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บทนา
ชีวิตของมนุษย์เริ่มเดินทำงออกไปจำกควำมเกิด เดินไปตำมเส้นทำงแห่งกรรม มุ่งหน้ำสู่จุดหมำย
ปลำยทำงคือควำมดับได้แก่ควำมตำย ตรงกับพระพุทธพจน์ว่ำ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตำมกรรม กรรมนั้นมี ๒
อย่ำง คือ ๑. กรรมดี เรียกว่ำ กุศลกรรมหรือบุญ ๒. กรรมชั่ว เรียกว่ำ อกุศลกรรมหรือบำป กุศลกรรม
และอกุศลกรรมทั้ง ๒ อย่ำงนี้เอง ที่ทำให้มนุษย์แตกต่ำงกัน โดยมีฐำนะที่สูงหรือต่ำ ดีหรือชั่ว เป็นต้น
ตำมพระพุทธพจน์ว่ำ กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีต แตกต่ำงกันไป
กรรมดีนำผู้ทำไปสู่สุคติ คือไปสู่สถำนที่ดี ต่อจำกนั้นก็ช่วยคุ้มครองรักษำผู้นั้นให้พ้นจำกภัยอันตรำย
และอุปสรรคต่ำง ๆ พร้อมกับช่วยผลักดันวิถีชีวิตของเขำให้มีควำมเจริญรุ่งเรือง มีควำมก้ำวหน้ำ และทำให้
จิตใจมีควำมร่มเย็นเป็นสุข แม้ในสภำพที่คนอื่นเขำอำจรู้สึกเป็นทุกข์
ส่วนกรรมชั่ว นำผู้ทำไปสู่ทุคติ คือไปสู่สถำนที่ชั่ว หรือนำภัยอันตรำยและอุปสรรคต่ำง ๆ มำสู่ชีวิต
ทั้งทำให้จิตใจมีควำมเศร้ำหมอง เร่ำร้อนและเป็นทุกข์แม้ในสภำพที่ไม่น่ำจะเป็นทุกข์ สำหรับผู้ที่ได้เกิดมำเป็น
มนุษย์
เส้นทำงแห่งกรรมดี อันจะนำไปสู่สุคติ คือสถำนะที่ดี เรียกว่ำ กุศลกรรมบถ มี ๑๐ อย่ำง คือ
เว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกำม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยำบ พูดเพ้อเจ้อ ๗ อย่ำง
นี้เรียกว่ำ สีลสมบัติ ควำมไม่โลภอยำกได้ของผู้อื่น ควำมไม่คิดร้ำยทำลำยใคร ๒ อย่ำงนี้เรียกว่ำ จิตต
สมบัติ ควำมเห็นชอบตำมทำนองคลองธรรม คือไม่คัดค้ำน ไม่ลบล้ำง ไม่ทำลำย สิ่งที่สัตบุรุษมีองค์สมเด็จ
พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำเป็นต้นสอนไว้ เรียกว่ำ ทิฏฐิสมบัติ ผู้มีสีลสมบัติ จิตตสมบัติ และทิฏฐิสมบัติย่อมได้
มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพำนสมบัติอย่ำงแน่นอน
ส่วนเส้นทำงแห่งกรรมชั่ว อันจะนำไปสู่ทุคติ คือสถำนะที่ชั่ว เรียกว่ำอกุศลกรรมบถ มี ๑๐ อย่ำง
ตรงกันข้ำมกับกุศลกรรมบถ คือ กำรฆ่ำสัตว์ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกำม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำ
หยำบ พูดเพ้อเจ้อ ๗ อย่ำงนี้ เรียกว่ำ สีลวิบัติ ควำมโลภอยำกได้ของผู้อื่น ควำมคิดร้ำยทำลำยผู้อื่น ๒
อย่ำงนี้ เรียกว่ำ จิตตวิบัติ ควำมเห็นผิดจำกทำนองคลองธรรม คือ กำรปฏิเสธ กำรลบล้ำงทำลำยสิ่งที่
สัตบุรุษมีองค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำเป็นต้นสอนไว้ เรียกว่ำ ทิฏฐิวิบัติ บุคคลผู้ประกอบด้วยวิบัติ ๓
ประกำรนี้ ย่อมประสบกับคติวิบัติ คือ ไปเป็นสัตว์ดิรัจฉำน เปรต สัตว์นรก และอสุรกำย
หนังสือเล่มนี้ จะแสดงกรรมบถทั้ง ๒ อย่ำง โดยแสดงอกุศลกรรมบถ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องงดเว้นก่อน
แล้วจึงแสดงกุศลกรรมบถ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องประพฤติปฏิบัติสำหรับสำธุชนทั่วไป เปรียบเหมือนกำรแต่งกำย
อันดับแรกต้องอำบน้ำชำระร่ำงกำยให้สะอำดเสียก่อน ต่อจำกนั้นจึงหำเสื้อผ้ำเครื่องประดับที่สวยงำมมำสวม
ใส่ จึงจะเกิดควำมงำมที่สมบูรณ์ หวังว่ำ หนังสือเล่มนี้คงจะให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักธรรมคำสอนของ
พระพุทธศำสนำ แล้วนำไปสู่กำรปฏิบัติธรรมตำมสมควรแก่ชำติวุฒิ วัยวุฒิ และคุณวุฒิของผู้ศึกษำที่ได้
มองเห็นโทษและคุณอย่ำงถ่องแท้แล้ว
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กรรมบถ
พระพุทธศำสนำ เป็นศำสนำที่สอนเรื่องกรรมว่ำ สัตว์ทั้งหลำยล้วนเป็นไปตำมกรรม หมำยควำมว่ำ
กรรมนั้นสำมำรถที่จะทำให้สัตว์โดยเฉพำะมนุษย์เรำกลำยสภำพเป็นอะไรก็ได้ คือทำให้ไปสู่ทุคติ ได้แก่ ไป
เกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉำน เป็นเปรต เป็นสัตว์นรก เป็นอสุรกำยก็ได้ ทำให้ไปสู่สุคติคือ ไปเกิดเป็นมนุษย์
เทวดำ พรหม จนถึงเป็นพระอรหันต์ก็ได้
ดังนั้น เรื่องของกรรมจึงเป็นเรื่องที่พุทธศำสนิกชนจำเป็นจะต้องศึกษำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพื่อจะ
ได้พัฒนำตนเองให้พ้นจำกทุคติ และดำเนินไปสู่สุคติซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต่ำงปรำรถนำ กรรมที่จะนำไปสู่ทุคติ
และสุคตินั้น ทำงพระพุทธศำสนำเรียกว่ำ กรรมบถ โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ที่นำไปสู่ทุคติ เรียกว่ำ
กุศลกรรมบถ และที่นำไปสู่สุคติ เรียกว่ำ กุศลกรรมบถ

อกุศลกรรมบถ ๑๐
๑. ปำณำติบำต
ทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง คือฆ่ำสัตว์
๒. อทินนำทำน
ถือเอำสิ่งของที่เจ้ำของเขำไม่ได้ให้ ด้วยอำกำรแห่งขโมย
๓. กำเมสุมิจฉำจำร
ประพฤติผิดในกำม
ทั้ง ๓ นี้ จัดเป็นกำยกรรม เพรำะเกิดขึ้นทำงกำยทวำรโดยมำก
๔. มุสำวำท
พุดเท็จ
๕. ปิสุณวำจำ
พูดส่อเสียด
๖. ผรุสวำจำ
พูดคำหยำบ
๗. สัมผัปปลำปะ
พูดเพ้อเจ้อ
ทั้ง ๔ นี้ จัดเป็นวจีกรรม เพรำะเกิดขึ้นทำงวจีทวำรโดยมำก
๘. อภิชฌำ
โลภอยำกได้ของเขำ
๙. พยำบำท
ปองร้ำยเขำ
๑๐. มิจฉำทิฏฐิ
เห็นผิดจำกคลองธรรม
ทั้ง ๓ นี้ จัดเป็นมโนกรรม เพรำะเกิดขึ้นทำงโนทวำรโดยมำก

อธิบายอกุศลกรรมบถ โดยอาการ ๕
๑. โดยธรรม คือ โดยสภำวธรรม
กรรมบถ ๗ คือ กำยกรรม ๓ และวจีกรรม ๔ โดยสภำวธรรม ได้แก่ เจตนำ อธิบำยว่ำ ต้องมี
เจตนำในกำรทำ กำรพูด จึงจะเป็นกรรมบถได้ ถ้ำไม่มีเจตนำไม่เป็นกรรมบถ ส่วนมโนกรรม ๓ มีอภิชฌำ
เป็นต้น เกิดร่วมกับเจตนำ จึงจะเป็นมโนกรรมได้ มีแต่เฉพำะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ไม่จัดเป็นมโนกรรม
๒. โดยโกฏฐำสะ คือ โดยเป็นส่วนแห่งธรรมต่ำง ๆ
อกุศลกรรมบถ ๘ คือ กำยกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มิจฉำทิฏฐิ ๑ เป็นกรรมบถอย่ำงเดียว ไม่เป็น
มูลคือรำกเหง้ำแห่งอกุศลเหล่ำอื่น ส่วนอภิชฌำ ได้แก่โลภะ พยำบำท ได้แก่โทสะ ดังนั้น ทั้ง ๒ อย่ำงนี้
เป็นทั้งอกุศลกรรมบถ เป็นทั้งมูลคือรำกเหง้ำของอกุศลเหล่ำอื่นด้วย
๓. โดยอำรมณ์ คือ สิ่งที่ใจเข้ำไปยึดแล้ว เป็นเหตุให้ทำกรรมนั้น ๆ
ปำณำติบำต มีสังขำรคือชีวิตของสัตว์เป็นอำรมณ์ หมำยควำมว่ำ กำรฆ่ำสัตว์ เป็นกำรทำลำยชีวิต
ของผู้อื่น ถ้ำทำลำยสิ่งไม่มีชีวิต ก็ไม่จัดเป็นกำรฆ่ำสัตว์
อทินนำทำน มีสัตว์หรือสังขำรเป็นอำรมณ์ หมำยควำมว่ำ สิ่งที่ถูกลักขโมยนั้นอำจเป็นมนุษย์ สัตว์
หรือสิ่งของก็ได้
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กำเมสุมิจฉำจำร มีสังขำรคือผัสสะเป็นอำรมณ์ หมำยควำมว่ำ กำเมสุมิจฉำจำร จะสำเร็จได้ต้องมี
กำรสัมผัสทำงกำย
มุสำวำท ปิสุณวำจำ และสัมผัปปลำปะ มีสัตว์หรือสังขำรเป็นอำรมณ์ หมำยควำมว่ำ เรื่องที่พูด
เท็จ พูดส่อเสียด และพูดเพ้อเจ้อนั้น อำจเป็นเรื่องของคนสัตว์ หรือเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ก็ได้
ผรุสวำจำ มีสัตว์เป็นอำรมณ์ หมำยควำมว่ำ กำรพูดคำหยำบนั้น ต้องพูดกับผู้ที่เข้ำใจควำมหมำย
เท่ำนั้น จึงจัดเป็นกรรมบถ ถ้ำพูดกับผู้ที่ไม่เข้ำใจ ไม่จัดเป็นกรรมบถ
อภิชฌำ มีสัตว์และสังขำรเป็นอำรมณ์ หมำยควำมว่ำ สิ่งที่โลภอยำกได้นั้น เป็นมนุษย์ สัตว์ หรือ
สิ่งของก็ได้
พยำบำท มีสัตว์เป็นอำรมณ์ หมำยควำมว่ำ กำรปองร้ำยที่จัดเป็นพยำบำทนั้น ต้องปองร้ำยมนุษย์
หรือสัตว์ทั้งหลำยเท่ำนั้น
มิจฉำทิฏฐิ มีสังขำรคือธรรมอันเป็นไปในภูมิ ๓ เป็นอำรมณ์ ได้แก่ กำมำวจรภูมิ รูปำวจรภูมิ
และอรูปำวจรภูมิ หมำยควำมว่ำ ควำมเห็นที่จัดเป็นมิจฉำทิฏฐินั้น ต้องเห็นผิดไปจำกควำมเป็นจริง เช่น
โลกอื่นไม่มี บำปไม่มี บุญไม่มี เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยง ว่ำเป็นของเที่ยง เป็นต้น
๔. โดยเวทนำ คือ เวทนำ ๓ อย่ำง ได้แก่ สุขเวทนำ ๑ ทุกขเวทนำ ๑ อุเบกขำเวทนำ ๑
ปำณำติบำต มีทุกขเวทนำอย่ำงเดียว หมำยควำมว่ำ ในขณะฆ่ำสัตว์ จิตใจของผู้กระทำ ย่อม
ประกอบด้วยควำมโกรธ
อทินนำทำน มีเวทนำ ๓ หมำยควำมว่ำ ในขณะลักทรัพย์ จิตใจของผู้ลักขโมย อำจจะมีควำมสุข
ควำมทุกข์ หรือรู้สึกเฉย ๆ ก็ได้
กำเมสุมิจฉำจำร มีเวทนำ ๒ คือ สุขเวทนำกับอุเบกขำเวทนำ หมำยควำมว่ำ จิตใจของผู้กำลัง
ประพฤติผิดในกำมนั้น มีแต่ควำมสุข หรือรู้สึกเฉย ๆ เท่ำนั้น
มุสำวำท ปิสุณวำจำ และสัมผัปปลำปะ มีเวทนำ ๓ หมำยควำมว่ำ ในขณะที่พูดเท็จ พูดส่อเสียด
หรือพูดเพ้อเจ้อนั้น จิตใจของผู้พูด อำจมีควำมรู้สึกดีใจเสียใจ หรือเฉย ๆ ก็ได้
ผรุสวำจำ มีทุกขเวทนำอย่ำงเดียว หมำยควำมว่ำ คำพูดที่จะจัดว่ำ หยำบคำยนั้น ผู้พูดต้องพูด
ด้วยจิตที่โกรธ หำกพูดด้วยจิตเมตตำปรำรถนำดี ไม่จัดเป็นผรุสวำจำ
อภิชฌำ มิจฉำทิฏฐิ มีเวทนำ ๒ คือ สุขเวทนำกับอุเบกขำเวทนำ หมำยควำมว่ำ ในขณะที่โลภ
อยำกได้ของผู้อื่น หรือมีควำมเห็นผิดนั้น จิตใจของผู้นั้น จะมีแต่ควำมสุข หรือรู้สึกเฉย ๆ ไม่รู้สึกโกรธหรือ
เสียใจเลย
พยาบาท มีทุกขเวทนำอย่ำงเดียว หมำยควำมว่ำ ในขณะที่ปองร้ำยผู้อื่นนั้น จิตใจของผู้ปองร้ำย
ย่อมมีแต่ควำมโกรธอย่ำงเดียว
๕. โดยมูล คือ อกุศลมูล ๓ ได้แก่ โลภมูล ๑ โทสมูล ๑ โมหมูล ๑
ปำณำติบำต
มีมูล ๒ คือ โทสมูล โมหมูล
ทินนำทำน
มีมูล ๒ คือ โทสมูล โมหมูล หรือ โลภมูล โมหมูล
กำเมสุมิจฉำจำร
มีมูล ๒ คือ โลภมูล โมหมูล
มุสำวำท ปิสุณวำจำ และสัมผัปปลำปะ มีมูล ๒ คือ โทสมูล โมหมูล หรือ โลภมูล โมหมูล
ผรุสวำจำ
มีมูล ๒ คือ โทสมูล โมหมูล
อภิชฌำ พยำบำท
มีมูล ๑ คือ โมหมูล
มิจฉำทิฏฐิ
มีมูล ๒ คือ โลภมูล โมหมูล
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ปาณาติบาต
คำว่ำ ปำณะ ในคำว่ำ ปำณำติบำต โดยสมมติสัจจะ ได้แก่ สัตว์ โดยปรมัตถสัจจะ ได้แก่
ชีวิตินทรีย์ ๒ อย่ำง คือ รูปชีวิตินทรีย์ ธรรมชำติที่เป็นใหญ่ในกำรทำให้รูปมีชีวิตอยู่ได้ และอรูปชีวิตินทรีย์
ธรรมชำติที่เป็นใหญ่ในกำรทำให้นำมธรรม ได้แก่ เวทนำ สัญญำ สังขำร และวิญญำณ มีชีวิตอยู่ได้
ชีวิตินทรีย์ทั้งสองนี้ มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เมื่ออย่ำงหนึ่งถูกทำลำย อีกอย่ำงหนึ่งก็ถูกทำลำยไปด้วย
เจตนำฆ่ำของบุคคลผู้รู้อยู่ว่ำ สัตว์นั้นมีชีวิต อันเป็นไปทำงกำยหรือทำงวำจำ เป็นเหตุให้เกิดควำม
พยำยำมในกำรเข้ำไปตัดอินทรีย์คือชีวิตทั้ง ๒ นั้น ชื่อว่ำ ปำณำติบำต
ปำณำติบำต จะสำเร็จเป็นกรรมบถได้ ต้องประกอบด้วยองค์ ๕ คือ
๑. สัตว์มีชวี ิต
๒. รู้ว่ำสัตว์มีชีวิต
๓. จิตคิดจะฆ่ำ
๔. พยำยำมเพื่อจะฆ่ำ
๕. สัตว์ตำยด้วยควำมพยำยำมนั้น
ปำณำติบำตนั้น มีโทษมำก เพรำะเหตุ ๔ ประกำร คือ
๑. สัตว์ใหญ่
๒. สัตว์นั้นมีคุณ
๓. ควำมพยำยำมของผู้ฆ่ำมีมำก
๔. กิเลสของผู้ฆ่ำรุนแรง
ปำณำติบำตที่ตรงกันข้ำม ชื่อว่ำมีโทษน้อย

โทษของปาณาติบาต
โทษของปำณำติบำต องค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ทรงแสดงไว้ในทุจริตวิปำกสูตร อังคุตตร
นิกำยว่ำ ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ปำณำติบำต อันบุคคลส้องเสพ (ทำ) เจริญ (ทำด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ) ทำให้
มำก (ทำบ่อย ๆ ทำเป็นประจำ) ย่อมทำให้ไปเกิดในนรก ในกำเนิดแห่งสัตว์ดิรัจฉำน ในแดนแห่งเปรต
ผลร้ำยแห่งปำณำติบำต อย่ำงเบำที่สุด ย่อมทำให้เป็นผู้มีอำยุสั้นแก่ผู้ที่ได้เกิดมำเป็นมนุษย์
พระอรรถกถำจำรย์ อธิบำยว่ำ ผู้ทำปำณำติบำตบำงคนแม้จะไม่ตกนรก เกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉำน หรือ
เกิดในแดนแห่งเปรตก็ตำม อันกุศลกรรมบำงอย่ำงที่ได้ทำเอำไว้ส่งผลให้ได้มำเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะเป็นผู้มีอำยุ
สั้น บำงคนพอถือปฏิสนธิในครรภ์มำรดำ ไม่ทันจะได้ลืมตำดูโลก ก็ตำยเสียก่อน หรือบำงคนคลอดจำก
ครรภ์มำรดำมำแล้ว อยู่ได้ไม่นำนก็เสียชีวิต ผู้ได้รับผลร้ำยจำกกำรทำปำณำติบำตด้วยจิตใจที่อำมหิต พึงเห็น
นำยโคฆำต ชื่อนันทะ เป็นอุทำหรณ์
เล่ำกันมำว่ำ ในครั้งพุทธกำล ในพระนครสำวัตถี มีชำยคนหนึ่ง ชื่อนันทะ มีอำชีพฆ่ำโคเอำเนื้อขำยเลี้ยงชีพ
ตลอด ๕๕ ปีที่เขำทำอำชีพนี้ ไม่เคยบริจำคทำนและรักษำศีลเลย ถ้ำขำดเนื้อจะไม่ยอมรับประทำนอำหำร
วันหนึ่ง ในเวลำเย็น เขำมอบเนื้อให้ภรรยำเพื่อทำกับข้ำว เสร็จแล้วไปอำบน้ำที่ท่ำน้ำ บังเอิญเพื่อนของเขำ
คนหนึ่งมีแขกมำที่บ้ำน ไม่มีกับข้ำวต้อนรับ จึงไปยังบ้ำนนำยนันทะ พบภรรยำของเขำ จึงได้ขอซื้อเนื้อ แต่
ไม่มีเนื้อสำหรับขำย มีแต่เนื้อที่เตรียมไว้สำหรับทำกับข้ำวตอนเย็น ภรรยำของนำยนันทะ จึงไม่ขำยให้
เพรำะทรำบดีว่ำถ้ำขำดเนื้อแล้ว สำมีจะไม่ยอมรับประทำนอำหำร แต่ชำยผู้นั้นก็ไม่ฟังเสียง ได้ฉวยหยิบเอำ
เนื้อนั้นไปโดยพลกำร
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นำยนันทะกลับมำจำกท่ำน้ำ ภรรยำได้ยกอำหำรที่ปรำศจำกเนื้อมำให้ได้ เล่ำเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นให้
ฟัง เขำไม่ยอมรับประทำนอำหำร ฉวยมีดอันคมกริบ เดินเข้ำไปหำโคตัวหนึ่ง สอดมือเข้ำไปในปำก ดึงลิ้น
ออกมำแล้วใช้มีดเชือดจนขำด นำมำให้ภรรยำทำกับข้ำว โคตัวนั้นสิ้นใจตำยด้วยควำมเจ็บปวดทรมำน
เมื่อกับข้ำวเสร็จแล้ว นำยนันทะจึงรับประทำนอำหำร ทันทีที่เขำใส่ชิ้นเนื้อนั้นเข้ำไปในปำก ลิ้นของเขำได้
ขำดตกลงไปในชำมข้ำว ได้รับผลกรรมทันตำเห็น เพรำะกำรทำปำณำติบำตด้วยจิตใจอันเหี้ยมโหด เลือดไหล
ออกจำกปำก ร้องครวญครำงเสียงเหมือนโค ตำยแล้วไปตกนรกอเวจี ฯ

อทินนาทาน
คำว่ำ อทินนะ ในคำว่ำ อทินนำทำน หมำยถึง ของที่เจ้ำของหวงแหนไม่ได้ให้ด้วยกำยหรือวำจำ
จะอยู่ในบ้ำน ในป่ำ ทำตก หรือหลงลืม ก็ตำม
เจตนำอันเป็นเหตุขโมย ของบุคคลผู้รู้อยู่ว่ำ เจ้ำของหวงแหน อันเป็นไปทำงกำยหรือทำงวำจำ ให้
เกิดควำมพยำยำมในกำรถือเอำของนั้น ชื่อว่ำ อทินนำทำน
อทินนำทำน จะสำเร็จเป็นกรรมบถได้นั้น ต้องประกอบด้วยองค์ ๕ คือ
๑. ของมีเจ้ำของหวง
๒. รู้ว่ำมีเจ้ำของหวง
๓. จิตคิดจะลัก
๔. พยำยำมเพื่อจะลัก
๕. ลักมำได้ด้วยควำมพยำยำมนั้น
อทินนำทำนนั้น มีโทษมำก เพรำะเหตุ ๔ ประกำร คือ
๑. ของนั้นเป็นของประณีต หรือมีควำมสำคัญ
๒. ของนั้นเป็นของบุคคลผู้มีคุณธรรม
๓. ผู้ลักมีควำมพยำยำมมำก
๔. กิเลสของผู้ลักแรงกล้ำ
อทินนำทำนที่ตรงกันข้ำม ชื่อว่ำมีโทษน้อย

โทษของอทินนาทาน
โทษของอทินนำทำน ทรงแสดงไว้ว่ำ ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย อทินนำทำน อันบุคคลส้องเสพ เจริญ
ทำให้มำก ย่อมทำให้ไปเกิดในนรก ในกำเนิดแห่งดิรัจฉำน ในแดนแห่งเปรต ผลร้ำยแห่งอทินนำทำน อย่ำง
เบำที่สุด ย่อมทำทรัพย์สินเงินทองให้พินำศ แก่ผู้ที่ได้เกิดมำเป็นมนุษย์
พระอรรถกถำจำรย์ อธิบำยว่ำ บุคคลผู้ประพฤติผิดศีลข้ออทินนำทำนหำกได้เกิดมำเป็นมนุษย์
ทรัพย์สินเงินทองของเขำก็จะถึงควำมพินำศย่อยยับไป จนหมดตัวหรือล้มละลำย ส่วนโทษของอทินนำทำนที่
เห็นได้ในปัจจุบันทันตำ พึงเห็นพรำหมณ์ชื่อสีลวิมังสนะเป็นอุทำหรณ์
ครั้งพุทธกำล ในพระนครสำวัตถี มีพรำหมณ์คนหนึ่งชื่อ สีลวิมังสนะ ถึงสรณะ ๓ และรักษำศีล
๕ รับรำชกำรอยู่กับพระเจ้ำโกศล พระรำชำพร้อมด้วยข้ำรำชกำรใหญ่น้อย ต่ำงให้ควำมนับถือพรำหมณ์นั้น
เขำคิดว่ำ ที่คนเขำนับถือเรำนี้ เขำนับถืออะไร ชำติ โคตร สกุล ควำมรู้ หรือศีลกันแน่ ต้องกำร
จะทดลอง วันหนึ่ง เมื่อกลับจำกที่ทำงำน ได้แอบหยิบเอำเงินของหลวงไปจำนวนหนึ่ง เจ้ำหน้ำที่กำรเงินไม่
ว่ำอะไร วันที่ ๒ ได้ทำอย่ำงนั้นอีก ก็ไม่มีใครว่ำอะไร วันที่ ๓ จึงหยิบเอำเงินไปกำมือหนึ่ง เจ้ำหน้ำที่
กำรเงินโกรธ ร้องตะโกนให้คนช่วยกันจับตัว เมื่อจับตัวได้แล้ว ก็ทุบตีคนละสองสำมที แล้วพันธนำกำรไป
กรำบทูลให้พระรำชำรับสั่งลงอำญำหลวงแก่เขำ

~8~
พรำหมณ์ทรำบชัดว่ำ ที่คนเขำนับถือตนนั้น เพรำะกำรรักษำศีล จึงได้กล่ำวว่ำ เรื่องชำติและชน
ชั้น เป็นเรื่องไร้สำระ ศีลนี่แหละ สูงที่สุด บุคคลขำดศีลเสียแล้ว วิชำควำมรู้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย
------------------ ---------------------

กาเมสุมิจฉาจาร
คำว่ำ กำม ในคำว่ำ กำเมสุมิจฉำจำร ได้แก่ เมถุนสมำจำร ๒ อย่ำง คือ สทำรสันโดษ ควำม
พอใจในเฉพำะคู่ครองของตน ๑ ปรทำรคมนะ กำรละเมิดคู่ครองคนอื่น ๑ ส่วนควำมผิดที่จัดเป็น
กำเมสุมิจฉำจำรนั้น ได้แก่ ควำมผิดที่เกิดขึ้นเพรำะนอกใจคู่ครองของตน และละเมิดคู่ครองของคนอื่น
เจตนำที่ล่วงละเมิดฐำนะที่ตนไม่ควรละเมิด อันเป็นไปทำงกำยทวำร โดยประสงค์อสัทธรรม ชื่อว่ำ
กำเมสุมิจฉำจำร
กำเมสุมิจฉำจำร จะสำเร็จเป็นกรรมบถได้นั้น ต้องประกอบด้วยองค์ ๔ คือ
๑. วัตถุที่จะพึงประพฤติล่วง
๒. จิตคิดจะเสพในวัตถุที่พึงประพฤติล่วงนั้น
๓. พยำยำมในอันจะเสพ
๔. มีควำมยินดี
กำเมสุมิจฉำจำร มีโทษมำก เพรำะเหตุ ๔ ประกำร คือ
๑. กระทำในบุคคลผู้มีคุณธรรม
๒. เป็นกำรข่มขืนใจ
๓. มีควำมพยำยำมมำก
๔. มีกิเลสแรงกล้ำ
กำเมสุมิจฉำจำรที่ตรงกันข้ำม ชื่อว่ำมีโทษน้อย
โทษของกาเมสุมิจฉาจาร
โทษของกำเมสุมิจฉำจำร ทรงแสดงไว้ว่ำ ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย กำเมสุมิจฉำจำร อันบุคคลส้องเสพ
เจริญ ทำให้มำก ย่อมทำให้ไปเกิดในนรก ในกำเนิดแห่งดิรัจฉำน ในแดนแห่งเปรต ผลร้ำยแห่ง
กำเมสุมิจฉำจำรอย่ำงเบำที่สุด ย่อมทำให้เป็นผู้มีศัตรูคู่เวรมำก เมื่อได้เกิดมำเป็นมนุษย์
พระอรรถกถำจำรย์ อธิบำยว่ำ ผู้ประพฤติผิดในกำม ถึงแม้จะไม่ตกนรกเป็นต้นนั้น หำกได้เกิดเป็นมนุษย์อีก
ก็จะเป็นคนมีศัตรูมำก คือ ใครพบเขำย่อมเกิดกำรจองเวร (ไม่ชอบหน้ำ) หรือถึงขั้นทำร้ำย ทั้งที่ไม่ได้ทำผิด
อะไรแก่เขำ
ส่วนโทษของกำเมสุมิจฉำจำรที่เห็นได้ในปัจจุบันทันตำ พึงเห็นหญิงสำวคนหนึ่งที่คิดนอกใจสำมีเป็น
อุทำหรณ์ ครั้งดึกดำบรรพ์ ได้มีชำยหนุ่มชำวพำรำณสีคนหนึ่ง นำมว่ำจูฬธนุคคหบัณฑิต เรียนวิชำกับ
อำจำรย์ทิศำปำโมกข์ที่เมืองตักกสิลำ เขำเป็นชำยหนุ่มหน้ำตำดี มีควำมประพฤติเรียบร้อย เรียนเก่ง เป็นที่
รักใคร่ของอำจำรย์ เมื่อเรียนศิลปะวิทยำจบแล้ว จึงลำอำจำรย์กลับบ้ำน อำจำรย์ได้ยกลูกสำวคนหนึ่งให้เป็น
ภรรยำ ในระหว่ำงทำง ได้เกิดกำรต่อสู้กับพวกโจรด้วยมือเปล่ำ บอกให้ภรรยำนำดำบมำให้ แต่ภรรยำกลับ
เกิดควำมรักในตัวโจรที่ตนเพิ่งจะพบเห็นเดี๋ยวนั้นเอง จึงส่งดำบไปให้โจร ฆ่ำชำยหนุ่มตำย
โจรพำนำงไปถึงแม่น้ำสำยหนึ่ง คิดว่ำ หญิงคนนี้พบชำยอื่นเข้ำ คงจะให้ฆ่ำเรำเหมือนกับให้เรำฆ่ำสำมีเธอ
เรำไม่ต้องกำรผู้หญิงคนนี้ จึงออกอุบำยหลอกลวงเอำทรัพย์สินเงินทองของเธอจนหมดสิ้น แล้วก็จำกไป โดย
ทิ้งคำพูดไว้กับเธอว่ำ แม่คนงำมเธอเอำสำมีที่เคยเชยชิดกันมำนำน แลกกับฉันซึ่งมิใช่สำมีที่ไม่เคยเชยชิด วัน
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หลังเธอคงจะเอำฉันแลกกับชำยอื่นอีก ฉันจะหนีเธอไปให้ไกลที่สุดเท่ำที่จะไกลได้ หญิงสำวคนนั้นไม่มีใครคบ
หำสมำคมด้วย เพรำะประพฤติผิดศีลข้อที่ ๓ นี้นั่นเอง
----------------------- -------------------------กายกรรมเป็นไปในทวาร ๒
กรรม ๓ อย่ำง คือ ปำณำติบำต อทินนำทำน และกำเมสุมิจฉำจำร เรียกว่ำ กำยกรรม เพรำะ
เป็นไปทำงกำยทวำรโดยมำก บำงครั้ง ปำณำติบำตและอทินนำทำน ก็เป็นไปทำงวจีทวำรบ้ำง ตัวอย่ำง
นำย ก. สั่งให้นำย ข. ไปฆ่ำคน หรือไปลักทรัพย์ นำย ข. ทำงำนสำเร็จตำมที่นำย ก. สั่ง กำรฆ่ำคน
หรือกำรลักทรัพย์ของนำย ก. จัดเป็นกำยกรรม แต่ทวำร จัดเป็นวจีทวำร ส่วนกำเมสุมิจฉำจำร จัดเป็น
กำยกรรม เพรำะเป็นไปทำงกำยทวำรอย่ำงเดียว
ปำณำติบำต อทินนำทำน และกำเมสุมิจฉำจำร ที่จัดเป็นกำยกรรมนั้น เพรำะมีกำรกระทำด้วยกำย
กรรมนั้น จึงจะสำเร็จดังตัวอย่ำงที่ยกมำ ถ้ำมีเพียงแต่กำรสั่งอย่ำงเดียว ไม่มีคนลงมือทำ จะสั่งต่อๆ กันไปกี่
คนก็ตำม กำรฆ่ำหรือกำรลักนั้นจะสำเร็จไม่ได้เลย
ในกำรทำปำณำติบำต อทินนำทำน และกำเมสุมิจฉำจำรนั้น จิตใจของผู้กระทำ ต้องมีอภิชฌำคือ
โลภะ พยำบำทคือโทสะ และมิจฉำทิฏฐิ เกิดขึ้นด้วยตำมสมควร แต่กำยกรรมนี้ เน้นตัวเจตนำคือควำมจง
ใจเป็นสำคัญ ดังนั้น อภิชฌำ พยำบำท และมิจฉำทิฏฐิ ในกำยกรรมนี้ จึงจัดเป็นอกุศลกรรมฝ่ำยสนับสนุน
เจตนำ ไม่ได้จัดเป็นกรรมบถ เปรียบเทียบให้เข้ำใจง่ำย สมมติว่ำมีผู้ร้ำย ๔ คน คือ นำยเจตนำ นำย
อภิชฌำ นำยพยำบำท และนำยมิจฉำทิฏฐิ สมคบกันฆ่ำคน นำยอภิชฌำ นำยพยำบำท นำยมิจฉำทิฏฐิ
เป็นผู้คิดอุบำย นำยเจตนำเป็นผู้ลงมือฆ่ำ โทษหนักจึงไปอยู่ที่นำยเจตนำ

มุสาวาท
คำว่ำ มุสำ แปลว่ำ เท็จ เจตนำทำให้พูดเท็จ ชื่อว่ำ มุสำวำท ได้แก่ อกุศลเจตนำ ที่ก่อให้เกิด
ควำมพยำยำมทำงกำยและทำงวำจำของคนโกง โดยมุ่งจะหลอกลวงคนอื่น กำรพูดเท็จนั้น หำกทำให้คนอื่น
เสียประโยชน์ จัดเป็นกรรมบถ ถ้ำไม่เสียประโยชน์ ก็เป็นเพียงกรรม
กรรมบถ ต่ำงกันกับ กรรม กรรมบถ หมำยถึง กรรมที่ส่งผลในปฏิสนธิกำล เช่น ส่งผลให้ไปเกิด
ในนรก เกิดเป็นมนุษย์ เกิดในสวรรค์ เป็นต้น ส่วนกรรม หมำยถึง กรรมที่ส่งผลใน ปวัตติกำล คือ
หลังจำกเกิดในภพนั้น ๆ แล้วเช่น ส่งผลให้เห็นรูป ฟังเสียง ลิ้มรส ที่ดีหรือไม่ดี เป็นต้น
มุสำวำท จะสำเร็จเป็นกรรมบถได้นั้น ต้องประกอบด้วยองค์ ๔ คือ
๑. เรื่องไม่จริง
๒. จิตคิดจะพูดให้ผิด
๓. พยำยำมจะพูดออกไป
๔. คนอื่นเข้ำใจเนื้อควำมนั้น
มุสำวำทมีโทษมำก เพรำะเหตุ ๓ ประกำร คือ
๑. ประโยชน์ที่ถูกทำลำยมีมำก
๒. ผู้เสียประโยชน์เป็นผู้มีคุณมำก
๓. กิเลสของผู้กล่ำวมุสำวำทมีกำลังแรงกล้ำ
มุสำวำทที่ตรงกันข้ำม ชื่อว่ำมีโทษน้อย
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โทษของมุสาวาท
โทษของมุสำวำท ทรงแสดงไว้ว่ำ ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย มุสำวำท อันบุคคลเสพ เจริญ ทำให้มำก
ย่อมทำให้เกิดในนรก ในกำเนิดดิรัจฉำน ในแดนแห่งเปรต ผลร้ำยแห่งมุสำวำทอย่ำงเบำที่สุด ย่อมทำให้เป็น
ผู้ถูกใส่ควำม แก่ผู้ที่ได้เกิดมำเป็นมนุษย์
พระอรรถกถำจำรย์ อธิบำยว่ำ ผู้กล่ำวมุสำ ถึงแม้จะไม่ไปตกนรกเป็นต้นนั้น หำกได้มำเกิดเป็น
มนุษย์อีก ก็มักจะถูกใส่ควำมด้วยเรื่องอันไม่เป็นจริง คือใครทำควำมผิดอะไรไว้ คนทั้งหลำยมักจะโทษว่ำเขำ
เป็นผู้ทำ
ส่วนโทษของมุสำวำทที่เห็นได้ในปัจจุบันทันตำ พึงเห็นสตรีผู้หนึ่งที่พูดมุสำเพื่อทำลำยผลประโยชน์
ของหมอรักษำตำ เป็นอุทำหรณ์
อดีตกำล ในพระนครพำรำณสี ได้มีจักษุแพทย์คนหนึ่ง เที่ยวรักษำคนตำมหมู่บ้ำน ตำบลต่ำง ๆ
ต่อมำ ได้พบผู้หญิงคนหนึ่ง กำลังทุกข์ทรมำนด้วยโรคตำจนเกือบจะมองไม่เห็น หมอตรวจดูอำกำร แล้ว
บอกว่ำพอจะรักษำให้หำยเป็นปกติได้ นำงจึงตอบว่ำ ถ้ำคุณหมอรักษำตำดิฉันให้หำยเป็นปกติได้ ดิฉันกับลูก
ชำย ลูกสำว จะยอมเป็นทำสรับใช้ไปตลอดชีวิต หมอจึงตกลงรักษำให้ ต่อมำไม่นำน ดวงตำของเธอก็หำย
เป็นปกติ เธอกลัวว่ำจะต้องเป็นทำสของหมอตำมที่ให้สัญญำไว้ เมื่อหมอมำถำมอำกำร จึงแกล้งพูดโกหกว่ำ
ก่อนนี้ดวงตำดิฉันเจ็บปวดเพียงเล็กน้อย แต่พอหยอดยำของท่ำนแล้ว กลับเจ็บปวดมำกกว่ำเดิม หมอรู้ทันว่ำ
หญิงผู้นี้หลอกลวงเรำ เพรำะต้องกำรจะไม่ให้ค่ำรักษำ หมอโกรธมำก จึงปรุงยำขนำนใหม่ให้ เมื่อหญิงนั้นใช้
ยำหยอดตำแล้ว ตำทั้ง ๒ ข้ำงได้บอดสนิท สตรีนั้น ตำบอดเพรำะกล่ำวเท็จ ดังนี้แล
ปิสุณวาจา
เจตนำของผู้มีจิตเศร้ำหมอง พยำยำมกระทำหรือพูด เพื่อต้องกำรให้คนอื่นมำรักตน ก็ดี เพื่อ
ต้องกำรทำลำยคนอื่น ก็ดี ชื่อว่ำ ปิสุณวำจำ
กำรพูดให้ร้ำยลับหลัง โดยมุ่งให้คนอื่นเกิดควำมแตกแยก เมื่อคนอื่นแตกแยกกัน จัดเป็น ปิสุณ
วำจำ สำเร็จเป็นกรรมบถ ถ้ำไม่เกิดควำมแตกแยกกันก็เป็นเพียงกรรมเท่ำนั้น
ปิสุณวำจำ จะสำเร็จเป็นกรรมบถได้นั้น ต้องประกอบด้วยองค์ ๔ คือ
๑. คนอื่นพึงถูกทำลำย
๒. จิตคิดจะพูดส่อเสียด
๓. พยำยำมจะพูดออกไป
๔. คนอื่นเข้ำใจเนื้อควำมนั้น
ปิสุณวำจำ มีโทษมำก เพรำะเหตุ ๓ ประกำร คือ
๑. บุคคลผู้ถูกทำลำยให้แตกแยกกันนั้นเป็นผู้มีคุณมำก
๒. คนเหล่ำนั้นแตกแยกกัน
๓. ผู้พูดมีกิเลสแรงกล้ำ
ปิสุณวำจำที่ตรงกันข้ำม ชื่อว่ำมีโทษน้อย
โทษของปิสุณวาจา
โทษของปิสุณวำจำ ทรงแสดงไว้ว่ำ ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ปิสุณวำจำ อันบุคคลส้องเสพ เจริญ ทำ
ให้มำก ย่อมทำให้ไปเกิดในนรก ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉำน ในแดนแห่งเปรต ผลร้ำยแห่งปิสุณวำจำอย่ำงเบำ
ที่สุด ย่อมทำให้เกิดควำมแตก จำกมิตร แก่ผู้ที่ได้เกิดมำเป็นมนุษย์
พระอรรถกถำจำรย์ อธิบำยว่ำ บุคคลผู้พูดปิสุณวำจำ ถึงแม้จะไม่ตกนรกเป็นต้นนั้น หำกได้เกิดมำ
เป็นมนุษย์ก็จะแตกจำกมิตร คือผู้ที่เป็นมิตรนั่นแหละจะกลับกลำยมำเป็นศัตรูแก่เขำ
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ส่วนโทษของปิสุณวำจำ พึงเห็นผลกรรมที่พระธรรมกถึกรูปหนึ่งได้รับ เป็นอุทำหรณ์
ในกำลแห่งพระพุทธเจ้ำทรงพระนำมว่ำกัสสปะ มีพระมหำเถระ ๒ รูป รูปหนึ่งมีพรรษำ ๖๐ อีก
รูปหนึ่งมีพรรษำ ๕๙ สนิทรักกันมำก จำพรรษำอยู่ในอำวำสแห่งหนึ่ง สมบูรณ์ด้วยลำภ ต่อมำ มีพระธรรม
กถึกรูปหนึ่ง มำขออยู่ในอำวำสนั้นด้วย เพรำะเห็นว่ำเป็นวัดที่มีลำภสักกำระมำก อยู่ได้ไม่นำน ก็คิดขับไล่
พระเถระทั้ง ๒ รูปนั้น จึงเข้ำไปหำทีละรูปแล้ว พูดว่ำ เมื่อวันกระผมมำที่นี่ พระเถระรูปนั้น บอกผมว่ำ
คุณเป็นคนดี จะคบหำสมำคมกับพระมหำเถระ ต้องพิจำรณำให้ดีก่อน พูดเหมือนกับรู้ควำมลับควำม
เสียหำยของท่ำน เสร็จแล้ว ก็เข้ำไปหำอีกรูปหนึ่ง พูดอย่ำงเดียวกันนั้น แรก ๆ ทั้ง ๒ รูปไม่เชื่อ แต่นำน
ไป เกิดบำดหมำงกันแล้ว ในที่สุดก็แตกกัน ต่ำงคนต่ำงออกจำกวัด พระธรรมกถึก จึงได้ครองวัดนั้นแต่
เพียงรูปเดียว เมื่อพระธรรมกถึกนั้นมรณภำพแล้ว ไปเกิดในนรกชั้นอเวจี พ้นจำกนรกนั้นแล้วไปเกิดเป็น
เปรต ร่ำงกำยเหมือนมนุษย์ มีศีรษะเหมือนสุกร ต้องเสวยทุกข์อยู่ที่ภูเขำคิชฌกูฏ กำรพูดทำให้คนแตก
สำมัคคีกัน เป็นบำปหนัก ดังนี้แล
ผรุสวาจา
เจตนำแผ่ไปเผำผลำญจิตของผู้ฟัง ชื่อว่ำ ผรุสำ
เจตนำเป็นเหตุประทุษร้ำย ก่อให้เกิดควำมพยำยำมทำงกำยและทำงวำจำอันเป็นเหตุทำลำยไมตรี
ของผู้อื่น ชื่อว่ำ ผรุสวำจำ อีกอย่ำงหนึ่ง เจตนำในกำรพูดมุ่งทำลำย แผ่ไปเผำผลำญจิตใจของผู้ฟัง ชื่อว่ำ
ผรุสวำจำ
ผรุสวำจำนั้น ขึ้นอยู่กับเจตนำที่มุ่งประทุษร้ำย และพูดต่อหน้ำ จึงจัดเป็นกรรมบถ ส่วนคำด่ำที่พูด
ด้วยเจตนำดี เหมือนบิดำ มำรดำ และครูอำจำรย์ ดุด่ำบุตร ธิดำ และศิษย์ เป็นต้น ไม่จัดเป็นผรุสวำจำ
ดังได้สดับมำ เด็กคนหนึ่ง ไม่เชื่อคำของมำรดำ เข้ำไปในป่ำ เมื่อมำรดำไม่สำมำรถบังคับให้เด็กนั้น
กลับได้ จึงด่ำว่ำ ขอแม่กระบือดุ จงไล่ตำมมัน ทันใดนั้น แม่กระบือปรำกฏแก่เด็กนั้นในป่ำจริง ๆ เด็กได้
ตั้งสัจจอธิษฐำนว่ำ มำรดำของข้ำพเจ้ำพูดเรื่องใดด้วยปำก เรื่องนั้นจงอย่ำมี แต่มำรดำคิดเรื่องใดด้วยจิต ขอ
เรื่องนั้นจงมีเถิด แม่กระบือได้หยุดอยู่ เหมือนถูกผูกในที่นั้นนั่นเอง
ผรุสวำจำที่จะสำเร็จเป็นกรรมบถได้นั้น ต้องประกอบด้วยองค์ ๓ คือ
๑. คนอื่นที่พึงถูกด่ำ
๒. จิตคิดจะพูดคำหยำบ
๓. พูดคำหยำบออกไป
ผรุสวำจำมีโทษมำก เพรำะเหตุ ๓ ประกำร คือ
๑. ผรุสวำจำนั้น ถึงควำมเป็นกรรมบถ
๒. คนที่ถูกด่ำเป็นคนมีคุณธรรมมำก
๓. ผู้พูดมีกิเลสแรงกล้ำ
ผรุสวำจำที่ตรงกันข้ำม ชื่อว่ำมีโทษน้อย
โทษของผรุสวาจา
โทษของผรุสวำจำ ทรงแสดงไว้ว่ำ ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ผรุสวำจำอันบุคคลส้องเสพ เจริญ ทำให้
มำกแล้ว ย่อมทำให้ไปเกิดในนรก ในกำเนิดดิรัจฉำน ในแดนแห่งเปรต ผลร้ำยแห่งผรุสวำจำอย่ำงเบำที่สุด
เมื่อเขำได้มำเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมทำให้ผู้นั้นได้ยินแต่ คำพูดที่ไม่สบอำรมณ์อยู่เสมอ
พระอรรถกถำจำรย์ อธิบำยว่ำ ผู้พูดผรุสวำจำ ถึงแม้จะไม่ไปตกนรกเป็นต้นนั้น หำกได้มำเกิดเป็น
มนุษย์ ก็จะได้ยินแต่คำพูดที่ทำให้เจ็บช้ำน้ำใจตลอดเวลำ คือ เวลำไปที่ไหนจะได้ยินแต่คำพูดชนิดที่ระคำยหู
บำดหู เผ็ดร้อน สะเทือนใจ ทำลำยควำมรู้สึก
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ส่วนโทษของผรุสวำจำที่ได้รับในปัจจุบันทันตำ พึงเห็นเจ้ำศำกยะทั้งหลำย เป็นอุทำหรณ์
ในสมัยพุทธกำล พระรำชกุมำรทรงพระนำมว่ำวิฑูฑภะ เป็นโอรสของพระเจ้ำปเสนทิโกศล กับพระ
นำงวำสภขัตติยำชำวศำกยะ พระญำติขององค์สมเด็จ พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ เป็นพระธิดำของพระเจ้ำมหำ
นำมะกับนำงกำนัล พระเจ้ำมหำนำมะได้ถวำยพระนำงแก่พระเจ้ำปเสนทิโกศล ที่ส่งคนมำขอโดยประสงค์จะ
เป็นพระญำติกับพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ
ขณะที่ยังทรงพระเยำว์ พระเจ้ำวิฑูฑภะ เห็นพระกุมำรอื่น ๆ ได้รับของขวัญจำกสกุลของพระเจ้ำตำ
จึงถำมพระมำรดำว่ำ แม่ไม่มีพระเจ้ำตำพระเจ้ำยำยหรือ เมื่อพระมำรดำ ตอบว่ำ มีสิลูก ได้ถำมกลับไปว่ำ
ทำไม พระเจ้ำตำพระเจ้ำยำย จึงไม่ส่งของเล่นให้ชำยบ้ำง คำถำมนี้ทำให้พระมำรดำหนักพระทัยที่สุด
เพรำะรู้จักมำนะของพวกศำกยะดี จึงตอบเลี่ยงไปว่ำ ท่ำนอยู่ไกลและไม่มีเวลำ
วิฑูฑภรำชกุมำรรบเร้ำพระมำรดำ ต้องกำรจะไปเยี่ยมสกุลพระเจ้ำตำ พระนำงไม่สำมำรถจะขัดขืน
ได้ จึงส่งข่ำวไปให้พระเจ้ำมหำนำมะทรำบ ในวันที่วิฑูฑภรำชกุมำรไปถึงเมืองกบิลพัสดุ์ พวกศำกยะให้พระ
กุมำรที่มีอำยุน้อยกว่ำเสด็จออกประพำสป่ำหมด วิฑูฑภรำชกุมำรต้องเป็นผู้ไหว้พวกศำกยะฝ่ำยเดียว จึงถำม
ว่ำ เจ้ำศำกยะที่มีอำยุน้อยกว่ำไม่มีเลยหรือ พวกเจ้ำศำกยะตอบว่ำ มีจ้ะ พ่อ แต่ออกไปประพำสป่ำกันหมด
วิฑูฑภรำชกุมำรเยี่ยมสกุลพระเจ้ำตำพอสมควรแก่เวลำ จึงลำกลับ เดินทำงไปได้ระยะหนึ่ง มหำดเล็กคน
หนึ่งลืมของไว้ จึงกลับไปเอำ พบพวกศำกยะกำลังเอำน้ำนมล้ำงตั่งที่วิฑูฑภรำชกุมำรนั่ง ปำกก็ด่ำว่ำ ล้ำง
เสนียดจัญไรที่ลูกนำงทำสีนั่ง มหำดเล็กนำควำมนั้นมำทูลพระรำชกุมำร พระรำชกุมำรโกรธจัด ตรัสว่ำ วันนี้
พวกศำกยะเอำน้ำนมล้ำงตั่งไปก่อนเถอะ ภำยหน้ำเมื่อเรำได้ครองรำชย์ จะเอำเลือดในลำคอของพวกนั้นล้ำง
ท้องพระโรงให้ได้
เมื่อวิฑูฑภรำชกุมำร ได้ครองรำชย์หลังจำกพระเจ้ำปเสนทิโกศลสวรรคตแล้วจึงยกกองทัพมำฆ่ำพวก
ศำกยะจนหมดสิ้น ไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กที่ยังดื่มนม สกุลของพวกเจ้ำศำกยะได้ถูกพระเจ้ำวิฑูฑภะทำลำยจน
หมดสิ้น เพรำะกำรกล่ำวคำหยำบด่ำว่ำผู้อื่นด้วยจิตใจที่หยำบคำย ดังนั้น จึงไม่ควรพูดคำหยำบ ไม่ว่ำจะ
ด้วยเหตุผลใดก็ตำม
สัมผัปปลาปะ
เจตนำเป็นเหตุกล่ำวถ้อยคำอันหำประโยชน์มิได้ คือ กำจัดทำงแห่งประโยชน์อันสัตบุรุษพึงได้รับ
ชื่อว่ำ สัมผัปปลำปะ
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงมุสำวำทกับสัมผัปปลำปะ
มุสำวำท ได้แก่ อกุศลเจตนำ อันเป็นเหตุพยำยำมทำงกำย ทำงวำจำของคนผู้มุ่งจะหลอกลวงคนอื่น
ส่วนสัมผัปปลำปะ ได้แก่ อกุศลเจตนำ อันเป็นเหตุกล่ำวถ้อยคำปรำศจำกอรรถธรรม ไม่แสดง อรรถ
ธรรม และวินัย เพื่อให้เข้ำใจประโยชน์ในภพนี้และภพหน้ำ
สัมผัปปลำปะที่ประกอบด้วยอกุศลเจตนำเป็นเหตุพยำยำมทำงกำย ทำงวำจำเพื่อแสดงสิ่งไร้สำระ
จนคนหลงเชื่อว่ำเป็นเรื่องจริง จัดเป็นกรรมบถ
ส่วนดิรัจฉำนกถำ ผู้พูดด้วยควำมชอบใจ ย่อมเป็นเพียงกรรม ไม่ถึงกรรมบถ หำกพูดโดยอิงอำศัย
อรรถ ธรรม หรือวินัย ก็เกิดประโยชน์ได้
สัมผัปปลำปะ จะสำเร็จเป็นกรรมบถได้ ต้องประกอบด้วยองค์ ๒ คือ
๑. จิตคิดจะพูดเรื่องเพ้อเจ้อ
๒. พูดเรื่องเช่นนั้นออกไป
สัมผัปปลำปะ มีโทษมำก เพรำะเหตุ ๓ ประกำร คือ
๑. ผู้พูดมีอำเสวนะ ( ควำมเสพคุ้น ) มำก
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๒. คนอื่นเชื่อว่ำเป็นเรื่องจริง
๓. ผู้พูดมีกิเลสแรงกล้ำ
สัมผัปปลำปะที่ตรงกันข้ำม ชื่อว่ำมีโทษน้อย
โทษของสัมผัปปลาปะ
โทษของสัมผัปปลำปะ ทรงแสดงไว้ว่ำ ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย สัมผัปปลำปะ อันบุคคล เสพ เจริญ
ทำให้มำก ย่อมทำให้ไปเกิดในนรก ในกำเนิดเดียรัจฉำน ในแดนแห่งเปรต ผลร้ำยแห่งสัมผัปปลำปะอย่ำง
เบำที่สุด ย่อมทำให้เป็นคนมีวำจำที่ไม่น่ำเชื่อถือแก่ผู้ที่ได้มำเกิดเป็นมนุษย์
พระอรรถกถำจำรย์ อธิบำยว่ำ ผู้พูดสัมผัปปลำปะ ถึงแม้จะไม่ไปตกนรกเป็นต้นนั้น หำกได้เกิดมำ
เป็นมนุษย์ ก็จะไม่มีใครเชื่อถือวำจำ ถึงแม้จะสั่งสอนบุตรธิดำ หรือศิษย์ก็ไม่เชื่อฟัง เป็นต้น
ส่วนโทษของกำรพูดสัมผัปปลำปะ โดยกำรพูดแบบไม่รู้กำละเทศะ พึงเห็นเต่ำตัวหนึ่ง เป็น
อุทำหรณ์
ในสมัยดึกดำบรรพ์ มีเต่ำช่ำงพูดตัวหนึ่ง ได้ผูกมิตรกับหงส์ ๒ ตัว ที่มำหำกินในหนองน้ำที่เต่ำ
อำศัยอยู่ เมื่อหงส์ทั้งสองมำที่หนองน้ำนั้น ก็สนทนำกับเต่ำอย่ำงมีควำมสุข สมกับคำที่นักปรำชญ์สอนไว้ว่ำ
จะมีใครในโลกนี้ที่มีควำมสุขเท่ำกับผู้มีมิตรสหำยไว้สนทนำปรับทุกข์ ร่วมสุขซึ่งกันและกัน เต่ำได้พูดกับหงส์
ว่ำ สหำยทั้งสองนับว่ำโชคดี มีปีกบินได้ จึงไปหำกิน และไปเที่ยวต่ำงถิ่นได้ตำมใจชอบ ส่วนข้ำพเจ้ำกี่เดือน
กี่ปี ก็อยู่แต่ที่หนองน้ำแห่งนี้ ไม่มีโอกำสได้ไปภูมิประเทศอื่นอันสวยงำมกับเขำเลย เพรำะเป็นสัตว์เดินช้ำ
หงส์ทั้งสองสงสำรเพื่อน จึงบอกว่ำ ถ้ำสหำยต้องกำรจะไปหำกินยังหนองน้ำอื่น และเที่ยวชมภูมิ
ประเทศที่สวยงำมละก็ ข้ำพเจ้ำทั้งสองสำมำรถพำไปได้ แต่กลัวว่ำสหำยจะอดพูดไม่ได้ เต่ำถำมวิธี จึงบอก
ว่ำข้ำพเจ้ำทั้งสองจะคำบไม้ที่ปลำยทั้งสอง ให้สหำยคำบตรงกลำง เพียงเท่ำนี้ ก็สำมำรถพำสหำยไปที่ไหนก็
ได้ แต่ระหว่ำงเดินทำง สหำยต้องไม่พูดเด็ดขำด ถ้ำพูดจะทำให้ตกลงมำถึงแก่ควำมตำย เต่ำรับคำของหงส์
ว่ำจะทำตำมนั้น
หงส์ทั้งสองพำเต่ำบินไป ผ่ำนทุ่งนำแห่งหนึ่ง ซึ่งมีเด็กเลี้ยงวัวหลำยคนกำลังจับกลุ่มเล่นกัน เด็กคน
หนึ่งเห็นเช่นนั้นจึงบอกเพื่อนว่ำ ดูสิ หงส์ ๒ ตัวคำบปลำยไม้พำเต่ำบินไป ข้ำว่ำเดี๋ยวก็ตกลงมำตำย พวก
เรำตำมไปเก็บเต่ำตำยมำแกงกินกันเถอะ แล้วก็พำกันวิ่งตำมไป เต่ำได้ยินดังนั้น อยำกจะพูดกับเด็กให้สะใจ
ว่ำ ไอ้เด็กโง่เอ๋ยพวกเองไม่มีวันจะได้กินเนื้อของข้ำหรอก อ้ำปำกจะพูด จึงหลุดจำกไม้ที่คำบไว้ ตกลงมำที่
แผ่นดิน จนกระดองแตก ถึงแก่ควำมตำย กำรพูดไม่รู้จักกำลเวลำมีโทษอย่ำงนี้
วจีกรรมเป็นไปในทวาร ๒
กรรม ๔ อย่ำง มีมุสำวำทเป็นต้นนี้ จัดเป็นวจีกรรม เพรำะเป็นไปทำงวจีทวำรโดยมำก บำงครั้ง
กรรม ๔ อย่ำงนี้ ก็เกิดขึ้นทำงกำยทวำรได้ เช่น กำรเขียนหนังสือหลอกลวงคนอื่น เป็นต้น
อนึ่ง ในขณะที่พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยำบ และพูดเพ้อเจ้อนั้น อกุศลธรรม ๓ อย่ำง มี
อภิชฌำ พยำบำท และมิจฉำทิฏฐิ ย่อมเกิดร่วมด้วยตำมสมควร แต่ก็ไม่เรียกว่ำวจีกรรม เพรำะในที่นี้มุ่งเอำ
เจตนำเป็นใหญ่ ดังพระพุทธพจน์ว่ำ เจตนำห ภิกขเว กมม วทำมิ ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย เรำกล่ำวเจตนำว่ำ
เป็นกรรม และอกุศลธรรมทั้ง ๓ นั้น ก็ไม่ชื่อว่ำ มโนกหรรม เพรำะละเมิดออกมำทำงวำจำแล้ว ดังนั้น
อกุศลธรรมทั้ง ๓ นั้น จึงเป็นเพียงตัวสนับสนุนเจตนำ ส่วนอธิบำยผู้ศึกษำพึงทรำบเหมือนกับอธิบำยใน
กำยกรรมที่แสดงไว้แล้ว
อภิชฌำ
เจตนำเป็นเหตุละโมบ ในเมื่อเห็นสิ่งของ ๆ ผู้อื่นแล้ว เพ่งเล็ง โดยน้อมเข้ำมำหำตนว่ำ ทำอย่ำงไร
หนอ ของนี้จะพึงเป็นของเรำ ชื่อว่ำ อภิชฌำ ที่ถึงควำมเป็นกรรมบถ แต่ถ้ำเห็นสมบัติของคนอื่นแล้ว ไม่
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คิดเอำมำเป็นของตน เพียงแต่ยินดีว่ำ ผู้ใช้สอยสมบัติเช่นนี้มีบุญหนอ เรำควรได้ใช้สอยสักชั่วครำว หรือว่ำ
เรำควรได้รับของเช่นเดียวกันนี้ อย่ำงนี้ เป็นเพียงกรรมเท่ำนั้น ไม่ถึงกรรมบถ สมกับคำของพระอรรถกถำ
จำรย์ว่ำ แม้ควำมโลภจะเกิดขึ้นในสมบัติของผู้อื่น ก็ยังไม่จัดเป็นกรรมบถ ตลอดเวลำที่ยังไม่น้อมเข้ำมำเป็น
ของตนว่ำ ไฉนหนอ ของนี้พึงเป็นของเรำ
อภิชฌำ จะสำเร็จเป็นกรรมบถได้ ต้องประกอบด้วยองค์ ๒ คือ
๑. สิ่งของ ของบุคคลอื่น
๒. กำรน้อมมำเพื่อเป็นของตน
อภิชฌำนั้นมีโทษมำก เพรำะเหตุ ๓ ประกำร คือ
๑. สิ่งของที่เพ่งเล็งมีค่ำมำก
๒. เจ้ำของมีคุณมำก
๓. ผู้เพ่งเล็งมีกิเลสแรงกล้ำ
อำรมณ์ภำยนอกเป็นเหตุเกิดอภิชฌำได้
มีเศรษฐีใหม่คนหนึ่ง ได้รับมรดกหลังจำกบิดำมำรดำถึงแก่กรรม ผู้รักษำเรือนคลังของเศรษฐีนั้น ได้
เปิดห้องสำหรับเก็บทรัพย์แจ้งจำนวนให้ทรำบว่ำ ทรัพย์ของบรรพบุรุษมีปู่เป็นต้น มีจำนวนเท่ำนี้ ของบิดำ
ท่ำนมีจำนวนเท่ำนี้ เศรษฐีใหม่ดูทรัพย์เหล่ำนั้นแล้ว ถำมว่ำ ทำไมบรรพบุรุษของเรำ จึงไม่เอำทรัพย์เหล่ำนี้
ไปด้วย ผู้รักษำเรือนคลังตอบว่ำ เจ้ำนำยไม่มีใครถือเอำทรัพย์ไปปรโลกได้หรอก สัตว์ทั้งหลำยพำเอำไปได้
แต่บุญกับบำปที่ตนทำไว้เท่ำนั้น
เศรษฐีใหม่คิดว่ำ บรรพบุรุษของเรำ สะสมทรัพย์สินเงินทองเอำไว้มำกมำยมหำศำล ที่สุดก็เอำไว้ให้
คนอื่น เพรำะควำมโง่แท้ ๆ ส่วนเรำจะเอำทรัพย์สินเงินทองเหล่ำนั้นไปให้หมด จึงสั่งให้สร้ำงคฤหำสน์หรู
รำคำแพง สร้ำงประรำสำหรับรับประทำนอำหำร เพื่อประกำศควำมร่ำรวย ให้ชำวเมืองได้เห็น กำร
รับประทำนอำหำรแต่ละมื้อใช้จ่ำยมำกมีทั้งอำหำร สำวงำมคอยปรนนิบัติขับกล่อม โดยเฉพำะวันเพ็ญ ได้
จ่ำยทรัพย์เป็นจำนวนมำก เพื่อเป็นค่ำอำหำร จ้ำงคนไปประกำศให้ชำวเมืองมำดูกำรรับประทำนอำหำรของ
ตน ประชำชนได้พำกันมำดูเป็นจำนวนมำก
ในที่นั้นมีคนยำกจน ๒ คน เป็นเพื่อนกัน คนหนึ่งอยู่ในเมือง คนหนึ่งอยู่บ้ำนนอก มีอำชีพหำฟืน
ขำย พอเศรษฐีเปิดภำชนะบรรจุอำหำร กลิ่นของอำหำรหอมฟุ้งตลบไปทั่ว จนชำวบ้ำนนอกคนนั้นเกิดควำม
อยำกรับประทำน อดใจไว้ไม่อยู่ เพรำะตั้งแต่เกิดมำ อย่ำว่ำแต่ได้รับประทำนเลย แม้แต่กลิ่นอย่ำงนี้ก็ไม่เคย
ได้รับ จึงบอกแก่เพื่อนว่ำ เพื่อนเอ๋ย เรำอยำกกินอำหำรนั้นเหลือเกิน เพื่อนจึงตอบว่ำ อย่ำปรำรถนำเลย
เพื่อน เรำทำงำนไปตลอดชีวิต ก็ไม่มีโอกำสได้ลิ้มรสอำหำรอย่ำงนี้ เขำขอร้องว่ำ เพื่อนเอ๋ย ถ้ำไม่ได้กิน
อำหำรนี้ ต้องตำยแน่ เมื่อไม่สำมำรถห้ำมได้ จึงตะโกนด้วยเสียงอันดังว่ำ นำยครับ ผมไหว้ท่ำน ขออำหำร
ในถำดให้เพื่อนผมกินสักคำเถิด เศรษฐีตอบว่ำ ไม่ได้ จึงหันมำถำมเพื่อนว่ำ ท่ำนได้ยินเศรษฐีพูดไหม เขำ
ตอบว่ำ ได้ยินแล้ว แต่ยังยืนยันว่ำ ถ้ำไม่ได้รับประทำนอำหำรนี้ ต้องตำยแน่ ท่ำนขอรับ เพื่อนของผมบอก
ว่ำ ถ้ำเขำไม่ได้อำหำร ชีวิตของเขำต้องตำยแน่นอน เขำจึงบอกเศรษฐีอีกว่ำโปรดให้ชีวิตแก่เขำเถิด ได้รับ
คำตอบว่ำ อำหำรนี้รำคำแพงมำก ถ้ำคนอื่นมำอ้ำงเหมือนเพื่อนของแกฉันจะเอำที่ไหนมำให้ ถ้ำเพื่อนของแก
อยำกกินอำหำรจำนนี้จริง ๆ ต้องทำงำนในบ้ำนฉัน ๓ ปี ในที่สุดชำวบ้ำนนอกคนนั้น ก็ยอมทิ้งครอบครัวมำ
ทำงำนในบ้ำนเศรษฐี ๓ ปี เพื่อแลกข้ำวจำนเดียว
เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่ำ อภิชฌำ ควำมเพ่งเล็งอยำกได้อย่ำงรุนแรงนั้นเกิดขึ้นจำกสิ่งล่อใจภำยนอกก็ได้
ชำวบ้ำนนอกคนนั้น มีชีวิตอยู่ในโลกด้วยควำมอดอยำกยำกจนมำนำนแล้ว เมื่อไม่ได้เห็นควำมหรูหรำ ไม่ได้
กลิ่นอำหำรดี ๆ ก็ไม่มีปัญหำอะไร แต่เมื่อได้มำเห็นควำมหรูหรำ และได้กลิ่นอำหำรดี ๆ ของเศรษฐี จึงเกิด
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ควำมอยำกได้อย่ำงรุนแรง ถึงกับเอำชีวิตเข้ำแลก สมกับคำที่นักปรำชญ์สอนเอำไว้ว่ำ ระหว่ำงอำรมณ์กับยำ
พิษ อำรมณ์มีพิษร้ำยแรงกว่ำยำพิษ เพรำะยำพิษต้องกินเข้ำไปมันถึงจะฆ่ำชีวิตได้ แต่อำรมณ์แค่คิดถึงก็ทำให้
คนเรำถึงตำยได้ ดังนั้น คนเรำจะทำอะไรก็ตำม ควรคิดถึงจิตใจของคนอื่นบ้ำง อย่ำเอำทรัพย์สมบัติ หรือ
สังขำรร่ำงกำยของเรำไปอวดสำธำรณชน จนคนอื่นเกิดควำมอยำกได้อย่ำงรุนแรง เป็นเหตุนำภัยอันตรำยมำ
สู่ตัวเองได้
พยาบาท
เจตนำเป็นเหตุปองร้ำย คือ ควำมคิดกระทำให้ผู้อื่นประสบควำมพินำศ ชื่อว่ำ พยำบำท
ควำมคิดปองร้ำย ของผู้มุ่งจะทำร้ำยชีวิตของสัตว์อื่น ตั้งแต่มดและยุงไปจนถึงมนุษย์ว่ำ ขอให้สัตว์
เหล่ำนี้จงพินำศ จงวิบัติ ทำอย่ำงไรหนอ สัตว์เหล่ำนี้ พึงพินำศ พึงวิบัติ ไม่พึงเจริญรุ่งเรือง ไม่พึงมีชีวิต
อยู่ได้นำน ดังนี้ จัดเป็นกรรมบถ ส่วนควำมโกรธที่ไม่คิดร้ำยผู้อื่น เป็นเพียงกรรมเท่ำนั้น สมกับคำพระ
อรรถกถำจำรย์ว่ำ แม้ควำมโกรธที่มีสัตว์อื่นเป็นเหตุเกิดขึ้น ก็ไม่ล่วงกรรมบถ ตรำบใดที่ยังไม่คิดร้ำยเขำว่ำ
ทำอย่ำงไรหนอ ผู้นี้จะพึงพินำศตำยไป
พยำบำท จะสำเร็จเป็นกรรมบถได้ ต้องประกอบด้วยองค์ ๒ คือ
๑. มีสัตว์อื่น
๒. คิดจะให้สัตว์นั้นถึงควำมพินำศ
พยำบำท มีโทษมำก เพรำะเหตุ ๒ ประกำร คือ
๑. ผู้ที่ถูกปองร้ำยมีคุณมำก
๒. ผู้ปองร้ำยมีกิเลสรุนแรง
ควำมพยำบำทเกิดเพรำะควำมคิด ๑๐ ประกำร
ควำมพยำบำทย่อมเกิดเพรำะควำมคิด ๑๐ ประกำร คือ เพรำะคิดว่ำ
๑. เขำได้ประพฤติสิ่งที่เป็นควำมพินำศแก่เรำ
๒. เขำกำลังประพฤติสิ่งที่เป็นควำมพินำศแก่เรำ
๓. เขำจะประพฤติสิ่งที่เป็นควำมพินำศแก่เรำ
๔. เขำได้ประพฤติสิ่งที่เป็นควำมพินำศแก่คนที่รักที่พอใจของเรำ
๕. เขำกำลังประพฤติสิ่งที่เป็นควำมพินำศแก่คนที่รักที่พอใจของเรำ
๖. เขำจะประพฤติสิ่งที่เป็นควำมพินำศแก่คนที่รักที่พอใจของเรำ
๗. เขำได้บำเพ็ญประโยชน์แก่คนที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเรำ
๘. เขำกำลังบำเพ็ญประโยชน์แก่คนที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเรำ
๙. เขำจะบำเพ็ญประโยชน์แก่คนที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเรำ
๑๐. บุคคลบำงคนย่อมโกรธโดยไม่มีเหตุผล
ควำมพยำบำทนั้น นอกจำกจะทำลำยประโยชน์สุขของผู้อื่นแล้ว ยังทำลำยตนเองอีกด้วย ดังเรื่องที่
พระอรรถกถำจำรย์เล่ำไว้ในอรรถกถำธรรมบทว่ำ
มีเศรษฐีคนหนึ่ง เก็บเอำเด็กทำรกที่มำรดำทิ้งไว้ที่กองขยะ นำมำเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม เพรำะเชื่อ
โหรำศำสตร์ว่ำ เด็กที่เกิดมำในช่วงระยะวันเดือนนั้น จะมีวำสนำดี ได้เป็นเศรษฐี พอดีภรรยำของเขำ ก็จะ
คลอดในช่วงเวลำนั้นด้วย คิดว่ำ ถ้ำภรรยำคลอดทำรกออกมำเป็นหญิง ก็จะให้แต่งงำนกับเด็กคนนั้น ถ้ำ
คลอดออกมำเป็นชำยก็จะฆ่ำเด็กนั้นทิ้งเสีย เผอิญภรรยำคลอดทำรกออกมำเป็นชำย จึงคิดจะฆ่ำเด็กนั้น
ตำมควำมพยำบำทข้อที่ ๖ ว่ำ เขำจะประพฤติสิ่งที่เป็นควำมพินำศแก่คนที่รัก ที่พอใจ ของเรำ
เศรษฐีพยำยำมฆ่ำเด็กนั้น ตั้งแต่เป็นทำรกแบเบำะ จนถึงโตเป็นหนุ่มถึง ๕ ครั้ง
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ครั้งที่ ๑ เอำไปวำงไว้ที่ประตูคอกโค ซึ่งมีโคหลำยร้อยตัวที่จะเดินแออัดแย่งกันออกจำกคอกแล้ว
เหยียบเด็ก แต่ปรำกฏว่ำ โคตัวจ่ำฝูงไปยืนกันเด็กเอำไว้ จนโคออกจำกคอกหมด ทำให้เด็กรอดตำยในครั้ง
นั้น
ครั้งที่ ๒ เอำไปวำงไว้ที่ทำงเกวียน เวลำกลำงคืน เพื่อให้หมู่เกวียนที่นำสินค้ำไปขำยหลำยร้อย
หลำยพันเล่มทับเด็กตำย แต่โคลำกเกวียนเล่มหน้ำสุด เดินไปถึงที่นั้นได้สลัดแอกทิ้ง ไม่ยอมลำกเกวียนต่อไป
เจ้ำของเกวียนลงไปจัดกำรกับโค ได้พบเด็กเข้ำจึงนำไปคืนให้เศรษฐี
ครั้งที่ ๓ เอำเด็กไปทิ้งในป่ำช้ำผีดิบ เพื่อให้สัตว์ร้ำยและอมนุษย์ที่มำหำกินในเวลำกลำงคืนทำร้ำย
เด็ก แต่ก็ไม่มีสัตว์ร้ำยอะไรทำร้ำยเด็กได้ จนมีคนมำพบแล้วนำไปคืนเศรษฐี
ครัง้ ที่ ๔ นำเอำเด็กไปโยนเหว แต่ปรำกฏว่ำเด็กตกไปค้ำงอยู่บนยอดพุ่มไม้ ซึ่งมีเถำวัลย์สอด
ประสำนกันอย่ำงหนำแน่น จึงไม่เป็นอันตรำย จนมีคนไปพบแล้วนำไปคืนเศรษฐี
เศรษฐีพยำยำมฆ่ำเด็กถึง ๔ ครั้ง แต่เด็กไม่ตำย ยังมีชีวิตอยู่ต่อมำจนเป็นหนุ่ม เศรษฐีมองดูเด็กนั้น
ครั้งใด หน้ำของเด็กนั้นเหมือนกับหนำมแทงตำแทงใจ ดังพระพุทธพจน์ว่ำ อปฺปิเยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข กำร
ได้ประสบกับบุคคลไม่เป็นที่รัก เป็นทุกข์ สุดท้ำยเศรษฐี จึงวำงแผนฆ่ำเด็กด้วยกำรส่งเด็กไปยังบ้ำนนำยช่ำง
หม้อเพื่อนตนเอง เขียนหนังสือให้เด็กถือไป มีข้อควำมว่ำ ให้ฆ่ำเด็กคนนี้แล้วเผำทิ้งเสีย เพรำะเด็กไม่รู้
หนังสือ จึงรับคำของบิดำ เดินทำงออกจำกบ้ำนมุ่งหน้ำไปยังบ้ำนของนำยช่ำงหม้อ บังเอิญไปพบกับบุตรชำย
แท้ ๆ ของเศรษฐี กำลังเล่นอยู่กับเพื่อน ๆ และพ่ำยแพ้มำตลอด จึงรบเร้ำให้พี่ชำยเล่นแทน และขออำสำ
เอำจดหมำยของพ่อไปให้นำยช่ำงหม้อแทน จึงถูกนำยช่ำงหม้อฆ่ำตำย นำยช่ำงเผำทำลำยหลักฐำน ตำมคำสั่ง
ของเศรษฐีแล้ว ส่งข่ำวไปให้ทรำบว่ำ งำนที่สั่งให้ทำ ได้จัดกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครั้นตกเย็น เด็กหนุ่ม
กลับมำบ้ำน พอเศรษฐีเห็นหน้ำเขำเท่ำนั้น ก็รู้ทันทีว่ำเกิดอะไรขึ้น เสียใจอย่ำงหนักถึงกลับอำเจียนออกมำ
เป็นเลือด และถึงแก่ควำมตำยในที่สุด สมกับที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ำ ผู้ประทุษร้ำยต่อบุคคลผู้ไม่คิด
ประทุษร้ำย ผู้ประทุษร้ำยต่อบุคคลผู้ไม่มีควำมผิด ย่อมประสบควำมทุกข์ ๑๐ ประกำร คือ
๑. ต้องเจ็บปวด
อย่ำงหนัก
ยำกรักษำ
๒. ทรัพย์โภคำ
เสื่อมถอย
ค่อยหดหำย
๓. อวัยวะ
แตกหัก
จำกร่ำงกำย
๔. โรคร้ำย
เกำะเกี่ยว
สุดเยียวยำ
๕. เกิดโรค
ทำงจิต
คิดฟุ้งซ่ำน
๖. มีกำร
อื้อฉำว
ถูกกล่ำวหำ
๗. อุปสรรค
มำกมี
เข้ำบีฑำ
๘. ญำติกำ
ที่รัก
ต้องจำกไป
๙. ทรัพย์สิน
ย่อยยับ
อย่ำงฉับพลัน
ข้อ ๑๐ นั้น
บ้ำนเรือน
ถูกไฟไหม้
ใน ๑๐ ข้อ ไม่ข้อใดข้อหนึ่ง เป็นต้องได้ ประสบ พบแน่นอน
ควำมพยำบำทปองร้ำย เป็นเหตุนำทุกข์ภยันตรำยมำสู่ตนและคนอื่น ดังกล่ำวมำ ฉะนั้น จึงควรมี
เมตตำกรุณำ รักใคร ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีกว่ำ เพื่อให้โลกของเรำอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข และพึ่งอำศัย
กันได้ต่อไป
มิจฉาทิฏฐิ
เจตนำเป็นเหตุให้เห็นผิด เพรำะไม่มีกำรถือเอำตำมควำมเป็นจริง คัดค้ำนข้อประพฤติปฏิบัติของ
สัตบุรุษทั้งหมด โดยนัยเป็นต้นว่ำ ทำนที่ให้แล้วไม่มีผล ชื่อว่ำ มิจฉำทิฏฐิ
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นิยตมิจฉำทิฏฐิ ๓ อย่ำง
๑. นัตถิกทิฏฐิ ควำมเห็นว่ำผลกรรมไม่มี เช่นเห็นว่ำ ผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่มี โลกนี้ไม่มี โลก
หน้ำไม่มี บิดำมำรดำไม่มีบุญคุณต่อบุตรธิดำ เป็นต้น
๒. อเหตุกทิฏฐิ ควำมเห็นว่ำไม่มีเหตุ คือ เหตุแห่งควำมเศร้ำหมอง ควำมบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลำย
ไม่มี สัตว์ทั้งหลำยเศร้ำหมองเอง บริสุทธิ์เอง ทุกข์เอง สุขเอง ไม่มีอำนำจ ไม่มีกำลัง ไม่มีควำมเพียรอะไร
ที่จะสำมำรถทำให้สัตว์ทั้งหลำยเศร้ำหมองและบริสุทธิ์ได้ ดังนั้น อเหตุกทิฏฐิ ก็คือ ควำมเห็นว่ำกรรมไม่มี
นั่นเอง
๓. อกิริยทิฏฐิ ควำมเห็นว่ำไม่เป็นอันทำ หมำยควำมว่ำ เมื่อคนทำบำป มีกำรฆ่ำสัตว์ ลักทรัพย์
เป็นต้น ก็ไม่จัดว่ำเป็นกำรทำบำป เมื่อคนให้ทำน รักษำศีล เป็นต้น ก็ไม่จัดว่ำ เป็นกำรทำบุญ ดังนั้น อกิ
ริยทิฏฐิ ก็คือควำมเห็นว่ำกรรมและผลของกรรมไม่มี นั่นเอง
มิจฉำทิฏฐิ ๓ อย่ำงนี้ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ล้วนปฏิเสธกรรมและผลของกรรมอย่ำงสิ้นเชิง จัดเป็น
กรรมบถ ส่วนมิจฉำทิฏฐินอกจำกนี้ มีสักกำยทิฏฐิ ๒๐ หรือทิฏฐิ ๖๒ เป็นต้น เป็นเพียงกรรมเท่ำนั้น
มิจฉำทิฏฐิ จะสำเร็จเป็นกรรมบถได้ ต้องประกอบด้วยองค์ ๒ คือ
๑. เรื่องไม่จริง
๒. เรื่องไม่จริงนั้น ไม่เป็นไปตำมที่มิจฉำทิฏฐิยึดถือ
มิจฉำทิฏฐินั้น มีโทษมำก เพรำะเหตุ ๒ ประกำร คือ
๑. เพรำะมีอำเสวนะ (ควำมเสพคุ้น) มำก
๒. เพรำะเป็นนิยตมิจฉำทิฏฐิ

โทษของมิจฉาทิฏฐิ
โทษของมิจฉำทิฏฐิ แม้จะไม่ถึงเป็นนิยตะ คือ ดิ่งจนไม่สำมำรถจะแก้ไขได้ทั้ง ๓ ประกำร
ดังกล่ำวมำ ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีโทษมำก ทำให้ผู้ประพฤติถึงควำมพินำศได้ เหมือนชำวกำลิงครัฐ เป็น
อุทำหรณ์
เล่ำกันมำว่ำ ครั้งดึกดำบรรพ์ พระเจ้ำทัณฑกีครองรำชย์ในกุมภวดีบุรี แคว้นกำลิงคะ ครั้งนั้น
พระองค์ทรงถอดตำแหน่งหญิงนครโสเภณีคนหนึ่ง นำงได้วิ่งเต้นทุกวิถีทำงเพื่อได้ตำแหน่งกลับมำ วันหนึ่ง
ไปพักผ่อนหย่อนใจในรำชอุทยำน พบดำบสรูปหนึ่งนั่งเข้ำฌำนอยู่ เธอคิดว่ำนั่นเป็นภำพกำฬกิณี จึงให้คนใช้
เอำน้ำมำล้ำงตำ เสร็จแล้วถ่มน้ำลำยรดดำบส หลังจำกนั้นสองสำมวันเธอได้รับตำแหน่งกลับคืนดังเดิม
ต่อจำกนั้นไม่นำน ปุโรหิตคนหนึ่งถูกถอดจำกตำแหน่งอีก เขำไปถำมหญิงนั้นว่ำ ทำอย่ำงไรจึงได้
ตำแหน่งกลับคืน เธอตอบว่ำ เพรำะไปถ่มน้ำลำยรดดำบส ปุโรหิตไปทำตำมนั้น หลังจำกนั้นสองสำมวันเขำ
ได้รับพระรำชทำนตำแหน่งดังเดิมเช่นกัน
ต่อจำกนั้นไม่นำน เกิดจรำจลที่หัวเมืองชำยแดน พระรำชำทรงเชื่อปุโรหิตนั้นจึงให้ประชำชนไปถ่ม
น้ำลำยรดดำบส ไม่นำนก็สำมำรถปรำบปรำมหัวเมืองให้สงบลงได้ ต่ำงร่ำเริงยินดีว่ำถ่มน้ำลำยรดดำบสแล้ว
โชคดี
หญิงนครโสเภณี ปุโรหิต และชำวกำลิงครัฐ ได้รับควำมสำเร็จโดยบังเอิญ หลังจำกที่ไปถ่มน้ำลำย
รดดำบส จึงเกิดควำมเห็นผิดว่ำ ทำชั่วได้ดี ต่ำงก็พำกันเห็นดีเห็นงำมกับกำรทำควำมชั่ว เทวดำโกรธ
ชำวเมืองนั้นมำก จึงดลบันดำลให้ฝนเพลิงและฝนทรำย ตกลงมำในแว่นแคว้นนั้น ทำให้คนเหล่ำนั้นถึงแก่
ควำมตำยทั้งหมด
จำกเรื่องดังกล่ำวนี้ ให้ข้อคิดทำงคติธรรมว่ำ ควำมบังเอิญบำงอย่ำงทำงดีก็ตำม ทำงร้ำยก็ตำม ซึ่ง
เกิดขึ้นภำยหลังจำกเหตุกำรณ์บำงอย่ำง เป็นสำเหตุอันสำคัญอย่ำงหนึ่งที่ทำให้คนเกิดมิจฉำทิฏฐิได้ ผู้เป็น

~ 18 ~
วิญญูชนควรมีวิจำรณญำณในเรื่องอย่ำงนี้ให้มำก เพื่อสร้ำงสัมมำทิฏฐิให้เกิดขึ้น และไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของ
ทรชน
มโนกรรมเป็นไปทางทวาร ๓
อภิชฌำ พยำบำท และมิจฉำทิฏฐิ ทั้ง ๓ นี้ จัดเป็นมโนกรรม เพรำะเป็นไปทำงมโนทวำร
โดยมำก แม้ไม่มีกำรเคลื่อนไหวทำงกำย ทำงวำจำ เพียงแต่คิดในใจ ก็สำเร็จเป็นกรรมบถได้ บำงครั้ง
อกุศลธรรมทั้ง ๓ นี้ ย่อมเกิดขึ้นทำงกำยทวำรและวจีทวำร เช่น บำงคนมีใจละโมบอยำกได้ของคนอื่น จึง
ยื่นมือไปหยิบของนั้น มีใจโกรธแค้นหยิบมีดหยิบไม้เพื่อทำร้ำยเขำ หรือมีควำมเห็นผิดไปไหว้กระบือ ๕ ขำ
เพื่อขอเลข เป็นต้น กรรมนั้นของเขำ จัดเป็นมโนกรรม ส่วนทวำร จัดเป็นกำยทวำร ถำมว่ำทำไม่ จึงไม่
จัดเป็นกำยกรรม แก้ว่ำ เพรำะตรงนี้ ท่ำนมุ่งถึงอภิชฌำ พยำบำท และมิจฉำทิฏฐิเป็นใหญ่ ไม่ได้มุ่งเจตนำ
เป็นใหญ่ ถ้ำมุ่งเจตนำที่เป็นเหตุให้กระทำทำงกำยก็จัดเป็นกำยกรรมได้
บำงคนมีใจละโมบ พูดออกมำว่ำ ทำอย่ำงไรหนอ ของนั้นสิ่งจะพึงเป็นของเรำ มีใจโกรธแค้น พูด
แช่งว่ำ ทำอย่ำงไรหนอ คนนี้ จะพึงตำยเสียที มีควำมเห็นผิด พูดว่ำ ผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่มี เช่นนี้
กรรมของเขำ จัดเป็นมโนกรรม ส่วนทวำร จัดเป็นวจีทวำร
บำงคนไม่มีกำรกระทำทำงกำย หรือพูดทำงวำจำ คิดละโมบอยำกได้ คิดพยำบำทปองร้ำย และ
เห็นผิดจำกทำนองคลองธรรมอย่ำงเดียว กรรมของเขำ จัดเป็นมโนกรรม แม้ทวำรก็เป็นมโนทวำร
มโนกรรมที่เป็นอกุศล ย่อมเกิดได้ทำงทวำรทั้ง ๓ ดังพรรณนำมำฉะนี้ ฯ
อธิบำยเป็นปุคลำธิษฐำน เรื่องมโนกรรม ดังนี้ มีโจรอยู่ ๓ กลุ่ม
กลุ่มที่ ๑
หัวหน้ำชื่อนำยอภิชฌำ
กลุ่มที่ ๒
ชื่อนำยพยำบำท
กลุ่มที่ ๓
ชื่อนำยมิจฉำทิฏฐิ
ส่วนลูกน้องของทั้ง ๓ กลุ่ม มี ๒ คือ นำยกำย กับ นำยวำจำ บำงครั้งเวลำทำงำน เช่น ฆ่ำ
คนหรือปล้นจี้ เป็นต้น หัวหน้ำเป็นผู้คิดอุบำย นำยกำย นำยวำจำ ซึ่งเป็นลูกน้องเป็นผู้ลงมือทำงำน จึง
ต้องได้รับโทษหนัก แต่บำงครั้งหัวหน้ำลงมือเอง ลูกน้องคอยสนับสนุน เช่น คอยดูต้นทำง เป็นต้น หัวหน้ำ
จึงมีโทษหนักกว่ำ
โทษของอกุศลกรรมบถ ๑๐
บุคคลผู้ประกอบ คือ ประพฤติ หรือ กระทำอกุศลกรรมบถ ๑๐ อย่ำงนี้ ย่อมตกนรก
เหมือนกับถูกจับเอำไปวำงไว้ ดังพระพุทธองค์ตรัสไว้ในปฐมนิรยสัคคสูตร ปัญจมปัณณำสก์ ทสกนิบำต อัง
คุตตรนิกำยว่ำ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประกำร ย่อม
ตกนรกเหมือนถูกจับเอำไปวำงไว้ ธรรม ๑๐ ประกำรอะไรบ้ำง คือ บุคคลบำงคนในโลกนี้
๑. เป็นผู้มักฆ่ำสัตว์ มีมือเปื้อนเลือด คิดแต่ประหัตประหำร ไม่มีควำมเมตตำกรุณำต่อสัตว์ทั้งปวง
๒. มักเป็นผู้ถือเอำ สิ่งของที่เจ้ำของเขำไม่ได้ให้ ไม่ว่ำของนั้นจะอยู่ในบ้ำนของเขำ หรือที่ไหน ๆ ก็
ตำม เป็นผู้ถือเอำสิ่งนั้นด้วยจิตคิดขโมย
๓. เป็นผู้มักประพฤติผิดในกำม จะเป็นผิดเพรำะกำรนอกใจคู่ครองของตน ผิดเพรำะล่วงละเมิด
คู่ครองของผู้อื่น หรือผิดเพรำะล่วงละเมิดต่อบุคคลที่ตนไม่มีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้นก็ตำม
๔. เป็นผู้มักกล่ำวเท็จ คือ ตนไม่รู้บอกว่ำรู้ ไม่เห็นบอกว่ำเห็น หรือรู้บอกว่ำไม่รู้ เห็นบอกว่ำไม่
เห็น เป็นผู้กล่ำวเท็จทั้ง ๆ ที่รู้ เพรำะเหตุแห่งตน เพรำะเหตุแห่งบุคคลอื่น หรือเพรำะเห็นแก่อำมิสสินจ้ำง
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๕. เป็นผู้พูดทำลำยควำมสำมัคคี ฟังจำกฝ่ำยนี้ไปบอกฝ่ำยโน้น หรือฟังจำกฝ่ำยโน้นมำบอกฝ่ำยนี้
เพื่อให้เขำแตกสำมัคคีกัน หรือเพื่อจะทำตนให้เป็นที่รักของฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง ชอบสร้ำงควำมแตกแยก หรือ
ส่งเสริมให้คนแตกแยก ชอบตั้งพรรคตั้งพวก พูดแต่ถ้อยคำที่จะทำให้แบ่งพรรคแบ่งพวก
๖. เป็นผู้พูดวำจำที่แผ่ไปเผำผลำญหัวใจของผู้ฟัง เป็นคำพูดบำดหู หยำบคำย เผ็ดร้อน กระทบกระ
เทียบเปรียบเปรย ทำให้ผู้ฟังเกิดควำมโกรธและฟุ้งซ่ำน
๗. เป็นผู้พูดทำลำยควำมสุข และประโยชน์ที่สัตบุรุษพึงได้รับ คือ พูดคำที่กำจัดทำงแห่งประโยชน์
และควำมสุขนั้น ไม่รู้กำลเทศะ พูดปรำศจำกอรรถ ธรรม หรือวินัย อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่งเป็นเครื่องแสดง
เหตุผลเพื่อให้เข้ำใจประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้ำ
๘. เป็นผู้มำกไปด้วยควำมละโมบ จ้องหำทำงเอำของคนอื่นมำเป็นของตน
๙. เป็นผู้มีใจพยำบำท มีควำมคิดประทุษร้ำยว่ำ ขอสัตว์เหล่ำนี้จงถูกฆ่ำ ถูกจองจำ จงหำยสำบสูญ
จงพินำศ จงอย่ำอยู่ในโลกนี้
๑๐. เป็นผู้มีควำมเห็นผิด มีทัศนะที่วิปริต ว่ำกำรให้ทำนไม่มีผล กำรบูชำไม่มีผล กำรเซ่นสรวงไม่มี
ผล ผลวิบำกของกรรมดีและกรรมชั่วไม่มี โลกนี้ไม่มีโลกหน้ำไม่มี มำรดำไม่มีคุณ บิดำไม่มีคุณ โอปปำติก
สัตว์ไม่มี สมณะพรำหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ รู้แจ้งเองแล้ว แสดงโลกนี้ และโลกหน้ำได้แจ่มแจ้ง ไม่มี
ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประกำรเหล่ำนี้ ย่อมตกนรก เหมือนถูกจับ
เอำไปวำงไว้

พฤติกรรมที่เป็นบาป ๔ อย่าง
ผู้ที่ทำกำยกรรมอันเป็นอกุศล ๓ อย่ำง พูดวจีกรรม อันเป็นอกุศล ๔ อย่ำง คิดมโนกรรมอันเป็น
อกุศล ๓ อย่ำง ดังกล่ำวมำเท่ำนั้น จึงเป็นบำปทำให้ไปตกนรกก็หำไม่ แม้ผู้ชักชวน ผู้ยินดี ผู้ยกย่อง
สรรเสริญ อกุศลกรรม หรือบุคคลผู้ประพฤติอกุศลกรรมเหล่ำนั้น ก็ล้วนทำให้ไปตกนรกได้เหมือนกัน
ดังนั้น ตำมหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศำสนำจึงสรุปพฤติกรรมที่เป็นบำป สำมำรถนำไปสู่นรกได้ ๔
อย่ำง คือ
๑. กำรทำ กำรพูด กำรคิด สิ่งที่เป็นอกุศลด้วยตนเอง
๒. กำรชักชวนผู้อื่นให้ทำ ให้พูด ให้คิดสิ่งที่เป็นอกุศลเหล่ำนั้น
๓. กำรยินดีกับบุคคลผู้ทำ ผู้พูด ผู้คิดสิ่งที่เป็นอกุศลเหล่ำนั้น
๔. กำรพูดยกย่องสรรเสริญ บุคคลผู้ทำ ผู้พูด ผู้คิด สิ่งที่เป็นอกุศลเหล่ำนั้น
สมจริงดังที่พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำตรัสไว้ในกรรมปถวรรค อังคุตตรนิกำย ซึ่งขอยกมำกล่ำวแต่
ใจควำมว่ำ ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประกำร ย่อมตกนรก เหมือนถูกเขำจับเอำ
ไปวำงไว้ ธรรม ๔ ประกำรคือ ๑. เป็นผู้ทำเอง พูดเอง คิดเอง ๒. เป็นผู้ชักชวนผูอ้ ื่นให้ทำ ให้พูด ให้
คิด ๓. เป็นผู้ยินดีกับบุคคลผู้ทำ ผู้พูด ผู้คิด ๔. เป็นผู้พูดสรรเสริญ ปำณำติบำต อทินนำทำน
กำเมสุมิจฉำจำร มุสำวำท ปิสุณวำจำ ผรุสวำจำ สัมผัปปลำปะ อภิชฌำ พยำบำท และมิจฉำทิฏฐิ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประกำรนี้แล ย่อมตกนรก เหมือนถูกเขำจับเอำไป
วำงไว้
คนชั่วยิ่งกว่ำคนชั่ว
อนึ่ง บุคคลผู้ทำ ผู้พูด ผู้คิด กำยกรรม วจีกรรม และมโนกรรม อันเป็นอกุศลทั้ง ๑๐ นี้
ถึงแม้ว่ำ จะทำให้ตกนรกก็จริง ถึงอย่ำงนั้น องค์สมเด็จสัมมำสัมพุทธเจ้ำก็ตรัสว่ำ เป็นคนชั่วธรรมดำเท่ำนั้น
แต่บำงคนนอกจำก ทำ พูด และคิดอกุศลด้วยตนเองแล้ว ยังชักชวน หรือบีบบังคับผู้อื่นให้ทำ ให้พูด ให้
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คิดอกุศลเหล่ำนั้นด้วย บุคคลเช่นนี้ พระพุทธองค์ตรัสว่ำเป็นคนชั่วยิ่งกว่ำคนชั่ว ตำมพระพุทธพจน์ในทส
กรรมสูตรว่ำ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย บุคคลบำงคนในโลกนี้ เป็นผู้ฆ่ำสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกำม พูดเท็จ
พูดส่อเสียด พูดคำหยำบ พูดเพ้อเจ้อ โลภอยำกได้ของผู้อื่น คิดร้ำยทำลำยผู้อื่น เป็นมิจฉำทิฏฐิ ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลำย บุคคลนี้เรำเรียกว่ำ คนชั่ว
ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย แต่บุคคลบำงคนในโลกนี้ ฆ่ำสัตว์ ลักทรัพย์ ประ พฤติผิดในกำม พูดเท็จ พูด
ส่อเสียด พูดคำหยำบ พูดเพ้อเจ้อ โลภอยำกได้ของผู้อื่น คิดร้ำยทำลำยผู้อื่น เป็นมิจฉำทิฏฐิด้วยตนเองแล้ว
ยังชักชวนบุคคลอื่นให้ทำ ให้พูด ให้คิดอย่ำงนั้นด้วย ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย บุคคลนี้เรำเรียกว่ำ คนชั่วยิ่งกว่ำ
คนชั่ว

กุศลกรรมบถ ๑๐
๑. ปำณำติปำตำ เวรมณี
๒. อทินฺนำทำนำ เวรมณี

เว้นจำกทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง
เว้นจำกถือเอำสิ่งของที่เจ้ำของไม่ได้ให้
ด้วยอำกำรแห่งขโมย
๓. กำเมสุมิจฺฉำจำรำ เวรมณี เว้นจำกประพฤติผิดในกำม
ทั้ง ๓ นี้ จัดเป็นกำยกรรม
เพรำะเป็นไปทำงกำยทวำรโดยมำก
๔. มุสำวำทำ เวรมณี
เว้นจำกพูดเท็จ
๕. ปิสุณำย วำจำย เวรมณี เว้นจำกพูดส่อเสียด
๖. ผรุสำย วำจำย เวรมณี เว้นจำกพูดคำหยำบ
๗. สมฺผปฺปลำปำ เวรมณี
เว้นจำกพูดเพ้อเจ้อ
ทั้ง ๔ นี้ จัดเป็นวจีกรรม เพรำะเป็นไปทำงวจีทวำรโดยมำก
๘. อนภิชฺฌำ
ไม่โลภอยำกได้ของเขำ
๙. อพฺยำปำท
ไม่พยำบำทปองร้ำยเขำ
๑๐. สมฺมำทิฏฺฐิ
เห็นชอบตำมคลองธรรม
ทั้ง ๓ นี้ จัดเป็นมโนกรรม เพรำะเป็นไปทำงมโนทวำรโดยมำก
คำว่ำ กุศลกรรมบถ แปลได้ ๒ นัย
๑. แปลว่ำ
ทำงเกิดแห่งกุศลกรรมที่ส่งผลในปฏิสนธิกำลได้
๒. แปลว่ำ
กุศลกรรมที่เป็นเหตุเกิดในสุคติภูมิ และควำมสุขในสุคติภูมินั้น
กุศลกรรมบถ ๑๐ ประกำรนี้ ทรงแสดงไว้ในพระสูตรมำกมำย เฉพำะใน อังคุตตรนิกำย มีอยู่
หลำยสูตร มีชื่อเรียกต่ำง ๆ กันไป ดังนี้
ในสำธุสูตร
เรียกว่ำ
สำธุธรรม (ธรรมดี)
ในอริยธรรมสูตร เรียกว่ำ
อริยธรรม (ธรรมของอำรยชน)
ในกุศลสูตร
เรียกว่ำ
อรรถธรรม (ธรรมที่ทำลำยควำมชั่ว)
ในอรรถสูตร
เรียกว่ำ
อนำสวธรรม (ธรรมที่ไม่มีกิเลส)
ในวัชชสูตร
เรียกว่ำ
อนวัชชธรรม (ธรรมที่ไม่มีโทษ)
ในตปนียสูตร เรียกว่ำ อตปนียธรรม (ธรรมที่สร้ำงควำมร่มเย็น)
ในอำจยคำมิสูตร เรียกว่ำ อปจยคำมิธรรม (ธรรมที่ไม่ก่อให้เกิดควำมทุกข์)
ในสำเลยยกสูตร ปัญจมวรรค แห่งมูลปัณณำสก์ ทรงเรียกว่ำ ธรรมจริยสมจริยำ
ธรรมจริยำ
แปลว่ำ
กำรประพฤติที่เป็นธรรม
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สมจริยำ
แปลว่ำ
กำรประพฤติกรรมที่ถูกต้อง
ทรงแสดงผลดีที่พึงจะได้รับ จำกกำรประพฤติธรรมและกำรประพฤติกรรมที่ถูกต้องนี้ว่ำ ใคร
ปรำรถนำอะไร จะเป็นมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ พรหมสมบัติ มรรค ผล และนิพพำน ล้วนสำเร็จสม
ประสงค์ทั้งสิ้น ดังข้อควำมในสำเลยยกสูตรว่ำ
ดูก่อนพรำหมณ์และคฤหบดีทั้งหลำย สัตว์บำงพวกในโลกนี้ หลังจำกตำยจำกโลกนี้แล้ว ย่อม
บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เพรำะเหตุแห่งธรรมจริยำและสมจริยำ ดูก่อนพรำหมณ์และคฤหบดีทั้งหลำย
ธรรมจริยำและสมจริยำ ทำงกำยมี ๓ ทำงวำจำมี ๔ ทำงใจมี ๓
ธรรมจริยำและสมจริยำ ทำงกำยมี ๓ คือ
๑. บุคคลบำงคนในโลกนี้ ย่อมเป็นผู้ละกำรยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปเว้นขำดจำกกำรยังสัตว์มีชีวิต
ให้ตกล่วงไป เป็นผู้มีท่อนไม้และศัสตรำอันวำงแล้ว มีควำมละอำยประกอบด้วยควำมเอ็นดู เป็นผู้เกื้อกูล
อนุเครำะห์สัตว์ทุกจำพวก
๒. เป็นผูล้ ะอทินนำทำน เว้นขำดจำกอทินนำทำน ขึ้นชื่อว่ำ ทรัพย์ของผู้อื่นจะอยู่ในบ้ำน หรือ
อยู่ในป่ำก็ตำม ย่อมเป็นผู้ไม่ถือเอำทรัพย์นั้นที่เจ้ำของไม่ได้ให้ด้วยจิตคิดขโมย
๓. เป็นผูล้ ะกำเมสุมิจฉำจำร เว้นขำดจำกกำเมสุมิจฉำจำร
ธรรมจริยาและสมจริยา ทางวาจามี ๔ คือ
๑. บุคคลในโลกนี้ เป็นผู้ละมุสำวำท เว้นขำดจำกมุสำวำท ไปในสภำก็ดี ในบริษัทก็ดี ใน
ท่ำมกลำงหมู่ญำติก็ดี ในท่ำมกลำงเสนำก็ดี ในท่ำมกลำงแห่งรำชตระกูลก็ดี ถูกอ้ำงเป็นพยำน ซักถำมว่ำ
แน่ะพ่อชำย ท่ำนจงมำ ท่ำนรู้อย่ำงไร จงเบิกอย่ำงนั้น บุคคลนั้นเมื่อไม่รู้ ก็บอกว่ำ ข้ำพเจ้ำไม่รู้ หรือรู้อยู่ก็
บอกว่ำ ข้ำพเจ้ำรู้ เมื่อไม่เห็นก็บอกว่ำ ข้ำพเจ้ำไม่เห็น หรือเห็นก็บอกว่ำ ข้ำพเจ้ำเห็น ย่อมไม่กล่ำวเท็จทั้ง
ที่รู้ เพรำะเหตุแห่งตน เพรำะเหตุแห่งคนอื่น หรือเพรำะเหตุแห่งอำมิสสินจ้ำง
๒. เป็นผูล้ ะคำส่อเสียด เว้นขำดจำกกล่ำวส่อเสียด ฟังข้ำงนี้แล้วไม่ไปบอกข้ำงโน้น เพื่อทำลำย
คนหมู่นี้ หรือฟังจำกข้ำงโน้นแล้วไม่มำบอกคนหมู่นี้ เพื่อทำ
ลำยคนหมู่โน้น เป็นผู้สมำนคนทั้งหลำยที่แตกกันแล้ว หรือสนับสนุนหมู่คนที่สำมัคคีกันอยู่แล้ว เป็นผู้มีควำม
ชื่นชมยินดีในหมู่คนผู้สำมัคคีกัน เป็นผู้กล่ำววำจำที่ทำให้คนสำมัคคีกัน
๓. เป็นผูล้ ะคำหยำบ เว้นขำดจำกกำรกล่ำวคำหยำบ เป็นผู้กล่ำววำจำไม่มีโทษ เสนำะโสต เป็นที่
รักจับใจ เป็นคำสุภำพ เป็นที่ชอบใจ พอใจของคนจำนวนมำก
๔. เป็นผูล้ ะกำรกล่ำวเพ้อเจ้อ เว้นขำดจำกกำรกล่ำวเพ้อเจ้อ พูดในเวลำที่ควรพูด พูดคำจริง พูด
อิงอรรถ อิงธรรม อิงวินัย มีหลักฐำน มีที่อ้ำงอิง ไม่พูดมำก พูดแต่คำที่มีประโยชน์
ดูก่อนพรำหมณ์และคฤหบดีทั้งหลำย ธรรมจริยำและสมจริยำทำงวำจำมี ๔ อย่ำงนี้แล

ธรรมจริยาและสมจริยา ทางใจมี ๓ อย่าง คือ
๑. บุคคลบำงคนในโลกนี้ เป็นผู้มำกไปด้วยควำมไม่เพ่งเล็ง ไม่ละโมบอยำกได้ทรัพย์ของผู้อื่นมำเป็น
ของตน
๒. เป็นผู้มีใจไม่พยำบำท ไม่คิดร้ำยต่อผู้อื่น คิดแต่ในทำงที่ดีว่ำ ขอสัตว์ทั้งหลำย จงมีควำมสุข อยู่
รอดปลอดภัยเถิด
๓. เป็นผู้มีควำมเห็นชอบ มีควำมเห็นไม่วิปริตว่ำ ทำนที่ให้แล้วมีผล กำรเซ่นสรวงบูชำมีผล ผล
วิบำกของกรรมดีและกรรมชั่วมีจริง โลกนี้มีจริง โลกหน้ำมีจริง มำรดำมีบุญคุณ บิดำมีบุญคุณ โอปปำติกะ
มีจริง สมณพรำหมณ์ผู้รู้แจ้งโลกนี้และโลกหน้ำมีจริง
ดูก่อนพรำหมณ์และคฤหบดีทั้งหลำย ธรรมจริยำและสมจริยำทำงใจมี ๓ อย่ำงนี้แล
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ดูก่อนพรำหมณ์และคฤหบดีทั้งหลำย สัตว์บำงพวกในโลกนี้ หลังจำกตำยไปแล้ว ย่อมเข้ำถึงสุคติ
โลกสวรรค์ เพรำะกำรประพฤติธรรมและกำรประพฤติกรรมอันชอบเหล่ำนี้แล
ดูก่อนพรำหมณ์และคฤหบดีทั้งหลำย ถ้ำบุคคลผู้ประพฤติธรรมและประพฤติกรรมอันชอบ พึงหวัง
ว่ำ หลังจำกที่เรำตำยแล้ว พึงเกิดเป็น
๑. กษัตริย์มหำศำล
๒. พรำหมณ์มหำศำล
๓. เทวดำชั้นจำตุมมหำรำช
๔. เทวดำชั้นดำวดึงส์
๕. เทวดำชั้นยำมำ
๖. เทวดำชั้นดุสิต
๗. เทวดำชั้นนิมมำนรดี
๘. เทวดำชั้นปรนิมมิตวสวัสดี
๙. พรหมชั้นพรหมปำริสัชชำ
๑๐. พรหมชั้นพรหมปุโรหิตำ
๑๑. พรหมชั้นมหำพรหมำ
๑๒. พรหมชั้นปริตตำภำ
๑๓. พรหมชั้นอัปปมำณำภำ
๑๔. พรหมชั้นอำภัสสรำ
๑๕. พรหมชั้นปริตตสุภำ
๑๖. พรหมชั้นอัปปมำณสุภำ
๑๗. พรหมชั้นสุภกิณหำ
๑๘. พรหมชั้นอสัญญีพรหม
๑๙. พรหมชั้นเวหัปผลำ
๒๐. พรหมชั้นอวิหำ
๒๑. พรหมชั้นอตัปปำ
๒๒. พรหมชั้นสุทัสสำ
๒๓. พรหมชั้นสุทัสสี
๒๔. พรหมชั้นอกนิฏฐำ
๒๕. อรูปพรหมชั้นอำกำสำนัญจำยตนะ
๒๖. อรูปพรหมชั้นวิญญำณัญจำยตนะ
๒๗. อรูปพรหมชั้นอำกิญจัญญำยตนะ
๒๘. อรูปพรหมชั้นเนวสัญญำนำสัญญำยตนะ
๒๙. กำรบรรลุเจโตวิมุตติ ในชำติปัจจุบัน
๓๐. กำรบรรลุปัญญำวิมุตติ ในชำติปัจจุบัน
ทั้งหมดนี้ย่อมเป็นไปได้ ถำมว่ำ เพรำะเหตุไร ตอบว่ำ เพรำะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมและเป็น
ผู้ประพฤติกรรมอันชอบ
พระสูตรนี้แสดงว่ำ บุคคลผู้ปฏิบัติตำมกุศลกรรมบถ ๑๐ ประกำรนี้ จะปรำรถนำมนุษยสมบัติ
สวรรค์สมบัติ และนิพพำนสมบัติ ก็ตำม ล้วนสมประสงค์ทั้งนั้น
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มนุษยสมบัติ ทรงแสดงด้วยคำว่ำ พึงเกิดเป็นกษัตริย์มหำศำลและพรำหมณ์มหำศำล
สวรรคสมบัติ ทรงแสดงด้วยคำว่ำ พึงเกิดเป็นเทวดำชั้นจำตุมมหำรำช จนถึงรูปพรหมชั้น เนว
สัญญำนำสัญญำยตนะ
นิพพำนสมบัติ ทรงแสดงด้วยคำว่ำ กำรบรรลุเจโตวิมุตติและปัญญำวิมุตติ
กุศลกรรมบถ ๑๐
ทำให้ได้มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพำนสมบัติ
กุศลกรรมบถ ๑๐ ประกำรนี้ จัดว่ำเป็นศีล บุคคลผู้รักษำศีล กระทำให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ ย่อม
ได้รับอำนิสงส์ ดังนี้
๑. สีเลน สุคตึ ยนฺติ คนทั้งหลำยไปสู่สุคติได้ เพรำะศีล
๒. สีเลน โภคสมฺปทำ คนทั้งหลำยถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์ เพรำะศีล
๓. สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ คนทั้งหลำยบรรลุนิพพำนได้ เพรำะศีล
ศีลเป็นเหตุให้ได้ไปสู่สุคติ เพรำะผลของกุศลกรรมบถ ๑๐ โดยเป็นอุปนิสสยปัจจัย โดยตรง ให้ได้
เกิดเป็นมนุษย์ ๑, กำมำวจรสวรรค์ ๖ ชั้น, และให้ได้เกิดในพรหมโลก ๒๐ ชั้น
อุปนิสัยมี ๓ อย่าง
๑. ทำนุปนิสัย อุปนิสัยคือทำน กำรเสียสละ คนผู้มีอุปนิสัยนี้ย่อมกำจัดควำมโลภหรือทำควำม
โลภให้เบำบำงลงได้
๒. สีลุปนิสัย อุปนิสัยคือศีล กำรเว้นจำกเบียดเบียนสัตว์อื่นคนผู้มีนิสัยนี้ ย่อมไม่มีกำร
เบียดเบียนสัตว์อื่น
๓. ภำวนุปนิสัย อุปนิสัยคือภำวนำ กำรสั่งสมควำมดี คนผู้มีอุปนิสัยนี้ ย่อมเพียรพยำยำม เพื่อทำ
ควำมดีให้สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป
กุศลกรรมบถ ๑๐ นี้ จัดเป็นศีล ดังนั้น จึงเป็นสีลุปนิสัย ที่จะช่วยสนับสนุนให้ได้บรรลุสมำธิ
ปัญญำและวิมุตติ ตำมพระบำลีว่ำ สีลปริภำวิโต สมำธิ มหปฺผโล โหติ มหำนิสโส แปลว่ำ สมำธิที่ถูกบ่ม
ด้วยศีล ย่อมมีผลมำก มีอำนิสงส์มำก อธิบำยว่ำ บุคคลผู้มีศีลบริสุทธิ์ เมื่อบำเพ็ญสมำธิ ย่อมสำมำรถทำ
ฌำนให้เกิดได้ง่ำย ครั้นได้ฌำนแล้ว ตำยไป ย่อมเกิดเป็นพรหม อย่ำงนี้ ชื่อว่ำกุศลกรรมบถ เป็นเหตุให้ได้
ไปเกิดในพรหมโลก
ส่วนผู้ได้ฌำนบำงท่ำน ทำฌำนให้เป็นบำทแห่งกำรเจริญวิปัสสนำ ย่อมรู้แจ้งเห็นจริงได้ง่ำย ตำม
พระบำลีว่ำ
สมำธิปริภำวิตำ ปญฺญำ
มหปฺผลำ โหติ มหำนิสสำ
แปลว่ำ ปัญญำที่ถูกบ่มด้วยสมำธิ ย่อมมีผลมำก มีอำนิสงส์มำก
จิตของบุคคลผู้มีปัญญำรู้แจ้งเห็นจริง ย่อมหลุดพ้นจำกกิเลสทั้งปวง ตำมพระบำลีว่ำ ปญฺญปริภำวิต จิตฺต
สมฺมเทว อำสเวหิ วิมุจฺจติ
เสยฺยถีท กำมำสวำ
ภวำสวำ อวิชชฺ ำสวำ
แปลว่ำ จิตที่ถูกอบรมด้วยปัญญำ ย่อมหลุดพ้นจำกกำมำสวะ ภวำสวะ อวิชชำสวะ โดยชอบ
อย่ำงนี้ ชื่อว่ำกุศลกรรมบถ เป็นเหตุให้ได้บรรลุเจโตวิมุตติและปัญญำวิมุตติ
สีลุปนิสัย คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นเหตุให้บุคคลได้บรรลุฌำน มรรค ผล และนิพพำน ดัง
พรรณนำมำฉะนี้ เปรียบได้กับส่วนของต้นไม้ สีลุปนิสัย เป็นเสมือนรำกไม้ สมำธิ เป็นเสมือนลำต้น ปัญญำ
เป็นเสมือนกิ่งก้ำนและใบ วิมุตติ ควำมหลุดพ้นเป็นเสมือนดอกและผลของต้นไม้
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ศีลคือกุศลกรรมบถ ๑๐ ประกำร ทำให้ผู้ปฏิบัติได้มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพำนสมบัติ
ตำมขั้นตอนดังได้อธิบำยมำนี้

อธิบายกุศลกรรมบถ ๑๐ โดยอาการ ๕
๑. โดยธรรม คือ โดยสภำวธรรม
กุศลกรรมบถ ๗ คือ
๑. ปำณำติปำตำ เวรมณี
๒. อทินฺนำทำนำ เวรมณี
๓. กำเมสุมิจฺฉำจำรำ เวรมณี
๔. มุสำวำทำ เวรมณี
๕. ปิสุณำย วำจำย เวรมณี
๖. ผรุสำย วำจำย เวรมณี
๗. สมฺผปฺปลำปำ เวรมณี
แม้มีชื่อต่ำงกันก็จริง แต่เมื่อว่ำโดยสภำวธรรม ได้แก่ เจตนำ หรือวิรัติ หมำยควำมว่ำ ถ้ำไม่ตั้งใจ
จะงดเว้น หรือไม่มีกำรงดเว้น กรรมบถทั้ง ๗ นี้ ย่อมสำเร็จไม่ได้เลย
มโนกรรม ๓ คือ อนภิชฌำ โดยสภำวธรรม ได้แก่อโลภะ อพยำบำท โดยสภำวธรรม ได้แก่อ
โทสะ สัมมำทิฏฐิ โดยสภำวธรรม ได้แก่ อโมหะ ที่วประกอบด้วยเจตนำ
๒. โดยโกฏฐำสะ คือ โดยส่วนแห่งธรรมต่ำง ๆ
กุศลกรรมบถ ๗ คือ กำยกรรม ๓ วจีกรรม ๔ เป็นกรรมบถอย่ำงเดียว ไม่เป็นรำกเหง้ำของกุศล
เหล่ำอื่น ส่วนมโนกรรม ๓ อย่ำง คืออนภิชฌำ อพยำบำท และสัมมำทิฏฐิ เป็นทั้งกรรมบถ เป็นทั้ง
รำกเหง้ำของกุศลเหล่ำอื่น เพรำะทั้ง ๓ นี้ ก็คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ ที่เป็นกุศลมูลนั่นเอง
๓. โดยอำรมณ์ คือ สิ่งที่ใจเข้ำไปยึดแล้ว เป็นเหตุให้งดเว้นจำกอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประกำร พระ
อรรถกถำจำรย์ อธิบำยว่ำ อำรมณ์แห่งอกุศลกรรมบถ ๑๐ นั่นแหละ เป็นอำรมณ์แห่งกุศลกรรมบถทั้ง
๑๐ ประกำร เปรียบเหมือนน้ำที่สำมำรถทำให้เรือลอยก็ได้ ทำให้จมลงก็ได้
๔. โดยเวทนำ คือ ควำมรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ และเฉย ๆ พระอรรถกถำจำรย์ อธิบำยว่ำ
ในขณะทำกุศล ทุกขเวทนำ คือควำมเสียใจ ควำมไม่สบำยใจ ย่อมไม่มี เพรำะฉะนั้น ในขณะประพฤติกุศล
กรรมบถ จึงมีเพียงเวทนำ ๒ คือ สุขเวทนำ และอุเบกขำเวทนำ
๕. โดยมูล คือ โดยกุศลมูล ๓ อย่ำง ได้แก่ อโลภมูล ๑ อโทสมูล ๑ อโมหมูล ๑
กุศลกรรมบถ ๗ คือ กำยกรรม ๓ วจีกรรม ๔ ที่บุคคลประพฤติด้วยปัญญำมีมูล ๓ คือ อโลภ
มูล อโทสมูล อโมหมูล ที่ประพฤติโดยขำดปัญญำมีมูล ๒ คือ อโลภมูล อโทสมูล
อนภิชฌำที่ประพฤติด้วยปัญญำ มีมูล ๒ คือ อโทสมูล อโทหมูล ที่ประพฤติโดยขำดปัญญำมีมูล
เดียว คือ อโมหมูล
อพยำบำทที่ประพฤติด้วยปัญญำ มีมูล ๒ คือ อโลภมูล อโมหมูล ที่ประพฤติโดยขำดปัญญำมีมูล
เดียว คือ อโลภมูล
สัมมำทิฏฐิ มีมูล ๒ คือ อโลภมูล อโทสมูล
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อานิสงส์ของกุศลกรรมบถ ๑๐
กุศลกรรมบถ ๑๐ ประกำรนี้ พระพุทธองค์ตรัสไว้ ในจุนทสูตร ทสกนิบำต อังคุตตรนิกำยว่ำ
ดูก่อนจุนทะ ควำมสะอำดทำงกำยมี ๓ ทำงวำจำมี ๔ ทำงใจมี ๓ ดูก่อนจุนทะ ควำมสะอำดทำงกำย ๓
อย่ำง มีอะไรบ้ำง ดูก่อนจุนทะ บุคคลบำงคนในโลกนี้
๑. เป็นผูล้ ะปำณำติบำท เว้นขำดจำกปำณำติบำท วำงท่อนไม้ วำงศัสตรำ มีควำมสะอำดใจ มี
ควำมเอ็นดู มีควำมเมตตำกรุณำต่อสัตว์ทุกหมู่เหล่ำ
๒. เป็นผูล้ ะอทินนำทำน เว้นขำดจำกอทินนำทำน ไม่ถือเอำสิ่งที่เจ้ำของไม่ได้ให้ ด้วยจิตอันเป็น
ขโมย ไม่ว่ำของนั้นจะอยู่ในบ้ำนของเขำ อยู่ในป่ำ หรือที่ไหน ๆ ก็ตำม
๓. เป็นผูล้ ะกำเมสุมิจฉำจำร เว้นขำดจำกกำเมสุมิจฉำจำร
ดูก่อนจุนทะ ควำมสะอำดทำงวำจำ ๔ อย่ำง มีอะไรบ้ำง ดูก่อนจุนทะ บุคคลบำงคน ในโลกนี้
๑. เป็นผูล้ ะมุสำวำท เว้นขำดจำกมุสำวำท อยู่ในสภำ อยู่ในบริษัท อยู่ในท่ำมกลำงหมู่ญำติ อยู่
ในท่ำมกลำงเสนำ หรืออยู่ในท่ำมกลำงรำชสำนัก ก็ตำม ถูกเขำอ้ำงเป็นพยำน ซักถำมว่ำ พ่อชำยผู้เจริญ
พ่อรู้อย่ำงไร จงเบิกควำมอย่ำงนั้น ผู้นั้น เมื่อไม่รู้ ก็บอกว่ำไม่รู้ หรือเมื่อรู้ ก็บอกว่ำรู้ เมื่อไม่เห็น ก็บอกว่ำ
ไม่เห็น หรือเมื่อเห็น ก็บอกว่ำเห็น จะไม่เป็นผู้กล่ำวมุสำวำท ทั้งที่รู้ตัว เพรำะเหตุแห่งตน เพรำะเหตุแห่ง
ผู้อื่น หรือเพรำะเหตุแห่งอำมิสสินจ้ำง
๒. เป็นผู้ละวำจำส่อเสียด เว้นขำดจำกวำจำส่อเสียด ฟังฝ่ำยนี้แล้ว ไม่ไปบอกฝ่ำยโน้น เพื่อทำลำย
คนฝ่ำยนี้ หรือฟังฝ่ำยโน้นแล้ว ไม่มำบอกฝ่ำยนี้ เพื่อทำลำยคนฝ่ำยโน้น เป็นผู้สมำนคนที่แตกสำมัคคี และ
สนับสนุนคนที่สำมัคคีกันอยู่ ชื่นชมยินดีคนที่สำมัคคีกัน พูดแต่วำจำที่สร้ำงควำมสำมัคคี
๓. เป็นผู้ละวำจำหยำบ เว้นขำดจำกวำจำหยำบ เป็นผู้พูดแต่วำจำอันไม่มีโทษ เสนำะโสต เป็นที่
รัก ซึ้งใจ เป็นคำพูดของผู้ดี เป็นที่รักและชอบใจของคนทั่วไป
๔. เป็นผู้ละคำเพ้อเจ้อ เว้นขำดจำกคำเพ้อเจ้อ เป็นผู้พูดถูกกำลเวลำ พูดแต่คำจริง พูดอิงอรรถ
พูดอิงวินัย พูดถ้อยคำมีหลักฐำน มีที่อ้ำง มีที่สุด ประกอบด้วยประโยชน์ โดยสมควรแก่เวลำ
ดูก่อนจุนทะ ควำมสะอำดทำงใจ ๓ อย่ำง มีอะไรบ้ำง ดูก่อนจุนทะ บุคคลบำงคนในโลกนี้
๑. เป็นผู้ไม่มำกไปด้วยควำมเพ่งเล็ง ไม่เพ่งเล็งคิดเอำของผู้อื่น มำเป็นของตนว่ำ ทำอย่ำงไรหนอ
ทรัพย์ของผู้อื่นนั้น จะพึงเป็นของเรำ
๒. เป็นผู้มีใจไม่พยำบำท มีใจไม่คิดประทุษร้ำยผู้อื่นว่ำ ขอสัตว์เหล่ำนี้จงอย่ำจองเวรกัน อย่ำ
เบียดเบียนกัน อย่ำมีควำมทุกข์ จงมีแต่ควำมสุข อยู่รอดปลอดภัยเถิด
๓. เป็นผู้มีควำมเห็นชอบ มีทัศนะอันไม่วิปริตว่ำ ทำนที่ให้แล้วมีผล กำรเซ่นสรวงมีผล กำรบูชำมี
ผล ผลวิบำกของกรรมดีและกรรมชั่วมีจริง โลกนี้มีจริง โลกหน้ำมีจริง มำรดำบิดำมีบุญคุณต่อบุตรธิดำจริง
โอปปำติกสัตว์มีจริง สมณพรำหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ รู้แจ้งประจักษ์ทั้งโลกนี้และโลกหน้ำแล้ว สั่งสอน
ผู้อื่นมีจริง
ดูก่อนจุนทะ กุศลกรรมบถมี ๑๐ ประกำร ดังนี้แล ดูก่อนจุนทะ บุคคลประกอบด้วยกุศล
กรรมบถ ๑๐ ประกำรเหล่ำนี้ ลุกขึ้นจำกที่นอน แต่เช้ำตรู่ จะจับต้องแผ่นดิน โคมัยสด หญ้ำอันเขียวขจี
หรือไม่จับต้องก็ตำม จะประนมไหว้พระอำทิตย์หรือไม่ก็ตำม จะลงอำบน้ำเช้ำเย็นหรือไม่ก็ตำม จะบูชำไฟ
หรือไม่ก็ตำม ย่อมเป็นผู้สะอำดอย่ำงแท้จริง ข้อนั้นเป็นเพรำะเหตุไร ดูก่อนจุนทะ เพรำะกุศลกรรมบถ ๑๐
ประกำรนี้ เป็นพฤติกรรมอันสะอำดและเป็นเครื่องสร้ำงพฤติกรรมอันสะอำด ดูก่อนจุนทะ เทวคติ มนุษ
ยคติ หรือสุคติอื่นใด บรรดำมี ย่อมปรำกฏ เพรำะเหตุแห่งกำรประกอบกุศลกรรมบถ ๑๐ ประกำรเหล่ำนี้
แล
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สรุปกุศลกรรมบถ
เครื่องมือสร้ำงควำมดี
จำกกำรที่ได้ศึกษำเรื่องกุศลกรรมบถ ๑๐ ประกำรนี้ ผู้ศึกษำจะเห็นได้ว่ำ ตำมหลักธรรมคำสอน
ของพระพุทธศำสนำ เครื่องมือที่จะใช้ทำกุศลของมนุษย์ ที่สำคัญที่สุด คือ กำย วำจำ และใจ ของตน
นี่เอง
กำย งดเว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกำม อันเกิดขึ้น เพรำะหิริและโอตตัปปะ
วำจำ งดเว้นจำกกำรพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยำบ พูดเพ้อเจ้อ ไร้สำระ ไม่รู้กำละเทศะ อัน
เกิดขึ้นเพรำะหิริและโอตตัปปะ
ใจ ไม่โลภอยำกได้ของใคร ไม่คิดร้ำยทำลำยใคร มีควำมเห็นชอบตำมทำนองคลองธรรม (สิ่งที่
สัตบุรุษมีองค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำเป็นต้นสอนไว้) เพียงกำรปฏิบัติอย่ำงนี้ ก็สำมำรถสร้ำงมนุษย
สมบัติ สวรรคสมบัติและนิพพำนสมบัติให้แก่ตนได้แล้ว ดังคำสอนในสำเลยยกสูตรเป็นต้น
อีกอย่ำงหนึ่ง กำยที่ใช้ทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม วำจำใช้พูดในทำงที่ดี ใจใช้คิดในทำงที่ดี ก็
สำมำรถสร้ำงมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติได้ ดังอุทำหรณ์ต่อไปนี้
กำยที่ใช้ทำประโยชน์ อุทำหรณ์ เช่น นำยมฆะเป็นตัวอย่ำง ท่ำนเล่ำว่ำ ครั้งดึกดำบรรพ์ใน
หมู่บ้ำนอจลคำม แคว้นมคธ ชำยหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่ำ มฆะ ชอบทำสถำนที่ต่ำง ๆ ให้เป็นรัมณียสถำน
สำหรับคนทั่วไป โดยมีควำมคิดว่ำ คนทั้งหลำยอำศัยพักในสถำนที่นี้แล้ว ล้วนมีควำมสุข และเรำเองเมื่อเห็น
ผู้อื่นมีควำมสุข ก็มีควำมสุขใจเช่นเดียวกัน
ครั้นถึงฤดูหนำว เขำได้ก่อไฟเพื่อให้ควำมอบอุ่นแก่ชำวบ้ำน ฤดูร้อนหำน้ำมำให้ผู้อดน้ำ เขำได้สร้ำง
รัมณียสถำนเพิ่มขึ้นอีกหลำยแห่ง ต่อมำมีคนอื่นอีก เห็นว่ำกำรทำอย่ำงนั้นเป็นควำมดี จึงมำร่วมด้วย พวก
เขำได้สร้ำงประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม กว้ำงขวำงออกไป เช่น สร้ำงถนน สร้ำงสะพำน สร้ำงศำลพักร้อน
เป็นต้น
ครั้งนั้น นำยบ้ำน (ผู้ใหญ่บ้ำน หรือกำนัน) เห็นพวกเขำแล้วคิดว่ำ คนพวกนี้ทำสิ่งที่ไม่เป็น
ประโยชน์แก่เรำเลย ถ้ำพวกเขำไปหำปลำ หำเนื้อ ซื้อสุรำมำรับประทำนและแบ่งให้เรำบ้ำง น่ำจะเกิด
ประโยชน์ดีกว่ำ อีกอย่ำงหนึ่ง ถ้ำปล่อยให้คนพวกนี้ทำควำมดีต่อไป ประชำชนก็จะรักใคร่ เป็นอันตรำยต่อ
ตำแหน่งของตน เขำคิดกำจัดคนเหล่ำนั้น จึงไปยังรำชสำนัก กรำบทูลว่ำ ข้ำพระองค์เห็นคนกลุ่มหนึ่ง ส้อง
สุมผู้คนเป็นจำนวนมำก อำจคบคิดกันเป็นกองโจรปล้นรำชสมบัติ พระรำชำ ไม่ทันสอบสวนควำมจริง
รับสั่งว่ำ จงไปจับตัวพวกมันมำประหำรชีวิต โดยให้ช้ำงเหยียบให้ตำย
เขำดีใจมำกที่อุบำยกำจัดคนดีของเขำสำเร็จอย่ำงง่ำยดำย จึงนำเจ้ำหน้ำที่ไปจับตัวคนเหล่ำนั้นมำ
พันธนำกำรแน่นหนำ ให้นอนในพระลำนหลวง แล้วไสช้ำงให้เหยียบพวกเขำ แต่จะบังคับอย่ำงไร ช้ำงก็ไม่
ยอมเหยียบ พระรำชำรับสั่งว่ำ ช้ำงเห็นคนคงเกิดควำมกลัว จงไปเอำเสื่อลำแพนมำคลุมพวกมันไว้ก่อน แม้
จะทำตำมนั้น ช้ำงก็ไม่กล้ำเข้ำใกล้อย่ำงเดิม
พระรำชำทอดพระเนตรเห็นเหตุกำรณ์นั้น ทรงได้พระสติว่ำ เรื่องนี้น่ำจะมีเหตุอะไรสักอย่ำง จึง
รับสั่งให้นำตัวพวกเขำมำเฝ้ำ แล้วตรัสถำมว่ำ พวกเจ้ำอำศัยเรำแล้ว ไม่ได้อะไรหรือ จึงคิดทำร้ำยเรำ
นำยมฆะทูลถำมว่ำ ขอเดชะ พระองค์ตรัสถำมเรื่องอะไร
เขำว่ำ พวกเจ้ำส้องสุมผู้คนเป็นกองโจร หลบซ่อนอยู่ในป่ำ
ใครกรำบทูลอย่ำงนั้น พระเจ้ำข้ำ
นำยบ้ำน เขำบอก
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ขอเดชะพวกข้ำพระองค์ไม่ได้เป็นโจร พวกข้ำพระองค์แผ้วทำงไปสู่สวรรค์ ด้วยกำรสร้ำง รัมณีย
สถำน สร้ำงถนน สร้ำงสะพำน สร้ำงศำลำพักร้อน เป็นต้น แต่นำยบ้ำนพยำยำมซักนำพวกข้ำพระองค์
ในทำงอกุศล พวกข้ำพระองค์ไม่ยอมทำตำม เขำโกรธ จึงได้กรำบทูลอย่ำงนั้นเพื่อต้องกำรกำจัดพวกข้ำ
พระองค์ พระเจ้ำข้ำ
พระรำชำทรงสดับควำมจริงแล้ว ทรงถึงควำมโสมนัส ตรัสว่ำ พ่อทั้งหลำย ฉันขอโทษด้วย ช้ำง
เป็นสัตว์ดิรัจฉำนยังรู้จักควำมดีของพวกเจ้ำ เรำเป็นมนุษย์เสียอีกยังไม่รู้เลย ได้ทรงมอบหมู่บ้ำนนั้นให้พวก
เขำปกครอง และช้ำงเชือกนั้นให้เป็นพำหนะ
นำยมฆะได้เห็นผลของควำมดีในปัจจุบัน ดีใจมำกจึงชักชวนพรรคพวกให้ทำควำมดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เขำ
ได้บำเพ็ญวัตตบท ๗ ประกำร คือ
๑. บำรุงบิดำมำรดำ
๒. ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่
๓. พูดคำสัตย์
๔. ไม่พูดคำหยำบ
๕. ไม่พูดส่อเสียด
๖. กำจัดควำมตระหนี่
๗. ไม่โกรธ
ในเวลำสิ้นชีวิตได้ไปเกิดเป็นท้ำวสักกะเทวรำชในภพดำวดึงส์ แม้สหำยของเขำก็ไปเกิดในที่นั้น
เหมือนกัน นี้คือ กำย สร้ำงสวรรค์สมบัติให้แก่ตน
วำจำ หรือปำก ก็สำมำรถสร้ำงสวรรคสมบัติได้ มีสุนัขตัวหนึ่ง เป็นอุทำหรณ์ พระอรรถกถำจำรย์
เล่ำไว้ในอรรถกถำธรรมบทว่ำ มีสุนัขแสนรู้ตัวหนึ่ง ของนำยโคบำล ผู้เป็นอุปัฏฐำกของพระปัจเจกพุทธเจ้ำ
เวลำที่มันยังเล็กอยู่ พระปัจเจกพุทธเจ้ำ เมื่อฉันอำหำรเอำข้ำวสุกปั้นเป็นก้อนให้ก้อนหนึ่งทุกครั้ง มันมีควำม
สนิทสนม และจงรักภักดีพระปัจเจกพุทธเจ้ำมำก
นำยโคบำล ไปยังบรรณศำลำของพระปัจเจกพุทธเจ้ำทุกวัน ๆ ละ ๒ ครั้ง คือ ก่อนเที่ยง ไปกรำบ
เรียนเวลำฉันภัตตำหำร เวลำหลังเที่ยงเอำน้ำปำนะไปถวำย สุนัขนั้นตำมนำยไปด้วยทุกวัน และทุกครั้ง
ขณะเดินไปตำมทำงมีพุ่มไม้ กอไม้ตรงไหนที่น่ำสงสัยว่ำจะมีสัตว์ร้ำย เขำเอำไม้ฟำด และส่งเสียงไล่ สุนัขนั้น
กำหนดจดจำอำกำรนั้นได้อย่ำงแม่นยำ
วันหนึ่งนำยของมันเรียนกับพระปัจเจกพุทธเจ้ำว่ำ ถ้ำวันไหนกระผมไม่ว่ำง จะส่งเจ้ำตัวนี้มำเพื่อ
เรียนเวลำภัตตำหำรให้ทรำบ ขอพระผู้เป็นเจ้ำได้โปรดไปตำมเวลำที่เจ้ำตัวนี้ส่งสัญญำณ แล้วเขำก็ได้ทำ
ตำมนั้น
เมื่อได้เวลำภัตตำหำร นำยของมันส่งสัญญำณให้รู้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น มันรีบวิ่งมุ่งหน้ำไปยัง
บรรณศำลำ ครั้นไปถึงแล้ว ส่งเสียงเห่ำ ๓ ครั้ง เพื่อให้พระปัจเจกพุทธเจ้ำทรำบ แล้วไปนอนคอยอยู่ที่
แห่งหนึ่ง เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้ำ กำหนดเวลำที่เหมำะสมแล้ว จึงออกจำกบรรณศำลำ สุนัขวิ่งนำหน้ำไปยัง
บ้ำนของนำย ครั้นถึงสถำนที่ที่นำยเคยระแวงภัยแต่สัตว์ร้ำย เอำไม้ฟำดพุ่มไม้ส่งเสียงไล่ มันก็ส่งเสียงเห่ำเพื่อ
ขับไล่สัตว์ร้ำย ได้ทำอย่ำงนี้ทุกวัน
สุนัขนั้นใช้ปำกของตนให้เป็นกุศล ช่วยบอกเวลำภัตตำหำร และคุ้มครองป้องกันภัยแก่พระปัจเจก
พุทธเจ้ำด้วยกำรส่งเสียงเห่ำ ด้วยควำมซื่อสัตย์ และจงรักภักดีต่อผู้มีศีลธรรม ครั้นสิ้นชีวิตได้ไปเกิดเป็น
เทพบุตรผู้มีศักดิ์ใหญ่ ในดำวดึงส์เทวโลก นำมว่ำ โฆสกเทพบุตร นี้คือ วำจำ หรือปำก สร้ำงสวรรค
สมบัติให้แก่ตนได้ดังนี้แล
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ใจ หรือควำมคิด ก็สำมำรถสร้ำงสวรรคสมบัติได้ พึงเห็นมำณพคนหนึ่งเป็นอุทำหรณ์ พระอรรถ
กถำจำรย์เล่ำไว้ในอรรถกถำธรรมบทว่ำ มีเด็กหนุ่มคนหนึ่ง
ชื่อมัฏฐกุณฑลี เป็นบุตรของพรำหมณ์ยอดตระหนี่ เมื่อเขำมีอำยุ ๑๖ ปี ได้ป่วยเป็นโรคผอม
เหลือง พรำหมณ์ผู้บิดำไปเก็บรำกไม้ ใบไม้ เปลือกไม้ ตำมคำบอกเล่ำของชำวบ้ำนมำต้มยำให้รับประทำน
โรคของเขำกำเริบมำกขึ้นทุกที ญำติมิตรทรำบข่ำวต่ำงพำกันมำเยี่ยม พรำหมณ์กลัวคนจะเห็นทรัพย์สมบัติ
จึงนำบุตรชำยออกมำนอนที่นอกชำน
ครั้งนั้น พระศำสดำทรงเข้ำมหำกรุณำสมบัติเพื่อตรวจดูสัตว์โลก เด็กหนุ่มนั้นได้ปรำกฏในข่ำยแห่ง
พระญำณของพระองค์ จึงได้เสด็จไปโปรด โดยเสด็จพระดำเนินผ่ำนหน้ำบ้ำน เขำเห็นพระศำสดำเกิด
ศรัทธำเลื่อมใส แต่ไม่มีอะไรจะทำบุญ หรือแม้แต่จะยกมือทั้งสองขึ้นถวำยบังคมก็ไม่สำมำรถจะทำได้ เพรำะ
ขณะนั้นเขำเหลือเพียงแต่ควำมรู้สึกในใจเท่ำนั้น จึงได้ทำใจให้เลื่อมใสในพระศำสดำด้วยควำมเคำรพนับถือ
บูชำ ปรำรถนำจะทำบุญ เมื่อพระศำสดำเสด็จผ่ำนไปไม่นำน เขำก็สิ้นชีวิตลง แล้วได้ไปเกิดเป็นเทพบุตร
ในดำวดึงส์เทวโลก นี้คือ ใจ สร้ำงสวรรค์สมบัติให้แก่ตน
ภำยหลังพระศำสดำทรงปรำรภถึงเทพบุตรนั้น แสดงธรรมแก่มหำชนว่ำ กำรทำกรรมอันเป็นกุศล
หรืออกุศลก็ตำม ใจเป็นหัวหน้ำ ใจเป็นใหญ่ในกำรทำกรรมนั้น ๆ และกรรมที่ได้ทำไว้แล้วย่อมติดตำมผู้ทำ
ไปทุกหนทุกแห่ง เหมือนกับเงำตำมตัว ใจ คือ ควำมคิดแม้เพียงแต่คิดเท่ำนั้น หำกคิดในทำงที่ดี ก็
สำมำรถสร้ำงสวรรคสมบัติได้ เหมือนกับเด็กหนุ่ม ชื่อมัฏฐกุณฑลีนี้แล
พฤติกรรมที่เป็นบุญ ๔ อย่าง
ผู้ที่งดเว้นจำกกำยกรรมอันเป็นอกุศล ๓ อย่ำง วจีกรรมอันเป็นอกุศล ๔ อย่ำง มโนกรรมอัน
เป็นอกุศล ๓ อย่ำงเท่ำนั้น จึงจัดว่ำเป็นผู้ทำกุศลส่งผลให้ไปเกิดในสุคติก็หำไม่ แม้ผู้ที่ชักชวน ยินดี และ
พูดสรรเสริญ บุคคลอื่นในกำรประพฤติกุศลกรรมเหล่ำนั้น ก็จัดเป็นกุศลกรรมนำไปสู่สุคติได้ทั้งสิ้น
ดังนั้น ตำมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศำสนำ จึงสรุปพฤติกรรมที่จัดเป็นกุศลได้ ๔ อย่ำง
คือ
๑. กำรทำ กำรพูด กำรคิด สิ่งเป็นกุศลด้วยตนเอง
๒. กำรชักชวนผู้อื่น ให้ทำ ให้พูด ให้คิด สิ่งที่เป็นกุศล
๓. กำรยินดีกับบุคคลผู้ทำ ผู้พูด ผู้คิดสิ่งที่เป็นกุศล
๔. กำรยกย่องสรรเสริญ ให้กำลังใจ ให้กำรสนับสนุนบุคคลผู้ทำ ผู้พูด ผู้คิดสิ่งที่เป็นกุศล
สมจริงดังที่พระผู้มีพระภำคเจ้ำตรัสไว้ ในกรรมปถวรรคอังคุตตรนิกำย ซึ่งขอยกมำกล่ำวแต่
ใจควำมโดยย่อว่ำ ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประกำร ย่อมได้ขึ้นสวรรค์ เหมือน
มีคนอุ้มไปวำงไว้ ธรรม ๔ ประกำรคือ ๑. เป็นผู้ทำเอง พูดเอง คิดเอง ๒. เป็นผู้ชักชวนผู้อื่นให้ทำ ให้
พูด ให้คิด ๓. เป็นผู้ยินดีกับบุคคลผู้ทำ ผู้พูด ผู้คิด ๔. เป็นผู้สรรเสริญ กำรงดเว้นและผู้งดเว้นจำก
ปำณำติบำต อทินนำทำน กำเมสุมิจฉำจำร มุสำวำท ปิสุณวำจำ ผรุสวำจำ สัมผัปปลำปะ อภิชฌำ
พยำบำท มิจฉำทิฏฐิ ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประกำรนี้แล ย่อมได้ขึ้นสวรรค์
เหมือนมีคนมำอุ้มไปวำงไว้
คนดียิ่งกว่าคนดี
อนึ่ง บุคคลผู้ทำ ผู้พูด ผู้คิด กำยกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันเป็นกุศล ๑๐ ประกำรนี้ แต่
ลำพังตนเอง องค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำตรัสสอนว่ำ เป็นคนดี (ธรรมดำ) ส่วนบุคคลใด ตนเองก็
ประพฤติกุศลกรรม ๑๐ ประกำรนี้ และยังชักชวน ยินดี หรือพูดสรรเสริญบุคคลอื่นในกำรประพฤติกุศล
กรรม ๑๐ ประกำรนี้ด้วย บุคคลนั้นจัดว่ำเป็นคนดียิ่งกว่ำคนดี ตำมพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ในทสกรรมสูตรว่ำ
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ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย บุคคลบำงคนในโลกนี้ เป็นผู้งดเว้นจำกปำณำติบำต อทินนำทำน
กำเมสุมิจฉำจำร มุสำวำท ปิสุณวำจำ ผรุสวำจำ สัมผัปปลำปะ อภิชฌำ พยำบำท มิจฉำทิฏฐิ ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลำย บุคคลนี้เรำเรียกว่ำ เป็นคนดี
ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ส่วนบุคคลบำงคนในโลกนี้ ตนเองงดเว้นจำกปำณำติบำต อทินนำทำน
กำเมสุมิจฉำจำร มุสำวำท ปิสุณวำจำ ผรุสวำจำ สัมผัปปลำปะ อภิชฌำ พยำบำท มิจฉำทิฏฐิ แล้วยัง
ชักชวนบุคคลอื่นให้งดเว้นจำกอกุศลกรรมเหล่ำนั้น ยินดีกับบุคคลผู้งดเว้น จำกอกุศลกรรมเหล่ำนั้น หรือ พูด
สรรเสริญบุคคลผู้งดเว้นจำกอกุศลกรรมเหล่ำนั้น อีกด้วย ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย บุคคลนี้เรำเรียกว่ำ เป็นคนดี
ยิ่งกว่ำคนดี
------------------- -------------------

