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ครุกรรมฝEายดีในพระพุทธศาสนา 
The Good Weighty Kamma (Good Garuka Kamma) In Buddhism 

      เบญญาภา จิตม่ันคงภักดี * 

บทคัดย$อ 

การวิจัยในครั้งนี้เปSนการวิจัยด,วยวิธีการวิเคราะห�เอกสาร เพ่ือมุJงให,เกิดองค�ความรู,
ใหมJเพ่ือนํามาประยุกต�ใช,กับสังคมในปHจจุบัน โดยได,รวบรวมข,อมูลองค�ความรู,จากเอกสาร
วิชาการดังตJอไปนี้ คือ พระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย อรรถกถา 
หนังสือตําราทางพุทธศาสนาท่ีมีความเก่ียวข,องกับการวิจัยในครั้งนี้ มีกรอบวัตถุเพ่ือท่ีจะ
ศึกษา ๓ ข,อ ดังนี้ (๑) ศึกษาเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา (๒) ศึกษาครุกรรมฝ�ายดีใน
พระพุทธศาสนา และ (๓) ศึกษาผลของการประกอบครุกรรมฝ�ายดีในพระพุทธศาสนา ผล
ของการศึกษากรรมในคัมภีร�พระพุทธศาสนาพบวJา  

การศึกษาเรื่องกรรมในทางพระพุทธศาสนาพบวJา กรรมในพระพุทธศาสนา เกิด
จากภาษาสันสกฤต คือ กรฺม ภาษาบาลี กมฺม แปลวJา “การกระทํา” ได,แกJ การกระทํากรรม 
สามารถเกิดได, ๓ ทาง คือ กาย วาจา ใจ ซ่ึงการทํากรรมในทางพระพุทธศาสนาท่ีจะจัดวJา
เปSนกรรม และมีผลทางศีลธรรมนั้นจะต,องเปSนการกระทําท่ีประกอบไปด,วยเจตนาหรือความ
จงใจในการกระทํา กลJาวอีกนัยหนึ่ง คือ เจตนาในการกระทํากรรมจะต,องประกอบด,วย
หลักเกณฑ� ๒ ประการ ได,แกJ ผู,มีเจตนาในการทํากรรม คือ มีความต้ังใจหรือจงใจท่ีจะกระทํา
กรรม และการทํากรรมนั้นจะต,องให,ผลเปSนบุญหรือเปSนบาป จึงจะจัดได,วJาเปSนกรรม กลJาว
โดยสรุปคือ กรรมในความหมายตามหลักพระพุทธศาสนา คําวJา “กรรม” แปลวJา “การ
กระทํา” มีความหมายเปSนคํากลางๆคือการกระทําท่ีต,องมีเจตนา และความจงใจในการท่ีจะ
ทํากรรม เจตนาได,แกJ ความต้ังใจหรือความรับรู, ซ่ึงแบJงไว,เปSน ๓ อยJาง ดังนี้ คือ (๑) บุรพ
เจตนา เจตนากJอนทํากรรม (๒) มุ!ูจนเจตนา เจตนาในเวลาทํากรรม (๓) อปราปรเจตนา 
เจตนาเม่ือได,ทํากรรมไปแล,ว 

การศึกษาครุกรรมฝ�ายดีในพระพุทธศาสนาพบวJา ครุกรรม แปลวJา กรรมหนักท่ี
เปSนฝ�ายกุศลท่ีมีกําลังมาก สามารถให,ผลกJอนกรรมอ่ืนๆ ครุกรรมฝ�ายดี แบJงได,เปSน ๒ 
ประเภท คือ (๑) ครุกรรมฝ�ายดีท่ีอาศัยบารมีจากเนื้อนาบุญ ได,แกJ การได,ทําบุญถวายสิ่งของ
ให,กับ พระพุทธเจ,า พระปHจเจกพุทธเจ,า และพระอรหันต� ท่ีออกจากนิโรธสมาบัติมาใหมJๆ ซ่ึง
ถือได,วJาทJานได,อนุเคราะห�ชาวโลกให,ได,ผลตามท่ีปรารถนา ซ่ึงเปSนครุกรรมฝ�ายดีท่ีทJานได,เผื่อ
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แกJบุคคลอ่ืน (๒) ครุกรรมฝ�ายดีท่ีบุคคลทําด,วยบารมีตนเอง ได,แกJ การทําสมาธิเจริญภาวนา 
จนได, ฌานสมาบัติ เปSนกรรมหนักฝ�ายกุศลท่ีบุคคลนั้นได,พากเพียรพยายามด,วยตนเอง เม่ือ
สิ้นชีวิตลงในขณะจิตทรงฌาน ก็จะไปบังเกิดบนพรหมโลกทันที 

การศึกษาผลของการประกอบครุกรรมฝ�ายดีในพระพุทธศาสนาพบวJา บุคคลท่ี
ประกอบครุกรรมฝ�ายดีท่ีอาศัยบารมีจากเนื้อนาบุญ ได,แกJ ในสมัยขององค�สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ,า พระสารีบุตร ซ่ึงเข,านิโรธสมาบัติครบ ๗ วัน ทJานออกจากนิโรธสมาบัติ 
ตรวจสอบด,วยฌานของทJานวJาจะมีใครบ,างท่ีเข,าขJายท่ีทJานจะทําการสงเคราะห� ปรากฏ
พบวJามีนายปุณณะและภรรยาท่ีมีฐานยากจน และมีความเสื่อมใสศรัทธาท่ีจะถวายปHจจัย
สิ่งของให,กับทJาน ขณะนั้นนายปุณณะกําลังไถนา พระสารีบุตรจึงถือบาตรไปยังท่ีไถนาของ
นายปุณณะ นายปุณณะจึงได,ถวายไม,สีฟHนและน้ําให,ล,างหน,าแปรงฟHนบ,วนปาก พระสารีบุตร
เดินจากไป พบกับภรรยาของนายปุณณะท่ีทําอาหารมาสJงสามีแตJได,พบกับพระสารีบุตรกJอน 
จึงเกิดความศรัทธาได,ถวายภัตตาหารนั้นแดJพระสารีบุตร นายปุณณะและภรรยา ท้ังสองสามี
ภรรยาจึงได,ร่ํารวยข้ึนมาภายใน ๗ วัน ท่ีนาของนายปุณณะเต็มไปด,วยทองคํา ด,วยอํานาจผล
แหJงการประกอบครุกรรมฝ�ายดี ผลของการประกอบครุกรรมฝ�ายดีโดยอาศัยบารมีจากเนื้อ
นาบุญ ผู,ทํากรรมฝ�ายดีนี้จะได,รับผลบุญอยJางรวดเร็ว ภายใน ๓ วัน ๗ วัน สJวนการทําครุ
กรรมฝ�ายดีท่ีบุคคลทําด,วยบารมีตนเอง คือ การได,บรรลุฌานสมาบัติ ดังเชJน กรณี นางอุตต
รา ซ่ึงเปSนพระโสดาบัน และทําสมาธิเจริญภาวนาจนได,ฌาน เม่ือสิ้นชีวิตลง จึงไปบังเกิดบน
พรหมโลกทันที 

คําสําคัญ: กรรม, ครุกรรมฝ�ายดี, พระพุทธศาสนา 

Abstract 

This resesrch aimed to 1. Kamma in Theravada Buddhism, 2. The 
good weighty kamma (Good Garuka Kamma) in Theravada Buddhism and 3. 
The result of doing the good weighty kamma (Good Garuka kamma) in 
Theravada Buddhism. These Three were researched from Tripitaka. A 
commentary (Atthakatha) , book and Buddhist text.  

The result of the study of the Kamma in the text of Theravada 
Buddhism was found that :  

The kamma in Theravada Buddhism appeared three ways : 1. Bodily 
action (kayakamma), 2. Verbal action (Vacikamma) and 3. Mental action 
(Manokamma) and it was still divided into three types : 1. The wholesome 
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action (Kusalakamma), 2. An evil action (Akusalakamma) , 3. An indeterminate 
action (Abyakatakamma)  

This research said to a good weighty kamma. This Kamma was for 
the people making the merit to the monks who left from the attaining of 
extinction and they would get the result of making merit within three days or 
seven days and it was said that the people themselves did the good weighty 
kamma by doing the meditation until attaining any level of noble individuals 
(Ari-puggala) and getting the threefold knowledge , eight supernormal 
knowledge, five discernment and four analytic insight. Doing meditation, we 
should train the tranquility development (Samatha-Bhavana first and we 
would attain absorption (Jhannasamabat) and next to superknowledge 
(Abhinna) and next to attaining any level of a noble individual (Ariyapuggla). 

Following this way , it is said that doing good weighty action but if 
anyone who attains Arahant can attain to the cessation of suffering 
(Nirodhasamabat). He is a holy person for everybody who has a faith to make 
a merit and it is said that he is a hoper to other people. 

Keywords: Kamma, Good Garuka Kamma  

๑. บทนํา 
บรรดาศาสนาตJางๆในโลกนี้ พระพุทธศาสนาเปSนศาสนาท่ีไมJนับถือพระเจ,าไมJเชื่อ

ในเจ,า ถ,าเราจะแบJงศาสนาตJางๆในปHจจุบัน ก็สามารถแบJงออกได,เปSน ๒ ข้ัวใหญJๆ คือ ๑) 
ศาสนาท่ียอมรับนับถือในพระเจ,าซ่ึงก็ ได,แกJ ศาสนาคริสต� ศาสนาอิสลามและศาสนา
พราหมณ� ฮินดู ๒) ศาสนาท่ีไมJยอมรับนับถือในพระเจ,าซ่ึงก็ได,แกJ ศาสนาพุทธ ศาสนาเชนใน
บรรดาศาสนาท่ีไมJยอมรับนับถือหรือเชื่อในพระเจ,านั้น ศาสนาพุทธเปSนศาสนาท่ียอมรับนับ
ถือความจริงตามสภาพของสิ่งตJางๆ จึงได,ชื่อวJาศาสนาแหJงสัจจะนิยม เปSนศาสนาท่ีมีจุดเดJน
เปSนเอกลักษณ�ของตัวเอง สามารถทนตJอการพิสูจน�ได,ตลอดกาล พระพุทธศาสนาสอนวJา 
บุคคลจะได,ดีหรือชั่ว ได,รับสุขหรือทุกข�ก็เพราะกรรม หรือการกระทําของตนเองท้ังสิ้น หาก
เราไมJดําเนินตามทางท่ีพระพุทธองค�ทรงสอนไว, แม,จะสวดหรือวิงวอนขอร,องก็ไมJอาจจะชJวย
ให,เราพบความดีและความสุขได, ถ,ามนุษย�จะมีความสุขได,ด,วยความภักดีและวิงวอน มนุษย�ก็
คงจะไมJต,องทําอะไรเลย  

ในปHจจุบันสังคมไทยมีปHญหาสังคมมากมาย ซ่ึงนั่นเปSนการแสดงถึงความถดถอย
ทางวัฒนธรรมไทย และการหJางไกลจากศีลธรรมจนเปSนต,นเหตุของปHญหาสังคม ปHจจุบันนี้
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เราจะพบเจอขJาวสารท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยตJางๆมากมาย ท่ีปรากฏในโทรทัศน� วิทยุ 
หนังสือพิมพ� และสื่อออนไลน� เชJน ลูกเสพยาเสพติด เกิดอารมณ�บ,าคลั่งฆJาพJอบังเกิดเกล,า
ของตนเอง แมJถูกลูกทําร,ายรJางกายสาหัส หรือโจรหลอกพระสงฆ�ในวัดให,ไปกิจนิมนต� แล,ว
ทําการฉกทรัพย�สินของวัด เปSนต,น ซ่ึงจากปHญหาดังกลJาวนั้น นํามาซ่ึงการเบียดเบียนคนใน
สังคมสJวนใหญJของประเทศชาติ ซ่ึงการเบียดเบียนนั้นก็เปSนการสร,างกรรมชั่วให,กับตนเอง ซ่ึง
จะทําให,ตนเองได,รับโทษภัยจากกรรมชั่วนั้นในภายหลัง ในเรื่องกฎแหJงกรรมได,กลJาวถึง 
อันตรายท่ีเกิดแกJสัตว�โลก ในการสร,างกรรม ไว, ๕ อยJาง คือ ๑) กิเลสันตราย คือ อันตรายท่ี
เกิดจากกิเลส ๒) กัมมันตราย คือ อันตรายท่ีเกิดจากความชั่วท่ีทําในปHจจุบัน ๓) วิปากัน
ตราย คือ อันตรายท่ีเกิดจากวิบาก คือ ผลของกรรมท่ีทําในอดีต ๔) ทิฏฐันตราย คือ 
อันตรายท่ีเกิดจากทิฐิท่ีผิด ๕) อริยูปวันตราย คือ อันตรายท่ีเกิดจากการจ,วงจาบพระอริยะ
เจ,า ด,วยเหตุนี้จากข,อความท่ีผู,วิจัยได,กลJาวไว,ข,างต,น จึงเปSนแรงบันดาลใจให,ทํางานวิจัยครั้งนี้
ข้ึน เพ่ือชี้ให,เห็นโทษภัยของกรรมดี กรรมชั่วท่ีบุคคลได,ทํา เชJน จากปHญหาสังคม การฆJาพJอ 
ฆJาแมJ ในทางพระพุทธศาสนาจัดวJาเปSนครุกรรมฝ�ายชั่ว คือ กรรมหนักฝ�ายชั่วท่ีจะทําให,ผู,ทํา
ได,รับความวิบัติภัยตJางๆในชีวิต  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู,วิจัยต,องการศึกษา เรื่องกรรม ครุกรรมฝ�ายดี และผลของ
การประกอบครุกรรมฝ�ายดี เพ่ือให,บุคคลกลัวโทษภัยของกรรม และสร,างแตJกุศลกรรมท่ีดี
งามในชีวิต และละเว,นจากการทํากรรมชั่วท้ังปวง ท่ีเปSนการเบียดเบียนตนเองและสังคม  

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา 
๒. เพ่ือศึกษาครุกรรมฝ�ายดีในพระพุทธศาสนา 
๓. เพ่ือศึกษาผลของการประกอบครุกรรมฝ�ายดีในพระพุทธศาสนา 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปSนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือศึกษา

เรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา ศึกษาครุกรรมฝ�ายดีในพระพุทธศาสนา และศึกษาผลของการ
ประกอบครุกรรมฝ�ายดีในพระพุทธศาสนา ผู,วิจัยได,ใช,ข,อมูลจากคัมภีร�พระไตรป�ฎก อรรกถา 
และเอกสารท่ีเก่ียวข,องโดยจัดเปSนข้ันตอน คือ  

ข้ันท่ีหนึ่ง ค,นคว,า รวบรวมข,อมูลเก่ียวกับเรื่องกรรมและและครุกรรมฝ�ายดีจาก
เอกสารปฐมภูมิคือพระไตรป�ฎกและทุติยภูมิคืออรรถกถา โดยใช,พระไตรป�ฎกภาษาไทยฉบับ
มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยเปSนหลัก สJวนข,อมูลทุติยภูมิจะใช,อรรถกถา ฎีกา ฉบับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรราชวิทยาลัย นอกจากนี้จะได,ศึกษาจากหนังสือ ตํารา งานวิจัย
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และบทความท่ีเก่ียวข,องกับการศึกษาเรื่องครุกรรมฝ�ายดีในพระพุทธศาสนาจากนักวิชาการ
พระพุทธศาสนาผู,ทรงคุณวุฒิ 

ข้ันท่ีสอง วิเคราะห�ตรวจสอบข,อมูลท่ีได,จากข้ันตอนท่ีหนึ่ง โดยจัดกลุJมเนื้อหาให,
สอดคล,องกับวัตถุประสงค�ของการวิจัยท่ีได,กําหนดไว, 

ข้ันท่ีสาม วิเคราะห�ข,อมูลท่ีได,รับการตรวจสอบอยJางละเอียดเพ่ือตอบปHญหาการ
วิจัยในประเด็นท่ีได,ตั้งวัตถุประสงค�ไว, 

ข้ันท่ีส่ี เรียบเรียงและตรวจสอบความถูกต,องของการวิจัย 
ข้ันท่ีห�า สรุปและนําเสนอผลการวิจัยตJอสถาบัน 

๔. สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องครุกรรมฝ�ายดีในพระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงค�ของการ

วิจัย ๓ ข,อคือ (๑) กรรมในพระพุทธศาสนา (๒) ครุกรรมในพระพุทธศาสนา (๓) ผลของการ
ประกอบครุกรรมฝ�ายดีในพระพุทธศาสนา สรุปผลการวิจัยได,ดังนี้ 

๔.๑ กรรมในพระพุทธศาสนา จากการศึกษาเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา พอ
สรุปได,วJา คําวJา กรรม นั้นเปSนคํากลางๆมีท้ัง กรรมดํา กรรมขาว กรรมไมJดําไมJขาว แตJ
ความหมายของกรรมโดยตรงท่ีจะให,ผลเปSนบุญหรือเปSนบาปนั้น ได,แกJ กรรม คือ การกระทํา 
ท่ีจะต,องประกอบไปด,วยเจตนา คือ มีความจงใจหรือเรียกวJามีความต้ังใจท่ีจะทํากรรม มี
ความคิดและสติสัมปชัญญะรู,ตัวทุกขณะท่ีกระทํากรรม ถ,าเปSนการกระทําท่ีดี ก็เรียกวJา 
กรรมดีหรือกุศลกรรม ถ,าเปSนการกระทําท่ีชั่ว ก็เรียกวJา กรรมชั่วหรืออกุศลกรรม 

จากความหมายของกรรมดังกลJาว กรรมยังสามารถแบJงเปSนประเภทแหJงการ
กระทํา คือ ประเภทของกรรมท่ีกําหนดโดยทางแหJงการกระทํา ได,แกJ การกระทําท่ี
ประกอบด,วยเจตนาท่ีจัดเปSนกรรมนั้นเกิดได, ๓ ทาง ได,แกJ (๑) กายกรรม คือ การกระทํา
กรรมทางกาย (๒) วจีกรรม คือ การกระทํากรรมทางวาจา (๓) อัพยากตากรรม คือ กรรมท่ี
เปSนกลางๆไมJอาจจัดวJาเปSนความดีความชั่วในทางศีลธรรม เปSนการกระทําท่ีเกิดจากเจตนา
กลางๆหรือไมJได,เจตนาท่ีจะทํากรรม จึงไมJอาจจัดได,วJาเปSนกรรมดีกรรมชั่วได, 

กรรมยังแบJงตามลักษณะของการให,ผลได,ดังนี้ คือ กรรมให,ผลตามหน,าท่ี กรรม
ให,ผลตามระยะของเวลาและกรรมให,ผลตามลําดับความหนักเบา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) กรรมให,ผลตามหน,าท่ีแบJงออกได,เปSน ๔ ประเภท ดังนี้ 
(๑) ชนกกรรม คือ กรรมท่ีกําหนดให,ผลทําให,สัตว�โลกไปเกิดในภพภูมิตJางๆ เชJน 

เกิดเปSนพรหม เทพยดา เปรต อสูรกาย 
(๒) อุปHตถัมภกกรรม คือ กรรมท่ีชJวยสJงเสริมทําให,สัตว�โลกได,รับความทุกข�

ความสุขในชีวิต 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๑๓๒๑

(๓) อุปป�ฬกกรรม คือ กรรมท่ีให,ผลบ่ันทอนหรือเบียดเบียนไมJให,ได,รับความสุข 
หรือให,มีความทุกข�มากข้ึน เชJน บาปเบียดเบียนบุญ สุขเบียดเบียนทุกข� 

(๔) อุปฆาตกกรรม คือ กรรมท่ีทําหน,าท่ีตัดรอนผลของกรรมอ่ืนไมJให,มีผล 
๒) กรรมให,ผลตามระยะของเวลาแบJงออกได,เปSน ๔ ประเภท ดังนี้ 
(๑) ทิฐธัมมเวทนียกรรม คือ กรรมท่ีให,ผลในชาติปHจจุบัน 
(๒) อุปปHชชเวทนียกรรม คือ กรรมให,ผลในชาติหน,า 
(๓) อปราปริยเวทนียกรรม คือ กรรมให,ผลในชาติตJอๆไป 
(๔) อโหสิกรรม คือ กรรมท่ีเลิกให,ผล หรือหมดโอกาส ท่ีจะให,ผลตJอไป 
๓) กรรมให,ผลตามความหนักเบา แบJงออกได,เปSน ๔ ประเภท ดังนี้ 
(๑) ครุกรรม คือ กรรมหนักท่ีให,ผลเปSนลําดับแรกกJอนกรรมท้ังหลาย กรรมหนัก

ฝ�ายดี คือ การทําสมาธิจนได,ฌาน กรรมหนักฝ�ายชั่ว คือ การทําอนันตริยกรรมท้ัง ๕ อยJาง 
ได,แกJ การฆJามารดา บิดา การฆJาพระอรหันต� การทําร,ายรJางกายของพระพุทธเจ,าถึงขนาด
ห,อพระโลหิต และการทําสังฆเภทให,สงฆ�แตกแยกความสามัคคีกัน 

(๒) อาสันนกรรม คือ กรรมท่ีกระทําในขณะใกล,ตาย กJอนจิตดับ 
(๓) อาจิณนกรรมหรือพหุลกรรม คือ กรรมท่ีทําเปSนประจําอาจิณ 
(๔) กตัตตากรรม คือ กรรมท่ีสักแตJวJาจะทํา คือ มีเจตนาไมJสมบูรณ� 
เม่ือบุคคลได,ทํากรรมประเภทตJางๆตามท่ีผู,จัยได,กลJาวถึงข,างตนแล,วนั้น กรรมนั้นก็

จะสJงผลให,พวกเขาไปเกิดตามภพภูมิตJางๆ หลังจากท่ีสิ้นชีวิตลง ดังนี้ไปเกิดในภพของพรหม
ท่ีมีรูปรJางกายทิพย� อรูปพรหม คือ พรหมท่ีไมJมีรูปกาย เทพเทวดา มนุษย� และไปเกิดใน
อบายภูมิท้ัง ๔ ได,แกJ สัตว�นรก เปรต อสูรกาย สัตว�เดรัจฉาน  

๔.๒ ครุกรรมฝEายดีในพระพุทธศาสนา หมายถึง การท่ีบุคคลได,สร,างกุศลกรรม
หรือทํากรรมดี คือ กรรมท่ีมีกําลังแรงมาก กรรมดีอันนั้นสามารถเห็นผลได,ในทันทีใดหรือ 
เห็นผลภายใน ๓ วัน ๗ วัน เชJน ถ,ายากจนก็จะกลายเปSนคนร่ํารวย ได,แกJ การทําบุญถวาย
ปHจจัยสิ่งของอันเปSนประโยชน�ให,กับ พระพุทธเจ,า พระปHจเจกพุทธเจ,า พระภิกษุสงฆ�ชั้นพระ
อนาคามี และพระอรหันต�ท่ีเพ่ิงออกจากนิโรธสมาบัติใหมJๆ ทJานเหลJานี้ได,ชื่อวJาเปSนเนื้อนา
บุญท่ีดีท่ีสุด ฉะนั้นบุคคลใดก็ตามท่ีได,ทําบุญกับทJานเหลJานี้บุคคลนั้นได,ชื่อวJา ได,สร,างครุ
กรรมฝ�ายดีโดยวิธีการอาศัยบารมีจากผู, ท่ีเปSนเนื้อนาบุญ สJวนบุคคลท่ีไมJได,ทําบุญกับ
พระพุทธเจ,า พระปHจเจกพุทธเจ,า พระภิกษุสงฆ�ชั้นพระอนาคามี และพระอรหันต� ท่ีทJานเพ่ิง
จะออกนิโรธสมาบัติมาใหมJๆ แตJบุคคลนั้นได,ทําสมาธิปฏิบัติธรรมบําเพ็ญสมถะกรรมฐานด,วย
ตนเอง จนกระท้ังได,ผลสําเร็จบรรลุฌาน ๔ ฌานสมาบัติ ๘ ได,อภิญญา ผลของอภิญญาสJงผล
ให,มี ตาทิพย� หูทิพย� มีปHญญาอันพิเศษยอดยิ่ง บุคคลนั้นก็ได,ชื่อวJา ได,ประกอบครุกรรมฝ�ายดี
ด,วยตนเองเปSนผู,กระทํา 
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๔.๓ ผลของการประกอบครุกรรมฝEายดีในพระพุทธศาสนา จากการศึกษาวิจัย
สามารถแยกผลของการประกอบครุกรรมฝ�ายดีได,เปSน ๒ ประเภท ดังนี้ 

(๑) ผลของการประกอบครุกรรมฝ�ายดีด,วยบารมีตนเอง ได,แกJ การปฏิบัติสมถะ
กรรมฐาน แล,วบรรลุฌาน ๔ ฌานสมาบัติ ๘ บรรลุอภิญญาถ,าเปSนพระอริยะบุคคลชั้นพระ
อนาคามีข้ึนไปก็สามารถเข,านิโรธสมาบัติได, การกระทําเหลJานี้จึงได,ชื่อวJา เปSนการสร,างครุ
กรรมฝ�ายดีด,วยตนเองเปSนผู,กระทํา บุคคลใดก็ตามท่ีทํากรรมเหลJานี้เม่ือ สิ้นชีวิตลงจะไปเกิด
บนพรหมโลกอยJางแนJนอน 

(๒) การสร,างครุกรรมฝ�ายดีโดยวิธีการอาศัยบารมีจากผู,ท่ีเปSนเนื้อนาบุญ การทําครุ
กรรมฝ�ายดีด,วยวิธีนี้ ได,แกJ การทําบุญถวายปHจจัยสิ่งของอันเปSนประโยชน�ให,กับพระพุทธเจ,า 
พระปHจเจกพุทธเจ,า พระอนาคามี และพระอรหันต� ท่ีเพ่ิงออกจากนิโรธสมาบัติมาใหมJๆ 
บุคคลใดก็ตามท่ีได,ทําบุญกับทJานเหลJานี้ ผลบุญอันนี้จะสJงผลอยJางรวดเร็วภายใน ๓ วัน ๗ 
วัน ถ,าหากวJายากจนก็จะกลายเปSนบุคคลร่ํารวยข้ึนมาทันที ด,วยอํานาจแหJงผลของการ
ประกอบครุกรรมฝ�ายดีกับบุคคลท่ีเปSนเนื้อนาบุญชั้นดีท่ีสุดในพระพุทธศาสนา 

๕. สรุปและเสนอแนะ 
จากการศึกษาเรื่องครุกรรมฝ�ายดีในพระพุทธศาสนา ทําให,ได,ความรู,ท่ีสามารถ

นําไปใช, และเปSนข,อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
๕.๑ ข�อเสนอแนะในการนําไปใช� 
จากการศึกษาเรื่องครุกรรมฝ�ายดีในพระพุทธศาสนา ทําให,รู,ถึงหน,าท่ีของกรรม 

การให,ผลของกรรม กรรมใดให,ผลกJอนกรรมใดให,ผลทีหลัง กรรมใดท่ีไมJมีโอกาสท่ีจะให,ผลได,
เลย กรรมใดท่ีจะนําพาไปสูJสุคติภูมิ และกรรมใดท่ีจะนําพาไปสูJทุคติภูมิ และการทํากรรมดี
และกรรมชั่วกับบุคคลประเภทตJางๆนั้น กรรมนั้นจะสJงผลกลับมาหาตัวผู,กระทําแตกตJางกัน
อยJางไร นี่คือประโยชน�อยJางเดJนชัด ท่ีผู,วิจัยได,รับจากการศึกษาวิจัยเรื่องครุกรรมฝ�ายดีใน
พระพุทธศาสนา สําหรับประโยชน�ท่ีจะนําไปใช, จากการวิจัยครั้งนี้ คือ 

(๑) ทําให,บุคคลเข,าใจเรื่องกรรม การทําหน,าท่ีของกรรม การให,ผลของกรรมตาม
หลักของพระพุทธศาสนาได,ดีมากยิ่งข้ึน 

(๒) ทําให,บุคคลตระหนักในเรื่องกรรม แล,วละบาปบําเพ็ญบุญกุศลให,มากยิ่งข้ึน 
เพราะบุญกุศลจะสJงผลให,ตนไปสูJภพภูมิท่ีดีหลังจากสิ้นชีวิต และจะทําให,ชีวิตเจริญรุJงเรือง 
ไมJตกตํ่าไปตามความชั่วในชาติภพปHจจุบัน 

(๓) ทําให,บุคคลเรJงขวนขวายในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
๕.๒ ข�อเสนอแนะสําหรับในการวิจัยครั้งต$อไป 
จากการวิจัยเรื่องครุกรรมฝ�ายดีในพระพุทธศาสนานี้ ผู,วิจัยได,ศึกษาถึงเรื่องกรรมใน

พระพุทธศาสนา ครุกรรมฝ�ายดีในพระพุทธศาสนา และผลของการประกอบครุกรรมฝ�ายดีใน
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พระพุทธศาสนา สําหรับหัวข,อเสนอแนะ สําหรับการทําวิจัย ในการวิจัยครั้งตJอไปเก่ียวกับ
เรื่องกรรมและครุกรรม มีดังนี้ 

(๑) ควรมีการศึกษาเรื่องการสJงผลของกรรมท่ีมีผลตJอการดําเนินชีวิต ท่ี
เจริญรุJงเรืองหรือตกตํ่าของบุคคล เพ่ือชี้ให,บุคคลเห็นผลดีผลเสียของกรรมดี กรรมชั่ว 

(๒) ควรมีการศึกษาเรื่องโรควิบากท่ีเกิดจากกรรมของบุคคล เพ่ือให,บุคคล
ตระหนักเรื่องบาปบุญคุณโทษมากข้ึน 

(๓) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของกรรมดีกรรมชั่วท่ีสJงผลตJอชีวิตของบุคคลท่ี
ปรากฏในคัมภีร�พระไตรป�ฎก 
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