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บทคัดย่อ
งานวิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๑) เพื่อศึกษาเรื่องกรรมในพุทธปรัชญา
เถรวาท ๒) เพื่อศึกษาเรื่องการเกิดกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ๓) เพื่อศึกษาความมีอยู่ของกรรม
ในแง่อภิปรัชญา ผลการวิจัยพบว่า
กรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท พบว่า การกระทาทั้งในทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดี ถ้าเป็นกรรมดี
เรียกว่า กุศลกรรม และกรรมไม่ดี เรียกว่า อกุศลกรรม ประเภทของกรรม กล่าวไว้โดยละเอียดมี
๑๒ ประการ แต่ถ้ากล่าวโดยหลักใหญ่ มี ๓ ประการ คือ (๑) กรรมให้ผลตามหน้าที่ (๒) กรรมให้ผล
ก่อนหรือหลัง (๓) กรรมให้ผลตามระยะเวลา ส่วนการให้ผลของกรรม มี ๒ ระดับ คือ (๑) ผลชั้นใน
หมายถึง จิตใจ (๒) ผลชั้นนอก หมายถึง ลาภ ยศ สรรเสริญ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา เป็นต้น และ
การสิ้นกรรม คือ การที่บุคคลนั้นหมดกิเลส
การเกิดกรรมในพุทธปรัชญา พบว่า การเกิดกรรมนั้นมีพื้นฐานมาจากกิเลส และการ
แสดงออกทางกาย วาจา และใจ มีทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว และส่วนหนึ่งเกิดจากผัสสะ ในทางพุทธ
ศาสนา เรียกว่า กรรม ๓ ได้แก่ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ในส่วนเกณฑ์การตัดสินกรรมใน
พุทธปรัชญาให้พิจารณาที่เจตนาที่เกิดจากกุศลมูลและอกุศลมูล เป็นสิ่งสาคัญที่สุด
ความมีอยู่ ของกรรมในแง่อภิปรัช ญา พบว่า อภิปรัชญาได้กล่าวถึงสัจจะ ๒ อย่าง คือ
สมมติสัจจะ และปรมัตถสัจจะ ได้อธิบายถึง ความจริงแท้ ดังนั้น กรรมจะมีอยู่อย่างไรขึ้นอยู่กับจิต
เจตสิก รูป และนิพพาน ใครทากรรมอย่างใดก็รับกรรมอย่างนั้น เมื่อกรรมเกิดขึ้น สุดท้ายกรรมก็ดับ
ด้วยเหตุปัจจัยของการเกิดกรรมนั้นเสมอ
ดังนั้นความมีอยู่ของกรรมในแง่อภิปรัชญานั้น มีสาเหตุมาจากกิเลส จึงทาให้บุคคลทา
กรรม เมื่อทากรรมแล้ ว ก็ได้รั บ ผลกรรม ที่เรีย กว่า วิบากกรรม แต่ก รรมก็ตกอยู่ภ ายใต้กฎของ
ไตรลักษณ์ คือ กรรมนั้นมีสาเหตุให้เกิดกรรม กรรมนั้นก็จะดับไป เพราะเหตุแห่งกรรมนั้น จึงทาให้
สรุปได้ว่า กรรมเป็นทั้งสมมติสัจจะ และปรมัตถสัจจะ ขึ้นอยู่กับจิตของบุคคลนั้นเป็นสาคัญ
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Abstract
The objective of this research has three purposes as 1) to study
karma in Theravada Buddhist philosophy 2) to study karma occurrence in
Theravada Buddhist philosophy 3) to study of the existence of karma in the
metaphysics , this research was found as following ;
Karma in Buddhism's philosophy was found to act both in a good way or a
bad way. If it's good karma and bad karma, karma called charity, called the deed of
ownership. Discussed in detail with the 12 Commandments, but if it says there are 3
main factors ; (1) The ownership by previous results (2) Before or after the effective
action (3) The action of the result of the period. The results of Karma has two levels
as (1) refers to the inner soul (2) the outer means fortune rank, fortune, praise
degenerative dementia rank gossip, etc. and the action was that the party has lost its
passion.
Karma in the Buddhist philosophy that the action is based on passion and
expression of body, speech and mind are both good deeds and bad deeds and in
part by the senses In Buddhist called karma and mental work in the third, including
as Karma-body, Karma-Speeches and Karma-Mind. In the part of criteria karma in
Buddhist philosophy to consider the intent of the charity information and Akuslamol.
It is most important

The existence of karma in the metaphysical, the metaphysics mentioned
Crypts 2 is assumed truth and Cruise that the truth explains the truth so that it can
exist, however, depends on the mental and nirvana no deeds at all, suffered so
When action occurs Last action was extinguished by reason of the factors that karma
always.
Therefore, the existence of karma in the metaphysical sense that there are caused
by Passion, It makes individual deeds When the deed was then called karmic
retribution but retribution came under the rule of the Trinity that is an action that
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caused the action. Fate then shuts off Because of the action, Therefore, to conclude
that Karma is both fictional truth cruise the truth and depending on the quality of
the person is important.

๑. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
แนวคิดเรื่องความมีอยู่ของกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท นับว่าเป็นเรื่องใหญ่ และสาคัญ
ที่สุดเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนา เพราะวิถีชีวิตของคนทุกคนนับตั้งแต่เกิดจนตาย ทุกชีวิตจะดาเนิน
ไปในทางดีห รือ ทางชั่ว ก็ขึ้น อยู่กับ กรรม หรือ การกระทาที่ต นทาไว้ทั้ง สิ้น ซึ่ง พุท ธศาสนิก ชน
หลายคนมีความสงสัยว่ากรรมนั้นมีอยู่หรือไม่มีอยู่จริง ดังพระพุทธวจนะว่า “กมฺมุนา วตฺตตี โลโก
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม”๑ นั่นคือ ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากกรรมเก่าที่ได้เคยกระทาไว้ในอดีต
ในชาติ เดี ย วกั น หรื อ ในอดีต ชาติ อี กส่ ว นหนึ่ งอาจเป็ นผลมาจากกรรมใหม่ที่ ส ร้ า งขึ้ น เอง ทาง
กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพุทธดารัสสอนผู้คนทั้งหลายใน
โลก ให้รู้ถึงกฎแห่งความจริงที่ว่า วิถีชีวิตของสรรพสัตว์ตกอยู่ภายใต้กรรมลิขิต มิใช่พรหมลิขิต ตาม
การบัญญัติของศาสนาพราหมณ์ โดยถือว่าพรหมเป็นผู้ประทานกาเนิดแก่สรรพสัตว์ ซึ่งชีวิตทุกชีวิต
ต้องดาเนินตามพรหมลิขิต คือเส้นทางที่พรหมจารึกไว้และกาหนดคติของสัตว์ให้ดีเลวแตกต่างกัน แต่
ทางพระพุทธศาสนาถือว่า กระบวนการที่ทาให้เกิดกรรม เป็นสัจธรรมที่ทุก ๆ ชีวิตมีอิสระเสรีในการ
กระทาต่าง ๆ ตามเจตนารมณ์ของตนเอง เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตของตนเองหรืออาจทาลายชีวิตของ
ตนเองโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตามหลักคาสอนของพระพุทธศาสนานั้นได้ทาให้เห็นว่า การกระทาต่าง ๆ
ที่เป็นเหตุ ทาให้มีผลเกิดขึ้นจริง จึงเรียกว่า เป็น กรรมวาท และพระพุทธองค์ได้ชื่อว่าเป็นกรรมวาที
คือผู้ กล่ าวกรรม พระพุทธศาสนายังสอนเรื่องศรัทธาย่อยลงไปอีก ถือเป็นความเชื่อพื้นฐานของ
ชาวพุทธ นั่นคือ ศรัทธา ๔ ประการ ได้แก่ ๑) เชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ๒) เชื่อกฎแห่งกรรม
๓) เชื่อว่ากรรมที่เราทามีผลจริง ๔) เชื่อว่าเรารับผลของกรรมที่เราทา มิใช่อานาจของพระเจ้าองค์ใด
มาทาให้ ๒
วิถีชีวิตของมนุษย์ เจริญขึ้นหรือเสื่อมลง มนุษย์รับผิดชอบการกระทาของตัวเอง ในฐานะ
ที่เป็นพุทธศาสนิกชน มนุษย์มีความเชื่อพื้นฐานแบบดั้งเดิม แต่ความเชื่อดังกล่าวไม่ใช่ความเชื่อที่
งมงายมืดบอด พระพุทธองค์ทรงอธิบ ายให้ เ ห็ นเหตุผ ลแก่ศาสนิ กชนของพระองค์เ สมอแม้แต่ใ น
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เรื่องของความมีอยู่ของกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ๓ การศึกษาเรื่องความมีอยู่ของกรรมในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท จึงเป็นเรื่องของเหตุและผล ซึ่งมีความสาคัญมากเพราะสามารถอธิบายถึงความ
เป็นไปในชีวิตของมนุษย์ ทั้งในด้านความเจริญ และความเสื่อม ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการศึกษาเรื่อง
ความมี อ ยู่ ข องกรรมเป็ น ความจ าเป็ น อั น ดั บ แรกของการศึ ก ษาธ รรมะในพระพุ ท ธศาสนา
ที่พุทธศาสนิกชนทุกคนไม่ควรมองข้าม เพราะถ้าชาวพุทธไม่เข้าใจเรื่องแนวคิดเรื่องความมีอยู่ของ
กรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท และการให้ผลอย่างถูกต้องแล้ว ก็อาจทาให้เกิดความสับสนและไม่เข้าใจ
ชีวิตซึ่งอาจก่อให้เกิดความทุกข์ได้ การเข้าใจเรื่ องกระบวนการที่ทาให้เกิดกรรม และการให้ผลของ
กรรมทาให้มนุษย์สามารถมองเห็นความจริงตรงตามความเป็นจริงได้ เหตุทั้งนี้เพราะการให้ผลของ
กรรมมีความซับซ้อนมาก ซึ่งปุถุชนหรือคนธรรมดาไม่อาจที่จะเห็นหรือเข้าใจได้ตลอดสาย เนื่องจาก
บางช่วงของการให้ผลของกรรม อาจข้ามภพข้ ามชาติหลาย ๆ ชาติ เรื่องของกรรมวิบากหรือกฎแห่ง
กรรม จึงเป็นพุทธวิสัย และเป็นเรื่องที่บุคคลไม่ควรคิดเพราะไร้ประโยชน์
ดังปรากฎในอจิ น ติสู ตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต เรื่องอจินไตย ๔ ว่า “ดูกรภิก ษุ
ทั้งหลาย อจินไตย ๔ ประการนี้ อันบุคคลไม่ควรคิด เมื่อบุคคลคิด พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความบ้า
เดือดร้อน อจินไตย ๔ ประการเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๑) พุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
๒) ฌานวิสัยของผู้ได้ฌาน ๓) วิบากแห่งกรรม ๔) ความคิดเรื่องโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อจินไตย
๔ ประการ นี้แลไม่ควรคิด เมื่อบุคคลคิด พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความบ้า เดือดร้อน”๔ คือ พระพุทธเจ้า
องค์เดียวเท่านั้นที่สามารถจะรู้ได้ตลอดสายของทุกชีวิต อย่างไรก็ตาม มนุษย์เราก็สามารถรู้และเข้าใจ
เรื่องกระบวนการทีทาให้เกิดกรรม และการให้ผลได้โดยการศึกษาธรรมะในพระพุ ทธศาสนาอย่าง
ลึกซึ้ง แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ผู้คนส่วนใหญ่มิได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้เท่าที่ควร สังเกตได้จาก
การดาเนินชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบัน พากันตามกระแสโลกไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทาง ขาด
ความสนใจในการศึกษาธรรมะ สนใจแต่วิชาการทางโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
เข้าใจกันว่าเป็นการบ่งบอกถึงความเจริญของมนุษย์ ซึ่งเป็นเพียงความเจริญทางด้านวัตถุเท่านั้น ส่วน
ทางด้านจิตใจของมนุษย์นับวันมีแต่จะเสื่อมลง โดยจะเห็นได้จากข่าวคราวตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่
แสดงให้เห็นว่าผู้คนทั้งหลายเริ่มมีคุณธรรมจริยธรรมลดน้อยลงไปทุกที ผู้คนขาดความเข้าใจในเรื่อง
ของชี วิ ต จึ ง ไม่ รู้ เ ท่ า ทั น ความจริ ง เมื่ อ ไม่ รู้ เ ท่ า ทั น ความจริ ง เกี่ ย วกั บ ความเป็ น ไปของชี วิ ต
ก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้น หากคนเราหันมาให้ความสนใจและศึกษาธรรมะ

๓

พระเมธีธรรมาภรณ์ , ( ประยูร ธมฺมจิตฺโต ), พุทธศาสนากับปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร :
อมรินทร์พรินติ้ง กรุ๊พ จากัด, ๒๕๓๙ ), หน้า ๔.
๔
พระธรรมปิฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๙,
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๔๓), หน้า ๑๖๔.

๖๑

โดยเฉพาะในเรื่ องของกรรมและการให้ผ ลแล้ ว ก็ย่อมเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทาให้คนในสังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ๕
ปัจจุบันในสังคมไทยมีความเชื่อเรื่องความมีอยู่ของกรรม การให้ผลของกรรม และการ
เวียนว่ายตายเกิด ปัญหาของการละเมิดศีลธรรมคงจะลดน้อยลงไป เพราะมนุษย์มีความกลัวบาป แต่
หากมนุ ษ ย์ เ รายั ง ไม่ มีค วามเชื่อ ในเรื่ องนี้ห รือ ยัง มีค วามสงสั ย มนุ ษย์ ก็อ าจจะไม่ อยู่ ในกรอบแห่ ง
จริยธรรมหรือศีลธรรม และถ้ามนุษย์เราเชื่อว่าไม่มีผลกรรมดีกรรมชั่วแล้ว ในการดาเนินชีวิต ก็ไม่
เกรงกลัวบาปกรรมอะไรทั้งนั้น ซึ่งจะมีผลทาให้สังคมไทยไม่อาจจะอยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ดังนั้น ถ้าเรามองในแง่ของนักปฏิบัตินิยม ก็ต้องยอมรับว่าความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมจะช่วยทาให้
สังคมดีขึ้น ในทางพระพุทธศาสนาก็ได้กล่าวถึงความมีอยู่ของกรรมในพุทธปรัชญาด้านของอภิปรัชญา
ไว้ในหลายๆลักษณะซึ่งจะได้ศึกษารายละเอียดต่อไป
จากปัญหาและเหตุผลที่กล่าวมา จึงสนใจในการศึกษาค้นคว้าเรื่องความมีอยู่ของกรรมใน
พุ ท ธปรั ช ญาเถรวาท เพื่ อ จะชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง กรรมตามเหตุ ที่ ไ ด้ ก ระท าไว้ ซึ่ ง มี ป รากฏอยู่ ใ น
พระไตรปิ ฎ ก ในส่ ว นที่ เ รี ย กว่ า อรรถกถาหรื อ พระธรรมบท ซึ่ ง ได้ มี ก ารแยกส่ ว นออกมาจาก
พระไตรปิฎกโดยการแปลออกมาอีกทอดหนึ่ งเป็นส่วนที่เรียกว่า พระธัมมปทัฏฐกถาแปล เพื่อง่ายต่อ
การทาความเข้าใจ พระอรรถกถาจารย์ก็ได้ขยายความจากพุทธพจน์อีกต่อหนึ่ง ทาให้เข้าใจง่ายและ
ชัดเจนขึ้น หากคนเราเข้าใจหลักแห่งกรรมดีแล้ว คาดว่าคงจะหมดความสงสัยในเรื่องกรรมและการ
ให้ผลของกรรมอย่างแน่นอน เพราะการให้ผลของกรรมไม่มีคาว่า “บังเอิญ” อย่างเด็ดขาดซึ่งกรรม
และการให้ผลจะต้องตรงกันเสมอไป กล่าวคือเหตุกับผลจะต้องลงตัวกันเสมอจะแปรเป็นอย่างอื่นไป
ไม่ได้และเพื่อเกิดความเข้าใจในเรื่องกรรมของมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท
๑.๒.๒ เพือ่ ศึกษาแนวคิดการเกิดกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท
๑.๒.๓ เพือ่ วิเคราะห์ความมีอยู่ของกรรมในแง่อภิปรัชญา

๑.๓ วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) มีขั้นตอนในการ
รวบรวมข้อมูล และวิธีการดาเนินการวิจัยข้อมูล ดังนี้

๕

สุจิตรา อ่อนค้อม ,ศาสนาเปรียบเทียบ , (กรุงเทพมหานคร : ดวงแก้วการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๙๔.
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๑.๓.๑ ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎ ก
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๓.๒ ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ ได้แก่ อรรถกถา ฎีกา
อนุฎีกา วิทยานิพนธ์ หนังสือวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๑.๓.๓ วิเคราะห์ อธิบายความ และจัดกระทาข้อมูลที่รวบรวมมาได้จากชั้นปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิตามกรอบของวัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑.๓.๔ สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
๑.๓.๕ เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์

๔. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องความมีอยู่ของกรรมในพุทธปรัชญา ครั้งนี้
ตั้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ว้ ๓ ประการ คื อ ๑) ศึ ก ษาแนวคิ ด เรื่ อ งกรรมในพุ ท ธปรั ช ญาเถรวาท
๒) ศึกษาแนวคิดการเกิดกรรมในพุทธปรัช ญาเถรวาท ๓) วิเคราะห์ ความมีอยู่ของกรรมในแง่
อภิปรัชญา มีข้อสรุป ดังนี้
กรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท สรุปได้ว่า คาว่า “กรรม” แปลว่าการกระทา มีความหมาย
กลาง ๆ ใช้ได้ทั้งในทางดีและทางไม่ดี ถ้าเป็นกรรมดีเรียกว่า กุศลกรรม กรรมไม่ดีเรียกว่า อกุศลกรรม
แต่ ในความรู้ สึ ก ของคนไทยค าว่ ากรรมมั กหมายถึ ง การกระท าไม่ดี และผลของการกระท าไม่ ดี
พระพุทธเจ้าได้ตรัสความหมายของกรรมไว้ในนิพเพธิกสูตรว่า“ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยเหตุนี้ว่า เรา
กล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรม บุคคลคิดแล้วจึงกระทาด้วยกาย วาจา และใจ”
ส่วนประเภทของกรรมนั้ น แบ่งประเภทของกรรมไว้ ๑๒ ประการ โดยมีวัตถุประสงค์
รวบรวมคาสอนเรื่องกรรมจากพระไตรปิฎก แล้วจัดแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ตามทางให้ผลของกรรม
คือ ๑. กรรมให้ผลตามหน้าที่ ๒. กรรมให้ผลก่อนหรือหลัง ๓. กรรมให้ผลตามระยะเวลา อธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมและผลของกรรมที่เป็นรูปธรรมได้ชัดเจน ผู้ที่ศึกษาเรื่องกรรม ๑๒ จนเข้าใจ
จะเป็นผู้ยอมรับเงื่อนไขของการให้ผลของกรรมชั้นนอก ที่มีความซับซ้อนได้ โดยไม่สงสัยการให้ผลของ
กรรมอีกต่อไป ในอรรถกถา เรียกว่า กรรม ๑๒ ซึ่งได้มีการรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ ผลของกรรมทา
ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น มีกรรมตามหน้าที่ กรรมตามให้ผลตามลาดับ และกรรมที่รอเวลาใน
การให้ผลของกรรมการให้ผลของกรรมแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ ๑) ผลชั้นใน หมายถึง จิตใจ ให้ผล
ทันทีที่ทากรรมเสร็จ เป็นความรู้สึกที่ดีหรือชั่ว สะสมเป็นวิบากตกค้างในใจ รอวันแสดงตัวออกมาเป็น
อุปนิสัย ๒) ผลชั้นนอกให้ผลเป็นลาภ ยศ สรรเสริญ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา การให้ผลของกรรม
ทั้ง ๒ ประเภทในพระไตรปิฎกดังกล่าวข้างต้น เป็นเรื่องของการให้ผลชั้นใน ส่วนการให้ผลของกรรม
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๑๒ เป็นการให้ผลชั้นนอก การกระทาที่เรียกว่า “กรรม” ที่เรียกว่า “ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว” ต้องการ
มุ่ ง ให้ บุ ค คลท าแต่ ค วามดี ห ลี ก หนี ค วามชั่ ว รู้ จั ก พึ่ ง ตนเอง ขยั น ท ากิ จ การ ไม่ เ กี ย จคร้ า น ไม่
ผัดวันประกันพรุ่ง ไม่สร้างวิมานในอากาศ ประสงค์สิ่งใดก็ลงมือทา เพื่อให้เป็นจริงตามปรารถนา เมื่อ
มีอุปสรรคเกิดขึ้นก็ไม่ย่อท้อ พยายามหาทางแก้ไขและต่อสู้จนประสบประความสาเร็จ คนประเภทนี้
แม้จะเกิดมายากจน เพราะอานาจของกรรมชั่วที่ทาไว้ในอดีต ก็มักจะสามารถสร้างตัวจนมีฐานะความ
เป็นอยู่ดีขึ้นด้วยอานาจกรรมดีที่ทาในปัจจุบัน ส่วนองค์ประกอบนั้น เริ่มมาจากกิเลสเป็นแรงกระตุ้น
หรือแรงผลั กดัน ตามด้วยเจตนาหรือความตั้งใจ และการกระทาหรือการเคลื่ อนไหว จนทาให้
เกิดผลสาเร็จ แล้วจึงได้เกิดผลแห่งกรรมตอบสนองใน ๒ ลักษณะ คือผลภายใน และผลภายนอก ที่จะ
คอยส่งผลของการกระทาเมื่อลงมือกระทาส่วนการสิ้นกรรมนั้น ชีวิตปุถุชนทากรรมอยู่เสมอ สาเหตุ
สาคัญที่ทาให้บุคคลทากรรม คือ กิเลส เมื่อทากรรมย่อมได้รับผล คือ วิบาก เมื่อหมดกิเลสก็ไม่ทา
กรรมจึงไม่มีผลของกรรมส่วนนั้นที่จะต้องรับ กฎแห่งกรรมก็ตกอยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์ เช่นเดียวกับ
ธรรมอื่นที่มีการเกิดขึ้น ดารงอยู่ และดับไปตามเหตุและปัจจัย ทางดับกรรมจึงต้องดูที่สาเหตุการเกิด
และดับที่สาเหตุการเกิด การดับกรรมต้องดับที่สาเหตุการเกิดกรรม คือ ดับผัสสะ ไม่ให้กิเลสเกิดขึ้น
ไม่ประกอบกรรมชั่วและกรรมดีได้อีก โดยปฏิบัติตามหลักของมรรคมีองค์ ๘ การกระทาที่ปราศจาก
กิเลส จึงไม่จัดเป็นกรรม เป็นเพียงกิริยาและไม่มีวิบาก การดับกรรม การสิ้นกรรม และการพ้นกรรม
จึงมีความหมายเดียวกันกรรมเป็นตัวการให้ เกิดกรรมวิบาก กรรมวิบากที่เกิดจากกรรมดี กรรมชั่ว
ย่อมทาให้เจ้าของกรรมเป็นทุกข์ เดือดร้อน ทั้งกายและใจ ทั้งโลกนี้และโลกหน้า กรรมวิบากที่เกิดจาก
กรรมดี ย่อมทาให้เจ้าของกรรมเป็นสุขทั้งกายและใจ ทั้งโลกนี้และโลกหน้า
การเกิดกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท สรุปได้ว่า ส่วนมากการเกิดมีพื้นฐานมาจากกิเลส
แสดงออกทาง กาย ทางวาจา และทางใจ มีทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว ส่งผลต่อผู้กระทากรรมสาเหตุแห่ง
การเกิดกรรม เกิดจากผัสสะ โดยเริ่มต้นที่ใจ เกิดการนึกคิดเรียกว่ามโนกรรม ส่งผลให้ผู้กระทากรรม
ต่อทางกาย และทางวาจา ผลของการกระทา ไม่ว่ากรรมดี หรือ กรรมชั่วจะถูกจะสั่งสมไว้ในภวังคจิต
รอโอกาสให้ ผ ลแก่ เ จ้ า ของกรรม การจะตั ด สิ น ว่ า กรรมใดเป็ น กรรมดี หรื อ กรรมชั่ ว นั้ น ทาง
พระพุ ท ธศาสนาได้ ว างหลั ก เกณฑ์ ไ ว้ โดยให้ ดู ที่ ส าเหตุ แ ห่ ง การท ากรรมและผลของกรรม ว่ า มี
ผลกระทบต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือ ทั้งตนเองและผู้อื่น หรือไม่ ส่วนกรรมในพระไตรปิฎกแบ่งออกเป็น
๓ ประเภท คือ ๑. ตามคุณภาพของกรรมมี ๒ อย่าง คือ กรรมชั่ว (อกุศลกรรม) และกรรมดี (กุศล
กรรม) ๒. ตามทางแห่งการทากรรมมี ๓ อย่าง คือ ทางกายเรียกว่า กายกรรม ทางวาจา เรียกว่า
วจีกรรม ทางใจ เรียกว่า มโนกรรม ๓. ตามกรรมที่มีความสัมพันธ์กับวิบาก มี ๔ อย่าง คือ กรรมดามี
วิบากดา กรรมขาวมีวิบากขาว กรรมทั้งดาและขาวมีวิบากทั้งดาและขาว กรรมไม่ดาและไม่ขาวมี
วิบากทั้งไม่ดาและไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม กรรมประเภทนี้ เป็นกรรมที่มีเป้าหมายสูงสุด
ในทางพระพุทธศาสนา มีเจตนาเพื่อจะละกรรมดา กรรมขาว และกรรมทั้งดาและขาว กฎแห่งกรรม
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เป็น กฎธรรมชาติที่มีการให้ผ ลที่แน่นอนและตายตัว ไม่มีข้อยกเว้นและจึงเป็นกฎศีลธรรม ที่ดูแล
ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์และให้ผล มนุษย์ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อการกระทาของตน ดังนั้นเมื่อ
พิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าการใช้เวลาปัจจุบันและเงื่อนไขของอโหสิกรรมทาให้มนุษย์สามารถเลือก
สถานที่เกิด พร้อมทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติได้ กล่าว คือ ทาแต่กรรมดีอันมีเงื่อนไขไปสู่ผลที่ต้องการอย่าง
พากเพียร และปฏิบัติจนกลายเป็นอุปนิสัย ผลของกรรมย่อมส่งผลในชาติหน้าหรือชาติต่อ ๆ ไป และ
ผลของกรรมบางอย่างสามารถส่งผลได้ในชาตินี้ ได้เลย เช่น ความร่ารวยหรือความฉลาด นอกจากนี้
พระพุทธศาสนายังให้ความสาคัญกับมโนกรรมของจิตที่ใกล้ดับ ซึ่งมีผลต่อคติที่ไปในชาติหน้าการดับ
กรรมต้องดับที่สาเหตุ คือ ผัสสะ พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้มนุษย์ทากรรมดีเพื่อติดอยู่แต่ความสุข
และความดี แต่สอนให้มนุษย์ทากรรมเพื่อละทิ้งกรรมดีและกรรมชั่วเพื่อไปสู่การสิ้นกรรม ด้วยวิธีการ
ปฏิบัติตามมรรคมีองค์ ๘ และพัฒนาตนเองด้วย หลักไตรสิกขา ซึ่งสามารถพัฒนากรรมของตนหลุด
พ้นจากกิเลส เป็นเหตุให้สิ้นกรรมหรือดับกรรมการกระทาที่ไม่มีกิเลส ไม่จัดเป็นกรรมเป็นเพียงกิริยา
เท่านั้น จึงไม่มีวิบากให้รับผลทาให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หรือหลุดพ้นจากวัฏฏะ ๓ คือ
กิเลส กรรม วิบากบรรลุพระนิพพาน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ส่วนเกณฑ์ตัดสิน
กรรมดี กรรมชั่ว พิจารณามูลเหตุว่า เป็นเจตนาที่เกิดจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ หรือ
เกิดจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ หรือพิจารณาตามสภาวะว่า เป็นสภาพเกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจ
หรือไม่ ทาให้จิตสบายไร้โรค ปลอดโปร่ง ผ่องใส สมบูรณ์ หรือไม่ ส่งเสริมหรือบั่นรอน คุณภาพและ
และสมรรถภาพของจิต ช่วยให้กุศลธรรม (สภาพที่เกื้อกูล) ทั้งหลายเจริญงอกงามขึ้น อกุศลธรรม
ทั้งหลายลดน้อยลง หรือทาให้กุศลธรรมลดน้อยลง อกุศลธรรมทั้งหลายเจริญงอกงามขึ้น ด้านการ
ให้ ผ ลของกรรมดี กรรมชั่ว นั้ น สามารถแบ่ งได้ ๔ ระดับ คื อ ๑) ระดับ ภายในจิ ตใจ ๒) ระดั บ
บุคลิกภาพ ๓) ระดับวิถีชีวิตของบุคคล ๔) ระดับความเป็นไปแห่งวิถีชีวิต ซึ่งระดับทั้ง ๔ นั้นจะเป็น
ตัวให้ผลของกรรมในปัจจุบันและอนาคต
ความมีอยู่ของกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท สรุปได้ว่า กล่าวถึงเรื่อง สัจจะ ๒ อย่าง คือ
สมมติสัจจะ และปรมัตถสัจจะ อธิบายถึงความจริงแท้ ที่รับรู้ได้โดยสภาวะหรือสามัญญลักษณะถึงจะ
ไม่มีการบัญญัติก็ตาม แม้จะปราศจากการสมมติแต่ก็ยังเชื่อว่าความมีอยู่ของกรรมนั้นมีอยู่ ในการ
จาแนกประเภทของ จิต เจตสิก รูป นิพพาน ซึ่งตรงกับขันธ์ ๕ นั่นเอง ความมีอยู่ของกรรมในแง่
อภิปรัชญา อาศัยคาสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นฐานสาคัญ ตามคาสอนหลัก ๒ ประการนี้ แสดงให้
เห็นกฎแห่งกรรมว่า ชีวิตในปัจจุบัน เป็นผล (วิบาก) ของการกระทาแห่งชีวิตในกาลอดีต และชีวิต
ในอนาคต ก็ขึ้นอยู่กับการกระทาในชีวิตปัจจุบัน การกระทาด้วยเจตนา (ความตั้งใจ) ทางกาย วาจา
ใจ จึงก่อให้เกิดผลทั้งดี ชั่ว และกลาง ๆ ไม่มีการกระทาใดที่ไร้ผลลัพธ์ตามมา มนุษย์และสัตว์ย่อม
แตกต่างกันด้วยกรรมของใครของมัน บุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้น บุคคลต้องรับผิดชอบผล
การกระทาของตน ไม่มีการถ่ายโอนให้คนอื่น การให้ผลของกรรมนั้น มีกฎอยู่ว่าบุคคลทากรรมใดไว้
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ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เขาต้องรับผลของกรรมนั้น และผลของกรรมก็จะแสดงหรือส่งผล ๒ ลักษณะคือ
ผลชั้นใน เป็นการส่งผลต่อจิตใจ และผลชั้นนอก เป็นผลความสุขหรือทุกข์ ที่เกิดขึ้นภายหลังจาก
การทากรรมนั้น ส่วนการสิ้นกรรมนั้น ชีวิตปุถุชนทากรรมอยู่เสมอ สาเหตุสาคัญที่ทาให้บุคคลทา
กรรม คือ กิเลส เมื่อทากรรมย่อมได้รับผล คือ วิบาก เมื่อหมดกิเลสก็ไม่ทากรรมจึงไม่มีผลของกรรม
ส่วนนั้นที่จะต้องรับ กฎแห่งกรรมก็ตกอยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์ เช่นเดียวกับธรรมอื่นที่มีการเกิดขึ้น
ดารงอยู่ และดับไปตามเหตุและปัจจัย ทางดับกรรมจึงต้องดูที่สาเหตุการเกิด และดับที่สาเหตุการเกิด
คาสอนเรื่องกรรมในพุทธปรัชญา ไม่ใช่เป็นแบบลัทธิก ลไกลนิยม ที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ แม้ว่า ชีวิต
ปัจจุบันจะถูกกาหนดมาแต่อดีต แต่อนาคตยังเป็นอิสระ เป็นไปตามความประสงค์ (เจตจานง) ของเรา
เอง เราเปลี่ยนอนาคตได้ กาหนดให้ดีให้ชั่วได้ การพยายามปฏิบัติตามหลักศาสนา และการทาลาย
ทุกข์โดยชั้นเชิงจึงเกิดมีได้ เนื่องเพราะกรรมเป็นเรื่องการกระทาของแต่ละคน ผลที่จะรับขึ้นอยู่กับ
การกระทาของคน จึงมีโอกาสสลัดจากทุกข์ได้ สรุปว่า คาสอนเรื่องกรรมเป็นคาสอนเกี่ยวกับการ
พัฒนาจิตใจตนเอง จะล้างกรรมชั่วที่ทาแล้วได้หรือไม่ ล้างไม่ได้ เพราะทาไปแล้ว แต่สามารถจะ
แก้ไขให้ลดศักยภาพที่จะก่อผลร้ ายแรงได้ ด้วยการทาความดีให้มากๆ เปรียบเหมือนการใส่เกลือ
จานวน ๑ ช้อนโต๊ะลงในน้าเพียงหนึ่งแก้ว น้าในแก้วนั้นจะมีรสเค็มจัดจนใช้ดื่มไม่ได้ แต่ถ้านาเกลือ
จานวนเท่าเดิมใส่ไปแม่น้าลาคลอง เกลือเพียงช้อนเดียวจะไม่สามารถทาให้แม่น้าทั้งสายมีรสเค็มได้
เลย แต่เกลือ ๑ ช้อนก็ยังมีอยู่หากกลั่นเอาไว้
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