
 ๑ 

๙. ปาปวคฺค 

๑. จูเฬกสาฏกวตฺถ ุ

[๑๑๖]  อภิตฺถเรถ กลฺยาเณ   ปาปา จิตฺต ํนิวารเย 

  ทนฺธ ํห ิกรโต ปุญญํฺ   ปาปสฺม ึรมต ีมโน. 

๒. เสยฺยกตฺเถรวตฺถ ุ

[๑๑๗]  ปาปญฺเจ ปุริโส กยิรา   น นํ กยิรา ปุนปปฺุน ํ

  น ตมฺห ิฉนฺท ํกยิราถ   ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย. 

๓. ลาชเทวธีตาวตฺถ ุ

[๑๑๘]  ปุญญฺญฺเจ ปุริโส กยิรา            กยิราเถนํ1 ปุนปฺปุน ํ

  ตมฺห ิฉนฺท ํกยิราถ   สุโข ปุญญฺสฺส อุจฺจโย. 

๔. อนาถปิณฺฑิกเสฏฐฺิวตฺถ ุ

[๑๑๙]          ปาโปป ิปสฺสต ิภทฺร ํ  ยาว ปาป ํน ปจฺจต ิ

  ยทา จ ปจจฺตuิ ปาป ํ            อถ (ปาโป) ปาปาน ิปสฺสต.ิ 

[๑๒๐]  ภทฺโรป ิปสฺสต ีปาป ํ  ยาว ภทฺร ํน ปจจฺต ิ

  ยทา จ ปจฺจต ีภทฺร ํ              อถ (ภทฺโร) ภทฺราน ิปสฺสต.ิ 

๕. อสญญฺตปริกฺขารภิกฺขุวตฺถ ุ

[๑๒๑]  มาวมญฺเญถ ปาปสฺส   น มตฺตํ2 อาคมิสฺสต ิ

  อุทพินฺทุนิปาเตน   อุทกุมฺโภป ิปูรต ิ

  อาปูรต ิพาโล ปาปสสฺ3  โถกํ โถกํป ิอาจิน.ํ 

๖. พิฬารปทกเสฏฐฺิวตฺถ ุ

[๑๒๒]  มาวมญฺเญถ ปุญญฺสฺส   น มตฺต ํอาคมิสฺสต ิ

  อุทพินฺทุนิปาเตน   อุทกุมฺโภป ิปูรต ิ

  อาปูรต ิธีโร ปุญญฺสฺส   โถกํ โถกํป ิอาจิน.ํ 

 

 

 
1 ฉ.ม. กยิรา นํ 
2 ฉ.ม. มนทฺํ, สี.อิ. มํ ตํ 
3 ฉ.ม. พาโล ปูรติ ปาปสฺส 



 ๒ 

๗. มหาธนวาณิชวตฺถ ุ

[๑๒๓]  วาณิโชว ภย ํมคฺคํ   อปฺปสตฺโถ มหทฺธโน. 

  วิส ํชีวิตุกาโม ว   ปาปาน ิปริวชฺชเย. 

๘. กุกฺกุฏมิตฺตเนสาทวตฺถ ุ

[๑๒๔]  ปาณมิฺห ิเจ วโณ นาสฺส  หเรยฺย ปาณินา วิส ํ

  นาพฺพณ ํวิสมนฺเวต ิ  นตฺถ ิปาป ํอกุพฺพโต. 

๙. โกกสุนขลุทฺทกวตฺถ ุ

[๑๒๕]  โย อปฺปทุฏฐสฺส นรสฺส ทุสฺสต ิ 

  สุทฺธสฺส โปสสฺส อนงฺคณสฺส 

  ตเมว พาล ํปจฺเจต ิปาป ํ 

  สุขุโม รโช ปฏิวาตํว ขิตฺโต. 

๑๐. มณิการกุกปกติสฺสตฺเถรวตฺถ ุ

[๑๒๖]  คพฺภเมเก อุปฺปชฺชนฺต ิ           นิรย ํปาปกมฺมิโน 

  สคฺค ํสุคติโน ยนฺต ิ  ปรินิพฺพนฺต ิอนาสวา. 

๑๑. ตโยชนวตฺถ ุ

[๑๒๗]  น อนฺตลิกฺเข น สมุทฺทมชฺเฌ  

  น ปพฺพตาน ํวิวร ํปวิสฺส 

  น วิชชฺต ีโส ชคติปฺปเทโส  

  ยตรฺฏฐิฺโต มุจฺเจยฺย ปาปกมฺมา. 

๑๒. สุปฺปพุทฺธสกฺกวตฺถ ุ

[๑๒๘]  น อนฺตลิกฺเข น สมุทฺทมชฺเฌ  

  น ปพฺพตาน ํวิวร ํปวิสฺส 

  น วิชฺชต ีโส ชคติปฺปเทโส  

  ยตรฺฏฐิฺต ํนปฺปสเหยฺย มจฺจุ. 

ปาปวคฺโค นวโม.  

 

 



 ๓ 

๙. ปาปวรรค หมวดว่าด้วยบาป 

๑. จูเฬกสาฏกวัตถุ 

เร่ืองพราหมณ์จูเฬกสาฎก 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุท้ังหลาย ดังน้ี) 

[๑๑๖]  บุคคลควรรีบเร่งทำบุญ4  ควรห้ามจิตจากบาป5 

เพราะเม่ือทำบุญช้าไป  ใจจะยินดีในบาป 

๒. เสยยสกเถรวัตถุ เร่ืองพระเสยยสกเถระ 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่พระเสยยสกเถระ ดังน้ี) 

[๑๑๗]  หากบุคคลทำบาปไป ก็ไม่ควรทำบาปน้ันซ้ำอีก  

ไม่ควรทำความพอใจในบาปน้ัน  

เพราะการส่ังสมบาปนำทุกข์มาให้ 

๓. ลาชเทวธีตาวัตถุ เร่ืองลาชเทพธิดา 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ลาชเทพธิดา ดังน้ี) 

[๑๑๘]  หากบุคคลทำบุญ ก็ควรทำบุญน้ันบ่อย ๆ  

ควรทำความพอใจในบุญน้ัน  

เพราะการส่ังสมบุญนำสุขมาให้ 

๔. อนาถปิณฑิกเสฏฐิวัตถุ 

เร่ืองอนาถบิณฑิกเศรษฐี 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่อนาถบิณฑิกเศรษฐีและเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ท่ีซุ้มประตูบ้าน

ของเศรษฐี ดังน้ี) 

[๑๑๙]  ตราบใดท่ีบาปยังไม่ให้ผล 

ตราบน้ัน คนช่ัวจะเห็นบาปว่าดี 

แต่เม่ือใด บาปให้ผล 

เม่ือน้ัน คนช่ัวจะเห็นบาปว่าช่ัวแท้ 

[๑๒๐]  ตราบใดท่ีกรรมดียังไม่ให้ผล 

ตราบน้ัน คนดีจะเห็นกรรมดีว่าช่ัว 

แต่เม่ือใด กรรมดีให้ผล 

เม่ือน้ันคนดีจะเห็นกรรมดีว่าดีแท้ 

 

 
4 ความด ีหมายถึงการให้ทาน(สำหรับฆราวาส) การบำเพ็ญวัตร มีอุปัชฌายวัตรเป็นต้น (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๒/๑๑๖/๓-๔)  
5 บาป หมายถึงกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต หรือการเกิดขึ้นแห่งอกุศลจิต (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๒/๑๑๖/๔)  



 ๔ 

๕. อสัญญตปริกขารภิกขุวัตถุ 

เร่ืองภิกษุผู้ไม่เก็บรักษาบริขาร 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุรูปหน่ึง ดังน้ี) 

[๑๒๑]  บุคคลอย่าสำคัญว่าบาปเล็กน้อยคงจักไม่มาถึง6 

แม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยน้ำท่ีตกลงมาทีละหยาด ๆ ได้ ฉันใด  

คนพาล เม่ือส่ังสมบาปทีละเล็กทีละน้อย 

ก็เต็มด้วยบาปได้ ฉันน้ัน 

๖. พิฬารปทกเสฏฐิวัตถุ 

เร่ืองพิฬารปทกเศรษฐี 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่เศรษฐีผู้อยู่เมืองสาวัตถี ดังน้ี) 

[๑๒๒]  บุคคลอย่าสำคัญว่าบุญเล็กน้อยคงจักไม่มาถึง  

แม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยน้ำท่ีตกลงมาทีละหยาด ๆ ได้ ฉันใด  

คนมีปัญญา เม่ือส่ังสมบุญแม้ทีละเล็กทีละน้อย  

ก็เต็มด้วยบุญได้ ฉันน้ัน 

๗. มหาธนวาณิชวัตถุ 

เร่ืองพ่อค้าผู้มีทรัพย์มาก 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุท้ังหลาย ดังน้ี) 

[๑๒๓]  บุคคลควรละเว้นบาปท้ังหลาย 

ดุจพ่อค้าท่ีมีทรัพย์มาก แต่มีพวกน้อย หลีกเล่ียงทางท่ีมีภัย  

และดุจคนรักชีวิตหลีกเล่ียงยาพิษ ฉะน้ัน 

๘. กุกกุฏมิตตเนสาทวัตถุ 

เร่ืองนายพรานเน้ือช่ือกุกกุฏมิต 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุท้ังหลาย ดังน้ี)  

[๑๒๔]  หากท่ีฝ่ามือไม่มีแผล บุคคลก็ใช้ฝ่ามือนำยาพิษไปได้  

เพราะยาพิษจะไม่ซึมเข้าไปยังฝ่ามือท่ีไม่มีแผล  

เหมือนบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาป ฉะน้ัน 

๙. โกกสุนขลุททกวัตถุ 

เร่ืองนายพรานสุนัขช่ือโกกะ 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุรูปหน่ึง ดังน้ี) 

 
6 อย่าสำคัญว่าบาปเล็กน้อยคงจักไม่มาถึง หมายถึงอย่าสำคัญว่าตนทำบาปไว้เพียงนิดหน่อย คงจักไม่ให้ผล (ขุ.ธ.อ. 

(บาลี) ๒/๑๒๑/๑๒)  



 ๕ 

[๑๒๕]  บุคคลใดประทุษร้ายต่อคนผู้ไม่ประทุษร้าย  

เป็นผู้บริสุทธ์ิ ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน  

บาปย่อมกลับมาถึงบุคคลน้ันซ่ึงเป็นคนพาลอย่างแน่แท้  

ดุจผงธุลีอันละเอียดท่ีบุคคลซัดไปทวนลม ฉะน้ัน7 

๑๐. มณิการกุลุปกติสสเถรวัตถุ 

เร่ืองพระติสสเถระผู้เข้าถึงตระกูลช่างแก้ว 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุท้ังหลาย ดังน้ี) 

[๑๒๖]  สัตว์พวกหน่ึง ย่อมเกิดในครรภ์8 

พวกท่ีทำบาปกรรมย่อมไปนรก  

พวกท่ีทำความดีย่อมไปสวรรค์  

ส่วนผู้ท่ีไม่มีอาสวะย่อมนิพพาน 

๑๑. ตโยชนวัตถุ 

เร่ืองคน ๓ จำพวก 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุท้ังหลาย ดังน้ี) 

[๑๒๗]  คนทำบาป ถึงจะเหาะข้ึนไปในอากาศ ก็ไม่พ้นจากบาปกรรม  

ถึงจะดำลงไปกลางทะเล ก็ไม่พ้นจากบาปกรรม  

ถึงจะเข้าไปหลบตัวในซอกเขา ก็ไม่พ้นจากบาปกรรม 

เพราะไม่มีแผ่นดินสักส่วนหน่ึงท่ีคนทำบาปยืนอยู่แล้ว 

จะพ้นจากบาปกรรมได้  

๑๒. สุปปพุทธสักกวัตถุ 

เร่ืองเจ้าศากยะสุปปพุทธะ 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุท้ังหลาย ดังน้ี) 

[๑๒๘]  บุคคล ถึงจะเหาะข้ึนไปในอากาศ ก็ไม่พ้นจากความตาย  

ถึงจะดำลงไปกลางทะเล ก็ไม่พ้นจากความตาย  

ถึงจะเข้าไปหลบตัวในซอกเขา ก็ไม่พ้นจากความตาย 

เพราะไม่มีแผ่นดินสักส่วนหน่ึงท่ีบุคคลยืนอยู่แล้ว 

จะไม่ถูกความตายครอบงำได้ 

 
7 ดูเทียบ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๒/๒๖, ๑๙๐/๒๖๙-๒๗๐, ขุ.เปต. (ไทย) ๒๖/๒๖๕/๒๑๙, ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๙๔/๒๑๖ และดู

สุตตนิบาตข้อ ๖๖๘ หน้า ๖๖๐ ในเล่มนี้ 
8 ครรภ ์ในที่นี้หมายถึงครรภ์มนุษย์ (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๒/๑๒๖/๒๘)  


