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วิชาวินัย (กรรมบถ)
ธรรมศึกษา ชั้นเอก
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗
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วิชาวินัย ธรรมศึกษา ชั้นเอก
กรรมบถ
ความหมายของกรรมบถ
กรรมบถ แยกเป็ น ๒ ศั พ ท์ คื อ “กรรม” และ “บถ” ศั พ ท์ ว่ า กรรม แปลว่ า
การกระทา ซึ่งการกระทาที่จะได้ชื่อว่าเป็นกรรมจะต้องประกอบด้วยเจตนา คือความจงใจ
หรือความตั้งใจที่จะกระทา ดังพระพุทธพจน์ว่า “เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ” แปลว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม ซึ่งคาว่ากรรมนี้ เป็นคากลางๆ ยังไม่ได้
บ่งชี้ว่าเป็นกรรมดี หรือกรรมชั่ว ถ้าเป็นกรรมดี เรียกว่า กุศลกรรม ถ้าเป็นกรรมชั่ว เรียกว่า
อกุศลกรรม ส่วนศัพท์ว่า บถ แปลว่า ทาง ที่ก่อให้เกิดการกระทา มี ๓ ทาง คือ ทางกาย ทาง
วาจา และทางใจ ซึ่งเป็นเหตุนาไปสู่สุคติหรือทุคติ เมื่อรวม ๒ ศัพท์เข้าด้วยกันเป็น กรรมบถ
หมายถึ ง ทางของการกระทาที่ป ระกอบด้ วยเจตนา อัน จะเป็ นเหตุ นาไปสู่ทุคติ เรีย กว่ า
อกุศลกรรมบถ หรือนาไปสู่สุคติ เรียกว่า กุศลกรรมบถ
พระพุทธศาสนา เป็นกรรมวาที สอนเรื่องกรรมเป็นหลักสาคัญ ดังปรากฏในหลัก
ศรัทธาหรือหลักความเชื่อ ๔ ประการ ดังนี้
๑. กั ม มสั ท ธา คื อ เชื่ อ กรรม เชื่ อ การกระทา เชื่ อ กฎแห่ ง กรรม เชื่ อ ว่ า กรรมมี
อยู่จริง คือ เชื่อว่าเมื่อกระทาอะไรโดยมีเจตนาคือมีความจงใจในการกระทา ย่อมเป็นกรรม
หมายถึ งการกระทาไม่ว่ างเปล่า จากผล คือ ผลจะส าเร็จ ได้ ก็ด้ วยการกระทาเท่ านั้ น มิใ ช่
ด้วยการอ้อนวอน เป็นต้น
๒. วิปากสัทธา คือ เชื่อวิบาก เชื่อผลของกรรม เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง หมายถึง
เชื่อว่ากรรมที่ทาแล้วต้องมีผล และผลต้องมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว
๓. กั ม มั ส สกตาสั ท ธา คื อ เชื่ อ ความที่ สั ต ว์ ทั้ ง หลายมี ก รรมเป็ น ของของตน
เชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของแห่งกรรมที่จะต้องรับผิดชอบ
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๔. ตถาคตโพธิสัทธา คือ เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่า พระองค์เป็นผู้ตรัสรู้
ชอบด้วยพระองค์เอง ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงมีพระคุณทั้ง ๙ ประการ ตรัสพระธรรมวินัย
ไว้ด้วยดี ทรงเป็นผู้นาทางที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ทุกคนหากฝึกตนตามพระธรรมวินัยที่ตรัสไว้
ดีแล้ว ก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุด เป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นได้ ดังที่พระองค์ได้ทรงบาเพ็ญไว้
เป็นแบบอย่าง

ความสําคัญของกรรมบถ
กรรมบถนี้ มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ หากมนุษย์ดาเนินตามทาง
อกุศลกรรมบถ ก็จะได้เสวยผลวิบากอันเป็นทุกข์ กล่าวคือนาไปสู่อบายภูมิ หากดาเนิน ตาม
ทางกุศลกรรมบถ ก็จะได้เสวยผลวิบากอันเป็นสุข กล่าวคือสุคติภูมิ เนื่องจากอกุศลกรรมบถ
และกุศลกรรมบถนี้ให้ผลต่างกัน ดังพระบาลีว่า
น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ
อุโภ สมวิปากิโน
อธมฺโม นิรยํ เนติ
ธมฺโม ปาเปติ สุคตึ.
สภาพทั้ง ๒ คือ ธรรม กับ อธรรม มีวิบากไม่เสมอกัน คือมีวิบากต่างกัน
อธรรมนาสัตว์ไปสู่นรก ธรรมนาสัตว์ให้ถึงสุคติ
ธมฺมญฺจเร สุจริตํ
น ตํ ทุจฺจริตํ จเร
ธมฺมจารี สุขํ เสติ
อิมสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ.
บุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริต ไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริต
ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
ยาทิสํ วปเต พีชํ
ตาทิสํ ลภเต ผลํ
กลฺยาณการี กลฺยาณํ
ปาปการี จ ปาปกํ.
บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น ผู้กระทากรรมดี
ย่อมได้รับผลดี ส่วนผู้กระทากรรมชั่ว ย่อมได้รับผลชั่ว
พระบาลี ที่ย กมาเป็ น ตั ว อย่ างนี้ แสดงให้ เห็ น ถึ ง อกุ ศ ลกรรมและกุ ศ ลกรรมว่ า มี
ผลวิบากต่างกัน บุคคลผู้ประกอบอกุศลกรรมย่อมได้รับผลวิบากเป็นทุกข์ ดังเรื่องสัฏฐิกูฏเปรต
บุคคลผู้ประกอบกุศลกรรมย่อมได้รับผลวิบากเป็นสุข ดังเรื่องลาชเทวธิดา เป็นต้น
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เรื่อง สัฏฐิกูฏเปรต
อดีตกาล ในกรุงพาราณสี บุรุษเปลี้ยคนหนึ่งมีความชานาญในศิลปะการดีดก้อนกรวด
สามารถดีดก้อนกรวดใส่ใบไม้ทาเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้ บุรุษเปลี้ยนั้นชอบมานั่งใต้ต้นไทรย้อยใกล้
ประตูพระนครเป็นประจา พวกเด็กชาวบ้านพากันมาให้บุรุษเปลี้ยดีดก้อนกรวดไปเจาะใบไทร
ทาเป็นรูปช้าง รูปม้า เป็นต้น บุรุษเปลี้ยก็ทาตามความต้องการของพวกเด็กๆ พวกเด็กๆ
ก็ตอบแทนด้วยของกินและของขบเคี้ยวเป็นต้น อยู่มาวันหนึ่งพระราชาเสด็จไปสู่พระราช
อุทยานเสด็จไปถึงสถานที่นั้น พวกเด็กๆ ได้นาบุรุษเปลี้ยไปหลบไว้ในระหว่างย่านไทรแล้วพา
กันหนีไป เมื่อพระราชาเสด็จเข้าไปสู่โคนต้นไม้ในเวลาเที่ยงตรง เงาของช่องส่องต้องพระสรีระ
พระองค์ ฉงนพระทัย ทรงตรวจดูด้านบน ได้ทอดพระเนตรเห็นรูปช้างรูปม้าเป็นต้นที่ใบไม้
ทั้งหลาย จึงตรัสถามว่า ใครทาไว้ ทรงทราบว่า บุรุษเปลี้ยทาไว้ จึงรับสั่งให้นาบุรุษเปลี้ยนั้นมา
เฝ้าแล้วตรัสว่ า “ปุ โรหิ ตของเราปากกล้านัก เมื่อ เราพู ดเพี ยงนิ ดหน่ อย ก็ พูดมากเกินไป
ย่อมเบียดเบียนเรา เจ้าสามารถดีดมูลแพะประมาณทะนานหนึ่งเข้าในปากของปุโรหิตนั้นได้
หรือไม่ บุรุษเปลี้ยกราบทูลว่า “ได้พระเจ้าข้า ขอพระองค์จงให้คนนามูลแพะมาแล้วประทับ
นั่งภายในม่านกับปุโรหิต ข้าพระองค์จักทาตามพระประสงค์”
พระราชา ได้ทรงรับสั่งให้ทาอย่างนั้นแล้ว บุรุษเปลี้ยให้เจาะช่องไว้ที่ม่าน เมื่อปุโรหิต
พูดกับพระราชา พออ้าปาก ก็ดีดมูลแพะไปทีละก้อนๆ ปุโรหิตกลืนมูลแพะที่เข้าปากแล้วๆ
ก็พูดต่อ เมื่อมูลแพะหมด บุรุษเปลี้ยจึงสั่นม่าน พระราชาทรงทราบ จึงตรัสกับปุโรหิตว่า
“อาจารย์ เราพูดกับท่านจาคาพูดไม่ได้เลย ท่านแม้กลืนกินมูลแพะประมาณทะนานหนึ่งแล้ว
ก็ยังไม่หยุดพูด เพราะท่านพูดมากเกินไป” พราหมณ์ได้เป็นผู้เก้อ ตั้งแต่นั้นมา ก็ไม่กล้าอ้าปาก
เจรจากับพระราชาอีก พระราชารับสั่งให้เรียกบุรุษเปลี้ยมาแล้วตรัสว่า “เราได้ความสุขก็
เพราะเจ้า” ทรงพอพระทัย จึงพระราชทานวัตถุสิ่งของให้จานวนมาก พร้อมทั้งได้พระราชทาน
บ้านส่วย ๔ ตาบลซึ่งตั้งอยู่ในทิศทั้ง ๔ ของพระนคร แก่บุรุษเปลี้ย
ครั้งนั้น บุรุษคนหนึ่ง เห็นบุรุษเปลี้ยได้สมบัติเช่นนั้น จึงคิดว่า ตนก็ควรจะเรียนศิลปะ
นี้ ไ ว้ จึ ง เข้ า ไปหาบุ รุ ษ เปลี้ ย ไหว้ แ ล้ ว อ้ อ นวอนขอให้ บุ รุ ษ เปลี้ ย สอนศิ ล ปะดี ด กรวดให้
แต่บุรุษเปลี้ยได้ปฏิเสธ เขาจึงพยายามทาให้บุรุษเปลี้ยยินดีและพอใจด้วยการนวดมือนวดเท้า
เป็นต้นอยู่เป็นเวลานาน และอ้อนวอนอยู่บ่อยๆ บุรุษเปลี้ยคิดว่า คนผู้นี้มีอุปการะแก่เรามาก
ในที่ สุดก็ขั ดไม่ ได้ จึ งทาการสอนศิลปะดี ดกรวดให้ กับเขา จนประสบความส าเร็ จในศิ ลปะ
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บอกบุรุษนั้นว่า ผู้ฆ่าแม่โคจะถูกปรับสินไหม ๑๐๐ กหาปณะ ผู้ฆ่ามนุษย์จะถูกปรับสินไหม
๑,๐๐๐ กหาปณะ ท่านพร้อมทั้งบุตรและภรรยาไม่อาจจะปลดเปลื้องสินไหมนั้นได้ จงอย่าได้
กระทา เมื่อท่านทาร้ายบุคคลใดที่ไม่ต้องเสียสินไหมก็จงตรวจดู หาบุคคลที่ไม่มีมารดาบิดา
ทดลองศิลปะเถิด บุรุษนั้นรับคาแล้วเอาก้อนกรวดใส่พกเที่ยวเลือกดูสัตว์บุคคลเพื่อจะทดลอง
ศิลปะ ก็พบแต่สัตว์และบุคคลที่ไม่สามารถใช้ทดลองศิลปะได้
สมัยนั้น พระปัจเจกพุทธเจ้า ชื่อว่าสุเนตตะ อาศัยพระนคร พักอยู่ในบรรณศาลา
บุ รุ ษ นั้ น เห็ น พระปั จ เจกพุ ทธเจ้ าเข้ า ไปบิ ณ ฑบาตยื น อยู่ ร ะหว่ า งประตู พ ระนครจึ ง คิ ด ว่ า
“พระปัจเจกพุทธเจ้านี้ ไม่มีมารดาบิดา เมื่อเราดีดผู้นี้ ไม่ต้องเสียสินไหม เราจักดีดพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ทดลองศิลปะ” จึงดีดก้อนกรวดไปที่ช่องหูขวาของพระปัจเจกพุทธเจ้า ก้อนกรวด
เข้าไปทางช่ องหูขวาทะลุ ช่องหูซ้าย พระปัจเจกพุทธเจ้าเกิดทุก ขเวทนากล้า ไม่สามารถ
บิณฑบาตต่อไปได้ จึงเหาะไปสู่บรรณศาลา ปรินิพพานแล้ว
ชนทั้งหลาย เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ มาบิณฑบาต ก็คิดว่าความไม่ผาสุก จะมีแก่
พระปัจเจกพุทธเจ้า จึงพากันไปที่บรรณศาลา เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ก็พา
กันเสียใจ ร้องไห้คร่าครวญ บุรุษนั้น เห็นมหาชนพากันไปที่บรรณศาลาก็ไปด้วย จาพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ จึงกล่าวว่า “พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นี้ เข้าไปบิณฑบาตพบกับเราที่ระหว่างประตู
เราจึงทดลองศิลปะดีดก้อนกรวดประหารพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ ” ชนทั้งหลายจึงบอกให้
ช่วยกันจับบุรุษนั้นแล้วทุบตีให้สิ้นชีวิตในที่นั้นเอง บุรุษนั้น ได้ไปเกิดในอเวจีมหานรก ถู กไฟ
นรกเผาไหม้อยู่เป็นเวลาช้านาน จนแผ่นดินใหญ่นี้หนาขึ้นโยชน์หนึ่ง ด้วยผลกรรมที่เหลือ
ได้บังเกิดเป็นสัฏฐิกูฏเปรตที่ยอดภูเขาคิชฌกูฏ มีอัตภาพประมาณ ๓ คาวุต ค้อนเหล็ก ๖ หมื่น
อันไฟติดลุกโพลงแล้วตกไปทาลายกระหม่อมของเปรตนั้นแล้ว ศีรษะที่แตกแล้วๆ ย่อมตั้ง
ขึ้นอีก ได้รับทุกข์ทรมานแสนสาหัสอยู่อย่างนั้น เป็นเวลานาน

เรื่อง ลาชเทพธิดา
ความพิสดารว่า ท่านพระมหากัสสปะ อยู่ในปิปผลิคูหา เข้าฌานแล้วออกในวันที่ ๗
ตรวจดูที่เที่ยวไปเพื่อภิกษาด้วยทิพยจักษุ เห็นหญิงรักษานาข้าวสาลีคนหนึ่ง เด็ดรวงข้าวสาลี
ทาข้ า วตอกอยู่ พิ จ ารณาเห็ น ว่าเป็ น หญิ ง มี ศ รัทธา สามารถทาการสงเคราะห์ แ ก่ท่า นได้
จึงครองจีวรถือบาตรไปยืนอยู่ที่ใกล้นาข้าวสาลี นางกุลธิดาเห็นพระเถระ ก็มีจิตเลื่อมใส มีสรีระ
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๒๒๗
ซาบซ่านด้วยปีติ ๕ อย่าง ได้กล่าวนิมนต์พระเถระ ถือข้าวตอกใส่ลงในบาตรแล้วไหว้ด้วย
เบญจางคประดิษฐ์ กระทาความปรารถนาว่า “ท่านเจ้าข้า ขอดิฉันพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่
ท่ า นเห็ น แล้ ว ” พระเถระได้ ทาการอนุ โ มทนาว่ า “ความปรารถนาอย่ า งนั้ น จงส าเร็ จ ”
ฝ่ายนางกุลธิดา ไหว้พระเถระแล้วพลางนึกถึงทานที่ตนถวาย เดินกลับไป ถูกงูพิษกัดล้มลง
เสียชีวิตที่คันนา ไปเกิดในวิมานทองประมาณ ๓๐ โยชน์ ในภพดาวดึงส์ มีอัตภาพประมาณ
๓ คาวุต ประดับเครื่องอลังการทุกอย่าง เหมือนหลับแล้วตื่นขึ้น
นางนุ่งผ้าทิพย์ประมาณ ๑๒ ศอกผืนหนึ่ง ห่มผืนหนึ่ง แวดล้อมด้วยนางอัปสรหนึ่ง
พันนาง เพื่อประกาศบุรพกรรม จึงยืนอยู่ที่ประตูวิมานอันประดับด้วยขันทองคาเต็มด้วย
ข้าวตอกทองคาห้อยระย้าอยู่ ตรวจดูสมบัติของตน ใคร่ครวญด้วยทิพยจักษุ ได้ทราบสมบัติ
ที่ได้นั้นเพราะผลแห่งการถวายข้าวตอกแก่พระมหากัสสปเถระ จึงคิดว่า “เราได้สมบัติเช่นนี้
เพราะกุศลกรรมเพียงเล็กน้อย จึงไม่ควรประมาท จักทาวัตรปฏิบัติแก่พระเถระ ทาสมบัตินี้
ให้ถาวร” จึงถือไม้กวาดและกระเช้าสาหรับเทขยะไปกวาดบริเวณโดยรอบที่พักของพระเถระ
ตั้งน้าฉันน้าใช้ไว้แต่เช้าตรู่
พระเถระเห็นแล้วเข้าใจว่าเป็นวัตรที่ภิกษุหรือสามเณรทาไว้ แม้ในวันที่ ๒ นางก็ได้
ทาอย่างนั้น พระเถระก็เข้าใจเช่นนั้นเหมือนเดิม แต่ในวันที่ ๓ พระเถระได้ยินเสียงไม้กวาด
และเห็นแสงสว่างจากสรีระฉายเข้าไปทางช่องลูกดาล จึงเปิดประตูออกมาถามว่า “ใครกวาดอยู่”
นางตอบว่า “ดิฉันเป็นผู้อุปัฏฐายิกาของท่าน ชื่อว่าลาชเทพธิดา”
พระเถระบอกว่ า อุ ปั ฏ ฐายิ ก าของเราชื่ อ นี้ ไ ม่ มี นางจึ ง เรี ย นความเป็ น มาให้
พระเถระทราบ
พระเถระกล่าวว่า เธอจงหลีกไปเสีย วัตรที่เธอทาแล้วก็ถือว่าได้ทาแล้ว ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป เธออย่ามาที่นี่อีก
นางเทพธิดา กล่าวอ้อนวอนหลายครั้งว่า ขอให้ตนได้ทาวัตรแก่พระเถระ เพื่อทา
สมบั ติที่ไ ด้แ ล้ วให้ มั่น คง แต่ พระเถระก็ ป ฏิเสธ ขอให้ น างไปเสี ย ไม่ ให้ ม าทาอย่ า งนั้ น อี ก
นางเทพธิดาไม่อาจดารงอยู่ในที่นั้นได้ จึงเหาะขึ้นไปในอากาศ ประคองอัญชลี ยืนร้องไห้
คร่าครวญอยู่ในอากาศ
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๒๒๘
พระพุทธเจ้า ประทับนั่งอยู่ในพระคันธกุฎี ทรงสดับเสียงนางเทพธิดานั้นร้องไห้
ทรงแผ่พระรัศมีดุจประทับนั่งตรัสอยู่เบื้องหน้าของนางเทพธิดาตรัสว่า “เทพธิดา การทาความ
สังวร เป็นภาระของกัสสปะผู้บุตรของเรา แต่การกาหนดว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์แล้วมุ่งกระทา
แต่บุญนั้น เป็นภาระของผู้มีความต้องการด้วยบุญทั้งหลาย เพราะการทาบุญเป็นเหตุให้เกิด
สุขอย่างเดียวทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้า”

การให้ผลของกรรม
กฎแห่ ง กรรมได้ ก าหนดไว้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า “ผู้ ทํ า ดี ย่ อ มได้ รั บ ผลดี ผู้ ทํ า ชั่ ว
ย่อมได้รับผลชั่ว” ส่วนผลแห่งกรรมที่จะได้รับนั้น กาหนดไว้ในกรรม ๑๒ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม
คือ กลุ่มที่ให้ผลตามกาลเวลา กลุ่มที่ให้ผลตามหน้าที่ และกลุ่มที่ให้ผลหนักเบา ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ กรรมที่ให้ผลตามกาลเวลามี ๔ อย่าง คือ
๑. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน
๒. อุปปัชชเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในชาติหน้า
๓. อปราปริยเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในชาติต่อๆ ไป
๔. อโหสิกรรม กรรมที่ให้ผลแล้ว กรรมที่เลิกแล้วต่อกัน เป็นอโหสิกรรมต่อกัน
ซึ่งเป็นกรรมที่เล็กน้อย และเป็นกรรมที่ตามไม่ทัน เช่น ผู้ทากรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
ไปแล้ว
กลุ่มที่ ๒ กรรมที่ให้ผลตามหน้าที่ มี ๔ อย่าง คือ
๑. ชนกกรรม กรรมที่ทาหน้าที่ส่งให้ไปเกิด มนุษย์ สัตว์ที่เกิดมาล้วนมีชนกกรรม
ด้วยกันทั้งนั้น ส่วนจะเป็นชนกกรรมฝ่ายกุศลหรืออกุศล ก็ขึ้นอยู่ผู้กระทา ถ้าเป็นฝ่ายกุศล
ก็ส่งผลให้เกิดมาดี ถ้าเป็นฝ่ายอกุศลก็ส่งผลให้เกิดมาไม่ดี
๒. อุปัตถัมภกกรรม กรรมสนับสนุน ถ้าเป็นอุปัตถัมภกกรรมฝ่ายดีก็จะสนับสนุน
ชนกกรรมฝ่ายดีให้ดียิ่งขึ้น ถ้าเป็นอุปัตถัมภกกรรมฝ่ายไม่ดี ก็จะสนับสนุนชนกกรรมฝ่ายไม่ดี
ให้เลวร้ายลงไปอีก
๓. อุปปีฬกกรรม กรรมบีบคั้น ถ้าเป็นอุปปีฬกกรรมฝ่ายชั่ว ก็จะบีบคั้นชนกกรรม
และอุปัตถัมภกกรรมฝ่ายดี ให้แปรเปลี่ยนเป็นไม่ดี ถ้าเป็นอุปปีฬกกรรมฝ่ายดี ก็จะบีบคั้น
ชนกกรรมและอุปัตถัมภกกรรมฝ่ายไม่ดีให้กลับเป็นฝ่ายดี
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๒๒๙
๔. อุ ป ฆาตกกรรม กรรมตั ด รอน ถ้ า เป็ น อุ ป ฆาตกกรรมฝ่ า ยไม่ ดี ก็ จ ะตั ด รอน
ชนกกรรมและอุ ปัต ถั มภกกรรมฝ่ายดีให้ เป็ นฝ่า ยไม่ดี เช่น เกิ ดมาในตระกูลสู ง มียศศัก ดิ์
ทรัพย์สิน บริวาร แต่ภายหลัง กลับตกต่ายากจน สิ้นยศ สิ้นตาแหน่ง หรือไม่ก็อายุสั้นพลันตาย
จากไป ไม่ได้ใช้ทรัพย์สินเงินทอง ถ้าเป็นอุปฆาตกกรรมฝ่ายดี ก็จะตัดรอนชนกกรรมและ
อุปัตถัมภกกรรมฝ่ายไม่ดีให้เป็นฝ่ายดีเช่น เกิดมาในตระกูลต่า ยากจน แต่กลับสร้างตนสร้าง
ฐานะให้ร่ารวยได้ หรือมีตาแหน่งยศศักดิ์สูงได้
กลุ่มที่ ๓ กรรมที่ให้ผลหนัก-เบา มี ๔ อย่าง คือ
๑. ครุกรรม กรรมหนัก จะให้ผ ลก่อ นกรรมอื่น ถ้ าเป็น ครุก รรมฝ่ ายอกุศ ล เช่ น
อนันตริยกรรม ก็จะให้ผลก่อนกรรมอื่น ถ้าเป็นครุกรรมฝ่ายกุศล เช่น ฌาน สมาบัติ ก็จะ
ให้ผลก่อนกรรมอื่นเช่นกัน
๒. พหุลกรรมหรืออาจิณกรรม กรรมที่ทามากหรือกรรมที่ทาเป็นอาจิณ แม้กรรมนั้น
จะไม่หนัก แต่เมื่อทาบ่อยๆ หรือทาเป็นประจา ก็จะให้ผลรองมาจากครุกรรม กรณีที่ไม่มีครุกรรม
พหุลกรรมหรืออาจิณกรรมก็จะให้ผลก่อน
๓. อาสั นนกรรม กรรมจวนเจี ยนหรื อ กรรมใกล้ต าย กรรมประเภทนี้ ส่ว นใหญ่
จะเป็นมโนกรรม หรือเวลาใกล้จะตาย คิดถึงกรรมใดเป็นอารมณ์ กรรมนั้นก็จะส่งผลให้ไปเกิด
ในภพใหม่ชาติใหม่ต่อไป คิดถึงกรรมดี ก็ไปเกิดในสุคติ ถ้าคิดถึงกรรมไม่ดี ก็จะไปเกิดในทุคติ
๔. กตั ตตากรรม กรรมที่ สั กแต่ ว่ ากระท าหรื อกรรมที่ ท าด้ วยเจตนาอ่ อน กรรม
ประเภทนีจ้ ะให้ผลทีหลังกรรมอื่น เมื่อกรรมอื่นไม่มีแล้ว กตัตตากรรมจึงจะให้ผล
จะเห็นได้ว่า บุคคลจะประสบความทุกข์หรือความสุข ขึ้นอยู่กับผลแห่งกรรม คือ
การกระทา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคดีหรือโชคร้าย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอานาจภายนอกหรืออานาจ
ดวงดาวใดๆ แท้ที่จริง ขึ้นอยู่กับผลกรรมที่ได้สั่งสมไว้ในอดีตชาติ ติดตามมาให้ผลในปัจจุบัน
และการที่ บุ ค คลได้ รับ ความสุ ข หรือ ความทุ ก ข์ ใ นปั จ จุ บั น ก็ ขึ้ น อยู่ กั บ กรรมในอดี ต ด้ ว ย
ต้องยอมรับการกระทาในวัน ในเดือน ในปี และในชาติที่ผ่านมาว่า เป็นสิ่งที่เราทาไว้เอง และ
สิ่งที่เราทาในปัจจุบัน ก็จะได้รับผลในอนาคต ตามกฎแห่งกรรม
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๒๓๐
คัม ภี ร์มั ช ฌิ ม นิ ก าย ได้ ก ล่ าวถึ ง กรรมจ าแนกสั ต ว์ ใ ห้ แ ตกต่ า งกั น ดั ง พระบาลี ว่ า
“กมฺ มํ สตฺ เ ต วิ ภ ชติ ยทิ ทํ หี น ปฺ ป ณีต ตาย” แปลว่ า “กรรมย่ อ มจํ า แนกสั ต ว์ โ ลกให้
แตกต่างกัน คือให้เลวทรามและประณีต ” ในข้อนี้ มีเรื่องปรากฏอยู่ในคัมภีร์ ชั้นอรรถกถา
ของคัมภีร์จูฬกัมมวิภังคสูตรว่า
สมัยที่พระพุ ทธเจ้ายังทรงพระชนม์ อยู่นั้น ในเมืองสาวัตถี แคว้นโกศล มีพราหมณ์
คนหนึ่ง ชื่อโตเทยยพราหมณ์ เป็นปุโรหิตของพระเจ้าปัสเสนทิโกศล เป็นเศรษฐีมีทรัพย์
มหาศาลถึง ๘๗ โกฏิ ไม่ เคยให้ อะไรแก่ใครเลย ไม่เคยใส่บาตรแม้แ ต่ทัพพี เดียว ดอกไม้
สักกามือหนึ่งก็ไม่เคยถวายพระ ไม่เคยไหว้พระสงฆ์ แม้พระพุทธเจ้าเขาก็ไม่นับถือ เป็นคน
ตระหนี่ ม าก ยึ ด ถื อ คติ ว่ า สะสมทรัพ ย์ ไ ว้ ใ ห้ ม ากๆ แล้ ว จะร่ ารวย เขามี บุ ต รชายคนเดี ย ว
ชื่อ สุภมาณพ
โตเทยยพราหมณ์ ได้สอนลูกถึงวิธีที่จะทาให้ร่ารวยแบบนี้ จึงกล่าวไว้ว่า
อญฺชนานํ ขยํ ทิสฺวา
อุปจิกานญฺจ อาจยํ
มธูนญฺจ สมาหารํ
ปณฺฑิโต ฆรมาวเส.
แปลว่า “บัณฑิตเห็นความสิ้นเปลืองแห่งยาหยอดตา ความก่อแห่งปลวกทั้งหลาย
และความสะสมแห่งผึ้งทั้งหลาย พึงอยู่ครองเรือน”
หมายความว่า น้ายาในหลอดยาหยอดตา แม้จะหยอดลงไปทีละหยดๆ น้ายาก็หมด
ลงได้ ในขณะที่ตัวปลวกสร้างจอมปลวก ขนดินกันมาทีละเล็กละน้อย นานๆ เข้า ก็ทาให้
จอมปลวกใหญ่โตได้ หรือตัวผึ้งทาน้าหวานในรัง ทานานๆ เข้า ก็ได้น้าหวานเต็มรังผึ้งได้ฉันนั้น
ควรจะครองเรือนด้วยวิธีนี้
พราหมณ์นี้สอนลูกว่า “ลูกเอ๋ย เจ้าจงดูตัวอย่างยาหยอดตานะลูก ยาหยอดตานี้
มันหยดลงทีละหยดๆ ในที่สุดก็หมดได้ ทรัพย์สมบัติของเราก็เหมือนกัน จ่ายไปทีละกากณิก
ทีละกหาปณะ ในที่สุดก็หมด ถ้ามันไม่เพิ่มเข้ามา” แล้วก็สอนต่อไปว่า “เจ้าจงดูตัวอย่าง
ปลวกซิลูก ปลวกนั้นนาดินมาด้วยปากทีละนิดๆ ในที่สุดก็มีมากได้ และเจ้าจงดูตัวอย่าง
ผึ้งซิลูก ตัวผึ้งนั้นมันขยัน มันนาน้าหวานจากเกสรดอกไม้ทีละนิด ๆ แล้วทาเป็นน้าผึ้งในรัง
ได้มาก เจ้าจงเอาตัวอย่างผึ้ง”
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๒๓๑
วั น หนึ่ ง พราหมณ์นั้ น ป่ ว ยหนั ก และตายจากไปโดยยั ง ไม่ ทัน บอกที่ ฝั ง ขุ ม ทรั พ ย์
แก่ลูกชาย ด้วยความเป็นห่วงทรัพย์นั้น ครั้นตายแล้ว จึงไปเกิดเป็นสุนัขอยู่ในบ้านนั้นเอง
ลูกสุนัขโตขึ้นตามลาดับ สุภมาณพเห็นลูกสุนัขเกิดใหม่ เป็นลูกสุนัขน่ารัก ไม่รู้ว่าพ่อของ
ตัวเองเกิดมาเป็นสุนัข ก็เอามาเลี้ยงไว้ด้วยความรัก คือคนที่เคยเป็นพ่อเป็นลูกกันในชาติก่อนนั้น
ย่อมเกิดความรักกันได้ง่าย เพราะลูกสุนัขเป็นสัตว์น่ารัก เขาเลี้ยงลูกสุนัขตัวนี้ อย่างดี เวลา
นอนก็ไม่ให้นอนบนที่นอนธรรมดา แต่ยกไปนอนที่นอนอันเป็นสิริ ให้คนเลี้ยงดูอย่างดี
วันหนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกเพื่อจะแสดงธรรม เมื่อทรงตรวจดูไป
ในตอนใกล้รุ่ง ได้เห็นลูกสุนัขนั้น จึงทรงดาริว่า ถ้าพระองค์มายังบ้านสุภมาณพนี้ จะเกิดอะไรขึ้น
พระองค์ก็ทรงย้อนไปดูว่ามีเรื่องนั้นๆ จะเกิดขึ้นแล้ว สุภมาณพนี้จะได้นับถือพระพุทธศาสนา
ส่วนพราหมณ์ซึ่งไปเกิดเป็นสุนัขนั้น เมื่อตายจักไปตกนรกเพราะกรรมของตน
ปกติพระพุทธเจ้า เมื่อเสด็จไปบิณฑบาต จะต้องมีพระอานนท์ตามเสด็จ แต่ใ น
วั น นั้ น ไม่ มี พ ระอานนท์ เสด็ จ แต่ ผู้ เดี ย ว ออกบิ ณฑบาต ไปประทั บ ยื น อยู่ ห น้ า บ้ า นของ
สุภมาณพนั้น วันนั้น สุภมาณพไม่อยู่ ออกไปนอกบ้านด้วยธุระบางอย่าง เมื่อพระพุทธเจ้า
เสด็จมาประทับยืนอยู่หน้าบ้านของสุภมาณพนั้น ก็ไม่มีใครเขาใส่บาตร เพราะเขาไม่นับถือ
พระพุทธศาสนา พระพุทธองค์เสด็จไปประทับยืนอยู่ที่หน้าบ้าน ทรงถือบาตรก็ไม่ได้มุ่งหมาย
ว่าจะบิณฑบาต แต่มุ่งโปรดสุภมาณพเท่านั้น
ลูกสุนัขนั้น เห็นพระพุทธเจ้ามาประทับยืนอยู่ ก็เห่าแสดงความไม่พอใจที่พระมายืนอยู่
หน้าบ้าน พระพุทธเจ้า เมื่อทอดพระเนตรเห็นลูกสุนัขนั้นเข้ามาก็ตรัสว่า “โตเทยยพราหมณ์
เจ้าเมื่อชาติก่อนดูหมิ่นเรา จึงมาเกิดเป็นลูกสุนัข ชาตินี้เจ้ามาดูหมิ่นเราอีก เจ้าตายจากนี้แล้ว
จะไปเกิดในอเวจีนรก”
ลูกสุนัขนั้น ฟังเสียงพระพุทธเจ้าก็ทราบว่า “พระสมณโคดม จาเราได้” เกิดร้อนใจ
ขึ้น จึงได้วิ่งคอตกเข้าไปในบ้านแทนที่จะไปนอนบนที่นอนอันสวยงามของตนที่สุภมาณพ
ผู้เป็นนายจัดให้ แต่กลับไปนอนบนกองขี้เถ้าที่กลางเตาไฟ คนทั้งหลายพยายามจับดึงขึ้นไป
นอนบนที่นอนพิเศษที่นายจัดไว้ก็ไม่ยอม ได้ไปนอนที่เดิมนั่นเอง
พระพุทธเจ้าตรัสแล้วก็เสด็จไปยังวัด พระเชตวัน ฝ่ายสุภมาณพเมื่อกลับมาจากธุระ
มาเห็นลูกสุนัขของตนไปนอนอยู่บนกองขี้เถ้าในเตาไฟ ก็ดุคนใช้ไม่พอใจโดยพูดว่า “ใครเอา
ลูกสุนัขของฉันมาอยู่บนกองขี้เถ้า ในเตาไฟนี่”
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๒๓๒
คนทั้งหลายบอกว่า “เขามานอนเอง พยายามยกขึ้นเขาก็ไม่ไป”
สุภมาณพถามว่า “เพราะเหตุใด”
คนใช้ บ อกว่ า “วั น นี้ พระพุ ท ธเจ้ า เสด็ จ มาประทั บ ยื น อยู่ ห น้ า บ้ า น ลู ก สุ นั ข นี้
ไปเห่า พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นๆ แล้วลูกสุนัขนี้พอฟังเข้าก็มานอนบนกองขี้เถ้านั้น ยกขึ้น
ไปเท่าไรก็ไม่กลับไปที่เดิม”
สุภมาณพ พอได้ฟังคนใช้รายงานอย่างนั้น ก็โกรธทันทีหาว่าพระพุทธเจ้าดูหมิ่นพ่อ
ของตน ว่าพ่อของตนเกิดมาเป็นสุนัข แท้ที่จริงพ่อของตนนั้นไปเกิดในพรหมโลกอยู่ในขณะนี้
ไม่ใช่เกิดเป็นสุนัข พระสมณโคดมทาพ่อของเราให้เป็นสุนัข พระสมณะรูปนี้พูดพล่อย
สุภมาณพ เมื่อโกรธแล้วก็ไปวัดพระเชตวัน ไปต่อว่าพระพุทธองค์ทีเดียว เมื่อไปถึง
ก็ยืนไม่ไหว้ ได้ทูลถามว่า “พระองค์เสด็จไปที่บ้านของข้าพระองค์ใช่ไหมวันนี้” พระพุทธเจ้า
ตรัสตอบว่า “ใช่”
สุภมาณพทูลถามว่า “พระองค์ทรงทราบได้อย่างไรว่า บิดาของข้าพระองค์ไปเกิด
เป็ น สุ นั ข เป็ น การดู ถู ก บิ ด าของข้ า พระองค์ พวกพราหมณ์บ อกว่ า บิ ด าของข้ า พระองค์
เกิดในพรหมโลก ไม่ใช่มาเกิดเป็นสุนัขอย่างนี้”
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “สุภมาณพ ถ้าเจ้าต้องการจะรู้ มีข้อพิสูจน์อยู่ มีทรัพย์สมบัติ
ของบิดาอยู่บ้างไหมที่บิดาของเจ้าเมื่อใกล้ตายนั้นไม่ได้บอกไว้” สุภมาณพทูลว่า “มี”
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ถ้าเจ้าต้องการจะพิสูจน์เรื่องนี้ ทดสอบดูก็ได้ วันนี้เจ้ากลับ
ไปจากนี้แล้ว ให้เอาลูกสุนัขของเจ้ากินอาหารให้อิ่มด้วยข้าวมธุปายาสมีน้าน้อย เมื่ออิ่มแล้ว
ให้เขานอนสักครู่หนึ่ง พอนอนแล้วเจ้าจงไปกระซิบที่ใกล้หู ถามว่า นี่พ่อ ทรัพย์สมบัติที่ฝังไว้นั้น
ฝังไว้ที่ไหน แล้วสุนัขตัวนี้จะวิ่งไปที่ฝังทรัพย์ แล้วเอาเท้าตะกายที่ฝังทรัพย์ เจ้าก็จงให้คนขุด
ลงไปเถิด เมื่อเป็นเช่นนี้ เจ้าจะพึงรู้จักสุนัขตัวนั้น เขาคือบิดาของเจ้า”
สุภมาณพได้ฟังดังนั้น ก็นึกกระหยิ่มอยู่ในใจด้วยเหตุ ๒ ประการ “ถ้าเกิดจริงขึ้นมา
เราก็ได้ทรัพย์ ถ้าเราพิสูจน์แล้วไม่ จริง เราจะโพนทะนาให้ทั่วเมืองว่า สมณะองค์นี้พูดไม่จริง
ไม่ได้ขาดทุนตรงไหน”
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เพราะฉะนั้น เขารีบกลับไปบ้าน ไปทาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้ คือให้ลูกสุนัข
ของตนกินข้าวมธุปายาสมีน้าน้อย อิ่มแล้วให้นอน พอนอนแล้วเขาก็ไปกระซิบที่หู ถามว่า
ทรัพย์ฝังไว้ที่ยังไม่ได้บอกอยู่ที่ไหน สุนัขนั้นพอถูกถามอย่างนั้นก็รู้ทันทีเลยว่า “โอ้ ลูกของ
เรานี้รู้แล้วว่าเรามาเกิดเป็นสุนัข” แล้วก็หอนขึ้น วิ่งไปที่ฝังทรัพย์ เอาเท้าหน้าทั้งสองตะกาย
ขุ ด ลงไปที่ ฝั ง ทรั พ ย์ ได้ ใ ห้ สั ญ ญาณบ่ ง ให้ ท ราบว่ า ทรั พ ย์ อ ยู่ ต รงนี้ การที่ ตั ว เองเกิ ด เป็ น
สุนัขนี้ก็เพราะเป็นห่วงทรัพย์นี่เอง
เมื่อสุนัขไปตะกายที่นั้น สุภมาณพก็ให้คนขุดลงไปตรงนั้น พอขุดลงไปก็น่าพิศวงแท้
ของที่พบนั้นเป็นของมีค่าทั้งสิ้น คือพวงมาลัย พวงดอกไม้ทองคา มีค่าหนึ่งแสนกหาปณะ
รองเท้า ทองค า มีค่ าหนึ่ง แสนกหาปณะ จานทองค า มีค่ า หนึ่ง แสนกหาปณะ สุภ มาณพ
พอเห็นเข้าอย่างนั้นก็อุทานในใจทันทีเลย “อื้อฮือ สิ่งที่ภพชาติปิดไว้ พระองค์นี้ ก็ยังทรงทราบได้
ฉะนั้น พระองค์ไม่ใช่พระธรรมดาแน่แล้ว ต้องเป็นพระสัพพัญญูแน่นอน เพราะสิ่งที่ภพชาติ
ปิดบังไว้ ก็ยังทรงทราบได้” ทีนี้ชักจะเลื่อมใสแล้ว
สุภมาณพจึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วก็ทูลถามว่า “ทาไม
คนเราเกิดมาจึงไม่เหมือนกัน” ปัญหาที่สุภมาณพทูลถามนั้นมี ๑๔ ข้อ จัดเป็น ๗ คู่ ปัญหา
ทุกข้อล้วนเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นดังนี้
คู่ที่ ๑ ถามว่า ทาไม บางคนอายุสั้น บางคนอายุยืน
คู่ที่ ๒ ถามว่า ทาไม บางคนมีโรคภัยไข้เจ็บมาก บางคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
คูท่ ี่ ๓ ถามว่า ทาไม บางคนรูปไม่สวย ผิวพรรณทราม แต่บางคนเกิดมารูปสวย
ผิวพรรณดี
คู่ที่ ๔ ถามว่า ทาไม บางคนมีศักดิ์ต่า หรือไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ แต่บางคนเกิดมา
มีศักดิ์สูง คือมียศตาแหน่งสูง
คู่ที่ ๕ ถามว่า ทาไม บางคนยากจน บางคนร่ารวย
คู่ที่ ๖ ถามว่า ทาไม บางคนเกิดในสกุลต่า บางคนเกิดในสกุลสูง
คู่ที่ ๗ ถามว่า ทาไม บางคนเกิดมาโง่ บางคนเกิดมาฉลาด
เป็นปัญหา ๗ คู่ รวม ๑๔ ข้อ
พระพุ ทธเจ้ าก็ ตรัสตอบสุ ภมาณพ โดยทรงขยายความกฎแห่ งกรรมไว้ ในจู ฬกั มมวิภังคสูตรค่อนข้างยาว แต่ในที่นี้จะกล่าวโดยย่อ ดังนี้
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๒๓๔
คู่ที่ ๑ การที่คนเราเกิดมามีอายุสั้น ก็เพราะเมื่อชาติปางก่อนเป็นคนชอบฆ่าสัตว์
ตัดชีวิต ไม่มีศีล ๕ ด้วยอานาจผลของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทาให้เขาไปตกนรกหมกไหม้ เสวย
ทุกข์อยู่ เมื่อหมดกรรมนั้นก็มาเกิดเป็นมนุษย์ ด้วยอานาจเศษกรรมที่ยังเหลืออยู่ทาให้เขา
อายุสั้น เพราะเขาเคยฆ่าสัตว์
ส่ ว นคนที่ เ กิ ด มามี อ ายุ ยื น ก็ เ พราะเมื่ อ ชาติ ก่ อ นเขาเป็ น คนมี ศี ล ๕ มี ศี ล ธรรม
เมื่อเขาตายจากมนุษยโลกก็ไปเกิดที่ดีมีความสุข เช่นไปเกิดในสวรรค์ เมื่อพ้นจากภูมินั้นแล้ว
มาเกิดเป็นมนุษย์ บุญของเขายังหนุนอยู่ ทาให้เขาอายุยืน
คู่ที่ ๒ การที่บางคนเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บมาก ก็เพราะเมื่อชาติก่อนนั้น เป็นคน
ชอบเบียดเบียนฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์กักขังสัตว์ ทาร้ายคนอื่นสัตว์อื่นให้เดือดร้อน ให้ทรมาน
ให้ เ จ็ บ ป่ ว ย เมื่ อ เขาตายไป ก็ ไ ปตกนรก เมื่ อ พ้ น จากนรกแล้ ว ก็ ก ลั บ มาเกิ ด เป็ น มนุ ษ ย์
ด้วยอานาจเศษกรรมที่ยังเหลืออยู่ทาให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วย สุขภาพเสื่อมโทรม มีความสุขน้อย
ส่วนคนที่เกิดมามีโรคภัย ไข้เจ็ บน้อ ยหรื อไม่มี ก็เพราะชาติ ก่อนนั้นเขาเป็ นคนมี
เมตตาต่อสัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์ เอ็นดูสัตว์ มีศีลธรรม มีเมตตากรุณา เมื่อเขาตายจากไป
ก็ไปเกิดในที่ดีมีความสุข เช่นเกิดในสวรรค์ เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เขาจึงมีสุขภาพดี
มีโรคภัยไข้เจ็บน้อย หรือไม่มี
คู่ ที่ ๓ การที่ บ างคนเกิ ด มารู ป ไม่ ส วย ก็ เ พราะเมื่ อ ชาติ ก่ อ นเป็ น คนมั ก โกรธ
มีความโกรธเป็นเจ้าเรือน เมื่อตายไปแล้ว ก็ไปเกิดในอบาย มีนรก เป็นต้น เมื่อมาเกิดเป็น
มนุษย์ ก็จะเป็นคนหน้าตาไม่สวยงาม ขี้เหร่ เพราะชาติก่อนเป็นคนมักโกรธ
ส่วนคนที่เกิดมารูปสวย เพราะชาติก่อนเป็นคนมีเมตตากรุณา ไม่ มักโกรธ เมื่อเขา
ไปเกิดในสวรรค์แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เขาจึงมีหน้าตาสวยงาม รูปหล่อ รูปสวย เพราะมี
เมตตา เป็นคนไม่มักโกรธ
คู่ที่ ๔ การที่บางคนเกิดมามีวาสนาน้อย ไม่มียศมีตําแหน่งกับเขา เป็นคนต้อยต่ํา
ก็ เ พราะเมื่ อ ชาติ ก่ อ น เขาเป็ น คนริ ษ ยาคนอื่ น เมื่ อ ใครเขาได้ ดี ท นอยู่ ไ ม่ ไ ด้ ริ ษ ยาเขา
เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาในชาติปัจจุบันจึงเป็นคนมีศักดิ์ต่า ไม่มียศ ไม่ค่อยมีตาแหน่ง ถ้ามียศ
มีตาแหน่ง ก็มักจะอยู่ในตาแหน่งต่าอยู่เสมอ เพราะเป็นคนริษยาเขา
ส่วนคนที่เกิดมาได้รับตาแหน่งสูง เพราะเมื่อชาติก่อนนั้นไม่ริษยาคนอื่นเขา ใครได้ดี
ก็พลอยยินดีกับเขา จึงเกิดมาได้ตาแหน่งสูง เพราะไม่ริษยาเขา
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๒๓๕
คู่ที่ ๕ การที่ คนบางคนเกิดมายากจน ก็เพราะเมื่อชาติก่อนเขาเป็นคนตระหนี่
ถี่เหนียว ไม่รู้จักบริจาคทาน จึงเกิดมายากจน
ส่วนคนที่เกิดมาร่ารวย มีพ่อแม่ร่ารวย เกิดมาในตระกูลที่ร่ารวย ก็เพราะเมื่อชาติ
ก่อนนั้นเขาเป็นคนที่บริจาคทาน ยินดีในการบริจาค ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว
คู่ที่ ๖ การที่คนบางคนเกิดมาในสกุลต่ํา ก็เพราะเมื่อชาติก่อนเป็นคนไม่อ่อนน้อม
ถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ เป็นคนแข็งกระด้าง เย่อหยิ่ง เมื่อตายไปแล้ว ก็ไปเกิดในอบาย มีนรก เป็นต้น
เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงเกิดในสกุลต่า
ส่ว นคนที่เกิ ดมาในสกุ ล สูง ก็เพราะชาติก่ อ นเป็น คนอ่ อ นน้ อ มถ่ อมตนต่ อ ผู้ใ หญ่
เป็นคนไม่แข็งกระด้าง ไม่เย่อหยิ่ง
คู่ที่ ๗ การที่คนบางคนเกิดมาโง่ ก็เพราะเมื่อชาติก่อน ไม่คบบัณฑิต ไม่สอบถาม
ถึงว่าสิ่งใดเป็นบาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ อะไรควรทา อะไรไม่ควรทา
เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ จึงเป็นคนโง่
ส่วนคนที่เกิดมาเป็นคนฉลาด ก็เพราะชาติก่อนเป็นคนคบบัณฑิต สอบถามถึง บาป
บุญ คุณ โทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ อะไรควรทา อะไรไม่ควรทา เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์
จึงเป็นคนฉลาด

อกุศลกรรมบถ
อกุศลกรรมบถ คือ ทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศล ทางแห่งกรรมชั่วหรือกรรมชั่วอัน
เป็นทางนาไปสู่ทุคติ มี ๑๐ อย่าง จาแนกเป็น กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ และมโนกรรม ๓ ดังนี้
กายกรรม ๓ ได้แก่
๑. ปาณาติบาต
การฆ่าสัตว์
๒. อทินนาทาน
การลักขโมย
๓. กาเมสุมิจฉาจาร การประพฤติผิดในกาม
วจีกรรม ๔ ได้แก่
๑. มุสาวาท
การพูดเท็จ
๒. ปิสุณวาจา
การพูดส่อเสียด
๓. ผรุสวาจา
การพูดคาหยาบ
๔. สัมผัปปลาปะ การพูดเพ้อเจ้อ
หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๒๓๖
มโนกรรม ๓ ได้แก่
๑. อภิชฌา
การเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น
๒. พยาบาท
การคิดปองร้ายผู้อื่น
๓. มิจฉาทิฏฐิ
การเห็นผิดจากคลองธรรม

กายกรรม ๓
กายกรรม หมายถึง การกระทาทางกาย คือ ทากรรมด้วยกายทั้งกรรมดีและกรรม
ชั่ว จัดเป็นกายกรรมทั้งสิ้น การกระทาชั่วทางกายมี ๓ อย่าง คือ การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์
และการประพฤติผิดในกาม

๑. ปาณาติบาต การฆ่าสัตว์
ความเสียหายของปาณาติบาต
ชีวิ ต เป็น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ สุ ดของสั ตว์ ทั้ง หลาย หากไม่ มีชี วิ ต เสีย แล้ ว ฐานะทรั พ ย์ สิ น
ที่มีอยู่ก็ชื่อว่าไม่มี ชีวิตจึงเป็นเจ้าของของทุกสิ่งทุกอย่าง และเป็นสิ่งที่สัตว์ทุกรูปทุกนาม
หวงแหนที่สุด การทาลายชีวิตเท่ากับเป็นการทาลายทุกสิ่งทุกอย่าง
ปาณาติ บ าต คื อ การฆ่ า สั ต ว์ หมายรวมไปถึ ง การท าร้ า ย การทรกรรมสั ต ว์
คาว่ า สั ตว์ ในที่ นี้ หมายถึง สิ่งมี ชีวิต ทุกชนิด กิริ ยาที่ ประพฤติ ก้าวล่วงต่อชี วิตสั ตว์ มี ๓
ประการ ดังนี้
๑. การฆ่า
๒. การทาร้ายร่างกาย
๓. การทรกรรม
การฆ่า หมายถึง การทาชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป ได้แก่ การทาให้ตาย
วัตถุ คือ ผู้ถูกฆ่า มี ๒ อย่าง คือ มนุษย์ และสัตว์เดียรัจฉาน โดยที่สุด หมายถึง
มนุษย์และสัตว์เดียรัจฉานทั้งที่อยู่ในครรภ์และนอกครรภ์
เจตนาของผู้ฆ่า มี ๒ อย่าง คือ จงใจฆ่าและไม่จงใจฆ่า
การฆ่าสาเร็จด้วยความพยายาม เรียกว่า ปโยคะ มี ๒ อย่าง คือ ฆ่าเองและใช้ให้
ผู้อื่นฆ่า การใช้ให้ผู้อื่นฆ่า ทั้งผู้ใช้และผู้ถูกใช้ให้ฆ่า มีโทษและความผิดฐานฆ่าผู้อื่นเหมือนกัน
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๒๓๗
การทําร้ายร่างกาย หมายถึง การทาร้ายผู้อื่น โดยการทาให้พิการ เสียโฉม หรือ
เจ็บลาบาก แต่ไม่ถึงกับเสียชีวิต มีลักษณะ ดังนี้
การทําให้พิการ คือ การทาให้เสียอวัยวะ เช่น ทาให้เสียนัยน์ตา เสียแขน เสียขา
เป็นต้น
การทําให้เ สี ยโฉม คื อ การทาร้ายร่ างกายให้เสี ย ความสวยงาม แต่ ไม่ ถึ งพิ ก าร
เช่น ใช้มีดกรีดหรือใช้ไม้ทุบตีให้เป็นแผลเป็น เป็นต้น
การทําให้เจ็บลําบาก คือ การทาร้ายร่างกายให้เจ็บปวด เป็นทุกข์ทรมาน
การทาร้ายร่างกายทั้งหมดนี้ เป็นอนุโลมปาณาติบาต
การทรกรรม มุ่งเฉพาะการทาแก่สัตว์เดียรัจฉาน เพราะมนุษย์ไม่เป็นวัตถุอันใครๆ
จะพึงทรกรรมได้ การทรกรรม คือการทาให้สัตว์ได้รับความลาบาก ประพฤติเหี้ยมโหดแก่สัตว์
โดยขาดความเมตตากรุณา มีลักษณะ ดังนี้
ใช้ ก าร หมายถึ ง การใช้ สั ต ว์ ไ ม่ มี ค วามเมตตาปรานี ปล่ อ ยให้ อ ดอยากซู บ ผอม
ไม่ให้กิน ไม่ให้นอน ไม่ให้หยุดพักผ่อนตามกาล ขณะใช้งานก็เฆี่ยนตีทาร้ายร่างกายโดยไม่มี
เมตตาจิต หรือใช้การเกินกาลังของสัตว์ เช่น ให้เข็นภาระหนักเกินกาลัง เป็นต้น
กักขัง หมายถึง การกักขังสัตว์ให้อดอยาก อิดโรย หรือผูกรัดไว้จนไม่สามารถจะ
ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถได้
นําไป หมายถึง การผูกมัดสัตว์แล้วนาไปโดยวิธีทรมาน เช่น ลาก หรือหิ้วเป็ด ไก่
สุกร เอาหัวลงและเอาเท้าขึ้น ทาให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง
เล่นสนุก หมายถึง การทรมานสัตว์ด้วยความสนุกสนาน เช่น ใช้ประทัดผูกหางสุนัข
แล้ ว จุ ด ไฟ เพื่ อ ให้ สุ นั ข ตกใจและวิ่ ง สุ ด ชี วิ ต หรื อ การใช้ ก้ อ นหิ น ก้ อ นดิ น ขว้ า งปาสั ต ว์
เพื่อความสนุกของตน
ผจญสัตว์ หมายถึง การนาสัตว์มาต่อสู้กัน ทาให้สัตว์เหน็ดเหนื่อยและได้รับทุกข์
ทรมาน เช่น ชนโค ชนกระบือ ชนแพะ ชนแกะ ตีไก่ กัดปลา กัดจิ้งหรีด เป็นต้น
หลักวินิจฉัย
การฆ่าสัตว์ที่สาเร็จเป็นปาณาติบาต ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ มีองค์ ๕ คือ
๑. ปาโณ
สัตว์มีชีวิต
๒. ปาณสญฺญิตา รู้ว่าสัตว์มีชีวิต
๓. วธกจิตฺตํ
จิตคิดจะฆ่า
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๒๓๘
๔. อุปกฺกโม
พยายามฆ่า
๕. เตน มรณํ
สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น
การฆ่าสัตว์นี้ ทางพระพุทธศาสนารวมถึงการฆ่าตัวเองด้วย การฆ่าตัวเองนั้น
เป็นปาณาติบาต เนื่องจากมีองค์ประกอบของปาณาติบาตครบทั้ง ๕ ข้อ เช่นเดียวกัน
โทษของปาณาติบาต
คั ม ภี ร์ ชั้ น อรรถกถา ได้ ว างหลั ก วิ นิ จ ฉั ย การฆ่ า ว่ า จะมี โ ทษมากหรื อ น้ อ ยไว้
๔ ประการ คือ
๑. คุณ ฆ่าสัตว์มีคุณมากก็มีโทษมาก ฆ่าสัตว์มีคุณน้อยหรือไม่มีคุณ ก็มีโทษน้อย
เช่น ฆ่าพระอรหันต์ มีโทษมากกว่าฆ่าปุถุชน ฆ่าสัตว์ช่วยงาน มีโทษมากกว่าฆ่าสัตว์ดุร้าย
เป็นต้น
การฆ่าบิดามารดา การฆ่าพระอรหันต์ มีบาปหนัก เป็นอนันตริยกรรม ห้ามสวรรค์
ห้ามนิพพาน
การฆ่าคนที่มีคุณ เช่น พระอริยบุคคลที่ต่ากว่าพระอรหันต์ หรือกัลยาณชน ผู้รักษา
ศีลปฏิบัติธรรม หรือคนที่ประกอบคุณงามความดีต่อสังคมก็มีบาปมาก แต่น้อยกว่าการฆ่า
พระอรหันต์ หรือการฆ่าบิดามารดาเพราะไม่เป็นอนันตริยกรรม
การฆ่าคนทั่วไป ก็มีบาปเช่นเดียวกัน แต่น้อยกว่าการฆ่าคนที่มีคุณ
การฆ่าคนที่ไร้ศีลธรรมและเป็นภัยแก่คนอื่น ก็จัดว่าเป็นบาป แต่น้อยกว่าการฆ่าคน
ทั่วไป
กล่าวโดยสรุปแล้วการฆ่าล้วนเป็นบาปทั้งสิ้น
๒. ขนาดกาย ส าหรับ สั ตว์ จ าพวกเดี ย รั จฉานที่ ไ ม่ มีคุ ณเหมื อ นกั น ฆ่ า สั ตว์ ใ หญ่
มีโทษมาก ฆ่าสัตว์เล็กมีโทษน้อย ก็เพราะการฆ่าสัตว์ที่มีขนาดร่างกายใหญ่กว่าต้องใช้ความ
พยายามในการฆ่ามากกว่า
๓. ความพยายาม มีความพยายามมากในการฆ่า ก็มีโทษมาก มีความพยายาม
น้อยก็มีโทษน้อย
ความพยายามในการฆ่านั้น ถ้าเกิดความสูญเสียต่อชีวิตมาก ย่อมมีบาปมาก หรือ
การฆ่าด้วยวิธีการที่ทรมาน คือทาให้ตายอย่างลาบาก หวาดเสียว ให้เกิดความช้าใจ ฆ่าด้วย
วิธีพิสดาร ย่อมมีบาปมาก ส่วนการฆ่าด้วยการใช้เทคโนโลยี เช่น การใช้ระเบิดอาวุธชีวะเคมี
ทาให้เกิดความสูญเสียมาก ย่อมมีบาปมาก
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๒๓๙
๔. กิเลสหรือเจตนา มีกิเลสหรือเจตนาแรงก็มีโทษมาก มีกิเลสหรือเจตนาอ่อน
ก็มีโทษน้อย เช่นฆ่าด้วยโทสะหรือจงใจเกลียดชัง มีโทษมากกว่าฆ่าเพื่อป้องกันตัว เป็นต้น
เจตนาในการฆ่าด้วยอานาจโลภะ โทสะ โมหะ หากมีเจตนาแรงกล้าย่อมมีบาปมาก
หากเจตนาอ่อนย่อมมีบาปน้อย เช่น การฆ่าด้วยการเห็นแก่อามิสสินจ้างรางวัล การฆ่าด้วย
ความอามหิตโหดเหี้ยมเคียดแค้นพยาบาท การฆ่าด้วยความเป็นมิจฉาทิ ฏฐิ การฆ่าโดยไม่มี
เหตุผล หรือการฆ่าเพื่อความสนุกสนาน ย่อมมีบาปมากน้อยลดหลั่นกันไป ในกรณีที่ไม่มี
เจตนาก็ไม่บาป ดังเรื่องพระจักขุบาลเถระซึ่งมีจักษุบอดทั้งสองข้าง เดินจงกรมเหยียบแมลง
เม่าตายเป็นจานวนมาก แต่ไ ม่มีเจตนาที่จะฆ่า ดัง ที่ พระพุ ทธเจ้า ตรัสว่า “ภิกษุ ทั้งหลาย
ขึ้นชื่อว่าเจตนาเป็นเหตุให้ตายของพระขีณาสพทั้งหลาย มิได้มี”
ในการฆ่าสัตว์นั้น ผู้ฆ่าย่อมได้รับกรรมวิบาก ๕ สถาน คือ
๑. ย่อมเกิดในนรก
๒. ย่อมเกิดในกาเนิดสัตว์เดียรัจฉาน
๓. ย่อมเกิดในกาเนิดเปรตวิสัย
๔. ย่อมเป็นผู้มีอวัยวะพิการ
๕. โทษเบาที่สุด หากเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมเป็นผู้มีอายุสั้น

ตัวอย่างโทษของปาณาติบาต
เรื่องนายโคฆาตก์
มีเรื่องเล่าว่า ในครั้งพุทธกาล ในพระนครสาวัตถี มีชายคนหนึ่งชื่อ โคฆาตก์ มีอาชีพ
ฆ่าโคขายเนื้อเลี้ยงชีวิต เป็นเวลา ๕๕ ปี ตลอดเวลาที่เขาทาอาชีพนี้ ไม่เคยบริจาคทานและ
รักษาศีลเลย ถ้าวันใดขาดเนื้อจะไม่ยอมรับประทานอาหาร
วันหนึ่ง นายโคฆาตก์ขายเนื้อ ตอนกลางวันแล้ ว มอบเนื้อส่วนหนึ่งให้ภรรยาไว้
ทากับข้าว เสร็จแล้วไปอาบน้า ขณะนั้น เพื่อนของเขาคนหนึ่งมีแขกมาที่บ้าน ไม่มีกับข้าว
ต้อนรับจึงมายังบ้านของนายโคฆาตก์ ขอซื้อเนื้อกับภรรยานายโคฆาตก์เพื่อนาไปทาอาหาร
ต้อนรับแขก ภรรยานายโคฆาตก์ไม่ยอมขายให้ เพราะไม่มีเนื้อสาหรับขาย มีแต่เนื้อที่เก็บไว้
ทาอาหารให้สามีเท่านั้น เพราะทราบดีว่านายโคฆาตก์ขาดเนื้อเสียแล้วจะไม่ยอมรับประทาน
อาหาร แต่เพื่อนของนายโคฆาตก์ก็ไม่ยอมฟัง ได้หยิบฉวยเอาเนื้อนั้นไปโดยพลการ
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๒๔๐
นายโคฆาตก์อาบน้าเสร็จแล้วกลับมา ภรรยาจึงคดข้าวมาเพื่อให้เขากินกับผักต้ม
และได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เขาฟัง เขาไม่ยอมรับประทานอาหาร ได้หยิบฉวยมีดอันคมกริบ
เดินเข้าไปหาโคตัวหนึ่ง สอดมือเข้าไปในปาก ดึงลิ้นออกมาแล้ว เอามีดตัดจนขาด นามาให้
ภรรยาทากับข้าว โคตัวนั้นก็สิ้นใจตายด้วยความเจ็บปวดทรมาน
เมื่อกับข้าวเสร็จแล้ว เขาก็เริ่มรับประทานอาหาร ทันทีที่เขาใส่ชิ้นเนื้อเข้าไปในปาก
ลิ้นของเขาก็ได้ขาดตกลงไปในชามข้าว ได้รับผลกรรมทันตาเห็น เพราะการทาปาณาติบาต
ด้วยจิตใจที่เหี้ยมโหด เลือดไหลออกจากปาก เขาเที่ยวคลานไปในบ้านและร้องครวญคราง
ด้วยความเจ็บปวดเหมือนโค ครั้นตายแล้ว ก็ไปเกิดในอเวจีนรก

๒. อทินนาทาน การลักทรัพย์
ความเสียหายของอทินนาทาน
ทรัพย์สมบัติที่หามาได้ด้วยความชอบธรรม เป็นสิทธิของบุคคลที่เป็นเจ้าของ เพื่อใช้
เลี้ยงชีพของตนและครอบครัวให้มีความสุขตามอัตภาพ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจความรัก
และหวงแหน ไม่ต้องการให้ใครมาล่วงละเมิดในกรรมสิทธิ์ของตนเอง การลักขโมย เป็นการ
ล่ ว งละเมิ ด อย่ า งร้ า ยแรงต่ อ ทรั พ ย์ สิ น อั น เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องผู้ อื่ น ปั ญ หาทุ จ ริ ต คดโกง
ล้วนแล้วแต่เกิดมาจากอทินนาทานทั้งสิ้น ส่งผลให้ไม่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจทั้งในระดับ
บุคคลและระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมทางด้านทรัพย์สินอีกด้วย
อทินนาทาน การลักทรัพย์นั้น คือการกระทาโจรกรรมโดยตรง หมายถึง การถือ
เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ทั้งที่เป็นสวิญญาณกทรัพย์ หมายถึง ทรัพย์ที่มีวิญญาณ เช่น โค
กระบือ เป็นต้น และอวิญญาณกทรัพย์ หมายถึง ทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณ เช่น แก้ว แหวน เงิน
ทอง เป็นต้น สิ่งของที่มิใช่ของใครแต่มีผู้รักษาหวงแหน ได้แก่ สิ่งของที่อุทิศบูชาปูชนียวัตถุ
สิ่งของที่เป็นสมบัติของส่วนรวม ถือเอาด้วยอาการเป็นโจร นอกจากนี้ ยังรวมถึงกิริยาที่ก้าวล่วง
ทรัพย์สมบัติของผู้อื่น ๓ ประการ คือ
๑. โจรกรรม
๒. อนุโลมโจรกรรม
๓. ฉายาโจรกรรม
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๒๔๑
เฉพาะอนุโลมโจรกรรมกับฉายาโจรกรรมนั้น ต้องพิจารณาถึงเจตนาของผู้กระทาด้วย
ถ้าเจตนากระทาให้เขาเสียกรรมสิทธิ์ ก็ถือว่าเป็นการลักทรัพย์
โจรกรรม หมายถึง การลัก การขโมย การปล้น หรือกิริยาที่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของ
ไม่ได้ให้ด้วยอาการเป็นโจร มีหลายประเภท พรรณนาพอเป็นตัวอย่าง ดังนี้
๑. ลั ก ได้แก่ ถือ เอาสิ่งของที่เขาไม่ให้ ไปด้ วยอาการซ่อนเร้น คือ กิริย าที่ถื อเอา
สิ่งของผู้อื่นด้วยอาการเป็นโจร
๒. ฉก ได้แก่ ฉวยหรือชิงเอาโดยเร็ว คือกิริยาที่ถือเอาสิ่งของในเวลาที่เจ้าของเผลอ
หรือชิงเอาทรัพย์ต่อหน้าเจ้าของ
๓. กรรโชก ได้ แ ก่ ขู่ เ อาด้ ว ยกิ ริ ย าหรื อ วาจาให้ ก ลั ว คื อ กิ ริ ย าที่ แ สดงอ านาจ
ให้เจ้าของตกใจกลัวแล้วยอมให้สิ่งของของตน หรือใช้อาชญาเร่งรัดเอา
๔. ปล้น ได้แก่ ใช้กาลังลอบมาหักโหมแย่งชิงเอาโดยไม่รู้ตัว คือกิริยาที่ยกพวก
ไปถือเอาสิ่งของของคนอื่นด้วยการใช้อาวุธ
๕. ตู่ ได้แก่ กล่าวอ้างหรือทึกทักเอาของผู้อื่นว่าเป็นของตัว คือกิริยาที่ร้องเอาของ
ผู้อื่นซึ่งมิได้ตกอยู่ในมือตน คือมิได้ครอบครองดูแลอยู่ หรืออ้างหลักฐานพยานเท็จ หักล้าง
กรรมสิทธิ์ของผู้อื่น
๖. ฉ้ อ ได้ แ ก่ โกง คื อ กิ ริย าที่ ถื อ เอาสิ่ ง ของของผู้ อื่ น อั น ตกอยู่ ใ นมื อ ตน คื อ ตน
ครอบครองดูแลอยู่ หรือโกงเอาทรัพย์ของผู้อื่น
๗. หลอก ได้แก่ ทาให้เข้าใจผิด สาคัญผิด คือกิริยาพูดปดเพื่อถือเอาของผู้อื่น
หรือปั้นเรื่องให้เขาเชื่อเพื่อจะให้เขามอบทรัพย์ให้แก่ตน
๘. ลวง ได้แก่ ทาให้หลงผิด คือกิริยาที่ถือเอาสิ่งของของผู้อื่น ด้วยแสดงของอย่าง
ใดอย่ า งหนึ่ ง เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจผิ ด หรื อ ใช้ เ ล่ ห์ เ อาทรั พ ย์ ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ลวงให้ เ ขาเชื่ อ เช่ น
การใช้ตราชั่งที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น
๙. ปลอม ได้แก่ ทาให้เหมือนคนอื่นหรือสิ่งอื่น เพื่อให้หลงผิ ดว่าเป็นคนนั้นหรือ
สิ่งนั้น คือกิริยาที่ทาของไม่แท้ให้เห็นว่าเป็นของแท้
๑๐. ตระบัด ได้แก่ ฉ้อโกง คือกิริยาที่ยืมของเขาไปแล้วถือเอาเสีย
๑๑. เบียดบัง ได้แก่ ยักเอาไว้เป็นประโยชน์ของตัว คือกิริยากินเศษกินเลย
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๒๔๒
๑๒. สับ เปลี่ย น ได้ แ ก่ เปลี่ ยนแทนที่ กั น คือ กิ ริ ยาที่ ถื อเอาสิ่ง ของของตนที่ เลว
เข้าไว้แทน และเอาสิ่งของของผู้อื่นที่ดีกว่า หรือแอบสลับเอาของผู้อื่นซึ่งมีค่ามากกว่า
๑๓. ลักลอบ ได้แก่ ลอบกระทาการบางอย่าง คือกิริยาที่เอาของซึ่งจะต้องเสียภาษี
ซ่อนเข้ามาโดยไม่เสียภาษีหรือหลบหนีภาษีของหลวง
๑๔. ยักยอก ได้แก่ ถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือทรัพย์ของตนซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของ
ร่วมอยู่ด้วยที่อยู่ในความดูแลรักษาของตนไปโดยทุจริต คือใช้อานาจหน้าที่ที่มีอยู่ถือเอาทรัพย์
โดยไม่สุจริต หรือกิริยาที่ยักยอกทรัพย์ของตนที่จะต้องถูกยึดเอาไปไว้เสียที่อื่น
อนุโลมโจรกรรม หมายถึง กิริยาที่แสวงหาทรัพย์ในทางไม่บริสุทธิ์ ยังไม่ถึงขั้นเป็น
โจรกรรม มีประเภทจะพรรณนาพอเป็นตัวอย่าง ดังนี้
๑. สมโจร ได้แก่ กิริยาที่อุดหนุนโจรกรรม เช่น การรับซื้อของโจร
๒. ปอกลอก ได้แก่ ทาให้เขาหลงเชื่อแล้วล่อลวงเอาทรัพย์เขาไป หรือกิริยาที่คบคน
ด้วยอาการไม่ซื่อสัตย์ มุ่งจะเอาแต่ทรัพย์สมบัติของเขาถ่ายเดียว เมื่อเขาสิ้นเนื้อประดาตัว
ก็ละทิ้งเขาเสีย
๓. รับสินบน ได้แก่ รับสินจ้างเพื่อกระทาผิดหน้าที่ คือการถือเอาทรัพย์ที่เขาให้
เพื่อช่วยทาธุระให้ในทางที่ผิด การรับสินบนนี้ หากผู้รับมีเจตนาร่วมกับผู้ให้ ในการทาลาย
กรรมสิทธิ์ของผู้อื่น ก็ถือว่าเป็นการทาโจรกรรมร่วมกันโดยตรง ถือว่าเป็นการลักทรัพย์
ฉายาโจรกรรม หมายถึง กิริยาที่ทาคล้ายคลึงกับโจรกรรม หรือกิริยาที่ทาทรัพย์
ของผู้อื่นให้สูญเสียและเป็นสินใช้ตกอยู่แก่ตน ประกอบด้วยลักษณะ ๒ อย่าง คือ
๑. ผลาญ ได้แก่ ทาลายให้หมดสิ้นไป คือกิริยาที่ทาความเสียหายแก่ทรัพย์ของผู้อื่น
๒. หยิบฉวย ได้แก่ กิริยาที่ถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นด้วยความมักง่าย โดยมิได้บอก
ให้เจ้าของรู้ คือการถือเอาด้วยวิสาสะเกินขอบเขต
ฉายาโจรกรรมนี้ ถ้ า มี เ จตนาในทางท าลายกรรมสิ ท ธิ์ ข องผู้ อื่ น รวมอยู่ ด้ ว ย
ก็ถือว่าเป็นการทาโจรกรรมโดยตรง ถือว่าเป็นการลักทรัพย์
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๒๔๓

หลักวินิจฉัย
การลักทรัพย์ที่สาเร็จเป็นอทินนาทาน ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ มีองค์ ๕ คือ
๑. ปรปริคฺคหิตํ ของนั้นมีเจ้าของ
๒. ปรปริคฺคหิตสญฺ ตา รู้ว่าของนั้นมีเจ้าของ
๓. เถยฺยจิตฺตํ จิตคิดจะลัก
๔. อุปกฺกโม พยายามลัก
๕. เตน หรณํ ได้ของมาด้วยความพยายามนั้น

โทษของอทินนาทาน
ผู้ประพฤติอทินนาทาน ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยหรือ
ลักทรัพย์ จะมีโทษมากหรือน้อย ตามคุณค่าของสิ่งของ คุณความดีของเจ้าของ และความ
พยายามในการลักขโมย นอกจากนั้น ผู้ลักทรัพย์ย่อมได้รับกรรมวิบาก ๕ สถาน คือ
๑. ย่อมเกิดในนรก
๒. ย่อมเกิดในกาเนิดสัตว์เดียรัจฉาน
๓. ย่อมเกิดในกาเนิดเปรตวิสัย
๔. ย่อมเป็นผู้ยากจนเข็ญใจไร้ที่พึง
๕. โทษเบาที่สุด หากเกิดเป็นมนุษย์ ทรัพย์ย่อมฉิบหาย

ตัวอย่างโทษของอทินนาทาน
เรื่อง เวมานิกเปรต
เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาอยู่ ณ กรุงสาวัตถี หัวหน้าพ่อค้าชาวสาวัตถี
คนหนึ่งพาพ่อค้า ๗๐๐ คน ล่องเรือไปค้าขายในดินแดนสุวรรณภูมิ ระหว่างเดินทางเรือได้ถูก
ลมพลัดหลงไปถึงวิมานทองซึ่งอยู่กลางทะเล ภายในวิมานทองนั้นมีเทพธิดาแสนสวยอาศัยอยู่
หัวหน้าพ่อค้าเห็นเทพธิดาจึงถามว่า “น้องรูปงามที่อยู่ในวิมานนี้เป็นใครกันหนอ ขอเชิญน้อง
ออกมาข้างนอกเถิด พี่จะขอชมความงามของน้องให้เต็มตา” เทพธิดาตอบว่า “ดิฉันเป็น
เวมานิกเปรต เพราะทาบุญไว้น้อยมาก แม้จะมีรูปสวย มีวิมาน แต่ดิฉันต้องเปลือยกายไร้
อาภรณ์ มีเพียงเส้นผมปิดบังกายไว้เท่านั้น ดิฉันอายเหลือเกินที่จะออกไปข้างนอก” หัวหน้า
พ่อค้าบอกว่า “น้องนางผู้มีรูปงาม พี่จะให้ผ้าเนื้อดี น้องจงนุ่งผ้าแล้วออกมาเถิด” เวมานิกเปรต
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๒๔๔
ตอบว่า “ท่านไม่อาจให้ผ้านั้นแก่ดิฉันด้วยมือท่านได้โดยตรง แต่ถ้าในหมู่พวกท่านมีอุบาสก
สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอท่านจงให้ทานผ้านั้นแก่อุบาสกแล้วอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดิฉัน
เมื่อนั้น ดิฉันจึงจะได้ผ้านี้ตามปรารถนา
ในเรือนั้นมีอุบาสกผู้มีศีลคนหนึ่ง หัวหน้าพ่อค้าจึงบอกให้เขาอาบน้าแล้วได้มอบ
ผ้านุ่งผ้าห่มให้ และอุทิศส่วนกุศลไปให้เวมานิกเปรต ทันใดนั้นเวมานิกเปรตก็มีอาภรณ์ทิพย์
สวมใส่ เดินยิ้มออกมาจากวิมาน พร้อมทั้งได้อาหารทิพย์อันเกิดจากการให้ทานของหัวหน้า
พ่อค้าเพียงครั้งเดียว พวกพ่อค้าอัศจรรย์ใจ เกิดความเคารพในอุบาสก จึงพากันเข้าไปไหว้
อุบาสกคนนั้นจึงได้แสดงธรรมให้พวกพ่อค้าฟังตามสมควร พวกพ่อค้าถามเวมานิกเปรตว่า
ทาบุญกรรมอะไรไว้จึงมาเกิดเป็นเวมานิกเปรตอยู่กลางทะเล เวมานิกเปรตตอบว่า ในพุทธกาล
ที่ล่วงมาแล้ว ดิฉันเกิดในเมืองพาราณสี อาศัยรูปร่างเลี้ยงชีพ ต่อมาวันหนึ่ง มีผู้หญิงคนหนึ่ง
แกล้งเอายาบารุงผมมาให้ แต่พอใช้แล้วผมกลับร่วงหมดศีรษะ ดิฉันอายจึงหนีออกไปอยู่
นอกเมือง เปลี่ยนอาชีพไปคั้นน้ามันงาขาย พร้อมทั้งเปิดร้านขายสุรา วันหนึ่ง มีลูกค้ามาดื่ม
สุราแล้วเมานอนหลับสนิทอยู่ที่ร้าน ดิฉันฉวยโอกาสนั้น ลักผ้าที่ลูกค้าคนนั้นนุ่งไว้หลวมๆ
ด้วยกรรมนั้น ดิฉันจึงไม่มีอาภรณ์สวมใส่
ต่อมาอีกวันหนึ่ง ดิฉันเห็นพระขีณาสพรูปหนึ่งเที่ยวบิณฑบาตอยู่ จึงนิมนต์ท่าน
เข้าไปในเรือนแล้วถวายแป้งเคี่ยวเจือน้ามันงา ด้วยกุศลกรรมเพียงเท่านี้ ดิฉันจึงเกิดเป็น
เทพธิดารูปงาม และได้วิมานทอง ดิฉันอยู่ในวิมานทองนี้มาแล้วสิ้นระยะเวลา ๑ พุทธันดร
แต่ดิฉันก็เป็นทุกข์มาก เพราะอีก ๔ เดือนกุศลกรรมเหล่านี้จะหมดลง วิบากกรรมชั่วอย่างอื่น
ของดิฉันจะนาดิฉันไปหมกไหม้อยู่ในนรก ได้รับทุกข์ทรมานแสนสาหัสเป็นเวลายาวนาน
อุบาสกผู้มีศีล จึงกล่าวเตือนสติเทพธิดาว่า ดูก่อนแม่เทพธิดา เธอได้เสื้อผ้าอาภรณ์
และอาหารทิพย์เพราะผลของทานที่พ่อค้าให้แก่เรา หากเธอให้ทานแก่พ่อค้าเหล่านี้บ้าง
ผลทานก็จะเกิดแก่เธอ และยิ่งหากเธอได้ถวายทานแด่พระศาสดา ผลของทานก็จะยิ่ งเกิดแก่
เธอมากยิ่งขึ้น
เวมานิกเปรตได้ฟังแล้วก็มีใจยินดี นาข้าวและน้าอันเป็นทิพย์มาเลี้ยงพวกพ่อค้า
และฝากผ้ า ทิ พ ย์ คู่ ห นึ่ ง ให้ หั ว หน้ าพ่ อ ค้ าน าไปถวายพระศาสดาด้ ว ย พวกพ่ อ ค้ า เหล่ า นั้ น
เดินทางต่อไป ครั้นกลับถึงกรุงสาวัตถีแล้ว หัวหน้าพ่อค้าได้นาผ้าทิพย์ของเธอไปถวายแด่
พระศาสดาแล้วอุทิศส่วนกุศลให้เวมานิกเปรต เมื่อนางได้รับผลบุญนั้นจึงจุติไปเกิดเป็นเทพธิดา
ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีเทพธิดา ๑,๐๐๐ นางเป็นบริวาร
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๒๔๕
เรื่ อ งเวมานิ ก เปรตนี้ แสดงให้ เ ห็ น โทษของการลั ก ขโมย ท าให้ เ กิ ด ความขั ด สน
หมกไหม้อยู่ในนรก ได้ รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส ไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์และไม่มี
อาหารรับประทาน และยังแสดงให้เห็นถึงอานิสงส์ของการเสียสละให้ทาน ส่งผลให้พ้นจาก
อบายไปเกิดในสวรรค์

๓. กาเมสุมิจฉาจาร การประพฤติผิดในกาม
ความเสียหายของกาเมสุมิจฉาจาร
การประพฤติผิดในสามีภรรยาและบุคคลอันเป็นที่รักที่หวงแหนของคนอื่น ย่อมเป็น
การทาลายความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว เป็นการทาลายสถาบันครอบครัว ทาให้ขาด
ความเคารพนับถือ จนถึงขั้นเป็นศัตรูประหัตประหารซึ่งกันและกัน
กาเมสุมิจฉาจาร คือการประพฤติผิดในกาม หมายถึง การล่ว งละเมิดทางเพศต่อ
บุคคลต้องห้าม ๒ ประเภท คือ หญิงต้องห้าม และชายต้องห้าม หากผู้ใดประพฤติผิดกับหญิง
หรือชายต้องห้าม ผู้นั้นชื่อว่าประพฤติกาเมสุมิจฉาจาร ถ้าทั้งสองประเภทเป็นผู้ต้องห้ามด้วยกัน
ประพฤติผิดร่วมกัน ก็ชื่อว่ากระทาผิดด้วยกันทั้งสองประเภท บุคคลที่เป็นหญิงแต่มีจิตใจเป็นชาย
และบุคคลที่เป็นชายแต่มีจิตใจเป็นหญิงก็อนุโลมในบุคคลต้องห้ามตามข้อกาเมสุมิจฉาจารนี้

หญิงต้องห้าม
หญิงต้องห้าม หมายถึง บุคคลต้องห้ามสาหรับชาย มี ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ
๑. สสฺสามิกา หญิงมีสามี หมายถึง หญิงที่อยู่กินกับชายฉันภรรยาสามี ทั้งที่แต่งงาน
หรื อ ไม่ ไ ด้ แ ต่ ง งาน รวมถึ ง หญิ ง ที่ รั บ สิ่ ง ของมี ท รั พ ย์ เ ป็ น ต้ น ของชายแล้ ว ยอมอยู่ กั บ
ชายนั้น ตลอดถึงหญิงที่ ชายรับเลี้ยงดูเป็นภรรยา จะได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย
หรือไม่ก็ตาม
หญิงประเภทนี้ จะหมดภาวะที่เป็นหญิงต้องห้ามก็ต่อเมื่อหย่าขาดจากสามีหรือสามี
ตายแล้ว แม้หญิงที่สามีถูกกักขัง เช่น ถูกจาคุก หากยังไม่ได้หย่าขาดจากกัน ก็ถือว่าเป็นหญิง
ต้องห้าม หรือสามีต้องโทษจาคุกตลอดชีวิต หญิงนั้นก็ยังอยู่ในฐานะต้องห้ามตราบเท่าที่สามี
ยังต้องโทษอยู่ ชายใดประพฤติผิดต่อหญิงมีสามี ถือว่าประพฤติกาเมสุมิจฉาจาร
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๒๔๖
๒. าติรกฺขิตา หญิงที่ญาติรักษา หมายถึง หญิงที่มีญาติเป็นผู้ปกครอง ไม่เป็น
อิสระแก่ตน เพราะอยู่ในการปกครองดูแลพิทักษ์รักษาของบิดามารดา ญาติพี่น้อง หรือวงศ์
ตระกูล ชายใดประพฤติผิดต่อหญิงที่ญาติรักษา ถือว่าประพฤติกาเมสุมิจฉาจาร
หญิงที่ญาติรักษานั้น เมื่อรับของหมั้นจากฝ่ายชายและตกลงจะแต่งงานกัน นับแต่
รับของหมั้นแล้ว หญิงนั้นชื่อว่าอยู่ในการรักษาทั้งของญาติและของคู่หมั้น จะพ้นจากการ
รักษาของคู่หมั้นก็ต่อเมื่อได้คืนของหมั้นหรือบอกเลิกการหมั้นนั้นแล้ว
๓. ธมฺมรกฺขิตา หญิงที่ ธรรมรักษา หมายถึง หญิงที่มี ศี ลธรรม กฏหมาย หรือจารี ต
คุ้มครองรักษา มี ๒ ประเภท คือ หญิงผู้เป็นเทือกเถาเหล่ากอของตน และหญิงมีข้อห้าม
หญิงต้องห้ามโดยพิสดาร มี ๒๐ ประเภท คือ
๑. มาตุรกฺขิตา
หญิงที่มารดารักษา
๒. ปิตุรกฺขิตา
หญิงที่บิดารักษา
๓. มาตาปิตุรกฺขิตา
หญิงที่มารดาบิดารักษา
๔. ภาตุรกฺขิตา
หญิงที่พี่ชายน้องชายรักษา
๕. ภคินีรกฺขิตา
หญิงที่พี่สาวน้องสาวรักษา
๖. ญาติรกฺขิตา
หญิงที่ญาติรักษา
๗. โคตฺตรกฺขิตา
หญิงที่ชนมีสกุลหรือแซ่รักษา
๘. ธมฺมรกฺขิตา
หญิงที่ธรรมรักษา
๙. สามิรกฺขิตา
หญิงที่สามีรักษา
๑๐. สปริทณฺฑา
หญิงที่กฎหมายคุ้มครอง
๑๑. ธนกีตา
หญิงที่ชายซื้อมาเป็นภรรยา
๑๒. ฉนฺทวาสินี
หญิงที่อยู่กับชายด้วยความรักใคร่กันเอง
๑๓. โภควาสินี
หญิงที่อยู่เป็นภรรยาชายด้วยโภคสมบัติ
๑๔. ปฏวาสินี
หญิงเข็ญใจได้ผ้านุ่งผ้าห่มแล้วอยู่เป็นภรรยา
๑๕. โอทปตฺตกินี
หญิงที่ชายขอเป็นภรรยาด้วยพิธีแต่งงาน
๑๖. โอภตจุมฺพตา
หญิงที่ชายช่วยปลงภาระอันหนักลงจากศีรษะแล้วอยู่เป็น
ภรรยา
๑๗. ทาสีภริยา
หญิงคนใช้ที่เป็นภริยา
หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๒๔๗
๑๘. กมฺมการินีภริยา หญิงรับจ้างทาการงานที่เป็นภริยา
๑๙. ธชาหฏา
หญิงเชลยที่เป็นภริยา
๒๐. มุหุตฺติกา
หญิงที่ชายอยู่ด้วยชั่วคราว
ถ้าชายล่วงละเมิดในหญิง ๒๐ จาพวกนี้ แม้จาพวกใดจาพวกหนึ่ง ถือว่าประพฤติ
กาเมสุมิจฉาจาร
หญิงผู้เป็นเทือกเถาเหล่ากอของตน เทือกเถา หมายถึง หญิงซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่
นับย้อนขึ้นไปทางบรรพบุรุษ ๓ ชั้น คือ ย่าทวด ยายทวด ๑ ย่า ยาย ๑ มารดาของตน ๑ เหล่ากอ
หมายถึง หญิงผู้สืบสันดานจากตน นับลงไป ๓ ชั้น คือ ลูก ๑ หลาน ๑ เหลน ๑ ชายใด
ประพฤติผิดต่อหญิงผู้เป็นเทือกเถาเหล่ากอของตน ถือว่าประพฤติกาเมสุมิจฉาจาร

หญิงมีข้อห้าม มี ๒ ประเภท คือ
๑. หญิ ง ประพฤติ พ รหมจรรย์ ได้ แ ก่ ภิ ก ษุ ณี สามเณรี สิ ก ขมานา แม่ ชี และ
อุบาสิกาผู้รักษาศีล ๘ หรืออุโบสถศีล
๒. หญิงที่กฎหมายจารีตประเพณีรักษา ได้แก่ หญิงที่กฎหมายจารีตประเพณีห้าม
มิให้ล่วงละเมิด เช่น หญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หญิงพิการ ทุพพลภาพ เป็นต้น

ชายต้องห้าม
ชายต้ อ งห้ าม หมายถึ ง บุ ค คลต้ อ งห้ า มส าหรั บ หญิ ง มี ๒ ประเภท คื อ ชายอื่ น
นอกจากสามีของตนสาหรับหญิงที่มีสามี และชายที่จารีตห้ามสาหรับหญิงทั่วไป
๑. ชายอื่นนอกจากสามีตน เป็นบุคคลต้องห้ามสาหรับหญิงที่มีสามี
๒. ชายที่จารีตห้าม ได้แก่ นักบวชในศาสนาที่ห้ามเสพเมถุน เช่น ภิกษุ สามเณร
เป็นต้น เป็นบุคคลต้องห้ามสาหรับหญิงทั่วไป ทั้งที่มีสามีและไม่มีสามี หญิงใดประพฤติผิดต่อ
ชายต้องห้าม ถือว่าประพฤติกาเมสุมิจฉาจาร หากมีความยินดีพร้อมใจกันในการล่วงประเวณี
ก็ผิดทั้งสอง
กาเมสุมิจฉาจารนี้ ผู้ใดประพฤติผิดต่อบุคคลต้องห้ามดังกล่าวมาทั้งหมด ถือว่า
กระท าผิ ด หากทั้ งสองมี ความยิ นดี พร้ อมใจในการล่ วงประเวณี ก็ ถื อว่ ากระท าผิ ดทั้ งสอง
หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๒๔๘
อนึ่ง ในเรื่องประเวณีนี้ ห้ามการกระทาในสถานที่อันเป็นศาสนสถาน เช่น โบสถ์ วิหาร
ลานเจดี ย์ เป็ น ต้ น แม้ แ ต่ ก ารผู ก สมั ค รรั ก ใคร่ ฉั น ชู้ ส าว การเกี้ ย วพาราสี การพู ด แคะ
การเล่นหูเล่นตา การใช้สื่อสารสนเทศกับบุคคลต้องห้ามในเชิงชู้สาวก็ไม่ควรทา เพราะเป็น
เหตุเบื้องต้นของกาเมสุมิจฉาจารเช่นกัน

หลักวินิจฉัย
การประพฤติผิดในกามที่สาเร็จเป็นกาเมสุมิจฉาจาร ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ
มีองค์ ๔ คือ
๑. อคมนียวตฺถุ หญิงหรือชายนั้น เป็นบุคคลต้องห้าม
๒. ตสฺมึ เสวนจิตฺตํ จิตคิดจะเสพ
๓. เสวนปฺปโยโค พยายามเสพ
๔. มคฺเคน มคฺคปฺปฏิปตฺติอธิวาสนํ อวัยวะเครื่องเสพจรดถึงกัน

โทษของกาเมสุมิจฉาจาร
การประพฤติผิดในกาม จะมีโทษมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับคุณความดีของคนที่ถูกล่วง
ละเมิด ความแรงของกิเลสและความพยายาม นอกจากนั้น ผู้ประพฤติผิดในกาม ย่อมได้รับ
กรรมวิบาก ๕ สถาน คือ
๑. ย่อมเกิดในนรก
๒. ย่อมเกิดในกาเนิดสัตว์เดียรัจฉาน
๓. ย่อมเกิดในกาเนิดเปรตวิสัย
๔. ย่อมเป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ขี้เหร่ มากไปด้วยโรค
๕. โทษเบาที่สุด หากเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมเป็นผู้มีศัตรูรอบด้าน

หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๒๔๙

ตัวอย่างโทษของกาเมสุมิจฉาจาร
เรื่อง นางกินนรีเทวี
ในอดีตกาล มีพระราชาพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า กินนร เสวยราชย์อยู่ในเมือง
พาราณสี มี พ ระรู ป โฉมงามยิ่ ง นั ก อ ามาตย์ ห นึ่ ง พั น น าหี บ เครื่ อ งหอมมาถวายทุ ก ๆ วั น
เมื่อประพรมเครื่องหอมในพระราชนิเวศน์ทั่วแล้ว ก็ผ่าหีบทาเป็นไม้ฟืนหอม หุงพระกระยาหาร
ถวายพระเจ้ากินนร มีปุโรหิตผู้มีปัญญาหลักแหลมคนหนึ่งชื่อ ปัญจาลจัณฑะ มีอายุเท่ากับ
พระองค์ ก็ปราสาทของพระเจ้ากินนรนั้น มีต้นหว้าต้นหนึ่งอยู่ในกาแพงวัง กิ่งหว้าทอดข้าม
กาแพงออกไป บุรุษเปลี้ยคนหนึ่ง รูปร่างอัปลักษณ์น่าเกลียด อาศัยอยู่ที่ร่มไม้หว้านั้น อยู่มา
วันหนึ่ง นางกินรีเทวี มองออกไปตามช่องหน้าต่าง เห็นบุรุษเปลี้ยนั้นแล้วก็เกิดความรักใคร่
ในเวลาราตรี ทรงบาเรอพระเจ้ากินนรให้ทรงยินดีด้วยกิเลสแล้วบรรทมหลับไป จึงค่อยๆ
ลุกขึ้นจัดอาหารอันประณีตมีรสอร่อยใส่ขันทองห่อไว้ที่ชายพกแล้วไต่เชือกลงทางหน้าต่าง
ปีนขึ้นบนต้นหว้าไต่ลงมาตามกิ่ง เชิญบุรุษเปลี้ยให้กินอาหารแล้วทาการอันลามกกับบุรุษเปลี้ย
สาเร็จแล้วก็กลับขึ้นปราสาทตามทางเดิม ประพรมสรีระกายด้วยของหอมแล้วก็เข้าไปนอน
กับพระเจ้ากินนร ประพฤติลามกอย่างนี้เสมอมา พระเจ้ากินนรก็มิได้ทรงทราบ
อยู่มาวันหนึ่ง พระเจ้ากินนรเสด็จประทักษิณพระนคร เวลาเสด็จกลับพระราชนิเวศน์ ได้ทอดพระเนตรเห็น บุรุษ เปลี้ ยมีอ าการน่ ากรุ ณาอย่างยิ่ง จึงตรัสถามปุ โรหิ ตว่ า
เห็นมนุษย์เปรตนั่นหรือไม่ ครั้นปุโรหิตรับพระราชโองการว่า เห็น พระเจ้าข้า จึงตรัสถามต่อไปว่า
บุรุษที่มีรูปร่างน่าเกลียดอย่างนี้ จะมีหญิงคบหาด้วยอานาจฉันทราคะบ้างหรือไม่ บุรุษเปลี้ย
ได้ฟังพระราชดารัสดังนั้น ก็เกิดมานะขึ้นมาว่า พระเจ้าแผ่นดินพูดอะไรเช่นนี้ ชะรอยจะไม่รู้
ว่า เทวีของพระองค์มาหาเรา คิดแล้วก็ประนมมือไหว้ต้นหว้า กล่าววาจาค่อยๆ ว่า ขอเชิญ
เทพยดาซึ่งเป็นเจ้าสิงอยู่ที่ต้นหว้าฟังเราเถิด คนอื่นๆ นอกจากท่านแล้วก็ไม่มีใครรู้
ปุ โ รหิ ต เห็ น กิ ริย าของบุ รุษ เปลี้ ย จึ ง คิ ด ว่ า พระอั ค รมเหสี ข องพระราชาคงได้ ไ ต่
ต้นหว้ามาทาลามกกับบุรุษเปลี้ยนี้เป็นแน่แล้ว คิดแล้วจึงทูลถามว่า ในเวลาราตรี พระองค์
ทรงสัมผัสสรีระกายแห่งพระเทวีเป็นเช่นไรบ้าง พระเจ้ากินนรตรัสตอบว่า สิ่งอื่นก็ไม่แลเห็น
เป็นแต่เวลาเที่ยงคืนสรีระกายของนางเย็น ปุโรหิตจึงทูลว่า ถ้ากระนั้น หญิงอื่นยกไว้ก่อนเถิด
พระนางกินรีอัครมเหสีของพระองค์ได้ประพฤติกรรมอันลามกกับบุรุษเปลี้ยนี้ พระเจ้ากินนร
ตรัสว่า สหายพูดอะไรกัน นางกินรีสมบูรณ์ด้วยรูปร่างอันอุดมเห็นปานนั้น จะมาร่วมอภิรมย์
หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๒๕๐
กับบุรุษเปลี้ยอันน่าเกลียดอย่างยิ่งนี้ได้อย่างไร ปุโรหิตกราบทูลว่า ถ้าอย่างนั้น ขอพระองค์จง
สะกดรอยตามคอยจับดูเถิด พระเจ้ากินนรก็ทรงรับ ครั้นเสวยอาหารเย็นแล้วก็เข้าบรรทมกับ
นางกินรี ตั้งพระหฤทัยคอยสะกดจับ พอถึงเวลาเคยบรรทมหลับตามปกติก็ทรงแสร้งทา
เหมือนหลับไป ฝ่ายนางกินรีก็ลุกขึ้นตามเคย พระเจ้ากินนรก็สะกดรอยตามไปยืนอยู่ที่เงา
ต้นหว้า วันนั้นบุรุษเปลี้ยโกรธขู่ตะคอกว่า ทาไมถึงมาช้าแล้วเอามือตบเข้าที่กกหูนางเทวี
นางเทวีก็ร้องขอโทษว่า นายอย่าเพิ่งโกรธเลย ข้าพเจ้ารอให้พระราชาหลั บจึงมาได้ ว่าแล้ว
ก็ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ บุ รุษ เปลี้ ย เหมื อ นหญิ ง บ าเรอในเรื อ น เมื่ อ บุ รุ ษ เปลี้ ย ตบหู น างกิ น รี นั้ น
กุณฑลหน้าราชสีห์หลุดจากหูกระเด็นไปอยู่ใกล้พระบาทพระเจ้ากินนร พระเจ้ากินนรจึงเก็บ
เอาไปเป็นพยาน ฝ่ายนางกินรีประพฤติอนาจารกับบุรุษเปลี้ยนั้นแล้วก็กลับไปเริ่มจะนอนกับ
พระราชา พระเจ้ า กิ น นรก็ ทรงห้ ามเสี ย พอรุ่ ง ขึ้ น จึ ง รั บ สั่ ง ให้ ค นไปบอกให้ น างกิ น รี เ ทวี
ประดับเครื่องประดับที่พระองค์ให้ทั้งหมดเข้ามาเฝ้า นางกินรีก็สั่งให้ทูลว่า กุณฑลหน้าราชสีห์
ส่งไปไว้ที่ช่างทองเสียแล้วนางก็มิได้มาเฝ้า ครั้นพระเจ้ากินนรรับสั่งให้หาอีกนางก็ประดับ
กุณฑลข้างเดียวเข้าไปเฝ้า พระเจ้ากินนรตรัสถามว่า กุณฑลไปไหน นางก็ทูลว่าส่งไปที่ช่างทอง
พระเจ้ากินนรจึงรับสั่งให้หาช่างทองมาแล้วตรัสถามว่า ทาไมเจ้าจึงไม่ให้กุณฑลแก่นางกินรี
ช่างทองก็ทูลว่า มิได้รับเอาไว้เลย พระเจ้ากินนร ก็ทรงพระพิโรธตรัสว่า เฮ้ยนางจัณฑาล
คนอย่างข้านี้แหละจะเป็นช่างทองของเอ็งละ ตรัสแล้วก็ขว้างกุณฑลลงไปตรงหน้านางกินรี
แล้วหันมาตรัสกับปุโรหิตว่า สหายพูดจริงทีเดียว จงไปสั่งตัดหัวนางจัณฑาลนี้เสีย ปุโรหิต
ได้พานางกินรีไปซ่อนไว้ในที่แห่งหนึ่งภายในพระราชวังนั้นแล้ว กราบทูลพระเจ้ากินนรว่า
ธรรมดาว่ า หญิ ง ทั้ ง หลายย่ อ มเป็ น เช่ น นี้ การกระท าอย่ า งนี้ เป็ น ปกติ ข องหญิ ง ทั้ ง หลาย
ขอพระองค์จงงดโทษนางกินรีเสียเถิด พระเจ้ากินนรก็ทรงยกโทษให้รับสั่งให้ไล่ไปเสียจาก
พระราชนิเวศน์ เมื่อทรงขับไล่จากตาแหน่งแล้ว ก็ทรงตั้งหญิงอื่นเป็นอัครมเหสีแล้วรับสั่ง
ให้ไล่บุรุษเปลี้ยออกไปเสียจากที่นั้น และทรงให้ตัดกิ่งต้นหว้าเสีย
เรื่ องนางกิ นนรี เทวี ประพฤติ กาเมสุ มิ จฉาจารนี้ หากพระราชาไม่ ทรงงดโทษให้
นางจะต้ องได้ รับ โทษทั ณฑ์ ถึง ตาย กามสุ มิ จ ฉาจาร จึง ถื อ ว่ า มีโ ทษร้ า ยแรงมากทั้ ง โลกนี้
และโลกหน้า

หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๒๕๑

วจีกรรม ๔
วจีกรรม คือการกระทาทางวาจา หมายถึง การพูดออกมาเป็นถ้อยคา ทั้งทางดี
และทางชั่ว วจีกรรมทางชั่วมี ๔ อย่าง คือ มุสาวาท การพูดเท็จ ปิสุณวาจา การพูดส่อเสียด
ผรุสวาจา การพูดคาหยาบ และสัมผัปปลาปะ การพูดเพ้อเจ้อ

๑. มุสาวาท การพูดเท็จ
ความเสียหายของมุสาวาท
มีพระบาลี ได้กล่าวถึงลักษณะของคนชอบพูดเท็จไว้ว่า “นตฺถิ อการิยํ ปาปํ มุสาวาทิสฺส ชนฺตุโน” แปลว่า ไม่มีความชั่วอะไรที่คนชอบพูดเท็จจะทาไม่ได้ เพราะคนชอบ
พูดเท็จ พูดโกหกหลอกลวง หรือพูดมีเลศนัยในแง่มุมต่างๆ นั้น ได้ชื่อว่าทาลายคุณธรรม
ในจิตใจของตนเอง และทาลายประโยชน์ของผู้อื่น ในการพูดเท็จนั้น คนโกหกเป็นผู้เสียหาย
ร้ายแรงกว่า เพราะกลายเป็นคนเหลาะแหละ ขาดความน่าเชื่อถือ
มุสาวาท การพูดเท็จ คือการพูดมุ่งให้ผิดจากความเป็นจริง มี ๓ อย่าง คือมุสา
อนุโลมมุสา และปฏิสสวะ
มุสา แปลว่า เท็จ ได้แก่ โกหก หมายถึ ง การทาเท็จทุกอย่าง การแสดงความเท็จ
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดนั้น ทาได้ทั้งทางวาจาและทางกาย ดังนี้
ทางวาจา คือ พูดออกมาเป็นคาเท็จ ตรงกับคาว่า โกหก ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้ว
ทางกาย คื อ การแสดงกิ ริ ย าอาการที่ เ ป็ น เท็ จ เช่ น การเขี ย นจดหมายโกหก
การเขียนรายงานเท็จ การทาหลักฐานปลอม การตีพิมพ์ข่าวสารอันเป็นเท็จ การเผยแพร่
ข่าวสารทางสื่อสารสนเทศอันเป็นเท็จ การทาเครื่องหมายปลอมให้คนอื่นหลงเชื่อ รวมถึง
การใบ้ใ ห้ คนอื่น เข้าใจผิ ด เช่ น สั่ นศี รษะปฏิ เสธในเรื่อ งควรรั บ หรือ พยั ก หน้ ารั บ ในเรื่ อ ง
ที่ควรปฏิเสธ
มุสา มีประเภทที่จะพึงพรรณนาเป็นตัวอย่าง ดังนี้
ปด ได้แก่ มุสาตรงๆ โดยไม่อาศัยมูลเลย เช่น ไม่เห็นบอกว่าเห็น ไม่รู้บอกว่ารู้ ไม่มี
บอกว่ามี เป็นต้น
ส่อเสียด คือ พูดยุแยงเพื่อให้เขาแตกกัน
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หลอก คือ พูดเพื่อจะโกงเขา พูดให้เขาเชื่อ พูดให้ผู้อื่นเสียของให้ตน
ยอ คือ พูดเพื่อจะยกย่องเขา พูดให้เขาลืมตัวและหลงตัวผิด
กลับคํา คือ พูดไว้แล้วแต่ตอนหลังไม่ยอมรับ ปฏิเสธว่าไม่ได้พูด
ทนสาบาน ได้แก่ กิริยาที่เสี่ยงสัตย์ว่าจะพูดความจริง หรือจะทาตามคาสาบาน
แต่ไม่ได้พูดหรือทาตามนั้น เช่น พยานทนสาบานแล้วเบิกคาเท็จ เป็นต้น
ทําเล่ห์กระเท่ห์ ได้แก่ กิริยาที่อวดอ้างความศักดิ์สิทธิ์อันไม่เป็นจริง เพื่อให้คน
หลงเชื่อนิยมยกย่อง และเป็นอุบายหาลาภแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน เช่น อวดรู้วิชา
คงกระพันว่าฟันไม่เข้ายิงไม่ออก เป็นต้น
มารยา ได้แก่ กิริยาที่แสดงอาการให้เขาเห็นผิดจากที่เป็นจริ ง เช่น เป็นคนทุศีล
ทาท่าทางเคร่งครัดให้เขาเห็นว่า เป็นคนมีศีล
ทําเลศ ได้แก่ พูดมุสาเล่นสานวน พูดคลุมเครือให้ผู้ฟังเข้าใจผิด เช่น เห็นคนวิ่งหนี
เขามา เมื่อผู้ไล่ติดตามมาถาม จึงย้ายไปยืนที่อื่นแล้วพูดว่า ตั้งแต่มายืนที่นี่ ไม่เห็นใครเลย
เสริ ม ความ ได้ แ ก่ พู ด มุ ส าอาศั ย มู ล เดิ ม แต่ เ สริ ม ความให้ ม ากกว่ า ที่ เ ป็ น จริ ง
เช่น โฆษณาสรรพคุณสินค้าเกินความเป็นจริง เป็นต้น
อําความ ได้แก่ พูดมุสาอาศัยมูลเดิม โดยตัดข้อความที่ไม่ประสงค์จะให้รู้ออกเสีย
เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเป็นอย่างอื่น เช่น เรื่องมากพูดให้เหลือน้อยเพื่อปิดความบกพร่อง
บุคคลพูดด้วยวาจาหรือทากิริยาแสดงท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้อื่นรู้แล้วเขาจะ
เชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นประมาณ บุคคลผู้พูดหรือแสดงอาการนั้นได้ชื่อว่า พูดมุสาในสิกขาบทนี้
อนุโลมมุสา คือการพูดเรื่องไม่เป็นจริง แต่มิได้มีเจตนาจะทาให้ผู้ฟังเข้าใจผิดหรือ
หลงเชื่อ เพียงแต่พูดเพื่อให้เจ็บใจ มีประเภทที่จะพึงพรรณนาเป็นตัวอย่าง ดังนี้
เสียดแทง ได้แก่ กิริยาที่พูดให้ผู้อื่นเจ็บใจ ด้วยอ้างเรื่องที่ไม่เป็นจริง เช่น ประชด
คือการกล่าวแดกดัน ยกให้สูงกว่าพื้นเพเดิมของเขา หรือ ด่า คือการกล่าวถ้อยคาหยาบช้า
เลวทราม กดให้ต่ากว่าพื้นเพเดิมของเขา
สับปลับ ได้แก่ พูดกลับกรอกเชื่อไม่ได้ พูดด้วยความคะนองปาก แต่ผู้พูดไม่ได้
จงใจจะให้คนอื่นเข้าใจผิด เช่น รับปากแล้วไม่ทาตามที่รับนั้น
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อนุโลมมุสานี้ แม้จะมิได้เป็นมุสาคือคาเท็จโดยตรง แต่ก็นับเข้าในมุสา ไม่ควรพูด
พูดแล้วมีโทษ ผู้นิยมความสุภาพ แม้จะว่ากล่าวลูกหลาน ก็ไม่ควรใช้คาด่าหรือคาเสียดแทง
ควรใช้คาสุภาพ แสดงโทษผิดให้รู้สึกตัวแล้วห้ามปรามมิให้กระทาต่อไป
ปฏิสสวะ ได้แก่ การรับคาของคนอื่ นด้วยความตั้งใจจะทาตามที่รับคานั้นไว้จริง
แต่ภายหลังเกิดกลับใจไม่ทาตามที่รับคานั้น ทั้งที่ตนพอจะทาตามที่รับคานั้นได้ มีประเภทที่จะ
พึงพรรณนาเป็นตัวอย่าง ดังนี้
ผิ ด สั ญ ญา หมายถึ ง การไม่ ทาตามที่ ต กลงกั น ไว้ เช่ น ตกลงกั น ว่ า จะเลิ ก ค้ า
สิ่งเสพติด แต่พอได้โอกาสก็กลับมาค้าอีก
คืนคํา หมายถึง การไม่ทาตามที่รับปากไว้ เช่น รับปากจะให้สิ่งของแล้วไม่ได้ให้
ตามที่ได้รับปากไว้นั้น

ถ้อยคําที่ไม่จัดเป็นมุสาวาท
ถ้อยคาที่ผู้พูดพูดตามความสาคัญของตน เรียกว่า ยถาสัญญา หรือตามวรรณกรรม
ซึ่งเป็นคาพูดไม่จริง แต่ไม่มีความประสงค์จะให้ผู้ฟังเชื่อ ไม่เข้าข่ายมุสาวาท มีประเภทที่จะพึง
พรรณนาเป็นตัวอย่าง ดังนี้
โวหาร ได้ แ ก่ ถ้ อ ยค าที่ ใช้ เป็ น ธรรมเนี ย ม เพื่ อ ความไพเราะของภาษา เช่ น
การเขี ย นจดหมายที่ ล งท้ ายว่ า ด้ ว ยความเคารพอย่ า งสู ง เป็ น โวหารการเขี ย นตามแบบ
ธรรมเนียมสารบรรณ ซึ่งในความเป็นจริงผู้เขียนอาจไม่ได้เคารพอย่างสูง หรืออาจไม่ได้มี
ความเคารพเช่นนั้นเลย
นิยาย ได้แก่ เรื่องที่แต่งขึ้น เรื่องที่เล่ากันมา เรื่องที่นามาอ้างเพื่อเปรียบเทียบ
ให้ ไ ด้ ใ จความเป็ น หลั ก เช่ น นิ ทาน ละคร ลิ เก ซึ่ ง ในท้ อ งเรื่ อ งนั้ น อาจมี เนื้ อ หาที่ ไ ม่ เป็ น
ความจริง แต่ผู้แต่งไม่ได้ตั้งใจให้คนหลงเชื่อ เพียงแต่แต่งแสดงเนื้อหาไปตามท้องเรื่อง
สําคัญผิด ได้แก่ คาพูดที่ผู้พูดสาคัญผิดว่าเป็นอย่างนั้น ทั้งที่ความจริงมิได้เป็น
เช่นนั้น คือ ผู้พูดพูดไปตามความเข้าใจของตน เช่น ผู้พูดจาวันผิด จึงบอกผู้ถามไปตามวัน
ที่จาผิดนั้น เป็นต้น
พลั้ง ได้แก่ คาพูดที่พลาดไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ทันคิด เช่น ผู้พูดตั้งใจจะพูด
อย่างหนึ่งแต่กลับพลาดไปพูดเสียอีกอย่างหนึ่ง
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หลักวินิจฉัย
การพูดเท็จที่สาเร็จเป็นมุสาวาท ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ มีองค์ ๔ คือ
๑. อตถํ วตฺถุ เรื่องไม่จริง
๒. วิสํวาทนจิตฺตํ จิตคิดจะพูดให้ผิด
๓. ตชฺโช วายาโม พยายามพูดออกไป
๔. ปรสฺส ตทตฺถวิชานนํ ผู้ฟังเข้าใจเนื้อความนั้น
มีคาอธิบายองค์ของมุสาวาท ดังนี้
องค์ที่ ๑ เรื่องไม่จริง คือ เรื่องที่พูดนั้นไม่มีความจริง ไม่เป็นจริง เช่น ฝนไม่ตก
แต่กลับพูดว่าฝนตก
องค์ที่ ๒ จิตคิดจะพูดให้ผิด คือ ผู้พูดจงใจจะพูดให้ผิดจากความเป็นจริง
องค์ที่ ๓ พยายามพูดออกไป คือ ผู้พูดได้พูดคาไม่จริงนั้นๆ ออกไป หรือได้กระทา
เท็จด้วยความจงใจ ซึ่งมิใช่เป็นเพียงความคิดที่อยู่ในใจ
องค์ที่ ๔ ผู้ ฟังเข้าใจเนื้อความนั้น คื อผู้ฟัง เข้า ใจความหมายเหมือนอย่างที่ผู้พู ด
พูดออกไป ส่วนผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่นั้นไม่เป็นสาคัญ

โทษของมุสาวาท
ผู้ป ระพฤติ มุส าวาท จะมีโ ทษมากหรื อ น้อ ย ขึ้น อยู่กั บประโยชน์ที่จะถู กตั ดรอน
หมายความว่า ถ้าการพูดเท็จนั้นทาให้เสียประโยชน์มากก็มีโทษมาก เช่นบุคคลที่ไม่ต้องการให้
ของๆ ตน พูดออกไปว่า ไม่มี ก็ยังมีโทษน้อย แต่ถ้าเป็นพยานเท็จ ก่อให้เกิดความเสียหาย
มากก็มีโทษมาก เป็นต้น ในอรรถถาอัฏฐกนิบาต อังคุตตรนิกาย ได้กล่าวถึงกรรมวิบากของ
ผู้ประพฤติมุสาวาท ดังนี้
๑. ย่อมเกิดในนรก
๒. ย่อมเกิดในกาเนิดสัตว์เดียรัจฉาน
๓. ย่อมเกิดในกาเนิดเปรตวิสัย
๔. โทษเบาที่สุด หากเกิดเป็นมนุษย์ จะถูกกล่าวตู่อยู่เสมอ
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ตัวอย่างโทษของมุสาวาท
เรื่อง กักการุชาดก
ในอดี ต กาล พระเจ้ า พรหมทั ต ครองราชย์ ส มบั ติ อ ยู่ ใ นพระนครพาราณสี
พระโพธิสัตว์เป็นเทพบุตรในสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ ในสมัยนั้ น พระนครพาราณสีไ ด้จัดให้ มี
มหรสพเป็นการใหญ่ พวกนาค ครุฑ และภุมมัฏฐกเทวดาเป็นจานวนมาก ก็พากันมาดูมหรสพ
มีเทพบุตร ๔ องค์จากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พากันมาดูการเล่นมหรสพ โดยได้ประดับเทริดซึ่งทา
ด้วยดอกไม้ทิพย์ชื่อกักการุ ซึ่งเป็นผักจาพวกบวบ ฟัก แฟง
พื้น ที่ข องพระนครประมาณ ๑๒ โยชน์ ได้ห อมตลบอบอวลไปด้ ว ยกลิ่น ดอกไม้
ทิพย์นั้น มหาชนจึงได้เที่ยวค้นหาว่า ใครเป็นคนประดับดอกไม้เหล่านี้ เทพบุตรเหล่านั้น
รู้ว่ามหาชนกาลังค้นหาตนเองอยู่ จึงเหาะขึ้นที่พระลานหลวง ยืนปรากฎกายอยู่ในอากาศ
ด้วยเทวานุภาพอันยิ่งใหญ่ทั้งมหาชน พระราชา เศรษฐี และอุปราชเป็นต้น ต่างก็มาชุมนุมกัน
ถามเทพบุตรเหล่านั้นจึงรู้ว่า เป็นเทพบุตรมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึง ส์ เพื่อต้องการดูมหรสพ
และประดับด้วยเทริดดอกไม้ทิพย์ จึงร้องขอเทริดดอกไม้ทิพย์นั้น
เทพบุตรโพธิสัตว์ผู้เป็นหัวหน้าบอกว่า ดอกไม้ทิพย์เหล่านี้มีอานุภาพมาก เหมาะสม
กับเทวดาเท่านั้น ไม่เหมาะสมกับคนเลวทราม ไร้ปัญญา มีอัธยาศัยน้อมไปในทางต่าทราม
เป็นคนทุศีลในมนุษยโลก แต่ก็เหมาะสมกับมนุษย์ผู้ประกอบด้วยคุณธรรมคือไม่ลักขโมย
แม้กระทั่งเส้นหญ้า ไม่พูดเท็จแม้จะแลกด้วยชีวิต และได้ยศแล้วไม่มัวเมา ผู้นั้นแลย่อมควร
ประดับดอกฟักทิพย์ และเทพบุตรจะให้ดอกไม้ทิพย์แก่บุคคลนั้น
ปุ โ รหิ ต คนหนึ่ ง ได้ ฟั ง ดั ง นั้ น จึ ง คิ ด ว่ า “แม้ เ ราจะไม่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ช่ น นั้ น แต่ เ รา
จักกล่าวมุสาวาทเพื่อให้ได้ดอกไม้เหล่านี้มาประดับตน และมหาชนก็จะเข้าใจว่าเรามีคุณสมบัติ
เช่นนั้นจริงๆ จึงได้ดอกไม้ทิพย์มาประดับ” จึงอ้อนวอนขอดอกฟักทิพย์จากเทพบุตรองค์ที่ ๑
มาประดับ จากนั้ น ก็ ไ ด้ อ้อ นวอนขอดอกไม้ ทิพ ย์ กะเทพบุ ตรองค์ ที่ ๒ เทพบุ ต รองค์ที่ ๒
กล่ า วว่ า ผู้ ที่ แ สวงหาทรั พ ย์ ส มบั ติ ไ ด้ ม าโดยบริ สุ ท ธิ์ ช อบธรรม ไม่ ล่ อ ลวงเอาทรั พ ย์ ผู้ อื่ น
ได้โภคทรัพย์แล้วก็ไม่มัวเมา จึงจะเหมาะสมที่จะประดับดอกฟักทิพย์ ปุโรหิตนั้นก็บอกว่า
ตนเองมีคุ ณสมบัติ เช่น นั้น จึง ได้ด อกไม้ทิพ ย์ม าประดั บ และยั งอ้ อนวอนขอดอกไม้ทิพ ย์
กะเทพบุตรองค์ที่ ๓ เทพบุตรองค์ที่ ๓ จึงบอกว่า ผู้ที่มีจิตไม่จืดจางเร็วเหมือนย้อมด้วยขมิ้น
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และมีศรัทธาไม่คลายง่ายๆ ไม่บริโภคของดีแต่เพียงผู้เดียว แต่ยังแบ่งปันให้ยาจกและบุคคลที่
ควรให้ จึงจะเหมาะสมประดับดอกฟักทิพย์ ปุโรหิตก็บอกว่า ตนเองมีคุณสมบัติเช่นนั้น จึงได้
ดอกไม้ทิพย์มาประดับ และยังอ้อนวอนขอกะเทพบุตรองค์ที่ ๔ อีก เทพบุตรองค์ที่ ๔ จึงบอกว่า
ผู้ที่ไม่บริภาษด่าสัตบุรุษคนดี ผู้ประกอบด้วยคุณมีศีลเป็นต้น ทั้งต่อหน้าหรือลับหลัง พูดอย่างใด
ทาอย่างนั้น ผู้นั้นแลย่อมควรซึ่งดอกฟักทิพย์ ปุโรหิตก็บอกว่า ตนเองมีคุณสมบัติเช่นนั้น
จึงได้ดอกไม้ทิพย์มาประดับอีก
เทพบุตรทั้ง ๔ องค์ ได้ให้เทริดดอกไม้ทิพย์ทั้ง ๔ เทริดแก่ปุโรหิตนั้นแล้วก็พากัน
กลับไปยังเทวโลก ในเวลาที่เทพบุตรเหล่านั้นไปแล้ว ทุกขเวทนาอั นแรงกล้าเกิดขึ้นที่ศีรษะ
ของปุโรหิต ศีรษะของเขาเป็นเหมือนถูกยอดเขาอันแหลมคมทิ่มแทง และเป็นเหมือนถูก
แผ่นเหล็กบีบรัด
ปุโรหิตนั้น เสวยทุกขเวทนา นอนกลิ้งไปกลิ้งมา ร้องลั่น เมื่อมหาชนซักถามว่าเกิด
อะไรขึ้น เขาจึงได้บอกว่า ตนได้โกหกเหล่าเทพบุตร เพื่อให้ได้เทริดดอกไม้มาประดับ ความจริง
ตนไม่มีคุ ณสมบัติเหล่านั้น เลย แล้ วขอร้องให้ มหาชนช่ วยดึ งเทริด ออกจากศีรษะของตน
มหาชนช่วยกันดึงก็ไม่หลุดจากศีรษะ เหมือนเอาแผ่นเหล็ กผูกรัดดอกไม้นั้นไว้ จึงพากั น
หามเขากลับบ้าน เขาต้องเจ็บปวดร้องลั่นอยู่ในบ้านถึง ๗ วัน
พระราชา รับ สั่ง เรีย กประชุมมุ ขอ ามาตย์ ว่า จะช่วยปุโ รหิ ตผู้ทุศีล ที่ก าลัง จะตาย
ได้อย่างไร พวกอามาตย์จึงกราบทูลว่า ต้องจัดมหรสพขึ้นอีกครั้ง เพื่อให้เทพบุตรเหล่านั้น
กลับมาชม พระราชาจึงให้จัดมหรสพอีก เทพบุตรทั้งหลายก็มาชมมหรสพอีก และได้ประดับ
เทริดดอกไม้ทิพย์ส่งกลิ่ นหอมฟุ้งไปทั่วพระนคร ปรากฏต่อหน้ามหาชน ณ พระลานหลวง
เหมือนเดิม มหาชนได้หามปุโรหิตมาให้นอนหงายอยู่ข้างหน้าของเทพบุตรเหล่านั้น
ปุโรหิตนั้น อ้อนวอนขอให้เทพบุตรช่วยชีวิตเขาด้วย เทพบุตรกล่าวตาหนิติเตียน
ปุโรหิตในท่ามกลางมหาชนว่า ดอกไม้เหล่านี้ไม่เหมาะสมกับท่านซึ่งเป็นคนเลวทราม ไม่มีศีล
มีบาป แต่ท่านได้อวดเก่งว่าจักหลอกลวงเทพบุตร น่าอนาถใจแท้ ท่านได้รับผลแห่งมุสาวาท
ของตนแล้ว เมื่อตาหนิแล้ วก็ช่วยปลดเทริดดอกไม้ ออกจากศีร ษะปุโรหิต พร้อมทั้งได้ใ ห้
โอวาทแก่มหาชนและได้กลับไปยังสถานที่อยู่ของตน
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ชาดกเรื่องนี้ แสดงให้เห็น ว่า คนชั่วที่กล่าวมุสาวาท เพราะถูกความโลภครอบงา
นั้นสามารถจะกระทาความชั่ว อื่นๆ เพี ยงเพื่อ ให้ไ ด้สิ่ง ที่ตนต้องการ โดยไม่ คานึ งว่า ตนมี
คุณธรรมเช่นนั้นหรือไม่ วิบากกรรมชั่วนั้นส่งผลทาให้สิ่งที่เป็นคุณกลับกลายเป็นสิ่งที่เป็น
โทษได้ ดังเช่นดอกไม้ทิพย์กลับกลายเป็นของคมแหลมทิ่มแทง และกลายเป็นแผ่นเหล็ก
บีบรัดศีรษะของปุโรหิต ก่อให้เกิดทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส

๒. ปิสุณวาจา การพูดส่อเสียด
ความเสียหายของปิสุณวาจา
การพูดส่อเสียดยุยงให้ผู้อื่นเกิดความแตกแยก ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทาให้สังคม
แตกร้าวขาดความสามัคคี เป็นการทาลายประโยชน์สุขของหมู่คณะ สังคม และประเทศชาติ
ยิ่งไปกว่านั้น ผลของการพูดส่อเสียดที่ทาให้สงฆ์แตกแยกกัน จัดเป็นอนันตริยกรรม เป็น
กรรมหนัก ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน
ปิ สุ ณ วาจา การพู ด ส่ อ เสี ย ด คื อ การพู ด ยุ ย งให้ ผู้ อื่ น แตกแยกกั น โดยมี ค วาม
ประสงค์ ๒ ประการ คือ
๑. ให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจผิดกัน แตกสามัคคีกัน
๒. ให้ผู้อื่นรักตน และรังเกียจอีกฝ่ายหนึ่ง

หลักวินิจฉัย
การพูดส่อเสียดที่สาเร็จเป็นปิสุณวาจา ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ มีองค์ ๔ คือ
๑. ภินฺทิตพฺโพ ปโร คนอื่นที่จะพึงถูกทาลาย
๒. เภทปุ เ รกฺ ข ารตา วา ปิ ย กมฺ ย ตา วา มี จิ ต คิ ด จะพู ด ให้ แ ตกแยกกั น หรื อ
พูดประสงค์จะให้เขารักตน
๓. ตชฺโช วายาโม พยายามพูดออกไป
๔. ตทตฺถวิชานนํ ผู้ฟังเข้าใจเนื้อความนั้น
ถ้าขาดองค์ใดองค์หนึ่ง กรรมบถไม่ขาดและโทษจะเบาลงมา
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โทษของปิสุณวาจา
ปิสุณวาจาจะมีโทษมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเหตุดังต่อไปนี้
๑. คุณ ผู้ถูกทาให้แตกแยกมีคุณมากก็มีโทษมาก ผู้ถูกทาให้แตกแยกมีคุณน้อย
ก็มีโทษน้อย
๒. ความแตกแยก ถ้าพูดแล้วเขาแตกแยกกันก็มีโทษมาก ถ้าพูดแล้วเขาไม่แตกแยก
กันก็มีโทษน้อย
๓. กิเลส ถ้าผู้พูดมีกิเลสแรงกล้าก็มีโทษมาก ถ้ามีกิเลสอ่อนก็มีโทษน้อย
ในอรรถถาอั ฏ ฐกนิ บ าต อั ง คุ ต ตรนิ ก าย ได้ ก ล่ า วกรรมวิ บ ากของผู้ ป ระพฤติ
ปิสุณวาจา ดังนี้
๑. ย่อมเกิดในนรก
๒. ย่อมเกิดในกาเนิดสัตว์เดียรัจฉาน
๓. ย่อมเกิดในกาเนิดเปรตวิสัย
๔. โทษเบาที่สุด หากเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมทาให้เกิดความแตกจากมิตร

ตัวอย่างโทษของปิสุณวาจา
เรื่อง วัสสการพราหมณ์
พระเจ้าอชาตศัตรู ทรงครองแคว้นมคธ มีกรุงราชคฤห์เป็นเมืองหลวง ต้องการ
ขยายอาณาจักรไปยังแคว้นวัชชีอันมีพวกกษัตริย์ลิจฉวีปกครอง แต่พระองค์ทรงทราบว่า
กษั ต ริ ย์ ลิ จ ฉวี ทุก องค์ ล้ ว นทรงมั่ น อยู่ ในธรรมที่ เรี ย กว่ า “อปริ ห านิ ย ธรรม ๗” คื อ ธรรม
อันเป็นไปเพื่อเหตุแห่งความเจริญ พระองค์จึงวางแผนให้วัสสการพราหมณ์ที่เป็นอามาตย์
คนสนิทไปเป็นไส้ศึก วัสสการพราหมณ์ยอมทนรับพระราชอาญาด้วยทุกขเวทนาแสนสาหัส
ถึงแก่สลบ เมื่อถูกเนรเทศออกจากแคว้นมคธก็เดินทางมุ่งตรงไปเมืองเวสาลี กษัตริย์ลิจฉวี
ทรงตั้งให้เป็นครูสอนศิลปวิทยาแก่บรรดาราชกุมาร วัสสการพราหมณ์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เต็มใจและเอาใจใส่ เป็นที่ไว้วางพระทัยในหมู่กษัตริย์ลิจฉวี
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หลังจากนั้น วัสสการพราหมณ์จึงได้ดาเนิ นอุบายเพื่อทาลายความพร้อมเพรีย ง
และความสามัคคีกันของกษัตริย์ลิจฉวี โดยวัสสการพราหมณ์คอยยุแหย่ส่งเสริมเหตุแห่ง
การทะเลาะวิวาทให้บังเกิดขึ้นในหมู่ราชกุมารอยู่เนืองนิตย์ จนกระทั่งราชกุมารทุกพระองค์
แตกสามั ค คี เป็ นเหตุ ให้ วิ ว าทกัน ความแตกร้า วก็ ล ามไปถึ งบรรดาพระราชบิ ด าผู้ ซึ่ ง เชื่ อ
ถ้อยคาโอรสของตน หลังจากเวลาผ่านไป ๓ ปี ความสามัคคีก็ถูกทาลายสิ้น วัสสการพราหมณ์
จึงให้คนลอบไปกราบทูลพระเจ้าอชาตศัตรู
พระเจ้าอชาตศัตรูก็กรีธาทัพสู่เมืองเวสาลี เมื่อพวกชาวเมืองเวสาลีตกใจกลัวภัย
มุขมนตรีจึงได้ตีกลองให้บรรดากษัตริย์ลิจฉวีมาประชุมเพื่อยกทัพเข้าต่อสู้ข้าศึก แต่เหล่ากษัตริย์
ลิจฉวีไม่มีผู้ใดเข้าที่ประชุมแม้แต่คนเดียว อีกทั้งประตูเมืองก็ไม่มีใครสั่งให้ปิด พระเจ้าอชาตศัตรู
จึงสามารถยึดครองเมืองเวสาลีได้โดยง่าย
ปิสุณวาจานี้ นอกจากเป็นโทษแก่ผู้พูดแล้ว ยังส่งผลให้ผู้รับฟังเกิดความแตกแยก
จนถึงเสียบ้านเสียเมือง ดังเช่น กษัตริย์ลิจฉวีเสียเมืองให้แก่พระเจ้าอชาตศัตรู เป็นต้น

๓. ผรุสวาจา การพูดคําหยาบ
ความเสียหายของผรุสวาจา
การพู ด ค าหยาบหรื อ ค าด่ า ย่ อ มก่ อ ให้ เ กิ ด ความเจ็ บ ช้ าน้ าใจแก่ ผู้ ฟั ง เป็ น เหตุ
ให้ก่อเวรผูกพยาบาทถึงขั้นประหัตประหารชีวิตกันได้ ทาให้ผู้ฟังเกิดความท้อแท้ ขาดกาลังใจ
ส่งผลให้สูญเสียประโยชน์ที่จะพึงได้รับ
ผรุสวาจา คาว่า ผรุสา หมายถึง เจตนาแผ่ไปเผาผลาญจิตของผู้ฟัง ผรุสวาจา
หมายถึง การพูดที่มีเจตนามุ่งทาลายแผ่ไปเผาผลาญจิตใจของผู้ฟัง เกิดจากความพยายาม
ทางกายและทางวาจา อันเป็นเหตุทาลายไมตรีของผู้อื่น
อีกนัยหนึ่ง ผรุสวาจา แปลว่า คําหยาบ หมายถึง คาด่า คารุนแรง คากระด้าง
ผรุ ส วาจานั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ เจตนาที่ มุ่ ง ประทุ ษ ร้ า ยและพู ด ต่ อ หน้ า จึ ง จั ด เป็ น
อกุศลกรรมบถ ส่วนคาด่าที่พูดด้วยเจตนาดี เหมือนบิดา มารดา และครูอาจารย์ พูดดุด่า
บุตร ธิดา และศิษย์ เป็นต้น ไม่จัดเป็นผรุสวาจา ไม่ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ
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๒๖๐
การพูดที่มีจิตอ่อนโยน แม้จะเป็นคาด่า ก็ไม่ชื่อว่าเป็นผรุสวาจา ดังตัวอย่างเรื่อง
ปากร้ายใจดี ความว่า เด็กคนหนึ่งไม่เชื่อคาของมารดาเข้าไปในป่า มารดาเมื่อไม่สามารถ
จะห้ามได้จึงพูดว่า “ขอแม่กระบือดุ จงไล่ตามมัน” ครั้นเด็กเข้าไปในป่า แม่กระบือได้ปรากฏ
อย่างที่มารดาพูดไว้ เด็กได้ทาสัจจกิริยาว่า “มารดาของข้าพูดเรื่องใดด้วยปาก ขอเรื่องนั้น
จงอย่ามี มารดาคิดเรื่องใดด้วยจิตขอเรื่องนั้น จงมี ” แม่กระบือได้ห ยุดอยู่เหมือนถูกผูกอยู่
กับที่ เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า มารดาพูดอย่างนั้นก็จริง แต่ไม่มีเจตนาร้าย จึงไม่เป็นผรุสวาจา
ส่วนการพูดที่มีจิตหยาบ มีเจตนาประสงค์ร้าย แม้จะเป็นคาพูดที่อ่อนหวาน ก็ชื่อ
ว่าเป็นผรุสวาจา เช่น คาพูดที่ประสงค์จะให้ฆ่าคนอื่นด้วยคาว่า “ท่านทั้งหลายจงให้คนนี้
นอนเป็นสุขเถิด” คาพูดเช่นนี้ จัดเป็นผรุสวาจาแท้

หลักวินิจฉัย
การพูดคาหยาบ ที่สาเร็จเป็นผรุสวาจา ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ มีองค์ ๓ คือ
๑. อกฺโกสิตพฺโพ ปโร คนอื่นที่จะต้องถูกด่า
๒. กุปิตจิตฺตํ จิตโกรธ
๓. อกฺโกสนา พูดด่าออกไป
บรรดาองค์ ๓ ประการนี้ คาว่า จิตโกรธ ท่านมุ่งหมายถึงจิตโกรธด้วยความประสงค์
ในการด่า ไม่ได้มุ่งหมายถึงจิตโกรธด้วยประสงค์จะให้ตาย เพราะเมื่อจิตโกรธด้วยความประสงค์
จะให้ตาย ย่อมเป็นพยาบาท

อักโกสวัตถุ
พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ได้กล่าวถึงเรื่องสาหรับใช้ด่า เรียกว่า
อั ก โกสวั ต ถุ มี ๑๐ อย่ าง คื อ เจ้ าเป็ น โจร เจ้ า เป็ น คนพาล เจ้ า เป็ น คนหลง เจ้ า เป็ น อู ฐ
เจ้าเป็นโค เจ้าเป็นลา เจ้าเป็นสัตว์นรก เจ้าเป็นสัตว์เดียรัจฉาน เจ้าไม่มีสุคติ เจ้าหวังแต่ทุคติ
ดังเรื่องพระนางมาคันธิยาทีใ่ ช้ให้คนไปด่าบริภาษพระพุทธเจ้าความว่า
ครั้ งหนึ่ ง พระผู้ มีพ ระภาคเจ้ าประทั บ อยู่ ณ โฆสิต าราม เมือ งโกสัม พี พระนาง
มาคันธิยา ผู้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทน ได้ผูกโกรธพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้จ้างชาวเมืองให้
ไปด่าพระผู้มีพระภาคเจ้า ชาวเมืองผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เลื่ อมใสในพระรัตนตรัย ได้ติดตาม
หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๒๖๑
พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เสด็จเข้าไปภายในพระนครด่าบริภาษด้วยอักโกสวัตถุ ๑๐ อย่างว่า
“เจ้าเป็นโจร เจ้าเป็นพาล เจ้าเป็นคนหลง เจ้าเป็นอูฐ เจ้าเป็นโค เจ้าเป็นลา เจ้าเป็นสัตว์นรก
เจ้าเป็นสัตว์เดียรัจฉาน สุคติของเจ้าไม่มี เจ้าหวังทุคติได้อย่างเดียว”
พระอานนท์ ฟั ง ค านั้ น แล้ ว ได้ ก ราบทู ล พระศาสดาให้ เ สด็ จ ไปเมื อ งอื่ น พระผู้ มี
พระภาคเจ้า ตรัสว่า “อานนท์ การทาอย่างนี้ไม่ควร อธิกรณ์เกิดขึ้นในที่ใด เมื่ออธิกรณ์นั้น
สงบระงับแล้วในที่นั้นแล จึงควรไปในที่อื่น ” และตรัสว่า “อานนท์ เราเป็นเช่นกับช้างตัว
ก้า วลงสู่ สงคราม ก็ การอดทนต่อลู กศรอั นมาจาก ๔ ทิ ศ ย่ อมเป็ นภาระของช้ างซึ่งก้ าวลงสู่
สงคราม ฉันใด ชื่อว่า การอดทนต่อถ้อยคาอันคนทุศีลเป็นอันมากกล่าวแล้ว ก็เป็นภาระ
ของเรา ฉันนั้นเหมือนกัน"
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า "อานนท์ เธออย่าคิดไปเลย พวกนั้นจักด่าได้ไม่เกิน ๗ วัน
เรื่องก็จะสงบไปเอง เพราะว่าอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่เกิน ๗ วัน”

โทษของผรุสวาจา
ผรุสวาจาจะมีโทษมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเหตุ ๓ ประการ คือ
๑. ผรุสวาจานั้ น ถึง ความเป็ น กรรมบถ คือ ประกอบด้ วยองค์ ๓ มีโ ทษมาก
ไม่ครบองค์มีโทษน้อย
๒. คนที่ถูกด่ามีคุณธรรมมากมีโทษมาก มีคุณธรรมน้อยมีโทษน้อย
๓. ผู้พูดมีกิเลสแรงกล้ามีโทษมาก มีกิเลสอ่อนมีโทษน้อย
ในอรรถถาอัฏฐกนิบาต อังคุตตรนิกาย ได้กล่าวกรรมวิบากของผู้ประพฤติผรุสวาจา
ดังนี้
๑. ย่อมเกิดในนรก
๒. ย่อมเกิดในกาเนิดสัตว์เดียรัจฉาน
๓. ย่อมเกิดในกาเนิดเปรตวิสัย
๔. โทษเบาที่สุด หากเกิดเป็นมนุษย์ จะได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจ
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๒๖๒

ตัวอย่างโทษของผรุสวาจา
เรื่อง โคนันทิวิสาล
ในสมัยของพระเจ้าคันธาระครองเมืองตักกศิลา แคว้นคันธาระ พระโพธิสัตว์เกิด
เป็นโคนามว่า นันทิวิสาล เป็นโคมีรูปร่างสวยงาม มีพละกาลังมาก มีพราหมณ์คนหนึ่งได้เลี้ยง
และรักโคนั้นเหมือนลูกชาย โคนั้นคิดจะตอบแทนบุญคุณการเลี้ยงดูของพราหมณ์ ในวันหนึ่ง
ได้พูดกะพราหมณ์ว่า
“พ่อ จงไปท้าพนันกับโควินทกเศรษฐีว่า โคของเราสามารถลากเกวียนหนึ่งร้อยเล่ม
ที่ผูกติดกันให้เคลื่อนไหวได้ พนันด้วยเงินหนึ่งพันกหาปณะเถิด”
พราหมณ์ได้ไปที่บ้านเศรษฐีและตกลงกันตามนั้น นัดเดิมพันกันในวันรุ่งขึ้น ในวัน
เดิมพัน พราหมณ์ได้เทียมโคนันทิวิสาลเข้าที่เกวียนเล่มแรก เพื่อลากเกวียนหนึ่งร้อยเล่ม
ผูกติดกันซึ่งบรรทุกทราย กรวดและหินเต็มลา แล้วขึ้นไปนั่งบนเกวียน เงื้อปฏักขึ้นพร้อมกับ
ตวาดว่า
“ไอ้โคโกง โคโง่ เจ้าจงลากเกวียนไปเดี๋ยวนี้”
ฝ่ายโคนันทิวิสาล เมื่อได้ยินพราหมณ์พูดเช่นนั้น ก็คิดน้อยใจว่า “พราหมณ์เรียก
เราผู้ไม่โกงว่าโกง ผู้ไม่โง่ว่าโง่ ” จึงยืนนิ่งไม่เคลื่อนไหว โควินทกเศรษฐีจึงเรียกให้พราหมณ์
นาเงินหนึ่งพันกหาปณะมาให้แล้วกลับบ้านไป ฝ่ายพราหมณ์ผู้แพ้พนันเงินหนึ่งพันกหาปณะ
ปลดโคแล้วก็เข้าไปนอนเศร้าโศกเสียใจอยู่ในบ้าน ส่วนโคนันทิวิสาลเห็นพราหมณ์เศร้าโศก
เสียใจเช่นนั้น จึงเข้าไปปลอบและกล่าวว่า
“พ่อ ฉันอยู่ในเรือนของท่านตลอดมา เคยทาภาชนะอะไรแตกไหม เคยเหยียบ
ใครๆ เคยถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะในที่อันไม่ควรหรือไม่ เพราะเหตุใด ท่านจึงเรียกเราว่า โคโกง
โคโง่ ครั้งนี้ เป็นความผิดของท่านเอง ไม่ใช่ความผิดของฉัน บัดนี้ ขอให้ท่านไปเดิมพันกับ
โควินทกเศรษฐีใหม่ด้วยเงินสองพันกหาปณะ ขออย่างเดียว ท่านอย่าได้เรียกฉันว่า โคโกง
โคโง่ ท่านจะได้ทรัพย์ตามที่ท่านปรารถนา ฉันจะไม่ทาให้ท่านเศร้าเสียใจ”
พราหมณ์ไ ด้ ทาตามที่โ คนัน ทิ วิส าลบอก ในวั นเดิม พั น พราหมณ์จึง พู ดหวานว่ า
“นันทิวิสาลลูกรัก เจ้าจงลากเกวียนทั้งร้อยเล่มนี้ไปเถิด”
โคนันทวิสาลได้ลากเกวียนร้อยเล่มที่ผูกติดกัน ด้วยการออกแรงลากเพียงครั้งเดียว
เท่ า นั้ น ทาให้ เกวี ย นเล่ ม สุ ด ท้ ายไปตั้ ง อยู่ ที่ เกวี ย นเล่ ม แรกอยู่ ท าให้ พ ราหมณ์ช นะพนั น
ด้วยเงินสองพันกหาปณะ พระพุทธองค์ เมื่อนาอดีตนิทานมาสาธกแล้วตรัสว่า
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๒๖๓
“ภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่า คาหยาบ ไม่เป็นที่ชอบใจของใครๆ แม้กระทั่งสัตว์เดียรัจฉาน”
แล้วได้ตรัสพระคาถาว่า
“บุ ค คลควรพู ด แต่ ค าที่ น่ า พอใจเท่ า นั้ น ไม่ ค วรพู ด ค าที่ ไ ม่ น่ า พอใจในกาลใดๆ
เมื่อพราหมณ์พูดคาที่น่าพอใจ โคนันทิวิสาลได้ลากสัมภาระอันหนักได้ ทั้งยังทาให้พราหมณ์
ผู้นั้นได้ทรัพย์อีกด้วย ส่วนตนเองก็เป็นผู้ปลื้มใจ เพราะการช่วยเหลือนั้นด้วย”

๔. สัมผัปปลาปะ การพูดเพ้อเจ้อ
ความเสียหายของสัมผัปปลาปะ
คาพูดเพ้อเจ้อเป็นคาพูดที่ไร้สาระ ไม่เป็นประโยชน์แก่ทั้ง ๒ ฝ่าย คือทั้งผู้พูดและ
ผู้ฟัง ทาให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ผู้พูดก็ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคา ผู้ฟังก็ไม่ได้ประโยชน์
อะไร
สัมผัปปลาปะ หมายถึง อกุศลเจตนาที่พยายามแสดงออกทางกายและทางวาจา
ให้ผู้อื่นรู้เรื่องที่มิใช่ประโยชน์
สัมผัปปลาปะ เป็นถ้อยคาที่ไร้สาระ ปราศจากอรรถ ธรรม และวินัย ทาให้คนอื่น
หลงเชื่อว่าเป็นเรื่องที่มีสาระ จัดเป็นอกุศลกรรมบถ ส่วนถ้อยคาที่เป็นติรัจฉานกถา ได้แก่
เรื่องราวที่ไม่ควรนามาถกเถียงสนทนากัน เช่น เรื่องการนานางสีดามา และมหาภารตยุทธ์
เป็นต้น เพราะทาให้เกิดความฟุ้งซ่านและเสียเวลาแม้จะจัดอยู่ในประเภทสัมผัปปลาปะ แต่ก็
เป็นเพียงกรรมเท่านั้น ไม่เป็นอกุศลกรรมบถ
สัมผัปปลาปะต่างจากมุสาวาท คือ มุสาวาทนั้นผู้พูดมีเจตนามุ่งจะให้คนอื่นเชื่อใน
เรื่องที่ไม่จริงว่าจริง เรื่องจริงว่าไม่จริง ส่วนสัมผัปปลาปะ ผู้พูดมีเจตนาที่มุ่งให้คนอื่นเชื่อใน
เรื่องที่ไร้สาระว่าเป็นเรื่องที่มีสาระ

หลักวินิจฉัย
การพูดเพ้อเจ้อ ที่สาเร็จเป็นสัมผัปปลาปะ ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ มีองค์ ๒ คือ
๑. นิรตฺถกกถาปุเรกฺขารตา ความเป็นผู้มีจิตมุ่งจะพูดเรื่องเพ้อเจ้อ
๒. ตถารูปิยกถากถนํ พูดเรื่องเช่นนั้นออกไป

หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๒๖๔
การพูดเพ้อเจ้อนั้น เมื่อผู้อื่นเชื่อถือเรื่องนั้นเป็นอกุศลกรรมบถ ถ้าผู้อื่นไม่เชื่อถือไม่
เป็นอกุศลกรรมบถ

โทษของสัมผัปปลาปะ
สัมผัปปลาปะ จะมีโทษมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเหตุ ๓ ประการ คือ
๑. ผู้ พูด มีอ าเสวนะ คือ ความเสพคุ้น ได้ แก่ พู ดบ่ อ ยๆ จนชิ นปากมี โทษมาก
มีอาเสวนะน้อยมีโทษน้อย
๒. ผู้ฟังเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงมีโทษมาก ถ้าไม่เชื่อมีโทษน้อย
๓. ผู้พูดมีกิเลสแรงกล้า คือ พูดด้วยอานาจกิเลสมีโทษมาก มีกิเลสอ่อนมีโทษน้อย
ในอรรถกถาอั ฏฐกนิ บ าต อั ง คุ ต ตรนิ ก าย ได้ ก ล่ าวกรรมวิ บ ากของผู้ ป ระพฤติ
สัมผัปปลาปะ ดังนี้
๑. ย่อมเกิดในนรก
๒. ย่อมเกิดในกาเนิดสัตว์เดียรัจฉาน
๓. ย่อมเกิดในกาเนิดเปรตวิสัย
๔. โทษเบาที่สุด หากเกิดเป็นมนุษย์ ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคา

ตัวอย่างโทษของสัมผัปปลาปะ
เรื่อง บุรษุ เปลี้ย
ในอดี ตกาล ในกรุงพาราณสี บุ รุ ษเปลี้ ยคนหนึ่ งมี ความช านาญในศิ ลปะการดี ด
ก้อนกรวด สามารถดีดก้อนกรวดใส่ใบไม้ทาเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ได้ บุรุษเปลี้ยนั้นชอบมานั่ง
ใต้ต้นไทรย้อยใกล้ประตูพระนคร เป็นประจา พวกเด็กชาวบ้านพากันมาให้บุรุษเปลี้ยดีดก้อนกรวด
ไปเจาะใบไทรทาเป็นรูปช้าง รูปม้า เป็นต้น บุรุษเปลี้ยก็ทาตามความต้องการของพวกเด็กๆ
พวกเด็กๆ ก็ตอบแทนด้วยของกินและของขบเคี้ยวเป็นต้น อยู่มาวันหนึ่ง พระราชาเสด็จไปสู่
พระราชอุทยานเสด็จไปถึงสถานที่นั้น พวกเด็กๆ ได้นาบุรุษเปลี้ยไปหลบไว้ในระหว่างย่านไทร
แล้วพากันหนีไป เมื่อพระราชาเสด็จเข้าไปสู่โคนต้นไม้ในเวลาเที่ยงตรงเงาของช่องส่องต้อง
พระสรีระ พระองค์ฉงนพระทัย ทรงตรวจดูด้านบนได้ทอดพระเนตรเห็นรูปช้าง รูปม้า เป็นต้น
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๒๖๕
ที่ใบไม้ทั้งหลาย จึงตรัสถามว่า “ใครทาไว้” ทรงทราบว่า บุรุษเปลี้ยทาไว้ จึงรับสั่งให้นา
บุรุษเปลี้ยนั้นมาเฝ้าแล้วตรัสว่า
“ปุ โ รหิ ต ของเราปากกล้ า นั ก เมื่ อ เราพู ด เพี ย งนิ ด หน่ อ ย ก็ พู ด มากเกิ น ไปย่ อ ม
เบียดเบียนเรา เจ้าสามารถดีดมูลแพะประมาณทะนานหนึ่งเข้าปากของปุโรหิตนั้นได้หรือไม่
บุรุษเปลี้ย กราบทูลว่า “ได้พระเจ้าข้า ขอพระองค์จงให้คนนามูลแพะมาแล้วประทับนั่ง
ภายในม่านกับปุโรหิต ข้าพระองค์จักทาตามพระประสงค์”
พระราชาได้ทรงรับสั่งให้ทาอย่างนั้นแล้ ว บุรุษเปลี้ ยให้เจาะช่ องไว้ ที่ม่าน เมื่อปุโรหิ ต
พูดกับพระราชาพออ้าปากก็ดีดมูลแพะไปทีละก้อนๆ ปุโรหิตกลืนมูลแพะที่เข้าปากแล้วก็พูดต่อ
เมื่อมูลแพะหมดบุรุษเปลี้ยจึงสั่นม่าน พระราชาทรงทราบจึงตรัสกับปุโรหิตว่า “อาจารย์ เรา
พูดกับท่านจาคาพูดไม่ได้เลย ท่านแม้กลืนกินมูลแพะประมาณทะนานหนึ่งแล้วก็ยังไม่หยุดพูด
เพราะท่านพูดมากเกินไป” พราหมณ์ได้ เป็นผู้ เก้ อ ตั้ งแต่ นั้นมาก็ ไม่กล้ าอ้ าปากเจรจากั บ
พระราชาได้ พระราชารับสั่งให้เรียกบุรุษเปลี้ยมาแล้วตรัสว่า “เราได้ความสุขก็เพราะเจ้า ”
ทรงพอพระทัยจึงพระราชทานวัตถุสิ่งของให้จานวนมาก พร้อมทั้งได้พระราชทานบ้านส่วย
๔ ตาบลซึ่งตั้งอยู่ในทิศทั้ง ๔ แห่งพระนครแก่บุรุษเปลี้ย

วจีกรรมแสดงออกได้ ๒ ทาง
วจีกรรม ๔ อย่าง คือ มุสาวาท การพูดเท็จ ปิสุณวาจา การพูดส่อเสียด ผรุสวาจา
การพูดคาหยาบ และสัมผัปปลาปะ การพูดเพ้อเจ้อ แสดงออกได้ ๒ ทาง คือ
๑. ทางกาย เรียกว่า กายประโยค หมายถึง การแสดงกิริยาท่าทางเพื่อให้อีกฝ่ายรู้
ความหมายของตนเป็นกิริยาที่กระทาผ่านทางกาย เช่น โบกมือ ผงกศรีษะ เขียนหนังสือ
เป็นต้น จัดเป็นวจีกรรมที่เป็นไปทางกายทวาร
๒. ทางวาจาเรียกว่ า วจีป ระโยค หมายถึ ง การพู ดออกมาเป็ น ถ้อ ยคา จัด เป็ น
วจีกรรมที่เป็นไปทางวจีทวาร
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๒๖๖

มโนกรรม ๓
มโนกรรม หมายถึง การกระทาทางใจ คือ ทากรรมด้วยการคิด ไม่ว่าจะคิดทาชั่ว
หรือคิดทาดี มโนกรรมฝ่ายอกุศล คือการคิดทาชั่ว มี ๓ อย่าง ได้แก่ อภิชฌา การเพ่งเล็ง
อยากได้ของผู้อื่น พยาบาท การคิดปองร้ายผู้อื่น และมิจฉาทิฏฐิ การเห็นผิดจากคลองธรรม

๑. อภิชฌา การเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น
ความเสียหายของอภิชฌา
การเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น คือ การมีเจตนาเป็นเหตุให้ละโมบ อยากได้ของของผู้อื่น
เป็นสาเหตุสาคัญที่นาไปสู่อทินนาทาน มีการลักขโมย การปล้น เป็นต้น เป็นการทาลาย
คุณธรรมภายในตน เช่น ทาให้จิตไม่ตั้งมั่น ไม่เป็นสมาธิ เป็นต้น
อภิชฌา แปลว่า การเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน ด้วยเจตนาเป็นเหตุ
ละโมบคิดอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตน โดยองค์ธรรม ได้แก่ โลภเจตสิก
โลภะมี ๒ อย่าง คือ
๑. ธัมมิยโลภะ ความโลภอยากได้ประกอบด้วยธรรม เมื่อเกิดความอยากได้สิ่งต่างๆ
ก็เสาะแสวงหามาโดยสุจริต ไม่ผิดศีลธรรม เช่น การซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือ การขอ เป็นต้น
๒. อธั ม มิ ย โลภะ ความอยากได้ ไ ม่ ป ระกอบด้ ว ยธรรม เมื่ อ เกิ ด ความอยากได้
ก็คิดหาทางที่จะขโมย ฉ้อโกง จี้ ปล้น หรือใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้น
ในทางมิชอบ

หลักวินิจฉัย
การเพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่นที่สาเร็จเป็นอภิชฌา ถึงความเป็น อกุศลกรรมบถ
มีองค์ ๒ คือ
๑. ปรภณฺฑํ สิ่งของของผู้อื่น
๒. อตฺตโน ปริฌามนํ การน้อมมาเพื่อเป็นของตน
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๒๖๗
คาว่า สิ่งของของผู้อื่น หมายถึง อวิญญาณกทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้านเรือน แก้ว แหวน
เงิน ทอง และสวิญญาณกทรัพย์ เช่น สัตว์เลี้ยงต่างๆ รวมทั้งมนุษย์หญิงชาย ที่มีเจ้าของ
หรื อ คู่ ห มั้ น คู่ ห มายที่ จ องตั ว ไว้ แ ล้ ว ส่ ว นคนอื่ น นอกจากที่ ไ ม่ มี เ จ้ า ของหรื อ ผู้ จ องตั ว
ไม่จัดว่าเป็นสิ่งของของผู้อื่น
คาว่า “การน้อมมาเพื่อเป็นของของตน” ในฎีกาสังคีติสูตรกล่าวไว้ว่า “การน้อมมา
เพื่อเป็นของของตน มีได้ด้วยจิตเท่านั้น”
อภิชฌา เจตนาเป็นเหตุละโมบ ในเมื่อเห็นสิ่งของของผู้อื่นแล้ว เพ่งเล็งโดยน้อม
เข้ามาหาตนว่าทาอย่างไรหนอ ของนี้จะพึงเป็นของเรา ชื่อว่า อภิชฌาที่ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ แต่ถ้าเห็นสมบัติของคนอื่นแล้ว ไม่คิดเอามาเป็นของตน เพียงแต่ยินดีว่า ผู้ใช้สอย
สมบัติเช่นนี้มีบุญหนอ เราควรได้ใช้สอยสักชั่วคราว หรือว่าเราควรได้รับของเช่นนี้บ้าง
การคิดอย่างนี้เป็นเพียงกรรมเท่านั้น ไม่เป็นอกุศลกรรมบถ ดังคาของพระอรรถกถาจารย์
ที่ว่า “แม้ความโลภจะเกิดขึ้นในสมบัติของผู้อื่นก็ยังไม่จัดเป็นอกุศลกรรมบถ ตลอดเวลาที่ยัง
ไม่น้อมเข้ามาเป็นของตนว่า ไฉนหนอของนี้พึงเป็นของเรา”

โทษของอภิชฌา
อภิชฌาจะมีโทษมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเหตุ ๓ ประการ คือ
๑. สิ่งของที่เพ่งเล็งมีค่ามากก็มีโทษมาก
มีค่าน้อยก็มีโทษน้อย
๒. เจ้าของสิ่งของมีคุณมากก็มีโทษมาก
มีคุณน้อยก็มีโทษน้อย
๓. ผู้เพ่งเล็งมีกิเลสแรงกล้าก็มีโทษมาก
มีกิเลสอ่อนก็มีโทษน้อย

ตัวอย่างโทษของอภิชฌา
เรื่อง นายภัตตภติกะ
มีเศรษฐีคนหนึ่ง ได้รับมรดกหลังจากบิดามารดาถึงแก่กรรม ผู้รักษาเรือนคลังของ
เศรษฐีนั้น ได้เปิดห้องสาหรับเก็บทรัพย์แล้วแจ้งจานวนทรัพย์ให้ทราบว่าทรัพย์ของบรรพบุรุษ
มีปู่ เป็นต้น มีจานวนเท่านี้ ของบิดาท่านมีจานวนเท่านี้ เศรษฐี ดูทรัพย์เหล่านั้นแล้ว ถามว่า
ทาไมบรรพบุรุษของเราจึงไม่เอาทรัพย์เหล่านี้ไปด้วย ผู้รักษาเรือนคลังบอกว่า เจ้านาย ไม่มี
ใครถือเอาทรัพย์ไปปรโลกได้หรอก สัตว์ทั้งหลาย พาเอาไปได้แต่บุญกับบาปที่ตนทาไว้เท่านั้น
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๒๖๘
เศรษฐีคิดว่า บรรพบุรุษของเรา สะสมทรัพย์สินเงินทองเอาไว้มากมายมหาศาล
ที่สุดก็เอาไว้ให้คนอื่น เพราะความโง่แท้ๆ ส่วนเราจะเอาทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้น ไปให้หมด
จึงสั่งให้สร้างคฤหาสน์หรูหราราคาแพง สร้างร้านสาหรับรับประทานอาหาร เพื่อประกาศ
ความร่ารวย ให้ชาวเมืองได้เห็นการรับประทานอาหารแต่ละมื้อ ที่ต้องใช้จ่ายทรัพย์มาก มีทั้ง
อาหาร สาวงามคอยปรนนิบัติขับกล่อม โดยเฉพาะวันเพ็ญ ได้จ่ ายทรัพย์เป็นจานวนมาก
เพื่ อ เป็ น ค่ า อาหาร จ้ า งคนไปประกาศให้ ช าวเมื อ งมาดู ก ารรั บ ประทานอาหารของตน
ประชาชนได้พากันมาดูเป็นจานวนมาก
ในที่นั้น มีคนยากจน ๒ คนเป็นเพื่อนกัน คนหนึ่งอยู่ในเมือง คนหนึ่งอยู่นอกเมือง
มีอาชีพหาฟืนขาย พอเศรษฐีเปิดภาชนะบรรจุอาหาร กลิ่นของอาหาร หอมฟุ้งตลบไปทั่ว
คนหาฟืนเกิดความอยากที่จะรับประทานอาหารนั้น อดใจไว้ไม่อยู่ เพราะตั้งแต่เกิดมา อย่าว่า
แต่ได้รับประทานเลย แม้แต่กลิ่นอย่างนี้ ก็ไม่เคยได้รับ จึงบอกแก่เพื่อนว่า เพื่อนเอ๋ย เราอยาก
กินอาหารนั้นเหลือเกิน เพื่อนจึงตอบว่า อย่าปรารถนาเลยเพื่อน เราทางานตลอดชีวิต ก็ไม่มี
โอกาสได้ลิ้มรสอาหารอย่างนี้ เขาขอร้องว่า เพื่อนเอ๋ย ถ้าไม่ได้กินอาหารนี้ต้องตายแน่ เมื่อไม่
สามารถห้ามได้จึงตะโกนด้วยเสียงอันดังว่า นายครับ ผมไหว้ท่าน ขออาหารในถาดให้เพื่อน
ผมกินสักคาเถิด เศรษฐีตอบว่า ไม่ได้ จึงหันมาถามเพื่อนว่า ท่านได้ยินเศรษฐีพูดไหม เขาตอบว่า
ได้ยินแล้ว แต่ยังยืนยันว่า ถ้าไม่ได้รับประทานอาหารนี้ต้องตายแน่ เพื่อนที่อยู่ในเมืองได้พูด
กับเศรษฐีว่า ท่านขอรับ เพื่อนของผมบอกว่า ถ้าเขาไม่ได้อาหาร ชีวิตเขาต้องตายแน่นอน
จึงขอร้องเศรษฐีว่า ขอให้ท่านโปรดให้ชีวิตเขาด้วยเถิด เศรษฐีตอบว่า อาหารนี้ราคาแพงมาก
ถ้าทุกคนมาอ้างเหมือนเพื่อนของแก จะเอาที่ไหนมาให้ ถ้าเพื่อนของแกอยากกินอาหารจานนี้
จริงๆ ต้องทางานให้ฉัน ๓ ปี ในที่สุด ชาวบ้านนอกคนนั้น ก็ยอมทิ้งครอบครัวมาทางาน
ในบ้านเศรษฐี ๓ ปี เพื่อแลกข้าวจานเดียว
เรื่องนี้ แสดงให้เห็นว่า อภิชฌา ความเพ่งเล็งอยากได้อย่างรุนแรงเกิดขึ้น จากสิ่ง
ล่อใจภายนอกก็ได้ ชาวบ้านนอกคนนั้น มีชีวิตอยู่ในโลกด้วยความอดอยากยากจนมานานแล้ว
เมื่อไม่ได้เห็นความหรูหรา ไม่ได้กลิ่นอาหารดี ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่เมื่อได้เห็นความหรูหรา
และได้กลิ่นอาหารดีๆของเศรษฐีจนเกิดความอยากได้อย่างรุนแรงถึงกับเอาชีวิตเข้าไปแลก
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๒. พยาบาท การคิดปองร้ายผู้อื่น
ความเสียหายของพยาบาท
ผู้คิดปองร้ายผู้อื่น ชื่อว่าได้ทาลายประโยชน์สุขให้พินาศไป เพราะมีจิตใจแค้นเคือง
เกลียดชัง ผูกใจเจ็บ มองโลกในแง่ร้าย หงุดหงิด ฉุนเฉียว ไม่เห็นอรรถ ไม่เห็นธรรม เป็นเหตุ
นาไปสู่การทาปาณาติบาต คือการทาลายชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป
พยาบาท หมายถึง ความคิดปองร้ายผู้อื่นให้ได้รับความพินาศ โดยองค์ธรรม ได้แก่
โทสเจตสิก
ความพยาบาทเกิดเพราะความคิด ๑๐ ประการคือ
๑. คิดว่าเขาได้ทาความพินาศแก่เรา
๒. คิดว่าเขากาลังทาความพินาศแก่เรา
๓. คิดว่าเขาจะทาความพินาศแก่เรา
๔. คิดว่าเขาได้ทาความพินาศแก่คนที่เรารักและพอใจ
๕. คิดว่าเขากาลังทาความพินาศแก่คนที่เรารักและพอใจ
๖. คิดว่าเขาจะทาความพินาศแก่คนที่เรารักและพอใจ
๗. คิดว่าเขาได้ทาประโยชน์แก่คนที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเรา
๘. คิดว่าเขากาลังทาประโยชน์แก่คนที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเรา
๙. คิดว่าเขาจะทาประโยชน์แก่คนที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเรา
๑๐. คิดพยาบาทโดยไม่มีเหตุผล
ความคิดที่เป็นพยาบาทนี้ นอกจากจะทาลายประโยชน์สุขของผู้อื่นแล้ว ยังทาลาย
ประโยชน์สุขของตนด้วย ฉะนั้น จึงควรมีเมตตากรุณา รักใคร่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้
สังคมมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

หลักวินิจฉัย
การคิดปองร้ายผู้อื่น ที่สาเร็จเป็นพยาบาท ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ มีองค์ ๒ คือ
๑. ปรสตฺโต สัตว์อื่น
๒. ตสฺส วินาสจินฺตา คิดจะให้สัตว์นั้นถึงความพินาศ
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ความคิดปองร้ายของผู้มุ่งจะทาร้ายชีวิตของสัตว์อื่นว่า ขอให้สัตว์เหล่านี้ จงพินาศ
จงวิ บั ติ ทาอย่ างไร สั ต ว์ เหล่ านี้ จึ ง จะพิ น าศ วิ บั ติ ไม่ เจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง มี ชี วิ ต อยู่ ไ ด้ ไ ม่ น าน
ดังนี้ จัดเป็นอกุศลกรรมบถ ส่วนความโกรธที่ไม่คิดร้ายผู้อื่น เป็นเพียงกรรมเท่านั้น ดังคา
พระอรรถกถาจารย์ ว่ า แม้ ค วามโกรธที่ เ กิ ด ขึ้ น เพราะมี สั ต ว์ อื่ น เป็ น ต้ น เหตุ ไม่ จั ด เป็ น
อกุศลกรรมบถ ตราบใดที่ยังไม่คิดร้ายเขาว่า ทาอย่างไรหนอ ผู้นี้จะพึงพินาศตายไปเสีย

โทษของพยาบาท
พยาบาท จะมีโทษมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเหตุ ๒ ประการ คือ
๑. ผู้ที่ถูกปองร้ายมีคุณมากก็มีโทษมาก มีคุณน้อยก็มีโทษน้อย
๒. ผู้คิดร้ายมีกิเลสรุนแรงก็มีโทษมาก มีกิเลสอ่อนก็มีโทษน้อย

ตัวอย่างโทษของพยาบาท
เรื่อง อชครเปรต
ดั ง ได้ ส ดั บ มา ในกาลแห่ ง พระพุ ท ธเจ้ า ทรงพระนามว่ า กั ส สปะ เศรษฐี ชื่ อ ว่ า
สุมังคละ ให้สร้างพระคันธกุฎี ปูพื้นด้วยแผ่นอิฐทองคา ในที่ประมาณ ๒๐ อุสภะ และให้ทา
การฉลองด้วยทรัพย์ประมาณเท่านั้นเหมือนกัน วันหนึ่ง ท่านเศรษฐีไปสู่สานักพระศาสดา
แต่เช้าตรู่ เห็นโจรคนหนึ่ง นอนเอาผ้ากาสาวะคลุมร่างตลอดถึงศีรษะ ทั้งที่มีเท้าเปื้อนโคลน
อยู่ในศาลาหลังหนึ่ง ใกล้ประตูพระนคร จึงกล่าวว่า “เจ้าคนนี้ มีเท้าเปื้อนโคลน คงจักเป็น
มนุษย์ที่เที่ยวเตร่ในเวลากลางคืนแล้วมานอน”
โจรเปิดหน้าเห็นเศรษฐีแล้วคิดในใจว่า เราจะทากรรมให้สาสมกับที่เศรษฐีได้กล่าว
ว่าเรา ได้ผูกอาฆาตในเศรษฐีไว้ ได้เผานาของเศรษฐี ๗ ครั้ง ตัดเท้าโคทั้งหลายในคอก ๗ ครั้ง
เผาเรือน ๗ ครั้ง ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่หายแค้น จึงเข้าไปทาความสนิทชิดเชื้อกับคนใช้ของ
เศรษฐีนั้นแล้วถามว่า “อะไรเป็นที่รักของเศรษฐีนายของท่าน” ได้ทราบว่า พระคันธกุฎี
เป็ น ที่ รั ก ยิ่ ง ของเศรษฐี จึ ง คิ ด ว่ า เราจะแก้ แ ค้ น ให้ ห ายแค้ น ด้ ว ยการเผาพระคั น ธกุ ฎี
เมื่อพระศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาต จึงทุบหม้อน้าสาหรับดื่ม และน้าสาหรับใช้ ได้จุดไฟ
ที่พระคันธกุฎีแล้ว
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เศรษฐีได้ทราบว่าพระคันธกุฎีถูกไฟไหม้ จึงเดิ นทางมาถึงขณะที่พระคันธกุฎีถูกไฟ
ไหม้แล้ว แลดูพระคันธกุฎีที่ไฟไหม้แล้วก็มิได้มีความเสียใจเลย แต่ได้ปรบมือเป็นการใหญ่
ขณะนั้นประชาชนยืนอยู่ ณ ที่ใกล้ถามท่านเศรษฐีว่า “ทาไม ท่านจึงปรบมือเมื่อเห็นพระคันธกุฎี
ที่ท่านสละทรัพย์จานวนมากสร้างไว้ถูกไฟไหม้”
เศรษฐีตอบว่ า “ข้าพเจ้าบริจาคทรัพย์ ประมาณเท่านี้ ได้ ฝังทรั พย์ไว้ในพระศาสนา
ที่ไม่สาธารณะแก่อันตรายมีไฟเป็นต้น ข้าพเจ้าจึงมีใจยินดีปรบมือด้วยคิดว่าจักได้สละทรัพย์
ประมาณเท่านี้ สร้างพระคันธกุฎีถวายพระศาสดาใหม่”
เศรษฐีได้ สละทรัพย์ประมาณเท่านั้น สร้างพระคันธกุฎีอีก ได้ถวายแด่พระศาสดา
ซึ่งมีภิกษุ ๒ หมื่นรูป เป็นบริวาร โจรเห็นกิริยานั้นแล้วจึงคิดที่จะฆ่าเศรษฐี ได้ซ่อนกฤชไว้ใน
ระหว่างผ้านุ่ง แม้เดินเตร่อยู่ในวิหารถึง ๗ วัน ก็ไม่ได้โอกาส
ฝ่ า ยมหาเศรษฐี ถวายทานแด่ ภิ ก ษุ ส งฆ์ มี พ ระพุ ท ธเจ้ า เป็ น ประมุ ข สิ้ น ๗ วั น
ถวายบั ง คมพระศาสดาแล้ ว กราบทู ล ว่ า “ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ บุ รุ ษ ผู้ ห นึ่ ง เผานาของ
ข้าพระองค์ ๗ ครั้ง ตัดเท้าโคในคอก ๗ ครั้ง เผาเรือน ๗ ครั้ง บัดนี้ แม้พระคันธกุฎีก็จักเป็น
เจ้าคนนั้นแหละเผา ข้าพระองค์ขอให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เขาก่อน”
โจรได้ยินคานั้น ระทมทุกข์ว่า “เราทากรรมหนักหนอ ถึงอย่างนั้น เศรษฐีนี้ก็มิได้
มีแม้เพียงความแค้นเคืองในตัวเราผู้ทาผิด กลับให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เราก่อน เราคิดประทุษร้าย
ในเศรษฐีนี้ ไม่สมควรเลยแม้เทวทัณฑ์พึงตกลงบนกระหม่อมของเราผู้ไม่ให้บุรุษเห็นปานนี้
อดโทษให้” จึงไปหมอบลงที่ใกล้เท้าของเศรษฐีขอให้เศรษฐีอดโทษให้
เศรษฐีระลึ ก ถึ ง ถ้ อ ยค า ที่ ต นเคยพู ด ปรารภโจรนั้ น ได้ แ ล้ ว ให้ โ จรอดโทษให้ แ ล้ ว
กล่าวยกโทษให้โจรนั้น ในกาลสิ้นอายุ โจรนั้นได้บังเกิดในอเวจี เสวยทุกขเวทนาสิ้นกาลนาน
บัดนี้ ได้เกิดเป็นอชครเปรต ถูกไฟไหม้อยู่ที่เขาคิชฌกูฏด้วยวิบากแห่งกรรมที่ยังเหลือ
พระศาสดาตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาคนพาลทากรรมอันลามกอยู่ ย่อมไม่รู้
แต่ภายหลังเร่าร้อนอยู่ เพราะกรรมอันตนทาแล้ว ย่อมเป็นเช่นกับไฟไหม้ป่าด้วยตนของตนเอง”
ความพยาบาทปองร้าย เป็นเหตุนาทุกข์ภยันตรายมาสู่ตนและคนอื่นดังกล่าวมา
ฉะนั้น จึงควรมีเมตตากรุณา รักใคร่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีกว่า เพื่อให้โลกของเราอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข และพึ่งพาอาศัยกันได้ต่อไป
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๓. มิจฉาทิฏฐิ การเห็นผิดจากคลองธรรม
ความเสียหายของมิจฉาทิฏฐิ
บุคคลผู้ เป็นมิ จฉาทิ ฏฐิ ย่ อมไม่เห็นอรรถ ไม่เห็น ธรรม สามารถกระทาความชั่ ว
ได้ทุกอย่างถึงขั้นทาอนันตริยกรรม ซึ่งเป็นกรรมหนักห้ามสวรรค์ห้ามนิพพาน
มิจฉาทิฏฐิ แปลว่า การเห็นผิดจากคลองธรรม เช่น เห็นว่า ทาดีได้ชั่ว ทาชั่วได้ดี
บาปไม่มี บุญไม่มี มารดาบิดาไม่มี คุณ เป็นต้น เจตนาเป็นเหตุให้เห็นผิด เพราะไม่มีการ
ถือเอาตามความเป็นจริง คัดค้านข้อประพฤติปฏิบัติของสัตบุรุษทั้งหมด โดยนัยเป็นต้นว่า
ทานที่ให้แล้วไม่มีผล ชื่อว่า มิจฉาทิฏฐิ
มิจฉาทิฏฐินี้ มีหลายประเภท ๒ ประเภทบ้าง ๓ ประเภทบ้าง ๖๒ ประเภทบ้าง
ดังนี้
ทิฏฐิ ๒
๑. สัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเที่ยง ความเห็นว่ามีอัตตาและโลกซึ่งเที่ยงแท้ยั่งยืน
คงอยู่ตลอดไป
๒. อุ จ เฉททิ ฏ ฐิ ความเห็ น ว่ าขาดสู ญ ความเห็ น ว่ า มี อั ต ตาและโลกซึ่ ง จั ก พิ น าศ
ขาดสูญหมดสิ้นไป
ทิฏฐิ ๓
๑. อกิริยทิฏฐิ
๒. อเหตุกทิฏฐิ
๓. นัตถิกทิฏฐิ

ความเห็นว่าไม่เป็นอันทา
ความเห็นว่าไม่มีเหตุ
ความเห็นว่าไม่มี

ทิฏฐิ ๖๒ มีความเห็นว่า ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นตัวตน
เป็นต้น
ในมโนทุ จ ริ ต นี้ จะกล่ า วเฉพาะทิ ฏ ฐิ ๓ ประการ ที่ เ รี ย กว่ า นิ ย ตมิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ
ซึ่งเป็นทิฏฐิที่มีโทษร้ายแรง เป็นมิจฉาทิฏฐิที่ ดิ่งลงไปสู่อบาย ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ
ส่วนมิจฉาทิฏฐิอย่างอื่นไม่ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ
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๒๗๓

นิยตมิจฉาทิฏฐิ ๓
๑. อกิริยทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่เป็นอันทา คือ เห็นว่ากรรมที่ทาแล้วไม่เป็นอันทา
สักว่าเป็นเพียงกิริยาเท่านั้น จะทาความดีหรือความชั่วก็ไม่เป็นอันทาทั้งสิ้น หมายความว่า
เมื่อคนทาบาปมีการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เป็นต้น ก็ไม่จัดว่าเป็นการทาบาป เมื่อคนให้ทาน
รักษาศีล เป็นต้น ก็ไม่จัดว่าเป็นการทาบุญ
อกิ ริ ย ทิ ฏ ฐิดั ง กล่ า วมานี้ ผิ ด จากหลั ก พระพุ ทธศาสนาที่ ส อนว่ า การกระทาของ
บุคคลนั้น เมื่อมีเจตนาจงใจทา ก็จัดเป็นกรรม การกระทาชั่วก็เป็นกรรมชั่ว การกระทาดี
ก็เป็นกรรมดี
๒. อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มีเหตุ คือ เห็นว่าเหตุแห่งความเศร้าหมอง ความ
บริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายไม่มี สัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเอง บริสุทธิ์เอง ทุกข์เอง สุขเอง ไม่มี
อานาจ กาลัง หรือเหตุอะไรที่จะทาให้สัตว์ทั้งหลายเศร้าหมอง และบริสุทธิ์ได้ หรือเห็นว่าสัตว์
ทั้งหลายที่กาลังได้รับความลาบากหรือสบาย ไม่ได้อาศัยอะไรเป็นเหตุให้เกิดขึ้นเลย เป็นไป
เองทั้งนั้น
๓. นัตถิกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มี คือ เห็นว่าทาอะไรก็ตาม ผลที่พึงได้รับนั้นไม่มี
ความเห็นผิดชนิดนี้จัดเป็นอุจเฉททิฏฐิด้วย คือเห็นว่า สัตว์ทั้งหลายตายแล้วสูญ ไม่มีการเกิดอีก
ในสามัญผลสูตร แสดงนัตถิกทิฏฐิไว้ ๑๐ ประการ คือ
๓.๑ นตฺถิ ทินฺนํ ทานที่ให้แล้วไม่มีผล
๓.๒ นตฺถิ ยิฏฺฐํ การบูชาไม่มีผล
๓.๓ นตฺถิ หุตํ การเชื้อเชิญต้อนรับไม่มีผล
๓.๔ นตฺ ถิ สุ ก ตทุ กฺ ก ฏานํ กมฺ ม านํ ผลํ วิ ป าโก ผลวิ บ ากของกรรมดี แ ละ
กรรมชั่วไม่มี
๓.๕ นตฺถิ อยํ โลโก โลกนี้ไม่มี
๓.๖ นตฺถิ ปโร โลโก โลกหน้าไม่มี
๓.๗ นตฺถิ มาตา มารดาไม่มี
๓.๘ นตฺถิ ปิตา บิดาไม่มี
๓.๙ นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา สัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นเองไม่มี
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๒๗๔
๑๐. นตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมญฺจ
โลกํ ปรญฺจ โลกํ สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺติ สมณพราหมณ์ที่รู้แจ้งโลกนี้โลกหน้า
ที่สามารถชี้แจงแนะนาให้เข้าใจ ที่ถึงพร้อมด้วยความสามัคคีและปฏิบัติชอบไม่มี
นิยตมิจฉาทิฏฐิทั้ง ๓ ประการนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ งก็ล้วนปฏิเสธกรรม และผล
ของกรรมทั้ ง สิ้ น จั ด เป็ น อกุ ศ ลกรรมบถ บุ ค คลที่ ต กอยู่ ใ นมิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ ๓ ประการนี้ แ ล้ ว
พระพุ ทธองค์ต รัสว่ า เป็น ดั งตอในวั ฏฏะ คื อ เป็น บุ คคลที่ถู ก มิจ ฉาทิ ฏฐิค รอบงาฝั งแน่ น
ในจิตใจ เป็นเหตุให้กระทาอกุศลกรรมต่างๆ ข้ามภพข้ามชาติ เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ
สงสารไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีใครที่จะถอนความเป็นมิจฉาทิฏฐิของเขาได้ ทั้งตนเองก็ไม่คิดที่จะละ
หรือกลับใจ จึงกลายเป็นบุคคลผู้เฝ้าแผ่นดิน ดังตอในวัฏฏะไม่มีโอกาสได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
ก็ใ นทิ ฏ ฐิ ๓ อย่ าง เหล่ านี้ อกิ ริยทิ ฏ ฐิ ห้ า มกรรม คื อ ปฏิ เสธกรรม นั ต ถิ ก ทิ ฏ ฐิ
ห้ามวิบาก คือ ปฏิเสธผลของกรรม อเหตุกทิฏฐิ ห้ามทั้ง ๒ อย่าง คือ ปฏิเสธทั้งกรรมและ
ผลของกรรม

หลักวินิจฉัย
มิจฉาทิฏฐิ ที่ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ มีองค์ ๒ คือ
๑. วตฺถุโน คหิตาการวิปรีตตา เรื่องที่ยึดถือนั้นผิดจากความเป็นจริง
๒. ยถา ตํ คณฺห าติ ตถาภาเวน ตสฺ สุ ป ฏฐานํ
มี ค วามเห็ น ยึ ด มั่ น ในเรื่ อ งที่
.
ผิดจากความเป็นจริงนั้นว่าถูกต้อง
ในอรรถกถาอัฏฐสาลินี กล่าวไว้ว่า “ในมิจฉาทิฏฐินั้น กรรมบถย่อมขาดด้วยนัตถิกทิฏฐิ
อเหตุกทิฏฐิ และอกิริยทิฏฐิเท่านั้น หาขาดด้วยทิฏฐิเหล่าอื่นไม่”
มิจฉาทิฏฐิมีโทษมาก เพราะเหตุ ๒ ประการคือ
๑. มีอาเสวนะมาก คือ มีความเสพคุ้นมาก หมายถึง ทามากหรือทาบ่อยก็มีโทษมาก
มีอาเสวนะน้อยก็มีโทษน้อย
๒. มี นิ ยตมิ จฉาทิ ฏ ฐิ คื อ มี ความยึ ด มั่ นความเห็ นผิ ดแบบฝั ง รากลึ ก ก็ มี โทษมาก
มีมิจฉาทิฏฐินอกจากนี้ก็มีโทษน้อย
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๒๗๕
นิยตมิจฉาทิฏฐิทั้ง ๓ นี้ เป็นความเห็นผิดที่ส่งผลให้เกิดในนิรยภูมิหลังจากตายแล้ว
อย่างแน่นอนบุคคลผู้เป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิ แม้พระพุทธองค์จะทรงโปรดอย่างไรก็ตาม ก็ไม่อาจ
ให้สาเร็จคุณธรรมใดๆ ได้
สาหรับมโนกรรมทั้ง ๓ มีอภิชฌาเป็นต้นเหล่านี้ เกิดขึ้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับวิญญัติ
ทั้ง ๒ คือ กายทวารและวจีทวารแต่อย่างใด คงเกิดขึ้นเฉพาะในมโนทวารเท่านั้น ฉะนั้น
ท่ า นพระอนุ รุ ทธาจารย์ จึ งแสดงว่ าเมื่ อเว้ นจากกายวิ ญญั ติ และวจี วิ ญญั ติ แล้ ว ย่ อมเกิ ดใน
มโนทวารเป็นส่วนมาก

ตัวอย่างโทษของมิจฉาทิฏฐิ
เรื่อง ปูรณกัสสปะ เจ้าลัทธิผู้ถืออกิริยทิฏฐิ
ดังได้สดับมา ตระกูลหนึ่งมีทาส ๙๙ คน ทาสคนหนึ่งเกิดมาก็ครบ ๑๐๐ คนพอดี
ด้วยเหตุนั้น พวกเจ้านายจึงตั้งชื่อเขาว่า “ปูรณะ” การงานที่นายปูรณะนั้น จะทาดี ทาไม่ได้
ยังไม่ทา หรือทาแล้ว พวกเจ้านายจะไม่ว่ากล่าวเขาเลย เพราะถือว่าเขาเป็นทาสผู้เป็นมงคล
เมื่อเป็นเช่นนี้ เขาคิดว่าเขาอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร จึงหลบหนีไป
ต่อมา พวกโจรได้ชิงเอาผ้านุ่งของเขาไป เขาไม่รู้จะปกปิดร่างกายด้วยหญ้าและ
ใบไม้ จึงเปลือยกายเข้าไปสู่หมู่บ้านตาบลหนึ่ง พวกชาวบ้านเห็นเขาแล้วเข้าใจว่า “บุรุษนี้
เป็นสมณะ เป็นพระอรหันต์ มีความมักน้อยไม่มีบุคคลอื่นที่เป็นเช่นบุรุษนี้ ” จึงได้ให้ขนม
และข้าวเป็นต้น
เขาคิ ด ว่ า “ขนมและข้ า วเป็ น ต้ น นี้ เกิ ด ขึ้ น เพราะความที่ เ ราไม่ นุ่ ง ผ้ า ” ตั้ ง แต่
นั้นมา เขาแม้จะได้ผ้าก็ไม่นุ่ง ได้ถือเพศเปลือยกายเช่นนั้นเป็นการบวช พวกมนุษย์ ๕๐๐ คน
พากันบวชในสานักของเขา นายปูรณะนั้น ได้ชื่อตามโคตรว่า “กัสสปะ”
เขาได้ ตั้ ง ตนเป็ น เจ้ า ลั ทธิ ชื่ อ ว่ า ปู ร ณกั ส สปะ ยึ ด ถื อ อกิ ริ ย ทิ ฏ ฐิซึ่ ง มี ค าสอนว่ า
เมื่อบุคคลทาเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทา ตัดเอง หรือใช้ให้ผู้อื่นตัด เบียดเบียนเอง หรือใช้ให้ผู้อื่น
เบียดเบียน เศร้าโศกเอง หรือทาให้ผู้อื่นเศร้าโศก ลาบากเอง หรือทาให้ผู้อื่นลาบาก ดิ้นรนเอง
หรือทาผู้อื่นให้ดิ้นรน ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ งัดแงะ ปล้นสะดม ปล้นบ้าน ดักอยู่ที่ทางเปลี่ยว เป็น
ชู้กับภริยาของผู้อื่น พูดเท็จ เมื่อบุคคลกระทาอยู่อย่างนี้ บาป ชื่อว่าไม่เป็นอันทา สรุปว่า
เจ้าลัทธิปูรณกัสสปะนั้นเป็นผู้มีวาทะว่าไม่เป็นอันทา ความเป็นเช่นนี้ พระพุทธศาสนาเรียกว่า
มิจฉาทิฏฐิ บุคคลผู้เป็น มิจฉาทิฏฐิ ครั้นตายแล้วย่อมไปสู่อบาย
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เรื่อง มักขลิโคสาล เจ้าลัทธิผู้ถืออเหตุกทิฏฐิ
บุรุษอีกคนหนึ่งเป็นทาส เจ้านายใช้ให้แบกหม้อน้ามันเดินไปบนพื้นที่เป็นโคลนแล้ว
กาชับให้เขาระวังอย่าให้ลื่น แต่เขาก็ลื่นลงด้วยความประมาท ด้วยความกลัวเจ้านายจึงเริ่ม
จะหนี ไ ป เจ้ า นายจึ ง วิ่ ง ไปฉุ ด ที่ ช ายผ้ าเขาจึ ง ทิ้ ง ผ้ า นั้ น เสี ย แล้ ว เปลื อ ยกายวิ่ ง หนี ไ ป พวก
ชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสในการถือเพศเปลือยกายของเขา เช่นเดียวกับเรื่องปูรณกัสสปะ
นายมั กขลิ นั้ น คนทั่ว ไปมัก จะเรีย กเขาว่ า “โคสาละ” เพราะเขาเกิด ในคอกโค
จึงเรียกรวมว่า นายมักขลิโคสาล เป็นเจ้าลัทธิผู้ถืออเหตุกทิฏฐิ
เจ้าลัทธิมักขลิโคสาล ยึดถืออเหตุกทิฏฐิ ซึ่งมีคาสอนว่า ความเศร้าหมองของสัตว์
ทั้งหลายไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย สัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเอง บริสุทธ์เอง สรุปว่า เจ้าลัทธิมักขลิโคสาล
เป็นผู้มีวาทะว่า ไม่มีเหตุ คือ ปฏิเสธเหตุ หมายถึงปฏิเสธกรรม เป็นมิจฉาทิฏฐิ ผู้ยึดถือเช่นนี้
ตายแล้วไปเกิด ในอบาย

เรื่อง อชิตเกสกัมพล เจ้าลัทธิผู้ถือนัตถิกทิฏฐิ
บุรุษอีกคนหนึ่ง มีชื่อว่า “อชิตะ” และคนมักจะเรียกว่า “เกสกัมพล” เพราะเขา
นุ่งห่มผ้ากัมพลที่ทาด้วยผมมนุษย์ เจ้าลัทธิอชิตเกสกัมพลนั้น ยึดถือนัตถิกทิฏฐิซึ่งมีคาสอนว่า
“ทานที่ให้แล้วไม่มีผล การบูชาที่บูชาแล้วไม่มีผล” สรุปว่า เจ้าลัทธิอชิตเกสกัมพลนั้น เป็นผู้มี
วาทะว่า ไม่มีบ้าง ขาดศูนย์บ้าง โดยมีวาทะในเรื่องความขาดศูนย์ว่า “สัตว์ทั้งหลายหลังจาก
ตายแล้วย่อมขาดศูนย์ ย่อมหายไป ย่อมไม่มีอีก”
เจ้าลัทธิทั้ง ๓ นี้ นอกจากทาตนให้ฉิบหายแล้ว ยังทาหมู่ชนผู้กระทาตามลัทธิของ
ตนให้ฉิบหายไปด้วย เพราะลัทธิที่ตนยึดถือนั้นเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิ ส่งผลให้เกิดในนิรยภูมิ
หลังจากตายแล้วอย่างแน่นอน แม้พระพุทธองค์จะทรงโปรดอย่างไรก็ตาม ก็ไม่อาจให้สาเร็จ
คุณธรรมใดๆ ได้ในชาตินั้น

มโนกรรมเป็นไปทางทวาร ๓
อภิ ช ฌา พยาบาท และมิ จฉาทิ ฏ ฐิ ทั้ ง ๓ นี้ เป็ น มโนกรรมย่ อ มเป็ น ไปทาง
มโนทวารโดยมากแม้ไม่มีการเคลื่อนไหวทางกาย ทางวาจา เพียงแต่คิดในใจก็สาเร็จเป็น
อกุศลกรรมบถได้ แต่บางครั้งอกุศลธรรมทั้ง ๓ อย่างนี้ ย่อมเกิดขึ้นทางกายทวาร และ วจีทวาร
หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๒๗๗
ก็ได้ เช่น บางคนมีใจละโมบอยากได้ของคนอื่น จึงยื่นมือไปหยิบของนั้น มีใจโกรธแค้นหยิบมีด
หยิบไม้ เพื่อทาร้ายเขา หรือมีความเห็นผิดไปไหว้กระบือ ๕ ขา เพื่อขอเลข เป็นต้น กรรมนั้น
ของเขาจัดเป็นมโนกรรม ส่วนทวารจัดเป็นกายทวาร ถามว่าทาไม ถึงไม่จัดเป็น กายกรรม
แก้ว่า เพราะตรงนี้ ท่านมุ่ง ถึงอภิชฌา พยาบาท และมิจฉาทิฏ ฐิเป็ นใหญ่ ไม่ได้ มุ่งเจตนา
เป็นใหญ่ ถ้ามุ่งเจตนาที่เป็นเหตุกระทาทางกาย ก็จัดเป็นกายกรรมได้
บางคนมีใจละโมบพูดออกมาว่า ทาอย่างไรหนอของสิ่งนั้นจะพึงเป็นของเรา มีใจ
โกรธแค้น พูดแช่งว่า ทาอย่างไรหนอ คนนี้จะพึงตายเสียที มีความเห็นผิดพูดว่า ผลของกรรม
ดีกรรมชั่วไม่มี กรรมของเขา จัดเป็นมโนกรรม ส่วนทวารจัดเป็นวจีทวาร
บางคนไม่มีการกระทาทางกาย หรือพูดทางวาจาคิดละโมบอยากได้ คิดพยาบาท
ปองร้ายและเห็นผิดจากทานองคลองธรรมอย่างเดียว กรรมของเขาจัดเป็นมโนกรรม แม้ทวาร
ก็จัดเป็นมโนทวาร มโนกรรมที่เป็นอกุศลย่อมเกิดได้ทางทวารทั้ง ๓ ดังพรรณนามาฉะนี้
อย่างไรก็ตามในอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ อกุศลกรรมบถที่เกิดทางมโนทวาร
มีความสาคัญกว่าทางกายทวารและวจีทวาร เนื่องจากกายและวาจาสั่งให้ใจกระทาบาปไม่ได้
แต่ใจสั่งให้กายและวาจาทาบาปได้ สมดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นใหญ่
มีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐสุด สาเร็จมาจากใจ ถ้าใจคิดชั่วแล้ว ก็จะกระทาชั่ว พูดชั่วตามมา
และในบรรดาอกุศลกรรมบถที่เกิดทางมโนทวาร มิจฉาทิฏฐิถือว่าร้ายแรงกว่าอกุศลกรรมบถ
ข้ออื่นๆ เพราะถ้ามีความเห็นผิดแล้วก็จะเกิดอกุศลกรรมบถข้ออื่นๆ ได้ ดังนั้น ควรจะระวัง
อกุศลกรรมบถข้อมิจฉาทิฏฐินี้ให้มาก

โทษของอกุศลกรรมบถ
บุคคลผู้ประพฤติหรือกระทาอกุศลกรรมบถ ๑๐ อย่างนี้ ย่อมตกนรกเหมือนกับ
ถูกจับเอาไปวางไว้ ดังพระพุทธองค์ตรัสไว้ในปฐมนิรยสัคคสูตร ปัญจมปัณณาสก์ ทสกนิบาต
อังคุตตรนิกายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการ ย่อมตกนรก
เหมือนถูกจับเอาไปวางไว้ ธรรม ๑๐ ประการ คือ บุคคลบางคนในโลกนี้
๑. เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ มีมือเปื้อนเลือด คิดแต่ประหัตประหาร ไม่มีความเมตตากรุณา
ต่อสัตว์ทั้งปวง
หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๒๗๘
๒. เป็นผูม้ ักถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ไม่ว่าของนั้นจะอยู่ในบ้านของเขา หรือที่
ไหนๆ ก็ตาม เป็นผู้ถือเอาสิ่งนั้นด้วยจิตคิดขโมย
๓. เป็ นผู้ มัก ประพฤติผิ ดในกาม ผิด เพราะการนอกใจคู่ค รองของตน ผิด เพราะ
ล่วงละเมิดคู่ครองของผู้อื่น หรือผิดเพราะล่วงละเมิดต่อบุคคลที่ตนเองไม่มีสิทธิ์จะทาเช่นนั้น
๔. เป็นผู้มักกล่าวคาเท็จ คือ ไม่รู้บอกว่ารู้ ไม่เห็นบอกว่าเห็น หรือรู้บอกว่าไม่รู้
เห็นบอกว่าไม่เห็น เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งๆ ที่รู้ เพราะเหตุแห่งตน เพราะเหตุแห่งบุคคลอื่น หรือ
เพราะเห็นแก่อามิสสินจ้าง
๕. เป็นผู้พูดทาลายความสามัคคี ฟังจากฝ่ายนี้ไปบอกฝ่ายโน้น หรือฟังจากฝ่ายโน้น
มาบอกฝ่ายนี้ เพื่อให้เขาแตกความสามัคคีกัน หรือเพื่อจะทาตนให้เป็นที่รักของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ชอบความแตกแยก หรือส่งเสริมให้คนแตกแยก ชอบตั้งพรรคพวก พูดแต่ถ้อยคาที่จะทาให้
แบ่งพรรคแบ่งพวก
๖. เป็ น ผู้ พู ด วาจาที่ แ ผ่ ไ ปเผาผลาญจิ ต ใจของผู้ ฟั ง เป็ น ค าพู ด บาดหู ห ยาบคาย
เผ็ดร้อนกระทบกระเทียบเปรียบเปรยทาให้ผู้ฟังเกิดความโกรธและฟุ้งซ่าน
๗. เป็นผู้พูดทาลายความสุขและประโยชน์ที่สัตบุรุษพึงได้รับ พูดคาที่กาจัดทางแห่ง
ประโยชน์และความสุขนั้น ไม่รู้กาลเทศะ พูดปราศจากอรรถ ธรรม หรือวินัยอย่างใดอย่าง
หนึ่งซึ่งเป็นเครื่องแสดงเหตุผลเพื่อให้เข้าใจประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้า
๘. เป็นผู้มากไปด้วยความละโมบ จ้องหาทางเอาของคนอื่นมาเป็นของตน
๙. เป็นผู้มีใจพยาบาท มีความคิดประทุษร้ายว่า ขอสัตว์เหล่านี้ จงถูกฆ่า จงถูกจองจา
จงหายสาบสูญ จงพินาศ จงอย่าอยู่ในโลกนี้
๑๐. เป็นผู้มีความคิดผิด มีทัศนะที่วิปริตว่า การให้ทานไม่มีผล การบูชาไม่มีผล
การเซ่นสรวงไม่มีผล ผลวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วไม่มี โลกนี้ไม่มี โลกหน้าไม่มี มารดา
ไม่มีคุณ บิดาไม่มีคุณ โอปปาติกสัตว์ไม่มี สมณะพราหมณ์ ผู้ปฏิบัติชอบ รู้แจ้งเองแล้ว แสดง
โลกนี้ และโลกหน้าได้แจ่มแจ้ง ไม่มี
ดูก่ อนภิกษุทั้งหลาย บุ คคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการเหล่ านี้ ย่อมตกนรก
เหมือนถูกจับเอาไปวางไว้
หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๒๗๙

พฤติกรรมที่เป็นบาป ๔ อย่าง
บุคคลผู้กระทาอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ย่อมได้รับผลวิบากทาให้ไปตกนรก
แน่นอน แม้ผู้ชักชวน ผู้ยินดี ผู้ยกย่องสรรเสริญอกุศลหรือบุคคลผู้ประพฤติอกุศลกรรมเหล่านั้น
ก็ล้วนทาให้ไปตกนรกได้เหมือนกัน ดังนั้น ตามหลัก พระธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา
ได้ก ล่าวถึงพฤติก รรมที่เป็ นบาปนาไปสู่ นรก ๔ อย่า ง ดั งพระพุทธพจน์ในกรรมปถวรรค
อังคุตตรนิกาย ความว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ย่อมตก
นรก เหมือนถูกเขาจับเอาไปวางไว้ ธรรม ๔ ประการ คือ
๑. เป็นผู้ทาเอง พูดเอง คิดเอง ในอกุศลกรรมบถ
๒. เป็นผู้ชักชวนผู้อื่นให้ทา ให้พูด ให้คิด ในอกุศลกรรมบถ
๓. เป็นผู้ยินดีกับบุคคลผู้ทา ผู้พูด ผู้คิด ในอกุศลกรรมบถ
๔. เป็นผู้พูดสรรเสริญอกุศลกรรมบถ

คนชั่วยิ่งกว่าคนชั่ว
อนึ่ง บุคคลผู้ทา ผู้พูด ผู้คิด ทางกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม อันเป็นอกุศล
ทั้ง ๑๐ นี้ ถึงแม้ว่าจะทาให้ตกนรกก็จริง ถึงอย่างนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่า
เป็นคนชั่วธรรมดาเท่านั้น แต่บางคนนอกจากทา พูด และคิดอกุศลด้วยตนเองแล้ว ยังชักชวน
หรือบีบบังคับผู้อื่นให้ทา ให้พูด ให้คิดอกุศลเหล่านั้นด้วย บุคคลเช่นนี้ พระพุทธองค์ตรัสว่า
เป็นคนชั่วยิ่งกว่าคนชั่ว ดังพระพุทธพจน์ในทสกรรมสูตรว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิด
ในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคาหยาบ พูดเพ้อเจ้อ โลภอยากได้ของผู้อื่น คิดร้ายทาลาย
ผู้อื่น เป็นมิจฉาทิฏฐิ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกว่า คนชั่ว
ดู ก่ อ นภิ ก ษุ ทั้ง หลาย แต่ บุ ค คลบางคนในโลกนี้ ฆ่ า สั ต ว์ ลั ก ทรั พ ย์ ประพฤติ ผิ ด
ในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคาหยาบ พูดเพ้อเจ้อ โลภอยากได้ของผู้อื่น คิดร้ายทาลาย
ผู้อื่น เป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยตนเองแล้ว ยังชักชวนบุคคลอื่นให้ทา ให้พูด ให้คิดอย่างนั้นด้วย
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกว่า คนชั่วยิ่งกว่าคนชั่ว

หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๒๘๐

กุศลกรรมบถ ๑๐
กุศลกรรมบถ หมายถึง ทางแห่ งกุศลกรรม ทางทาความดี หรือกรรมดีที่เป็นเหตุ
นาสั ต ว์ ไ ปสู่ สุ ค ติ กุ ศ ลกรรมบถนี้ ส่ ง ผลให้ เกิ ด ในปฏิ ส นธิ ก าลคื อ ในภพหน้ า มี ๑๐ อย่ า ง
จาแนกเป็น กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ และ มโนกรรม ๓ ดังนี้
กายกรรม ๓ ได้แก่
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี
๒. อทินฺนาทานา เวรมณี
๓. กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี

เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์
เจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์
เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม

วจีกรรม ๔ ได้แก่
๑. มุสาวาทา เวรมณี
๒. ปิสุณาย วาจาย เวรมณี
๓. ผรุสาย วาจาย เวรมณี
๔. สมฺผปฺปลาปา เวรมณี

เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ
เจตนางดเว้นการพูดส่อเสียด
เจตนางดเว้นจากการพูดคาหยาบ
เจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ

มโนกรรม ๓ ได้แก่
๑. อนภิชฺฌา
การไม่เพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่น
๒. อพฺยาปาท
การไม่คิดร้ายผู้อื่น
๓. สมฺมาทิฏ.ฐิ
การเห็นชอบตามคลองธรรม
กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ ทรงแสดงไว้ในพระสูตรมากมาย เฉพาะในอังคุตตรนิกาย
มีอยู่หลายสูตร มีชื่อเรียกต่างๆ กันไป ดังนี้
สาธุสูตร
เรียกชื่อว่า สาธุธรรม แปลว่า ธรรมดี
อริยธรรมสูตร เรียกชื่อว่า อริยธรรม แปลว่า ธรรมของอารยชน
กุศลสูตร
เรียกชื่อว่า กุศลธรรม แปลว่า ธรรมที่ทาลายความชั่ว
อรรถสูตร
เรียกชื่อว่า อรรถธรรม แปลว่า ธรรมที่มีประโยชน์
สาสวสูตร
เรียกชื่อว่า อนาสวธรรม แปลว่า ธรรมที่ไม่มีกิเลส
วัชชสูตร
เรียกชื่อว่า อนวัชชธรรม แปลว่า ธรรมที่ไม่มีโทษ
ตปนียสูตร
เรียกชื่อว่า อตปนียธรรม แปลว่า ธรรมที่สร้างความร่มเย็น
อาจยคามิสูตร
เรียกชื่อว่า อปจยคามิธรรม แปลว่า ธรรมที่ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์
หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๒๘๑
ส่วนในสาเลยยกสูตร ปัญจมวรรค มูลปัณณาสก์ เรียกชื่อว่า ธรรมจริยสมจริยา
แปลว่า การประพฤติที่เป็นธรรมและการประพฤติที่ถูกต้อง พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงผลดี
ที่ พึ ง จะได้ รั บ จากการประพฤติ ธ รรมจริย สมจริ ย าดั ง นี้ ว่ า ใครจะปรารถนามนุ ษ ย์ ส มบั ติ
สวรรค์ ส มบั ติ พรหมสมบั ติ มรรค ผล และนิ พ พาน ก็ จ ะส าเร็ จ ตามปรารถนา ดั ง ความ
ในสาเลยยกสูตรว่า สัตว์บางพวกในโลกนี้ หลังจากตายจากโลกนี้แล้ว ย่อมบังเกิดในสุคติ
โลกสวรรค์ เพราะเหตุแห่งธรรมจริยสมจริยา
ธรรมจริยสมจริยา เป็นไปในทางกายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ และมโนกรรม ๓ ดังนี้

ธรรมจริยสมจริยาทางกายกรรม ๓
๑. เป็นผู้ละปาณาติบาต คือเว้นจากการยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป เป็นผู้มีท่อนไม้
และศัสตราอันวางแล้ว มีความละอายประกอบด้วยความเอ็นดู เป็นผู้เกื้อกูลอนุเคราะห์สัตว์
ทุกจาพวก
๒. เป็ น ผู้ ล ะอทิ น นาทาน เว้ น ขาดจากอทิ น นาทาน ขึ้ น ชื่ อ ว่ า ทรั พ ย์ ข องผู้ อื่ น
จะอยู่ในบ้าน หรืออยู่ในป่าก็ตาม ย่ อมเป็นผู้ไม่ถือเอาทรัพย์นั้นที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิต
คิดขโมย
๓. เป็นผู้ละกาเมสุมิจฉาจาร เว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร

ธรรมจริยสมจริยาทางวจีกรรม ๔
๑. เป็นผู้ละมุสาวาท เว้นขาดจากมุสาวาท ไปในสภาก็ดี ในบริษัทก็ดี ในท่ามกลาง
หมู่ญาติก็ดี ในท่ามกลางเสนาก็ดี ในท่ามกลางแห่งราชตระกูลก็ดี ถูกอ้างเป็นพยาน ซักถาม
แน่ะพ่อชาย ท่านจงมา ท่านรู้อย่างไร จงเบิกอย่างนั้น บุคคลนั้นเมื่อไม่รู้ ก็บอกว่า ข้าพเจ้าไม่รู้
หรือรู้อยู่ก็บอกว่า ข้าพเจ้ารู้ เมื่อไม่เห็นก็บอกว่า ข้าพเจ้าไม่เห็น หรือเห็นก็บอกว่า ข้าพเจ้า
เห็น ย่อมไม่กล่าวเท็จทั้งที่รู้ เพราะเหตุแห่งตน เพราะเหตุแห่งคนอื่น หรือเพราะเหตุแห่ง
อามิสสินจ้าง
๒. เป็นผู้ละคําส่อเสียด เว้นขาดจากกล่าวส่อเสียด ฟังข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้น
เพื่อทาลายคนหมู่นี้ หรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกคนหมู่นี้ เพื่อทาลายคนหมู่โน้น เป็น
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๒๘๒
ผู้สมานคนทั้งที่แตกกันแล้ว หรือสนับสนุนหมู่คนที่สามัคคีกันอยู่แล้ว เป็นผู้มีความชื่นชมยินดี
ในหมู่คนผู้สามัคคีกัน เป็นผู้กล่าววาจาที่ทาให้คนสามัคคีกัน
๓. เป็ นผู้ละคําหยาบ เว้ นขาดจากการกล่ าวค าหยาบ เป็นผู้กล่ าววาจาไม่มี โทษ
เสนาะโสต เป็นที่รักจับใจ เป็นคาสุภาพ เป็นที่ชอบใจ พอใจของคนจานวนมาก
๔. เป็นผู้ละการกล่าวเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากการกล่าวเพ้อเจ้อ พูดในเวลาที่ควรพูด
พูด ค าจริ ง พู ด อิง อรรถ อิง ธรรม อิ งวิ นั ย มี ห ลัก ฐาน มี ที่อ้ า งอิง ไม่ พู ด มาก พู ด แต่ค าที่ มี
ประโยชน์

ธรรมจริยสมจริยาทางมโนกรรม ๓
๑. เป็นผู้ไม่เพ่งเล็ง ไม่ละโมบอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตน
๒. เป็นผู้มีใจไม่พยาบาท ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น คิดแต่ในทางที่ดีว่า ขอสัตว์ทั้งหลาย
จงมีความสุข อยู่รอดปลอดภัยเถิด
๓. เป็นผู้มีความเห็นชอบ มีความเห็นไม่วิปริตว่า ทานที่ให้แล้วมีผล การบูชามีผล
ผลวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วมีจริง โลกนี้มีจริง โลกหน้ามีจริง มารดามีบุญคุณ บิดามี
บุญคุณ โอปปาติกะมีจริง สมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งโลกนี้และโลกหน้ามีจริง
ดูก่อนพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย สัตว์บางพวกในโลกนี้ หลังจากตายไปแล้ว
ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะประพฤติธรรมจริยสมจริยานี้
ดู ก่ อ นพราหมณ์ แ ละคฤหบดี ทั้ ง หลาย ถ้ า บุ ค คลผู้ ป ระพฤติ ธ รรมและประพฤติ
ที่ถูกต้อง พึงหวังได้ว่า หลังจากที่เราตายแล้ว พึงได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์ สมบัติ และนิพพาน
สมบัติ
มนุษย์สมบัติ หมายถึง เกิดเป็นกษัตริย์มหาศาลและพราหมณ์มหาศาล
สวรรค์สมบัติ หมายถึง เกิดเป็นเทวดาตั้งแต่ชั้นจาตุมมหาราชถึงชั้นเนวสัญญานา
สัญญายตนะ
นิพพานสมบัติ หมายถึง สมบัติคือพระนิพพาน
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๒๘๓

อานิสงส์ของกุศลกรรมบถ
กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ จัดว่าเป็นศีล บุคคลผู้รักษาศีล ให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์
ย่อมได้รับอานิสงส์ ๓ ประการคือมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ ดังคาสรุป
ของศีล ดังนี้
๑. สีเลน สุคตึ ยนฺติ
คนทั้งหลายไปสู่สุคติได้เพราะศีล
๒. สีเลน โภคสมฺปทา
คนทั้งหลายถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์เพราะศีล
๓. สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ
คนทั้งหลายบรรลุนิพพานได้เพราะศีล
ศีลเป็นเหตุให้ได้ไปสู่สุคติเพราะผลของกุศลกรรมบถ ๑๐ โดยเป็นอุปนิสสยปัจจัย
โดยตรง ให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ ๑ กามาวจรสวรรค์ ๖ ชั้น และพรหมโลก ๒๐ ชั้น

อุปนิสัย
อุปนิสัย คือ ความประพฤติที่เคยชินเป็นพื้นมาในสันดาน หรือความดีที่เป็นพื้นฐาน
ของจิต มี ๓ ประการ คือ
๑. ทานูปนิสัย อุปนิสัยคือทาน การเสียสละ คนผู้มีอุปนิสัยเช่นนี้ ย่อมกาจัดความ
โลภหรือทาความโลภให้เบาบางลงได้
๒. สีลูปนิสัย อุปนิสัยคือศีล การเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์อื่น คนผู้มีอุปนิสัย
เช่นนี้ ย่อมไม่มีการเบียดเบียนสัตว์อื่น
๓. ภาวนูปนิสัย อุปนิสัยคือภาวนา การสั่งสมความดี คนผู้มีอุปนิสัยเช่นนี้ ย่อม
เพียรพยายามเพื่อทาความดีให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป
กุศลกรรมบถ ๑๐ นี้จัดเป็นศีล ดังนั้น จึงเป็นสีลูปนิสัย ที่จะช่วยสนับสนุนให้ได้
บรรลุสมาธิ ปัญญาและวิมุตติ ตามพระบาลีว่า สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล โหติ มหานิสํโส
แปลว่า สมาธิที่ถูกบ่มด้วยศีล ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก อธิบายว่า บุคคลผู้มีศีลบริสุทธิ์
เมื่อบาเพ็ญสมาธิ ย่อมสามารถทาฌานให้เกิ ดได้ง่าย ครั้นได้ฌานแล้วตายไปย่อมเกิดเป็น
พรหม อย่างนี้ชื่อว่า กุศลกรรมบถ เป็นเหตุให้ได้ไปเกิดในพรหมโลก ส่วนผู้ได้ฌานบางท่าน
ทาฌานให้เป็นบาทแห่งการเจริญ วิปัสสนา ย่อมรู้แจ้งเห็นจริงได้ง่าย ตามพระบาลีว่า สมาธิปริภาวิตา ปญฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา แปลว่า ปัญญาที่ถูกบ่มด้วยสมาธิ ย่อมมีผลมาก
มี อ านิ ส งส์ ม าก จิ ต ของบุ ค คลผู้ มี ปั ญ ญารู้ แ จ้ ง เห็ น จริ ง ย่ อ มหลุ ด พ้ น จากกิ เ ลสทั้ ง ปวง
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๒๘๔
ตามพระบาลีว่า ปญฺญ าปริภาวิตํ จิตฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ เสยฺยถีทํ กามาสวา
ภวาสวา อวิชฺชาสวา แปลว่า จิตที่ถูกอบรมด้วยปัญญา ย่อมหลุดพ้นโดยชอบจากกามาสวะ
ภวาสวะ อวิชชาสวะ อย่างนี้ชื่อว่า กุศลกรรมบถ เป็นเหตุให้ได้บรรลุเจโตวิมุตติและปัญญา
วิมุตติ
สีลูปนิสัย คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ ที่สนับสนุนให้ได้บรรลุสมาธิ ปัญญา และวิมุตติ
ดังกล่าวแล้ว เปรียบได้กับส่วนของต้นไม้ สีลูปนิสัยเป็นเสมือนรากไม้ สมาธิเป็นเสมือนลาต้น
ปัญญาเป็นเสมือนกิ่งก้านและใบ วิมุตติเป็นเสมือนดอกและผลของต้นไม้

กุศลกรรมบถโดยอาการ ๕
กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ พึงทราบวินิจฉัยโดยอาการ ๕ คือ โดยธรรม โดยโกฏฐาสะ
โดยอารมณ์ โดยเวทนา และโดยมูล ดังนี้
๑. โดยธรรม คือโดยสภาวธรรม
กุศลกรรมบถ ๗ ข้อแรก คือกายกรรม ๓ และวจีกรรม ๔ เมื่อว่าโดยสภาวธรรม
ได้แก่เจตนาหรือวิรัติ หมายความว่า ถ้าไม่ตั้งใจจะงดเว้น หรือไม่มีการงดเว้น ย่อมสาเร็จเป็น
กุศลกรรมบถไม่ได้
มโนกรรม ๓ คือ
อนภิชฌา โดยสภาวธรรม ได้แก่ อโลภะ
อพยาบาท โดยสภาวธรรม ได้แก่ อโทสะ
สัมมาทิฏฐิ โดยสภาวธรรม ได้แก่ อโมหะที่ประกอบด้วยเจตนา
๒. โดยโกฏฐาสะ คือโดยส่วนแห่งธรรมต่างๆ
กุศลกรรมบถ ๗ คือ กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ เป็นกรรมบถอย่างเดียว ไม่เป็นรากเหง้า
ของกุศลเหล่าอื่น
ส่ว นมโนกรรม ๓ อย่ าง คื อ อนภิ ช ฌา อพยาบาท และสั ม มาทิ ฏฐิ เป็ น ทั้ง กุ ศ ล
กรรมบถ เป็นทั้งรากเหง้าของกุศลอื่น เพราะทั้ง ๓ นี้ ก็คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ ที่เป็น
กุศลมูลนั่นเอง
๓. โดยอารมณ์ คือ สิ่งที่ ใจเข้าไปยึดแล้วเป็นเหตุใ ห้งดเว้นจากอกุศลกรรมบถ
๑๐ ประการ พระอรรถกถาจารย์ อธิบายว่า อารมณ์แห่งอกุศลกรรมบถ ๑๐ นั่นแหละ เป็น
หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๒๘๕
อารมณ์แห่งกุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ ประการ เปรียบเหมือนน้าที่สามารถทาให้เรือลอยก็ได้
ทาให้จมลงก็ได้
๔. โดยเวทนา คื อ ความรู้สึ กเป็ นสุ ข เป็ นทุ กข์ และเฉยๆ พระอรรถกถาจารย์
อธิ บ ายว่ า ในขณะท ากุ ศ ล ทุ ก ขเวทนา คื อ ความเสี ย ใจ ความไม่ ส บายใจ ย่ อ มไม่ มี
เพราะฉะนั้น ในขณะประพฤติกุศลกรรมบถจึงมีเพียงเวทนา ๒ คือ สุขเวทนา และอุเบกขา
เวทนา
๕. โดยมูล คือ โดยกุศลมูล ๓ อย่าง ได้แก่ อโลภมูล ๑ อโทสมูล ๑ อโมหมูล ๑
กุศลกรรมบถ ๗ คือ กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ ที่บุคคลประพฤติด้วยปัญญามีมูล ๓
คือ อโลภมูล ๑ อโทสมูล ๑ อโมหมูล ๑ ที่ประพฤติโดยขาดปัญญามีมูล ๒ คือ อโลภมูล
อโทสมูล
อนภิชฌาที่ประพฤติด้วยปัญญา มีมูล ๒ คือ อโลภมูล อโมหมูล ที่ประพฤติ โดยขาด
ปัญญามีมูลเดียว คือ อโลภมูล
อพยาบาทที่ประพฤติด้วยปัญญา มีมูล ๒ คือ อโทสมูล ๑ อโมหมูล ๑ ที่ประพฤติ
โดยขาดปัญญามีมูลเดียว คือ อโทสมูล สัมมาทิฏฐิ มีมูล ๒ คือ อโทสมูล อโมหมูล
กรรมบถ ๒ อย่างนั้น กุศลกรรมบถ เรียกว่า สุจริต อกุศลกรรมบถ เรียกว่า ทุจริต
ในสุจริตและทุจริตทั้ง ๒ อย่างนั้น ทุจริต บุคคลไม่ควรทาเพราะเป็นอกรณียกิจ สุจริต บุคคล
ควรทาเพราะเป็นกรณียกิจ บุคคลเมื่อทากรณียกิจย่อมไม่ถึงอาทีนพ คือ ไม่ได้รับโทษ มีการ
ติเตียนตนเอง เป็นต้น เมื่อบุคคลทาอกรณียกิจย่อมถึงอาทีนพ คือ ได้รับโทษ มีการติเตียน
ตนเอง เป็นต้น ดั งที่พระผู้มี พระภาคเจ้ าตรัสไว้ ในอานั นทสู ตร ทุ กนิ บาต อั งคุ ตตรนิกายว่ า
อานนท์ เรากล่าวกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ว่า เป็นอกรณีกิจโดยส่วนเดียว อานนท์
เมื่อบุคคลทากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ที่เรากล่าวว่า เป็นอกรณียกิจโดยส่วนเดียว
โทษดังต่อไปนี้อันผู้นั้นพึงได้รับ คือ
๑. แม้ตนเองย่อมติเตียนตนได้
๒. ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วย่อมติเตียน
๓. ชื่อเสียงอันชั่วย่อมกระฉ่อนไป
๔. ย่อมหลงทากาลกิริยาคือตายโดยขาดสติ
๕. หลังจากตายแล้ว ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
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๒๘๖
และตรัส ว่า อานนท์ เรากล่ าวกายสุ จริ ต วจีสุจ ริต มโนสุจ ริต ว่า เป็น กรณียกิ จ
โดยส่วนเดียว อานนท์เมื่อบุคคลทากายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ที่เรากล่าวว่า เป็นกรณียกิจ
โดยส่วนเดียว อานิสงส์ดังต่อไปนี้อันผู้นั้นพึงได้รับ คือ
๑. แม้ตนเองย่อมติเตียนตนไม่ได้
๒. ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วย่อมสรรเสริญ
๓. ชื่อเสียงอันดีย่อมขจรไป
๔. ย่อมไม่หลงทากาลกิริยาคือตายอย่างมีสติ
๕. หลังจากตายแล้ว ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
ดังนั้น พุทธศาสนิกชนควรละเว้นอกุศลกรรมบถ ประพฤติแต่กุศลกรรมบถเท่านั้น
สมกับพระพุทธโอวาทที่ทรงประทานไว้ให้เป็นหลักปฏิบัติอันสาคัญ คือ ไม่กระทาความชั่ว
ทั้งปวง ประกอบกุศลคือคุณงามความดีให้ถึ งพร้อ ม และฝึก อบรมจิตให้สะอาดผ่อ งแผ้ ว
ย่อมได้ชื่อว่า เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เป็นศาสนทายาทที่ดี เป็นกาลังสาคัญในการเผยแผ่
พระธรรมคาสอน ซึ่งจะทาให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองสืบไป
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๒๘๗

บรรณานุกรม
กรมการศาสนา.

คู่มือการศึกษานักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๘.

แก้ว ชิดตะขบ

คมและลึกในวิชาพุทธ สําหรับธรรมศึกษาชั้นตรี. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๘.

รวมวิชานักธรรมชั้นเอก. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๘.
.________________. หลักการเรียงความแก้กระทู้ธรรม สําหรับนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก.
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิมพ์เผยแพร่. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ๒๕๔๖.
.________________. อธิบายวิชาธรรม สําหรับนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก.
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิมพ์เผยแพร่. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๖.
พระญาณวโรดม (สนธิ์ ป.๕). อุปกรณ์กัมมัฏฐาน มหาสติปัฏฐาน และ คิริมานนทสูตร สําหรับนักธรรมและ
ธรรมศึกษาชั้นเอก. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑.
พระธรรมกิตติวงศ์และคณะ. คลังธรรม เล่ม ๑ เล่ม ๒ เล่ม ๓ สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
จัดพิมพ์เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม คณะผู้ศรัทธาพิมพ์เผยแพร่
เป็นธรรมทาน. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพฯ : บริษัท สหธรรมิก จากัด, ๒๕๔๕.
.________________. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพฯ :
บริษัท เอส อาร์ พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จากัด, ๒๕๔๖.
.________________. พุทธธรรม ฉบับขยายความ. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพิมพ์เผยแพร่. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.
มหามกุฏราชวิทยาลัย. พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๓ หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก. พิมพ์ครั้งที่ ๑๘.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.
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๒๘๘
.________________. ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๑๐ สมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน หลักสูตรนักธรรม
และธรรมศึกาชั้นเอก. พิมพ์ครั้งที่ ๒๒ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.
๒๕๓๘.
สนามหลวงแผนกธรรม. เรื่องสอบธรรม ของ สนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖.
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. ธรรมวิจารณ์ หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษา
ชั้นเอก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.
.________________. วิปัสสนากัมมัฏฐาน หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก. พิมพ์ครั้งที่ ๒๒.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.
.________________. สมถกัมมัฏฐาน หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก. พิมพ์ครั้งที่ ๒๑. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.
สานักค้นคว้าทางวิญญาณ. วิสุทฺธิมคฺคปกรณํ (ป โม-ทุติโย ภาโค) คัมภีร์วิสุทธิมรรค (ภาค ๑ - ภาค ๒).
สานักค้นคว้าทางวิญญาณตรวจชาระจัดพิมพ์เผยแพร่. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙.
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. พระไตรปิฎก ฉบับเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในการจัดงานฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ มหาเถรสมาคมจัดพิมพ์. กรุงเทพฯ :
บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด, ๒๕๕๑.
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๒๘๙

คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร ๒๕๕๗
หลักสูตรธรรมศึกษา วิชาธรรม ชั้นตรี - โท - เอก
๑. พระราชวรมุนี (ป.ธ.๙, พธ.บ., Ph.D)
หัวหน้าคณะทางาน
วัดสังเวชวิศยาราม / กรุงเทพมหานคร
๒. พระราชเวที (ป.ธ.๙, พธ.บ., ศษ.บ., อ.ม.)
คณะทางาน
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม / กรุงเทพมหานคร
๓. พระศรีวิสุทธาภรณ์ (ป.ธ.๙)
คณะทางาน
วัดบรมนิวาส / กรุงเทพมหานคร
๔. พระอมรโมลี (ป.ธ.๙)
คณะทางาน
วัดปทุมวนาราม / กรุงเทพมหานคร
๕. พระมหาเสนิญุสม์ สมทสฺสี (ป.ธ.๙, พธ.บ., รป.ม.)
คณะทางาน
วัดสุทัศนเทพวราราม / กรุงเทพมหานคร
๖. พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย (ป.ธ.๙, พธ.ม.)
คณะทางานและเลขานุการ
วัดสังเวชวิศยาราม / กรุงเทพมหานคร
๗. นายปัญญา สละทองตรง (ป.ธ.๙, พ.กศ.)
คณะทางาน
๘. นายวิชัย ธรรมเจริญ (ป.ธ.๙, พ.ม.)
คณะทางาน
๙. นายแก้ว ชิดตะขบ (ป.ธ.๙, พ.ม., ศษ.บ.)
คณะทางาน
ผู้อานวยการส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
กองพุทธศาสนศึกษา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

หลักสูตรธรรมศึกษา วิชาพุทธประวัติ ชั้นตรี - โท – เอก
๑. พระสุธีรัตนาภรณ์ (ป.ธ.๙, รป.ม.)
วัดสุทัศนเทพวราราม / กรุงเทพมหานคร
๒. พระราชพิพัฒนโกศล (ป.ธ.๗, พธ.บ.)
วัดเศวตฉัตร / กรุงเทพมหานคร
๓. พระปัญญารัตนากร (ป.ธ.๗, พธ.ม.)
วัดสังข์กระจาย / กรุงเทพมหานคร
๔. พระกวีวรญาณ (ป.ธ.๗, ศน.บ.)
วัดศุขเกษมธรรมิการาม / อ่างทอง

หัวหน้าคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
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๒๙๐
๕. พระอุดมธีรคุณ (ป.ธ.๕, ศน.บ., M.A.)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม / กรุงเทพมหานคร
๖. พระครูโสภณเมธาวัฒน์ (ป.ธ.๔)
วัดนรนาถสุนทริการาม / กรุงเทพมหานคร
๗. พระมหาสิริชัย สุขญาโณ (ป.ธ.๗)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม / กรุงเทพมหานคร
๘. นายเอนก ขาทอง (ป.ธ. ๙)
๙. นายสันติ ผลิผล (ป.ธ. ๙, M.A.)
๑๐. พล.ร.ต. ดร.สุรจิต สงสกุล (ป.ธ.๘, Ph.D.)
๑๑. นายวิชัย ธรรมเจริญ (ป.ธ.๙, พ.ม.)

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

หลักสูตรธรรมศึกษา วิชาวินัย ชั้นตรี - โท - เอก
๑. พระราชปัญญาภรณ์ (ป.ธ.๙, พ.ม., ศษ.บ., พธ.ม., พธ.ด.)
วัดนางชี / กรุงเทพมหานคร
๒. พระวิสุทธิธีรพงศ์ (ป.ธ.๗, พธ.บ., พธ.ม.)
วัดนางชี / กรุงเทพมหานคร
๓. ดร. พิสิฐ เจริญสุข (ป.ธ.๙, อ.ม. (จุฬาฯ), Ph.D.)
๔. พ.อ. ต่อพรต เจนการ (ป.ธ.๙)
๕. พ.อ. วิสิทธิ์ วิไลวงศ์ (ป.ธ.๘.,พ.ม.,พธ.บ.,อม. (จุฬาฯ))
หัวหน้าแผนกอบรม กองอนุศาสนาจารย์ทหารบก
๖. พ.อ. เสน่ห์ เขียวมณี (ป.ธ.๙, พธ.บ.)
ช่วยราชการกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
ประจากรมยุทธศึกษาทหารบก

หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

หัวหน้าคณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

๒๙๑

หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๒๙๒

หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

