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บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำเสนอเกณฑ์วนิ จิ ฉัยการท�ำดีการท�ำชัว่ ในพระพุทธศาสนา
เมื่อศึกษาแล้วท�ำให้ทราบว่า เกณฑ์วินิจฉัยมีอยู่ ๒ ประการ คือ (๑) เกณฑ์วินิจฉัยหลักประกอบด้วย
๑) เจตนาที่ซ่อนอยู่ภายในเป็นภาวะขับเคลื่อนให้ลงมือกระท�ำทั้งดีและชั่ว ๒) กุศล คือความดี
ความงาม สิง่ ทีด่ ี อกุศล คือสิง่ ทีม่ ใิ ช่ความดี มิใช่ความงาม มิใช่สงิ่ ดี ๓) บุญ คือสิง่ ช�ำระพืน้ จิตใจให้สะอาด
บาป คือสิ่งที่ท�ำให้ตกไปในที่ชั่ว ๔) กุศลกรรมบถ คือทางท�ำดี อกุศลกรรมบถ คือทางท�ำชั่ว และ
๕) เบญจศีล (๒) เกณฑ์วินิจฉัยรองหรือเกณฑ์ร่วมเป็นการพิจารณาและอนุวัติตามอัธยาศรัยที่ต่างกัน
ของสัตว์โลก (มนุษย์) จึงได้วางเกณฑ์ที่อ่อนลงซึ่งเรียกว่า เกณฑ์รอง ประกอบด้วย ๑) มโนธรรม ได้แก่
สภาพของใจที่มีธรรมประจ�ำใจคือมีความรู้สึกผิดชอบดีชั่ว รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรควรท�ำอะไร
ไม่ควรท�ำ ฯลฯ และ ๒) มติของท่านผู้รู้ ได้แก่ คนมีความรู้ มีปัญญา ฉลาดในทางดี ซึ่งจะเป็นผู้ช่วย
วินิจฉัยการกระท�ำทั้งดีทั้งชั่ว และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างมีเหตุผล
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Abstract

This academic paper aims to present the criteria for considering the good and
bad conduct in Buddhism. Based on the study, there are two criteria for considering
the good and bad conducts in Buddhism: (1) the main criteria are: 1) inner intention
driving to perform good deeds or bad deeds; 2) wholesomeness or unwholesomeness;
3) merit, the mental purifier and demerit, the mental contaminator; 4) wholesome or
unwholesome course of action; 5) the Five Precepts; (2) the sub-criteria based on
a diversity of human manners consists of 1) mental dhamma, knowing dhammas
of wholesomeness and unwholesomeness and what ought to do and what ought
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not to do and 2) the expert qualification: knowledge, wisdom, intelligence which
are the supporter for reasonably considering the conducts and undesirable behaviors
that happen in the society.

Keyword : the criteria for considering, the good and bad conduct, Buddhism
บทน�ำ

พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของ
อันเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม เป็นวัตถุหรือเป็นเรื่องจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือโลกที่แวดล้อมอยู่
(สังขตธรรมทั้งหมด) ธรรมดาทั้งหมดนั้นล้วนเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยและเป็นเรื่องปัจจัย
สัมพันธ์ ค�ำสอนส�ำคัญในพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่อง...กรรม ถือว่าเป็นหลักค�ำสอนที่แสดงถึงความ
เป็นธรรมดาแห่งปัจจัยและปัจจัยสัมพันธ์ โดยมีกรรมเป็นตัวกลางระหว่างกิเลสกับวิบาก ซึ่งเรียกว่า
กระบวนการแห่งวัฏฏะ ๓ ได้แก่ กิเลส กรรม และวิบาก ในกระบวนการนี้ กิเลสถือว่าเป็นปัจจัยภายใน
ที่มีส่วนผลักดันให้มีการกระท�ำ (กรรม) ทางกายเรียกว่า กายกรรม มีการกระท�ำทางวาจาเรียกว่า
วจีกรรม และมีการคิดหรือการนึกคิดในใจเรียกว่า มโนกรรม ส่วนวิบากหรือผลอันเป็น ‘ความประพฤติ’
ที่เป็นไปต่างๆ ซึ่งบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว
ประเด็นทีค่ วรน�ำสูก่ ารพิจารณาร่วมกัน คือ เรามีเกณฑ์อะไรทีจ่ ะวินจิ ฉัยหรือตัดสิน ‘การกระท�ำ’
ทางกาย ทางวาจา และทางใจนั้น โดยเฉพาะทางกายและทางวาจา (กายกรรมและวจีกรรม) อันเป็น
ความประพฤติหรือการแสดงออกทีส่ ามารถพบและสังเกตเห็นได้ทางประสาทสัมผัสมีตาเป็นต้น จะเห็น
ได้ว่าความประพฤติหรือการแสดงออกที่เรียกว่า การกระท�ำ ซึ่งการกระท�ำนั้นหากกล่าวตามนัยแห่ง
พระพุทธศาสนามี ๒ ประการ คือ กรรมดีที่กระท�ำเรียกว่า การท�ำดี (กุศลหรือบุญ) และกรรมชั่วที่
เรียกว่า การท�ำชัว่ (อกุศลหรือบาป) แต่มคี ำ� ถามเกิดขึน้ ว่า เรามีเกณฑ์อะไรเป็นเครือ่ งวินจิ ฉัยหรือตัดสิน
การท�ำดีการท�ำชั่วนั้น ซึ่งในบทความนี้จะใช้ค�ำว่า เกณฑ์วินิจฉัย จะไม่ใช้ค�ำว่า เกณฑ์ตัดสิน โดยยึดถือ
ตามทัศนะของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ที่ว่า เราควรมีวิธีอะไรบางประการที่จะช่วยในการศึกษา
พุทธธรรม เพือ่ ให้การวินจิ ฉัยความหมายและคุณค่าของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เป็นไปด้วยความ
แน่ใจ ให้เกิดความชัดเจน และความถูกต้องสมบูรณ์ทสี่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ เพราะการตีความหรือวินจิ ฉัย
1
ความหมายต่างๆ นั้นหากว่าท�ำไปไม่ถูกต้องอาจจะเป็นอันตรายได้มาก ดังนั้น เกณฑ์วินิจฉัยการท�ำดี
การท�ำชั่วในบทความนี้ ผู้เขียนได้แบ่งออกเป็น ๒ เกณฑ์ คือ เกณฑ์วินิจฉัยหลักและเกณฑ์วินิจฉัยร่วม
1

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), เกณฑ์วินิจฉัยความหมายและคุณค่าของพุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หน้า ๒-๓.
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และบทความนีจ้ ะไม่มกี ารวิเคราะห์ แต่จะเน้นเสนอเนือ้ หาอันเป็นเกณฑ์วนิ จิ ฉัยหลักและเกณฑ์วนิ จิ ฉัย
ร่วมเท่านั้น เพราะมุ่งประสงค์เพื่อรวบรวมเกณฑ์วินิจฉัยส�ำหรับการศึกษา การวิเคราะห์ และการท�ำ
วิจัยของนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาในสมัยปัจจุบัน ซึ่งมีความหลากหลายทั้งผู้เข้า
มาศึกษา การตีความ การอธิบายความ และอื่นๆ อีกมาก ด้วยหวังว่าเมื่อมีเกณฑ์วินิจฉัย (ตามนัยแห่ง
พระพุทธศาสนา) แล้ว ก็จะท�ำให้การศึกษาค�ำสอนและวิชาการทางพุทธศาสนาเป็นไปได้สะดวกและ
ง่ายขึ้น

เกณฑ์วินิจฉัยหลัก

เกณฑ์วินิจฉัยหลักในงานนี้ ได้แก่ หลักธรรมเรื่อง...เจตนา กุศลอกุศล บุญบาป กุศลกรรมบถ
อกุศลกรรมบถ เบญจศีล และเกณฑ์วินิจฉัยร่วม ได้แก่ มโนธรรมและมติท่านผู้รู้ มีรายละเอียดดังนี้
๑. เจตนาตามนัยแห่งกรรมนิยาม
หัวข้อนี้มีค�ำส�ำคัญอยู่ ๒ ค�ำ คือ ค�ำว่า เจตนา กับ กรรมนิยาม ทั้งสองค�ำนี้มีความสัมพันธ์กัน
อย่างแยกไม่ออก เพราะกรรมนิยามจะมีความสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีเจตนาที่ซ่อนอยู่ภายในเป็นภาวะ
ขับเคลื่อนให้ลงมือกระท�ำทั้งดีและชั่ว ค�ำว่า กรรมนิยาม หมายถึงกฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
2
มนุษย์ คือ กระบวนการให้ผลของการกระท�ำ และได้มีการอธิบายขยายความให้กระจ่างมากขึ้นอีกว่า
กรรมนิยาม คือ กระบวนการก่อการกระท�ำและการให้ผลของการกระท�ำ หรือพูดให้จ�ำเพาะเจาะจง
ลงไปอีกว่า กระบวนการแห่งเจตจ�ำนงหรือความคิดปรุงแต่งสร้างสรรค์ต่างๆ พร้อมทั้งผลที่สืบเนื่อง
ออกไปอันสอดคล้องสมกัน เช่น ท�ำกรรมดี มีผลดี ท�ำกรรมชั่ว มีผลชั่ว เป็นต้น การนิยามหรือให้
ความหมายที่กล่าวมาข้างต้นมีค�ำส�ำคัญที่ต้องศึกษาร่วมกัน ได้แก่ค�ำว่า เจตจ�ำนง ซึ่งมีความหมายเดียว
กับค�ำว่า เจตนา โดยที่ท่านคือพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงสาระหรือตัวแท้ของกรรม
คือเจตนาหรือเจตจ�ำนงไว้ในหนังสือพุทธธรรมว่า ในบรรดากฎธรรมชาติทั้งหลายมีกฎแห่งกรรมหรือ
กรรมนิยามรวมอยูด่ ว้ ย ในแง่ของมนุษย์กรรมนิยามเป็นกฎส�ำคัญทีส่ ดุ เพราะเป็นเรือ่ งของมนุษย์โดยตรง
มนุษย์เป็นผู้เสกสรรปรุงแต่งกรรมและกรรมก็เป็นเครื่องปรุงแต่งวิถีชีวิตโชคชะตาของมนุษย์ ถือว่า
กรรมนิยามเป็นเขตแดนของมนุษย์ ส่วนกฎหรือนิยามอื่นๆ เป็นเขตแดนของธรรมชาติ มนุษย์เกิดจาก
ธรรมชาติและเป็นส่วนหนึง่ ของธรรมชาติ แต่มนุษย์มวี สิ ยั พิเศษของตนเองจึงเป็นดุจอีกโลกหนึง่ ต่างหาก
จากโลกของธรรมชาติ เขตแดนของกรรมนิยามนั้น สาระหรือตัวแท้ของกรรมก็คือเจตนาหรือเจตจ�ำนง
หรือโลกแห่งความคิดนึกปรุงแต่งสร้างสรรค์ (และท�ำลาย) ทั้งหมด เท่าที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ ไม่ว่า
2

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺ ต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครัง้ ที่ ๑๗. (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๖๖.

01.

(1-22).indd 3

31/5/2561 21:43:34

4

วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ

มนุษย์จะไปเกี่ยวข้องกับนิยามอื่นใดหรือไม่ก็ตาม ก็ต้องมีกรรมนิยามเป็นกฎยืนพื้น ตลอดถึงว่าจะไป
3
เกี่ยวข้องและใช้นิยามอื่นเหล่านั้นอย่างไร ก็อยู่ที่กรรมนิยาม เมื่อได้ศึกษาค�ำว่า เจตจ�ำนง เป็นเหตุให้
คิดถึงค�ำว่า เจตจ�ำนง ในรูปศัพท์เฉพาะทางปรัชญาว่า เจตจ�ำนงเสรี (Free will) หมายถึงความเป็น
อิสระของจิตที่จะตัดสินใจเลือกกระท�ำ หรือไม่กระท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออกีนัยหนึ่ง เจตจ�ำนง แปลว่า
ความจงใจ แรงปรารถนา ซึ่งเป็นพลังผลักดันให้มนุษย์กระท�ำการต่างๆ ตามความเข้าใจ และความจริง
ที่เป็นพลังบอด เช่น เจตจ�ำนงที่จะมีชีวิต แต่ส�ำนักปรัชญาบางส�ำนักเห็นว่า การกระท�ำของมนุษย์มิได้
4
เกิดจากเจตจ�ำนงเสรี เพราะถูกก�ำหนดโดยปัจจัยทั้งภายในและภายนอกตัวมนุษย์
ข้อความที่กล่าวมาข้างต้นสื่อความเข้าใจได้ว่า เจตนาก็คือเจตจ�ำนง ซึ่งเป็นค�ำที่ใช้เทียบเคียงกัน
ในเชิงความหมายในทางพระพุทธศาสนา และมีความสอดคล้องสัมพันธ์กบั ค�ำว่าเจตจ�ำนงหรือเจตจ�ำนง
เสรีในทางปรัชญา เพราะแนวคิดทางปรัชญาก็มุ่งเน้นว่ามนุษย์เป็นผู้ก�ำหนดการกระท�ำของตนเอง ซึ่งมี
นัยทางความหมายที่ใกล้เคียงกับค�ำว่า เจตนาหรือเจตจ�ำนงในทางพระพุทธศาสนา ถึงอย่างไรก็ตาม
เพื่อเป็นการศึกษาเกณฑ์วินิจฉัยการท�ำดีการท�ำชั่วในพระพุทธศาสนาให้มีความกระจ่างชัดมากขึ้น
จึงจ�ำเป็นต้องกลับไปศึกษาความหมายและสาระของเจตนาอีกครั้งหนึ่ง ค�ำว่า เจตนา (ส่วนค�ำว่า
เจตน์จ�ำนง ไม่ปรากฏในคัมภีร์หรือเอกสารวิชาการทางพุทธศาสนา) ตามรูปศัพท์แห่งไวยากรณ์บาลี
ให้ค�ำอธิบายไว้ว่า เจตนา หมายถึงธรรมชาติผู้คิด ความคิดอ่าน ความนึก ความตริ ความด�ำริ
5
ความมุ่งหมาย ความพอใจ แต่ในภาษาไทย เจตนาเป็นกิริยาในความหมายว่า จงใจ ตั้งใจ มุ่งหมาย
หรืออีกนัยหนึ่งที่มีความใกล้เคียงกัน เจตนา หมายถึงความตั้งใจ ความมุ่งใจหมายจะท�ำ เจตจ�ำนง
ความจ�ำนง ความจงใจ เป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวง เป็นตัวน�ำในการคิดปรุงแต่งหรือเป็นประธาน
6
ในสังขารขันธ์ หรือกล่าวได้ว่าเป็นตัวกรรมทีเดียว ดังพุทธพจน์ว่า เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ
7
แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่า เป็นกรรม
พุทธพจน์ที่กล่าวมาช่วยยืนยัน ‘ความเป็นเกณฑ์การวินิจฉัยการท�ำดีการท�ำชั่ว’ โดยมีค�ำอธิบาย
ที่ชี้เฉพาะเจาะจงลงไปที่เจตนาว่า เจตนาคือความจงใจ การเลือกอารมณ์ของใจ ตัวน�ำที่หันเหชักพา
3

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ ๔๖, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ�ำกัด, ๒๕๕๙), หน้า ๒๓๘.
4
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : ศักดิโสภาการพิมพ์,
๒๕๔๘), หน้า ๓๙.
5
พันตรี ป. หลงสมบูรณ์, พจานานุกรมมคธ-ไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมสาร, ๒๕๔๓), หน้า ๒๖๔.
6
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๔๐.
7
องฺ.ฉกฺก. (บาลี) ๒๒/๖๓/๓๙๕.
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ท�ำให้จิตเคลื่อนไหวโน้มน้อมไปหาหรือผละไปจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือมุ่งไปในทิศทางใด
ทางหนึง่ เป็นหัวหน้า เป็นผูจ้ ดั การ เป็นเจ้ากีเ้ จ้าการของจิตว่าจะเอาอะไรไม่เอาอะไร เป็นตัวการจัดแจง
แต่งวิถีทางของจิต และในที่สุดจะเป็นตัวการปรุงแต่งจิตนั้นให้เป็นไปต่างๆ เมื่อเจตนาเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง
ก็คือกรรมเกิดขึ้นที่จิต เมื่อกรรมเกิดขึ้นแล้วก็มีผลทันที เพราะเมื่อมีเจตนาเกิดขึ้นในจิตแล้ว จิตมีการ
เคลื่อนไหวหรือไหวตัวแล้ว แม้เป็นเพียงความคิดอะไรเล็กน้อย ซึ่งจะไม่มีผลส�ำคัญอะไร แต่ก็ไม่ไร้ผล
เสียเลย อย่างน้อยก็เป็นละอองของกรรมอันละเอียดที่สั่งสมหรือพอกไว้เป็นเครื่องปรุงแต่งคุณสมบัติ
ของจิตอยู่ภายใน เมื่อมากขึ้นเช่นจิตเสพความคิดนั้นบ่อยๆ หรือความคิดนั้นรุนแรงขึ้นออกมาภายนอก
ผลแรงขึ้นขยายออกมาเป็นลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ เป็นต้น เพราะเมื่อท�ำการอะไรบ่อยๆ ด้วยเจตนา
อย่างนัน้ บ่อยๆ ผลแห่งการสัง่ สมจะปรากฏชัดยิง่ ขึน้ และอาจขยายกว้างออกไปในระดับต่างๆ โดยล�ำดับ
8
รวมความคือเจตจ�ำนงคือเจตนาหรือกรรมนั้นแม้เล็กน้อย แต่ไม่อาจไร้ผลเลย ดังพุทธศาสนสุภาษิตว่า
9
กรรมดีหรือชั่วทุกอย่างที่คนสั่งสมไว้ ย่อมมีผล ขึ้นชื่อว่ากรรม แม้เล็กน้อย ที่จะว่างไปเลย ย่อมไม่มี
10
และว่า กรรมไม่ว่าดีหรือชั่ว ย่อมไม่สูญเปล่าเลย
ดังนั้น เจตนาจึงเป็นตัวที่แท้จริงหรือเป็นต้นตอหรือเป็นรากเหง้าก่อให้เกิดกรรม เมื่อมีกรรม
เกิดขึ้นกรรมย่อมให้ผลแน่นอนไม่แปรเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่น กรรมนั้นอาจจะเป็นการท�ำ การพูด
การคิด หรือการนึกคิด การแสดงออกทางกายวาจา หรือแม้แต่ความประพฤติที่เป็นไปในลักษณะต่างๆ
ล้วนเป็นกรรมที่บุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามหลักกรรมนิยามโดยแท้
๒. กุศลและอกุศลกับบุญและบาป
หัวข้อนี้มีค�ำส�ำคัญอยู่ ๒ กลุ่ม คือ กุศล-อกุศล และบุญ-บาป กลุ่มค�ำเหล่านี้มีความหมาย
เชิงนามธรรมที่เป็นสภาวะหรือสภาพ ซึ่งเป็นความหมายที่ซ่อนอยู่ภายในของรูปศัพท์ และสามารถ
ถือเป็นเกณฑ์วินิจฉัยการท�ำดีท�ำชั่วได้ เพราะชาวพุทธหรือผู้ศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่
จะเคยได้ยินและคุ้นชินกลุ่มค�ำเหล่านี้เป็นอย่างดี
๑) กุศลและอกุศล : ดีและชั่ว (ไม่ดี)
		
การจะศึกษากลุ่มค�ำนี้ให้ได้ความรู้ความเข้าใจตรงตามเนื้อหาของกุศลอกุศลให้มากขึ้น
คงต้องกลับไปศึกษาความหมายที่ซ่อนอยู่ภายในผ่านรูปศัพท์ก่อนสิ่งอื่น เพราะเมื่อว่าตามหลัก
ศัพทศาสตร์แล้ว ค�ำว่า กุศล มี ๒ ความหมาย คือ กุศล หมายถึงฉลาด ช�ำนาญ สมควร ถูกต้อง
8

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), หน้า ๑๗๖.
ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๒๐๕๔/๔๑๓.
10
ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๘๖๔/๓๐๖.
9
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วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ
11

ความไม่มีโทษ ความไม่มีโรค และ กุศล หมายถึงความดี ความงาม สิ่งที่ดี ความสบาย บุญ ส่วนอกุศล
หมายถึงกรรมมิใช่กุศล ความไม่ดี ความชั่ว บาป หากกล่าวถึงบุคคลจะหมายถึงคนโง่ คนชั่ว คนพาล
12
ในความหมายทางธรรมหมายเอาผู้มีความฉลาดหามิได้ ผู้มีความดีหามิได้ อีกนัยหนึ่งซึ่งเป็นการ
น�ำมาอธิบายด้วยภาษาร่วมสมัยใหม่เพื่อสื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น โดยพิจารณาไปที่ค�ำว่า กุศล แปลตาม
ศัพท์ว่า ฉลาด ช�ำนาญ บุญ เอื้อหรือเกื้อหนุน เหมาะ ดีงาม เป็นบุญ คล่องแคล่ว ตัดโรคหรือตัดสิ่ง
ชั่วร้ายที่น่ารังเกียจ ส่วนอกุศล แปลว่า สภาวะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกุศลหรือตรงข้ามกุศล เช่นว่า ไม่ฉลาด
ไม่สบาย เป็นต้น ความหมายในทางนามธรรมของกุศลที่ถือได้ว่าเป็นหลักมี ๔ อย่าง คือ ๑. อโรคยะ
หมายถึง ความไม่มีโรค คือ สภาพจิตที่ไม่มีโรค มีสภาวะหรือองค์ประกอบที่เกื้อกูลแก่สุขภาพจิต ท�ำให้
จิตไม่ป่วยไข้ ไม่ถูกบีบคั้น ไม่กระสับกระส่าย เป็นจิตแข็งแรง ใช้งานได้ดี เป็นต้น ๒. อนวัชชะ หมายถึง
ไม่มีโทษหรือไร้ต�ำหนิ แสดงถึงภาวะที่จิตสมบูรณ์ ไม่บกพร่อง ไม่เสียหาย เป็นต้น ๓. โกศลสัมภูต
หมายถึงสิง่ ทีเ่ กิดจากปัญญาหรือความฉลาด คือสภาวะทีป่ ระกอบอยูด่ ว้ ยปัญญา หรือมีคณ
ุ สมบัตติ า่ งๆ
ซึ่งเกิดจากความรู้ความเข้าใจ สว่าง มองเห็น หรือรู้เท่าทันความเป็นจริง และ ๔. สุขวิบาก หมายถึง
มีสุขเป็นวิบากคือเป็นสภาพที่ท�ำให้มีความสุข เมื่อกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจย่อมเกิดความสุขสบาย
คล่องใจในที่นั้นนั่นเอง พิจารณาได้เมื่อร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคเบียดเบียน (อโรค) ไม่มีสิ่งสกปรก
เสียหาย (อนวัชชะ) และรู้ตัวว่าอยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยถูกต้องเหมาะสม (โกศลสัมภูต)
		 ส่วนความหมายของอกุศลพึงทราบโดยนัยตรงกันข้ามกับสภาพที่กล่าวนี้ คือ เป็นสภาพจิต
ทีม่ โี รค ไร้สขุ ภาพ มีโทษ มีตำ� หนิ มีขอ้ เสียหาย เกิดจากอวิชชา และมีทกุ ข์เป็นวิบาก พูดสัน้ ๆ อีกนัยหนึง่
ว่า เป็นสภาพที่ท�ำให้จิตเสียคุณภาพและเสื่อมสมรรถภาพ ตรงข้ามกับกุศลซึ่งส่งเสริมคุณภาพและ
สมรรถภาพของจิต เพื่อให้ก�ำหนดได้ง่ายขึ้น อาจรวมลักษณะเหล่านี้เข้าเป็นกลุ่มได้ ๕ กลุ่ม คือ
		 ๑) ตั้งมั่น เช่น แนวแน่ อยู่ตัว ทรงตัวเรียบสม�่ำเสมอ ไม่หวั่นไหว ไม่วอกแวก ไม่พล่าน ไม่ส่าย
		 ๒) บริสุทธิ์ผ่องใส เช่น ปราศสิ่งมัวหมอง ไม่ขุ่นมัว ไม่เศร้าหมอง ไร้ไฝฝ้า เกลี้ยงเกลา ผุดผ่อง
แจ่มจ้า สว่างไสว
		 ๓) โปร่งโล่งอิสระ เช่น ไม่ติดข้อง ไม่คับแคบ ไม่ถูกจ�ำกัดขัดขวาง ไม่ถูกกดทับหรือบีบคั้น
ไม่อึดอัด กว้างขวาง ไร้เขตแดน
		 ๔) เหมาะแก่การใช้งาน เช่น นุ่มนวล อ่อนละมุน เบาสบาย ไม่หนัก คล่องแคล่ว ทนทาน
ไม่เปราะเสาะ ไม่กระด้าง ซื่อตรง ไม่บิดเบือน ไม่เฉไฉ
11
12

01.

พันตรี ป. หลงสมบูรณ์, พจนานุกรมมคธ-ไทย, หน้า ๒๐๖.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓.
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		 ๕) สงบสุข เช่น ผ่อนคลาย เรียบสงบ ไม่เครียด ไม่คับแค้น ไม่เดือดร้อน ไม่กระสับกระส่าย
13
หรือทุรนทุราย ไม่ขาดแคลน ไม่หิวโหย เอิบอิ่ม
		 อีกประการหนึ่ง เพื่อเป็นการท�ำความเข้าใจในหลักธรรมที่เป็นส่วนกุศล (กุสลธรรม) และ
อกุศล (อกุศลธรรม) ให้มีมากขึ้น โดยยกเป็นตัวอย่างประกอบ ดังนี้
ก. ตัวอย่างกุศล (กุศลธรรม)
		 ธรรมมีอปุ การะมาก ๒ ประการ คือ สติ ความระลึกได้ นึกได้ ส�ำนึกอยูไ่ ม่เผลอ และ สัมปชัญญะ
14
ความรู้ตัว ความรู้ชัด เข้าใจชัดตามความเป็นจริง แต่หากกล่าวเฉพาะความระลึกได้ ธรรมนี้สามารถ
15
เชือ่ มถึงธรรมทีช่ อื่ สติสมั โพชฌงค์ หมายถึงธรรมทีเ่ ป็นองค์แห่งการตรัสรูค้ อื ความระลึกได้ ธรรมทีต่ อ้ ง
มีไว้เป็นหลักใจและก�ำกับความประพฤติ จึงจะได้ชื่อว่าด�ำเนินชีวิตหมดจดและปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์
โดยชอบ ได้แก่ เมตตา และเมื่อประพฤติปฏิบัติได้ครบถ้วนแล้วจะมีอานิสงส์เกิดขึ้นแก่ผู้นั้น โดยมี
ข้อความปรากฏในพระวินัยปิฎกว่า เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว ท�ำให้มากแล้ว
ท�ำให้เป็นดุจยานพาหนะแล้ว ท�ำให้เป็นที่ตั้งแล้ว ให้ตั้งมั่นแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้วพึงหวังอานิสงส์
๑๑ ประการ คือ ๑. หลับเป็นสุข ๒. ตื่นเป็นสุข ๓. ไม่ฝันร้าย ๔. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย
๕. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย ๖. เทวดาทั้งหลายรักษา ๗. ไฟ ยาพิษ หรือศัสตรา กล�้ำกราย
บุคคลนั้นไม่ได้ ๘. จิตตั้งมั่นได้เร็ว ๙. สีหน้าสดใส ๑๐. ไม่หลงลืมสติตาย ๑๑. เมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษ
16
อันยิ่งขึ้นไป ย่อมเข้าถึงพรหมโลก
ข. ตัวอย่างอกุศล (อกุศลธรรม)
		 หลักธรรมทีเ่ ป็นอกุศลหรืออกุศลธรรมปรากฏในสามัญญผลสูตร ว่าด้วยเรือ่ งการละนิวรณ์ ๕
ความว่า เธอละอภิชฌา (ความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา) ในโลก มีใจปราศจากอภิชฌาอยู่ ช�ำระจิต
ให้บริสุทธิ์จากอภิชฌา ละความมุ่งร้ายคือพยาบาท มีจิตไม่พยาบาท มุ่งประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์อยู่
ช�ำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาท ละถีนมิทธะ (ความหดหู่และเซื่องซึม) ปราศจาก
ถีนมิทธะ ก�ำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ ช�ำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะ
(ความฟุ้งซ่านและร�ำคาญใจ) เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน มีจิตสงบอยู่ภายใน ช�ำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) ข้ามวิจิกิจฉาได้แล้ว ไม่มีวิจิกิจฉาในกุศลธรรมอยู่ ช�ำระจิต
13

ดูเพิ่มเติมใน พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), หน้า ๑๖๕-๑๖๖.
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๒/๓๖๙.
15
องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๒๓/๑๘๙.
16
วิ.ป. (ไทย) ๘/๓๓๑/๓๖๘.
14
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17

ให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา นอกจากนี้ยังมีอกุศลหรืออกุศลธรรมที่ไม่เป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักษุ ไม่ก่อ
ให้เกิดญาณ ไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับ ไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่ง ไม่เป็นเพื่อตรัสรู้ และไม่เป็นเพื่อนิพพานมี
๑๒ ข้อธรรม คือ มักขะ (ความลบหลู่คุณท่าน) ปฬาสะ (ความตีเสมอ) อิสสา (ความริษยา) มัจฉริยะ
(ความตระหนี่) มายา (มารยา) สาเถยยะ(ความโอ้อวด) ถัมภะ (ความหัวดื้อ) สารัมภะ (ความแข่งดี)
มานะ (ความถือตัว) อติมานะ (ความดูหมิ่นเขา) มทะ (ความมัวเมา) และปมาทะ (ความประมาท)
18
เป็นบาป
		 ดังนั้น เมื่อเข้าใจกุศลและกุศลตามนัยเหล่านี้แล้ว จะท�ำให้เข้าใจความหมายของกรรมดี
และกรรมชั่ว คือ กุศลธรรมและอกุศลธรรมได้มากขึ้นด้วย และช่วยให้กล่าวได้ว่า เจตนาเป็นตัวกรรม
เจตนาที่ประกอบด้วยกุศลจัดเป็นกุศลเจตนาและเป็นกุศลกรรม เจตนาที่ประกอบด้วยอกุศลจัดเป็น
อกุศลเจตนาและเป็นอกุศลกรรม เมือ่ กุศลเจตนาและอกุศลเจตนานัน้ เป็นไปหรือแสดงออกโดยทางกาย
ทางวาจา และทางใจ เรียกว่า เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมทางกาย ทางวาจา และทางใจ หรือเรียก
นัยหนึ่งว่า กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ที่เป็นกุศลและอกุศลตามล�ำดับ
๒) บุญและบาป : ดีและชั่ว (ไม่ดี)
		 ค�ำว่า บุญ เป็นค�ำที่ใช้ในภาษาไทยซึ่งแผลงมาจากค�ำบาลีว่า ปุญฺญ มี ๒ นัยคือ (๑) ปุญฺญ
หมายถึง ช�ำระล้าง น่ายินดี เป็นที่ชอบใจ หรือเป็นที่พอใจ (๒) ปุญฺญ หมายถึง กุศล กรรมดี ความดี
19
ความสุข หรือเครื่องช�ำระสันดานให้สะอาด และเมื่อน�ำไปอธิบายตามรูปศัพท์ ๒ อย่างนั้นแล้ว ท�ำให้
มีความเข้าใจว่า บุญ คือ เครื่องช�ำระสันดานคือช�ำระพื้นจิตใจให้สะอาด และสิ่งที่ท�ำให้เกิดผลคือภพที่
น่าชื่นชม ส่วนบาปมักแปลตามรูปศัพท์ว่า สิ่งที่ท�ำให้ถึงวัฏฏทุกข์หรือสิ่งที่ท�ำให้ถึงทุคติ (สิ่งที่ท�ำให้
ตกไปในที่ชั่ว) ค�ำแปลสามัญของบาปคือ ลามก (ต�่ำทราม หรือเลว) บางครั้งใช้เป็นค�ำวิเศษณ์ของวิบาก
แปลว่า ทุกข์หรืออนิฏฐ์ (ไม่น่าปรารถนา) ก็ได้ หากกล่าวเฉพาะในคัมภีร์ปรมัตถทีปนี อรรถกถา
อิติวุตตกะ ท่านแสดงความหมายของค�ำว่า บุญ ไว้ ๕ อย่าง คือ
			 (๑) บุญ หมายถึงผลบุญ คือ ผลของกุศลหรือผลของความดี เช่นในข้อความว่า เพราะการ
สมาทานกุศลธรรมทั้งหลายเป็นเหตุ บุญย่อมเจริญเพิ่มพูน
			 (๒) บุญ หมายถึงความประพฤติสุจริตในระดับกามาวจรและรูปาวจร เช่นในค�ำว่า
คนตกอยู่ในอวิชชา หากปรุงแต่งสังขารที่เป็นบุญ (ปุญญาภิสังขาร)
			 (๓) บุญ หมายถึงภพที่เกิดซึ่งเป็นสุคติพิเศษ เช่นในค�ำว่า วิญญาณที่เข้าถึงบุญ
17

ที.สี. (ไทย) ๙/๒๑๗/๗๔.
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๓/๓๒.
19
พันตรี ป. หลงสมบูรณ์, พจนานุกรมมคธ-ไทย, หน้า ๔๙๖.
18
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			 (๔) บุญ หมายถึงกุศลเจตนา เช่นในค�ำว่า บุญกิริยาวัตถุ (คือเท่ากับกุศลกรรม)
			 (๕) บุญ หมายถึงกุศลธรรมในภูมิสาม เช่นในค�ำว่า ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอย่ากลัว
20
บุญเลย ข้อนี้ตรงกับค�ำว่า โลกียกุศล นั่นเอง
		 แต่ถึงกระนั้นก็ตามยังมีความนิยมใช้ในกรณีที่ให้ความรู้สึก ที่ตรงกับความหมายในแง่ต่างๆ
ของบุญ โดยนัยนี้
			 (๑) กุศล ใช้ในแง่การกระท�ำหรือกรรมก็ได้ มองลึกลงไปถึงตัวสภาวธรรมก็ได้ ส่วนบุญ
มักเล็งแต่ในแง่กรรมคือการกระท�ำ ดังนัน้ ค�ำว่า กุศลกรรมก็ดี กุศลธรรมก็ดี จึงเป็นค�ำสามัญ แต่สำ� หรับ
บุญเราพูดได้ว่า บุญกรรม (กรรมที่เป็นบุญ ไม่ใช่บุญและกรรม) ถ้าพูดว่าบุญธรรม จะแปลกหูและ
ไม่รู้สึกเป็นค�ำศัพท์ทางธรรม ส่วนบาปกับอกุศลจะพบทั้งอกุศลกรรม อกุศลธรรม บาปกรรม บาปธรรม
			 (๒) ในแง่พิเศษ บุญหมายถึงผลของบุญหรือวิบากของกุศลกรรม แม้ในกรณีที่ไม่ได้
หมายถึงผลหรือวิบากโดยตรง บุญจะถูกใช้ในลักษณะที่สัมพันธ์กับผลหรือให้เกิดความรู้สึกเพ่งเล็งถึง
ผลตอบสนองภายนอกหรือผลที่เป็นอามิส เฉพาะอย่างยิ่งผลที่เป็นความสุขและการได้ไปเกิดในที่ดีๆ
			 (๓) ด้วยเหตุท่ีกล่าวมานั้น การใช้ค�ำว่าบุญจึงมักจ�ำกัดอยู่ในระดับโลกียะเป็นโอปธิกบุญ
คือเป็นโลกียกุศลเท่านั้น
		 นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตส�ำหรับผู้สนใจทางวิชาการอาจศึกษาค้นคว้าต่อไป คือ
			 (๑) บุญและบาป เป็นค�ำที่มีแพร่หลายอยู่ก่อนแล้วในพุทธกาล และมีความหมายในทาง
โชคและความศักดิ์สิทธิ์ปนอยู่ด้วย พระพุทธศาสนารับเข้ามาใช้ในความหมายเท่าที่ปรับเข้ากับหลักการ
ของตนได้ ส่วนกุศลและอกุศลเดิมใช้ในความหมายอย่างอื่น เช่น ฉลาด ช�ำนาญ คล่องแคล่ว สบายดี
มีสขุ ภาพ เป็นต้น พระพุทธศาสนาน�ำเอามาบัญญัตใิ ช้สำ� หรับความหมายทีต่ อ้ งการของพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะ
		 (๒) โดยนัยนี้ กุศลและอกุศลจึงเป็นศัพท์วิชาการทางธรรมอย่างแท้จริง ส่วนบุญและบาป
21
ท่านมักใช้ในวงแห่งค�ำสอนส�ำหรับชาวบ้านหรือชีวิตของชาวโลก
ถึงอย่างไรก้ตาม แม้ว่าบุญกับกุศลและบาปกับอกุศลจะเป็นไวพจน์กัน (คือเป็นค�ำที่มีรูปต่างกัน
แต่มีความหมายเหมือนกัน) แต่ในการใช้จริงโดยทั่วไป กุศลมีความหมายครอบคลุมกว้างกว่าบุญ
ค�ำทั้งสองจึงใช้แทนกันได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ส่วนบาปกับอกุศลมีความหมายใกล้เคียงกันมากกว่า จึงใช้
แทนกันได้บ่อยกว่า
20
21

01.

ดูเพิ่มเติมใน พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), หน้า ๑๖๙-๑๗๐.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗๑.
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๓. กุศลกรรมบถและอกุศลกรรมบถ ๑๐
ประเด็นค�ำถามเกี่ยวกับเกณฑ์วินิจฉัยว่า ‘อะไรเป็นความดีและอะไรเป็นความชั่ว อะไรดีและ
อะไรชั่ว หรืออะไรเป็นบุญและอะไรเป็นบาป’ นั้น หากกล่าวตามหลักการในพระพุทธศาสนาแล้วคง
ตรงกับพุทธพจน์ที่ว่า ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม หรืออีกนัยหนึ่งคือ เจตนานั่นแหละ
22
เรากล่าวว่าเป็นกรรม (เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ) ดังนั้น เกณฑ์วินิจฉัยหลักในที่นี้จึงหมายเอา
เจตนาของการกระท�ำทั้งกุศลและอกุศล เป็นหลักการส�ำคัญส�ำหรับวินิจฉัยประเด็นค�ำถามตามที่
กล่าวแล้ว เหตุผลที่ถือเอาเจตนาว่าเป็นกรรมหรือเป็นสิ่งก่อให้เกิดกรรมนั้น เพราะค�ำว่า เจตนา
เป็นธรรมชาติของผู้คิด เป็นตัวความคิด เป็นความด�ำริ เป็นความมุ่งหมาย ความตั้งใจ และความจงใจ
23
ในการกระท�ำสิ่งต่างๆ ทั้งที่เป็นกุศลคือความดีหรือสิ่งดีงาม และอกุศลคือความไม่ดีหรือความชั่ว
เมื่อว่าโดยเกณฑ์หลักที่ถือว่าเป็นหลักการส�ำคัญในพระพุทธศาสนา ความดีหรือสิ่งดีงามท่านหมายเอา
‘สุจริต ๓’ ก็เพราะมีความประพฤติดจี งึ ได้ชอื่ ว่า สุจริต และความไม่ดหี รือความชัว่ ท่านหมายเอา ‘ทุจริต
๓’ ก็เพราะมีความประพฤติชั่วจึงได้ชื่อว่า ทุจริต ถึงอย่างไรก็ตาม การรู้จักเกณฑ์หลักว่าได้แก่ สุจริต ๓
และทุจริต ๓ เพียงเท่านี้ยังไม่พอต่อการอธิบายความเป็นเกณฑ์หลักได้อย่างครบถ้วน เพราะหลักการที่
ถือเป็นเกณฑ์หลักทีค่ รบถ้วนมากกว่านี้ ได้แก่ หากเป็นกรรมดีหรือความดีทา่ นหมายเอา ‘กุศลกรรมบถ
๑๐’ หมายถึงทางแห่งกุศลกรรม ทางท�ำความดี หรือกรรมดีอนั เป็นทางน�ำไปสูค่ วามสุขความเจริญหรือ
สุคติ ได้แก่
		
๑) กายกรรม ๓ เป็นการกระท�ำทางกาย ๓ อย่าง คือ (๑) ปาณาติปาตํ ปหาย ฯลฯ
สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปี โหติ แปลเอาความว่า ละการฆ่าการเบียดเบียน มีเมตตากรุณาช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน (๒) อทินฺนาทานํ ปาหาย ฯลฯ อทินฺนํ เถยฺยสงฺขาตํ อนาทาตา โหติ แปลเอาความว่า
ละอทินนาทาน เคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น ๓. กาเมสุมิจฺฉาจารํ ปหาย ฯลฯ น จาริตฺตํ
อาปชฺชิตา โหติ แปลเอาความว่า ละการประพฤติผิดในกาม ไม่ล่วงละเมิดประเพณีทางเพศ
		
๒) วจีกรรม ๔ เป็นการกระท�ำทางวาจา ๔ อย่าง คือ (๑) มุสาวาทํ ปหาย ฯลฯ น
สมฺปชานมุสา ภาสิตา โหติ แปลเอาความว่า ละการพูดเท็จ ไม่ยอมกล่าวเท็จ เพราะเหตุตนเอง ผู้อื่น
หรือเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ใดๆ (๒) ปิสุณํ วาจํ ปหาย ฯลฯ สมคฺคการึ วาจํ ภาสิตา โหติ
แปลเอาความว่า ละการพูดค�ำส่อเสียด ช่วยสมานคนที่แตกร้าวกัน ส่งเสริมคนที่สมัครสมานกัน
ชอบกล่าวถ้อยค�ำที่สร้างสามัคคี (๓) ผรุสํ วาจํ ปหาย ฯลฯ พหุชนมนาปา ตถารูปึ วาจํ ภาสิตา โหติ
แปลเอาความว่า ละค�ำหยาบ พูดแต่ค�ำสุภาพอ่อนหวาน (๔) สมฺผปฺปลาปํ ปหาย ฯลฯ กาลวาทึ
22
23

01.

องฺ.ฉกฺก. (บาลี) ๒๒/๖๓/๓๙๗. องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๖๓/๕๗๗.
ดูรายละเอียดใน พันตรี ป. หลงสมบูรณ์, พจนานุกรมมคธ-ไทย, หน้า ๒๖๔.
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อตฺถวาทึ ธมฺมวาทึ วินยวาทึ นิธานวาทึ วาจํ ภาสิตา โหติ แปลเอาความว่า ละการพูดเพ้อเจ้อ พูดแต่
ค�ำจริงมีเหตุผล มีสารประโยชน์ ถูกกาลเทศะ
		
๓) มโนกรรม ๓ เป็นการกระท�ำทางใจ ๓ อย่าง คือ (๑) อนภิชฺฌาลุ โหติ ฯลฯ แปลเอาความ
ว่า ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น (๒) อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ ฯลฯ สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตูติ แปลเอาความว่า
ไม่มีจิตคิดร้าย คิดปรารถนาแต่ว่า ขอให้สัตว์ทั้งหลายไม่มีเวร ไม่เบียดเบียน ไม่มีทุกข์ ครองตนอยู่เป็น
สุขเถิด (๓) สมฺมาทิฏฺฐิโก โหติ ฯลฯ สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ แปลเอาความว่า มีความ
เห็นชอบ เช่นว่า ทานมีผล การบูชามีผล ผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วมี เป็นต้น
กุศลกรรมบถหมวดนี้ ในบาลีเรียกชื่อหลายอย่าง เช่นว่า ธรรมจริยา ความประพฤติธรรมบ้าง
โสไจย ความสะอาดหรือเครื่องช�ำระตัวบ้าง อริยธรรม ธรรมของผู้เจริญบ้าง อริยมรรค มรรคา
24
อันประเสริฐบ้าง สัทธรรม ธรรมดี ธรรมแท้บ้าง สัปปุริสธรรม ธรรมของสัตบุรุษบ้าง
ส่วนทุจริต ๓ ยังมีความหมายที่ลึกซึ้งและละเอียดมากกว่าค�ำแปลหรือค�ำอธิบายที่กล่าวแล้ว
โดยท่านได้ให้ศึกษารายละเอียดเพิ่มในอกุศลกรรมบถ ๑๐ ซึ่งหมายถึงทางแห่งอกุศลกรรม ทางท�ำ
ความชั่ว กรรมชั่วอันเป็นทางน�ำไปสู่ความเสื่อมความทุกข์หรือทุคติ ได้แก่
		
๑) กายกรรม ๓ เป็นการกระท�ำทางกาย ๓ อย่าง คือ (๑) ปาณาติบาต การท�ำให้ชีวิต
ตกล่วง การปลงชีวิต (๒) อทินนาทาน การถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้โดยอาการขโมย ลักทรัพย์
(๓) กาเมสุมิจฉาจาร ความประพฤติผิดในกาม
		
๒) วจีกรรม ๔ เป็นการกระท�ำทางวาจา ๔ อย่าง คือ (๑) มุสาวาท การพูดเท็จ (๒) ปิสุณวาจา
วาจาส่อเสียด (๓) ผรุสวาจา วาจาหยาบ (๔) สัมผัปปลาปะ ค�ำพูดเพ้อเจ้อ
		
๓) มโนกรรม ๓ เป็นการกระท�ำทางใจ ๓ อย่าง คือ (๑) อภิชฌา เพ่งเล็งอยากได้ของเขา
25
(๒) พยาบาท คิดร้ายผู้อื่น (๓) มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดจากคลองธรรม
รายละเอียดเกีย่ วกับเกณฑ์วนิ จิ ฉัยหลักทีก่ ล่าวมาข้างต้น ทัง้ ทีเ่ ป็นความสุจริต (ความประพฤติด)ี
และความทุจริต (ความประพฤติชวั่ ) มีคำ� ส�ำคัญอันควรแก่การตรึกตรองไตร่ตรองพิจารณาคือส่วนทีเ่ ป็น
ความสุจริตจะใช้ค�ำว่า ละ เช่น ละการฆ่าเบียดเบียน ละการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ ฯลฯ แต่ส่วนที่
เป็นความทุจริตจะไม่ใช้ค�ำพิเศษอะไร คือจะใช้ค�ำแบบตรงตัวสื่อความหมายให้รู้ในทันทีว่าเป็นการท�ำ
ไม่ดี (อกุศล) เช่น การปลงชีวิต การขโมย การพูดเท็จ ฯลฯ แต่หากเป็นการกระท�ำที่เป็นกุศลนั้นจะต้อง
มีสาระส�ำคัญคือต้องประกอบด้วยเจตนางดเว้น (บ่งชี้การกระท�ำจนก่อเกิดกุศลกรรม) จากการฆ่าสัตว์
เจตนางดเว้น (บ่งชีถ้ งึ การกระท�ำ...) จากการลักทรัพย์ เจตนางดเว้น (บ่งชีก้ ารกระท�ำ...) จากการประพฤติ
24
25

01.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๗๗-๒๗๘.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๗๙.
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ผิดในกาม เจตนางดเว้นจาก (บ่งชี้การกระท�ำ...) การพูดเท็จ เจตนางดเว้น (บ่งชี้การกระท�ำ...) จากการ
พูดส่อเสียด เจตนางดเว้น(บ่งชี้การกระท�ำ...) จากการพูดค�ำหยาบ เจตนางดเว้น (บ่งชี้การกระท�ำ...)
จากการพูดเพ้อเจ้อ การไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขา การไม่ปองร้ายผู้อ่ืน สัมมาทิฏฐิ นี้เรียกว่า
26
กุศล และค�ำว่า อกุศล ในที่นี้หมายถึงกรรมที่มิใช่กุศล ความไม่ดี ความชั่ว มิใช่ความดี หรือบาป
หากรูปศัพท์เป็นอกุศลกรรมจะหมายถึงกรรมมิใช่ความดี กรรมชั่วร้าย หากเป็นการกล่าวถึงบุคคล
จะหมายถึง คนโง่ คนชั่ว หรือคนพาล คือผู้มีความดีหามิได้ และในตอนท้ายหากกล่าวถึงค�ำว่า
อกุศลกรรมบถ (อกุสลกมฺมปถ) หมายถึงทางแห่งกรรมมิใช่กุศล ทางแห่งความชั่ว กรรมชั่วร้าย มี ๑๐
27
คือ กายทุจริต ๓ วจีทุจริต ๔ มโนทุจริต ๓ นอกจากอกุศลกรรมบถ ๑๐ ที่ท่านกล่าวว่าเป็นกรรม
ชั่วร้ายแล้วยังมีอุปกิเลสแห่งจิตอีก ๑๖ ชนิด (ที่ถูกกล่าวว่าเป็นกรรมชั่วร้าย) คือ โกธะ (ความโกรธ)
โมสวัชชะ (การพูดเท็จ) นิกติ (การโกง) โทพภะ (การประทุษร้ายมิตร) กทริยตา (ความตระหนี)่ อติมานะ
(ความดูหมิ่น) อุสุยา (ความริษยา) อิจฉา (ความปรารถนา) วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) ปรเหฐนา
(การเบียดเบียนผู้อื่น) โลภะ (ความอยากได้) โทสะ (ความคิดประทุษร้าย) มทะ (ความมัวเมา) โมหะ
28
(ความหลง) สัตว์ผู้ประกอบด้วยกิเลสเหล่านี้จัดว่าเป็นผู้มีกลิ่นชั่วร้ายต้องไปอบาย ปิดพรหมโลกแล้ว
ข้อความข้างต้นเป็นหลักฐานให้พิจารณาถึงมูลเหตุที่แท้จริงว่า การกระท�ำทั้งหมดล้วนมีเจตนา
ที่เกิดจากกุศลมูล คือ อโลภะ (ความไม่อยากได้) อโทสะ (ความไม่คิดประทุษร้าย) และอโมหะ
(ความไม่หลง) หรือมีเจตนาที่เกิดจากอกุศลมูล คือ โลภะ (ความอยากได้) โทสะ (ความคิดประทุษร้าย
และโมหะ (ความหลง) เป็นมูลเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดกรรม ซึ่งช่วยให้ได้ยึดถือและท�ำให้เข้าใจใน
ระดับหนึง่ นอกจากนีย้ งั มีกศุ ลและอกุศลทีค่ วรพิจารณาตามสภาวะอีกว่า กุศลและอกุศลนัน้ เป็นสภาพ
เกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจหรือไม่ ท�ำให้จิตสบาย ไร้โรค ปลอดโปร่ง ผ่องใส สมบูรณ์ดีหรือไม่ ส่งเสริม
หรือบั่นรอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิตหรือไม่ ช่วยให้กุศลธรรม (สภาพที่เกื้อกูล) ทั้งหลายเจริญ
งอกงามขึ้น อกุศลธรรมทั้งหมดลดน้อยลง หรือท�ำให้กุศลธรรมลดน้อยลง อกุศลธรรมทั้งหลายเจริญ
29
งอกงามขึ้น ตลอดจนมีผลต่อบุคลิกภาพอย่างไร
๔. เบญจศีล (ศีล ๕)
เกณฑ์วินิจฉัยหลักตามนัยแห่งเบญจศีลหรือศีล ๕ ซึ่งเป็นหลักการเชิงประพฤติปฏิบัติที่สัมพันธ์
กับหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ โดยอนุโลมตามข้อที่ ๑ – ๗ มีรายละเอียด ดังนี้
26

ม.มู. (ไทย) ๑๒/๘๙/๘๓.
พันตรี ป. หลงสมบูรณ์, พจนานุกรมมคธ-ไทย, หน้า ๓.
28
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๗๑/๖๓. (วัตถูปมสูตร)
29
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), หน้า ๑๗๙.

27

01.
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๑) ศีลข้อปาณาติบาต การท�ำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปชื่อว่า การฆ่าสัตว์ (ปาณาติปาโต)
มีค�ำที่ท่านอธิบายไว้ดังนี้ว่า การฆ่าสัตว์ที่มีชีวิต คือ การท�ำลายสัตว์ที่มีชีวิต ก็ค�ำว่า สัตว์ (ปาโณ)
ในค�ำนี้ว่า การฆ่าสัตว์ โดยโวหาร ได้แก่สัตว์ โดยปรมัตถ์ ได้แก่ชีวิตินทรีย์ ส่วนเจตนาเป็นเหตุฆ่าของ
บุคคลผู้เข้าใจในสัตว์มีชีวิตว่าเป็นสัตว์มีชีวิต อันเป็นเหตุเกิดความพยายามในอันเข้าไปตัดชีวิตินทรีย์
ที่เป็นไปทางทวารใดทวารหนึ่ง บรรดากายทวารและวจีทวาร ชื่อว่า ปาณาติบาต บัณฑิตพึงทราบว่า
บรรดาสัตว์มชี วี ติ ทัง้ หลายมีสตั ว์เดรัจฉานเป็นต้นทีเ่ ว้นจากคุณ ปาณาติบาตนัน้ ชือ่ ว่ามีโทษน้อย ในเพราะ
สัตว์มีชีวิตตัวเล็ก ชื่อว่ามีโทษมาก ในเพราะสัตว์มีชีวิตตัวใหญ่ ถามว่า เพราะเหตุไร ตอบว่า เพราะมี
ปโยคะใหญ่ (มีวิธีการมาก มีความพยายามมาก) แม้เมื่อมีปโยคะเสมอกัน บัณฑิตก็พึงทราบว่า
ปาณาติบาตชื่อว่ามีโทษมาก เพราะวัตถุใหญ่ (เป็นสัตว์ใหญ่) ชื่อว่ามีโทษน้อย ในเพราะสัตว์มีชีวิต
มีคณ
ุ น้อย บรรดาสัตว์มชี วี ติ มีมนุษย์เป็นต้นผูม้ คี ณ
ุ ชือ่ ว่ามีโทษมาก ในเพราะสัตว์มคี ณ
ุ มาก ก็เมือ่ มีสรีระ
และคุณมีภาวะเสมอกัน บัณฑิตพึงทราบว่า ปาณาติบาตชื่อว่ามีโทษน้อย เพราะกิเลสและความ
พยายามอ่อน ชื่อว่ามีโทษมาก เพราะกิเลสและความพยายามแรงกล้า
		 ปาณาติบาตนั้นมีองค์ ๕ ประการ คือ (๑) ปาโณ สัตว์มีชีวิต (๒) ปาณสญฺญิตา รู้ว่าสัตว์มีชีวิต
(๓) วิธกจิตฺตํ มีจิตคิดจะฆ่า (๔) อุปกฺกโม มีความพยายามในการฆ่า (๕) เตน มรณํ สัตว์ตายเพราะความ
พยายามนั้น และเฉพาะปโยคะ คือความพยายามในการฆ่ามี ๖ ประการ คือ (๑) ความพยายามฆ่าด้วย
มือของตน (สาหตฺถิกปโยโค) (๒) ความพยายามใช้ให้ผู้อื่นฆ่า (อาณตฺติกปโยโค) (๓) ความพยายามฆ่า
ด้วยศัสตราที่ปล่อยไป (นิสฺสคฺคิยปโยโค) (๔) ความพยายามฆ่าด้วยเครื่องมือที่อยู่กับที่ (ถาวรปโยโค)
(๕) ความพยายามฆ่าด้วยอ�ำนาจวิชชา (วิชฺชามยปโยโค) (๖) ความพยายามฆ่าด้วยฤทธิ์ (อิทฺธิมย30
ปโยโค)
		 ๒) ศีลข้ออทินนาทาน การถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ ชื่อว่าการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้
(อทินนาทานํ) การลักของของผู้อื่น ชื่อว่าเถยยะ มีค�ำที่ท่านอธิบายไว้ว่า เป็นกิริยาของโจร บรรดา
ค�ำเหล่านัน้ ค�ำว่า สิง่ ของทีเ่ ขาไม่ได้ให้ (อทินนฺ )ํ ได้แก่ สิง่ ของทีผ่ อู้ นื่ หวงแหน ซึง่ เป็นสิง่ ของทีผ่ อู้ นื่ ใช้สอย
ตามความต้องการก็ไม่ได้รับโทษทัณฑ์และไม่ถูกต�ำหนิ ส่วนเจตนาคิดลักของผู้อื่นที่หวงแหนนั้นว่า
เป็นสิ่งของที่ผู้อื่นหวงแหน อันเป็นเหตุเกิดแห่งความพยายามที่จะถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้นั้น ชื่อว่า
อทินนาทาน อทินนาทานนั้นชื่อว่ามีโทษน้อย ในเพราะสิ่งของของผู้อื่นเลว ชื่อว่ามีโทษมาก ในเพราะ
สิ่งของของผู้อื่นประณีต เพราะเหตุไร เพราะวัตถุเป็นของประณีต เมื่อวัตถุเสมอกัน อทินนาทานชื่อว่า
มีโทษมาก ในเพราะวัตถุสิ่งของของผู้มีคุณมาก ชื่อว่ามีโทษน้อย ในเพราะวัตถุเป็นสิ่งของของผู้มีคุณต�่ำ
กว่านั้น เพราะเทียบกับผู้ที่มีคุณมากนั้น
30

01.

อภิ.สํ.อ.(ไทย) ๑/๒๔๙-๒๕๑. ดูเทียบ วิ.อ. (ไทย) ๑/๑๗๒/๖๐๘.
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		 อทินนาทานนั้นมีองค์ ๕ ประการ คือ (๑) สิ่งของที่ผู้อื่นหวงแหน (๒) รู้ว่าเป็นสิ่งของที่ผู้อื่น
หวงแหน (๓) มีจิตคิดจะฆ่า (๔) มีความพยายาม (ในการลัก) (๕) ลักมาได้ด้วยความพยายามนั้น และ
ปโยคะแห่งการลักมี ๖ ประการ มีสาหัตถิกปโยคะเป็นต้นนั่นแล ก็ปโยคะเหล่านั้นแลเป็นไปแล้ว
ด้วยอ�ำนาจแห่งอวหาร ๕ ประการนี้ คือ (๑) การลักโดยการขโมย (เถยฺยาวหาโร) (๒) การลักโดยการ
กรรโชก (ปเสยฺยาวหาโร) (๓) การลักโดยการปิดซ่อน (ปฏิจฺฉนฺนาวหาโร) (๔) การลักโดยการก�ำหนด
31
สิ่งของหรือเวลา (ปริกปฺปาวหาโร) (๕) การลักโดยการสับเปลี่ยน (กุสาวหาโร)
		 ๓) ศีลข้อกาเมสุมิจฉาจาร ค�ำว่า ในกามทั้งหลาย (กาเมสุ) ได้แก่ ในการประพฤติเมถุนธรรม
ความประพฤติตำ�่ ทรามทีบ่ ณ
ั ฑิตต�ำหนิโดยส่วนเดียว ชือ่ ว่า การประพฤติผดิ (มิจฉฺ าจาโร) แต่โดยลักษณะ
เจตนาที่ล่วงเกินฐานะที่ไม่พึงเป็นไปในทางกายทวารด้วยความประสงค์จะเสพอสัทธรรมชื่อว่า
กาเมสุมิจฉาจาร
		 ในวาระแห่งกาเมสุมิจฉาจาร อันดับแรก ชื่อว่าฐานะที่ไม่พึงถึงส�ำหรับชายทั้งหลาย ได้แก่
หญิง ๒๐ จ�ำพวก คือ (๑) หญิงที่มารดารักษา (มาตุรกฺขิตา) (๒) หญิงที่บิดารักษา (ปิตุรกฺขิตา)
(๓) หญิงที่ทั้งมารดาทั้งบิดารักษา (มาตาปิตุรกฺขิตา) (๔) หญิงทั้งพี่ชายทั้งน้องชายรักษา (ภาตุรกฺขิตา)
(๕) หญิงทีท่ งั้ พีส่ าวทัง้ น้องสาวรักษา (ภคินรี กฺขติ า) (๖) หญิงทีญ
่ าติรกั ษา (ญาติรกฺขติ า) (๗) หญิงทีโ่ คตร
รักษา (โคตฺตรกฺขิตา) (๘) หญิงที่ธรรมรักษา (ธมฺมรกฺขิตา) (๙) หญิงที่มีการอารักขารักษา (สารกฺขิตา)
(๑๐) หญิงที่มีอาชญารอบด้าน (สปริทณฺฑา)
		 นอกจากนี้แล้วยังมีหญิงอีก ๑๐ จ�ำพวก คือ (๑) หญิงที่เขาซื้อมาด้วยทรัพย์ (ธนกฺกีตา)
(๒) หญิงทีอ่ ยูด่ ว้ ยความพอใจ (ฉนฺทวาสิน)ี (๓) หญิงทีอ่ ยูร่ ว่ มเพราะโภคะ (โภควาสิน)ี (๔) หญิงทีอ่ ยูร่ ว่ ม
เพราะเครื่องนุ่งห่ม (ปฏวาสินี) (๕) หญิงที่ผู้ปกครองเต็มใจยกให้ (โอทปตฺตกินี) (๖) หญิงที่ชายยกเทริด
ลงจากศีรษะ (โอภจตุมฺพตา) (๗) หญิงที่เป็นทั้งทาสีและภรรยา (ทาสิภริยา) (๘) หญิงที่เป็นทั้งลูกจ้าง
และภรรยา (กมฺมการภริยา) (๙) หญิงที่เป็นเชลยศึก (ธชาหฏา) (๑๐) หญิงที่อยู่ด้วยกันเพียงครู่เดียว
32
(มุหุตฺถิตา)
		 ส่วนชายเหล่าอื่นชื่อว่าเป็นฐานะที่ไม่พึงถึงส�ำหรับหญิง ๑๒ จ�ำพวก คือบรรดาหญิงทั้งหลาย
ส�ำหรับหญิง ๒ จ�ำพวก ได้แก่ (๑) หญิงที่มีการอารักขา (๒) หญิงที่มีอาชญารอบด้าน และส�ำหรับหญิง
๑๐ จ�ำพวกมีหญิงที่ซื้อมาด้วยทรัพย์เป็นต้น ก็มิจฉาจารนั้นชื่อว่ามีโทษน้อย ในเพราะฐานะที่ไม่พึงถึง
ซึ่งปราศจากคุณมีศีลเป็นต้น ชื่อว่ามีโทษมาก ในเพราะฐานะที่ไม่พึงถึงซึ่งสมบูรณ์ด้วยคุณมีศีล
31
32

01.

อภิ.สํ.อ. (ไทย) ๑/๒๔๙-๒๕๑. ดูเทียบ ที.ปา.อ. (ไทย) ๓/๓๔๗/๒๔๘.
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เป็นต้น กาเมสุมิจฉาจารนั้นมีองค์ ๔ ประการ คือ (๑) หญิงที่ไม่พึงถึง (๒) จิตคิดจะเสพในหญิงนั้น
(๓) ความพยายามในการเสพ (๔) การยังมรรคให้ถึงมรรคแล้วหยุดอยู่ ปโยคะมีอย่างเดียวคือสาหัตถก33
ปโยคะเท่านั้น
๔) ศีลข้อมุสาวาท ค�ำว่า เรื่องเท็จ (มุสา) ได้แก่ ความพยายามทางวาจา หรือความพยายาม
ทางกายที่หักรานประโยชน์ของผู้ประสงค์จะกล่าวให้คลาดเคลื่อน เจตนาอันยังความพยายามทางกาย
ทางกาย และความพยายามทางวาจาในการกล่าวให้คลาดเคลื่อนต่อผู้อื่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่น ด้วยความ
ประสงค์จะกล่าวให้คลาดเคลื่อน ชื่อว่าการพูดเรื่องเท็จ (มุสาวาโท) อีกนัยหนึ่ง ค�ำว่า เรื่องเท็จ (มุสา)
ได้แก่ เรื่องไม่จริง ไม่แท้ ค�ำว่า การพูด (วาโท) ได้แก่ การพูดให้ผู้อื่นเข้าใจเรื่องเท็จนั้น โดยเป็นเรื่องจริง
โดยเป็นเรื่องแท้ แต่ว่าโดยลักษณะเจตนาของผู้ที่ประสงค์ให้ผู้อื่นเข้าใจเรื่องที่ไม่จริงว่าเป็นเรื่องจริง
อันเป็นเหตุเกิดแห่งวิญญัติเช่นนั้น ชื่อว่ามุสาวาท มุสาวาทนั้นชื่อว่ามีโทษน้อย เพราะประโยชน์ที่เขา
หักรานมีนอ้ ย ชือ่ ว่ามีโทษมาก เพราะประโยชน์ทเี่ ขาหักรานมีมาก อีกอย่างหนึง่ ส�ำหรับคฤหัสถ์ทงั้ หลาย
มุสาวาทที่เป็นไปแล้วโดยนัยเป็นต้นว่า ไม่มี เพราะไม่ต้องการจะให้สิ่งของของตน ชื่อว่ามีโทษน้อย
ที่กล่าวเบิกพยานเพื่อหักรานประโยชน์ (ของคู่ความ) ชื่อว่ามีโทษมาก
		 มุสาวาทนั้นมีองค์ ๔ ประการ คือ (๑) เรื่องไม่จริง (อถตํ วตฺถํ) (๒) จิตคิดจะกล่าวให้
คลาดเคลื่อน (วิสํวาทนจิตฺตํ) (๓) ความพยายามที่เกิดจากจิตดวงนั้น (ตชฺโช วายาโม) (๔) การท�ำให้
34
ผู้อื่นเข้าใจเนื้อความนั้น (ปรสฺส ตมตฺถวิชานนํ)
			 (๑) การพูดส่อเสียด (ปิสุณวาจา) วาจาที่เป็นเหตุท�ำให้หัวใจของผู้ที่ตนพูดด้วยเกิด
ความรักตน หรือเกิดความเกลียดชังคนอื่น ชื่อปิสุณวาจา ก็วาจาที่เป็นเหตุท�ำให้ตนเองบ้าง ผู้อื่นบ้าง
เป็นคนหยาบคาย และวาจาที่หยาบคายเอง ไม่ไพเราะหู ไม่จับใจ ชื่อว่าการพูดหยาบคาย (ผรุสวาจา)
วาทะที่เป็นเหตุให้พูดเพ้อเจ้อ คือไม่มีประโยชน์ ชื่อว่าการพูดเพ้อเจ้อ (สมฺผปฺปลาป) แม้เจตนา
ที่เป็นมูลฐานแห่งการพูดค�ำหยาบและการพูดเพ้อเจ้อเหล่านั้น ก็ได้ชื่อว่าปิสุณวาจาเป็นต้นเหมือนกัน
ในวจี ก รรมนั้ น เจตนาของผู ้ ที่ มี จิ ต เศร้ า หมอง อั น เป็ น เหตุ เ กิ ด แห่ ง ความพยายามทางกายและ
ความพยายามทางวาจา เพื่อท�ำลายชนเหล่าอื่นหรือเพื่อประสงค์จะท�ำให้ตนเป็นที่รัก ชื่อว่าปิสุณวาจา
ปิสุณวาจานั้นชื่อว่ามีโทษน้อย เพราะผู้ถูกท�ำให้แตกแยกมีคุณน้อย ชื่อว่ามีโทษมาก เพราะผู้ถูกท�ำให้
แตกแยกมีคุณมาก
		 ปิสุณวาจานั้นมีองค์ ๔ ประการ คือ (๑) คนอื่นที่พึงถูกท�ำลาย (๒) ความมุ่งจะท�ำลายด้วย
คิดว่า คนเหล่านั้นจักเป็นคนแตกแยกกัน ด้วยอุบายอย่างนี้ หรือความประสงค์จะท�ำตนให้เป็นที่รัก
33
34

01.

อภิ.สํ.อ. (ไทย) ๑/๒๕๓. ดูเทียบ ที.ปา.อ. (ไทย) ๓/๓๔๗/๓๘๓.
อภิ.สํ.อ. (ไทย) ๑/๒๕๔. ดูเทียบ สํ.นิ.อ. (ไทย) ๒/๑๐๙-๑๑๑/๒๑๒-๒๑๘.
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ด้วยคิดว่า เราจักเป็นที่รักเป็นที่คุ้นเคยด้วยอุบายอย่างนี้ (๓) ความพยายามที่เกิดจากจิตดวงนั้น
35
(๔) การให้เขาเข้าใจเนื้อความนั้น
			 (๒) ผรุสวาจา เจตนาที่หยาบโดยส่วนเดียว อันเป็นเหตุเกิดความพยายามทางกายและ
ความพยายามทางวาจา อันเป็นเหตุตัดรอนความรักของคนอื่น ชื่อว่าผรุสวาจา ความพยายามแม้จะ
ตัดรอนความรักนั้น ก็ยังไม่เป็นผรุสวาจา เพราะผู้พูดมีจิตอ่อนโยน บางคราว มารดาบิดากล่าวกับ
บุตรทั้งหลายแม้อย่างนี้ว่า ขอให้พวกโจรจงตัดพวกมันให้เป็นท่อนๆ แต่ไม่ปรารถนาให้แม้ใบบัวตกลง
บนพวกเขา อนึ่ง บางคราวอาจารย์หรืออุปัชฌาย์กล่าวกับสัทธิวิหาริกผู้อาศัยอยู่ว่า ภิกษุเหล่านี้ไม่มี
ความละอาย ไม่เกรงกลัวบาป พูดอะไรกัน ท่านทั้งหลาย จงไล่ภิกษุเหล่านั้นไปเถิด ถึงอย่างนั้น
ท่านเหล่านั้นก็ยังปรารถนาความถึงพร้อมด้วยอาคม (ปริยัติ) และอธิคม (ปฏิเวธ) แก่อันเตวาสิกและ
สัทธิวิหาริกเหล่านั้น ก็ความพยายามทางวาจายังไม่เป็นผรุสวาจา เพราะผู้พูดมีจิตอ่อนโยน ฉันใด
ความพยายามทางวาจาจะไม่เป็นผรุสวาจา เพราะผู้พูดมีจิตอ่อนโยน ฉันนั้นก็หามิได้ เพราะถ้อยค�ำ
ของผูท้ ปี่ ระสงค์จะให้คนอืน่ ตายว่า พวกท่านจงให้บคุ คลนีน้ อนให้เป็นสุขเถิด จะไม่เป็นผรุสวาจาก็หามิได้
ก็วาจานั้นเป็นผรุสาวาจาแท้ เพราะผู้พูดมีจิตหยาบ ผรุสาวาจานั้นชื่อว่ามีโทษน้อย เพราะผู้ที่ผรุสาวาที
บุคคลพูดหยาบหมายถึงมีคณ
ุ น้อย ชือ่ ว่ามีโทษน้อย เพราะผูน้ นั้ มีคณ
ุ มาก ผรุสวาจานัน้ มีองค์ ๓ ประการ
36
คือ (๑) ผู้อื่นที่พึงด่า (๒) จิตขุ่นเคือง (๓) การด่า
			 (๓) สัมผัปปลาปวาจา เจตนาที่เป็นอกุศล อันเป็นเหตุแห่งความพยายามทางกาย และ
ความพยายามทางวาจาที่ให้ผู้อื่นรู้เรื่องที่ไ ม่มี ประโยชน์ ชื่ อ ว่ า สั ม ผั ปปลาปะ สั ม ผั ปปลาปะนั้ น
ชื่อว่ามีโทษน้อย เพราะผู้พูดมีความคุ้นเคยน้อย แต่ชื่อว่ามีโทษมาก เพราะผู้พูดมีความคุ้นเคยมาก
สัมผัปปลาปะนั้นมีองค์ ๒ ประการ คือ (๑) ความมุ่งที่จะพูดถ้อยค�ำที่ไม่มีประโยชน์มีเรื่องภารตยุทธ์
37
และเรื่องการลักพานางสีดามาเป็นต้น (๒) การกล่าวถ้อยค�ำเช่นนั้น
		 ๕) ศีลข้อสุราเมรยปมาทัฏฐาน ค�ำว่า สุรา (เมรัย) ในค�ำนี้ว่า น�้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็น
เหตุแห่งความประมาท (สุราเมรยปมาทัฏฐาน) ได้แก่ สุรา ๕ ชนิด คือ (๑) สุราที่ท�ำจากแป้ง (๒) สุรา
ที่ท�ำจากขนม (๓) สุราที่ท�ำจากข้าวสุก (๔) สุราที่หมักแป้งเชื้อเหล้า (๕) สุราที่ผสมเครื่องปรุงหลายชนิด
ส่วนค�ำว่า เมรัย (น�้ำเมา) ได้แก่ เมรัย ๕ ชนิด คือ (๑) น�้ำหมักดองดอกไม้ (๒) น�้ำหมักดองผลไม้
(๓) น�้ำหมักดองน�้ำอ้อยงบ (๔) น�ำหมักดองน�้ำผึ้ง (๕) น�้ำหมักดองที่ผสมเครื่องปรุงหลายชนิด
35

อภิ.สํ.อ. (ไทย) ๑/๒๕๕.
อภิ.สํ.อ. (ไทย) ๑/๒๕๖.
37
อภิ.สํ.อ. (ไทย) ๑/๒๕๗.
36
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		 ค�ำว่า น�ำ้ เมา (มชฺช)ํ ได้แก่ สุราและเมรัยทัง้ ๒ อย่างนัน้ นัน่ แลชือ่ ว่าน�ำ้ เมา เพราะมีความหมาย
ว่าเป็นที่ตั้งแห่งความเมา ก็หรือว่าสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความเมาแม้อื่นมีอยู่ บุคคล
เป็นผู้เมาแล้วคือเป็นผู้ประมาทแล้วด้วยสิ่งของใดที่ตนดื่มแล้ว สิ่งของนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่า
น�้ำเมา ค�ำว่า อันเป็นเหตุแห่งความประมาท (ปมาทฏฺฐานํ) ความว่า บุคคลย่อมดื่มคือกลืนกินน�้ำเมานั้น
ด้วยเจตนาใด เจตนานัน้ พระผูม้ พี ระภาคตรัสเรียกว่า อันเป็นเหตุแห่งความประมาท เพราะเป็นเหตุแห่ง
ความเมาและความประมาท เจตนาจะกลืนกินน�้ำเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นไปทางกายทวารด้วย
38
ประสงค์จะกลืนกินดังกล่าวมา หากกล่าวเฉพาะน�ำ้ เมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท
39
ก็มีองค์ ๔ ประการ คือ (๑) ของมึนเมามีสุราเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง (๒) จิตคิดจะดื่มของมึนเมา
ปรากฏ (๓) มีความพยายามเกิดแต่จิตนั้น (๔) ให้สุราไหลเข้าไปในล�ำคอ

เกณฑ์วินิจฉัยร่วม

เกณฑ์ร่วมหรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่า เกณฑ์รอง ก็ได้ เพราะเป็นเกณฑ์ที่อยู่ในระดับชั้นรองจาก
เกณฑ์หลัก โดยที่เกณฑ์ร่วมมีการใช้ ‘มโนธรรมกับมติของผู้รู้’ ซึ่งเป็นเกณฑ์วินิจฉัยส�ำหรับวินิจฉัยกรณี
ต่างๆ ที่เป็นปัญหาทางสังคม มีค�ำอธิบาย ดังนี้
๑) มโนธรรม ค�ำว่า มโนธรรม ในเรือ่ งนีม้ ี ๒ ความหมาย คือ ความหมายตามแนวพระพุทธศาสนา
และตามแนวคิด (ทัศนะ) ทางปรัชญา เมื่อพิจารณาจากรูปศัพท์วิชาการทางพระพุทธศาสนาจะใช้
ค�ำบาลีวา่ มโนธมฺม ซึง่ ไม่นยิ มใช้ในภาษาไทย แต่ภาษาไทยนิยมใช้คำ� สันสกฤตว่า มโนธรรม ซึง่ มีนยั แห่ง
ความหมายเดียวกันต่างเพียงรูปศัพท์เท่านั้น ดังนั้น ค�ำว่า มโนธรรม (มโนธมฺม) หมายถึงธรรมของใจ
40
ธรรมส�ำหรับใจ หรือใจมีธรรมคือมีความรูส้ กึ ผิดชอบชัว่ ดี รูว้ า่ อะไรควรท�ำอะไรไม่ควรท�ำ ส่วนมโนธรรม
ในทางปรัชญา หมายถึงประสบการณ์ที่ผ่านการปรับสภาพทางอารมณ์มาแล้ว เป็นธรรมประจ�ำใจของ
บุคคล เป็นการควบคุมภายในจิตใจของบุคคล เป็นระบบความคิดและความรู้สึก ซึ่งช่วยบุคคลในการ
ตัดสินว่าการกระท�ำอะไรถูก อะไรผิด อะไรชั่ว อะไรควรท�ำ และอะไรไม่ควรท�ำในสถานการณ์ต่างๆ
ที่เผชิญหน้า และมีนักปรัชญาบางท่านได้ให้ค�ำอธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายๆ ว่า มโนธรรม คือ เหตุจูงใจ
41
ขั้นพื้นฐานส�ำหรับการประพฤติดี
38

ขุ.สุ.อ. (ไทย) ๒/๓๒.
ขุ.สุ.อ. (ไทย) ๒/๔๒-๔๓.
40
พันตรี ป. หลงสมบูรณ์, พจนานุกรมมคธ-ไทย, หน้า ๕๖๐.
41
เจษฎา ทองรุ่งโรจน์, พจนานุกรมปรัชญาอังกฤษ-ไทย, ๒๑๙-๒๒๐.
39
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ความหมายของค�ำว่ามโนธรรมที่กล่าวมาข้างต้น มีค�ำและข้อความส�ำคัญที่ตรงกันคือ ความรู้สึก
ว่า ‘อะไรควรท�ำ อะไรไม่ควรท�ำ’ ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า แล้วสามารถวินิจฉัยหรือ
ตัดสินใจในขณะนั้นอย่างทันทีทันใด แต่หากน�ำประเด็นส�ำคัญมาเทียบเคียงกันจะเห็นว่ามโนธรรม
ในทางพระพุทธศาสนาดูจะมีความลึกกว่ามโนธรรมทางปรัชญาในข้อที่ว่า การพิจารณาตนเองในเชิง
ติเตียนหรือต�ำหนิตนเองได้ สามารถชี้ช่องบอกทางผิดหรือถูกของตนเองได้ ส่วนความหมายในทาง
ปรัชญาเป็นเพียง ‘ระบบความคิดและความรู้สึก’ อันเป็นเหตุพื้นฐานของการท�ำดีเท่านั้น
๒) มติของผู้รู้ ในเบื้องต้นคงต้องท�ำความเข้าใจร่วมกันก่อนว่า ค�ำว่า ผู้รู้ หมายเอาบุคคลเช่นไร
มีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะเรียกว่า ผู้รู้หรือท่านผู้รู้ หากพิจารณาตามมติทางพุทธศาสนาจะเรียกผู้รู้ว่า
บัณฑิต ซึ่งเป็นค�ำที่แปลงมาจากค�ำบาลีว่า ปณฺฑิต หมายถึงคนผู้รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ไม่เป็น
42
ประโยชน์ คนมีความรู้ คนมีปัญญา คนฉลาดในทางดี หรือนักปราชญ์ก็เรียก ส่วนค�ำว่า มติ หากแปล
ตามรูปศัพท์กแ็ ปลว่า ความรูห้ รือความคิด แต่ในทีน่ เี้ ป็นความรูห้ รือความคิดทีผ่ า่ นประสบการณ์มานาน
จนถึงขั้นเรียกว่า ตกผลึกเป็นองค์ความรู้จนเป็นที่ยอมรับของคนในกลุ่มคนหรือชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ
อีกนัยหนึ่ง ค�ำว่า มติ ซึ่งเป็นความรู้หรือความคิดที่ปรากฏผ่านจารีต (Tradition) ประเพณี (Festival)
วัฒนธรรม (Culture) คติความเชื่อ (Belief) ของคนในชุมชน เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นบนเหตุผลและ
ความจ�ำเป็นของคนในชุมชนนั้นๆ ที่ได้ช่วยกันศึกษาเรียนรู้และได้ก�ำหนดใช้ร่วมกัน จนกลายเป็นดุจดั่ง
ผู้รู้หรือบัณฑิต ที่เฝ้าคอยก�ำกับควบคุมการกระท�ำการแสดงออกของคนในชุมชน โดยสิ่งเหล่านี้ได้ช่วย
เกือ้ กูลต่อคุณภาพและสมรรถภาพชีวติ ของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี และเป็นมาอย่างต่อเนือ่ งยาวนาน
แต่ทงั้ หมดขึน้ อยูก่ บั คนผูไ้ ด้รบั ขนานนามว่า ปราชญ์ชาวบ้าน ในความหมายก็คอื ผูร้ ู้ ดังนัน้ ผูร้ หู้ รือบัณฑิต
ในชุมชนจะต้องมีการใคร่ครวญให้รอบด้านครบถ้วนก่อน (อนฺวจิ จฺ วิญญ
ฺ )ู แล้วจึงมีมติวา่ อะไรควร อะไร
ไม่ควร อะไรควรติเตียน อะไรควรสรรเสริญ อะไรยอมรับได้ หรืออะไรยอมรับไม่ได้ หากน�ำข้อความ
(Statement) ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนี้ไปสรุปลงในค�ำส�ำคัญที่กล่าวมาแต่ตอนต้น จะตรงกับค�ำว่า
สังคมนิยมน์ อย่างชัดเจนและเข้ากันได้อย่างเหมาะสม
เมื่อทราบรายละเอียดอย่างนี้แล้วก็เป็นอันเข้าใจตรงกันว่า หลักเกณฑ์วินิจฉัยความดีความชั่ว
หรือกรรมดีกรรมชั่ว ทั้งตามเกณฑ์หลัก คือ เกณฑ์ตามแนวกรรมนิยาม ฯลฯ และเกณฑ์ร่วม คือ
เกณฑ์ตามแนวสังคมนิยมน์ ทั้งโดยสภาวะและโดยคุณค่า ซึ่งเป็นคุณค่าโดยสภาวะบ้าง คุณค่าตามที่
ก�ำหนดไว้บ้าง สามารถสรุปข้อความที่ต่างกันและคาบเกี่ยวกัน ดังนี้
42

01.
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๑) ว่าโดยคุณโทษต่อชีวิตหรือต่อจิตใจและบุคลิกภาพ คือ เป็นสภาวะที่เกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจหรือ
ไม่ เอือ้ หรือไม่ตอ่ คุณภาพชีวติ ส่งเสริมหรือบัน่ รอนคุณภาพชีวติ และสมรรถภาพของจิต ท�ำให้กศุ ลธรรม
หรืออกุศลธรรมทั้งหลายอื่นลดถอยหรือเจริญงอกงาม ช่วยสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดีงามหรือไม่
๒) ว่าโดยคุณโทษต่อบุคคล คือ เป็นการเบียดเบียนตนหรือไม่ ท�ำให้ตนเดือดร้อนหรือไม่ เป็นไป
เพื่อท�ำลายหรืออ�ำนวยประโยชน์สุขที่แท้จริงแก่ตนหรือไม่
๓) ว่าโดยคุณโทษต่อสังคม คือ เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่ ท�ำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือไม่
เป็นไปเพื่อท�ำลายหรืออ�ำนวยประโยชน์สุขที่แท้จริงแก่ผู้อื่นหรือไม่
๔) ว่าโดยมโนธรรมหรือโดยส�ำนึกอันมีตามธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ คือพิจารณาเห็นด้วย
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเองว่า กรรมนั้นเมื่อท�ำแล้ว ตนเองติเตียนหรือกล่าวโทษตนเองได้หรือไม่
๕) ว่าโดยมาตรฐานสังคม คือ ตามบัญญัติทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และสถาบันต่างๆ
ทางสังคม เช่น กฎหมาย เป็นต้น การใคร่ครวญตรวจสอบกลั่นกรองของวิญญูชนทั้งหลายตามกาลสมัย
ที่จะมิให้ถือกันไปโดยงมงายหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อน ตลอดจนการใคร่ครวญแล้วยอมรับหรือไม่ของ
43
วิญญูชนเหล่านั้นในแต่ละกรณี
ประการสุดท้ายในบทนี้เป็นการกล่าวถึงเกณฑ์วินิจฉับหลัก ซึ่งประกอบด้วยหลักธรรมที่เป็น
หลักการเชิงความรูค้ วามเข้าใจในธรรมเรือ่ ง เจตนา กุศล อกุศล (ดี ชัว่ หรือ บุญ บาป) กุศลกรรมบถ ๑๐
อกุศลกรรมบถ ๑๐ และเบญจศีล (ศีล ๕) โดยมุ่งไปที่ เจตนา ว่าเป็นแกนกลางหรือเป็นเกณฑ์หลัก
ส�ำหรับการวินจิ ฉัย ส่วนเกณฑ์วนิ จิ ฉัยร่วมหรือเกณฑ์รองเป็นการพิจารณาถึงการอนุวตั ติ ามอัธยาศรัยที่
ต่างกันของสัตว์โลก จึงได้วางเกณฑ์ที่อ่อนลงซึ่งเรียกว่า มโนธรรม อันเป็นระบบความคิดและความรู้สึก
ที่ช่วยคนในการวินิจฉัยว่า การกระท�ำอะไรถูกอะไรผิด อะไรควรท�ำไม่ควรท�ำ ฯลฯ และมติของท่านผู้รู้
ได้แก่ คนมีความรู้ คนมีปัญญา คนฉลาดในทางดี หรือ นักปราชญ์ ก็เรียก ซึ่งจะเป็นผู้ช่วยวินิจฉัย
การกระท�ำและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างสมเหตุสมผล

กรณีตัวอย่างการวินิจฉัยในพระพุทธศาสนา

เหตุการณ์ที่เป็นกรณีตัวอย่างการวินิจฉัยปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท เรื่องมารดา
ของพระกุมารกัสสปเถระ ซึง่ เป็นตอนก�ำเนิดพระกุมารกัสสปะ ความย่อว่า มารดาของพระเถระเป็นธิดา
ของเศรษฐีในกรุงสาวัตถี ขอบรรพชาตั้งแต่รู้เดียงสา แต่มารดาบิดาไม่อนุญาตให้บรรพชา เมื่อแต่งงาน
แล้วสามีอนุญาตให้บรรพชาในส�ำนักภิกษุณีที่เป็นฝักฝ่ายพระเทวทัตได้ โดยไม่ทราบว่าตนเอง
ตั้งครรภ์แล้ว ต่อมาหมู่ภิกษุณีทราบเรื่องจึงพานางไปยังส�ำนักพระเทวทัต และพระเทวทัตสั่งให้นาง
43
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พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), หน้า ๑๘๐.

(1-22).indd 19

31/5/2561 21:43:38

20

วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ

สึกเสีย นางคิดว่าตนเองมิได้บวชเจาะจงพระเทวทัต แต่เจาะจงพระบรมศาสดา นางจึงเดินทางไปยัง
ส�ำนักของพระองค์ อันที่จริงพระบรมศาสดาทรงทราบอยู่ว่า นางตั้งครรภ์ในเวลานางเป็นคฤหัสถ์
แต่เพือ่ เป็นการปลดเปลือ้ งถ้อยค�ำนินทาของคนอืน่ จึงรับสัง่ ให้เชิญพระเจ้าปเสนทิโกศล ท่านมหาอนาถปิณฑิกเศรษฐี ท่านจุลอนาถปิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขามหาอุบาสิกา และสกุลใหญ่อื่นๆ โดยมอบหมาย
ให้พระอุบาลีชำ� ระกรรมของนางในท่ามกลางบริษทั ๔ พระเถระได้เชิญนางวิสาขามาตรงหน้าพระพักตร์
พระราชาแล้วให้สอบสวนอธิกรณ์นั้น เริ่มที่นางวิสาขาให้คนขึงม่าน ตรวจดูมือ เท้า สะดือ และท้อง
แล้วจึงนับเดือนและวันดู จึงทราบว่านางตั้งครรภ์ในเวลาเป็นคฤหัสถ์ จากนั้นนางวิสาขาจึงบอกความ
แก่พระเถระ และพระเถระได้แจ้งความละเอียดทั้งหมดว่านางเป็นผู้บริสุทธิ์ สามารถครองความเป็น
44
ภิกษุณีในศาสนาของพระศาสดาได้ต่อไป
กรณีตัวอย่างการวินิจิฉัยที่กล่าวมาข้างต้นมีสาระส�ำคัญอยู่ ๓ เรื่อง คือ (๑) การวินิจฉัยไม่ได้ใช้
พระวินัยโดยตรง แต่ใช้บริบททางสังคมคืออาศัยกลุ่มคนผู้ใหญ่หรือผู้ปกครอง (พระเจ้าปเสนทิโกศล)
ผู้เกี่ยวข้อง (พระอุบาลี) และมีชื่อเสียงในสังคม (อนาถปิณฑิกเศรษฐีและนางวิสาขามหาอุบาสิกา)
ร่วมกันวินิจฉัย (๒) การวินิจฉัยเป็นไปอย่างเปิดเผยต่อคนหมู่มากคือท่ามกลางพุทธบริษัท และ
(๓) วินิจฉัยด้วยวิธีธรรมชาติคือการขึงผ้าม่านแล้วตรวจมือ เท้า สะดือ เป็นต้น เมื่อผ่านกระบวนการ
และวิธีการดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้นางภิกษุณีผู้บวชเจาะจงพระบรมศาสดาพ้นมลทิน คือ นางเป็น
ผู้บริสุทธิ์ สามารถครองเพศภิกษุณีและประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของพระศาสดาสืบต่อไปได้
อย่างสง่างาม จากนัน้ ไม่นานนางได้คลอดลูกชายมีนามว่า กุมารกัสสปะ แปลว่า กัสสปะลูกเจ้านายหรือ
กัสสปะเป็นเด็กชาววัง อายุ ๗ ขวบได้บรรพชาเป็นสามเณรและได้ศึกษาปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุเป็น
พระอรหันต์องค์หนึ่ง ชื่อว่า พระกุมารกัสสปะ เป็นผู้มีความสามารถในการแสดงธรรม และได้รับ
เอตทัคคะว่า เป็นผู้แสดงธรรมได้อย่างวิจิตร

บทสรุป

พระพุทธศาสนาสอนเรือ่ งกรรมคือการกระท�ำ ทัง้ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ กรรมเป็นตัวกลาง
ระหว่างกิเลสกับวิบาก เพราะเป็นธรรมดาว่าเมือ่ มีการกระท�ำทางกายวาจาหรือใจเกิดขึน้ จะโดยมีโลภะ
โทสะโมหะหรือกิเลสตัณหาราคะท�ำให้เกิดก็ตาม สิ่งที่เกิดตามมาก็คือผล หากท�ำดีผลย่อมดี แต่หาก
ท�ำชั่วผลย่อมชั่ว (ไม่ดี) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการที่ว่า ท�ำดี ดี ท�ำชั่ว ชั่ว เหมือนหว่านพืชชนิดใดไว้
ผลที่ได้จะต้องเป็นพืชชนิดนั้น ผลที่เกิดจากพืชและต้นไม้ชนิดต่างๆ นั้นสามารถพบเห็นและรับรู้ได้
44

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๖ เรือ่ งมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๑๗-๑๘.
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อย่างธรรมดา แต่ผลทีเ่ กิดจากการกระท�ำนัน้ จะมีนยั ทีแ่ ตกต่างกันออกไป ดังนัน้ พุทธศาสนาจึงมีเกณฑ์
ส�ำหรับการวินิจฉัยการกระท�ำอยู่ ๒ ประการ คือ
๑) เกณฑ์วินิจฉัยหลักเป็นเกณฑ์ที่ประกอบด้วย (๑) เจตนา คือ ธรรมชาติผู้คิด ความนึก
ความตริ ความด�ำริที่จะท�ำสิ่งต่างๆ โดยมีความจงใจตั้งใจไปพร้อมๆ กับการกระท�ำนั้น เจตนาจึงเป็น
สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใน เป็นภาวะขับเคลื่อนให้ลงมือกระท�ำทั้งดีและชั่ว หรือทั้งสุจริตและทุจริต (๒) กุศล
คือ ความดี ความงาม สิ่งที่ดี ความสบาย หรือเรียกอย่างสามัญว่า บุญ คือสภาพของจิตที่ตั้งมั่น
มีความแน่วแน่ ไม่หวั่นไหว ไม่วอกแวก บริสุทธิ์ผ่องใสคือไม่ขุ่นมัว ไม่เศร้าหมอง โปร่งโล่งอิสระ
คือ ไม่ติดข้อง ไม่คับแคบ รวมทั้งมีความชาญฉลาด ความถูกต้อง ความไม่มีโทษ ความไม่มีโรค
อกุศล คือ สภาวะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกุศลหรือตรงข้ามกุศลมีความไม่ฉลาด ความไม่สบาย เป็นต้น
(๓) บุญ หมายเอาการช�ำระล้าง น่ายินดี เป็นที่ชอบใจ กรรมดี ความดี ความสุข หรือเครื่องช�ำระสันดาน
ให้สะอาด บาป หมายเอาสิ่งที่ท�ำให้ตกไปในที่ชั่ว หรือเรียกตามภาษาสามัญว่า สิ่งต�่ำทราม เลวทราม
(๔) กุศลกรรมบถ คือ ทางท�ำกรรมดีหรือความดีประกอบด้วยกายกรรม ๓ คือ ไม่เบียดเบียนคนอื่นสัตว์
อื่น ไม่ลักขโมย ไม่ล่วงละเมิดประเพณีทางเพศ วจีกรรม ๔ คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดหยาบ
ไม่พูดเพ้อเจ้อ และมโนกรรม ๓ คือ ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น ไม่มีจิตคิดร้าย มีความเห็นชอบ
อกุศลกรรมบถ ได้แก่ ทางท�ำชั่วประกอบด้วยกายกรรม ๓ คือการปลงชีวิต การถือเอาสิ่งของที่เขา
ไม่ได้ให้ ความประพฤติผดิ ในกาม วจีกรรม ๔ คือพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดหยาบ พูดเพ้อเจ้อ และมโนกรรม
๓ คือ เพ่งเล็งอยากได้ของของเขา คิดร้ายผู้อื่น เห็นผิดจากคลองธรรม และเบญจศีลหรือศีล ๕
มีปาณาติบาต อทินนาทาน เป็นต้น
๒) เกณฑ์วินิจฉัยร่วมหรือเกณฑ์วินิจฉัยรองมีอยู่ ๒ ประการ คือ (๑) มโนธรรม ได้แก่ ธรรม
ของใจ ธรรมส�ำหรับใจ หรือใจมีธรรมคือมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี รู้ว่าอะไรควรท�ำ อะไรไม่ควรท�ำ อะไร
เป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์หรือเหตุอันเป็นแรงจูงใจและแรงบันดาลใจขั้นพื้นฐานส�ำหรับการ
ประพฤติดี (๒) มติของท่านผู้รู้ หากกล่าวตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาหมายถึงบัณฑิต ได้แก่ คนผู้รู้สิ่ง
ที่มีประโยชน์ สิ่งไม่มีประโยชน์ คนมีความรู้ คนมีปัญญา คนฉลาดในทางดี หรืออีกนัยหนึ่ง ผู้รู้ก็คือ
คนผู้มีความคิดรอบคอบครบถ้วนก่อนแล้วจึงมีมติว่า อะไรควร อะไรไม่ควร อะไรควรติเตียน อะไร
ควรสรรเสริญ อะไรยอมรับได้ อะไรยอมรับไม่ได้ เป็นต้น และมีเรื่องมารดาของพระกุมารกัสสปะผู้บวช
เป็นภิกษุณีเป็นกรณีตัวอย่างของการวินิจฉัยในพระพุทธศาสนา
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