ขอบข่ายการเรียนการสอนและวิธีการแต่ง วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม
สุภาษิตธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา
๑. ปาปวรรค คือ หมวดบาป

๑. ที่มา: ขุ. ธ. ๒๕/๓๐.
ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย.
ความสั่งสมบาป น าทุกข์มาให้.
บัดนี้จักได้อธิบายขยายเนื้อความแห่งกระทู้ธรรมสุภาษิตที่ลิขิตไว้ ณ เบื้องต้น พอเป็นแนวทางแห่ง
การศึกษาและนำไปปฏิบัติ สืบต่อไป
ดำเนินความว่า คำว่า บาป หมายถึง ความชั่ว หรือความเศร้าหมอง ด้วยกายทุจริต เช่นการฆ่าสัตว์
ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม ด้วยวจีทุจริต เช่นพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ และด้วยมโน
ทุจริต เช่นการคิดละโมบอยากได้ของคนอื่น คิดอาฆาตพยาบาท เห็นผิดจากธรรมนองคลองธรรม บุคคลใดก็
ตามเมื่อกระทำบาปกรรมดังกล่าวมานี้ เขาย่อมเกิดความเศร้าหมองในจิตใจ หน้าตาไม่สดชื่น เมื่อถึงคราวจะ
ตายจากโลกนี้ ก็คิดถึงแต่ความชั่วของตน ตายจากโลกนี้ไปด้วยสภาพจิตที่เศร้าหมองเช่นนั้น เขาย่อมีทุคติเป็น
ที่ไปในเบื้องหน้า ส่วนผู้อยู่ข้างหลัง เมื่อรู้ความชั่วที่ปกปิดไว้ ก็ย่อมตำหนิติเตือนด้วยถ้อยคำที่รุนแรง เข้า
ลักษณะที่สุภาษิตไทยกล่าวว่า น้ำลดตอผุด คนที่ปกปิดกระทำความชั่ว จะต้องเศร้าหมองทั้งในโลกนี้และโลก
หน้า ยิ่งระลึกถึงความชั่วที่ตัวก่อขึ้นครั้งใด ก็ยิ่งเศร้าหมองและเดือดร้อนคราวนั้น ดังนั้นจึงไม่ควรดูหมิ่นบาป
แม้เล็กๆ น้อยๆ ว่าจะไม่มีผลแก่ผู้ทำ เพราะการสะสมบาปแม้เพียงเล็กน้อย ก็มีผลเป็นทุกข์แก่ผู้กระทำทั้งสิ้นไม่
เร็วก็ช้า
สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่มาใน ขุททกนิกาย ธรรมบท ว่า
มลา เว ปาปกา อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ
บาปธรรมเป็นมลทินแท้ ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกหน้า
อธิบายความว่า คำว่าบาปธรรมนั้นคือความชั่ว ความผิด ความทุจริต หรือความไม่ดีไม่งามต่างๆ
บาปธรรมเหล่านี้จัดว่าเป็นมลทิน อันเป็นเหตุให้ถึงความทุกข์ ความเดือดร้อน ผู้ที่ทำบาปธรรมเหล่านี้ เพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง เขาย่อมเป็นผู้ที่มีคติชั่วเรียกว่า ทุคติเป็นที่หวัง คือหลังจากที่ทำแล้วตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่
เขาจะต้องประสบความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนต่างๆ ครั้นสิ้นชีพแล้ว เขาจะต้องมีนรกเป็นที่ไปในเบื้องหน้า
คือ นรกอนึ่งการก่อกรรมทำบาปไม่ว่าจะเป็นบาปเพียงเล็กน้อยหรือบาปหนัก ล้วนแล้วแต่มีผลเป็นทุกข์ทั้งสิ้น
จะต่างกันก็เพียงแต่ให้ผลช้าเร็วเท่านั้น และผลของบาปนั้นเผ็ดร้อนอย่างยิ่งทำให้ผู้ก่อกรรมได้รับทุกข์ทรมาน
ข้ามภพข้ามชาติได้จึงสมกับกระทู้ธรรมที่ท่านตั้งไว้ว่า บาปธรรมเป็นมลทินแท้ ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกหน้า
สรุปความว่า บาป เกิดจากการประพฤติชั่วทางกาย วาจา ใจ มีตั้งแต่บาปอย่างต่ำบาปอย่างกลาง
ตลอดจนบาปอย่างสูง ซึ่งแต่ละอย่างให้ผลแตกต่างกันไปตามล าดับ เมื่อบุคคลสร้างแต่กรรมชั่วอยู่เสมอ ด้วย
อำนาจแห่งกรรมชั่วย่อมอำนวยผลให้เขาได้รับความทุกยากลำบากเดือดร้อนต่างๆ ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
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อนึ่ง บาปธรรมเหล่านี้เมื่อบุคคลไม่ทำแล้ว ประพฤติแต่สุจริต บาป คืออกุศลกรรมย่อมไม่มี จิตใจของผู้นั้น
ย่อมจะบริสุทธิ์ผ่องใสโน้มไปในการประพฤติกุศลธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป เมื่อทำเช่นนี้บาปก็ไม่ได้ช่องทางที่จะเกิดขึ้น
ได้สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ยกขึ้นเป็นนิกเขปบทเบื้องต้นว่า
ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย.
ความสั่งสมบาป นำทุกข์มาให้
มีนัยดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี้.

๒. ที่มา: ขุ. ธ. ๒๕/๕๙.
ปาปานํ

อกรณํ

การไม่ทำบาป

สุขํ

นำสุขมาให้

บัดนี้ จักอธิบายความแห่งพุทธภาษิตว่าการไม่ทำบาปนำสุขมาให้ตามระเบียบปฏิบัติของ
สนามหลวงแผนกธรรมและความรู้ที่ได้ศึกษามาพอสมควรสืบต่อไป
ดำเนินความว่า พระพุทธภาษิตนี้ ผู้ศึกษาควรทราบอรรถวิภาค คือ การจำแนกเนื้อความเป็น ๔
ประการ คือ ๑. บาป ๒. สิ่งที่จัดว่าเป็นบาป ๓. การทำบาป ๔. การไม่ทำบาป นำความสุขมาให้ คำว่า บาป
หมายถึงความไม่ดีทุกอย่าง เช่น อกุศล โทษ ความผิด ทุจริต เวร ธรรมดำ ทุกข์ ยาก ลำบาก เหน็ดเหนื่อย
เจ็บปวดความชั่ว เป็นต้น ดังนั้นจึงมักพูดศัพท์เดิมว่า บาป หรือถ้าจะแปลก็มักจะแปลว่า ความชั่ว อัน
หมายถึงความไม่ดีนั่นเอง ส่วนท่านผู้รู้คัมภีร์ ศัพทศาสตร์ให้ความหมาย ของคำว่าบาปไว้หลายนัย เช่น สิ่งที่
คนดีทั้งหลายพึงป้องกันตัวเอาไว้ให้ห่างไกล หรือสิ่งที่เป็นเหตุให้คนถึงอบาย คือกลายสภาพเป็นดิรัจฉาน
เปรต สัตว์นรก และ อสุรกาย เป็นต้น สิ่งที่จัดว่าเป็นบาปนั้น พระพุทธศานาจัดสิ่งที่เป็นบาป ไว้ตามโทษหนัก
เบาดังนี้ บาปที่มีโทษหนักที่สุด คือ นิยตมิจฉาทิฏฐิ แปลว่า ความเห็นที่แน่นอนดิ่งลงไป แก้ไขไม่ได้ ๓
อย่าง คือ อกิริยทิฏฐิ เห็นว่า ทำบาปหรือทำบุญ ก็เป็นเพียงแต่กิริยาที่ทำเท่านั้น ไม่ได้เป็นบาปหรือเป็นบุญ
ดังที่ศาสนาทั้งหลายสอนเลย อเหตุกทิฏฐิ เห็นว่าความสุขหรือความทุกข์ของมนุษย์ล้วนเกิดขึ้นเอง ไม่ได้เกิด
มาจากเหตุใด ๆ ทั้งสิ้น นัตติกทิฏฐิ เห็นว่าไม่มีอะไร คือ บาปก็สูญ บุญก็สูญ คนตายแล้วก็สูญ บาปที่มีโทษ
หนักรองจากนั้นได้แก่ อนันตริยกรรม ๕ อย่าง คือ มาตุฆาต ฆ่ามารดา ๑ ปิตุฆาต ฆ่าบิดา ๑ อรหันตฆาต
ฆ่าพระอรหันต์ ๑ โลหิตุปบาท ทำร้ายพระศาสดาจนถึงพระโลหิตห้อขึ้น ๑ สังฆเภท ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน
๑ ทั้ง ๕ ประเภทนี้ ใครทำหลังจากตายไปต้องตกนรกทันที บาปที่มีโทษถึงนำไปสู่อบายก็ได้ ที่ทำให้ได้รับ
ความทุกข์ความเดือดร้อน เช่น ทำให้อายุสั้น มีโรคมาก ยากจนเข็ญใจ เป็นต้น ก็ได้ มี ๑๐ อย่าง เป็นการ
กระทำทางกาย ๓ อย่าง คือ ฆ่าสัตว์ ๑ ลักทรัพย์ ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑ เป็นการพูดทางวาจา ๔
อย่าง คือ พูดเท็จ ๑ พูดส่อเสียดทำให้คนแตกสามัคคีกัน ๑ พูดคำหยาบ ๑ พูดเพ้อเจ้อ ทำให้ผู้อื่นเชื่อถือ
เองไร้สาระ ๑ เป็นความคิดชั่วทางใจ ๓ อย่าง คือ โลภอยากได้ของคนอื่นอย่างผิดศีลธรรม ๑ คิดร้ายทำลาย
ผู้อื่น ๑ มีความเห็นผิดไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ ๑ การทำบาป หมายถึง การทำ การพูด และการคิด สิ่ง
ที่จัดว่าเป็นบาปเหล่านี้เอง คือ ถือมั่นมิจฉาทิฏฐิทั้ง ๓ อย่าง หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง กระทำนันตริยกรรม
มีการฆ่ามารดาบิดาเป็นต้น หรือทำกายทุจริต ๓ พูดวจีทุจริต ๔ และมีใจประกอบด้วยมโนทุจริต ๓ ดังกล่าว
แล้วการทำบาปต่าง ๆ ดังกล่าวมานี้ล้วนแต่ก่อให้เกิดความทุกข์ ความเดือดร้อนทั้งแก่ผู้ทำและบุคคลอื่น
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ผู้เกี่ยวข้องทั้งสิ้น แต่ก็ยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่ชอบทำ ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะคนส่วนมากยังมีบาปอยู่ในใจ
คนที่มีเชื้อบาปอยู่ในใจย่อมทำ ความชั่วได้ง่าย
สมดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกาย อุทาน ว่า
ปาปํ ปาเปน สุกรํ
ความชั่ว อันคนชั่ว ทำง่าย
อธิบายความว่า บาปที่ทำนั้น อย่างหนักทำให้ตกโลกันตริกนรก รองลงมาทำให้ตกนรกอเวจี
รองลงมาจากนั้น ทำให้กลายสภาพเป็นดิรัจฉาน เป็นเปรต เป็นอสุรกาย หรือเบากว่านั้นถ้าเกิดมาเป็น
มนุษย์ ก็จะทำให้มีอายุสั้น มีโรคเบียดเบียน ทำกินไม่ขึ้นมีอุปสรรค ประสบภัยอันตรายต่าง ๆ เป็นต้น
ส่วนการไม่ทำบาป คือ เป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิ มีความคิดเห็นที่ส่งเสริมศีลธรรม งดเว้นเด็ดขาดจาก
อนันตริยกรรม และเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ การพูด
ส่อเสียด การพูดคำหยาบ การพูดเพ้อเจ้อ การโลภอยากได้อย่างผิดศีลธรรม ความคิดร้ายทำลายผู้อื่น ย่อม
นำความสุขมาให้ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม จากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ดังได้บรรยาย
มาแต่โดยย่อนี้
สรุปใจความได้ว่า ความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ อันดับแรกต้องเว้นจากการทำบาป คือ ความชั่ว
เสียก่อน เหมือนคนจะแต่งตัวให้สวยงาม ต้องอาบน้ำชำระกายให้สะอาดเสียก่อน เพราะถ้าเนื้อตัวสกปรก
จะแต่งอย่างไรก็คงไม่งาม ความสุขของมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน ถึงแม้จะมีทรัพย์สินเงินทอง ยศศักดิ์มากมาย
อย่างไร ถ้าไม่มีการงดเว้นจากการทำบาป เช่นฆ่าฟัน ประหัดประหารกัน เป็นต้น ก็ยากที่จะหาความสุข
ได้อย่างแท้จริง ดังนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทรงสอนไว้สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ยกขึ้นเป็น
นิกเขปบทเบื้องต้นว่า
ปาปานํ

อกรนํ

สุขํ

การไม่ทำบาปนำความสุขมาให้
ดังได้บรรยายมาด้วยประการฉะนี้ ฯ
๓. ที่มา: (ขุ.ธ. ๒๕/๓๘, ขุ.อิติ. ๒๕/๒๔๓)
นตฺถิ อการิยํ ปาปํ มุสาวาทิสฺส ชนฺตุโน.
“คนมักพูดมุสา จะไม่พึงทำชั่ว ย่อมไม่มี”
คนที่มักพูดมุสา คือคนที่พูดปดอยู่เป็นประจำ เป็นคนเหลาะแหละหละหลวม ไม่มีสัจจะ ไม่มีความ
จริงใจให้ใคร เป็นคนกลับกลอก เชื่อถือไม่ได้คนที่พูดมุสาคือโกหกอยู่เสมอ ถือเป็นคนไม่ดี เพราะการที่เขาพูด
โกหกนั้นก็เป็นการประพฤติชั่วทางวาจา ที่เรียกว่า วจีทุจริต ทุกครั้งที่เขากล่าวคำมุสา นั่นคือการทำชั่วและคน
ที่โกหกอยู่เสมอนั้น ย่อมมีแนวโน้มที่จะทำความชั่วอย่างอื่นด้วย การที่คนโกหกจะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นนั้น
ย่อมเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้น คนที่มักพูดมุสาคือโกหกอยู่เสมอนั้น จึงเป็นบุคคลที่คบไม่ได้อีกประเภทหนึ่ง จัดอยู่
ในจำพวกคนพาล พึงหลีกเว้นเสียให้ไกล คนมักพูดมุสา ส่อให้เห็นว่า ที่เขาจะไม่ทำบาปเลยไม่มี แต่ไม่ใช่จะ
เหมาเขาว่าเขาจะไม่ทำบุญบ้างเลย ก็หามิได้คนมักพูดมุสาคงทำบุญบ้าง แต่คงน้อย และคงเป็นบุญอย่างต่ำ ๆ
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ง่าย ๆ บุญอย่างสูง ๆ ยาก ๆ น่าจะไม่ทำเสียเลยเพราะถ้าทำบุญอย่างสูง ๆ ยาก ๆ ได้แล้ว ไฉนมักชอบมุสา
ซึ่งเป็นบาปจัดว่าอย่างต่ำเล่า. บาปอย่างหนักคือ อนันตริยกรรม คนพูดปดก็อาจทำได้เช่นฆ่าบิดาเสีย แล้วก็
เชื่อใจเสียว่าอย่าสารภาพก็แล้วกัน แสดงให้เห็นว่าตัวไม่ได้ฆ่าก็ถ้ากรรมยังไม่ให้ผลในปัจจุบัน ก็พ้นราชทัณฑ์
ไปได้. คนมักพูดปดย่อมเป็นที่รังเกียจ ไม่ค่อยมีใครเชื่อถือและคบกันเป็นมิตร เป็นต้น. นัย-แห่งพระพุทธ
ภาษิตนี้ ส่อให้เห็นตรงกันข้ามอีกว่า คนพูดจริงจะพึงเชื่อได้ว่าคงทำบุญแท้ทีเดียว.แต่บาปที่ผู้นั้นละสิ้นเชิงแล้ว
คือเป็นพระอรหันต์แล้ว ก็ไม่ทำเลยถ้าตั้งแต่พระอริยเจ้าเบื้องต่ำแต่นั้นลงมาจนถึงสามัญชน ยังละบาปเหล่าใด
ไม่ได้ ก็ยังจะทำบาปเหล่านั้นอยู่บ้าง. แต่คงไม่ปดว่าละได้แล้วด้วยประการทั้งปวง หรือบางอย่างที่จะยังละ
ไม่ได้ก็ไม่ปดว่าละได้คนพูดจริงย่อมเป็นที่เชื่อถือ ควรคบเป็นมิตรได้ เป็นต้น.
๒. กัมมวรรค คือ หมวดกรรม

๔. ที่มา: (วิ.จุล. ๗/๑๙๕, ขุ.อุ. ๒๕/๑๖๗)
สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคตึ.
“กรรมชั่วของตนเอง ย่อมนำไปสู่ทุคติ”
กรรมชั่ว คือกรรมฝ่ายอกุศลทั้งหลาย เช่น กายทุจริต ความประพฤติชั่วทางกาย วจีทุจริต ความ
ประพฤติชั่วทางวาจา และ มโนทุจริต ความประพฤติชั่วทางใจกรรมชั่ว เป็นตัวที่จะนำเราไปสู่ภพภูมิที่เป็นทุคติ
อันได้แก่ นรก เปรต อสุรกาย และสัตว์ดิรัจฉานเหตุนั้น พระพุทธศาสนาจึงสอนให้คนละเว้นกรรมชั่ว ให้
กระทำแต่กรรมดี เพราะกรรมชั่วให้ผลที่เลวทราม เมื่อไปสู่ทุคติเพราะผลกรรมชั่วนั้นพาไปแล้ว ยังต้องได้รับ
ทุกข์ทรมานเพราะผลแห่งกรรมชั่วนั้นอีกเมื่อรู้ดังนี้แล้ว จงงดเว้นกรรมชั่วเสีย จงทำแต่กรรมดีเถิด
คนบางคน รวยล้น พ้นมนุษย์

คนบางคน จนสุด เหมือนหมูหมา

กรรมของท่าน เสกสรร ปั้นเรามา ให้มีค่า สูงต่ำ ไม่เท่ากัน
คนเราเกิดมามีลาภ มีเสื่อมลาภ มียศ มีเสื่อมยศ มีสุข มีทุกข์ มีสรรเสริญ มีนินทา เป็นของคู่กัน จะไป
ถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติ ถึงจะชั่วแสนชั่ว มันก็ชม แม้แต่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่า
มนุษย์และเทวดา ยังมีมารผจญ มีคนตำหนิติเตียน คนธรรมดาอย่างเราจะรอดพ้นไปได้อย่างไร ได้แง่คิดว่าเขา
จะติก็ช่างชมก็ช่าง เราไม่ได้ทำให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจ ก่อนที่จะทำอะไร เราคิดแล้วว่าจะไม่เดือดร้อนกับตัวเรา
และคนอื่น เราจึงทำ จะนินทาติเตียนใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขา บุญเราทำ กรรมเราไม่สร้าง สงบกายสงบวาจา
สงบใจ จะต้องไปกังวลกลัวใครจะตำหนิติเตียนไปทำไม ไม่เห็นมีประโยชน์ เปลืองความคิดเปล่าๆ

๕. ที่มา: ส.ํ ส. ๑๕/๖๘., ขุ. ธ. ๒๕/๕๖.
อกตํ ทุกฺกฏํ เสยโย

( อ่านว่า อะกะตัง ทุกกะตัง เสยโย )

ความชั่ว ไม่ทำเสียเลยดีกว่า
ความชั่วนั้น ไม่เป็นที่ปรารถนาของคนทั่วไป โดยเฉพาะคนทำชั่วแล้วไม่มีใครอยากคบหา
สมาคมด้วย เกรงว่าสังคมจะมองว่าเป็นพวกเดียวกัน คนชั่ว คนเลว คนพาล นับเป็นกลุ่มบุคคลนอกสายตา
ที่ถูกกันไม่ให้เข้าสังคม เป็นบุคคลที่น่ารังเกียจ ถูกสังคมมองด้วยความหยามหมิ่นมนุษย์ทุกรูปทุกนามย่อม
เป็นไปตามกรรม ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว ธรรมชาติความอยากรู้อยากเห็นของคนมักจะขุดคุ้ยค้นหา
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จุดอ่อนจุดด้อยของคนอื่นอย่างน้อยก็เก็บเอาไว้นินทาให้คนอื่นฟังต่อไป กระจายข่าวจนคนชั่วนั้นแทบไม่มีที่ให้
ยืนอยู่ในสังคมได้เลยก็ว่าได้ เป็นได้เพียงเศษมนุษย์ลอยไปลอยมา เป็นแค่กาฝากของสังคม ถ้ามีประวัติชั่ว
ติดตัวมาก ไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับ จึงกลายเป็นคนขาดความมั่นใจในตัวเอง หมดอาลัยตายอยาก หลบ
ๆ ซ่อน ๆ มีชีวิตไปวัน ๆ เมื่อทางตัน หาทางออกให้ชีวิตไม่ได้ อาจเสี่ยงต่อการทำชั่วเพิ่มมากขึ้น
คนเคยผิดพลาดมาแล้วอย่าทำอะไรให้มันผิดพลาดอีก ขอให้ถืออดีตเป็นบทเรียนของชีวิต เพราะการ
กระทำ (กรรม) ทุกอย่างที่ทำลงไปย่อมมีผลของการกระทำตามมา(วิบาก) ไม่ว่าจะทำดีหรือทำชั่วก็ตาม ในเมื่อ
ทำชั่วแล้วสังคมลงโทษ คราวต่อไปก็อย่าทำชั่วอีก ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า อกตํ ทุกฺกฏํ เสยโย : ความ
ชั่ว ไม่ทำเสียเลยดีกว่าปัญหาผู้คนไร้ศีลธรรม มีแต่ความเห็นแก่ตัวจัด และมีความเหี้ยมโหดต่างๆ อันเป็นปัญหา
ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างดกดื่นอยู่ในทุกวันนี้ ปัญหาการใช้อำนาจไม่เป็นธรรมของบุคคลผู้มีอำนาจที่หลง
อำนาจก็ดี ปัญหาเด็กวัยรุ่นใจแตก ปัญหาความเละเทะสำส่อนในกิเลสกาม และปัญหาการตัดสินใจฆ่าตัวตาย
อย่างง่ายดาย เพราะความผิดหวังในชีวิตก็ดี เหล่านี้เป็นต้นนั้น ล้วนแต่เกิดจากการขาดสติสัมปชัญญะ รู้จัก
ยับยั้งชั่งใจพิจารณาปัญหาและหาทางแก้ปัญหาด้วยความสุขุมรอบคอบ เหล่านี้ ล้วนมีมูลเหตุมาจากการขาด
คุณธรรม ข้อปัญญาอันเห็นชอบ ขาดหิริโอตตัปปะ ไม่มีศีลสังวร และไม่มีอินทรีย์สังวร ทั้งสิ้น
(เคยมีผู้ถามปัญหากับอาตมาว่า เมื่อสถานการณ์ทางสังคมเป็นอย่างนี้ ทางพระพุทธศาสนามีทางใดจะ
ช่วยอย่างไรได้บ้าง ?)
ข้อนี้ขอเจริญพรว่า กรรมดี หรือกรรมชั่ว เป็นเรื่องเฉพาะตน ใครทำกรรมดี ย่อมได้รับผลดี คือได้รับ
ผลเป็นความเจริญและสันติสุขเอง ส่วนใครทำกรรมชั่ว ก็ย่อมได้รับผลชั่ว คือได้รับผลเป็นความทุกข์เดือดร้อน
เอง “ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า เพราะความชั่วย่อมเผาผลาญทีหลัง ก็กรรมใดทำแล้ว ไม่เดือดร้อนใน
ภายหลัง กรรมนั้นแหละเป็นความดี ทำแล้วประเสริฐกว่า.” เพราะฉะนั้น ผู้ปรารถนาความเจริญและสันติสุข
ไม่ปรารถนาความทุกข์เดือดร้อนก็จะต้องงดเว้นความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดี ที่ไม่ชอบ ที่เหลวไหล ไร้สาระเสีย
พึงประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบเอง จึงจะได้รับผลเป็นความเจริญและสันติสุขเอง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และพระสงฆ์ผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามรอยบาทพระพุทธองค์ ก็เป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางให้เท่านั้น สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงรู้แจ้ง ทรงเห็นแจ้ง ผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง ได้ทรงประทานหลักธรรมสำหรับ
ประพฤติปฏิบัติตน เพื่อให้ถึงความเจริญสันติสุข และให้ถึงความพ้นทุกข์ไว้
๖. ที่มา: ส.ํ ส. ๑๕/๓๓๓., ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๘๔.
กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี ปาปกํ
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
ณ บัดนี้จักได้อธิบายเนื้อความแห่งกระทู้พุทธสุภาษิตที่ลิขิตไว้ ณ เบื้องต้นพอเป็นแนวทางการศึกษา
และนำไปปฏิบัติสืบไป
ดำเนินความว่า กรรมหรือการกระทำใดๆ ของเรานั้น เมื่อทำแล้วเราย่อมได้รับผลแห่งการกระทำนั้น
ในบางครั้งเราอาจจะเห็นคนทำความชั่ว เช่นมีการติดสินบนเพื่อที่จะได้รับงานมาทำ เมื่อติดสินบนแล้วก็ได้รับ
งานมาทำส่วนคนที่ซื่อสัตย์ กลับไม่ได้งานทำ จนมีบางคนกล่าวว่า “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป” แต่
หากเราดูจากความเป็นจริง ผู้ที่ซื่อสัตย์ อาจจะไม่ได้งานนี้ แต่อาจจะได้งานที่อื่นที่ดีกว่าก็ได้เพราะเมื่อมีชื่อเสียง
เรื่องความซื่อสัตย์ ก็จะได้รับความไว้วางใจได้ง่าย ส่วนผู้ที่ติดสินบน แม้จะได้งานมาทำก็ต้องเสียทรัพย์เพื่อจะ
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ให้ได้งาน ซึ่งทำให้มีต้นทุนในการทำงานมากขึ้น ก็ต้องมาคิดหาวิธีที่จะทำให้ต้นทุนต่ำลง ซึ่งบางครั้งก็ลด
คุณภาพของวัตถุดิบ ลดขั้นตอนการทำงาน ซึ่งบางครั้งก็ทำให้ได้งานที่ไม่มีคุณภาพ นอกจากนั้นยังต้องปกปิด
เรื่องการติดสินบนไม่ให้ผู้อื่นรู้ ทำให้ต้องเดือดเนื้อร้อนใจมากยิ่งขึ้นไปอีก
สมดังพุทธสุภาษิต ที่มีใน ขุททกนิกาย ธรรมบท ว่า
อตฺตนา ว กตํ ปาปํ อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ
ตนทำบาปเอง ย่อมเศร้าหมองเอง
อธิบายความว่า คนเมื่อกระทำการใดๆ ผู้กระทำย่อมรู้ดีว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือชั่ว เมื่อรู้ว่า
สิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งดี ก็จะมีความสุขใจ แต่ถ้าเป็นสิ่งไม่ดี หรือเป็นบาปเมื่อรู้แล้วยังฝืนทำลงไปอีก ดังกรณีที่ได้
แสดงมาแล้วในเบื้องต้น เมื่อทำลงไปแล้ว ก็ต้องคอยระวังตัว ปิดบังความที่ตัวกระทำไว้ไม่ให้ใครรู้ได้ เพราะ
หากว่ามีผู้ตรวจสอบ และพบว่างานที่ได้มาเพราะติดสินบนเพื่อให้ได้งานมา ก็อาจจะทำให้ถูกฟ้องร้อง ต้องขึ้น
ศาล และถูกลงโทษตามกฎหมายได้ ทำให้เสียทั้งทรัพย์สิน และชื่อเสียง ท้ายสุดอาจจะต้องติดคุกติดตะรางอีก
ด้วย
สรุปความที่กล่าวแล้วในเบื้องต้น กรรมหรือการกระทำใดๆ ของเรา เมื่อกระทำลงไปแล้ว ตัวเราเองจะ
เป็นผู้รับผลของกรรมนั้น การทำดี เมื่อทำแล้วก็จะสบายใจ ไม่เดือดร้อนในภายหลัง ส่วนกรรมชั่วเมื่อทำแล้วก็
จะมีความไม่สบายใจ และมีความเดือดร้อนตามมาในภายหลัง สมดังพุทธสุภาษิตที่ลิขิตไว้ในเบื้องต้นว่า
กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี ปาปกํ
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

๗. ที่มา: ม. ม. ๑๓/๖๔๘., ขุ. สุ. ๒๕/๔๕๗.
กมฺมุนา วตฺตตี โลโก ( อ่านว่า กำมุนา วัดตะตี โลโก )
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
สัตว์โลกทุกชนิดมีกรรมเป็นของตน คนทำดีเป็นเหตุ ก็จะได้รับผลดีตามมา อย่างแน่นอน ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ ตรง กันข้าม คนทำชั่วเป็นเหตุ ก็จะได้รับผลชั่วอย่างแน่นอน ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ กรรมหรือ
การกระทำของแต่ละคนจะติดตามตัวของผู้กระทำไป เหมือนล้อเกวียนหมุนไปตามรอยเท้าโค เป็นไปตาม กฎ
แห่งกรรม ที่ว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว อย่างน้อยก็ในใจของผู้ทำบุคคล หว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้น การ
กระทำ (กรรม) เปรียบเหมือนการหว่านพืชลงดิน เช่น หว่านเมล็ดพริกลงดิน ย่อมได้ต้นพริกและผลพริกอย่าง
ไม่มีวันเป็นอื่นไปได้ กล่าวง่าย ๆ คือหว่านเมล็กพริกคงไม่เกิดเป็นต้นมะเขืออย่างแน่นอน ย่อมได้พริกอย่างไม่
ต้องสงสัยการกระทำ (กรรม) ของสัตว์โลกก็เช่นกัน ย่อมขึ้นอยู่กับกรรม (การกระทำ) ที่เป็นสาเหตุว่าทำดีหรือ
ทำชั่ว ถ้าทำดีเป็นสาเหตุ ก็จะไดผลดี ทำชั่วเป็นเหตุก็จะได้ผลชั่ว ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า กมฺมุนา วตฺตตี โล
โก : สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
อุทฺเทส กมฺมปจฺจโย เพราะมีเจตนาตั้งใจเป็นปัจจัย กัมมปัจจัย หมายถึงการกระทำของจิตใจที่
เป็นเหตุให้เกิดผล หรือให้สำเร็จกิจในหน้าที่ของตนเรียกว่า "กรรม"
ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า เจตนาคือตัวกรรม สัตว์ทั้งหลายที่ทำกรรม ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วย
ใจก็ดี ย่อมมีการปรุงแต่ง คือคิดนึกก่อนแล้วจึงทำดังจะเห็นได้ว่าการกระทำด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ จะเป็น
กุศล หรืออกุศลก็ตาม ต้องอาศัยเจตนาเป็นใหญ่ เป็นหัวหน้าในการกระทำนั้นๆ ฉะนั้น เจตนาจึงเป็นตัวกรรม
หรือเป็นหัวหน้าของสังขารขันธ์ทั้งหลายกัมมปัจจัยที่กล่าวว่า เป็นปัจจัยให้เกิดผล ก็เพราะทำหน้าที่เพาะพืช
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พันธุ์ให้เกิดผลในอนาคต เรียกว่า พีชนิธานกิจ คือ ทำกิจสั่งสมพืชเชื้อเพื่อให้งอกต่อไปในอนาคต เป็นนานักขณิ
กกัมมปัจจัยพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่ถือการกระทำเป็นใหญ่ เป็นกรรมนิยม ซึ่งผิดกับศาสนาอื่นที่ถือเทวนิยม
เป็นต้น เพราะเข้าใจว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นด้วยการบันดาลของเทพเจ้าแต่ส่วนของพระพุทธศาสนาถือว่า สัตว์
ทั้งหลายจะดีหรือชั่วย่อมขึ้นอยู่กับการกระทำของตนเอง ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับผู้อื่น หรือขึ้นอยู่กับวงศ์ตระกูล เพราะ
การทำดีทำชั่วต้องทำด้วยตนเอง ไม่ใช่มีผู้อื่นมาทำให้ได้ เหตุนี้สัตว์ทั้งหลายจึงมีกรรมเป็นของตน เรียกว่า...
กมฺมสฺสโกมฺหิ เมื่อทำกรรมไว้อย่างไร ก็ต้องรับผลของกรรมนั้นตามที่ทำไว้
กมฺมทายาโท คือเป็นทายาทของกรรมที่ทำแล้ว จึงจำแนกสัตว์ให้ไปเกิดในที่ต่างๆกัน
กมฺมโยนิ คือมีกรรมเป็นกำเนิด และกรรมที่ทำแล้วยังจะติดตามไปทุกหนทุกแห่ง จะไม่สูญหายไปใหน
กมฺมพนฺธู คือมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ แม้พ่อ-แม่ญาติพี่น้อง ก็ไม่ชื่อว่าเป็นเผ่าพันธุ์วงศ์ญาติที่แท้จริง คือ
ชาตินี้เป็นญาติกัน แต่พอตายแล้วก็แยกย้ายกันไป แต่ส่วนกรรมที่ทำแล้วย่อมจะติดตามตนไปทุกภพทุกชาติ
จนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพาน.
ถ้าทำกรรมดีก็เหมือนมีวงศ์ญาติที่ดี ญาติดีก็จะอุปถัมภ์ค้ำชูให้มีความสุข ความเจริญ แต่ถ้าทำกรรมชั่ว
ก็เหมือนมีวงศ์ญาติที่ชั่ว ญาติชั่วก็จะติดตามล้างผลาญให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเรื่อยไป กรรมจึงเป็นที่พึ่งอาศัยของ
สัตว์โลก
กมฺมปฏิสรโณ เพราะเมื่อกรรมชั่วให้ผลอยู่ แม้ญาติพ่อ-แม่พี่น้องตลอดจนผู้มีอำนาจราชศักดิ์ ก็ไม่อาจ
ช่วยให้พ้นจากทุกข์ได้ แต่ถ้ากรรมดีให้ผลอยู่ แม้ใครจะคิดร้ายทำลายชีวิตก็ไม่อาจถูกทำลายได้เลย.
อีกนัยหนึ่ง ท่านเปรียบกรรมคือการทำกุศล อกุศล ส่วนผลคือวิบาก เปรียบเหมือนเงา เมื่อมีคนที่ใหน
ก็ต้องมีเงาที่นั่น คือมีกรรมก็ต้องมีวิบากรับผล.
กฎแห่งกรรม
ปัจจุบันคนเริ่มสงสัยในเรื่องกฎแห่งกรรม และบางคนก็ไม่ยอมเชื่อเรื่องนี้ ถึงกับมีคนเขียนเป็นคำ
กลอนว่า คนทำดีได้ดีมีที่ไหน คนทำชั่วได้ดีมีถมไป
ในเรื่องกฎแห่งกรรม ได้กล่าวถึงอันตรายที่เกิดแก่สัตว์โลก ๕ อย่างคือ
๑. กิเสสันตราย อันตรายอันเกิดจากกิเลส
๒.กัมมันตราย อันตรายอันเกิดจากความชั่วที่ทำในปัจจุบัน
๓. วิปากันตราย อันตรายอันเกิดจากวิบาก คือ ผลของกรรมที่ทำในอดีต
๔. ทิษฐันตราย อันตรายอันเกิดจากทิฐิที่ผิด
๕. อริยูปวันตราย อันตรายที่เกิดจากการจ้วงจาบพระอริยเจ้า
พระพุทธศาสนาสอนว่า บุคคลจะได้ดีหรือชั่ว ได้รับสุขหรือทุกข์ ก็เพราะกรรม หรือการกระทำ
ของตนเองทั้งสิ้น หากเราไม่ดำเนินตาทางที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ แม้จะสวดมนต์หรือวิงวอนขอร้อง ก็ไม่
อาจจะช่วยให้เราพบความดีและความสุขได้ ถ้ามนุษย์จะมีความสุขได้ด้วยความภักดีและวิงวอน มนุษย์เราก็คง
ไม่ต้องทำอะไร
ความเชื่อในเรื่องกรรม
ตามคำสอนในพระพุทธศาสนา ชาวพุทธควรมีศรัทธา ๔ อย่างคือ
๑.ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า คือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จริง เป็นผู้
ประกอบด้วยพระปัญญาธิคุณ พระวิสุทธิคณ และพระมหากรุณาธิคุณ
๒. กัมมสัทธา เชื่อเรื่องกรรม คือเชื่อว่ากรรมมีจริง
7 |วิชาเรียงความแก้กระทูธ้ รรม ธรรมศึกษาชัน
้ ตรี

๓. วิปากสัทธา เชื่อเรื่องผลของกรรม คือเชื่อว่ากรรมที่บุคคลทำไม่ว่าดีหรือชั่วย่อมให้ผลเสมอ
๔. กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตน คือเชื่อว่าผลที่เราได้รับ เป็นผลแห่งการ
กระทำของเราเอง ซึ่งอาจจะเป็นกรรมที่ทำในปัจจุบันชาติหรืออดีตชาติ
จะเห็นได้ว่าความเชื่อหรือศรัทธา ๔ อย่าง เป็นความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับกรรม กฎแห่งกรรมจึง
เป็นคำสอนที่สำคัญในพระพุทธศาสนา ผู้เป็นชาวพุทธทุกคนจึงควรเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม ควรพยายาม
ศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรม ชาวพุทธที่ไม่เชื่อกฎแห่งกรรมหาใช่ชาวพุทธที่แท้จริงไม่ เขาเป็น
เพียงชาวพุทธแต่เพียงในนาม ศาสนาพุทธมีประโยชน์แก่เขาเพียงใช้กรอกแบบฟอร์ม เพื่อไม่ให้ถูกว่าเป็นคนไม่
มีศาสนาเท่านั้นเอง
คนที่เชื่อในเรื่องกรรม ย่อมได้เปรียบกว่าคนที่ไม่เชื่อ คนที่เชื่อเรื่องกรรมย่อมสามารถอดทนรับ
ความทุกข์ยากลำบาก ความผิดหวัง ความขมขื่น และเคราะห์ร้ายที่เกิดแก่ตนได้ เพราะถือว่าเป็นกรรมที่ทำมา
แต่อดีต ไม่ตีโพยตีพายว่าโลกนี้ไม่มีความยุติธรรม ตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ทำดีแล้วไม่ได้ดี คนที่เชื่อในเรื่อง
กรรมจะยึดมั่นอยู่ในการทำความดีต่อไป จะเป็นผู้สามารถให้อภัยแก่ผู้อื่น และจะเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะ
คนที่ประกอบกรรมทำชั่วทั้งกาย วาจา และใจ ส่วนใหญ่เป็นคนไม่เชื่อเรื่องกรรม ไม่เชื่อเรื่องบุญ
และบาป ไม่เชื่อเรื่องตายแล้วเกิด คนพวกนี้เกิดมาจึงมุ่งแสวงหาทรัพย์สมบัติและความสุขสบายให้แก่ตัว โดย
ไม่คำนึงว่าทรัพย์สมบัติหรือความสนุกสนานที่ตนได้มาถูกหรือผิด และทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนหรือไม่
สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน กรรมนั้นย่อมเป็นของเราโดยเฉพาะ และเราจะเป็นผู้รับผลของ
กรรมนั้น จะโอนให้ผู้อื่นไม่ได้ เช่น เราทำกรรมชั่วอย่างหนึ่ง เราจะต้องรับผลของกรรมชั่วนั้น จะลบล้างหรอ
โอนไปให้ผู้อื่นไม่ได้ แม้ผู้นั้นจะยินดีรับโอนกรรมชั่วของเราก็ตาม กรรมดีก็เช่นเดียวกัน ผู้ใดทำกรรมดี กรรมดี
ย่อมเป็นของผู้ทำโดยเฉพาะ จะจ้างหรือวานให้ทำแทนกันหาได้ไม่ เช่นเราจะเอาเงินจ้างผู้อื่นให้ประกอบกรรม
ดี แล้วขอให้โอนกรรมดีที่ผู้นั้นทำมาให้แก่เราย่อมไม่ได้ หากเราต้องการกรรมดีเป็นของเรา เราก็ต้องประกอบ
กรรมดีเอง เหมือนกับการรับประทานอาหาร ผู้ใดรับประทานผู้นั้นก็เป็นผู้อิ่ม
มนุษย์เรามีภาวะความเป็นไปต่าง ๆ กัน เช่น ดีหรือชั่ว รวยหรือจน เจริญหรือเสื่อม สุขหรือทุกข์
ก็เนื่องจากกรรมของตนเองทั้งสิ้น และกรรมใดที่ทำลงไปจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม ย่อมให้ผลตอบแทน
เสมอ และย่อมติดตามผู้ทำเสมือนเงาติดตามตน หรือเหมือนกับล้อเกวียนที่หมุนตามรอยเท้าโคไปฉะนั้น ด้วย
เหตุนี้มนุษย์จึงมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย หากเราทำกรรมดีเราก็ได้รับความสุขความเจริญ กรรมดีจึงเหมือน
กัลยาณมิตรทีค่ อยให้ความอุปการะ และส่งเสริมให้เราประสบแต่ความสุขและความเจริญ แต่ถ้าเราทำกรรมชั่ว
กรรมชั่วก็คอยล้างผลาญเราให้ประสบแต่ความทุกข์และความเสื่อม
ความหมายและชนิดของกรรม
คนส่วนมากเข้าใจว่ากรรมคือการกระทำ ความเข้าใจนี้ไม่ผิด แต่เป็นความเข้าใจที่ยังไม่รัดกุมและ
ถูกต้องทั้งหมด เพราะมีการกระทำบางอย่างที่ไม่นับว่าเป็นกรรม กรรมแท้จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ๒
ประการ คือ ผู้ทำมีเจตนา และการกระทำนั้นจะต้องให้ผลเป็นบุญหรือเป็นบาป ที่ว่าผู้ทำมีเจตนา มีหลักการที่
พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ไว้ใน นิพเพธิกปริยายสูตร ฉักกนิมาต อังคุตตรนิกายว่า
เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง วทามิ แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรม
เจตนาก็ได้แก่ ความตั้งใจหรือความรับรู้ ซึ่งแบ่งไว้เป็น ๓ อย่างคือ
๑. บุรพเจตนา เจตนาก่อนทำ
๒. มุญจนเจตนา เจตนาในเวลาทำ
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๓. อปราปรเจตนา เจตนาเมื่อได้ทำไปแล้ว
การกระทำโดยมีเจตนาเกิดขึ้นในตอนใดตอนหนึ่งถือว่าเป็นกรรมทั้งสิ้น ส่วนการกระทำที่ไม่มี
เจตนา คือใจไม่ได้สั่งให้ทำ ไม่จัดว่าเป็นกรรม เช่นคนเจ็บซึ่งมีไข้สูง เกิดเพ้อคลั่ง แม้จะพูดคำหยาบออกมา เอา
มือหรือเท้าไปถูกใครเข้าก็ไม่เป็นกรรม ในทางวินัยก็ยกเว้นให้พระที่วิกลจริตซึ่งล่วงเกินสิกขาวินัยไม่ต้องอาบัติ
ทั้งนี้ก็โดยหลักเกณฑ์ที่ว่า ถ้าผู้ทำไม่มีเจตนา กระทำแล้วการกระทำนั้นก็ไม่เป็นกรรม
ส่วนหลักเกณฑ์ข้อที่ ๒ ที่ว่า การกระทำนั้นจะต้องให้ผลเป็นบุญหรือเป็นบาป ก็เพื่อแยกการ
กระทำของพระอรหันต์ออกจากการกระทำของปุถุชน เนื่องจากพระอรหันต์เป็นผู้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ ไม่
มีความยึดถือในตัวตน การกระทำเรียกว่า อัพยากฤต ไม่นับว่าเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ว บุญและบาปก็ไม่มี การ
กระทำของพระอรหันต์จึงไม่เรียกว่า กรรม แต่เรียกว่า กิริยา ส่วนปุถุชนยังมีความยึดมั่นในตัวตนอยู่ จะทำ
อะไรก็ยังยึดถือว่าตนเป็นผู้กระทำ การกระทำของปุถุชนจึงเป็นกรรม ย่อมจะก่อให้เกิดวิบากหรือผลเสมอ
กรรมดีก็ก่อให้เกิดบุญ ส่วนกรรมชั่วก็ก่อให้เกิดบาป
คนบางคนเข้าใจว่ากรรมหมายถึง สิ่งไม่ดีคู่กับเวร หรือบาป เช่นที่เรียกว่า เวรกรรม หรือ
บาปกรรม ตรงกันข้ามกับฝ่ายข้างดีซึ่งเรียกว่าบุญ ทั้งนี้เพราะเราได้ใช้คำว่ากรรมในความหมายที่ไม่ดี เช่นเมื่อ
เห็นใครต้องประสบเคราะห์ร้ายและถูกลงโทษ เราก็พูดว่ามันเป็นเวรกรรมของเขา หรือเขาต้องรับบาปกรรมที่
เขาทำไว้ แต่ความจริงคำว่ากรรมเป็นคำกลาง ๆ หมายถึงการกระทำตามที่กล่าวมาแล้ว จะมุ่งไปในทางดีก็ได้
ทางชั่วก็ได้ ถ้าเป็นกรรมดี เราก็เรียกว่า กุศลกรรม ถ้าเป็นกรรมชั่ว เราก็เรียกว่า อกุศลกรรม
กรรมอาจจะจำแนกออกได้เป็นหลายประเภท หากแบ่งตามทางที่ทำก็แบ่งเป็น ๓ ทาง ได้แก่
๑. กายกรรม กรรมที่ทำทางกาย
๒. วจีกรรม กรรมแสดงออกทางวาจา
๓. มโนกรรม กรรมทางใจ
ในกรรมบถ ๑๐ แบ่งกรรม ๓ ทางนั้นเป็นฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศล แต่ละฝ่ายมีรายละเอียดของ
กรรมหรือการกระทำดังนี้
กายกรรมหรือกรรมทางกาย แบ่งเป็นฝ่ายละ ๓ คือ
๑. ฝ่ายอกุศล ได้แก่ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ และผิดประเวณี
๒. ฝ่ายกุศล คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ และเว้นจากการผิดประเวณี
วจีกรรม แบ่งเป็นฝ่ายละ ๔ คือ
๑. ฝ่ายอกุศล ได้แก่ พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ และพูดเพ้อเจ้อ
๒. ฝ่ายกุศล ได้แก่ เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดคำหยาบ และเว้นจาก
การพูดเพ้อเจ้อ
มโนกรรม แบ่งเป็นฝ่ายละ ๓ คือ
๑. ฝ่ายอกุศล ได้แก่ เพ่งเล็งทรัพย์ผู้อื่น ปองร้าย และเห็นผิดจากคลองธรรม
๒. ฝ่ายกุศล ได้แก่ ไม่เพ่งเล็งทรัพย์ผู้อื่น ไม่ปองร้าย และเห็นชอบตามคลองธรรม
ตามที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าแม้แต่การนึกคิดก็จัดว่าเป็นกรรมแล้ว เช่นเราคิดจะลักทรัพย์หรือทำร้าย
คนอื่น แม้จะยังไม่ลงมือทำก็ถือเป็นกรรมชั่วแล้ว ซึ่งจะต้องมีผลตอบแทนแล้ว ผิดกับการลงโทษตามกฎหมาย
อาญา ซึ่งจะลงโทษได้ก็ต่อเมื่อผู้กระทำ ได้เตรียมการหรือลงมือกระทำแล้วเท่านั้น ลำพังความคิดที่จะกระทำ
ความผิดยังหามีโทษไม่ ตามที่กฎหมายอาญาไม่เอาโทษการคิดที่จะกระทำความผิด ก็เพราะเป็นการยากที่จะ
พิสูจน์ความนึกคิดของบุคคล และเห็นว่ายังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น แต่หลักของกรรม ถือความคิดชั่วเป็น
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ความผิด ก็เนื่องจากว่าแม้ว่าคนอื่นยังไม่เสียหาย ผู้คิดเองก็เสียหาย ฉะนั้นจึงต้องมีวิบากติดตามมา จะเห็นได้
ว่า การสนองผลของกรรมมีขอบเขตกว้างขวางกว่าการลงโทษของกฎหมายบ้านเมืองมาก
กรรม ๑๒ ประเภท
ในหนังสือวิสุทธิมรรค ซึ่งแต่งโดยพระพุทธโฆษาจารย์ พระเถระชาวอินเดีย ได้แบ่งกรรมไว้ ๑๒
ประเภท ตามกาลเวลา ตามหน้าที่ และตามความหนักเบา
กรรมให้ผลตามเวลา
๑. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม กรรมให้ผลในชาตินี้
๒. อุปปัชชเวทนียกรรม กรรมให้ผลในชาติหน้า
๓. อปราปรเวทนียกรรม กรรมให้ผลในชาติต่อ ๆ ไป
๔. อโหสิกรรม กรรมที่เลิกให้ผล คือให้ผลเสร็จไปแล้ว หรือหมดโอกาสจะให้ผลต่อไป
กรรมให้ผลตามหน้าที่
๕. ชนกกรรม กรรมที่แต่งมาดีหรือชั่ว
๖. อุปถัมภกกรรม กรรมที่สนับสนุน คือ ถ้ากรรมเดิมหรือชนกกรรมแต่งดี ส่งให้ดียิ่งขึ้น กรรมเดิม
แต่งให้ชั่ว ก็ส่งให้ชั่วยิ่งขึ้น
๗. ปุปปีฬกกรรม กรรมบีบคั้นหรือขัดขวางกรรมเดิม คอยเบียนชนกกรรม เช่นเดิมแต่งมาดี เบียนให้
ชั่ว เดิมแต่งมาชั่ว เบียนให้ดี
๘. อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน เป็นกรรมพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ เช่นเดิมชนกกรรมแต่งไว้ดีเลิศ
กลับทีเดียวลงเป็นขอทานหรือตายไปเลย หรือเดิมชนกกรรมแต่งไว้เลวมาก กลับทีเดียวเป็นพระราชาหรือมหา
เศรษฐีไปเลย
กรรมให้ผลตามความหนักเบา
๙. ครุกรรม กรรมหนัก กรรมฝ่ายดี เช่น ทำสมาธิจนได้ฌาน กรรมฝ่ายชั่ว เช่นทำอนันตริยกรรม
มีฆ่าบิดามารดาเป็นต้น เป็นกรรมที่จะให้ผลโดยไม่มีกรรมอื่นมาขวางหรือกั้นได้
๑๐. พหุลกรรม กรรมที่ทำจนชิน
๑๑. อาสันนกรรม กรรมที่ทำเมื่อใกล้ตาย หรือที่เอาจิตใจจดจ่อในเวลาใกล้ตาย อาสันนกรรม ย่อม
ส่งผลให้ไปสู่ที่ดีหรือชั่วได้ เปรียบเหมือนโคแก่ที่อยู่ปากคอก แม้แรงจะน้อย แต่เมื่อเปิดคอกก็ออกได้ก่อน
๑๒. กตัตตากรรม กรรมสักแต่ว่าทำ คือ เจตนาไม่สมบูรณ์ อาจจะทำด้วยความประมาทหรือ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่ก็อาจส่งผลดีร้ายให้ได้เหมือนกัน ในเมื่อไม่มีกรรมอื่นจะให้ผลแล้ว
เหตุที่คนคิดว่าทำดีไม่ได้ดี
มีคนบางคนที่ทำกรรมชั่ว แต่กลับปรากฏว่าเป็นคนร่ำรวย มีอำนาจวาสนา มีคนเคารพยกย่อง
ส่วนคนบางคนทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันขันแข็ง กลับยากจน มีชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบาก หรือคน
บางคนไม่ค่อยทำงานอะไร คอยประจบสอพลอและรับใช้เจ้านาย กลับได้ดี ได้เลื่อนเงินเดือนและตำแหน่ง ส่วน
คนบางคนตั้งใจทำงานแต่ไม่ประจบเจ้านาย ไม่ค่อยรับใช้คุณหญิงคุณนายของเจ้านาย กลับไม่ได้ดี จึงทำให้คน
คิดไปว่ากฎแห่งกรรมจะไม่จริง คำสั่งสอนที่ว่า
กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
คงจะไม่เป็นความจริงเสียแล้ว การที่บางคนเห็นว่าทำดีไม่ได้ดี หรือทำชั่วไม่ได้ชั่ว เนื่องจากไม่เข้าใจ ๒
ประการ
ประการแรก ไม่เข้าใจในเรื่องการให้ผลของกรรม
ประการสอง ไม่เข้าใจในความหมายของ
คำว่าได้ดีและได้ชั่ว
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การให้ผลของกรรม
การให้ผลของกรรมมีสองชั้น คือ การให้ผลของกรรมชั้นธรรมดาอย่างหนึ่ง และการให้ผลของ
กรรมในชั้นศีลธรรมอีกอย่างหนึ่ง การให้ผลของกรรมชั้นธรรมดา เป็นการให้ผลโดยไม่คำนึงถึงว่าถูกหลัง
ความชอบธรรมหรือไม่ เช่นนาย ก. โกงเงินหลวง หรือขโมยทรัพย์มา นาย ก. ก็จะได้เงินนั้นมา และถ้านาย ก.
ใช้เงินซื้อบ้าน นาย ก. ก็จะได้อยู่บ้านนั้น นี่เป็นการให้ผลของกรรมชั้นธรรมดา แต่การให้ผลของกรรมหาได้
หยุดอยู่เพียงเท่านั้นไม่ กรรมที่ทำลงไปยังจะให้ผลในชั้นศีลธรรมอีก คือ ถ้าทำดีจะต้องได้รับผลดีอย่างแน่นอน
และถ้าทำชั่วก็จะต้องได้รับผลชั่วอย่างหลีกไม่พ้น
กรรมบางอย่างอาจจะให้ผลในชาตินี้ เรียกว่า ทิฎฐธรรมเวทนียกรรม กรรมบางอย่างอาจจะ
ให้ผลในชาติหน้า ที่เรียกว่า อุปปัชชเวทนียกรรมกรรมบางอย่างอาจจะให้ผลในชาติต่อ ๆ ไป ที่เรียกว่า อปรา
ปรเวทนียกรรม
การปลูกพืชหรือต้นไม้ ไม่ใช่พอวางเมล็ดลงไปในดิน พืชหรือต้นไม้จะขึ้นและให้ผลทันที พืช
บางอย่างก็ให้ผลเร็ว พืชบางอย่างก็ให้ผลช้าเป็นปี ๆ เช่นข้าว เพียง ๔-๕ เดือนก็ให้ผล แต่ต้นมะพร้าวหรือ
ทุเรียน กว่าจะให้ผลก็ใช้เวลาถึง ๕ ปี
การที่คนทำความชั่วยังได้ดีมีสุขอยู่ จึงเป็นเพราะกรรมชั่วยังไม่ให้ผล กรรมดีที่เขาเคยทำยังเป็น
อุปัตถัมภกกรรม คอยสนับสนุนอยู่ เมื่อใดที่กรรมดีอ่อนกำลังลง กรรมชั่วก็จะมาเป็น อุปฆาตกรรม ทำให้ผู้นั้น
ต้องเปลี่ยนสภาพไปอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ เช่นเศรษฐีอาจจะต้องเป็นยาจก เคยเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีอำนาจ
วาสนา อาจจะถูกฟ้องร้องต้องโทษจำคุก หรือต้องเที่ยวหลบหนีเร่ร่อนไม่มีแผ่นดินจะอยู่
คนที่ไม่เชื่อเรื่องของกรรม มักจะมองเห็นผลของกรรมชั้นธรรมดา เป็นผู้มีสายตามืดมัว มองไม่
เห็นการให้ผลของกรรมชั้นศีลธรรม บุคคลเหล่านี้มักจะเป็นคนไม่เชื่อในเรื่องตายแล้วเกิด คิดว่าคนเราเกิดมา
เพียงชาตินี้ชาติเดียว ก็สิ้นสุดลง คนพวกนี้เมื่อทำความชั่วและความชั่วยังไม่ให้ผลก็คิดว่าตนเป็นคนฉลาด ดูถูก
พวกที่เชื่อเรื่องกรรมว่าเป็นคนโง่ งมงาย คนพวกนี้เหมือนคนที่กินขนมเจือยาพิษ ตราบใดที่ยาพิษยังไม่ให้ผลก็
คิดว่าขนมนั้นเอร็ดอร่อย สมตามพุทธภาษิตที่ว่า
มธุวา มญฺญติ พาโล ยาว ปาปํ น มุจฺจติ คนโง่ย่อมจะเห็นบาปเป็นน้ำผึ้ง ตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผล
การให้ผลของกรรม อาจแบ่งเป็นการให้ผลทางจิตใจ และการให้ผลทางวัตถุ
การให้ผลทางจิตใจ เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ทำโดยเฉพาะ ไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่น เมื่อทำไปแล้วก็ได้รับ
ผลทันที คือเมื่อทำกรรมดี ก็จะได้รับความสุขความปีติ แต่ถ้าทำกรรมชั่ว ก็จะทำให้จิตใจเศร้าหมอง เป็นทุกข์
ส่วนการให้ผลทางวัตถุเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่น จะทำให้ได้ดียากมาก
คนทำดี จะให้ได้ดีทางวัตถุ ต้องประกอบด้วยหลัก ๔ ประการคือ
๑. คติสมบัติ ทำดีให้ถูกสถานที่
๒. อุปธิสมบัติ ทำดีให้ถูกตัวบุคคล
๓. กาลสมบัติ ทำดีให้ถูกเวลา
๔. ปโยคสมบัติ ต้องทำดีให้ติดต่อกันไปเรื่อย ๆ
การที่คนทำกรรมดีและหวังผลดีในทางด้านวัตถุ เช่น หวังลาภ ยศ และสรรเสริญ แต่ไม่ได้รับผลดีตาม
ต้องการ อาจจะเพราะไม่เข้าตามหลัก ๔ ประการข้างต้น คือ ไปทำความดีกับบุคคลที่ไม่มีความดี เช่น เรา
ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แต่เจ้านายของเราเป็นคนคอรัปชั่น การทำความดีของเราย่อมไม่เป็นที่ชื่นชม
ของเจ้านายของเรา การทำดีกับบุคคลเหล่านี้ก็ไม่ผิดอะไรกับเอาเมล็ดพืชทิ้งลงไปบนหิน หรือพื้นดินแห้งแล้ง
ฉะนั้นการทำความดีเราควรจะหวังผลในทางจิตใจมากกว่าวัตถุ บางคนอาจจะ ทำความดีจริงแต่อาจจะทำไม่ถึง
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ดี คือ ทำดีเพียงเล็กน้อยแล้วก็หวังผลแห่งความดีนั้น เมื่อไม่ได้รับผลตอบแทนก็หมดกำลังใจ แล้วก็บอกว่าทำดี
ไม่เห็นได้ดี คนพวกนี้เหมือนคนปลูกพืชรดน้ำพรวนดินนิดหน่อย ก็หวังที่จะให้พืชได้ผล
ความหมายของคำว่าได้ดีและได้ชั่ว ในทางโลกและทางธรรม มีความหมายแตกต่างกัน
ในทางโลก มักจะมองเห็น การได้ดีและได้ชั่วเป็นเรื่องทางวัตถุ เมื่อกล่าวว่าคนนั้นได้ดีก็มักจะ
หมายความว่า ผู้นั้นได้ลาภและยศ เช่นได้ทรัพย์สมบัติ ได้อำนาจวาสนา หรือได้ตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้น
เมื่อไม่ได้สิ่งเหล่านี้ก็เข้าใจว่าไม่ได้ดี
ในทางธรรม การได้ดีหรือได้ชั่วเป็นเรื่องของจิตใจ การได้ดีหมายถึง การทำให้จิตใจดีขึ้น ทำให้ธาตุแห่ง
ความดีในตัวเองเรามีมากขึ้น ทำให้จิตใจของเราสะอาด สว่าง สงบยิ่งขึ้น ส่วนการได้ชั่ว หมายถึงการทำให้
จิตใจต่ำลง เลวลง ทำให้จิตใจมืดมัวยิ่งขึ้น คำว่าได้ดีจึงความถึงความดี และคำว่าได้ชั่ว จึงหมายถึงความชั่ว
หากเราจะพูดว่า ทำดีได้ความดี ทำชั่วได้ความชั่ว ก็จะทำให้เข้าใจในเรื่องได้ดีและได้ชั่วดีขึ้น
บุคคลที่กระทำกรรมอะไรลงไป ย่อมจะได้รับผลในทางจิตใจทันที เมื่อทำกรรมดี เช่น ทำบุญตักบาตร
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น ก็จะทำให้จิตใจดีขึ้น มีความปีติ และความสุขในกรรมดีที่ตนทำ ในเมื่อกรรมที่ทำ
เป็นกุศลกรรมจริง ๆ คือทำด้วยจิตใจที่เป็นกุศล ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ใช่ด้วยความโลภหรือด้วย
อกุศลเจตนา หรือหวังผลตอบแทน

๓. ปุญญวรรค คือ หมวดบุญ
๘. ที่มา: ส.ํ ส. ๑๕/๕๐.
ปุญฺญํ โจเรหิ ทูหรํ
บุญอันโจรนำไปไม่ได้.
บัดนี้ จักอธิบายความแห่งพุทธภาษิตว่า บุญอันโจรนำไปไม่ได้ พอเป็นแนวทางแห่งการศึกษา
พระธรรมของสาธุชนทั้งหลาย ตามสมควรแก่ความรู้ที่ได้ศึกษามา
ดำเนินความว่า บุญ หมายถึง กุศล สุจริต กรรมดี ความดี ธรรม และธรรมฝ่ายขาว หรือ
กล่าวโดยรวมว่า บุญเป็นชือ่ ของความดีทุกอย่าง อันตรงกันข้ามกับบาปที่เป็นชื่อของความไม่ดีทุกอย่าง
ท่านผู้รู้คัมภีร์ศัพทศาสตร์ให้ความหมายว่า บุญ แปลว่า เครื่องชำระล้างจิตใจให้สะอาด หรือแปลว่าสภาพ
ที่ก่อให้เกิดความน่าบูชา อธิบายว่า บุญคือการบริจาคทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา เป็นต้น ใคร
กระทำโดยติดต่อไม่ขาดสาย ย่อมทำให้จิตใจของเขาปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง หรือยิ่งทำ
ไปนาน ๆ จนเป็นบารมีเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกก็จะกำจัดกิเลสได้
เด็ดขาด เป็นพระอรหันต์ เป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์อย่างแท้จริงและผู้ที่ไม่มีกิเลสคือความโลภ ความโกรธ ความ
หลงนั้น ย่อมจัดเป็นปูชนียบุคคล คือ บุคคลที่น่าบูชา ทั้งของเทวดาและมนุษย์ เมื่อบุญ คือความดีจึงเป็น
สิ่งที่ทุกคนต้องทำ การทำบุญนั้น ก็เหมือนกับการทำงานทั่วไป คือต้องมีอุปกรณ์ได้แก่เครื่องมือ เหมือน
นักเรียนมาเรียนหนังสือ ต้องมีเครื่องมือ เช่น หนังสือ สมุด ปากกา เป็นต้น อุปกรณ์สำหรับใช้ทำบุญ
ใหญ่ ๆ มี ๔ อย่าง คือ ๑. ทานวัตถุ ของสำหรับใช้บริจาคทาน พระพุทธองค์ทรงกำหนดไว้ ๑๐ อย่าง
คือ ข้าว น้ำ ผ้า ยานพาหนะ ดอกไม้ของหอม ของลูบไล้ ที่นอน ที่พัก ประทีป ๒. กาย คือร่างกายทุก
ส่วน ๓. วาจา คือ ปาก ๔. ใจ คือความคิด เมื่อพูดถึงเรื่องทำบุญ พุทธศาสนิกชนไทยโดยมากมักรู้จักเพียง
อย่างเดียว คือ การบริจาคทาน จึงเป็นเหตุให้บางคนรู้สึกกลัวบุญ เพราะทำบุญทีไรจะต้องเสียทรัพย์ทุกครั้ง
บางคนรู้สึกว่า ตนเองไม่มีโอกาสจะได้ทำบุญกับเขา เพราะไม่มีทรัพย์สินเงินทอง แต่ความจริงแล้ว ทรัพย์สิน
เงินทองไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับทำบุญที่สำคัญเลย อุปกรณ์สำหรับทำบุญที่สำคัญ คือ กาย วาจา ใจ
ของ
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แต่ละบุคคลนั่นเอง กายของนักเรียนที่เว้นจากการฆ่าสัตว์ การทำร้ายกัน การลักขโมย การประพฤติผิดใน
กาม หรือที่ใช้ทำสิ่งอันเป็นประโยชน์ เช่น ขยันไปโรงเรียน ขยันเรียนหนังสือ ขยันทำการบ้าน ขยันช่วย
พ่อแม่ทำงาน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ช่วยเหลือสังคม ช่วยรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน เป็นต้น
วาจาหรือปาก ใช้พูดแต่คำสัตย์จริง พูดให้คนเกิดความสามัคคีกลมเกลียวกัน พูดคำสุภาพเรียบร้อย พูด
เรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง ใจมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ไม่คิดโลภอยากได้ของใคร ไม่คิดร้ายทำลายใคร
ไม่อิจฉาริษยาใคร เชื่อฟังพ่อแม่ครูอาจารย์ เพียงเท่านี้ กาย วาจา และใจ ของนักเรียนก็สามารถสร้าง
มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ ให้แก่นักเรียนเอง แก่บิดามารดาและครูอาจารย์ได้แล้ว โดยที่ไม่ต้องใช้ทรัพย์สิน
เงินทองเลย และพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าการบริจาคทานอีกด้วย เพราะบุญหมายถึงความ
ดีทุกอย่าง บุญจึงมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ทุกคน เพราะ ๑. เป็นเหตุให้ได้เกิดในคติภพที่ดี ๒. ช่วยคุ้มครอง
รักษาชีวิตให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่าง ๆ ๓. ช่วยนำพาวิถีชีวิตไปสู่ความสำเร็จ และเจริญก้าวหน้าในสิ่งที่
ตนปรารถนา ๔. เป็นเหตุให้จิตใจเกิดความร่มเย็นเป็นสุข องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้
พุทธศาสนิกชนได้หมั่นทำบุญเอาไว้เสมอเมื่อมีโอกาส แม้ว่าจะเป็นบุญเพียงเล็กน้อยก็ตาม ดังพระพุทธพจน์ว่า
“อย่าดูหมิ่นบุญว่ามีประมาณน้อย เมื่อไรจะมาถึงเรา หยดน้ำที่หยดลงทีละหยดยังทำภาชนะมีตุ่มเป็นต้นให้เต็ม
ได้ ฉันใด คนผู้ฉลาดทำบุญอยู่เสมอ ก็ย่อมเต็มด้วยบุญฉันนั้น” อนึ่ง พระพุทธองค์ ตรัสผลดีที่เกิดจาก
อานุภาพบุญไว้ในจูฬกัมมวิภังคสูตร กล่าวโดยสรุปเพื่อจำง่ายดังนี้
อายุยืนเพราะเว้นการเข่นฆ่า ไร้โรคาเพราะไม่ทำร้ายสัตว์
มีผิวพรรณงามเลิศเจิดจำรัส เพราะกำจัดความโกรธรู้อดใจ
ยศศักดิ์สูงเพราะใจไม่ริษยา มีโภคาเพราะทานคือการให้
สกุลสูงเพราะเจียมเสงี่ยมใจ ปัญญาไวเพราะคบหาปัญญาชน
บุญเป็นเหตุให้เกิดความสุขความเจริญ และความอยู่รอดปลอดภัยแห่งชีวิต ดังกล่าวมานี้ บุญ
จึงเป็นสิ่งที่ควรทำ สมดังพุทธภาษิตในติกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า
ปุญญานิ กิริยาถ สุขาวหานิ
บุญนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัว ใครทำใครได้
อธิบายความตามพระพุทธพจน์ว่า ความหมดจด (ความดี) หรือความเศร้าหมอง (ความชั่ว) เป็นเรื่อง
เฉพาะตน คนอื่นทำคนอื่นให้หมดจดหรือให้เศร้าหมองไม่ได้ ตัวอย่างง่าย ๆ สมมติว่า นักเรียน ๒ คน เป็น
เพื่อนรักกัน คนหนึ่งเรียนเก่ง คนหนึ่งเรียนไม่เก่ง คนเรียนเก่งสงสารเพื่อนอย่างไร ก็ไม่สามารถจะแบ่งเอา
ความเก่งของตนไปให้เพื่อนได้ หรือเพื่อนที่เรียนไม่เก่งจะคิดแย่งชิงโดยการลักขโมย ปล้นจี้เอาความเก่งไป
จากเพื่อนก็ไม่ได้เหมือนกัน มีอยู่ทางเดียวเท่านั้น คือถ้าอยากเก่งต้องขยันหมั่นเพียร ฝึกฝนด้วยตนเอง จะ
ไปขอหรือแย่งชิงเอาจากคนอื่นเหมือนกับสิ่งของไม่ได้ เรื่องบุญที่ได้อธิบายมาโดยย่อพอสรุปได้ดังนี้ คำว่าบุญ
เป็นชื่อของความดีที่ควรทำทุกอย่าง เครื่องมือทำบุญที่สำคัญที่สุดคือ กาย วาจา ใจ ของตน บุญเป็นความ
ดีเฉพาะตน ใครทำใครได้ ดังคำพูดว่า ความดีไม่มีขาย ใครอยากได้ต้องทำเอง บุญที่ได้ทำไว้แล้วเป็นสิ่ง
วิเศษ สามารถเก็บเอาสมบัติทุกอย่างทั้งมนุษย์สมบัติ สวรรคสมบัติ นิพพานสมบัติไว้ภายในได้มากมาย ไม่
เป็นภาระที่ต้องแบกหาม โจรแย่งชิงเราไปไม่ได้ ยิ่งใช้ยิ่งมีมาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่า
ปุญญํ โจเรหิ ทูหรํ
บุญอันโจรนำไปไม่ได้
ดังได้บรรยายมาด้วยประการฉะนี้ ฯ
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๙. ที่มา: ขุ. ธ. ๒๕/๓๐.
สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย.
ความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญ นำสุขมาให้.
ณ บัดนี้จักได้อธิบายเนื้อความแห่งกระทู้พุทธสุภาษิตที่ลิขิตไว้ ณ เบื้องต้นพอเป็นแนวทางการศึกษา
และนำไปปฏิบัติสืบไป
ดำเนินความว่า ผลแห่งการทำความดี เราเรียกอย่างหนึ่งว่าบุญ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะตัว เกิดขึ้น
แก่ผู้กระทำ อีกอย่างหนึ่ง ท่านกล่าวว่าความดี คือกรรมอันบุคคลทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลัง เมื่อเป็นดั่งนี้
กรรมดีหรือบุญ เมื่อทำเป็นประจำจนเป็นนิสัยย่อมทำให้ประสบแต่ความสบายใจ, สุขใจ การทำบุญนี้ท่านแบ่ง
ออกได้หลายวิธี เรียกว่าบุญกริยาวัตถุ หากแบ่งออกโดยพิสดารเป็น ๑๐ ประการ หากแบ่งโดยย่อได้ ๓
ประการคือ ทานมัย๑, สีลมัย๑, ภาวนามัย๑ การบริจาคหรือให้สิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้ เรียกว่าทานมัย
การรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อย เว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้าม, ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอน เรียกสีลมัย การ
อบรมจิตให้สงบ พิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริง เรียกภาวนามัย ทานมัยนั้นเป็นเบื้องต้นของการทำบุญที่
สามารถปฏิบัติได้ง่าย การให้ทานนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ ผู้ให้๑ ให้ด้วยใจบริสุทธิ์มีความตั้งใจ วัตถุทาน๑
เป็นของผู้ให้และได้มาโดยชอบธรรม ผู้รับทาน๑ เป็นเนื้อนาบุญที่เหมาะสมกับวัตถุทานนั้น เมื่อครบ
องค์ประกอบนี้ จักยังให้อานิสงค์แห่งทานให้สมบรูณ์ ธรรมนั้นก็จัดให้เป็นทานได้
สมดังพุทธสุภาษิต ที่มีใน ขุททกนิกาย ธรรมบท ว่า
สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ.
การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง.
อธิบายความว่า ทานนั้นแบ่งเป็น ๒ คือ อามิสทาน๑ ธรรมทาน๑ อามิสทานคือการให้วัตถุทานอัน
ได้แก่ จตุปัจจัย และสิ่งของอื่นอันเป็นกัปปิยะไม่เป็นโทษ ส่วนธรรมทานนั้นคือ การยังให้บุคคลผู้ยังไม่รู้ธรรมได้
รู้ธรรมที่ควร อีกอย่างหนึ่งคือการทำให้ผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิรู้ธรรมกลับมาเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิได้ ถือว่าได้ให้ธรรมเป็น
ทานเหมือนกัน จากตัวอย่างข้างต้น เมื่อเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิจักเป็นผู้มีความสุขกาย, สุขใจ ทั้งที่บ้าน, ที่ทำงาน ก็
จะประสบความสุข สงบ ดั่งนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ท่านจึงว่าการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้
ทั้งปวงดังนี้.
สรุปความว่า บุญอันบุคคลทำให้สม่ำเสมอ ผู้ทำย่อมได้รับผลแห่งบุญคือความสบายกาย, สบายใจ การ
ทำบุญนั้นมีทานเป็นอาทิ ด้วยธรรมทานเป็นยอดแห่งทานทั้งปวง ย่อมยังผู้ให้และผู้รับประสบสุขสันติทั้งกาย
และใจ เป็นสุขทั้งยามหลับ แลตื่น สมดังพุทธสุภาษิตที่ลิขิตไว้ในเบื้องต้นว่า
สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย.
ความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญ นำสุขมาให้.
เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
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๑๐. ที่มา: ส.ํ ส. ๑๕/๒๖., องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๔๔., ขุ. ชา. ทสก. ๒๗/๒๙๔.
ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฏฺฐา โหนติ ปาณินํ
" บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้า "
บุญ คือ ขุมทรัพย์อันเป็นคุณงามความดีที่มีในสันดาน ที่บุคคลควรแสวงหาให้มีประจำไว้ในสันดาน
เมื่อมีอยู่ติดตัวแล้ว จะอำนวยประโยชน์และความสุขให้อย่างมากมาย และยังเป็นที่พึ่งที่ยึดถือ ไม่ให้ตกไป
ในทางที่ชั่ว ให้ดำรงอยู่แต่ทางที่ดีตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ และเมื่อจะไปในโลกหน้า บุญก็ยังเป็นที่พึ่งที่ยึดถือให้
ไปสู่ภพภูมิที่ดีอีกด้วย...บุญ.คือ.ขุมทรัพย์. บุญ.คือ.ความสุขกาย.สุขใจ. บุญ.เป็นชื่อของผลแห่ง.การกระทำคุณ
งามความดี.อันเป็นคุณงามความดีที่มีในสันดาน.ที่บุคคลควรแสวงหา.เมื่อบุคคลสั่งสมบุญ.ให้เกิดมีมากขึ้นแล้ว
ย่อมจะอำนวยประโยชน์และความสุขมาให้อย่างมากมาย.แก่ผู้กระทำ.ทั้งในภพนี้.และภพหน้า.บุญ.ยังเป็นที่พึ่ง.
ที่ยึดถือ.ไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่ว.ให้ดำรงอยู่แต่ในทางที่ดี.ตลอดเวลา.ที่ยังมีชีวิตอยู่.และเมื่อจะไปในโลกหน้าแล้ว
..บุญก็ยังเป็นที่พึ่ง..ให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีอีกด้วย.อนึ่ง.บุคคลจะสั่งสมบุญไว้ได้...ก็ด้วยวิธีการ ๓ อย่าง คือ.๑. ด้วย
การให้ทาน..๒. ด้วยการรักษาศีล..๓. ด้วยการเจริญภาวนา.เมื่อประกอบอยู่เนืองๆ.บุญก็ย่อมจะเพิ่มพูนมากขึ้น
ดังตัวอย่างเรื่อง บุญจากการให้ทาน บุคคลควรกำจัดความตระหนี่อันเป็นสนิมในใจ ให้ทานเถิด
เพราะบุญทั้งหลาย ย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้า” การให้เป็นอริยะประเพณีที่ผู้รู้ทรงสรรเสริญ
แม้เราจะรู้ว่าการให้ทานเป็นสิ่งที่ดี แต่การทำทานที่จะให้ได้ผลมาก เป็นมหาทานบารมีนั้น ผู้ให้จะต้องรู้จัก
วิธีการให้ทานที่ถูกต้อง และทำถูกเนื้อนาบุญด้วย การทำทานที่จะให้ได้ผลมาก ใจของเราจะต้องใสสะอาด
บริสุทธิ์ หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกาย ทานนั้นจึงจะเป็นมหาทานบารมี เป็นมหัคคตกุศล เป็นกุศลใหญ่ที่จะนับจะ
ประมาณมิได้ การให้ทานที่ได้บุญมาก วัตถุทานต้องบริสุทธิ์คือ ได้มาด้วยความชอบธรรม อีกทั้งผู้ให้ และผู้รับ
ก็ต้องมีความบริสุทธิ์ ยิ่งถ้าผู้รับเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐ ได้เข้าถึงพระรัตนตรัย เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระ
รัตนตรัยภายใน และผลบุญที่เกิดขึ้นย่อมเป็นอสงไขยอัปปมาณังคือ ไม่สามารถจะคำนวณได้ว่า ได้บุญเท่านั้น
เท่านี้ แม้ว่าผู้รับยังไม่หมดกิเลส แต่ถ้าตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากอาสวกิเลสคือ มุ่งกำจัดราคะ โทสะ โมหะ
ให้หมดสิ้นไป มหานิสงส์นั้นจะบังเกิดขึ้นอย่างไม่มีประมาณ เหมือนอย่างนายบุญชาวนา ที่ได้เปลี่ยนฐานะจาก
นายบุญชาวนาเป็นปุณณเศรษฐีหรือธนเศรษฐี ก็เพราะอานุภาพบุญที่เกิดจากการให้ทานด้วยจิตที่เลื่อมใส และ
ได้ทำถูกเนื้อนาบุญนี่เอง * เรามาลองศึกษาชีวประวัติของปุณณเศรษฐี ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของมหาเศรษฐีผู้ใจ
บุญประจำกรุงราชคฤห์ ในอดีตมีครอบครัวชาวนาซึ่งสามีออกไปไถนาแต่เช้าตรู่ ส่วนภรรยาจะทำอาหารและ
นำไปส่งให้ที่ท้องนาทุกวัน วันหนึ่งพระสารีบุตรเถระออกจากนิโรธสมาบัติเดินบิณฑบาตผ่านมา ภรรยาของ
นายปุณณะหรือนายบุญ กำลังนำอาหารไปให้สามี เห็นพระก็เกิดความเลื่อมใส ปรารถนาจะทำบุญกับพระ
เถระ นางคิดว่า “บางวันเราปรารถนาจะทำทาน แต่ก็ไม่มีไทยธรรม เพราะต้องหาเช้ากินค่ำ บางวันมีไทยธรรม
แต่ไม่มีพระมาโปรด ตอนนี้ไทยธรรมของเรามีพร้อม พระท่านก็มาโปรดแล้ว เราควรทำบุญวันนี้แหละ” และ
ด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระเถระ นางจึงน้อมถวายอาหารมื้อนั้นแด่ท่านด้วยความเบิกบานใจยิ่งนัก ขณะกำลังตัก
บาตรด้วยความเลื่อมใสนั้น นางได้ตั้งจิตอธิษฐานให้พระเถระได้ยินว่า “ด้วยบุญที่ได้ถวายทานครั้งนี้ จงดล
บันดาลให้ดิฉันพ้นจากชีวิตยากเข็ญในโลกนี้ และขอมีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วด้วยเถิดเจ้าข้า” พระเถระ
ให้พรสั้นๆ ว่า “อิจฺฉิตํ ปตฺถิตํ ตุมฺหํ ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ ขอให้สมปรารถนาในทุกเรื่อง” นางชื่นใจ ปีติขนลุกชูชัน
เบิกบานใจมาก ไม่กังวลว่าสามีจะหงุดหงิดหรือไม่ กลับบ้านเพื่อเตรียมอาหารนำไปให้สามีที่รอคอยอยู่กลางทุ่ง
นาทันที สามีกำลังเหน็ดเหนื่อยและหิวมาก ภรรยาเห็นสามีกำลังเหนื่อยก็ส่งยิ้มไปก่อน และพูดจาด้วยถ้อยคำ
ที่ไพเราะ หาน้ำหาท่าให้ดื่ม แล้วรีบจัดอาหารให้รับประทาน พลางพูดว่า “วันนี้ที่นำอาหารมาช้าเพราะขณะที่
กำลังนำอาหารมาให้พี่ ฉันได้เจอพระระหว่างทาง ผิวพรรณท่านเปล่งปลั่งผ่องใสเหลือเกิน ฉันเห็นแล้วอยาก
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ทำบุญ จึงเอาอาหารตักบาตรทำบุญไปจนหมด จากนั้นก็รีบกลับไปทำอาหารมาพี่ ขอให้พี่ตั้งจิตอนุโมทนาด้วย
เถอะนะ” นายบุญใจบุญสมชื่อ แม้จะเหน็ดเหนื่อยมา แต่ครั้นได้ยินข่าวบุญก็สาธุ และบอกว่า “ดีแล้วน้องเอ๋ย
ที่ได้ใส่บาตรพระ เพราะเมื่อสักครู่พี่ก็ได้ถวายนํ้าบ้วนปาก และไม้ชำระฟันแด่ท่านไปเหมือนกัน” ด้วยจิตอัน
เลื่อมใส กระแสธารแห่งบุญจึงส่งต่อมาถึงนายบุญทันที หลังจากทานข้าวแล้วก็เอาศีรษะหนุนตักภรรยานอน
พักผ่อนอยู่ครู่หนึ่ง ตอนนั้นใจสบาย พอลืมตาขึ้นมามองดูนาที่ไถไปเมื่อเช้า พื้นดินได้กลายเป็นทองคำไปหมด
นายบุญจ้องมองด้วยความตะลึง แทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง จึงถามภรรยาว่า “น้องเห็นไหมนั่นอะไร บริเวณที่พี่
ไถนาเมื่อเช้านี้ มันกลายเป็นทองคำเหลืองอร่ามไปหมดแล้ว” ภรรยาก็มองเห็นทองคำเช่นกัน จึงไปเอาก้อนดิน
ที่กลายเป็นทองนั้น ลองทุบกับงอนไถ รู้ว่าเป็นทองแน่นอน ทั้งสองต่างรู้สึกปีติในความมหัศจรรย์แห่งบุญที่
สามารถพลิกดินเป็นทองคำได้ นายบุญชวนศรีภรรยาไปกราบทูลพระราชา เพื่อส่งคนไปขนทองทั้งหมดเข้าสู่
ท้องพระคลัง พระราชาทรงรับสั่งให้เทียมเกวียนไปขนทองของนายบุญมาจากท้องนา พวกราชบุรุษเห็นทองคำ
มากมาย ต่างรู้สึกอัศจรรย์ใจ พากันกล่าวด้วยความไม่รู้ว่า “นี่เป็นทองคำของพระราชา” พลางหยิบก้อนทอง
ขึ้นมาดู ทองสุกปลั่งที่ปรากฏต่อหน้านั้น พลันกลับกลายเป็นก้อนดินทันที พวกราชบุรุษตกใจมาก อีกทั้งเกรง
กลัวพระราชอาญา เพราะโทษฐานที่ทำให้ทองกลับกลายเป็นดิน จึงไปกราบทูลพระราชา พระราชาจึงรับสั่งว่า
ให้พวกท่านจงพูดว่า “ทองคำเหล่านี้เป็นของนายบุญ” เมื่อพวกราชบุรุษกลับไปดูใหม่ และพูดตามคำสั่งของ
พระราชา ก้อนดินที่ถือขึ้นมาก็กลายเป็นทองเหมือนเดิม พวกเขาจึงช่วยกันขนทองมาไว้ที่พระลานหลวง กอง
สูงประมาณเท่าต้นตาล พระราชาโปรดให้เรียกชาวเมืองและพวกพ่อค้ามาประชุมกัน และตรัสถามว่า “ใน
ตระกูลของใครมีทองกองสูงเท่านี้ไหม” เมื่อได้รับคำตอบว่า ไม่มีผู้ใดมีทองมากเท่านี้ พระองค์ได้พระราชทาน
ทองคำทั้งหมดคืนนายบุญ แล้วทรงแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐี โดยขนานนามใหม่ว่า ธนเศรษฐี นายบุญได้เป็นเศรษฐี
แล้ว ก็ไม่ประมาท ท่านฉลองตำแหน่งเศรษฐีด้วยการจัดงานมงคล โดยไปกราบนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มี
พระพุทธเจ้าเป็นประมุขมารับสังฆทานตลอด ๗ วัน ในวันสุดท้ายพระบรมศาสดาทรงอนุโมทนาในทานของ
ปุณณเศรษฐีและครอบครัว เมื่อจบพระธรรมเทศนา ท่านเศรษฐี ภรรยา และลูกสาว ต่างได้บรรลุธรรมเป็น
พระโสดาบัน เป็นผู้เลื่อมใสไม่คลอนแคลนในพระรัตนตรัย ได้ตั้งใจสั่งสมบุญจนตลอดชีวิต เราจะเห็นว่า การ
ทำบุญถูกเนื้อนาบุญ เป็นบุญลาภอันยิ่งใหญ่มาก ผู้ที่มีบุญมากนั้น เพราะในกาลก่อนท่านได้ทำในสิ่งที่ใครๆ ทำ
ได้ยาก มีใจเต็มเปี่ยม ไม่เสียดายทรัพย์หรือแม้กระทั่งชีวิต ทำถูกเนื้อนาบุญ ทำกับผู้บริสุทธิ์ ถึงคราวบุญส่งผล
ฟังแล้วแทบไม่น่าเชื่อว่า ผู้มีบุญมากไม่ต้องทำมาหากิน แค่ตรึกระลึกนึกถึงบุญเท่านั้น สมบัติใหญ่ก็ไหลมาเทมา
เพราะสมบัติมีอยู่แล้วในโลก ถ้ามีบุญก็รวมสมบัติได้ สมบัติเป็นของกลางของโลก มีไว้ให้เฉพาะผู้มีบุญที่มีดวง
บุญสุกใสสว่างอยู่ภายในเท่านั้น ถ้ามีบุญมากบุญก็ดูดสมบัติเข้ามา ยิ่งใจบริสุทธิ์สว่างมาก ท่อธารแห่งบุญที่อยู่
ในศูนย์กลางกาย ก็ยิ่งมีแรงดึงดูดมาก สมบัติทั้งหลายจะหลั่งไหลมาสู่ผู้มีบุญให้ได้ใช้ตามใจปรารถนา
บุญจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะติดตามเราไปในภพชาติเบื้องหน้า เป็นบ่อเกิดแห่งความสุข และ
ความสำเร็จในชีวิตทั้งปวง ดังนั้นให้ทุกท่านหมั่นสร้างมหาทานบารมีกันให้เต็มที่กันทุกคน
อักษรย่อชื่อคัมภีร์
พระไตรปิฎกภาษาบาลี ภาษาไทย
อรรถกถา ฎีกาปกรณวิเสส และไวยากรณ์ (ภาษาบาลี)
******************************
อักษรย่อบอกชื่อคัมภีร์ต่างๆ ได้จัดทำตามที่อ้างในพระไตรปิฎกภาษาบาลี และภาษาไทย
อรรถกถา ฎีกาและปกรณวิเสส ภาษาบาลี ใช้ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นเอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉพาะที่ต้องการอ้างหลายฉบับจะใส่อักษรย่อของ
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ฉบับนั้นๆ ไว้ คัมภีร์ภาษาบาลีบางคัมภีร์มิได้ใช้อักษรย่อๆไว้ ให้พิมพ์รายละเอียดแบบเชิงอรรถทั่วไป อักษรย่อ
เรียงตามลำดับคัมภีร์ ดังนี้
พระวินัยปิฎก
คำย่อ
คำเต็ม
วิ.มหา. (บาลี)
วินยปิฏก ภิกฺขุวิภงฺคปาลิ (ภาษบาลี)
วิ.มหา. (ไทย)
วินยปิฎก ภิกขุวิภังค์ (ภาษาไทย)
วิ.ภิกฺขุนี. (บาลี)
วินยปิฏก ภิกฺขุนีวิภงฺคปาลิ (ภาษบาลี)
วิ.ภิกฺขุนี. (ไทย)
วินยปิฎก ภิกขุนีวิภังค์ (ภาษาไทย)
วิ.ม. (บาลี)
วินยปิฏก มหาวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
วิ.ม. (ไทย)
วินยปิฎก มหาวรรค (ภาษาไทย)
วิ.จู. (บาลี)
วินยปิฏก จูฬวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
วิ.จู. (ไทย)
วินยปิฎก จูฬวรรค (ภาษาไทย)
วิ.ป. (บาลี)
วินยปิฏก ปริวารวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
วิ.ป. (ไทย)
วินยปิฎก ปริวารวรรค (ภาษาไทย)
พระสุตตันตปิฎก
ที.สี. (บาลี)
สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
ที.สี. (ไทย)
สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลักขันธวรรค (ภาษาไทย)
ที.ม. (บาลี)
สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย มหาวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
ที.ม. (ไทย)
สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย)
ที.ปา. (บาลี)
สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
ที.ปา. (ไทย)
สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย)
ม.มู. (บาลี)
สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสกปาลิ (ภาษาบาลี)
ม.มู. (ไทย)
สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ภาษาไทย)
ม.ม. (บาลี)
สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสกปาลิ (ภาษาบาลี)
ม.ม. (ไทย)
สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ (ภาษาไทย)
ม.อุ. (บาลี)
สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสกปาลิ (ภาษาบาลี)
ม.อุ. (ไทย)
สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ (ภาษาไทย)
สํ.ส. (บาลี)
สุตฺตนฺตปิฎก สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
สํ.ส. (ไทย)
สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย)
สํ.นิ. (บาลี)
สุตฺตนฺตปิฎก สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
สํ.นิ. (ไทย)
สุตตันตปิฎก สํยุตฺตนิกาย นิทานวรรค (ภาษาไทย)
สํ.ข. (บาลี)
สุตฺตนฺตปิฎก สํยุตฺตนิกาย ขนฺธวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
สํ.ข. (ไทย)
สุตตันตปิฎก สํยุตฺตนิกาย ขันธวรรค (ภาษาไทย)
สํ.สฬา. (บาลี)
สุตฺตนฺตปิฎก สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
สํ.สฬา. (ไทย)
สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค (ภาษาไทย)
สํ.ม. (บาลี)
สุตฺตนฺตปิฎก สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
สํ.ม. (ไทย)
สุตตันตปิฎก สํยุตฺตนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย)
องฺ.เอกก. (บาลี)
องฺคุตฺตรนิกาย เอกกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
องฺ.เอกก. (ไทย)
สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต (ภาษาไทย)
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องฺ.ทุก. (บาลี)
องฺ.ทุก. (ไทย)
องฺ.ติก. (บาลี)
องฺ.ติก. (ไทย)
องฺ.จตุกฺก. (บาลี)
องฺ.จตุกฺก. (ไทย)
องฺ.ปญฺจก. (บาลี)
องฺ.ปญฺจก. (ไทย)
องฺ.ฉกฺก. (บาลี)
องฺ.ฉกฺก. (ไทย)
องฺ.สตฺตก. (บาลี)
องฺ.สตฺตก. (ไทย)
องฺ.อฏฺฐก. (บาลี)
องฺ.อฏฺฐก. (ไทย)
องฺ.นวก. (บาลี)
องฺ.นวก. (ไทย)
องฺ.ทสก. (บาลี)
องฺ.ทสก. (ไทย)
องฺ.เอกาทสก. (บาลี)
องฺ.เอกาทสก. (ไทย)
ขุ.ขุ. (บาลี)
ขุ.ขุ. (ไทย)
ขุ.ธ. (บาลี)
ขุ.ธ. (ไทย)
ขุ.อุ. (บาลี)
ขุ.อุ. (ไทย)
ขุ.อิติ. (บาลี)
ขุ.อิติ. (ไทย)
ขุ.สุ. (บาลี)
ขุ.สุ. (ไทย)
ขุ.เปต. (บาลี)
ขุ.เปต. (ไทย)
ขุ.เถร. (บาลี)
ขุ.เถร. (ไทย)
ขุ.เถรี. (บาลี)
ขุ.เถรี. (ไทย)
ขุ.ชา. (บาลี)
ขุ.ชา. (ไทย)
ขุ.ชา.เอกก.(บาลี)

สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย ปญฺจกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺฐกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย เอกาทสกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปาฐปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธัมมบท (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย อุทานปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตฺตกะ (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย เถรคาถาปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎกขุทฺทกนิกาย เถรีคาถาปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎกขุทฺทกนิกาย ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย เอกกนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
18 |วิชาเรียงความแก้กระทูธ้ รรม ธรรมศึกษาชัน
้ ตรี

ขุ.ชา. เอกก.(ไทย)
ขุ.ชา.ทุก.(บาลี)
ขุ.ชา. ทุก.(ไทย)
ขุ.ชา.ทุก.(บาลี)
ขุ.ชา. ทุก.(ไทย)
ขุ.ชา.ติก.(บาลี)
ขุ.ชา. ติก.(ไทย)
ขุ.ชา.จตุกฺก.(บาลี)
ขุ.ชา. จตุกฺก.(ไทย)
ขุ.ชา.ปญฺจก.(บาลี)
ขุ.ชา. ปญฺจก.(ไทย)
ขุ.ชา.ฉกฺก.(บาลี)
ขุ.ชา. ฉกฺก.(ไทย)
ขุ.ชา.สตฺตก.(บาลี)
ขุ.ชา. สตฺตก.(ไทย)
ขุ.ชา.อฏฺฐก.(บาลี)
ขุ.ชา. อฏฺฐก.(ไทย)
ขุ.ชา.นวก.(บาลี)
ขุ.ชา. นวก.(ไทย)
ขุ.ชา.ทสก.(บาลี)
ขุ.ชา. ทสก.(ไทย)
ขุ.ชา.เอกาทสก.(บาลี)
ขุ.ชา. เอกาทสก.(ไทย)
ขุ.ชา.ทฺวาทสก.(บาลี)
ขุ.ชา. ทฺวาทสก.(ไทย)
ขุ.ชา.เตรสก.(บาลี)
ขุ.ชา. เตรสก.(ไทย)
ขุ.ชา.ปกิณฺณก.(บาลี)
ขุ.ชา. ปกิณฺณก.(ไทย)
ขุ.ชา.วีสติ.(บาลี)
ขุ.ชา. วีสติ.(ไทย)
ขุ.ชา.ตึสติ.(บาลี)
ขุ.ชา. ตึสติ.(ไทย)
ขุ.ชา.จตฺตาลีส.(บาลี)
ขุ.ชา. จตฺตาลีส(ไทย)
ขุ.ชา.ปญฺญาส.(บาลี)
ขุ.ชา. จตฺตาลีส(ไทย)
ขุ.ชา.สฏฺฐ.ิ (บาลี)
ขุ.ชา. สฏฺฐิ(ไทย)

สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เอกกนิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย ทุกนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก(ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย ทุกนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย ติกนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ติกนิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย จตุกฺกนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จตุกกนิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย ปญฺจกนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปญฺจกนิบาตชาดก(ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย ฉกฺกนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ฉักกนิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย สตฺตกนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สตฺตกนิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย อฏฺฐกนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อฏฺฐกนิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย นวกนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย นวกนิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย ทสกนิปาตชาตกปาลิ(ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ทสกนิบาตชาดก(ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย เอกาทสกนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เอกาทสกนิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย ทฺวาทสกนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ทฺวาทสกนิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย เตรสกนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เตรสกนิบาตชาดก(ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย ปกิณฺณกนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปกิณฺณกนิบาตชาดก(ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย วีสตินิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วีสตินิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย ตึสตินิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ตึสตินิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย จตฺตาลีสนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จตฺตาลีสนิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย ปญฺญาสนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปญฺญาสนิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย สฏฺฐินิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สฏฺฐินิบาตชาดก (ภาษาไทย)
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ขุ.ชา.สตฺตติ.(บาลี)
ขุ.ชา. สตฺตติ (ไทย)
ขุ.ชา.อสีติ.(บาลี)
ขุ.ชา. อสีติ (ไทย)
ขุ.ชา.ม.(บาลี)
ขุ.ชา. ม.(ไทย)
ขุ.ม. (บาลี)
ขุ.ม. (ไทย)
ขุ.จู. (บาลี)
ขุ.จู. (ไทย)
ขุ.ป. (บาลี)
ขุ.ป. (ไทย)
ขุ.อป. (บาลี)
ขุ.อป. (ไทย)
ขุ.พุทฺธ. (บาลี)
ขุ.พุทฺธ. (ไทย)
อภิ.สงฺ. (บาลี)
อภิ.สงฺ. (ไทย)
อภิ.วิ. (บาลี)
อภิ.วิ. (ไทย)
อภิ.ปุ. (บาลี)
อภิ.ปุ. (ไทย)
อภิ.ก. (บาลี)
อภิ.ก. (ไทย)
อภิ.ย.(บาลี)
อภิ.ย.(ไทย)
อภิ.ป.(บาลี)
อภิ.ป.(ไทย)

สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย สตฺตตินิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สตฺตตินิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย อสีตินิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อสีตินิบาตชาดก (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย มหานิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิบาตชาดก (ภาษาไทย)
ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทสปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส (ภาษาไทย)
ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทสปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส (ภาษาไทย)
ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ภาษาไทย)
ขุทฺทกนิกาย อปทานปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน (ภาษาไทย)
ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวํสปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงส์ (ภาษาไทย)
พระอภิธรรมปิฎก
อภิธมฺมปิฏก ธมฺมสงฺคณีปาลิ (ภาษาบาลี)
อภิธัมมปิฎก ธัมมสังคณี (ภาษาไทย)
อภิธมฺมปิฏก วิภงฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
อภิธัมมปิฎก วิภังค์ (ภาษาไทย)
อภิธมฺมปิฏก ปุคฺคลปญฺญตฺติปาลิ (ภาษาบาลี)
อภิธัมมปิฎก ปุคคลบัญญัติ (ภาษาไทย)
อภิธมฺมปิฏก กถาวตฺถุปาลิ (ภาษาบาลี)
อภิธัมมปิฎก กถาวตถุ (ภาษาไทย)
อภิธมฺมปิฏก ยมกปาลิ (ภาษาบาลี)
อภิธรรมปิฎก ยมก (ภาษาบาลี)
อภิธมฺมปิฎก ปฏฺฐานปาลิ (ภาษาบาลี)
อภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน (ภาษาไทย)
วิธีอ่านคำบาลี

คำในภาษาบาลี เมื่อนำมาเขียนถ่ายทอดเป็นภาษาไทยแล้ว จะมีลักษณะที่ควรสังเกตประกอบการ
อ่าน ดังนี้
๑. ตัวอักษรทุกตัวที่ไม่มีเครื่องหมายใดอยู่บนหรือล่าง และไม่มีสระใดๆ กำกับไว้ ให้อ่านอักษรนั้นมี
เสียง "อะ" ทุกตัว เช่น
อรหโต อ่านว่า อะ-ระ-หะ-โต
ภควา อ่านว่า ภะ-คะ-วา
นมามิ อ่านว่า นะ-มา-มิ
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โลกวิทู อ่านว่า โล-กะ-วิ-ทู
๒. เมื่อตัวอักษรใดมีเครื่องหมาย ฺ (พินทุ) อยู่ข้างใต้แสดงว่าอักษรนั้นเป็นตัวสะกดของอักษรที่อยู่
ข้างหน้า ผสมกันแล้วให้อ่านเหมือนเสียง อะ+(ตัวสะกด) นั้น เช่น
สมฺมา (สะ+ม = สัม) อ่านว่า สัม-มา
สงฺโฆ (สะ+ง = สัง) อ่านว่า สัง-โฆ
ยกเว้นในกรณีที่พยัญชนะตัวหน้ามีเครื่องหมายสระกำกับอยู่แล้ว ก็ให้อ่านรวมกันตามตัวสะกดนั้น
เช่น
พุทฺโธ
อ่านว่า พุท-โธ
พุทฺธสฺส อ่านว่า พุท-ธัส-สะ
สนฺทิฏฺฐิโย อ่านว่า สัน-ทิฏ-ฐิ-โย
ปาหุเนยฺโย อ่านว่า ปา-หุ-เนย-โย
๓. เมื่ออักษรใดมีเครื่องหมาย ํ (นฤคหิต) อยู่ข้างบนตัวอักษร ให้อ่านให้เหมือนอักษรนั้นมีไม้หัน
อากาศและสะกดด้วยตัว "ง" เช่น
อรหํ อ่านว่า อะ-ระ-หัง
สงฺฆํ อ่านว่า สัง-ฆัง
ธมฺมํ อ่านว่า ธัม-มัง
สรณํ อ่านว่า สะ-ระ-นัง
อญฺญํ อ่านว่า อัญ-ญัง
แต่ถ้าตัวอักษรนั้นมีทั้งเครื่องหมาย ํ (นฤคหิต) อยู่ข้างบนและมีสระอื่นกำกับอยู่ด้วย ก็ให้อ่านออก
เสียงตามสระที่กำกับ + ง (ตัวสะกด) เช่น
พาหุํ อ่านว่า พา-หุง
๔. เมื่ออักษรใดเป็นตัวนำแต่มีเครื่องหมาย ฺ (พินทุ) อยู่ข้างใต้ด้วย ขอให้อ่านออกเสียง "อะ" ของ
อักษรนั้นเพียงครึ่งเสียงควบไปกับอักษรตัวตาม เช่น
สฺวากฺขาโต อ่านว่า สะหวาก-ขา-โต
รายละเอียดเพิ่มเติมถ้ายังไม่เข้าใจ
**********************
1 พยัญชนะที่ไม่มีสระกำกับ อ่านเหมือนมีสระ อะ
ภคว อ่านว่า ภะ-คะ-วะ (ภควโต)
อรห อ่านว่า อะ-ระ-หะ (อรหโต)
ปน อ่านว่า ปะ-นะ
จ อ่านว่า จะ
2 พยัญชนะที่มีสระกำกับ อ่านตามสระนั้นๆ เหมือนคำไทย
อิติปิ โส อ่านว่า อิ-ติ-ปิ-โส
3 จุดบน เรียกว่า นิคหิต หรือ นฤคหิต
พยัญชนะที่มีจุดบน อ่านเหมือน + อัง
สํ (=ส + อัง) อ่านว่า สัง
นํ (=น + อัง) อ่านว่า นัง
มํ (=ม + อัง) อ่านว่า มัง
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4 จุดล่าง เรียกว่า พินทุ ทำหน้าที่เป็นตัวสะกด
4.1 หน้าตัวสะกดมีสระกำกับ อ่านตามสระนั้นๆ + ตัวสะกด
วิชฺชา(มีสระ อิ ที่ ว) =วิด-ชา
ถ้าเป็น วิชชา (ไม่มีจุดล่าง) ต้องอ่าน วิ-ชะ-ชา
พุทฺธํ(มีสระ อุ ที่ พ) =พุด-ทัง
ถ้าเป็น พุทธํ (ไม่มีจุดล่าง) ต้องอ่าน พุ-ทะ-ธัง
เมตฺตา(มีสระ เอ ที่ ม) =เมด-ตา
ถ้าเป็น เมตตา (ไม่มีจุดล่าง) ต้องอ่าน เม-ตะ-ตา
4.2 หน้าตัวสะกดไม่มีสระกำกับ อ่านเหมือนมีไม้หันอากาศ
สตฺถา=สัด-ถา (ตฺ เป็นตัวสะกด หน้า ตฺ คือ ส ไม่มีสระกำกับ)
ธมฺโม=ธัม-โม (มฺ เป็นตัวสะกด หน้า มฺ คือ ธ ไม่มีสระกำกับ)
สงฺโฆ=สัง-โฆ (งฺ เป็นตัวสะกด หน้า งฺ คือ ส ไม่มีสระกำกับ)
5 มีสระ และมีจุดบนด้วย
5.1 มีสระ อุ และมีจุดบน อ่านเป็นเสียง อุง
พาหุํ อ่านว่า พา-หุง
กาตุํ อ่านว่า กา-ตุง
5.2 มีสระ อิ และมีจุดบน (เขียนคล้ายสระ อึ) อ่านเป็นเสียง อิง
อหึสก อ่านว่า อะ-หิง-สะ-กะ
โปรดจำ
อหึ ไม่ใช่ อะ-หึ (เสียงหัวเราะ หึ หึ) แต่เป็น อะ- หิง
6 พฺรหฺม ออกเสียง พ และ ห แผ่วนิดหนึ่ง ให้ พ ไปรวมกับ ร และ ห ไปรวมกับ ม (ลองออกเสียง
ช้าๆ เป็น พะ-ระ-หะ-มะ แล้วรวบให้เร็วขึ้นเป็น พระ-ห-มะ หรือจะออกเสียงเป็น พรำ-มะ ตรงๆ ก็ได้ แต่พึง
เข้าใจว่าเสียงจริงๆ คือ พะ ระ หะ มะ หรือ พระ-ห-มะ)
7 ทฺว (ในคำว่า ทฺวาร, เทฺว เป็นต้น) ออกเสียง ท แผ่วนิดหนึ่ง ให้ ท รวมกับ ว ไม่ใช่ ทะ ว แต่เป็น
เสียงคล้ายคำว่า ทัว
ทฺวาร= ทัว-อา-ระ(เสียงไทยอ่านว่า ทะ-วา-ระ, ทะ-วาน)
เทฺว= ทัว-เอ(เสียงไทยอ่านว่า ทะ-เว)
8 ตฺวา ไม่ใช่ ตะ วา แต่คล้ายคำว่า ตัวอา ออกเสียงเร็วๆ เช่น
กตฺวา = กัด-ตัวอา (ไม่ใช่ กัด ตะ วา หรือ กัด-วา)
สุตฺวา = สุด-ตัวอา (ไม่ใช่ สุด ตะ วา หรือ สุด-วา)
บทนำ
การเรียงความแก้กระทู้ธรรม เป็นการแสดงออกซึ่งความรู้ความเข้าใจความคิด และความรู้สึก ของ
ผู้เขียนซึ่งได้มาจากการศึกษาวิชาธรรมะ พุทธะ และเบญจศีลเบญจธรรม ว่าสามารถจะถ่ายทอดความรู้ ความ
เข้าใจ ความคิดและความรู้สึกออกไปสู่ผู้อื่นได้ดีหรือไม่
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การเรียนรู้วิชาธรรมะ พุทธะ และเบญจศีลเบญจธรรม เปรียบเหมือนนักเรียนไปเก็บเอาดอกไม้ที่
ต่างสีต่างขนาดมากองรวมกันไว้ ส่วนการเรียงความแก้กระทู้ธรรม เปรียบเหมือนนักเรียนคัดเอาดอกไม้เหล่า
นั้นมาปักแจกันจะทำได้สวยงามแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนที่จะแต่งอย่างไร
ตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา การเขียนหรือการพูดที่จัดว่าดีนั้นต้องเกิดประโยชน์แก่
ผู้อ่านหรือผู้ฟัง ๔ ประการ คือ ๑. ได้ความรู้ความเข้าใจ ๒. เกิดความเลื่อมใสใคร่ปฏิบัติตาม ๓. กล้าทำ
ความดี ๔. มีความบันเทิงใจไม่เบื่อหน่าย
๑. ผู้อ่านหรือผู้ฟังจะได้รับความรู้ ความเข้าใจนั้น ผู้เขียนและผู้พูดจะต้องมีความรู้ความเข้า ใจ ใน
เรื่องนั้นเป็นอย่างดีเสียก่อน สรุป สั้น ๆ คือ จำได้ เข้าใจชัด ปฏิบัติถูกต้
๒. ผู้อ่านหรือผู้ฟังจะเกิดความเลื่อมใสใคร่ปฏิบัติตามผู้เขียนหรือผู้พูดจะต้องชี้แจงให้เห็นโทษ ของ
การไม่ปฏิบัติอย่างนั้นว่า ไม่ดีอย่างไร
๓. ผู้อ่านหรือผู้ฟังจะกล้าทำความดีผู้เขียนหรือผู้พูดจะต้องชี้แจงให้เห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของ
การปฏิบัติอย่างนั้นว่า ดีอย่างไร
๔. ผู้อ่านหรือผู้ฟังจะมีความบันเทิงใจไม่เบื่อหน่ายก็เพราะได้รับความรู้ความเข้าใจเห็นโทษของ
การ ไม่ปฏิบัติ และเห็นคุณประโยชน์ของการปฏิบัตินั้น ๆ นั่นเอง
ฉะนั้น วิชากระทู้ธรรมจึงเป็นวิชาที่สำคัญน่าศึกษาวิชาหนึ่ง เพราะเป็นการเอาวิชาที่เรียนแล้วมา
ประติดประต่อให้ได้ใจความสอดคล้องกับกระทู้ธรรมตามที่สนามหลวงออกมา เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความรู้ ความเข้าใจ ความคิดและความรู้สึกที่แท้จริงของผู้เขียน และเป็นเหตุให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ ความคิด และความรู้สึกแก่ผู้อื่นด้วย นักเรียนจึงควรเอาใจใส่ฝึกคิด ฝึกเขียน ฝึกพูดบ่อย ๆ จะ ได้
เป็นคนดีมีความสามารถ โปรดนึกถึง พุทธภาษิตบทหนึ่งอยู่เสมอว่า ทนฺฺโต เสฏฺฺโฐ มนุสฺเสสุ ผู้ฝึกฝนตน (อยู่
เสมอ) เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในมวลมนุษย์

ความสำคัญของวิชาเรียงความ
๑. ส่งเสริมความเจริญทางด้านจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียน
๒. ทำให้ผู้เรียนรู้จักลำดับความคิด สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตนออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจ
ตามต้องการได้
๓. รู้จักเลือกถ้อยคำสำนวนโวหารสำนวนได้ถูกต้องตามหลักภาษา
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเขียนได้ถูกต้องตามแบบที่นิยม
ประโยชน์ของการเรียนกระทู้ธรรม
๑. ทำให้ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของธรรม
๒. ทำให้ผู้ เรียนได้เข้าใจถึงผลเสีย กล่าวคือคุณและโทษของการปฏิบัติตามและไม่ปฏิบัติตามธรรมะ
๓. ให้เข้าใจในชีวิตและรู้จักแสวงหาความสุขโดยมีธรรมะเป็นเครื่องชี้แนวทาง
๔. ช่วยพัฒนาด้านจิตใจของมนุษย์ให้รู้จักผิดชอบชั่วดี ละความชั่วประกอบความดี โดยพยายามงด
เว้นความชัว่ โดยเด็ดขาด
หลักเกณฑ์ในการแต่งกระทู้ธรรม
มีหลักสำคัญในการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม อยู่ ๓ ประการด้วยกัน คือ
๑. ตีความหมาย
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๒. ขยายความให้ชัดเจน
๓. ตั้งเกณฑ์อธิบาย
ตีความหมาย ได้แก่การให้คำจำกัดความของธรรมนั้น ว่ามีความหมายอย่างไรเช่นพุทธภาษิตที่ว่า
“กลฺ- ยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ” ผู้ทำกรรมดี ย่อมได้ผลดี ผู้ทำกรรมชั่ว ย่อมได้ผลชั่วดังนี้ ก็ให้
คำจำกัดความคำว่า “กรรมดี คืออะไร” “กรรมชั่วคืออะไร” ในที่นี้กรรมดีหมายเอากุศลกรรมบถ กรรมชั่ว
หมายถึง อกุศลกรรมบถ ฯลฯ
ขยายความให้ชัดเจน ได้แก่การขยายเนื้อความของคำซึ่งได้ให้ความหมายไว้แล้ว คือกุศลกรรมบถ
และ อกุศลกรรมบถ ว่ามีอย่างเท่าไร (อย่างละ ๑๐ ประการ) เป็นต้น
ตั้งเกณฑ์อธิบาย ได้แก่การวางโครงร่างที่จะอธิบายเนื้อความของเนื้อหาว่ามีอะไรบ้าง มีผลดีผลเสีย
อย่างไร มีข้อเปรียบเทียบหรือมีตัวอย่างมาประกอบให้เห็นเด่นชัดได้หรือไม่ และควรจะนับถึงผลกรรมนั้น ๆ
อย่างไร จึงจะทำให้ผู้อ่านผู้ฟังคล้อยตาม โดยเรียงเป็นลำดับขั้นตอนก่อนหลัง ไม่สับสนวกไปวนมา
หลักเกณฑ์สำคัญในการอธิบาย ๓ ประการ คือ
๑. คำนำ
๒. เนื้อเรื่อง
๓. คำลงท้าย (สรุป)
คำนำ เป็นการอารัมภบทพจนคาถาที่เป็นบทตั้ง (กระทู้ หรือที่เรียกว่า อุเทศ) เพื่อเป็นบทนำในการ
เรียงความ (คำนำของการเรียงความแก้กระทู้ธรรม ควรเขียนประมาณ 2-3 บรรทัด)
เนื้อเรื่อง เป็นการขยายเนื้อความของกระทู้ที่ตั้งไว้ เรียกว่าแก้ หรือเรียกว่า นิเทศ การนิเทศ หรือ
ขยายความเนื้อเรื่องนั้นจะต้องให้รสชาติเนื้อหาสาระแก่ผู้ อ่าน ให้ผู้อ่านเข้าใจในสิ่งที่เราจะอธิบาย ไม่ทำให้
ผู้อ่านสับสนไขว้เขว (ควรเขียนอธิบายให้ได้ประมาณ 10 - 15 บรรทัด) แล้วจึงนำเอาภาษิตมาเชื่อม หรืออ้าง
ภาษิตมาเพื่อสนับสนุน เรียกว่า กระทู้รับ โดยนักธรรมศึกษาชั้นตรี มีข้อกำหนดให้นำ ภาษิตมาเสื่อมรับได้
อย่างน้อย ๑ ภาษิต ภาษิตที่นำมาอ้างสนับสนุนห้ามไม่ให้ซ้ำกัน แต่จะซ้ำที่มาได้ แล้วอธิบายภาษิตที่ยกมา
สนับสนุนให้เนื้อความกลมกลืนกัน (เขียนอธิบายประมาณ 5 - 7 บรรทัด กำลังพอดี)
คำลงท้าย หรือ บทสรุป หรือ เรียกว่าปฏินิเทศ หมายถึงการรวบรวมใจความที่สำคัญของเนื้อหาที่ได้
อธิบายมาแล้ว สรุปลงอย่างย่อ ๆ ให้ได้ใจความ ให้ผู้อ่านเกิดความซาบซึ้งและรู้สึกว่าเรียงความที่อ่านมีคุณค่า
น่าเชื่อถือ น่าปฏิบัติตาม เกิดศรัทธาในความคิดของผู้เขียน (สรุปความ ควรเขียนประมาณ 5 -7 บรรทัด)
วิธีการแต่งกระทู้ธรรม
มีการแต่งกระทู้ธรรมอยู่ ๒ แบบ คือ
๑. แบบตั้งวง คืออธิบายความหมายของธรรมข้อนั้น ๆ เสียก่อนแล้วจึงขยายความออกไป
๒.แบบตีวง คือบรรยายเนื้อความไปก่อนแล้ว จึงวกเข้าหาความหมายของกระทู้ธรรมนั้น ส่วนมากผู้
แต่งกระทู้ธรรม มักจะนิยมแต่งแบบที่๑ คือ แบบตั้งวง อธิบายความหมายภาษิตนั้นก่อนแล้วจึงขยายความให้
ชัดเจนต่อไป.
ภาษาในการใช้
๑. ใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้อง มีประธาน มีกริยา มีกรรม
๒. ไม่ใช้ภาษาตลาด ภาษาแสลง
๓. ไม่ใช้ภาษาพื้นเมือง หรือภาษาท้องถิ่น
๓. ไม่ใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
สำนวนในการพรรณนา
ใช้สำนวนแบบเทศนาโวหาร มีหลักการเขียน ดังนี้
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๑. ข้อความที่เขียนนั้นจะต้องมีเหตุผลใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้
๒. มีอุทาหรณ์และหลักคติธรรม
๓. ผู้เขียนจะต้องแสดงให้เห็นว่า ตนมีลักษณะและคุณสมบัติพอเป็นที่เชื่อถือได้
หมายเหตุ : โวหารมี ๔ คือ
๑. พรรณนาโวหาร ได้แก่ การพรรณนาความ คือ เล่าเรื่องที่ได้เห็นมาแล้วด้วยความมุ่งหวังให้ไพเราะ
เพลิดเพลินบันเทิง
๒. บรรยายโวหาร ได้แก่ การอธิบายข้อความที่ย่อซึ่งยังเคลือบแคลงอยู่ให้แจ่มแจ้งหรือพิสดาร
๓. เทศนาโวหาร ได้แก่ การแต่งทำนองการสอน คือ ชี้แจงหลักธรรมนั้น
๔. สาธกโวหาร ได้แก่ การบรรยายข้อเปรียบเทียบ คือ นำข้ออุปมาอุปไมยมาเทียบเคียง
หลักย่อ ๆ ที่ควรจำ เป็นเกณฑ์อธิบายในการแต่งกระทู้
๑. วิเคราะห์ศัพท์ คือ การแสดงความหมายของกระทู้ตั้งแล้ววางเค้าโครงที่จะแต่งต่อไป
๒. ขยายความ คือ การอธิบายให้กว้างออกไปตามแนวกระทู้ตามเหตุและผล
๓. เปรียบเทียบ คือ ยกข้อความที่ตรงข้ามกันมาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นได้ชัดในสิ่งที่พูดไป
๔. ยกสุภาษิตรับ คือ การนำกระทู้สุภาษิตมารับมาอ้าง
๕. ยกตัวอย่าง คือ ยกตัวอย่างธรรมะ หรือบุคคล สถานที่มาเป็นตัวอย่าง
๖. สรุปความ คือ ย่อความที่กล่าวมาแล้วนั้นให้เข้าใจง่าย ก่อนที่จะจบกระทู้
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เลขที่........................
ประโยคธรรมศึกษาชั้น.....ตรี............
วิชา.....เรียงความแก้กระทู้ธรรม................
สอบในสนามหลวง
วันที่.........เดือน......................................พ.ศ.................

สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคตึ
กรรมชั่วของตนเอง ย่อมนำไปสู่ทุคติ.
(ย่อหน้า ๑ นิ้ว)

บัดนี้ จักได้อธิบายขยายความแห่งพุทธศาสนสุภาษิตที่ยกขึ้นเป็นบทเบื้องต้นนั้นเพื่อเป็น แนวทางแห่งการศึกษา
และแนวทางแห่งการปฏิบัติ โดยสมควรแก่อัตภาพและธรรมเป็นลำดับไป

(ย่อหน้า ๑ นิ้ว)

ดำเนินความว่า
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แบบตัวอย่างหน้าที่ 2

สมดังสุภาษิตที่มาใน สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ว่า
กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ.
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว.
(ย่อหน้า ๑ นิ้ว)

อธิบายความว่า กรรมหรือการกระทำใดๆ ของเรานั้น เมื่อทำแล้วเราย่อมได้รับผลแห่งการกระทำนั้น ในบางครั้ง
เราอาจจะเห็นคนทำความชั่ว เช่นมีการติดสินบนเพื่อที่จะได้รับงานมาทำเมื่อติดสินบนแล้วก็ได้รับงานมาทำส่วนคนที่ซื่อสัตย์
กลับไม่ได้งานทำ จนมีบางคนกล่าวว่า “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป” แต่หากเราดูจากความเป็นจริง ผู้ที่ซื่อสัตย์
อาจจะไม่ได้งานนี้ แต่อาจจะได้งานที่อื่นที่ดีกว่าก็ได้เพราะเมื่อมีชื่อเสียงเรื่องความซื่อสัตย์ ก็จะได้รับความไว้วางใจได้ง่าย
ส่วนผู้ทตี่ ิดสินบน แม้จะได้งานมาทำก็ต้องเสียทรัพย์เพื่อจะให้ได้งาน ซึ่งทำให้มีต้นทุนในการทำงานมากขึ้นก็ต้องมาคิดหาวิธี
ที่จะทำให้ต้นทุนต่ำลง ซึ่งบางครั้งก็ลดคุณภาพของวัตถุดิบ ลดขั้นตอนการทำงาน ซึ่งบางครั้งก็ทำให้ได้งานที่ไม่มีคุณภาพ
นอกจากนั้นยังต้องปกปิดเรื่องการติดสินบนไม่ให้ผู้อื่นรู้ ทำให้ต้องเดือดเนื้อร้อนใจมากยิ่งขึ้นไปอีก กรรม เมื่อกระทำลงไป
แล้วตัวเราเองจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น การทำดี เมื่อทำแล้วก็จะสบายใจ ไม่เดือดร้อนในภายหลัง ส่วนกรรมชั่วเมื่อทำ
แล้วก็จะมีความไม่สบายใจ และมีความเดือดร้อนตามมาในภายหลัง การมีกิเลสก่อให้เกิดการกระทำกรรมและการกระทำ
ก่อให้เกิดผลของการกระทำวิบากและผลของกรรมจะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นกิเลสตัวใหม่ให้เกิดการกระทำที่ก่อให้เกิดผลของ
กรรมใหม่ต่อไปไม่มีสิ้นสุด ลักษณะนี้เรียกว่า กฎแห่งกรรม ใครทำสิ่งใดไว้ในวันนี้ย่อมได้รับผลทั้งดีและชั่วในวันหน้าของเรา
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(ย่อหน้า ๑ นิ้ว)

สรุปความว่า

สมดังกระทู้พุทธภาษิตที่ยกไว้เป็นบทอุเทศ ณ เบื้องต้นนั้น ว่า
สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคตึ
กรรมชั่วของตนเอง ย่อมนำไปสู่ทุคติ.
ดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี้
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เสริมกันชนกับโจทย์

สมดังสุภาษิตที่มาใน สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธัมมบท ว่า
ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย
ความสั่งสมบาป นำทุกข์มาให้.
(ย่อหน้า ๑ นิ้ว)

อธิบายความว่า เพราะการสั่งสมบาป คือ การพอกพูนบาป เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ คือ ย่อมนำความทุกข์มาให้
ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า หากว่า บุคคล พึงทำกรรมอันลามกไปครั้งเดียวก็ควรพิจารณา ในขณะ นั้นแหละทั้งไม่ควรทำกรรม
นั้นบ่อยๆ ด้วยอันคิดว่ากรรมชั่วนี้ เป็นกรรมไม่สมควรแก่เรา เป็นกรรม หยาบ ดังนี้ความพอใจ หรือความชอบใจแม้ใด
พึงเกิดขึ้นบุรุษ บรรเทาแม้กรรมชั่วนั้นแล้วไม่พึงทำ กรรมนั้นอีกเลยกรรมทีได้กระทำแล้วบางอย่าง เป็นกรรมทีจะนำอกุศล
ทุกข์มาให้ สั่งสมไว้มากจนเป็นกิเลสแล้ว จะให้หยุดเบาหรือบรรเทานั้นเป็นของยาก แม้กระทั้งเป็นกรรมหยาบก็ยังยาก ทั้งๆ
ที่รู้ว่าจะนำทุกข์มาให้ แต่เมื่อยังไม่มาก็ขอทำก่อน ตอนนี้ก็ต้องพึ่งทางเดียวในการเจริญปัญญาเมื่อเกิดก็จะละกิเลสละการ
สั่งสมจึงต้องฟังธรรม ฟังให้เข้าใจ ไม่มีเรา มีแต่กรรมปัจจุบันเป็นกรรมดี ก็จะส่งเสริมกำลังของกรรมดีในอดีต ที่กำลังวิ่ง
ติดตามผู้ทำอยู่ให้สามารถส่งผลดีให้ปรากฏทันตาทันใจ กรรมปัจจุบันเป็นกรรมไม่ดีก็จะส่งเสริมกำลังของกรรมไม่ดีในอดีต ที่
กำลังวิ่งติดตามผู้ทำอยู่ให้สามารถส่งผลไม่ดีให้ปรากฏทันตาทันใจ ถ้า เชื่อ ถ้ากลัวนักหนา ว่าบ้านเมืองของเราจะเกิดมหันตภัย
กันเราเองได้พบได้เห็น ได้รับผลร้ายแรง แห่งมหันตภัยอันน่าสะพรึงกลัวนั้นด้วย ก็ขอให้เชื่อว่ามีทางเดียวที่จะรอดพ้น คือต้อง
พร้อมเพรียงกันประกอบกระทำกรรมดีที่ยิ่งใหญ่ ให้เต็มสติปัญญาความสามารถในวินาทีเดียว
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ดำเนินความว่า
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