
กึง่กลางสัน 1301 มม.

สัน 12 มม 

สัน 12 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

+ทองกลาง

พุ ท ธ ว จ นฉบับ ๕

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับก�รสงวนไว้ 
ในก�รจะจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบ เพื่อรักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญ�ต
เป็นล�ยลักษณ์อักษรและปรึกษ�ด้�นข้อมูล  ในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ที่ 

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธิ์มูลนิธิ โทร. 09 2526 1236
ตัวแทนคณะศิษย์ คุณสหัทญ� คุ้มชนะ โทร. 09 2526 1236 
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร. 08 2222 5790 - 94 
ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล ได้ท่ี 
Facebook : Buddhawajana Real | YouTube : Buddhawajana Real  
Instagram  : Buddhawajana Real  
www.watnapp.com | media.watnapahpong.org | www.buddhakos.org 
คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ ช่วงบ่�ย

รวมสนับสนุนการเผยแผพุทธวจนได้ที่ ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : วัดนาปาพง  เลขที่บัญชี : 318-2-46175-6 

แจ้งเจตนาจาคะเพื่อนำากราบเรียนพระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้ที่

พี่ตา ตัวแทนคณะศิษย์ 092-526-1236

e-Donation วัดนาปาพง

พ
ุ ท
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แก้กรรม

4 สี

กรรม

แก้

กรรม
... ข้าวเปลือก  ทรัพย์  เงินทอง  หรือข้าวของ  

ที่หวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่
ทาส  กรรมกร  คนใช้  และผู้อาศัยของเขา

พึงพาเอาไปไม่ได้ทั้งหมด  จะต้องถึงซึ่งการละทิ้งไว้ทั้งหมด

ก็บุคคลท�ากรรมใด  ด้วยกาย  ด้วยวาจา  หรือด้วยใจ
กรรมนั้นแหละ  เป็นของๆ เขา  และเขาย่อมพาเอากรรมนั้นไป
อนึ่ง กรรมนั้น  ย่อมติดตามเขาไป  เหมือนเงาติดตามตนฉะนั้น

เพราะฉะนั้น  บุคคลควรท�ากรรมดี  สั่งสมไว้ส�าหรับภพหน้า
บุญทั้งหลาย  ย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย  ในโลกหน้า.

-บาลี สคา. สํ. ๑๕/๑๓๔/๓๙๒.



กึง่กลางสัน 1301 มม.

สัน 12 มม 

สัน 12 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ในปกหน้า ในปกหลัง

แนวกึ่งกลาง 85  มม.

อานนท !   ถากรรมมีกามธาตุเปนวิบาก จักไมไดมีแลวไซร 
กามภพ จะพึงปรากฏไดแลหรือ ?

หามิได พระเจาขา !

อานนท !   ดวยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเปนเนื้อนา
วิญญาณเปนเมล็ดพืช ตัณหาเปนยางของพืช 

วิญญาณของสัตวทั้งหลาย มีอวิชชาเปนเครื่องกั้น
มีตัณหาเปนเครื่องผูก ตั้งอยูแลวดวยธาตุชั้นทราม 

การบังเกิดขึ้นในภพใหมตอไป ยอมมีได ดวยอาการอยางนี้.

อานนท !   ถากรรมมีรูปธาตุเปนวิบาก จักไมไดมีแลวไซร 
รูปภพ จะพึงปรากฏไดแลหรือ ?

หามิได พระเจาขา !

อานนท !   ดวยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเปนเนื้อนา
วิญญาณเปนเมล็ดพืช ตัณหาเปนยางของพืช 

วิญญาณของสัตวทั้งหลาย มีอวิชชาเปนเครื่องกั้น 
มีตัณหาเปนเครื่องผูก ตั้งอยูแลวดวยธาตุชั้นกลาง 

การบังเกิดขึ้นในภพใหมตอไป ยอมมีได ดวยอาการอยางนี้.

อานนท !   ถากรรมมีอรูปธาตุเปนวิบาก จักไมไดมีแลวไซร
อรูปภพ จะพึงปรากฏไดแลหรือ ?

หามิได พระเจาขา !

อานนท !   ดวยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเปนเนื้อนา 
วิญญาณเปนเมล็ดพืช ตัณหาเปนยางของพืช 

วิญญาณของสัตวทั้งหลาย มีอวิชชาเปนเครื่องกั้น 
มีตัณหาเปนเครื่องผูก ตั้งอยูแลวดวยธาตุชั้นประณีต 

การบังเกิดขึ้นในภพใหมตอไป ยอมมีได ดวยอาการอยางนี้.

อานนท !   ภพ ยอมมีได ดวยอาการอยางนี้แล.

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๙๗/๑๔๓-๔.

... โลก  ย่อมเป็นไปตามกรรม 

หมู่สัตว์  ย่อมเป็นไปตามกรรม

สัตว์ท้ังหลาย  มีกรรมเป็นเคร่ืองรึงรัด 

เหมือนลิ่มสลักขันยึดรถที่ก�าลังแล่นไปอยู่.

สัตว์ทั้งหลาย  เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน 

เป็นทายาทแห่งกรรม  มีกรรมเป็นก�าเนิด 

มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์  มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย 

กระท�ากรรมใดไว้  ดีก็ตาม  ชั่วก็ตาม 

จักเป็นผู้รับผลกรรมนั้น.

-บาลี สุ. ขุ. ๒๕/๔๕๗/๓๘๒. , -บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๐๙/๑๙๓.



แก้กรรม ?
โดย ตถาคต

พุ ท ธ ว จ น

ภกิษทุัง้หลาย ! เรากล่าวซึง่เจตนา ว่าเป็นกรรม.
ภกิษทุัง้หลาย ! เหตเุกดิของกรรมทัง้หลาย ย่อมม ีเพราะความเกดิของผสัสะ.
ภกิษทุัง้หลาย ! ความดบัแห่งกรรม ย่อมม ีเพราะความดบัแห่งผัสสะ.
ภกิษทุัง้หลาย ! มรรคมอีงค์ ๘ นีน้ัน่เอง เป็นกมัมนโิรธคามนิปีฏิปทา.

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๖๔/๓๓๔.

วันนี้ชาวพุทธ
แก้กรรมตามใคร ? 

?





พุทธวจนสถาบัน
ร่วมกันมุ่งม่ันศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่คำาของตถาคต

พุทธวจน -หมวดธรรม
เปิดธรรมที่ถูกปิด

ฉบับ

๕
แก้กรรม



พ ุท ธ ว จ น 
ฉบับ ๕  แก้กรรม ?

เปิดธรรมที่ถูกปิด

สืบค้นและรวบรวมโดย

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล (วัดนาป่าพง)

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดท�าเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชน
เป็นธรรมทาน

ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้ 
ในการจะจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ 

เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
และปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด

ติดต่อได้ที่ 

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธ์ิมูลนิธิ 
โทร. ๐๙ ๒๕๒๖ ๑๒๓๖

ตัวแทนคณะศิษย์วัดนาป่าพง 
คุณสหัทญา คุ้มชนะ  โทร. ๐๙ ๒๕๒๖ ๑๒๓๖

มูลนิธิพุทธโฆษณ์
โทร. ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔

ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๕

จัดท�าโดย 

มูลนิธิพุทธโฆษณ์



มูลนิธิพุทธโฆษณ์ เลขที่ ๒๙/๓ หมู่ที่ ๗ ตำาบลบึงทองหลาง อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐

โทรศัพท์ /โทรสาร ๐ ๒๕๔๙ ๒๑๗๕ เว็บไซต์ : www.buddhakos.org



อักษรย่อ

เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องอักษรย่อ

ที่ใช้หมายแทนชื่อคัมภีร์ ซึ่งมีอยู่โดยมาก

มหาวิ. วิ.  มหาวิภังค์ วินัยปิฎก.
ภิกฺขุนี. วิ.  ภิกขุนีวิภังค์  วินัยปิฎก.
มหา. วิ. มหาวรรค  วินัยปิฎก.
จุลฺล. วิ.  จุลวรรค   วินัยปิฎก.
ปริวาร. วิ.  ปริวารวรรค  วินัยปิฎก.
สี. ที.    สีลขันธวรรค  ทีฆนิกาย.
มหา. ที.   มหาวรรค  ทีฆนิกาย.
ปา. ที.    ปาฏิกวรรค  ทีฆนิกาย.
มู. ม.    มูลปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
ม. ม.    มัชฌิมปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
อุปริ. ม.    อุปริปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
สคาถ. สํ.   สคาถวรรค  สังยุตตนิกาย.
นิทาน. สํ.   นิทานวรรค  สังยุตตนิกาย.
ขนฺธ. สํ.   ขันธวารวรรค  สังยุตตนิกาย.
สฬา. สํ.   สฬายตนวรรค  สังยุตตนิกาย.
มหาวาร. สํ.   มหาวารวรรค  สังยุตตนิกาย.
เอก. อํ.   เอกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
ทุก. อํ.   ทุกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
ติก. อํ.   ติกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
จตุกฺก. อํ.   จตุกกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.



ปญฺจก. อํ.   ปัญจกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
ฉกฺก. อํ.    ฉักกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
สตฺตก. อํ.   สัตตกนิบาต    อังคุตตรนิกาย
อฏฺก. อํ.   อัฏฐกนิบาต    อังคุตตรนิกาย.  
นวก. อํ.    นวกนิบาต    อังคุตตรนิกาย.  
ทสก. อํ.    ทสกนิบาต    อังคุตตรนิกาย.  
เอกาทสก. อํ.  เอกาทสกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.  
ขุ. ขุ.     ขุททกปาฐะ    ขุททกนิกาย.
ธ. ขุ.     ธรรมบท     ขุททกนิกาย.  
อุ. ขุ.     อุทาน      ขุททกนิกาย.  
อิติวุ. ขุ.    อิติวุตตกะ    ขุททกนิกาย.  
สุตฺต. ขุ.    สุตตนิบาต    ขุททกนิกาย.
วิมาน. ขุ.    วิมานวัตถุ    ขุททกนิกาย.
เปต. ขุ.    เปตวัตถุ     ขุททกนิกาย. 
เถร. ขุ.     เถรคาถา     ขุททกนิกาย.
เถรี. ขุ.     เถรีคาถา     ขุททกนิกาย.
ชา. ขุ.     ชาดก      ขุททกนิกาย. 
มหานิ. ขุ.    มหานิทเทส    ขุททกนิกาย. 
จูฬนิ. ขุ.    จูฬนิทเทส     ขุททกนิกาย.
ปฏิสมฺ. ขุ.    ปฏิสัมภิทามรรค   ขุททกนิกาย.
อปท. ขุ.    อปทาน     ขุททกนิกาย.
พุทฺธว. ขุ.    พุทธวงส์    ขุททกนิกาย.
จริยา. ขุ.    จริยาปิฎก    ขุททกนิกาย

ตัวอย่าง : ๑๔/๑๗๑/๒๔๕ ให้อ่านว่า 
ไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ เล่ม ๑๔ หน้า ๑๗๑ ข้อที่ ๒๔๕





ค�าอนุโมทนา

ขออนุโมทนา ในกุศลเจตนาครั้งน้ีเป็นอย่างยิ่ง  

ทีไ่ด้สร้างเหตุปัจจยัอันเป็นไปเพือ่ความเจรญิ และความมอีายุ

ยืนยาวแห่งพุทธวจน ด้วยการสืบสายถ่ายทอดคำาสอนที่

ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง ในส่วนของเรื่องกรรม 

กับความเข้าใจที่ถูกต้อง สมดังพุทธประสงค์ ที่ต้องการ 

ให้มีผู ้นำาคำาสอนของพระองค์ไปศึกษาประพฤติปฏิบัติ  

เพ่งพิสูจน์ข้ออรรถข้อธรรม เพื่อให้เห็นแจ้งเป็นปัจจัตตัง 

และขยนัในการถ่ายทอดบอกสอนกนัรุน่ต่อรุน่ สบืๆ กนัไป

ด้วยเหตุที่ได้กระทำามาแล้วนี้ ขอจงเป็นพลวปัจจัย 

ให้ผู้มีส่วนร่วมในการทำาหนังสือและผู้ที่ได้อ่าน ได้ศึกษา 

พึงได้ดวงตาเห็นธรรม สำาเร็จผลยังพระนิพพาน สมดัง

ความปรารถนาที่ได้สร้างมาอย่างดีแล้วด้วยเทอญ.

ขออนุโมทนา 

ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล





ค�าน�า

ในครั้งพุทธกาล มีภิกษุอธิบายเกี่ยวกับวิญญาณว่า 

วิญญาณ คือสภาพที่รับรู้อารมณ์ต่างๆ ได้ สื่อสารพูดคุยได้

เป็นผู้รับผลของกรรมดีกรรมช่ัว เป็นผู้ท่ีแล่นไป ท่องเท่ียวไป

พระพุทธเจ ้าทรงเรียกภิกษุรูปนั้นมาสอบทันที  

เมื่อได้ความตรงกันกับท่ีถูกโจทก์แล้ว ทรงตำาหนิโดยการ

เรียกภิกษุรูปนี้ว่า “โมฆะบุรุษ” ซึ่งแปลตามความหมายว่า 

บุคคลอันเปล่า ไร้ประโยชน์ เป็นโมฆะ มีไว้ก็เท่ากับไม่มี 

จากนั้น ทรงพยากรณ์ว่า การพูดผิดไปจากคำาของตถาคต

เช่นนี้ จะทำาให้ประสพบาปมิใช่บุญเป็นอันมาก

คงไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนัก ที่จะทำาความเข้าใจว่า

วิญญาณ โดยนัยของขันธ์ห้านั้น ไม่ใช่ตัวสัตว์ ไม่ใช่บุคคล

เป็นแต่เพียงสิ่งที่มีกริยารู้ได้ และเป็นปฏิจจสมุปปันธรรม

คืออาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นมีอยู่ ส่วนสัตว์ บุคคลผู้

ทำากรรม รับกรรมนั้น คือขันธ์ห้าอันประกอบด้วยอุปาทาน

ปรุงแต่งเสร็จไปแล้ว ว่าเป็นนี้ๆ เป็นนั้นๆ

คำาถามก็คือ บุคคลประเภทไหนที ่สนใจกรรม 

วิบากกรรมในขันธ์ห้า (อันไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตน

ของเรา) นี้



คำาตอบก็คือ บุคคลที่ยังมีความเห็นในวิญญาณ  

ว่าคือผู้รับรู้ ผู้กระทำา ผู้รับผลของกรรม คือผู้ท่องเที่ยว 

เวียนว่ายไป โดยนัยลักษณะเดียวกับภิกษุรูปนั้น ในครั้ง

พุทธกาล

คำาถามอาจมีขึ้นอีกว่า จะมีบ้างไหมบางคน ที่ไม่สนใจ

ไม่แยแส ไม่อยากรู้ ในเรื่องของกรรม และวิบากของกรรม

ในแง่มุมต่างๆ ภายใต้ความเห็นว่าใช่ตัวตนในอุปาทานขันธ์

ไม่สนใจ การที่มีที่เป็นแล้วนี้ ว่าเกิดจากกรรมนี้ๆ ในภพโน้นๆ  

ไม่แยแส แก้กรรมในภพโน้นๆ ที่ส่งผลอยู่นี้ ด้วยกรรมนั้นๆ 

ไม่อยากรู้ ว่าทำากรรมแบบนั้นๆ แล้วจะได้รับผลแบบไหนๆ

คำาตอบพึงมีว่า ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (ทิฏฐิสัมปันนะ)  

มีอยู่คือเข้าสู่แล้วในสัมมัตตนิยาม เข้าสู่แล้วในระบบท่ีถูกต้อง 

เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส (โสตะ) คือทางอันเป็นอริยะ

ฐานะท่ีเป็นไปไม่ได้ ของผูถึ้งพร้อมด้วยทฏิฐ ิ นัน่คอื 

ยึดมั่นความตามเห็นขันธ์ในส่วนอดีต (ปุพพันตานุทิฏฐิ) 

และยึดม่ันความตามเห็นขันธ์ส่วนอนาคต (อปรันตานุทิฏฐิ) 

พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่า ผู้ที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิแล้วนี้ จะมี

ความรู้เข้าใจอันพิเศษเฉพาะ ซึ่งหาไม่ได้ในปุถุชนทั่วไป 

ทุกข์ จะค่อยๆ ดับไป ในทุกๆ ก้าวบนหนทาง และเป็นผู้ที่

จะไม่ตกตำ่าเป็นธรรมดา มีสัมโพธิเป็นเบื้องหน้าที่สุด



สังคมพุทธในวันนี้ แม้จะยังมีความเจริญในระบบ 

ธรรมวินัยอยู่ก็ตาม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีบุคคลในข่าย 

“โมฆะบุรุษ” ดังครั้งพุทธกาลนั้น

โมฆะบุรุษนี้ คือผู ้ที่ขับเคลื่อนการกระทำาต่างๆ  

ที่ออกนอกแนวทางของอริยมรรคมีองค์ ๘ ไปเรื่อยๆ และ

นำาพาโลกไป ด้วยระบบคิดที่ปรารภขันธ์ห้าโดยความเป็นตน

ทั้งหมดนี้ทำาขึ้นภายใต้การอ้างถึงคำาสอนของพระพุทธเจ้า

เราอาจเคยได้ยิน การอ้างถึงพระธรรมคำาสอนใน 

ส่วนของศีลธรรม ซึ่งเป็นเรื่องของข้อปฏิบัติที่ไม่เบียดเบียน

อันนำามาซึ่งวิบากอันดีต่อตนเอง และหมู่สัตว์ทั้งหลายโดยรวม 

 อีกทั้ง ยังเป็นเหตุให้ได้บังเกิดในภพที่เต็มไปด้วยสุขเวทนา 

ธรรมะ ในแง่มุมระดับศีลธรรมนี้ ได้ถูกเข้าใจไปว่าเป็นเพียง

เครื่องมือให้ได้มาซึ่งความสุขมีประมาณต่างๆ อันเป็นผลจาก

การกระทำาที่ดีนั้น  และเพื่อให้มีภพต่อๆ ไปที่ดีเท่านั้น

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ต่อระบบศีลธรรมนี้ 

เกิดจากการไม่รู้แจ้งแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ ในพุทธวจน 

เรื่องทาน ศีล สวรรค์ เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ในอนุปุพพิกถา ๕  

ซึ่งพระพุทธองค์ทรงใช้แสดงต่อฆราวาส ผู้ที่ยังมีจิตจมอยู่ใน

ความสุขแบบโลกๆ ยังไม่พร้อมที่จะเข้าถึงอริยสัจได้ทันที 

ทานกถา คือ การให้ การสละ สีลกถา คือ ระบบศีลธรรม 



สคัคกถา คอื สขุแบบสวรรค์ กามาทนีวกถา คือ โทษแห่งกาม  

และ เนกขัมมานิสังสกถา คือ อานิสงส์แห่งการออกจากกาม  

เมื่อผู้ฟัง มีจิตอ่อนโยน ปลอดนิวรณ์ นุ่มเบาควรแก่การแล้ว

จึงทรงแสดงอริยสัจสี่ อันเป็นจุดประสงค์หลักเพียงอันเดียว

ของการเทศนาแต่ละครั้ง

ส่ิงที ่เกิดขึ ้นทุกวันนี ้ คือ การตัดทอนคำาสอน  

โดยแยกเน้นเวียนวนอยู่ เฉพาะเรื่องของทาน ศีล สวรรค์ 

ยิ่งไปกว่านั้น หากบวกเข้าไปด้วยกับบุคคลที่ยังไม่พ้นการ

ดำารงชีพด้วยมิจฉาอาชีวะแบบของสมณะ คือ เลี้ยงชีพด้วย

การทำานาย การดูหมอ ดูฤกษ์ และอื่นๆ ทั้งหลายทั้งปวง ที่

รวมเรียกว่าติรัจฉานวิชา ทั้งหมดนี้จึงเป็นเสมือนขบวนการ 

ที่ผันแปรธรรมวินัย ให้กลายเป็นลัทธิใหม่อะไรสักอย่างที่

ไม่ใช่พุทธ แต่อ้างความเป็นพุทธ แล้วนำาพาผู้คนที่หลงทาง

อยู่แล้ว ให้ยิ่งผูกติด พันเกี่ยวอยู่แต่ในภพ

หนังสือ พุทธวจน ฉบับ แก้กรรม โดยพระตถาคต นี้  

คือการรวมหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เกี่ยวกับกรรม

โดยผู้ศึกษาจะสังเกตเห็นได้ทันทีคือ ความรู้ในเรื่องกรรม ว่า

กรรม เป็นสิ่งที่บุคคลพึงทราบทั้งหมด ๖ แง่มุมด้วยกันเท่านั้น

เป็นการรู้ ท่ีจะนำาไปสู่การหลุดพ้นจากระบบแห่งกรรมที่  

หมู่สัตว์ติดข้องอยู่มานานนับนี้



อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ หนทางให้ถึงความดับแห่งกรรม  

โดยตัวของอริยมรรคเอง มีแล้ว ซ่ึงการสร้างวิบากอันเป็นเลิศ 

มีพร้อมแล้วซ่ึงอานิสงส์คือการนำาไปสู่การสลัดคืนอุปาทานขันธ์ 

น่ันคือ การกระทำากรรม เพ่ือให้ระบบกรรมท้ังหมดท้ังปวงน้ัน

กลายเป็นโมฆะโดยส้ินเชิง

คณะผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ขอนอบน้อมสักการะ
ต่อ ตถาคต ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ

และ ภิกษุสาวกในธรรมวินัยนี้
ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล จนถึงยุคปัจจุบัน

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบทอดพุทธวจน
คือ ธรรม และวินัย ที่ทรงประกาศไว้ บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้ว

คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : แก้กรรม ?

รายละเอียดที่บุคคลควรทราบ 
เกี่ยวกับเรื่องกรรม

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๕๘,๔๖๓-๔๖๔/๓๓๔.

01 

ภิกษุทั้งหลาย !  

กรรม   เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ 

นิทานสัมภวะแห่งกรรม  เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ 

เวมัตตตาแห่งกรรม   เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ 

วิบากแห่งกรรม   เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ 

กัมมนิโรธ   เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ 

กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา  เป็นส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ .... 

คำาที่เรากล่าวแล้วดังนี้นั้น 

เราอาศัยอะไรกล่าวเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  เรากล่าวซ่ึงเจตนาว่าเป็นกรรม 

เพราะว่าบุคคลเจตนาแล้ว ย่อมกระทำาซ่ึงกรรมด้วยกาย 

ด้วยวาจา ด้วยใจ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  นิทานสัมภวะ (เหตุเป็นแดนเกิด

พร้อม) แห่งกรรมทั้งหลาย เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  นิทานสัมภวะแห่งกรรมท้ังหลาย 

คือ ผัสสะ.

ภิกษุทั้งหลาย !  เวมัตตตา (ความมีประมาณต่างๆ) 

แห่งกรรมทั้งหลาย เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  กรรมที่ท�าสัตว์ให้เสวยเวทนา

ในนรก มีอยู ่ กรรมที่ทำาสัตว์ให้เสวยเวทนาในก�าเนิด

เดรัจฉาน มีอยู่ กรรมท่ีทำาสัตว์ให้เสวยเวทนาในเปรตวิสัย 

มีอยู่ กรรมที่ทำาสัตว์ให้เสวยเวทนาในมนุษย์โลก มีอยู่ 

กรรมท่ีทำาสัตว์ให้เสวยเวทนาในเทวโลก มีอยู่. ภิกษุท้ังหลาย !  

นี้เรากล่าวว่า เวมัตตตาแห่งกรรมทั้งหลาย.

ภิกษุทั้งหลาย !  วิบาก (ผลแห่งการกระทำา) แห่ง

กรรมทั้งหลาย เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุท้ังหลาย !  เรากล่าววิบากแห่งกรรมท้ังหลาย 

ว่ามีอยู่ ๓ อย่าง คือ วิบากในทิฏฐธรรม (คือทันควัน)  

หรือว่า วิบากในอุปปัชชะ (คือในเวลาต่อมา) หรือว่า วิบาก

ในอปรปริยายะ (คือในเวลาต่อมาอีก). ภิกษุทั้งหลาย !  

นี้เรากล่าวว่า วิบากแห่งกรรมทั้งหลาย.
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ภิกษุทั้งหลาย !  กัมมนิโรธ (ความดับไม่เหลือ  

แห่งกรรม) เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ความดับแห่งกรรมทั้งหลาย 

ย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะ. 

ภิกษุทั้ งหลาย !  กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา  

(ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรม) เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยอัฏฐังคิกมรรค (อริยมรรค

มีองค์แปด) นี้นั่นเอง คือ กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา  

ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ 

สัมมาทิฏฐ ิ (ความเห็นชอบ) 

สัมมาสังกัปปะ (ความดำาริชอบ) 

สัมมาวาจา (การพูดจาชอบ) 

สัมมากัมมันตะ (การทำาการงานชอบ) 

สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีวิตชอบ) 

สัมมาวายามะ (ความพากเพียรชอบ) 

สัมมาสติ (ความระลึกชอบ) 

สัมมาสมาธิ (ความต้ังใจม่ันชอบ). 
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ภิกษุทั้งหลาย !  

เมื่อใดอริยสาวก ย่อมรู้ชัดซึ่ง กรรม อย่างนี้ 

รู้ชัดซึ่ง นิทานสัมภวะแห่งกรรม อย่างนี้ 

รู้ชัดซึ่ง เวมัตตตาแห่งกรรม อย่างนี้ 

รู้ชัดซึ่ง วิบากแห่งกรรม อย่างนี้ 

รู้ชัดซึ่ง กัมมนิโรธ อย่างนี้ 

รู้ชัดซึ่ง กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา อย่างนี้

อริยสาวกนั้น ย่อมรู้ชัดซึ่งพรหมจรรย์นี้ว่า 

เป็นเครื่องเจาะแทงกิเลส เป็นที่ดับไม่เหลือแห่งกรรม.

ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อที่เรากล่าวแล้วว่า 

“กรรม เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ 

นิทานสัมภวะแห่งกรรม เป็นส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ 

เวมัตตตาแห่งกรรม เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ 

วิบากแห่งกรรม เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ 

กัมมนิโรธ เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ 

กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา เป็นส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ” 

ดังนี้นั้น เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : แก้กรรม ?

ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรม 3 อย่าง
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๗๑/๔๗๓.

0๒ 

ภิกษุทั้งหลาย !  เหตุท้ังหลาย 3 ประการเหล่าน้ี

มีอยู ่ เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย. 

๓ ประการเหล่าไหนเล่า ? 

๓ ประการ คือ 

โลภะ (ความโลภ) เป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้น 

แห่งกรรมทั้งหลาย 

โทสะ (ความคิดประทุษร้าย) เป็นเหตุเพ่ือความเกิดข้ึน

แห่งกรรมทั้งหลาย 

โมหะ (ความหลง) เป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้น 

แห่งกรรมทั้งหลาย.

ภิกษุท้ังหลาย !  เปรียบเหมือนเมล็ดพืชท้ังหลาย  

ท่ีไม่แตกหัก ที่ไม่เน่า ที่ไม่ถูกทำาลายด้วยลมและแดด  

เลือกเอาแต่เม็ดดี เก็บงำาไว้ดี อันบุคคลหว่านไปแล้ว 

ในพื้นที่ซึ่งมีปริกรรมอันกระทำาดีแล้วในเนื้อนาดี. อนึ่ง 

สายฝนก็ตกต้องตามฤดูกาล.
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ภิกษุทั้งหลาย !  เมล็ดพืชทั้งหลายเหล่านั้น  

จะพึงถึงซ่ึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์โดยแน่นอน ฉันใด

ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อนี้ก็ฉันนั้น คือ 

กรรมอนับคุคลกระท�าแล้วด้วยโลภะ เกดิจากโลภะ   

มีโลภะเป็นเหตุ มีโลภะเป็นสมุทัย อันใด กรรมอันนั้น 

ย่อมให้ผลในขันธ์ทั้งหลาย อันเป็นที่บังเกิดแก่อัตตภาพ

ของบุคคลนั้น. กรรมนั้นให้ผลในอัตตภาพใด เขาย่อม

เสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในอัตตภาพนั้นเอง ไม่ว่าจะ

เป็นไปอย่างในทิฏฐธรรม (คือทันควัน) หรือว่า เป็นไป

อย่างในอปุปัชชะ (คอืในเวลาต่อมา) หรอืว่า เป็นไปอย่าง

ในอปรปรยิายะ (คอื ในเวลาต่อมาอกี) กต็าม. 

กรรมอันบคุคลกระท�าแล้วด้วยโทสะ เกิดจากโทสะ 

มีโทสะเป็นเหตุ มีโทสะเป็นสมุทัย อันใด กรรมอันนั้น 

ย่อมให้ผลในขันธ์ทั้งหลาย อันเป็นที่บังเกิดแก่อัตตภาพ

ของบุคคลนั้น. กรรมนั้นให้ผลในอัตตภาพใด เขาย่อม

เสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในอัตตภาพน้ันเอง ไม่ว่าจะ

เป็นไปอย่างในทฏิฐธรรม หรอืว่า เป็นไปอย่างในอุปปัชชะ  

หรือว่า เป็นไปอย่างในอปรปริยายะ ก็ตาม.
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กรรมอนับคุคลกระท�าแล้วด้วยโมหะ เกดิจากโมหะ 

มีโมหะเป็นเหตุ มีโมหะเป็นสมุทัย อันใด กรรมอันนั้น 

ย่อมให้ผลในขันธ์ทั้งหลาย อันเป็นที่บังเกิดแก่อัตตภาพ

ของบุคคลนั้น. กรรมนั้นให้ผลในอัตตภาพใด เขาย่อม

เสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในอัตตภาพน้ันเอง ไม่ว่าจะ 

เป็นไปอย่างในทฏิฐธรรม หรือว่า เป็นไปอย่างในอปุปัชชะ 

หรือว่า เป็นไปอย่างในอปรปริยายะ ก็ตาม.

ภิกษุทั้งหลาย !  เหตุทั้งหลาย 3 ประการ  

เหล่านี้แล เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย.
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ภิกษุทั้งหลาย !  เหตุ 3 ประการนี้ เป็นไป 

เพื่อความเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรม. 

เหตุ ๓ ประการ คืออะไรบ้างเล่า ? คือ 

(๑) ความพอใจ เกิด เพราะปรารภธรรมท้ังหลาย 

อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะ (ความรักใคร่ พอใจ) ท่ีเป็นอดีต

(๒) ความพอใจ เกิด เพราะปรารภธรรมท้ังหลาย 

อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะทีเ่ป็นอนาคต 

(๓) ความพอใจ เกิด เพราะปรารภธรรมท้ังหลาย 

อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะทีเ่ป็นปัจจุบัน.

ความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลาย 

อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอดีต เป็นอย่างไรเล่า ?

คือบุคคลตรึกตรองไปถึงธรรมอันเป็นฐานแห่ง

ฉันทราคะท่ีล่วงไปแล้ว เม่ือตรึกตรองตามไป ความพอใจ

ก็เกิดขึ้น ผู้เกิดความพอใจแล้ว ก็ชื่อว่าถูกธรรมเหล่านั้น

ผูกไว้แล้ว เรากล่าวความติดใจน้ัน ว่าเป็นสังโยชน์ (เคร่ืองผูก)  
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ความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรมท้ังหลาย อันเป็นฐาน

แห่งฉันทราคะที่เป็นอดีต เป็นอย่างนี้แล.

ความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลาย 

อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะท่ีเป็นอนาคต เป็นอย่างไรเล่า ?

คือบุคคลตรึกตรองไปถึงธรรม อันเป็นฐานแห่ง

ฉันทราคะท่ียังไม่มาถึง เม่ือตรึกตรองตามไป ความพอใจ

ก็เกิดขึ้น ผู้เกิดความพอใจแล้ว ก็ชื่อว่าถูกธรรมเหล่า

นั้นผูกไว้แล้ว เรากล่าวความติดใจนั้น ว่าเป็นสังโยชน์  

ความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรมท้ังหลาย อันเป็นฐาน

แห่งฉันทราคะที่เป็นอนาคต เป็นอย่างนี้แล.

ความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลาย 

อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะท่ีเป็นปัจจุบัน เป็นอย่างไรเล่า ? 

คือบุคคลตรึกตรองถึงธรรม อันเป็นฐานแห่ง 

ฉันทราคะที่เกิดขึ้นจ�าเพาะหน้า เมื่อตรึกตรองตามไป 

ความพอใจก็เกิดขึ้น ผู้เกิดความพอใจแล้ว ก็ชื่อว่าถูก 

ธรรมเหล่านั้นผูกไว้แล้ว เรากล่าวความติดใจนั้น ว่าเป็น

สังโยชน์ ความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลาย  

อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะท่ีเป็นปัจจุบัน เป็นอย่างนี้แล. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  เหตุ ๓ ประการเหล่านี้แล  

เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรม. 

ภิกษุทั้งหลาย !  (อีกอย่างหน่ึง) เหตุ 3 ประการน้ี 

เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรม.

เหตุ ๓ ประการ คืออะไรบ้างเล่า ? คือ

(๑) ความพอใจ ไม่เกิด เพราะปรารภธรรม

ทั้งหลาย อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอดีต 

(๒) ความพอใจ ไม่เกิด เพราะปรารภธรรม

ทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอนาคต 

(๓) ความพอใจ ไม่เกิด เพราะปรารภธรรม

ทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นปัจจุบัน.

ความพอใจไม่เกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลาย  

อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอดีต เป็นอย่างไร ?

คือบุคคลรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวของธรรม  

อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่ล่วงไปแล้ว ครั้นรู้ชัดซึ่ง 

วิบากอันยืดยาวแล้ว กลับใจเสียจากเรื่องนั้น ครั้นกลับใจ

ได้แล้ว คลายใจออก ก็เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา 

ความพอใจไม่เกิดเพราะปรารภธรรมท้ังหลาย อันเป็นฐาน

แห่งฉันทราคะที่เป็นอดีต เป็นอย่างนี้แล. 
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ความพอใจไม่เกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลาย  

อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะท่ีเป็นอนาคต เป็นอย่างไรเล่า ?

คือบุคคลรู้ ชัดซึ่ ง วิบากอันยืดยาวของธรรม  

อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่ยังไม่มาถึง ครั้นรู้ชัดซึ่ง

วิบากอันยืดยาวแล้ว กลับใจเสียจากเร่ืองน้ัน คร้ันกลับใจ

ได้แล้ว คลายใจออก ก็เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา 

ความพอใจไม่เกิดเพราะปรารภธรรมท้ังหลาย อันเป็น

ฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอนาคต เป็นอย่างนี้แล.

ความพอใจไม่เกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลาย  

อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะท่ีเป็นปัจจุบัน เป็นอย่างไรเล่า ?

คือบุคคลรู้ ชัดซึ่ ง วิบากอันยืดยาวของธรรม  

อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะท่ีเกิดข้ึนจ�าเพาะหน้า คร้ันรู้ชัด

ซ่ึงวิบากอันยืดยาวแล้ว กลับใจเสียจากเร่ืองนั้น ครั้น

กลับใจได้แล้ว คลายใจออก ก็เห็นแจ้งแทงตลอดด้วย

ปัญญา ความพอใจไม่เกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลาย 

อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะท่ีเป็นปัจจุบัน เป็นอย่างน้ีแล.

ภิกษุทั้งหลาย !  เหตุ ๓ ประการเหล่านี้แล  

เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรม. 
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สิ่งที่ไม่ควรคิด
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๐๔/๗๗. 

04 

ภิกษุทั้งหลาย !  อจินไตย ๔ อย่างนี้ไม่ควรคิด 

ผู้ท่ีคิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้า ได้รับความลำาบากเปล่า.

อจินไตย 4 คืออะไรบ้างเล่า ? คือ 

๑. พุทธวิสัยแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 

เป็นอจินไตยไม่ควรคิด ผู้ท่ีคิด ก็จะพึงมีส่วนแห่ง

ความเป็นบ้า ได้รับความลำาบากเปล่า.

๒. ฌานวิสัยแห่งผู้ได้ฌาน 

เป็นอจินไตยไม่ควรคิด ผู้ท่ีคิด ก็จะพึงมีส่วนแห่ง

ความเป็นบ้า ได้รับความลำาบากเปล่า.

๓. วิบากแห่งกรรม 

เป็นอจินไตยไม่ควรคิด ผู้ท่ีคิด ก็จะพึงมีส่วนแห่ง

ความเป็นบ้า ได้รับความลำาบากเปล่า.

๔. โลกจินดา (ความคิดในเรื่องของโลก) 

เป็นอจินไตยไม่ควรคิด ผู้ท่ีคิด ก็จะพึงมีส่วนแห่ง

ความเป็นบ้า ได้รับความลำาบากเปล่า.
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ภิกษุทั้งหลาย ! 

นี้แล อจินไตย ๔ ไม่ควรคิด ผู้ที่คิด ก็จะพึงมีส่วน

แห่งความเป็นบ้า ได้รับความลำาบากเปล่า.



ประเภทของกรรม
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แบ่งตามการกระท�าและผลที่ได้รับ 
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๒๐-๓๒๑/๒๓๗.

0๕ 

ภิกษุทั้งหลาย !  กรรม 4 อย่างเหล่านี้ 

เรากระท�าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว

ประกาศให้รู้ทั่วกัน.

กรรม ๔ อย่าง อย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  กรรมด�า มีวิบากด�า ก็มีอยู.่ 

ภิกษุทั้งหลาย !  กรรมขาว มีวิบากขาว ก็มีอยู.่ 

ภิกษุทั้งหลาย !  กรรมทั้งด�าทั้งขาว มีวิบาก 

ทั้งด�าทั้งขาว ก็มีอยู.่ 

ภิกษุทั้งหลาย !  กรรมไม่ด�าไม่ขาว มีวิบาก 

ไม่ด�าไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม ก็มีอยู.่

ภิกษุทั้งหลาย !  กรรมดำา มีวิบากดำา เป็น

อย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  บคุคลบางคนในกรณนีี ้ย่อมท�า 

ความปรงุแต่งทางกาย อนัเป็นไปกับด้วยความเบียดเบยีน 

ย่อมทำาความปรุงแต่งทางวาจา อันเป็นไปกับด้วยความ

เบียดเบียน ย่อมทำาความปรุงแต่งทางใจ อันเป็นไปกับ
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ด้วยความเบียดเบียน. ครั้นเขาทำาความปรุงแต่ง (ทั้งสาม) 

ดงันีแ้ล้ว ย่อมเข้าถงึโลก อนัเป็นไปกบัด้วยความเบยีดเบยีน 

ผสัสะทัง้หลายอนัเป็นไปกบัด้วยความเบยีดเบยีน ย่อมถกูต้อง

เขาซึ่งเป็นผู้เข้าถึงโลกอันเป็นไปด้วยความเบียดเบียน 

เขาอนัผสัสะทีเ่ป็นไปกบัด้วยความเบยีดเบยีนถกูต้องแล้ว 

ย่อมเสวยเวทนาท่ีเป็นไปด้วยความเบียดเบียน อนัเป็นทกุข์

โดยส่วนเดียว ดังเช่นพวกสัตว์นรก. 

ภิกษุทั้งหลาย !  

นี้เรียกว่า กรรมด�า มีวิบากด�า.

ภิกษุทั้งหลาย !  กรรมขาว มีวิบากขาว เป็น

อย่างไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  บคุคลบางคนในกรณนีี ้ ย่อมท�า 

ความปรงุแต่งทางกาย อนัไม่เป็นไปกบัด้วยความเบยีดเบียน  

ย่อมทำาความปรุงแต่งทางวาจา อันไม่เป็นไปกับด้วย 

ความเบยีดเบยีน ย่อมทำาความปรงุแต่งทางใจ อันไม่เป็นไป 

กบัด้วยความเบียดเบยีน. ครัน้เขาทำาความปรงุแต่ง (ทัง้สาม) 

ดงันีแ้ล้ว ย่อมเข้าถงึโลก อนัไม่เป็นไปกบัด้วยความเบียดเบยีน 

ผัสสะทั้งหลายที่ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน ย่อม

ถูกต้องเขาผูเ้ข้าถงึโลกอนัไม่เป็นไปกบัด้วยความเบยีดเบยีน 
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เขาอนัผสัสะทีไ่ม่เป็นไปกบัด้วยความเบียดเบียนถกูต้องแล้ว  

ย่อมเสวยเวทนาท่ีไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน 

อันเป็นสุขโดยส่วนเดียว ดังเช่นพวกเทพสุภกิณหา. 

ภิกษุทั้งหลาย !  

นี้เรียกว่า กรรมขาว มีวิบากขาว.

ภิกษุทั้งหลาย !  กรรมทั้งดำาทั้งขาว มีวิบาก 

ทั้งดำาทั้งขาว เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  บคุคลบางคนในกรณนีี ้ ย่อมท�า 

ความปรุงแต่งทางกาย อันเป็นไปกับด้วยความ

เบียดเบียนบ้าง ไม่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนบ้าง 

ย่อมทำาความปรุงแต่งทางวาจา อันเป็นไปกับด้วยความ

เบียดเบียนบ้าง ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง 

ย่อมทำาความปรุงแต่งทางใจ อันเป็นไปกับด้วยความ

เบียดเบียนบ้าง ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง.

ครัน้เขาทำาความปรงุแต่ง (ทัง้สาม) ดงัน้ีแล้ว ย่อมเข้าถงึโลก

อันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง ไม่เป็นไปด้วย

ความเบียดเบียนบ้าง ผัสสะท้ังหลายที่เป็นไปกับด้วย

ความเบยีดเบยีนบ้าง ไม่เป็นไปด้วยความเบยีดเบียนบ้าง  
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ย่อมถูกต้องเขาผู ้เข ้าถึงโลกอันเป็นไปกับด้วยความ

เบียดเบียนบ้าง ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง  

เขาอนัผสัสะทีเ่ป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง ไม่เป็น

ไปด้วยความเบยีดเบยีนบ้างถกูต้องแล้ว ย่อมเสวยเวทนา

ที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง ไม่เป็นไปด้วย

ความเบียดเบียนบ้าง อันเป็นเวทนาที่เป็นสุขและทุกข์

เจอืกัน ดงัเช่นพวกมนษุย์ พวกเทพบางพวก พวกวินบิาต

บางพวก. 

ภิกษุทั้งหลาย !  

น้ีเรียกว่า กรรมท้ังด�าท้ังขาว มีวิบากท้ังด�าท้ังขาว.

ภิกษุท้ังหลาย !  กรรมไม่ดำาไม่ขาว มีวิบากไม่ดำา 

ไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั้น เป็นอย่างไรเล่า ?

คือ สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ 

(ความดำาริชอบ) 

สัมมาวาจา (การพูดจาชอบ) สัมมากัมมันตะ 

(การทำาการงานชอบ) สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีวิตชอบ)

สัมมาวายามะ (ความพากเพียรชอบ) สัมมาสติ 

(ความระลึกชอบ) สัมมาสมาธ ิ (ความตั้งใจมั่นชอบ). 
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ภิกษุทั้งหลาย !  

น้ีเรียกว่า กรรมไม่ด�าไม่ขาว มีวิบากไม่ด�าไม่ขาว 

เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านี้แล กรรม 4 อย่าง  

ท่ีเราทำาให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้วประกาศให้รู้ท่ัวกัน.

(ในสตูรนี ้ ทรงแสดงกรรมไม่ดำาไม่ขาว เป็นทีส่ิน้กรรมไว้

ด้วยอรยิมรรคมอีงค์แปด ในสตูรอืน่ทรงแสดงไว้ด้วย โพชฌงค์เจ็ด 

กม็ ี ๒1/3๒๒/๒3๘. แสดงไว้ด้วยเจตนาเป็นเครือ่งละกรรมดำา 

กรรมขาว และกรรมทัง้ดำาทัง้ขาว กม็ ี๒1/31๘/๒3๔.).
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อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม ่
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๖/๒๒๗-๒๓๑.

0๖ 

ภิกษุทั้งหลาย !  เราจักแสดงซึ่งกรรมทั้งหลาย 

ท้ังใหม่และเก่า (นวปุราณกัมม) กัมมนิโรธ และกัมมนิโรธ-

คามินีปฏิปทา. ....

ภิกษุทั้งหลาย !  

กรรมเก่า (ปุราณกัมม) เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุท้ังหลาย !  จักษุ (ตา) .... โสตะ (หู) .... 

ฆานะ (จมูก) .... ชิวหา (ล้ิน) .... กายะ (กาย) .... มนะ (ใจ) 

อันเธอทั้งหลาย พึงเห็นว่าเป็นปุราณกัมม (กรรมเก่า)  

อภิสังขตะ (อันปัจจัยปรุงแต่งข้ึน) อภิสัญเจตยิตะ (อันปัจจัย

ทำาให้เกิดความรู้สึกขึ้น) เวทนียะ (มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้). 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรียกว่า กรรมเก่า.

ภิกษุทั้งหลาย !  

กรรมใหม่ (นวกัมม) เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้ งหลาย !  ข้อท่ีบุคคลกระท�ากรรม  

ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ในกาลบัดนี้ อันใด  

อันนี้เรียกว่า กรรมใหม่.
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ภิกษุทั้งหลาย !  กัมมนิโรธ (ความดับแห่งกรรม) 

เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุท้ังหลาย !  ข้อที่บุคคลถูกต้องวิมุตติ 

เพราะความดับแห่งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันใด 

อันนี้เรียกว่า กัมมนิโรธ.

ภิกษุทั้ งหลาย !  กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา  

(ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรม) เป็นอย่างไรเล่า ?

กัมมนิโรธคามินีปฏิปทาน้ัน คือ อริยอัฏฐังคิกมรรค  

(อริยมรรคมีองค์แปด) นี้นั่นเอง ได้แก่ 

สัมมาทิฏฐิ  (ความเห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ 

(ความดำาริชอบ) 

สัมมาวาจา (การพูดจาชอบ) สัมมากัมมันตะ 

(การทำาการงานชอบ) สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีวิตชอบ)

สัมมาวายามะ (ความพากเพียรชอบ) สัมมาสติ 

(ความระลึกชอบ) สัมมาสมาธ ิ (ความตั้งใจมั่นชอบ). 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรียกว่า กัมมนิโรธคามินี-

ปฏิปทา.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ด้วยประการดังนี้แล (เป็นอันว่า) 

กรรมเก่า เราได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลาย กรรมใหม่  

เราก็แสดงแล้ว กัมมนิโรธ เราก็ได้แสดงแล้ว กัมมนิโรธ-

คามินีปฏิปทา เราก็ได้แสดงแล้ว. 

ภิกษุทั้งหลาย !  กิจใด ท่ีศาสดาผู้เอ็นดู แสวงหา

ประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแล้ว จะพึงท�าแก่

สาวกทั้งหลาย กิจนั้น เราได้ท�าแล้วแก่พวกเธอ. 

ภิกษุท้ังหลาย !  นั่นโคนไม้ นั่นเรือนว่าง. 

พวกเธอจงเพียรเผากิเลส อย่าได้ประมาท อย่าเป็นผู้ที่

ต้องร้อนใจ ในภายหลังเลย. นี่แล เป็นวาจาเครื่อง

พร่�าสอนของเรา แก่เธอทั้งหลาย.
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กายนี้ เป็น “กรรมเก่า” 
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๗๗/๑๔๓.
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ภิกษุทั้งหลาย !  กายนี้ ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย 

และทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่น. 

ภิกษุท้ังหลาย !  กรรมเก่า (กาย) นี้ อันเธอ 

ท้ังหลาย พงึเห็นวา่เปน็สิง่ทีป่จัจยัปรงุแตง่ขึน้ (อภสิงขฺต) 

เป็นสิ่งที่ปัจจัยท�าให้เกิดความรู้สึกขึ้น (อภิสญฺเจตยิต)  

เป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได ้ (เวทนีย). 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในกรณีของกายนั้น อริยสาวก

ผู้ได้สดับแล้ว ย่อมทำาไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดี 

ซ่ึง ปฏิจจสมุปบาท น่ันเทียว ดังน้ีว่า “ด้วยอาการอย่างน้ี 

เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี 

เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น 

เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี 

เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป 

ข้อนี้ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ 

เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย 

เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ 
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เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป 

เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ 

เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ 

เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา 

เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา 

เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน 

เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ 

เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ 

เพราะมชีาตเิป็นปัจจยั ชรามรณะ โสกะปรเิทวะ

ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน 

ความเกิดข้ึนพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมี 

ด้วยอาการอย่างนี.้ 

เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่ง

อวิชชานั้น นั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขาร เพราะมี

ความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ ... ฯลฯ ... 

ฯลฯ ... ฯลฯ ... เพราะมีความดับแห่งชาติ น่ันแล ชรามรณะ 

โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น 

ความดับลงแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมี ด้วยอาการอย่างน้ี” 

ดังน้ี แล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : แก้กรรม ?

การท�ากรรมทางใดมีโทษมากที่สุด 
-บาลี ม. ม. ๑๓/๕๔/๖๒.
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ทีฆตปัสสีนิครนถ์
ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า
ท่านพระโคดม !  พระองค ์เล ่าย ่อมบัญญัติทัณฑะ 

ในการทำาบาปกรรม ในการเป็นไปแห่งบาปกรรมไว้เท่าไร ? 

ทีฆตปัสสี !  ตถาคตจะบัญญัติว่ากรรมๆ ดังนี ้

เป็นอาจิณ. 
ท่านพระโคดม !  ก็พระองค์ย่อมบัญญัติกรรม ในการ

ทำาบาปกรรม ในการเป็นไปแห่งบาปกรรมไว้เท่าไร ? 

ทีฆตปัสสี !  เราย่อมบัญญัติกรรม ในการท�า 

บาปกรรม ในการเป็นไปแห่งบาปกรรมไว้ 3 ประการ 

คือ กายกรรม 1 วจีกรรม 1 มโนกรรม 1. 
ท่านพระโคดม !  ก็กายกรรมอย่างหน่ึง วจีกรรมอย่างหน่ึง 

มโนกรรมอย่างหนึ่ง มิใช่หรือ ? 

ทีฆตปัสสี !  กายกรรมอย่างหนึ่ง วจีกรรม

อย่างหนึ่ง มโนกรรมอย่างหนึ่ง. 
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ท่านพระโคดม !  ก็บรรดากรรมทั้ง 3 ประการ ที่จำาแนก

ออกแล้วเป็นส่วนละอย่างต่างกัน เหล่านี้ กรรมไหน คือ กายกรรม 

วจีกรรม หรือมโนกรรม ที่พระองค์บัญญัติว่ามีโทษมากกว่า 

ในการทำาบาปกรรม ในการเป็นไปแห่งบาปกรรม ? 

ทีฆตปัสสี !  บรรดากรรมท้ัง ๓ ประการ  

ที่จำาแนกออกแล้วเป็นส่วนละอย่างต่างกันเหล่านี้ 

เราบัญญัติมโนกรรมว่ามีโทษมากกว่า ในการท�า 

บาปกรรม ในการเป็นไปแห่งบาปกรรม 

เราจะบัญญัติกายกรรม วจีกรรม ว่ามีโทษมาก 

เหมือนมโนกรรม หามิได้. 

ท่านพระโคดม !  พระองค์ตรัสว่ามโนกรรมหรือ ? 

ทีฆตปัสสี !  เรากล่าวว่ามโนกรรม.

ท่านพระโคดม !  พระองค์ตรัสว่ามโนกรรมหรือ ? 

ทีฆตปัสสี !  เรากล่าวว่ามโนกรรม.

ท่านพระโคดม !  พระองค์ตรัสว่ามโนกรรมหรือ ? 

ทีฆตปัสสี !  เรากล่าวว่ามโนกรรม.
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ทีฆตปัสสีนิครนถ์ให้พระผู้มีพระภาคทรงยืนยัน 

ในเรื่องที่ตรัสนี้ถึง ๓ ครั้ง ด้วยประการฉะนี้ แล้วลุกจาก

อาสนะเข้าไปหานิครนถ์นาฏบุตรถึงที่อยู่. 
(จากน้ันได้มี อุบาลีคหบดี เข้ามาเพ่ือสนทนาในเร่ืองน้ี

ต่อจากฑีฆตปัสสีนิครณถ์ โดยยังมีความเห็นว่า กรรมทางกายมีโทษ

มากกว่ากรรมทางใจ และพระผู้มีพระภาคได้ยกอุปมา เพ่ือให้เห็น

เปรียบเทียบได้ชัดเจนย่ิงข้ึน ดังน้ี)

คหบดี !  ท่านจะสำาคัญความข้อนี้เป็นอย่างไร 

ในบ้านนาลันทานี้ พึงมีบุรุษคนหนึ่งเงื้อดาบมา เขาพึง

กล่าวอย่างน้ีว่า เราจักทำาสัตว์เท่าท่ีมีอยู่ในบ้านนาลันทาน้ี 

ให้เป็นลานเนื้ออันเดียวกัน ให้เป็นกองเนื้ออันเดียวกัน 

โดยขณะหนึ่ง โดยครู่หนึ่ง. คหบดี !  ท่านจะสำาคัญความ

ข้อนั้นเป็นอย่างไร บุรุษนั้นจะสามารถทำาสัตว์เท่าที่มีอยู่

ในบ้านนาลันทานี้ ให้เป็นลานเนื้ออันเดียวกัน ให้เป็นก

องเนื้ออันเดียวกัน โดยขณะหนึ่ง โดยครู่หนึ่งได้หรือ ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  บุรุษ 1๐ คนก็ดี ๒๐ คนก็ดี 

3๐ คนก็ดี ๔๐ คนก็ดี 5๐ คนก็ดี ไม่สามารถจะทำาสัตว์เท่าที่มี

อยู่ในบ้านนาลันทานี้ ให้เป็นลานเนื้ออันเดียวกัน ให้เป็นกองเนื้อ 

อันเดียวกัน โดยขณะหน่ึง โดยครู่หน่ึงได้ พระเจ้าข้า บุรุษผู้ต่ำาทราม

คนเดียวจะเก่งกาจอะไรกันเล่า.
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คหบดี !  ท่านจะสำาคัญความข้อนี้เป็นอย่างไร 

สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธ์ิ ถึงความเป็นผู้ชำานาญในทางจิต 

พึงมาในบ้านนาลันทานี้ สมณะหรือพราหมณ์นั้น พึงกล่าว

อย่างนี้ว่าเราจักทำาบ้านนาลันทานี้ให้เป็นเถ้า ด้วยใจคิด

ประทุษร้ายครั้งเดียว. คหบดี ! ท่านจะสำาคัญความข้อนั้น

เป็นอย่างไร สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ ถึงความเป็น

ผู้ชำานาญในทางจิตนั้น จะสามารถทำาบ้านนาลันทานี ้

ให้เป็นเถ้า ด้วยใจคิดประทุษร้ายคร้ังเดียวได้หรือไม่หนอ ?

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  บ้านนาลันทา 1๐ บ้านก็ดี  

๒๐ บ้านก็ดี 3๐ บ้านก็ดี ๔๐ บ้านก็ดี 5๐ บ้านก็ดี สมณะหรือ

พราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ ถึงความเป็นผู้ชำานาญในทางจิตนั้น ยังสามารถ

ทำาให้เป็นเถ้าได้ด้วยใจคิดประทุษร้ายครั้งเดียว แล้วบ้านนาลันทา

ที่ทรุดโทรมหลังเดียวคณาอะไรเล่า.

คหบดี !  ท่านจงมนสิการ ครั้นแล้วจงพยากรณ์ 

คำาหลังกับคำาก่อนก็ดี คำาก่อนกับคำาหลังก็ดี ของท่าน  

ไม่ต่อกันเลย...





หลักการพิจารณาว่า 

กรรมชนิดนั้นควรท�าหรือไม่
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : แก้กรรม ?

เมื่อจะกระท�า 
-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๒๖/๑๒๙.
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ราหุล !  เธอใคร่จะทำากรรมใดด้วยกาย พึง

พิจารณากรรมนั้นเสียก่อนว่า “กายกรรมท่ีเราใคร่จะ

กระท�านี้ เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้าง เบียดเบียน

ผู้อื่นบ้าง เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง เป็นกายกรรมที่

เป็นอกศุล มทีกุข์เป็นก�าไร มทีกุข์เป็นวบิาก หรอืไม่หนอ” 

ดังนี้.

ราหุล !  ถ้าเธอพิจารณา รู้สึกอยู่ดังนั้นไซร้  

เธอไม่พึงกระท�ากายกรรมชนิดนั้นโดยถ่ายเดียว.

ราหุล !  ถ ้าเธอพิจารณา รู ้สึกอยู ่ ดังนี้ว ่ า 

“กายกรรมทีเ่ราใคร่จะกระทำานี ้ไม่เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีน

ตนเองบ้าง ไม่เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนผู้อืน่บ้าง ไม่เป็นไป

เพือ่เบยีดเบยีนทัง้สองฝ่ายบ้าง เป็นกายกรรมอนัเป็นกศุล 

มีสุขเป็นก�าไร มีสุขเป็นวิบาก” ดังนี้ 

ราหุล !  เธอพึงกระท�ากายกรรมชนิดนั้น.
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เมื่อกระท�าอยู่ ู
-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๒๖/๑๒๙.
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ราหุล !  เมื่อเธอกระทำากรรมใด ด้วยกายอยู่  

พึงพิจารณากรรมน้ันว่า “กายกรรมท่ีเราก�าลังกระท�าอยู่น้ี 

เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้าง เบียดเบียนผู้อื่นบ้าง

เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง เป็นกายกรรมที่เป็นอกุศล 

มีทุกข์เป็นก�าไร มีทุกข์เป็นวิบาก หรือไม่หนอ” ดังนี้.

ราหุล !  ถ้าเธอพิจารณา รู้สึกอยู่ดังนั้นไซร้  

เธอพึงเลิกละกายกรรมชนิดนั้นเสีย.

ราหุล !  ถ ้าเธอพิจารณา รู ้สึกอยู ่ ดังนี้ว ่ า 

“กายกรรมที่เราก�าลังกระท�าอยู ่ น้ี ไม่เป็นไปเพื่อ

เบยีดเบยีนตนเองบ้าง ไม่เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่บ้าง 

ไม่เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนท้ังสองฝ่ายบ้าง เป็นกายกรรม

อันเป็นกุศล มีสุขเป็นก�าไร มีสุขเป็นวิบาก” ดังนี้. 

ราหุล !  เธอพึงเร่งการกระท�ากายกรรมชนิดน้ัน.
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เมื่อกระท�าแล้ว 
-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๒๖/๑๒๙.
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ราหุล !  เมื่อกระทำากรรมใดด้วยกายแล้ว  

พึงพิจารณากรรมนั้นว่า “กายกรรมที่เรากระท�าแล้วนี้ 

เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้าง เบียดเบียนผู้อื่นบ้าง

เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง เป็นกายกรรมที่เป็นอกุศล 

มีทุกข์เป็นก�าไร มีทุกข์เป็นวิบาก หรือไม่หนอ” ดังนี้. 

ราหุล !  ถ้าเธอพิจารณา รู้สึกอยู่ดังนั้นไซร้  

เธอพึงแสดง พึงเปิดเผย พึงกระทำาให้เป็นของหงาย  

ซ่ึงกายกรรมน้ัน ในพระศาสดา หรือในเพ่ือนสพรหมจารี

ผู้เป็นวิญญูชนท้ังหลาย คร้ันแสดง คร้ันเปิดเผย คร้ันกระท�า 

ให้เป็นของหงายแล้ว พึงถึงซึ่งความระวังสังวรต่อไป.

ราหุล !  ถ้ า เธอพิจารณา รู้สึกอยู่ดั งนี้ ว่ า 

“กายกรรมท่ีเรากระท�าแล้วน้ี ไม่เป็นไปเพ่ือเบียดเบียน

ตนเองบ้าง ไม่เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนผู้อ่ืนบ้าง ไม่เป็นไป

เพ่ือเบียดเบียนท้ังสองฝ่ายบ้าง เป็นกายกรรมอันเป็นกุศล 

มีสุขเป็นก�าไร มีสุขเป็นวิบาก” ดังนี้. 



เปิดธรรมที่ถูกปิด : แก้กรรม ?

35

ราหุล !  เธอพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์  

ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ ทั้งกลางวัน และ

กลางคืนเถิด.

(ในส่วนของวจีกรรมและมโนกรรม ก็ทรงตรัสในทำานอง

เดียวกัน).





ข้อควรทราบ 

เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดเกี่ยว

กับเรื่องกรรม
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : แก้กรรม ?

การพยากรณ์บุคคลอื่น  
ท�าได้หรือไม่  

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๕๐/๗๕.

1๒ 

อานนท์ !  ... เพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูก

ต้องบุคคล ใครเล่าจะพึงรู้เหตุน้ันได้ นอกจากตถาคต.

อานนท์ !  เพราะเหตุนั้นแหละ เธอท้ังหลาย

อย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือ

ประมาณในบุคคล เพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อม

ท�าลายคุณวิเศษของตน เราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือ

ประมาณในบุคคลได้. 
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ทุกข์เกิดเพราะมีเหตุปัจจัย 
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๔๑/๗๖.

13 

อานนท์ !  คราวหนึ่งเราอยู่ที่ป่าไผ่ เป็นที่ให้

เหยื่อแก่กระแตใกล้กรุงราชคฤห์นี่แหละ ครั้งนั้น เวลาเช้า

เราครองจีวรถือบาตร เพื่อไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์  

คิดข้ึนมาว่า ยังเช้าเกินไปสำาหรับการบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ 

ถ้าไฉน เราเข้าไปสู่อารามของปริพาชก ผู้เป็นเดียรถีย์เหล่าอ่ืน

เถิด. เราได้เข้าไปสู่อารามของปริพาชก ผู้เป็นเดียรถีย์เหล่าอ่ืน 

กระทำาสัมโมทนียกถาแก่กันและกัน น่ังลง ณ ท่ีควรข้างหน่ึง.

อานนท์ !  ปริพาชกเหล่านั้น ได้กล่าวกะเรา 

ผู้นั่งแล้ว อย่างนี้ว่า 
“ท่านโคตมะ !  มีสมณพราหมณ์บางพวก ที่กล่าวสอน

เรื่องกรรม ย่อมบัญญัติความทุกข์ว่า เป็นสิ่งที่ตนทำาเอาด้วยตนเอง  

มีสมณพราหมณ์อีกบางพวกที่กล่าวสอนเรื่องกรรม ย่อมบัญญัติ

ความทุกข์ ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นทำาให้ มีสมณพราหมณ์อีกบางพวก  

ที่กล่าวสอนเรื่องกรรม ย่อมบัญญัติความทุกข์ว่า ไม่ใช่ทำาเองหรือ

ใครทำาให้ ก็เกิดข้ึนได้. ในเร่ืองน้ี ท่านโคตมะของพวกเรา กล่าวสอน

อยู่อย่างไร ? และพวกเรากล่าวอยู่อย่างไร ? จึงจะเป็นอันกล่าว

ตามคำาที่ท่านโคตมะกล่าวแล้ว ไม่เป็นการกล่าวตู่ด้วยคำาไม่จริง 
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แต่เป็นการกล่าวโดยถูกต้อง และสหธรรมิกบางคนที่กล่าวตาม 

จะไม่พลอยกลายเป็นผู้ควรถูกติเตียนไปด้วย ?” ดังนี้.

อานนท์ !  เราได้กล่าวกะปริพาชกทั้งหลาย

เหล่านั้นว่า 

ปริพาชกทั้งหลาย ! 

เรากล่าวว่า ทุกข์ อาศัยเหตุปัจจัย (ของมันเอง

เป็นลำาดับๆ) เกิดขึ้น. 

มันอาศัยเหตุปัจจัยอะไรเล่า ? 

อาศัยปัจจัยคือ ผัสสะ.

ผู้กล่าวอย่างน้ีแล ช่ือว่ากล่าวตรงตามท่ีเรากล่าว.
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ทาง ๒ สายที่ไม่ควรเดิน 
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๘/๑๖๖๔.

14 

ภิกษุทั้งหลาย !  มีส่ิงท่ีแล่นด่ิงไปสุดโต่ง (อนฺตา) 

อยู่ ๒ อย่าง ที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะด้วย. 

สิ่งที่แล่นดิ่งไปสุดโต่งนั้นคืออะไร ? 

คือ การประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร ่

ในกามทั้งหลาย (กามสุขัลลิกานุโยค) อันเป็นการกระท�า

ที่ยังต่�า เป็นของชาวบ้าน เป็นของชั้นบุถุชน ไม่ใช่ของ 

พระอริยเจ้า ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 

และการประกอบความเพียรในการทรมานตน

ให้ล�าบาก (อัตตกิลมถานุโยค) อันน�ามาซึ่งความทุกข์ 

ไม่ใช่ของพระอริยเจ้า ไม่ประกอบด้วยประโยชน์  

สองอย่างนี้แล.

ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลาง 

(มัชฌิมาปฏิปทา) ที่ไม่ดิ่งไปหาสิ่งสุดโต่งสองอย่างนั้น  

เป็นข้อปฏิบัติท่ีตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้ว เป็นข้อปฏิบัติ
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ท�าให้เกิดจักษุ เป็นข้อปฏิบัติท�าให้เกิดญาณ เป็นไป

เพ่ือความสงบ เพ่ือความรู้อันย่ิง เพ่ือความตรัสรู้พร้อม 

เพื่อนิพพาน.

ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลาง  

ที่ไม่ดิ่งไปหาที่สุดโต่งสองอย่างนั้น เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลาง

น้ันคือ ข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐ ประกอบอยู่

ด้วยองค์แปดประการ นี่เอง. 

แปดประการ คืออะไรเล่า ? คือ 

สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ 

สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 

สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. 
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บาปกรรมเก่า ไม่อาจสิ้นได ้
ด้วยการทรมานตนเอง 

-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๘๔/๒๑๙. 

1๕ 

มหานาม !  คราวหน่ึง เราอยู่ท่ีภูเขาคิชฌกูฏ 

ใกล้นครราชคฤห์ ครั้งนั้นพวกนิครนถ์เป็นอันมาก

ประพฤติวัตรยืนอย่างเดียว งดการนั่ง อยู่ ณ ที่กาฬสิลา 

ข้างภูเขาอสิิคลิ ิ ต่างประกอบความเพียรแรงกล้าเสวย

เวทนาอันเป็นทกุข์กล้าแขง็แสบเผด็. มหานาม !  ครั้งนั้น 

เป็นเวลาเยน็ เราออกจากทีเ่ร้นแล้ว ไปสูก่าฬสลิา ข้างภเูขา

อิสิคิลิ อันพวกนิครนถ์ประพฤติวัตรอยู ่ ได้กล่าวกะ 

พวกนิครนถ์เหล่านั้นว่า 

“ท่านผู้เป็นนิครนถ์ทั้งหลาย !  

เพราะอะไรหนอ พวกท่านทั้งหลายจึงประพฤติ

ยืน ไม่นั่ง ประกอบความเพียรได้รับเวทนาอันเป็นทุกข์

กล้าแข็งแสบเผ็ด ?” ดังนี้.

มหานาม !  นิครนถ์เหล่านั้นได้กล่าวกะเราว่า
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“ท่านผู้มีอายุ !  ท่านนิครนถนาฏบุตร เป็นผูรู้ส้ิง่ทัง้ปวง

เหน็ส่ิงท้ังปวง ได้ยนืยนัญาณทสัสนะของตนเอง โดยไม่มกีารยกเว้น

ว่า เมือ่เราเดนิอยู ่ยืนอยู ่หลบัอยู ่ตืน่อยู่ กต็าม ญาณทสัสนะของเรา

ย่อมปรากฏตดิต่อกนัไม่ขาดสาย” ดงัน้ี. ท่านนคิรนถนาฏบตุรนัน้ 

กล่าวไว้อย่างนี้ว่า “นิครนถ์ผู้เจริญ !  บาปกรรมในกาลก่อนที่ได้

ทำาไว้ มีอยู่แล พวกท่านจงทำาลาย กรรมนั้นให้สิ้นไป ด้วย

ทุกรกิริยาอันแสบเผ็ดนี้ อนึ่ง เพราะการสำารวม กาย วาจา ใจ 

ในบัดนี้ ย่อมชื่อว่าไม่ได้กระทำากรรม อันเป็นบาปอีกต่อไป. 

เพราะการเผาผลาญกรรมเก่าไม่มีเหลือ และเพราะการไม่กระทำา

กรรมใหม่ กรรมต่อไปก็ขาดสาย เพราะกรรมขาดสาย ก็สิ้นกรรม 

เพราะสิน้กรรม กส็ิน้ทกุข์ เพราะส้ินทกุข์ กส้ิ็นเวทนา เพราะสิน้เวทนา 

ทุกข์ทั้งหมด ก็เหือดแห้งไป ดังนี้. คำาสอนของท่านนาฏบุตรนั้น 

เป็นที่ชอบใจและควรแก่เรา และพวกเราก็เป็นผู้พอใจต่อคำาสอน

นั้นด้วย” ดังนี้.

มหานาม !  เราได้กล่าวคำานี้กะนิครนถ์เหล่านั้น

สืบไปว่า 

“ท่านผู้เป็นนิครนถ์ทั้งหลาย !  ท่านทั้งหลาย 

รู้อยู่หรือว่า พวกเราทั้งหลาย ได้มีแล้วในกาลก่อน 

หรือว่ามิได้มี ?”.
“ไม่ทราบเลยท่าน !”. 
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“ท่านผู้เป็นนิครนถ์ทั้งหลาย !  ท่านทั้งหลาย 

รู้อยู่หรือว่า พวกเราท้ังหลาย ได้ท�ากรรมท่ีเป็นบาปแล้ว

ในกาลก่อนหรือว่าพวกเราไม่ได้ท�าแล้ว ?”.
“ไม่ทราบเลยท่าน !”.

“ท่านผู้เป็นนิครนถ์ทั้งหลาย !  ท่านทั้งหลาย 

รู้อยู่หรือว่า พวกเราท้ังหลาย ได้ท�ากรรมท่ีเป็นบาปอย่างน้ๆี  

ในกาลก่อน ?”.
“ไม่ทราบเลยท่าน !”.

“ท่านผู้เป็นนิครนถ์ทั้งหลาย !  ท่านทั้งหลาย 

รู้อยู่หรือว่า  (ต้ังแต่ท�าตบะมา) ทุกข์มีจ�านวนเท่านี้ๆ  

ได้ส้ินไปแล้ว และจ�านวนเท่าน้ีๆ จะส้ินไปอีก หรือว่า

ถ้าทุกข์สิ้นไปอีกจ�านวนเท่านี ้ ทุกข์ก็จักไม่มีเหลือ ?”.
“ไม่ทราบได้เลยท่าน !”.

“ท่านผู้เป็นนิครนถ์ทั้งหลาย !  ท่านทั้งหลาย 

รู้อยู่หรือว่า อะไรเป็นการละเสียซ่ึงส่ิงอันเป็นอกุศล และ

ท�าสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นได้ในภพปัจจุบันนี้ ?”.
“ไม่เข้าใจเลยท่าน !”.
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มหานาม !  เราได้กล่าวคำาน้ี กะนิครนถ์เหล่าน้ัน

สืบไปว่า 

“ท่านผู้เป็นนิครนถ์ท้ังหลาย !  ดังได้ฟังแล้วว่า 

ท่านท้ังหลาย ไม่รู้อยู่ ว่าเราท้ังหลายได้มีแล้วในกาลก่อน 

หรือไม่ได้มีแล้วในกาลก่อน ...ฯลฯ... อะไรเป็นการละเสีย 

ซ่ึงส่ิงอันเป็นอกุศลแล้ว และท�าส่ิงท่ีเป็นกุศลให้เกิดข้ึนได้

ในภพปัจจุบันนี้. ครั้นเมื่อไม่รู้อย่างนี้แล้ว (น่าจะเห็นว่า) 

ชนท้ังหลายเหล่าใดในโลก ท่ีเป็นพวกพรานมีฝ่ามือคร่�า

ไปด้วยโลหิต มีการงานอย่างกักขฬะ ภายหลังมาเกิด

เป็นมนุษย์แล้ว ย่อมบรรพชาในพวกนิครนถ์ทั้งหลาย 

ละกระมัง ?”.
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สุข-ทุกข์ ที่ได้รับ 
ไม่ใช่ผลของกรรมเก่าอย่างเดียว 

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๗/๘. 

1๖ 

ภิกษุทั้งหลาย !  เรากล่าวกะพวกนิครนถ์นั้น 

ต่อไปอีกอย่างนี้ว่า 

“ท่านผู ้เป็นนิครนถ์ทั้งหลาย !  พวกท่านจะ

ส�าคัญความข้อนั้นเป็นไฉน สมัยใด พวกท่านมี 

ความพยายามแรงกล้า มีความเพยีรแรงกล้า สมยันัน้ 

พวกท่านย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบ  

อนัเกดิแต่ความพยายามแรงกล้า แต่สมยัใด พวกท่าน

ไม่มีความพยายามแรงกล้า ไม่มีความเพียรแรงกล้า 

สมัยนั้น พวกท่านย่อมไม่เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้า 

เจบ็แสบ อันเกิดแต่ความพยายามแรงกล้า”.

พวกนิครนถ์รับว่า 
“พระโคดมผูม้อีาย ุ!  สมยัใด พวกข้าพเจ้ามคีวามพยายาม

แรงกล้า มีความเพียรแรงกล้า สมัยนั้น พวกข้าพเจ้าย่อมเสวย

เวทนาอนัเป็นทุกข์กล้า เจบ็แสบ อันเกดิแต่ความพยายามแรงกลา้  
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สมัยใด พวกข้าพเจ้าไม่มีความพยายามแรงกล้า สมัยน้ัน 

พวกข้าพเจ้าย่อมไม่เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบ 

อันเกิดแต่ความพยายามแรงกล้า”.

“ท่านผู้เป็นนิครนถ์ท้ังหลาย !  เท่าท่ีพูดกันมานี้

เป็นอันว่า สมัยใด พวกท่านมีความพยายามแรงกล้า  

มีความเพียรแรงกล้า สมัยนั้น พวกท่านย่อมเสวยเวทนา

อนัเป็นทุกข์กล้า เจบ็แสบ อนัเกดิแต่ความพยายามแรงกล้า 

แต่สมัยใด พวกท่านไม่มีความพยายามแรงกล้า ไม่ม ี

ความเพียรแรงกล้า สมัยนั้น พวกท่านย่อมไม่เสวยเวทนา 

อนัเป็นทุกข์กล้า เจบ็แสบ อนัเกดิแต่ความพยายามแรงกล้า 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ไม่เป็นการสมควรแก่ท่านผู้เป็นนิครนถ ์

ท้ังหลายทีจ่ะกล่าวว่า บคุคลเรานีย่้อมเสวยเวทนาอย่างใด

อย่างหนึ่ง เป็นสุขก็ดี เป็นทุกข์ก็ดี มิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ดี 

ท้ังหมดนัน้ เป็นเพราะเหตแุห่งกรรมท่ีตนทำาไว้ในกาลก่อน 

และว่าเพราะหมดกรรมเก่าด้วยตบะ และเพราะการไม่ทำา 

กรรมใหม่ กระแสแห่งกรรมต่อไปก็ไม่มี เพราะกระแส

แห่งกรรมต่อไปไม่ม ี กส็ิน้ทกุข์ เพราะสิน้ทกุข์ กส็ิน้เวทนา 

เพราะสิ้นเวทนา ทุกข์ทั้งปวงก็สูญสิ้นไป ดังนี้”. 
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“ท่านผู้เป็นนคิรนถ์ทัง้หลาย !  ถ้าสมยัใด พวกท่าน 

มคีวามพยายามแรงกล้า มีความเพียรแรงกล้า สมัยนั้น 

เวทนาอันเป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบ อันเกิดแต่ความเพียร

พยายามนั้นก็ยังตั้งอยู่ แม้เมื่อใด พวกท่านไม่มีความ

พยายามแรงกล้า ไม่มีความเพียรแรงกล้า สมัยนั้น  

เวทนาอนัเป็นทุกข์กล้า เจบ็แสบ อนัเกดิแต่ความพยายาม

พึงหยุดได้เอง เมื่อเป็นเช่นนี้ พวกนิครนถ์ผู้มีอายุก็ควร

กล่าวได้ว่า บุคคลเรานี้ย่อมเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง 

เป็นสุขก็ดี เป็นทุกข์ก็ดี มิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ดี ทั้งหมดนั้น 

เป็นเพราะเหตแุห่งกรรมทีต่นทำาไว้ในกาลก่อนและว่าเพราะ

หมดกรรมเก่าด้วยตบะ และเพราะการไม่ทำากรรมใหม่ 

กระแสแห่งกรรมต่อไปกไ็ม่มี เพราะกระแสแห่งกรรมต่อไป

ไม่ม ีกส็ิน้กรรม เพราะสิน้กรรม กส็ิน้ทกุข์ เพราะสิน้ทกุข์ 

กส็ิน้เวทนา เพราะส้ินเวทนา ทกุข์ทัง้ปวงกส็ญูสิน้ไป ดงันี”้. 

“ท่านผู้เป็นนิครนถ์ท้ังหลาย !  ก็เพราะเหตุท่ี 

สมัยใด พวกท่านมีความพยายามแรงกล้า มีความเพียร

แรงกล้า สมัยน้ัน พวกท่านจึงเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้า

เจ็บแสบ อันเกิดแต่ความพยายามแรงกล้า แต่สมัยใด 
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พวกท่านไม่มีความพยายามแรงกล้า ไม่มีความเพียร

แรงกล้า สมัยน้ัน พวกท่านจึงไม่เสวยเวทนาอันเป็น 

ทุกข์กล้า เจ็บแสบ อันเกิดแต่ความพยายามแรงกล้า 

พวกท่านนั้นเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบ  

อันเกิดแต่ความเพียรเองทีเดียว ย่อมเช่ือผิดไป เพราะ

อวิชชา คือความไม่รู้ เพราะความหลงว่าบุคคลเรานี้

ย่อมเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสุขก็ดี เป็น

ทุกข์ก็ดี มิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ดี ข้อนั้นทั้งหมดเป็นเพราะ

เหตุแห่งกรรมที่ตนท�าไว้ในกาลก่อน และว่าเพราะ

หมดกรรมเก่าด้วยตบะ และเพราะไม่ท�ากรรมใหม่ 

กระแสแห่งกรรมต่อไปก็ไม่มี เพราะกระแสแห่ง

กรรมต่อไปไม่มี ก็ส้ินกรรม เพราะส้ินกรรม ก็ส้ินทุกข์ 

เพราะสิ้นทุกข ์ก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนา ทุกข์ทั้งปวง

ก็สูญสิ้นไป ดังนี้”. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เรามีถ้อยคำาและความเห็น 

แม้อย่างนี้แล จึงไม่เล็งเห็นการโต้ตอบ ถ้อยคำาและ 

ความเห็นอันชอบด้วยเหตุอะไรๆ ในพวกนิครนถ์.
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ภิกษุทั้งหลาย !  เรากล่าวกะพวกนิครนถ์นั้น 

ต่อไปอีกอย่างนี้ว่า

“ท่านผู้เป็นนิครนถ์ท้ังหลาย !  พวกท่านจะสำาคัญ

ความข้อน้ันเป็นไฉน พวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังน้ีหรือว่า 

กรรมใดเป็นของให้ผลในปัจจุบัน ขอกรรมน้ันจงเป็นของให้ผล

ในอนาคต ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิด”.

พวกนิครนถ์นั้นกล่าวว่า 
“ท่านผู้มีอายุ !  ข้อนี้หามิได้เลย”. 

“และพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่า 

กรรมใดเป็นของให้ผลในอนาคต ขอกรรมน้ันจงเป็นของให้ผล

ในปัจจุบัน ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิด”. 
“ท่านผู้มีอายุ !  ข้อนี้หามิได้เลย”. 

“ท่านผู้เป็นนิครนถ์ท้ังหลาย !  พวกท่านจะสำาคัญ

ความข้อน้ันเป็นไฉน พวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังน้ีหรือว่า 

กรรมใดเป็นของให้ผลเป็นสุข ขอกรรมน้ันจงเป็นของให้ผล

เป็นทุกข์ ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิด”. 
“ท่านผู้มีอายุ !  ข้อนี้หามิได้เลย”.
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“และพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่า 

กรรมใดเป็นของให้ผลเป็นทุกข์ ขอกรรมน้ันจงเป็นของให้ผล

เป็นสุข ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิด”. 
“ท่านผู้มีอายุ !  ข้อนี้หามิได้เลย”. 

“ท่านผู้เป็นนิครนถ์ท้ังหลาย !  พวกท่านจะสำาคัญ

ความข้อน้ันเป็นไฉน พวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังน้ีหรือว่า 

กรรมใดเป็นของให้ผลเสร็จส้ินแล้ว ขอกรรมน้ันอย่าพึงให้ผล

เสร็จส้ิน ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิด”.
“ท่านผู้มีอายุ !  ข้อนี้หามิได้เลย”.

“และพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่า 

กรรมใดเป็นของให้ผลยังไม่เสร็จส้ิน ขอกรรมน้ันจงเป็นของให้

ผลเสร็จส้ิน ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิด”. 
“ท่านผู้มีอายุ !  ข้อนี้หามิได้เลย”.

“ท่านผู้เป็นนิครนถ์ท้ังหลาย !  พวกท่านจะสำาคัญ

ความข้อน้ันเป็นไฉน พวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังน้ีหรือว่า 

กรรมใดเป็นของให้ผลมาก ขอกรรมน้ันจงเป็นของให้ผลน้อย 

ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิด”.
“ท่านผู้มีอายุ !  ข้อนี้หามิได้เลย”. 
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“และพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่า 

กรรมใดเป็นของให้ผลน้อย ขอกรรมน้ันจงเป็นของให้ผลมาก 

ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิด”. 
“ท่านผู้มีอายุ !  ข้อนี้หามิได้เลย”.

“ท่านผู้เป็นนิครนถ์ท้ังหลาย !  พวกท่านจะสำาคัญ

ความข้อน้ันเป็นไฉน พวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังน้ีหรือว่า 

กรรมใดเป็นของให้ผล ขอกรรมนั้นจงเป็นของอย่าให้ผล 

ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิด”. 
“ท่านผู้มีอายุ !  ข้อนี้หามิได้เลย”.

“และพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่า 

กรรมใดเป็นของไม่ให้ผล ขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผล 

ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิด”.
“ท่านผู้มีอายุ !  ข้อนี้หามิได้เลย”.

“ท่านผู้เป็นนิครนถ์ท้ังหลาย !  เท่าที่พูดกันมานี้

เป็นอันว่า พวกท่านจะพงึปรารถนาไม่ได้ ดงันีว่้า กรรมใด

เป็นของให้ผลในปัจจุบัน ขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผล 

ในอนาคต ... ว่ากรรมใดเป็นของให้ผลในอนาคต ขอกรรมนัน้ 

จงเป็นของให้ผลในปัจจุบนั ... ว่ากรรมใดเป็นของให้ผลเป็นสขุ 



พุทธวจน - หมวดธรรม 

54

ขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลเป็นทุกข์ ... ว่ากรรมใดเป็น

ของให้ผลเป็นทุกข์ ขอกรรมนัน้จงเป็นของให้ผลเป็นสขุ ... 

ว่ากรรมใดเป็นของให้ผลเสรจ็สิน้แล้ว ขอกรรมนัน้อย่าพงึให้

ผลเสรจ็ ... ว่ากรรมใดเป็นของให้ผลยงัไม่เสรจ็สิน้ ขอกรรมนัน้

จงเป็นของให้ผลเสร็จสิ้น ... ว่ากรรมใดเป็นของให้ผลมาก 

ขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลน้อย ... ว่ากรรมใดเป็นของ

ให้ผลน้อย ขอกรรมนัน้จงเป็นของให้ผลมาก ... ว่ากรรมใดเป็น

ของให้ผล ขอกรรมนัน้จงเป็นของอย่าให้ผล ... ว่ากรรมใดเป็น

ของไม่ให้ผล ขอกรรมนัน้จงเป็นของให้ผล ด้วยความพยายาม

หรอืด้วยความเพยีรเถดิ เม่ือเป็นเช่นนี ้ ความพยายามของ

พวกนคิรนถ์ผูมี้อายกุไ็ร้ผล ความเพยีรกไ็ร้ผล”.

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกนิครนถ์มีถ้อยคำา และ

ความเห็นอย่างนี้ การกล่าวก่อนและการกล่าวตาม  

๑๐ ประการอันชอบด้วยเหตุของพวกนิครนถ์ ผู้มีถ้อยค�า

และความเห็นอย่างนี้ย่อมถึงฐานะน่าต�าหน.ิ

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าหมูส่ตัว์ย่อมเสวยสขุและทกุข์

เพราะเหตแุห่งกรรมทีต่นทำาไว้ในก่อน พวกนคิรนถ์ต้องเป็น

ผูท้ำากรรมชัว่ไว้ก่อนแน่ ในบดันี ้ พวกเขาจงึได้เสวยเวทนา
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อนัเป็นทกุข์กล้า เจ็บแสบ เหน็ปานนี ้ ถ้าหมูส่ตัว์ย่อมเสวย

สขุและทุกข์ เพราะเหตทุีอ่ศิวรเนรมติให้ พวกนคิรนถ์ต้องเป็น

ผูถ้กูอิศวรชัน้เลวเนรมติมาแน่ ในบดันี ้พวกเขาจงึได้เสวย

เวทนาอันเป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบ เห็นปานนี้ ถ้าหมู่สัตว์

ย่อมเสวยสขุและทกุข์ เพราะเหตท่ีุมคีวามบงัเอญิ พวกนคิรนถ์

ต้องเป็นผูม้คีวามบงัเอญิช่ัวแน่ ในบดันี ้พวกเขาจึงได้เสวย

เวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบ เห็นปานนี้ ถ้าหมู่สัตว ์

ย่อมเสวยสขุและทุกข์ เพราะเหตุแห่งอภชิาต ิพวกนคิรนถ์

ต้องเป็นผู้มีอภิชาติเลวแน่ ในบัดนี้ พวกเขาจึงได้เสวย

เวทนาอนัเป็นทุกข์กล้า เจบ็แสบ เห็นปานนี ้ถ้าหมูส่ตัว์ย่อม

เสวยสุขและทกุข์ เพราะเหตแุห่งความพยายามในปัจจบุนั 

พวกนิครนถ์ต้องเป็นผู้มีความพยายามในปัจจุบันเลวแน่ 

ในบดันี ้พวกเขาจงึได้เสวยเวทนาอนัเป็นทกุข์กล้าเจ็บแสบ

เห็นปานนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าหมูส่ตัว์ย่อมเสวยสขุและทกุข์

เพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำาไว้ในก่อน พวกนิครนถ์ต้อง

น่าตำาหนิ ถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์ เพราะเหตุ

แห่งกรรมทีต่นทำาไว้ในกาลก่อน พวกนคิรนถ์กต้็องน่าตำาหนิ 

ถ้าหมูส่ตัว์ย่อมเสวยสขุและทกุข์ เพราะเหตทุีอ่ศิวรเนรมติให้ 
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พวกนคิรนถ์ต้องน่าตำาหน ิถ้าหมูส่ตัว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข ์

เพราะเหตุที่อิศวรเนรมิตให้ พวกนิครนถ์ก็ต้องน่าตำาหนิ 

ถ้าหมู่สตัว์ย่อมเสวยสขุและทกุข์ เพราะเหตทุีม่คีวามบงัเอิญ 

พวกนคิรนถ์ต้องน่าตำาหน ิ ถ้าหมูส่ตัว์ไม่ได้เสวยสขุและทกุข์ 

เพราะเหตุท่ีมีความบังเอิญ พวกนิครนถ์ก็ต้องน่าตำาหนิ 

ถ้าหมู่สัตว์ย่อมเสวยสุขและทุกข์ เพราะเหตุแห่งอภิชาติ  

พวกนคิรนถ์ต้องน่าตำาหน ิ ถ้าหมูส่ตัว์ไม่ได้เสวยสขุและทกุข์ 

เพราะเหตแุห่งอภิชาติ พวกนคิรนถ์กต้็องน่าตำาหน ิ ถ้าหมู่สตัว์

ย่อมเสวยสขุและทกุข์ เพราะเหตแุห่งความพยายามในปัจจบัุน 

พวกนคิรนถ์ต้องน่าตำาหน ิ ถ้าหมูส่ตัว์ไม่ได้เสวยสขุและทกุข์ 

เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบัน พวกนิครนถ์ก็

ต้องน่าตำาหนิ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกนิครนถ์มีถ้อยคำา และ

ความเห็นอย่างน้ี การกล่าวก่อนและการกล่าวตาม ๑๐ ประการ 

อันชอบด้วยเหตุของพวกนิครนถ์ ผู้มีถ้อยคำาและความเห็น

อย่างนี้ ย่อมถึงฐานะน่าต�าหนิ. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ความพยายามไร้ผล ความเพียร

ไร้ผล อย่างนี้แล.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ก็อย่างไร ความพยายามจึง

จะมีผล ความเพียรจึงจะมีผล. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ทับถม 1 

ไม่สละความสุขที่เกิดโดยธรรม 1 

ไม่เป็นผู้หมกมุ่นในความสุขนั้น 1 

เธอย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่า 

ถึงเรานี้จักยังมีเหตุแห่งทุกข์ 

เมื่อเริ่มตั้งความเพียร วิราคะย่อมมีได้ 

อนึ่ง ถึงเรานี้จะยังมีเหตุแห่งทุกข์ 

เม่ือวางเฉย บ�าเพ็ญอุเบกขาอยู่ วิราคะก็ย่อมมีได้

เธอน้ันจึงเร่ิมต้ังความเพียร 

และบ�าเพ็ญอุเบกขาอยู่ 

ด้วยการท�าเช่นนี้ 

ทุกข์นั้นก็เป็นอันเธอสลัดได้แล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย !  อกีประการหนึง่ ภกิษุพจิารณาเหน็

ดังนี้ว่า 
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เมื่อเราอยู่ตามสบาย 

อกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง กุศลธรรมย่อมเสื่อม 

แต่เมื่อเราด�ารงตนอยู่ในความล�าบาก 

อกุศลธรรมย่อมเสื่อม กุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง 

อย่ากระนั้นเลย 

เราพึงด�ารงตนอยู่ในความล�าบากเถิด 

เธอนั้นจึงด�ารงตนอยู่ในความล�าบาก 

เมื่อเธอด�ารงตนอยู่ในความล�าบากอยู่ 

อกุศลธรรมย่อมเสื่อม กุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง

สมัยต่อมา 

เธอไม่ต้องด�ารงตนอยู่ในความล�าบากอีก 

เพราะเหตุว่า ประโยชน์ที่เธอหวังนั้น 

ส�าเร็จแล้วตามที่เธอประสงค์.

ภิกษุทั้งหลาย !  ความพยายามมีผล ความเพยีร

มผีล แม้อย่างนี.้



ลัทธิความเชื่อผิดๆ 

เกี่ยวกับกรรม 3 แบบ
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : แก้กรรม ?

ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์  
เกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียว 

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๒๒/๕๐๑. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  

ลทัธ ิ๓ ลทัธเิหล่านี ้ มอียู ่ เป็นลัทธซิึง่แม้บัณฑติ 

จะพากนัไตร่ตรอง จะหยิบขึน้ตรวจสอบ จะหยิบขึน้วพิากษ์

วจิารณ์กนัอย่างไร แม้จะบดิผนักนัมาอย่างไร กช็วนให้น้อมไป  

เพื่อการไม่ประกอบกรรมที่ดีงามอยู่นั่นเอง.

ภิกษุทั้งหลาย !  

ลัทธิ ๓ ลัทธินั้น เป็นอย่างไรเล่า ?

3 ลัทธิคือ 

(๑) สมณะและพราหมณ์บางพวก มีถ้อยคำาและ

ความเห็นว่า “บุรุษบุคคลใดๆ ก็ตาม ที่ได้รับสุข รับทุกข์ 

หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ ทั้งหมดนั้น เป็นเพราะกรรม 

ที่ท�าไว้แต่ปางก่อน” ดังนี้. 

(๒) สมณะและพราหมณ์บางพวก มีถ้อยคำาและ

ความเห็นว่า “บุรุษบุคคลใดๆ ก็ตาม ท่ีได้รับสุข รับทุกข์ 
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หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ ท้ังหมดน้ัน เป็นเพราะการบันดาล

ของเจ้าเป็นนาย” ดังนี้. 

(๓) สมณะและพราหมณ์บางพวก มีถ้อยคำาและ

ความเห็นว่า “บุรุษบุคคลใดๆ ก็ตาม ท่ีได้รับสุข รับทุกข์ 

หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ ทั้งหมดนั้น ไม่มีอะไรเป็นเหตุ 

เป็นปัจจัยเลย” ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ในบรรดาลัทธิทั้ง ๓ นั้น  

สมณพราหมณ์พวกใด มีถ ้อยคำาและความเห็นว ่า  

“บุคคลได้รับสุข หรือทุกข์ หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ 

เพราะกรรมที่ท�าไว้แต่ปางก่อนอย่างเดียว” มีอยู ่

เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่าน้ัน แล้วสอบถาม

ความท่ีเขายังยืนยันอยู่ดังนั้นแล้ว เรากล่าวกะเขาว่า  

“ถ้ากระนั้น คนที่ฆ่าสัตว์ ... ลักทรัพย์ ... ประพฤติผิด

พรหมจรรย์ ... พูดเท็จ ... พูดคำาหยาบ ... พูดยุให้แตกกัน 

... พูดเพ้อเจ้อ ... มีใจละโมบเพ่งเล็ง ... มีใจพยาบาท 

... มีความเห็นวิปริตเหล่าน้ี อย่างใดอย่างหน่ึง (ในเวลาน้ี)  

นั่นก็ต้องเป็นเพราะกรรมที่ทำาไว้แต่ปางก่อน. 
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เมื่อมัวแต่ถือเอา

กรรมที่ท�าไว้แต่ปางก่อน

มาเป็นสาระส�าคัญดังนี้แล้ว

คนเหล่านั้นก็ไม่มีความอยากท�า

หรือความพยายามท�าในข้อที่ว่า

สิ่งนี้ควรท�า (กรณียกิจ)

สิ่งนี้ไม่ควรท�า (อกรณียกิจ) อีกต่อไป.

เมื่อกรณียกิจและอกรณียกิจ

ไม่ถูกท�าหรือถูกละเว้นให้จริงๆ จังๆ กันแล้ว

คนพวกที่ไม่มีสติคุ้มครองตนเหล่านั้น

ก็ไม่มีอะไรที่จะมาเรียกตนว่า

เป็นสมณะอย่างชอบธรรมได้” ดังน้ี.
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ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข ์
เกิดจากเทพเจ้าบันดาลให ้

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๒๓/๕๐๑. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  ในบรรดาลัทธิทั้ง  ๓ นั้น 

สมณพราหมณ์พวกใดมีถ้อยคำาและความเห็นว่า “บุคคล

ได้รับสุขหรือทุกข์ หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ ทั้งหมดนั้น 

เป็นเพราะอศิวรเนรมติให้ (อสฺิสรนมิมฺานเหตตู)ิ” ดงันี ้มอียู่ 

เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่าน้ัน แล้วสอบถาม

ความที่เขายังยืนยันอยู่ดังนั้นแล้ว เรากล่าวกะเขาว่า  

“ถ้ากระนั้น (ในบัดนี้) คนที่ฆ่าสัตว์ ... ลักทรัพย์ ... 

ประพฤติผิดพรหมจรรย์ ... พูดเท็จ ... พูดคำาหยาบ ... 

พูดยุให้แตกกัน ... พูดเพ้อเจ้อ ... มีใจละโมบเพ่งเล็ง ... 

มีใจพยาบาท มีความเห็นวิปริตเหล่าน้ี อย่างใดอย่างหน่ึงอยู่ 

นั่นก็ต้องเป็นเพราะการเนรมิตของอิศวรด้วย.
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เมื่อมัวแต่ถือเอา

การเนรมิตของอิศวร 

มาเป็นสาระส�าคัญดังนี้แล้ว 

คนเหล่านั้นก็ไม่มีความอยากท�า 

หรือความพยายามท�าในข้อที่ว่า 

สิ่งนี้ควรท�า (กรณียกิจ) 

สิ่งนี้ไม่ควรท�า (อกรณียกิจ) อีกต่อไป. 

เมื่อกรณียกิจและอกรณียกิจ 

ไม่ถูกท�าหรือถูกละเว้นให้จริงๆ จังๆ กันแล้ว

คนพวกที่ไม่มีสติคุ้มครองตนเหล่านั้น 

ก็ไม่มีอะไรที่จะมาเรียกตนว่า

เป็นสมณะอย่างชอบธรรมได้” ดังนี้.
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ลัทธิท่ีเชือ่ว่าสขุและทกุข์เกิดขึน้เองลอยๆ  
ไม่มีอะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัย 

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๒๔/๕๐๑. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  ในบรรดาลัทธิทั้ง ๓ นั้น 

สมณพราหมณ์พวกใด มีถ้อยคำาและความเห็นว่า “บุคคล

ได้รับสุข หรือทุกข์ หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข ์ทั้งหมดนั้น 

ไม่มีอะไรเป็นเหต ุเป็นปัจจัยเลย” ดังนี้ มีอยู่

เราเข้าไปหาสมณะพราหมณ์เหล่านัน้ แล้วสอบถาม

ความที่เขายังยืนยันอยู่ดังนั้นแล้ว เรากล่าวกะเขาว่า  

“ถ้ากระนั้น (ในบัดนี้) คนที่ฆ่าสัตว์ … ลักทรัพย์ … 

ประพฤติผิดพรหมจรรย์ … พูดเท็จ … พูดคำาหยาบ … 

พูดยุให้แตกกัน … พูดเพ้อเจ้อ … มีใจละโมบเพ่งเล็ง … 

มใีจพยาบาท … มคีวามเหน็วปิริตเหล่านี ้อย่างใดอย่างหนึง่อยู่ 

นั่นก็ต้องไม่มีอะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัยเลยด้วย. 
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เมื่อมัวแต่ถือเอา

ความไม่มีอะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัยเลย 

มาเป็นสาระส�าคัญดังนี้แล้ว 

คนเหล่านั้นก็ไม่มีความอยากท�า 

หรือความพยายามท�าในข้อที่ว่า

สิ่งนี้ควรท�า (กรณียกิจ) 

สิ่งนี้ไม่ควรท�า (อกรณียกิจ) อีกต่อไป. 

เมื่อกรณียกิจและอกรณียกิจ 

ไม่ถูกท�าหรือถูกละเว้นให้จริงๆ จังๆ กันแล้ว 

คนพวกที่ไม่มีสติคุ้มครองตนเหล่านั้น 

ก็ไม่มีอะไรที่จะมาเรียกตนว่า

เป็นสมณะอย่างชอบธรรมได้” ดังนี้.
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เชื่อว่า “กรรม”  
ไม่มี อันตรายอย่างยิ่ง  

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๖๙/๕๗๗.

๒0 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในบรรดาผ้าที่ทอด้วยสิ่งที่เป็น

เส้นๆ กันแล้ว ผ้าเกสกัมพล (ผ้าทอด้วยผมคน) นับว่าเป็น

ผ้าเลวท่ีสุด. ผ้าเกสกัมพลน้ี เม่ืออากาศหนาว มันก็เย็นจัด 

เมื่ออากาศร้อน มันก็ร้อนจัด. สีก็ไม่งาม กล่ินก็เหม็น 

เนื้อก็กระด้าง ข้อนี้เป็นฉันใด 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในบรรดาลัทธิต่างๆ ของ 

เหล่าปุถุสมณะ (สมณะอื่นทั่วไป) แล้ว ลัทธิมักขลิวาท 

นับว่าเป็นเลวที่สุด ฉันนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย !  มักขลิโมฆบุรุษน้ัน มีถ้อยค�าและ

หลักความเห็นว่า “กรรมไม่มี กิริยาไม่มี ความเพียรไม่มี” 

(คอืในโลกนี ้ อย่าว่าแต่จะมผีลกรรมเลย แม้แต่ตวักรรม

เองกไ็ม่มี ทำาอะไรเท่ากบัไม่ทำา ในส่วนของกริยิาและความเพยีร กม็นียั 

เช่นเดียวกัน).

ภกิษท้ัุงหลาย !  แม้พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจ้า

ทัง้หลาย ทีเ่คยมีแล้วในอดตีกาลนานไกล ท่านเหล่านัน้ก็ล้วน
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แต่เป็นผู้กล่าวว่า มกีรรม มีกิรยิา มีวิรยิะ. มกัขลโิมฆบุรุษ 

ย่อมคัดค้านพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจ้านัน้ว่า ไม่มกีรรม 

ไม่มกีริยิา ไม่มวีริยิะ ดงันี.้

ภกิษุทัง้หลาย !  แม้พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า

ทัง้หลาย ท่ีจกัมมีาในอนาคตกาลนานไกลข้างหน้า ท่าน

เหล่านัน้กล้็วนแต่เป็นผู้กล่าวว่า มกีรรม มกีริยิา มวิีรยิะ. 

มักขลโิมฆบรุษุ ย่อมคดัค้านพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า

เหล่านัน้ว่า ไม่มกีรรม ไม่มกีริยิา ไม่มวิีรยิะ ดงันี.้

ภิกษุทั้งหลาย !  ในกาละนี้ แม้เราเองผู้เป็น

อรหนัตสมัมาสมัพทุธะก็เป็นผูก้ล่าวว่า มีกรรม มกีริยิา 

มีวิริยะ. มักขลิโมฆบุรุษ ย่อมคัดค้านเราว่า ไม่มีกรรม  

ไม่มีกิริยา ไม่มีวิริยะ ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  คนเขาวางเคร่ืองดักปลา ไว้ท่ี

ปากแม่น้�า ไม่ใช่เพื่อความเกื้อกูล แต่เพื่อความทุกข์ 

ความวอดวาย ความฉิบหาย แก่พวกปลาท้ังหลาย ฉันใด

มกัขลโิมฆบรุษุ เกดิขึน้ในโลก เป็นเหมอืนกบั 

ผู้วางเคร่ืองดักมนุษย์ไว้ ไม่ใช่เพื่อความเก้ือกูล แต่

เพือ่ความทุกข์ ความวอดวาย ความฉบิหาย แก่สตัว์ทัง้

หลายเป็นอันมาก ฉันนั้น.



ผลของกรรม  
แบ่งโดยระยะเวลาให้ผลของกรรม
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ระยะเวลาการให้ผลของกรรม 
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๖๕/๓๓๔.

๒1 

ภิกษุทั้งหลาย !  วิบาก (ผลแห่งการกระทำา) 

แห่งกรรมทั้งหลาย เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  เรากล่าววิบากแห่งกรรม

ทัง้หลายว่ามีอยู่ 3 อย่าง คือ 

(1) วิบากในทิฏฐธรรม (คือทันควัน)

(๒) วิบากในอุปปัชชะ (คือในเวลาต่อมา)

(3) วิบาก ในอปรปริยายะ (คือในเวลาต่อมาอีก). 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรากล่าวว่า วิบากแห่งกรรม

ทั้งหลาย.



ผลของกรรม  

แบ่งโดยผลที่ได้รับ
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ผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรม  
-บาลี ม. ม. ๑๓/๖๔๔/๗๐๗. 

๒๒ 

วาเสฏฐะ !  ก็ในหมู ่มนุษย ์ ผู ้ ใดอาศัยการรักษาโค

เลี้ยงชีวิต ท่านจงรู้อย่างน้ีว่า ผู้น้ันเป็นชาวนา ไม่ใช่พราหมณ์ 

วาเสฏฐะ !  อนึ่ง ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดเลี้ยงชีวิตด้วยศิลป

มากอย่าง ท่านจงรู้อย่างนี้ว่า ผู้นั้นเป็นศิลปิน ไม่ใช่พราหมณ์ 

วาเสฏฐะ !  อนึ่ง ในหมู ่มนุษย์ ผู ้ใดอาศัยการค้าขาย

เลี้ยงชีวิต ท่านจงรู้อย่างนี้ว่า ผู้นั้นเป็นพ่อค้า ไม่ใช่พราหมณ์ 

วาเสฏฐะ !  อนึ่ง ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดเลี้ยงชีวิตด้วยการ

รับใช้ผู้อื่น ท่านจงรู้อย่างนี้ว่า ผู้นั้นเป็นคนรับใช้ ไม่ใช่พราหมณ์ 

วาเสฏฐะ !  อน่ึง ในหมู่มนุษย์ ผูใ้ดอาศัยของทีเ่ขาไม่ให้

เลี้ยงชีวิต ท่านจงรู้อย่างนี้ว่า ผู้นี้เป็นโจร ไม่ใช่พราหมณ์ 

วาเสฏฐะ !  อนึ่ง ในหมู ่มนุษย์ ผู ้ใดอาศัยศาตราวุธ

เลี้ยงชีวิต ท่านจงรู้อย่างนี้ว่า ผู้นั้นเป็นทหาร ไม่ใช่พวกพราหมณ์ 

วาเสฏฐะ !  อน่ึง ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดเล้ียงชีวิตด้วยการงาน

ของปุโรหิต ท่านจงรู้อย่างน้ีว่า ผู้น้ันเป็นเจ้าหน้าท่ีการบูชา ไม่ใช่พราหมณ์

วาเสฏฐะ !  อน่ึง ในหมู่มนุษย์ ผูใ้ดปกครองบ้านและเมอืง 

ท่านจงรู้อย่างนี้ว่า ผู้นี้เป็นพระราชา ไม่ใช่พราหมณ์ 

และเราก็ไม่เรียกบุคคลผู้เกิดในกำาเนิดไหนๆ หรือเกิดจาก

มารดาว่าเป็นพราหมณ์ บุคคลถึงจะเรียกกันว่าท่านผู้เจริญ ผู้นั้น

ก็ยังเป็นผู้มีกิเลสเครื่องกังวลอยู่นั่นเอง 
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เราเรียก บุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล ผู้ไม่ยึดมั่นนั้นว่า

เป็นพราหมณ์ ผู้ใดแลตัดสังโยชน์ทั้งปวงได้แล้วไม่สะดุ้ง เราเรียก

ผู้นั้นผู้ล่วงกิเลสเครื่องข้อง ไม่ประกอบด้วยสรรพกิเลส ว่าเป็น

พราหมณ์…

บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติ (ก�าเนิด) ก็หามิได้ 

จะมิใช่พราหมณ์เพราะชาติ (กำาเนิด) ก็หามิได้ 

บุคคลเปน็พราหมณ์ ก็เพราะกรรม ไม่เป็นพราหมณ์ ก็เพราะกรรม 

บุคคลเป็นชาวนา ก็เพราะกรรม เป็นศิลปิน ก็เพราะกรรม 

บุคคลเป็นพ่อค้า ก็เพราะกรรม เป็นคนรับใช้ ก็เพราะกรรม 

บุคคลแม้เป็นโจร ก็เพราะกรรม เป็นนักรบ ก็เพราะกรรม 

บุคคลเป็นปุโรหิต ก็เพราะกรรม แม้เป็นพระราชา ก็เพราะกรรม

บัณฑิตทั้งหลายย่อมเห็นซึ่งกรรมนั้น ตามที่เป็นจริง

อย่างนี้. ชื่อว่าเป็นผู้เห็นซึ่งปฏิจจสมุปบาท เป็นผู้ฉลาดในเรื่อง

วิบากแห่งกรรม. 

โลกย่อมเป็นไปตามกรรม หมู่สัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรม. 

สัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นเครื่องรึงรัด เหมือนลิ่มสลักขันยึดรถ

ที่กำาลังแล่นไปอยู่. 

สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน เป็นทายาท

แห่งกรรม มีกรรมเป็นก�าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ ์ มีกรรม

เป็นที่พึ่งอาศัย กระท�ากรรมใดไว้ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักเป็น

ผู้รับผลของกรรมนั้น.
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เหตุให้ได้ความเป็นผู้มีรูปงาม  
มีทรัพย์มากและสูงศักดิ ์

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๗๘/๑๙๗.

๒3 

มลัลกิา !  มาตคุามบางคนในโลกนีไ้ม่เป็นผูมั้กโกรธ

ไม่มากไปด้วยความคบัแค้นใจ ถกูว่าแม้มากกไ็ม่ขัดเคือง

ไม่ฉุนเฉียว ไม่กระฟัดกระเฟียด ไม่กระด้างกระเด่ือง

ไม่แสดงความโกรธ ความขัดเคืองและความไม่พอใจ

ให้ปรากฏ เป็นผู้ให้ทาน คือ ข้าว นำ้า เครื่องนุ่งห่ม 

ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครือ่งลบูไล้ ทีน่อน ทีอ่ยู่ 

และประทปีโคมไฟ แก่สมณะหรอืพราหมณ์และเป็นผู้มใีจ

ไม่ริษยา ย่อมไม่ริษยา ไม่มุ่งร้าย ไม่ผูกใจอิจฉา ในลาภ-

สกัการะ ความเคารพ ความนบัถอื การไหว้ และการบชูา

ของคนอืน่ ถ้ามาตคุามนัน้จตุจิากอตัภาพนัน้แล้ว มาสู่

ความเป็นอย่างนีก้ลบัมาเกดิในชาตใิดๆ ย่อมเป็นผู้มรีปูงาม 

น่าด ู น่าชม ประกอบด้วยความเป็นผู้มผีวิพรรณงามยิง่นกั 

ท้ังเป็นผูม้ัง่คัง่ มทีรพัย์มาก มโีภคสมบตัมิากและสงูศกัด์ิ.
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ผลของให้ทานแบบต่างๆ 
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๙๒/๑๔๘.

๒4 

ภิกษุทั้งหลาย !  สัปปุริสทาน ๕ ประการนี้  

๕ ประการอย่างไรเล่า ? คือ 

1. ย่อมให้ทานด้วยศรัทธา 

๒. ย่อมให้ทานโดยเคารพ 

3. ย่อมให้ทานโดยกาลอันควร 

4. เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน

๕. ย่อมให้ทานไม่กระทบตนและไม่กระทบผู้อ่ืน 

ภิกษุทั้งหลาย !  สัตบุรุษ

(1) ครั้นให้ทานด้วยศรัทธาแล้ว ย่อมเป็น 

ผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคทรัพย์มาก และเป็นผู้มี

รูปสวยงาม น่าดูน่าเลื่อมใส ประกอบด้วยผิวพรรณ

งามยิ่งนัก ในที่ที่ทานนั้นให้ผล.

(๒) ครั้นให้ทานโดยเคารพแล้ว ย่อมเป็น 

ผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคทรัพย์มาก และเป็นผู้มี

บุตรภรรยา ทาส คนใช้หรือคนงาน เป็นผู้เช่ือฟัง 

เงี่ยโสตลงสดับค�าสั่ง ตั้งใจใคร่รู้ ในที่ที่ทานนั้นให้ผล. 
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(3) คร้ันให้ทานโดยกาลอันควรแล้ว ย่อม

เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคทรัพย์มาก และย่อม

เป็นผู้มีความต้องการท่ีเกิดข้ึนตามกาลบริบูรณ์ ในที่

ที่ทานนั้นให้ผล. 

(4) ครั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้ว  

ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคทรัพย์มาก และ

เป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ ๕ สูงยิ่งขึ้น ในที่

ที่ทานนั้นให้ผล. 

(๕) คร้ันให้ทานไม่กระทบตนและไม่กระทบ 

ผูอ่ื้นแล้ว ย่อมเป็นผู้มัง่คัง่ มทีรพัย์มาก มโีภคทรพัย์มาก

และย่อมเป็นผูม้โีภคทรพัย์ไม่มภียันตรายมาแต่ทีไ่หนๆ 

คอื จากไฟ จากน�า้ จากพระราชา จากโจร จากคนไม่เป็น

ที่รัก หรือจากทายาท ในที่ที่ทานนั้นให้ผล. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้แลสัปปุริสทาน ๕ ประการ.
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กรรมท่ีท�าให้ได้รบัผลเป็น 
ความไม่ตกต�า่ 

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๔๐/๒๐๐. 

๒๕ 

ภิกษุทั้ งหลาย !  แต่ชาติที่แล้วมาแต่อดีต 

ตถาคตได้เคยเจริญเมตตาภาวนาตลอด ๗ ปี จึงไม่เคย 

มาบังเกิดในโลกมนุษย์นี้ ตลอด ๗ สังวัฏฏกัปป์ และ 

วิวัฏฏกัปป์. ในระหว่างกาลอันเป็นสังวัฏฏกัปป์นั้น  

เราได้บังเกิดในอาภัสสรพรหม. ในระหว่างกาลอันเป็น 

วิวัฏฏกัปป์นั้น เราก็ได้อยู่พรหมวิมานอันว่างเปล่าแล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย !  ในกัปป์น้ัน เราได้เคยเป็น

พรหม ได้เคยเป็นมหาพรหมผู้ย่ิงใหญ่ ไม่มีใครครอบงำาได้ 

เป็นผู้เห็นส่ิงท้ังปวงโดยเด็ดขาด เป็นผู้มีอำานาจสูงสุด.

ภิกษุทั้งหลาย !  เราได้เคยเป็นสักกะ ผู้เป็น

จอมแห่งเทวดา นับได้ 3๖ ครั้ง เราได้เคยเป็นราชา

จักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรม เป็นพระราชาโดยธรรม 

มีแว่นแคว้นจดมหาสมุทรทั้งสี่เป็นที่สุด เป็นผู้ชนะแล้ว

อย่างดี มีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการ 

นับด้วยร้อยๆ ครั้ง ทำาไมจะต้องกล่าวถึงความเป็นราชา

ตามธรรมดาด้วย.
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ภิกษุท้ังหลาย !  ความคิดได้เกิดข้ึนแก่เราว่า  

ผลวิบากแห่งกรรมอะไรของเราหนอ ท่ีทำาให้เราเป็นผู้มีฤทธิ์

มากถึงอย่างนี้ มีอานุภาพมากถึงอย่างนี้ ในครั้งนั้นๆ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่า 

ผลวิบากแห่งกรรม 3 อย่างนี้แล ที่ท�าให้เรามีฤทธิ์มาก

ถึงอย่างนี้ มีอานุภาพมากถึงอย่างนี้ 

วิบากแห่งกรรม 3 อย่าง ในครั้งนั้น คือ 

(๑) ผลวิบากแห่งทาน (การให้) 

(๒) ผลวิบากแห่งทมะ (การบีบบังคับใจ) 

(๓) ผลวิบากแห่งสัญญมะ (การส�ารวมระวัง)  

ดังนี้.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : แก้กรรม ?

7979

พุทธวจน - หมวดธรรม 

เหตุทีท่�าให้มนษุย์เกดิมาแตกต่างกนั 
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/ ๓๗๖ /๕๗๙.

๒๖ 

สุภมาณพ โตเทยยบุตร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาค ดังน้ีว่า 

“ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !  อะไรหนอแล เป็นเหตุ  

เป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ ปรากฏความเลวและ

ความประณีต คือ มนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏมีอายุสั้น มีอายุยืน 

มีโรคมาก มีโรคน้อย มีผิวพรรณทราม มีผิวพรรณงาม มีศักดาน้อย 

มีศักดามาก มีโภคะน้อย มีโภคะมาก เกิดในสกุลต่ำา เกิดในสกุลสูง 

ไร้ปัญญา มีปัญญา. ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !  อะไรหนอแล  

เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ ปรากฏ

ความเลวและความประณีต”. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 

มาณพ !  สัตว์ท้ังหลายมีกรรมเป็นของตน 

เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นก�าเนิด มีกรรมเป็น

เผ่าพันธ์ุ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจ�าแนกสัตว์

ให้เลวและประณีตได.้
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“ข้าพระองค์ย่อมไม่ทราบเนือ้ความโดยพสิดารของอุเทศ

ทีพ่ระโคดมผูเ้จรญิตรสัโดยย่อมไิด้จำาแนกเนือ้ความโดยพิสดารนีไ้ด้ 

ขอพระโคดมผู้เจริญ !  ได้โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดย

ประการทีข้่าพระองค์จะพงึทราบเนือ้ความแห่งอเุทศนีโ้ดยพสิดาร

ด้วยเถิด”. 

มาณพ !  ถ้าอย่างนั้น ท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ดี 

เราจะกล่าวต่อไป 
สุภมาณพ โตเทยยบุตร ทูลรับพระผู้มีพระภาคว่า

“ชอบแล้ว พระเจ้าข้า !  ”. 

พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่า 

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี

กต็าม บรุษุก็ตาม เป็นผูม้กัทำาชวิีตสตัว์ให้ตกล่วง เป็นคน

เหีย้มโหด มีมอืเป้ือนเลอืด หมกมุน่ในการประหตัประหาร 

ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิต เขาตายไป จะเข้าถึงอบาย 

ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อม 

สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ 

วินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง 

จะเป็นคนมีอายุสั้น. 
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มาณพ !  ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุสั้น

นี้คือ เป็นผู้มักท�าชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง เป็นคนเหี้ยมโหด 

มีมือเป้ือนเลือด หมกมุ่นในการประหัตประหาร ไม่เอ็นดู

ในเหล่าสัตว์มีชีวิต.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็นสตรี 

ก็ตาม บุรุษก็ตาม ละปาณาติบาตแล้ว เป็นผู้เว้นขาดจาก

ปาณาติบาต วางอาชญา วางศัสตราได้ มีความละอาย ถึง

ความเอ็นดู อนุเคราะห์ด้วยความเก้ือกูลในสรรพสัตว์และ

ภูตอยู่ เขาตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมน้ัน 

อันเขาให้พร่ังพร้อมสมาทานไว้อย่างน้ี หากตายไป ไม่เข้าถึง

สุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง 

จะเป็นคนมีอายุยืน.

มาณพ !  ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือความมีอายุยืนน้ี 

คือ ละปาณาติบาตแล้ว เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต 

วางอาชญา วางศัสตราได้ มีความละอาย ถึงความเอ็นดู 

อนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และภูตอยู.่

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็นสตรี 

ก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือ 
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หรอืก้อนดนิ หรือท่อนไม้ หรอืศสัตรา เขาตายไป จะเข้าถงึ

อบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนั้น อันเขาให ้

พรัง่พร้อม สมาทานไว้อย่างน้ี หากตายไป ไม่เข้าถงึอบาย 

ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ  

ในภายหลัง จะเป็นคนมีโรคมาก. 

มาณพ !  ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือความมีโรคมากน้ี 

คือ เป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือ หรือก้อน

ดิน หรือท่อนไม้ หรือศัสตรา.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี 

กต็าม บรุษุก็ตาม เป็นผูม้ปีกตไิม่เบยีดเบยีนสตัว์ด้วยฝ่ามอื 

หรอืก้อนดนิ หรอืท่อนไม้ หรอืศสัตรา เขาตายไป จะเข้าถงึ

สุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อม

สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 

ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็น 

คนมีโรคน้อย.

มาณพ !  ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือความมีโรคน้อย

น้ี คือ เป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือ หรือ 

ก้อนดิน หรือท่อนไม้ หรือศัสตรา.
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มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี 

ก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นคนมักโกรธ มากด้วยความ 

แค้นเคือง ถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจ โกรธเคือง พยาบาท 

มาดร้าย ทำาความโกรธ ความร้าย และความขึ้งเคียดให้

ปรากฏ เขาตายไป จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 

เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้ 

หากตายไป ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามาเป็น

มนษุย์เกดิ ณ ทีใ่ดๆ ในภายหลงั จะเป็นคนมีผิวพรรณทราม.

มาณพ !  ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือความมีผิวพรรณ 

ทรามนี้ คือ เป็นคนมักโกรธ มากด้วยความแค้นเคือง 

ถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจ โกรธเคือง พยาบาท มาดร้าย 

ท�าความโกรธ ความร้าย และความขึ้งเคียดให้ปรากฏ.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี 

ก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นคนไม่มักโกรธ ไม่มากด้วยความ 

แค้นเคอืง ถกูเขาว่ามากกไ็ม่ขดัใจ ไม่โกรธเคือง ไม่พยาบาท 

ไม่มาดร้าย ไม่ทำาความโกรธ ความร้าย และความขึง้เคยีดให้

ปรากฏ เขาตายไป จะเข้าถงึสคุตโิลกสวรรค์ เพราะกรรมนัน้ 

อันเขาให้พร่ังพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป  
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ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิด ณ ที่ใดๆ 

ในภายหลัง จะเป็นคนน่าเลื่อมใส.

มาณพ !  ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือความเป็น 

ผู้น่าเลื่อมใสนี้ คือ เป็นคนไม่มักโกรธ ไม่มากด้วย 

ความแค้นเคือง ถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจ ไม่โกรธเคือง  

ไม่พยาบาท ไม่มาดร้าย ไม่ท�าความโกรธ ความร้าย 

ความขึ้งเคียดให้ปรากฏ.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี 

ก็ตาม บุรุษก็ตาม มีใจริษยา ย่อมริษยา มุ่งร้าย ผูกใจอิจฉา

ในลาภสักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหว้ และ

การบูชาของคนอ่ืน เขาตายไป จะเข้าถึงอบาย ทุคติวินิบาต 

นรก เพราะกรรมน้ัน อันเขาให้พร่ังพร้อม สมาทานไว้อย่างน้ี 

หากตายไปไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามาเป็น

มนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลังจะเป็นคนมีศักดาน้อย. 

มาณพ !  ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือความมีศักดา

น้อยนี้ คือ มีใจริษยา ย่อมริษยา มุ่งร้าย ผูกใจอิจฉา  

ในลาภสักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหว้ และ

การบูชาของคนอื่น.
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มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็นสตรี 

กต็าม บรุุษกต็าม เป็นผูม้ใีจไม่ริษยา ย่อมไม่ริษยา ไม่มุง่ร้าย  

ไม่ผกูใจอจิฉาในลาภสกัการะ ความเคารพ ความนบัถอื 

การไหว้ และการบชูาของคนอืน่ เขาตายไป จะเข้าถึงสคุติ  

โลกสวรรค์ เพราะกรรมนัน้ อนัเขาให้ พรัง่พร้อม สมาทาน

ไว้อย่างนี้ หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็น

มนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีศักดามาก. 

มาณพ !  ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพื่อความมีศักดา

มากนี้ คือ มีใจไม่ริษยา ย่อมไม่ริษยา ไม่มุ่งร้าย 

ไม่ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะ ความเคารพ ความ

นับถือ การไหว ้ และการบูชาของคนอื่น.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็นสตรี 

ก็ตาม บุรุษก็ตาม ย่อมไม่เป็นผู้ให้ ข้าว นำ้า เครื่องนุ่งห่ม 

ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่ 

และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ เขาตายไป  

จะเข้าถงึอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก เพราะกรรมนัน้ อันเขา

ให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไปไม่เข้าถึง

อบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ 

ในภายหลังจะเป็นคนมีโภคะน้อย. 
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มาณพ !  ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะ 

น้อยนี้ คือ ไม่ให้ข้าว น�้า เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ 

ดอกไม้ ของหอม เครือ่งลบูไล้ ทีน่อน ทีอ่ยู่ และประทปี

โคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี 

ก็ตาม บุรุษก็ตาม ย่อมเป็นผู้ให้ข้าว นำ้า เครื่องนุ่งห่ม  

ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่ 

และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ เขาตายไป  

จะเข้าถงึสคุตโิลกสวรรค์ เพราะกรรมน้ัน อนัเขาให้พรัง่พร้อม

สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 

ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง จะเป็น 

คนมีโภคะมาก. 

มาณพ !  ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะ 

มากนี้ คือ ให้ข้าว น�้า เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้ 

ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่ และประทีปโคมไฟ 

แก่สมณะหรือพราหมณ.์

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี 

กต็าม บรุษุกต็าม เป็นคนกระด้างเย่อหยิง่ ย่อมไม่กราบไหว้

คนที่ควรกราบไหว้ ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับ ไม่ให้อาสนะ
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แก่คนทีส่มควรแก่อาสนะ ไม่ให้ทางแก่คนทีส่มควรแก่ทาง 

ไม่สักการะคนที่ควรสักการะ ไม่เคารพคนที่ควรเคารพ  

ไม่นับถือคนที่ควรนับถือ ไม่บูชาคนที่ควรบูชา เขาตายไป 

จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนั้น อันเขา

ให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึง

อบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ 

ในภายหลัง จะเป็นคนเกิดในสกุลตำ่า. 

มาณพ !  ปฏิปทาที่ เ ป็นไปเพื่อความเกิด 

ในสกุลต่�านี้ คือ เป็นคนกระด้าง เย่อหยิ่ง ย่อมไม ่

กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับ 

ไม่ให้อาสนะ แก่คนที่สมควรแก่อาสนะ ไม่ให้ทางแก ่

คนที่สมควรแก่ทาง ไม่สักการะคนที่ควรสักการะ  

ไม่เคารพคนที่ควรเคารพ ไม่นับถือคนที่ควรนับถือ  

ไม่บูชาคนที่ควรบูชา.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็นสตรี 

ก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นคนไม่กระด้าง ไม่เย่อหยิ่ง ย่อม 

กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ ลุกรับคนที่ควรลุกรับ ให้

อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะ ให้ทางแก่คนที่สมควร
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แก่ทาง สักการะคนที่ควรสักการะ เคารพคนที่ควรเคารพ 

นับถือคนที่ควรนับถือ บูชาคนที่ควรบูชา เขาตายไป  

จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้น อันเขาให้  

พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติ

โลกสวรรค์ ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง 

จะเป็นคนเกิดในสกุลสูง. 

มาณพ !  ปฏิปทาที่ เป ็นไปเพื่อความเกิด 

ในสกุลสูงนี้ คือ เป็นคนไม่กระด้าง ไม่เย่อหยิ่ง ย่อม

กราบไหว้คนทีค่วรกราบไหว้ ลกุรบัคนทีค่วรลกุรบั ให้อาสนะ

แก่คนทีส่มควรแก่อาสนะ ให้ทางแก่คนทีส่มควรแก่ทาง 

สกัการะคนทีค่วรสักการะ เคารพคนทีค่วรเคารพ นบัถอื

คนที่ควรนับถือ บูชาคนที่ควรบูชา.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี 

ก็ตาม บุรุษก็ตาม ย่อมไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือ

พราหมณ์แล้วสอบถามว่า อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล 

อะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ 

อะไรเม่ือทำา ย่อมเป็นไปเพ่ือความไม่เก้ือกูล เพ่ือความทุกข์

สิ้นกาลนาน หรือว่าอะไรเมื่อทำาย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์
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เกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน เขาตายไป จะเข้าถึงอบาย 

ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมน้ัน อันเขาให้พร่ังพร้อม  

สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ 

วินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง 

จะเป็นคนมีปัญญาทราม. 

มาณพ !  ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพื่อความมีปัญญา

ทรามน้ี คือ ไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้ว 

สอบถามว่าอะไร เป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษ 

อะไรไม่มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ อะไรเม่ือท�า

ย่อมเป็นไปเพ่ือความไม่เก้ือกูล เพ่ือความทุกข์ส้ินกาลนาน 

หรือว่า อะไรเมื่อท�าย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล 

เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็นสตรี 

ก็ตาม บุรุษก็ตาม ย่อมเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์

แล้วสอบถามว่า อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษ 

อะไรไม่มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ อะไรเม่ือทำา 

ย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์สิ้นกาลนาน หรือว่า

อะไรเม่ือทำาย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์เก้ือกูล เพ่ือความสุข
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สิ้นกาลนาน เขาตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะ

กรรมน้ัน อันเขาให้พร่ังพร้อม สมาทานไว้อย่างน้ี หากตายไป 

ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ 

ในภายหลัง จะเป็นคนมีปัญญามาก. 

มาณพ !  ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพื่อความมีปัญญา

มากนี้ คือ เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้ว 

สอบถามว่า อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษ 

อะไรไม่มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ อะไรเม่ือท�า

ย่อมเป็นไปเพ่ือความไม่เก้ือกูล เพ่ือความทุกข์ส้ินกาลนาน 

หรือว่า อะไรเมื่อท�าย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล 

เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน.

มาณพ !  ด้วยประการฉะนีแ้ล ปฏิปทาทีเ่ป็นไป

เพื่อความมีอายุสั้น ย่อมนำาเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุสั้น 

ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืน ย่อมนำาเข้าไปสู่ 

ความเป็นคนมอีายยุนื ปฏปิทาเป็นไปเพ่ือความมโีรคมาก 

ย่อมนำาเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคมาก ปฏิปทาที่เป็นไป

เพ่ือความมโีรคน้อย ย่อมนำาเข้าไปสูค่วามเป็นคนมโีรคน้อย 

ปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความมผีวิพรรณทราม ย่อมนำาเข้าไปสู่
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ความเป็นคนมีผวิพรรณทราม ปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพ่ือความเป็น

ผู้น่าเลื่อมใส ย่อมนำาเข้าไปสู่ความเป็นคนน่าเลื่อมใส 

ปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความมศีกัดาน้อย ย่อมนำาเข้าไปสูค่วาม

เป็นคนมศีกัดาน้อย ปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความมศีกัดามาก  

ย่อมนำาเข้าไปสูค่วามเป็นคนมีศกัดามาก ปฏปิทาทีเ่ป็นไป

เพือ่ความมีโภคะน้อย ย่อมนำาเข้าไปสูค่วามเป็นคนมโีภคะน้อย 

ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพื่อความมีโภคะมาก ย่อมนำาเข้าไปสู่

ความเป็นคนมีโภคะมาก ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเกิด

ในสกุลตำ่า ย่อมนำาเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลต่ำ 

ปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความเกดิในสกลุสงู ย่อมนำาเข้าไปสู่

ความเป็นคนเกิดในสกุลสูง ปฏิปทาที่เป็นไปเพ่ือความ 

มปัีญญาทราม ย่อมนำาเข้าไปสูค่วามเป็นคนมปัีญญาทราม 

ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามาก ย่อมนำาเข้าไปสู่

ความเป็นคนมปัีญญามาก.

มาณพ !  สัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นของตน 

เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นก�าเนิด มีกรรมเป็น

เผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจ�าแนกสัตว์

ให้เลวและประณีต.
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เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วอย่างนี้ 
สุภมาณพ โตเทยยบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังน้ีว่า 

“แจ่มแจ้งแล้ว พระเจ้าข้า !  แจ่มแจ้งแล้ว พระเจ้าข้า !  

พระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายมิใช่น้อย เปรียบ

เหมือนหงายของท่ีคว่ำา หรือเปิดของท่ีปิด หรือบอกทางแก่คนหลงทาง 

หรือตามประทีปในที่มืด ด้วยหวังว่าผู้มีตาดีจักเห็นรูปได้ฉะนั้น  

ข้าพระองค์น้ีขอถึงพระโคดมผู้เจริญ พระธรรม และพระภิกษุสงฆ์ 

ว่าเป็นสรณะ. ขอพระโคดมผู้เจริญ !  จงทรงจำาข้าพระองค์ว่าเป็น

อุบาสก ผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”.
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บุรพกรรมของการได้ลักษณะ  
“มหาบุรุษ” 

-บาลี ปา. ที. ๑๑/๑๕๙-๑๙๓/๑๓๐,๑๗๑.

๒7 

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกฤาษีภายนอกจำามนต์ 

มหาปุริสลักขณะได้ก็จริง แต่หารู้ไม่ว่าการที่มหาบุรุษได้

ลักขณะอันนี้ๆ เพราะทำากรรมเช่นนี้ๆ 

ก. ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน ในภพที่อยู่อาศัยก่อน ได้เป็นผู้บากบั่นใน 

กุศล ถือมั่นในกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ในการ

บริจาคทาน การสมาทานศีล การรักษาอุโบสถ การปฏิบัติ

มารดา บิดา การปฏิบัติสมณพราหมณ์ การอ่อนน้อมต่อ 

ผูเ้จรญิในตระกลู และในอธกิศุลธรรมอืน่. เพราะได้กระทำา  

ได้สร้างสม ได้พอกพูน ได้มั่วสุมกรรมนั้นๆ ไว้ ภายหลัง

แต่การตาย เพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์. 

ตถาคตนั้นถือเอาในเทพเหล่าอื่นโดยฐานะ 10 คือ  

อายทุพิย์ วรรณะทิพย์ สขุทพิย์ ยศทพิย์ อธบิดีทพิย์ รปูทพิย์ 

เสยีงทพิย์ กลิน่ทพิย์ รสทพิย์ สมัผัสทิพย์; ครัน้จติุจากภพนัน้ 
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มาสูค่วามเป็นมนษุย์อย่างน้ี จงึได้มหาปรุสิลกัขณะข้อนีค้อื 

มีฝ่าเท้าเสมอ จดลงกเ็สมอ ยกขึน้กเ็สมอฝ่าเท้าถกูต้องพืน้

พร้อมกัน ... (ลกัขณะท่ี 1) ย่อมเป็นผูไ้ม่หวาดหว่ันต่อ

ข้าศึกทั้งภายในและภายนอก คือราคะ โทสะ โมหะ 

ก็ตาม สมณะพราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ 

ก็ตาม ในโลก ที่เป็นศัตร.ู

ข. ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาตก่ิอน ...1 ได้เป็นผู้นำาสขุมาให้แก่มหาชนเป็นผู้

บรรเทาภยัคอืความสะดุง้หวาดเสยีว จดัการคุม้ครองรกัษา 

โดยธรรม ได้ถวายทานมเีครือ่งบรวิาร. เพราะได้กระทำา...

กรรมน้ันๆ ไว้ ... คร้ันมาสูค่วามเป็นมนุษย์อย่างน้ี จงึได้

มหาปรุสิลกัขณะข้อนีค้อืภายใต้ฝ่าเท้ามจีกัรทัง้หลายเกดิขึน้ 

มีซ่ีต้ังพนั พร้อมด้วยกงและดมุ บรบิรูณ์ด้วยอาการทัง้ปวง 

มีระยะอันจัดไว้ด้วยดี .... (ลักขณะที่ ๒) ย่อมเป็นผู้มี

บริวารมาก ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา 

มนษุย์ อสรู นาค คนธรรพ์ ย่อมเป็นบรวิารของตถาคต.

1	 ท่ีละไว้ด้วยจุด	 ...	 ดังน้ี	 ทุกแห่งหมายความว่า	 ค�าท่ีละไว้น้ันซ�้ากัน 
เหมือนในข้อ	(ก)	ข้างบน.	เติมเอาเองก็ได้	แม้ไม่เติมก็ได้ความเท่ากัน.
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ค. ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน ... ได้เป็นผู้เว้นจากปาณาติบาต วางแล้วซึ่ง

ศัสตราและอาชญา มีความละอาย เอ็นดู กรุณาเกื้อกูลแก่

สัตว์มีชีวิตทั้งปวง. เพราะ ... กรรมนั้นๆ ครั้นมาสู่ความ

เป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะทั้ง ๓ ข้อนี้ คือ  

มีส้นยาว มีข้อนิ้วยาว มีกายตรงดุจกายพรหม ...  

(ลักขณะที่ 3 4 1๕) ย่อมเป็นผู้มีชนมายุยืนยาว

ตลอดกาลนาน; สมณะหรือพราหมณ์ เทวดา มาร พรหม 

ก็ตาม หรือใครๆ ที่เป็นศัตรู ไม่สามารถปลงชีวิต

ตถาคตเสียในระหว่างได.้

ฆ. ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน ได้เป็นผู้ให้ทานของควรเคี้ยว ควรบริโภค  

ควรลิ้ม ควรจิบ ควรดื่ม มีรสอันประณีต. เพราะ …  

กรรมนั้นๆ..ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้ว จึงได้

มหาปุริสลักขณะ ข้อนี้คือ มีเนื้อนูนหนาในที่ ๗ แห่ง 

คือที่มือทั้งสอง ท่ีเท้าท้ังสอง ท่ีบ่าท้ังสองและที่คอ… 

(ลกัขณะท่ี 1๖) ย่อมได้ของควรเค้ียว ควรบรโิภค ควรลิ้ม  

ควรจิบ ควรดื่ม อันมีรสประณีต.
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ง. ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน ... ได้สงเคราะห์ผู้อื่นด้วยสังคหวัตถุทั้งสี่ คือ 

การให้สิ่งของ วาจาที่ไพเราะ การประพฤติประโยชน์ผู้อื่น 

และความมีตนเสมอกัน. เพราะ ... กรรม นั้นๆ ...ครั้นมา

สู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้ว จึงได้มหาปุริสลักขณะ  

๒ ข้อนี้คือ มีมือและเท้าอ่อนนุ่ม มีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจ

ตาข่าย .... (ลกัขณะที ่๕ ๖) ย่อมเป็นผูส้งเคราะห์บรษิทั 

คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร 

นาค คนธรรพ์ ย่อมได้รับความสงเคราะห์จากตถาคต.

จ. ภิกษุท้ังหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน ... ได้เป็นผู้กล่าววาจาประกอบด้วยอรรถ 

ด้วยธรรม แนะนำาชนเป็นอันมาก เป็นผู้นำาประโยชน์สุข 

มาให้แก่ชนทั้งหลาย ตนเองก็เป็นผู้บูชาธรรม. เพราะ ... 

กรรมนั้นๆ ... ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได ้

มหาปุริสลักขณะ ๒ ข้อน้ี คือ มีข้อเท้าอยู่สูง มีปลายขนช้อนข้ึน 

... (ลักขณะที่ 7 14) ย่อมเป็นผู้เลิศประเสริฐเยี่ยม 

สูงกว่าสัตว์ทั้งหลาย.
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ฉ. ภิกษุท้ังหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน ... ได้เป็นผู้บอกศิลปะ วิทยา ข้อประพฤติ และ

ลัทธิกรรม ด้วยความเคารพ ด้วยหวังว่าสัตว์เหล่านั้นพึงรู้

ได้รวดเร็ว พึงปฏิบัติได้รวดเร็ว ไม่พึงเศร้าหมองสิ้นกาล

นาน. เพราะ ... กรรมนั้นๆ ... ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์

อย่างน้ี จึงได้มหาปุริสลักขณะข้อน้ีคือ มีแข้งดังแข้งเน้ือ … 

(ลักขณะ ที่ 8) ย่อมได้วัตถุอันควรแก่สมณะ เป็นองค์

แห่งสมณะ เป็นเครื่องอุปโภคแก่สมณะ โดยเร็ว.

ช. ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน ... ได้เป็นผู้เข้าไปหาสมณพราหมณ์แล้ว

สอบถามว่า “ท่านผู้เจริญ !  อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล 

อะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ 

ทำาอะไรไม่มีประโยชน์ เป็นทุกข์ไปนาน ทำาอะไรมีประโยชน์ 

เป็นสุขไปนาน. เพราะ ... กรรมนั้นๆ ... ครั้นมาสู่ความ

เป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะข้อนี้คือมีผิว

ละเอียดอ่อน ธุลีไม่ติดอยู่ได้ ... (ลักขณะที่ 1๒) ย่อม

เป็นผู้มีปัญญาใหญ่ มีปัญญาหนาแน่น มีปัญญาเครื่อง 

ปลื้มใจ ปัญญาแล่นปัญญาแหลม ปัญญาแทงตลอด 

ไม่มีสัตว์อื่นเสมอหรือยิ่งไปกว่า.
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ซ. ภิกษุท้ังหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน ... ได้เป็นผู้ไม่มักโกรธ ไม่มากไปด้วยความ

แค้น แม้ชนเป็นอันมาก ว่ากล่าวเอา ก็ไม่เอาใจใส่ ไม่โกรธ 

ไม่พยาบาท ไม่คุมแค้น ไม่แสดงความโกรธ ความร้ายกาจ 

ความเสียใจให้ปรากฏ. ทั้งเป็นผู้ให้ทานผ้าเปลือกไม้  

ผ้าด้าย ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ สำาหรับลาดและนุ่งห่ม อันม ี

เนื้อละเอียดอ่อน. เพราะ ... กรรมนั้นๆ ... ครั้นมาสู่ความ

เป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะข้อนี้คือ มีกาย  

ดุจทอง มีผิวดุจทอง ... (ลักขณะที่ 11) ย่อมเป็นผู้ได้

ผ้าเปลือกไม้ ผ้าด้าย ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ส�าหรับลาดและ

ห่ม มีเนื้อละเอียดอ่อน.

ฌ. ภิกษุทั้งหลาย !  เม่ือตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน...ได้เป็นผู้สมานญาติมิตร สหายชาวเกลอ  

ผู้เหินห่างแยกกันไปนาน ได้สมานไมตรีมารดากับบุตร 

บุตรกับมารดา บิดากับบุตร บุตรกับบิดา พี่น้องชายกับ 

พีน้่องหญงิ พีน้่องหญงิกบัพีน้่องชาย ครัน้ทำาความสามคัคี

แล้ว พลอยชืน่ชมยนิดด้ีวย. เพราะ ... กรรมนัน้ๆ ... ครัน้มา

สู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะข้อนี้คือ 
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มคียุหฐาน (อวยัวะทีล่บั) ซ่อนอยู่ในฝัก.... (ลกัขณะที ่10) 

ย่อมเป็นผู ้มีบุตร (สาวก) มาก มีบุตรกล้าหาญ  

มีแววแห่งคนกล้าอันเสนาแห่งบุคคลอื่นจะย�่ายีมิได้ 

หลายพัน.

ญ. ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน ได้เป็นผู้สังเกตชั้นเชิงของมหาชน รู้ได้

สม่ำาเสมอ รู้ได้เอง รู้จักบุรุษธรรมดาและบุรุษพิเศษ ว่าผู้น้ี

ควรแก่สิ่งนี้ๆ ได้เป็นผู้ทำาประโยชน์อย่างวิเศษในชนชั้น

นั้น. เพราะ ... กรรมนั้นๆ ... ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์

อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะ ๒ ข้อนี้ คือมีทรวดทรงดุจ

ต้นไทร ยืนตรงไม่ย่อกาย ลูบถึงเข่าได้ด้วยมือทั้งสอง....

(ลักขณะท่ี 19 9) ย่อมม่ังค่ังมีทรัพย์มาก มีโภคะมาก. 

ทรัพย์ของตถาคตเหล่าน้ีคือ ทรัพย์คือศรัทธา ทรัพย์คือ

ศีล ทรัพย์คือหิริ ทรัพย์คือโอตตัปปะ ทรัพย์คือการ

ศึกษา (สุตะ) ทรัพย์คือจาคะ ทรัพย์คือปัญญา.

ฎ. ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย ์

ในชาติก่อน ... ได้เป็นผู้ใคร่ต่อประโยชน์ ใคร่ต่อความ

เกื้อกูล ใคร่ต่อความผาสุข ใคร่ต่อความเกษมจากโยคะ 
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แก่ชนเป็นอันมากว่า “ไฉนชนเหล่านี้พึงเป็นผู้เจริญ 

ด้วยศรัทธา ด้วยศีล ด้วยการศึกษา ด้วยความรู้ ด้วยการ

เผื่อแผ่ ด้วยธรรม ด้วยปัญญา ด้วยทรัพย์ และข้าวเปลือก 

ด้วยนาและสวน ด้วยสัตว์สองเท้าสี่เท้า ด้วยบุตรภรรยา 

ด้วยทาสกรรมกรและบุรุษ ด้วยญาติมิตรและพวกพ้อง”. 

เพราะ ... กรรมนั้นๆ ... ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ 

จงึได้มหาปรุสิลกัขณะ ๓ ข้อนี ้คอืมกีึง่กายเบือ้งหน้าดจุสหีะ 

มีหลังเต็ม มีคอกลม ... (ลักขณะที่ 17 18 ๒0)  

ย่อมเป็นผูไ้ม่เสือ่มเป็นธรรมดา คอืไม่เสือ่มจากศรทัธา 

ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ไม่เสื่อมจากสมบัติทั้งปวง.

ฏ. ภิกษุท้ังหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน ... ได้เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วย

ฝ่ามือก็ตาม ก้อนดินก็ตาม ท่อนไม้ก็ตาม ศัสตราก็ตาม. 

เพราะ ... กรรมนั้นๆ ... ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่าง

นี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะข้อนี้ คือมีประสาทรับรสอันเลิศ  

มีปลายขึ้นเบื้องบน เกิดแล้วที่คอรับรสโดยสม่ำาเสมอ ... 

(ลักขณะที่ ๒1) ย่อมเป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรคน้อย  

มีวิบากอันสม่�าเสมอ ไม่เย็นเกิน ร้อนเกิน พอควรแก่ 

ความเพียร.
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ฐ. ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน ... ได้เป็นผู้ไม่ถลึงตา ไม่ค้อนควัก ไม่จ้องลับ

หลัง เป็นผู้แช่มชื่นมองดูตรงๆ มองดูผู้อื่นด้วยสายตาอัน

แสดงความรัก. เพราะ ... กรรมนั้น ๆ ... ครั้นมาสู่ความ

เป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้ มหาปุริสลักขณะ ๒ ข้อนี้คือ 

มีตาเขียวสนิท มีตาดุจตาโค ... (ลักขณะที่ ๒9 30) 

ย่อมเป็นท่ีต้องตาของชนหมู่มาก เป็นที่รักใคร่พอใจ

ของภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร 

นาค คนธรรพ์.

ฑ. ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน ... ได้เป็นหัวหน้าของชนเป็นอันมาก ใน

กุศลธรรมทั้งหลาย ได้เป็นประธานของชนเป็นอันมาก

ในกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ในการจำาแนกทาน 

การสมาทานศลี การรักษาอโุบสถ การประพฤตเิกือ้กลูใน

มารดาบิดา สมณพราหมณ ์ การนอบน้อมต่อผู้เจริญใน

ตระกูล ในอธิกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะ ... 

กรรมนั้น ๆ ... ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี ้ จึงได้

มหาปุริสลักขณะข้อนี้คือ มีศีรษะรับกับกรอบหน้า ... 

(ลักขณะที่ 3๒)  ย่อมเป็นผู้ที่มหาชนประพฤติตาม 
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คอื ภกิษ ุ ภกิษณุ ี อบุาสก อบุาสิกา เทวดา มนษุย์ 

อสูร นาค คนธรรพ ์ ประพฤติตาม.

ฒ. ภิกษุทั้งหลาย !  เมือ่ตถาคตเกดิเป็นมนษุย์

ในชาตก่ิอน ... ได้เป็นผูล้ะเว้นจากมสุาวาท พดูคำาจรงิ 

หลัง่คำาสจัจ์ เทีย่งแท้ ซือ่ตรง ไม่หลอกลวงโลก. เพราะ 

... กรรมนั้น ๆ ... ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้ว 

จึงได้มหาปุริสลักขณะ ๒ ข้อนี้คือ มีขนขุมละเส้น มี

อณุาโลมหว่างคิว้ขาวอ่อนดจุสำาล ี... (ลกัขณะที ่13 31) 

ย่อมเป็นผู้ที่มหาชนเป็นไปใกล้ชิด คือ ภิกษุ ภิกษุณี 

อุบาสก อบุาสิกา เทวดา มนษุย์ อสรู นาค คนธรรพ์ 

ใกล้ชิด.

ณ. ภิกษุทั้งหลาย !  เม่ือตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาตก่ิอน ... ได้เป็นผูล้ะเว้นวาจาส่อเสยีด (คือคำายใุห้

แตกกัน) คือไม่ฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพ่ือ

ทำาลายชนพวกนี้ ไม่ฟังจากข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้ 

เพ่ือทำาลายชนพวกโน้น เป็นผู้สมานพวกแตกกันแล้ว 

และส่งเสริมพวกท่ีพร้อมเพรียงกัน เป็นผู้ยินดีในการ

พร้อมเพรยีง เพลนิในการพร้อมเพรยีง กล่าวแต่วาจาที่

ทำให้เกิดความพร้อมเพรียง. เพราะ ... กรรมนั้น ๆ ... 
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ครัน้มาสูค่วามเป็นมนุษย์อย่างนีแ้ล้วจงึได้มหาปริุสลกัขณะ 

๒ อย่างนี้ คือมีฟันครบ ๔๐ ซี่ มีฟันสนิท ไม่ห่างกัน ... 

(ลกัขณะที ่๒3 ๒๕) ย่อมเป็นผู้มีบรษัิทไม่กระจัดกระจาย 

คอืภกิษ ุภกิษณุ ีอบุาสก อบุาสกิา เทวดา มนษุย์ อสรู 

นาค คนธรรพ์ เป็นบรษิทัไม่กระจดักระจาย.

ด. ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน ... ได้เป็นผู้ละเว้นการกล่าวคำาหยาบ กล่าว

แต่วาจาที่ไม่มีโทษ เป็นสุขแก่หู เป็นที่ตั้งแห่งความรัก

ซมึซาบถึงใจ เป็นคำาพดูของชาวเมอืง เป็นทีพ่อใจและ

ชอบใจของชนเป็นอนัมาก. เพราะ ... กรรมนัน้ๆ ... ครัน้มา

สูค่วามเป็นมนุษย์อย่างนี้ ย่อมได้มหาปุริสลักขณะ ๒ ข้อนี้ 

คือมีล้ินอันเพียงพอ มีเสียงเหมือนพรหม พูดเหมือน

นกการวกิ ... (ลกัขณะที ่๒7 ๒8) ย่อมเป็นผู้มีวาจาที ่

ผู้อื่นเอื้อเฟื้อเชื่อฟัง คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 

เทวดา มนุษย์ อสูร นาคคนธรรพ์ เอื้อเฟื้อเชื่อฟัง.

ต. ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน ... ได้เป็นผู้ละเว้นการพูดเพ้อเจ้อ เป็นผู้กล่าว

ควรแก่เวลา กล่าวคำาจริง กล่าวเป็นธรรม กล่าวมีอรรถ 
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กล่าวเป็นวินัย กล่าวมีที่ตั้ง มีหลักฐาน มีที่สุด ประกอบ

ด้วยประโยชน์. เพราะ ... กรรมนั้นๆ ... ครั้นมาสู่ความ

เป็นมนุษย์อย่างนี้แล้ว ย่อมได้มหาปุริสลักขณะข้อนี้ คือ

มีคางดุจคางราชสีห์ ... (ลักขณะที่ ๒๒) ย่อมเป็นผู้ที่

ศัตรูทั้งภายในและภายนอกก�าจัดไม่ได้ ศัตรู คือ ราคะ 

โทสะ โมหะ หรือ สมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม 

หรือใครๆ ในโลก ก�าจัดไม่ได.้

ถ. ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน ... ได้เป็นผู้ละมิจฉาชีพ มีการเลี้ยงชีพชอบ 

เว้นจากการฉ้อโกงด้วยตาชั่ง ด้วยของปลอม ด้วยเครื่อง

ตวงเครื่องวัดจากการโกง การลวง เว้นจากการตัด การฆ่า 

การผูกมัด การร่วมทำาร้าย การปล้น การกรรโชก 

เพราะกรรมนั้นๆ ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้

มหาปุริสลักขณะ ๒ ข้อนั้น คือมีฟันอันเรียบเสมอ มีเขี้ยว

ขาวงาม ... (ลักขณะที่ ๒4 ๒๖) ย่อมเป็นผู้มีบริวาร 

เป็นคนสะอาด คือมีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 

เทวดา มนษุย์ อสรู นาค คนธรรพ์ เป็นบริวารอนัสะอาด.
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ท�าไมคนทีท่�าบาปกรรมอย่างเดยีวกนั  
แต่รับวิบากกรรมต่างกัน 

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๒๐/๕๔๐.

๒8 

ภิกษุทั้งหลาย !  ใครพึงกล่าวว่า คนทำากรรม

อย่างใดๆ ย่อมเสวยกรรมนั้นอย่างนั้นๆ ดังนี้ เมื่อเป็น

อย่างนั้น การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีไม่ได้ ช่องทาง 

ที่จะทำาที่สุดทุกข์โดยชอบก็ไม่ปรากฏ ส่วนใครกล่าวว่า 

คนทำากรรมอันจะพึงให้ผลอย่างใดๆ ย่อมเสวยผลของ

กรรมน้ันอย่างนัน้ๆ ดงัน้ี เมือ่เป็นอย่างน้ี การอยู่ประพฤติ 

พรหมจรรย์ย่อมมไีด้ ช่องทางทีจ่ะทำาทีส่ดุแห่งทกุข์โดยชอบ

ก็ย่อมปรากฏ.

ภิกษุทั้งหลาย !  บาปกรรมแม้ประมาณน้อย ที่

บุคคลบางคนทำาแล้ว บาปกรรมนั้นย่อมนำาเขาไปนรกได้ 

บาปกรรมประมาณน้อย อย่างเดียวกันนั้น บางคนทำาแล้ว 

กรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรม (ให้ผลในภพปัจจุบัน) 

ไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลย.
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บาปกรรมแม้ประมาณน้อย บุคคลชนิดไร ทำาแล้ว 

บาปกรรมนั้น จึงนำาเขาไปนรกได้ ? 

บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีกายมิได้อบรม  

มีศีลมิได้อบรม มีจิตมิได้อบรม มีปัญญามิได้อบรม  

มีคุณความดีน้อย เป็นอัปปาตุมะ (ผู้มีใจคับแคบ ใจหยาบ 

ใจต่ำาทราม) เป็นอัปปทุกขวิหารี (มีปกติอยู่เป็นทุกข์ด้วยเหตุ

เล็กน้อย คือเป็นคนเจ้าทุกข์) บาปกรรมแม้ประมาณน้อย 

บุคคลชนิดน้ีท�าแล้ว บาปกรรมน้ันย่อมน�าเขาไปนรกได้.

บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดยีวกนั บคุคลชนดิไร 

ทำาแล้ว กรรมน้ันจงึเป็นทฏิฐธรรมเวทนยีกรรม ไม่ปรากฏ

ผลมากต่อไปเลย ? 

บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีกายได้อบรมแล้ว 

มีศีลได้อบรมแล้ว มีจิตได้อบรมแล้ว มีปัญญาได้อบรมแล้ว 

มีคุณความดีมาก เป็นมหาตมะ (ผู้มีใจกว้างขวาง ใจบุญ 

ใจสูง) เป็นอัปปมาณวิหารี (มีปกติอยู่ด้วยธรรม อันหา

ประมาณมิได้คือเป็นคนไม่มีหรือไม่แสดงกิเลส ซึ่งจะเป็นเหตุให้

เขาประมาณได้ว่าเป็นคนดีแค่ไหน) บาปกรรมประมาณน้อย

อย่างเดียวกันนั้น บุคคลชนิดนี้ท�าแล้ว กรรมนั้นเป็น 

ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ไม่ปรากฏผลมาก ต่อไปเลย.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ต่างว่าคนใส่เกลอืลงไปในถ้วยนำา้

เลก็ๆ หนึง่ก้อน ท่านทัง้หลายจะสำาคญัว่ากระไร นำา้อนัน้อย

ในถ้วยนำา้นัน้ จะกลายเป็นนำา้เค็มไม่น่าด่ืมไป เพราะเกลอื

ก้อนนั้นใช่ไหม ? 

“เป็นเช่นนั้น พระพุทธเจ้าข้า !”.

เพราะเหตุไร ?

เพราะเหตุว่า น้ำาในถ้วยน้ำาน้ันมีน้อย มันจึงเค็มได้...

เพราะเกลือก้อนนั้น.

ต่างว่า คนใส่เกลือก้อนขนาดเดียวกันน้ัน ลงไปใน

แม่น้ำาคงคา ท่านทั้งหลายจะสำาคัญว่ากระไร น้ำาในแม่น้ำา

คงคาน้ันจะกลายเป็นน้ำาเค็ม ด่ืมไม่ได้เพราะเกลือก้อนน้ัน

หรือ ?
“หามิได้ พระพุทธเจ้าข้า !”.

เพราะเหตุไร ?

เพราะเหตุว่า น้ำาในแม่น้ำาคงคามีมาก น้ำานั้นจึง 

ไม่เค็ม...เพราะเกลือก้อนนั้น.

ฉันนั้นนั่นแหละ. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  บาปกรรมแม้ประมาณน้อย 

บุคคลบางคนทำาแล้ว บาปกรรมนั้นย่อมนำาไปนรกได้  

ส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้น บางคน 

ทำาแล้ว กรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ไม่ปรากฏ 

ผลมากต่อไปเลย...

ภิกษุทั้งหลาย !  คนบางคนย่อมผูกพันเพราะ

ทรัพย์ แม้กึ่งกหาปณะ... แม้ ๑ กหาปณะ... แม้ ๑๐๐ 

กหาปณะ ส่วนบางคนไม่ผูกพันเพราะทรัพย์เพียงเท่านั้น 

คนอย่างไร จึงผูกพันเพราะทรัพย์แม้กึ่งกหาปณะ ฯลฯ  

คนบางคนในโลกนี้เป็นคนจน มีสมบัติน้อย มีโภคะน้อย 

คนอย่างนี้ย่อมผูกพันเพราะทรัพย์แม้กึ่งกหาปณะ. ฯลฯ

คนอย่างไรไม่ผูกพันเพราะทรัพย์เพียงเท่านั้น ?

คนบางคนในโลกนี้เป็นผู ้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก  

มโีภคะมาก คนอย่างน้ีย่อมไม่ผูกพนัเพราะทรพัย์เพยีงเท่าน้ัน 

ฉันนั้นนั่นแหละ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  บาปกรรมแม้ประมาณน้อย 

บุคคลบางคนทำาแล้ว บาปกรรมนั้นย่อมนำาเขาไปนรกได้ 

ส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันน้ัน บุคคลบางคน
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ทำาแล้ว กรรมน้ันเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ไม่ปรากฏผลมาก

ต่อไปเลย...

ภิกษุทั้งหลาย !  พรานแกะหรือคนฆ่าแกะ 

บางคนอาจฆ่า มัด ย่างหรือทำาตามประสงค์ซึ่งแกะที ่

ขโมยเขามาได้ บางคนไม่อาจทำาอย่างนั้น พรานแกะหรือ

คนฆ่าแกะเช่นไร จึงอาจฆ่า มัด ย่าง หรือทำาตามประสงค์ 

ซึ่งแกะที่ขโมยเขามาได้ ? 

บางคนเป็นคนยากจน มีสมบัติน้อย มีโภคะน้อย 

พรานแกะหรือคนฆ่าแกะเช่นนี้ อาจฆ่า ฯลฯ ซึ่งแกะที ่

ขโมยเขามาได้.

พรานแกะหรือคนฆ่าแกะเช่นไร ไม่อาจทำา 

อย่างนั้น ? 

บางคนเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก  

เป็นพระราชาหรือราชมหาอำามาตย์ พรานแกะหรือ 

คนฆ่าแกะเช่นนี้ไม่อาจทำาอย่างนั้น มีแต่ว่าคนอื่นจะ

ประณมมือขอกะเขาว่าท่านผู้นิรทุกข์ ท่านโปรดให้แกะ 

หรือทรัพย์ค่าซื้อแกะแก่ข้าพเจ้าบ้าง ดังนี้ฉันใด ฉันนั้น

เหมือนกัน.
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ภิกษุทั้งหลาย !  บาปกรรมแม้ประมาณน้อย 

บุคคล บางคนทำาแล้ว บาปกรรมนั้นนำาเขาไปนรกได้ ส่วน

บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้น บางคนทำาแล้ว 

กรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ไม่ปรากฏผลมาก 

ต่อไปเลย...

ภิกษุทั้งหลาย !  ใครกล่าวว่า คนทำากรรม 

อย่างใดๆ ย่อมเสวยกรรมนั้นอย่างนั้นๆ ดังนี้ เมื่อเป็น

อย่างน้ันๆ การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีไม่ได้  

ช่องทางที่จะทำาที่สุดทุกข์โดยชอบก็ไม่ปรากฏ 

ส่วนใครกล่าวว่า คนท�ากรรมอันจะพึงให้ผล 

อย่างใดๆ ย่อมเสวยผลของกรรมนั้นอย่างนั้นๆ ดังนี้ 

เมื่อเป็นอย่างนี้ การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีได้ 

ช่องทางที่จะท�าที่สุดทุกข์โดยชอบก็ย่อมปรากฏ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวก ในกรณีนี้ 

ละปาณาติบาต เว้นขาดจากปาณาติบาต. 

ภิกษุทั้ งหลาย !  อริยสาวก เว้นขาดจาก

ปาณาติบาตแล้ว ย่อมช่ือว่า ให้อภัยทาน อเวรทาน  

อัพยาปัชฌทาน แก่สัตว์ท้ังหลายมากไม่มีประมาณ; คร้ันให้

อภัยทาน อเวรทาน อัพยาปัชฌทาน แก่สัตว์ท้ังหลายมาก

ไม่มีประมาณแล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัย 

ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน อันไม่มีประมาณ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เป็น (อภัย) ทานชั้นปฐม 

เป็นมหาทาน รู้จักกันว่าเป็นของเลิศ เป็นของมีมานาน  

เป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณไม่ถูกทอดทิ้งเลย  

ไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีต ไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบัน 

และจักไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคต อันสมณพราหมณ์ผู้รู้

ไม่คัดค้าน. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อนี้เป็นท่อธารแห่งบุญ เป็น

ที่ไหลออกแห่งกุศล น�ามาซึ่งสุข เป็นไปเพื่อยอดสุด 

อันดี มีสุขเป็นวิบาก เป็นไปเพื่อสวรรค์ เป็นไปเพื่อ

ประโยชน์เก้ือกูล เพ่ือความสุขอันพึงปรารถนา น่ารักใคร่ 

น่าพอใจ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ข้ออื่นยังมีอีก อริยสาวก

ละอทินนาทาน เว้นขาดจากอทินนาทาน. 

ภิกษุทั้ งหลาย !  อริยสาวก เว้นขาดจาก

อทินนาทานแล้ว ย่อมช่ือว่าให้อภัยทาน อเวรทาน  

อัพยาปัชฌทาน แก่สัตว์ท้ังหลายมากไม่มีประมาณ คร้ันให้

อภัยทาน อเวรทาน อัพยาปัชฌทาน แก่สัตว์ท้ังหลายมาก 

ไม่มีประมาณแล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัย 

ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน อันไม่มีประมาณ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นีเ้ป็น (อภยั) ทานอนัดบัทีส่อง 

เป็นมหาทาน รู้จักกันว่าเป็นของเลิศ เป็นของมีมานาน  

เป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณ ไม่ถูกทอดทิ้งเลย  

ไม่เคยถูกทอดทิง้ในอดตี ไม่ถกูทอดทิง้อยูใ่นปัจจบุนั และ

จกัไม่ถกูทอดทิง้ในอนาคต อนัสมณพราหมณ์ผูรู้ไ้ม่คดัค้าน. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อนี้เป็นท่อธารแห่งบุญ เป็น 

ที่ไหลออกแห่งกุศล นำามาซึ่งสุข เป็นไปเพื่อยอดสุดอันดี 

มีสุขเป็นวิบาก เป็นไปเพื่อสวรรค์ เป็นไปเพื่อประโยชน์

เกื้อกูล เพื่อความสุขอันพึงปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ข้ออื่นยังมีอีก อริยสาวก 

ละกาเมสุมิจฉาจาร เว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร. 

ภิกษุทั้ งหลาย !  อริยสาวก เ ว้นขาดจาก

กาเมสุมิจฉาจารแล้ว ย่อมชื่อว่าให้อภัยทาน อเวรทาน  

อัพยาปัชฌทาน แก่สัตว์ท้ังหลายมากไม่มีประมาณ คร้ันให้

อภัยทาน อเวรทาน อัพยาปัชฌทาน แก่สัตว์ทั้งหลายมาก

ไม่มีประมาณแล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัย  

ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน อันไม่มีประมาณ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นีเ้ป็น (อภัย) ทานอนัดบัทีส่าม 

เป็นมหาทาน รู้จักกันว่าเป็นของเลิศ เป็นของมีมานาน 

เป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณ ไม่ถูกทอดทิ้งเลย 

ไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีต ไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบัน 

และจักไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคต อันสมณพราหมณ์ผู้รู ้

ไม่คัดค้าน.  
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ภิกษุท้ังหลาย !  ข้อนีเ้ป็นท่อธารแห่งบญุ เป็นที่

ไหลออกแห่งกุศลนำามาซึ่งสุข เป็นไปเพื่อยอดสุดอันดี  

มีสุขเป็นวิบาก เป็นไปเพื่อสวรรค์ เป็นไปเพื่อประโยชน์

เกื้อกูล เพื่อความสุขอันพึงปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  

สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน 

เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นก�าเนิด 

มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย 

กระท�ากรรมใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม 

จักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น.

ภิกษุ ท้ังหลาย !  บุคคลบางคนในกรณีนี้   

ละปาณาติบาต เว้นขาดจากปาณาติบาต วางท่อนไม้ 

วางศัสตรา มีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่

สัตว์ท้ังหลาย. เขาไม่กระเสือกกระสนด้วย (กรรมทาง) กาย 

ไม่กระเสือกกระสนด้วย (กรรมทาง) วาจา ไม่กระเสือกกระสน

ด้วย (กรรมทาง) ใจ; กายกรรมของเขาตรง วจีกรรมของเขาตรง 

มโนกรรมของเขาตรง คติของเขาตรง อุปบัติของเขาตรง. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  ส�าหรับผู้มีคติตรง มีอุปบัติตรง

น้ัน เรากล่าวคติอย่างใดอย่างหน่ึง ในบรรดาคติสองอย่าง 

แก่เขา คือ เหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียว หรือว่าตระกูล

อันสูง ตระกูลขัตติยมหาศาล ตระกูลพราหมณ์มหาศาล

หรือตระกูลคหบดีมหาศาล อันมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก  

มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มาก. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภูตสัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างน้ี  

คืออุปบัติ (การเข้าถึงภพ) ย่อมมีแก่ภูตสัตว์ เขาทำากรรมใดไว้ 

เขาย่อมอุปบัติด้วยกรรมนั้น ผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้อง

ภูตสัตว์นั้นผู้อุปบัติแล้ว.  

ภิกษุทั้งหลาย !  เรากล่าวว่า สัตว์ทั้งหลาย เป็น

ทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้.

(ในกรณีแห่งบุคคลผู้ไม่กระทำาอทินนาทาน ไม่กระทำา

กาเมสุมิจฉาจาร ก็ได้ตรัสไว้ด้วยข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณี

ของผู้ไม่กระทำาปาณาติบาต ดังกล่าวมาแล้วข้างบนทุกประการ และ

ยังได้ตรัสเลยไปถึง วจีสุจริตส่ี มโนสุจริตสาม ด้วยข้อความอย่าง

เดียวกันอีกด้วย)
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ภิกษุทั้งหลาย !  ปาณาติบาต (ฆ่าสัตว์) ที่เสพ

ทั่วแล้ว เจริญแล้ว ท�าให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก 

เป็นไปเพื่อกำาเนิดดิรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย. วิบาก

แห่งปาณาติบาตของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง 

คือ วิบากที่เป็นไปเพื่อมีอายุสั้น.

ภิกษุทั้งหลาย !  อทินนาทาน (ลักทรัพย์) ที่เสพ

ทั่วแล้ว เจริญแล้ว ท�าให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก 

เป็นไปเพื่อกำาเนิดดิรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย. วิบาก

แห่งอทินนาทานของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง 

คือ วิบากที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งโภคะ.

ภิกษุทั้งหลาย !  กาเมสุมิจฉาจาร (ประพฤติผิด

ในกาม) ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้ว ท�าให้มากแล้ว ย่อม 

เป็นไปเพื่อนรก เป็นไปเพื่อกำาเนิดดิรัจฉาน เป็นไปเพื่อ

เปรตวิสัย. วิบากแห่งกาเมสุมิจฉาจาร ของผู้เป็นมนุษย ์

ท่ีเบากว่าวิบากท้ังปวง คือ วิบากท่ีเป็นไปเพ่ือก่อเวรด้วยศัตรู.
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ภิกษุทั้งหลาย !  มสุาวาท (คำาเทจ็) ทีเ่สพทัว่แล้ว 

เจริญแล้ว ท�าให ้มากแล้ว ย ่อมเป็นไปเพื่อนรก  

เป็นไปเพื่อกำาเนิดดิรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย.  

วิบากแห่งมุสาวาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง 

คือ วิบากที่เป็นไปเพื่อการถูกกล่าวตู่ด้วยค�าไม่จริง.

ภิกษุทั้งหลาย !  ปิสุณวาท (คำายุยงให้แตกกัน)  

ท่ีเสพทั่วแล้ว เจริญแล้ว ท�าให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป 

เพ่ือนรก เป็นไปเพื่อกำาเนิดดิรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย.  

วิบากแห่งปิสุณวาทของผู้เป็นมนุษย์ท่ีเบากว่าวิบากท้ังปวง 

คือ วิบากที่เป็นไปเพื่อการแตกจากมิตร.

ภิกษุทั้งหลาย !  ผรสุวาท (คำาหยาบ) ท่ีเสพทัว่แล้ว 

เจริญแล้ว ท�าให ้มากแล้ว ย ่อมเป็นไปเพื่อนรก  

เป็นไปเพื่อกำาเนิดดิรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย.  

วิบากแห่งผรุสวาทของผู้เป็นมนุษย์ท่ีเบากว่าวิบากทั้งปวง 

คือ วิบากที่เป็นไปเพื่อการได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจ.

ภิกษุท้ังหลาย !  สัมผัปปลาปะ (คำาเพ้อเจ้อ)  

ท่ีเสพท่ัวแล้ว เจริญแล้ว ท�าให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือ 

นรก เป็นไปเพื่อกำาเนิดดิรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย. 
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วิบากแห่งสัมผัปปลาปะของผู้เป็นมนุษย์ท่ีเบากว่าวิบากท้ังปวง 

คือ วิบากที่เป็นไปเพื่อวาจาที่ไม่มีใครเชื่อถือ.

ภิกษุทั้งหลาย !  การด่ืมน้�าเมาคือสุราและเมรัย 

ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้ว ท�าให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อ 

นรก เป็นไปเพื่อกำาเนิดดิรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย. 

วิบากแห่งการดื่มน้ำาเมาคือสุราและเมรัยของผู้เป็นมนุษย์

ท่ีเบากว่าวิบากท้ังปวง คือ วิบากท่ีเป็นไปเพ่ือความเป็นบ้า 

(อุมฺมตฺตก).
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : แก้กรรม ?

ทุคติของผู้ทุศีล 
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๐๙/๑๙๓.
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ภิกษุทั้งหลาย !  เราจักแสดงธรรมปริยาย  

อันเป็นเหตุแห่งความกระเสือกกระสนไปตามกรรม 

(ของหมู่สัตว์) แก่พวกเธอ. เธอท้ังหลายจงต้ังใจฟังให้ดี. 

ธรรมปริยายอันแสดงความกระเสือกกระสนไป

ตามกรรม (ของหมู่สัตว์) เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้มีกรรม

เป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นก�าเนิด 

มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุ มีกรรมเป็นท่ีพ่ึงอาศัย กระท�า

กรรมใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักเป็นผู้รับผลกรรมนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย !  คนบางคนในกรณีนี้  เป็น 

ผู้มีปกติทำาปาณาติบาตหยาบช้า มีฝ่ามือเปื้อนด้วยโลหิต 

มีแต่การฆ่าและการทุบตี ไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิต. 

เขากระเสือกกระสนด้วยกาย กระเสือกกระสนด้วยวาจา 

กระเสือกกระสนด้วยใจ; กายกรรมของเขาคด วจีกรรม

ของเขาคด มโนกรรมของเขาคด; คติของเขาคด อุปบัติ 

(การเข้าถึงภพ) ของเขาคด. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  ส�าหรับผู้มีคติคด มีอุปบัติคดน้ัน 

เรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาคติสองอย่าง

แก่เขา คือ เหล่าสัตว์นรก ผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียว หรือว่า 

สัตว์เดรัจฉานผู้มีก�าเนิดกระเสือกกระสน ได้แก่ งู แมลงป่อง 

ตะขาบ พังพอน แมว หนู นกเค้า หรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอ่ืน

ที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสน.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภตูสตัว์ย่อมมด้ีวยอาการอย่างนี้ 

คืออุปบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์ เขาทำากรรมใดไว้ เขาย่อม

อุปบตัด้ิวยกรรมนัน้ ผัสสะทัง้หลายย่อมถกูต้องภตูสตัว์นัน้

ผู้อุปบัติแล้ว. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เรากล่าวว่า สัตว์ทั้งหลาย 

เป็นทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้.

(ในกรณแีห่งบคุคลผูก้ระทำาอทนินาทาน กาเมสมุจิฉาจาร 

ก็ได้ตรัสไว้ด้วยข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีของผู้กระทำา

ปาณาติบาตดงักล่าวมาแล้วข้างบนทกุประการ และยงัได้ตรัสเลยไปถงึ 

วจีทุจริตสี่ มโนทุจริตสามด้วยข้อความอย่างเดียวกันอีกด้วย). 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : แก้กรรม ?

ท�าชั่วได้ชั่ว 
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๙๒/๓๑๖.
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ความยากจน และการกู้หนี้ ท่านกล่าวว่าเป็น 

ความทุกข์ในโลก. 

คนจนกู้หนี้มาเลี้ยงชีวิต ย่อมเดือดร้อน เพราะ 

เจ้าหนี้ติดตามบ้าง เพราะถูกจับกุมบ้าง. 

การถูกจับกุมนั้น เป็นความทุกข์ของผู้ได้กาม. 

ถึงแม้ในอริยวินัยนี้ก็เหมือนกัน 

ผู้ใด ไม่มีศรัทธา ไม่มีหิริ ไม่มีโอตตัปปะ 

สั่งสมแต่บาปกรรม 

กระท�ากายทุจริต-วจีทุจริต-มโนทุจริต 

ปกปิดอยู่ด้วยการกระท�าทางกาย ทางวาจา  

ทางจิต เพื่อไม่ให้ผู้ใดรู้จักเขา 

ผู้น้ัน พอกพูนบาปกรรมอยู่เนืองนิตย์ ในท่ีน้ันๆ.
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คนชั่วท�าบาปกรรม รู้สึกแต่กรรมชั่วของตน 

เสมือนคนยากจนกู้หนี้มาบริโภคอยู่ ย่อมเดือดร้อน.

ความตริตรึกที่เกิดจากวิปฏิสาร (ความร้อนใจ) 

อันเป็นเครื่องทรมานใจ ย่อมติดตามเขาทั้งในบ้าน

และในป่า.

คนช่ัวทำาบาปกรรม รู้สึกแต่กรรมช่ัวของตน ไปสู่

กำาเนิดเดรัจฉานบางอย่าง หรือว่าถูกจองจำา อยู่ในนรก. 

การถูกจองจำานั้นเป็นทุกข์ ชนิดที่ธีรชนไม่เคยประสบเลย 

... .
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : แก้กรรม ?

บุคคล 4 จ�าพวก
-บาลี สคา. สํ ๑๕/๑๓๖/๓๙๓.
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พระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่พระเจ้าปเสนทิโกศล

ว่า มหาราช !  บุคคล 4 จ�าพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก  

บุคคล ๔ จำาพวกเป็นไฉน ? บุคคล 4 จ�าพวกคือ 

(1) บุคคลผู้มืดแล้วมืดต่อไปจ�าพวก 

(๒) บุคคลผู้มืดแล้วกลับสว่างต่อไปจ�าพวก 

(3) บุคคลผู้สว่างแล้วกลับมืดต่อไปจ�าพวก 

(4) บุคคลผู้สว่างแล้วคงสว่างต่อไปจ�าพวก. 

มหาราช !  ก็อย่างไร บุคคลชื่อว่ามืดแล้วคงมืด

ต่อไป ?

มหาราช !  บคุคลบางคนในโลกนี ้ เป็นผูเ้กดิมา

ภายหลังในตระกลูอนัต�า่ คือในตระกลูจณัฑาล ตระกลูพราน 

ตระกูลจักสาน ตระกูลทำารถ หรือตระกูลเทหยากเยื่อ ซึ่ง

เป็นคนยากจน มข้ีาวและนำา้น้อย เป็นอยู่ฝืดเคอืง มอีาหาร

และเครือ่งนุง่ห่มหาได้โดยยาก เขาเป็นผูม้ผีวิพรรณทราม 
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ไม่น่าด ูเต้ียค่อม ข้ีโรค ตาบอด ง่อยกระจอก มีตัวตะแคงข้าง 

ไม่ค่อยจะมีข้าว นำ้า เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้  

ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่ และประทีปโคมไฟ 

เขาซ�า้ประพฤตทุิจรติด้วยกาย วาจา ใจ คร้ันเขาประพฤติ

ทุจริตด้วยกาย วาจา ใจแล้ว ครั้นตายไปย่อมเข้าถึงอบาย 

ทคุต ิวนิบิาต นรก. มหาราช !  บรุษุพงึไปจากความมดืทบึ

สู่ความมืดทึบ หรือพึงไปจากความมืดมัวสู่ความมืดมัว 

หรือพึงไปจากโลหิตอันมีมลทินสู่โลหิตอันมีมลทิน ฉันใด 

มหาราช !  ตถาคตกล่าวว่าบุคคลนี้ มีอุปไมยฉันนั้น. 

มหาราช !  อย่างน้ีแล บุคคลช่ือว่าเป็นผู้มืดแล้ว 

คงมืดต่อไป. 

มหาราช !  ก็อย่างไร บุคคลช่ือว่าเป็นผู้มืดแล้ว 

กลับสว่างต่อไป ?

มหาราช !  บุคคลบางคนในโลกน้ี เป็นผู้เกิดมา

ภายหลังในตระกูลอันต่�าทราม คือในตระกูลจัณฑาล 

ตระกูลพราน ตระกูลจักสาน ตระกูลทำารถ หรือตระกูล 

เทหยากเยื่อ ซึ่งเป็นคนยากจน มีข้าวและน้ำาน้อย เป็นอยู่

ฝืดเคือง มีอาหารและเครื่องนุ่งห่มหาได้โดยยาก เขาเป็น
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ผู้มีผิวพรรณทราม ไม่น่าดู เตี้ยค่อม ขี้โรค ตาบอด ง่อย

กระจอกมีตัวตะแคงข้าง ไม่ค่อยจะมีข้าว น้ำา เครื่องนุ่งห่ม 

ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่ 

และประทีปโคมไฟ แม้กระนั้น เขาก็ประพฤติสุจริตด้วย

กาย วาจา ใจ ครั้นเขา ประพฤติสุจริตด้วยกาย วาจา ใจ

แล้ว ครั้นตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์. มหาราช !  

บุรุษพึงขึ้นจากแผ่นดินสู่บัลลังก์ หรือพึงขึ้นจากบัลลังก์สู่

หลังม้า หรือพึงขึ้นจากหลังม้าสู่คอช้าง หรือพึงขึ้นจากคอ

ช้างสู่ปราสาท แม้ฉันใด มหาราช !  ตถาคตย่อมกล่าวว่า 

บุคคลนี้มีอุปไมยฉันนั้น. 

มหาราช !  อย่างน้ีแล บุคคลช่ือว่าเป็นผู้มืดแล้ว 

กลับสว่างต่อไป. 

มหาราช !  ก็อย่างไร บุคคลช่ือว่าเป็นผู้สว่างแล้ว 

กลับมืดต่อไป ?

มหาราช !  บคุคลบางคนในโลกนี ้ เป็นผูเ้กดิมา

ภายหลังในตระกูลสูง คือในสกุลกษัตริย์มหาศาล สกุล

พราหมณ์มหาศาล หรือสกุลคหบดีมหาศาล อันมั่งคั่ง  

มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินพอตัว มีอุปกรณ์
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แห่งทรพัย์พอตวั มทีรพัย์และข้าวเปลอืกพอตัว เขามรีปูงาม 

น่าดู น่าเลื่อมใส ประกอบด้วยความเกลี้ยงเกลาแห่ง 

ผิวพรรณอย่างยิ่ง รำ่ารวยด้วยข้าว ด้วยนำ้า เครื่องนุ่งห่ม  

ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่ 

และประทีปโคมไฟ แต่เขากลับประพฤติทุจริตด้วย 

กาย วาจา ใจ ครั้นเขาประพฤติทุจริตด้วยกาย วาจา ใจ

แล้ว ครั้นตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก. 

มหาราช ! บรุษุลงจากปราสาทสูค่อช้าง หรอืลงจากคอช้าง

สู่หลังม้า หรือลงจากหลังม้าสู่บัลลังก์ หรือลงจากบัลลังก ์

สูพ่ืน้ดนิ หรอืจากพืน้ดนิเข้าไปสู่ทีม่ดื แม้ฉนัใด มหาราช ! 

ตถาคตกล่าวว่า บุคคลนี้มีอุปไมยฉันนั้น. 

มหาราช !  อย่างนี้แล บุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่าง

แล้วกลับมืดต่อไป. 

มหาราช !  ก็อย่างไร บุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่าง

แล้วคงสว่างต่อไป ?

มหาราช !  บคุคลบางคนในโลกนี ้ เป็นผูเ้กดิมา

ภายหลังในตระกูลสูง คือในสกุลกษัตริย์มหาศาล สกุล

พราหมณ์มหาศาล หรือสกุลคหบดีมหาศาล อันมั่งคั่ง  
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มีทรพัย์มาก มโีภคะมาก มทีองและเงินพอตัว มอีปุกรณ์แห่ง

ทรัพย์พอตัว มีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัว เขามีรูปงาม 

น่าดู น่าเลื่อมใส ประกอบด้วยความเกลี้ยงเกลาแห่ง 

ผิวพรรณอย่างยิ่ง รำ่ารวยด้วยข้าว ด้วยนำ้า เครื่องนุ่งห่ม  

ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่ 

และประทีปโคมไฟ เขาย่อมประพฤติสุจริตด้วยกาย 

วาจา ใจ ครั้นเขาประพฤติ สุจริตด้วยกาย วาจา ใจแล้ว 

ครั้นตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์. มหาราช !  บุรุษ 

พึงก้าวไปด้วยดีจากบัลลังก์สู่บัลลังก์ หรือพึงก้าวไปด้วยดี

จากหลงัม้าสูห่ลงัม้า หรอืพงึก้าวไปด้วยดจีากคอช้างสูค่อช้าง 

หรือพึงก้าวไปด้วยดีจากปราสาทสู่ปราสาท แม้ฉันใด 

มหาราช !  ตถาคตย่อมกล่าวว่า บคุคลนีม้ ีอปุไมยฉนันัน้. 

มหาราช !  อย่างนี้แล บุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่าง

แล้วคงสว่างต่อไป. 

มหาราช !  บุคคล 4 จ�าพวกนี้แล มีปรากฏอยู่

ในโลก ดังนี.้



กรรมที่ท�าให้สิ้นกรรม
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : แก้กรรม ?

ข้อปฏิบัติให้ถึงความสิ้นกรรม 
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๐-๑๒/๓๓-๔๑., -บาลี สี. ที. ๙/๘๓/๑๐๓., 

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๘๗-๒๘๘/๑๖๕., -บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๘๔/๒๗๑-๒๗๓.,
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๘๖/๑๔๙., -บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๒๓๒/๑๗๗.

3๕ 

ภิกษุท้ังหลาย !  เราจักแสดง จักจำาแนก ซึ่ง 

อริยอัฏฐังคิกมรรค (อริยมรรคมีองค์แปด) แก่เธอทั้งหลาย. 

เธอท้ังหลายจงฟังความข้อน้ัน จงทำาในใจให้สำาเร็จประโยชน์ 

เราจักกล่าว.

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยอัฏฐังคิกมรรค (อริยมรรค

มีองค์แปด) เป็นอย่างไรเล่า ? 

ได้แก่ส่ิงเหล่าน้ี คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ 

สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ 

สัมมาสติ สัมมาสมาธ.ิ

ภิกษุทั้งหลาย !  สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ)  

เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุท้ังหลาย !  ความรูอ้นัใดเป็นความรูใ้นทกุข์

เป็นความรูใ้นเหตใุห้เกดิทกุข์ เป็นความรูใ้นความดบัแห่งทกุข์ 

เป็นความรูใ้นทางดำาเนนิให้ถงึความดบัไม่เหลอืแห่งทกุข์. 

ภิกษุทั้งหลาย ! อันนี้เรากล่าวว่า สัมมาทิฏฐ.ิ
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ภิกษุทั้งหลาย !  สัมมาสังกัปปะ (ความดำาริชอบ) 

เป็นอย่างไรเล่า ? 

คือ ความดำาริในการออกจากกาม ความดำาริในการ

ไม่มุ่งร้าย ความดำาริในการไม่เบียดเบียน. ภิกษุท้ังหลาย ! 

อันนี้เรากล่าวว่า สัมมาสังกัปปะ.

ภิกษุทั้งหลาย !  สัมมาวาจา (การพูดจาชอบ) 

เป็นอย่างไรเล่า ? 

คือ เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจากการพูดไม่จริง เจตนา

เป็นเคร่ืองเว้นจากการพูดส่อเสียด เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจาก

การพูดหยาบ เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ. 

ภิกษุทั้งหลาย ! อันนี้เรากล่าวว่า สัมมาวาจา.

ภิกษุทั้งหลาย !  สัมมากัมมันตะ (การทำาการงาน

ชอบ) เป็นอย่างไรเล่า ? 

คือ เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่า เจตนาเป็น

เครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้ว 

เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม.  

ภิกษุทั้งหลาย ! อันนี้เรากล่าวว่า สัมมากัมมันตะ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  สัมมาอาชีวะ (การเล้ียงชีวิตชอบ) 

เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุท้ังหลาย !  สาวกของพระอริยเจ้าในกรณีน้ี 

ละการหาเลี้ยงชีวิตที่ผิดเสีย ย่อมสำาเร็จความเป็นอยู่ด้วย

การเลี้ยงชีวิตที่ชอบ. ภิกษุทั้งหลาย ! อันนี้เรากล่าวว่า 

สัมมาอาชีวะ.

ภิกษุทั้งหลาย !  สัมมาวายามะ (ความเพียรชอบ) 

เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมปลูก

ความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อม

ประคองจิต ย่อมต้ังจิตไว้ เพ่ือความไม่บังเกิดแห่งอกุศลธรรม

อันเป็นบาปท้ังหลายท่ียังไม่ได้บังเกิด ย่อมปลูกความพอใจ 

ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต  

ย่อมต้ังจิตไว้ เพ่ือการละเสียซ่ึงอกุศลธรรมอันเป็นบาปท้ังหลาย

ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อม

ปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต ย่อมต้ังจิตไว้ เพ่ือการ

บังเกิดข้ึนแห่งกุศลธรรมท้ังหลายท่ียังไม่บังเกิด ย่อมปลูก

ความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อม

ประคองจิต ย่อมต้ังจิตไว้ เพ่ือความย่ังยืน ความไม่เลอะเลือน 
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ความงอกงามย่ิงข้ึน ความไพบูลย์ ความเจริญ ความเต็มรอบ

แห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้ว. ภิกษุทั้งหลาย ! 

อันนี้เรากล่าวว่า สัมมาวายามะ.

ภิกษุทั้งหลาย !  สัมมาสติ (ความระลึกชอบ)  

เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มี

ปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียรเครื่องเผา

กิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ นำาความพอใจและ

ความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ เป็นผู้มีปกติพิจารณา

เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ มีความเพียรเครื่องเผา

กิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ นำาความพอใจและ

ความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ เป็นมีปกติผู้พิจารณา

เห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียรเคร่ืองเผากิเลส มีความรู้สึก

ตัวท่ัวพร้อม มีสติ นำาความพอใจและความไม่พอใจในโลก

ออกเสียได้ เป็นผู้ปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย

อยู่ มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม 

มีสติ นำาความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้. 

ภิกษุทั้งหลาย ! อันนี้เรากล่าวว่า สัมมาสต.ิ 
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ภิกษุทั้งหลาย !  สัมมาสมาธิ (ความต้ังใจม่ันชอบ) 

เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดแล้ว

จากกามท้ังหลาย สงัดแล้วจากอกุศลธรรมท้ังหลาย เข้าถึง

ปฐมฌาน อันมีวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก แล้วแล

อยู่ เพราะความท่ีวิตก วิจารท้ังสองระงับลง เข้าถึงทุติยฌาน 

อันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายใน ให้สมาธิเป็นธรรม

อันเอกผุดมีข้ึน ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุข อันเกิด

จากสมาธิ แล้วแลอยู่ อนึ่ง เพราะความจางคลายไปแห่ง

ปีติ ย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติ มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม 

และย่อมเสวยสุขด้วยนามกาย ชนิดท่ีพระอริยเจ้าท้ังหลาย 

ย่อมสรรเสริญผู้น้ันว่า “เป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติ อยู่เป็นปกติสุข” 

ดังนี้ เข้าถึงตติยฌาน แล้วแลอยู่ เพราะละสุขและทุกข์

เสียได้ เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสอง 

ในกาลก่อน เข้าถึงจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีแต่ 

ความท่ีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา แล้วแลอยู่.  

ภิกษุทั้งหลาย ! อันนี้เรากล่าวว่า สัมมาสมาธ.ิ
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รายละเอียดของสัมมากัมมันตะ

(ปาณาติปาตา เวรมณี) เธอนั้น ละปาณาติบาต 

เว้นขาดจากปาณาติบาต (ฆ่าสัตว์) วางท่อนไม้และศัสตรา

เสียแล้ว มีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณา หวังประโยชน์

เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลาย อยู่.

(อทินนาทานา เวรมณี) เธอนั้น ละอทินนาทาน 

เว้นขาดจากอทินนาทาน (ลักทรัพย์) ถือเอาแต่ของท่ีเขาให้แล้ว 

หวังอยู่แต่ของที่เขาให้ ไม่เป็นขโมย มีตนเป็นคนสะอาด

เป็นอยู่.

(กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี-สำาหรับฆราวาส) 

เธอนั้น ละการประพฤติผิดในกาม เว้นขาดจากการ

ประพฤติผิดในกาม (คือเว้นขาดจากการประพฤติผิด) ในหญิง 

ซึ่งมารดารักษา บิดารักษา พี่น้องชาย พี่น้องหญิง หรือ 

ญาติรักษา อันธรรมรักษา เป็นหญิงมีสามี หญิงอยู่ในสินไหม 

โดยที่สุดแม้หญิงอันเขาหมั้นไว้ (ด้วยการคล้องพวงมาลัย)  

ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้น.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

136

ในกรณีศีล ๕ อีกสองข้อที่เหลือ คือ การเว้น

ขาดจากมุสาวาท และการเว้นขาดจากการด่ืมน้�าเมา คือ 

สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ก็ตรัสอย่าง

เดียวกัน.
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สัมมากัมมันตะโดยปริยายสองอย่าง

ภิกษุทั้งหลาย !  สัมมากัมมันตะ เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  เรากล่าว แม้สัมมากัมมันตะว่า

มีโดยส่วนสอง คือ 

สัมมากัมมันตะ ท่ียังเป็นไปกับด้วยอาสวะ  

เป็นส่วนแห่งบุญ มีอุปธิเป็นวิบาก ก็มีอยู่ 

สัมมากัมมันตะ อันเป็นอริยะ ไม่มีอาสวะ  

เป็นโลกุตตระ เป็นองค์แห่งมรรค ก็มีอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย !  สัมมากัมมันตะ ที่ยังเป็นไป

กับด้วยอาสวะ (กิเลสที่หมักหมม) เป็นส่วนแห่งบุญ มี

อุปธิ เป็นวิบากนั้นเป็นอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการ

ทำาสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจากการถือ

เอาส่ิงของท่ีเจ้าของมิได้ให้ เจตนาเป็นเครื่องเว้นจาก

การประพฤติผิดในกามทั้งหลาย มีอยู่. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  นี้คือสัมมากัมมันตะ ที่ยังเป็น

ไปกับด้วยอาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ มีอุปธิเป็นวิบาก.

ภิกษุทั้งหลาย !  สัมมากัมมันตะ อันเป็นอริยะ 

ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ เป็นองค์แห่งมรรค นั้นเป็น

อย่างไรเล่า ?

คอื การงด การเว้น การเว้นขาด เจตนาเป็นเครือ่งเว้น

จากกายทจุรติทัง้สาม (ตามทีก่ล่าวแล้วข้างบน) ของผูม้อีริยจิต 

ของผูม้อีนาสวจติ (ผูมี้จติทีไ่ม่มอีาสวะ) ของผู้เป็นอรยิมคัคสมงัคี 

ผู้เจริญอยู่ซึ่งอริยมรรค. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้คือ สัมมากัมมันตะ อันเป็น

อริยะ ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ เป็นองค์แห่งมรรค.
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อาชีพที่ไม่ควรกระท�า

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็มิจฉาอาชีวะเป็นไฉน ?

คือ การโกง การล่อลวง การตลบตะแลง การยอม

มอบตนในทางผิด การเอาลาภต่อลาภ นี้คือมิจฉาอาชีวะ.

ภิกษุทั้งหลาย !  การค้าขาย ๕ ประการนี้ อัน

อุบาสกไม่พึงกระทำา ๕ ประการอย่างไรเล่า ? คือ 

๑. การค้าขายศัสตรา (สตฺถวณิชฺชา)

๒. การค้าขายสัตว ์(สตฺตวณิชฺชา)

๓. การค้าขายเนื้อสัตว์ (มำสวณิชฺชา)

๔. การค้าขายน้ำาเมา (มชฺชวณิชฺชา)

๕. การค้าขายยาพิษ (วิสวณิชฺชา)

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้แลการค้าขาย ๕ ประการ  

อันอุบาสกไม่พึงกระทำา.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : แก้กรรม ?

“สิ้นตัณหา ก็ สิ้นกรรม” 
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๒๓/๔๔๙.

3๖ 

ภิกษุทั้งหลาย !  มรรคาใด ปฏิปทาใด ย่อม 

เป็นไปเพ่ือความส้ินตัณหา เธอท้ังหลายจงเจริญมรรคาน้ัน 

ปฏิปทานั้น. 

มรรคาและปฏิปทา ที่เป็นไปเพื่อความสิ้นตัณหา

เป็นอย่างไรเล่า ? คือ โพชฌงค์ 7 

โพชฌงค์ ๗ เป็นอย่างไรเล่า ? 

คือ สติสัมโพชฌงค์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์  

วิริยสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 

สมาธิสัมโพชฌงค์ อุเบกขาสัมโพชฌงค.์ 

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว พระอุทาย ี

ได้ทูลถามว่า 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  โพชฌงค์ 7 อันบุคคลเจริญแล้ว  

กระทำาให้มากแล้วอย่างไร ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นตัณหา”. 

อุทายี  !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญ 

สติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อันอาศัย

นิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ (ความสละ ความปล่อย)  
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อันไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีความพยาบาท 

เม่ือภิกษุน้ันเจริญสติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อันอาศัย

วิราคะ อาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ อันไพบูลย์ 

ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีความพยาบาท ย่อมละ

ตัณหาได้ ...ฯลฯ...

ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก 

อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ 

อันไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีความพยาบาท 

เม่ือภิกษุนั้นเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก  

อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ 

อันไพบูลย์ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีความพยาบาท 

ย่อมละตัณหาได้ เพราะละตัณหาได้ จึงละกรรมได้ 

เพราะละกรรมได้ จึงละทุกข์ได้. 

อุทายี !  

เพราะสิ้นตัณหา จึงสิ้นกรรม

เพราะสิ้นกรรม จึงสิ้นทุกข์ 

ด้วยประการดังนี้ แล. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  เหตุทั้งหลาย ๓ ประการ  

เหล่านี้ มีอยู่ เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย.

๓ ประการ เหล่าไหนเล่า ? ๓ ประการ คือ 

อโลภะ (ความไม่โลภ) เป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้น

แห่งกรรมทั้งหลาย 

อโทสะ (ความไม่คิดประทุษร้าย) เป็นเหตุเพื่อ 

ความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย 

อโมหะ (ความไม่หลง) เป็นเหตุเพ่ือความเกิดขึ้น

แห่งกรรมทั้งหลาย. 

ภิกษุท้ังหลาย !  เปรียบเหมือนเมล็ดพืชท้ังหลาย  

ที่ไม่แตกหัก ที่ไม่เน่า ที่ไม่ถูกทำาลายด้วยลมและแดด  

เลือกเอาแต่เม็ดดี เก็บงำาไว้ดี. บุรุษพึงเผาเมล็ดพืช 

เหล่านั้นด้วยไฟ ครั้นเผาด้วยไฟแล้ว พึงกระทำาให้เป็น 

ผงข้ีเถ้า ครั้นกระทำาให้เป็นผงขี้เถ้าแล้ว พึงโปรยไป

ในกระแสลมอันพัดจัด หรือว่าพึงลอยไปในกระแสน้ำา 
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อันเช่ียวในแม่น้ำา. เมล็ดพืชทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพืช 

มีมูลอันขาดแล้ว ถูกกระทำาให้เหมือนตาลมีข้ัวยอดอันด้วน 

ทำาให้ถึงความไม่มี มีอันไม่เกิดข้ึนต่อไป เป็นธรรมดา  

โดยแน่นอน นี้ฉันใด 

ภิกษุทั้งหลาย !  กรรมอันบุคคลกระท�าแล้ว

ด้วยอโลภะ เกดิจากอโลภะ มีอโลภะเป็นเหต ุ มอีโลภะ

เป็นสมุทัย อันใด เพราะปราศจากโลภะเสียแล้ว 

ด้วยอาการอย่างนี้เอง กรรมอันนั้น ย่อมเป็นกรรมอัน

บุคคลน้ันละขาดแล้ว มีรากอันถอนขึ้นแล้ว ถูกกระทำา

ให้เหมือนตาลมีขั้วยอดอันด้วน ทำาให้ถึงความไม่มี มีอัน

ไม่เกดิขึ้นต่อไป เป็นธรรมดา. 

ภิกษุทั้งหลาย !  กรรมอันบุคคลกระท�าแล้ว

ด้วยอโทสะ เกิดจากอโทสะ มีอโทสะเป็นเหตุ มีอโทสะ

เป็นสมุทัย อันใด เพราะปราศจากโทสะเสียแล้ว 

ด้วยอาการอย่างนี้เอง กรรมอันนั้น ย่อมเป็นกรรมอัน

บุคคลนั้นละขาดแล้ว มีรากอันถอนขึ้นแล้ว ถูกกระทำา

ให้เหมือนตาลมีขั้วยอดอันด้วน ทำาให้ถึงความไม่มี มีอัน

ไมเ่กิดขึ้นต่อไป เป็นธรรมดา.
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ภิกษุทั้งหลาย !  กรรมอันบุคคลกระท�าแล้ว

ด้วยอโมหะ เกิดจากอโมหะ มีอโมหะเป็นเหตุ มีอโมหะ

เป็นสมุทัย อันใด เพราะปราศจากโมหะเสียแล้ว 

ด้วยอาการอย่างนี้เอง กรรมอันนั้น ย่อมเป็นกรรมอัน

บุคคลนั้นละขาดแล้ว มีรากอันถอนขึ้นแล้ว ถูกกระทำา

ให้เหมือนตาลมีขั้วยอดอันด้วน ทำาให้ถึงความไม่มี มีอัน

ไม่เกิดขึ้นต่อไป เป็นธรรมดา.

ภิกษุทั้งหลาย !  เหตุทั้งหลาย 3 ประการ 

เหล่านี้แล เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย. 
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อานนท์ !  อภิชาติ ๖ ชนิด เป็นอย่างไรเล่า ?

อานนท์ !  ในกรณีแห่งอภิชาติหกนี้ คือ  

คนบางคนมีชาติด�า ก่อให้เกิดธรรมด�า 1 บางคนมีชาติด�า 

ก่อให้เกิดธรรมขาว 1 บางคนมีชาติด�า ก่อให้เกิดนิพพาน 

(ความสิ้นราคะ โทสะ โมหะ) อันเป็นธรรมไม่ด�าไม่ขาว 1 

บางคนมีชาติขาว ก่อให้เกิดธรรมด�า 1 บางคนมีชาติขาว 

ก่อให้เกิดธรรมขาว 1 บางคนมีชาติขาว ก่อให้เกิดนิพพาน

อันเป็นธรรมไม่ด�าไม่ขาว 1.

อานนท์ !  คนมีชาติด�า ก่อให้เกิดธรรมด�า 

เป็นอย่างไรเล่า ?

อานนท์ !  คนบางคนในกรณนีี ้ เกิดในตระกลูต�า่ 

คือ ตระกูลจัณฑาล ตระกูลพราน ตระกูลจักสาน ตระกูล

ทำารถ หรอืตระกลูเทหยากเยือ่ ซึง่เป็นคนยากจน มข้ีาวและ

นำ้าน้อย เป็นอยู่ฝืดเคือง มีอาหารและเครื่องนุ่งห่มหาได้
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โดยยาก เขาเป็นผูม้ผิีวพรรณทราม ไม่น่าดู เตีย้ค่อม ขีโ้รค 

ตาบอด ง่อยกระจอก มีตัวตะแคงข้าง ไม่ค่อยจะมีข้าว นำ้า 

เครือ่งนุง่ห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครือ่งลบูไล้ ทีน่อน 

ที่อยู่ และประทีปโคมไฟ แต่เขาก็ยังประพฤติกายทุจริต 

วจีทุจริต มโนทุจริต ครั้นประพฤติทุจริตแล้ว เบื้องหน้า

แต่การตาย เพราะการทำาลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงอบาย 

ทุคติ วินิบาต นรก. อย่างนี้แล อานนท์ ! เรียกว่า  

คนมีชาติด�า ก่อให้เกิดธรรมด�า.

อานนท์ !  คนมีชาติด�า ก่อให้เกิดธรรมขาว 

เป็นอย่างไรเล่า ?

อานนท์ !  คนบางคนในกรณีน้ี เกิดในตระกูลต่�า 

คือ ตระกูลจัณฑาล ตระกูลพราน ฯลฯ มีอาหาร และเครื่อง

นุ่งห่มหาได้โดยยาก มีผิวพรรณทรามไม่น่าดู ...ฯลฯ... 

ไม่ค่อยจะมีข้าว น้ำา ...ฯลฯ... ประทีปโคมไฟ แต่เขา 

ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ครั้นประพฤติ

สุจริตแล้ว เบ้ืองหน้าแต่การตาย เพราะการทำาลายแห่งกาย 

ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์. อย่างน้ีแล อานนท์ !  เรียกว่า 

คนมีชาติด�า ก่อให้เกิดธรรมขาว.
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อานนท์ !  คนมีชาติด�า ก่อให้เกิดนิพพานอัน

เป็นธรรมไม่ด�าไม่ขาว เป็นอย่างไรเล่า ? 

อานนท์ !  คนบางคนในกรณีน้ี เกิดในตระกูลต่�า 

คือตระกูลจัณฑาล ตระกูลพราน ...ฯลฯ ... มีผิวพรรณทราม 

ไม่น่าดู เต้ียค่อม. เขาปลงผมและหนวด ครองผ้าย้อมฝาด 

ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เก่ียวข้องด้วยเรือน. 

เขาน้ัน คร้ันบวชแล้วอย่างน้ี ละนิวรณ์ท้ังห้า อันเป็นเคร่ือง

เศร้าหมองจิต ทำาปัญญาให้ถอยกำาลังได้แล้ว มีจิตต้ังม่ันดี

ในสติปัฏฐานทั้งสี่ ยังโพชฌงค์เจ็ดให้เจริญแล้วตามที่

เป็นจริง ชื่อว่าย่อมก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำา 

ไม่ขาว. อย่างน้ีแล อานนท์ ! เรียกว่า คนมีชาติด�า ก่อให้เกิด

นิพพานอันเป็นธรรมไม่ด�าไม่ขาว.

อานนท์ !  คนมีชาติขาว ก่อให้เกิดธรรมด�า 

เป็นอย่างไรเล่า ?

อานนท์ !  คนบางคนในกรณีนี้ เกิดในสกุลสูง 

คือ สกุลกษัตริย์มหาศาล สกุลพราหมณ์มหาศาล หรือสกุล

คหบดีมหาศาล อันมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทอง

และเงินพอตัว มีอุปกรณ์แห่งทรัพย์พอตัว มีทรัพย์และ 
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ข้าวเปลือกพอตัว เขามีรูปงาม น่าดู น่าเล่ือมใส ประกอบด้วย

ความเกลี้ยงเกลาแห่งผิวพรรณอย่างยิ่ง ร่ำารวยด้วยข้าว 

ด้วยน้ำา เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม  

เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่ และประทีปโคมไฟ แต่เขา 

ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ครั้นประพฤติ

ทุจริตแล้ว เบ้ืองหน้าแต่การตายเพราะการทำาลายแห่งกาย 

ย่อมเข้าพึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก. อย่างนี้แล อานนท์ !  

เรียกว่า คนมีชาติขาว ก่อให้เกิดธรรมด�า.

อานนท์ !  คนมีชาติขาว ก่อให้เกิดธรรมขาว 

เป็นอย่างไรเล่า ?

อานนท์ !  คนบางคนในกรณีนี้ เกิดในสกุลสูง 

คอืสกลุกษตัรย์ิมหาศาล สกลุพราหมณ์มหาศาล ...ฯลฯ... 

มีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัว มีรูปงาม ...ฯลฯ... รำา่รวย

ด้วยข้าว นำ้า ...ฯลฯ... ประทีปโคมไฟ เขา ประพฤติกาย

สุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ครั้นประพฤติสุจริตแล้ว  

เบื้องหน้าแต่การตาย เพราะการทำาลายแห่งกาย ย่อมเข้า

ถงึสุคติโลกสวรรค์. อย่างนี้แล อานนท์ !  เรียกว่า  

คนมีชาติขาว ก่อให้เกิดธรรมขาว.
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อานนท์ !  คนชาติขาว ก่อให้เกิดนิพพาน 

อันเป็นธรรมไม่ด�าไม่ขาว เป็นอย่างไรเล่า ? 

อานนท ์!  คนบางคนในกรณนีี ้ เกดิในสกุลสงู 

คอื สกลุกษตัริย์มหาศาล สกลุพราหมณ์มหาศาล ...ฯลฯ... 

มีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัว มีรูปงาม ....ฯลฯ.... รำ่ารวย 

ด้วยข้าว นำา้ ...ฯลฯ... ประทีปโคมไฟ เขาปลงผมและหนวด 

ครองผ้ากาสายะ ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์

เกี่ยวข้องด้วยเรือน เขานั้นครั้นบวชแล้วอย่างนี้ ละนิวรณ์

ทั้งห้า อันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทำาปัญญาให้ถอยกำาลัง

ได้แล้ว มจีติตัง้มัน่ด ี ในสตปัิฏฐานท้ังสี ่ ยงัโพชฌงค์เจด็

ให้เจริญแล้วตามทีเ่ป็นจรงิ ชือ่ว่าย่อมก่อให้เกิดนพิพาน

อนัเป็นธรรมไม่ดำา ไม่ขาว. อย่างนีแ้ล อานนท์ !  เรียกว่า 

คนมชีาตขิาว ก่อให้เกดินพิพานอนัเป็นธรรมไม่ด�าไม่ขาว.

อานนท์ !  เหล่านี้แล อภิชาติ ๖ ชนิด.





เรื่องเกี่ยวกับ “กรรม” 

ในเชิงปฏิจจสมุปบาท 
(การที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยต่อเนื่องกันมา)
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เหตุเกิดของทุกข ์ 
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๔๐/๗๕.
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ถูกแล้ว ถูกแล้ว อานนท์ !  ตามท่ีสารีบุตรเม่ือตอบ

ปัญหาในลักษณะนั้นเช่นนั้น ชื่อว่าได้ตอบโดยชอบ 

อานนท์ !  ความทุกข์นั้น เรากล่าวว่าเป็นสิ่งที่

อาศัยปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดขึ้น (เรียกว่า 

ปฏิจจสมุปปันนธรรม).

ความทุกข์นั้น อาศัยปัจจัย อะไรเล่า ? 

ความทุกข์นั้น อาศัยปัจจัย คือ ผัสสะ ผู้กล่าว

อย่างนี้แล ชื่อว่า กล่าวตรงตามที่เรากล่าว ไม่เป็นการ  

กล่าวตู่เราด้วยคำาไม่จริง แต่เป็นการกล่าวโดยถูกต้อง 

และสหธรรมิกบางคนท่ีกล่าวตาม ก็จะไม่พลอยกลายเป็น

ผู้ควรถูกติไปด้วย.

อานนท์ !  ในบรรดาสมณพราหมณ์ ท่ีกล่าวสอน

เรื่องกรรมทั้งสี่พวกนั้น 
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สมณพราหมณ์ ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใด

ย่อมบัญญตัคิวามทกุข์ ว่าเป็นส่ิงทีต่นท�าเอาด้วยตนเอง 

แม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้น ก็ยังต้องอาศัยผัสสะ

เป็นปัจจัย จึงเกิดได ้

สมณพราหมณ์ ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใด

ย่อมบญัญตัคิวามทุกข์ ว่าเป็นส่ิงท่ีผูอ้ืน่ท�าให้ แม้ความทกุข์

ที่พวกเขาบัญญัตินั้น ก็ยังต้องอาศัยผัสสะ เป็นปัจจัย 

จึงเกิดมีได ้

สมณพราหมณ์ ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใด 

ย่อมบัญญัติความทุกข์ ว่าเป็นส่ิงท่ีตนท�าเอาด้วยตนเองด้วย 

ผู้อื่นท�าให้ด้วย แม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้น ก็ยัง

ต้องอาศัยผัสสะ เป็นปัจจัย จึงเกิดมีได ้

ถึงแม้สมณพราหมณ์ ที่กล่าวสอนเรื่องกรรม

พวกใด ย่อมบญัญติัความทกุข์ ว่าเป็นสิง่ทีไ่ม่ใช่ท�าเอง

หรือใครท�าให้ก็เกิดข้ึนได้ ก็ตาม แม้ความทุกข์ท่ี 

พวกเขาบัญญัตินั้น ก็ยังต้องอาศัยผัสสะ เป็นปัจจัย  

จึงเกิดมีได้อยู่นั่นเอง.
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ความหมายทีแ่ท้จรงิของค�าว่า “สตัว์”
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๒/๓๖๗.
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“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  

ที่เรียกว่า ‘สัตว์ สัตว์’ ดังนี้ อันว่าสัตว์มีได้ 

ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่า พระเจ้าข้า !”

ราธะ !  

ความพอใจอันใด ราคะอันใด 

นันทิอันใด ตัณหาอันใด 

มีอยู่ในรูป ในเวทนา ในสัญญา 

ในสังขารทั้งหลาย และในวิญญาณ 

เพราะการติดแล้ว ข้องแล้ว ในสิ่งนั้นๆ 

เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า ‘สัตว์’ ดังนี้.
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ความไม่ม ีบคุคล ตวัตน เรา เขา 
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๕/๓๒.
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ภิกษุโมลิยผัคคุนะ ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ก็ใครเล่า ย่อมกลืนกินซ่ึง

วิญญาณาหาร พระเจ้าข้า ?” 

พระผู้มีพระภาค ได้ตรัสตอบว่า 

“นั่นเป็นปัญหาที่ ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลย  

เราย่อมไม่กล่าวว่า ‘บุคคลย่อมกลืนกิน’ ดังนี้ ถ้าเราได้

กล่าวว่า ‘บุคคลย่อมกลืนกิน’ ดังนี้ นั่นแหละจึงจะเป็น

ปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่า ‘ก็ใครเล่า ย่อมกลืนกิน  

(ซึ่งวิญญาณาหาร) พระเจ้าข้า ?’ ดังนี้. 

ก็เรามิได้กล่าวอย่างนั้น ถ้าผู้ใดจะพึงถามเรา 

ผู้มิได้กล่าวอย่างนั้น เช่นนี้ว่า ‘ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! 

วิญญาณาหาร ย่อมมีเพื่ออะไรเล่าหนอ ?’ ดังนี้แล้ว  

นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหา. 

คำาเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่า 

‘วิญญาณาหาร ย่อมมีเพ่ือความเกิดข้ึนแห่งภพใหม่ต่อไป. 
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เมือ่ภูตะ (ความเป็นภพ) นัน้ มอียู ่สฬายตนะ ย่อมมี 

เพราะมสีฬายตนะเป็นปัจจยั จงึมผีสัสะ (การสัมผสั)’ ดงันี”้.
“ข้าแต่พระองค์ผูเ้จริญ !  กใ็ครเล่า ย่อมสมัผสั พระเจ้าข้า ?

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลย เราย่อม

ไม่กล่าวว่า “บุคคล ย่อมสัมผัส” ดังนี้ ถ้าเราได้กล่าวว่า 

“บคุคล ย่อมสมัผสั” ดงันีน้ัน่แหละจงึจะเป็นปัญหาในข้อนี้

ท่ีควรถามขึน้ว่า “กใ็ครเล่า ย่อมสมัผสั พระเจ้าข้า ?” ดงันี.้ 

ก็เรามิได้กล่าวอย่างนั้น ถ้าผู้ใดจะพึงถามเรา 

ผู้มิได้กล่าวอย่างนั้น เช่นนี้ว่า “ผัสสะมี เพราะมีอะไรเป็น

ปัจจัย พระเจ้าข้า ?” ดังนี้แล้ว นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหา

ที่ควรแก่ความเป็นปัญหา.

คำาเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้น ย่อมมีว่า  

“เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ 

เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา (ความรู้สึกต่อ

อารมณ์)” ดังนี้.

(จากน้ันได้มีการทูลถาม และพระผู้มีพระภาคทรงตรัสตอบ 

ไปทีละอาการของปฏิจจสมุปบาทไปจนถึง เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย 

จึงมีตัณหา และพระองค์ได้ตรัสต่อไปอีกว่า) 
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เพราะมตีณัหาเป็นปัจจยั จงึมอีปุาทาน (ความยดึมัน่)” 

ดังนี้.
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ก็ใครเล่า ย่อมยึดม่ัน พระเจ้าข้า ?

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลย เราย่อม

ไม่กล่าวว่า “บุคคลย่อมยึดมั่น” ดังนี้ถ้าเราได้กล่าวว่า 

“บคุคลย่อมยดึมัน่” ดังนีน้ัน่แหละจงึจะเป็นปัญหาในข้อนี้

ทีค่วรถามขึน้ว่า “กใ็ครเล่า ย่อมยึดมัน่ พระเจ้าข้า ?” ดงันี.้ 

ก็เรามิได้กล่าวอย่างนั้น ถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้

มไิด้กล่าวอย่างนัน้ เช่นนีว่้า “เพราะมอีะไรเป็นปัจจัย จงึมี

อปุาทาน พระเจ้าข้า ?” ดงันีแ้ล้ว นัน่แหละจงึจะเป็นปัญหา

ที่ควรแก่ความเป็นปัญหา.

คำาเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้น ย่อมมีว่า 

“เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน 

เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ” 

เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ

เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ

ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดข้ึนครบถ้วน  

ความเกดิขึน้พร้อมแห่งกองทุกข์ทัง้สิน้น้ี ย่อมมด้ีวยอาการ

อย่างนี.้
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ผัคคุนะ !  เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลอื

แห่งผสัสายตนะท้ัง ๖ นัน้ นัน่เทยีว จงึมคีวามดบัแห่งผสัสะ 

เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา 

เพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา 

เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน 

เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ 

เพราะมีความดับแห ่งภพ จึงมีความดับแห ่งชาติ  

เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ

ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น ความดับลง

แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้แล.
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เหตุเกิดของภพ 
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๘๗/๕๑๖.
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“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวอยู่ว่า 

‘ภพ–ภพ’ ดังน้ี. ภพ ย่อมมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่า พระเจ้าข้า !”.

อานนท์ !  ถ้ากรรม มีกามธาตุเป็นวิบาก  

จักไม่ได้มีแล้วไซร้ กามภพ จะพึงปรากฏได้แลหรือ ?
“หามิได้ พระเจ้าข้า !”.

อานนท์ !  ด้วยเหตุนี ้แหละ กรรมจึงเป็น

เนื้อนา วิญญาณเป็นเมล็ดพืช ตัณหาเป็นยาง (ส�าหรับ

หล่อเลี้ยงเชื้องอก) ของพืช. วิญญาณของสัตว์ทั้งหลาย

มีอวิชชาเป็นเคร่ืองก้ัน มีตัณหาเป็นเคร่ืองผูกพัน ต้ังอยู่แล้ว

ด้วยธาตุชั้นทราม (กามธาตุ) การบังเกิดขึ้นในภพใหม่

ต่อไป ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี้.

อานนท์ !  ถ้ากรรม มีรูปธาตุ เป็นวิบาก  

 จักไม่ได้มีแล้วไซร้ รูปภพ จะพึงปรากฏได้แลหรือ ?
“หามิได้ พระเจ้าข้า !”.
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อานนท์ !  ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็น

เนื้อนา วิญญาณเป็นเมล็ดพืช ตัณหาเป็นยางของพืช

วิญญาณของสัตว์ทั้งหลาย มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น

มีตัณหาเป็นเครื่องผูกพัน ตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นกลาง 

(รูปธาตุ). การบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้ 

ด้วยอาการอย่างนี้.

อานนท์ !  ถ้ากรรม มีอรูปธาตุเป็นวิบาก   

จักไม่ได้มีแล้วไซร้ อรูปภพ จะพึงปรากฏได้แลหรือ ?
“หามิได้ พระเจ้าข้า !”.

อานนท์ !  ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็น

เนื้อนา วิญญาณเป็นเมล็ดพืช ตัณหาเป็นยางของพืช. 

วิญญาณของสัตว์ทั้งหลาย มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น 

มีตัณหาเป็นเคร่ืองผูกพัน ต้ังอยู่แล้วด้วยธาตุช้ันประณีต 

(อรูปธาตุ) การบังเกิดข้ึนในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้ด้วย

อาการอย่างนี้.

อานนท์ !  ภพ ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างน้ีแล.
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เครื่องน�าไปสู่ภพ 
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๓/๓๖๘.๔๓.
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“ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ !พระองค์ตรสัอยู่ว่า ‘เครือ่งนำาไป 

สู่ภพ เครื่องนำาไปสู่ภพ’ ดังนี้ ก็เครื่องนำาไปสู่ภพ เป็นอย่างไร 

พระเจ้าข้า !  และความดับไม่เหลือของเครื่องนำาไปสู่ภพนั้น  

เป็นอย่างไรเล่า พระเจ้าข้า !”.

ราธะ !  ฉันทะ (ความพอใจ) ก็ดี ราคะ (ความ 

กำาหนัด) ก็ดี นันทิ  (ความเพลิน) ก็ดี ตัณหา  (ความ

ทะยานอยาก) ก็ดี อุปายะ (กิเลสเป็นเหตุเข้าไปสู่ภพ) และ 

อปุาทาน (ความถอืมัน่ด้วยอำานาจกเิลส) อนัเป็นเครือ่งตัง้ทบั 

เครื่องเข้าไปอาศัย และเครื่องนอนเนื่องแห่งจิตก็ดี ใดๆ 

ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารท้ังหลาย และ 

ในวิญญาณ 

กิเลสเหล่านี้ นี่เราเรียกว่า ‘เครื่องน�าไปสู่ภพ’ 

ความดับไม่เหลือของเครื่องน�าไปสู่ภพ มีได้

เพราะความดับไม่เหลือของกิเลส มีฉันทะ ราคะ เป็นต้น

เหล่านั้นเอง.
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ในฐานะเป็นกฎสูงสุดของธรรมชาต ิ

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๐/๖๑.
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ภิกษุทั้งหลาย !  เราจักแสดงซ่ึงปฏิจจสมุปบาท  

(คือ ธรรมอันเป็นธรรมชาติ อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น) แก่พวกเธอ 

ท้ังหลาย. พวกเธอท้ังหลาย จงฟังซ่ึงปฏิจจสมุปบาทน้ัน  

จงท�าในใจให้ส�าเร็จประโยชน ์เราจักกล่าวบัดนี้ ...

ภิกษุทั้งหลาย !  

ก็ปฏิจจสมุปบาท เป็นอย่างไรเล่า ?

(๑) ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะชาติเป็นปัจจัย 

ชรามรณะย่อมมี. ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะเหตุท่ีพระตถาคต

ทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นก็ตาม จะไม่บังเกิดขึ้นก็ตาม 

ธรรมธาตุน้ัน ย่อมต้ังอยู่แล้วน่ันเทียว คือ ความต้ังอยู่

แห่งธรรมดา (ธัมมัฏฐิตตา) คือ ความเป็นกฎตายตัว

แห่งธรรมดา (ธัมมนิยามตา) คือ ความท่ีเม่ือมีส่ิงน้ีส่ิงน้ี

เป็นปัจจัย สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น (อิทัปปัจจยตา). 
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ตถาคต ย่อมรูพ้ร้อมเฉพาะ ย่อมถงึพร้อมเฉพาะ 

ซึง่ธรรมธาตนุัน้ คร้ันรูพ้ร้อมเฉพาะแล้ว ถงึพร้อมเฉพาะแล้ว 

ย่อมบอก ย่อมแสดง ย่อมบญัญตั ิย่อมตัง้ขึน้ไว้ ย่อมเปิดเผย 

ย่อมจำาแนกแจกแจง ย่อมทำาให้เป็นเหมอืนการหงายของท่ีควำา่ 

และได้กล่าวแล้วในบดันีว่้า “ภกิษทุัง้หลาย !  ท่านทัง้หลาย

จงมาดู เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะย่อมมี” ดังนี้.

ภิกษทุัง้หลาย !  เพราะเหตดุงันีแ้ล ธรรมธาตใุด 

ในกรณีน้ัน อันเป็น ตถตา คือ ความเป็นอย่างนั้น 

เป็น อวติถตา คอื ความไม่ผดิไปจากความเป็นอย่างนัน้ 

เป็น อนัญญถตา คือ ความไม่เป็นไปโดยประการอื่น 

เป็น อทิปัปัจจยตา คือ ความทีเ่ม่ือมสีิง่นีส่ิ้งนีเ้ป็นปัจจยั 

สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น 

ภิกษุท้ังหลาย !  ธรรมน้ีเราเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท

(คือธรรมอันเป็นธรรมชาติ อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น).

(๒) ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติ

ย่อมมี. ...ฯลฯ…1

1	 การละเปยยาล	 ...ฯลฯ...	 เช่นนี้	 หมายความว่า	 ข้อความในข้อ	 (๒)	
เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงข้อ	 (๑๐)	นี้	 ซ�้ากันโดยตลอดกับในข้อ	 (๑)	ต่างกันแต่
เพียงปัจจยาการแต่ละปัจจยาการเท่านั้น	ส�าหรับข้อสุดท้าย	คือข้อ	(๑๑)	จะ
พิมพ์ไว้เต็มเหมือนข้อ	(๑)	อีกครั้งหนึ่ง. 
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(๓) ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 

ภพย่อมมี. ...ฯลฯ…

(๔) ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะตัณหาเป็นปัจจัย 

อุปาทาน ย่อมมี. ...ฯลฯ…

(๕) ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

ตัณหาย่อมมี. ...ฯลฯ...

(๖) ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

เวทนาย่อมมี. ...ฯลฯ…

(๗) ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย 

ผัสสะย่อมมี. ...ฯลฯ…

(๘) ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะนามรูปเป็นปัจจัย 

สฬายตนะย่อมมี. ...ฯลฯ…

(๙) ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 

นามรูปย่อมมี. ...ฯลฯ...

(๑๐) ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะสังขารเป็นปัจจัย 

วิญญาณย่อมมี. ...ฯลฯ…

(๑๑) ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 

สังขารทั้งหลายย่อมมี. ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุที่ 

พระตถาคตทัง้หลาย จะบังเกดิข้ึนกต็าม จะไม่บงัเกดิขึน้กต็าม 
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ธรรมธาตนุัน้ ย่อมตัง้อยูแ่ล้วนัน่เทยีว คอืความต้ังอยูแ่ห่ง

ธรรมดา คือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดา คือ 

ความที่เมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัย สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น. 

ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะ ย่อมถึงพร้อมเฉพาะ 

ซึง่ธรรมธาตนุัน้ คร้ันรูพ้ร้อมเฉพาะแล้ว ถงึพร้อมเฉพาะแล้ว 

ย่อมบอก ย่อมแสดง ย่อมบญัญตั ิย่อมตัง้ขึน้ไว้ ย่อมเปิดเผย 

ย่อมจำาแนกแจกแจง ย่อมทำาให้เป็นเหมอืนการหงายของทีค่วำา่

และได้กล่าวแล้วในบดันีว่้า “ภกิษทุัง้หลาย !  ท่านทัง้หลาย 

จงดู เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารท้ังหลายย่อมมี” 

ดังนี้.

ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะเหตุดังน้ีแล ธรรมธาตุใด

ในกรณีนั้น อันเป็น ตถตา คือความเป็นอย่างนั้น เป็น  

อวิตถตา คือ ความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้น เป็น 

อนัญญถตา คือ ความไม่เป็นไปโดยประการอื่น เป็น  

อิทัปปัจจยตา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัย สิ่งนี ้

สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมน้ีเราเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท.



ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง

(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)



ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง

(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)



หากมีความประสงค์รับสื่อ พุทธวจน เพื่อน�าไปศึกษา 
หรือน�าไปแจกเป็นธรรมทาน สามารถแจ้งความจ�านงและขอรับ 

ได้ที่ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
 วัดนาป่าพง WATNAPAPONG 
 เลขที่ 29 หมู่ที่ 7 ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
 โทรศัพท์ 09 2526 1236, 09 9087 8986 
 29 Moo 7, Bueng Thong Lang, Lam Luk Ka, Pathumthani 12150, Thailand

• สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คลอง 10 (ธัญบุรี)

ชื่อบัญชี วัดนาป่าพง 

เลขที่บัญชี 318-2-46175-6
หรือ

• กรณีโอนเงินจากต่างประเทศ ได้ที่ 

ธนาคารไทยพาณชิย์ (Siam Commercial Bank) 

Account name : WATNAPAPONG
Account Number : 318-2-46175-6
SWIFT CODE : SICOTHBK 
Bank Code : 0014
Branch Code : 0318

• ติดตามข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์ พร้อมสื่อธรรมพุทธวจน

 ติดต่อสอบถามได้ที่ พี่ตา ตัวแทนคณะศิษย์ 092-526-1236

e-Donation วดันาป่าพง

1. เปิดแอปฯ Mobile Banking

2. เลือกสแกน QR

3. ระบุจ�านวนเงิน

4. กดยืนยันบริจาค

เว็บไซต์
• http://www.watnapp.com : หนังสือ และสื่อธรรมะ บนอินเทอร์เน็ต
• http://media.watnapahpong.org : ศูนย์บริการมัลติมีเดียวัดนาปาพง
• http://www.buddha-net.com : เครือข่ายพุทธวจน
• http://etipitaka.com : โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน
• http://www.watnapahpong.com : เว็บไซต์วัดนาปาพง
• http://www.buddhakos.org : มูลนิธิพุทธโฆษณ์

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคยีงพทุธวจน (E-Tipitaka) 
ส�าหรับคอมพิวเตอร ์
• ระบบปฏิบัติการ Windows, Macintosh, Linux 
 http://etipitaka.com/download 

ส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android 
 ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka

ดาวน์โหลดโปรแกรมพุทธวจน (Buddhawajana)
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android
 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana

ดาวน์โหลดโปรแกรมวิทยุวัดนาป่าพง (Watnapahpong Radio) 
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android 
 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod) 
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง

วิทยุ
• คลื่น ส.ว.พ. FM ๙๑.๐ MHz ช่วงบ่าย 

ขอกราบขอบพระคุณแด่ 
พระอาจารย์คกึฤทธิ ์ โสตฺถผิโล  และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง
ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ 

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนตามหลักพุทธวจน 
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่ 



เว็บไซต์
• http://www.watnapp.com : หนังสือ และสื่อธรรมะ บนอินเทอร์เน็ต
• http://media.watnapahpong.org : ศูนย์บริการมัลติมีเดียวัดนาปาพง
• http://www.buddha-net.com : เครือข่ายพุทธวจน
• http://etipitaka.com : โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน
• http://www.watnapahpong.com : เว็บไซต์วัดนาปาพง
• http://www.buddhakos.org : มูลนิธิพุทธโฆษณ์

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคยีงพทุธวจน (E-Tipitaka) 
ส�าหรับคอมพิวเตอร ์
• ระบบปฏิบัติการ Windows, Macintosh, Linux 
 http://etipitaka.com/download 

ส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android 
 ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka

ดาวน์โหลดโปรแกรมพุทธวจน (Buddhawajana)
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android
 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana

ดาวน์โหลดโปรแกรมวิทยุวัดนาป่าพง (Watnapahpong Radio) 
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android 
 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod) 
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง

วิทยุ
• คลื่น ส.ว.พ. FM ๙๑.๐ MHz ช่วงบ่าย 

ขอกราบขอบพระคุณแด่ 
พระอาจารย์คกึฤทธิ ์ โสตฺถผิโล  และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง
ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ 

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนตามหลักพุทธวจน 
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่ 



บรรณานุกรม
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง

หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์ 
(ผลงานแปลพุทธวจน โดยท่านพุทธทาสภิกขุในนามกองต�าราคณะธรรมทาน)

ร่วมสนับสนุนการจัดท�าโดย

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธิ์มูลนิธ ิ

คณะศิษย์วัดนาปาพงผู้สนับสนุนจากทั่วประเทศและทั่วโลก

คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง (กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม) 

พุทธวจนสถาบันภาคกลาง

พุทธวจนสถาบันภาคเหนือ

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออก 

พุทธวจนสถาบันภาคใต้

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันตก
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ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี 

ค�าสอนทางพระพทุธศาสนาเกดิความหลากหลายมากขึน้ 

มสี�านักต่างๆ มากมาย ซึง่แต่ละหมูค่ณะกม็คีวามเหน็ของตน 

หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่งเดยีวกนั

ทัง้น้ีไม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพทุธเจ้าไม่สมบรูณ์ 

แล้วเราควรเชือ่และปฏบิตัติามใคร ?

ลองพจิารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสตูร  

ซ่ึงพระตถาคตทรงเตอืนเอาไว้

แล้วตรัสบอกวธิป้ีองกนัและแก้ไขเหตเุสือ่มแห่งธรรมเหล่านี.้ 

ขอเชิญมาตอบตวัเองกนัเถอะว่า ถงึเวลาแล้วหรอืยงั ? 

ทีพ่ทุธบรษิทัจะมมีาตรฐานเพยีงหนึง่เดยีว คอื “พทุธวจน” ธรรมวนิยั

จากองค์พระสงัฆบดิาอนัวญิญชูนพงึปฏบิตัแิละรูต้ามได้เฉพาะตน ดงันี.้

พระสูตรของความส�าคญั

ท่ีชาวพทุธต้องศกึษา

แต่ค�าสอนจากพระพทุธเจ้า

เท่านัน้

๑๐ 



ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี 

ค�าสอนทางพระพทุธศาสนาเกดิความหลากหลายมากขึน้ 

มสี�านกัต่างๆ มากมาย ซึง่แต่ละหมูค่ณะกม็คีวามเหน็ของตน 

หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่งเดยีวกนั

ทัง้นีไ้ม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพทุธเจ้าไม่สมบรูณ์ 

แล้วเราควรเชือ่และปฏบิตัติามใคร ?

ลองพจิารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสตูร  

ซึง่พระตถาคตทรงเตอืนเอาไว้

แล้วตรสับอกวธิป้ีองกนัและแก้ไขเหตเุสือ่มแห่งธรรมเหล่านี.้ 

ขอเชญิมาตอบตวัเองกนัเถอะว่า ถงึเวลาแล้วหรอืยงั ? 

ทีพ่ทุธบรษิทัจะมมีาตรฐานเพยีงหนึง่เดยีว คอื “พทุธวจน” ธรรมวนิยั

จากองค์พระสงัฆบดิาอนัวญิญชูนพงึปฏบิตัแิละรูต้ามได้เฉพาะตน ดงันี.้

พระสตูรของความส�าคญั

ทีช่าวพทุธต้องศกึษา

แต่ค�าสอนจากพระพทุธเจ้า

เท่านัน้

๑๐ 

อ

๑.	พระองค์ทรงสามารถก�าหนดสมาธ	ิเมือ่จะพดู	ทกุถ้อยค�าจงึไม่ผดิพลาด

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

อคัคเิวสนะ !  เรานัน้หรอื จ�าเดมิแต่เร่ิมแสดง กระทัง่ค�าสดุท้ายแห่ง

การกล่าวเรือ่งนัน้ๆ ย่อมตัง้ไว้ซึง่จติในสมาธนิมิติอนัเป็นภายในโดยแท้		

ให้จติด�ารงอยู	่ให้จติต้ังมัน่อยู	่กระท�าให้มจีติเป็นเอก ดงัเช่นทีค่นทัง้หลาย 

เคยได้ยนิว่าเรากระท�าอยูเ่ป็นประจ�า ดงัน้ี.

๒.	แต่ละค�าพดูเป็นอกาลโิก	คอื	ถกูต้องตรงจรงิไม่จ�ากดักาลเวลา

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอทัง้หลายเป็นผูท้ีเ่ราน�าไปแล้วด้วยธรรมนี้ 

อนัเป็นธรรมท่ีบุคคลจะพงึเหน็ได้ด้วยตนเอง	(สนทฺฏิโิก) เป็นธรรมให้

ผลไม่จ�ากดักาล	(อกาลโิก)	 เป็นธรรมทีค่วรเรยีกกนัมาด	ู(เอหปิสสฺโิก)  

ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว	(โอปนยิโก) อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน	

(ปจจฺตตฺ� เวทติพโฺพ วญิญฺหู)ิ. 

๓.	ค�าพดูท่ีพดูมาท้ังหมดนบัแต่วนัตรสัรู้นัน้	สอดรับไม่ขดัแย้งกนั

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  นับตั้งแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมา- 

สัมโพธิญาณ จนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส 

นิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร�่าสอน 

แสดงออก ซึง่ถ้อยค�าใด ถ้อยค�าเหล่านัน้ท้ังหมด	 ย่อมเข้ากนัได้โดย

ประการเดยีวทัง้สิน้	ไม่แย้งกนัเป็นประการอืน่เลย.



๔.	ทรงบอกเหตแุห่งความอนัตรธานของค�าสอนเปรยีบด้วยกลองศกึ

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.

ภกิษทุัง้หลาย !  เรือ่งนีเ้คยมีมาแล้ว กลองศกึของกษตัริย์พวกทสารหะ  

เรียกว่า อานกะ มอียู ่ เมือ่กลองอานกะนี ้มแีผลแตกหรอืล ิพวกกษตัริย์

ทสารหะได้หาเนือ้ไม้อืน่ท�าเป็นลิม่ เสรมิลงในรอยแตกของกลองนัน้ (ทกุ

คราวไป). ภิกษุท้ังหลาย ! เม่ือเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นน้ัน

นานเข้ากถ็งึสมยัหนึง่ ซึง่เนือ้ไม้เดมิของตวักลองหมดสิน้ไป เหลอือยูแ่ต่

เน้ือไม้ท่ีท�าเสรมิเข้าใหม่เท่านัน้.

ภกิษทุัง้หลาย !  ฉนัใดกฉ็นันัน้ ในกาลยดืยาวฝ่ายอนาคต จกัมภีกิษุ 

ทัง้หลาย สตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้  

เป็นช้ันโลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสุญญตา เมือ่มผู้ีน�าสตุตนัตะเหล่านัน้

มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง 

และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วนสุตตนัตะเหล่าใดที่

นกักวแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย  

มพียัญชนะอนัวจิติร เป็นเร่ืองนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า 

สุตตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักฟังด้วยดี จัก

เง่ียหฟัูง จกัตัง้จติ เพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และจกัส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษา

เล่าเรียนไป.

ภกิษทุัง้หลาย !  ความอนัตรธานของสตุตนัตะเหล่านัน้ ทีเ่ป็นค�าของ

ตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วย

เร่ืองสุญญตา จกัมไีด้ด้วยอาการอย่างนี ้แล.



๕. ทรงก�าชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากค�าของพระองค์เท่านั้น	

	 อย่าฟังคนอื่น

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษบุรษิทัในกรณนีี ้ สุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วี

แต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกัษรสละสลวย มี

พยญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า

สตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่เธอจกัไม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่ตัง้จติเพือ่

จะรูท้ัว่ถงึ และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน.

ภกิษทุัง้หลาย !  ส่วนสตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็น

ข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสญุญตา  

เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่ เธอย่อมฟังด้วยด ี ย่อมเงีย่หฟัูง 

ย่อมตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน 

จงึพากนัเล่าเรยีน ไต่ถาม ทวนถามแก่กนัและกนัอยูว่่า “ข้อนีเ้ป็นอย่างไร 

มคีวามหมายกีน่ยั” ดงันี ้ด้วยการท�าดงันี ้เธอย่อมเปิดธรรมทีถ่กูปิดไว้ได้  

ธรรมทีย่งัไม่ปรากฏ เธอก็ท�าให้ปรากฏได้ ความสงสัยในธรรมหลายประการ 

ทีน่่าสงสยั เธอกบ็รรเทาลงได้.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา		

เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณีนีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 

ทัง้หลาย อนัเป็นตถาคตภาษติ	(ตถาคตภาสติา) อนัลกึซึง้	(คมภฺรีา) มี

อรรถอันลึกซึ้ง	(คมฺภีรตฺถา) เป็นโลกุตตระ	(โลกุตฺตรา) ประกอบด้วย

เร่ืองสญุญตา	(สญุญฺตปฏสิ�ยตุตฺา) อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยดี  

ไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควร

ศกึษาเล่าเรยีน.



ส่วนสุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วแีต่งข้ึนใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภท

กาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว 

เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านีม้ากล่าวอยู่

พวกเธอย่อมฟังด้วยด ีเงีย่หฟัูง ตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และส�าคญัไป

ว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมอนักวแีต่งใหม่

นั้นแล้ว ก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกัน ไม่ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออกมาว่า 

ข้อน้ีพยัญชนะเป็นอย่างไร อรรถเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ เปิดเผย

สิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยไม่ได้ ไม่หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ ไม่บรรเทา 

ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.

ภกิษท้ัุงหลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	ปฏปุิจฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา		

เป็นอย่างไรเล่า ?

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณีนีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 

ทัง้หลาย ทีก่วแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษร

สละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก 

อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะ 

รู้ทัว่ถึง และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วน สตุตนัตะ

เหล่าใด	อนัเป็นตถาคตภาษติ	อนัลกึซึง้	มอีรรถอนัลกึซึง้	เป็นโลกตุตระ		

ประกอบด้วยเรือ่งสญุญตา	เมือ่มีผู้น�าสตุตนัตะเหล่าน้ี	มากล่าวอยู	่พวก

เธอย่อมฟังด้วยด	ี ย่อมเงีย่หฟัูง	 ย่อมเข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถึง	 และ

ย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีค่วรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมทีเ่ป็น

ตถาคตภาษตินัน้แล้ว กส็อบถามซึง่กนัและกนั ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออก

มาว่า ข้อนีพ้ยญัชนะเป็นอย่างไร อรรถะเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ 

เปิดเผยสิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยได้ หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ บรรเทา

ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.

ภกิษทุัง้หลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า ปฏปิจุฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  เหล่านีแ้ลบรษิทั ๒ จ�าพวกนัน้. ภกิษทุัง้หลาย ! 

บรษิทัทีเ่ลศิในบรรดาบรษิทัทัง้สองพวกนัน้	คอื	บรษิทัปฏปิจุฉาวนิตีา		

ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา	(บรษิทัทีอ่าศยัการสอบสวนทบทวนกนัเอาเอง 

เป็นเครือ่งน�าไป ไม่อาศยัความเชือ่จากบุคคลภายนอกเป็นเครือ่งน�าไป) แล.

๖.	ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๐/๗๐. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษทุัง้หลาย จกัไม่บญัญตัสิิง่ทีไ่ม่เคยบญัญตั	ิจกั

ไม่เพกิถอนสิง่ทีบ่ญัญตัไิว้แล้ว	จกัสมาทานศกึษาในสกิขาบททีบ่ญัญตัไิว้

แล้วอย่างเคร่งครดั	อยูเ่พยีงใด ความเจรญิกเ็ป็นสิง่ท่ีภกิษทุัง้หลายหวงัได้  

ไม่มคีวามเสือ่มเลย อยู่เพยีงนัน้.

๗.	ส�านึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น	

	 ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

ภกิษทุัง้หลาย !  ตถาคตผูอ้รหนัตสัมมาสมัพทุธะ	ได้ท�ามรรคทีย่งั

ไม่เกิดให้เกดิขึน้	ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มใีครรู้ให้มคีนรู้ ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มี

ใครกล่าวให้เป็นมรรคทีก่ล่าวกนัแล้ว	ตถาคตเป็นผูรู้ม้รรค	(มคคฺญญฺ)ู เป็น

ผูรู้แ้จ้งมรรค	(มคคฺวทิ)ู เป็นผูฉ้ลาดในมรรค	(มคคฺโกวโิท). ภิกษุทั้งหลาย ! 

ส่วนสาวกทัง้หลายในกาลนี	้เป็นผูเ้ดนิตามมรรค	(มคฺคานคุา)	เป็นผูต้ามมา	

ในภายหลงั.



เปิดเผยสิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยได้ หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ บรรเทา

ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.

ภกิษทุัง้หลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า ปฏปิจุฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  เหล่านีแ้ลบรษิทั ๒ จ�าพวกนัน้. ภกิษทุัง้หลาย ! 

บรษิทัทีเ่ลศิในบรรดาบรษิทัทัง้สองพวกนัน้	คอื	บรษิทัปฏปิจุฉาวนิตีา		

ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา	(บรษิทัทีอ่าศยัการสอบสวนทบทวนกนัเอาเอง 

เป็นเครือ่งน�าไป ไม่อาศยัความเชือ่จากบุคคลภายนอกเป็นเครือ่งน�าไป) แล.

๖.	ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๐/๗๐. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษทุัง้หลาย จกัไม่บญัญตัสิิง่ทีไ่ม่เคยบญัญตั	ิจกั

ไม่เพกิถอนสิง่ทีบั่ญญตัไิว้แล้ว	จกัสมาทานศกึษาในสกิขาบททีบ่ญัญตัไิว้

แล้วอย่างเคร่งครดั	อยูเ่พยีงใด ความเจรญิกเ็ป็นสิง่ท่ีภกิษทุัง้หลายหวงัได้  

ไม่มคีวามเสือ่มเลย อยู่เพยีงนัน้.

๗.	ส�านึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น	

	 ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

ภกิษทุัง้หลาย !  ตถาคตผูอ้รหนัตสัมมาสมัพทุธะ	ได้ท�ามรรคทีย่งั

ไม่เกิดให้เกดิขึน้	ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มใีครรู้ให้มคีนรู้ ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มี

ใครกล่าวให้เป็นมรรคทีก่ล่าวกนัแล้ว	ตถาคตเป็นผูรู้ม้รรค	(มคคฺญฺญู) เป็น

ผูรู้แ้จ้งมรรค	(มคคฺวทิ)ู เป็นผูฉ้ลาดในมรรค	(มคคฺโกวโิท). ภิกษุท้ังหลาย ! 

ส่วนสาวกทัง้หลายในกาลนี	้เป็นผูเ้ดนิตามมรรค	(มคฺคานคุา)	เป็นผูต้ามมา	

ในภายหลงั.



ภกิษทุัง้หลาย !  นีแ้ล เป็นความผิดแผกแตกต่างกนั เป็นความมุง่หมาย 

ทีแ่ตกต่างกนั เป็นเครือ่งกระท�าให้แตกต่างกนั ระหว่างตถาคตผูอ้รหนัต-

สัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ.

๘.	ตรัสไว้ว่าให้ทรงจ�าบทพยัญชนะและค�าอธิบายอย่างถูกต้อง	

	 พร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ภิกษทุัง้หลาย !  พวกภกิษใุนธรรมวนิยันี	้เล่าเรยีนสตูรอนัถอืกนั

มาถูก	ด้วยบทพยญัชนะทีใ่ช้กันถกู	ความหมายแห่งบทพยญัชนะทีใ่ช้กนั	

กถ็กู	ย่อมมนียัอนัถกูต้องเช่นนัน้.	ภกิษทุัง้หลาย !  นีเ่ป็น มลูกรณทีีห่นึง่  

ซึง่ท�าให้พระสทัธรรมตัง้อยูไ่ด้ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสญูไป... 

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษเุหล่าใด เป็นพหสุตู คล่องแคล่ว ในหลกั

พระพทุธวจน ทรงธรรม ทรงวนิยั ทรงมาตกิา	(แม่บท)	พวกภกิษเุหล่านัน้		

เอาใจใส่	บอกสอน	เน้ือความแห่งสูตรท้ังหลายแก่คนอืน่ๆ เม่ือท่านเหล่านัน้ 

ล่วงลับไป สตูรทัง้หลาย กไ็ม่ขาดผู้เป็นมูลราก	(อาจารย์) มีทีอ่าศยัสบืกนัไป.  

ภิกษุทั้งหลาย !  นี่เป็น มูลกรณีท่ีสาม ซึ่งท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได ้

ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสูญไป... 

*** ในที่นี้ยกมา ๒ นัย จาก ๔ นัย ของมูลเหตุส่ีประการ ที่ท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ 

ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป

๙.	ทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในค�าสอน

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๓-๖.

๑. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุ ! ข้าพเจ้า 

ได้สดบัรบัมาเฉพาะพระพกัตร์พระผูม้พีระภาคว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั 

นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๒. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

สงฆ์อยูพ่ร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะ

หน้าสงฆ์นัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๓. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยูจ่�านวนมาก เป็นพหสุตู เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั  

ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านัน้ว่า “น้ีเป็นธรรม 

นีเ้ป็นวนิยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๔. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยูร่ปูหนึง่ เป็นพหสูุต เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั 

ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระรปูนัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม 

นีเ้ป็นวนิยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

เธอทัง้หลายยงัไม่พงึชืน่ชม ยงัไม่พงึคดัค้านค�ากล่าวของผู้นัน้ พึงเรียน 

บทและพยญัชนะเหล่านัน้ให้ด ี แล้วพงึสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคยีง

ดใูนวนิยั 



๙.	ทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในค�าสอน

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๓-๖.

๑. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุ ! ข้าพเจ้า 

ได้สดบัรบัมาเฉพาะพระพกัตร์พระผูม้พีระภาคว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั 

น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๒. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

สงฆ์อยูพ่ร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะ

หน้าสงฆ์นัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๓. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยูจ่�านวนมาก เป็นพหสุตู เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั  

ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านัน้ว่า “น้ีเป็นธรรม 

น้ีเป็นวนิยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๔. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยูร่ปูหนึง่ เป็นพหสูุต เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั 

ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระรปูนัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม 

น้ีเป็นวนิยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

เธอทัง้หลายยงัไม่พงึชืน่ชม ยงัไม่พงึคดัค้านค�ากล่าวของผู้นัน้ พึงเรียน 

บทและพยญัชนะเหล่านัน้ให้ด ี แล้วพงึสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคยีง

ดใูนวนิยั 



ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น	สอบลงในสูตรก็ไม่ได้	เทียบเข้าใน

วินัยก็ไม่ได้	 พึงลงสันนิษฐานว่า “นี้มิใช่พระด�ารัสของพระผู้มีพระภาค

พระองค์นัน้แน่นอน และภิกษุนีร้บัมาผิด” เธอทัง้หลาย	พงึท้ิงค�านัน้เสยี	

ถ้าบทและพยญัชนะเหล่านัน้	สอบลงในสตูรกไ็ด้	เทยีบเข้าในวนิยั

กไ็ด้	พงึลงสนันษิฐานว่า	“นีเ้ป็นพระด�ารสั	ของพระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้	

แน่นอน	และภิกษน้ัุนรบัมาด้วยดี”	เธอทัง้หลาย	พงึจ�ามหาปเทส...	นีไ้ว้.

๑๐.	ทรงตรัสแก่พระอานนท์	

	 ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐

อานนท์ !  ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างน้ีว่า ‘ธรรมวินัยของ

พวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา’ ดังนี้. 

อานนท์ ! พวกเธออย่าคิดอย่างนั้น. อานนท์ ! ธรรมก็ดี	วินัยก็ดี	ที่เรา

แสดงแล้ว	 บัญญัติแล้ว	 แก่พวกเธอทั้งหลาย	 ธรรมวินัยนั้น	 จักเป็น

ศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย	โดยกาลล่วงไปแห่งเรา.

อานนท์ !  ในกาลบดันีก้ด็ ีในกาลล่วงไปแห่งเรากด็ ีใครกต็าม จกั

ต้องมตีนเป็นประทปี มตีนเป็นสรณะ ไม่เอาสิง่อืน่เป็นสรณะ มธีรรมเป็น

ประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่. อานนท์	!

ภิกษุพวกใด	 เป็นผู้ใคร่ในสิกขา	 ภิกษุพวกนั้น	 จักเป็นผู้อยู่ในสถานะ

อันเลิศที่สุดแล.

อานนท์ !  ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใด 

บุรุษนั้นชื่อว่า เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย... เราขอกล่าวย�้ากะ

เธอว่า... เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย.

เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้าย
ของเราเลย

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.



อานนท์ !  ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรน้ี มีในยุคแห่งบุรุษใด 

บุรุษนั้นชื่อว่า เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย... เราขอกล่าวย�้ากะ

เธอว่า... เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย.

เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้าย
ของเราเลย

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.
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๑)	 หลักฐานสมัย	พุทธกาล		

การใช้ พุทธวจน ที่มีความหมายถึงคำาสอนของ 
พระพทุธเจา้ มมีาตัง้แตใ่นสมยัพทุธกาล ดงัปรากฏหลกัฐาน 
ในพระวินัยปิฎก ว่าพระศาสดาให้เรียนพุทธวจน  
(ภาพท่ี ๑.๑ และภาพท่ี ๑.๒)

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหน่ึงจากพระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ 
(จปร.อักษรสยาม) หน้า ๖๔ ซ่ึงพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง พ.ศ. ๒๕๒๕  
เล่มท่ี ๗ พระวินัยปิฎก จุลวรรค ภาค ๒ หน้า ๔๕ ได้แปลเป็นภาษาไทยไว้ดังน้ี

[๑๘๐] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นโดยภาษา
สันสกฤต รูปใดยกข้ึน ต้องอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร�อนุญ�ตให้ 
เล่�เรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม. 

พระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) พระวินยปิฏก 
จุล์ลวัค์ค เล่ม ๒ หน้า ๖๔

ท่ีมา	: 

คำ�อธิบ�ยภ�พ : 
คำาแปลเป็นภาษาไทย
ของภาพท่ี ๑.๑ จาก
หนังสือ สารานุกรม
พร ะ พุท ธศ าสนา  
ป ร ะ ม ว ล จ า ก 
พระนิพนธ์ สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณ- 
วโรรส

หนังสือ สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ์  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๖๙๖ 

ท่ีมา	:		

ภาพท่ี	๑.๑

ภาพท่ี	๑.๒
• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



๑)	 หลักฐานสมัย	พุทธกาล		

การใช้ พุทธวจน ที่มีความหมายถึงคำาสอนของ 
พระพทุธเจา้ มมีาตัง้แตใ่นสมยัพทุธกาล ดงัปรากฏหลกัฐาน 
ในพระวินัยปิฎก ว่าพระศาสดาให้เรียนพุทธวจน  
(ภาพท่ี ๑.๑ และภาพท่ี ๑.๒)

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหน่ึงจากพระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ 
(จปร.อักษรสยาม) หน้า ๖๔ ซ่ึงพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง พ.ศ. ๒๕๒๕  
เล่มท่ี ๗ พระวินัยปิฎก จุลวรรค ภาค ๒ หน้า ๔๕ ได้แปลเป็นภาษาไทยไว้ดังน้ี

[๑๘๐] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นโดยภาษา
สันสกฤต รูปใดยกข้ึน ต้องอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร�อนุญ�ตให้ 
เล่�เรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม. 

พระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) พระวินยปิฏก 
จุล์ลวัค์ค เล่ม ๒ หน้า ๖๔

ท่ีมา	: 

คำ�อธิบ�ยภ�พ : 
คำาแปลเป็นภาษาไทย
ของภาพท่ี ๑.๑ จาก
หนังสือ สารานุกรม
พร ะ พุท ธศ าสนา  
ป ร ะ ม ว ล จ า ก 
พระนิพนธ์ สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณ- 
วโรรส

หนังสือ สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ์  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๖๙๖ 

ท่ีมา	:		

ภาพท่ี	๑.๑

ภาพท่ี	๑.๒
• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



พุทธวจนะ มีปรากฏในหนังสือพงษาวดาร	
กรุงศรอียธุยา	ภาษามคธ	แล	คำาแปล	ซึง่แตง่เปน็ภาษามคธ  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเม่ือสังคายนาในรัชกาลท่ี	๑ เป็นหนังสือ  
๗ ผูก ต้นฉบับมีอยู่ในวัดพระแก้ว กรุงพนมเปญ ประเทศ
กมัพชูา แปลเปน็ภาษาไทยโดยพระยาพจนสนุทร คำานำาของ
หนงัสอืเลม่นี ้เปน็พระนพินธใ์นสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ  
กรมพระยาดำารงราชานภุาพ (ภาพที ่๒.๑ และภาพที ่๒.๒)

ภาพท่ี	๒.๑

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือ พงษาวดาร 
กรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล หน้า ๑ 

หนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล
ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๒.๒

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหน่ึง
จากหนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ  
แล คำาแปล หน้า ๒

๒)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๑		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



พุทธวจนะ มีปรากฏในหนังสือพงษาวดาร	
กรงุศรอียธุยา	ภาษามคธ	แล	คำาแปล	ซ่ึงแต่งเปน็ภาษามคธ  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเม่ือสังคายนาในรัชกาลท่ี	๑ เป็นหนังสือ  
๗ ผูก ต้นฉบับมีอยู่ในวัดพระแก้ว กรุงพนมเปญ ประเทศ
กมัพชูา แปลเปน็ภาษาไทยโดยพระยาพจนสนุทร คำานำาของ
หนังสือเลม่นี ้เปน็พระนพินธใ์นสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ  
กรมพระยาดำารงราชานภุาพ (ภาพที ่๒.๑ และภาพที ่๒.๒)

ภาพท่ี	๒.๑

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือ พงษาวดาร 
กรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล หน้า ๑ 

หนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล
ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๒.๒

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหน่ึง
จากหนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ  
แล คำาแปล หน้า ๒

๒)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๑		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



๓)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๔		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธวจน มีปรากฏในหนังสือ พระคาถาสรรเสริญ	
พระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี	๔ (ภาพท่ี ๓.๑) 
และปรากฏในหนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี	
ในรัชกาลท่ี	๔ ภาค ๒ (ภาพท่ี ๓.๒ และภาพท่ี ๓.๓)

หนังสือ พระคาถาสรรเสริญพระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลท่ี ๔ 
ทรงแปลเป็นภาษาไทยโดย สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ หน้า ๒๕

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๔ 

ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๓.๑

ภาพท่ี	๓.๒ ภาพท่ี	๓.๓

ท่ีมา	:	
หนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี ในรัชกาลท่ี ๔ ภาค ๒
หน้า ๑๘๐ และหน้า ๑๘๓

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



๓)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๔		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธวจน มีปรากฏในหนังสือ พระคาถาสรรเสริญ	
พระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี	๔ (ภาพท่ี ๓.๑) 
และปรากฏในหนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี	
ในรัชกาลท่ี	๔ ภาค ๒ (ภาพท่ี ๓.๒ และภาพท่ี ๓.๓)

หนังสือ พระคาถาสรรเสริญพระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลท่ี ๔ 
ทรงแปลเป็นภาษาไทยโดย สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ หน้า ๒๕

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๔ 

ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๓.๑

ภาพท่ี	๓.๒ ภาพท่ี	๓.๓

ท่ีมา	:	
หนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี ในรัชกาลท่ี ๔ ภาค ๒
หน้า ๑๘๐ และหน้า ๑๘๓

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



หนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ หน้า ๑๘ 

พุทธวจน	มีปรากฏในหนังสือ พระราชวิจารณ์	เทียบ	
ลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงพระราชนิพนธ์ (ภาพท่ี ๔.๑),  
ปรากฏในหนังสือ พระราชหัตถเลขา	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ สมเด็จ 
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ภาพที ่๔.๒  
และภาพที่ ๔.๓) และปรากฏในหนังสือ พระราชดำารัส	
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่  
พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓) จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา (ภาพที่ ๔.๔)

ท่ีมา	:	 

ภาพท่ี	๔.๑

๔)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๕	

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๕ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



หนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ หน้า ๑๘ 

พุทธวจน	มีปรากฏในหนังสือ พระราชวิจารณ์	เทียบ	
ลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงพระราชนิพนธ์ (ภาพท่ี ๔.๑),  
ปรากฏในหนังสือ พระราชหัตถเลขา	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ สมเด็จ 
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ภาพที ่๔.๒  
และภาพที่ ๔.๓) และปรากฏในหนังสือ พระราชดำารัส	
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่  
พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓) จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา (ภาพที่ ๔.๔)

ท่ีมา	:	 

ภาพท่ี	๔.๑

๔)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๕	

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๕ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



ภาพท่ี	๔.๒ ภาพท่ี	๔.๓ ภาพท่ี	๔.๔

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๑๐๒ และ ๑๐๙

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓)  
จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พิมพ์คร้ังท่ี ๔ พุทธศักราช ๒๕๕๐ หน้า ๑๐๐



ภาพท่ี	๔.๒ ภาพท่ี	๔.๓ ภาพท่ี	๔.๔

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๑๐๒ และ ๑๐๙

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓)  
จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พิมพ์คร้ังท่ี ๔ พุทธศักราช ๒๕๕๐ หน้า ๑๐๐



ท่ีมา	: 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖ เล่มท่ี ๑๐๒ ตอนท่ี ๑๖๗ วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 
เร่ือง ประกาศสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก

พทุธวจน	มีปรากฏในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัพเิศษ  
วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เร่ือง ประกาศสังคายนา 
พระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก (ภาพท่ี ๗)

ภาพท่ี	๖

๖)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๙		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน • ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

ท่ีมา	: 
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๔๔ หน้า ๓๙๓๙ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๗๐  
เรื่อง รายงานการสร้างพระไตรปิฎก

พทุธวจนะ	มปีรากฏในราชกิจจานเุบกษา เล่มท่ี ๔๔  
วนัที ่๔ มนีาคม ๒๔๗๐ เรือ่ง รายงานการสรา้งพระไตรปฎิก  
โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์  
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (ภาพที่ ๕)

ภาพท่ี	๕

๕)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๗		

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙ พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



ท่ีมา	: 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖ เล่มท่ี ๑๐๒ ตอนท่ี ๑๖๗ วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 
เร่ือง ประกาศสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก

พทุธวจน	มปีรากฏในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัพเิศษ  
วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เร่ือง ประกาศสังคายนา 
พระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก (ภาพท่ี ๗)

ภาพท่ี	๖

๖)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๙		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน • ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

ท่ีมา	: 
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๔๔ หน้า ๓๙๓๙ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๗๐  
เรื่อง รายงานการสร้างพระไตรปิฎก

พทุธวจนะ	มปีรากฏในราชกิจจานเุบกษา เล่มท่ี ๔๔  
วนัที ่๔ มนีาคม ๒๔๗๐ เรือ่ง รายงานการสรา้งพระไตรปฎิก  
โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์  
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (ภาพที่ ๕)

ภาพท่ี	๕

๕)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๗		

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙ พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



“ราหุล ! กระจกเงามีไว้ส�าหรับท�าอะไร ?

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !
กระจกเงามีไว้ส�าหรับส่องดู พระเจ้าข้า !”.

“ราหุล ! กรรมทั้งหลาย ก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรสอดส่อง

พิจารณาดูแล้วดูเล่าเสียก่อน จึงท�าลงไป

ทางกาย ทางวาจา หรือ ทางใจ 

ฉันเดียวกับกระจกเงานั้นเหมือนกัน”.

-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๒๕/๑๒๘



กึง่กลางสัน 1301 มม.

สัน 12 มม 

สัน 12 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ในปกหน้า ในปกหลัง

แนวกึ่งกลาง 85  มม.

อานนท !   ถากรรมมีกามธาตุเปนวิบาก จักไมไดมีแลวไซร 
กามภพ จะพึงปรากฏไดแลหรือ ?

หามิได พระเจาขา !

อานนท !   ดวยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเปนเนื้อนา
วิญญาณเปนเมล็ดพืช ตัณหาเปนยางของพืช 

วิญญาณของสัตวทั้งหลาย มีอวิชชาเปนเครื่องกั้น
มีตัณหาเปนเครื่องผูก ตั้งอยูแลวดวยธาตุชั้นทราม 

การบังเกิดขึ้นในภพใหมตอไป ยอมมีได ดวยอาการอยางนี้.

อานนท !   ถากรรมมีรูปธาตุเปนวิบาก จักไมไดมีแลวไซร 
รูปภพ จะพึงปรากฏไดแลหรือ ?

หามิได พระเจาขา !

อานนท !   ดวยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเปนเนื้อนา
วิญญาณเปนเมล็ดพืช ตัณหาเปนยางของพืช 

วิญญาณของสัตวทั้งหลาย มีอวิชชาเปนเครื่องกั้น 
มีตัณหาเปนเครื่องผูก ตั้งอยูแลวดวยธาตุชั้นกลาง 

การบังเกิดขึ้นในภพใหมตอไป ยอมมีได ดวยอาการอยางนี้.

อานนท !   ถากรรมมีอรูปธาตุเปนวิบาก จักไมไดมีแลวไซร
อรูปภพ จะพึงปรากฏไดแลหรือ ?

หามิได พระเจาขา !

อานนท !   ดวยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเปนเนื้อนา 
วิญญาณเปนเมล็ดพืช ตัณหาเปนยางของพืช 

วิญญาณของสัตวทั้งหลาย มีอวิชชาเปนเครื่องกั้น 
มีตัณหาเปนเครื่องผูก ตั้งอยูแลวดวยธาตุชั้นประณีต 

การบังเกิดขึ้นในภพใหมตอไป ยอมมีได ดวยอาการอยางนี้.

อานนท !   ภพ ยอมมีได ดวยอาการอยางนี้แล.

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๙๗/๑๔๓-๔.

... โลก  ย่อมเป็นไปตามกรรม 

หมู่สัตว์  ย่อมเป็นไปตามกรรม

สัตว์ท้ังหลาย  มีกรรมเป็นเคร่ืองรึงรัด 

เหมือนลิ่มสลักขันยึดรถที่ก�าลังแล่นไปอยู่.

สัตว์ทั้งหลาย  เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน 

เป็นทายาทแห่งกรรม  มีกรรมเป็นก�าเนิด 

มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์  มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย 

กระท�ากรรมใดไว้  ดีก็ตาม  ชั่วก็ตาม 

จักเป็นผู้รับผลกรรมนั้น.

-บาลี สุ. ขุ. ๒๕/๔๕๗/๓๘๒. , -บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๐๙/๑๙๓.



กึง่กลางสัน 1301 มม.

สัน 12 มม 

สัน 12 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

+ทองกลาง

พุ ท ธ ว จ นฉบับ ๕

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับก�รสงวนไว้ 
ในก�รจะจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบ เพื่อรักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญ�ต
เป็นล�ยลักษณ์อักษรและปรึกษ�ด้�นข้อมูล  ในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ที่ 

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธิ์มูลนิธิ โทร. 09 2526 1236
ตัวแทนคณะศิษย์ คุณสหัทญ� คุ้มชนะ โทร. 09 2526 1236 
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร. 08 2222 5790 - 94 
ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล ได้ท่ี 
Facebook : Buddhawajana Real | YouTube : Buddhawajana Real  
Instagram  : Buddhawajana Real  
www.watnapp.com | media.watnapahpong.org | www.buddhakos.org 
คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ ช่วงบ่�ย

รวมสนับสนุนการเผยแผพุทธวจนได้ที่ ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : วัดนาปาพง  เลขที่บัญชี : 318-2-46175-6 

แจ้งเจตนาจาคะเพื่อนำากราบเรียนพระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้ที่

พี่ตา ตัวแทนคณะศิษย์ 092-526-1236

e-Donation วัดนาปาพง

พ
ุ ท

 ธ
 ว

 จ
 น

แก้กรรม

4 สี

กรรม

แก้

กรรม
... ข้าวเปลือก  ทรัพย์  เงินทอง  หรือข้าวของ  

ที่หวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่
ทาส  กรรมกร  คนใช้  และผู้อาศัยของเขา

พึงพาเอาไปไม่ได้ทั้งหมด  จะต้องถึงซึ่งการละทิ้งไว้ทั้งหมด

ก็บุคคลท�ากรรมใด  ด้วยกาย  ด้วยวาจา  หรือด้วยใจ
กรรมนั้นแหละ  เป็นของๆ เขา  และเขาย่อมพาเอากรรมนั้นไป
อนึ่ง กรรมนั้น  ย่อมติดตามเขาไป  เหมือนเงาติดตามตนฉะนั้น

เพราะฉะนั้น  บุคคลควรท�ากรรมดี  สั่งสมไว้ส�าหรับภพหน้า
บุญทั้งหลาย  ย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย  ในโลกหน้า.

-บาลี สคา. สํ. ๑๕/๑๓๔/๓๙๒.


