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วิชาวินัย ธรรมศึกษา ชั้นเอก 
 

กรรมบถ 

ความหมายของกรรมบถ 

 กรรมบถ แยกเป็น ๒ ศัพท์ คือ “กรรม” และ “บถ” ศัพท์ว่า กรรม แปลว่า  
การกระท า ซึ่งการกระท าท่ีจะได้ชื่อว่าเป็นกรรมจะต้องประกอบด้วยเจตนา คือความจงใจ 
หรือความตั้งใจท่ีจะกระท า ดังพระพุทธพจน์ว่า “เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ” แปลว่า 
ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม  ซึ่งค าว่ากรรมนี้ เป็นค ากลางๆ ยังไม่ได้
บ่งชี้ว่าเป็นกรรมดี หรือกรรมชั่ว ถ้าเป็นกรรมดี เรียกว่า กุศลกรรม ถ้าเป็นกรรมชั่ว เรียกว่า
อกุศลกรรม ส่วนศัพท์ว่า บถ แปลว่า ทาง ท่ีก่อให้เกิดการกระท า มี ๓ ทาง คือ ทางกาย ทาง
วาจา และทางใจ ซึ่งเป็นเหตุน าไปสู่สุคติหรือทุคติ เมื่อรวม ๒ ศัพท์เข้าด้วยกันเป็น กรรมบถ 
หมายถึง ทางของการกระท าท่ีประกอบด้วยเจตนา อันจะเป็นเหตุน าไปสู่ทุคติ เรียกว่า
อกุศลกรรมบถ หรือน าไปสู่สุคติ เรียกว่า กุศลกรรมบถ  

 พระพุทธศาสนา เป็นกรรมวาที  สอนเรื่องกรรมเป็นหลักส าคัญ ดังปรากฏในหลัก
ศรัทธาหรือหลักความเชื่อ ๔ ประการ ดังนี้ 

 ๑. กัมมสัทธา คือ เชื่อกรรม เชื่อการกระท า เชื่อกฎแห่งกรรม เชื่อว่ากรรมมี 
อยู่จริง คือ เชื่อว่าเมื่อกระท าอะไรโดยมีเจตนาคือมีความจงใจในการกระท า ย่อมเป็นกรรม
หมายถึงการกระท าไม่ว่างเปล่าจากผล คือผลจะส าเร็จได้ก็ด้วยการกระท าเท่านั้น มิใช่ 
ด้วยการอ้อนวอน เป็นต้น 

 ๒. วิปากสัทธา คือ เชื่อวิบาก เชื่อผลของกรรม เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง หมายถึง 
เช่ือว่ากรรมท่ีท าแล้วต้องมีผล และผลต้องมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว 

 ๓. กัมมัสสกตาสัทธา คือ เชื่อความท่ีสัตว์ ท้ังหลายมีกรรมเป็นของของตน  
เช่ือว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของแห่งกรรมท่ีจะต้องรับผิดชอบ 
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 ๔. ตถาคตโพธิสัทธา คือ เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่า พระองค์เป็นผู้ตรัสรู้
ชอบด้วยพระองค์เอง ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงมีพระคุณทั้ง ๙ ประการ ตรัสพระธรรมวินัย 
ไว้ด้วยดี ทรงเป็นผู้น าทางท่ีแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ทุกคนหากฝึกตนตามพระธรรมวินัยท่ีตรัสไว้
ดีแล้ว ก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุด เป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นได้ ดังท่ีพระองค์ได้ทรงบ าเพ็ญไว้
เป็นแบบอย่าง 

ความสําคัญของกรรมบถ 

 กรรมบถนี้ มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ หากมนุษย์ด าเนินตามทาง
อกุศลกรรมบถ ก็จะได้เสวยผลวิบากอันเป็นทุกข์ กล่าวคือน าไปสู่อบายภูมิ หากด าเนินตาม
ทางกุศลกรรมบถ ก็จะได้เสวยผลวิบากอันเป็นสุข กล่าวคือสุคติภูมิ เนื่องจากอกุศลกรรมบถ 
และกุศลกรรมบถนี้ให้ผลต่างกัน ดังพระบาลีว่า 

   น  หิ ธมโฺม  อธมฺโม จ อุโภ  สมวปิากิโน 
   อธมฺโม  นิรยํ   เนต ิ ธมฺโม  ปาเปติ  สุคตึ. 
  สภาพท้ัง ๒ คือ ธรรม กับ อธรรม มีวิบากไม่เสมอกัน คือมีวิบากต่างกัน  
  อธรรมน าสัตว์ไปสู่นรก  ธรรมน าสัตว์ให้ถึงสุคติ  

   ธมฺมญฺจเร  สุจริตํ น  ตํ  ทุจฺจริตํ  จเร 
   ธมฺมจารี  สุขํ  เสติ อิมสฺมึ โลเก  ปรมฺหิ  จ. 
  บุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริต  ไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริต 
  ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ท้ังในโลกนี้และโลกหน้า 

   ยาทิสํ  วปเต  พีชํ ตาทิสํ  ลภเต ผล ํ
   กลฺยาณการี  กลฺยาณํ ปาปการี  จ  ปาปกํ. 
  บุคคลหว่านพืชเช่นใด  ย่อมได้รับผลเช่นนั้น  ผู้กระท ากรรมดี 
  ย่อมได้รับผลดี  ส่วนผู้กระท ากรรมชั่ว ย่อมได้รับผลชั่ว 

 พระบาลีท่ียกมาเป็นตัวอย่างนี้ แสดงให้เห็นถึงอกุศลกรรมและกุศลกรรมว่ามี 
ผลวิบากต่างกัน บุคคลผู้ประกอบอกุศลกรรมย่อมได้รับผลวิบากเป็นทุกข์ ดังเรื่องสัฏฐิกูฏเปรต 
บุคคลผู้ประกอบกุศลกรรมย่อมได้รับผลวิบากเป็นสุข ดังเร่ืองลาชเทวธิดา เป็นต้น 
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เรื่อง สัฏฐิกูฏเปรต 

 อดีตกาล ในกรุงพาราณสี บุรุษเปลี้ยคนหนึ่งมีความช านาญในศิลปะการดีดก้อนกรวด
สามารถดีดก้อนกรวดใส่ใบไม้ท าเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้ บุรุษเปลี้ยนั้นชอบมานั่งใต้ต้นไทรย้อยใกล้
ประตูพระนครเป็นประจ า พวกเด็กชาวบ้านพากันมาให้บุรุษเปลี้ยดีดก้อนกรวดไปเจาะใบไทร
ท าเป็นรูปช้าง รูปม้า เป็นต้น บุรุษเปลี้ยก็ท าตามความต้องการของพวกเด็กๆ พวกเด็กๆ 
ก็ตอบแทนด้วยของกินและของขบเคี้ยวเป็นต้น อยู่มาวันหนึ่งพระราชาเสด็จไปสู่พระราช
อุทยานเสด็จไปถึงสถานท่ีนั้น พวกเด็กๆ ได้น าบุรุษเปลี้ยไปหลบไว้ในระหว่างย่านไทรแล้วพา
กันหนีไป เมื่อพระราชาเสด็จเข้าไปสู่โคนต้นไม้ในเวลาเท่ียงตรง เงาของช่องส่องต้องพระสรีระ
พระองค์ ฉงนพระทัย ทรงตรวจดูด้านบน ได้ทอดพระเนตรเห็นรูปช้างรูปม้าเป็นต้นท่ีใบไม้
ท้ังหลาย จึงตรัสถามว่า ใครท าไว้ ทรงทราบว่า บุรุษเปลี้ยท าไว้ จึงรับสั่งให้น าบุรุษเปลี้ยนั้นมา
เฝ้าแล้วตรัสว่า “ปุโรหิตของเราปากกล้านัก เมื่อเราพูดเพียงนิดหน่อย ก็พูดมากเกินไป 
ย่อมเบียดเบียนเรา เจ้าสามารถดีดมูลแพะประมาณทะนานหนึ่งเข้าในปากของปุโรหิตนั้นได้
หรือไม่ บุรุษเปลี้ยกราบทูลว่า “ได้พระเจ้าข้า ขอพระองค์จงให้คนน ามูลแพะมาแล้วประทับ
นั่งภายในม่านกับปุโรหิต ข้าพระองค์จักท าตามพระประสงค์” 
 พระราชา ได้ทรงรับสั่งให้ท าอย่างนั้นแล้ว บุรุษเปลี้ยให้เจาะช่องไว้ท่ีม่าน เมื่อปุโรหิต
พูดกับพระราชา พออ้าปาก ก็ดีดมูลแพะไปทีละก้อนๆ ปุโรหิตกลืนมูลแพะท่ีเข้าปากแล้วๆ  
ก็พูดต่อ เมื่อมูลแพะหมด บุรุษเปลี้ยจึงสั่นม่าน พระราชาทรงทราบ จึงตรัสกับปุโรหิตว่า
“อาจารย์ เราพูดกับท่านจ าค าพูดไม่ได้เลย ท่านแม้กลืนกินมูลแพะประมาณทะนานหนึ่งแล้ว
ก็ยังไม่หยุดพูด เพราะท่านพูดมากเกินไป” พราหมณ์ได้เป็นผู้เก้อ ตั้งแต่นั้นมา ก็ไม่กล้าอ้าปาก
เจรจากับพระราชาอีก พระราชารับสั่งให้เรียกบุรุษเปลี้ยมาแล้วตรัสว่า “เราได้ความสุขก็
เพราะเจ้า” ทรงพอพระทัย จึงพระราชทานวัตถุสิ่งของให้จ านวนมาก พร้อมท้ังได้พระราชทาน
บ้านส่วย ๔ ต าบลซึ่งตั้งอยู่ในทิศท้ัง ๔ ของพระนคร แก่บุรุษเปลี้ย  

 ครั้งนั้น บุรุษคนหนึ่ง เห็นบุรุษเปลี้ยได้สมบัติเช่นนั้น จึงคิดว่า ตนก็ควรจะเรียนศิลปะ
นี้ไว้ จึงเข้าไปหาบุรุษเปลี้ยไหว้แล้วอ้อนวอนขอให้บุรุษเปลี้ยสอนศิลปะดีดกรวดให้  
แต่บุรุษเปลี้ยได้ปฏิเสธ เขาจึงพยายามท าให้บุรุษเปลี้ยยินดีและพอใจด้วยการนวดมือนวดเท้า
เป็นต้นอยู่เป็นเวลานาน และอ้อนวอนอยู่บ่อยๆ บุรุษเปลี้ยคิดว่า คนผู้นี้มีอุปการะแก่เรามาก 
ในท่ีสุดก็ขัดไม่ได้ จึงท าการสอนศิลปะดีดกรวดให้กับเขา จนประสบความส าเร็จในศิลปะ  
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บอกบุรุษนั้นว่า ผู้ฆ่าแม่โคจะถูกปรับสินไหม ๑๐๐ กหาปณะ ผู้ฆ่ามนุษย์จะถูกปรับสินไหม 
๑,๐๐๐ กหาปณะ ท่านพร้อมท้ังบุตรและภรรยาไม่อาจจะปลดเปลื้องสินไหมนั้นได้ จงอย่าได้
กระท า เมื่อท่านท าร้ายบุคคลใดท่ีไม่ต้องเสียสินไหมก็จงตรวจดู หาบุคคลท่ีไม่มีมารดาบิดา 
ทดลองศิลปะเถิด บุรุษนั้นรับค าแล้วเอาก้อนกรวดใส่พกเท่ียวเลือกดูสัตว์บุคคลเพื่อจะทดลอง
ศิลปะ ก็พบแต่สัตว์และบุคคลท่ีไม่สามารถใช้ทดลองศิลปะได้  

 สมัยนั้น พระปัจเจกพุทธเจ้า ชื่อว่าสุเนตตะ อาศัยพระนคร พักอยู่ในบรรณศาลา 
บุรุษนั้นเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเข้าไปบิณฑบาตยืนอยู่ระหว่างประตูพระนครจึงคิดว่า 
“พระปัจเจกพุทธเจ้านี้ ไม่มีมารดาบิดา เมื่อเราดีดผู้นี้ ไม่ต้องเสียสินไหม เราจักดีดพระปัจเจก-
พุทธเจ้านี้ทดลองศิลปะ” จึงดีดก้อนกรวดไปท่ีช่องหูขวาของพระปัจเจกพุทธเจ้า ก้อนกรวด
เข้าไปทางช่องหูขวาทะลุช่องหูซ้าย พระปัจเจกพุทธเจ้าเกิดทุกขเวทนากล้า  ไม่สามารถ
บิณฑบาตต่อไปได้ จึงเหาะไปสู่บรรณศาลา ปรินิพพานแล้ว 

 ชนท้ังหลาย เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มาบิณฑบาต ก็คิดว่าความไม่ผาสุกจะมีแก่ 
พระปัจเจกพุทธเจ้า จึงพากันไปท่ีบรรณศาลา เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ก็พา
กันเสียใจ ร้องไห้คร่ าครวญ บุรุษนั้น เห็นมหาชนพากันไปท่ีบรรณศาลาก็ไปด้วย จ าพระปัจเจก-
พุทธเจ้าได ้จึงกล่าวว่า “พระปัจเจกพุทธเจ้าองคน์ี้ เข้าไปบิณฑบาตพบกับเราท่ีระหว่างประตู 
เราจึงทดลองศิลปะดีดก้อนกรวดประหารพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ ” ชนท้ังหลายจึงบอกให้
ช่วยกันจับบุรุษนั้นแล้วทุบตีให้สิ้นชีวิตในท่ีนั้นเอง บุรุษนั้น ได้ไปเกิดในอเวจีมหานรก ถูกไฟ
นรกเผาไหม้อยู่เป็นเวลาช้านาน จนแผ่นดินใหญ่นี้หนาขึ้นโยชน์หนึ่ง ด้วยผลกรรมท่ีเหลือ  
ได้บังเกิดเป็นสัฏฐิกูฏเปรตท่ียอดภูเขาคิชฌกูฏ มีอัตภาพประมาณ ๓ คาวุต ค้อนเหล็ก ๖ หมื่น
อันไฟติดลุกโพลงแล้วตกไปท าลายกระหม่อมของเปรตนั้นแล้ว ศีรษะท่ีแตกแล้วๆ ย่อมตั้ง 
ขึ้นอีก ได้รับทุกข์ทรมานแสนสาหัสอยู่อย่างนั้น เป็นเวลานาน 

เรื่อง ลาชเทพธิดา 

 ความพิสดารว่า ท่านพระมหากัสสปะ อยู่ในปิปผลิคูหา เข้าฌานแล้วออกในวันท่ี ๗ 
ตรวจดูที่เท่ียวไปเพื่อภิกษาด้วยทิพยจักษุ เห็นหญิงรักษานาข้าวสาลีคนหนึ่ง เด็ดรวงข้าวสาลี
ท าข้าวตอกอยู่ พิจารณาเห็นว่าเป็นหญิงมีศรัทธา สามารถท าการสงเคราะห์แก่ท่านได้ 
จึงครองจีวรถือบาตรไปยืนอยู่ท่ีใกล้นาข้าวสาลี นางกุลธิดาเห็นพระเถระ ก็มีจิตเลื่อมใส มีสรีระ
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ซาบซ่านด้วยปีติ ๕ อย่าง ได้กล่าวนิมนต์พระเถระ ถือข้าวตอกใส่ลงในบาตรแล้วไหว้ด้วย
เบญจางคประดิษฐ์ กระท าความปรารถนาว่า “ท่านเจ้าข้า ขอดิฉันพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมท่ี
ท่านเห็นแล้ว” พระเถระได้ท าการอนุโมทนาว่า “ความปรารถนาอย่างนั้น จงส าเร็จ”  
ฝ่ายนางกุลธิดา ไหว้พระเถระแล้วพลางนึกถึงทานท่ีตนถวาย เดินกลับไป ถูกงูพิษกัดล้มลง
เสียชีวิตท่ีคันนา ไปเกิดในวิมานทองประมาณ ๓๐ โยชน์ ในภพดาวดึงส์ มีอัตภาพประมาณ  
๓ คาวุต ประดับเคร่ืองอลังการทุกอย่าง เหมือนหลับแล้วตื่นขึ้น 

 นางนุ่งผ้าทิพย์ประมาณ ๑๒ ศอกผืนหนึ่ง ห่มผืนหนึ่ง แวดล้อมด้วยนางอัปสรหนึ่ง
พันนาง เพื่อประกาศบุรพกรรม จึงยืนอยู่ท่ีประตูวิมานอันประดับด้วยขันทองค าเต็มด้วย
ข้าวตอกทองค าห้อยระย้าอยู่ ตรวจดูสมบัติของตน ใคร่ครวญด้วยทิพยจักษุ ได้ทราบสมบัติ 
ท่ีได้นั้นเพราะผลแห่งการถวายข้าวตอกแก่พระมหากัสสปเถระ จึงคิดว่า “เราได้สมบัติเช่นนี้ 
เพราะกุศลกรรมเพียงเล็กน้อย จึงไม่ควรประมาท จักท าวัตรปฏิบัติแก่พระเถระ ท าสมบัตินี้ 
ให้ถาวร” จึงถือไม้กวาดและกระเช้าส าหรับเทขยะไปกวาดบริเวณโดยรอบท่ีพักของพระเถระ 
ตั้งน้ าฉันน้ าใช้ไว้แต่เช้าตรู ่

 พระเถระเห็นแล้วเข้าใจว่าเป็นวัตรท่ีภิกษุหรือสามเณรท าไว้ แม้ในวันท่ี ๒ นางก็ได้
ท าอย่างนั้น พระเถระก็เข้าใจเช่นนั้นเหมือนเดิม แต่ในวันท่ี ๓ พระเถระได้ยินเสียงไม้กวาด
และเห็นแสงสว่างจากสรีระฉายเข้าไปทางช่องลูกดาล จึงเปิดประตูออกมาถามว่า “ใครกวาดอยู่” 
นางตอบว่า “ดิฉันเป็นผู้อุปัฏฐายิกาของท่าน ชื่อว่าลาชเทพธิดา” 

 พระเถระบอกว่า อุปัฏฐายิกาของเราชื่อนี้ ไม่มี นางจึงเรียนความเป็นมาให้ 
พระเถระทราบ 

 พระเถระกล่าวว่า เธอจงหลีกไปเสีย วัตรท่ีเธอท าแล้วก็ถือว่าได้ท าแล้ว ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป เธออย่ามาท่ีนี่อีก 

 นางเทพธิดา กล่าวอ้อนวอนหลายครั้งว่า ขอให้ตนได้ท าวัตรแก่พระเถระ เพื่อท า
สมบัติท่ีได้แล้วให้มั่นคง แต่พระเถระก็ปฏิเสธ ขอให้นางไปเสีย ไม่ให้มาท าอย่างนั้นอีก  
นางเทพธิดาไม่อาจด ารงอยู่ในท่ีนั้นได้ จึงเหาะขึ้นไปในอากาศ ประคองอัญชลี ยืนร้องไห้ 
คร่ าครวญอยู่ในอากาศ 
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 พระพุทธเจ้า ประทับนั่งอยู่ในพระคันธกุฎี ทรงสดับเสียงนางเทพธิดานั้นร้องไห้ 
ทรงแผ่พระรัศมีดุจประทับนั่งตรัสอยู่เบื้องหน้าของนางเทพธิดาตรัสว่า “เทพธิดา การท าความ
สังวร เป็นภาระของกัสสปะผู้บุตรของเรา แต่การก าหนดว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์แล้วมุ่งกระท า
แต่บุญนั้น เป็นภาระของผู้มีความต้องการด้วยบุญท้ังหลาย เพราะการท าบุญเป็นเหตุให้เกิด
สุขอย่างเดียวท้ังในโลกนี้ท้ังในโลกหน้า” 

การให้ผลของกรรม 

 กฎแห่งกรรมได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า “ผู้ทําดี ย่อมได้รับผลดี  ผู้ทําชั่ว  
ย่อมได้รับผลชั่ว” ส่วนผลแห่งกรรมท่ีจะได้รับนั้น ก าหนดไว้ในกรรม ๑๒ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม 
คือ กลุ่มท่ีให้ผลตามกาลเวลา กลุ่มท่ีให้ผลตามหน้าท่ี และกลุ่มท่ีให้ผลหนักเบา ดังนี้ 

 กลุ่มท่ี ๑ กรรมท่ีให้ผลตามกาลเวลามี ๔ อย่าง คือ 
 ๑. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม  กรรมท่ีให้ผลในปัจจุบัน 
 ๒. อุปปัชชเวทนียกรรม  กรรมท่ีให้ผลในชาติหน้า 
 ๓. อปราปริยเวทนียกรรม  กรรมท่ีให้ผลในชาติต่อๆ ไป 
 ๔. อโหสิกรรม กรรมท่ีให้ผลแล้ว กรรมท่ีเลิกแล้วต่อกัน เป็นอโหสิกรรมต่อกัน  
ซึ่งเป็นกรรมท่ีเล็กน้อย และเป็นกรรมท่ีตามไม่ทัน เช่น ผู้ท ากรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพาน 
ไปแล้ว   

 กลุ่มท่ี ๒ กรรมท่ีให้ผลตามหน้าท่ี มี ๔ อย่าง คือ  
 ๑. ชนกกรรม กรรมท่ีท าหน้าท่ีส่งให้ไปเกิด มนุษย์ สัตว์ท่ีเกิดมาล้วนมีชนกกรรม
ด้วยกันท้ังนั้น  ส่วนจะเป็นชนกกรรมฝ่ายกุศลหรืออกุศล ก็ขึ้นอยู่ผู้กระท า 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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 ๔. อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน ถ้าเป็นอุปฆาตกกรรมฝ่ายไม่ดี ก็จะตัดรอน 
ชนกกรรมและอุปัตถัมภกกรรมฝ่ายดีให้เป็นฝ่ายไม่ดี เช่นเกิดมาในตระกูลสูง มียศศักดิ์ 
ทรัพย์สิน บริวาร แต่ภายหลัง กลับตกต่ ายากจน สิ้นยศ สิ้นต าแหน่ง หรือไม่ก็อายุสั้นพลันตาย
จากไป ไม่ได้ใช้ทรัพย์สินเงินทอง ถ้าเป็นอุปฆาตกกรรมฝ่ายดี ก็จะตัดรอนชนกกรรมและ
อุปัตถัมภกกรรมฝ่ายไม่ดีให้เป็นฝ่ายดีเช่น เกิดมาในตระกูลต่ า ยากจน แต่กลับสร้างตนสร้าง
ฐานะให้ร่ ารวยได้ หรือมีต าแหน่งยศศักดิ์สูงได้  

 กลุ่มท่ี ๓ กรรมท่ีให้ผลหนัก-เบา มี ๔ อย่าง คือ 

 ๑. ครุกรรม กรรมหนัก จะให้ผลก่อนกรรมอื่น ถ้าเป็นครุกรรมฝ่ายอกุศล เช่น 
อนันตริยกรรม ก็จะให้ผลก่อนกรรมอื่น ถ้าเป็นครุกรรมฝ่ายกุศล เช่น ฌาน สมาบัติ ก็จะ
ให้ผลก่อนกรรมอื่นเช่นกัน 

 ๒. พหุลกรรมหรืออาจิณกรรม กรรมที่ท ามากหรือกรรมที่ท าเป็นอาจิณ แม้กรรมนั้น 
จะไม่หนัก แต่เมื่อท าบ่อยๆ หรือท าเป็นประจ า ก็จะให้ผลรองมาจากครุกรรม กรณีที่ไม่มีครุกรรม 
พหุลกรรมหรืออาจิณกรรมก็จะให้ผลก่อน 

 ๓. อาสันนกรรม กรรมจวนเจียนหรือกรรมใกล้ตาย กรรมประเภทนี้ส่วนใหญ่ 
จะเป็นมโนกรรม หรือเวลาใกล้จะตาย คิดถึงกรรมใดเป็นอารมณ์ กรรมนั้นก็จะส่งผลให้ไปเกิด
ในภพใหม่ชาติใหม่ต่อไป คิดถึงกรรมดี ก็ไปเกิดในสุคติ ถ้าคิดถึงกรรมไม่ดี ก็จะไปเกิดในทุคติ 

 ๔. กตัตตากรรม กรรมท่ีสักแต่ว่ากระท าหรือกรรมท่ีท าด้วยเจตนาอ่อน กรรม
ประเภทนีจ้ะให้ผลทีหลังกรรมอื่น เมื่อกรรมอื่นไม่มีแล้ว กตัตตากรรมจึงจะให้ผล 

 จะเห็นได้ว่า บุคคลจะประสบความทุกข์หรือความสุข ขึ้นอยู่กับผลแห่งกรรม คือ
การกระท า ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคดีหรือโชคร้าย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอ านาจภายนอกหรืออ านาจ
ดวงดาวใดๆ แท้ท่ีจริง ขึ้นอยู่กับผลกรรมท่ีได้สั่งสมไว้ในอดีตชาติ ติดตามมาให้ผลในปัจจุบัน
และการท่ีบุคคลได้รับความสุขหรือความทุกข์ในปัจจุบัน ก็ขึ้นอยู่กับกรรมในอดีตด้วย 
ต้องยอมรับการกระท าในวัน ในเดือน ในปี และในชาติท่ีผ่านมาว่า เป็นสิ่งท่ีเราท าไว้เอง และ
สิ่งท่ีเราท าในปัจจุบัน ก็จะได้รับผลในอนาคต ตามกฎแห่งกรรม 
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 คัมภีร์มัชฌิมนิกาย ได้กล่าวถึงกรรมจ าแนกสัตว์ให้แตกต่างกัน ดังพระบาลีว่า 
“กมฺมํ สตฺเต วิภชติ  ยทิทํ หีนปฺปณีตตาย” แปลว่า “กรรมย่อมจําแนกสัตว์โลกให้
แตกต่างกัน คือให้เลวทรามและประณีต” ในข้อนี้ มีเรื่องปรากฏอยู่ในคัมภีร์ชั้นอรรถกถา
ของคัมภีร์จูฬกัมมวิภังคสูตรว่า 

 สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่นั้น ในเมืองสาวัตถี แคว้นโกศล มีพราหมณ์ 
คนหนึ่ง ชื่อโตเทยยพราหมณ์ เป็นปุโรหิตของพระเจ้าปัสเสนทิโกศล เป็นเศรษฐีมีทรัพย์
มหาศาลถึง ๘๗ โกฏิ ไม่เคยให้อะไรแก่ใครเลย ไม่เคยใส่บาตรแม้แต่ทัพพีเดียว ดอกไม้ 
สักก ามือหนึ่งก็ไม่เคยถวายพระ ไม่เคยไหว้พระสงฆ์ แม้พระพุทธเจ้าเขาก็ไม่นับถือ เป็นคน
ตระหนี่มาก ยึดถือคติว่าสะสมทรัพย์ไว้ให้มากๆ แล้วจะร่ ารวย เขามีบุตรชายคนเดียว  
ชื่อ สุภมาณพ  

 โตเทยยพราหมณ์ ได้สอนลูกถึงวิธีท่ีจะท าให้ร่ ารวยแบบนี้ จึงกล่าวไว้ว่า   
  อญฺชนานํ  ขย ํ ทิสฺวา  อุปจิกานญฺจ  อาจยํ 
  มธูนญฺจ  สมาหาร ํ  ปณฺฑิโต ฆรมาวเส. 

 แปลว่า “บัณฑิตเห็นความสิ้นเปลืองแห่งยาหยอดตา ความก่อแห่งปลวกท้ังหลาย
และความสะสมแห่งผึ้งท้ังหลาย พึงอยู่ครองเรือน” 

 หมายความว่า น้ ายาในหลอดยาหยอดตา แม้จะหยอดลงไปทีละหยดๆ น้ ายาก็หมด 
ลงได้ ในขณะท่ีตัวปลวกสร้างจอมปลวก ขนดินกันมาทีละเล็กละน้อย นานๆ เข้า ก็ท าให้ 
จอมปลวกใหญ่โตได้ หรือตัวผึ้งท าน้ าหวานในรัง ท านานๆ เข้า ก็ได้น้ าหวานเต็มรังผึ้งได้ฉันนั้น  
ควรจะครองเรือนด้วยวิธีนี้ 

 พราหมณ์นี้สอนลูกว่า “ลูกเอ๋ย  เจ้าจงดูตัวอย่างยาหยอดตานะลูก ยาหยอดตานี้ 
มันหยดลงทีละหยดๆ ในท่ีสุดก็หมดได้ ทรัพย์สมบัติของเราก็เหมือนกัน จ่ายไปทีละกากณิก  
ทีละกหาปณะ ในท่ีสุดก็หมด ถ้ามันไม่เพิ่มเข้ามา” แล้วก็สอนต่อไปว่า “เจ้าจงดูตัวอย่าง
ปลวกซิลูก ปลวกนั้นน าดินมาด้วยปากทีละนิดๆ ในท่ีสุดก็มีมากได้  และเจ้าจงดูตัวอย่าง  
ผึ้งซิลูก ตัวผึ้งนั้นมันขยัน มันน าน้ าหวานจากเกสรดอกไม้ทีละนิดๆ แล้วท าเป็นน้ าผึ้งในรัง 
ได้มาก เจ้าจงเอาตัวอย่างผึ้ง” 

 



๒๓๑ 

 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

 วันหนึ่ง พราหมณ์นั้นป่วยหนักและตายจากไปโดยยังไม่ทันบอกท่ีฝังขุมทรัพย์ 
แก่ลูกชาย ด้วยความเป็นห่วงทรัพย์นั้น ครั้นตายแล้ว จึงไปเกิดเป็นสุนัขอยู่ในบ้านนั้นเอง  
ลูกสุนัขโตขึ้นตามล าดับ สุภมาณพเห็นลูกสุนัขเกิดใหม่ เป็นลูกสุนัขน่ารัก ไม่รู้ว่าพ่อของ
ตัวเองเกิดมาเป็นสุนัข ก็เอามาเลี้ยงไว้ด้วยความรัก คือคนท่ีเคยเป็นพ่อเป็นลูกกันในชาติก่อนนั้น 
ย่อมเกิดความรักกันได้ง่าย เพราะลูกสุนัขเป็นสัตว์น่ารัก เขาเลี้ยงลูกสุนัขตัวนี้ อย่างดี เวลา
นอนก็ไม่ให้นอนบนท่ีนอนธรรมดา แต่ยกไปนอนท่ีนอนอันเป็นสิริ ให้คนเลี้ยงดูอย่างดี 

 วันหนึ่ง  พระพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกเพื่อจะแสดงธรรม เมื่อทรงตรวจดูไป 
ในตอนใกล้รุ่ง  ได้เห็นลูกสุนัขนั้น จึงทรงด าริว่า ถ้าพระองค์มายังบ้านสุภมาณพนี้ จะเกิดอะไรขึ้น 
พระองค์ก็ทรงย้อนไปดูว่ามีเร่ืองนั้นๆ จะเกิดขึ้นแล้ว สุภมาณพนี้จะได้นับถือพระพุทธศาสนา 
ส่วนพราหมณ์ซึ่งไปเกิดเป็นสุนัขนั้น เมื่อตายจักไปตกนรกเพราะกรรมของตน 

 ปกติพระพุทธเจ้า เมื่อเสด็จไปบิณฑบาต จะต้องมีพระอานนท์ตามเสด็จ แต่ใน 
วันนั้น ไม่มีพระอานนท์ เสด็จแต่ผู้เดียว ออกบิณฑบาต ไปประทับยืนอยู่หน้าบ้านของ 
สุภมาณพนั้น วันนั้น สุภมาณพไม่อยู่  ออกไปนอกบ้านด้วยธุระบางอย่าง เมื่อพระพุทธเจ้า
เสด็จมาประทับยืนอยู่หน้าบ้านของสุภมาณพนั้น ก็ไม่มีใครเขาใส่บาตร เพราะเขาไม่นับถือ
พระพุทธศาสนา พระพุทธองค์เสด็จไปประทับยืนอยู่ท่ีหน้าบ้าน ทรงถือบาตรก็ไม่ได้มุ่งหมาย
ว่าจะบิณฑบาต  แต่มุ่งโปรดสุภมาณพเท่านั้น 

 ลูกสุนัขนั้น เห็นพระพุทธเจ้ามาประทับยืนอยู่ ก็เห่าแสดงความไม่พอใจท่ีพระมายืนอยู่
หน้าบ้าน พระพุทธเจ้า เมื่อทอดพระเนตรเห็นลูกสุนัขนั้นเข้ามาก็ตรัสว่า “โตเทยยพราหมณ์  
เจ้าเมื่อชาติก่อนดูหมิ่นเรา จึงมาเกิดเป็นลูกสุนัข ชาตินี้เจ้ามาดูหมิ่นเราอีก เจ้าตายจากนี้แล้ว
จะไปเกิดในอเวจีนรก” 

 ลูกสุนัขนั้น ฟังเสียงพระพุทธเจ้าก็ทราบว่า “พระสมณโคดม จ าเราได้” เกิดร้อนใจ
ขึ้น จึงได้วิ่งคอตกเข้าไปในบ้านแทนท่ีจะไปนอนบนท่ีนอนอันสวยงามของตนท่ีสุภมาณพ 
ผู้เป็นนายจัดให้ แต่กลับไปนอนบนกองขี้เถ้าท่ีกลางเตาไฟ คนท้ังหลายพยายามจับดึงขึ้นไป
นอนบนท่ีนอนพิเศษที่นายจัดไว้ก็ไม่ยอม ได้ไปนอนที่เดิมนั่นเอง 

 พระพุทธเจ้าตรัสแล้วก็เสด็จไปยังวัดพระเชตวัน ฝ่ายสุภมาณพเมื่อกลับมาจากธุระ  
มาเห็นลูกสุนัขของตนไปนอนอยู่บนกองขี้เถ้าในเตาไฟ ก็ดุคนใช้ไม่พอใจโดยพูดว่า “ใครเอา
ลูกสุนัขของฉันมาอยู่บนกองขี้เถ้า ในเตาไฟนี่”   



๒๓๒ 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

 คนท้ังหลายบอกว่า “เขามานอนเอง พยายามยกขึ้นเขาก็ไม่ไป” 
 สุภมาณพถามว่า  “เพราะเหตุใด” 
 คนใช้บอกว่า “วันนี้  พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยืนอยู่หน้าบ้าน ลูกสุนัขนี้ 
ไปเห่า พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นๆ แล้วลูกสุนัขนี้พอฟังเข้าก็มานอนบนกองขี้เถ้านั้น ยกขึ้น
ไปเท่าไรก็ไม่กลับไปที่เดิม” 

 สุภมาณพ พอได้ฟังคนใช้รายงานอย่างนั้น ก็โกรธทันทีหาว่าพระพุทธเจ้าดูหมิ่นพ่อ
ของตน ว่าพ่อของตนเกิดมาเป็นสุนัข แท้ท่ีจริงพ่อของตนนั้นไปเกิดในพรหมโลกอยู่ในขณะนี้ 
ไม่ใช่เกิดเป็นสุนัข พระสมณโคดมท าพ่อของเราให้เป็นสุนัข พระสมณะรูปนี้พูดพล่อย 

 สุภมาณพ เมื่อโกรธแล้วก็ไปวัดพระเชตวัน ไปต่อว่าพระพุทธองค์ทีเดียว เมื่อไปถึง 
ก็ยืนไม่ไหว้  ได้ทูลถามว่า “พระองค์เสด็จไปท่ีบ้านของข้าพระองค์ใช่ไหมวันนี้” พระพุทธเจ้า
ตรัสตอบว่า “ใช”่ 

 สุภมาณพทูลถามว่า “พระองค์ทรงทราบได้อย่างไรว่า บิดาของข้าพระองค์ไปเกิด
เป็นสุนัข เป็นการดูถูกบิดาของข้าพระองค์ พวกพราหมณ์บอกว่าบิดาของข้าพระองค์ 
เกิดในพรหมโลก ไม่ใช่มาเกิดเป็นสุนัขอย่างนี้” 

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า “สุภมาณพ ถ้าเจ้าต้องการจะรู้ มีข้อพิสูจน์อยู่ มีทรัพย์สมบัติ
ของบิดาอยู่บ้างไหมที่บิดาของเจ้าเมื่อใกล้ตายนั้นไม่ได้บอกไว้” สุภมาณพทูลว่า  “มี” 

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ถ้าเจ้าต้องการจะพิสูจน์เรื่องนี้ ทดสอบดูก็ได้ วันนี้เจ้ากลับ 
ไปจากนี้แล้ว ให้เอาลูกสุนัขของเจ้ากินอาหารให้อิ่มด้วยข้าวมธุปายาสมีน้ าน้อย เมื่ออิ่มแล้ว
ให้เขานอนสักครู่หนึ่ง พอนอนแล้วเจ้าจงไปกระซิบท่ีใกล้หู ถามว่า นี่พ่อ ทรัพย์สมบัติท่ีฝังไว้นั้น 
ฝังไว้ท่ีไหน แล้วสุนัขตัวนี้จะวิ่งไปท่ีฝังทรัพย์ แล้วเอาเท้าตะกายท่ีฝังทรัพย์ เจ้าก็จงให้คนขุด
ลงไปเถิด เมื่อเป็นเช่นนี้ เจ้าจะพึงรู้จักสุนัขตัวนั้น เขาคือบิดาของเจ้า” 

 สุภมาณพได้ฟังดังนั้น ก็นึกกระหยิ่มอยู่ในใจด้วยเหตุ ๒ ประการ “ถ้าเกิดจริงขึ้นมา 
เราก็ได้ทรัพย์ ถ้าเราพิสูจน์แล้วไม่จริง เราจะโพนทะนาให้ท่ัวเมืองว่า สมณะองค์นี้พูดไม่จริง 
ไม่ได้ขาดทุนตรงไหน” 



๒๓๓ 

 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

 เพราะฉะนั้น เขารีบกลับไปบ้าน ไปท าตามท่ีพระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้ คือให้ลูกสุนัข
ของตนกินข้าวมธุปายาสมีน้ าน้อย อิ่มแล้วให้นอน พอนอนแล้วเขาก็ไปกระซิบท่ีหู ถามว่า
ทรัพย์ฝังไว้ท่ียังไม่ได้บอกอยู่ท่ีไหน  สุนัขนั้นพอถูกถามอย่างนั้นก็รู้ทันทีเลยว่า “โอ้ ลูกของ
เรานี้รู้แล้วว่าเรามาเกิดเป็นสุนัข” แล้วก็หอนขึ้น วิ่งไปท่ีฝังทรัพย์ เอาเท้าหน้าท้ังสองตะกาย
ขุดลงไปท่ีฝังทรัพย์ ได้ให้สัญญาณบ่งให้ทราบว่าทรัพย์อยู่ตรงนี้ การท่ีตัวเองเกิดเป็น 
สุนัขนี้ก็เพราะเป็นห่วงทรัพย์นี่เอง   

 เมื่อสุนัขไปตะกายท่ีนั้น สุภมาณพก็ให้คนขุดลงไปตรงนั้น พอขุดลงไปก็น่าพิศวงแท้ 
ของท่ีพบนั้นเป็นของมีค่าท้ังสิ้น คือพวงมาลัย พวงดอกไม้ทองค า มีค่าหนึ่งแสนกหาปณะ 
รองเท้าทองค า มีค่าหนึ่งแสนกหาปณะ จานทองค า มีค่าหนึ่งแสนกหาปณะ สุภมาณพ 
พอเห็นเข้าอย่างนั้นก็อุทานในใจทันทีเลย “อื้อฮือ สิ่งที่ภพชาติปิดไว้ พระองค์นี้ ก็ยังทรงทราบได้ 
ฉะนั้น พระองค์ไม่ใช่พระธรรมดาแน่แล้ว ต้องเป็นพระสัพพัญญูแน่นอน เพราะสิ่งท่ีภพชาติ
ปิดบังไว้ ก็ยังทรงทราบได้” ทีนี้ชักจะเล่ือมใสแล้ว 

 สุภมาณพจึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแล้วก็ทูลถามว่า “ท าไม
คนเราเกิดมาจึงไม่เหมือนกัน” ปัญหาท่ีสุภมาณพทูลถามนั้นมี ๑๔ ข้อ จัดเป็น ๗ คู่ ปัญหา
ทุกข้อล้วนเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมท้ังสิ้นดังนี้ 
 คู่ที่ ๑  ถามว่า  ท าไม บางคนอายุสั้น บางคนอายุยืน 
 คู่ที่ ๒  ถามว่า  ท าไม บางคนมีโรคภัยไข้เจ็บมาก บางคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ 
 คูท่ี่ ๓  ถามว่า  ท าไม บางคนรูปไม่สวย ผิวพรรณทราม แต่บางคนเกิดมารูปสวย 
    ผิวพรรณดี  
 คู่ที่ ๔  ถามว่า  ท าไม บางคนมีศักดิ์ต่ า หรือไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ แต่บางคนเกิดมา 
    มีศักดิ์สูง คือมียศต าแหน่งสูง 
 คู่ที่ ๕  ถามว่า  ท าไม บางคนยากจน บางคนร่ ารวย 
 คู่ที่ ๖  ถามว่า  ท าไม บางคนเกิดในสกุลต่ า บางคนเกิดในสกุลสูง 
 คู่ที่ ๗  ถามว่า  ท าไม บางคนเกิดมาโง่ บางคนเกิดมาฉลาด 
 เป็นปัญหา ๗ คู่ รวม ๑๔ ข้อ 

 พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบสุภมาณพ โดยทรงขยายความกฎแห่งกรรมไว้ในจูฬกัมม - 
วิภังคสูตรค่อนข้างยาว แต่ในท่ีนี้จะกล่าวโดยย่อ ดังนี้ 



๒๓๔ 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

 คู่ที่ ๑ การที่คนเราเกิดมามีอายุสั้น ก็เพราะเมื่อชาติปางก่อนเป็นคนชอบฆ่าสัตว์ 
ตัดชีวิต ไม่มีศีล ๕ ด้วยอ านาจผลของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตท าให้เขาไปตกนรกหมกไหม้ เสวย
ทุกข์อยู่ เมื่อหมดกรรมนั้นก็มาเกิดเป็นมนุษย์ ด้วยอ านาจเศษกรรมท่ียังเหลืออยู่ท าให้เขา
อายุสั้น เพราะเขาเคยฆ่าสัตว์ 
 ส่วนคนท่ีเกิดมามีอายุยืน ก็เพราะเมื่อชาติก่อนเขาเป็นคนมีศีล ๕ มีศีลธรรม  
เมื่อเขาตายจากมนุษยโลกก็ไปเกิดท่ีดีมีความสุข เช่นไปเกิดในสวรรค์ เมื่อพ้นจากภูมินั้นแล้ว
มาเกิดเป็นมนุษย์ บุญของเขายังหนุนอยู่ ท าให้เขาอายุยืน 
 คู่ที่ ๒ การที่บางคนเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บมาก ก็เพราะเมื่อชาติก่อนนั้น เป็นคน
ชอบเบียดเบียนฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์กักขังสัตว์ ท าร้ายคนอื่นสัตว์อื่นให้เดือดร้อน ให้ทรมาน 
ให้เจ็บป่วย เมื่อเขาตายไป ก็ไปตกนรก เมื่อพ้นจากนรกแล้ว ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์  
ด้วยอ านาจเศษกรรมท่ียังเหลืออยู่ท าให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วย สุขภาพเสื่อมโทรม มีความสุขน้อย 
 ส่วนคนท่ีเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บน้อยหรือไม่มี ก็เพราะชาติก่อนนั้นเขาเป็นคนมี
เมตตาต่อสัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์ เอ็นดูสัตว์ มีศีลธรรม มีเมตตากรุณา เมื่อเขาตายจากไป  
ก็ไปเกิดในท่ีดีมีความสุข เช่นเกิดในสวรรค์ เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เขาจึงมีสุขภาพดี  
มีโรคภัยไข้เจ็บน้อย หรือไม่มี 
 คู่ที่  ๓ การที่บางคนเกิดมารูปไม่สวย ก็เพราะเมื่อชาติก่อนเป็นคนมักโกรธ  
มีความโกรธเป็นเจ้าเรือน เมื่อตายไปแล้ว ก็ไปเกิดในอบาย มีนรก เป็นต้น เมื่อมาเกิดเป็น
มนุษย์ ก็จะเป็นคนหน้าตาไม่สวยงาม ขี้เหร่ เพราะชาติก่อนเป็นคนมักโกรธ 
 ส่วนคนท่ีเกิดมารูปสวย เพราะชาติก่อนเป็นคนมีเมตตากรุณา ไม่มักโกรธ เมื่อเขา
ไปเกิดในสวรรค์แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เขาจึงมีหน้าตาสวยงาม รูปหล่อ รูปสวย เพราะมี
เมตตา เป็นคนไม่มักโกรธ 
 คู่ที่ ๔ การที่บางคนเกิดมามีวาสนาน้อย ไม่มียศมีตําแหน่งกับเขา เป็นคนต้อยต่ํา  
ก็เพราะเมื่อชาติก่อน เขาเป็นคนริษยาคนอื่น เมื่อใครเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้ ริษยาเขา 
เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาในชาติปัจจุบันจึงเป็นคนมีศักดิ์ต่ า ไม่มียศ ไม่ค่อยมีต าแหน่ง ถ้ามียศ  
มีต าแหน่ง ก็มักจะอยู่ในต าแหน่งต่ าอยู่เสมอ  เพราะเป็นคนริษยาเขา 
 ส่วนคนท่ีเกิดมาได้รับต าแหน่งสูง เพราะเมื่อชาติก่อนนั้นไม่ริษยาคนอื่นเขา ใครได้ดี 
ก็พลอยยินดีกับเขา จึงเกิดมาได้ต าแหน่งสูง เพราะไม่ริษยาเขา 
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 คู่ที่ ๕ การที่คนบางคนเกิดมายากจน ก็เพราะเมื่อชาติก่อนเขาเป็นคนตระหนี่ 
ถี่เหนียว ไม่รู้จักบริจาคทาน จึงเกิดมายากจน 
 ส่วนคนท่ีเกิดมาร่ ารวย มีพ่อแม่ร่ ารวย เกิดมาในตระกูลท่ีร่ ารวย ก็เพราะเมื่อชาติ
ก่อนนั้นเขาเป็นคนที่บริจาคทาน ยินดีในการบริจาค ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว 
 คู่ที่ ๖ การที่คนบางคนเกิดมาในสกุลต่ํา ก็เพราะเมื่อชาติก่อนเป็นคนไม่อ่อนน้อม
ถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ เป็นคนแข็งกระด้าง เย่อหยิ่ง เมื่อตายไปแล้ว ก็ไปเกิดในอบาย มีนรก เป็นต้น  
เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงเกิดในสกุลต่ า 
 ส่วนคนท่ีเกิดมาในสกุลสูง ก็เพราะชาติก่อนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่  
เป็นคนไม่แข็งกระด้าง ไม่เย่อหยิ่ง 
 คู่ที่ ๗ การที่คนบางคนเกิดมาโง่ ก็เพราะเมื่อชาติก่อน ไม่คบบัณฑิต ไม่สอบถาม 
ถึงว่าสิ่งใดเป็นบาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ อะไรควรท า อะไรไม่ควรท า  
เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ จึงเป็นคนโง่ 
 ส่วนคนท่ีเกิดมาเป็นคนฉลาด ก็เพราะชาติก่อนเป็นคนคบบัณฑิต สอบถามถึงบาป 
บุญ คุณ โทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ อะไรควรท า อะไรไม่ควรท า เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ 
จึงเป็นคนฉลาด    

อกุศลกรรมบถ 
 อกุศลกรรมบถ คือ ทางแห่งกรรมท่ีเป็นอกุศล ทางแห่งกรรมชั่วหรือกรรมชั่วอัน
เป็นทางน าไปสู่ทุคติ มี ๑๐ อย่าง จ าแนกเป็น 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  การพูดค าหยาบ 
 ๔. สัมผัปปลาปะ การพูดเพ้อเจ้อ 
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 มโนกรรม ๓ ได้แก ่
 ๑. อภิชฌา  การเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น  
 ๒. พยาบาท  การคิดปองร้ายผู้อื่น  
 ๓. มิจฉาทิฏฐิ  การเห็นผิดจากคลองธรรม 

กายกรรม ๓ 

 กายกรรม หมายถึง การกระท าทางกาย คือ ท ากรรมด้วยกายท้ังกรรมดีและกรรม
ชั่ว จัดเป็นกายกรรมท้ังสิ้น การกระท าชั่วทางกายมี ๓ อย่าง คือ การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ 
และการประพฤติผิดในกาม 

๑. ปาณาติบาต การฆา่สัตว ์

 ความเสียหายของปาณาติบาต  

 ชีวิตเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุดของสัตว์ท้ังหลาย หากไม่มีชีวิตเสียแล้ว ฐานะทรัพย์สิน 
ท่ีมีอยู่ก็ชื่อว่าไม่มี ชีวิตจึงเป็นเจ้าของของทุกสิ่งทุกอย่าง และเป็นสิ่งท่ีสัตว์ทุกรูปทุกนาม  
หวงแหนท่ีสุด การท าลายชีวิตเท่ากับเป็นการท าลายทุกสิ่งทุกอย่าง 

 ปาณาติบาต  คือ การฆ่าสัตว์ หมายรวมไปถึงการท าร้าย การทรกรรมสัตว์  
ค าว่า สัตว์ ในท่ีนี้ หมายถึง สิ่งมีชีวิตทุกชนิด กิริยาท่ีประพฤติก้าวล่วงต่อชีวิตสัตว์ มี ๓ 
ประการ ดังนี้ 
 ๑. การฆ่า 
 ๒. การท าร้ายร่างกาย 
 ๓. การทรกรรม 

 การฆ่า หมายถึง การท าชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป ได้แก่ การท าให้ตาย  
 วัตถุ คือ ผู้ถูกฆ่า มี ๒ อย่าง คือ มนุษย์ และสัตว์เดียรัจฉาน โดยท่ีสุด หมายถึง
มนุษย์และสัตว์เดียรัจฉานท้ังท่ีอยู่ในครรภ์และนอกครรภ์   
 เจตนาของผู้ฆ่า มี ๒ อย่าง คือ จงใจฆ่าและไม่จงใจฆ่า 
 การฆ่าส าเร็จด้วยความพยายาม เรียกว่า ปโยคะ มี ๒ อย่าง คือ ฆ่าเองและใช้ให้ 
ผู้อื่นฆ่า การใช้ให้ผู้อื่นฆ่า ท้ังผู้ใช้และผู้ถูกใช้ให้ฆ่า มีโทษและความผิดฐานฆ่าผู้อื่นเหมือนกัน 
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 การทําร้ายร่างกาย  หมายถึง การท าร้ายผู้อื่น โดยการท าให้พิการ เสียโฉม หรือ
เจ็บล าบาก แต่ไม่ถึงกับเสียชีวิต มีลักษณะ ดังนี้ 
 การทําให้พิการ คือ การท าให้เสียอวัยวะ เช่น ท าให้เสียนัยน์ตา เสียแขน เสียขา  
เป็นต้น 
 การทําให้เสียโฉม คือ การท าร้ายร่างกายให้เสียความสวยงาม แต่ไม่ถึงพิการ  
เช่น ใช้มีดกรีดหรือใชไ้ม้ทุบตีให้เป็นแผลเป็น เป็นต้น 
 การทําให้เจ็บลําบาก คือ การท าร้ายร่างกายให้เจ็บปวด เป็นทุกข์ทรมาน   
 การท าร้ายร่างกายท้ังหมดนี้  เป็นอนุโลมปาณาติบาต 

 การทรกรรม มุ่งเฉพาะการท าแก่สัตว์เดียรัจฉาน เพราะมนุษย์ไม่เป็นวัตถุอันใครๆ  
จะพึงทรกรรมได้ การทรกรรม คือการท าให้สัตว์ได้รับความล าบาก ประพฤติเห้ียมโหดแก่สัตว์ 
โดยขาดความเมตตากรุณา มีลักษณะ ดังนี้ 
 ใช้การ หมายถึง การใช้สัตว์ไม่มีความเมตตาปรานี ปล่อยให้อดอยากซูบผอม  
ไม่ให้กิน  ไม่ให้นอน ไม่ให้หยุดพักผ่อนตามกาล ขณะใช้งานก็เฆี่ยนตีท าร้ายร่างกายโดยไม่มี
เมตตาจิต หรือใช้การเกินก าลังของสัตว์ เช่น ให้เข็นภาระหนักเกินก าลัง เป็นต้น   
 กักขัง หมายถึง การกักขังสัตว์ให้อดอยาก อิดโรย หรือผูกรัดไว้จนไม่สามารถจะ
ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถได้   
 นําไป หมายถึง การผูกมัดสัตว์แล้วน าไปโดยวิธีทรมาน เช่น ลาก หรือหิ้วเป็ด ไก่ 
สุกร เอาหัวลงและเอาเท้าขึ้น ท าให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง 
 เล่นสนุก หมายถึง การทรมานสัตว์ด้วยความสนุกสนาน เช่น ใช้ประทัดผูกหางสุนัข
แล้วจุดไฟ เพื่อให้สุนัขตกใจและวิ่งสุดชีวิต หรือการใช้ก้อนหินก้อนดินขว้างปาสัตว์  
เพ่ือความสนุกของตน 
 ผจญสัตว์ หมายถึง การน าสัตว์มาต่อสู้กัน ท าให้สัตว์เหน็ดเหนื่อยและได้รับทุกข์
ทรมาน เช่น ชนโค ชนกระบือ ชนแพะ ชนแกะ ตีไก่ กัดปลา กัดจิ้งหรีด เป็นต้น 

 หลักวินิจฉัย    
 การฆ่าสัตว์ท่ีส าเร็จเป็นปาณาติบาต ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ มีองค์ ๕  คือ 
 ๑. ปาโณ   สัตว์มีชีวิต 
 ๒. ปาณสญฺญ ิตา   รู้ว่าสัตว์มีชีวิต 
 ๓. วธกจิตฺตํ  จิตคิดจะฆ่า 
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 ๔. อุปกฺกโม    พยายามฆ่า 
 ๕. เตน มรณ ํ สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น 

 การฆ่าสัตว์นี้  ทางพระพุทธศาสนารวมถึงการฆ่าตัวเองด้วย  การฆ่าตัวเองนั้น
เป็นปาณาติบาต เนื่องจากมีองคป์ระกอบของปาณาติบาตครบท้ัง ๕ ข้อ เช่นเดียวกัน   

 โทษของปาณาติบาต 
 คัมภีร์ชั้นอรรถกถา ได้วางหลักวินิจฉัยการฆ่าว่าจะมีโทษมากหรือน้อยไว้  
๔ ประการ คือ 
 ๑. คุณ ฆ่าสัตว์มีคุณมากก็มีโทษมาก ฆ่าสัตว์มีคุณน้อยหรือไม่มีคุณ ก็มีโทษน้อย  
เช่น ฆ่าพระอรหันต์ มีโทษมากกว่าฆ่าปุถุชน ฆ่าสัตว์ช่วยงาน มีโทษมากกว่าฆ่าสัตว์ดุร้าย 
เป็นต้น  
 การฆ่าบิดามารดา การฆ่าพระอรหันต์  มีบาปหนัก เป็นอนันตริยกรรม ห้ามสวรรค์
ห้ามนิพพาน 
 การฆ่าคนท่ีมีคุณ เช่น พระอริยบุคคลท่ีต่ ากว่าพระอรหันต์ หรือกัลยาณชน ผู้รักษา
ศีลปฏิบัติธรรม หรือคนท่ีประกอบคุณงามความดีต่อสังคมก็มีบาปมาก แต่น้อยกว่าการฆ่า 
พระอรหันต์ หรือการฆ่าบิดามารดาเพราะไม่เป็นอนันตริยกรรม   
 การฆ่าคนท่ัวไป ก็มีบาปเช่นเดียวกัน แต่น้อยกว่าการฆ่าคนท่ีมีคุณ 
 การฆ่าคนท่ีไร้ศีลธรรมและเป็นภัยแก่คนอื่น ก็จัดว่าเป็นบาป แต่น้อยกว่าการฆ่าคน
ท่ัวไป 
 กล่าวโดยสรุปแล้วการฆ่าล้วนเป็นบาปท้ังสิ้น   
 ๒. ขนาดกาย ส าหรับสัตว์จ าพวกเดียรัจฉานท่ีไม่มีคุณเหมือนกัน ฆ่าสัตว์ใหญ่ 
มีโทษมาก ฆ่าสัตว์เล็กมีโทษน้อย ก็เพราะการฆ่าสัตว์ท่ีมีขนาดร่างกายใหญ่กว่าต้องใช้ความ
พยายามในการฆ่ามากกว่า   
 ๓. ความพยายาม  มีความพยายามมากในการฆ่า ก็มีโทษมาก มีความพยายาม
น้อยก็มีโทษน้อย 
 ความพยายามในการฆ่านั้น ถ้าเกิดความสูญเสียต่อชีวิตมาก ย่อมมีบาปมาก หรือ 
การฆ่าด้วยวิธีการท่ีทรมาน คือท าให้ตายอย่างล าบาก หวาดเสียว ให้เกิดความช้ าใจ ฆ่าด้วย
วิธีพิสดาร ย่อมมีบาปมาก ส่วนการฆ่าด้วยการใช้เทคโนโลยี เช่น การใช้ระเบิดอาวุธชีวะเคมี  
ท าให้เกิดความสูญเสียมาก ย่อมมีบาปมาก 
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 ๔. กิเลสหรือเจตนา  มีกิเลสหรือเจตนาแรงก็มีโทษมาก มีกิเลสหรือเจตนาอ่อน 
ก็มีโทษน้อย เช่นฆ่าด้วยโทสะหรือจงใจเกลียดชัง มีโทษมากกว่าฆ่าเพ่ือป้องกันตัว เป็นต้น 
 เจตนาในการฆ่าด้วยอ านาจโลภะ โทสะ โมหะ หากมีเจตนาแรงกล้าย่อมมีบาปมาก  
หากเจตนาอ่อนย่อมมีบาปน้อย เช่น การฆ่าด้วยการเห็นแก่อามิสสินจ้างรางวัล การฆ่าด้วย
ความอ ามหิตโหดเหี้ยมเคียดแค้นพยาบาท การฆ่าด้วยความเป็นมิจฉาทิฏฐิ การฆ่าโดยไม่มี
เหตุผล หรือการฆ่าเพื่อความสนุกสนาน ย่อมมีบาปมากน้อยลดหลั่นกันไป ในกรณีท่ีไม่มี
เจตนาก็ไม่บาป ดังเรื่องพระจักขุบาลเถระซึ่งมีจักษุบอดท้ังสองข้าง เดินจงกรมเหยียบแมลง
เม่าตายเป็นจ านวนมาก แต่ไม่มีเจตนาท่ีจะฆ่า ดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย 
ขึ้นชื่อว่าเจตนาเป็นเหตุให้ตายของพระขีณาสพท้ังหลาย มิได้มี”  
 ในการฆ่าสัตว์นั้น ผู้ฆ่าย่อมได้รับกรรมวิบาก ๕ สถาน คือ 
 ๑. ย่อมเกิดในนรก 
 ๒. ย่อมเกิดในก าเนิดสัตว์เดียรัจฉาน 
 ๓. ย่อมเกิดในก าเนิดเปรตวิสัย 
 ๔. ย่อมเป็นผู้มีอวัยวะพิการ 
 ๕. โทษเบาท่ีสุด หากเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมเป็นผู้มีอายุสั้น 

ตัวอย่างโทษของปาณาติบาต 
เรื่องนายโคฆาตก ์

 มีเร่ืองเล่าว่า ในคร้ังพุทธกาล ในพระนครสาวัตถี มีชายคนหนึ่งชื่อ โคฆาตก์ มีอาชีพ 
ฆ่าโคขายเนื้อเลี้ยงชีวิต เป็นเวลา ๕๕ ปี ตลอดเวลาท่ีเขาท าอาชีพนี้  ไม่เคยบริจาคทานและ 
รักษาศีลเลย  ถ้าวันใดขาดเนื้อจะไม่ยอมรับประทานอาหาร 
 วันหนึ่ง  นายโคฆาตก์ขายเนื้อตอนกลางวันแล้ว มอบเนื้อส่วนหนึ่งให้ภรรยาไว้
ท ากับข้าว เสร็จแล้วไปอาบน้ า ขณะนั้น เพื่อนของเขาคนหนึ่งมีแขกมาท่ีบ้าน ไม่มีกับข้าว
ต้อนรับจึงมายังบ้านของนายโคฆาตก์ ขอซื้อเนื้อกับภรรยานายโคฆาตก์เพื่อน าไปท าอาหาร
ต้อนรับแขก ภรรยานายโคฆาตก์ไม่ยอมขายให้ เพราะไม่มีเนื้อส าหรับขาย มีแต่เนื้อท่ีเก็บไว้
ท าอาหารให้สามีเท่านั้น เพราะทราบดีว่านายโคฆาตก์ขาดเนื้อเสียแล้วจะไม่ยอมรับประทาน
อาหาร แต่เพ่ือนของนายโคฆาตก์ก็ไม่ยอมฟัง ได้หยิบฉวยเอาเนื้อนั้นไปโดยพลการ 
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 นายโคฆาตก์อาบน้ าเสร็จแล้วกลับมา ภรรยาจึงคดข้าวมาเพื่อให้เขากินกับผักต้ม 
และได้เล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นให้เขาฟัง เขาไม่ยอมรับประทานอาหาร ได้หยิบฉวยมีดอันคมกริบ
เดินเข้าไปหาโคตัวหนึ่ง สอดมือเข้าไปในปาก ดึงลิ้นออกมาแล้ว เอามีดตัดจนขาด น ามาให้
ภรรยาท ากับข้าว โคตัวนั้นก็สิ้นใจตายด้วยความเจ็บปวดทรมาน   

 เมื่อกับข้าวเสร็จแล้ว เขาก็เร่ิมรับประทานอาหาร ทันทีท่ีเขาใส่ชิ้นเน้ือเข้าไปในปาก  
ลิ้นของเขาก็ได้ขาดตกลงไปในชามข้าว ได้รับผลกรรมทันตาเห็น เพราะการท าปาณาติบาต
ด้วยจิตใจท่ีเหี้ยมโหด เลือดไหลออกจากปาก เขาเท่ียวคลานไปในบ้านและร้องครวญคราง
ด้วยความเจ็บปวดเหมือนโค ครั้นตายแล้ว ก็ไปเกิดในอเวจีนรก 

๒. อทินนาทาน การลกัทรัพย์ 
 ความเสียหายของอทินนาทาน  

 ทรัพย์สมบัติท่ีหามาได้ด้วยความชอบธรรม เป็นสิทธิของบุคคลท่ีเป็นเจ้าของ เพื่อใช้
เลี้ยงชีพของตนและครอบครัวให้มีความสุขตามอัตภาพ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจความรัก 
และหวงแหน ไม่ต้องการให้ใครมาล่วงละเมิดในกรรมสิทธิ์ของตนเอง การลักขโมย เป็นการ
ล่วงละเมิดอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น ปัญหาทุจริตคดโกง  
ล้วนแล้วแต่เกิดมาจากอทินนาทานท้ังสิ้น ส่งผลให้ไม่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจท้ังในระดับ
บุคคลและระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมทางด้านทรัพย์สินอีกด้วย 

 อทินนาทาน  การลักทรัพย์นั้น คือการกระท าโจรกรรมโดยตรง หมายถึง การถือ 
เอาสิ่งของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ท้ังท่ีเป็นสวิญญาณกทรัพย์ หมายถึง ทรัพย์ท่ีมีวิญญาณ เช่น โค 
กระบือ เป็นต้น และอวิญญาณกทรัพย์ หมายถึง ทรัพย์ท่ีไม่มีวิญญาณ เช่น แก้ว แหวน เงิน 
ทอง เป็นต้น สิ่งของท่ีมิใช่ของใครแต่มีผู้รักษาหวงแหน ได้แก่ สิ่งของท่ีอุทิศบูชาปูชนียวัตถุ 
สิ่งของท่ีเป็นสมบัติของส่วนรวม ถือเอาด้วยอาการเป็นโจร นอกจากนี้ ยังรวมถึงกิริยาท่ีก้าวล่วง
ทรัพย์สมบัติของผู้อื่น ๓ ประการ คือ 
 ๑. โจรกรรม 
 ๒. อนุโลมโจรกรรม 
 ๓. ฉายาโจรกรรม 
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 เฉพาะอนุโลมโจรกรรมกับฉายาโจรกรรมนั้น ต้องพิจารณาถึงเจตนาของผู้กระท าด้วย 
ถ้าเจตนากระท าให้เขาเสียกรรมสิทธิ ์ก็ถือว่าเป็นการลักทรัพย์   

 โจรกรรม หมายถึง การลัก การขโมย การปล้น หรือกิริยาท่ีถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของ
ไม่ได้ให้ด้วยอาการเป็นโจร มีหลายประเภท พรรณนาพอเป็นตัวอย่าง ดังนี้ 
 ๑. ลัก ได้แก่ ถือเอาสิ่งของท่ีเขาไม่ให้ไปด้วยอาการซ่อนเร้น คือกิริยาท่ีถือเอา
สิ่งของผู้อื่นด้วยอาการเป็นโจร 
 ๒. ฉก ได้แก่ ฉวยหรือชิงเอาโดยเร็ว คือกิริยาท่ีถือเอาส่ิงของในเวลาท่ีเจ้าของเผลอ 
หรือชิงเอาทรัพย์ต่อหน้าเจ้าของ 
 ๓. กรรโชก ได้แก่ ขู่เอาด้วยกิริยาหรือวาจาให้กลัว คือกิริยาท่ีแสดงอ านาจ 
ให้เจ้าของตกใจกลัวแล้วยอมให้สิ่งของของตน หรือใช้อาชญาเร่งรัดเอา   
 ๔. ปล้น ได้แก่ ใช้ก าลังลอบมาหักโหมแย่งชิงเอาโดยไม่รู้ตัว คือกิริยาท่ียกพวก 
ไปถือเอาสิ่งของของคนอื่นด้วยการใช้อาวุธ    
 ๕. ตู่ ได้แก่ กล่าวอ้างหรือทึกทักเอาของผู้อื่นว่าเป็นของตัว คือกิริยาท่ีร้องเอาของ
ผู้อื่นซึ่งมิได้ตกอยู่ในมือตน คือมิได้ครอบครองดูแลอยู่ หรืออ้างหลักฐานพยานเท็จ หักล้าง 
กรรมสิทธิ์ของผู้อื่น 
 ๖. ฉ้อ ได้แก่ โกง คือกิริยาท่ีถือเอาสิ่งของของผู้อื่นอันตกอยู่ในมือตน คือตน
ครอบครองดูแลอยู่ หรือโกงเอาทรัพย์ของผู้อื่น 
 ๗. หลอก  ได้แก่  ท าให้เข้าใจผิด ส าคัญผิด คือกิริยาพูดปดเพื่อถือเอาของผู้อื่น 
หรือป้ันเร่ืองให้เขาเชื่อเพื่อจะให้เขามอบทรัพย์ให้แก่ตน 
 ๘. ลวง ได้แก่ ท าให้หลงผิด คือกิริยาท่ีถือเอาสิ่งของของผู้อื่น ด้วยแสดงของอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เข้าใจผิด หรือใช้เล่ห์เอาทรัพย์ด้วยเครื่องมือลวงให้เขาเชื่อ เช่น  
การใช้ตราชั่งท่ีไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น 
 ๙. ปลอม  ได้แก่  ท าให้เหมือนคนอื่นหรือสิ่งอื่น เพื่อให้หลงผิดว่าเป็นคนนั้นหรือ 
สิ่งนั้น คือกิริยาท่ีท าของไม่แท้ให้เห็นว่าเป็นของแท้  
 ๑๐. ตระบัด ได้แก่ ฉ้อโกง คือกิริยาท่ียืมของเขาไปแล้วถือเอาเสีย   
 ๑๑. เบียดบัง ได้แก่ ยักเอาไว้เป็นประโยชน์ของตัว คือกิริยากินเศษกินเลย 
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 ๑๒. สับเปลี่ยน ได้แก่ เปลี่ยนแทนท่ีกัน คือกิริยาท่ีถือเอาสิ่งของของตนท่ีเลว 
เข้าไว้แทน และเอาส่ิงของของผู้อื่นท่ีดีกว่า  หรือแอบสลับเอาของผู้อื่นซึ่งมีค่ามากกว่า 
 ๑๓. ลักลอบ ได้แก่ ลอบกระท าการบางอย่าง คือกิริยาท่ีเอาของซึ่งจะต้องเสียภาษี 
ซ่อนเข้ามาโดยไม่เสียภาษีหรือหลบหนีภาษีของหลวง   
 ๑๔. ยักยอก ได้แก่ ถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือทรัพย์ของตนซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของ 
ร่วมอยู่ด้วยท่ีอยู่ในความดูแลรักษาของตนไปโดยทุจริต คือใช้อ านาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่ถือเอาทรัพย์
โดยไม่สุจริต หรือกิริยาท่ียักยอกทรัพย์ของตนที่จะต้องถูกยึดเอาไปไว้เสียท่ีอื่น   

 อนุโลมโจรกรรม หมายถึง กิริยาท่ีแสวงหาทรัพย์ในทางไม่บริสุทธิ์ ยังไม่ถึงขั้นเป็น
โจรกรรม มีประเภทจะพรรณนาพอเป็นตัวอย่าง ดังนี้ 
 ๑. สมโจร ได้แก่ กิริยาท่ีอุดหนุนโจรกรรม เช่น การรับซื้อของโจร  
 ๒. ปอกลอก ได้แก่ ท าให้เขาหลงเชื่อแล้วล่อลวงเอาทรัพย์เขาไป หรือกิริยาท่ีคบคน
ด้วยอาการไม่ซื่อสัตย์ มุ่งจะเอาแต่ทรัพย์สมบัติของเขาถ่ายเดียว เมื่อเขาสิ้นเนื้อประดาตัว 
ก็ละทิ้งเขาเสีย 
 ๓. รับสินบน ได้แก่ รับสินจ้างเพื่อกระท าผิดหน้าท่ี คือการถือเอาทรัพย์ท่ีเขาให้ 
เพื่อช่วยท าธุระให้ในทางท่ีผิด การรับสินบนนี้ หากผู้รับมีเจตนาร่วมกับผู้ให้ในการท าลาย
กรรมสิทธิ์ของผู้อื่น ก็ถือว่าเป็นการท าโจรกรรมร่วมกันโดยตรง ถือว่าเป็นการลักทรัพย์  
 ฉายาโจรกรรม หมายถึง กิริยาท่ีท าคล้ายคลึงกับโจรกรรม หรือกิริยาท่ีท าทรัพย์
ของผู้อื่นให้สูญเสียและเป็นสินใช้ตกอยู่แก่ตน ประกอบด้วยลักษณะ ๒ อย่าง คือ 
 ๑. ผลาญ ได้แก่ ท าลายให้หมดสิ้นไป คือกิริยาท่ีท าความเสียหายแก่ทรัพย์ของผู้อื่น 
 ๒. หยิบฉวย ได้แก่ กิริยาท่ีถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นด้วยความมักง่าย โดยมิได้บอก 
ให้เจ้าของรู้ คือการถือเอาด้วยวิสาสะเกินขอบเขต   
 ฉายาโจรกรรมนี้   ถ้ามีเจตนาในทางท าลายกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นรวมอยู่ด้วย  
ก็ถือว่าเป็นการท าโจรกรรมโดยตรง ถือว่าเป็นการลักทรัพย์ 
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 หลักวินิจฉัย 
 การลักทรัพย์ท่ีส าเร็จเป็นอทินนาทาน ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ มีองค์ ๕  คือ 
   ๑. ปรปริคฺคหิตํ ของนั้นมีเจ้าของ 
   ๒. ปรปริคฺคหิตสญฺ ตา รู้ว่าของนั้นมีเจ้าของ  
   ๓. เถยฺยจิตฺตํ จิตคิดจะลัก  
   ๔. อุปกฺกโม พยายามลัก  
   ๕. เตน หรณํ ได้ของมาด้วยความพยายามนั้น  

 โทษของอทินนาทาน 

 ผู้ประพฤติอทินนาทาน ถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยหรือ 
ลักทรัพย์ จะมีโทษมากหรือน้อย ตามคุณค่าของสิ่งของ คุณความดีของเจ้าของ และความ
พยายามในการลักขโมย นอกจากนั้น ผู้ลักทรัพย์ย่อมได้รับกรรมวิบาก ๕ สถาน คือ  
 ๑. ย่อมเกิดในนรก 
 ๒. ย่อมเกิดในก าเนิดสัตว์เดียรัจฉาน 
 ๓. ย่อมเกิดในก าเนิดเปรตวิสัย 
 ๔. ย่อมเป็นผู้ยากจนเข็ญใจไร้ท่ีพึง 
 ๕. โทษเบาท่ีสุด หากเกิดเป็นมนุษย์ ทรัพย์ย่อมฉิบหาย 

ตัวอย่างโทษของอทินนาทาน 
เรื่อง เวมานิกเปรต  

 เมื่อคร้ังพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาอยู่ ณ กรุงสาวัตถี หัวหน้าพ่อค้าชาวสาวัตถี 
คนหนึ่งพาพ่อค้า ๗๐๐ คน ล่องเรือไปค้าขายในดินแดนสุวรรณภูมิ ระหว่างเดินทางเรือได้ถูก 
ลมพลัดหลงไปถึงวิมานทองซึ่งอยู่กลางทะเล  ภายในวิมานทองนั้นมีเทพธิดาแสนสวยอาศัยอยู่ 
หัวหน้าพ่อค้าเห็นเทพธิดาจึงถามว่า “น้องรูปงามท่ีอยู่ในวิมานนี้เป็นใครกันหนอ ขอเชิญน้อง
ออกมาข้างนอกเถิด พี่จะขอชมความงามของน้องให้เต็มตา” เทพธิดาตอบว่า “ดิฉันเป็น 
เวมานิกเปรต เพราะท าบุญไว้น้อยมาก แม้จะมีรูปสวย มีวิมาน แต่ดิฉันต้องเปลือยกายไร้
อาภรณ์ มีเพียงเส้นผมปิดบังกายไว้เท่านั้น ดิฉันอายเหลือเกินท่ีจะออกไปข้างนอก” หัวหน้า
พ่อค้าบอกว่า “น้องนางผู้มีรูปงาม พี่จะให้ผ้าเนื้อดี น้องจงนุ่งผ้าแล้วออกมาเถิด” เวมานิกเปรต
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ตอบว่า “ท่านไม่อาจให้ผ้านั้นแก่ดิฉันด้วยมือท่านได้โดยตรง แต่ถ้าในหมู่พวกท่านมีอุบาสก
สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอท่านจงให้ทานผ้านั้นแก่อุบาสกแล้วอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดิฉัน
เมื่อนั้น ดิฉันจึงจะได้ผ้านี้ตามปรารถนา 
 ในเรือนั้นมีอุบาสกผู้มีศีลคนหนึ่ง หัวหน้าพ่อค้าจึงบอกให้เขาอาบน้ าแล้วได้มอบ
ผ้านุ่งผ้าห่มให้ และอุทิศส่วนกุศลไปให้เวมานิกเปรต ทันใดนั้นเวมานิกเปรตก็มีอาภรณ์ทิพย์
สวมใส่ เดินยิ้มออกมาจากวิมาน พร้อมท้ังได้อาหารทิพย์อันเกิดจากการให้ทานของหัวหน้า
พ่อค้าเพียงครั้งเดียว พวกพ่อค้าอัศจรรย์ใจ เกิดความเคารพในอุบาสก จึงพากันเข้าไปไหว้ 
อุบาสกคนนั้นจึงได้แสดงธรรมให้พวกพ่อค้าฟังตามสมควร พวกพ่อค้าถามเวมานิกเปรตว่า 
ท าบุญกรรมอะไรไว้จึงมาเกิดเป็นเวมานิกเปรตอยู่กลางทะเล เวมานิกเปรตตอบว่า ในพุทธกาล
ท่ีล่วงมาแล้ว ดิฉันเกิดในเมืองพาราณสี อาศัยรูปร่างเลี้ยงชีพ ต่อมาวันหนึ่ง มีผู้หญิงคนหนึ่ง
แกล้งเอายาบ ารุงผมมาให้ แต่พอใช้แล้วผมกลับร่วงหมดศีรษะ ดิฉันอายจึงหนีออกไปอยู่ 
นอกเมือง เปลี่ยนอาชีพไปคั้นน้ ามันงาขาย พร้อมท้ังเปิดร้านขายสุรา วันหนึ่ง มีลูกค้ามาดื่ม
สุราแล้วเมานอนหลับสนิทอยู่ท่ีร้าน ดิฉันฉวยโอกาสนั้น ลักผ้าท่ีลูกค้าคนนั้นนุ่งไว้หลวมๆ  
ด้วยกรรมนั้น ดิฉันจึงไม่มีอาภรณ์สวมใส่ 
 ต่อมาอีกวันหนึ่ง ดิฉันเห็นพระขีณาสพรูปหนึ่งเท่ียวบิณฑบาตอยู่ จึงนิมนต์ท่าน 
เข้าไปในเรือนแล้วถวายแป้งเคี่ยวเจือน้ ามันงา ด้วยกุศลกรรมเพียงเท่านี้ ดิฉันจึงเกิดเป็น
เทพธิดารูปงาม และได้วิมานทอง ดิฉันอยู่ในวิมานทองนี้มาแล้วสิ้นระยะเวลา ๑ พุทธันดร 
แต่ดิฉันก็เป็นทุกข์มาก เพราะอีก ๔ เดือนกุศลกรรมเหล่านี้จะหมดลง วิบากกรรมชั่วอย่างอื่น
ของดิฉันจะน าดิฉันไปหมกไหม้อยู่ในนรก ได้รับทุกข์ทรมานแสนสาหัสเป็นเวลายาวนาน 
 อุบาสกผู้มีศีล จึงกล่าวเตือนสติเทพธิดาว่า ดูก่อนแม่เทพธิดา เธอได้เสื้อผ้าอาภรณ์
และอาหารทิพย์เพราะผลของทานท่ีพ่อค้าให้แก่เรา หากเธอให้ทานแก่พ่อค้าเหล่านี้บ้าง  
ผลทานก็จะเกิดแก่เธอ และยิ่งหากเธอได้ถวายทานแด่พระศาสดา ผลของทานก็จะยิ่งเกิดแก่
เธอมากยิ่งขึ้น 
 เวมานิกเปรตได้ฟังแล้วก็มีใจยินดี น าข้าวและน้ าอันเป็นทิพย์มาเลี้ยงพวกพ่อค้า 
และฝากผ้าทิพย์คู่หนึ่งให้หัวหน้าพ่อค้าน าไปถวายพระศาสดาด้วย พวกพ่อค้าเหล่านั้น
เดินทางต่อไป ครั้นกลับถึงกรุงสาวัตถีแล้ว หัวหน้าพ่อค้าได้น าผ้าทิพย์ของเธอไปถวายแด่ 
พระศาสดาแล้วอุทิศส่วนกุศลให้เวมานิกเปรต เมื่อนางได้รับผลบุญนั้นจึงจุติไปเกิดเป็นเทพธิดา
ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีเทพธิดา ๑,๐๐๐ นางเป็นบริวาร 
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 เรื่องเวมานิกเปรตนี้ แสดงให้เห็นโทษของการลักขโมย ท าให้เกิดความขัดสน 
หมกไหม้อยู่ในนรก ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส ไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์และไม่มี
อาหารรับประทาน และยังแสดงให้เห็นถึงอานิสงส์ของการเสียสละให้ทาน ส่งผลให้พ้นจาก
อบายไปเกิดในสวรรค ์

๓. กาเมสุมิจฉาจาร การประพฤติผิดในกาม 

 ความเสียหายของกาเมสุมิจฉาจาร 

 การประพฤติผิดในสามีภรรยาและบุคคลอันเป็นท่ีรักที่หวงแหนของคนอื่น ย่อมเป็น
การท าลายความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว เป็นการท าลายสถาบันครอบครัว ท าให้ขาด
ความเคารพนับถือ จนถึงขั้นเป็นศัตรูประหัตประหารซึ่งกันและกัน 

 กาเมสุมิจฉาจาร คือการประพฤติผิดในกาม หมายถึง การล่วงละเมิดทางเพศต่อ
บุคคลต้องห้าม ๒ ประเภท คือ หญิงต้องห้าม และชายต้องห้าม หากผู้ใดประพฤติผิดกับหญิง
หรือชายต้องห้าม ผู้นั้นชื่อว่าประพฤติกาเมสุมิจฉาจาร ถ้าท้ังสองประเภทเป็นผู้ต้องห้ามด้วยกัน 
ประพฤติผิดร่วมกัน ก็ชื่อว่ากระท าผิดด้วยกันทั้งสองประเภท บุคคลที่เป็นหญิงแต่มีจิตใจเป็นชาย 
และบุคคลท่ีเป็นชายแต่มีจิตใจเป็นหญิงก็อนุโลมในบุคคลต้องห้ามตามข้อกาเมสุมิจฉาจารนี้ 

 หญิงต้องห้าม      

 หญิงต้องห้าม หมายถึง บุคคลต้องห้ามส าหรับชาย มี ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ 

 ๑. สสฺสามิกา หญิงมีสามี หมายถึง หญิงท่ีอยู่กินกับชายฉันภรรยาสามี ท้ังท่ีแต่งงาน
หรือไม่ได้แต่งงาน รวมถึงหญิงท่ี รับสิ่ งของมีทรัพย์เป็นต้นของชายแล้วยอมอยู่กับ 
ชายนั้น ตลอดถึงหญิงท่ีชายรับเลี้ยงดูเป็นภรรยา จะได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย
หรือไม่ก็ตาม   

 หญิงประเภทนี้ จะหมดภาวะท่ีเป็นหญิงต้องห้ามก็ต่อเมื่อหย่าขาดจากสามีหรือสามี
ตายแล้ว แม้หญิงท่ีสามีถูกกักขัง เช่น ถูกจ าคุก หากยังไม่ได้หย่าขาดจากกัน ก็ถือว่าเป็นหญิง
ต้องห้าม หรือสามีต้องโทษจ าคุกตลอดชีวิต หญิงนั้นก็ยังอยู่ในฐานะต้องห้ามตราบเท่าท่ีสามี
ยังต้องโทษอยู่ ชายใดประพฤติผิดต่อหญิงมีสามี ถือว่าประพฤติกาเมสุมิจฉาจาร  
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 ๒. าติรกฺขิตา หญิงท่ีญาติรักษา หมายถึง หญิงท่ีมีญาติเป็นผู้ปกครอง ไม่เป็น
อิสระแก่ตน เพราะอยู่ในการปกครองดูแลพิทักษ์รักษาของบิดามารดา ญาติพี่น้อง หรือวงศ์
ตระกูล ชายใดประพฤติผิดต่อหญิงท่ีญาติรักษา ถือว่าประพฤติกาเมสุมิจฉาจาร 

 หญิงท่ีญาติรักษานั้น เมื่อรับของหมั้นจากฝ่ายชายและตกลงจะแต่งงานกัน นับแต่ 
รับของหมั้นแล้ว หญิงนั้นชื่อว่าอยู่ในการรักษาท้ังของญาติและของคู่หมั้น จะพ้นจากการ
รักษาของคู่หมั้นก็ต่อเมื่อได้คืนของหมั้นหรือบอกเลิกการหมั้นนั้นแล้ว  

 ๓. ธมฺมรกฺขิตา หญิงท่ีธรรมรักษา หมายถึง หญิงท่ีมีศีลธรรม กฏหมาย หรือจารีต
คุ้มครองรักษา มี ๒ ประเภท คือ หญิงผู้เป็นเทือกเถาเหล่ากอของตน  และหญิงมีข้อห้าม 

 หญิงต้องห้ามโดยพิสดาร มี  ๒๐ ประเภท คือ  
 ๑. มาตุรกฺขิตา    หญิงท่ีมารดารักษา 
 ๒. ปิตุรกฺขิตา   หญิงท่ีบิดารักษา 
 ๓. มาตาปิตุรกฺขิตา   หญิงท่ีมารดาบิดารักษา 
 ๔. ภาตุรกฺขิตา   หญิงท่ีพี่ชายน้องชายรักษา 
 ๕. ภคินีรกฺขิตา   หญิงท่ีพี่สาวน้องสาวรักษา 
 ๖. ญาติรกฺขิตา   หญิงท่ีญาติรักษา 
 ๗. โคตฺตรกฺขิตา   หญิงท่ีชนมีสกุลหรือแซ่รักษา 
 ๘. ธมฺมรกฺขิตา   หญิงท่ีธรรมรักษา 
 ๙. สามิรกฺขิตา    หญิงท่ีสามีรักษา 
 ๑๐. สปริทณฺฑา   หญิงท่ีกฎหมายคุ้มครอง 
 ๑๑. ธนกีตา    หญิงท่ีชายซื้อมาเป็นภรรยา 
 ๑๒. ฉนฺทวาสินี    หญิงท่ีอยู่กับชายด้วยความรักใคร่กันเอง 
 ๑๓. โภควาสินี   หญิงท่ีอยู่เป็นภรรยาชายด้วยโภคสมบัติ 
 ๑๔. ปฏวาสินี   หญิงเข็ญใจได้ผ้านุ่งผ้าห่มแล้วอยู่เป็นภรรยา 
 ๑๕. โอทปตฺตกินี   หญิงท่ีชายขอเป็นภรรยาด้วยพิธีแต่งงาน 
 ๑๖. โอภตจุมฺพตา   หญิงท่ีชายช่วยปลงภาระอันหนักลงจากศีรษะแล้วอยู่เป็น 
    ภรรยา 
 ๑๗. ทาสีภริยา    หญิงคนใช้ท่ีเป็นภริยา 
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 ๑๘. กมฺมการินีภริยา  หญิงรับจ้างท าการงานท่ีเป็นภริยา 
 ๑๙. ธชาหฏา   หญิงเชลยท่ีเป็นภริยา 
 ๒๐. มุหุตฺติกา   หญิงท่ีชายอยู่ด้วยชั่วคราว 

 ถ้าชายล่วงละเมิดในหญิง ๒๐ จ าพวกนี้  แม้จ าพวกใดจ าพวกหนึ่ง 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. หญิงประพฤติพรหมจรรย์ ได้แก่ ภิกษุณี สามเณรี สิกขมานา แม่ชี และ
อุบาสิกาผู้รักษาศีล ๘ หรืออุโบสถศีล   

 ๒. หญิงที่กฎหมายจารีตประเพณีรักษา ได้แก่ หญิงท่ีกฎหมายจารีตประเพณีห้าม
มิให้ล่วงละเมิด เช่น หญิงท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ หญิงพิการ ทุพพลภาพ เป็นต้น   

 ชายต้องห้าม  

 ชายต้องห้าม หมายถึง บุคคลต้องห้ามส าหรับหญิง มี ๒ ประเภท คือชายอื่น
นอกจากสามีของตนส าหรับหญิงท่ีมีสามี และชายท่ีจารีตห้ามส าหรับหญิงท่ัวไป 

 ๑. ชายอื่นนอกจากสามีตน เป็นบุคคลต้องห้ามส าหรับหญิงท่ีมีสามี   

 ๒. ชายท่ีจารีตห้าม ได้แก่ นักบวชในศาสนาท่ีห้ามเสพเมถุน เช่น ภิกษุ สามเณร 
เป็นต้น เป็นบุคคลต้องห้ามส าหรับหญิงท่ัวไป ท้ังท่ีมีสามีและไม่มีสามี หญิงใดประพฤติผิดต่อ
ชายต้องห้าม ถือว่าประพฤติกาเมสุมิจฉาจาร หากมีความยินดีพร้อมใจกันในการล่วงประเวณี 
ก็ผิดทั้งสอง 

 กาเมสุมิจฉาจารนี้ ผู้ใดประพฤติผิดต่อบุคคลต้องห้ามดังกล่าวมาท้ังหมด ถือว่า
กระท าผิด หากท้ังสองมีความยินดีพร้อมใจในการล่วงประเวณี ก็ถือว่ากระท าผิดท้ังสอง 
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  อนึ่ง ในเรื่องประเวณีนี้ ห้ามการกระท าในสถานท่ีอันเป็นศาสนสถาน เช่น โบสถ์ วิหาร  
ลานเจดีย์ เป็นต้น แม้แต่การผูกสมัครรักใคร่ฉันชู้สาว การเกี้ยวพาราสี  การพูดแคะ  
การเล่นหูเล่นตา การใช้สื่อสารสนเทศกับบุคคลต้องห้ามในเชิงชู้สาวก็ไม่ควรท า เพราะเป็น
เหตุเบื้องต้นของกาเมสุมิจฉาจารเช่นกัน  

 หลักวินิจฉัย  

 การประพฤติผิดในกามท่ีส าเร็จเป็นกาเมสุมิจฉาจาร ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ  
มีองค์ ๔  คือ 
 ๑. อคมนียวตฺถุ  หญิงหรือชายนั้น เป็นบุคคลต้องห้าม 
 ๒. ตสฺมึ  เสวนจิตฺตํ  จิตคิดจะเสพ 
 ๓. เสวนปฺปโยโค  พยายามเสพ 
 ๔. มคฺเคน  มคฺคปฺปฏิปตฺติอธิวาสนํ  อวัยวะเคร่ืองเสพจรดถึงกัน 

 โทษของกาเมสุมิจฉาจาร 

 การประพฤติผิดในกาม จะมีโทษมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับคุณความดีของคนท่ีถูกล่วง
ละเมิด ความแรงของกิเลสและความพยายาม นอกจากนั้น ผู้ประพฤติผิดในกาม ย่อมได้รับ
กรรมวิบาก ๕ สถาน คือ  
  ๑. ย่อมเกิดในนรก 
  ๒. ย่อมเกิดในก าเนิดสัตว์เดียรัจฉาน 
  ๓. ย่อมเกิดในก าเนิดเปรตวิสัย 
  ๔. ย่อมเป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ขี้เหร่ มากไปด้วยโรค 
  ๕. โทษเบาท่ีสุด หากเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมเป็นผู้มีศัตรูรอบด้าน 
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ตัวอย่างโทษของกาเมสุมิจฉาจาร 
เรื่อง นางกินนรีเทว ี

 ในอดีตกาล มีพระราชาพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า กินนร เสวยราชย์อยู่ในเมือง
พาราณสี มีพระรูปโฉมงามยิ่งนัก อ ามาตย์หนึ่งพันน าหีบเครื่องหอมมาถวายทุกๆ วัน 
เมื่อประพรมเครื่องหอมในพระราชนิเวศน์ท่ัวแล้ว ก็ผ่าหีบท าเป็นไม้ฟืนหอม หุงพระกระยาหาร
ถวายพระเจ้ากินนร มีปุโรหิตผู้มีปัญญาหลักแหลมคนหนึ่งชื่อ ปัญจาลจัณฑะ มีอายุเท่ากับ
พระองค์ ก็ปราสาทของพระเจ้ากินนรนั้น มีต้นหว้าต้นหนึ่งอยู่ในก าแพงวัง กิ่งหว้าทอดข้าม
ก าแพงออกไป บุรุษเปลี้ยคนหนึ่ง รูปร่างอัปลักษณ์น่าเกลียด อาศัยอยู่ท่ีร่มไม้หว้านั้น อยู่มา 
วันหนึ่ง นางกินรีเทวี มองออกไปตามช่องหน้าต่าง เห็นบุรุษเปลี้ยนั้นแล้วก็เกิดความรักใคร่  
ในเวลาราตรี ทรงบ าเรอพระเจ้ากินนรให้ทรงยินดีด้วยกิเลสแล้วบรรทมหลับไป จึงค่อยๆ  
ลุกขึ้นจัดอาหารอันประณีตมีรสอร่อยใส่ขันทองห่อไว้ท่ีชายพกแล้วไต่เชือกลงทางหน้าต่าง  
ปีนขึ้นบนต้นหว้าไต่ลงมาตามกิ่ง เชิญบุรุษเปลี้ยให้กินอาหารแล้วท าการอันลามกกับบุรุษเปลี้ย
ส าเร็จแล้วก็กลับขึ้นปราสาทตามทางเดิม ประพรมสรีระกายด้วยของหอมแล้วก็เข้าไปนอน 
กับพระเจ้ากินนร ประพฤติลามกอย่างนี้เสมอมา พระเจ้ากินนรก็มิได้ทรงทราบ 

 อยู่มาวันหนึ่ง พระเจ้ากินนรเสด็จประทักษิณพระนคร เวลาเสด็จกลับพระราช-
นิเวศน์ ได้ทอดพระเนตรเห็นบุรุษเปลี้ยมีอาการน่ากรุณาอย่างยิ่ง  จึงตรัสถามปุโรหิตว่า 
เห็นมนุษย์เปรตนั่นหรือไม่ ครั้นปุโรหิตรับพระราชโองการว่า เห็น พระเจ้าข้า จึงตรัสถามต่อไปว่า 
บุรุษท่ีมีรูปร่างน่าเกลียดอย่างนี้ จะมีหญิงคบหาด้วยอ านาจฉันทราคะบ้างหรือไม่ บุรุษเปลี้ย
ได้ฟังพระราชด ารัสดังนั้น ก็เกิดมานะขึ้นมาว่า พระเจ้าแผ่นดินพูดอะไรเช่นนี้ ชะรอยจะไม่รู้
ว่า เทวีของพระองค์มาหาเรา คิดแล้วก็ประนมมือไหว้ต้นหว้า กล่าววาจาค่อยๆ ว่า ขอเชิญ
เทพยดาซึ่งเป็นเจ้าสิงอยู่ท่ีต้นหว้าฟงัเราเถิด คนอื่นๆ นอกจากท่านแล้วก็ไม่มีใครรู้ 

 ปุโรหิตเห็นกิริยาของบุรุษเปลี้ยจึงคิดว่า พระอัครมเหสีของพระราชาคงได้ไต่ 
ต้นหว้ามาท าลามกกับบุรุษเปลี้ยนี้เป็นแน่แล้ว คิดแล้วจึงทูลถามว่า ในเวลาราตรี พระองค์
ทรงสัมผัสสรีระกายแห่งพระเทวีเป็นเช่นไรบ้าง พระเจ้ากินนรตรัสตอบว่า สิ่งอื่นก็ไม่แลเห็น
เป็นแต่เวลาเท่ียงคืนสรีระกายของนางเย็น ปุโรหิตจึงทูลว่า ถ้ากระนั้น หญิงอื่นยกไว้ก่อนเถิด 
พระนางกินรีอัครมเหสีของพระองค์ได้ประพฤติกรรมอันลามกกับบุรุษเปลี้ยนี้  พระเจ้ากินนร
ตรัสว่า สหายพูดอะไรกัน นางกินรีสมบูรณ์ด้วยรูปร่างอันอุดมเห็นปานนั้น จะมาร่วมอภิรมย์
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กับบุรุษเปล้ียอันน่าเกลียดอย่างยิ่งนี้ได้อย่างไร ปุโรหิตกราบทูลว่า ถ้าอย่างนั้น ขอพระองค์จง
สะกดรอยตามคอยจับดูเถิด พระเจ้ากินนรก็ทรงรับ ครั้นเสวยอาหารเย็นแล้วก็เข้าบรรทมกับ
นางกินรี ตั้งพระหฤทัยคอยสะกดจับ พอถึงเวลาเคยบรรทมหลับตามปกติก็ทรงแสร้งท า
เหมือนหลับไป ฝ่ายนางกินรีก็ลุกขึ้นตามเคย พระเจ้ากินนรก็สะกดรอยตามไปยืนอยู่ท่ีเงา 
ต้นหว้า วันนั้นบุรุษเปลี้ยโกรธขู่ตะคอกว่า ท าไมถึงมาช้าแล้วเอามือตบเข้าท่ีกกหูนางเทวี 
นางเทวีก็ร้องขอโทษว่า นายอย่าเพิ่งโกรธเลย ข้าพเจ้ารอให้พระราชาหลับจึงมาได้ ว่าแล้ว 
ก็ประพฤติปฏิบัติบุรุษเปลี้ยเหมือนหญิงบ าเรอในเรือน เมื่อบุรุษเปลี้ยตบหูนางกินรีนั้น 
กุณฑลหน้าราชสีห์หลุดจากหูกระเด็นไปอยู่ใกล้พระบาทพระเจ้ากินนร พระเจ้ากินนรจึงเก็บ
เอาไปเป็นพยาน ฝ่ายนางกินรีประพฤติอนาจารกับบุรุษเปลี้ยนั้นแล้วก็กลับไปเริ่มจะนอนกับ
พระราชา พระเจ้ากินนรก็ทรงห้ามเสีย พอรุ่งขึ้นจึงรับสั่งให้คนไปบอกให้นางกินรีเทวี 
ประดับเครื่องประดับท่ีพระองค์ให้ท้ังหมดเข้ามาเฝ้า นางกินรีก็สั่งให้ทูลว่า กุณฑลหน้าราชสีห์
ส่งไปไว้ท่ีช่างทองเสียแล้วนางก็มิได้มาเฝ้า ครั้นพระเจ้ากินนรรับสั่งให้หาอีกนางก็ประดับ
กุณฑลข้างเดียวเข้าไปเฝ้า พระเจ้ากินนรตรัสถามว่า กุณฑลไปไหน นางก็ทูลว่าส่งไปท่ีช่างทอง 
พระเจ้ากินนรจึงรับสั่งให้หาช่างทองมาแล้วตรัสถามว่า ท าไมเจ้าจึงไม่ให้กุณฑลแก่นางกินรี 
ช่างทองก็ทูลว่า มิได้รับเอาไว้เลย พระเจ้ากินนร ก็ทรงพระพิโรธตรัสว่า เฮ้ยนางจัณฑาล 
คนอย่างข้านี้แหละจะเป็นช่างทองของเอ็งละ ตรัสแล้วก็ขว้างกุณฑลลงไปตรงหน้านางกินรี 
แล้วหันมาตรัสกับปุโรหิตว่า สหายพูดจริงทีเดียว จงไปสั่งตัดหัวนางจัณฑาลนี้เสีย ปุโรหิต 
ได้พานางกินรีไปซ่อนไว้ในท่ีแห่งหนึ่งภายในพระราชวังนั้นแล้ว กราบทูลพระเจ้ากินนรว่า 
ธรรมดาว่าหญิงท้ังหลายย่อมเป็นเช่นนี้ การกระท าอย่างนี้เป็นปกติของหญิงท้ังหลาย  
ขอพระองค์จงงดโทษนางกินรีเสียเถิด พระเจ้ากินนรก็ทรงยกโทษให้รับสั่งให้ไล่ไปเสียจาก
พระราชนิเวศน์ เมื่อทรงขับไล่จากต าแหน่งแล้ว ก็ทรงตั้งหญิงอื่นเป็นอัครมเหสีแล้วรับสั่ง 
ให้ไล่บุรุษเปล้ียออกไปเสียจากท่ีนั้น และทรงให้ตัดกิ่งต้นหว้าเสีย 

 เรื่องนางกินนรีเทวี ประพฤติกาเมสุมิจฉาจารนี้ หากพระราชาไม่ทรงงดโทษให้ 
นางจะต้องได้รับโทษทัณฑ์ถึงตาย กามสุมิจฉาจาร จึงถือว่ามีโทษร้ายแรงมากท้ังโลกนี้ 
และโลกหน้า 
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วจีกรรม ๔ 
 วจีกรรม คือการกระท าทางวาจา  หมายถึง การพูดออกมาเป็นถ้อยค า ท้ังทางดี
และทางชั่ว วจีกรรมทางชั่วมี ๔ อย่าง คือ มุสาวาท การพูดเท็จ ปิสุณวาจา การพูดส่อเสียด 
ผรุสวาจา การพูดค าหยาบ และสัมผัปปลาปะ การพูดเพ้อเจ้อ 

๑. มุสาวาท  การพูดเท็จ 

 ความเสียหายของมุสาวาท  

 มีพระบาลี  ได้กล่าวถึงลักษณะของคนชอบพูดเท็จไว้ว่า “นตฺถิ อการิยํ ปาปํ  มุสา-
วาทิสฺส ชนฺตุโน”  แปลว่า ไม่มีความชั่วอะไรท่ีคนชอบพูดเท็จจะท าไม่ได้ เพราะคนชอบ 
พูดเท็จ พูดโกหกหลอกลวง หรือพูดมีเลศนัยในแง่มุมต่างๆ นั้น ได้ชื่อว่าท าลายคุณธรรม 
ในจิตใจของตนเอง และท าลายประโยชน์ของผู้อื่น ในการพูดเท็จนั้น คนโกหกเป็นผู้เสียหาย
ร้ายแรงกว่า เพราะกลายเป็นคนเหลาะแหละ ขาดความน่าเช่ือถือ   
 มุสาวาท  การพูดเท็จ คือการพูดมุ่งให้ผิดจากความเป็นจริง  มี ๓ อย่าง คือมุสา 
อนุโลมมุสา และปฏิสสวะ 

 มุสา แปลว่า เท็จ ได้แก่ โกหก หมายถึง การท าเท็จทุกอย่าง การแสดงความเท็จ
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจผิดนั้น ท าได้ทั้งทางวาจาและทางกาย ดังนี้ 

 ทางวาจา  คือ พูดออกมาเป็นค าเท็จ ตรงกับค าว่า โกหก ซึ่งเป็นท่ีเข้าใจกันอยู่แล้ว 
 ทางกาย  คือ การแสดงกิริยาอาการท่ีเป็นเท็จ เช่น การเขียนจดหมายโกหก  

การเขียนรายงานเท็จ การท าหลักฐานปลอม การตีพิมพ์ข่าวสารอันเป็นเท็จ การเผยแพร่
ข่าวสารทางสื่อสารสนเทศอันเป็นเท็จ การท าเครื่องหมายปลอมให้คนอื่นหลงเชื่อ รวมถึง 
การใบ้ให้คนอื่นเข้าใจผิด เช่น สั่นศีรษะปฏิเสธในเรื่องควรรับ หรือพยักหน้ารับในเรื่อง  
ท่ีควรปฏิเสธ 

 มุสา มีประเภทท่ีจะพึงพรรณนาเป็นตัวอย่าง ดังนี้  
 ปด ได้แก่ มุสาตรงๆ โดยไม่อาศัยมูลเลย เช่น ไม่เห็นบอกว่าเห็น ไม่รู้บอกว่ารู้ ไม่มี
บอกว่าม ีเป็นต้น   
 ส่อเสียด  คือ พูดยุแยงเพื่อให้เขาแตกกัน 
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 หลอก คือ พูดเพื่อจะโกงเขา พูดให้เขาเชื่อ พูดให้ผู้อื่นเสียของให้ตน 
 ยอ  คือ พูดเพื่อจะยกย่องเขา พูดให้เขาลืมตัวและหลงตัวผิด 
 กลับคํา  คือ พูดไว้แล้วแต่ตอนหลังไม่ยอมรับ ปฏิเสธว่าไม่ได้พูด 
 ทนสาบาน  ได้แก่ กิริยาท่ีเสี่ยงสัตย์ว่าจะพูดความจริง หรือจะท าตามค าสาบาน  
แต่ไม่ได้พูดหรือท าตามนั้น เช่น พยานทนสาบานแล้วเบิกค าเท็จ เป็นต้น 
 ทําเล่ห์กระเท่ห์  ได้แก่ กิริยาท่ีอวดอ้างความศักดิ์สิทธิ์อันไม่เป็นจริง เพื่อให้คน
หลงเชื่อนิยมยกย่อง และเป็นอุบายหาลาภแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน เช่น อวดรู้วิชา 
คงกระพันว่าฟันไม่เข้ายิงไม่ออก เป็นต้น 
 มารยา  ได้แก่ กิริยาท่ีแสดงอาการให้เขาเห็นผิดจากท่ีเป็นจริง เช่น เป็นคนทุศีล 
ท าท่าทางเคร่งครัดให้เขาเห็นว่า เป็นคนมีศีล 
 ทําเลศ  ได้แก่ พูดมุสาเล่นส านวน พูดคลุมเครือให้ผู้ฟังเข้าใจผิด เช่น เห็นคนวิ่งหนี 
เขามา เมื่อผู้ไล่ติดตามมาถาม จึงย้ายไปยืนท่ีอื่นแล้วพูดว่า ตั้งแต่มายืนท่ีนี่ ไม่เห็นใครเลย   
 เสริมความ  ได้แก่ พูดมุสาอาศัยมูลเดิม แต่เสริมความให้มากกว่าท่ีเป็นจริง 
เช่น โฆษณาสรรพคุณสินค้าเกินความเป็นจริง เป็นต้น 
 อําความ  ได้แก่ พูดมุสาอาศัยมูลเดิม  โดยตัดข้อความท่ีไม่ประสงค์จะให้รู้ออกเสีย 
เพ่ือให้ผู้ฟังเข้าใจเป็นอย่างอื่น เช่น เร่ืองมากพูดให้เหลือน้อยเพื่อปิดความบกพร่อง  
 บุคคลพูดด้วยวาจาหรือท ากิริยาแสดงท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้อื่นรู้แล้วเขาจะ
เช่ือหรือไม่เชื่อไม่เป็นประมาณ บุคคลผู้พูดหรือแสดงอาการนั้นได้ชื่อว่า พูดมุสาในสิกขาบทนี้ 

 อนุโลมมุสา  คือการพูดเรื่องไม่เป็นจริง  แต่มิได้มีเจตนาจะท าให้ผู้ฟังเข้าใจผิดหรือ
หลงเชื่อ เพียงแต่พูดเพ่ือให้เจ็บใจ  มีประเภทท่ีจะพึงพรรณนาเป็นตัวอย่าง ดังนี้  

 เสียดแทง  ได้แก่ กิริยาท่ีพูดให้ผู้อื่นเจ็บใจ ด้วยอ้างเรื่องท่ีไม่เป็นจริง เช่น ประชด  
คือการกล่าวแดกดัน ยกให้สูงกว่าพื้นเพเดิมของเขา หรือ ด่า คือการกล่าวถ้อยค าหยาบช้า 
เลวทราม กดให้ต่ ากว่าพื้นเพเดิมของเขา   
 สับปลับ  ได้แก่ พูดกลับกรอกเชื่อไม่ได้ พูดด้วยความคะนองปาก แต่ผู้พูดไม่ได้ 
จงใจจะให้คนอื่นเข้าใจผิด เช่น รับปากแล้วไม่ท าตามท่ีรับนั้น 
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 อนุโลมมุสานี้ แม้จะมิได้เป็นมุสาคือค าเท็จโดยตรง แต่ก็นับเข้าในมุสา ไม่ควรพูด  
พูดแล้วมีโทษ  ผู้นิยมความสุภาพ แม้จะว่ากล่าวลูกหลาน ก็ไม่ควรใช้ค าด่าหรือค าเสียดแทง 
ควรใช้ค าสุภาพ แสดงโทษผิดให้รู้สึกตัวแล้วห้ามปรามมิให้กระท าต่อไป 

 ปฏิสสวะ  ได้แก่ การรับค าของคนอื่นด้วยความตั้งใจจะท าตามท่ีรับค านั้นไว้จริง  
แต่ภายหลังเกิดกลับใจไม่ท าตามท่ีรับค านั้น ท้ังท่ีตนพอจะท าตามท่ีรับค านั้นได้ มีประเภทท่ีจะ 
พึงพรรณนาเป็นตัวอย่าง ดังนี้  

 ผิดสัญญา  หมายถึง การไม่ท าตามท่ีตกลงกันไว้  เช่น ตกลงกันว่าจะเลิกค้า 
สิ่งเสพติด แต่พอได้โอกาสก็กลับมาค้าอีก 
 คืนคํา  หมายถึง  การไม่ท าตามท่ีรับปากไว้ เช่น รับปากจะให้สิ่งของแล้วไม่ได้ให้ 
ตามท่ีได้รับปากไว้นั้น  

 ถ้อยคําท่ีไม่จัดเป็นมุสาวาท 

 ถ้อยค าท่ีผู้พูดพูดตามความส าคัญของตน เรียกว่า ยถาสัญญา หรือตามวรรณกรรม  
ซึ่งเป็นค าพูดไม่จริง แต่ไม่มีความประสงค์จะให้ผู้ฟังเชื่อ ไม่เข้าข่ายมุสาวาท มีประเภทท่ีจะพึง
พรรณนาเป็นตัวอย่าง ดังนี้  
 โวหาร  ได้แก่ ถ้อยค าท่ีใช้เป็นธรรมเนียม  เพื่อความไพเราะของภาษา  เช่น  
การเขียนจดหมายท่ีลงท้ายว่า ด้วยความเคารพอย่างสูง เป็นโวหารการเขียนตามแบบ 
ธรรมเนียมสารบรรณ ซึ่งในความเป็นจริงผู้เขียนอาจไม่ได้เคารพอย่างสูง หรืออาจไม่ได้มี
ความเคารพเช่นนั้นเลย  
 นิยาย  ได้แก่ เรื่องท่ีแต่งขึ้น เรื่องท่ีเล่ากันมา เรื่องท่ีน ามาอ้างเพื่อเปรียบเทียบ 
ให้ได้ใจความเป็นหลัก เช่น นิทาน ละคร ลิเก ซึ่งในท้องเรื่องนั้นอาจมี เนื้อหาท่ีไม่เป็น 
ความจริง  แต่ผู้แต่งไม่ได้ตั้งใจให้คนหลงเชื่อ เพียงแต่แต่งแสดงเนื้อหาไปตามท้องเรื่อง 
 สําคัญผิด  ได้แก่ ค าพูดท่ีผู้พูดส าคัญผิดว่าเป็นอย่างนั้น ท้ังท่ีความจริงมิได้เป็น
เช่นนั้น คือ  ผู้พูดพูดไปตามความเข้าใจของตน เช่น ผู้พูดจ าวันผิด จึงบอกผู้ถามไปตามวัน 
ท่ีจ าผิดนั้น เป็นต้น  
 พลั้ง  ได้แก่ ค าพูดท่ีพลาดไปโดยท่ีไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ทันคิด เช่น ผู้พูดตั้งใจจะพูด
อย่างหนึ่งแต่กลับพลาดไปพูดเสียอีกอย่างหนึ่ง   
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 หลักวินิจฉัย  

 การพูดเท็จท่ีส าเร็จเป็นมุสาวาท ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ มีองค์ ๔  คือ 
 ๑. อตถํ วตฺถุ  เร่ืองไม่จริง 
 ๒. วิสํวาทนจิตฺตํ  จิตคิดจะพูดให้ผิด 
 ๓. ตชฺโช วายาโม  พยายามพูดออกไป 
 ๔. ปรสฺส ตทตฺถวิชานนํ  ผู้ฟังเข้าใจเนื้อความนั้น 

 มคี าอธิบายองค์ของมุสาวาท ดังนี้   
 องค์ท่ี ๑  เรื่องไม่จริง คือ เรื่องท่ีพูดนั้นไม่มีความจริง ไม่เป็นจริง เช่น  ฝนไม่ตก  
แต่กลับพูดว่าฝนตก    
 องค์ท่ี ๒ จิตคิดจะพูดให้ผิด คือ ผู้พูดจงใจจะพูดให้ผิดจากความเป็นจริง   
 องค์ท่ี ๓ พยายามพูดออกไป คือ ผู้พูดได้พูดค าไม่จริงนั้นๆ ออกไป หรือได้กระท า
เท็จด้วยความจงใจ ซึ่งมิใช่เป็นเพียงความคิดท่ีอยู่ในใจ  
 องค์ท่ี ๔ ผู้ฟังเข้าใจเนื้อความนั้น คือผู้ฟังเข้าใจความหมายเหมือนอย่างท่ีผู้พูด 
พูดออกไป ส่วนผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่นั้นไม่เป็นส าคัญ 

โทษของมุสาวาท 

 ผู้ประพฤติมุสาวาท จะมีโทษมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับประโยชน์ท่ีจะถูกตัดรอน 
หมายความว่า ถ้าการพูดเท็จนั้นท าให้เสียประโยชน์มากก็มีโทษมาก เช่นบุคคลท่ีไม่ต้องการให้
ของๆ ตน พูดออกไปว่า ไม่มี ก็ยังมีโทษน้อย แต่ถ้าเป็นพยานเท็จ ก่อให้เกิดความเสียหาย
มากก็มีโทษมาก เป็นต้น ในอรรถถาอัฏฐกนิบาต อังคุตตรนิกาย ได้กล่าวถึงกรรมวิบากของ 
ผู้ประพฤติมุสาวาท ดังนี้ 
  ๑. ย่อมเกิดในนรก 
  ๒. ย่อมเกิดในก าเนิดสัตว์เดียรัจฉาน 
  ๓. ย่อมเกิดในก าเนิดเปรตวิสัย 
  ๔. โทษเบาท่ีสุด หากเกิดเป็นมนุษย์ จะถูกกล่าวตู่อยู่เสมอ 
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ตัวอย่างโทษของมสุาวาท 

เรื่อง กักการุชาดก 

 ในอดีตกาล พระเจ้าพรหมทัต  ครองราชย์สมบัติอยู่ ในพระนครพาราณสี  
พระโพธิสัตว์เป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  ในสมัยนั้น พระนครพาราณสีได้จัดให้มี
มหรสพเป็นการใหญ่ พวกนาค ครุฑ และภุมมัฏฐกเทวดาเป็นจ านวนมาก ก็พากันมาดูมหรสพ  
มีเทพบุตร ๔ องค์จากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พากันมาดูการเล่นมหรสพ โดยได้ประดับเทริดซึ่งท า
ด้วยดอกไม้ทิพย์ชื่อกักการุ ซึ่งเป็นผักจ าพวกบวบ ฟัก แฟง 

 พื้นท่ีของพระนครประมาณ ๑๒ โยชน์ ได้หอมตลบอบอวลไปด้วยกลิ่นดอกไม้ 
ทิพย์นั้น มหาชนจึงได้เท่ียวค้นหาว่า ใครเป็นคนประดับดอกไม้เหล่านี้  เทพบุตรเหล่านั้น  
รู้ว่ามหาชนก าลังค้นหาตนเองอยู่ จึงเหาะขึ้นท่ีพระลานหลวง ยืนปรากฎกายอยู่ในอากาศ
ด้วยเทวานุภาพอันยิ่งใหญ่ท้ังมหาชน พระราชา เศรษฐี และอุปราชเป็นต้น ต่างก็มาชุมนุมกัน
ถามเทพบุตรเหล่านั้นจึงรู้ว่า เป็นเทพบุตรมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อต้องการดูมหรสพ 
และประดับด้วยเทริดดอกไม้ทิพย์ จึงร้องขอเทริดดอกไม้ทิพย์นั้น  

        เทพบุตรโพธิสัตว์ผู้เป็นหัวหน้าบอกว่า ดอกไม้ทิพย์เหล่านี้มีอานุภาพมาก เหมาะสม 
กับเทวดาเท่านั้น ไม่เหมาะสมกับคนเลวทราม ไร้ปัญญา มีอัธยาศัยน้อมไปในทางต่ าทราม 
เป็นคนทุศีลในมนุษยโลก แต่ก็เหมาะสมกับมนุษย์ผู้ประกอบด้วยคุณธรรมคือไม่ลักขโมย
แม้กระท่ังเส้นหญ้า ไม่พูดเท็จแม้จะแลกด้วยชีวิต และได้ยศแล้วไม่มัวเมา ผู้นั้นแลย่อมควร
ประดับดอกฟักทิพย์ และเทพบุตรจะให้ดอกไม้ทิพย์แก่บุคคลนั้น  

 ปุโรหิตคนหนึ่ง ได้ฟังดังนั้นจึงคิดว่า “แม้เราจะไม่มีคุณสมบัติเช่นนั้น แต่เรา 
จักกล่าวมุสาวาทเพื่อให้ได้ดอกไม้เหล่านี้มาประดับตน และมหาชนก็จะเข้าใจว่าเรามีคุณสมบัติ
เช่นนั้นจริงๆ จึงได้ดอกไม้ทิพย์มาประดับ” จึงอ้อนวอนขอดอกฟักทิพย์จากเทพบุตรองค์ท่ี ๑ 
มาประดับ จากนั้นก็ได้อ้อนวอนขอดอกไม้ทิพย์กะเทพบุตรองค์ท่ี ๒  เทพบุตรองค์ท่ี ๒  
กล่าวว่า ผู้ท่ีแสวงหาทรัพย์สมบัติได้มาโดยบริสุทธิ์ชอบธรรม ไม่ล่อลวงเอาทรัพย์ผู้อื่น  
ได้โภคทรัพย์แล้วก็ไม่มัวเมา จึงจะเหมาะสมท่ีจะประดับดอกฟักทิพย์  ปุโรหิตนั้นก็บอกว่า 
ตนเองมีคุณสมบัติเช่นนั้น จึงได้ดอกไม้ทิพย์มาประดับ และยังอ้อนวอนขอดอกไม้ทิพย์ 
กะเทพบุตรองค์ท่ี ๓ เทพบุตรองค์ท่ี ๓ จึงบอกว่า ผู้ท่ีมีจิตไม่จืดจางเร็วเหมือนย้อมด้วยขมิ้น 
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และมีศรัทธาไม่คลายง่ายๆ ไม่บริโภคของดีแต่เพียงผู้เดียว แต่ยังแบ่งปันให้ยาจกและบุคคลท่ี
ควรให้ จึงจะเหมาะสมประดับดอกฟักทิพย์ ปุโรหิตก็บอกว่า ตนเองมีคุณสมบัติเช่นนั้น จึงได้
ดอกไม้ทิพย์มาประดับ และยังอ้อนวอนขอกะเทพบุตรองค์ท่ี ๔ อีก เทพบุตรองค์ท่ี ๔ จึงบอกว่า
ผู้ท่ีไม่บริภาษด่าสัตบุรุษคนดี ผู้ประกอบด้วยคุณมีศีลเป็นต้น ท้ังต่อหน้าหรือลับหลัง พูดอย่างใด
ท าอย่างนั้น ผู้นั้นแลย่อมควรซึ่งดอกฟักทิพย์ ปุโรหิตก็บอกว่า ตนเองมีคุณสมบัติเช่นนั้น  
จึงได้ดอกไม้ทิพย์มาประดับอีก 

 เทพบุตรท้ัง ๔ องค์ ได้ให้เทริดดอกไม้ทิพย์ท้ัง ๔ เทริดแก่ปุโรหิตนั้นแล้วก็พากัน
กลับไปยังเทวโลก ในเวลาท่ีเทพบุตรเหล่านั้นไปแล้ว ทุกขเวทนาอันแรงกล้าเกิดขึ้นท่ีศีรษะ
ของปุโรหิต ศีรษะของเขาเป็นเหมือนถูกยอดเขาอันแหลมคมท่ิมแทง และเป็นเหมือนถูก 
แผ่นเหล็กบีบรัด 

 ปุโรหิตนั้น เสวยทุกขเวทนา นอนกลิ้งไปกลิ้งมา ร้องลั่น เมื่อมหาชนซักถามว่าเกิด
อะไรขึ้น เขาจึงได้บอกว่า ตนได้โกหกเหล่าเทพบุตร เพื่อให้ได้เทริดดอกไม้มาประดับ ความจริง
ตนไม่มีคุณสมบัติเหล่านั้นเลย แล้วขอร้องให้มหาชนช่วยดึงเทริดออกจากศีรษะของตน 
มหาชนช่วยกันดึงก็ไม่หลุดจากศีรษะ เหมือนเอาแผ่นเหล็กผูกรัดดอกไม้นั้นไว้ จึงพากัน 
หามเขากลับบ้าน เขาต้องเจ็บปวดร้องลั่นอยู่ในบ้านถึง ๗ วัน  

 พระราชา รับสั่งเรียกประชุมมุขอ ามาตย์ว่าจะช่วยปุโรหิตผู้ทุศีลท่ีก าลังจะตาย 
ได้อย่างไร พวกอ ามาตย์จึงกราบทูลว่า ต้องจัดมหรสพขึ้นอีกครั้ง เพื่อให้เทพบุตรเหล่านั้น
กลับมาชม พระราชาจึงให้จัดมหรสพอีก เทพบุตรท้ังหลายก็มาชมมหรสพอีก และได้ประดับ
เทริดดอกไม้ทิพย์ส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปท่ัวพระนคร ปรากฏต่อหน้ามหาชน ณ พระลานหลวง
เหมือนเดิม  มหาชนได้หามปุโรหิตมาให้นอนหงายอยู่ข้างหน้าของเทพบุตรเหล่านั้น 

 ปุโรหิตนั้น อ้อนวอนขอให้เทพบุตรช่วยชีวิตเขาด้วย เทพบุตรกล่าวต าหนิติเตียน
ปุโรหิตในท่ามกลางมหาชนว่า ดอกไม้เหล่านี้ไม่เหมาะสมกับท่านซึ่งเป็นคนเลวทราม ไม่มีศีล 
มีบาป แต่ท่านได้อวดเก่งว่าจักหลอกลวงเทพบุตร น่าอนาถใจแท้ ท่านได้รับผลแห่งมุสาวาท
ของตนแล้ว เมื่อต าหนิแล้วก็ช่วยปลดเทริดดอกไม้ออกจากศีรษะปุโรหิต พร้อมท้ังได้ให้
โอวาทแก่มหาชนและได้กลับไปยังสถานท่ีอยู่ของตน 
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 ชาดกเรื่องนี้ แสดงให้เห็นว่า คนชั่วท่ีกล่าวมุสาวาท เพราะถูกความโลภครอบง า 
นั้นสามารถจะกระท าความชั่วอื่นๆ เพียงเพื่อให้ได้สิ่งท่ีตนต้องการ โดยไม่ค านึงว่าตนมี
คุณธรรมเช่นนั้นหรือไม่ วิบากกรรมชั่วนั้นส่งผลท าให้สิ่งท่ีเป็นคุณกลับกลายเป็นสิ่งท่ีเป็น  
โทษได้ ดังเช่นดอกไม้ทิพย์กลับกลายเป็นของคมแหลมท่ิมแทง และกลายเป็นแผ่นเหล็ก 
บีบรัดศีรษะของปุโรหิต ก่อให้เกิดทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส  

๒. ปิสุณวาจา  การพดูส่อเสียด 
 ความเสียหายของปิสุณวาจา  

 การพูดส่อเสียดยุยงให้ผู้อื่นเกิดความแตกแยก ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ท าให้สังคม
แตกร้าวขาดความสามัคคี เป็นการท าลายประโยชน์สุขของหมู่คณะ สังคม และประเทศชาติ
ยิ่งไปกว่านั้น ผลของการพูดส่อเสียดท่ีท าให้สงฆ์แตกแยกกัน จัดเป็นอนันตริยกรรม เป็น
กรรมหนัก ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน 

 ปิสุณวาจา การพูดส่อเสียด คือ การพูดยุยงให้ผู้อื่นแตกแยกกัน โดยมีความ
ประสงค์ ๒ ประการ คือ 
 ๑. ให้ท้ังสองฝ่ายเข้าใจผิดกัน แตกสามัคคีกัน 
 ๒. ให้ผู้อื่นรักตน และรังเกียจอีกฝ่ายหนึ่ง 

 หลักวินิจฉัย  

 การพูดส่อเสียดที่ส าเร็จเป็นปิสุณวาจา ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ มีองค์ ๔  คือ 
 ๑. ภินฺทิตพฺโพ ปโร  คนอื่นท่ีจะพึงถูกท าลาย 
 ๒. เภทปุเรกฺขารตา วา ปิยกมฺยตา วา   มีจิตคิดจะพูดให้แตกแยกกันหรือ 
พูดประสงค์จะให้เขารักตน 
 ๓. ตชฺโช วายาโม  พยายามพูดออกไป 
 ๔. ตทตฺถวิชานนํ  ผู้ฟังเข้าใจเนื้อความนั้น 

 ถ้าขาดองค์ใดองค์หนึ่ง กรรมบถไม่ขาดและโทษจะเบาลงมา 
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 โทษของปิสุณวาจา  

 ปิสุณวาจาจะมีโทษมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเหตุดังต่อไปนี้  
 ๑. คุณ ผู้ถูกท าให้แตกแยกมีคุณมากก็มีโทษมาก ผู้ถูกท าให้แตกแยกมีคุณน้อย 
ก็มีโทษน้อย 
 ๒. ความแตกแยก ถ้าพูดแล้วเขาแตกแยกกันก็มีโทษมาก ถ้าพูดแล้วเขาไม่แตกแยก
กันก็มีโทษน้อย   
 ๓. กิเลส ถ้าผู้พูดมีกิเลสแรงกล้าก็มีโทษมาก ถ้ามีกิเลสอ่อนก็มีโทษน้อย 

 ในอรรถถาอัฏฐกนิบาต  อังคุตตรนิกาย  ได้กล่าวกรรมวิบากของผู้ประพฤติ 
ปิสุณวาจา ดังนี้ 
 ๑. ย่อมเกิดในนรก 
 ๒. ย่อมเกิดในก าเนิดสัตว์เดียรัจฉาน 
 ๓. ย่อมเกิดในก าเนิดเปรตวิสัย 
 ๔. โทษเบาท่ีสุด หากเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมท าให้เกิดความแตกจากมิตร  

 

ตัวอย่างโทษของปิสุณวาจา 

เรื่อง วัสสการพราหมณ์ 

 พระเจ้าอชาตศัตรู ทรงครองแคว้นมคธ มีกรุงราชคฤห์เป็นเมืองหลวง ต้องการ 
ขยายอาณาจักรไปยังแคว้นวัชชีอันมีพวกกษัตริย์ลิจฉวีปกครอง แต่พระองค์ทรงทราบว่า
กษัตริย์ลิจฉวีทุกองค์ล้วนทรงมั่นอยู่ในธรรมท่ีเรียกว่า “อปริหานิยธรรม ๗” คือ ธรรม 
อันเป็นไปเพื่อเหตุแห่งความเจริญ พระองค์จึงวางแผนให้วัสสการพราหมณ์ท่ีเป็นอ ามาตย์  
คนสนิทไปเป็นไส้ศึก วัสสการพราหมณ์ยอมทนรับพระราชอาญาด้วยทุกขเวทนาแสนสาหัส
ถึงแก่สลบ เมื่อถูกเนรเทศออกจากแคว้นมคธก็เดินทางมุ่งตรงไปเมืองเวสาลี กษัตริย์ลิจฉวี
ทรงตั้งให้เป็นครูสอนศิลปวิทยาแก่บรรดาราชกุมาร วัสสการพราหมณ์ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
เต็มใจและเอาใจใส ่เป็นท่ีไว้วางพระทัยในหมู่กษัตริย์ลิจฉวี 
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 หลังจากนั้น วัสสการพราหมณ์จึงได้ด าเนินอุบายเพื่อท าลายความพร้อมเพรียง 
และความสามัคคีกันของกษัตริย์ลิจฉวี โดยวัสสการพราหมณ์คอยยุแหย่ส่งเสริมเหตุแห่ง 
การทะเลาะวิวาทให้บังเกิดขึ้นในหมู่ราชกุมารอยู่เนืองนิตย์ จนกระท่ังราชกุมารทุกพระองค์  
แตกสามัคคีเป็นเหตุให้วิวาทกัน ความแตกร้าวก็ลามไปถึงบรรดาพระราชบิดาผู้ซึ่งเชื่อ 
ถ้อยค าโอรสของตน หลังจากเวลาผ่านไป ๓ ปี ความสามัคคีก็ถูกท าลายสิ้น วัสสการพราหมณ์ 
จึงให้คนลอบไปกราบทูลพระเจ้าอชาตศัตรู       

 พระเจ้าอชาตศัตรูก็กรีธาทัพสู่เมืองเวสาลี เมื่อพวกชาวเมืองเวสาลีตกใจกลัวภัย  
มุขมนตรีจึงได้ตีกลองให้บรรดากษัตริย์ลิจฉวีมาประชุมเพื่อยกทัพเข้าต่อสู้ข้าศึก แต่เหล่ากษัตริย์ 
ลิจฉวีไม่มีผู้ใดเข้าท่ีประชุมแม้แต่คนเดียว อีกท้ังประตูเมืองก็ไม่มีใครสั่งให้ปิด พระเจ้าอชาตศัตรู 
จึงสามารถยึดครองเมืองเวสาลีได้โดยง่าย 

 ปิสุณวาจานี้ นอกจากเป็นโทษแก่ผู้พูดแล้ว ยังส่งผลให้ผู้รับฟังเกิดความแตกแยก
จนถึงเสียบ้านเสียเมือง ดังเช่น กษัตริย์ลิจฉวีเสียเมืองให้แก่พระเจ้าอชาตศัตรู เป็นต้น 

๓. ผรุสวาจา  การพูดคําหยาบ 
 ความเสียหายของผรุสวาจา 

 การพูดค าหยาบหรือค าด่า ย่อมก่อให้เกิดความเจ็บช้ าน้ าใจแก่ผู้ฟัง เป็นเหตุ 
ให้ก่อเวรผูกพยาบาทถึงขั้นประหัตประหารชีวิตกันได้ ท าให้ผู้ฟังเกิดความท้อแท้ ขาดก าลังใจ 
ส่งผลให้สูญเสียประโยชน์ที่จะพึงได้รับ  

 ผรุสวาจา  ค าว่า ผรุสา  หมายถึง เจตนาแผ่ไปเผาผลาญจิตของผู้ฟัง  ผรุสวาจา 
หมายถึง การพูดท่ีมีเจตนามุ่งท าลายแผ่ไปเผาผลาญจิตใจของผู้ฟัง เกิดจากความพยายาม
ทางกายและทางวาจา อันเป็นเหตุท าลายไมตรีของผู้อื่น 

 อีกนัยหนึ่ง ผรุสวาจา แปลว่า คําหยาบ หมายถึง ค าด่า ค ารุนแรง ค ากระด้าง  
 ผรุสวาจานั้น ขึ้นอยู่กับเจตนาท่ีมุ่ งประทุษร้ายและพูดต่อหน้าจึงจัดเป็น
อกุศลกรรมบถ ส่วนค าด่าท่ีพูดด้วยเจตนาดี เหมือนบิดา มารดา และครูอาจารย์ พูดดุด่า 
บุตร ธิดา และศิษย์ เป็นต้น ไม่จัดเป็นผรุสวาจา ไม่ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ 
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 การพูดท่ีมีจิตอ่อนโยน แม้จะเป็นค าด่า ก็ไม่ชื่อว่าเป็นผรุสวาจา ดังตัวอย่างเรื่อง 
ปากร้ายใจดี  ความว่า เด็กคนหนึ่งไม่เชื่อค าของมารดาเข้าไปในป่า มารดาเมื่อไม่สามารถ 
จะห้ามได้จึงพูดว่า “ขอแม่กระบือดุ จงไล่ตามมัน” ครั้นเด็กเข้าไปในป่า แม่กระบือได้ปรากฏ
อย่างท่ีมารดาพูดไว้ เด็กได้ท าสัจจกิริยาว่า “มารดาของข้าพูดเรื่องใดด้วยปาก ขอเรื่องนั้น 
จงอย่ามี มารดาคิดเรื่องใดด้วยจิตขอเรื่องนั้น จงมี” แม่กระบือได้หยุดอยู่เหมือนถูกผูกอยู่ 
กับท่ี เร่ืองนี้แสดงให้เห็นว่า มารดาพูดอย่างนั้นก็จริง แต่ไม่มีเจตนาร้าย จึงไม่เป็นผรุสวาจา 

 ส่วนการพูดท่ีมีจิตหยาบ มีเจตนาประสงค์ร้าย แม้จะเป็นค าพูดท่ีอ่อนหวาน ก็ชื่อ 
ว่าเป็นผรุสวาจา เช่น ค าพูดท่ีประสงค์จะให้ฆ่าคนอื่นด้วยค าว่า “ท่านท้ังหลายจงให้คนนี้
นอนเป็นสุขเถิด” ค าพูดเช่นนี้ จัดเป็นผรุสวาจาแท้ 

 หลักวินิจฉัย  

 การพูดค าหยาบ ท่ีส าเร็จเป็นผรุสวาจา ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ มีองค์ ๓  คือ 
 ๑. อกฺโกสิตพฺโพ ปโร  คนอื่นท่ีจะต้องถูกด่า 
 ๒. กุปิตจิตฺตํ  จิตโกรธ 
 ๓. อกฺโกสนา  พูดด่าออกไป 

 บรรดาองค์ ๓ ประการนี้ ค าว่า จิตโกรธ ท่านมุ่งหมายถึงจิตโกรธด้วยความประสงค์ 
ในการด่า ไม่ได้มุ่งหมายถึงจิตโกรธด้วยประสงค์จะให้ตาย เพราะเมื่อจิตโกรธด้วยความประสงค์
จะให้ตาย ย่อมเป็นพยาบาท  

อักโกสวัตถ ุ

 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ได้กล่าวถึงเรื่องส าหรับใช้ด่า เรียกว่า 
อักโกสวัตถุ  มี ๑๐ อย่าง คือ เจ้าเป็นโจร เจ้าเป็นคนพาล เจ้าเป็นคนหลง เจ้าเป็นอูฐ  
เจ้าเป็นโค เจ้าเป็นลา เจ้าเป็นสัตว์นรก เจ้าเป็นสัตว์เดียรัจฉาน เจ้าไม่มีสุคติ เจ้าหวังแต่ทุคติ 

 ดังเร่ืองพระนางมาคันธิยาท่ีใช้ให้คนไปด่าบริภาษพระพุทธเจ้าความว่า  

 ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม เมืองโกสัมพี  พระนาง 
มาคันธิยา ผู้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทน ได้ผูกโกรธพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้จ้างชาวเมืองให้
ไปด่าพระผู้มีพระภาคเจ้า  ชาวเมืองผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย ได้ติดตาม
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พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เสด็จเข้าไปภายในพระนครด่าบริภาษด้วยอักโกสวัตถุ  ๑๐ อย่างว่า 
“เจ้าเป็นโจร เจ้าเป็นพาล เจ้าเป็นคนหลง เจ้าเป็นอูฐ เจ้าเป็นโค เจ้าเป็นลา เจ้าเป็นสัตว์นรก  
เจ้าเป็นสัตว์เดียรัจฉาน สุคติของเจ้าไม่มี เจ้าหวังทุคติได้อย่างเดียว” 
 พระอานนท์ฟังค านั้นแล้วได้กราบทูลพระศาสดาให้เสด็จไปเมืองอื่น  พระผู้มี 
พระภาคเจ้า ตรัสว่า “อานนท์ การท าอย่างนี้ไม่ควร อธิกรณ์เกิดขึ้นในท่ีใด เมื่ออธิกรณ์นั้น
สงบระงับแล้วในท่ีนั้นแล จึงควรไปในท่ีอื่น” และตรัสว่า “อานนท์ เราเป็นเช่นกับช้างตัว 
ก้าวลงสู่สงคราม ก็การอดทนต่อลูกศรอันมาจาก ๔ ทิศ ย่อมเป็นภาระของช้างซึ่งก้าวลงสู่
สงคราม ฉันใด ชื่อว่า การอดทนต่อถ้อยค าอันคนทุศีลเป็นอันมากกล่าวแล้ว ก็เป็นภาระ 
ของเรา ฉันนั้นเหมือนกัน"   

 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า "อานนท์ เธออย่าคิดไปเลย พวกนั้นจักด่าได้ไม่เกิน ๗ วัน 
เร่ืองก็จะสงบไปเอง เพราะว่าอธิกรณ์ท่ีเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าท้ังหลายย่อมไม่เกิน ๗ วัน” 

 โทษของผรุสวาจา  

 ผรุสวาจาจะมีโทษมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเหตุ ๓ ประการ คือ   
  ๑. ผรุสวาจานั้น ถึงความเป็นกรรมบถ  คือประกอบด้วยองค์ ๓ มีโทษมาก  
ไม่ครบองค์มีโทษน้อย 
  ๒. คนท่ีถูกด่ามีคุณธรรมมากมีโทษมาก มีคุณธรรมน้อยมีโทษน้อย 
  ๓. ผู้พูดมีกิเลสแรงกล้ามีโทษมาก มีกิเลสอ่อนมีโทษน้อย  

 ในอรรถถาอัฏฐกนิบาต  อังคุตตรนิกาย  ได้กล่าวกรรมวิบากของผู้ประพฤติผรุสวาจา 
ดังนี้  
  ๑. ย่อมเกิดในนรก 
  ๒. ย่อมเกิดในก าเนิดสัตว์เดียรัจฉาน 
  ๓. ย่อมเกิดในก าเนิดเปรตวิสัย 
  ๔. โทษเบาท่ีสุด หากเกิดเป็นมนุษย์ จะได้ฟังเสียงท่ีไม่น่าพอใจ   
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ตัวอย่างโทษของผรุสวาจา 
เรื่อง โคนันทิวิสาล 

 ในสมัยของพระเจ้าคันธาระครองเมืองตักกศิลา แคว้นคันธาระ พระโพธิสัตว์เกิด
เป็นโคนามว่า นันทิวิสาล เป็นโคมีรูปร่างสวยงาม มีพละก าลังมาก มีพราหมณ์คนหนึ่งได้เล้ียง
และรักโคนั้นเหมือนลูกชาย โคนั้นคิดจะตอบแทนบุญคุณการเลี้ยงดูของพราหมณ์ ในวันหนึ่ง 
ได้พูดกะพราหมณ์ว่า  
 “พ่อ จงไปท้าพนันกับโควินทกเศรษฐีว่า โคของเราสามารถลากเกวียนหนึ่งร้อยเล่ม  
ท่ีผูกติดกันให้เคลื่อนไหวได้ พนันด้วยเงินหนึ่งพันกหาปณะเถิด” 
 พราหมณ์ได้ไปท่ีบ้านเศรษฐีและตกลงกันตามนั้น นัดเดิมพันกันในวันรุ่งขึ้น ในวัน 
เดิมพัน พราหมณ์ได้เทียมโคนันทิวิสาลเข้าท่ีเกวียนเล่มแรก เพื่อลากเกวียนหนึ่งร้อยเล่ม 
ผูกติดกันซึ่งบรรทุกทราย กรวดและหินเต็มล า แล้วขึ้นไปนั่งบนเกวียน เงื้อปฏักขึ้นพร้อมกับ 
ตวาดว่า 
 “ไอ้โคโกง โคโง่ เจ้าจงลากเกวียนไปเดี๋ยวนี้” 
 ฝ่ายโคนันทิวิสาล เมื่อได้ยินพราหมณ์พูดเช่นนั้น ก็คิดน้อยใจว่า “พราหมณ์เรียก 
เราผู้ไม่โกงว่าโกง ผู้ไม่โง่ว่าโง่” จึงยืนนิ่งไม่เคลื่อนไหว โควินทกเศรษฐีจึงเรียกให้พราหมณ์ 
น าเงินหนึ่งพันกหาปณะมาให้แล้วกลับบ้านไป ฝ่ายพราหมณ์ผู้แพ้พนันเงินหนึ่งพันกหาปณะ 
ปลดโคแล้วก็เข้าไปนอนเศร้าโศกเสียใจอยู่ในบ้าน ส่วนโคนันทิวิสาลเห็นพราหมณ์เศร้าโศก  
เสียใจเช่นนั้น จึงเข้าไปปลอบและกล่าวว่า 
 “พ่อ ฉันอยู่ในเรือนของท่านตลอดมา เคยท าภาชนะอะไรแตกไหม เคยเหยียบ 
ใครๆ เคยถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะในท่ีอันไม่ควรหรือไม่ เพราะเหตุใด ท่านจึงเรียกเราว่า โคโกง 
โคโง่ ครั้งนี้ เป็นความผิดของท่านเอง ไม่ใช่ความผิดของฉัน บัดนี้ ขอให้ท่านไปเดิมพันกับ 
โควินทกเศรษฐีใหม่ด้วยเงินสองพันกหาปณะ ขออย่างเดียว ท่านอย่าได้เรียกฉันว่า โคโกง  
โคโง่ ท่านจะได้ทรัพย์ตามท่ีท่านปรารถนา ฉันจะไม่ท าให้ท่านเศร้าเสียใจ” 
 พราหมณ์ได้ท าตามท่ีโคนันทิวิสาลบอก ในวันเดิมพัน พราหมณ์จึงพูดหวานว่า 
“นันทิวิสาลลูกรัก เจ้าจงลากเกวียนท้ังร้อยเล่มนี้ไปเถิด” 
 โคนันทวิสาลได้ลากเกวียนร้อยเล่มท่ีผูกติดกัน ด้วยการออกแรงลากเพียงครั้งเดียว
เท่านั้น ท าให้เกวียนเล่มสุดท้ายไปตั้งอยู่ท่ีเกวียนเล่มแรกอยู่ ท าให้พราหมณ์ชนะพนัน  
ด้วยเงินสองพันกหาปณะ พระพุทธองค ์เมื่อน าอดีตนิทานมาสาธกแล้วตรัสว่า 
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 “ภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่า ค าหยาบ ไม่เป็นท่ีชอบใจของใครๆ แม้กระท่ังสัตว์เดียรัจฉาน” 
แล้วได้ตรัสพระคาถาว่า 

 “บุคคลควรพูดแต่ค าท่ีน่าพอใจเท่านั้น ไม่ควรพูดค าท่ีไม่น่าพอใจในกาลใดๆ  
เมื่อพราหมณ์พูดค าท่ีน่าพอใจ โคนันทิวิสาลได้ลากสัมภาระอันหนักได้ ท้ังยังท าให้พราหมณ์ 
ผู้นั้นได้ทรัพย์อีกด้วย ส่วนตนเองก็เป็นผู้ปลื้มใจ เพราะการช่วยเหลือนั้นด้วย” 

 
๔. สัมผัปปลาปะ การพูดเพ้อเจ้อ 

 ความเสียหายของสัมผัปปลาปะ 

 ค าพูดเพ้อเจ้อเป็นค าพูดท่ีไร้สาระ ไม่เป็นประโยชน์แก่ท้ัง ๒ ฝ่าย คือท้ังผู้พูดและ
ผู้ฟัง ท าให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ผู้พูดก็ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยค า ผู้ฟังก็ไม่ได้ประโยชน์
อะไร  
 สัมผัปปลาปะ  หมายถึง อกุศลเจตนาท่ีพยายามแสดงออกทางกายและทางวาจา  
ให้ผู้อื่นรู้เรื่องท่ีมิใช่ประโยชน์  
 สัมผัปปลาปะ เป็นถ้อยค าท่ีไร้สาระ ปราศจากอรรถ ธรรม และวินัย ท าให้คนอื่น
หลงเชื่อว่าเป็นเรื่องท่ีมีสาระ จัดเป็นอกุศลกรรมบถ ส่วนถ้อยค าท่ีเป็นติรัจฉานกถา ได้แก่
เรื่องราวท่ีไม่ควรน ามาถกเถียงสนทนากัน เช่น เรื่องการน านางสีดามา และมหาภารตยุทธ์ 
เป็นต้น เพราะท าให้เกิดความฟุ้งซ่านและเสียเวลาแม้จะจัดอยู่ในประเภทสัมผัปปลาปะ แต่ก็
เป็นเพียงกรรมเท่านั้น ไม่เป็นอกุศลกรรมบถ 
 สัมผัปปลาปะต่างจากมุสาวาท คือ มุสาวาทนั้นผู้พูดมีเจตนามุ่งจะให้คนอื่นเชื่อใน
เรื่องท่ีไม่จริงว่าจริง เรื่องจริงว่าไม่จริง  ส่วนสัมผัปปลาปะ ผู้พูดมีเจตนาท่ีมุ่งให้คนอื่นเชื่อใน
เร่ืองท่ีไร้สาระว่าเป็นเร่ืองท่ีมีสาระ 
  
 หลักวินิจฉัย  

 การพูดเพ้อเจ้อ ท่ีส าเร็จเป็นสัมผัปปลาปะ ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ มีองค์ ๒  คือ 
  ๑. นิรตฺถกกถาปุเรกฺขารตา  ความเป็นผู้มีจิตมุ่งจะพูดเรื่องเพ้อเจ้อ 
  ๒. ตถารูปิยกถากถนํ  พูดเรื่องเช่นนั้นออกไป 
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 การพูดเพ้อเจ้อนั้น เมื่อผู้อื่นเชื่อถือเรื่องนั้นเป็นอกุศลกรรมบถ ถ้าผู้อื่นไม่เชื่อถือไม่
เป็นอกุศลกรรมบถ 

 โทษของสัมผัปปลาปะ 

 สัมผัปปลาปะ จะมีโทษมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเหตุ ๓ ประการ คือ   
  ๑. ผู้พูดมีอาเสวนะ คือความเสพคุ้น ได้แก่ พูดบ่อยๆ จนชินปากมีโทษมาก  
มีอาเสวนะน้อยมีโทษน้อย 
  ๒. ผู้ฟังเชื่อว่าเป็นเร่ืองจริงมีโทษมาก  ถ้าไม่เชื่อมีโทษน้อย 
  ๓. ผู้พูดมีกิเลสแรงกล้า คือ พูดด้วยอ านาจกิเลสมีโทษมาก มีกิเลสอ่อนมีโทษน้อย 

 ในอรรถกถาอัฏฐกนิบาต  อังคุตตรนิกาย  ได้กล่าวกรรมวิบากของผู้ประพฤติ 
สัมผัปปลาปะ ดังนี้ 
  ๑. ย่อมเกิดในนรก 
  ๒. ย่อมเกิดในก าเนิดสัตว์เดียรัจฉาน 
  ๓. ย่อมเกิดในก าเนิดเปรตวิสัย 
  ๔. โทษเบาท่ีสุด หากเกิดเป็นมนุษย์ ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยค า    

 
ตัวอย่างโทษของสัมผปัปลาปะ 

เรื่อง บุรษุเปลี้ย 
 ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี บุรุษเปลี้ยคนหนึ่งมีความช านาญในศิลปะการดีด 
ก้อนกรวด สามารถดีดก้อนกรวดใส่ใบไม้ท าเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ได้  บุรุษเปลี้ยนั้นชอบมานั่ง 
ใต้ต้นไทรย้อยใกล้ประตูพระนคร เป็นประจ า พวกเด็กชาวบ้านพากันมาให้บุรุษเปลี้ยดีดก้อนกรวด
ไปเจาะใบไทรท าเป็นรูปช้าง รูปม้า เป็นต้น บุรุษเปลี้ยก็ท าตามความต้องการของพวกเด็กๆ 
พวกเด็กๆ ก็ตอบแทนด้วยของกินและของขบเคี้ยวเป็นต้น อยู่มาวันหนึ่ง พระราชาเสด็จไปสู่
พระราชอุทยานเสด็จไปถึงสถานท่ีนั้น  พวกเด็กๆ ได้น าบุรุษเปลี้ยไปหลบไว้ในระหว่างย่านไทร
แล้วพากันหนีไป เมื่อพระราชาเสด็จเข้าไปสู่โคนต้นไม้ในเวลาเท่ียงตรงเงาของช่องส่องต้อง
พระสรีระ พระองค์ฉงนพระทัย ทรงตรวจดูด้านบนได้ทอดพระเนตรเห็นรูปช้าง รูปม้า เป็นต้น 
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ท่ีใบไม้ท้ังหลาย จึงตรัสถามว่า “ใครท าไว้” ทรงทราบว่า บุรุษเปลี้ยท าไว้ จึงรับสั่งให้น า 
บุรุษเปล้ียนั้นมาเฝ้าแล้วตรัสว่า 

 “ปุโรหิตของเราปากกล้านัก เมื่อเราพูดเพียงนิดหน่อย ก็พูดมากเกินไปย่อม
เบียดเบียนเรา เจ้าสามารถดีดมูลแพะประมาณทะนานหนึ่งเข้าปากของปุโรหิตนั้นได้หรือไม่ 
บุรุษเปลี้ย กราบทูลว่า “ได้พระเจ้าข้า ขอพระองค์จงให้คนน ามูลแพะมาแล้วประทับนั่ง
ภายในม่านกับปุโรหิต ข้าพระองค์จักท าตามพระประสงค์” 

 พระราชาได้ทรงรับสั่งให้ท าอย่างนั้นแล้ว บุรุษเปลี้ยให้เจาะช่องไว้ที่ม่าน เมื่อปุโรหิต 
พูดกับพระราชาพออ้าปากก็ดีดมูลแพะไปทีละก้อนๆ ปุโรหิตกลืนมูลแพะท่ีเข้าปากแล้วก็พูดต่อ 
เมื่อมูลแพะหมดบุรุษเปลี้ยจึงสั่นม่าน พระราชาทรงทราบจึงตรัสกับปุโรหิตว่า“อาจารย์ เรา
พูดกับท่านจ าค าพูดไม่ได้เลย ท่านแม้กลืนกินมูลแพะประมาณทะนานหนึ่งแล้วก็ยังไม่หยุดพูด 
เพราะท่านพูดมากเกินไป” พราหมณ์ได้เป็นผู้เก้อ  ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่กล้าอ้าปากเจรจากับ
พระราชาได้ พระราชารับสั่งให้เรียกบุรุษเปลี้ยมาแล้วตรัสว่า “เราได้ความสุขก็เพราะเจ้า” 
ทรงพอพระทัยจึงพระราชทานวัตถุสิ่งของให้จ านวนมาก พร้อมท้ังได้พระราชทานบ้านส่วย  
๔ ต าบลซึ่งตั้งอยู่ในทิศทั้ง ๔  แห่งพระนครแก่บุรุษเปล้ีย  

วจีกรรมแสดงออกได้ ๒ ทาง 
 วจีกรรม ๔ อย่าง คือ มุสาวาท การพูดเท็จ ปิสุณวาจา การพูดส่อเสียด ผรุสวาจา 
การพูดค าหยาบ และสัมผัปปลาปะ การพูดเพ้อเจ้อ แสดงออกได้ ๒ ทาง คือ 

 ๑.  ทางกาย เรียกว่า กายประโยค หมายถึง การแสดงกิริยาท่าทางเพื่อให้อีกฝ่ายรู้
ความหมายของตนเป็นกิริยาท่ีกระท าผ่านทางกาย เช่น โบกมือ ผงกศรีษะ เขียนหนังสือ  
เป็นต้น จัดเป็นวจีกรรมท่ีเป็นไปทางกายทวาร 

 ๒. ทางวาจาเรียกว่า วจีประโยค  หมายถึง การพูดออกมาเป็นถ้อยค า จัดเป็น 
วจีกรรมท่ีเป็นไปทางวจีทวาร 
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มโนกรรม ๓ 
 มโนกรรม  หมายถึง การกระท าทางใจ คือ ท ากรรมด้วยการคิด ไม่ว่าจะคิดท าชั่ว
หรือคิดท าดี มโนกรรมฝ่ายอกุศล คือการคิดท าชั่ว มี ๓ อย่าง ได้แก่ อภิชฌา การเพ่งเล็ง
อยากได้ของผู้อื่น พยาบาท การคิดปองร้ายผู้อ่ืน และมิจฉาทิฏฐิ การเห็นผิดจากคลองธรรม 

๑. อภิชฌา การเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น 
 ความเสียหายของอภิชฌา 

 การเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น คือ การมีเจตนาเป็นเหตุให้ละโมบ อยากได้ของของผู้อื่น  
เป็นสาเหตุส าคัญท่ีน าไปสู่อทินนาทาน มีการลักขโมย การปล้น เป็นต้น เป็นการท าลาย
คุณธรรมภายในตน เช่น ท าให้จิตไม่ตั้งมั่น 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. อธัมมิยโลภะ ความอยากได้ไม่ประกอบด้วยธรรม เมื่อเกิดความอยากได้  
ก็คิดหาทางท่ีจะขโมย ฉ้อโกง จี้ ปล้น หรือใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อท่ีจะให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้น
ในทางมิชอบ 

 หลักวินิจฉัย 

 การเพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่นท่ีส าเร็จเป็นอภิชฌา ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ  
มีองค์ ๒ คือ 
 ๑. ปรภณฺฑํ  สิ่งของของผู้อื่น 
 ๒. อตฺตโน  ปริฌามนํ  การน้อมมาเพ่ือเป็นของตน 
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 ค าว่า สิ่งของของผู้อื่น หมายถึง อวิญญาณกทรัพย์ เช่น ท่ีดิน บ้านเรือน แก้ว แหวน 
เงิน ทอง และสวิญญาณกทรัพย์ เช่น สัตว์เลี้ยงต่างๆ รวมท้ังมนุษย์หญิงชาย ท่ีมีเจ้าของ 
หรือคู่หมั้นคู่หมายท่ีจองตัวไว้แล้ว ส่วนคนอื่นนอกจากท่ีไม่มี เจ้าของหรือผู้จองตัว 
ไม่จัดว่าเป็นสิ่งของของผู้อื่น 

 ค าว่า “การน้อมมาเพ่ือเป็นของของตน” ในฎีกาสังคีติสูตรกล่าวไว้ว่า “การน้อมมา
เพ่ือเป็นของของตน มีได้ด้วยจิตเท่านั้น”  

 อภิชฌา เจตนาเป็นเหตุละโมบ ในเมื่อเห็นสิ่งของของผู้อื่นแล้ว เพ่งเล็งโดยน้อม 
เข้ามาหาตนว่าท าอย่างไรหนอ ของนี้จะพึงเป็นของเรา ชื่อว่า อภิชฌาท่ีถึงความเป็นอกุศล-
กรรมบถ แต่ถ้าเห็นสมบัติของคนอื่นแล้ว ไม่คิดเอามาเป็นของตน เพียงแต่ยินดีว่า ผู้ใช้สอย
สมบัติเช่นนี้มีบุญหนอ  เราควรได้ใช้สอยสักชั่วคราว  หรือว่าเราควรได้รับของเช่นนี้บ้าง  
การคิดอย่างนี้เป็นเพียงกรรมเท่านั้น ไม่เป็นอกุศลกรรมบถ ดังค าของพระอรรถกถาจารย์
ท่ีว่า “แม้ความโลภจะเกิดขึ้นในสมบัติของผู้อื่นก็ยังไม่จัดเป็นอกุศลกรรมบถ ตลอดเวลาท่ียัง
ไม่น้อมเข้ามาเป็นของตนว่า ไฉนหนอของนี้พึงเป็นของเรา” 

  โทษของอภิชฌา   

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

ตัวอย่างโทษของอภิชฌา 

เรื่อง นายภัตตภติกะ 

 มีเศรษฐีคนหนึ่ง ได้รับมรดกหลังจากบิดามารดาถึงแก่กรรม ผู้รักษาเรือนคลังของ
เศรษฐีนั้น ได้เปิดห้องส าหรับเก็บทรัพย์แล้วแจ้งจ านวนทรัพย์ให้ทราบว่าทรัพย์ของบรรพบุรุษ 
มีปู่ เป็นต้น มีจ านวนเท่านี้ ของบิดาท่านมีจ านวนเท่านี้ เศรษฐี ดูทรัพย์เหล่านั้นแล้ว ถามว่า 
ท าไมบรรพบุรุษของเราจึงไม่เอาทรัพย์เหล่านี้ไปด้วย  ผู้รักษาเรือนคลังบอกว่า เจ้านาย ไม่มี
ใครถือเอาทรัพย์ไปปรโลกได้หรอก สัตว์ท้ังหลาย พาเอาไปได้แต่บุญกับบาปท่ีตนท าไว้เท่านั้น 
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 เศรษฐีคิดว่า บรรพบุรุษของเรา สะสมทรัพย์สินเงินทองเอาไว้มากมายมหาศาล 
ท่ีสุดก็เอาไว้ให้คนอื่น เพราะความโง่แท้ๆ ส่วนเราจะเอาทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นไปให้หมด 
จึงสั่งให้สร้างคฤหาสน์หรูหราราคาแพง สร้างร้านส าหรับรับประทานอาหาร เพื่อประกาศ
ความร่ ารวย ให้ชาวเมืองได้เห็นการรับประทานอาหารแต่ละมื้อท่ีต้องใช้จ่ายทรัพย์มาก มีท้ัง
อาหาร สาวงามคอยปรนนิบัติขับกล่อม โดยเฉพาะวันเพ็ญ ได้จ่ายทรัพย์เป็นจ านวนมาก  
เพื่อเป็นค่าอาหาร จ้างคนไปประกาศให้ชาวเมืองมาดูการรับประทานอาหารของตน 
ประชาชนได้พากันมาดูเป็นจ านวนมาก 

 ในท่ีนั้น มีคนยากจน ๒ คนเป็นเพื่อนกัน คนหนึ่งอยู่ในเมือง คนหนึ่งอยู่นอกเมือง 
มีอาชีพหาฟืนขาย พอเศรษฐีเปิดภาชนะบรรจุอาหาร กลิ่นของอาหาร หอมฟุ้งตลบไปท่ัว  
คนหาฟืนเกิดความอยากที่จะรับประทานอาหารนั้น อดใจไว้ไม่อยู่ เพราะตั้งแต่เกิดมา อย่าว่า
แต่ได้รับประทานเลย แม้แต่กลิ่นอย่างนี้ ก็ไม่เคยได้รับ จึงบอกแก่เพื่อนว่า เพื่อนเอ๋ย เราอยาก
กินอาหารนั้นเหลือเกิน เพื่อนจึงตอบว่า อย่าปรารถนาเลยเพื่อน เราท างานตลอดชีวิต ก็ไม่มี
โอกาสได้ลิ้มรสอาหารอย่างนี้ เขาขอร้องว่า เพ่ือนเอ๋ย ถ้าไม่ได้กินอาหารนี้ต้องตายแน่ เมื่อไม่
สามารถห้ามได้จึงตะโกนด้วยเสียงอันดังว่า นายครับ ผมไหว้ท่าน ขออาหารในถาดให้เพื่อน
ผมกินสักค าเถิด เศรษฐีตอบว่า ไม่ได้ จึงหันมาถามเพื่อนว่า ท่านได้ยินเศรษฐีพูดไหม เขาตอบว่า 
ได้ยินแล้ว แต่ยังยืนยันว่า ถ้าไม่ได้รับประทานอาหารนี้ต้องตายแน่ เพื่อนท่ีอยู่ในเมืองได้พูด
กับเศรษฐีว่า ท่านขอรับ เพื่อนของผมบอกว่า ถ้าเขาไม่ได้อาหาร ชีวิตเขาต้องตายแน่นอน  
จึงขอร้องเศรษฐีว่า ขอให้ท่านโปรดให้ชีวิตเขาด้วยเถิด เศรษฐีตอบว่า อาหารนี้ราคาแพงมาก
ถ้าทุกคนมาอ้างเหมือนเพ่ือนของแก จะเอาท่ีไหนมาให้ ถ้าเพื่อนของแกอยากกินอาหารจานนี้
จริงๆ ต้องท างานให้ฉัน ๓ ปี ในท่ีสุด ชาวบ้านนอกคนนั้น ก็ยอมท้ิงครอบครัวมาท างาน 
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 ชื่อว่าได้ท าลายประโยชน์สุขให้พินาศไป เพราะมีจิตใจแค้นเคือง 
เกลียดชัง ผูกใจเจ็บ มองโลกในแง่ร้าย หงุดหงิด ฉุนเฉียว ไม่เห็นอรรถ ไม่เห็นธรรม เป็นเหตุ
น าไปสู่การท าปาณาติบาต คือการท าลายชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป 

 พยาบาท หมายถึง ความคิดปองร้ายผู้อื่นให้ได้รับความพินาศ โดยองค์ธรรม ได้แก่ 
โทสเจตสิก 

 ความพยาบาทเกิดเพราะความคิด  ๑๐  ประการคอื 
 ๑. คิดว่าเขาได้ท าความพินาศแก่เรา 
 ๒. คิดว่าเขาก าลังท าความพินาศแก่เรา 
 ๓. คิดว่าเขาจะท าความพินาศแก่เรา 
 ๔. คิดว่าเขาได้ท าความพินาศแก่คนที่เรารักและพอใจ  
 ๕. คิดว่าเขาก าลังท าความพินาศแก่คนที่เรารักและพอใจ  
 ๖. คิดว่าเขาจะท าความพินาศแก่คนที่เรารักและพอใจ 
 ๗. คิดว่าเขาได้ท าประโยชน์แก่คนที่ไม่เป็นท่ีรักไม่เป็นท่ีพอใจของเรา 
 ๘. คิดว่าเขาก าลังท าประโยชน์แก่คนที่ไม่เป็นท่ีรักไม่เป็นท่ีพอใจของเรา 
 ๙. คิดว่าเขาจะท าประโยชน์แก่คนที่ไม่เป็นท่ีรักไม่เป็นท่ีพอใจของเรา 
 ๑๐. คิดพยาบาทโดยไม่มีเหตุผล 

 ความคิดท่ีเป็นพยาบาทนี้ นอกจากจะท าลายประโยชน์สุขของผู้อื่นแล้ว ยังท าลาย
ประโยชน์สุขของตนด้วย ฉะนั้น จึงควรมีเมตตากรุณา รักใคร่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้
สังคมมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 หลักวินิจฉัย 

 การคิดปองร้ายผู้อื่น ท่ีส าเร็จเป็นพยาบาท ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ มีองค์ ๒ คือ 
 ๑. ปรสตฺโต สัตว์อื่น 
 ๒. ตสฺส  วินาสจินฺตา คิดจะให้สัตว์นั้นถึงความพินาศ 
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 ความคิดปองร้ายของผู้มุ่งจะท าร้ายชีวิตของสัตว์อื่นว่า ขอให้สัตว์เหล่านี้  จงพินาศ 
จงวิบัติ ท าอย่างไร สัตว์เหล่านี้จึงจะพินาศ  วิบัติ ไม่เจริญรุ่งเรือง  มีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน  
ดังนี้ จัดเป็นอกุศลกรรมบถ ส่วนความโกรธท่ีไม่คิดร้ายผู้อื่น เป็นเพียงกรรมเท่านั้น ดังค า 
พระอรรถกถาจารย์ว่า  แม้ความโกรธท่ีเกิดขึ้นเพราะมีสัตว์อื่นเป็นต้นเหตุ ไม่จัดเป็น
อกุศลกรรมบถ ตราบใดท่ียังไม่คิดร้ายเขาว่า ท าอย่างไรหนอ ผู้นี้จะพึงพินาศตายไปเสีย 

 โทษของพยาบาท   

 พยาบาท จะมีโทษมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเหตุ ๒ ประการ คือ  
 ๑. ผู้ท่ีถูกปองร้ายมีคุณมากก็มีโทษมาก มีคุณน้อยก็มีโทษน้อย 
 ๒. ผู้คิดร้ายมีกิเลสรุนแรงก็มีโทษมาก  มีกิเลสอ่อนก็มีโทษน้อย 

ตัวอย่างโทษของพยาบาท 

เรื่อง อชครเปรต 

 ดังได้สดับมา ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะ เศรษฐีชื่อว่า 
สุมังคละ ให้สร้างพระคันธกุฎี ปูพื้นด้วยแผ่นอิฐทองค า ในท่ีประมาณ ๒๐ อุสภะ และให้ท า 
การฉลองด้วยทรัพย์ประมาณเท่านั้นเหมือนกัน วันหนึ่ง ท่านเศรษฐีไปสู่ส านักพระศาสดา 
แต่เช้าตรู่ เห็นโจรคนหนึ่ง นอนเอาผ้ากาสาวะคลุมร่างตลอดถึงศีรษะ ท้ังท่ีมีเท้าเปื้อนโคลน
อยู่ในศาลาหลังหนึ่ง ใกล้ประตูพระนคร จึงกล่าวว่า “เจ้าคนนี้ มีเท้าเปื้อนโคลน คงจักเป็น
มนุษย์ท่ีเท่ียวเตร่ในเวลากลางคืนแล้วมานอน” 

 โจรเปิดหน้าเห็นเศรษฐีแล้วคิดในใจว่า  เราจะท ากรรมให้สาสมกับท่ีเศรษฐีได้กล่าว
ว่าเรา ได้ผูกอาฆาตในเศรษฐีไว้ ได้เผานาของเศรษฐี ๗ ครั้ง ตัดเท้าโคท้ังหลายในคอก ๗ ครั้ง 
เผาเรือน ๗ ครั้ง ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่หายแค้น จึงเข้าไปท าความสนิทชิดเชื้อกับคนใช้ของ
เศรษฐีนั้นแล้วถามว่า “อะไรเป็นท่ีรักของเศรษฐีนายของท่าน” ได้ทราบว่า พระคันธกุฎี 
เป็นท่ีรักยิ่งของเศรษฐี  จึงคิดว่า เราจะแก้แค้นให้หายแค้นด้วยการเผาพระคันธกุฎี  
เมื่อพระศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาต จึงทุบหม้อน้ าส าหรับดื่ม และน้ าส าหรับใช้ ได้จุดไฟ 
ท่ีพระคันธกุฎีแล้ว 
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 เศรษฐีได้ทราบว่าพระคันธกุฎีถูกไฟไหม้  จึงเดินทางมาถึงขณะท่ีพระคันธกุฎีถูกไฟ
ไหม้แล้ว แลดูพระคันธกุฎีท่ีไฟไหม้แล้วก็มิได้มีความเสียใจเลย แต่ได้ปรบมือเป็นการใหญ่ 
ขณะนั้นประชาชนยืนอยู ่ณ ท่ีใกล้ถามท่านเศรษฐีว่า “ท าไม ท่านจึงปรบมือเมื่อเห็นพระคันธกุฎี
ท่ีท่านสละทรัพย์จ านวนมากสร้างไว้ถูกไฟไหม้” 

 เศรษฐีตอบว่า “ข้าพเจ้าบริจาคทรัพย์ประมาณเท่านี้  ได้ฝังทรัพย์ไว้ในพระศาสนา  
ท่ีไม่สาธารณะแก่อันตรายมีไฟเป็นต้น ข้าพเจ้าจึงมีใจยินดีปรบมือด้วยคิดว่าจักได้สละทรัพย์
ประมาณเท่านี ้สร้างพระคันธกุฎีถวายพระศาสดาใหม่” 

 เศรษฐีได้สละทรัพย์ประมาณเท่านั้น สร้างพระคันธกุฎีอีก ได้ถวายแด่พระศาสดา 
ซึ่งมีภิกษุ ๒ หมื่นรูป เป็นบริวาร โจรเห็นกิริยานั้นแล้วจึงคิดท่ีจะฆ่าเศรษฐี ได้ซ่อนกฤชไว้ใน
ระหว่างผ้านุ่ง แม้เดินเตร่อยู่ในวิหารถึง ๗ วัน ก็ไม่ได้โอกาส 

 ฝ่ายมหาเศรษฐี  ถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขสิ้น  ๗ วัน  
ถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุรุษผู้หนึ่งเผานาของ 
ข้าพระองค์ ๗ ครั้ง ตัดเท้าโคในคอก ๗ ครั้ง เผาเรือน ๗ ครั้ง บัดนี้ แม้พระคันธกุฎีก็จักเป็น
เจ้าคนนั้นแหละเผา ข้าพระองค์ขอให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เขาก่อน” 

 โจรได้ยินค านั้น ระทมทุกข์ว่า “เราท ากรรมหนักหนอ ถึงอย่างนั้น เศรษฐีนี้ก็มิได้ 
มีแม้เพียงความแค้นเคืองในตัวเราผู้ท าผิด กลับให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เราก่อน เราคิดประทุษร้าย 
ในเศรษฐีนี้ ไม่สมควรเลยแม้เทวทัณฑ์พึงตกลงบนกระหม่อมของเราผู้ไม่ให้บุรุษเห็นปานนี้ 
อดโทษให้” จึงไปหมอบลงท่ีใกล้เท้าของเศรษฐีขอให้เศรษฐีอดโทษให้  

 เศรษฐีระลึกถึงถ้อยค า ท่ีตนเคยพูดปรารภโจรนั้นได้แล้วให้โจรอดโทษให้แล้ว 
กล่าวยกโทษให้โจรนั้น ในกาลสิ้นอายุ โจรนั้นได้บังเกิดในอเวจี เสวยทุกขเวทนาสิ้นกาลนาน 
บัดนี้ ได้เกิดเป็นอชครเปรต ถูกไฟไหม้อยู่ท่ีเขาคิชฌกูฏด้วยวิบากแห่งกรรมท่ียังเหลือ 

 พระศาสดาตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย ธรรมดาคนพาลท ากรรมอันลามกอยู่  ย่อมไม่รู้  
แต่ภายหลังเร่าร้อนอยู่ เพราะกรรมอันตนท าแล้ว ย่อมเป็นเช่นกับไฟไหม้ป่าด้วยตนของตนเอง”   

 ความพยาบาทปองร้าย เป็นเหตุน าทุกข์ภยันตรายมาสู่ตนและคนอื่นดังกล่าวมา 
ฉะนั้น จึงควรมีเมตตากรุณา รักใคร่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีกว่า  เพื่อให้โลกของเราอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข และพึ่งพาอาศัยกันได้ต่อไป 
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๓. มิจฉาทิฏฐ ิการเหน็ผิดจากคลองธรรม 

 ความเสียหายของมิจฉาทิฏฐิ 

 บุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ ย่อมไม่เห็นอรรถ ไม่เห็นธรรม สามารถกระท าความชั่ว 
ได้ทุกอย่างถึงขั้นท าอนันตริยกรรม ซึ่งเป็นกรรมหนักห้ามสวรรค์ห้ามนิพพาน 

 มิจฉาทิฏฐิ แปลว่า การเห็นผิดจากคลองธรรม เช่น เห็นว่า ท าดีได้ชั่ว ท าชั่วได้ดี
บาปไม่มี บุญไม่มี มารดาบิดาไม่มีคุณ เป็นต้น เจตนาเป็นเหตุให้เห็นผิด เพราะไม่มีการ
ถือเอาตามความเป็นจริง คัดค้านข้อประพฤติปฏิบัติของสัตบุรุษท้ังหมด โดยนัยเป็นต้นว่า 
ทานท่ีให้แล้วไม่มีผล ชื่อว่า มิจฉาทิฏฐิ 

 มิจฉาทิฏฐินี้ มีหลายประเภท ๒ ประเภทบ้าง ๓ ประเภทบ้าง ๖๒ ประเภทบ้าง 
ดังนี้ 

 ทิฏฐิ ๒ 
 ๑. สัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเท่ียง ความเห็นว่ามีอัตตาและโลกซึ่งเท่ียงแท้ยั่งยืน 
คงอยู่ตลอดไป 
 ๒. อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าขาดสูญ ความเห็นว่ามีอัตตาและโลกซึ่งจักพินาศ 
ขาดสูญหมดสิ้นไป 

 ทิฏฐิ ๓ 
 ๑. อกิริยทิฏฐ ิ ความเห็นว่าไม่เป็นอันท า    
 ๒. อเหตุกทิฏฐิ   ความเห็นว่าไม่มีเหตุ 
 ๓. นัตถิกทิฏฐิ   ความเห็นว่าไม่มี 

 ทิฏฐิ ๖๒ มีความเห็นว่า ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นตัวตน 
เป็นต้น 

 ในมโนทุจริตนี้  จะกล่าวเฉพาะทิฏฐิ ๓ ประการ ท่ีเรียกว่า นิยตมิจฉาทิฏฐิ 
ซึ่งเป็นทิฏฐิท่ีมีโทษร้ายแรง เป็นมิจฉาทิฏฐิท่ีดิ่งลงไปสู่อบาย ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ 
ส่วนมิจฉาทิฏฐิอย่างอื่นไม่ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ 
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นิยตมิจฉาทิฏฐิ ๓ 

 ๑. อกิริยทิฏฐิ  ความเห็นว่าไม่เป็นอันท า คือ เห็นว่ากรรมท่ีท าแล้วไม่เป็นอันท า  
สักว่าเป็นเพียงกิริยาเท่านั้น จะท าความดีหรือความชั่วก็ไม่เป็นอันท าท้ังสิ้น หมายความว่า 
เมื่อคนท าบาปมีการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เป็นต้น ก็ไม่จัดว่าเป็นการท าบาป เมื่อคนให้ทาน 
รักษาศีล เป็นต้น ก็ไม่จัดว่าเป็นการท าบุญ 

 อกิริยทิฏฐิดังกล่าวมานี้ ผิดจากหลักพระพุทธศาสนาท่ีสอนว่าการกระท าของ 
บุคคลนั้น เมื่อมีเจตนาจงใจท า ก็จัดเป็นกรรม การกระท าชั่วก็เป็นกรรมชั่ว การกระท าดี 
ก็เป็นกรรมดี 

 ๒. อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มีเหตุ คือ เห็นว่าเหตุแห่งความเศร้าหมอง ความ
บริสุทธิ์ของสัตว์ท้ังหลายไม่มี สัตว์ท้ังหลายเศร้าหมองเอง บริสุทธิ์เอง ทุกข์เอง สุขเอง ไม่มี
อ านาจ ก าลัง หรือเหตุอะไรท่ีจะท าให้สัตว์ท้ังหลายเศร้าหมอง และบริสุทธิ์ได้ หรือเห็นว่าสัตว์
ท้ังหลายท่ีก าลังได้รับความล าบากหรือสบาย ไม่ได้อาศัยอะไรเป็นเหตุให้เกิดขึ้นเลย เป็นไป
เองท้ังนั้น 

 ๓. นัตถิกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มี คือ เห็นว่าท าอะไรก็ตาม ผลท่ีพึงได้รับนั้นไม่มี 
ความเห็นผิดชนิดนี้จัดเป็นอุจเฉททิฏฐิด้วย คือเห็นว่า สัตว์ท้ังหลายตายแล้วสูญ ไม่มีการเกิดอีก 
  ในสามัญผลสูตร แสดงนัตถิกทิฏฐิไว้ ๑๐ ประการ คือ  
  ๓.๑ นตฺถิ ทินฺนํ  ทานท่ีให้แล้วไม่มีผล 
  ๓.๒ นตฺถิ ยิฏฺฐํ  การบูชาไม่มีผล 
  ๓.๓ นตฺถิ หุตํ  การเช้ือเชิญต้อนรับไม่มีผล 
  ๓.๔ นตฺถิ สุกตทุกฺกฏานํ กมฺมานํ ผลํ วิปาโก ผลวิบากของกรรมดีและ 
กรรมชั่วไม่ม ี
  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  สัตว์ท่ีผุดเกิดขึ้นเองไม่มี 
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  ๑๐. นตฺถิ  โลเก  สมณพฺราหฺมณา  สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมญฺจ  
โลกํ ปรญฺจ  โลกํ  สยํ อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺติ สมณพราหมณ์ท่ีรู้แจ้งโลกนี้โลกหน้า 
ท่ีสามารถชี้แจงแนะน าให้เข้าใจ ท่ีถึงพร้อมด้วยความสามัคคีและปฏิบัติชอบไม่มี 

 นิยตมิจฉาทิฏฐิทั้ง ๓ ประการนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ล้วนปฏิเสธกรรม และผล 
ของกรรมท้ังสิ้นจัดเป็นอกุศลกรรมบถ บุคคลท่ีตกอยู่ในมิจฉาทิฏฐิ  ๓ ประการนี้แล้ว  
พระพุทธองค์ตรัสว่า เป็นดังตอในวัฏฏะ คือ เป็นบุคคลท่ีถูกมิจฉาทิฏฐิครอบง าฝังแน่น 
ในจิตใจ เป็นเหตุให้กระท าอกุศลกรรมต่างๆ ข้ามภพข้ามชาติ เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ
สงสารไม่มีที่ส้ินสุด ไม่มีใครท่ีจะถอนความเป็นมิจฉาทิฏฐิของเขาได้ ท้ังตนเองก็ไม่คิดท่ีจะละ
หรือกลับใจ จงึกลายเป็นบุคคลผู้เฝ้าแผ่นดิน ดังตอในวัฏฏะไม่มีโอกาสได้บรรลุมรรคผลนิพพาน 

 ก็ในทิฏฐิ ๓ อย่าง เหล่านี้ อกิริยทิฏฐิ ห้ามกรรม คือ ปฏิเสธกรรม นัตถิกทิฏฐิ  
ห้ามวิบาก คือ ปฏิเสธผลของกรรม อเหตุกทิฏฐิ ห้ามท้ัง ๒ อย่าง คือ ปฏิเสธท้ังกรรมและ 
ผลของกรรม 

 หลักวินิจฉัย 

 มิจฉาทิฏฐิ ที่ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ มีองค์ ๒ คือ 
 ๑. วตฺถุโน  คหิตาการวิปรีตตา  เร่ืองท่ียึดถือนั้นผิดจากความเป็นจริง  
 ๒. ยถา  ตํ  คณฺหาติ  ตถาภาเวน  ตสฺสุปฏฐานํ มีความเห็นยึดมั่นในเรื่องท่ี 
ผิดจากความเป็นจริงนั้นว่าถูกต้อง   

 ในอรรถกถาอัฏฐสาลินี กล่าวไว้ว่า “ในมิจฉาทิฏฐิน้ัน กรรมบถย่อมขาดด้วยนัตถิกทิฏฐ ิ
อเหตุกทิฏฐ ิและอกิริยทิฏฐิเท่านั้น หาขาดด้วยทิฏฐิเหล่าอื่นไม่” 

 มิจฉาทิฏฐิมีโทษมาก เพราะเหตุ ๒ ประการคือ 
 ๑. มีอาเสวนะมาก คือ มีความเสพคุ้นมาก หมายถึง ท ามากหรือท าบ่อยก็มีโทษมาก 
มีอาเสวนะน้อยก็มีโทษน้อย 
 ๒. มีนิยตมิจฉาทิฏฐิ คือ มีความยึดมั่นความเห็นผิดแบบฝังรากลึกก็มีโทษมาก  
มีมิจฉาทิฏฐนิอกจากนี้ก็มีโทษน้อย 
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 นิยตมิจฉาทิฏฐิท้ัง ๓ นี้ เป็นความเห็นผิดท่ีส่งผลให้เกิดในนิรยภูมิหลังจากตายแล้ว
อยา่งแน่นอนบุคคลผู้เป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิ แม้พระพุทธองค์จะทรงโปรดอย่างไรก็ตาม ก็ไม่อาจ
ให้ส าเร็จคุณธรรมใดๆ ได้ 
 ส าหรับมโนกรรมท้ัง ๓ มีอภิชฌาเป็นต้นเหล่านี้ เกิดขึ้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับวิญญัติ
ท้ัง ๒ คือ กายทวารและวจีทวารแต่อย่างใด คงเกิดขึ้นเฉพาะในมโนทวารเท่านั้น ฉะนั้น  
ท่านพระอนุรุทธาจารย์จึงแสดงว่าเมื่อเว้นจากกายวิญญัติ และวจีวิญญัติแล้ว ย่อมเกิดใน 
มโนทวารเป็นส่วนมาก 

ตัวอยา่งโทษของมิจฉาทิฏฐ ิ

เรื่อง ปูรณกัสสปะ เจ้าลัทธิผู้ถืออกิริยทิฏฐิ 
 ดังได้สดับมา ตระกูลหนึ่งมีทาส ๙๙ คน ทาสคนหนึ่งเกิดมาก็ครบ ๑๐๐ คนพอดี 
ด้วยเหตุนั้น พวกเจ้านายจึงตั้งชื่อเขาว่า “ปูรณะ” การงานท่ีนายปูรณะนั้น จะท าดี ท าไม่ได้ 
ยังไม่ท า หรือท าแล้ว พวกเจ้านายจะไม่ว่ากล่าวเขาเลย เพราะถือว่าเขาเป็นทาสผู้เป็นมงคล 
เมื่อเป็นเช่นนี ้เขาคิดว่าเขาอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร จึงหลบหนีไป 
 ต่อมา พวกโจรได้ชิงเอาผ้านุ่งของเขาไป เขาไม่รู้จะปกปิดร่างกายด้วยหญ้าและ
ใบไม้ จึงเปลือยกายเข้าไปสู่หมู่บ้านต าบลหนึ่ง พวกชาวบ้านเห็นเขาแล้วเข้าใจว่า “บุรุษนี้
เป็นสมณะ เป็นพระอรหันต์ มีความมักน้อยไม่มีบุคคลอื่นท่ีเป็นเช่นบุรุษนี้” จึงได้ให้ขนม 
และข้าวเป็นต้น 
 เขาคิดว่า “ขนมและข้าวเป็นต้นนี้  เกิดขึ้นเพราะความท่ีเราไม่นุ่งผ้า” ตั้งแต่ 
นั้นมา เขาแม้จะได้ผ้าก็ไม่นุ่ง ได้ถือเพศเปลือยกายเช่นนั้นเป็นการบวช พวกมนุษย์ ๕๐๐ คน 
พากันบวชในส านักของเขา นายปูรณะนั้น ได้ชื่อตามโคตรว่า “กัสสปะ” 
 เขาได้ตั้งตนเป็นเจ้าลัทธิ  ชื่อว่า ปูรณกัสสปะ ยึดถืออกิริยทิฏฐิซึ่งมีค าสอนว่า  
เมื่อบุคคลท าเองหรือใช้ให้ผู้อื่นท า ตัดเอง หรือใช้ให้ผู้อื่นตัด เบียดเบียนเอง หรือใช้ให้ผู้อื่น
เบียดเบียน เศร้าโศกเอง หรือท าให้ผู้อื่นเศร้าโศก ล าบากเอง หรือท าให้ผู้อื่นล าบาก ดิ้นรนเอง 
หรือท าผู้อื่นให้ดิ้นรน ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย ์งัดแงะ ปล้นสะดม ปล้นบ้าน ดักอยู่ที่ทางเปลี่ยว เป็น
ชู้กับภริยาของผู้อื่น พูดเท็จ เมื่อบุคคลกระท าอยู่อย่างนี้  บาป ชื่อว่าไม่เป็นอันท า สรุปว่า  
เจ้าลัทธิปูรณกัสสปะนั้นเป็นผู้มีวาทะว่าไม่เป็นอันท า ความเป็นเช่นนี้ พระพุทธศาสนาเรียกว่า 
มิจฉาทิฏฐิ บุคคลผู้เป็น มิจฉาทิฏฐิ ครั้นตายแล้วย่อมไปสู่อบาย 
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เรื่อง มักขลิโคสาล เจ้าลัทธิผู้ถืออเหตุกทิฏฐ ิ

 บุรุษอีกคนหนึ่งเป็นทาส เจ้านายใช้ให้แบกหม้อน้ ามันเดินไปบนพื้นท่ีเป็นโคลนแล้ว
ก าชับให้เขาระวังอย่าให้ลื่น แต่เขาก็ลื่นลงด้วยความประมาท ด้วยความกลัวเจ้านายจึงเริ่ม
จะหนีไป เจ้านายจึงวิ่งไปฉุดท่ีชายผ้าเขาจึงท้ิงผ้านั้นเสียแล้วเปลือยกายวิ่งหนีไป พวก
ชาวบ้านเกิดความเล่ือมใสในการถือเพศเปลือยกายของเขา เช่นเดียวกับเรื่องปูรณกัสสปะ 

 นายมักขลินั้น คนท่ัวไปมักจะเรียกเขาว่า “โคสาละ” เพราะเขาเกิดในคอกโค 
จึงเรียกรวมว่า นายมักขลิโคสาล  เป็นเจ้าลัทธิผู้ถืออเหตุกทิฏฐ ิ

 เจ้าลัทธิมักขลิโคสาล ยึดถืออเหตุกทิฏฐิ ซึ่งมีค าสอนว่า ความเศร้าหมองของสัตว์
ทั้งหลายไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย สัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเอง บริสุทธ์เอง สรุปว่า เจ้าลัทธิมักขลิโคสาล 
เป็นผู้มีวาทะว่า ไม่มีเหตุ คือ ปฏิเสธเหตุ หมายถึงปฏิเสธกรรม เป็นมิจฉาทิฏฐิ ผู้ยึดถือเช่นนี้ 
ตายแล้วไปเกิด ในอบาย 

เรื่อง อชติเกสกมัพล  เจ้าลัทธิผู้ถือนัตถิกทิฏฐ ิ

 บุรุษอีกคนหนึ่ง มีชื่อว่า “อชิตะ” และคนมักจะเรียกว่า “เกสกัมพล” เพราะเขา 
นุ่งห่มผ้ากัมพลท่ีท าด้วยผมมนุษย์ เจ้าลัทธิอชิตเกสกัมพลนั้น ยึดถือนัตถิกทิฏฐิซึ่งมีค าสอนว่า 
“ทานท่ีให้แล้วไม่มีผล การบูชาท่ีบูชาแล้วไม่มีผล” สรุปว่า เจ้าลัทธิอชิตเกสกัมพลนั้น เป็นผู้มี
วาทะว่า ไม่มีบ้าง ขาดศูนย์บ้าง โดยมีวาทะในเรื่องความขาดศูนย์ว่า “สัตว์ท้ังหลายหลังจาก
ตายแล้วย่อมขาดศูนย์ ย่อมหายไป ย่อมไม่มีอีก”  

 เจ้าลัทธิท้ัง ๓ นี้ นอกจากท าตนให้ฉิบหายแล้ว ยังท าหมู่ชนผู้กระท าตามลัทธิของ
ตนให้ฉิบหายไปด้วย เพราะลัทธิท่ีตนยึดถือนั้นเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิ ส่งผลให้เกิดในนิรยภูมิ
หลังจากตายแล้วอย่างแน่นอน แม้พระพุทธองค์จะทรงโปรดอย่างไรก็ตาม ก็ไม่อาจให้ส าเร็จ
คุณธรรมใดๆ ได้ในชาตินั้น 

มโนกรรมเป็นไปทางทวาร  ๓ 

 อภิชฌา  พยาบาท  และมิจฉาทิฏฐิ ท้ัง ๓ นี้ เป็นมโนกรรมย่อมเป็นไปทาง 
มโนทวารโดยมากแม้ไม่มีการเคลื่อนไหวทางกาย ทางวาจา เพียงแต่คิดในใจก็ส าเร็จเป็น
อกุศลกรรมบถได้ แต่บางครั้งอกุศลธรรมท้ัง ๓ อย่างนี้ ย่อมเกิดขึ้นทางกายทวาร และ วจีทวาร 
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ก็ได้ เช่น บางคนมีใจละโมบอยากได้ของคนอื่น จึงยื่นมือไปหยิบของนั้น มีใจโกรธแค้นหยิบมีด
หยิบไม้ เพื่อท าร้ายเขา หรือมีความเห็นผิดไปไหว้กระบือ ๕ ขา เพ่ือขอเลข  เป็นต้น กรรมนั้น
ของเขาจัดเป็นมโนกรรม ส่วนทวารจัดเป็นกายทวาร ถามว่าท าไม ถึงไม่จัดเป็น กายกรรม  
แก้ว่าเพราะตรงนี้ ท่านมุ่งถึงอภิชฌา พยาบาท และมิจฉาทิฏฐิเป็นใหญ่ ไม่ได้มุ่งเจตนา 
เป็นใหญ่ ถ้ามุ่งเจตนาท่ีเป็นเหตุกระท าทางกาย ก็จัดเป็นกายกรรมได้ 

 บางคนมีใจละโมบพูดออกมาว่า ท าอย่างไรหนอของสิ่งนั้นจะพึงเป็นของเรา มีใจ 
โกรธแค้น พูดแช่งว่า ท าอย่างไรหนอ คนนี้จะพึงตายเสียที มีความเห็นผิดพูดว่า ผลของกรรม
ดกีรรมชั่วไม่มี กรรมของเขา จัดเป็นมโนกรรม ส่วนทวารจัดเป็นวจีทวาร 

 บางคนไม่มีการกระท าทางกาย หรือพูดทางวาจาคิดละโมบอยากได้ คิดพยาบาท 
ปองร้ายและเห็นผิดจากท านองคลองธรรมอย่างเดียว กรรมของเขาจัดเป็นมโนกรรม แม้ทวาร 
ก็จัดเป็นมโนทวาร มโนกรรมท่ีเป็นอกุศลย่อมเกิดได้ทางทวารท้ัง ๓ ดังพรรณนามาฉะนี้ 

 อย่างไรก็ตามในอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ อกุศลกรรมบถท่ีเกิดทางมโนทวาร  
มีความส าคัญกว่าทางกายทวารและวจีทวาร เนื่องจากกายและวาจาสั่งให้ใจกระท าบาปไม่ได้ 
แต่ใจส่ังให้กายและวาจาท าบาปได้ สมดังท่ีพระพุทธองค์ตรัสว่า ธรรมท้ังหลาย มีใจเป็นใหญ่ 
มีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐสุด ส าเร็จมาจากใจ ถ้าใจคิดชั่วแล้ว ก็จะกระท าชั่ว พูดชั่วตามมา 
และในบรรดาอกุศลกรรมบถท่ีเกิดทางมโนทวาร มิจฉาทิฏฐิถือว่าร้ายแรงกว่าอกุศลกรรมบถ 
ข้ออื่นๆ เพราะถ้ามีความเห็นผิดแล้วก็จะเกิดอกุศลกรรมบถข้ออื่นๆ ได้  ดังนั้น  ควรจะระวัง
อกุศลกรรมบถข้อมิจฉาทิฏฐินี้ให้มาก 

โทษของอกุศลกรรมบถ 

 บุคคลผู้ประพฤติหรือกระท าอกุศลกรรมบถ ๑๐ อย่างนี้ ย่อมตกนรกเหมือนกับ 
ถูกจับเอาไปวางไว้ ดังพระพุทธองค์ตรัสไว้ในปฐมนิรยสัคคสูตร ปัญจมปัณณาสก์ ทสกนิบาต 
อังคุตตรนิกายว่า ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการ ย่อมตกนรก
เหมือนถูกจับเอาไปวางไว้ ธรรม ๑๐ ประการ คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ 

 ๑. เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ มีมือเปื้อนเลือด คิดแต่ประหัตประหาร ไม่มีความเมตตากรุณา
ต่อสัตว์ท้ังปวง 
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 ๒. เป็นผูม้ักถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ ไม่ว่าของนั้นจะอยู่ในบ้านของเขา หรือท่ี
ไหนๆ ก็ตาม เป็นผู้ถือเอาสิ่งนั้นด้วยจิตคิดขโมย 

 ๓. เป็นผู้มักประพฤติผิดในกาม ผิดเพราะการนอกใจคู่ครองของตน ผิดเพราะ 
ล่วงละเมิดคู่ครองของผู้อื่น หรือผิดเพราะล่วงละเมิดต่อบุคคลท่ีตนเองไม่มีสิทธ์ิจะท าเช่นนั้น 

 ๔. เป็นผู้มักกล่าวค าเท็จ คือ ไม่รู้บอกว่ารู้ ไม่เห็นบอกว่าเห็น หรือรู้บอกว่าไม่รู้  
เห็นบอกว่าไม่เห็น เป็นผู้กล่าวเท็จท้ังๆ ท่ีรู้ เพราะเหตุแห่งตน เพราะเหตุแห่งบุคคลอื่น หรือ
เพราะเห็นแก่อามิสสินจ้าง 

 ๕. เป็นผู้พูดท าลายความสามัคคี ฟังจากฝ่ายนี้ไปบอกฝ่ายโน้น หรือฟังจากฝ่ายโน้น 
มาบอกฝ่ายนี้ เพื่อให้เขาแตกความสามัคคีกัน หรือเพื่อจะท าตนให้เป็นท่ีรักของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  
ชอบความแตกแยก หรือส่งเสริมให้คนแตกแยก ชอบตั้งพรรคพวก พูดแต่ถ้อยค าท่ีจะท าให้
แบ่งพรรคแบ่งพวก 

 ๖. เป็นผู้พูดวาจาท่ีแผ่ไปเผาผลาญจิตใจของผู้ฟัง เป็นค าพูดบาดหูหยาบคาย 
เผ็ดร้อนกระทบกระเทียบเปรียบเปรยท าให้ผู้ฟังเกิดความโกรธและฟุ้งซ่าน 

 ๗. เป็นผู้พูดท าลายความสุขและประโยชน์ท่ีสัตบุรุษพึงได้รับ พูดค าท่ีก าจัดทางแห่ง
ประโยชน์และความสุขนั้น ไม่รู้กาลเทศะ พูดปราศจากอรรถ ธรรม หรือวินัยอย่างใดอย่าง
หนึ่งซึ่งเป็นเคร่ืองแสดงเหตุผลเพ่ือให้เข้าใจประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้า 

 ๘. เป็นผู้มากไปด้วยความละโมบ จ้องหาทางเอาของคนอื่นมาเป็นของตน 

 ๙. เป็นผู้มีใจพยาบาท มีความคิดประทุษร้ายว่า ขอสัตว์เหล่านี้ จงถูกฆ่า จงถูกจองจ า 
จงหายสาบสูญ จงพินาศ จงอย่าอยู่ในโลกนี้ 

 ๑๐. เป็นผู้มีความคิดผิด มีทัศนะท่ีวิปริตว่า การให้ทานไม่มีผล การบูชาไม่มีผล  
การเซ่นสรวงไม่มีผล ผลวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วไม่มี  โลกนี้ไม่มี โลกหน้าไม่มี มารดา 
ไม่มีคุณ บิดาไม่มีคุณ โอปปาติกสัตว์ไม่มี สมณะพราหมณ์ ผู้ปฏิบัติชอบ รู้แจ้งเองแล้ว แสดง
โลกนี้ และโลกหน้าได้แจ่มแจ้ง ไม่มี 

 ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการเหล่านี้ ย่อมตกนรก 
เหมือนถูกจับเอาไปวางไว้ 
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พฤติกรรมที่เป็นบาป ๔ อย่าง 

 บุคคลผู้กระท าอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ย่อมได้รับผลวิบากท าให้ไปตกนรก
แน่นอน แม้ผู้ชักชวน ผู้ยินดี  ผู้ยกย่องสรรเสริญอกุศลหรือบุคคลผู้ประพฤติอกุศลกรรมเหล่านั้น  
ก็ล้วนท าให้ไปตกนรกได้เหมือนกัน ดังนั้น ตามหลักพระธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา  
ได้กล่าวถึงพฤติกรรมท่ีเป็นบาปน าไปสู่นรก ๔ อย่าง ดังพระพุทธพจน์ในกรรมปถวรรค  
อังคุตตรนิกาย ความว่า ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ย่อมตก
นรก เหมือนถูกเขาจับเอาไปวางไว้ ธรรม ๔ ประการ คือ 
 ๑. เป็นผู้ท าเอง พูดเอง คิดเอง ในอกุศลกรรมบถ 
 ๒. เป็นผู้ชักชวนผู้อื่นให้ท า ให้พูด ให้คิด ในอกุศลกรรมบถ 
 ๓. เป็นผู้ยินดีกับบุคคลผู้ท า ผู้พูด ผู้คิด ในอกุศลกรรมบถ 
 ๔. เป็นผู้พูดสรรเสริญอกุศลกรรมบถ  

คนชั่วยิ่งกว่าคนชั่ว 

 อนึ่ง บุคคลผู้ท า ผู้พูด ผู้คิด ทางกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม อันเป็นอกุศล 
ท้ัง ๑๐ นี้ ถึงแม้ว่าจะท าให้ตกนรกก็จริง ถึงอย่างนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่า 
เป็นคนชั่วธรรมดาเท่านั้น แต่บางคนนอกจากท า พูด และคิดอกุศลด้วยตนเองแล้ว ยังชักชวน 
หรือบีบบังคับผู้อื่นให้ท า ให้พูด ให้คิดอกุศลเหล่านั้นด้วย บุคคลเช่นนี้ พระพุทธองค์ตรัสว่า 
เป็นคนชั่วยิ่งกว่าคนชั่ว ดังพระพุทธพจน์ในทสกรรมสูตรว่า 

 ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิด 
ในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ พูดเพ้อเจ้อ โลภอยากได้ของผู้อื่น คิดร้ายท าลาย
ผู้อื่น เป็นมิจฉาทิฏฐิ ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย บุคคลนี้เราเรียกว่า คนช่ัว 

 ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย แต่บุคคลบางคนในโลกนี้ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิด 
ในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ พูดเพ้อเจ้อ โลภอยากได้ของผู้อื่น คิดร้ายท าลาย
ผู้อื่น เป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยตนเองแล้ว ยังชักชวนบุคคลอื่นให้ท า ให้พูด ให้คิดอย่างนั้นด้วย 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกว่า คนช่ัวยิ่งกว่าคนชั่ว 
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. 

กุศลกรรมบถ ๑๐ 

 กุศลกรรมบถ หมายถึง ทางแห่งกุศลกรรม ทางท าความดี หรือกรรมดีท่ีเป็นเหตุ 
น าสัตว์ไปสู่สุคติ  กุศลกรรมบถนี้ส่งผลให้เกิดในปฏิสนธิกาลคือในภพหน้ามี ๑๐ อย่าง 
จ าแนกเป็น กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ และ มโนกรรม ๓ ดังนี้ 

  กายกรรม ๓  ได้แก่ 
 ๑. ปาณาติปาตา  เวรมณี     เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 
 ๒. อทินฺนาทานา  เวรมณี     เจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์ 
 ๓. กาเมสุ มิจฺฉาจารา  เวรมณ ี   เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 

 วจีกรรม ๔  ได้แก่ 
 ๑. มุสาวาทา  เวรมณี     เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ 
 ๒. ปิสุณาย วาจาย  เวรมณ ี   เจตนางดเว้นการพูดส่อเสียด 
 ๓. ผรุสาย วาจาย  เวรมณี    เจตนางดเว้นจากการพูดค าหยาบ 
 ๔. สมฺผปฺปลาปา  เวรมณ ี    เจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 

 มโนกรรม ๓ ได้แก่ 
 ๑. อนภิชฺฌา การไม่เพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่น  
 ๒. อพฺยาปาท การไม่คิดร้ายผู้อื่น  
 ๓. สมฺมาทิฏฐ ิ การเห็นชอบตามคลองธรรม 

 กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ ทรงแสดงไว้ในพระสูตรมากมาย เฉพาะในอังคุตตรนิกาย
มีอยู่หลายสูตร มีชื่อเรียกต่างๆ กันไป ดังนี้  
 สาธุสูตร  เรียกชื่อว่า สาธุธรรม แปลว่า ธรรมดี 
 อริยธรรมสูตร  เรียกชื่อว่า อริยธรรม แปลว่า ธรรมของอารยชน 
 กุศลสูตร  เรียกชื่อว่า กุศลธรรม แปลว่า ธรรมท่ีท าลายความชั่ว 
 อรรถสูตร   เรียกชื่อว่า อรรถธรรม แปลว่า ธรรมท่ีมีประโยชน์ 
 สาสวสูตร   เรียกชื่อว่า อนาสวธรรม แปลว่า ธรรมท่ีไม่มีกิเลส 
 วัชชสูตร  เรียกชื่อว่า อนวัชชธรรม แปลว่า ธรรมท่ีไม่มีโทษ 
 ตปนียสูตร เรียกชื่อว่า อตปนียธรรม แปลว่า ธรรมท่ีสร้างความร่มเย็น 
 อาจยคามิสูตร  เรียกชื่อว่า  อปจยคามิธรรม แปลว่า ธรรมที่ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ 
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 ส่วนในสาเลยยกสูตร ปัญจมวรรค มูลปัณณาสก์ เรียกชื่อว่า ธรรมจริยสมจริยา 
แปลว่า การประพฤติท่ีเป็นธรรมและการประพฤติท่ีถูกต้อง พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงผลดี  
ท่ีพึงจะได้รับจากการประพฤติธรรมจริยสมจริยาดังนี้ว่า ใครจะปรารถนามนุษย์สมบัติ 
สวรรค์สมบัติ พรหมสมบัติ มรรค ผล และนิพพาน ก็จะส าเร็จตามปรารถนา ดังความ  
ในสาเลยยกสูตรว่า สัตว์บางพวกในโลกนี้ หลังจากตายจากโลกนี้แล้ว ย่อมบังเกิดในสุคติ 
โลกสวรรค์ เพราะเหตุแห่งธรรมจริยสมจริยา 

 ธรรมจรยิสมจริยา เป็นไปในทางกายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ และมโนกรรม ๓ ดังนี้ 

ธรรมจริยสมจริยาทางกายกรรม ๓ 

 ๑. เป็นผู้ละปาณาติบาต คือเว้นจากการยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป เป็นผู้มีท่อนไม้
และศัสตราอันวางแล้ว  มีความละอายประกอบด้วยความเอ็นดู เป็นผู้เกื้อกูลอนุเคราะห์สัตว์
ทุกจ าพวก 

 ๒. เป็นผู้ละอทินนาทาน  เว้นขาดจากอทินนาทาน ขึ้นชื่อว่า ทรัพย์ของผู้อื่น 
จะอยู่ในบ้าน หรืออยู่ในป่าก็ตาม  ย่อมเป็นผู้ไม่ถือเอาทรัพย์นั้นท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิต 
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 ย่อมไม่กล่าวเท็จท้ังท่ีรู้ เพราะเหตุแห่งตน เพราะเหตุแห่งคนอื่น หรือเพราะเหตุแห่ง
อามิสสินจ้าง 

 ๒. เป็นผู้ละคําส่อเสียด  เว้นขาดจากกล่าวส่อเสียด ฟังข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้น 
เพื่อท าลายคนหมู่นี้ หรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกคนหมู่นี้ เพื่อท าลายคนหมู่โน้น เป็น 
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ผู้สมานคนทั้งท่ีแตกกันแล้ว หรือสนับสนุนหมู่คนท่ีสามัคคีกันอยู่แล้ว เป็นผู้มีความชื่นชมยินดี
ในหมู่คนผู้สามัคคีกัน เป็นผู้กล่าววาจาท่ีท าให้คนสามัคคีกัน 

 ๓. เป็นผู้ละคําหยาบ  เว้นขาดจากการกล่าวค าหยาบ เป็นผู้กล่าววาจาไม่มีโทษ 
เสนาะโสต เป็นท่ีรักจับใจ เป็นค าสุภาพ เป็นท่ีชอบใจ พอใจของคนจ านวนมาก 

 ๔. เป็นผู้ละการกล่าวเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากการกล่าวเพ้อเจ้อ พูดในเวลาท่ีควรพูด  
พูดค าจริง พูดอิงอรรถ อิงธรรม อิงวินัย มีหลักฐาน มีท่ีอ้างอิง ไม่พูดมาก พูดแต่ค าท่ีมี
ประโยชน์ 

ธรรมจริยสมจริยาทางมโนกรรม ๓  

 ๑. เป็นผู้ไม่เพ่งเล็ง  ไม่ละโมบอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตน 

 ๒. เป็นผู้มีใจไม่พยาบาท  ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น คิดแต่ในทางท่ีดีว่า ขอสัตว์ท้ังหลาย
จงมีความสุข  อยู่รอดปลอดภัยเถิด 

 ๓. เป็นผู้มีความเห็นชอบ  มีความเห็นไม่วิปริตว่า ทานท่ีให้แล้วมีผล การบูชามีผล 
ผลวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วมีจริง โลกนี้มีจริง โลกหน้ามีจริง มารดามีบุญคุณ บิดามี
บุญคุณ โอปปาติกะมีจริง สมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งโลกนี้และโลกหน้ามีจริง 
 ดูก่อนพราหมณ์และคฤหบดีท้ังหลาย สัตว์บางพวกในโลกนี้ หลังจากตายไปแล้ว 
ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะประพฤติธรรมจริยสมจริยานี้ 
 ดูก่อนพราหมณ์และคฤหบดีท้ังหลาย ถ้าบุคคลผู้ประพฤติธรรมและประพฤติ 
ท่ีถูกต้อง พึงหวังได้ว่า หลังจากท่ีเราตายแล้ว พึงได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพาน
สมบัติ  
 มนุษย์สมบัติ  หมายถึง เกิดเป็นกษัตริย์มหาศาลและพราหมณ์มหาศาล 
 สวรรค์สมบัติ  หมายถึง เกิดเป็นเทวดาตั้งแต่ชั้นจาตุมมหาราชถึงชั้นเนวสัญญานา
สัญญายตนะ 
 นิพพานสมบัติ หมายถึง สมบัติคือพระนิพพาน  
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อานิสงส์ของกุศลกรรมบถ 

 กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ จัดว่าเป็นศีล บุคคลผู้รักษาศีล ให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ 
ย่อมได้รับอานิสงส์ ๓ ประการคือมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ ดังค าสรุป
ของศีล ดังนี้ 
 ๑. สีเลน  สุคตึ  ยนฺติ คนท้ังหลายไปสู่สุคติได้เพราะศีล 
 ๒. สีเลน  โภคสมฺปทา คนท้ังหลายถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์เพราะศีล 
 ๓. สีเลน  นิพฺพุตึ  ยนฺติ คนท้ังหลายบรรลุนิพพานได้เพราะศีล 

 ศีลเป็นเหตุให้ได้ไปสู่สุคติเพราะผลของกุศลกรรมบถ ๑๐ โดยเป็นอุปนิสสยปัจจัย
โดยตรง ให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ ๑ กามาวจรสวรรค์ ๖ ชั้น  และพรหมโลก ๒๐ ชั้น 

อุปนิสัย 

 อุปนิสัย คือ ความประพฤติท่ีเคยชินเป็นพื้นมาในสันดาน หรือความดีท่ีเป็นพื้นฐาน
ของจิต มี ๓ ประการ คือ 
 ๑. ทานูปนิสัย อุปนิสัยคือทาน การเสียสละ คนผู้มีอุปนิสัยเช่นนี้ ย่อมก าจัดความ
โลภหรือท าความโลภให้เบาบางลงได้ 
 ๒. สีลูปนิสัย อุปนิสัยคือศีล การเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์อื่น คนผู้มีอุปนิสัย
เช่นนี้ ย่อมไม่มีการเบียดเบียนสัตว์อื่น 
 ๓. ภาวนูปนิสัย อุปนิสัยคือภาวนา การสั่งสมความดี คนผู้มีอุปนิสัยเช่นนี้ ย่อม
เพียรพยายามเพ่ือท าความดีให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป 

 กุศลกรรมบถ ๑๐ นี้จัดเป็นศีล ดังนั้น จึงเป็นสีลูปนิสัย ท่ีจะช่วยสนับสนุนให้ได้
บรรลุสมาธิ ปัญญาและวิมุตติ ตามพระบาลีว่า สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล โหติ มหานิสํโส
แปลว่า สมาธิท่ีถูกบ่มด้วยศีล ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก อธิบายว่า บุคคลผู้มีศีลบริสุทธิ์ 
เมื่อบ าเพ็ญสมาธิ ย่อมสามารถท าฌานให้เกิดได้ง่าย ครั้นได้ฌานแล้วตายไปย่อมเกิดเป็น
พรหม อย่างนี้ชื่อว่า กุศลกรรมบถ เป็นเหตุให้ได้ไปเกิดในพรหมโลก ส่วนผู้ได้ฌานบางท่าน 
ท าฌานให้เป็นบาทแห่งการเจริญวิปัสสนา ย่อมรู้แจ้งเห็นจริงได้ง่าย ตามพระบาลีว่า สมาธิ-
ปริภาวิตา  ปญฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา แปลว่า ปัญญาท่ีถูกบ่มด้วยสมาธิ ย่อมมีผลมาก 
มีอานิสงส์มาก จิตของบุคคลผู้มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริง ย่อมหลุดพ้นจากกิเลสท้ังปวง  
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ตามพระบาลีว่า ปญฺญาปริภาวิตํ จิตฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ เสยฺยถีทํ กามาสวา  
ภวาสวา อวิชฺชาสวา แปลว่า จิตท่ีถูกอบรมด้วยปัญญา ย่อมหลุดพ้นโดยชอบจากกามาสวะ 
ภวาสวะ อวิชชาสวะ อย่างนี้ชื่อว่า กุศลกรรมบถ เป็นเหตุให้ได้บรรลุเจโตวิมุตติและปัญญา
วิมุตติ 

 สีลูปนิสัย คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ ท่ีสนับสนุนให้ได้บรรลุสมาธิ ปัญญา และวิมุตติ 
ดังกล่าวแล้ว เปรียบได้กับส่วนของต้นไม้ สีลูปนิสัยเป็นเสมือนรากไม้ สมาธิเป็นเสมือนล าต้น 
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 ย่อมส าเร็จเป็น
กุศลกรรมบถไม่ได้   
  มโนกรรม ๓ คือ  
  อนภิชฌา โดยสภาวธรรม ได้แก่ อโลภะ 
  อพยาบาท โดยสภาวธรรม ได้แก่ อโทสะ   
  สัมมาทิฏฐิ โดยสภาวธรรม ได้แก่ อโมหะท่ีประกอบดว้ยเจตนา 

 ๒. โดยโกฏฐาสะ คือโดยส่วนแห่งธรรมต่างๆ  

 กุศลกรรมบถ ๗ คือ กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ เป็นกรรมบถอย่างเดียว ไม่เป็นรากเหง้า
ของกุศลเหล่าอ่ืน   
 ส่วนมโนกรรม ๓ อย่าง คือ อนภิชฌา อพยาบาท และสัมมาทิฏฐิ เป็นท้ังกุศล
กรรมบถ เป็นท้ังรากเหง้าของกุศลอื่น เพราะท้ัง ๓ นี้ ก็คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ ท่ีเป็น
กุศลมูลนั่นเอง 

 ๓. โดยอารมณ์  คือ สิ่งท่ีใจเข้าไปยึดแล้วเป็นเหตุให้งดเว้นจากอกุศลกรรมบถ  
๑๐ ประการ พระอรรถกถาจารย์ อธิบายว่า อารมณ์แห่งอกุศลกรรมบถ ๑๐ นั่นแหละ เป็น
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อารมณ์แห่งกุศลกรรมบถท้ัง ๑๐  ประการ เปรียบเหมือนน้ าท่ีสามารถท าให้เรือลอยก็ได้  
ท าให้จมลงก็ได้ 

 ๔. โดยเวทนา  คือ ความรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ และเฉยๆ พระอรรถกถาจารย์ 
อธิบายว่า  ในขณะท ากุศล ทุกขเวทนา คือความเสียใจ ความไม่สบายใจ ย่อมไม่มี 
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 ท่ีบุคคลประพฤติด้วยปัญญามีมูล ๓ 
คือ อโลภมูล ๑ อโทสมูล ๑ อโมหมูล ๑ ท่ีประพฤติโดยขาดปัญญามีมูล ๒ คือ อโลภมูล  
อโทสมูล 
 อนภิชฌาท่ีประพฤติด้วยปัญญา มีมูล ๒ คือ อโลภมูล อโมหมูล ท่ีประพฤติ โดยขาด
ปัญญามีมูลเดียว คือ อโลภมูล 
 อพยาบาทท่ีประพฤติด้วยปัญญา มีมูล ๒ คือ อโทสมูล ๑ อโมหมูล ๑ ท่ีประพฤติ
โดยขาดปัญญามีมูลเดียว คือ อโทสมูล สัมมาทิฏฐิ  มีมูล ๒ คือ อโทสมูล อโมหมูล 

 กรรมบถ ๒ อย่างนั้น กุศลกรรมบถ เรียกว่า สุจริต อกุศลกรรมบถ เรียกว่า ทุจริต  
ในสุจริตและทุจริตทั้ง ๒ อย่างนั้น ทุจริต บุคคลไม่ควรท าเพราะเป็นอกรณียกิจ สุจริต บุคคล
ควรท าเพราะเป็นกรณียกิจ  บุคคลเมื่อท ากรณียกิจย่อมไม่ถึงอาทีนพ คือ ไม่ได้รับโทษ มีการ
ติเตียนตนเอง เป็นต้น เมื่อบุคคลท าอกรณียกิจย่อมถึงอาทีนพ คือ ได้รับโทษ มีการติเตียน
ตนเอง เป็นต้น ดังท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในอานันทสูตร ทุกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า 
อานนท์ เรากล่าวกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ว่า เป็นอกรณีกิจโดยส่วนเดียว อานนท์  
เมื่อบุคคลท ากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ท่ีเรากล่าวว่า เป็นอกรณียกิจโดยส่วนเดียว  
โทษดังต่อไปนี้อันผู้นั้นพึงได้รับ คือ 
 ๑. แม้ตนเองย่อมติเตียนตนได ้
 ๒. ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วย่อมติเตียน 
 ๓. ชื่อเสียงอันชั่วย่อมกระฉ่อนไป 
 ๔. ย่อมหลงท ากาลกิริยาคือตายโดยขาดสติ 
 ๕. หลังจากตายแล้ว ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
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 และตรัสว่า อานนท์ เรากล่าวกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ว่า เป็นกรณียกิจ 
โดยส่วนเดียว อานนท์เมื่อบุคคลท ากายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ท่ีเรากล่าวว่า เป็นกรณียกิจ
โดยส่วนเดียว อานิสงส์ดังต่อไปนี้อันผู้นั้นพึงได้รับ คือ 
 ๑. แม้ตนเองย่อมติเตียนตนไม่ได้ 
 ๒. ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วย่อมสรรเสริญ 
 ๓. ชื่อเสียงอันดีย่อมขจรไป 

 ๔. ย่อมไม่หลงท ากาลกิริยาคือตายอย่างมีสติ 
 ๕. หลังจากตายแล้ว ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 

 ดังนั้น พุทธศาสนิกชนควรละเว้นอกุศลกรรมบถ ประพฤติแต่กุศลกรรมบถเท่านั้น  
สมกับพระพุทธโอวาทท่ีทรงประทานไว้ให้เป็นหลักปฏิบัติอันส าคัญ คือ ไม่กระท าความชั่ว 
ท้ังปวง ประกอบกุศลคือคุณงามความดีให้ถึงพร้อม และฝึกอบรมจิตให้สะอาดผ่องแผ้ว  
ย่อมได้ชื่อว่า เป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี เป็นศาสนทายาทท่ีดี เป็นก าลังส าคัญในการเผยแผ่ 
พระธรรมค าสอน ซึ่งจะท าให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองสืบไป 
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บรรณานุกรม 
 

กรมการศาสนา.   คู่มือการศึกษานักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพฯ :  

    โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๘. 

แก้ว  ชิดตะขบ   คมและลึกในวิชาพุทธ สําหรับธรรมศึกษาชั้นตรี. กรุงเทพฯ :  

    โรงพิมพ์ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๘. 

รวมวิชานักธรรมชั้นเอก. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๘. 

.________________. หลักการเรียงความแก้กระทู้ธรรม สําหรับนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก. 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิมพ์เผยแพร่. กรุงเทพฯ :  

    โรงพิมพ์ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ. ๒๕๔๖. 

.________________. อธิบายวิชาธรรม สําหรับนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก.  

    ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิมพ์เผยแพร่. กรุงเทพฯ :  

    โรงพิมพ์ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๖. 

พระญาณวโรดม (สนธิ์ ป.๕). อุปกรณ์กัมมัฏฐาน มหาสติปัฏฐาน และ คิริมานนทสูตร สําหรับนักธรรมและ
ธรรมศึกษาชั้นเอก. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑.  

พระธรรมกิตติวงศ์และคณะ. คลังธรรม เล่ม ๑ เล่ม ๒ เล่ม ๓ ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
จัดพิมพ์เพื่อส่งเสริมการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา. พิมพ์คร้ังที่ ๒. กรุงเทพฯ :  

    โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลยั, ๒๕๕๖. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม คณะผู้ศรัทธาพมิพ์เผยแพร่ 

    เป็นธรรมทาน. พิมพ์คร้ังที่ ๑๑. กรุงเทพฯ : บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๕. 

.________________. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพฯ :  

    บริษัท เอส อาร์ พร้ินติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๔๖. 

.________________. พุทธธรรม ฉบับขยายความ. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพิมพ์เผยแพร่. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.  

มหามกฏุราชวิทยาลัย. พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๓ หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก. พิมพ์ครั้งที่ ๑๘. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.  
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.________________. ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๑๐ สมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน หลักสูตรนักธรรม
และธรรมศึกาชั้นเอก. พิมพ์ครั้งที่ ๒๒ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. 
๒๕๓๘.  

สนามหลวงแผนกธรรม. เรื่องสอบธรรม ของ สนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖. 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. ธรรมวิจารณ์ หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษา 
ชั้นเอก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 

.________________. วิปัสสนากัมมัฏฐาน หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก. พิมพ์ครั้งที่ ๒๒. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 

.________________. สมถกัมมัฏฐาน หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก. พิมพ์ครั้งที่ ๒๑. กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลยั, ๒๕๓๘.  

ส านักค้นควา้ทางวิญญาณ. วิสุทฺธิมคฺคปกรณํ (ป โม-ทุติโย ภาโค) คัมภีร์วิสุทธิมรรค (ภาค ๑ - ภาค ๒).  
ส านักค้นควา้ทางวิญญาณตรวจช าระจัดพิมพ์เผยแพร่. กรุงเทพฯ :  

    โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙. 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.   พระไตรปิฎก ฉบบัเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในการจัดงานฉลองสิริ 
ราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ มหาเถรสมาคมจัดพิมพ์. กรุงเทพฯ : 
บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด ์พับลิชชิ่ง จ ากัด, ๒๕๕๑.  
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คณะกรรมการ 
ปรับปรุงหลักสูตร ๒๕๕๗ 

 

หลักสูตรธรรมศึกษา วิชาธรรม ชั้นตรี -  โท -  เอก 
 ๑. พระราชวรมุนี (ป.ธ.๙, พธ.บ., Ph.D) หัวหน้าคณะท างาน 
  วัดสังเวชวิศยาราม / กรุงเทพมหานคร 
 ๒.   พระราชเวที (ป.ธ.๙, พธ.บ., ศษ.บ., อ.ม.) คณะท างาน 
  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม / กรุงเทพมหานคร 
  ๓. พระศรีวิสุทธาภรณ์ (ป.ธ.๙) คณะท างาน 
  วัดบรมนิวาส / กรุงเทพมหานคร 
         ๔. พระอมรโมลี (ป.ธ.๙) คณะท างาน 
  วัดปทุมวนาราม / กรุงเทพมหานคร 
 ๕. พระมหาเสนิญุสม์ สมทสฺสี (ป.ธ.๙, พธ.บ., รป.ม.) คณะท างาน 
  วัดสุทัศนเทพวราราม / กรุงเทพมหานคร 
 ๖. พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย (ป.ธ.๙, พธ.ม.)              คณะท างานและเลขานุการ 
  วัดสังเวชวิศยาราม / กรุงเทพมหานคร 
 ๗. นายปัญญา  สละทองตรง  (ป.ธ.๙, พ.กศ.) คณะท างาน 
         ๘. นายวิชัย  ธรรมเจริญ (ป.ธ.๙, พ.ม.) คณะท างาน 
 ๙. นายแก้ว  ชิดตะขบ (ป.ธ.๙, พ.ม., ศษ.บ.) คณะท างาน 
   ผู้อ านวยการส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   
   กองพุทธศาสนศึกษา  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

หลักสูตรธรรมศึกษา วิชาพุทธประวัติ ชั้นตรี - โท – เอก 

  ๑. พระสุธีรัตนาภรณ์ (ป.ธ.๙, รป.ม.)  หัวหน้าคณะท างาน 
   วัดสุทัศนเทพวราราม / กรุงเทพมหานคร 
  ๒. พระราชพิพัฒนโกศล (ป.ธ.๗,  พธ.บ.) คณะท างาน 
   วัดเศวตฉัตร / กรุงเทพมหานคร 
  ๓. พระปัญญารัตนากร (ป.ธ.๗, พธ.ม.) คณะท างาน 
   วัดสังข์กระจาย / กรุงเทพมหานคร 
  ๔. พระกวีวรญาณ (ป.ธ.๗,  ศน.บ.) คณะท างาน 
  วัดศุขเกษมธรรมิการาม / อ่างทอง  
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 ๕. พระอุดมธีรคุณ (ป.ธ.๕,  ศน.บ., M.A.) คณะท างาน 

  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม / กรุงเทพมหานคร 

 ๖. พระครูโสภณเมธาวัฒน์ (ป.ธ.๔) คณะท างาน 

  วัดนรนาถสุนทริการาม / กรุงเทพมหานคร 

 ๗. พระมหาสิริชัย สุขญาโณ (ป.ธ.๗)  คณะท างานและเลขานุการ 
  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม / กรุงเทพมหานคร 

 ๘. นายเอนก ข าทอง  (ป.ธ. ๙) คณะท างาน 

 ๙. นายสันติ ผลิผล (ป.ธ. ๙, M.A.) คณะท างาน 

 ๑๐. พล.ร.ต. ดร.สรุจิต สงสกุล (ป.ธ.๘, Ph.D.) คณะท างาน 

 ๑๑. นายวิชัย ธรรมเจริญ (ป.ธ.๙, พ.ม.) คณะท างาน 
    

หลักสูตรธรรมศึกษา วิชาวินัย  ชั้นตร ี- โท - เอก 
 ๑. พระราชปัญญาภรณ์ (ป.ธ.๙, พ.ม., ศษ.บ., พธ.ม., พธ.ด.) หัวหน้าคณะท างาน 

  วัดนางชี / กรุงเทพมหานคร 

 ๒. พระวิสุทธิธีรพงศ์ (ป.ธ.๗, พธ.บ., พธ.ม.) คณะท างานและเลขานุการ 
  วัดนางชี / กรุงเทพมหานคร 

 ๓. ดร. พิสิฐ เจริญสุข (ป.ธ.๙, อ.ม. (จุฬาฯ), Ph.D.) คณะท างาน 

 ๔. พ.อ. ต่อพรต เจนการ (ป.ธ.๙) คณะท างาน 

 ๕. พ.อ. วิสิทธิ์ วิไลวงศ์ (ป.ธ.๘.,พ.ม.,พธ.บ.,อม. (จุฬาฯ)) คณะท างาน 

  หัวหน้าแผนกอบรม กองอนุศาสนาจารย์ทหารบก 
 ๖. พ.อ. เสน่ห์ เขียวมณี (ป.ธ.๙, พธ.บ.) คณะท างาน 

  ช่วยราชการกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก 

  ประจ ากรมยุทธศึกษาทหารบก 

 

 
  



๒๙๑ 

 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

  



๒๙๒ 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

 


