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บทคัดย่อ

คั ม ภี ร ์ มู ล สรวาสติ ว าทวิ น ยวั ส ตุ - ไภษั ช ยวั ส ตุ เป็ น คั ม ภี ร ์ ว ่ า ด้ ว ยเรื่ อ งพระวิ นั ย ของนิ ก าย
มูลสรวาสติวาท ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าด้วยเรื่องประเภทของยาส�ำหรับภิกษุอาพาธ วิธีการ
ท�ำยา ภาชนะใส่ยา และที่เก็บยาเป็นต้น ตลอดถึงอาหารส�ำหรับภิกษุผู้อาพาธ โรคที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุ
บทบัญญัติพระวินัย มูลเหตุของการบัญญัติพระวินัย ธารณี คัมภีร์นี้นอกจากจะกล่าวถึงพระวินัยไว้
ในส่วนเบือ้ งต้นแล้ว แต่กไ็ ม่ได้ทอดทิง้ หลักค�ำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่นอ้ ย โดยประเด็นทีเ่ น้น
มากที่สุดก็คือหลักความเชื่อเรื่องกรรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักความเชื่อที่ส�ำคัญ โดยพระองค์ทรงแสดง
ให้เห็นว่า กรรมนั้นส่งผลให้แก่สรรพสัตว์ไม่เว้นแม้แต่พระองค์เอง ทรงสอนให้มนุษย์เชื่อในเรื่องกรรม
และผลของกรรม เพือ่ ให้พทุ ธศาสนิกชนเกิดความเชือ่ ความเลือ่ มใสศรัทธาตามหลักค�ำสอนในพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตนต่อความเชื่อนั้น ๆ อย่างเหมาะสมถูกต้อง

ค�ำส�ำคัญ : ไภษัชยวัสตุ, หลักค�ำสอน, กรรม
Abtract

The scripture of Mūlasarvāstivada – Bhaisajyavastu, It is about the
discipline of Mūlasarvastivāda school which is the significant scripture that
the Lord Buddha taught about the types of medicine for the monks, how to
make medicine, containers, and medicine storages that also including
the food for the Buddhist monks who suffer an illness. It also relates to
the provisions of discipline and the reasons of Dhārini Vinaya provisions.
* บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินัยวัสตุศึกษาเฉพาะไภษัชยวัสตุ.
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Beside from that, this scripture does not only neglect the doctrine of
the Buddha but also emphasizes the perception towards karma which is
considered to be major essential content. The Lord Buddha show that
the results of Karma happen to all beings unavoidably, not even Himself.
Hence, He taught people to believe in karma and the result of karma
in order to create pathways for Buddhists believing in the doctrines of
Buddhism and following their belief in a properly way.

Keywords : Bhaisajyavastu, Doctrine, Karma

บทน�ำ

คัมภีรม์ ลู สรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุ เป็นคัมภีรท์ ถี่ กู รจนาด้วยภาษาสันสกฤตกล่าวถึงเรือ่ ง
พระวินัยของนิกายมูลสรวาสติวาทที่กล่าวถึงเรื่องของเภสัชและหลักค�ำสอนที่ส�ำคัญของพระพุทธเจ้า
โดยมีเนือ้ หาสอดคล้องกับพระวินยั ปิฎกของฝ่ายเถรวาท ถึงแม้จะเป็นคัมภีรเ์ กีย่ วกับเรือ่ งเภสัช แต่เนือ้ หา
ที่ปรากฏนั้นไม่ได้กล่าวถึงเภสัชไม่ชัดเจนมากนักกล่าวไว้แต่เพียงว่า ทรงอนุญาตให้ใช้เป็นยาเท่านั้น
แต่มไิ ด้ระบุวา่ ใช้เป็นยาอะไรหรือรักษาโรคอะไรได้บา้ ง ส่วนเนือ้ หาทีส่ ำ� คัญทีป่ รากฏชัดเจนในคัมภีรก์ ค็ อื
หลักค�ำสอน โดยประเด็นที่เน้นมากที่สุดก็คือ หลักความเชื่อเรื่องกรรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักค�ำสอน
ที่ส�ำคัญที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา ดังที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกว่า
				 “กมฺมุนา วตฺตตี โลโก 		
กมฺมุนา วตฺตตี ปชา
1
				 กมฺมนิ พนฺธวา สตฺตา 		
รถสฺสาณีว ยายโต ฯ
				 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม หมู่สัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรม
				 สัตว์ทั้งหลายจึงเป็นเผ่าพันธุ์ พวกพ้องกับกรรม
				 เหมือนดังลิ่มสลักซึ่งตรึงรถที่ก�ำลังแล่นไป ฉะนั้น”
				 “กลฺยาณการี กลฺยาณํ 		
ปาปการี จ ปาปกํ
2
				 ยาทิสํ วปเต พีชํ 			
ตาทิสํ ลภเต ผลํ ฯ
				 ผู้ท�ำกรรมดี ย่อมได้รับผลที่ดี
				 ผู้ท�ำกรรมชั่ว ย่อมได้รับผลที่ชั่ว
				 (เหมือนกับ) บุคคลหว่านพืชเช่นไร ย่อมได้รับผลเช่นนั้น”
1
2
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วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ

จากพุทธพจน์ดังกล่าวมาจะเห็นได้ว่า กรรมเป็นค�ำสอนที่ส�ำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้าจึงเน้นสอนถึงความส�ำคัญของกรรม โดยสอนให้มนุษย์เชื่อในเรื่องกรรม และผลของกรรม
ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องกรรมเป็นความเชื่อเรื่องกฎแห่งเหตุผลตามธรรมชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระท�ำ
และผลของการกระท�ำ เป็นกระบวนการทางเจตจ�ำนงพร้อมทัง้ ผลทีส่ บื เนือ่ งสอดคล้องกันไป ทางพุทธ3
ศาสนาเรียกว่า กรรมนิยามหรือกฎแห่งกรรม ความเชือ่ เรือ่ งกรรมเป็นความเชือ่ ทีเ่ กีย่ วข้องและใกล้ชดิ
กับวิถชี วี ติ ของพุทธศาสนิกชนมาก ตามหลักพุทธศาสนากรรมหรือกฎแห่งกรรมนัน้ เป็นหลักค�ำสอนส�ำคัญ
หมวดหนึ่งในบรรดาหลักค�ำสอนส�ำคัญอื่น ๆ อาทิ อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาทและไตรลักษณ์ เป็นต้น
4
แต่ดูเหมือนว่าพุทธศาสนิกชนจะเคยชินกับหลักค�ำสอนเรื่องกรรมมากกว่าเรื่องอื่น ๆ คัมภีร์ทางพุทธศาสนาต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นสาระค�ำสอนเรื่องกรรม โดยเฉพาะคัมภีร์มูลสรวาสติวาทในส่วนของไภษัชยวัสตุ
ได้เสนอสาระค�ำสอนเรื่องกรรมไว้ดังต่อไปนี้

ความหมาย ลักษณะ ประเภทและผลของกรรม

กรรมในทางพุทธศาสนา หมายถึง การกระท�ำทีป่ ระกอบด้วยเจตนา ในคัมภีรพ์ ระไตรปิฎกเถรวาท
พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต มีพทุ ธพจน์ระบุไว้วา่ “ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย เรากล่าวเจตนา
5
ว่าเป็นกรรม บุคคลคิดแล้วจึงท�ำด้วยกาย วาจาและใจ” และมีนักปราชญ์ได้ให้ความหมายของกรรม
ไว้ต่าง ๆ ดังนี้
พระศรีคมั ภีรญาณ กล่าวว่า “กรรมตามหลักพุทธศาสนา แปลว่า การกระท�ำ โดยพระพุทธศาสนา
แบ่งการกระท�ำออกเป็น ๓ อย่าง การกระท�ำทางใจ คือ มโนกรรม การกระท�ำทางกาย เรียกว่า กายกรรม
และการกระท�ำทางวาจาเรียกว่า วจีกรรม ใน ๓ อย่างนี้ที่ส�ำคัญที่สุดคือ มโนกรรม เพราะท้ายที่สุดแล้ว
6
ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มันจะสืบย้อนไปสู่มโนกรรมได้ทั้งหมด”
3

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ ๗ (กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๑๕๓.
4
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), กรรม-นรกสวรรค์ส�ำหรับคนรุ่นใหม่, พิมพ์ครั้งที่ ๖ (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์สหธรรมิก, ๒๕๔๒), หน้า ๒.
5
เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ เจตยิตฺวา กมฺมํ กโรติ กาเยน วาจาย มนสา... ดู มหามกุฏราชวิทยาลัย,
สฺยามรฏฺสฺส เตปิฏกํ เล่มที่ ๒๒, พิมพ์ครั้งที่ ๔ (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์,
๒๕๓๘), หน้า ๔๖๔.
6
อ้างใน สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ความจริงจากการวิจยั “กรรม”,
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่จ�ำกัด, ๒๕๕๖), หน้า ๑๓๒.
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พระธรรมโมลี กล่าวว่า “กรรม คือ การกระท�ำ หรือการแสดงออกที่เกิดขึ้นทางกาย การกระท�ำ
ทางกายชื่อว่า กายกรรม (bodily action) การกระท�ำทางกาย การกระท�ำทางค�ำพูด ทางวาจา สิ่งที่
พูดออกไป ที่มีเจตนาให้เขาเป็นคนดี คนไม่ดี เรียก วจีกรรม (verbal action) การแสดงออกทางวาจา
คิดนึกในใจอะไรทีเ่ กิดการจากนึก การคิดในใจ เรียกว่า มโนกรรม (mental action) ทัง้ หมดอยูท่ เี่ จตนา
เจตนาจึงเป็นตัวกรรม”
ศาสตราจารย์กิตติคุณ อ�ำไพ สุจริตกุล กล่าวว่า “กรรมนั้นคืออะไร คือ การกระท�ำของเรา
ทุกอย่าง ไม่ว่าดีหรือชั่วเรียกว่า กรรม เพราะเมื่อจิตคิดอะไร คิดดีคิดชั่วก็ตาม ปากเราพูดอะไรจะดีหรือ
ชั่วก็ตาม กายกรรมก็เกิด มโนกรรมเกิดก่อน วจีกรรมจึงมา กายกรรมจึงเกิด” 		
จากข้อความข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า กรรมนั้นมี ๓ ทางคือทางกาย เรียกว่ากายกรรม ทางวาจา
เรียกว่า วจีกรรม ทางใจเรียกว่า มโนกรรม จะเห็นได้ว่ากรรมที่ระบุไว้นี้เป็นค�ำกลาง ๆ ไม่ได้บอกว่าดี
หรือไม่ดี แต่หมายถึง การกระท�ำทีป่ ระกอบด้วยเจตนา พุทธทาสภิกขุได้อธิบายไว้วา่ เจตนาในเรือ่ งกรรม
นีห้ มายถึง ความมุง่ มาดปรารถนาตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำ ซึง่ เกิดจากความอยากคือ ตัณหา และตัณหาก็มที ม่ี าจาก
การปรุงแต่ง เช่น ความนึกคิด อันเป็นเหตุให้พอใจ ไม่พอใจ ด้วยความคิดนี้จึงท�ำให้เกิดความอยากตาม
7
ความพอใจไม่พอใจนั้นเกิดขึ้นโดยมีความไม่รู้เป็นรากเหง้า ฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงกรรมโดยคุณภาพ
ก็สามารถจ�ำแนกกรรมได้ ๒ ประเภท คือกรรมดีกบั กรรมชัว่ กรรมดีเรียกกว่ากุศลกรรม กรรมชัว่ เรียกว่า
8
อกุศลกรรม ในไภษัชยวัสตุนั้นพระพุทธเจ้าทรงอธิบายลักษณะของกรรมไว้ ๒ ประการคือ กรรมทั่วไป
(สาธารณกรรม) และกรรมทีไ่ ม่ทวั่ ไป (อสาธารณกรรม) เพือ่ ไขข้อสงสัยของภิกษุทงั้ หลายว่า พระพุทธเจ้า
ผู้ทรงพระคุณอันสูงสุด ท�ำไมถึงถูกนางจิญจมาณวิกากล่าวใส่ร้ายด้วยค�ำอันไม่จริง ดังข้อความดังต่อ
ไปนี้
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระท�ำกรรมอะไรไว้ ด้วยวิบากแห่ง
กรรมใด นางจิญจมาณวิกาจึงได้กล่าวตู่พระองค์ด้วยค�ำอันไม่จริง” พระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในชาติเหล่าอื่นก่อนหน้านี้ ตถาคตได้ก่อร่างสร้างกรรมเหล่านี้ไว้
อันได้รับการสัง่ สม มีอยูท่ วั่ ไปและไม่ทวั่ ไป ค�ำทีเ่ หลือเหมือนกับค�ำทีก่ ล่าวไว้แล้ว เรือ่ ยไป
จนถึง ทราบว่ากรรมทัง้ หลายย่อมให้ผลแก่รา่ งกายทันที กรรมทีท่ วั่ ไปเป็นอย่างไร... ข้อที่
เรากล่าวตู่ฤษี ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น ค�ำที่เหลือเหมือนกับค�ำที่กล่าวไว้แล้ว เราจึงถูก
7

พุทธทาสภิกษุ, กรรมเหนือกรรม ศึกษากรรมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และพระพุทธพจน์ที่เกี่ยวกับกรรม,
(กรุงเทพมหานคร : หจก. ภาพพิมพ์, ม.ป.ป.), หน้า ๖-๘.
8
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), กรรม-นรกสวรรค์ส�ำหรับคนรุ่นใหม่, หน้า ๕๔.
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เผาไหม้ในนรก ด้วยเศษแห่งกรรมนั้นนั่นแล บัดนี้เราผู้ได้ตรัสรู้พร้อมแล้วพร้อมด้วยภิกษุ
๕๐๐ รูป ได้ถูกนางจิญจมาณวิกากล่าวตู่ด้วยค�ำอันไม่จริง นี้ชื่อว่ากรรมทั่วไป
กรรมทีไ่ ม่ทวั่ ไปเป็นอย่างไร....ด้วยวิบากแห่งกรรมทีเ่ ราได้กล่าวตูพ่ ระปรัตเยกพุทธเจ้าด้วย
ค�ำอันไม่จริง เราได้ไหม้ในนรกหลายปี ค�ำทีเ่ หลือเหมือนกับค�ำทีก่ ล่าวไว้แล้ว และด้วยเศษ
9
แห่งกรรมนั้น นางจิญจมาณวิกาจึงได้กล่าวตู่เราด้วยค�ำอันไม่จริง กรรมนี้ชื่อว่าไม่ทั่วไป
นอกจากนีใ้ นพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ กุกกุโรวาทสูตรยังได้ระบุกรรมและ
ประเภทของกรรมตามวิบากหรือผลของกรรมไว้ ๔ ประเภทโดยเปรียบเทียบอกุศลกรรมเป็นกรรมด�ำ
ส่วนกุศลกรรมเป็นกรรมขาวดังพุทธพจน์ต่อไปนี้
ดูก่อนปุณณะ กรรม ๔ ประเภทนี้เราท�ำให้แจ้งด้วยปัญญารู้ยิ่งเองเข้าใจแจ่มแจ้งแล้ว
กรรม ๔ ประเภทนั้นคืออะไรบ้าง ดูก่อนปุณณะกรรม ๔ ประเภท คือกรรมด�ำมีวิบากด�ำ
ก็มี กรรมขาวมีวบิ ากขาวก็มี กรรมทัง้ ด�ำทัง้ ขาว มีวบิ ากทัง้ ด�ำทัง้ ขาวก็มี กรรมไม่ดำ� ไม่ขาว
10
มีวิบากไม่ด�ำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็มี
ในการจ�ำแนกประเภทของกรรมข้างต้นนี้ กรรมด�ำ ก็คืออกุศลกรรมเป็นการกระท�ำที่เป็นการ
เบียดเบียนท�ำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อน มีวิบากด�ำคือ เป็นเหตุให้เกิดในอบาย หรือเมื่อท�ำอกุศลกรรม
แล้วย่อมเป็นเหตุให้เกิดในอบายภูมิ กรรมขาว คือกุศลกรรมเป็นการกระท�ำที่ไม่ท�ำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์
เดือดร้อน สนับสนุนส่งเสริมให้มีแต่ความสุข มีวิบากขาวคือ เป็นเหตุให้เกิดในสวรรค์ หรือเมื่อกระท�ำ
กุศลกรรมก็เป็นเหตุให้เกิดในสุคติภูมิหรือสวรรค์ กรรมทั้งด�ำทั้งขาว คือการกระท�ำที่คละกัน มีทั้งการ
กระท�ำที่เป็นการเบียดเบียน มีทั้งการกระท�ำที่ไม่เป็นการเบียดเบียน และกรรมไม่ด�ำไม่ขาว ก็คือกรรม
11
ที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม
จากทีก่ ล่าวมาแสดงให้เห็นว่า คัมภีรพ์ ระไตรปิฎกเถรวาทซึง่ ถือเป็นคัมภีรท์ ยี่ งั คงรักษาสาระค�ำสอน
แบบพุทธศาสนาดัง้ เดิมไว้มากทีส่ ดุ ก็ได้กล่าวถึงเรือ่ งกรรมไว้แล้ว ในขณะเดียวกันคัมภีรม์ ลู สรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุ เรื่องราวที่มุ่งเน้นถึงพระวินัยเกี่ยวกับไภษัชย์ที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาต คัมภีร์นี้
แม้จะกล่าวถึงพระวินยั ไว้ในส่วนเบือ้ งต้น แต่กไ็ ม่ได้ทอดทิง้ หลักค�ำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่นอ้ ย
9

S. Bagchi, ed., Mūlasarvātivādavinayavastu, 131-132.
10

ภควา เอตทโวจ จตฺตารีมานิ ปุณฺณ กมฺมานิ มยา สยํ อภิญฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวทิตานิ กตมานิ จตฺตาริ อตฺถิ
ปุณฺณ กมฺมํ กณฺหํ กณฺหวิปากํ อตฺถิ ปุณฺณ กมฺมํ สุกฺกํ สุกฺกวิปากํ อตฺถิ ปุณฺณ กมฺมํ กณฺหสุกฺกํ กณฺหสุกฺกวิปากํ อตฺถิ
ปุณฺณ กมฺมํ อกณฺหํ อสุกฺกํ อกณฺหสุกฺกวิปากํ กมฺมกฺขยาย สํวตฺตตีติ ฯ ดู มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺสฺส เตปิฏกํ
เล่มที่ ๑๓, พิมพ์ครั้งที่ ๔ (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๓๘), หน้า ๘๒-๘๓.
11
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), กรรม-นรกสวรรค์ส�ำหรับคนรุ่นใหม่, หน้า ๕๔- ๕๕.
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โดยที่เน้นมากที่สุดก็คือหลักความเชื่อเรื่องกรรม ซึ่งเป็นหลักความเชื่อที่ส�ำคัญ โดยพระองค์ทรงแสดง
12
ให้เห็นว่า กรรมนั้นส่งผลให้แก่สรรพสัตว์ไม่เว้นแม้แต่พระองค์เอง และพระอริยสาวก โดยเรื่องราว
แต่ละเรื่องที่รวมอยู่ในไภษัชยวัสตุนั้นมุ่งเน้นที่จะสอนเรื่องกรรมและผลของกรรมโดยอธิบายลักษณะ
ของกรรมและการให้ผลของกรรมไว้ดังต่อไปนี้
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กรรมทั้งหลายที่บุคคลก่อร่างสร้างไว้แล้วย่อมไม่ให้ผลในปฤถิวีธาตุ
ที่แยกออกจากกัน ไม่ให้ผลในอาโปธาตุที่แยกออกจากกัน ไม่ให้ผลในเตโชธาตุที่แยกออก
จากกัน (และ) ย่อมไม่ให้ผลในวายุธาตุที่แยกออกจากกัน แต่จริง ๆ แล้วกรรมทั้งหลาย
ที่บุคคลสร้างไว้แล้วทั้งที่ดีและไม่ดี ย่อมให้ผลในสกนธ์ธาตุและอายตนะที่ก่อมันขึ้นมา
เท่านั้น
						 กรรมทั้งหลายย่อมไม่สูญสิ้นไป (แม้เวลาจะผ่านไป)
						 หลายร้อยโกฏิกัลป์ก็ตาม นอกจากนี้หลังจากที่มัน
						 ประจวบกันเข้าและได้เวลาเหมาะสม
13
						 แล้วก็ย่อมให้ผลแก่ร่างกายทันที
ข้อความที่กล่าวไว้นี้แสดงให้เห็นว่ากรรมที่กระท�ำนั้นไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็ตาม ล้วนต้องให้ผล
แน่นอน และผู้ใดท�ำกรรมใดไว้ ผู้นั้นก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเช่นกัน อีกทั้งกรรมที่ท�ำไปแล้วหรือ
ที่ก�ำลังท�ำหรือที่จะท�ำในอนาคตก็ตามไม่ว่าจะผ่านไปนานสักเพียงใดก็จะให้ผลแน่นอนเมื่อถึงเวลาที่
เหมาะสม
นอกจากนีใ้ นไภษัชยวัสตุยงั ได้จำ� แนกประเภทของกรรมตามวิบากหรือผลของกรรมไว้ ๓ ประเภท
ดังนี้ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะว่า (๑) กรรมทั้งหลายที่ด�ำโดยสิ้นเชิงก็ย่อมมีวิบากด�ำโดยสิ้นเชิง
(๒) กรรมทั้งหลายที่ขาวโดยสิ้นเชิงก็ย่อมมีวิบากขาวโดยสิ้นเชิง (๓) กรรมทั้งหลาย ที่คละกันก็ย่อมมี
วิบากคละกัน” จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า สาระค�ำสอนเรื่องกรรมในไภษัชยวัสตุกับพระไตรปิฎก
เถรวาทยังคงเหมือนกัน ต่างกันเพียงการจ�ำแนกประเภทของกรรมตามวิบากหรือผลของกรรมซึ่ง
ไภษัชยวัสตุจำ� แนกไว้เพียง ๓ ประเภทเท่านัน้ ส่วนพระไตรปิฎกจ�ำแนกไว้ ๔ ประเภท โดยทีไ่ ภษัชยวัสตุ
ไม่ได้กล่าวถึงกรรมไม่ดำ� ไม่ขาวซึง่ มีวบิ ากไม่ดำ� ไม่ขาวอันจะน�ำไปสูก่ ารสิน้ กรรมไว้ดว้ ยไภษัชยวัสตุจะให้
12

พระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าถึงกรรมเก่าที่มาให้ผลแก่พระองค์ กรรมเก่าที่ตรัสเล่านั้นเป็นกรรมเก่าที่ท�ำไว้ใน
อดีตชาติ เมื่อครั้งยังเป็นปุถุชนแล้วมาให้ผลในชาติปัจจุบันถึง แม้ว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยัง
ไม่พ้นไป ดู มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺสฺส เตปิฏกํ เล่มที่ ๓๒, พิมพ์ครั้งที่ ๔ (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๓๘), หน้า ๓๖๑.
13

18.

S. Bagchi, ed., Mūlasarvātivādavinayavastu (Darbhanga: The Mithila Institute, 1967), 67.
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ความส�ำคัญและมุง่ อธิบายกรรมและการให้ผลของกรรม ๓ ประเภทแรก และไม่ได้เน้นเรือ่ งการสิน้ กรรม
มากนักดังข้อความต่อไปนี้
เพราะเหตุนี้แล “ภิกษุทั้งหลาย กรรมทั้งหลายที่ด�ำโดยสิ้นเชิงก็จะมีวิบาก (ผล) ด�ำโดย
สิ้นเชิง กรรมทั้งหลายที่คละกันก็จะมีวิบากคละกัน กรรมทั้งหลายที่ขาวโดยสิ้นเชิงก็จะมี
วิบากขาวโดยสิ้นเชิง ดังนี้ ฉะนั้น ภิกษุทั้งหลาย ในบัดนี้พวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้ พวกเธอ
พึงละกรรมทั้งหลายที่ด�ำโดยส่วนเดียวและกรรมที่คละกันท�ำการสั่งสมแต่กรรมที่ขาว
14
โดยส่วนเดียวนั่นแล”
จากข้อความที่ปรากฏในไภษัชยวัสตุแสดงให้เห็นว่า ไภษัชยวัสตุมุ่งเน้นให้ละทิ้งกรรมด�ำคือ
อกุศลกรรม และกรรมที่คละกัน (กรรมทั้งด�ำทั้งขาว) คืออกุศลกรรมกับกุศลกรรม แต่ให้หมั่นท�ำเฉพาะ
กรรมขาวคือกุศลกรรมเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามในไภษัชยวัสตุไม่ได้กล่าวถึงการสิ้นกรรมหรือแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อความสิ้นกรรมไว้เลย ในขณะที่ในพระไตรปิฎกเถรวาทพระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย
สฬายตนวรรค ตติยปัณณาสก์ นวปุราณวรรคได้มีการอธิบายถึงการสิ้นกรรมและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อความสิ้นกรรมไว้ดังต่อไปนี้
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อะไรเล่าคือความดับกรรม ฯ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความดับที่สัมผัส
วิมุตติเพราะดับกายกรรม วจีกรรม (และ) มโนกรรม ฯ นี้เรียกว่าความดับกรรม (กรรม
นิโรธ) ฯ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อะไรคือข้อปฏิบัติที่จะท�ำให้ดับกรรมได้ ฯ ข้อปฏิบัติที่จะท�ำให้ดับ
กรรมได้คืออริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เอง ฯ ได้แก่ ฯ สัมมาทิฐิ (ความเห็นชอบตามท�ำนอง
คลองธรรม) สัมมาสังกัปปะ (ความด�ำริในทางที่ชอบ) สัมมาวาจา (การเจรจาชอบหรือ
ประพฤติวจีสุจริต) สัมมากัมมันตะ (การงานชอบหรือประพฤติกายสุจริต) สัมมาอาชีวะ
(การเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ) สัมมาวายามะ (ความพยายามชอบ) สัมมาสติ (ความระลึก
ชอบ) สัมมาสมาธิ (ความตั้งใจชอบ) ฯ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าข้อปฏิบัติที่จะท�ำให้
15
ดับกรรมได้ (กรรมนิโรธคามินีปฏิปทา)
14

Ibid., 68.
กตโม จ ภิกขฺ เว กมฺมนิโรโธ ฯ โย โข ภิกขฺ เว กายกมฺมํ วจีกมฺมํ มโนกมฺมสฺส นิโรธา วิมตุ ตฺ ึ ผุสติ ฯ อยํ วุจจฺ ติ
ภิกฺขเว กมฺมนิโรโธ ฯ
กตมา จ ภิกฺขเว กมฺมนิโรธคามินี ปฏิปทา ฯ อยเมว อริโย อฏฺงฺคิโก มคฺโค ฯ เสยฺยถีทํ ฯ สมฺมาทิฏฺิ
สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ ฯ อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว
กมฺมนิโรธคามินปี ฏิปทา ฯ ดู มหามกุฏราชวิทยาลัย, สฺยามรฏฺสฺส เตปิฏกํ เล่มที่ ๑๘, พิมพ์ครัง้ ที่ ๔ (กรุงเทพมหานคร:
มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๓๘), หน้า ๑๖๖.
15

18.
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การอธิบายเรื่องกรรม

16

การอธิบายเรื่องกรรมหรือการสอนเรื่องกฎแห่งกรรมนี้มี ๒ แบบ คือ การอธิบายโดยยก
อุทาหรณ์มาเล่าให้ฟงั กับการอธิบายเรือ่ งกรรมตามเหตุปจั จัย การอธิบายเรือ่ งกรรมโดยยกอุทาหรณ์มา
เล่าให้ฟังนี้เป็นแบบง่าย ๆ ซึ่งนิยมใช้กันมาก น่าสนใจ สนุกและเป็นเครื่องจูงใจคนได้ดี เช่น สมัยก่อน
คนคนนี้เคยฆ่าสัตว์ ยิงนก ตกปลา ในเวลาต่อมาประสบอุบัติเหตุจนท�ำให้ร่างกายพิกลพิการ เป็นต้น
ส่วนการอธิบายเรือ่ งกรรมตามเหตุปจั จัยนัน้ เป็นการอธิบายทีเ่ ป็นเรือ่ งละเอียดลึกซึง้ ต้องอาศัยการพินจิ
พิจารณาและศึกษาหลักวิชามากและเป็นเรือ่ งทีห่ าถ้อยค�ำมาพูดให้ชดั เจนได้ยาก การอธิบายเรือ่ งกรรม
ตามเหตุปัจจัยในทางพุทธศาสนาก็คือการอธิบายตามหลักปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยาการ ๑๒ คู่
ซึ่งประมวลลงในวงจรไตรวัฏคือ กิเลส กรรม วิบากได้ดังนี้ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เรียกว่ากิเลส
สังขาร ภพ เรียกว่ากรรม ส่วนวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ เป็นต้น เรียกว่าวิบาก จะเห็นได้ว่า
การอธิบายเรือ่ งกรรมตามเหตุปจั จัยหรือตามหลักปฏิจจสมุปบาทนีค้ อ่ นข้างละเอียดลึกซึง้ และท�ำความ
เข้าใจได้ยาก
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการอธิบายเรื่องกรรมในไภษัชยวัสตุก็จะพบว่า เป็นการอธิบายเรื่อง
กรรมอย่างง่าย ๆ โดยการยกเรื่องราวในอดีตของผู้มีบทบาทส�ำคัญมาเป็นอุทาหรณ์ในการอธิบายและ
ในการเล่าเรื่องราวในอดีตของผู้มีบทบาทส�ำคัญในเรื่อง ผู้เล่าเรื่องก็คือพระพุทธเจ้า และตามความเชื่อ
ของพุทธศาสนิกชน พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระสัพพัญญูทรงหยั่งรู้เรื่องราวในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
ตามความเป็นจริง การที่ผู้ประพันธ์สมมติเหตุการณ์ให้พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้เล่าเรื่องราวในอดีตของ
ผู้มีบทบาทส�ำคัญหรือสมมติให้พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้นับว่า
เป็นกลวิธีหนึ่งในการสร้างศรัทธาความเชื่อเรื่องกรรมได้เป็นอย่างดี
การอธิบายเรื่องกรรมในไภษัชยวัสตุนี้ ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายเรื่องการท�ำกรรมดีแล้วได้รับ
ผลดี รองลงมาคือการท�ำกรรมทั้งดีทั้งชั่วแล้วได้รับผลทั้งดีทั้งชั่ว และสุดท้ายคือการท�ำกรรมชั่วแล้ว
ได้รับผลชั่ว จากการที่ได้ศึกษาเรื่องกรรมที่ปรากฏในไภษัชย-วัสตุพบว่าเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์ของการ
ท�ำกรรมดีแล้วได้รบั ผลดี ก็คอื เรือ่ งของคฤหบดีเมณฒกะพร้อมทัง้ ภรรยา ลูกชาย ลูกสะใภ้ ทาสชายและ
ทาสหญิงที่ครั้งหนึ่งในคราวเกิด ทุรภิกษภัย มีอาหารอยู่เพียงถ้วยเดียวพอที่จะทานได้มื้อเดียวเท่านั้น
แต่เมื่อได้พบพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เกิดความเลื่อมใส ตั้งจิตอธิษฐานถวายอาหารนั้นแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า ด้วยผลบุญนั้นท�ำให้ความปรารถนาที่ตั้งไว้ส�ำเร็จตามประสงค์ ดังข้อความต่อไปนี้
16

18.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), กรรม-นรกสวรรค์ส�ำหรับคนรุ่นใหม่, ๔๗-๔๙, หน้า ๕๖.
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คฤหบดีนนั้ เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าผูม้ จี ติ น่าเลือ่ มใส มีกายน่าเลือ่ มใสแล้ว ก็ครัน้ เห็นแล้ว
จึงใคร่ครวญทันทีว่า “ถึงเราบริโภคอาหารนี้แล้วก็จะต้องตายเป็นแน่แท้ อย่ากระนั้นเลย
เราจะถวายส่วนของเราแก่บรรพชิตรูปนี้” เขาจึงกล่าวกับภรรยาว่า “นางผู้เจริญ เราจะ
ถวายส่วนที่เป็นของเราแก่บรรพชิตรูปนี้” ภรรยานั้นคิดว่า “สามีของเราไม่บริโภคเราจะ
บริโภคได้อย่างไร” นางจึงกล่าวว่า “ท่านอารยบุตร แม้ดิฉันก็จะถวายส่วน (ของดิฉัน)
แก่บรรพชิตรูปนี้” บุตร ลูกสะใภ้ ทาส และทาสี พิจารณาแล้วจึงถวายส่วนของตน ๆ
17
เหมือนกัน ........พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทราบหรือ
ไม่ว่า คฤหบดี ภรรยา บุตร ลูกสะใภ้ ทาส และทาสีคนนั้นในกาลครั้งนั้น ก็คือ คฤหบดี
เมณฒกะ ภรรยา บุตร ลูกสะใภ้ ทาส และทาสีคนนี้นั่นแล ด้วยผลแห่งกรรมที่พวกเขานี้
ได้กระท�ำอุปการะในพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วตัง้ ปณิธานไว้จงึ เกิดเป็นชนผูม้ บี ญ
ุ มาก ๖ คน
18
เห็นสัตยธรรมในส�ำนักของเรา
การอธิบายเรือ่ งการท�ำกรรมดีแล้วได้รบั ผลดีนนั้ เป็นเนือ้ หาส่วนใหญ่ของไภษัชยวัสตุ รูปแบบหรือ
ลักษณะการอธิบายเรื่องราวจะกล่าวถึงผู้มีบทบาทส�ำคัญที่ได้พบพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้า
หรือพระสงฆ์สาวกแล้วท�ำบุญท�ำทานจากนั้นก็ตั้งความปรารถนาขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้า หรือไม่ผู้มี
บทบาทส�ำคัญก็จะท�ำบุญท�ำทานแล้วก็ออกบวชบ�ำเพ็ญเพียรในที่สุดก็ได้บรรลุอรหัตผล ขอยกตัวอย่าง
เช่น เรือ่ งของหญิงขอทานนางหนึง่ ได้เห็นพระเจ้าปเสนทิโกศลถวายประทีปแก่พระพุทธเจ้า จึงปรารถนา
ที่จะถวายประทีปแก่พระพุทธเจ้าบ้าง เมื่อถวายแล้วก็ตั้งปณิธานขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้า จากนั้น
พระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ว่า หญิงขอทานนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ดังข้อความต่อไปนี้
ล�ำดับนั้น หญิงขอทานนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “พระเจ้าปรเสนชิตเกาศละพระองค์นี้
ไม่ทรงพอใจด้วยบุญทัง้ หลาย แม้ในวันนีจ้ งึ ถวายทาน กระท�ำบุญทัง้ หลาย อย่ากระนัน้ เลย
แม้เรารวบรวม (น�้ำมัน) จากที่บางแห่งแล้วจะถวายประทีปแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า”
นางจึงขอน�้ำมันนิดหน่อยไว้ในภาชนะที่แตก จุดประทีปถวายไว้ในที่จงกรมของพระผู้มี
พระภาคเจ้า นางหมอบลงเบื้องพระยุคลบาทตั้งปณิธานว่า “ด้วยกุศลมูลนี้ เมื่อหมู่สัตว์
มีอายุ ๑๐๐ ปี ขอข้าพระองค์พงึ เป็นพระศาสดานามว่า ศากยมุนี เหมือนกับพระศากยมุนี
19
ผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงอุบัติขึ้นในโลกพระองค์นี้
17

S. Bagchi, ed., Mūlasarvātivādavinayavastu, 150.
Ibid., 152.
19
Ibid., 57.
18

18.
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การอธิบายเรื่องกรรมชั่วแล้วได้รับผลชั่วเป็นเนื้อหาที่กล่าวถึง ผู้มีบทบาทส�ำคัญในเรื่องที่ได้รับ
ผลกรรมชั่วในอดีตชาติ เช่น เกิดมามีร่างกายพิกลพิการ เกิดเป็นเปรตหรือเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉาน
ขอยกตัวอย่างด้วยเรื่องของเปรต ๕๐๐ ตน ดังข้อความดังต่อไปนี้
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จข้ามฝั่งแม่น�้ำคงคาทรงถูกเปรตประมาณ ๕๐๐ ตน
มีลักษณะคล้ายเสาที่ถูกไฟไหม้ ปกคลุมไปด้วยผมเผ้าตัวเอง มีปากเท่ารูเข็ม มีท้องเท่า
ภูเขา มีไฟลุกไหม้ติดทั่วโชติช่วงชัชวาลแวดล้อมแล้ว....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาล
นานมาแล้วในภัทรกัลป์นี้เอง เมื่อประชาชนมีอายุ ๒๐,๐๐๐ ปี พระสัมยักสัมพุทธเจ้า
พระนามว่ากาศยปะทรงอุบัติในโลก ค�ำที่เหลือเหมือนกับค�ำที่กล่าวมาแล้ว พระองค์
ทรงอาศัยกรุงพาราณสีประทับที่ป่าฤษิตปตนมฤคทาวะ ศราวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์นั้น กระท�ำการขอฉันทะแล้วย่อมกระท�ำสักการะพระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ์ทั้งหลาย ในเวลาที่ศาสนาของพระผู้มีพระภาคสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า
กาศยปะยังไม่แพร่หลาย ภิกษุผขู้ อฉันทะก็มจี ำ� นวนน้อย แต่ในเวลาทีศ่ าสนาของพระองค์
แพร่หลาย ก็มีภิกษุผู้ขอฉันทะจ�ำนวนมาก กระทั่งอุบาสก ๕๐๐ คน นั่งประชุมร่วมกัน
ในสถานที่ประชุมแห่งใดแห่งหนึ่ง ด้วยกรณียกิจบางอย่าง และภิกษุทั้งหลายผู้มากพร้อม
ผู้ขอฉันทะ มีความต้องการจะสมาทานจึงเข้าไปหาอุบาสกเหล่านั้น อุบาสกเหล่านั้น
ไม่พอใจอย่างแรงจึงกล่าวถ้อยค�ำอันหยาบคายว่า “พวกศรมณะ กาศยปะบุตรเหล่านี้
20
ยื่นมือออกไปขออยู่เป็นประจ�ำเหมือนกับพวกที่เกิดเป็นเปรตเลยนะ”
จากตัวอย่างเรื่องดังกล่าวมาแสดงให้เห็นว่าไภษัชยวัสตุได้อธิบายสาระค�ำสอนเรื่องกรรม
อย่างง่าย ๆ มีการเชื่อมโยงเหตุการณ์ระหว่างอดีตชาติกับปัจจุบันชาติ และปัจจุบันชาติกับอนาคตชาติ
โดยยกเรื่องราวการสร้างกรรมทั้งในปัจจุบันและในอดีตของผู้มีบทบาทส�ำคัญในเรื่องมาเป็นอุทาหรณ์
หรือไม่ก็มีการพยากรณ์ถึงผลกรรมที่ผู้มีบทบาทส�ำคัญจะได้รับในอนาคตมาเป็นแนวในการอธิบาย
เรื่องกรรม

กฎแห่งกรรม

กฎของเหตุและผล นั่นคือ “เหตุ” ที่ได้กระท�ำน�ำมาซึ่ง “ผล” ที่ต้องได้รับ “ผล” ที่ได้รับอยู่ใน
ขณะนี้แสดงถึง "เหตุ" ที่เคยกระท�ำไว้แต่ก่อน กรรมย่อมมีเหตุและมีผลคือ เหตุให้ท�ำกรรม และผลของ
กรรมทั้งชาตินี้และชาติหน้า ท�ำกรรมดีย่อมได้รับผลดี ท�ำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว กรรมดีให้ผลเป็นสุข
กรรมชั่วให้ผลเป็นทุกข์ ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นทายาท
20

18.

Ibid., ๔๐-๔๒.
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มีกรรมเป็นก�ำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจ�ำแนกสัตว์ทั้งหลายให้ดีและ
21
เลวต่างกัน ไภษัชยวัสตุได้อธิบายถึงกฎแห่งกรรมไว้อย่างชัดเจนนั่นคือ เพราะกระท�ำกรรมนี้จึงได้รับ
ผลกรรมเช่นนี้ เช่น เหตุคอื กูย้ มื เงินของคนอืน่ แล้วไม่ใช้คนื ผลคือท�ำให้เกิดเป็นชาวนาทีต่ อ้ งใช้ชวี ติ อย่าง
ยากล�ำบาก เหตุคือเมื่อบวชเป็นพระภิกษุท�ำการดูหมิ่นสิกขาบทเล็ก ๆ น้อย ๆ ผลคือถือก�ำเนิดเป็น
สัตว์เดรัจฉาน ดังความดังต่อไปนี้
ชนทั้งหลายเหล่านี้ บวชแล้วในศาสนาของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ
ครั้งนั้นชนทั้งหลายเหล่านั้นได้เซ็นชื่อกู้ยืมเงิน ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นจึงเกิดเป็นชาวนา
และโคผู้ทั้งหลายเหล่านี้ก็บวชในศาสนาของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ
เหมือนกัน (พวกเธอ) กระท�ำการดูหมิ่นสิกขาบทเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น
พวกเธอจึงบังเกิดในก�ำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน เพราะเหตุที่พวกเธอเหล่านั้น ได้บรรพชาใน
พระศาสนาของพระสัมยักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กาศยปะ ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น
เธอทัง้ หลายเหล่านัน้ จึงเห็นแจ้งสัตยธรรมในส�ำนักของเรา มีความพิสดารว่า เพราะเหตุนนั้ แล
22
ภิกษุทั้งหลาย กรรมทั้งหลายที่ด�ำโดยสิ้นเชิงก็จะมีวิบาก (ผล) ด�ำโดยสิ้นเชิง”
พระพุทธศาสนายกย่องสตรีทุกคนไว้ในฐานะดุจเพศแม่ บุรุษจะต้องให้ความเคารพรักสตรีเช่น
กับแม่ของตน ในสมัยพุทธกาล บุรษุ เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาบ�ำเพ็ญตนจนได้สำ� เร็จเป็นพระอรหันต์
ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปฉันใด สตรีก็เหมือนกัน
เมือ่ เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาสามารถบ�ำเพ็ญตนจนได้สำ� เร็จเป็นพระอรหันต์ ก็ได้รบั การยกย่องจาก
พระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปฉันนั้น ดังนั้นสตรีถึงเป็นบุคคลที่ควรยกย่อง
ให้เกียรติ ไม่ควรดูหมิ่น เหยียดหยาม บุรุษที่ไม่ให้เกียรติสตรีด้วยการลวนลาม ย่อมจะได้รับผลกรรม
เช่นเดียวกัน เหตุคอื ลวนลามสตรีดว้ ยฝ่ามือ ผลคือบังเกิดในนรกและมีรอยแตกทีฝ่ า่ มือตลอด ๕๐๐ ชาติ
ดังข้อความที่ปรากฏในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุ ดังต่อไปนี้
		 เราได้ใช้ฝ่ามือลวนลาม (หญิงสาว) โดยไม่สนว่า
		 เป็นภรรยาหรือลูกสาวคนอื่น ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น
		 ท�ำให้เราไปบังเกิดในนรก เมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง
		 มือข้างขวา (ของเรา) แห้งเป็นรอยแตกในทุกที่
23
		 ที่เราบังเกิดตลอดเวลา ๕๐๐ ชาติ
21

ม.อุ. (บาลี) ๑๙/๕๘๑/๓๗๖, ม.อุ (ไทย) ๑๔/๒๘๙/๓๕๐.
S. Bagchi, ed., Mūlasarvātivādavinayavastu, ๑๙.
23
Ibid., ๑๑๙-๑๒๐.
22

18.

(250-263).indd 260

1/6/2561 9:46:10

“กรรม” ในไภษัชยวัสตุแห่งคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ

261

การแก้กรรม

กรรมชัว่ ทีบ่ คุ คลกระท�ำไปแล้วนัน้ ไม่สามารถทีจ่ ะแก้ไขเพือ่ ให้ผลของกรรมนัน้ ลดลงหรือหายไป
ได้ทุกคนจะต้องรับผลของกรรมที่ตนได้กระท�ำไว้ ซึ่งในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ–ไภษัชยวัสตุ
ได้อธิบายไว้วา่ ผลกรรมชัว่ และเศษกรรมทีไ่ ด้กระท�ำไว้แล้ว จะหมดสิน้ ไปก็ตอ่ เมือ่ ได้เกิดเป็นชาติสดุ ท้าย
และนิพพานเท่านั้น ดังเรื่องผลกรรมของพระมหาเมาทคัลยายนะว่า
			 เราได้เกิดเป็นลูกเศรษฐีในเมืองราชคฤห์อันรุ่งเรือง
			 เราเมื่อเล่นภายนอกบ้านเสร็จแล้วก็เข้าไปในบ้านเพื่อหาของกิน
			 จากนั้นพ่อและแม่เมื่อเห็นเรายืนแอบอยู่แล้ว จึงเอาไม้มาตีเรา
			 ภายหลังเมื่อลงโทษ (เราแล้ว) ก็เลยรู้สึกละอายใจ
			 แต่เราได้ท�ำจิตคิดประทุษร้ายต่อพ่อและแม่ว่า
			 “เมื่อใดเราเติบโตขึ้น เราจะสังหารพวกท่านด้วยด้วยไม้”
			 เราท�ำจิตคิดประทุษร้ายอย่างเดียว ไม่ได้ท�ำกรรมอื่นด้วยกายเลย
			 ถึงอย่างนั้นในเวลาที่เกิด เราได้เสวยทุกข์อันใหญ่หลวงแล้ว
			 ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น ภพสุดท้ายที่เราเกิด เหล่านักบวชอัญญเดียรถีย์
			 ก็จะตีเราด้วยท่อนไม้
			 แท้จริง ความเจ็บปวดของเรานั้นจะมีความตายเป็นที่สุด
24
			 อย่างแน่นอน เวลานั้นเศษกรรมที่เหลือสุดท้ายจึงจะหมดสิ้นไป
ถึงอย่างนั้นก็มีเรื่องจากคัมภีร์บางเรื่องเป็นตัวอย่างเทียบเคียงให้ทราบว่า ถึงแม้ว่าจะแก้กรรม
ไม่ได้ แต่ถ้ากระท�ำความดีมากไว้ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ เรื่องในลักษณะนี้คือ เรื่องใน
อรรถกถาธรรมบท เป็นเรื่องของพ่อและแม่ที่ช่วยกันแก้ไขให้ลูกได้มีอายุยืนมากขึ้น ในที่นี้เด็กที่คลอด
ออกมาแล้วถูกท�ำนายว่า จะอายุไม่ยืน พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะน�ำวิธีแก้ไขด้วยการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์
25
มาเจริญพระปริตรตลอด ๗ วัน ๗ คืนจึงท�ำให้เด็กนั้นอายุยืนต่อมาได้

24

Ibid., ๑๐๖.
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ความจริงจากการวิจัย “กรรม”,
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่จ�ำกัด, ๒๕๕๖), หน้า ๑๒๔.
25
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บทสรุป

ถึงแม้ว่าคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ-ไภษัชยวัสตุ เป็นคัมภีร์ว่าด้วยเรื่องพระวินัยของ
นิ ก ายมู ล สรวาสติ ว าทที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ทรงบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยเรื่ อ งเภสั ช และหลั ก ค� ำ สอนที่ ส� ำ คั ญ ของ
พระพุทธเจ้า ถึงแม้จะเป็นคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องเภสัชแต่เนื้อหาเรื่องไภษัชย์นั้นยังปรากฏนั้นไม่ชัดเจน
มากนัก โดยกล่าวไว้แต่เพียงว่า ทรงอนุญาตให้ใช้เป็นยาเท่านั้นแต่มิได้ระบุว่าใช้เป็นยาอะไรหรือรักษา
โรคอะไรได้บ้าง ส่วนเนื้อหาที่ส�ำคัญที่ปรากฏชัดเจนในคัมภีร์ก็คือ หลักค�ำสอน โดยประเด็นที่เน้นมาก
ที่สุดก็คือ หลักความเชื่อเรื่องกรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่า การอธิบายเรื่องกรรมและผลของกรรมโดยยก
อุทาหรณ์มาประกอบนี้ ไภษัชยวัสตุ ได้ยกการท�ำกรรมของผู้มีบทบาทส�ำคัญในเรื่องมาเป็นอุทาหรณ์
หลากหลาย คือยกทั้งพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ มนุษย์ธรรมดาทั้ง ๔ วรรณะ สัตว์เดรัจฉาน เทวดา
เปรตรวมถึงอมนุษย์มาเป็นอุทาหรณ์ นั่นหมายถึงไภษัชยวัสตุต้องการแสดงให้เห็นว่า แม้จะเป็นบุคคล
ผู้ประเสริฐในโลกคือพระพุทธเจ้า แม้จะเป็นมนุษย์ธรรมดา แม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉาน แม้จะเป็นเทวดา
แม้จะเป็นเปรต แม้จะเป็นอมนุษย์ก็ตามทั้งหมดล้วนต้องตกอยู่ในกฎแห่งกรรมทั้งนั้น ไม่ว่าใครก็ตาม
หากท�ำแต่กรรมดีหรือกุศลกรรมก็ได้จะได้แต่ผลดี หากท�ำแต่กรรมชั่วหรืออกุศลกรรมก็จะได้แต่ผลชั่ว
หรือถ้าท�ำทั้งกรรมดีและกรรมชั่วคละกันไปก็จะได้ผลทั้งดีทั้งชั่วคละกันไป การสรุปสาระส�ำคัญเรื่อง
กรรมและผลของกรรมในไภษัชยวัสตุดงั ทีก่ ล่าวมา ผูป้ ระพันธ์สมมติให้พระพุทธเจ้าทรงเป็นผูส้ รุปทัง้ หมด
ซึ่งก็เท่ากับว่าเรื่องกรรมและผลของกรรมนี้พระพุทธเจ้าทรงรับรองเรื่องราวทั้งหมดว่าเป็นความจริง
ด้วยพระองค์เอง
ฉะนั้น คัมภีร์ไภษัชยวัสตุแม้จะเป็นคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาและโรคต่าง ๆ ก็มิวายที่จะกล่าว
ถึงเรือ่ งของกรรมและยังคงมุง่ เน้นทีจ่ ะอธิบายสาระค�ำสอนเรือ่ งกรรมและผลของกรรมโดยมีพระพุทธเจ้า
ทรงเป็นผู้รับรองหรือเป็นพยานยืนยันดังกล่าวมานี้ นอกจากจะท�ำให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจเรื่องกฎ
แห่งกรรมอย่างง่าย ๆ แล้วยังมีส่วนโน้มน้าวให้พุทธศาสนิกชนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมยิ่งขึ้นด้วย
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