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ABSTRACT 
 

Thesis Topic  :  An analytical Study of Vipᾱka-Kamma of A person as  
                                 found in the Dhammapada Commentary 
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Anno Domini  :  2018 
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Co-Advisor  :  Dr.Phisit Kotsupho 
 

 This thesis was aimed; 1) to study Vipaka-kamma in Theravada Buddhism, 2) 
to study vipaka-kamma of a person appeared in the Dhammapada commentary, and 
3 )  to analyze vipaka-kamma of a person as appeared in the Dhammapada 
commentary. 
 The results of research were found that: 
 The research findings were as follows: 1 )  Vipaka-kamma in Buddhist 
philosophy are divided into two categories namely; (1 )  Kusala-vipaka which is a good 
vipaka-kamma that yields results of happiness, (2) Akusala-vipaka which is a bad vipaka-
kamma that yields results of suffering. 2) Vipaka-kamma of people such as the Buddha, 
His male and female disciples, His male and female followers and the general people. 
3) Vipaka-kamma of the Buddha His male and female disciples, His male and followers 
that can be summarized in 1 2  actions of the third and the fourth articles, that is, 
Aparaparavedaniyakamma which are wholesome actions and unwholesome actions 
that are made in the moments of 2-6 moving intentions. This action gives continuous 
results in the future after next world, that is, it gives results whenever it get chances 
and it will never become fruitless as long as one lives in this life circle. The production 
of result of this action and the Ahosikamma become fruitless action or ineffective 
action, that is, the actions which produced no results in the past, will never produce 
results in the future and produce no results in the present.      
Keywords : Kammic result, Person, Dhammapada commentary 
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บทท่ี 1 

บทนํา  
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงวา  สิ่งท้ังหลายท้ังปวง  ไมวาจะเปนคนสัตวหรือสิ่งของ  
เปนรูปธรรมหรือนามธรรม  เปนวัตถุหรือเปนเรื่องจิตใจ  ไมวาชีวิตหรือโลกท่ีแวดลอมอยูก็ตาม  
ท้ังหมดลวนเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัย  เปนเรื่องของปจจัยสัมพันธ  ธรรมดาท่ีวานี้มองดวย
สายตาของมนุษย เรียกวา  กฎธรรมชาติ  เรียกในภาษาบาลีวา  นิยาม  แปลวา  กําหนดอันแนนอน  
ทํานองหรือแนวทางท่ีแนนอน  หรือความเปนไปอันมีระเบียบแนนอน  เพราะปรากฏใหเห็นวา  เม่ือมี
เหตุปจจัยอยางนั้น ๆ แลว  ก็จะมีความเปนไปอยางนั้น ๆ แนนอน  กฎธรรมชาติหรือนิยามนั้น  แมจะ
มีลักษณะท่ัวไปอยางเดียวกันท้ังหมดคือ  ความเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัย  แตก็อาจแยก
ประเภทออกไปไดตามลักษณะอาการจําเพาะท่ีเปนแนวทางหรือเปนแบบหนึ่ง ๆ ของความสัมพันธ  
อันจะชวยใหกําหนดศึกษาไดงายข้ึน หลักธรรมตาง ๆ ไมวาจะมีชื่อใด ๆ ลวนสัมพันธเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันท้ังสิ้น  เพราะแสดงถึงหรือสืบเนื่องมาจากหลักสัจธรรมเดียวกัน  และเปนไปเพ่ือจุดหมาย
เดียวกัน  แตนํามาแสดงในชื่อตาง ๆ กัน  โดยชี้ความจริงเพียงสวนใดสวนหนึ่งคนละสวนละตอนกัน
บาง  เปนความจริงอันเดียวกัน  แตแสดงคนละรูปละแนวเพ่ือวัตถุประสงคคนละอยางบาง  ดวยเหตุนี้
หลักธรรม บางขอจึงเปนเพียงสวนยอยของหลักใหญ  บางขอเปนหลักใหญดวยกัน  ครอบคลุม
ความหมายของกันและกัน  แตมีแนวหรือรูปแบบการแสดงและความมุงหมายจําเพาะในการแสดง
ตางกัน  หลักธรรมท่ีควรกลาวถึงไวในท่ี นี้คือกรรมหรือกรรมนิยาม  ในสังคมคนจํานวนมากไมเขาใจ
เรื่องกรรม หรือเขาใจเรื่องกรรมอยางคลาดเคลื่อน (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2542, หนา 151)  
 กรรม  แปลตามศัพทวา  การงาน  หรือการกระทํา  แตในทางธรรมตองจํากัดความจําเพาะ
ลงไปวา  หมายถึง  การกระทําท่ีประกอบดวยเจตนา  หรือการกระทําท่ีเปนไปดวยความจงใจ  ถาเปน
การกระทําท่ีไมมีเจตนา  ก็ไมเรียกวาเปนกรรมในความหมายทางธรรม  ดังพระพุทธพจนท่ีตรัสไวใน
นิพเพธิกสูตรวา “เจตนาหํ  ภิกฺขเว  กมฺมํ  วทามิ  เจตยิตฺวา  กมฺมํ  กโรติ  กาเยน  วาจาย  มนสา 
ภิกษุท้ังหลาย  เรากลาวเจตนาวาเปนตัวกรรม บุคคลคิดแลว ยอมกระทํากรรมดวยกาย วาจา ใจ” 
(องฺ.ป.22/334/418)  
 พระธัมมปทัฏฐกถาหรืออรรกถาธรรมบทมีท้ังหมด 8 ภาค พระพุทธโฆษาจารยชาวอินเดีย  
ทานไดเดิน ทางไปยังเกาะสิงหล(ลังกา)  เพ่ือปริวรรตอรรถกถาธรรมบทจากภาษาสิงหลเปนภาษาบาลี  
ราวพุทธศตวรรษท่ี 9 อรรถกถาธรรมบทเปนการนําเอาพระพุทธพจนท่ีปรากฏในพระสูตร มาอธิบาย
ขยายความในลักษณะของการแตงเปนนิทาน โดยมากจะเปนเรื่องของการสอนใหทําความดี ละเวน
ความชั่ว  ทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว ซ่ึงก็คือเรื่อง กฎแหงกรรมนั่นเอง ดังตัวอยางท่ีปรากฏในธรรมบทภาค 
1 เปนเรื่องราวของบุรุษผูฆาหมูเลี้ยงชีพชื่อวา “จุนทสู-กริก” เขาฆาหมูดวยวิธีการท่ีโหดรายเปนเวลา
ถึง 55 ป และไมเคยทําบุญเลยสักครั้งเดียว กอนท่ีเขาจะตายผลกรรมปรากฏแกเขาท้ังท่ียังมีชีวิตอยู  
คือเขารองเหมือนหมูโดนเชือด และคลานไปมาในบริเวณบานเปนเวลาถึง 7 วัน เม่ือเขาตายไปแลวก็
ไปเกิดในอเวจีมหานรก พระพุทธเจาจึงตรัสสอนวา    
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     “ อิธ  โสจติ  เปจฺจ  โสจติ 
   ปาปการี  อุภยตฺถ  โสจติ 
   โส  โสจติ  โส  วิหฺญติ 
   ทิสฺวา  กมฺมกิลิฏมตฺตโนติ.”   

  ผูทําบาปเปนปกติ ยอมเศราโศกในโลกนี้, ละไปแลว ยอมเศราโศก, ยอมเศราโศกในโลกท้ัง 2, 
เขาเห็นกรรมของตนแลว ยอมเศราโศก, เขายอมเดือดรอน (สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิร
ญาณวโรรส, 2547, หนา 119)   
 สรุปวา เรื่อง กรรม ถามองอยางอยางผิวเผิน จะดูเหมือนเขาใจงาย แตความเปนจริงแลว
กรรมเปนสิ่ง ท่ีละเอียดลึกซ้ึงและยากแกการเขาใจมาก เชน เด็กท่ีเกิดมาแลวพิการ ถาเปนในทาง
ธรรมก็จะอธิบายไดวาเปนกรรมของสัตวท่ีสรางไวในอดีตชาติ แตถาเปนในทางการแพทยก็จะบอกวา
ยีนสหรือพันธุกรรมของเด็กไมสมบูรณ ผูท่ีจะรูเรื่องกรรมไดดีท่ีสุดก็คือพระพุทธเจาหรือพระอรหันต
สาวกท้ังหลายเทานั้น เพราะทานเหลานั้นมีญาณอันบริสุทธิ์ สามารถหยั่งรูและเขาใจในคําวา  
“กมฺมุนา  วตฺตตี  โลโก  สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม” ไดอยางแทจริง 
 ดวยเหตุผลดังกลาวมา  ผูวิจัยมีความเห็นวาเรื่องกฎแหงกรรมท่ีปรากฏในอรรถกถาธรรม
บท เปนเรื่องท่ีควรศึกษาหาความรูยิ่ง  และมีความสําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนา  สามารถ
ปลูกฝงความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเก่ียวกับบาปบุญคุณโทษได  เพราะมนุษยและสัตว
ทํากรรมทุกวันและยอมเปนไปตามกรรมท่ีตัวเองทํา กรรมบางอยางท่ีปรากฏใหเห็นสามารถนํามาสอน
เพ่ือเปนอุทาหรณในสังคมไดเปนอยางดี และพระพุทธศาสนาเองก็เปนกรรมวาทคือสอนเรื่องกฎแหง
กรรมอยูแลว ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดทําวจิัยเรื่องกฎแหงกรรมในอรรถกถาธรรมบทนี้ 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.2.1  เพ่ือศึกษาวิบากกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาวิบากกรรมของบุคคลตามท่ีปรากฏในอรรถกถาธรรมบท    
 1.2.3  เพ่ือวิเคราะหวิบากกรรมของบุคคลตามท่ีปรากฏในอรรถกถาธรรมบท    
 

1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยใชเอกสารตําราท่ี
เก่ียวของโดยตรงกับเรื่องกฎแหงกรรม ซ่ึงมี 2 ข้ัน ดังนี้ 
 1.3.1  ตําราท่ีเปนเอกสารข้ันปฐมภูมิ  คือพระไตรปฎกพรอมอรรถกถกาแปล  ชุด  91  
เลม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลยั   และ  พระไตรปฎกภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ  2500 
 1.3.2  ตําราท่ีเปนเอกสารข้ันทุติยภูมิ ไดแก อรรถกถาธรรมบท 8 ภาค ซ่ึงเปนขอมูลหลัก
ในการ- ศึกษา  กรรมทีปนี  พุทธธรรม และเอกสารตําราท่ีเปนงานวิจัยมีเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องกรรม 
 1.3.3  ขอบเขตดานเนื้อหาไดกําหนดไวเปน  3  ประเด็น  ตามวัตถุประสงค  คือ 
 1.  นานาทัศนะเก่ียวกับกฎแหงกรรมท้ังท่ีปรากฏในพระไตรปฎก อรรถกถา และคัมภีร
อ่ืนทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังแนวคิดของนักปราชญท่ีมีผูรวบรวมไวเปนหลักฐานทางวิชาการ 
 2.  กฎแหงกรรมท่ีปรากฏในอรรถกถาธรรมบทท้ัง  8  ภาค 
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 3 .  วิ เคราะหกฎแหงกรรมท่ีปรากฏในอรรถกถาธรรมบท โดยนําแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนามาเปนขอมูลหลักในการวิเคราะห 
 

1.4  วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.4.1  ศึกษาคนควาจากตําราเอกสารท้ังท่ีเปนข้ันปฐมภูมิและข้ันทุติยภูมิ 
 1.4.2 เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน หองสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  อินเตอรเนต   
 1.4.3 เม่ือไดขอมูลตามท่ีตองการแลวก็นํามาประมวลผล  คัดกรอง  จัดใหเปนหมวดหมูวา
เรื่องใดควรแสดงกอน  เรื่องใดควรแสดงหลัง  ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.4.4  ประมวลผล  สรุปเนื้อหาตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.4.5  นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย   
 

1.5  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 1.5.1  งานเอกสาร 

 พระไตรปฎก  ในจูฬกัมมวิภังคสูตร  ไดกลาววา “มาณพ  สัตวท้ังหลายมีกรรมเปนของตน  
มีกรรมเปนทายาท มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนท่ีพ่ึงอาศัย กรรมยอมจําแนก
สัตวท้ังหลายใหเลวและดีตางกัน” (ม.ป.22/334/418) 

 ในมหากัมมวิภังคสูตร  ไดกลาววา “บุคคลทํากรรมท่ีประกอบดวยความจงใจทางกาย 
ทางวาจาและทางใจอันใหผลเปนสุข ยอมเสวยสุข บุคคลทํากรรมท่ีประกอบดวยความจงใจทางกาย 
ทางวาจาและทางใจอันใหผล เปนทุกข ยอมเสวยทุกข บุคคลทํากรรมท่ีประกอบดวยความจงใจทาง
กายทางวาจา และทางใจอันใหผลเปนอทุกขมสุข  ยอมเสวยผลเปนอทุกขมสุข” (ม.อุ.23/598/268)  

 ในอังคุลิมาลสูตร  มีพุทธพจนหลังจากพระองคุลีมาลออกบิณฑบาต และถูกชาวบานขวาง
ปากอนหินกอนดินใสวา “เธอจงอดกลั้นไวเถิดพราหมณ เธอจงอดกลั้นไวเถิดพราหมณ เธอไดเสวย
วิบากกรรมซ่ึงเปนเหตุใหเธอหมกไหมอยูในนรกหลายป หลายรอยป หลายพันป ในปจจุบันนี้แลว” 
พระองคุลีมาลเปลงวาจาวา “คนท่ีทําบาปกรรมแลวปดไวไดดวยกุศล 2 ยอมจะทําโลกนี้ใหสวางไสวได 
ประดุจดวงจันทรท่ีพนจากเมฆฉะนั้น” (ม.ม.21/533/150) 

 อรรถกถาธรรมบท  พระพุทธเจาไดตรัสแกนางยักษิณีและกุลธิดาวา  “เหตุไร  พวกเจาจึง
ทําอยางนั้น ก็ถาพวกเจาไมมาสูเฉพาะหนาพระพุทธเจา  ผูเชนเราแลว  เวรของพวกเจา  จักไดเปน
กรรมตั้งอยูชั่วกัลป  เหมือนเวรของงูกับพังพอน  ของหมีกับไมสะครอ  และของกากับนกเคา  เหตุ
ไฉน  พวกเจาจึงทําเวรและเวรตอบแกกัน  เพราะเวรยอมระงับไดดวยความไมมีเวร  หาระงับไดดวย
เวรไม” แลวจึงตรัสพระคาถาวา  “น  หิ  เวเรน  เวรานิ   สมฺมนฺตีธ  กุทาจนํ  อเวเรน  จ  สมฺมนฺติ  
เอสธมฺโม  สนนฺตโน  ในกาลไหน ๆ เวรท้ังหลายในโลกนี้  ยอมไมระงับดวยเวรเลย,  ก็แตยอมระงับได
ดวยความไมมีเวร  ธรรมนี้เปนของเกา” (สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2547, 
หนา 46)   
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 พระพรหมโมลี (วิลาศ าณวโร) (2517, หนา 18) ไดกลาววา เรื่องกรรมนี้เปนเรื่องใหญ
สําคัญ  เปนเรื่องครอบโลกครอบจักรวาล  ปญหาเรื่องกรรมเปนปญหาท่ีไมมีใครสามารถขบคิดใหรู
แจงแทงตลอดได  หากวาจะใชแตเพียงปญญาของปุถุชนคนธรรมดา พึงทราบไวโดยตระหนักวา  ใน
โลกนี้  ผูท่ีสามารถจักทราบเรื่องกรรมไดอยางถูก ตองและแจมแจงท่ีสุด  ก็มีอยูแตเพียงสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคเดียวเทานั้น  สมเด็จพระสัมมาสัม-พุทธเจาผูทรงพระคุณอันประเสริฐ  ทรง
เปนพระสัพพัญูตรัสรูทุกสิ่งทุกประการในไตรโลก  พระองคยอมทรงมีพระญาณอันวิเศษหยั่งรูเรื่อง
กรรมนี้ไดอยางแจมแจง  แลวจึงทรงนํามาแสดงแกชาวโลกได  ฉะนั้น  ความรูแจงเห็นจริงในปญหา
เรื่องกรรมนี้  จึงเปนวิสัยแหงองคสมเด็จพระชินสีหเจาโดยเฉพาะ  หาใชเปนวิสัยปุถุชนคนธรรมดาไม 

 พระธรรมปฏก (ป.อ ปยุตฺโต) (2542, หนา 151) ไดกลาววา การอธิบายตามแนว 
ปฏิจจสมุปบาทนั้น  เปนการพิจารณาในแงของกระบวนการธรรมชาติ วาดวยตัวกฎหรือสภาวะลวน ๆ 
และเปนการมองอยางกวาง ๆ ตลอดท้ังกระบวนการ ไมเนนท่ีจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะ  แตในทาง
ปฏิบัติ เม่ือมองในแงความเปนไปในชีวิตจริง จะเห็นวาสวนของปฏิจจสมุปบาทท่ีปรากฏเดนชัดออกมา
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน เปนเรื่องของการแสดงออก และเก่ียวของกับการรับผิดชอบของคน
โดยตรง ก็คือสวนท่ีเรียกวากรรม ถาเพงในทางปฏิบัติอยางนี้ ก็อาจยกเอากรรมข้ึนเปนจุดเนนและเปน
บทตั้ง  แลวเอาสวนอ่ืน ๆ ของปฏิจจสมุปบาทเปนตัวประกอบสําหรับสืบสาวเรื่องราวตอไป  
ถาทําอยางนี้ปฏิจจสมุปบาท  ก็จะปรากฏในรูปรางท่ีนิยมเรียกกันวา  กฎแหงกรรม  

 พระเทพวิสุทธิกวี  (พิจิตร   ิตวณฺโณ) (2546, หนา 1) ไดกลาววา  คนเราทุกคนเกิด
มาแลวตองตาย  จะตายเร็วหรือตายชาก็ตองตายแน  แตเม่ือจวนเจียนจะตายนั้น  จะมีกรรมเขามา
ปรากฏใหเห็นชัด  ถาเราทํากรรมดีไว  กรรมดีก็จะมาปรากฏในชวงนั้น  ถาเราทํากรรมชั่วไว  กรรมชั่ว
ก็จะเขามาปรากฏในชวงนั้น  เรียกวาเปนการฝนครั้งสุดทายในชาตินี้  และจะสิ้นสุดเม่ือเขาไปสูชาติ
ใหม   ภพใหม  ลักษณะจิตท่ีจับกรรมเอาในขณะนั้น  ทานเรียกในคัมภีรพระอภิธรรมวา   
มรณาสันนวิถี  หมายถึงวิถีจิตท่ีใกลจวนจะตาย  คือในขณะนั้นจิตจะเขาสูวิถีของมันท่ีจะเคลื่อนเขา
ไปสูภพใหม คือจุติจิตจะปรากฏ  เม่ือจุติจิตปรากฏแลวปฏิสนธิจิตก็จะปรากฏเขาไปสูภพใหม  

 พระราชสุทธิญาณมงคล  (จรัญ  ิตธมฺโม) (2542, หนา 81) ไดกลาววา  คนเรานี่หนอ
เกิดมาก็มีบุญวาสนาแตกตางกันไป  ยากดีมีจนก็ไมเหมือนกัน  สติปญญาก็ไมเหมือนกัน  ฐานะก็ไม
เหมือนกัน ความดีจะเหมือนกันไดอยางไร  บุญกรรมนําแตง  กุศลอกุศล  จะแผผลใหแกบุคคลท่ีทํา
กิจกรรมท่ีมีประโยชนหรือไมมีประโยชน  คนเราแตกตางกันโดยกิจกรรมท่ีทํานั้นเอง  เวลาเอยเปน
เวลาท่ีมีประโยชนของบุคคลท่ีเปนบัณฑิต  แตเปนเวลาท่ีไรประโยชนสําหรับบุคคลอันธพาลสันดาน
บาปหยาบชา  คนเราจึงแตกตางกันดวยกฎแหงกรรม ดวยการทําของบุคคลนั้นเอง   

 พระชาญชัย  อธิปฺโ (2550, หนา 17) ไดกลาววา  เราไมเห็นเชื้อโรคในอากาศ  แตเรา
ยอมรับวาในอากาศมีเชื้อโรค  เพราะเราเชื่อตามวิทยาศาสตร  มีคนจํานวนมากไมเชื่อวาการเวียนวาย
ตายเกิดมีจริง  โดยอางวาวิทยา- ศาสตรยังพิสูจนไมได  หากถามวาสิ่งท่ีวิทยาศาสตรพิสูจนไดแลวกับ
ท่ียังพิสูจนไมไดอยางไหนมากกวากัน  คนสวนใหญจะยอมรับวาสิ่งท่ีวิทยาศาสตรยังพิสูจนไมไดมี
มากกวาท่ีพิสูจนได  ดังนั้น  เรื่องของการเวียนวายตายเกิด  แมวิทยาศาสตรยังพิสูจนไมได  แตเรื่อง
ดังกลาวก็มีจริง  ในทํานองเดียวกันกับเรื่องของกฎแหงกรรม   
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 ประชุม  เรืองวารี (2550, หนา 17) ไดกลาววา  ตามท่ีไดกลาวเรื่องกรรมโดยยอแตมี
รายละเอียดมากนั้น  เปนการกลาวตามหลักการแหงกรรมท่ีมีหลักฐานอางอิง  โดยมิไดเพ่ิมหรือลด
หลักการตามท่ีปรากฏในคัมภีรตามท่ีอางถึงไวจะเห็นวา  มิไดมีการกลาวถึงเรื่องการแกกรรมอยางท่ี
เคยไดยินพูด ๆ กัน  เพราะในคัมภีรมิไดกลาวถึงเรื่องการแกกรรมไว  เพียงแตกลาวถึงไวโดยธรรมดา
คือ  กลาวถึงกรรมดีวาเปนอยางนั้น ๆ กรรมชั่วเปนอยางนั้น ๆ เม่ือทํากรรมดียอมมีผลดีอยางนั้น ๆ 
เม่ือทํากรรมชั่วยอมมีผลชั่วอยางนั้น ๆ เปนตน    

 1.5.2  งานวิจัย 
 พระวิพัฒน   อตฺตเปโม (2553, หนา 16)  ไดกลาววา  สวนท่ีจะตองศึกษาเรื่องกรรมใน

อรรกถาธรรมบท  เพราะวาในคัมภีรดังกลาวมีการแสดงถึงเรื่องกรรม  ดวยการแสดงเรื่องราวท่ีเกิดข้ึน

ในสมัยพุทธกาล  ซ่ึงเปนเหตุใหพระพุทธองคทรงแสดงถึงเหตุและผลของกรรมนั้น ๆ แลวแต

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนวามีท่ีมาอยางไร  และพระพุทธเจาทรงแสดงถึงอนาคตเบื้องหนาเม่ือทํากรรมเอาไว

เปนพระคาถาสั้น ๆ  เพ่ือแสดงธรรมในแตละเรื่อง  ทําใหเขาใจเรื่องกรรมและการใหผลของกรรมไดดี

ยิ่งข้ึน  ดังนั้น  การศึกษาเรื่องกรรมในคัมภีรอรรถกถาธรรมบท  นอกจากจะตองศึกษาเรื่องกรรมและ

ผลของกรรมแลว  ยังมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาถึงการใหผลของกรรมท่ีมนุษยไดกอข้ึนไว  และตอง

สามารถอธิบายดวยหลักเหตุผลใหสมเหตุสมผลไดดวยวามีความสอดคลองกันอยางไรดวย  จึงจะ

สมบูรณแบบ 

 นางชะบา ออนนาค (2548, หนา 23)  ไดกลาววา  กฎแหงกรรม เปนกฎแหงเหตุผลท่ีมี
ความสัมพันธกันระหวางกรรมกับผลของกรรมอันเปนกฎท่ีแนนอนและตายตัว กรรมแตละประเภทถูก
กําหนดไวจากธรรมชาติแลววากรรม แบบไหน ใหผลแบบไหน เปรียบเทียบไดกับผูท่ีปลูกตนมะมวง
ยอมไดผลมะมวงอยางแนนอนจะเปนผลไม ชนิดอ่ืนไมได กฎแหงกรรม จึงเปนกฎแหงเหตุและผล 
หรือกฎธรรมชาติท่ีเรียกวากรรมนิยาม อันเปนกฎแหงเหตุและผลท่ีเก่ียวกับการกระทําของมนุษย 

 

1.6  คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
 พระไตรปฎก หมายถึงคัมภีรหรือตําราท่ีรวบรวมคําสอนของพระพุทธศาสนาไวเปนหมวดหมู 
ไมใหกระจัดกระจาย มี 3 คัมภีร คือ พระวินัยปฎกพระสุตตันตปฎก และพระอภิธัมมปฎกพระไตรปฎก
เปนส่ิงท่ีจะสืบทอดพระพุทธศาสนาใหอยูยาวนานตอ ๆ ไปในอดีตมีวิธีการถายทอดสืบตอกันมาดวย
วิธีการทองจํา(มุขปาฐะ) จนกระท่ังถึงสมัยท่ีมีการจดจารจารึกพระไตรปฎกเปนลายลักษณอักษรแลวมี
มาถึงปจจุบัน ภาษาท่ีใชในพระไตรปฎก คือภาษาบาลีในปจจุบันแมจะมีการแปลเปนภาษาตาง ๆ แตใน
การประกอบพิธีกรรมสําคัญ ๆ ก็ยังใชภาษาบาลีอยู 

 กรรม  หมายถึง  การกระทํา เปนคํากลาง ๆ ไมเปนกรรมดีหรือกรรมชั่ว ถาในทางธรรม
หมายถึงการกระทําท่ีประกอบดวยเจตนา จําแนกไดออกเปน 2 อยาง คือ 1. กุศลกรรม คือการกระทํา
ท่ีเปนคุณงามความดี เชน การใหทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เรียกอีกอยางหนึ่งวาบุญ  
2. อกุศลกรรม คือการกระทําท่ีเปนกรรมชั่ว เชน การฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม เรียกอีก
อยางหนึ่งวา  บาป 
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 วิบากกรรม  หมายถึง  ผลของการกระทํากรรมดี กรรมชั่วท่ีทําไวในอดีตหรือปจจุบันก็ตาม
ยอมมีผลสืบเนื่องติดตอกันไปในทุก ๆ ภพ ทุก ๆ ชาติ จนกวาวิบากกรรมเหลานั้นจะหมดสิ้นไปตาม
แหงการกระทําของแตละบุคคล 

 อรรถกถา  คือ คัมภีรท่ีรวบรวมคําอธิบายความในพระไตรปฎกภาษาบาลี เรียกวา คัมภีร
อรรถกถาบาง ปกรณอรรถกถาบาง อรรถกถา จัดเปนแหลงความรูทางพระพุทธศาสนาท่ีมีความสําคัญ
รองลงมาจากพระไตรปฎก และใชเปนหลักฐานอางอิงอยางแพรหลายในวงการศึกษาพระพุทธศาสนา 
(ณรงค จิตฺตโสภโณ, พระมหา, 2527, หนา 15) และทานก็จะใหแนวความคิด ทัศนคติท่ีเหมือน ๆ กัน 
กลาวโดยสรุปไดวา วิบากกรรมคือผลของการกระทํากรรมดี กรรมชั่วท่ีนี้ตรงกับคําวา "ความหมาย
ของวิบากกรรม ไววา "การมองชีวิตตองมองในระยะยาวและกวางไกล ถึงจะเห็นวิถีชีวิตโดยตลอดสม
ปรารถนา 
 อรรถกถาธรรมบท  หรือ  ธัมมปทัฏฐกถา  หมายถึงคัมภีรอรรถกถกาของขุททกนิกาย  
ธรรมบท ท่ีพระพุทธโฆษาจารยไดแปลจากภาษาสิงหลมาสูภาษาบาลี ราวพุทธศตวรรษท่ี 9 (พ.ศ. 
945) ท้ังหมดมี 8 ภาค ตั้งแต ปโม ภาโค (ภาคท่ี 1) ถึง อฏโม ภาโค (ภาคท่ี 8)  
 คัมภีรทางพระพุทธศาสนา หมายถึงหนังสือหรือตําราท่ีพระภิกษุผูเปนปราชญในยุค
ปจจุบันไดนิพนธไว เชน กรรมทีปนี ของพระพรหมโมลี (วิลาศ าณวโร ป.ธ. 9) พุทธธรรมของ 
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
 

1.7  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1.7.1  ทําใหไดรูและเขาใจความหมายและประเภทเรื่องกฎแหงกรรมตามท่ีปรากฏใน
คัมภีรและเอกสารตาง ๆ 
 1.7.2  ทําใหทราบถึงกฎแหงกรรมตามท่ีปรากฏในอรรถกถาธรรมบท 
 1.7.3  ทําใหทราบผลการวิเคราะหกฎแหงกรรมในแงมุมตาง ๆ ท่ีปรากฏในอรรถกถา 
ธรรมบท 
 1.7.4  ทําใหไดแนวทางในการเผยแผความรูเก่ียวกับกฎแหงกรรมแกสาธารณชน 
 1.7.5  ทําใหไดขอมูลพ้ืนฐานทางวิชาการสําหรับการศึกษาคนควาตอไป 



บทท่ี 2 

วิบากกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 

 พุทธศาสนิกชนมีความเชื่อฝงแนนเรื่องบุญกรรมท่ีทําไวแตปางกอน และมาสงผลในชาตินี้ 
ความเชื่อเชนนี้ทําใหคนไทยสวนใหญยอมรับสภาพชีวิตของตนเองโดยดุษฎีภาพ และมุงม่ันทําบุญกุศล 
เพ่ือหวังผลไปสัมฤทธิ์ในสัมปรายภพ ดังนั้น จึงเชื่อวาผูท่ีเกิดมาในชาตินี้ร่ํารวยสุขสบายก็เพราะได
ทําบุญกุศลเอาไวในชาติปางกอน สวนผูท่ียากจนเญ็ญใจก็เพราะมิไดสรางสมบุญบารมีมาในชาติปาง
กอนเชนกัน จึงไดรับวิบากกรรมเชนนี้ ความเชื่อท่ีมองเรื่องกรรมเปนตัวกําหนดนี้ เพราะอาศัย
ปรากฏการณท่ีพบเห็นไดในปจจุบันท่ีวามนุษยมีความแตกตางกันอยางมาก และยากท่ีจะอธิบายให
เขาใจไดงาย การเชื่อเรื่องกรรมและวิบากกรรมจึงเปนสิ่งท่ีใหไดคําตอบท่ีสมเหตุผลมากท่ีสุด ซ่ึงใน
เรื่องนี้ ก็ มี พุทธพจนมากมายท่ีกลาวถึง ยกตัวอยางเชน  “สัตว โลกยอมเปนไปตาม กรรม”  
(ม.ม. 13/460/273) “สัตวท้ังหลายมีกรรมเปนของตน มีกรรมเปนทายาท มีกรรมเปนกําเนิดมีกรรม
เปน เผาพันธุ  มีกรรมเปน ท่ี พ่ึ งอาศัย กรรมยอมจําแนกสัตว ท้ั งหลายให เลวและดีตางกัน”  
(ม.อุ.14/289/350) “คนทํากรรมใดไวยอมเห็นกรรมนั้นในตน คนทํากรรมดียอมไดรับผลดี คนทํา
กรรมชั่ว ยอมไดรับผลชั่ว คนหวานพืชเชนใดยอมไดรับผล เชนนั้น” (ขุ.ชา.27/144/103) 
 ความเชื่อดังกลาวนี้ทําใหพ้ืนฐานจิตใจของชาวพุทธสวนใหญเขาใจและพยายามสรางสิ่งท่ี
จะทําใหไดรับแตวิบากกรรมท่ีดีเพ่ือความสุขของชีวิตในภพตอ ๆ ไป ซ่ึงทัศนะเหลานี้ยังฝงรากลึกอยู
ในสังคมชาวพุทธอยูตลอดมาจนถึงปจจุบัน 
 อยางไรก็ตาม เพ่ือใหทัศนะเรื่องวิบากกรรมมีมุมมองท่ีกวางขวางออกไป ผู วิจัยจึงได

พยายามเสนอประเด็นท่ีเก่ียวกับวิบากกรรมในพุทธศาสนาเพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานไปสูความเขาใจเรื่อง

วิบากกรรมของ พระพุทธเจา พระสาวก พระสาวิกา อุบาสก อุบาสิกา และบุคคลท่ัวไป ซ่ึงจะไดกลาว

ในบทตอไป การทําความเขาใจพ้ืนฐานเรื่องวิบากกรรมนั้น ผูวิจัยเริ่มดวยการอธิบายเรื่องภูมิหลังการ

สอนขอกรรมของพระพุทธศาสนา ถัดมาจะอธิบายเรื่องแนวคิดท่ีเก่ียวของกับวิบากกรรมใน

พระพุทธศาสนาวามีความแตกตางกันอยางไร ตอจากนั้นจึงไดอธิบาย กรรมและวิบากกรรมใน 

พระไตรปฎก การใหผลของกรรมในคัมภีรชั้นรอง ท้ังในคัมภีรปกรณวิเสส คัมภีรมโนรถรณี และปจจัย

ท่ีขัดขวางและสนับสนุนการใหผลของกรรม เปนตน ซ่ึงมีเนื้อหาและรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 

2.1 หลักการสอนเกี่ยวกับกรรมในทางพระพุทธศาสนา  
 หลักคําสอนเรื่องกรรมในทางพระพุทธศาสนา ไดสอนและแปลเอาไววา การกระทํา อันได

แก การกระทําทางกาย เรียก กายกรรม ทางวาจา เรียก วจีกรรม และทางใจ เรียก มโนกรรม โดยได 
แบงกรรมเปน 2 ประเภท คือ  

 1.กรรมดี เรียกวา กุศลกรรม หรือ บุญกรรม  
 2. กรรมชั่ว เรียกวา อกุศลกรรม หรือ บาปกรรม  
 ซ่ึงกรรมเหลานี้มาจากกรรม 2 อยาง คือ  
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 1. อกุศลกรรม คือ กรรมท่ีเปนอกุศล, กรรมชั่ว, การกระทําท่ีไมดี ไมฉลาด ไมเกิดจาก 
ปญญา ทําใหเสื่อมเสียคุณภาพชีวิต หมยถึง การกระทําท่ีเกิดจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ หรือ 
โมหะ นั่นเอง  

 2. กุศลกรรม คือ กรรมท่ีเปนกุศล, กรรมดี, การกระทําท่ีดี ฉลาด เกิดปญญา สงเสริม
คุณภาพของชีวิตจิตใจ หมายถึง การกระทําท่ีเกิดจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ หรือ อโมหะ ในทาง
พระพุทธศาสนาไดแบงกรรมดี หรือ กรรมชั่ว ท้ังการกระทําทางกาย วาจา หรือทางใจก็ตาม  
(องฺ.ทุก. 20/70/275-278) สามารถจําแนกเปนประเภทตาง ๆ ไดหลายแบบ ดังนี้ คือ  
 1. กรรมจําแนกตามเวลาการใหผลของกรรม การกระทําทางกาย วาจา ใจ ท้ังท่ี 
เปนฝายดีหรือไมดีก็ตาม ยอมตอบสนองแกผูกระทํา ไมเร็วก็ชา เวลาใดเวลาหนึ่ง กรรมจําแนกตาม
เวลาการใหผลของกรรม (ปากกาลจตุกะ) แสดงกําหนดเวลา แหงการใหผลของกรรม มี 4 อยาง คือ  
 1) ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม หมายถึง กรรมท่ีใหผลในปจจุบัน คือ ในภพนี้  
 2) อุปปชชเวทนียกรรม หมายถึง กรรมท่ีใหผลในภพท่ีจะไปเกิด คือ ในภพหนา  
   3) อปราปริเวทนียกรรม หมายถึง กรรมท่ีใหผลในภพตอ ๆ ไป  
   4) อโหสิกรรม หมายถึง กรรมเลิกใหผลไมมีผลอีก  
  2. กรรมจําแนกตามหนาท่ีของกรรม เปนกรรมจําแนกตามหนาท่ีการงานของกรรม  
(กิจจตุกะ) กรรมมีหนาท่ี ท่ีจะตองกระทํา 4 อยางคือ  
  1) ชนกกรรม กรรมแตงใหเกิด หรือกรรมท่ีเปนตัวนําไปเกิด หมายถึง กุศลกรรม
หรืออกุศลกรรม ท่ีทํายอมใหผลในกามภพ รูปภพและอรูปภพ ท้ังในเวลาปฏิสนธิและหลังปฏิสนธ ิ
ดังขอความวา “บรรดากรรม  4 อยางนั้น  กรรมท่ี มีชื่อวาชนกกรรม  เปน ท้ังกุศลท้ังอกุศล  
ชนกกรรมทําใหเกิดวิบากขันธในกามภพ ในรูปภพและในอรูปภพ ท้ังในเวลาท่ีวิบากขันธเปนไป 
(ตั้งแตเกิดจนตาย)” (พระพุทธโฆสเถระ, 2546, หนา 1001) มโนรถปูรณีอธิบายวา ชนกกรรมเปรียบ
เหมือนมารดาใหกําเนิดอยางเดียว สวนพ่ีเลี้ยงนางนม เปนผูประคบประหงม กรรมนี้ใหเกิดวิบากขันธ
ท้ังท่ีเปนรูปและอรูป ท้ังในปฏิสนธิกาลและปวัตติกาล (องฺ.ติก.อ.34/473/129)  

  2) อุปตถัมภกกรรม กรรมสนับสนุน ไดแก กรรมพวกเดียวกับชนกกรรม ซ่ึงไม
สามารถใหเกิดวิบากเอง แตเขาชวยสนับสนุนหรือซ้ําเติมตอจากชนกกรรม ทําใหสุขหรือทุกขท่ีเกิดข้ึน
ในขันธซ่ึงเปนวิบากนั้นเปนไปนานดังขอความวา “สวนอุปตถัมภกกรรมไมสามารถใหเกิดวิบาก (ขันธ) 
ได แตเม่ือกรรมอ่ืนใหปฏิสนธิแลว จึงสนับสนุนสุขหรือทุกขท่ีเกิดข้ึนในวิบาก (ขันธ) ซ่ึงกรรมอ่ืนให
เกิดข้ึน ใหเปนไปตลอดกาล” (พระพุทธโฆสเถระ, 2546, หนา 1001) 

  3) อุปปฬกกรรม กรรมบีบค้ัน ไดแก กรรมฝายตรงขามกับชนกกรรม ซ่ึงใหผล 
บีบค้ันผลแหงชนกกรรมและอุปตถัมภกกรรมทําใหสุขหรือทุกขท่ีเกิดข้ึนในขันธ ซ่ึงเปนวิบากนั้น  
ไมเปนไปนาน ดังขอความวา “อุปปฬกกรรม เม่ือกรรมอ่ืนใหปฏิสนธิแลว ก็เขาบีบค้ัน เบียดเบียนสุข
หรือทุกขท่ีเกิดข้ึนในวิบาก (ขันธ) ซ่ึงกรรมอ่ืนนําใหเกิดข้ึน มิใหดําเนินไปตลอดกาล” มโนรถปูรณี
อุปมาวา “เหมือนตนไม กอไม หรือเถาวัลย ท่ีกําลังเจริญงอกงาม มีคนเอาไมมาทุบหรือเอามีดมาตัด 
ตนไมกอไมหรือเถาวัลยนั้นยอมไมเจริญงอกงามข้ึน ดังเชนอกุศลกรรมของนายสุนักขัตตะเบียดเบียน
กุศลกรรม กุศลกรรมของนายโจรฆาตกะ เบียดเบียนอกุศลกรรม” (องฺ.ติก.อ.34/473/130)  
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  4) อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน ไดแก กรรมฝายตรงขามท่ีมีกําลังแรง เขาตัดรอน
ความสามารถของกรรมอ่ืนท่ีมีกําลังนอยกวาเสีย หามวิบากของกรรมนั้นขาดไปเสียทีเดียว แลวเปด
ชองแกวิบากของตน มโนรถปูรณีอธิบายวา กรรมนี้มีท้ังกุศลและอกุศล จะทําหนาท่ีตัดรอนกรรมอ่ืนท่ี
มีกําลังเพลากวา หามวิบากของกรรมนั้นไวแลวทําโอกาสแกวิบากของตน เม่ือกรรมทําโอกาสอยางนี้
แลว กรรมนั้นเรียกวา เผล็ดผลแลว กรรมนี้มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวาอุปจเฉทกกรรม ในเวลาท่ีกุศล
กรรมใหผล อกุศลกรรมอยางหนึ่งจะตั้งข้ึนตัดรอนกรรมนั้นใหตกไป ในทางตรงกันขามในเวลาท่ี
อกุศลกรรมใหผล กุศลกรรมอยางหนึ่ งก็จะตั้ งข้ึน  ตัดรอนกรรมนั้นแลวใหตกไป  (องฺ.ติก.อ. 
34/473/132)  
 3. กรรมจําแนกลําดับการใหผลของกรรม กรรมจําแนกตามลําดับการใหผลของกรรม 
(ปากทานปริยายจตุกะ) จําแนกตามความยักเยื้อง หรือ ลําดับความแรงในการใหผล 4 อยาง คือ  

  1) ครุกกรรม หมายถึง กรรมหนักหรือกรรมท่ีมีกําลังแรง เปนกรรมท่ีใหผลกอนเปน
อันดับแรก หมายถึงกรรมหนักท่ีกรรมอ่ืน ๆ ไมมีกําลังเพียงพอท่ีจะปดก้ันการใหผลแหงกรรมชนิดนี้ได 
คัมภีรวิสุทธิมรรค อธิบายไววา กรรมหนักท่ีเปนอกุศล หมายถึง อนันตริยกรรม 5 คือ (1) ปตุฆาต การ
ฆาบิดา (2) มาตุฆาต การฆามารดา (3) อรหันตฆาต การฆาพระอรหันต (4) โลหิตุปบาท การทําราย
พระพุทธเจาจนหอพระโลหิต (5) สังฆเภท การยุยงสงฆใหแตกแยกกัน สวนกรรมหนักท่ีเปนกุศล
หมายถึงสมาบัติ 8 (รูปฌาน 4 อรูปฌาน 4) การใหผลของครุกกรรม ทานเปรียบเหมือนกอนกรวด
หรือกอนเหล็ก แมประมาณเทาเมล็ดพันธุผักกาด ท่ีโยนลงหวงนํ้ายอมไมสามารถจะลอยข้ึนเหนือนํ้า
ได จะจมลงใตนํ้าอยางเดียว ดังขอความวา  

 สวนในบรรดากรรมหนักและกรรมไมหนัก ท้ังท่ีเปนกุศลและอกุศลกรรมใดหนัก กรรมนั้น
ชื่อวาครุกรรม ครุกกรรมนี้นั้น ในฝายกุศล พึงทราบวาไดแก มหัคคตกรรม ในฝายอกุศล พึงทราบวา
ไดแก อนันตรยิกรรม 5 เม่ือครุกรรมนั้นมีอยู กุศลกรรม หรืออกุศลกรรมท่ีเหลือจะไมสามารถใหผลได 
ครุกรรมแมท้ังสองอยางนั้นแหละ จะใหปฏิสนธิ อุปมาเสมือนหนึ่งวา กอนกรวดหรือกอนเหล็ก แม
ประมาณเทาเมล็ดพันธุผักกาด ท่ีโยนลงหวงนํ้า ยอมไมสามารถจะลอยข้ึนเหนือนํ้าได จะจมลงใตนํ้า
อยางเดียวฉันใด ในกุศลกรรมก็ดี อกุศลกรรมก็ดี ก็ฉันนั้นเหมือนกัน กรรมฝายใดหนัก เขาจะถือเอา
กรรมฝายนั้นแหละไป (องฺ.ติก.อ.34/473/123-124)   

  2) อาจิณณกรรมหรือพหุลกรรม คือกรรมทํามากหรือกรรมเคยชิน ไดแก กุศล
กรรมหรืออกุศลกรรมท่ีประพฤติมาก หรือทําบอย ๆ สั่งสมเคยชินเปนนิสัย เชน เปนคนมีศีลดี หรือ
เปนคนทุศีล เปนตน กรรมไหนทําบอยทํามากเคยชิน มีกําลังกวา ก็ใหผลไดกอน ดังขอความวา  
 สวนในกุศลกรรมและอกุศลกรรมท้ังหลาย กรรมใดมาก กรรมนั้นชื่อวาพหุลกรรม  
พหุลกรรมนั้น พึงทราบดวยอํานาจอาเสวนะท่ีไดแลว ตลอดกาลนาน อีกอยางหนึ่ง ในฝายกุศลกรรม 
กรรมใดท่ีมีกําลังสรางโสมนัสให ในฝายอกุศลกรรม สรางความเดือดรอนให กรรมนั้นชื่อวา พหุลกรรม 
อุปมาเสมือนหนึ่งวา เม่ือนักมวยปลํ้า 2 คนข้ึนเวที คนใดมีกําลังมาก คนนั้นจะทําใหอีกฝายหนึ่งลม 
(แพ) ไป ฉันใด พหุลกรรมนั้น ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จะทับถมกรรมพวกนี้ท่ีมีกําลังนอย (ชนะ) ไป (องฺ.ติ
ก.อ.34/473/124)   
   3) อาสันนกรรม คือกรรมท่ีระลึกข้ึนมาในเวลาใกลจะตาย หรือกระทําในเวลาใกล
ตาย ดังขอความวา  
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 สวนในบรรดากุศลกรรมและอกุศลกรรมท้ังหลาย กรรมใดสามารถเพ่ือจะใหระลึกถึงใน
เวลาใกลตาย กรรมนั้น ชื่อวา ยทาสันนกรรม ยทาสันนกรรมนั่นแหละ เม่ือกุศลกรรมและอกุศลกรรม
เหลาอ่ืน ถึงจะมีอยูก็ใหผล (กอน) เพราะอยูใกลมรณกาล เหมือนเม่ือเปดประตูคอก ท่ีมีฝูงโคเต็มคอก 
บรรดาโคฝกและโคมีกําลัง ถึงจะอยูในสวนอ่ืน (ไกลปากคอก) โคตัวใดอยูใกลประตูคอก โดยท่ีสุด 
จะเปนโคแกถอยกําลังก็ตาม โคตัวนั้น ก็ยอมออกไดกอนอยูนั่นเอง ฉะนัน้ (องฺ.ติก.อ.34/473/127)   

  4) กตัตตากรรม หรือ กฏัตตาวาปนกรรม กรรมสักแตวาทําไดแก กรรมท่ีทําดวย
เจตนาอันออน ดังขอความวา “สวนกรรมนอกเหนือจากกรรม 3 ดังกลาวมาแลวนี้ ทําไปโดยไมรู ชื่อ
วา กฏัตตาวาปนกรรม กฏัตตาวาปนกรรมนั้น อํานวยวิบากไดในกาลบางครั้ง เพราะไมมีกรรม 3 
อยางเหลานั้น เหมือนทอนไม ท่ีคนบาขวางไป จะตกไปในท่ี ๆ ไมมีจุดหมายฉะนั้น” (องฺ.ติก.อ.
34/473/129)   
 2.1.1  หมวดปากะกาลจตุกกะ  คือกรรมวาโดยเวลาท่ีใหผลมี  4  ประเภท 
 1. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม คือ กุศลกรรม หรืออกุศลกรรม ท่ีกระทําดวยชวนเจตนา 
ดวงแรกในบรรดาชวนจิตท้ัง 7 ดวง กรรมนี้ใหผลเฉพาะในชาตินี้เทานั้น ถาไมมีโอกาสใหผลในชาตินี ้
ก็กลายเปนอโหสิกรรม ไมมีผลตอไป โดยทานแบงออกเปน 2 ฝายคือ (1) ฝายกุศลกรรม เชน กรรม
ของกากวฬิยเศรษฐี และกรรมของปุณณกเศรษฐี (2) ฝายอกุศลกรรม เชน กรรมของนันทยักษ  
นันทมาณพ นันทโคฆาต เปนตน ดังขอความในมโนรถปูรณีท่ีวา  
 ในบรรดา (ชวนะ) จิต 7 ชวนะชวนเจตนาดวงแรก ท่ีเปนกุศลหรืออกุศล ในชวนวิถีแรก  
ชื่อวา ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ทิฏฐธรรมเวทนียกรรมนั้น ใหวิบากในอัตภาพนี้เทานั้น ท่ีเปนกุศล
อํานวยวิบากในอัตภาพนี้ เหมือนกรรมของกากวฬิยเศรษฐีและปุณณกเศรษฐีเปนตน สวนท่ีเปนอกุศล 
(อํานวยผลในอัตภาพนี้) เหมือนกรรมของนันทยักษ นันทมาณพ นันทโคฆาต ภิกษุโกกาลิกะ พระเจา
สุปปพุทธะพระเทวทัต และนางจิญจมาณวิกา เปนตน แตเม่ือไมสามารถใหผลอยางนั้น จะเปน
อโหสิกรรมไป คือ ถึงความเปนกรรมท่ีไมมีผล (พระพุทธโฆสเถระ,2546, หนา 999-1001) 

 โดยทานอุปมาการใหผลของทิฏฐธรรมเวทนียกรรม เหมือนลูกศรท่ีนายพรานเนื้อ เห็นเนื้อ
แลวโกงธนูยิงไป ถูกเนื้อโดยไมพลาด ก็จะทําใหเนื้อนั้นลมลงในท่ีนั้น นายพรานก็จะถลกหนังเนื้อนั้น
ออก ชําแหละถือเอาเนื้อไปเลี้ยงครอบครัว แตเม่ือกรรมนี้ จะกลายเปนอโหสิกรรม คือใหผลไมได 
เปรียบเหมือน นายพรานเนื้อ ยิงพลาด เนื้อก็จะหนีไป ไมหันกลับมาดูทิศนั้นอีก (องฺ.ติก.อ.
34/473/122)   
  2. อุปปชชเวทนียกรรม คือ กุศลกรรมหรืออกุศลกรรม ท่ีกระทําในขณะแหงชวน
เจตนาดวงท่ี 7 กรรมนี้ใหผลเฉพาะในชาติหนาเทานั้น ถาไมมีโอกาสใหผลในชาติหนา ก็กลายเปน
อโหสิกรรม โดยทานแบงออกเปน 2 ฝาย คือ กุศลกรรม ไดแก สมาบัติ 8 ฝายอกุศล ไดแก
อนันตริยกรรม 5 ดังขอความในมโนรถปูรณีทีวา  

 สวนชวนเจตนาดวงท่ี 7 ท่ียังประโยชนใหสําเร็จ ชื่อวา อุปปชชเวทนียกรรม อุปปชชเวทนี
ยกรรมนั้น อํานวยผลในอัตภาพตอไป แตในบรรดากุศลอกุศลท้ังสองฝายนี้ อุปปชชเวทนียกรรมใน
ฝายท่ีเปนกุศล พึงทราบดวยสามารถแหงสมาบัติ 8 ในฝายท่ีเปนอกุศล พึงทราบดวยสามารถแหง
อนันตริยกรรม 5 บรรดากรรมท้ังสองฝายนั้น ผูท่ีไดสมาบัติ 8 จะเกิดในพรหมโลกดวยสมาบัติอยาง
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หนึ่งฝายผูกระทําอนันตริยกรรม 5 จะบังเกิดในนรกดวยกรรมอยางหนึ่งสมาบัติท่ีเหลือและกรรม (ท่ี
เหลือ) จะถึงความเปนอโหสิกรรมไปหนดคือเปนกรรมท่ีไมมีวิบาก (องฺ.ติก.อ.34/473/122-123) 

 3. อปราปรเวทนียกรรม คือ กุศลกรรมหรืออกุศลกรรมท่ีทําในขณะแหงชวนเจตนา

ดวงท่ี 2-6 กรรมนี้ใหผลไดเรื่อยไปในอนาคตเม่ือเลยจากภพหนาไปแลวคือไดโอกาสเม่ือใดก็ใหผลเม่ือ

นั้น ไมเปนอโหสิกรรมตราบเทาท่ียังอยูในสังสารวัฏการใหผลของกรรมนี้ทานเปรียบเหมือนสุนัขวิ่งไล

ตามเนื้อเม่ือสุนัขวิ่งไลทันเนื้อเวลาใดก็จะกัดทันทีดังขอความในมโนรถปูรณีท่ีวา 

 ก็ชวนเจตนา 5 ดวงท่ีเกิดข้ึนในระหวางแหงชวนะ 2 ดวง (ชวนจตนาดวงท่ี 1 และชวน

เจตนาดวงท่ี 7) ชื่อวาอปรปริยายเวทนียกรรมอปรปริยายเวทนียกรรมนั้นไดโอกาสเม่ือใดใน

อนาคตกาลเม่ือนั้นจะใหผลเม่ือความเปนไปแหงสังสารวัฏฏะยังมีอยูกรรมนั้นจะชื่อวาเปน

อโหสิกรรมยอมไมมีกรรมท้ังหมดนั้นควรแสดงดวย (เรื่อง) พรานสุนัข เปรียบเหมือนสุนัขท่ี

นายพรานเนื้อปลอยไปเพราะเห็นเนื้อจึงวิ่งตามเนื้อไปทันเขาในท่ีใดก็จะกัดเอาในท่ีนั้นแหละฉัน

ใดกรรมนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันไดโอกาสในท่ีใดก็จะอํานวยผลในท่ีนั้นทันทีข้ึนชื่อวาสัตวจะรอดพน

ไปจากกรรมนั้นเปนไมมี (องฺ.ติก.อ.34/473/122-123) 
 4. อโหสิกรรม คือกรรมท่ีเลิกใหผลหรือไมมีผลหมายถึงกรรมท่ีไมไดมีวิบากแลว  
(ในอดีต)จักไมมีวิบาก (ในอนาคต) และยอมไมมีวิบาก (ในปจจุบัน) ดังในคัมภีรปฏิสัมภิทามรรคแสดง
ไววา“กรรมไดมีแลววิบากแหงกรรมไมไดมีแลว กรรมมีอยูวิบากแหงกรรมไมมีกรรมจักมีวิบากของ
กรรมจักไมมี”ดังขอความวา “ท่ีเปนกรรมมีชื่อเรียกวาอโหสิกรรมตามหลักของหมวด 3 (ติกะ) ดังนี้คือ
ผลของกรรมมิไดมีแลว 1 ผลของกรรมจักไมมี 1 ผลของกรรมไมมีอยู 1”คัมภีรมโนรถปูรณีไมได
อธิบายอโหสิกรรมไวโดยถือวาอโหสิกรรมเปนเพียงอาการท่ีกรรมตาง ๆ ไมใหผลเปนเพียงคําท่ีใช
อธิบายกรรมอ่ืน ๆ แทรกอยูในท่ีตาง ๆ จึงไมนับเปนกรรมอยางหนึ่งตางหาก (องฺ.ติก.อ.34/473/122)   
 2.1.2  หมวดปากะฐานจตุกกะ คือกรรมวาโดยฐานะใหผลมี  4  ประเภท 
  1. อกุศลกรรม อันเปนกรรมฝายบาป ซ่ึงเปนตัวการบันดาลกรรมวิบากคือใหผลเปน

ความทุกข ความเดือดรอนแกบุคคลผูเปนเจาของกรรมนั้น เม่ือกลาวโดยอํานาจแหงกรรมทวาร คือ

เหตุท่ีใหเกิดการกระทําแลวก็มีอยู 3 ประการ คือ  

  1.1 อกุศลกายกรรม ไดแกอกุศลกรรมท่ีเกิดข้ึนทางกาย มี 3 ประการ คือ 
  1.1.1 ปาณาติบาต การทําชีวิตใหตกลวง ปลงชีวิต 
  1.1.2 อทินนาทาน การถือเอาของท่ีเขามิไดให โดยอาการขโมย ลักทรัพย 
  1.1.3 กาเมสุมิจฉาจาร ความประพฤติผิดในกาม 
  2.1 อกุศลวจีกรรม ไดแกอกุศลกรรมท่ีเกิดข้ึนทางวจีทวาร มีอยู 4 ประการ คือ  
  2.2.1 มุสาวาท การพูดเท็จ 
  2.2.2 ปสุณาวาจา วาจาสอเสียด 
  2.2.3 ผรุสวาจา วาจาหยาบ 
  2.2.4 สัมผัปปลาปะ คําพูดเพอเจอ 
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  3.1 อกุศลมโนกรรม ไดแกอกุศลกรรมท่ีเกิดข้ึนทางมโนทวาร มีอยู 3 ประการ คือ 
  3.3.1 อภิชฌา เพงเล็งอยากไดของเขา 
  3.3.2 พยาบาท คิดรายผูอ่ืน 
  3.3.3 มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดจากคลองธรรม (พระพรหมโมลี (วิลาศ าณวโร), 2545, 

หนา 511-112) 

 2. กามาวจรกุศลกรรม อันเปนกรรมฝายบุญชั้นกามาพจร ซ่ึงเปนตัวการบันดาล

กรรมวิบาก คือ ใหผลเปนความสุขในกามสุคติภูมินี้ เม่ือจะกลาวโดยอํานาจแหงกรรมทวาร คือเหตุท่ี

ใหเกิดการกระทําแลว ก็ยอมมีประมาณกันกับอกุศลกรรม ซ่ึงเปนกรรมฝายบาป โดยมีอยู 3 ประการ 

ดังตอไปนี้ 

  2.1 กุศลกายกรรม ไดแกกุศลเจตนาท่ีเกิดข้ึนในกายทวาร มีอยู 3 ประการ คือ 

     2.1.1 ปาณาติปาตวิรัติ กุศลเจตนาท่ีงดเวนจากการยังสัตวมีปราณมีชีวิตใหตก

ลวง คือ ใหตายไป 

   2.1.2 อทินนาทานวิรัติ กุศลเจตนาท่ีงดเวนจากการลักเอาสิ่งของท่ีเจาของมิไดให 

ดวยอาการแหงขโมย 

   2.1.3 กาเมสุมิจฉาจารวิรัติ กุศลเจตนาท่ีงดเวนจากการประพฤติผิดประเพณี

ในทางกามท้ังหลาย 

 2.2 กุศลวจีกรรม ไดแก กุศลเจตนาท่ีเกิดข้ึนในวจีทวาร มีอยู 4 ประการ คือ 

   2.2.1 มุสาวาทาวิวัติ กุศลเจตนาท่ีงดเวนจากการกลาวเท็จ 

   2.2.2 ปสุณาวาจาวิรัติ กุศลเจตนาท่ีงดเวนจากการกลาวคําสอเสียด 

   2.2.3 ผรุสวาจาวิรัติ กุศลเจตนาท่ีงดเวนจากการกลาวคําหยาบ 

   2.2.4 สัมผัปปลาปวิรัติ กุศลเจตนาท่ีงดเวนจากการพูดเพอเจอ 

 2.3 กุศลมโนกรรม ไดแกกุศลเจตนาท่ีเกิดข้ึนในมโนทวาร มีอยู 3 ประการ คือ 

   2.3.1 อนภิชฌา ความไมเพงเล็งทรัพยสมบัติของผูอ่ืนดวยอํานาจแหงความโลภ 

   2.3.2 อัพยาปาท ความไมอาฆาตจองเวรจองกรรมดวยอํานาจแหงความโกรธ 

   2.3.3 สัมมาทิฐิ ความเห็นอันถูกตองตามสภาวธรรมท่ีเปนจริง (พระพรหมโมลี 

(วิลาศ าณวโร) , 2545, หนา 595-596) 

 3. รูปาวจรกุศลกรรม ซ่ึงเปนกรรมฝายบุญฝายกุศลชั้นรูปาวจรนี้ เปนกรรมท่ีมีอํานาจยัง

กรรมวิบากประเภทท่ีมีพฤติการณเปนความสุขอันสุขุมประณีตในรูปภูมิ ใหบังเกิดข้ึนแกบุคคลผูเปน

เจาของกรรม หมายความวา บุคคลใดก็ตาม เม่ือมีความพยายามประกอบกรรมอันเปนกุศลชั้นสูงสุด

จนสําเร็จเปนรูปาวจรกุศลกรรมแลวบุคคนั้นยอมจะไดรับผลแหงกรรมดีชั้นสูงนี้ โดยท่ีเม่ือเขาถึงแก

ชีพิตักษัยตายจากโลกนี้ไปแลว ยอมจักถูกวิบากแหงรูปาวจรกุศลกรรมเขาทําหนาท่ีเปนมัคคุเทศกชี้
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อัญเชิญใหเขาไปอุบัติเกิดเปนพระพรหมผูวิเศษเสวยพรหมสมบัติเปนสุขอยู ณ รูปภูมิคือพรหมโลก 

ตาง ๆ ตามอํานาจกรรมท่ีทําไว  

 การท่ีจัดประกอบกรรมอันเปนกุศล จนกระท่ังไดสําเร็จเปนรูปาวจรกุศลกรรมจะตองทํา  

รูปาวจรกุศลกรรมนั้นใหเกิดข้ึน ไดแก รูปฌาน อันเกิดจากภาวนากรรมท่ีถูกตอง ซ่ึงเม่ือวาโดยจตุกนัย

แลว มี 4 อยาง คือ  

 1. ปฐมฌาน  

 2. ทุติยฌาน 

 3. ตติยฌาน 

 4. จตุตถฌาน 

 รูปฌาน ท้ัง 4 นี้ เปนรูปาวจรกุศลกรรม (พระพรหมโมลี (วิลาศ าณวโร), 2545, หนา 

676) 

 4. อรูปาวจรกุศลกรรม ซ่ึงเปนกรรมฝายบุญฝายกุศลชั้นสูงสุดแหงโลกียะนี้ เปนกรรมท่ีมี

อํานาจยังกรรมวิบากประเภทท่ีมีพฤติการณ เปนความสุขอันประณีตสูงสุดในอรูปภูมิ ใหบังเกิดข้ึนแก

บุคคลผูเปนเจาของกรรม ทําอยางไรจึงจะสําเร็จเปนอรูปาวจรกุศลกรรมนี้ จะตองทําสมถกรรมฐาน 

คือตองมีใจอาจหาญแกรงกลา อุตสาหเจริญสมถกรรมฐานชั้นสูงเทานั้น จึงจะมีโอกาสเปนเจาของ 

โลกิยกุศลกรรมชั้นสูงนี้ได หากไมเจริญสมถกรรมฐาน แตไพลไปประกอบการอยางอ่ืนเสียแลว ก็อยา

หวังเลยวาจะไดประสบกับอรูปาวจรกุศลนี้ (พระพรหมโมล ี(วิลาศ ญาณวโร), 2545, หนา 705) 

 นอกจากนี้การสอนในเรื่องของกรรมดี กรรมชั่วแลว ในกุกกุรวติกสูตร
 
(ม.ม.13/81/79-81) 

พระพุทธเจาไดทรงแสดงกรรมและผลกรรมไว 4 อยาง คือ (1) กรรมดํา มีวิบากดํา (2) กรรมขาว มี
วิบากขาว (3) กรรมท้ังดําท้ังขาว มีวิบากท้ังดําท้ังขาว และ (4) กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว 
อันเปนไปเพ่ือความสิ้นกรรม โดยทรงแสดงแกนายปุณณโกลิยบุตร ผูประพฤติวัตรดังโค ซ่ึงสามารถ
สรุปได วา  

 1) กรรมดํา มีวิบากดํา คือ บุคคลปรุงแตงกายสังขาร วจีสังขารและมโนสังขารท่ีมีความ
เบียดเบียนครั้นปรุงแตงแลวจึงเขาถึงโลกท่ีมีความเบียดเบียน ผัสสะเชนนั้นยอมถูกตองบุคคลนั้น เขา
ถูกผัสสะเชนนั้นกระทบเขา ยอมเสวยเวทนาท่ีเปนทุกขเหมือนพวกสัตวนรก  

 2) กรรมขาว มีวิบากขาว คือบุคคลปรุงแตงกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารท่ีไมมีความ
เบียดเบียนครั้นปรุงแตงแลวจึงเขาถึงโลกท่ีไมมีความเบียดเบียนผัสสะเชนนั้นยอมถูกตองบุคคลนั้นเขา
ถูกผัสสะเชนนั้นกระทบเขายอมเสวยเวทนาท่ีเปนสุขเหมือนพวกเทพชั้นสุภกิณหะ  

 3) กรรมท้ังดําและขาวมีวิบากท้ังดําและขาว คือ บุคคลปรุงแตงกายสังขาร วจีสังขาร และ
มโนสังขารท่ีมีท้ังความเบียดเบียนและความไมเบียดเบียน ครั้นปรุงแตงแลวจึงเขาถึงโลกท่ีมีท้ังความ
เบียดเบียนและความไมเบียดเบียน ผัสสะเชนนั้นยอมถูกตองบุคคลนั้น เขาถูกผัสสะเชนนั้นกระทบเขา
จึงเสวยเวทนาท่ีมีท้ังสุขและทุกขระคนกันเหมือนมนุษยเทวดาบางพวกและ วินิปาติกะบางพวก  

 4) กรรมท้ังไมดําและไมขาวมีวิบากท้ังไมดําและไมขาว เปนไปเพ่ือความสิ้นกรรมคือเจตนา
เพ่ือละกรรมดําและกรรมขาวนั่นเอง  
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 ขอความในพระสูตรนี้ ในเรื่องการปรุงแตงกายสังขาร วจีสังขาร และมโนสังขารนั้น

หมายถึงการกระทํากรรมทางกาย วาจา และใจ ท่ีเรียกวา กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมนั้นเอง 

กรรมดํา มีวิบากดํา หมายถึง อกุศลกรรม กรรมขาว มีวบิากขาว หมายถึง กุศลกรรม สวนกรรมไมดํา 

ไมขาวนั้น หมายถึง กรรมท่ีทําแลวเพ่ือความสิ้นกรรม ซ่ึงกรรม 4 ประการนี้ พระพุทธองคตรัสไวตาง

กรรมตางวาระ ตรัสกับเหลาภิกษุบาง ตรัสกับนักบวชนอกศาสนาบาง ซ่ึงมีขอควรสังเกตประการหนึ่ง 

คือ พระพุทธองคทรงอธิบายกรรมดํา กรรมขาว กรรมไมดําไมขาว ไวหลายประการดวยกัน เชน 

กรรมดํา หมายถึง การละเมิดศีล 5 กรรมดํา หมายถึง อนันตริยกรรม 5 กรรมไมดํา ไมขาว หมายถึง 

อริยมรรค มีองค 8 บาง โพชฌงค 7 บาง (องฺ.จตุกฺก.21/235-238/268-270) 

 การจําแนกกรรมในลักษณะนี้มองในแงหนึ่งก็มีลักษณะเหมือน “อนุปุพพิกถา” คือ การ

แสดงธรรมใหลุมลึกลงตามลําดับ โดยเริ่มตนดวยปรารภถึงกรรมในแงท่ีเปนความดีความชั่ว ระดับ

ศีลธรรม ท่ีชาวโลกยึดถือกันโดยท่ัวไป แลวมาจบลงดวยการโยงเขาหาหลักกรรมท่ีเปนตัวแทของ

พระพุทธศาสนาจริง ๆ (มรรคมีองค 8) คําสอนในลักษณะนี้มีอยูอีกมากมาย เชน การแสดงหลัก 

อนุปุพพิกถา ก็จะเริ่มดวยการบอกวา การทําดีระดับทาน ระดับศีล จะทําใหไดความสุขในสวรรค 

จากนั้นก็บอกวาความสุขระดับนี้เปนความสุขระดับกาม (กามสุข) แฝงไปดวยทุกข หาความแนนอน

ไมได แลวสุดทายจบลงดวยการชี้หนทางออก (เนกขัมมะ) หรือทางเขาถึงความดีงามตามหลัก 

พุทธศาสนา แมการสอนเรื่องเทพก็เหมือนกัน จะเริ่มตนดวยการปรารภถึงเทพท่ีมนุษยสมมติกันข้ึนมา 

(สมมติเทพ) ตามดวยเทพท่ีสูงข้ึนไปอีก คือ เทพท่ีมีอยูบนสวรรค (อุปตตติเทพ) แลวก็จบลงดวยการ

โยงเขามาหาเทพตามหลักการของพุทธศาสนาจริง ๆ คือผูหมดจดจากกิเลส (วิสุทธิเทพ)  

 อยางไรก็ตาม ในบรรดากรรมท้ัง 4 อยางนั้น กรรมท่ีถือวาสําคัญท่ีสุดและเปนตัวแทของ
พระพุทธศาสนาจริง ๆ ไดแก กรรมประเภทสุดทาย (กรรมท้ังไมดําและไมขาว) ดังคํากลาวของทาน
พุทธทาสภิกขุท่ีวา “พระพุทธเจาไดสอนกรรมอีกชนิดหนึ่ง ท่ีเรียกวา กรรมไมดําไมขาว ท่ีเปนท่ีสิ้นสุด
แหงกรรมดํากรรมขาวโดยประการท้ังปวงนั่นแหละคือหลักเรื่องกรรมท่ีแทจริงใน พุทธศาสนา”

 
(พินิจ 

รักทองหลอ, 2538, หนา 88) ประเด็น ท่ีวา กรรมไมดําไมขาว หรือกรรมท่ีเปนตัวแทของ
พระพุทธศาสนานั้นคืออะไร พระพุทธองคตรัสชัดเจนวา ไดแก มรรคมีองค 8 ดังพระพุทธพจนท่ีวา 
“กรรมท้ังไมดําและไมขาว มีวิบากท้ังไมดําและไมขาว เปนไปเพ่ือความสิ้นกรรม เปนอยางไร คือ 
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ” (องฺ.จตุกฺก.21/237/353) ซ่ึงพระพุทธพจนตรงนี้ เปนการมองกรรมใน
ระดับพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางกาย วาจา ใจ ยังมีพุทธพจนอีกแหงหนึ่ง ไดมองกรรมไมดํา ไมขาวใน
ระดับท่ีลึกลงไปกวาพฤติกรรมคือมองไปท่ีตัวเจตนาหรือความจงใจ อันเปนบอเกิดหรืออยูเบื้องหลัง
กรรมระดับพฤติกรรม ดังพระพุทธพจนท่ีวา “ในบรรดากรรมเหลานั้น เจตนาเพ่ือละกรรมดํา มีวิบาก
ดํา กรรมขาว มีวิบากขาว กรรมท้ังดําและขาว มีวิบากท้ังดําและขาว นี้เรียกวา กรรมท้ังไมดําและไม
ขาว มีวิบากท้ังไมดําและ ไมขาว เปนไปเพ่ือความสิ้นกรรม” (องฺ.จตุกฺก.21/234/350)  พุทธพจนตรง
นี้แสดงใหเห็นวา สารัตถะหรือแกนแทของหลักอริยมรรคจริงๆ ก็คือ “เจตนาหรือเจตจํานงเพ่ือละ
กรรม” จริงอยูในหลักอริยมรรคไดแบงการฝกออกเปน 3 ดาน คือ ศีล สมาธิ และปญญา แตการฝก
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ในทุกดานจะเกิดข้ึนไมได ถาไมมีเจตนาเปนตัวขับเคลื่อน เชน การรักษาศีล แมจะเนนการควบคุม
พฤติกรรมทางกาย และวาจา แตก็ตองมีเจตนาท่ีจะงดเวนเปนสารัตถะสําคัญ นอกจากนั้น พระพุทธ
พจนตรงนี้ ยังไดมองเรื่องกรรมดวยกรอบของอริยสัจ 4 กลาวคือ มองกรรมสามอยางแรกในฐานะ
ปญหาความทุกขของชีวิต แลวมองกรรมประเภทสุดทายในฐานะเปนทางออกจากกรรม ซ่ึงสอดรับกับ
พระพุทธพจนอีกแหงหนึ่งท่ีไดแสดงเรื่อง “กรรม” กับ “อริยสัจ 4” ใหเปนเรื่องเดียวกัน ดังพระพุทธ
พจนท่ีวา 

 ภิกษุท้ังหลาย เพราะอริยสาวก รูชัดกรรมอยางนี้ (ทุกข) รูชัดเหตุเกิดแหงกรรมอยางนี ้
(สมุทัย) รู ชัดความตางกันแหงกรรมอยางนี้ รูชัดวิบากแหงกรรมอยางนี้ รูชัดความดับแหงกรรม
อยางนี้ (นิโรธ) รูชัดขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงกรรมอยางนี้ (มรรค) เธอจึงรูชัดพรหมจรรยท่ีเปน
เหตุชําแรกกิเลส เปนท่ีดับกรรมนี ้(องฺ.ฉกฺก.22/63/578) 

 ขอสังเกตสําหรับเรื่องกรรม 4 นี้คือ พระพุทธองคจะทรงตรัสกับภิกษุในพุทธศาสนาหรือ
นักบวชนอกศาสนาเปนสวนใหญ แตมักจะไมคอยตรัสกับชาวบานธรรมดาท่ัวไป กลาวคือ กรรม 4 นี้
ทรงตรัสสอนกับผูท่ีมีพ้ืนความรู ทางธรรมในระดับหนึ่งแลวนั่นเอง ซ่ึงสาเหตุอาจจะเปนเพราะกรรม 4 
มีความครอบคลุมตั้งแตหลักจริยธรรมพ้ืนฐาน จนถึงระดับความหลุดพนซ่ึงเปนเปาหมายของพุทธ
ศาสนา ท้ังยังมีความลุมลึกเปนระดับเหมาะสําหรับการนําไปสอนผูแสวงหาความหลุดพน 

 กลาวโดยสรุป การแสดงเรื่องกรรมในพุทธศาสนาโดยจําแนกออกเปน 4 อยาง มี
จุดมุงหมายและสาระสําคัญ ดังนี้ 

 1) เปนรูปแบบหนึ่งของการแสดงธรรมใหลุมลึกลงโดยลําดับ (อนุปุพพิกถา) โดยวางลําดับ
ความสําคัญจากนอยไปหามาก เริ่มตั้งแตกรรมท่ีระดับศีลธรรมท่ีแบงเปนดี-ชั่ว ดํา-ขาว แลวจบดวย
กรรมชนิดท่ีอยูเหนือการแบงแยกเปนดี - ชั่ว หรือถูก - ผิด 

 2) ตองการแสดงใหเห็นวา กรรมท่ีเปนตัวแทของพุทธศาสนาจริง ๆ เม่ือมองในระดับ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกทางกาย วาจา และใจ คือ การสรางกรรมหรือการดําเนินชีวิตตามหลัก
อริยมรรคมีองค 8 นั่นเอง เรียกโดยเทียบเคียงกับกรรมชนิดอ่ืน ๆ วา กรรมท้ังไมดําและไมขาว เปนไป
เพ่ือสิ้นกรรม 

 3) เม่ือมองในระดับท่ีลึกกวาพฤติกรรมท่ีแสดงออก มรรคมีองค 8 ก็คือตัวเจตจํานงหรือ
เจตนาท่ีจะละท้ังกรรมดํา กรรมขาว และกรรมท้ังดําและขาวนั่นเอง โดยเจตนานี้ประกอบดวย
แรงจูงใจใฝรูความจริง ความถูกตอง และความดีงาม เรียกเปนศัพททางพุทธศาสนาวา “ธรรมฉันทะ” 
หรือ “กุศลฉันทะ”  

 4) การแสดงเรื่องกรรมเปนรูปแบบหนึ่งของการแสดงหลักอริยสสัจ 4 คือ เริ่มตนดวย
ชี้ใหเห็นกรรมในฐานะเปนปญหาความทุกขชีวิต กรรมในฐานะเปนสาเหตุของปญหา ภาวะสิ้นกรรมใน
ฐานะเปนเปาหมายชีวิต แลวจบลงดวยแสดงหลักกรรม (มรรค) หรือหลักปฏิบัติเพ่ือใหเขาถึงภาวะสิ้น
กรรม (พระมหาสมบูรณ พรรณนา, 2544, หนา 117-118) 

 สรุปไดวา ในทางพระพุทธศาสนาไมเห็นดวยกับแนวคิดท้ัง 3 ประเด็นนี้ เพราะเปนความ
เชื่อท่ีเปนไปตามลัทธิท่ีผิดไมมีเหตุผล และภูมิหลังของหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาในเรื่องของ
กรรมก็ยังคงอยูท่ีการทํากรรมดี กรรมชั่ว ไมวาจะมาจากกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ก็ตามแลวจัด
แบงกรรม ตามเวลา หนาท่ี ลําดับ ฐานท่ีเกิด เอาไวอยางชัดเจนแนนอน หรือ กฎแหงกรรมเปน 
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กฎธรรมชาติขอหนึ่ง ท่ีวาดวยการกระทํา และผลแหงการกระทํานั้นยอมสมเหตุ สมผลกัน เชน ทําดี 
ยอมไดรับผลดี ทําชั่ว ยอมไดรับผลชั่ว เปนตน 
 

2.2 ความหมายของวิบากกรรม 
 กรรม หมายถึง สภาวะท่ีสัตวท้ังหลายกระทํา สภาวะนั้นแล ชื่อวา กรรม (อภิ.สงฺ.อ. 
16/36/383) “กรรม” แปลวาการกระทํา มีความหมายกลาง ๆ ใชไดท้ังในทางดีและทางไมดี ถาเปน
กรรมดีเรียกวา กุศลกรรม กรรมไมดีเรียกวา อกุศลกรรม 
 พระพุทธเจาไดตรัสความหมายของกรรมไวในนิพเพธิกสูตรวา... “ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
เพราะอาศัยเหตุนี้วา เรากลาววาเจตนาเปนตัวกรรม บุคคลคิดแลว จึงกระทําดวยกาย วาจา และใจ” 
(องฺ.ฉกฺก.22/63/577) 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546, หนา 1077) ไดใหความหมายของ “วิบาก” 
ไววา “วิบากหมายถึง ผล, ผลแหงกรรมดีกรรมชั่วท่ีทําไวแตอดีต เชน กุศลวิบาก, กรรมวิบาก”   
 พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร  ิตวณฺโณ) (2549, หนา 32-50) ไดอธิบายถึงวิบากในเชิงการ
ใหความหมายเก่ียวกับวิบากท่ีเปนปรมัตถธรรมและประกอบอยูกับธรรมอ่ืน ๆ สรุปได ดังนี ้
 - จิตในฐานะท่ีเปน วิบากจิต (วิปากจิตฺตํ) ยอมวิจิตรในการรักษาวิบาก คือ กรรมท้ังหมดท่ี
ทําไวนั้น วิบากจิตเปนตัวท่ีรักษาวิบาก คือ ผลของกรรมนั้นเอาไวมิใหสูญหาย ในท่ีนี้วิบากจึงมี
ความหมายในเชิงรักษาวิบาก (รักษาความเปนตัวเอง) 
 - รูปวิบากจิต ท่ีเปนผลของรูปาวจรกุศลจิต 5 ดวง มีอํานาจหนาท่ี ปฏิสนธิ ภวังคจุติ ในรูป
ภูมิ (เกิดเปนรูปพรหม) สวนอรูปาวจรจิต 4 ดวง ก็มีอํานาจทําหนาท่ีปฏิสนธิ ภวังคจุติในรูปภูมิ (เกิด
เปนอรูปพรหม) เชนกัน 
 ความหมายของวิบาก นั้นเม่ือทําหนาท่ีใหแกจิตประเภทกุศลหรืออกุศลจิตก็ตาม ก็จะทํา
หนาท่ีวิบากของจิตนั้น วิบากในความหมายนี้ จึงเรียกวาวิบากตามอํานาจหนาท่ี วิบากท่ีกลาวถึงใน
อภิธรรมนี้มีสวนท่ีใหความหมายตามจิตอีกมากแตขอแสดงความพอเปนตัวอยางไวเพียงนี้กอน 
 พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร  ิตวณฺโณ) ( 2537, หนา 3) ไดอธิบายไวในหนังสือกฎแหง
กรรมวา “อันโชคดีหรือโชครายท่ีเราไดประสบอยูในปจจุบัน ไมใชข้ึนอยูกับอํานาจภายนอกหรือ
อํานาจดวงดาวใด ๆ เลย แทท่ีจริง ข้ึนอยูกับผลกรรมท่ีเราไดสั่งสมไวในอดีต ติดตามมาใหผลใน
ปจจุบันนั้นเอง และการท่ีเราจะไดรับความสุขหรือความทุกขอยูในปจจุบัน ไมใชข้ึนอยูกับกรรมท่ีเรา
ไดสรางไวในปจจุบันอยางเดียว อาจจะข้ึนอยูกับกรรมในอดีตดวย เราตองยอมรับอดีตชาติ ตอง
ยอมรับการกระทําของเราในวัน ในเดือน ในป และในชาติท่ีผานมา วาเปนสิ่งท่ีเราทําไวเอง และสิ่งท่ี
เราทําในปจจุบัน เราก็ตองยอมรับดวยวา นั้นคือสิ่งท่ีบันดาลชีวิตของเราใหเปนไปในอนาคตและ
เปนไปตามกฎแหงกรรมนั้น 
 วศิน อินทสระ (2540, หนา 14) ไดอธิบายไวในหนังสือหลักกรรมและการเวียนวายตาย
เกิดวา “การทําดีเปนหนาท่ีของบุคคลผูรักดี สวนการใหผลเปนหนาท่ีของกรรม เหมือนการไถหวาน
เปนหนาท่ีของชาวนา สวนการออกรวงเปนหนาท่ีของตนขาว มันยอมออกรวงตามเวลาอันสมควร 
เม่ือยังไมถึงเวลาอันสมควร จะออนวอนสักเทาไรก็หาสมปรารถนาไม แตพอถึงเวลาออกรวง ใครจะ
ออนวอนไมใหออกก็ไมได เรื่องการใหผลของกรรมก็ทํานองเดียวกันนี้ ผลแหงกรรมชั่วคอยติดตามบีบ
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ค้ัน สวนผลแหงกรรมดีคอยติดตามประคับประคองชวยเหลือผูทองเท่ียวอยูในสังสารวัฏ การมองชีวิต
ตองมองในระยะยาวและกวางไกล ถึงจะเห็นวิถีชีวิตโดยตลอด 
 จักเรศ อิฏรัตน (2550, หนา 10) นักศึกษาดานพุทธศาสนาไดใหความหมายของวิบาก
กรรม ไววา “คําวาผลในท่ีนี้ตรงกับคําวา “วิบาก” ในภาษาบาลี ตามรูปศัพท วิบาก หมายถึงผลท่ี
บุคคลท่ีทํากรรมจะไดรับ 
 สรุปไดวา จากความหมายของ “วิบากกรรม” ในสวนนี้ ซ่ึ งในแตละทานก็จะให
แนวความคิด ทัศนคติท่ีเหมือน ๆ กัน กลาวโดยสรุปไดวา วิบากกรรมคือผลของการกระทํากรรมดี 
กรรมชั่วท่ีทําไวในอดีตหรือปจจุบันก็ตามยอมมีผลสืบเนื่องติดตอกันไปในทุก ๆ ภพ ทุก ๆ ชาติ 
จนกวาวิบากกรรมเหลานั้นจะหมดสิ้นไปตามแหงการกระทําของแตละบุคคลละทานก็จะให
แนวความคิด ทัศนคติท่ีเหมือน ๆ กัน กลาวโดยสรุปไดวา วิบากกรรมคือผลของการกระทํากรรมดี 
กรรมชั่วท่ีนี้ตรงกับคําวา "ความหมายของวิบากกรรม ไววา "การมองชีวิตตองมองในระยะยาวและ
กวางไกล ถึงจะเห็นวิถีชีวิตโดยตลอดสมปรารถนา 
 กลาวโดยสรุปในเรื่องการอธิบายกรรมของกลุมนักวิชาการทางพุทธศาสนาพบวา แมจะมี
การอธิบายท่ีแตกตางในบางจุด แตเนื้อหาหลักก็ยังคงอางอิงจากพระไตรปฎก แตรูปแบบในการ
นําเสนอและเนนในการสอนจะแตกตางกันออกไป โดยพุทธทาสภิกขุ จะเนนไปท่ีการอธิบายเรื่อง
กรรมโดยนําเชื่อมกับปฏิจจสมุปบาท โดยแบงกรรมออกเปนแบบขามภพขามชาติกับแบบขณะจิต 
หรือขณิกวาท โดยพุทธทาสภิกขุเห็นวาการอธิบายกรรมแบบขามภพขามชาติ เชนการอธิบายการ
ใหผลของกรรมแบบกรรม 12 นั้นมีลักษณะเปนสัสตทิฏฐิ จึงควรเนนการสอนไปท่ี แบบขณะจิตและ
ชี้ใหเห็นสุขทุกขในปจจบุันมากกวา ท้ังยังมุงเนนไปท่ีการดับทุกขในปจจุบันดวย ซ่ึงการเนนเชนนี้ก็เปน
จุดเนนเดียวกับท่ีพระพุทธองคทรงเนนเรื่องการสอนกรรมในพระไตรปฎกนั่นเอง  
 สําหรับการอธิบายกรรมของพระพรหมคุณาภรณนั้น มีรูปแบบท่ีคลอยตามท้ังพระไตรปฎก
และอรรถกถา โดยไดหยิบยกท้ังพระไตรปฎกและอรรถกถามาสอน เพ่ือเสริมและสรางความเขาใจไป
ดวยกัน ท้ังยังมีการเพ่ิมการอธิบายบางอยางเขาไปเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีงายข้ึนดวย ดังนั้นการสอน
เรื่องกรรมของพระพรหมคุณาภรณจึงมีรูปแบบท่ีกวางขวางกวาทานพุทธทาส คือ มีท้ังแบบขามภพ
ขามชาติและแบบปจจุบัน โดยเนนไปท่ีการคนควาและอางอิง รูปแบบคําสอนเรื่องกรรมของ 
พระพรหมคุณาภรณจึงเหมาะท่ีจะใชในการทําความเขาใจ และศึกษาเรื่องกรรมในพุทธศาสนาสําหรับ
พุทธศาสนิกชน เพราะมีคําอธิบายท่ีครอบคลุม ขณะท่ีคําสอนเรื่องกรรมของพุทธทาสภิกขุนั้นจะมี
ความยากและลึกซ้ึง เพราะเชื่อมโยงกับเรื่องปฏิจจสมุปบาท อิทัปปจจตา สุญญตา และเนนไปท่ีการ
สิ้นกรรมในชาติปจจุบัน ซ่ึงหากผูศึกษาไมมีพ้ืนฐานท่ีดีพอหรือศึกษาไมรอบดานก็อาจจะนําไปสูความ
เขาใจผิดได  
 อยางไรก็ดี ท้ังพระพรหมคุณาภรณและพุทธทาสภิกขุตางแสดงใหเห็นถึงความหวงใย
เก่ียวกับความเขาใจเรื่องกรรมท่ีคลาดเคลื่อนไปจากพุทธพจน ซ่ึงเกิดจากหลายปจจัย ทานท้ังสองจึง
ไดใหความสําคัญกับผลกรรมท่ีเกิดข้ึนในระดับจิตใจมากกวาวัตถุและมุงเนนสรางความเขาใจในเรื่อง
กรรมใหกับพุทธศาสนิกชนเหมือนกัน เพียงแตรูปแบบและจุดเนนอาจจะแตกตางกันเทานั้น 
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 2.1.6  กรรมตามแนวคิดของพระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร   ิตวณฺโณ) 
 ตามหลักพระพุทธศาสนา ชีวิตของเราทุกคน ไมวาจะเสื่อม จะเจริญ จะสุข จะทุกขจะ

กาวหนา จะถอยหลัง จะอายุสั้น จะอายุยืน ข้ึนอยูกับกรรม คือการกระทําของตนเองท้ังสิ้น สัตว
ท้ังหลายมีกรรมเปนของตน กรรมนั้นยอมเปนของเราโดยเฉพาะ และเราจะเปนผูรับผลของกรรมนั้น 
(พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร  ิตวณฺโณ), 2549, หนา 1) 

 พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร  ิตวณฺโณ) (2546, หนา 140) กลาวไววา กัมมสัทธา เชื่อ
กรรม คือ เชื่อวากรรมดีมีจริง กรรมชั่วมีจริง ไมเชื่ออํานาจพระเจา ไมเชื่อวาอํานาจดวงดาว ไมเชื่อ
อํานาจสิ่งภายนอกวา จะมาดลบันดาลใหชีวิตของตนเปนอยางนั้นอยางนี้ แตเชื่อวาสิ่งท่ีมาดลบันดาล
ชีวิตของตนมากท่ีสุดคือกรรม 

 พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร  ิตวณฺโณ) (2546, หนา 127) กลาวถึงสาเหตุแหงการเกิด
กรรมไววา เม่ือมีกิเลสอันไดแก โลภ โกรธ หลง ก็เปนเหตุใหคนหรือสัตวโลกตองสรางกรรม เปนกรรม
ดีบาง เปนกรรมชั่วบาง 

 ตามกฎแหงกรรมนั้น คนเราไมอาจจะหวังผลดีของสิ่งท่ียังมาไมถึงคือ สิ่งไหนท่ียังงมไมถึง 
เราจะไปเอาผลกอนไมได หรือเราทําชั่วไว แลวเราจะวิ่งหนีจากผลกรรมชั่วท่ีเราทําไวก็ไมได เพราะมัน
ตองถึงกาลเวลาของมัน คือตองเปนไปตามกฏธรรมชาติของมัน (พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร  
 ิตวณฺโณ), 2546, หนา 4) 

 การใหผลของกรรมมีเรื่องของเวลาเขามาเก่ียวของ ในหนังสือ เรื่อง กฎแหงกรรม สรุป
ความไดวา กรรม หมายถึงการกระทํา ถาทําดีจัดเปนกรรมดี เรียกวา กุศลกรรม หรือบุญกรรม ถาทํา
ชั่วจัดเปนกรรมชั่ว เรียกวาอกุศลกรรม หรือ บาปกรรม ผลของกรรมดีและกรรมชั่วมีจริง คือ ใครทําดี
ก็ยอมไดดี ใครทําชั่วก็ยอมไดชั่ว เห็นกันอยูเปนจํานวนมากแมในปจจุบัน เปนเพียงแตวากรรมนั้นจะ
ใหผลเร็วหรือชาเทานั้น การใหผลของกรรมมีเรื่องของเวลาเขามาเก่ียวของ เพราะกรรมบางอยาง
ใหผลเร็ว สวนกรรมบางอยางใหผลชา กรรมบางอยางใหผลในชาตินี้ กรรมบางอยางใหผลในชาติตอไป 
ดังนั้น จึงกลาวกันวา กาลเวลาเปนเครื่องพิสูจนผลของกรรม (พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร  ิตวณฺโณ), 
2546, หนา 227) 

 กตัตตากรรม แปลวา กรรมสักแตวาทํา หมายถึง กรรมท่ีทําโดยไมไดตั้งใจไวกอนหรือกรรม
ท่ีทําโดยเจตนาเบาบาง คือเจตนาไมสมบูรณอาจทําดวยความประมาท หรือรูเทาไมถึงการณ กรรม
บางอยาง เราไมไดเจตนาไวกอนวาจะทําดีหรือทําชั่ว แลวก็ไปทําเขา เชนเขามาเรี่ยไร เราไมมีศรัทธา
เลย แตก็ใหไปใหพน ๆ ไป สักแตวาทํา ซ่ึงก็ไดบุญเหมือนกัน แตบุญมักสักแตวาทํา เพราะวาสักแตวา
ทําไป ดวยเหตุท่ี กรรมประเภทนี้เบาบางและนอยมาก กรรมนี้จึงรอลําดับใหผลอยูเปนลําดับสุดทาย 
กรรมประเภทนี้จะเปนอโหสิกรรมไดงาย เพราะตองรอใหผลตอจากกรรมหนัก รอใหผลตอจาก 
อาสันนกรรม และรอใหผลตอจากอาจิณณกรรม เม่ือนานเขา การรอไปก็หมดกําลัง แตถากรรมอ่ืน
ใหผลหมดแลว กรรมประเภทนี้ก็ใหผลได (พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร  ิตวณฺโณ), 2546, หนา 59) 
และกรรมประเภทนี้ อยาพึงเขาใจผิดวาไมสําคัญ หรอืไมบาปเพราะเปนกรรมท่ีมีผล (พระธรรมวิสุทธิ
กวี (พิจิตร  ิตวณฺโณ), 2546, หนา 60) 
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2.3. กรรมและวิบากกรรมในพระไตรปฎก  
 2.3.1 การแบงประเภทของกรรม  

 กรรมเปนหลักธรรมท่ีสําคัญ ท่ีมีปรากฏในพระไตรปฎกและอรรถกถา โดยมีการแบงกรรม 
ออกเปนประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี ้ 

 1) ประเภทของกรรมในพระไตรปฎก  
 2) ประเภทของกรรมในอรรถกถา  
 1) ประเภทของกรรมในพระไตรปฎก  
 พระไตรปฎกไดแบงประเภทของกรรมไวหลายประเภทดวยกัน โดยแบงตามคุณภาพหรือ

มูลเหตุท่ีเกิดกรรม แบงตามทางท่ีทํากรรมและแบงตามกรรมท่ีมีความสัมพันธกับวิบาก  
 (ก) กรรมตามคณุภาพหรือสาเหตุท่ีเกิดกรรม  

กรรมท่ีแบงตามคุณภาพหรือสาเหตุท่ีเกิดกรรมนั้น พระไตรปฎกไดกลาวไวในอกุศลมูลสูตร (องฺ.ทุก. 
20/275/277) สรปุไดวา  

 อกุศลมูล (รากเหงาแหงอกุศล) มี 3 อยาง คือ โลภะ โทสะ โมหะ บุคคลทํากรรมเพราะมี 
โลภะ โทสะ โมหะ ทางกาย วาจา ใจ จัดเปนอกุศลกรรมและมีผลทําใหเปนทุกขลําบาก คับแคน 
เดือดรอนในปจจบุัน หลังการตายแลว ยอมไปเกิดในทุคติ กุศลมูล (รากเหงาแหงกุศล) มี 3 อยาง คือ 
อโลภะ อโทสะ อโมหะ บุคคลทํากรรมโดยไมมีโลภะ โทสะ โมหะ ทางกาย วาจา ใจ จัดเปนกุศลกรรม
และมีผลทําใหอยูเปนสุข ไมลําบาก ไมคับแคน ไมเดือดรอนในปจจุบัน ยอมปรินิพพานในชาติปจจุบัน
กรรมท่ีแบงตามคุณภาพหรือสาเหตุการเกิดมี 2 อยาง คือ 1. อกุศลกรรมหมายถึง กรรมชั่ว มีสาเหตุ
มาจากโลภะ โทสะ โมหะ 2. กุศลกรรม หมายถึง กรรมดี มีสาเหตุมาจากอโลภะ อโทสะ อโมหะ 
เรียกวา กรรม 2 (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2543, หนา 4)  

 (ข) กรรมแบงตามทางท่ีทํา  
 กรรมแบงตามทางท่ีทํา พระพุทธเจาไดตรัสถึงกรรมตามท่ีเกิด ไวในพระสูตรอุปาลิวาทสูตร 

ไววา ตปสสี เราบัญญัติในการทําชั่ว ในการประพฤติชั่วไว 3 ประการ คือ (1) กายกรรม (2) วจีกรรม 
(3) มโนกรรม... ตปสสี กายกรรมก็อยางหนึ่ง วจีกรรมก็อยางหนึ่ง มโนกรรมก็อยางหนึ่ง...ตปสสี 
บรรดากรรมท้ัง 3 ประการ ท่ีจําแนกแยกออกเปนอยางนี้ เราบัญญัติมโนกรรมวามีโทษมากกวาในการ
ทํากรรมชั่ว ในการประพฤติชั่ว มิใชกายกรรมหรือวจีกรรม (ม.ม.13/56/55) 

 กรรมแบงตามทางท่ีทํา หรือแสดงออกของกรรมจัดเปน 3 ทาง คือ  
 1. กายกรรม กรรมทําดวยกาย หรือกระทําทางกาย  
 2. วจีกรรม กรรมทําดวยวาจา หรือการกระทําทางวาจา  
 3. มโนกรรม กรรมทําดวยใจ หรือการกระทําทางใจ 
 กรรมท่ีแบงตามทางท่ีทํามี 3 อยาง คือ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม เรยีกวา กรรม 3  

สรุปไดวา กรรมแบงตามทางท่ีทํามี 3 อยางคือ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ มี 2 ฝาย คือ ฝายชั่วเรียก 
ทุจริต ฝายดีเรียก สุจริต มโนกรรมเปนจุดเริ่มตนของการทํากรรมทางกายและวาจา พระพุทธศาสนา
จึงจัดวา มโนกรรมสําคัญท่ีสุด มโนกรรมท่ีมีโทษมากท่ีสุด คือมิจฉาทิฏฐิ มีประโยชนมากท่ีสุด คือ 
สัมมาทิฏฐ ิ 
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2.3.2 สาเหตุแหงการเกิดกรรม  
 ในนิพเพธิกสูตร พระพุทธเจา ตรัสถึงสาเหตุแหงการเกิดกรรมไววา “ผัสสะเปนเหตุเกิด 

แหงกรรม” (อง.ป ฺจก.22/63/577) และในนิทานสูตร พระพุทธองคตรัสถึงเหตุเกิดแหงกรรม ซ่ึงสรุป
เหตุเกิดกรรมชั่ว คือ โลภะ โทสะ โมหะ เหตุท่ีเกิดกรรมดี คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ (องฺ.ติก.
20/34/156,องฺ.ป ฺจก.22/39/490) 

 พระเมธีธรรมาภรณ  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (หนา 41)กลาวถึงสาเหตุแหงการเกิดกรรมไววา
กิเลสเก่ียวของกับเรื่องกรรมตรงท่ีวา กิเลสเปนเหตุใหทํากรรมไมดี คือ อกุศลกรรม สวนคุณธรรม 
เปนเหตุใหทํากรรมดีคือ กุศลกรรม  

 อโนทัย อาตมา (2544, หนา 153) กลาวถึงสาเหตุแหงการเกิดกรรมไววา กิเลสเปนเหตุให
ทํากรรมทํากรรมแลวก็ไดรับผลกรรม (วิบาก) รับผลกรรมแลวก็หลอเลี้ยงกิเลสตามเดิม 

 บรรจบ บรรณรุจิ (2538, หนา 29) ไดอธิบายสาเหตุการเกิดกรรม สรุปไดวา จิตของ
คนเรามีอวิชชาเปนกิเลสพ้ืนฐานนอนเนื่องติดตัวมาแตเกิด เม่ือจิตถูกสิ่งเรากระทบทําใหกิเลสฟุงข้ึนมา
ปรุงแตงจิตใหเกิดการรับรู ตอสิ่งเรานั้น โดยเริ่มจากมโนกรรม แลวทํากรรมตอทางกายและใจ กิเลสท่ี 
ฟุงข้ึนมาหากเปนโลภะ โทสะโมหะ ก็จะเปนสาเหตุใหเกิดอกุศลกรรม (กรรมชั่ว) หากเปน อโลภะ 
อโทสะ อโมหะ ก็จะเปนสาเหตุใหทํากุศลกรรม (กรรมดี) ผัสสะเปนจุดเริ่มตนใหเกิดกรรม เม่ือทํา
กรรมไมวาชั่วหรือดี ยอมมีผล คือ วิบาก เม่ือรับผลเกิดความรูสึกนึกคิดชอบไมชอบตอผลนั้นตาม
แรงผลักดันของกิเลส แลวลงมือกระทํากรรมตอ ไดรับผลของกรรม (วิบาก) ทําใหเห็นไดวา ชีวิตของ
คนเราวนเวียนอยูกับการ คิด ทํา รับผลหรือ วัฏฏะ 3 อันหมายถึง กิเลส กรรม วิบาก ตลอดเวลา  
(ว.วชิรเมธี, 2542, หนา 37) 

 สรุปไดวา สาเหตุของการเกิดกรรมชั่วมาจาก โลภะ โทสะ โมหะ สวนสาเหตุการเกิดกรรมดี
มาจาก อโลภะ อโทสะ อโมหะ เม่ือเกิดข้ึนแลวถากระทํากรรมดีก็ยอมไดรับผลดี ถาหากกระทํากรรม
ชั่วก็ยอมไดรับผลชั่วท่ีเลวรายไปตามสภาพของการกระทํานั้น ๆ  

 2.3.3 ความสําคัญของกรรม 
 หลักกรรมมีความสําคัญตอบุคคลและสังคม ดังท่ีทานพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) (2543, 

หนา 213-214) ไดกลาวถึงคุณคาทางจริยธรรมของหลักกรรมมี ดังนี้  
 1) ใหเปนผูหนักแนนในเหตุผล รูจักมองเห็นการกระทํา และผลการกระทําตามแนวทาง

ของเหตุปจจัยไมเชื่อสิ่งงมงาย ตื่นขาว เชน เรื่องแมน้ําศักดิ์สิทธิ์เปนตน  
 2) ใหเห็นวาผลสําเร็จท่ีตนตองการ จุดหมายท่ีปรารถนาจะเขาถึงความสําเร็จไดดวยการลง

มือทําจึงตองพ่ึงตน และทําความเพียรพยายามไมรอคอยโชคชะตา หรือหวังผลดวยการ ออนวอน  
เซน สรวงตอปจจัยภายนอก  

 3) ใหมีความรับผิดชอบตอตนเอง ก็จะงดเวนจากกรรมชั่วและรับผิดชอบตอผูอ่ืน ดวยการ
กระทําความดีตอเขา  

 4) ใหถือวา บุคคลมีสิทธิ์โดยธรรมชาติท่ีจะทําการตาง ๆ เพ่ือแกไขปรับปรุง สรางเสริม
ตนเองใหดีข้ึนไปโดยเทาเทียมกัน สามารถทําตนใหเลวลงหรือใหดีข้ึน ใหประเสริฐจนถึงยิ่งกวาเทวดา 
และพรหมไดทุก ๆ คน  
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 5) ใหถือวาคุณธรรม ความสามารถและความประพฤติปฏิบัติ เปนเครื่องวัดความทราม
หรือประเสริฐของมนุษย ไมใหมีการแบงแยกโดยชั้นวรรณะ  

 6) ในแงกรรมเกา ใหถือเปนบทเรียน และรูจักพิจารณาเขาใจตนเองตามเหตุผล ไมคอย 
เพงโทษแตผู อ่ืน มองเห็นพ้ืนฐานของตนเองท่ีมีอยูในปจจุบันเพ่ือรูท่ีจะแกไขปรับปรุง และวางแผน 
สรางเสริม ความเจริญกาวหนาตอไปไดถูกตอง  

 7) ใหความหวังในอนาคตสําหรับสามัญชนท่ัวไป 
 (ค) กรรมแบงตามกรรมท่ีมีความสัมพันธกับวิบาก  

 การแบงกรรมท่ีมีความสัมพันธกับวิบาก นอกจากการแบงกรรมตามสาเหตุและทางแหง 

การกระทําแลว พระพุทธเจายังไดตรัสถึงกรรม 4 (ที.ปา.11/312/291) ไวในพระสูตรตาง ๆ หลาย

พระสูตรดวยกัน เชน สังคีติสูตร กุกกุรวติสูตร (ม.ม.13/78/75 และในหมวดกรรมวรรค (องฺ.จตุกฺก.

21/232-238,345-355) 

 สรุปไดวา กรรม 4 มีดังนี้  

 1 ) กรรมดํา มีวิบากดํา คือ กรรมชั่ว ใหผลชั่ว หมายถึง กรรมชั่วท่ีบุคคลทําทางกาย วาจา 
ใจ ท่ีเปนอกุศลกรรมบถ 10 เบียดเบียนท้ังตนเองและผูอ่ืน สงผลใหผูกระทําไดรับแตความทุกข ฝาย
เดียวเหมือนสัตวนรกท่ีไดรับโทษทัณฑ  

 2 ) กรรมขาว มีวิบากขาว คือ กรรมดี ใหผลดี หมายถึง กรรมดีท่ีบุคคลกระทําทางกาย 
วาจา ใจ ท่ีเปนกุศลกรรมบถ 10 มีผลไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน สงผลใหผูท่ีไดรับมีแตความสุข 
ฝายเดียว เหมือนอยูบนสวรรคชั้นสุภกิณหะ  

 3 ) กรรมท้ังดําและขาว มีวิบากท้ังดําและขาว คือ กรรมท้ังชั่วและท้ังดี ใหผลท้ังชั่วและดี 

หมายถึง การท่ีบุคคลกระทําท้ังกรรมชั่วและกรรมดี ทางกาย วาจา ใจ มีผลเบียดเบียน ตนเองและ 

ผูอ่ืน และไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน สงผลใหผูท่ีไดรับมีท้ังความทุกขและความสุขสลับกัน เหมือน

มนุษย เทวดาบางจําพวก และวินิปาติกะ (พระธรรมปฎก. (ป.อ. ปยุตฺโต), 2543, หนา 288) 

 4 ) กรรมไมดําไมขาว มีวิบากท้ังไมดําและไมขาว เปนไปเพ่ือความสิ้นกรรมคือกรรมไมชั่ว

และกรรมไมดี มีผลท้ังไมชั่วและไมดี เปนไปเพ่ือความสิ้นกรรม หมายถึง การท่ีบุคคลมีเจตนาละกรรม

ท้ัง 3 ดังกลาวขางตน โดยปฏิบัติตามหลักธรรมโพชฌงค 7 หรือมรรคมีองค 8  

 พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตโฺต) (2543, หนา 160) ไดอธิบายกรรม 4 ไววา  
 1 ) กรรมดํา มีวิบากดํา ไดแก กายสังขาร วจีสังขาร มโนสังขาร ท่ีมีการเบียดเบียน  

ตัวอยาง คือ ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท และดื่มสุราเมรัย  
 2 ) กรรมขาว มีวิบากขาว ไดแก กายสังขาร วจีสังขาร มโนสังขาร ท่ีไมเบียดเบียน  

ตัวอยาง คือ การประพฤติตามกุศลกรรมบถ 10  
 3 ) กรรมท้ังดํา ท้ังขาว มีวิบากท้ังดํา และขาว ไดแก กายสังขาร วจีสังขาร และมโนสังขาร 

ท่ีมีการเบียดเบียนบาง ไมมีการเบียดเบียนบางเชน การกระทําของมนุษยท่ัว ๆ ไป  
 4 ) กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว เปนไปเพ่ือความสิ้นกรรมไดแกเจตนาเพ่ือละ

กรรม ท้ังสามอยางขางตน หรือวาโดยองคธรรม ไดแกโพชฌงค 7 หรือ มรรคมีองค 8 
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 กรรมท่ีมีความสัมพันธกับวิบาก ประเภทท่ี 1 กรรมดํามีวิบากดํา และ ประเภทท่ี 2 กรรม
ขาวมีวิบากขาว เปนการใหผลท่ีตรงกับเหตุ แตในการดําเนินชีวิตของปุถุชนจะทํากรรมดี หรือ กรรม
ชั่ว เพียงอยางเดียวตลอดชีวิตเปนไปไมได กรรมประเภทท่ี 3 จึงเปนกรรมท่ีเกิดข้ึนใน การดําเนินชีวิต
ของมนุษย ท่ีมีการทําท้ังกรรมดีและกรรมชั่ว ปะปนกันไป เพียงแตกรรมประเภท ไหนจะมากกวากัน  
เปนผลทําใหไดรับท้ังผลดี (สุข) ผลชั่ว (ทุกข) สลับกัน กรรมประเภทท่ี 4 คือ กรรมไมชั่วและกรรมไมดี 
มีผลไมชั่วและไมดี เปนไปเพ่ือละกิเลส หมายถึง การท่ีบุคคลมีเจตนา กระทํากรรมลงไปเพ่ือละกิเลส
และกรรมท้ังหลาย เพ่ือบรรลุพระนิพพาน ดวยองคธรรมอันมีโพชฌงค 7 และมรรคมีองค 8 

 พระไตรปฎก ไดแบงประเภทของกรรมไวตามสาเหตุการเกิด ตามทางแหงการทํากรรม 

และตามความสัมพันธกันของกรรมและวิบาก ซ่ึงเม่ือสรุปแลว อกุศลกรรม (กรรมชั่ว) ใหวิบาก (ผล) 

ชั่ว หรือทุกข และเกิดจากกุศลกรรม (กรรมดี) ใหวิบาก (ผล) ดีหรือสุข โดยท้ังกรรมชั่วและกรรมดี มี

ทางกระทํากรรมทางกาย วาจา ใจ ผลท่ีไดรับระดับชั้นใน คือ จิตใจเปนความทุกข หรือสุขใจ  

 2 ) ประเภทของกรรมในอรรถกถา  
 ในพระไตรปฎก ไดแบงกรรมไวเปนประเภทตาง ๆ แลว ยังไดแบงระยะเวลาการใหผล ของ

กรรม ไวในนิพเพธิกสูตร วา “วิบากแหงกรรมเปนอยางไร คือ เรากลาววิบากแหงกรรมวามี 3 
ประเภท คือ 1. กรรมท่ีพึงเสวยในปจจุบัน 2. กรรมท่ีพึงเสวยในชาติถัดไป 3. กรรมท่ีพึงเสวยในชาติ 
ตอ ๆ ไป” (พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2543, หนา 160) การแบงระยะเวลาการใหผลของกรรม
นั้นมี 3 ระยะ กลาวโดยสรุป คือชาตินี้ ชาติหนา และชาติตอ ๆ ไป ไมไดกลาวถึงอโหสิกรรม ซ่ึงมีการ
แบงกรรมออกเปนหมวดหมูท่ีชัดเจน  

 กรรมนอกจากปรากฏในพระไตรปฎกแลว ยังมีกรรม 12 ปรากฏในคัมภีรวิสุทธิมรรคซ่ึงจัด 
เปนคัมภีร ทางพระพุทธศาสนาชั้นอรรถกถา แตงโดยพระพุทธโฆษาจารยไดรวบรวมกรรมใน  
พระไตรปฎก โดยยึดพระพุทธพจนเปนหลัก จัดแบงกรรมออกเปนประเภทตาง ๆ ตามผลของกรรมท่ี
ไดรับ มี 3 ประเภท ประเภทละ 4 อยาง ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ (สมเด็จพระพุฒ าจารย (อาจ 
อาสภมหาเถร), 2546, หนา 169-171) 

 (ก) กรรมประเภทท่ี 1 กรรมท่ีใหผลตามหนาท่ี มี 4 อยาง คือ  
 1. ชนกกรรม กรรมสงใหเกิด  
 2. อุปถัมภกกรรม กรรมสนับสนุนสงเสริม  
 3. อุปปฬกกรรรม กรรมเบียดเบียน  
 4. อุปฆาตกรรม กรรมทําหนาท่ีตัดรอน  
 กรรมใหผลตามหนาท่ี หมายถึง กรรมท่ีทําไปนั้น ท้ังดีและไมดี ยอมทําหนาท่ีใหผล เก่ียว 

ของกับชีวิตของคนเราดังนี ้ 
 1. ชนกกรรม กรรมสงใหเกิด หมายถึง กรรมดีหรือกรรมชั่วท่ีทําไว สงใหเกิดในภพภูมิตาง 

ๆ ถาเปนกรรมดีสงไปเกิดในสุคติ ถาเปนกรรมชั่วสงไปเกิดในทุคติ (พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), 
2545, หนา 523) และยังทําหนาท่ีหลอเลี้ยงชีวิตใหมใหดํารงอยู และดําเนินกิจกรรมตามสภาพของ
กรรมจนครบอายุขัย (บรรจบ บรรณรุจิ, หนา 127) ขณะท่ีชนกกรรมทําหนาท่ีปฏิสนธิ กรรมอ่ืนจะ
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แทรกแซงไมไดเลย ชนกกรรมเปรียบเหมือนมารดาคลอดบุตร จะมีใครมาแยงหนาท่ีเปนผูคลอดรวม
ไมได (พระพรหมโมลี (วิลาศ าณวโร), 2545, หนา 26) 

 2. อุปตถัมภกกรรม กรรมสนับสนุนสงเสริม หมายถึง กรรมท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนสงเสริม

ชนกกรรมท่ีไมมีโอกาสใหผลใหไดผล และชนกกรรมท่ีกําลังใหผลใหไดผลเต็มท่ีตลอดจนสนับสนุน 

สงเสริมชีวิตท่ีชนกกรรมใหเกิดและหลอเลี้ยงไวใหเจริญเติบโต และดํารงอยูไดนาน (บรรจบ บรรณรุจิ, 

หนา 127) ดังนั้น อุปถัมภกกรรมตองเปนกรรมประเภทเดียวกันกับชนกกรรม เชน ชนกกรรมนําไป

เกิดเปนลูกเศรษฐี อุปถัมภกกรรมฝายกุศลจะมาสนับสนุน ใหเด็กคนนั้นมีความสุขสมบูรณตลอดไป  

 3. อุปปฬกกรรม กรรมเบียดเบียน หมายถึง กรรมท่ีเบียดเบียนชนกกรรมท่ีใหผลอยูออน
กําลังลง เบียดเบียนชนกกรรมท่ีกําลังจะใหผล ใหผลไมเต็มท่ี ตลอดจนเบียดเบียนชีวิตท่ีชนกกรรมให
เกิดและหลอเลี้ยงไว ไมใหเปนไปตามสภาพของกรรมนั้น อุปปฬกกรรมจะตรงกันขามกับชนกกรรม
และอุปถัมภกกรรม คอยบั่นทอนผลของกรรมท้ังสองใหสิ้นลง ถามีความสุข ก็จะสุขไมนาน ถามีความ
ทุกขก็จะทุกขไมมากและไมนาน เชน เกิดเปนลูกเศรษฐีมีความสุขสบาย แตตอ ๆ มาฐานะตกต่ําลง  

 4. อุปฆาตกรรม กรรมตัดรอน หมายถึง กรรมท่ีตัดรอนชีวิตท่ีชนกกรรมใหเกิดและ 

หลอเลี้ยงไวมิใหใหผลและสูญสิ้นไป ตลอดจนตัดรอนชนกกรรมอ่ืน ๆ ไมใหมีโอกาสใหผลอุปฆาตกรรม

เปนกรรมท่ีสนับสนุนอุปปฬกกรรม และตรงกันขามกับชนกกรรมและอุปถัมภกกรรม เชน ถา 

ชนกกรรมและอุปถัมภกกรรมเปนฝายกุศล อุปปฬกกรรมจะเปนฝายอกุศลและอุฆาตกรรมจะเปน 

ฝายอกุศลเชนเดียวกับอุปปฬกกรรม กรรมชนิดนี้ เม่ือใหผลจะตัดรอนชนกกรรมและใหผลแทนท่ีทันที 

เชน ชนกกรรมฝายกุศลนําไปเกิดเปนลูกเศรษฐี อุปถัมภกกรรมสงเสริมใหมีความสุข สมบูรณ มีชีวิตท่ี

เจริญรุงเรือง เม่ืออุปฆาตกรรมตามมา ทําใหเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต ท้ังท่ีอยูในวัยไมสมควรตาย หรือ

ชนกกรรมนํา ไปใหเกิดเปนเปรตประเภทปรทัตตูปชีวิกเปรต อุปตถัมภกกรรมเขาสนับสนุนชนกกรรม  

ทําใหเปรตนั้นไดรับความทุกขตามสภาพของเปรตวิสัย ญาติพ่ีนองในโลกมนุษยไดทําบุญแลวอุทิศสวน

บุญกุศลไปให ถาบุญกุศลท่ีญาติทําแลวอุทิศไปใหนี้มีกําลังแรงมาก เปรตนั้นไดรับสวนกุศลนั้นแลว  

ก็พนจากภาวะของเปรตจุติไปเกิดในสุคติเปนมนุษยหรือเทวดา บุญกุศลในกรณีนี้ คือ อุปฆาตกรรมท่ี 

เขาใหผลตัดรอนผลของชนกกรรมและอุปตถัมภกกรรม (สุนทร ณ รังษี, หนา 202) 

 เห็นไดวา อุปฆาตกรรมไมใชกรรมท่ีหักลางหรือลบลางกรรมอ่ืน เพราะกรรมแตละประเภท
ใหผลของตนเอง ลบลางกรรมอ่ืนไมได การใหผลของกรรมมีเง่ือนไขท่ีวา กรรมมีกําลังใหผล เกิดออน
กําลังลง กรรมอ่ืนท่ีกําลังแรงกวาก็จะใหผลแทนท่ี เปรียบเหมือนกับนักกีฬาวิ่งแขง ขันกัน นักกีฬาคน
ใดวิ่งเร็วจะแซงนักกีฬาคนอ่ืนท่ีวิ่งนําหนาได และเปนผูชนะ (วัชระ งามจิตเจริญ, 2545, หนา 120) 

 (ข) กรรมประเภทท่ี กรรมใหผลกอนหรอืหลัง (กรรมใหผลตามลําดับ) มี 4 อยาง  
 1. ครุกรรม กรรมหนัก  
 2. อาสันนกรรม กรรมใกลตาย หรือกรรมใกลดับจิต  
 3. อาจิณณกรรม กรรมท่ีทําจนชิน  
 4. กตัตตากรรม กรรมสักวาทํา  
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 กรรมใหผลกอนหรือหลัง หมายถึง กรรมท่ีทําไปท้ังดีและไมดี ยอมมีผลใหไปเกิดในภพภูมิ 
ตาง ๆ กัน ข้ึนอยูกับกรรมหนักหรือกรรมเบา กรรมท่ีเปนกรรมหนักจะมีกําลังมากกวาและใหผลกอน  

 1. ครุกรรม กรรมหนัก หมายถึง กรรมท่ีทําแลวใหผลเปนตัวกําหนดชีวิตหลังความตายได
แนนอน ใหผลแกเจาของกรรมในชาติท่ี 2 หรือชาติหนา ไมมีกรรมใดมีอํานาจกางก้ันการใหผลได 
นอกจากครุกรรมดวยกันท่ีแรงกวา ครุกรรมท่ีกําลังออนกวาจะเปนเพียงกรรมท่ีชวยอุดหนุนในฐานะ
อุปตถัมภกรรมเทานั้น (พระพรหมโมลี (วิลาศ าณวโร), 2545, หนา 117) 

 ครุกรรมฝายอกุศลและฝายกุศลจะนําเจาของกรรมใหไปเกิดในทุคติหรือสุคติในชาต ิ 
หนาทันที โดยไมมีอํานาจใดมาเปนอุปสรรคขัดขวางไดครุกรรม กรรมหนักฝายอกุศล ไดแก กรรม
อันเปนบาปหนัก ไดแก  

 ก. นิยตมิจฉาทิฐิ ความเห็นผิดอันดิ่งลงไปแกไมได ไดแก ความเห็นวาทานท่ีใหแลวไมมีผล 
การเซนสรวงการบูชาไมมีผล ผลของกรรมดีและกรรมชั่วไมมี โลกนี้โลกหนาไมมีบิดามารดาไมมี สัตวผู
อุปปาติกะไมมี (สัตวผูผุดเกิดเองไมมี)  

 ข. อนันตริยกรรม ไดแก กรรมอันเปนบาปหนัก มีอํานาจใหผลในชาติหนาตามลําดับ มี 5 
ประการ คือ  

 1. มาตุฆาต ฆามารดา  
 2. ปตุฆาต ฆาบิดา  
 3. อรหันตฆาต ฆาพระอรหันต  
 4. โลหิตุปบาท ทํารายพระพุทธเจาจนถึงยังโลหิตใหหอข้ึนไป  
 5. สังฆเภท ยังสงฆใหแตกกัน  
 ครุกรรมฝายกุศล หรืออนันตริยกรรมฝายกุศล ไดแก รูปฌาน 4 และ อรูปฌาน 4  

เรียกวา สมาบัติ 8 สมาบัติหรือฌานเพียงข้ันใดข้ันหนึ่ง เชน รูปฌานท่ี 1 เปนตน  
 ครุกรรมฝายกุศล ถาผู ท่ีได ฌานสมาบัติอยู แล วเสื่อมลงสามารถทําไดใหม แตผู ท่ีทํา 

อนันตริยกรรมฝายอกุศลจะติดตัวอยูตลอดเวลาไมมีการเสื่อมแบบฝายกุศล แมผูทําจะสํานึกผิดแลวก็
ตาม ก็ไม สามารถใช ความเพียรพยายามเจริญสมาธิให เกิดฌานได  เพราะกําลังกรรมของ
อนันตริยกรรมฝายอกุศลจะเปนนิวรณปดก้ันจิตไมใหบรรลุองคฌานได ดังนั้น จึงมีคํากลาววา
อนันตริยกรรมฝายอกุศล ยอมหามท้ังสวรรคและมรรคผลนิพพานในชาติปจจุบัน (สุนทร ณ รังษี, 
หนา 218) 

 2. อาสันนกรรม กรรมใกลตาย หรือกรรมใกลดับจิต หมายถึง กรรมดีหรือกรรมชั่วท่ีทําใน

เวลาใกลตาย กรรมดีหรือกรรมชั่วท่ีจิตระลึกถึงเม่ือคราวกําลังจะตาย บางทีเปนกรรมท่ีทําไวนานแลว 

ตอมาระลึกถึงเม่ือตอนใกลตาย แตไมใชกรรมท่ีเปนครุกรรม ถาไมมีครุกรรมอาสันนกรรม ใหผลกอน 

อาสันนกรรมถึงจะเปนกรรมท่ีมีพลังสู กรรมอ่ืนไมได แตสามารถใหผลของกรรมไดกอนกรรมอ่ืน 

เปรียบเทียบอาสันนกรรมไดกับโคท่ีแออัดอยูในคอก มีโคแกอยูปากคอก เม่ือเปดคอกโคแกสามารถ

ออกจากคอกไดกอนโคท่ีแข็งแรงท่ีอยูขางใน (สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 

หนา 128) อาสันนกรรมจะทําหนาท่ีนําบุคคลไปเกิดตามกรรมท่ีทํา ถาเปนอกุศลกรรมจะนําไปเกิดใน
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ทุคติ ถาเปน กุศลกรรมจะนําไปเกิดในสุคติ (สุนทร ณ รังษี, หนา 219) อาสันนกรรมหมายถึงชนก

กรรมในประเภทของกรรมท่ีใหผลตามนาท่ี  

 เห็นไดวา อาสันนกรรมเปนกรรมเพียงเล็กนอย ไมมีความรุนแรงมากก็ตาม แตบุคคลไม
ควรประมาทในการทํากรรม ควรรักษาจิตใหผองใสคุนเคยกับความดีเอาไว เพราะผลของกรรมท่ี
บุคคลทําไวนั้นแมเปนความชั่วเพียงเล็กนอย ก็สามารถทําจิตใหเศราหมอง สงผลใหไปเกิดในทุคติได 
อาสันนกรรมอาจหมายถึง ชนกกรรมก็ได  

 3. อาจิณณกรรม กรรมท่ีทําเปนประจํา หมายถึง กรรมดีหรือกรรมชั่วท่ีทําเปนประจํา 
สมํ่าเสมอ สงผลใหกลายเปนนิสัย แมวากรรมชนิดนี้จะเปนกรรมท่ีทําเพียงครั้งละเล็กนอย แตเม่ือทํา
มากเขา ก็กลายเปนกรรมท่ีมากเปรียบไดกับน้ําท่ีหยดลงตุ มทีละหยด บอย ๆ เขาน้ําก็เต็มตุ มได 
อาจิณณกรรมจึงเรียกไดอีกอยางวา พหุลกรรม อาจิณณกรรม อาจหมายถึง กรรมบางอยางท่ีทําดวย
เจตนาอยางแรงกลา ท้ังกอนทํา ขณะทํา และหลังทํา แตเปนกรรมท่ีทําไวเพียงครั้งเดียวและนานมา
แลว และผูทําไดคิดถึงกรรมนั้นบอย ๆ จนเกิดความเคยชิน เม่ือทําเสร็จแลว ผูทําไดคิดถึงการกระทํา
นั้นบอย ๆ ทุกครั้งท่ีคิดถึงกรรมนั้น ถาเปนกรรมดีก็จะมีความรูสึก สุข ปติ และถาเปนกรรมชั่วก็จะรู
สึกเปนทุกข เศราหมอง อาจิณณกรรมจะเปนตัวกําหนดคติชีวิตท่ีไปหลังความตาย ซ่ึงข้ึนอยูกับวา 
กรรมฝายกุศลหรืออกุศลจะมีมากกวากัน จึงเปรียบเทียบอาจิณณกรรม ท้ัง 2 ฝาย เหมือนนักมวย
ปล้ําตอสูกัน นักมวยปล้ําคนใดมีกําลังมากกวาจะทําใหคูตอสูลมลงพายแพได (พระพรหมโมลี (วิลาศ 
าณวโร), 2545, หนา 190) 

 4. กตัตตากรรม กรรมสักวาทํา หมายถึง กรรมดีหรือชั่วท่ีทําดวยเจตนา หรือความตั้งใจไม
แรง เพราะไมมีเจตนาท่ีตั้งใจไวกอน หากไมมีครุกรรม อาสันนกรรม กรรมนี้จึงจะใหผลเปนตัวกําหนด
คติชีวิตหลังความตาย ไปเกิดในทุคติหรือสุคติตามกรรมท่ีทํา กรรมประเภทท่ี 2 เปนกรรมท่ีจัด
ตามลําดับการใหผลกอนหรือหลัง ตามความหนักเบา ของกรรม ยกเวนอาสันนกรรมท่ีไมอยูในเง่ือนไข
นี้ ดวยเปนกรรมท่ีทําในวาระสุดทายของจิตสงผลใหเกิดในทุคติหรือสุคติ จึงเปนกรรมท่ีใหผลในชาติ 
ท่ี 2  

 (ค) กรรมประเภทท่ี 3 กรรมใหผลตามระยะเวลา มี 4 อยางคือ  
 1. ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม กรรมใหผลในชาตินี้  
 2. อุปปชชเวทนียกรรม กรรมใหผลในชาติหนา  
 3. อปราปริยเวทนียกรรม กรรมใหผลในชาติตอ ๆ ไป  
 4. อโหสิกรรม กรรมไมใหผล 

 กรรมใหผลตามระยะเวลา หมายถึง กรรมท่ีไดทําไปแลว เปนกรรมท้ังในสวนท่ีดีและไมดี  

ยอมมีระยะเวลาในการใหผลตางกัน กลาวคือกรรมบางอยางทําในชาตินี้ ใหผลในชาตินี้กรรมบางอยาง

ทําในชาตินี้ ใหผลในชาติหนา กรรมบางอยางทําในชาตินี้ ใหผลในชาติตอ ๆ ไปจากชาติหนา  

 1) ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม คือ กุศลกรรม หรืออกุศลกรรม ท่ีกระทําดวยชวนเจตนา ดวง
แรกในบรรดาชวนจิตท้ัง 7 ดวง กรรมนี้ใหผลเฉพาะในชาตินี้เทานั้น ถาไมมีโอกาสใหผลในชาตินี้ ก็
กลายเปนอโหสิกรรม ไมมีผลตอไป โดยทานแบงออกเปน 2 ฝายคือ (1) ฝายกุศลกรรม เชน กรรมของ
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กากวฬิยเศรษฐี และกรรมของปุณณกเศรษฐี (2) ฝายอกุศลกรรม เชน กรรมของนันทยักษ  
นันทมาณพ นันทโคฆาต เปนตน ดังขอความในมโนรถปูรณีท่ีวา  

      ในบรรดา (ชวนะ) จิต 7 ชวนะชวนเจตนาดวงแรก ท่ีเปนกุศลหรืออกุศล ในชวนวิถีแรก ชื่อ
วา ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ทิฏฐธรรมเวทนียกรรมนั้น ใหวิบากในอัตภาพนี้เทานั้น ท่ีเปนกุศล
อํานวยวิบากในอัตภาพนี ้เหมือนกรรมของกากวฬิยเศรษฐีและปุณณกเศรษฐีเปนตน สวนท่ีเปน
อกุศล (อํานวยผลในอัตภาพนี้) เหมือนกรรมของนันทยักษ นันทมาณพ นันทโคฆาต ภิกษุ 
โกกาลิกะ พระเจาสุปปพุทธะพระเทวทัต และนางจิญจมาณวิกา เปนตน แตเม่ือไมสามารถ
ใหผลอยางนั้น จะเปนอโหสิกรรมไป คือ ถึงความเปนกรรมท่ีไมมีผล (พระพุทธโฆสเถระ, 2546, 
หนา 999-1001) 

 โดยทานอุปมาการใหผลของทิฏฐธรรมเวทนียกรรม เหมือนลูกศรท่ีนายพรานเนื้อ เห็นเนื้อ
แลวโกงธนูยิงไป ถูกเนื้อโดยไมพลาด ก็จะทําใหเนื้อนั้นลมลงในท่ีนั้น นายพรานก็จะถลกหนังเนื้อนั้น
ออก ชําแหละถือเอาเนื้อไปเลี้ยงครอบครัว แตเม่ือกรรมนี้ จะกลายเปนอโหสิกรรม คือใหผลไมได 
เปรียบเหมือน นายพรานเนื้อ ยิงพลาด เนื้อก็จะหนีไป ไมหันกลับมาดูทิศนั้นอีก (องฺ.ติก.อ. 
34/473/122)   

 2) อุปปชชเวทนียกรรม คือ กุศลกรรมหรืออกุศลกรรม ท่ีกระทําในขณะแหงชวนเจตนา
ดวงท่ี 7 กรรมนี้ใหผลเฉพาะในชาติหนาเทานั้น ถาไมมีโอกาสใหผลในชาติหนา ก็กลายเปนอโหสิกรรม 
โดยทานแบงออกเปน 2 ฝาย คือ กุศลกรรม ไดแก สมาบัติ 8 ฝายอกุศล ไดแกอนันตริยกรรม 5 ดัง
ขอความในมโนรถปูรณีทีวา  

 สวนชวนเจตนาดวงท่ี 7 ท่ียังประโยชนใหสําเร็จ ชื่อวา อุปปชชเวทนียกรรม อุปปชชเวทนี
ยกรรมนั้น อํานวยผลในอัตภาพตอไป แตในบรรดากุศลอกุศลท้ังสองฝายนี้ อุปปชชเวทนียกรรมใน
ฝายท่ีเปนกุศล พึงทราบดวยสามารถแหงสมาบัติ 8 ในฝายท่ีเปนอกุศล พึงทราบดวยสามารถแหง
อนันตริยกรรม5บรรดากรรมท้ังสองฝายนั้น ผูท่ีไดสมาบัติ 8 จะเกิดในพรหมโลกดวยสมาบัติอยางหนึ่ง
ฝายผูกระทําอนันตริยกรรม 5 จะบังเกิดในนรกดวยกรรมอยางหนึ่งสมาบัติท่ีเหลือและกรรม (ท่ีเหลือ) 
จะถึงความเปนอโหสิกรรมไปหมดคือเปนกรรมท่ีไมมีวิบาก (องฺ.ติก.อ.34/473/122-123). 

 3) อปราปรเวทนียกรรม คือกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมท่ีทําในขณะแหงชวนเจตนาดวงท่ี  

2-6 กรรมนี้ใหผลไดเรื่อยไปในอนาคตเม่ือเลยจากภพหนาไปแลวคือไดโอกาสเม่ือใดก็ใหผลเม่ือนั้น ไม

เปนอโหสิกรรมตราบเทาท่ียังอยูในสังสารวัฏการใหผลของกรรมนี้ทานเปรียบเหมือนสุนัขวิ่งไลตาม

เนื้อเม่ือสุนัขวิ่งไลทันเนื้อเวลาใดก็จะกัดทันทีดังขอความในมโนรถปูรณีท่ีวา 

 ก็ชวนเจตนา 5 ดวงท่ีเกิดข้ึนในระหวางแหงชวนะ 2 ดวง(ชวนเจตนาดวงท่ี 1และชวน

เจตนาดวงท่ี7) ชื่อวาอปรปริยายเวทนียกรรมอปรปริยายเวทนียกรรมนั้นไดโอกาสเม่ือใดใน

อนาคตกาลเม่ือนั้นจะใหผลเม่ือความเปนไปแหงสังสารวัฏฏะยังมีอยูกรรมนั้นจะชื่อวาเปน

อโหสิกรรมยอมไมมีกรรมท้ังหมดนั้นควรแสดงดวย(เรื่อง) พรานสุนัข เปรียบเหมือนสุนัขท่ี

นายพรานเนื้อปลอยไปเพราะเห็นเนื้อจึงวิ่งตามเนื้อไปทันเขาในท่ีใดก็จะกัดเอาในท่ีนั้นแหละฉัน
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ใดกรรมนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันไดโอกาสในท่ีใดก็จะอํานวยผลในท่ีนั้นทันทีข้ึนชื่อวาสัตวจะรอดพน

ไปจากกรรมนั้นเปนไมมี (องฺ.ติก.อ.34/473/122-123) 
 4) อโหสิกรรม คือกรรมท่ีเลิกใหผลหรือไมมีผลหมายถึงกรรมท่ีไมไดมีวิบากแลว (ในอดีต)
จักไมมีวิบาก (ในอนาคต) และยอมไมมีวิบาก (ในปจจุบัน) ดังในคัมภีรปฏิสัมภิทามรรคแสดงไววา
“กรรมไดมีแลววิบากแหงกรรมไมไดมีแลว กรรมมีอยูวิบากแหงกรรมไมมีกรรมจักมีวิบากของกรรมจัก
ไมมี”ดังขอความวา “ท่ีเปนกรรมมีชื่อเรียกวาอโหสิกรรมตามหลักของหมวด3 (ติกะ) ดังนี้คือผลของ
กรรมมิไดมีแลว 1 ผลของกรรมจักไมมี 1 ผลของกรรมไมมีอยู 1” คัมภีรมโนรถปูรณีไมไดอธิบาย
อโหสิกรรมไวโดยถือวาอโหสิกรรมเปนเพียงอาการท่ีกรรมตาง ๆ ไมใหผลเปนเพียงคําท่ีใชอธิบาย
กรรมอ่ืน ๆ แทรกอยูในท่ีตาง ๆ จึงไมนับเปนกรรมอยางหนึ่งตางหาก (องฺ.ติก.อ.34/473/122)   

 กรรม 12 เปนความรูเรื่องการใหผลในสวนของ ลาภ ยศ สรรเสริญ และเสื่อมลาภเสื่อมยศ 

นินทาเปนการกลาวถึงผลของกรรมโดยเฉพาะท่ีกลาวถึงการใหผลชั้นนอกเทานั้น คือ ให ผลเปนโลก

ธรรม ไมไดกลาวถึงการใหผลชั้นใน คือ ใหผลทางดานจิตใจ ตลอดจนเปนการแสดงใหเห็นความ

สัมพันธระหวางกรรมเกาในอดีตชาติกับกรรมใหมในชาติปจจุบัน เชน กรรมเกาในอดีตชาติทําหนาท่ี

เปนชนกกรรม แลวกรรมเกาในอดีตชาติอยางอ่ืนหรือกรรมใหมในชาติปจจุบัน อาจทําหนาท่ีเปน 

อุปตถัมภกกรรม อุปปฬกกรรม และอุปฆาตกรรมก็ได (บรรจบ บรรณรุจิ, 2547, หนา 131) และทํา

กรรมเพียงประเภทเดียว อาจเปนกรรมไดถึง 3 ประเภท พรอม ๆ กัน เชน ถาเราฆาบิดาเปนท้ัง 

ครุกรรมเปนท้ังทิฏฐธัมมเวทนียกรรมและเปนท้ังอุปฆาตกรรม (แสง จันทรงาม, หนา 115) 

 สรุปไดวา กรรม 12 เปนมติของอรรถกถาจารย ท่ีกลาวไวในอรรถกถา โดยมีวัตถุประสงค

รวบรวมคําสอนเรื่องกรรมจากพระไตรปฎก แลวจัดแบงออกเปน 3 ประเภท ตามทาง ใหผลของกรรม 

คือ 1. กรรมใหผลตามหนาท่ี 2. กรรมใหผลกอนหรือหลัง 3. กรรมใหผลตามระยะเวลา อธิบาย

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมและผลของกรรมท่ีเปนรูปธรรมไดชัดเจน ผูท่ีศึกษาเรื่องกรรม 12 จนเขาใจ 

จะเปนผูยอมรับเง่ือนไขของการใหผลของกรรมชั้นนอก ท่ีมีความซับซอน ได โดยไมสงสัยการใหผล

ของกรรมอีกตอไป และในจูฬกัมมวิภังคสูตร (ม.อุ.14/289-297/349-357)พระพุทธเจา ไดจําแนก

วิบากกรรม (ผลของการใหกรรม) ไว 7 คู ดังนี้  

 1) มีอายุนอย เพราะฆาสัตว มีอายุยืน เพราะไมฆาสัตว  
 2) มีโรคมาก เพราะเบียดเบียนสัตว มีโรคนอย เพราะไมเบียดเบียนสัตว  
 3) มีผิวพรรณทราม เพราะข้ีโกรธ มีผิวพรรณดี เพราไมข้ีโกรธ  
 4) มีศักดานอย เพราะมักริษยา มีศักดามาก เพราะไมมักรษิยา  
 5) มีโภคทรัพยนอย เพราะไมใหทาน มีโภคทรัพยมาก เพราะใหทาน  
 6) เกิดในตระกูลต่ํา เพราะกระดางถือตัวไมออนนอม เกิดในตระกูลสูง เพราะไมกระดาง 

ถือตัว แตรูจักออนนอม  
 7) มีปญญาทราม เพราะไมเขาไปหาสมณพราหมณ ไตถามเรื่องกุศล อกุศล เปนตน  

มีปญญาดี เพราะเขาไปหาสมณพราหมณ ไตถามเรื่องกุศล อกุศล เปนตน  
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 จากพระสูตรนี้ ชี้ใหเห็นวา ความแตกตางกันในหมูมนุษยท่ีเกิดมานั้น เปนไปตามกฏแหง 
กรรมหรือกฎแหงเหตุผล เหตุเปนอยางไร ผลท่ีรับก็เปนอยางนั้น ตรงไปตรงมา เชน เหตุคือการ 
ฆาสัตวตัดชีวิต ก็ทําใหอายุสั้น เปนตน พระพุทธศาสนาจึงเนนใหรักษาชีวิตตนและผูอ่ืน และทําความ
ดีอ่ืน ๆ ไวใหมาก เพ่ือจะไดรับแตผลท่ีเปนกุศลวิบาก กรรมตามนัยแหง มหากัมมวิภังคสูตร นี ้ 
พระพุทธเจาทรงแสดงการใหผลของกรรมท่ีใหผลชาหรือเร็วตางกันตามเหตุปจจัย ขณะท่ีผูทํากรรมยัง
เวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏฏใหตองไปเกิดในสุคติบาง ทุคติบาง จากพระสูตรนี้จะเห็นความ 
ซับซอนของการใหผลของกรรม บุคคลทํากรรมชนิดเดียวกันแตไดรับผลตางกันไป  
 นอกจากเหตุผลดังท่ีกลาวแลวนี้ ใน วัตถูปมสูตร พระพุทธเจายังยืนยันวา ในเวลาใกลตาย
นั้น “เม่ือจิตเศราหมองยอมเขาถึงทุคติ เม่ือจิตไมเศราหมองยอมเขาสูสุคติ” (ม.มู.12/70/62) อธิบาย
ไดวา ตอนใกลตายนั้น ถาจิตนึกถึงและยัดม่ันอยูในกุศลกรรม ผูนั้นจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค ถาจิต
นึกอธิบายไดวา ตอนใกลตายนั้น ถาจิตนึกถึงและยัดม่ันอยูในกุศลกรรม ผูนั้นจึงไปเกิดในสุคติโลก
สวรรค ถาจิตนึกถึงและยึดม่ันอยูในอกุศลกรรม ผูนั้นเม่ือตายแลวจึงไปเกิดในทุคติ วินิบาต นรก ตาม
อํานาจอาสันนกรรม (กรรมเม่ือเวลาใกลตาย)  
 นอกจากนี้ในพระไตรปฎกยังไดกลาวถึงวิบากกรรม และประมวลไวโดยสังเขป ดังนี้  
 2.3.3.1 สาวัชชสูตร (วาดวยกรรมและวิบากกรรม 3 ประการ)  

 ภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม 3 ประการ ตองตก นรก เหมือนกับถูกนําไปฝง ไว
ธรรม 3 ประการเปนไฉน คือกายกรรม ท่ีมีโทษ 1 วจีกรรมท่ีมีโทษ 1 มโนกรรมท่ีมีโทษ 1  

 ภิกษุท้ังหลาย ผูท่ี ประกอบดวยธรรม 3 ประการนี้แล ตองตกนรก เหมือนกับถูกนําไปฝงไว  
 ภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม 3 ประการ ตองไดข้ึนสวรรคเหมือนกับ เชิญไปวางไว 

ธรรม 3 ประการเปนไฉนคือ กายกรรมท่ีไมมีโทษ1 วจีกรรม ท่ีไมมีโทษ1มโนกรรมท่ี ไมมีโทษ 1 ภิกษุ
ท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวย ธรรม 3 ประการนี้แล ตองไดข้ึนสวรรคเหมือน กับเชิญไปวางไว (องฺ.จตุกฺก. 
20/10/148) 

 บทสรุปจากสาวัชชสูตร ก็จะกลาวถึงกรรมและวิบากกรรม ท่ีเปนองคประกอบ 3 ประการ 
คือ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ท่ีมีผลกอใหเกิดเปนกรรมข้ึนมาแกผูท่ีกระทํา  

 2.3.3.2 โลณกผลสูตร (วาดวยการใหผลของกรรมอุปมาดวยเกลือ)  
 ภิกษุท้ังหลาย ผูใดแลพึงกลาวอยางนี้วา บุรุษนี้ทําบาป ไวอยางไร ๆ เขาจะตองเสวยกรรม

นั้นอยางนั้น ๆ เม่ือเปนเชนนี้ การอยูประพฤติ พรหมจรรยของผูนั้นยอมมีไมได โอกาสท่ีจะทําท่ีสุด 
แหงทุกขโดยชอบ ยอมไมปรากฏ สวนผูใดพึงกลาวอยางนี้วา บุรุษนี้ทํากรรมท่ีจะตองเสวยผลไวดวย 
อาการใด ๆ เขา จะตองเสวยวิบากของกรรมนั้นดวยอาการนั้น ๆ เม่ือเปนเชนนี้ การอยูประพฤติ
พรหมจรรย ของผูนั้นยอมมีได โอกาสท่ีจะทําท่ีสุดแหงทุกขโดย ชอบยอมปรากฏ  

 ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบาปกรรมแมเล็ก นอย บาปกรรมนั้นก็นําเขา  
เขานรก สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบาปกรรม เพียงเล็กนอย เชนนั้นแหละ บาปกรรม นั้นยอมให
ผลทันตาเห็น แตสวนนอย ไมปรากฏ ปรากฏเฉพาะสวนท่ีมาก บุคคลเชนไรทํา บาปกรรมแมเล็กนอย 
บาปกรรมนั้นก็นําเขาเขานรก  
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ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไม อบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา มี

คุณนอย มีอัตภาพเล็ก มีปรกติอยูเปนทุกข เพราะวิบากเล็กนอย บุคคลเห็นปานนี้ ทําบาปกรรมแม

เล็ก นอย บาปกรรมนั้นก็นําเขาเขานรก  

 ภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลเชนไรเลา ทําบาปกรรมเล็กนอยเชนนั้นเหมือนกัน บาปกรรม นั้นให
ผลทันตาเห็น แตสวนนอย ไมปรากฏ ปรากฏเฉพาะสวนมาก  

 ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูอบรมกาย อบรมศีล อบรมจิต อบรม ปญญามี
คุณไมนอย มีอัตภาพใหญ มีธรรมเปนเครื่องอยูหาประมาณมิได บุคคลเชนนี้ทํา บาปกรรมเล็กนอย 
เชนนั้น เหมือนกัน บาปกรรมนั้นใหผลทันตาเห็น แตสวนนอยไมปรากฏ ปรากฏเฉพาะ แตสวนมาก  

 ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษพึงใสกอนเกลือลงในขันใบนอย เธอท้ังหลายจะ สําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน น้ําในขันเพียงเล็กนอยนั้น พึง เค็มดื่มกินไมได เพราะกอนเกลือ โนนใชไหม ภิกษุ
เหลานั้นกราบทูลวาใช พระเจาขา ฯ ขอนั้นเพราะเหตุไร ฯ เพราะในขันน้ํา มีน้ํานิดหนอย ฉะนั้นน้ํา
นั้นจึงเค็ม ดื่มไมได เพราะกอนเกลือนี้ พระเจาขาฯ เปรียบเหมือน บุรุษพึงใสกอนเกลือลงในแมน้ํา 
คงคา เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน แมน้ําคงคาพึงเค็ม ด่ืมไมได เพราะกอนเกลือโนน 
หรือไม หามิได พระเจาขา ฯ ขอนั้นเพราะเหตุไร ฯ เพราะในแมน้ําคงคานั้น มีหวงน้ําใหญ ฉะนั้น หวง
น้ําใหญนั้นจึงไมเค็มดื่มได เพราะกอน เกลือโนน พระเจาขา ฉันนั้น เหมือนกันแล ภิกษุท้ังหลาย 
บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบาปกรรมเพียงเล็กนอย บาปกรรมนั้นก็นําเขาเขานรก สวนบุคคลบางคนใน
โลกนี้ ทํา บาปกรรมเล็กนอย เชนนั้นเหมือนกัน บาปกรรมนั้นใหผลทันตาเห็น สวนนอยไมปรากฏ  
ปรากฏแตเฉพาะสวนมาก ...(องฺ.จตุกฺก.20/101/336-340) 

 บทสรุปจากโลณกผลสตูร เปนการอุปมากรรมเหมือนกับเกลือ เม่ือเราเอาเกลือลงในน้ํา น้ํา
ก็เกิดความเค็ม ทําใหไมสามารถดื่มได เปรียบเทียบไดวาเราทํากรรมไมวาจะมากหรือนอยก็ยอมมีผล 
กอใหเกิดกรรมติดตามตัวเราไปในภพชาติตอไป หรือ โดยทันตาเห็นก็ได  

 2.3.3.3 โกฏฐิตสูตร (วาดวยการใหผลของกรรมในภพหนา)  
 ทานสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเพ่ือประโยชนนี้วา  
 กรรมใด ใหผลในปจจุบัน ขอกรรมนั้นจงใหผลในสัมปรายภพแกเรา  
 กรรมใด ใหผลในสัมปรายภพ ขอกรรมนั้นจงใหผลในปจจุบันแกเรา  
 กรมใดใหผลเปนสุข ขอกรรมนั้นจงใหผลเปนทุกขแกเรา  
 กรรมใดใหผลเปนทุกข ขอกรรมนั้นจงใหผลเปนสุขแกเรา  
 กรรมใดใหผลเสร็จแลว ขอกรรมนัน้จง ไมใหผลเสร็จแลวแกเรา  
 กรรมใดไมใหผลเสร็จแลว ขอกรรมนั้นจงใหผลเสร็จแลวแกเรา  
 กรรมใดใหผลมาก ขอกรรมนั้นจงใหผล นอยแกเรา  
 กรรมใดใหผลนอย ขอกรรมนั้นจงใหผลมากแกเรา  
 กรรมใดยังใหผล ขอกรรมนั้นจงไมใหผลแกเรา  
 กรรมใดไมใหผล ขอกรรมนั้นจงใหผลแกเรา... ดังนี้ ไดหรือหนอ  
 ทาน ก็ตอบวา ดูกอนอาวุโส ไมใชอยางนี้  
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 ดูกอนอาวุโส ก็เม่ือเปนเชนนั้น บุคคลจะอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจาเพ่ือ
ประโยชนอะไร  

 ดูกอนอาวุโส สิ่งใดแล ท่ียังไมรู ไม เห็นไมบรรลุ ไมกระทํา ใหแจง ไมตรัสรู  บุคคลอยู  

ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเพ่ือรู เพ่ือเห็น เพ่ือบรรลุ เพ่ือกระทําใหแจง เพ่ือตรัส รูสิ่งนั้น 

ดูกอนอาวุโส สิ่งท่ียังไมรู ไมเห็น ไมบรรลุ ไมกระทําใหแจง ไมตรัสรูวา นี้ทุกข นี้ ทุกขสมุทัย นี้ทุกข 

นิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพ่ือรู เพ่ือเห็น เพ่ือ

บรรลุ เพ่ือกระทําใหแจง เพ่ือตรัสรูสิ่งนั้น ดูกอนอาวุโส สิ่งนี้แล ท่ียังไมรู ไมเห็น ไมบรรลุ ไมกระทําให

แจง ไมตรัสรู บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผู มีพระภาค เพ่ือรู เพ่ือเห็น เพ่ือบรรลุ เพ่ือกระทํา

ใหแจง เพ่ือตรัสรู สิ่งนั้น (องฺ.นวก.23/13/459-461) 

 บทสรุปจากโกฏฐิตสูตรก็จะกลาวถึงผลกรรมในภพหนาซ่ึงก็มาจากการกระทํากรรมดี  
กรรมชั่ว ในชาตินี้เปนตัวกําหนดผลกรรมในภพหนาตอไป  

 สรุปไดวา แมวากรรมเกาจะสําคัญมาก ก็ไมใชเรื่องท่ีเราท้ังหลายจะยินยอมตอมัน แตใหทํา
ตรงกันขาม เราท้ังหลายมีหนาท่ีท่ีพัฒนากรรรม กรรมท่ีไมดีเปนอกุศล ผิดพลาดตาง ๆ เราตองศึกษา
เรียนรูแลวก็ตองแกไข การปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ก็คือการพัฒนากรรมใหเปนกุศลด ี
ยิ่ง ๆ ข้ึนไป เม่ือทํากรรมอยางใดอยางหนึ่งแลว ก็ควรพิจารณาวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพและผลของ
กรรมนั้น ใหเราเห็นขอหยอน สวนท่ีขาดท่ีบกพรอง เปนตน ตามหลักเหตุแหงปจจัยแลวแกไขปรับปรุง
เพ่ือจะไดทํากรรมท่ีดียิ่งข้ึนไป หรือพูดวา รูกรรมเกา เพ่ือวางแผนกรรมทํากรรมใหมใหดีข้ึนไป ซ่ึง
กรรมแยกเปน 3 สวน คือ กรรมเกา – กรรมใหม – กรรมขางหนา กรรมใหม สําหรับทํา กรรมเกา
สําหรับรู เราอยามัวรอกรรมเกาท่ีเราทําไมไดแลว แตหาความรูจากกรรมเกานั้นเพ่ือเอามาปรับปรุง
การทํากรรมปจจุบัน เพ่ือจะไดพัฒนาตัวเราใหสามารถทํากรรมดีไดในอนาคตตอไปได  
 

2.4 การใหผลของกรรมในคัมภีรช้ันรอง  
 ในลําดับตอไปนี้จะไดกลาวการใหผลของกรรมในคัมภีรวิสุทธิมรรความีลักษณะเปนไป 

อยางไรบาง มากหรือนอยเพียงใด  
 2.4.1 การใหผลของกรรมในคัมภีรปกรณวิเสส 
 กรรม 12 ชนิด นี้ เปนกรรมท่ีปรากฏในวิสุทธิมรรค แตเปนท่ีนาเสียดายท่ีไมไดมีการ

อรรถาธิบายไวมากนัก ผูท่ีสนใจอาจศึกษาเพ่ิมเติมไดจากแหลงขอมูลเรื่องกรรมไดหลายแหง แตในท่ีนี้
ผูวิจัยตองขอยกเอากรรมและวิบากกรรมท่ีปรากฏในวิสุทธิมรรคเทาท่ีปรากฏอยูมาแสดง ในคัมภีร 
วิสุทธิมรรคไดกลาวถึงกรรม 12 ดังนี้ คือ  

 กรรมท่ีใหผลตามคราวนั้นมี 4 อยาง คือ  
 1) ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม กรรมใหผลในภพนี้  
 2) อุปปชชเวทนีกรรม กรรมใหผลตอเม่ือเกิดแลวในภพหนา  
 3) อปราปรเวทนียกรรม กรรมใหผลในภพสืบ ๆ ไป  
 4) อโหสิกรรม กรรมใหผลสําเร็จแลว  
 กรรมท่ีใหผลตามลําดับมี 4 อยาง คือ  
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 1) ครุกรรม กรรมหนัก  
 2) พหุลกรรม กรรมเคยชิน  
 3) อาสันนกรรม กรรมเม่ือจวนเจยีน  
 4) กตัตตากรรม กรรมสักแตวาทํา  
 กรรมท่ีใหผลตามกิจมี 4 อยาง คือ  
 1) ชนกกรรม กรรมแตงใหเกิด  
 2) อุปตถัมภกกรรม กรรมสนับสนุน  
 3) อุปปฬกกรรม กรรมบีบค้ัน  
 4) อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน  
 สรุป การใหผลของกรรมในคัมภีรปกรณวิเสสไดแบงเปน 12 อยาง หรือ กรรม 12 โดยได 

แบงผลการใหกรรมเปน 3 สวน คือ  
 1) กรรมท่ีใหผลตามคราวก็ใหในภพนี้ ภพหนา ภพสืบตอไป และมีผลของกรรมใหสําเร็จ

แลว  
 2) กรรมท่ีใหผลตามลําดับ ก็จะเรียงมาจากกรรมท่ีเปนกรรมหนัก กรรมท่ีทําเปนประจํา 

กรรมเม่ือใกลจะตาย และกรรมท่ีทําโดยไมยั้งคิด  
 3) กรรมท่ีใหผลตามกิจ ก็จะแบงมาตามสถานการณท่ีกอใหเกิดการกระทํากรรมเหลานั้น 

ตั้งแตกรรมแตงใหเกิด กรรมท่ีเปนแรงสนับสนุน กรรมท่ีมีเหตุการณบีบบังคับ จนมาถึงกรรมท่ีมาตัด
รอนตัวเองได  

 2.4.2 การใหผลของกรรมในคัมภีรมโนรถปูรณ ี 
 กรรม 12 ท่ีปรากฏในคัมภีรมโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย ติกติบาต จะมีท้ังบทตั้ง
และบทอธิบาย ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้ 

 ก็ในพระสูตรนี้ คําใดท่ีพระผู มีพระภาคเจาตรัสไว มีอาทิวา ทิฏเฐ วา ธมฺเม เพ่ือไมให 
ฟนเฟอนในคํานั้น ในท่ีนี้ ควรกลาวคําจําแนกกรรม (ออกไป) อธิบายวา โดย ปริยายแหงพระสูตร 
พระผูมีพระภาคเจา ทรงจําแนกไว 11 ประการ คือ ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม1 อุปปชชเวทนีกรรม 1
อปราปรเวทนียกรรม 1 ครุกรรม1 พหุลกรรม1 อาสันนกรรม1 กตัตตากรรม 1 ชนกกรรม 1  
อุปตถัมภกกรรม 1 อุปปฬกกรรม 1 อุปฆาตกกรรม 1  

 ความแตกตางในการอธิบาย คือ ในพระไตรปฎกอังคุตตรนิกาย ไมมีอโหสิกรรม รวมเปน 
11ประการ แตในคัมภีรมโนรถปูรณีอรรถกถา เพ่ิม อุปจเฉทกกรรม เขามาจึงเปน 12 ประการ แต 
แตกตางจากคัมภีรวิสุทธิมรรคตรงท่ีไมมี “อโหสิกรรม” สรุปคําอธิบายในคัมภีรมโนรถปูรณี ดังนี้  

 1) อธิบายทิฏฐธรรมเวทนียกรรม  
 เปนกรรมท่ีใหผลในชาติปจจุบัน จะเปนกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม บรรดากรรม 11 อยาง

นั้น ในบรรดา (ชวนะ) จิต 7 ชวนะ ชวนเจตนาดวงแรกท่ีเปนกุศลหรืออกุศลในชวนวิถีแรก ชื่อวา  
ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม นั้น ใหวิบากในอัตภาพนี้เทานั้น ท่ีเปนกุศลอํานวย
วิบากใน อัตภาพนี้ ท่ีเปนอกุศล (อํานวยวิบากในอัตภาพนี้) แตเม่ือไมสามารถใหผลอยางนั้น จะ 
เปนอโหสิกรรมไป คือ ถึงความเปนกรรมท่ีไมมีผล เปรียบเหมือนนายพรานพอเห็นเนื้อก็หยิบธนูยิงไป
ทันที ถาถูกเนื้อก็ลมไปในท่ีนั้น ถาไมถูก เนื้อก็รอดไปได  
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 2) อธิบายอุปชชเวทนียกรรม  
 เปนกรรมท่ีใหผลในภพท่ี 2 เม่ือชาตินี้ไดทํากรรมอยางใด อยางหนึ่ง ไมวาจะเปนกุศลกรรม

หรืออกุศลกรรม เจาของกรรมตองไดรับผลในชาติหนาตอจากชาตินี้ไป สวนชวนจิตดวงท่ี 7 ท่ียัง 
ประโยชนใหสําเร็จชื่อวา อุปชชเวทนียกรรมๆ นั้นอํานวยผลในอัตภาพแตไป แตในบรรดากุศล อกุศล
ท้ังสองฝายนี้ อุปชชเวทนียกรรม ในฝายท่ีเปนกุศล พึงทราบดวยอํานาจแหงสมาบัติ 8 ในฝายท่ีเปน 
อกุศล พึงทราบ ดวยอํานาจ แหงอนันตรยิกรรม 5 บรรดากรรมท้ังสองฝายนั้น ผูท่ีไดสมาบัติ 8 จะเกิด
ในพรหม โลกดวยสมาบัติอยางใดอยางหนึ่ง ฝ ายอนันตริยกรรม 5 จะบังเกิดในนรกดวยกรรม  
อยางหนึ่ง สมาบัติและอนันตริยกรรมท่ีเหลือจะถึง ความเปนอโหสิกรรมหมด คือเปนกรรมท่ีไมมีวิบาก 
แมขอความนี้ พึงทราบตามขอเปรียบเทียบขอแรก  

 3) อธิบายอปราปรเวทนียกรรม 
 เปนกรรมท่ีใหผลในภพอ่ืน ๆ หรือในภพท่ี 3 ก็ชวนจิต 5 ดวง ท่ีเกิดข้ึนระหวางแหงชวนจิต 

2 ดวง ชื่อวาอปราปรเวทนียกรรม ๆ นั้น ไดโอกาสเม่ือใดในอนาคตกาล เม่ือนั้นจะใหผล เม่ือความ 
เปนไปแหง สังสารวัฏฏะยังมีอยู  กรรมนั้นจะชื่อวาเปนอโหสิกรรมยอมไมมี กรรมท้ังหมดนั้นควร  
แสดงดวย (เรื่อง) พรานสุนัข เปรียบเหมือนสุนัขท่ีนายพรานเนื้อปลอยไป เพราะเห็นเนื้อจึงวิ่งตามเนื้อ
ไป ทันเขาในท่ีใดก็จะกัดเอาในท่ีนั้นแหละฉันใด กรรมนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไดโอกาสในท่ีใด ก็จะ
อํานวยผลทันทีในท่ีนั้น ข้ึนชื่อวา จะรอดพนจาก กรรมนั้น เปนไมมี  

 4) อธิบายครุกรรม  
 เปนกรรมหนักและกรรมไมหนัก ท้ังท่ีเปนกุศลและอกุศล กรรมใดหนักกรรมนั้นชื่อวา  

ครุกรรม ๆ นั้น ในฝ ายท่ีเป นกุศลพึงทราบวา ได แก  มหัคคตกรรม ในฝ ายอกุศลพึงทราบว า 
อนันตริยกรรม 5 เม่ือครุกรรมนั้นมีอยู  กุศลกรรมหรืออกุศลกรรมท่ีเหลือจะไมสามารถใหผลได  
ครุกรรมแมท้ังสองนั้นแหละจะใหปฏิสนธิ อุปมาเสมือนหนึ่งวา กอนกรวดหรือกอนเหล็ก แมประมาณ
เทาเมล็ดพันธุผักกาดท่ีโยนลงในหวงน้ํา ยอมไมสามารถจะลอยข้ึนเหนือน้ําได จะจมลงใตน้ําอยาง
เดียวฉันใด ในกุศลกรรมก็ดี อกุศลกรรมก็ดี ก็ฉันนั้นเหมือนกัน กรรมฝายใดหนัก เขาจะถือเอากรรม 
ฝายนั้นแหละ  

 5) อธิบายพหุลกรรม  
 เปนกรรมท่ีเคยทําเปนประจํา หรือทําจนชิน ติดเปนนิสัย โดยจะกุศลกรรมและอกุศลกรรม

ท้ังหลาย กรรมใดมาก กรรมนั้นชื่อวา พหุลกรรมๆ นั้น พึงทราบดวยอํานาจอาเสวนะท่ีไดแลว ตลอด
กาลนาน อีกอยางหนึ่ง ในฝายอกุศลกรรม กรรมใด ท่ีมีกําลังสรางโสมนัสใหในฝายอกุศลกรรม สราง
ความ เดือดรอนให กรรมนั้นชื่อวา พหุลกรรม อุปมาเสมือนหนึ่งวา เม่ือนักมวยปล้ํา 2 คน ข้ึนบนเวที 
คนใดท่ีมีกําลังมาก คนนั้นจะทําใหอีกฝายหนึ่งลม (แพ) ไป ฉันใด พหุลกรรมนี้นั้น ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
จะทับถมกรรมพวกนี้ท่ีมีกําลังนอย (ชนะ) ไป กรรมใด มากโดยการเสพจนคุนหรือมีกําลังโดยอํานาจ
ทําใหเดือดรอนมาก กรรมนั้นจะใหผล  

 6) อธิบายอาสันนกรรม  
 เป นกรรมเม่ือจวนเจียน หรือใกลจะตายแลว ไม ว ากรรมนั้นจะเป นกุศลกรรมและ

อกุศลกรรมท้ังหลาย กรรมใดสามารถเพ่ือจะใหระลึกถึงในเวลาใกลตาย กรรมนั้น ชื่อวา ยทาสันน 
กรรม (ก็คืออาสันนกรรม) ยทาสันนกรรมนั้นแหละ เม่ือกุศลกรรมและอกุศลกรรมเหลาอ่ืนถึงจะมีอยู
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ก็ใหผล (กอน) เพราะอยู ใกลมรณกาล เหมือนเม่ือเปดประตูคอก ท่ีมีฝูงโคเต็มคอก บรรดาโค 
ฝกและโคมี กําลังถึงจะอยูในสวนอ่ืน (ไกลปากคอก) โคตัวใดอยูใกลประตูคอกท่ีสุดจะเปนโคแกถอย 
กําลังก็ตาม โคตัวนั้นก็ยอมออกไดกอนอยูนั้นเอง ฉันนั้นในขอนี้  

 7) อธิบายกตัตตากรรม  
สวนกรรมนอกเหนือจากกรรม 3 ดังกลาวมาแลวนี้ ทําไปโดยไมรู ชื่อวา กตัตตากรรม ๆ นั้น 

อํานวยวิบากท่ีไดในกาลบางครั้ง เพราะไมมีกรรม 3 อยางเหลานั้นเหมือนทอนไมท่ีคนบาขวางออกไป
จะไปตกในท่ี ๆ ไมมีจุดหมายฉะนั้น  

 8) อธิบายชนกกรรม  
 เปนกรรมท่ีใหเกิดปฏิสนธิอยางเดียว ไมใหเกิดในปวัตติกาล กรรมอ่ืนยอมใหวิบากใน 

ปวัตติกาล ชื่อวา ชนกกรรม อุปมาเสมือนหนึ่งวา มารดา ใหกําเนิดอยางเดียว สวนพ่ีเลี้ยงนางนม 
ประคบประหงมฉันใด ชนกกรรมก็ฉันนั้นเหมือนกัน ใหเกิดปฏิสนธิเหมือนมารดา (สวน) กรรมท่ีมา
ประจวบเขาในหวัตติกาล เหมือนพ่ีเลี้ยงนางนม  

 9) อธิบายอุปตตถัมภกกรรม  
 เปนกรรมท่ีสนับสนุนมีไดท้ังกุศลกรรม ท้ังอกุศลกรรม เพราะวา บางคนกระทํากุศลกรรม 

แลวเกิดในสุคติภพ เขาดํารงอยูในสุคติภพนั้นแลว บําเพ็ญกุศลบอย ๆ สนับสนุนกรรมนั้น ยอมทอง
เท่ียวไปในสุคติภพนั้นแหละตลอดเวลาหลายพันป บางคนทําอกุศลกรรมแลวเกิดในทุคติภพ เขาดํารง
อยูในทุคตินั้น กระทํากรรมอกุศลกรรมบอย ๆ สนับสนุนกรรมนั้นแลวจะทองเท่ียวไปในทุคติภพนั้น
แหละสิ้นเวลาหลายพันป หรืออีกในแงหนึ่ง ควรทราบดังนี้ ท้ังกุศลกรรม ท้ังอกุศลกรรม ชื่อวา เปน 
ชนกกรรม ชนกกรรมนั้นใหเกิดวิบากขันธท้ังท่ีเปนรูปและอรูป ท้ังในปฏิสนธิกาลท้ังในปวัตติกาล สวน
อุปตถัมภกกรรม ไมสามารถใหเกิดวิบากได แตจะสนับสนุนสุขทุกขท่ีเกิดข้ึนใน เพราะวิบากท่ีใหเกิด
ปฏิสนธิท่ีกรรมอ่ืนใหผลแลว ยอมเปนไปตลอดกาลนาน  

 10) อธิบายอุปปฬกกรรม  
 กรรมท่ีเบียดเบียน บีบค้ัน สุขทุกขท่ีเกิดข้ึนในเพราะวิบากท่ีใหเกิดปฏิสนธิท่ีกรรมอ่ืนใหผล 

แลว จะไมให(สุขหรือทุกขนั้น) เปนไปตลอดกาลนาน ชื่อวา อุปปฬกกรรม ในอุปปฬกกรรม มีนัย ดังนี้ 
เม่ือกุศลกรรมกําลังใหผล อกุศลกรรมจะเปนอุปปฬกกรรมไมให (โอกาส) กุศลกรรมนั้นใหผล แมเม่ือ
อกุศลกรรมนั้นกําลังใหผลอยู กุศลกรรมจะเปนอุปปฬกกรรมไมให (โอกาส) อกุศลกรรมนั้นใหผล  
ตนไม กอไม หรือ เถาวัลย ท่ีกําลังเจริญงอกงาม ใครคนใดคนหนึ่งเอาไมมาทุบ หรือเอาศาสตรามาตัด 
เม่ือเปนเชนนั้น ตนไมหรือกอไมหรือเถาวัลยนั้น จะตองไมเจริญงอกงามข้ึนฉันใด กุศลกรรมก็อยางนี้
เหมือนกัน เม่ือกําลังใหผล (แตถูก) อกุศลกรรมเบียดเบียน หรือวาอกุศลกรรมกําลังใหผล (แตถูก) 
กุศลกรรมเบียดเบียนจะไมสามารถใหผลไดในสองอยางนั้น  

 11) อธิบายอุปฆาตกกรรม  
 สวนอุปฆาตกกรรม ท่ีเปนกุศลบาง ท่ีเปนอกุศลบาง มีอยูเอง จะตัดรอนกรรมอ่ืน ๆ ท่ีมี

กําลังเพราะกวา หามวิบากของกรรมนั้นไวแลวทําโอกาสแกวิบากของตน ก็เม่ือทํา (ให) โอกาสอยางนี้
แลว กรรมนั้นเรียกวาเผล็ดผลแลว อุปฆาตกกรรมนีน้ั้นแหละ มีชื่อวา อุปเฉทกกรรมบาง 
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 12) อธิบายอุปจเฉทกกรรม  
 ในอุปจเฉทกกรรม นั้น มีนัยดังตอไปนี้ ในเวลาท่ีกุศลกรรมใหผล อกุศลกรรมอยางหนึ่งจะ

ตั้งข้ึนตัดรอนกรรมนั้นใหตกไป ถึงในเวลาท่ีอกุศลกรรมใหผลกุศลกรรมอยางหนึ่งก็จะตั้งข้ึน ตัดรอน

กรรมนั้นแลวใหตกไป นีช้ื่อวา อุปจเฉทกกรรม บรรดาอุปจเฉทกกรรมท่ีเปนกุศล และอกุศลนั้น กรรม

ของพระเจาอชาตศรัตรู ไดเปนกรรมท่ีตัดรอนกุศล สวนกรรมของพระองคุลิมาลเถระ ไดเปนกรรม 

ตัดรอนอกุศลดวยประการดังกลาวนี้ เปนอันทานจําแนกกรรม 11 อยาง ตามสุตตันติกปริยาย 

(องฺ.ติกฺก.อ. 34/95-103) 

 จากการวิเคราะหเรื่องกรรม ท่ีปรากฏในพระไตรปฎก เทาท่ีนํามาแสดงนี้ทําใหสรุปไดวา 
กรรม ท่ีทานแสดงไวในพระไตรปฎกนั้นมีอยูมาก และคอนขางกระจัดกระจาย เปนการกลาวถึงกรรม
ในแบบตาง ๆ อันไดแก กรรมและวิบากกรรม กุศลและวิบากแหงอกุศล กรรมมีโทษ กรรมมีสุข กรรม
มีทุกข เปนตน สวนกรรมในพระไตรปฎกในสวนท่ีเปนท่ีมาของกรรม 12 นั้นไดพบเพียง 3 ประการ 
คือ 1. กรรมท่ีใหผลในปจจุบัน (ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม) 2. กรรมท่ีใหผลในภพท่ีสาม 3. กรรมท่ีใหผล
ในภพตอ ๆ ไป สวนท่ีวาดวยธรรมปริยายชําแรกกิเลสนั้นยังไมพบรายละเอียดมากนักเทาท่ีควร  

 กรรม 12 ท่ีปรากฏในคัมภีรวิสุทธิมรรค มีจํานวนครบ 12 ตางจากพระไตรปฎกตรงท่ีไมมี  
อุปจเฉทกกรรม แตไดเพ่ิม อโหสิกรรมท่ีไมมีในพระไตรปฎกเขามาแทน และสุดทายกรรมท่ีอยู ใน
คัมภีรมโนรถปูรณี อรรถกถา นั้น จําแนกไว 11 ประการโดยกลาวอิงพระสูตรวา “ก็ในพระสูตรนี้  
คําใดท่ีพระผูมีพระภาคเจา ตรัสไว มีอาทิวา ทิฏเฐ วา ธมฺเม ...”เปนตน แตไดขยายความในสวนของ
อุปฆาตกกรรมโดยอธิบายวาเปนอยางเดียวกันกับอุปจเฉทกกรรมเพราะมีหนาท่ีเหมือนกันแตมีชื่อ
เรียกตางกัน  

 

2.5 ระดับของวิบากกรรม  
 เพ่ือความเขาใจใหแจมแจงชัดเจนในประเด็นนี้มากยิ่งข้ึน ทานเจาคุณพระธรรมปฎก (ป.อ. 

ปยุตฺโต) (2546, หนา 187-190ไดจัดแบงระดับการใหผลของกรรมออกเปน 4 ระดับ ซ่ึงไดประมวล
ความไดดังนี้ 

 ระดับท่ี 1 ระดับภายในจิตใจ กรรมทําใหเกิดผลภายในจิตใจ ไมวาจะเปนกรรมดีหรือกรรม
ชั่ว จิตใจยอมสั่งสมเขาไวท้ังกุศลธรรมและอกุศลธรรม คุณภาพและสมรรถภาพของจิตมีอิทธิพล 
ปรุงแตง ความรูสึกนึกคิด ความโนมเอียง ความนิยมชมชอบ ความสุขความทุกข ความเขมแข็ง ออน
แอ ของจิตใจ ผลในระดับท่ี 1 นี้เปนผลเฉพาะในแงจิตใจของบุคคลนั้น ๆ เอง ผลในระดับท่ี 1 จะ
สืบเนื่องไปใหผลในระดับท่ี 2 และมีขอบเขตคาบเก่ียวกันคือ  

 ระดับท่ี 2 ระดับบุคลิกภาพ จากผลในระดับท่ี 1 อันเปนผลภายในจิตใจ จะสงผลทางดาน 
บุคลิกภาพเชน ดานการสรางเสริมลักษณะนิสัย การปรุงแตง ความประพฤติ ทาทีการแสดงออก การ
วางตนปรับตัว การตอบสนอง ความเก่ียวของสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ตอสถานการณหรือสภาพแวดลอม
ท่ัวไป จะเห็นไดชัดวา ผลในระดับท่ี 1 และ 2 คือผลภายในจิตใจและบุคลิกภาพนี้เปนขอบเขตท่ีกรรม
นิยามเปนใหญ ผลท้ัง 2 ระดับนี้ นอกเหนือจากมีความสําคัญอยางยิ่งในแงเฉพาะตัวบุคคลแลว ก็ยังมี
ความสําคัญในแงท่ีเปนท่ีมาของวิถีชีวิตของบุคคล อันเปนระดับท่ี 3 อีกดวย ดังนี้  



   35 

 ระดับท่ี 3 ระดับวิถีชีวิตของบุคคล กรรมชักนําความเปนไปในชีวิตของบุคคล สวนท่ีเปน 
ขอบเขตของกรรมนิยาม ก็ตอเนื่องมาจากผลในระดับท่ี 1 และ 2 นั่นเอง เชนการแสวงหาความสุข
หรือระบายทุกขภายในของบุคคล ก็จะชักนําใหเขาเขาไปหาสถานการณนั้น ๆ ทําการตอบสนอง 
เชนนั้น หรือวางทาทีเชนไรตอสิ่งท่ีประสบผลตอบสนองจากภายนอก ประสบความเจริญ ความเสื่อม 
ความสําเร็จ ความลมเหลว ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และความสูญเสียอันตรงกันขามท่ีเรียกวา  
“โลกธรรม” ซ่ึงเปนการดําเนินตามวิถีชีวิตของบุคคล ผลระดับนี้อาจแยกมองได 2 ดาน คือ  

 -  ผลสนองจากปจจัยดานบุคคลอ่ืนและสังคม  
 - ผลสนองจากปจจัยดานอ่ืน ๆ ของสภาพแวดลอม ท่ีนอกจากคน  
 ผลกรรมในระดับท่ี 3 คือความเปนไปแหงวิถีชีวิต พรอมดวยผลตอบสนองดานตาง ๆ นั้น 

เป นเรื่องของกรรมนิยามท่ีส วนมากสืบเนื่องมาจากผลในระดับท่ี  1 และ 2 แต มีสังคมนิยม 
เขามาสัมพันธดวย ดังนั้นจึงทําใหเกิดความสับสน แลวกอใหเกิดปญหาข้ึน ดังไดกลาวมาแลวขางตน  
ดวยคนท่ัวไปเม่ือมองดูผลของกรรมท่ีเกิดแกตน หรือติดตามดูผูอ่ืนวา ใครทําดีไดดี ใครทําชั่วไดชั่ว 
จริงเท็จแนนอนอยางไรนั้น มักจะมองดูเพียงแคผลในระดับท่ี 3 คือความเปนไปในชีวิตสวนท่ีไดรับ
ผลตอบสนองจากภายนอกเทานั้น โดยมองขามผลในระดับท่ี 1 และ 2 ไปเสีย ท้ัง ๆ ท่ีผลในสอง
ระดับขางตนนั้นมีความสําคัญอยางยิ่ง ท้ังตอตัวของมันเอง และตอผลในระดับตอไป  

 ระดับท่ี 4 ระดับสังคม กรรมท่ีบุคคลและคนท้ังหลายกระทํา ยอมมีผลตอความเปนไปของ
สังคม เชน ทําใหเกิดความเจริญ ความเสื่อม ความรมเย็นเปนสุข ความทุกขยากเดือดรอนรวมกันของ
มวลมนุษย ตัวอยางเชน การตัดไมทําลายปา การทําลายสิ่งแวดลอม ฯลฯ เปนตน ในท่ีสุดผลจากการ
กระทําเหลานั้น ก็จะยอนกลับมาหาตัวมนุษยเอง ผลกรรมในระดับท่ี 4 แมจะเปนเรื่องสําคัญ แตก็อยู
นอกขอบเขตของการพิจารณาใน 3 ระดับขางตน  

 เม่ือสรุปผลแลว ผลของกรรมในระดับท่ี 3 มิใชเกิดจากกรรมนิยามอยางเดียวท้ังหมด 
หากแตมีปจจัยดานนิยามและนิยมนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานสังคมนิยมนเขามาเก่ียวของดวย 
หากมองดูแตดานกรรมนิยามอยางเดียว ไมมองปจจัยดานอ่ืนใหครบถวน และไมรูจักแยกแยะขอบเขต
ความสัมพันธระหวางนิยาม – นิยมนตาง ๆ ก็จะทําใหเกิดความสับสน กระท่ังมีคํากลาวท่ีวา ทําดีไดดี
มีท่ีไหน ทําชั่วไดดีมีถมไป หรือทําชั่วไดดี ทําดีไดชั่วเกิดตามมา  

 จะเปนอยางไรก็ตาม สําหรับมวลมนุษยแลว กรรมนิยามก็ยังคงเปนแกนกลางท่ีชี้นําวิถีชีวิต
หรือเปนปจจัยอันสําคัญท่ีเปนตัวกําหนดใหไดรับผลสนองดีหรือเลวรายในชีวิตอยู อยางแนนอน 
สําหรับผูท่ีประสบความลมเหลว หรือมองเห็นผูอ่ืนวาทําดีแลวไมไดดีข้ึน แมวาจะยังไมไดตรวจสอบถึง
เหตุปจจัยในดานตาง ๆ ใหชัดเจนเลยก็ตาม แตหากจะคิดอยางงาย ๆ วา ถาตนไมไดทํากรรมดีไวก็
อาจจะแยกวานี้ หรือมองผูอ่ืนวา ถาเขาไมไดกระทํากรรมดีไวบาง เขาก็คงจะลําบากยิ่งกวานั้นอีก 
เปนแน หากคิดไดดังกลาวนี้ ยอมจะชวยใหเกิดความเขาใจ และมองเห็นสิ่งตาง ๆ ไดชัดเจนมากข้ึน 
เปนลําดับ แมวาจะเกิดอะไรข้ึนก็ตาม กรรมท่ีทําไวก็มิใชจะไรผลเสียเลย โดยเฉพาะผลในระดับท่ี 1 
และ 2 คือผลภายในจิตใจและผลตอบุคลิกภาพ ดังท่ีกลาวมาขางตนยอมตองเปนผลเกิดข้ึนแนนอน  
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2.6 ปจจัยที่ขัดขวางและสนับสนุนการใหผลของกรรม 
 จากพระสูตรตาง ๆ ท่ียกมาทําใหไดขอสรุปเก่ียวกับการใหผลของกรรมวา บางทีจะใหผล

ในทันทีทันใด บางทีก็ตองรอโอกาสใหผลอยู แตอยางไรก็ตาม กรรมยอมใหผลแนนอนจนกวาจะดับ
กรรมไดหรือกรรมหมดโอกาสใหผลจึงกลายเปนอโหสิกรรมไปท่ีจะไมมีการใหผลอีกตอไป ท้ังนี้เพราะ
การใหผลของกรรมนี้ข้ึนอยูกับหลายเหตุหลายปจจัย ปจจัยท่ีสําคัญอยางหนึ่งก็คือ สมบัติ 4 และวิบัติ 
4 ซ่ึงจะคอยเปนแรงสนับสนุนและขัดขวางการใหผลของกรรม ดังนี้  

 1) อกุศลกรรมบางอยาง อัน คติสมบัติ หามไวจึงไมใหผล  
 2) อกุศลกรรมบางอยาง อัน อุปธิสมบัติ หามไวจึงไมใหผล  
 3) อกุศลกรรมบางอยาง อัน กาลสมบัติ หามไวจึงไมใหผล  
 4) อกุศลกรรมบางอยาง อัน ปโยคสมบัติ หามไวจึงไมใหผล  
 5) อกุศลกรรมบางอยาง อาศัย คติวิบัติ จึงใหผล  
 6) อกุศลกรรมบางอยาง อาศัย อุปธิวิบัติ จึงใหผล  
 7) อกุศลกรรมบางอยาง อาศัย กาลวิบัติ จึงใหผล  
 8) อกุศลกรรมบางอยาง อาศัย ปโยควิบัติ จึงใหผล  
 9) กุศลกรรมบางอยาง อัน คติวิบัติ หามไวจึงไมใหผล  
 10) กุศลกรรมบางอยาง อัน อุปธิวิบัติ หามไวจึงไมใหผล  
 11) กุศลกรรมบางอยาง อัน กาลวิบัติ หามไวจึงไมใหผล  
 12) กุศลกรรมบางอยาง อัน ปโยควิบัติ หามไวจึงไมใหผล  
 13) กุศลกรรมบางอยาง อาศัย คติวิบัติ จึงใหผล  
 14) กุศลกรรมบางอยาง อาศัย อุปธิวิบัติ จึงใหผล  
 15) กุศลกรรมบางอยาง อาศัย กาลวิบัติ จึงใหผล  
 16) กุศลกรรมบางอยาง อาศัย ปโยควิบัติ จึงใหผล (อภิ.วิ.35/810/523)  
 เนื้อหาและรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องสมบัติและวิบัติท่ีไดจําแนกออกเปน 16 ประการ นั้น 

สามารถขยายความเปนฝายกุศลกรรมและอกุศลกรรมได ดังนี้  
 1) อกุศลกรรมบางอยาง อัน คติสมบัติ ห ามไวจึงไมใหผล กลาวคือทําชั่วไว เม่ือตาย 

แลวไปเกิดในสุคติเชน สวรรค เปนตน บาปกรรมจึงตามใหผลผูนั้นไมได บาปกรรมก็ยังไมหมดไปเพียง
แตยังไมมีโอกาสใหผล ยังรอใหผลอยู  

 2) อกุศลกรรมบางอยาง อัน อุปธิสมบัติ หามไวจึงไมใหผล กลาวคือ บาปกรรมท่ีจะใหผล
ทางรางกายไมสวยงาม แตผูนั้นไปเกิดเปนผูมีรูปสวยงาม มีบุคลิกดี จึงเปนเหตุปจจัยท่ีทําใหผูนั้นไดรับ
การยกยองเชิดชูท้ัง ๆ ท่ีเคยทําชั่วไว กรรมชั่วจึงไมมีโอกาสใหผล  

 3) อกุศลกรรมบางอยาง อัน กาลสมบัติ หามไวจึงไมใหผล กลาวคือ ทํากรรมชั่วไวแตผูนั้น
ไปเกิดในสมัยท่ีโลกมีความเจริญ คนอยูในศีลธรรม กรรมชั่วจึงยังไมมีโอกาสไดใหผล  

 4) อกุศลกรรมบางอยาง อัน ปโยคสมบัติ หามไวจึงไมใหผล กลาวคือ ทําความชั่วไว แต 
ผูนั้นเกิดความพยายามและประกอบแตในทางท่ีถูกตองดีงามอยูเสมอ กรรมชั่วจึงยังไมมีโอกาสใหผล  

 5) อกุศลกรรมบางอยาง อาศัย คติวิบัติ จึงใหผล กลาวคือ ทําความชั่วไว เม่ือตายไปเกิดใน
ทุคติ เชนไปเกิดในนรกภูมิ กรรมชั่วก็ใหผลทันที  
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 6) อกุศลกรรมบางอยาง อาศัย อุปธิวิบัติ จึงใหผล กลาวคือ ทํากรรมชั่วไวเก่ียวกับกรรมท่ี
จะทําใหรางกายไมสวยงาม ไมสมบูรณเอาไว เม่ือตายไปก็ไดเกิดเปนคนไมสวยงาม และมีรางกายไม 
สมบูรณ ทันที เชน มีโรคภัยไขเจ็บ เปนตน  

 7) อกุศลกรรมบางอยาง อาศัย กาลวิบัติ จึงใหผล กลาวคือ ทําความชั่วไวแลว เม่ือไปเกิด
ในสมัยท่ีโลกขาดความเจริญ คนไมมีศีลธรรม กรรมชั่วก็ใหผล  

 8) อกุศลกรรมบางอยาง อาศัย ปโยควิบัติ จึงใหผล กลาวคือ ทําความชั่วไวในทางท่ี
เก่ียวกับการใฝหาแตในทางผิดศีลธรรม เม่ือผูนั้นไปเกิดกรรมชั่วก็ใหผล โดยผูนั้นเปนผูพยายามใฝหา
และกระทํากรรมชั่วอยูเสมอ  

 สวนฝายท่ีเปนกุศล 8 ประการ มีลักษณะท่ีตรงกันขามกับฝายอกุศลตามท่ีไดอธิบายไปแลว 
ขางตนนี้ ดังนั้น เม่ือรวมกันท้ังฝายกรรมชั่วและกรรมดีแลวก็จะได 16 ประการ ซ่ึงเปนการอธิบายการ
ใหผลของกรรมท่ีละเอียดออกไป ทําใหเห็นผลของการกระทําไดชัดเจนยิ่งข้ึน จะทําใหไมตองสงสัยใน
วิบากกรรมวา “เพราะเหตุใดทําดีไมไดดี ทําชั่วไดดี” เปนตน  

 เพ่ือใหความหมายเก่ียวกับเรื่องของวิบัติและสมบัติไดกวางขวางยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงไดนําเอา
คําอธิบายของ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2546, หนา 191)ท่ีไดอธิบายเรื่อง สมบัติและวิบัติ ไว 
อยางนาสนใจมาลงไว ดังนี้  

 สมบัติ แปลงาย ๆ วา ขอดี หมายถึงความเพียบพรอมสมบูรณแหงองคประกอบตาง ๆ ซ่ึง 
ชวยเสริมสงอํานวยโอกาสใหกรรมดีปรากฏผล และไมเปดชองใหกรรมชั่วแสดงผล พูดสั้น ๆ วา  
องคประกอบอํานวยชวยเสริมกรรมดี สมบัติมี 4 อยาง คือ  

 1) คติสมบัติ สมบัติแหงคติ ถึงพรอมดวยคติ หรือคติให คือ เกิดอยูในภพ ภูมิ ถ่ิน ประเทศ
ท่ีเจริญ เหมาะหรือเก้ือกูล ตลอดจนในระยะสั้น คือ ดําเนินชีวิตอยูหรือไปในถ่ินท่ีโอกาสอํานวย  

 2) อุปธิสมบัติ สมบัติแหงรางกาย ถึงพรอมดวยรางกาย หรือรูปรางให เชน มีรูปรางสวย  
รางกายสงางาม หนาตาทาทางดี นารัก นานิยมเลื่อมใส สุขภาพดีแข็งแรง  

 3) กาลสมบัติ สมบัติแหงกาล ถึงพรอมดวยกาลหรือกาลให คือ เกิดอยูในสมัยท่ีบานเมือง 
มีความสงบสุขผูปกครองดี ผูคนมีศีลธรรม ยกยองคนดี ไมสงเสริมคนชั่วตลอดจนในระยะสั้น คือ ทํา
อะไรถูกกาลเวลา ถูกจังหวะ  

 4) ปโยคสมบัติ สมบัติแหงการประกอบ ถึงพรอมดวยการประกอบกิจ หรือกิจการให เชน 
ทําเรื่องตรงกับท่ีเขาตองการ ทํากิจตรงกับความถนัดความสามารถของตนทําการถึงขนาดถูกหลักครบ 
ถวนตามเกณฑหรือเต็มอัตราไมใชทําครึ่ง ๆ กลาง ๆ หรือเหยาะแหยะ หรือไมถูกเรื่องกัน  
รูจักจัดทํา รูจักดําเนินการ  

 สวน วิบัติ แปลงาย ๆ วาขอเสีย หรือจุดออน หมายถึงความบกพรองแหงองคประกอบตาง 
ๆ ซ่ึงไมอํานวยแกการท่ีกรรมดีจะปรากฏผล แตกลับเปดชองใหกรรมชั่วแสดงผล พูดสั้น ๆ วา องค
ประกอบบกพรองเปดชองใหกรรมชั่ว วิบัติ มี 4 อยาง คือ  

 1) คติวิบัติ วิบัติแหงคติ หรือคติเสีย คือ เกิดอยูในภพ ภูมิ ถ่ิน ประเทศ สภาพแวดลอมท่ีไม
เจริญไมเหมาะ ไมเก้ือกูล ทางดําเนินชีวิต ถ่ินท่ีไปไมอํานวย  

 2) อุปธิวิบัติ วิบัติแหงรางกาย หรือรูปกายเสีย เชน รางกายพิกลพิการ ออนแอ ไมสวยงาม 
กิริยา  
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 3) กาลวิบัติ วิบัติแหงกาล หรือกาลเสีย คือ เกิดอยูในยุคสมัยท่ีบานเมืองมีภัยพิบัติ ไมสงบ
เรียบรอยผูปกครองไมดี สังคมเสื่อมจากศีลธรรม มากดวยการเบียดเบียน ยกยองคนชั่ว บีบค้ันคนดี 
ตลอดจนทําอะไรไมถูกกาลเวลาไมถูกจังหวะ  

 4) ปโยควิบัติ วิบัติแหงการประกอบ หรือกิจการเสีย เชน ฝกใฝในกิจการหรือเรื่องราวท่ีผิด 
ทําการไมตรงความถนัด ความสามารถ ใชความเพียรในเรื่องไมถูกตอง ทําการครึ่ง ๆ กลาง ๆ เปนตน 

 สรุป วาเหตุผลท่ีวิบากกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไป อาจมีท้ังการสนับสนุนหรือขัดขวางนั้น 
เปนเพราะมีสมบัติท่ีคอยใหการสนับสนุนบุคคลนั้นอยู และมีวิบัติท่ีคอยขัดขวางอยูทําใหเกิดเหมือน 
เปนความไมสมเหตุสมผลของกฎแหงกรรมแตเม่ือพิจารณาดูตามความเปนจริงอยางเชื่อมโยงแลวก็จะ
พบวาเปนความยุติธรรมในการใหผลของกรรมอยางหนึ่งท่ีตองคอยโอกาสเหมาะสมจริง ๆ แลวจึง 
คอยใหผลและใหผลอยางเปนระบบกอนหลังอยางถูกตอง  
 

2.7 การสิ้นสุดของวิบากกรรม  
 ทัศนะทางพระพุทธศาสนาเชื่อเรื่องการสิ้นกรรม ชีวิตปุถุชนทํากรรมอยู เสมอ สาเหต ุ

สําคัญท่ีทําใหบุคคลทํากรรม คือ กิเลส เม่ือทํากรรมยอมไดรับผล คือ วิบาก เม่ือหมดกิเลสก็ไมทํา
กรรมจึงไมมีผลของกรรมสวนนั้นท่ีจะตองรับ กฎแหงกรรมก็ตกอยูในกฎแหงไตรลักษณเชนเดียวกับ
ธรรมอ่ืนท่ีมีการเกิดข้ึน ดํารงอยู และดับไปตามเหตุและปจจัย ทางดับกรรมจึงตองดูท่ี สาเหตุการเกิด 
และดับท่ีสาเหตุการเกิด พระพุทธองคไดตรัสไวในนิพเพธิกสูตร สรุปไดวา ผัสสะเปนเหตุใหเกิดกรรม
... เม่ือผัสสะดับกรรมจึงดับ ขอปฏิบัติใหถึงการดับกรรม ไดแก อริยมรรคมีองค 8 ...และในนิทานสูตร
ไดกลาวถึงสาเหตุการเกิดกรรมชั่ว คือ โลภะ โทสะ โมหะ หรือ อกุศลกรรม เหตุท่ีเกิดกรรมดี คือ  
อโลภะ อโทสะ อโมหะ หรือกุศลกรรม โดยกุศลกรรมเกิดจากอกุศลกรรม เม่ือละอกุศลกรรมได กรรม
เปนอันสิ้นสุดหรือดับลง  

 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโฺต) (2546, 116) ไดอธิบายไววา  
 ทําอยางไรจะหมดกรรม การท่ีจะหมดกรรมก็ คือ ไมทํากรรมชั่วทํากรรมดี และทํากรรม

ดีใหยิ่งข้ึน คือ แมแตกรรมดีก็เปลี่ยนใหดีข้ึนจากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่ง... กรรมไมหมดดวยการ
ชดใชกรรม แตหมดดวยการพัฒนากรรม คือ ปรับปรุงตัวใหทํากรรมท่ีดียิ่งข้ึน ๆ จนพนข้ันของกรรม
ไปถึงข้ันทําแตไมเปนกรรม คือ ทําดวยปญญาท่ีบริสุทธิ์ ไมถูกครอบงําหรือชักจูงดวย โลภะ โทสะ 
โมหะ จึงจะเรียกวา พนกรรม 

 พระพรหมโมลี (วิลาส าณวโร) (2545, หนา 250) ไดอธิบายถึงความสิ้นไปแหงกรรม 
สรุปไดวากรรมอันทําใหสัตวโลกเวียนวายตายเกิดมีสองประการ คือ กุศลกรรม และ อกุศลกรรม กุศล
กรรมมีสาเหตุมาจากอกุศลกรรม หมายถึง สัตวโลกทําความดีตาง ๆ เพ่ือเลิกอกุศลกรรม ดังนั้นเม่ือ
ทําลายอกุศลกรรมใหสิ้นไป กุศลกรรมซ่ึงเกิดข้ึนเพราะอาศัยอกุศลกรรมเปนปจจัย จึงสิ้นไป ไปดวย  

 บรรจบ บรรณรุจิ (2547,หนา 204-205) ไดอธิบายการดับผัสสะไววา ดับผัสสะ คือ ดับ
การกระทบถูกตองตาง ๆ ไดแก ดับการกระทบถูกตองทางตา ดับการกระทบถูกตองทางหู ดับการ
กระทบถูกตองทางจมูก ดับการกระทบถูกตองทางลิ้น ดับการกระทบถูกตองทางกาย ดับการกระทบ
ถูกตองทางใจ “ดับการกระทบถูกตอง” นั้นไมไดหมายถึงวา ดับตามิใหกระทบกับรูป... ทวาการ
กระทบถูกตองตาง ๆ เหลานั้นเปนเพียงกิริยา ไมเปนปจจัยใหกิเลสเกิดข้ึน 
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 ตามท่ีพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) พระพรหมโมลี (วิลาศ าณวโร) และบรรจบ  
บรรณรุจิ อธิบายถึงการดับกรรม สรุปไดวา การดับกรรมตองดับท่ีสาเหตุการเกิดกรรม คือ ดับผัสสะ 
ไมใหกิเลสเกิดข้ึน ไมประกอบกรรมชั่วและกรรมดีไดอีก โดยปฏิบัติตามหลักของมรรคมี องค 8 การ
กระทําท่ีปราศจากกิเลส จึงไมจัดเปนกรรม เปนเพียงกิริยาและไมมีวิบาก การดับกรรม การสิ้นกรรม 
และการพนกรรม จึงมีความหมายเดียวกัน กรรมเปนตัวการใหเกิดกรรมวิบาก กรรมวิบากท่ีเกิดจาก
กรรมดี กรรมชั่ว ยอมทําใหเจาของกรรมเปนทุกข เดือดรอน ท้ังกายและใจ ท้ังโลกนี้และโลกหนา 
กรรมวิบากท่ีเกิดจากกรรมดี ยอมทําใหเจาของกรรมเปนสุขท้ังกายและใจ ท้ังโลกนี้และโลกหนา ดังท่ี
พระพุทธองคไดตรัสไวใน เวรัญชกสูตร (ม.มู.12/489-490/374-377)  

 สรุปไดวา ผูประพฤติอกุศลกรรมบถ 10 คือ ประพฤติทางกาย วาจาใจ ยอมไดรับความ
ทุกขในชาตินี้ และไปเกิดในทุคติในชาติหนา ผู ประพฤติกุศลกรรมบถ 10 คือประพฤติดี ทางกาย 
วาจา ใจ ยอมไดรับความสุขในชาตินี้และไปเกิดในสุคติในชาติหนา  

 1) อกุศลกรรมบถ 10  
 อกุศลกรรมบถ 10 หมายถึง ทางแหงอกุศลกรรม ทางทําความชั่ว กรรมชั่วอันเปนทาง

นําไปสูความเสื่อม ความทุกข หรือทุคติ อกุศลกรรมบถ 10 แบงตามทางท่ีทํากรรมมี 3 ประการ คือ 
กายทุจริต 3 วจีทุจริต 4 และมโนทุจริต 3  

 กายทุจริต มี 3 ประเภทคือ  
  1. ปาณาติบาต คือ การฆาสัตวตัดชีวิต  
  2. อทินนาทาน คือ การถือเอาสิ่งของเขามิไดให  
  3. กาเมสุมิจฉาจาร คือ การประพฤติผิดในกาม  
 วจีทุจริต มี 4 ประเภท คือ  
  1. มุสาวาท คือ การกลาวคําเท็จ  
  2. ปสุณาวาจา คือ การกลาวคําสอเสียด  
  3. ผรุสวาท คือ การกลาวคําหยาบ  
  4. สัมผัปปลาปะ คือ การกลาวคําเพอเจอ  
 มโนทุจริต มี 3 ประเภท คือ  
  1. อภิชฌา คือ ความเพงเล็งทรัพยอยากไดทรัพยของผูอ่ืนดวยความโลภ  
  2. พยาบาท คือ ความผูกอาฆาตจองเวรผูอ่ืนดวยอํานาจแหงความโกรธ  
  3. มิจฉาทิฎฐิ คือ ความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม 
 2 ) กุศลกรรมบถ 10 
 กุศลกรรมบถ 10 หมายถึง ทางแหงกุศลกรรม, ทางทําความดี กรรมดี อันเปนทางนําไปสู

ความเจริญหรือสุคติ (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), หนา 227) มี 10 ประการ แบงตามทางท่ีทํา

กรรม มี 3 ประการ คือ กายสุจริต 3วจีสุจริต 4 และมโนสุจริต 3 กายสุจริต มี 3 ประเภท คือ  

 1. ปาณาติปาตวิรัติ คือ การงดเวนจากการฆาสัตว รวมถึงการใหชีวิตสัตว  
 2. อทินนาทานวิรัติ คือ การงดเวนจากการลักทรัพยสิ่งของผูอ่ืน รวมถึงการบริจาค  
 3. กาเมสุมิจฉาจารวิรัติ คือ การงดเวนจากการประพฤติผิดทางกาม รวมถึงสํารวมระวังใน

กาม  
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 วจีสุจริต มี 4 ประเภท คือ  
  1. มุสาวาทวิรัติ คือ การงดเวนจากการกลาวคําเท็จ  
  2. ปสุณาวาจาวิรัติ คือ การงดเวนจากการกลาวคําสอเสียด  
  3. ผรุสวาทวิรัติ คือ การงดเวนจากการกลาวคําหยาบ  
  4. สัมผัปปลาปวิรัติ คือ การงดเวนจากการกลาวคําเพอเจอ  
 มโนสุจริต มี 3 ประเภท คือ  
  1. อนภิชฌา คือ ความไมคิดโลภอยากไดทรัพยของผูอ่ืน  
  2. อพยาบาท คือ ไมคิดพยาบาทปองราย (ไมคิดราย)  
  3. สัมมาทิฎฐิ คือ ไมมีความคิดเห็นผิดทํานองคลองธรรม (พระพรหมโมลี), (วิลาศ 

าณวโร), 2445, หนา 602) อกุศลกรรมบถ10 เปนทางแหงการทําความชั่ว อันมีสาเหตุมาจากกิเลส
โลภะ โทสะและโมหะ ทําใหประกอบกรรมชั่วทางกาย ทางวาจา และทางใจ กุศลกรรมบถ 10  
เปนทางแหงการทําความดี อันมีสาเหตุมาจากกิเลส อโลภะ อโทสะ และอโมหะ ทําใหประกอบกรรม
ดีทางกาย ทางวาจา และทางใจ กรรมท้ัง 2 เปนสาเหตุท่ีทําใหมนุษยและสัตวบนโลกนี้มีความแตก 
ตางกัน และตองเวียนวายตายเกิดไมจบสิ้น การดับกรรมจึงตองทําดวยการละอกุศลกรรมอันเปนเห
ตุใหกุศลกรรมดับไปดวย โดยใชหลักการปฏิบัติตามมรรคมีองค 8  

 3 ) มรรคมีองค 8  
 มรรคเปนเสนทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ของการปฏิบัติ อันนําไปสูการดับทุกข ท่ีอยู

ตรงกลางระหวาง การหมกมุนตนเองอยูในกามสุข (กามสุขัลลิกานุโยค) และการทรมานตน เองใหได

รับความลําบากเดือดรอน (อัตตกิลมถานุโยค)  

 มรรค คือ ระบบความคิดและการกระทําสายกลาง หรือ การดําเนินชีวิตตรงจุดท่ีพอ 

เหมาะพอดีใหไดผลสําเร็จตามเปาหมาย คือ การดับทุกข (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2543, หนา 

538) มีองคประกอบ 8 ประการ คือ  

 1. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ  
 2. สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ  
 3. สัมมาวาจา เจรจาชอบ  
 4. สมัมากัมมันตะ กระทําชอบ  
 5. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ  
 6. สัมมาวายามะ พยายามชอบ  
 7. สัมมาสติ ระลึกชอบ  
 8. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตม่ันชอบ (ม.ม.12/33/31-32, ม.อุ.14/323/392) 
 ในสัจจวิภังคสูตร (ม.อุ.14/375/421-424) ไดอธิบายรายละเอียดของมรรคมีองค 8 ไว มี

สาระสาํคัญ ดังตอไปนี ้ 
 สัมมาทิฏฐิ คือ ความรูในความทุกข เหตุเกิดแหงทุกข ความดับทุกข และขอปฏิบัติใหถึง

ความดับทุกข  
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 สัมมาสังกัปปะ คือ ความดําริในการออกจากกาม ความดําริในการไมพยาบาทและความ
ดําริในการไมเบียดเบียน  

 สัมมาวาจา คือ เจตนาเปนเหตุเวนจากการพูดเท็จ เจตนาเปนเหตุเวนจากการพูดเสียดสี 
เจตนาเปนเหตุเวนจากการพูดคําหยาบ เจตนาเปนเหตุเวนจากการพูดเพอเจอ  

 สัมมากัมมันตะ คือ เจตนาเปนเหตุเวนจากการประพฤติผิดในกาม  
 สัมมาอาชีวะ คือ ละมิจฉาชีพ เลี้ยงชีพดวยสัมมาอาชีวะ  
 สัมมาวายามะ คือ เพียรพยายามปองกันไมให บาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกิดให เกิดข้ึน 

เพียรพยายามละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึน เพียรพยายามสรางกุศลธรรมท่ียังไมเกิด ใหเกิดเพียร
พยายามรักษาและสงเสริมกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวไมใหเสื่อมหายไป  

 สัมมาสติ คือ มีสติ สัมปชัญญะ พิจารณาเห็นกายในกาย พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา 
พิจารณาเห็นจิตในจิต และพิจารณาเห็นธรรมในธรรม เพ่ือกําจัดอภิชฌาและโทมนัส  

 สัมมาสมาธิ คือ ตั้งจิตม่ันชอบคือ สมาธิท่ีเจริญตามแนวของฌาน 4  
 มรรคมีองค 8 จัดเปนประเภทได 3 ประเภท เรียกวา ไตรสิกขา สัมมาทิฏฐ สัมมาสังกัปปะ 

เปนปญญา สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เปนศีล สัมมาวายามะ สัมมาสติ  
สัมมาสมาธิ เปนสมาธิ มรรคมีองค 8 จึงหมายถึง พรหมจรรย (พระธรรมปฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต), 2547 

หนา 55) อันเปนหลักทางดําเนินชีวิตท่ีประเสริฐ อันเปนทางปฏิบัติของพระอริยบุคคล  

 การดําเนินชีวิตตามแนวทางมรรคมีองค 8 จึงเปนการพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา ท่ี
สามารถพัฒนากรรมของตนไปสู ความสิ้นกรรม คือ นิพพานอัน เป น เป าหมายสู งสุดทาง
พระพุทธศาสนา  

 สรุปไดวากรรมทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การกระทําท่ีทําดวยเจตนา อันมีพ้ืนฐานมา

จากกิเลส แสดงออกทาง กาย ทางวาจา และทางใจ มีท้ังกรรมดีและกรรมชั่ว สงผลตอผูกระทํากรรม

สาเหตุแหงการเกิดกรรมเกิดจากผัสสะ โดยเริ่มตนท่ีใจเกิดการนึกคิดเรียกวามโนกรรม สงผลใหผู 

กระทํากรรมตอทางกาย และทางวาจา ผลของการกระทํา ไมวากรรมดี หรือ กรรมชั่วจะถูกสะสมไว

ในภวังคจิต รอโอกาสใหผลแกเจาของกรรม การจะตดัสินวากรรมใดเปนกรรมดี หรือกรรมชั่วนั้น ทาง

พระพุทธศาสนาไดวางหลักเกณฑไว โดยให ดูท่ีสาเหตุแหงการทํากรรมและผลของกรรม วามี

ผลกระทบตอตนเองหรือผูอ่ืน หรือ ท้ังตนเองและผูอ่ืน หรือไมกรรมในพระไตรปฎกแบงออกเปน 3 

ประเภท คือ 1. ตามคุณภาพของกรรมมี 2. อยาง คือ กรรมชั่ว (อกุศลกรรม) และกรรมดี (กุศลกรรม) 

2. ตามทางแหงการทํากรรมมี 3 อยาง คือ ทางกายเรียกวา กายกรรม ทางวาจา เรียกวา วจีกรรม 

ทางใจ เรียกวา มโนกรรม 3. ตามกรรมท่ีมีความสัมพันธกับวิบาก มี 4 อยาง คือ กรรมดํามีวิบากดํา 

กรรมขาวมีวิบากขาว กรรมท้ังดําและขาวมีวิบากท้ังดําและขาว กรรมไมดําและไมขาวมีวิบากท้ังไมดํา

และไม ขาว เป นไปเพ่ือความสิ้นกรรม กรรมประเภทนี้  เป นกรรมท่ีมีเป าหมายสูงสุดในทาง

พระพุทธศาสนา มีเจตนาเพ่ือจะละกรรมดํา กรรมขาว และกรรมท้ังดําและขาว  
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 ในอรรถกถา เรียกวา กรรม 12 ซ่ึงไดมีการรวบรวมไวเปนหมวดหมู ผลของกรรมทําใหเห็น

เปนรูปธรรมชัดเจนยิ่งข้ึน มีกรรมตามหนาท่ี กรรมตามใหผลตามลําดับ และกรรมท่ีรอเวลาในการให

ผลของกรรม  

 การใหผลของกรรมแบงออกเปน 2 ระดับ คือ ผลชั้นใน หมายถึง จิตใจ ใหผลทันที ท่ีทํา

กรรมเสร็จ เปนความรูสึกท่ีดีหรือชั่ว สะสมเปนวิบากตกคางในใจ รอวันแสดงตัวออกมาเปนอุปนิสัย 

ผลชั้นนอกใหผลเปนลาภ ยศ สรรเสริญ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา การใหผลในชั้นนี้ตองมีองค

ประกอบเรื่อง กาล คติ อุปธิ และปโยคะ มาเปนปจจัยเก่ียวของ การใหผลของกรรมท้ัง 3 ประเภทใน

พระไตรปฎกดังกลาวขางตน เปนเรื่องของการใหผลชั้นใน สวนการใหผลของกรรม 12 เปนการใหผล

ชั้นนอก  

 กฎแหงกรรม เปนกฎธรรมชาติท่ีมีการใหผลท่ีแนนอนและตายตัว ไมมีขอยกเวนและจึง 

เปนกฎศีลธรรม ท่ีดูแลควบคุมพฤติกรรมของมนุษยและใหผล มนุษยทุกคนตองรับผิดชอบตอการ 

กระทําของตน ดังนั้นเม่ือพิจารณาแลวจะเห็นไดวาการใชเวลาปจจุบันและเง่ือนไขของอโหสิกรรมทํา

ใหมนุษยสามารถเลือกสถานท่ีเกิด พรอมท้ังรูปสมบัติคุณสมบัติได กลาว คือ ทําแตกรรมดีอันมี

เง่ือนไขไปสูผลท่ีตองการอยางพากเพียร และปฏิบัติจนกลายเปนอุปนิสัย ผลของกรรมยอมสงผลใน

ชาติหนาหรือชาติตอ ๆ ไป และผลของกรรมบางอยางสามารถสงผลไดในชาตินี้ไดเลย เชน ความ

ร่ํารวยหรือความฉลาด นอกจากนี้พระพุทธศาสนายังใหความสําคัญกับมโนกรรมของจิตท่ีใกลดับ ซ่ึงมี

ผลตอคติท่ีไปในชาติหนา  

 การดับกรรมตองดับท่ีสาเหตุ คือ ผัสสะ พระพุทธศาสนาไมไดสอนใหมนุษยทํากรรมดีเพ่ือ

ติดอยูแตความสุขและความดี แตสอนใหมนุษยทํากรรมเพ่ือละท้ิงกรรมดีและกรรมชั่วเพ่ือไป สูการสิ้น

กรรม ดวยวิธีการปฏิบัติตามมรรคมีองค 8 และพัฒนาตนเองดวย หลักไตรสิกขา ซ่ึงสามารถพัฒนา

กรรมของตนหลุดพนจากกิเลส เปนเหตุใหสิ้นกรรมหรือดับกรรมการกระทําท่ีไมมีกิเลส ไมจัดเปน 

กรรมเปนเพียงกิริยาเทานั้น จึงไมมีวิบากใหรับผลทําใหหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด หรือ 

หลุดพ นจากวัฏฏะ 3 คือ กิเลส กรรม วิบากบรรลุพระนิพพาน อันเป นเป าหมายสูงสุดของ

พระพุทธศาสนา 

 

 



บทท่ี 3 
วิบากกรรมของบุคคลตามท่ีปรากฏในอรรถกถาธรรมบท   

 

 ในหัวขอนี้ผูวิจัยจะไดอธิบายดวยการประมวลเรื่องราวเก่ียวกับวิบากกรรมของพระพุทธเจา

พระสาวก สาวิกา อุบาสก อุบาสิกา บุคคลท่ัวไป ท่ีไดปรากฏอยู ในคัมภีรตาง ๆ โดยจะเนนไปท่ี 

วิบากกรรมท่ีปรากฏในอปทาน ขุททกนิกายเปนกรณีเฉพาะ เพ่ือใหเกิดความรูและเขาใจในเรื่องท่ีได

ยกข้ึนมาแสดงนั้นชัดเจนยิ่งข้ึน อยางไรก็ดี เม่ือผูวิจัยไดศึกษาและคนควาแลวทําใหทราบวา วิบาก

กรรม พระสาวก พระสาวิกา อุบาสก อุบาสิกา บุคคลท่ัวไปนั้น โดยหลักใหญ ๆ แบงออกไดเปน 2  

อยาง คือ วิบากกรรมฝายท่ีเปนอกุศล กับ วิบากกรรมท่ีเปนกุศล ท้ังสองประการนี้ปรากฏคอน 

ขางมากในคัมภีร แตผูวิจัยไดยกข้ึนมาแสดงเปนกรณีศึกษาในสวนท่ีคิดวานาสนและสําคัญเทานั้น ไม

สามารถยกตัวอยางมาไดท้ังหมดซ่ึงมีอยู มากมายดังกลาว เพ่ือใหเกิดประโยชนแกผู ศึกษาท่ีตอง

การศึกษาประเด็นสําคัญและมีเวลาจํากัด ซ่ึงรายละเอียดดังกลาวนั้น ผูวิจัยจะไดอธิบายเปนลําดับไป 

ดังนี้  

 

3.1 วิบากกรรมของพระพุทธเจา  
 พระโพธิสัตวไดบําเพ็ญเพียรบารมีมามากมายหลายประการ แตพระโพธิสัตวก็ยังตองเสวย
วิบากกรรมตามแตท่ีไดกระทําไวในอดีตชาติตาง ๆ ไมเวนแมแตพระชาติท่ีตองมาเปนพระสัมมาสัม
พุทธเจาก็ยังไดรับผลของวิบากกรรมนั้น จึงไดนําวิบากกรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา มาใชเปนขอมูล
ทางการศึกษาตอไป มีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 3.1.1 วิบากกรรมขณะบําเพ็ญทุกรกิริยา   
 ในสมัยพระพุทธเจาพระนามวากัสสปะ พระองคบังเกิดเปนพราหมณชื่อวา โชติปาละ ไมมี

ความเลื่อมใสในพระศาสนา เพราะวิบากของกรรมเกาของพระองค พระองค จึงไดตรัสวา การตรัสรู

ของสมณะโลนจักมีมาแตท่ีไหน การตรัสรูเปนของท่ีไดโดยยากยิ่ง เพราะวิบากของกรรมนั้นพระองค

จึงไดเสวยทุกขมีนรกเปนตน (ขุ.อป.32/92-96/412-413)  

 ในภพสุดทายไดเกิดเปนพระเวสสันดรจุติจากภพนี้นั้นแลวไปบังเกิดในภพดุสิต จุติจาก 
ภพดุสิตนั้นดวยการอาราธนาของเหลาเทวดาไดมาบังเกิดในสักยตระกูลเพราะญาณแกกลาจึงละท้ิง
ราชสมบัติในชมพูทวีปแลวตัดพระเกศา ดวยพระขันธ ท่ีฝงแมน้ําอโนมานที รับบริขาร 8 อันสําเร็จ 
ดวยฤทธิ์ซ่ึงเกิดข้ึนกลีบปทุมในเวลาท่ีกัปยังตั้งอยูซ่ึงพระพรหมนํามาใหแลวบรรพชาเพราะญาณ 
ทัสสนะคือพระโพธิญาณยังไมแกกลากอน จึงไมรูจักทางและมิใชทางแหงความเปนพระพุทธเจาเปนผู
มีสรีระเชนกับเปรตผูไมมีเนื้อและเลือดเหลือแตกระดูกหนังและเอ็นดวยอํานาจท่ีบริโภคอาหารม้ือ
เดียวคําเดียวเปนผูเดียวทางเดียว และนั่งผูเดียว บําเพ็ญทุกรกิริยามหาปธานความเพียรใหญโดยนัยดัง
กลาวไวในปธานสูตรนั่นแล ณ อุรุเวลาชนบทถึง 6 พรรษาพระโพธิสัตวนั้นนึกถึงทุกรกิริยานี้วาไม 
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เปนทางแหงการตรัสรูจึงกลับเสวยอาหารประณีตในคามนิคมและราชธานีมีอินทรียผองใสมีมหาปุริ
สลักษณะ 32 ครบบริบรูณ เสด็จเขาไปยังโพธิมัณฑโดยลําดับชนะมารท้ัง 5 ไดเปนพระพุทธเจา  
 ก็ในกาลนั้น เราไดเปนพราหมณชื่อ โชติปาละไดกลาวกะพระกัสสปสุคตเจาวาการตรัสรู
ของสมณะโลนจักมีมาแตไหน การตรัสรูเปนของไดยากยิ่งเพราะวิบากของกรรมนั้นเราจึงตองทํา 
ทุกรกิริยามากมายอยู  ท่ีตําบลอุรุเวลาถึง 6 ป จากนั้น จึงไดบรรลุพระโพธิญาณเราไมไดบรรล ุ
พระโพธิญาณอันสูงสุดโดยหนทางนั้นเราถูกกรรมเกาหามไวจึงไดแสวงหาโดยทางผิดเรามีบุญและบาป
สิ้นไปหมดแลว เวนจากความเรารอนท้ังปวงไมมีความโศกไมมีความคับแคนไมมีอาสวะจักปรินิพพาน
แล (ขุ.อป.32/506-509/468-469) 
 3.1.2 วิบากกรรมเกี่ยวกับการถูกกลาวหาจากนางสุนทรี 

 พระโพธิสัตวเกิดในตระกูลท่ีไมปรากฏชื่อเสียง เปนนักเลงชื่อวามุนาฬิ เพราะกําลังแรงท่ี

คลุกคลีกับคนชั่วจึงไดดาพระปจเจกพุทธเจานามวา สุรภิ วา ภิกษุนี้ทุศีล มีธรรมอันลามก เพราะ

วจีกรรมอันเปนอกุศลนั้น พระโพธิสัตวนั้นไหมอยูในนรกหลายพันป ในอัตภาพครั้งสุดทายนี้ เกิดเปน 

พระพุทธเจา ดวยกําลังแหงความสําเร็จบารมี 10 ไดเปนผูถึงลาภอันเลิศ และยศอันเลิศ พวกเดียรถีย

กลับเกิดความอุตสาหะข้ึนอีก คิดกันวา พวกเราจักยังโทษมิใชยศใหเกิดแกพระสมณะโคดมไดอยางไร

หนอพากันนั่งเปนทุกขเสียใจครั้งนั้น ปริพาชิกาผูหนึ่งชื่อวาสุนทรีเขาไปหาเดียรถียเหลานั้นไหวแลว 

ยืนอยู เห็นเดียรถียท้ังหลายพากันนิ่งไมพูดอะไร จึงถามวาดิฉันมีโทษอะไร พวกเดียรถียกลาววาพวก

เราถูกพระสมณะโคดมเบียดเบียนอยูทานกลับมีความขวนขวายนอยอยูขอนี้เปนโทษของทานนาง

สุนทรีกลาววา เม่ือเปนอยางนั้น ดิฉันจักกระทําอยางไรในขอนั้น เดียรถียท้ังหลายกลาววา ทานจัก

อาจหรือท่ีจะทําโทษมิใชคุณใหเกิดข้ึนแกพระสมณะโคดมนางสุนทรีกลาววาจักอาจ พระผูเปนเจาครั้น

กลาวแลว จําเดิมแตนั้นมา ก็กลาวแกพวกคนท่ีไดพบเห็นวาตนนอนในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระ

สมณะโคดมแลวจึงออกมา โดยนัยดังกลาวมาแลวดาผูอยูฝายพวกเดียรถียก็ดาวาผูเจริญท้ังหลาย จง

เห็นกรรมของพระสมณะโคดมสมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวาในชาติอ่ืน ๆ ในครั้งกอนเรา 

เปนนักเลงชื่อวามุนาฬิไดกลาวตูพระสุรภิปจเจกพุทธเจาผูไมประทุษรายเพราะวิบากของกรรมนัน้ เรา

จึงทองเท่ียวไปในนรกสิ้นกาลนานเสวยทุกขเวทนาหลายพันปดวยเศษกรรมท่ีเหลือนั้น ในภพสุดทายนี้

เราจึงไดรับการกลาวตูเพราะเหตุแหงนางสุนทร ี(ขุ.อป.32/67-69/410) 

 3.1.3 วิบากกรรมเกี่ยวกับการถูกปริภาษจากพวกเดียรถีย  
 พระโพธิสัตวไดเกิดในตระกูลพราหมณเปนผูศึกษาเลาเรียนมาก ผูคนท้ังหลายสักการบูชา 

และไดบวชเปนดาบสกินผลหมากรากไมเปนอาหาร สอนมนตพวกมาณพจํานวนมากสําเร็จการอยูใน 

ปาหิมพานต ดาบสรูปหนึ่งไดอภิญญา 5 และสมาบัติ 8 ไดมายังสํานักของพระโพธิสัตวนั้นพระโพธิ

สัตวนั้นพอเห็นพระดาบสนั้น ถูกความริษยาครอบงํา ไดกลาวคําวาพระฤๅษีผู ไมประทุษรายนั้น 

ว าฤๅษีนี้หลอกลวง บริโภคกาม และบอกกับพวกศิษยของตนว า ฤๅษีนี้ เป นผูประพฤติไมดี 

ฝายศิษยเหลานั้นก็พากันดา ดวยวิบากของอกุศลกรรมนั้นพระโพธิสัตวนั้นจึงไดเสวยทุกขในนรกอยู

พันป ในอัตภาพหลังสุดนี้ ไดเปนพระพุทธเจาทรงเปนท่ีเคารพบูชาของประชาชนจํานวนมาก เม่ือ
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พระองคเดินทางไปท่ีใดก็จะมีลาภสักการะเกิดข้ึนมากมาย ประชาชนไดนําอาหารหวานคาวตาง ๆ มา

ถวายพระองคและพระภิกษุสงฆ ทําใหพวกอัญญเดียรถียท้ังหลายเสื่อมลาภสักการะ ไมมีใครเอา

อาหารหวานคาวไปถวายเหมือนเชนท่ีเคยเปน พวกเดียรถียจึงประชุมปรึกษาหารือกันวา ตั้งแต

พระพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึนมาในโลก พวกเราก็เสื่อมลาภสักการะ จะทําอยางไรกันดีหนอ จะไป

รวมกลุมกับใครท่ีจะพอมีพลังตอกรกับพระพุทธเจาไดบาง พวกเราตองชวยกันหาทางกําจัด

พระพุทธเจา ทําทุกวิถีทางท่ีจะใหประชาชนเสื่อมศรัทธา และใหหันกลับมาศรัทธาพวกเราเหมือนเดิม

ใหได หลังหารือกันเรียบรอยแลว พวกเดียรถียก็มีความเห็น รวมกันวาตองรวมมือกับนางสุนทรี เพราะ

นางยังศรัทธา ในพวกเดียรถียอยู และนางยังเปนหญิงสาวท่ีมีรูปรางหนาตาสวยงามมาก คงจะหาทาง

ใสรายปายสีพระพุทธเจา ไดอยางแนนอน 

 นางสุนทรีไดรับปากพวกเดียรถียท่ีจะหาทางใสรายพระพุทธเจา ทําใหประชาชนเขาใจผิด 

เพ่ือใหหมดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจา จึงถือดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล การบูรและของ

เผ็ดรอนตาง ๆ นานา ไปท่ีวัดพระเชตวัน ทําทีเหมือนไปทําบุญ เวลาท่ีประชาชนพากันฟงพระธรรม

เทศนาของพระพุทธเจาเสร็จแลวกําลังกลับบาน นางก็จะเดินสวนทางเขาไปท่ีวัด ใหเปนเหมือนวา 

นางพักอาศัยอยูท่ีวัดแหงนี้ พวกประชาชนท่ีเห็นนางไปวัดตอนเย็นเชนนั้น จึงพากันสอบถามวาจะไป

ไหน นางก็ตอบวาไปสํานักของพระสมณโคดม และอยูในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระสมณโคดมดวย 

แตแทจริงนั้น นางไปอยูในอารามแหงหนึ่งของพวกเดียรถีย พอถึงเวลาเชาก็รีบตื่นแตเชา เดินมาท่ีพระ

วิหารเชตวัน อันเปนท่ีประทับของพระพุทธเจา ทําใหคนท่ัวไปเห็นวานางออกมาจากกุฏิของ

พระพุทธเจาหรือนอนอยูท่ีกุฏิของ พระพุทธเจาตลอดท้ังคืน นางสุนทรีพยายามทําอยูอยางนี้เปน

ประจํา จนชาวบานเริ่มเกิดความ สงสัยข้ึนมา พวกชาวบานท่ีเห็นนางจึงพากันถามวา ไปไหนมา นางก็

บอกวาตนอยูในกุฏิเดียวกันกับพระพระพุทธเจา นอนกับพระพุทธเจา สมสูกับพระพุทธเจา เพ่ิงจะ

กลับมาจากท่ีนั่น นางใสรายพระพุทธเจาอยูเชนนี้ เพ่ือท่ีจะทําใหชาวบานหมดความเลื่อมใสศรัทธาใน

พระพุทธเจา แตนางไมรูวาสิ่งท่ีตนเองกําลังทําอยูนั้นเปนกรรมอันหนักยิ่ง  เพราะหลังจากนั้นไมก่ีวัน 

พวกเดียรถียก็ซอนแผน โดยไดจางนักเลงใหไปฆานางสุนทรี แลวใหหมกไวท่ีกองขยะ หรือใกล ๆ กับ

กุฏิของพระพุทธเจา พวกนักเลงจึงไปลอบฆานางสุนทรีและหมกไวตามแผนของพวกเดียรถีย หลังจาก

ท่ีนางสุนทรีตายแลว พวกเดียรถียจึงแกลงทําเปนโวยวายข้ึนมาวา “พวกเราไมเห็นนางสุนทรี” แลวไป

กราบทูลพระราชา พระองคจึงตรัสถามวา พวกทานสงสัยใครท่ีไหนหรือไม ท่ีคิดวานาจะเปนคนฆา

นางสุนทรี พวกเดียรถียจึงกราบทูลวา ตามปกติแลวนางสุนทรีไมคอยเดินทางไปไหน นอกจากไปพระ

วิหารเชตวันเทานั้น นางจะอยูท่ีนั่นท้ังวัน แตไมทราบวาขณะนี้จะยังอยูท่ีนั่นหรือเปลา หรือวาใครท่ีอยู

ในพระวิหารเชตวันจะทํารายนางหรือเปลาก็ไมรู 

 พระราชาทรงทราบดังนั้น จึงตองการท่ีจะทําความจริงใหกระจาง โดยไดอนุญาตใหพวก

เดียรถียไปตรวจคนพระวิหารเชตวัน พวกเดียรถียไดพาบริวารจํานวนมากเดินทางไปพระวิหารเชตวัน 
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และไดกระจายกันออกตรวจคนอยางละเอียด ในท่ีสุดก็พบนางสุนทรีนอนตายอยูท่ีกองขยะ จึงไดพา

กันนํารางของนางใสเตียงกลับเขาพระนคร และไดกราบทูลพระราชาวา พระสาวกของพระพุทธเจาฆา

นางสุนทรีแลวหมกไวในกองขยะเพ่ือตองการจะปดปากนางท่ีไดทํากรรมชั่วรวมกับพระพุทธเจา 

พระราชาจึงตรัสวา “ถาอยางนั้น พวกทานจงไปเท่ียวประกาศบอกเรื่องนี้ใหแกชาวพระนครทุกคน

ทราบ” พวกเดียรถียจึงแอบกระยิ่มยิ้มยองอยูในใจ และไดไป ประกาศใหชาวเมืองทราบ หลังจากนั้น

จึงพากันไปเฝาพระราชาอีกครั้งหนึ่ง พระราชามีรับสั่งใหนําศพของนางสุนทรีใสแครและเก็บไวในปา

ชา ยังไมใหเผา ชาวบานท่ัวไปเม่ือไดฟงเรื่องราวตามประกาศ ตางก็พากันประณามการกระทําของ

พระพุทธเจา และเท่ียวดาบริภาษพระภิกษุสามเณรท้ังท่ีอยูภายในและภายนอกพระนคร รวมท้ังพวก

ท่ีอยูในปาชา 

 พระพุทธเจามิไดทรงโกรธเรื่องนี้ กลับตรัสบอก ภิกษุท้ังหลายวา “พวกทานท้ังหลายจง

บอกชาวบานเหลานั้นวา ผูมักพูดคําไมจริง ยอมเขาถึงนรก หรือแมผูใดทํากรรมชั่วแลว กลาววา 

ขาพเจามิไดทํา คนเหลานี้เปนมนุษยท่ีเลวทราม ละไปในโลกอ่ืนแลว ยอมเขาสูนรกดวยกันท้ังนั้น” 

 ตอมาไมนานนัก พวกโจรท่ีรับจางฆานางสุนทรีนั่งดื่มเหลากันจนเมา แลวเกิดทะเลาะวิวาท

กันข้ึน โจรคนหนึ่งไดพูดใสหนาเพ่ือนของตนวา “แกฆานางสุนทรีดวยการฟนเพียงครั้งเดียว แลวเอา

ศพไปหมกไวในกองขยะ ไปรับเงินเขาแลวก็เอามาซ้ือเหลากิน” ทําใหคนท้ังหลาย ไดรูความจริง และ

ไปบอกเจาหนาท่ีบานเมืองมาจับนักเลง พวกนั้นไปหาพระราชา พระองคจึงทรงสอบสวนจนไดความ

วา พวกอัญญเดียรถียเปนคนจางใหไปฆานางสุนทรี จึงมีรับสั่งใหเรียกพวกเดียรถียมา แลวตรัสแก

เดียรถียวา “จงไปประกาศท่ัวพระนครวา นางสุนทรีนี้ถูกพวกขาพเจาจางใหคนฆา เพราะตองการใส

ความพระพุทธเจา พระพุทธเจาไมผิด แตพวกขาพเจาเปนคนผิดเอง เปนคนทําเอง” 

 จากนั้นพระองคก็ทรงสั่งใหประหารพวกนักเลงและพวกเดียรถียเหลานั้นท้ังหมด ชาวเมือง

ท่ีเคยเขาใจพระพุทธเจาและพระสงฆผิด ๆ ก็หันมาศรัทธายิ่งกวาเดิม ทําใหพระองคและพระสงฆ

ท้ังหลายมีลาภสักการะเพ่ิมมากข้ึนตามมาดวย 

 ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวาเราเปนพราหมณเรียนจบแลวเปนผูอันมหาชน
สักการะบูชา ไดสอนมนตแกมาณพ 500 คนในปา พระฤาษี สําเร็จอภิญญา 5 มีฤทธิ์มาก ไดมาในท่ีนี้
และเราไดเห็นพระฤาษีนั้นมาแลวไดกลาวตูวาทานผูไมประทุษรายแตนั้น เราไดบอกแกศิษยท้ังหลาย 
วาฤาษีนี้เปนผูบริโภคกาม เม่ือเราบอกมาณพท้ังหลายก็พลอยยินดีตามนั้น มาณพทุกคนไดกลาวใส
รายวา ฤาษีนี้บริโภคกามเพราะวิบากของกรรมนั้น ภิกษุ 500 รูปนี้จึงถูกใสราย เพราะเหตุแหงนาง
สุนทรี (ขุ.อป.32/74-77/411)  

 3.1.4 วิบากกรรมเกี่ยวกับการถูกพระเทวทัตกล้ิงศิลาเพ่ือปลงพระชนม 
 พระโพธิสัตวและนองชาย เปนลูกพอเดียวกันเม่ือบิดาลวงลับไปแลว พ่ีนองท้ังสองนั้นทํา

การทะเลาะกันเพราะอาศัยพวกทาส จึงไดคิดรายกันและกัน พระโพธิสัตวกดทับนองชายไวดวยความ
ท่ีตนเปนผูมีกําลังแลวกลิ้งหินทับลงเบื้องบนนองชายนั้นเพราะวิบากของกรรมนั้น พระโพธิสัตวนั้นได
เสวยทุกขในนรกเปนตนหลายพันป ในอัตภาพหลังสุดนี้ไดเกิดเปนพระพุทธเจา ถูกพระเทวทัต ผูเปน 
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พระมาตุลาของพระราหุลกุมารในชาติกอน ไดเปนพอคากับพระโพธิสัตว ในครั้งเปนพอคาชื่อวา 
เสริพาณิชพอคาท้ังสองนั้นไปถึงปฏฏนคาม บานอันตั้งอยูใกลทาแหงหนึ่ง จึงตกลงกันวาทานจงถือเอา
ถนนสายหนึ่งแมเราก็จะถือเอาถนนสายหนึ่งแลวท้ังสองคนก็เขาไป บรรดาคนท้ังสองนั้นในถนนสายท่ี
พระเทวทัตเขาไปไดมีคน 2 คนเทานั้น คือภรรยาของเศรษฐีเกาคนหนึ่ง หลานสาวคนหนึ่งถาดทองใบ
ใหญของคนท้ังสองนั้น ถูกสนิมจับ เปนของท่ีเขาวางปนไวในระหวางภาชนะภรรยาของเศรษฐีเกานั้น
ไมรู วาภาชนะทองจึงกลาวกะทานเทวทัตนั้นวา ทานจงเอาถาดใบนี้ไปแลวจงใหเครื่องประดับมา
เทวทัตนั้นจับถาดใบนั้นแลวเอาเข็มขีดดู รูวาเปนถาดทอง แลวคิดวาเราจักใหนิดหนอยแลวถือเอาจึง
ไปเสีย ลําดับนั้น หลานสาวเห็นพระโพธิสัตวมายังท่ีใกลประตูจึงกลาววา ขอทานจงใหเครื่องประดับ 
กัจฉปุฏะ แกดิฉัน ภรรยาเศรษฐีจึงใหเรียกพระโพธิสัตวนั้นมาใหนั่งลงแลวจึงใหภาชนะนั้นแลวจึง 
กลาวว า ทานจงถือเอาภาชนะนี้แล วจงใหเครื่องประดับกัจฉปุฏะแกหลานสาวของขาพเจ า  
พระโพธิสัตวจับภาชนะนั้นรูวาเปนภาชนะทองและรูวานางถูกเทวทัตนั้นลวงจึงเก็บ 8 กหาปณะไวใน
ถุงเพ่ือตน และใหสินคาท่ีเหลือใหประดับเครื่องประดับกัจฉปุฏะท่ีมือของนางกุมาริกาแลวก็ไป  
พอคานั้นหวนกลับมาถามอีกภรรยาเศรษฐีนั้นกลาววา ทานไมเอา บุตรของเราใหสิ่งนี้ ๆ แลวถือเอา
ถาดใบนั้นไปเสียแลวพอคานั้นพอไดฟงดังนั้นมีใจเหมือนจะแตกออก จึงวิ่งตามไป พระโพธิสัตวข้ึนเรือ
แลนไปแลวพอคานั้นกลาววา หยุดกอน อยาหนี อยาหนี แลวไดสาปแชงวาขอใหฉิบหายในภพท่ีเกิด
แลว ๆ ดวยอํานาจนั้น พอคาจึงถูกเบียดเบียนกันทุกภพทุกชาติในอัตภาพนี้บังเกิดในสักยตระกูล เม่ือ
พระผูมีพระภาคเจาบรรลุพระพพัญ ุตญาณแลวประทับอยูในกรุงราชคฤหโดยลําดับไดไปยังสํานัก
ของพระผูมีพระภาคเจาพรอมกับเจาอนุรุทธะเปนตน แลวบวช เปนผูไดฌานปรากฏแลว ทูลขอพร
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญภิกษุสงฆท้ังปวงจงสมาทานธุดงค 13 มีเท่ียวบิณฑบาต 
เปนวัตรเปนตน ภิกษุสงฆท้ังสิ้นจงเปนภาระของขาพระองค 

 พระผูมีพระภาคเจาไมทรงอนุญาต พระเทวทัตผูกเวร จึงเสื่อมจากฌานตองการจะปลง 
พระชนมพระผูมีพระภาคเจา วันหนึ่งยืนอยูเบื้องบนพระผูมีพระภาคเจาผูประทับยืนอยูท่ีเชิงเขา 
เวภาระกลิ้งยอดเขาลงมาดวยอานุภาพของพระผูมีพระภาคเจา ยอดเขายอดอ่ืนรับเอายอดเขานั้นท่ี
กําลังตกลงมา สะเก็ดหินท่ีตั้งข้ึนเพราะยอดเขาเหลานั้นกระทบกัน ปลิวมากระทบหลังพระบาทของ
พระผูมีพระภาคเจาดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวาเม่ือชาติกอน เราฆานองชายตางมารดา
เพราะเหตุแหงทรัพย เราใสลงในซอกหิน และบดขยี้ดวยหิน เพราะวิบากของกรรมนั้น พระเทวทัตจึง
กลิ้งหินกอนหินบดขยี้นิ้วหัวแมเทาของเรา ท่ีภูเขาคิชฌกูฏ (ขุ.อป.32/78-79/411)  
 3.1.5 วิบากกรรมเกี่ยวกับการถูกพระเทวทัตประกอบนายขมังธนูเพ่ือปลงพระชนม   

 พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลหนึ่ง ในวัยเด็ก กําลังเลนอยู ท่ีถนนใหญเห็นพระปจเจก 
พุทธเจาเท่ียวบิณฑบาตอยูในถนนคิดวาสมณะโลนนี้จะไปไหน จึงถือเอาสะเก็ดหินขวางไปท่ีหลังเทา
ของทานหนังหลังเทาขาด โลหิตไหลออก เพราะกรรมอันลามกนั้น พระโพธิสัตวนั้นไดเสวยทุกข 
อยางมหันตในนรกหลายพันป  

 แมเปนพระพุทธเจาแลวก็ไดเกิดการหอพระโลหิตข้ึนเพราะสะเก็ดหินกระทบท่ีหลัง 
พระบาทดวยอํานาจกรรมเกา ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ในกาลกอนเราเปนเด็กเลน 
อยูท่ีหนทางใหญเห็นพระปจเจกพุทธเจาในหนทางจึงขวางสะเก็ดหินใส เพราะวิบากของกรรมนั้น ใน
ภพหลังสุดนี้พระเทวทัตจึงประกอบนายขมังธนูเพ่ือฆาเรา (ขุ.อป.32/80-81/411) 
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  3.1.6 วิบากกรรมเกี่ยวกับการถูกปลอยชางนาฬาคีรีเพ่ือปลงพระชนม  

 พระโพธิสัตวบังเกิดเปนคนเลี้ยงชางข้ึนชางเท่ียวไป เห็นพระปจเจกพุทธเจาในหนทางใหญ
คิดวาคนหัวโลนมาจากไหน เปนผูมีจิตถูกโทสะกระทบแลว เกิดเปนดุจตะปูตรึงใจ ไดทําชางใหขัด
เคืองดวยกรรมนั้น พระโพธิสัตวจึงไดเสวยทุกขในอบายหลายพันป ในภพหลังสุดไดเกิดเปน 
พระพุทธเจา พระเทวทัตไดเปนสหายกับพระเจาอชาตศัตรูแลวสัญญากันวา ใหพระองคปลงพระชนม
พระบิดาแลวข้ึนครองราช สวนอาตมภาพจะปลงพระชนมพระพุทธเจาแลวจะเปนพระพุทธเจาแทน 
ตอมาวันหนึ่งไดเขาไปยังโรงชางตามท่ีพระราชาทรงอนุญาต แลวสั่งคนเลี้ยงชางวา พรุงนี้จงใหชาง
นาฬาคิรีดื่มเหลา 16 หมอ แลวปลอยไปในเวลาท่ีพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเท่ียวบิณฑบาต ประชาชน
ท้ังหลายสนทนากันวา เราจะดูการตอสูระหวางชางกับพระพุทธเจา จึงไดพากันผูกเตียงและเตียงซอน 
ในถนนหลวงจากดานท้ังสองแลวประชุมกันตั้งแตเชา ฝายพระผูมีพระภาคเจา ทรงกระทําการปฏิบัติ
พระสรีระแลว หมูภิกษุไดแวดลอมเสด็จเขาไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห ขณะนั้นพวกคนเลี้ยงชางได 
ปลอยชางนาฬาคิร ีและชางนาฬาคิรีทําลายสิ่งของท่ีกีดขวางบนถนนและทางสี่แพรงเปนตน 

 ในขณะนั้นผูหญิงคนเหนึ่งผู ไดพาเด็กเดินขามถนน ชางเห็นหญิงนั้นจึงวิ่งไล พระผู มี 
พระภาคเจาตรัสวา นาฬาคิรีเธอถูกเขาสงมาเพ่ือจะฆาหญิงนั้นก็หามิได เธอจงมาทางนี้ ชางนั้นได 
ฟงเสียงนั้นแลววิ่งบายหนามุงไปทางพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาทรงแผเมตตา ไปหาชาง
นาฬาคิรีดวยพุทธานุภาพทําใหชางนาฬาคิรีนั้นสงบนิ่ง หมอบลงแทบบาทของพระผูมีพระภาคเจา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงวางพระหัตถลงบนกระหมอมของชางนาฬาคิรี เหลาเทวดาและพรหมเปนตน 
มีจิตเลื่อมใสจึงพากันบูชาดวยดอกไมและเกสรดอกไมเปนตน ในเมืองนั้นไดมีทรัพยสมบัตร โผลข้ึนมา
สูง ประมาณเทาเขา พระราชารับสั่งใหประกาศวาทรัพยสมบัตรท่ีประตูดานทิศตะวันตกเปนของ
ชาวเมือง และทรัพยสมบัติท่ีประตูดานทิศตะวันออกใหนําเขาทองพระคลังหลวง ประชนชนไดทํา
ตามท่ีพระราชารับสั่ง ในขณะนั้นชางนาฬาคิรีไดมีชื่อวาธนบาล พระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จไปยัง 
พระเวฬุวนาราม ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวาในกาลกอนเราไดเปนนายควาญชางไดทํา
ใหชางโกรธพระปจเจกพุทธเจา ท่ีกําลังบิณฑบาตอยู เพราะวิบากของกรรมนั้นชางนาฬาคิรีเขามา
ประจัญหนาในเมืองชื่อวากรุงราชคฤห (ขุ.อป.32/82-83/411) 

 3.1.7 วิบากกรรมเกี่ยวกับการถูกผาตัดดวยศาสตรา  
 พระโพธิสัตวไดเปนพระราชาในปจจันตประเทศ พระโพธิสัตวนั้นเปนนักเลง ดวยอํานาจ

การคลุกคลีกับคนชั่วและดวยอํานาจการอยูในปจจันตประเทศ เปนคนหยาบชา อยูมาวันหนึ่ง ถือมีด

เดินเทาเปลาเท่ียวไปในเมือง ไดฆาคน ผูไมมีความผิดใหตายไป ดวยวิบากของกรรมนั้น พระโพธิสัตว

ไดตกนรกหลายพันป ดวยวิบากท่ีเหลือในภพหลังสุดแมไดเปนพระพุทธเจาก็ไดเกิดหอพระโลหิตข้ึน 

เพราะกอนหินท่ีพระเทวทัตกลิ้งใสกระทบเอา หมอชีวกผาหนังท่ีบวมข้ึนนั้นดวยจิตเมตตาการทํา 

พระโลหิตใหหอข้ึนของพระเทวทัตผูมีจิตอกุศล ไดทําอนันตริยกรรม การผาหนังท่ีบวมข้ึน หมอชีวกมี

จิตเมตตาไดทําบุญโดยการถวายการรักษาพระพุทธเจา พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวาเราเปนคนเดิน 

เทาฆาคนท้ังหลายดวยหอกดวยวิบากของกรรมนั้น เราถูกไฟไหมอยูในนรกอยางรุนแรงดวยเศษของ

กรรมนั้นมาบัดนี้เขาจึงตัดหนังท่ีเทาของเราเสียสิ้น เพราะยังไมหมดกรรม (ขุ.อป.32/80-81/411) 
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 3.1.8 วิบากกรรมเกี่ยวกับการอาพาธท่ีศีรษะ (ปวดศีรษะ) 

 พระโพธิสัตวไดเกิดเปนชาวประมง วันหนึ่งพระโพธิสัตวกับพวกชาวประมงไปยังสถานท่ีท่ี 

ฆาปลา เห็นปลาท้ังหลายตาย มีความดีใจท่ีเห็นปลาตาย แมชาวประมงท่ีไปดวยกัน ก็ดีใจเหมือนกัน 

ดวยอกุศลกรรมนั้นพระโพธิสัตวไดเสวยทุกขในอบายท้ัง 4 ในภพหลังสุดนี้ ไดเกิดในตระกูลศากยราช

พรอมกับชาวประมงนั้น แมจะไดเปนพระพุทธเจาก็ตามก็ยังปวดศีรษะ และเจาศากยะเหลานั้น ถึง

ความฉิบหายกันหมด ในคัมภีรอรรถกถาธรรมบท ไดกลาวไววาพระพุทธเจาเกิดเปนลูกชาวประมงใน

หมูบานชาวประมงเห็นปลาท้ังหลายถูกฆา ไดแสดงความดีใจ เพราะวิบากของกรรมนั้นจึงทําใหปวดท่ี

ศีรษะ ในคราวท่ีเจาวิฑูฑภะฆาสัตวท้ังหมด (คือเจาศากยะ) (ขุ.อป.32/86-87/412) 

 3.1.9 วิบากกรรมเกี่ยวกับการกินขาวแดง 
 พระโพธิสัตวเกิดในตระกูลหนึ่งเพราะอํานาจชาติและเพราะความเปนคนอันธพาลเห็น

สาวกท้ังหลายของพระผูมีพระพุทธเจาพระนามวาผุสสะ ฉันขาวน้ํา และขาวสาลีเปนตน จึงดาวาพวก

สมณะโลน พวกทานจงกินขาวแดงเถอะอยาไดกินขาวสาลีเลย เพราะวิบากแหงอกุศลกรรม  

พระโพธิสัตวจึงเสวยทุกขอยูในอบายท้ัง 4 หลายพันป ในภพหลังสุดนี้ไดเปนพระพุทธเจา เม่ือทรง

กระทําความอนุเคราะหชาวโลก เสด็จไปในหมูบานและในเมือง เสด็จถึงโคนไมสะเดา ณ ท่ีใกล 

เวรัญชพราหมณคาม เวรัญชพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา เม่ือไมสามารถเอาชนะพระผูมี

พระภาคเจาได โดยเหตุหลายประการไดเปนพระโสดาบัน แลวกราบทูลวา ขาแตพระองค การเสด็จ 

เขาจําพรรษาในท่ีนี้แหละยอมควร พระผูมีพระภาคเจาทรงรับคํานิมนตโดยดุษณีภาพ วันรุงข้ึนมารผูมี

บาปไดกระทําการดลใจชาวบานเวรัญชพราหมณคามท้ังหมดไมใหถวายอาหารแกพระผูมีพระภาคเจา

เสด็จเขาไปบิณฑบาตเพราะดวยมารดลใจ  

 พระพุทธเจาทรงมีบาตรเปลา มีหมูภิกษุหอมลอมเสด็จกลับมา เม่ือเสด็จกลับมาพวก 

พอคามา ท่ีอยูในท่ีนั้น ไดถวายทานนิมนตพระพุทธเจา มีภิกษุ 500 เปนบริวาร แลวทําการแบงจาก

ภิกษุท้ังหลาย เทวดาในพันจักรวาลท้ังหมดพากันใสอาหารอันเปนทิพยเหมือนท่ีนางสุชาดาหุงขาว

ปายาสถวายพระพุทธเจา พระองคเสวยขาวแดงตลอดสามเดือน เม่ือลวงไป 3 เดือน การดลใจของ

มารก็หายไปในวันปวารณา เวรัญชพราหมณระลึกข้ึนไดถึงความสลดใจอยางใหญหลวงจึงถวายมหา

ทานแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน ถวายบังคมแลวขอใหทรงยกโทษให พระพุทธเจาจึงตรัส 

วาเรา ไดดาพระสาวกท้ังหลายในศาสนาของพระพุทธเจา พระนามวา ผุสสะ วา พวกทานจงเค้ียวกิน

แตขาวแดงอยากินขาวสาลีเลย ดวยวิบากของกรรมนั้น เราจึงไดเค้ียวกินขาวแดงตลอดสามเดือน 

เพราะวาในครั้งนั้นพราหมณนิมนตแลวจึงไดอยูในบานเวรัญชา (ขุ.อป.32/88-89/412)  

 3.1.10 วิบากกรรมเกี่ยวกับโรคปฏฐิกาพาธ (โรคปวดหลัง)  
 พระโพธิสัตวเกิดในตระกูลคหบดี มีรางกายแข็งแรง แตเปนคนเตี้ย ในสมัยนั้นมีกีฬาชนิด

หนึ่งท่ีมีการแขงขันกันคือกีฬามวยปล้ํา แตมีนักมวยปล้ําคนหนึ่งแขงขันกับใครในในหมูบานและใน

เมืองก็สามารถเอาชนะไดทุกคน พอมาถึงเมืองเปนท่ีอยูของพระโพธิสัตว ทานก็ทาสูกับนักมวยปล้ํา 
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นักมวยปล้ํานั้นก็หัวเราะแลวคิดวาพวกผูชายท่ีมีรางกายใหญโตเรายังเอาชนะได แตชายคนนี้เปนคน

เตี้ย ยอมไมเพียงพอแมแกมือขางเดียวจึงปรบมือบันลือแลวเดินมา คนท้ังสองนั้นจับมือกันและกัน 

พระโพธิสัตวยกนักมวยปล้ําคนนั้นข้ึนแลวหมุนในอากาศ เม่ือจะใหตกลงบนภาคพ้ืน ทําใหกระดูกท่ี

ไหลหัก ชาวเมืองท้ังหมด แสดงความดีใจและปรบมือใหกับพระโพธิสัตว และมอบเสื้อผาเปนตน เพ่ือ

เปนรางวัลแกระโพธิสัตวท่ีเอาชนะนักมวยปล้ําได ดวยวิบากของกรรมท่ีทํานั้น ทําใหพระโพธิสัตวได

เสวยทุกขท่ีรางกายและศีรษะเปนตนในภพหลังสุด แมเปนพระพุทธเจาแลวก็ไดเสวยทุกขมีอาการ

เสียดแทงท่ีหลังเปนตน เพราะฉะนั้น เม่ือความทุกขท่ีเบื้องพระปฤษฎางคเกิดข้ึนในกาลบางคราวพระ

องคจึงตรัสกะพระสารบีุตรและพระโมคคัลลานะวา ตั้งแตนี้ไปพวกเธอจงแสดงธรรม แลวพระองคทรง

ลาดสุคตจีวรแลวบรรทม ข้ึนชื่อวากรรมเกา แมพระพุทธเจาก็ไมพนไปได ดังท่ีทานกลาวไววาเม่ือการ

ปล้ํากันดําเนินไปอยู เราไดเบียดเบยีนบุตรนักมวยปล้ํา (ใหลําบาก) ดวยวิบากของกรรมนั้นความทุกข

ท่ีหลัง (ปวดหลัง) จึงไดมีแกเรา (ขุ.อป.32/90/412)  

 3.1.11 วิบากกรรมเกี่ยวกับโรคปกขันทิกาพาธ (การถายลงพระโลหิต) 
 พระโพธิสัตวเกิดในตระกูลคหบดีเลี้ยงชีพดวยเวชกรรมพระโพธิสัตวนั้น เม่ือจะเยียวยาบุตร

ของเศรษฐีคนหนึ่งผูถูกโรคครอบงําจึงปรุงยาแลวเยียวยา อาศัยความประมาทในการใหไทยธรรมของ

บุตรเศรษฐีนั้น จึงใหโอสถอีกขนานหนึ่ง ไดกระทําการถายโดยการสํารอกออกเศรษฐีไดใหทรัพย 

เปนอันมากดวยวิบากของกรรมนั้นพระโพธิสัตวจึงไดถูกอาพาธดวยโรคลงโลหิตครอบงําในภพท่ีเกิด

แลว ๆ ในอัตภาพหลังสุดแมนี้ ในปรินิพพานสมัย จึงไดมีการถายดวยการลงพระโลหิตในขณะท่ีเสวย 

สูกรมัททวะท่ีนายจุนทะกัมมารบุตรปรุงถวายพรอมกับพระกระยาหารอันมีทิพโอชะท่ีเทวดาใน

จักรวาลท้ังสิ้นใสลงไวกําลังชางแสนโกฏิเชือก ไดถึงความสิ้นไป ในวันเพ็ญเดือน 6  

 พระผูมีพระภาคเจาเสด็จดําเนินไปเพ่ือตองการปรินิพพานในเมืองกุสินาราประทับนั่งในท่ี

หลายแหงระหายน้ําทรงดื่มน้ําทรงถึงเมืองกุสินาราดวยความลําบากอยางมหันต แลวเสด็จปรินิพพาน

ในเวลาปจจุสมัยใกลรุ งแมพระผูเปนเจาของไตรโลกเห็นปานนี้ กรรมเกาก็ไมละเวน ดวยเหตุนั้น 

ทานจึงกลาววาเราเปนหมอรักษาโรคไดถายยาบุตรของเศรษฐีดวยวิบากของกรรมนั้น โรคปกขันทิ 

กาพาธจึงมีแกเรา (ขุ.อป.32/91/412)  

 3.1.12  วิบากกรรมของพระพุทธเจาถูกพระเทวัตปองราย  
 เทวทัตไดถูกลาภสักการะครอบงํา เลยคิดท่ีจะเปนประมุขแหงสงฆ จึงไดคิดอุบายปลง 

พระชนมพระพุทธเจาโดยไดกระทําถึง 3 ครั้ง ครั้งแรก คือ พระเทวทัตไดจางนายธนูประมาณ 500 
คน ใหไปปลงพระชนมพระพุทธเจา แตไมสําเร็จ ครั้งท่ีสอง คือ พระเทวทัตข้ึนไปบนภูเขาแลวกลิ้งหิน
ลงมาทับพระพุทธเจา แตหินเกิดแตกระหวางกลิ้งลงมาจนเศษหินแตกถูกขอพระบาทของพระพุทธเจา 
จนทําใหโลหิตหอ แตไมสําเร็จ ครั้งท่ีสาม คือ ขณะท่ีพระพุทธเจาไปบิณฑบาต พระเทวทัตไดปลอย 
ชางนาฬาคีรีท่ีดุราย หวังจะใหชนพระพุทธเจา แตก็ไมสําเร็จ (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542, หนา 
187-189) 
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 3.1.13 วิบากกรรมของพระพุทธเจาถูกพระนางมาคันทิยาดา  
 พระนางมาคันทิยา ไดจางคนไปดาพระพุทธเจาดวยการดา 10 อยางคือ 1.เจาเปนโจร  

2. เจาเปนพาล 3. เจาเปนบา 4. เจาเปนอูฐ 5. เจาเปนวัว 7. เจาเปนลา 8. เจาเปนสัตวนรก 8. เจา 
เปนสัตวดิรัจฉาน 9. สุคติของเจาไมมี 10. เจาหวังไดทุคติอยางเดียว (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542, 
หนา 70-71) 

 3.1.14 วิบากกรรมของพระพุทธเจาถูกนางจิญจมาณวิกากลาวใสราย  
 ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดมีลาภสักการะทวมทนทามกลางชมพูทวีปประดุจแมน้ําใหญ 

5 สาย คือ คงคา อจิรวดี ยมุนา สรภู มหี ฉะนั้น ครั้งนั้นพวกเดียรถียเสื่อมลาภสักการะเปนทุกขเสียใจ

คอตกนั่งกมหนาอยู ในกาลนั้น อุบาสิกาของพวกเดียรถียเหลานั้นชื่อนางจิญจมาณวิกาถึงความเปนผู

เลอเลิศดวยรูปโฉมเห็นพวกเดียรถียเหลานั้นนั่งอยูอยางนั้นจึงถามวาทานผูเจริญเพราะเหตุไรทาน

ท้ังหลายจึงนั่งเปนทุกข เสียใจอยูอยางนี้ พวกเดียรถียกลาววานองหญิงก็เพราะเหตุไรเลา เธอจึงได 

เปนผู มีความขวนขวายนอย นางจิญจมาณวิกาถามวามีเหตุอะไร ทานผูเจริญ เดียรถียกลาววา  

ดูกอนนองหญิง จําเดิมแตกาลท่ีพระสมณโคดมเกิดข้ึนมาพวกเราเสื่อมลาภสักการะหมดชาวพระนคร

ไมสําคัญอะไร ๆ พวกเรา นางจิญจมาณวิกาถามวาในเรื่องนี้ดิฉันควรจะทําอะไร เดียรถียตอบวา เธอ

ควรจะยังโทษมิใชคุณใหเกิดข้ึนแกพระสมณโคดม  

 นางจิญจมาณวิกานั้นกลาววา ขอนั้น ไมเปนการหนักใจสําหรับดิฉันดังนี้แลวเม่ือจะทํา

ความอุตสาหะในการนั้นจึงไปยังพระเชตวันวิหารในเวลาวิกาล แลวอยูในสํานักของพวกเดียรถียครั้น

ตอนเชาในเวลาท่ีชนชาวพระนครถือของหอมเปนตนไปเพ่ือจะถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา จึง

ออกมา ทําทีเหมือนออกจากพระเชตวันวิหาร ถูกถามวา นอนท่ีไหนจึงกลาววาประโยชนอะไรดวยท่ีท่ี

เรานอนแกพวกทานดังนี้แลวก็หลีกไปเสีย เม่ือกาลเวลาดําเนินไปโดยลําดับนางถูกถามแลวกลาววา 

เรานอนในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระสมณโคดมแลวออกมาพวกปุถุชนผู เขลาเชื่อดังนั้นบัณฑิต

ท้ังหลายมีพระโสดาบันเปนตนไมเชื่อวันหนึ่ง นางผูกทอนไมกลมไวท่ีทองแลวนุงผาแดงทับไวแลวไป

กลาวกะพระผูมีพระภาคเจา ผูประทับนั่งเพ่ือทรงแสดงธรรมแกบริษัทพรอมท้ังพระราชาอยางนี้วา  

พระสมณะผูเจริญ ทาน (มัวแต) แสดงธรรม ไมจัดแจงกระเทียมและพริกเปนตนเพ่ือเราผูมีครรภทารก

ท่ีเกิดเพราะอาศัยทาน พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาดูกอนนองหญิงทานกับเราเทานั้นยอมรูภาวะอันจริง

แท นางจิญจมาณวิกากลาววา อยางนั้นทีเดียวเรากับทาน 2 คนเทานั้นยอมรูคราวท่ีเก่ียวของกันดวย

เมถุนคนอ่ืนยอมไมรูขณะนั้นบัณฑุกัมพลศิลาอาสนของทาวสักกะแสดงอาการเรารอนทาวสักกะทรง

รําพึงอยู ทรงรูเหตุนั้น จึงตรัสสั่งเทวบุตร 2 องควาบรรดาทานท้ังสอง องคหนึ่งนิรมิตเพศเปนหนู กัด

เครื่องผูกทอนไมกลมของนางใหขาดองคหนึ่งทํามณฑลของลมไหตั้งข้ึนพัดผาท่ีนางหมใหเวิกข้ึนเบื้อง 

บนเทวบุตรท้ังสองนั้นไดไปกระทําอยางนั้นแลวทอนไมกลมตกลง ทําลายหลังเทาของนางแตก ปุถุชน

ท้ังหลายผูประชุมกันอยูในโรงธรรมสภาท้ังหมดพากันกลาววาเฮย!นางโจรรายเจาไดทําการกลาวหา

ความเห็นปานนี้แกพระผูเปนเจาของโลกท้ัง 3 ผูเห็นปานนี้แลวตางลุกข้ึนเอากําปนประหารคนละที 
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นําออกไปจากท่ีประชุมเม่ือนางลวงพนไปจากทัสสนะคือการเห็นของพระผูมีพระภาคเจา แผนดินได

ใหชองขณะนั้นเปลวไฟจากอเวจีนรกต้ังข้ึนหุมหอนางเหมือนหุมดวยผากัมพลแดงท่ีตระกูลให แลวซัด

ลงไปในอเวจีนรกพระผูมีพระภาคเจาไดมีลาภสักการะอยางลนเหลือ ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาค 

เจาจึงตรัสวาพระพุทธเจาผูทรงครอบงําสิ่งท้ังปวงมีสาวกชื่อวานันทะเรากลาวตูพระสาวกชื่อวานันทะ

นั้นจึงไดทองเท่ียวไปในนรกสิ้นกาลนานเราทองเท่ียวไปในนรกตลอดกาลนานถึงหม่ืนปไดความเปน 

มนุษยแลวไดรับการกลาวตูมากมายเพราะกรรมท่ีเหลือนั้น นางจิญจมาณวิกาไดกลาวตูเราดวยคําอัน 

ไมเปนจริงตอหนาหมูชน (ขุ.อป.32/67-71/410) 

 3.1.15 วิบากกรรมของพระพุทธเจาถูกปริพาชิกาช่ือวาสุนทรีใสราย  
 พวกเดียรถีย คิดจะใสรายพระพุทธเจาจึงใชนางสุนทรี ใหทําเปนเขาไปในคันธกุฎีของพระ

พุทธเจา โดยทําอยางนี้ทุกวัน อยูมาวันหนึ่งพวกเดียรถียไดจางโจรใชไปฆานางสุนทรีแลว เอาศพไปไว
ใกลพระคันธกุฎี แลวทําเปนโกลาหลแกลงหาเขาไปในพระคันธกุฎี แลวก็ทําเปนคนหาศพแลวก็ใสราย
พระพุทธเจาวาเปนผูท่ีฆานางสุนทร ี(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542, หนา 184-185) 
 

3.2 วิบากกรรมของพระสาวก สาวิกา 
 การสั่งสมบารมีเพ่ือเปนพระอรหันตสาวกและพระอรหันตสาวิกา พระอรหันตสาวกของ

พระสัมมาสัมพุทธเจามี 3 ประเภท คือ (1) พระอัครสาวก (2) พระมหาสาวก (3) พระปกติสาวก  

 3.1 พระอัครสาวก หมายถึง พระสาวกผูเลิศกวาพระสาวกท้ังปวงในพระศาสนานี้ ไดแก 
พระสารีบุตรเถระและพระมหาโมคคัลลานเถระผูปรารถนาจะเปนพระอัครสาวก จะตองบําเพ็ญบารมี
นาน 1 อสงไขย กับ 100,000 กัป  

 3.2 พระมหาสาวก หมายถึง พระสาวกผูใหญในพระศาสนานี้ ไดแก พระอสีติมหาสาวก 
80 รูป มีพระมหากัสสปเถระเปนตน ผูปรารถนาจะเปนพระมหาสาวก จะตองบําเพ็ญบารมีนาน 
100,000 กัป  

 3.3 พระปกติสาวก หมายถึง พระสาวกท่ัวไปนอกจากพระอัครสาวกและพระมหาสาวก ผู
ปรารถนาจะเปนพระปกติสาวก ถามีอุปนิสัยพอ อาจใชเวลาบําเพ็ญบารมี 100 กัป หรือ 1,000 กัปก็
ไดไมมีเวลากําหนดแนนอน ท้ังนี้ตองข้ึนกับวาเริ่มตนสรางสมบารมี ตั้งแตสมัยของพระพุทธเจา 
พระองคใด เชน พระอนุเลปทายกเถระ เริ่มสรางสมสมัยพระพุทธเจาอโมทัสสี จึงใชเวลา 1 อสงไขย 
กับ 100,000 กัป  

 3.2.1 วิบากกรรมของพระสารีบุตรเถระ  
 พระสารีบุตรในอดีตชาติ ทานไดเปนดาบสชื่อสุรุจิ มีศิษยจํานวน 500 คน คอยปรนนิบัติ

ทุกเม่ือ ทานสรางอาศรมอยูใกลภูเขาลัมพกะ ในปาหิมพานตซ่ึงคลาคล่ําไปดวยฝูงสัตวนานาชนิด ทาน 
สุรุจิและศิษยชอบเขาฌานและอยูดวยความเมตตา ตอมาทานไดใชดอกไมบูชาพระพุทธเจาพระนาม 
วา อโนมทัสสี และไดกลาวชมพระญาณของพระพุทธเจาเปนอันมาก เพราะผลแหงกรรมนั้น ทานได
รับคําพยากรณวาชีวิตทานจะรุงเรืองไมมีท่ีสิ้นสุด ในชาติสุดทาย จักไดบรรลุพระอรหัตและจักไดเปน 
พระอัครสาวกของพระพุทธเจาพระนามวาโคดม หลังจากทานออกบวชแสวงหาโมกขธรรมจนไดบรรลุ
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พระอรหันตพรอมดวยคุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา 4 วิโมกข 8 อภิญญา 6 ทานไดเปนกําลังสําคัญ
ของพระพุทธเจาในการประกาศพระศาสนาจนถึงตลอดชีวิตของทาน  

3.2.2 วิบากกรรมของพระคุลีมาลเถระ  
 ในอดีตชาติก อนท่ีจะเกิดมาเป นมนุษย ทานเกิดเป นควายปา เป นควายแต ว ามี

ความสามารถมาก มีความเกงกลามาก สัตวในปาทุกประเภทไมมีใครสูไดเลย มีความวองไว มีเขาอัน

แหลมคม มีกําลังมาก ปะทะกันก็แพหมดทุกประเภท สัตวในปาทุกประเภทเห็นทานเดินไปก็ตองยอม 

ทีนี้ก็คิดในใจวา สัตวท่ีอยูในปาท้ังหมดเปนลูกนองของเราหมด แตสัตวชาวบานเขาเลี้ยงมันจะเกงแค

ไหน เลยออกมาก็ไลขวิดวัวควายชางมาเตลิดเปดเปงหมด ออกมาทีไรก็ทําแบบนั้นทุกคราว ชาวบาน

เขาก็รําคาญ เขาก็โกรธควายปาตัวนี้ ออกมาทีไรทําควายเราตายเสียบาง ทําใหพิการไปบาง  

 วันหนึ่งคนหมูบานแถวนั้นก็มาคิดกันวา ควายตัวนี้ในไมชามันก็มาอีก ถามาทีนี้จะตองฆาให
ตาย คนท้ังหมดมีพันกวาคน ก็ทําคอกใหแนนหนา และทําเปนชอง ๆ เพ่ือใหควายปาเขาไปแลวออก
มาไมได ควายปาตัวนั้นออกมา ควายตัวอ่ืนเห็นก็วิ่งหนีหมด ควายคอกนี้ไมหนี หนีไปไหนได ควาย 
ปาก็โมโห ควายตัวนี้มัน ไมกลัวเรา เราตองจัดการ วิ่งไปวิ่งมา ทางปากชองเขาได พอถึงท่ีแคบ วิ่งมา
อยางแรงกระแทกเขาไปก็ติดขยับตัวไมได เขาเสียบท่ีไม เขาเขาไป ศอกเขาไป แตวาคนพันคนไมได
ทุบท้ังพันคน พวกผูหญิงพวกผูชายไมไดลงมือตีท้ังหมด แตวาพรอมใจตีใหตาย พอตีลงไปแลว กอนจะ
สิ้นใจตายแกก็ลืมตาด ูพวกนี้มันมากเราคนเดียว พากันรุมฆาเรา ถาชาติหนามีจริงก็ขอฆาเขาบาง นี ่
เปนการจองเวรกันไว พอเกิดมาอีกชาติหนึ่ง พอตั้งชื่อใหวา อหิงสกกุมาร แปลวากุมารผูไมเบียดเบียน 
พอเกิดมาแลว สติปญญาดี จริยามรรยาทก็ดี ความจริงทานเปนคนดีมาก พอโตข้ึนมาหนอย พอก็พา
มาเฝาประเจาปเสนทิโกศล เวลาไปเรียนศิลปะวิทยา เพราะความดีของทาน เขาเรียนกัน 4 ป ทาน
เรียน 2 ป จบหลักสูตรท้ังหมด ท้ังฝายวิชาการ และฝายอาวุธ ท้ังเพลงอาวุธดวย เม่ือลูกศิษยคนอ่ืน ๆ 
สูไมได อาจารยก็ใหเปนครูสอนแทน ทีนี้เพ่ือนท่ีไปดวยกันเกิดอิจฉา มาดวยกันมาเปนครู ตอนนี้กรรม
เกาเขามาสนอง ก็หาทางจะฆา เลยไปยุอาจารย บอกวาอหิงสกกุมารคิดจะตั้งตัวเปนอาจารยเสียเอง 
แลวจะฆาทานอาจารย ลมพายุพัดแลวก็ไป แตลมปากคนมันพัดบอย ๆ ก็ชักไหวเหมือนกัน ตอน
หลังทานอาจารยก็เชื่อ ก็คิดในใจวา ถาเราจะฆาเสียเองมันจะเสียชื่อ ทางท่ีดีใหคนอ่ืนเขาฆาดีกวา วัน
หนึ่งจึงเรียกอหิงสกกุมารเขาไปถามวา เวลานี้เจาเกงมากท้ังวิชาการ และฝายอาวุธท้ังหมด แมในการ
รบก็เกง แตวาวิชาของอาจารยยังมีอีกวิชาหนึ่ง เขาเรียกวา วิษณุมนตถาหากใครเรียนไดจะปราบได
ท่ัวไตรภพ มนุษยก็ปราบได เทวดาก็ปราบได พรหมก็ปราบได ทีนี้คนเปนวัยรุนและก็เกงอยูแลวก็
อยากเกงตอไป ก็อยากเรียน อาจารยก็เลยบอกวา คนอ่ืนเรียนไมไดแตอยางเธอนี่เรียนไดแน จะใหได
คนเดียว แตกอนท่ีจะเรียนตองยกครูเสียกอน แตวาการยกครูนี่ไมใชของแตตองฆาคนใหไดหนึ่งพันคน 
ถาฆาคนไดหนึ่งพันคนละก็เธอจึงจะเรียนได ทานก็เลยตกลงยกครูโดยการไลฆาคน ทีนี้คนท่ีแกจะ 
ฆาไดงาย ๆ ก็แค 2-3 คนแรกเทานั้นแหละ ตอนหลังเขารูขาววาองคุลิมาลไลฆาคน ใครเขาฟงขาวก็ไม
อยากจะเห็นหนา เห็นเขาเขาจํารูปรางไดเขาก็หนี กวาจะไลฆาไดก็แย ฆาไปฆาไป ลืมนับจํานวน  
หนัก ๆ เขาก็ลืม ไมรูเทาไร ทีหลังก็เริ่มตนใหม ฆาไดหนึ่งคนตัดเอานิ้วไวหนึ่งนิ้ว ตอนนี้จึงมีนามวา 
องคุลีมาลโจร แปลวา โจรผูฆาคนเอานิ้วมือ ฆาไปจนได 999 นิ้ว นี่ถานับจริง ๆ มันเกิน 1,000 แลว 
ตอนท่ีไมไดเอานิ้วไวไมรูเทาไร แตวาคูปรับยังมีอีกคนเดียว ถาไดอีกนิ้วเดียวก็ครบคูปรับพอดี และคู
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ปรับท่ีจะตองฆาก็คือแม แตความจริงทานไมไดตั้งใจจะฆาแม แตวามันเหลืออีกนิ้วเดียว แตละนิ้วก็หา
ไดยาก วันพรุงนี้จะเขาไปกรุงพาราณสี จะเปนใครก็ตามที ถาเห็นตองฆาอีก แมไดยินขาววาลูกชายจะ
มาอยูใกล ก็ตั้งใจวาพรุงนี้เชาจะไปเยี่ยมลูก จะไปหาม ถาแมไปก็ถูกฆา เพราะวาเปนคูปรับเดิม สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรวจอุปนิสัยของสัตวตอนเชามืด ทรงทราบวา ถาอหิงสกกุมารฆาแม จัดเป
นอนันตริยกรรม มรรคผลจะไมไดเลย ทานทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ตองการใหคนท่ีจะดีก็ขอใหดีต
อไป ไมใหความชั่วเขามาทับถม ทานจึงเสด็จไปกอน ไปกอนแมและทรงหามไว  

 3.2.3 วิบากกรรมของพระโมคคัลลานเถระ  
 พระมหาโมคคัลลานะเปนลูกชายของพอแมท่ีท้ังพอและแมตาบอดท้ังคู พระโมคคัลลานะ

ในเวลานั้น เปนคนท่ีประกอบไปดวยความกตัญ ูรูคุณบิดาและมารดา เลี้ยงดูบิดามารดาดวยดีทุก

ประการ เม่ือทํางานกลับมาแลวก็ตองมาหุงขาวเลี้ยงพอเลี้ยงแม คนดีอยางนี้หายากตอมาทานพอ 

ทานแมเห็นวาลูกชายลําบาก ก็อยากจะหาเมียใหจะไดชวยแบงเบาภาระ แตวาพระมหาโมคคัลลานะ

ก็คัดคานวาอยาเลยหญิงท่ีนํามาดีไมดีเขาจะไมรักพอไมรักแมก็เปนได แตวาบิดาและมารดาท้ังสองนั้น

ก็บอกวา ไมเปนไรลูกจะหาคนท่ีมีตระกูลเสมอกัน คือตําแหนงของทานก็เปนเศรษฐีเปนคนม่ังมีทรัพย

มาก จึงไปขอหญิงในตระกูลอ่ืนเขามา ในตอนแรก ๆ แมลูกสะใภคนดี ก็มีความกตัญูกตเวทีตอบิดา

มารดาของผัวเปนอยางดี แตวาพระมหาโมคคัลลานะทานมีความรักในพอและแมทานมาก เวลา

กลับมาจากทํางาน แทนท่ีจะเขาไปดูแลเอาใจใสภรรยากอน แตกลับเขาไปดูแลพอแมเสียกอน ดวย

เหตุนี้เองเปนเหตุใหภรรยาเกิดความไมพอใจคิดจะฆาท้ังสองคนเสีย จึงไดหาอุบาย ในท่ีสุดก็บอกกับ

โมคคัลลานะวาบิดามารดาของทานเปนคนใจราย หุงขาวใหกินก็ไมกิน แตความจริงเวลาท่ีทําอาหาร

ใหสามีมีรสอรอย แตทําอาหารใหแกพอแมของสามีบางทีก็เค็มจัดเกินไป เผ็ดจัดเกินไป เปรี้ยวจัด

เกินไป พอแมของสามีกินไมไหวก็เลยไมกิน เธอก็บอกวาอาหารก็เหมือนกัน แตวาทานท้ังสองไมยอม

กิน ทานลูกชายก็ยังไมวาอะไร ตอมาภรรยาก็ทําอาหารรสเผ็ดจัด ทานท้ังสองไมกินเธอก็เทราดไป

เต็มบาน เม่ือลูกชายกลับมาก็ฟองบอกวาทานท้ังสองคนทําอาหารใหก็ไมกิน แลวก็เทราดไปบน 

บานทําใหบานเลอะเทอะไปหมด ฉันปดกวาดไมไหว เช็ดถูไมไหว อยางนี้ไมไหวแลว ฉันขอลากลับ 

บาน อาศัยท่ีเธออกตัญ ูไมรูคุณคน ทําใหพระโมคคัลลานะซ่ึงเปนคนกตัญ ู รูคุณ เปนคนอกตัญ ูไป 

เพราะการนั่งทูลนอนทูลของภรรยาสาว มันก็มีความสําคัญเหมือนกัน เปนเหตุใหพระโมคคัลลานะคิด

ผิดในตอนนั้น เพราะอาศัยภรรยาออดออนสนับสนุนหาทางกลั่นแกลงดวยประการท้ังปวง จนเห็น 

วาบิดามารดาของตนนี้เปนคนไมดี  

 วันหนึ่งคิดจะฆาพอฆาแมเสียในปา จึงไดบอกกับบิดาและมารดาวา ญาติผูใหญท่ีอยูทาง 
ฝงปาทางโนนเปนญาติกัน ความจริงบิดามารดาก็รูจัก ทานสั่งใหทานท้ังสองไปเยี่ยมและเวลานี้ทานก็
เตรียมเกวียนไวแลว จะใหบิดามารดาท้ังสองนั่งไปในเกวียน ทานจะเปนคนบังคับเกวียนไปเม่ือทาน
บิดามารดาท้ังสองไดฟงก็เห็นใจ คิดวาลูกชายของเรานี้เปนคนดี จึงใหลูกชายประคองบิดามารดาท้ัง
สองนั่งบนเกวียนพอเขาไปถึงปาลึก ทานโมคคัลลานคิดจะฆาพอฆาแมในปา จึงไดบอกกับทานบิดาวา 
ชวยจับเชือกบังคับวัวไวใหที กระผมนี้กําลังปวดอุจจาระ จะไปถายอุจจาระ ทานก็จับเชือกเขาไว 
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บังคับวัวใหเดินตรงทานโมคคัลลานะไปแลว ก็ทําเสียงดังเหมือนกับโจรจะเขามาปลน ทานท้ังสอง 
ไดยินเสียงเอะอะโวยวาย เขาใจวาโจรรายมาปลน หวงลูกชายของตน ทานท้ังสองจึงไดรองประกาศ
ไปวา พอแมท้ังสองคนแกแลว ปลอยใหพอแมตายเถิด ลูกยังหนุมอยู หนีเอาตัวรอดไปกอน ไมตอง 
หวงพอแม เม่ือพอแมพูดอยางนั้น ทานยังไมสํานึก ทานใชไมทุบพอและแมตายท้ังคู เม่ือทานฆา 
พอแมตายแลว ก็กลับบาน  

 3.2.4 วิบากกรรมของพระสีวลีเถระ  
 พระราชากับประชาชนแขงกันทําบุญ ความตามพระบาลีมีอยูวา ในขณะนั้นองคสมเด็จ

พระทรงธรรมบรมศาสดาไดทรงมีพระพุทธฎีการตรัสวา “ภิกษุท้ังหลาย ในกัปท่ี 91 กับ นับถอยหลัง
ไปจากนี ้พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา วิปสสี ทรงอุบัติข้ึนแลวในโลก สมัยหนึ่งเสด็จจาริกไปใน
ชนบท กลับมาสูพระนครของพระราชบิดาแลวสมเด็จพระวิปสสีทานก็เปนลูกของพระเจาแผนดิน
เหมือนกัน พระราชาทรงเตรียมอาคันตุกะทาน”  

 อาคันตุกะทานคือ ทานแกพระผูมา หรือแขกผูมา อาคันตุกะ แปลวา แขกผูมาพระทานมา
จากท่ีไกล ไมไดประจําอยูเฉพาะ ถือวาเปนอาคันตุกะ ทานัง แปลวา การให หมายความวา ตั้งใจถวาย
ทานแกพระอาคันตุกะท้ังหมด มีพระพุทธเจาเปนประมุข เพ่ือบรรดาพระสงฆท้ังหลาย มีพระพุทธเจ
าเปนประมุข แลวก็สงขาวใหแกชาวเมืองท้ังหลายวา ชนท้ังหลายจงมาเปนสหายในทานของเรา หมาย
ความวา พระองคใหสงขาวใหชาวบานมารวมกันบําเพ็ญทาน บรรดาชนท้ังหลายเหลานั้นทํา 
อยางนั้นแลว คิดวาเราก็จะตองถวายทานแดบรรดาพระสงฆท้ังหลาย มีพระพุทธเจาเปนประมุข
เหมือนกัน แตชาวบานเขาคิดกันวา พวกเราจักถวายทานนี้ใหยิ่งกวาทานท่ีพระราชาถวายแลว เขา
เรียกวาแขงกันดี หรืออวดดี ไมใชอวดเลว เม่ือพระราชาถวายทานแบบไหน เราจะทําไมใหแพ
พระราชา อยางนี้เขาเรียกวาอวดดี ควรอวด  

 จึงนิมนตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาในวันรุงข้ึน แลวก็แตงทานถวาย แลวก็สงขาวไป
ทูลแดพระราชา พระราชาเสด็จมาทอดพระเนตรทานของประชาชนเหลานั้นแลวดําริวา เราจักถวาย
ทานใหยิ่งกวาทานนี ้คือดีกวา ประเสริฐกวาท่ีบรรดาประชาชนถวายแลว  

 ในวันรุงข้ึน จึงนิมนตองคสมเด็จพระประทีปแกว พรอมไปดวยบรรดาพระสงฆท้ังหลาย
พระราชาไมทรงสามารถจะใหชาวเมืองแพไดเปนอันวาตางคนตางถวายแขงกันพระราชาถวายแบบนี้
ไดชาวเมืองก็ถวายได ทําใหดีกวาพระราชา พระราชาก็ทําใหยิ่งไปกวาชาวเมือง ชาวเมืองก็ทําใหยิ่ง 
กวาพระราชาวากันอยางนี้เปนลําดับ  

 แลวทานกลาววาถึงชาวเมืองก็ไมสามารถใหพระราชาทานแพได ตางคนตางไมมีใครแพใคร
วันนี้เราถวายเพียงนี้ วันรุงข้ึนเขาถวายยิ่งไปกวา วันรุงข้ึนอีกเราก็ถวายยิ่งไปกวานั้น ฉะนั้นในครั้งท่ี 6 
ชาวเมืองจึงมาคิดวา บัดนี้พวกเราจักถวายทานในวันพรุงนี้ จะทําเรื่องของทานท่ีเราทําท้ังหมดโดยท่ี
ใคร ๆ ก็ไมอาจจะพูดไดวา วัตถุชื่อนี้ไมมีในทานของเรานี้  

 เปนอันวาการแขงการใหทาน ยิ่งประเสริฐเทาไร มากเทาไร เกิดการไมแพกันข้ึนมาแลว 
ชาวเมืองคิดใหมวา ข้ึนชื่อวาทานท้ังหมดท่ีเราจะถวายในวันพรุงนี้ไมวาอะไรท้ังหมดจะไมมีใครมาติได
เลยวาสิ่งท้ังหลายเหลาใดเหลาหนึ่งมันไมมีในท่ีนั้นจะตองมีทุกอยาง แตวาขาดน้ําผึ้งดิบ เม่ือตางคน 
ตางคิดแลว วันรุงข้ึนไดจัดแจงของถวาย เสร็จแลวตรวจดูวา มีอะไรหนอแลท่ียังไมมีอยูในท่ีนี้อีก มอง
ไปมองมาก็มองไมเห็นน้ําผึ้งดิบ จะมีก็แตน้ําผึ้งสุก น้ําผึ้งดิบไมมี สวนน้ําผึ้งสุกมีมากบรรดาชนท้ังหลาย
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เหลานั้นจึงใชใหคน ๆ พวก นําทรัพยไปพวกละหนึ่งพันกหาปณะคือหนึ่งพันตําลึง ไปยืนอยูท่ีประตู
พระนคร 4 ประตู เพราะประตูเมืองมีอยู 4 ประตู เพ่ือตองการน้ําผึ้งดิบ หมายความวา ถามีคนเขาเอา
มาเราก็ไปซ้ือ ครั้งนั้นคนบานนอกคนหนึ่ง มาเพ่ือจะเยี่ยมพวกชาวบานในเมือง ก็ไมเห็นจะมีอะไรติด
มือมาไดเพราะแกอยูปา ก็ถือรวงผึ้งมา 1 รวง ไลตัวผึ้งออกใหหนีไปหมดแลว จึงตัดก่ิงไมแลวก็ถือ
รวงผึ้งนั้นมา พรอมท้ังไมคอนเสร็จ จึงเขามาสูเมือง ดวยคิดตั้งใจวา เราจะไปใหกับเพ่ือนของเราใน
เมือง สําหรับคนท่ีไปยืนอยูหนาประตูเมือง เห็นบุรุษคนนี้ถือรวงผึ้งมา เปนคนบานนอก จึงถามวา  
ทานผูเจริญ น้ําผึ้งนี้ทานขายไหม คนบานนอกคนนั้นบอกวา น้ําผึ้งฉันไมขาย ฉันจะไปใหเพ่ือนของฉัน
คนท้ังหลายเหลานั้นก็บอกวา ทานผูเจริญ ทานรับเอากหาปณะเทานี้ คือทานขายน้ําผึ้งใหเรา เรา
จะให 4 บาท หรือ 1 ตําลึง คนบานนอกก็คิดวา รวงผึ้งนี้ราคาไมถึงบาท แตวาเจานี่จะใหสตางคถึง 4
บาท นากลัวเจาคนนี้มันจะสติไมดี ใหมากเกินไป เรายังไมให ตองข้ึนราคากอน แกก็เปนนักฉวย
โอกาสเหมือนกันแกจึงกลาววา เราไมให เราใหไมได ราคา 1 ตําลึง น้ําผึ้งรวงนี้ใหไมได ราคามันแพง
พวกนั้นก็ข้ึนราคาเปน 2 ตําลึง 3 ตําลึง 4 ตําลึง ก็วากันดะไป ผลท่ีสุดก็ข้ึนราคาถึง 1,000 สําหรับ
บุรุษผูนั้นจึงคิดวา คนพวกนี้นากลัวจะสติไมดี น้ําผึ้งรวงเดียวราคาไมถึงบาท มันดันใหตั้งพัน และก็
บอกดวยวา ฉันมีอยู แค 1,000 ตําลึงเทานั้น ขอทานจงใหน้ําผึ้งแกเรา แตว าบุรุษผู มาจาก 
ปาแกก็เปนคนมีปญญา คิดวาตองมีอะไรพิเศษสักเรื่องหนึ่ง จึงไดถามวา ผู เจริญ ขาพเจารูวากรรมท่ี 
ขาพเจาจะทําในน้ําผึ้งนั้นมีอยู เพราะเหตุใดทานจึงมาข้ึนราคาอยางนี้ พวกนั้นก็ถามวา น้ําผึ้งทานจะ
ไปทําอะไร แกก็บอกวา ฉันจะไปใหเพ่ือนของฉัน ฉันเปนคนอยูปา มาคราวหนึ่งไมมีอะไรติดมือมา มัน
ก็ไมดี พวกนั้นก็บอกวา ฉันเองก็มีความจําเปนดวยเรื่องน้ําผึ้งดิบ อยางอ่ืนมีครบ จึงใหราคาถึง 1,000 
ตําลึง ความจริงฉันรูวา น้ําผึ้งนี้ราคามันไมถึงบาท แตดวยความจําเปนจึงใหคนบานนอกจึงถามวา 
เรื่องอะไรจึงไดใหราคาแพง บอกมาสิ อยากจะรู ถาควรจะใหก็ให บรรดาคนพวกนั้นบอกวา พวก 
ขาพเจาเตรียมการถวายทานเปนการใหญ เพ่ือสมเด็ยพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา พระวิปสสี 
ทศพล ผูมีสมณะ คือพระ รวมดวยกันท้ังหมด พระท่ีเปนบริวาร 6,800,000 องค และก็มีพระพุทธ 
เจาอีก 1 ในมหาทานครั้งนี้ อะไร ๆ ของเราก็มีหมด ไมมีอยูอยางเดียวคือน้ําผึ้งดิบเทานั้น ขาพเจาจึง
ขอซ้ือรวงผึ้งของทานดวยราคาแพง เพราะวาตองการจะเอาบุญ เพราะทานคราวนี้มีความประสงค 
วาจะใหมีทุกอยาง ข้ึนชื่อวาอะไรในทานนั้นไมมี เราไมตองการ ตองการใหมันครบ ฉะนั้นจึงยอมซ้ือ
ของแพง ขอใหขายเถิด  

 ทําบุญปดทาย  
 คนบานนอกแกก็บอกวา ถาเปนอยางนั้นเพ่ือนขาพเจาก็จักไมให ดวยราคาเรื่องการซ้ือไม

ยอมขาย แตถาทานท้ังหลายจะยอมใหเรารวมบุญรวมกุศลดวยจะให บรรดาคนพวกนั้นจึงไดสง 

ขาวไปหาหัวหนาในเมือง บอกวาเวลานี้เจอะคนนําน้ําผึ้งดิบมาแลว แตวาเขาไมยอมขาย แตใหเขารวม

บุญดวยละก็เขาจะใหเม่ือชาวเมืองทราบท่ีศรัทธาของเขามีจึงไดยกมือสาธุดีแลว ๆ พอคุณเอยมารวม

บุญรวมกุศลดวยกันเถิด เรื่องบุญนั้นไมหวง ท่ีตองการน้ําผึ้งท่ีตองซ้ือเพราะเกรงวาจะไมยอมทําบุญ 

ดวย จึงกลาววา ขอเขาจงเปนผูมีสวนไดบุญ มารวมบุญกัน บรรดาพวกชาวเมืองท้ังหลายเหลานั้น เม่ือ

ไดน้ําผึ้งแลว ก็ไดนิมนตพระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน ใหมาเสวยอาหาร ถวายขาวตม 

ถวายของเค้ียวทีนี้เขาบอกวา ใหคนนําเอาถาดทองคําใบใหญมาแลว แลวก็บีบรวงผึ้งลงไป เอา
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น้ําหวานออก แมกระบอกนมสมอันมนุษยท้ังหลายเหลานั้นนํามาเพ่ือตองการจะเปนของกํานัลมีอยู 

เขาก็เทนมสมเหลานั้นลงไปในถาดทองคํา เคลากับน้ําผึ้งนั้น ไดถวายแกบรรดาพระภิกษุสงฆ มีพระ

พุทธเจาเปนประมุข น้ําผึ้งนั้นก็ท่ัวถึงแกบรรดาพระภิกษุทุกรูป อยาลืมวามีพระพุทธเจาองคเดียว มี

พระสงฆถึง 6,800,000 องค น้ําผึ้งรวงเดียวกับนมสัมหนอยหนึ่งท่ีเขาผสมกันพอดิบพอดี คือเหลือจาก

พระเสียอีก ทานกลาววา ผูรับเอาจนพอความตองการ หมายความวา บรรดาพระสงฆท้ังหลายพอ

หมดแลว แถมเหลือเสียดวยซํ้าตอนนี้พระบาลีทานกลาววา ใคร ๆ ก็คิดไมไดวา น้ําผึ้งนอยอยางนั้นจะ

เพียงพอกับภิกษุ 6,800,000 องคไดอยางไร ทานกลาวตอไปตามพระสูตรวา จริงอยู น้ําผึ้งนั้นถึงได

ดวยอานุภาพแหงพระพุทธเจา น้ําผึ้งนั้นมีมากมายดวยอํานาจของพระพุทธเจา แลวทานกลาวตอไป 

วา ข้ึนชื่อวาพุทธวิสัย ใคร ๆ ก็ไมควรคิด  

 อจินไตย 
 ทานบอกวา จริงอยู เหตุ 4 อยางท่ีสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปนเรื่องท่ีใคร ๆ ไม

ควรคิด ใคร ๆ เม่ือคิดถึงเหตุเหลานั้นเขา ก็ยอมเปนผูมีสวนแหงความเปนคนบา ทานบอกวา สิ่งท่ี 
เปนอจินไตยไมควรคิด ถาคิดแลวก็บาเปลา ๆ ไมรูเรื่องรูราว เหตุ 4 อยางท่ีไมควรคิด ท่ีพระพุทธ 
เจากลาวก็คือ  

 1. พุทธวิสัยวิสัยขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เราคิดไมได ขืนคิดอยากจะรูเทาทัน
พระพุทธเจา เราก็บา เพราะวาเรารูไมได  

 2. ฌานวิสัยวิสัยของบุคคลผูทรงฌาน ถาเราไมสามารถไดฌานสมาบัติ เราอยาไปคิดเรื่อง
ฌานสมาบัติ ยิ่งคนสมัยปจจุบันยอมอยากจะพูดกันถึงเรื่องพระนิพพานบาง เรื่องวิสัยของอรหันตบาง 
แตความจริงแคฌานโลกียเทานี้ พระพุทธเจากลาววา ถาเรายังเขาไมถึงก็ไมควรจะคิด คิดเทาไรมันก็
ผิด  

 3. กรรมวิสัยคือกฎของกรรม เรื่องกฎของกรรมนี้ก็เหมือนกัน อยาไปคิดมันคิดไมออก
หรอก นอกจากวาเราจะไดวิชชาสาม อภิญญาหก แลวก็เปนพระอริยเจาข้ันอรหันต จึงจะพอคิดถึง
เรื่องกรรมได ถายังไมถึงอยาไปคิด คิดแลวมันก็จบลงไมได  

 4. โลกจินไตยเรื่องของโลก เรื่องของโลกนี้ เราจะคิดวามันจะไปจบลงตรงไหน อยาไปคิด 
มันไมมีทางจบ คือโลกหาท่ีสุดไมได  

 เหตุ 4 อยางท่ีพระพุทธเจาบอกวา ไมควรคิด ถาคิดแลวก็เปนบานั่นก็คือ หนึ่งพุทธวิสัย 
สอง ฌานวิสัย สามกรรมวิสัย สี่ โลกจินไตย  

 กลับมาเกิดใหมเปนพระราชากรุงพาราณสี 
 สําหรับบุรุษนั้น เม่ือทําทานประมาณเทานั้นแลว ทานกลาววา ในกาลเปนท่ีสุดแหงอายุ ก็

บังเกิดในเทวโลกเปนเทวดาทองเท่ียวไป สิ้นกัปมีประมาณเทานี้ คือ 91 กัป เปนเทวดา อยู 91 กัป ใน
สมัยหนึ่งจุติจากเทวโลกแลว ก็มาบังเกิดในกรุงพาราณสี โดยกาลท่ีพระชนกทิวงคตแลว เขามาเกิด 
เปนลูกพระราชาในตระกูลพาราณสี เม่ือพระราชบิดาตาย ทิวงคต เขาแปลวา ตาย สวรรคต จึงได
เสวยราชสมบัติแทนพระราชบิดา มาในครึ่งหนึ่งทาวเธอคิดวา เราจะยึดเอาพระนครนครหนึ่ง ซ่ึงมี
กําลังนอยกวาใหได จึงไดเสด็จไปแลวก็ลอมพระนครนั้นไว แลวก็สงสาสนกับชาวเมืองวา ทานจะให
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ราชสมบัติคือสมบัติแกเรา หรือจะใหเรารบ บรรดาชาวเมืองท้ังหลายเหลานั้นตอบวา เราจะไมใหราช
สมบัติ และเราก็จะไมใหท้ังการรบ เราจะปดประตูเมืองไมใหทานเขา ดังนี้  

 พระราชาองคนั้นก็ลอมไว แลวก็ปดประตูเมือง ประตูใหญ แตวาชาวเมืองก็อาศัยประตูเล็ก
ออกไปหาฟน หาน้ํา มาทางประตูเล็ก ทําธุรกิจทุกอยาง การลอมของพระราชาจึงไมมีผล ตอมาเม่ือ
พระราชาปดประตูเมืองของเขา ลอมไมใหเขาออกไวสิ้นเวลา 7 ป 7 เดือน 7 วัน ลอมไว ตองการให
คนในเมืองเขาอดตาย จะไดยอมแพ เขาก็ไมยอมแพ เพราะเขาออกทางประตูเล็กมาหากินกันได  

 กรรมท่ีลอมเมือง 
 ในกาลตอมา พระราชชนนีคือมารดาพระราชาองคนั้น ตรัสถามบรรดาอํามาตยขาราช

บริพารวา ลูกชายของเราเขาทําอะไร บรรดาอํามาตยท้ังหลายกราบทูลวา ไปลอมเมืองไวพระเจาขา  
ลอมประตูใหญหมด ทานจึงตรัสวา ลูกชายของฉันนี้ ไมนาจะโงอยางนี้เลย ก็ไปลอมประตูใหญแลวก็
ไม  ล  อมประตู เ ล็ ก  คนเขา ก็ออกมาหา กิน กัน ได   จงล  อมประ ตู เล็ ก  ๆ  เ สี ย  ประตู ช  อ ง 
เล็ก ๆ ปดเสีย ชาวเมืองออกมาไมได ประเดี๋ยวก็ยอมแพ อํามาตยจึงไดไปสงขาวพระราชา  
ทาวเธอทรงสดับคําของพระราชชนนีแลว ก็มีคําสั่งใหปดประตูเล็ก คือกันคนออกทางดานประตูเล็ก
เสียอีก ฝายชาวเมืองเม่ือออกไปหากินภายนอกไมได ก็เริ่มอด อดแลวไมรูจะทําอยางไร ในวันท่ี 7 จึง
พากันปลงพระชนมพระราชาของตนเสีย แลวก็ไดเปดประตูเมืองรับพระราชาองคนั้น ถวายพระราช
สมบัติแกพระองค  
 

3.3 วิบากกรรมของอุบาสก อุบาสิกา 
 อุบาสก แปลวา ผูนั่งใกลพระรัตนตรัย หมายถึง ผูใกลชิดพระพุทธศาสนา ผูนับถือศาสนา 

อยางม่ันคง ถาเปนหญิง ใชคําวา อุบาสิกา  
 อุบาสก เรียกกรอนไปอีกวา ประสก คําวาอุบาสิกา เรียกกรอนไปอีกวา สีกา ก็มี เรียกชาย

หญิงท่ีรักษาอุโบสถศีลโดยคางคืนท่ีวัดในวันพระวา อุบาสกอุบาสิกา  
 อุบาสกอุบาสิกา ปกติหมายถึงชาวบานท่ัวไปท่ีนับถือพระพุทธศาสนา บําเพ็ญบุญใน

พระพุทธศาสนา ไปวัดทําบุญใหทาน ถือศีล อุปถัมภบํารุงวัด ชวยเหลือกิจการของวัดเปนประจํา 
ผูวิจัยจะไดกลาวถึงวิบากกรรมของอุบาสกอุบาสิกา ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 3.3.1 วิบากกรรมของโกตุหลิกะ 
 กรรมท่ีนาคิดก็คือเรื่องโกตุหลิกะ โกตุหลิกะนี่เปนตอนหนึ่งของเรื่อง “สามาวดี” กรรม

ติดตามกันท้ังบุญและบาป เรื่องมีอยูวา ทานโกตุหลิกะนี้ทานเปนคนจน ท้ังสองตายายก็จนกันท้ังคู 
เขาเปนหนุมอ มีลูกอยูคนหนึ่งยังคลานไมได เวลานั้นเขาอยูเมืองอารัพภกะ เขาอยูแควนอารัพภกะ  
เปนอันวา เวลานั้นปรากฎวาขาวยากหมากแพง ฝนแลงไมตกตองตามฤดูกาล ความจนเกิดข้ึน และก็
ประกอบกับโรคอหิวาตเกิดข้ึน ท้ังสองคนตายายและลูกนอยคนหนึ่ง ก็ตางคนตางหนีจากเมืองนั้นมา 
เมืองโกสัมพี ก็เปนอันวาคนจนนี่ก็มีอะไรไมมาก ก็มีขาวสุกติดมาเล็กนอย กินนอย ๆ อยูไดแคสามวัน
แลวก็ผานปามา ยังไมทันจะพนปา ขาวหมด ตองเดินอดมาอีกสามวัน อดอาหารสามวัน  

 ท้ิงลูก 
 ตอมาทานสามีคือ โกตุหลิกะ แกคิดวาลูกเล็ก ๆ อุมไมไหว ท้ิงไวนอนตายกลางปาดีกวา  

ตอมา เม่ือทานพอคิดวาลูกนี้อุมไมไหว เพราะอดขาวมาสามวัน ก็ตองคิด ปรึกษาภรรยาบอกวาท้ิงดี
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ไหม เราก็ยังหนุมยังสาว อยูไมชาก็มีลูกใหมได สําหรับภรรยามีความรักลูก บอกวาไมได ท้ิงไมได  
ตอมาวันท่ีสี่เธอไมไหวจริง ๆ ก็ปลอยภรรยาเดินออกหนา ไปไกลหนอยในปา เธออยูขางหลังเห็น
ภรรยาไปไกล ก็เขาไปโคนตนไม เอาใบไมมารอง เอาลูกวางไว ทําเดินชา ๆ กวาจะทันภรรยาก็ไกล 
ภรรยาไมเห็นลูก ก็ถามวา ลูกไปไหน เธอก็บอกวา เอาไปวางไวท่ีโคนตนไมโนน ภรรยาบอกวา ถาไมมี
ลูกฉันไปไมไหว ก็กลับมาดูลูก พอดีลูกตายไปเสียแลว ไอนั่นเจตนาจริง ๆ เพราะฆาลูก แตความโกรธ
ของเขาไมมี มันไมไหวจริง ๆ ดูกฎของกรรมตอไป เรื่องนี้มีกฎของกรรมตลอด จะไดทราบเรื่องกฎของ
กรรม  

 บานนายโคบาล 
 หลังจากนั้นเดินออกจากปาก็เขาถึงเขตเมืองโกสัมพี เม่ือเขาเขตโกสัมพี เขาก็เขาไปถึงบาน

นายโคบาล คําวาโคบาลนี่คนเลี้ยงวัวขาย เลี้ยงโคนม เขามีวัวมาก วันนั้นบังเอิญบานนายโคบาลเขามี
งานประจําป เปนการฉลองทําบุญประจําป แตการทําบุญประจําปคราวนั้น ก็มีพระปจเจกพุทธ 
เจาองคหนึ่งท่ีเขานิมนตไว สองคนตายายออกจากเขตปาแลวหิวโซ ก็เดินเขาไปในบานเขา เขาก็ถาม 
วาคุณสองคนมาจากไหน สองคนตอบวา มาจากแควนอารัพภกะ เขาถามวา จะมาทําไม บอกวา 
อยากจะมาทํางาน รับจางทํางาน นายโคบาลเห็นคนทาทางทรุดโทรมมาก จึงคิดวาเรื่องทํางานเปน 
ของไมยาก ทีนี้บานนี้มีงานใหทํา แตขอใหสองคนรับประทานอาหารเสียกอน คงจะหิวมากเขาก็จัด 
ขาวมธุปายาส เขามีงานประจําปของเขา ทําบุญประจําป มีขาวมธุปายาสมาก เลี้ยงคนจํานวนมาก 
เขานําขาวมธุปายาสสองชามใหญ ๆ มาใหสองสามีภรรยา ความจริงขาวมธุปายาสคนจนกินไมได 
เห็นขาวมธุปายาสก็กิน แบไมยั้ สําหรับภรรยา กินนอย ๆ คอย ๆ กิน ประเดี๋ยวเดียว โกตุหลิกะกิน
หมดชาม ภรรยาก็หวงสามี ถามวา พอไหม แกบอกวายังไมพอ ภรรยาก็สงสวนของเธอให เธอก็กิน 
ตออีก ไมยั้งเหมือนกัน  

 สามีตายแลวเกิดเปนสุนัข 
 แตขณะท่ีกินขาวมธุปายาส เวลานั้นนายโคบาลก็กินขาวเหมือนกัน เขามีสุนัขตัวหนึ่ง 

เปนพันธุ พ้ืนเมือง เปนตัวเมีย เปนสุนัขท่ีเขาเลี้ยง ในเวลาท่ีเขากินขาวเขาก็แบงอาหารท่ีเขากิน  
เปนกับขาวดี ๆ ใหสุนัขกิน เอาจานมาวางเขาแบงอาหารใหกิน เปนอาหารท่ีเขากินนะ โกตุหลิกะก็มี
ความรูสึกวา เราเปนคนยังไมมีอาหารดี ๆ อยางนี้กิน สุนัขตัวนี้มันดีกวาเรา กําลังชมเชยสุนัขอยูแบบ
นั้น โรคลมก็ดันข้ึนมาอืดตาย ตายปจจุบัน อาศัยท่ีใจเกาะสุนัขอยูกอน จิตออกจากรางก็เขาทองสุนัข
ทันที อาศัยท่ีเขาตายจากคน เปนคนแลวก็เปนสุนัข จึงรูภาษามนุษยมาก เกิดมาก็เปนสุนัขแสนรูใน
ระหวางนั้น ตามปกตินายโคบาลก็มีพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง ท่ีเขามีความเคารพ เวลาพนจากฤดู
ฝนคือเดือนสิบสองมาแลว เขานิมนตทานจากภูเขาคันธมาศน มาอยูประจําท่ีภูเขาขางบาน เชาทานก็
ไปนิมนตทานมาฉันภัตตาหาร พอเจาสุนัขตัวนี้โต เวลาเขาไปนิมนตพระปจเจกพุทธเจาเขาก็พาไปดวย 
ไปถึงท่ีตรงเปนสุมทุมพุมไมรกมาก นายโคบาลก็เกรงวาสัตวรายจะอาศัยอยู  เวลาท่ีพระปจเจก 
พุทธเจาเดินมา อาจจะทํารายพระปจเจกพุทธเจาได แกจึงเอาไมตีพุมไมและก็สงเสียงดังเพ่ือไลสัตว  
เจาสุนัขตัวนั้นก็จํา พอไปถึงปากถํ้าพระปจเจกพุทธเจา นายโคบาลก็หมอบคลานเขาไปหาพระปจเจก
พุทธเจา แสดงความรักแสดงความเคารพตอมาบางวันท่ีนายโคบาลไปนิมนตพระปจเจกพุทธเจาไมได 
ก็สั่งเจาสุนัขตัวนี้บอกเจาจงไปนิมนตพระมาฉันเชา เจาสุนัขตัวนั้นมันก็ไป ถึงท่ีพุมไมท่ีนายโคบาลเคย
ตี มันก็เหาบางกระโชกบางเพ่ือไลสัตว พอไปถึงหนาถํ้าพระปจเจกพุทธเจาก็เหาบาง หอนบาง  
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เปนการแสดงวา เขามานิมนต พระปจเจกพุทธเจาหมจีวร แลวก็ตามเจาสุนัขมาเขาบาน บางวัน 
พระปจเจกพุทธเจาทานก็ลองใจ คิดวาเจาสุนัขนี้จะรูแนหรือไมรูแน พอถึงทางเลี้ยวทานทดลอง พอ 
เจาสุนัขเลี้ยวทานไมเลี้ยวตาม เลี้ยวจะเขาบาน ทานเดินเลยไป เจาสุนัขก็วิ่งไปก้ันหนา ในเม่ือทานไม
หยุดมันก็เลยคาบสบงดึงมา ถาคาบจีวรดึงไมมาได ถาสบงไมมาสบงหลุดตองมา  

 ตายจากสุนัขเกิดเปนเทวดา 
 ตอมาเม่ือถึงฤดูฝน พระปจเจกพุทธเจาตองไปจําพรรษาท่ีภูเขาคันธมาศน อาศัยเจาสุนัขรัก

พระปจเจกพุทธเจามาก ทานก็ลานายโคบาลไป เม่ือลาเสร็จ ทานก็ลาสุนัข แลวทานก็เหาะไป เหาะ
ไปชา ๆ สุนัขตัวนี้ก็มองตามพระปจเจกพุทธเจา เหาบาง หอนบาง แสดงถึงความอาลัย พอพระปจเจก
พุทธเจาสุดสายตา สุนัขก็ขาดใจตาย ทีนี้การนึกถึงพระปจเจกพุทธเจา ถาเปนอยางท่ีเราทํากันเขา
เรียกวา พุทธานุสสติ เปนการนึกถึงพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาทานก็เปนพระพุทธเจาประเภท
หนึ่งเหมือนกัน บรรลุเองเหมือนกัน มีบุญมาก อาศัยท่ีมีความเคารพรักในพระปจเจกพุทธเจา บุญอัน
นี้เปนปจจัยใหสุนัขตัวนั้นตายจากความเปนสุนัขไปเกิดเปนเทวดาบนสวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก มี
วิมานทองคําเปนท่ีอยู มีนางฟา 1,000 เปนบริวาร อันนี้จากกฎของกรรมท่ีเปนกุศล จําไวนะวาสุนัขก็
ทําบุญ เปนสัตวเดรจัฉานก็ทําบุญได  

 ตอมาตามบาลีทานบอกวา อาศัยท่ีเหาหอน แสดงความเคารพ และปองกันพระปจเจก
พุทธเจา เทวดาองคนี้จึงมีนามวา โฆษกเทพบุตรโฆษก เขาแปลวา กึกกอง เสียงดังมาก แคกระซิบ ๆ 
เสียงดังไป 16 โยชน ถาหากหัวเราะเต็มท่ีดังกองท่ัวดาวดึงส แตวาอาศัยท่ีสัตวนี้บําเพ็ญกุศลในกําลัง
สูง คือมีพุทธานุสสติกรรมฐาน นึกถึงพระปจเจกพุทธเจาเปนอารมณ กําลังบุญใหญ แตวาปริมาณ
บุญนอย มีเวลาทํานอย กําลังใจนอย ไปเปนเทวดาไมชาไมนานนัก ก็จุติจากความเปนเทวดา เวลาท่ี
เขาเปนเทวดาอาศัยบุญท่ีเปนกุศล กรรมท่ีเปนกุศลท่ีเรียกวากุศลกรรม คือเคารพในพระปจเจก 
พุทธเจา บันดาลใหเขาเปนเทวดา แลวกรรมท่ีท้ิงลูกใหตายยังมาไมถึง และกรรมท่ีเคยท้ิงลูกกลับมา
สนอง  

 กลับมาเกิดใหมเปนลูกโสเภณี 
 ตอมาเขาจุติมาแลว มาเกิดในทองหญิงโสเภณี สมัยนั้นเขาเปนตระกูล ๆ หนึ่งท่ีมี

ความสําคัญเหมือนกัน ไมเหมือนสมัยนี้ สมัยนี้เราเหยียดหยามวาโสเภณีเปนคนชั้นต่ํา แตเวลานั้นเขา
ไมเหยียดหยาม เขาถือวาตระกูลนี้มีความสําคัญตระกูลหนึ่ง คราวนี้ตระกูลโสเภณีเขาไมตองการลูกผู
ชาย เขาสืบตระกูลไมได เขาตองการแตลูกผูหญิง เธอมาเกิดแลวก็มาเกิดเปนลูกผูชาย พอคลอดจาก
ครรภมารดา คุณแมก็ถามคนรับใชวา ลูกฉันนะเปนผูหญิงหรือผูชาย คนรับใชก็บอกวาเปนผูชาย 
ตอนนี้กรรมท้ิงลูกเขามาสนองเปนครั้งท่ีหนึ่ง เธอก็บอกวา คําวาลูกผูชายฉันไมตองการ เอามันใส
กระดงเอาไปท้ิงท่ีกองหยากเยื่อ นี่ครั้งหนึ่งละนะ กรรมท่ีท้ิงลูกมา  

 ขณะท่ีเขาใสกระดงไปท้ิงท่ีกองหยากเยื่อ มีสุนัขกับกาลอมรอบ แตวากรรมท่ีมีความเคารพ
ในพระปจเจกพุทธเจาเปนกุศลกรรมชวย อันนี้บาปกับบุญเขาสนองพรอมกัน คําวาชวย หมายความ 
วาสุนัขก็ดี กาก็ดี จะเขาใกลเด็กคนนี้ไมไดเลย ทุกตัวเขาใกลไมได ตอนสายวันนั้น ก็มีชายคนหนึ่ง
ออกมาจากบานจะไปธุระ เห็นเด็กเขา เห็นกากับสุนัขลอมอยูก็มีความสงสัย จึงเขาไปดู ไปเห็นเด็ก 
เขาจึงเกิดความรัก มีความรูสึกวาตอนี้ไปเราไดลูกชายแลว ก็นําเด็กไปบาน ทานก็บอกวาเปนกฎของ
กรรมท่ีเปนกุศล ท่ีมีความเคารพมีความรักเหาหอนปองกันพระปจเจกพุทธเจา ตอนนี้กรรมของการท้ิง
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เด็กยังตามมาอีก คนนี้ยังถูกเขาทอดท้ิงจริง ๆ เพ่ือฆานี่ 7 ครั้ง แตวากรรมท่ีมีความเคารพในพระ 
ปจเจกพุทธเจาก็ชวย 7 ครั้งเหมือนกัน ชวยครั้งหลังเปนมหาเศรษฐี  

 ปุโรหิตทํานาย 
 ตอมาวันนั้นปรากฎวา ทานมหาเศรษฐีในเมืองนั้น ตอนเชาธรรมดามหาเศรษฐีตองไป 

เฝาพระมหากษัตริยเหมือนกับขุนนางตาง ๆ ตอนเชา กอนท่ีจะถึงวังพระมหากษัตริยก็พบปุโรหิตของ
พระมหากษัตริยกอนมหาเศรษฐีถามวา ทานอาจารย เม่ือคืนนี้ดูดวงดาวหรือเปลาวาวันนี้จะมีอะไร 
บาง มีอะไรพิเศษบาง ทานปุโรหิตก็บอกวา ดูแลววันนี้ไมมีอะไรเปนกรณีพิเศษ เวนไวแตวาเด็กเกิด
วันนี้ ตอไปจะเปนมหาเศรษฐีท่ีมีชื่อเสียงมากในวันหนา พอดีก็เปนการบังเอิญภรรยามหาเศรษฐีกําลัง
ตั้งครรภแก ทานมหาเศรษฐีก็บอกคนรับใชวา กลับไปบานซิ ดูวาเมียฉันออกลูกหรือยัง คนรับใชก็
กลับมาบอกวา ยังไมออกขอรับ  

 ทานมหาเศรษฐีกลับจากเฝาพระราชาแลวก็มานั่งคอยวันเวลา วันนั้นท้ังวันปรากฏ 
วาตั้งแตเชายันเย็นภรรยายังไมคลอดบุตร จึงเรียกสาวใชมีนามวากาฬี เอากาฬีเอาตังคไปพันกหาปณะ 
เทากับพันตําลึง ดูวาเด็กคนไหนท่ีปรากฏวาเกิดวันนี้ท่ีมีอยู จงซ้ือเขามาหนึ่งพันกหาปณะ พอดีกาฬี
สาวใชไปท่ีบานนั้นก็ทราบ ไปสืบแลว เห็นวามีเด็กอยูบานเดียว ก็ไปถามวาเด็กคนนี้เกิดเม่ือไร แมบา
นก็บอกเกิดวันนั้น เธอก็ตอรองซ้ือตั้งแต 1 กหาปณะไปถึง 1,000 กหาปณะ เขาก็ให ใหแลวมหา
เศรษฐีก็นํามามาท้ิงไวอยูหลายวัน มหาเศรษฐีก็เลี้ยงไว ประมาณเวลาลวงเลยมาประมาณ 3-4 วันขาง
หนา ก็ปรากฏวาลูกของแกออกมาเปนผูชาย ทีแรกตอนท่ีนํามาเลี้ยงก็มีความรูสึกวา ลูกของเราเปนผู
หญิง จะใหแตงงานกัน ถาลูกเราเปนผูชาย ไอเด็กคนนี้ตองฆา เพราะมันจะแยงตําแหนงมหาเศรษฐี
ของลูกเรา ในเม่ือลูกของแกเกิดมาเปนผูชาย อารมณคิดฆาก็เกิดข้ึน นี่กรรมท่ีท้ิงเด็ก  

 มหาเศรษฐีใหนําทารกไปใหโคเหยียบ 
 ตอมาวันหนึ่ง คืนวันหนึ่งเธอก็เรียกนางกาฬีเขามาบอกวา ตอนเชาตรูกอนท่ีเขาจะปลอยวัว 

วัวของแกมีหลายรอยตัว มหาเศรษฐีบอกวา เธอจงเอาไอเด็กคนนี้ไปวางท่ีปากคอกวัว แลวเอาอะไร
หมกไว เอาอะไรบังไว อยาใหนายโคบาลเห็น อยาใหคนเลี้ยงวัวเห็น เวลาเชามืด เขาปลอยวัว วัวจะ
เหยียบเด็กคนนี้ตาย บอกวา เจาจงดูดวยวาเด็กมันจะตายหรือยังไมตาย แลวแจงใหฉันทราบ นางกาฬี
ก็ไปทําแบบนั้น นี่ถือวาเปนกรรมท้ิงลูก เม่ือเขาไปวางแลว ทีนี้กรรมท่ีมีความเคารพในพระปจเจกพุทธ
เจาก็ชวย เอาสองกรรมมาประสานกันเขา คือวากรรมท่ีชวยสงเคราะหพระปจเจกพุทธเจาก็มา 
ปรากฎวาวัวนายฝูงตามปกติมันออกทีหลังเพ่ือน แตวันนั้นพอเขาเอาเด็กไปวางไว มันออกกอนตัวอ่ืน 
ออกมาแลวก็ยืนครอมเด็ก ไมยอมใหวัวตาง ๆ เหยียบ วัวอ่ืนก็ตองหลีกไป เม่ือวัวตัวอ่ืนไปแลวมันก็ยัง
ไมไป ยังครอมอยู พอดีนายโคบาลนายเลี้ยงวัวทราบเขา เห็นแปลกใจจึงเขาไปดู ไปเห็นเด็กเกิดความ
รักจึงคิดวา เด็กคนนี้นารัก เราไดลูกผูชายแลว นี่กรรมท่ีเคารพพระปจเจกพุทธเจา  

 ใหเกวียนทับ 
 ตอมา มหาเศรษฐีมีความรูสึกวา เด็กคนนี้ปลอยไมไดตองฆา มันเปนหนามยอกอก จะ 

แยงตําแหนงมหาเศรษฐีของลูกเรา วันหนึ่งก็คิดวา วันนี้เกวียนหารอยเลมจะออกจากเมืองโกสัมพี 
และทางออกก็มีอยูทางเดียว จะไวใตทองเกวียนหรือไมก็ใหวัวท่ีมันลากเกวียนมาเหยียบตาย จึงเรียก
นางกาฬี เธอจงนําเด็กคนนี้แตเชาตรู เชามืดยังมืด ๆ อยู เกวียนเขาออกเชาตรู เอาไปวางไวท่ีรอย
เกวียน วัวอาจจะเหยียบตายก็ได ลออาจจะทับตายก็ได แลวเจาจงสังเกตดูดวย ก็เปนอันวาเชาตรู 
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กอนหนาเกวียนจะออกมา นางกาฬีไปวางไวตามนั้น ทีนี้เวลาเชาตรู เกวียนออก เกวียนขบวน 
หนาพอไปถึงเด็ก วัวไมยอมเดิน เจาของจะตีอยางไรก็ตาม บังคับอยางไรก็ตาม ก็ไมยอมเดิน เจาของ
เกวียนก็แปลกใจ ลงไปขางลางเห็นเด็กเขา เกิดความรักในเด็ก เอาไปเปนลูกอีก กรรมสองอยางเขามา
ประสาน ท่ีเขาท้ิง เปนกรรมท่ีท้ิงลูก ท่ีเจาของเกวียนเกิดความรัก เปนกรรมท่ีเคารพในพระปจเจก
พุทธเจา  

 ท้ิงท่ีปาชา 
 ตอมามหาเศรษฐีก็คิดวา เด็กคนนี้จะทําอยางไรดี คิดวาปาชาผีดิบมีอยู เราควรจะเอาเด็ก

ไปท้ิงท่ีปาชาผีดิบ ตามธรรมดาปาชาผีดิบไมมีคนเขาไป จึงบอกนางกาฬีท่ีเปนหญิงรับใชบอก วันพรุงนี้
แตเชาตรู เธอจงเอาเด็กไปท้ิงท่ีปาชาผีดิบ เอาไปท้ิงเขาไปลึก ๆ หนอย คนจะไดมองไมเห็น ปกติคนไม
เขาไปอยูแลว นางกาฬีก็นําไปวางไวตามนั้น แตวาเปนการบังเอิญ ตอนเชาวันนั้นคนเลี้ยงแพะนําฝูง
แพะมาเลี้ยงใกล ๆ ปาชา เม่ือฝูงแพะเขามาใกลปาชาผีดิบ แพะตัวอ่ืนไมไดสนใจ แตบังเอิญมีแพะลูก 
ออนตัวหนึ่งเขาไปในปาชาผีดิบ ตรงเขาไปยอตัวเองเอานมใหเด็กกิน จะเห็นไดวาบุญกับบาปมันใกล
เคียงกันเลย เรื่องนี้ดีมาก ๆ คราวนี้เวลาตอนเย็น คนเลี้ยงแพะเห็นแพะหายไปตัวหนึ่งก็สงสัย เขาไปดู
ในปา เห็นแมแพะตัวนั้นยืนยอลง ก็เห็นเด็กอยูขางลาง กําลังกินนม เม่ือไปเห็นเด็กก็เกิดความรักวา 
เวลานี้คิดวาเราไดลูกผูชายแลว เปนเปนอันวา เอาเด็กคนนั้นไปเลี้ยง นางกาฬีสังเกตแลวก็บอกทาน 
มหาเศรษฐีทราบวาเด็กคนนี้ไมตาย คนเลี้ยงแพะเอาไปเลี้ยงอีกแลว ทานมหาเศรษฐีก็มีหนา 
ท่ีจายสตางค จายอีกพันกหาปณะ อีกหนึ่งพันตําลึง เอ็งไปซ้ือกลับมาหนึ่งพันตําลึง กาฬีก็ไปซ้ือมา  

 ท้ิงเหว  
 ตอมาก็ตองใชเวลา ใชเวลานาน ทานมหาเศรษฐีก็คิดไววาเหวลึกประมาณสองรอยเมตร

มีอยู ถาเอาเด็กคนนี้ไปท้ิงท่ีเหว ขางลางมีหินมันตองตายกันแน ถาไมกระทบหินตายก็ตองอดตาย 
เพราะไมมีใครเขาไป ก็สั่งนางกาฬี บอกวา วันพรุงนี้ก็เอาเด็กไปท้ิงท่ีเหวมันตองตายแน นางกาฬีก็ไป
ทําแบบนั้น เปนอันวาบุญท่ีปองกันพระปจเจกพุทธเจา และเคารพพระปจเจกพุทธเจาก็บังเกิดข้ึนอีก 
คือวาในเหวนั้นมีกอไผแตในหลังกอไผมีเถาวัลยหนามากทับอยู พอเขาโยนเด็กลงไป เด็กตกลงใน
เถาวัลย เด็กไมตายอีก วันนั้นก็ปรากฎวา มีคนสองคนพอลูกเปนชางจักสาน เผอิญตอกขาดมือจะตอง
ตัดไผเอาตอก จะเขาไปในเหวนั้น ปรากฎวาไดยินเสียงเด็กก็สงสัย เอาไมพาดข้ึนไปพบเด็ก ก็เกิดความ
รักคิดวาเราไดลูกผูชายอีกแลว นี่บุญชวยนะ นางกาฬีเรียนใหเจานายทราบวา ชางจักสานไปนํามา  
ก็เปนอันวาทานเศรษฐีตองจายอีกพันกหาปณะ 

 ใหทุกขแกทานทุกขนั้นถึงตัว 
 ไปซ้ือมาแลว ทีนี้ปลอยไวนาน คิดไมออกวาจะฆาแบบไหนดี เด็กคนนี้ชื่อโฆษก ชื่อตามเดิม

เหมือนกับชื่อท่ีเปนเทวดา เขาใหนามวาโฆษก ตอมาก็มีความรูสึกวา เรามีเพ่ือนเปนชางหมออยูคน
หนึ่ง ก็จึงไดเขาไปติดตอนายชางหมอ ในเม่ือไปหาชางหมอแลวเอาเงินไปพันกหาปณะ คุยไปคุยมา
ก็ใหสตางคหนึ่งพันกหาปณะ นายชางหมอถามวาใหเงินเพ่ืออะไร เธอก็บอกวาไมใชเพ่ือเรา คิดถึง
กันเปนเพ่ือนกัน ฉันมีสตางคมากฉันก็แบงใหใช ก็เกิดความรักความชอบใจเกิดข้ึน  

 ตอมาทานมหาเศรษฐีก็บอกความตองการวา ฉันมีลูกชั่วอยูคนหนึ่งมันเลวแสนเลว ดื้อดาน
พาลเกเรทุกอยาง วานอนสอนยาก หมายความวามันไมเชื่อฟง ตองการจะฆาใหมันตาย แตวาฉันจะ 
ฆาเองในฐานะท่ีเปนพอก็เสียศักดิ์ศรีเสียชื่อ ใครเขารูก็แย ตองวานมือนายชางหมอฆา นายชาง 
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หมอถามวาจะใหทําอยางไร เอาอยางนี้ก็แลวกัน วันพรุงนี้ฉันจะใหเด็กคนนั้นมา พอเด็กมาถึงเธอก็นํา
เขาไปในหองปดใหมิดชิด ลับมีดใหคม ตัดเปนทอน ๆ เปนทอนเล็กทอนใหญใสตุมแลวก็เผาไปกับ 
หมอเลย นายชางหมอก็รับคํา บอกวาผมพรอมรับปฏิบัติตามครับ เพราะไดสตางคไปพันกหาปณะ  
ทานมหาเศรษฐีบอกวาถาเธอทําไดฉันจะใหรางวัลมากไปกวานี้ ชางหมอตกลงตามนั้น  

 วันรุงข้ึนมหาเศรษฐีก็เรียกโฆษกลูกเลี้ยงมา แตความจริงโฆษกไมทราบวาเปนลูกเลี้ยงเขา
คิดวาเปนลูกตัว เพราะไมรูไมมีใครบอกเขา บอกวาวันนี้พอมีธุระกับนายชางหมอ สั่งงานเขาไว แต
สงสัยวานายชางหมอจะทําหรือไมทําก็ไมทราบ แตงานนั้นเปนงานมีธุระดวน เธอจงไปบานนาย 
ชางหมอวางานท่ีพอสั่งไวทําแลวหรือยัง ถายังไมทําพอสั่งใหรีบทําดวนทําไว ๆ เธอก็ไมเขาใจวาเรื่อง
อะไรกัน ก็ไปตามคําสั่งพอ แตอาศัยท่ีบุญบารมีมีอยู คือบุญเคารพพระปจเจกพุทธเจามีอยู ลงไปจา
กบานก็เจอะลูกชายจริง ๆ ของมหาเศรษฐี ลูกชายแท ๆ กําลังเลนตีคลีกับเพ่ือน แพเพ่ือน แต
ตามปกติเขาบอกวาโฆษกเกงในการตีคลี แตนองชายก็บอกวาพ่ีโฆษกมาชวยฉันตี ฉันแพเขา โฆษกก็
บอกวาไมไดหรอก พอสั่งใหพ่ีไปบานนายชางหมอ ลูกชายจริง ๆ ของมหาเศรษฐีก็บอกวาไมเปนไร 
งานอะไรท่ีพอสั่งบอกฉัน ฉันจะไปแทน ฉันจะทําแทน พ่ีตีคลีแกตัวฉันทีเถอะ ก็เปนอันวาลูกชายมหา
เศรษฐีก็ไปแทนโฆษก โฆษกก็เลนตีคลีแทนนองชาย ถึงเวลาเย็นข้ึนมาเห็นวานองชายยังไมกลับก็ข้ึน 
บานกอน  

 ทานมหาเศรษฐีเห็นเขาถามวา เธอไมไดไปบานนายชางหมอหรือ โฆษกก็บอกวาไมไดไป  
นองชายไปแทนครับ เทานั้นแหละทานมหาเศรษฐีจะตายใหได วิ่งแจนไปเลย ออกวิ่งแจนไปรอง
ตะโกนไป บอกวาชากอน ๆ ชางหมอ อยาเพ่ิงทํา อยาเพ่ิงทํา แกรองจากบานแก พอถึงบานนายชา
งหมอ ชางหมอก็ดีจริง ๆ พอถึงแลวปบ ทานมหาเศรษฐีรองไปนั้น นายชางก็บอกวาเรื่องอ่ืนท้ิงไว 
กอนครับทานมหาเศรษฐ ีงานท่ีทานสั่งทําเรียบรอยแลวครับ เรียบรอยไปนานแลว เผาไปเรียบรอยไป
นานแลว แกตกใจแทบจะบาตาย แลวก็กลับบานไป  

 ถือจดหมายมรณะ 
 ตอมาการคิดฆายังไมหมด เห็นไหม บาปท้ิงเด็กนะ แตวาท่ีพนไปเพราะพุทธานุสสติ

กรรมฐาน ใชไหม เคารพพระปจเจกพุทธเจา ตอมาก็เปนครั้งสุดทาย ครั้งสุดทายนี่คิดรวมตั้งแตแมท้ิง 
เปนครั้งท่ี 7 ครั้งสุดทาย ครั้งสุดทายทานมหาเศรษฐีก็คิดวา เรามีบานสวยอยูสิบหลัง ตองการใหคน
เก็บสวยฆานายโฆษกคนนี้ ก็เขียนจดหมาย โฆษกนั้นไมรูหนังสือ ก็คิดฆาอยางเดียว ไมไดเรียนหนังสือ 
เขียนจดหมายบอกวา บอกคนเก็บสวยบอกวา ลูกชายคนนี้ของเรามันเกเรมาก มีความประพฤติเลว
มาก เม่ือมาถึงท่ีนี้แลวใหฆาทันที ฆาแลวเอาศพท้ิงในสวม ในหลุมสวมเขียนแลวก็หอผาใหโฆษกถือไป  
เอาผาขาวมาคาดพุงไป บอกวานําจดหมายนี้ไปใหนายเสมียนเก็บสวย โฆษกก็บอกวาอาหารระหวาง
เดินทางผมไมมีครับ บานมันไกล ทานมหาเศรษฐีก็บอกวา ในเมืองชนบทจากนี้ไปพอดีวัน มีอนุเศรษฐี
เพ่ือนของฉันอยูท่ีนั่น ใหไปแวะท่ีนั่น แลวบอกวาเปนลูกชายฉัน เขาจะใหอาหารเอง โฆษกก็ไปดวย
ความเชื่อในบาปท่ีท้ิงเด็ก  

 บุพเพสันนิวาส  
 พอไปถึงบานนั้น บังเอิญอยูแตภรรยามหาเศรษฐี ภรรยามหาเศรษฐีเห็นเขาก็เกิดความรัก

คิดวาเหมือนกับเปนลูก และบังเอิญทานมหาเศรษฐีมีลูกสาวอยูคนหนึ่ง อายปุระมาณสิบหาหรือสิบหก 
ปเม่ือเปนสาวแลว พอและแมใหอยูบนปราสาทเจ็ดชั้นบานชั้นท่ีเจ็ด และมีสาวใชประจําอยูคนหนึ่ง 
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ขณะท่ีโฆษกเขาไปท่ีนั่น เมียทานอนุเศรษฐีก็ตั้งใจจะเลี้ยงอาหารก็พอดีสาวใชของลูกสาว ลูกสาว
กําลังใชใหไปตลาดลงมาพอด ีเธอก็เรียกใหชวยจัดอาหารเลี้ยงโฆษกดวย จัดท่ีพักใหดวย เธอทําเสร็จก็
ไปตลาด เม่ือไปตลาดกลับมาแลวนายอยูชั้นบน เห็นวาสาวใชไปชาเกินไปก็เริ่มโกรธ พอเริ่มจะดาสาว
ใชก็บอกวาอยาเพ่ิงดา ท่ีชาเกินไปไมใชไปเท่ียว ไมใชแวะเท่ียว เห็นวามีแขกเขามาท่ีบาน แมใหญใช
รับแขกกอน  

 ลูกสาวเศรษฐีก็ถามวาคนท่ีมานะชื่ออะไร เธอก็ตอบวา ชื่อโฆษก พอไดยินวาโฆษก ความ
รักก็เกิดทันที ท้ังนี้เพราะอะไร เพราะวาลูกสาวอนุเศรษฐีคนนี้ คือภรรยาเดิมของเขาสมัยท่ีเปน 
โกตุหลิกะ เม่ือโกตุหลิกะตายแลว ตามบาลีทานบอกวาเธอไมไดไปจากบานนั้น เธอคิดวาถาเราอยูบาน
นี้ท่ีมีพระปจเจกพุทธเจาเพ่ือถวายทาน เธอก็ถวายทานดวยขาวหนึ่งทะนาน ตอมาก็แสดงความเคารพ 
วันหลังเธอคิดวาเราไมมีของถวาย เราไหวทานก็ดีแลว อาศัยท่ีถวายทานกับพระปจเจกพุทธเจาดวย 
ขาวหนึ่งทะนาน มาเกิดเปนลูกสาวทานอนุเศรษฐี เปนอันวาเปนคูครองเกาท่ีเรียกวาบุพเพสันนิวาส 
เพียงวาไดยินชื่อก็เกิดความรัก  

 ลูกสาวเศรษฐีแปลงสาสน  
 เม่ือคนเผลอก็ยองมาดูหองของโฆษก เห็นโฆษกหลับ เห็นหอผาก็มาแกดู อานจดหมายก็

ตกใจคิดวาคนเขลาอะไรแบบนั้น จดหมายคิดฆาตัวเองก็หอบมาดวย จึงแปลงสาสนเสียใหม เขียนถึง
นายเสมียนบอกวา ผูชายคนนี้เปนท่ีรักสุดยอดของเรา เราตองการใหแตงงานกับลูกสาวอนุเศรษฐี 
คือวา พอมาถึงใหจัดการปลูกบานใหอยูอยางมิดชิด ใหปลอดภัย ตั้งแตงรั้วรอบขอบชิดใหดี ตั้งคน
รักษาความปลอดภัยไมนอยกวาเวรละสิบคน หลังจากนั้น ใหเอาเครื่องบรรณาการจากบานสวยรอย
หลังมาเปนทุนสํารองขอลูกสาวอนุเศรษฐีแตงงาน แลวพยายามรักษาใหดี อยาใหมีอันตราย เขียน
เรียบรอย สาวแปลงสาสนนะ ไมใชฤาษีแปลงสาสนนะ พอตื่นข้ึนเชา โฆษกไมไดแกหนังสือดูเพราะ 
อานไมออก ไมไดสงสัย ก็เดินทางตอไปพอไปถึงปลายทาง นายเสมียนแกจดหมายอาน ตกใจคิดวา  
เจานายไววางใจเราขนาดนี้เชียวหรือ ขนาดใหจัดท่ีใหลูกชายอยู เปนเถาแกขอลูกสาวอนุเศรษฐีให ใช
ไหม ก็ประกาศใหบรรดาเจาสวยตาง ๆ มาพรอมกัน ตางคนตางก็ชวยปลูกบานใหสองชั้น ทํารั้วรอบ
ขอบชิดเปนอยางดี ตั้งเวรยามรักษาเวรละสิบกวาคน ตอมาก็นําเครื่องบรรณาการนายบานสวยรอย
หลังไปขอลูกสาวอนุเศรษฐีแตงงานเรียบรอย นี่ลูกสาวอนุเศรษฐีทานทราบความเปนมาของโฆษก 
เปนอยางไร เม่ือแตงงานอยูบานใหมก็สั่งคนใชท้ังหมด คนรักษาท้ังหมดวา คนท่ีมาหาทานเศรษฐีคือ
สามีนะ จงอยาใหพบสามีกอน ใหพบฉันกอน เพราะเขารูเรื่องดี  

 มหาเศรษฐีสงคนมาฟงขาว 
 ตอมาไมชาทานมหาเศรษฐีก็ใหคนมาถามขาววา โฆษกเวลานี้ตายแลวหรือยัง ใหถามวา

โฆษกมีความเปนอยูอยางไร ถามนายเสมียน ตาคนเก็บสวยก็บอกตามความเปนจริงวา เรียบรอยดี
ครับ ปลูกบานสองชั้นใหอยู ตั้งเวรยามรักษาเปนอยางดี เศรษฐีฟงแลวปวย ตอมาก็สงคนท่ีสองมาอีก 
คนท่ีสองมาก็สังเกตการณ เพราะวาคนท่ีสองมา ภรรยาโฆษกก็ถามวา ทานมหาเศรษฐีสบายดีอยูหรือ 
คนท่ีมาบอกวา ทานเริ่มปวยหลายวันมาแลว เขาถามวาปวยมากไหม ก็บอกวาปวยนอย ก็เลยบอก 
วาเธอยังกลับไมไดนะ จะกลับไดตอเม่ือฉันสั่งใหกลับคนท่ีหนึ่งไมกลับ ก็สั่งคนท่ีสองมาอีก ก็คนท่ีสอง
มาเธอก็ถามวาปวยมากหรือยัง เขาก็บอกวาปวยมากกวาเกา แตพอพูดรูเรื่อง เขาก็สั่งเก็บไวอีก สั่งให
พักยังไปไมได ตอมาเม่ือมหาเศรษฐีปวยหนักจริง ๆ พูดไมรูเรื่อง สงคนท่ีสามมา เมียโฆษกก็ถามวา 
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ปวยมากไหม ก็บอกวาไมไดเรื่องแลวครับ เธอก็บอกวาถาอยางนั้นพักอยูกอน ฉันจะเตรียมตัวไปเยี่ยม 
ตอนนี้ ก็บอกกับโฆษกวา บิดาของคุณกําลังปวยหนัก ตอนท่ีจะไปเยี่ยมบิดาท้ังทีตองมีเครื่อง
บรรณาการไปดวย มีของไปฝาก นําของมีอะไรบางทุกอยางกวาจะเต็มเกวียนก็ใชเวลาหลายวัน คนไข
ก็ปวยหนักข้ึนขณะท่ีเดินทางไปครึ่งทางเธอก็บอกวา มีของมาหนักอยางนี้เกวียนเดินชา พอก็ปวยหนัก
เอาของไปเก็บกอน เกวียนจะไดเบา กลับไปอีก ใชไหม แลวก็เดินทางกลับมา กอนจะถึงใหสัญญาณ
กับทานโฆษกบอกวา ถาไปถึงพอของคุณ คุณยืนท่ีปลายเทานะ ฉันจะนั่งขาง ๆ กลางตัว ทําตามนั้นก็ 
แลวกัน พอเขาไปถึงก็ทําตามนั้น ทานมหาเศรษฐีเม่ือโฆษกเขาไปถึง ก็ถามทานทนายประจําบานวา 
เจาโฆษกมาแลวหรือยัง เขาก็ตอบวามาแลว ทานถามวาเวลานี้อยูท่ีไหน เขาก็บอกวายืนอยูดานปลาย
เทา ทานมหาเศรษฐีก็อยากจะพูดวา ทรัพยสมบัติท้ังหมดจะไมให แตกลับพูดวา ทรัพยสมบัติจะให 
คราวนี้ ยายแกแสดงความเสียใจ เอาหัวกระแทกอกตายไปเลย แกแกลงรองไหใชไหม รองไหหัว
กระแทกอกมหาเศรษฐีตาย เปนอันวาไดทรัพยสมบัติเปนมหาเศรษฐ ี 

 3.3.2 วิบากกรรมของออุปตตกเศรษฐี  
 เม่ือองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังทรงพระชนมอยู เวลานั้นองคทรงปรารภเศรษฐีคน

หนึ่ง ท่ีมีนามวาอปุตตกเศรษฐี ในเวลานั้น พระองคประทับอยู ในพระมหาวิหาร ปรากฎวาตอน
กลางวันเวลายังไมคํ่า เปนเวลาแปลกกวาวันอ่ืนตามธรรมดา พระเจาปเสนทิโกศล จะทรงเขาเฝา 
พระพุทธเจาเฉพาะเวลาใกลคํ่าหรือเวลาคํ่า บรรดาพระสงฆเสร็จภารกิจแลว แตทวาวันนั้นพระเจา 
ปเสนทิโกศลไดเขาเฝาพระพุทธเจาในเวลากลางวัน เสร็จภารกิจก็เขาไปแวะหาองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา เม่ือพระพุทธเจาเห็นพระเจาปเสนทิโกศลมาเวลาแปลก คือมาผิดเวลากวาวันอ่ืน จึง
มีพระพุทธฎีกาวา ขอถวายพระพรพระมหาบพิตรพระราชสมภาร วันนี้มีเวลาวางจากกิจการงานหรือ
ไรจึงมาแตวัน  

 พระเจาปเสนทิโกศลก็กราบทูลพระพุทธเจาวา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ

พระพุทธเจาขา วันนี้ขาพระพุทธเจาไปจัดการใหเจาหนาท่ีขนทรัพยสมบัติของอปุตตกเศรษฐี คือมหา

เศรษฐีท่ีไมมีบุตร ท่ีพระองคทรงรูจักดี เวลานี้เธอตายจากความเปนคนไปแลว เม่ือเธอตายจากความ

เปนคนแลว ก็ประกาศหาญาติเปนผูรับมรดก แตปรากฏวาไมมีใครเปนญาติของเธอ เธอไมมีลูก เธอไม

มีหลาน เธอไมมีใครท้ังหมด ฉะนั้น เม่ือทรัพยท้ังหลายของบุคคลใดก็ตาม ไมปรากฏทายาท 

เปนผูรับมรดก จึงจะใหบรรดาขาทาสชายหญิงท้ังหลายเปนอิสระ แลวก็ขนทรัพยของมหาเศรษฐีนั้น 

ตองใชเวลาขนท้ังหมด 7 วันจึงจะหมด เม่ือทรัพยหมดวันนี้ ขาพระพุทธเจาจึงไดแวะมาหาองค  

 พระพุทธเจาก็กลาววา ขอถวายพระพรพระมหาบพิตรพระราชสมภาร แตความจริงเศรษฐี
คนนี้เม่ือเปนมหาเศรษฐีแลว ตายแลวก็ตองนําทรัพยเขาเปนของหลวงนั้นถึง 7 ชาติดวยกัน คือชาติ 
กอน ๆ ผานมาแลว 6 ชาต ิก็มีสภาพแบบนี้ เม่ือเธอเปนมหาเศรษฐีแลวตายก็ไมมีใครรับมรดก คือไมมี
ลูกรับมรดก ถาไมมีลูกเขาก็ถือวา หลานท่ีใกลชิดมีไหม หลานท่ีใกลชิดก็มี แตว าหลานนี้ต อง 
เปนลูกของลูก ในเม่ือไมมีลูกก็ตองไมมีหลาน เม่ือลูกไมมีจะรับมรดก หลานไมมีรับมรดก ก็ตองตก 
เปนของหลวง พระพุทธเจาบอกวา อาการอยางนี้เปนมาแลว เปนชาติท่ี 7 แลว สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาก็ทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสวา มหาราชะ ขอถวายพระพรพระมหาบพิตรพระราชสมภาร เหตุ
ความเปนมาของมหาเศรษฐีมีดังนี ้ 
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 กรรมท่ีทําใหไมมีลูก  
 ในอดีตกาลนานมาแลว ในสมัยพระพุทธเจาองคกอน ๆ เศรษฐีคนนี้เกิดข้ึนมาเปนคน

ร่ํารวย แตทวาเขามีพ่ีชายอยูคนหนึ่ง ตอมาพ่ีชายก็มีลูกเล็ก ๆ คนหนึ่ง ในเม่ือพ่ีชายมีลูกเล็ก ๆ พ่ีชาย
ก็ตายหมดอายุขัย หลังจากนั้นเขาจะไปทางไหนเขาก็นําลูกชายของพ่ีชายไปดวย สําหรับลูกชายของ
พ่ีชายนั้นก็เปนเด็กพูดเกง เปนเด็กท่ีมีความฉลาด เม่ือไปถึงทิศไหนพบใครก็บอกวา“นี่คุณอาของผม
ครับ รถท่ีข่ีมานี่เปนรถของพอของผม บานท่ีผมอยูก็เปนบานของพอผม ทรัพยสินตาง ๆ ก็เปนทรัพย
สินของพอผม”เธอก็พูดอยางนี้ตลอดเวลา ปรากฏวาตอมามหาเศรษฐีคนนี้ซ่ึงเปนอาตองเลี้ยงเด็กคน
นั้น ก็มาคิดในใจวา เจาหลานชายคนนี้ ในเม่ืออายุมันแคเล็ก ๆ แค 3-4 ป ขณะนี้ มันยังพูดอยางนี้วา  
โนนทรัพยของพอผม นี่ก็ของพอของผม ทุกสิ่งทุกอยางของพอมันท้ังหมด ขนาดท่ีเปนเด็กมันพูดอยาง
นี้ แลวถาโตข้ึนไปเปนผูใหญเปนหนุมเปนสาว ทรัพยสมบัติท้ังหลายเหลานี้ท้ังหมดเราก็ไมมีสิทธิ์จะ
ครอบครอง เพราะเจาเด็กคนนี้มันก็ตองครองทรัพยสินแทนพอของมัน แตความจริงเราเปนนองเราก็มี
สิทธิ์รับมรดก แตวาอาการอยางนี้ท่ีจะปรากฏถึงความเดือดรอนจะมีกับเรา จึงหาทางตัดไฟแตตนลม 
วันหนึ่งก็นําหลานชายเขาไปเท่ียวในปาหลังบาน พอไปท่ีลับหูลับตาของคนแลว ก็จัดการบีบคอเด็ก 
บีบคอเสียจนตายก็ซุกไว เอาใบไมทับแลวกลับบาน  

 พระพุทธเจาตรัสวา กฎของกรรมอยางนี้ติดตามเขามานาน แตพระองคยังไมกลาวถึงกฎ
ของกรรมชั่วหรือบาปในตอนนี ้พระองคก็กลาววา การท่ีเขาจะเปนมหาเศรษฐีไดเพราะมีบุญเกาอยาง
นี้  

 บุญท่ีทําใหเปนมหาเศรษฐี  
 ในสมัยครั้งหนึ่ง มีพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง ทานมาบิณฑบาตใกลบานของเขา เขามาใน

เขตของบาน เจาของบานคนนี้ปรากฏวาไมเคยใหทานมาในกาลกอน ข้ึนชื่อวาตองควรจะใหอยางนั้น
กับคนนั้น ควรจะใหอยางนี้กับคนนี้ก็ดี ควรจะนําของถวายพระก็ดี ไมเคยออกปากมากอน คือไมเคย
ใหทาน แตทวาวันนั้น พระปจเจกพุทธเจาทานเสด็จมา เขาก็เกิดความรําคาญวา สมณะโลนคนนี้
พยายามรบกวนเราอยูเสมอ แตความจริงทานไมเคยมา เขาจึงกลาววาจาดวยความไมตั้งใจวา เอา..
ใครอยากจะใหอะไรก็ใหไปก็แลวกันนะ แลวเขาก็ลุกหนีไปดวยความรําคาญเปนอันวาแมบานคือ
ภรรยาของเขา ไดฟงคําวาใครจะใหอะไรกับพระก็ใหเถิดอยางนี้ เธอคิดวาถอยคํานี้ไมเคยมีแกบุคคล
คนนี้ แตทวาวันนี้คนนี้ใจดี แนะบอกใหเราใหอะไรก็ใหได จึงนิมนตพระปจเจกพุทธเจาเขามาในบาน 
นิมนตทานนั่งแลวก็รับบาตร เม่ือรับบาตรแลวก็จัดอาหารอยางดีท่ีสุดท่ีตนเองก็ไมคอยจะไดกินนัก เป
นธรรมดาของชาวบานท่ีเวลาท่ีจะทําบุญ บางทีตนเองก็ไมมีอะไรจะกิน มีเล็ก ๆ นอย ๆ มีผักบาง มี
พริกบาง มีปลาทูบาง บางทีปลาทูก็ไมมีบาง กินกันไปแคอ่ิม ๆ แตทวาเวลาจะทําบุญนี้จริง ๆ จัด
อาหารท่ีมีรสเลิศท่ีดีท่ีสุดท่ีคิดวาจะพึงมีได บางทีตนเองก็ไมไดกินอยางนั้น นี่เปนเวลาของคนท่ี
ทําบุญดวยศรัทธาแท เม่ือแมบานจัดอาหารอยางดีเสร็จ ก็บรรจุลงในบาตรของพระปจเจกพุทธเจา 
เม่ือใสของเต็มเปนท่ีพอใจแลว ก็ประเคนพระปจเจกพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาก็รับบาตรไป ก็เดิน
ออกไปจากบาน ก็พอดีนายบานคือพอบานเดินสวนทางมาพอดี  

 
 
 



 67 

 ทานท่ีใหขาดเจตนาแตก็มีอานิสงส  
 เขาก็คิดในใจวา สมณะโลนคนนี้ไดอะไรบาง เขาไมเต็มใจ จึงถามทานวา ทานไดอะไรมา 

บาง พระปจเจกพุทธเจาก็บอกวา ไดตามท่ีเขาใหมา เขาจึงขอดูบาตร พระปจเจกพุทธเจาก็ใหดูบาตร 
เขามีความรูสึกวาอาหารท่ีมีรสเลิศ อาหารชั้นเลิศดี ๆ ท้ังหมดท่ีคนในบานใหพระปจเจกพุทธเจาไป  
รูสึกเสียดายในอาหาร ขาดเจตนาหลัง แลวก็มีความรูสึกในใจวา อาหารอยางดีอยางนี้ไมควรจะมีแก
สมณะโลน เพราะวาสมณะโลนนี่กินแลวก็นอน ไมมีการมีงาน ไมเปนประโยชนกับเรา ถาหากอาหาร
ท้ังหลายเหลานี้ทําใหแกทาสกรรมกรของเราจึงจะมีประโยชนกวา เพราะวาเธอกินแลวเธอก็ทํางานให
กับเรา เขาคิดอยางนี้นะ แคคิดแตวาเขาไมไดทํา คือไมไดแยงขาวมา หลังจากนั้นแลวก็สงบาตรให
พระปจเจกพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาก็หลีกไป เขาก็กลับเขามาบานองคสมเด็จพระพิชิตมารบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา มหาราชะ ขอถวายพระพรพระมหาบพิตรพระราชสมภาร เพราะ
อาศัยบุญท่ีเขาบําเพ็ญกับพระปจเจกพุทธเจาโดยไมมีการเต็มใจ นั่นคือเขาไมไดใหกับมือของเขา ท่ีเขา
พูดไปก็กลาววาจาลอย ๆ วา ใครจะใหอะไรก็จงให แตเขาพูดดวยความไมเต็มใจ ดวยความไมอยาก
จะให หลังจากท่ีพระปจเจกพุทธเจารับทานแลว เขาก็ยังมีความเสียดายวา ใหกับสมณะโลนไมมี 
ประโยชน ไมทํางานใหกับเรา ถาใหกับทาสกรรมกรของเราจะมีประโยชนกวา เธอกินอ่ิมแลวก็ทํางาน
ใหกับเรา ความจริงอาการอยางนี้บรรดาทานพุทธบริษัททุกคนอาจจะคิดวา บุญนี้ไมมีอานิสงส องค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา บุญนี้ก็มีอานิสงส  

 1. เขาไมตั้งใจ   
 2. พูดสั่งลอย ๆ วา ใครจะใหอะไรก็ให โดยไมมีความเต็มใจ  
 3. มีความรูสึกเสียดาย เวลาท่ีพระปจเจกพุทธเจารับไปเห็นวาเปนของดี  
 ถาเราจะถามกันระหวางนักเทศน ก็ตอบวาไมมีอานิสงส แตความจริงตอบอยางนี้ผิด 

พระพุทธเจากลาววา พระมหาบพิตรพระราชสมภาร บุญอยางนี้ก็มีอานิสงส เปนเหตุใหบุคคลคนนี ้
พรอมดวยครอบครัวท่ีบําเพ็ญกุศลแลว ไปเกิดเปนเทวดาบนสวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลกถึง 7 ครั้ง เห็น
ไหม แตวาการเปนเทวดาของบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย การบําเพ็ญกุศลโดยไมเต็มใจ สภาพ
ความเปนทิพยก็เศราหมองเล็กนอย แตวาถึงอยางไรเขาก็เปนเทวดา ผัวก็เปนเทวดา เมียก็เปนนางฟา 
ลูกเตาก็เปนเทวดาบาง นางฟาบางรวมกัน ตลอดจนกระท่ังคนรับใชท่ีเขาชวยจัดการงาน จัดอาหารให
พระปจเจกพุทธเจา ชวยกันบรรจใุนบาตร ทุกคนก็เปนนางฟาเปนเทวดารวมกัน พระพุทธเจากลาววา 
บุญประเภทแคเล็กนอยเทานี้ ถึงเขาไมเต็มใจ ก็บันดาลใหเขาเกิดเปนเทวดาเปนถึงนางฟา 7 ครั้ง  
แลวก็ลงมาเปนมหาเศรษฐีในเมืองมนุษย ในกรุงสาวัตถีนี้จริง ๆ โดยเฉพาะเมืองนี้ 7 ครั้งเหมือนกัน  

 ผลของทาน 
 แตละคราวท่ีเขาเปนมหาเศรษฐ ีองคสมเด็จพระมหามุนีตรัสอยางนี้ บุคคลคนนี้ใชของดีไม

ได กินของดีท่ีมีรสเลิศไมได กินขาวปกติไมได กินขาวมีเม็ด ๆ เต็มเม็ดไมได กินขาวหักก็ไมได ตองกิน
ปลายขาวละเอียด อาหารท่ีเขากินประจํานั้นก็คือ ปลายขางตมกับน้ําผักดองเปนกับ เขากินไดเทานี้
เอร็ดอรอยมากเปนท่ีพอใจ ครั้นเวลาคนท้ังหลายนําถาดทองคําใสอาหารมาให เขาก็หาวาประชด
ประชันเขา เขาก็ไลขวาง ไลตีบาง ถานําผาใหม ๆ มาให เขาก็หาวาประชดประชันเขา เขาไลขวาง ไล
ตีบาง ก็โยนท้ิงไป ตองนุงผาเกา ๆ ท่ีชาวบานใชซํ้าแลวซํ้าอีกนั่นหละ เขานุงได รมธรรมดาท่ีคนใชจะ
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กางรมใหเวลารอน เขาก็ไมตองการ ไลทุบไลตี หาวาประชดประชัน แตวาเขานั้นจะใชแคก่ิงไมท่ีมีใบ
ไมบางบังแดดเทานั้น เปนท่ีพอใจ  

 พระพุทธเจาตรัสวา ความเปนมหาเศรษฐีท่ีมีข้ึนมาได เพราะอานิสงสท่ีมีคําสั่งใหทุกคนใคร
ก็ได ใสบาตรแกพระปจเจกพุทธเจา แตวาเขาสั่งดวยความไมเต็มใจ แตวานั่นเปนคําสั่ง ผลทานเกิดแก
เขา อันนี้ บันดาลใหเขาเปนมหาเศรษฐ ีแตวาการเกิดเปนมหาเศรษฐีแตละครั้งก็ใชของดีไมได เพราะ
การไมเต็มใจถวายพระ ความไมเต็มใจนี่ แทนท่ีจะกินอาหาร มีมธุปายาส เปนตน นี่กินไมได อาหาร
ท่ีขาวท่ีเปนเม็ดเต็มก็กินไมได เม็ดหักก็กินไมได ตองกินปลายขาวกับน้ําผักดอง นี่การถวายภัตตาหาร
แกบรรดาพระสงฆ พระปจเจกพุทธเจาเปนประธาน อันนี้เพราะความไมเต็มใจ  

 ตอมา พระพุทธเจาก็ทรงบอกวา เขาไมมีบุตร เกิดทุกชาติ 7 ชาติ นี่เขาไมมีบุตร เพราะ
โทษฆาลูกของพ่ีชาย การฆาลูกชายของพ่ีชายนี่เปนปจจัยใหเขาเองไมมีบุตร ไมมีใครรับมรดก ฉะนั้น 
การเปนมหาเศรษฐีในเมืองสาวัตถีของเขา 7 ครั้ง ลงจากความเปนเทวดามาบุญหยอนหนอยหนึ่งก็มา
เกิดเปนมหาเศรษฐี ตายจากความเปนคนก็ไปเกิดเปนเทวดา ลงจากเทวดาก็เปนมหาเศรษฐี สลับกัน
ไปสลับกันมาอยางนี้เปนครั้งท่ี 7 เพราะกําลังบุญท่ีถวายกับพระปจเจกพุทธเจาครั้งเดียว โดยความไม
เต็มใจ  

 3.3.3 วิบากกรรมของพระนางสามาวดี, ขุชชุตรา  
 คนท่ีเกิดมาในโลกนี้จะมีบุญวาสนาบารมีแบบไหนก็ตาม ตองถูกกฎของกรรมเดิมลงโทษ 

ทานจงอยาคิดวาเราเจริญกรรมฐานแลว เราใหทานแลว จะเกิดมาใหม มีแตความสุข อันนี้ขอยืนยันวา 
คนท่ีถวายสังฆทานแลวมาเกิดใหมเปนมหาเศรษฐีทุกคน ถาไมเชื่อใหมาตอวาฉัน จะเอาสัญญา จะ
ปรับไหมยังไงก็ยอม แตแกตองตายไปกอนเถอะ ตายไปแลวไปเปนเทวดาเปนนางฟาท่ีไหนก็ไปเถอะ 
แลวกลับมาเปนคนใหม ถาไมเปนมหาเศรษฐีแลว จะชําระหนี้ใหจะยกตัวอยางใหฟง ถึงแมจะเปนพระ
อริยเจาก็ไมพนกฎของกรรม เอาเรื่องยอ ๆ เวลามีนิดเดียว เรื่องของพระนางสามาวดี มีหญิงคนใชคน
หนึ่งเปนหญิงหลังคอม รูปรางหนาตาดี ๆ ใชออกจากวังไมได ก็ไดแตหญิงคอมคนเดียวใชไปซ้ือดอกไม 
หญิงหลังคอมคนนี้ชือวา ขุชชุตรา แกก็เปนคนฉลาด วันหนึ่งพระเจาอุเทนใหคาดอกไมพระนาง 
สามาวดีวันละ 8 ตําลึง แตวาแมคอมนี่ก็บอกแลววาฉลาด ไมใชคนโง แกก็เก็บไว 4 ตําลึง ซ้ือ 4 ตําลึง  
ตอมาวันสุดทายพระพุทธเจาเสด็จเมืองนั้น ก็พอดีนายมาลาการคนประจําสวนดอกไมของมหาเศรษฐ ี
ไดนิมนตพระพุทธเจาพรอมดวยสาวก วาพรุงนี้ขอเลี้ยงพระ ขอถวายทานกับพระสงฆมีพระพุทธเจา 
เปนประธาน พระพุทธเจาก็ทรงรับ นางขุชชุตรา ก็เอาเงิน 8 ตําลึงไป อีก 4 ตําลึงยังไมไดเก็บ ไวเก็บที
หลัง ไปถึงนายมาลาการก็บอกวา เรื่องดอกไมไมใชของแปลก เตรียมไวแลว แตวาการถวายทานมีพระ
พุทธเจาเปนประธาน มีพระอรหันตสาวกหาไมได หายาก ชวยกันถวายทานกอน เสร็จแลวจะจัดดอก
ไมให เธอก็ชวย เม่ือพระพุทธเจาฉันเสร็จทานก็เทศน คําวาโมทนาก็คือเทศน โมทนาบอกถึง 
อานิสงสความดีท่ีทํา ขุชชุตราฟงจบเดียวเปนพระโสดาบัน ทํายังไง พระโสดาบันศีล 5 ตองครบ วัน
นั้นเลยซ้ือดอกไม 8 ตําลึง  

 พอมาถึงพระนางสามาวดีก็แปลกใจ ถามวา ทําไมพระราชาใหคาดอกไมมากกวาวันกอน 
เธอก็บอกวาใหเทากัน แตทวาวันกอนฉันแบงให 4 ตําลึง บอกตรงไปตรงมา พระโสดาบันนี่ไมคดแลว 
คนท่ีพอจะเชื่อไดทางคณะสงฆเขาถือวาตองเปนพระโสดาบันท่ีจะเปนพยานนะ พระนางสามาวดีก็เลย
บอกวาอีก 4 ตําลึงท่ีเธอเก็บแลว ใหเก็บไวได อนุญาต แค 4 ตําลึงก็พอ บอกไมได พระพุทธเจาเทศน
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แลว บอกบาป ก็เปนอันวาถามวาทําไมจึงไมเอา ก็บอกวาวันนี้ไปซ้ือของ ไปพบพระพุทธเจาพรอมดวย
พระอรหันต เลี้ยงพระ พอเลี้ยงเสร็จเทศนจบ ฉันเปนพระโสดาบันหญิงท้ัง 500 มีพระนางสามาวด ี
เปนประธาน ก็ขออยากจะฟงเทศนบาง เธอก็บอกวาฟงเทศนนะฟงได แตตองมีอาสนะสูงกวา เวลา
พระพุทธเจาเทศนตองมีอาสนะสูงกวาคนธรรมดา ประการท่ี 2 ตองแตงตัวสวย ประการท่ี 3 ตอง
อาบน้ํากอน เธอก็เอาน้ําหอมอาบ 16 หมอ แตงตัวสวย จัดธรรมาสนให เธอก็เทศน ความจริงเทศนดี
มาก พระพุทธเจาทรงสรรเสริญภายหลัง ทรงยกยองวา เปนผูเลิศในการแสดงธรรมฝายสตรี เธอก็
เทศนในลีลาเชนเดียวกับพระพุทธเจา ไมใชเลา ในใจความพระพุทธเจาพูดแบบไหนจําหมดทุกคํา  
วาเรื่อง ลีลาเหมือนกัน ผู หญิงทุกคนฟงก็จับใจ พอเทศนจบ อีก 500 คน เปนพระโสดาบันเม่ือ 
ฟงเทศนจบ ตางคนตางเปนพระโสดาบัน ตางคนตางตั้งใจเคารพพระพุทธเจา เปนอันวาการเคารพ
ของหญิง 500 กับ 1 คน คือหญิงเปนบริวาร 500 คน แลวพระนางสามาวดี 1 เปน 500 กับ 1 คน 
เคารพในพระพุทธเจามาก ทีนี้มีเมียมากอีกคนหนึ่ง ไมใชเมียนอย พระเจาอุเทน มีเมีย 3 คน มีพระ
นางวาสุนทัตรา เปนคนแรก 2 ก็พระนางสามาวดี 3พระนางมาคันธนิยา เมียคนแรกไมมีเรื่องยุง  

 พระนางสามาวดีกับหญิง 500 ถูกพระนางมาคันธิยาใหนาชายไปเผาปราสาท เอาน้ํามันไป
บอกวา เอาน้ํามันไปทาเสาทําใหม่ันคง เกรงปลวกจะกิน ปราสาทเปนไม ขอบรรดาพระแมเจา
ท้ังหลายจงอยูขางใน เขาอยูขางหนาก็เอาตะปูตีหนาตางก็ไมมี ประตูก็ออกไมได เขาก็เอาไฟจุด พอจุด
ไฟเสร็จ พระนางสามาวดีพอเห็นแสงไฟก็ประกาศวา“พวกเราจงอยาโกรธในพระนางมาคันธิยา  
อยาโกรธในนาชายของพระนางมาคันธิยา พวกเราท่ีถูกไฟไหมครั้งนี้ เพราะอาศัยมีกรรมเปนเหตุ”แต
ความจริงทานเปนพระอริยเจาหมดแลว คือ เปนพระโสดาบัน อาศัยท่ีไฟท่ีจะไหมเขามา จิตก็นึกถึง
ความตายเปนอารมณ นึกถึงพระพุทธเจา นึกวาความตายจะเขามาถึง เราจะไมมีชีวิตตอไป จิตใจก็
ละเอียด บางทานก็เปนสกิทาคามี บางทานก็เปนอนาคามี รวมความวาเขาเผาพระอริยเจา 500 กับ 1 
คน ตอมา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาประทับอยู บรรดาพระสงฆก็เขาไปถามองคสมเด็จพระ
บรมครู ถามวา“ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขา เพราะเหตุ
ใด หญิง 500 มีพระนางสามาวดีเปนประธาน เปนพระอริยเจาดวย เปนคนดีมาก และมีความเลื่อมใส
ในองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจามาก ทําไมถูกไฟเผา”  

 พระพุทธเจาก็ตรัสวา “ดูกอนภิกษุท้ังหลาย หญิง 500 นี้ สมัยชาติกอน เปนบริวารของ
พระราชาองคหนึ่ง” ฟงแลวก็นึกไปดวยเปนวิปสสนาญาณ วิปสสนาญาณ คือตัวปญญา ใหรูวาถา
กลับมาเกิดอีกมันมีความทุกขอยางนี้ กฎของกรรมมันมีความทุกขอยางนี้ กฎของกรรมมันตามทัน  
ถาเราไมมาเกิดมันตามไมทันหรอก เปนเทวดาอยูก็ดี เปนพรหมอยูก็ดี มันตามไมทัน ถาไปนิพพาน
เสียเลยยิ่งไมทันใหญทานบอกวา “ในสมัยนั้นพระราชมีความเคารพในพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง 
แตบังเอิญพระปจเจกพุทธเจาองคนั้นหลังคอม วันหนึ่งพระราชาจะไปสรงน้ําท่ีชายทะเล ชายทะเลมัน
ก็เปนปา เผอิญพระปจเจกพุทธเจาองคนั้นทานเขานิโรธสมาบัติ อยูท่ีชายทะเลในพุมไมมองไมเห็นตัว 
เม่ืออาบน้ําเสร็จบรรดาชาววังท้ังหลายก็สุมไฟ เอาฟนมากอง ๆ แลวก็สุมไฟ เอาไปกองทับพระปจเจก
พุทธเจาเขา มองไมเห็นหรอก พอไฟไหมมอดลงไปแลว ก็เห็นพระปจเจกพุทธเจานั่งดําอยู นึกในใจ 
วานี่เปนพระผูเปนเจาท่ีพระราชาเรามีความเคารพ ถาพระราชาทรงทราบวาเราเผาพระปจเจกพุทธ 
เจา เราตองถูกประหารชีวิตแน อีตอนกอนไมไดตั้งใจ ทานบอกวาไมบาป ไหน ๆ ทานก็ตายแลว เผา
ใหหมดซากไปเลย เอาฟนมาทับใหมาก เผาอีก คราวนี้บาปแน พอหลังจากนั้น 7 วัน พระปจเจกพุทธ
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เจาทานก็ลุกเดินไปตามสบาย นิโรธสมาบัตินี่ทําอะไรไมไดนะ ขนก็ไมไหมนะ ผมก็ไมไหม อาศัยท่ีหญิง
ท้ัง 500 ในตอนหลังมีเจตนาเผาพระปจเจกพุทธเจา จึงถูกเผาในชาตินี้” นี่ถาเรากลับมาเกิดเปน 
มนุษย  

 ภิกษุก็ถามตอไปวา ยังมีสาวใชอยูคนหนึ่งชื่อ ขุชชุตรา ทําไมจึงเปนคนมีปญญาดี  
 พระพุทธเจาก็บอกวา “ในฐานะท่ีพระปจเจกพุทธเจาพระองคนั้น พระราชามีความเคารพ 

วันหนึ่งเม่ือเขาไปในเมืองใหม ๆ มีคนเขาใสขาวตมรอน ๆ ทานก็เอามือซายถือบาง มือขวาถือบาง 
ผลัดกันไปผลัดกันมา ขุชชุตราออกไปจากวังเห็นเขา ก็ถอดกําไลมือถวายทานเพ่ือรองไมใหมือรอน 
เม่ือถอดกําไลมือถวายทานทานก็มองหนาเธอ ก็บอกวาถวายเลยเจาคะ แลวก็ขอพรวา “ธรรมใดท่ี
พระผูเปนเจาบรรลุแลว...อยาลืมนะ คํานี้สําคัญมากนะ ธรรมใดท่ีพระผูเปนเจาบรรลุแลว ขอฉันบรรลุ
ธรรมนั้นดวยเถิดเจาคะ” พระปจเจกพุทธเจาก็ใหพรวา เอวัง โหตุ ซ่ึงแปลวา เจาปรารถนาสิ่งใดขอให
ไดสิ่งนั้นสมความปรารถนา อันนี้เปนปจจัยใหนางขุชชุตราเกิดในชาติหลังเปนหญิงท่ีมีปญญามาก 
หญิงท้ัง 500 คน มีพระนางสามาวดีเปนประธานตองอาศัยคนนี้  

 ภิกษุก็ถามวา “ในเม่ือขุชชุตราเปนอยางนั้นแลว ทําไมขุชชุตราจึงไดเปนคนหลังคอม” 
  พระพุทธเจาก็บอกวา วันหนึ่งบรรดาสาวใชท้ังหลาย เวลาท่ีพระปจเจกพุทธเจามา  

ขุชชุตรา เปนคนคลองตัวมาก แตหญิงสาวใชคนอ่ืน ๆ ไมเคยเห็นพระปจเจกพุทธเจา ก็อยากจะ
ทราบวา พระปจเจกพุทธเจารูปรางเปนยังไง เธอก็ไมพูดเฉย ๆ ไปหยิบผามาสไบเฉียงเขา เอาขันมา 
อุมเขา ทําเดินหลังคอม ๆ พระผูเปนเจาท่ีพระราชาเคารพมีลักษณะเปนอยางนี้ เลยเกิดเปนหญิงคอม 
500 ชาติ ทานก็ถามตอไปอีกวา ทําไมเปนคนรับใชของพระราชา พระพุทธเจาก็บอกวา ในสมัยหนึ่ง  
ขุชชุตรา เปนลูกสาวของมหาเศรษฐี ดังนั้นกรรมเล็ก ๆ นอย ๆ ในเวลานั้น มีพระพุทธเจาเกิดข้ึนมาใน
โลก ก็มีนางภิกษุณีองคหนึ่ง เพ่ือนของนางขุชชุตราเปนสาวรุนเดียวกันเปนพระอรหันต ตอนเย็นก็มา
เยี่ยมท่ีบาน พอดีกระเชาเครื่องแตงตัวมันวางอยู นางภิกษุณีก็มานั่งค่ันกลางพอดี เธอก็ยกมือไหว
บอกวา ขอประทานอภัยพระแมเจา ชวยหยิบกระเชาเครื่องแตงตัวทีเถอะ แคนี้เอง พระอริยเจา 
ทําบุญนิดหนึ่งก็บุญมหาศาล มันมีคาเทากัน ในเม่ือเธอพูดแบบนั้น นางภิกษุณีก็คิดวาเราจะหยิบให
เธอดีหรือไมหยิบดี ถาเราหยิบใหเธอ เธอตายจากความเปนคนแลวตองเปนทาสเขา500 ชาติ ขนาด
ขออภัยแลว ถาเราไมหยิบใหเธอ เธอโกรธในเรา เธอตองลงนรก ฉะนั้น การเกิดเปนคน เปนทาสเขา 
ดีกวาลงนรก จึงหยิบให เรียกวาดวยความเมตตา  

 สรุป 
 จากการศึกษาวิบากกรรมในบทนี้ พบวาเรื่องวิบากกรรมท่ีดี (กุศลวิบาก) และวิบากกรรมท่ี

ไมดี (อกุศลวิบาก) ของพระพุทธเจา พระสาวก พระสาวิกา และอุบาสก อุบาสิกา ไวในการวิจัยนี้ ก็

เนื่องจากวาวิบากฝายกุศลของพระพุทธเจา พระสาวก พระสาวิกา และอุบาสก อุบาสิกา นั้นมีอยูมาก 

เพราะกวาจะไดบรรลุเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนพระอรหันต หรือ บรรลุโสดาผลนั้นก็ไดบําเพ็ญ

บารมีมามาก ซ่ึงมีท้ังกุศล และอกุศล ไปพรอม ๆ กัน การพรรณนาถึงวิบากกรรมท่ีดีในสวนของ 

พระพุทธเจา พระสาวก พระสาวิกา และอุบาสก อุบาสิกา ก็มากพอท่ีจะเปนงานวิจัยไดอีกชิ้นหนึ่ง  

ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเสนอไวในงานวิจัยนี้ สวนอกุศลวิบากนั้นเปนสิ่งท่ีผู วิจัยใหความสําคัญเพราะจะ 

เปนกรณีศึกษาวา เปนเรื่องนาอัศจรรยท่ีแมแตพระพุทธเจาผูมีบารมียิ่งใหญเชนนี้ หรือ พระสาวก 
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พระสาวิกา และอุบาสก อุบาสิกา ก็ยังตองไดรับวิบากกรรมท่ีเปนอกุศลเหมือนกัน ซ่ึงเปนประเด็นท่ี 

นาศึกษาเพราะจะทําใหทราบความเปนไปของวิบากกรรมและกฎแหงกรรมในพุทธศาสนาดียิ่งข้ึน 

โดยเฉพาะกฏท่ียุติธรรมสําหรับทุกคนเสมอเหมือนกันโดยไมมีข อยกเว นแกผู ใด แมกระท่ัง 

พระสัมมาสัมพุทธเจา พระสาวก พระสาวิกา และอุบาสก อุบาสิกา ซ่ึงเปนผูท่ีหาบุคคลเปรียบไมไดใน

โลกนี้ก็ตาม โดยศึกษาวิจัยเรื่องวิบากกรรมของพระพุทธเจา พระสาวก พระสาวิกา และอุบาสก 

อุบาสิกา ในพระไตรปฎก และในอรรถกถาธรรมบท ซ่ึงการศึกษาวิจัยเรื่องวิบากกรรมก็จะเปน 

แนวทางในการลดละสิ่งท่ีไมดี ใหกระทําสรางเสริมแตสิ่งท่ีเปนคุณงามความดีตอไป  



บทท่ี 4 
วิเคราะหวิบากกรรมของบุคคลตามท่ีปรากฏในอรรถกถาธรรมบท 

 
 หลังจากท่ีไดกลาวถึงวิบากกรรมของบุคคลท่ีปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎก อรรถกถา ใน
บทท่ีผานมา ในบทนี้ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหกฎแหงกรรมท่ีปรากฏในอรรถกถาธรรมบท และวิบาก
กรรมในสังคมไทย มีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 4.1  วิเคราะหวิบากกรรมของพระพุทธเจา 
 4.1.1 วิบากกรรมขณะบําเพ็ญทุกรกิริยา  
 4.1.2 วิบากกรรมเก่ียวกับการถูกกลาวหาจากนางสุนทรี 
 4.1.3 วิบากกรรมเก่ียวกับการถูกปริภาษจากพวกเดียรถีย  
 4.1.4 วิบากกรรมเก่ียวกับการถูกพระเทวทัตกลิ้งศิลาเพ่ือปลงพระชนม 
 4.1.5 วิบากกรรมเก่ียวกับการถูกพระเทวทัตประกอบนายขมังธนูเพ่ือปลงพระชนม 
 4.1.6 วิบากกรรมเก่ียวกับการถูกปลอยชางนาฬาคีรีเพ่ือปลงพระชนม 
 4.1.7 วิบากกรรมเก่ียวกับการถูกผาตัดดวยศาสตรา 
 4.1.8 วิบากกรรมเก่ียวกับการอาพาธท่ีศีรษะ (ปวดศีรษะ) 
 4.1.9 วิบากกรรมเก่ียวกับการกินขาวแดง 
 4.1.10 วิบากกรรมเก่ียวกับโรคปฏฐิกาพาธ (โรคปวดหลัง) 
 4.1.11 วิบากกรรมเก่ียวกับโรคคปกขันทิกาพาธ (การถายลงพระโลหิต) 
 4.1.12 วิบากกรรมของพระพุทธเจาถูกพระเทวัตปองราย 
 4.1.13 วิบากกรรมของพระพุทธเจาถูกพระนางมาคันทิยาดา 
 4.1.14 วิบากกรรมของพระพุทธเจาถูกนางจิญจมาณวิกากลาวใสราย 
 4.1.15 วิบากกรรมของพระพุทธเจาถูกปริพาชิกาชื่อวาสุนทรีใสราย 
 4.2  วิเคราะหวิบากกรรมของพระสาวก สาวิกา 
 4.2.1 วิบากกรรมของพระสารีบตุรเถระ 
 4.2.2 วิบากกรรมของพระคุลีมาลเถระ 
 4.2.3 วิบากกรรมของพระโมคคัลลานเถระ  
 4.2.4 วิบากกรรมของพระสีวลีเถระ 
 4.3  วิบากกรรมของอุบาสก อุบาสิกา 
 4.3.1 วิบากกรรมของโกตุหลิกะ 
 4.3.2 วิบากกรรมของอปุตตกเศรษฐี  
 4.3.3 วิบากกรรมของพระนางสามาวด,ี ขุชชุตรา 
 4.4  วิเคราะหวิบากกรรมในสังคมไทย 
 4.4.1 แผนดินไหว 
 4.4.2 ภัยแลง หรือทุพภิกขภัย 
 4.4.3 สิง่แวดลอมเปนพิษ 
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4.1  วิเคราะหวิบากกรรมของพระพุทธเจา 
 การบําเพ็ญบารมีท่ียาวนานของพระพุทธเจา พระองคทรงใชเวลา 4 อสงไขยกับแสนมหา
กัปนั้น เพ่ือท่ีจะไดโปรดเวไนยสัตวใหหลุดพนจากกองแหงทุกข และเพ่ือใหเกิดกุศล เกิดศรัทธา และ 
กุศลธรรมประการตาง ๆ ท่ีใหเห็นวา พระพุทธองคทรงเสียสละบุตร ภรรยา ชีวิต ราชสมบัติ เพ่ือ
บําเพ็ญบารมี  เพ่ือประโยชนกับสัตวมานับชาติไมถวน แสดงใหเห็นถึงคุณธรรมประการตาง ๆ และให
เห็นวา กวาจะเปนพระพุทธเจา ไมใชเรื่องงาย ควรท่ีจะเห็นคาของการอุบัติข้ึนของพระพุทธเจา เห็น
คุณคาของพระธรรม ท่ีหาไดยาก เพราะการอุบัติข้ึนของพระพุทธเจา แสนยากและ ตองบําเพ็ญบารมี
อยางยาวนาน  ควรจะศึกษาพระธรรม ในชีวิตท่ียังพบพระพุทธศาสนา ในชีวิตของสัตวโลกท่ีเหลือ
นอยและโอกาสยากท่ีจะไดพบกับหลักธรรมคําสอน 
 สิ่งท่ีสําคัญในการอบรมปญญา กวาจะบรรลุเปนพระพุทธเจาก็ตองใชเวลา แมสัตวโลกผู
อบรมปญญา เปนอริยสาวก ก็ตองบําเพ็ญบารมี อยางยาวนาน ไมใชเพียงฟง เพียงไมก่ีป จึงจะตอง
อดทน เห็นพระคุณของพระพุทธเจาวา ยังอบรมปญญาอยางยาวนานแมเราก็จะตองอดทนท่ีจะฟง 
ตอไป ปญญาและกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึน ทีละนอย ยอมถึงการดับกิเลสไดในท่ีสุดแตละทานก็เกิดมาใน
สังสารวัฏฏ มานับชาติไมถวน เกินเวลากวา 4 อสงไขยแสนกัปมาแลวมากมาย แมน้ําตาของสัตวโลก 
ก็ยังมากกวามหาสมุทร ท้ัง 4 ประสบทุกขมากมาย ไมรูจบสิ้น  
 ดังนั้นกาลเวลาท่ียาวนานท่ีผานมาของพระพุทธเจา ยอมจะทําใหพระองคทรงไดสรางกรรม
ดีและกรมไมดีในชวงเวลาดังกลาว ซ่ึงวิบากกรรมของพระพุทธเจาผูวิจัยไดเขียนไวบทท่ี 3 แลว และใน
บทนี้ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหเฉพาะวิบากกรรมของพระพุทธเจาแตละเรื่องไป ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 4.1.1 วิบากกรรมขณะบําเพ็ญทุกรกิริยา  
 วิบากกรรมท่ี พราหมณโชติปาละ (พระโคตมพุทธเจา) ไดกระทํากับพระกัสสปสัมมา 

สัมพุทธเจาในครั้งนั้นเพียงแคการกลาวตูวา “สมณะโลนไมไดมีการตรัสรูอะไร” เพราะคิดวาการตรัสรู

นั้นเปนสิ่งท่ีทําไดยาก กรรมเพียงเล็กนอยเทานี้ก็สงผลอยางมากแกพระพุทธเจา สาเหตุท่ีกรรมไดมี

อานุภาพมากเชนนี้ อาจเปนเพราะปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดนั้นก็คือ บุคคลผูกลาวตูนั้นเปนถึง “พระพุทธ 

เจา” ผูท่ีมีคุณสมบัติหาบุคคลอ่ืนเทียบไมได กรรมจึงไดหนักมาก ท่ีนาสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ 

อัตภาพของพระพุทธเจาในเวลาท่ีทําทุกกรกิริยานั้นมีลักษณะท่ีนาเกลียด กลาวคือ เปนผูสรีระเชนกับ

เปรตผูไมมีเนื้อและเลือด เหลือแตกระดูก หนังและเอ็น ดวยอํานาจท่ีบริโภคอาหารม้ือเดียวคําเดียว 

เปนผูเดียวทางเดียว และนั่งผู เดียว บําเพ็ญทุกรกิริยา มหาปธานความเพียรใหญ ขอคิดท่ีไดจาก

การศึกษาเรื่องนี้ก็คือ การกลาวตูหรือวากลาวกันเปนเรื่องท่ีไมควรทํา แมแตบุคคลธรรมดาท่ัวไป 

เพราะทําใหจิตใจผูกลาวเองก็เศราหมอง ผูท่ีถูกกลาวก็ถูกมองในแงไมดี ซ่ึงเปนโทษในทุก ๆ ดานแก

ท้ังสองฝาย ดังพุทธพจนท่ีวา  

 วาจาอันหยาบคาย ในมนุษยโลกเหลานี้ ทําใหหมอมฉันเดือดรอน พวกเด็กชาวบานไมมีพิษ
นี้ ดาหมอมฉันผูมีพิษรายวาพวกสัตวกินกบกินเขียด พวกสัตวน้ํา (นาคมหาทัททรโพธิสัตวไดฟงดังนั้น 
จึงกลาววา) บุคคลผูถูกขับไลจากบานเมืองของตนไปอยูถ่ินอ่ืน พึงสรางฉางใหญไวเก็บคําพูดท่ีหยาบ
คายสถานท่ีใด ประชาชนไมรูจักสัตวโดยชาติ หรือโดยวินัย สถานท่ีนั้น เขาเม่ืออยูในกลุมชนท่ีไมมีใคร
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รูจักเลย ไมควรมีมานะผูมีปญญาแมจะเปรียบดวยไฟปา เม่ืออยูยังตางถ่ิน ก็ควรอดทนถอยคําคุกคาม
แมของผูเปนทาส (ขุ.ชา.27/13-16/107)  
 4.1.2 วิบากกรรมเกี่ยวกับการถูกกลาวหาจากนางสุนทรี 
 ในอดีตกาลพระโพธิสัตวเกิดในตระกูลพราหมณ ชื่อ สุตวา บวชเปนดาบสสั่งสอนศิษยใน 

ปาหิมพานต ตอมามีดาบสผูสําเร็จอภิญญา 5 สมาบัติ 8 มายังสํานักของตน ดวยความริษยาท่ีเห็นวามี

วิชาความรูมากวาตน จึงกลาวหาดาบสนี้วา "ดาบสนี้หลอกลวง ดาบสนี้บริโภคกาม" และยังแนะให

ศิษยของตนกระทําตามดวย วิบากแหงกรรมท่ีกลาวหาผูอ่ืนโดยไมเปนจริง พระโพธิสัตวและเหลาศิษย

ตองเสวยทุกขในอบายภูมิเปนเวลานาน แมในปจจุบันดวยเศษกรรมท่ียังเหลืออยู พระพุทธเจาและ

สงฆสาวก จึงถูกกลาวหาวารวมกันฆานางสุนทรี เรื่องมีอยูวา เหลาเดียรถียยังคิดท่ีจะทําลายพระ

เกียรติคุณของพระพุทธเจา ตอมา จึงใชใหนางสุนทรี สาวิกาของพวกตนอีกคนหนึ่งไปดําเนินการตาม

วิธีเชนเดียวกับนางจิญจมาณวิกา จากนั้นไดวาจางเหลาโจรใหฆานาง นําศพไปหมกไวใกลพระเชตวัน

วิหาร แลวสงคนของตนไปรองเรียนตอพระราชาวา สาวิกาผูหนึ่งของพวกตนหายไป พระราชาจึงมี

รับสั่งใหคนหาพบศพหมกอยูใกลพระเชตะวันวิหาร เหลาเดียรถียจึงนําศพวางบนแครหาม ออกเดิน

ประกาศไปท่ัวพระนครวา "เหลาศากยะสมณะรวมกันฆานาง" พระอานนททูลความใหพระพุทธเจา

ทรงทราบ พระพุทธองคตรัสวา อีก 7 วัน เรื่องนี้จะปรากฏความจริงฝายพระราชา แมจะมีหลักฐาน

ปรากฏเชนนั้นก็ยังไมแนพระทัย รับสั่งใหเจาพนักงานออกทําการสืบสวนหาความจริง เจาพนักงานไป

พบกับเหลาโจรซ่ึงกําลังเมา ตางก็อวดตัววาเปนคนฆานางสุนทรี จึงคุมตัวไปเฝาพระราชา ทรง

สอบถามจนไดความจริงวา เหลาเดียรถียเปนผูวาจางพวกตน พระราชามีรับสั่งใหจับเหลาเดียรถีย 

คุมตัวไปเดินประจานไปท่ัวพระนคร พรอมท้ังใหรองประกาศวา "พวกตนเปนผูสั่งใหฆานาง มิใชเปน

การกระทําของเหลาศากยสมณะ" จากนั้นจึงนําตัวไปลงโทษสถานหนักท้ังหมด 

 เพราะวจีกรรมอันเปนอกุศลนั้น จึงทําใหพระโพธิสัตวนั้นตกนรกหลายพันป ในชาติสุดทาย

นี้ จึงตองไดรับวิบากกรรมจากการถูกนางสุนทรีใสรายปายสีตาง ๆ นานา สุดทายผลกรรมท่ีนางได

สรางไวกับพระพุทธเจาเธอจึงถูกโจรฆาตาย สุดทายทุกคนท่ีใสรายปายสีพระพุทธเจาก็ถูกทําโทษตาม

ความผิดท่ีไดทําไว จึงถือไดวาผลกรรมไดสนองตอผูท่ีกระทํา และผลกรรมในอดีตท่ีผานมาก็สงผลให

พระพุทธเจาไดรับเชนกัน  

 ดังนั้นในเรื่องวิบากกรรมท่ีนางสุนทรีไดใสรายปายสีพระพุทธเจาก็สืบเนื่องมาจากพระองค

ทรงเปนผูสรางเองและมาไดรับผลกรรมในชาติสุดทาย ดังท่ีไดอธิบายไวในเบื้องตนแลว  

 4.1.3 วิบากกรรมเกี่ยวกับการถูกปริภาษจากพวกเดียรถีย  
 จากเนื้อหาในคําดาของพระโพธิสัตว (อดีตชาติ) ใจความวา “ถูกความริษยาครอบงําได 
ดาพระฤาษีผูไมประทุษรายนั้นวา ฤาษีนี้หลอกลวง บริโภคกาม และบอกกะพวกศิษยของตนวา ฤาษีนี้
เปนผูไมมีอาจาระเห็นปานนี้ ฝายศิษยเหลานั้นก็พากันดาบริภาษอยางนั้นเหมือนกัน” จากเหตุผลนี้ทํา
ใหทราบวา ตนเหตุของวิบากกรรมนั้นมีเหตุท่ีนาสนใจ 3 ประการ คือ  
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 1. เริ่มท่ี“มโนกรรม”กอนท่ีมีจิตริษยาตอผูอ่ืนแลวจึงขยายผลออกมาเปน“วจีกรรม” ท่ีเปน 
อกุศลดวยการดาบริภาษ  

 2. มีการชักชวนศิษยใหกระทํารวมดวย  
 3. ผูท่ีถูกกระทํา (ถูกดาบริภาษ) เปนผูมีศีลธรรม  
 จากสาเหตุเหลานี้ทําใหเกิดมีการกอวจีกรรมเหลานี้ลงไปอยางเปนกิจจลักษณะซ่ึงมีผล

รุนแรงตอผูอ่ืนและทําผูอ่ืนใหไดรับความเดือดรอนเสียหาย จึงตองรับวิบากกรรมแมแตชาติท่ีเปน 
พระพุทธเจา  

 4.1.4 วิบากกรรมเกี่ยวกับการถูกพระเทวทัตกล้ิงศิลาเพ่ือปลงพระชนม 
 ในพระชาติท่ีเปนพระพุทธเจานี้ มีเหตุการณอยูหลายเหตุการณท่ีเก่ียวกับพระเทวทัตกรณี
การกลิ้งศิลาบนเขาคิชฌกูฏนี้ก็เปนอีกเหตุการณหนึ่งท่ีถูกพระเทวทัตทําราย ในกรณีนี้ไดขอสังเกตจาก
วิบากกรรมท่ีเปนผลจาก การทํารายผูบริสุทธิ์เพราะอาศัยผูอ่ืนยุยง หากเปนเพราะตนกระทําเองก็จะ 
สงผลหนักกวานี้มาก แตเพราะอาศัยปจจัยภายนอกเขามามีสวนรวมในการกระทํากรรมดวยกรรมจึงมี
กําลังเพราลงไป จะสังเกตเห็นไดวาเปนเพียงพระโลหิตหอเทานั้นท่ีพระพุทธองคไดรับวิบากกรรมท่ี 
กอข้ึนในอดีตครั้งนั้น แตพระเทวทัตนั้นยอมไดรับวิบากกรรมมาก เพราะยังตองเวียนวายอยู ใน
สังสารวัฏฏ วิบากกรรมตาง ๆ ท่ีไดรับในชาตินี้ของพระพุทธองคเปนชาติสุดทายกรรมท่ีเหลือท้ังหมด
จึงหมดโอกาสใหผลเม่ือปรินิพพานแลว  
 4.1.5 วิบากกรรมเกี่ยวกับการถูกพระเทวทัตประกอบนายขมังธนูเพ่ือปลงพระชนม 
 ขอสังเกตท่ีไดจากเหตุการณก็คือ ตัวบุคคลผูกระทํากรรม ซ่ึงยังเปนเด็ก จึงอาจจะกระทํา

กรรมลงไปดวยความคึกคะนองและยังไมรูวาสิ่งใดควรทําไมควรทํา แตวิบากกรรมท่ีกระทํากบุคคลผู

สมบูรณดวยศีล สมาธิ ปญญา เชนกับพระปจเจกพุทธเจานั้น ยอมมีวิบากกรรมท่ีรุนแรงไมมีขอยก 

เวนแกผูใด ดังนั้น ไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญก็ไมควรทํากรรมท่ีไมดีดวยเหตุใดท้ังสิ้นเพราะจะทําให

เกิดเปนวิบากกรรมท่ีตองชดใชอยางแสนสาหัส  

 4.1.6 วิบากกรรมเกี่ยวกับการถูกปลอยชางนาฬาคีรีเพ่ือปลงพระชนม 
 ในวิบากกรรมเก่ียวกับ“ชางนาฬาคิรี” (ชางธนปาลกะท่ีเขาสงไปเพ่ือตองการใหฆา)  

เปนเรื่องของวิบากกรรมท่ีพระโพธิสัตวมีจิตประทุษรายในพระปจเจกพุทธเจาแลวไดมีการปลอยชาง

เพ่ือใหทําราย จากกรรมนั้นทําใหตนไดถูกพระเทวทัตปลอยชางนาฬาคิรีเพ่ือใหปลงพระชนย ซ่ึงก็ถือ 

วาเห็นสมควรแกกรรม เพราะการประทุษรายบุคคลผูไมทุษรายตอบนั้น เปนเรื่องท่ีพระพุทธเจาได

ตรัสไวเองวาเปนเรื่องนาติเตียนและไมควรประพฤตดิังพุทธพจน ท่ีวา 

 ภิกษุท้ังหลาย เทวทัตถูกอสัทธรรม 3 อยางครอบงําย่ํายีจิต ตอง ไปเกิดในอบาย ตองไป
เกิดในนรก ดํารงอยูชั่วกัปป แกไขไมได อสัทธรรม 3 อยาง คือ 1.ความปรารถนาชั่ว 2. ความท่ีมีมิตร
ชั่ว 3. การไดบรรลุคุณวิเศษข้ันต่ําแลวเลิกเสียกลางคัน ใคร ๆ อยาไดเกิดเปนคนปรารถนาชั่ว ไมวาใน
กาลไหน ๆ ในโลก เธอท้ังหลายจงรูจักเทวทัตวามีคติ เหมือนกับคนปรารถนาชั่ว เทวทัตเปนท่ียกยอง
กันวาเปนบัณฑิตเปนท่ีรูกันวา ไดอบรมตน แลว เราไดฟงมาวา เทวทัตดุจรุงเรืองอยูดวยยศ เทวทัตนั้น 
สั่งสมความประมาท เบียดเบียน ตถาคตนั้น จึงตองไปเกิดในนรกอเวจี มีประตู 4 ดาน นากลัว ผูใด
ประทุษรายตอผู ไมประทุษรายตอบ ผู ไมทํากรรมชั่ว บาปยอมถูกตองเฉพาะผู นั้นเทานั้น ผู มีจิต
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ประทุษรายไมมีความเอ้ือเฟอ ผูใดเบียดเบียนตถาคตผูเสด็จไปดี มีพระทัยสงบ ดวยการกลาวตําหนิ
การ ตําหนิพระองคยอมฟงไมข้ึน เปรียบเหมือนผูท่ีตั้งใจประทุษรายมหาสมุทร ดวยยาพิษจํานวน 
เปนหมอ เขาไมอาจประทุษรายได เพราะมหาสมุทรนากลัว ภิกษุผูดําเนินตามมรรคาของพระพุทธเจา 
หรือพระสาวกพึงถึงความสิ้นทุกขได บัณฑิตทําพระพุทธเจาหรือพระสาวกใหเปนกัลยาณมิตรและคบ
หาทานเหลานั้น (วิ.จู.7/350/139) 
 4.1.7 วิบากกรรมเกี่ยวกับการถูกผาตัดดวยศาสตรา 
 วิบากกรรมเก่ียวกับการผาตัดเอาเลือดออกจากเทาท่ีพระเทวทัตไดกลิ้งหินใสนั้นเปนวิบาก

กรรมตอเนื่องจากกัน เพราะถาไมมีการกลิ้งหินก็ไมมีการหอเลือด ถาไมมีการหอเลือดก็ไมมีการผาตัด

เกิดข้ึน แตบุคคลในเหตุการณนี้ มี 3 บุคคล ซ่ึงมีความแตกตางกัน ไดแก  

 1. พระพุทธเจา เปนผูรับวิบากกรรมลวน ๆ  
 2. พระเทวทัตผูทําอนันตริยกรรม จะตองไปรับวิบากกรรมในชาติหนาเสวยทุกข  
 3. หมอชีวกมีเมตตาในการกระทํากรรมยอมไดรับวิบากกรรมท่ีเปนบุญอยางเดียว  
 จากเหตุการณเดียวกันเทานั้น แตผลของกระบวนการของกฏแหงกรรมจึงทําใหแตละ

บุคคลยอมเปนท้ังผูท่ีกระทํากรรมชั่วและจะตองไปรับวิบากกรรมท่ีไมดี (พระเทวทัต) ผูท่ีรับวิบาก
กรรมท่ีไมดีในอดีต (พระพุทธเจา) และผูท่ีทํากรรมดีซ่ึงจะตองรับวิบากกรรมท่ีด ี(หมอชีวกโกมารภัจจ)  
เหตุการณเหลานี้เปนสิ่งท่ียืนยันไดถึงกฎแหงกรรมและวิบากกรรมไดเปนอยางดี  

 4.1.8 วิบากกรรมเกี่ยวกับการอาพาธท่ีศีรษะ (ปวดศีรษะ) 
 วิบากกรรมเก่ียวกับเรื่องนี้ เปนเพียงการยินดีในการกระทํากรรมชั่วของผูอ่ืนเทานั้นก็ยังมี

ผลใหเกิดการปวดศีรษะข้ึนได แมไมไดลงมือกระทําดวยตนเองก็ตาม จะสังเกตเห็นไดวา ดวยอํานาจ
แหงจิตท่ีคิดตอผูอ่ืน ๆ นั้น เปนมโนกรรมท่ีมีผลชัดเจน กรรมนี้สําเร็จดวยใจเพียงอยางเดียว กลาวคือ 
เห็นดีงามไปกับการทําผูอ่ืนใหตกลวงไปจากชีวิตเทานั้น ตามธรรมดาสิ่งท่ีเปนกรรมชั่วนั้นเปนสิ่งท่ีไม
ควรยินดีอยางยิ่งไมวาจะเปนกรรมอะไรก็ตาม แตกรรมท่ีดีนั้นเปนสิ่งท่ีควรยกยองดวยวาจา และควรมี
จิตโสมนัสในกุศลเพ่ือใหจิตยินดีในกุศลและกรรมดีนั้น เชน ปตตานุโมทนามัย(บุญสําเร็จดวยการยินดี
ในความดีของผูอ่ืน) (ที.อ.3/246) เปนตน ก็ตองอาศัยความเปนผูมีจิตยินดีในบุญกอนเปนเบื้องตน 
แลวจึงคอยยินดีตอการกระทําของบุคคลนั้น ๆ ได 
 4.1.9 วิบากกรรมเกี่ยวกับการกินขาวแดง 
 วิบากกรรมเก่ียวกับการดาบริภาษนี้มีอยู หลายครั้งและแตละครั้งก็เปนไปในลักษณะ 

คลาย ๆกัน กลาวคือ บุคคลท่ีถูกดาถูกบริภาษจะเปนผูท่ีสมบูรณดวยคุณวิเศษ เปนพระอริยบุคคล  

เปนตน และในกรณีนี้ก็มีพระพุทธเจาพระนามวาผุสสะ รวมท้ังพระสาวกหมูใหญ การทําวจีกรรมท่ี 

เปนทุจริตเชนนี้จึงถือวาเปนกรรมหนัก เพราะบุคคลผู ถูกดาเปนผู มีอานุภาพมากดังกลาวแลว  

คําดาบริภาษ วา “พวกสมณะโลน พวกทานจงกินขาวแดงเถอะอยากินโภชนะแหงขาวสาลีเลย” 

เทากับการสาปแชงตนเองและทําใหตนตองเศราหมองอยูในอบายหลายพันปและเศษกรรมยังตามมา

จนถึงชาติสุดทายท่ีเปนพระพุทธเจา 

 4.1.10 วิบากกรรมเกี่ยวกับโรคปฏฐิกาพาธ (โรคปวดหลัง) 
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 วิบากกรรมเรื่องนี้เก่ียวกับการแกลงกันดวยการดัดกายของคูตอสูใหไดรับความพายแพ ทํา
ใหตนไดรับชัยชนะในการชกมวยปล้ํา กรรมเล็กนอยเชนนี้ก็ถือวามีผลวิบากในภพชาติตอ ๆ มาจนถึง
ชาติปจจุบันท่ีเปนพระพุทธเจา ดังท่ีพระพุทธองคไดตรัสกับพระอัครสาวกนั้นทําใหทราบวาเปนการย้ํา
ถึงกฏแหงกรรมวาไมเคยละเวนสําหรับผูใดท้ังสิ้นในการท่ีจะตองรับวิบากกรรม โดยย้ําวา “เราได
เบียดเบียนบตุรนักมวยปล้ํา (ใหลําบาก) ดวยวิบากของกรรมนั้นความทุกขท่ีหลัง (ปวดหลัง) จึงไดมีแก
เรา” พรอมท้ังตรัสย้ําใหบุคคลอยาไดประมาทตอกรรมแมเล็กนอย 
 4.1.11 วิบากกรรมเกี่ยวกับโรคปกขันทิกาพาธ (การถายลงพระโลหิต) 

 วิบากกรรมเก่ียวกับการใหยารักษาโรคเพราะเห็นแกทรัพยสินนี้ทําใหตนตองรับวิบากกรรม
ในชาติสุดทายท่ีจวนจะปรินพิพาน ดวยการเสวยสูกรมัททวะแลวเกิดการลงพระโลหิต ทําใหอาหารม้ือ
นี้เปนม้ือสุดทายของพระองค อยางไรก็ดี เม่ือวิเคราะหจากสาเหตุท่ีตองรับวิบากกรรมนัน้ จะพิจารณา
เห็นวา สวนหนึ่งมาจากความเห็นแกตัวท่ีเกิดจากความโลภของตนท่ีตองการทรัพยของเศรษฐีจึงตอง
ทําการเปลี่ยนยารักษา เหตุเกิดท่ีใจแตกลายเปนกายกรรมท่ีทุจริตคิดไมชอบทําใหเกิดบาปกรรมจน 
ตองรับวิบาก ซ่ึงในเรื่องนี้พระพุทธองคก็ไดยอมรับความจริงในกฎแหงกรรมวาไมมีใครหนีพนได แม
แตพระองคเองในพระชาติสุดทายก็ไดรับวิบากกรรมตาง ๆ นานาทําใหเกิดทุกขเวทนากอนจะเสด็จดับ
ขันธปรินิพพาน  
 4.1.12 วิบากกรรมของพระพุทธเจาถูกพระเทวัตปองราย 
 วิบากกรรมเก่ียวกับเรื่องเหลานี้เกิดจากการกระทําท่ีตั้งใจและไมไดตั้งใจ แตก็ยังเปนกรรม

ท่ีมีผลตอเนื่อง โดยกรรมครั้งแรกเกิดจากตัวบุคคลผูกระทํากรรม ซ่ึงยังเปนเด็ก จึงอาจจะกระทํากรรม

ลงไปดวยความคึกคะนองและยังไมรู วาสิ่งใดควรทําไมควรทํา แตวิบากกรรมท่ีกระทําแกบุคคลผู  

สมบูรณดวยศีล สมาธิ ปญญา กรรมครั้งท่ีสองเกิดจากการทํารายผูบริสุทธิ์ เพราะอาศัยผูอ่ืนยุยง 

กรรมครั้งท่ีสามเกิดจากการท่ีพระโพธิสัตวมีจิตประทุษรายในพระปจเจกพุทธเจาแลวไดมีการปลอย 

ชางใหทําราย จากกรรมเหลานี้ก็เปนผลท่ีทําใหตนตองเศราหมองอยูในอบายหลายพันปและเศษกรรม

ยังตามมาจนถึงชาติสุดทายท่ีเปนพระพุทธเจา  

 4.1.13 วิบากกรรมของพระพุทธเจาถูกพระนางมาคันทิยาดา 
 วิบากกรรมในเรื่องนี้เปนกรรมเกาท่ีพระพุทธเจาเคยไดดาวาคนรับใช ในอดีตชาติท่ีทรง 

เสวยพระชาติเปนเศรษฐีอยูนั้น ไดดาวา ทุบตีขาทาสบริวาร จึงเปนวิบากกรรมท่ีตามมาจนมาถึงชาติท่ี
เปนพระพุทธเจาจึงถูกพระนางมาคันทิยาจางคนไปดา แมแตการกระทําทางวจีกรรมโดยความตั้งใจ
ยังเปนผลติดตามมาจนถึงชาติเปนพระพุทธเจาไดอยางไมมีวันจบสิ้น  
 4.1.14 วิบากกรรมของพระพุทธเจาถูกนางจิญจมาณวิกากลาวใสราย 

กรณีวิบากกรรมเรื่องนี้เหมือนกับวิบากกรรมเรื่องท่ีผานมา สาเหตุเกิดจากการดาดวยถอย
คําตาง ๆ เชน “สมณะนี้ ทุศีล มีธรรมลามก” แตผลท่ีไดรับนอกจากจะตกนรกหมกไหมหลายพันป 
แลวเศษกรรมในชาติท่ีเปนพระพุทธเจาก็ยังติดตามมาดวยผลแหงกรรมนั้นทําใหถูกกลาวตูจากนาง
กิญจมานวิกาในขอหาท่ีรายแรงทางพระวินัย เหตุท่ีไดรับผลรายแรงเช นนี้ เพราะพระปจเจก 
พุทธเจานั้นเปนผูมีคุณวิเศษมาก บาปกรรมจึงมีมากเชนกันเหมือนกรณีขางตน 
 4.1.15 วิบากกรรมของพระพุทธเจาถูกปริพาชิกาช่ือวาสุนทรีใสราย 
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 กรณีวิบากกรรมเรื่องนี้เหมือนกับ วิบากกรรมเรื่องท่ีผานมา สาเหตุเกิดจากการดาดวย 

ถอยคําตาง ๆ แตผลท่ีไดรับนอกจากจะตกนรกหมกไหมหลายพันปแลวเศษกรรมในชาติท่ีเปน 

พระพุทธเจาก็ยังติดตามมาดวยผลแหงกรรมนั้นทําใหถูกกลาวตูจากพวกเดียรถียในขอหาท่ีรายแรง

ทางพระวินัย เหตุท่ีไดรับผลรายแรงเชนนี้เพราะพระปจเจกพุทธเจานั้นเปนผู  มีคุณวิเศษมาก 

บาปกรรมจึงมีมากเชนกันเหมือนกรณีขางตน 

 

4.2 วิเคราะหวิบากกรรมของพระสาวก สาวิกา 
 คําวา "สาวกหรือสาวิกา" หมายถึง ผูฟงพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา ไมใชฟงคําของ

บุคคลอ่ืน ความหมายอยางอุกฤษณ (สูงสุด) หมายถึง ผูฟงพระธรรมแลวตรัสรูอริยสัจจธรรมเปน 

พระอริยบุคคล ซ่ึงสามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภท คือ  

 1.) พระอัครสาวก หมายถึง สาวกผูเลิศ ผูยอดเยี่ยม ในสมัยของพระพุทธเจาพระองค

ปจจุบันนี้มีอยู 2 ทาน คือ ทานพระสารีบุตรเถระ ทานพระมหาโมคคัลลานเถระทานท้ังสอง ดํารงอยู

ในความเปนเลิศดวยคุณท้ังปวง พรอมดวยความพิเศษ เพ่ือบรรลุบารมีอันอุกฤษฎในปญญาและสมาธิ

ตามลําดับ ดวยการปฏิบัติชอบอันต้ังม่ันแลว ตลอดกาลนานอยางตอเนื่องดวยความเคารพอันนํามา

เฉพาะอภินิหารท่ีเกิดจากเหตุเหลานั้น เปนเหตุแหงความสําเร็จในกิจอ่ืนอยางดียิ่ง ของสัมมาทิฏฐิ 

และสัมมาสมาธิอันเปนตัวธุระ โดยเปนประธานในโพธิปกขิยธรรมท้ังหลาย กลาวคือทานพระสารีบุตร

เถระผูเลิศดวยปญญา มีสัมมาทิฏฐิ เปนประธานทานพระมหาโมคคัลลานเถระผูเลิศดวยฤทธิ์ มี

สัมมาสมาธิ เปนประธานแมเม่ือความเปนพระมหาสาวกจะมีอยูก็ตามก็เรียกทานท้ังสองวาพระอัคร

สาวก เพราะท้ังสองทานเปนผูตั้งอยูในความเปนเลิศกวาสาวกท้ังปวงท่ีถึงท่ีสุดแหงสาวกบารมีญาณท้ัง

สองทานบําเพ็ญบารมีมา 1 อสงไขย แสนกัปป 

 2.) พระมหาสาวก หมายถึง สาวกผูใหญ หรือ สาวกชั้นหัวหนา ซ่ึงพระอรรถกถาจารยจัด

ไว 80 รูป เรียกอีกชื่อวา พระอสีติมหาสาวก  

 คําวา อสีติ แปลวา 80, มหา แปลวา ใหญหรือมาก พระอสีติมหาสาวกจึงหมายถึงพระ

สาวกท่ียิ่งใหญ เพราะถึงความเปนเลิศ ชํานาญในดานตาง ๆ (เอตทัคคะ)เพราะแตละทานสะสมอบรม

บารมีอันเปนเหตุ เพ่ือถึงผลตาง ๆ กันตามฉันทะ (ความพอใจ) และอัธยาศัยท่ีแตละทานไดสะสมมา

ตามความเปนจริง เชน พระอัญญาโกณฑัญญะเถระเปนเลิศดานรัตตัญูรูราตรีนาน ทานพระ

มหากัสสปะเถระเปนเลิศดานทรงธุดงควัตร ทานพระอนุรุทธะเถระเปนเลิศดานทิพยจักขุ เปนตน ใน

พระไตรปฎกเรียกพวกทานวาภิกษุผูมีชื่อเสียง แตอรรถกถาเรียกพระอสีติมหาสาวก เพราะเปนผูมี

อภินิหาร (บุญท่ีสั่งสมไว) มากกวาปกติสาวก 

 ทานใหคําอธิบายวา  "เพราะเปนสาวกผูใหญดวยคุณมีศีลเปนตน และเปนผูสําเร็จคุณวิเศษ
อันดียิ่งในสันดานของตน โดยความเปนผูใหญดวยอภินิหาร (อํานาจบุญท่ีสั่งสมไว) และเปนผูใหญดวย
บุรพโยค (ความเพียรท่ีประกอบไวในกาลกอน)" ทานเหลานั้น บําเพ็ญบารมี 1 แสนกัปป 
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 3.) พระปกติสาวก หมายถึง สาวกธรรมดา เปนพระอริยสาวกท่ีไมใชพระอัครสาวกและ 
พระมหาสาวก แตเปนพระอริยบุคคลระดับตาง ๆ กันไป ตามการสะสมซ่ึงทานอธิบายวา "พระอริย
สาวกเหลาใด เปรียบ (ดานคุณวิเศษ) ไมไดเลยกับพระอัครสาวกและพระมหาสาวก โดยท่ีแทมีเปน
รอย เปนพัน พระอริยสาวกเหลานั้นเปนพระปกติสาวก." ซ่ึงการบําเพ็ญบารมีของปกติสาวกก็มาก
นอยตางกันตามควรแกเหตุปจจัยของสภาพธรรมท่ีไดสะสมมา"ปญญาบารมี (ของพระปจเจกโพธิสัตว
และสาวกโพธิสัตว) อันบารมีท้ังหลายมีทานบารมีเปนตน บํารุงเลี้ยงแลว ยอมกอตัวใหเจริญแกกลา 
ยังพระปจเจกโพธิญาณและพระสาวกโพธิญาณใหบริบูรณตามลําดับโดยสมควร" 
 ดังนั้นกาลเวลาท่ียาวนานท่ีผานมาของพระสาวกและสาวิกา ยอมจะทําใหทานเหลานั้นได
สรางกรรมดีและกรมไมดีในชวงเวลาดังกลาว ซ่ึงวิบากกรรมของพระสาวก สาวิกา ผูวิจัยไดเขียนไวบท
ท่ี 3 แลว และในบทนี้ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหเฉพาะวิบากกรรมของพระสาวก สาวิกาแตละเรื่องไป ดังมี
รายละเอียดดังตอไปนี ้

 4.2.1 วิบากกรรมของพระสารีบุตรเถระ 
 พระสารีบุตรไดเกิดมาเปนดาบสชื่อ สุรุจิ มีศิษยจํานวน 500 คน ท่ีคอยดูแลอยางสมํ่าเสมอ  

ทานไดสรางอาศรมใกลกับภูเขาลัมพกะ ในปาหิมพานตมีสัตวปานานาชนิดมากมาย ทานชอบ 
เขาฌานอยูกับสัตวดวยความเมตตา ทานไดใชดอกไมบูชาพระพุทธเจาพระนามวา อโนมทัสสี และได
กลาวชมพระญาณของพระพุทธเจา ในการกระทํากรรมในลักษณะนี้ถือวาเปนการทํากรรมดี จน 
เปนผลใหไดมาเปนพระสาวกของพระพุทธเจาจนบรรลุเปนพระอรหันต และเปนผูเลิศกวาภิกษุ
ท้ังหลายในดานมีปญญามาก และไดเปนกําลังสําคัญในการเผยแผพระศาสนาสืบตอไป  

 4.2.2 วิบากกรรมของพระคุลีมาลเถระ 
 องคุลีมาลในอดีตชาติกอนท่ีจะเกิดมาเปนมนุษย ทานเกิดเปนควายปา เปนควายแตวามี

ความสามารถมาก มีความเกงกลามาก สัตวในปาทุกชนิดไมมีใครสูได มีความวองไว มีเขาอันแหลมคม 
มีกําลังมาก สัตวทุกตัวปะทะกันก็แพหมดทุกตัว สัตวในปาทุกประเภทเห็นทานเดินไปก็ตองยอม ทําให
มีความทรนงในใจวา สัตวท่ีอยูในปาท้ังหมดเปนลูกนองของเราหมด แตสัตวของชาวบานเขาเลี้ยงมัน
จะเกงแคไหน เลยออกมาก็ไลขวิดวัวควายชางมาเตลิดเปดเปงหมด ออกมาทีไรก็ทําแบบนั้นทุกคราว 
ชาวบานเขาก็รําคาญ เขาก็โกรธควายปาตัวนี้ ออกมาทีไรทําควายเราตายเสียบาง ทําใหทุพพลภาพ
ไปบาง บางทีก็เพลียไปบาง ใชงานไมไดตั้งหลายวัน เพราะวิ่งหนี จึงหาวิธีท่ีจะฆาควายตัวนี้ใหตาย 
โดยการสรางคอกแลวใหควายปาเขาไปแลวก็ฆา ซ่ึงกอนท่ีจะตายไดอธิษฐานจิตท่ีมีความอาฆาตวา 
ถาเกิดมาในอีกภพหนึ่งจะมาตามลางแคนฆาพวกกลุมคนท่ีฆาตนเอง พอเกิดมาอีกภพก็เกิดมาเปน 
องคุลิมาลไลฆาตัดนิ้วกลุมคนท่ีทําตนเองในภพกอน ซ่ึงเปนทํากรรมท่ีขามภพขามชาติก็วาได  

 4.2.3 วิบากกรรมของพระโมคคัลลานเถระ  
 พระโมคัลลานะ ไดเกิดมาเปนชายหนุม เกิดในตระกูลของเศรษฐีท่ีมีพอแมท่ีตาบอดท้ังคู  

ทานเปนผูท่ีมีความกตัญ ูรูคุณจนมาวันหนึ่ง พอแมท้ังสองสงสารลูกชายจึงคิดหาภรรยาใหโดยให 
แตงงานกับภรรยาท่ีเปนลูกของเศรษฐี ในระยะแรกก็ไมมีอะไร แตเม่ือพระโมคัลลานะใหความสนใจ
ภรรยา ภรรยาจึงคิดหาวิธีกลั่นแกลงทุกอยางจนในท่ีสุดก็บอกใหพระโมคคัลลานะพาพอแมไปฆาท่ี
ในปาจนท้ังสองตายท้ังคู อยางท่ีเราเคยบนบอกวาทําบุญใหทานแลว ก็มีความไมสบาย เม่ือฟงเรื่อง
ราวของพระมหาโมคคัลลานะแลวไซร ก็โปรดทราบวา กฎของกรรมเกาของเราทําไวมากเพียงใด เรา
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ไมทราบ ฉะนั้น ถากรรมใดท่ีมันเกิดข้ึนกับเรา ทําใหเราไดรับความลําบาก ก็คิดไวในใจวา เราจะใชหนี้
เอง  

 4.2.4 วิบากกรรมของพระสีวลีเถระ 
 พระสีวลีทรงทํากรรมแบบนี้ ในกาลเปนท่ีสุดแหงอายุ หมายความวาเวลาท่ีตาย แลวก็ไป

เกิดในอเวจีมหานรก ไหมอยูแลวในอเวจีมหานรกนั้น ตราบเทามหาปฐพี คือผืนแผนดินนี้หนาข้ึน
ประมาณ 1 โยชน โทษของการลอมเมืองเขา ทําใหเขาฆาพระราชาของเขา ลงนรกอเวจีดวยแลวให 
แผนดินหนา 1 โยชน ไมรูเวลาเทาไร  

 ครั้นจุติจากอัตภาพ คือพนจากนรกนั้น แลวก็มาปฏิสนธิในทองของมารดานั้นหมายความ 
วา มารดาในสมัยนั้นก็มาเปนแมสมัยนี้ เขาไปอยูในทองแมสิ้น 7 ป 7 เดือน 7 วัน แมตองถูกทรมาน 
ดวย ก็เพราะอาศัยท่ีใหคําแนะนํากับลูก แตบังเอิญแมไมไดตกนรกดวย จึงไดคลอด เพราะโทษท่ีแม 
ตองรับโทษดวย เพราะวาสั่งใหปดประตูเล็ก 4 ประตู นี่เปนกรรมของพระสีวลีท่ีตองตกนรก และก็อยู
ในทองแม  

 พระพุทธเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุท้ังหลาย พระสีวลีไหมแลวในนรกสิ้นกาลนานประมาณ 
เทานี้ เพราะกรรมท่ีเธอลอมพระนคร และยึดไวในกาลนั้น และถือปฏิสนธิของมารดานั้นนั่นแหละ อยู
ในทองสิ้นกาลประมาณเทานั้น 7 ป 7 เดือน 7 วัน ก็เพราะวาความท่ีเธอปดประตูเล็กท้ัง 4 ตอมา  
เปนผูถึงความเปนผูมีลาภมากและมียศเลิศ ก็เพราะวาการท่ีเธอถวายน้ําผึ้ง ดวยประการฉะนี ้ 

 ในวันรุงข้ึน ภิกษุท้ังหลายสนทนากันวา แมสามเณรผูเดียว ทําเรือน 500 หลัง เพ่ือภิกษุ 
500 รูป มีลาภมีบุญนาชมจริง ๆ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จมา แลวถามวา ภิกษุท้ังหลาย 
บัดนี้ เธอนั่งประชุมกันดวยเรื่องอะไร เม่ือภิกษุท้ังหลายเหลานั้นรับถอยคําเชนนั้นแลว จึงตรัสวา“ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย บุตรของเราไมมีบุญ ไมมีบาป ก็เพราะวาบุญบาปท้ังสองของเธอละเสียแลว”จึงตรัสพระ
ธรรมเทศนาวา“บุคคลใดในโลกนี้ พนเครื่องของท้ังสองอยาง คือบุญและบาป เราเรียกบุคคลนั้น 
วา เปนผูไมโศก ปราศจากกิเลสเพียงดังธุลี ผูหมดจดวาเปนพราหม”  
 เปนอันวาทานท้ังหลาย เรื่องราวของบุคคลตัวอยาง จงจําไวดวยวา กฎของกรรมของพระ 
สีวลีทานมีลาภมาก มียศยิ่งใหญมาก การท่ีมีลาภก็เพราะวาถวายรวงผึ้ง แตวาตองลงในนรก เพราะ
อาศัยท่ีไปปดลอมเมืองเขาไว และมารดาผูเปนตนคิดก็มีปจจัยรวมเชนเดียวกัน  
 

4.3 วิเคราะหวิบากกรรมของอุบาสก อุบาสิกา 
 คําวา "อุบาสก อุบาสิกา" หมายถึงชายหญิงผูนั่งใกลพระรัตนตรัย คนใกลชิดพระศาสนา
คฤหัสถชายหญิงท่ีแสดงตนเปนคนนับถือพระพุทธศาสนา โดยประกาศถึงพระรัตนตรยัเปนสรณะ  
 ดังนั้นกาลเวลาท่ียาวนานท่ีผานมาของอุบาสก อุบาสิกา ยอมจะทําใหทานเหลานั้นไดสราง
กรรมดีและกรมไมดีในชวงเวลาดังกลาว ซ่ึงวิบากกรรมของอุบาสก อุบาสิกา ผูวิจัยไดเขียนไวบทท่ี 3 
แลว และในบทนี้ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหเฉพาะวิบากกรรมของอุบาสก อุบาสิกาแตละเรื่องไป ดังมี
รายละเอียดดังตอไปนี ้

 4.3.1 วิบากกรรมของโกตุหลิกะ 
 จะเห็นไดวาเปนเพราะกรรมท่ีเคารพพระปจเจกพุทธเจา ซ่ึงก็มีท้ังกรรมดีและกรรมชั่วมา 

พรอม ๆ กัน แตสุดทายก็ไดผลกรรมท่ีดีชวยจนได ซ่ึงกรรมดีจะมาชวย กรรมชั่วจะเปนตัวทําลาย
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ทําลาย ไมวากรรมนั้นจะมาจากความตั้งใจหรือไมก็ตาม เม่ือทําไปแลวก็จะตองรับในผลท่ีตัวเองได
กระทําเอาไวตามแตสมควรกับกรรมเหลานั้น  

 4.3.2 วิบากกรรมของอปุตตกเศรษฐี  
 พระพุทธเจาตรัสวา เขาเปนมหาเศรษฐีอยางนี้เพราะอาศัยการไมมีบุตร เม่ือเขาตายแลว 

ตองขนทรัพยเปนของหลวง 7 ชาติ ท่ีผานมาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววา การท่ีเขา 
เปนเทวดาเกิดบนสวรรคไดถึง 7 ครั้ง แลวเกิดเปนมนุษย 7 ครั้ง สลับกันไปสลับกันมาอยางนี้ กฎของ
กรรมท่ีเปนอกุศลยังไมใหผล นั่นคือเปนผลของความดีท่ีถวายทาน กับพระปจเจกพุทธเจาท้ัง ๆ ท่ีไม
เต็มใจตอมาชาตินี้เปนชาติสุดทาย นั่นคือ เขาลงมาจากความเปนเทวดาแลวก็เกิดเปนคน เปนมหา
เศรษฐี ตองใชของเลว ๆ กินของเลว ๆ แบบนี้ เพราะไมเต็มใจถวายทานเม่ือเขาตายชาตินี้แลว 
พระพุทธเจาไดตรัสกับพระเจาปเสนทิโกศลวา ขอถวายพระพรพระมหาบพิตรพระราชสมภาร ตอแต
นี้ไปท่ีเขาตายแลวนั้น เขาไมกลับไปเปนเทวดาอีก เพราะบุญบารมีท่ีถวายแกพระปจเจกพุทธเจานั้น
หมดแลว ครั้งท่ี 7 หมดกัน เกิดเปนเทวดา 7 ครั้ง เกิดเปนคน 7 ครั้ง ถวายทานครั้งเดียวหมดกัน บุญ
หมดไป ตอนี้เขารับผลกฎของกรรมใหญ คือฆาลูกของพ่ีชาย เวลานี้มหาเศรษฐีคนนี้คืออปุตตกเศรษฐี 
ไปเกิดในนรกชื่อวา มหาโรรุวนรก เปนนรกขุมท่ี 7 มีอายุเสวยกฎของกรรมอยูท่ีนรกขุมนั้นสิ้นเวลา
ครึ่งกัป เม่ือพนจากกฎของกรรมในนรกขุมท่ี 7 แลว ก็ตองผานนรกบริวาร 4 ขุม เวลานับไมได ก็
เรียงลําดับมากวาจะเกิดเปนคนก็นาน  

 จึงไดนําพระสูตรเรื่องสั้น ๆ มาวิเคราะหใหทราบ เพราะวาบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย 
จะไดพึงทราบกฎของกรรมวา กรรมท่ีเราทําความดีคือ ทําบุญ บุญ ก็แปลวา ดี หรือกรรมท่ีกระทํา
ความชั่ว คือ บาป มันไมท้ิงจากเราไป ขณะใดท่ีกรรมท่ีเปนกุศลใหผลอยูเวลานั้นเราก็มีความสุข ถา
ตายจากความเปนคนก็ไปเสวยความสุขในสุคติ มีสวรรคบาง พรหมบาง เปนตน ท้ังนี้ ถากําลังใจยังไม
ถึงท่ีสุด แตถาหากวาบุญนั้นยังไมสงผลท่ีสุดเพียงใด ถาบุญคลายตัวลงมาเปนเทวดาหรือเปนนางฟาไม
ได ออนไป บุญออนไปก็มาเกิดเปนคน หลังจากเกิดเปนคน ประกอบความดีบางเล็กนอยพอสมควร 
อาศัยบุญเกายังไมสิ้นไป ตายจากความเปนคนก็ไปเกิดเปนเทวดาเกิดเปนนางฟาอยางนี้ยอมมีอยู  
อาการอยางนี้เปนปจจยัใหบุคคลตกอยูในความประมาท คิดวาการเปนเทวดา การเปนนางฟาของเรา
จะยืนนาน จะทรงตัวนานตลอดกาลตลอดสมัย แตก็ลืมไปวากฎของกรรมเกาของเรามีท่ีเปนอกุศล คือ  

 1. การฆาสัตว เรามี  
 2. การลักทรัพย ขโมยทรัพย ยักยอกทรัพย อาจจะมีก็ได  
 3. กาเมสุมิจฉาจาร เราอาจจะมีอยูบาง  
 4. การพูดมุสาวาท เราอาจจะมีอยูบาง  
 5. การดื่มสุราเมรัย เรายังมีอยู  
 วาเฉพาะ ปญจเวร 5 ประการนี้ยังหยาบเกินไป กฎของกรรมท่ีทําใหเราตกนรกยิ่งกวานี้

มีอยูอีกฝายธรรมะ ฉะนั้น ในเม่ือความดีท่ีเราทําอยู แตกฎของกรรมความชั่วยังไมใหผล เราก็หลง
ระเริงคิดวาเรามีความสุข ตอไป ถาเราเผลอเม่ือไร หรือวามีความประมาท คิดวาความดีมีมากพอแลว 
ไมสงเสริมตอ ถากฎของความดีนั้นหมดไปเม่ือไหร ก็เหมือนกับอปุตตกเศรษฐีตองลงนรก ใกลอเวจี 
เหลืออีกขุมเดียวก็ถึงอเวจี การทําบาปท่ีเปนอาจิณณกรรม ท่ีเปนปาณาติบาต เปนตน สามารถ 
ดลบันดาลใหคนลงอเวจีได  
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 4.3.3 วิบากกรรมของพระนางสามาวดี, ขุชชุตรา 
 วิบากกรรมท่ีนางสามาวดีกับนางขุชชุตราท่ีไดรับก็เพราะสาเหตุมาจากนางสามาวดีพรอม

ดวยบริวารไดใชไฟเผาพระปจเจกพุทธเจาซ่ึงทานไดเขานิโรธสมาบัติ อยูท่ีชายทะเลในพุมไม นางสามา
วดีและบริวารไมสามารถมองเห็นได ในขณะนั้นหญิงสาวเหลานั้นอาบน้ําเสร็จเกิดอาการหนาวไดสุม
ไฟเพ่ือบรรเทาอาการหนาว พอไฟไหมมอดลงไปแลว ก็เห็นพระปจเจกพุทธเจานั่งสมาธิอยูคิดวานี่ 
เปนพระผูเปนเจาท่ีพระราชาเรามีความเคารพ ถาพระราชาทรงทราบวาเราเผาพระปจเจกพุทธ 
เจา เราตองถูกประหารชีวิตแน ตอนแรกไมไดตั้งใจ  แตดวยความกลัวราชภัยจึงตองทําลายหลักฐาน
โดยการเผาพระปจเจกพุทธเจาซํ้าอีก ดวยวิบากกรรมนี้จึงทําใหนางสามาวดีและบริวารไดเวียนวาย
ตายเกิดในนรกเปนเวลาชานาน และในชาติสุดทายนางสามาวดีและบริวารจึงถูกพระนางมาคันธิยาให
นาชายไปเผาปราสาทเพราะผลกรรมท่ีไดสรางไวในอดีตชาติชาติ 

 ในสวนนางขุชชุตราท่ีเกิดมาในชาตินี้เปนผูมีหลังคอมและเปนหญิงรับใชนางสามาวดีก็
เพราะวาในอดีตชาติ  ไดมีหญิงสาวใชกลุมหนึ่ง ไมเคยเห็นพระปจเจกพุทธเจา ก็อยากจะทราบวา 
พระปจเจกพุทธเจารูปรางเปนยังไง นางขุตฉุตตราไดแสดงอาการโดยหยิบผามาสไบเฉียงเหมือนจีวร 
เอาขันมาอุมใหเหมือนพระบิณฑบาต เวลาเดินก็ทําหลังคอม ดวยผลกรรมนี้ จึงทําใหนางเกิด 
เปนหญิงคอม 500 ชาติ และสาเหตุท่ีนางไดมาเกิดเปนหญิงรับใชก็เพราะวาเธอไดใชนางภิกษุณีให
หยิบกระเชาเครื่องแตงตัวให ซ่ึงภิกษุนี้รูปนั้นไมใชเปนภิกษุณีธรรมดาแตเปนพระอรหันต ดวยผล
กรรมจึงทําใหนางไดเกิดเปนคนรับใชถึง 500 ชาต ิ
 

4.4  วิเคราะหวิบากกรรมในสังคมไทย 
 4.4.1 แผนดินไหว 

 จากอดีตมนุษยมีชีวิตท่ีพ่ึงพิงอยูกับธรรมชาติ มีการใชทรัพยากรทางธรรมชาติท้ังบนพ้ืนดิน 
และใตดิน อยางจํากัด มีประโยชนสูงสุดในการใชทรัพยากร การสรางบานเรือนก็ปลูกใกลกับแหลงน้ํา 
การปลูกพืชไรก็ใชแรงงานจากคน สัตว สวนวิธีการกําจัดศัตรูก็ใชภูมิปญญาทองถ่ินในการกําจัด ทําให
ทรัพยากรสามารถซอมแซมสวนท่ีเสียหายใหกลับมาเปนสภาพดั่งเดิมได 

 การเกิดแผนดินไหวเปน ปรากฏการณการสั่นสะเทือนหรือเขยาของพ้ืนผิวโลก เพ่ือ
ปรับตัวใหอยูในสภาวะสมดุลซ่ึงแผนดินไหวสามารถกอใหเกิดความเสียหาย และภัยพิบัติตอบานเมือง 
ท่ีอยูอาศัย สิ่งมีชีวิต สวนสาเหตุของการเกิดแผนดินไหวนั้นสวนใหญเกิดจากธรรมชาติ โดยแผนดิน
ไหวบางลักษณะสามารถเกิดจากการกระทําของมนุษยได นักธรณีวิทยาประมาณกันวาในวันหนึ่ง ๆ 
จะเกิดแผนดินไหวประมาณ 1,000 ครั้ง ซ่ึงสวนใหญจะเปนแผนดินไหวท่ีมีการสั่นสะเทือนเพียงเบา ๆ  
เทานั้น คนท่ัวไปไมรูสึกแผนดินไหวเปนปรากฏการณธรรมชาติท่ีเกิดจากการเคลื่อนท่ี ของแผนเปลือก
โลก แผนเปลือกโลกมีการเคลื่อนท่ีอยูตลอดเวลา และแบงการเคลื่อนท่ีของแผนโลกออกเปน 3 แบบ
คือการชนกัน การแยกจากกัน และแบบรอยเลื่อน ซ่ึงมีผลทําใหเกิดกระบวนการทางธรณีวิทยาดังนี้  

 1. การคดโคงโกงงอ การ คดโคงโกงงอ เกิดจากแผนเปลือกโลก 2 แผน เคลื่อนท่ีชนกัน 
ดวยแรงดันมหาศาลทําใหชั้นหินตรงบริเวณท่ีแผนเปลือกโลกชน กันเกิดการคดโคงโกงงอ แตการเกิด
รอยคดโคงโกงงอจะใชเวลาเปนพันปและตองไดรับพลังงานอยางตอ เนื่องรอยคดโคดโกงงอของชั้นหิน
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เกิดติดตอกันเปนบริเวณกวางกินพ้ืนท่ีมาก จะกลายเปนเทือกเขา เชน เทือกเขาหิมาลัยในทวีปเอเชีย 
เทือกเขาแอลปในทวีปยุโรป เทือกเขาภูพานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เปนตน  

 2. การยกตัวและการยุบตัว การยกตัวและการยุบตัว เกิดจากพลังงานท่ีสะสมอยูภายใน
เปลือกโลก จะเริ่มแตกและแยกออกจากกันในทิศทางท่ีเปนเสนตรงหรือแนวราบ ทําใหเกิดรอยเลื่อน
ในลักษณะตาง ๆ เชน การยกตัวของแผนเปลือกโลกท่ีเกิดจากรอยเลื่อนแบบปกติเปนภูเขา เรียกวา 
Block Mountain โดยยอดเขาจะมีลักษณะราบและไหลเขาชันมาก เชน ภูกระดึง จังหวัดเลย และอีก
แบบคือ การยุบตัวของแผนเปลือกโลก กลายเปนแองหรือหุบเขา เรียกวา Rift valleys ซ่ึงเกิดจาก
รอยเลื่อนแบบยอน  

 3. การผุพังอยูกับท่ี การผุพังอยูกับท่ีเปนกระบวนการท่ีทําใหวัสดุสลายออกเปนชิ้นเล็ก ๆ 
โดยมีการเปลี่ยนแปลงขนาดและองคประกอบเคมีของอนุภาคท่ีสลายตัว ปจจัยทําใหเกิดการผุพังอยู
กับท่ี มีดังนี้  

 - ปจจัยทางกายภาพ เกิดจากนาท่ีแทรกตัวเขาไปอยูในชั้นหินท่ีมีรอยแยกหรือรอยแตกเม่ือ
อุณหภูมิ มีการเปลี่ยนแปลง เชน ในเวลากลางคืนอากาศเย็นจัด น้ําจะกลายเปนน้ําแข็งมีปริมาณ
เพ่ิมข้ึน ดันรอยแยกใหขยายตัวมากข้ึน ทําใหชั้นหินท่ีอยูดานลางแตก และเม่ือถึงตอนกลางวันน้ําแข็ง
ละลาย น้ําจะแทรกไปตามรอยแตกใหม จะเกิดเปนวัฏจักรอยางนี้ไปเรื่อย ๆ จนในท่ีสุดเกิดการผุพัง
เกิดข้ึน  

 - ปจจัยทางเคมี เกิดจากน้ําฝนท่ีเปนปจจัยสําคัญโดยการเกิดกระบวนการปฏิกิริยาไฮโดรไล
ซิส ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และปฏิกิริยาคารบอเนชัน ท่ีเปนสาเหตุของการผุพัง  

 - ปจจัยชีวภาพ เกิดจากพืชเปนตัวกลางท่ีทําใหชั้นหินเกิดการผุพัง เชน รากพืชท่ีไปชอนไช
ไปในรอยแตกของหิน เม่ือพืชโตข้ึนรากพืชจะทําใหหินแตกเปนชั้น ๆ  

 4. การกรอน การกรอน เปนการพังทลายของชั้นหินเนื่องจากลม ฝน แมน้ํา ลําธาร ธาร
น้ําแข็ง คลื่น เปนตน  

 5. การพัดพาและทับถม ดิน หิน เม่ือเกิดการกัดกรอน จะถูกน้ําหรือลมพัดไปสูท่ีต่ํากวา 
เกิดการทับถมเปนลักษณะตาง ๆ เชน แมน้ําเจาพระยา เกิดจากการพัดพาตะกอนไปทับถมท่ีปากน้ํา 
เกิดเปนดินดอนปากแมน้ํา เปนตน  

 6. เกิดจากการกระทําของมนุษย แผนดินไหวจากการกระทําของมนุษย จากการกระทํา
ของมนุษย มีท้ังทางตรงและทางออม เชน การระเบิด การทําเหมือง สรางอางเก็บน้ําหรือเข่ือนใกล
รอยเลื่อน การทํางานของเครื่องจักรกล การจราจร รวมถึงการเก็บขยะนิวเคลยีรไวใตดิน เปนตน  

 - การสรางเข่ือนและอางเก็บน้ําขนาดใหญ ซ่ึงอาจพบปญหาการเกิดแผนดินไหว เนื่องจาก
น้ําหนักของน้ําในเข่ือนกระตุนใหเกิดการปลดปลอยพลังงาน ทําใหสภาวะความเครียดของแรงใน
บริเวณนั้นเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังทําใหแรงดันของน้ําเพ่ิมสูงข้ึน สงผลใหเกิดพลังงานตานทานท่ีสะสม
ตัวในชั้นหิน เรียกแผนดินไหวลักษณะนี้วา แผนดินไหวทองถ่ิน สวนมากจะมีศูนยกลางอยูท่ีระดับ
ความลึก 5-10 กิโลเมตร ขนาดและความถ่ีของการเกิดแผนดินไหวจะลดลงเรื่อย ๆ จนกระท่ังเขาสู
ภาวะปกติ รายงานการเกิดแผนดินไหวในลักษณะเชนนี้เคยมีท่ี เข่ือนฮูเวอร ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เม่ือ พ.ศ. 2488 แตมีความรุนแรงเพียงเล็กนอย เข่ือนการิบา ประเทศซิมบับเว เม่ือ พ.ศ. 2502 
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เข่ือนครีมัสตา ประเทศกรีซ เม่ือ พ.ศ. 2506 และครั้งท่ีมีความรุนแรงครั้งหนึ่งเกิดจากเข่ือนคอยนา ใน
ประเทศอินเดีย เม่ือ พ.ศ. 2508 ซ่ึงมีขนาดถึง 6.5 ริกเตอร ทําใหมีผูเสียชีวิตกวา 180 คน  

 - การทําเหมืองในระดับลึกซ่ึงในการทําเหมืองจะมีการระเบิดหินซ่ึงอาจทําให เ กิด
แรงสั่นสะเทือนข้ึนได  

 - การสูบน้ําใตดินข้ึนมาใชมากเกินไปรวมถึงการสูบน้ํามัน และแกสธรรมชาติ ซ่ึงอาจทําให
ชั้นหินท่ีรองรับเกิดการเคลื่อนตัวได  

 - การทดลองระเบิดนิวเคลียรใตดิน กอใหเกิดความสั่นสะเทือนจากการทดลองระเบิด ซ่ึงมี 
สวนทําใหเกิดผลกระทบตอชั้นหินท่ีอยูใตเปลือกโลกได  

 7. การปลดปลอยพลังงานเพ่ือระบายความเครียด แผนดินไหวจากธรรมชาติเปนธรณีพิบัติ
ภัยชนิดหนึ่ง สวนมากเปนปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีเกิดจากการสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน อัน
เนื่องมาจากการปลดปลอยพลังงานเพ่ือระบายความเครียด ท่ีสะสมไวภายในโลกออกมาอยางฉับพลัน
เพ่ือปรับสมดุลของเปลือกโลกใหคงท่ี  

 8. การเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟา สนามแมเหล็ก สนามโนมถวง  
 9. ปริมาณกาซเรดอนเพ่ิมข้ึน  
 10. การสงคลื่นวิทยุความยาวคลื่นสูง ๆ  
 การกระทําสิ่งเหลานี้กอใหเกิดแผนดินไหว กอใหเกิดความเสียหายท้ังทรัพยสิน ชีวิตของ

มนุษยมากมายท่ีตองลมตายไปเปนจํานวนมาก สงผลมาใหมนุษยตองรับวิบากกรรมท่ีทํากับสิ่งเหลานี้
ไว โดยการรับผลของวิบากกรรมก็เปนการรับผลกรรมหมู คือ พฤติกรรมดี หรือพฤติกรรมชั่วท่ีคนรวม
กันทําเปนหมู อาจมีผูรวมทํามากบางนอยบาง โดยใหผลไมใชเฉพาะผูทําเองแตยังใหผลถึงสังคมดวย  

 4.4.2 ภัยแลง หรือทุพภิกขภัย 
 ในอดีตมนุษยกับธรรมชาติมีความสัมพันธกันอยางแนบแนนมานานแสนนาน ตั้งแตมนุษย

แรกปรากฏข้ึนมาบนพ้ืนโลก มนุษยเปนองคประกอบอยางหนึ่งของธรรมชาติ มนุษยอาศัยอยู ใน
ธรรมชาติ มนุษยอาศัยธรรมชาติเปนปจจัยในการดํารงชีวิต ธรรมชาติจึงเปนสวนหนึ่งของชีวิตมนุษย 
มนุษยกับธรรมชาติเปนสวนของกันและกัน มนุษยกับธรรมชาติไมอาจแยกตัวออกจากกันและกันได 
เม่ือใดท่ีมีเหตุมีผลกําหนดใหตองแยกจากกัน เม่ือนั้นยอมวินิจฉัยไดวาท้ังมนุษยและธรรมชาติกําลัง 
มุงวิถีการเปลี่ยน แปลงสูหายนะดวยกันท้ังสองฝาย เปนท่ีแนชัดวาปจจัยท้ังสี่ของชีวิตซ่ึงเปนปจจัย
วัตถุ ยอมไดมาจากการแปรสภาพหรือการทําลายสวนหนึ่งของธรรมชาต ิในอดีตผูคนในยุคตน ๆ นั้นมี
ชีวิตอยูภายใตอิทธิพลของธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเกิดข้ึนอยางคอยเปนคอยไป จึงอยูใน
วิสัยท่ีธรรมชาติจะปรับสมดุลในตัวของมันเองได ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจึงยังไมปรากฏให
เห็น แตเม่ือมนุษยมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน มีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีมากข้ึน ธรรมชาติถูก
เปลี่ยนแปลงอยางมากมายและรวดเร็วเพ่ือสนองตอความตองการของ มนุษย และในปจจุบันโลกได 
กาวเขามาสูยุคแหงการแขงขันกันพัฒนาทางดาน เศรษฐกิจ สงผลใหมีการทําลายลางธรรมชาติอยาง
รุนแรงจนถึงระดับท่ีธรรมชาติเริ่มเสีย สมดุล และกอใหเกิดความเดือดรอนแกมนุษยท่ีอาศัยอยูในสิ่ง
แวดลอมนั้น ในวันนี้เรามีคําถามท่ีจะตองขบคิดกันวา มนุษยในท่ีสุดจะถึงกับทําลายธรรมชาติท่ีตนได
อาศัยเลี้ยงชีวิตมาตั้งแตสมัย ดึกดําบรรพ จนสุดทายชีวิตของมนุษยเองก็ตองถูกทําลายตามไปดวย
หรือไม  
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 ความสัมพันธในลักษณะท่ีมนุษยถูกควบคุมโดยธรรมชาติ ความสัมพันธของมนุษยกับ
ธรรมชาติในลักษณะเชนนี้กินเวลายาวนานมาก นับตั้งแตบรรพบุรุษของมนุษยแบบปจจุบันไดกําเนิด
ข้ึนมาบนโลกนี้เม่ือ ประมาณ 300,000 ปมาแลว มนุษยในสมัยเริ่มแรกนั้นอยูในโลกท่ีปราศจาก
ขอบเขต เม่ือถ่ินท่ีอยูของเขาไมมีอาหาร หรือสภาพแวดลอมไมเอ้ืออํานวยตอการดํารงชีวิต ก็ยายไป
หาท่ีอยูใหม พวกเขาจะแสวงหาท่ีอยูใหมไปเรื่อย ๆ เพ่ือใหชีวิตสามารถอยูรอดตอไปได มนุษยในสมัย
นี้ดํารงชีวิตอยูดวยการลาสัตวและเก็บพืชพันธุตาง ๆ ท่ีหาไดจากธรรมชาติ เริ่มแรกของการลาสัตว
ก็ใชมือเปลาในการจับสัตวเล็กๆ และตอมารูจักใชอาวุธงาย ๆ ในการลาสัตวใหญ มนุษยเริ่มแรกยังไมรู
จักการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว พวกเขารูจักทําอาวุธและเครื่องมือตาง ๆ ดวยหิน กระดูก และเขา
สัตว ใชหนังสัตวเปนเครื่องนุงหม รูจักใชไฟ อาศัยอยูในถาวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษยในระยะแรก ๆ 
ยังไมดีไปกวาสัตวอ่ืน ๆ มากนัก มนุษยใชพลังงานของรางกายท้ังหมดไปในการแสวงหาอาหารมา
บริโภค ความปลอดภัยในชีวิตมีนอย เนื่องจากการท่ีตองเคลื่อนยายอยูตลอดเวลาเพ่ือหาอาหาร ทําให
เวลาวางนอย ในระยะเริ่มแรกของการมีมนุษย ธรรมชาติยังไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงดวยน้ํามือของ
มนุษย ท้ังนี้เพราะในขณะนั้นประชากรยังมีจํานวนนอยและอยูกันอยางกระจัดกระจาย ประกอบกับมี
วิถีการดําเนินชีวิตแบบงาย ๆ ขีดความสามารถในการดัดแปลงธรรมชาติยังมีนอย 

 การดําเนินชีวิตของมนุษยในสมัยเริ่มแรกจะตกอยูภายใต อิทธิพลของธรรมชาติอยางแท
จริง ปจจัยในการดํารงชีวิตทุกอยางไดมาโดยตรงจากธรรมชาติ ความเปนอยูตาง ๆ ถูกกําหนดโดย
ธรรมชาติ ความรูความเขาใจในเรื่องของธรรมชาติยังมีนอย แตความใกลชิดหรือความผูกพันใน
ธรรมชาติมีมาก พวกเขาใหความสําคัญแกธรรมชาติอยางมาก พวกเขาอยูกับธรรมชาติในลักษณะท้ัง
รักและท้ังกลัว รักเพราะรูวาธรรมชาติมีคุณตอเขา ใหอาหารและทุกสิ่งทุกอยางแกเขา แตกลัวเพราะรู
ว าธรรมชาติอาจทําลายเขาและทุกสิ่งทุกอยางไดเชนกัน เหลานี้ลวนเปนบอเกิดแหงความเชื่อ 
พิธีกรรม เพ่ือแสดงความขอบคุณ แสดงความคารวะ ขอโทษ ขออนุญาต แกพระเปนเจา เทพเจา 
วิญญาณท่ีเปนเจาของธรรมชาติ เม่ือมนุษยเรียนรูธรรมชาติมากข้ึน มีความเขาใจในธรรมชาติมากข้ึน 
วิวัฒนาการของความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติจึงกาวเขามาสูระดับ ท่ีมนุษยปรับตัวเขากับ
ธรรมชาติ พวกเขาเรียนรูและเขาใจ ธรรมชาติของพืชและสัตว ไดผานการลองผิดลองถูกในสิ่งท่ีพวก
เขากินเขาไป ไมวาจะเปนพืชหรือสัตว การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษยคือ
การท่ีมนุษย รูจักปลูกพืชและเลี้ยงสัตว ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือราว 10,000 – 12,000 ปมาแลว มนุษยรูจักใช
ไฟเผาปาเพ่ือเอาพ้ืนท่ีมาทําการเพาะปลูก รูจักใชเครื่องมือในการขุดพรวนดิน เชน จอบ เสียม ฯลฯ  

 การเพาะปลูกก็เริ่มดวยการเก็บเอาเมล็ดพืชจากปาหรือท่ีอยูตามธรรมชาติมา ปลูกใน
บริเวณท่ีตองการ ตอมาก็รูจักเก็บเมล็ดพันธุพืชท่ีปลูกเอาไวใชในครั้งตอ ๆ ไปได การเลี้ยงสัตวก็เช
นเดียวกัน เริ่มตนโดยการจับสัตวมาเลี้ยงไวในบริเวณใกลท่ีพัก เม่ือสัตวปาออกลูกออกหลานตอ ๆ ไป 
ก็กลายเปนสัตวเลี้ยงของมนุษย การเปลี่ยนสภาพการดําเนินชีวิตของมนุษย จากการเก็บของปา 
ลาสัตว มาเปนการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว นับเปนการวางรากฐานสําคัญของรูปแบบวิถีการดําเนิน
ชีวิตท่ีดีข้ึนของมนุษยชาติ แตกอนนี้ชีวิตมนุษยมีวงจํากัดอยูกับจํานวนสัตวท่ีลาและจํานวนพืชผลท่ีไป 
เสาะแสวงหามาได ในสมัยนี้มนุษยมีผลิตผลจากพืชและสัตวท่ีผลิตข้ึนในปริมาณท่ีมากกวา อาหารการ
กินอุดมสมบูรณมากข้ึน ความเปนอยูตาง ๆ ดีข้ึน มีความปลอดภัยสูงข้ึน ประชากรมีจํานวนมากข้ึน 
มนุษยในสมัยนี้มีเวลาวางมากข้ึน ทําใหมีเวลาคิดประดิษฐสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตมากข้ึน มีการทํา
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เครื่องปนดินเผา รูจักใชโลหะทําเครื่องมือในการเกษตรกรรม รูจักทอผา รูจักปลูกบานเปนท่ีอยูอาศัย 
บริเวณใดท่ีมีความอุดมสมบูรณดีมีน้ําใชตลอดป มนุษยก็จะสรางบานเรือนอยู รวมกันเปนหมู 
บานและอยูแบบถาวร บางบริเวณท่ีมีกิจกรรมมีหนาท่ีซับซอนข้ึนก็จะกลายเปนเมือง การท่ีมนุษยเริ่ม
เอาชนะธรรมชาติ เริ่มรู จักดัดแปลงธรรมชาติมากข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมเดิมให 
เปนสภาพแวดลอมใหม เชน การทําลายปาไมเพ่ือนํามาทําพ้ืนท่ีเพาะปลูก ทําใหพืชพันธุธรรมชาติเดิม
ถูกทําลายและบางชนิดสูญพันธุ สัตวปาไดรับอันตราย ไรท่ีอยู ขาดแคลนอาหาร และบางชนิดก็สูญ
พันธุไปในท่ีสุด และยังสงผลไปสูธรรมชาติสวนอ่ืน ๆ เชน ดินเกิดการชะลางพังทลาย ดินขาดความ
อุดมสมบูรณ โรคและแมลงบางชนิดระบาด รบกวนพืชผลทางการเกษตร ภาวะอากาศแปรปรวน ฝน
ไมตกตองตามฤดูกาล เกิดอุทกภัย แตความรุนแรงในการทําลายธรรมชาติในระยะนี้ยังมีไมมากเทากับ
ในระยะตอมา ท้ังนี้เนื่องจากในขณะนั้นจํานวนประชากรยังมีจํานวนนอยกวา เครื่องมือเครื่องใช 
ตาง ๆ ก็ยังมีประสิทธิภาพนอยกวา ธรรมชาติยังมีโอกาสฟนตัวและปรับตัวใหเขาสูภาวะสมดุลได  

 ดวยพลังความคิดท่ีมีอยางมากมาย มนุษยสามารถพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช ข้ึนมา
ตามลําดับ จากเครื่องมือแบบงาย ๆ ไมซับซอน มาเปนเครื่องมือชั้นสูงท่ีมีความซับซอนและมี
ประสิทธิภาพในการทํางานสูง มนุษยมีความกาวหนาทางวิทยาการมากข้ึนมาเปนลําดับ ความรูทาง
วิทยาศาสตรทําใหมนุษยรู จักและเขาใจธรรมชาติมากข้ึน ความลี้ลับตาง ๆ ในธรรมชาติถูกเปด 
เผยมากข้ึน เหลานี้ลวนกอใหเกิดความรูความคิดใหม ๆ แกมนุษยโดยท่ัวไป ความรูทางวิทยาการ
สมัยใหมเปรียบเสมือนดาบสองคม ดานหนึ่งจะชวยทําใหมนุษยมีความเปนอยู ดีข้ึน ไดรับความ
สะดวกสบายมากข้ึน โดยการดัดแปลงธรรมชาติรอบ ๆ ตัวใหเปนประโยชนกับตนเอง แตอีกดานหนึ่ง
จะทําใหเกิดการทําลายธรรมชาติ ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมหรือสูญสิ้น จนไมเหลือประโยชนใด ๆ ให
แกมนุษยเลย วิวัฒนาการของความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ ไดกาวมาถึงระดับท่ีมนุษย
ทําลายธรรมชาติอยางแทจริง เม่ือตอนตนคริสตศตวรรษท่ี 18 มีการนําเครื่องจักรมาแทนเครื่องมือท่ี
เคยใชกันมาแตเดิม เครื่องจักรไอน้ําท่ีเกิดข้ึนครั้งแรกนั้น เปนเครื่องแสดงใหเห็นถึงความสามารถของ
มนุษยท่ีรู จักวิธีการเก็บกัก พลังงานไว เพ่ือใชหมุนหรือเดินเครื่องจักร เปนพลังงานท่ียิ่งใหญกวา
พลังงานจากลม น้ํา มนุษย และสัตว ท่ีเคยใชกันมาแตเดิม มนุษยในสมัยนี้รูจักการนําเอาพลังงานเคมี
ท่ีเก็บสะสมไวในถานหิน น้ํามัน และกาซธรรมชาติมาใช รูจักการนําแรธาตุตาง ๆ มาใชประโยชน 
สังคมมนุษยเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมมาเปนสังคมอุตสาหกรรม มนุษยมีความเปนอยูดีมากข้ึน 
อายุขัยของมนุษยยาวนานข้ึน จํานวนประชากรเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว การแพทยการสาธารณสุขท่ี
ดีข้ึนทําใหอัตราการตายลดนอยลง ในระยะตนของการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมนั้น โลกมี
ประชากรประมาณ 700 กวาลานคน และหลังจากท่ีไดพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมมาประมาณ ๒๐๐ 
ป ผูคนก็เพ่ิมจํานวนเปน 3,000 กวาลานคน ตอจากนั้นอีกประมาณ 40 ปตอมา คือในปจจุบัน โลกมี
ประชากรประมาณ 6,000 กวาลานคน  

 ปจจุบันจากการท่ีมีจํานวนประชากรเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว ประกอบกับความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีท่ีพัฒนาไปอยางไมหยุดยั้ง ทําใหเกิดปญหาทางดานการทําลายธรรมชาติอยางรุนแรง 
การเพ่ิมของประชากรท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเปนปจจัย
ในการดํารงชีวิตมีอัตรา สูงตามไปดวย ประกอบกับการบริโภคนั้นมิไดเปนไปเพ่ือสนองความจําเปนข้ัน
พ้ืนฐานของการ ดํารงชีวิตแตเพียงอยางเดียว การบริโภคในปจจุบันนั้นมีลักษณะท่ีเรียกไดวา 
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เปนไปอยางฟุมเฟอย ไมประหยัด บริโภคเกินความจําเปนข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนไปตามแรงกระตุนของ
วัฒนธรรมการบริโภคแบบทุนนิยม ซ่ึงขยายขอบเขตออกไปท่ัวโลก การแขงขันกันทางการผลิต 
สินคาและบริการเพ่ือสนองความตองการของผู บริโภค นําไปสูการลางผลาญทรัพยากร ธรรมชาต ิ
อยางมากมาย จนยากท่ีธรรมชาติจะสรางข้ึนใหมไดทัน ทรัพยากรธรรมชาติบางอยางแมจะมีปริมาณ
มากมายเหลือเฟอ ใชไมมีวันหมด แตก็สามารถเสื่อมโทรมลงได หากมนุษยใชอยางไมถูกวิธี ใชอยางไม
ระมัดระวัง ใชอยางไมถูกตอง เม่ือมนุษยทําลายธรรมชาติมาจนถึงระดับหนึ่งคือระดับท่ีธรรมชาติไม
สามารถ ปรับสมดุลในตัวเองได ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมนุษยใชไปไมสามารถเกิดข้ึนใหม หรือไม
สามารถเจริญเติบโตไดทันความตองการของมนุษย อีกท้ังทรัพยากรธรรมชาติประเภทท่ีเสื่อมโทรมลง 
หมดสภาพท่ีจะใชประโยชน ก็ไมสามารถฟนตัวไดทัน ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติจึงได
เขาสูระดับท่ีมนุษยถูกทําลายโดยธรรมชาติ  
 ปจจุบันอาจกลาวไดวาความสามารถของโลกในการรองรับมนุษยและ สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ไดถูก
บั่นทอนลงไปอยางมากมาย นับตั้งแตเริ่มมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสตศตวรรษท่ี 18 จนถึง 
ปจจุบัน โลกตองสูญเสียปาไมไปถึง 6 ลานตารางกิโลเมตร การตกตะกอนเนื่องจากหนาดินถูกกัดเซาะ
พังทลายตามลุมน้ําสําคัญ ๆ ของโลกเพ่ิมมากข้ึน 3 เทาตัว และในลุมน้ําขนาดเล็กลงไปเพ่ิมข้ึนถึง 8 
เทาตัว กิจกรรมการผลิตของมนุษยไดเพ่ิมกาซมีเทนในบรรยากาศข้ึนมากกวา 2 เทาตัว เพ่ิมความ 
เขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดราวรอยละ 27 และทําลายกาซโอโซนในบรรยากาศชั้นสเตร 
โตสเฟยรลง มนุษยไดท้ิงสารพิษ สารเคมีตาง ๆ เขาสูธรรมชาติเปนจํานวนมาก การทําลายปาไมอยาง
รุนแรงของมนุษย ไดทําลายความสมดุลในระบบนิเวศ ทําใหสัตวปาไรท่ีอยูอาศัย เปนการทําลาย 
แหลงตนน้ําลําธาร ทําใหเกิดการสูญเสียหนาดินอยางมาก เพ่ิมความรุนแรงของภัยธรรมชาต ิอันไดแก
ภัยจากความแหงแลง จากอุทกภัย บั่นทอนความอุดมสมบูรณของดินลง อีกท้ังเกิดปญหาขาดแคลนไม
เพ่ือใชสอย เหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหลายประเทศท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทย เปนเครื่องยืนยันได
เปนอยางดีถึงผลท่ีมนุษยเราไดรับจากการทําลาย ธรรมชาติท่ีกระทําติดตอกันมาเปนระยะเวลานาน 
เหตุการณหนึ่งท่ีถือไดวาเปนอุทาหรณอยางดีของผลท่ีไดรับ จากการตัดไมทําลายปา คือเหตุการณใน
วันท่ี 19–21 พฤศจกิายน พ.ศ. 2531 ไดเกิดฝนตกหนักในภาคใต โดยเฉพาะท่ีจังหวัดนครศรธีรรมราช 
เกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลบาพาซุงลงมาพังบานเรือนของประชาชน คาเสียหายประมาณ 6 พันลา
นบาท  

 สาเหตุสําคัญเกิดจากการตัดไมทําลายปาเพ่ือปลูกยางพาราท่ีรากไมลึก เม่ือฝนตกลงมา 
หนาดินถูกชะลางไหลเปนโคลน พัดพาสิ่งตาง ๆ ไหลลงมาดวยพลังมหาศาล จึงเกิดความเสียหายท่ี
รุนแรงตอชีวิตและทรัพยสินของผูคนในบริเวณนั้น ป พ.ศ. 2535 ประเทศไทยตองประสบปญหาภัย
แลงอยางรุนแรง เกิดปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม และอ่ืน ๆ  
อยางกวางขวางในหลายพ้ืนท่ี ในปนี้รัฐบาลไดประกาศงดจายน้ําใหเกษตรกรทํานาปรัง และประกาศ
ใหเกษตรกรลดการทํานาปรังใหมากท่ีสุด ทําใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนสวนใหญของประเทศ 
แตในป พ.ศ. 2538 ประเทศไทยกลับประสบปญหาน้ําทวมอยางรุนแรงโดยเฉพาะในภาคกลาง ทําให
เกิดความเสียหายแกพ้ืนท่ี เกษตรกรรมเปนจํานวนมาก ผูคนท่ีอาศัยอยูสองฝงแมน้ําและพ้ืนท่ีท่ีน้ํา 
ทวมถึงไดรับความเดือดรอน เปนอันมาก สรางความเสียหายท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคมใหแก
ประเทศชาติ ในป พ.ศ.2544 ภัยพิบัติครั้งใหญก็เกิดข้ึนอีกท่ีบานน้ํากอ อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชร
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บูรณ กลาวคือไดมีกระแสน้ําปาจํานวนมากมายมหาศาล รวมท้ังซากตนไมและโคลน ไหลทะลักลงมา
จากเทือกเขาเขาทําลายทรัพยสินและชีวิตผูคนในหมูบาน สาเหตุเกิดจากนายทุนและชาวบานเขาไป
บุกรุกแผวถางทําลายปาบนเทือกเขาสูง ใกลหมูบาน เพ่ือทําไรขาวโพดและไรขิง เม่ือฝนตกหนัก จึงได
เกิดเหตุการณดังกลาว จึงเห็นไดวาภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนครั้งนี้เปนผลมาจากวิบากกรรมท่ีมนุษยทําลาย
ความสมดุลแหง ธรรมชาติของมนุษยนั่นเอง  

 4.4.3 ส่ิงแวดลอมเปนพิษ 
 จากในอดีตมนุษยมีความใกลชิดกับธรรมชาติเปนอยางมาก การใชทรัพยากรธรรมชาติก็จะ

คํานึงผลกระทบท่ีตามมาวาการใชทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะนี้จะมีผลกระทบเปนอยางไร  

แลวธรรมชาติสามารถกลับมาฟนตัวไดหรือไม การใชสอยของใชตาง ๆ ก็ยังไดมาจากธรรมชาติท้ังนั้น 

เชน ถวย ชอน ทัพพี ไดมาจากกะละมะพราว, ใบตองใชหอขนม, ไมไผ นํามาสานเปนตะกรา ฯลฯ 

และมีอีกมากมายท่ีไดมาจากทรัพยากรธรรมชาติ จะเห็นไดวามนุษยไดนําเอาทรัพยากรธรรมชาติ

มาใชประโยชนอยางสูงสุด และสามารถนํากลับมาใชใหมได แตในปจจุบันไดมีการพัฒนาไปเปนอยา

งมาก มนุษยสามารถสรางสิ่งอํานวยความสะดวกเขามาใชในชีวิตประจําวันมากมาย การสรางมาก็ 

เทากับการสรางมลพิษข้ึนมาเพ่ิมเติมใหเกิดความเสียหายเปนทวีคูณมากข้ึน แตในปจจุบันสภาพท่ีเรา

ท้ังหลายทราบก็คงจะเขาใจวามันเกิดข้ึนอะไรกับธรรมชาติวาเปนไปในสภาพไหน การใชถุงพลาสติก 

โฟม หรือสิ่งท่ีเปนขยะมลพิษก็ตาม กอใหเกิดเปนมลพิษทางธรรมชาติ แตคําวาสิ่งแวดลอม ถาใหแต

ละคนนึก บางคนก็อาจจะนึกถึงสภาพสิ่งแวดลอมท่ีแตกตางกันออกไป เชน บางคนอาจจะนึกถึงน้ํา

ในแมน้ําลําคลองท่ีเนาเสีย น้ําขุนขนดวยโคลนตมและขยะมากมาย จะใชอาบหรือใชดื่มกินเหมือนแต

กอนนั้นไมได บางคนอาจจะบอกวา ปจจุบันดินท่ีใชปลูกพืชนั้นเสียเพาะปลูกพืชก็ไมเจริญเติบโต บาง

คนอาจจะนึกถึงอากาศท่ีหายใจในชุมชนท่ีแออัด ไมสดชื่นเหมือนในชนบทในท่ีท่ีมีทุงนา ปา เขาโลง 

กวาง ท่ีมีผูคนอยูกันไมมากนัก เพราะกลิ่นท่ีไมสดชื่นนั้น มีกลิ่นเหม็นของขยะท่ีมนุษยนํามากองสุมกัน

ไว และยังมีกลิ่นเหม็นจากควันรถยนตและจักรยานยนต นอกจากนั้นก็มีเขมาและควันไฟจากปลอง

ของโรงงานอุตสาหกรรมอีกมากมาย เหลานี้เปนสิ่งท่ีอยูใกลตัวเราคงยังจํากันไดถึงน้ําทวมและลมพายุ

ในภาคใต ซ่ึงทําใหผูคนตลอดจนวัว ควาย สัตวเลี้ยง ลมหายตายจากเปนจํานวนมาก แทนขุดเจาะ

น้ํามันในอาวไทยพลิกคว่ํา และเรือกสวนไรนาลมเสียหาย ครั้นตอมา พ.ศ. 2533 น้ําไหลบามาทวม

ภาคกลางเปนเวลานาน ทําลายบานเรือน ถนนหนทาง สะพาน และพืชผัก ตลอดจนขาวปลาอาหาร 

น้ํามากมายมหาศาลนี้มาจากไหน ทําไมจึงเกิดข้ึนบอยครั้ง และลมพายุแรงท่ีไมเคยพบเคยเห็น สิ่ง 

เหลานี้เปนผลมาจากวิบากกรรมเพราะเราชวยกันตัดไมทําลายปา และทําใหสิ่งแวดลอมเปนพิษคน

ละไมคนละมือ คําตอบก็ถือวา ปาไมท่ีหายไป และพิษภัยในสิ่งแวดลอมเริ่มแสดงผล เปนปญหาใน

วงกวางเกินกวาท่ีเคยคิดกันไว ไกลจากตัวเราออกไป กระทบตอเพ่ือนบาน เพ่ือนรวมโลก แลวยอนก

ลับมากระทบตัวเราดวยในท่ีสุด มนุษยเราชวยกันสรางมลพิษข้ึนมา จนกระท่ังทําลายสิ่งแวดลอมตาม

ธรรมชาติใหเสียไป เราทุกคนจะตองชวยกันแกไขเสียตั้งแตวันนี้ จะทําใหปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษ
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ลดลงไดมากในวันขางหนา ถาทุกคนเห็นดวย พรอมและเต็มใจท่ีจะชวยกันลดมลพิษในสิ่งแวดลอม จง

ปฏิบัติดังตอไปนี้  

 1. ชวยกันปลูกตนไมและดูแลรักษาตนไมในบริเวณบาน โรงเรียน สวนสาธารณะ และตาม
ถนนหนทางท่ัวไป  

 2. ท้ิงขยะใหเปนท่ี คือท้ิงลงในถังขยะ ไมท้ิงลงในแมน้ําลําคลอง และจงกําจัดขยะใหถูกวิธี  
 3. ใชไฟฟาอยางประหยัด อยาเปดไฟฟาท้ิงไว หรือใชเกินจําเปนเพราะมีผลกระทบตอการ 

ผลิตไฟฟาเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะมีผลกระทบยอนกลับบางประการมาสูสิ่งแวดลอมและมนุษยไดเชนกัน  
 4. เลือกใชของอยางประหยัด เพราะนอกจากตองซ้ือหามาแลว ในการผลิตยังใชพลังงาน

อีกไมนอย เม่ือท้ิงขวางก็กลายเปนของเสีย เกิดพิษภัยตอสิ่งแวดลอมตั้งแตตนจนจบ จึงควรคิดให
รอบคอบเสียกอนทุกคราวไป ดังนั้นขวดแกวใสน้ําหวานไดหลายตอหลายครั้งจึงดีกวากระปอง เพราะ
เราท้ิงกระปองเปนขยะทุกครั้ง แตเราเอาขวดมาลางแลวใชใหมได  

 5. ชักชวนกันใชของธรรมชาติ เชน ใบตอง ดีกวาของทําเทียมข้ึนมา ซ่ึงไดแก ถุงพลาสติก  
กลองโฟมเก็บความรอนหรือความเย็นเพราะชวยลดภัยในสิ่งแวดลอมในระหวางการผลิตและเม่ือท้ิง 
เปนขยะ  

 6. ควบคุมการผลิตและการใชสารมลพิษซ่ึงมีผลกวางไกล เชน น้ํายาบางชนิดในเครื่องทํา 
ความเย็น น้ํายาดับเพลิงแบบใหม (ฮาลอน) เปนตน  

 สิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบตัวเราท่ีมีปริมาณมากมายมหาศาลสุดท่ีจะนับได ไดแก ดิน น้ํา อากาศ 
พืช สัตว คน และสารตาง ๆ ซ่ึงมีมากมายหลายชนิดท่ีเก่ียวของกับการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย 
นอกจากนั้นยังมีสิ่งท่ีมนุษยมองไมเห็น แตก็สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนได ไดแก พลังงานตาง ๆ 
เชน พลังงานความรอน แสง เสียง และแมเหล็กไฟฟา เปนตน เม่ือกลาวถึงสิ่งแวดลอมเสียหรือ 
เปนพิษ หมายความวา สภาพของสิ่งแวดลอมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจนเกิดผลกระทบตอการดํารงชีพ
ของมนุษย ในปจจุบันเรามักจะไดยินท่ีกลาวกันวา ดินเสีย น้ําเสีย อากาศเปนพิษ และแสง เสียง 
เปนพิษ สาเหตุสวนใหญเกิดจากการกระทําของมนุษยนั้นเอง เปนตนวา  

 1. มนุษยตัดไมทําลายปากันมากข้ึน  
 2. มนุษยเผาเชื้อเพลิงตามบานเรือน และตามโรงงานอุตสาหกรรมมากข้ึน  
 3. มนุษยผลิตสารสังเคราะหบางอยางท่ีไมสลายตัว และสลายตัวยากมากข้ึน เชน พลาสติก 

โฟม จึงทําใหเกิดขยะเหลานี้มากข้ึน สวนสารบางอยางท่ีเปนกาซ เชน ฟรีออน ซ่ึงใชชวยในการฉีด
สเปรย และใชในเครื่องทําความเย็น ก็จะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนในอากาศฟุงกระจายท่ัวไป ซ่ึงจะไปทําลาย
โอโซนในบรรยากาศท่ีหอหุมโลกไว และมีผลกระทบทําใหอุณหภูมิของโลกสูงข้ึน  

 4. มนุษยสรางผลิตภัณฑตาง ๆ ข้ึนใชแทนวัตถุดิบท่ีไดจากธรรมชาติ เชน ใช ไฟเบอรกลาส
แทนไม ใชฟรีออนแทนแอมโมเนียเหลวในตูเย็น และใชผงซักฟอกแทนสบู เปนตน เม่ือใชแลวมีสิ่งตกค
างเปนมลพิษอยูในอากาศ ในน้ํา และในดิน ทําใหเกิดผลเสียหายตอพืช สัตวและมนุษยดวยกันเองใน
ท่ีสุด  

 5. มนุษยสรางอุปกรณเครื่องใชไฟฟาบางชนิดท่ีใหความรอน แสง เสียง ท่ีทําใหเกิด 
อันตรายตอมนุษยไดมากข้ึน  
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 6. มนุษยสรางยานพาหนะท่ีใชในการเดินทาง เชน จักรยานยนต รถยนต และยานอวกาศ 
เพ่ือออกไปสํารวจอวกาศภายนอกโลกมากข้ึน กาซท่ีเหลือจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง ไดแก ออก
ไซดของไนโตรเจนและคารบอนจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนในอากาศ  

 สวน สารมลพิษ หมายถึงสารตาง ๆ ท่ีมีอยู ในดิน ในน้ํา และในอากาศ มีปริมาณมาก 
กวาปกติ ทําใหเกิดผลกระทบตอการดํารงชีพของมนุษย พืชและสัตว ถาแยกประเภทสารมลพิษออก
ตามสถานะจะมีอยู 3 กลุม คือ  

 1. สารมลพิษท่ีอยูในสถานะกาซ เชน กาซคารบอนมอนอกไซด คารบอนไดออกไซด ของ
ธาตุกํามะถัน ไนโตรเจน และคลอรีน เปนตน  

 2. สารมลพิษท่ีอยู ในสถานะของเหลว เชน ละอองน้ํากรดตาง ๆ ของธาตุกํามะถัน 
ไนโตรเจนท่ีละลายอยูในนาฝน หรือละลายอยูในน้ําใตดิน หรืออยูในน้ําเสียจากน้ําท้ิงตามบานเรือน 
และจากโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ เม่ือไหลลงสูแมน้ําลําคลองก็จะทําใหน้ําเสีย ทําใหพืชและสัตวน้ํา
บางชนิดตายและสูญพันธุ  

 3. สารมลพิษท่ีอยูในสถานะของแข็ง เชน เขมา ควัน สารสังเคราะหบางอยางท่ีใชแลว 
สลายตัวยาก เชน ถุงพลาสติก โฟม และไฟเบอร เปนตน ทําใหมีขยะปะปนอยูในน้ําและในดินอยู
ท่ัวไป สภาวะท่ีเปนพิษและท่ีเปนอันตรายตอมนุษย  

 1. อากาศท่ีหายใจไมบริสุทธิ์ มีเขมา ควัน ปะปนมา ตลอดจนมีกลิ่นเหม็น และมีกาซท่ี  
เปนอันตรายตอระบบหายใจของมนุษย  

 2. น้ําทวมไรนา บานเรือน ถนน เสียหายโดยฉับพลัน  
 3. น้ําแข็งท่ีข้ัวโลกละลายมากข้ึน ทําใหน้ําทะเลมีระดับสูง และไหลเขามาปนกับน้ําจืดใน 

แมน้ําลําคลองมากข้ึน ซ่ึงจะเปนอันตรายตอบานเรือนและพืชท่ีปลูกไวริมน้ํา  
 4. ฝนกรด ทําลายพืชพันธุธัญญาหาร ทําลายดิน ทําใหปลูกพืชไมงอกงาม  
 5. โลกจะรอนข้ึน  
 6. ฤดูกาลจะแปรปรวน  
 7. ชั้นโอโซนถูกทําลาย และไมชวยกรองรังสีอันตราย ทําใหตาเปนตอ และผิวหนังเปน 

มะเร็ง การเกิดมลพิษในสิ่งแวดลอม  
 1. มลพิษท่ีเปนกาซ ของเหลว และของแข็ง จะเกิดข้ึนจากธรรมชาติ จากการเผาไหม ของ

เชื้อเพลิง จากการตัดไมทําลายปา และจากการปนเปอนแทรกซึมของสารสังเคราะหบางชนิดท่ีมนุษย
เราผลิตใชกันมากข้ึน  
 2. มลพิษท่ีเปนพลังงาน เชน พลังงานความรอนท่ีทําใหโลกมีอุณหภูมิสูงข้ึนเนื่องมาจาก 

การตัดไมทําลายปา การทําลายโอโซนในบรรยากาศท่ีหอหุมโลกไว การสรางยานพาหนะท่ีมีการเผา

ไหมสูง หรือมีการเผาไหมท่ีไมสมบูรณ เปนตน สวนมลพิษท่ีเปนพลังงานชนิดอ่ืน เชน แสง เสียง 

และแมเหล็กไฟฟานั้น ก็เกิดจากการท่ีมนุษยผลิตสินคาและผลิตภัณฑใหม ๆ ท่ีไปทําลายประสาทหู 

ตา และประสาทสัมผัสอ่ืนของมนุษยมากข้ึน  
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 ในอนาคตถาหากมนุษยยังคงทําลายทรัยพากรธรรมชาติโดยไมยั้งคิดอยู  ก็จะเปน 
วิบากกรรมท่ีส งผลมาจากการกระทําของมนุษยในลักษณะท่ีเกิดเปนภัยธรรมชาติกลับมาทํา 
ลายลางมวลมนุษยนั่นเอง  
 สรุป 
 จากการศึกษาวิเคราะหในบทนี้ พบวาวิบากกรรมท่ีดี (กุศลวิบาก) และวิบากกรรมท่ีไมดี 

(อกุศลวิบาก) ของพระพุทธเจา พระสาวก พระสาวิกา และอุบาสก อุบาสิกา ไวในการวิจัยนี้ ก็

เนื่องจากวาวิบากฝายกุศลของพระพุทธเจา พระสาวก พระสาวิกา และอุบาสก อุบาสิกา นั้นมีอยูมาก 

เพราะกวาจะไดบรรลุเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนพระอรหันต หรือ บรรลุโสดาผลนั้นก็ไดบําเพ็ญ

บารมีมามาก ซ่ึงมีท้ังกุศล และอกุศล ไปพรอม ๆ กัน การพรรณนาถึงวิบากกรรมท่ีดีในสวนของ 

พระพุทธเจา พระสาวก พระสาวิกา และอุบาสก อุบาสิกา ก็มากพอท่ีจะเปนงานวิจยัไดอีกชิ้นหนึ่ง  

 สวนอกุศลวิบากนั้นเปนสิ่งท่ีผู วิจัยใหความสําคัญเพราะจะเปนกรณีศึกษาวา เปนเรื่อง 

นาอัศจรรยท่ีแมแตพระพุทธเจาผูมีบารมียิ่งใหญเชนนี้ หรือ พระสาวก พระสาวิกา และอุบาสก 

อุบาสิกา ก็ยังตองไดรับวิบากกรรมท่ีเปนอกุศลเหมือนกัน ซ่ึงเปนประเด็นท่ีนาศึกษาเพราะจะทําให

ทราบความเปนไปของวิบากกรรมและกฎแหงกรรมในพุทธศาสนาดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะกฏท่ียุติธรรม

สําหรับทุกคนเสมอเหมือนกันโดยไมมีขอยกเวนแกผูใด แมกระท่ังพระสัมมาสัมพุทธเจา พระสาวก 

พระสาวิกา และอุบาสก อุบาสิกา ซ่ึงเปนผูท่ีหาบุคคลเปรียบไมไดในโลกนี้ก็ตาม โดยศึกษาวิจัยเรื่อง

วิบากกรรมของพระพุทธเจา พระสาวก พระสาวิกา และอุบาสก อุบาสิกา ในพระไตรปฎก และใน

อรรถกถาธรรมบท ซ่ึงการศึกษาวิจัยเรื่องวิบากกรรมก็จะเปนแนวทางในการลดละสิ่งท่ีไมดี ใหกระทํา

สรางเสริมแตสิ่งท่ีเปนคุณงามความดีตอไป  

 จากการวิเคราะหเก่ียวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนมา เชน แผนดินไหว ภัยแลง และ 
สิ่งแวดลอมเปนพิษ สิ่งเหลานี้เกิดมาจากฝมือของมวลมนุษยเองท่ีไดกระทําตอธรรมชาติ ทําใหธรรม
กลับมาทําลายมนุษยเอง ภัยพิบัติตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับผูคนในหลาย ๆ สวนของโลก รวมท้ังประเทศไทย
เปนวิบากกรรมท่ีมวลมนุษยเองไดกระทําลงไปกับธรรมชาติ และยอมเปนเครื่องชี้ชัดถึงผลของการ
ทําลายธรรมชาติของมนุษย โดยท่ัวไปมนุษยมักมองเห็นวาการเรงรัดพัฒนาทางดานเทคโนโลยี ดาน
อุตสาหกรรม และดานเศรษฐกิจ เปนการนําสิ่งท่ีดีมาสูมวลมนุษย ทําใหชีวิตมีความสะดวกสบายมาก
ข้ึน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงกลาวไดวาเปนการมองเพียงดานเดียว แทท่ีจริงแลวการพัฒนาอยางไร
ขอบเขตอยางไมมีขีดจํากัด และไมคํานึงถึงความสมดุลของธรรมชาติ ลวนแลวแตสรางปญหาใหกับหมู
มวลมนุษยเอง ยิ่งมีการพัฒนามากข้ึนเทาใด ปญหาตาง ๆ ก็จะเพ่ิมมากข้ึนเปนเงาตามตัว เพ่ือ
ความอยูรอดของมนุษย มนุษยจะตองเปลี่ยนวิถีทางการดําเนินชีวิตมาสูการใชชีวิตอยางยั่งยืน ในการ
เริ่มตนดําเนินชีวิตอยางยั่งยืนนั้น กอนอ่ืนเราจะตองเขาใจและยอมรับพันธกรณีในฐานะท่ีมนุษยเปน 
สวนหนึ่งของ สังคมชีวิตอันยิ่งใหญ มนุษยจะตองมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบในผลของการกระทํา
และการตัดสินใจใน เรื่องท่ีเ ก่ียวของกับสังคมรุนต อ ๆ ไป การพัฒนาของมนุษย จะต องไม
กระทบกระเทือนหรือทําลายความเปนเอกภาพของ ธรรมชาติ มนุษยทุกคนตองมีความรับผิดชอบ 
ตอผลกระทบท่ีตนกอใหเกิดแกธรรมชาติ มนุษยตองอนุรักษความหลากหลายของธรรมชาติ ความ
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หลากหลายในธรรมชาติเปนรากฐานสําคัญของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เปนสิ่งท่ีจะทําใหสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
สามารถดํารงชีวิตอยูได มนุษยกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ จะอยูรวมกันไดอยางสมดุลและมีความสุขตอไป  
 
 



บทท่ี 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหวิบากกรรมของบุคคลตามท่ีปรากฏในอรรถกถา
ธรรมบท” นั้น ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคไว 3 ประการ ไดแก 1. เพ่ือศึกษาวิบากกรรมในพุทธปรัชญา
เถรวาท 2. เพ่ือศึกษาวิบากกรรมของบุคคลตามท่ีปรากฏในอรรถกถาธรรมบท 3.  เพ่ือวิเคราะหวิบาก
กรรมของบุคคลตามท่ีปรากฏในอรรถกถาธรรมบท โดยศึกษาคนควา เอกสารจากคัมภีร
พระพุทธศาสนาพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พรอมท้ังอรรถกถา 
ฎีกา เอกสารทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ ตลอดถึงเอกสารและงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ ซ่ึงทําใหไดบทสรุป และขอเสนอแนะดังนี้   
  

5.1  สรุปผลงานวิจัย 
 จากการวิจัยพบวาในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น ไดใหแนวคิดและความหมายของคําวา 
“วิบาก” คือ ผลของกรรม แตตามนัยอภิธรรม “วิบาก” เอาเฉพาะวิบากของจิตเทานั้น สวนท่ีเปนรปู
เรียกวา “กรรมชรูป” หรือ “กฏัตตารูป” ซ่ึงแปลวา “รูปท่ีเกิดจากกรรม” เราไมไดเรียกวา “วิบาก” 
ดังท่ี คัมภีรธัมมสังคณี อธิบายวา “สภาวธรรมท่ีไมเปนวิบากและไมเปนเหตุเกิดวิบากคือสภาวธรรมท่ี
เปนกิริยา รูป และธาตุท่ีปจจัยไมปรุงแตง” ซ่ึงแนวคิดนี้แสดงวา รูปไมใชวิบากในความหมายท่ีคัมภีร
กําลังพูดถึงซ่ึงมีความมุงหมายไปในเรื่องของจิตไมไดมุงกลาวถึงเรื่องกรรม แตรูปก็จัดเปนผลของ
กรรมอยางหนึ่งเหมือนกันดังเชนท่ีกลาวถึงการใหผลของกรรมในขณะปฏิสนธิในภพใหม ซ่ึงมีรูป
รวมอยูในการใหผลนั้นดวย จึงเรียกรูปในขณะปฏิสนธินั้นวาเปนรูปท่ีเกิดแตกรรม (กรรมชรูป) แต
โดยท่ัวไปคําวา “วิบาก” ก็ใชในความหมายท่ีรวมเอาผลของกรรมทุกอยางไดเชนกัน เชน ในอังคุตตร
นิกาย เอกกนิบาตมีขอความแสดงวา สุจริตทางทวาร 3 ใหแตผลท่ีนาปรารถนา โดยแปลคําวา “ผล” 
จากคําวา “วิปาก” ในภาษาบาลี และในอรรถกถาธรรมบทตอนหนึ่งท่ีวาดวยเรื่องอนาถปณฑิกวัตถุก็
มีขอความท่ีพูดถึงการใหผลของกรรมดีและกรรมชั่วในภพนี้หรือภพหนาโดยใชคําวา “วิบาก” ซ่ึง
แสดงคําวา “วิบาก” มีความหมายท่ีครอบคลุมผลของกรรมทุกอยางท่ีไมใชเฉพาะวิบากจิต โดย
จําแนกประเภทของวิบากกรรมได ดังนี้  
 1) วิบากภายในหรือวิบากท่ีเก่ียวกับจิต คือ ผลของกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของ ผู 

กระทํากรรม อันไดแกสภาวะทางจิตมีความเมตตา และความเสียสละหรือความริษยา และความไม

เห็นแกตัว เปนตน ดังท่ีคําอธิบายเรื่องของปฏิจจสมุปบาทในคัมภีรวิภังคไดกลาวถึงการเกิดของสังขาร 

(เจตนา) ทําใหสภาวะทางจิตอ่ืน ๆ มีวิกิจฉาเปนตน เกิดข้ึนดวย กลาวอีกอยางก็คือสังขารหรือเจตสิก

ท่ีเปนกุศลหรืออกุศลท่ีเกิดข้ึนภายในใจซ่ึงสงผลตอนิสัยหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาดวย ผลของ

กรรมประเภทนี้เกิดข้ึนทันทีท่ีทํากรรม สวนวิบากจิตท่ีเกิดข้ึนในขณะรับอารมณภายนอกท่ีเปนวิบาก

ของกรรมในภายนอกก็เปนวิบากของกรรมอยางหนึ่งดังท่ีคัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะกลาวถึงการท่ีกรรม

ใหผลเปนวิบากประเภทนี้ซ่ึงอาจจะเกิดในชาตินี้หรือชาติหนาก็ไดแลวแตการใหผลของกรรม สวน
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ความสุขใจและความทุกขใจท่ีเกิดหลังจากการทํากรรมสําเร็จก็สามารถจัดเปนวิบากประเภทนี้ได  

แตตองไมสับสนกับความสุขใจและความทุกขใจท่ีไมใชผลของกรรมโดยตรง กลาวคือ ความสุขใจและ

ความทุกขใจมีอยู 2 ชนิด คือความสุขใจและความทุกขใจท่ีเกิดจากความสมหวังหรือความผิดหวังใน

การไดกระทํากรรมนั้น เชน ความสุขใจท่ีเกิดจากความสมหวังหรือความผิดหวังในการไดทํากรรมนั้น 

เชน ความสุขใจท่ีเกิดจากการฆาผูอ่ืนสําเร็จ และความสุขใจความทุกขใจท่ีเปนวิบากของกรรมท่ีทําลง

ไป คือความสุขใจและความทุกขใจท่ีเกิดตามมาในภายหลังในฐานะเปนผลท่ีตรงกับลักษณะของกรรม

ท่ีทําไปจริง ๆ เชนความสุขใจท่ีไดบริจาคทรัพยชวยเหลือผูอ่ืน และความทุกขใจท่ีเกิดจากการทําผิด 

แลวถูกจําคุกจากการฆาคน ความสุขใจและความทุกขใจชนิดนี้จึงจัดเปนวิบากของกรรมท่ีแทจริง  

 2) วิบากภายนอกหรือวิบากท่ีไมเก่ียวกับจิต คือผลของวิบากกรรมท่ีเกิดภายนอกจิต ของผู
กระทํากรรม ไดแกสภาพรางกาย เชน ความสมบูรณหรือความพิการของรางกาย และเหตุการณ
ภายนอกหรือสิ่งของ (อิฏฐผล) สิ่งเหลานี้มีคํายกยองสรรเสริญ ความมีทรัพยมาก และความมีอายุยืน
ยาว เปนตน และผลท่ีไมนาพอใจ (อนิฏฐผล) มีคํานินทา ความยากจน และความมีอายุสั้น เปนตน 
ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสถึงผลของกรรมลักษณะตาง ๆ ไวในจูฬกัมมวิภัคสูตร เชน การเบียดเบียนหรือ
ทํารายผูอ่ืนทําใหไปเกิดมาเปนมนุษยมีอายุสั้นหรือมีโรคมาก และในปฐมปุญญาภิสันทสูตรพระพุทธ 
เจาก็ตรัสถึงการใหผลประเภทในลักษณะนี้เปนแบบขามภพขามชาติวา “ภิกษุท้ังหลาย หวงบุญ 4 
ประการนี้แลนําสุขมาให เปนไปเพ่ือใหไดอารมณดีมีสุขเปนผล ใหเกิดสวรรค เปนไปเพ่ือความเก้ือกูล 
เพ่ือสุขท่ีนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ” พุทธพจนนี้แสดงถึงการใหผลในเชิงรูปธรรมเพราะตรัสถึง 
การสงผลใหไดไปเกิดในสวรรคซ่ึงเปนการใหผลของวิบากกรรมในชาติหนา นอกจากนั้น ใน 
มหากัมมวิภังคสูตรพระพุทธเจายังตรัสถึงการใหผลกรรมประเภทนี้ในแบบขามภพขามชาติโดยทรงชี้
ใหเห็นวาวิบากกรรมท่ีบุคคลทํานั้นอาจใหผลในชาตินี้ ชาติหนา หรือชาติตอ ๆ ไป เชน บุคคลบางคน
มักทําแตกรรมดีในชาตินี้แตตายไปแลวเกิดในอบายเพราะอํานาจบาปกรรมท่ีทําไวในอดีตหรือในเวลา
ใกลจะตาย ดังนั้นผลของวิบากกรรมประเภทนี้จึงอาจเกิดข้ึนในปจจุบัน และอนาคต แลวแตเง่ือนไข
ของการใหผลของวิบากกรรม  

 3) กรรมในบาลี แบงออกเปน 3 ประเภท  
  1. ตามคุณภาพของกรรมมี 2. อยาง คือ กรรมชั่ว (อกุศลกรรม) และกรรมดี (กุศล

กรรม)  

  2. ตามทางแหงการทํากรรมมี 3 อยาง คือ ทางกายเรียกวา กายกรรม ทางวาจา เรียก 

วา วจีกรรม ทางใจ เรียกวา มโนกรรม  

  3. ตามกรรมท่ีมีความสัมพันธกับวิบาก มี 4 อยาง คือ กรรมดํามีวิบากดํา กรรมขาวมี

วิบากขาว กรรมท้ังดําและขาวมีวิบากท้ังดําและขาว กรรมไมดําและไมขาวมีวิบากท้ังไมดําและไมขาว  

เปนไปเพ่ือความสิ้นกรรม กรรมประเภทนี้ เปนกรรมท่ีมีเปาหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนามี

เจตนาเพ่ือจะละกรรมดํา กรรมขาว และกรรมท้ังดําและขาว  
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  4) ในอรรถกถา เรียกวา กรรม 12 ซ่ึงไดมีการรวบรวมไวเปนหมวดหมู ผลของกรรมทํา

ใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจนยิ่งข้ึน มีกรรมตามหนาท่ี กรรมตามใหผลตามลําดับ และกรรมท่ีรอเวลาใน

การใหผลของกรรม  

 การใหผลของกรรมแบงออกเปน 2 ระดับ คือ ผลชั้นใน หมายถึง จิตใจ ใหผลทันทีท่ีทํา

กรรมเสร็จ เปนความรูสึกท่ีดีหรือชั่ว สะสมเปนวิบากตกคางในใจ รอวันแสดงตัวออกมาเปนอุปนิสัย  

ผลชั้นนอกใหผลเปนลาภ ยศ สรรเสริญ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา การใหผลในชั้นนี้ตองมีองค

ประกอบเรื่อง กาล คติ อุปธิ และปโยคะ มาเปนปจจัยเก่ียวของ การใหผลของกรรมท้ัง 3 ประเภทใน

พระไตรปฎกดังกลาวขางตน เปนเรื่องของการใหผลชั้นใน สวนการใหผลของกรรม 12 เปนการใหผล

ชั้นนอก  

 สวนวิบากกรรมของบุคคลตามท่ีปรากฏในอรรถกถาธรรมบท เปนวิบากกรรมของ 
พระพุทธเจา พระสาวก พระสาวิกา อุบาสก อุบาสิกา บุคคลท่ัวไปนั้น โดยจากการการศึกษาวิจัยแลว 
เราสามารถแบงเปนหลักใหญ ๆ แบงออกไดเปน 2 อยาง คือ  

 1) วิบากกรรมฝายท่ีเปนอกุศล หรือ กุศลกรรม คือกรรมชั่ว หรือบาป หมายถึงการ กระทํา
ท่ีเกิดจากเจตนาท่ีประกอบด วยอกุศลสังขาร (เจตสิกฝ ายไม ดี )  คือเกิดจากเจตนาท่ี เป น  
อปุญญาภิสังขาร หรือกรรมท่ีเกิดจากอกุศลมูลหรือกิเลส คือโลภะ (ความโลภ) โทสะ (ความโกรธ) 
และโมหะ (ความหลง) ในอภิธรรมปฎก เพราะอัพยากตธรรมไมปรากฏในพระไตรปฎกดังท่ีคัมภีธัมม
สังคณีกลาวถึงสภาวธรรมท่ีเปนอัพยากฤตไววา วิบากแหงสภาวธรรมท่ีเปนกุศลและอกุศลซ่ึง 
เปนกามวจร รูปาวจร อรูปาวจร และท่ี ไมนับเนื่องในวัฏฏทุกข ไดแก เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขาร
ขันธ และวิญญาขันธ สภาวธรรมท่ีเปนกิริยา ไมเปนกุศล ไมเปนอกุศล และไมเปนวิบากแหงกรรม 
และธาต ุท่ีปจจัยไมปรุงแตง สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวาเปนอัพยากฤต  

 2) วิบากกรรมท่ีเปนกุศล คือกรรมดี หรือบุญ หมายถึงการกระทําท่ีเกิดจากเจตนาท่ี 
ประกอบดวยกุศลสังขาร (เจตสิกฝายดี) คือเกิดจากเจตนาท่ีเปนปุญญาภิสังขารหรืออเนญชาภิสังขาร 
หรือกรรมท่ีเกิดจากกุศลมูล (สังขารหรือเจตสิกท่ีเปนความรูสึกนึกคิดหรือสภาพจิตท่ีดีอันเปนพ้ืนฐาน
ของการกระทําท่ีดี) คือ อโลภะ (ความไมโลภ) อโทสะ (ความไมโกรธ) และอโมหะ (ความไมหลง) ท้ัง
สองประการนี้ปรากฏคอนขางมากในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท แมในบางครั้งจะเปนวิบากกรรมท่ี
เป นฝ ายอกุศล หรือวิบากกรรมท่ีเป นกุศล เพียงเศษกรรมเล็กนอยก็ตามแตก็มีผลขามภพ 
ขามชาติไมรูจักจบสิ้น จนกวาวิบากกรรมเหลานั้นจะไดรับการชดใชจนหมดไป  

 แตวิบากกรรมของของพระพุทธเจา ของพระสาวก สาวิกา และของอุบาสก อุบาสิกา สรุป

ลงในกรรม 12 ในขอท่ี 3 และ ขอท่ี 4 อปราปรเวทนียกรรม คือกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมท่ีทํา

ในขณะแหงชวนเจตนาดวงท่ี 2-6 กรรมนี้ใหผลไดเรื่อยไปในอนาคตเม่ือเลยจากภพหนาไปแลวคือได

โอกาสเม่ือใดก็ใหผลเม่ือนั้น ไมเปนอโหสิกรรมตราบเทาท่ียังอยูในสังสารวัฏการใหผลของกรรมนี้ทาน

เปรียบเหมือนสุนัขวิ่งไลตามเนื้อเม่ือสุนัขวิ่งไลทันเนื้อเวลาใดก็จะกัดทันทีดังขอความในมโนรถปูรณี

ท่ีวา 
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 วิถีจิตเกิดข้ึน ท่ีเปนชวนกุศลจิตหรืออกุศลจิต จะเกิดซํ้ากัน 7 ขณะ ถาเปนชวนะดวงท่ี 1 

สามารถใหผลไดในปจจุบันชาติ คือชาติท่ีทํากรรมนั้น ถาไมใหผลในชาตินั้น ชวนะดวงท่ี 1 จะไมทําให

เกิดวิบากในชาติตอ ๆ ไปไดเลย เพราะเหตุวาชวนะดวงท่ี 1 มีกําลังออนกวาชวนะอ่ืน เพราะฉะนั้น จึง

สามารถใหผลไดเฉพาะในปจจุบันชาตินั้น 

 เพราะฉะนั้น ชวนะดวงท่ี 1 จึงเปนทิฏฐธัมมเวชนียกรรม คือ กรรมท่ีสามารถใหผลใน

ปจจุบันชาติ แตก็ไมมีผูใดสามารถรูไดจริง ๆ วา ขณะท่ีวิบากจิตนี้กําลังเกิดข้ึนเปนผลของกรรมใด ๆ 

จะเปนผลของทิฏฐธัมมเวชนียกรรม คือ ชวนจิตดวงท่ี 1 ในชาตินี้ หรือเปนผลของอดีตกรรมในชาติ

กอน หรือเปนผลของกรรมท่ีไดกระทําแลวเนิ่นนานในสังสารวัฏ เพราะเหตุวาชวนจิตท่ีเปนกุศล 7 

ขณะ หรืออกุศล 7 ขณะ มีกาละท่ีจะใหผลตางกัน คือ ถาเปนชวนจิตดวงท่ี 1 ใหผลในชาตินั้น ทําให

วิบากจิตเกิดข้ึนในปจจุบันชาตินั้น ถาเปนชวนะดวงท่ี 7 ก็ทําใหวิบากเกิดข้ึนในชาติตอไป ถาเปน

ชวนะดวงท่ี 2 – 6 เปนปจจัยใหวิบากจิตในชาติหลัง ๆ ตอไปอีกได ตราบใดท่ียังมีสังสารวัฏ

เพราะฉะนั้น แตละกรรมท่ีไดกระทําสําเร็จลง ชวนจิตเกิดอีก 7 ครั้ง จนกวากรรมหนึ่ง ๆ จะสําเร็จลง

ไป และจะใหผลเม่ือความเปนไปแหงสังสารวัฏฏะยังมีอยูกรรมนั้นจะชื่อวาเปนอโหสิกรรมยอมไมมี

กรรมท้ังหมดนั้นควรแสดงดวย (เรื่อง) พรานสุนัข เปรียบเหมือนสุนัขท่ีนายพรานเนื้อปลอยไปเพราะ

เห็นเนื้อจึงวิ่งตามเนื้อไปทันเขาในท่ีใดก็จะกัดเอาในท่ีนั้นแหละฉันใดกรรมนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันได

โอกาสในท่ีใดก็จะอํานวยผลในท่ีนั้นทันทีข้ึนชื่อวาสัตวจะรอดพนไปจากกรรมนั้นเปนไมมี และ

อโหสิกรรม คือกรรมท่ีเลิกใหผลหรือไมมีผลหมายถึงกรรมท่ีไมไดมีวิบากแลว (ในอดีต) จักไมมีวิบาก 

(ในอนาคต) และยอมไมมีวิบาก (ในปจจุบัน) ดังในคัมภีรปฏิสัมภิทามรรคแสดงไววา“กรรมไดมีแลว

วิบากแหงกรรมไมไดมีแลว กรรมมีอยูวิบากแหงกรรมไมมีกรรมจักมีวิบากของกรรมจักไมมี”ดัง

ขอความวา “ท่ีเปนกรรมมีชื่อเรียกวาอโหสิกรรมตามหลักของหมวด 3 (ติกะ) ดังนี้คือผลของกรรมมิได

มีแลว1 ผลของกรรมจักไมมี1 ผลของกรรมไมมีอยู1”คัมภีรมโนรถปูรณีไมไดอธิบายอโหสิกรรมไวโดย

ถือวาอโหสิกรรมเปนเพียงอาการท่ีกรรมตาง ๆ ไมใหผลเปนเพียงคําท่ีใชอธิบายกรรมอ่ืน ๆ แทรกอยู

ในท่ีตาง ๆ จึงไมนับเปนกรรมอยางหนึ่งตางหาก  

 ดังนั้นผลของวิบากกรรมจึงสงผลใหพระพุทธเจา ของพระสาวก สาวิกา และของอุบาสก 
อุบาสิกาไดรับผลขามภพขามชาติไป จนถึงกลายเปนอโหสิกรรมเพราะวาพระองคและพระสาวก 
สาวิกา ไดหลุดพนจากอาสวะกิเลส เขาสูนิพพาน ผลกรรมไมสามารถตามไปไดเลยกลายเปน
อโหสิกรรม ดังไดกลาวไวแลว 
 

5.2  ขอเสนอแนะ 
 5.2.1 ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 การศึกษาเรื่องวิบากกรรมนี้สามารถนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันโดยการปฏิบัติตามเพ่ือ

การสรางสมกรรมดีอันจะนําไปสูการรับวิบากกรรมท่ีดีในอนาคตได ดวยการตระหนักถึงกรรมดีตาง ๆ 
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ท่ีจะสงผลเปนผลดีตาง ๆ แลวก็ปฏิบัติตามกรรมดีนั้น ๆ เชน การใหทาน การรักษาศีล การเจริญ

ภาวนา เปนตน  

 5.2.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 การศึกษาวิเคราะหวิบากกรรมของบุคคลตามท่ีปรากฏในอรรถกถาธรรมบทตามท่ีไดทํา

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเพ่ือแสวงหาแนวคิดเรื่องวิบากกรรมในพุทธศาสนาเถรวาท่ีสืบคนจากเอกสาร

คัมภีรและตําราตาง ๆ ทางพระพุทธศาสนา ขอบขายของการศึกษาจึงยังจํากัดอยูในประเภทปรัชญา

บริสุทธิ์เทานั้น ควรท่ีจะมีการวิจัยเรื่องกรรม วิบากกรรม และสังสารวัฏฏ ในแงพุทธปรัชญา

เปรียบเทียบกับทรรศนะของปรัชญาหรือลัทธิความเชื่อ อ่ืน ๆ ว ามีลักษณะเหมือนกันหรือ 

แตกตางกันอยางไร เพ่ือใหเห็นมุมมองเก่ียวกับวิบากกรรมไดชัดเจนยิ่งข้ึน  
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          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                   :   ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ 
                                                         ศาสนาและปรัชญา 
หนาท่ีการงานปจจุบัน    :   เจาอาวาสวัดอินทราวาส (ตนเกวน) อ.หางดง  
                                                       จ.เชียงใหม 50230 
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          ศึกษาวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง  ต.ชางเผือก  
          อ.เมือง  จ.เชียงใหม   

      :   จัดรายการวิทยุชุมชนคลื่นพระพุทธศาสนาและ 
         จริยธรรม  96.00 MHz  วัดอินทขีล (สะดือเมือง)       

              อ.เมือง จ.เชียงใหม 
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