
พุทธวจน

สื่อธรรมะนี้ จัดทำเพื่อประโยชนทางการศึกษาสูสาธารณชนเปนธรรมทาน
ลิขสิทธิ์ในตนฉบับนี้ไดรับการสงวนไว ไมสงวนสิทธิ์ในการ 
จัดทำจากตนฉบับเพื่อเผยแผในทุกกรณี ในการจัดทำหรือ 
เผยแผ โปรดใชความละเอียดรอบคอบ เพื่อรักษาความถูกตอง 
ของขอมูล ขอคำปรึกษาดานขอมูลในการจัดทำเพื่อความสะดวก
และประหยัด ติดตอไดที่ คุณศรชา โทร. ๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ หรือ 
คุณอารีวรรณ โทร. ๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘

แกกรรม ?
โดย ตถาคต

ภิกษุ ท. !    เรากลาวซึ่งเจตนา วาเปนกรรม
ภิกษุ ท. !    เหตุเกิดของกรรมทั้งหลายยอมมี เพราะความเกิดของผัสสะ
ภิกษุ ท. !    ความดับแหงกรรมยอมมี เพราะความดับแหงผัสสะ
ภิกษุ ท. !    มรรคมีองค ๘ นี้นั่นเอง เปนกัมมนิโรธคามินีปฏิปทา

ฉกฺก. อํ. ๒๒ / ๔๕๘,๔๖๓ - ๔๖๔ / ๓๓๔.

วันนี้ชาวพุทธ
แกกรรมตามใคร? 

?

กรรม
        ...ขาวเปลือก ทรัพย เงินทอง หรือขาวของ  

ที่หวงแหนอยางใดอยางหนึ่งมีอยู

ทาส กรรมกร คนใช และผูอาศัยของเขา

พึงพาเอาไปไมไดทั้งหมด จะตองถึงซึ่งการละทิ้งไวทั้งหมด

ก็บุคคลทำกรรมใด ดวยกาย ดวยวาจา หรือดวยใจ

กรรมนั้นแหละ เปนของๆ เขา และเขายอมพาเอากรรมนั้นไป

อนึ่งกรรมนั้น ยอมติดตามเขาไป เหมือนเงาติดตามตน ฉะนั้น

เพราะฉะนั้น บุคคลควรทำกรรมดี สั่งสมไวสำหรับภพหนา

บุญทั้งหลาย ยอมเปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลาย ในโลกหนา.

สคา. สํ. ๑๕ / ๑๓๔ / ๓๙๒.
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  แกกรรม ?
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  ๕



ในปกหนา 
 

“ราหลุ !   กระจกเงามีไวสาํหรบัทําอะไร ? 
 

“ขาแตพระองคผูเจริญ ! 
กระจกเงามีไวสําหรับสองดู พระเจาขา !” 

 
 

“ราหุล !    กรรมทั้งหลาย ก็เปนสิ่งท่ีบุคคลควรสอดสอง 
พิจารณาดูแลว ๆ  เลา ๆ  เสียกอน    จึงทําลงไป 

ทางกาย, ทางวาจา  หรือ ทางใจ  
ฉันเดียวกับกระจกเงานั้นเหมือนกัน.” 

 
 

จูฬราหุโลวาทสูตร ม.ม. ๑๓/๑๒๓/๑๒๖. 
 

ในปกหลัง 
 



พุทธวจน 
ฉบับ ๕   แกกรรม ?



พุทธวจน  
ฉบบั ๕   แกกรรม ? 

ส่ือธรรมะนี้ จัดทําเพ่ือประโยชนทางการศึกษาสูสาธารณชนเปนธรรมทาน 

ลิขสิทธิ์ในตนฉบับน้ีไดรับการสงวนไว   
ไมสงวนสิทธิ์ในการจัดทําจากตนฉบับเพื่อเผยแผในทุกกรณี 
ในการจัดทําหรือเผยแผ  โปรดใชความละเอียดรอบคอบ  

เพื่อรักษาความถูกตองของขอมูล 
ขอคําปรึกษาดานขอมูลในการจัดทําเพื่อความสะดวกและประหยัด 

ติดตอไดที่ คุณศรชา  โทร.๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ 
หรือ คุณอารีวรรณ โทร.๐๘๑-๖๖๗-๕๔๕๕ 

 
พิมพครั้งท่ี ๑  กมุภาพันธ  ๒๕๕๓  จํานวน  ๑๐,๐๐๐ เลม 

 
ศิลปกรรม  วชิช ุ เสริมสวัสดิศ์รี 

ที่ปรึกษาศิลปกรรม  จํานงค  ศรีนวล,  ธนา  วาสิกศิริ 
 

จัดทําโดย  
มูลนิธิพทุธโฆษณ 

 (เวบไซต  www.buddhakos.org) 
 

ดําเนินการพิมพโดย  บริษทั คิว พร้ินท แมเนจเมนท จํากัด 
โทรศัพท ๐-๒๘๐๐-๒๒๙๒  โทรสาร ๐-๒๘๐๐-๓๖๔๙ 



คําอนโุมทนา 
 

 ขออนุโมทนา ในกุศลเจตนาคร้ังนี้ เปนอยางยิ่ง ท่ีได
สรางเหตุปจจัยอันเปนไปเพ่ือความเจริญ และความมีอายุ
ยืนยาวแหงพทุธวจน ดวยการสืบสายถายทอดคําสอนท่ีออกจาก
พระโอษฐของพระองคเอง ในสวนของเร่ืองกรรม กับความ
เขาใจท่ีถูกตอง สมดงัพุทธประสงค ท่ีตองการใหมีผูนําคําสอน
ของพระองคไปศึกษาประพฤติปฏิบัติ  เพงพิสูจนขออรรถ
ขอธรรม เพื่อใหเห็นแจงเปนปจจัตตัง และขยันในการถายทอด
บอกสอนกันรุนตอรุน สืบๆ กันไป 

 ดวยเหตุท่ีไดกระทํามาแลวนี้ ขอจงเปนพลวปจจัย 
ใหผูมีสวนรวมในการทําหนังสือและผูท่ีไดอานศึกษา พึง
ไดดวงตาเห็นธรรม สําเร็จผลยังพระนิพพาน สมดังความ
ปรารถนาท่ีไดสรางมาอยางดแีลวดวยเทอญ. 

ขออนุโมทนา  
พระคึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล 





คํานํา 

ในคร้ังพุทธกาล มีภิกษุอธิบายเกี่ยวกับวิญญาณวา  
วิญญาณ คือสภาพท่ีรับรูอารมณตางๆ ได ส่ือสารพูดคุยได
เปนผูรับผลของกรรมดีกรรมช่ัว เปนผูท่ีแลนไป ทองเท่ียวไป 

พระพุทธเจาทรงเรียกภกิษุรูปนั้นมาสอบทันที เม่ือ
ไดความตรงกันกับท่ีถูกโจทกแลว  ทรงตําหนิโดยการ
เรียกภิกษุรูปนีว้า “โมฆะบุรุษ” ซ่ึงแปลตามความหมายวา 
บุคคลอันเปลา ไรประโยชน เปนโมฆะ มีไวก็เทากับไมมี 
จากนั้น ทรงพยากรณวา การพูดผิดไปจากคําของตถาคต
เชนนี ้จะทําใหประสพบาปมิใชบุญเปนอันมาก 

คงไมใชเร่ืองยากเกินไปนัก ท่ีจะทําความเขาใจวา
วิญญาณ โดยนัยของขันธหานั้น ไมใชตวัสัตว ไมใชบุคคล
เปนแตเพียงส่ิงท่ีมีกริยารูได  และ  เปนปฏิจจสมุปปนธรรม
คืออาศัยเหตุปจจัยในการเกิดข้ึนมีอยู   สวนสัตว   บุคคล
ผูทํากรรม รับกรรมนั้น คือ ขันธหาอันประกอบดวยอุปาทาน
ปรุงแตงเสร็จไปแลว วาเปนนี้ๆ  เปนนั้นๆ 



คําถามก็คือ บุคคลประเภทไหนท่ีสนใจกรรม วิบากกรรม
ในขันธหา (อันไมใชของเรา ไมใชเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา)นี้ 

คําตอบก็คือ บุคคลท่ียังมีความเห็นในวิญญาณ วาคือ 
ผูรับรู ผูกระทํา ผูรับผลของกรรม คือผูทองเท่ียวเวยีนวายไป 
โดยนัยลักษณะเดียวกับภกิษรูุปนั้นในคร้ังพุทธกาล 

คําถามอาจมีข้ึนอีกวา จะมีบางไหมบางคน ท่ีไมสนใจ
ไมแยแส  ไมอยากรู  ในเร่ืองของกรรม และวิบากของกรรม
ในแงมุมตางๆ ภายใตความเห็นวาใชตัวตนในอุปาทานขันธ
ไมสนใจ การที่มีท่ีเปนแลวนี้ วาเกิดจากกรรมนี้ๆ ในภพโนนๆ 
ไมแยแส แกกรรมในภพโนนๆ  ท่ีสงผลอยูนี้ ดวยกรรมนั้นๆ 
ไมอยากรู วาทํากรรมแบบนั้นๆ  แลวจะไดรับผลแบบไหนๆ  

คําตอบพึงมีวา  ผูถึงพรอมดวยทิฏฐ ิ  (ทิฏฐิสัมปนนะ) 
มีอยูคือเขาสูแลวในสัมมัตตนิยาม เขาสูแลวในระบบที่ถูกตอง 
เปนผูถึงแลวซ่ึงกระแส (โสตะ) คือทางอันเปนอริยะ 

ฐานะท่ีเปนไปไมได ของผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ นั่นคือ
ยึดม่ันความตามเห็นขันธในสวนอดีต   (ปุพพันตานุทิฏฐิ) 



และยึดม่ันความตามเห็นขันธสวนอนาคต (อปรันตานุทิฏฐิ)
พระพุทธเจาทรงยืนยันวา ผูท่ีถึงพรอมดวยทิฏฐิแลวนี้ จะมี
ความรูเขาใจอันพิเศษเฉพาะ  ซ่ึงหาไมไดในปุถุชนท่ัวไป 
ทุกข จะคอยๆ ดับไป ในทุกๆ กาวบนหนทาง และเปนผูท่ีจะ
ไมตกตํ่าเปนธรรมดา มีสัมโพธิเปนเบ้ืองหนาท่ีสุด 

สังคมพุทธในวันนี้ แมจะยังมีความเจริญในระบบ 
ธรรมวินัยอยูก็ตาม แตก็ปฏิเสธไมไดวายังมีบุคคลในขาย
“โมฆะบุรุษ” ดังคร้ังพุทธกาลนั้น 

โมฆะบุรุษนี้   คือผูท่ีขับเคล่ือนการกระทําตางๆ 
ท่ีออกนอกแนวทางของอริยมรรคมีองค ๘ ไปเร่ือยๆ  และ
นําพาโลกไป ดวยระบบคิดท่ีปรารภขันธหาโดยความเปนตน
ท้ังหมดนี้ทําข้ึนภายใตการอางถึงคําสอนของพระพุทธเจา 

เราอาจเคยไดยิน การอางถึงพระธรรมคําสอนใน 
สวนของศีลธรรม ซ่ึงเปนเร่ืองของขอปฏิบัติท่ีไมเบียดเบียน
อันนํามาซ่ึงวิบากอันดีตอตนเอง และหมูสัตวท้ังหลายโดยรวม
อีกท้ัง ยังเปนเหตุใหไดบังเกิดในภพที่เต็มไปดวยสุขเวทนา 



ธรรมะ ในแงมุมระดับศีลธรรมนี้ ไดถูกเขาใจไปวาเปนเพียง
เคร่ืองมือใหไดมาซ่ึงความสุขมีประมาณตางๆ อันเปนผลจาก
การกระทําท่ีดีนั้น  และเพื่อใหมีภพตอๆไปท่ีดีเทานั้น 

ความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือน ตอระบบศีลธรรมนี้ 
เกิดจากการไมรูแจงแทงตลอดดวยดดีวยทิฏฐิ ในพุทธวจน 
เร่ืองทาน ศีล สวรรค เปนเพียงสวนหนึ่ง ในอนุปุพพิกถา ๕  
ซ่ึงพระพุทธองคทรงใชแสดงตอฆราวาส ผูท่ียังมีจิตจมอยูใน 
ความสุขแบบโลกๆ ยังไมพรอมท่ีจะเขาถึงอริยสัจไดทันที 
ทานกถา คือ การให การสละ, สีลกถา  คือ ระบบศีลธรรม, 
สัคคกถา คือ สุขแบบสวรรค, กามาทีนวกถา โทษแหงกาม  
และ เนกขัมมานิสังสกถา คือ อานิสงสแหงการออกจากกาม  
เม่ือผูฟง มีจิตออนโยน ปลอดนิวรณ  นุมเบาควรแกการแลว 
จึงทรงแสดงอริยสัจส่ี อันเปนจุดประสงคหลักเพียงอันเดียว 
ของการเทศนาแตละคร้ัง 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนทุกวันนี้  คือ  การตัดทอนคําสอน 
โดยแยกเนนเวยีนวนอยู   เฉพาะเร่ืองของทาน  ศีล  สวรรค 
ยิ่งไปกวานั้น หากบวกเขาไปดวยกับบุคคลที่ยังไมพนการ



ดํารงชีพดวยมิจฉาอาชีวะแบบของสมณะ คือ เล้ียงชีพดวย
การทํานาย การดูหมอ ดูฤกษ และอ่ืนๆท้ังหลายท้ังปวง ท่ี
รวมเรียกวาติรัจฉานวิชา ท้ังหมดนี้จึงเปนเสมือนขบวนการ
ท่ีผันแปรธรรมวินัย ใหกลายเปนลัทธิใหมอะไรสักอยางท่ี
ไมใชพุทธ แตอางความเปนพุทธ แลวนาํพาผูคนท่ีหลงทาง
อยูแลว ใหยิ่งผูกติด พันเกี่ยวอยูแตในภพ 

หนังสือ พุทธวจน ฉบับ แกกรรม โดยพระตถาคต นี้  
คือการรวมหลักธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสไวเกี่ยวกับกรรม
โดยผูศึกษาจะสังเกตเห็นไดทันทีคือ ความรูในเร่ืองกรรม วา
กรรม เปนส่ิงท่ีบุคคลพึงทราบท้ังหมด ๖ แงมุมดวยกันเทานั้น 
เปนการรูท่ีจะนําไปสูการหลุดพนจากระบบแหงกรรมท่ีหมู
สัตวติดของอยูมานานนับนี้ 

อริยมรรคมีองค ๘ คือ หนทางใหถึงความดับแหงกรรม 
โดยตัวของอริยมรรคเอง มีแลว ซ่ึงการสรางวิบากอันเปนเลิศ 
มีพรอมแลวซ่ึงอานิสงสคือการนําไปสูการสลัดคืนอุปาทานขันธ 
นั่นคือ การกระทํากรรม เพ่ือใหระบบกรรมท้ังหมดท้ังปวงนั้น
กลายเปนโมฆะโดยส้ินเชิง 



 
คณะผูจัดพิมพหนังสือเลมนี้ 

ขอนอบนอมสักการะ ตอ ตถาคต ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
และ  ภิกษุสาวกในธรรมวินัยน้ี 

ตั้งแตคร้ังพุทธกาล จนถึงยุคปจจุบัน 
ท่ีมีสวนเกี่ยวของในการสืบทอดพุทธวจน 

คือ ธรรม และวินัย ท่ีทรงประกาศไว บริสุทธ์ิบริบูรณดีแลว 
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๒ พุทธวจน 
 

รายละเอียดท่ีบุคคลควรทราบ 
เกี่ยวกับเร่ืองกรรม 

 
 ภิกษุ ท. ! กรรม เปนส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ 
นิทานสัมภวะ (เหตุเปนแดนเกิดพรอม) แหงกรรม  เปนส่ิงท่ี
บุคคลควรทราบ,  
 เวมัตตตา (ความมีประมาณตางๆ)  แหงกรรม เปนส่ิง
ท่ีบุคคลควรทราบ,   
 วิบาก (ผลแหงการกระทํา) แหงกรรม เปนส่ิงท่ี
บุคคลควรทราบ,  
 กัมมนิโรธ (ความดับไมเหลือแหงกรรม) เปนส่ิงท่ี
บุคคลควรทราบ,   
 กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอปฏิบัติใหถึงความดับ

ไมเหลือแหงกรรม)     เปนส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ ...... คําท่ี
เรากลาวแลวดงันี้นั้น  เราอาศัยอะไรกลาวเลา ? 
 ภิกษุ ท. ! เรากลาวซ่ึงเจตนา  วาเปน  กรรม      
เพราะวาบุคคลเจตนาแลว  ยอมกระทําซ่ึงกรรม  ดวยกาย



แกกรรม  ? ๓ 

ดวยวาจา  ดวยใจ. 
 ภิกษุ ท. ! นิทานสัมภวะ (เหตุเปนแดนเกิดพรอม)  

แหงกรรมท้ังหลาย  เปนอยางไรเลา ?  
 ภิกษุ ท. ! นิทานสัมภวะ (เหตุเปนแดนเกิดพรอม) 
แหงกรรมท้ังหลาย  คือ ผัสสะ. 
 ภิกษุ ท. ! เวมัตตตา (ความมีประมาณตางๆ)  

แหงกรรมท้ังหลาย เปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษุ ท. ! กรรมท่ีทําใหสัตวเสวยเวทนาในนรก
มีอยู, กรรมท่ีทําใหสัตวเสวยเวทนาในกําเนิดเดรัจฉาน    
มีอยู,  กรรมท่ีทําสัตวใหเสวยเวทนาในเปรตวิสัย มีอยู,   
กรรมท่ีทําสัตวเสวยเวทนาในมนุษยโลก  มีอยู,      กรรมท่ี
ทําสัตวเสวยเวทนาในเทวโลก   มีอยู.      ภกิษุ ท. !    นี้เรา
กลาววา    เวมัตตตาแหงกรรมท้ังหลาย. 
 ภิกษุ ท. ! วิบาก (ผลแหงการกระทํา) แหงกรรม
ท้ังหลาย    เปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษุ ท. ! เรากลาววิบากแหงกรรมทั้งหลายวามี
อยู  ๓  อยาง คือ  วิบากในทิฏฐธรรม (คือทันควัน) หรือวา 
วิบากในอุปปชชะ (คือในเวลาตอมา)   หรือวา วิบากใน



๔ พุทธวจน 
 

อปรปริยายะ (คือในเวลาตอมาอีก).  ภิกษุ ท. !   นี้เรากลาววา 
วิบากแหงกรรมท้ังหลาย. 

 ภิกษุ ท. ! กัมมนิโรธ (ความดับไมเหลือแหงกรรม) 
เปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษุ ท. ! ความดับแหงกรรมท้ังหลาย  ยอมมี  
เพราะความดบัแหงผัสสะ.   
 ภิกษุ ท. ! กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอปฏิบัติ

ใหถึงความดับไมเหลือแหงกรรม)     เปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษุ ท. ! อริยอัฏฐังคิกมรรค (อริยมรรคมี   

องคแปด) นี้นั่นเองคือ   กัมมนิโรธคามินปีฏิปทา ; ไดแก
ส่ิงเหลานี้คือ คือ  สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ)  สัมมา-
สังกัปปะ (ความดําริชอบ)  สัมมาวาจา (การพูดจาชอบ)  
สัมมากัมมันตะ (การทําการงานชอบ) สัมมาอาชีวะ (การเล้ียง
ชีวิตชอบ)  สัมมาวายามะ (ความพากเพียรชอบ)  สัมมาสต ิ
(ความระลึกชอบ)    สัมมาสมาธิ  (ความต้ังใจม่ันชอบ).    
 ภิกษุ ท. ! เม่ือใดอริยสาวก ยอมรูชัดซ่ึง กรรม 
อยางนี,้  
 รูชัดซ่ึง นิทานสัมภวะแหงกรรม อยางนี้,  



แกกรรม  ? ๕ 

 รูชัดซ่ึง เวมัตตตาแหงกรรม  อยางนี,้   
 รูชัดซ่ึง วิบากแหงกรรม อยางนี้,  
 รูชัดซ่ึง กัมมนิโรธ อยางนี,้  
 รูชัดซ่ึง กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา อยางนี ้;   
 อริยสาวกน้ัน ยอม รูชดัซ่ึงพรหมจรรยนี้วาเปน
เคร่ืองเจาะแทงกิเลส  เปนท่ีดับไมเหลือแหงกรรม. 
 ภิกษุ ท. ! ขอท่ีเรากลาวแลววา  “กรรม เปนส่ิง
ท่ีบุคคลควรทราบ, นิทานสัมภวะแหงกรรม เปนส่ิงท่ี
บุคคลควรทราบ,  เวมัตตตาแหงกรรม  เปนส่ิงท่ีบุคคล
ควรทราบ, วิบากแหงกรรม  เปนส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ, 
กัมมนิโรธ เปนส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ, กัมมนิโรธคามินี
ปฏิปทา เปนส่ิงท่ีบุคคลควรทราบ”  ดังนี้นั้น  เราอาศัย
ความขอนี้กลาวแลว. 
 

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๕๘,๔๖๓ - ๔๖๔/๓๓๔. 



๖ พุทธวจน 
 

เหตุเกดิของ “กรรม” 

วาดวยเหตุเกิดแหงกรรม ๓ อยาง 
 
 ภิกษุ ท. ! เหตุ  ๓ ประการนี ้ เปนไปเพื่อความ
เกิดขึ้นพรอมมูลแหงกรรม.    
 เหต ุ ๓   ประการ คืออะไรบางเลา  ?  
 คือ  ความพอใจ เกิด เพราะปรารภธรรมท้ังหลาย
อันเปนฐานแหงฉนัทราคะ (ความรักใคร พอใจ) ท่ีเปนอดตี ๑,

 ความพอใจ  เกิด  เพราะปรารภธรรมท้ังหลาย  
อันเปนฐานแหงฉันทราคะท่ีเปนอนาคต  ๑,   

 ความพอใจ  เกิด  เพราะปรารภธรรมท้ังหลาย  
อันเปนฐานแหงฉันทราคะท่ีเปนปจจุบัน ๑. 
 ความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรมท้ังหลายอันเปน
ฐานแหงฉันทราคะท่ีเปนอดตี  เปนอยางไรเลา ? 
 คือบุคคลตรึกตรองไปถึงธรรมอันเปนฐานแหง
ฉันทราคะท่ีลวงไปแลว   เม่ือตรึกตรองตามไป   ความพอใจ 
ก็เกิดขึ้น  ผูเกิดความพอใจแลว   ก็ช่ือวาถูกธรรมเหลานั้น



แกกรรม  ? ๗ 

ผูกไวแลว  เรากลาวความติดใจนั้น วาเปนสังโยชน (เครื่อง
ผูก)    ความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรมทัง้หลาย  อันเปน
ฐานแหงฉันทราคะท่ีเปนอดตี  เปนอยางนีแ้ล. 
 ความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรมท้ังหลายอันเปน
ฐานแหงฉันทราคะท่ีเปนอนาคต  เปนอยางไรเลา ? 
 คือบุคคลตรึกตรองไปถึงธรรมอันเปนฐานแหง
ฉันทราคะท่ียังไมมาถึง  เม่ือตรึกตรองตามไป ความพอใจ
ก็เกิดข้ึน    ผูเกิดความพอใจแลว  ก็ช่ือวาถูกธรรมเหลานั้น
ผูกไวแลว    เรากลาวความติดใจนั้น   วาเปนสังโยชน    
ความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรมท้ังหลาย   อันเปนฐาน
แหงฉันทราคะท่ีเปนอนาคต    เปนอยางนี้แล. 
 ความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลาย
อันเปนฐานแหงฉันทราคะท่ีเปนปจจุบัน เปนอยางไรเลา ?  
 คือบุคคลตรึกตรองถึงธรรม   อันเปนฐานแหง
ฉันทราคะท่ีเกิดขึ้นจําเพาะหนา   เม่ือตรึกตรองตามไป   
ความพอใจก็เกิดข้ึน    ผูเกิดความพอใจแลว   ก็ช่ือวาถูก
ธรรมเหลานั้นผูกไวแลว  เรากลาวความติดใจนั้น   วาเปน
สังโยชน    ความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรม   อันเปนฐาน 



๘ พุทธวจน 
 

แหงฉันทราคะท่ีเปนปจจุบัน  เปนอยางนีแ้ล.                                        
 ภิกษุ ท. ! เหต ุ ๓ ประการเหลานี้แล  เปนไป
เพื่อความเกิดข้ึนพรอมมูลแหงกรรม.  
  ภิกษุ ท. !  (อีกอยางหน่ึง) เหตุ ๓ ประการนี้  
เปนไปเพื่อความเกิดขึ้นพรอมแหงกรรม  เหตุ  ๓ ประการ
คืออะไรบางเลา ?  

 คือความพอใจ ไมเกิด เพราะปรารภธรรม
ท้ังหลาย อันเปนฐานแหงฉนัทราคะท่ีเปนอดีต ๑,     

 ความพอใจ  ไมเกิด  เพราะปรารภธรรมท้ังหลาย
อันเปนฐานแหงฉันทราคะท่ีเปนอนาคต ๑,    

 ความพอใจ  ไมเกิด  เพราะปรารภธรรมท้ังหลาย
อันเปนฐานแหงฉันทราคะท่ีเปนปจจุบัน ๑. 
 ความพอใจไมเกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลาย 
อันเปนฐานแหงฉันทราคะท่ีเปนอดีตอยางไร ? 
 คือบุคคลรูชัดซ่ึงวิบากอันยดืยาวของธรรม อันเปน
ฐานแหงฉันทราคะท่ีลวงไปแลว   คร้ันรูชัดซ่ึงวิบากอัน
ยืดยาวแลว กลับใจเสียจากเร่ืองนั้น คร้ันกลับใจไดแลว  
คลายใจออก  ก็เห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา ความพอใจ
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ไมเกิด     เพราะปรารภธรรมทั้งหลายอันเปนฐานแหง
ฉันทราคะท่ีเปนอดีต  เปนอยางนี้แล.                                                    
  ความพอใจไมเกิดเพราะปรารภธรรมท้ังหลาย  
อันเปนฐานแหงฉันทราคะท่ีเปนอนาคตเปนอยางไรเลา ? 
 คือบุคคลรูชัดซ่ึงวิบากอันยดืยาวของธรรม อันเปน
ฐานแหงฉันทราคะท่ียังไมมาถึง    คร้ันรูชัดซ่ึงวิบากอัน
ยืดยาวแลว   กลับใจเสียจากเรื่องนั้น    คร้ันกลับใจไดแลว   
คลายใจออก ก็เห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา ความพอใจ
ไมเกิดเพราะปรารภธรรมท้ังหลาย     อันเปนฐานแหง
ฉันทราคะท่ีเปนอนาคต  เปนอยางนี้แล. 
 ความพอใจไมเกิดเพราะปรารภธรรมท้ังหลาย อัน
เปนฐานแหงฉันทราคะท่ีเปนปจจุบันเปนอยางไรเลา ? 
 คือบุคคลรูชัดซ่ึงวิบากอันยดืยาวของธรรม อันเปน
ฐานแหงฉันทราคะท่ีเกิดขึ้นจําเพาะหนา    คร้ันรูชัดซ่ึง
วิบากอันยืดยาวแลว กลับใจเสียจากเร่ืองนัน้ คร้ันกลับใจ
ไดแลว  คลายใจออก  ก็เห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา   
ความพอใจไมเกิดเพราะปรารภธรรมท้ังหลาย อันเปน
ฐานแหงฉันทราคะท่ีเปนปจจุบัน  เปนอยางนี้แล. 



๑๐ พุทธวจน 
 

  ภิกษุ ท. ! เหต ุ ๓  ประการเหลานี้แล เปนไป
เพื่อความเกิดข้ึนพรอมมูลแหงกรรม.  
 

 ติก. อํ. ๒๐/๓๓๙/๕๕๒.                      
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๑๒ พุทธวจน 
 

แบงตามการกระทําและผลท่ีไดรับ 

 
 ภิกษุ ท. ! กรรม ๔ อยางเหลานี ้ เรากระทําให
แจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหรูท่ัวกัน. 
 กรรม  ๔  อยาง อยางไรเลา ? 
 ภิกษุ ท. ! กรรมดํา  มีวิบากดํา   ก็มีอยู.   
 ภิกษุ ท. ! กรรมขาว  มีวิบากขาว  ก็มีอยู.   
 ภิกษุ ท. ! กรรมท้ังดาํท้ังขาว    มีวิบากท้ังดาํ 
ท้ังขาว ก็มีอยู.  
 ภิกษุ ท. ! กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไม
ขาว  เปนไปเพือ่ความส้ินกรรม ก็มีอยู. 
 ภิกษุ ท. ! กรรมดํา  มีวิบากดํา  เปนอยางไรเลา ? 

 ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณนีี ้ ยอมทําความ
ปรุงแตงทางกาย    อันเปนไปกับดวยความเบียดเบียน   
ยอมทําความปรุงแตงทางวาจา  อันเปนไปกับดวยความ
เบียดเบียน.  ยอมทําความปรุงแตงทางใจ  อันเปนไปกบั
ดวยความเบียดเบียน.   คร้ันเขาทําความปรุงแตง (ทั้งสาม) 



แกกรรม  ? ๑๓ 

ดังนี้แลว   ยอมเขาถึงโลก   อันเปนไปกับดวยความ
เบียดเบียน ;  ผัสสะท้ังหลาย   อันเปนไปกับดวยความ
เบียดเบียน ยอมถูกตองเขาซ่ึงเปนผูเขาถึงโลกอันเปนไป
ดวยความเบียดเบียน ;   เขาอันผัสสะท่ีเปนไปกับดวย
ความเบียดเบยีนถูกตองแลว  ยอมเสวยเวทนาท่ีเปนไป
ดวยความเบียดเบียน  อันเปนทุกขโดยสวนเดียว,  ดังเชน
พวกสัตวนรก.  
 ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวากรรมดํา มีวิบากดํา. 
 ภิกษุ ท. ! กรรมขาว มีวิบากขาว   เปนอยางไรเลา ?
 ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ยอมทําความ
ปรุงแตงทางกาย อันไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียน,  
ยอมทําความปรุงแตงทางวาจา อันไมเปนไปกับดวยความ
เบียดเบียน, ยอมทําความปรุงแตงทางใจ  อันไมเปนไปกับ
ดวยความเบียดเบียน,  คร้ันเขาทําความปรุงแตง (ทั้งสาม) 
ดังนี้แลว ยอมเขาถึงโลก อันไมเปนไปกับดวยความ
เบียดเบียน ;    ผัสสะท้ังหลายท่ีไมเปนไปกับดวยความ
เบียดเบียน     ยอมถูกตองเขาผูเขาถึงโลกอันไมเปนไป
กับดวยความเบียดเบียน ;  เขาอันผัสสะท่ีไมเปนไปกับ



๑๔ พุทธวจน 
 

ดวยความเบียดเบียนถูกตองแลว ยอมเสวยเวทนาที่ไม
เปนไปกับดวยความเบียดเบียน  อันเปนสุขโดยสวนเดียว, 
ดังเชนพวกเทพสุภกิณหา.   

 ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวากรรมขาว  มีวิบากขาว. 

 ภิกษุ ท. ! กรรมท้ังดําท้ังขาว  มีวิบากทั้งดําท้ัง
ขาว  เปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี ้ยอมทําความ
ปรุงแตงทางกาย  อันเปนไปกับดวยความเบียดเบียนบาง 
ไมเปนไปดวยความเบียดเบยีนบาง, ยอมทําความปรุงแตง
ทางวาจา อันเปนไปกับดวยความเบียดเบียนบาง ไม
เปนไปกับดวยความเบียดเบียนบาง, ยอมทําความปรุงแตง
ทางใจ  อันเปนไปกับดวยความเบียดเบียนบาง ไมเปนไป
กับดวยความเบียดเบียนบาง, คร้ันเขาทําความปรุงแตง 
(ทั้งสาม) ดังนีแ้ลว  ยอมเขาถึงโลกอันเปนไปกับดวยความ
เบียดเบียนบาง ไมเปนไปดวยความเบียดเบียนบาง;   
ผัสสะท้ังหลายท่ีเปนไปกับดวยความเบียดเบียนบาง ไม
เปนไปดวยความเบียดเบียนบาง ยอมถูกตองเขาผูเขาถึง
โลกอันเปนไปกับดวยความเบียดเบียนบาง ไมเปนไปกับ



แกกรรม  ? ๑๕ 

ดวยความเบียดเบียนบาง;   เขาอันผัสสะท่ีเปนไปกับดวย
ความเบียดเบยีนบาง ไมเปนไปดวยความเบียดเบียนบาง
ถูกตองแลว      ยอมเสวยเวทนาท่ีเปนไปกับดวยความ
เบียดเบียนบาง  ไมเปนไปดวยความเบียดเบียนบาง อัน
เปนเวทนาท่ีเปนสุขและทุกขเจือกัน, ดังเชน พวกมนษุย  
พวกเทพบางพวก  พวกวินบิาตบางพวก.    
 ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา  กรรมท้ังดําท้ังขาว  มี
วิบากท้ังดําท้ังขาว. 
 ภิกษุ ท. ! กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไม
ขาว   เปนไปเพื่อความส้ินกรรมนั้น  เปนอยางไรเลา ? 

คือ สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ)   
สัมมาสังกัปปะ (ความดําริชอบ)   
สัมมาวาจา (การพูดจาชอบ)    
สัมมากัมมันตะ (การทําการงานชอบ)     
สัมมาอาชีวะ (การเล้ียงชีวิตชอบ) 

สัมมาวายามะ (ความพากเพียรชอบ)   
             สัมมาสติ (ความระลึกชอบ) 

สัมมาสมาธิ (ความต้ังใจม่ันชอบ).    



๑๖ พุทธวจน 
 

 ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา กรรมไมดําไมขาว มีวิบาก
ไมดําไมขาว  เปนไปเพื่อความส้ินกรรม.  
 ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล กรรม ๔ อยาง ท่ีเราทําให
แจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหรูท่ัวกัน. 
 

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๒๐-๓๒๑/๒๓๗. 
 
(ในสูตรนี้ ทรงแสดงกรรมไมดําไมขาว เปนที่สิ้นกรรมไวดวยอริยมรรคมี 
องคแปด; ในสูตรอื่นทรงแสดงไวดวย โพชฌงคเจ็ด ก็มี ๒๑/๓๒๒/๒๓๘, 
แสดงไวดวยเจตนาเปนเคร่ืองละกรรมดํากรรมขาวและกรรมท้ังดําทั้งขาว ก็มี 
๒๑/๓๑๘/๒๓๔.) 



แกกรรม  ? ๑๗ 

อะไรคือกรรมเกาและกรรมใหม 
 

 ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซ่ึงกรรมท้ังหลาย ท้ัง
ใหมและเกา (นวปุราณกัมม)    กัมมนิโรธ และกัมมนิโรธ-
คามินีปฏิปทา. ..... 
 ภิกษุ ท. ! กรรมเกา (ปุราณกัมม) เปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษุ ท. ! จักษุ (ตา) .... โสตะ (หู) .... ฆานะ
(จมูก) .... ชิวหา (ลิ้น) .... กายะ (กาย) ..... มนะ (ใจ)  อันเธอ
ท้ังหลาย  พึงเห็นวาเปนปุราณกัมม (กรรมเกา)  อภิสังขตะ
(อันปจจัยปรุงแตงขึ้น) อภิสัญเจตยิตะ (อันปจจัยทําใหเกิด

ความรูสึกขึ้น)   เวทนียะ (มีความรูสึกตออารมณได).     
 ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา กรรมเกา. 
 ภิกษุ ท. ! กรรมใหม (นวกัมม)    เปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษุ ท. ! ขอท่ีบุคคลกระทํากรรมดวยกาย
ดวยวาจา   ดวยใจ    ในกาลบัดนี้    อันใด,    อันนี้เรียกวา  
กรรมใหม    
 ภิกษุ ท. ! กัมมนิโรธ (ความดับแหงกรรม) เปน
อยางไรเลา ? 



๑๘ พุทธวจน 
 

 ภิกษุ ท. ! ขอท่ีบุคคลถูกตองวิมุตติ เพราะ
ความดับแหงกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันใด,   อันนี้
เรียกวา  กัมมนิโรธ. 
 ภิกษุ ท. ! กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอปฏิบัติ
ใหถึงความดับแหงกรรม)   เปนอยางไรเลา ? 
 กัมมนิโรธคามินีปฏิปทาน้ัน คือ อริยอัฏฐังคิกมรรค
(อริยมรรคมีองคแปด) นี้นั่นเอง ไดแก สัมมาทิฏฐิ (ความ
เห็นชอบ)   สัมมาสังกัปปะ (ความดําริชอบ)   สัมมาวาจา 
(การพูดจาชอบ)  สัมมากัมมันตะ (การทําการงานชอบ)    
สัมมาอาชีวะ (การเล้ียงชีวิตชอบ)    สัมมาวายามะ (ความ
พากเพยีรชอบ)  สัมมาสติ (ความระลึกชอบ)  สัมมาสมาธิ 
(ความต้ังใจม่ันชอบ).    
 ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา  กัมมนิโรธคามินปีฏิปทา. 
 ภิกษุ ท. ! ดวยประการดังนี้แล (เปนอันวา) กรรมเกา  
เราไดแสดงแลวแกเธอท้ังหลาย กรรมใหม เราก็แสดงแลว, 
กัมมนิโรธ เราก็ไดแสดงแลว,  กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา   
เราก็ไดแสดงแลว.  
 ภิกษุ ท. ! กิจใด ท่ีศาสดาผูเอ็นด ู แสวงหา



แกกรรม  ? ๑๙ 

ประโยชนเก้ือกูล อาศัยความเอ็นดูแลว จะพึงทําแกสาวก
ท้ังหลาย,  กิจนั้น  เราไดทําแลวแกพวกเธอ.  
 ภิกษุ ท. ! นั่นโคนไม,  นัน่เรือนวาง.   พวกเธอ
จงเพียรเผากิเลส,   อยาไดประมาท,  อยาเปนผูท่ีตองรอนใจ  
ในภายหลังเลย.  
 นี่แล  เปนวาจาเคร่ืองพรํ่าสอนของเรา  แกเธอ
ท้ังหลาย. 
 

สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๖/๒๒๗ - ๒๓๑. 
 
 
 
 
 
 



๒๐ พุทธวจน 
 

กายนี ้เปน “กรรมเกา” 

 
 ภิกษุ ท. ! กายนี ้ไมใชของเธอท้ังหลาย และท้ัง
ไมใชของบุคคล เหลาอ่ืน.        
 ภิกษุ ท. ! กรรมเกา (กาย) นี ้ อันเธอท้ังหลาย 
พึงเห็นวาเปนส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงข้ึน (อภิสงฺขต),  เปนส่ิงท่ี
ปจจัยทําใหเกดิความรูสึกข้ึน (อภิสฺเจตยิต),  เปนส่ิงท่ีมี
ความรูสึกตออารมณได (เวทนีย).  
 ภิกษุ ท. ! ในกรณีของกายนั้น  อริยสาวกผูได
สดับแลว ยอมทําไวในใจโดยแยบคายเปนอยางดี  ซ่ึง  
ปฏิจจสมุปบาท นั่นเทียว ดังนี้วา “ดวยอาการอยางนี ้ : 
เพราะสิ่งนี้มี,   ส่ิงนี้จึงมี   ;   เพราะความเกิดขึ้นแหงส่ิงนี,้ 
ส่ิงนี้จึงเกิดขึน้  ;  เพราะสิ่งนีไ้มมี,   ส่ิงนี้จึงไมมี  ;  เพราะ
ความดับไปแหงส่ิงนี้ ,   ส่ิงนี้จึงดับไป :  ขอน้ีไดแกส่ิง
เหลานี้คือ เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขารท้ังหลาย ;      
เพราะมีสังขารเปนปจจัย      จึงมีวิญญาณ  ;  เพราะมี 
วิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป ; เพราะมีนามรูปเปน 



แกกรรม  ? ๒๑ 

ปจจัย   จึงมีสฬายตนะ ;  เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย 
จึงมีผัสสะ ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย   จึงมีเวทนา ; 
เพราะมีเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา ;  เพราะมีตัณหา   
เปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ;  เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย    
จึงมีภพ ;  เพราะมีภพเปนปจจัย จึงมีชาต ิ;   เพราะมีชาติ
เปนปจจัย  ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส      
อุปายาสท้ังหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน :    ความเกิดขึ้น
พรอมแหงกองทุกขท้ังส้ินนี ้  ยอมมี   ดวยอาการอยางนี.้  
 เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหง
อวิชชานั้น นั่นเทียว,   จึงมีความดับแหงสังขาร,   เพราะมี
ความดับแหงสังขาร   จึงมีความดับแหงวิญญาณ ; .....
ฯลฯ ..... ฯลฯ ..... ฯลฯ ..... เพราะมีความดับแหงชาติ    
นั่นแล  ชรา   มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส        
อุปายาสทั้งหลาย   จึงดับส้ิน :   ความดับลงแหงกองทุกข
ท้ังส้ินนี้   ยอมมี ดวยอาการอยางนี้”   ดังน้ี แล. 
 

นิทาน.สํ. ๑๖/๗๗/๑๔๓. 
 



๒๒ พุทธวจน 
 

การทํากรรมทางใดมีโทษมากท่ีสุด 

 
 ทีฆตปสสีนิครนถไดกราบทูลถามพระผูมีพระภาค
วา  ทานพระโคดม !   พระองคเลายอมบัญญัติทัณฑะ ในการทํา

บาปกรรม  ในการเปนไปแหงบาปกรรมไวเทาไร ?     
 ทีฆตปสสี !     ตถาคตจะบัญญัติวากรรม ๆ  ดังน้ี
เปนอาจิณ.  
 ทานพระโคดม !   ก็พระองคยอมบัญญัติกรรม ในการ
ทําบาปกรรม  ในการเปนไปแหงบาปกรรมไวเทาไร ?   

 ทีฆตปสสี !     เรายอมบัญญัติกรรม        ในการทํา
บาปกรรม ในการเปนไปแหงบาปกรรมไว ๓ ประการ   
คือ  กายกรรม ๑  วจีกรรม ๑  มโนกรรม ๑.  
 ทานพระโคดม !   ก็กายกรรมอยางหน่ึง   วจีกรรมอยาง
หน่ึง   มโนกรรมอยางหน่ึง  มิใชหรือ ?       

 ทีฆตปสสี !     กายกรรมอยางหนึ่ง        วจีกรรม
อยางหนึ่ง  มโนกรรมอยางหนึ่ง.  
 ทานพระโคดม !  ก็บรรดากรรมทั้ง ๓ ประการ ที่จําแนก
ออกแลวเปนสวนละอยางตางกัน    เหลาน้ี    กรรมไหน   คือ 



แกกรรม  ? ๒๓ 

กายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรมที่พระองคบัญญัติวามีโทษ
มากกวาในการทําบาปกรรม  ในการเปนไปแหงบาปกรรม ?     

 ทีฆตปสสี !    บรรดากรรมท้ัง   ๓    ประการ   ท่ี
จําแนกออกแลวเปนสวนละอยางตางกันเหลานี้  
 เราบัญญัติมโนกรรมวามีโทษมากกวา  ในการทํา
บาปกรรม ในการเปนไปแหงบาปกรรม เราจะบัญญัติ
กายกรรม    วจีกรรมวามีโทษมาก    เหมือนมโนกรรม       
หามิได.      
 ทานพระโคดม !  พระองคตรัสวามโนกรรมหรือ ?       

 ทีฆตปสสี !      เรากลาววามโนกรรม. 
 ทานพระโคดม !  พระองคตรัสวามโนกรรมหรือ ?       

 ทีฆตปสสี !      เรากลาววามโนกรรม. 
 ทานพระโคดม !  พระองคตรัสวามโนกรรมหรือ ?       

 ทีฆตปสสี !      เรากลาววามโนกรรม. 
 ทีฆตปสสีนิครนถใหพระผูมีพระภาคทรงยืนยัน
ในเร่ืองท่ีตรัสนี้ถึง  ๓  คร้ัง ดวยประการฉะน้ี แลวลุกจาก
อาสนะเขาไปหานิครนถนาฏบุตรถึงท่ีอยู.   
 

ม. ม. ๑๓/๕๔/๖๒. 
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๒๖ พุทธวจน 
 

เมื่อจะกระทํา 

 
 ราหุล !  เธอใครจะทํากรรมใดดวยกาย  พึง
พิจารณากรรมนั้นเสียกอนวา “กายกรรมท่ีเราใครจะ
กระทํานี้   เปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง   เบียดเบียน
ผูอ่ืนบาง   เบียดเบียนท้ังสองฝายบาง   เปนกายกรรมท่ี
เปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก หรือไมหนอ”  
ดังนี.้ 
 ราหุล !  ถาเธอพิจารณา  รูสึกอยูดังนั้นไซร, 
เธอ ไมพงึกระทํากายกรรมชนิดนั้นโดยถายเดียว. 
 ราหุล !  ถาเธอพิจารณา รูสึกอยูดังนี้วา  
“กายกรรมท่ีเราใครจะกระทํานี้ ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียน
ตนเองบาง ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง ไมเปนไป
เพื่อเบียดเบียนท้ังสองฝายบาง   เปนกายกรรมอันเปน
กุศล  มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก” ดังน้ี,  
 ราหุล !   เธอพึงกระทํากายกรรมชนิดนั้น. 



แกกรรม  ? ๒๗ 

เมื่อกระทําอยู 
 
 ราหุล !  เม่ือเธอกระทํากรรมใด ดวยกายอยู 
พึงพิจารณากรรมนั้นวา “กายกรรมท่ีเรากําลังกระทําอยูนี้ 
เปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง     เบียดเบียนผูอ่ืนบาง
เบียดเบียนท้ังสองฝายบาง เปนกายกรรมท่ีเปนอกุศล มี
ทุกขเปนกําไร  มีทุกขเปนวิบาก  หรือไมหนอ” ดังน้ี. 
 ราหุล !  ถาเธอพิจารณา รูสึกอยูดังนั้นไซร, 
เธอพึงเลิกละกายกรรมชนดินั้นเสีย. 
 ราหุล !  ถาเธอพิจารณา รูสึกอยูดังนี้วา 
“กายกรรมท่ีเรากําลังกระทําอยูนี้ ไมเปนไปเพื่อ
เบียดเบียนตนเองบาง ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง 
ไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนท้ังสองฝายบาง  เปนกายกรรม
อันเปนกุศล มีสุขเปนกําไร  มีสุขเปนวิบาก” ดังน้ี.  
 ราหุล !  เธอพึงเรงการกระทํากายกรรมชนิด
นั้น. 
 



๒๘ พุทธวจน 
 

เมื่อกระทําแลว 
 

 ราหุล !  เมื่อกระทํากรรมใดดวยกายแลว 
พึงพิจารณากรรมนั้นวา  “กายกรรมที่เรากระทําแลวนี้   
เปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง     เบียดเบียนผูอื่น
บางเบียดเบียนทั้งสองฝายบาง    เปนกายกรรมที่เปน
อกุศล    มีทุกขเปนกําไร   มีทุกขเปนวิบาก   หรือไม
หนอ”  ดังนี้.  
 ราหุล !  ถาเธอพิจารณา รูสึกอยูดังนั้นไซร, 
เธอ   พึงแสดง   พึงเปดเผย พึงกระทําใหเปนของหงาย    
ซ่ึงกายกรรมนัน้ ในพระศาสดา หรือในเพือ่นสพรหมจารี
ผูเปนวิญูชนท้ังหลาย,  คร้ันแสดง   คร้ันเปดเผย   คร้ัน
กระทําใหเปนของหงายแลว   พึงถึงซ่ึงความระวังสังวร
ตอไป. 
 ราหุล !  ถาเธอพิจารณา    รูสึกอยูดังนี้วา 
“กายกรรมท่ีเรากระทําแลวนี้ ไมเปนไปเพื่อเบียดเบยีน
ตนเองบาง ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง ไมเปนไป



แกกรรม  ? ๒๙ 

เพื่อเบียดเบียนท้ังสองฝายบาง  เปนกายกรรมอันเปนกุศล 
มีสุขเปนกําไร  มีสุขเปนวิบาก” ดังน้ี.  
 ราหุล !  เธอพึงอยูดวยปติและปราโมทย 
ตามศึกษาในกุศลธรรมท้ังหลายอยู ท้ังกลางวัน           
และกลางคืนเถิด. 

(ในสวนของ วจีกรรมและมโนกรรม ก็ทรงตรัสในทํานองเดียวกัน) 
 

ม.ม. ๑๓/๑๒๖/๑๒๙. 
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๓๒ พุทธวจน 
 

สัมมากัมมนัตะโดยปริยายสองอยาง     
(โลกิยะ – โลกุตตระ) 

 
 ภิกษุ ท. ! สัมมากัมมันตะ เปนอยางไรเลา ? 
  ภิกษุ ท. ! เรากลาว แมสัมมากัมมันตะวามีโดย
สวนสอง คือ  
 สัมมากัมมันตะ ท่ียังเปนไปกับดวยอาสวะ(สาสว) 

เปนสวนแหงบุญ (ปฺุภาคิย) มีอุปธิเปนวบิาก (อุปธิเวปกฺก) 
ก็มีอยู ;  
 สัมมากัมมันตะอันเปนอริยะ (อริย)  ไมมีอาสวะ 
(อนาสว)  เปนโลกุตตระ (โลกุตฺตร) เปนองคแหงมรรค 
(มคฺคงฺค) ก็มีอยู. 
 ภิกษุ ท. ! สัมมากัมมันตะ ท่ียังเปนไปกับดวย
อาสวะ (กิเลสท่ีหมักหมม)   เปนสวนแหงบุญ    มีอุปธิ  (สิ่งที่
ยังระคนดวยกิเลส)  เปนวิบาก  นั้นเปนอยางไรเลา ?   
 ภิกษุ ท. ! เจตนาเปนเคร่ืองเวนจากการทําสัตว
มีชีวิตใหตกลวงไป  เจตนาเปนเคร่ืองเวนจากการถือเอา



แกกรรม  ? ๓๓ 

ส่ิงของท่ีเจาของมิไดให   เจตนาเปนเคร่ืองเวนจากการ
ประพฤติผิดในกามท้ังหลาย มีอยู.     
 ภิกษุ ท. ! นี้คือสัมมากัมมันตะท่ียงัเปนไปกับ
ดวยอาสวะ  เปนสวนแหงบญุมีอุปธิเปนวิบาก. 
 ภิกษุ ท. ! สัมมากัมมันตะ อันเปนอริยะ  ไมมี
อาสวะ  เปนโลกุตตระ  เปนองคแหงมรรค  นั้นเปน
อยางไรเลา ? 
 คือ การงด การเวน การเวนขาด เจตนาเปนเคร่ือง
เวนจากกายทุจริตท้ังสาม (ตามท่ีกลาวแลวขางบน)   ของผูมี
อริยจิต  ของผูมีอนาสวจิต (ผูมีจิตท่ีไมมีอาสวะ)    ของผูเปน
อริยมัคคสมังคี   ผูเจริญอยูซ่ึงอริยมรรค.   
 ภิกษุ ท. ! นี้คือ  สัมมากัมมันตะอันเปนอริยะ  
ไมมีอาสวะ  เปนโลกุตตระ เปนองคแหงมรรค. 
 

อุปริ.ม.๑๔/๑๘๔/๒๗๑-๒๗๓. 
 

 
 
 



๓๔ พุทธวจน 
 

วาดวยลกัษณะของสัมมากมัมันตะ 
 

 (ปาณาตปิาตา เวรมณี) เธอนั้น ละปาณาติบาต 
เวนขาดจากปาณาติบาต (ฆาสัตว)  วางทอนไมและศัสตรา
เสียแลว มีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณา หวัง
ประโยชนเกื้อกูลในบรรดาสัตวท้ังหลาย อยู. 
 (อทินนาทานา เวรมณี) เธอน้ัน ละอทินนาทาน 
เวนขาดจากอทินนาทาน (ลักทรัพย) ถือเอาแตของท่ีเขาให
แลว หวังอยูแตของท่ีเขาให ไมเปนขโมย มีตนเปนคน
สะอาดเปนอยู. 
 (กาเมสุมิจฉาจารา  เวรมณี - สําหรับฆราวาส)
เธอนั้น ละการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการ
ประพฤติผิดในกาม (คือเวนขาดจากการประพฤติผิด) ใน 
หญิงซ่ึงมารดารักษา บิดารักษา พี่นองชาย พี่นองหญิง 
หรือญาติรักษา  อันธรรมรักษา เปนหญิงมีสามี  หญิง       
อยูในสินไหม  โดยท่ีสุดแมหญิงอันเขาหม้ันไว (ดวยการ



แกกรรม  ? ๓๕ 

คลองพวงมาลัย) ไมเปนผูประพฤติผิดจารีตในรูปแบบ
เหลานั้น. 
 

 สี.ที. ๙/๘๓/๑๐๓. ; อํ.๒๔/๒๘๗ - ๒๘๘/๑๖๕. 



๓๖ พุทธวจน 
 

ลักษณะและวิบากแหงสัมมากมัมันตะ 
 
 ภิกษุ ท. ! อริยสาวกในกรณีนี ้ ละปาณาติบาต 
เวนขาดจากปาณาติบาต.   
 ภิกษุ ท. ! อริยสาวกเวนขาดจากปาณาติบาต
แลว  ยอมช่ือวา  ใหอภัยทาน  อเวรทาน  อัพยาปชฌทาน 
แกสัตวท้ังหลายมากไมมีประมาณ ;       คร้ันใหอภัยทาน 
อเวรทาน อัพยาปชฌทาน แกสัตวท้ังหลายมากไมมี
ประมาณแลว  ยอมเปนผูมีสวนแหงความไมมีภัย ไมมีเวร  
ไมมีความเบยีดเบียน  อันไมมีประมาณ.  
 ภิกษุ ท. ! นี้เปน (อภัย) ทานชั้นปฐม  เปน 
มหาทาน  รูจักกันวาเปนของเลิศ เปนของมีมานาน เปน
ของประพฤติสืบกันมาแตโบราณไมถูกทอดท้ิงเลย ไม
เคยถูกทอดท้ิงในอดีต  ไมถูกทอดท้ิงอยูในปจจุบัน  
และจักไมถูกทอดทิ้งในอนาคต  อันสมณพราหมณผูรู
ไมคัดคาน.  
 ภิกษุ ท. ! ขอน้ีเปนทอธารแหงบุญ   เปนท่ี
ไหลออกแหงกุศล นํามาซ่ึงสุข เปนไปเพื่อยอดสุดอันดี    



แกกรรม  ? ๓๗ 

มีสุขเปนวิบาก  เปนไปเพื่อสวรรค  เปนไปเพื่อประโยชน
เก้ือกูล เพื่อความสุขอันพงึปรารถนา  นารักใคร  นาพอใจ. 

 ภิกษุ ท. ! ขออ่ืนยังมีอีก :  อริยสาวกละ
อทินนาทาน   เวนขาดจากอทินนาทาน.   

 ภิกษุ ท. ! อริยสาวกเวนขาดจากอทินนาทาน
แลว  ยอมช่ือวาใหอภัยทาน อเวรทาน อัพยาปชฌทาน  
แกสัตวท้ังหลายมากไมมีประมาณ ;     คร้ันใหอภยัทาน 
อเวรทาน อัพยาปชฌทาน แกสัตวท้ังหลายมาก  ไมมี
ประมาณแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงความไมมีภัย ไมมีเวร  
ไมมีความเบียดเบียน  อันไมมีประมาณ.   

 ภิกษุ ท. ! นี้เปน (อภัย) ทานอันดับท่ีสอง เปน
มหาทานรูจักกันวาเปนของเลิศ เปนของมีมานาน เปน
ของประพฤติสืบกันมาแตโบราณ ไมถูกทอดท้ิงเลย ไม
เคยถูกทอดท้ิงในอดีต ไมถูกทอดท้ิงอยูในปจจุบัน และจัก
ไมถูกทอดท้ิงในอนาคต อันสมณพราหมณผูรูไมคัดคาน.  

 ภิกษุ ท. ! ขอนี้เปนทอธารแหงบุญ เปนท่ีไหล
ออกแหงกุศล นํามาซ่ึงสุข เปนไปเพื่อยอดสุดอันดีมีสุข



๓๘ พุทธวจน 
 

เปนวิบาก  เปนไปเพื่อสวรรค  เปนไปเพื่อประโยชน
เกื้อกูล  เพื่อความสุขอันพึงปรารถนา นารักใคร  นาพอใจ. 
 ภิกษุ ท. ! ขออ่ืนยังมีอีก :   อริยสาวก ละ
กาเมสุมิจฉาจาร    เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร.   
 ภิกษุ ท. ! อริยสาวก เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร
แลว  ยอมช่ือวาใหอภัยทาน อเวรทาน อัพยาปชฌทาน  
แกสัตวท้ังหลายมากไมมีประมาณ ;  คร้ันใหอภยัทาน 
อเวรทาน อัพยาปชฌทาน แกสัตวท้ังหลายมากไมมี
ประมาณแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงความไมมีภัย ไมมีเวร 
ไมมีความเบียดเบียน อันไมมีประมาณ.  
 ภิกษุ ท. ! นี้เปน (อภัย) ทานอันดบัท่ีสาม   
เปนมหาทาน รูจักกนัวาเปนของเลิศ เปนของมีมานาน
เปนของประพฤติสืบกันมาแตโบราณ   ไมถูกทอดท้ิงเลย 
ไมเคยถูกทอดท้ิงในอดีต ไมถูกทอดท้ิงอยูในปจจบัุน   
และจักไมถูกทอดท้ิงในอนาคต   อันสมณพราหมณผูรูไม
คัดคาน.   
 ภิกษุ ท. ! ขอนี้เปนทอธารแหงบุญ เปนท่ีไหล
ออกแหงกุศลนํามาซ่ึงสุข เปนไปเพื่อยอดสุดอันด ี มีสุข



แกกรรม  ? ๓๙ 

เปนวบิาก เปนไปเพือ่สวรรค เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล
เพื่อความสุขอันพึงปรารถนา นารักใคร นาพอใจ. 
 

อฏก. อํ. ๒๓/๒๕๐/๑๒๙. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ พุทธวจน 
 

วิบากของผูทุศีล 

 

 ภิกษุ ท. ! ปาณาติบาต (ฆาสัตว) ท่ีเสพท่ัวแลว 
เจริญแลว  ทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพ่ือนรก เปนไป
เพื่อกําเนดิดิรัจฉาน เปนไปเพื่อเปรตวิสัย. วิบากแหง
ปาณาติบาตของผูเปนมนุษยท่ีเบากวาวิบากท้ังปวง คือ
วิบากท่ีเปนไปเพื่อมีอายุส้ัน. 
 ภิกษุ ท. ! อทินนาทาน (ลักทรัพย) ท่ีเสพท่ัว
แลว   เจริญแลว  ทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อนรก 
เปนไปเพื่อกําเนิดดิรัจฉาน  เปนไปเพื่อเปรตวิสัย.  วิบาก
แหงอทินนาทานของผูเปนมนุษยท่ีเบากวาวิบากท้ังปวง 
คือ  วิบากท่ีเปนไปเพื่อความเสื่อมแหงโภคะ. 
 ภิกษุ ท. ! กาเมสุมิจฉาจาร (ประพฤติผิดในกาม)  
ท่ีเสพท่ัวแลว  เจริญแลว  ทําใหมากแลว   ยอมเปนไปเพ่ือ
นรก   เปนไปเพื่อกําเนดิดิรัจฉาน   เปนไปเพื่อเปรตวิสัย.     
วิบากแหงกาเมสุมิจฉาจาร ของผูเปนมนุษยท่ีเบากวาวบิาก
ท้ังปวง  คือ วิบากท่ีเปนไปเพื่อกอเวรดวยศัตรู. 



แกกรรม  ? ๔๑ 

 ภิกษุ ท. ! มุสาวาท (คําเท็จ) ท่ีเสพท่ัวแลว 
เจริญแลว  ทําใหมากแลว   ยอมเปนไปเพ่ือนรก   เปนไป
เพื่อกําเนดิดิรัจฉาน   เปนไปเพื่อเปรตวิสัย.   วิบากแหง
มุสาวาทของผูเปนมนุษยท่ีเบากวาวิบากท้ังปวง    คือ
วิบากท่ีเปนไปเพื่อการถูกกลาวตูดวยคําไมจริง. 

 ภิกษุ ท. ! ปสุณวาท (คํายุยงใหแตกกัน) ท่ีเสพ
ท่ัวแลว   เจริญแลว   ทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพ่ือ
นรก เปนไปเพื่อกําเนดิดิรัจฉาน เปนไปเพื่อเปรตวิสัย.   
วิบากแหงปสุณวาทของผูเปนมนุษยท่ีเบากวาวิบากท้ังปวง
คือ วิบากท่ีเปนไปเพื่อการแตกจากมิตร. 

 ภิกษุ ท. ! ผรุสวาท (คําหยาบ) ท่ีเสพท่ัวแลว  
เจริญแลว ทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพ่ือนรก  เปนไป
เพื่อกําเนดิดิรัจฉาน  เปนไปเพื่อเปรตวิสัย.  วิบากแหง
ผรุสวาทของผูเปนมนุษยที่เบากวาวิบากท้ังปวง    คือ
วิบากท่ีเปนไปเพื่อการไดฟงเสียงท่ีไมนาพอใจ. 

 ภิกษุ ท. ! สัมผัปปลาปะ (คําเพอเจอ) ท่ีเสพท่ัว
แลว     เจริญแลว     ทําใหมากแลว     ยอมเปนไปเพื่อนรก 



๔๒ พุทธวจน 
 

เปนไปเพื่อกําเนิดดิรัจฉาน   เปนไปเพื่อเปรตวิสัย.   วิบาก 
แหงผรุสวาทของผูเปนมนุษยท่ีเบากวาวิบากท้ังปวง คือ
วิบากท่ีเปนไปเพื่อวาจาท่ีไมมีใครเชื่อถือ. 
 ภิกษุ ท. ! การดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย ท่ี
เสพท่ัวแลว เจริญแลว ทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพ่ือ
นรก เปนไปเพื่อกําเนดิดิรัจฉาน เปนไปเพื่อเปรตวิสัย. 
วิบากแหงการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยของผูเปนมนุษย
ท่ีเบากวาวิบากท้ังปวง คือ วิบากท่ีเปนไปเพื่อความเปนบา 
(อุมฺมตฺตก) 
 

อฏก.อ.ํ ๒๓/๒๕๑/๑๓๐. 

 

 

 

 



แกกรรม  ? ๔๓ 

 ทุคติของผูทุศีล 

 

 ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงธรรมปริยาย อันเปน
เหตุแหงความกระเสือกกระสนไปตามกรรม (ของหมูสัตว) 

แกพวกเธอ.  เธอท้ังหลายจงตั้งใจฟงใหด.ี  
 ธรรมปริยายอันแสดงความกระเสือกกระสนไป
ตามกรรม (ของหมูสัตว) เปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษุ ท. ! สัตวท้ังหลาย เปนผูมีกรรมเปนของ
ตน  เปนทายาทแหงกรรม  มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปน
เผาพันธุ มีกรรมเปนท่ีพึ่งอาศัย  กระทํากรรมใดไวดีก็ตาม  
ชั่วก็ตาม  จักเปนผูรับผลกรรมนั้น. 
 ภิกษุ ท. ! คนบางคนในกรณีนี ้  เปนผูมีปกติ
ทําปาณาติบาตหยาบชา   มีฝามือเปอนดวยโลหิต   มีแต
การฆาและการทุบตี  ไมมีความเอ็นดูในสัตวมีชีวิต.  เขา
กระเสือกกระสนดวย (กรรมทาง) กาย กระเสือกกระสนดวย 
(กรรมทาง) วาจา  กระเสือกกระสนดวย (กรรมทาง) ใจ ; 
กายกรรมของเขาคด   วจีกรรมของเขาคด   มโนกรรมของ



๔๔ พุทธวจน 
 

เขาคด ;  คติของเขาคด   อุปบัติ (การเขาถึงภพ) ของ    เขาคด.  
 ภิกษุ ท. ! สําหรับผูมีคตคิด  มีอุปบตัิคดนั้น 
เรากลาวคติอยางใดอยางหนึง่  ในบรรดาคติสองอยาง     
แกเขา คือ เหลาสัตวนรก  ผูมีทุกขโดยสวนเดียว,  หรือวา 
สัตวเดรัจฉานผูมีกําเนิดกระเสือกกระสน ไดแก งู แมลง
ปอง ตะขาบ พังพอน แมว หน ูนกเคา หรือสัตวเดรัจฉาน
เหลาอ่ืนท่ีเหน็มนุษยแลวกระเสือกกระสน. 
 ภิกษุ ท. ! ภูตสัตวยอมมีดวยอาการอยางนี้ คือ
อุปบัติยอมมีแกภูตสัตว, เขาทํากรรมใดไว เขายอมอุปบัติ
ดวยกรรมนั้น, ผัสสะท้ังหลายยอมถูกตองภูตสัตวนัน้ผู
อุปบัติแลว.   
 ภิกษุ ท. ! เรากลาววาสัตวท้ังหลายเปนทายาท
แหงกรรม  ดวยอาการอยางนี้ดังนี้. 
  (ในกรณีแหงบุคคลผูกระทําอทินนาทาน  กาเมสุมจิฉาจาร  ก็ไดตรัส
ไวดวยขอความอยางเดยีวกันกับในกรณีของผูกระทําปาณาติบาตดังกลาวมาแลว
ขางบนทุกประการ ;    และยังไดตรัสเลยไปถึง  วจีทุจริตส่ี   มโนทุจริตสาม
ดวยขอความอยางเดียวกันอีกดวย.  ตอไปน้ี ไดตรัสขอความฝายกุศล :-)  
 

ทสก.อํ. ๒๔/๓๐๙/๑๙๓. 



แกกรรม  ? ๔๕ 

สุคติของผูมีศีล 
 

 ภิกษุ ท. ! สัตวท้ังหลาย เปนผูมีกรรมเปนของ
ตน   เปนทายาทแหงกรรม    มีกรรมเปนกําเนิด   มีกรรม
เปนเผาพนัธ   มีกรรมเปนท่ีพึ่งอาศัย    กระทํากรรมใดไว
ดีก็ตามชั่วก็ตาม    จักเปนผูรับผลแหงกรรมนั้น. 

 ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ละ
ปาณาติบาต เวนขาดจากปาณาติบาต  วางทอนไม  วาง
ศัสตรา  มีความละอาย  ถึงความเอ็นดูกรุณาเก้ือกูลแกสัตว
ท้ังหลาย.    เขาไมกระเสือกกระสนดวย (กรรมทาง) กาย   
ไมกระเสือกกระสนดวย (กรรมทาง) วาจา   ไมกระเสือก
กระสนดวย (กรรมทาง) ใจ ;    กายกรรมของเขาตรง   
วจีกรรมของเขาตรง  มโนกรรมของเขาตรง :   คติของเขา
ตรง  อุปบัติของเขาตรง.  

 ภิกษุ ท. ! สําหรับผูมีคตติรง มีอุปบัตติรงน้ัน 

เรากลาวคติอยางใดอยางหนึ่ง      ในบรรดาคติสองอยาง     

แกเขา คือเหลาสัตวผูมีสุขโดยสวนเดียว  หรือวาตระกูล



๔๖ พุทธวจน 
 

อันสูง  ตระกูลขัตตยิมหาศาล   ตระกูลพราหมณมหาศาล
หรือตระกูลคหบดีมหาศาล  อันม่ังคั่ง มีทรัพยมาก มี
โภคะมาก  มีทองและเงินมาก  มีอุปกรณแหงทรัพยมาก.  

 ภิกษุ ท. ! ภูตสตัวยอมมีดวยอาการอยางนี้ คือ
อุปบัติ (การเขาถึงภพ) ยอมมีแกภตูสัตว, เขาทํากรรมใดไว 
เขายอมอุปบัต ิ ยอมมีแกภูตสัตว,  เขาทํากรรมใดไว  เขา
ยอมอุปบัติดวยกรรมนั้น, ผัสสะท้ังหลายยอมถูกตองภตู
สัตวนั้นผูอุปบัติแลว.   
 ภิกษุ ท. ! เรากลาววา สัตวท้ังหลาย เปน
ทายาทแหงกรรม  ดวยอาการอยางนี้  ดังนี.้ 
 (ในกรณีแหงบุคคลผูไมกระทาํอทินนาทาน    ไมกระทํากาเม-                
สุมิจฉาจาร   ก็ไดตรัสไวดวยขอความอยางเดียวกันกับในกรณีของผูไม   
กระทําปาณาติบาต  ดังกลาวมาแลวขางบนทุกประการ ;   และยังไดตรัส      
เลยไปถึง  วจีสุจริตส่ี  มโนสุจริตสาม  ดวยขอความอยางเดียวกันอีกดวย) 

  
ทสก. อํ. ๒๔/๓๑๑/๑๙๓. 
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๔๘ พุทธวจน 
 

ทาง ๒ สายท่ีไมควรเดิน 
 

 ภิกษุ ท. ! มีส่ิงท่ีแลนดิง่ไปสุดโตง (อนฺตา) อยู 
๒ อยาง ท่ีบรรพชิตไมควรของแวะดวย.  

 ส่ิงท่ีแลนดิ่งไปสุดโตงนั้นคืออะไร ?  

 คือ การประกอบตนพัวพนัอยูดวยความใครใน
กามท้ังหลาย (กามสุขัลลิกานุโยค) อันเปนการกระทําท่ียังต่าํ 

เปนของชาวบาน เปนของชัน้บุถุชน ไมใชของพระอริยเจา  
ไมประกอบดวยประโยชน,  
 และการประกอบความเพียรในการทรมานตนให
ลําบาก (อัตตกิลมถานุโยค) อันนํามาซ่ึงความทุกข ไมใชของ
พระอริยเจา ไมประกอบดวยประโยชน,  สองอยางนี้แล. 

 ภิกษุ ท. ! ขอปฏิบตัิเปนทางสายกลาง (มัชฌิมา-    

ปฏิปทา) ท่ีไมดิ่งไปหาส่ิงสุดโตงสองอยางนั้น เปนขอ
ปฏิบตัิท่ีตถาคตไดตรัสรูเฉพาะแลว เปนขอปฏิบัติท่ี
ตถาคตไดตรัสรูเฉพาะแลว  เปนขอปฏิบตัิทําใหเกิดจักษุ
เปนขอปฏิบัตทํิาใหเกิดญาณ   เปนไปเพื่อความสงบ  เพื่อ
ความรูอันยิง่ เพื่อความตรัสรูพรอม เพื่อนพิพาน. 



แกกรรม  ? ๔๙ 

 ภิกษุ ท. ! ขอปฏิบัติท่ีเปนทางสายกลาง ท่ีไม
ดิ่งไปหาท่ีสุดโตงสองอยางนั้น  เปนอยางไรเลา ?  

 ภิกษุ ท. ! ขอปฏิบัติอันเปนทางสายกลางน้ัน
คือ ขอปฏิบตัิอันเปนหนทางอันประเสริฐ ประกอบอยู
ดวยองคแปดประการ นี่เอง.  

 แปดประการคืออะไรเลา ?  

 คือ สัมมาทิฏฐ ิ (ความเห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ 

(ความดําริชอบ)  สัมมาวาจา (การพูดจาชอบ)  สัมมากัมมันตะ 

(การทําการงานชอบ) สัมมาอาชีวะ (การเล้ียงชีวิตชอบ) 

สัมมาวายามะ (ความพากเพียรชอบ)  สัมมาสต ิ (ความระลึก

ชอบ)  สัมมาสมาธิ  (ความต้ังใจมั่นชอบ).  

 
มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๘/๑๖๖๔. 



๕๐ พุทธวจน 
 

อริยมรรคมีองคแปด 
ทางแหงความส้ินกรรม 

 
 ภิกษุ ท. ! เราจักแสดง จักจําแนก ซ่ึงอริย-
อัฏฐังคิกมรรค (อริยมรรคมีองคแปด) แกเธอท้ังหลาย.   เธอ
ท้ังหลายจงฟงความขอนั้น จงทําในใจใหสําเร็จประโยชน   
เราจักกลาว. 
 ภิกษุ ท. ! อริยอัฏฐังคิกมรรค (อริยมรรคมีองค

แปด) เปนอยางไรเลา ?  
 อริยอัฏฐังคิกมรรค ไดแกส่ิงเหลานี้ คือ 
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ   สัมมาวายามะ   สัมมาสต ิ  สัมมาสมาธิ. 
 ภิกษุ ท. ! สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) เปน
อยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !      ความรูอันใดเปนความรูใน
ทุกข  เปนความรูในเหตุใหเกิดทุกข  เปนความรูในความ
ดับแหงทุกข        เปนความรูในทางดําเนนิใหถึงความดบั
ไมเหลือแหงทุกข.  ภิกษุ ท. !    อันนี้เรากลาววา  สัมมาทิฏฐิ. 



แกกรรม  ? ๕๑ 

 ภิกษุ ท. ! สัมมาสังกัปปะ (ความดําริชอบ)  เปน
อยางไรเลา ?  คือ  ความดําริในการออกจากกาม  ความ
ดําริในการไมมุงราย ความดําริในการไมเบียดเบียน.   
ภิกษุ ท. !    อันนี้เรากลาววา   สัมมาสังกัปปะ. 
 ภิกษุ ท. ! สัมมาวาจา (การพูดจาชอบ) เปน
อยางไรเลา ? คือ เจตนาเปนเคร่ืองเวนจากการพดูไม
จริง เจตนาเปนเคร่ืองเวนจากการพูดสอเสียด  เจตนาเปน
เคร่ืองเวนจากการพูดหยาบ เจตนาเปนเคร่ืองเวนจากการ
พูดเพอเจอ.    ภิกษุ ท. !    อันนี้เรากลาววา   สัมมาวาจา. 
 ภิกษุ ท. ! สัมมากัมมันตะ (การทําการงานชอบ)   
เปนอยางไรเลา ?    คือ  เจตนาเปนเคร่ืองเวนจากการฆา  
เจตนาเปนเครื่องเวนจากการถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมได
ใหแลว    เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการประพฤติผิดใน
กาม.    ภิกษุ ท. !    อันนี้เรากลาววา   สัมมากัมมันตะ. 
 ภิกษุ ท. ! สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีวิตชอบ)   
เปนอยางไรเลา ?  ภิกษ ุท. !        สาวกของพระอริยเจา
ในกรณีนี ้  ละการหาเล้ียงชีวิตท่ีผิดเสีย  ยอมสําเร็จความ
เปนอยูดวยการเล้ียงชีวิตท่ีชอบ. ภิกษุ ท. !     อันนี้เรา



๕๒ พุทธวจน 
 

กลาววา   สัมมาอาชีวะ. 

 ภิกษุ ท. ! สัมมาวายามะ (ความพากเพียรชอบ)    
เปนอยางไรเลา ?    ภิกษุ ท. !    ภิกษุในกรณีนี ้  ยอมทํา
ความพอใจใหเกิดข้ึน ยอมพยายามปรารภความเพียร ยอม
ประคองต้ังจิตไว เพื่อจะยังอกุศลธรรมอันเปนบาปท่ียังไม
เกิดไมใหเกิดข้ึน ; ยอมทําความพอใจใหเกิดข้ึน ยอม
พยายามปรารภความเพียร  ยอมประคองต้ังจิตไว   เพื่อจะ
ละอกุศลธรรม  อันเปนบาปท่ีเกิดข้ึนแลว ;   ยอมทําความ
พอใจใหเกดิข้ึน    ยอมพยายามปรารภความเพียร  ยอม
ประคองต้ังจิตไว เพื่อจะยังกุศลธรรมท่ียังไมเกิดให
เกิดข้ึน ;  ยอมทําความพอใจใหเกดิข้ึน  ยอมพยายาม
ปรารภความเพียร ยอมประคองต้ังจิตไว เพื่อความต้ังอยู  
ความไมเลอะเลือน ความงอกงามยิ่งข้ึน    ความไพบูลย  
ความเจริญ  ความเต็มรอบ  แหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว.     
ภิกษุ ท. !    อันนี้เรากลาววา   สัมมาวายามะ. 

 ภิกษ ุท. ! สัมมาสติ   (ความระลึกชอบ)    เปน 
อยางไรเลา ?       ภิกษุ ท. !      ภกิษใุนกรณนีี้    ยอมเปนผู
พิจารณาเห็นกายในกายอยูเปนประจํา มีความเพยีรเคร่ือง



แกกรรม  ? ๕๓ 

เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ ถอนความพอใจและความ
ไมพอใจในโลกออกเสียได ;   ยอมเปนผูพิจารณาเหน็
เวทนาในเวทนาท้ังหลายอยูเปนประจํา มีความเพยีรเคร่ือง
เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ ถอนความพอใจและความ
ไมพอใจในโลกออกเสียได ; ยอมเปนผูพจิารณาเหน็จิต
ในจิตอยูเปนประจํา มีความเพียรเคร่ืองเผากิเลส มี
สัมปชัญญะ มีสติ ถอนความพอใจและความไมพอใจใน
โลกออกเสียได ;  ยอมเปนผูพิจารณาเหน็ธรรมในธรรม
ท้ังหลายอยูเปนประจํา มีความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส มี
สัมปชัญญะ มีสติ ถอนความพอใจและความไมพอใจใน
โลกออกเสียได.    ภิกษุ ท. !   อันนี้เรากลาววา   สัมมาสต.ิ  
 ภิกษุ ท. ! สัมมาสมาธิ (ความต้ังใจม่ันชอบ)  เปน
อยางไรเลา ?  ภิกษุ ท. !   ภิกษใุนกรณีนี ้  สงัดแลวจาก
กามทั้งหลาย  สงัดแลวจากอกุศลธรรมท้ังหลาย  เขาถึง
ปฐมฌาน อันมีวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดจากวิเวก 
แลวแลอยู ;  เพราะความที่วิตก  วิจารท้ังสองระงับลง 
เขาถึงทุติยฌาน เปนเคร่ืองผองใสแหงใจในภายใน ให
สมาธิเปนธรรมอันเอกผุดมีข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวจิาร มีแต



๕๔ พุทธวจน 
 

ปติและสุข อันเกิดจากสมาธิ  แลวแลอยู ;   อนึ่ง เพราะ
ความจางคลายไปแหงปต ิ ยอมเปนผูอยูอุเบกขา มีสติและ
สัมปชัญญะ และยอมเสวยความสุขดวยนามกาย ชนดิท่ี
พระอริยเจาท้ังหลาย ยอมสรรเสริญผูนั้นวา “เปนผูอยู
อุเบกขา มีสติ อยูเปนปกติสุข” ดังนี ้  เขาถึงตติยฌาน แลว
แลอยู ;  เพราะละสุข และทุกขเสียได  เพราะความดับไป
แหงโสมนัสและโทมนัสท้ังสอง ในกาลกอน  เขาถึง
จตุตถฌาน   ไมมีทุกข   ไมมีสุข   มีแตความท่ีสติเปน
ธรรมชาติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาแลวแลอยู.         ภิกษุ ท. !  
อันนี้เรากลาววา    สัมมาสมาธิ. 
 

มหาวาร.สํ. ๑๙/๑๐ - ๑๒/๓๓-๔๑. 

 
 
 
 



แกกรรม  ? ๕๕ 

“สิ้นตัณหา ก็ สิน้กรรม”  
 
 ภิกษุ ท. ! มรรคาใด ปฏิปทาใด ยอมเปนไป
เพื่อความส้ินตัณหา      เธอท้ังหลายจงเจริญมรรคานั้น 
ปฏิปทานั้น.  
 มรรคาและปฏิปทา ท่ีเปนไปเพื่อความส้ินตัณหา
เปนอยางไรเลา ?      คือ   โพชฌงค ๗  
 โพชฌงค ๗ เปนอยางไรเลา ?  
 คือ สติสัมโพชฌงค ธัมมวิจยสัมโพชฌงค  วิริย-
สัมโพชฌงค  ปติสัมโพชฌงค  ปสสัทธิสัมโพชฌงค  
สมาธิสัมโพชฌงค  อุเบกขาสัมโพชฌงค.        
 เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พระอุทายี
ไดทูลถามวา  

 “ขาแตพระองคผูเจริญ ! โพชฌงค ๗ อันบุคคลเจริญ
แลว  กระทําใหมากแลวอยางไร  ยอมเปนไปเพ่ือความสิ้น
ตัณหา”.    

 อุทาย ี!         ภิกษุในธรรมวนิัยนี ้         ยอมเจริญ
สติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวริาคะ อันอาศัย



๕๖ พุทธวจน 
 

นิโรธ  อันนอมไปเพื่อโวสสัคคะ  (ความสละ, ความปลอย)  
อันไพบูลย  ใหญหลวง ไมมีประมาณ ไมมีความพยาบาท 
เม่ือภิกษุนั้นเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อันอาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ อันนอมไปเพื่อโวสสัคคะ อันไพบลูย  
ใหญหลวง   ไมมีประมาณ   ไมมีความพยาบาท ยอมละ
ตัณหาได ...ฯลฯ... 
 ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก 
อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันนอมไปเพื่อโวสสัคคะ 
อันไพบูลย ใหญหลวง  ไมมีประมาณ  ไมมีความพยาบาท 
เม่ือภิกษุนั้นเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก 
อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ  อันนอมไปเพ่ือโวสสัคคะ 
อันไพบูลยใหญหลวง  ไมมีประมาณ  ไมมีความพยาบาท 
ยอมละตัณหาได เพราะละตัณหาได จึงละกรรมได  
เพราะละกรรมได  จึงละทุกขได  
 อุทาย ี!       เพราะสิ้นตัณหา           จึงส้ินกรรม  
เพราะสิ้นกรรม   จึงสิ้นทุกข   ดวยประการดังนี้ แล.         

  
มหาวาร. สํ. ๑๙/ ๑๒๓ / ๔๔๙. 
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๕๘ พุทธวจน 
 

ทุกขเกดิเพราะมีเหตุปจจัย 
 

 อานนท !  คราวหน่ึงเราอยูท่ีปาไผ เปนท่ีให
เหยื่อแกกระแตใกลกรุงราชคฤหนี่แหละ,   คร้ังนั้น เวลา
เชาเราครองจีวรถือบาตร เพื่อไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห 
คิดข้ึนมาวา    ยังเชาเกนิไปสําหรับการบิณฑบาตในกรุง
ราชคฤห ถาไฉน เราเขาไปสูอารามของปริพาชก ผูเปน
เดียรถียเหลาอ่ืนเถิด.  เราไดเขาไปสูอารามของปริพาชก  
ผูเปนเดียรถียเหลาอ่ืน กระทําสัมโมทนียกถาแกกันและกนั 
นั่งลง ณ ท่ีควรขางหนึ่ง. 
 อานนท !  ปริพาชกเหลานั้น ไดกลาวกะเราผู
นั่งแลว อยางนี้วา   

 “ทานโคตมะ !  มีสมณพราหมณบางพวก ท่ีกลาวสอน

เร่ืองกรรม ยอมบัญญัติความทุกขวา เปนสิ่งท่ีตนทําเอา           

ดวยตนเอง, มีสมณพราหมณอีกบางพวกท่ีกลาวสอนเร่ืองกรรม     

ยอมบัญญัติความทุกข วาเปนสิ่งท่ีผูอ่ืนทําให, มีสมณพราหมณ  

อีกบางพวก ท่ีกลาวสอนเร่ืองกรรม ยอมบัญญัติความทุกขวา  

ไมใชทําเองหรือใครทําให   ก็เกิดขึ้นได.  ในเรื่องน้ี ทานโคตมะ



แกกรรม  ? ๕๙ 

ของพวกเรา กลาวสอนอยูอยางไร? และพวกเรากลาวอยูอยางไร? 
จึงจะเปนอันกลาวตามคําที่ทานโคตมะกลาวแลว, ไมเปนการ
กลาวตูดวยคําไมจริง  แตเปนการกลาวโดยถูกตอง  และ
สหธรรมิกบางคนท่ีกลาวตาม จะไมพลอยกลายเปนผูควรถูก       
ติเตียนไปดวย ? ”  ดังน้ี. 

 อานนท ! เราไดกล าวกะปริพาชกท้ังหลาย
เหลานั้นวา  
 ปริพาชก ท. !  เรากลาววา ทุกข อาศัยเหตุปจจัย 
(ของมันเองเปนลําดับ ๆ)  เกิดขึ้น.  
 มันอาศัยเหตปุจจัยอะไรเลา ?  

 อาศัยปจจัยคือ ผัสสะ. 
 ผูกลาวอยางนีแ้ล ชื่อวากลาวตรงตามท่ีเรากลาว. 
 

นิทาน. สํ. ๑๖/๔๑/๗๖.  
 
 
 



๖๐ พุทธวจน 
 

บาปกรรมเกา ไมอาจสิ้นไดดวย  

ทุกรกิริยา(กิริยาท่ีทําไดโดยยาก) 
 

มหานาม !    คราวหน่ึง เราอยูท่ีภูเขาคิชฌกูฏ 
ใกลนครราชคฤห, คร้ังนั้นพวกนิครนถเปนอันมาก
ประพฤติวัตรยืนอยางเดียว  งดการนั่ง อยู ณ ท่ีกาฬสิลา   
ขางภูเขาอิสิคิลิ,   ตางประกอบความเพียรแรงกลาเสวย
เวทนาอันเปนทุกขกลาแข็งแสบเผ็ด.  มหานาม !   คร้ังนัน้
เปนเวลาเย็น  เราออกจากท่ีเรนแลวไปสูกาฬสิลา ขางภูเขา
อิสิคิลิ   อันพวกนิครนถ  ประพฤติวัตรอยู,   ไดกลาวกะ
พวกนิครนถเหลานั้นวา  

“ทานผูเปนนคิรนถ ท. ! เพราะอะไรหนอ   พวก
ทานท้ังหลายจึงประพฤติยนื  ไมนั่ง   ประกอบความเพียร
ไดรับเวทนาอันเปนทุกขกลาแข็งแสบเผด็ ?”  ดังนี้. 

มหานาม !    นิครนถเหลานั้นไดกลาวกะเราวา 
“ทานผูมีอายุ !   ทานนิครนถนาฏบุตร เปนผูรูสิ่งทั้งปวง

เห็นสิ่งทั้งปวง ไดยืนยันญาณทัสสนะของตนเอง โดยไมมีการ
ยกเวนวาเมื่อเราเดินอยู ยืนอยู หลับอยู ต่ืนอยู ก็ตาม                 



แกกรรม  ? ๖๑ 

ญาณทัสสนะของเรายอมปรากฏติดตอกันไมขาดสาย” ดังน้ี.  
ทานนิครนถนาฏบุตร น้ันกลาวไวอยางน้ีวา  “นิครนถผูเจริญ ! 

บาปกรรมในกาลกอนท่ีไดทําไว มีอยูแล, พวกทานจงทําลาย   

กรรมน้ันใหสิ้นไป ดวยทุกรกิริยาอันแสบเผ็ดน้ี ; อน่ึง เพราะ    

การสํารวม กาย วาจา ใจ ในบัดน้ี ยอมชื่อวาไมไดกระทํากรรม   

อันเปนบาปอีกตอไป.  เพราะการเผาผลาญกรรมเกาไมมีเหลือ   และ
เพราะการไมกระทํากรรมใหม  กรรมตอไปก็ขาดสาย,  เพราะกรรม
ขาดสาย   ก็สิ้นกรรม,  เพราะสิ้นกรรม ก็สิ้นทุกข,  เพราะสิ้นทุกข 
ก็สิ้นเวทนา,  เพราะสิ้นเวทนา  ทุกขทั้งหมด  ก็เหือดแหงไป,  ดังน้ี. 
คําสอนของทานนาฏบุตรน้ัน   เปนที่ชอบใจและควรแกเรา, และ
พวกเราก็เปนผูพอใจตอคําสอน    น้ันดวย”  ดังน้ี. 

 มหานาม !    เราไดกลาวคํานี้กะนิครนถเหลานั้น
สืบไปวา  

 “ทานผูเปนนคิรนถ ท. !     ทานทั้งหลายรูอยูหรือ
วา  พวกเราท้ังหลาย  ไดมีแลวในกาลกอนหรือวามิไดมี ?” 

 “ไมทราบเลยทาน !”  
 “ทานผูเปนนิครนถ ท. !    ทานท้ังหลายรูอยูหรือ 
วาพวกเราท้ังหลาย ไดทํากรรมท่ีเปนบาปแลวในกาลกอน
หรือวาพวกเราไมไดทําแลว ?” 
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 “ไมทราบไดเลย, ทาน !” 

 “ทานผูเปนนิครนถ ท. !     ทานท้ังหลายรูอยูหรือ 
วาเราท้ังหลายไดทํากรรมท่ีเปนบาปอยางนี้ๆ ในกาล
กอน ?” 
 “ไมทราบเลยทาน !” 

 “ทานผูเปนนิครนถ ท. !     ทานท้ังหลายรูอยูหรือ 
วา (ตั้งแตทําตบะมา) ทุกขมีจํานวนเทานี้ ๆ ไดส้ินไปแลว 
และจํานวนเทานี้ ๆ จะส้ินไปอีก,  หรือวาถาทุกขส้ินไปอีก
จํานวนเทานี้  ทุกขก็จักไมมีเหลือ ?” 
 “ไมทราบไดเลยทาน  !” 

 “ทานผูเปนนิครนถ ท. !    ทานท้ังหลายรูอยูหรือ 
วาอะไรเปนการละเสียซ่ึงส่ิงอันเปนอกุศล และทําส่ิงท่ี
เปนกุศลใหเกิดขึ้นไดในภพปจจุบันนี้ ?” 
 “ไมเขาใจเลยทาน  !” 

มหานาม !  เราไดกลาวคํานี้ กะนิครนถเหลานั้น
สืบไปวา  

“ทานผูเปนนคิรนถ ท. !       ดงัไดฟงแลววา ทาน
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ท้ังหลาย  ไมรูอยู  วาเราท้ังหลายไดมีแลวในกาลกอน หรือ
ไมไดมีแลวในกาลกอน, .…ฯลฯ.... อะไรเปนการละเสีย
ซ่ึงส่ิงอันเปนอกุศลแลว และทําส่ิงท่ีเปนกุศลใหเกิดขึ้นได 
ในภพปจจุบันนี้.  คร้ันเม่ือไมรูอยางนี้แลว (นาจะเห็นวา) 
ชนท้ังหลายเหลาใดในโลก      ท่ีเปนพวกพรานมีฝามือ     
ครํ่าไปดวยโลหิต มีการงานอยางกักขฬะ ภายหลังมา   
เกิดเปนมนุษยแลว  ยอมบรรพชาในพวกนิครนถท้ังหลาย 
ละกระมัง ?”. 
 

มู.ม. ๑๒/๑๘๔/๒๑๙.  
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ความรูสึกตางๆท่ีเกิดข้ึน 

ไมใชผลของกรรมเกา  

 
ภิกษุ ท. ! เรากลาวกะพวกนิครนถนั้นตอไป

อีกอยางนี้วา   
ทานผูเปนนิครนถ ท. !  พวกทานจะสําคัญความ

ขอนั้นเปนไฉน  สมัยใด  พวกทานมีความพยายาม       
แรงกลา  มีความเพียรแรงกลา  สมัยนั้น  พวกทานยอม
เสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ   อันเกิดแตความ
พยายามแรงกลา  แตสมัยใด  พวกทานไมมีความความ
พยายามแรงกลา  ไมมีความเพียรแรงกลา  สมัยนัน้     
พวกทานยอมไมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ  
อันเกิดแตความพยายามแรงกลา. 
   พวกนิครนถรับวา   
 “พระโคดมผูมีอายุ !     สมัยใด   พวกขาพเจามีความ
พยายามแรงกลา  มีความเพียรแรงกลา  สมัยน้ัน  พวกขาพเจา  
ยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ  อันเกิดแตความ
พยายามแรงกลา  สมัยใด  พวกขาพเจาไมมี  ความพยายาม         
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แรงกลา  สมัยน้ัน  พวกขาพเจายอมไมเสวยเวทนา   อันเปน          
ทุกขกลา     เจ็บแสบ     อันเกิดแตความพยายามแรงกลา”. 

 ทานผูเปนนิครนถ ท. !       เทาท่ีพูดกนัมานี้เปน 
อันวา  สมัยใด   พวกทานมีความพยายามแรงกลา  มีความ
เพียรแรงกลา   สมัยนั้น   พวกทานยอมเสวยเวทนาอันเปน
ทุกขกลา   เจ็บแสบ   อันเกิดแตความพยายามแรงกลา  แต
สมัยใด พวกทานไมมีความพยายามแรงกลา  ไมมีความ
เพียรแรงกลา   สมัยนั้น  พวกทานยอมไมเสวยเวทนา    
อันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ  อันเกิดแตความพยายาม       
แรงกลา  เม่ือเปนเชนนีก้็ไมเปนการสมควรแกทานผูเปน
นิครนถท้ังหลายท่ีจะกลาววา  บุคคลเรานีย้อมเสวยเวทนา
อยางใดอยางหน่ึง  เปนสุขก็ด ี  เปนทุกขก็ด ี  มิใชทุกข 
มิใชสุขก็ดี  ท้ังหมดนัน้เปนเพราะเหตุแหงกรรมท่ีตนทํา
ไวในกาลกอน   และวาเพราะหมดกรรมเกาดวยตบะ  
และเพราะการไมทํากรรมใหม   กระแสแหงกรรมตอไปก็
ไมมี   เพราะกระแสแหงกรรมตอไปไมมี   ก็ส้ินทุกข  
เพราะส้ินทุกข   ก็ส้ินเวทนา   เพราะส้ินเวทนา   ทุกขท้ัง
ปวงก็สูญส้ินไป  ดังนี้.   
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ทานผูเปนนิครนถ ท. !     ถาสมัยใด  พวกทานมี
ความพยายามแรงกลา    มีความเพียรแรงกลาสมัยนัน้  
เวทนาอันเปนทุกขกลา  เจบ็แสบ  อันเกิดแตความเพยีร
พยายามนั้นกย็งัต้ังอยู  แมเม่ือใด พวกทานไมมีความ
พยายามแรงกลา  ไมมีความเพยีรแรงกลา  สมัยนัน้  
เวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ  อันเกิดแตความพยายาม
พึงหยดุไดเอง  เม่ือเปนเชนนี้  พวกนิครนถผูมีอายุก็ควร
กลาวไดวา  บุคคลเรานี้ยอมเสวยเวทนาอยางใดอยางหน่ึง  
เปนสุขก็ด ี  เปนทุกขก็ด ี  มิใชทุกขมิใชสุขก็ด ี     ท้ังหมด
นั้นเปนเพราะเหตุแหงกรรมท่ีตนทําไวในกาลกอน  หมด
กรรมเกาดวยตบะ     และเพราะการไมทํากรรมใหม  
กระแสแหงกรรมตอไปก็ไมมี เพราะกระแสแหงกรรม
ตอไปไมมี  ก็ส้ินกรรม  เพราะส้ินกรรม  ก็ส้ินทุกข   
เพราะส้ินทุกข   ก็ส้ินเวทนา   เพราะส้ินเวทนา  ทุกขท้ังปวง
ก็สูญส้ินไป ดงันี้. 
 ทานผูเปนนิครนถ ท. !     ก็เพราะเหตุท่ี   สมัยใด 
พวกทานมีความพยายามแรงกลา  มีความเพียรแรงกลา  
สมัยนั้น  พวกทานจึงเสวยเวทนา  อันเปนทุกขกลาเจ็บ
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แสบ อันเกิดแตความพยายามแรงกลา  แตสมัยใด  พวก
ทานไมมีความพยายามแรงกลา   ไมมีความเพียรแรงกลา   
สมัยนั้น  พวกทานจึงไมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บ
แสบ  อันเกิดแตความพยายามแรงกลา  พวกทานนั้น
เสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ  อันเกิดแตความ
เพียรเองทีเดียว  ยอมเชื่อผิดไป  เพราะอวิชชา  คือความ
ไมรู  เพราะความหลงวา  บุคคลเรานี้ยอมเสวยเวทนา
อยางใดอยางหน่ึง  เปนสุขก็ดี  เปนทุกขก็ดี  มิใชทุกข
มิใชสุขก็ดี  ขอนั้นท้ังหมดเปนเพราะเหตุแหงกรรมท่ีตน
ทําไวในกาลกอน  ท้ังนี้  และวาเพราะหมดกรรมเกาดวย
ตบะ  และเพราะไมทํากรรมใหม    กระแสแหงกรรม
ตอไปก็ไมมี เพราะกระแสแหงกรรมตอไปไมมี  ก็ส้ิน
กรรม  เพราะสิ้นกรรม  ก็ส้ินทุกข  เพราะสิ้นทุกข  ก็ส้ิน
เวทนา  เพราะส้ินเวทนา  ทุกขท้ังปวงก็สูญส้ินไป  ดังนี้.   
 ภิกษุ ท. ! เรามีถอยคําและความเห็นแมอยางนี้
แล  จึงไมเล็งเห็นการโตตอบ  ถอยคําและความเหน็อัน
ชอบดวยเหตุอะไรๆ  ในพวกนิครนถ.   
 ภิกษุ ท. ! เรากลาวกะพวกนิครนถนั้นตอไป
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อีกอยางนี้วา 
 ทานผูเปนนิครนถ ท. !   พวกทานจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน    พวกทานจะพึงปรารถนาไดดังนี้หรือวา   
กรรมใดเปนของใหผลในปจจุบัน  ขอกรรมนั้นจงเปน
ของใหผลในอนาคต   ดวยความพยายาม   หรือดวยความ
เพียรเถิด. 
 พวกนิครนถน้ันกลาววา    

 ทานผูมีอายุ !   ขอน้ีหามิไดเลย.        

 และพวกทานจะพึงปรารถนาไดดังนี้หรือวา  
กรรมใดเปนของใหผลในอนาคต   ขอกรรมนั้นจงเปน
ของใหผลในปจจุบัน  ดวยความพยายามหรือดวยความ
เพียรเถิด.     
 ทานผูมีอายุ !   ขอน้ีหามิไดเลย.   

 ทานผูเปนนิครนถ ท. !    พวกทานจะสําคัญความ 
ขอนั้นเปนไฉน  พวกทานจะพึงปรารถนาไดดังนีห้รือวา  
กรรมใดเปนของใหผลเปนสุข  ขอกรรมนั้น  จงเปนของ
ใหผลเปนทุกข ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด.  
  ทานผูมีอายุ !   ขอน้ีหามิไดเลย.  
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 และพวกทานจะพึงปรารถนาไดดังนี้หรือวากรรม
ใดเปนของใหผลเปนทุกข   ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผล
เปนสุข   ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด.   
 ทานผูมีอายุ !   ขอน้ีหามิไดเลย.  
 ทานผูเปนนิครนถ ท. !    พวกทานจะสําคัญ
ความ ขอนั้นเปนไฉน  พวกทานจะพึงปรารถนาไดดังนี้
หรือวา  กรรมใดเปนของใหผลเสร็จส้ินแลว  ขอกรรม
นั้นอยาพึงใหผลเสร็จส้ิน  ดวยความพยายามหรือดวย
ความเพียรเถิด. 
 ทานผูมีอายุ !   ขอน้ีหามิไดเลย. 
         และพวกทานจะพึงปรารถนาไดดังนีห้รือวา กรรม
ใดเปนของใหผลยังไมเสร็จส้ิน ขอกรรมนั้นจงเปนของ
ใหผลเสร็จส้ิน  ดวยความพยายามหรือดวยความเพยีรเถิด.   
 ทานผูมีอายุ !   ขอน้ีหามิไดเลย. 
 ทานผูเปนนิครนถ ท. !    พวกทานจะสําคัญความ 
ขอนั้นเปนไฉน  พวกทานจะพึงปรารถนาไดดังนีห้รือวา  
กรรมใดเปนของใหผลมาก  ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผล
นอย  ดวยความพยายามหรือดวยความเพยีรเถิด. 
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 ทานผูมีอายุ !   ขอน้ีหามิไดเลย.  
 และพวกทานจะพึงปรารถนาไดดังนีห้รือวา กรรม
ใดเปนของใหผลนอย   ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผลมาก   
ดวยความพยายามหรือดวยความเพยีรเถิด.   
 ทานผูมีอายุ !   ขอน้ีหามิไดเลย. 

 ทานผูเปนนิครนถ ท. !    พวกทานจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน  พวกทานจะพึงปรารถนาไดดังนีห้รือวา  
กรรมใดเปนของใหผล  ขอกรรมนั้นจงเปนของอยาใหผล  
ดวยความพยายามหรือดวยความเพยีรเถิด.   
 ทานผูมีอายุ !   ขอน้ีหามิไดเลย. 

 และพวกทานจะพึงปรารถนาไดดังนีห้รือวา กรรม
ใดเปนของไมใหผล  ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผล  ดวย
ความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด. 
 ทานผูมีอายุ !   ขอน้ีหามิไดเลย. 

 ทานผูเปนนิครนถ ท. !    เทาท่ีพูดกันมานี้เปนอัน 
วา  พวกทานจะพึงปรารถนาไมได ดังนีว้า  กรรมใดเปน
ของใหผลในปจจุบัน  ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผลใน
อนาคต ...   วากรรมใดเปนของใหผลในอนาคต   ขอ 
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กรรมนั้นจงเปนของใหผลในปจจุบัน  ... วากรรมใดเปน
ของใหผลเปนสุข ขอกรรมนัน้จงเปนของใหผลเปนทุกข  ...  
วากรรมใดเปนของใหผลเปนทุกข  ขอกรรมนั้นจงเปนของ
ใหผลเปนสุข  ...   วากรรมใดเปนของใหผลเสร็จส้ินแลว  

ขอกรรมนัน้อยาพึงใหผลเสร็จ ... วากรรมใดเปนของใหผล
ยังไมเสร็จส้ิน   ขอกรรมนัน้จงเปนของใหผลเสร็จส้ิน  ...  
วากรรมใดเปนของใหผลมาก  ขอกรรมนั้นจงเปนของ
ใหผลนอย  ... วากรรมใดเปนของใหผลนอย  ขอกรรม
นั้นจงเปนของใหผลมาก  ...  วากรรมใดเปนของใหผล   
ขอกรรมนั้นจงเปนของอยาใหผล ...   วากรรมใดเปน
ของไมใหผล   ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผล  ดวยความ
พยายามหรือดวยความเพียรเถิด  เม่ือเปนเชนนี้   ความ
พยายามของพวกนิครนถผูมีอายุก็ไรผล   ความเพียรก็
ไรผล. 
 ภิกษุ ท. ! พวกนิครนถมีถอยคํา และความเห็น
อยางนี ้     การกลาวกอนและการกลาวตาม  ๑๐  ประการ
อันชอบดวยเหตุของพวกนิครนถ ผูมีถอยคําและความ 
เห็นอยางนี้ยอมถึงฐานะนาตาํหนิ . 



๗๒ พุทธวจน 
 

 ภิกษุ ท. ! ถ าห มูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข
เพราะเหตุแหงกรรมท่ีตนทําไวในกอน   พวกนิครนถตอง
เปนผูทํากรรมช่ัวไวกอนแน   ในบัดนี้พวกเขาจึงไดเสวย
เวทนาอันเปนทุกขกลา   เจ็บแสบเห็นปานนี ้  ถาหมูสัตว
ยอมเสวยสุขและทุกข   เพราะเหตุท่ีอิศวรเนรมิตให  พวก
นิครนถตองเปนผูถูกอิศวรช้ันเลวเนรมิตมาแน   ในบัดนี้  
พวกเขาจึงไดเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ   เห็น
ปานนี้   ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข   เพราะเหตุท่ีมี
ความบังเอิญ   พวกนิครนถตองเปนผูมีความบังเอิญช่ัวแน  
ในบัดนี้   พวกเขาจึงไดเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลาเจ็บ
แสบเห็นปานนี้   ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข   เพราะ
เหตุแหงอภิชาติ   พวกนิครนถตองเปนผูมีอภิชาติเลวแน  
ในบัดนี้   พวกเขาจึงไดเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา   เจ็บ
แสบเห็นปานนี้   ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข  เพราะ
เหตุแหงความพยายามในปจจุบัน   พวกนิครนถตองเปน   
ผูมีความพยายามในปจจุบันเลวแน  ในบัดนี้  พวกเขาจงึได
เสวยเวทนาอันเปนทุกขกลาเจ็บแสบเห็นปานนี้.   

 ภิกษุ ท. ! ถ าห มูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข



แกกรรม  ? ๗๓ 

เพราะเหตุแหงกรรมท่ีตนทําไวในกอน  พวกนิครนถตอง
นาตําหนิ  ถาหมูสัตวไมไดเสวยสุขและทุกขเพราะเหตุ
แหงกรรมท่ีตนทําไวในกอน  พวกนิครนถก็ตองนาตําหน ิ 

ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข  เพราะเหตุท่ีอิศวรเนรมิต
ให  พวกนิครนถตองนาตําหนิ  ถาหมูสัตวไมไดเสวยสุข
และทุกข  เพราะเหตุท่ีอิศวรเนรมิตให  พวกนิครนถก็ตอง
นาตําหนิ  ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข  เพราะเหตุท่ีมี
ความบังเอิญ  พวกนิครนถตองนาตําหนิ  ถาหมูสัตวไมได
เสวยสุขและทุกข  เพราะเหตุท่ีมีความบังเอิญ  พวก
นิครนถก็ตองนาตําหนิ  ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข  
เพราะเหตุแหงอภิชาติ  พวกนิครนถตองนาตําหนิ  ถาหมู
สัตวไมไดเสวยสุขและทุกข  เพราะเหตุแหงอภิชาติ  พวก
นิครนถก็ตองนาตําหนิ  ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข  
เพราะเหตุแหงความพยายามในปจจุบัน  พวกนิครนถตอง
นาตําหนิ  ถาหมูสัตวไมไดเสวยสุขและทุกข  เพราะเหตุ
แหงความพยายามในปจจุบัน พวกนิครนถก็ตองนาตําหนิ.   
 ภิกษุ ท. ! พวกนิครนถมีถอยคํา และความเห็น
อยางนี ้  การกลาวกอนและการกลาวตาม ๑๐  ประการ  



๗๔ พุทธวจน 
 

อันชอบดวยเหตุของพวกนิครนถ ผูมีถอยคําและความเหน็
อยางนี ้ ยอมถึงฐานะนาตําหนิ.   
 ภิกษุ ท. ! ความพยายามไรผล ความเพียรไร
ผล  อยางนีแ้ล. 
 ภิกษุ ท. ! ก็อยางไร  ความพยายามจึงจะมีผล  
ความเพียรจึงจะมีผล.   
 ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี ้  
 ไมเอาทุกขทับถมตนท่ีไมมีทุกขทับถม  ๑   
 ไมสละความสุขท่ีเกิดโดยธรรม  ๑   
 ไมเปนผูหมกมุนในความสขุนั้น  ๑   
 เธอยอมทราบชัดอยางนี้วา  ถึงเรานี้จักยังมีเหตุ
แหงทุกข  เม่ือเร่ิมตั้งความเพียร  วิราคะยอมมีได  อนึ่ง  
ถึงเรานี้จะยังมีเหตุแหงทุกข  เม่ือวางเฉย  บําเพ็ญอุเบกขา
อยู  วิราคะก็ยอมมีได  เธอนั้นจึงเร่ิมตั้งความเพียร และ
บําเพ็ญอุเบกขาอยู  ดวยการทําเชนนี ้  ทุกขนั้นก็เปนอัน
เธอสลัดไดแลว. 
 ภิกษุ ท. ! อีกประการหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็น
ดังนี้วา :- 



แกกรรม  ? ๗๕ 

 เม่ือเราอยูตามสบาย   อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง 
กุศลธรรมยอมเสื่อม  
 แตเม่ือเราดาํรงตนอยูในความลําบาก   อกุศลธรรม
ยอมเส่ือม   กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  
 อยากระนั้นเลย เราพึงดํารงตนอยูในความลําบาก
เถิด    เธอนั้นจึงดํารงตนอยูในความลําบาก  เม่ือเธอดํารง
ตนอยูในความลําบากอยู  อกุศลธรรมยอมเสื่อม กุศล
ธรรมยอมเจริญยิ่ง  สมัยตอมา เธอไมตองดํารงตนอยูใน
ความลําบากอีก เพราะเหตุวา ประโยชนท่ีเธอหวังนัน้ 
สําเร็จแลวตามที่เธอประสงค. 
 ภิกษุ ท. ! ความพยายามมีผล  ความเพียรมีผล 
แมอยางนี้. 
 

อุปริ. ม. ๑๔/ ๗ / ๘. 
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๗๘ พุทธวจน 
 

ลัทธิที่เช่ือวาสุขและทุกข  
เกิดจากกรรมเกาอยางเดียว 

 
 ภิกษุ ท. ! ลัทธิ ๓ ลัทธิเหลานี้มีอยู, เปนลัทธิ
ซ่ึงแมบัณฑิตจะพากนัไตรตรอง จะหยิบข้ึนตรวจสอบ จะ
หยิบข้ึนวิพากษวิจารณกนัอยางไร แมจะบิดผันกันมา
อยางไร ก็ชวนใหนอมไปเพ่ือการไมประกอบกรรมท่ีดี
งามอยูนั่นเอง. 

 ภิกษุ ท. ! ลัทธิ  ๓  ลัทธินั้นเปนอยางไรเลา ? 

 ๓  ลัทธิคือ :-  
 (๑) สมณะและพราหมณบางพวก มีถอยคําและ
ความเหน็วา “บุรุษบุคคลใด ๆ ก็ตามท่ีไดรับสุข รับทุกข 
หรือไมใชสุขไมใชทุกข ท้ังหมดนั้น เปนเพราะกรรมท่ีทํา
ไวแตปางกอน”  ดังนี.้  
 (๒) สมณะและพราหมณบางพวก มีถอยคําและ
ความเหน็วา “บุรุษบุคคลใด ๆ ก็ตาม ท่ีไดรับสุข รับทุกข 
หรือไมใชสุข      ไมใชทุกขท้ังหมดนัน้         เปนเพราะการ
บันดาลของเจาเปนนาย”  ดังนี้.  



แกกรรม  ? ๗๙ 

 (๓) สมณะและพราหมณบางพวก มีถอยคําและ
ความเหน็วา  “บุรุษบุคคลใด ๆ ก็ตามท่ีไดรับสุข หรือ
ไดรับทุกข หรือมิใชสุขมิใชทุกข ท้ังหมดนั้น ไมมีอะไร
เปนเหตุ   เปนปจจัยเลย” ดังนี.้ 
 ภิกษุ ท. ! ในบรรดาลัทธิท้ัง ๓ นั้น  สมณ-

พราหมณพวกใดมีถอยคําและความเห็นวา  “บุคคลไดรับ
สุข หรือทุกข   หรือไมใชสุขไมใชทุกข    เพราะกรรมท่ีทํา
ไวแตปางกอนอยางเดียว”   มีอยู,     
 เราเขาไปหาสมณพราหมณเหลานั้นแลว สอบ     
ถามความท่ีเขายังยืนยันอยูดงันั้นแลว   เรากลาวกะเขาวา 

“ถากระนั้น คนท่ีฆาสัตว ... ลักทรัพย ... ประพฤติผิด
พรหมจรรย ... พูดเท็จ ... พูดคําหยาบ ...  พดูยุใหแตกกนั ... 
พูดเพอเจอ ... มีใจละโมบเพงเล็ง ... มีใจพยาบาท ... มี
ความเหน็วิปริต เหลานี้ อยางใดอยางหน่ึง (ในเวลาน้ี) นั่นก็
ตองเปนเพราะกรรมท่ีทําไวแตปางกอน.   

 เม่ือมัวแตถือเอากรรมท่ีทําไวแตปางกอนมาเปน
สาระสําคัญดังนี้แลว   คนเหลานั้นก็ไมมีความอยากทํา   

หรือความพยายามทําในขอท่ีวา  ส่ิงนี้ควรทํา (กรณียกิจ)    



๘๐ พุทธวจน 
 

ส่ิงนี้ไมควรทํา (อกรณียกิจ) อีกตอไป.    เม่ือกรณียกิจและ
อกรณียกิจ    ไมถูกทําหรือถูกละเวนใหจริง ๆ จัง ๆ กันแลว      

คนพวกท่ีไมมีสติคุมครองตนเหลานั้น  ก็ไมมีอะไรท่ีจะมา
เรียกตนวาเปนสมณะอยางชอบธรรมได”  ดังนี.้ 
 

ติก. อํ. ๒๐/๒๒๒/๕๐๑.  

 
 
 
 
 
 



แกกรรม  ? ๘๑ 

ลัทธิที่เช่ือวาสุขและทุกข 
เกิดจากเทพเจาบันดาลให 

 

ภิกษุ ท. ! ในบรรดาลัทธิท้ัง ๓ นั้น สมณ-
พราหมณพวกใดมีถอยคําและความเห็นวา “บุคคลไดรับ
สุขหรือทุกข   หรือไมใชสุขไมใชทุกข  ท้ังหมดนั้น เปน
เพราะอิศวรเนรมิตให (อิสฺสรนิมฺมานเหตูติ)”   ดังนี ้   มีอยู,  
เราเขาไปหาสมณพราหมณเหลานั้นแลว  สอบถามความ
ท่ีเขายังยนืยันอยูดังนัน้แลว  เรากลาวกะเขาวา  “ถา
กระน้ัน (ในบัดนี)้ คนท่ีฆาสัตว ... ลักทรัพย ... ประพฤติ
ผิดพรหมจรรย ... พูดเท็จ ... พูดคําหยาบ ...  พูดยใุหแตก
กัน ... พูดเพอเจอ ... มีใจละโมบเพงเล็ง ... มีใจพยาบาท     

มีความเหน็วิปริต เหลานี้อยางใดอยางหน่ึงอยู  นั่นก็ตอง
เปนเพราะการเนรมิตของอิศวรดวย.  

ก็เม่ือมัวแตถือเอาการเนรมิตของอิศวร  มาเปน
สาระสําคัญดังนี้แลว  คนเหลานั้นก็ไมมีความอยากทํา   
หรือความพยายามทําในขอท่ีวา  ส่ิงนี้ควรทํา (กรณียกิจ) 
ส่ิงนี้ไมควรทํา   (อกรณียกิจ)  อีกตอไป.        



๘๒ พุทธวจน 
 

เม่ือกรณียกิจ และอกรณียกิจ  ไมถูกทําหรือถูก 
ละเวนใหจริง ๆ  จัง ๆ  กันแลว  คนพวกท่ีไมมีสติคุมครอง
ตนเหลานั้น  ก็ไมมีอะไรท่ีจะมาเรียกตนวาเปนสมณะ
อยางชอบธรรมได”  ดังนี.้ 
  

ติก. อํ. ๒๐/๒๒๓/๕๐๑.  

 
 
 



แกกรรม  ? ๘๓ 

 ลัทธิที่เช่ือวาสุขและทุกขเกิดข้ึนเองลอยๆ  
ไมมีอะไรเปนเหตุ  เปนปจจัย 

  

ภิกษุ ท. ! ในบรรดาลัทธิท้ังสามน้ัน สมณ-
พราหมณพวกใดมีถอยคําและความเหน็วา “บุคคลไดรับ
สุข หรือทุกข หรือไมใชสุขไมใชทุกข ท้ังหมดนั้น ไมมี
อะไรเปนเหตุเปนปจจัยเลย” ดังนี ้  มีอยู, เราเขาไปหา
สมณะและพราหมณเหลานัน้แลว    สอบถามความท่ีเขา
ยังยืนยันอยูดังนั้นแลว   เรากลาวกะเขาวา    “ถากระนั้น 
(ในบัดนี)้ คนท่ีฆาสัตว … ลักทรัพย … ประพฤติผิด
พรหมจรรย … พูดเท็จ … พูดคําหยาบ … พูดยุใหแตกกัน 
… พูดเพอเจอ … มีใจละโมบเพงเล็ง … มีใจพยาบาท … 
มีความเหน็วิปริต เหลานี้อยางใดอยางหน่ึงอยู  นั่นก็ตอง
ไมมีอะไรเปนเหตุเปนปจจยัเลยดวย.   

ก็เม่ือมัวแตถือเอาความไมมีอะไร  เปนเหตุเปน
ปจจัยเลย มาเปนสาระสําคญัดังนี้แลว  คนเหลานั้นก็ไมมี
ความอยากทํา หรือความพยายามทํา ในขอท่ีวาส่ิงนี้ควร
ทํา (กรณียกิจ)  ส่ิงนี้ไมควรทํา (อกรณียกิจ)  อีกตอไป.   



๘๔ พุทธวจน 
 

เม่ือกรณียกิจและอกรณียกิจไมถูกทํา หรือถูก    
ละเวนใหจริง ๆ  จัง ๆ กันแลว  คนพวกท่ีไมมีสติคุมครอง
ตนเหลานั้น  ก็ไมมีอะไรท่ีจะมาเรียกตน วาเปนสมณะ
อยางชอบธรรมได.” ดังน้ี.  

 
ติก. อํ. ๒๐/๒๒๔/๕๐๑.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แกกรรม  ? ๘๕ 

เชื่อวา “กรรม” เกิดข้ึนเอง 
อันตรายอยางยิ่ง 

 

ภิกษุ ท. ! ในบรรดาผาท่ีทอดวยส่ิงท่ีเปนเสน ๆ  
กันแลว ผาเกสกัมพล (ผาทอดวยผมคน) นับวาเปนเลวท่ีสุด. 
ผาเกสกัมพลนี ้ เม่ืออากาศหนาว มันกเ็ย็นจดั, เม่ือ       
อากาศรอน มันก็รอนจดั. สีก็ไมงาม กล่ินก็เหม็น เนื้อก็
กระดาง ;   ขอนี้เปนฉันใด,    

ภิกษุ ท. ! ในบรรดาลัทธิตาง ๆ ของเหลาปุถุ-
สมณะ (สมณะอื่นทั่วไป) แลว   ลัทธิมักขลิวาท  นับวาเปน
เลวท่ีสุด ฉันนัน้. 

ภิกษุ ท. ! มักขลิโมฆบุรุษนั้น มีถอยคําและ
หลักความเห็นวา “กรรมไมมี, กิริยาไมมี, ความเพียรไมมี” 

(คือในโลกน้ี   อยาวาแตจะมีผลกรรมเลย   แมแตตัวกรรมเองก็   
ไมมี,   ทําอะไรเทากับไมทํา    ในสวนของกิริยาและความเพียร    
ก็มีนัยเชนเดียวกัน). 

 



๘๖ พุทธวจน 
 

ภิกษุ ท. ! แมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ท้ังหลายท่ีเคยมีแลวในอดีตกาลนานไกล  ทานเหลานั้น    
ก็ลวนแตเปนผูกลาววา  มีกรรม  มีกิริยา  มีวิริยะ.  มักขลิ-
โมฆบุรุษ  ยอมคัดคานพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น  
วาไมมีกรรม  ไมมีกิริยา  ไมมีวิริยะ  ดังนี้. 

ภิกษุ ท. ! แมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ท้ังหลายท่ีจักมีมาในอนาคตกาลนานไกลขางหนา  ทาน
เหลานั้นก็ลวนแตเปนผูกลาววา มีกรรม  มีกิริยา  มีวิริยะ. 
มักขลิโมฆบุรุษ ยอมคัดคานพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
เหลานั้น วา ไมมีกรรม ไมมีกิริยา ไมมีวิริยะ ดังนี้. 

ภิกษุ ท. ! ในกาละนี้ แมเราเองผูเปนอรหันต-
สัมมาสัมพุทธะก็เปนผูกลาววา มีกรรม มีกิริยา มีวิริยะ. 
มักขลิโมฆบุรุษยอมคัดคานเราวา ไมมีกรรม ไมมีกิริยา 
ไมมีวิริยะ ดังนี้. 

ภิกษุ ท. ! คนเขาวางเคร่ืองดักปลา ไวท่ีปาก
แมน้ํา ไมใชเพื่อความเก้ือกูล,  แตเพื่อความทุกข ความ
วอดวาย  ความฉิบหาย แกพวกปลาท้ังหลาย ฉันใด ; 



แกกรรม  ? ๘๗ 

มักขลิโมฆบุรุษเกิดขึ้นในโลก เปนเหมือนกับผู
วางเคร่ืองดักมนุษยไว ไมใชเพื่อความเก้ือกูล, แตเพือ่
ความทุกขความวอดวาย ความฉิบหาย แกสัตวท้ังหลาย
เปนอันมาก ฉนันั้น. 

 
ติก. อํ. ๒๐/๓๖๙/๕๗๗. 
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๙๐ พุทธวจน 
 

ปฏิจจสมปุบาท 

 ในฐานะเปนกฎสูงสุดของธรรมชาติ 
 

 ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซ่ึงปฏิจจสมุปบาท (คือ

ธรรมอันเปนธรรมชาติอาศัยกันแลวเกิดขึ้น) แกพวกเธอ
ท้ังหลาย.  พวกเธอท้ังหลาย จงฟงซ่ึงปฏิจจสมุปบาทนั้น, 
จงทําในใจใหสําเร็จประโยชน, เราจักกลาวบัดนี ้... 
 ภิกษุ ท. ! ก็ปฏิจจสมุปบาท   เปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษุ ท. ! เพราะชาติเปนปจจัย ชรา มรณะ
ยอมมี.    
 ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุท่ี พระตถาคตท้ังหลาย 
จะบังเกิดขึ้นก็ตาม,จะไมบังเกิดขึ้นก็ตาม, ธรรมธาตุนัน้ 
ยอมตั้งอยูแลวนั่นเทียว ;    
 คือความตัง้อยูแหงธรรมดา (ธัมมัฏฐิตตา),   
 คือความเปนกฎตายตัวแหงธรรมดา  (ธัมมนิยามตา),    
 คือความท่ีเม่ือมีส่ิงนี้ส่ิงนี้เปนปจจัย    ส่ิงนี้ส่ิงนี้
จึงเกิดขึ้น (อิทัปปจจยตา).  



แกกรรม  ? ๙๑ 

 ตถาคต ยอมรูพรอมเฉพาะ ยอมถึงพรอมเฉพาะ 
ซ่ึงธรรมธาตุนั้น ; คร้ันรูพรอมเฉพาะแลว ถึงพรอม  
เฉพาะแลว, ยอมบอก ยอมแสดง ยอมบัญญัติ ยอมต้ังข้ึน
ไว  ยอมเปดเผย  ยอมจําแนกแจกแจง  ยอมทําใหเปน
เหมือนการหงายของท่ีคว่ํา ;   และไดกลาวแลวในบัดนีว้า  
“ภิกษุ ท. !    ทานท้ังหลายจงมาดู  :    เพราะชาติเปนปจจยั    
ชรามรณะยอมมี” ดังนี.้ 
 ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุดังนี้แล  :   ธรรมธาตุใด 
ในกรณีนั้นอัน 
เปน ตถตา  คือความเปนอยางนั้น,   
เปน อวิตถตา คือความไมผิดไปจากความเปนอยางนั้น, 
เปน อนัญญถตา  คอืความไมเปนไปโดยประการอ่ืน, 
เปน อิทัปปจจยตา คือความที่เม่ือมีส่ิงนี้ส่ิงนี้เปน
ปจจัย  ส่ิงนี้ส่ิงนี้จึงเกิดขึน้ ;  
 ภิกษุ ท. ! ธรรมนี้เราเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท 
(คือธรรมอันเปนธรรมชาต ิอาศัยกันแลวเกิดขึ้น). 
 

นิทาน. สํ. ๑๖/๓๐/๖๑. 



๙๒ พุทธวจน 
 

ความเกี่ยวของของ  

กิเลส กรรม และวิบากกรรม 

 ภิกษุ ท. ! เหตุท้ังหลาย ๓ ประการเหลานี้  มี
อยู เพื่อความเกิดขึ้นแหงกรรมท้ังหลาย.  

 ๓ ประการเหลาไหนเลา ? 

 ๓ ประการ คือ  

 โลภะ (ความโลภ) เปนเหตุเพื่อความเกดิข้ึนแหง
กรรมท้ังหลาย,  

 โทสะ (ความคิดประทุษราย) เปนเหตุเพือ่ความ
เกิดข้ึนแหงกรรมท้ังหลาย,   
 โมหะ (ความหลง)  เปนเหตุเพื่อความเกดิข้ึนแหง
กรรมท้ังหลาย. 

 ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนเมล็ดพืชท้ังหลาย ท่ี
ไมแตกหัก  ท่ีไมเนา  ท่ีไมถูกทําลายดวยลมและแดด  
เลือกเอาแตเม็ดด ี  เก็บงําไวดี  อันบุคคลหวานไปแลวใน
พื้นที่ซ่ึงมีปริกรรมอันกระทําดีแลว ในเนือ้นาด.ี  อนึง่ 



แกกรรม  ? ๙๓ 

สายฝนก็ตกตองตามฤดูกาล. 

 ภิกษุ ท. ! เมล็ดพืชท้ังหลายเหลานั้น  จะพึงถึง
ซ่ึงความเจริญ    งอกงาม   ไพบูลยโดยแนนอน,      ฉันใด ; 
 ภิกษุ ท. ! ขอนี้ก็ฉันนั้น คือ กรรมอันบุคคล
กระทําแลวดวยโลภะ  เกิดจากโลภะ  มีโลภะเปนเหต ุ 
มีโลภะเปนสมุทัย  อันใด ; กรรมอันนั้น ยอมใหผลใน
ขันธท้ังหลาย อันเปนท่ีบังเกิดแกอัตตภาพของบุคคลนั้น. 

กรรมนั้นใหผลในอัตตภาพใด เขายอมเสวยวิบากแหง
กรรมนั้น ในอัตตภาพนั้นเอง ไมวาจะเปนไปอยางใน   
ทิฏฐธรรม (คือทันควัน)   หรือวา  เปนไปอยางในอุปปชชะ 
(คือในเวลาตอมา)  หรือวา เปนไปอยางในอปรปริยายะ (คือ 

ในเวลาตอมาอีก)  ก็ตาม.  

 กรรมอันบุคคลกระทําแลวดวยโทสะ เกิดจาก
โทสะ   มีโทสะเปนเหต ุ   มีโทสะเปนสมุทัย  อันใด ;  
กรรมอันนั้น ยอมใหผลในขันธท้ังหลายอันเปนท่ีบังเกิด
แกอัตตภาพของบุคคลนั้น. กรรมนั้น ใหผลในอัตตภาพใด 

เขายอมเสวยวิบากแหงกรรมนั้น ในอัตตภาพน้ันเอง ไมวา



๙๔ พุทธวจน 
 

จะเปนไปอยางในทิฏฐธรรม หรือวา เปนไปอยางใน
อุปปชชะ  หรือวา  เปนไปอยางในอปรปรยิายะ  ก็ตาม. 

 กรรมอันบุคคลกระทําแลวดวยโมหะ เกิดจาก
โมหะ มีโมหะเปนเหตุ มีโมหะเปนสมุทัยอันใด ;  กรรม
อันนั้น ยอมใหผลในขันธท้ังหลาย อันเปนท่ีบังเกดิ
แกอัตตภาพของบุคคลนั้น. กรรมนั้น ใหผลในอัตตภาพใด 

เขายอมเสวยวิบากแหงกรรมน้ัน ในอัตตภาพนั้นเอง ไมวา
จะเปนไปอยางในทิฏฐธรรม หรือวา เปนไปอยางใน 
อุปปชชะ    หรือวา   เปนไปอยางในอปรปริยายะ  ก็ตาม. 

 ภิกษุ ท. ! เหตุท้ังหลาย ๓ ประการ เหลานี้แล 

เปนไปเพื่อความเกิดขึ้นแหงกรรมท้ังหลาย. 

 
 
 
 
 
 
 
 



แกกรรม  ? ๙๕ 

การกระทํากรรมท่ีเปนไปเพ่ือการส้ินกรรม 
 

 ภิกษุ ท. ! เหตุท้ังหลาย ๓ ประการ เหลานี ้    
มีอยู  เพื่อความเกิดข้ึนแหงกรรมท้ังหลาย. 

 ๓ ประการ เหลาไหนเลา ?  

 ๓ ประการ คือ  

 อโลภะ  (ความไมโลภ)  เปนเหตุเพื่อความเกิดข้ึน
แหงกรรมท้ังหลาย,  

 อโทสะ   (ความไมคิดประทุษราย)    เปนเหตุเพื่อ  
ความเกดิข้ึนแหงกรรมท้ังหลาย,  

 อโมหะ  (ความไมหลง)  เปนเหตุเพื่อความเกิดข้ึน
แหงกรรมท้ังหลาย.  

 ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนเมล็ดพืชท้ังหลาย ท่ีไม
แตกหกั  ท่ีไมเนา  ท่ีไมถูกทําลายดวยลมและแดด เลือก
เอาแตเม็ดด ี เก็บงําไวด.ี  บุรุษพึงเผาเมล็ดพืชเหลานั้น  
ดวยไฟ   คร้ันเผาดวยไฟแลว   พึงกระทําใหเปนผงข้ีเถา ;  

คร้ันกระทําใหเปนผงข้ีเถาแลว พึงโปรยไปในกระแสลม



๙๖ พุทธวจน 
 

อันพัดจดั    หรือวาพึงลอยไปในกระแสน้ําอันเช่ียวในแมน้าํ.     
เมล็ดพืชท้ังหลายเหลานั้นเปนพืชมีมูลอันขาดแลว ถูก
กระทําใหเหมือนตาลมีข้ัวยอดอันดวน    ทําใหถึงความไมมี 

มีอันไมเกดิข้ึนตอไปเปนธรรมดา โดยแนนอน,  นี้ฉันใด ;    
 ภิกษุ ท. ! กรรมอันบุคคลกระทําแลวดวยอโลภะ
เกิดจากอโลภะ  มีอโลภะเปนเหตุ   มีอโลภะเปนสมุทัย  

อันใด ;  เพราะปราศจากโลภะเสียแลว,  ดวยอาการอยางนี้เอง 

กรรมอันนั้น  ยอมเปนกรรมอันบุคคลนั้นละขาดแลว  มีราก
อันถอนข้ึนแลว   ถูกกระทําใหเหมือนตาลมีข้ัวยอดอันดวน  
ทําใหถึงความไมมี   มีอันไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา. 

 ภิกษุ ท. ! กรรมอันบุคคลกระทําแลวดวยอโทสะ 

เกิดจากอโทสะ   มีอโทสะเปนเหตุ    มีอโทสะเปนสมุทัย  
อันใด ;  เพราะปราศจากโทสะเสียแลว,  ดวยอาการอยางนี้เอง 

กรรมอันนั้น ยอมเปนกรรมอันบุคคลนั้นละขาดแลว มีราก
อันถอนข้ึนแลว  ถูกกระทําใหเหมือนตาลมีข้ัวยอดอันดวน  
ทําใหถึงความไมมี   มีอันไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา. 
 ภิกษุ ท. ! กรรมอันบุคคลกระทําแลวดวยอโมหะ  

เกิดจากอโมหะ  มีอโมหะเปนเหตุ  มีอโมหะเปนสมุทัย 



แกกรรม  ? ๙๗ 

อันใด ;   เพราะปราศจากโมหะเสียแลว, ดวยอาการอยางนี้เอง   

กรรมอันนัน้  ยอมเปนกรรมอันบุคคลนัน้ละขาดแลว  มีราก
อันถอนขึ้นแลว  ถูกกระทําใหเหมือนตาลมข้ัีวยอดอันดวน   

ทําใหถึงความไมมี   มีอันไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา.  

 ภิกษุ ท. ! เหตุท้ังหลาย ๓ ประการเหลานี้แล 

เปนไปเพื่อความเกิดขึ้นแหงกรรมท้ังหลาย.  
 

 ติก. อํ. ๒๐/๑๗๑/๔๗๓. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๘ พุทธวจน 
 

  ผูฉลาดในเรื่องกรรม  

 บุคคลเปนพราหมณเพราะชาติ (กําเนิด) ก็หา
มิได ;   จะมิใชพราหมณเพราะชาติกห็ามิได : 
 บุคคลเปนพราหมณ   เพราะกรรม ;   
 ไมเปนพราหมณ   ก็เพราะกรรม. 

 บุคคลเปนชาวนา   ก็เพราะกรรม ;   
 เปนศิลปน   ก็เพราะกรรม, 

 บุคคลเปนพอคา   ก็เพราะกรรม ;   

 เปนคนรับใช   ก็เพราะกรรม, 

 บุคคลแมเปนโจร   ก็เพราะกรรม ;     
 เปนนักรบ   ก็เพราะกรรม, 

 บุคคลเปนปุโรหิต   ก็เพราะกรรม ;   

 แมเปนพระราชา   ก็เพราะกรรม, 

 บัณฑิตท้ังหลาย ยอมเห็นซ่ึงกรรมนั้น  ตามท่ี
เปนจริงอยางนี ้
 ชื่อวา เปนผูเห็นซ่ึงปฏิจจสมุปบาท  เปนผูฉลาด
ในเรื่องวิบากแหงกรรม. 



แกกรรม  ? ๙๙ 

 โลก ยอมเปนไปตามกรรม หมูสัตวยอมเปนไป
ตามกรรม 

 สัตวท้ังหลาย มีกรรมเปนเคร่ืองรึงรัด เหมือนล่ิม
สลักขันยึดรถที่กําลังแลนไปอยู  .....   
 

สุ.ขุ. ๒๕/๔๕๗/๓๘๒. 
 



๑๐๐ พุทธวจน 
 

สิ่งท่ีทําใหมีภพ 

 
 “ขาแตพระองคผูเจริญ !     พระองคตรัสอยูวา    ‘เครื่อง
นําไปสูภพ เครื่องนําไปสูภพ’ ดังน้ี, ก็เครื่องนําไปสูภพ            
เปนอยางไร ? พระเจาขา !  และความดับไมเหลือของเครื่อง
นําไปสูภพน้ัน  เปนอยางไรเลา ?  พระเจาขา !” 

 ราธะ !  ฉันทะ (ความพอใจ) ก็ด ี  ราคะ (ความ
กําหนัด) ก็ด ี   นันทิ (ความเพลิน) ก็ด ี     ตณัหา (ความทะยาน
อยาก) ก็ดี   และอุปายะ (กิเลสเปนเหตุ เขาไปสูภพ)   และ   
อุปาทาน (ความถือมั่นดวยอํานาจกิเลส)  อันเปนเคร่ืองต้ังทับ  
เคร่ืองเขาไปอาศัย  และเคร่ืองนอนเนื่องแหงจิตกด็ ี  ใด ๆ  
ในรูป  ในเวทนา  ในสัญญา ในสังขารท้ังหลาย และใน
วิญญาณ ;  กิเลสเหลานี้นี่เราเรียกวา ‘เคร่ืองนําไปสูภพ’  
 ความดับไม เ หลื อของเครื่องนําไปสูภพมีได
เพราะความดับไมเหลือของกิเลส   มีฉันทราคะเปนตน
เหลานั้นเอง. 
 

ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๓/๓๖๘. 



แกกรรม  ? ๑๐๑ 

เหตุเกดิของทุกข 

ถูกแลว ถูกแลว  อานนท !   ตามท่ีสารีบุตรเม่ือ
ตอบปญหาในลักษณะน้ันเชนนั้น,    ช่ือวาไดตอบโดยชอบ : 

 อานนท ! ความทุกขนั้น  เรากลาววาเปนส่ิงท่ี
อาศัยปจจัยอยางใดอยางหนึ่งแลวเกิดขึ้น        (เรียกวา 
ปฏิจจสมุปปนนธรรม). 

 ความทุกขนัน้  อาศัยปจจยั  อะไรเลา ?  

 ความทุกขนั้น อาศัยปจจัย คือ ผัสสะ,  ผูกลาว
อยางนี้แล ช่ือวา กลาวตรงตามท่ีเรากลาว ไมเปนการ 
กลาวตูเราดวยคําไมจริง ;   แตเปนการกลาวโดยถูกตอง  
และสหธรรมิกบางคนท่ีกลาวตาม ก็จะไมพลอยกลายเปน
ผูควรถูกติไป ดวย. 

 อานนท !   ในบรรดาสมณพราหมณ ท่ีกลาว
สอนเร่ืองกรรมท้ังส่ีพวกนั้น :  

สมณพราหมณ      ท่ีกลาวสอนเร่ืองกรรมพวกใด
ยอมบัญญัติความทุกข  วาเปนส่ิงท่ีตนทําเอาดวยตนเอง, 



๑๐๒ พุทธวจน 
 

แมความทุกขท่ีพวกเขาบัญญัตินั้น ก็ยงัตองอาศัยผัสสะ
เปนปจจัย   จึงเกิดได ;  

 สมณพราหมณ ท่ีกลาวสอนเร่ืองกรรมพวกใด
ยอมบัญญัติความทุกข  วาเปนส่ิงท่ีผูอ่ืนทําให,  แมความ
ทุกขท่ีพวกเขาบัญญัตินั้น    ก็ยังตองอาศัยผัสสะ   เปน
ปจจัย   จึงเกิดมีได ;   

 สมณพราหมณ ท่ีกลาวสอนเร่ืองกรรมพวกใด 

ยอมบัญญัติความทุกข  วาเปนส่ิงท่ีตนทําเอาดวยตนเอง
ดวย  ผูอ่ืนทําใหดวย,   แมความทุกขท่ีพวกเขาบัญญัตินัน้ 

ก็ยังตองอาศัยผัสสะ  เปนปจจัย   จึงเกิดมีได ;  
 ถึงแมสมณพราหมณ ท่ีกลาวสอนเร่ืองกรรมพวก

ใด  ยอมบัญญัติความทุกข  วาเปนส่ิงท่ีไมใชทําเองหรือ
ใครทําใหก็เกิดขึ้นได ก็ตาม,  แมความทุกขท่ีพวกเขา
บัญญัตินั้น  ก็ยังตองอาศัยผสัสะ เปนปจจัย  จึงเกิดมีได
อยูนั่นเอง. 

 

นิทาน. สํ. ๑๖/๔๐/๗๕. 
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๑๐๔ พุทธวจน 
 

ทําไมคนท่ีทําบาปกรรมอยางเดียวกัน  

แตรับวิบากกรรมตางกัน  
 

ภิกษุ ท. ! ใครพึงกลาววา คนทํากรรมอยาง  
ใด ๆ  ยอมเสวยกรรมน้ันอยางนั้น ๆ ดังนี้   เม่ือเปนอยาง
นั้น  การอยูประพฤติพรหมจรรยก็มีไมได  ชองทางท่ีจะ
ทําท่ีสุดทุกขโดยชอบกไ็มปรากฏ  สวนใครกลาววาคนทํา
กรรมอันจะพึงใหผลอยางใด ๆ ยอมเสวยผลของกรรมนั้น
อยางนั้นๆ ดงันี้  เม่ือเปนอยางนี ้  การอยูประพฤติ
พรหมจรรยยอมมีได    ชองทางท่ีจะทําท่ีสุดทุกขโดยชอบ
ก็ยอมปรากฏ. 

ภิกษุ ท. ! บาปกรรมแมประมาณนอย ท่ีบุคคล
บางคนทําแลว บาปกรรมน้ันยอมนําเขาไปนรกได บาป 
กรรมประมาณนอย   อยางเดียวกันนั้น     บางคนทําแลว    
กรรมนั้นเปนทิฏฐธรรมเวทนียกรรม   (ใหผลในภพปจจุบัน) 
ไมปรากฏผลมากตอไปเลย ? 

บาปกรรมแมประมาณนอย บุคคลชนิดไร ทํา



แกกรรม  ? ๑๐๕ 

แลว    บาปกรรมนั้นจึงนําเขาไปนรกได ?   
บุคคลบางคนในโลกนี้  เปนผูมีกายมิไดอบรม  มี

ศีลมิไดอบรม  มีจิตมิไดอบรม  มีปญญามิไดอบรม  มีคุณ
ความดีนอย  เปนอัปปาตมุะ (ผูมีใจคับแคบ ใจหยาบ ใจ       

ตํ่าทราม)    เปนอัปปทุกขวิหารี  (มีปกติอยูเปนทุกขดวยเหตุ

เล็กนอย  คือเปนคนเจาทุกข)     บาปกรรมแมประมาณนอย  
บุคคลชนดินี้ทําแลว   บาปกรรมนั้นยอมนาํเขาไปนรก ได
บาปกรรมประมาณนอยอยางเดียวกัน.     

บุคคลชนิดไร ทําแลว กรรมนั้นจึงเปนทิฏฐ-
ธรรมเวทนียกรรม  ไมปรากฏผลมากตอไปเลย ?   

บุคคลบางคนในโลกนี้   เปนผูมีกายไดอบรมแลว    
มีศีลไดอบรมแลว   มีจิตไดอบรมแลว   มีปญญาไดอบรม
แลว    มีคุณความดีมาก    เปนมหาตมะ  (ผูมีใจกวางขวาง  ใจ

บุญ  ใจสูง)     เปนอัปปมาณวิหารี  (มปีกติอยูดวยธรรม   อันหา

ประมาณมิไดคือเปนคนไมมีหรอืไมแสดงกิเลส    ซึ่งจะเปนเหตุให

เขาประมาณไดวาเปนคนดีแคไหน)    บาปกรรมประมาณนอย
อยางเดียวกันนั้น       บุคคลชนิดนี้ทําแลวกรรมนั้นเปน
ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม  ไมปรากฏผลมาก ตอไปเลย. 



๑๐๖ พุทธวจน 
 

ภิกษุ ท. ! ตางวาคนใสเกลือลงไปในถวยน้ํา
เล็ก ๆ หนึ่งกอน   ทานท้ังหลายจะสําคัญวากระไร   น้ําอัน
นอยในถวยน้ํานั้น  จะกลายเปนน้ําเค็มไมนาดื่มไป  เพราะ
เกลือกอนนั้นใชไหม ?  

“เปนเชนน้ัน   พระพุทธเจาขา !” 

เพราะเหตุไร ? 
เพราะเหตุวา นํ้าในถวยนํ้าน้ันมีนอย มันจึงเค็มได...

เพราะเกลือกอนน้ัน. 

ตางวา   คนใสเกลือกอนขนาดเดียวกนันัน้  ลงไป
ในแมน้ําคงคา  ทานท้ังหลายจะสําคัญวากระไร   น้ําใน
แมน้ําคงคาน้ันจะกลายเปนน้ําเค็ม   ดื่มไมไดเพราะเกลือ
กอนนั้นหรือ. 

“หามิได  พระพุทธเจาขา !” 
เพราะเหตุไร ? 
เพราะเหตุวา นํ้าในแมนํ้าคงคามีมาก  นํ้าน้ันจึงไมเค็ม...

เพราะเกลือกอนน้ัน. 

ฉันนั้นนัน่แหละ.  
ภิกษุ ท.! บาปกรรมแมประมาณนอย บุคคล

บางคนทําแลว   บาปกรรมน้ันยอมนําไปนรกได   สวน



แกกรรม  ? ๑๐๗ 

บาปกรรมประมาณนอยอยางเดียวกันนั้น   บางคนทําแลว    
กรรมนั้นเปนทิฏฐธรรมเวทนียกรรม   ไมปรากฏผลมาก
ตอไปเลย... 

ภิกษุ ท. ! คนบางคนยอมผูกพันเพราะทรัพย  
แมกึ่งกหาปณะ...  แม ๑ กหาปณะ...  แม  ๑๐๐ กหาปณะ  
สวนบางคนไมผูกพันเพราะทรัพยเพยีงเทานั้น คนอยางไร  
จึงผูกพันเพราะทรัพยแมกึ่งกหาปณะ ฯลฯ   คนบางคนใน
โลกน้ีเปนคนจน   มีสมบัตนิอย   มีโภคะนอย   คนอยางนี้
ยอมผูกพันเพราะทรัพยแมกึง่กหาปณะ. ฯลฯ 

คนอยางไร    ไมผูกพันเพราะทรัพยเพียงเทานั้น ? 
 คนบางคนในโลกนี้เปนผูม่ังค่ัง  มีทรัพยมาก  มี
โภคะมาก  คนอยางนี้  ยอมไมผูกพันเพราะทรัพยเพยีง
เทานั้น ฉันน้ันนั่นแหละ.   

ภิกษุ ท. ! บาปกรรมแมประมาณนอย   บุคคล
บางคนทําแลว  บาปกรรมน้ันยอมนําเขาไปนรกได   สวน
บาปกรรมประมาณนอยอยางเดียวกันนั้น    บุคคลบางคน
ทําแลว กรรมนั้นเปนทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ไมปรากฏ 
ผลมากตอไปเลย... 



๑๐๘ พุทธวจน 
 

ภิกษุ ท. ! พรานแกะหรือคนฆาแกะบางคน
อาจฆา   มัด   ยางหรือทําตามประสงคซ่ึงแกะท่ีขโมยเขา
มาได  บางคนไมอาจทําอยางนั้น  พรานแกะหรือคนฆา
แกะเชนไร   จึงอาจฆา  มัด  ยาง   หรือทําตามประสงค    
ซ่ึงแกะท่ีขโมยเขามาได ?    

บางคนเปนคนยากจน  มีสมบัตินอย  มีโภคะนอย   
พรานแกะหรือคนฆาแกะเชนนี้    อาจฆา ฯลฯ    ซ่ึงแกะท่ี
ขโมยเขามาได. 

พรานแกะหรือคนฆาแกะเชนไร  ไมอาจทําอยาง
นั้น ?   

บางคนเปนผูม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก เปน
พระราชาหรือราชมหาอํามาตย พรานแกะหรือคนฆาแกะ
เชนนี้ไมอาจทาํอยางนั้น    มีแตวาคนอ่ืนจะประณมมือขอ
กะเขาวาทานผูนิรทุกข ทานโปรดใหแกะหรือทรัพยคาซ้ือ
แกะแกขาพเจาบาง    ดังนี้ฉันใด  ฉันนั้นเหมือนกนั. 

ภิกษุ ท. ! บาปกรรมแมประมาณนอย  บุคคล 
บางคนทําแลว   บาปกรรมนั้นนําเขาไปนรกได   สวน
บาปกรรมประมาณนอยอยางเดียวกันนั้น   บางคนทําแลว    



แกกรรม  ? ๑๐๙ 

กรรมนั้นเปนทิฏฐธรรมเวทนียกรรม  ไมปรากฏผลมาก
ตอไปเลย... 

ภิกษุ ท. ! ใครกลาววา   คนทํากรรมอยางใด ๆ   
ยอมเสวยกรรมนั้นอยางนั้น ๆ ดังนี้   เมื่อเปนอยางนัน้ ๆ 
การอยูประพฤติพรหมจรรยยอมมีไมได    ชองทางท่ีจะทํา
ท่ีสุดทุกขโดยชอบก็ไมปรากฏ      

สวนใครกลาววา   คนทํากรรมอันจะพึงใหผล
อยางใด ๆ  ยอมเสวยผลของกรรมนั้นอยางนั้น ๆ ดังนี้  
เม่ือเปนอยางนี้  การอยูประพฤติพรหมจรรยยอมมีได     
ชองทางท่ีจะทําท่ีสุดทุกขโดยชอบก็ยอมปรากฏ. 

 
ติก. อํ. ๒๐/๓๒๐/๕๔๐. 

 
 



๑๑๐ พุทธวจน 
 

เหตุที่ทําใหมนุษยเกดิมาแตกตางกัน 

 
                สุภมาณพ  โตเทยยบุตร  ไดทูลถามพระผูมีพระภาค 
ดังน้ีวา   
 “ขาแตพระโคดมผูเจริญ !  อะไรหนอแล  เปนเหตุ     

เปนปจจัยใหพวกมนุษยท่ีเกิดเปนมนุษยอยู  ปรากฏความเลวและ

ความประณีต  คือ  มนุษยท้ังหลายยอมปรากฏมีอายุสั้น  มีอายุยืน  

มีโรคมาก  มีโรคนอย  มีผิวพรรณทราม  มีผิวพรรณงาม  มีศักดา

นอย  มีศักดามาก  มีโภคะนอย มีโภคะมาก  เกิดในสกุลตํ่า  เกิดใน

สกุลสูง  ไรปญญา  มีปญญา.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ !  อะไร

หนอแล  เปนเหตุ  เปนปจจัย  ใหพวกมนุษยท่ีเกิดเปนมนุษยอยู  

ปรากฏความเลวและความประณีต.”   

 พระผูมีพระภาคตรัสวา  มาณพ !  สัตวท้ังหลายมี
กรรมเปนของตน  เปนทายาทแหงกรรม  มีกรรมเปน
กําเนิด  มีกรรมเปนเผาพนัธุ  มีกรรมเปนท่ีพึ่งอาศัย  
กรรมยอมจําแนกสัตวใหเลวและประณีตได. 
 ขาพระองคยอมไมทราบเน้ือความโดยพิสดารของอุเทศ
ที่พระโคดมผูเจริญตรัสโดยยอมิไดจําแนกเน้ือความโดยพิสดารน้ี
ได  ขอพระโคดมผูเจริญ !  ไดโปรดแสดงธรรมแกขาพระองคโดย 
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ประการที่ขาพระองคจะพึงทราบเน้ือความแหงอุเทศน้ีโดยพิสดาร
ดวยเถิด.       

 มาณพ !  ถาอยางนั้น ทานจงฟง  จงใสใจใหดี  
เราจะกลาวตอไป :-   
 สุภมาณพ  โตเทยยบุตร  ทูลรับพระผูมีพระภาควา 

  “ชอบแลว  พระเจาขา !”   
 พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดงันี้วา       มาณพ !   

บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม  บุรุษก็ตาม  เปนผู
มักทําชีวิตสัตวใหตกลวง  เปนคนเห้ียมโหด  มีมือเปอน
เลือดหมกมุนในการประหัตประหาร  ไมเอ็นดใูนเหลา
สัตวมีชีวิต  เขาตายไป  จะเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  

เพราะกรรมนัน้  อันเขาใหพร่ังพรอม  สมาทานไวอยางนี้  
หากตายไป  ไมเขาถึงอบาย  ทุคต ิ วินิบาต  นรก  ถามาเปน
มนุษยเกดิ  ณ  ท่ีใดๆ  ในภายหลัง  จะเปนคนมีอายุส้ัน.   

มาณพ !  ปฏิปทาท่ีเปนไปเพื่อความมีอายุส้ัน 
นี ้  คือ  เปนผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง  เปนคนเห้ียมโหด  

มีมือเปอนเลือด  หมกมุนในการประหัตประหาร  ไมเอ็นดู
ในเหลาสัตวมีชีวิต. 
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           มาณพ !   สวนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเปน
สตรีก็ตาม  บุรุษก็ตาม  ละปาณาติบาตแลว  เปนผูเวนขาด
จากปาณาติบาต  วางอาชญา  วางศัสตราได  มีความ
ละอาย  ถึงความเอ็นด ู  อนุเคราะหดวยความเก้ือกูลใน
สรรพสัตวและภูตอยู  เขาตายไป  จะเขาถึงสุคติโลก
สวรรค  เพราะกรรมนั้น  อันเขาใหพร่ังพรอมสมาทานไว
อยางนี ้  หากตายไป  ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ถามาเปน
มนุษยเกิด  ณ  ท่ีใดๆ  ในภายหลัง  จะเปนคนมีอายุยนื. 
 มาณพ !    ปฏิปทาท่ีเปนไปเพื่อความมีอายุยืนนี้  
คือ ละปาณาติบาตแลว   เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต  
วางอาชญา  วางศัสตราได  มีความละอาย  ถึงความเอ็นดู  
อนุเคราะหดวยความเกื้อกูลในสรรพสัตวและภูตอยู. 
         มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรี
ก็ตาม  บุรุษกต็าม  เปนผูมีปกติเบียดเบียนสัตวดวยฝามือ  

หรือกอนดนิ  หรือทอนไม   หรือศัสตรา   เขาตายไป   จะ
เขาถึงอบาย  ทุคติ   วินิบาต   นรก  เพราะกรรมนั้น  อันเขา
ใหพร่ังพรอม  สมาทานไวอยางนี ้  หากตายไปไมเขาถึง
อบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ถามาเปนมนุษยเกิด  ณ  ท่ี
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ใดๆ  ในภายหลัง  จะเปนคนมีโรคมาก.     
 มาณพ !   ปฏิปทาท่ีเปนไปเพื่อความมีโรคมากนี ้ 
คือ  เปนผูมีปกติเบียดเบียนสัตวดวยฝามือ   หรือกอนดิน  
หรือทอนไม  หรือศัสตรา. 

มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรี  
ก็ตาม บุรุษก็ตาม เปนผูมีปกติไมเบียดเบียนสัตวดวยฝามือ  

หรือกอนดนิ  หรือทอนไม  หรือศัสตรา   เขาตายไป  จะ
เขาถึงสุคติโลกสวรรค     เพราะกรรมน้ัน     อันเขาให       
พร่ังพรอมสมาทานไวอยางนี ้  หากตายไป  ไมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค  ถามาเปนมนุษยเกดิ  ณ  ท่ีใดๆ  ในภายหลัง  

จะเปนคนมีโรคนอย.   
มาณพ !     ปฏิปทาท่ีเปนไปเพื่อความมีโรคนอย

นี ้  คือ  เปนผูมีปกติไมเบียดเบียนสัตวดวยฝามือ  หรือ
กอนดิน   หรือทอนไม   หรือศัสตรา. 
 มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรี
ก็ตาม บุรุษก็ตาม เปนคนมักโกรธ มากดวยความแคนเคือง  

ถูกเขาวาเล็กนอยก็ขัดใจ  โกรธเคือง  พยาบาท  มาดราย  

ทําความโกรธ  ความราย  และความข้ึงเคียดใหปรากฏ  
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เขาตายไป  จะเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  เพราะ
กรรมนั้น  อันเขาใหพร่ังพรอมสมาทานไวอยางนี ้  หาก
ตายไป  ไมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ถามาเปน  

มนุษยเกิด  ณ  ท่ีใดๆ  ในภายหลัง  จะเปนคนมีผิวพรรณ
ทราม.   
 มาณพ !   ปฏิปทาท่ีเปนไปเพื่อความมีผวิพรรณ
ทรามนี ้  คือ  เปนคนมักโกรธ  มากดวยความแคนเคือง   
ถูกเขาวาเล็กนอยก็ขัดใจ   โกรธเคือง   พยาบาท   มาดราย  

ทําความโกรธ  ความราย  และความขึ้งเคียดใหปรากฏ. 

 มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรี
ก็ตาม บุรุษก็ตาม เปนคนไมมักโกรธ ไมมากดวย
ความแคนเคือง  ถูกเขาวามากก็ไมขัดใจ  ไมโกรธเคือง  

ไมพยาบาท  ไมมาดราย  ไมทําความโกรธ  ความราย  และ
ความข้ึงเคียดใหปรากฏ  เขาตายไป  จะเขาถึงสุคติโลก
สวรรค  เพราะกรรมนั้น  อันเขาใหพร่ังพรอม  สมาทานไว
อยางนี ้  หากตายไป  ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ถามาเปน
มนุษย เกิด  ณ  ท่ีใดๆ  ในภายหลัง  จะเปนคนนาเล่ือมใส. 
 มาณพ !   ปฏิปทาท่ีเปนไปเพ่ือความเปนผู
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นาเล่ือมใสนี ้  คือ  เปนคนไมมักโกรธ  ไมมากดวย
ความแคนเคือง  ถูกเขาวามากก็ไมขัดใจ  ไมโกรธเคือง   
ไมพยาบาท  ไมมาดราย  ไมทําความโกรธ  ความราย  

ความขึ้งเคยีดใหปรากฏ. 
 มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรี
ก็ตาม  บุรุษกต็าม  มีใจริษยา  ยอมริษยา  มุงราย  ผูกใจ
อิจฉาในลาภสักการะ  ความเคารพ  ความนบัถือ  การไหว  
และการบูชาของคนอ่ืน  เขาตายไป  จะเขาถึงอบาย  ทุคติ
วินิบาต  นรก  เพราะกรรมนั้น  อันเขาใหพร่ังพรอม  

สมาทานไวอยางนี ้  หากตายไปไมเขาถึงอบาย  ทุคติ  

วินิบาต  นรก  ถามาเปนมนุษยเกดิ  ณ  ท่ีใดๆ  ในภายหลัง
จะเปนคนมีศักดานอย.      
 มาณพ !   ปฏิปทาท่ีเปนไปเพ่ือความมีศักดา
นอยนี ้  คือ  มีใจริษยา  ยอมริษยา  มุงราย  ผูกใจอิจฉา     
ในลาภสักการะ  ความเคารพ  ความนับถือ  การไหว  และ
การบูชาของคนอ่ืน. 

มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรี
ก็ตาม  บุรุษก็ตาม   เปนผูมีใจไมริษยา  ยอมไมริษยา       
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ไมมุงราย  ไมผูกใจอิจฉาในลาภสักการะ  ความเคารพ  

ความนับถือ  การไหว  และการบูชาของคนอ่ืน  เขาตายไป  

จะเขาถึงสุคติ  โลกสวรรค  เพราะกรรมนั้น  อันเขาให  
พร่ังพรอม  สมาทานไวอยางนี ้  หากตายไปไมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค  ถามาเปนมนุษยเกดิ  ณ  ท่ีใดๆ  ในภายหลัง  

จะเปนคนมีศักดามาก.    

 มาณพ !   ปฏิปทาท่ีเปนไปเพ่ือความมีศักดา
มากนี้  คือ  มีใจไมริษยา  ยอมไมริษยา  ไมมุงราย  ไมผูกใจ
อิจฉาในลาภสักการะ  ความเคารพ  ความนับถือ  การไหว  
และการบูชาของคนอ่ืน. 

          มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรี 

ก็ตาม  บุรุษก็ตาม  ยอมไมเปนผูใหขาว  น้ํา  ผา  ยาน  

ดอกไม  ของหอม  เคร่ืองลูบไล  ท่ีนอน  ท่ีอาศัย  เคร่ือง
ตามประทีปแกสมณะหรือพราหมณ  เขาตายไป  จะเขาถึง
อบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  เพราะกรรมนั้น  อันเขาใหพร่ัง
พรอม     สมาทานไวอยางนี้      หากตายไปไมเขาถึงอบาย
ทุคติ   วินิบาต   นรก    ถามาเปนมนุษยเกิด  ณ  ท่ีใดๆ  ใน 

ภายหลังจะเปนคนมีโภคะนอย.    
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 มาณพ !   ปฏิปท่ีเปนไปเพื่อความมีโภคะนอย
นี ้  คือ   ไมใหขาว   น้ํา   ผา   ยาน   ดอกไม   ของหอม   
เคร่ืองลูบไล  ท่ีนอน  ท่ีอยูอาศัย  เคร่ืองตามประทีป       
แกสมณะหรือพราหมณ. 
 มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรี 

ก็ตาม  บุรุษกต็าม ยอมเปนผูใหขาว  น้ํา  ผา  ยาน  ดอกไม  
ของหอม  เคร่ืองลูบไล  ท่ีนอน  ท่ีอยูอาศัย  เคร่ืองตาม
ประทีปแกสมณะหรือพราหมณ  เขาตายไป  จะเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค เพราะกรรมนั้น  อันเขาใหพร่ังพรอมสมาทาน
ไวอยางนี ้  หากตายไป  ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ถามา
เปนมนุษยเกิด  ณ  ท่ีใดๆ  ในภายหลัง  จะเปนคนมีโภคะ
มาก.   
 มาณพ !   ปฏิปท่ีเปนไปเพื่อความมีโภคะมาก
นี ้  คือ    ใหขาว  น้ํา  ผา  ยาน  ดอกไม  ของหอม   เคร่ือง
ลูบไล  ท่ีนอน  ท่ีอยูอาศัย  เคร่ืองตามประทีป  แกสมณะ
หรือพราหมณ. 
         มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรี 

ก็ตาม  บุรุษก็ตาม  เปนคนกระดางเยอหยิง่  ยอมไมกราบ
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ไหวคนท่ีควรกราบไหว  ไมลุกรับคนท่ีควรลุกรับ  ไมให
อาสนะแกคนท่ีสมควรแกอาสนะ     ไมใหทางแกคน
ท่ีสมควรแกทาง  ไมสักการะคนท่ีควรสักการะ  ไมเคารพ
คนท่ีควรเคารพ  ไมนับถือคนท่ีควรนับถือ  ไมบูชาคนท่ี
ควรบูชา  เขาตายไป  จะเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  

เพราะกรรมนัน้  อันเขาใหพร่ังพรอม  สมาทานไวอยางนี ้ 
หากตายไป  ไมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ถามา
เปนมนุษยเกิด  ณ  ท่ีใดๆ  ในภายหลัง  จะเปนคนเกิดใน
สกุลตํ่า.   

 มาณพ !   ปฏิปทาที่เปนไปเพื่อความเกิดใน
สกุลต่ํานี้  คือ  เปนคนกระดาง  เยอหยิ่ง  ยอมไมกราบไหว
คนท่ีควรกราบไหว   ไมลุกรับคนท่ีควรลุกรับ  ไมใหอาสนะ 
แกคนท่ีสมควรแกอาสนะ      ไมใหทางแกคนท่ีสมควร
แกทาง  ไมสักการะคนท่ีควรสักการะ  ไมเคารพคนท่ีควร
เคารพ   ไมนับถือคนท่ีควรนับถือ   ไมบูชาคนท่ีควรบูชา. 
 มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรี 

ก็ตาม  บุรุษก็ตาม  เปนคนไมกระดาง  ไมเยอหยิ่ง  ยอม
กราบไหวคนท่ีควรกราบไหว   ลุกรับคนท่ีควรลุกรับ  ให
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อาสนะแกคนท่ีสมควรแกอาสนะ   ใหทางแกคนท่ีสมควร
แกทาง  สักการะคนท่ีควรสักการะ  เคารพคนท่ีควรเคารพ  

นับถือคนท่ีควรนับถือ   บูชาคนท่ีควรบูชา   เขาตายไป     

จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค    เพราะกรรมนั้น    อันเขาให       
พร่ังพรอม  สมาทานไวอยางนี้  หากตายไป  ไมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค   ถามาเกิดเปนมนุษยเกิด   ณ ที่ใดๆ  ใน
ภายหลัง   จะเปนคนเกิดในสกุลสูง.   
 มาณพ !   ปฏิปทาที่เปนไปเพื่อความเกิดใน
สกุลสูงนี้  คือ  เปนคนไมกระดาง  ไมเยอหยิ่ง  ยอมกราบ
ไหวคนท่ีควรกราบไหว   ลุกรับคนท่ีควรลุกรับ  ใหอาสนะ
แกคนท่ีสมควรแกอาสนะ   ใหทางแกคนท่ีสมควรแกทาง  

สักการะคนท่ีควรสักการะ  เคารพคนท่ีควรเคารพ   นับถือ
คนท่ีควรนับถือ   บูชาคนท่ีควรบูชา. 
 มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรี
ก็ตาม บุรุษก็ตาม ยอมไมเปนผูเขาไปหาสมณะหรือ
พราหมณแลวสอบถามวา  อะไรเปนกุศล  อะไรเปนอกุศล  

อะไรมีโทษ  อะไรไมมีโทษ   อะไรควรเสพ   อะไรไมควร
เสพ  อะไรเม่ือทํา  ยอมเปนไปเพื่อความไมเกื้อกูล  เพื่อ
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ความทุกขสิ้นกาลนาน  หรือวาอะไรเม่ือทํายอมเปนไป
เพื่อประโยชนเกื้อกูล   เพื่อความสุขส้ินกาลนาน  เขาตาย
ไป  จะเขาถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต   นรก   เพราะกรรมนั้น  

อันเขาใหพร่ังพรอม   สมาทานไวอยางนี้   หากตายไป     
ไมเขาถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต   นรก   ถามาเปนมนุษย     
เกิด  ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง  จะเปนคนมีปญญาทราม.   
 มาณพ !   ปฏิปทาท่ีเปนไปเพ่ือความมีปญญา
ทรามนี้ คือ ไมเปนผูเขาไปหาสมณะหรือพราหมณแลว   
สอบถามวาอะไร  เปนกุศล  อะไรเปนอกุศล  อะไรมีโทษ  

อะไรไมมีโทษ   อะไรควรเสพ   อะไรไมควรเสพ   อะไร 
เม่ือทํายอมเปนไปเพื่อความไมเก้ือกูล   เพื่อความทุกขส้ิน
กาลนาน  หรือวา  อะไรเมื่อทํายอมเปนไปเพื่อประโยชน
เก้ือกูล  เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน . 
 มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรี 

ก็ตาม  บุรุษก็ตาม  ยอมเปนผูเขาไปหาสมณะหรือ
พราหมณแลวสอบถามวา  อะไรเปนกุศล  อะไรเปนอกุศล  

อะไรมีโทษ  อะไรไมมีโทษ  อะไรควรเสพ  อะไรไมควร
เสพ  อะไรเม่ือทํา ยอมเปนไปเพ่ือไมเกื้อกูล  เพื่อทุกขส้ิน
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กาลนาน  หรือวาอะไรเม่ือทํายอมเปนไปเพื่อประโยชน
เกื้อกูล  เพื่อความสุขส้ินกาลนาน  เขาตายไป  จะเขาถึง
สุคติโลกสวรรค  เพราะกรรมนั้น  อันเขาใหพร่ังพรอม  

สมาทานไวอยางนี ้ หากตายไป  ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  
ถามาเปนมนุษยเกดิ  ณ  ท่ีใดๆ  ในภายหลัง  จะเปนคนมี
ปญญามาก.   
 มาณพ !   ปฏิปทาท่ีเปนไปเพ่ือความมีปญญา
มากนี้  คือ  เปนผูเขาไปหาสมณะหรือพราหมณแลว 
สอบถามวา  อะไรเปนกุศล  อะไรเปนอกุศล  อะไรมีโทษ  
อะไรไมมีโทษ  อะไรควรเสพ  อะไรไมควรเสพ  อะไร  
เม่ือทํายอมเปนไปเพื่อความไมเก้ือกูล  เพื่อความทุกขส้ิน
กาลนาน  หรือวา  อะไรเมื่อทํายอมเปนไปเพื่อประโยชน
เก้ือกูล  เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน . 
          มาณพ !   ดวยประการฉะนี้แล     ปฏิปทาท่ี
เปนไปเพื่อความมีอายุส้ัน ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมี
อายุส้ัน  ปฏิปทาท่ีเปนไปเพื่อความมีอายยุืน  ยอมนําเขา
ไปสูความเปนคนมีอายุยนื  ปฏิปทาเปนไปเพื่อความมี
โรคมาก  ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีโรคมาก   ปฏิปทา
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ท่ีเปนไปเพื่อความมีโรคนอย    ยอมนําเขาไปสูความเปน
คนมีโรคนอย  ปฏิปทาท่ีเปนไปเพื่อความมีผิวพรรณทราม  
ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีผิวพรรณทราม   ปฏิปทาท่ี
เปนไปเพื่อความเปนผูนาเล่ือมใส   ยอมนําเขาไปสูความ
เปนคนนาเล่ือมใส ปฏิปทาท่ีเปนไปเพื่อความมีศักดานอย   
ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีศักดานอย ปฏิปทาท่ีเปนไป
เพื่อความมีศักดามาก  ยอมนาํเขาไปสูความเปนคนมีศักดา
มาก   ปฏิปทาท่ีเปนไปเพื่อความมีโภคะนอย    ยอมนําเขา
ไปสูความเปนคนมีโภคะนอย  ปฏิปทาท่ีเปนไปเพื่อความ
มีโภคะมาก    ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีโภคะมาก    

ปฏิปทาท่ีเปนไปเพื่อความเกดิในสกุลตํ่า   ยอมนําเขาไปสู
ความเปนคนเกิดในสกุลตํ่า   ปฏิปทาท่ีเปนไปเพื่อความเกิด
ในสกุลสูง ยอมนําเขาไปสูความเปนคนเกิดในสกลุสูง.   
ปฏิปทาท่ีเปนไปเพื่อความมีปญญาทราม  ยอมนําเขาไปสู
ความเปนคนมีปญญาทราม  ปฏิปทาท่ีเปนไปเพือ่ความมี
ปญญามาก  ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีปญญามาก. 
 มาณพ !   สัตวท้ังหลาย   มีกรรมเปนของตน   

เปนทายาทแหงกรรม  มีกรรมเปนกําเนิด   มีกรรมเปน
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เผาพันธุ    มีกรรมเปนท่ีพึ่งอาศัย    กรรมยอมจําแนกสัตว
ใหเลวและประณีต. 
         เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี ้  
 สุภมาณพ  โตเทยยบุตรไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังน้ี
วา :-   
 “แจมแจงแลว  พระเจาขา !  แจมแจงแลว  พระเจาขา !  
พระโคดมผูเจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายมิใชนอย  เปรียบ
เหมือนหงายของที่ควํ่า  หรือเปดของที่ปด  หรือบอกทางแกคน
หลงทาง  หรือตามประทีปในท่ีมืด  ดวยหวังวาผูมีตาดีจักเห็นรูป
ไดฉะน้ัน  ขาพระองคน้ีขอถึงพระโคดมผูเจริญ     พระธรรม  และ
พระภิกษุสงฆ   วาเปนสรณะ.  ขอพระโคดมผูเจริญ  !   จงทรงจํา
ขาพระองควาเปนอุบาสก  ผูถึงสรณะตลอดชีวิต  ต้ังแตบัดน้ีเปน
ตนไป”. 
 

อุปริ. ม. ๑๔/ ๓๗๖ /๕๗๙. 
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เกี่ยวกับบุรพกรรม 

ของการไดลักษณะของมหาบุรุษ 

และการบําเพ็ญบารมีในอดีตชาติ 
 

 ภิกษุ ท. ! พวกฤาษภีายนอกจํามนตมหาปุริส- 
ลักขณะไดกจ็ริง    แตหารูไมวาการท่ีมหาบุรุษไดลักขณะ
อันนี ้ๆ   เพราะทํากรรมเชนนี้ ๆ : 
 ก. ภิกษุ ท. !       เม่ือตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติ
กอน ในภพท่ีอยูอาศัยกอน ไดเปนผูบากบั่นในกุศล ถือ
ม่ันในกายสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต, ในการบริจาคทาน 
การสมาทานศีล  การรักษาอุโบสถ  การปฏิบัติมารดา 
บิดา  การปฏิบัติสมณพราหมณ  การออนนอมตอผูเจริญ
ในตระกูล และในอธิกุศลธรรมอ่ืน.  เพราะไดกระทํา  ได
สรางสม  ไดพอกพูน  ไดม่ัวสุมกรรมนั้น ๆ ไว,  ภายหลัง
แตการตาย  เพราะกายแตก  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค. 
ตถาคตนั้นถือเอาในเทพเหลาอ่ืนโดยฐานะ ๑๐ คือ  อายุ
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ทิพย วรรณะทิพย สุขทิพย ยศทิพย อธิบดีทิพย รูปทิพย 
เสียงทิพย กล่ินทิพย รสทิพย สัมผัสทิพย ;  คร้ันจุติจากภพ
นั้น  มาสูความเปนมนุษยอยางนี ้   จึงไดมหาปุริสลักขณะ
ขอนี้คือ  มีฝาเทาเสมอ  จดลงก็เสมอ  ยกข้ึนก็เสมอฝาเทา
ถูกตองพื้นพรอมกัน ...     ลักขณะท่ี๑,    ยอมเปนผูไม
หวาดหว่ันตอขาศึกท้ังภายในและภายนอก  คือราคะ  
โทสะ  โมหะ  ก็ตาม  สมณะพราหมณ  เทวดา  มาร  
พรหม  หรือใคร ๆ ก็ตาม ในโลก  ท่ีเปนศัตรู. 
 ข. ภิกษุ ท. !      เม่ือตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติ
กอน ...๑  ไดเปนผูนําสุขมาใหแกมหาชนเปนผูบรรเทาภัย
คือความสะดุงหวาดเสียว จัดการคุมครองรักษา โดยธรรม 
ไดถวายทานมีเคร่ืองบริวาร. เพราะไดกระทํา...กรรมนั้นๆ  
ไว ... คร้ันมาสูความเปนมนุษยอยางนี ้   จึงไดมหาปุริส-
ลักขณะขอนี้คือภายใตฝาเทามีจักรท้ังหลายเกิดข้ึน มีซ่ีตั้ง
พัน      พรอมดวยกงและดุม     บริบูรณดวยอาการท้ังปวง 

_________________________ 

๑. ที่ละไวดวยจุด....ดังนี้ ทุกแหงหมายความวา คําที่ละไวนัน้ซ้ํากันเหมือน
ในขอ (ก) ขางบน. เติมเอาเองก็ได แมไมเติมก็ไดความเทากัน. 



๑๒๖ พุทธวจน 
 

มีระยะอันจัดไวดวยดี .... ลักขณะท่ี ๒,  ยอมเปนผูมี
บริวารมาก,   ภิกษ ุ  ภิกษณุี  อุบาสก  อุบาสิกา  เทวดา 
มนุษย  อสูร  นาค  คนธรรพ  ยอมเปนบริวารของตถาคต. 
 ค. ภิกษุ ท. !       เม่ือตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติ
กอน ... ไดเปนผูเวนจากปาณาติบาต    วางแลวซ่ึงศัสตรา
และอาชญา มีความละอาย เอ็นด ู    กรุณาเกื้อกูลแกสัตวมี
ชีวิตท้ังปวง.  เพราะ ... กรรมนั้น ๆ   คร้ันมาสูความเปน
มนุษยอยางนี ้ จึงไดมหาปุริสลักขณะท้ัง ๓ ขอนี้  คือ  มี
สนยาว  มีขอนิ้วยาว  มีกายตรงดุจกายพรหม ...  ลักขณะท่ี 
๓,๔,๑๕,   ยอมเปนผูมีชนมายุยนืยาวตลอดกาลนาน ; 
สมณะหรือพราหมณ   เทวดา   มาร   พรหม ก็ตาม   หรือ
ใคร ๆ   ท่ีเปนศัตรู  ไมสามารถปลงชวีิตตถาคตเสียใน
ระหวางได. 
 ง. ภิกษุ ท. !       เม่ือตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติ
กอน ไดเปนผูใหทานของควรเค้ียว ควรบริโภค ควรล้ิม 
ควรจิบ ควรดืม่ มีรสอันประณีต. เพราะ … กรรมนั้น ๆ..
คร้ันมาสูความเปนมนุษยอยางนี้แลว จึงไดมหาปุริสลักขณะ     
ขอนี้คือ มีเนือ้นูนหนาในท่ี ๗ แหง คือท่ีมือท้ังสอง         
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ท่ีเทาท้ังสอง ท่ีบาท้ังสองและท่ีคอ… ลักขณะท่ี ๑๖, ยอม
ไดของควรเคีย้ว  ควรบริโภค  ควรล้ิม  ควรจิบ  ควรดื่ม  
อันมีรสประณีต. 
 จ. ภิกษุ ท. !      เม่ือตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติ
กอน ... ไดสงเคราะหผูอ่ืนดวยสังคหวัตถุท้ังส่ี คือ การให
ส่ิงของ  วาจาท่ีไพเราะ  การประพฤติประโยชนผูอ่ืน  และ
ความมีตนเสมอกัน.  เพราะ ... กรรม นั้น ๆ ...คร้ันมาสู
ความเปนมนษุยอยางนี้แลว  จึงไดมหาปุริสลักขณะ ๒ ขอ
นี้คือ มีมือและเทาออนนุม มีลายฝามือฝาเทาดุจตาขาย .... 
ลักขณะท่ี ๕,๖,  ยอมเปนผูสงเคราะหบริษัท คือภิกษุ  
ภิกษุณ ี  อุบาสก  อุบาสิกา  เทวดา  มนุษย  อสูร  นาค 
คนธรรพ  ยอมไดรับความสงเคราะหจากตถาคต. 
 ฉ. ภิกษุ ท. !      เม่ือตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติ
กอน ... ไดเปนผูกลาววาจาประกอบดวยอรรถดวยธรรม 
แนะนําชนเปนอันมาก    เปนผูนําประโยชนสุขมาใหแก
ชนท้ังหลาย   ตนเองก็เปนผูบูชาธรรม.   เพราะ ...กรรม
นั้น ๆ ... คร้ันมาสูความเปนมนุษยอยางนี้   จึงไดมหา-       
ปุริสลักขณะ ๒ ขอนี้  คือ  มีขอเทาสูงมีปลายขนชอน
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ข้ึน .... ลักขณะท่ี ๗,๑๔, ยอมเปนผูเลิศประเสริฐเยี่ยม   
สูงกวาสัตวท้ังหลาย. 
 ช. ภิกษุ ท. !      เม่ือตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติ
กอน ... ไดเปนผูบอกศิลปวทิยา  ขอประพฤติ  ดวยความ
เคารพ ดวยหวงัวาสัตวเหลานั้นพึงรูไดรวดเร็ว  พึงปฏิบัติ
ไดรวดเร็ว  ไมพึงเศราหมองส้ินกาลนาน.   เพราะ ... 
กรรมนั้น ๆ  ... คร้ันมาสูความเปนมนุษยอยางนี ้   จึงได
มหาปุริสลักขณะขอนี้คือ   มีแขงดังแขงเนื้อ … ลักขณะ   
ท่ี ๘,  ยอมไดวัตถุอันควรแกสมณะ  เปนองคแหงสมณะ  
เปนเคร่ืองอุปโภคแกสมณะ  โดยเร็ว. 
 ซ. ภิกษ ุท. !     เม่ือตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติ
กอน ... ไดเปนผูเขาไปหาสมณพราหมณแลวสอบถามวา 
“ทานผูเจริญ !  อะไรเปนกุศล อะไรเปนอกุศล อะไรมี
โทษ อะไรไมมีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไมควรเสพ  ทํา
อะไรไมมีประโยชน เปนทุกขไปนาน ทําอะไรมี
ประโยชน   เปนสุขไปนาน.   เพราะ ... กรรมนั้น ๆ ... 
คร้ันมาสูความเปนมนุษยอยางนี้ จึงไดมหาปุริสลักขณะ
ขอนี้คือมีผิวละเอียดออน ธุลีไมติดอยูได ... ลักขณะท่ี ๑๒, 



แกกรรม  ? ๑๒๙ 

ยอมเปนผูมีปญญาใหญ  มีปญญาหนาแนน  มีปญญา
เคร่ืองปล้ืมใจ   ปญญาแลนปญญาแหลม  ปญญาแทง
ตลอด,     ไมมีสัตวอ่ืนเสมอหรือยิ่งไปกวา. 
 ฌ. ภิกษุ ท. !      เม่ือตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติ
กอน ... ไดเปนผูไมมักโกรธ ไมมากไปดวยความแคน แม
ชนเปนอันมาก วากลาวเอา ก็ไมเอาใจใส ไมโกรธ ไม
พยาบาท ไมคุมแคน ไมแสดงความโกรธ ความรายกาจ 
ความเสียใจใหปรากฏ. ท้ังเปนผูใหทานผาเปลือกไม ผา
ดาย ผาไหม ผาขนสัตว สําหรับลาดและนุงหม อันมีเนื้อ
ละเอียดออน.   เพราะ ... กรรมนั้น ๆ ... คร้ันมาสูความ
เปนมนุษยอยางนี้ จึงไดมหาปุริสลักขณะขอนี้คือ มีกาย  
ดุจทอง มีผิวดุจทอง.     ลักขณะท่ี ๑๑, ยอมเปนผูไดผา
เปลือกไม ผาดาย ผาไหม ผาขนสัตวสําหรับลาดและหม  
มีเนื้อละเอียดออน. 
 ญ. ภิกษุ ท. !      เม่ือตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติ
กอน...ไดเปนผูสมานญาติมิตร สหายชาวเกลอ ผูเหินหาง
แยกกันไปนาน, ไดสมานไมตรีมารดากบับุตร บุตรกับ
มารดา   บิดากับบุตร   บุตรกับบิดา   พี่นองชายกับพีน่อง



๑๓๐ พุทธวจน 
 

หญิง  พี่นองหญิงกับพี่นองชาย,  คร้ันทําความสามัคคีแลว 
พลอยช่ืนชมยนิดีดวย. เพราะ ... กรรมนั้นๆ ... คร้ันมาสู
ความเปนมนษุยอยางนี ้    จึงไดมหาปุริสลักขณะขอนี้คือ 
มีคุยหฐาน (อวัยวะท่ีลับ) ซอนอยูในฝก.... ลักขณะท่ี ๑๐, 
ยอมเปนผูมีบตุร (สาวก) มาก  มีบุตรกลาหาญ  มีแววแหง
คนกลาอันเสนาแหงบุคคลอ่ืนจะย่ํายีมิได หลายพัน. 
 ฎ. ภิกษุ ท. !      เม่ือตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติ
กอน ไดเปนผูสังเกตช้ันเชิงของมหาชน  รูไดสมํ่าเสมอ  รู
ไดเอง   รูจักบุรุษธรรมดาและบุรุษพิเศษ    วาผูนี้ควรแก
ส่ิงนี้ๆ, ไดเปนผูทําประโยชนอยางวิเศษในชนช้ันนัน้. 
เพราะ ... กรรมนั้น ๆ ... คร้ันมาสูความเปนมนุษยอยางนี้  
จึงไดมหาปุริสลักขณะ ๒ ขอนี้คือมีทรวดทรงดุจตนไทร, 
ยืนตรงไมยอกาย ลูบถึงเขาไดดวยมือท้ังสอง....ลักขณะที่ 
๑๙-๙, ยอมม่ังคั่งมีทรัพยมาก มีโภคะมาก. ทรัพยของ
ตถาคตเหลานี้คือ  ทรัพยคือศรัทธา  ทรัพยคือศีล  ทรัพย
คือหิริ ทรัพยคือโอตตปัปะ ทรัพยคือการศึกษา (สุตะ) 
ทรัพยคือจาคะ  ทรัพยคือปญญา. 
 ฐ. ภิกษุ ท. !       เม่ือตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติ 



แกกรรม  ? ๑๓๑ 

กอน ... ไดเปนผูใครตอประโยชน  ใครตอความเกื้อกูล 
ใครตอความผาสุข  ใครตอความเกษมจากโยคะแกชนเปน
อันมากวา “ไฉนชนเหลานีพ้ึงเปนผูเจริญดวยศรัทธา ดวย
ศีล ดวยการศึกษา ดวยความรู ดวยการเผ่ือแผ ดวยธรรม 
ดวยปญญา ดวยทรัพย และขาวเปลือก ดวยนาและสวน 
ดวยสัตวสองเทาส่ีเทา ดวยบุตรภรรยา ดวยทาสกรรมกร
และบุรุษ ดวยญาติมิตรและพวกพอง”.   เพราะ ... กรรม
นั้นๆ ... คร้ันมาสูความเปนมนุษยอยางนี้   จึงไดมหา        
ปุริสลักขณะ ๓ ขอนี้  คือมีกึ่งกายเบื้องหนาดจุสีหะ,        
มีหลังเต็ม,  มีคอกลม ...  ลักขณะท่ี  ๑๗-๑๘-๒๐,   ยอม   
เปนผูไมเส่ือมเปนธรรมดา   คือไมเส่ือมจากศรัทธา  ศีล   
สุตะ  จาคะ  ปญญา,   ไมเส่ือมจากสมบัติท้ังปวง. 

 ฑ. ภิกษุ ท. !      เม่ือตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติ
กอน ... ไดเปนผูไมเบียดเบียนสัตวท้ังหลายดวยฝามือ     
ก็ตาม  กอนดินก็ตาม  ทอนไมก็ตาม  ศัสตราก็ตาม.   
เพราะ ...  กรรมนั้น ๆ ...  คร้ันมาสูความเปนมนุษยอยางนี้   
จึงไดมหาปุริสลักขณะขอนี ้ คือมีประสาทรับรสอันเลิศ    
มีปลายข้ึนเบ้ืองบน  เกิดแลวท่ีคอรับรสโดยสมํ่าเสมอ ...   



๑๓๒ พุทธวจน 
 

ลักขณะท่ี ๒๑, ยอมเปนผูมีอาพาธนอย   มีโรคนอย   มี
วิบากอันสมํ่าเสมอ  ไมเย็นเกิน  รอนเกิน  พอควรแก  
ความเพียร. 
 ฒ. ภิกษุ ท. !      เมื่อตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติ
กอน ... ไดเปนผูไมถลึงตา ไมคอนควัก ไมจองลับหลัง, 
เปนผูแชมช่ืนมองดูตรง ๆ มองดูผูอ่ืนดวยสายตาอันแสดง
ความรัก. เพราะ ... กรรมนัน้ ๆคร้ันมาสูความเปนมนษุย
อยางนี ้จึงไดมหาปุริสลักขณะ ๒ ขอนี ้คือมีตาเขียวสนทิ, 
มีตาดุจตาโค ... จึงไดมหาปุริสลักขณะ ๒ อยางนี ้คือมีฟน
ครบ ๔๐ ซ่ี มีฟนสนิท ไมหางกัน ... ลักขณะท่ี ๒๓-๒๕, 
ยอมเปนผูมีบริษัทไมกระจัดกระจาย คือภิกษ ุ ภิกษณุี
อุบาสก  อุบาสิกา  เทวดา  มนุษย  อสูร  นาค  คนธรรพ. 
 ถ. ภิกษุ ท. !       เมื่อตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติ
กอน ... ไดเปนผูละเวนการกลาวคําหยาบ, กลาวแตวาจาท่ี
ไมมีโทษ เปนสุขแกห ู เปนท่ีตั้งแหงความรักซึมซาบถึงใจ 
เปนคําพูดของชาวเมือง เปนท่ีพอใจและชอบใจของชน
เปนอันมาก. เพราะ ... กรรมนั้น ๆ ... คร้ันมาสูความเปน
มนุษยอยางนี ้  ยอมไดมหาปุริสลักขณะ ๒ ขอนี้  คือมีล้ิน



แกกรรม  ? ๑๓๓ 

อันเพียงพอ,   มีเสียงเหมือนพรหม   พูดเหมือนนก
การวิก    ...    ลักขณะท่ี  ๒๗-๒๘,      ยอมเปนผูมีวาจาท่ี
ผูอ่ืนเอ้ือเฟอเชื่อฟง, คือ ภกิษุ ภิกษุณีอุบาสก อุบาสิกา 
เทวดา มนุษย อสูร นาคคนธรรพ เอ้ือเฟอเชื่อฟง. 
 ธ. ภิกษุ ท. !       เม่ือตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติ
กอน ... ไดเปนผูละเวนการพูดเพอเจอ, เปนผูกลาวควรแก
เวลา  กลาวคําจริง  กลาวเปนธรรม  กลาวมีอรรถ  กลาว
เปนวนิัย กลาวมีท่ีตั้ง มีหลักฐาน มีท่ีสุด ประกอบดวย
ประโยชน. เพราะ ... กรรมนั้น ๆ ... คร้ันมาสูความเปน
มนุษยอยางนีแ้ลว ยอมไดมหาปุริสลักขณะขอนี ้ คือมีคาง
ดุจคางราชสีห ... ลักขณะท่ี ๒๒, ยอมเปนผูท่ีศัตรูท้ัง
ภายในและภายนอกกําจัดไมได :  ศัตรู คือ ราคะ โทสะ 
โมหะ หรือ สมณะ พราหมณ  เทวดา  มาร พรหม หรือ
ใคร ๆ ในโลก  กําจัดไมได. 
 น. ภิกษุ ท. !       เม่ือตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติ
กอน ... ไดเปนผูละมิจฉาชีพ มีการเล้ียงชีพชอบ เวนจาก
การฉอโกงดวยตาช่ัง ดวยของปลอม ดวยเคร่ืองตวง
เคร่ืองวัดจากการโกง  การลวง  เวนจากการตัด  การฆา  



๑๓๔ พุทธวจน 
 

การผูกมัด การรวมทําราย การปลน การกรรโชก เพราะ
กรรมนั้นๆ    คร้ันมาสูความเปนมนุษยอยางนี ้    จึงได
มหาปุริสลักขณะ ๒ ขอนั้น  คือมีฟนอันเรียบเสมอ,          
มีเข้ียวขาวงาม ...  ลักขณะท่ี ๒๔-๒๖,  ยอมเปนผูมีบริวาร   
เปนคนสะอาด คือมีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา 
มนุษย   อสูร   นาค   คนธรรพ   เปนบริวารอันสะอาด. 
 

ปา. ที. ๑๑/๑๕๙-๑๙๓/๑๓๐,๑๗๑. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แกกรรม  ? ๑๓๕ 

กรรมที่ทําใหไดรับผลเปนความไมตกตํ่า 

   
 ภิกษุ ท. ! แตชาติท่ีแลวมาแตอดีต ตถาคตได
เคยเจริญเมตตาภาวนาตลอด ๗ ป จึงไมเคยมาบังเกิดใน
โลกมนุษยนี้  ตลอด ๗ สังวัฏฏกัปป  และววิัฏฏกัปป.    
ในระหวางกาลอันเปนสังวฏัฏกัปปนั้น     เราไดบังเกิดใน
อาภัสสรพรหม.  ในระหวางกาลอันเปนววิัฏฏกัปปนัน้ 
เราก็ไดอยูพรหมวิมานอันวางเปลาแลว. 
 ภิกษุ ท. ! ในกัปปนั้น เราไดเคยเปนพรหม  
ไดเคยเปนมหาพรหมผูยิง่ใหญ ไมมีใครครอบงําได เปนผู
เห็นส่ิงท้ังปวงโดยเดด็ขาด เปนผูมีอํานาจสูงสุด.  
 ภิกษุ ท. ! เราไดเคยเปนสักกะ ผูเปนจอมแหง
เทวดา   นับได ๓๖ คร้ัง     เราไดเคยเปนราชาจักรพรรดิผู
ประกอบดวยธรรม เปนพระราชาโดยธรรม มีแวนแควน
จดมหาสมุทรท้ังส่ีเปนท่ีสุด  เปนผูชนะแลวอยางด ี มี
ชนบทอันบริบูรณประกอบดวยแกวเจ็ดประการ   นับดวย
รอยๆ คร้ัง,  ทําไมจะตองกลาวถึงความเปนราชาตาม
ธรรมดาดวย. 



๑๓๖ พุทธวจน 
 

 ภิกษุ ท. ! ความคิดไดเกิดข้ึนแกเราวา ผล
วิบากแหงกรรมอะไรของเราหนอ  ท่ีทําใหเราเปนผูมีฤทธ์ิ
มากถึงอยางนี้  มีอานุภาพมากถึงอยางนี้ ในคร้ังนั้น ๆ. 
 ภิกษุ ท. ! ความรูสึกไดเกิดขึ้นแกเราวา ผล
วิบากแหงกรรม ๓ อยางนี้แล ท่ีทําใหเรามีฤทธ์ิมากถึง
อยางนี้  มีอานภุาพมากถึงอยางนี,้  
 วิบากแหงกรรม ๓  อยาง  ในคร้ังนั้น  คือ  
 ผลวิบากแหงทาน  การให ๑,  
 แหง ทมะ  การบีบบังคับใจ ๑,  
 แหงสัญญมะ  การสํารวมระวัง ๑,  ดังน้ี. 
 

อิติวุ. ข.ุ ๒๕/๒๔๐/๒๐๐.  

 
 
 



แกกรรม  ? ๑๓๗ 

ชนชั้นวรรณะไมใชสิง่สําคัญ  
สําคัญที่การกระทํา 

 
 “ขาแตพระองคผูเจริญ !   ปูรณกัสสปบัญญัติชาติเฉพาะ
อยาง ๖ ชนิด คือ ชาติดํา  ชาติเขียว  ชาติแดง  ชาติเหลือง  ชาติขาว  
และชาติขาวสุด. 

 ขาแตพระองคผูเจริญ !    ในการบัญญัติของปูรณกัสสป
นั้น เขาบัญญัติคนฆาแพะแกะ คนฆาสุกร ฆานก ฆาเนื้อ ชาวประมง  
โจรปลน โจรฆาคน  เจาหนาที่เรือนจํา   หรือคนมีการงานชั้นต่ําอยาง

อื่นๆ   วาเปน ชาติดํา. 

 ขาแตพระองคผูเจริญ ! ปูรณกัสสปบัญญัติภิกษุ พวก 

กัณฑกพฤต ิหรือพวกกัมมวาท พวกกิริยวาทอื่น ๆ วาเปน ชาติเขียว. 

 ขาแตพระองคผูเจริญ ! ปูรณกัสสปบัญญัติพวกนิครนถ 

มีผาผืนเดียว วาเปน ชาติแดง. 

 ขาแตพระองคผูเจริญ ! ปูรณกัสสปบัญญัติพวกคฤหัสถ 

ผูนุงขาว ผูเปนสาวกอเจลก วาเปน ชาติเหลือง. 

 ขาแตพระองคผูเจริญ ! ปูรณกัสสปบัญญัติพวกอาชวีก 
พวกอาชีวกิน ี(หญิง) วาเปน ชาติขาว. 



๑๓๘ พุทธวจน 
 

 ขาแตพระองคผูเจริญ ! ปูรณกัสสปบัญญัติเจาลัทธิชื่อ    

นันทวัจฉะ กิจจสังกิจจะและมักขลิโคสาละ วาเปน ชาติขาวสุด. 
 ขาแตพระองคผูเจริญ !  ปูรณกัสสปบัญญัติชาติเฉพาะ   

อยาง ๖ ชนิด เหลานี้แลพระเจาขา !” 

 อานนท  ! โลกท้ังปวง ยอมรับรูการบัญญัติ 
อภิชาติ ๖ ชนิด ของปูรณกัสสปน้ันหรือ ? 

 “ขอนั้นหามิได พระเจาขา !” 

 อานนท  ! ถาอยางนั้น มันก็เหมือนกับคนยากจน
เข็ญใจไมมีทรัพยติดตัว ท้ังไมปรารถนาจะไดเนื้อซ่ึงตอง
ใชคาเนื้อตามสัดสวน, เม่ือมีคนมากลาววา “บุรุษผูเจริญ !  
เนื้อนี้นากิน แตทานตองใชคาเนื้อ”  ดังนี้แลว ;   เขายอม
ปฏิเสธ ;  ฉันเดียวกับปูรณกสัสป  ไมไดรับการรับรูจาก
สมณพราหมณท้ังหลาย แลวมาบัญญัติอภิชาติ ๖ ชนิดนี้  
มีลักษณะเปนคนโง  คนไมเฉียบแหลม  ไมรูจักขอบเขต  

ไมฉลาด  ฉันใดก็ฉันนัน้.  อานนท !   เราแหละ จะบัญญัติ
อภิชาต ิ๖ ชนดิ,  เธอจงฟง  จงทําในใจใหดี,  เราจะกลาว.  
 อานนท ! อภิชาติ  ๖  ชนดิ เปนอยางไรเลา ? 

 อานนท ! ในกรณีแหงอภิชาติหกนี ้คือ คนบาง



แกกรรม  ? ๑๓๙ 

คนมีชาติดาํ กอใหเกิดธรรมดํา ๑, บางคนมีชาติดาํ 

กอใหเกิดธรรมขาว ๑,  บางคนมีชาติดาํ  กอใหเกิดนิพพาน 

(ความส้ินราคะ โทสะ โมหะ) อันเปนธรรมไมดําไมขาว ๑,  
บางคนมีชาตขิาว กอใหเกิดธรรมดํา ๑,  บางคนมีชาติขาว 

กอใหเกิดธรรมขาว ๑,    บางคนมีชาตขิาว   กอใหเกิด
นิพพานอันเปนธรรมไมดําไมขาว  ๑. 

 อานนท !    คนมีชาติดาํ กอใหเกิดธรรมดํา เปน
อยางไรเลา ? 

 อานนท !   คนบางคนในกรณีนี ้ เกิดในตระกูล
ต่ํา คือ ตระกูลจัณฑาล ตระกูลพราน ตระกูลจักสาน 

ตระกูลทํารถ หรือตระกูลเทหยากเยื่อ ซ่ึงเปนคนยากจน มี
ขาวและน้ํานอย เปนอยูฝดเคือง มีอาหารและเคร่ืองนุงหม
หาไดโดยยาก เขาเปนผูมีผิวพรรณทราม ไมนาด ู เต้ียคอม 

ข้ีโรค ตาบอด งอยกระจอก มีตัวตะแคงขาง ไมคอยจะมี
ขาว  น้ํา  เคร่ืองนุงหม  ยานพาหนะ  ดอกไม  ของหอม 

เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีอยู และประทีปโคมไฟ แตเขาก็ยัง
ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต คร้ันประพฤติ
ทุจริตแลว  เบ้ืองหนาแตการตาย  เพราะการทําลายแหงกาย  



๑๔๐ พุทธวจน 
 

ยอมเขาถึงอบายทุคติวิบาตนรก.    อยางนี้แล  อานนท !   
เรียกวา  คนมีชาตดิํา   กอใหเกิดธรรมดํา. 

 อานนท !  คนมีชาติดาํ กอใหเกิดธรรมขาว 

เปนอยางไรเลา ? 

 อานนท !   คนบางคนในกรณีนี ้ เกิดในตระกูล
ต่ํา คือ ตระกูลจัณฑาล ตระกูลพราน ฯลฯ มีอาหาร      
และเคร่ืองนุงหมหาไดโดยยาก มีผิวพรรณทรามไมนาดู ...
ฯลฯ...ไมคอยจะมีขาว น้ํา ....ฯลฯ... ประทีปโคมไฟ  แต
เขา ประพฤตกิายสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต คร้ัน
ประพฤติสุจริตแลวเบ้ืองหนาแตการตาย เพราะการทําลาย
แหงกาย  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค.   อยางนี้แล   
อานนท !  เรียกวา  คนมีชาตดิํา  กอใหเกิดธรรมขาว. 

 อานนท !   คนมีชาติดาํ กอใหเกิดนิพพานอัน
เปนธรรมไมดาํไมขาว เปนอยางไรเลา ?  

 อานนท !   คนบางคนในกรณีนี ้ เกิดในตระกูล
ต่ํา คือตระกูลจัณฑาล ตระกูลพราน ....ฯลฯ .... มีผิวพรรณ
ทราม ไมนาด ู เต้ียคอม. เขาปลงผมและหนวด ครองผา
ยอมฝาด ออกจากเรือน บวชเปนผูไมมีประโยชนเกีย่วของ



แกกรรม  ? ๑๔๑ 

ดวยเรือน. เขานั้น คร้ันบวชแลวอยางนี ้ ละนิวรณท้ังหา 

อันเปนเคร่ืองเศราหมองจิต ทําปญญาใหถอยกําลังไดแลว 

มีจิตตั้งมัน่ดีในสติปฏฐานท้ังส่ี ยังโพชฌงคเจ็ดใหเจริญ
แลวตามท่ีเปนจริง ช่ือวายอมกอใหเกดินิพพานอันเปน
ธรรมไมดํา ไมขาว. อยางนีแ้ล  อานนท !  เรียกวา คนมี
ชาตดิํา  กอใหเกิดนิพพานอันเปนธรรมไมดาํไมขาว. 

 อานนท !   คนมีชาติขาว กอใหเกิดธรรมดํา 

เปนอยางไรเลา ? 

 อานนท !   คนบางคนในกรณีนี ้ เกิดในสกุลสูง 

คือ สกุลกษัตริยมหาศาล   สกุลพราหมณมหาศาล   หรือ
สกุลคหบดีมหาศาล อันมั่งค่ัง มีทรัพยมาก  มีโภคะมาก  มี
ทองและเงินพอตัว  มีอุปกรณแหงทรัพยพอตัว   มีทรัพย
และขาวเปลือกพอตัว  เขามีรูปงาม  นาดู  นาเล่ือมใส 

ประกอบด วยความเกล้ียง เกลาแหงผิวพรรณอยางยิ่ง 
รํ่ารวยดวยขาวดวยน้ํา  เคร่ืองนุงหม  ยานพาหนะ  ดอกไม
ของหอม  เคร่ืองลูบไล  ท่ีนอน  ท่ีอยู  และประทีปโคมไฟ 

แตเขา ประพฤติกายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต  คร้ัน
ประพฤติทุจริตแลว เบ้ืองหนาแตการตายเพราะการทําลาย



๑๔๒ พุทธวจน 
 

แหงกาย ยอมเขาพึงอบายทุคติวินิบาตนรก.   อยางนี้แล   
อานนท !    เรียกวา   คนมีชาติขาว   กอใหเกิดธรรมดํา. 

 อานนท !  คนมีชาติขาว  กอใหเกิดธรรมขาว  

เปนอยางไรเลา ? 

 อานนท !   คนบางคนในกรณีนี ้ เกิดในสกุลสูง 

คือสกุลกษัตริยมหาศาล  สกลุพราหมณมหาศาล  ...ฯลฯ...  
มีทรัพยและขาวเปลือกพอตัว  มีรูปงาม ...ฯลฯ...  รํ่ารวย
ดวย ขาวน้ํา ...ฯลฯ... ประทีปโคมไฟ ;  เขา ประพฤติกาย
สุจริต   วจีสุจริต   มโนสุจริต   คร้ันประพฤติสุจริตแลว  
เบ้ืองหนาแตการตายเพราะการทําลายแหงกาย ยอมเขาถึง
สุคติโลกสวรรค. อยางนีแ้ล อานนท !   เรียกวา คนมีชาติ
ขาว กอใหเกิดธรรมขาว. 

 อานนท !  คนชาติขาว กอใหเกิดนิพพานอัน
เปนธรรมไมดาํไมขาว เปนอยางไรเลา ?  

 อานนท !   คนบางคนในกรณีนี ้  เกิดในสกุลสูง
คือ สกุลกษัตริยมหาศาล สกลุพราหมณมหาศาล ....ฯลฯ.... 
มีทรัพยและขาวเปลือกพอตัว มีรูปงาม ....ฯลฯ.... รํ่ารวย 
ดวยขาวนํ้า ...ฯลฯ... ประทีปโคมไฟ ;   เขาปลงผมและ



แกกรรม  ? ๑๔๓ 

หนวด  ครองผากาสายะ  ออกจากเรือน  บวชเปนผูไมมี
ประโยชนเกี่ยวของดวยเรือน,   เขานั้นคร้ันบวชแลวอยาง
นี ้ละนิวรณท้ังหา อันเปนเคร่ืองเศราหมองใจทําปญญาให
ถอยกําลังไดแลว  มีจิตตั้งมัน่ด ี  ในสตปิฏฐานท้ังส่ี  ยัง
โพชฌงคเจ็ดใหเจริญแลวตามท่ีเปนจริง ช่ือวายอม    
กอใหเกิดนิพพานอันเปนธรรมไมดํา ไมขาว. อยางนีแ้ล 

อานนท !    เรียกวา คนมีชาติขาว   กอใหเกิดนิพพานอัน
เปนธรรมไมดาํไมขาว. 

 อานนท !   เหลานี้แล อภชิาต ิ๖ ชนดิ. 

 
ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๒๘/๓๒๙. 

 
 





แกกรรม  ? ๑๔๕ 

บุคคล ๔ จําพวก 

 
 พระผูมีพระภาคไดตรัสแกพระเจาปเสนทิโกศล
วา  มหาราช !   บุคคล  ๔  จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก 
บุคคล ๔ จําพวกเปนไฉน ?   บุคคล ๔ จําพวกคือ :-  
 บุคคลผูมืดแลวมืดตอไปจําพวก ๑  
 บุคคลผูมืดแลวกลับสวางตอไปจําพวก ๑  
 บุคคลผูสวางแลวกลับมืดตอไปจําพวก ๑  
 บุคคลผูสวางแลวคงสวางตอไปจําพวก ๑.   
          มหาราช !      ก็อยางไร บุคคลชื่อวามืดแลวคงมืด
ตอไป    
 มหาราช !     บุคคลบางคนในโลกนี ้   เกิดมาภาย  
หลังในตระกูลอันต่ํา คือในตระกูลจัณฑาล  ตระกูลพราน 
ตระกูลจักสาน ตระกูลทํารถ หรือตระกูลเทหยากเยื่อ ซ่ึง
เปนคนยากจน มีขาวและน้ํานอย เปนอยูฝดเคือง มีอาหาร
และเคร่ืองนุงหมหาไดโดยยาก เขาเปนผูมีผิวพรรณทราม 
ไมนาด ู เต้ียคอม ข้ีโรค ตาบอด งอยกระจอก มีตัวตะแคง



๑๔๖ พุทธวจน 
 

ขาง ไมคอยจะมีขาว น้ํา  เคร่ืองนุงหม  ยานพาหนะ  
ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีอยู และประทีป
โคมไฟ   เขาซํ้าประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ  คร้ันเขา
ประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจแลว  คร้ันตายไปยอม
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก.  มหาราช ! บุรุษพึงไปจาก
ความมืดทึบสูความมืดทึบ หรือพึงไปจากความมืดมัวสู
ความมืดมัว หรือพึงไปจากโลหิตอันมีมลทินสูโลหิตอันมี
มลทิน ฉันใด   มหาราช !   ตถาคตกลาววาบุคคลนี้   มี
อุปไมยฉันนัน้  มหาราช !   อยางนี้แล  บคุคลชื่อวาเปนผู
มืดแลวคงมืดตอไป.            
 มหาราช !      ก็อยางไร บุคคลชื่อวาเปนผูมืดแลว
กลับสวางตอไป  
 มหาราช !     บุคคลบางคนในโลกนี ้  เปนคนเกิด
มาภายหลังในตระกูลอันต่ําทราม คือในตระกูลจณัฑาล  
ตระกูลพราน ตระกูลจักสาน ตระกูลทํารถ หรือตระกูลเท
หยากเยื่อ ซ่ึงเปนคนยากจน มีขาวและน้าํนอย เปนอยู
ฝดเคือง มีอาหารและเครื่องนุงหมหาไดโดยยาก เขาเปนผู
มีผิวพรรณทราม ไมนาด ู เต้ียคอม ข้ีโรค ตาบอด งอย



แกกรรม  ? ๑๔๗ 

กระจอกมีตัวตะแคงขาง  ไมคอยจะมีขาว น้ํา  เคร่ือง       
นุงหม  ยานพาหนะ  ดอกไม  ของหอม  เคร่ืองลูบไล        
ท่ีนอน ท่ีอยู และประทีปโคมไฟ แมกระน้ัน เขาก็
ประพฤติสุจริตดวยกาย  วาจา  ใจ  คร้ันเขา ประพฤติ
สุจริตดวยกาย วาจา ใจแลว คร้ันตายไป ยอมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค   มหาราช !   บุรุษพึงข้ึนจากแผนดินสูบัลลังก 
หรือพึงข้ึนจากบัลลังกสูหลังมา    หรือพึงข้ึนจากหลังมา  
สูคอชาง หรือพึงข้ึนจากคอชางสูปราสาท แมฉันใด 
มหาราช !    ตถาคตยอมกลาววา  บุคคลนี้มีอุปไมยฉันนัน้ 
มหาราช ! อยางนี้ แล บุคคลชื่อวาเปนผูมืดแลวกลับสวาง
ตอไป .   
 มหาราช !    ก็อยางไร       บุคคลชื่อวาเปนผูสวาง
แลวกลับมืดตอไป  
 มหาราช !    บุคคลบางคนในโลกนี ้ เปนผูเกิดมา
ภายหลังในตระกูลสูง  คือในสกุลกษัตริยมหาศาล   สกุล
พราหมณมหาศาล   หรือสกลุคหบดีมหาศาล อันม่ังค่ัง มี
ทรัพยมาก  มีโภคะมาก  มีทองและเงินพอตัว  มีอุปกรณ
แหงทรัพยพอตัว มีทรัพยและขาวเปลือกพอตัว เขามีรูปงาม  



๑๔๘ พุทธวจน 
 

นาด ู  นาเล่ือมใส  ประกอบดวยความเกล้ียงเกลาแหง
ผิวพรรณอยางยิ่ง   รํ่ารวยดวยขาว ดวยน้ํา   เคร่ืองนุงหม  
ยานพาหนะ  ดอกไมของหอม  เคร่ืองลูบไล  ท่ีนอน  ท่ีอยู  
และประทีปโคมไฟ แตเขากลับประพฤติทุจริตดวยกาย 
วาจา  ใจ   คร้ันเขาประพฤตทุิจริตดวยกาย  วาจา  ใจแลว 
คร้ันตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก. 
มหาราช !  บุรุษลงจากปราสาทสูคอชาง หรือลงจากคอ
ชางสูหลังมา หรือลงจากหลังมาสูบัลลังก หรือลงจาก
บัลลังกสูพื้นดิน หรือจากพืน้ดินเขาไปสูท่ีมืด แมฉันใด  
มหาราช  !  ตถาคตกลาววา  บุคคลนี้มีอุปไมยฉันนัน้.   
มหาราช  !   อยางนี้แล    บุคคลชื่อวาเปนผูสวางแลว
กลับมืดตอไป .      
 มหาราช !      ก็อยางไร     บุคคลชื่อวาเปนผูสวาง
แลวคงสวางตอไป  
 มหาราช !     บุคคลบางคนในโลกนี้   เปนคนเกิด
มาภายหลังในตระกูลสูง     คือในสกุลกษัตริยมหาศาล   
สกุลพราหมณมหาศาล หรือสกุลคหบดีมหาศาล อันม่ังค่ัง 
มีทรัพยมาก  มีโภคะมาก  มีทองและเงินพอตัว  มีอุปกรณ



แกกรรม  ? ๑๔๙ 

แหงทรัพยพอตัว   มีทรัพยและขาวเปลือกพอตัว เขามีรูป
งาม นาด ู  นาเล่ือมใส  ประกอบดวยความเกล้ียงเกลาแหง
ผิวพรรณอยางยิ่ง  รํ่ารวยดวยขาว  ดวยน้ํา  เคร่ืองนุงหม  
ยานพาหนะ  ดอกไมของหอม  เคร่ืองลูบไล  ท่ีนอน  ท่ีอยู  
และประทีปโคมไฟ เขายอมประพฤติสุจริตดวยกาย  
วาจา ใจ คร้ันเขาประพฤต ิ สุจริตดวยกาย วาจา ใจแลว 
คร้ันตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค    มหาราช !  บุรุษ
พึงกาวไปดวยดีจากบัลลังกสูบัลลังก หรือพึงกาวไปดวยดี
จากหลัง    มาสูหลังมา    หรือพึงกาวไปดวยดจีากคอชาง
สูคอชาง หรือพึงกาวไปดวยดีจากปราสาทสูปราสาท แม
ฉันใด  มหาราช !  ตถาคตยอมกลาววา บุคคลนี้มี  อุปไมย
ฉันนั้น มหาราช !   อยางนี้แล  บุคคลชื่อวาเปนผูสวาง
แลวคงสวางตอไป.     
 มหาราช !     บุคคล  ๔  จําพวกนี้แล    มีปรากฏ
อยูในโลก  ดังนี้ .   
 พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา คร้ันตรัส
ไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแลว จึงไดตรัสพระคาถา
ประพันธตอไปอีกวา   



๑๕๐ พุทธวจน 
 

 มหาราช !     บุรุษเข็ญใจไมมีศรัทธา       เปนคน
ตระหนี่เหนียวแนน  มีความดําริชั่ว  เปนมิจฉาทิฐ ิ  ไมมี
ความเอื้อเฟอ ยอมดา ยอมบริภาษสมณะหรือพราหมณ
หรือวณิพกอ่ืนๆ    เขาเปนคนไมมีประโยชน  เปนคนมัก
ขึ้งเคียด   ยอมหามคนท่ีกําลังจะใหโภชนาหารแกคนท่ีขอ.  
มหาราช ! ผูเปนใหญยิ่งของประชาราษฎร คนเชนนัน้  
เม่ือตายไป ยอมเขาถึงนรกอนัรายแรง นี่ชื่อวาผูมืดแลว 
คงมืดตอไป .   
 มหาราช !    บรุุษ  (บางคน)  เปนคนเข็ญใจ  (แต) 
เปนคนมีศรัทธา ไมมีความตระหนี ่ เขามีความดําริ
ประเสริฐ มีใจไมฟุงซาน ยอมใหทาน ยอมลุกรับสมณะ
หรือพราหมณ หรือวณิพกอ่ืนๆ  ยอมสําเหนียกในจรรยา
อันเรียบรอย ไมหามคนท่ีกําลังจะใหโภชนาหารแกคนท่ี
ขอ.    มหาราช !   ผูเปนใหญยิ่งของประชาราษฎร  คน
เชนนั้นเม่ือตายไป   ยอมเขาถึงไตรทิพสถาน   นี่ชือ่วา      
ผูมืดแลวกลับสวางตอไป.    



แกกรรม  ? ๑๕๑ 

 มหาราช !   บุรุษ (บางคน)  ถึงหากจะม่ังมี (แต) 
ไมมีศรัทธา  เปนคนมีความตระหนี่เหนียวแนน  มีความ
ดําริชั่ว  เปนมิจฉาทิฐิ  ไมมีความเอื้อเฟอ  ยอมดายอม
บริภาษสมณะหรือพราหมณ  หรือวณิพกอ่ืนๆ  เขาเปน
คนไมมีประโยชน  เปนคนมักขึ้งเคียด  ยอมหามคนท่ี  
กําลังจะใหโภชนาหารแกคนท่ีขอ.  มหาราช ! ผูเปนใหญ
ยิ่งของประชาราษฎร คนเชนนัน้เม่ือตายไป ยอมเขาถึง
นรกอันรายแรง  นี่ชื่อวา  ผูสวางแลวกลับมืดตอไป .   
 มหาราช !    บุรุษ (บางคน) ถึงหากจะม่ังมี ก็เปน
คนมีศรัทธา ไมมีความตระหนี่ เขามีความดําริประเสริฐ   
มีใจไมฟุงซาน ยอมใหทาน ยอมลุกรับสมณะ หรือ
พราหมณ หรือแมวณิพกอ่ืนๆ ยอมสําเหนียกในจรรยา   
อันเรียบรอย  ไมหามคนท่ีกําลังจะใหโภชนาหารแกผูท่ีขอ 
มหาราช !   ผูเปนใหญยิ่งของประชาราษฎร  คนเชนนัน้
เม่ือตายไป ยอมเขาถึงไตรทิพสถาน  นี่ชื่อวาผูสวางแลว
คงสวางตอไป  ดังนี ้. 
 

สคา. สํ ๑๕/๑๓๖/๓๙๓. 



๑๕๒ พุทธวจน 
 

 

ทําช่ัวไดชัว่ 

 
 ความยากจน และการกูหนี ้ ทานกลาววาเปน
ความทุกขในโลก.  คนจนกูหนี้มาเล้ียงชีวติ ยอมเดือดรอน 

เพราะเจาหนี้ตดิตามบาง เพราะถูกจับกมุบาง. การถูก
จับกุมนั้น เปนความทุกขของผูไดกาม.   
 ถึงแมในอริยวนิัยนี้ก็เหมือนกัน : ผูใด ไมมี
ศรัทธา  ไมมีหิริ  ไมมีโอตตปัปะ ส่ังสมแตบาปกรรม 

กระทํากายทุจริต - วจีทุจริต - มโนทุจริต ปกปดอยูดวย
การกระทําทางกาย ทางวาจา ทางจิต เพื่อไมใหผูใดรูจัก
เขา,   ผูนั้น  พอกพูนบาปกรรมอยูเนืองนิตย ในท่ีนั้นๆ. 

 คนชั่วทําบาปกรรม รูสึกแตกรรมชั่วของตน 

เสมือนคนยากจนกูหนี้มาบริโภคอยู  ยอมเดือดรอน. 

 ความตริตรึกท่ีเกิดจากวิปฏิสาร (ความรอนใจ) 
อันเปนเคร่ืองทรมานใจ  ยอมติดตามเขาท้ังในบานและ
ในปา. 



แกกรรม  ? ๑๕๓ 

 คนช่ัวทําบาปกรรม รูสึกแตกรรมช่ัวของตน ไปสู
กําเนิดเดรัจฉานบางอยาง หรือวาถูกจองจํา อยูในนรก. 

การถูกจองจํานั้นเปนทุกข ชนิดท่ีธีรชนไมเคยประสบเลย....  . 
 

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๙๒/๓๑๖. 
 

 





 
มูลนิธิพุทธโฆษณ 

มูลนิธิแหงมหาชนชาวพุทธ ผูซึ่งชัดเจน และม่ันคงในพุทธวจน 
 เร่ิมจากชาวพุทธกลุมเล็กๆกลุมหนึ่ง ไดมีโอกาสมาฟงธรรมบรรยายจาก
ทานพระอาจารยคึกฤทธิ ์  โสตฺถิผโล ที่เนนการนําพุทธวจน (ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ ที่
พระพทุธองคทรงยืนยันวาทรงตรัสไวดีแลว  บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง   ทั้งเนื้อความและพยัญชนะ) 
มาใชในการถายทอดบอกสอน ซึ่งเปนรูปแบบการแสดงธรรมที่ตรงตามพุทธบัญญัติ
ตามที่ทรงรับสั่งแกพระอรหันต ๖๐ รูปแรกที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ในการประกาศ
พระสัทธรรม และเปนลักษณะเฉพาะที่ภิกษุในครั้งพุทธกาลใชเปนมาตรฐานเดียว 

 หลักพุทธวจนนี้   ไดเขามาตอบคําถาม   ตอความลังเลสงสัย   ไดเขามาสราง
ความชัดเจน  ตอความพราเลือนสับสน   ในขอธรรมตางๆ  ที่มีอยูในสังคมชาวพุทธ   ซึ่ง
ทั้งหมดนี้    เปนผลจากสาเหตุเดียวคือ  การไมใชคําของพระพุทธเจาเปนตัวตั้งตนในการ
ศึกษาเลาเรียน   

ดวยศรัทธาอยางไมหวั่นไหวตอองคสัมมาสัมพุทธะ ในฐานะพระศาสดา 
ทานพระอาจารยคึกฤทธิ ์ไดประกาศอยางเปนทางการวา “อาตมาไมมคีําสอนของตัวเอง” 

และใชเวลาที่มอียู ไปกับการรับสนองพุทธประสงค ดวยการโฆษณาพุทธวจน 
เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม และความประสานเปนหนึ่งเดียวของชาวพุทธ 

 เมื่อกลับมาใชหลักพุทธวจน เหมือนที่เคยเปนในครั้งพุทธกาล สิ่งที่เกิดขึ้น
คือ ความชัดเจนสอดคลองลงตัว  ในความรูความเขาใจ ไมวาในแงของหลักธรรม ตลอด
จนมรรควิธีที่ตรง และสามารถนําไปใชปฏิบัติใหเกิดผล รูเห็นประจักษไดจริงดวยตนเอง
ทันที  ดวยเหตุนี้   ชาวพุทธท่ีเห็นคุณคาในคําของพระพทุธเจา จึงขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ 



เกิดเปน  “กระแสพุทธวจน”  ซึ่งเปนพลังเงยีบที่กําลังจะกลายเปนคลื่นลูกใหม   ในการกลับ
ไปใชระบบการเรียนรูพระสัทธรรม เหมือนดังคร้ังพุทธกาล 

 ดวยการขยายตัวของกระแสพุทธวจนนี้ สื่อธรรมที่เปนพุทธวจน    ไมวาจะเปน
หนังสือ  หรือซีดี ซึ่งแจกฟรีแกญาติโยมเร่ิมมีไมพอเพยีงในการแจก ทั้งนี้  เพราะจํานวน
ของผูที่สนใจเห็นความสําคัญของพุทธวจน ไดขยายตัวมากขึ้นอยางรวดเรว็ประกอบกับวา
ทานพระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล  เครงครัดในขอวัตรปฏิบัติตามแนวทางของทาน
พระโพธิญาณเถร (ชา สุภฺทโท) ภายใตวินัยอันเปนพุทธบัญญัติ  การเผยแพรพุทธวจน
ที่ผานมา  จึงเปนไปในลักษณะสันโดษตามมีตามได  เมื่อมีโยมมาปวารณาเปนเจาภาพ
ในการจัดพิมพ  ไดมาจํานวนเทาไหร  ก็ทยอยแจกไปตามที่มีเทานั้น เมื่อมีมา ก็แจกไป
เมื่อหมด ก็คือหมด 

 เนื่องจากวา หนาที่ในการดํารงพระสัทธรรมใหตั้งมั่นสืบไป  ไมไดผูกจํากัด
อยูแตเพียงพุทธสาวกในฐานะของสงฆเทานั้น  ฆราวาสกลุมหนึ่งซึ่งเห็นความสําคัญของ
พุทธวจน  จึงรวมตัวกันเขามาชวยขยายผลในสิ่งที่ทานพระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
ทําอยูแลว  นั่นคือ  การนําพุทธวจนมาเผยแพรโฆษณา โดยพิจารณาตัดสินใจจดทะเบียน 
จัดตั้งเปนมูลนิธิอยางถูกตองตามกฏหมาย  เพื่อใหการดําเนินการตางๆ ทั้งหมด อยูในรูป
แบบที่โปรงใส เปดเผย และเปดกวางตอสาธารณชนชาวพุทธทั่วไป 

 สําหรับผูที่เห็นความสําคัญของพุทธวจน และมีความประสงคที่จะดํารง
พระสัทธรรมใหตั้งมั่น ดวยวิธีของพระพุทธเจา สามารถสนับสนุนการดําเนินการตรงนี้ได
ดวยวิธีงายๆ นั่นคือ เขามาใสใจศึกษาพุทธวจน และนําไปใชปฏิบัติดวยตนเอง  เมื่อรู
ประจักษ เห็นไดดวยตนแลว วามรรควิธีที่ไดจากการทําความเขาใจ โดยใชคําของ
พระพุทธเจาเปนตัวต้ังตนนั้น นําไปสูความเห็นที่ถูกตอง ในหลักธรรมอันสอดคลอง
เปนเหตุเปนผล และเชื่อมโยงเปนหนึ่งเดียว กระทั่งไดผลตามจริง ทําใหเกิดมีจิต
ศรัทธา ในการชวยเผยแพรขยายสื่อพุทธวจน เพียงเทานี้  คุณก็คือหนึ่งหนวยในขบวน 
“พุทธโฆษณ“ แลว  



 นี่คือเจตนารมณของมูลนิธิพุทธโฆษณ    นั่นคือเปนมูลนิธิแหงมหาชน
ชาวพุทธ   ซึ่งชัดเจน  และมั่นคงในพุทธวจน 

ผูที่สนใจรับสื่อธรรมที่เปนพุทธวจน  เพื่อไปใชศึกษาสวนตัว  
หรือนําไปแจกเปนธรรมทาน  แกพอแมพี่นอง ญาติ หรือเพื่อน   

สามารถมารับไดฟรี  โดยไมมีเงื่อนไข  ที่วัดนาปาพง  
หรือตามที่พระอาจารยคึกฤทธิ์ไดรับนิมนตไปแสดงธรรมนอกสถานที่ 

สําหรับรายละเอยีดกิจธรรมตางๆ  ภายใตเครือขายพุทธวจนโดยวัดนาปาพง  
คนหาขอมูลไดจาก 

www.watnapp.com 

หากมีความจํานงที่จะรับไปแจกเปนธรรมทานในจํานวนหลายสิบชุด  
ขอความกรุณาแจงความจํานงไดที่ 

 
มูลนิธิพุทธโฆษณ 

สํานักงานใหญ : ๑๖/๘๘  ชั้น ๒  ซอยสุขุมวิท ๖๘   ถนนสุขุมวิท 
แขวงบางนา   เขตบางนา   กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๒๐ 

โทรศัพท  ๐๒-๗๔๔-๘๓๖๐ - ๑   โทรสาร  ๐๒-๓๙๘-๒๑๘๔ 
เวบไซด : www.buddhakos.org   อีเมล : info@buddhakos.org 

ประสานงานและเผยแผ : มูลนิธิพุทธโฆษณ  อาคารภคินท 
๙  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง, เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐ 

โทร.๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘, ๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ 

สนับสนุนการเผยแผพุทธวจนไดที ่
ช่ือบัญชี “มูลนิธิพุทธโฆษณ” ธนาคารกสิกรไทย  สาขา ยอยตลาดไท 

ประเภท บัญชีออมทรัพย  เลขที่บัญชี  ๔๘๔-๒-๑๐๘๗๗-๘ 



๐๒-๕๔๙-๒๑๗๔
๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑
๐๘๔-๐๙๖-๘๔๓๐

ลงสะพานคลอง ๑๐ 
เลี้ยวซายคอสะพาน

ลง สะพาน คลอง   ๑๐   ไป ยู เทิรน แรก มา 
แลว เลี้ยว ซาย กอน ข้ึน สะพาน

ติดตามการเผยแผพระธรรมคำสอนตามหลักพุทธวัจน
โดย พระอาจารยคึกฤทธิ์  โสตฺถิผโล ไดที่

• www.watnapp.com
• รายการศันสนียสนทนา ชวง “ถามโลก-ตอบธรรม”
    FM ๑๐๖.๐ MHz (คลื่นครอบครัวขาว)  
    จันทร-ศุกร  เวลา  ๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ น.

แผนที่วัดนาปาพง



ขอกราบขอบพระคุณแด
พระอาจารยคึกฤทธิ์  โสตฺถิผโล  

และคณะสงฆวัดนาปาพง
ที่กรุณาใหคำปรึกษาในการจัดทำหนังสือเลมนี้

รวมจัดทำโดย
กลุมละนันทิ, กลุมพุทธโอษฐ, 

กลุมพนักงานตอนรับบนครื่องบินบริษัทการบินไทย,
กลุมธรรมะสีขาว,  กลุมสมณะศากยะปุตติยะ, 

กลุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, กลุมวิทยาเขต-หาดใหญ, 
คุณมานพ พุมเข็ม และครอบครัว, คุณดนัย วงศาโรจน และครอบครัว, 

คุณสุเทพ กุลสิงห และครอบครัว, 
นายกเทศมนตรีบางคูวัด คุณพสิษฐ มะลิ บจก.ไทยควอลิตี้ แลนด แอนด เฮาส

บรรณานุกรม
พระไตรปฏกบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐ

พระไตรปฏกไทยฉบับสยามรัฐ
พุทธวจน ฉบับธรรมโฆษณ 

(ชุดจากพระโอษฐ ผลงานแปลพุทธวจนโดยทานพุทธทาสภิกขุ)

พุทธวจน ฉบับตรวจแก 
(จัดพิมพโดยมูลนิธิพุทธโฆษณ)





...โลก    ยอมเปนไปตามกรรม  
หมูสัตว   ยอมเปนไปตามกรรม 

สัตวทั้งหลาย    มีกรรมเปนเครื่องรึงรดั  
เหมือนลิม่สลักขันยึดรถท่ีกําลังแลนไปอยู. 

 
 

สัตวทั้งหลาย   เปนผูมีกรรมเปนของตน  
เปนทายาทแหงกรรม   มีกรรมเปนกําเนิด  
มีกรรมเปนเผาพันธุ   มกีรรมเปนท่ีพ่ึงอาศัย  
กระทํากรรมใดไว    ดีก็ตาม    ชั่วก็ตาม  

จักเปนผูรับผลกรรมน้ัน. 
 
 

สุ. ข.ุ ๒๕/๔๕๗/๓๘๒, ทสก. อํ. ๒๔/๓๐๙/๑๙๓ . 
 
 



พุทธวจน

สื่อธรรมะนี้ จัดทำเพื่อประโยชนทางการศึกษาสูสาธารณชนเปนธรรมทาน
ลิขสิทธิ์ในตนฉบับนี้ไดรับการสงวนไว ไมสงวนสิทธิ์ในการ 
จัดทำจากตนฉบับเพื่อเผยแผในทุกกรณี ในการจัดทำหรือ 
เผยแผ โปรดใชความละเอียดรอบคอบ เพื่อรักษาความถูกตอง 
ของขอมูล ขอคำปรึกษาดานขอมูลในการจัดทำเพื่อความสะดวก
และประหยัด ติดตอไดที่ คุณศรชา โทร. ๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ หรือ 
คุณอารีวรรณ โทร. ๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘

แกกรรม ?
โดย ตถาคต

ภิกษุ ท. !    เรากลาวซึ่งเจตนา วาเปนกรรม
ภิกษุ ท. !    เหตุเกิดของกรรมทั้งหลายยอมมี เพราะความเกิดของผัสสะ
ภิกษุ ท. !    ความดับแหงกรรมยอมมี เพราะความดับแหงผัสสะ
ภิกษุ ท. !    มรรคมีองค ๘ นี้นั่นเอง เปนกัมมนิโรธคามินีปฏิปทา

ฉกฺก. อํ. ๒๒ / ๔๕๘,๔๖๓ - ๔๖๔ / ๓๓๔.

วันนี้ชาวพุทธ
แกกรรมตามใคร? 

?

กรรม
        ...ขาวเปลือก ทรัพย เงินทอง หรือขาวของ  

ที่หวงแหนอยางใดอยางหนึ่งมีอยู

ทาส กรรมกร คนใช และผูอาศัยของเขา

พึงพาเอาไปไมไดทั้งหมด จะตองถึงซึ่งการละทิ้งไวทั้งหมด

ก็บุคคลทำกรรมใด ดวยกาย ดวยวาจา หรือดวยใจ

กรรมนั้นแหละ เปนของๆ เขา และเขายอมพาเอากรรมนั้นไป

อนึ่งกรรมนั้น ยอมติดตามเขาไป เหมือนเงาติดตามตน ฉะนั้น

เพราะฉะนั้น บุคคลควรทำกรรมดี สั่งสมไวสำหรับภพหนา

บุญทั้งหลาย ยอมเปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลาย ในโลกหนา.

สคา. สํ. ๑๕ / ๑๓๔ / ๓๙๒.

พ
ุทธวจน

  
  แกกรรม ?

ฉบ
ับ

  ๕
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