ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์
“อกุสลกมฺมวิปาก – ผลของอกุศลกรรม”
อกุสลกมฺมวิปาก อ่านตามภาษาบาลีวา่ อะ - กุ - สะ - ละ - กํา - มะ - วิ - ปา – กะ มาจากคํา
ว่า อกุสล (ไม่ ด,ี อกุศล) กมฺม (การกระทํา, เจตนา ความจงใจ) กับคําว่า วิปาก (ผลทีCสุกงอมแล้ ว)
รวมกันเป็ น อกุสลกมฺมวิปาก แปลว่า ผลของการกระทําทีCเป็ นอกุศล, ผลของอกุศลกรรม, ผลของ
กรรมทีCชC ัว แสดงถึงความเป็ นจริ งของสภาพธรรมทีBเป็ นวิบาก (จิตและเจตสิกทีBเกิดร่วมด้ วย ซึงB เป็ นชาติ
วิบาก) ทีBมาจากเหตุคือ อกุศลกรรมทีBได้ ทําแล้ ว เมืBอถึงคราวทีBอกุศลกรรมให้ ผล ผลก็ยอ่ มเกิดขึ Qนเป็ นไป
ตามควรแก่เหตุ ซึงB เป็ นผลทีBไม่ดี ไม่นา่ ปรารถนา ไม่นา่ ใคร่ ไม่นา่ พอใจเท่านันQ เป็ นธรรมทีBเกิดเพราะเหตุ
ปั จจัย ไม่อยูใ่ นอํานาจบังคับบัญชาของใครทังสิ
Q Qน และไม่มีใครทําให้ ด้วย
ข้ อความในพระสุตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย อุปริ ปัณณาสก์ เทวทูตสูตร แสดงความเป็ นจริ งว่า เมืBอ
เป็ นอกุศลกรรมหรื อบาปกรรมทีBตนเองทําไว้ ตนเองเท่านันที
Q Bจะได้ รับผลของอกุศลกรรมนันๆ
Q ไม่มีใครทํา
ให้ เลย ดังนี Q
“ก็บาปกรรมนีนL C ันแล ไม่ ใช่ มารดาทําให้ ท่าน ไม่ ใช่ บดิ าทําให้ ท่าน ไม่ ใช่ พC นี ้ องชายทําให้
ท่ าน ไม่ ใช่ พC นี ้ องหญิงทําให้ ท่าน ไม่ ใช่ มติ รอํามาตย์ ทาํ ให้ ท่าน ไม่ ใช่ ญาติสาโลหิตทําให้
ท่ าน ไม่ ใช่ สมณะและพราหมณ์ ทาํ ให้ ท่าน ไม่ ใช่ เทวดาทําให้ ท่าน ตัวท่ านเองทําเข้ าไว้ ท่ าน
เท่ านันL จักเสวยวิบากของบาปกรรมนี”L
------------------------------------พระธรรมทีBพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดงตลอด ๔๕ พรรษา เป็ นคําอนุเคราะห์เกื Qอกูล เปิ ดเผย
ความจริ ง เพืBอให้ เข้ าใจธรรมซึงB เป็ นสิงB ทีBมีจริ งอย่างถูกต้ องตรงตามความเป็ นจริ ง เป็ นไปเพืBอปั ญญาโดย
ตลอด ธรรมไม่ใช่สตั ว์ ไม่ใช่บคุ คล ไม่ใช่ตวั ตน เกิดขึ Qนเป็ นไปตามเหตุตามปั จจัย ไม่อยูใ่ นอํานาจบังคับ
บัญชาของใครทังสิ
Q Qน
สัตว์ โลกมีกรรมเป็ นของของตน กุศลกรรมให้ ผลเป็ นสุข อกุศลกรรมให้ ผลเป็ นทุกข์ กรรม
ทีCตนเองได้ ทาํ แล้ วของใครก็เป็ นของคนนันL จะแบ่ งปั นให้ กันไม่ ได้ ไม่ เหมือนกับทรั พย์ สมบัติ
หรื อวัตถุสC งิ ของทีCจะพอจะแบ่ งปั นให้ คนอืCนได้ บุคคลผู้ทีBทําอกุศลกรรมประการต่างๆ มี ฆ่าสัตว์
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ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียดใส่ความให้ คนอืBนแตกแยกกัน เป็ นต้ น ถึงแม้ วา่ จะ
หนีไปอยู่ ณ สถานทีBแห่งใดแห่งหนึงB ด้ วยความมุง่ หมายว่าจะทําให้ ตนเองรอดพ้ นจากการได้ รับผลของ
อกุศลกรรม ก็ยอ่ มไม่สามารถทีBจะรอดพ้ นจากการได้ รับผลของอกุศลกรรมไปได้ เลย อกุศลกรรมทีBได้
ทําแล้ ว เมืBอถึงคราวทีBจะให้ ผล ก็จะต้ องให้ ผล แล้ วแต่วา่ จะให้ ผลมาก เผ็ดร้ อน หนักหรื อเบา ก็ตามควรแก่
อกุศลกรรมนันที
Q Bตนได้ ทําแล้ วนันB เอง ซึงB ไม่มีใครทําให้ เลย ขึ Qนอยูก่ บั กรรมทีBตนเองได้ ทําไว้ แล้ วอย่างเดียว
จะโทษใครก็ไม่ได้ แม้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ตลอดจนถึงพระสาวกทังL หลาย ยังไม่ พ้นจากการ
ได้ รับผลของอกุศลกรรมทีCได้ เคยทําแล้ วในอดีต วิบากซึงB เป็ นผลของอกุศลกรรมในชีวิตประจําวันทีB
พอจะเข้ าใจได้ คือ ขณะทีBเห็น ได้ ยิน ได้ กลินB ลิ Qมรส รู้สงิB ทีBกระทบสัมผัสกายทีBไม่ดี ไม่นา่ ปรารถนา ไม่นา่
ใคร่ ไม่นา่ พอใจ เป็ นธรรมทีBเกิดเพราะเหตุปัจจัยทังหมด
Q
เป็ นความจริ งทีBวา่ อกุศลกรรมทีBได้ ทําแล้ ว ถ้ าเป็ นปั จจัยทําให้ ปฏิสนธิ (เกิด) ก็ยอ่ มจะทําให้ เกิดใน
นรกบ้ าง หรื อว่าในกําเนิดสัตว์ดริ ัจฉานบ้ าง หรื อว่าเกิดเป็ นเปรตบ้ าง หรื อว่าเกิดเป็ นอสุรกาย (อบายภูมิ
ทีBไม่ทกุ ข์ทรมานเหมือนนรกหรื อเปรต แต่สตั ว์ทีBเกิดในภูมินี Qไม่มีความร่าเริ ง ไม่มีความเจริ ญ) บ้ าง ซึงB เป็ น
ภูมิทีBไม่สามารถจะเจริ ญกุศลธรรมจนกระทังB สามารถรู้แจ้ งอริ ยสัจจธรรมได้ แต่ละคนก็จะเห็นความวิจิตร
ของอกุศลกรรมทีBได้ กระทําแล้ ว การฆ่าสัตว์ การถือเอาสิงB ของทีBบคุ คลอืBนไม่ได้ ให้ การประพฤติผิดในกาม
การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด เป็ นต้ น ทีBได้ ทําแล้ ว ไม่วา่ จะเป็ นใครทําก็ตาม เป็ นเหตุทําให้ ปฏิสนธิในนรกก็
ได้ ทําให้ ปฏิสนธิในกําเนิดสัตว์ดริ ัจฉานก็ได้ ทําให้ เกิดเป็ นเปรตก็ได้ ทําให้ เกิดเป็ นอสุรกายก็ได้ ตาม
สมควรแก่อกุศลกรรม โดยไม่มีใครทําให้ เลย นอกจากตนเองทีBได้ ทําอกุศลกรรมไปแล้ วเท่านันจริ
Q งๆ
สําหรับในภูมิมนุษย์ก็ยงั เห็นสัตว์ดริ ัจฉาน ซึงB จะปฏิเสธไม่ได้ เลยว่าไม่มีกําเนิดดิรัจฉาน เพราะเหตุวา่ แม้
ในโลกนี Q ก็มีภมู ิมนุษย์และมีภมู ิสตั ว์ดริ ัจฉานด้ วยกรรม จําแนกสัตว์ โลกให้ แตกต่ างกันอย่ างแท้ จริง
การเกิดเป็ นสัตว์ดริ ัจฉาน เป็ นผลของอกุศลกรรม การเกิดในนรกก็เป็ นผลของอกุศลกรรม การเกิด
เป็ นเปรต การเกิดเป็ นอสุรกาย ก็เป็ นผลของอกุศลกรรม เมืBอเหตุมีแล้ ว ผลก็ยอ่ มเกิดขึ Qนเป็ นไปตามควร
แก่เหตุ
สําหรับกําเนิดของนรกกับกําเนิดของดิรัจฉานนันQ ก็พอจะเห็นได้ วา่ การเกิดเป็ นสัตว์ดริ ัจฉานนันQ
มีความทุกข์ทรมานน้ อยกว่าในภูมินรก สัตว์ดริ ัจฉานทีBมีความสุข ความสบาย ตามสมควรแก่สภาพของ
สัตว์ดริ ัจฉาน ก็ยงั มี ยังเป็ นได้ ได้ รับอิฏฐารมณ์ (อารมณ์ทีBนา่ พอใจ) ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ Qน ทาง
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กายได้ แต่วา่ เพราะเหตุวา่ สัตว์ดริ ัจฉานปฏิสนธิด้วยจิตทีBไม่ใช่ผลของมหากุศล เพราะฉะนันQ แม้ วา่ สัตว์
ดิรัจฉานนันจะเห็
Q
นอิฏฐารมณ์ แต่การทีBจะพิจารณาเจริ ญธรรม เจริ ญกุศล ให้ มีกศุ ลเพิBมพูนขึ Qนอย่าง
มนุษย์นนั Q ก็เป็ นสิงB ทีBเทียบกันไม่ได้ กบั ผู้ทีBเกิดมาเป็ นมนุษย์
เมืCอได้ ศกึ ษาเรืC องผลของอกุศลกรรม ก็ย่อมจะเป็ นประโยชน์ เกือL กูล ทําให้ เป็ นผู้ทC มี ีความ
ละอาย มีความเกรงกลัวต่ อการทําอกุศลกรรม เพราะอกุศลกรรม ให้ ผลเป็ นทุกข์ เท่ านันL ไม่
นํามาซึCงประโยชน์ ใดๆเลยแม้ แต่ น้อย
พระธรรมทีBพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง เป็ นเครืB องเตือนทีBดีสาํ หรับทุกแง่มมุ ของชีวิต จึงควร
อย่างยิBงทีBทกุ คนจะได้ พิจารณาว่า เกิดมาแล้ วต้ องละจากโลกนี Qไปด้ วยกันทังนั
Q นQ ไม่มีใครรอดพ้ นจาก
ความตายไปได้ เลย ควรทีBจะเห็นโทษของอกุศลทีBเป็ นเหตุให้ กระทําอกุศลกรรมแล้ วจะเป็ นเหตุให้ ได้ รับผล
ทีBไม่ดีในภายหน้ า

โดยไม่เพียงแค่กลัวผลของอกุศลกรรมเท่านันQ

ต้ องกลัวทีBเหตุคืออกุศลกรรมด้ วย

ดังนันQ เมืBอจะสะสมกรรมทีBจะทําให้ เกิดผลในภายหน้ า ก็พงึ สะสมเฉพาะกรรมอันงามคือ กุศลกรรม
เท่านันQ ส่วนสิงB ทีBไม่ดีคืออกุศลทังหลายซึ
Q
งB ไม่เป็ นประโยชน์ทงแก่
ั Q ตนและแก่บคุ คลอืBน ไม่ควรทีBจะสะสมให้
มีมากขึ Qน เพราะเหตุวา่ อกุศลทังหลาย
Q
เป็ นทีBพงึB ไม่ได้ แต่สงิB ทีBจะเป็ นทีBพงึB ของสัตว์ทงหลาย
ัQ
ทังในโลกนี
Q
Q
และในโลกหน้ านันก็
Q คือ กุศล ความดีทงหลายเท่
ัQ
านันQ โดยเฉพาะอย่างยิBงคือปั ญญา ซึงB เป็ นความเข้ าใจ
ถูกเห็นถูกจากการได้ ฟังได้ ศกึ ษาพระธรรมทีBพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ ทรงแสดงไว้ ดีแล้ ว ซึงB จะเกื Qอกูลให้
คุณความดีทงหลายเจริ
ัQ
ญขึ Qนในชีวติ ประจําวัน ค่อยๆ ขัดเกลาละคลายอกุศลไปทีละเล็กทีละน้ อย เป็ น
ประโยชน์เกื Qอกูลโดยตลอด
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