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กฎเกณฑ์กรรม

สุภีร์ ทุมทอง



อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ,  
อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ,  
อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ,  
อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๒๒ ทุติยทสพลสูตร)

กฎเกณฑ์ธรรม



อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ, 
วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ, นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ,  
สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส, ผสฺสปจฺจยา เวทนา,  
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา, ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ,  
อุปาทานปจฺจยา ภโว, ภวปจฺจยา ชาติ,  ชาติปจฺจยา  
ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ,  
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๒๒ ทุติยทสพลสูตร)

กฎเกณฑ์ธรรม



อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ,  
สงฺขารนิโรธา วิญฺญาณนิโรโธ, วิญฺญาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ,  
นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ, สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ,  
ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ, เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ,  
ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธ, อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ,  
ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ,  ชาตินิโรธา  ชรามรณํ  
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ,  
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๒๒ ทุติยทสพลสูตร)

กฎเกณฑ์ธรรม



ชาติปจฺจยา ภิกฺขเว ชรามรณํ,  
อุปฺปาทา วา ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ  
ฐิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฺฐิตตา ธมฺมนิยามตา อิทปฺปจฺจยตา, 
ตํ ตถาคโต อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ,  
อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ เทเสติ ปญฺญาเปติ 
ปฏฺฐเปติ วิวรติ วิภชติ อุตฺตานีกโรติ “ปสฺสถา”ติ จาห. 
(สํ.นิ. ๑๖/๒๐ ปัจจยสูตร)

กฎเกณฑ์ธรรม



อวิชฺชาปจฺจยา ภิกฺขเว สงฺขารา.  
อิติ โข ภิกฺขเว ยา ตตฺร  
ตถตา อวิตถตา อนญฺญถตา อิทปฺปจฺจยตา.  
อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปาโท. 
(สํ.นิ. ๑๖/๒๐ ปัจจยสูตร)

กฎเกณฑ์ธรรม



อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ  
อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ  
ฐิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฺฐิตตา ธมฺมนิยามตา  
“สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา”ติ,... 
“สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา”ติ... 
“สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา”ติ. 
(อํ.ติก. ๒๐/๑๓๗ อุปปาทาสูตร)

กฎเกณฑ์ธรรม



(๑) กมฺมํ  ภิกฺขเว  เวทิตพฺพํ,   
(๒) กมฺมานํ  นิทานสมฺภโว  เวทิตพฺโพ,   
(๓) กมฺมานํ  เวมตฺตตา  เวทิตพฺพา,   
(๔) กมฺมานํ  วิปาโก  เวทิตพฺโพ,   
(๕) กมฺมนิโรโธ  เวทิตพฺโพ,   
(๖) กมฺมนิโรธคามินีปฏิปทา เวทิตพฺพา.   
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๖๓ นิพเพธิกสูตร)

กฎเกณฑ์กรรม



เจตนาหํ  ภิกฺขเว  กมฺมํ  วทามิ,   
เจตยิตฺวา  กมฺมํ  กโรติ  กาเยน  วาจาย  มนสา. (๑) 
กตโม จ  ภิกฺขเว  กมฺมานํ  นิทานสมฺภโว.   
ผสฺโส  ภิกฺขเว  กมฺมานํ  นิทานสมฺภโว. (๒)  
กตมา จ  ภิกฺขเว  กมฺมานํ  เวมตฺตตา.   
อตฺถิ ภิกฺขเว กมฺมํ นิรยเวทนียํ, อตฺถิ กมฺมํ ติรจฺฉานโยนิเวทนียํ,   
อตฺถิ  กมฺมํ  เปตฺติวิสยเวทนียํ, อตฺถิ กมฺมํ มนุสฺสโลกเวทนียํ,  
อตฺถิ กมฺมํ  เทวโลกเวทนียํ. (๓)  
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๖๓ นิพเพธิกสูตร)

กฎเกณฑ์กรรม



กตโม  จ  ภิกฺขเว  กมฺมานํ  วิปาโก.   
ติวิธาหํ  ภิกฺขเว  กมฺมานํ  วิปากํ วทามิ   
ทิฏฺเฐว ธมฺเม   อุปปชฺเช วา  อปเร วา  ปริยาเย. (๔) 
กตโม  จ  ภิกฺขเว  กมฺมนิโรโธ.   
ผสฺสนิโรธา  ภิกฺขเว  กมฺมนิโรโธ. (๕)  
อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค กมฺมนิโรธคามินีปฏิปทา.   
เสยฺยถีทํ. สมฺมาทิฏฺฐิ สมฺมาสงฺกปโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต 
สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ. (๖) 
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๖๓ นิพเพธิกสูตร)

กฎเกณฑ์กรรม



อิติ โข ภิกฺขเว เทสิตํ มยา ปุราณกมฺมํ,  
เทสิตํ นวกมฺมํ, เทสิโต กมฺมนิโรโธ,  
เทสิตา กมฺมนิโรธคามินี ปฏิปทา,  
ยํ โข ภิกฺขเว สตฺถารา กรณียํ สาวกานํ หิเตสินา  
อนุกมฺปเกน อนุกมฺปํ อุปาทาย, กตํ โว ตํ มยา.  
(สํ.สฬา. ๑๘/๑๔๖ กัมมนิโรธสูตร)

กฎเกณฑ์กรรม



ยาทิสํ วปเต พีชํ    
ตาทิสํ ลภเต ผลํ 
กลฺยาณการี กลฺยาณํ  
ปาปการี จ ปาปก.ํ 
(สํ.สคาถ. ๑๕/๒๕๖ สมุทกสูตร)

กฎเกณฑ์กรรม



(๑) ชราธมฺโมมฺหิ, ชรํ อนตีโต.  
(๒) พฺยาธิธมฺโมมฺหิ, พฺยาธึ อนตีโต.  
(๓) มรณธมฺโมมฺหิ, มรณํ อนตีโต.  
(๔) สพฺเพหิ เม ปิเยหิ  มนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว. 
(๕) กมฺมสฺสโกมฺหิ, กมฺมทายาโท  กมฺมโยนิ  กมฺมพนฺธุ   
กมฺมปฏิสรโณ, ยํ กมฺมํ กริสฺสามิ กลฺยาณํ วา ปาปกํ วา,   
ตสฺส  ทายาโท  ภวิสฺสามิ.  
(อํ.ปญฺจก. ๒๒/๕๗ ฐานสูตร)

กฎเกณฑ์กรรม



สวัสดีครับ


