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ติดตามการเผยแผพระธรรมคําสอนตามหลักพุทธวจน โดยพระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ไดที่ 
www.buddhakos.org | media.watnapahpong.org | www.watnapp.com | คล่ืน ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ เวลา 17.40 น.   

สื่อธรรมะนี้ จัดทําเพื่อประโยชนทางการศึกษาสูสาธารณชนเปนธรรมทาน ลิขสิทธิ์ในตนฉบับนี้
ไดรับการสงวนไว ไมสงวนสิทธิ์ในการจัดทําจากตนฉบับเพื่อเผยแผในทุกกรณี 
ในการจัดทําหรือเผยแผ โปรดใชความละเอียดรอบคอบเพื่อรักษาความถูกตองของขอมูล 

ขอคําปรึกษาดานขอมูลในการจัดทําเพื่อความสะดวกและประหยัด 
ติดตอไดที่ มูลนิธิพุทธโฆษณ โทร.๐๘ ๘๔๙๔ ๘๐๘๓ 

คุณศรชา โทร.๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑ คุณอารีวรรณ โทร.๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘
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พุ ท ธ ว จ น
แก้กรรม ?

โดย ตถาคต

กรรม
...ข้าวเปลือก  ทรัพย์  เงินทอง  หรือข้าวของ  
ที่หวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่
ทาส  กรรมกร  คนใช้  และผู้อาศัยของเขา
พึงพาเอาไปไม่ได้ทั้งหมด  จะต้องถึงซึ่งการละทิ้งไว้ทั้งหมด
ก็บุคคลทำากรรมใด  ด้วยกาย  ด้วยวาจา  หรือด้วยใจ
กรรมนั้นแหละ  เป็นของๆ เขา  และเขาย่อมพาเอากรรมนั้นไป
อนึ่ง กรรมนั้น  ย่อมติดตามเขาไป  เหมือนเงาติดตามตน ฉะนั้น
เพราะฉะนั้น  บุคคลควรทำากรรมดี  สั่งสมไว้สำาหรับภพหน้า
บุญทั้งหลาย  ย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย  ในโลกหน้า.

สคา. สำ. ๑๕/๑๓๔/๓๙๒.

ภิกษุท้ังหลาย !  เรากล่าวซ่ึงเจตนา  ว่าเป็นกรรม.
ภิกษุท้ังหลาย !  เหตุเกิดของกรรมท้ังหลาย ย่อมมี  เพราะความเกิดของผัสสะ.
ภิกษุท้ังหลาย !  ความดับแห่งกรรม ย่อมมี  เพราะความดับแห่งผัสสะ.
ภิกษุท้ังหลาย !  มรรคมีองค์ ๘ น้ีน่ันเอง  เป็นกัมมนิโรธคามินีปฏิปทา.
ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๖๔/๓๓๔.

วันนี้ชาวพุทธ
แก้กรรมตามใคร ? 

?
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“ราหุล !  กรรมทั้งหลาย ก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรสอดส่อง

พิจารณาดูแล้วดูเล่าเสียก่อน   จึงทำาลงไป

ทางกาย, ทางวาจา  หรือ ทางใจ 

ฉันเดียวกับกระจกเงานั้นเหมือนกัน”.

ม. ม. ๑๓/๑๒๕/๑๒๘

“ราหุล !  กระจกเงามีไว้สำาหรับทำาอะไร ?

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !

กระจกเงามีไว้สำาหรับส่องดู พระเจ้าข้า !”. ...โลก  ย่อมเป็นไปตามกรรม 

หมู่สัตว์  ย่อมเป็นไปตามกรรม

สัตว์ทั้งหลาย  มีกรรมเป็นเครื่องรึงรัด 

เหมือนลิ่มสลักขันยึดรถที่กำาลังแล่นไปอยู่.

สัตว์ทั้งหลาย  เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน 

เป็นทายาทแห่งกรรม  มีกรรมเป็นกำาเนิด 

มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์  มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย 

กระทำากรรมใดไว้  ดีก็ตาม  ชั่วก็ตาม 

จักเป็นผู้รับผลกรรมนั้น.

สุ. ขุ. ๒๕/๔๕๗/๓๘๒. , ทสก. อำ. ๒๔/๓๐๙/๑๙๓.



พุ  ท  ธ  ว  จ  น 
ฉบับ ๕    แก้กรรม ?

พุทธวจนสถาบัน
ร่วมกันมุ่งม่ันศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่คำาของตถาคต



พ ุท ธ ว จ น 
ฉบับ ๕  แก้กรรม ?

สื่อธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชน

เป็นธรรมท�น

ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้  

ไม่สงวนสิทธิ์ในการจัดทำาจากต้นฉบับเพื่อเผยแผ่ในทุกกรณี

ในการจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ 

เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล

ขอคำาปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด

ติดต่อได้ที่ 

 มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๘๔๙๔ ๘๐๘๓

 คุณศรชา โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑

 คุณอารีวรรณ โทรศัพท์  ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘

พิมพ์ครั้งที่ ๑  กรกฎ�คม ๒๕๕๕

ศิลปกรรม  ปริญญา ปฐวินทรานนท์, วิชชุ เสริมสวัสดิ์ศรี

จัดทำ�โดย มูลนิธิพุทธโฆษณ์

(เว็บไซต์ www.buddhakos.org)



มูลนิธิพุทธโฆษณ์  เลขที่ ๒๙/๓ หมู่ที่ ๗ ตำาบลบึงทองหลาง  อำาเภอลำาลูกกา  จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐

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



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.

อักษรย่อ
เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องอักษรย่อ

ที่ใช้หมายแทนชื่อคัมภีร์  ซึ่งมีอยู่โดยมาก



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 

พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ เล่ม ๑๔ หน้า ๑๗๑ ข้อที่ ๒๔๕  





คำ�อนุโมทน�

ขออนุโมทนา ในกุศลเจตนาครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง  

ท่ีได้สร้างเหตุปัจจัยอันเป็นไปเพ่ือความเจริญ และความมีอายุ

ยืนยาวแห่งพุทธวจน ด้วยการสืบสายถ่ายทอดคำาสอนที่

ออกจากพระโอษฐข์องพระองคเ์อง ในสว่นของเรือ่งกรรม 

กับความเข้าใจที่ถูกต้อง สมดังพุทธประสงค์ ที่ต้องการ 

ให้มีผู้นำาคำาสอนของพระองค์ไปศึกษาประพฤติปฏิบัติ  

เพ่งพิสูจน์ข้ออรรถข้อธรรม เพื่อให้เห็นแจ้งเป็นปัจจัตตัง 

และขยันในการถ่ายทอดบอกสอนกันรุ่นต่อรุ่น สืบๆ กันไป

ดว้ยเหตทุีไ่ดก้ระทำามาแลว้นี ้ขอจงเปน็พลวปจัจยั 

ให้ผู้มีส่วนร่วมในการทำาหนังสือและผู้ที่ได้อ่าน ได้ศึกษา 

พึงได้ดวงตาเห็นธรรม สำาเร็จผลยังพระนิพพาน สมดัง

ความปรารถนาที่ได้สร้างมาอย่างดีแล้วด้วยเทอญ.

ขออนุโมทนา 

พระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล



คำ�นำ�

ในคร้ังพุทธกาล มีภิกษุอธิบายเก่ียวกับวิญญาณว่า 
วิญญาณ คือสภาพท่ีรับรู้อารมณ์ต่างๆ ได้ ส่ือสารพูดคุยได้
เป็นผู้รับผลของกรรมดีกรรมช่ัว เป็นผู้ท่ีแล่นไป ท่องเท่ียวไป

พระพุทธเจ้าทรงเรียกภิกษุรูปนั้นมาสอบทันที  
เม่ือได้ความตรงกันกับท่ีถูกโจทก์แล้ว ทรงตำาหนิโดยการ
เรียกภิกษุรูปนี้ว่า “โมฆะบุรุษ” ซึ่งแปลตามความหมายว่า 
บุคคลอันเปล่า ไร้ประโยชน์ เป็นโมฆะ มีไว้ก็เท่ากับไม่มี 
จากนั้น ทรงพยากรณ์ว่า การพูดผิดไปจากคำาของตถาคต
เช่นนี้ จะทำาให้ประสพบาปมิใช่บุญเป็นอันมาก

คงไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนัก ที่จะทำาความเข้าใจว่า
วิญญาณ โดยนัยของขันธ์ห้านั้น ไม่ใช่ตัวสัตว์ ไม่ใช่บุคคล
เปน็แต่เพยีงสิง่ทีม่กีรยิารูไ้ด ้และเปน็ปฏจิจสมปุปนัธรรม
คืออาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นมีอยู่ ส่วนสัตว์ บุคคลผู้
ทำากรรม รบักรรมนัน้ คอืขนัธห์า้อนัประกอบดว้ยอปุาทาน
ปรุงแต่งเสร็จไปแล้ว ว่าเป็นนี้ๆ  เป็นนั้นๆ

คำาถามก็คือ บุคคลประเภทไหนที่สนใจกรรม 
วิบากกรรมในขันธ์ห้า (อันไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตน

ของเรา) นี้



คำาตอบก็คือ บุคคลที่ยังมีความเห็นในวิญญาณ  
ว่าคือผู้รับรู้ ผู้กระทำา ผู้รับผลของกรรม คือผู้ท่องเที่ยว 
เวียนว่ายไป โดยนัยลักษณะเดียวกับภิกษุรูปนั้น ในครั้ง
พุทธกาล

คำาถามอาจมีข้ึนอีกว่า จะมีบ้างไหมบางคน ท่ีไม่สนใจ
ไมแ่ยแส ไมอ่ยากรู ้ในเรือ่งของกรรม และวบิากของกรรม
ในแง่มุมต่างๆ ภายใต้ความเห็นว่าใช่ตัวตนในอุปาทานขันธ์

ไม่สนใจ การท่ีมีท่ีเป็นแล้วน้ี ว่าเกิดจากกรรมน้ีๆ ในภพโน้นๆ 
ไม่แยแส แก้กรรมในภพโน้นๆ ท่ีส่งผลอยู่น้ี ด้วยกรรมน้ันๆ 
ไม่อยากรู้ ว่าทำากรรมแบบน้ันๆ แล้วจะได้รับผลแบบไหนๆ

คำาตอบพึงมีว่า ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (ทิฏฐิสัมปันนะ) 
มีอยู่คือเข้าสู่แล้วในสัมมัตตนิยาม เข้าสู่แล้วในระบบท่ีถูกต้อง 
เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส (โสตะ) คือทางอันเป็นอริยะ

ฐานะท่ีเป็นไปไม่ได้ ของผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ น่ันคือ
ยึดมั่นความตามเห็นขันธ์ในส่วนอดีต (ปุพพันตานุทิฏฐิ) 
และยดึมัน่ความตามเหน็ขนัธส์ว่นอนาคต (อปรนัตานทุฏิฐ)ิ

พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่า ผู้ท่ีถึงพร้อมด้วยทิฏฐิแล้วน้ี จะมี
ความรู้เข้าใจอันพิเศษเฉพาะ ซึ่งหาไม่ได้ในปุถุชนทั่วไป 
ทุกข์ จะค่อยๆ ดับไป ในทุกๆ ก้าวบนหนทาง และเป็นผู้ท่ี
จะไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา มีสัมโพธิเป็นเบื้องหน้าที่สุด



สงัคมพทุธในวนันี ้แมจ้ะยงัมคีวามเจรญิในระบบ 
ธรรมวินัยอยู่ก็ตาม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีบุคคลในข่าย 
“โมฆะบุรุษ” ดังครั้งพุทธกาลนั้น

โมฆะบุรุษนี้ คือผู้ที่ขับเคลื่อนการกระทำาต่างๆ  
ท่ีออกนอกแนวทางของอริยมรรคมีองค์ ๘ ไปเร่ือยๆ และ
นำาพาโลกไป ด้วยระบบคิดท่ีปรารภขันธ์ห้าโดยความเป็นตน
ทั้งหมดนี้ทำาขึ้นภายใต้การอ้างถึงคำาสอนของพระพุทธเจ้า

เราอาจเคยได้ยิน การอ้างถึงพระธรรมคำาสอนใน 
ส่วนของศีลธรรม ซ่ึงเป็นเร่ืองของข้อปฏิบัติท่ีไม่เบียดเบียน
อันนำามาซ่ึงวิบากอันดีต่อตนเอง และหมู่สัตว์ท้ังหลายโดยรวม 
อกีทัง้ ยงัเปน็เหตใุหไ้ดบ้งัเกดิในภพทีเ่ตม็ไปดว้ยสขุเวทนา 
ธรรมะ ในแง่มุมระดับศีลธรรมน้ี ได้ถูกเข้าใจไปว่าเป็นเพียง
เคร่ืองมือให้ได้มาซ่ึงความสุขมีประมาณต่างๆ อันเป็นผลจาก
การกระทำาที่ดีนั้น  และเพื่อให้มีภพต่อๆ ไปที่ดีเท่านั้น

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ต่อระบบศีลธรรมนี้ 
เกิดจากการไม่รู้แจ้งแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ ในพุทธวจน 
เร่ืองทาน ศีล สวรรค์ เป็นเพียงส่วนหน่ึง ในอนุปุพพิกถา ๕ 
ซ่ึงพระพุทธองค์ทรงใช้แสดงต่อฆราวาส ผู้ท่ียังมีจิตจมอยู่ใน
ความสุขแบบโลกๆ ยังไม่พร้อมที่จะเข้าถึงอริยสัจได้ทันที 
ทานกถา คอื การให ้การสละ,  สลีกถา คอื ระบบศลีธรรม, 



สัคคกถา คือ สุขแบบสวรรค์,  กามาทีนวกถา คือ โทษแห่งกาม  
และ เนกขัมมานิสังสกถา คือ อานิสงส์แห่งการออกจากกาม  
เม่ือผู้ฟัง มีจิตอ่อนโยน ปลอดนิวรณ์ นุ่มเบาควรแก่การแล้ว
จึงทรงแสดงอริยสัจส่ี อันเป็นจุดประสงค์หลักเพียงอันเดียว
ของการเทศนาแต่ละครั้ง

สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ คือ การตัดทอนคำาสอน  
โดยแยกเน้นเวียนวนอยู่ เฉพาะเรื่องของทาน ศีล สวรรค์ 
ยิ่งไปกว่านั้น หากบวกเข้าไปด้วยกับบุคคลที่ยังไม่พ้นการ
ดำารงชพีดว้ยมจิฉาอาชวีะแบบของสมณะ คอื เลีย้งชพีดว้ย
การทำานาย การดูหมอ ดูฤกษ์ และอื่นๆ ทั้งหลายทั้งปวง 
ท่ีรวมเรียกว่าติรัจฉานวิชา ท้ังหมดน้ีจึงเป็นเสมือนขบวนการ 
ที่ผันแปรธรรมวินัย ให้กลายเป็นลัทธิใหม่อะไรสักอย่างที่
ไมใ่ชพ่ทุธ แตอ่า้งความเปน็พทุธ แลว้นำาพาผูค้นทีห่ลงทาง
อยู่แล้ว ให้ยิ่งผูกติด พันเกี่ยวอยู่แต่ในภพ

หนังสือ พุทธวจน ฉบับ แก้กรรม โดยพระตถาคต น้ี  
คือการรวมหลักธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เก่ียวกับกรรม
โดยผู้ศึกษาจะสังเกตเห็นได้ทันทีคือ ความรู้ในเร่ืองกรรม ว่า
กรรม เป็นส่ิงท่ีบุคคลพึงทราบท้ังหมด ๖ แง่มุมด้วยกันเท่าน้ัน
เป็นการรู้ที่จะนำาไปสู่การหลุดพ้นจากระบบแห่งกรรมที่ 
หมู่สัตว์ติดข้องอยู่มานานนับนี้



อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ หนทางให้ถึงความดับแห่งกรรม 
โดยตัวของอริยมรรคเอง มีแล้ว ซ่ึงการสร้างวิบากอันเป็นเลิศ 
มีพร้อมแล้วซ่ึงอานิสงส์คือการนำาไปสู่การสลัดคืนอุปาทานขันธ์ 
น่ันคือ การกระทำากรรม เพ่ือให้ระบบกรรมท้ังหมดท้ังปวงน้ัน

กลายเป็นโมฆะโดยสิ้นเชิง

คณะผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ขอนอบน้อมสักก�ระ

ต่อ ตถ�คต ผู้อรหันตสัมม�สัมพุทธะ

และ ภิกษุส�วกในธรรมวินัยนี้

ตั้งแต่ครั้งพุทธก�ล จนถึงยุคปัจจุบัน

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในก�รสืบทอดพุทธวจน

คือ ธรรม และวินัย ที่ทรงประก�ศไว้ บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้ว

คณะศิษย์พระตถาคต
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สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ 
“กรรม”
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๑

ร�ยละเอียดที่บุคคลควรทร�บ 

เกี่ยวกับเรื่องกรรม

ภิกษุทั้งหลาย ! 

กรรม   เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ, 

นิท�นสัมภวะแห่งกรรม  เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ, 

เวมัตตต�แห่งกรรม   เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ, 

วิบ�กแห่งกรรม   เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ, 

กัมมนิโรธ   เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ, 

กัมมนิโรธค�มินีปฏิปท�  เป็นส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ .... 

คำาที่เรากล่าวแล้วดังนี้นั้น 

เราอาศัยอะไรกล่าวเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย ! 

เร�กล่�วซ่ึงเจตน�ว่�เป็นกรรม เพราะว่าบุคคล

เจตนาแล้ว ย่อมกระทำาซ่ึงกรรมด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ.



 3ฉบับ  ๕  แก้กรรม ?

ภิกษุทั้งหลาย ! นิทานสัมภวะ (เหตุเป็นแดนเกิด

พร้อม) แห่งกรรมทั้งหลาย เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย ! นิท�นสัมภวะแห่งกรรมท้ังหล�ย 

คือ ผัสสะ.

ภิกษุทั้งหลาย ! เวมัตตตา (ความมีประมาณต่างๆ) 

แห่งกรรมทั้งหลาย เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย ! กรรมทีท่ำ�สตัวใ์หเ้สวยเวทน�

ในนรก มีอยู่, กรรมที่ทำาสัตว์ให้เสวยเวทนาในกำ�เนิด

เดรัจฉ�น มีอยู่, กรรมท่ีทำาสัตว์ให้เสวยเวทนาในเปรตวิสัย 

มีอยู่, กรรมที่ทำาสัตว์ให้เสวยเวทนาในมนุษย์โลก มีอยู่, 

กรรมท่ีทำาสัตว์ให้เสวยเวทนาในเทวโลก มีอยู่.  ภิกษุท้ังหลาย ! 

นี้เรากล่าวว่า เวมัตตต�แห่งกรรมทั้งหล�ย.

ภิกษุทั้งหลาย ! วิบาก (ผลแห่งการกระทำา) แห่ง

กรรมทั้งหลาย เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย ! เรากล่าววิบากแห่งกรรมท้ังหลาย 

ว่ามีอยู่ ๓ อย่าง คือ วิบ�กในทิฏฐธรรม (คือทันควัน) 

หรอืวา่ วบิ�กในอปุปชัชะ (คอืในเวลาตอ่มา) หรอืวา่ วบิ�ก

ในอปรปริย�ยะ (คือในเวลาต่อมาอีก).  ภิกษุทั้งหลาย ! 

นี้เรากล่าวว่า วิบ�กแห่งกรรมทั้งหลาย.
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ภิกษุทั้งหลาย !  กัมมนิโรธ (ความดับไม่เหลือ

แห่งกรรม) เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  คว�มดับแห่งกรรมทั้งหล�ย 

ย่อมมีเพร�ะคว�มดับแห่งผัสสะ. 

ภิกษุทั้งหลาย ! กั มมนิ โ ร ธค ามิ นี ปฏิ ปท า  

(ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัไมเ่หลอืแหง่กรรม) เปน็อยา่งไรเลา่ ?

ภิกษุทั้งหลาย ! อรยิอฏัฐงัคกิมรรค (อรยิมรรค

มีองค์แปด) นี้นั่นเอง คือ กัมมนิโรธค�มินีปฏิปท�; 

ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ :-

สัมม�ทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) 

สัมม�สังกัปปะ (ความดำาริชอบ) 

สัมม�ว�จ� (การพูดจาชอบ) 

สัมม�กัมมันตะ (การทำาการงานชอบ) 

สัมม�อ�ชีวะ (การเลี้ยงชีวิตชอบ) 

สัมม�ว�ย�มะ (ความพากเพียรชอบ) 

สัมม�สติ (ความระลึกชอบ) 

สัมม�สม�ธิ (ความต้ังใจม่ันชอบ). 
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ภิกษุทั้งหลาย ! 

เมื่อใดอริยสาวก ย่อมรู้ชัดซึ่ง กรรม อย่างนี้, 

รู้ชัดซึ่ง นิท�นสัมภวะแห่งกรรม อย่างนี้, 

รู้ชัดซึ่ง เวมัตตต�แห่งกรรม อย่างนี้, 

รู้ชัดซึ่ง วิบ�กแห่งกรรม อย่างนี้, 

รู้ชัดซึ่ง กัมมนิโรธ อย่างนี้, 

รู้ชัดซึ่ง กัมมนิโรธค�มินีปฏิปท� อย่างนี้;

อริยส�วกนั้น ย่อมรู้ชัดซึ่งพรหมจรรย์นี้ว่� 

เป็นเครื่องเจ�ะแทงกิเลส เป็นที่ดับไม่เหลือแห่งกรรม.

ภิกษุทั้งหลาย ! ข้อที่เรากล่าวแล้วว่า 

“กรรม เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ, 

นิท�นสัมภวะแห่งกรรม เป็นส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ, 

เวมัตตต�แห่งกรรม เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ, 

วิบ�กแห่งกรรม เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ, 

กัมมนิโรธ เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ, 

กัมมนิโรธค�มินีปฏิปท� เป็นส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ” 

ดังนี้นั้น เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว.

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๕๘,๔๖๓-๔๖๔/๓๓๔.
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๒

ว่�ด้วยเหตุเกิดของกรรม ๓ อย่�ง

ภิกษุทั้งหลาย ! เหตุท้ังหล�ย ๓ ประก�รเหล่�น้ี

มีอยู่ เพื่อคว�มเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย. 

๓ ประการเหล่าไหนเล่า ?  

๓ ประการ คือ :-

โลภะ (ความโลภ) เป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้น

แห่งกรรมทั้งหลาย, 

โทสะ (ความคิดประทุษร้าย) เป็นเหตุเพ่ือความเกิดข้ึน

แห่งกรรมทั้งหลาย, 

โมหะ (ความหลง) เป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้น

แห่งกรรมทั้งหลาย.

ภิกษุท้ังหลาย ! เปรียบเหมือนเมล็ดพืชท้ังหลาย  

ที่ไม่แตกหัก ที่ไม่เน่า ที่ไม่ถูกทำาลายด้วยลมและแดด  

เลือกเอาแต่เม็ดดี เก็บงำาไว้ดี อันบุคคลหว่านไปแล้ว 

ในพื้นที่ซึ่งมีปริกรรมอันกระทำาดีแล้วในเนื้อนาดี. อนึ่ง 

สายฝนก็ตกต้องตามฤดูกาล.
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ภิกษุทั้งหลาย ! เมล็ดพืชทั้ งหลายเหล่านั้น  

จะพึงถึงซ่ึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์โดยแน่นอน, ฉันใด;

ภิกษุทั้งหลาย ! ข้อนี้ก็ฉันนั้น คือ 

กรรมอันบุคคลกระทำ�แล้วด้วยโลภะ เกิดจากโลภะ 

มโีลภะเปน็เหต ุ มโีลภะเปน็สมทุยั อนัใด; กรรมอนันัน้ 

ย่อมให้ผลในขันธ์ท้ังหลาย อันเป็นท่ีบังเกิดแก่อัตตภาพ

ของบุคคลน้ัน. กรรมนั้นให้ผลในอัตตภาพใด เข�ย่อม

เสวยวิบ�กแห่งกรรมนั้นในอัตตภ�พนั้นเอง ไม่ว่าจะ

เป็นไปอย่�งในทิฏฐธรรม (คือทันควัน) หรือว่า เป็นไป

อย่�งในอุปปัชชะ (คือในเวลาต่อมา) หรือว่า เป็นไปอย่�ง

ในอปรปริย�ยะ (คือ ในเวลาต่อมาอีก) ก็ตาม. 

กรรมอันบุคคลกระทำ�แล้วด้วยโทสะ เกิดจากโทสะ 

มีโทสะเป็นเหตุ มีโทสะเป็นสมุทัย อันใด; กรรมอันนั้น 

ย่อมให้ผลในขันธ์ทั้งหลาย อันเป็นที่บังเกิดแก่อัตตภาพ

ของบุคคลนั้น. กรรมนั้นให้ผลในอัตตภาพใด เข�ย่อม

เสวยวิบ�กแห่งกรรมนั้นในอัตตภ�พนั้นเอง ไม่ว่าจะ

เป็นไปอย่�งในทิฏฐธรรม หรือว่า เป็นไปอย่�งในอุปปัชชะ 

หรือว่า เป็นไปอย่�งในอปรปริย�ยะ ก็ตาม.
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กรรมอันบุคคลกระทำ�แล้วด้วยโมหะ เกิดจากโมหะ 

มโีมหะเปน็เหต ุ มโีมหะเปน็สมทุยั อนัใด; กรรมอนันัน้ 

ย่อมให้ผลในขันธ์ทั้งหลาย อันเป็นที่บังเกิดแก่อัตตภาพ

ของบุคคลนั้น. กรรมนั้นให้ผลในอัตตภาพใด เข�ย่อม

เสวยวิบ�กแห่งกรรมนั้นในอัตตภ�พนั้นเอง ไม่ว่าจะ

เป็นไปอย่�งในทิฏฐธรรม หรือว่า เป็นไปอย่�งในอุปปัชชะ 

หรือว่า เป็นไปอย่�งในอปรปริย�ยะ ก็ตาม.

ภิกษุทั้งหลาย ! เหตุทั้งหล�ย ๓ ประก�ร 

เหล่�นี้แล เป็นไปเพื่อคว�มเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหล�ย.

ติก. อํ. ๒๐/๑๗๑/๔๗๓.
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๓

ว่�ด้วยเหตุเกิดของกรรม ๓ อย่�ง
(อีกนัยยะ)

ภิกษุทั้งหลาย ! เหตุ ๓ ประก�รนี้ เป็นไป

เพื่อคว�มเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรม. 

เหตุ ๓ ประการ คืออะไรบ้างเล่า ? 

คือ คว�มพอใจ เกิด เพร�ะปร�รภธรรมท้ังหล�ย

อันเป็นฐ�นแห่งฉันทร�คะ (ความรักใคร่ พอใจ) ท่ีเป็นอดีต ๑,

ความพอใจ เกิด เพราะปรารภธรรมทั้งหลาย 

อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอน�คต ๑, 

ความพอใจ เกิด เพราะปรารภธรรมทั้งหลาย 

อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นปัจจุบัน ๑.

ความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลาย 

อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอดีต เป็นอย่างไรเล่า ?

คือบุคคลตรึกตรองไปถึงธรรมอันเป็นฐานแห่ง

ฉันทร�คะท่ีล่วงไปแล้ว  เม่ือตรึกตรองตามไป  คว�มพอใจ

ก็เกิดขึ้น ผู้เกิดความพอใจแล้ว ก็ชื่อว่าถูกธรรมเหล่านั้น

ผูกไว้แล้ว เรากล่าวความติดใจน้ัน ว่�เป็นสังโยชน์ (เคร่ืองผูก) 
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คว�มพอใจเกดิเพร�ะปร�รภธรรมทัง้หล�ย อนัเปน็ฐ�น

แห่งฉันทร�คะที่เป็นอดีต เป็นอย่างนี้แล.

ความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลาย 

อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะท่ีเป็นอนาคต  เป็นอย่างไรเล่า ?

คือบุคคลตรึกตรองไปถึงธรรม อันเป็นฐานแห่ง

ฉันทร�คะท่ียังไม่ม�ถึง  เม่ือตรึกตรองตามไป  ความพอใจ

ก็เกิดขึ้น ผู้เกิดความพอใจแล้ว ก็ชื่อว่าถูกธรรมเหล่านั้น

ผูกไว้แล้ว เรากล่าวความติดใจนั้น ว่าเป็นสังโยชน์  

คว�มพอใจเกดิเพร�ะปร�รภธรรมทัง้หล�ย อนัเปน็ฐ�น

แห่งฉันทร�คะที่เป็นอน�คต เป็นอย่างนี้แล.

ความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลาย 

อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะท่ีเป็นปัจจุบัน  เป็นอย่างไรเล่า ? 

คือบุคคลตรึกตรองถึงธรรม อันเป็นฐานแห่ง 

ฉันทร�คะที่เกิดขึ้นจำ�เพ�ะหน้� เมื่อตรึกตรองตามไป 

ความพอใจก็เกิดขึ้น ผู้เกิดความพอใจแล้ว ก็ชื่อว่าถูก 

ธรรมเหล่านั้นผูกไว้แล้ว เรากล่าวความติดใจนั้น ว่าเป็น

สังโยชน์ คว�มพอใจเกิดเพร�ะปร�รภธรรมทั้งหล�ย 

อนัเปน็ฐ�นแหง่ฉนัทร�คะทีเ่ปน็ปจัจบุนั เปน็อยา่งนีแ้ล. 
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ภิกษุทั้งหลาย ! เหตุ ๓ ประการเหล่านี้แล  

เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรม. 

ภิกษุทั้งหลาย ! (อีกอย่�งหน่ึง) เหตุ ๓ ประก�รน้ี 

เป็นไปเพื่อคว�มเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรม.

เหตุ ๓ ประการ คืออะไรบ้างเล่า ?  คือ

คว�มพอใจ ไมเ่กดิ เพร�ะปร�รภธรรมทัง้หล�ย 

อันเป็นฐ�นแห่งฉันทร�คะที่เป็นอดีต ๑, 

ความพอใจ ไม่เกิด เพราะปรารภธรรมทั้งหลาย

อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอน�คต ๑, 

ความพอใจ ไม่เกิด เพราะปรารภธรรมทั้งหลาย

อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นปัจจุบัน ๑.

ความพอใจไม่เกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลาย  

อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะที่เป็นอดีต เป็นอย่างไร ?

คือบุคคลรู้ชัดซึ่งวิบ�กอันยืดยาวของธรรม 

อันเป็นฐานแห่งฉันทร�คะที่ล่วงไปแล้ว ครั้นรู้ชัดซึ่ง

วิบากอันยืดยาวแล้ว กลับใจเสียจากเรื่องนั้น ครั้นกลับใจ

ได้แล้ว คลายใจออก ก็เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญ� 

คว�มพอใจไม่เกิดเพร�ะปร�รภธรรมท้ังหล�ย อันเป็นฐ�น

แห่งฉันทร�คะที่เป็นอดีต เป็นอย่างนี้แล. 



 12 พุ  ท  ธ  ว  จ  น

ความพอใจไม่เกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลาย  

อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะท่ีเป็นอนาคต เป็นอย่างไรเล่า ?

คือบุคคลรู้ชัดซึ่ งวิบากอันยืดยาวของธรรม  

อันเป็นฐานแห่งฉันทร�คะที่ยังไม่ม�ถึง ครั้นรู้ชัดซึ่ง

วิบากอันยืดยาวแล้ว กลับใจเสียจากเร่ืองน้ัน คร้ันกลับใจ

ได้แล้ว คลายใจออก ก็เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา 

คว�มพอใจไมเ่กดิเพร�ะปร�รภธรรมทัง้หล�ย อนัเปน็

ฐ�นแห่งฉันทร�คะที่เป็นอน�คต เป็นอย่างนี้แล.

ความพอใจไม่เกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลาย  

อันเป็นฐานแห่งฉันทราคะท่ีเป็นปัจจุบัน เป็นอย่างไรเล่า ?

คือบุคคลรู้ชัดซึ่ งวิบากอันยืดยาวของธรรม  

อันเป็นฐานแห่งฉันทร�คะท่ีเกิดข้ึนจำ�เพ�ะหน้� คร้ันรู้ชัด

ซึ่งวิบากอันยืดยาวแล้ว กลับใจเสียจากเรื่องนั้น ครั้น

กลับใจได้แล้ว คลายใจออก ก็เห็นแจ้งแทงตลอดด้วย

ปัญญา คว�มพอใจไม่เกิดเพร�ะปร�รภธรรมทั้งหล�ย 

อนัเปน็ฐ�นแหง่ฉนัทร�คะทีเ่ปน็ปจัจบุนั เปน็อยา่งนีแ้ล.

ภิกษุทั้งหลาย ! เหตุ ๓ ประการเหล่านี้แล  

เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรม. 

 ติก. อํ. ๒๐/๓๓๙/๕๕๒.
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๔

สิ่งที่ไม่ควรคิด

ภิกษุทั้งหลาย ! อจินไตย ๔ อย่างนี้ไม่ควรคิด 

ผู้ท่ีคิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้า ได้รับความลำาบากเปล่า.

อจินไตย ๔ คืออะไรบ้างเล่า ?  คือ :-

๑. พุทธวิสัยแห่งพระพุทธเจ้�ทั้งหล�ย 

เปน็อจนิไตยไมค่วรคดิ  ผูท้ีค่ดิ กจ็ะพงึมสีว่นแหง่

ความเป็นบ้า ได้รับความลำาบากเปล่า.

๒. ฌ�นวิสัยแห่งผู้ได้ฌ�น 

เป็นอจินไตยไม่ควรคิด ผู้ที่คิด ก็จะพึงมีส่วนแห่ง

ความเป็นบ้า ได้รับความลำาปากเปล่า.

๓. วิบ�กแห่งกรรม 

เป็นอจินไตยไม่ควรคิด ผู้ที่คิด ก็จะพึงมีส่วนแห่ง

ความเป็นบ้า ได้รับความลำาบากเปล่า.

๔. โลกจินด� (ความคิดในเรื่องของโลก)  

เป็นอจินไตยไม่ควรคิด ผู้ที่คิด ก็จะพึงมีส่วนแห่ง

ความเป็นบ้า ได้รับความลำาบากเปล่า.
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ภิกษุทั้งหลาย ! 

นี้แล อจินไตย ๔ ไม่ควรคิด ผู้ที่คิด ก็จะพึงมีส่วน

แห่งความเป็นบ้า ได้รับความลำาบากเปล่า.

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๐๔/๗๗. 



ประเภทของกรรม
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๕

แบ่งต�มก�รกระทำ�และผลที่ได้รับ

ภิกษุทั้งหลาย ! กรรม ๔ อย่�งเหล่�นี้ 

เร�กระทำ�ให้แจ้งด้วยปัญญ�อันยิ่งเองแล้ว

ประก�ศให้รู้ทั่วกัน.

กรรม ๔ อย่าง อย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย ! กรรมดำ� มีวิบ�กดำ� ก็มีอยู่. 

ภิกษุทั้งหลาย ! กรรมข�ว มวีบิ�กข�ว กม็อียู.่ 

ภิกษุทั้งหลาย ! กรรมทั้งดำ�ทั้งข�ว มีวิบ�ก

ทั้งดำ�ทั้งข�ว ก็มีอยู่. 

ภิกษุทั้งหลาย ! กรรมไม่ดำ�ไม่ข�ว มีวิบ�ก

ไม่ดำ�ไม่ข�ว เป็นไปเพื่อคว�มสิ้นกรรม ก็มีอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย ! กรรมดำา มวีบิากดำา เปน็อยา่งไร

เล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลบางคนในกรณีน้ี  ย่อมทำ�

คว�มปรุงแต่งท�งก�ย อันเป็นไปกับด้วยคว�มเบียดเบียน, 

ย่อมทำาความปรุงแต่งท�งว�จ� อันเป็นไปกับด้วยความ

เบียดเบียน, ย่อมทำาความปรุงแต่งท�งใจ อันเป็นไปกับ
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ด้วยความเบียดเบียน. ครั้นเขาทำาความปรุงแต่ง (ทั้งสาม) 

ดังน้ีแล้ว ย่อมเข้าถึงโลก อันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน; 

ผัสสะท้ังหล�ยอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน ย่อมถูกต้อง

เขาซึ่งเป็นผู้เข้าถึงโลกอันเป็นไปด้วยความเบียดเบียน;  

เข�อันผัสสะท่ีเป็นไปกับด้วยคว�มเบียดเบียนถูกต้องแล้ว 

ย่อมเสวยเวทน�ท่ีเป็นไปด้วยคว�มเบียดเบียน อันเป็นทุกข์

โดยส่วนเดียว, ดังเช่นพวกสัตว์นรก. 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

นี้เรียกว่� กรรมดำ� มีวิบ�กดำ�.

ภิกษุทั้งหลาย ! กรรมขาว มีวิบากขาว เป็น

อย่างไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลบางคนในกรณีน้ี ย่อมทำ�

คว�มปรุงแต่งท�งก�ย อันไม่เป็นไปกับด้วยคว�มเบียดเบียน, 

ย่อมทำาความปรุงแต่งท�งว�จ� อันไม่เป็นไปกับด้วย

ความเบียดเบียน, ย่อมทำาความปรุงแต่งท�งใจ อันไม่เป็นไป

กับด้วยความเบียดเบียน.  คร้ันเขาทำาความปรุงแต่ง (ท้ังสาม) 

ดังน้ีแล้ว ย่อมเข้าถึงโลก อันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน; 

ผสัสะทัง้หล�ยทีไ่มเ่ปน็ไปกบัดว้ยความเบยีดเบยีน  ยอ่ม

ถูกต้องเขาผู้เข้าถึงโลกอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน; 
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เข�อันผัสสะท่ีไม่เป็นไปกับด้วยคว�มเบียดเบียนถูกต้องแล้ว  

ย่อมเสวยเวทน�ที่ไม่เป็นไปกับด้วยคว�มเบียดเบียน 

อันเป็นสุขโดยส่วนเดียว, ดังเช่นพวกเทพสุภกิณห�. 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

นี้เรียกว่� กรรมข�ว มีวิบ�กข�ว.

ภิกษุทั้งหลาย ! กรรมทั้งดำาทั้งขาว มีวิบาก 

ทั้งดำาทั้งขาว เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลบางคนในกรณีน้ี ย่อมทำ�

คว�มปรุงแต่งท�งก�ย อันเป็นไปกับด้วยคว�ม

เบียดเบียนบ้�ง ไม่เป็นไปด้วยคว�มเบียดเบียนบ้�ง, 

ย่อมทำาความปรุงแต่งท�งว�จ� อันเป็นไปกับด้วยความ

เบียดเบียนบ้าง ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง, 

ย่อมทำาความปรุงแต่งท�งใจ อันเป็นไปกับด้วยความ

เบียดเบียนบ้าง ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง.

คร้ันเขาทำาความปรุงแต่ง (ท้ังสาม) ดังน้ีแล้ว ย่อมเข้าถึงโลก

อันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง ไม่เป็นไปด้วย

ความเบียดเบียนบ้าง; ผัสสะทั้งหล�ยที่เป็นไปกับด้วย

ความเบยีดเบยีนบา้ง ไมเ่ปน็ไปดว้ยความเบยีดเบยีนบา้ง 
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ย่อมถูกต้องเขาผู้ เข้าถึงโลกอันเป็นไปกับด้วยความ

เบียดเบียนบ้าง ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง;  

เข�อันผัสสะท่ีเป็นไปกับด้วยคว�มเบียดเบียนบ้�ง ไม่เป็นไป

ด้วยคว�มเบียดเบียนบ้�งถูกต้องแล้ว ย่อมเสวยเวทน�

ที่เป็นไปกับด้วยคว�มเบียดเบียนบ้�ง ไม่เป็นไปด้วย

คว�มเบียดเบียนบ้�ง อันเป็นเวทน�ที่เป็นสุขและทุกข์

เจือกัน, ดังเช่นพวกมนุษย์ พวกเทพบ�งพวก พวกวินิบ�ต

บ�งพวก. 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

น้ีเรียกว่� กรรมท้ังดำ�ท้ังข�ว มีวิบ�กท้ังดำ�ท้ังข�ว.

ภิกษุทั้งหลาย ! กรรมไม่ดำาไม่ขาว  มีวิบากไม่ดำา 

ไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั้น เป็นอย่างไรเล่า ?

คอื สมัม�ทฏิฐ ิ (ความเหน็ชอบ) สมัม�สงักปัปะ 

(ความดำาริชอบ) 

สัมม�ว�จ� (การพูดจาชอบ) สัมม�กัมมันตะ 

(การทำาการงานชอบ) สัมม�อ�ชีวะ (การเลี้ยงชีวิตชอบ)

สัมม�ว�ย�มะ (ความพากเพียรชอบ) สัมม�สติ 

(ความระลึกชอบ) สัมม�สม�ธ ิ (ความตั้งใจมั่นชอบ). 
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ภิกษุทั้งหลาย ! 

น้ีเรียกว่� กรรมไม่ดำ�ไม่ข�ว มีวิบ�กไม่ดำ�ไม่ข�ว 

เป็นไปเพื่อคว�มสิ้นกรรม. 

ภิกษุทั้งหลาย ! เหล่านี้แล กรรม ๔ อย่�ง 

ท่ีเราทำาให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้วประกาศให้รู้ท่ัวกัน.

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๒๐-๓๒๑/๒๓๗.

(ในสูตรนี้ ทรงแสดงกรรมไม่ดำาไม่ขาว เป็นที่สิ้นกรรมไว้ด้วย

อริยมรรคมีองค์แปด; ในสูตรอื่นทรงแสดงไว้ด้วย โพชฌงค์เจ็ด ก็มี 

๒๑/๓๒๒/๒๓๘., แสดงไว้ด้วยเจตนาเป็นเครื่องละกรรมดำา, กรรมขาว และ 

กรรมทั้งดำาทั้งขาว ก็มี ๒๑/๓๑๘/๒๓๔.).
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๖

อะไรคือกรรมเก่�และกรรมใหม่

ภิกษุทั้งหลาย ! เราจักแสดงซึ่งกรรมทั้งหลาย 

ท้ังใหม่และเก่า (นวปุราณกัมม) กัมมนิโรธ และกัมมนิโรธ-

คามินีปฏิปทา. ....

ภิกษุทั้งหลาย ! 

กรรมเก่า (ปุราณกัมม) เป็นอย่างไรเล่า ?

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

ฆ�นะ (จมูก) .... ชิวห� (ล้ิน) .... ก�ยะ (กาย) .... มนะ (ใจ) 

อันเธอทั้งหล�ย พึงเห็นว่�เป็นปุร�ณกัมม (กรรมเก่า) 

อภสิงัขตะ (อนัปจัจยัปรงุแตง่ขึน้)  อภสิญัเจตยติะ (อนัปจัจยั

ทำาให้เกิดความรู้สึกขึ้น)  เวทนียะ (มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้). 

ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เรียกว่� กรรมเก่�.

ภิกษุทั้งหลาย ! 

กรรมใหม่ (นวกัมม) เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย ! ข้อ ท่ีบุคคลกระทำ �กรรม 

ด้วยก�ย ด้วยว�จ� ด้วยใจ ในก�ลบัดนี้ อันใด, 

อันนี้เรียกว่� กรรมใหม่.
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ภิกษุทั้งหลาย ! กัมมนิโรธ (ความดับแห่งกรรม) 

เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย ! ข้อที่บุคคลถูกต้องวิมุตติ  

เพร�ะคว�มดับแห่งก�ยกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันใด, 

อันนี้เรียกว่� กัมมนิโรธ.

ภิกษุทั้งหลาย ! กั มมนิ โ ร ธค ามิ นี ปฏิ ปท า  

(ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรม) เป็นอย่างไรเล่า ?

กัมมนิโรธคามินีปฏิปทาน้ัน คือ อริยอัฏฐังคิกมรรค 

(อริยมรรคมีองค์แปด) นี้นั่นเอง ได้แก่ 

สัมม�ทิฏฐิ  (ความเห็นชอบ) สัมม�สังกัปปะ 

(ความดำาริชอบ) 

สัมม�ว�จ� (การพูดจาชอบ) สัมม�กัมมันตะ 

(การทำาการงานชอบ) สัมม�อ�ชีวะ (การเลี้ยงชีวิตชอบ)

สัมม�ว�ย�มะ (ความพากเพียรชอบ) สัมม�สติ 

(ความระลึกชอบ) สัมม�สม�ธ ิ (ความตั้งใจมั่นชอบ). 

ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เรียกว่� กัมมนิโรธค�มินี-

ปฏิปท�.
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ภิกษุทั้งหลาย ! ดว้ยประการดงันีแ้ล (เปน็อนัวา่) 

กรรมเก่า เราได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลาย กรรมใหม่  

เรากแ็สดงแลว้, กมัมนโิรธ เรากไ็ดแ้สดงแลว้, กมัมนโิรธ-

คามินีปฏิปทา เราก็ได้แสดงแล้ว. 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

กิจใด ท่ีศ�สด�ผู้เอ็นดู แสวงห�ประโยชน์เก้ือกูล 

อ�ศัยคว�มเอ็นดูแล้ว จะพึงทำ�แก่ส�วกท้ังหล�ย, 

กิจนั้น เร�ได้ทำ�แล้วแก่พวกเธอ. 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

นั่นโคนไม้, นั่นเรือนว่�ง. 

พวกเธอจงเพียรเผ�กิเลส, 

อย่�ได้ประม�ท, 

อย่�เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจ ในภ�ยหลังเลย. 

นี่แล เป็นว�จ�เครื่องพร่ำ�สอนของเร� 

แก่เธอทั้งหล�ย.

สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๖/๒๒๗-๒๓๑.
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๗

ก�ยนี้ เป็น “กรรมเก่�”

ภิกษุทั้งหลาย ! ก�ยนี้ ไม่ใช่ของเธอทั้งหล�ย 

และทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่�อื่น. 

ภิกษุทั้งหลาย ! กรรมเก่า (กาย) นี้ อันเธอ

ทัง้หลาย พงึเหน็ว�่เปน็สิง่ทีป่จัจยัปรงุแตง่ขึน้ (อภสิงขฺต), 

เป็นสิ่งที่ปัจจัยทำ�ให้เกิดคว�มรู้สึกขึ้น (อภิสญฺเจตยิต), 

เป็นสิ่งที่มีคว�มรู้สึกต่ออ�รมณ์ได ้ (เวทนีย). 

ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีของกายนั้น อริยสาวก

ผู้ได้สดับแล้ว ย่อมทำาไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดี 

ซ่ึง ปฏิจจสมุปบ�ท น่ันเทียว ดังน้ีว่า “ด้วยอ�ก�รอย่�งน้ี : 

เพร�ะสิ่งนี้มี, สิ่งนี้จึงมี; 

เพร�ะคว�มเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้, สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น; 

เพร�ะสิ่งนี้ไม่มี, สิ่งนี้จึงไม่มี; 

เพร�ะคว�มดับไปแห่งสิ่งนี้, สิ่งนี้จึงดับไป : 

ข้อนี้ได้แก่สิ่งเหล่�นี้คือ 

เพร�ะมีอวิชช�เป็นปัจจัย จึงมีสังข�รทั้งหล�ย; 

เพร�ะมีสังข�รเป็นปัจจัย จึงมีวิญญ�ณ; 
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เพร�ะมีวิญญ�ณเป็นปัจจัย จึงมีน�มรูป; 

เพร�ะมีน�มรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬ�ยตนะ; 

เพร�ะมีสฬ�ยตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ; 

เพร�ะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทน�; 

เพร�ะมีเวทน�เป็นปัจจัย จึงมีตัณห�; 

เพร�ะมีตัณห�เป็นปัจจัย จึงมีอุป�ท�น; 

เพร�ะมีอุป�ท�นเป็นปัจจัย จึงมีภพ; 

เพร�ะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีช�ติ; 

เพร�ะมชี�ตเิปน็ปจัจยั ชร�มรณะ โสกะปรเิทวะ

ทุกขะโทมนัสอุป�ย�สทั้งหล�ย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน : 

คว�มเกิดข้ึนพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมี 

ด้วยอ�ก�รอย่�งนี้. 

เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่ง

อวิชชานั้น นั่นเทียว, จึงมีความดับแห่งสังขาร, เพราะมี

ความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ; ... ฯลฯ ... 

ฯลฯ ... ฯลฯ ... เพราะมีความดับแห่งชาติ น่ันแล ชรามรณะ 

โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น : 

ความดับลงแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมี ด้วยอาการอย่างน้ี” 

ดังนี้ แล.
นิทาน. สํ. ๑๖/๗๗/๑๔๓.
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๘

ก�รทำ�กรรมท�งใดมีโทษม�กที่สุด

ทีฆตปัสสีนิครนถ์
ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า

ท่านพระโคดม ! พระองค์เล่าย่อมบัญญัติทัณฑะ   

ในการทำาบาปกรรม ในการเป็นไปแห่งบาปกรรมไว้เท่าไร ? 

ทีฆตปัสสี !  ตถาคตจะบัญญัติว่ากรรมๆ ดังนี้

เป็นอาจิณ. 

ท่านพระโคดม ! ก็พระองค์ย่อมบัญญัติกรรม ในการ

ทำาบาปกรรม ในการเป็นไปแห่งบาปกรรมไว้เท่าไร ? 

ทีฆตปัสสี !  เร�ย่อมบัญญัติกรรม ในก�รทำ�

บ�ปกรรม ในก�รเป็นไปแห่งบ�ปกรรมไว้ ๓ ประก�ร 

คือ ก�ยกรรม ๑ วจีกรรม ๑ มโนกรรม ๑. 

ท่านพระโคดม ! กก็ายกรรมอย่างหน่ึง วจีกรรมอย่างหน่ึง 

มโนกรรมอย่างหนึ่ง มิใช่หรือ ? 

ทีฆตปัสสี !  กายกรรมอย่างหนึ่ง วจีกรรม

อย่างหนึ่ง มโนกรรมอย่างหนึ่ง. 
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ท่านพระโคดม ! กบ็รรดากรรมทัง้ ๓ ประการ ทีจ่ำาแนก

ออกแลว้เปน็สว่นละอยา่งตา่งกนั เหลา่นี ้กรรมไหน คอื กายกรรม 

วจีกรรม หรือมโนกรรม ที่พระองค์บัญญัติว่ามีโทษมากกว่า 

ในการทำาบาปกรรม ในการเป็นไปแห่งบาปกรรม ? 

ทีฆตปัสสี !  บรรดากรรมทั้ง ๓ ประการ  

ที่จำาแนกออกแล้วเป็นส่วนละอย่างต่างกันเหล่านี้ 

เร�บัญญัติมโนกรรมว่�มีโทษม�กกว่� ในก�รทำ� 

บ�ปกรรม ในก�รเป็นไปแห่งบ�ปกรรม 

เร�จะบัญญัติก�ยกรรม วจีกรรม ว่�มีโทษม�ก 

เหมือนมโนกรรม ห�มิได้. 

ท่านพระโคดม ! พระองค์ตรัสว่ามโนกรรมหรือ ? 

ทีฆตปัสสี !  เรากล่าวว่ามโนกรรม.

ท่านพระโคดม ! พระองค์ตรัสว่ามโนกรรมหรือ ? 

ทีฆตปัสสี !  เรากล่าวว่ามโนกรรม.

ท่านพระโคดม ! พระองค์ตรัสว่ามโนกรรมหรือ ? 

ทีฆตปัสสี !  เรากล่าวว่ามโนกรรม.



 28 พุ  ท  ธ  ว  จ  น

ทีฆตปัสสีนิครนถ์ให้พระผู้มีพระภาคทรงยืนยัน 

ในเรื่องที่ตรัสนี้ถึง ๓ ครั้ง ด้วยประการฉะนี้ แล้วลุกจาก

อาสนะเข้าไปหานิครนถ์นาฏบุตรถึงที่อยู่. 

(จากนั้นได้มี อุบาลีคหบดี เข้ามาเพื่อสนทนาในเรื่องนี้

ต่อจากฑีฆตปัสสีนิครณถ์ โดยยังมีความเห็นว่า กรรมทางกายมีโทษ

มากกว่ากรรมทางใจ และพระผู้มีพระภาคได้ยกอุปมา เพ่ือให้เห็น

เปรียบเทียบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้)

คหบดี ! ท่านจะสำาคัญความข้อนี้เป็นอย่างไร 

ในบ้านนาลันทานี้ พึงมีบุรุษคนหนึ่งเงื้อดาบมา เขาพึง

กล่าวอย่างนี้ว่า เราจักทำาสัตว์เท่าที่มีอยู่ในบ้านนาลันทานี้ 

ให้เป็นลานเนื้ออันเดียวกัน ให้เป็นกองเนื้ออันเดียวกัน 

โดยขณะหนึ่ง โดยครู่หนึ่ง.  คหบดี ! ท่านจะสำาคัญความ

ขอ้นัน้เปน็อยา่งไร บรุษุนัน้จะสามารถทำาสตัวเ์ทา่ทีม่อียูใ่น

บา้นนาลนัทานี ้ใหเ้ปน็ลานเนือ้อนัเดยีวกนั ใหเ้ปน็กองเนือ้

อันเดียวกัน โดยขณะหนึ่ง โดยครู่หนึ่งได้หรือ ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! บุรุษ ๑๐ คนก็ดี ๒๐ คนก็ดี 

๓๐ คนก็ดี ๔๐ คนก็ดี ๕๐ คนก็ดี ไม่สามารถจะทำาสัตว์เท่าที่มีอยู่

ในบ้านนาลันทานี้ ให้เป็นลานเนื้ออันเดียวกัน ให้เป็นกองเนื้อ 

อันเดียวกัน โดยขณะหน่ึง โดยครู่หน่ึงได้ พระเจ้าข้า บุรุษผู้ต่ำาทราม

คนเดียวจะเก่งกาจอะไรกันเล่า.
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คหบดี ! ท่านจะสำาคัญความข้อนี้เป็นอย่างไร 

สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธ์ิ ถึงความเป็นผู้ชำานาญในทางจิต 

พงึมาในบา้นนาลนัทานี ้สมณะหรอืพราหมณน์ัน้ พงึกลา่ว

อย่างนี้ว่าเราจักทำาบ้านนาลันทานี้ให้เป็นเถ้า ด้วยใจคิด

ประทุษร้ายครั้งเดียว. คหบดี ! ท่านจะสำาคัญความข้อนั้น

เป็นอย่างไร สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ ถึงความเป็น

ผู้ชำานาญในทางจิตนั้น จะสามารถทำาบ้านนาลันทานี้ 

ให้เป็นเถ้า ด้วยใจคิดประทุษร้ายคร้ังเดียวได้หรือไม่หนอ ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! บ้านนาลันทา ๑๐ บ้านก็ดี 

๒๐ บ้านก็ดี ๓๐ บ้านก็ดี ๔๐ บ้านก็ดี ๕๐ บ้านก็ดี สมณะหรือ

พราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ ถึงความเป็นผู้ชำานาญในทางจิตนั้น ยังสามารถ

ทำาให้เป็นเถ้าได้ด้วยใจคิดประทุษร้ายครั้งเดียว แล้วบ้านนาลันทา

ที่ทรุดโทรมหลังเดียวคณาอะไรเล่า.

คหบดี ! ทา่นจงมนสกิาร ครัน้แลว้จงพยากรณ ์

คำาหลังกับคำาก่อนก็ดี คำาก่อนกับคำาหลังก็ดี ของท่าน  

ไม่ต่อกันเลย...

ม. ม. ๑๓/๕๔/๖๒.





หลักก�รพิจ�รณ�
ว่�กรรมชนิดนั้น
ควรทำ�หรือไม่
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๙

เมื่อจะกระทำ�

ราหุล ! เธอใคร่จะทำากรรมใดด้วยกาย พึง

พิจารณากรรมนั้นเสียก่อนว่า “ก�ยกรรมที่เร�ใคร่จะ

กระทำ�นี้ เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้�ง เบียดเบียน

ผู้อื่นบ้�ง เบียดเบียนทั้งสองฝ่�ยบ้�ง เป็นก�ยกรรมที่

เป็นอกุศล มีทุกข์เป็นกำ�ไร มีทุกข์เป็นวิบ�ก หรือไม่หนอ” 

ดังนี้.

ราหุล ! ถ้�เธอพิจ�รณ� รู้สึกอยู่ดังนั้นไซร้, 

เธอไม่พึงกระทำ�ก�ยกรรมชนิดนั้นโดยถ่�ยเดียว.

ราหุล ! ถ้า เธอพิจารณา รู้สึกอยู่ดั งนี้ ว่ า 

“กายกรรมทีเ่ราใครจ่ะกระทำานี ้ไมเ่ปน็ไปเพือ่เบยีดเบยีน

ตนเองบ้�ง ไม่เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนผู้อ่ืนบ้�ง ไม่เป็นไป

เพ่ือเบียดเบียนท้ังสองฝ่�ยบ้�ง เป็นก�ยกรรมอันเป็นกุศล 

มีสุขเป็นกำ�ไร มีสุขเป็นวิบ�ก” ดังนี้, 

ราหุล !  

เธอพึงกระทำ�ก�ยกรรมชนิดนั้น.
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๑๐

เมื่อกระทำ�อยู่

ราหุล ! เมื่อเธอกระทำากรรมใด ด้วยกายอยู่  

พึงพิจารณากรรมน้ันว่า “ก�ยกรรมท่ีเร�กำ�ลังกระทำ�อยู่น้ี 

เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้�ง เบียดเบียนผู้อื่นบ้�ง

เบียดเบียนทั้งสองฝ�่ยบ้�ง เป็นก�ยกรรมที่เป็นอกุศล 

มีทุกข์เป็นกำ�ไร มีทุกข์เป็นวิบ�ก หรือไม่หนอ” ดังนี้.

ราหุล ! ถ้�เธอพิจ�รณ� รู้สึกอยู่ดังนั้นไซร้, 

เธอพึงเลิกละก�ยกรรมชนิดนั้นเสีย.

ราหุล ! ถ้ า เธอพิจารณา รู้ สึกอยู่ดั งนี้ ว่ า 

“ก�ยกรรมที่เร�กำ�ลังกระทำ�อยู่นี้ ไม่เป็นไปเพื่อ

เบียดเบียนตนเองบ้�ง ไม่เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนผู้อ่ืนบ้�ง 

ไมเ่ปน็ไปเพือ่เบยีดเบยีนทัง้สองฝ�่ยบ�้ง เปน็ก�ยกรรม

อันเป็นกุศล มีสุขเป็นกำ�ไร มีสุขเป็นวิบ�ก” ดังนี้. 

ราหุล ! 

เธอพึงเร่งก�รกระทำ�ก�ยกรรมชนิดนั้น.
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๑๑

เมื่อกระทำ�แล้ว

ราหุล ! เมื่อกระทำากรรมใดด้วยกายแล้ว  

พึงพิจารณากรรมนั้นว่า “ก�ยกรรมที่เร�กระทำ�แล้วนี้ 

เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้�ง เบียดเบียนผู้อื่นบ้�ง

เบียดเบียนทั้งสองฝ�่ยบ้�ง เป็นก�ยกรรมที่เป็นอกุศล 

มีทุกข์เป็นกำ�ไร มีทุกข์เป็นวิบ�ก หรือไม่หนอ” ดังนี้. 

ราหุล ! ถ้าเธอพิจารณา รู้สึกอยู่ดังนั้นไซร้, 

เธอพึงแสดง พึงเปิดเผย พึงกระทำาให้เป็นของหงาย 

ซ่ึงกายกรรมน้ัน ในพระศาสดา หรือในเพ่ือนสพรหมจารี

ผู้เป็นวิญญูชนท้ังหลาย, คร้ันแสดง คร้ันเปิดเผย คร้ันกระทำ�

ให้เป็นของหง�ยแล้ว พึงถึงซึ่งคว�มระวังสังวรต่อไป.

ราหุล ! ถ้า เธอพิจารณา รู้สึกอยู่ดั งนี้ ว่ า 

“ก�ยกรรมท่ีเร�กระทำ�แล้วน้ี ไม่เป็นไปเพ่ือเบียดเบียน

ตนเองบ้�ง ไม่เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนผู้อ่ืนบ้�ง ไม่เป็นไป

เพ่ือเบียดเบียนท้ังสองฝ่�ยบ้�ง เป็นก�ยกรรมอันเป็นกุศล 

มีสุขเป็นกำ�ไร มีสุขเป็นวิบ�ก” ดังนี้. 
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ราหุล ! เธอพึงอยู่ด้วยปีติและปร�โมทย์ 

ต�มศึกษ�ในกุศลธรรมทั้งหล�ยอยู่ ทั้งกล�งวัน และ

กล�งคืนเถิด.

(ในส่วนของวจีกรรมและมโนกรรม ก็ทรงตรัสในทำานองเดียวกัน).

ม. ม. ๑๓/๑๒๖/๑๒๙.





ข้อควรทร�บ

เพื่อป้องกันคว�มเข้�ใจผิด

เกี่ยวกับเรื่องกรรม
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๑๒

ก�รพย�กรณ์บุคคลอื่น 

ทำ�ได้หรือไม่

อานนท์ ! ... 

เพร�ะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคล

ใครเล่�จะพึงรู้เหตุนั้นได้ 

นอกจ�กตถ�คต.

อานนท์ !    เพราะเหตุนั้นแหละ 

เธอทั้งหล�ย

อย่�ได้เป็นผู้ชอบประม�ณในบุคคล

และอย่�ได้ถือประม�ณในบุคคล 

เพร�ะผู้ถือประม�ณในบุคคล

ย่อมทำ�ล�ยคุณวิเศษของตน 

เราหรือผู้ที่เหมือนเรา

พึงถือประมาณในบุคคลได้. 

ทสก. อํ. ๒๔/๑๕๐/๗๕.
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๑๓

ทุกข์เกิดเพร�ะมีเหตุปัจจัย

อานนท์ ! คราวหนึ่งเราอยู่ที่ป่าไผ่ เป็นที่ให้

เหยือ่แกก่ระแตใกลก้รงุราชคฤหน์ีแ่หละ, ครัง้นัน้ เวลาเชา้

เราครองจีวรถือบาตร เพื่อไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์  

คิดข้ึนมาว่า ยังเช้าเกินไปสำาหรับการบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ 

ถ้าไฉน เราเข้าไปสู่อารามของปริพาชก ผู้เป็นเดียรถีย์เหล่าอ่ืน

เถิด. เราได้เข้าไปสู่อารามของปริพาชก ผู้เป็นเดียรถีย์เหล่าอ่ืน 

กระทำาสัมโมทนียกถาแก่กันและกัน นัง่ลง ณ ทีค่วรขา้งหนึง่.

อานนท์ ! ปริพาชกเหล่านั้น ได้กล่าวกะเรา 

ผู้นั่งแล้ว อย่างนี้ว่า 

“ท่านโคตมะ !  มีสมณพราหมณ์บางพวก ที่กล่าวสอน

เร่ืองกรรม ย่อมบัญญัติความทุกข์ว่า เป็นส่ิงท่ีตนทำาเอาด้วยตนเอง,  

มีสมณพราหมณ์อีกบางพวกที่กล่าวสอนเรื่องกรรม ย่อมบัญญัติ

ความทุกข์ ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นทำาให้, มีสมณพราหมณ์อีกบางพวก  

ที่กล่าวสอนเรื่องกรรม ย่อมบัญญัติความทุกข์ว่า ไม่ใช่ทำาเองหรือ

ใครทำาให้ ก็เกิดข้ึนได้.  ในเร่ืองน้ี ท่านโคตมะของพวกเรา กล่าวสอน



 40 พุ  ท  ธ  ว  จ  น

อยู่อย่างไร ?  และพวกเรากล่าวอยู่อย่างไร ?  จึงจะเป็นอันกล่าวตามคำา

ท่ีท่านโคตมะกล่าวแล้ว, ไม่เป็นการกล่าวตู่ด้วยคำาไม่จริง แต่เป็นการกล่าว

โดยถูกต้อง และสหธรรมิกบางคนท่ีกล่าวตาม จะไม่พลอยกลายเป็น

ผู้ควรถูกติเตียนไปด้วย ?” ดังนี้.

อานนท์ ! เราได้กล่าวกะปริพาชกทั้งหลาย

เหล่านั้นว่า 

ปริพาชกทั้งหลาย !  

เร�กล่�วว่� ทุกข์ อ�ศัยเหตุปัจจัย (ของมันเอง

เป็นลำาดับๆ) เกิดขึ้น. 

มันอาศัยเหตุปัจจัยอะไรเล่า ? 

อ�ศัยปัจจัยคือ ผัสสะ.

ผู้กล่�วอย่�งน้ีแล  ช่ือว่�กล่�วตรงต�มท่ีเร�กล่�ว.

นิทาน. สํ. ๑๖/๔๑/๗๖.
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๑๔

ท�ง ๒ ส�ยที่ไม่ควรเดิน

ภิกษุทั้งหลาย ! มีส่ิงท่ีแล่นด่ิงไปสุดโต่ง (อนฺต�)

อยู่ ๒ อย่�ง ที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะด้วย. 

สิ่งที่แล่นดิ่งไปสุดโต่งนั้นคืออะไร ? 

คือ ก�รประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยคว�มใคร่ 

ในก�มทั้งหล�ย (ก�มสุขัลลิก�นุโยค) อันเป็นก�รกระทำ�

ที่ยังต่ำ� เป็นของช�วบ้�น เป็นของชั้นบุถุชน ไม่ใช่ของ 

พระอริยเจ้� ไม่ประกอบด้วยประโยชน์, 

และก�รประกอบคว�มเพียรในก�รทรม�นตน

ให้ลำ�บ�ก (อัตตกิลมถ�นุโยค) อันนำ�ม�ซึ่งคว�มทุกข์ 

ไม่ใช่ของพระอริยเจ้� ไม่ประกอบด้วยประโยชน์, 

สองอย่�งนี้แล.

ภิกษุทั้งหลาย ! ข้อปฏิบัติเป็นท�งส�ยกล�ง 

(มัชฌิมาปฏิปทา) ที่ไม่ดิ่งไปห�สิ่งสุดโต่งสองอย่�งนั้น 

เป็นข้อปฏิบัติท่ีตถ�คตได้ตรัสรู้เฉพ�ะแล้ว เป็นข้อปฏิบัติ
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ทำ�ให้เกิดจักษุ เป็นข้อปฏิบัติทำ�ให้เกิดญ�ณ เป็นไป

เพ่ือคว�มสงบ เพ่ือคว�มรู้อันย่ิง เพ่ือคว�มตรัสรู้พร้อม 

เพื่อนิพพ�น.

ภิกษุทั้งหลาย ! ข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลาง  

ที่ไม่ดิ่งไปหาที่สุดโต่งสองอย่างนั้น เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย ! ข้อปฏิบัติอันเป็นท�งส�ยกล�ง

น้ันคือ ข้อปฏิบัติอันเป็นหนท�งอันประเสริฐ ประกอบอยู่

ด้วยองค์แปดประก�ร นี่เอง. 

แปดประการ คืออะไรเล่า ?  คือ :-

สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ 

สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 

สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. 

มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๘/๑๖๖๔.
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๑๕

บ�ปกรรมเก่� ไม่อ�จสิ้นได้

ด้วยก�รทรม�นตนเอง 

มหานาม ! คราวหนึ่ง เราอยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏ 

ใกล้นครราชคฤห์, ครั้งนั้นพวกนิครนถ์เป็นอันมาก

ประพฤติวัตรยืนอย่างเดียว งดการนั่ง อยู่ ณ ที่กาฬสิลา 

ข้างภูเขาอิสิคิลิ, ต่างประกอบความเพียรแรงกล้าเสวยเวทนา

อันเป็นทุกข์กล้าแข็งแสบเผ็ด.  มหานาม ! ครั้งนั้น 

เปน็เวลาเยน็ เราออกจากทีเ่รน้แลว้ ไปสูก่าฬสลิา ขา้งภเูขา

อิสิคิลิ อันพวกนิครนถ์ประพฤติวัตรอยู่, ได้กล่าวกะ 

พวกนิครนถ์เหล่านั้นว่า 

“ท่านผู้เป็นนิครนถ์ทั้งหลาย ! 

เพร�ะอะไรหนอ พวกท่�นทั้งหล�ยจึงประพฤติ

ยืน ไม่นั่ง ประกอบคว�มเพียรได้รับเวทน�อันเป็นทุกข์

กล้�แข็งแสบเผ็ด ?” ดังนี้.

มหานาม ! นิครนถ์เหล่านั้นได้กล่าวกะเราว่า
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“ท่านผู้มีอายุ !  ท่านนิครนถนาฏบุตร  เป็นผู้รู้ส่ิงท้ังปวง

เห็นส่ิงท้ังปวง ได้ยืนยันญาณทัสสนะของตนเอง โดยไม่มีการยกเว้นว่า 

เมื่อเราเดินอยู่ ยืนอยู่ หลับอยู่ ตื่นอยู่ ก็ตาม ญาณทัสสนะของเรา

ย่อมปรากฏติดต่อกันไม่ขาดสาย” ดังน้ี.  ท่านนิครนถนาฏบุตรน้ัน

กล่าวไว้อย่างนี้ว่า  “นิครนถ์ผู้เจริญ !  บาปกรรมในกาลก่อน 

ที่ได้ทำาไว้ มีอยู่แล, พวกท่านจงทำาลาย กรรมนั้นให้สิ้นไป ด้วย

ทุกรกิริยาอันแสบเผ็ดน้ี;  อน่ึง เพราะการสำารวม กาย วาจา ใจ 

ในบัดนี้ ย่อมชื่อว่าไม่ได้กระทำากรรม อันเป็นบาปอีกต่อไป. 

เพราะการเผาผลาญกรรมเก่าไม่มีเหลือ และเพราะการไม่กระทำา

กรรมใหม ่กรรมตอ่ไปกข็าดสาย,  เพราะกรรมขาดสาย กส็ิน้กรรม, 

เพราะส้ินกรรม ก็ส้ินทุกข์,  เพราะส้ินทุกข์ ก็ส้ินเวทนา,  เพราะส้ินเวทนา 

ทุกข์ทั้งหมด ก็เหือดแห้งไป, ดังนี้.  คำาสอนของท่านนาฏบุตรนั้น 

เปน็ทีช่อบใจและควรแกเ่รา,  และพวกเรากเ็ปน็ผูพ้อใจตอ่คำาสอน

นั้นด้วย” ดังนี้.

มหานาม ! เราไดก้ลา่วคำานีก้ะนคิรนถเ์หลา่นัน้

สืบไปว่า 

“ท่านผู้เป็นนิครนถ์ทั้งหลาย ! ท่านทั้งหลาย

รู้อยู่หรือว่� พวกเร�ทั้งหล�ย ได้มีแล้วในก�ลก่อน

หรือว่�มิได้มี ?”.

“ไม่ทราบเลยท่าน !”. 
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“ท่านผู้เป็นนิครนถ์ทั้งหลาย ! ท่านทั้งหลาย

รูอ้ยูห่รอืว�่ พวกเร�ทัง้หล�ย ไดท้ำ�กรรมทีเ่ปน็บ�ปแลว้

ในก�ลก่อนหรือว่�พวกเร�ไม่ได้ทำ�แล้ว ?”.

“ไม่ทราบเลยท่าน !”.

“ท่านผู้เป็นนิครนถ์ทั้งหลาย ! ท่านทั้งหลาย

รู้อยู่หรือว่� พวกเร�ท้ังหล�ย ได้ทำ�กรรมท่ีเป็นบ�ปอย่�งน้ๆี  

ในก�ลก่อน ?”.

“ไม่ทราบเลยท่าน !”.

“ท่านผู้เป็นนิครนถ์ทั้งหลาย ! ท่านทั้งหลาย

รู้อยู่หรือว่�  (ตั้งแต่ทำ�ตบะม�) ทุกข์มีจำ�นวนเท่�นี้ๆ 

ไดส้ิน้ไปแลว้ และจำ�นวนเท�่นี้ๆ  จะสิน้ไปอกี, หรอืว่�

ถ้�ทุกข์สิ้นไปอีกจำ�นวนเท่�นี้ ทุกข์ก็จักไม่มีเหลือ ?”.

“ไม่ทราบได้เลยท่าน !”.

“ท่านผู้เป็นนิครนถ์ทั้งหลาย ! ท่านทั้งหลาย

รูอ้ยูห่รอืว�่ อะไรเปน็ก�รละเสยีซึง่สิง่อนัเปน็อกศุล และ

ทำ�สิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นได้ในภพปัจจุบันนี้ ?”.

“ไม่เข้าใจเลยท่าน !”.
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มหานาม ! เราได้กล่าวคำาน้ี กะนิครนถ์เหล่าน้ัน

สืบไปว่า 

“ท�่นผูเ้ปน็นคิรนถท์ัง้หล�ย ! ดงัไดฟ้งัแลว้ว�่ 

ท่�นท้ังหล�ย ไม่รู้อยู่ ว่�เร�ท้ังหล�ยได้มีแล้วในก�ลก่อน 

หรือไม่ได้มีแล้วในก�ลก่อน, ...ฯลฯ... อะไรเป็นก�รละเสีย 

ซ่ึงส่ิงอันเป็นอกุศลแล้ว และทำ�ส่ิงท่ีเป็นกุศลให้เกิดข้ึนได้

ในภพปจัจบุนันี.้  ครัน้เมือ่ไมรู่อ้ย่�งนีแ้ลว้ (น�่จะเหน็ว�่) 

ชนทัง้หล�ยเหล�่ใดในโลก ทีเ่ปน็พวกพร�นมฝี�่มอืคร่ำ�

ไปด้วยโลหิต มีก�รง�นอย่�งกักขฬะ ภ�ยหลังม�เกิด

เป็นมนุษย์แล้ว ย่อมบรรพช�ในพวกนิครนถ์ทั้งหล�ย 

ละกระมัง ?”.

มู. ม. ๑๒/๑๘๔/๒๑๙. 
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๑๖

สุข-ทุกข์ ที่ได้รับ

ไม่ใช่ผลของกรรมเก่�อย่�งเดียว 

ภิกษุทั้งหลาย ! เรากล่าวกะพวกนิครนถ์นั้น 

ต่อไปอีกอย่างนี้ว่า 

“ท่านผู้เป็นนิครนถ์ทั้งหลาย ! พวกท่�นจะ

สำ�คัญคว�มข้อนั้นเป็นไฉน สมัยใด พวกท่�นมี

คว�มพย�ย�มแรงกล�้ มคีว�มเพยีรแรงกล�้ สมยันัน้ 

พวกท่�นย่อมเสวยเวทน�อันเป็นทุกข์กล้� เจ็บแสบ 

อันเกิดแต่คว�มพย�ย�มแรงกล้� แต่สมัยใด พวกท่�น

ไม่มีคว�มพย�ย�มแรงกล้� ไม่มีคว�มเพียรแรงกล้� 

สมัยน้ัน พวกท่�นย่อมไม่เสวยเวทน�อันเป็นทุกข์กล้� 

เจ็บแสบ อันเกิดแต่คว�มพย�ย�มแรงกล้�”.

พวกนิครนถ์รับว่า 
“พระโคดมผู้มีอายุ !  สมัยใด พวกข้าพเจ้ามีความพยายาม

แรงกล้า มีความเพียรแรงกล้า สมัยนั้น พวกข้าพเจ้าย่อมเสวย

เวทนาอนัเปน็ทกุขก์ลา้ เจบ็แสบ อนัเกดิแตค่วามพยายามแรงกลา้  
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สมัยใด พวกข้าพเจ้าไม่มีความพยายามแรงกล้า สมัยนั้น 

พวกข้าพเจ้าย่อมไม่เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบ  

อันเกิดแต่ความพยายามแรงกล้า”.

“ท่านผู้เป็นนิครนถ์ทั้งหลาย ! เท่าที่พูดกันมานี้

เป็นอันว่า สมัยใด พวกท่านมีความพยายามแรงกล้า  

มีความเพียรแรงกล้า สมัยนั้น พวกท่านย่อมเสวยเวทนา

อันเป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบ อันเกิดแต่ความพยายามแรงกล้า 

แต่สมัยใด พวกท่านไม่มีความพยายามแรงกล้า ไม่มี

ความเพียรแรงกล้า สมัยนั้น พวกท่านย่อมไม่เสวยเวทนา 

อันเป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบ อันเกิดแต่ความพยายามแรงกล้า 

เมื่อเป็นเช่นนี้  ก็ไม่เป็นการสมควรแก่ท่านผู้เป็นนิครนถ์ 

ทั้งหลายที่จะกล่าวว่า บุคคลเรานี้ย่อมเสวยเวทนาอย่างใด

อย่างหนึ่ง เป็นสุขก็ดี เป็นทุกข์ก็ดี มิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ดี 

ทัง้หมดนัน้ เปน็เพราะเหตแุหง่กรรมทีต่นทำาไวใ้นกาลกอ่น 

และว่าเพราะหมดกรรมเก่าด้วยตบะ และเพราะการไม่ทำา 

กรรมใหม่ กระแสแห่งกรรมต่อไปก็ไม่มี เพราะกระแส

แห่งกรรมต่อไปไม่มี ก็ส้ินทุกข์ เพราะส้ินทุกข์ ก็ส้ินเวทนา 

เพราะสิ้นเวทนา ทุกข์ทั้งปวงก็สูญสิ้นไป ดังนี้”. 
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“ทา่นผูเ้ปน็นคิรนถท์ัง้หลาย !  ถ้าสมัยใด พวกท่าน

มีความพยายามแรงกล้า มีความเพียรแรงกล้า สมัยนั้น 

เวทนาอันเป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบ อันเกิดแต่ความเพียร

พยายามนั้นก็ยังตั้งอยู่ แม้เมื่อใด พวกท่านไม่มีความ

พยายามแรงกล้า ไม่มีความเพียรแรงกล้า สมัยนั้น  

เวทนาอนัเปน็ทกุขก์ลา้ เจบ็แสบ อนัเกดิแตค่วามพยายาม

พึงหยุดได้เอง เมื่อเป็นเช่นนี้ พวกนิครนถ์ผู้มีอายุก็ควร

กล่าวได้ว่า บุคคลเรานี้ย่อมเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง 

เป็นสุขก็ดี เป็นทุกข์ก็ดี มิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ดี ทั้งหมดนั้น 

เป็นเพราะเหตุแห่งกรรมท่ีตนทำาไว้ในกาลก่อน หมดกรรมเก่า

ดว้ยตบะ และเพราะการไมท่ำากรรมใหม ่กระแสแหง่กรรม

ตอ่ไปกไ็มม่ ี เพราะกระแสแหง่กรรมตอ่ไปไมม่ ีกส็ิน้กรรม 

เพราะสิ้นกรรม ก็สิ้นทุกข  เพราะสิ้นทุกข์ ก็สิ้นเวทนา 

เพราะสิ้นเวทนา ทุกข์ทั้งปวงก็สูญสิ้นไป ดังนี้”. 

“ท่านผู้เป็นนิครนถ์ทั้งหลาย ! ก็เพร�ะเหตุที่ 

สมยัใด พวกท�่นมคีว�มพย�ย�มแรงกล�้ มคีว�มเพยีร

แรงกล้� สมัยน้ัน พวกท่�นจึงเสวยเวทน�อันเป็นทุกข์กล้�

เจ็บแสบ อันเกิดแต่คว�มพย�ย�มแรงกล้� แต่สมัยใด 
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พวกท่�นไม่มีคว�มพย�ย�มแรงกล้� ไม่มีคว�มเพียร

แรงกล้� สมัยนั้น พวกท่�นจึงไม่เสวยเวทน�อันเป็น

ทุกข์กล้� เจ็บแสบ อันเกิดแต่คว�มพย�ย�มแรงกล้� 

พวกท่�นนั้นเสวยเวทน�อันเป็นทุกข์กล้� เจ็บแสบ 

อนัเกดิแตค่ว�มเพยีรเองทเีดยีว ยอ่มเชือ่ผดิไป เพร�ะ

อวิชช� คือคว�มไม่รู้ เพร�ะคว�มหลงว่�บุคคลเร�นี้

ย่อมเสวยเวทน�อย่�งใดอย่�งหนึ่ง เป็นสุขก็ดี เป็น

ทุกข์ก็ดี มิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ดี ข้อนั้นทั้งหมดเป็นเพร�ะ

เหตุแห่งกรรมที่ตนทำ�ไว้ในก�ลก่อน และว่�เพร�ะ

หมดกรรมเก่�ด้วยตบะ และเพร�ะไม่ทำ�กรรมใหม่ 

กระแสแหง่กรรมตอ่ไปกไ็มม่ เพร�ะกระแสแหง่กรรม

ต่อไปไม่มี ก็สิ้นกรรม เพร�ะสิ้นกรรม ก็สิ้นทุกข์ 

เพร�ะสิ้นทุกข ์ก็สิ้นเวทน�เพร�ะสิ้นเวทน� ทุกข์ทั้งปวง

ก็สูญสิ้นไป ดังนี้”. 

ภิกษุทั้งหลาย ! เรามีถ้อยคำาและความเห็น 

แม้อย่างนี้แล จึงไม่เล็งเห็นการโต้ตอบ ถ้อยคำาและ

ความเห็นอันชอบด้วยเหตุอะไรๆ ในพวกนิครนถ์.
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ภิกษุทั้งหลาย ! เรากล่าวกะพวกนิครนถ์นั้น 

ต่อไปอีกอย่างนี้ว่า

“ทา่นผูเ้ปน็นคิรนถท์ัง้หลาย ! พวกท่านจะสำาคัญ

ความข้อน้ันเป็นไฉน พวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังน้ีหรือว่า 

กรรมใดเป็นของให้ผลในปัจจุบัน ขอกรรมน้ันจงเป็นของให้ผล

ในอนาคต ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิด”.

พวกนิครนถ์นั้นกล่าวว่า 

“ท่านผู้มีอายุ ! ข้อนี้หามิได้เลย”. 

“และพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่า 

กรรมใดเป็นของให้ผลในอนาคต ขอกรรมน้ันจงเป็นของให้ผล

ในปัจจุบัน ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิด”. 

“ท่านผู้มีอายุ ! ข้อนี้หามิได้เลย”. 

“ทา่นผูเ้ปน็นคิรนถท์ัง้หลาย ! พวกทา่นจะสำาคญั

ความข้อน้ันเป็นไฉน พวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังน้ีหรือว่า 

กรรมใดเป็นของให้ผลเป็นสุข ขอกรรมน้ันจงเป็นของให้ผล

เป็นทุกข์ ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิด”. 

“ท่านผู้มีอายุ ! ข้อนี้หามิได้เลย”.
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“และพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่า 

กรรมใดเป็นของให้ผลเป็นทุกข์ ขอกรรมน้ันจงเป็นของให้ผล

เป็นสุข ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิด”. 

“ท่านผู้มีอายุ ! ข้อนี้หามิได้เลย”. 

“ทา่นผูเ้ปน็นคิรนถท์ัง้หลาย ! พวกทา่นจะสำาคญั

ความข้อน้ันเป็นไฉน พวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังน้ีหรือว่า 

กรรมใดเป็นของให้ผลเสร็จส้ินแล้ว ขอกรรมน้ันอย่าพึงให้ผล

เสร็จส้ิน  ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิด”.

“ท่านผู้มีอายุ ! ข้อนี้หามิได้เลย”.

“และพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่า 

กรรมใดเป็นของให้ผลยังไม่เสร็จส้ิน ขอกรรมน้ันจงเป็นของ

ให้ผลเสร็จส้ิน  ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิด”. 

“ท่านผู้มีอายุ ! ข้อนี้หามิได้เลย”.

“ทา่นผูเ้ปน็นคิรนถท์ัง้หลาย ! พวกทา่นจะสำาคญั

ความข้อน้ันเป็นไฉน พวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังน้ีหรือว่า 

กรรมใดเป็นของให้ผลมาก ขอกรรมน้ันจงเป็นของให้ผลน้อย 

ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิด”.

“ท่านผู้มีอายุ ! ข้อนี้หามิได้เลย”. 
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“และพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่า 

กรรมใดเป็นของให้ผลน้อย ขอกรรมน้ันจงเป็นของให้ผลมาก 

ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิด”. 

“ท่านผู้มีอายุ ! ข้อนี้หามิได้เลย”.

“ทา่นผูเ้ปน็นคิรนถท์ัง้หลาย ! พวกทา่นจะสำาคญั

ความข้อน้ันเป็นไฉน พวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังน้ีหรือว่า 

กรรมใดเป็นของให้ผล ขอกรรมนั้นจงเป็นของอย่าให้ผล 

ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิด”. 

“ท่านผู้มีอายุ ! ข้อนี้หามิได้เลย”.

“และพวกท่านจะพึงปรารถนาได้ดังนี้หรือว่า 

กรรมใดเป็นของไม่ให้ผล ขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผล 

ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิด”.

“ท่านผู้มีอายุ ! ข้อนี้หามิได้เลย”.

“ท่านผู้เป็นนิครนถ์ทั้งหลาย ! เท่าที่พูดกันมานี้

เป็นอันว่า พวกท่านจะพึงปร�รถน�ไม่ได้ ดังน้ีว่า กรรมใด

เป็นของให้ผลในปัจจุบัน ขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผล 

ในอนาคต ... ว่ากรรมใดเป็นของให้ผลในอนาคต ขอกรรมน้ัน 

จงเป็นของให้ผลในปัจจุบัน ... ว่ากรรมใดเป็นของให้ผลเป็นสุข 
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ขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลเป็นทุกข์ ... ว่ากรรมใดเป็น

ของให้ผลเป็นทุกข์ ขอกรรมน้ันจงเป็นของให้ผลเป็นสุข ... 

ว่ากรรมใดเป็นของให้ผลเสร็จส้ินแล้ว ขอกรรมน้ันอย่าพึงให้

ผลเสร็จ ... ว่ากรรมใดเป็นของให้ผลยังไม่เสร็จส้ิน ขอกรรมน้ัน

จงเป็นของให้ผลเสร็จสิ้น ... ว่ากรรมใดเป็นของให้ผลมาก 

ขอกรรมนั้นจงเป็นของให้ผลน้อย ... ว่ากรรมใดเป็นของ

ให้ผลน้อย ขอกรรมน้ันจงเป็นของให้ผลมาก ... ว่ากรรมใดเป็น

ของให้ผล ขอกรรมน้ันจงเป็นของอย่าให้ผล ... ว่ากรรมใดเป็น

ของไม่ให้ผล ขอกรรมน้ันจงเป็นของให้ผล ด้วยความพยายาม

หรือด้วยความเพียรเถิด เม่ือเป็นเช่นน้ี คว�มพย�ย�มของ

พวกนิครนถ์ผู้มีอ�ยุก็ไร้ผล คว�มเพียรก็ไร้ผล”.

ภิกษุทั้งหลาย ! พวกนิครนถ์มีถ้อยคำา และ

ความเห็นอย่างนี้  การกล่าวก่อนและการกล่าวตาม  

๑๐ ประการอันชอบด้วยเหตุของพวกนิครนถ์ ผู้มีถ้อยคำ�

และคว�มเห็นอย่�งนี้ย่อมถึงฐ�นะน่�ตำ�หนิ.

ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าหมู่สัตว์ย่อมเสวยสุขและทุกข์

เพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำาไว้ในก่อน พวกนิครนถ์ต้อง

เป็นผู้ทำากรรมช่ัวไว้ก่อนแน่ ในบัดน้ี พวกเขาจึงได้เสวยเวทนา
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อนัเปน็ทกุขก์ลา้ เจบ็แสบ เหน็ปานนี ้ถา้หมูส่ตัวย์อ่มเสวย

สุขและทุกข์ เพราะเหตุท่ีอิศวรเนรมิตให้ พวกนิครนถ์ต้องเป็น

ผูถ้กูอศิวรชัน้เลวเนรมติมาแน ่ในบดันี ้พวกเขาจงึไดเ้สวย

เวทนาอนัเปน็ทกุขก์ลา้ เจบ็แสบ เหน็ปานนี ้ถา้หมูส่ตัวย์อ่ม

เสวยสขุและทกุข ์เพราะเหตทุีม่คีวามบงัเอญิ พวกนคิรนถ์

ตอ้งเปน็ผูม้คีวามบงัเอญิชัว่แน ่ในบดันี ้พวกเขาจงึไดเ้สวย

เวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบ เห็นปานนี้ ถ้าหมู่สัตว์ 

ยอ่มเสวยสขุและทกุข ์เพราะเหตแุหง่อภชิาต ิพวกนคิรนถ์

ต้องเป็นผู้มีอภิชาติเลวแน่ ในบัดนี้ พวกเขาจึงได้เสวย

เวทนาอนัเปน็ทกุขก์ลา้ เจบ็แสบ เหน็ปานนี ้ถา้หมูส่ตัวย์อ่ม

เสวยสขุและทกุข ์เพราะเหตแุหง่ความพยายามในปจัจบุนั 

พวกนิครนถ์ต้องเป็นผู้มีความพยายามในปัจจุบันเลวแน่ 

ในบดันี ้พวกเขาจงึไดเ้สวยเวทนาอนัเปน็ทกุขก์ลา้เจบ็แสบ

เห็นปานนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าหมู่สัตว์ย่อมเสวยสุขและทุกข์

เพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำาไว้ในก่อน พวกนิครนถ์ต้อง

น่าตำาหนิ ถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์ เพราะเหตุ

แห่งกรรมท่ีตนทำาไว้ในกาลก่อน พวกนิครนถ์ก็ต้องน่าตำาหนิ 

ถ้าหมู่สัตว์ย่อมเสวยสุขและทุกข์ เพราะเหตุท่ีอิศวรเนรมิตให้ 
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พวกนิครนถ์ต้องน่าตำาหนิ ถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข ์

เพราะเหตุที่อิศวรเนรมิตให้ พวกนิครนถ์ก็ต้องน่าตำาหนิ 

ถ้าหมู่สัตว์ย่อมเสวยสุขและทุกข์ เพราะเหตุท่ีมีความบังเอิญ 

พวกนิครนถ์ต้องน่าตำาหนิ ถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์ 

เพราะเหตุที่มีความบังเอิญ  พวกนิครนถ์ก็ต้องน่าตำาหนิ 

ถ้าหมู่สัตว์ย่อมเสวยสุขและทุกข์  เพราะเหตุแห่งอภิชาติ  

พวกนิครนถ์ต้องน่าตำาหนิ  ถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์ 

เพราะเหตุแห่งอภิชาติ พวกนิครนถ์ก็ต้องน่าตำาหนิ  ถ้าหมู่สัตว์

ย่อมเสวยสุขและทุกข์ เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบัน 

พวกนิครนถ์ต้องน่าตำาหนิ ถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์ 

เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบัน พวกนิครนถ์ก็

ต้องน่าตำาหนิ. 

ภิกษุทั้งหลาย ! พวกนิครนถ์มีถ้อยคำา และ

ความเหน็อย่างน้ี การกล่าวก่อนและการกล่าวตาม ๑๐ ประการ 

อนัชอบดว้ยเหตขุองพวกนคิรนถ ์ผูม้ถีอ้ยคำาและความเหน็

อย่างนี้ ย่อมถึงฐ�นะน่�ตำ�หนิ. 

ภิกษุทั้งหลาย ! ความพยายามไรผ้ล ความเพยีร

ไร้ผล อย่างนี้แล.
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ภิกษุทั้งหลาย ! ก็อย่�งไร คว�มพย�ย�มจึง

จะมีผล คว�มเพียรจึงจะมีผล. 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

ไม่เอ�ทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ทับถม ๑ 

ไม่สละคว�มสุขที่เกิดโดยธรรม ๑ 

ไม่เป็นผู้หมกมุ่นในคว�มสุขนั้น ๑ 

เธอย่อมทร�บชัดอย่�งนี้ว่� 

ถึงเร�นี้จักยังมีเหตุแห่งทุกข์ 

เมื่อเริ่มตั้งคว�มเพียร วิร�คะย่อมมีได้ 

อนึ่ง ถึงเร�นี้จะยังมีเหตุแห่งทุกข์ 

เม่ือว�งเฉย บำ�เพ็ญอุเบกข�อยู่ วิร�คะก็ย่อมมีได้

เธอน้ันจึงเร่ิมต้ังคว�มเพียร 

และบำ�เพ็ญอุเบกข�อยู่ 

ด้วยก�รทำ�เช่นนี้ 

ทุกข์นั้นก็เป็นอันเธอสลัดได้แล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย ! อีกประการหน่ึง ภิกษุพิจารณาเห็น

ดังนี้ว่า :-
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เมื่อเร�อยู่ต�มสบ�ย 

อกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง กุศลธรรมย่อมเสื่อม 

แต่เมื่อเร�ดำ�รงตนอยู่ในคว�มลำ�บ�ก 

อกุศลธรรมย่อมเสื่อม กุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง 

อย่�กระนั้นเลย 

เร�พึงดำ�รงตนอยู่ในคว�มลำ�บ�กเถิด 

เธอนั้นจึงดำ�รงตนอยู่ในคว�มลำ�บ�ก 

เมื่อเธอดำ�รงตนอยู่ในคว�มลำ�บ�กอยู่ 

อกุศลธรรมย่อมเสื่อม กุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง

สมัยต่อม� 

เธอไม่ต้องดำ�รงตนอยู่ในคว�มลำ�บ�กอีก 

เพร�ะเหตุว่� ประโยชน์ที่เธอหวังนั้น 

สำ�เร็จแล้วต�มที่เธอประสงค์.

ภิกษุทั้งหลาย ! 

คว�มพย�ย�มมีผล คว�มเพียรมีผล แม้อย่�งน้ี.

อุปริ. ม. ๑๔/๗/๘. 



ลัทธิคว�มเชื่อผิดๆ

เกี่ยวกับกรรม

๓ แบบ
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๑๗

ลัทธิที่เชื่อว่�สุขและทุกข์ 

เกิดจ�กกรรมเก่�อย่�งเดียว

ภิกษุทั้งหลาย ! 

ลัทธิ ๓ ลัทธิเหล่าน้ี มีอยู่, เป็นลัทธิซ่ึงแม้บัณฑิต

จะพากันไตร่ตรอง จะหยิบข้ึนตรวจสอบ จะหยิบข้ึนวิพากษ์

วิจารณ์กันอย่างไร แม้จะบิดผันกันมาอย่างไร ก็ชวนให้น้อมไป 

เพ่ือการไม่ประกอบกรรมท่ีดีงามอยู่น่ันเอง.

ภิกษุทั้งหลาย ! 

ลัทธิ ๓ ลัทธินั้น เป็นอย่างไรเล่า ?

๓ ลัทธิคือ :- 

(๑) สมณะและพราหมณ์บางพวก มีถ้อยคำาและ

ความเหน็วา่ “บรุษุบคุคลใดๆ กต็�ม ทีไ่ดร้บัสขุ รบัทกุข ์

หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ ทั้งหมดนั้น เป็นเพร�ะกรรม 

ที่ทำ�ไว้แต่ป�งก่อน” ดังนี้. 

(๒) สมณะและพราหมณ์บางพวก มีถ้อยคำาและ

ความเห็นว่า “บุรุษบุคคลใดๆ ก็ต�ม ท่ีได้รับสุข รับทุกข์ 
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หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ ท้ังหมดน้ัน เป็นเพร�ะก�รบันด�ล

ของเจ้�เป็นน�ย” ดังนี้. 

(๓) สมณะและพราหมณ์บางพวก มีถ้อยคำาและ

ความเหน็วา่ “บรุษุบคุคลใดๆ กต็�ม ทีไ่ดร้บัสขุ รบัทกุข ์

หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ ทั้งหมดนั้น ไม่มีอะไรเป็นเหตุ 

เป็นปัจจัยเลย” ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ! ในบรรดาลัทธิทั้ ง  ๓  นั้น 

สมณพราหมณ์พวกใด มีถ้อยคำาและความเห็นว่า  

“บุคคลได้รับสุข หรือทุกข์ หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ 

เพร�ะกรรมที่ทำ�ไว้แต่ป�งก่อนอย่�งเดียว” มีอยู่, 

เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่าน้ัน แล้วสอบถาม

ความที่เขายังยืนยันอยู่ดังนั้นแล้ว เรากล่าวกะเขาว่า 

“ถ้ากระนั้น คนที่ฆ่าสัตว์ ... ลักทรัพย์ ... ประพฤติผิด

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

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

มีความเห็นวิปริตเหล่าน้ี อย่างใดอย่างหน่ึง (ในเวลาน้ี) 

นั่นก็ต้องเป็นเพราะกรรมที่ทำาไว้แต่ปางก่อน. 
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เมื่อมัวแต่ถือเอ�

กรรมที่ทำ�ไว้แต่ป�งก่อน

ม�เป็นส�ระสำ�คัญดังนี้แล้ว

คนเหล่�นั้นก็ไม่มีคว�มอย�กทำ�

หรือคว�มพย�ย�มทำ�ในข้อที่ว่�

สิ่งนี้ควรทำ� (กรณียกิจ)

สิ่งนี้ไม่ควรทำ� (อกรณียกิจ) อีกต่อไป.

เมื่อกรณียกิจและอกรณียกิจ

ไม่ถูกทำ�หรือถูกละเว้นให้จริงๆ จังๆ กันแล้ว

คนพวกที่ไม่มีสติคุ้มครองตนเหล่�นั้น

ก็ไม่มีอะไรที่จะม�เรียกตนว่�

เป็นสมณะอย่�งชอบธรรมได้” ดังนี้.

ติก. อํ. ๒๐/๒๒๒/๕๐๑. 
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๑๘

ลัทธิที่เชื่อว่�สุขและทุกข์

เกิดจ�กเทพเจ้�บันด�ลให้

ภิกษุทั้งหลาย ! 

ในบรรดาลัทธิทั้ง ๓ นั้น สมณพราหมณ์พวกใด

มถีอ้ยคำาและความเหน็วา่ “บคุคลไดร้บัสขุหรอืทกุข ์หรอื

ไมใ่ชส่ขุไมใ่ชท่กุข ์ทัง้หมดนัน้ เป็นเพร�ะอิศวรเนรมิตให้ 

(อิสฺสรนิมฺมานเหตูติ)” ดังน้ี มีอยู่, 

เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่าน้ัน แล้วสอบถาม

ความที่เขายังยืนยันอยู่ดังนั้นแล้ว เรากล่าวกะเขาว่า  

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

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

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

มีใจพยาบาท มีความเห็นวิปริตเหล่าน้ี อย่างใดอย่างหน่ึงอยู่ 

นั่นก็ต้องเป็นเพราะการเนรมิตของอิศวรด้วย.
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เมื่อมัวแต่ถือเอ�

ก�รเนรมิตของอิศวร 

ม�เป็นส�ระสำ�คัญดังนี้แล้ว 

คนเหล่�นั้นก็ไม่มีคว�มอย�กทำ� 

หรือคว�มพย�ย�มทำ�ในข้อที่ว่� 

สิ่งนี้ควรทำ� (กรณียกิจ) 

สิ่งนี้ไม่ควรทำ� (อกรณียกิจ) อีกต่อไป. 

เมื่อกรณียกิจและอกรณียกิจ 

ไม่ถูกทำ�หรือถูกละเว้นให้จริงๆ จังๆ กันแล้ว

คนพวกที่ไม่มีสติคุ้มครองตนเหล่�นั้น 

ก็ไม่มีอะไรที่จะม�เรียกตนว่�

เป็นสมณะอย่�งชอบธรรมได้” ดังนี้.

ติก. อํ. ๒๐/๒๒๓/๕๐๑. 
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๑๙

ลัทธิท่ีเช่ือว่�สุขและทุกข์เกิดข้ึนเองลอยๆ 

ไม่มีอะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัย

ภิกษุทั้งหลาย ! 

ในบรรดาลัทธิทั้ง ๓ นั้น สมณพราหมณ์พวกใด 

มีถ้อยคำาและความเห็นว่า “บุคคลได้รับสุข หรือทุกข์ 

หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ ทั้งหมดนั้น ไม่มีอะไรเป็นเหต ุ

เป็นปัจจัยเลย” ดังนี้ มีอยู่, 

เราเข้าไปหาสมณะพราหมณ์เหล่าน้ัน แล้วสอบถาม

ความที่เขายังยืนยันอยู่ดังนั้นแล้ว เรากล่าวกะเขาว่า  

“ถ้ากระนั้น  (ในบัดนี้) คนที่ฆ่าสัตว์ … ลักทรัพย์ … 

ประพฤติผิดพรหมจรรย์ … พูดเท็จ … พูดคำาหยาบ … 

พูดยุให้แตกกัน … พูดเพ้อเจ้อ … มีใจละโมบเพ่งเล็ง … 

มีใจพยาบาท … มีความเห็นวิปริตเหล่าน้ี อย่างใดอย่างหน่ึงอยู่ 

นั่นก็ต้องไม่มีอะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัยเลยด้วย. 
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เมื่อมัวแต่ถือเอ�

คว�มไม่มีอะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัยเลย 

ม�เป็นส�ระสำ�คัญดังนี้แล้ว 

คนเหล่�นั้นก็ไม่มีคว�มอย�กทำ� 

หรือคว�มพย�ย�มทำ�ในข้อที่ว่�

สิ่งนี้ควรทำ� (กรณียกิจ) 

สิ่งนี้ไม่ควรทำ� (อกรณียกิจ) อีกต่อไป. 

เมื่อกรณียกิจและอกรณียกิจ 

ไม่ถูกทำ�หรือถูกละเว้นให้จริงๆ จังๆ กันแล้ว 

คนพวกที่ไม่มีสติคุ้มครองตนเหล่�นั้น 

ก็ไม่มีอะไรที่จะม�เรียกตนว่�

เป็นสมณะอย่�งชอบธรรมได้” ดังนี้.

ติก. อํ. ๒๐/๒๒๔/๕๐๑. 
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๒๐

เชื่อว่� “กรรม” ไม่มี อันตร�ยอย่�งยิ่ง

ภิกษุทั้งหลาย ! ในบรรดาผา้ทีท่อดว้ยสิง่ทีเ่ปน็

เส้นๆ กันแล้ว ผ้าเกสกัมพล (ผ้าทอด้วยผมคน) นับว่าเป็น

ผ้าเลวท่ีสุด.  ผ้าเกสกัมพลน้ี เม่ืออากาศหนาว มันก็เย็นจัด, 

เมื่ออากาศร้อน มันก็ร้อนจัด. สีก็ไม่งาม กลิ่นก็เหม็น 

เนื้อก็กระด้าง; ข้อนี้เป็นฉันใด, 

ภิกษุทั้งหลาย ! ในบรรด�ลัทธิต่�งๆ ของ

เหล่�ปุถุสมณะ (สมณะอื่นทั่วไป) แล้ว ลัทธิมักขลิว�ท 

นับว่�เป็นเลวที่สุด ฉันนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย ! มักขลิโมฆบุรุษน้ัน มีถ้อยคำ�และ

หลักคว�มเห็นว่� “กรรมไม่มี, กิริย�ไม่มี, คว�มเพียรไม่มี” 

(คอืในโลกนี ้อยา่วา่แตจ่ะมผีลกรรมเลย แมแ้ตต่วักรรมเองกไ็มม่,ี  
ทำาอะไรเท่ากับไม่ทำา ในส่วนของกิริยาและความเพียร ก็มีนัย 
เช่นเดียวกัน).

ภิกษุทั้งหลาย ! แม้พระอรหันตสัมม�สัม-

พุทธเจ้�ทั้งหล�ย ที่เคยมีแล้วในอดีตก�ลน�นไกล  

ท่�นเหล่�น้ันก็ล้วนแต่เป็นผู้กล่�วว่� มีกรรม มีกิริย� มีวิริยะ. 
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มักขลิโมฆบุรุษ ย่อมคัดค้านพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าน้ัน

ว่า ไม่มีกรรม ไม่มีกิริยา ไม่มีวิริยะ ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ! แม้พระอรหันตสัมม�สัม-

พุทธเจ้�ท้ังหล�ย ท่ีจักมีม�ในอน�คตก�ลน�นไกลข้�งหน้� 

ท่�นเหล่�น้ันก็ล้วนแต่เป็นผู้กล่�วว่� มีกรรม มีกิริย� มีวิริยะ. 

มักขลิโมฆบุรุษ ย่อมคัดค้านพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

เหล่านั้นว่า ไม่มีกรรม ไม่มีกิริยา ไม่มีวิริยะ ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ! ในก�ละนี้ แม้เร�เองผู้เป็น

อรหันตสัมม�สัมพุทธะก็เป็นผู้กล่�วว่� มีกรรม มีกิริย� 

มีวิริยะ. มักขลิโมฆบุรุษ ย่อมคัดค้านเราว่า ไม่มีกรรม 

ไม่มีกิริยา ไม่มีวิริยะ ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ! คนเข�ว�งเครือ่งดกัปล� ไวท้ี่

ป�กแม่น้ำ� ไม่ใช่เพื่อคว�มเกื้อกูล, แต่เพื่อคว�มทุกข์ 

คว�มวอดว�ย คว�มฉิบห�ย แก่พวกปล�ท้ังหล�ย ฉันใด;

มกัขลโิมฆบรุษุ เกดิขึน้ในโลก เปน็เหมอืนกบั

ผู้ว�งเคร่ืองดักมนุษย์ไว้ ไม่ใช่เพ่ือคว�มเก้ือกูล, แต่เพ่ือ

คว�มทุกข์ คว�มวอดว�ย คว�มฉิบห�ย แก่สัตว์ท้ังหล�ย

เป็นอันม�ก ฉันนั้น.

ติก. อํ. ๒๐/๓๖๙/๕๗๗.



ผลของกรรม

แบ่งโดยระยะเวล�ให้ผลของกรรม
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๒๑

ระยะเวล�ก�รให้ผลของกรรม

ภิกษุทั้งหลาย !

วิบ�ก (ผลแห่งการกระทำา) แห่งกรรมทั้งหล�ย 

เป็นอย่�งไรเล่� ?

ภิกษุทั้งหลาย !

เร�กล่�ววิบ�กแห่งกรรมท้ังหล�ยว่�มีอยู่ ๓ อย่�ง

คือ :-

วิบ�กในทิฏฐธรรม (คือทันควัน) หรือว่า 

วิบ�กในอุปปัชชะ (คือในเวลาต่อมา) หรือว่า

วิบ�ก ในอปรปริย�ยะ (คือในเวลาต่อมาอีก). 

ภิกษุทั้งหลาย !  

นี้เร�กล่�วว่� วิบ�กแห่งกรรมทั้งหล�ย.

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๖๕/๓๓๔.



ผลของกรรม

แบ่งโดยผลที่ได้รับ
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๒๒

ผู้ฉล�ดในเรื่องวิบ�กแห่งกรรม 

บุคคลเป็นพราหมณ์ เพราะชาติ (กำาเนิด) ก็หามิได้;

จะมิใช่พราหมณ์ เพราะชาติก็หามิได้ :

บุคคลเป็นพราหมณ์ เพราะกรรม; 

ไม่เป็นพราหมณ์ ก็เพราะกรรม.

บุคคลเป็นชาวนา ก็เพราะกรรม; 

เป็นศิลปิน ก็เพราะกรรม,

บุคคลเป็นพ่อค้า ก็เพราะกรรม; 

เป็นคนรับใช้ ก็เพราะกรรม,

บุคคลแม้เป็นโจร ก็เพราะกรรม; 

เป็นนักรบ ก็เพราะกรรม,

บุคคลเป็นปุโรหิต ก็เพราะกรรม; 

แม้เป็นพระราชา ก็เพราะกรรม,
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บัณฑิตทั้งหล�ย 

ย่อมเห็นซึ่งกรรมนั้น ต�มที่เป็นจริงอย่�งนี้.

ชื่อว่� เป็นผู้เห็นซึ่งปฏิจจสมุปบ�ท 

เป็นผู้ฉล�ดในเรื่องวิบ�กแห่งกรรม.

โลก ย่อมเป็นไปต�มกรรม 

หมู่สัตว์ ย่อมเป็นไปต�มกรรม

สัตว์ทั้งหล�ย มีกรรมเป็นเครื่องรึงรัด 

เหมือนลิ่มสลักขันยึดรถที่กำ�ลังแล่นไปอยู่ ... 

สุ. ขุ. ๒๕/๔๕๗/๓๘๒.
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๒๓

เหตุให้ได้คว�มเป็นผู้มีรูปง�ม 

มีทรัพย์ม�กและสูงศักดิ์

ภิกษุทั้งหลาย !   

พระนางมัลลิกา !  มาตุคามบางคนในโลกนี้

ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจ ถูกว่า

แม้มากก็ไม่ขัดเคือง ไม่ฉุนเฉียว ไม่กระฟัดกระเฟียด 

ไม่กระด้างกระเด่ือง ไม่แสดงความโกรธ ความขัดเคืองและ

ความไม่พอใจให้ปรากฏ เป็นผู้ให้ทาน คือ ข้าว น้ำา 

เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ 

ทีน่อน ทีอ่ยู ่และประทปีโคมไฟ แกส่มณะหรอืพราหมณ์

และถา้มาตคุามนัน้จตุจิากอตัภาพนัน้แลว้ มาสูค่วามเปน็

อย่างนี้ กลับมาเกิดในชาติใดๆ ย่อมเป็นผู้มีรูปงาม 

น่าดู น่าชม ประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามย่ิงนัก 

ท้ังเป็นผู้ม่ังค่ัง มีทรัพย์มาก มีโภคสมบัติมากและสูงศักด์ิ.

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๗๘/๑๙๗.
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๒๔

ผลของให้ท�นแบบต่�งๆ 

ภิกษุทั้งหล�ย ! สัปปุริสท�น ๕ ประก�รนี้  

๕ ประก�รอย่�งไรเล่� ? คือ :-

๑. ย่อมให้ท�นด้วยศรัทธ� 

๒. ย่อมให้ท�นโดยเค�รพ  

๓. ย่อมให้ท�นโดยก�ลอันควร  

๔. เป็นผู้มีจิตอนุเคร�ะห์ให้ท�น

๕. ยอ่มใหท้�นไมก่ระทบตนและไมก่ระทบผูอ้ืน่ 

ภิกษุทั้งหล�ย ! สัตบุรุษ

(๑) ครั้นให้ท�นด้วยศรัทธ�แล้ว ย่อมเป็น 

ผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์ม�ก มีโภคทรัพย์ม�ก 

และเป็นผู้มีรูปสวยง�ม น่�ดูน่�เลื่อมใส 

ประกอบด้วยผิวพรรณง�มยิ่งนัก ในที่ที่ท�นนั้นให้ผล.

(๒) ครั้นให้ท�นโดยเค�รพแล้ว ย่อมเป็น 

ผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์ม�ก มีโภคทรัพย์ม�ก 
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และเป็นผู้มีบุตรภรรย� ท�ส คนใช้หรือคนง�น 

เป็นผู้เชื่อฟัง เงี่ยโสตลงสดับคำ�สั่ง ตั้งใจใคร่รู้ ในที่ที่

ท�นนั้นให้ผล. 

(๓) ครั้นให้ท�นโดยก�ลอันควรแล้ว ย่อมเป็น

ผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์ม�ก มีโภคทรัพย์ม�ก 

และย่อมเป็นผู้มีคว�มต้องก�รท่ีเกิดข้ึนต�มก�ล

บริบูรณ์ ในที่ที่ท�นนั้นให้ผล. 

(๔) ครั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคร�ะห์ให้ท�นแล้ว  

ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์ม�ก มีโภคทรัพย์ม�ก 

และเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคก�มคุณ ๕  

สูงยิ่งขึ้น ในที่ที่ท�นนั้นให้ผล. 

(๕) ครั้นให้ท�นไม่กระทบตนและไม่กระทบ 

ผู้อ่ืนแล้ว ย่อมเป็นผู้ม่ังค่ัง มีทรัพย์ม�ก มีโภคทรัพย์ม�ก

และยอ่มเปน็ผูม้โีภคทรพัยไ์มม่ภียนัตร�ยม�แต่

ที่ไหนๆ คือ จ�กไฟ จ�กน้ำ� จ�กพระร�ช� จ�กโจร  

จ�กคนไมเ่ปน็ทีร่กั หรอืจ�กท�ย�ท ในทีท่ีท่�นนัน้ใหผ้ล. 

ภิกษุทั้งหล�ย ! นี้แลสัปปุริสท�น ๕ ประก�ร.

ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๙๒/๑๔๘.
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๒๕

กรรมท่ีทำ�ให้ได้รับผลเป็นคว�มไม่ตกต่ำ�

ภิกษุทั้งหลาย ! แต่ ช า ติ ที่ แ ล้ ว ม า แต่ อดี ต 

ตถาคตได้เคยเจริญเมตตาภาวนาตลอด ๗ ปี จึงไม่เคย 

มาบังเกิดในโลกมนุษย์นี้ ตลอด ๗ สังวัฏฏกัปป์ และ 

วิวัฏฏกัปป์.  ในระหว่างกาลอันเป็นสังวัฏฏกัปป์นั้น  

เราได้บังเกิดในอาภัสสรพรหม.  ในระหว่างกาลอันเป็น 

วิวัฏฏกัปป์นั้น เราก็ได้อยู่พรหมวิมานอันว่างเปล่าแล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย ! ในกัปป์น้ัน เร�ได้เคยเป็น

พรหม ได้เคยเป็นมห�พรหมผู้ย่ิงใหญ่ ไม่มีใครครอบงำาได้ 

เป็นผู้เห็นส่ิงท้ังปวงโดยเด็ดขาด เป็นผู้มีอำานาจสูงสุด.

ภิกษุทั้งหลาย ! เร�ได้เคยเป็นสักกะ ผู้เป็น

จอมแห่งเทวด� นับได้ ๓๖ ครั้ง เร�ได้เคยเป็นร�ช�

จกัรพรรดผิูป้ระกอบดว้ยธรรม เปน็พระร�ช�โดยธรรม 

มีแว่นแคว้นจดมห�สมุทรทั้งสี่เป็นที่สุด เป็นผู้ชนะแล้ว

อย่างดี มีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการ 

นับด้วยร้อยๆ ครั้ง, ทำาไมจะต้องกล่าวถึงความเป็นราชา

ตามธรรมดาด้วย.
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ภิกษุทั้งหลาย ! ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราว่า  

ผลวิบากแห่งกรรมอะไรของเราหนอ ที่ทำาให้เราเป็นผู้มี

ฤทธิม์ากถงึอยา่งนี ้มอีานภุาพมากถงึอยา่งนี ้ในครัง้นัน้ๆ.

ภิกษุทั้งหลาย ! คว�มรูส้กึไดเ้กดิขึน้แกเ่ร�ว�่ 

ผลวิบ�กแห่งกรรม ๓ อย่�งนี้แล ที่ทำ�ให้เร�มีฤทธิ์ม�ก

ถึงอย่�งนี้ มีอ�นุภ�พม�กถึงอย่�งนี้, 

วิบ�กแห่งกรรม ๓ อย่�ง ในครั้งนั้น คือ 

ผลวิบ�กแห่งท�น (ก�รให้) ๑, 

ผลวิบ�กแห่งทมะ (ก�รบีบบังคับใจ) ๑, 

ผลวบิ�กแหง่สญัญมะ (ก�รสำ�รวมระวงั) ๑, ดงันี.้

อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๔๐/๒๐๐. 
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๒๖

เหตุที่ทำ�ให้มนุษย์เกิดม�แตกต่�งกัน

สุภมาณพ โตเทยยบุตร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาค ดังน้ีว่า 

“ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !  อะไรหนอแล เป็นเหตุ 

เป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ ปรากฏความเลว

และความประณีต คือ มนุษย์ท้ังหลายย่อมปรากฏมีอายุส้ัน มีอายุยืน 

มีโรคมาก มีโรคน้อย มีผิวพรรณทราม มีผิวพรรณงาม มีศักดาน้อย 

มีศักดามาก มีโภคะน้อย มีโภคะมาก เกิดในสกุลต่ำา เกิดในสกุลสูง 

ไร้ปัญญา มีปัญญา.  ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !  อะไรหนอแล 

เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ ปรากฏ

ความเลวและความประณีต”. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 

มาณพ !  สัตว์ทั้งหล�ยมีกรรมเป็นของตน 

เป็นท�ย�ทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำ�เนิด มีกรรมเป็น

เผ่�พันธ์ุ มีกรรมเป็นที่พึ่งอ�ศัย กรรมย่อมจำ�แนกสัตว์

ให้เลวและประณีตได้.
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“ขา้พระองคย์อ่มไมท่ราบเนือ้ความโดยพสิดารของอเุทศ

ท่ีพระโคดมผู้เจริญตรัสโดยย่อมิได้จำาแนกเน้ือความโดยพิสดารน้ีได้ 

ขอพระโคดมผู้เจริญ ! ได้โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดย

ประการทีข่า้พระองคจ์ะพงึทราบเนือ้ความแหง่อเุทศนีโ้ดยพสิดาร

ด้วยเถิด”. 

มาณพ !  ถ้าอย่างนั้น ท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ดี 

เราจะกล่าวต่อไป :- 

สุภมาณพ โตเทยยบุตร ทูลรับพระผู้มีพระภาคว่า

“ชอบแล้ว พระเจ้าข้า !”. 

พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่า 

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี

ก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู้มักทำาชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง เป็นคน

เหีย้มโหด มมีอืเปือ้นเลอืด 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 !  ปฏปิท�ทีเ่ปน็ไปเพือ่คว�มมอี�ยสุัน้

นี้คือ เป็นผู้มักทำ�ชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง เป็นคนเหี้ยมโหด 

มีมือเป้ือนเลือด หมกมุ่นในก�รประหัตประห�ร ไม่เอ็นดู

ในเหล่�สัตว์มีชีวิต.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี 

ก็ตาม บุรุษก็ตาม ละปาณาติบาตแล้ว เป็นผู้เว้นขาดจาก

ปาณาติบาต วางอาชญา วางศัสตราได้ มีความละอาย ถึง

ความเอน็ด ูอนเุคราะหด์ว้ยความเกือ้กลูในสรรพสตัวแ์ละ

ภูตอยู่  เขาตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมน้ัน 

อันเขาให้พร่ังพร้อมสมาทานไว้อย่างน้ี  หากตายไป ไม่เข้าถึง

สคุตโิลกสวรรค ์ถา้มาเปน็มนษุยเ์กดิ ณ ทีใ่ดๆ ในภายหลงั 

จะเป็นคนมีอายุยืน.

มาณพ !  ปฏิปท�ท่ีเป็นไปเพ่ือคว�มมีอ�ยุยืนน้ี 

คือ ละป�ณ�ติบ�ตแล้ว เป็นผู้เว้นข�ดจ�กป�ณ�ติบ�ต 

ว�งอ�ชญ� ว�งศสัตร�ได ้มคีว�มละอ�ย ถงึคว�มเอน็ด ู

อนุเคร�ะห์ด้วยคว�มเกื้อกูลในสรรพสัตว์และภูตอยู่.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี 

ก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือ 
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หรือก้อนดิน หรือท่อนไม้ หรือศัสตรา  เขาตายไป จะเข้าถึง

อบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนั้น อันเขาให้ 

พร่ังพร้อม สมาทานไว้อย่างน้ี  หากตายไป ไม่เข้าถึงอบาย 

ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ  

ในภายหลัง จะเป็นคนมีโรคมาก. 

มาณพ !  ปฏิปท�ท่ีเป็นไปเพ่ือคว�มมีโรคม�กน้ี 

คอื เปน็ผูม้ปีกตเิบยีดเบยีนสตัวด์ว้ยฝ่�มอื หรอืกอ้นดนิ 

หรือท่อนไม้ หรือศัสตร�.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี 

ก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือ 

หรือก้อนดิน หรือท่อนไม้ หรือศัสตรา  เขาตายไป จะเข้าถึง

สุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อม

สมาทานไว้อย่างนี้  หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 

ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็น 

คนมีโรคน้อย.

มาณพ !  ปฏิปท�ท่ีเป็นไปเพ่ือคว�มมีโรคน้อยน้ี 

คือ เป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่�มือ หรือ 

ก้อนดิน หรือท่อนไม้ หรือศัสตร�.
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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

มนุษย์เกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีผิวพรรณทราม.

มาณพ !  ปฏิปท�ท่ีเป็นไปเพ่ือคว�มมีผิวพรรณ

ทร�มนี้ คือ เป็นคนมักโกรธ ม�กด้วยคว�มแค้นเคือง 

ถกูเข�ว�่เลก็นอ้ยกข็ดัใจ โกรธเคอืง พย�บ�ท ม�ดร�้ย 

ทำ�คว�มโกรธ คว�มร้�ย และคว�มขึ้งเคียดให้ปร�กฏ.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี 

ก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นคนไม่มักโกรธ ไม่มากด้วยความ 

แค้นเคือง ถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจ ไม่โกรธเคือง ไม่พยาบาท 

ไม่มาดร้าย ไม่ทำาความโกรธ ความร้าย และความข้ึงเคียดให้

ปรากฏ  เขาตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมน้ัน 

อันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป  
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ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิด ณ ที่ใดๆ 

ในภายหลัง จะเป็นคนน่าเลื่อมใส.

มาณพ !  ปฏิปท�ที่ เป็นไปเพื่อคว�มเป็น

ผู้น่�เลื่อมใสนี้ คือ เป็นคนไม่มักโกรธ ไม่ม�กด้วย 

คว�มแค้นเคือง ถูกเข�ว่�ม�กก็ไม่ขัดใจ ไม่โกรธเคือง  

ไม่พย�บ�ท ไม่ม�ดร้�ย ไม่ทำ�คว�มโกรธ คว�มร้�ย 

คว�มขึ้งเคียดให้ปร�กฏ.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี 

กต็าม บรุษุกต็าม มใีจรษิยา ยอ่มรษิยา มุง่รา้ย ผกูใจอจิฉา

ในลาภสักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหว้ และ

การบูชาของคนอ่ืน  เขาตายไป จะเข้าถึงอบาย ทุคติวินิบาต 

นรก เพราะกรรมน้ัน อันเขาให้พร่ังพร้อม สมาทานไว้อย่างน้ี 

หากตายไปไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามาเป็น

มนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลังจะเป็นคนมีศักดาน้อย. 

มาณพ !  ปฏิปท�ที่เป็นไปเพื่อคว�มมีศักด�

น้อยนี้ คือ มีใจริษย� ย่อมริษย� มุ่งร้�ย ผูกใจอิจฉ�  

ในล�ภสกัก�ระ คว�มเค�รพ คว�มนบัถอื ก�รไหว ้และ

ก�รบูช�ของคนอื่น.
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มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี 

ก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู้มีใจไม่ริษยา ย่อมไม่ริษยา ไม่มุ่งร้าย 

ไม่ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะ ความเคารพ ความนับถือ 

การไหว ้และการบชูาของคนอืน่  เขาตายไป จะเขา้ถงึสคุต ิ

โลกสวรรค ์เพราะกรรมนัน้ อนัเขาให ้พรัง่พรอ้ม สมาทาน

ไว้อย่างนี้  หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็น

มนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีศักดามาก. 

มาณพ !  ปฏิปท�ที่เป็นไปเพื่อคว�มมีศักด�

ม�กนี้ คือ มีใจไม่ริษย� ย่อมไม่ริษย� ไม่มุ่งร้�ย 

ไม่ผูกใจอิจฉ�ในล�ภสักก�ระ คว�มเค�รพ คว�มนับถือ 

ก�รไหว้ และก�รบูช�ของคนอื่น.

มาณพ ! บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี 

ก็ตาม บุรุษก็ตาม ย่อมไม่เป็นผู้ให้ ข้าว น้ำา เครื่องนุ่งห่ม 

ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่ 

และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์  เขาตายไป 

จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนั้น อันเขา

ให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้  หากตายไปไม่เข้าถึง

อบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ 

ในภายหลังจะเป็นคนมีโภคะน้อย. 
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มาณพ !  ปฏิปท�ที่เป็นไปเพื่อคว�มมีโภคะ

น้อยนี้ คือ ไม่ให้ข้�ว น้ำ� เครื่องนุ่งห่ม ย�นพ�หนะ 

ดอกไม ้ของหอม เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีอ่ยู ่และประทปี

โคมไฟแก่สมณะหรือพร�หมณ์.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี 

ก็ตาม บุรุษก็ตาม ย่อมเป็นผู้ให้ข้าว น้ำา เครื่องนุ่งห่ม  

ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่ 

และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์  เขาตายไป 

จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมน้ัน อันเขาให้พร่ังพร้อม

สมาทานไว้อย่างนี้  หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 

ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็น 

คนมีโภคะมาก. 

มาณพ !  ปฏิปท�ที่เป็นไปเพื่อคว�มมีโภคะ

ม�กนี ้คอื ใหข้�้ว น้ำ� เครือ่งนุง่หม่ ย�นพ�หนะ ดอกไม ้

ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่ และประทีปโคมไฟ 

แก่สมณะหรือพร�หมณ์.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี 

ก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นคนกระด้างเย่อหย่ิง ย่อมไม่กราบไหว้

คนที่ควรกราบไหว้ ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับ ไม่ให้อาสนะ
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แกค่นทีส่มควรแกอ่าสนะ ไมใ่หท้างแกค่นทีส่มควรแกท่าง 

ไม่สักการะคนที่ควรสักการะ ไม่เคารพคนที่ควรเคารพ  

ไมน่บัถอืคนทีค่วรนบัถอื ไมบ่ชูาคนทีค่วรบชูา  เขาตายไป 

จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนั้น อันเขา

ให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้  หากตายไป ไม่เข้าถึง

อบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ 

ในภายหลัง จะเป็นคนเกิดในสกุลต่ำา. 

มาณพ !  ปฏิปท�ที่ เป็นไปเพื่อคว�มเกิด

ในสกุลต่ำ�นี้ คือ เป็นคนกระด้�ง เย่อหยิ่ง ย่อมไม่ 

กร�บไหว้คนที่ควรกร�บไหว้ ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับ 

ไม่ให้อ�สนะ แก่คนที่สมควรแก่อ�สนะ ไม่ให้ท�งแก่ 

คนที่สมควรแก่ท�ง ไม่สักก�ระคนที่ควรสักก�ระ  

ไม่เค�รพคนที่ควรเค�รพ ไม่นับถือคนที่ควรนับถือ  

ไม่บูช�คนที่ควรบูช�.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี 

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

โลกสวรรค ์ถา้มาเกดิเปน็มนษุยเ์กดิ ณ ทีใ่ดๆ ในภายหลงั 

จะเป็นคนเกิดในสกุลสูง. 

มาณพ !  ปฏิปท�ที่ เป็นไปเพื่อคว�มเกิด

ในสกุลสูงนี้ คือ เป็นคนไม่กระด้�ง ไม่เย่อหยิ่ง ย่อม

กร�บไหว้คนท่ีควรกร�บไหว้ ลุกรับคนท่ีควรลุกรับ ให้อ�สนะ

แกค่นทีส่มควรแกอ่�สนะ ใหท้�งแกค่นทีส่มควรแกท่�ง 

สักก�ระคนท่ีควรสักก�ระ เค�รพคนท่ีควรเค�รพ นับถือ

คนที่ควรนับถือ บูช�คนที่ควรบูช�.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี 

ก็ตาม บุรุษก็ตาม ย่อมไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือ

พราหมณ์แล้วสอบถามว่า อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล 

อะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ 

อะไรเม่ือทำา ย่อมเป็นไปเพ่ือความไม่เก้ือกูล เพ่ือความทุกข์

สิ้นกาลนาน หรือว่าอะไรเมื่อทำาย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์
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เกือ้กลู เพือ่ความสขุสิน้กาลนาน  เขาตายไป จะเขา้ถงึอบาย 

ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมน้ัน อันเขาให้พร่ังพร้อม  

สมาทานไว้อย่างนี้  หากตายไป ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ 

วินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง 

จะเป็นคนมีปัญญาทราม. 

มาณพ !  ปฏปิท�ทีเ่ปน็ไปเพือ่คว�มมปีญัญ�

ทร�มนี ้คอื ไมเ่ปน็ผูเ้ข้�ไปห�สมณะหรอืพร�หมณแ์ลว้ 

สอบถ�มว่�อะไร เป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษ 

อะไรไม่มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ อะไรเม่ือทำ�

ย่อมเป็นไปเพ่ือคว�มไม่เก้ือกูล เพ่ือคว�มทุกข์ส้ินก�ลน�น 

หรือว่� อะไรเมื่อทำ�ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล 

เพื่อคว�มสุขสิ้นก�ลน�น.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี 

กต็าม บรุษุกต็าม ยอ่มเปน็ผูเ้ขา้ไปหาสมณะหรอืพราหมณ์

แลว้สอบถามวา่ อะไรเปน็กศุล อะไรเปน็อกศุล อะไรมโีทษ 

อะไรไมม่โีทษ อะไรควรเสพ อะไรไมค่วรเสพ อะไรเมือ่ทำา 

ย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์สิ้นกาลนาน หรือว่า

อะไรเมือ่ทำายอ่มเปน็ไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ความสขุ
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สิ้นกาลนาน  เขาตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะ

กรรมน้ัน อันเขาให้พร่ังพร้อม สมาทานไว้อย่างน้ี  หากตายไป 

ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ 

ในภายหลัง จะเป็นคนมีปัญญามาก. 

มาณพ !  ปฏปิท�ทีเ่ปน็ไปเพือ่คว�มมปีญัญ�

ม�กนี้ คือ เป็นผู้เข้�ไปห�สมณะหรือพร�หมณ์แล้ว 

สอบถ�มว่� อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษ 

อะไรไม่มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ อะไรเม่ือทำ�

ย่อมเป็นไปเพ่ือคว�มไม่เก้ือกูล เพ่ือคว�มทุกข์ส้ินก�ลน�น 

หรือว่� อะไรเมื่อทำ�ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล 

เพื่อคว�มสุขสิ้นก�ลน�น.

มาณพ !  ดว้ยประการฉะน้ีแล ปฏิปทาท่ีเป็นไป

เพื่อความมีอายุสั้น ย่อมนำาเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุสั้น 

ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืน ย่อมนำาเข้าไปสู่ 

ความเปน็คนมอีายยุนื ปฏปิทาเปน็ไปเพือ่ความมโีรคมาก 

ย่อมนำาเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคมาก ปฏิปทาที่เป็นไป

เพ่ือความมีโรคน้อย ย่อมนำาเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคน้อย 

ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือความมีผิวพรรณทราม ย่อมนำาเข้าไปสู่
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ความเป็นคนมีผิวพรรณทราม ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือความเป็น

ผู้น่าเลื่อมใส ย่อมนำาเข้าไปสู่ความเป็นคนน่าเลื่อมใส 

ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือความมีศักดาน้อย ย่อมนำาเข้าไปสู่ความ

เป็นคนมีศักดาน้อย ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือความมีศักดามาก  

ยอ่มนำาเขา้ไปสูค่วามเปน็คนมศีกัดามาก ปฏปิทาทีเ่ปน็ไป

เพ่ือความมีโภคะน้อย ย่อมนำาเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะน้อย 

ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะมาก ย่อมนำาเข้าไปสู่

ความเป็นคนมีโภคะมาก ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเกิด

ในสกุลต่ำา ย่อมนำาเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลต่ำา 

ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือความเกิดในสกุลสูง ย่อมนำาเข้าไปสู่

ความเป็นคนเกิดในสกุลสูง ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือความ 

มีปัญญาทราม ย่อมนำาเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญาทราม 

ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือความมีปัญญามาก ย่อมนำาเข้าไปสู่

ความเป็นคนมีปัญญามาก.

มาณพ !  สัตว์ทั้งหล�ย มีกรรมเป็นของตน 

เป็นท�ย�ทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำ�เนิด มีกรรมเป็น

เผ่�พันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอ�ศัย กรรมย่อมจำ�แนกสัตว์

ให้เลวและประณีต.



 92 พุ  ท  ธ  ว  จ  น

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วอย่างนี้ 
สุภมาณพ โตเทยยบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้

ว่า :- 

“แจ่มแจ้งแล้ว พระเจ้าข้า !  แจ่มแจ้งแล้ว พระเจ้าข้า ! 

พระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายมิใช่น้อย เปรียบ

เหมือนหงายของท่ีคว่ำา หรือเปิดของท่ีปิด หรือบอกทางแก่คนหลงทาง 

หรือตามประทีปในที่มืด ด้วยหวังว่าผู้มีตาดีจักเห็นรูปได้ฉะนั้น  

ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมผู้เจริญ พระธรรม และพระภิกษุสงฆ์ 

ว่าเป็นสรณะ.  ขอพระโคดมผู้เจริญ !  จงทรงจำาข้าพระองค์ว่าเป็น

อุบาสก ผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”.

อุปริ. ม. ๑๔/ ๓๗๖ /๕๗๙.
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๒๗

บุรพกรรมของก�รได้ลักษณะ

“มห�บุรุษ”

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. เพราะไดก้ระทำา  

ได้สร้างสม ได้พอกพูน ได้มั่วสุมกรรมนั้นๆ ไว้, ภายหลัง

แต่การตาย เพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์. 

ตถาคตนั้นถือเอาในเทพเหล่าอื่นโดยฐ�นะ ๑๐ คือ 

อายุทิพย์ วรรณะทิพย์ สุขทิพย์ ยศทิพย์ อธิบดีทิพย์ รูปทิพย์ 

เสียงทิพย์ กล่ินทิพย์ รสทิพย์ สัมผัสทิพย์; คร้ันจุติจากภพน้ัน 
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มาสูค่วามเปน็มนษุยอ์ยา่งนี ้จงึไดม้หาปรุสิลกัขณะขอ้นีค้อื 

มฝีา่เทา้เสมอ จดลงกเ็สมอ ยกขึน้กเ็สมอฝา่เทา้ถกูต้องพ้ืน

พร้อมกัน ... (ลักขณะท่ี ๑), ย่อมเป็นผู้ไม่หว�ดหว่ันต่อ

ข้�ศึกทั้งภ�ยในและภ�ยนอก คือร�คะ โทสะ โมหะ 

ก็ต�ม สมณะพร�หมณ์ เทวด� ม�ร พรหม หรือใครๆ 

ก็ต�ม ในโลก ที่เป็นศัตรู.

ข. ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน ...1 ได้เป็นผู้นำาสุขมาให้แก่มหาชนเป็นผู้

บรรเทาภยัคอืความสะดุง้หวาดเสยีว จดัการคุม้ครองรกัษา 

โดยธรรม ได้ถวายทานมีเครื่องบริวาร. เพราะได้กระทำา...

กรรมนั้นๆ ไว้ ... ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้

มหาปุริสลักขณะข้อน้ีคือภายใต้ฝ่าเท้ามีจักรท้ังหลายเกิดข้ึน 

มซีีต่ัง้พนั พรอ้มดว้ยกงและดมุ บรบิรูณด์ว้ยอาการทัง้ปวง 

มีระยะอันจัดไว้ด้วยดี .... (ลักขณะที่ ๒), ย่อมเป็นผู้มี

บริว�รม�ก, ภิกษุ ภิกษุณี อุบ�สก อุบ�สิก� เทวด� 

มนษุย ์อสรู น�ค คนธรรพ ์ยอ่มเปน็บรวิ�รของตถ�คต.

1 ที่ละไว้ด้วยจุด ... ดังนี้ ทุกแห่งหมายความว่า คำาที่ละไว้นั้นซ้ำากัน

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 ๓, ๔, ๑๕), ย่อมเป็นผู้มีชนม�ยุยืนย�ว

ตลอดก�ลน�น; สมณะหรอืพร�หมณ ์เทวด� ม�ร พรหม 

ก็ต�ม หรือใครๆ ที่เป็นศัตรู ไม่ส�ม�รถปลงชีวิต

ตถ�คตเสียในระหว่�งได้.

ฆ. ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน ได้เป็นผู้ให้ทานของควรเคี้ยว ควรบริโภค  

ควรลิ้ม ควรจิบ ควรดื่ม มีรสอันประณีต. เพราะ …  

กรรมนั้นๆ..ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้ว จึงได้

มหาปุริสลักขณะ ข้อนี้คือ มีเนื้อนูนหนาในที่ ๗ แห่ง คือ

ทีม่อืทัง้สอง ทีเ่ทา้ทัง้สอง ทีบ่า่ทัง้สองและทีค่อ… (ลกัขณะ

ที่ ๑๖), ย่อมได้ของควรเคี้ยว ควรบริโภค 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 .... (ลักขณะท่ี ๕, ๖), ย่อมเป็นผู้สงเคร�ะห์บริษัท 

คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบ�สก อุบ�สิก� เทวด� มนุษย์ อสูร 

น�ค คนธรรพ์ ย่อมได้รับคว�มสงเคร�ะห์จ�กตถ�คต.

จ. ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน ... ได้เป็นผู้กล่าววาจาประกอบด้วยอรรถ 

ด้วยธรรม แนะนำาชนเป็นอันมาก เป็นผู้นำาประโยชน์สุข 

มาให้แก่ชนทั้งหลาย ตนเองก็เป็นผู้บูชาธรรม. เพราะ ... 

กรรมนั้นๆ ... ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้ 

มหาปุริสลักขณะ ๒ ข้อน้ี คือ มีข้อเท้าอยู่สูง, มีปลายขนช้อนข้ึน 

... (ลักขณะที่ ๗, ๑๔), ย่อมเป็นผู้เลิศประเสริฐเยี่ยม 

สูงกว่�สัตว์ทั้งหล�ย.
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ฉ. ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาตกิอ่น ... ไดเ้ปน็ผูบ้อกศลิปะ วทิยา ขอ้ประพฤต ิและ

ลัทธิกรรม ด้วยความเคารพ ด้วยหวังว่าสัตว์เหล่านั้นพึงรู้

ได้รวดเร็ว พึงปฏิบัติได้รวดเร็ว ไม่พึงเศร้าหมองสิ้นกาล

นาน. เพราะ ... กรรมนั้นๆ ... ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์

อยา่งนี ้จงึไดม้หาปรุสิลกัขณะขอ้นีค้อื มแีขง้ดงัแขง้เนือ้ … 

(ลกัขณะ ที ่๘), ยอ่มไดว้ตัถอุนัควรแกส่มณะ เปน็องค์

แห่งสมณะ เป็นเครื่องอุปโภคแก่สมณะ โดยเร็ว.

ช. ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน ... ได้เป็นผู้เข้าไปหาสมณพราหมณ์แล้ว

สอบถามวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ! อะไรเปน็กศุล อะไรเปน็อกศุล 

อะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ 

ทำาอะไรไมม่ปีระโยชน ์เปน็ทกุขไ์ปนาน ทำาอะไรมปีระโยชน ์

เป็นสุขไปนาน. เพราะ ... กรรมนั้นๆ ... ครั้นมาสู่ความ

เป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะข้อนี้คือมีผิว

ละเอียดอ่อน ธุลีไม่ติดอยู่ได้ ... (ลักขณะที่ ๑๒), ย่อม

เป็นผู้มีปัญญ�ใหญ่ มีปัญญ�หน�แน่น มีปัญญ�เครื่อง 

ปลื้มใจ ปัญญ�แล่นปัญญ�แหลม ปัญญ�แทงตลอด, 

ไม่มีสัตว์อื่นเสมอหรือยิ่งไปกว่�.



 98 พุ  ท  ธ  ว  จ  น

ซ. ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน ... ได้เป็นผู้ไม่มักโกรธ ไม่มากไปด้วยความ

แคน้ แมช้นเปน็อนัมาก วา่กลา่วเอา กไ็มเ่อาใจใส ่ไมโ่กรธ 

ไมพ่ยาบาท ไมค่มุแคน้ ไมแ่สดงความโกรธ ความรา้ยกาจ 

ความเสียใจให้ปรากฏ. ทั้งเป็นผู้ให้ทานผ้าเปลือกไม้  

ผ้าด้าย ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ สำาหรับลาดและนุ่งห่ม อันมี 

เนือ้ละเอยีดออ่น. เพราะ ... กรรมนัน้ๆ ... ครัน้มาสูค่วาม

เป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะข้อนี้คือ มีกาย  

ดุจทอง มีผิวดุจทอง ... (ลักขณะที่ ๑๑), ย่อมเป็นผู้ได้

ผ�้เปลอืกไม ้ผ�้ด�้ย ผ�้ไหม ผ�้ขนสตัวส์ำ�หรบัล�ดและ

ห่ม มีเนื้อละเอียดอ่อน.

ฌ. ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน...ได้เป็นผู้สมานญาติมิตร สหายชาวเกลอ  

ผู้เหินห่างแยกกันไปนาน, ได้สมานไมตรีมารดากับบุตร 

บุตรกับมารดา บิดากับบุตร บุตรกับบิดา พี่น้องชายกับ 

พีน่อ้งหญงิ พีน่อ้งหญงิกบัพีน่อ้งชาย, ครัน้ทำาความสามคัคี

แล้ว พลอยชื่นชมยินดีด้วย. เพราะ ... กรรมนั้นๆ ... ครั้น

มาสูค่วามเปน็มนษุยอ์ยา่งนี ้จงึไดม้หาปรุสิลกัขณะขอ้นีค้อื 
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มีคุยหฐาน (อวัยวะท่ีลับ) ซ่อนอยู่ในฝัก.... (ลักขณะท่ี ๑๐), 

ย่อมเป็นผู้มีบุตร (ส�วก) ม�ก มีบุตรกล้�ห�ญ 

มีแววแห่งคนกล้�อันเสน�แห่งบุคคลอื่นจะย่ำ�ยีมิได้ 

หล�ยพัน.

ญ. ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน ได้เป็นผู้สังเกตชั้นเชิงของมหาชน รู้ได้

สม่ำาเสมอ รู้ได้เอง รู้จักบุรุษธรรมดาและบุรุษพิเศษ ว่าผู้นี้

ควรแก่สิ่งนี้ๆ, ได้เป็นผู้ทำาประโยชน์อย่างวิเศษในชนชั้น

นั้น. เพราะ ... กรรมนั้นๆ ... ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์

อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะ ๒ ข้อนี้ คือมีทรวดทรงดุจ

ต้นไทร, ยืนตรงไม่ย่อกาย ลูบถึงเข่าได้ด้วยมือทั้งสอง....

(ลักขณะท่ี ๑๙,๙), ย่อมม่ังค่ังมีทรัพย์ม�ก มีโภคะม�ก. 

ทรพัยข์องตถ�คตเหล�่นีค้อื ทรพัยค์อืศรทัธ� ทรพัยค์อื

ศีล ทรัพย์คือหิริ ทรัพย์คือโอตตัปปะ ทรัพย์คือก�ร

ศึกษ� (สุตะ) ทรัพย์คือจ�คะ ทรัพย์คือปัญญ�.

ฎ. ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ 

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 

จึงได้มหาปุริสลักขณะ ๓ ข้อน้ี คือมีก่ึงกายเบ้ืองหน้าดุจสีหะ, 

มีหลังเต็ม, มีคอกลม ... (ลักขณะที่ ๑๗,๑๘,๒๐), 

ยอ่มเปน็ผูไ้มเ่สือ่มเปน็ธรรมด� คอืไมเ่สือ่มจ�กศรทัธ� 

ศีล สุตะ จ�คะ ปัญญ�, ไม่เสื่อมจ�กสมบัติทั้งปวง.

ฏ. ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน ... ได้เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วย

ฝ่ามือก็ตาม ก้อนดินก็ตาม ท่อนไม้ก็ตาม ศัสตราก็ตาม. 

เพราะ ... กรรมนั้นๆ ... ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ 

จึงได้มหาปุริสลักขณะข้อนี้ คือมีประสาทรับรสอันเลิศ  

มีปลายขึ้นเบื้องบน เกิดแล้วที่คอรับรสโดยสม่ำาเสมอ ... 

(ลักขณะที่ ๒๑), ย่อมเป็นผู้มีอ�พ�ธน้อย มีโรคน้อย 

มีวิบ�กอันสม่ำ�เสมอ ไม่เย็นเกิน ร้อนเกิน พอควรแก่ 

คว�มเพียร.
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ฐ. ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน ... ได้เป็นผู้ไม่ถลึงตา ไม่ค้อนควัก ไม่จ้องลับ

หลงั, เปน็ผูแ้ชม่ชืน่มองดตูรงๆ มองดผููอ้ืน่ดว้ยสายตาอนั

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

เป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้ มหาปุริสลักขณะ ๒ ข้อนี้คือ 

มีตาเขียวสนิท, มีตาดุจตาโค ... (ลักขณะที่ ๒๙, ๓๐), 

ย่อมเป็นที่ต้องต�ของชนหมู่ม�ก เป็นที่รักใคร่พอใจ

ของภิกษุ ภิกษุณี อุบ�สก อุบ�สิก� เทวด� มนุษย์ อสูร 

น�ค คนธรรพ์.

ฑ. ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน ... ได้เป็นหัวหน้าของชนเป็นอันมาก ใน

กุศลธรรมทั้งหลาย ได้เป็นประธานของชนเป็นอันมาก

ในกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต, ในการจำาแนกทาน 

การสมาทานศลี การรกัษาอโุบสถ การประพฤตเิกือ้กลูใน

มารดาบดิา สมณพราหมณ,์ การนอบนอ้มตอ่ผูเ้จรญิใน

ตระกูล ในอธิกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง, เพราะ ... 

กรรมนั้น ๆ ... ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้

มหาปุริสลักขณะข้อนี้คือ มีศีรษะรับกับกรอบหน้า ... 

(ลักขณะที่ ๓๒),  ย่อมเป็นผู้ที่มห�ชนประพฤติต�ม 
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คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบ�สก อุบ�สิก� เทวด� มนุษย์ 

อสูร น�ค คนธรรพ ์ ประพฤติต�ม.

ฒ. ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน ... ได้เป็นผู้ละเว้นจากมุสาวาท พูดคำาจริง 

หลัง่คำาสจัจ ์ เทีย่งแท ้ ซือ่ตรง ไมห่ลอกลวงโลก. เพราะ 

... กรรมนั้น ๆ ... ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้ว 

จึงได้มหาปุริสลักขณะ ๒ ข้อนี้คือ มีขนขุมละเส้น, มี

อุณาโลมหว่างค้ิวขาวอ่อนดุจสำาลี, ... (ลักขณะท่ี ๑๓, ๓๑), 

ย่อมเป็นผู้ที่มห�ชนเป็นไปใกล้ชิด คือ ภิกษุ ภิกษุณี 

อุบ�สก อุบ�สิก� เทวด� มนุษย์ อสูร น�ค คนธรรพ์ 

ใกล้ชิด.

ณ. ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน ... ได้เป็นผู้ละเว้นวาจาส่อเสียด (คือคำายุให้

แตกกัน), คือไม่ฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อ

ทำาลายชนพวกนี้, ไม่ฟังจากข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้ 

เพื่อทำาลายชนพวกโน้น, เป็นผู้สมานพวกแตกกันแล้ว 

และส่งเสริมพวกที่พร้อมเพรียงกัน; เป็นผู้ยินดีในการ

พร้อมเพรียง เพลินในการพร้อมเพรียง กล่าวแต่วาจาที่

ทำาให้เกิดความพร้อมเพรียง. เพราะ ... กรรมนั้น ๆ ... 
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ครัน้มาสูค่วามเปน็มนษุยอ์ยา่งนีแ้ลว้จงึไดม้หาปรุสิลกัขณะ 

๒ อย่างนี้ คือมีฟันครบ ๔๐ ซี่ มีฟันสนิท ไม่ห่างกัน ... 

(ลักขณะที่  ๒๓,๒๕), ย่อมเป็นผู้มีบริษัทไม่

กระจดักระจ�ย คอืภกิษ ุภกิษณุ ีอบุ�สก อบุ�สกิ� เทวด� 

มนษุย ์อสรู น�ค คนธรรพ ์เปน็บรษิทัไมก่ระจดักระจ�ย.

ด. ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน ... ได้เป็นผู้ละเว้นการกล่าวคำาหยาบ, กล่าว

แต่วาจาที่ไม่มีโทษ เป็นสุขแก่หู เป็นที่ตั้งแห่งความรัก

ซึมซาบถึงใจ เป็นคำาพูดของชาวเมือง เป็นที่พอใจและ

ชอบใจของชนเป็นอันมาก. เพราะ ... กรรมนั้นๆ ... ครั้น

มาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ ย่อมได้มหาปุริสลักขณะ ๒ 

ขอ้นี ้คอืมลีิน้อนัเพยีงพอ, มเีสยีงเหมอืนพรหม พดูเหมอืน

นกการวิก ... (ลักขณะท่ี ๒๗,๒๘), ย่อมเป็นผู้มีว�จ�ท่ี

ผูอ้ืน่เอือ้เฟือ้เชือ่ฟงั, คอื ภกิษ ุภกิษณุ ีอบุ�สก อบุ�สกิ� 

เทวด� มนุษย์ อสูร น�คคนธรรพ์ เอื้อเฟื้อเชื่อฟัง.

ต. ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาตกิอ่น ... ไดเ้ปน็ผูล้ะเวน้การพดูเพอ้เจอ้, เปน็ผูก้ลา่ว

ควรแก่เวลา กล่าวคำาจริง กล่าวเป็นธรรม กล่าวมีอรรถ 
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กล่าวเป็นวินัย กล่าวมีที่ตั้ง มีหลักฐาน มีที่สุด ประกอบ

ด้วยประโยชน์. เพราะ ... กรรมนั้นๆ ... ครั้นมาสู่ความ

เป็นมนุษย์อย่างนี้แล้ว ย่อมได้มหาปุริสลักขณะข้อนี้ คือมี

คางดจุคางราชสหี ์... (ลกัขณะที ่๒๒), ยอ่มเปน็ผูท้ีศ่ตัรู

ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกกำ�จัดไม่ได้ : ศัตรู คือ ร�คะ 

โทสะ โมหะ หรือ สมณะ พร�หมณ์ เทวด� ม�ร พรหม 

หรือใครๆ ในโลก กำ�จัดไม่ได้.

ถ. ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์

ในชาติก่อน ... ได้เป็นผู้ละมิจฉาชีพ มีการเลี้ยงชีพชอบ 

เว้นจากการฉ้อโกงด้วยตาชั่ง ด้วยของปลอม ด้วยเครื่อง

ตวงเครื่องวัดจากการโกง การลวง เว้นจากการตัด การฆ่า 

การผกูมดั การรว่มทำารา้ย การปลน้ การกรรโชก เพราะกร

รมนั้นๆ ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริ

สลกัขณะ ๒ ขอ้นัน้ คอืมฟีนัอนัเรยีบเสมอ, มเีขีย้วขาวงาม 

... (ลักขณะที่ ๒๔,๒๖), ย่อมเป็นผู้มีบริว�ร เป็นคน

สะอ�ด คือมีภิกษุ ภิกษุณี อุบ�สก อุบ�สิก� เทวด� 

มนุษย์ อสูร น�ค คนธรรพ์ เป็นบริว�รอันสะอ�ด.

ปา. ที. ๑๑/๑๕๙-๑๙๓/๑๓๐,๑๗๑.
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๒๘

ทำ�ไมคนที่ทำ�บ�ปกรรมอย่�งเดียวกัน 

แต่รับวิบ�กกรรมต่�งกัน 

ภิกษุทั้งหลาย ! ใครพึงกล่าวว่า คนทำากรรม

อย่างใดๆ ย่อมเสวยกรรมนั้นอย่างนั้นๆ ดังนี้ เมื่อเป็น

อย่างนั้น การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีไม่ได้ ช่องทาง 

ที่จะทำาที่สุดทุกข์โดยชอบก็ไม่ปรากฏ ส่วนใครกล่าวว่า 

คนทำากรรมอันจะพึงให้ผลอย่างใดๆ ย่อมเสวยผลของ

กรรมน้ันอย่างน้ันๆ ดังน้ี  เม่ือเป็นอย่างน้ี  การอยู่ประพฤติ 

พรหมจรรย์ย่อมมีได้  ช่องทางท่ีจะทำาท่ีสุดแห่งทุกข์โดยชอบ

ก็ย่อมปรากฏ.

ภิกษุทั้งหลาย ! บาปกรรมแม้ประมาณน้อย ที่

บุคคลบางคนทำาแล้ว บาปกรรมนั้นย่อมนำาเขาไปนรกได้ 

บาปกรรมประมาณน้อย อย่างเดียวกันนั้น บางคนทำาแล้ว 

กรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรม (ให้ผลในภพปัจจุบัน) 

ไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลย.
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บาปกรรมแมป้ระมาณนอ้ย บคุคลชนดิไร ทำาแลว้ 

บาปกรรมนั้น จึงนำาเขาไปนรกได้ ? 

บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีกายมิได้อบรม  

มีศีลมิได้อบรม มีจิตมิได้อบรม มีปัญญามิได้อบรม  

มีคุณความดีน้อย  เป็นอัปป�ตุมะ (ผู้มีใจคับแคบ ใจหยาบ 

ใจต่ำาทราม)  เป็นอัปปทุกขวิห�รี (มีปกติอยู่เป็นทุกข์ด้วยเหตุ

เล็กน้อย คือเป็นคนเจ้าทุกข์) บ�ปกรรมแม้ประม�ณน้อย 

บุคคลชนิดน้ีทำ�แล้ว  บ�ปกรรมน้ันย่อมนำ�เข�ไปนรกได้.

บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกัน บุคคลชนิดไร 

ทำาแลว้ กรรมนัน้จงึเปน็ทฏิฐธรรมเวทนยีกรรม ไมป่รากฏ

ผลมากต่อไปเลย ? 

บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีกายได้อบรมแล้ว 

มีศีลได้อบรมแล้ว มีจิตได้อบรมแล้ว มีปัญญาได้อบรม

แลว้ มคีณุความดมีาก  เปน็มห�ตมะ (ผูม้ใีจกวา้งขวาง ใจบญุ 

ใจสูง)  เป็นอัปปม�ณวิห�รี (มีปกติอยู่ด้วยธรรม อันหา

ประมาณมิได้คือเป็นคนไม่มีหรือไม่แสดงกิเลส ซึ่งจะเป็นเหตุให้

เขาประมาณได้ว่าเป็นคนดีแค่ไหน) บ�ปกรรมประม�ณน้อย

อย่�งเดียวกันนั้น บุคคลชนิดนี้ทำ�แล้ว กรรมนั้นเป็น 

ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ไม่ปร�กฏผลม�ก ต่อไปเลย.
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ภิกษุทั้งหลาย ! ต่างว่าคนใส่เกลือลงไปในถ้วยน้ำา

เลก็ๆ หนึง่กอ้น ทา่นทัง้หลายจะสำาคญัวา่กระไร น้ำาอนันอ้ย

ในถ้วยน้ำานั้น จะกลายเป็นน้ำาเค็มไม่น่าดื่มไป เพราะเกลือ

ก้อนนั้นใช่ไหม ? 

“เป็นเช่นนั้น พระพุทธเจ้าข้า !”.

เพราะเหตุไร ?

เพราะเหตุว่า น้ำาในถ้วยน้ำาน้ันมีน้อย มันจึงเค็มได้...

เพราะเกลือก้อนนั้น.

ตา่งวา่ คนใสเ่กลอืกอ้นขนาดเดยีวกนันัน้ ลงไปใน

แม่น้ำาคงคา ท่านทั้งหลายจะสำาคัญว่ากระไร น้ำาในแม่น้ำา

คงคานัน้จะกลายเปน็น้ำาเคม็ ดืม่ไมไ่ดเ้พราะเกลอืกอ้นนัน้

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 ?

คนบางคนในโลกนี้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก  

มีโภคะมาก คนอย่างน้ีย่อมไม่ผูกพันเพราะทรัพย์เพียงเท่าน้ัน 

ฉันนั้นนั่นแหละ. 

ภิกษุทั้งหลาย ! บาปกรรมแม้ประมาณน้อย 

บุคคลบางคนทำาแล้ว บาปกรรมนั้นย่อมนำาเขาไปนรกได้ 

ส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันน้ัน บุคคลบางคน
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ทำาแล้ว กรรมน้ันเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ไม่ปรากฏผลมาก

ต่อไปเลย...

ภิกษุทั้งหลาย ! พรานแกะหรือคนฆ่ าแกะ 

บางคนอาจฆ่า มัด ย่างหรือทำาตามประสงค์ซึ่งแกะที่ 

ขโมยเขามาได้ บางคนไม่อาจทำาอย่างนั้น พรานแกะหรือ

คนฆ่าแกะเช่นไร จึงอาจฆ่า มัด ย่าง หรือทำาตามประสงค์ 

ซึ่งแกะที่ขโมยเขามาได้ ? 

บางคนเป็นคนยากจน มีสมบัติน้อย มีโภคะน้อย 

พรานแกะหรือคนฆ่าแกะเช่นนี้ อาจฆ่า ฯลฯ ซึ่งแกะที่ 

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

อย่างนั้นๆ การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีไม่ได้  

ช่องทางที่จะทำาที่สุดทุกข์โดยชอบก็ไม่ปรากฏ 

ส่วนใครกล่�วว่� คนทำ�กรรมอันจะพึงให้ผล 

อย่�งใดๆ ย่อมเสวยผลของกรรมนั้นอย่�งนั้นๆ ดังนี้ 

เมื่อเป็นอย่�งนี้ ก�รอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีได้ 

ช่องท�งที่จะทำ�ที่สุดทุกข์โดยชอบก็ย่อมปร�กฏ.

ติก. อํ. ๒๐/๓๒๐/๕๔๐.
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๒๙

อ�นิสงส์ของก�รรักษ�ศีล

ภิกษุทั้งหลาย ! อริยส�วก ในกรณีนี้ 

ละป�ณ�ติบ�ต เว้นข�ดจ�กป�ณ�ติบ�ต. 

ภิกษุทั้งหลาย ! อ ริ ย ส า วก  เ ว้ น ข าดจ าก

ปาณาติบาตแล้ว ย่อมชื่อว่า ให้อภัยทาน อเวรทาน  

อัพยาปัชฌทาน แก่สัตว์ท้ังหลายมากไม่มีประมาณ; คร้ันให้

อภัยทาน อเวรทาน อัพยาปัชฌทาน แก่สัตว์ท้ังหลายมาก

ไม่มีประมาณแล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัย 

ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน อันไม่มีประมาณ. 

ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เป็น (อภัย) ท�นชั้นปฐม 

เป็นมหาทาน รู้จักกันว่าเป็นของเลิศ เป็นของมีมานาน  

เป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณไม่ถูกทอดทิ้งเลย  

ไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีต ไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบัน 

และจักไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคต อันสมณพราหมณ์ผู้รู้

ไม่คัดค้าน. 
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ภิกษุทั้งหลาย ! ข้อนี้เป็นท่อธ�รแห่งบุญ เป็น

ที่ไหลออกแห่งกุศล นำ�ม�ซึ่งสุข เป็นไปเพื่อยอดสุด 

อันดี มีสุขเป็นวิบ�ก เป็นไปเพื่อสวรรค์ เป็นไปเพื่อ

ประโยชน์เก้ือกูล เพ่ือคว�มสุขอันพึงปร�รถน� น่�รักใคร่ 

น่�พอใจ.

ภิกษุทั้งหลาย ! ข้ออื่นยังมีอีก : อริยส�วก

ละอทินน�ท�น เว้นข�ดจ�กอทินน�ท�น. 

ภิกษุทั้งหลาย ! อ ริ ย ส า วก  เ ว้ น ข าดจ าก

อทินนาทานแล้ว ย่อมชื่อว่าให้อภัยทาน อเวรทาน  

อัพยาปัชฌทาน แก่สัตว์ท้ังหลายมากไม่มีประมาณ; คร้ันให้

อภัยทาน อเวรทาน อัพยาปัชฌทาน แก่สัตว์ท้ังหลายมาก 

ไม่มีประมาณแล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัย 

ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน อันไม่มีประมาณ. 

ภิกษุทั้งหลาย ! น้ีเป็น (อภัย) ท�นอันดับท่ีสอง 

เป็นมหาทาน รู้จักกันว่าเป็นของเลิศ เป็นของมีมานาน  

เป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณ ไม่ถูกทอดทิ้งเลย  

ไมเ่คยถกูทอดทิง้ในอดตี ไมถ่กูทอดทิง้อยูใ่นปจัจบุนั และ

จักไม่ถูกทอดท้ิงในอนาคต อันสมณพราหมณ์ผู้รู้ไม่คัดค้าน. 
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ภิกษุทั้งหลาย ! ข้อนี้เป็นท่อธารแห่งบุญ เป็น 

ที่ไหลออกแห่งกุศล นำามาซึ่งสุข เป็นไปเพื่อยอดสุดอันดี 

มีสุขเป็นวิบาก เป็นไปเพื่อสวรรค์ เป็นไปเพื่อประโยชน์

เกื้อกูล เพื่อความสุขอันพึงปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ.

ภิกษุทั้งหลาย ! ข้ออื่นยังมีอีก : อริยส�วก 

ละก�เมสุมิจฉ�จ�ร  เว้นข�ดจ�กก�เมสุมิจฉ�จ�ร. 

ภิกษุทั้งหลาย ! อริ ยสาวก  เ ว้ นขาดจาก

กาเมสุมิจฉาจารแล้ว ย่อมชื่อว่าให้อภัยทาน อเวรทาน  

อัพยาปัชฌทาน แก่สัตว์ท้ังหลายมากไม่มีประมาณ; คร้ันให้

อภัยทาน อเวรทาน อัพยาปัชฌทาน แก่สัตว์ทั้งหลายมาก

ไม่มีประมาณแล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัย  

ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน อันไม่มีประมาณ. 

ภิกษุทั้งหลาย ! น้ีเป็น (อภัย) ท�นอันดับท่ีส�ม 

เป็นมหาทาน รู้จักกันว่าเป็นของเลิศ เป็นของมีมานาน 

เป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณ ไม่ถูกทอดทิ้งเลย 

ไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีต ไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบัน 

และจักไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคต อันสมณพราหมณ์ผู้รู้

ไม่คัดค้าน.  
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ภิกษุทั้งหลาย ! ขอ้นีเ้ปน็ทอ่ธารแหง่บญุ เปน็ที่

ไหลออกแห่งกุศลนำามาซึ่งสุข เป็นไปเพื่อยอดสุดอันดี  

มีสุขเป็นวิบาก เป็นไปเพื่อสวรรค์ เป็นไปเพื่อประโยชน์

เกื้อกูล เพื่อความสุขอันพึงปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ.

อฏฺก. อํ. ๒๓/๒๕๐/๑๒๙.
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๓๐

สุคติของผู้มีศีล

ภิกษุทั้งหลาย ! 

สัตว์ทั้งหล�ย เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน 

เป็นท�ย�ทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำ�เนิด 

มีกรรมเป็นเผ่�พันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอ�ศัย 

กระทำ�กรรมใดไว้ ดีก็ต�ม ชั่วก็ต�ม 

จักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลบางคนในกรณีนี้       

ละป�ณ�ติบ�ต เว้นข�ดจ�กป�ณ�ติบ�ต วางท่อนไม้ 

วางศัสตรา มีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่

สัตว์ท้ังหลาย.  เขาไม่กระเสือกกระสนด้วย (กรรมทาง) กาย 

ไม่กระเสือกกระสนด้วย (กรรมทาง) วาจา  ไม่กระเสือกกระสน

ด้วย (กรรมทาง) ใจ; กายกรรมของเขาตรง วจีกรรมของเขาตรง 

มโนกรรมของเขาตรง : คตขิองเขาตรง อปุบตัขิองเขาตรง. 
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ภิกษุทั้งหลาย ! สำ�หรับผู้มีคติตรง มีอุปบัติตรง

น้ัน เร�กล่�วคติอย่�งใดอย่�งหน่ึง ในบรรด�คติสองอย่�ง 

แกเ่ข� คอื เหล�่สตัวผ์ูม้สีขุโดยสว่นเดยีว หรอืว�่ตระกลู

อนัสงู ตระกลูขตัตยิมห�ศ�ล ตระกลูพร�หมณม์ห�ศ�ล

หรือตระกูลคหบดีมห�ศ�ล อันมั่งคั่ง มีทรัพย์ม�ก  

มีโภคะม�ก มีทองและเงินม�ก มีอุปกรณ์แห่งทรัพย์ม�ก. 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภูตสัตว์ย่อมมีด้วยอ�ก�รอย่�งน้ี 

คืออุปบัติ (การเข้าถึงภพ) ย่อมมีแก่ภูตสัตว์, เขาทำากรรมใดไว้ 

เขาย่อมอุปบัติด้วยกรรมนั้น, ผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้อง

ภูตสัตว์นั้นผู้อุปบัติแล้ว.  

ภิกษุทั้งหลาย ! เรากล่าวว่า สัตว์ทั้งหลาย เป็น

ทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้.

 (ในกรณีแห่งบุคคลผู้ไม่กระทำาอทินนาทาน ไม่กระทำากาเมสุมิจฉาจาร  

ก็ได้ตรัสไว้ด้วยข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีของผู้ไม่กระทำาปาณาติบาต 

ดังกล่าวมาแล้วข้างบนทุกประการ; และยังได้ตรัสเลยไปถึง วจีสุจริตส่ี มโนสุจริต

สาม ด้วยข้อความอย่างเดียวกันอีกด้วย)

ทสก. อํ. ๒๔/๓๑๑/๑๙๓.
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๓๑

วิบ�กของผู้ทุศีล

ภิกษุทั้งหลาย ! ป�ณ�ติบ�ต (ฆ่าสัตว์) ที่เสพ

ทั่วแล้ว เจริญแล้ว ทำ�ให้ม�กแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก 

เป็นไปเพื่อกำาเนิดดิรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย.  วิบาก

แห่งปาณาติบาตของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง 

คือ วิบ�กที่เป็นไปเพื่อมีอ�ยุสั้น.

ภิกษุทั้งหลาย ! อทินน�ท�น (ลักทรัพย์) ที่เสพ

ทั่วแล้ว เจริญแล้ว ทำ�ให้ม�กแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก 

เป็นไปเพื่อกำาเนิดดิรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย.  วิบาก

แห่งอทินนาทานของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง 

คือ วิบ�กที่เป็นไปเพื่อคว�มเสื่อมแห่งโภคะ.

ภิกษุทั้งหลาย ! ก�เมสุมิจฉ�จ�ร (ประพฤติผิด

ในกาม) ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้ว ทำ�ให้ม�กแล้ว ย่อม

เป็นไปเพื่อนรก เป็นไปเพื่อกำาเนิดดิรัจฉาน เป็นไปเพื่อ

เปรตวิสัย.  วิบากแห่งกาเมสุมิจฉาจาร ของผู้เป็นมนุษย์ 

ท่ีเบากว่าวิบากท้ังปวง คือ วิบ�กท่ีเป็นไปเพ่ือก่อเวรด้วยศัตรู.
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ภิกษุทั้งหลาย ! มุส�ว�ท (คำาเท็จ) ท่ีเสพท่ัวแล้ว 

เจริญแล้ว ทำ�ให้ม�กแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก 

เป็นไปเพื่อกำาเนิดดิรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย.   

วิบากแห่งมุสาวาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง 

คือ วิบ�กที่เป็นไปเพื่อก�รถูกกล่�วตู่ด้วยคำ�ไม่จริง.

ภิกษุทั้งหลาย ! ปิสุณว�ท (คำายุยงให้แตกกัน) 

ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้ว ทำ�ให้ม�กแล้ว ย่อมเป็นไป

เพ่ือนรก เปน็ไปเพือ่กำาเนดิดริจัฉาน เปน็ไปเพือ่เปรตวสิยั.  

วบิากแหง่ปสิณุวาทของผูเ้ปน็มนษุยท์ีเ่บากวา่วบิากทัง้ปวง 

คือ วิบ�กที่เป็นไปเพื่อก�รแตกจ�กมิตร.

ภิกษุทั้งหลาย ! ผรุสว�ท (คำาหยาบ) ท่ีเสพท่ัวแล้ว 

เจริญแล้ว ทำ�ให้ม�กแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก 

เป็นไปเพื่อกำาเนิดดิรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย.   

วิบากแห่งผรุสวาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง 

คือ วิบ�กที่เป็นไปเพื่อก�รได้ฟังเสียงที่ไม่น่�พอใจ.

ภิกษุทั้งหลาย ! สัมผัปปล�ปะ (คำาเพ้อเจ้อ) 

ท่ีเสพท่ัวแล้ว เจริญแล้ว ทำ�ให้ม�กแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือ

นรก เป็นไปเพ่ือกำาเนิดดิรัจฉาน เป็นไปเพ่ือเปรตวิสัย. 
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วิบากแห่งผรุสวาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง 

คือ วิบ�กที่เป็นไปเพื่อว�จ�ที่ไม่มีใครเชื่อถือ.

ภิกษุทั้งหลาย ! ก�รด่ืมน้ำ�เม�คือสุร�และเมรัย 

ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้ว ทำ�ให้ม�กแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อ

นรก เป็นไปเพื่อกำาเนิดดิรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย. 

วิบากแห่งการดื่มน้ำาเมาคือสุราและเมรัยของผู้เป็นมนุษย์

ท่ีเบากว่าวิบากท้ังปวง คือ วิบ�กท่ีเป็นไปเพ่ือคว�มเป็นบ้� 

(อุมฺมตฺตก).

อฏฺก. อํ. ๒๓/๒๕๑/๑๓๐.
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๓๒

ทุคติของผู้ทุศีล

ภิกษุทั้งหลาย ! เร�จักแสดงธรรมปริย�ย 

อันเป็นเหตุแห่งคว�มกระเสือกกระสนไปต�มกรรม 

(ของหมู่สัตว์) แก่พวกเธอ.  เธอท้ังหล�ยจงต้ังใจฟังให้ดี. 

ธรรมปริยายอันแสดงความกระเสือกกระสนไป

ตามกรรม (ของหมู่สัตว์) เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย ! สัตว์ทั้งหล�ย เป็นผู้มีกรรม

เป็นของตน เป็นท�ย�ทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำ�เนิด 

มีกรรมเป็นเผ่�พันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอ�ศัย กระทำ�

กรรมใดไว้ ดีก็ต�ม ชั่วก็ต�ม จักเป็นผู้รับผลกรรมนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย ! คนบางคนในกรณีนี้  เป็น 

ผู้มีปกติทำาปาณาติบาตหยาบช้า มีฝ่ามือเปื้อนด้วยโลหิต 

มีแต่การฆ่าและการทุบตี ไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิต. 

เขากระเสือกกระสนด้วยกาย กระเสือกกระสนด้วยวาจา 

กระเสือกกระสนด้วยใจ; กายกรรมของเขาคด วจีกรรม

ของเขาคด มโนกรรมของเขาคด; คตขิองเขาคด อปุบตั ิ

(การเข้าถึงภพ) ของเขาคด. 
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ภิกษุทั้งหลาย ! สำ�หรับผู้มีคติคด มีอุปบัติคดน้ัน 

เร�กล่�วคติอย่�งใดอย่�งหนึ่ง ในบรรด�คติสองอย่�ง

แก่เข� คือ เหล่�สัตว์นรก ผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียว, หรือว่� 

สัตว์เดรัจฉ�นผู้มีกำ�เนิดกระเสือกกระสน ได้แก่ งู แมลงป่อง 

ตะขาบ พังพอน แมว หนู นกเค้า หรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอ่ืน

ที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสน.

ภิกษุทั้งหลาย ! ภูตสัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างน้ี 

คืออุปบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์, เขาทำากรรมใดไว้ เขาย่อม

อุปบัติด้วยกรรมน้ัน, ผัสสะท้ังหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์น้ัน

ผู้อุปบัติแล้ว.  

ภิกษุทั้งหลาย ! เรากล่าวว่า สัตว์ทั้ งหลาย 

เป็นทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้.

(ในกรณีแห่งบุคคลผู้กระทำาอทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร ก็ได้ตรัสไว้ 

ด้วยข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีของผู้กระทำาปาณาติบาตดังกล่าวมาแล้ว

ข้างบนทุกประการ; และยังได้ตรัสเลยไปถึง วจีทุจริตสี่ มโนทุจริตสาม 

ด้วยข้อความอย่างเดียวกันอีกด้วย). 

ทสก. อํ. ๒๔/๓๐๙/๑๙๓.
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๓๓

ทำ�ชั่วได้ชั่ว

ความยากจน และการกู้หนี้ ท่านกล่าวว่าเป็น 

ความทุกข์ในโลก.  

คนจนกู้หนี้มาเลี้ยงชีวิต ย่อมเดือดร้อน เพราะ 

เจ้าหนี้ติดตามบ้าง เพราะถูกจับกุมบ้าง. 

การถูกจับกุมนั้น เป็นความทุกข์ของผู้ได้กาม. 

ถึงแม้ในอริยวินัยนี้ก็เหมือนกัน : 

ผู้ใด ไม่มีศรัทธ� ไม่มีหิริ ไม่มีโอตตัปปะ 

สั่งสมแต่บ�ปกรรม 

กระทำ�ก�ยทุจริต-วจีทุจริต-มโนทุจริต 

ปกปิดอยู่ด้วยก�รกระทำ�ท�งก�ย ท�งว�จ�  

ท�งจิต เพื่อไม่ให้ผู้ใดรู้จักเข�, 

ผู้น้ัน พอกพูนบ�ปกรรมอยู่เนืองนิตย์ ในท่ีน้ันๆ.
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คนชั่วทำ�บ�ปกรรม รู้สึกแต่กรรมชั่วของตน 

เสมือนคนย�กจนกู้หนี้ม�บริโภคอยู่ ย่อมเดือดร้อน.

คว�มตริตรึกที่เกิดจ�กวิปฏิส�ร (คว�มร้อนใจ) 

อนัเปน็เครือ่งทรม�นใจ ยอ่มตดิต�มเข�ทัง้ในบ�้นและ

ในป่�.

คนชั่วทำาบาปกรรม รู้สึกแต่กรรมชั่วของตน ไปสู่

กำาเนิดเดรัจฉานบางอย่าง หรือว่าถูกจองจำา อยู่ในนรก. 

การถูกจองจำานั้นเป็นทุกข์ ชนิดที่ธีรชนไม่เคยประสบเลย 

... .

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๙๒/๓๑๖.
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๓๔

บุคคล ๔ จำ�พวก

พระผูม้พีระภาคไดต้รสัแกพ่ระเจา้ปเสนทโิกศลวา่ 

มหาราช !  บุคคล ๔ จำ�พวกนี้ มีปร�กฏอยู่ในโลก 

บุคคล ๔ จำาพวกเป็นไฉน ?  บุคคล ๔ จำ�พวกคือ :- 

บุคคลผู้มืดแล้วมืดต่อไปจำ�พวก ๑, 

บุคคลผู้มืดแล้วกลับสว่�งต่อไปจำ�พวก ๑, 

บุคคลผู้สว่�งแล้วกลับมืดต่อไปจำ�พวก ๑, 

บุคคลผู้สว่�งแล้วคงสว่�งต่อไปจำ�พวก ๑. 

มหาราช ! กอ็ยา่งไร บคุคลชือ่วา่มดืแลว้คงมดื

ต่อไป ?

มหาราช ! บุคคลบางคนในโลกน้ี เป็นผู้เกิดม�

ภ�ยหลังในตระกูลอันต่ำ� คือในตระกูลจัณฑาล ตระกูลพราน 

ตระกูลจักสาน ตระกูลทำารถ หรือตระกูลเทหยากเยื่อ ซึ่ง

เปน็คนยากจน มขีา้วและน้ำานอ้ย เปน็อยูฝ่ดืเคอืง มอีาหาร

และเครือ่งนุง่หม่หาไดโ้ดยยาก เขาเปน็ผูม้ผีวิพรรณทราม 
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ไม่น่าดู เต้ียค่อม ข้ีโรค ตาบอด ง่อยกระจอก มีตัวตะแคงข้าง 

ไม่ค่อยจะมีข้าว น้ำา เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้  

ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่ และประทีปโคมไฟ 

เข�ซ้ำ�ประพฤตทิจุรติดว้ยก�ย ว�จ� ใจ ครัน้เขาประพฤติ

ทุจริตด้วยกาย วาจา ใจแล้ว ครั้นตายไปย่อมเข้าถึงอบาย 

ทุคติ วินิบาต นรก. มหาราช ! บุรุษพึงไปจากความมืดทึบ

สู่ความมืดทึบ หรือพึงไปจากความมืดมัวสู่ความมืดมัว 

หรอืพงึไปจากโลหติอนัมมีลทนิสูโ่ลหติอนัมมีลทนิ ฉนัใด, 

มหาราช !  ตถาคตกล่าวว่าบุคคลนี้ มีอุปไมยฉันนั้น. 

มหาราช ! อย่างน้ีแล บุคคลช่ือว่�เป็นผู้มืดแล้ว

คงมืดต่อไป. 

มหาราช ! ก็อย่างไร บุคคลช่ือว่าเป็นผู้มืดแล้ว 

กลับสว่างต่อไป ?

มหาราช ! บุคคลบางคนในโลกน้ี เป็นผู้เกิดม�

ภ�ยหลังในตระกูลอันต่ำ�ทร�ม 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 เข�ก็ประพฤติสุจริตด้วย

ก�ย ว�จ� ใจ ครั้นเขา ประพฤติสุจริตด้วยกาย วาจา ใจ

แล้ว ครั้นตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์. มหาราช ! 

บุรุษพึงขึ้นจากแผ่นดินสู่บัลลังก์ หรือพึงขึ้นจากบัลลังก์สู่

หลังม้า หรือพึงขึ้นจากหลังม้าสู่คอช้าง หรือพึงขึ้นจากคอ

ช้างสู่ปราสาท แม้ฉันใด, มหาราช !  ตถาคตย่อมกล่าวว่า 

บุคคลนี้มีอุปไมยฉันนั้น. 

มหาราช ! อย่างน้ีแล บุคคลช่ือว่�เป็นผู้มืดแล้ว

กลับสว่�งต่อไป. 

มหาราช ! ก็อย่างไร บุคคลช่ือว่าเป็นผู้สว่างแล้ว 

กลับมืดต่อไป ?

มหาราช ! บุคคลบางคนในโลกน้ี เป็นผู้เกิดม�

ภ�ยหลังในตระกูลสูง คือในสกุลกษัตริย์มหาศาล สกุล

พราหมณ์มหาศาล หรือสกุลคหบดีมหาศาล อันมั่งคั่ง  

มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินพอตัว มีอุปกรณ์
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แห่งทรัพย์พอตัว มีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัว เขามีรูปงาม 

น่าดู น่าเลื่อมใส ประกอบด้วยความเกลี้ยงเกลาแห่ง 

ผิวพรรณอย่างยิ่ง ร่ำารวยด้วยข้าว ด้วยน้ำา เครื่องนุ่งห่ม  

ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่ 

และประทีปโคมไฟ แต่เข�กลับประพฤติทุจริตด้วย

ก�ย ว�จ� ใจ ครั้นเขาประพฤติทุจริตด้วยกาย วาจา ใจ

แล้ว ครั้นตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก. 

มหาราช !  บุรุษลงจากปราสาทสู่คอช้าง หรือลงจากคอช้าง

สู่หลังม้า หรือลงจากหลังม้าสู่บัลลังก์ หรือลงจากบัลลังก์ 

สู่พ้ืนดิน หรือจากพ้ืนดินเข้าไปสู่ท่ีมืด แม้ฉันใด,  มหาราช !  

ตถาคตกล่าวว่า บุคคลนี้มีอุปไมยฉันนั้น. 

มหาราช ! อยา่งนีแ้ล บคุคลชือ่ว�่เปน็ผูส้ว่�ง

แล้วกลับมืดต่อไป. 

มหาราช ! ก็อย่างไร บุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่าง

แล้วคงสว่างต่อไป ?

มหาราช ! บุคคลบางคนในโลกน้ี เป็นผู้เกิดม�

ภ�ยหลังในตระกูลสูง คือในสกุลกษัตริย์มหาศาล สกุล

พราหมณ์มหาศาล หรือสกุลคหบดีมหาศาล อันมั่งคั่ง  
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มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินพอตัว มีอุปกรณ์แห่ง

ทรัพย์พอตัว มีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัว เขามีรูปงาม 

น่าดู น่าเลื่อมใส ประกอบด้วยความเกลี้ยงเกลาแห่ง 

ผิวพรรณอย่างยิ่ง ร่ำารวยด้วยข้าว ด้วยน้ำา เครื่องนุ่งห่ม  

ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่ 

และประทีปโคมไฟ เข�ย่อมประพฤติสุจริตด้วยก�ย 

ว�จ� ใจ ครั้นเขาประพฤติ สุจริตด้วยกาย วาจา ใจแล้ว 

ครั้นตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์. มหาราช ! บุรุษ 

พึงก้าวไปด้วยดีจากบัลลังก์สู่บัลลังก์ หรือพึงก้าวไปด้วยดี

จากหลังม้าสู่หลังม้า หรือพึงก้าวไปด้วยดีจากคอช้างสู่คอช้าง 

หรือพึงก้าวไปด้วยดีจากปราสาทสู่ปราสาท แม้ฉันใด, 

มหาราช !  ตถาคตย่อมกล่าวว่า บุคคลนี้มี อุปไมยฉันนั้น. 

มหาราช ! อยา่งนีแ้ล บคุคลชือ่ว�่เปน็ผูส้ว่�ง

แล้วคงสว่�งต่อไป. 

มหาราช ! บุคคล ๔ จำ�พวกนี้แล มีปร�กฏ

อยู่ในโลก ดังนี้. 

สคา. สํ ๑๕/๑๓๖/๓๙๓.



กรรมที่ทำ�ให้สิ้นกรรม
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๓๕

ข้อปฏิบัติให้ถึงคว�มสิ้นกรรม

ภิกษุทั้งหลาย ! เราจักแสดง จักจำาแนก ซึ่ง 

อริยอัฏฐังคิกมรรค (อริยมรรคมีองค์แปด) แก่เธอทั้งหลาย. 

เธอท้ังหลายจงฟังความข้อน้ัน จงทำาในใจให้สำาเร็จประโยชน์ 

เราจักกล่าว.

ภิกษุทั้งหลาย ! อริยอัฏฐังคิกมรรค (อริยมรรค

มีองค์แปด) เป็นอย่างไรเล่า ? 

ได้แก่ส่ิงเหล่�น้ี คือ สัมม�ทิฏฐิ สัมม�สังกัปปะ 

สัมม�ว�จ� สัมม�กัมมันตะ สัมม�อ�ชีวะ สัมม�ว�ย�มะ 

สัมม�สติ สัมม�สม�ธิ.

ภิกษุทั้งหลาย ! สัมม�ทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) 

เป็นอย่�งไรเล่� ? 

ภิกษุทั้งหลาย ! ความรูอ้นัใดเปน็ความรูใ้นทกุข ์

เป็นความรูใ้นเหตุให้เกิดทุกข์ เป็นความรูใ้นความดับแห่งทุกข์ 

เปน็ความรูใ้นทางดำาเนนิใหถ้งึความดบัไมเ่หลอืแหง่ทกุข.์  

ภิกษุทั้งหลาย !  อันนี้เรากล่าวว่า สัมม�ทิฏฐิ.
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ภิกษุทั้งหลาย ! สมัม�สงักปัปะ (ความดำารชิอบ) 

เป็นอย่�งไรเล่� ? 

คือ ความดำาริในการออกจากกาม ความดำาริในการ

ไม่มุ่งร้าย ความดำาริในการไม่เบียดเบียน.  ภิกษุท้ังหลาย !  

อันนี้เรากล่าวว่า สัมม�สังกัปปะ.

ภิกษุทั้งหลาย ! สัมม�ว�จ� (การพูดจาชอบ) 

เป็นอย่�งไรเล่� ? 

คอื เจตนาเปน็เครือ่งเวน้จากการพดูไมจ่รงิ เจตนา

เป็นเคร่ืองเว้นจากการพูดส่อเสียด เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจาก

การพูดหยาบ เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ.  

ภิกษุทั้งหลาย !  อันนี้เรากล่าวว่า สัมม�ว�จ�.

ภิกษุทั้งหลาย ! สมัม�กมัมนัตะ (การทำาการงาน

ชอบ) เป็นอย่�งไรเล่� ? 

คือ เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่า เจตนาเป็น

เครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้ว 

เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม.  

ภิกษุทั้งหลาย !  อันนี้เรากล่าวว่า สัมม�กัมมันตะ.
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ภิกษุทั้งหลาย ! สัมม�อ�ชีวะ (การเล้ียงชีวิตชอบ) 

เป็นอย่�งไรเล่� ? 

ภิกษุทั้งหลาย ! สาวกของพระอรยิเจา้ในกรณนีี ้

ละการหาเลี้ยงชีวิตที่ผิดเสีย ย่อมสำาเร็จความเป็นอยู่ด้วย

การเลี้ยงชีวิตที่ชอบ.  ภิกษุทั้งหลาย !  อันนี้เรากล่าวว่า 

สัมม�อ�ชีวะ.

ภิกษุทั้งหลาย ! สมัม�ว�ย�มะ (ความเพยีรชอบ) 

เป็นอย่�งไรเล่� ? 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ ยอ่มปลกู

ความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อม

ประคองจิต ย่อมต้ังจิตไว้ เพ่ือความไม่บังเกิดแห่งอกุศลธรรม

อันเป็นบาปท้ังหลายท่ียังไม่ได้บังเกิด; ย่อมปลูกความพอใจ 

ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต 

ย่อมต้ังจิตไว้ เพ่ือการละเสียซ่ึงอกุศลธรรมอันเป็นบาปท้ังหลาย

ที่เกิดขึ้นแล้ว; ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อม

ปรารภความเพยีร ยอ่มประคองจติ ยอ่มตัง้จติไว้ เพือ่การ

บงัเกดิขึน้แหง่กศุลธรรมทัง้หลายทีย่งัไมบ่งัเกดิ; ยอ่มปลกู

ความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อม

ประคองจิต ย่อมต้ังจิตไว้ เพ่ือความย่ังยืน ความไมเ่ลอะเลอืน 
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ความงอกงามย่ิงข้ึน ความไพบูลย์ ความเจริญ ความเต็มรอบ

แห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้ว.  ภิกษุทั้งหลาย !  

อันนี้เรากล่าวว่า สัมม�ว�ย�มะ.

ภิกษุทั้งหลาย ! สัมม�สติ (ความระลึกชอบ) 

เป็นอย่�งไรเล่� ? 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มี

ปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียรเครื่องเผา

กิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ นำาความพอใจและ

ความไม่พอใจในโลกออกเสียได้; เป็นผู้มีปกติพิจารณา

เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ มีความเพียรเครื่องเผา

กิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ นำาความพอใจและ

ความไม่พอใจในโลกออกเสียได้; เป็นมีปกติผู้พิจารณา

เห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีความรู้สึก

ตวัทัว่พรอ้ม มสีต ินำาความพอใจและความไมพ่อใจในโลก

ออกเสียได้; เป็นผู้ปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย

อยู่ มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม 

มีสติ นำาความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้.  

ภิกษุทั้งหลาย !  อันนี้เรากล่าวว่า สัมม�สติ. 
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ภิกษุทั้งหลาย ! สัมม�สม�ธิ (ความต้ังใจม่ันชอบ) 

เป็นอย่�งไรเล่� ? 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดแล้ว

จากกามทัง้หลาย สงดัแลว้จากอกศุลธรรมทัง้หลาย เขา้ถงึ

ปฐมฌ�น อันมีวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก แล้วแล

อยู่; เพราะความท่ีวิตก วิจารท้ังสองระงับลง เข้าถึงทุติยฌ�น 

อันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายใน ให้สมาธิเป็นธรรม

อันเอกผุดมีข้ึน ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุข อันเกิด

จากสมาธิ แล้วแลอยู่; อนึ่ง เพราะความจางคลายไปแห่ง

ปีติ ย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติ มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม 

และยอ่มเสวยสขุดว้ยนามกาย ชนดิทีพ่ระอรยิเจา้ทัง้หลาย 

ย่อมสรรเสริญผู้น้ันว่า “เป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติ อยู่เป็นปกติสุข” 

ดังนี้ เข้าถึงตติยฌ�น แล้วแลอยู่; เพราะละสุขและทุกข์

เสียได้ เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสอง 

ในกาลก่อน เข้าถึงจตุตถฌ�น ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีแต่

ความทีส่ตเิปน็ธรรมชาตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขา แลว้แลอยู.่   

ภิกษุทั้งหลาย !  อันนี้เรากล่าวว่า สัมม�สม�ธิ.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๐-๑๒/๓๓-๔๑.
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ร�ยละเอียดของสัมม�กัมมันตะ

(ป�ณ�ติป�ต� เวรมณี) เธอนั้น ละปาณาติบาต 

เว้นขาดจากปาณาติบาต (ฆ่าสัตว์) วางท่อนไม้และศัสตรา

เสยีแลว้ มคีวามละอาย ถงึความเอน็ดกูรณุา หวงัประโยชน์

เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลาย อยู่.

(อทินน�ท�น� เวรมณี) เธอนั้น ละอทินนาทาน 

เว้นขาดจากอทินนาทาน (ลักทรัพย์) ถือเอาแต่ของท่ีเขาให้แล้ว 

หวังอยู่แต่ของที่เขาให้ ไม่เป็นขโมย มีตนเป็นคนสะอาด

เป็นอยู่.

(ก�เมสุมิจฉ�จ�ร� เวรมณี-สำาหรับฆราวาส) 

เธอนั้น ละการประพฤติผิดในกาม เว้นขาดจากการ

ประพฤติผิดในกาม (คือเว้นขาดจากการประพฤติผิด) ในหญิง

ซึ่งมารดารักษา บิดารักษา พี่น้องชาย พี่น้องหญิง หรือ 

ญาติรักษา อันธรรมรักษา เป็นหญิงมีสามี หญิงอยู่ในสินไหม 

โดยที่สุดแม้หญิงอันเขาหมั้นไว้ (ด้วยการคล้องพวงมาลัย) 

ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้น.
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ในกรณีศีล ๕ อีกสองข้อที่เหลือ คือ ก�รเว้นข�ด

จ�กมุส�ว�ท และก�รเว้นข�ดจ�กก�รด่ืมน้ำ�เม� คือ

สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ก็ตรัสอย่าง

เดียวกัน.

สี. ที. ๙/๘๓/๑๐๓.; 

ทสก. อํ. ๒๔/๒๘๗-๒๘๘/๑๖๕.
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สัมม�กัมมันตะโดยปริย�ยสองอย่�ง 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

สัมม�กัมมันตะ เป็นอย่�งไรเล่� ?

 ภิกษุทั้งหลาย ! เรากลา่ว แมส้ัมมากัมมันตะว่า

มีโดยส่วนสอง คือ 

สัมม�กัมมันตะ ที่ยังเป็นไปกับด้วยอ�สวะ 

เป็นส่วนแห่งบุญ มีอุปธิเป็นวิบาก ก็มีอยู่, 

สัมม�กัมมันตะ อันเป็นอริยะ ไม่มีอาสวะ 

เป็นโลกุตตระ เป็นองค์แห่งมรรค ก็มีอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย ! 

สัมม�กัมมันตะ ที่ยังเป็นไปกับด้วยอ�สวะ 

(กิเลสที่หมักหมม) เป็นส่วนแห่งบุญ มีอุปธิ เป็นวิบ�กนั้น

เป็นอย่�งไรเล่� ? 

ภิกษุทั้งหลาย ! เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการ

ทำาสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจากการถือ

เอาสิง่ของทีเ่จา้ของมไิดใ้ห้ เจตนาเปน็เครือ่งเวน้จากการ

ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย มีอยู่.   
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ภิกษุทั้งหลาย ! 

นี้คือสัมม�กัมมันตะ ที่ยังเป็นไปกับด้วยอ�สวะ 

เป็นส่วนแห่งบุญ มีอุปธิเป็นวิบ�ก.

ภิกษุทั้งหลาย ! 

สัมม�กัมมันตะ อันเป็นอริยะ ไม่มีอ�สวะ เป็น

โลกุตตระ เป็นองค์แห่งมรรค นั้นเป็นอย่�งไรเล่� ?

คือ การงด การเว้น การเว้นขาด เจตนาเป็นเคร่ืองเว้น

จากกายทุจริตท้ังสาม (ตามท่ีกล่าวแล้วข้างบน) ของผู้มีอริยจิต 

ของผู้มีอนาสวจิต (ผู้มีจิตท่ีไม่มีอาสวะ) ของผู้เป็นอริยมัคคสมังคี 

ผู้เจริญอยู่ซึ่งอริยมรรค. 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

นี้คือ สัมม�กัมมันตะ อันเป็นอริยะ ไม่มีอ�สวะ 

เป็นโลกุตตระ เป็นองค์แห่งมรรค.

อุปริ. ม. ๑๔/๑๘๔/๒๗๑-๒๗๓. 
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อ�ชีพที่ไม่ควรกระทำ�

ภิกษุทั้งหลาย ! ก็มิจฉาอาชีวะเป็นไฉน ?

คือ การโกง การล่อลวง การตลบตะแลง การยอม

มอบตนในทางผดิ  การเอาลาภตอ่ลาภ นีค้อืมจิฉาอาชวีะ.

อุปริ. ม. ๑๔/๑๘๖/๑๔๙.

ภิกษุทั้งหลาย ! การค้าขาย ๕ ประการนี้    

อันอุบาสกไม่พึงกระทำา ๕ ประการอย่างไรเล่า ? คือ :-

๑. การค้าขายศัสตรา (สตฺถวณิชฺชา)

๒. การค้าขายสัตว์ (สตฺตวณิชฺชา)

๓. การค้าขายเนื้อสัตว์ (มำสวณิชฺชา)

๔. การค้าขายน้ำาเมา (มชฺชวณิชฺชา)

๕. การค้าขายยาพิษ (วิสวณิชฺชา)

ภิกษุทั้งหลาย ! นี้แลการค้าขาย ๕ ประการ  

อันอุบาสกไม่พึงกระทำา.

ปญฺจก. อํ. ๒๒/๒๓๒/๑๗๗.
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๓๖

“สิ้นตัณห� ก็ สิ้นกรรม” 

ภิกษุทั้งหลาย ! มรรค�ใด ปฏิปท�ใด ย่อม

เป็นไปเพ่ือคว�มส้ินตัณห� เธอท้ังหล�ยจงเจริญมรรค�น้ัน 

ปฏิปท�นั้น. 

มรรคาและปฏิปทา ที่เป็นไปเพื่อความสิ้นตัณหา

เป็นอย่างไรเล่า ? คือ โพชฌงค์ ๗ 

โพชฌงค์ ๗  เป็นอย่างไรเล่า ? 

คือ สติสัมโพชฌงค์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์  

วิริยสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 

สม�ธิสัมโพชฌงค์ อุเบกข�สัมโพชฌงค์. 

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว พระอุทายี 

ได้ทูลถามว่า 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  โพชฌงค์ ๗ อันบุคคลเจริญแล้ว  

กระทำาให้มากแล้วอย่างไร ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นตัณหา”. 

อุทายี  !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญ

สติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อันอาศัย

นิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ (ความสละ, ความปล่อย) 
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อันไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีความพยาบาท 

เมือ่ภกิษนุัน้เจรญิสตสิมัโพชฌงค ์อนัอาศยัวเิวก อนัอาศยั

วิราคะ อาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ อันไพบูลย์ 

ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีความพยาบาท ย่อมละ

ตัณห�ได้ ...ฯลฯ...

ย่อมเจริญอุเบกข�สัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก 

อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ 

อันไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีความพยาบาท 

เมื่อภิกษุนั้นเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก  

อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ 

อันไพบูลย์ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีคว�มพย�บ�ท 

ย่อมละตัณห�ได้ เพร�ะละตัณห�ได้ จึงละกรรมได้ 

เพร�ะละกรรมได้ จึงละทุกข์ได้. 

อุทายี ! 

เพร�ะสิ้นตัณห� จึงสิ้นกรรม

เพร�ะสิ้นกรรม จึงสิ้นทุกข์ 

ด้วยประก�รดังนี้ แล. 

มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๒๓/๔๔๙.
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๓๗

ก�รกระทำ�กรรมท่ีเป็นไปเพ่ือก�รส้ินกรรม

ภิกษุทั้งหลาย ! เหตุทั้งหลาย ๓ ประการ  

เหล่านี้ มีอยู่ เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย.

๓ ประการ เหล่าไหนเล่า ?  ๓ ประการ คือ :-

อโลภะ (ความไม่โลภ) เป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้น

แห่งกรรมทั้งหลาย, 

อโทสะ (ความไม่คิดประทุษร้าย) เป็นเหตุเพื่อ

ความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย, 

อโมหะ (ความไม่หลง) เป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้น

แห่งกรรมทั้งหลาย. 

ภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเหมือนเมล็ดพืชท้ังหลาย  

ที่ไม่แตกหัก ที่ไม่เน่า ที่ไม่ถูกทำาลายด้วยลมและแดด  

เลือกเอาแต่เม็ดดี เก็บงำาไว้ดี. บุรุษพึงเผาเมล็ดพืช 

เหล่านั้นด้วยไฟ ครั้นเผาด้วยไฟแล้ว พึงกระทำาให้เป็น 

ผงขี้เถ้า; ครั้นกระทำาให้เป็นผงขี้เถ้าแล้ว พึงโปรยไปใน

กระแสลมอันพัดจัด หรือว่าพึงลอยไปในกระแสน้ำา 
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อันเชี่ยวในแม่น้ำา.  เมล็ดพืชทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพืช 

มีมูลอันขาดแล้ว ถูกกระทำาให้เหมือนตาลมีข้ัวยอดอันด้วน 

ทำาให้ถึงความไม่มี มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไป เป็นธรรมดา  

โดยแน่นอน, นี้ฉันใด; 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

กรรมอนับคุคลกระทำ�แลว้ดว้ยอโลภะ เกดิจาก

อโลภะ มีอโลภะเป็นเหตุ มีอโลภะเป็นสมุทัย อันใด;  

เพราะปราศจากโลภะเสียแล้ว, ด้วยอาการอย่างนี้เอง 

กรรมอันนั้น ย่อมเป็นกรรมอันบุคคลนั้นละข�ดแล้ว 

มีรากอันถอนข้ึนแล้ว ถูกกระทำาให้เหมือนตาลมีข้ัวยอดอันด้วน 

ทำาให้ถึงความไม่มี มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไป เป็นธรรมดา. 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

กรรมอนับคุคลกระทำ�แลว้ดว้ยอโทสะ เกดิจาก

อโทสะ มีอโทสะเป็นเหตุ มีอโทสะเป็นสมุทัย อันใด; 

เพร�ะปร�ศจ�กโทสะเสียแล้ว, ด้วยอาการอย่างนี้เอง 

กรรมอันนั้น ย่อมเป็นกรรมอันบุคคลนั้นละข�ดแล้ว 

มีรากอันถอนข้ึนแล้ว ถูกกระทำาให้เหมือนตาลมีข้ัวยอดอันด้วน 

ทำาให้ถึงความไม่มี มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไป เป็นธรรมดา.
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ภิกษุทั้งหลาย ! 

กรรมอนับคุคลกระทำ�แลว้ดว้ยอโมหะ เกดิจาก

อโมหะ มีอโมหะเป็นเหตุ มีอโมหะเป็นสมุทัย อันใด; 

เพร�ะปร�ศจ�กโมหะเสียแล้ว, ด้วยอาการอย่างนี้เอง 

กรรมอันนั้น ย่อมเป็นกรรมอันบุคคลนั้นละข�ดแล้ว 

มีรากอันถอนข้ึนแล้ว ถูกกระทำาให้เหมือนตาลมีข้ัวยอดอันด้วน 

ทำาให้ถึงความไม่มี มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไป เป็นธรรมดา.

ภิกษุทั้งหลาย ! เหตุทั้งหล�ย ๓ ประก�ร

เหล่�นี้แล เป็นไปเพื่อคว�มเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหล�ย. 

ติก. อํ. ๒๐/๑๗๑/๔๗๓. 
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๓๘

จะเกิดในตระกูลใดก็สิ้นกรรมได้

อานนท์ ! อภิช�ติ ๖ ชนิด เป็นอย่�งไรเล่� ?

อานนท์ ! ในกรณีแห่งอภิช�ติหกนี้  คือ 

คนบ�งคนมีช�ติดำ� ก่อให้เกิดธรรมดำ� ๑, บ�งคนมีช�ติดำ� 

ก่อให้เกิดธรรมข�ว ๑, บ�งคนมีช�ติดำ� ก่อให้เกิดนิพพ�น 

(คว�มสิน้ร�คะ โทสะ โมหะ) อนัเปน็ธรรมไมด่ำ�ไมข่�ว ๑, 

บ�งคนมีช�ติข�ว ก่อให้เกิดธรรมดำ� ๑, บ�งคนมีช�ติข�ว 

ก่อให้เกิดธรรมข�ว ๑, บ�งคนมีช�ติข�ว ก่อให้เกิดนิพพ�น

อันเป็นธรรมไม่ดำ�ไม่ข�ว ๑.

อานนท์ !  คนมีช�ติดำ� ก่อให้เกิดธรรมดำ� 

เป็นอย่�งไรเล่� ?

อานนท์ ! คนบางคนในกรณีน้ี เกิดในตระกูลต่ำ� 

คือ ตระกูลจัณฑาล ตระกูลพราน ตระกูลจักสาน ตระกูล

ทำารถ หรอืตระกลูเทหยากเยือ่ ซึง่เปน็คนยากจน มขีา้วและ

น้ำาน้อย เป็นอยู่ฝืดเคือง มีอาหารและเครื่องนุ่งห่มหาได้
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โดยยาก เขาเปน็ผูม้ผีวิพรรณทราม ไมน่า่ด ูเตีย้คอ่ม ขีโ้รค 

ตาบอด ง่อยกระจอก มีตัวตะแคงข้าง ไม่ค่อยจะมีข้าว น้ำา 

เคร่ืองนุ่งห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เคร่ืองลูบไล้ ท่ีนอน 

ที่อยู่ และประทีปโคมไฟ แต่เขาก็ยังประพฤติก�ยทุจริต 

วจีทุจริต มโนทุจริต ครั้นประพฤติทุจริตแล้ว เบื้องหน้า

แต่การตาย เพราะการทำาลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงอบาย 

ทุคติ วินิบาต นรก. อย่างนี้แล อานนท์ ! เรียกว่� 

คนมีช�ติดำ� ก่อให้เกิดธรรมดำ�.

อานนท์ !  คนมีช�ติดำ� ก่อให้เกิดธรรมข�ว 

เป็นอย่�งไรเล่� ?

อานนท์ ! คนบางคนในกรณีน้ี เกิดในตระกูลต่ำ� 

คอื ตระกลูจณัฑาล ตระกลูพราน ฯลฯ มอีาหาร และเครือ่ง

นุ่งห่มหาได้โดยยาก มีผิวพรรณทรามไม่น่าดู ...ฯลฯ... 

ไม่ค่อยจะมีข้าว น้ำา ...ฯลฯ... ประทีปโคมไฟ แต่เขา 

ประพฤติก�ยสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ครั้นประพฤติ

สจุรติแลว้ เบือ้งหนา้แตก่ารตาย เพราะการทำาลายแหง่กาย 

ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์. อย่างนี้แล อานนท์ ! เรียกว่� 

คนมีช�ติดำ� ก่อให้เกิดธรรมข�ว.
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อานนท์ !  คนมชี�ตดิำ� กอ่ใหเ้กดินพิพ�นอนั

เป็นธรรมไม่ดำ�ไม่ข�ว เป็นอย่�งไรเล่� ? 

อานนท์ !  คนบางคนในกรณีน้ี เกิดในตระกูลต่ำ� 

คือตระกูลจัณฑาล ตระกูลพราน ...ฯลฯ ... มีผิวพรรณทราม 

ไมน่า่ด ูเตีย้คอ่ม. เขาปลงผมและหนวด ครองผา้ยอ้มฝาด 

ออกจากเรอืน บวชเปน็ผูไ้มม่ปีระโยชนเ์กีย่วขอ้งดว้ยเรอืน. 

เขานัน้ ครัน้บวชแลว้อยา่งนี ้ละนวิรณท์ัง้ห�้ อนัเปน็เครือ่ง

เศร้าหมองจิต ทำาปัญญาให้ถอยกำาลังได้แล้ว มีจิตต้ังม่ันดี

ในสติปัฏฐ�นทั้งสี่ ยังโพชฌงค์เจ็ดให้เจริญแล้วต�มที่

เป็นจริง ชื่อว่าย่อมก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำา 

ไม่ขาว. อย่างน้ีแล อานนท์ ! เรียกว่� คนมีช�ติดำ� ก่อให้เกิด

นิพพ�นอันเป็นธรรมไม่ดำ�ไม่ข�ว.

อานนท์ !  คนมีช�ติข�ว ก่อให้เกิดธรรมดำ� 

เป็นอย่�งไรเล่� ?

อานนท์ !  คนบางคนในกรณนีี ้เกดิในสกลุสงู 

คอื สกลุกษตัรยิม์หาศาล สกลุพราหมณม์หาศาล หรอืสกลุ

คหบดีมหาศาล อันมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทอง

และเงินพอตัว มีอุปกรณ์แห่งทรัพย์พอตัว มีทรัพย์และ 
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ข้าวเปลือกพอตัว เขามีรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส ประกอบ

ดว้ยความเกลีย้งเกลาแหง่ผวิพรรณอยา่งยิง่ ร่ำารวยดว้ยขา้ว 

ด้วยน้ำา เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม  

เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่ และประทีปโคมไฟ แต่เขา 

ประพฤติก�ยทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ครั้นประพฤติ

ทจุรติแลว้ เบือ้งหนา้แตก่ารตายเพราะการทำาลายแหง่กาย 

ยอ่มเขา้พงึอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก.  อยา่งนีแ้ล อานนท์ ! 

เรียกว่� คนมีช�ติข�ว ก่อให้เกิดธรรมดำ�.

อานนท์ !  คนมีช�ติข�ว ก่อให้เกิดธรรมข�ว 

เป็นอย่�งไรเล่� ?

อานนท์ !  คนบางคนในกรณนีี ้เกดิในสกลุสงู 

คอืสกลุกษตัรยิม์หาศาล สกลุพราหมณม์หาศาล ...ฯลฯ... 

มีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัว มีรูปงาม ...ฯลฯ... ร่ำารวย

ด้วยข้าว น้ำา ...ฯลฯ... ประทีปโคมไฟ; เขา ประพฤติก�ย

สุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ครั้นประพฤติสุจริตแล้ว 

เบื้องหน้าแต่การตาย เพราะการทำาลายแห่งกาย ย่อมเข้า

ถึงสุคติโลกสวรรค์. อย่างนี้แล อานนท์ ! เรียกว่� 

คนมีช�ติข�ว ก่อให้เกิดธรรมข�ว.
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อานนท์ ! คนช�ติข�ว ก่อให้เกิดนิพพ�น

อันเป็นธรรมไม่ดำ�ไม่ข�ว เป็นอย่�งไรเล่� ? 

อานนท์ !  คนบางคนในกรณนีี ้เกดิในสกลุสงู

คอื สกลุกษตัรยิม์หาศาล สกลุพราหมณม์หาศาล ...ฯลฯ... 

มีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัว มีรูปงาม ....ฯลฯ.... ร่ำารวย 

ด้วยข้าว น้ำา ...ฯลฯ... ประทีปโคมไฟ; เขาปลงผมและหนวด 

ครองผ้ากาสายะ ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์

เกีย่วขอ้งดว้ยเรอืน, เขานัน้ครัน้บวชแลว้อยา่งนี ้ละนวิรณ์

ทั้งห้� อันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทำาปัญญาให้ถอยกำาลัง

ไดแ้ลว้ มจีติตัง้มัน่ด ีในสตปิฏัฐ�นทัง้สี ่ยงัโพชฌงคเ์จด็

ให้เจริญแล้วต�มที่เป็นจริง ชื่อว่าย่อมก่อให้เกิดนิพพาน

อันเป็นธรรมไม่ดำา ไม่ขาว. อย่างนี้แล อานนท์ ! เรียกว่� 

คนมีช�ติข�ว ก่อให้เกิดนิพพ�นอันเป็นธรรมไม่ดำ�ไม่ข�ว.

อานนท์ ! เหล่�นี้แล อภิช�ติ ๖ ชนิด.

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๒๘/๓๒๙.





เรื่องเกี่ยวกับ “กรรม”

ในเชิงปฏิจจสมุปบ�ท
(ก�รที่ทุกข์เกิดขึ้นเพร�ะอ�ศัยปัจจัยต่อเนื่องกันม�)
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๓๙

เหตุเกิดของทุกข์

ถูกแล้ว ถูกแล้ว อานนท์ ! ตามท่ีสารีบุตรเม่ือตอบ

ปัญหาในลักษณะนั้นเช่นนั้น, ชื่อว่าได้ตอบโดยชอบ :

อานนท์ ! คว�มทุกข์น้ัน เร�กล่�วว่�เป็นส่ิงท่ี

อ�ศัยปัจจัยอย่�งใดอย่�งหนึ่งแล้วเกิดขึ้น (เรียกว่� 

ปฏิจจสมุปปันนธรรม).

ความทุกข์นั้น อาศัยปัจจัย อะไรเล่า ? 

คว�มทุกข์นั้น อ�ศัยปัจจัย คือ ผัสสะ, ผู้กล่าว

อย่างนี้แล ชื่อว่า กล่าวตรงตามที่เรากล่าว ไม่เป็นการ  

กล่าวตู่เราด้วยคำาไม่จริง; แต่เป็นการกล่าวโดยถูกต้อง 

และสหธรรมกิบางคนทีก่ลา่วตาม กจ็ะไมพ่ลอยกลายเปน็

ผู้ควรถูกติไปด้วย.

อานนท์ ! 

ในบรรด�สมณพร�หมณ ์ทีก่ล�่วสอนเรือ่งกรรม

ทั้งสี่พวกนั้น : 
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สมณพราหมณ์ ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใด

ยอ่มบญัญตัคิว�มทกุข ์ว�่เปน็สิง่ทีต่นทำ�เอ�ดว้ยตนเอง, 

แม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้น ก็ยังต้องอ�ศัยผัสสะ

เป็นปัจจัย จึงเกิดได้; 

สมณพราหมณ์ ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใด

ย่อมบัญญัติคว�มทุกข์ ว่�เป็นสิ่งที่ผู้อื่นทำ�ให้, แม้

ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้น ก็ยังต้องอ�ศัยผัสสะ 

เป็นปัจจัย จึงเกิดมีได้; 

สมณพราหมณ์ ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใด 

ย่อมบัญญัติคว�มทุกข์ ว่�เป็นส่ิงท่ีตนทำ�เอ�ด้วยตนเอง

ด้วย ผู้อื่นทำ�ให้ด้วย, แม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้น 

ก็ยังต้องอ�ศัยผัสสะ เป็นปัจจัย จึงเกิดมีได้; 

ถึงแม้สมณพราหมณ์ ที่กล่าวสอนเรื่องกรรม 

พวกใด ย่อมบัญญัติคว�มทุกข์ ว่�เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำ�เอง

หรือใครทำ�ให้ก็เกิดขึ้นได้ ก็ต�ม, แม้ความทุกข์ที่

พวกเขาบัญญัตินั้น ก็ยังต้องอ�ศัยผัสสะ เป็นปัจจัย 

จึงเกิดมีได้อยู่นั่นเอง.

นิทาน. สํ. ๑๖/๔๐/๗๕.
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๔๐

คว�มหม�ยที่แท้จริงของคำ�ว่� “สัตว์”

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! 

ที่เรียกว่า ‘สัตว์ สัตว์’ ดังนี้, อันว่าสัตว์มีได้ 

ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่า พระเจ้าข้า !”

ราธะ!   

คว�มพอใจอันใด ร�คะอันใด 

นันทิอันใด ตัณห�อันใด 

มีอยู่ในรูป ในเวทน� ในสัญญ� 

ในสังข�รทั้งหล�ย และในวิญญ�ณ, 

เพร�ะก�รติดแล้ว ข้องแล้ว ในสิ่งนั้นๆ, 

เพร�ะฉะนั้นจึงเรียกว่� ‘สัตว์’ ดังนี้.

ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๒/๓๖๗.
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๔๑

คว�มไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เร� เข�

ภิกษุโมลิยผัคคุนะ ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ก็ใครเล่า ย่อมกลืนกินซึ่ง

วิญญาณาหาร พระเจ้าข้า ?” 

พระผู้มีพระภาค ได้ตรัสตอบว่า :-

“นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลย :  

เราย่อมไม่กล่าวว่า ‘บุคคลย่อมกลืนกิน’ ดังนี้ ถ้าเราได้

กล่าวว่า ‘บุคคลย่อมกลืนกิน’ ดังนี้ นั่นแหละจึงจะเป็น

ปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่า ‘ก็ใครเล่า ย่อมกลืนกิน  

(ซึ่งวิญญาณาหาร) พระเจ้าข้า ?’ ดังนี้. 

ก็เรามิได้กล่าวอย่างนั้น, ถ้าผู้ใดจะพึงถามเรา 

ผู้มิได้กล่าวอย่างนั้น เช่นนี้ว่า ‘ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! 

วิญญาณาหาร ย่อมมีเพื่ออะไรเล่าหนอ ?’ ดังนี้แล้ว,  

นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหา. 

คำาเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่า 

‘วญิญาณาหาร ยอ่มมเีพือ่ความเกดิขึน้แหง่ภพใหมต่อ่ไป. 
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เม่ือภูตะ (ความเป็นภพ) น้ัน มีอยู่, สฬายตนะ ย่อมมี; 

เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ (การสัมผัส)’, ดังน้ี”.

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ก็ใครเล่า ย่อมสัมผัส พระเจ้าข้า ?”

นัน่เปน็ปญัหาทีไ่มค่วรจะเปน็ปญัหาเลย : เรายอ่ม

ไม่กล่าวว่า “บุคคล ย่อมสัมผัส” ดังนี้ ถ้าเราได้กล่าวว่า 

“บุคคล ย่อมสัมผัส” ดังน้ีน่ันแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อน้ี

ทีค่วรถามขึน้วา่ “กใ็ครเลา่ ยอ่มสมัผสั พระเจา้ขา้ ?” ดงันี.้ 

ก็เรามิได้กล่าวอย่างนั้น, ถ้าผู้ใดจะพึงถามเรา 

ผู้มิได้กล่าวอย่างนั้น เช่นนี้ว่า “ผัสสะมี เพราะมีอะไรเป็น

ปัจจัย พระเจ้าข้า ?” ดังนี้แล้ว นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหา

ที่ควรแก่ความเป็นปัญหา.

คำาเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้น ย่อมมีว่า  

“เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ; 

เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา (ความรู้สึกต่อ

อารมณ์)”, ดังนี้.

(จากน้ันได้มีการทูลถาม และพระผู้มีพระภาคทรงตรัสตอบ 

ไปทลีะอาการของปฏจิจสมปุบาทไปจนถงึ เพราะมเีวทนาเปน็ปจัจยั 

จึงมีตัณหา และพระองค์ได้ตรัสต่อไปอีกว่า :-) 
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เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน (ความยึดม่ัน)”, 

ดังนี้.

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ก็ใครเล่า ย่อมยึดม่ัน พระเจ้าข้า ?”

นัน่เปน็ปญัหาทีไ่มค่วรจะเปน็ปญัหาเลย : เรายอ่ม

ไม่กล่าวว่า “บุคคลย่อมยึดมั่น” ดังนี้ถ้าเราได้กล่าวว่า 

“บุคคลย่อมยึดม่ัน” ดังน้ีน่ันแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อน้ี

ทีค่วรถามขึน้วา่ “กใ็ครเลา่ ยอ่มยดึมัน่ พระเจา้ขา้ ?” ดงันี.้ 

ก็เรามิได้กล่าวอย่างนั้น, ถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้

มไิดก้ลา่วอยา่งนัน้ เชน่นีว้า่ “เพราะมอีะไรเปน็ปจัจยั จงึมี

อปุาทาน พระเจา้ขา้ ?” ดงันีแ้ลว้ นัน่แหละจงึจะเปน็ปญัหา

ที่ควรแก่ความเป็นปัญหา.

คำาเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้น ย่อมมีว่า 

“เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน; 

เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ;” 

เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ;

เพราะมีชาติเป็นปัจจัย, ชรามรณะ โสกะปริเทวะ

ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน :  

ความเกดิขึน้พรอ้มแหง่กองทกุขท์ัง้สิน้นี ้ยอ่มมดีว้ยอาการ

อย่างนี้.



 158 พุ  ท  ธ  ว  จ  น

ผัคคุนะ !  เพราะความจางคลายดับไปโดย 

ไมเ่หลอืแห่งผัสสายตนะท้ัง ๖ น้ัน น่ันเทียว จึงมีความดับแห่ง

ผัสสะ; เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่ง

เวทนา; เพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่ง

ตัณหา; เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่ง

อุปาทาน; เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับ

แหง่ภพ; เพราะมคีวามดบัแหง่ภพ จงึมคีวามดบัแหง่ชาต;ิ 

เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ

ทกุขะโทมนสัอปุายาสทัง้หลาย จงึดบัสิน้ : ความดบัลงแหง่

กองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้แล.

นิทาน. สํ. ๑๖/๑๕/๓๒.
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๔๒

เหตุเกิดของภพ

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวอยู่ว่า 

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

อานนท์ !  ถ้�กรรม มีก�มธ�ตุเป็นวิบ�ก 

จักไม่ได้มีแล้วไซร้, ก�มภพ จะพึงปร�กฏได้แลหรือ ?

“หามิได้ พระเจ้าข้า !”.

อานนท์ !  ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็น

เน้ือน�, วิญญ�ณเป็นเมล็ดพืช, ตัณห�เป็นย�ง (สำ�หรับ

หล่อเลี้ยงเชื้องอก) ของพืช. วิญญ�ณของสัตว์ทั้งหล�ยมี

อวิชช�เป็นเคร่ืองก้ัน มีตัณห�เป็นเคร่ืองผูกพัน ต้ังอยู่แล้ว

ด้วยธ�ตุช้ันทร�ม (ก�มธ�ตุ), ก�รบังเกิดข้ึนในภพใหม่

ต่อไป ย่อมมีได้ ด้วยอ�ก�รอย่�งนี้.

อานนท์ !  ถ้�กรรม มีรูปธ�ตุเป็นวิบ�ก   

จักไม่ได้มีแล้วไซร้, รูปภพ จะพึงปร�กฏได้แลหรือ ?

“หามิได้ พระเจ้าข้า !”.
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อานนท์ !  ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็น

เนื้อน�, วิญญ�ณเป็นเมล็ดพืช, ตัณห�เป็นย�งของพืช

วิญญ�ณของสัตว์ทั้งหล�ย มีอวิชช�เป็นเครื่องกั้น

มีตัณห�เป็นเครื่องผูกพัน ตั้งอยู่แล้วด้วยธ�ตุชั้นกล�ง 

(รูปธ�ตุ). ก�รบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้ 

ด้วยอ�ก�รอย่�งนี้.

อานนท์ !  ถ้�กรรม มีอรูปธ�ตุเป็นวิบ�ก 

จักไม่ได้มีแล้วไซร้, อรูปภพ จะพึงปร�กฏได้แลหรือ ?

“หามิได้ พระเจ้าข้า !”.

อานนท์ !  ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็น

เนื้อน�, วิญญ�ณเป็นเมล็ดพืช, ตัณห�เป็นย�งของพืช. 

วิญญ�ณของสัตว์ทั้งหล�ย มีอวิชช�เป็นเครื่องกั้น 

มตีณัห�เปน็เครือ่งผกูพนั ตัง้อยูแ่ลว้ดว้ยธ�ตชุัน้ประณตี 

(อรปูธ�ต)ุ, ก�รบงัเกดิขึน้ในภพใหมต่อ่ไป ยอ่มมไีดด้ว้ย

อ�ก�รอย่�งนี้.

อานนท์ !  

ภพ ย่อมมีได้ ด้วยอ�ก�รอย่�งนี้แล.

ติก. อํ. ๒๐/๒๘๗/๕๑๖.
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๔๓

เครื่องนำ�ไปสู่ภพ

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  พระองค์ตรัสอยู่ว่า ‘เคร่ืองนำาไป 

สู่ภพ เครื่องนำาไปสู่ภพ’ ดังนี้,  ก็เครื่องนำาไปสู่ภพ เป็นอย่างไร 

พระเจ้าข้า ! และความดับไม่เหลือของเครื่องนำาไปสู่ภพนั้น 

เป็นอย่างไรเล่า พระเจ้าข้า !”.

ราธะ ! ฉันทะ (ความพอใจ) ก็ดี, ร�คะ (ความ

กำาหนัด) ก็ดี, นันทิ  (ความเพลิน) ก็ดี, ตัณห�  (ความ

ทะยานอยาก) ก็ดี, อุป�ยะ (กิเลสเป็นเหตุเข้าไปสู่ภพ) และ 

อปุ�ท�น (ความถอืมัน่ดว้ยอำานาจกเิลส) อนัเปน็เครือ่งตัง้ทบั 

เครื่องเข้าไปอาศัย และเครื่องนอนเนื่องแห่งจิตก็ดี ใดๆ 

ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย และ 

ในวิญญาณ; 

กิเลสเหล่�นี้ นี่เร�เรียกว่� ‘เครื่องนำ�ไปสู่ภพ’ 

คว�มดับไม่เหลือของเครื่องนำ�ไปสู่ภพ มีได้

เพร�ะคว�มดับไม่เหลือของกิเลส มีฉันทะ ร�คะ เป็นต้น

เหล่�นั้นเอง.
ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๓/๓๖๘.๔๓.
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๔๔ 

ปฏิจจสมุปบ�ท
 ในฐ�นะเป็นกฎสูงสุดของธรรมช�ติ

ภิกษุทั้งหลาย ! เร�จักแสดงซ่ึงปฏิจจสมุปบ�ท 

(คือ ธรรมอันเป็นธรรมชาติ อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น) แก่พวกเธอ

ท้ังหล�ย.  พวกเธอท้ังหล�ย จงฟังซ่ึงปฏิจจสมุปบ�ทน้ัน,  

จงทำ�ในใจให้สำ�เร็จประโยชน์, เร�จักกล่�วบัดนี้ ...

ภิกษุทั้งหลาย ! 

ก็ปฏิจจสมุปบาท เป็นอย่างไรเล่า ?

(๑) ภิกษุทั้งหลาย ! เพร�ะช�ติ เป็นปัจจัย 

ชร�มรณะย่อมมี. ภิกษุท้ังหลาย ! เพร�ะเหตุท่ีพระตถ�คตทัง้

หล�ย จะบังเกิดขึ้นก็ต�ม,จะไม่บังเกิดขึ้นก็ต�ม, 

ธรรมธ�ตุน้ัน ย่อมต้ังอยู่แล้วน่ันเทียว; คือ คว�มต้ังอยู่แห่ง

ธรรมด� (ธัมมัฏฐิตตา), คือ คว�มเป็นกฎต�ยตัวแห่ง

ธรรมด� (ธัมมนิยามตา), คือ คว�มที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็น

ปัจจัย สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น (อิทัปปัจจยตา). 



 163ฉบับ  ๕  แก้กรรม ?

ตถาคต ย่อมรู้พร้อมเฉพาะ ย่อมถึงพร้อมเฉพาะ 

ซ่ึงธรรมธาตุน้ัน; คร้ันรู้พร้อมเฉพาะแล้ว ถึงพร้อมเฉพาะแล้ว, 

ย่อมบอก ย่อมแสดง ย่อมบัญญัติ ย่อมต้ังข้ึนไว้ ย่อมเปิดเผย 

ย่อมจำาแนกแจกแจง ย่อมทำาให้เป็นเหมือนการหงายของท่ีคว่ำา; 

และไดก้ลา่วแลว้ในบดันีว้า่ “ภกิษทุัง้หลาย !  ทา่นทัง้หลาย

จงมาดู : เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะย่อมมี” ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ! เพร�ะเหตดุงันีแ้ล : ธรรมธ�ตุ

ใด ในกรณีนั้น อันเป็น ตถต� คือ คว�มเป็นอย่�งนั้น, 

เป็น อวิตถต� คือ คว�มไม่ผิดไปจ�กคว�มเป็นอย่�งน้ัน, 

เป็น อนัญญถต� คือ คว�มไม่เป็นไปโดยประก�รอื่น, 

เปน็ อทิปัปจัจยต� คอื คว�มทีเ่มือ่มสีิง่นีส้ิง่นีเ้ปน็ปจัจยั 

สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น; 

ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมน้ีเร�เรียกว่� ปฏิจจสมุปบ�ท

(คือธรรมอันเป็นธรรมช�ติ อ�ศัยกันแล้วเกิดขึ้น).

(๒) ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติ

ย่อมมี. ...ฯลฯ…1

1 การละเปยยาล ...ฯลฯ... เช่นนี้ หมายความว่า ข้อความในข้อ (๒) 
เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงข้อ (๑๐) นี้ ซ้ำากันโดยตลอดกับในข้อ (๑) ต่างกันแต่
เพียงปัจจยาการแต่ละปัจจยาการเท่านั้น; สำาหรับข้อสุดท้าย 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) ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

เวทนาย่อมมี. ...ฯลฯ…

(๗) ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะสฬายตนะเปน็ปจัจยั 

ผัสสะย่อมมี. ...ฯลฯ…

(๘) ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะนามรูปเป็นปัจจัย 

สฬายตนะย่อมมี. ...ฯลฯ…

(๙) ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 

นามรูปย่อมมี. ...ฯลฯ...

(๑๐) ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะสังขารเป็นปัจจัย 

วิญญาณย่อมมี. ...ฯลฯ…

(๑๑) ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 

สังขารทั้งหลายย่อมมี.  ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุที่ 

พระตถาคตท้ังหลาย จะบังเกิดข้ึนก็ตาม, จะไม่บังเกิดข้ึนก็ตาม, 
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ธรรมธาตนุัน้ ยอ่มตัง้อยูแ่ลว้นัน่เทยีว; คอืความตัง้อยูแ่หง่

ธรรมดา, คือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดา, คือ 

ความที่เมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัย สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น. 

ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะ ย่อมถึงพร้อมเฉพาะ 

ซ่ึงธรรมธาตุน้ัน; คร้ันรู้พร้อมเฉพาะแล้ว ถึงพร้อมเฉพาะแล้ว, 

ย่อมบอก ย่อมแสดง ย่อมบัญญัติ ย่อมต้ังข้ึนไว้ ย่อมเปิดเผย 

ย่อมจำาแนกแจกแจง ย่อมทำาให้เป็นเหมือนการหงายของ

ท่ีควำา่และได้กล่าวแล้วในบัดน้ีว่า “ภิกษุท้ังหลาย ! ท่านท้ังหลาย

จงดู : เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายย่อมมี” 

ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุดังน้ีแล : ธรรมธาตุใด

ในกรณีนั้น อันเป็น ตถตา คือความเป็นอย่างนั้น, เป็น  

อวิตถตา คือ ความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้น, เป็น 

อนัญญถตา คือ ความไม่เป็นไปโดยประการอื่น, เป็น  

อิทัปปัจจยตา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัย สิ่งนี้ 

สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น;

ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมน้ีเราเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท.

นิทาน. สํ. ๑๖/๓๐/๖๑.



มูลนิธิพุทธโฆษณ์ 

มูลนิธิแห่งมห�ชนช�วพุทธ ผู้ซึ่งชัดเจน และมั่นคงในพุทธวจน

 เร่ิมจากชาวพุทธกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหน่ึง ได้มีโอกาสมาฟังธรรมบรรยายจาก
ท่านพระอาจารย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล ท่ีเน้นการนำาพุทธวจน (ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ 
ท่ีพระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าทรงตรัสไว้ดีแล้ว บริสุทธ์ิบริบูรณ์ส้ินเชิง  ท้ังเน้ือ ความและ
พยัญชนะ) มาใช้ในการถ่ายทอดบอกสอน ซึ่งเป็นรูปแบบการแสดงธรรมที่ตรงตาม
พุทธบัญญัติตามที่ทรงรับสั่งแก่พระอรหันต์ ๖๐ รูปแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 
ในการประกาศพระสัทธรรม และเป็นลักษณะเฉพ�ะท่ีภิกษุในคร้ังพุทธก�ลใช้เป็น
ม�ตรฐ�นเดียว

  หลักพุทธวจนน้ี ได้เข้ามาตอบคำาถาม ต่อความลังเลสงสัย ได้เข้ามาสร้าง 
ความชัดเจน ต่อความพร่าเลือนสับสน  ในข้อธรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมชาวพุทธ 
ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นผลจากสาเหตุเดียวคือ การไม่ใช้คำาของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้น
ในการศึกษาเล่าเรียน

 ด้วยศรัทธาอย่างไม่หวั่นไหวต่อองค์สัมมาสัมพุทธะ ในฐานะพระศาสดา 
ท่านพระอาจารย์คึกฤทธ์ิ ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า “อาตมาไม่มีคำาสอนของตัวเอง”
และใช้เวลาที่มีอยู่ ไปกับการรับสนองพุทธประสงค์ ด้วยการโฆษณาพุทธวจน
เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม และความประสานเป็นหนึ่งเดียวของชาวพุทธ

  เม่ือกลับมาใช้หลักพุทธวจน เหมือนท่ีเคยเป็นในคร้ังพุทธกาล ส่ิงท่ีเกิดข้ึน
คือ ความชัดเจนสอดคล้องลงตัว  ในความรู้ความเข้าใจ ไม่ว่าในแง่ของหลักธรรม 
ตลอดจนมรรควิธีท่ีตรง และสามารถนำาไปใช้ปฏิบัติให้เกิดผล รู้เห็นประจักษ์ได้จริง
ด้วยตนเองทันที ด้วยเหตุน้ี ช�วพุทธท่ีเห็นคุณค่�ในคำ�ของพระพุทธเจ้�จึงขย�ยตัว
ม�กข้ึนเร่ือยๆ เกิดเป็น “กระแสพุทธวจน” ซ่ึงเป็นพลังเงียบท่ีกำาลังจะกลายเป็น
คล่ืนลูกใหม่ ในการกลับไปใช้ระบบการเรียนรู้พระสัทธรรม เหมือนดังคร้ังพุทธกาล



  ด้วยการขยายตัวของกระแสพุทธวจนนี้ สื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน ไม่ว่า
จะเป็นหนังสือ หรือซีดี ซึ่งแจกฟรีแก่ญาติโยมเริ่มมีไม่พอเพียงในการแจก ทั้งนี้  
เพราะจำานวนของผู้ที่สนใจเห็นความสำาคัญของพุทธวจน ได้ขยายตัวมากขึ้นอย่าง
รวดเร็วประกอบกับว่าท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เคร่งครัดในข้อวัตร
ปฏิบัติที่พระศาสดาบัญญัติไว้ อันเป็นธรรมวินัยที่ออกจากพระโอษฐ์ของตถาคต
โดยตรง การเผยแผ่พุทธวจนที่ผ่านมา จึงเป็นไปในลักษณะสันโดษตามมีตามได้ 
เมื่อมีโยมมาปวารณาเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ ได้มาจำานวนเท่าไหร่ ก็ทยอยแจก
ไปตามที่มีเท่านั้น เมื่อมีมา ก็แจกไป เมื่อหมด ก็คือหมด

 เน่ืองจากว่า หน้าท่ีในการดำารงพระสัทธรรมให้ต้ังม่ันสืบไป ไม่ได้ผูกจำากัด
อยู่แต่เพียงพุทธสาวกในฐานะของสงฆ์เท่านั้น ฆราวาสกลุ่มหนึ่งซึ่งเห็นความสำาคัญ
ของพุทธวจน จึงรวมตัวกันเข้ามาช่วยขยายผลในส่ิงท่ีท่านพระอาจารย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล
ทำาอยู่แล้ว น่ันคือ การนำาพุทธวจนมาเผยแพร่โฆษณา โดยพิจารณาตัดสินใจจดทะเบียน 
จัดตั้งเป็นมูลนิธิอย่างถูกต้องตามกฏหมาย  เพื่อให้การดำาเนินการต่างๆ ทั้งหมด 
อยู่ในรูปแบบที่โปร่งใส เปิดเผย และเปิดกว้างต่อสาธารณชนชาวพุทธทั่วไป

 สำาหรับผู้ที่เห็นความสำาคัญของพุทธวจน และมีความประสงค์ที่จะดำารง 
พระสัทธรรมให้ต้ังม่ัน ด้วยวิธีของพระพุทธเจ้า สามารถสนับสนุนการดำาเนินการตรงน้ีได้
ด้วยวิธีง่ายๆ นั่นคือ เข้�ม�ใส่ใจศึกษ�พุทธวจน และนำ�ไปใช้ปฏิบัติด้วยตนเอง  
เมื่อรู้ประจักษ์ เห็นได้ด้วยตนแล้ว ว่ามรรควิธีที่ได้จากการทำาความเข้าใจ โดย
ใช้คำาของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้นนั้น นำาไปสู่ความเห็นที่ถูกต้อง ในหลักธรรม
อันสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว  กระทั่งได้ผลตามจริง  
ทำาให้เกิดมีจิตศรัทธา ในการช่วยเผยแพร่ขยายสื่อพุทธวจน เพียงเท่านี้  คุณก็คือ
หนึ่งหน่วยในขบวน “พุทธโฆษณ์” แล้ว 

  นี่คือเจตนารมณ์ของมูลนิธิพุทธโฆษณ์ นั่นคือเป็นมูลนิธิแห่งมห�ชน
ช�วพุทธ ซึ่งชัดเจน และมั่นคงในพุทธวจน



ผู้ที่สนใจรับสื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน  เพื่อไปใช้ศึกษาส่วนตัว  
หรือนำาไปแจกเป็นธรรมทาน แก่พ่อแม่พี่น้อง ญาติ หรือเพื่อน  

สามารถมารับได้ฟรี โดยไม่มีเงื่อนไข ที่วัดนาป่าพง  
หรือตามที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมนอกสถานที่

สำาหรับรายละเอียดกิจธรรมต่างๆ  ภายใต้เครือข่ายพุทธวจนโดยวัดนาป่าพง 
ค้นหาข้อมูลได้จาก

www.buddhakos.org
 

หากมีความจำานงที่จะรับไปแจกเป็นธรรมทานในจำานวนหลายสิบชุด 
ขอความกรุณาแจ้งความจำานงได้ที่

มูลนิธิพุทธโฆษณ์
ประสานงานและเผยแผ่ : เลขที่ ๒๙/๓ หมู่ที่ ๗ 

ถนนเลียบคลอง ๑๐ ฝั่งตะวันออก
ตำาบลบึงทองหลาง  อำาเภอลำาลูกกา  จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐

โทรศัพท์ ๐๘ ๘๔๙๔ ๘๐๘๓, ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘, ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑
โทรสาร ๐ ๒๕๔๙ ๒๑๗๕

เว็บไซต์ : www.buddhakos.org   อีเมล์ : info@buddhakos.org

สนับสนุนก�รเผยแผ่พุทธวจนได้ที่ 
ชื่อบัญชี “มูลนิธิพุทธโฆษณ์” ธน�ค�รกสิกรไทย ส�ข� ย่อยตล�ดไท

ประเภท บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๔๘๔-๒-๑๐๘๗๗-๘

ชื่อบัญชี “มูลนิธิพุทธโฆษณ์ (๒)” 
(หนังสือสุตตันตปิฎก)

ธน�ค�รกสิกรไทย ส�ข� โลตัส ลำ�ลูกก� (คลอง ๖)
ประเภท บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๖๕๔-๒-๐๘๐๐๐-๙
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ขอกร�บขอบพระคุณแด่ 
พระอ�จ�รย์คึกฤทธ์ิ  โสตฺถิผโล  และคณะสงฆ์วัดน�ป่�พง

ที่กรุณาให้คำาปรึกษาในการจัดทำาหนังสือเล่มนี้ 

ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน 

โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่  

เว็บไซต์
• http://www.watnapp.com : หนังสือ และสื่อธรรมะ บนอินเทอร์เน็ต
• http://media.watnapahpong.org : ศูนย์บริการมัลติมีเดียวัดนาป่าพง
• http://www.buddhakos.org : มูลนิธิพุทธโฆษณ์
• http://etipitaka.com : โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน
• http://www.watnapahpong.net : แกลอรี่รูปภาพ
• http://www.watnapahpong.org : เว็บไซต์วัดนาป่าพง
• http://www.watnapahpong.com : เว็บไซต์วัดนาป่าพง
• http://www.buddhawaj.org : ฐานข้อมูลพระสูตรออนไลน์, เสียงอ่านพุทธวจน
• http://www.buddhaoat.org : กลุ่มผู้สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจน

ด�วน์โหลดโปรแกรมตรวจห�และเทียบเคียงพุทธวจน (E-Tipitaka) 
สำ�หรับคอมพิวเตอร ์
• ระบบปฏิบัติการ Windows, Macintosh, Linux 
 http://etipitaka.com/download หรือ รับแผ่นโปรแกรมได้ที่วัดนาป่าพง 

สำ�หรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
• ระบบปฏิบัติการ Android 
 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play โดยพิมพ์คำาว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka
• ระบบปฏิบัติการ iOS (สำาหรับ iPad, iPhone, iPod)
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์คำาว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka

ด�วน์โหลดโปรแกรมพุทธวจน (Buddhawajana)
เฉพ�ะสำ�หรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
• ระบบปฏิบัติการ Android
 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play โดยพิมพ์คำาว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana
• ระบบปฏิบัติการ iOS (สำาหรับ iPad, iPhone, iPod)
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์คำาว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana

วิทยุ-โทรทัศน์
• คลื่น ส.ว.พ. FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันพระ เวลา ๑๗.๔๐ น. 



บรรณ�นุกรม

พระไตรปิฎกฉบับสย�มรัฐ (บ�ลีสย�มรัฐ)

พระไตรปิฎกภ�ษ�ไทยฉบับหลวง (ไทยสย�มรัฐ)

หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุดจ�กพระโอษฐ ์
(ผลงานแปลพุทธวจน โดยท่านพุทธทาสภิกขุในนามกองตำาราคณะธรรมทาน)

ร่วมจัดทำ�โดย
คณะงานธมัมะวดันาปา่พง (กลุม่อาสาสมคัรพทุธวจนหมวดธรรม), คณะศษิยว์ดันาปา่พง,

กลุ่มศิษย์ตถาคต, กลุ่มสมณะศากยะปุตติยะ, กลุ่มธรรมะสีขาว, 
กลุ่มพุทธบริษัทศากยบุตร, กลุ่มพุทธโอษฐ์, กลุ่มชวนม่วนธรรม,

กลุ่มละนันทิ, กลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทย,
กลุ่มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่่,

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช สำานักงานการศึกษาต่อเนื่อง,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ชมรมวิศวกรความรู้เพื่อสังคม, ชมรมพุทธวจนอุดรธานี, ชมรมธรรมปรีดา,
เสถียรธรรมสถาน, สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕,

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,
กองอำานวยการสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก (บางปู),

บจก. สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น, บจก. ดาต้าโปรดักส์, 
บจก. 3M ประเทศไทย, บจก. บางไทรไฟเบอร์บอร์ด,
บจก. เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย),

บจก. สยามรักษ์, บจก. เซเว่นสเต็ปส์, บจก. เมคเทค, บจก. ไดเวอร์ส เคมีคอลส์, 
บจก. ห้างพระจันทร์โอสถ, บจก.สมสุข สหภัทรสตีลล์, บจก.ทองแป้น,

สถานกายภาพบำาบัด คิดดีคลินิค, ร้านต้นมะขามช่างทอง,
ร้านเสบียงบุญ, บ้านเมตตาเรสซิเด้นท์, บ้านพุทธวัจน์





สัน 10.5 มม 

สัน 10.5 มม 

“ราหุล !  กรรมทั้งหลาย ก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรสอดส่อง

พิจารณาดูแล้วดูเล่าเสียก่อน   จึงทำาลงไป

ทางกาย, ทางวาจา  หรือ ทางใจ 

ฉันเดียวกับกระจกเงานั้นเหมือนกัน”.

ม. ม. ๑๓/๑๒๕/๑๒๘

“ราหุล !  กระจกเงามีไว้สำาหรับทำาอะไร ?

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !

กระจกเงามีไว้สำาหรับส่องดู พระเจ้าข้า !”. ...โลก  ย่อมเป็นไปตามกรรม 

หมู่สัตว์  ย่อมเป็นไปตามกรรม

สัตว์ทั้งหลาย  มีกรรมเป็นเครื่องรึงรัด 

เหมือนลิ่มสลักขันยึดรถที่กำาลังแล่นไปอยู่.

สัตว์ทั้งหลาย  เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน 

เป็นทายาทแห่งกรรม  มีกรรมเป็นกำาเนิด 

มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์  มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย 

กระทำากรรมใดไว้  ดีก็ตาม  ชั่วก็ตาม 

จักเป็นผู้รับผลกรรมนั้น.

สุ. ขุ. ๒๕/๔๕๗/๓๘๒. , ทสก. อำ. ๒๔/๓๐๙/๑๙๓.



สัน 10.5 มม 

สัน 10.5 มม 

ติดตามการเผยแผพระธรรมคําสอนตามหลักพุทธวจน โดยพระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ไดที่ 
www.buddhakos.org | media.watnapahpong.org | www.watnapp.com | คล่ืน ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ เวลา 17.40 น.   

สื่อธรรมะนี้ จัดทําเพื่อประโยชนทางการศึกษาสูสาธารณชนเปนธรรมทาน ลิขสิทธิ์ในตนฉบับนี้
ไดรับการสงวนไว ไมสงวนสิทธิ์ในการจัดทําจากตนฉบับเพื่อเผยแผในทุกกรณี 
ในการจัดทําหรือเผยแผ โปรดใชความละเอียดรอบคอบเพื่อรักษาความถูกตองของขอมูล 

ขอคําปรึกษาดานขอมูลในการจัดทําเพื่อความสะดวกและประหยัด 
ติดตอไดที่ มูลนิธิพุทธโฆษณ โทร.๐๘ ๘๔๙๔ ๘๐๘๓ 

คุณศรชา โทร.๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑ คุณอารีวรรณ โทร.๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘

ฉบับ ๕
แก้กรรม ?

พ
ุ ท

 ธ
 ว

 จ
 น

พุ ท ธ ว จ น
แก้กรรม ?

โดย ตถาคต

กรรม
...ข้าวเปลือก  ทรัพย์  เงินทอง  หรือข้าวของ  
ที่หวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่
ทาส  กรรมกร  คนใช้  และผู้อาศัยของเขา
พึงพาเอาไปไม่ได้ทั้งหมด  จะต้องถึงซึ่งการละทิ้งไว้ทั้งหมด
ก็บุคคลทำากรรมใด  ด้วยกาย  ด้วยวาจา  หรือด้วยใจ
กรรมนั้นแหละ  เป็นของๆ เขา  และเขาย่อมพาเอากรรมนั้นไป
อนึ่ง กรรมนั้น  ย่อมติดตามเขาไป  เหมือนเงาติดตามตน ฉะนั้น
เพราะฉะนั้น  บุคคลควรทำากรรมดี  สั่งสมไว้สำาหรับภพหน้า
บุญทั้งหลาย  ย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย  ในโลกหน้า.

สคา. สำ. ๑๕/๑๓๔/๓๙๒.

ภิกษุท้ังหลาย !  เรากล่าวซ่ึงเจตนา  ว่าเป็นกรรม.
ภิกษุท้ังหลาย !  เหตุเกิดของกรรมท้ังหลาย ย่อมมี  เพราะความเกิดของผัสสะ.
ภิกษุท้ังหลาย !  ความดับแห่งกรรม ย่อมมี  เพราะความดับแห่งผัสสะ.
ภิกษุท้ังหลาย !  มรรคมีองค์ ๘ น้ีน่ันเอง  เป็นกัมมนิโรธคามินีปฏิปทา.
ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๖๔/๓๓๔.

วันนี้ชาวพุทธ
แก้กรรมตามใคร ? 

?


