษะ จัดเป็นกำยทวำร อภิชฌำเป็นมโนกรรม จับลูบคล ำ
พัสดุที่อยำกได้ แต่ไม่ได้มีไถยจิต จัดเป็นทำงกำยทวำร บ่นว่ำท ำอย่ำงไรดีหนอจักได้พัสดุนั้น จัดเป็น
ทำงวจีทวำร เป็นแต่ร ำพึงในใจ จัดเป็นทำงมโนทวำร ในฝ่ำยกุศลกรรมพึงรู้โดยนัยนี้ 
 พระมหำไพโรจน์ ป ำวโร (2553, หน้ำ 79) ได้แสดงควำมหมำยเกี่ยวกับกุศลกรรมว่ำ กุสล 
แปลว่ำ ควำมดี,ควำมงำม,กุศล แจกในนปุงสกลิงค์ ส่วน กมฺม แปลว่ำ กรรม,กำรกระท ำ,กำรงำน แจก
ในนปุงสกลิงค์ กุสลกมฺม แปลว่ำรวม ๆ ว่ำ กำรท ำอันเป็นควำมดี,กศลกรรม แจกในนปุงสกลิง ดังนี้ 
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 สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก (2555, หน้ำ 37) อธิบำย
ไว้ใน หนังสือชีวิตนี้ส ำคัญนัก เพ่ือควำมสุขสวัสดีแห่งเบื้องหน้ำ ทรงอธิบำยว่ำ เมื่อใดมีควำมสุข ไม่ว่ำผู้
ก ำลังมีควำมสุขนั้นจะเป็นเรำหรือเขำ เมื่อนั้นพึงรู้ควำมจริงว่ำเหตุดีที่ได้ท ำไว้แน่ก ำลังให้ผล ผู้ท ำเหตุดี
นั้นก ำลังเสวยผลแห่งเหตุนั้นอยู่ แม้ปุถุชนจะไม่สำมำรถหยั่งรู้ให้เห็นแจ้งได้ว่ำท ำเหตุดีหรือท ำกรรมดี
ใดไว้ แต่ก็พึงรู้พึงมั่นใจได้ว่ำ เหตุแห่งควำมสุขที่ก ำลังเสวยอยู่เป็นเหตุแห่งดีแน่ ผลดีเกิดแต่เหตุดี
เท่ำนั้น ผลดีไม่มีเกิดแต่เหตุไม่ดีได้เลย  
 ธนกร คุ้มคุณ (2556, http : // pimblogblogspot. blogspot.com) ได้อธิบำยทัศนะของ
ท่ำนอำจำรย์สุชีพ ปุญญำนุภำพ เกี่ยวกับค ำอธิฐำนที่เป็นกุศลกรรมไว้ 10 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 ค าอธิษฐานข้อที่ 1 “ขออย่ำให้ข้ำพเจ้ำเป็นคนคิดได้ดีอะไรอย่ำงลอยๆ นั่งนอนคอยแต่โชค
วำสนำ โดยไม่ลงมือท ำควำมดี หรือไม่เพียรพยำยำมสร้ำงควำมเจริญก้ำวหน้ำให้แก่ตน ถ้ำข้ำพเจ้ำจะ
ได้ดีอะไรก็ขอให้ได้เพรำะได้ท ำควำมดีอย่ำงสมเหตุผลเถิด” 

ค าอธิษฐานข้อที่ 2 “ขออย่ำให้ข้ำพเจ้ำเป็นคนลืมตน ดูหมิ่นเหยียดหยำมใครๆ ซึ่งอำจด้อย
กว่ำในทำงต ำแหน่ง ฐำนะกำรเงิน หรือในทำงวิชำควำมรู้ ขอให้ข้ำพเจ้ำมีควำมเห็นอกเห็นใจคนอื่น ให้
เกียรติแก่เขำตำมควำมเหมำะสมในทำงติดต่อเกี่ยวข้องกันเถิด อย่ำแสดงอำกำรข่มขู่เยำะเย้ยใครๆ 
ด้วยประกำรใดๆเลย จะติดต่อเกี่ยวข้องกับใครๆ ก็ขอให้มีควำมอ่อนโยนนุ่มนวล สุภำพเรียบร้อยเถิด” 

ค าอธิษฐานข้อที่ 3 “ถ้ำใครพลำดพลั้งลงในกำรครองชีวิต หรือต้องประสบควำมทุกข์ควำม
เดือดร้อนเพรำะเหตุใดๆ ก็ตำม ขออย่ำให้ข้ำพเจ้ำเหยียบย่ ำซ้ ำเติมคนเหล่ำนั้น แต่จงมีควำมกรุณำ
หำทำงช่วยเขำลุกข้ึน ช่วยผ่อนคลำยควำมทุกข์ร้อนให้แก่เขำเท่ำท่ีจะสำมำรถท ำได้” 

ค าอธิษฐานข้อที่ 4 “ใครก็ตำมมีควำมรู้ควำมสำมำรถขึ้นมำเท่ำเทียมหรือเกือบเท่ำเทียม
ข้ำพเจ้ำก็ดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถหรือมีผลงำนอันปรำกฏดีเด่นสูงส่งอย่ำงน่ำนิยมยกย่องยิ่งกว่ำ
ข้ำพเจ้ำก็ดี ขออย่ำให้ข้ำพเจ้ำรู้สึกริษยำหรือกังวลใจในควำมเจริญของผู้นั้นเลยแม้แต่น้อย ขอให้
ข้ำพเจ้ำพลอยยินดีในควำมดี ควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคคลเหล่ำนั้นด้วยควำมจริงใจ ช่วยส่งเสริม
สนับสนุนให้ก ำลังใจแก่คนเหล่ำนั้น อันเข้ำลักษณะกำรมีมุทิตำจิตในพระพุทธศำสนำ ซึ่งตรงกันข้ำม
กับควำมริษยำ ขออย่ำให้เป็นอย่ำงบำงคนที่เกรงนักหนำว่ำ คนอ่ืนจะดีเท่ำเทียมหรือดียิ่งกว่ำตน  
คอยหำทำงพูดจำติเตียน ใส่ไคล้ให้คนทั้งหลำยเห็นว่ำผู้นั้นยังบกพร่องอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ ขอให้ข้ำพเจ้ำมี
น้ ำใจสะอำด พูดส่งเสริมยกย่องผู้อื่นที่ควรยกย่องเถิด” 

ค าอธิษฐานข้อที่ 5 “ขอให้ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีน้ ำใจเข้มแข็งอดทน อย่ำเป็นคนขี้บ่นในเมื่อมี
ควำมยำกล ำบำกอะไรเกิดขึ้น ขอให้มีก ำลังใจต่อสู้กับควำมยำกล ำบำกนั้น ๆ โดยไม่ต้องอ้อนวอนให้สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์มำช่วย ขออย่ำเป็นคนอ่อนแอเหลียวหำที่พ่ึง เพรำะไม่รู้จักท ำตนให้เป็นที่พ่ึงของตนเลย ขอ
อย่ำให้ข้ำพเจ้ำเป็นคนชอบได้อภิสิทธิ์ คือสิทธิเหนือคนอ่ืน เช่น ไปตรวจที่โรงพยำบำล ก็ขอให้พอใจนั่ง
คอยตำมล ำดับอย่ำวุ่นวำยจะเข้ำตรวจก่อน ทั้งท่ีตนไปถึงทีหลังเลย ในกำรสอบแข่งขัน  

http://pimblogblogspot.blogspot.com/2013/01/10.html
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เพ่ือคัดเลือกใด ๆ ขออย่ำให้ข้ำพเจ้ำคิดหำวิธีลัดหรือวิธีทุจริตใดๆ รวมทั้งขออย่ำได้วิ่งเต้นเข้ำหำคนนั้น
คนนี้เพ่ือให้เขำช่วยให้ได้ผลดีกว่ำคนอ่ืน ทั้ง ๆ ที่ข้ำพเจ้ำอำจมีคะแนนสู้คนอ่ืนไม่ได้เถิด” 

ค าอธิษฐานข้อที่ 6 “ถ้ำข้ำพเจ้ำท ำงำนในที่ใดขออย่ำให้ข้ำพเจ้ำคิดเอำเปรียบหรือคิดเอำแต่
ได้ในทำงส่วนตัว เช่น เถลไถลไม่ท ำงำน รีบเลิกงำนก่อนก ำหนดเวลำ ขอจงมีควำมขยันหมั่นเพียร 
พอใจในกำรท ำงำนให้ได้ผลดีด้วยควำมตั้งใจและเต็มใจเสมือนหนึ่งท ำงำนให้แก่ตนเองเพ่ือประโยชน์
ของตนเองฉะนั้นเถิด” อันเนื่องมำแต่ควำมไม่คิดเอำเปรียบในข้อนี้ ถ้ำข้ำพเจ้ำเผอิญก้ ำเกินข้ำวของที่
ท ำงำนไปในทำงส่วนตัวได้บ้ำง เช่น กระดำษ ซอง หรือเครื่องใช้ใดๆ ขอให้ข้ำพเจ้ำระลึกอยู่เสมอว่ำ
เป็นหนี้อยู่ และพยำยำมใช้หนี้คืนด้วยกำรซื้อใช้ หรือท ำงำนให้มำกกว่ำที่ก ำหนด เพ่ือเป็นกำรชดเชย
ควำมก้ ำเกินนั้น ข้อนี้รวมทั้งขอให้ข้ำพเจ้ำอย่ำเอำเปรียบชำติบ้ำนเมือง เช่น ในเรื่องกำรเสียภำษีอำกร 
ถ้ำรู้ว่ำยังเสียน้อยไปกว่ำที่ควร หรือที่กฎหมำยก ำหนดไว้ ขอให้ข้ำพเจ้ำมีควำมตั้งใจที่จะชดใช้แก่ชำติ
บ้ำนเมืองอยู่เสมอ เมื่อมีโอกำสตอบแทนได้เมื่อไร ขอให้รีบตอบแทนโดยทันที เช่น ในรูปแห่งกำร
บริจำคบ ำรุงโรงพยำบำล บ ำรุงกำรศึกษำ หรือบริจำคเพ่ือสำธำรณประโยชน์อ่ืนๆ แบบบริจำคให้
มำกกว่ำที่รู้สึกว่ำยังเป็นหนี้ชำติบ้ำนเมืองอยู่เสมอ และในข้อนี้ ขอให้ข้ำพเจ้ำปฏิบัติแม้ต่อเอกชนใดๆ 
ขออย่ำให้ข้ำพเจ้ำคิดเอำเปรียบหรือโกงใครเลยแม้แต่น้อย แม้แต่จะซื้อของ ถ้ำเขำถอนเงินเกินมำ ก็
ขอให้ข้ำพเจ้ำยินดีคืนให้เขำกลับไปเถิด อย่ำยินดีว่ำมีลำภ เพรำะเขำทอนเงินเกินมำให้เลย 

ค าอธิษฐานข้อที่ 7 “ขออย่ำให้ข้ำพเจ้ำมักใหญ่ใฝ่สูง อยำกมีหน้ำมีตำ อยำกมีอ ำนำจ อยำก
เป็นใหญ่เป็นโต ขอให้ข้ำพเจ้ำใฝ่สงบ มีควำมเป็นอยู่อย่ำงง่ำยๆ ไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องกำรแข่งดีกับ
ใครๆ ทั้งนี้เพรำะข้ำพเจ้ำพอจะเดำได้ว่ำ ควำมมักใหญ่ใฝ่สูง ควำมอยำกมีหน้ำมีตำ ควำมอยำกมี
อ ำนำจและอยำกเป็นใหญ่เป็นโตนั้น มันเผำให้เร่ำร้อน ยิ่งต้องแข่งดีกับใครๆด้วย ก็ยิ่งท ำให้เกิด
ควำมคิดริษยำ คิดให้ร้ำยคู่แข่งขัน ถ้ำอยู่อย่ำงใฝ่สงบ มีควำมเป็นอยู่อย่ำงง่ำยๆ ก็จะเย็นอกเย็นใจ ไม่
ต้องนอนก่ำยหน้ำผำกถอนใจเพรำะไม่สมหวัง ขอให้ข้ำพเจ้ำมีควำมเข้ำใจซำบซึ้งในพระพุทธภำษิต
ที่ว่ำ ‘ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์ ละควำมชนะควำมแพ้เสียได้ ย่อมเป็นสุขดังนี้เถิด”แต่
ทั้งนี้มิได้หมำยควำมว่ำ เมื่อใฝ่สงบแล้ว ข้ำพเจ้ำจะต้องอยู่อย่ำงเกียจคร้ำน ไม่สร้ำงควำมเจริญทั้งทำง
โลกและทำงธรรม ข้ำพเจ้ำทรำบดีว่ำพระพุทธศำสนำมิได้สอนให้คนเกียจคร้ำน งอมืองอเท้ำ แต่สอน
ให้มีควำมบำกบั่นก้ำวหน้ำในทำงที่ดี ไม่ว่ำทำงโลกหรือทำงธรรม และควำมบำกบั่นก้ำวหน้ำดังกล่ำว
นั้น ไม่จ ำเป็นต้องผูกพันอยู่กับควำมทะยำนอยำกหรือควำมมักใหญ่ใฝ่สูงใดๆ คงท ำงำนไปตำมหน้ำที่
ให้ดีที่สุด ผลดีก็จะเกิดตำมมำเอง 
 ค าอธิษฐานข้อที่ 8 “ขอให้ข้ำพเจ้ำหมั่นปลูกฝังควำมรู้สึกมีเมตตำปรำรถนำดีต่อผู้อ่ืน และมี
กรุณำคิดจะช่วยให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ ซึ่งพระพุทธเจ้ำแนะน ำให้ปูพ้ืนจิตใจด้วยเมตตำกรุณำดังกล่ำวนี้อยู่
เสมอจนกระทั่งไม่รู้สึกว่ำมีใครเป็นศัตรูที่จะต้องคิดก ำจัดตัดรอนเขำให้ถึงควำมพินำศ ใครไม่ดี ใครท ำ
ชั่วท ำผิดขอให้คิดได้ กลับตัวได้เสียเถิด อย่ำท ำผิดท ำชั่วอีกเลย ถ้ำยังขืนท ำต่อไปก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ 
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เขำจะต้องรับผลแห่งกรรมชั่วของเขำเอง เรำไม่ต้องคิดแช่งชักให้เขำพินำศ เขำก็จะต้องถึงควำมพินำศ
ของเขำอยู่แล้ว จะต้องแช่งให้ใจเรำเดือดร้อนท ำไม ขอให้ควำมเมตตำคิดจะให้เป็นสุข และกรุณำคิด
จะช่วยให้พ้นทุกข์ ซึ่งข้ำพเจ้ำปลูกฝังขึ้นในจิตนั้น ขออย่ำเป็นไปในวงแคบและวงจ ำกัด ขอจงเป็นไป
ทั้งในมนุษย์และสัตว์ทุกประเภท รวมทั้งสัตว์ดิรัจฉำนด้วย เพรำะไม่ว่ำมนุษย์หรือสัตว์เหล่ำนั้น ต่ำงก็
รักสุข เกลียดทุกข์ รู้จักรักตนเอง ปรำรถนำดีต่อตนเองด้วยกันทั้งสิ้น” 
 ค าอธิษฐานข้อที่ 9 “ขอให้ข้ำพเจ้ำอย่ำเป็นคนโกรธง่ำย ต่ำงว่ำจะโกรธบ้ำง ก็ขอให้มีสติรู้ตัว
โดยเร็วว่ำก ำลังโกรธ จะได้สอนใจตนเองให้บรรเทำควำมโกรธลง หรือถ้ำห้ำมใจให้โกรธไม่ได้ ก็ขออย่ำ
ให้ถึงกับคิดประทุษร้ำยผู้อ่ืน หรือคิดอยำกให้เขำถึงควำมพินำศ ซึ่งนับเป็นมโนทุจริตเลย ขอจง
สำมำรถควบคุมจิตใจให้เป็นปกติได้โดยเร็วเมื่อมีควำมไม่พอใจหรือควำมโกรธเกิดขึ้นเถิด และ
เนื่องมำจำกควำมปรำรถนำข้อนี้ ขอให้ข้ำพเจ้ำอย่ำเป็นคนผูกโกรธ ให้รู้จักให้อภัย ท ำใจให้ปลอดโปร่ง
จำกกำรผูกอำฆำตจองเวร ขอให้มีควำมเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน โดยรู้จักเปรียบเทียบกับตัวข้ำพเจ้ำเองว่ำ 
ข้ำพเจ้ำเองก็อำจท ำผิด พูดผิด คิดผิด หรืออำจล่วงเกินผู้อ่ืนได้ ทั้งโดยมีเจตนำและไม่เจตนำ ก็ถ้ำ
ข้ำพเจ้ำเองยังท ำผิดได้ เมื่อผู้อ่ืนท ำอะไรผิดพลำดล่วงเกินไปบ้ำง ก็จงให้อภัยแก่เขำเสียเถิด อย่ำผูกใจ
เจ็บหรือเก็บควำมรู้สึกไม่พอใจนั้นมำขังอยู่ในจิตใจให้เป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเองเลย” 
 ค าอธิษฐานข้อที่ 10 “ขอให้ข้ำพเจ้ำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสอนใจตัวเองได้เกี่ยวกับค ำ
สอนของพระพุทธศำสนำทั้งทำงโลกและทำงธรรม กล่ำวคือ พระพุทธศำสนำสอนให้รู้จักสร้ำงควำม
เจริญแก่ตนในทำงโลก และสอนให้ประพฤติปฏิบัติยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ให้มีปัญญำเข้ำใจปัญหำ
แห่งชีวิต เพ่ือจะได้ไม่ติดไม่ยึดถือ มีจิตใจเบำสบำยอันเป็นควำมเจริญในทำงธรรม ซึ่งรวมควำมแล้ว
สอนให้เข้ำกับโลกได้ดี ไม่เป็นภัยอันตรำยแก่ใครๆ แต่กลับเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชำติ แต่
ก็ได้สอนไปในทำงธรรมให้เข้ำกับธรรมได้ดี คือให้รู้จักโลก รู้เท่ำโลก และขัดเกลำนิสัยใจคอให้ดีขึ้น
กว่ำเดิม เพ่ือบรรลุควำมดับทุกข์พ้นทุกข์ ขอให้ข้ำพเจ้ำมีควำมเข้ำใจดีทั้งทำงโลกทำงธรรม และปฏิบัติ
ตนให้ถูกต้องได้ทั้งสองทำง สำมำรถแนะน ำชักชวนเพ่ือนร่วมชำติ ร่วมโลก ให้ได้ประสบควำมสุขสงบ
ได้ตำมสมควรเถิด” 

สรุปแล้วควำมหมำยของค ำว่ำ “กุศลกรรม” นี้นับว่ำมีควำมกว้ำงเป็นอย่ำงมำก หมำยควำม
ว่ำ กำรจะใช้ควำมหมำยใดควำมหมำยหนึ่ง เป็นควำมหมำยหลักอย่ำงเดียวของค ำว่ำ “กุศลกรรม”นั้น
นับว่ำเป็นกำรท ำให้ค ำที่มีควำมกว้ำงมีควำมแคบเข้ำไปทันที ฉะนั้น กำรจะนิยำมค ำว่ำ “กุศลกรรม”
ให้เป็นที่ยอมรับนั้นเข้ำใจว่ำกำรนิยำมดังต่อไปนี้ ทุกฝ่ำยจะสำมำรถยอมรับได้ คือ “กุศลกรรม” ได้แก่
กำรปฏิบัติตนอยู่ในกรอบแห่งคุณงำมควำมดี กำรงดเว้นจำกควำมชั่ว แม้แต่กำรอธิษฐำนจิตที่อยู่ใน
กรอบแห่งคุณงำมควำมดีโดยประกำรทั้งปวง และกำรสะสมหรือพอกพูนควำมดีตลอดเวลำจนในที่สุด
เข้ำถึงจุดมุ่งหมำยสูงสุด 
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2.3 ลักษณะของกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ในทำงพระพุทธศำสนำ กุศลถือว่ำเป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญมำก  เพรำะควำมเป็นมำของ
พระพุทธศำสนำนั้น เริ่มต้นจำกกำรที่พระมหำบุรุษพยำยำมแสวงหำสิ่งที่เป็นกุศลที่แท้จริง จนทรง
ค้นพบและทรงเห็นว่ำกุศลที่แท้จริงนั้นก็คือ ธรรมอันเป็นเครื่องน ำออกจำกทุกข์ท่ีพระองค์ตรัสรู้นั่นเอง 
ดังที่พระองค์ตรัสกับพระสุภัททะว่ำ“ดูก่อนสุภัททะ เรำโดยวัยได้ 29 ปี บวชแล้วตำมแสวงหำว่ำอะไร
เป็นกุศล ตั้งแต่เรำบวชแล้ว นับได้ 51 ปีแม้สมณะผู้เป็นไปในประเทศแห่งธรรมเป็นเครื่องน ำออก ไม่มี
ในภำยนอกแต่ธรรมวินัยนี้” 
 พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมำจำรย์ (2557, หน้ำ 24 - 25) อธิบำยไว้ว่ำ เมื่อพระองค์ตรัสรู้
แล้ว ต่อมำไม่นำนก็มีกำรวำงหลักกำรส ำคัญซึ่งถือกันว่ำเป็นหัวใจของพระพุทธศำสนำที่เรียกว่ำ
“โอวำทปำติโมกข์”โดยหลักกำรส ำคัญนั้น ได้แก่ 

 1) สฺพฺ̣พปำปฺส̣ส อกรณ  คือ กำรไม่ท ำบำปทั้งปวง 
 2) กุสลส̣สูปสมฺ̣ปทำ คือ กำรยังกุศลให้ถึงพร้อม 
 3) สจิตฺ̣ตปริโยทปน  คือ กำรช ำระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว 

 พระพรหมบัณ ฑิ ต  (ประยู ร ธมฺมจิตฺ โต ) (2556, หน้ ำ 227) แสดงทั ศนะเกี่ ยวกับ 
โอวำทปำติโมกข์ ว่ำทั้ง 3 ข้อนี้เป็นค ำสอนของพระพุทธเจ้ำ มรดกธรรมของสมเด็จพระบรมศำสดำที่
ฝำกไว้ให้ชำวโลกชำวพุทธทั้งปวง จ ำง่ำย ๆ ว่ำ ไม่ท ำชั่ว ท ำดี ท ำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส นั่นเอง 
 พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2527, หน้ำ 173 - 190) กล่ำวว่ำ ในบรรดำหลักกำรส ำคัญ
ทั้ง 3 นี้ หลักกำรส ำคัญ ข้อหนึ่งเกี่ยวกับศีลเบื้องต่ ำและศีลเบื้องสูงที่ตรัสถึงกุศลโดยตรงก็คือ ข้อที่ 2 
ซึ่งเป็นกำรแสดงเกี่ยวกับสมำธิ และข้อสำมนั้นคือปัญญำให้เห็นว่ำหลักค ำสอนเรื่องกุศลกรรมนั้นมี
ควำมส ำคัญมำกเพรำะเป็นหนึ่งในบรรดำหัวใจค ำสอนทำงพระพุทธศำสนำ อนึ่งนอกจำกหลักกำร
เกี่ยวกับเรื่องกุศลที่ตรัสในฐำนะเป็นหัวใจส ำคัญข้อหนึ่งในโอวำทปำติโมกข์แล้ว หลักค ำสอนส ำคัญอีก
อย่ำงหนึ่งในทำงพระพุทธศำสนำที่เกี่ยวกับกุศลก็คือ กุศลมูล หมำยถึง รำกเหง้ำแห่งกุศล ซึ่งมีอยู่  3 
ประกำร ได้แก่ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ ทั้งสำมประกำรนี้ถือว่ำเป็นเหตุส ำคัญที่จะท ำให้บุคคล
ประกอบกุศลกรรมและก่อให้เกิดผลดีงำม คือได้ประสบกับควำมสุขโดยที่สุดก็คือนิพพำน ดังที่
พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ ดูกรภิกษุทั้งหลำย กุศลมูลมี 3 คือ อโลภกุศลมูล 1 อโทสกุศลมูล 1 อโมหกุศลมูล 
1 ดูกรภิกษุท้ังหลำย อโลภะจัดเป็นกุศล...อโทสะก็จัดเป็นกุศล...อโมหะก็จัดเป็นกุศล บุคคลผู้ (ไม่โลภ 
ไม่โกรธ) ไม่หลง กระท ำกรรมใดด้วยกำย วำจำ ใจ แม้กรรมนั้นก็เป็นกุศล... บุคคลเห็นบำปนี้ละธรรม
ฝ่ำยบำปอกุศลที่เกิดเพรำะโลภะ .. โทสะ ..โมหะ .. ได้แล้ว ถอนรำกขึ้นแล้ว ท ำให้เหมือนตำลยอด
ด้วน ท ำให้ไม่มี ไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดำ ย่อมอยู่เป็นสุขในปัจจุบันไม่มีทุกข์ ไม่คับแค้น ไม่
เดือดร้อน “ปรินิพพำนในปัจจุบันนี้เอง” 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C
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จำกข้อควำมที่กล่ำวมำนี้ ย่อมเป็นเครื่องแสดงให้เห็นได้ชัดว่ำ กุศลเป็นหลักค ำสอนที่มี
ควำมส ำคัญยิ่งในพระพุทธศำสนำ ทั้งในแง่ที่เป็นหัวใจค ำสอนและในแง่เป็นธรรมเครื่องละอกุศลยังผล 
คือ ควำมสุขให้เกิดเป็นล ำดับขั้นไปตั้งแต่โลกิยสุขจนถึงโลกุตตรสุข กุศลจึงเป็นสิ่งที่ควรเจริญหรือควร
อบรมให้มีในตนอย่ำงสมบูรณ์ เพรำะเปี่ยมไปด้วยคุณค่ำที่ดีงำม จนถึงกำรดับทุกข์หรือนิพพำน ดังค ำ
ที่ท่ำนกล่ำวว่ำ “กุศลธรรมมีก ำลังมำก เป็นแก่นสำรเหมือนทองแท้ ควรแก่กำรอบรม เมื่อเสพบ่อยๆ 
ย่อมถึงควำมมั่นคงมำกขึ้น เป็นธรรมเจริญงอกงำมจนถึงกำรแสดงอิทธิฤทธิ์ในโลกิยธรรมและจนถึง
อรหันตมรรคในโลกุตตรธรรม เมื่อหยั่งลงสู่ควำมแน่นอน ย่อมตัดกระแสอบำยหรือกระแสวัฎฎะโดย
สิ้นเชิง แล้วหยั่งลงด้วยกำรบรรลุอนุปำทิเสสนิพพำน” 

กำรบ ำเพ็ญกุศลนั้นมีชื่อเรียกว่ำ “กุศลกรรมบถ” ซึ่งแปลตำมศัพท์ว่ำ ทำงแห่งกำรท ำกุศล 
นอกจำกนี้แล้วกุศลกรรมบถยังมีชื่อเรียกอีกหลำยอย่ำง ดังที่พระพุทธเจ้ำได้แสดงไว้ในพระสูตรหลำย
แห่ง เช่นเรียกว่ำ “สำธุธรรม” “อริยธรรม” “กุศลธรรม” “ธรรมจริยำ” และ “สมจริยำ” เป็นต้น มี
หลักธรรม 10 ประกำร  โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม สำมำรถแยกเป็นกำยกรรม 3 วจีกรรม 4 และมโนกรรม 
3 ดังนี้ 

1. กายกรรม 3 ได้แก่ 
 1) ปำณำติปำตำ เวรมณ ีคือ เจตนำเว้น จำกกำรยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป 
 2) อทินนำทำนำ เวรมณ ีคือ เจตนำเว้นจำกกำรถือเอำสิ่งของที่เจ้ำของมิได้ให้ 
 3) กำเมสุมิจฉำจำรำ เวรมณ ีคือ เจตนำเว้น จำกกำรประพฤติผิดในกำม 
2. วจีกรรม 4 ได้แก่ 
 4) มุสำวำทำ เวรมณ ีคือ เจตนำเว้น จำกกำรพูดเท็จ 

 5) ปิสุณำย วำจำย เวรมณี คือ เจตนำเว้น จำกกำรพูดส่อเสียด 

 6) ผรุสำย วำจำย เวรมณ ีคือ เจตนำเว้น จำกกำรพูดค ำหยำบ 
 7) สัมผัปปลำปำ เวรมณี คือ เจตนำเว้น จำกกำรพูดเพ้อเจ้อ 
3. มโนกรรม 3 ได้แก่ 
 8) อนภิชฌำ คือ ควำมไม่โลภอยำกได้ของเขำ 
 9) อัพยำบำท คือ ควำมไม่ปองร้ำยเขำ 
 10) สัมมำทิฏฐิ คือ ควำมเห็นชอบ (ม.มู., เล่มที่ 12, ข้อที่ 483, หน้ำที่ 523)  

 ในสำเลยกสูตร พระพุทธเจ้ำทรงแสดงถึงผลำนิสงส์ของกำรบ ำเพ็ญกุศลตำมหลักกุศล
กรรมบถไว้ดังควำมว่ำ “ดูกรพรำหมณ์และคฤหบดีทั้งหลำย สัตว์บำงพวกหลังจำกตำยไปแล้วย่อม
เข้ำถึงสุคติโลกสวรรค์ เพรำะธรรมจริยำ และสมจริยำ (กุศลกรรมบถ 10) เหล่ำนี้แล ดูกรพรำหมณ์ ถ้ำ
บุคคลมีธรรมจริยำ และสมจริยำ พึงหวังว่ำหลังจำกที่เรำตำยแล้ว พึงเกิดเป็นกษัตริย์มหำศำล 
พรำหมณ์มหำศำล เทวดำชั้นจำตุมมหำรำช... ฯลฯ ... เทวดำชั้นปรนิมมิตวสวัตตี...พรหมชั้นพรหมปำ

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%96
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ริสัชชำ.. ฯลฯ ...พรหมชั้นอกนิฏฐำ ... อรูปพรหมชั้นอำกำสำนัญจำยตนะ..อรูปพรหมชั้นแนว
สัญญำณำศัญญำยตนะ ...กำรบรรลุเจโตวิมุตติและปัญญำวิมุตติในชำติปัจจุบัน  ทั้งหมดนี้ย่อมเป็นไป
ได้ ถำมว่ำเพรำะเหตุไร?ตอบว่ำ เพรำะบุคคลนั้นเป็นผู้มีธรรมจริยำและสมจริยำ (ประพฤติกุศล
กรรมบถ 10)” 
 สรุปแล้ว ลักษณะของกุศลกรรมในพุทธปรัชญำเถรวำทนั้น นับว่ำมีควำมกว้ำงมำก ล ำดับขั้น
ของกุศลกรรม แม้จะมีทั้งเป็นแบบแผนหรือเป็นระบบ หรือเป็นระบบและไม่เป็นระบบก็ตำม แต่
จุดประสงค์ที่แท้จริงของกุศลกรรมนั้นมีอยู่แล้วภำยในตนและให้มีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้นนั้นเอง ดังนั้น 
กรอบแห่งกุศลกรรมจะเป็นแบบไหนก็นับว่ำเป็นกำรมุ่งไปสู่กำรสร้ำงควำมดี ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ
อนำคต หรือแม้แต่ในขณะที่จิตคิดจะสร้ำงควำมดี กุศลกรรมก็เกิดขึ้นในขณะนั้นแล้ว จะท ำหรือไม่ท ำ
กุศลกรรมก็เกิดขึ้นในขณะนั้นแล้ว ถ้ำลงมือท ำในขณะนั้น ควำมปีติยินดีก็จะเกิดขึ้นทั้งผู้ให้และผู้รับ
กุศลกรรมก็จะเกิดขึ้นในขณะนั้นทันที ในหัวข้อวิจัยนี้ ผู้วิจัยจักขอกล่ำวแตกประเด็นเฉพำะ “กุศล
กรรมบถ 10” และจักขยำยควำม “กุศลกรรมบถ 10” ในหัวข้อของ ประเภทของกุศลกรรมในพุทธ
ปรัชญำเถรวำท ในล ำดับต่อไป 

 

2.4 ประเภทของกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ธมฺมญจเร สุจริต  น ต  ทุจจริต  จเร ธมฺมจำรี สุข  เสติ อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จำติ สุภำษิตนี้ มี
เนื้อควำมว่ำ ธมฺมญจเร สุจริต  บุคคลพึงประพฤติธรรมส่วนสุจริตอยู่ทุกเมื่อเถิด น ต  ทุจฺจริต  จเร ไม่
พึงประพฤติธรรมส่วนทุจริตเลย ธมฺมจำรี สุข  เสติ ผู้ประพฤติธรรมส่วนสุจริต ย่อมนอนเป็นสุข หรือ
เป็นสุขทุกอิริยำบถ อสฺมึ โลเก ปรมฺ หิ จ ทั้งในโลกนี้ด้วย โลกเบื้องหน้ำด้วย ดังนี้แล 
 จำกสุภำษิตท่ีน ำมำกล่ำวอ้ำงนี้ จะเห็นได้ว่ำ กำรประพฤติธรรมโดยสุจริตอยู่ทุกเม่ือ จะได้กุศล
กรรมทุกขณะ แม้กระทั่งนอนก็เป็นสุข หรือเป็นสุขทุกอิริยำบถ กุศลกรรมนี้ก็จะส่งผลทั้งปัจจุบันชำติ
และอนำคตชำติด้วย ผู้วิจัยจักได้กล่ำวถึงกุศลกรรมบถ 10 ในล ำดับต่อไปดังนี้ 

วิรัตน์ กำงทอง (2552, หน้ำ 121) กล่ำวถึงทัศนะเกี่ยวกับควำมประพฤติว่ำ จริยศำสตร์ 
(Ethics) มำจำกรำกศัพท์จำกภำษำบำลีและสันสกฤกต แปลว่ำ วิชำว่ำด้วยควำมประพฤติ ตำม
หลักพุทธปรัชญำว่ำด้วยกำรแสวงหำควำมดีอันสูงสุดของชีวิตมนุษย์ กำรแสวงหำหลักเกณฑ์ในกำร
ตัดสินควำมประพฤติของมนุษย์ว่ำอย่ำงไหนถูกอย่ำงไหนผิด ดี หรือไม่ดี ควรหรือไม่ควร ในหลัก
ของจริยศำสตร์ได้แบ่งออกเป็น 3 ขั้น เช่น จริยศำสตร์เบื้องต้น คือ ศีล 5 ธรรม 5 จริยศำสตร์ชั้น
กลำง คือ ศีล 10  และจริยศำสตร์ชั้นสูงได้แก่โลกุตตระรรม 9 อย่ำงและสำมำรถแบ่งย่อ คือ มรรค 
4 ผล 4 นิพพำน 1 กล่ำวจริยศำสตร์ชั้นสูง ถือเป็นจริศำสตร์ที่มีคุณค่ำมำกที่สุด ทุกคนมุ่งปฏิบัติ
ตำมก็เพ่ือนิพำนกล่ำวได้ว่ำเป็กุศลกรรมแทบทั้งหมดนั่นเอง 
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กุศลกรรมบถ หมำยถึง ทำงแห่งกรรมดี,ทำงท ำดี, ทำงแห่งกรรมที่เป็นกุศล, กรรมดีอันเป็น
ทำงน ำไปสู่ควำมสุขควำมเจริญหรือสุคติ (wholesome course of action) เป็นธรรมส่วนสุจริต 10 
ประกำร จึงเรียกชื่อว่ำ กุศลกรรมบถ 10 

ค ำว่ำ กรรมบถ (อ่ำนว่ำ ก ำ-มะ-บด) แปลว่ำ ทำงแห่งกรรม คือ กำรกระท ำที่เข้ำทำงเป็น
กรรมหรือท่ีนับว่ำเป็นกรรม หมำยถึง ทำงแห่งกุศลกรรม คือกำรกระท ำที่นับว่ำเป็นควำมดีได้แก่ 

เป็นกำยกรรม มี 3 อย่ำง คือ ไม่ฆ่ำสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกำม 
ที่เป็นวจีกรรม มี 4 คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดค ำหยำบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ 
ที่เป็นมโนกรรม มี 3 คือ ไม่โลภอยำกได้ของเขำ ไม่พยำบำทปองร้ำย เห็นชอบตำมคลอง

ธรรม (สัมมำทิฐิ) 
ในทำงพระพุทธศำสนำกุศลถือว่ำเป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญมำก กุศลกรรมบถ ก็คือสุจริตทำง

กำย ทำงวำจำ และทำงใจนั่นเอง กุศลกรรมบถหมวดนี้ ในบำลีเรียกชื่อหลำยอย่ำง เช่นว่ำ ธรรมจริยำ 
(ควำมประพฤติธรรม righteous conduct), (ควำมสะอำดหรือเครื่องช ำระตัว cleansing), อริยธรรม 
(อำรยธรรม , ธรรมของผู้ เจริญ virtues of a noble or civilized man),อริยมรรค  (มรรคำอัน
ประเสริฐ the noble path), สัทธรรม (ธรรมดี, ธรรมแท้ - good law; true law), สัปปุริสธรรม 
(ธรรมของสัตบุรุษ  qualities of a good man) 
 2.4.1 ประพฤติดีด้วยกาย 3 ประเภท 

ประพฤติดีด้วยกำย นั้นชื่อว่ำ กำยกรรม คือ ท ำกิจกำรงำนด้วยกำยอย่ำให้ทุกข์เกิดข้ึนแก่ผู้อ่ืน 
กำยกรรมที่ให้เกิดทุกข์แก่ผู้อื่นนั้น มี 3 ประกำร คือ 
 1) อย่ำเบียดเบียนร่ำงกำยของท่ำน คือ อย่ำฆ่ำ อย่ำฟัน อย่ำทุบ อย่ำตี ร่ำงกำยของท่ำน
ผู้อื่นโดยที่สุด เว้นถึงสัตว์ติรัจฉำนได้ยิ่งเป็นกำรดี ตรงภำษำบำลีที่ว่ำ ปำณำติปำตำเวรมณี ฯ 
 2) อย่ำเบียดเบียนทรัพย์สมบัติข้ำวของของท่ำนผู้อ่ืน คืออย่ำลักขโมย อย่ำฉ้อโกง อย่ำ
เบียดบังเอำข้ำวของของท่ำนผู้อื่น ตรงภำษำบำลที่ว่ำ อทินฺนำทำนำเวรมณี ฯ 
 3) อย่ำแย่งชิงลักลอบด้วยอ ำนำจของกำยในหญิงที่ท่ำนหวงห้ำม  คือ อย่ำลักลอบร่วม
ประเวณีกับหญิงอ่ืนที่มิใช่ภรรยำตน ตรงภำษำบำลีที่ว่ำ กำเมสุมิจฉำจำรำเวรมณี 

 2.4.2 ประพฤติดีด้วยวาจา 4 ประเภท 
 ประพฤติดีด้วยวำจำ 4 ประเภท (วจีกรรม 4 ประเภท) นั้น ได้แก่ 

 1) ให้กล่ำวแต่วำจำถ้อยค ำที่สัตย์ที่จริง ให้เว้นจำกวำจำที่เท็จไม่จริงเสีย ตรงกับภำษำบำลี
ที่ว่ำ มุสำวำทำ เวรมณี 
 2) ให้กล่ำวแต่วำจำถ้อยค ำอันสมำนประสำนสำมัคคีให้ท่ำนดีต่อกัน ให้เว้นวำจำส่อเสียดยุ
ยงเสีย ตรงกับภำษำบำลีที่ว่ำ ปิสุณำยำวำจำ เวรมณ ี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
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 3) กล่ำวแต่วำจำถ้อยค ำอันอ่อนโยน ให้เกิดควำมยินดีแก่ผู้ฟัง ให้งดเว้นวำจำที่หยำบคำย
ขึ้นกูขึ้นมึง บริภำษตัดพ้อหยำบคำย ให้ผู้ฟังได้รับควำมเดือดร้อนต่ำงๆ เสีย ตรงกับภำษำบำลีที่ว่ำ 
ผรุสฺสำย วำจำย เวรมณี 
 4) ให้กล่ำวแต่วำจำถ้อยค ำที่เป็นไปกับด้วยประโยชน์ ให้เว้นวำจำที่เหลวไหล คือพูดเล่น
หำประโยชน์มิได้เสีย ตรงกับภำษำลีที่ว่ำ สมฺผปฺปลำปำวำจำยเวรมณี 

 2.4.3 ประพฤติดีด้วยใจ 3 ประเภท 
 ในทำงพระพุทธศำสนำได้กล่ำวถึงประพฤติดีด้วยใจ 3 ประเภท คือ มโนกรรม 3 ประเภท 

ดังต่อไปนี้ 
 1) ให้ระวังเจตนำกรรม ให้สัมประยุตต์ด้วยเมตตำอยู่เสมอ คือ ควำมด ำริของใจ อย่ำ
ให้ลุอ ำนำจแห่งโลภะ คืออย่ำเพ่งเอำกิเลสกำมและวัตถุกำมของท่ำนผู้อื่น ตรงกับภำษำบำลีที่ว่ำ 
อนภิชฺฌำ โหติ 
 2) ให้ระวังเจตนำกรรมให้สัมประยุตต์ด้วยกรุณำอยู่ทุกเมื่อ อย่ำให้โทสะ พยำบำท เข้ำ
ครอบง ำได้ ตรงกับภำษำบำลีที่ว่ำ อพฺพยำปำโท โหติ 
 3) ให้ระวังเจตนำกรรมให้สัมประยุตต์ด้วย มุทิตำ อุเบกขำ อยู่ทุกเมื่อ  อย่ำให้ไหลไป
ในทำงผิด ให้เห็นตรงตำมคลองธรรมทั้ง 10 นี้อยู่ทุกเมื่อ ตรงกับภำษำบำลีที่ว่ำ สมฺมทิฎฺฐิโก โหติ 

 กุศลกรรมบถ 10 ประกำรนี้ ทรงแสดงไว้ในพระสูตรมำกมำย เฉพำะในอังคุตตรนิกำย มีอยู่
หลำยสูตร มีชื่อเรียกต่ำง ๆ กันไป ดังนี้ 
 - ในสำธุสูตร เรียกว่ำ สำธุธรรม (ธรรมดี) 
 - ในอริยธรรมสูตร เรียกว่ำ อริยธรรม (ธรรมของอำรยชน) 
 - ในกุศลสูตร เรียกว่ำ กุศลธรรม (ธรรมที่ท ำลำยควำมชั่ว) 
 - ในอรรถสูตร เรียกว่ำ อรรถธรรม (ธรรมที่มีประโยชน์) 
 - ในสำสวสูตร เรียกว่ำ อนำสวธรรม (ธรรมที่ไม่มีกิเลส) 
 - ในวัชชสูตร เรียกว่ำ อนวัชชธรรม (ธรรมที่ไม่มีโทษ) 
 - ในตปนียสูตร เรียกว่ำ อตปนียธรรม (ธรรมที่สร้ำงควำมร่มเย็น) 
 - ในอำจยคำมิสูตร เรียกว่ำ อปจยคำมิธรรม (ธรรมที่ไม่ก่อให้เกิดควำมทุกข์) 
 - ในสำเลยยกสูตร ปัญจมวรรค แห่งมูลปัณณำสถ์ ทรงเรียกว่ำ ธรรมจริยสมจริยำ 
 

2.5 ตัวอย่างของการรับผลกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 กำรสร้ำงกุศล เป็นที่ทรำบกันดีว่ำ สำมำรถท ำได้ทั้งทำงกำย วำจำ และใจ ถึงแม้ว่ำจะเห็นผล
ช้ำแต่ก็เห็นผลไม่ว่ำชำตินี้หรือชำติหน้ำทุกคนจะต้องได้รับผลของกรรมที่ตนสร้ำงมำทั้งนั้น ช้ำหรือเร็ว
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ขึ้นอยู่กับว่ำประเภทของกุศลกรรมที่ตนสร้ำงนั้นมำกน้อยเพียงใด ผู้วิจัยจักได้ยกตัวอย่ำงของกำรสร้ำง
กุศลกรรม ในนิทำนธรรมบทดังต่อไปนี้ 
 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกำย คำถำธรรมบท เล่มที่ 1 ภำค 2 ตอน 3 หน้ำที่ 56 ควำมว่ำ 
ภิกษุ 7 รูปอีกพวกหนึ่งไปจำกปัจจันตชนบท เพ่ือต้องกำรจะเฝ้ำพระศำสดำ เวลำเย็น เข้ำไปสู่ วัดแห่ง
หนึ่ง แล้วถำมถึงที่พัก ก็ในถ้ ำแห่งหนึ่ง มีเตียงอยู่ 7 เตียง เมื่อภิกษุเหล่ำนั้นได้ถ้ ำนั้นแล นอนบนเตียง
นั้นแล้ว ตอนกลำงคืน แผ่นหินเท่ำเรือนยอดกลิ้งลงมำปิดประตูถ้ ำไว้ 

พวกภิกษุเจ้ำของถิ่นกล่ำวว่ำ "พวกเรำให้ถ้ ำนี้ถึงแก่ภิกษุอำคันตุกะ ก็แผ่นหินใหญ่นี้ ได้ตั้งปิด
ประตูถ้ ำเสียแล้ว พวกเรำจักน ำแผ่นหินนั้นออก" แล้วให้ประชุมพวกมนุษย์จำกบ้ำน 7 ต ำบลโดยรอบ 
แม้พยำยำมอยู่ ก็ไม่อำจยังแผ่นหินนั้นให้เขยื้อนจำกที่ได้ 

แม้พวกภิกษุผู้เข้ำไป (อยู่) ในภำยในก็พยำยำมเหมือนกัน แม้เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็ยังไม่อำจให้
แผ่นหินนั้นเขยื้อนได้ตลอด 7 วัน พวกภิกษุอำคันตุกะ อันควำมหิวแผดเผำแล้วตลอด 7 วัน ได้เสวย
ทุกข์ใหญ่แล้วในวันที่ 7 แผ่นหินก็ได้กลับกลิ้งออกไปเอง 

พวกภิกษุออกไปแล้ว คิดว่ำ "บำปของพวกเรำนี้ เว้นพระศำสดำเสียแล้วใครเล่ำจักรู้ได้ พวก
เรำจักทูลถำมพระศำสดำ" ดังนี้แล้ว ก็พำกันหลีกไป 

พวกภิกษุทูลถำมถึงกรรมของตนและผู้ อ่ืน ภิกษุเหล่ำนั้นมำบรรจบกันกับภิกษุพวกก่อนใน
ระหว่ำงทำง รวมเป็นพวกเดียวกันเข้ำเฝ้ำพระศำสดำ ถวำยบังคมแล้วนั่ง ณ ส่วนข้ำงหนึ่ง มีปฏิสันถำร
อันพระศำสดำทรงท ำแล้ว จึงทูลถำมถึงเหตุที่ตนเห็นและที่ตนเสวยมำแล้วโดยล ำดับแม้พระศำสดำก็
ตรัสพยำกรณ์แก่ภิกษุเหล่ำนั้นโดยล ำดับอย่ำงนี้ 

บุรพกรรมของภิกษุ 7 รูป  “ภิกษุทั้งหลำย แม้พวกเธอก็เสวยกรรมอันตนกระท ำแล้ว
เหมือนกัน.ก็ในอดีตกำล เด็กเลี้ยงโค 7 คนชำวกรุงพำรำณสี เที่ยวเลี้ยงโคอยู่ครำวละ 7 วัน ใน
ประเทศใกล้ดงแห่งหนึ่ง วันหนึ่งเที่ยวเลี้ยงโคแล้ว กลับมำพบเหี้ยใหญ่ตัวหนึ่ง จึงไล่ตำมเหี้ยหนีเข้ำ
ไปสู่จอมปลวกแห่งหนึ่ง ก็ช่องแห่งจอมปลวกนั้นมี 7 ช่อง 
 พวกเด็กปรึกษำกันว่ำ บัดนี้ พวกเรำจักไม่อำจจับได้ พรุ่งนี้จึงจักมำจับดังนี้แล้ว จึงต่ำงคนต่ำง
ก็ถือเอำกิ่งไม้ที่หักได้คนละก ำๆ แม้ทั้ง 7 คนพำกันปิดช่องทั้ง 7 ช่องแล้วหลีกไปในวันรุ่งขึ้น เด็ก
เหล่ำนั้นมิได้ค ำนึงถึงเหี้ยนั้น ต้อนโคไปในประเทศอ่ืน 

ครั้นในวันที่ 7 พำโคกลับมำ พบจอมปลวกนั้น กลับได้สติคิดกันว่ำ เหี้ยนั้นเป็นอย่ำงไรหนอ 
จึงเปิดช่องที่ตน ๆ ปิดไว้แล้ว เหี้ยหมดอำลัยในชีวิต เหลือแต่กระดูกและหนังสั่นคลำนออกมำ เด็ก
เหล่ำนั้นเห็นดังนั้นแล้ว จึงท ำควำมเอ็นดูพูดกันว่ำ พวกเรำอย่ำฆ่ำมันเลย มันอดเหยื่อตลอด 7 วัน จึง
ลูบหลังเหี้ยนั้นแล้วปล่อยไป ด้วยกล่ำวว่ำ จงไปตำมสบำยเถิด เด็กเหล่ำนั้นไม่ต้องไหม้ในนรกก่อน 
เพรำะไม่ได้ฆ่ำเหี้ย แต่ชนทั้ง 7 นั้น ได้เป็นผู้อดข้ำวร่วมกันตลอด 7 วัน ๆ  ใน 14 อัตภำพ” 
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“ภิกษุทั้งหลำย กรรมนั้น พวกเธอเป็นเด็กเลี้ยงโค 7 คนท ำไว้แล้วในกำลนั้น พระศำสดำทรง
พยำกรณ์ปัญหำ อันภิกษุเหล่ำนั้นทูลถำมแล้วๆ ด้วยประกำรฉะนี้” 

จำกนิทำนธรรมบท จะเห็นได้ว่ำ ภิกษุที่ติดอยู่ในถ้ ำตลอด 7 วัน 7 คืน ท ำอย่ำงไรก้อนหินที่
ปิดปำกถ้ ำก็ไม่ออก ก็เป็นเพรำะกรรมที่ปิดปำกถ้ ำไม่ให้เหี้ยออกในอดีตชำติและก้อนหินได้กลิ้งออกไป
เองนั้นก็เป็นเพรำะได้เปิดปำกถ้ ำเพ่ือให้เหี้ยออกมำแล้ก็ปล่อยเหี้ยนั้นไป กุศลกรรมที่เด็กได้ปล่อยเหี้ย
ไปนั้นได้ย้อนกลับมำสนองตอบในชำติที่เป็นภิกษุ 

เรื่อง ถวำยผ้ำไว้ในอดีต จึงได้รับผลบุญ ครำวหนึ่ง ขณะที่พระผู้มีพระภำคประทับอยู่ใกล้สระ
อโนดำต ได้ตรัสเล่ำบุพกรรมของพระองค์ให้ภิกษุทั้ งหลำยฟังว่ำ ในชำติก่อน เรำ เมื่อครั้ง
เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์ เห็นภิกษุผู้อยู่ป่ำเป็นวัตร จึงได้ถวำยผ้ำเก่ำผืนหนึ่ง ในกำลนั้น ข้ำพเจ้ำ
ปรำรถนำกำรตรัสรู้ เพื่อควำมเป็นพระพุทธเจ้ำเป็นครั้งแรก ผลของกำรถวำยผ้ำเก่ำให้ผลในควำมเป็น
พระพุทธเจ้ำ เรื่องนี้ มีกล่ำวอธิบำยขยำยควำมไว้ว่ำ หลังจำกที่พระสิทธัตถโพธิสัตว์ได้เจริญในศำกย
สกุล มีถ่ินก ำเนิดชื่อว่ำกรุงกบิลพัสดุ์ พระบิดำมีพระนำมว่ำ สุทโธทนะ พระมำรดำมีพระนำมว่ำ มำยำ
เทวี ทรงครองฆรำวำสอยู่ 29 ปี มีปรำสำท 3 หลัง มีชื่อว่ำ สุจันทะ โกกนุท และโกญจะ มเหสีพระ
นำมว่ำยโสธรำ โอรสพระนำมว่ำ รำหุล ทอดพระเนตรเห็นนิมิต 4 ประกำร คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตำย
และสมณะแล้วเกิดควำมสังเวชสลดใจ กลำงคืนได้เสด็จทรงม้ำกัณฐกะ พร้อมกับนำยฉันนะ แล้วเสด็จ
ถึงแม่น้ ำอโนมำนที รับสั่งให้นำยฉันนะน ำม้ำและเครื่องทรงกลับ แล้วพระองค์ก็ตัดพระโมลีแล้ว ตั้ง
สัจจะอธิษฐำนโยนไปในอำกำศว่ำ จักเป็นพระพุทธเจ้ำ ณ ริมฝั่งแม่น้ ำอโนมำนทีแล้ว ก็ด ำริอีกว่ำ ผ้ำ
ของชำวกำสีอย่ำงดีเหล่ำนี้ ไม่สมควรแก่ควำมเป็นสมณะของเรำ ในทันใดนั้นเอง สหำยเก่ำเมื่อครั้ง
พระกัสสปพุทธเจ้ำ ซึ่งไปเกิดเป็นพรหมชื่อว่ำ ฆฏิกำรมหำพรหม ช่วงระยะพุทธันดรหนึ่ง ไม่ถึงควำม
พินำศเลย (คือด ำรงอยู่ในชั้นพรหมโลกตลอด) เพรำะเคยเป็นเพ่ือนกัน จึงคิดว่ำ วันนี้ สหำยเก่ำของ
เรำจะบวช เรำจะถือสมณะบริขำร 8 อย่ำงกล่ำว คือ ไตรจีวร บำตร มีดน้อย เข็ม ประคดเอว และผ้ำ
กรองน้ ำไป เพ่ือสหำยเก่ำของเรำนั้นดีกว่ำ ครั้นแล้ว ก็น ำสมณะบริขำรทั้ง 8 อย่ำงนั้น มำถวำยด้วย
ตนเอง พระโพธิสัตว์ก็รับแล้วครองผ้ำที่เป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์อธิษฐำนเพศนักบวชผู้อุดม 

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกำย คำถำธรรมบท เล่มที่ 1 ภำค 2 ตอน 3  หน้ำที่ 3 ควำมว่ำ
“บุคคลที่ท ำกรรมชั่วไว้ หนีไปแล้วในอำกำศ ก็ไม่พึงพ้นจำกกรรมชั่วได หนีไปในท่ำมกลำงมหำสมุทร 
ก็ไมพึงพ้นจำกกรรมชั่วได้ หนีเข้ำไปสู่ซอกภูเขำ ก็ไมพึงพ้นจำกกรรมชั่วได (เพรำะ) เขำอยู่แล้วใน
ประเทศแห่งแผ่นดินใด ควำมตำยพึงครอบง ำไม่ได้ ประเทศแห่งแผ่นดินนั้น หำมีอยู่ไม่” ต่อไปผู้วิจัย
จักได้น ำเสนอตัวอย่ำงของกุศลกรรมที่มีให้เห็นอยู่ในสังคมไทย ซึ่งปัจจุบันนี้บุคคลเหล่ำนั้นก็ยังด ำเนิน
ชีวิตอยู่ปกติสุข บำงท่ำนก็อยู่ในเพศบรรพชิต บำงท่ำนก็อยู่ในเพศฆรำวำสและมีต ำแหน่งหน้ำที่กำร
งำนที่ดีในสังคม ก็เป็นเพรำะกุศลกรรมที่ท่ำนได้ท ำไว้ ดังต่อไปนี้ 
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 พระอุบำลีคุณูปมำจำรย์ (ปัญญำ อินฺทปญฺโ ) (2550, หน้ำ 39) ได้อธิบำยเกี่ยวกับทัศนะ 
ทศพิธรำชธรรม 10 ประกำร หรืออธรรมของพระรำชำว่ำ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงถือปฏิบัติ มำ
ตลอดระยะเวลำกว่ำ 60 ปีที่ผ่ำนมำก็คือทศพิธรำชธรรมนี้ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ได้ทรง
พระรำชนิพนธ์เอำไว้ว่ำ เมื่อพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มีพระปฐมบรมรำชโองกำรในพระรำช
พิธีพระบรมรำชำภิเษกว่ำ “เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำว
สยำม” ตลอดเวลำที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบัน “ธรรม” ที่พระองค์ตรัสไว้นั้น ส่งผลให้ประเทศชำติ
บ้ำนเมืองและประชำชนเปี่ยมไปด้วยควำมสุข เพรำะธรรมของพระองค์คือรูปธรรมที่น ำมำซึ่ง
ประโยชน์สุขของชำวสยำมอย่ำงแท้จริง 
 พระมหำหรรษำ ธมฺมหำโส (2555, หน้ำ 34 ) ได้อธิบำยเกี่ยวกับทัศนะ ทศพิธรำชธรรม 10 
ตัวชี้วัดส ำหรับผู้น ำ องค์กร ดังต่อไปนี้ 
 1. ทำน  กำรให้  กำรเสี ยสละ  หมำยถึ งกำรเสี ยสละพระรำชทรัพย์  เพ่ื อบ ำเพ็ญ
สำธำรณประโยชน์ ทั้งในด้ำนบ ำรุงพระศำสนำและบรรเทำควำมยำกไร้ให้ประชำชนอยู่เป็นกิจวัตร ทั้ง
ยังทรงเป็นผู้น ำในกำรบริจำคพระรำชทรัพย์ เพ่ือช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยำก จำกภัยธรรมชำติหลำยต่อ
หลำยครั้ง นอกจำกทรัพย์แล้ว ทำน ของพระองค์ท่ำนยังหมำยถึงกำรพระรำชทำนควำมรู้ เพ่ือ
ประชำชนจะได้ใช้เป็นเครื่องเมือเลี้ยงชีพได้อย่ำงยั่งยืน 
 2. ศีล ควำมประพฤติดีงำม เป็นควำมดีงำมของกำย วำจำ ใจ ที่ประชำชนจะเห็นได้ในทุก
พระรำชจริยวัตรของพระองค์ท่ำน ที่ทั้งกำย วำจำ และพระรำชหฤทัยของพระองค์ท่ำนเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของประชำชน ทั้งยังหมำยถึง ศีล ในกำรปกครอง อันได้แก่กฎหมำยและนิติรำชประเพณี 
และในทำงศำสนำ ที่พระองค์ทรงออกผนวช เพื่อศึกษำและปฏิบัติพระธรรมวินัย ทั้งอุทิศพระรำชกุศล
พระรำชทำนแก่ปวงชนชำวไทย  
 3. ปริจจำคะ กำรเสียสละควำมสุขส่วนตนเพ่ือควำมสุขส่วนรวม หมำยถึง กำรเสียสละควำมสุข
ส่วนพระองค์เพ่ือประชำชนมีควำมสุข ในพระรำชกรณียกิจที่เป็นไปเพ่ือแก้ปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนนั้น พระองค์ท่ำนต้องเสียสละควำมสุขส่วนพระองค์ ต้องทนล ำบำกในกำรเดินทำง อดทนต่อ
ควำมแปรปรวนของอำกำศ ควำมร้อนควำมหนำว ก็เพ่ือสร้ำงควำมสุขให้ประชำชนทั้งสิ้น 
 4. อำชชวะ ควำมซื่อตรงสุจริต สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นผ่ำนควำมแน่วแน่ต่อพระรำชด ำรัสที่เคย
ตรัสไว้ อันเป็นปฐมบรมรำชโองกำรเมื่อทรงครองรำชย์ว่ำ “เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือ
ประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม” ซึ่งพระองค์ทรงกระท ำตำมพระรำชด ำรัสเสมอมำ รวมถึงควำม
สุจริตต่อมิตรประเทศ พระรำชวงศ์ ข้ำทูลละอองธุลีพระบำท 
 5. มัททวะ ควำมสุภำพอ่อนโยน พระองค์ท่ำนทรงเป็นพระมหำกษัตริย์ที่ไม่ถือพระองค์ 
โดยเฉพำะกับประชำชน ทรงมีสัมมำคำรวะต่อพระสงฆ์ ต่อผู้เจริญโดยวัยและโดยคุณ ทรงรับฟัง
ปัญหำค ำชี้แนะ และแก้ไขด้วยเห็นผล ด้วยควำมเมตตำและอ่อนโยน 
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 6. ตบะ ควำมเพียร ควำมอุตสำหะ ทรงมีควำมอุตสำหะวิริยะในกำรปฏิบัติพระรำชกรณียกิจ
ด้วยควำมอดทน ปรำศจำกควำมเกียจคร้ำน เพ่ือประโยชน์ของประชำชนและบ้ำนเมือง ไม่ย่อท้อแม้
บำงขณะจะทรงพระประชวร แม้ในบำงพ้ืนที่ที่บำงเหตุกำรณ์จะเต็มไปด้วยอันตรำย ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้
เห็นจำกพระรำชนิพนธ์เรื่อง พระมหำชนก ที่พระรำชทำนให้ปวงชนชำวไทย 
 7. อักโกธะ ควำมไม่โกรธ ทรงมีพระนิสัยที่ไม่โกรธ ทั้งที่สำมำรถระงับควำมโกรธด้วยมีพระ
เมตตำเป็นที่ตั้ง ท ำให้ทรงทอดพระเนตรเห็นปัญหำและหนทำงแก้ไขปัญหำนั้นได้โดยสงบ ทั้งยังไม่ทรง
ใช้พระรำชอ ำนำจเพื่อมุ่งร้ำยผู้อื่น แต่ทรงใช้เพ่ือพระรำชทำนอภัยโทษตำมควรแก่เหตุ 
 8. อวิหิงสำ ควำมไม่เบียดเบียน ด้วยพระรำชอัธยำศัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตำ  พระองค์จึง
ทรงตั้งอยู่ด้วยกำรไม่เบียดเบียน ทั้งรำรชวงศ์และข้ำพระบำท รวมถึงประชำชน ให้ต้องเดือดร้อนด้วย
เหตุอันไม่ควร 
 9. ขันติ ควำมอดทน ทรงมีควำมอดทนต่อควำมทุกข์ อันเกิดจำกควำมยำกล ำบำกในกำรเข้ำ
หำประชำชนในถิ่นทุรกันดำร ทรงอดทนต่อควำมไม่สบำยพระวรกำย ทรงอดทนต่อควำมทุกข์อันเกิด
จำกโรคภัย ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อกำรช่วยเหลือประชำชน 
 10. อวิโรธนะ ควำมหนักแน่นเที่ยงธรรม ทรงรักษำควำมเที่ยงธรรมและควำมยุติธรรมไม่ให้
เบี่ยงเบนไปจำกควำมถูกต้อง ทั้งในพระรำชจริยวัตรและพระรำชวินิจฉัยไม่เอนเอียงหวั่นไหว ไม่ยินดี
ยินร้ำยต่ออคติท้ังปวง ไม่ประพฤติผิดไปจำกพระรำชประเพณี 

 จำกทศพิธรำชธรรมที่พระองค์ท่ำนได้ปฏิบัติมำนี้ ล้วนแต่เป็นกุศลกรรมที่พระองค์ท่ำนได้
ทรงบ ำเพ็ญอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดเวลำที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้จำกศรัทธำของประชำชน ที่
ทรำบว่ำพระองค์ท่ำนจะเสด็จ ประชำชนจะคอยรับเสด็จและส่งเสียงร้อง “ทรงพระเจริญ” ตลอด
เส้นทำงเสด็จ แม้แต่ผู้วิจัยเองไม่มีโอกำสรับเสด็จในเส้นทำงเสด็จ แต่ดูในจอทีวีก็ยังเปล่งเสียงในล ำคอ
ว่ำ “ทรงพระเจริญ” 
 ชัชวำล แท่นทอง (2557, http://ch3.sanook.com/35487) ได้อธิบำยเอำไว้ว่ำ หรือที่ให้ฉำยำ
ท่ำนว่ำกัปตันกระดูกเหล็ก จำกเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกและขำดกำรติดต่อในพม่ำนำน 11 วัน จำกกรณี
เฮลิคอปเตอร์ไทยออกไปช่วยค้นหำนักปีนเขำที่ประเทศพม่ำ ก่อนจะประสบปัญหำสภำพอำกำศและ
ขำดกำรติดต่อไป ในเมืองพุเตำ รัฐคะฉิ่น ประเทศเมียนมำร์ ระหว่ำงท ำกำรบินไปส่งเสบียงให้ทีม
ค้นหำนักไต่เขำ 2 คนที่สูญหำย ในเขตเทือกเขำฮำกำกำโบรำซี ตั้งแต่วันที่ 27 กันยำยน 2557 ที่ผ่ำน
มำ โดยเฮลิคอปเตอร์ล ำนี้มี กัปตันชัชวำล แท่นทอง นักบินที่ร่วมงำนกับสกำยรีพอร์ต ช่อง 3 นักบิน
พม่ำ และเจ้ำหน้ำที่ของทำงพม่ำ รวม 3 คน ซึ่งทำงกำรพม่ำและมูลนิธิฮตู ผู้ที่ว่ำจ้ำงเข้ำไปปฏิบัติ
ภำรกิจนี้ ได้ออกตำมหำต่อเนื่องตลอดทั้ง 10 วัน กระทั่งในวันที่ 11 หรือช่วงเย็นของวันที่ 8 ตุลำคม 
มีรำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ เจ้ำหน้ำที่สำมำรถช่วย กัปตันชัชวำล แท่นทอง ได้แล้ว  และข่ำว 3 มิติ ที่
ได้ติดตำมเรื่องนี้ตั้งแต่แรก ได้มีโอกำสได้สัมภำษณ์วินำทีชีวิต ของ กัปตัน ชัชวำล แท่นทอง 

http://ch3.sanook.com/35487
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“หลังจำกที่เรำพิจำรณำแล้วว่ำ เรำต้องแยกกัน กัปตันออง เมียตตู จะต้องอยู่ตรงนี้ก่อน เพ่ือ
เซฟร่ำงกำย ถ้ำเผื่อมีคนมำช่วย เขำจะได้รู้ว่ำพวกเรำยังไม่ตำย จะได้ช่วยกันค้นหำคนที่เหลืออยู่ โดย
เรำเตรียมใบไม้ใบตองรองให้เขำนอน เตรียมอำหำรเท่ำที่มีให้เขำ โดยที่เขำไม่ต้องออกไปหำอำหำรกิน 
เขำสำมำรถใช้ของที่เรำเตรียมไว้ประทังชีวิตได้อีกวันสองวันแน่นอน ส่วนเรำอีกสองคนจะไปตำยเอำ
ดำบหน้ำ เพรำะเรำคิดว่ำ ถ้ำเรำไม่ตำย เขำก็จะไม่ตำย” เรำก็เริ่มท ำตำมแผน เรำเดินมำจนเรำรอด
ชีวิต และเรำก็บอกให้คนไปช่วยกัปตันอองเมียตตู ระหว่ำงนี้กำรสื่อสำรเรำอำจไม่ได้เรื่องภำษำ แต่เรำ
สื่อสำรกันด้วยใจ และทุกอย่ำงต้องเดินไปด้วยสติ ให้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ และท่ีส ำคัญ ใจอย่ำเสีย 

วันที่เรำแยกกับกัปตันออง เมียตตู ประมำณวันที่ 3 คือกัปตันเขำต้องอยู่นิ่งๆ ดีที่สุด เรำเลย
ต้องให้เขำอยู่ตรงซอกหิน หลังจำกนั้นผมก็เดินมำกับน้องอีกคนหนึ่ง เขำเดินป่ำเก่งมำก เขำคอยเดิน
ไปแล้วก็กลับมำรับเรำ อยู่อย่ำงนี้หลำยครั้ง ผมมองว่ำอย่ำงนี้ไม่ไหวนะ จะตำยกันหมด ผมบอกให้เขำ 
Go Go ยูต้องรอดและวันที่ผมหมดแรง เหมือนเรำเป็นตัวอะไรสักตัว ชะเง้ออยู่หน้ำผำติดแหงก ข้ำมก็
ข้ำมไม่ได้ อยู่ ๆ ก็มีชำวบ้ำนโผล่มำ ผมก็ร้อง วู้ สุดเสียง จนเขำก็มำช่วยในที่สุด 

นำทีนั้นเรำรู้เลยว่ำ น้ ำใจของมนุษย์นี่สุดยอด เขำแบกผมออกมำ อำหำรมื้อแรกคือปลำยข้ำว
ที่เขำต้มมำให้เรำ อร่อยมำก นำทีนั้นบอกเลยว่ำคิดถึงแม่ ระหว่ำงที่เดินป่ำ เจอสัตว์ป่ำสำรพัด เรำก็
คิดว่ำเอำเลยอยำกกินไรกิน แม้แต่ทำกที่อยู่ในจมูก ผมยังไม่มีแรงที่จะสั่งเขำออกมำ ผมได้แต่ก ำหนด
จิต บอกเขำว่ำกินให้อ่ิม แล้วก็ไปนะ บอกแล้วสักพักเขำก็ไป น้ ำที่ใช้ประทังชีวิตก็ได้จำกกำรเอำมือตัก
เข้ำปำก ระหว่ำงเดินก็ได้แต่ก ำหนดจิต เอำสติเข้ำมำจับ เอำปัญญำเข้ำมำดู ท ำอย่ำงไรเรำจะกลับไป
ตรงนี้ให้ได้ ท ำยังไงเรำจะมีชีวิตรอด ท ำทีละลมหำยใจ 

เมื่อถึงตอนที่กัปตันชัชวำล เล่ำจบ กัปตันน้ ำตำไหลแล้วบอกกับรำยกำรว่ำ “ไม่มีอะไรเกิน
พระพุทธเจ้ำ” จำกบทสัมภำษณ์ จะเห็นได้ว่ำกัปตันชัชวำล  แทนทอง ตลอดเวลำที่อยู่ในป่ำจิตใจของ
กัปตันเข้มแข็งมำกแม้จะเจอกับอุปสรรคต่ำง ๆ และกำรรักษำศีล 5 ของกัปตันนั้นเป็นอำนิสงส์ท ำให้
กัปตันรอดชีวิตกลับมำได้ ตลอดจนกำรมีสติตั้งมั่นใจอย่ำเสีย มีควำมเพียร ควำมอุตสำหะที่จะไปให้ถึง
จุดหมำย และมีขันติ ควำมอดทนต่อควำมทุกข์ยำกล ำบำก แม้หอยทำกจะกัดกินเลือดเนื้อสักปำนใด
กัปตันก็ไม่ท ำร้ำยหรือฆ่ำมันแต่ปำนใด กัปตันได้แต่ปล่อยให้มันกินให้อ่ิมแล้วก็ทำงใครทำงมัน ตลอด
ชีวิตกำรรับรำชกำรของกัปตันชัชวำล แท่นทอง ผู้วิจัยได้ศึกษำมำ ท่ำนปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำม
ซื่อสัตย์ สุจริตมำตลอด และท่ำนก็เป็นพุทธศำสนิกชนที่ยึดมั่นในค ำสอนขององค์สัมมำสัมพุทธเจ้ำ
ตลอดดังค ำที่ท่ำนทิ้งท้ำยกับรำยกำรว่ำ “ไม่มีอะไรเกิน พระพุทธเจ้ำ” 
 

2.6 อานิสงส์ของกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ในพุทธปรัชญำเถรวำทได้แสดงเกี่ยวกับอำนิสงส์ แปลว่ำ คุณเป็นเนื่องไหลไหลออกเนืองๆ 
แห่งผล คือ ให้ผลที่น่ำชื่นใจโดยยิ่ง 
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วิกิพีเดีย สำรำนุกรมเสรี (2559, https://th.wikipedia.org/wiki/)อธิบำยว่ำ อำนิสงส์ 
หมำยถึง ผลแห่งกุศลกรรม, ผลบุญ, ประโยชน์ที่เกิดจำกกำรท ำบุญ ใช้ว่ำ ผลำนิสงส์ หรือผลอำนิสงส์
ก็มี อำนิสงส์ เป็นผลผลิตจำกกำรประกอบควำมดีต่ำงๆ ตำมคติที่ว่ำ ท ำดีได้ดี หมำยควำมว่ำเมื่อท ำ
ควำมดี ควำมดีย่อมให้อำนิสงส์เป็นคุณควำมดีก่อน ล ำดับต่อมำคุณงำมควำมดีนั้นจึงให้ผลที่น่ำชื่นใจ
ไหลออกมำสนองผู้ท ำในรูปแบบต่ำงๆ ตำมเหตุปัจจัยที่ท ำ เปรียบเหมือนปลูกต้นมะม่วงย่อมจะได้ผล
เป็นลูกมะม่วงก่อน ต่อมำลูกมะม่วงนั้นจึงให้ผลที่น่ำชื่นใจต่อไปเมื่อน ำไปเป็นอำหำร น ำไปแลกเป็น
ของหรือน ำไปขำยเป็นเงิน 

อำนิสงส์ของกุศลกรรมในพุทธปรัชญำเถรวำทนั้น น ำสัตว์ไปสู่สุคติภูมิต่ำง ๆ ซึ่งสุคติภูมินั้น 
เริ่มตั้งแต่มนุสสภูมิไปจนถึงสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น ตลอดทั้งพรหมภูมิและนิพพำนภูมิด้วย แต่ในที่นี้จะหมำย
เฉพำะมนุสสภูมิและเทวดำภูมิเท่ำนั้น ส ำหรับกุศลกรรมที่น ำสัตว์ไปสู่สุคติภูมิก็คือ “กุศลกรรมบถ 
10” ดังที่พวกพรำหมณ์และคฤหบดีชำวบ้ำนสำละ ได้กรำบทูลพระพุทธเจ้ำว่ำ อะไรเป็นเหตุเป็น
ปัจจัยให้สัตว์ในโลกนี้ เข้ำถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้ำแต่ตำยเพรำะกำยแตก พระพุทธเจ้ำตรัสตอบว่ำ 
“ผู้ที่เข้ำถึงสุคติภูมิได้ก็เพรำะประพฤติธรรม คือ กุศลกรรมบถ 10 ประกำร และยิ่งถ้ำประพฤติกุศล 
 ในพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกำย มูลปณณำสก์ (เล่มที่ 19, หน้ำที่ 272) ได้อธิบำยเกี่ยว
กุศลกรรมบถ 10 ด้วยองค์ประกอบ 40 ประกำรเพียงนัยใดนัยหนึ่ง เมื่อตำยไปแล้วก็จักไปบังเกิดใน
สุคติภูมิอย่ำงแน่นอน อย่ำงกับเชิญขึ้นไป ดังต่อไปนี้ 
  นัยที่ 1) เป็นผู้ละเว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ด้วยตนเอง ชักชวนให้ผู้อื่นเว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์  พอใจใน
กำรเว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ สรรเสริญในกำรเว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ 
 นัยที่ 2) เป็นผู้เว้นจำกกำรลักทรัพย์ ชกชวนให้ผู้อ่ืนเว้นจำกกำรลักทรัพย์ พอใจในกำรเว้น
จำกกำรลักทรัพย์ สรรเสริญในกำรเว้นจำกกำรลักทรัพย์ 
 นัยที่ 3) เป็นผู้เว้นจำกกำรประพฤติผิดในกำม ชักชวนให้ผู้อ่ืนละเว้นจำกกำรประพฤติผิดใน
กำม พอใจในกำรเว้นจำกกำรประพฤติผิดในกำม สรรเสริญในกำรเว้นจำกกำรประพฤติผิดในกำม 
 นัยที่ 4) เป็นผู้เว้นจำกกำรพูดปดด้วยตนเอง ชักชวนให้ผู้อ่ืนเว้นจำกกำรพูดปด พอใจในกำร
เว้นจำกกำรพูดปด 4) สรรเสริญในกำรเว้นจำกกำรพูดปด 
 นัยที่ 5) เป็นผู้เว้นจำกกำรพูดส่อเสียด ชักชวนให้ผู้อ่ืนเว้นจำกกำรพูดส่อเสียด พอใจในกำร
เว้นจำกกำรพูดส่อเสียด สรรเสริญในกำรเว้นจำกกำรพูดส่อเสียด 
 นัยที่ 6) เป็นผู้เว้นจำกกำรพูดค ำหยำบ ชักชวนให้ผู้อ่ืนเว้นจำกกำรพูดค ำหยำบ พอใจในกำร
เว้นจำกกำรพูดค ำหยำบ สรรเสริญในกำรเว้นจำกกำรพูดค ำหยำบ 
 นัยที่ 7) เป็นผู้เว้นจำกกำรพูดเพ้อเจ้อ ชักชวนให้ผู้อื่นเว้นจำกกำรพูดเพ้อเจ้อ พอใจในกำรเว้น
จำกกำรพูดเพ้อเจ้อ สรรเสริญในกำรเว้นจำกกำรพูดเพ้อเจ้อ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D
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 นัยที่ 8) เป็นผู้เว้นจำกกำรละโมบโลภมำก ชักชวนให้ผู้อ่ืนเว้นจำกกำรละโมบโลภมำก พอใจ
ในกำรเว้นจำกกำรละโมบโลภมำก สรรเสริญในกำรเว้นจำกกำรละโมบโลภมำก 
 นัยที่ 9) เป็นผู้เว้นจำกกำรพยำบำท ชักชวนให้ผู้อ่ืนเว้นจำกกำรพยำบำท พอใจในกำรเว้นจำก
กำรพยำบำท สรรเสริญในกำรเว้นจำกกำรพยำบำท 
 นัยที่ 10) เป็นผู้เว้นจำกกำรเป็นมิจฉำทิฏฐิ  ชักชวนให้ผู้อ่ืนเว้นจำกกำรเป็นมิจฉำทิฏฐิ พอใจ
ในกำรเว้นจำกกำรเป็นมิจฉำทิฏฐิ สรรเสริญในกำรเว้นจำกกำรเป็นมิจฉำทิฏฐิ 
 2.6.1 กุศลกรรมน าสัตว์ไปสู่มนุสสภูมิ 
 ฟ้ืน ดอกบัว (2556, หน้ำ 234) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับ กุศลกรรมน ำสัตว์ไปสู่มนุสสภูมิ คือ 
“กุศลกรรมบถ 10” นัยใดนัยหนึ่ง หรือเพียงศีล 5 ครบบ้ำงไม่ครบบ้ำง ก็ไปเกิดเป็นมนุสสภูมิได้และ
เมื่อเกิดมำแล้ว ใครมีศีล 5 ครบ ก็เป็นมนุษย์คือผู้มีใจสูง ส่วนใครที่มีศีลบำงข้อ หรือเกือบไม่มีเลย ก็
เป็นคนคือผู้มีใจต่ ำ กำรที่สังคมเดือดร้อน ประเทศชำติตลอดถึงโลกวุ่นวำยก็เพรำะคนใจต่ ำ เมื่อมนุสส
ภูมิที่มีทั้งมนุษย์และคน ในมสุสโลกจึงมีทั้งคนดี คนชั่ว  คนใจสูง คนใจต่ ำ มีทั้งนรก สวรรค์และ
นิพพำน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมหรือกำรกระท ำของแต่ละคนนั่นเอง ใครปฏิบัติตำมธรรมมำกเท่ำไหร่ ก็
เป็นคนดีมีควำมสุขและควำมเจริญมำกขึ้นเท่ำนั้น ผิดกับคนที่ไม่ปฏิบัติตำมธรรม ก็จะประสบกับสิ่ง
หำยนะมำกขึ้นเท่ำนั้น  
 สมเด็จพระญำณสังวร (สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก) (2558, หน้ำ 56) กล่ำว
ว่ำกรรมดีแลกรรมไม่ดีก ำลังตำมส่งผลทุกคนแน่นอน เปรียบผลไม่ดีนั้นดังรถบรรทุกที่ก ำลังตะบึงไล่
กวดเรำอยู่จริง ๆ ที่ยังไม่ทันบดขยี้เรำ ก็เพรำะกรรมปัจจุบันของเรำอำจจะมีแรงพำเรำหนีได้ทัน จะ
อย่ำงหวุดหวิดเสียวไส้เพียรไร เรำผู้ไม่มีตำพิเศษก็หำรู้ไม่ กรรมดีเท่ำนั้น ที่เป็นแรงพำเรำวิ่งหนีกรรมไม่
ดี ที่ส่งผลติดตำมเรำขณะนี้ 
 เพรำะฉะนั้น ธรรม จึงเป็นเรื่องจ ำเป็นในโลกมนุษย์ เพรำะธรรมเป็นหลักค้ ำประกันควำมสุข
ควำมเจริญ ทั้งส่วนตัวและสังคม ถ้ำไม่มีธรรมโลกก็จะพินำศ ดังที่ท่ำนพุทธทำสได้สอนไว้ว่ำ “ถ้ำ
ศีลธรรมไม่กลับมำ  โลกำจะพินำศ มนุษยชำติจะเลวร้ำยกว่ำสัตว์เดรัจฉำน” คนที่มีธรรมจะได้
ประโยชน์ทั้ง 3 คือ ประโยชน์ในชำตินี้ ประโยชน์ในชำติหน้ำ และประโยชน์อย่ำยิ่ง คือ นิพพำน ดังจัก
ได้ขยำยควำมต่อไป 
 ประโยชน์ในชำตินี้ (ทิฏฐิธัมมิกัตถประโยชน์) ผู้ที่ปรำรถนำจะประสบควำมส ำเร็จในด้ำน
ต่ำง ๆ ในชำตินี้ ก็มีหลักธรรมต่ำง ๆ ไว้ส ำหรับปฏิบัติเพื่อน ำไปสู่ควำมส ำเร็จนั้น เช่น ผู้ต้องกำร
ควำมส ำเร็จในด้ำนกำรเรียนและอื่น ๆ ก็ต้องน ำ อิทธิบำท 4 มำปฏิบัติ ผู้ที่ต้องกำรตั้งตัวได้ต้อง
ปฏิบัติตำม กุลจิรัฏฐิตธรรม 4 ผู้ที่ต้องกำรให้คนอ่ืนรักหรือมีเพ่ือนมำก ก็ต้องน ำ สังคหวัตถุ 4 และ 
สำรำณียธรรม 6 มำปฏิบัติ ผู้ที่ต้องกำรให้หมู่คณะตลอดถึงประเทศชำติเป็นปึกแผ่น ก็ต้องปฏิบัติ
ตำม อปริหำนิยธรรม 7 ดังจะน ำมำแสดงเป็นบำงหัวข้อดังต่อไปนี้ 
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 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกำย ปำฏิกวรรค อธิบำยว่ำ อิทธิบำทหรือสูตรแห่งควำมส ำเร็จไว้ 4 
อย่ำง คือ 
 1. ฉันทะ สร้ำงควำมพอใจในสิ่งที่ตนปรำรถนำให้ส ำเร็จนั้นยิ่งมีควำมพอใจมำก ก็ยิ่งเป็น
เหตุน ำไปสู่ควำมส ำเร็จได้มำกเท่ำนั้น 
 2. วิริยะ  พำกเพียรพยำยำม เพ่ือจะไปให้ถึงควำมส ำเร็จนั้นให้ได้ 
 3. จิตตะ เอำใจจดจ่อ คิดถึงเรื่องนั้นอยู่เสมอ คุณธรรมข้อนี้แก้กำรลืมได้เป็นอย่ำงดี คนที่
ลืมง่ำยอันเป็นเหตุให้เรียนไม่เก่ง ก็เพรำะขำดคุณธรรมข้อนี้ เพรำะฉะนั้นจะต้องปลูกคุณธรรมข้อนี้
ให้เกิดขึ้น 
 4. วิมังสำ กำรไตร่ตรองใคร่ครวญหำเหตุผล ตลอดทั้งกำรค้นคว้ำ ทดลอง หำควำมจริงใน
เรื่องนั้นว่ำเป็นอย่ำงไร เมื่อเกิดควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ก็เป็นอันว่ำ เข้ำถึงควำมส ำเร็จนั้น ๆ ได้
แล้ว (ที.ปำ., เล่มที่ 11, ข้อที่ 231, หน้ำที่ 233)  
 พระคันธสำรำภิวงศ์  (2555, หน้ำ 60) กล่ำวทัศนะเกี่ยวกับอิทธิบำท 4 ว่ำ คือทำงแห่ง
ควำมส ำเร็จ ในทำงโลกมีทำงแห่งควำมส ำเร็จ 4 อย่ำง คือ ควำมพอใจในงำน ควำมขยันหมั่นเพียรใน
งำน ควำมตั้งใจฝักใฝ่ในกำรงำน ควำมใคร่ครวญในกำรงำน แม้ในทำงธรรมก็ทำงแห่งควำมส ำเร็จ 4  
อย่ำง เรียกว่ำ อิทธิบำทจัดเข้ำในโพธิปักขิยธรรม คือ ธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้ กล่ำว คือหนทำงกำรตรัส
รู้ธรรม มี 4 อย่ำงดังนี้ ควำมพอใจในธรรม ควำมขยันหมั่นเพียรในกำรปฏิบัติธรรม ควำมตั้งใจฝักใฝ่ใน
ธรรม ควำมใคร่ครวญในธรรม ควำมส ำเร็จทำงโลก คือ ควำมส ำเร็จในธุรกิจกำรงำน กำรครองชีพส่วย
ทำงธรรมรู้ยิ่งในอริยสัจ 4 นั่นเอง 
 สุภีร์ ทุมทอง (2554, หน้ำ 291) กล่ำวทัศนะเกี่ยวกับกำรปฏิบัติอิทธิบำท 4 ที่แจกแจงอย่ำง
ละเอียด คือ ผู้ปฏิบัติที่เห็นโทษภัยของสังสำรวัฏ ปฏิบัติตำมหลักอริยมรรคมีองค์ 8 ตำมค ำสอนของ
พระพุทธเจ้ำ ท ำควำมเพียร เจริญอิทธิบำท ท ำให้จิตใจให้เป็นหนึ่งโดยอำศัยฉันทะ อำศัยวิริยะ อำศัย
จิตตะ อำศัยวิมังสำ จึงจะเข้ำถึงเป้ำหมำยอย่ำงสมบูรณ์ 
 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกำย ปำฏิกวรรค อธิบำยว่ำ สังคหวัตถุ หรือสูตรแห่งกำรครองใจคน 
สังคหวัตถ ุแปลว่ำ ธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งกำรสงเครำะห์กัน, ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ ำใจกัน หมำยถึง 
หลักกำรครองใจคน, หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว้, วิธีท ำให้คนรัก, หลักสังคมสงเครำะห์ ซึ่งเป็นเครื่อง
ประสำนใจและเหนี่ยวรั้งใจคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ และท ำให้อยู่กันด้วยควำมรักควำม
ปรำรถนำดีต่อกัน เหมือนลิ่มสลักรถที่ตรึงตัวรถไว้มิให้ชิ้นส่วนกระจำยไป ท ำให้รถแล่ นไปได้ตำมที่
ต้องกำร สังคหวัตถุมี 4 ประกำร คือ 
 1. ทำน กำรให้ กำรเสียสละ กำรแบ่งปันเพ่ือประโยชน์แก่คนอ่ืน ช่วยปลูกฝังให้เป็นคนที่ไม่
เห็นแก่ตัว แบ่งปันกัน (แบ่งปันไปมำ) 
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 2. ปิยวำจำ กำรพูดจำด้วยถ้อยค ำไพเรำะอ่อนหวำน จริงใจ ไม่พูดหยำบคำยก้ำวร้ำว พูดในสิ่ง
ที่เปน็ประโยชน์ เหมำะกับกำลเทศะ พูดดีต่อกัน (พูดจำจับใจ) 
 3. อัตถจริยำ ช่วยเหลือกัน (ช่วยกิจกันไป) 
 4. สมำนัตตำ กำรเป็นผู้มีควำมสม่ ำเสมอ โดยประพฤติตัวให้มีควำมเสมอต้นเสมอปลำย 
วำงตัวดีต่อกัน (นิสัยเป็นกันเอง) (ที.ปำ., เล่มที่ 11, ข้อที่ 40, หน้ำที่ 244)  
  พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกำย ปำฏิกวรรค อธิบำยว่ำ สำรำณียธรรมหรือธรรมท ำให้ระลึกถึง
กัน ม ี6 คือ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งควำมระลึกถึงกัน ถือว่ำเป็นธรรมที่เป็นพลังในกำรสร้ำงควำมสำมัคคี มี
อยู่ 6 ข้อ คือ 
 1. กำยกรรม อันประกอบด้วยเมตตำ คือ กำรกระท ำทำงกำยที่ประกอบด้วยเมตตำ เช่นกำร
ให้กำรอนุเครำะห์ช่วยเหลือและเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อื่นไม่รังแกท ำร้ำยผู้อ่ืน 
 2. วจีกรรม อันประกอบด้วยเมตตำ คือ กำรมีวำจำที่ดี สุภำพ อ่อนหวำน พูดมีเหตุผล ไม่พูด
ให้ร้ำยผู้อ่ืนท ำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
 3. มโนกรรมอัน ประกอบด้วยเมตตำ คือ ควำมคิดที่ประกอบด้วยเมตตำทั้งต่อหน้ำและลับ
หลัง เป็นกำรคิดดีต่อกันไม่คิดอิจฉำริษยำหรือไม่คิดมุ่งร้ำยพยำบำท หำกทุกคนคิดแล้วปฏิบัติ
เหมือนกันควำมสำมัคคีก็จะเกิดข้ึนในสังคม 
 4. สำธำรณโภคี คือ กำรรู้จักแบ่งสิ่งของให้กันและกันตำมโอกำสอันควร เพ่ือแสดงควำมรัก
ควำมหวังดีของผู้ที่อยู่ในสังคมเดียวกัน 
 5. สีลสำมัญญตำ คือ ควำมรักใคร่สำมัคคี รักษำศีลอย่ำงเคร่งครัดเหมำะสมตำมสถำนะของ
ตนมีควำมประพฤติสุจริตปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของหมู่คณะไม่เอำรัดเอำเปรียบผู้อื่น 
 6. ทิฏฐิสำมัญญตำ คือ กำรมีควำมเห็นร่วมกัน ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักเคำรพและรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้อื่นร่วมมือร่วมใจในกำรสร้ำงสรรค์สังคมให้เกิดควำมสงบ 
 ธรรม 6 ประกำร ที่ผู้ใดได้ประพฤติจะเกิดควำมสำมัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  เกื้อกูลกันไม่
ทะเลำะวิวำทกัน อันจะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดควำมรักควำมสำมัคคีกันตลอดไป (ที.ปำ., เล่มที่ 11, ข้อที่
317, หน้ำที่ 257) 
 พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกำย จตุกนิบำต อธิบำยว่ำ กุลจิรัฏฐิตธรรม หรือธรรมที่ท ำให้
ตระกูลมั่นคงหรือมั่งคั่ง มี 4 คือ 
 1. นัฎฐคเวสนำ หมำยถึง ของหำยของหมด รู้จักหำมำไว้ คือเมื่อมีสิ่งของภำยในบ้ำนสูญ
หำยไป และอยู่ในวิสัยที่จะหำมำแทนได้ ก็รู้จักหำวิธีกำรต่ำง ๆ ให้ได้มำซึ่งสิ่งของเหล่ำนั้น หรือหำ
สิ่งของอ่ืน ๆ มำทดแทนไว้เป็นต้น 
 2. ชิณณปฏิสังขรณำ หมำยถึง ของเก่ำช ำรุด รู้จักบูรณะซ่อมแซม คือกำรรู้จักบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมสิ่งของที่ช ำรุดที่ยังสำมำรถน ำมำใช้ใหม่ได้ หรืออยู่ในสภำพที่ยังสำมำรถท ำงำนได้ แต่มี
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อุปกรณ์บำงอย่ำงช ำรุดไป ก็สำมำรถที่จะซ่อมแซมน ำกลับมำใช้ใหม่ได้นอกจำกนี้ยังหมำยถึงกำรรู้จัก
น ำสิ่งของที่ใช้แล้วน ำกลับมำใช้ได้ใหม่  
 3. ปริมิตปำนโภชนำ หมำยถึง รู้จักประมำณในกำรกินกำรใช้ คือกำรรู้จักใช้จ่ำยทรัพย์สมบัติ 
รู้จักกำรประหยัดอดออม รู้จักใช้จ่ำยตำมฐำนะของตนเอง หรือกำรใช้จ่ำยให้เหมำะสมกับฐำนะเป็นต้น 
 4. อธิปัจจสีลวันตสถำปนำ หมำยถึง ตั้งผู้มีศีลธรรมเป็นพ่อบ้ำนแม่เรือน คือผู้ที่เป็นหัวหน้ำ
ครอบครัวจะต้องตั้งอยู่ในหลักของศีลธรรม ท ำมำหำเลี้ยงชีพในทำงที่สุจริต เว้นจำกอบำยมุข ไม่ลุ่ม
หลงมัวเมำในกำมเป็นต้น บุคคลที่มีศีลธรรมอันดีจะท ำให้ครอบครัวสงบสุขในทำงตรงกันข้ำมตระกูลที่
มั่งค่ังอยู่ได้ไม่นำนเพรำะสำเหตุ 4 ประกำรคือ 

 4.1 ไม่แสวงหำวัสดุที่หำยแล้ว คือเมื่อสิ่งของภำยในบ้ำนสูญหำยไป แต่อยู่ในวิสัยที่จะหำ
มำแทน กลับไม่ท ำ ไม่แสวงหำ หำกหำยไปบ่อย ๆ สิ่งของแม้จะมีมำกเพียงใดก็หมดได้ เปรียบกับภูเขำ
แม้จะใหญ่โตเพียงใด หำกเก็บเอำก้อนหินทีละก้อนออกไปทุกวัน ๆ ภูเขำที่ว่ำใหญ่นั้นก็จะไม่มีให้เห็น 
เงินทองหรือสิ่งของก็เช่นกัน หำกมีแต่หยิบออกหรือหำยไปแม้จะทีละน้อย ๆ แต่ไม่มีกำรหำมำเพ่ิม
หรือทดแทน ก็จะหมดสิ้นไปในที่สุด 

 4.2 ไม่บูรณะวัสดุที่ช ำรุดเสียหำย คือ ไม่บ ำรุงรักษำและซ่อมแซมสิ่งของที่ช ำรุด ไม่ดูแล
และไม่ใส่ใจกับสิ่งของที่มีอยู่เหล่ำนั้นให้อยู่ในสภำพที่ใช้กำรได้ ทิ้งขว้ำงละเลยและปล่อยให้เสียหำย
ก่อนเวลำอันสมควรผลสุดท้ำยของที่มีอยู่ก็ใช้กำรไม่ได้ 

 4.3 ไม่รู้จักประมำณในกำรบริโภคทรัพย์สมบัติ คือ กำรจับจ่ำยใช้สอยทรัพย์สมบัติมำ
จนเกินไปโดยไม่ค ำนึงถึงฐำนะของตนเอง เช่น คนที่มีทรัพย์สมบัติมำมำกและมีรำยได้น้อย แต่กลับ
จับจ่ำยใช้สอยเกินกว่ำที่ตนมี ที่ตนได้มำทรัพย์สมบัติก็จะไม่มีเหลือและยังจะท ำให้มีกำรก่อหนี้ยืมสิน
ให้เป็นภำระผูกพันตนอีก แม้จะมีทรัพย์สมบัติมำกเพียงใดหำกไม่รู้จักประมำณในกำรจับจ่ำยใช้สอย
แล้วทรัพย์ก็หมดไป คนที่ร่ ำรวยก็จะกลับกลำยเป็นคนจน คนที่จนอยู่แล้วก็จะกลำยเป็นคน
สิ้นเนื้อประดำตัวในที่สุด 

 4.4 ตั้งสตรีหรือบุรุษผู้ทุศีลให้เป็นแม่บ้ำนพ่อเรือน คือ กำรแต่งงำนกับสตรีหรือบุรุษไม่ดี 
ซึ่งมักท ำลำยกฎเกณฑ์ ประพฤติผิดศีลธรรม จริยธรรมเสมอ หรือกำรไว้วำงใจให้สตรีหรือบุรุษเช่นนั้น
ครอบครองทรัพย์สมบัติ คนเช่นนั้นก็จะมีแต่ผลำญทรัพย์สมบัติให้หมดไป (องฺ.จตุกฺก., เล่มที่ 21, ข้อที่
258, หน้ำที่ 333) 
 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกำย มหำวรรค  ได้อธิบำยเอำไว้ว่ำ อปริหำนิยธรรม 7 นี้เป็น
หลักธรรมส ำหรับใช้ในกำรปกครอง เพ่ือป้องกันมิให้กำรบริหำรหมู่คณะเสื่อมถอย แต่กลับเสริมให้
เจริญเพียงส่วนเดียว สำมำรถน ำไปใช้ได้ทั้งหมู่ชนและผู้บริหำรบ้ำนเมืองและพระภิกษุสงฆ์ ดังนี้คือ 
อปริหำนิยธรรมส ำหรับหมู่ชนและกำรบริหำรบ้ำนเมือง เป็นหลักในกำรปกครอง โดยปฏิบัติตำม
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หลักกำรร่วมรับผิดชอบที่จะช่วยป้องกันควำมเสื่อม น ำไปสู่ควำมเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว มี 7 
ประกำร คือ 

1. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์เป็นกำรประชุมพบปะปรึกษำหำรือกิจกำรงำนต่ำง ๆ แลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน และหำแนวทำงแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ร่วมกันโดยสม่ ำเสมอ 

2. พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม และท ำกิจกรรมร่วมกัน เป็นกำรประชุมและกำรท ำ
กิจกรรมทั้งหลำยที่พึงกระท ำร่วมกัน หรือพร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้ำนเมือง 

3. ไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่ำง ๆ เป็นกำรไม่เพิกถอน ไม่เพ่ิมเติม ไม่ละเมิดหรือวำง
ข้อก ำหนดกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ อันมิได้ตกลงบัญญัติไว้ และไม่เหยียบย่ ำล้มล้ำงสิ่งที่ตกลงวำงบัญญัติไว้แล้ว 
ถือปฏิบัติมั่นอยู่ในบทบัญญัติใหญ่ที่วำงไว้เป็นธรรมนูญ 

4. ให้ควำมเคำรพและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้มีประสบกำรณ์ยำวนำน 
ดังนั้นเรำต้องให้เกียรติ ให้ควำมเคำรพนับถือ และรับฟังควำมคิดเห็นของท่ำนในฐำนะที่เป็นผู้รู้และมี
ประสบกำรณ์มำมำก 
 5. ไม่ข่มเหงสตรี เป็นกำรให้เกียรติและคุ้มครองสตรี มิให้มีกำรกดข่ีข่มเหงรังแก 

6. เคำรพบูชำสักกำระเจดีย์ คือกำรให้ควำมเคำรพศำสนสถำน ปูชนียสถำน อนุสำวรีย์ประจ ำ
ชำติ อันเป็นเครื่องเตือนควำมจ ำ ปลุกเร้ำให้เรำท ำควำมดี และเป็นที่รวมใจของหมู่ชน ไม่ละเลย พิธี
เคำรพบูชำอันพึงท ำต่ออนุสรณ์สถำนที่ส ำคัญเหล่ำนั้นตำมประเพณีท่ีดีงำม 

7. ให้กำรอำรักขำพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล เป็นกำรจัดกำรให้ควำมอำรักขำ บ ำรุง คุ้มครอง 
อันชอบธรรม แก่บรรพชิต ผู้ทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์ซึ่งเป็นหลักใจและเป็นตัวอย่ำงทำงศีลธรรมของ
ประชำชน เต็มใจต้อนรับและหวังให้ท่ำนอยู่โดยผำสุก (ที.ม., เล่มที่ 10, ข้อที่ 71, หน้ำที่ 92) 

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกำย อัฏฐก ได้อธิบำยถึงประโยชน์ในชำติหน้ำ (สัมปรำยิกัตถ
ประโยชน์) ธรรมที่เป็นไปเพ่ือควำมเกื้อกูลและควำมสุขในภำยหน้ำ คือ เป็นประโยชน์ในชำติหน้ำ 
หรือหลักธรรมอันอ ำนวยประโยชน์สุขขั้นสูงขึ้นไป เรียกว่ำ "สัมปรำยิกัตถประโยชน์"สัมปรำยิกัตถ
ประโยชน์ 4 อย่ำง คือ  

1. สัทธำสัมปทำ ถึงพร้อมด้วยศรัทธำควำมถึงพร้อมด้วยควำมเชื่อต่อสิ่งที่ควรเชื่อ เช่น เชื่อว่ำ
ท ำดีได้ดี ท ำชั่วได้ชั่ว เป็นต้น ชื่อว่ำ สัทธำสัมปทำ 

2. สีลสัมปทำ ถึงพร้อมด้วยศีลควำมถึงพร้อมด้วยศีล คือ รักษำกำย วำจำให้เรียบร้อยดีไม่มี
โทษ เช่น รักษำศีล 5 และ ศีล 8 หรือ อุโบสถ ชื่อ สีลสัมปทำ 

3. จำคสัมปทำ ถึงพร้อมด้วยกำรบริจำคทำนควำมถึงพร้อมด้วยกำรบริจำคทำนเป็นกำรเฉลี่ย
ควำมสุขแก่ผู้อื่น เช่น ให้สิ่งของที่ควรให้แก่บุคคลที่ควรรับเป็นต้น ชื่อว่ำ จำคสัมปทำ 
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4. ปัญญำสัมปทำ ถึงพร้อมด้วยปัญญำ.ควำมถึงพร้อมด้วยปัญญำ คือ รู้จักบำปบุญ คุณโทษ 
ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ เช่น รู้ว่ำ สิ่งนี้เป็นบำป ควรเว้น สิ่งนี้เป็นบุญ ควรท ำ เป็นต้น ชื่อว่ำ ปัญญำ
สัมปทำ (องฺ.อฏฺ ก., เล่มที่ 23, ข้อที่ 144, หน้ำที่ 292) 

ในพุทธศำสนำพระพุทธเจ้ำทรงแสดงหลักธรรมที่เป็นไป เพ่ือควำมเกื้อกูลและควำมสุขในภำย
หน้ำนั้น ทรงตรัสไว้ว่ำ  
 “ดูก่อนมำนพ สัตว์ทั้งหลำยที่มีกรรมเป็นของตน เป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นก ำเนิด มี
กรรมเป็นเผ่ำพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พ่ึงอำศัย กรรมย่อมจ ำแนกสัตว์ให้ทรำมและประณีตต่ำงกัน”  
 สมดังพระพุทธภำษิตว่ำ “สัตว์ทั้งหลำยทั้งปวงจักต้องตำย เพรำะชีวิตมีควำมตำยเป็นที่สุด 
สัตว์ทั้งหลำยจักไปตำมกรรม เป็นผู้เข้ำถึงผลบุญและบำป ผู้มีกรรมเป็นบำปจะไปสู่นรก ผู้มีกรรมเป็น
บุญจะไปสู่สวรรค์” ผู้มีอันจะต้องตำย ท ำบุญและบำปทั้งสองอันใดไว้ในโลกนี้ ก็บุญหรือบำปนั้นจะ
เป็นของเขำ เขำจะถือบุญหรือบำปนั้นไป บุญหรือบำปนั้นจะติดตำมเขำไป ดุจเงำติดตำมตัวไป ฉันนั้น
ประโยชน์อย่ำงยิ่ง (ปรมัตถประโยชน์) ประโยชน์อย่ำงยิ่ง คือ พระนิพพำน ซึ่งพ้นจำกวงจรของ
สังสำรวัฏ ไม่ต้องมำเวียนว่ำยตำยเกิด รับทุกข์ในวัฏสงสำรอีกต่อไป ส ำหรับธรรมที่จะน ำไปสู่นิพพำน 
ก็คือ อริยมรรคมีองค์ 8 โดยวิธีเจริญสมถะและวิปัสสนำ เป็นต้น 
 

2.7 โทษของการไม่ปฏิบัติตามกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ส ำหรับโทษของกำรไม่ประพฤติปฏิบัติตำมทำงแห่งกุศลกรรมนั้น ก็คือในทำงกลับกันมนุษย์
และสัตว์ทั้งหลำยที่สร้ำงแต่อกุศลกรรมในทำงพระพุทธศำสนำนั้นเขำได้มุ่งไปสู่นิรยภูมิหรือนรกนั่นเอง 
 สุภีร์ ทุมทอง (2554, หน้ำ 17) กล่ำวว่ำถ้ำบุคคลใดมีกิเลสมำก ๆ จะน ำมำซึ่งกรรม และ
วิบำกผลของกำรท ำผิดศีลธรรมอะไรต่ำง ๆ เช่น ฆ่ำสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกำม พูดโกหก เป็น
คนไม่ดี จะได้รับวิบำกท่ีไม่ดี ตำยไปก็ไปเกิดในอบำยภูมิ ตำมหลักของปฏิจจสมุปบำท ท ำให้เกิดผดดีก็
ได้ ท ำให้เกิดผลไม่ดีก็ได้ 
 พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกำย เอกนิบำต ได้กล่ำวเอำไว้ว่ำ พระพุทธเจ้ำทรงแสดงถึง
บำปกรรมขั้นพ้ืนฐำนทำงน ำสัตว์ไปสู่นรก ก็คือ อกุศลกรรมบถ 10 ประกำร ดังตอไปนี้ 

ความชั่วทางกาย 3 ข้อ 
1. ปำณำติบำต หมำยถึง กำรฆ่ำสัตว์ตัดชีวิต กำรเบียดเบียน ห่มเหง รังเกสัตว์ 
2. อทินนำทำน หมำยถึง กำรลักทรัพย์ กำรเอำทรัพย์ที่เจ้ำของไม่เต็มใจให้มำเป็นของของตน 
3. กำเมสุมิจฉำจำร หมำยถึง กำรประพฤติผิดทำงกำม กำรผิดลูกผิดเมียผู้อื่น 
ความชั่วทางวาจา 4 ข้อ 
1. มุสำวำท หมำยถึง พูดเท็จ พูดโกหกหลอกลวง พูดไม่มีมูลควำมจริง 
2. ปิสุณวำจำ หมำยถึง พูดส่อเสียด พูดยุยงให้เขำแตกควำมสำมัคคีกัน 
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3. ผรุสวำจำ หมำยถึง กำรพูดค ำหยำบ มีวำจำไม่สุภำพ 
4. สัมผัปปลำปะ หมำยถึง กำรพูดเพ้อเจ้อ เลื่อนลอย ไม่มีเหตุมีผล 
ความชั่วทางใจ 3 ข้อ 

 1. อภิชฌำ หมำยถึง ควำมละโมบ หรือ ควำมโลภ มุ่งหมำยอยำกได้ของของผู้อื่นมำเป็นของตน 
 2. พยำบำท หมำยถึง กำรคิดร้ำย ปองร้ำยต่อผู้อ่ืน มีควำมมุ่งมั่นที่จะท ำลำยประโยชน์และ
ควำมสุขของผู้อื่น 

 3. มิจฉำทิฏฐิ หมำยถึง กำรเห็นผิดจำกท ำนองคลองธรรม เห็นว่ำท ำดีได้ชั่ว ท ำชั่วได้ดี มำรดำ
บิดำไม่มีบุญคุณ ไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรม ไม่เชื่อเรื่องบำปบุญคุณโทษ เป็นต้น (องฺ.เอก., เล่ม
ที่ 20, ข้อที่ 179 – 180, หน้ำที่ 39 – 40)  
   ดังนั้น เรำจะเห็นได้ว่ำบุคคลใดที่เต็มไปด้วย อกุศลกรรมบถ 10 นี้ จะหำควำมสุขใดๆไม่ได้
เลย มีควำมชั่วทั้งกำย วำจำ และใจ ไม่เป็นที่ต้องกำรของสังคม ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมหมู่มำก 
ชีวิตจะมีแต่ควำมตกต่ ำนอกจำกนี้  
   ทำงพระพุทธศำสนำถือว่ำอนันตริยกรรม ซึ่งมี  ฆ่ำมำรดำ ฆ่ำบิดำ ฆ่ำพระอรหันต์ท ำร้ำย
พระพุทธเจ้ำถึงห้อพระโลหิต ท ำสงฆ์ให้แตกกัน เป็นบำปหนักที่สุด ใครท ำเข้ำแล้ว แม้อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งเมื่อตำยไปแล้ว ต้องตกนรกทันที บุญอ่ืนไม่สำมำรถช่วยไว้ได้ จึงชื่อว่ำ อนันตริยกรรม แปลว่ำ 
กรรมที่ไม่ยอมให้ผลกรรมอ่ืนมำสอดแทรกให้ผลก่อน ต่อเมื่อชดใช้กรรมที่พ้นจำกนรกแล้วจึงไปเสวย
ผลกรรมอย่ำงอ่ืนต่อไป  

 

2.8 สรุปการรับผลกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต 
 พอสรุปได้ว่ำ พุทธศำสนำมี 2 ประเภท คือ กุศลกรรม และ อกุศลกรรม ค ำว่ำ กุศลกรรม มำ
จำกค ำว่ำ กุศล แปลว่ำ ฉลำด ดี กับค ำว่ำ กรรม แปลว่ำ กำรกระท ำ กุศลกรรม จึงแปลว่ำ กำรกระท ำ
ที่เป็นควำมฉลำด กำรกระท ำท่ีเป็นควำมดี จำกท่ีผู้วิจัยได้ขยำยควำมมำในเรื่องกำรรับผลกุศลกรรมใน
พุทธปรัชญำเถรวำทนั้น ตั้งแต่ควำมเป็นมำ ควำมหมำย ลักษณะ ประเภท ตัวอย่ำง อำนิสงส์ และโทษ
ของกำรไม่ปฏิบัติตำมทำงแห่งกุศลกรรมซึ่งมีอิทธิพลต่อกำรด ำเนินชีวิตนั้น ผู้วิจัยจักได้สรุปเป็นข้อ ๆ 
ดังนี้ 
 2.8.1 สรุปความหมายกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทกรรม 
 ในพุทธศำสนำนั้น ได้กล่ำวอธิบำย กุศลกรรม นั้นกระท ำได้ 3 ทำง คือ ทำงกำย ทำงวำจำ 
และทำงใจพอสรุปได้ 3 ทำง ดังต่อไปนี้ 
  1. กำรกระท ำดีทำงกำย กระท ำได้หลำยอย่ำง เช่น ไม่เบียดเบียนชีวิต ร่ำงกำยของผู้อ่ืน มี
เมตตำกรุณำ ช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้มีควำมสุข ไม่ท ำควำมผิดต่อทรัพย์สินของผู้ อ่ืน มีเมตตำกรุณำ 
ช่วยเหลือผู้อ่ืนให้มีควำมสุข  ไม่ท ำควำมผิดต่อทรัพย์สินของผู้อ่ืน เช่น ไม่ขโมย ฉ้อโกง หลอกลวงเอำ
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ทรัพย์สินของผู้ อ่ืน ไม่ท ำควำมผิดทำงเพศ เช่น ไม่นอกใจคู่ครองของตน ไม่ประพฤติหรือแสดง
อนำจำร ไม่ข่มขืนช ำเรำหญิง เป็นต้น 
 2. กำรกระท ำดีทำงวำจำ ได้แก่ กำรพูดจริง ไม่พูดเท็จ พูดให้ก ำลังใจผู้ที่ก ำลั งเดือดร้อน ไม่
สบำยใจ พูดไกล่เกลี่ยให้ผู้ที่ไม่เข้ำใจได้เข้ำใจกัน พูดค ำสุภำพ และพูดแต่สิ่งที่มีสำรประโยชน์ 
 3. กำรกระท ำดีทำงใจ ได้แก่ ไม่คิดโลภอยำกได้ทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่คิดอำฆำตพยำบำทผู้อื่น 
คิดเห็นในทำงที่ถูกที่ควร เช่น คิดถึงบุญคุณของพ่อแม่ ครูอำจำรย์และผู้ที่เคยช่วยเหลือตน ตลอดจน
คิดช่วยให้สังคมมีควำมสุข กำรกระท ำดังกล่ำวข้ำงต้นนี้ เป็นกำรกระท ำที่เป็นควำมฉลำด เป็นควำมดี 
จึงสรุป เรียกว่ำ กุศลกรรม นั่นเอง 
 2.8.2 สรุปความหมายอกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต 
 ในพุทธศำสนำนั้น ได้กล่ำวอธิบำย อกุศลกรรมที่มีอิทธิพลต่อกำรด ำเนินชีวิต มำจำกค ำ 2 ค ำ 
คือ อกุศล แปลว่ำ มิใช่ควำมดี คือควำมชั่วกับค ำว่ำ กรรม แปลว่ำ กำรกระท ำ อกุศลกรรม แปลว่ำ 
กำรกระท ำที่เป็นควำมชั่ว มิใช่ควำมดี กำรกระท ำที่เป็นควำมชั่วนั้นจึงมีอิทธิพลต่อกำรด ำเนินชีวิตนั้น 
อำจกระท ำได้ 3 ทำง คือ ทำงกำย ทำงวำจำ และทำงใจ 3 ทำง ดังต่อไปนี้ 
 1. กำรกระท ำชั่วทำงร่ำงกำย มีหลำยอย่ำง เช่น กระท ำผิดต่อชีวิตและร่ำงกำยของผู้อ่ืน เช่น 
ฆ่ำ ข่มเหง เบียดเบียนท ำร้ำยผู้อ่ืน กระท ำผิดต่อทรัพย์สินของผู้อ่ืน เช่น ขโมย ฉ้อโกง ชิงทรัพย์ ฉ้อ
รำษฎร์บังหลวง เป็นต้น กระท ำผิดทำงเพศ เช่น นอกใจคู่ครองของตน ประพฤติหรือแสดงอนำจำร 
ข่มขืนกระท ำช ำเรำหญิง เป็นต้น 
 2. กำรกระท ำชั่วทำงวำจำ ได้แก่ กำรพูดเท็จ พูดยุแหย่ให้ผู้อ่ืนผิดใจกัน พูดหยำบคำย ไม่
สุภำพ พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล ไม่มีสำรประโยชน์ 
 3. กำรกระท ำชั่วทำงใจ ได้แก่คิดชั่วต่ำงๆ เช่น คิดโลภอยำกได้ทรัพย์ของผู้อื่น คิดโกรธมุ่งร้ำย
พยำบำทผู้อื่น คิดเห็นในทำงท่ีผิด เช่น ไม่คิดถึงบุญคุณของพ่อแม่ ไม่เชื่อเรื่องบำปบุญ เป็นต้น 
 กำรกระท ำดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นกำรกระท ำที่เป็นควำมชั่วโฉดเขลำที่มีอิทธิพลต่อกำรด ำเนิน
ชีวิต จึงเรียกว่ำ อกุศลกรรม 

ดังนั้น กุศลก็มีอิทธิพลต่อกำรด ำเนินชีวิตไปทำงด้ำนดีนั่นเอง และส่วนอกุศลก็มีอิทธิพลต่อ

กำรด ำเนินชีวิตไปทำงด้ำนชั่วหรือบำป จึงมีอิทธิพลต่อกำรด ำเนินชีวิตของเรำมำก เพรำะกำย วำจำ 

ใจ ของเรำตรำบใดที่ยังมี กิเลส หรือครำบสกปรกชั่วร้ำยมี 3 ประกำรนี้อยู่อัน ได้แก่ โลภะ หรือ ควำม

โลภ โทสะ หรือควำมโกรธ และโมหะ หรือควำมลุ่มหลงมัวเมำทีเป็นอ ำนำจฝ่ำยอกุศลอยู่ย่อมส่งผล

โดยตรงกับทุกชีวิตอย่ำงหลีกเหลี่ยงไม่ได้เลย 



 

บทท่ี 3 
การรับผลอกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต 

  
 การท ากรรมเหมือนการปลูกพืช คือ บุคคลหว่านพืชชนิดหนึ่งลงไปก็ย่อมได้รับผลของพืชชนิด
นั้น เช่นปลูกถั่วไว้ ผลที่ได้รับก็ต้องเป็นถั่ว จะเป็นข้าวหรือเป็นไปไม่ได้ ปลูกอ้อยไว้ ผลที่ได้รับก็ต้อง
เป็นอ้อย จะเป็นข้าวโพดหรืออย่างอ่ืนไปไม่ได้ กรรมก็เช่นเดียวกัน เมื่อท ากรรมใดไว้ จะดีหรือชั่วก็
ตาม จะต้องได้รับผลของกรรมนั้น คือ ท าดีต้องได้ดี ท าชั่วต้องได้ชั่ว เป็นเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาส าหรับ
กรรมบางอย่าง เพราะกรรมบางอย่างให้ผลช้า เช่น การศึกษาเล่าเรียน กว่าจะเรียนจบต้องใช้เวลา
หลายปี จบแล้วต้องหางานท าอีก เมื่อท างานเสร็จแล้วจึงจะได้เงินมาใช้ อันเป็นผลส่วนหนึ่งของการ
เรียน แต่กรรมบางอย่างเห็นผลเร็ว เช่น หุงข้าววันนี้ ก็ได้รับผลในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในวันนี้ 
 

3.1 ความเป็นมาของอกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มที่ 1 ภาค 2 ตอน 1 หน้าที่ 4 ได้อธิบาย
ความว่า ผู้ปกติท าบาป ยอมเดือดร้อนในโลกนี้ ละไปแล้วย่อมเดือดร้อน เขาย่อมเดือดร้อนในโลกทั้ง
สอง เขายอ่มเดือดร้อนว่า กรรมชั่วเราท าแล้ว ไปสูทุคติย่อมเดือดร้อนยิ่งขึ้น 
 พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิต  ฐิตวณฺโณ) (2556, หน้า 65) กรรมชั่ว ท่านเรียกว่า“อกุศลกรรม
หรือบาปกรรม” การท าบาปหรือท าอกุศล ที่ถึงขั้นกรรมบถก็มี ที่ไม่ถึงข้ันกรรมบถก็มี การท าอกุศลถ้า
ยังไม่ถึงข้ันกรรมบถ ก็ยังไม่จัดเป็นทุจริต การประพฤติชั่ว เช่น การมีความโกรธต่อผู้อื่น การมีความรัก
อันประกอบด้วยราคะ และการมีจิตใจฟุ้งซ่านร าคาญ เป็นต้น  
 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2559, https://th.wikipedia.org/wiki/) ได้อธิบายว่า อกุศลกรรม 
(กรรมที่เป็นอกุศล, กรรมชั่ว, การกระท าที่ไม่ดี ไม่ฉลาด ไม่เกิดจากปัญญา ท าให้เสื่อมเสียคุณภาพชีวิต 
หมายถึ ง การกระท าที่ เกิดจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ หรือโมหะ  Akusala - kamma : 
unwholesome action; evil deed; bad deed) เป็นบาป กรรมชั่ว ความชั่วร้าย ความเสียหาย 
ความไม่ถูกต้อง ซึ่งให้ผลเป็นความทุกข์ เป็นสิ่งที่ควรเว้น การกระท าบาป กระท าความชั่ว เรียกว่าท า
อกุศลกรรม เรียกย่อว่า ท าอกุศล หรือเรียกว่า ท าบาปอกุศล อกุศลกรรมเกิดมาจากอกุศลมูลอย่างใด
อย่างหนึ่งใน 3 อย่าง คือ โลภะ โทสะ โมหะ เพราะเมื่อเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุชัก
น าใจให้คิดท าอกุศลกรรม เช่นเมื่อโลภะเกิดข้ึนก็เป็นเหตุให้คิดอยากได้ เมื่ออยากได้ก็แสวงหา เมื่อไม่ได้
ตามต้องการด้วยวิธีสุจริต ก็เป็นเหตุให้ท าอกุศลกรรมอ่ืนต่อไป เช่น ลักขโมย ปล้น จี้ ฉ้อโกง เป็นต้น
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 แม้จะก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ผู้กระท า แต่ผลของการกระท ายังไม่มีมาก 
เพราะกระท าด้วยอกุศลจิตที่ยังไม่รุนแรง ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ให้แก่ผู้อ่ืนสัตว์อ่ืนมีโทษไม่มาก จึงไม่
จัดเป็นบาปกรรม แต่การท าอกุศลที่เข้าถึงกรรมบถ จัดเป็นทุจริต เป็นบาปกรรมมีโทษมาก ก่อให้เกิด
ความทุกข์ร้อนได้มาก นอกจากจะท าให้ตนเองและผู้อ่ืนให้เดือดร้อนในปัจจุบันนี้แล้ว ก็ยังส่งผล
โดยตรงให้ผู้ประพฤติล่วงกรรมบถ หรือประพฤติทุจริตนั้น ไปเกิดในอบายโดยตรงในชาติต่อ ๆ ไปด้วย 
 

3.2 ความหมายของอกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 3.2.1 ความหมายในพระสุตตันตปิฎก 

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่มที่ 3 ภาค 2 ความว่า “ดูก่อนคฤหบดีบุตร ถ้า
อย่างนั้น ท่านจงฟัง จงตั้งใจให้ดี เราจักกล่าว สิงคาลกคฤหบดีบุตรกราบทูลรับพระด ารัสของพระผู้มี
พระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่า ดูก่อนคฤหบดีบุตรอริยสาวกละ-กรรมกิเลส 4 ได้แล้ว ไม่ท า
บาปกรรมโดยฐานะ 4 และไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะ 6 อริยสาวกนั้นเป็นผู้ปราศกจากกรรมอันลามก 
14 อย่างนี้แล้ว ย่อมเป็นผู้ปกปิดทิศ 6 ย่อมปฏิบัติเพ่ือชนะโลกท้ังสองและเป็นอันอริยสาวกนั้นปรารภ
แล้วท้ังโลกนี้ และโลกหน้า เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกอริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์” 

กรรมกิเลส 4 เป็นไฉนที่อริยสาวกละได้แล้ว ดูก่อนคฤบดีบุตรกรรมกิเลสคือปาณาติบาต 1
อทินนาทาน 1 กาเมสุมิจฉาจาร 1 มุสาวาท 1 กรรมกิเลส 4 เหล่านี้ที่อริยสาวกนั้นละได้แล้วพระผู้มี
พระภาคเจ้าผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่า
“ปาณาติบาต  อทินนาทาน  มุสาวาทและการคบหาภรรยาผู้อ่ืนเรากล่าวว่าเป็นกรรมกิเลสบัณฑิต
ทั้งหลายไม่สรรเสริญ” ฉะนั้น ความหมายของอกุศลกรรม ตามพระสุตตันตปิฎก อาจกล่าวได้ว่า เมื่อ
ท ากรรมกิเลส 4 ไม่ว่าจะเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ย่อมเป็นบาปอกุศลทั้งนั้น 

3.2.2 ความหมายในพระอภิธรรมปิฎก 
 พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่มที่ 1 ภาค 1 หน้าที่ 286 ว่าด้วย อกุศลกรรมบถ ก็ชื่อ
ว่าอกุศลกรรมบถเหล่านี้มี 10 คือ 1.ปาณาติบาต 2. อทินนาทาน 3. กาเมสุมิจฉาจาร 4. มุสาวาท 
5. ปิสุณาวาจา 6. ผรุสวาจา 7. สัมผัปปลาปะ 8. อภิชฌา 9. พยาบาท 10. มิจฉาทิฏฐิ บรรดา
อกุศลกรรมบถเหล่านั้น การยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป  ชื่อว่า ปาณาติบาต ท่านอธิบายว่า การ
ท าลายชีว ิต คือการฆ่าสัตว์ ก็ในค าว่าปาณาติบาตนี ้ โดยโวหารได้แก่สัตว์ โดยปรมัตถ์ได้แก่
ชีวิตินทรีย์ 2 อย่าง วธกเจตนา (เจตนาฆ่า) ของบุคคลผู้มีความส าคัญในสัตว์นั้น ว่ามีชีวิต เป็นไป
ทางทวารใดทวารหนึ่งของกายทวาร หรือวจีทวารที่ตั้งขึ้นด้วยความพยาบาทเข้าไปตัดชีวิตินทรีย์  
ชื่อว่า ปาณาติบาต ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นที่ไม่มีคุณ  ปาณาติบาตนั้น ชื่อว่า
มีโทษน้อยเพราะสัตว์เล็กชื่อว่ามีโทษมากเพราะร่างกายใหญ่ ถามว่า เพราะเหตุไร ตอบว่า เพราะมี
ความพยาบาทมาก แม้จะมีความพยายามเสมอกันก็มีโทษมากเพราะวัตถุใหญ่ 
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 พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี (เล่มที่ 1, หน้าที่ 287) ความว่า บรรดาสัตว์ที่มีคุณมี
มนุษย์เป็นต้น ปาณาติบาต นั้น ชื่อว่ามีโทษน้อย เพราะสัตว์มีคุณน้อย ชื่อว่ามีโทษมากเพราะมี
คุณมาก. เมื่อสัตว์นั้นมีสรีระและคุณเท่ากัน ก็พึงทราบว่า ปาณาติบาตมีโทษน้อยเพราะความที่
กิเลสทั้งหลาย และความพยายามอ่อน ชื่อว่ามีโทษมากเพราะกิเลสและความพยายามกล้า  องค์ 
(ส่วนประกอบ) ของปาณาติบาตนั้น มี 5 อย่าง คือ 1. ปาโณ (สัตว์มีชีวิต) 2.ปาณสญฺญิตา (รู้ว่า
สัตว์มีชีวิต) 3. วธกจิตฺต  (มีจิตคิดฆ่า) 4. อุปกฺกโม (มีความพยายาม) 5. เตน มรณ  (สัตว์ตาย
ด้วยความพยายามนั้น) ปาณาติบาตนั้น ประโยค 6 คือ 1. สาหัตถิกปโยคะ 2. อาณัตติกปโยคะ 
3. นิสสัคคิยปโยคะ 4. ถาวรปโยคะ 5. วิชชามยปโยคะ 6. อิทธิมยปโยคะ ก็อรรถนี้ข้าพเจ้าให้
พิสดารอยู่ย่อมจะชักช้าไป เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจักไม่ยังอรรถนั้น และอรรถอื่นอย่างเดียวกัน
ให้พิสดาร แต่ผู ้ต้องการอรรถพิสดารพึงตรวจดูอรรถกถาพระวินัยชื่อ  สมันตปาสาทิกา แล้ว
ถือเอาเถิด 
 3.2.3 ความหมายตามรูปศัพท์ 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) (2548 , หน้า 8 -11) ได้อธิบายความหมายของ 
อกุศลกรรม ในพระอภิธรรมปิฎกนี้แตกแขนงออกไปเป็นอกุศลกรรมบถ 10 ซึ่งผู้วิจัยจักได้น ามากล่าว
ใน ประเภทของอกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ต่อไป  

อกุศลกรรม แปลว่า กรรมที่เป็นอกุศล กรรมไม่ดี การกระท าของคนไม่ฉลาด 
อกุศลกรรม หมายถึงบาป กรรมชั่ว ความชั่วร้าย ความเสียหาย ความไม่ถูกต้อง ซึ่งให้ผลเป็น

ความทุกข์ เป็นสิ่งที่ควรเว้น การกระท าบาป กระท าความชั่ว เรียกว่า ท าอกุศลกรรม เรียกย่อว่า ท า
อกุศล หรือเรียกว่า ท าบาปอกุศล 

อกุศลกรรม เกิดมาจากอกุศลมูลอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 อย่างคือ โลภะ โทสะ โมหะ เพราะเมื่อ
เกิดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุชักน าใจให้คิดท าอกุศลกรรม เช่น เมื่อโลภะเกิดขึ้นก็เป็นเหตุ
ให้คิดอยากได้ เมื่ออยากได้ก็แสวงหา เมื่อไม่ได้ตามต้องการด้วยวิธีสุจริต ก็เป็นเหตุให้ท าอกุศลกรรมอ่ืน
ต่อไป เช่น ลักขโมย ปล้น จี้ ฉ้อโกง เป็นต้น  
 3.2.4 ความหมายตามทัศนะของนักปราชญ์ 

ต่อไปจะได้ยกตัวอย่างความหมายของ “อกุศลกรรม” ตามทัศนะของนักปราชญ์ทาง
พระพุทธศาสนาที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในยุคปัจจุบัน คือ 
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงอธิบายไว้ว่า “ความดีคนดีท าง่าย, 
ความดีคนชั่วท ายาก, ความชั่วคนชั่วท าง่าย, ความชั่วอริยบุคคลท าได้ยาก”แล้วตรัสว่า“อานนท ์ขึ้นชื่อว่า
กรรมอันไม่เป็นประโยชน์แก่ตนท าได้ง่าย, กรรมอันเป็นประโยชน์แก่ตนท ายากนักหนา”แล้วตรัสพระ
คาถานี้ว่า“กรรมอันไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตนคนท าง่าย ; กรรมใดแลเป็นประโยชน์แก่ตนและดี,
กรรมนั้นแลท ายากอย่างยิ่ง”ความแห่งพระคาถานั้นว่า “กรรมเหล่าใดไม่ดี  คือมีโทษและเป็นไปเพ่ือ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B0
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อุบาย ชื่อว่าไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเพราะท านั่นแล , กรรมเหล่านั้นท าง่าย. ฝ่ายกรรมใดชื่อว่าเป็น
ประโยชน์แก่ตนเพราะท า และชื่อว่าดี  ด้วยอรรถว่าหาโทษมิได้ คือ เป็นไปเพ่ือสุคติและเป็นไปเพ่ือ
พระนิพพาน, กรรมนั้นท าแสนยากราวกับทดแม่น้ าคงคาอันไหลไปทิศตะวันออก ท าให้หันหน้ากลับ”  
 พระธรรมธีรราชมหามุนี  (โชดก าณสิทฺธิเถร) (2548, หน้า 297) ได้แสดงทัศนะว่า   
หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระสัทธรรมค าสอนของพระองค์จะอยู่ได้นานหรือไม่ได้นาน
ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมหรือการกระท าของพุทธบริษัท 4 คือ 
          1. ภิกษุ อันได้แก่นักบวชชาย มีศีล 227 ข้อเป็นวัตรปฏิบัติ 
          2. ภิกษุณี คือ นักบวชหญิง มีศีล 311 ข้อเป็นวัตรปฏิบัติ และจะต้องอุปสมบทจากสงฆ์สอง
ฝ่าย คือ จากภิกษุณีสงฆ์ และภิกษุสงฆ์ จึงจะเป็นนางภิกษุณีโดยสมบูรณ์ 
          3. อุบาสก คฤหัสถ์ผู้ชาย ผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ และสมาทานอุโบสถศีล หรือศีล 8 
เป็นประจ าหรืออย่างน้อยทุกวันขึ้น และแรม 15 ค่ า หรือที่ชาวบ้าน เรียกว่า วันพระใหญ่ 
          4. อุบาสิกา คฤหัสถ์ผู้หญิง เข้าถึงพระรัตนตรัย และมีข้อวัตรปฏิบัติในท านองเดียวกับอุบาสก 
        พุทธบริษัท 4 ประเภทที่ว่านี้ พระพุทธองค์ตรัสว่า ถ้าวันใดไม่เคารพ ไม่ย าเกรงในพระศาสดา 
ในพระธรรม ในพระสงฆ์ (พระสงฆ์ในที่นี้หมายถึงผู้เป็นอริยะ 4 คู่ และถ้านับเป็นรายบุคคลจะมี
จ านวน 8 ดังที่ปรากฏในบทสังฆคุณที่ขึ้นต้นด้วยค าว่า สุปฏิปันโน และจบลงด้วยค าว่า โลกัสสาติ
ธรรม หมายถึง ค าสอน ในที่นี้น่าจะหมายรวมถึงพระวินัยอยู่ด้วย  นี้ก็มือ อกุศลธรรมที่กัดกิน
พระพุทธศาสนานั่นเอง 
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (2555, หน้า 2) ได้อธิบาย
เกี่ยวกับ อกุศลกรรม คือ กรรมที่เป็นบาปอันเกิดจากการกระท าบาปต่าง ๆ ก็เรียกว่าบาปกรรม หรือ
อกุศลกรรม ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ทุกคนพิจารณาเนือง ๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของ ๆ ตน เราเป็น
ทายาทรับผลของกรรม เรามีกรรมเป็นก าเนิด เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เรามีกรรมเป็นที่พ่ึงอาศัย จัก
กระท ากรรมใดไว้ ดีหรือชั่ว ก็จะต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้นและได้มีพระพุทธภาษิตตรัสสอน
ไว้ในที่อ่ืนอีกว่า บุคคลผู้จะต้องตาย ย่อมถือเอาบุญบาปที่กระท าแล้วไว้ไป ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น กรรมทั้ง
ที่เป็นกุศลกรรม ทั้งที่เป็นอกุศลกรรม ที่ทุก ๆ คนได้กระท าไว้ จึงยังเป็นของ ๆ ตน และติดตนไป ดัง
พระพุทธภาษิตท่ีตรัสไว้นั้นในข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้พิจารณาเนือง ๆ 5 ข้อ ว่า 1. เรามีความแก่
เป็นธรรมดา 2. มีความเจ็บเป็นธรรมดา 3. มีความตายเป็นธรรมดา 4. เราจะต้องพลัดพรากจากของ
รักของชอบใจทั้งสิ้น และ 5. เรามีกรรมเป็นของ ๆ ตน 
 พุทธทาสภิกขุ (2554, http://board.palungjit) ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ค าว่า...กรรม...
นี้ จะต้องเป็นการกระท าด้วยเจตนา ด้วยกาย หรือวาจา หรือใจ ถ้าไม่มีเจตนาก็ถือว่าเป็นเพียง...กิริยา
...และไม่มีผลว่าจะเป็นบาป หรือเป็นบุญ หากจะมีผลอะไรเกิดข้ึนมา ก็เรียกว่าเป็น...ปฏิกิริยา...ไม่ใช่...
วิบาก...(ซึ่งแปลว่า ผลของกรรม) ฉะนั้น การกระท าใด ๆ ของพระอรหันต์ หรือ ของพระพุทธเจ้า จึง
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ไม่เรียกว่า กรรม...แต่เรียกว่า...กิริยาควรรู้ไว้ ด้วยว่า...เจตนา...นั้น ต้องประกอบด้วยกิเลส หรือ 
อวิชชา ฉะนั้น จึงพูดได้เลยว่า กิเลสเป็นเหตุให้ท ากรรม ท ากรรมลงไปแล้วก็ย่อมได้ผลบ้าง ไม่ได้ผล
บ้าง แล้วก็จะก่อกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา เพื่อท ากรรมใหม่ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด จนถือได้ว่าเป็น
วัฏฏสงสาร (การเวียนว่ายตายเกิด) แห่งความอยาก กระท าตามอยาก ได้รับผลหรือไม่ได้รับผล ก็
อยากต่อไป กระท าต่อไป และในวงกลมนี้แหละ ความทุกข์ใจต่าง ๆ นานาจะประกฎขึ้นมาแก่ เขา
ผู้กระท ากรรม ฉะนั้น ถ้าผู้ใดไม่ต้องการมีความทุกข์ใจเลย ก็ต้องรู้วิธีท าความสิ้นไปแห่งกรรม ซึ่งถ้าจะ
กล่าวให้สั้นที่สุดก็คือ อย่ายึดมั่นถือมั่นว่าเรามีตัวตน หรือมีอะไร ๆ เป็นของตน โดยถือหลักว่า ถ้ามีตน
ก็มีกรรม ถ้าหมดตัวตนก็หมดกรรม หรือพ้นกรรม  

สุชีพ ปุญญานุภาพ ให้ความหมายว่า "อกุศล" หมายถึง "ไม่ใช่กุศล" เช่นเดียวกับศัตรูไม่ใช่
มิตร หรือสภาพที่ไม่ติดข้อง ตรงกันข้ามกับโลภะ เป็นต้น ฉันใด "อกุศล" ก็ตรงข้ามกับ "กุศล" ฉันนั้นฯ 

อกุศลกรรมย่อม ให้ ผล เป็ นทุ กข์  ไม่ มี ใครปรารถนาผลที่ เป็ นทุ กข์  แต่ คนส่ วนมากก็ ไม่ รู้
เรื่อง อกุศลกรรม อันเป็นเหตุให้เกิดผลที่เป็นทุกข์ เขาไม่รู้ว่าจิตขณะไหนเป็นอกุศล และขณะท า
อกุศลกรรมก็ย่อมไม่รู้อีกเหมือนกัน เมื่อศึกษาพระอภิธรรม ก็รู้ว่ามีอกุศลจิต 3 ประเภท คือ 1. โลภ
มูลจิต  จิตซึ่งมี โลภะ เป็นมูลเหตุ 2. โทสมูลจิต  จิตซึ่งมี โทสะ เป็นมูลเหตุ 3. โมหมูลจิต  จิตซึ่ง
มี โมหะ เป็นมูลเหตุ โมหะ (ความไม่รู้) เกิดกับอกุศลจิตทุกดวง แท้จริงโลภะมูลจิตมี 2 เหตุ คือ โมห
เหตุ และ โลภเหตุ แต่ที่เรียกว่า โลภมูลจิต นั้นก็เพราะเหตุว่า ไม่ใช่มีแต่โมหะที่เกิดกับอกุศลจิตทุก
ดวงเท่านั้น แต่ยังมีโลภะอีกด้วย ฉะนั้น จึงเรียกโลภมูลจิต ตามโลภะซึ่งเป็นเหตุ โทสมูลจิต ก็มี 2 เหตุ 
คือโมหเหตุและโทสเหตุ ที่เรียกว่า โทสมูลจิต ก็เพราะมีโทสเหตุ อกุศลจิต 3 ประเภทนั้น แต่ละ
ประเภทมีหลายดวง เพราะมีจิตต่างกันมากมายหลายประเภท 

 

3.3 ลักษณะของอกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 กฎแห่งกรรมกล่าวไว้ย่อ ๆ ว่า “ผู้ที่ท าดีย่อมได้รับผลดี ผู้ที่ท าชั่วย่อมได้รับผลชั่ว ไม่เร็วก็ช้า” 
ค าว่า “ไม่เร็วก็ช้า” ต้องใส่เข้ามาด้วยเพราะกรรมบางอย่างให้ผลเร็ว กรรมบางอย่างให้ผลช้า 
กาลเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ผลของกรรม อันโชคดีหรือโชคร้ายที่เราประสบอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับ
อ านาจภายนอกหรืออ านาจดวงดาวใด ๆ เลย แท้จริงขึ้นอยู่กับผลกรรมที่เราสั่งสมไว้ในอดีต ติดตาม
มาให้ผลในปัจจุบันนั่นเอง และการที่เราจะได้รับความสุขหรือความทุกข์ในปัจจุบัน ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับ
กรรมที่เราได้สร้างไว้ในปัจจุบันอย่างเดียว แต่ก็ขึ้นอยู่กับกรรมในอดีตด้วย เราต้องยอมรับอดีตชาติ 
ต้องยอมรับการกระท าของเราในวัน ในเดือน ในปี และในชาติที่ผ่านมา ว่าเป็นสิ่งที่ เราท าไว้เอง และ
สิ่งที่เราท าในปัจจุบัน เราต้องยอมรับด้วยว่า นั่นคือสิ่งที่ดลบันดาลชีวิตของเราให้เป็นไปในอนาคต 
ตามกฎแห่งกรรมนั้น แท้จริงกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนา ตรงกับกฎของนิวตัน คือ กฎกิริยา 
(action) และปฏิกิริยา (reaction) ของนิวตัน แต่กฎนี้เป็นกฎทางด้านวัตถุ มีกฎอยู่ว่า ลูกฟุตบอลที่
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ขว้างลงไป ถ้าขว้างลงไปแรงมันก็กระดอนมาแรง ถ้าขว้างลงเบามันก็กระดอนมาเบา กรรมที่เราท าก็
เหมือนกัน ถ้าท ากรรมดีลงไป สิ่งตอบสนองมาก็เป็นกรรมดี ถ้าท ากรรมไม่ดีลงไป สิ่งตอบสนองมาก็
เป็นกรรมไม่ดี นี้เป็นกฎทางด้านจิตใจ 
 ตามกฎแห่งกรรมนั้น คนเราไม่อาจจะหวังผลดีของสิ่งที่ยังมาไม่ถึง คือ สิ่งไหนที่ยังมาไม่ถึง 
เราจะไปเอาผลก่อนไม่ได้ หรือเราท าชั่วไว้แล้ว เราจะวิ่งหนีจากผลกรรมชั่วที่เราท าไว้ก็ไม่ได้ เพราะมัน
ต้องถึงกาลเวลาของมัน คือ ต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติของมัน 
 เฉพาะในตอนนี้ จะขอย้ าในลักษณะของอกุศลกรรม ว่าท าไมคนเราจึงเกิดมาแตกต่างกัน 
ค าตอบนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน จูฬกัมมวิภังคสูตร ซึ่งปรากฏอยู่ในคัมภีร์มัชฌิมนิกายว่า เพราะกรรม
จ าแนก จึงท าให้สัตว์แตกต่างกัน โดยตรัสว่า กมฺม  สตฺเต วิภชฺชติ ยทิท  หีนปฺปณีตตาย ซึ่งแปลว่า 
“กรรมย่อมจ าแนกสัตว์โลกให้แตกต่างกัน คือ เลวทรามและประณีต” ในที่นี้  จะขอยกค าที่
พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบสุภมาณพ โดยทรงขยายความกฎแห่งกรรมไว้ในจูฬกัมมวิภังคสูตรค่อนข้าง
ยาว แต่ในที่นี้จะขอกล่าวโดยย่อ ดังนี้ 
 คู่ท่ี 1 การที่คนเราเกิดมามีอายุสั้น ก็เพราะเมื่อชาติปางก่อน เป็นคนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่มี
ศีล 5 ด้วยอ านาจผลของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ท าให้เขาไปตกนรกหมกไหม้ เสวยทุกข์อยู่ เมื่อหมดกรรม
นั้น ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ เศษกรรมที่ยังเหลืออยู่ท าให้เขาอายุสั้น เพราะเขาเคยฆ่าสัตว์  
 ส่วนคนที่เกิดมามีอายุยืน ก็เพราะเมื่อชาติก่อนโน้น เขาเป็นคนมีศีล 5 มีศีลธรรม เมื่อเขาตาย
จากโลกมนุษย์ ก็ไปเกิดในที่ดีมีความสุข เช่น ไปเกิดในสวรรค์ เมื่อพ้นจากภูมินั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ 
บุญของเขายังหนุนอยู่ ท าให้เขาอายุยืน 
 คู่ที่  2 การที่บางคนเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บมาก  ก็เพราะเมื่อชาติก่อนนั้น เป็นคนชอบ
เบียดเบียนสัตว์ ทรมานสัตว์ กักขังสัตว์ หรือท าร้ายคนอื่น สัตว์อ่ืน ให้เดือดร้อน ให้ทรมาน ให้เจ็บ ให้
ป่วย เมื่อเขาตายไปก็ไปตกนรก เมื่อพ้นจากนนรกแล้ว กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เศษกรรมนั้นยังมีอยู่ ท า
ให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ค่อยมีความสุข  
 ส่วนคนที่เกิดมาไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บ หรือไม่มี ก็เพราะชาติก่อนนั้น เขาเป็นคนมีเมตตาต่อ
สัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์ เอ็นดูสัตว์ทั้งหลาย และมนุษย์ทั้งหลาย มีศีลธรรม มีเมตตากรุณา เมื่อเขาตาย
จากไป ก็ไปเกิดในที่ดีมีความสุข เช่น เกิดในสวรรค์ เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เขาจึงมีสุขภาพดี ไม่มี
โรคภัยไข้เจ็บ 
 คู่ที่ 3 ถามว่า ท าไม บางคนเกิดมารูปไม่สวย พระองค์ตรัสว่า คนบางคนขี้โกรธ มีความโกรธ
เป็นเจ้าเรือน เมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดในสถานที่ล าบาก เมื่อกลับจากสถานที่นั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็
เป็นคนหน้าตาไม่สวยงาม เป็นคนขี้เหร่ เพราะชาติก่อนเป็นคนขี้โกรธ  
 ส่วนคนที่เกิดมามีรูปสวย เพราะชาติก่อนเป็นคนมีเมตตากรุณา ไม่ขี้โกรธ เมื่อเขาไปเกิดในสวรรค์ 
แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เขาจึงมีหน้าตาสวยงาม รูปหล่อ รูปสวย เพราะมีเมตตา เป็นคนไม่ข้ีโกรธ 
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 คู่ที่ 4 ถามว่า ท าไม คนบางคนเกิดมามีวาสนาน้อย ไม่มียศมีต าแหน่งกับเขา เป็นคนต้อยต่ า  
ก็ตอบว่า เพราะเมื่อชาติก่อน เขาเป็นคนริษยาคนอ่ืน เมื่อเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้ ริษยาเขา เพราะฉะนั้น 
เมื่อเกิดมาในชาติปัจจุบัน จึงเป็นคนมีศักดิ์ต่ า ไม่ค่อยมียศ ไม่ค่อยมีต าแหน่ง ถ้ามียศต าแหน่งก็มักอยู่
ในต าแหน่งต่ าเสมอ เพราะเป็นคนริษยาเขา  
 ส่วนคนที่เกิดมาได้รับต าแหน่งสูง เพราะเมื่อชาติก่อนนั้นไม่ริษยาคนอ่ืนเขา ใครได้ดีก็พลอย
ยินดีกับเขา จึงเกิดมาได้รับต าแหน่งสูง เพราะไม่ริษยาเขา 
 คู่ที่ 5 ถามว่า ท าไม คนบางคนเกิดมายากจน ก็ตอบว่า เพราะชาติก่อนเขาเป็นคนตระหนี่ถี่
เหนียว ไม่รู้จักบริจาคทาน จึงเกิดมายากจน  
 ส่วนคนที่เกิดมาร่ ารวย ได้พ่อแม่ร่ ารวย เกิดมาในสกุลที่ร่ ารวย ก็เพราะว่าเมื่อชาติก่อนนั้น 
เขาเป็นคนบริจาคทาน ยินดีในการบริจาค ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว 
 คู่ท่ี 6 ถามว่า ท าไม คนบางคนเกิดในสกุลต่ า ก็ตอบว่า เพราะชาติก่อนคนประเภทนี้ เป็นคน
ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ เป็นคนแข็งกระด้าง เมื่อตายไปก็ไปเกิดในสถานที่ล าบาก เช่น นรก เป็น
ต้น เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจึงเกิดในสกุลต่ า เช่น ในสกุลจัณฑาล หรือเป็นพวกชาวประมง เป็น
พวกท่ีแร้นแค้น ล าบาก เดือดร้อน  
 ส่วนคนที่เกิดในสกุลสูงนั้นตรงข้ามกัน เขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ต่อสมณ
พราหมณ์ ต่อผู้ประพฤติดี เมื่อตายไปก็ไปเกิดในที่ดี มีสวรรค์ เป็นต้น เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็เป็น
คนที่เกิดในสกุลสูง เช่น สกุลกษัตริย์ สกุลเศรษฐี หรือสกุลเจ้านาย เป็นต้น 
 คู่ท่ี 7 ถามว่า ท าไม คนบางคนจึงเกิดมาโง่ ก็ตอบว่า เพราะเมื่อชาติก่อนนั้น เป็นคนไม่เข้าไป
ไต่ถามหาความรู้ต่อสมณพราหมณ์ ต่อผู้ประพฤติดี ผู้รู้คุณธรรม จึงเป็นคนโง่ ชาติปัจจุบันจึงเป็นอย่าง
นั้น ส่วนคนที่เกิดมามีปัญญาฉลาด เพราะเข้าไปไต่ถามหาความรู้ต่อสมณพราหมณ์ ต่อผู้ประพฤติดี 
ถามถึงบาปบุญคุณโทษ เป็นต้น เพราะฉะนั้น เขาจึงเกิดมามีปัญญา นี่ คือ ลักษณะของอกุศลกรรม 
14 ข้อ 7 คู่ ที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบสุภมาณพ เมื่อสุภมาณพฟังแล้วก็เลื่อมใส ได้ประกาศตัวนับถือ
พระรัตนตรัยเป็นที่พ่ึง 
 จากเรื่องนี้จะชี้ให้เห็นว่า การที่คนเราแต่ละคน ที่เกิดมาไม่เหมือนกันก็เพราะกรรมเป็นตัว
บันดาล ไม่ใช่พระเจ้าบันดาล ไม่ใช่อ านาจดวงดาว แต่บางคนบอกว่าเพราะดวงไม่ดี กลับไปเชื่อดวง 
แท้ที่จริง กรรมที่ เราท าไว้นั่นเองในอดีตต่างหากมันดลบันดาลมา แล้วเราจะแก้กรรมเหล่านี้ 
โดยเฉพาะด้านไม่ดีได้อย่างไร ค าตอบก็คือ ท ากรรมดีเข้าไปมาก ๆ ในที่สุดกรรมที่ไม่ดีทั้งหมดนั้นก็จะ
จางแล้วก็หายไป และก็จะสามารถพบความสุขความเจริญในชีวิตได้  
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3.4 ประเภทของอกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
พระพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายสัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบไว้ทั่วไปว่าคือ ความรู้ในอริยสัจทั้งสี่ 

รู้จักทุกข์ รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ รู้จักนิโรธความดับทุกข์ รู้จักมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับ
ทุกข์ ท่านพระสารีบุตรเถระก็ได้อธิบายนสัมมาทิฏฐิแก่ภิกษุทั้งหลายที่ท่านประมวลไว้ใน "สัมมาทิฏฐิ
สูตร" โดยที่ท่านได้อธิบาย กว้างขวางออกไปขยายความออกไป จับตั้งแต่เบื้องต้นโดยที่ท่านได้กล่าวตั้ง
เป็นกระทู้ข้ึนว่า ที่เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนั้นเป็นอย่างไร 

ท่านอธิบายว่า ได้แก่ ความรู้จักอกุศล ความรู้จักอกุศลมูล มูลเหตุของอกุศล ความรู้จักกุศล 
ความรู้จักกุศลมูล มูลเหตุของกุศล ท่านก็ได้อธิบายขยายความต่อไปอีกว่า อกุศล นั้นได้แก่อะไร ท่าน
ก็ยกเอา "อกุศลกรรมบถ คือ ทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศล" ขึ้นแสดงทางกาย อันเรียกว่า"กายกรรมอัน
เป็นอกุศล 3 " คือ 1. การท าสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป 2. การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ 3. การ
ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ทั้ง 3 นี้เป็นทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลทางกาย ทางแห่งกรรมที่เป็น 
"อกุศลทางวาจา คือ วจีกรรมมี 4" ได้แก่ พูดเท็จ 1 พูดส่อเสียด 1 พูดค าหยาบ 1 พูดเพ้อเจ้อ 
เหลวไหล 1 ก็รวมทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลทางวาจาเป็น 4 ทางแห่งกรรมที่เป็น "อกุศลทางใจ 3" คือ  
 1. อภิชฌา โลภ เพ่งเล็งทรัพย์ สิ่งของของผู้อื่น  
 2. พยาบาทปองร้ายเขา มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดจากคลองธรรม เช่น เห็นว่าไม่มีบาป ไม่มี
บุญจะท าอย่างไรก็ไม่เป็นบาป จะท าอย่างไรก็ไม่เป็นบุญ ไม่มีผลของบาปบุญ และไม่มีมารดาบิดา ไม่
มีกรรมดีกรรมชั่ว ผลของกรรมดีกรรมชั่ว ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้า ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบ
ทั้งหลาย ปฏิเสธว่าไม่มีทั้งหมด เหล่านี้ เป็นมิจฉาทิฏฐิ  

3. ความเห็นผิดจากคลองธรรม ก็รวมเป็นทางกรรมที่ เป็นอกุศลทางใจ 3 รวมเป็น
อกุศลกรรมบถ 10 ทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศล 10 นี้คือ อกุศล สัมมาทิฏฐิ ก็คือ รู้จักทางแห่งกรรมที่
เป็นอกุศลทั้ง 10 ประการเหล่านี้ว่าเป็นอกุศลจริง อกุศลมูล มูลเหตุของอกุศล ก็ได้แก่  

 - โลภะ คือ ความโลภอยากได้อันน าให้ประกอบอกุศลกรรม 
 - โทสะ ความโกรธแค้นขัดเคือง อันน าให้ประกอบอกุศลกรรม  
 - โมหะ ความหลงอันน าให้ประกอบอกุศลกรรม 
 สัมมาทิฏฐิ คือ ความรู้จักอกุศลมูลเหล่านี้ว่า โลภะ โทสะ โมหะ เป็นมูลเหตุของอกุศลกรรม

ทั้งหลายตามเป็นจริง เนื้อหาบางส่วนจากพระนิพนธ์ ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปรินายกเรื่อง "สัมมาทิฏฐิ  ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ" จะเห็นได้ว่า 
ประเภทของอกุศลกรรมบถ 10 นั้น เมื่อแยกออกแล้วก็จะมีแค่ 3 ทางเท่านั้นเอง คือ ทางกาย 3 ทาง
วจี 4 และทางใจ 3 ทั้ง 3 ทางนี้ ประเภทที่น่ากลัวที่สุดคือ ทางใจ เพราะเมื่อใจคิดเป็นอกุศลแล้ว 
สามารถที่จะพากาย และพาค าพูด ที่เป็นอกุศลกรรม ไปก่อกรรมท าเข็นได้ในทันที ดังที่ผู้วิจัยจะ
ยกตัวอย่างในหัวข้อ ตัวอย่างของการรับผลอกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ในล าดับต่อไป 
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3.5 ตัวอย่างของการรับผลอกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 3.5.1 บุพกรรมของพระพุทธเจ้า 

  พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ตอนหนึ่งในพุทธาปทาน มีใจความว่า เมื่อเห็นความเกียจคร้าน
เป็นภัย เห็นความเพียรเป็นความปลอดภัย ก็จงปรารภความเพียรเถิด นี้เป็นค าสอนของพระพุทธเจ้า
ทั้งหลาย อนึ่ง เรื่องบุพกรรมนี้ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงกรรมและผลของกรรมที่แต่ละคนได้ท าไว้ ใน
เรื่องบุญและบาปที่มักพูดกันว่า ด้วยอ านาจบาปที่ได้กระท าไว้ในชาตินี้ จะกลายเป็นแรงบาปส่งผลให้
ไปเกิดในอบายภูมิทั้ง 4 คือ นรก เปรต อสุรกาย และก าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในชาติหน้าหรือชาติต่อ ๆ 
ไป ด้วยอ านาจบุญกุศลที่ได้กระท าไว้ในชาตินี้ จะกลายเป็นแรงบุญส่งผลให้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 
ในชาติหน้าหรือชาติต่อ ๆ ไป ผลกรรมที่แต่ละบุคคลได้ท าไว้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนดีที่นิยมเรียกว่า  บุญ 
หรือส่วนชั่วที่นิยมเรียกกันว่า บาป ย่อมท าหน้าที่ในการตามให้ผลอย่างเที่ยงตรงและต่อเนื่อง โดยไม่มี
อ านาจอ่ืนใดจะมาเบี่ยงเบนให้เป็นอย่างอ่ืนไปได้ ส่วนจะตามให้ผลทันตาเห็นในชาตินี้ หรือตามให้ผล
ในชาติต่อ ๆ ไปนั่น เป็นอีกเรื่องหนึ่ง  

 ค่านิยมในสังคมปัจจุบันนี้ มีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปมาก บุคคลส่วนใหญ่ไม่ค่อย
ค านึงถึงบาปบุญคุณโทษกันเท่าไรนัก จนบางครั้งถึงกับมีการพูดว่า ถ้ามัวแต่ค านึงถึงบาปบุญคุณโทษ 
ก็ไม่ต้องไปท ามาหากินอะไรกันหรอก มีหวังอดตายกันหมด หรือเรื่องบาปบุญคุณโทษเป็นเพียงนิทาน
หลอกเด็ก ประกอบกับคนท าความชั่วบางคนสามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างสุขส าราญ และได้รับการยก
ย่องนานัปการว่าเป็นผู้มีเกียรติ เป็นผู้ท าคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพียงแค่การบริจาค
เงินให้แก่องค์กรสาธารณกุศลเพียงเล็กน้อย เป็นต้นตัวอย่างที่เห็นกันอยู่นี้เองท าให้คนอีกเป็นจ านวน
มากเกิดความรู้สึกสับสน หรือให้ความส าคัญเรื่องบาปบุญคุณโทษน้อยไปได้ ความจริง เรื่องบาป
บุญคุณโทษมิใช่เป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระ เพียงแต่ว่าคนที่ท าความดีและความชั่วยังมิได้ประสบผล
ของมันโดยตรง จึงท าให้บุคคลอีกส่วนหนึ่งเกิดความเข้าใจสับสนไป แต่เมื่อใดที่ผลของความดีและ
ความชั่วให้ผลโดยตรงแล้วนั่นแหละ บุคคลนั้น ๆ จึงจะยอมรับว่า บาปบุญคุณโทษนั้นมีจริง และให้ผล
ตามท่ีแต่ละบุคคลได้ท าไว้ทุกประการ ดังตัวอย่าง เรื่อง บุพกรรมของพระพุทธองค์  

ท่านพระอานนทเถระ เมื่อจะประกาศประวัติอดีตชาติของพระพุทธเจ้าว่าด้วยบุพกรรมเก่า 
จึงกล่าวว่า ณ พื้นศิลาที่น่ารื่นรมย์ ใกล้สระอโนดาตโชติช่วงด้วยรัตนะต่าง ๆ ในละแวกป่า มีดอกไม้มี
กลิ่นหอมนานาชนิด พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้น าสัตว์โลก มีหมู่ภิกษุหมู่ใหญ่ห้อมล้อม ประทับนั่งที่ศิลา
อาสน์นั้น ได้ตรัสเล่าบุพกรรมของพระองค์ว่า ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงฟังบุพกรรมของเรา 
ดังต่อไปนี้  
 1. เรื่อง ห้ามผู้อ่ืนดื่มน้ าท าให้ต้องอดน้ า เรื่องมีอยู่ว่า คราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่
ใกล้สระอโนดาต ได้ตรัสเล่าบุพกรรมของพระองค์ให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า ชาติปางก่อน เรา เมื่อครั้งเกิด
เป็นนายโคบาล ต้อนโคไปเลี้ยง ได้เห็นแม่โคก าลังดื่มน้ าขุ่น จึงห้ามมันไว้ไม่ให้ดื่ม ด้วยผลกรรมนั้น ในภพ
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สุดท้ายนี้ เรากระหายน้ า ก็ไม่ได้ดื่มน้ าตามความปรารถนา มีเรื่องกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่า ก่อนที่พระผู้
มีพระภาคจะปรินิพพานหลังจากเสวยพระกระยาหารที่นายจุนทกัมมารบุตรจัดถวายแล้ว ได้เกิดอาการ
พระประชวรอย่างรุนแรงลงพระบังคนหนักเป็นโลหิต(ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด) ทรงมีทุกขเวทนาอย่างแสน
สาหัส (กระหายน้ าอย่างมาก) แต่ทรงใช้สติสัมปชัญญะข่มทุกขเวทนาไว้ ตรัสชวนท่านพระอานนท์ ออก
เดินทางต่อไปยังกรุงกุสินารา ระหว่างทางทรงหยุดพักและรับสั่งให้พระเถระน าน้ าดื่มมาถวาย แต่พระ
อานนท์กราบทูลว่า น้ าในแม่น้ าตรงนั้น มีน้ าน้อยและถูกกองเกวียน 500 เล่ม เหยียบย่ าไปก่อนหน้านั้น
แล้วก็ไม่ไปตักมาถวาย จนพระองค์ต้องรับสั่งในครั้งที่ 3 พระอานนท์จึงไปตักน้ าน ามาถวายให้พระองค์ได้
ทรงดื่ม และน้ าที่พระอานนท์ไปตักนั้น กลับเป็นน้ าใสสะอาด น่าอัศจรรย์ใจมาก  
 2. เรื่อง กล่าวตู่พระอรหันต์ท าให้ต้องตกนรก เรื่องมีอยู่ว่า คราวหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า 
ประทับอยู่ใกล้สระอโนดาด ได้ทรงตรัสเล่าบุพกรรมของพระองค์ ให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า ในชาติปาง
ก่อนเราได้เคยเกิดเป็นนักเลงชื่อว่า ปุนาลิ  ได้กล่าวตู่พระปัจเจกพุทธเจ้ามีนามว่า สุรภี  ผู้ไม่
ประทุษร้ายใคร ด้วยผลกรรมนั้นเราจึงได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนรกเป็นเวลานาน เสวยทุกขเวทนา
หลายพันปี ด้วยผลกรรมที่เหลืออยู่นั้น ในภพสุดท้ายนี้ เราจึงได้รับการกล่าวตู่เพราะนางสุนทรีเป็น
เหตุ เรื่องนี้ มีกล่าวไว้อธิบายไว้ว่า สมัยนั้น ลาภสักการะเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าเป็นอันมาก เป็นเหตุให้
พวกเดียรถีย์ทั้งหลายอับเฉาสิ้นลาภสักการะไปตาม ๆ กันไม่ผิดอะไรกับแสงหิ่งห้อย ในเวลาพระ
อาทิตย์ขึ้น วันหนึ่ง พวกเดียรถีย์ได้ปรึกษากันหาทางจะท าลายลาภสักการะของพระพุทธเจ้า เพ่ือจะ
ท าให้ตนได้ลาภสักการะ ดังที่ เคยเป็น จึงขอแรงนางสุนทรีปริพาชิกาผู้มีรูปงามให้ไปท าลาย
พระพุทธเจ้า โดยให้ไปใส่ความว่าประพฤติร่วมประเพณีกับพระพุทธเจ้า นางสุนทรีท า  เช่น นั้นอยู่ 2 
ถึง 3 วัน พวกเดียรถีย์ก็จ้างพวกนักเลงให้ไปฆ่านางสุนทรี แล้ว หมกไว้ที่ระหว่างกองขยะดอกไม้ใกล้
พระคันธกุฎี พวกนักเลงได้ท าตามสั่งทุกประการ เอาละคราวนี้ พวกเดียรถีย์ก็แกล้งโจษจันหานาง
สุนทรี กราบทูลเรื่องนั้นแก่พระราชา พระราชารับสั่งให้ค้นหาจนทั่ว จึงได้ไปพบศพนางที่กองขณะ
ดอกไม้ พวกเดียรถีย์จึงยกศพนางขึ้นเตียงแล้วหามเข้าไปยังพระนคร ทูลแด่พระราชาว่า สาวกของ
พระพุทธเจ้าฆ่านางสุนทรี แล้วหมกไว้ในระหว่างกองขยะดอกไม้ด้วยคิดว่า เราจักปกปิดกรรมชั่วที่
พระพุทธเจ้าได้ท าไว้ พระราชาได้ให้ป่าวร้องไปทั่วพระนคร พวกเดียรถีย์ได้เที่ยวป่าวร้องด่าพวกภิกษุ
ในภายในและภายนอกพระนคร แม้กระทั่งในป่า ภิกษุได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระศาสดา พระศาสดา
ตรัสว่า ถ้าเช่นนั้น พวกเธอจงกลับโจทมนุษย์เหล่านั้นอย่างนี้ แล้วตรัสคาถาเหล่านี้ว่า คนที่ชอบพูด
เท็จ หรือคนที่ท าความชั่วแล้วกล่าวว่า “ฉันไม่ได้ท า” ต่างก็ตกนรก คน 2 จ าพวกนั้น ต่างก็มีกรรมชั่ว 
มีกรรมเลวทราม ตายไปแล้ว มีคติเท่าเทียมกันในโลกหน้า พระราชาได้ส่งต ารวจไปสืบสวนเรื่องนั้น 
บังเอิญว่า วันนั้น พวกนักเลงผู้ฆ่านางสุนทรี ก าลังเมาสุราทะเลาะกันอยู่ในร้านสุราแห่งหนึ่ง  พูด
พาดพิงไปถึงนางสุนทรีว่าตนเองเป็นผู้ฆ่านางสุนทรีเอง พวกต ารวจจึงจับกุมตัวไปถวายพระราชา 
พระราชาได้ตรัสถาม ทราบความจริงว่า เดียรถีย์จ้างให้ฆ่านางสุนทรี จึงรับสั่งให้เรียกพวกเดียรถีย์
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มาแล้วทรงบังคับให้ไปเที่ยวป่าวร้องบอกแก่ชาวพระนครว่า นางสุนทรีนี้พวกข้าพเจ้าประสงค์จะสาด
โคลนใส่พระพุทธเจ้าให้ฆ่านางแล้วโทษของพระสาวกของพระพุทธเจ้าไม่มี เป็นโทษของพวกข้าพเจ้ า
ฝ่ายเดียว พวกเดียรถีย์ได้ท าอย่างนั้นแล้ว คลายความสงสัยของมหาชนผู้โง่เขลาเสียได้ ต่อมา เดียรถีย์
เหล่านั้น พร้อมด้วยพวกนักเลง ก็ถูกตัดสินประหารชีวิตฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา ตั้งแต่นั้นมา ลาภ
สักการะของพระพุทธเจ้าก็เจริญรุ่งเรืองตามเดิม  
 3. เรื่อง กล่าวตู่พระอรหันต์ท าให้ตกนรกถึงแสนปี เรื่องมีอยู่ว่า คราวหนึ่ง พระผู้มีพระภาค
เจ้า ได้ทรงตรัสเล่าบุพกรรมของพระองค์ให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า เราเมื่อครั้นเกิดเป็นนักเลงหัวไม้ เป็น
อันธพาล เพราะการกล่าวตู่พระนันทเถระ ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เราจึงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน
นรกเป็นเวลานาน ถึง 100,000 ปี ครั้นได้เกิดเป็นมนุษย์ ก็ได้รับการกล่าวตู่มาก ด้วยผลกรรมที่
เหลืออยู่นั้น นางจิญจมาณวิกาจึงมากล่าวตู่ ด้วยค าไม่จริงท่ามกลางหมู่ชนมีเรื่องกล่าวไว้ว่า สมัยนั้น 
ลาภสักการะเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าเป็นอันมาก ฝ่ายพวกเดียรถีย์ลดน้อยลงราวกับแสงหิ่งห้อยในเวลา
พระอาทิตย์ขึ้น พวกเดียรถีย์จึงประชุมตกลงกัน ออกอุบายให้นางจิญจมาณวิกาปริพพาชิกา ผู้มีรูป
งามคนหนึ่งท าลายพระพุทธเจ้า นางจิญจมาณวิกาได้ท าทีเป็นเดินเข้า-ออกในเวลาเช้าตรู่และเวลาเย็น 
ท าให้พวกอุบาสกผู้ไปฟังธรรมสงสัย นางบอกว่า ได้อยู่ร่วมในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระสมณโค
ดม ยิ่งท าให้คนพวกนั้นสงสัยขึ้นอีก ต่อมา นางได้เอาผ้าพันท้อง ท าเป็นคล้ายคนมีท้องได้ 8  - 9 
เดือนจวนจะคลอด เมื ่อพระพุทธเจ้าก าลังประทับนั่งแสดงธรรมอยู่บนธรรมาสน์นั่นเองได้ไปสู่
ธรรมสภาทูลพระองค์ว่า มหาสมณะ พระองค์ดีแต่พูดเท่านั้น เสียงพระองค์ไพเราะ พระโอษฐ์ของ
พระองค์สนิท ส่วนหม่อมฉันอาศัยพระองค์ได้เกิดมีครรภ์ครบก าหนดแล้ว พระองค์ไม่ ทรงทราบที่
คลอดของหม่อมฉันไม่ทรงทราบเครื่องบริหารครรภ์แก่หม่อมฉัน เมื่อไม่ทรงท าเอง ก็ไม่ตรัสบอก
พระเจ้าโกศล อนาถบิณฑิกเศรษฐี หรือนางวิสาขามหาอุบาสิกา คนใดคนหนึ่ง แล้วด่าพระพุทธเจ้า
ต่าง ๆ นานาในท่ามกลางบริษัท ฝ่ายท้าวสักกะเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้น จึงสั่งให้เทพบุตร 2 องค์
โดยให้แปลงเป็นหนู และแปลงเป็นลม มาท าลายพิธีของนาง กัดเชือกท่ีผูกท่อนไม้ไว้ และลมพัดเลิกผ้า
ห่มขึ้น ไม้กลมพลัดตกลงบนหลังเท้าของนาง ปลายเท้าทั้ง 2 ข้างแตก มนุษย์ทั้งหลายก็พูดว่า นาง
กาฬกัณณี เจ้าด่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ่มเขฬะลงบนศีรษะ ขับออกจากวิหาร นางวิ่งเตลิดเปิดเปิงไป 
พอล่วงคลองพระจักษุของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ก็ถูกแผ่นดินสูบตกไปเกิดในอเวจีมหานรก ลาภ
สักการะของพวกเดียรถีย์เสื่อมลงอีก แต่ของพระทศพลยิ่งเจริญขึ้น  
 4. เรื่อง กล่าวว่าร้ายผู้ทรงศีลจึงท าให้ถูกใส่ร้าย เรื่องมีอยู่ว่า คราวหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า 
ได้ทรงตรัสเล่าบุพกรรมของพระองค์ให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า เราเกิดเป็นพราหมณ์ ผู้มีสุตะ มีประชาชน
สักการะบูชา ได้สอนมนตร์ให้มาณพประมาณ 500 คน ในป่าใหญ่ ได้เห็นฤาษีผู้น่าเกรงกลัว ผู้ได้
อภิญญา 5 มีฤทธิ์มาก มายังส านักของเรา เราจึงกล่าวตู่ฤาษี ผู้ไม่ประทุษร้ายใคร โดยบอกลูกศิษย์ว่า 
ฤาษีผู้นี้มักบริโภคกามคุณ เพียงเราบอกเท่านั้น พวกมาณพก็พลอยเชื่อ ตั้งแต่นั้นมา ครั้นไปเที่ยวหา
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อาหารในตระกูลทั้งหลาย พากันบอกประชาชนว่า ฤาษีตนนี้มักบริโภคกามคุณ ด้วยผลกรรมนั้น ภิกษุ 
500 รูปเหล่านี้ ได้รับการกล่าวตู่ เพราะนางสุนทรีเป็นเหตุ มีเรื่องกล่าวไว้ว่าพวกมิจฉาทิฏฐิผู้ไม่
เลื่อมใสในพระรัตนตรัย ได้ติดตามพระพุทธเจ้าผู้เสด็จเข้าไปภายในพระนครได้ด่าบริภาษด้วยอักโกส
วัตถุ 10 ว่า เจ้าเป็นโจร เป็นคนพาล เป็นคนหลง เป็นอูฐ เป็นโค เป็นฬา เป็นสัตว์นรก เป็นสัตว์
ดิรัจฉาน ไม่มีหวังจะได้สุคติ ทุคติเท่านั้น ที่เจ้าควรหวังท่านพระอานนท์สดับค านั้นแล้วได้กราบทูล
พระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกชาวเมืองได้ด่าบริภาษพวกเราพวกเราจะไปที่อ่ืนจากเมืองนี้
เถิดพระพุทธเจ้าตรัสถามว่า จะไปที่ไหน เมื่อถูกด่าที่นั่นอีก จะท าอย่างไร พระอานนท์กราบทูลว่า จะ
ไปเมืองอ่ืนอีก เมื่อถูกด่าที่นั่นอีกก็หนีไปเรื่อย ๆ พระเจ้าข้า พระพุทธเจ้าตรัสว่า การท าอย่างนั้น ไม่
สมควร เมื่ออธิกรณ์เกิดขึ้นในที่ใด ต้องสงบในที่นั้นเสียก่อน จึงสมควรไปที่อ่ืน แล้วตรัสถามต่อไปว่า 
พวกไหนเล่าด่าพวกเรา อานนท์กราบทูลว่า คนทั้งหมดกระทั่งทาสและกรรมกรก็พากันด่า   
พระพุทธเจ้าตรัสว่า อานนท์ เราเป็นเหมือนกับช้างที่เข้าสู่สงครามการอดทนต่อค าพูดของคนไม่มีศีล 
มีจ านวนมากเป็นภาระของเรา เช่นเดียวกันกับการอดทนต่อลูกศรที่แล่นมาจกทิศ เป็นภาระของช้างที่
เข้าสู่สงคราม  
 5. เรื่อง ทรัพย์เป็นเหตุท าให้พ่ีฆ่าน้อง เรื่องมีอยู่ว่า คราวหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงตรัส
เล่าบุพกรรมของพระองค์ให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า ในชาติก่อน เราได้ฆ่าน้องชายต่างมารดา  เพราะเหตุ
แห่งทรัพย์ จับโยนลงซอกภูเขาแล้วโยนหินทับไว้ ด้วยผลกรรมนั้น พระเทวทัตจึงผลักก้อนหินกลิ้งลง
มา สะเก็ดหินกระทบนิ้วหัวแม่เท้าของเราจนห้อเลือด เรื่องนี้ มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่า ครั้งที่พระผู้
มีพระภาคประทับอยู่ ณ กรุงโกสัมพี พระเทวทัตถูกความมักใหญ่ครอบง าจิต ชักจูงให้อชาตศัตรูกุมาร
เลื่อมใสในฤทธิ์ของตน คิดจะขอพระพุทธเจ้าปกครองภิกษุสงฆ์ พระเทวทัตได้เสื่อมจากฤทธิ์ พร้อมกับ
ความคิดนั้น ต่อมา ถูกสงฆ์ท าปกาสนียกรรมจึงไปยุยงให้อชาตศัตรูกุมารปลงพระชนม์พระเจ้าพิม
พิสารผู้เป็นชนกส่วนตนเองได้ส่งคนไปลอบปลงพระชนม์พระผู้มีพระภาค แต่คนเหล่านั้นกลับเลื่อมใส
ในพระองค์ ได้ฟังอนุปุพพีกถาส าเร็จโสดาปัตติผลทุกคน สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมอยู่  ณ  
ที่ร่มเงาภูเขาคิชฌกูฏ ทีนั้นพระเทวทัตขึ้นภูเขาคิชฌกูฏกลิ้งศิลาก้อนใหญ่ด้วยหมายใจว่า  เราจะปลง
พระชนม์พระผู้มีพระภาคด้วยก้อนศิลา ยอดภูเขา 2 ข้างมาบรรจบกันรับศิลาก้อนนั้นไว้ สะเก็ดศิลา
กระเด็นจากก้อนศิลานั้นไปกระทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคจนพระโลหิตห้อขึ้นทีนั้นพระผู้มีพระ
ภาคทรงแหงนพระพักตร์ ได้ตรัสว่า โมฆบุรุษ เธอสั่งสมสิ่งที่มิใช่บุญไว้มากที่มีจิตคิดร้าย คิดฆ่าท า
โลหิตของตถาคตให้ห้อ แล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า เทวทัตท าโลหิตของตถาคตให้ห้อ ได้ท า
อนันตริยกรรมแล้ว  
 6. เรื่อง เคยแกล้งพระไว้จึงได้รับการแกล้งตอบ เรื่องมีอยู่ว่า คราวหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า 
ได้ทรงตรัสเล่าบุพกรรมของพระองค์ให้ภิกษุท้ังหลายฟังว่า ในชาติก่อน เรายังเป็นเด็กเล่นอยู่ที่หนทาง
ใหญ่  ได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก าลังเดินทางมา ณ ทางนั้น จึงได้หว่านก้อนกรวดไว้ที่หนทาง ด้วยผล
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กรรมนั้น ในภพสุดท้ายนี้ พระเทวทัต จึงชักชวนนักแม่นธนู ผู้เป็นนักฆ่า เพ่ือฆ่าเรา เรื่องนี้ มีกล่าวไว้
ในพระไตรปิฎกว่า ณ กรุงราชคฤห์ หลังจากพระเทวทัตไปถวายพระพรให้พระเจ้าอชาตศัตรูกุมารส่ง
ราชบุรุษไปปลงพระชนม์พระพุทธเจ้าแล้ว ต่อมา พระเทวทัตก็สั่งบุรุษคนหนึ่งว่า พระพุทธเจ้าประทับ
อยู่ที่โน้น ท่านจงไปปลงพระชนม์พระองค์แล้วกลับมาทางนี้ แล้วซุ่มบุรุษไว้ริมทาง 2 คนด้วยสั่งว่า 
พวกท่านจงฆ่าคนที่เดินมาทางนี้ เพียงล าพังแล้วมาทางนี้ ซุ่มบุรุษไว้ริมทางอีก 4, 8, 16 คน ด้วยสั่งว่า    
พวกท่านจงฆ่าคนพวกนี้ ที่เดินมาทางนี้ ๆ ต่อมาบุรุษคนหนึ่งนั้น ถือดาบและโล่ห์สะพายธนูเข้าหา
ประชิดตัวพระผู้มีพระภาค ครั้นแล้วก็ยืนกลัวจนตัวแข็งทื่อไม่ห่างจากพระผู้มีพระภาค พระองค์จึง
ตรัสว่า อย่ากลัวเลย พอบุรุษนั้นได้ฟังพระด ารัสเช่นนั้นแล้ว ได้วางดาบและโล่ ปลดธนูวางไว้ แล้วซบ
ศีรษะแทบพระยุคลบาทกราบทูลว่า กระผมท าความผิดเพราะความโง่เขลา ที่มีจิตคิดประทุษร้ายคิด
จะปลงพระชนม์จึงเข้ามาที่นี้ ขอพระองค์โปรดประทานอภัยโทษแก่กระผม เพ่ือความส ารวมต่อไป 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ไม่เป็นไร การที่บุคคลเห็นความผิดเป็นความผิดแล้ว แก้ไขให้ถูกต้อง  นี้เป็น
ความเจริญในอริยวินัยแล้วตรัสอนนุปุพพีกถาให้บุรุษนั้นฟัง จนบุรุษได้บรรลุเป็นโสดาบัน แล้วตรัสกับ
บุรุษนั้นว่า ท่านอย่าไปทางนั้น จงไปทางนี้ แล้วส่งเขาไปทางอ่ืน ต่อมาบุรุษอีก 2 คนปรึกษากันว่า 
ท าไม บุรุษคนนั้น จึงมาชักช้านักแล้วเดินสวนทางไป ได้พบพระผู้มีพระภาค ณ ควงไม้แห่งหนึ่ง แล้ว
เข้าไปสนทนาด้วย พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้แสดงธรรมให้ฟังจนบุรุษทั้ง2ได้บรรลุเป็นโสดาบัน แม้บุรุษ 
4, 8 และ 16 ก็มีนัยเดียวกันแล ต่อมา บุรุษคนแรกนั้น ได้ไปหาพระเทวทัตแล้วพูดว่า กระผมไม่
สามารถปลงพระชนม์พระผู้มีพระภาคได้ พระองค์มีฤทธิ์มาก  พอพระเทวทัตได้ฟังเช่นนั้นพูดตัดบทว่า 
ไม่เป็นไร ท่านอย่าได้ฆ่าเลย เราจะลงมือปลงพระชนม์พระพุทธเจ้าเอง  
 7. เรื่อง ควาญช้างไสช้างไล่พระ เรื่องมีอยู่ว่า คราวหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงตรัสเล่า
บุพกรรมของพระองค์ให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า ในชาติก่อน เราเมื่อครั้งเกิดเป็นนายควาญช้าง ได้ไสช้าง
ไล่พระปัจเจกพุทธเจ้า ผู้เป็นพระมุนีสูงสุด ที่ก าลังเที่ยวบิณฑบาต ด้วยผลกรรมนั้น ช้างนาฬาคีรีเชือก
ดุร้าย จึงวิ่งไล่เราในกรุงราชคฤห์อันประเสริฐ เรื่องนี้ มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่า หลังจากที่พระ
เทวทัตลอบปลงพระชนม์พระผู้มีพระภาคหลายครั้งแล้ว แต่ไม่ส าเร็จเลย ก็หาได้หยุดการกระท า
เช่นนั้นไม่ สมัยนั้น ในกรุงราชคฤห์มีช้างชื่อนาฬาคีรีดุร้าย ชอบฆ่าคน ต่อมาพระเทวทัตได้ไปที่โรงช้าง 
แล้วอ้างเหตุผลกับนายควาญช้างว่าพวกเราเป็นพระญาติของพระราชาสามารถจะแต่งตั้งผู้อยู่ใน
ต าแหน่งต่ าไว้ในต าแหน่งสูง และเพ่ิมเงินเดือนให้ได้ ท าอย่างนี้ เวลาพระพุทธเจ้าเสด็จมาทางตรอกนี้ 
พวกท่านจงปล่อยช้างนาฬาคีรีนี้เข้าไป เมื่อพระผู้พระภาคเสด็จด าเนินถึงตรอกนั้น พวกนายควาญช้าง
จึงได้ปล่อยนาฬาคีรีไปปลงพระชนม์พระผู้มีพระภาค ช้างนาฬาคีรีได้ชูงวงหูชัน หางชี้ วิ่งตรงไปที่พระ
ผู้มีพระภาค เวลานั้นคนทั้งหลายหนีขึ้นไปบนปราสาทนั้นบ้าง เรือนโล้นบ้าง บนหลังคาบ้าง พวกที่ไม่
ศรัทธาพูดว่า พระสมณโคดมจะถูกช้างฆ่า ส่วนผู้มีศรัทธาก็พูดว่า ประเดี๋ยวจะคอยดูสงครามระหว่าง
พระพุทธเจ้ากับช้าง ทีนั้น พระผู้มีพระภาคทรงแผ่เมตตาจิตไปที่ช้างนาฬาคีรี ช้างนาฬาคีรีได้สัมผัส
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กระแสเมตตาจิตของพระผู้มีพระภาค จึงหมดพยศยืนอยู่ตรงพระพักตร์ แล้วพระผู้มีพระภาคทรงยก
พระหัตถ์ขวาลูบกระพองช้างนาฬาคีรี  
 8. เรื่อง เคยเป็นทหารรับจ้างจึงได้รับความทรมาน เรื่องมีอยู่ว่า คราวหนึ่ง พระผู้มีพระภาค
เจ้า ได้ทรงตรัสเล่าบุพกรรมของพระองค์ให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า ในชาติก่อน เราเมื่อครั้งเกิดเป็นทหาร
รับจ้างได้ใช้หอกฆ่าคนจ านวนมากด้วยผลกรรมนั้น เราจึงถูกไฟไหม้อย่างร้อนแรงในนรก ด้วยผลกรรม
ที่เหลืออยู่ เพราะกรรมยังไม่สิ้นไป ในบัดนี้ ไฟ (ความร้อน) นั้นยังตามมาไหม้ผิวหนังที่เท้าของเราทุก
แห่ง เรื่องนี้ มีกล่าวขยายความไว้ในชาดกว่า เมื่อครั้งพระโพธิสัตว์ เกิดเป็นคนรักษาป่า มีบริวาร 500 
คน ได้รับจ้างคุ้มครองพวกพ่อค้าเกวียน ให้ข้ามดงที่มีโจรผู้ร้ายซุ่มอยู่ด้วยความกล้าหาญตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ บุตรชายพ่อค้าเห็นความกล้าหาญของโพธิสัตว์จึงถามว่า เมื่อความตายปรากฏอยู่ตรงหน้า 
เพราะเห็นพวกโจรยิงลูกธนูที่แหลมคมเข้ามาด้วยความว่องไวและยังถือดาบอันคมกริบวิ่งเข้ามาอีก 
เพราะเหตุไร ท่านจึงไม่สะดุ้งกลัว พระโพธิสัตว์บอกว่า เวลาที่เห็นโจรร้ายวิ่งเข้ามา ข้าพเจ้ากลับมี
ความยินดีที่จะได้ย่ ายีศัตรู เพราะก่อนที่จะมาท าหน้าที่นี้ ได้ยอมสละชีวิตไว้แล้ว จึงไม่มีความอาลัยใน
ชีวิต สามารถท ากิจของตนได้อย่างกล้าหาญทุกเวลา เรื่องนี้ มีกล่าวไว้ว่า หลังจากที่พระเทวทัตท าพระ
โลหิตของพระผู้มีพระภาคให้ห้อแล้ว แล้วพระผู้มีพระภาคเสด็จไปชีวกัมพวันให้หมอชีวกรักษา หมอชี
วกได้รักษาโดยปรุงยาอย่างแรงกล้าเพ่ือสมานแผลแล้วปิดแผลแล้วกราบทูลว่า กระผมมีธุระในเมือง 
ขอให้ยานี้อยู่จนกว่ากระผมจะกลับมา แล้วหมอชีวกก็เข้าเมืองไป แต่กลับมาไม่ทันประตูเมืองเพราะ
ประตูปิดก่อน แล้วก็นึกตกใจว่า ถึงเวลาที่จะเอายาออกแล้ว ถ้าไม่เอายาออกล่ะก็พระผู้มีพระภาคก็จะ
เกิดความเร่าร้อนในสรีระตลอดทั้งคืนเป็นแน่ ต่อมา พระผู้มีพระภาค ได้รับสั่งให้พระอานนท์น ายาที่
ปิดแผลนั้นออกในตอนค่ านั่นเอง  
 9. เรื่อง เด็กเล็กเห็นปลาถูกฆ่าแล้วแต่ดีใจ เรื่องมีอยู่ว่า คราวหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้
ทรงตรัสเล่าบุพกรรมของพระองค์ให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า ในชาติก่อน เราเมื่อครั้งเกิดเป็นเด็กเล็กลูก
ของชาวประมง อาศัยอยู่ในเกวัฏฏคาม เห็นชาวประมงฆ่าปลาแล้ว เกิดความโสมนัส ด้วยเจตนาที่เป็น
อกุศลกรรมนั้น จึงท าให้ไปเสวยทุกข์ในอบายทั้ง 4 ด้วยเศษแห่งผลบาปกรรมนั้น เราจึงปวดศีรษะ 
เมื่อพวกเจ้าศากยะถูกที่พระเจ้าวิฑูฑภะฆ่าตายเป็นจ านวนมาก  
 10. เรื่อง ด่าแช่งผู้อื่นไว้อย่างไรก็ได้รับผลอย่างนั้น เรื่องมีอยู่ว่า คราวหนึ่ง พระผู้มีพระภาค
เจ้า ได้ทรงตรัสเล่าบุพกรรมของพระองค์ให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า เราเมื่อครั้งเกิดเป็นคนสามัญ ได้ด่า 
แช่งเหล่าสาวกในศาสนาของพุทธเจ้า พระนามว่าผุสสะด้วยค าว่า ท่านทั้งหลายจงขบเคี้ยว จงฉันแต่
ข้าวเหนียว อย่าได้ฉันข้าวสาลีเลย ด้วยผลกรรมนั้น เรารับนิมนต์พราหมณ์  อยู่จ าพรรษา ณ เมือง
เวรัญชา ได้ฉันแต่ข้าวเหนียวตลอด 3 เดือน เรื่องนี้ มีกล่าวไว้ว่าหลังจากที่พระพุทธองค์รับค าของ
เวรัญชพราหมณ์ว่าจะอยู่จ าพรรษาแล้ว สมัยนั้นเมืองเวรัญชาเกิดข้าวยากหมากแพง ประชาชนมีความ
เป็นอยู่แร้นแค้น ใช้สลากปันส่วนซื้ออาหาร ล้มตายกันกระดูกขาวเกลื่อน ยากที่พระอริยะจะ
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บิณฑบาตยังชีพได้ ต่อมา พวกพ่อค้าม้าชาวเมืองอุตตราบถ มีม้าอยู่ประมาณ 500 ตัว เข้าพักแรมช่วง
ฤดูฝนในเมืองเวรัญชา พวกเขาตระเตรียมข้าวนึ่ง (ข้าวสารเหนียวที่เอาแกลบออกแล้วนึ่งเก็บไว้ จะ
เรียกว่าข้าวตาก ก็ได้ พวกพ่อค้านิยมน าติดตัวไป ในเวลาเดินทางไปค้าขายยังต่างเมือง เพ่ือเป็น
อาหารม้าในถิ่นที่อาหารม้าหายาก) เพ่ือถวายพระภิกษุรูปละประมาณ 1 ทะนานไว้ที่คอกม้า รุ่งเช้า 
ภิกษุทั้งหลายครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวรไปบิณฑบาตในเมืองเวรัญชา บิณฑบาตไม่ได้เลย จึง
ไปที่คอกม้า รับข้าวนึ่งรูปละประมาณ 1ทะนาน น าไปต าให้ละเอียดแล้วฉัน ส่วนพระอานนท์บดข้าว
นึ่งประมาณ 1 ทะนานบนหินบดแล้ว น้อมเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาค พระองค์เสวยข้าวนั้น  
 11. เรื่อง เคยเป็นนักมวยปล้ าหักหลังผู้อ่ืนไว้ เรื่องมีอยู่ว่า คราวหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้
ทรงตรัสเล่าบุพกรรมของพระองค์ให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า ในชาติก่อน เราเมื่อครั้งเกิดเป็นนักมวย ได้ท า
การชกกับนักมวยผู้อ่ืน ด้วยผลกรรมนั้น เราจึงเกิดความทุกข์ที่สันหลัง (ปวดหลัง) เรื่องนี้ มีกล่าวไว้ว่า 
คราวหนึ่งพระโพธิสัตว์ เกิดในตระกูลคหบดี มีก าลังมากมหาศาล แต่ตัวเตี้ย ต่อมามีนักมวยปล้ าต่างถิ่น
มาท้าต่อสู้ และท าให้บุรุษหลายคนในหมู่บ้านถูกท าร้ายบาดเจ็บและพ่ายแพ้ และเมื่อพระโพธิสัตว์พบ
เหตุการณ์นั้น จึงขออาสาต่อสู้ด้วย พอได้ฟังค าพูดเช่นนี้ นักมวยปล้ าผู้นั้นได้พูดดูถูกต่าง ๆ นานา และ
เมื่อทั้งสองได้ต่อสู้กัน พระโพธิสัตว์แม้ถึงจะตัวเตี้ย แต่ก็ได้จับนักปล้ าผู้นั้นขึ้นแล้วหมุนไปในอากาศ แล้ว
ทุ่มลงภาคพ้ืน แล้วจับดัดหลัง จนนักปล้ าผู้นั้นกระดูกหักเจ็บปวดอย่างมากและยอมแพ้ในที่สุด แล้ว
พระโพธิสัตว์สั่งสอนว่า อย่ามาท าอย่างนี้อีกในหมู่บ้านนี้ ด้วยกรรมนั้น เราได้เสวยผลกรรมมีโรคประจ า
เช่นปวดหลังเป็นต้น แม้ในชาตินี้ ถึงเราจะทรงพลังอย่างนับไม่ได้ แต่ก็ยังเป็นโรคปวดหลังอยู่  
 12. เรื่อง หมอรักษาโรคแต่ประมาท เรื่องมีอยู่ว่า คราวหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงตรัส
เล่าบุพกรรมของพระองค์ ให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า ในชาติก่อน เราเป็นหมอรักษาโรค ได้ถ่ายยาให้ลูก
ชายเศรษฐี (ถึงแก่ความตาย) ด้วยผลกรรมนั้น เราจึงป่วยเป็นโรคปักขันทิกาพาธ เรื่องนี้ มีกล่าวไว้ว่า 
เมื่อครั้งที่พระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลคหบดีได้เป็นหมอรักษาคนไข้ คราวหนึ่ง ได้รักษาลูกเศรษฐีคน
หนึ่ง ตรวจโรคแล้ว จัดยารักษาโรคชนิดนั้น แต่เพราะความประมาท ตอนจ่ายยานั้น ได้จ่ายยารักษา
โรคต่างชนิดกันให้ไปท าให้ลูกเศรษฐีนั้นรับประทานยาไปแล้วถ่ายอย่างรุนแรง ตรงนี้ มีกล่าวขยาย
ความไว้ว่า ในชาตินี้ ในสมัยเป็นที่ปรินิพพาน หลังจากพระผู้มีพระภาคเสวยพระกระยาหารที่ชื่อ ว่า
สุกรมัททวะ ของนายจุนทกัมมารบุตรแล้ว ได้เกิดอาการพระประชวรอย่างรุนแรงลงพระบังคนหนัก
เป็นโลหิต ทรงมีทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสจวนเจียนจะปรินิพพาน แต่ทรงใช้สติสัมปชัญญะข่ม
ทุกขเวทนาเหล่านั้นอย่างไม่พรั่นพรึง  
 13. เรื่อง สบประมาทผู้อ่ืนจึงต้องประสบทุกข์ เรื่องมีอยู่ว่า คราวหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้
ทรงตรัสเล่าบุพกรรมของพระองค์ให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า เราเมื่อครั้งเกิดเป็นมาณพ ชื่อโชติปาละ ได้
กล่าวประสบประมาทพระกัสสปพุทธเจ้าว่า การตรัสรู้ที่โคนต้นโพธิ์จักมีมาแต่ที่ไหน การตรัสรู้หาได้
แสนยาก ด้วยผลกรรมนั้น เราจึงได้บ าเพ็ญทุกรกิริยานานถึง 6 ปี แต่ว่า เราก็มิได้บรรลุพระโพธิญาณ
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ที่สูงสุด ด้วยทางนี้ ต่อมา จึงได้บรรลุพระโพธิญาณ ที่ต าบลอุรุเวลา เราถูกกรรมในปางก่อนตักเตือน
แล้ว จึงแสวงหาโพธิญาณผิดทาง เราสิ้นบาปสิ้นบุญแล้วปราศจากความเร่าร้อนทุกอย่าง ไม่มีความ
เศร้าโศก ไม่มีความคับแค้น ไม่มีอาสวะ จักปรินิพพานพระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุก าลังแห่งอภิญญาทั้ง
ปวง ทรงพยากรณ์บุพกรรมเช่นนี้ มุ่งหวังประโยชน์ส าหรับหมู่ภิกษุ ณ สระอโนดาต ด้วยประการฉะนี้
แลตรงนี้ มีเนื้อความกล่าวไว้ว่า หลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถโพธิสัตว์ ทรงครองฆราวาสอยู่ 29 ปี  ทรง
เห็นนิมิต 4 ท าความสังเวชให้เกิดขึ้น ขึ้นม้ากัณฐกะพร้อมกับนายฉันนะออกไป ทรงรับสมณบริขารที่
มหาพรหมถวาย แล้วผนวชที่ริ่มฝั่งแม่น้ าอโนมานทีบ าเพ็ญเพียรประพฤติทุกรกิริยาอย่างหนักอยู่ 6 ปี 
อาทิเช่น กดฟันด้วยฟัน ใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่น ใช้จิตข่มคั้นจิต ท าจิตให้เร้าร้อน เมื่อท าเช่นนั้น เหงื่อ
ก็ไหลออกจากรักแร้ทั้ง 2 ข้าง กลั้นลมหายใจเข้า – ออกทั้งทางปาก - จมูก ท าให้ลมออกทางหูทั้ง 2 
ข้าง มีเสียงดังอู้ ๆ และเกิดลมแรงกล้าเสียดแทงศีรษะ ท าให้เกิดทุกขเวทนาในศีรษะอย่างแรงกล้า ท า
ให้เกิดลมอันแรงกล้าบาดในช่องท้อง เมื่อพระองค์ประพฤติตนเช่นนี้แล้ว ท าให้เกิดความกระวน
กระวายในร่างกายอย่างแรงกล้า ท าให้เกิดกายกระสับกระส่ายไม่สงบ ต่อมาก็ลดอาหารที่ละน้อย จน
ฉันอาหารประมาณเท่าเมล็ดถั่วพูและเมล็ดบัว  จึงท าให้ร่างกายซูบผอมมาก เดินไปไหนก็ซวนเซล้มลง 
ณ ที่นั้น จนชนทั้งหลายเห็นแล้ว พากันทักต่าง ๆ นา นาท าให้ได้คิดจึงเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเสียใหม่ 
กลับมาฉันอาหารตามเดิม แล้วปฏิบัติฌาน 4 และวิชชา 3 จึงตรัสรู้พระพุทธเจ้า (จึงได้บรรลุพระ
โพธิญาณ) ภายใต้ต้นโพธิ (ขุ.อป., เล่ม 8 ภาค 1 หน้าที่ 1 - 193)  

เรื่องบุพกรรมของพระพุทธองค์ดังที่กล่าวมานี้ เป็นการชี้ให้เห็นว่า ผู้ใดผู้หนึ่ง ไม่ว่าเป็นผู้มี
พระคุณมากมายปานใด เช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือแม้แต่พระคุณน้อยนิด เช่น เด็ก
น้อยเดียงสาแกล้งผู้อ่ืนก็ตามผู้ที่ได้กระท าบุญหรือบาปไว้ย่อมจะต้องได้รับผลของกรรมนั้น ๆ อย่าง
แน่นอน ตราบที่ยังเวียนว่ายตายเกิด ยังไม่สิ้นอาสวะกิเลส หรือแม้แต่สิ้นอาสวะกิเลส ยังมีชีวิตอยู่ ยัง
ไม่ปรินิพพานก็ย่อมได้รับผลของกรรมเช่นเดียวกันซึ่งตรงกับเนื้อความกล่าวรับรองไว้ว่าเรามีกรรมเป็น
ของตน เป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นก าเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พ่ึงอาศัยเราท ากรรม
ใด เป็นบุญหรือเป็นบาปก็ตาม เราจะต้องรับผลของกรรมนั้น  
 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค กล่าวกันว่า ในสมัยพระพุทธเจ้าของเรายังทรงพระ
ชนม์อยู่นั้น ณ เมืองสาวัตถี อันเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล มีพราหมณ์คนหนึ่งซึ่งเป็นปุโรหิตของ
พระเจ้าปัสเสนทิโกศล ร่ ารวยมากเป็นถึงขั้นเศรษฐีทีเดียว พราหมณ์คนนั้นชื่อ โตเทยยพราหมณ์ เขามี
บุตรชายคนเดียวชื่อ สุภมาณพ พราหมณ์คนนี้มีทรัพย์มหาศาล คือมีถึง 87 โกฏิ ก็นับว่าร่ ารวย
มหาศาล แต่พราหมณ์นี้เป็นคนขี้เหนียวจัด ไม่เคยให้อะไรกับใครเลย บ้านอยู่ไม่ไกลจากวัดพระเชตวัน
นัก เขาไม่เคยใส่บาตรเลยแม้แต่ทัพพีเดียว ไม่เคยยกมือไหว้พระสงฆ์เลย แม้พระพุทธเจ้า เขาก็ไม่นับ
ถือ ดอกสักก ามือหนึ่งก็ไม่เคยถวายพระ เขาเป็นคนประหยัดมาก เป็นที่น่าสังเกตว่า คนประหยัด
มักจะรวย คือ คนขี้เหนียวนั้น รายจ่ายไม่ค่อยออก เอารายรับอย่างเดียว บางคนจึงพูดว่า รายได้ไม่
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ส าคัญ ส าคัญที่รายจ่าย คือ แม้ได้มากแล้ว แต่ไม่เหลือก็ไม่ส าคัญโตเทยยพราหมณ์ได้สอนลูกถึงวิธีจะ
ท าให้ร่ ารวยสิ้นกาลนานโดยกล่าวไว้ว่า  
   อญฺชนาน  ขย  ทิสุวา อุปจิกานญฺจ อาจย  
   มธูนญฺจ สมาหร   ปณฺฑิโต ฆรมาวเส. 

“คนฉลาด เห็นความสิ้นไปของยาหยอดตา 
ความก่อขึ้นของตัวปลวกท้ังหลาย และการประมวล 

มาซึ่งน้ าผึ้งของตัวผึ้งทั้งหลายแล้ว พึงครองเรือน 
 พราหมณ์นี้สอนลูกว่า “ลูกเอ๋ย เจ้าจงดูตัวอย่างยาหยอดตานะลูก ยาหยอดตานี้ มันหยดลงที
ละหยด ๆ ในที่สุดมันก็หมดได้ ทรัพย์ของเราก็เหมือนกัน จ่ายไปทีละกากณิก ทีละกหาปณะ ในที่สุดก็
หมด ถ้ามันไม่เพ่ิมเข้ามา” แล้วก็สอนต่อไปว่า “เจ้าจงดูตัวอย่างปลวกซิลูก ปลวกนั้นน าดินมาด้วยปาก
ทีละนิด ๆ ในที่สุดก็มีมากได้ และเจ้าจงดูตัวอย่างผึ้งซิลูก ตัวผึ้งนั้นมันขยัน มันน าน้ าผึ้งมาจากเกสร
ดอกไม้ทีละนิด ๆ และท าเป็นน้ าผึ้งในรังได้มาก เจ้าจงเอาตัวอย่างผึ้งการสอนแบบนี้เขาสอนดีมาก 
โดยทั่วไปคนอินเดียเขาขี้เหนียวสอนกันอย่างนี้ แต่ว่าพราหมณ์ผู้นี้ไม่ท าบุญเลย เรื่องท าบุญไม่เอา เขาขี้
เหนียว แต่เขาอาจท าบุญในศาสนาพราหมณ์ของเขาบ้างก็ได้ (เล่มที่ 1, ข้อที่ 314, หน้าที่ 204) 
 วันหนึ่ง พราหมณ์นั้นป่วยหนัก แล้วก็ตายไป เมื่อจะตายนั้นเขาหวงทรัพย์มาก เพราะมีทรัพย์
สมบัติมาก เขาบอกลูกชายไม่ทัน มีทรัพย์สมบัติบางส่วนที่ฝังไว้ บอกลูกไม่ทัน คนในสมัยโบราณ
โดยเฉพาะในอินเดียนั้น โดยมากเขาฝังทรัพย์ไว้ เรียกว่า นิธิ-ขุมทรัพย์ เพราะกลัวโจรปล้นหรือขโมย 
เมือ่ฝังไว้แล้วโจรก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน ปล้นในบ้านก็เอาไปไม่ได้ พราหมณ์นี้ก็ฝังทรัพย์เอาไว้ แต่ลืมบอก
ลูก เมื่อใกล้ตายด้วยอ านาจความเป็นห่วงทรัพย์ เมื่อตายไปแล้วจึงไปเกิดเป็นลูกหมาอยู่ในบ้านนั่นเอง 
 ลูกหมานั้นโตขึ้นตามล าดับ สุภมาณพเห็นลูกหมาเกิดใหม่ เป็นลูกหมาน่ารัก ไม่รู้ว่าพ่อของ
ตัวเองเกิดมาเป็นหมา ก็เอามาเลี้ยงไว้ด้วยความรัก คือ คนที่เคยเป็นพ่อลูกกันในชาติก่อนนั้น ย่อมเกิด
ความรักกันได้ง่าย เพราะลูกหมาเป็นสัตว์น่ารัก เขาเลี้ยงลูกหมานั้นเป็นอย่างดี เวลานอนก็ไม่ให้นอนบน
ที่นอนธรรมดา แต่ยกไปนอนบนที่นอนอันสิริ ให้คนเลี้ยงดูเป็นอย่างดี (แบบคนปัจจุบันเลี้ยงหมาฝรั่ง) 
 วันหนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกเพ่ือจะแสดงธรรม เมื่อทรงตรวจดูตอนใกล้รุ่ง ได้เห็น
ลูกสุนัขนั้น จึงทรงด าริว่า ถ้าพระองค์มาบ้านสุภมาณพนี้อะไรจะเกิดขึ้น พระองค์ก็ทรงย้อนดูไปว่ามี
เรื่องนั้น ๆ จะเกิดข้ึน แล้วสุภมาณพนี้จะได้นับถือพระพุทธศาสนา ส่วนพราหมณ์ซึ่งไปเกิดเป็นหมานั้น 
เมื่อตายไปจักไปตกนรกเพราะกรรมของตน 
 ปกติพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จไปบิณฑบาต จะต้องมีพระอานนท์ตามเสด็จ แต่ในวันนั้นไม่มีพระ
อานนท์ เสด็จแต่ผู้เดียวไม่มีพระอานนท์ตามไปบิณฑบาต ไปประทับยืนอยู่หน้าบ้านของสุภมาณพนั้น 
วันนั้น สุภมาณพไม่อยู่ ออกไปนอกบ้านด้วยธุระบางอย่าง เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยืนอยู่หน้า
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บ้านของสุภมาณพนั้น ก็ไม่มีใครเขาใส่บาตร เพราะเขาไม่นับถือพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์เสด็จ
ไปประทับยืนอยู่หน้าบ้าน ทรงถือบาตรก็ไม่ได้มุ่งหมายว่าจะบิณฑบาต แต่มุ่งโปรดสุภมาณพเท่านั้น 
 ในบ้านนั้น ลูกหมานั้นเห็นพระพุทธเจ้ามาประทับยืนอยู่ ก็เห่าแสดงความไม่พอใจที่มีพระมา
ยืนอยู่หน้าบ้าน พระพุทธเจ้าเมื่อทอดพระเนตรเห็นลูกหมานั้นเข้ามาก็ตรัสว่า “โตเทยยพราหมณ์ เจ้า
เมื่อชาติก่อนดูหมิ่นเรา จึงมาเกิดเป็นลูกสุนัข ชาตินี้เจ้ามาดูหมิ่นเราอีก เจ้าตายจากที่นี้แล้วจะไปเกิด
ในอเวจีนรก” 
 ลูกหมานั้น ฟังเสียงพระพุทธเจ้า ก็ทราบว่า “สมณโคดมจ าเราได้” เกิดร้อนใจขึ้น จึงได้วิ่งคอ
ตกไปในบ้าน แทนที่จะไปนอนบนที่นอนอันสวยงามของตนที่สุภมาณพผู้เป็นนายจัดให้ แต่กลับไป
นอนบนกองขี้เถ้าที่กลางเตาไฟ คนทั้งหลายพยายามจับดึงขึ้นไปนอนบนที่นอนพิเศษที่นายจัดไว้ให้ก็
ไม่ยอม ได้ไปนอนที่เดิมนั่นเอง 
 พระพุทธเจ้าตรัสแล้วก็เสด็จไปยังวัดพระเชตะวัน ฝ่ายสุภมาณพเมื่อกลับมาจากธุระ มาเห็น
ลูกหมาของตนไปนอนอยู่บนกองขี้เถ้าในเตาไฟ ก็ดุคนใช้ไม่พอใจ โดยพูดว่า “ใครเอาลูกหมาของฉัน
มานอนอยู่บนกองขี้เถ้าในเตาไฟนี่” คนทั้งหลายบอกว่า  “มันมานอนเอง พยายามยกข้ึนมันก็ไม่ไป” 
 สุภมาณพ ถามว่า “เพราะเหตุใด” คนใช้บอกว่า “วันนี้ พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยืนอยู่
หน้าบ้านลูกหมานี้ไปเห่า พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้น ๆ แล้วลูกหมานี้พอฟังเข้าก็มานอนบนกองขี้เถ้านี้ 
ยกข้ึนเท่าไหร่ก็ไม่กลับไปที่เดิม” 
 สุภมาณพ พอได้ฟังคนใช้รายงานนั้นก็โกรธทันที หาว่าพระพุทธเจ้าดูหมิ่นพ่อของตน ว่า
พ่อของตนมาเกิดเป็นหมา แท้ที่จริง พ่อของตนนั้น ไปเกิดในพรหมโลกขณะนี้ ไม่ใช่เกิดเป็นหมา
สมณโคดมท าพ่อของเราให้เป็นหมา พระสมณรูปนี้พูดพล่อย 
 สุภมาณพ เมื่อโกรธแล้วก็ไปวัดพระเชตะวัน ไปต่อว่าพระพุทธองค์ทีเดียว เมื่อไปถึงก็ยืน ไม่
ไหว้ ได้ทูลถามว่า “พระองค์เสด็จไปบ้านของข้าพระองค์ใช่ไหมวันนี้” พระพุทธเจ้าบอกว่า “ใช่” 
 สุภมาณพทูลถามว่า “พระองค์ทรงทราบได้อย่างไรว่า บิดาของข้าพระองค์ไปเกิดเป็นหมา 
เป็นการดูถูกบิดาของข้าพระองค์ พวกพราหมณ์บอกว่า บิดาของข้าพระองค์ไปเกิดในพรหมโลก ไม่ใช่
มาเกิดเป็นหมาอย่างนี้” 
 พระพุทธเจ้าตรัสว่า “สุภมาณพ ถ้าเจ้าต้องการจะรู้ มีข้อพิสูจน์อยู่ มีทรัพย์สมบัติของบิดาอยู่
บ้างไหม ที่บิดาของเจ้าเมื่อใกล้ตายนั้นไม่ได้บอกไว้” สุภมาณพทูลว่า “มี” 
 พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ถ้าเจ้าจะต้องการจะพิสูจน์เรื่องนี้ ทดสอบก็ได้ วันนี้เจ้ากลับไปจากนี้
แล้ว ให้เอาลูกสุนัขของเจ้ากินอาหารให้อ่ิมด้วยข้าวมธุปายาสมีน้ าน้อย เมื่ออ่ิมแล้ วให้มันนอนสักครู่
หนึ่ง พอนอนแล้ว เจ้าจงไปกระซิบที่ใกล้หู ถามว่า นี่ พ่อ ทรัพย์สมบัติที่ฝังไว้นั้น ฝังไว้ที่ไหน แล้วสุนัข
ตัวนี้จะวิ่งไปที่ฝังทรัพย์ แล้วเอาเท้าหน้าตะกายที่ฝังทรัพย์ เจ้าก็จงให้คนขุดลงไปเถิด เมื่อเป็นเช่นนี้
เจ้าจะพึงรู้จักสุนัขตัวนั้น มันเป็นบิดาของเจ้า” 
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 สุภมาณพได้ฟังดังนั้น ก็นึกกระหยิ่มอยู่ในใจด้วยเหตุ 2 ประการว่า “1.ถ้าเกิดจริงขึ้นมา เราก็
ได้ทรัพย์ และ 2.ถ้าเราพิสูจน์แล้วไม่จริง เราจะโพนทะนาให้ทั่วเมืองเลยว่า สมณองค์นี้ พูดไม่จริง 
ไม่ได้ขาดทุนตรงไหนเลย” 
 เพราะฉะนั้น เขาจึงรีบกลับบ้าน ไปท าตามที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้ คือ ให้ลูกสุนัขของตน
กินข้าวมธุปายาสมีน้ าน้อย อิ่มแล้วให้นอน พอนอนแล้วก็ไปกระซิบที่หู ถามว่า ทรัพย์ที่ฝังไว้ที่ยังไม่ได้
บอกอยู่ที่ไหน สุนัขนั้น พอถูกถามอย่างนั้นก็รู้ทันทีเลยว่า “โอ้ ลูกของเรานี้รู้แล้วว่าเรามาเกิดเป็น
สุนัข” แล้วก็หอนขึ้น แล้ววิ่งไปที่ฝังทรัพย์ เอาเท้าหน้าทั้งสองตะกายขุดลงไปที่ฝังทรัพย์ ได้ให้
สัญญาณบ่งให้ทราบว่าทรัพย์อยู่ตรงนี้ เพราะการที่ตัวเองมาเกิดเป็นหมานี้ ก็เพราะเป็นห่วงทรัพย์
นั่นเอง (เป็นที่น่าสังเกตว่า คนที่ตายแล้วเป็นห่วงทรัพย์ บางคนเกิดเป็นงู บางคนเกิดเป็นหมาอยู่ใน
บ้านนั้น บางคนไปเกิดเป็นคนใช้ หรือเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่บุญแต่กรรม ไม่ได้ไปเกิดไกลเพราะเป็น
ห่วงทรัพย์) 
 เมื่อสุนัขไปตะกายที่นั้น สุภมาณพก็ให้คนขุดลงไปตรงนั้น พอขุดลงไป น่าพิศวงแท้ ของที่พบ
นั้นเป็นของมีค่าทั้งสิ้น คือ พวงมาลัย พวงดอกไม้ทองค า มีค่าหนึ่งแสนกหาปณะ รองเท้าทองค า มีค่า
หนึ่งแสนกหาปณะ จานทองค า มีค่าหนึ่งสนกหาปณะ แล้วเงินเหรียญอีกหนึ่งแสนกหาปณะ สุภ
มาณพ พอเห็นเข้าอย่างนั้นก็อุทานในใจทันทีเลย “อ้ือฮือ สิ่งที่ภพชาติปิดไว้ พระองค์นี้ ก็ยังทรงทราบ
ได้ ฉะนั้น พระองค์ไม่ใช่พระธรรมดาแน่แล้ว ต้องเป็นพระสัพพัญญูแน่นอน เพราะสิ่งที่ภพชาติปิดบัง
ไว้ ก็ยังทราบได้” ทีนี้ ชักจะเลื่อมใสแล้ว จากนั้น สุภมาณพ ได้ประกาศตัวนับถือพระรัตนตรัยเป็นที่
พ่ึง ส่วนสุนัขนั้นเมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดในอเวจีมหานรก  
 อีกตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ไปประสบเหตุการณ์ด้วยตัวผู้วิจัยเอง ซึ่งผู้ที่ได้รับอกุศลกรรมนั้นก็ยังมี
ชีวิตอยู่ และใช้ชีวิตอยู่ในสภาพที่พิการไม่สามารถท่ีจะประกอบกิจการงานตามที่ตนเคยท าได้  
 ประวัติ ชื่อ นายสมคิด ทันวัน เกิดวันที่ 23 กรกฎาคม 2521 อยู่บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 1 ต.ป่า
พลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน บุตรนายแก้ว ทันวัน และนางเฟย ทันวัน อยู่บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 10 ต.ป่าพลู 
อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน ซึ่งปัจจุบันนี้ผู้วิจัยก็ได้มีทะเบียนบ้านเป็นผู้อาศัยอยู่บ้านนายแก้ว ทันวันแห่งนี้
ด้วย เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2556 ผู้วิจัยได้ไปซื้อที่ดินของนายแก้ว ทันวัน ที่ดินแปลงนี้อยู่
บริเวณบ้านของนายแก้ว  ทันวัน ซึ่งนายแก้ว ได้แบ่งขายให้ผู้วิจัย จ านวน 6 ไร่ ผู้วิจัยต้องการที่จะ
ปลูกบ้าเป็นที่อยู่อาศัย และท าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ในแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อช าระเงิน
ค่าซื้อที่ดินเรียบร้อยแล้ว นายสมคิด บุตรชายนายแก้ว ได้มาขอรับเหมาสร้างบ้านให้ผู้วิจัย แต่ผู้วิจัย
เองในตอนนั้นเงินก็ยังไม่มีพร้อมก็เลยบอกเขาไปว่า “ยังไม่มีเงิน” นายสมคิดก็ตอบมาว่า “ไม่เป็นไร 
ผมไม่เอาเงินทีเดียว ค่อยผ่อนให้ผมก็ได้” จากนั้นผมก็ตกลง และจะผ่อนให้เขาเป็นงวด ๆ ไปในใจผม
คิดว่าจะสร้างบ้านปูนซิเมนต์ เพราะผมเป็นคนชอบธรรมชาติ ชอบป่าไม้ ไม่ชอบให้คนตัดไม้ท าลายป่า 
แต่ก็ทนค าร้องขอของนายสมคิดไม่ได้ เขาต้องการมีรายได้ เพราะรายได้ของเขาคือ รับจ้างปลูกบ้าน 
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และไปลักลอบตัดไม้ในป่าสงวนเพ่ือมาปลูกบ้าน หลังจากนั้น ประมาณเดือนสิงหาคม นายสมคิดได้
เข้าไปตัดไม้ในป่าอีกครั้ง ครั้งนี้เขาหายไป 3 วัน 2 คืน เพ่ือน ๆ พ่อ แม่ ก็เที่ยวตามหาตามสถานที่ที่
เขาเคยไปตัดไม้ ปรากฏว่า เขาพลัดตกลงไปในเหวลึก และนอนอยู่ใต้ก้นเหวนั้น 2 คืน ชาวบ้ านจึง
ช่วยกันพาเขาขึ้นจากเหวแล้วพาเขาส่งโรงพยาบาล และตอนนี้เขาก็เป็นคนทุพลภาพ ไม่สามารถ
ท างานหนักได้ 

ตามประวัติสถานที่แห่งนี้นั้น นายแก้ว ทันวัน ได้เล่าเรื่องราวตั้งแต่ครั้งอดีตให้ผู้วิจัยฟังว่า 
“สถานที่แห่งนี้ เป็นเส้นทางเดินหากินของนกยูงป่า ซึ่งติดตามครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนามาใน
อดีต และก็หากินตามป่าแห่งนี้มาตลอด นายแก้วบอกว่านกยูงในสถานที่แห่งนี้ ถ้าใครไปยิงหรือท า
ร้ายเขา ผู้ที่ท าร้ายนกยูงนั้นจะต้องมีอันเป็นไป” ในรายของนายสมคิดนั้น เขาไปยิงนกยูงจะเป็นเพราะ
เพ่ือความคึกคะนองหรือเพ่ือจะน ามาประกอบอาหารก็ไม่ทราบได้ ดังนั้น เขาจึงได้รับผลอกุศลกรรมที่
เขาท าเอาไว้ดังที่สุภาษิตบาลีแสดงกฎแห่งกรรมเอาไว้ดังต่อนี้ 

สุขกามานิ ภูตานิ โย ทณฺเฑน น วิหึสติ 
อตฺตโน สุขเมสาโน เปจฺจ โส น ลภเต สุข . 

สัตว์ทั้งหลายย่อมต้องการความสุข ผู้ใดแสวงหาสุขเพ่ือตนเบียดเบียนเขาด้วยอาชญา ผู้นั้น
ตายไปแล้ว ย่อมไม่ได้สุข  

ปาโปปิ ปสฺสติ ภทฺร  ยาว ปาป ํน ปจฺจติ 
ยทา จ ปจฺจติ ปาปํ อถ ปาปานิ ปสฺสติ. 

คนชั่วเป็นกรรมชั่วว่าดี ตลอดเวลาที่กรรมชั่วยังไม่ให้ผล แต่เมื่อใด กรรมชั่วให้ผล เมื่อนั้น เขา
ย่อมเห็นว่า กรรมชั่วนั้นชั่วจริง ๆ  

  

3.6 ผลของอกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ) (2552, หน้า 167 – 169) ได้อธิบายไว้ว่า อกุศลกรรม

ในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น ท่านเรียกว่า “กรรมชั่ว หรือบาปกรรม” การท าบาปหรือท าอกุศล ที่ถึงขั้น
กรรมบถก็มี ที่ไม่ถึงขั้นกรรมบถก็มี  

การท าอกุศลถ้ายังไม่ถึงขั้นกรรมบถ ก็ยังไม่จัดเป็นทุจริต - การประพฤติชั่ว เช่น การมีความ
โกรธต่อผู้ อ่ืน การมีความรักอันประกอบด้วยราคะ และการมีจิตใจฟุ้งซ่านร าคาญเป็นต้น แม้จะ
ก่อให้เกิดความทุกข์ ความเดือดร้อนแก่ผู้กระท า แต่ผลของการกระท ายังไม่มีมาก เพราะกระท าด้ว ย
อกุศลจิตที่ยังไม่รุนแรง ไม่ก่อความทุกข์ให้แก่ผู้อ่ืนและสัตว์อ่ืน มีโทษไม่มาก จึงไม่จัดเป็นบาปกรรม 

แต่การท าอกุศลที่เข้าถึงกรรมบถ จัดเป็นทุจริต เป็นบาปกรรมมีโทษมาก ก่อความทุกข์ร้อน
ได้มาก นอกจากจะท าตนเองและผู้อ่ืนให้เดือดร้อนในปัจจุบันนี้แล้ว ก็ยังส่งผลโดยตรงให้ผู้ประพฤติ
ล่วงกรรมบถ หรือประพฤติทุจริตนั้น ไปเกิดในอบายโดยตรงในชาติต่อไปอีกด้วย การท าอกุศลที่
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จัดเป็นบาปกรรม ส่งผลให้ตกอบายโดยตรง จัดเป็นอกุศลกรรมบถและจัดเป็นทุจริต  อกุศลกรรมบถ 
แปลว่า ทางแห่งการท าอกุศล มี 10 ประการ โดยแบ่งเป็น 3 หมวด คือ 

   ก. เป็นกายทุจริต-การประพฤติชั่วทางกาย 3 อย่าง คือ 
   1.ปาณาติบาต (การฆ่าสัตว์)  
  2. อทินนาทาน (การลักทรัพย์)  
  3. กาเมสุ มิจฉาจาร (การประพฤติผิดในกาม) 
   ข. เป็นวจีทุจริต - การประพฤติชั่วทางวาจา 4 อย่าง คือ  
   4. มุสาวาท (การพูดเท็จ)  
   5. ปิสุณวาจา (การพูดส่อเสียด)  
   6.ผรุสวาจา (การพูดค าหยาบ)  
   7.สัมผัปปลาป (การพูดเพ้อเจ้อ) 
   ค. เป็นมโนทุจริต - การประพฤติชั่วทางใจ 3 อย่าง คือ  
   8. อภิชฌา (โลภอยากได้ของเขา) 

  9. พยาบาท (ปองร้ายเขา)  
  10. มิจฉาทิฏฐิ (เห็นผิดจากท านองคลองธรรม) 

การท าทุจริตทั้ง 3 ประการนี้ จะเข้าขั้นอกุศลกรรมได้ก็ต้องมีเจตนา คือ ความจงใจ ถ้าไม่
มีเจตนาแล้วก็ไม่จัดเป็นกรรม เป็นเพียงสักว่าการกระท าเท่านั้น  (องฺ.ทสก., เล่มที่ 24, ข้อที่ 165, 
หน้าที่ 285) 

3.6.1 ทวาร 3  
 1. ถ้ากระท าด้วยกายหรือทางกาย เรียกว่า กายทวาร 
 2. ถ้ากระท าด้วยวาจาหรือทางวาจา เรียกว่า วจีทวาร 
 3. ถ้ากระท าด้วยใจหรือทางใจ  เรียกว่า มโนทวาร 

กายทุจริต – การประพฤติชั่วหรือการประพฤติผิดทางกาย เป็นได้ 2 ทาง คือ กายทวารและ
วจีทวาร (ขุ.ธ., เล่มที่ 25, ข้อที่ 27, หน้าที่ 46) 

สุพจน์ รัศมีสวนสร้อย (2542, หน้า 9) ได้กล่าวว่า การฆ่าสัตว์ และการลักทรัพย์ เป็นไปได้ 2 
ทาง คือ กายทวาร และวจีทวาร เช่น การฆ่าสัตว์ ถ้าฆ่าด้วยตนเอง ก็เป็นกายกรรม และเป็นกายทวาร 
แต่ถ้าใช้ให้ผู้อื่นฆ่า ก็เป็นกายกรรม แต่เป็นวจีทวาร หรือการลักทรัพย์ ถ้าลักเอง ก็เป็นกายกรรม เป็น
กายทวาร แต่ถ้าใช้ให้คนอ่ืนลัก ก็เป็นกายกรรม แต่เป็นวจีทวาร ส่วนกาเมสุ มิจฉาจาร เป็นกายกรรม 
และเป็นกายทวารอย่างเดียว 

วจีทุจริต – การประพฤติชั่วหรือการประพฤติผิดทางวาจา เป็นได้ 2 ทวาร คือ กายทวาร 
และวจีทวาร 
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การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดค าหยาบ และการพูดเพ้อเจ้อ ถ้าพูดด้วยตนเอง ก็เป็น
วจีกรรมและวจีทวาร แต่ถ้าแสดงออกมาทางกายแทนค าพูด ด้วยมือหรือสั่นศีรษะ เป็นต้น หรือเขียน
หนังสือให้เขารู้ เป็นต้น การท าเช่นนี้ กรรมจัดเป็นวจีกรรม ส่วนทวารเป็นกายทวาร 

มโนทุจริต – การประพฤติชั่วทางใจ เป็นได้ 3 ทาง คือ กายทวาร วจีทวาร และมโนทวาร คือ 
ในกาลใดที่บุคคลที่มีจิตประกอบด้วยอภิชฌา-ความโลภอยากได้ของเขา ใช้มือจับของที่ตนต้องการนั้น 
หรือมีจิตประกอบด้วยพยาบาท ใช้มือ เป็นต้น จับอาวุธจะเข้าท าร้ายคนที่ตนพยาบาท หรือมีจิต
ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ ใช้มือหรือเท้าท าท่าแสดงความไม่เคารพต่อพ่อแม่ของตน ด้วยคิดว่าท่านไม่มี
บุญคุณอะไรต่อตน ในกาลนั้น กรรมเป็นมโนกรรม ส่วนทวารเป็นกายทวาร เพราะแสดงอาการ
ออกมาทางกาย 

แต่ในกาลใด บุคคลมีจิตประกอบด้วยอภิชฌา พูดออกไปในการอยากได้ของคนอ่ืน เช่นพูดว่า 
“ท าอย่างไรหนอ ของผู้อ่ืนจะมาเป็นของเรา” หรือมีจิตประกอบด้วยพยาบาท พูดว่า “ขอให้คนหรือสัตว์
จงเดือดร้อน หรือถูกฆ่า หรือจงฉิบหาย” หรือมีจิตประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ พูดว่า “ทางที่ให้ผลแล้วไม่มี
ผล” เป็นต้น ในกาลนั้น กรรมเป็นมโนกรรม แต่ทวารเป็นวจีทวาร เพราะแสดงออกมาทางวาจา 

ในกาลใด บุคคลไม่แสดงอาการทางกายหรือทางวาจา ท าจิตให้ประกอบด้วยอภิชฌา 
พยาบาท หรือมิจฉาทิฏฐิ ในกาลนั้น กรรมก็เป็นมโนกรรม แม้ทวารก็เป็นมโนทวาร 

3.6.2 อกุศลกรรมบถ 
การท าอกุศลกรรมที่จะจัดได้ว่าเป็นอกุศลกรรมบถได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบในการกระท านั้น

ครบถ้วน จึงจะเป็นอกุศลกรรมบถได้ 
เพราะฉะนั้น ต่อไปนี้ จะชี้ให้เห็นว่า ในบรรดาอกุศลกรรมบถทั้ง 10 นั้น อกุศลกรรมบถข้อใด

มีองค์ประกอบเท่าไร เพราะถ้าการกระท านั้นมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วนแล้ว ก็ไม่อาจจัดเป็น
อกุศลกรรมบถได้ เช่น ฆ่าสัตว์ตายโดยไม่มีเจตนา หรือฆ่าแล้วแต่ไม่ตาย เป็นต้น การท าอกุศลที่มี
องค์ประกอบครบถ้วนเท่านั้น จึงจะล่วงกรรมบถ หรือขาดศีลกรรมบถได้ 

1. ปาณาติบาต - การฆ่าสัตว์ มีองค์ 5 ได้แก่ การฆ่าสัตว์จะเป็นกรรมบถได้ ต้องประกอบด้วย
องค์ 5 คือ 1. สัตว์มีชีวิต 2. รู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต 3. จิตคิดจะฆ่า 4. พยายามเพ่ือจะฆ่า 5.สัตว์ตายด้วย
ความพยายามนั้น 

2. อทินนาทาน - การลักทรัพย์ มีองค์ 5 ได้แก่ 1. ของนั้นมีผู้อ่ืนหวงแหน 2. รู้อยู่ว่าเป็นของ
มีผู้อื่นหวงแหน 3. จิตคิดจะลัก 4. พยายามเพ่ือจะลัก 5. ลักของนั้นมาด้วยความพยายามนั้น 

3. กาเมสุ มิจฉาจาร - การประพฤติผิดในกาม มีองค์ 4 ได้แก่ การประพฤติผิดประเวณีหรือ
การประพฤติผิดในกามจนถึงขั้นเป็นกรรมบถได้ ก็ต่อเมื่อการกระท านั้นประกอบด้วยองค์ 4 คือ 1. 
บุคคลผู้ไม่ควรประพฤติล่วง 2. จิตคิดจะเสพในบุคคลที่ไม่ควรประพฤติล่วงนั้น 3. ความพยายามเพ่ือ
จะเสพ4. ประพฤติล่วงด้วยการเสพ 
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4. มุสาวาท - การพูดเท็จ มีองค์ 4 ได้แก่ 1. เรื่องไม่จริง 2. จิตคิดจะพูดเรื่องไม่จริงนั้น 3. 
ความพยายามเพ่ือจะพูดเรื่องไม่จริงนั้น 4. ผู้อื่นรู้เรื่องนั้น 

5. ปิสุณวาจา - การพูดส่อเสียด มีองค์ 4 ได้แก่ การพูดส่อเสียดจะเป็นกรรมบถได้นั้นต้อง
ประกอบด้วยองค์ 4 คือ 1. มีคนอื่นที่จะพึงท าลายให้แตกกัน 2. ความมุ่งท าลายด้วยประสงค์ว่า 
“คนพวกนี้จะแตกกันด้วยอุบายนี้” หรือความปรารถนาจะท าตนให้เป็นที่รัก ด้วยประสงค์ว่า “เรา
จักเป็นที่รัก จักเป็นที่คุ้นเคยด้วยอุบายนี้” 3. ความพยายามอันเกิดจากความคิดนั้น 4. ผู้อ่ืนรู้ความ
นั้น (อง. ป จก., เล่มที่ 22, ข้อที่ 17, หน้าที่ 227) 
 ในการพูดส่อเสียดยุยงให้ผู้อ่ืนแตกกันนี้ ในคัมภีร์มงคลทีปนี ท่านกล่าวไว้ว่า “เมื่อคนอ่ืนยังไม่
แตกกัน กรรมบถยังไม่ขาด (คือ อกุศลกรรมยังไม่ถึงข้ันเป็นกรรมบถ) แต่เมื่อคนอ่ืนแตกกันจึงขาด” 

เพราะฉะนั้น ในองค์ประกอบของการพูดส่อเสียดนี้ ข้าพเจ้า (ผู้เขียน) เห็นว่าควรจะเพ่ิม
องค์ประกอบเข้ามาอีก 1 ข้อ เป็นข้อที่ 5 คือ คนอ่ืนแตกกัน ผรุสวาจา - การพูดค าหยาบ มีองค์ 3 
การพูดค าหยาบจะเป็นกรรมบถได้นั้น ก็ต้องประกอบด้วยองค์ 3 อย่าง คือ 1. มีคนที่จะพึงด่า 2. จิต
โกรธ 3. การด่า 

ในการด่านี้ จะเป็นกรรมบถข้อนี้ได้นั้น ก็ต่อเมื่อด่าด้วยจิตโกรธด้วยประสงค์ด่าเท่านั้น หาได้
หมายเอาจิตที่โกรธด้วยจุดประสงค์ท่ีจะให้เขาตายไม่ เพราะการด่าด้วยจิตโกรธด้วยประสงค์จะให้ตาย 
ก็กลายเป็นพยาบาทไปเสีย คือ กลายเป็นกรรมบถข้อพยาบาทไปเสีย สัมผัปปลาป - การพูดเพ้อเจ้อ 
มีองค์ 2 การพูดเพ้อเจ้อจะเป็นกรรมบถได้นั้น ก็ต้องประกอบด้วยองค์ 2 คือ 
 1. การมีเจตนามุ่งพูดเรื่องหาสาระไม่ได้ 
 2. การพูดเรื่องหาสาระไม่ได้นั้น 

ในการพูดเพ้อเจ้อนี้ ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์มงคลทีปนีว่า “เมื่อผู้อ่ืนยังไม่รู้เรื่องนั้น กรรมบถยัง
ไม่ขาด ต่อเมื่อผู้อื่นรู้เรื่องนั้น กรรมบถจึงจะขาด”  

ฉะนั้น ในองค์ประกอบของการพูดเพ้อเจ้อนี้ ข้าพเจ้า (ผู้เขียน) มีความเห็นว่าควรจะเพ่ิม
องค์ประกอบเข้าไปอีกข้อ เป็นข้อที่ 3 คือ ผู้อื่นรู้เรื่องนั้น  

อภิชฌา - การโลภอยากได้ของเขา มีองค์ 2 (อภิชฌา หมายถึง โลภอยากได้ของเขา โดย
คิดจะขโมย หาใช่เพียงแต่คิดอย่างเดียวไม่) การโลภอยากได้ของเขา จะเป็นกรรมบถได้ก็ต่อเมื่อ
ครบองค์ประกอบ 2 ประการ คือ 1. คนอื่น – สัตว์อื่น 2 . ความคิดเพื่อความพินาศฉิบหายต่อคน
อ่ืนสัตว์อ่ืนนั้น  

มิจฉาทิฏฐิ - ความเห็นผิดจากท านองคลองธรรม มีองค์ 2 ได้แก่ ความเห็นผิดจากท านอง
คลองธรรมอันเป็นมิจฉาทิฏฐิที่เข้าขั้นเป็นกรรมบถนั้น จะต้องประกอบด้วยองค์ 2 คือ 1. เรื่องนั้น
ตรงกันข้ามกับเรื่องมิจฉาทิฏฐิบุคคลนั้นยึดถือ 2. เรื่องนั้นปรากฏว่าไม่เป็นเหมือนอย่างมิจฉาทิฏฐิ
บุคคลนั้นยึดถือเอา องค์ประกอบของมิจฉาทิฏฐิ 2 ประการที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์
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มงคลทีปนี แต่พิจารณาดูแล้วเข้าใจยาก แต่ในอรรถกถาอรรถสาลินีซึ่งเป็นอรรถกถาคัมภีร์อภิธรรม -
ธัมมสังคณี ท่านกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า “ในมิจฉาทิฏฐินั้น กรรมบถย่อมขาดด้วยทิฏฐิ 3 ประการ คือ  

1. นัตถิกทิฏฐิ - ความเห็นว่าไม่มี 
2. อเหตุกทิฏฐิ - การเห็นว่าไม่มีเหตุ และ 
3. อกิริยทิฏฐิ - ความเห็นว่าไม่เป็นอันท า หาได้ขาดด้วยทิฏฐิอื่นไม่” 

ดังนั้น ในที่นี้ ขอให้ท าความเข้าใจเรื่องทิฏฐิ 3 ประการนี้ เพ่ือจะได้เข้าใจอกุศลกรรมบถข้อ
สุดท้าย คือ มิจฉาทิฏฐิได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 3.6.3 ทิฏฐิ 3 
 ทิฏฐิ แปลว่า ความเห็น ถ้าเห็นถูก เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ ถ้าเห็นผิด เรียกว่า มิจฉาทิฏฐิ
มิจฉาทิฏฐินั้น มีหลายชนิด คือ มิจฉาทิฏฐิ 2 ก็มี มิจฉาทิฏฐิ 3 ก็มี มิจฉาทิฏฐิ 10 ก็มี มิจฉาทิฏฐิ 20 ก็
มี และมิจฉาทิฏฐิ 62 ก็มี ในที่นี้ จะพูดถึงมิจฉาทิฏฐิ 3 เท่านั้น คือ 

1. อกิริยทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่เป็นอันท า 
2. อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มีเหตุ 
3. นัตถิกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มี 

 มิจฉาทิฏฐิข้อที่ 1 อกิริยทิฏฐิ ความเห็นของคนบางคนว่า การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งที่จัด
ว่าเป็นชั่ว ถ้าไมม่มีคนอ่ืนรู้ คนอ่ืนจับไม่ได้ ไม่มีคนลงโทษก็เท่านั้น แต่เมื่อมีคนจับได้และลงโทษ
ต่างหาก จึงให้โทษ ส่วนการกระท าที่จัดว่าเป็นดี ถ้าไม่มีคนรู้ ไม่มีคนชม ไม่มีคนให้บ าเหน็จบ านาญ
ต่างหาก จึงให้คุณ นี้จัดเป็นอกิริยทิฏฐิ มีความเห็นว่าไม่เป็นอันท า คือ เห็นว่าบาปหรือบุญที่คนท า
แล้วก็ไม่เป็นอันท า ชื่อว่าปฏิเสธกรรม เป็นทิฏฐิของเจ้าลัทธิคนหนึ่งชื่อ ปูรณกัสสปะ ในสมัยพุทธกาล 
แม้ในปัจจุบันคนที่มีความคิดเห็นเช่นนี้ก็มีอยู่ 
 มิจฉาทิฏฐิข้อที่ 2 อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นของคนบางคนว่า คนเราจะได้ดีหรือได้ชั่วก็ตาม 
คราวที่จะเคราะห์ดีหรือเคราะห์ร้าย ถึงคราวเคราะห์ดีก็ดีเอง ท าอะไรก็มีคนชม ช่วยสนับสนุนชุบ
เลี้ยง ลาภยศเกิดขึ้นตามกัน ถึงคราวเคราะห์ร้าย ท าอะไรก็มีคนติ เข้าขัดขวางลาภยศลงตามกัน 
ความคิดเห็นเช่นนี้ จัดเป็นอเหตุกทิฏฐิ - ความเห็นว่าไม่มีเหตุ เพราะที่มีความเห็นเช่นนี้ ชื ่อว่า
ปฏิเสธทั้ง 2 อย่าง คือ ปฏิเสธกรรมและผลของกรรม เพราะพวกนี้เชื่อว่าคนจะได้ดีก็ดีเอง จะได้ชั่ว
ก็ชั ่วเอง ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย เหตุปัจจัยในเรื่องสุข ในเรื่องทุกข์ ในเรื ่องความดี ในเรื่องความชั่ว 
เท่ากับไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปนั่นเอง ความเห็นเช่นนี้เป็นทิฏฐิของ มักขลิโคสาล ซึ่งเป็นเจ้าของลัทธิ
คนหนึ่งในสมัยพุทธกาล คนประเภทนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยในโลกปัจจุบัน 

มิจฉาทิฏฐิข้อที่ 3 นัตถิกทิฏฐิ ความเห็นของคนบางคนว่า สัตว์บุคคลไม่มี ธาตุต่างหากมา
ประชุมกัน เกื้อกูลกันและกันหรือท าร้ายกัน บุญบาปไม่มี ธาตุอย่างหนึ่งถึงกันเข้ากับธาตุอีกอย่างหนึ่ง
ต่างหาก เช่น ฝนท าต้นไม้ให้สดชื่นผลิดอกออกผล จะจัดว่าฝนได้บุญหรือ ไฟเผาต้นไม้ให้ตาย จะจัดว่า
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ไฟได้บาปหรือ ความเห็นเช่นนี้ จัดเป็นนุตถิกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มี คือ เห็นว่าขาดสูญนั่นเอง พวกท่ีมี
ความเห็นเช่นนี้ ชื่อว่าปฏิเสธผลของกรรม หรือปฏิเสธวิบากกรรม เมื่อปฏิเสธผลก็เท่ากับว่าปฏิเสธเหตุ
เช่นกัน ทิฏฐิเช่นนี้ เป็นของ อชิตเกสกัมพล ซึ่งเป็นเจ้าลัทธิคนหนึ่งสมัยพุทธกาล พวกนี้ถือว่าตายแล้ว
สูญ อันขัดต่อหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดในพระพุทธศาสนา คนประเภทนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยในใน
โลกปัจจุบัน 

มิจฉาทิฏฐิทั้ง 3 ประการนี้ เป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิ คือ มิจฉาทิฏฐิที่ดิ่ง มีโทษมาก มีอันตรายมาก 
ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน เป็นอกุศลกรรมบถที่ร้ายแรงมากกว่าอนันตริยกรรมเสียอีก เพราะให้โทษ
อย่างไม่มีก าหนด (ม.ม., เล่มที่ 13, ข้อที่ 105, หน้าที่ 111) 

ด้วยเหตุนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในคัมภีร์เอกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า “ภิกษุทั้งหลาย เรา
ยังไม่เห็นธรรม (ความประพฤติ) อื่นแม้สักอย่างเดียว ซึ่งมีโทษมากเหมือนอย่างมิจฉาทิฏฐินี้เลย ภิกษุ
ทั้งหลาย มิจฉาทิฏฐินี้มีโทษร้ายแรงอย่างยิ่ง” 
 

3.7 โทษของการปฏิบัติตามอกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
โทษของอกุศลกรรมบถ 10 ในอกุศลกรรมบถทั้ง 10 นี้ จะมีโทษน้อยหรือโทษมาก ก็ขึ้นอยู่

กับองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ  
 1. วัตถุ คือ บุคคลหรือสัตว์ที่จะพึงฆ่า จะพึงลัก หรือจะพึงประพฤติล่วง หรือค าพูดที่จะ

พึงพูด ในการล่วงอกุศลกรรมบถ 
 2. ประโยค คือ ความพยายามหรือการกระท าในการประพฤติล่วงอกุศลกรรมบถ 
 3. เจตนา คือ ความจงใจในการประพฤติล่วงอกุศลกรรมบถบาปจะน้อยหรือมาก ขึ้นอยู่

กับวัตถุ ประโยค และเจตนาทั้ง 3 ประการนี้ เท่านั้น คือ 
 - ถ้าวัตถุใหญ่ มีคุณมากหรือมีค่ามาก บาปก็มาก ถ้าวัตถุเล็ก มีคุณน้อยหรือมีค่าน้อย 

บาปก็น้อย 
 - ถ้าความพยายามมาก พยายามนาน ไม่ว่าในทางกาย ทางวาจา หรือทางใจ บาปก็

มาก ถ้าความพยายามน้อย บาปก็น้อย 
 - ถ้าเจตนาอันประกอบด้วยโลภะ โทสะ หรือโมหะรุนแรง บาปก็มาก ถ้าเจตนาน้อย 

บาปก็น้อย  
 อย่างไรก็ตาม อกุศลกรรมบถทั้ง 10 ประการนี้ จัดเป็นทุจริตทั้ง 3 ทาง คือ เป็นกายทุจริต 3 
วจีทุจริต 4 และมโนทุจริต 3 จึงเป็นบาปกรรมที่มีโทษ ใครประพฤติเข้าแล้วต้องเป็นบาป ส่งผลให้เขา
ได้รับกรรมชั่วที่เขาท าไว้อย่างแน่นอน 

ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสโทษของทุจริตทั้ง 3 ไว้ในอานันทสูตร ทุกนิบาต อังคุตตร-
นิกายว่า 
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“อานนท์ เรากล่าวกายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต ว่าเป็นอกรณียกิจ (กิจที่ไม่ควรท า) 
โดยส่วนเดียว อานนท์ เมื่อบุคคลท ากายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต ที่เรากล่าวว่าเป็นอกรณียกิจ
โดยส่วนเดียว เขาพึงได้รัยโทษ ดังต่อไปนี้ 

1. แม้ตนเองก็ติเตียนตนเอง 
2. ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วก็ติเตียน 
3. ชื่อเสียงอันชั่วย่อมกระฉ่อนไป 
4. ย่อมหลงตาย 

  5. เมื่อตายแล้วก็ไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก” 
พระธรรมวิสุทธิกวี, (พิจิต ตวณฺ̣โณ) (2552, หน้า 88 - 89) ได้กล่าวสุภาษิตเอาไว้ว่า ย่อม

เห็นได้แล้วว่า อกุศลกรรมบถทั้ง 10 ประการนี้ เป็นกรรมชั่วที่ผลิตออกมาเป็นทุกข์ เป็นความ
เดือดร้อน ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า จึงไม่ควรท า ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า 

“อกต  ทุกฺกฏ  เสยฺโย ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏ ” 
        กรรมชั่วไม่ท าเสียเลยดีกว่า เพราะว่ากรรมชั่ว ย่อมเผาผลาญ (ท าให้เดือดร้อน) ในภายหลัง 

         “น ต  กมฺม  กต  สาธุ ย  กตฺวา อนุตปฺปติ” 
       บุคคลท ากรรมใดแล้ว ย่อมเดือดร้อนในภายหลัง กรรมที่ท าแล้วนั้นไม่ดีเลย 

 

3.8 สรุปการรับผลอกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต 
ผู้วิจัยได้ศึกษาความเป็นมา ความหมาย ลักษณะ ประเภท และโทษของการปฏิบัติตามทาง

แห่งอกุศลกรรมซึ่งมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตต่อผู้ที่ท าอกุศลกรรมนั้น อาจส่งผลที่จะได้รับภายหลัง
จากการสร้างอกุศลกรรมนั้น 4 ประการด้วยกัน เช่น 1. ห่างไกลต่อรัศมีพระธรรม 2. มีปัญญาทราม 
3. เกิดเป็นคนป่าโง่เขลา 4. มีฐานะต่ าไม่ทัดเทียมผู้อื่น  

3.8.1 สรุปความหมายของกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
ความหมายของกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท โดยสรุป คือ ละชั่ว ท าดี และช าระจิตใจให้

บริสุทธิ์ 
การละชั่ว เป็นบันไดขั้นแรกของพุทธศาสนิกชน เป็นบันไดขั้นต้น และท าง่าย ไม่ต้องออกแรง

หรือใช้ทุนอะไร เด็กก็ท าได้ ผู้ใหญ่ก็ท าได้ คนแก่หอบสังขารไปไหนไม่ไหวก็ท าได้ คนมีเงินมากมีเงิน
น้อยก็ท าได้เท่ากัน อธิบดีกับภารโรง ก็มีความสามารถที่จะละชั่วได้เท่ากัน ข้อส าคัญให้ละการท าชั่ว
เท่านั้นเอง 

การท าดี เป็นการแสดงให้เห็นอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนาต่อไปว่า ไม่ได้พอใจหยุดอยู่ที่
การละชั่วเท่านั้น แต่ยังสอนให้ท าดีต่อไป ไม่ใช่สอนให้เว้นจากการเบียดเบียนกันเท่านั้น ก็ถือว่าเป็น
บุญ เป็นกุศลแล้ว แต่ยังสอนให้พยายามเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ท าดีต่อกันว่าเป็นบุญเป็นกุศลสูงขึ้นไปอีกด้วย 



60 
 

การช าระจิตใจให้บริสุทธิ์ เป็นการแสดงให้เห็นผลหรืออุดมการณ์สูงสุดของพระพุทธศาสนา
ว่า ความบริสุทธิ์นี้ พระพุทธศาสนาสรรเสริญยกย่องความบริสุทธิ์ใจจริง ๆ การช าระจิตใจให้บริสุทธิ์
คือ การท าใจของตนเองให้ปราณีต สะอาดสูงขึ้นเป็นขั้น ๆ และขั้นสูงสุดก็คือ ท าใจให้หมดจากกิเลส
เครื่องเศร้าหมองทั้งมวล เจ้าชายสิทธัตถะได้เป็นพระพุทธเจ้า ก็เพราะเข้าถึงภาวะจิตบริสุทธิ์นี้ และ
แม้คนธรรมดาสามัญ จะได้นามว่าเป็นพระอริยะสงฆ์ จบกิจพระศาสนาแล้วก็เพราะเข้าถึงขั้นที่ 3 คือ 
ภาวะจิตบริสุทธิ์นี้เช่นกัน 

3.8.2 สรุปการรับผลอกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต 
พอสรุปผลที่ได้รับจากการสร้างอกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ดังนี้  
ห่างไกลต่อรัศมีพระธรรม เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า กุศลและอกุศลนั้น ต่างกันเหมือนขาว

กับด า เมื่อคนที่สร้างกุศลย่อมใกล้รัศมีพระธรรม คือ ละชั่ว ท าดี ช าระจิตใจให้บริสุทธิ์ ส่วนคนที่สร้าง
อกุศลกรรมนั้นย่อมอยู่ตรงกันข้ามกับพระธรรม 

มีปัญญาทราม ผลของการสร้างอกุศลกรรมในการด าเนินชีวิตนั้นย่อมท าให้เขาไม่ใช้ปัญญาใน
การด าเนินชีวิต ใช้แต่ก าลังที่เลวทรามในการแก้ปัญหาการด าเนินชีวิต 

เกิดเป็นคนป่าโง่เขลา มนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นแดนเกิด เมื่อเขาสร้างอกุศลกรรมแล้วกรรมชั่ว 
กรรมไม่ดี ย่อมติดตามตัวเขาไปทุกภพ ทุกชาติไป เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ เขาต้องเกิดเป็นคนป่าที่โง่เขลา 

มีฐานะต่ าไม่ทัดเทียมผู้อ่ืน ผลของอกุศลกรรมในการด าเนินชีวิตนั้น เมื่อเขาเกิดมาเป็นมนุษย์
แล้วไม่มีปัญญาในการหาเลี้ยงชีวิต เขาย่อมมีฐานะที่ตกต่ าไม่ทัดเทียมผู้อ่ืน 

สรุปได้ว่า คนที่ได้รับผลอกุศลกรรม เดินตามถนนริมฟุตบาท นอนตามป้ายรถเมล์ เก็บอาหาร
จากถังขยะกินเพ่ือประทังชีวิต น่าแปลก เขากลับไม่มีโรคประจ าตัว ไม่ป่วย ไม่ไข้ และก็ไม่ตายง่าย ๆ 
ด้วย นั่นเป็นเพราะเขาก าลังได้รับผลอกุศลกรรมในการด าเนินชีวิต ที่เขาได้กระท าเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น
อดีตชาติ หรือปัจจุบันชาติก็ตาม เขาย่อมได้รับผลของกรรมนั้น  

   
   
 
 
 

 



 
 

 

บทท่ี 4 
วิเคราะห์การรับผลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต 
  
 ปัจจุบันนี้ โลก Social network ข้อมูลข่าวสารจากท่ัวสารทิศไหลทะลักเข้าสู่จิตใจมนุษย์จน
แทบหายใจไม่ทัน ทั้ง facebook twitter และ skype เปิดประตูให้มนุษย์ได้เสพข้อมูลกันอย่างเสรี ไร้
ขีดจ ากัดและเพียงแค่เสี้ยววินาที ถ้ามองในแง่ดี มนุษย์ปัจจุบันมีโอกาสใช้ชีวิตอย่างไร้ขีดจ ากัด มี
ทางเลือกนานัปการมากกว่าคนเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วอย่างเทียบกันไม่ติด ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา 
ธุรกิจ ชีวิตส่วนตัว และอ่ืน ๆ แต่อีกด้านหนึ่ง Social network กลับท าให้มนุษย์จ านวนมากรู้สึกเคว้ง
คว้าง โดดเดี่ยว ไม่เห็นเป้าหมายชีวิตที่แน่นอน  เสมือนยืนอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรที่ไร้ฝั่ง  มองไปทาง
ไหนก็ไม่มีที่สิ้นสุด เกิดความหดหู่สิ้นหวังหน าซ้ าข้อมูลส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลขยะไม่มีประโยชน์ต่อชีวิต
อย่างแท้จริง มีแต่กระตุ้นเร่งเร้าให้ผู้คนหลงเสพกันอย่างเมามัน ท าให้เกิดกิเลสตัณหาใหญ่โต เผาไหม้
จิตใจมนุษย์ให้มืดบอดลงทุกวัน  
 มนุษย์เราถ้ามองอย่างผิวเผิน Social network ให้สิทธิและเสรีภาพแก่มนุษย์อย่างไร้
ขีดจ ากัด แต่เมื่อมองอย่างลึกซึ้งถึงแก่นแท้แล้ว Social network กลับเต็มไปด้วยความคับแค้น คับ
แคบ และตีบตันยิ่งนัก ทางเลือกในชีวิตมีมากมาย แต่หนทางให้ชีวิตเดินจริง ๆ กลับมีเพียงแค่น้อยนิด 
น้อยเสียจนกระทั่งผู้คนจ านวนมากรู้สึกถึงทางตัน หนึ่งในวิธีผ่าทางตันคือเดินหันเข้าทางใน แสวงหา
ความหมายที่ลุ่มลึกของชีวิตและจิตวิญญาณ ซึ่งพระพุทธองค์และพระอรหันตสาวกได้ค้นพบจน
กระจ่างแจ้งแล้ว 
 ด้วยเหตุนี้ “กรรม” ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตและจิตใจมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิด จึงได้กลายเป็น
กระแสที่ร้อนแรงของสังคม ร้อนแรงจนกระทั่งเป็น Talk of The Town หนังสือเกี่ยวกับกรรมจึงออก
วางตลาดกันอย่างดาษดื่นบางเล่มเขียนเกี่ยวกับหลักการที่มีในคัมภีร์พุทธศาสนา บางเล่มเขียนจาก
ประสบการณ์เรื่องเล่า ส่วนบางเล่มเขียนแต่งเติมสีสันจนวิจิตรพิสดาร บางครั้งท าให้รู้สึกลึกลับหลุดโลก
ไปไกล ยิ่งอ่านเรื่องกรรมมากเท่าไร ยิ่งรู้สึกว่ารู้เรื่องกรรมน้อยลง แม้กระทั่งเวลาคิดเกี่ยวกับกรรม จิตใจ
จะรู้สึกมึนงงพร่ามัว หาความกระจ่างแจ้งชัดเจนไม่ได้ เหมือนจิตใจตัวเองเป็นบ้าฟุ้งไป 
 พระพุทธองค์ตรัสว่า “กรรมเป็นหนึ่งในสิ่งที่ เป็นอจินไตย เป็นสิ่งที่อยู่ เหนือความคิด
คาดคะเน” ผู้วิจัยเคยได้พูดคุยเรื่องกรรมกับอาจารย์ท่านหนึ่ง ท่านช่วยคนแก้กรรมมาหลายปี 
แม้กระท่ังตัวท่านเองก็ไม่พ้นกฎแห่งกรรม ความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับกรรม ดังนี้  

“หากเรามองย้อนหลัง สามารถเห็นกระแสกรรมทั้งดีและไม่ดี ที่ก าลังสะกดรอยตามมนุษย์ทุก
ฝีก้าวเหมือนเงาตามตัว เราจะเห็นกระแสกรรมดีและไม่ดี แยกกันอยู่เหมือนน้ ากับน้ ามัน เห็นแค่นี้ยัง
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ยากแล้ว ส าหรับคนธรรมดาไม่ต้องพูดถึง การเห็นกระแสกรรมที่เข้าแทรกจิตใจมนุษย์แต่ละเสี้ยววินาที 
ดลบันดาลให้มนุษย์แต่ละคนคิดอย่างนั้นอย่างนี้ยิ่งเป็นสิ่งที่แสนยาก มีเพียงพระพุทธองค์เท่านั้นที่รู้” 
 สรุปได้ว่า เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าธรรมชาติความคิดมนุษย์มักออกนอกกรอบเสมอตัวผู้วิจัย
เอง แม้ตระหนักถึงค าเตือนพระพุทธองค์และทัศนะอาจารย์ท่านดังกล่าว ก็ยังอดไม่ได้ที่จะคิดเรื่อง
กรรมในบทที่ 4 วิเคราะห์การรับผลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตใน
ปัจจุบันนั้น ผู้วิจัยจะขอวิเคราะห์ดังนี้ 
 

4.1 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกุศลกรรมและอกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกฺนิบาต ได้กล่าว เรื่องอจินไตย 4 ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 

อจินไตย 4 ประการนี้ อันบุคคลไม่ควรคิด เมื่อบุคคลคิดพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความบ้าเดือดร้อน 
อจินไตย 4 ประการเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย 1) พุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 2) ฌานวิสัย
ของผู้ได้ฌาน 3) วิบากแห่งกรรม และ 4) ความคิดเรื่องโลก  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย “อจินไตย 4 ประการ นี้แลไม่ควรคิด เมื่อบุคคลคิด พึงเป็นผู้มีส่วนแห่ง
ความบ้า เดือดร้อน” คือ พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถจะรู้ได้ตลอดสายของทุกชีวิต อย่างไรก็
ตาม มนุษย์เราก็สามารถรู้และเข้าใจเรื่องกระบวนการที่ท าให้เกิดกรรม และการให้ผลได้โดยการศึกษา
ธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ผู้คนส่วนใหญ่มิได้ให้ความสนใจในเรื่อง
นี้เท่าที่ควร สังเกตได้จากการด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบัน พากันตามกระแสโลกไปอย่างไม่มี
จุดหมายปลายทาง ขาดความสนใจในการศึกษาธรรม สนใจแต่วิชาการทางโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้าใจกันว่าเป็นการบ่งบอกถึงความเจริญของมนุษย์ ซึ่ งเป็นเพียงความเจริญ
ทางด้านวัตถุเท่านั้น ส่วนทางด้านจิตใจของมนุษย์นับวันมีแต่จะเสื่อมลง โดยจะเห็นได้จากข่าวคราว
ตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้คนทั้งหลายเริ่มมีคุณธรรมจริยธรรมลดน้อยลงไปทุกที ผู้คนขาด
ความเข้าใจในเรื่องของชีวิตจึงไม่รู้เท่าทันความจริง เมื่อไม่รู้เท่าทันความจริงเก่ียวกับความเป็นไปของ
ชีวิตก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด (องฺ.จตุกฺก., เลมที่ 2, ข้อที่ 77, หน้า 235)   

 ดังนั้น หากคนเราหันมาให้ความสนใจและศึกษาธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของกรรมและการ
ให้ผลแล้ว ก็ย่อมเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะท าให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

ปัจจุบันในสังคมไทยมีความเชื่อเรื่องความมีอยู่ของกรรม การให้ผลของกรรม และการเวียน
ว่ายตายเกิด ปัญหาของการละเมิดศีลธรรมคงจะลดน้อยลงไป เพราะมนุษย์มีความกลัวบาป แต่หาก
มนุษย์เรายังไม่มีความเชื่อในเรื่องนี้หรือยังมีความสงสัย มนุษย์ก็อาจจะไม่อยู่ในกรอบแห่งจริยธรรม
หรือศีลธรรม และถ้ามนุษย์เราเชื่อว่าไม่มีผลกรรมดีกรรมชั่วแล้ว ในการด าเนินชีวิต ก็ไม่เกรงกลัว
บาปกรรมอะไรทั้งนั้น ซึ่งจะมีผลท าให้สังคมไทยไม่อาจจะอยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
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ผู้วิจัยขอยกเอาค าเปรียบเทียบของท่านอาจารย์ที่ผู้วิจัยได้สนทนาด้วยคือ ท่านเปรียบเที ยบ
กุศลกรรมและอกุศลกรรมว่า “เสมือนการมองน้ ากับน้ ามันที่แยกกันอยู่” และผู้วิจัยจะขอยกพระสูตร
ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดังนี้ บุคคล 4 ประเภทผู้ปรากฏอยู่ในโลก 

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ได้อธิบายเกี่ยวเรื่องนี้เอาไว้ว่า พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล 4 ประเภทนี้  มีปรากฏอยู่ในโลก คือ ใครบ้าง  คือ 1. 
อนุโสตคามี บุคคลผู ้ไปตามกระแส 2. ปฏิโสตคามี บุคคลผู ้ไปทวนกระแส 3. ฐิตตฺโต ปุคฺคโล 
บุคคลผู้ตั้งตัวได้แล้ว (ไม่ตามและไม่ทวนกระแส) 4.  ปุคฺคโล ติณฺโณ ปารคโต ถเล ติฏิฐติ พฺราหฺม
โณ บุคคลผู้ข้ามถึงฝั่งขึ้นอยู่บนบกเป็นพราหมณ์  

1. อนุโสตคามี บุคคลไปตามกระแสเป็นอย่างไร  บุคคลบางคนในโลกนี้ยังไม่สิ้นราคะ ถูกตัณหา
ครอบง าไว้ ยังเสพกามและยังท าบาปกรรมอยู่ จึงต้องเกิดและแก่บ่อย ๆ นี้เรียกว่าบุคคลผู้ไปตามกระแส  

2. ปฏิโสตคามี บุคคลผู้ไปทวนกระแสเป็นอย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้ ตั้งสติ ไม่เสพกาม
และไม่ท าบาปกรรม ละกามและบาปได้ มีความทุกข์กายทุกข์ใจ ร้องไห้น้ าตานองหน้า แต่ก็ยัง
ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์อยู่ได้ นี้เรียกว่า บุคคลผู้ไปทวนกระแส 

3. ฐิตตฺโต ปุคฺคโล บุคคลผู้ตั้งตัวได้แล้วเป็นอย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสิ้นสังโยชน์
เบื้องต่ า 5 ประการ (โอรัมภาคิยสังโยชน์) เป็นโอปปาติกะ (พระอนาคามี) จะปรินิพพานในโลกที่เกิด
นั้น มีอันไม่กลับมาจากนั้นเป็นธรรมดา นี้เรียกว่า บุคคลผู้ตั้งตัวได้แล้ว 

4. ปุคฺคโล ติณฺโณ ปารคโต ถเล ติฏิฐติ พฺราหฺมโณ บุคคลผู้ข้ามถึงฝั่งขึ้นบนบกเป็นพราหมณ์
เป็นอย่างไร  บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย กระท าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญา
วิมุตติอันหาอาสวะมิได้ ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ส าเร็จอยู่ในปัจจุบัน นี้เรียกว่า บุคคลผู้ข้ามถึงฝั่งขึ้นบน
บกเป็นพราหมณ์ (พระอรหันต์) (องฺ.จตุกฺก., เล่มที่ 2, ข้อที่ 2, หน้าที่ 10) 
 ในพุทธปรัชญาเถรวาท ได้อธิบาย ธรรมที่ท าคนให้เป็นพาล และธรรมที่ท าคนให้เป็นบัณฑิต
เอาไว้ใน สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก เล่ม 1 (2559, http://prasut.mbu.ac.th/ch1/phrasut-4-
1.html/) ดังนี้ 
 4.1.1 ธรรมท่ีท าคนให้เป็นพาล 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 4 ประการ เป็นคน
พาล ไม่เฉียบแหลม ไม่ใช่สัตบุรุษ ย่อมคุ้มครองตนที่ปราศจากคุณสมบัติ ย่อมเป็นผู้ประกอบไปด้วย
โทษ นักปราชญ์ติเตียน และย่อมประสบกรรมมิใช่บุญเป็นอันมาก ธรรม 4 ประการเป็นไฉน คือ 

1 ไม่ใคร่ครวญสืบสวนให้รอบคอบแล้ว กล่าวสรรเสริญคุณของผู้ไม่ควรสรรเสริญ 
2. ไม่ใคร่ครวญสืบสวนให้รอบคอบแล้ว กล่าวติเตียนผู้ที่ควรสรรเสริญ 
3. ไม่ใคร่ครวญสืบสวนให้รอบคอบแล้ว ยังความเลื่อมใสให้เกิดในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใส 
4. ไม่ใคร่ครวญสืบสวนให้รอบคอบแล้ว ยังความไม่เลื่อมใสให้เกิดในฐานะท่ีควรเลื่อมใส 



64 

 

 4.1.2 ธรรมท่ีท าคนให้เป็นบัณฑิต 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 4 ประการ เป็น

บัณฑิตผู้ฉลาดเฉียบแหลม เป็นสัตบุรุษ ย่อมคุ้มครองตนให้ประกอบด้วยคุณสมบัติ เป็นผู้หาโทษมิได้ 
นักปราชญ์ไม่ตเิตียนและย่อมประสบบุญเป็นอันมากธรรม 4 ประการเป็นไฉน คือ 

1. ใคร่ครวญสืบสวนรอบคอบแล้ว กล่าวติเตียนผู้ที่ควรติเตียน 
2. ใคร่ครวญสืบสวนรอบคอบแล้ว กล่าวสรรเสริญผู้ที่ควรสรรเสริญ 
3. ใคร่ครวญสืบสวนรอบคอบแล้ว ยังความไม่เลื่อมใสให้เกิดในฐานะท่ีไม่ควรเลื่อมใส 
4. ใคร่ครวญสืบสวนรอบคอบแล้ว ยังความเลื่อมใสให้เกิดในฐานะที่ควรเลื่อมใส 

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกุศลกรรมและอกุศลกรรม พร้อมยกตัวอย่างใน
พระไตรปิฎกมาแล้วนั้น ผู้วิจัยหวังว่าท่านผู้อ่านงานวิจัยเล่มนี้คงพอจะแยกความแตกต่างระหว่างกุศล
กรรมและอกุศลกรรมได้ไม่มากก็น้อย  
 

4.2 วิเคราะห์ผลระหว่างกุศลกรรมและอกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 4.2.1 บุคคลเอกเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลก 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เอก คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อ
เกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพ่ืออนุเคราะห์โลก 
เพ่ืออัตถะประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 

ความปรากฏแห่งบุคคลเอกหาได้ยากในโลก บุคคลเอกเป็นอัจฉริยบุคคล กาลกิริยาของ
บุคคลเอก เป็นเหตุเดือดร้อนแก่ชนเป็นอันมาก บุคคลผู้เอกเป็นผู้ไม่มีที่สอง ไม่มีใครเช่นกับพระองค์ 
ไม่มีใครเปรียบ ไม่มีใครเปรียบเสมอ ไม่มีส่วนเปรียบ ไม่มีบุคคลเปรียบ ไม่มีใครเสมอด้วยพระพุทธเจ้า 
ผู้ไม่มีใครเสมอ เป็นผู้เลิศกว่าสัตว์ทั้งหลาย 

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ได้อธบายว่า ผลของกุศลกรรม แม้เกิดในโลก
มนุษย์ ก็เป็นบุคคลเอกเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกกิจจจตุกกะหรือกรรมประเภทที่ว่าโดย
หน้าที่นี้ มีอยู่ 4 กรรมด้วยกัน คือ ชนกกรรม 1 อุปัตถัมภกกรรม 1 อุปปีฬิกกรรม 1 อุปฆาตกรรม 1 
ซึ่งมีอรรถาธิบายตามล าดับก่อนหลัง ดังนี้ 

ชนกกรรม อธิบายว่า  กรรมใด ย่อมท าวิปากนามขันธ์ และกัมมชรูปให้เกิดข้ึน กรรมนั้นชื่อว่า
ชนกกรรม ชนกกรรมนี้ ย่อมเป็นกรรมที่ท าให้วิบาก และกัมมชรูปเกิดขึ้น ทั้งในปฏิสนธิกาลและปวัตติ
กาล หมายความว่า ครั้นสัตว์ทั้งหลายตายลงแล้ว เมื่อจะไปเกิดในภูมิต่างๆ อันมีอยู่ในวัฏสงสารนี้เช่น
ไปเกิดเป็นสัตว์เดียรฉานในติรัจฉานภูมิก็ดี ไปเกิดเป็นเทวดาในเทวภูมิก็ดี หรือมาเกิดเป็นมนุษย์ใน
มนุสสภูมิก็ดี เหล่านี้ย่อมเป็นไปด้วยอ านาจแห่งชนกกรรม ซึ่งท าหน้าที่ให้วิบากและกัมมชรูปเกิดขึ้นใน
ปฏิสนธิกาลทั้งสิ้น และเมื่อสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้ว ก็ต้องมีอวัยวะน้อยใหญ่เกิดขึ้นตามสมควรแก่
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สัตว์นั้นๆ พร้อมทั้งมีการเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรู้รส การถูกต้อง และการรักษาภพ (ภวังค์) 
เกิดขึ้นตามสมควร เหล่านี้ย่อมเป็นไปด้วยอ านาจแห่งชนกกรรม ซึ่งท าหน้าที่ให้วิบากและกัมมชรูป
เกิดข้ึนในปวัตติกาลนี่แหละท่านผู้มีปัญญาทั้งหลาย คือความหมายแห่งชนกกรรม 

ชนกกรรม ที่เป็นฝ่ายกุศลนั้น เมื่อท าหน้าที่ชักน าปฏิสนธิยังสัตว์ทั้งหลายให้เกิด ย่อมผลักดัน
สัตว์ให้ไปเกิดในสุคติภูมิ อันเป็นภูมิที่ดีมีความสุข กล่าวคือสรวงสวรรค์ตามสมควรแก่กรรมที่สัตว์
ทั้งหลายได้กระท าไว้ ในกรณีที่ชนกกรรมฝ่ายกุศล ท าหน้าที่ชักน าเหล่าสัตว์ไปปฏิสนธิในสุคติภูมิ 

อุปถัมภกกรรม อธิบายว่า กรรมใด ย่อมท าหน้าที่ช่วยอุปถัมภ์รูปนามที่เป็นวิบากของชนก
กรรมให้เจริญ กรรมนั้นชื่อว่าอุปถัมภกกรรม อุปถัมภกกรรมนี้ มีหน้าที่ช่วยอุปถัมภ์ค้ าชูสัตว์ทั้งหลายที่
ไปเกิดในภูมิต่าง ๆ ให้ได้รับความทุกข์และความสุขตามสมควรแก่กรรมของตน อุปถัมภกกรรมที่เป็น
ฝ่ายกุศล ก็ย่อมท าหน้าที่อุปถัมภ์ค้ าชูกรรมอันเป็นกุศลให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไปยกตัวอย่างเช่น บุคคลบาง
จ าพวกกระท ากุศลกรรมความดีงามในโลกนี้แล้ว เมื่อถึงคราวดับขันธ์ตายไปชนกกรรมฝ่ายกุศลก็ท า
หน้าที่ชักน าให้บุคคลนั้นไปปฏิสนธิเป็นเทพยดา ณ สรวงสวรรค์อันเป็นฝ่ายสุคติ เสร็จแล้วอุปถัมภก
กรรมฝ่ายกุศลก็เข้าท าหน้าที่ดลบันดาลให้เทพยดานั้น เกิดความอุตสาหะกระท ากองการกุศลสืบไป
เบื้องหน้า มีการสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาและบูชาพระจุฬามณีเจดีย์เจ้า ณ สวรรค์เทวโลกนั้นอยู่
เนือง ๆ อุปถัมภ์ค้ าชูบุญกุศลเก่าให้เจริญ คือให้บุญกุศลนั้นมีก าลังแก่กล้ามากมาย อันจะเป็นเหตุให้ได้
เสวยทิพยสมบัติเป็นสุขสถิตอยู่ ณ เทวโลกนั้นนาน ๆ 

อุปถัมภกกรรมฝ่ายกุศล บุคคลบางจ าพวกในโลกนี้ประกอบกุศลกรรมท าความดีไว้ เมื่อถึง
คราวดับขันธ์ตายไป ชนกกรรมเข้ามาท าหน้าที่ชักน าให้มาปฏิสนธิในครรภ์มารดา ณ มนุษยโลกเรานี้ 
เสร็จแล้วอุปถัมภกกรรมฝ่ายกุศลก็เข้าท าหน้าที่ตั้งแต่เริ่มแรกที่ทารกนั้นลงสู่ครรภ์มารดาทีเดียว คือ 
จ าเดิมแต่ทารกผู้มีกรรมดีนั้นมาบังเกิดในครรภ์มารดาแล้ว มารดาก็เป็นสุข บิดาก็เป็นสุข บรรดาคนที่
อยู่ในเรือนนั้น ก็ค่อยอยู่เป็นปรกติสุขโดยทั่วกัน ด้วยอานุภาพแห่งอุปถัมภกกรรมฝ่ายกุศลของทารก
นั้นคุ้มครองรักษา อุปัทวันตรายต่างๆ ก็ไม่มีมาพ้องพาน โชคลาภก็บันดาลเกิดขึ้นมาอย่างน่าแปลกใจ 
ทรัพย์สมบัติสิ่งของที่มิควรจะได้ก็มีผู้เอามาให้ตั้งไว้ตรงหน้า ข้าวกล้าที่หว่านลงในนาก็งอกงามผิดกว่า
ปีก่อน ๆ ผลไม้ที่ปลูกไว้ก็มีผลมากบริบูรณ์ไม่บกพร่อง ของที่ซื้อขายก็ได้ก าไรมาก ของที่ให้กู้ให้ยืมไป 
ก็มีผู้เอามาให้เอง ไม่ต้องทวงไม่ต้องถามให้เกิดความร าคาญใจไปเปล่า ๆ ข้าทาสบริวารทั้งหลายเล่า 
แต่ก่อนนี้มันมีนิสัยติดจะดื้อ ๆ ก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มมีสันดานดีขึ้นว่านอนสอนง่าย การงานทั้งปวงก็ไม่
เสียไม่หาย ฝ่ายเจ้าตัวทารกผู้มีกรรมดีซึ่งอยู่ใน ครรภ์นั้นก็บริบูรณ์ไปด้วยบุคคลผู้มีอัธยาศัยเอาใจใส่
จัดแจงเฝ้าอภิบาลรักษา กุมารแพทย์ทั้งหลายก็มีน้ าใจประชุมแต่งยารักษาครรภ์ ให้ทารกนั้นเป็นสุข
สวัสดิ์ปราศจากความพิบัติจากสรรพสิ่งทั้งปวง ถ้าทารกผู้มีกรรมดีนั้นเกิดในตระกูลคหบดี ก็ได้เป็น
เศรษฐี ถ้าเกิดในตระกูลอ ามาตย์ก็ได้เป็นเสนาบดี ที่เป็นเช่นนี้ เพราะเหตุใด เพราะอุปถัมภกกรรมฝ่าย
กุศลของทารกนั้น เข้าท าหน้าที่บันดาลให้เป็นไปนั่นเอง แท้จริง ในกรณีที่อุปถัมภกกรรมฝ่ายกุศลเข้า
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ท าหน้าที่ดลบันดาลให้เหตุการณ์ทั้งหลายบ่ายโฉมหน้าไปข้างดีนี้ ขอให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายพึง
ทราบโดยนัยที่ท่านพรรณนาไว้ว่า 

อุปถัมภกกรรมฝ่ายกุศล ซึ่งมีความเคร่งครัดในหน้าที่แห่งตนเป็นยิ่งนัก เมื่อติดตามมาทัน
บุคคลผู้มีกรรมดี ซึ่งเป็นเจ้ากรรมแห่งตนเข้าแล้ว อุปถัมภกกรรมนั้นย่อมแสดงอาการประหนึ่งจะ
กล่าวออกมาเป็นภาษามนุษย์ว่า “ข้าแต่ท่านผู้เป็นนาย ถ้าแต่แรกข้าพเจ้าทราบว่าท่านจะมาปฏิสนธิ
นั้น ข้าพเจ้าจะมิให้ท่านมาปฏิสนธิในครรภ์มารดา ณ มนุษยโลกอันมีความสุขเล็กน้อยนี่เลย ข้าพเจ้านี้
จะพยายามพาท่านไปบังเกิดในสุคติภพเป็นเทวดาในสรวงสวรรค์ ให้ได้เสวยทิพยสมบัติเป็นสุขอยู่ที่นั่น
เสียทีเดียว จะห้ามมิให้ท่านมาเกิดอยู่ที่นี่แน่ ๆ แต่นี่ข้าพเจ้าตามท่านไม่ทัน เอาเถิด ถึงแม้ว่าจะตาม
ท่านไม่ทันแต่ต้นแต่เดิมแล้วก็แล้วกันไปเถิด ขอท่านอย่าเพ่ิงน้อยน้ าใจเลย อันตัวข้าพเจ้านี้มีชื่อว่า 
“อุปถัมภกกรรมฝ่ายกุศล” มาพบท่านผู้เป็นนายเข้าที่นี่แล้ว ก็จะเป็นผู้บ ารุงท่านให้ได้ถึงซึ่งความสุข 
ตามความสามารถของข้าพเจ้าที่จักกระท าได้”มีอาการประดุจว่าจะกล่าวปลอบโยนผู้มีกรรมดีที่ท าไว้
ดังนี้แล้ว อุปถัมภกกรรมฝ่ายกุศลนั้น ก็พลันเข้าท างานตามหน้าที่ของตน ดลบันดาลให้ผู้มีกรรมดีนั้น 
ประสบแต่ความสุขความเจริญ แม้เมื่อมีเหตุการณ์อันน่าจะถึงจะถึงความวิบัติฉิบหายน่าหวั่นเกรงว่า
จะเป็นอันตราย อุปถัมภกกรรมฝ่ายกุศลนั้นก็เข้าท าหน้าที่รักษาไว้มิให้ต้องประสบกับความวิบัติหรือ
อันตรายเหล่านั้นได้ป้องกันผู้มีกรรมดีนั้นให้พ้นทุกข์พ้นภัย บันดาลให้ชีวิตเต็มไปด้วยความสุกใสไป
จนกว่าจะหมดกรรม ก็ในกรณีที่อุปถัมภกกรรมฝ่ายกุศล ท าหน้าที่ดลบันดาลให้มนุษย์ผู้ประสบกับ
ความทุกข์ยาก ได้รับความสุขความเจริญในชีวิตนี้ 

อุปปีฬิกกรรม อธิบายว่า กรรมใด ย่อมท าหน้าที่เบียดเบียนกรรมอ่ืน ๆ ที่มีสภาพตรงข้ามกับ
ตนกรรมนั้นชื่อว่า อุปปีฬิกกรรม 

อุปปีฬิกกรรม นี้ ย่อมท าหน้าที่เบียดเบียนซึ่งสุขและทุกข์อันกรรมอ่ืนให้บังเกิด อันกรรมอ่ืน
ให้อุบัติแล้วตัดซึ่งสุขและทุกข์อันกรรมอ่ืนให้บังเกิด มิได้ให้เพ่ือจะให้ผลแก่กรรมอ่ืน ตัดเสียซึ่งผลแห่ง
กรรมอ่ืน แล้วให้ผลด้วยตน อุปปีฬิกกรรมฝ่ายกุศล ย่อมมีหน้าที่เข้าไปเบียดเบียนท าร้ายอกุศลกรรม
ซึ่งมีสภาพตรงกันข้ามกับตน คือในขณะที่อกุศลกรรมความชั่ว ก าลังให้ผลเป็นความทุกข์ เป็นความชั่ว
ร้ายแก่สัตว์และบุคคลทั้งหลายอยู่นั้น หากว่าอุปปีฬิกกรรมฝ่ายกุศลนี้เขามีโอกาสแล้วเขาก็จะตรงดิ่ง
เข้าไปเบียดเบียน ท าร้ายผลแห่งอกุศลกรรมนั้นทันทีเช่นเดียวกัน  

อุปปีฬิกกรรมฝ่ายกุศล เมื่อติดตามมาทันบุคคลผู้ก าลังประสบโชคร้าย ด้วยอ านาจแห่ง
อกุศลกรรมความชั่วก าลังให้ผลอยู่ ในขณะเริ่มต้นทีเดียวอุปปีฬิกกรรมฝ่ายกุศลนี้ย่อมท าหน้าที่เข้าไป
เบียดเบียนท าร้ายอกุศลกรรมความชั่วที่ก าลังให้ผลอยู่นั้นขับไล่ให้หนีหายเตลิดเปิดเปิงไป แล้วย่อม
แสดงอาการประดุจจะกล่าวปลอบโยนออกมาเป็นภาษามนุษย์ว่า “ดูกรท่านผู้เป็นคนดี เรานี้มีความ
เสียใจนัก ไม่รู้ว่าท่านที่เรารัก จักมาบังเกิดอยู่ ณ ที่นี่ และก าลังเผชิญกับเคราะห์ร้ายอย่างน่าเวทนา 
ถ้าเรารู้เรื่องแต่เดิมทีแล้ว ก็จักมิยอมให้ท่านมาบังเกิดที่นี่เลยเป็นอันขาด เรานี้จักสู้อุตส่าห์พาท่านไป
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เกดิเป็นเทวดา สถิตอยู่ ณ จาตุมหาราชิกาภูมิ หรือมิฉะนั้นก็จะพากันไปอุบัติเกิด ณ ตาวติงสาภูมิ , ยา
มาภูมิ, ดุสิตาภูมิ, นิมมานรตีภูมิ, ปรนิมมิตวสวัตตีภูมิ สถิตเสวยสุขอยู่ ณ สรวงสวรรค์ให้สมกับการที่
ท่านเป็นคนดีมาก่อน เอาเถิด ถึงแม้ว่าท่านจักได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว และได้ประสบ กับความทุกข์
ยากล าบากมานานแล้วอย่างนี้ก็ตาม ขอท่านจงอย่าได้น้อยน้ าใจไปเลย อย่าระแวงใจว่าจะไม่ได้ดีมี
ความสุขความเจริญ เรานี้ชื่อ อุปปีฬิกกรรมฝ่ายกุศล ที่ท่านสร้างไว้ ติดตามท่านผู้เป็นนายมานานแล้ว 
เพ่ิงมาพบท่าน วันนี้ ได้เห็นท่านก าลังเคราะห์ร้ายมีชีวิตอับเฉา เพราะถูกเจ้าอกุศลกรรมความชั่ว ซึ่ง
เป็นปรปักษ์กับเรา มันก าลังเข้าเบียดเบียนบีฑาท่านอยู่ จึงได้ต่อสู้และขับไล่เจ้าอกุศลกรรมจัญไรนั้น
ไปหมดแล้ว บัดนี้ขอท่านจงท าใจให้ผ่องแผ้วเถิด เรานี้จักท าให้ท่านได้ดีมีความสุข จักท าให้ท่านพ้น
ทุกข์พ้นภัย จักท าให้ท่านได้ประสบความสดใสแห่งชีวิตตลอดไป สิ่งใดที่ท่านหวังไว้ ก็จักช่วยให้ส าเร็จ
สมความปรารถนา ท าดังนี้ให้สาสมกับน้ าใจดีของท่าน เพราะแต่ปางก่อนนั้นท่านเป็นคนดี ได้เคยก่อ
กรรมท าดีเอาไว้” มีอาการประหนึ่งว่าจะปลอบประโลมเอาอกเอาใจ ด้วยความจงรักภักดีดังนี้แล้ว อุป
ปีฬิกกรรมฝ่ายกุศลนั้นก็เข้าท าหน้าที่ของมัน บันดาลให้ผู้มีกรรมดีแต่ปางก่อนนั้นประสบความสุข
ความเจริญ วิถีชีวิตที่ก าลังท าท่าว่าจะอับเฉาร่วงโรย ก็กลายเป็นชีวิตที่รุ่งเรืองสุกใส ชีวิตที่มีทีท่าว่าจะ
ไปสู่อบาย ก็กลายเป็นชีวิตที่มุ่งหน้าไปสู่สุคติภพต่อไป 

อุปฆาตกกรรม อธิบายว่า กรรมใด ย่อมท าหน้าที่เข้าไปฆ่ากรรมอ่ืนๆ กรรมนั้นชื่อว่าอุป
ฆาตกกรรม อุปฆาตกกรรมนี้ มีหน้าที่เข้าไปฆ่ากรรมอ่ืนและวิบากคือผลแห่งกรรมอ่ืนให้สิ้นลงอย่าง
เด็ดขาดทีเดียว บางทีท่านจึงเรียกชื่อกรรมนี้อีกอย่างหนึ่ง ว่า อุปัจเฉทกกรรม ซึ่งแปลว่ากรรมที่เข้าไป
ตัด คือ ท าหน้าที่เข้าไปตัดกรรมอ่ืนและวิบากแห่งกรรมอ่ืน อันเป็นสภาพตรงกันข้ามกับตน ในกรณีที่
อุปฆาตกกรรมเข้าท าหน้าที่ของมันนี้ ขอให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลาย พึงทราบโดยนัยอุปมาว่า 

บุรุษผู้หนึ่งกระท าซึ่งลูกศร อันสามารถจะยิงไปได้ไกลประมาณ 8 อสุภ คือ 14 เส้น ครั้นท า
เสร็จแล้วก็น้าวคันศรแล้วยิงศรนั้นไป ในขณะนั้น เกิดมีบุรุษอีกผู้หนึ่งถือเอาซึ่งไม้ฆ้อน ยกขึ้นคอยสกัด
หน้าลูกศรนั้นไว้อย่างนี้แล้วลูกศรนั้น จะมีอาการเป็นอย่างไร ก็ย่อมจะตกลงในขณะนั้นเองไม่สามารถ
ที่จะแล่นไปได้ไกลจนถึงที่หมายได้ อุปมานี้ฉันใดอุปฆาตกกรรมเมื่อตามมาทันเข้าแล้ว ก็ย่อมท าหน้าที่
เข้าไปฆ่า เข้าไปตัด เข้าไปห้ามกรรมและวิบากแห่งอ่ืนไม่ให้ผลอย่างเด็ดขาด ในปัจจุบันทันด่วนทีเดียว 
เปรียบเหมือนกิริยาที่บุรุษคนหลังยกไม้ค้อนขึ้นสกัดหน้าลูกศร ไม่ให้ลูกศรที่บุรุษคนแรกยิงนั้นแล่นไป
ถึงท่ีหมาย และให้หมดประสิทธิภาพตกลงยังพ้ืนปฐพีในปัจจุบันทันด่วนก่อนฉะนั้น 

อุปฆาตกกรรมฝ่ายกุศลนั้น เมื่อตามมาทันบุคคลผู้เป็นเจ้าของกรรมเข้าแล้วย่อมเริ่มท า
หน้าที่โดยเข้าไปฆ่า เข้าไปตัดรอนอกุศลกรรมคือความชั่วช้าและสรรพภัยพิบัติทั้งปวงของเขา ให้
พินาศพ่ายแพ้ลงในปัจจุบันทันที อาการที่บุคคลได้ประสบโชคดีอย่างร้ายแรงในปัจจุบันทันด่วน 
เช่น เป็นคนยาจกอยู่แท้ ๆ แต่ก็กลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาอย่างพรวดพราดดังนี้ก็ดี และการที่ต้องตาย
ไปเกิดเป็นเทวดา เสวยทิพยสมบัติเป็นสุขอยู่ ณ สรวงสวรรค์เทวโลก ทั้ง ๆ ที่ได้ประกอบกรรมท า
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บาปหยาบช้าไว้มากมายก็ด ี ตลอดจนการที ่ได้บรรลุพระอริยมรรคอริยผล ส าเร็จเป็นพระ
อริยบุคคลในพระพุทธศาสนาได้ทั้ง ๆ ที่เป็นคนดูเหมือนว่าไม่เคยท าความดีในชาตินี้ ไม่น่าที่จะได้
บรรลุมรรคผลอันสูงส่งเลยดังนี้ก็ดี เหล่านี้ ล้วนแต่เป็นผลแห่งอุปฆาตกกรรมฝ่ายกุศลเข้าท าหน้าที่
ทั้งสิ้น (องฺ.ติก., เล่มที่ 1, ข้อที่ 473, หน้าที่ 118 – 124)   
 4.2.2 บุคคลผู้เกิดมาไม่เป็นประโยชน์แก่โลก 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูกรภิกษุทั ้งหลาย บุคคลคนเดียว เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อม
เกิดขึ้นไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล ไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความฉิบหายมิใช่ประโยชน์
เกื ้อกูล เพื ่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั ้งหลาย บุคคลคนเดียวคือใคร  คือ บุคคลผู ้เป ็น
มิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นวิปริต เขาท าให้คนเป็นอันมากออกจากสัทธรรม แล้วให้ตั้งอยู่ในอสัทธรรม   

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต กล่าวว่า ส่วนผลของอกุศลกรรม แม้เกิดมาใน
โลกมนุษย์ ก็ไม่มีประโยชน์ต่อโลกเลย และยังเพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  ชีวิต
มนุษย์ไม่มีเหตุบังเอิญ ความส าเร็จและความสุขล้วนเกิดจากบุญกุศลที่เคยท าไว้ บุญกุศลที่มนุษย์
แต่ละคนเคยท าเป็นผู้เปิดสะพานให้มนุษย์เดินไปสู่จุดสูงสุดที่ตนต้องการ เส้นทางของผู้มีบุญกุศล
เป็นดังนี้ 
 1. มีผู้หนุนให้เข้าสู่วงการที่ท าให้แจ้งเกิดได้ วงการที่ส่งเสริมความสามารถของบุคคลผู้นั้น
ให้เป็นที่ประจักษ์ เขาได้พบปะและคลุกคลีกับคนที่เป็นมืออาชีพในวงการนั้น  
 2. ได้รับการศึกษาและอบรมจากผู้รู ้หรือผู้ที ่มีความช านาญในวงการที่อยู่ จนกระทั่งมี
ความสามารถและประสบการณ์เป็นที ่ประจักษ์ ประสบความส าเร็จด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน 
ชื่อเสียง และอ่ืน ๆ เส้นทางผู้ที่เคยท าบุญกุศลไว้ดังกล่าว เป็นเส้นทางประสบความส าเร็จทางโลก  
 ส่วนเส้นทางธรรม ส าหรับผู้ที ่เคยท าบุญกุศลไว้ก็คล้าย ๆ กัน บุญกุศลที่เคยท าจะเป็น
สะพานให้บุคคลผู้นั้นเข้าไปสู่สถานที่ที่เปลี่ยนจิตใจให้สูงขึ้น สูงจนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง 
และหลุดพ้นจากบ่วงกรรมทั้งหมด เส้นทางผู้มีบุญกุศลในการเดินทางสายธรรมเป็นดังนี้  
 1. มีผู ้อุดหนุนให้ไปอยู่ในสถานที่ดี สถานที่ปฏิบัติที่มีครูบาอาจารย์ ผู ้ได้ธรรมระดับสูง 
ได้รับการอบรมให้รู้เส้นทางเดินจิตที่ถูกต้อง จนมีศีลและข้อวัตรที่สมบูรณ์ 
 2. ผู้มีศีลและข้อวัตรที่สมบูรณ์จะมีความสบายใจ โล่งใจ เกิดความอิ่มเอิบ เป็นสุข จิตก็
สงบโดยอัตโนมัติ จิตที่สงบได้แล้ว จะท าให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ตามเป็นจริง มองนอกมองในได้
อย่างทะลุปรุโปร่ง จิตหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง พ้นจากบ่วงกรรมที่เคยท าไว้ทั้งหลายได้ 
(องฺ.จตุกฺก., เล่มที่ 1, ข้อที่ 473, หน้าที่ 118 -136) 
 ฉันทนา อุสาหลักษณ์ (2549, หน้า 129 - 138) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับเรื่องกรรม โดยท าเป็น
กิจที่กระท ามี 4 อย่าง คือ มีชนกกรรมฝ่ายกุศลและอกุศล อุปถัมภกกรรม อุปปีฬกกรรม อุป
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ฆาตกรรม ความส าเร็จของผู้เดินทางทั้งทางโลกและทางธรรม จึงเป็นของผู้ที่เคยท าบุญกุศลไว้เท่านั้น 
ส่วนผู้ที่ไม่เคยท าบุญกุศลหรือสร้างแต่อกุศลไว้ แม้อยากได้ขนาดไหนก็ไม่สมหวัง ดังนี้ 
 ชนกกรรม อธิบายว่า กรรมใด ย่อมท าวิปากนามขันธ์ และกัมมชรูปให้เกิดขึ้น กรรมนั้นชื่อว่า
ชนกกรรมชนกกรรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลเมื่อท าหน้าที่น าปฏิสนธิยังสัตว์ให้เกิดนั้น ย่อมผลักดันสัตว์ให้ไป
เกิดในทุคติภูมิอันเป็นภูมิที่ชั่วช้า ซึ่งได้แก่อบายภูมิทั้ง 4 คือ นิรยภูมิ 1 เปตติวิสัยภูมิ 1 อสุรกายภูมิ 1 
ติรัจฉานภูมิ 1 ชักน าสัตว์ทั้งหลายให้ไปเกิดในอบายภูมิเหล่านี้ภูมิใดภูมิหนึ่ง ตามสมควรแก่กรรมที่
สัตว์เหล่านั้นได้กระท าไว้ ในกรณีที่ชนกกรรม ฝ่ายอกุศลท าหน้าที่ชักน าสัตว์ทั้งหลายให้ไปเกิดใน
อบายภูม ิ
 อุปัตถัมภกกรรม อธิบายว่า กรรมใด ย่อมท าหน้าที่ช่วยอุปถัมภ์รูปนามที่เป็นวิบากของชนก
กรรมให้เจริญ กรรมนั้นชื่อว่าอุปถัมภกกรรม อุปถัมภกกรรมนี้ มีหน้าที่ช่วยอุปถัมภ์ค้ าชูสัตว์ทั้งหลายที่
ไปเกิดในภูมิต่างๆ ให้ได้รับความทุกข์และความสุขตามสมควรแก่กรรมของตนอุปถัมภกกรรมที่เป็น
ฝ่ายอกุศล ก็ย่อมท าหน้าที่อุปถัมภ์ค้ าชูกรรมที่เป็นอกุศลให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ยกตัวอย่างเช่น บุคคล
บางจ าพวกกระท าอกุศลกรรมอันเป็นบาปหยาบช้าในโลกนี้แล้ว เมื่อถึงคราวดับขันธ์ตายไป ชนกกรรม
ฝ่ายอกุศลก็ท าหน้าที่ชักน าให้ไปปฏิสนธิเป็นสัตว์เดียรฉาน เช่น เป็นเสือ ซึ่งมีนิสัยดุร้ายอันเป็นฝ่าย
ทุคติ เสร็จแล้วอุปถัมภกกรรมฝ่ายอกุศลก็เข้าท าหน้าที่ดลบันดาลให้เสือร้ายนั้น ประกอบอกุศลกรรม
ท าปาณาติบาตอยู่เนืองๆ อุปถัมภ์ค้ าชูบาปเก่าให้เจริญ คือให้บาปแก่กล้ามากมายยิ่งขึ้น จะได้ทน
ทุกขเวทนาอยุ่ในทุคติภูมินั้นนานๆ 
 อุปถัมภกกรรมฝ่ายอกุศล ซึ่งมีความเคร่งครัดต่อหน้าที่เป็นยิ่งนัก เมื่อมันติดตามมาทันบุคคล
ผู้มีกรรมเข้าแล้ว มันย่อมแสดงอาการประหนึ่งจะกล่าวเป็นภาษามนุษย์ออกมาว่า“แน่เฮ้ย เจ้าผู้มี
กรรม! ถ้าแต่แรกเรารู้ว่าเจ้าจะมาปฏิสนธินั้น เราจะมิให้เจ้ามาบังเกิดในครรภ์มารดา ณ มนุษยโลกนี่
ดอก เรานี้จะพาเจ้าไปบังเกิดในทุคติภูมิ คือไปเกิดเป็นสัตว์นรก เปรต อสุรกาย เดียรฉาน นั่นเสียเลย
ทีเดียว จะไม่ให้เจ้าลอยนวลมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างแน่ๆ แต่นี่เราตามไม่ทัน เจ้าจึงหลบมาเกิดในที่นี่
อย่างสะดวก ตามเจ้าไม่ทันแต่ต้นแต่เดิมแล้วก็แล้วไปเถิด แต่ว่าเจ้าอย่าเพ่ิงดีใจ อันตัวเรานี้ไซร้มีชื่อว่า 
อุปถัมภกกรรมฝ่ายอกุศล มาตามเจ้าทันเข้าที่นี่แล้ว ก็จะเป็นผู้ล้างผลาญเจ้าให้ได้รับความทุกข์ 
จนกว่าจะหมดหน้าที่ของเรา”มีอาการประหนึ่งจะกล่าวว่าดังนี้แล้ว อุปภกกรรมฝ่ายอกุศลนั้น ก็พลัน
เข้าท างานตามหน้าที่ทันที ดลบันดาลให้ทารกผู้มีกรรมให้มีอันเป็นไปต่างๆ นานา เมื่อถึงคราเขาเติบ
ใหญ่เจริญวัย ก็เป็นตัวอุปถัมภ์ภกทุกข์ อุปถัมภกภัย แม้เมื่อมีเหตุการณ์อันน่าจะพ้นทุกข์พ้นภัยแล้ว 
อุปถัมภกกรรมอันชั่วร้ายนั้น ก็เข้าท าหน้าที่อันร้ายกาจประหนึ่งคอยกลั่นแกล้ง รักษาไว้มิให้บุคคลผู้มี
กรรมนั้นพ้นทุกข์พ้นภัยได้เลย กระท าให้ได้เสวยทุกข์แสนยากแสนล าบากไปจนกว่าจะหมดกรรม! ก็ใน
กรณีท่ีอุปถัมภกกรรมฝ่ายอกุศล ท าหน้าที่ดลบันดาลให้มนุษย์ประสบความทุกข์ยากในมนุษยโลกเรา 
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 อุปปีฬิกกรรม อธิบายว่า กรรมใด ย่อมท าหน้าที่เบียดเบียนกรรมอ่ืน ๆ ที่มีสภาพตรงข้ามกับ
ตนกรรมนั้นชื่อว่าอุปปีฬิกกรรม อุปปีฬิกกรรมที่เป็นฝ่ายอกุศล ย่อมมีหน้าที่เข้าไปเบียดเบียนท าร้าย
กุศลกรรม ซึ่งมีสภาพตรงกันข้ามกับตน คือในขณะที่กุศลกรรมความดี ก าลังให้ผลเป็นความสุขความ
เจริญแก่สัตว์บุคคลอยู่นั้น หากว่าฝ่ายอกุศลนี้ มันมีโอกาสแล้ว มันย่อมจะตรงดิ่งเข้าไปเบียดเบียนท า
ร้ายผลแห่งกุศลกรรมนั้นทันที  
 กรณีที่อุปปีฬิกกรรมท าหน้าที่ของมัน ขอให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายพึงทราบว่า อุปปีฬิกกรรม
ฝ่ายอกุศล เมื่อติดตามมาทันบุคคลผู้ก าลังประสบโชคดี ด้วยอ านาจแห่งกุศลกรรมความดีก าลังให้ผล 
เริ่มต้นมันย่อมเข้าไปเบียดเบียนท าร้ายกุศลกรรมความดีที่ก าลังให้ผลอยู่นั้นให้พลันพินาศหมดสิ้นไป
แล้วมันย่อมจะแสดงอาการประดุจจะกล่าวออกมาเป็นภาษามนุษย์ว่า  
 “ดูกร คนชั่วคนร้าย เราไม่รู้เลยว่าท่านมาบังเกิดอยู่ ณ ที่นี่ และก าลังจะได้ดีมีความสุข ถ้ารู้
แล้วก็จะมิให้ท่านมาบังเกิดได้เป็นอันขาด เรานี้จักพาท่านไปสู่อบาย จักให้ท่านไปบังเกิดในนรก หรือ
มิฉะนั้นก็จักให้ท่านไปบังเกิดในเปรตวิสัย มิฉะนั้นก็จักให้ท่านไปบังเกิดในอสุรกายเป็นกาฬกัญชิกาสูร 
มิฉะนั้นก็จักให้ท่านไปบังเกิดเป็นสัตว์เดียรฉานที่ชั่วช้าลามก ให้สมกับที่ท่านเป็นคนไม่ดีมาก่อน ถึงแม้
ท่านจะมาบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วและได้ประสบความสุขความเจริญมานานแล้วอย่างนี้ก็ตาม ก็อย่าได้
ทนงว่าจะรอดตัว อย่าสงสัยว่าจะได้ความสุขความเจริญต่อไปเลย ท่านจะดีจะเจริญอย่างไรและจัก
เกิดในที่ใดที่หนึ่งก็ตามทีเถิด การที่ท่านจะหนีไปให้พ้นอ านาจแห่งเรานี้หนีไปไม่พ้นเป็นอันขาด เรานี้รู้
ไหมเล่าว่าจะเป็นอะไร เมื่อไม่รู้ก็จะบอกให้ เรานี้ชื่อว่าอุปปีฬิกกรรมฝ่ายอกุศล ที่ท่านสร้างได้ติดตาม
ท่านมานานแล้ว เพ่ิงมาพบท่านก าลังได้ดีมีความสุขเพราะถูกเจ้ากุศลกรรมความดี ซึ่งเป็นปรปักษ์กับ
เรามันสนับสนุนท่านอยู่ บัดนี้เราก็ได้ขับไล่เจ้ากุศลกรรมนั้นให้มันไปพ้นตัวท่านแล้ว เหลือแต่ตัวท่านผู้
เดียวแท้ ๆ ไม่มีใครช่วยเหลือ เราก็จักบีบคั้นท่านให้ถนัดมือ จักท าให้ท่านได้ทุกข์ได้ยาก จักท าให้ท่าน
ได้ความล าบาก จักท าให้ไม่มีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากขึ้นเลย จักท าให้ท่านผิดหวังสิ่งไรที่ท่านหวังไว้ จัก
ท าให้พังพินาศจนหมดสิ้น ท าดังนี้เพ่ือให้สาสมกับน้ าใจไม่ดีของท่าน เพราะท่านเป็นคนพาลเป็นคน
หยาบช้าเคยก่อกรรมท าเข็ญมาก่อน” มีอาการประหนึ่งว่าจะกล่าวค าขู่ตะคอก และพร่ าด่าว่าด้วย
ความอาฆาตพยาบาทมานานดังนี้แล้วอุปปีฬิกกรรมฝ่ายอกุศลนั้นท าหน้าที่ของมัน โดยเข้าเบียดเบียน
กระท าให้ประสบกับความวิบัตินานาประการ ชีวิตที่ก าลังท าท่าว่าจะรุ่งเรืองสุกใส ก็กลายเป็นชีวิตที่
อับเฉาเศร้าหมอง โดยไม่มีใครคาดฝัน 
 อุปฆาตกกรรม อธิบายว่า กรรมย่อมหน้าที่เข้าไปฆ่ากรรมอ่ืน ๆ กรรมนั้นชื่อว่าอุปฆาตกกรรม 
ซึ่งอุปฆาตกกรรมนี้ มีหน้าที่เข้าไปฆ่ากรรมอ่ืนและวิบากคือผลแห่งกรรมอ่ืนให้สิ้นลงอย่ างเด็ดขาด
ทีเดียวอุปฆาตกกรรมฝ่ายอกุศลเมื่อตามมาทันก็ย่อมท าหน้าที่เข้าไปฆ่ากุศลกรรมและวิบากแห่งกุศล
กรรมของของบุคคลให้สิ้นลงอย่างเด็ดขาด ไม่ให้เหลือเลย โดยนัยตรงกันข้าม คือ อุปฆาตกกรรม ฝ่าย
กุศล เมื่อตามทันเข้าแล้วก็ย่อมท าหน้าที่เข้าไปฆ่าอกุศลกรรมและวิบากแห่งอกุศลกรรมของบุคคล 
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ให้สิ้นลงอย่างเด็ดขาดเหมือนกัน ฉะนั้น บางทีท่านจึงเรียกชื่อกรรมนี้อีกอย่างหนึ่งว่า อุปัจเฉทกกรรม 
แปลว่ากรรมที่เข้าไปตัด คือ ท าหน้าที่เข้าไปตัดกรรมอ่ืนและวิบากแห่งกรรมอ่ืน อันเป็นสภาพตรงกัน
ข้ามกับตน อุปฆาตกกรรมฝ่ายอกุศล เมื่อตามมาทันบุคคลผู้เป็นเจ้าของกรรมมันย่อมท าหน้าที่เข้าไป
ตัดรอนความดีความเจริญให้พินาศลงในปัจจุบันทันที อาการที่เกิดความวิบัติในปัจจุบันทันด่วนก็ดี 
อาการที่ต้องสิ้นชีวิตสิ้นอายุลงทั้ง ๆ ที่ยังไม่น่าจะตายก็ดีและการที่ต้องตายไปบังเกิดในอบายภูมิเป็น
สัตว์นรก เปรต อสุรกาย และเดียรฉานในปัจจุบันทันทีทั้ง ๆ ที่ได้ก่อสร้างกองการกุศลไว้มากมายก็ดี 
เหล่านี้ล้วนแต่เป็นผลแห่งอุปฆาตกกรรมมันเข้าท าหน้าที่ทั้งสิ้น 

 

4.3 สรุปผลแห่งกุศลกรรมและอกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินชีวิต 
 1. ธรรมฝ่ายขาว  

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมเหล่านี้ ย่อมอยู่เป็น
สุข ย่อมเป็นไปเพ่ือความไม่เสื่อมแก่ภิกษุที่ยังเป็นเสขะ ตั้งอยู่อยู่ในสวรรค์เหมือนดังถูกน ามาตั้งลงไว้ 
เมื่อกายแตกตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ธรรมนั้นเป็นไฉน คือ 1. ความไม่โกรธ 2. ความไม่ผูก
โกรธไว้ 3. ความไม่ลบหลู่คุณท่าน 4. ความไม่ตีเสมอ 5. ความไม่ริษยา 6. ความไม่ตระหนี่ 7. ความไม่
มีมายา 8. ความไม่โอ้อวด 9. หิริ 10. โอตตัปปะ  
 2. ธรรมฝ่ายด า  

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมเหล่านี้ ย่อมเป็นไป
เพ่ือความเสื่อมแก่ภิกษุที่ยังเป็นเสขะ ตั้งอยู่ในนรกเหมือนดังถูกน ามาฝังไว้ เมื่อกายแตกตายย่อม
เข้าถึงอบาย มีทุคติ นิบาต และนรก เป็นต้น ธรรมนั้นเป็นไฉน คือ 1. ความโกรธ 2. ความผูกโกรธไว้ 
3. ความลบหลู่คุณท่าน 4. ความตีเสมอ 5. ริษยา 6. ตระหนี่ 7. มีมายา 8. โอ้อวด 9. ไม่ละอาย และ
10. ความไม่เกรงกลัว  

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต อธิบายไว้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแยกธรรม
ฝ่ายขาวและฝ่ายด าออกจากกันอย่างเห็นได้ชัด ซ่ึง “กรรม” เกิดได้ในจิตดวงเดียว  

พระพุทธศาสนาแบ่งความคิดออกเป็น 3 ระยะ คือ 
1. ระยะก่อน คือ ความคิดชั่ววาบ ที่เกิดวาบขึ้นในสมองรวมทั้งความรู้สึกประทับใจทันด่วนที่

ได้พบได้เห็นคนที่ตัวเองชอบ หรือได้ยินเสียงเพราะ ๆ ความคิดชั่ววาบบางอย่างอาจจะหายไปอย่าง
รวดเร็ว หรือประทับอยู่ในใจหลายวัน 

2. ระยะกลาง คือ ความคิดที่น ามาคิดแล้วคิดอีก น ามาวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีก กรองแล้ว
กรองอีก จนกระท่ังได้ความคิดท่ีดี และมีเหตุผลชัดเจนมากกว่าเดิม 

3. ระยะหลัง คือ ความคิดตกผลึก ข้อสรุปทั้งหมดท่ีผ่านการวิเคราะห์แล้วเป็นอย่างดี 
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ความคิดทั้งหมดเป็นกรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิต เรียกว่า มโนกรรม ในทัศนะของคัมภีร์
อภิธรรม ความคิดทั้ง 3 ระยะคือ ก่อน กลาง และหลังนี้ แสดงให้เห็นถึงหลักของเหตุและผล กรรม
และผลของกรรม ผู้ที ่ไม่เข้าใจเรื ่องกรรมอย่างแท้จริงจะมองแต่ผลที่เกิดเป็นรูปธรรม มองการ
กระท าที่มนุษย์แต่ละคนแสดงออก แล้วไปวัดผลที่เขาจะได้เป็นน้ าเป็นเนื้อ  (องฺ.ติก., เล่มที่ 1, ข้อที่ 
473, หน้าที่ 118 – 136) 

สรุปได้ว่า กรรมและผลของกรรมเกิดได้ในจิตดวงเดียว จิตดวงปัจจุบันเป็นอย่างไร  จิตดวง
ต่อไปก็เป็นอย่างนั้น หากจิตดวงที่ดับไปมีลักษณะและอาการที่ผ่องใส  เป็นกุศล จิตดวงที่จะเกิดต่อมา
ก็จะมีลักษณะอาการผ่องใส แต่หากจิตดวงที่ดับไปมีลักษณะอาการเศร้าหมอง เป็นอกุศล จิตดวง
ต่อไปก็จะมีลักษณะเศร้าหมองอย่างไม่ต้องสงสัยอีกเช่นกัน กรรมและผลของกรรมแสดงให้มนุษย์เห็น
เพียงจิตดวงเดียว ไม่ต้องรอพิสูจน์นานข้ามภพข้ามชาติเหมือนอย่างคนทั่วไปเข้าใจกัน อยากรู้ว่าชีวิต
ต่อไปจะเป็นอย่างไรจึงต้องดูที่จิตใจของเราที่นี่และเดี๋ยวนี้ คิดดีและคิดบวกจะรู้สึกเบิกบานและ
แจ่มใส ได้รับผลกรรมดีทันที หากคิดตรงกันข้าม คิดไปตามอ านาจของกิเลส ก็จะรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจ 
วิตกกังวลไปต่าง ๆ ได้รับผลกรรมชั่วทันที 

ดังนั้น ผลกรรมดีหรือไม่ดีไม่ต้องรอวัดผลกันนาน ดูความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจเราใน
ปัจจุบัน หากรู้สึกเบิกบานผ่องใส ปลอดโปร่ง เราก าลังได้รับผลกรรมดี หากรู้สึกตรงกันข้าม เราก าลัง
ได้รับผลกรรมชั่ว ได้รับผลกรรมดีหรือชั่วจึงวัดดูที่ใจของเราเอง 
 



 
                                                                                                                                                                   
   
 

 

 

บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 
 5.1.1 สรุปเกี่ยวกับกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 กุศลกรรม แปลว่า กรรมดี การกระท าของคนฉลาด หมายถึง บุญ ความดี ความถูกต้อง 
ซึ่งให้ผลเป็นความสุขโดยส่วนเดียว การท าบุญ การท าความดี เรียกว่า ท ากุศลกรรม หรือเรียกย่อ
ว่า ท ากุศล ก็ได้ ดังจะเห็นได้จากผู้มีความรู้ความสามารถได้แสดงทัศนะไว้ดังนี้ 
 1. พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) กล่าวว่า กุศลกรรมที่ท่านแนะน าให้ท าเป็นประจ า
ได้แก่ ให้ทาน เสียสละ รักษาศีล อบรมจิตใจ เจริญภาวนา เรียกย่อว่า บ าเพ็ญทาน ศีล ภาวนา ซึ่ง
สามารถท าได้โดย บรรเทาความโลภ ความโกรธ ความหลงให้น้อยลง เพราะถ้ายังมีความโลภ 
ความโกรธ ความหลงอยู่ในจิตใจอยู่ ก็ไม่สามารถท ากุศลกรรมอะไรได้ ส าหรับกุศลกรรมที่ทุกท่าน
ท าอยู่ที่จะพิจารณาดูว่า กุศลกรรมใดเป็นกุศลที่มีก าลัง ก็คือกุศลที่มีกุศลเป็นบริวาร หรือว่าเพราะ
เสพคุ้นการท ากุศลแต่ละครั้ง จะเห็นได้จริง ๆ ว่าท าไมบางครั้งกุศลจิตเกิดมาก และบางครั้งกุศล
จิตเกิดน้อย เพราะฉะนั้นกุศลที่จัดว่าเป็นกุศลที่มีก าลังก็ต้องเป็นกุศลที่มีกุศลเป็นบริวารจึงจะแสดง
ให้เห็นว่าเป็นกุศลที่ผ่องใสและมีก าลัง  
 2. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส กล่าวว่า ปาณาติบาตก็ดี อทินา
ทานก็ดี จัดเป็นกายกรรมท าเอง จัดเป็นทางกายทวาร ใช้ให้เขาท าจัดเป็นวจีทวาร มุสาวาทจัดเป็น
วจีกรรม พูดทางปากจัดเป็นทางวจีทวาร ท ากายวิการ เช่น จะรับพยักหน้า จะปฏิเสธสั่นศีรษะ 
จัดเป็นกายทวาร อภิชฌาเป็นมโนกรรม จับลูบคล าพัสดุที่อยากได้ แต่ไม่ได้มีไถยจิต จัดเป็นทาง
กายทวาร บ่นว่าท าอย่างไรดีหนอจักได้พัสดุนั้น จัดเป็นทางวจีทวาร เป็นแต่ร าพึงในใจ จัดเป็นทาง
มโนทวาร ในฝ่ายกุศลกรรมพึงรู้โดยนัยนี้  และ 
 3. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กล่าวว่า เมื่อใดมี
ความสุข ไม่ว่าผู้ก าลังมีความสุขนั้นจะเป็นเราหรือเขา เมื่อนั้นพึงรู้ความจริงว่าเหตุดีที่ได้ท าไว้แน่
ก าลังให้ผล ผู้ท าเหตุดีนั้นก าลังเสวยผลแห่งเหตุนั้นอยู่ แม้ปุถุชนจะไม่สามารถหยั่งรู้ให้เห็นแจ้งได้ว่า
ท าเหตุดีหรือท ากรรมดีใดไว้ แต่ก็พึงรู้พึงมั่นใจได้ว่า เหตุแห่งความสุขที่ก าลังเสวยอยู่เป็นเหตุแห่งดี
แน่ ผลดีเกิดแต่เหตุดีเท่านั้น ผลดีไม่มีเกิดแต่เหตุไม่ดีได้เลย 
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5.1.2 สรุปเกี่ยวกับอกุศลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
อกุศลกรรม หมายถึง บาป กรรมชั่ว ความชั่วร้าย ความเสียหาย ความไม่ถูกต้อง ซึ่งให้ผล

เป็นความทุกข์ เป็นสิ่งที่ควรเว้น การกระท าบาป กระท าความชั่ว เรียกว่า ท าอกุศลกรรม เรียกย่อ
ว่า ท าอกุศล หรือเรียกว่า ท าบาปอกุศล อกุศลกรรม เกิดมาจากอกุศลมูลอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 
อย่างคือ โลภะ โทสะ โมหะ เพราะเมื่อเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุชักน าใจให้คิดท า
อกุศลกรรม เช่นเมื่อโลภะเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้คิดอยากได้ เมื่ออยากได้ก็แสวงหา เมื่อไม่ได้ตาม
ต้องการด้วยวิธีสุจริต ก็เป็นเหตุให้ท าอกุศลกรรมอื่นต่อไป เช่น ลักขโมย ปล้น จี้  ฉ้อโกง เป็นต้น 
ดังมีทัศนะจากท่านผู้รู้ทั้งหลาย ดังนี้  

1. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส กล่าวว่า “ความดีคนดีท าง่าย, 
ความดีคนชั ่วท ายาก , ความชั ่วคนชั ่วท าง่าย  ความชั ่วอริยบุคคลท าได้ยาก” แล้วทรงตรัสว่า 
“อานนท์ ขึ้นชื่อว่ากรรมอันไม่เป็นประโยชน์แก่ตนท าได้ง่าย  กรรมอันเป็นประโยชน์แก่ตนท ายาก
นักหนา” แล้วทรงตรัสว่า “กรรมอันไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตนคนท าง่าย  กรรมใดแลเป็น
ประโยชน์แก่ตนและดี กรรมนั้นแลท ายากอย่างยิ่ง” ความแห่งพระคาถานั้นว่า “กรรมเหล่าใดไม่ดี 
คือมีโทษและเป็นไปเพื่ออุบาย ชื่อว่าไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเพราะท านั่นแล  กรรมเหล่านั้นท าง่าย 
ฝ่ายกรรมใดชื่อว่าเป็นประโยชน์แก่ตนเพราะท า และชื่อว่าดีด้วยอรรถว่าหาโทษมิได้ เป็นไปเพื่อ
สุคติและเป็นไปเพื ่อพระนิพพาน , กรรมนั ้นท าแสนยากราวกับทดแม่น้ าคงคาอันไหลไปทิศ
ตะวันออก ท าให้หันหน้ากลับ” 

2. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กล่าวว่า อกุศลกรรม 
คือ กรรมที่เป็นบาปอันเกิดจากการกระท าบาปต่าง ๆ ก็เรียกว่าบาปกรรม หรืออกุศลกรรม ซึ่ง
พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ทุกคนพิจารณาเนือง ๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของ ๆ ตน เราเป็นทายาทรับผล
ของกรรม เรามีกรรมเป็นก าเนิด เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เรามีกรรมเป็นที่พ่ึงอาศัย จักกระท ากรรม
ใดไว้ ดีหรือชั่ว ก็จะต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้นและได้มีพระพุทธภาษิตตรัสสอนไว้ในที่อ่ืน
อีกว่า บุคคลผู้จะต้องตาย ย่อมถือเอาบุญบาปที่กระท าแล้วไว้ไป ดั่ งนี้ เพราะฉะนั้น กรรมทั้งที่เป็น
กุศลกรรม ทั้งที่เป็นอกุศลกรรมที่ทุกคนได้กระท าไว้ จึงยังเป็นของ  ๆ ตน และติดตนไป ดังพระ
พุทธภาษิตที่ตรัสไว้นั้นในข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้พิจารณาเนือง ๆ 5 ข้อ ว่า 1. เรามีความแก่
เป็นธรรมดา 2. มีความเจ็บเป็นธรรมดา 3. มีความตายเป็นธรรมดา 4. เราจะต้องพลัดพรากจาก
ของรักของชอบใจทั้งสิ้น และ 5. เรามีกรรมเป็นของ ๆ ตน 
 3. พุทธทาสภิกขุ กล่าวว่า ค าว่า...กรรม...นี้ จะต้องเป็นการกระท าด้วยเจตนา ด้วยกาย 
หรือวาจา หรือใจ ถ้าไม่มีเจตนาก็ถือว่าเป็นเพียง...กิริยา...และไม่มีผลว่าจะเป็นบาป หรือเป็ นบุญ 
หากจะมีผลอะไรเกิดขึ้นมา ก็เรียกว่าเป็น...ปฏิกิริยา...ไม่ใช่...วิบาก...(ซึ่งแปลว่า ผลของกรรม) 
ฉะนั้น การกระท าใด ๆ ของพระอรหันต์ หรือ ของพระพุทธเจ้า จึงไม่เรียกว่า กรรม...แต่เรียกว่า...
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กิริยาควรรู้ไว้ ด้วยว่า...เจตนา...นั้น ต้องประกอบด้วยกิเลส หรือ อวิชชา ฉะนั้น จึงพูดได้เลยว่า 
กิเลสเป็นเหตุให้ท ากรรม ท ากรรมลงไปแล้วก็ย่อมได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง แล้วก็จะก่อกิเลสอย่างใด
อย่างหนึ่งขึ้นมา เพ่ือท ากรรมใหม่ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด จนถือได้ว่าเป็นวัฏฏสงสาร (การเวียนว่ายตาย
เกิด) แห่งความอยาก กระท าตามอยาก ได้รับผลหรือไม่ ได้รับผล ก็อยากต่อไป กระท าต่อไป และ
ในวงกลมนี้แหละ ความทุกข์ใจต่าง ๆ นานาจะประกฎขึ้นมาแก่ เขาผู้กระท ากรรม ฉะนั้น ถ้าผู้ใด
ไม่ต้องการมีความทุกข์ใจเลย ก็ต้องรู้วิธีท าความสิ้นไปแห่งกรรม ซึ่งถ้าจะกล่าวให้สั้นที่สุดก็คือ อย่า
ยึดมั่นถือมั่นว่าเรามีตัวตน หรือมีอะไร ๆ เป็นของตน โดยถือหลักว่า ถ้ามีตนก็มีกรรม ถ้าหมด
ตัวตนก็หมดกรรม หรือพ้นกรรม และ  
 4. สุชีพ ปุญญานุภาพ กล่าวว่า “อกุศล” หมายถึง “ไม่ใช่กุศล” เช่นเดียวกับศัตรูไม่ใช่มิตร 
หรือสภาพที่ไม่ติดข้อง ตรงกันข้ามกับโลภะ เป็นต้น ฉันใด “อกุศล” ก็ตรงข้ามกับ “กุศล” ฉันนั้นฯ 
อกุศลกรรมย่อมให้ผลเป็นทุกข์ ไม่ม ีใครปรารถนาผลที ่เป็นทุกข์ แต่คนส่วนมากก็ไม่รู ้เรื ่อง 
อกุศลกรรม อันเป็นเหตุให้เกิดผลที ่เป็นทุกข์ เขาไม่รู ้ว ่าจิตขณะไหนเป็นอกุศล และขณะท า
อกุศลกรรมก็ย่อมไม่รู้อีกเหมือนกัน เมื่อศึกษาพระอภิธรรม ก็รู้ว่ามีอกุศลจิต 3 ประ เภท คือ 1. 
โลภมูลจิต จิตซึ่งมี โลภะ เป็นมูลเหตุ 2. โทสมูลจิต จิตซึ่งมี โทสะ เป็นมูลเหตุ 3. โมหมูลจิต จิตซึ่ง
มี โมหะ เป็นมูลเหตุ โมหะ (ความไม่รู้) เกิดกับอกุศลจิตทุกดวง แท้จริงโลภมูลจิตมี 2 เหตุ คือ โมห
เหตุ และ โลภเหตุ แต่ที่เรียกว่า โลภมูลจิต นั้นก็เพราะเหตุว่า ไม่ใช่มีแต่โมหะที่เกิดกับอกุศลจิตทุก
ดวงเท่านั้น แต่ยังมีโลภะอีกด้วย ฉะนั้นจึงเรียกโลภมูลจิต ตามโลภะซึ่งเป็นเหตุ โทสมูลจิต ก็มี 2 
เหตุ คือโมหเหตุและโทส เหตุที่เรียกว่า โทสมูลจิต ก็เพราะมีโทสเหตุ อกุศลจิต 3 ประเภทนั้น แต่
ละประเภทมีหลายดวง เพราะมีจิตต่างกันมากมายหลายประเภท 
 5.1.3 สรุปเกี่ยวกับการรับผลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต 
 กรรม หมายถึง การกระท าที่ประกอบด้วยเจตนา เมื่อจงใจแล้วก็ย่อมท ากรรมทางกายทาง
วาจา หรือทางใจ เรียกว่า กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมตามล าดับ กรรมจึงเป็นค ากลาง  ๆ ไม่
ดีไม่ชั่ว แต่คนทั่วไปมักเข้าใจว่า กรรมหมายถึงบาปหรือเคราะห์ เป็นการเข้าใจไปในทางร้ายแต่
อย่างเดียว เช่นคนที่เกิดมาจน หรือพิการ ก็มักพูดว่า คนมีกรรม  
 ส่วนพระพุทธศาสนาสอนว่า ความเป็นอยู่หรือชะตาชีวิตของคนเรานั้น ไม่ขึ้นกับเวลาตก
ฟาก ไม่ขึ้นกับอ านาจของดวงดาว ไม่ขึ้นกับอ านาจพรหมลิชิต แต่ขึ้นอยู่กับกรรม กรรมต่างหาก
เป็นผู้ลิขิตชะตาชีวิตหรืออนาคตของคนเรา ทุกคนต่างลิขิตโชคดีโชคร้าย ลิขิตความเจริญความ
เสื่อมให้แก่ชีวิตด้วยกรรมของตนเอง กล่าวคือ ถ้าอยากได้ดีมีความสุขความเจริญ ก็ต้องท าแต่กรรม
ดี ในทางตรงกันข้าม ถ้าท ากรรมชั่ว ชีวิตก็จะมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อน คนที่เชื่อมั่นในหลัก
กรรมลิขิต ว่า ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั ่ว ย่อมท าแต่ความดีหลีกหนีความชั่ว รู ้จักพึ่งตนเอง ขยันท า
กิจการไม่เกียจคร้าน ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ไม่สร้างวิมานในอากาศ ประสงค์สิ่งใดก็ลงมือท า เพ่ือให้
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เป็นจริงตามปรารถนา เมื่อมีอุปสรรค์เกิดขึ้นก็ไม่ย่อท้อ พยายามหาทางแก้ไขและต่อสู้จนประสบ
ความส าเร็จ คนประเภทนี้แม้จะเกิดมายากจน เพราะอ านาจของกรรมชั่วที่ท าไว้ในอดีต ก็มักจะก่อ
ร่างสร้างตัวจนฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น ด้วยอ านาจกรรมดีที่ท าในปัจจุบัน ไม่มัวแต่เพ้อฝันออยกได้
ดีลอย ๆ โดยไม่ลงมือท า ถ้าความอยากได้ดีลอย ๆ โดยไม่ต้องท าอะไร จะเป็นเหตุให้ส าเร็จสม
ความปรารถนาแล้ว ใครเล่าในโลกนี้จะยากจนหรืออพลาดจากสิ่งที่หวัง  
 ส าหรับการวินิจฉัยว่า สิ่งใดเป็นกรรมดี สิ่งใดเป็นกรรมชั่ว สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรท า 
สิ่งใดไม่ควรท า มีหลักเกณฑ์ดังนี้  
 1. การกระท าที่มีเหตุมาจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ การกระท านั้นเป็นกรรมดี 
ถูก เป็นบุญ ควรท า ถ้ามีเหตุมาจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ และโมหะ การกระท านั้นเป็นกรรม
ชั่ว ผิด เป็นบาป ไม่ควรท า  
 2. การกระท าที่ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนใคร ๆ มีสุขเป็นผล ไม่ท าให้ร้อนใจภายหลัง การ
กระท านั้นเป็นกรรมดี ถูก เป็นบุญ ควรท า ถ้าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตน หรือผู้อื่น มีทุกข์เป็นผล 
หรือท าให้ร้อนใจภายหลัง การกระท านั้นเป็นกรรมชั่ว ผิด เป็นบาป ไม่ควรท า  
 3. การกระท าที่ท าให้กุศลธรรมเจริญขึ้น อกุศลธรรมเสื่อมไป การกระท านั้นเป็นกรรมดี
เป็นบุญ ควรท า ถ้าท าให้กุศลธรรมเสื่อมไป อกุศลธรรมเจริญขึ้น การกระท านั้นเป็นกรรมชั่ว ผิด 
เป็นบาป ไม่ควรท า 
 การกระท าความดีที่สมบูรณ์แบบนั้น ต้องท าให้ครบวงจร คือ ดีทั้งเหตุ ดีทั้งผล และทุกคน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างได้รับผลดี เช่น ในการปล่อยสัตว์ ผู้ปล่อยก็ได้บุญ คือรู้สึกดีใจชื่นใจที่ตนได้ท า
ความดี สัตว์ที่ถูกปล่อยก็ดีใจที่มีชีวิตรอดพ้นจากความตาย หรือพ้นจากการจองจ า การกระท า
บางอย่าง เช่น หลับในเวลาเรียน แม้จะไม่ใช่กรรมชั่ว แต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรท า ดังนั้น นอกจาก
จะพิจารณาเหตุและผลแล้ว ก่อนจะท าอะไรลงไป ควรพิจารณาถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้  
 1. กฎหมาย การท าผิดกฎหมายย่อมไม่สมควรท า เช่น การจอดรถในที่ห้ามจอด การดื่ม
สุราแล้วไปขับรถ เป็นต้น 
 2. ศีล การกระท าบางอย่าง เช่น การฆ่าสัตว์ ถึงแม้จะมีอาชญาบัตรที่ถูกต้อง แม้จะไม่ผิด
กฎหมาย แต่ผิดศีล จึงไม่ควรท า ส าหรับคฤหัสถ์ควรรักษาศีลห้าเป็นอย่างน้อย  
 3. ฐานะ การกระท าใด ถ้าไม่เหมาะกับเพศ วัย ความรู้ ก าลัง ยศ ตระกูล หรือฐานะใน
สังคมของตน การกระท านั้นไม่สมควร เช่น เป็นชายแต่แต่งกายเหมือนหญิง มีรายได้น้อยแต่ชอบ
ใช้ของแพง ๆ  
 4. ค าต าหนิ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ติตนเองด้วยสิ่งใด ไม่ควรท าสิ่งนั้น ดังนั้น การกระท าใด 
ถ้าตนเองต าหนิ หรือ ผู้รู้จักผิดชอบชั่วดีต าหนิ การกระท านั้นไม่สมควร ค าต าหนิของผู้รู้เปรียบ
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เหมือนลายแทงขุมทรัพย์ ผู้น ามาพิจารณาโดยแยบคายจะได้รับประโยชน์ คือ รู้ข้อบกพร่องในตัว 
แล้วแก้ไขเสีย  
 5. กาลเวลา การกระท าที่ไม่เหมาะสมกับเวลาแบ่งได้ 4 ลักษณะ คือ  
  1) ควรจะรีบแต่กลับเฉื่อยชา เช่น การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุ หรือป่วยหนัก
ต้องท าอย่างรีบด่วนถ้าช้าอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้  
  2) ควรจะช้าแต่กลับเร็ว เช่น การรีบกลืนอาหารโดยไม่เคี้ยวให้ละเอียดท าให้อาหารย่อยยาก 
  3) ผิดเวลา ถ้าพูดไม่ถูกกาลเวลา เช่น การพูดกับคนที่ก าลังโกรธมักจะเกิดผลเสีย
มากกว่าผลดี การท าผิดเวลา เช่น ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าหนาว ย่อมได้ของแพง เพราะไม่
วางแผนไว้ล่วงหน้า    
 4) ผิดล าดับ คือ ควรท าก่อนกลับท าทีหลัง ควรท าทีหลังกลับท าก่อน  
 6. สถานที่ การกระท าที่ไม่เหมาะสมกับสถานที่ มี 3 ลักษณะ คือ  
  1) ขัดกับประเพณีอันดีงาม เช่น การแต่งกายด้วยสีฉูดฉาดไปในงานศพ คนไทยเราไม่
นิยมท ากัน ท่านจึงสอนว่า เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม  
  2) ขัดกับสภาพแวดล้อม เช่น การสวมเสื้อผ้าสีด า หรือสีที่มืดทึบในขณะที่อากาศร้อน 
เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม เพราะสีด าจะดูดความร้อนได้ดีท าให้ร่างกายร้อนมาก อนึ่ง การอยู่ในถิ่นที่มี
มลพิษมาก ห่างไกลจากที่ท างาน ไกลวัด มีแหล่งอบายมุขมาก เป็นสิ่งที่ไม่ควร เพราะเป็นอันตราย
แก่สุขภาพ และไม่สะดวกในการประกอบอาชีพ และการปฏิบัติธรรม  
  3) ความพอดี การกระท าที่ไม่พอดี คือ ท ายังไม่ถึงดี หรือท าเลยดี ท าให้ผลออกมาไม่ดี 
เช่น การหุงข้าวนานจนเลยความพอดี ย่อมได้ข้าวไหม้ ถ้าหุงยังไม่ถึงจุดพอดี ก็เลิกหุงเสียก่อน ข้าว
ก็ สุก ๆ ดิบ ๆ กรรมชั่วมีมาก ในที่นี้จะกล่าวถึง ทุจริต 3 ชนิด รวม 10 อย่าง คือ 1. กายทุจริต 
ได้แก่ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ และประพฤติผิดในกาม 2. วจีทุจริต ได้แก่ พูดเท็จ พูดค าหยาบ พูด
ส่อเสียด และพูดเพ้อเจ้อ 3. มโนทุจริต ได้แก่ อยากได้ของเขาในทางที่ไม่ชอบ ปองร้ายเขา และมี
ความเห็นผิด เช่น ทานไม่มีผล กรรมดี กรรมชั่วไม่มีผล นรกสวรรค์ไม่มี พ่อแม่ไม่มีบุญคุณ เป็นต้น  
 สรุปได้ว่า พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่สอนเรื่องกรรมไว้อย่างละเอียดและถูกต้องที่สุด 
ผู้วิจัยจึงเห็นว่าความเชื่อเรื่องกรรมและการรับผลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีอิทธิพลต่ อการ
ด าเนินชีวิต ดังนี้  
 1. เรื ่องกรรมและการรับผลกรรมเป็นเครื่องยืนยันและสนับสนุนให้ผู้ที ่ยังไม่เข้าใจเรื่อง
กรรมและการรับผลกรรม ได้เกิดปัญญาขึ้นกับตนเองและผู้อ่ืนอย่างถูกต้อง  
 2. ค าสอนเรื่องกรรมและการรับผลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทนี้ นับว่าเป็นวิสัยของ
พระพุทธเจ้าโดยแท้ ส่วนผู้ที่ไม่เคยฟังค าสอนเรื่องกรรมและการรับผลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท
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เมื่อได้ศึกษาโดยละเอียดแล้ว การด าเนินชีวิตก็จะมีความงดงามและมีความสุขความเข้าใจในชีวิต
มากยิ่งขึ้น  
 3. หากได้มีการน าค าสอนเรื่องกรรมและการรับผลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทมาศึกษา
และปฏิบัติให้เข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็จะมีความสุขทั ้งในชาตินี ้และชาติหน้า เป็นวิถีช ีว ิตที่
ประเสริฐดีงามมีผลประจักษ์กับชีวิตได้จริง พัฒนาตนเองให้มีความสุข อยู่ในโลกนี้อย่างไม่หลงโลก  
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
งานวิจัยเรื ่อง “ศึกษาการรับผลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีอิทธิพลต่อการด าเนิน

ชีวิต” พบว่า กรรมและผลของกรรม มีการท างานตามหน้าที่ ตามล าดับ และตามระยะเวลาในการ
ให้ผลของกรรมที่ชัดเจน แต่การส่งผลของกรรมนั้นมีความละเอียด โดยเฉพาะสถานที่ ที่ต้องไปรับ
ผลของกรรมในภพภูมิต่าง ๆ นั้นมีความซับซ้อนในการให้ผลของกรรมมาก ท าให้คนที่มองเรื่อง
กรรมและผลของกรรมในสายสั้น ไม่อาจเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งโดยตลอดได้ แม้ผู้ได้ญาณ
ระลึกชาติหนหลังได้ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ และได้อนาคตังสญาณ คือ ญาณรู้อนาคต แต่ได้ระยะ
สั้นเพียงชาติสองชาติก็ยังหลงเข้าใจผิดได้ เพราะเห็นผู้ประกอบกรรมชั่วในปัจจุบันบางคนตายแล้ว
ยังไปบังเกิดในสวรรค์ และผู้ท ากรรมดีบางคนตายแล้ไปเกิดในนรกก็มี เพราะเขาไม่เห็นญาณที่ไกล
กว่านั้น ไม่อาจเห็นกรรมและผลของกรรมตลอดสายได้  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะให้ผู้สนใจที่จะศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมและการรับผลของ
กรรม ได้เข้าใจอย่างละเอียดและน าไปเผยแพร่ความรู้เรื่องกรรมและการรับผลกรรม  ในประเด็น
ดังนี้ 

1) น าเรื่องกรรมและการรับผลกรรมที่ถูกต้องไปเผยแพร่แก่สาธารณชน เพื่อเป็นเครื่อง
ยืนยันและสนับสนุนให้ผู้ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องกรรมและการรับผลกรรม ได้พิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญา
ขึ้นกับตนเองและผู้อื่น สามารถเข้าใจเรื่องกรรมและการรับผลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ได้
อย่างถูกต้อง 
 2) ค าสอนเรื่องกรรมและการรับผลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท เป็นประเด็นที่น่าสนใจ
มาก เพราะการหยังรู้เรื่องกรรมตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนี้ นับว่าเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าโดย
แท้ที่เผยแพร่แก่ผู้ที่ไม่เคยได้รับฟังค าสอนเรื่องกรรมและการรับผลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
เพื่อให้การศึกษาเรื่องการรับผลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต มีคว าม
เข้าใจที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น 
 3) น ารูปแบบการบูรณาการความเชื่อเรื่องกรรมและการรับผลกรรมในพุทธปรัชญาเถร
วาท มาศึกษาและปฏิบัติให้เข้าใจอย่างถูกต้อง เพราะผู้ที่เข้าใจอย่างถูกต้องและน าไปปฏิบัติตาม
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หลักค าสอนในพุทธปรัชญาเถรวาท จะมีความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้า เป็นวิถีชีวิตที่ประเสริฐดี
งามมีผลประจักษ์กับชีวิตได้จริง เป็นเป้าหมายของทุก ๆ ชีวิตด้วยการพัฒนาตนเองให้มีความสุข 
อยู่ได้ในโลกนี้อย่างไม่หลงโลก ดังนั้น เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุด จึงควรที่จะน ามาให้เป็นต้นแบบ
แห่งการศึกษาและน าไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาสรรพชีวิตในโลกนี้ ให้เกิดปัญญาอย่างแท้จริง 
  5.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

งานวิจัยเรื ่อง “ศึกษาการรับผลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีอิทธิพลต่อการด าเนิน
ชีวิต” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องกรรมและการรับผลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
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 2) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
พระมหาพิเชษฐ์ ธีรว โส (ดอกรัก) ( 2534)ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องกรรมและสัง
 สารวัฎในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนไทยในปัจจุบั .
 วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง-
 กรณราชวิทยาลัย.  
พระวิพัฒน์ อตฺตเปโม (เอ่ียมเปรมจิต) (2534) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์หลักกรรมและการ
 ให้ผลของกรรมในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท .วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. 
 บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระอุทัย จิรธมโม (เอกสะพัง) (2534) ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนะเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทและ
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สุทัสศรี สายร่วมญาติ (2553) อิทธิพลของความเชื่อเรื่องกรรมที่มีต่อชีวิตของผู้สูงอายุ : ศึกษากรณี
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