
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗

๗๐. กรรมบถ ๑๐ ตอนที่ ๔

สุภีร์ ทุมทอง



๑. อกุศลกรรมบถ ๑๐ 
๒. กุศลกรรมบถ ๑๐ 
๓. สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติม 

กรรมบถ ๑๐



โส ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน 
สตฺเต ปสฺสติ  จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต 
สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต;   
ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ  
(ที.สี. ๙/๒๔๖ สามัญญผลสูตร) 

๓.๑ คนตาทิพย์เห็นสัตว์ไปทุคติสุคติตามกรรม



‘อิเม วต โภนฺโต สตฺตา กายทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา,  
วจีทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา, มโนทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา;  
อริยานํ อุปวาทกา มิจฺฉาทิฏฺฐิกา มิจฺฉาทิฏฺฐิกมฺมสมาทานา;  
เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา  
อปายํ ทุคฺคตึ วินิปาตํ นิรยํ อุปปนฺนา. 
(ที.สี. ๙/๒๔๖ สามัญญผลสูตร) 

๓.๑ คนตาทิพย์เห็นสัตว์ไปทุคติสุคติตามกรรม



อิเม วา ปน โภนฺโต สตฺตา กายสุจริเตน สมนฺนาคตา,  
วจีสุจริเตน สมนฺนาคตา, มโนสุจริเตน สมนฺนาคตา;  
อริยานํ อนุปวาทกา สมฺมาทิฏฺฐิกา สมฺมาทิฏฺฐิกมฺมสมาทานา;  
เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺคํ โลกํ อุปปนฺนา’ติ. 
(ที.สี. ๙/๒๔๖ สามัญญผลสูตร) 

๓.๑ คนตาทิพย์เห็นสัตว์ไปทุคติสุคติตามกรรม



ขตฺติโยปิ โข วาเสฏฺฐ กาเยน ทุจฺจริตํ จริตฺวา วาจาย ทุจฺจริตํ จริตฺวา  
มนสา ทุจฺจริตํ จริตฺวา มิจฺฉาทิฏฺฐิโก มิจฺฉาทิฏฺฐิกมฺมสมาทาโน, 
มิจฺฉาทิฏฺฐิกมฺมสมาทานเหตุ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา  
อปายํ ทุคฺคตึ วินิปาตํ นิรยํ อุปปชฺชติ.  
พฺราหฺมโณปิ โข วาเสฏฺฐ … เวสฺโสปิ โข วาเสฏฺฐ …  
สุทฺโทปิ โข วาเสฏฺฐ … สมโณปิ โข วาเสฏฺฐ … 
(ที.ปา. ๑๑/๑๓๖ อัคคัญญสูตร) 

๓.๒ ธรรมใหญ่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์



ขตฺติโยปิ โข วาเสฏฺฐ กาเยน สุจริตํ จริตฺวา วาจาย สุจริตํ จริตฺวา  
มนสา สุจริตํ จริตฺวา สมฺมาทิฏฺฐิโก สมฺมาทิฏฺฐิกมฺมสมาทาโน, 
สมฺมาทิฏฺฐิกมฺมสมาทานเหตุ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา  
สุคตึ สคฺคํ โลกํ อุปปชฺชติ.  
พฺราหฺมโณปิ โข วาเสฏฺฐ … เวสฺโสปิ โข วาเสฏฺฐ …  
สุทฺโทปิ โข วาเสฏฺฐ … สมโณปิ โข วาเสฏฺฐ … 
(ที.ปา. ๑๑/๑๓๖ อัคคัญญสูตร) 

๓.๒ ธรรมใหญ่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์



ขตฺติโยปิ โข วาเสฏฺฐ กาเยน ทฺวยการี วาจาย ทฺวยการี  
มนสา ทฺวยการี วิมิสฺสทิฏฺฐิโก วิมิสฺสทิฏฺฐิกมฺมสมาทาโน,  
วิมิสฺสทิฏฺฐิกมฺมสมาทานเหตุ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา  
สุขทุกฺขปฺปฏิสํเวที โหติ.   
พฺราหฺมโณปิ โข วาเสฏฺฐ … เวสฺโสปิ โข วาเสฏฺฐ …  
สุทฺโทปิ โข วาเสฏฺฐ กาเยน … สมโณปิ โข วาเสฏฺฐ … 
(ที.ปา. ๑๑/๑๓๗ อัคคัญญสูตร) 

๓.๒ ธรรมใหญ่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์



ขตฺติโยปิ โข วาเสฏฺฐ กาเยน สํวุโต วาจาย สํวุโต  
มนสา สํวุโต  สตฺตนฺนํ  โพธิปกฺขิยานํ  ธมฺมานํ  
ภาวนมนฺวาย ทิฏฺเฐว ธมฺเม ปรินิพฺพายติ.  
พฺราหฺมโณปิ โข วาเสฏฺฐ … เวสฺโสปิ โข วาเสฏฺฐ …  
สุทฺโทปิ โข วาเสฏฺฐ … สมโณปิ โข วาเสฏฺฐ …  
(ที.ปา. ๑๑/๑๓๘ อัคคัญญสูตร) 

๓.๒ ธรรมใหญ่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์



อิเมสํ หิ วาเสฏฺฐ จตุนฺนํ วณฺณานํ โย โหติ ภิกฺขุ อรหํ  
ขีณาสโว วุสิตวา กตกรณีโย โอหิตภาโร อนุปฺปตฺตสทตฺโถ  
ปริกฺขีณภวสํโยชโน สมฺมทญฺญา วิมุตฺโต,  
โส เนสํ อคฺคมกฺขายติ ธมฺเมเนว, โน อธมฺเมน.  
ธมฺโม หิ วาเสฏฺฐ เสฏฺโฐ ชเนตสฺมึ  
ทิฏฺเฐ เจว ธมฺเม อภิสมฺปรายญฺจ. 
(ที.ปา. ๑๑/๑๓๙ อัคคัญญสูตร) 

๓.๒ ธรรมใหญ่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์



ขตฺติโย เสฏฺโฐ ชเนตสฺมึ  
เย โคตฺตปฏิสาริโน 
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน   
โส เสฏฺโฐ เทวมานุเส. 
(ที.ปา. ๑๑/๑๔๐ อัคคัญญสูตร) 

๓.๒ ธรรมใหญ่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์



อฏฺฐานเมตํ อนวกาโส, ยํ กายทุจฺจริตสฺส อิฏฺโฐ กนฺโต มนาโป  
วิปาโก นิพฺพตฺเตยฺย, เนตํ ฐานํ วิชฺชตีติ ปชานาติ.  
ฐานญฺจ โข เอตํ วิชฺชติ, ยํ กายทุจฺจริตสฺส อนิฏฺโฐ อกนฺโต  
อมนาโป วิปาโก นิพฺพตฺเตยฺย, ฐานเมตํ วิชฺชตีติ ปชานาติ.  
อฏฺฐานเมตํ อนวกาโส, ยํ วจีทุจฺจริตสฺส … ยํ มโนทุจฺจริตสฺส … 
ฐานญฺจ โข เอตํ วิชฺชติ, ยํ วจีทุจฺจริตสฺส … ยํ มโนทุจฺจริตสฺส … 
(ม.อุ. ๑๔/๑๓๑ พหุธาตุกสูตร) 

๓.๓ ความฉลาดในสิ่งที่เป็นไปได้และไม่ได้



อฏฺฐานเมตํ อนวกาโส, ยํ กายสุจริตสฺส อนิฏฺโฐ อกนฺโต  
อมนาโป วิปาโก นิพฺพตฺเตยฺย, เนตํ ฐานํ วิชฺชตีติ ปชานาติ.  
ฐานญฺจ โข เอตํ วิชฺชติ, ยํ กายสุจริตสฺส อิฏฺโฐ กนฺโต มนาโป  
วิปาโก นิพฺพตฺเตยฺย, ฐานเมตํ วิชฺชตีติ ปชานาติ.  
อฏฺฐานเมตํ อนวกาโส, ยํ วจีสุจริตสฺส … ยํ มโนสุจริตสฺส … 
ฐานญฺจ โข เอตํ วิชฺชติ, ยํ วจีสุจริตสฺส … ยํ มโนสุจริตสฺส... 
(ม.อุ. ๑๔/๑๓๑ พหุธาตุกสูตร) 

๓.๓ ความฉลาดในสิ่งที่เป็นไปได้และไม่ได้



อฏฺฐานเมตํ อนวกาโส, ยํ กายทุจฺจริตสมงฺคี ตํนิทานา ตปฺปจฺจยา  
กายสฺส  เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺคํ โลกํ อุปปชฺเชยฺย,  
เนตํ ฐานํ วิชฺชตีติ ปชานาติ.  
ฐานญฺจ โข เอตํ วิชฺชต,ิ ยํ กายทุจฺจริตสมงฺคี ตํนิทานา ตปฺปจฺจยา  
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคตึ วินิปาตํ นิรยํ อุปปชฺเชยฺย,  
ฐานเมตํ วิชฺชตีติ ปชานาติ.  
… ยํ วจีทุจฺจริตสมงฺคี … ยํ มโนทุจฺจริตสมงฺคี... 
(ม.อุ. ๑๔/๑๓๑ พหุธาตุกสูตร) 

๓.๓ ความฉลาดในสิ่งที่เป็นไปได้และไม่ได้



อฏฺฐานเมตํ อนวกาโส, ยํ กายสุจริตสมงฺคี ตํนิทานา ตปฺปจฺจยา  
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคตึ วินิปาตํ นิรยํ อุปปชฺเชยฺย, 
เนตํ ฐานํ วิชฺชตีติ ปชานาติ.  
ฐานญฺจ โข เอตํ วิชฺชติ, ยํ กายสุจริตสมงฺคี ตํนิทานา ตปฺปจฺจยา 
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺคํ โลกํ อุปปชฺเชยฺย,  
ฐานเมตํ วิชฺชตีติ ปชานาติ.  
… ยํ วจีสุจริตสมงฺคี … ยํ มโนสุจริตสมงฺค ี… 
(ม.อุ. ๑๔/๑๓๑ พหุธาตุกสูตร) 

๓.๓ ความฉลาดในสิ่งที่เป็นไปได้และไม่ได้



ปญฺจิเม  ภิกฺขเว  อาทีนวา  ทุจฺจริเต.  กตเม  ปญฺจ?   
อตฺตาปิ  อตฺตานํ  อุปวทติ,  อนุวิจฺจ  วิญฺญู  ครหนฺติ,   
ปาปโก กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ, สมฺมูโฬฺห กาลํ กโรติ,  
กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  อปายํ  ทุคฺคตึ  วินิปาตํ   
นิรยํ  อุปปชฺชติ.  
(อํ.ปญฺจก. ๒๒/๒๔๑ ปฐมทุจจริตสูตร) 

๓.๔ โทษของทุจริตและอานิสงส์ของสุจริต



ปญฺจิเม  ภิกฺขเว อานิสํสา สุจริเต. กตเม ปญฺจ?   
อตฺตาปิ อตฺตานํ น อุปวทติ, อนุวิจฺจ วิญฺญู ปสํสนฺติ,  
กลฺยาโณ  กิตฺติสทฺโท  อพฺภุคฺคจฺฉติ,   
อสมฺมูโฬฺห กาลํ กโรติ,   
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺคํ โลกํ อุปปชฺชติ. 
(อํ.ปญฺจก. ๒๒/๒๔๑ ปฐมทุจจริตสูตร) 

๓.๔ โทษของทุจริตและอานิสงส์ของสุจริต



ปญฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา ทุจฺจริเต.  กตเม ปญฺจ?  
อตฺตาปิ อตฺตานํ  อุปวทติ, อนุวิจฺจ วิญฺญู ครหนฺติ,  
ปาปโก กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ,   
สทฺธมฺมา วุฏฺฐาติ, อสทฺธมฺเม ปติฏฺฐาต.ิ 
(อํ.ปญฺจก. ๒๒/๒๔๕ ทุติยทุจจริตสูตร)

๓.๔ โทษของทุจริตและอานิสงส์ของสุจริต



ปญฺจิเม ภิกฺขเว อานิสํสา สุจริเต.  กตเม ปญฺจ?   
อตฺตาปิ อตฺตานํ น อุปวทติ, อนุวิจฺจ วิญฺญู ปสํสนฺติ,  
กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ,   
อสทฺธมฺมา วุฏฺฐาติ, สทฺธมฺเม ปติฏฺฐาต.ิ 
(อํ.ปญฺจก. ๒๒/๒๔๕ ทุติยทุจจริตสูตร)

๓.๔ โทษของทุจริตและอานิสงส์ของสุจริต



เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา ตปนียา. กตเม เทฺว?  
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส  
กายทุจฺจริตํ กตํ โหติ, อกตํ โหติ กายสุจริตํ,  
วจีทุจฺจริตํ กตํ โหติ,  อกตํ โหติ วจีสุจริตํ,  
มโนทุจฺจริตํ กตํ โหติ, อกตํ โหติ มโนสุจริตํ. 
(อํ.ทุก. ๒๐/๓ ตปนียสูตร)

๓.๕ ธรรมเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อน



โส “กายทุจฺจริตํ เม กตนฺ”ติ ตปฺปติ,  
“อกตํ เม กายสุจริตนฺ”ติ ตปฺปติ,  
“วจีทุจฺจริตํ เม กตนฺ”ติ ตปฺปติ,  
“อกตํ เม วจีสุจริตนฺ”ติ ตปฺปติ,  
“มโนทุจฺจริตํ เม กตนฺ”ติ ตปฺปติ,  
“อกตํ เม มโนสุจริตนฺ”ติ ตปฺปติ. 
(อํ.ทุก. ๒๐/๓ ตปนียสูตร)

๓.๕ ธรรมเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อน



เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา อตปนียา. กตเม เทฺว ?  
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส  
กายสุจริตํ กตํ โหติ, อกตํ โหติ กายทุจฺจริตํ,  
วจีสุจริตํ กตํ โหติ, อกตํ โหติ วจีทุจฺจริตํ,  
มโนสุจริตํ กตํ โหติ, อกตํ โหติ มโนทุจฺจริตํ. 
(อํ.ทุก. ๒๐/๔ อตปนียสูตร)

๓.๕ ธรรมเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อน



โส “กายสุจริตํ เม กตนฺ”ติ น ตปฺปติ,  
“อกตํ เม กายทุจฺจริตนฺ”ติ น ตปฺปติ,  
“วจีสุจริตํ เม กตนฺ”ติ น ตปฺปติ,  
“อกตํ เม วจีทุจฺจริตนฺ”ติ น ตปฺปติ,  
“มโนสุจริตํ เม กตนฺ”ติ น ตปฺปติ,  
“อกตํ เม มโนทุจฺจริตนฺ”ติ น ตปฺปติ. 
(อํ.ทุก. ๒๐/๔ อตปนียสูตร)

๓.๕ ธรรมเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อน



ตสฺมาติห ตฺวํ ภิกฺขุ อาทิเมว วิโสเธหิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ.  
โก จาทิ กุสลานํ ธมฺมานํ? อิธ ตฺวํ ภิกฺขุ  
กายทุจฺจริตํ ปหาย กายสุจริตํ ภาเวสฺสสิ,  
วจีทุจฺจริตํ ปหาย วจีสุจริตํ ภาเวสฺสสิ,  
มโนทุจฺจริตํ ปหาย มโนสุจริตํ ภาเวสฺสสิ. 
(สํ.ม. ๑๙/๔๑๓ ทุจจริตสูตร)

๓.๖ เบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลาย



ยโต โข ตฺวํ ภิกฺขุ กายทุจฺจริตํ ปหาย กายสุจริตํ 
ภาเวสฺสสิ, วจีทุจฺจริตํ ปหาย วจีสุจริตํ ภาเวสฺสสิ, 
มโนทุจฺจริตํ ปหาย มโนสุจริตํ ภาเวสฺสสิ,  
ตโต ตฺวํ ภิกฺขุ สีลํ นิสฺสาย สีเล ปติฏฺฐาย  
จตฺตาโร สติปฏฺฐาเน ภาเวยฺยาส.ิ 
(สํ.ม. ๑๙/๔๑๓ ทุจจริตสูตร)

๓.๖ เบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลาย



กตเม ปน โภ โคตม ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา  
วิชฺชาวิมุตฺตึ ปริปูเรนฺตีติ?  
สตฺต โข กุณฺฑลิย โพชฺฌงฺคา ภาวิตา พหุลีกตา  
วิชฺชาวิมุตฺตึ ปริปูเรนฺตีติ.  
กตเม ปน โภ โคตม ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา  
สตฺต โพชฺฌงฺเค ปริปูเรนฺตีติ?  
จตฺตาโร โข กุณฺฑลิย สติปฏฺฐานา ภาวิตา พหุลีกตา  
สตฺต โพชฺฌงฺเค ปริปูเรนฺตีติ 
(สํ.ม. ๑๙/๑๘๗ กุณฑลิยสูตร)

๓.๗ เหตุให้สติปัฏฐาน ๔ บริบูรณ์



กตเม ปน โภ โคตม ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา  
จตฺตาโร สติปฏฺฐาเน ปริปูเรนฺตีติ ?  
ตีณิ โข กุณฺฑลิย สุจริตานิ ภาวิตานิ พหุลีกตานิ  
จตฺตาโร สติปฏฺฐาเน ปริปูเรนฺตีติ.  
กตเม ปน โภ โคตม ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา  
ตีณิ สุจริตานิ ปริปูเรนฺตีติ ?  
อินฺทฺริยสํวโร โข กุณฺฑลิย ภาวิโต พหุลีกโต  
ตีณิ สุจริตานิ ปริปูเรตีติ. 
(สํ.ม. ๑๙/๑๘๗ กุณฑลิยสูตร)

๓.๗ เหตุให้สติปัฏฐาน ๔ บริบูรณ์



สวัสดีครับ


