๕๔
๑. อกุศลกรรม หรื อ กรรมชั่ว หรื อ การกระทาชั่ว ที่เกิดขึ้นทางกาย หรื อวาจา หรื อ
ใจก็ได้ ซึ่ งได้แก่การมีเจตนาในการเบียดเบียนชีวติ , ทรัพย์สิน, และกามารมณ์ของผูอ้ ื่น,
และมีเจตนาในการพูดโกหก, คาหยาบ, ส่ อเสี ยด, เพ้อเจ้อ, รวมทั้งการที่เรามีความคิดโลภ
(อยากได้สิ่งของของผูอ้ ื่น), ความคิดโกรธ, และการมีความเห็นผิดจากธรรมนองคลอง
ธรรม (เช่นเห็นว่าทาดีแล้วไม่ได้ดี แต่ทาชัว่ กลับได้ดี เป็ นต้น)
๒. กุศลกรรม หรื อ กรรมดี หรื อ การกระทาดี ที่เกิดขึ้นได้ทางกาย หรื อวาจา หรื อ
ใจก็ได้ อันได้แก่ การมีเจตนาที่จะไม่ทากรรมชัว่ ทั้งปวง, การช่วยเหลือผูอ้ ื่นให้พน้ ทุกข์
หรื อมีความสุ ขด้วยการให้ทรัพย์หรื อสิ่ งของบ้าง ให้ความรู ้บา้ ง ให้ธรรมะบ้าง ให้โอกาส
บ้าง ให้อภัยบ้าง, รวมทั้งการเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ครู อาจารย์, การอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผูใ้ หญ่
, การเลี้ยงดูบิดามารดาให้เป็ นสุ ข, การทาหน้าที่การงานที่สุจริ ต, การปฏิบตั ิต่อคนรอบข้าง
อย่างถูกต้อง, และการปฏิบตั ิสมาธิ เป็ นต้น
วิบากคือผลของกรรม
วิบาก หมายถึง ผลของกรรม คือทุกครั้งที่เกิดกรรม ก็ยอ่ มที่จะมีวบิ ากตามมาด้วย
เสมอ ซึ่งวิบากนีก้ ค็ ือผลทีเ่ กิดขึน้ แก่จิตโดยตรง โดยวิบากนี้ก็มีอยู่ ๒ ประเภทตามชนิด
ของกรรม อันได้แก่
๑. วิบากชั่ว หรื อ ความรู้ สึกทีไ่ ม่ ดี อันได้แก่ ความทุกข์ใจ ความร้อนใจ ความไม่
สบายใจ เป็ นต้น (วิบากชัว่ นี้เรี ยกว่า บาป ที่หมายถึง ผลจากการทาความชั่ว)
๒. วิบากดี หรื อ ความรู้ สึกทีด่ ี อันได้แก่ ความสุ ขใจ ความอิ่มเอมใจ ดีใจ สบายใจ
เป็ นต้น (วิบากดีน้ ีเรี ยกว่า บุญ ที่หมายถึง ความสุ ขจาการทาความดี)
วิบากนี้จะมากเท่าไรและจะตั้งอยูน่ านเท่าไร ก็ข้ ึนอยูก่ บั ว่าได้ทากรรมชนิดใด และ
มีเจตนาในขณะที่ทามากหรื อน้อยเพียงใด ซึ่ งวิบากนี้อาจจะให้ผลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
จากทั้ง ๓ ช่วงนี้ก็ได้ คือ
๑. ทันทีทที่ ากรรมอยู่ คือเมื่อทากรรมใดอยูก่ ็จะได้รับผลในขณะที่กาลังทาอยู่

๑๕
โดยพระพรหมนี้จะเป็ นจิตหรื อวิญญาณที่เป็ น “อัตตาใหญ่ ” ส่ วนจิตหรื อวิญญาณ
ของคนหรื อสัตว์ที่มีชีวติ ทั้งหลายนั้น จะเป็ น “ อัตตาน้ อย” ที่แยกออกมาจากอัตตาใหญ่
หรื อจากพระพรหมอีกที ซึ่ งจิตหรื อวิญญาณของคน และสิ่ งที่มีชีวติ ทั้งหลาย ที่เป็ นอัตตา
หรื อเป็ นตัวตนอมตะนี้เอง ที่สามารถออกจากร่ างกายที่ตายไปแล้ว เพื่อไปเกิดยังร่ างกาย
ใหม่ๆได้เรื่ อยไป ที่เรี ยกว่า การเวียนว่ายตายเกิด
โดยจิตหรื อวิญญาณของคนเราที่เป็ นอัตตานี้เอง ที่เวียนว่ายตายเกิดไปตามกรรม
หรื อตามการกระทาของตนเอง คือคนที่ฝึกสมาธิ มากๆ ตายไปก็จะได้ไปเกิดเป็ นพรหม ที่
อยูบ่ นสวรรค์ของพระพรหม ส่ วนคนที่ได้ทาความดีไว้มากๆ ตายไปก็จะได้ไปเกิดเป็ น
เทวดาบนสวรรค์ (ที่เชื่อกันว่าอยูฟ่ ้า) เมื่อตายจากเทวดาแล้ว ก็ยงั มาเกิดเป็ นคนหรื อมนุษย์
ที่สุขสบายอีก
ส่ วนคนที่ทาชัว่ ไว้มากๆ เมื่อตายไปก็จะไปเกิดเป็ นสัตว์นรก ในนรก (ที่เชื่อกันว่า
อยูใ่ ต้ดิน) เมื่อพ้นโทษจากนรกแล้ว ก็ยงั ต้องมาเกิดเป็ นคน ที่มีแต่ความลาบากยากจนอีก
หรื อไปเกิดเป็ นเปรตที่หิวโหย เกิดเป็ นอสุ รกาย (หรื อผี) เร่ ร่อน ที่กลัวแสงสว่าง และชอบ
หลอกหลอนผูค้ นให้กลัวในเวลากลางคืน หรื อเกิดเป็ นสัตว์เดรัจฉานที่โง่เขลา ให้มนุษย์
นามาใช้แรงงาน และมาเป็ นอาหารของมนุษย์ เป็ นต้น ไปตามกรรมที่ได้ทาไว้ตอนยังมีชีวติ
อยู่
จนกว่าใครจะเบื่อหน่ายต่อการเวียนว่ายตายเกิด แล้วหันมาปฏิบตั ิเพื่อความพ้น
ทุกข์ ตามหลักการของศาสนา เช่น สวดมนต์ ฝึ กสมาธิ หรื อทรมานร่ างกาย เป็ นต้น จนให้
จิตหรื อวิญญาณบริ สุทธิ์ จากกิเลส หรื อหมดสิ้ นกรรมแล้ว จิตหรื อวิญญาณของผูน้ ้ นั ก็จะ
กลับคืนไปรวมกับพระพรหม และมีแต่ความสุ ขไม่มีความทุกข์ใดๆอีกเลยอยูช่ วั่ นิรันดร ซึ่ ง
นี่คือจุดหมายสู งสุ ดของศาสนาพราหมณ์

