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บทเรียนพระอภิธรรมทางไปรษณีย ์

ชุดที่ ๗.๒ 

เรื่อง กฎแห่งกรรม  

 จากบทเรียนชุดที่ ๗.๑ ได้ศึกษารายละเอียดเรื่องกรรมไว้ถึงบทท่ี ๖ ว่า

ด้วยเรื่องของกรรมหมวดที่ ๓ คือปากกาลจตุกกะ ต่อไปในบทเรียนชุดท่ี ๗.๒ 

นี้จะศึกษากฎแห่งกรรม  เริ่มต้ังแต่บทท่ี ๗ ว่าด้วยกรรมหมวดที่ ๔ ปากัฏฐาน

จตุกกะ 

  

 

บทที่  ๗ 

หมวดที่ ๔  

ปากัฏฐานจตุกกะ  

 ในบทนี้จะศึกษาเรื่องกรรมหมวดท่ี ๔  ปากัฏฐานจตุกกะ คือฐานะแห่ง

การให้ผล มี ๔ ประการ คือ 

๑. อกุศลกรรม ได้แก่  เจตนาที่อยู่ในอกุศลจิต ๑๒  

๒. กามาวจรกุศลกรรม ได้แก่ เจตนาที่อยู่มหากุศลจิต ๘  

๓. รูปาวจรกุศลกรรม ได้แก่ เจตนาที่อยู่ในรูปาวจรกุศลจิต ๕ 

๔. อรูปาวจรกุศลกรรม ได้แก่ เจตนาทิ่อยู่ในอรูปาวจรจิต ๔ 
 

 

๑. อกุศลกรรม 

 อกุศลกรรม   ได้แก่ เจตนาเจตสิกท่ีอยู่ในอกุศลจิต ๑๒  กรรมจะส าเร็จ

ได้ ๓ ทวาร  คือ กายทวาร วจีทวาร มโนทวาร  เจตนา เจตสิก ท่ีประกอบใน

อกุศลจิต ๑๒ เป็นเจตนาต้ังใจในการท า ความชั่ว หนทางแห่งความช่ัว ได้แก่ 

อกุศลกรรมบถ ๑๐  
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 ค าว่า “ อกุศลกรรมบถ ”  หมายความว่า เป็นกรรมด้วย 

เป็นหนทางไปสู่อบายด้วย ฉะนั้น กรรมท้ังหลายมีการฆ่าสัตว์ 

เป็นต้น เป็นหนทางไปสู่ทุคติ จึงเรียกว่าอกุศลกรรมบถ   

 ในกรรมบถ ๒ ฝ่าย คือกุศลและอกุศล อกุศลเป็นของ

หยาบเห็นได้ง่าย และเม่ือเข้าใจฝ่ายอกุศลได้ดีแล้วก็จะ

เข้าใจฝ่ายกุศลได้ดีตามไปด้วย  จึงแสดงฝ่ายอกุศลกรรมบถ

ก่อนอกุศลกรรมบถ   
 

อกุศลกรรมบถ ๑๐ 
 

๑.  ปาณาติบาต     คือ การ ฆ่าสัตว์            

๒. อทินนาทาน      คือ    การลักทรัพย ์

๓. กาเมสุมิจฉาจาร คือ การประพฤติผิดในกาม

  
 

๔. มุสาวาท คือ การพูดเท็จ 

๕. ปิสุณวาจา คือ การพูดส่อเสียด 

๖. ผรุสวาจา  คือ การพูดค าหยาบ 

๗. สัมผัปปลาปะ   คือ การพูดเพ้อเจ้อ 
 

 

๘. อภิชฌา  คือ การเพ่งเล็งทรัพย์ของ

ผู้อื่น 

๙. พยาบาท  คือ การปองร้าย 

๑๐. มิจฉาทิฏฐ ิ คือ ความเห็นผิด 

 
 

 

๑. กายทุจริต ๓ 
 

  ๑. ปาณาติบาต 

 ปาณาติบาต คือ เจตนาท าให้

สิ่งมีชีวิต ตกไปโดยเร็ว คือ ตายไป

ก่อนที่ จะหมด อายุ    ซึ่งโดยปกติ

วจีทุจริต ๔ ได้แก่ 

มโนทุจริต ๓ ได้แก่ 

กายทุจริต  ๓   ได้แก่         
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ธรรมดาแล้ว สัตว์มีลักษณะค่อยๆ ตกไป คือ ตายไปเองตามปกติอยู่แล้ว แต่ก็

ไม่ยอมให้เป็นไปตามปกติอย่างนั้น  กลับท าให้ตกไปอย่างเร็ว ด้วยการฆ่า  

ฉะนั้น กรรมที่ได้ชื่อว่าปาณาติบาตก็คือเจตนาฆ่า 
 

องคป์ระกอบของปาณาติบาต มี  ๕ ประการ   

๑. สัตว์มีชีวิต   

๒. รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต 

๓. มีจิตคิดจะฆ่า 

๔. เพียรพยายามเพ่ือฆ่า 

๕. สัตว์นั้นตายลงเพราะความพยายามนั้น        

 การฆ่าสัตว์ทีค่รบ ๕ ประการนี้  ชื่อว่าเป็นการท าบาปที่ครบองค์

ปาณาติบาต การท าให้ชีวิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นสูญส้ินไป ถือเป็นบาป

ท้ังสิ้น ผู้ท่ีเคยฆ่าสัตว์ เม่ือใกล้จะตายถ้าคิด ถึงบาปนั้น  ผลของบาปก็จะน าให้

ไปเกิดในอบายภูมิ ถ้าบาปนี้ไม่มีก าลังส่งผลตอนน าไปเกิด ก็จะสามารถส่งผล

ได้ตอนหลังจากเกิดแล้วโดยส่งผลให้ได้รับวิบากท่ีไม่ดี มีการเห็นไม่ดี ได้

กลิ่นไม่ดี เป็นต้น 

 อกุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ ส าเร็จได้เพราะเจตนาที่ประกอบในอกุศลจิต ๑๒ 

คือ โลภมูลจิต ๘ โทสมูลจิต ๒ โมหมูลจิต ๒  อกุศลกรรมนี้เม่ือส่งผลจะ

สามารถส่งผลได้ ๒ กาล คือ  

๑. ส่งผลน าไปเกิด (ปฏิสนธิกาล) จะน าไปเกิดในอบายภูมิ ๔ คือ นรก 

เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน  

๒. ส่งผลขณะด ารงชีวิตหลังจากเกิดแล้ว (ปวัตติกาล) คือส่งผลให้ ๑.

ได้เห็น  ๒.ได้ยิน ๓. ได้กลิ่น ๔. ได้ลิ้มรส ๕. ได้รับสัมผัส ๖. ได้รับ

อารมณ์ ๗. พิจารณาอารมณ์ที่ไม่ด ีกล่าวคือจะส่งผลให้ได้รับวิบาก

ท่ีไม่ดี ๗ ประการนี้เป็นพื้นฐาน   และภายหลังจากไปรับทุกข์โทษ

ในอบายภูมิมาแล้ว เศษกรรมท่ีเหลือจะตามส่งผลในด้านอื่นๆ อีก

มากมาย เช่น ถ้าฆ่าสัตว์ วิบากกรรมท่ีจะได้รับในปวัตติกาล คือ ถูก

ฆ่า ถูกท าร้าย เป็นต้น  

 

เกณฑ์ตัดสินการฆ่าว่ามีบาปมากหรือน้อย 
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บาปมาก 

๑.  ฆ่า สัตว์ใหญ่ หรือสัตว์ท่ีมี

ประโยชน์ เช่น วัว ควาย     

๒.  ฆ่าผู้มีคุณธรรมมาก เช่น พระสงฆ์ 

บิดามารดา  

   ๓.  ใช้ความพยายามในการฆ่ามาก 

บาปน้อย 

๑. ฆ่าสัตว์เล็ก  

เช่น มด ยุง ริ้น ไร 

๒. ฆ่าผู้ไม่มี

คุณธรรม เช่น โจร  ผู้ร้าย 

๓. ใช้ความ

พยายามในการฆ่าน้อย  
 

ความพยายามในการฆ่า ท าได้ ๖ ประการ คือ 

 

๑. ฆ่าด้วยตนเอง ๔. ใช้อาวุธต่างๆ เช่น มีด ปืน ฯลฯ หรือ

ขุดหลุมพราง 

๒. ใช้คนอื่นฆ่า  ๕. ใช้วิชาอาคม หรือไสยศาสตร์ต่าง ๆ 

๓. ปล่อยอาวุธ  ๖. ใช้ฤทธิ์  

 

ผลของปาณาติบาต 

 ส่งผลในปฏิสนธิกาล คือ ส่งผลน าไปเกิด  การท าบาปที่ครบ

องค์ประกอบของปาณาติบาตท้ัง ๕ จัดเป็นอกุศลกรรม ท่ีสมบูรณ์ ถ้ากรรมคือ

การฆ่านี้ส่งผล เม่ือสิ้นชีวิตจะน าไป เกิดในอบายภูมิ  คือ นรก เปรต  อสุรกาย 

สัตว์ดิรัจฉาน  เป็นการส่งผลในปฏิสนธิกาล 

 การส่งผลในปวัตติกาล คือ ส่งผลหลังจากเกิดแล้ว คือท าให้ ได้เห็น 

ได้ยิน ได้กลิ่น ได้ลิ้มรส ได้รับสัมผัส ได้รับอารมณ์ และพิจารณาอารมณ์ที่ไม่

ด ีและเศษกรรมยังส่งผลท าให้อายุสั้น ซึ่งอกุศลกรรมจะตามมาส่งผลได้ต้ังแต่

เกิดอยู่ท้องมารดา ท าให้ได้รับอันตราย ได้รับความวิบัติต่างๆ มารดาบิดาก็

มักมีแต่โรคภัยไข้เจ็บก็ส่งผลให้บุตรท่ีอยู่ในครรภ์ไม่ได้รับอาหารจากมารดา

เท่าท่ีควร ท าให้อ่อนแอมาต้ังแต่แรกเกิด ก็ได้  หรือ ในเวลานั้นอาจส่งผลท า

ให้โภคทรัพย์ของบิดามารดาพินาศ ของกิน ของใช้ เครื่องนุ่งห่ม ขาดแคลน 

ท าให้การบริหารครรภ์ไม่ดี ทารกก็ขาดความสมบูรณ์ อาจจะต้ังแต่อยู่ใน

ครรภ์ และหรือเมื่อคลอดแล้วอาหารการกินไม่สมบูรณ์  ทารก ย่อมอ่อนแอ 
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และท าให้มีอายุส้ันได้ เพราะผลแห่งการฆ่าสัตว์นั้นติดตามมาส่งผลบีบคั้นให้

ย่อยยับไปตามวาระ ตามโอกาส  และหรือส่งผลท าให้ถูกฆ่า ถูกท าร้าย 

 ข้อปฏิบัติเพื่อเป็นคนมีอายุยืน  คือ เจตนากรรมที่งดเว้นจากการฆ่า

สัตว์ จะส่งผลน าไปเกิดในเทวโลกได้ แต่หากว่าพลาดโอกาสนี้ไป บุคคลนั้น

ไปเกิดเป็นมนุษย์ กรรมนี้ก็จะตามส่งผลให้ในปวัตติกาล คือ หลังจากท่ีบุคคล

นั้นปฏิสนธิแล้ว ต้ังแต่ยังอยู่ในท้องของมารดาก็ส่งผลน าความสุขมาให้ เช่น 

ต้ังแต่เกิดอยู่ในท้องมารดา ทั้งมารดาท้ังบิดาก็มีแต่ความสุขส าราญ อันตราย

ใดๆ ท่ีปกติมีอยู่ก็ไม่เกิดขึ้น ทรัพย์ท้ังหลายก็ม่ังคั่ง ไม่มีความขัดสน คน

แวดล้อมท้ังหลาย มีทาสกรรมกร เป็นต้น ก็เป็นคนว่าง่าย ไม่หลีกเลี่ยงการ

งาน เม่ือเป็นเช่นนี้ ทารกท่ีอยู่ในครรภ์ก็ได้รับการบริหารครรภ์ท่ีดี ร่างกายมี

ก าลังแข็งแรงมาตั้งแต่อยู่ในท้อง เมื่อคลอดก็ได้หมอดี คลอดแล้วก็ได้อาหาร

ได้ยาท่ีดี คลอดแล้วก็เป็นที่ช่ืนชมยินดีแก่คนทั้งหลายในตระกูลเพราะได้เห็น

เขาเป็นเด็กแข็งแรง ทรวดทรงงดงามไม่พิการ  นี้คือผลของการมีเจตนางด

เว้นจากการฆ่า 

 ถ้าไม่ได้ฆ่าสัตว์ แต่เบียดเบียนสัตว์

ด้วยอาวุธ ด้วยฝ่ามือ ด้วยก้อนดิน ด้วยท่อน

ไม้ ด้วยการกักขัง ทรมานต่างๆ เป็นต้น 

เช่นนี้ไม่เป็นปาณาติบาต  แต่การกระท านี้

เป็นบาปอกุศลกรรม ถ้าส่งผลในปฏิสนธิกาล 

ก็ส่งผลให้ไปเกิดในอบายภูมิ ๔ เม่ือส้ินกรรม

จากอบาย ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนไม่

แข็งแรงมีโรคภัยไข้เจ็บมาก มีอันตรายต่างๆ มีการท าให้ทรัพย์หมดไป เป็น

ต้น ฉะนั้นการที่จะไม่ต้องเป็นคนมีโรคภัยไข้เจ็บมากก็ต้องงดเว้นจากการ

เบียดเบียนสัตว์ท้ังหลาย 

๒. อทินนาทาน 

 อทินนาทาน คือ การถือเอาส่ิงของ

ท่ีเจ้าของมิได้ให้ อทินนาทานจะส าเร็จลง

ได้ก็ด้วยมีเจตนาในการท่ีจะได้ครอบครอง

สิ่งของที่มีผู้หวงแหนรักษา โดยการ ลัก

ขโมย ฉ้อโกง ยักยอก เบียดบัง สับเปลี่ยน 

ปลอมแปลง โจรกรรม เป็นต้น    
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 อนึ่ง การใช้อุบายหลอกลวงจนผู้อื่นรู้ไม่เท่าทัน จนต้องเสีย

ผลประโยชน์ แม้ว่าผู้อื่นนั้นจะเห็นชอบยอมรับ แต่เมื่อเป็นไปด้วยเจตนาที่

หลอกลวง ก็เป็นอทินนาทานด้วย 

มีเรื่องเล่าว่า นายพรานคนหนึ่งจับแม่เนื้อและลูกเนื้อได้ มีนักเลง

คนหนึ่งถามนายพรานว่า “ แม่เนื้อราคาเท่าไร ลูกเนื้อราคา

เท่าไร”  เขาตอบว่า “ แม่เนื้อราคา ๒ เหรียญ ลูกเนื้อราคา ๑ 

เหรียญ”  เขาก็ให้ไป ๑ เหรียญ แล้วเอาลูกเนื้อมา เขาเดินไปได้

หน่อยหนึ่งก็กลับมาพูดว่า “ นายเอ๋ยฉันไม่ต้องการลูกเนื้อแล้วละ 

จงให้แม่เนื้อแก่ฉันเถิด”  นายพรานจึงบอกว่า “ ถ้าอย่างนั้นจงให้ 

๒ เหรียญซิ ”  นักเลงจึงกล่าวว่า “ ทีแรกฉันได้ให้ท่านไว้ ๑ 

เหรียญแล้วมิใช่หรือ”  นายพรานก็ยอมรับว่า “ ใช่ ให้ไว้  ๑ เหรียญ

แล้ว”  นักเลงจึงบอกว่า “ จงรับลูกเนื้อคืนไป ลูกเนื้อตัวนี้ราคา ๑ 

เหรียญ และเคยให้ไว้แล้ว ๑ เหรียญ รวมกันเข้าก็เป็น ๒ 

เหรียญ”   นายพรานได้ยินก็เข้าใจว่าเขาพูดมีเหตุผล จึงยอมรับ

เอาลูกเนื้อนั้นมา แล้วให้แม่เนื้อไป เป็นอันว่านักเลงผู้นั้นได้แม่

เนื้อไปโดยเสียเงินซื้อเพียง ๑ เหรียญ การยอมรับตกลงด้วยไม่ใช่

เหตุของการป้องกันไม่ให้เป็นอทินนาทาน นายพรานยอมตกลง

ด้วยเพราะรู้ไม่เท่าทันเจตนาเล่ห์เหลี่ยมของนักเลง   

 ส่วนการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของหวงแหนโดยไม่มีเจตนาที่จะลักเอามา 

แต่ถือเอาด้วยวิสาสะ ความ คุ้นเคยสนิทสนม คือว่าหยิบฉวยเอาของผู้อื่นไป

บริโภคใช้สอย เพราะเห็นว่าผู้นั้นเป็นคนคุ้นเคย เป็นพี่น้อง เป็นเพื่อน อย่างนี้

ไม่จัดเป็นอทินนาทาน 

 วิสาสะ คือ ความคุ้นเคย มี ๕ คือ  

๑. เคยเห็นกันมา   ๔. ผู้ที่ตนมีวิสาสะด้วยยังมีชีวิตอยู่  

๒. เคยคบหากันมา   ๕. ผู้ที่ตนจะมีวิสาสะด้วยยินดียอมรับ  

๓. เคยบอกอนุญาต 

องค์ประกอบของการลักทรัพย์ มี ๕ ประการ คือ 

๑. วัตถุส่ิงของนั้นมีเจ้าของ 

๒. รู้ว่าวัตถุส่ิงของนั้นมีเจ้าของ    

๓. มีจิตคิดจะลักทรัพย์    
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 ๗ 

บาปน้อย 

บาปมาก 

๔. เพียรพยายามเพ่ือลักทรัพย์ 

๕. ได้สิ่งของที่พยายามลักนั้นมา 
 

เกณฑ์ตัดสินอทินนาทาน ว่าบาปมากหรือน้อย 

โดยถือเอาเจ้าของทรัพย์เป็นเกณฑ์  
         

                   นัยที ่๑  เจ้าของทรัพย์ คือ                             นัยที ่๒  

เจ้าของทรัพย์ คือ 

 

 

 

 

 
 

ความพยายามในการลักทรัพย ์  ท าได้  ๖ ประการ คือ 

 ๑. ลักทรัพย์ด้วยตนเอง 

 ๒.  ใช้ผู้อื่นลักทรัพย์ด้วยวาจา หรือเขียนเป็นหนังสือ 

 ๓.  ท้ิงหรือโยนทรัพย์ออกไปนอกเขตเพ่ือให้พวกเดียวกันรับต่อ 

 ๔.  สั่งพรรคพวกเม่ือมีโอกาสให้พยายามลักทรัพย์นั้นมา 

 ๕.  ใช้เวทย์มนต์คาถาท าให้หลงใหลแล้วลักทรัพย์ 

 ๖.  ใช้ฤทธิ์ในการลักทรัพย์ 

ผลของการลักทรัพย ์
การส่งผลในปฏิสนธิกาล 

(ขณะเกิด) 

การส่งผลในปวัตติกาล 

(หลังจากเกิดแล้ว) 

การท าบาปที่ครบ

องค์ประกอบทั้ง ๕ จัดเป็น

อกุศลกรรมท่ีสมบูรณ์ ถ้า

อทินนาทานนี้ส่งผล จะน า

เกิดในอบายภูมิ เป็นการ

ส่งผลในปฏิสนธิกาล(คือ 

น าไปเกิด) 

     กรรมนี้จะส่งผลได้ในปวัตติกาล ท าให้ ได้

เห็น  ได้ยิน  ได้กลิ่น  ได้ลิ้มรส  ได้สัมผัส 

ได้รับอารมณ์ และพิจารณาอารมณ์ที่ไม่ด ี 

ถ้าบาปนี้ไม่ส่งผลน าไปเกิดในอบายภูมิ 

บุคคลนั้นได้มาเกิดเป็นมนุษย์ กรรมนี้ก็จะ

ตามส่งผลได้ในปวัตติกาล 

หรือเมื่อบุคคลพ้นโทษจากอบายภูมิแล้ว เศษ

๑. ฆราวาส 
๒. พระภิกษุ หรือ สามเณร  ๑ รูป 
๓. พระภิกษุ หรือ สามเณร ๒-๓ รูป 
๔. พระภิกษุ หรือ สามเณร ๔ รูปขึ้นไป 

๑. ปุถุชน 
๒. พระโสดาบัน 
๓. พระสกทาคามี 
๔. พระอนาคามี 
๕. พระอรหันต์ 
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 ๘ 

 กรรมยังตามมาส่งผลในปวัตติกาลอีก ท าให้

เป็นคนยากจน ถ้ามีทรัพย์ก็จะพินาศเพราะ

โจร น้ า ไฟ พายุ ถูกทางการริบทรัพย์ ต้อง

สูญเสียทรัพย์ 

 

๓.  กาเมสุมิจฉาจาร 

 กาเมสุมิจฉาจาร คือ การประพฤติผิดในกาม  หมายถึงการประพฤติ

ชั่ว ท่ีคนดีท้ังหลายรังเกียจและติเตียน   

 ค าว่า “ กาม ”  หมายถึง เมถุนธรรม 

เป็นการกระท าของคนคู่หญิงกับชาย ด้วย

ความก าหนัด คือการร่วมประเวณี การ

ประพฤติร่วมประเวณีท่ีผิดศีลก็มี

องค์ประกอบ ๔ 
 

องค์ประกอบของการประพฤติผิดในกาม ๔  

ประการ  คือ 

๑. มีวัตถุท่ีไม่ควรเสพ ได้แก่ หญิง ๒๐ จ าพวก 

๒. มีจิตคิดจะส้องเสพในวัตถุอันไม่ควรนั้น 

๓. มีความพยายามในการส้องเสพ 

๔. มีการท ามรรคให้จรดถึงกัน มรรคในที่นี้หมายถึงอวัยวะเพศ คือ ท า

อวัยวะเพศให้จรดถึงกัน 

             เนื่องจากเป็นการกระท าของคนคู่ จึงแสดงสิ่งท่ีเป็นวัตถุท่ีไม่

ควรเกี่ยวข้องได้แก่หญิง ๒๐ จ าพวก ไว้เป็นล าดับแรก  

 การร่วมประเวณีจะส าเร็จได้ก็เพราะฝ่ายชายไม่ใช่ฝ่ายหญิง เพราะ

เหตุนี้ฝ่ายชายจึงมีโอกาสท าผิดศีลข้อ ๓ นี้ได้ง่าย  เพราะฉะนั้นท่านจึงวาง

องค์แห่งการวินิจฉัยการกระท าของฝ่ายชายไว้ก่อนว่าวัตถุท่ีไม่ควรเกี่ยวข้อง

ได้แก่หญิง ๒๐ จ าพวก หลังจากนั้นจึงจะวินิจฉัยการกระท าของฝ่ายหญิง

ต่อไปได้   
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 ๙ 

 

หญิง ๒๐ จ าพวกที่ชายไม่ควรเกี่ยวข้อง มีดังนี ้

หญิงที่ยังไม่มีสาม ี  มี ๑๐ จ าพวก 

คือ 
หญิงที่มีสามีแล้ว ม ี๑๐ จ าพวก คือ 

๑. หญิงท่ีมีมารดารักษา คือมีมารดา

ปกครองดูแล 

๑. หญิงท่ีเขาใช้ทรัพย์ซื้อมาเพ่ือ

เป็นภรรยา 

๒. หญิงท่ีมีบิดารักษา คือมีบิดา

ปกครองดูแล 

๒. หญิงท่ีอยู่เป็นภรรยากับชายท่ี

ตนมีความพอใจ 

๓. หญิงท่ีมีท้ังมารดาท้ังบิดารักษา ๓. หญิงท่ีอยู่กับชายเพราะทรัพย์

เป็นเหตุ  

    (เช่น ยอมเป็นภรรยาเพ่ือปลดหนี้ 

เป็นต้น) 

๔. หญิงท่ีพ่ีน้องชายรักษา ๔. หญิงท่ีอยู่กับชายเพราะผ้าเป็น

เหตุ  

     (คือ ยอมเป็นภรรยาเพราะเห็น

แก่ผ้า 

     เครื่องประดับ ยานพาหนะ ท่ีพึง

ได้รับ เป็นต้น) 

๕. หญิงท่ีพ่ีน้องหญิงรักษา ๕. หญิงท่ีญาติท้ัง ๒ ฝ่ายก าหนดให้

จุ่มมือลงไปใน 

    ภาชนะใส่น้ า แล้วสัญญาว่าจะ

อยู่ด้วยกัน 

๖. หญิงท่ีญาติรักษา ๖. หญิงท่ีชายปลดปล่อยจากความ

เป็นทาสแล้ว  

    แต่งต้ังให้เป็นภรรยา 

๗. หญิงท่ีโคตรคือวงศ์สกุลรักษา ๗. หญิงท่ีเป็นทั้งทาส ท้ังภรรยา 

๘. หญิงท่ีธรรมรักษา (หญิงท่ีบวช

ประพฤติธรรม) 

๘. หญิงท่ีเป็นทั้งคนรับจ้างท างาน

อยู่ในเรือน เป็น 

    ทั้งภรรยาด้วย 

๙. หญิงท่ีรับหมั้นชายแล้ว ๙. หญิงเชลย  

๑๐. หญิงท่ีมีกฎหมายรักษา  ๑๐. หญิงท่ีชายอยู่ร่วมชั่วคราว   
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 ๑๐ 

      (คือ หญิงที่ทางบ้านเมืองออก

กฎประกาศให้   

      ทราบว่า หญิงนี้ชายใดล่วงล้ า 

ชายนั้นจะถูก   

      ลงโทษ เพื่อเตรียมไว้ส าหรับ

คัดเลือกในส านัก 

      พระราชา หรือเพ่ือพระราชพิธี

ท่ีมีหญิง 

      พรหมจารีเป็นองค์ประกอบ  

เป็นต้น) 

      (เมียเช่าชั่วคราว หรือแม้หญิง

โสเภณีผู้ที่อยู่ใน 

      ระหว่างเวลาท่ีชายอื่นจองตัว

อยู่กันชั่วคราว) 

 การที่ฝ่ายชายจะผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารพิจารณาดังนี้ คือ ชายไป

เกี่ยวข้องล่วงเกินเกี่ยวกับประเวณี กับหญิงทั้ง ๒๐ จ าพวกนี้ ชายนั้นได้ชื่อว่า 

ประพฤติกาเมสุมิจฉาจาร  กล่าวคือ ในกลุ่มหญิงที่ยังไม่มีสามีล าดับที่ ๑-๘ 

ถ้าชายไปเกี่ยวข้องด้วยโดยท่ีผู้ปกครองของหญิงไม่ยินยอมด้วย กรณีนี้ฝ่าย

ชายเท่านั้นท่ีผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจาร ฝ่ายหญิงไม่ผิด     

 และส าหรับหญิงท่ียังไม่มีสามีในล าดับที่ ๙ หญิงท่ีรับหมั้นชายแล้ว  

๑๐. หญิงท่ีมีกฎหมายรักษา ท้ัง ๒ นี้ ถ้าชายอ่ืนที่ไม่ได้เป็นคู้หมั่น เป็นต้น

ล่วงเกินเกี่ยวกับประเวณี   กรณีนี้ฝ่ายหญิงพร้อมชายอ่ืนนั้นก็ผิดศีลข้อ

กาเมสุมิจฉาจารด้วยกันท้ังคู่ 

 

 ล าดับต่อมา คือ หญิงท่ีมีสามีแล้ว ได้แก่หญิง  ๑๐ จ าพวกหลัง  ถ้าชาย

อื่นท่ีไม่ใช่สามีเกี่ยวข้องล่วงเกินเกี่ยวกับประเวณี กรณีนี้ฝ่ายหญิงพร้อมชาย

อื่นนั้นก็ผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารด้วยกันท้ังคู่ 

 ในป๎จจุบันนี้หญิงบางจ าพวกไม่ปรากฏให้เห็นแล้ว เช่น หญิงเชลย 

เพราะฉะนั้นไม่ว่าหญิงที่เหลือจะมีก่ีจ าพวกก็ตาม ก็สามารถย่อเหลือ ๒ 

จ าพวก คือ  

๑. หญิงที่มีเจ้าของในฐานะผู้ปกครองดูแล 

๒. หญิงที่มีเจ้าของในฐานะเจ้าของสัมผัส 
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 ๑๑ 

 หญิงจ าพวกท่ี ๑ มีเจ้าของในฐานะผู้ปกครองดูแล ได้แก่ หญิงท่ีมี

มารดารักษา เป็นต้น อาจจะเป็นหญิงท่ีเป็นบุตรสาว หลานสาว ท่ีอยู่ในความ

ปกครองของมารดา บิดา พี่น้อง ญาติ และหญิงท่ีอยู่ในความดูแลของส านัก

นักบวช   เป็นการดูแลให้การเลี้ยงดูให้เติบโต อบรมสั่งสอน ส่งเสริมให้ได้รับ

ความรู้ เท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของสัมผัส คือไม่ได้ถือสิทธิในการจะเสพกาม

สุขท่ีเกิดจากการได้สัมผัส  ชายท่ีละเมิดล่วงเกินเกี่ยวกับการร่วมประเวณีใน

หญิงเหล่านี้ ย่อมเป็นกาเมสุมิจฉาจารได้  แต่ส าหรับฝ่ายหญิงถ้ายินยอม

พร้อมใจด้วยก็ไม่เป็นกาเมสุมิจฉาจาร   เพราะว่า หญิงนั้นมีผู้ดูแลก็จริง แต่

ไม่ใช่มีเจ้าของสัมผัส หญิงจ าพวกนี้มีสิทธิท่ีจะมอบสัมผัสนั้นแก่ชายใดก็ได้   

ฉะนั้น จึงไม่ช่ือว่าท าผิด  สรุปว่า ถ้าชายไปล่วงเกิน   ชายนั้นก็ผิดศีล ฝ่าย

เดียว 

 หญิงจ าพวกท่ี ๒ มีเจ้าของในฐานะเจ้าของสัมผัส ได้แก่ หญิงท่ีเป็น

ภรรยาท้ังหลาย และหญิงท่ีมีคู่หมั้นด้วย  หญิงท่ีเป็นภรรยาก็มีสามีของตน

เป็นเจ้าของสัมผัส  ส่วนหญิงท่ีมีคู่หมั้นแล้วก็เท่ากับยอมรับความจะเป็น

ภรรยาเขา  ถ้าชายอื่นใดละเมิดในหญิงเหล่านี้ ชายนั้นก็ช่ือว่ากระท า

กาเมสุมิจฉาจาร ส่วนฝ่ายหญิงถ้ามีความยินยอมพร้อมใจ ก็ช่ือว่าท ากรรมช่ัว

ข้อนี้ร่วมกัน เพราะว่ามอบสมบัติคือสัมผัสอันผู้เป็นเจ้าของคือสามีของตน

เท่านั้นถือสิทธิอยู่ ให้แก่ชายอื่น  สรุปว่า ผิดทั้งคู่  

ผลของกาเมสุมิจฉาจาร 

 การส่งผลในปฏิสนธิกาล  การท าบาปที่ครบองค์ประกอบทั้ง ๔ จัดเป็น

อกุศลกรรม ท่ีสมบูรณ์ ถ้าการประพฤติผิดในกามเช่น นี้ส่งผล เม่ือสิ้นชีวิตจะ

น าไปเกิดในอบายภูมิ  

 การส่งผลในปวัตติกาล ถ้าบาปนี้ไม่ส่งผลน าไปเกิดในอบายภูมิ บุคคล

นั้นได้มาเกิดเป็นมนุษย์ กรรมนี้ก็จะตามส่งผลได้ในปวัตติกาล 

 หรือเมื่อพ้นโทษจากอบายภูมิแล้ว เศษกรรมยังตามมาส่งผลในปวัตติ

กาลได้อีก 

     กาเมสุมิจฉาจารนี้ เป็นการกระท าของคนขลาด ลักลอบ ท าอย่างปิดบัง 

หลบๆ ซ่อนๆ  นี้เองจึงส่งผลให้เป็นผู้ท่ีไม่องอาจผ่าเผย มีจิตใจไม่อาจหาญ 

และสามารถส่งผลให้เกิดมาเป็นหญิง เป็นกะเทย เป็นคนวิปริตผิดเพศ  
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 การงดเว้นบาปอกุศลข้อกาเมสุมิจฉาจารได้ ผลบุญก็ย่อมปรากฏ คือ 

เป็นผู้มีก าลังใจอาจหาญ กล้าแข็ง ชนะใจตนเองได้อยู่เสมอ และเพราะเหตุท่ี

ละเว้นจากการกระท าผิดเกี่ยวกับทางเพศ เมื่อเกิดในภพใดๆ ก็เป็นผู้มีเพศ

อุดม คือเกิดเป็นบุรุษ เมื่อเป็นคนไม่ประพฤติผิดท านองคลองธรรม ก็แสดงว่า

เป็นคนจิตใจประณีต สะอาด จึงเป็นเหตุให้เป็นคนมีความเฉียบแหลม 

ละเอียดอ่อน และเพราะไม่กระท ากรรมในท่ีลับ จึงส่งผลท าให้เป็นผู้ท่ีมีความ

อาจหาญในท่ามกลางคนท้ังปวง ไม่ตกต่ า เป็นผู้มีช่ือเสียงปรากฏได้ง่าย และ

เพราะเหตุท่ีเป็นคนไม่มักมากในเมถุนโดยการเท่ียวแสวงหาหญิงอื่น เพราะ

กลัวผิดศีลจะมัวหมองนั่นเอง หากมีคู่ครอง คู่ครองก็จะซื่อสัตย์ จงรักภักดี ไม่

นอกใจ เป็นต้น  

 ในอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ เม่ือเทียบกับศีล ๕ แล้ว ก็จะขาดศีล

ข้อ ๕ คือ สุราเมรัย  ในหมวดอกุศลกรรมบถจัดอนุโลมสุราเมรัยเข้าในข้อ

กาเมสุมิจฉาจาร เพราะการดื่มสุรานั้นเป็นการ ติดในรส คือ พอใจในรสของ

สุรานั่นเอง   
 

 เม่ือจะกล่าวถึงโทษของการดื่มสุราเมรัยนั้นมีมากมาย เพราะเม่ือดื่ม

แล้วท าให้ขาดสติสัมปชัญญะ ย่อมจะท าอกุศลกรรมได้ทุกอย่าง ย่อมจะ

น าไปสู่อบายภูมิ เมื่อสิ้นกรรมจากอบายภูมิ  ถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ เศษกรรม

นั้นยังส่งผลให้เป็นคนป๎ญญาอ่อน เป็นคนบ้า  

 

๒. วจีทุจริต ๔ 
 วจีทุจริต มี ๔  คือ  

๑. มุสาวาท      (อ่านว่า  มุ-สา-วาด หรือ มุ-สา-วา-ทะ) 

๒. ปิสุณวาจา (อ่านว่า ปิ-สุ - นะ-วา-จา)   

๓. ผรุสวาจา   (อ่านว่า ผะ-ร-ุสะ-วา-จา) 

๔. สัมผัปปลาปะ (อ่านว่า ส า-ผับ-ปะ-ลา-ปะ) 
 

 

 

๑. มุสาวาท 

 มุสาวาท  คือ การมีเจตนากล่าวค าเท็จ เป็นค าพูดท่ีไม่จริง ท าให้ผู้ฟ๎ง

เข้าใจผิดคลาดเคลื่อนจากความจริง จะเป็นการพูดด้วยตนเองหรือใช้ให้ผู้อื่น
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พูด เขียนหนังสือ เขียนจดหมาย  หรือประกาศกระจายเสียง  ก็จัดเป็น

มุสาวาทท้ังสิ้น 

ค าพูดเท็จ เป็นค าท่ีไม่จริง รวมไปถึงการแสดงกิริยาอาการทางกายด้วย 

เช่น ส่ายหน้า พยักหน้า ฯลฯ การพูดเท็จจะส าเร็จทางวาจาเป็นส่วนมาก 

ฉะนั้น ค าพูดเท็จ จึงเป็นการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวกายหรือวาจา เพ่ือให้

ผู้อื่นเข้าใจเรื่องคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ด้วยความคิดจะท าลาย

ประโยชน์เขา   

องค์ประกอบของการพูดเท็จ  มี ๔ ประการ คือ            

๑. เรื่องที่ไม่จริง  

๒. มีจิตคิดจะท าให้เขาเข้าใจคลาดเคลื่อน 

๓. ความพยายามอันเกิดจากความคิดนั้น 

๔. เม่ือพูดแล้วมีคนเช่ือค าพูดนั้น 

 เรื่องที่ไม่จริง เป็นอย่างไร ? คือ เรื่องจริงเป็นอย่างหนึ่ง แต่ตนเอง

น าไปกล่าวหรือแสดงให้เขาเข้าใจผิดไปอีกอย่างหนึ่ง ถ้ามีเรื่องไม่จริงนั้นอยู่

ในใจเท่านั้นยังไม่ได้กล่าวหรือแสดงออกมาก็ยังไม่เป็นมุสาวาท แต่คิดจะ

กล่าวเรื่องไม่จริงและมีเจตนาจะท าลายประโยชน์ของผู้ฟ๎ง แล้วกล่าวหรือ

แสดงออก และผู้ฟ๎งรู้เนื้อความนั้นและเช่ือเนื้อความนั้น ได้ชื่อว่ามุสาวาทแล้ว 

แต่ถ้าไม่ได้ท าลายประโยชน์ ค าพูดนั้นก็จัดเป็นเพ้อเจ้อ เพราะเรื่องนั้นตก

เป็นเรื่องเหลวไหล ไร้สาระ 

 อนึ่ง ถึงแม้เม่ือคิดจะมุสาวาทและตั้งใจอยู่นิ่งๆ โดยคิดว่า “ ถ้าเรานิ่ง

เฉยอยู่อย่างนี้ เขาจะเข้าใจเป็นอย่างอื่น ”  ก็เป็นความพยายามเหมือนกัน

เพราะอาการนิ่งนั้นเป็นเพราะจัดแจงแต่งขึ้นด้วยจุดประสงค์จะมุสา 

 

ผลของมุสาวาท 

 การส่งผลในปฏิสนธิกาล การท าบาปที่ครบองค์ประกอบทั้ง ๔ แล้ว 

จัดเป็นอกุศลกรรมท่ีสมบูรณ์ เมื่อกรรมนี้ส่งผล จะน าไปเกิดในอบายภูมิ  

 การส่งผลในปวัตติกาล  ถ้าบาปนี้ไม่ส่งผลน าไปเกิดในอบายภูมิ บุคคล

นั้นได้มาเกิดเป็นมนุษย์ กรรมนี้ก็จะตามส่งผลได้ในปวัตติกาล 
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 หรือเมื่อพ้นโทษจากอบายภูมิแล้ว  เศษกรรมยังตามมาส่งผลในปวัตติ

กาลนี้อีก   

 ผลในปวัตติกาล เจตนากรรมของมุสาวาทจะส่งผลท าให้  ตาส่อน 

เพราะเหตุท่ีเวลากล่าวค าเท็จจะมีอาการ เช่น คอยก้มหน้าต่ า คอยเบนสายตา

หลบ ไม่กล้าสบตากับผู้ที่ตนพูดด้วย เพราะมุ่งจะกล่าวค าเท็จ  มีฟ๎นเกไม่เรียบ

ชิดกัน เพราะเหตุท่ีค าเท็จนั้นเปล่งออกมาเพ่ือท าลายประโยชน์  ปากมีกลิ่น

เหม็นเพราะค าที่มุ่งท าลายประโยชน์เป็นค าท่ีน่ารังเกียจเหมือนปล่อยลมเสีย

ออกมาทางปาก  คนไม่เชื่อถือในค าพูด พูดติดอ่าง หรือเป็นใบ้ เพราะกรรม

ของมุสานั้นส่งผลท าให้ใครๆไม่ให้ความส าคัญ ไม่ให้ความเชื่อถือค าพูด เป็น

ต้น 

 การงดเว้นจากการกล่าวค าเท็จจะมีอานิสงส์ส่งผลในปวัตติกาล เช่น 

เป็นคนหน้าตาแจ่มใส ตาไม่ส่อน ไม่เข ฟ๎นไม่เก ปากมีกลิ่นหอม จะกล่าว

เรื่องใดพูดอะไรสั่งการใดๆ ก็มีคนเชื่อฟ๎ง ลูกน้องบริวารน้อมรับฟ๎งค าสั่ง และ

ท าตามเพราะเช่ือในค าพูด ไม่พูดติดอ่าง ไม่เป็นใบ้ เป็นต้น 

๒. ปิสุณวาจา 

 ปิสุณวาจา  เป็นค าพูดของบุคคลท่ีต้องการท าลายความรักความสามัคคี

ของคนที่เขาปองดองกันดีอยู่ ให้ผิดใจกัน แล้วหันมารักตนหรือสัมพันธ์กับ

ตนแทน ถ้าผู้แตกแยกนั้นเป็นบุคคลท่ีมีศีลธรรมจะบาปมาก  เช่น การ พูดยุยง

ให้สงฆ์แตกแยกกันไม่ท าสังฆกรรมร่วมกันเป็นบาปมาก 

 

องค์ประกอบของการพูดส่อเสียดมี ๔ ประการ  คือ 

๑.  มีผู้ท าให้ถูกแตกแยก 

๒.  มีเจตนามุ่งให้แตกแยก 

๓.  เพียรพยายามให้เขาแตกแยก 

๔.  เขาได้แตกแยกกันสมใจคิด 

 ถ้าพยายามพูดท าให้เขาแตกแยกกันแต่ว่าไม่ส าเร็จผล ก็ยังไม่จัดเป็นปิ

สุณวาจา 
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ผลบาปของการพูดส่อเสียด 

ผลของบาป 

ในปฏิสนธิกาล 

ผลของบาป 

ในปวัตติกาล 

เม่ือการพูดส่อเสียดส าเร็จลงโดย

มีองค์ประกอบทั้ง ๔ ครบ จัดเป็น

อกุศลกรรมท่ีสมบูรณ์ เมื่อกรรม

เช่นนี้ส่งผล ตอนสิ้นชีวิตจะน าไป

เกิดในอบายภูมิ เป็นการส่งผล

ในปฏิสนธิกาล 

 

กรรมนี้จะส่งผลได้ในปวัตติกาล คือท า

ให้ ได้เห็น  

 ได้ยิน  ได้กลิ่น  ได้ลิ้มรส  ได้สัมผัส 

ได้รับอารมณ์ และพิจารณาอารมณ์ที่

ไม่ด ี 

เศษกรรมท่ีจะตามมาส่งผลหลังจากท่ี

รับทุกข์ในอบายภูมิแล้ว ยังสามารถ

ตามมาส่งผลท าให้แตกแยกจากมิตร

สหาย ถูกติเตียน มักถูกกล่าวหาใน

เรื่องที่ไม่เป็นจริง เป็นผู้ต าหนิตนเอง

อยู่เสมอๆ 

 
 

 

 ๓. ผรุสวาจา 

 ผรุสวาจา    คือ การพูดค าหยาบ   การด่าทอ การสาปแช่งต่างๆ ท าให้

ผู้ถูกด่า เกิดความเศร้าใจเสียใจเดือดร้อนใจ  เป็นการกระท าท่ีเกิดมาจาก

อ านาจของความโกรธความไม่พอใจ การด่าว่าผู้มีอุปการคุณ เช่น บิดา

มารดา หรือผู้ มีอุปการคุณอื่นๆ ด่าว่าผู้มีศีล เช่น พระภิกษุสงฆ์ สามเณร หรือ

แมช่ี จะมีบาปมากมีโทษมาก 

 อนึ่ง ค าพูดบางค าแม้ว่าเป็นค าหยาบ แต่เม่ือผู้พูดมีเจตนาอ่อนโยน ก็

ไม่จัดเป็นผรุสวาจา 

ตัวอย่างเช่น มีเรื่องเล่าว่า เด็กคนหนึ่งไม่เชื่อฟ๎งค ามารดาว่าอย่า

ไปเท่ียวเล่นในป่า เมื่อมารดาไม่อาจห้ามได้ จึงด่าออกไปว่า 

“ ขอให้มึงถูกแม่ควายดุ ไล่ขวิดเถอะ ”  ต่อมาเขาก็เผชิญกับแม่

กระบือป่า ตามค าของมารดาจริงๆ เด็กได้ต้ังใจอธิษฐานว่า 

“ มารดากล่าวถึงสิ่งใดแก่เราด้วยสักแต่ว่าพูดไป ใจมิได้คิดถึงสิ่ง
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 ๑๖ 

นั้นจริง ขอส่ิงนั้นจงอย่ามี คิดถึงสิ่งใดใคร่จะให้มีจริง ขอสิ่งนั้น

จงมีเถิด”  เม่ือจบค าอธิษฐาน แม่กระบือก็หยุดเฉยราวกับว่าถูก

ตรึงไว้กับท่ี ณ ที่นั้น ตัวอย่างนี้ ค าพูดของมารดาไม่มีเจตนาท า

ร้ายบุตร ถึงแม้ค าพูดจะเป็นค าหยาบก็ตาม  

หรือค าพูดที่ไพเราะแต่มีเจตนาเย้ยหยันท าให้เขาเจ็บใจ ก็

จัดเป็นผรุสวาจา เช่น การกล่าวประชดหรือดูถูกผู้อื่นเกี่ยวกับ

สกุลว่า “ โอ ท่านผู้มีศักดิ์สูงส่ง ไฉนจึงแสร้งท าเป็นคนเข็ญใจ

อนาถาอยู่เล่า”    

องค์ประกอบของการพูดค าหยาบ มี ๓ ประการ คือ  

๑. มีความโกรธ 

๒. มีผู้ท่ีตนจะพึงด่าว่า 

๓. มีการพูดกล่าววาจาสาปแช่งหรือด่าทอ 

ผลบาปของการพูดค าหยาบ 

ผลของบาป 

ในปฏิสนธิกาล 

ผลของบาป 

ในปวัตติกาล 

เม่ือการพูดค าหยาบส าเร็จลงโดย

มีองค์ ประกอบทั้ง ๓ ครบ จัดเป็น

อกุศลกรรมท่ีสมบูรณ์ เมื่อกรรม

เช่นนี้ส่งผล ตอนสิ้นชีวิตจะน าไป

เกิดในอบายภูมิ  

 

 

 

กรรมนี้จะส่งผลได้ในปวัตติกาล คือท า

ให้ ได้เห็น  

 ได้ยิน  ได้กลิ่น  ได้ลิ้มรส  ได้สัมผัส 

ได้รับอารมณ์ และพิจารณาอารมณ์ที่

ไม่ด ี 

เศษกรรมท่ีจะตามมาส่งผลหลังจากท่ี

รับทุกข์ในอบายภูมิแล้ว ยังสามารถ

ตามมาส่งผลท าให้มีกายวาจาหยาบ  

ตายด้วยการหลงลืมสติ  แม้มีทรัพย์สิน

ก็จะพินาศ 

 
 

 

๔. สัมผัปปลาปะ 
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 สัมผัปปลาปะ คือ การพูดเพ้อเจ้อ  มีเจตนาที่จะพูดเรื่องไร้ประโยชน์  

แต่ถ้ามีเจตนาและพูดเรื่องไร้ประโยชน์แล้ว ถ้าผู้อื่นยังไม่เชื่อ ก็ยังไม่เป็น

สัมผัปปลาปะ  แต่ถ้าผู้อื่นถือเอาค าพูดเรื่องไร้ประโยชน์นั้นโดยความเป็น

สาระ เจตนานั้นก็ส าเร็จเป็นสัมผัปปลาปะแล้ว  

 สัมผัปปลาปะนั้นเป็นเรื่องไม่มีประโยชน์ มีแต่จะเป็นเหตุเป็นกระแส

แห่งราคะ แห่งความยินดีพอใจของผู้อื่นนั้นมากขึ้น  โดยปกติ มนุษย์ปุถุชน

มักมีค าพูดเล่นกันอยู่เสมอเพ่ือสนุกรื่นเริง เพื่อหัวเราะเฮฮา การยิ้ม การ

หัวเราะนั้นเป็นสิ่งที่พระอริยเจ้าถือว่าเป็นกระแสแห่งราคะ คือ คนที่ยังมีราคะ

อยู่เท่านั้นจึงยิ้มและหัวเราะ ส่วนพระอริยเจ้าช้ันพระอรหันต์ หรือ พระ

อนาคามี ซึ่งตัดกระแสราคะได้แล้วย่อมไม่ย้ิมไม่หัวเราะอย่างคนธรรมดา เมื่อ

เกิดความปีติปราโมทย์ในธรรมก็เพียงแต่แย้ม  เม่ือเห็นเหตุการณ์ใดท่ีควรแก่

การกล่าวขยายให้ผู้อื่นได้ทราบ ก็แสดงอาการแย้ม อย่างที่พระพุทธองค์ทรง

กระท าเสมอ  

 การพูดเล่นในเรื่องไร้สาระ การสรวลเสเฮฮานั้นทั้งหมดเป็นค าพูดไร้

ประโยชน์ แม้พูดมาก เพียงไรก็ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ใคร ส่วนค าที่มี

ประโยชน์ย่อมประเสริฐกว่า เพราะฟ๎งแล้วน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตน

ได้  ได้แก่  ค าพูดว่า “ จงมีสติ ส ารวจกาย วาจาใจ เพ่ือการประพฤติศีล

สมาธิ ”   หรือ ค าที่ประกอบด้วยนิพพาน ขันธ์ ธาตุ อายตนะ อินทรีย์ พละ 

และโพชฌงค์  ฯลฯ  ค าเหล่านี้ฟ๎งแล้วเป็นเหตุให้กิเลสสงบระงับ  คือ สงบจาก

ราคะ โทสะ เป็นต้น จัดเป็นค าพูดอันประเสริฐกว่าแม้จะพูดเพียงเล็กน้อย นี้

เป็นตัวอย่างเบื้องสูง   

 ค าพูดที่มีประโยชน์แบบค าธรรมดาสามัญ เช่น ท าอย่างไรดี ท า

อย่างไรชั่ว อะไรควรเว้น อะไรควรท า ควรด าเนินชีวิตอย่างไร ควรท าตนให้

เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร เป็นต้น  ผู้ฟ๎ง ฟ๎งแล้วน าไปปฏิบัติตามท าให้

เกิดประโยชน์แก่ตนแก่สังคมได้ 

 

 องค์ประกอบของการพูดเพ้อเจ้อ มี ๒ ประการ  คือ 

 ๑.  เจตนากล่าววาจาที่ไม่เป็นประโยชน์  

 ๒.  กล่าววาจาที่ไม่เป็นประโยชน์ 
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 ๑๘ 

 สัมผัปปลาปะ เป็นการกล่าวค าไม่จริง แต่ก็มีความแตกต่างกับมุสาวาท 

คือ เจตนาที่มุ่งจะกล่าวเรื่องไร้สาระอย่างเดียว  แต่ถ้าเป็นเจตนาที่เป็นไปโดย

ต้องการให้เขาเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วท าประโยชน์ของเขาให้เสียหาย อย่าง

นี้เป็นมุสาวาท  

 เกี่ยวกับค าพูดที่ไม่เป็นประโยชน์ เรียกว่า เดรัจฉานกถา เพราะเป็นสิ่ง

ท่ีขวาง มรรค ผล นิพพาน   

เดรัจฉานกถา มี ๓๒ ประการ  
 

  ๑. พูดเรื่อง พระมหากษัตริย์ และ

ราชวงศ ์

  ๒. พูดเรื่อง โจร  

  ๓. พูดเรื่อง ราชการ  การเมือง 

  ๔. พูดเรื่อง ทหาร ต ารวจ 

  ๕. พูดเรื่อง ภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

  ๖. พูดเรื่อง อาวุธยุทโธปกรณ ์

  ๗. พูดเรื่อง อาหารการกิน 

  ๘. พูดเรื่อง เครื่องดื่ม สุราเมรัย 

  ๙. พูดเรื่อง การแต่งตัว เสื้อผ้าอาภรณ ์

๑๐. พูดเรื่อง การหลับนอน 

๑๑. พูดเรื่อง ดอกไม้ การจัดประดับ

ดอกไม ้

๑๒. พูดเรื่อง  กลิ่นหอมต่าง  ๆ

๑๓. พูดเรื่อง วงศาคณาญาต ิ

๑๔. พูดเรื่อง รถ เรือ ยานพาหนะต่าง  ๆ

๑๕. พูดเรื่อง หมู่บ้าน ร้านค้าต่าง  ๆ

๑๖. พูดเรื่อง นิคมต่างๆ (หมู่บ้านใหญ,่

เมืองขนาดเล็ก) 

๑๗. พูดเรื่อง เมืองหลวง จังหวัด 

๑๘. พูดเรื่อง ชนบท 

๑๙. พูดเรื่อง ผู้หญิง 

๒๐. พูดเรื่อง ผู้ชาย 

๒๑. พูดเรื่อง หญิงสาว 

๒๒. พูดเรื่อง ชายหนุ่ม 

๒๓. พูดเรื่อง วีรบุรุษ ความกล้าหาญ 

๒๔. พูดเรื่อง ถนนหนทาง 

๒๕. พูดเรื่อง ท่าน้ า แหล่งน้ า 

๒๖. พูดเรื่อง ญาติ  เรื่องคนที่ตายไป

แล้ว 

๒๗. พูดเรื่อง ต่างๆ นานา 

๒๘. พูดเรื่อง โลกและผู้สร้างโลก 

๒๙. พูดเรื่อง มหาสมุทร  และการ

สร้างมหาสมุทร 

๓๐. พูดเรื่อง ความเจริญ และความ

เสื่อมต่าง  ๆ

๓๑. พูดเรื่อง ป่าต่างๆ 

๓๒. พูดเรื่อง ภูเขาต่างๆ 

  

 ขอยกค ากล่าวจากพระพุทธภาษิต มีความว่า  
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“ “ ค าพูดแม้ตั้งพัน แต่ไม่ประกอบด้วย

ประโยชน์ ย่อมสู้ค าเดียวที่เป็นประโยชน์ไม่ได้ 

บทเดียวที่เป็นประโยชน์ซึ่งฟ๎งแล้วท าให้สงบได้

นั้น ประเสริฐกว่า 

 

 

ตัวอย่าง เรื่องชายเคราแดงผู้ฆ่าโจร  

ชายผู้นี้มีลักษณะพิเศษ คือ เคราแดงและนัยตาเหลือกเหลือง 

หน้าตาท่าทางเป็นคนดุร้าย เขาไปสมัครเป็นโจรกับหัวหน้าโจรกลุ่ม

หนึ่ง หัวหน้าโจรเห็นเขาแล้วรู้ว่า “ ชายนี้กักขฬะนัก สามารถตัด

นมแม่ หรือน าเลือดในล าคอของพ่อออกมากินได้ ”   จึงปฏิเสธไม่

รับเข้าหมู่  

ชายนั้นไม่ลดละความพยายาม เขาเข้าตีสนิทกับสมุนโจรคนหนึ่ง 

พยายามท าทุกอย่างจนสมุนโจรพอใจ พาไปหาหัวหน้าโจรอีกครั้ง

หนึ่ง อ้อนวอนให้รับไว้ในหมู่ โดยอ้างว่าเป็นผู้มีอุปการะมากต่อพวก

ตน หัวหน้าโจรขัดไม่ได้จึงรับไว้ 

วันหนึ่งโจรกลุ่มนี้ถูกจับ พวกอ ามาตย์ขอให้หัวหน้าโจรฆ่าลูกน้อง

ของตนทั้งหมดแล้วจะปล่อยหัวหน้าให้เป็นอิสระ หัวหน้าโจรไม่

ยอมรับท า จึงถามโจรคนอื่นๆ ก็ไม่มีใครรับ มาถึงนายเคราแดง เขา

รับ แล้วฆ่าโจรพวกของตนทั้งหมด เขาจึงได้รับการปลดปล่อยเป็น

อิสระ ต่อมาวันหนึ่ง พวกอ ามาตย์จับโจรอีกกลุ่มหนึ่งมีจ านวนร้อย

ได้ จึงขอให้ชายเคราแดงฆ่าโจรกลุ่มนั้นอีก เขาฆ่าหมด พวก

ชาวเมืองและอ ามาตย์เห็นว่าเขาควรแก่งานฆ่าคนประจ า จึงต้ัง

ต าแหน่งเพชฌฆาตให้นายเคราแดง  

นายเคราแดงท าอาชีพเพชฌฆาตอยู่ถึง ๕๕ ปี  เมื่อแก่ลงมากไม่

สามารถฆ่าคนให้ตายด้วยการฟ๎นครั้งเดียวได้ เพราะก าลังถดถอย 
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 ๒๐ 

ชาวเมืองเห็นว่า ท าให้คนถูกฆ่าได้รับทุกข์ทรมาน จึงร่วมกันถอด

จากต าแหน่งเพชฌฆาตเพ่ือให้คนอื่นท าแทน 

เม่ือออกจากต าแหน่งแล้ว เขาต้องการท ากิจ ๔ อย่าง เพ่ือเป็นสิริ

มงคล คือ   ๑. นุ่งผ้าใหม่      ๒. ดื่มยาคูเจือน้ านมที่ปรุงด้วยเนยใส

ใหม่  ๓. ประดับดอกมะลิ  ๔. ทาของหอมท่ัวกาย ของทั้งหมดนี้

ประชาชนเป็นผู้จัดหาให้ตามท่ีเขาต้องการ 

เม่ือเขานุ่งผ้าใหม่เตรียมจะบริโภคยาคู  ขณะเดียวกันนั้นเอง พระสา

รีบุตรเถระเพ่ิงออกจาก นิโรธสมาบัติ พิจารณาว่าควรจะไปโปรด

ใคร ได้เห็นนายเคราแดงนั้นแล้ว ทราบด้วยญาณว่า เม่ือท่านไป

โปรดเขา เขาจักถวายอาหารแก่ท่าน  และจักได้สมบัติใหญ่เพราะ

บุญนั้น 

นายเคราแดงพอเห็นพระสารีบุตรก็มีจิตเลื่อมใส คิดว่า “ เราได้ฆ่า

คนมาเป็นอันมาก เป็นเวลา นานถึง ๕๕ ปี บัดนี้ไทยธรรมของเราก็มี

แล้ว พระเถระก็มายืนอยู่เฉพาะหน้า เราควรท าบุญในวันนี้ ”   ดังนี้

แล้ว ก็ลงไปนิมนต์พระเถระให้ขึ้นเรือน แล้วถวายยาคูลงในบาตร 

ราดเนยใสใหม่ลงไปแล้ว ได้ยืนพัดพระเถระอยู่ ขณะดูพระเถระฉัน

อยู่นั้นก็เกิดความอยากจะบริโภคยาคูเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่ได้

บริโภคอาหารเช่นนี้มาเป็นเวลานาน  พระเถระรู้วาระจิตของเขา จึง

บอกให้เขาไปบริโภคยาคูของเขาเสีย  ให้คนอื่นมาท าหน้าที่พัด

ท่านแทน   ขณะท่ีเขาก าลังบริโภคยาคู พระสารีบุตรก็ส่ังให้คนๆ 

นั้นไปพัดให้นายเคราแดง 

นายเคราแดงบริโภคจนอิ่มเต็มท่ีแล้วก็กลับมานั่งพัด พระสารีบุตร

ฉันเสร็จแล้วก็อนุโมทนา แต่ใจของนายเคราแดงฟุ้งซ่าน ไม่อาจฟ๎ง

ธรรมเทศนาได้ พระเถระสังเกตเห็นจึงถาม เขาตอบว่า “  ท่านผู้

เจริญ ข้าพเจ้าได้ท ากรรมหยาบช้ามาเป็นเวลานาน ข้าพเจ้าฆ่าคน

มาเป็นจ านวนมาก เมื่อระลึกถึงกรรมนั้นแล้ว ก็ไม่อาจน้อมจิตไป

ตามธรรมเทศนาได้ ”  

พระเถระคิดว่าจักลวง เพ่ือให้เขามีใจปลอดโปร่งฟ๎งธรรมแล้วจัก

ได้ผลมาก จึงถามว่า  “ ท่านท าเอง หรือใครสั่งให้ท า ”   เขาตอบว่า  
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“  พระราชาส่ังให้ท า ”  พระเถระกล่าวว่า  “  เม่ือเป็นเช่นนี้ อกุศล

จะมีแก่ท่านได้อย่างไร ”   

เม่ือได้ฟ๎งเช่นนั้นเขาก็เข้าใจว่าบาปไม่มีแก่เรา จึงต้ังใจฟ๎งธรรม ได้

บรรลุเป็นพระโสดาบัน   

เม่ือพระสารีบุตรอนุโมทนาเสร็จแล้วเดินกลับ เขาเดินตามไปส่งโดย

ระยะทางครู่หนึ่งแล้วเดินกลับ ขณะนั้นเองแม่โคนมตัวหนึ่งขวิดเขา

ถึงแก่ความตาย เขาได้ไปเกิดยังสวรรค์ชั้นดุสิต 

ภิกษุทั้งหลายสนทนาถึงเรื่องนี้ว่า “  เคราแดงตายแล้วไปเกิดที่ใด

หนอ ”  พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต”  ภิกษุทูล

ถามว่า “ เขาท ากรรมมาช้านาน จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตได้

อย่างไร”  พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ บุรุษนั้นได้กัลยาณมิตรเช่นพระสา

รีบุตรแล้ว ได้ฟ๎งธรรมแล้ว ส าเร็จเป็นพระโสดาบันแล้ว เมื่อตายแล้ว

จึงไปเกิดในภพดุสิต”    ภิกษุทูลถามว่า “ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 

บุรุษนั้นท าอกุศลกรรมไว้มาก เพียงแต่ฟ๎งอนุโมทนากถา จะยังคุณ

วิเศษให้เกิดขึ้นได้อย่างไร”  พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า “ ภิกษุ

ท้ังหลาย เธอท้ังหลายอย่าถือเอาปริมาณแห่งค าสุภาษิตอันเราแสดง

แล้วว่า น้อยหรือมาก เพราะว่า แม้เพียงค าเดียว แต่เป็นวาจาอัน

ประกอบด้วยประโยชน์ย่อมประเสริฐโดยแท้ ”   

ผลบาปของการพูดเพ้อเจ้อ 

ผลของบาป 

ในปฏิสนธิกาล 

ผลของบาป 

ในปวัตติกาล 

เม่ือการพูดเพ้อเจ้อส าเร็จลงโดยมี

องค์ประกอบทั้ง ๒ ครบ จัดเป็น

อกุศลกรรมท่ีสมบูรณ์ เมื่อกรรม

เช่นนี้ส่งผล จะน าไป เกิดใน

อบายภูมิ  

กรรมนี้จะส่งผลได้ในปวัตติกาล คือ

ท าให้ ได้เห็น  

 ได้ยิน  ได้กลิ่น  ได้ลิ้มรส  ได้

สัมผัส ได้รับอารมณ์ และพิจารณา

อารมณ์ที่ไม่ด ี 

เศษกรรมท่ีจะตามมาส่งผลหลังจาก

ท่ีได้รับทุกข์ในอบายภูมิแล้ว ยัง
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สามารถตามมาส่งผลท าให้เป็น

บุคคลที่ไม่มีใครเช่ือถือในค าพูด 

ไม่มีอ านาจ หรือ วิกลจริต    

 

๓.  มโนทุจริต  มี ๓  

 มโนทุจริต  คือ อกุศลกรรมท่ีเกิดทางใจ  เพียงแต่คิดไว้ในใจยังไม่ได้

กระท าออกมาทางกาย ทางวาจา ก็ได้ชื่อว่า เป็นการท าบาปแล้ว  มโนทุจริต 

๓ ได้แก่  

๑.  อภิชฌา   

๒.  พยาบาท  

๓.  มิจฉาทิฏฐิ   

 

๑. อภิชฌา 

 อภิชฌา  คือ ความเพ่งเล็งในทรัพย์ของผู้อื่นและอยากได้ทรัพย์ของ

ผู้อื่น เพื่อให้มาเป็นของตน องค์ธรรมได้แก่ โลภเจตสิก   

              โลภะ มี  ๒  อย่าง  คือ 

๑.๑ ความอยากได้โดยชอบธรรม  เม่ือเกิดความ

อยากได้สิ่งต่างๆ ก็เสาะแสวงหามาโดยสุจริตไม่

ผิดศีลธรรม  เช่น การซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือ

การขอ 

๑.๒ ความอยากได้โดยไม่ชอบธรรม เม่ือเกิด

ความอยากได้ ก็คิดหาทางที่จะขโมย ฉ้อโกง จี้ 

ปล้น หรือใช้กลวิธีต่างๆ เพ่ือท่ีจะให้ได้มาซึ่งสิ่ง

เหล่านั้น 
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 ถ้าเกิดความโลภในสิ่งของๆ ผู้อื่นแล้ว และตราบใดท่ียังไม่คิดว่า “ ขอ

สิ่งนั้นจงเป็นของเรา”   ก็ยังไม่เป็นอภิชฌา 

 อภิชฌา เพราะมีทรัพย์ของผู้อื่นเป็นเหตุ แต่ก็ต่างกับอทินนาทาน คือ 

ถ้าการลักเอาสิ่งของๆ ผู้อื่นมาด้วยเจตนาตั้งใจลักจัดเป็นอทินนาทาน  แต่ถ้า

เกิดความโลภอยากได้อย่างแรงกล้าแล้วเพียงแต่เพ่งจ้องสิ่งนั้นๆของผู้อื่น 

และปรารถนาเพ่ือจะได้สิ่งนั้นๆมาเป็นของตน อย่างนี้จัดเป็นอภิชฌา  

องค์ประกอบของอภิชฌา  มี ๒ ประการ คือ 

๑. ทรัพย์สมบัติของผู้อื่น 

๒. มีจิตคิดอยากจะได้มาเป็นของตน 

 
 

 

 

ผลบาปของความเพ่งเล็งอยากได ้

ผลของบาป 

ในปฏิสนธิกาล 

ผลของบาป 

ในปวัตติกาล 

เม่ือความเพ่งเล็งอยากได้ส าเร็จ

ลงโดยมีองค์ ประกอบทั้ง ๒ 

ครบ จัดเป็นอกุศลกรรมท่ี

สมบูรณ์ เมื่อกรรมเช่นนี้ส่งผล 

จะน าไปเกิดในอบายภูมิ  

 

 

 

กรรมนี้จะส่งผลได้ในปวัตติกาล คือ

ท าให้ ได้เห็น  

 ได้ยิน  ได้กลิ่น  ได้ลิ้มรส  ได้สัมผัส 

ได้รับอารมณ์ และพิจารณาอารมณท์ี่

ไม่ด ี 

เศษกรรมท่ีจะตามมาส่งผลหลังจากท่ี

ได้รับทุกข์ในอบายภูมิแล้ว ยัง

สามารถตามมาส่งผลท าให้ เมื่อมี

ทรัพย์และคุณความดี  ก็จะท าให้

ทรัพย์และคุณความดีนั้นต้ังอยู่ได้ไม่

นาน  ย่อมจะท าให้เกิดในตระกูลที่ต่ า    

ขัดสนในลาภสักการะ มักจะถูกติ

เตียนอยู่เสมอ   
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๒. พยาบาท 

 พยาบาท  คือ ความมุ่งร้าย คิดท าลายประโยชน์และความสุขของผู้ อื่น 

องค์ธรรมได้แก่ โทสะ  โทสะ คือ ความโกรธท่ีเป็นมุ่งท าให้ผู้อื่นได้รับความ

วิบัติ พยาบาทจะมีโทษน้อยหรือมากก็เป็นเช่นเดียวกันกับผรุสวาท    

องค์ประกอบของพยาบาท  มี  ๒  ประการ 

 ๑.  มีผู้อื่น 

 ๒.  คิดท่ีจะให้ความเสียหายเกิดกับผู้นั้น 

 พยาบาทท่ีมุ่งจะให้สัตว์ตาย มีความ

แตกต่างกับปาณาติบาต คือ ในการท าให้สัตว์

ตายมีเจตนาตั้งใจจะฆ่าให้ถึงแก่ความตายเป็น

ประธาน แต่ถ้ามีความโกรธเฉพาะกับบุคคล

หนึ่ง มุ่งจะท าลายล้างบุคคลนั้น เห็นว่าตนจะ

หมดความโกรธได้เม่ือบุคคลนั้นพินาศไปหรือ

ตายไป เช่นนี้ความโกรธอย่างแรงกล้านั้นเป็น

ประธาน แต่เจตนาเป็นเพียงธรรมชาติท่ีมา

คล้อยตามความโกรธเท่านั้น อย่างนี้จัดเป็น

พยาบาท แม้ว่าผู้นั้นยังไม่ตายไปหรือพินาศไป 

 

 

 

 

ผลบาปของความพยาบาท 

ผลของบาป 

ในปฏิสนธิกาล 

ผลของบาป 

ในปวัตติกาล 

เม่ือความพยาบาทส าเร็จลงโดย

มีองค์ ประกอบทั้ง ๒ ครบ 

จัดเป็นอกุศลกรรมท่ีสมบูรณ์ 

กรรมนี้จะส่งผลได้ในปวัตติกาล คือ

ท าให้ ได้เห็น  

 ได้ยิน  ได้กลิ่น  ได้ลิ้มรส  ได้สัมผัส 
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เม่ือกรรมเช่นนี้ส่งผล ตอน

สิ้นชีวิตจะน าไปเกิดในอบายภูมิ  

ได้รับอารมณ์ และพิจารณาอารมณ์ที่

ไม่ด ี 

เศษกรรมท่ีจะตามมาส่งผลหลังจากท่ี

ได้รับทุกข์ในอบายภูมิแล้ว ยัง

สามารถตามมาส่งผลท าให้มีอายุสั้น 

มีโรคภัยเบียดเบียน  มีผิวพรรณ

หยาบกร้าน 

 

๓.  มิจฉาทิฏฐ ิ

 มิจฉาทิฏฐิ คือ การเห็นผิดจากความเป็นจริง พระพุทธองค์ได้ทรง

แสดงไว้อย่างกว้างขวาง เช่น สักกายทิฏฐิ ความเห็นผิดว่าขันธ์ ๕  เป็นเรา 

เป็นต้น หรือ มิจฉาทิฏฐิ ๖๒ ท่ีแสดงไว้ในพรหมชาลสูตร หรือ นิยต

มิจฉาทิฏฐิ ที่แสดงไว้ในสามัญผลสูตร เป็นต้น   

องค์ประกอบของมิจฉาทิฏฐิ มี  ๒  ประการ 

๑. เนื้อความท่ีได้ยึดไว้นั้นผิดจากความจริง 

๒. มีความเห็นว่าเนื้อความนั้นเป็นความจริง 

 มิจฉาทิฏฐิ ท่ีถือว่าเป็นหลักของความเห็นผิด เรียกว่า นิยตมิจฉาทิฏฐิ   

มี ๓ ประการ (ดังแสดงรายละเอียดไว้แล้วในชุดท่ี ๗.๑ ในที่นี้จะแสดง

รายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบอีกครั้ง) 

นิยตมิจฉาทิฏฐิ  มี ๓ ประการ 

 ๓.๑ นัตถิกทิฏฐิ   ความเห็นผิดคิดว่าไม่มีผลแห่งกรรมท่ีท าไว้  เป็นการ

ปฏิเสธผล ผู้ท่ีมีความเห็นชนิดนัตถิกทิฏฐิย่อมมีอุจเฉททิฏฐิด้วย คือเห็นว่า

สัตว์ท้ังหลายตายแล้วก็สูญไม่มีการเกิดอีก  มีความเห็นว่าไม่มีสิ่งท่ีเรียกว่า 

สมมติสัจจะ ไม่มีส่ิงที่เรียกว่าคติธรรมดา หรือคลองธรรมตามเหตุและผล   ไม่

มีส่ิงที่เรียกว่าสมมติสัจจะ  เช่น ไม่มีมารดาบิดา สัตว์บุคคลเกิดสืบเช้ือสายกัน

มาตามเรื่องตามราวเท่านั้น จึงไม่มีใครท่ีจะต้องนับถือว่าเป็นบิดามารดา แม้ท่ี

นับถือว่าเป็นสมณะ พราหมณ์ ภิกษุ สามเณร ก็ไม่มีเป็นต้น  ไม่มีสิ่งท่ีเรียกว่า

คติธรรมดา หรือที่เป็นไปตามคลองธรรม เช่น ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว อย่างนี้ก็

ไม่มี    
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 บทเรียนชุดนี้จะแสดงเนื้อหาเพ่ิมเติม โดยน ามา จากสามัญผลสูตร 

แสดงนัตถิกทิฏฐิ ว่ามีเหตุอยู่ ๑๐ ประการ มีดังนี้ 
 

๑.  เห็นว่า   การท าทาน        ไม่มีผล  

๒. เห็นว่า   การบูชา ไม่มีผล  

๓. เห็นว่า   การต้อนรับเชื้อเชิญ ไม่มีผล 

๔. เห็นว่า   การท าดี ท าชั่ว     ไม่มีผล  

๕. เห็นว่า   ผู้มาเกิดในภพนี้   ไม่มี            

๖. เห็นว่า  ผู้จะไปเกิดในภพหน้า  ไม่มี 

๗. เห็นว่า   บุญคุณของมารดา  ไม่มี 

๘. เห็นว่า   บุญคุณของบิดา  ไม่มี 

๙. เห็นว่า   ผู้ท่ีเกิดและโตทันที เช่นเทวดา พรหม เปรต 

ไม่มี 

๑๐. เห็นว่า   ผู้รู้แจ้งโลก คือ พระพุทธเจ้า  ไม่มี  
 

 ๓.๒ อเหตุกทิฏฐิ  ความเห็นผิดคิดว่าไม่มีเหตุ   เป็นการปฏิเสธเหตุ คือ 

เม่ือได้รับผลดีผลร้ายต่างๆ ก็เห็นว่าเป็นไปตามคราว คราวท่ีมีโชคดีก็ได้รับ

ผลดี คราวท่ีมีโชคร้ายก็ได้รับผลไม่ดี ไม่มีเหตุอะไรท่ีจะมาท าให้ได้ผลดี

ผลร้าย ปฏิเสธเหตุในการท าดี ท าชั่ว ของบุคคลทั้งหลายท่ีกระท ากันอยู่ทุก

วันนี้ ไม่เชื่อว่าเป็นเหตุท่ีจะก่อให้เกิดผลได้ ฉะนั้นการปฏิเสธเหตุนี้ก็เท่ากับว่า

ปฏิเสธผลไปด้วย 

 สามัญญผลสูตรได้แสดงไว้ว่า  การปฏิเสธเหตุนั้น เป็นการปฏิเสธ

ชนกกรรม คือ เหตุท่ีให้เกิด และปฏิเสธอุป๎ตถัมภกกรรม คือ เหตุท่ีช่วย

อุปถัมภ์ให้สัตว์ท้ังหลายมีความเศร้าหมอง ล าบากกาย ล าบากใจ  

 ๓.๓ อกิริยทิฏฐิ   ความเห็นผิดคิดว่าการท าบุญท าบาปก็เท่ากับไม่ได้ท า  

เป็นการปฏิเสธท้ังเหตุและผลแห่งกรรม  คือ มีความเห็นว่าบุคคลทั้งหลายท่ี

ท าดีก็ตามท าชั่วก็ตามไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญ   

 สามัญผลสูตรได้แสดง อกิริยทิฏฐิ สรุปได้ดังนี้  
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๑.การท าดี  การท าชั่ว                 จะท าด้วยตนเอง  หรือใช้ผู้อื่นท า  ไม่

เป็นบุญไม่เป็นบาป 

๒. การท าร้ายโดยการตัดอวัยวะผู้อื่น        ”        ”                ” 

๓. การลงโทษโดยการเฆ่ียนตีท าให้เขาได้รับความทุกข์ ”        ”                

” 

๔. การเอาทรัพย์ของคนอื่นมาท าให้เขาเศร้าโศกเสียใจ  ”        ”                

” 

๕. การลงโทษตนเองหรือแนะน าคนอื่น

ให้ลงโทษตนเองให้ล าบากเหมือนตน  ก็ไม่ช่ือว่าท าบาป 

๖. ตนเองมีความกระวนวายใจเดือดร้อนใจ หรือท าให้คนอื่นกระวนกระวายใจ

เดือดร้อนใจ  ก็ไม่ช่ือว่าท าบาป 

๗. การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์  จะท าด้วยตนเอง  หรือใช้ผู้อื่นท า  ไม่

เป็นบุญไม่เป็นบาป 

๘. การประพฤติผิดในกาม การมุสา จะ

ท าด้วยตนเอง  หรือใช้ผู้อื่นท า  ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป 
 

เหตุเกิดของมิจฉาทิฏฐ ิ

 คัมภีร์อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต แสดงเหตุเกิดไว้เพียงเหตุเดียว คือ 

อโยนิโสมนสิการ (การใส่ใจผิด) ในทุกนิบาต กล่าวไว้ ๒ ประการ คือ การฟ๎ง

มิจฉาธรรมจากผู้อื่น  และอโยนิโสมนสิการ    อภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา กล่าวไว้ 

๒ ประการ คือ การคบหากับคนท่ีเป็นมิจฉาทิฏฐิ และการมีอัชฌาสัยท่ีเป็นเหตุ

ภายใน ท าให้เป็นมิจฉาทิฏฐิเอง 

 

การก าจัดมิจฉาทิฏฐ ิ

 ต้องศึกษาธรรมที่เป็นเหตุสร้างความเข้าใจถูกว่าอะไรถูกอะไรผิด  คบ

กับสัตตบุรุษผู้เป็นคนดี การก าจัดมิจฉาทิฏฐิบางชนิดสามารถท าได้ด้วย

วิป๎สสนาญาณ  มิจฉาทิฏฐิทั้งหลายจะหมดไปอย่างสิ้นเชิงได้ด้วยโสดาป๎ตติ

มรรค 

ผลบาปของ นิยตมิจฉาทิฏฐิ  
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 นิยตมิจฉาทิฏฐิ  ท้ัง ๓ นี้ ต่างก็ปฏิเสธบุญและบาป เป็นการปฏิเสธกรรม

และผลของกรรมนั่นเอง เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นเหตุให้ท้อถอยในการท าความดี

และสนับสนุนให้ท าความช่ัว จึงมีแต่หนทางที่จะน าไปสู่อบายภูมิเท่านั้น 

ความเห็นผิดเช่นนี้แม้พระพุทธองค์ก็ไม่สามารถท่ีจะไปช่วยเหลือแก้ไขได้ 

ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมของบุคคลเหล่านั้น 

สรุป  มโนกรรม ๓ คือ อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะ

ยังผลให้เกิดอกุศลกรรมอื่นได้ ดังนี้    

  

 

 

    เมื่อความโลภเกิดขึ้น                เมื่อความโกรธเกิดขึ้น                        

เมื่อความเห็นผิดเกิดขึ้น           

จะผลักดันให้ท าอกุศล ๖ คือ         จะผลักดันให้ท าอกุศล ๖ คือ      จะผลักดันให้ท า

อกุศล ๑๐ คือ 

 

 

 

 

 

 

  

 เม่ือทราบว่าอกุศลมีอะไรบ้าง และผลแห่งอกุศลจะน าพาให้ได้รับทุกข์

รับโทษอย่างไรแล้ว ต่อไปศึกษาเรื่องกุศล คือ กามาวจรกุศล  รูปาวจรกุศล  

อรูปาวจรกุศล 

 

 

กามาวจรกุศลกรรม 

 อภิชฌา    

๑. อทินนาทาน           
๒. กาเมสุมิจฉาจาร 
๓. มุสาวาท 
๔. ปิสุณวาจา 
๕. สัมผัปปลาปะ 
๖. มิจฉาทิฏฐิ 

 

พยาบาท 

๑. ปาณาติบาต 
๒. อทินนาทาน 
๓. มุสาวาท 
๔. ปิสุณวาจา 
๕. ผรุสวาจา 
๖. สัมผัปปลาปะ 

 

มิจฉาทิฏฐิ 
 

๑. ปาณาติบาต 
๒. อทินนาทาน 
     ................ 
๘. อภิชฌา 
๙. พยาบาท 

  ๑๐. มิจฉาทิฏฐ ิ
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 กรรมท่ีเป็นเหตุให้ท่องเที่ยวในกามภูมิ  คือ เกิดในกามภูมิ ช่ือว่า กามาวจร

กรรม    กามาวจรกรรม    เป็นได้ท้ังกุศลและอกุศล กามาวจรฝ่ายอกุศลได้

แสดงแล้วคือ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ส าหรับฝ่ายกุศล ได้แก่ การให้ทาน รักษา

ศีล หรือการเจริญกรรมฐานท่ียังไม่ส าเร็จผล เป็นการกระท าในเบื้องต้น 

เหล่านี้จัดเป็นกามาวจรฝ่ายกุศล ชื่อว่า กามาวจรกุศลกรรม  ส่วนกรรมท่ีเป็น

เหตุให้ท่องเท่ียว  คือ เกิดในรูปภูมิ ชื่อว่า รูปาวจรกรรม  และกรรมท่ีเป็นเหตุให้

ท่องเท่ียว คือ เกิดในอรูปภูมิ ช่ือว่า อรูปาวจรกรรม จะได้แสดงรายละเอียด

ต่อไป 

 กามาวจรกุศลกรรม จะแสดงให้ทราบถึง กุศลกรรมบถ ๑๐   กุศล

กรรมบถ ส าเร็จได้ ๓ ทวาร คือ กายทวาร วจีทวาร มโนทวาร  ก็ได้ชื่อสุจริต

ในทวารนั้นๆ ด้วย  

กุศลกรรมบถ ๑๐ 
 

๑. ปาณาติปาตวิรติ        การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์            

๒. อทินนาทานวิรติ  ”     จากการ ลักทรัพย์ 

๓. กาเมสุมิจฉาจารวิรติ ”      จากการ

ประพฤติผิดในกาม 
 

๔. มุสาวาทวิรต ิ      ”         จากการ พูดเท็จ 

๕. ปิสุณวาจาวิรติ       ”         จากการพูดส่อเสียด 

๖. ผรุสวาจาวิรติ        ”         จากการ พูดค า

หยาบ 

๗. สัมผัปปลาปวิรติ        ”         จากการ พูด

เพ้อเจ้อ 
 

๘. อนภิชฌา     ความไม่เพ่งเล็งอยากได้ 

๙. อพยาบาท   ความไม่ปองร้าย 

๑๐. สัมมาทิฏฐิ   ความเห็นชอบ 
 

 

วจีสุจริต ๔ ได้แก่ 

มโนสุจริต ๓ ได้แก่ 

กายสุจริต ๓ ได้แก่         
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 ค าว่า “ วิรติ”  คือ ธรรมชาติท่ีเป็นเหตุให้งดเว้น คืองดเว้น จาก

อกุศลกรรมบถ ๗ ได้แก่  งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ จนถึง งดเว้นจากการพูดเพ้อ

เจ้อ  

 การงดเว้นจากอกุศลทางใจ ๓ ประการ คือ อนภิชฌา อพยาบาท 

สัมมาทิฏฐิ นั้น ไม่เกี่ยวกับ การงดเว้น  แต่เป็นสภาวธรรมที่เป็นปฏิป๎กษ์กัน  

คือ  อโลภะ ความไม่โลภเกิดขึ้นในจิต  โลภะ คือความโลภะก็จะไม่เกิดขึ้นใน

ขณะนั้น  เป็นต้น 

วิรติ มี ๓ ประเภท คือ 

๑. สัมป๎ตตวิรติ   คือ งดเว้นเฉพาะหน้า   

๒. สมาทานวิรติ   คือ งดเว้นเพราะได้สมาทานศีลไว้แล้ว  

๓. สมุจเฉทวิรติ คือ งดเว้นโดยเด็ดขาด 
  

 ๑.  สัมป๎ตตวิรติ  คือ งดเว้นเฉพาะหน้า เกิดขึ้นในขณะท่ีอารมณ์

เฉพาะหน้า และสามารถงดเว้นได้ ได้แก่ การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ของ

บุคคลที่ไม่ได้สมาทานศีล  เมื่อก าลังจะฆ่าสัตว์ก็คิดถึงสิ่งที่เก่ียวกับตนประการ

ใดประการหนึ่งแล้วจึงไม่ฆ่า คือ ๑. พิจารณาถึงชาติ ๒. ตระกูล ๓. วัย  ๔.

ความเป็นผู้มีความรู้   ๕. คิดว่าการฆ่าสัตว์เป็นการกระท าของคนยากจนต่ า

ช้า ตัวอย่างแรก เช่น  นายแดงขณะอยู่ต่อหน้าลูกศิษย์ เมื่อถูกยุงกัดก็ไม่ฆ่า

เพราะคิดว่า “เราเป็นถึงครูอาจารย์ถ้าท าไม่ดีต่อหน้าลูกศิษย์ ก็จะถูกต าหนิ

ได”้ ตัวอย่างที่สอง นายด าไม่ได้สมาทานศีล เมื่อถูกยุงกัดยกมือจะตบยุง เกิด

ความกลัวบาปขึ้นมาในขณะนั้นก็ลดมือลงไม่ตบยุง  

 ๒. สมาทานวิรติ คือ งดเว้นเพราะได้สมาทานศีลไว้แล้ว หลังจาก

สมาทานแล้วก็ต้ังใจรักษาศีล ในเวลาท่ีสมาทานและในเวลาต่อจากนั้นไปก็

ไม่ล่วงละเมิดศีล แม้ว่าต้องสละชีวิตของตน  

ตัวอย่าง มีเรื่องเล่าว่า อุบาสกผู้หนึ่งเม่ือสมาทานศีลในส านัก

ของพระปิงคลพุทธรักขิตเถระแล้วก็กลับไปไถนา ในเวลานั้น

โคของเขาหายไป เขาจึงตามหาโคไปถึงภูเขา ทันตรวัฑฒ

มานะ ณ ท่ีนั้น เขาถูกงูใหญ่รัดเอาไว้ ขณะนั้นเขาจึงคิดว่า “  

เราจะเอามีดคมเล่มนี้ตัดหัวมันเสีย”  แล้วกลับคิดได้อีกว่า “  เรา

ได้สมาทานศีล ที่ได้ไปรับมาจากส านัก ของท่านผู้เป็นครูน่ายก
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ย่องแล้ว เราจะมาท าลายศีลนั้นไม่สมควรเลย ”   เขาคิดอยู่อย่าง

นี้ถึง ๓ ครั้ง จึงตัดสินใจได้อย่างเด็ดเดี่ยวว่า “ ตายก็ตาย แต่จะ

ไม่ยอมเสียศีล”  จึงขว้างมีดคมท่ีเหน็บอยู่ท่ีบ่าทิ้งไปในป่า ใน

เวลานั้นงูก็ปล่อยเขาแล้วเลื้อยไป 

 ๓. สมุจเฉทวิรติ  คือ งดเว้นโดยเด็ดขาด  เป็นศีลของพระอริยเจ้า

ท้ังหลาย ย่อมไม่ท าโดยเด็ดขาด แม้คิดว่าจะท าก็ไม่มี  

 

การท ากุศลทางกาย มี ๓ ประการ และการท ากุศลทางวาจา มี ๔ 

ประการ 

 การท ากุศลทางกาย ๓ ทางวาจา ๔ รวมเป็นกุศลกรรมบถ ๗ เม่ือว่า

โดยองค์ธรรม คือสภาวธรรมแล้ว  ได้แก่ เจตนา คือ ความตั้งใจที่จะงดเว้น  

หรือมี วิรต ิคือ ธรรมชาติท่ีเป็นเหตุให้งดเว้นก็ได้   

 เจตนา กับ วิรต ินั้นมีสภาพไม่เหมือนกัน เช่น บางคนตั้งใจรักษา

ศีล คือมีเจตนาที่จะงดเว้นจากการท าชั่ว แต่เมื่อมีเหตุการณ์ย่ัวยุให้ท าชั่ว

เกิดขึ้นจริงๆ ก็ไม่สามารถจะงดเว้นได้ ยอมประพฤติละเมิดศีลกระท า

ความชั่วนั้นๆ ถ้าเป็นเช่นนี้ก็คือ เขามีแต่เจตนาอย่างเดียว แต่ไม่มีวิรติ

(ความงดเว้น)เกิดขึ้นในเวลานั้น บางคนมเีจตนาคือตั้งใจด้วยและมีวิรต ิ

คืองดเว้นได้จริงๆด้วย เหมือนตัวอย่างอุบาสกที่อยู่ใกล้ภูเขาทันตรวัฑฒ

มานะ เป็นตัวอย่างเพื่อให้ทราบว่าเจตนาเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง ส่วน วิ

รติ ก็เป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกัน 

 สมาทานวิรต ิคือ การงดเว้นจากการท าบาปได้เพราะว่าได้มีการ

สมาทานศีลสิกขาบทมาก่อนแล้ว ดังที่ได้อธิบายมาแล้ว โดยนัยนี้ถ้า

พิจารณาดีๆ จะพบว่าบุคคลนี้ต้องมีเจตนาคือความตั้งใจที่จะงดเว้นไว้

ก่อน ฉะนั้นจึงมีเจตนาเป็นใหญ่เป็นประธานเขาจึงสมาทานศีลสิกขาบท 

แล้วงดเว้นได้สมเจตนาในภายหลัง   

 ส่วนผู้ที่ไม่ได้สมาทานศีลสิกขาบทมาก่อน หรือไม่ได้มีเจตนาจะงด

เว้นมาก่อน แต่งดเว้นได้เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเรียกว่า “สัมป๎ตตวิ

รต”ิ เพราะการงดเว้นได้ นี้เป็นสภาวธรรมของ วิรติ โดยตรง 
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 ส่วนการงดเว้นโดยเด็ดขาดขณะที่พระอริยเจ้าบรรลุมรรค  ใน

มรรคจิตมีองค์ธรรมที่เป็นวิรติแน่นอนอยู่แล้ว เพราะวิรติเป็นองค์มรรค

ด้วย องค์มรรค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา 

สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ  ในองค์ 

๘ นี้ ไม่มีเจตนาเป็นองค์มรรค มีแต่วิรติ ๓  คือ สัมมาวาจา 

สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ ฉะนั้น ส าหรับพระอริยเจ้าแล้ว เจตนาไม่

เป็นเหตุ มีแต่วิรติเท่านั้นที่เป็นเหตุแห่งการงดเว้น 

 จึงกล่าวได้ว่า การงดเว้นจากอกุศลกรรมบถ ๗ มีปาณาติบาต เป็น

ต้น องค์ธรรม คือ “ เจตนา”  ก็ได้ หรือจะมี “ วิรต”ิ  ก็ได้   

 ส าหรับ อนภิชฌา เม่ือว่าโดยองค์ธรรม ได้แก่ อโลภะ ซึ่งเป็น

สภาวธรรมที่เป็นปฏิป๎กษ์ต่อโลภะ  หมายความว่า ถ้าความไม่โลภเกิดขึ้น 

ขณะนั้นความโลภก็ไม่มี  

 ส่วน อัพยาบาท  องค์ธรรม ได้แก่ อโทสะ สภาวธรรมที่เป็นปฏิป๎กษ์ต่อ

โทสะ  ในขณะท่ีปรารถนาที่จะให้สัตว์ท้ังหลายมีความสุข ซึ่งเป็นธรรมชาติ

ของเมตตาเกิดขึ้น ขณะนั้นความโกรธ ความอาฆาต ความพยาบาท ก็ไม่มี  

 และ สัมมาทิฏฐิ องค์ธรรมได้แก่ ป๎ญญา คือป๎ญญาที่รู้ตรงต่อความเป็น

จริงว่า สัตว์ท้ังหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นผู้รับผลแห่งกรรมดีและกรรมช่ัวท่ี

ตนท าไว้  ท่ีเรียกว่า กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ  

 ฉะนั้น องค์ธรรมของมโนสุจริต หรือ กุศลมโนกรรม ๓ คือ อนภิชฌา 

อัพยาบาท สัมมาทิฏฐิ จึงได้แก่ ธรรมท่ีประกอบกับเจตนา ได้แก่ อโลภะ อโท

สะ และป๎ญญา ตามล าดับ  

 การท าความดีทางกาย  ทางวาจา  และทางใจ  ท่ีว่าด้วยการประพฤติ

กุศลกรรม ซึ่งทางแห่งการประพฤติกุศลกรรมนั้นได้กล่าวไว้แล้ว มี ๑๐ 

ประการ  การประพฤติทางกาย วาจา ใจ ที่เป็นไปในทางแห่งกุศลกรรมบถ 

๑๐ นั้น นอกจากจะให้ความสุขกายสบายใจในภพนี้แล้ว  ยังจะให้ผลในภพ

หน้าชาติหน้าและภพชาติต่อๆ ไป  และจะเป็นป๎จจัยให้เข้าถึงซึ่งความพ้น

ทุกข์อีกด้วย 

 

                  ต่อไป ศึกษาละเอียดของการท าความดี คือ บุญกิริยาวัตถุ 

๑๐   
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บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 
  

 บุญกิริยาวัตถ ุ คือ วัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งบุญกุศล    บุญกิริยาวัตถุ ๑๐  

แสดงไว้ ๒ นัย โดยนัยแห่งพระสูตร และ โดยนัยแห่งพระอภิธรรรม  

 นัยพระสูตร แสดงบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ท่ีเกิดทางทวาร ๓ คือ กายทวาร 

วจีทวาร และมโนทวาร ทวารละ ๑๐ ประการ เช่น การให้ทาน เกิดได้ ๓ 

ทวาร บุญกิริยวัตถุมี ๑๐ เกิดได้ ๓ ทวาร จึงได้เป็น ๓๐ 

 นัยพระอภิธรรม แสดงบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ ได้แก่   

๑. ทาน   การให้ทาน    

๒. ศีล   การรักษาศีล   

๓. ภาวนา  การเจ ริญภาวนา   

๔. อปจายนะ  การอ่อนน้อมถ่อมตน   

๕. เวยยาวัจจะ  การช่วยงานกุศล       

๖. ป๎ตติทาน  การอุทิศส่วนกุศล  

๗. ป๎ตตานุโมทนา การอนุโมทนากุศล 

๘. ธัมมัสสวนะ  การฟ๎งธรรม  

๙. ธัมมเทศนา  การแสดงธรรม  
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๑๐. ทิฏฐุชุกรรม  การท าความเห็นให้ตรงกับความจริง  

๑. ทาน 

 ทาน คือ การให้สิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้รับ  ลักษณะของทานมี  ๔  

ประการ คือ        

๑. เป็นการให้แก่ผู้อื่น 

๒. เป็นการท าลายความโลภออกจากตัว 

๓. ผลของทานจะให้ความสมบูรณ์พูนสุขในการเวียนเกิด

เวียนตาย  จนถึงนิพพาน 

๔. เกิดขึ้นจากศรัทธาเห็นประโยชน์ของทานก่อน การท าทาน

จึงเกิดขึ้น 

 ค าว่า “ ทาน”   มุ่งหมายท่ีเจตนา ได้แก่ เจตนาเจตสิกที่ประกอบใน

มหากุศลจิต ๘  อันเป็นเหตุให้เกิดการท าทาน 
 

 เจตนา ทานมี  ๓  ประการ  คือ 
 

๑. ปุพพเจตนาทาน คือ เจตนาก่อนให้ทาน 

๒. มุญจเจตนาทาน   คือ    เจตนาขณะให้ทาน  

๓. อปรเจตนาทาน   คือ  เจตนาหลังจากให้ทาน 
 

 เจตนาก่อนให้ ขณะให้  หลังจากที่ให้แล้ว ต้องให้ทานโดยไม่ความ

โลภ ไมโ่กรธ  และ ไม่หลง เข้ามาแวดล้อมมาคั่นในระหว่างกาลท้ัง  ๓ ทาน

ชนิดนีย้่อมจะได้อานิสงส์มาก แต่ถ้าการให้ทานในคราวใดมีอกุศลมา

แวดล้อมมาคั่นในระหว่างกาลท้ัง ๓ ทานชนิดนี้ย่อมให้ผลอานิสงส์น้อย 

ส่งผลต่างกันโดยชาติ โดยสกุล โดยฐานะ ทรัพย์สมบัติ บริวารบ้าง ท่ีเป็น

เช่นนี้เพราะเนื่องมาจากทาน ศีล ภาวนา ที่ถึงพร้อมด้วยเจตนาทั้ง ๓ กาล 

หรือไม่พร้อมท้ัง ๓ กาล ขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่มีความต้ังใจเจตนา

เลยนั้นเองเป็นเหตุ  ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกล่าวโดยมีใจความว่า “ 

จงมีความยินดีก่อนที่จะท า จงยังความเลื่อมใสในขณะท่ีก าลังท า เมื่อท าเสร็จ

แล้วจงยังความปลื้มใจให้เกิดขึ้น ความเป็นไปแห่งใจที่มีอาการท้ัง ๓ ดังนี้  

เป็นการท าบุญที่สมบูรณ์ที่สุด ” 

วัตถุทาน  สิ่งท่ีน ามาให้ทานหรือเรียกว่า วัตถุทาน มี ๓  คือ  
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๑. ป๎จจัย ๔ (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย ยารักษาโรค)  

๒.อารมณ์ ๖ (รูปารมณ์ สัททารมณ์ คันทารมณ์ รสารมณ์  โผฏฐัพพา

รมณ์ และธัมมารมณ์)   

๓. ทานวัตถุ ๑๐  (ข้าว น้ า  ผ้า ยาน  ได้แก่ รองเท้า ดอกไม้ ของหอม 

เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อาศัย เครื่องตามประทีป ได้แก่ ไฟฟ้า ตะเกียง น้ ามัน

เชื้อเพลิง)    

ตัวอย่างเช่น การถวายดอกไม้ ในขณะนั้นดอกไม้ก็เป็นหนึ่งในทาน

วัตถุ และกลิ่นของดอกไม้ก็จัดเป็นการให้คันทารมณ์ด้วย  หรือการถวาย

น้ ามันตะไคร้หอมส าหรับทากันยุง  ตัวตะไคร้หอมจัดเป็นหนึ่งในป๎จจัย ๔ คือ

เป็นยา  ส่วนกลิ่นของตะไคร้หอมท าให้ยุงไม่มารบกวน ก็จัดว่ากลิ่นนั้นท าให้

ส่งผลท าให้โผฏฐัพพารมณ์ท่ีดีต่อผู้ใช้ด้วย 

 ลักษณะการให้ทานของสัปบุรุษ 

 สัปบุรุษ คือ ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธรรม ตั้งอยู่ในทาน ศีล ภาวนา  

เม่ือบุคคลเหล่านี้จะให้ทาน ย่อมให้ด้วยความเข้าใจในทาน  ทานของสัปบุรุษ

นี้ได้ชื่อว่า สัปปุริสทาน มี ๕ ประการ  คือ 

 

สัปปุริสทาน  ๕ ผลของสัปปุรสิทาน ๕ 

๑. สัทธาทาน คือ บริจาคทานโดย

ความเลื่อมใส เชื่อในการกระท า 

และผลของการกระท าน้ัน 

ในภพต่อๆ ไป จะเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มาก 

พรั่งพร้อมไปด้วยกามคุณอารมณ์  มีรูปรา่ง

สัณฐานงดงามน่าดูน่าเลื่อมใส  มีผิวพรรณ

วรรณะเปล่งปลั่ง 



บทเรียนพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ ชุดที่ ๗.๒ กฎแห่งกรรม  ท่านสามารถ บทเรียนพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ได้ที่ 


 ๓๖ 

๒. สักกัจจทาน คือ บริจาคทาน

โดยความเคารพ กระท าด้วย

ตนเอง ไทยธรรมน้ันสะอาดหมด

จด 

 

ในภพต่อๆ ไป จะเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มาก 

พรั่งพร้อมไปด้วยกามคุณอารมณ์  บุตร 

ภรรยา สามี บริวาร  เชื่อฟ๎ง เอาอกเอาใจ 

๓. กาลทาน คือ  บริจาคทาน

เหมาะสมแก่เวลา 

 

ในภพต่อๆ ไป จะเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มาก 

พรั่งพร้อมไปด้วยกามคุณอารมณ์  ได้ลาภ

สักการะเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่วัยหนุ่มสาว 

๔. อนุคคหิตทาน  คือ  บริจาค

ทานโดยการสละอย่างแท้จริง ไม่

มีความเสียดายในวัตถุทานน้ัน ๆ 

ในภพต่อๆ ไป จะเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มาก 

พรั่งพร้อมไปด้วยกามคุณอารมณ์  จิตใจอิ่ม

เอิบอยู่กับการเสวยความสุข 

๕. อนุปหัจจทาน  คือ บริจาคทาน

โดยไม่กระทบกระเทือนตนเอง

และผู้อื่น     

ในภพต่อๆ ไป จะเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มาก 

พรั่งพร้อมไปด้วยกามคุณอารมณ์  

ทรัพย์สินพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง 

  

 การให้ทานย่อมยังผลมากอานิสงส์มากแก่ผู้ให้ มีตัวอย่างมากมายใน

คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา และตัวอย่างที่เราพบเห็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน ผล

อานิสงส์ของการให้ทาน ให้ผลได้ท้ังในชาตินี้หรือส่งผลในภพต่อไป และผล

อานิสงส์อย่างยิ่ง คือ เป็นป๎จจัยท าให้มรรคผลนิพพานเกิดขึ้นได้ 

๒. ศีล 

 ศีล คือ ธรรมชาติท่ีท าให้กาย วาจาต้ังไว้ด้วยดี  ศีลนั้นมีหน้าที่รักษา

กาย วาจา ไมใ่ห้เป็นไปในทางทุจริต อีกความหมายหนึ่ง  ศีล คือ ธรรมชาติท่ี

ทรงไว้ซึ่งกุศลธรรม ได้แก่ สมาธิ ป๎ญญา และวิมุตติ  เรื่องศีลเน้นอยู่ท่ี กาย 

กับ วาจา  ไม่ให้กระท าทุจริตกรรม เรื่องศีลมีแสดงไว้หลายหมวดหลายนัย 

ฉะนั้น จะน ามาแสดงไว้โดยสังเขป ๓ ส่วน คือ  

ส่วนท่ี ๑ ศีล มี ๔ ประเภท 

ส่วนท่ี ๒   นิจศีล และ อนิจศีล 

ส่วนท่ี ๓   อาชีวัฏฐมกศีล 

๑. ศีล  ๔ ประเภท  คือ 
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๑. ภิกขุศีล       คือ   ศีลของพระภิกษ ุมี ๒๒๗ ข้อ ท่ีได้แสดงไว้

ในภิกขุปาติโมกข์ 

๒. ภิกขุนีศีล   คือ   ศีลของภิกษณุี  มี ๓๑๑ ข้อ ท่ีได้แสดงไว้

ในภิกขุนีปาติโมกข์ 

๓. สามเณรศีล  คือ   ศีลของสามเณร มี ๑๐ ข้อ 

๔. คฤหัสถศีล  คือ   ศีลของผู้ครองเรือน ได้แก่ ศีล ๕ (อ่านว่า 

คะ-ร-ึหัด-ถะ-สีน) 

๒.  นิจศีล และ อนิจศีล 

 ๒.๑   นิจศีล หรือ เรียกอีกอย่างว่า วาริตตศีล คือ ศีลท่ีสมาทานครั้ง

เดียวแล้วรักษาตลอดไปเป็นนิตยไ์ม่ต้องสมาทานอีก แต่เม่ือสมาทานไว้แล้ว

ถ้าไม่รักษาย่อมจะมีโทษ ได้แก่ ศีลของพระภิกษุ ๒๒๗ ศีลของภิก ษณุี ๓๑๑ 

ศีลของสามเณร ๑๐   

 ส าหรับ ศีล ๕ จัดว่าเป็นนิจศีลของคฤหัสถ์ท้ังหลายท่ีจะต้องรักษา แต่

การรักษาต้องสมาทาน เมื่อสมาทานแล้วไม่รักษา ท าให้ศีลขาดก็เป็นโทษ คือ 

เป็นบาป และถึงแม้ว่าไม่ได้สมาทานศีล ๕ ถ้ามีการท าผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งก็

เป็นโทษเป็นบาปเช่นกัน 

 ๒.๒ อนิจศีล หรือ เรียกอีกอย่างว่า จาริตตศีล คือ ศีลท่ีต้องสมาทาน 

คือ ขอรับมาเพ่ือรักษา  แต่ถ้าไม่ต้องการรักษาก็ไม่ต้องสมาทาน ได้แก่ ศีล

ของฆราวาส คือ ศีล ๘ , อุโบสถศีล และการประพฤติธุดงค์ ๑๓ ข้อ ของ

พระภิกษุ สามเณร ศีลกลุ่มนี้จะรักษาก็ได้ หรือไม่รักษาก็ได้ 

หมายความว่า ถ้าต้องการประพฤติเพ่ือขัดเกลากิเลสให้ยิ่งขึ้นก็

สมาทานไว้เพ่ือประพฤติขัดเกลากิเลส ถ้ารักษาได้ก็เป็นสิ่งที่ดีมี

ประโยชน์ เป็นบุญ  ถ้าไม่ต้องการรักษาก็ไม่มีโทษแต่อย่างใด 

 

 

๓  อาชีวัฏฐมกศีล 
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 ๓๘ 

 อาชีวัฏฐมกศีล เป็นศีล ๘ อีกประเภทหนึ่งเป็นศีลที่ยิ่งด้วยการประพฤติ

เพ่ือความส าเร็จในมรรค  เป็นสิ่งท่ีจะต้องประพฤติให้บริสุทธิ์ในขั้นต้นของ

การด าเนินตามอริยมรรคมีองค์ ๘ 

 อาชีวัฏฐมกศีล จึงเหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการเจริญกุศลธรรมให้

ยิ่งขึ้นไป เพ่ือความเจริญยิ่งในการปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐาน และก็ยังเหมาะ

กับผู้ที่มีป๎ญหาด้านสุขภาพท่ียังต้องรับประทานอาหารมื้อเย็น  

ความแตกต่างระหว่างอุโบสถศีล และ อาชีวัฏฐมกศีล 

อุโบสถศีล  

คือ ศีลเพื่อการรักษาระเบียบทางกาย 

วาจา 

อาชีวัฏฐมกศีล 

คือ ศีลที่ประพฤติให้บริสุทธิย์ิ่งขึ้น 

น าไปสูก่ารด าเนินตามทางมรรคมีองค์ ๘ 

๑. เว้นจากการฆ่าสัตว ์

๒. เว้นจากการลักทรัพย์    

๓. เว้นจากการก้าวล่วงในพรหมจรรย์ 

๔. เว้นจากการพูดเท็จ 

๕. เว้นจากการดื่มสุราเมรัย  

๖. เว้นจากการรับประทานอาหารใน

ยามวิกาล 

๗. เว้นจากการตบแต่งเครื่องหอม

เครื่องย้อม เครื่องทา 

๘. เว้นจากการนอน บน ที่นอนอันสูง

ใหญ่ 

๑. เว้นจากการฆ่าสัตว ์

๒. เว้นจากการลักทรัพย์               = 

สัมมากัมมันตะ 

๓. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 

๔. เว้นจากการพูดเท็จ 

๕. ว้นจากการพูดส่อเสียด  

๖. เว้นจากการพูดค าหยาบ 

๗. เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 

๘. เว้นจากการประกอบอาชีพที่ขัดต่อ

การเจริญธรรม                         

                                               = 

สัมมาอาชีวะ 

 

 อาชีพที่ควรงดเว้น คือ ๑. ค้าเนื้อสัตว์ 

และสัตว์มีชีวิต  

๒. ค้ามนุษย์ ๓. ค้าอาวุธ ๔. ค้ายาพิษ ๕. 

ค้าสุรา 

คุณลักษณะและประโยชน์ของศีล 

= 

สัมมาวาจ

า 
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๑. เป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งปวง          อุปมาเสมือนแผ่นดิน ย่อมเป็น

ท่ีต้ังของสรรพสิ่ง 

  ท้ังหลายท้ังสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต 

๒. มีการไม่กระท าในสิ่งที่ผิดศีล             เหมือนกับคนไข้ย่อมไม่

รับประทานของที่แสลงโรค 

๓. มีกาย วาจา ทีบ่ริสุทธิ ์ คือ ไม่ท าบาป ด้วยกาย วาจา  

๔. มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป (หิริโอตตัปปะ)  เป็นต้นเหตุท า

ให้เกิดศีล 

๕. ความไม่โกรธ (อโทสะ)                    ความไม่ประทุษร้ายจะเกิดขึ้น

ได้ก็ด้วยการรักษาศีล 

๖. ย่อมเป็นอุปนิสัยให้ได้มรรคเบื้องต่ า ๓  คือ โสดาป๎ตติมรรค 

สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค เมื่อ

เป็นมหากุศลท่ีมีทาน ศีล รองรับแล้ว  

จะเป็นอุปนิสัยต่ออรหัตตมรรค 

อรหัตตผล  

 

๓. ภาวนา 

 ภาวนา คือ  การท ากุศลอันประเสริฐให้เกิดขึ้นบ่อยๆ หรือ ธรรมชาติใด

ท่ีท าให้กุศลท่ีประเสริฐเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก แล้วท าให้เจริญขึ้น  ภาวนา แบ่ง

ออกเป็น ๒ อย่าง คือ สมถภาวนา และวิป๎สสนาภาวนา  

 ส าหรับค าว่า ภาวนาในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ นี้ หมายถึงมหากุศลจิตอย่าง

เดียว ได้แก่ การ ท าให้ป๎ญญาเกิดขึ้น เช่น การเรียน การสอนธรรม ะ 

ตลอดจนการพิจารณาใคร่ครวญธรรมะต่างๆ จัดเข้าเป็นภาวนา ในบุญกิริยา

วัตถุท้ังสิ้น    

 

คุณลักษณะและประโยชน์ของภาวนา 

๑. ท าให้กุศลธรรมทั้งหลายเจริญขึ้น  จนถึงอรหัตตมรรคและ

อรหัตตผล เหมือนน้ าย่อมท าให้พืชพัน ธุเ์จริญงอกงาม จนกระทั่ง

ผลิดอกออกผล 
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๒. มีการประหาณท าลายบาปอกุศลท่ีเกิดขึ้น     เหมือนเครื่องตัดหรือ

เครื่องประหาร 

๓. เป็นสื่อน าเข้าสู่การเจริญสติป๎ฏฐานรูปนาม    ให้ถึงซึ่งโลกุตตร

ธรรม 

๔. มีการใส่ใจในอารมณ์ท่ีถูกท่ีควรไว้ก่อน         ภาวนากุศลจึงจะ

เกิดขึ้นได ้

     

๔. อปจายนะ 

 อปจายนะ คือ การเคารพนอ บน้อม ต่อบุคคลท่ีควรเคารพนอบน้อม 

โดยมิได้หวังผลใดๆ ไม่หวังใน ลาภ ยศ  สักการะแต่อย่างใด ถ้าการเคารพ

นอบน้อมโดยหวังสิ่งตอบแทนใดๆ ไม่ชื่อว่าเป็น อปจายนะ   แต่ เป็นมารยา

สาไถย 

อปจายนะ มี ๒ อย่าง คือ 

 ๑. สามัญอปจายนะ คือ การแสดงความเคารพนอบน้อมต่อ 

บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ครู  อาจารย์  ซึ่งเรามีหน้าที่ท่ีจะต้องให้ความ

เคารพนอบน้อมต่อท่าน  เพราะท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นครูอาจารย์ 

 ๒. วิเสสอปจายนะ  คือ การแสดงความเคาร พนอบ

น้อมในพระรัตนตรัย ด้วยการระลึกถึงพระคุณ พระพุทธคุณต่างๆ ในพระ

ป๎ญญาคุณ พระอรหันตคุณ พระมหากรุณาธิคุณ เป็นต้น 

 บุคคลที่ควรเคารพนอบน้อม มี ๓ ประเภท       

๑. คุณวุฒิบุคคล    คือ  บุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ หรือบุคคลท่ีเป็นผู้มีศีลมี

ธรรม 

๒. วัยวุฒิบุคคล     คือ  บุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ หรือบุคคลท่ีเป็นผู้มีอายุ

มากกว่าเรา 

๓. ชาติวฒุิบุคคล    คือ บุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ หรือบุคคลท่ีเป็นผู้มี ชาติ

ตระกูลสูง หรือวงศ์สกุลสูง 

 วุฒิทั้ง ๓ ประเภท ดังกล่าวนั้น ผู้ มีวุฒิครบทั้ง ๓ ประเภท  เช่น 

พระมหากษัตริย์  แต่บุคคลทั่วไป บางคนมีคุณวุฒิมากกว่าแต่เขามีวัยวุฒิน้อย

กว่า  เราก็ควรแสดงความอ่อนน้อม ถ้าท าได้ก็จัดว่าเป็นบุญ 
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อานิสงส์ของการเคารพนอบน้อม  

๑. ท าให้เป็นผู้มีความรู้ ความฉลาดในธรรม 

๒. มีอายุยืน และมีผิวพรรณงดงาม 

๓. มีความสุขกายสุขใจ 

๔. มีเกียรติยศชื่อเสียง 

๕. มีก าลังกายและก าลังป๎ญญา 

๖. เม่ือจากโลกนี้ย่อมไปสู่สุคติ 

 

 

 

๕. เวยยาวัจจะ 

 เวยยาวัจจะ คือการขวนขวายในบุญ ได้แก่ การช่วยเหลือในกิจการ

งานท่ีเกี่ยวกับกุศลต่างๆ    หรือ การช่วยเหลือท าการงานต่างๆ ที่ไม่มีโทษ 

เช่น งานด้านปริยัติ ด้านปฏิบัติ หรือการปฏิสังขรณ์ การท าความสะอาดวัด ปู

ชนียสถาน หรือการงาน ทางโลกท่ีไม่มีโทษ เช่น งานของบิดา  มารดา ครู

อาจารย์ ญาติพ่ีน้อง เพื่อนฝูง บุตร ธิดา จัดเข้าเป็นเวยยาวัจจะได้ 

๖. ป๎ตติทาน 

 ป๎ตติทาน คือ  การอุทิศส่วนบุญกุศล   เป็นการให้ส่วนบุญกุศลท่ีตนได้

กระท าส าเร็จแล้วให้กับบิดา มารดา ครูอาจารย์ ญาติพ่ีน้อง  และสรรพสัตว์

ท้ังหลายท่ีล่วงลับไปแล้ว  องค์ธรรมได้แก่ เจตนาที่ในมหากุศลจิตท่ีเกิดขึ้น

ในขณะท่ีต้ังใจอุทิศส่วนบุญกุศลที่ได้กระท าแล้วมีการให้ทาน รักษาศีล 

เจริญภาวนา เป็นต้น 

 วิธีการอุทิศส่วนบุญกุศล คือ เมื่อขณะบุญต่างๆ ของเราส าเร็จแล้ว ก็ต้ัง

เจตนาน้อมระลึกถึงบุญกุศลนั้นแล้วน้อมใจอุทิศขอให้บุญจงส าเร็จแก่บุคคลท่ี
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ล่วงลับไปแล้ว จะอุทิศให้อย่างเจาะจงผู้รับ หรืออุทิศให้อย่างไม่เจาะจงผู้รับก็

ได้ จะกรวดน้ า หรือไม่มีน้ าก็ได้ สิ่งส าคัญอยู่ท่ีเจตนาที่มีจิตคิดจะอุทิศบุญ 

 เม่ือได้อุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ก็มิใช่ว่าผลบุญนั้นจะลดน้อยถอยลง

หรือหมดไปไม่ มีแต่จะเพ่ิมพูนขึ้นเป็นล าดับ อุปมาเหมือนการต่อ แสงเทียนไป

เรื่อยๆ เป็นร้อยเป็นพันเล่ม แสงเทียนที่เทียนเล่มแรกก็ยังไม่ดับหรือหมดไป 

แต่แสงเทียนที่เกิดจากการต่อเทียนไปเป็นจ านวนมากกลับจะท าให้เกิดความ

สว่างไสวย่ิงขึ้น เช่นเดียวกับบุญท่ีอุทิศให้ไปไม่ท าให้ต้นบุญเดิมลดลง แต่ท า

ให้บุญเกิดขึ้นเพ่ิมพูนมากขึ้น 

การอุทิศบุญกุศล กับการแผ่เมตตา เหมือนหรือต่างกันอย่างไร     

การอุทิศส่วนกุศล คือการอุทิศบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 

 - ถ้าต้องการให้ผู้ที่ตายไปแล้วได้รับบุญที่เราได้ท าแล้ว  ก็ท าได้โดย

เม่ือท าบุญส าเร็จแล้วก็บุญกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว   อย่างนี้เรียกว่า 

การอุทิศบุญ หรือ ป๎ตติทาน 

บุญจะเกิดกับญาติท่ียังมีชีวิตอยู่  ด้วยการป๎ตตานุโมทนา 

 - ถ้าต้องการให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ได้มีส่วนในบุญที่เราได้ท าแล้ว ก็ท าได้

โดยการบอกกล่าวให้เขาเหล่านั้นทราบ ถึงบุญ  เมื่อเขามีความยินดีในบุญ

และกล่าวอนุโมทนาด้วย บุญนั้นก็ส าเร็จแก่เขา ฉะนั้นถ้าต้องการให้บุคคลที่

รักที่ยังมีชีวิตอยู่ได้รับบุญ ก็ต้องให้เขาได้รู้และได้อนุโมทนาคือมีจิตยินดีใน

บุญ 

การแผ่เมตตา จะท าอย่างไร 

   การแผ่เมตตา คือ มีความรักให้สัตว์ท้ังหลาย และเมตตาจะเกิดขึ้นได้

นั้นจะต้องเจาะจงกับสัตว์ท้ังหลายท่ียังมีชีวิตอยู่  การแผ่เมตตาไป ในบุคคลท่ี

ล่วงลับไปแล้วไม่มีผล  ส าหรับบุคคลท่ีล่วงลับไปแล้ว ก็ควรท าในเรื่องการ

อุทิศบุญ 

 เม่ือทราบว่าการอุทิศบุญท าอย่างไรกับบุคคลใด และการแผ่เมตตาควร

ปฏิบัติอย่างไรกับบุคคลใดแล้ว ต่อไปจะได้กระท าได้ถูกต้อง 

๗. ป๎ตตานุโมทนา 
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 ป๎ตตานุโมทนา  คือ การน้อมรับส่วนบุญที่บุคคลอื่น อุทิศให้ หรือ

เรียกว่าอนุโมทนาในส่วนบุญก็ได้ บุญกุศลท้ังหลายท่ีได้ท าแล้วอุทิศให้แก่คน

อื่นๆ จะ โดยกล่าวให้ด้วยวาจาหรือเขียนเป็นตัวอักษรก็ตาม  จิตของผู้รับเกิด

ความโสมนัสข้ึนแล้วด้วย และกล่าวค าว่า “ สาธุ”  ย่อมส าเร็จเป็นกุศล หรือ 

การยินดีในบุญที่บุคคลอื่นได้ท าส าเร็จแล้ว เช่น เห็นบุคคลอื่นก าลังท าบุญ

กุศล เห็นปูชนียสถานที่เป็นวัตถุก่อสร้างจารึกช่ือผู้สร้างอุทิศถวายแล้ว  ก็

อนุโมทนาบุญกับเขา ก็เป็นป๎ตตานุโมทนา เป็นบุญแล้ว 

ตัวอย่าง พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวฬุวันถวายแด่พระสัมมาสัม

พุทธเจ้า เปรตซึ่งในอดีตชาติเคยเป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสาร 

ได้พากันส่งเสียงร้องโหยหวน เพราะพระเจ้าพิมพิสารไม่ได้ทรง

แผ่ส่วนบุญไปให้ พระพุทธองค์จึงทรงแนะให้พระเจ้าพิมพิสาร

อุทิศส่วนบุญกุศลไปยังเปรตท้ังหลายเหล่านั้น เมื่อเปรตเหล่านั้น

ได้อนุโมทนาในบุญของพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็พ้นจากความ

เป็นเปรต  

๘. ธัมมัสสวนะ 

 ธัมมัสสวนะ  คือ การฟ๎งพระธรรม พระธรรมหมายถึง พระสัทธรรม คือ 

พระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  

 ธรรมะท่ีเป็นการคิดขึ้นมาเองของครูอาจารย์ ธรรมะนั้นไม่ใช่สัทธรรม  

คือไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้า การฟ๎งธรรมที่แย้งและย้อนต่อค าสอนของ

พระพุทธเจ้า ไม่ช่ือว่าธัมมัสสวนะ ไม่เป็นบุญ ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นเหตุ

ให้เกิดบาปอกุศล เพราะธรรมท่ีไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้า ธรรมเหล่านั้น

ไม่ใช่ธรรมท่ีน าไปสู่ความพ้นทุกข์ ไม่ใช่ธรรมท่ีเป็นเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิ  

ไม่ใช่ธรรมท่ีเป็นเหตุให้กุศลธรรมเจริญ  แต่กลับเป็นเหตุให้อกุศลเจริญ เป็น

เหตุให้มิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้น เป็นเหตุให้ประพฤติผิด ปฏิบัติผิด  

ตัวอย่างเช่น การฟ๎งธรรมท่ีผู้สอนบอกว่า ถ้ายิ่งท าบุญด้วยเงิน

จ านวนมากเท่าไร ผลแห่งบุญก็ยิ่งจะมากเท่านั้น ผลบุญนั้นจะส่ง

ได้เร็วขึ้นตามจ านวนเงินท่ีท า นี้เป็นอสัทธรรม ฟ๎งแล้วไม่เป็นบุญ 

แต่เป็นเหตุให้อกุศลเกิดขึ้น คือ เม่ือเชื่อเช่นนั้นก็เกิดความโลภ 

หวังผลบุญที่จะได้รับ ยิ่งท าบุญด้วยเจตนาที่ผิด    
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ส่วนการฟ๎งธรรมที่ผู้สอนกล่าวเรื่องบุญว่า บุญคือเจตนาที่เป็น

กุศล การท าบุญท าได้หลายอย่าง เช่น การให้ทานเป็นการสละ 

เป็นการขัดเกลากิเลส คือ ความโลภ เป็นการขัดเกลามัจฉริยะ 

คือความหวงแหน การให้ทานต้องมีเจตนาที่ดีทั้ง ๓ กาล ให้แล้ว

ไม่หวังผลตอบแทน เพราะเข้าใจถูกแล้วว่าเมื่อท าเหตุดี ผลย่อม

ดี ให้แล้วไม่หวงแหนในสิ่งที่ให้ไปแล้ว เป็นต้น  นี้เป็น สัทธรรม 

เป็นธัมมัสสวนะ 

การฟ๎งธรรม  มี  ๒  ประการ 

๑. การฟ๎งธรรมเพื่อให้คนทั้งหลายชื่นชม คือ ปรารถนาว่าเม่ือ

บุคคลอื่นทราบ เขาก็จะกล่าวถึงเราว่าเป็นคนดีมีศรัทธา มีศีลธรรม เป็นต้น 

อย่างนี้เป็นการฟ๎งที่มิได้เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาท่ีแท้จริง มีกิเลสซ่อน

เร้นอยู่ ย่อมจะมีผลน้อย  อานิสงส์น้อย 

๒. การฟ๎งธรรมที่ท าให้จิตใจอ่อนโยน คือ ปรารถนาเพ่ือให้เกิด

สติป๎ญญา เพื่อจะได้รู้จักค าสอนในพระพุทธศาสนา รู้จักบุญรู้จักบาป และสิ่ง

ท่ีเป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ เป็นต้น กา รฟ๎งธรรมชนิด  นี้ท าให้กุศล

เกิดขึ้นอย่างแท้จริง  ย่อมมีผลอานิสงส์มาก 

๙. ธรรมเทศนา 

 ธรรมเทศนา   คือ การแสดงธรรม ธรรมเทศนานี้ก็เป็นไปในท านอง

เดียวกันกับธัมมัสสวนะ  กล่าวคือ ต้องสอนธรรมที่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้า  

จึงเป็นธรรมเทศนา   

อานิสงส์ของการแสดงธรรม มี ๒ ประการ 

๑. การแสดงธรรมที่ได้อานิสงส์มาก   ผู้แสดงธรรมท่ีจะได้อานิสงส์ 

ต้องแสดงธรรมโดยเป็นล าดับ  ต้องแสดงธรรมด้วยมีจิตอนุเคราะห์แก่ผู้ศึกษา 

ไม่ว่าผู้ศึกษาจะเป็นใครก็ตาม ก็มีจิตอนุเคราะห์เสมอเหมือนกันหมดไม่แบ่ง

ชั้นวรรณะ  ต้องแสดงธรรมโดยไม่มุ่งหวังในลาภ สักการะ สรรเสริญ มุ่งแต่จะ

ให้ส าเร็จประโยชน์แก่ผู้ศึกษา คือ เมื่อผู้ศึกษาเข้าใจในธรรมะท่ีถูกต้อง ก็จะ

เจริญงอกงามในบุญ ซึ่งจะเป็นเหตุให้ถึงอมตธรรมคือพระนิพพาน การแสดง

ธรรมเช่นนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นธรรมเทศนาท่ีแท้จริง จะเป็นเหตุให้ผู้แสดงได้

บุญมากได้อานิสงส์มาก 
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๒. การแสดงธรรมที่ได้อานิสงส์น้อย   ผู้แสดงธรรมท่ีไม่มีจิต

อนุเคราะห์ผู้ฟ๎ง แสดงธรรม เพราะหวังลาภ สักการะ สรรเสริญ แสดงธรรม

เพ่ือให้คนรู้ว่าเราเป็นครูอาจารย์ เป็นผู้สอนธรรมะ เป็นต้น การแสดงธรรม

อย่างนี้เป็นการแสดงธรรมชนิดท่ีมีกิเลสแอบแฝงอยู่ ผลอานิสงส์ก็จะไม่เกิด

ขึ้นกับผู้แสดง ถ้าเกิดก็เกิดได้น้อย เพราะผู้แสดงธรรมนั้นมีอกุศลเกิดขึ้น 

อกุศลนี้เปรียบเสมือนตอท่ีผุดขึ้นมากั้นกุศลท่ีจะเกิดขึ้น 

 

๑๐. ทิฏฐุชุกรรม 

 ทิฏฐุชุกรรม คือ การกระท าความเห็นให้ตรงกับความเป็นจริง ได้แก่ 

กัมมัสสกตาญาณ (อ่านว่า ก า-มัด-สะ-กะ-ตา-ยาน) คือ ป๎ญญาที่รู้ว่าสัตว์ ท้ังหลาย

มีกรรมเป็นของตนเอง จะท าดีหรือท าชั่วก็ตาม ย่อมจะต้องได้รับผลของกรรม

นั้น 

ธรรมที่เป็นป๎จจัยให้เกิดกัมมัสสกตาญาณ  มี  ๓  ประการ 

๑. สุตมยป๎ญญา คือ  ป๎ญญาที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียน การเรียน

นี้มุ่งหมายการศึกษาค าสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นการแสดงความจริงของ

ชีวิต มีเหตุมีผล เป็นไปตามกฎแห่งกรรม เมื่อศึกษาแล้วย่อมท าให้เกิดความ

เข้าใจในค าสอน ส่งผลท าให้ผู้ศึกษามีการมุ่งมั่นในการให้ทาน รักษาศีล 

และเจริญภาวนา เป็นต้น ได้ถูกต้อง 

๒. จินตามยป๎ญญา คือ ป๎ญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาในความ

เป็นอยู่ของสัตว์ท้ังหลาย เก่ียว กับความมีโรค ไม่มีโรค  ความโง่  ความฉลาด  

ความสุข ความทุกข์ อายุส้ัน  อายุยืน  เหล่านี้เป็นต้น เมื่อคิดพิจารณาถูกต้อง

เช่นนี้แล้ว จึงเป็นเหตุให้เกิดกัมมัสสกตาญาณ 

๓. ภาวนามยป๎ญญา คือ  ป๎ญญาที่เกิดจากการเจริญวิป๎สสนา  เป็น

ป๎จจัยให้เกิดกัมมัสสกตาญาณ  มีการเห็นนามรูปพร้อมท้ังป๎จจัยของนามรูป  

เป็นต้น 

 ถึงแม้ว่า บุคคลทั้งหลายโดยส่วนมากจะยังไม่สามารถเห็นความเป็น

จริงของรูปนาม ไม่รู้ป๎จจัยอันเป็นเหตุเกิดของรูปนาม เพราะบุคคลยังยึดรูป

นามขันธ์ ๕ นี้ ว่าเป็นเรา เป็นของๆ เรา เป็นต้น แต่ถ้ามีความเห็นตรงตามทส
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วัตถุกสัมมาทิฏฐิ ๑๐ ประการ ก็ชื่อว่ามีกัมมัสสกตาญาณ เป็นทิฏฐุชุกรรม คือ 

เห็นถูกต้องตรงความเป็นจริงได้เช่นกัน 

ทสวัตถุกสัมมาทิฏฐิ  ๑๐ ประการ 

๑. เห็นว่า การท าบุญ ย่อมได้รับผลของบุญ  คือ  ผลดีมี

ประโยชน์    

๒.  ”       การบูชา     ย่อมได้รับผลของการบูชา  คือ  ผลดีมี

ประโยชน์ 

๓. ”       การเชื้อเชิญต้อนรับ ย่อมได้รับผลของการเช้ือเชิญต้อนรับ คือ 

ผลดีมีประโยชน์ 

๔. ”       การท าดีท าชั่ว     ย่อมได้รับผลของการท าดีท าชั่ว  ท้ัง

ทางตรงและทางอ้อม 

๕. ”       ภพนี ้ โลกนี้ (ป๎จจุบัน) มี  เพราะมีการเกิด  

๖. ”       ภพหน้าโลกหน้ามี     เพราะคนตายแล้วยังมีกิเลส จึงต้อง

เกิดในโลกหน้าอีก 

๗. ”       การท าดีท าชั่วต่อมารดา  จะต้องได้รับผลดีหรือผลชั่วใน

อนาคต  

๘. ”       การท าดีท าชั่วต่อบิดา     จะต้องได้รับ ผลดีหรือผลชั่วใน

อนาคต 

๙. ”       สัตว์ที่เกิดแล้วเติบโตขึ้นทันท ี คือ สัตว์นรก  เปรต  อสุรกาย  

เทวดา  พรหม   มีจริง 

๑๐. ”       ผู้รู้แจ้งโลกนี้และโลกหน้า  สามารถช้ีแจงให้เห็นจริงได้นั้นมี 

และผู้ท่ีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ    

                                                          เพ่ือเข้าถึง มรรคผลนิพพานนั้นก็มี

  

 

 ในทสวัตถุกสัมมาทิฏฐิ ๑๐ ประการ เป็นเหตุให้มีกัมมัสสกตาญาณ

เกิดขึ้นในขันธสันดาน  ดังนั้นควรส ารวจว่าตนมีความเห็นใน ๑๐ ประการนี้

ครบถ้วนหรือไม่ ถ้ายังไม่ครบถ้วนก็ควรศึกษาธรรมะและเจริญการปฏิบัติ

ภาวนา เพื่อปรับปรุงแก้ไขความเห็นของตนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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 สรุป “ บุญ”  ว่าโดย มนุสสธรรม และ อุตริมนุสสธรรม  

 การงดเว้นจากอกุศลกรรมบถ ๑๐ มีการให้ทาน การรักษาศีล และ 

ภาวนา(โดยความหมายบุญกิริยาวัตถุ ไม่ใช่ ภาวนากรรมฐาน) ก็มีเจตนา 

และวิรติ เป็นต้น เข้าประกอบร่วมกับมหากุศลจิต ๘  นี้เป็นสิ่งส าคัญท่ีจะเป็น

ป๎จจัยเบื้องต้นท่ีจะให้บรรลุคุณวิเศษต่างๆ ได้ ผลแห่งกุศลเบื้องต้น เป็นเหตุ

เป็นที่พ่ึงอาศัยท าให้พ้นไปจากอบายภูมิ ไปสู่สุคติภูมิได้เท่านั้น คือ ท าให้ไป

เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาได้เท่านั้น เปรียบเหมือนเรือล าน้อยท่ีพอเป็นท่ีอาศัย

ข้ามจากฝ๎่งนี้ไปสู่ฝ๎่งโน้นซึ่งสะดวกสบายกว่าการลุยน้ าข้ามไปเท่านั้นเอง 

เป็นกุศลขั้นต่ าท่ีมนุษย์ปกติธรรมดาทั่วไปควรท าให้เกิดขึ้น และก็สามารถท า

ให้เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดๆ  อย่างนี้เองท่านจึง

เรียกว่า “ มนุสสธรรม(หรือมนุษยธรรม)  ดังค าว่า “ มนุสฺสธมฺโม นาม ทส 

กุสลกมฺมปถา แปลว่า กุศลกรรมบถ ๑๐ ชื่อว่า มนุสสธรรม ”  หมายความว่า 

เป็นธรรมที่ผู้เป็นมนุษย์ท้ังหลายท่ัวไปพึงท าให้เกิดขึ้นได้ 

 ส่วนเจตนาที่ประกอบร่วมกับรูปาวจรกุศลจิต อรูปาวจรกุศลจิต และโล

กุตตรกุศลจิต ท่ีเป็นความส าเร็จจากการเจริญสมถะและวิป๎สสนานั้น เป็นกุศล

กรรมข้ันสูงที่ไม่ใช่สักแต่ว่าท าให้พ้นจากอบายภูมิไปสู่กามสุคติ ๗ คือ มนุษย์ 

และเทวดาได้เท่านั้น  แต่สามารถท าคติท่ีถึงนั้นให้เป็นคติท่ียอดเยี่ยมพิเศษ 

คือเป็นพรหมช้ันรูปพรหมและอรูปพรหม  อันสูงกว่ามนุษย์หรือเทวดา หรือท า

ให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์  คือ พระนิพพานอันยอดเยี่ยมสูงสุด  จึงเปรียบเหมือน

เรือใหญ่ ที่ไม่ใช่สักแต่ว่าจะอาศัยข้ามจากฝ๎่งนี้ไปถึงฝ๎่งตรงกันข้ามโน้นได้

เท่านั้น  แต่ว่าใช้อาศัยออกสู่มหาสมุทรได้อีกด้วย ฉะนั้นจึงเป็นกุศลกรรม

ชั้นสูง ท่ีมนุษย์ปกติธรรมดาไม่สามารถจะส าเร็จกันได้โดยท่ัวไป  เฉพาะ

บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ มีวาสนาบารมี อบรมมาในอดีตชาติเป็นอย่างดี

แล้ว และป๎จจุบันก็ขวนขวายเจริญบุญขั้นสูงนี้ จึงจะท าให้ส าเร็จได้ โดยเหตุ

นี้ท่านจึงไม่เรียกกุศลกรรมเหล่านี้ว่ามนุสสธรรม แต่เรียกว่า “ อุตริมนุสส

ธรรม ”  แปลว่า ธรรมที่ยอดเยี่ยมกว่าธรรมของมนุษย์ปกติธรรมดา ดังค าว่า 

“  อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม นาม ฌาน  วิโมกฺข  สมาธิ สมาปตฺติ ญาณทสฺสน  มคฺค

ภาวนา ผลสจฺฉิกิริยา กิเลสปฺปหาน  วินีวรณตา จิตฺตสฺส สุํฺญาคาเร อภิรติ  

(จากวิ.มหา.) ”  แปลว่า ฌาน , วิโมกข,์ สมาธิ ,  สมาบัติ , ญาณทัสสนะ , การ
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เจริญมรรค , การกระท าผลให้แจ้ง , การละกิเลสได้ ภาวะท่ีจิตปราศจาก

นิวรณ์ , ความยินดียิ่งในสุญญาคาร เหล่านี้ ชื่อว่า อุตริมนุสสธรรม ”  

 

 

 

 

 

รูปาวจรกุศลกรรม 

 รูปาวจรกุศลกรรม  เป็นการเจริญกุศลในขั้นสูง คือ การเจริญฌาน 

(อ่านว่า ชาน) ฌานนั้นให้ความสงบสุขอันเป็นความสุขท่ีประณีตกว่ากุศลขั้น

ทาน ศีล ฯลฯ ท่ีได้ศึกษาผ่านมาแล้ว   

 รูปาวจรกุศลกรรมเป็นการเจริญสมถกรรมฐาน มี กสิณ ๑๐ เป็นต้น 

(รายละเอียดอยู่ในบทเรียนชุดที่ ๙)  โดยการก าหนดจิตให้แนบแน่นอยู่กับ

อารมณ์เดียว บุคคลเม่ือก าหนดจิตได้แนบแน่นอยู่กับอารมณ์เดียวได้ ท าให้

สมาธิตั้งมั่น ก าลังของสมาธิท่ีต้ังมั่นและมากขึ้นๆ ตามล าดับ  จะท าให้เกิดผล

ส าเร็จในการเจริญรูปฌาน  

 ผลส าเร็จของการเจริญรูปฌาน มี ๕ คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติย

ฌาน จตุตถฌาน ป๎ญจมฌาน  ซึ่งแต่ละขั้นจะมีองค์ฌานประกอบดังนี้  

ฌานท่ี    ๑  เรียกว่า ปฐมฌานกุศล มีองค์ฌาน ๕ คือ วิตก วิจาร

 ปีติ สุข เอกัคคตา  

ฌานท่ี  ๒       ”     ทุติยฌานกุศล        ”        ๔             วิจาร

 ปีติ สุข    เอกัคคตา 

ฌานท่ี  ๓         ”    ตติยฌานกุศล        ”        ๓                      

 ปีต ิ สุข   เอกัคคตา 

ฌานท่ี  ๔       ”    จตุตถฌานกุศล        ”       ๒   

  สุข   เอกัคคตา 

ฌานท่ี  ๕         ”   ป๎ ญจมฌานกุศล        ”       ๒              

             อุ เบกขา เอกัคคตา  
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ผลของรูปาวจรกุศลกรรม 

 ผู้ที่เจริญรูปฌานจนส าเร็จในแต่ละขั้นแล้วถ้าฌานยังไม่เสื่อม เมื่อตาย

จากภพนี้ ก าลังแห่งฌานกุศลนั้นจะส่งผลเป็นวิปากน าเกิดในรูปพรหม  (ดู

แผนภาพภูมิ ๓๑ จากบทเรียนชุดที่ ๖) 

 ฌานที่ ๑ ปฐมฌานกุศล จะน าเกิดในปฐมฌานภูมิ ๓ คือ ปาริสัชชา   ปุ

โรหิตา   มหาพรหมมา ตามก าลังของฌานที่ได้ คือ มีก าลังอ่อน  ปานกลาง   

แก่กล้า  พรหมปาริสัชชา   มีอายุ ๑/๓ มหากัปป์   พรหมปุโรหิตา   อายุ ๑/๒ 

มหากัปป์  และ  มหาพรหมมา มีอายุ ๑ มหากัปป์ 

 ฌานที่  ๒  ทุติยฌานกุศล  และ ฌานที่ ๓  รูปาวจรตติยฌานกุศลจิต   

จะน าเกิดในทุติยฌานภูมิ ๓ คือ ปริตตาภา  อัปปมานาภา  อาภัสรา   ตาม

ก าลังของฌานที่ได้ คือ มีก าลังอ่อน ปานกลาง แก่กล้า  เป็นพรหมที่มีอายุ

ยาวนาน ๒ มหากัปป์   ๔ มหากัปป์  และ  ๘ มหากัปป์ ตามล าดับ 

 ฌานที่ ๔  จตุตถฌานกุศล  จะน าเกิดในตติยฌานภูมิ ๓ คือ ปริตตสุภา   

อัปปมานสุภา   สุภกิณหา  ตามก าลังของฌานที่ได้ คือ มีก าลังอ่อน ปานกลาง 

แก่กล้า เป็นพรหมที่มีอายุยาวนาน  ๑๖ มหากัปป์ ๓๒  มหากัปป์   และ ๖๔ 

มหากัปป์  ตามล าดับ 

 ฌานที่  ๕  ป๎ญจมฌานกุศล   จะน าเกิดในจตุตถฌานภูมิ ๗  แบ่ง

ออกเป็น ๒ กลุ่ม 

 กลุ่มท่ี ๑ น าเกิดใน เวหัปผลา  อสัญญสัตตา   เป็นพรหมท่ีมีอายุ

ยาวนาน ๕๐๐ มหากัปป์    

 กลุ่มท่ี ๒ น าเกิดใน  สุทธาวาส ๕ คือ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี 

และอกนิฏฐา  เป็นภูมิส าหรับพระอนาคามีที่ได้ฌานด้วยและมีอินทรีย์อย่างใด

อย่างหนึ่งแก่กล้าด้วย ความแก่กล้าแห่งอินทรีย์ คือ  สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ 

และป๎ญญา ตามล าดับ   

 พระอนาคามีท่ีแก่กล้าด้วยสัทธินทรีย์  จะเกิดในอวิหาภูมิ   มี

อายุ ๑ ,๐๐๐  มหากัปป์  

 พระอนาคามีท่ีแก่กล้าด้วยวิริยินทรีย์   จะเกิดในอตัปปาภูมิ   มี

อายุ ๒ ,๐๐๐    มหากัปป์  



บทเรียนพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ ชุดที่ ๗.๒ กฎแห่งกรรม  ท่านสามารถ บทเรียนพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ได้ที่ 


 ๕๐ 

  พระอนาคามีท่ีแก่กล้าด้วยสตินทรีย์     จะเกิดในสุทัสสาภูมิ  มี

อายุ ๔ ,๐๐๐   มหากัปป์  

 พระอนาคามีท่ีแก่กล้าด้วยสมาธินทรีย์  จะเกิดในสุทัสสีภูมิ มี

อายุ ๘ ,๐๐๐   มหากัปป์  

  พระอนาคามีท่ีแก่กล้าด้วยป๎ญญินทรีย์  จะเกิดในอกนิฏฐาภูมิ มี

อายุ ๑๖,๐๐๐   มหากัปป์  

 

ทิพยสมบัติของพรหม 
 

 ผู้ที่ไปเกิดเป็นรูปพรหมด้วยอ านาจของฌานที่ตนได้ จะเสวยทิพย

สมบัติแห่งความเป็นพรหม มีอายุยืนยาวนานเป็นมหากัปป์ มีวิมาน มีสวน

ดอกไม้ มีสระโบกขรณี และเครื่องทรงอลงกรณ์ต่างๆ สวยสดงดงามประณีต 

และมีความสวยสดงดงามกว่าทิพยสมบัติของเทวดาทั้งหลาย 

   เม่ือเกิดเป็นพรหมในรูปพรหม ๑๖ ชั้น ดังกล่าวแล้ว ก็หาพอใจใน

ฌานหรือในทิพยสมบัติของตนที่มีอยู่ไม่ ต้องการหาความสุขท่ีประณีตยิ่งขึ้น 

โดยการเจริญอรูปาวจรกุศลต่อไปอีก มีรายละเอียดดังนี้ 

อรปูาวจรกุศลกรรม 

 อรปูาวจรกุศลกรรม ผู้เจริญรูปาวจรกุศลจนถึงป๎ญจมฌานแล้ว 

ปรารถนาจะเจริญฌานให้ยิ่งขึ้นไป ก็ต้องเจริญในอรูปฌานต่อไป ตั้งแต่อา

กาสานัญจายตนฌาน จนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน   

   อรูปาวจรกุศลมี ๔ ระดับ แต่ละระดับ มีองค์ฌาน ๒ คือ  อุเบกขาและ

เอกัคคตา เหมือนกันท้ัง ๔ ระดับ ในแต่ละระดับมีอารมณ์ต่างกัน  

 ฌานท่ี ๑  เรียกว่า อากาสานัญจายตนกุศล     มี

กสิณุคฆาฏิมากาสบัญญัติเป็นอารมณ์  

 ฌานท่ี  ๒  เรียกว่า วิญญานัญจายตนกุศล      

 มีอากาสานัญจายตนกุศลเป็นอารมณ์ 

 ฌานท่ี  ๓  เรียกว่า อากิญจัญญายตนกุศล     

 มี นัตถิภาวบัญญัติเป็นอารมณ์ 



บทเรียนพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ ชุดที่ ๗.๒ กฎแห่งกรรม  ท่านสามารถ บทเรียนพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ได้ที่ 


 ๕๑ 

 ฌานท่ี  ๔  เรียกว่า เนวสัญญานาสัญญายตนกุศล 

 มีอากิญจัญญายตนกุศลเป็นอารมณ์    

  

ผลของอรูปาวจรกุศลกรรม 

 ผู้ที่เจริญอรูปฌานจนส าเร็จในแต่ละขั้นแล้วถ้าฌานยังไม่เสื่อม เมื่อ

ตายจากภพนี้ ก าลังแห่งอรูปฌานกุศลนั้นจะส่งผลเป็นวิปากน าเกิดในอรูป

พรหม  เป็นพรหมที่มีแต่นาม ไม่มีรูป  

 อากาสานัญจายตนกุศล จะน าเกิดในอรูปพรหมชั้นที่ ๑ คือ อา

กาสานัญจายตนภูมิ มีอายุ๒๐,๐๐๐ มหากัปป์ 

 วิญญานัญจายตนกุศล  จะน าเกิดในอรูปพรหมชั้นที่ ๒ คือ วิญญานัญ

จายตนภูมิ  มีอายุ ๔๐,๐๐๐ มหากัปป ์

 อากิญจัญญายตนกุศล จะน าเกิดในอรูปพรหมชั้นที่ ๓ คือ อา

กิญจัญญายตนภูมิ มีอายุ ๖๐,๐๐๐ มหากัปป์ 

 เนวสัญญานาสัญญายตนกุศล จะน าเกิดในอรูปพรหมชั้นที่ ๔ คือ เนว

สัญญานาสัญญายตนภูมิ  มีอายุ ๘๔,๐๐๐ มหากัปป์ 

 เรื่องกรรมเป็นเรื่องที่แสดงความเป็นจริง เป็นเหตุ เป็นผล ที่ได้แสดง

มาแล้วทั้งหมดในบทเรียนชุดท่ี ๗.๑ และ ๗.๒ นี้ ได้แสดงไว้แล้วโดยนัยแห่ง

พระอภิธรรม คือ ชี้ให้เห็นถึงสภาวธรรมแห่งเหตุ และได้แสดงโดยนัยแห่ง

พระสูตร คือ ยกตัวอย่างประกอบไว้แล้ว   

 กรรมท่ีแสดงไว้แล้วทั้งหมดนี้เป็นกรรมชนิดท่ีส่งผลน าเกิด คือ เม่ือ

กรรมส าเร็จแล้วย่อมส่งผลน าวิบากให้เกิดขึ้น เป็นการแสดงความเป็นจริง

แห่งวัฏฏะ คือ วงเวียนแห่งชีวิตว่า มีการเกิด มีการด ารงอยู่ และก็มีการตาย 

แล้วก็มีเกิดใหม่  ด ารงอยู่ใหม่ แล้วก็ตายไป แล้วก็มีการเกิดใหม่  ด ารงอยู่

ใหม่ แล้วก็ตายไป  เป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่มีท่ีสิ้นสุด  เป็นวัฏฏะทุกข์   คือ 

ทุกข์เพราะยังต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย  เพราะกรรมท่ีบุคคลท าไว้แล้วนั้นเป็น

กรรมชนิดท่ีเป็นไปเพ่ือวัฏฏะ   

 การจะหลุดพ้นจากวัฏฏะ หรือ วงเวียนแห่งชีวิตนี้  ต้องท ากุศลขั้นวิ

วัฏฏะ คือ มีความปรารถนาอย่างยิ่งท่ีจะพ้นไปจากวัฏฏะทุกข์นี้  เพราะรู้และ

จบบทเรียนชุดที่ ๗.๒ 



บทเรียนพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ ชุดที่ ๗.๒ กฎแห่งกรรม  ท่านสามารถ บทเรียนพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ได้ที่ 


 ๕๒ 

เข้าใจความเป็นจริงแห่งชีวิต แล้วท ากุศลทุกอย่างก็เพ่ือ มุ่งให้เป็นป๎จจัยให้

พ้นไปจากวัฏฏะ  เจริญกุศลขั้นป๎ญญาเพื่อขจัดกิเลสให้เบาบาง เพ่ือประหาณ

กิเลสท้ังหลาย เม่ือกุศลขั้นวิวัฏฏะยังผลให้โลกุตตรกุศลเกิดขึ้นเมื่อไร เมื่อนั้น

ก็จะพ้นไปจากวัฏฏะทุกข์เข้าสู่ความเกษมคือพระนิพพานได้ 
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