
สมุทัย
ธรรมที่ควรละ

 



อกุศลกรรมบถ ๑o

 เป็นทางแห่งอกุศลกรรม คือ การท าความช่ัวอันเป็นทางน าไปสู่
ความเสื่อม ความทุกข์ อกุศลกรรมบถจัดอยู่ในธรรมที่ควรละ เพราะ
เป็นทางแห่งความชั่ว ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ มี ๑o ประการ

board.trekkingthai.com 



ทางแห่งความชั่ว
๓ สายหลัก

๑.กายธรรม การท า
ความช่ัวทางกาย

๒.วจีกรรม การท า
ความช่ัวทางวาจา

๓.มโนกรรม การท า
ความชั่วทางใจ

อกุศลกรรมบถ10  หมายถึง ทางแห่งการท าความดี หรอืกรรมดีที่
ควรประพฤติปฏิบัติ มี 3 ทาง ดังนี้



๑.กายธรรม การท า
ความชั่วทางกาย

๑.การเบียดเบยีน ท าให้ชีวิตตกต่ า
- ปาณาติบาต ท าให้สัตว์ให้ตกล่าง คือ ฆ่าสัตว์ 

๒.ลกัทรัพย์ ถอืเอาส่ิงของที่เจ้าของมิได้ให้ คือ การขโมย
- อทินนาทาน ถอื เอาส่ิงของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ด้วย อาการแห่งขโมย 

๓.ความประพฤติผิดในกาม
- กาเมสุ มิจฉาจาร ประพฤติผิดในกาม 



ผลในปวัตติกาลของปาณาติบาต (การเบียดเบียนสัตว)์

๑. ทุพพลภาพ 
๒. รูปไม่งาม 
๓. ก าลังกายออ่นแอ 
๔. ก าลังกายเฉื่อยชา 
๕. เป็นคนขลาด 
๖. ฆ่าตนเอง หรือถูกฆ่า 
๗. โรคภัยเบียดเบยีน 
๘. ความพินาศของบริวาร ก าลังปัญญาไม่ว่องไว 
๙. อายุสั้น 



เกิด ในนรกขุมที ่1 
เพราะผิดศีลข้อ 1 เกดิจาก
กรรมการฆ่าสัตว์ เป็นประจ า

แหล่งข้อมูล
http://www.oknation.net/bl

og/peterliger/2010/05/20/e
ntry-1



อทินนาทาน (การลักทรัพย)์ 
ผลของอทินนาทาน (การลักทรัพย์) มี ๖ ประการ คือ

๑. ด้อยทรัพย์ 
๒. ยากจน
๓. อดอยาก
๔. ไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนา 
๕. พินาศในการค้า 
๖. ทรัพย์พินาศเพราะอัคคีภัย อุทกภัย ราชภัย โจรภัยเป็นต้น 



คือ ผู้ประพฤติผิดศีล
ข้อ 2 อทินนาทาน เช่น ลักขโมยของ
พระสงฆ์ ฉ้อโกง ตลอดทั้งฉ้อราษฎร์บัง
หลวง และท าลายทรัพย์สินขอผู้มี
พระคุณ เป็นต้น พูดง่าย ๆ ก็คือมีเจตนาลัก
หรือถือเอาสิ่งของผูอ้ื่นโดยอาการ
ขโมย โดยที่เจ้าของไม่ได้อนุญาต คือ
ว่า ล่วงเกนิสิทธขิองผู้อื่น เช่น โกงเลือก
สวนไร่นา โกงแผ่นดิน โกงชาติ โกง
ศาสนา เป็นต้น ก็จะตกมหานรกขุมที่ 2 
กาฬสุตตมหานรก

แหล่งข้อมูล : http://phra-si-arn.tht.in/narok.html



กาเมสุมิจฉาจาร (การประพฤติผิดทางกาม) 

ผลของกาเมสุมิจฉาจาร (การประพฤติผิดทางกาม) ม ี๑๑ ประการ คือ 
๑. มผีู้เกลียดชังมาก 
๒. มผีู้ปองร้ายมาก 
๓. ขัดสนทรัพย์ 
๔. ยากจนอดอยาก 
๕. เป็นหญิง (เป็นหญิงที่อับโชค)
๖. เป็นกระเทย
๗. เป็นชายในตระกูลต่ า 
๘. ได้รับความอับอายเป็นอาจิณ 
๙. ร่างกายไม่สมประกอบ 
๑๐. มากไปด้วยความวติกห่วงใย 
๑๑. พลัดพรากจากผู้ที่ตนรกั 



กลับหน้าหลักแหลง่ข้อมูล : http://board.palungjit.com

นรกขุมใหญ่ ขุมที่ 3 สังฆาฏนรก
มีก าแพงทั้ง 4 ด้านเป็นเหล็ก พื้นเป็นเหล็ก ถูกเผาไฟจน
แดงโชน มีภเูขาเหล็ก 2 ลูก กลิ้งไปกลิ้งมาคอยบดทับ
สัตว์เหล่านั้น ภูเขาเองก็เปน็เหล็กที่ถูกเผาจนแดงโชน
เช่นกัน เมื่อถูกบดจนละเอียดแล้วก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ ไม่
ตาย รับการทรมานต่อไป คนที่วิ่งหนีก็จะถูกนายนริิยบาล
ตีบ้าง แทงบ้าง ฟันบ้าง ตลอดเวลาตกนรกขุมที่ 3 เพราะ
ประพฤติผิดในกาม



๒.วจีกรรม การท าความชั่วทางวาจา

๑.พดูเท็จ (พดูเท็จ คือการพูดปด พดูเทจ็ โกหก หลอก)
- มุสาวาท พูดเท็จ
๒.พดูส่อเสียด (พดูส่อเสียด คือพูดยุยงให้เขาแตกแยก)
- ปิสุณาวาจา พูดส่อเสียด
๓.พูดค าหยาบ
- ผรุสวาจา พดูค าหยาบ
๔.พดูเพ้อเจ้อ
- สัมผัปปลาปะ พูดเพ้อเจ้อ 



มุสาวาท (การพูดปด พูดเท็จ โกหก หลอก )

ผลของมุสาวาท(การพูดปด พูดเท็จ โกหก หลอกลวง) มี ๘ ประการ คือ 

๑. พดูไม่ชัด 
๒. ฟันไม่เป็นระเบียบ 
๓. ปากเหม็นมาก 
๔. ไอตัวร้อนจัด 
๕. ตาไม่อยู่ในระดับปกติ 
๖. กล่าววาจาด้วยปลายลิ้น และปลายปาก 
๗. ท่าทางไมส่ง่าผ่าเผย 
๘. จิตไม่เที่ยงคล้ายวิกลจริต 



ปิสุณวาจา (พดูส่อเสียด คือพูดยุยงให้เขาแตกแยก )

ผลของ ปิสุณวาจา (พดูส่อเสียด คือพดูยุยงให้เขาแตกแยกกัน) มี ๔ ประการ 
คือ 

๑. ต าหนิตนเอง 
๒. มกัจะถกูลอืโดยไม่มีความจริง 
๓. ถูกบัณฑิตต าหนิติเตียน 
๔. แตกมิตรสหาย 



ตัวอย่าง
ด าพูดยุยงให้ให้สมาชิกที่รักใคร่กันของ

บริษัท ที่ตนเองท างานอยู่ให้แตกกัน
(ตรงกับอกุศลกรรมบถ ข้อ 5)
ผลที่เกิดขึ้น ด าไม่มีคนพูดด้วย และ ไม่มี

คนเช่ือค าพูดของด าอีก

ผมได้ยินมาว่าคุณสมิต 
คิดจะหักหลังคุณ คุณ

สมบุญ

ผมจะไม่เชื่อคุณ สมิต
อีกแล้ว

ไม่ผมไม่เคยคิด
ท่ีจะหักหลังคุณ

เลย



ผรุสวาจา (พดูค าหยาบ)

ผลของผรุสวาจา(พูดค าหยาบ)มี ๔ ประการ คือ 

๑. พินาศในทรัพย์ 
๒. ได้ยินเสียง เกิดไม่พอใจ 
๓. มีกายและวาจาหยาบ 
๔. ตายด้วยอาการงงงวย 



สัมผัปปลาปะ (พูดเพ้อเจ้อ) 

ผลของสัมผัปปลาปะ (พูดเพอ้เจ้อ) เช่น การล้อเล่น ,พูดจาไม่มีประโยชน์, พูด
เล่น ฯลฯ มี ๔ ประการ คือ 

๑. เป็นอธัมมวาทบุคคล 
๒. ไม่มีผู้เล่ือมใสในค าพูดของตน 
๓. ไม่มีอ านาจ 
๔. จิตไม่เทีย่ง คือ วิกลจริต 



นรก ขุมท่ี 4 โรรุวนรก 
เป็นสถานที่ส าหรับพวกที่ชอบ
พูดโกหก พูดค าหยาบ พูด 
ส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ ตายแล้วก็
ต้องไป ตกนรกขุมที่ 4 
แหล่งข้อมูล : http://www.faihin.org/faihin-
webboard/21---/926---.html

dek-d.com 



๓.มโนกรรม การท าความชั่วทางใจ

๑.โลภอยากได้ของเขา
- อภิชญา โลภอยากได้ของเขา 
๒.คดิร้ายผู้อื่น
- พยาบาท ปองร้ายเขา 
๓.เห็นผิดจากคลองธรรม (เห็นผิดจากคลองธรรม เช่น เห็นว่าท าดีไดช้ั่ว ท า

ชั่วได้ดี มารดาบิดาไม่มีบุญคุณ ไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรม ไม่
เชื่อเรื่องบาป บุญ คุณ โทษ ฯลฯ เป็นโมหะ (ความหลง - ไม่รู้สิ่งต่างๆ 
ตามความเป็นจริง) ขั้นรุนแรง) 

- มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดจากคลองธรรม 



อภิชฌา (ละโมบ เพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่นมาเป็นของตน อย่างไม่ถูกท านอง

คลองธรรม เป็นโลภะ (ความโลภ)ขั้นรุนแรง)

 ผลของอภิชฌา (ละโมบ เพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่นมาเป็นของตน อย่างไม่ถูก
ท านองคลองธรรม เป็นโลภะ (ความโลภ) ขั้นรุนแรง)มี ๔ ประการ คือ 

๑. เสื่อมในทรัพย์และคุณงามความดี 
๒. ปฏิสนธิในตระกูลต่ า 
๓. มักได้รับค าติเตียน 

๔. ขดัสนในลาภสักการะ 



ตัวอย่าง

เช่น ยายทองสุข เวลาที่เห็นเงินมากมากก็
อยากได้ไปหมด  ผลที่ตามมา  มีชีวิตความ

เป็นอยู่ที่ไม่มีความสุข



พยาบาท (คิดร้าย ปองร้าย มุ่งร้ายต่อผู้อื่น มีความปรารถนาที่จะท าลายประโยชน์ 
และความสุขของผู้อ่ืนให้เสียหายไป เป็นโทสะ (ความโกรธ) ขั้นรุนแรง) 

ผลใน ปวัตติกาลของพยาบาท (คดิร้าย ปองร้าย มุ่งร้ายต่อผู้อื่น มีความปรารถนาที่จะ
ท าลายประโยชน์ และความสุขของผู้อื่นให้เสียหายไป เป็นโทสะ (ความโกรธ) ขั้น
รุนแรง) มี ๔ ประการ คือ 

๑. มีรูปทราม 
๒. มีโรคภัยเบยีดเบียน 
๓. อายุสั้น 
๔. ตายโดยถกูประทุษร้าย 



ตัวอย่าง

เช่น เหมียวตัวนี้ มีจิตหรือเจตนา
คิดท าร้ายผู้อ่ืนเพื่อให้ผู้นั้นประสพ
ความพินาศ  ผลที่ตามมา เจ้า
เหมียว มีโรคภัยมาเบียดเบยีน  

อายุสั้น



มิจฉาทิฏฐิ (เห็นผิดจากคลองธรรม เช่น เห็นว่าท าดไีด้ชั่ว ท าชั่วได้ดี มารดาบิดา
ไม่มีบุญคุณ ไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรม ไม่เชื่อเรื่องบาป บุญ คุณ โทษ 
ฯลฯ เป็นโมหะ (ความหลง - ไม่รู้สิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง) ขั้นรุนแรง) 

ผลของมิจฉาทิฏฐ ิ(เห็นผิดจากคลองธรรม เช่น เห็นว่าท าดีได้ชั่ว ท าชั่วได้ดี 
มารดาบิดาไม่มีบุญคุณ ไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรม ไม่เชื่อเรื่องบาป บุญ 
คุณ โทษ ฯลฯ เป็นโมหะ (ความหลง - ไม่รู้สิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง) ขั้น
รุนแรง) มี ๔ ประการ คือ 

๑. ห่างไกลรัศมีแห่งพระธรรม 
๒. มีปัญญาทราม 
๓. เป็นผู้มีฐานะไม่เทียมคน 



การชุมนุมทางการเมืองที่เกินขอบเขตของ
กฏหมายอาจท าให้เกิดผลเสียต่อประเทศ

แหล่งข้อมูลhttp://www.matichon.co.th/gallery/fullimages/2010/09/1284715240.jpg



ยังไงก็ขอฝากประโยคนี้ให้เพื่อนๆทุกคนเก็บไว้เป็นคติ
สอนใจนะครับ/ค่ะ ขอคุณครับ/ค่ะ

อย่าลืม! นะคร้าบ อกุศลกรรมบถ ๑o

คือ ธรรมที่ควรละ นะครับ
       เพื่อนๆก็อย่าท านะครับ

http://wallpapers.dpiq.org/r?12

