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๙. อกุสลมูลสุตฺต  1

[๗๐] ตีณิมานิ ภิกฺขเว อกุสลมูลานิ. กตมานิ ตีณิ ? โลโภ อกุสลมูลํ, โทโส อกุสลมูลํ, 
โมโห อกุสลมูลํ. 

 ยทปิ ภิกฺขเว โลโภ, ตทปิ อกุสลํ.  ยทปิ ลุทฺโธ อภิสงฺขโรติ กาเยน วาจาย มนสา, 2

ตทปิ อกุสลํ. ยทปิ ลุทฺโธ โลเภน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต ปรสฺส อสตา ทุกฺขํ อุปทหติ  วเธน วา 3

พนฺเธน  วา ชานิยา วา ครหาย วา ปพฺพาชนาย วา พลวมฺหิ พลตฺโถ อิติปิ, ตทปิ อกุสลํ. อิติสฺสเม 4

โลภชา โลภนิทานา โลภสมุทยา โลภปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ. 
 ยทปิ ภิกฺขเว โทโส, ตทปิ อกุสลํ.๑ ยทปิ ทุฏฺโฐ อภิสงฺขโรติ กาเยน วาจาย มนสา, 

ตทปิ อกุสลํ. ยทปิ ทุฏฺโฐ โทเสน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต ปรสฺส อสตา ทุกฺขํ อุปทหติ๒ วเธน วา 
พนฺเธน๓ วา ชานิยา วา ครหาย วา ปพฺพาชนาย วา พลวมฺหิ พลตฺโถ อิติปิ, ตทปิ อกุสลํ. อิติสฺส
เม โทสชา โทสนิทานา โทสสมุทยา โทสปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ. 

 ยทปิ ภิกฺขเว โมโห, ตทปิ อกุสลํ. ยทปิ มูโฬฺห อภิสงฺขโรติ กาเยน วาจาย มนสา, 
ตทปิ อกุสลํ. ยทปิ มูโฬฺห โมเหน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต ปรสฺส อสตา ทุกฺขํ อุปทหติ วเธน วา 
พนฺเธน วา ชานิยา วา ครหาย วา ปพฺพาชนาย วา พลวมฺหิ พลตฺโถ อิติปิ, ตทปิ อกุสลํ. อิติสฺสเม 
โมหชา โมหนิทานา โมหสมุทยา โมหปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ. เอวรูโป 
จายํ ภิกฺขเว ปุคฺคโล วุจฺจติ “อกาลวาที”ติปิ “อภูตวาที”ติปิ “อนตฺถวาที”ติปิ “อธมฺมวาที”ติปิ       
“อวินยวาที”ติปิ. 

 กสฺมา จายํ ภิกฺขเว เอวรูโป ปุคฺคโล วุจฺจติ “อกาลวาที”ติปิ “อภูตวาที”ติปิ        
“อนตฺถวาที”ติปิ “อธมฺมวาที”ติปิ “อวินยวาที”ติปิ ? ตถาหายํ ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปรสฺส อสตา ทุกฺขํ 
อุปทหติ วเธน วา พนฺเธน วา ชานิยา วา ครหาย วา ปพฺพาชนาย วา พลวมฺหิ พลตฺโถ อิติปิ,      
ภูเตน โข ปน วุจฺจมาโน อวชานาติ โน ปฏิชานาติ, อภูเตน วุจฺจมาโน น อาตปฺปํ กโรติ ตสฺส      
นิพฺเพฐนาย “อิติเปตํ อตจฺฉํ อิติเปตํ อภูตนฺ”ติ. ตสฺมา เอวรูโป ปุคฺคโล วุจฺจติ “อกาลวาที”ติปิ 
“อภูตวาที”ติปิ “อนตฺถวาที”ติปิ “อธมฺมวาที”ติปิ “อวินยวาที”ติปิ. 

 เอวรูโป ภิกฺขเว ปุคฺคโล โลภเชหิ ปาปเกหิ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต 
ทิฏฺเฐว ธมฺเม ทุกฺขํ วิหรติ สวิฆาตํ สอุปายาสํ สปริฬาหํ, กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ทุคฺคติ        
ปาฏิกงฺขา. 

โทสเชหิ ฯเปฯ โมหเชหิ ปาปเกหิ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต ทิฏฺเฐว 
ธมฺเม ทุกฺขํ วิหรติ สวิฆาตํ สอุปายาสํ สปริฬาหํ, กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา.  
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เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว สาโล วา ธโว วา ผนฺทโน วา ตีหิ มาลุวาลตาหิ อุทฺธโสฺต              
ปริโยนทฺโธ อนยํ อาปชฺชติ, พฺยสนํ อาปชฺชติ, อนยพฺยสนํ อาปชฺชติ. เอวเมว โข ภิกฺขเว เอวรูโป 
ปุคฺคโล โลภเชหิ ปาปเกหิ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต ทิฏฺเฐว ธมฺเม ทุกฺขํ วิหรติ     
สวิฆาตํ สอุปายาสํ สปริฬาหํ, กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา. 

โทสเชหิฯเปฯ โมหเชหิ ปาปเกหิ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต ทิฏฺเฐว 
ธมฺเม ทุกฺขํ วิหรติ สวิฆาตํ สอุปายาสํ สปริฬาหํ, กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา.     
อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ อกุสลมูลานีติ. 

 ตีณิมานิ ภิกฺขเว กุสลมูลานิ. กตมานิ ตีณิ ? อโลโภ กุสลมูลํ, อโทโส กุสลมูลํ,           
อโมโห กุสลมูลํ. 

 ยทปิ ภิกฺขเว อโลโภ, ตทปิ กุสลํ. ยทปิ อลุทฺโธ อภิสงฺขโรติ กาเยน วาจาย มนสา, 
ตทปิ กุสลํ. ยทปิ อลุทฺโธ โลเภน อนภิภูโต อปริยาทินฺนจิตฺโต น ปรสฺส อสตา ทุกฺขํ อุปทหติ วเธน 
วา พนฺเธน วา ชานิยา วา ครหาย วา ปพฺพาชนาย วา พลวมฺหิ พลตฺโถ อิติปิ, ตทปิ กุสลํ. อิติสฺส
เม อโลภชา อโลภนิทานา อโลภสมุทยา อโลภปจฺจยา อเนเก กุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ. 

 ยทปิ ภิกฺขเว อโทโส, ตทปิ กุสลํ. ยทปิ อทุฏฺโฐ อภิสงฺขโรติ กาเยน วาจาย มนสา, 
ตทปิ กุสลํ. ยทปิ อทุฏฺโฐ โทเสน อนภิภูโต อปริยาทินฺนจิตฺโต น ปรสฺส อสตา ทุกฺขํ อุปทหติ วเธน 
วา พนฺเธน วา ชานิยา วา ครหาย วา ปพฺพาชนาย วา พลวมฺหิ พลตฺโถ อิติปิ, ตทปิ กุสลํ. อิติสฺส
เม อโทสชา อโทสนิทานา อโทสสมุทยา อโทสปจฺจยา อเนเก กุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ. 

 ยทปิ ภิกฺขเว อโมโห, ตทปิ กุสลํ. ยทปิ อมูโฬฺห อภิสงฺขโรติ กาเยน วาจาย มนสา, 
ตทปิ กุสลํ. ยทปิ อมูโฬฺห โมเหน อนภิภูโต อปริยาทินฺนจิตฺโต น ปรสฺส อสตา ทุกฺขํ อุปทหติ วเธน 
วา พนฺเธน วา ชานิยา วา ครหาย วา ปพฺพาชนาย วา พลวมฺหิ พลตฺโถ อิติปิ, ตทปิ กุสลํ. อิติสฺส
เม อโมหชา อโมหนิทานา อโมหสมุทยา อโมหปจฺจยา อเนเก กุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ. เอวรูโป 
จายํ ภิกฺขเว ปุคฺคโล วุจฺจติ “กาลวาที”ติปิ “ภูตวาที”ติปิ “อตฺถวาที”ติปิ “ธมฺมวาที”ติปิ            
“วินยวาที”ติปิ. 

 กสฺมา จายํ ภิกฺขเว เอวรูโป ปุคฺคโล วุจฺจติ “กาลวาที”ติปิ “ภูตวาที”ติปิ “อตฺถ
วาที”ติปิ “ธมฺมวาที”ติปิ “วินยวาที”ติปิ ? ตถาหายํ ภิกฺขเว ปุคฺคโล น ปรสฺส อสตา ทุกฺขํ อุปทหติ 
วเธน วา พนฺเธน วา ชานิยา วา ครหาย วา ปพฺพาชนาย วา พลวมฺหิ พลตฺโถ อิติปิ. ภูเตน โข ปน 
วุจฺจมาโน ปฏิชานาติ โน อวชานาติ, อภูเตน วุจฺจมาโน อาตปฺปํ กโรติ ตสฺส นิพฺเพฐนาย “อิติเปตํ 
อตจฺฉํ, อิติเปตํ อภูตนฺ”ติ ตสฺมา เอวรูโป ปุคฺคโล วุจฺจติ “กาลวาที”ติปิ “ภูตวาที”ติปิ “อตฺถ
วาที”ติปิ “ธมฺมวาที”ติปิ “วินยวาที”ติปิ. 

 เอวรูปสฺส ภิกฺขเว ปุคฺคลสฺส โลภชา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา      
ตาลาวตฺถุกตา อนภาวํ กตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ทิฏฺเฐว ธมฺเม สุขํ วิหรติ อวิฆาตํ อนุปายาสํ 
อปริฬาหํ, ทิฏฺเฐว ธมฺเม ปรินิพฺพายติ. 

 โทสชา ฯเปฯ โมหชา ฯเปฯ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลา      
วตฺถุกตา อนภาวํ กตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ทิฏฺเฐว ธมฺเม สุขํ วิหรติ อวิฆาตํ อนุปายาสํ       
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อปริฬาหํ, ทิฏฺเฐว ธมฺเม ปรินิพฺพายติ. เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว สาโล วา ธโว วา ผนฺทโน วา ตีหิ          
มาลุวาลตาหิ อุทฺธโสฺต ปริโยนทฺโธ. อถ ปุริโส อาคจฺเฉยฺย กุทฺทาลปิฏกํ อาทาย, โส ตํ มาลุวาลตํ 
มูเล ฉินฺเทยฺย, มูเล เฉตฺวา ปลิขเณยฺย, ปลิขณิตฺวา มูลานิ อุทฺธเรยฺย อนฺตมโส อุสีรนาฬิมตฺตา
นิปิ. โส ตํ มาลุวาลตํ ขณฺฑาขณฺฑิกํ ฉินฺเทยฺย, ขณฺฑาขณฺฑิกํ เฉตฺวา ผาเลยฺย, ผาเลตฺวา สกลิกํ 
สกลิกํ กเรยฺย, สกลิกํ สกลิกํ กริตฺวา วาตาตเป วิโสเสยฺย, วาตาตเป วิโสเสตฺวา อคฺคินา ฑเหยฺย, 
อคฺคินา ฑหิตฺวา มสึ กเรยฺย, มสึ กริตฺวา มหาวาเต วา โอผุเนยฺย, นทิยา วา สีฆโสตาย               
ปวาเหยฺย. เอวมสฺส  ตา, ภิกฺขเว มาลุวาลตา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวํ กตา อายตึ    5

อนุปฺปาทธมฺมา. เอวเมว โข ภิกฺขเว เอวรูปสฺส ปุคฺคลสฺส โลภชา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา ปหีนา 
อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวํ กตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ทิฏฺเฐว ธมฺเม สุขํ วิหรติ อวิฆาตํ 
อนุปายาสํ อปริฬาหํ, ทิฏฺเฐว ธมฺเม ปรินิพฺพายติ. 

โทสชา ฯเปฯ โมหชา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา       
อนภาวํ กตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ทิฏฺเฐว ธมฺเม สุขํ วิหรติ อวิฆาตํ อนุปายาสํ อปริฬาหํ, 
ทิฏฺเฐว ธมฺเม ปรินิพฺพายติ. อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ กุสลมูลานีติ. นวมํ. 

________________________ 

๑. ฉนฺนสุตฺต 
[๗๒] เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม. อถ โข     

ฉนฺโน ปริพฺพาชโก เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา อานนฺเทน สทฺธึ 
สมฺโมทิ, สมฺโมทนียํ กถํ สารณียํ วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ, เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข ฉนฺโน            
ปริพฺพาชโก อายสฺมนฺตํ อานนฺทํ เอตทโวจ “ตุเมฺหปิ อาวุโส อานนฺท ราคสฺส ปหานํ ปญฺญาเปถ, 
โทสสฺส ปหานํ ปญฺญาเปถ, โมหสฺส ปหานํ ปญฺญาเปถา”ติ, มยํ โข อาวุโส ราคสฺส ปหานํ 
ปญฺญาเปม, โทสสฺส ปหานํ ปญฺญาเปม, โมหสฺส ปหานํ ปญฺญเปมาติ. 

 กึ ปน ตุเมฺห อาวุโส ราเค อาทีนวํ ทิสฺวา ราคสฺส ปหานํ ปญฺญาเปถ, กึ โทเส อาทีนวํ 
ทิสฺวา โทสสฺส ปหานํ ปญฺญาเปถ, กึ โมเห อาทีนวํ ทิสฺวา โมหสฺส ปหานํ ปญฺญาเปถาติ ? 

รตฺโต โข อาวุโส ราเคน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต อตฺตพฺยาพาธายปิ เจเตติ,           
ปรพฺยาพาธายปิ เจเตติ, อุภยพฺยาพาธายปิ เจเตติ, เจตสิกํปิ ทุกฺขํ โทมนสฺสํ ปฏิสํเวเทติ. ราเค     
ปหีเน เนว อตฺตพฺยาพาธายปิ เจเตติ, น ปรพฺยาพาธายปิ เจเตติ, น อุภยพฺยาพาธายปิ เจเตติ, น 
เจตสิกํ ทุกฺขํ โทมนสฺสํ ปฏิสํเวเทติ. รตฺโต โข อาวุโส ราเคน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต กาเยน       
ทุจฺจริตํ จรติ, วาจาย ทุจฺจริตํ จรติ, มนสา ทุจฺจริตํ จรติ. ราเค ปหีเน เนว กาเยน ทุจฺจริตํ จรติ, น 
วาจาย ทุจฺจริตํ จรติ, น มนสา ทุจฺจริตํ จรติ. รตฺโต โข อาวุโส ราเคน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต 
อตฺตตฺถํปิ ยถาภูตํ นปฺปชานาติ, ปรตฺถํปิ ยถาภูตํ นปฺปชานาติ, อุภยตฺถํปิ ยถาภูตํ นปฺปชานาติ. 
ราเค ปหีเน อตฺตตฺถํปิ ยถาภูตํ ปชานาติ, ปรตฺถํปิ ยถาภูตํ ปชานาติ, อุภยตฺถํปิ ยถาภูตํ             

 สี. เอวมสฺสุ, ม. เอวสฺสุ 5
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ปชานาติ. ราโค โข อาวุโส อนฺธกรโณ อจกฺขุกรโณ อญฺญาณกรโณ ปญฺญานิโรธิโก วิฆาตปกฺขิโก 
อนิพฺพานสํวตฺตนิโก. 

 ทุฏฺโฐ โข อาวุโส เปฯ มูโฬฺห โข อาวุโส โมเหน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต อตฺต          
พฺยาพาธายปิ เจเตติ, ปรพฺยาพาธายปิ เจเตติ,อุภยพฺยาพาธายปิ เจเตติ, เจตสิกํปิ ทุกฺขํ โทมนสฺสํ 
ปฏิสํเวเทติ. โมเห ปหีเน เนว อตฺตพฺยาพาธายปิ เจเตติ, น ปรพฺยาพาธายปิ เจเตติ, น อุภย        
พฺยาพาธายปิ เจเตติ, น เจตสิกํ ทุกฺขํ โทมนสฺสํ ปฏิสํเวเทติ. มูโฬฺห โข อาวุโส โมเหน อภิภูโต      
ปริยาทินฺนจิตฺโต กาเยน ทุจฺจริตํ จรติ, วาจาย ทุจฺจริตํ จรติ, มนสา ทุจฺจริตํ จรติ. โมเห ปหีเน เนว 
กาเยน ทุจฺจริตํ จรติ, น วาจาย ทุจฺจริตํ จรติ, น มนสา ทุจฺจริตํ จรติ. มูโฬฺห โข อาวุโส โมเหน     
อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต อตฺตตฺถํปิ ยถาภูตํ นปฺปชานาติ, ปรตฺถํปิ ยถาภูตํ นปฺปชานาติ,            
อุภยตฺถํปิ ยถาภูตํ นปฺปชานาติ. โมเห ปหีเน อตฺตตฺถํปิ ยถาภูตํ ปชานาติ, ปรตฺถํปิ ยถาภูตํ          
ปชานาติ, อุภยตฺถํปิ ยถาภูตํ ปชานาติ. โมโห โข อาวุโส อนฺธกรโณ อจกฺขุกรโณ อญฺญาณกรโณ 
ปญฺญานิโรธิโก วิฆาตปกฺขิโก อนิพฺพานสํวตฺตนิโก. อิทํ โข มยํ อาวุโส ราเค อาทีนวํ ทิสฺวา       
ราคสฺส ปหานํ ปญฺญาเปม. อิทํ โทเส อาทีนวํ ทิสฺวา โทสสฺส ปหานํ ปญฺญาเปม. อิทํ โมเห         
อาทีนวํ ทิสฺวา โมหสฺส ปหานํ ปญฺญาเปมาติ. 

อตฺถิ ปนาวุโส มคฺโค, อตฺถิ ปฏิปทา เอตสฺส ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส ปหานายาติ.    
อตฺถาวุโส มคฺโค, อตฺถิ ปฏิปทา เอตสฺส ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส ปหานายาติ. กตโม ปนาวุโส     
มคฺโค, กตมา ปฏิปทา เอตสฺส ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส ปหานายาติ ? อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก    
มคฺโค. เสยฺยถีทํ: สมฺมาทิฏฺฐิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมา     
วายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ. อยํ โข อาวุโส มคฺโค, อยํ ปฏิปทา เอตสฺส ราคสฺส โทสสฺส         
โมหสฺส ปหานายาติ. ภทฺทโก โข อาวุโส มคฺโค, ภทฺทิกา ปฏิปทา เอตสฺส ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส 
ปหานาย, อลญฺจ ปนาวุโส อานนฺท อปฺปมาทายาติ. ปฐมํ. 

__________________________ 

๑๑. โกธนสุตฺต 
[๖๔] สตฺติเม ภิกฺขเว ธมฺมา สปตฺตกนฺตา สปตฺตกรณา โกธนํ อาคจฺฉนฺติ อิตฺถึ วา      

ปุริสํ วา. กตเม สตฺต ? อิธ ภิกฺขเว สปตฺโต สปตฺตสฺส เอวํ อิจฺฉติ “อโห วตายํ ทุพฺพณฺโณ อสฺสา”ติ. 
ตํ กิสฺส เหตุ ? น ภิกฺขเว สปตฺโต สปตฺตสฺส วณฺณตาย นนฺทติ. โกธโนยํ ภิกฺขเว ปุริสปุคฺคโล         
โกธาภิภูโต โกธปเรโต กิญฺจาปิ โส โหติ สุนฺหาโต สุวิลิตฺโต กปฺปิตเกสมสฺสุ โอทาตวตฺถวาสโน. 
อถโข โส ทุพฺพณฺโณ ว โหติ โกธาภิภูโต. อยํ ภิกฺขเว ปฐโม ธมฺโม สปตฺตกนฺโต สปตฺตกรโณ โกธนํ 
อาคจฺฉติ  อิตฺถึ วา ปุริสํ วา.  

ปุน จปรํ ภิกฺขเว สปตฺโต สปตฺตสฺส เอวํ อิจฺฉติ “อโห วตายํ ทุกฺขํ สเยยฺยา”ติ. ตํ กิสฺส 
เหตุ ? น ภิกฺขเว สปตฺโต สปตฺตสฺส สุขเสยฺยาย นนฺทติ. โกธโนยํ ภิกฺขเว ปุริสปุคฺคโล โกธาภิภูโต 
โกธปเรโต กิญฺจาปิ โส ปลฺลงฺเก เสติ โคนกตฺถเต ปฏลิกตฺถเต กทลิมิคปวรปจฺจตฺถรเณ 
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สอุตฺตรจฺฉเท อุภโตโลหิตกูปธาเน. อถโข โส ทุกฺขญฺเญว เสติ โกธาภิภูโต. อยํ ภิกฺขเว ทุติโย      
ธมฺโม สปตฺตกนฺโต สปตฺตกรโณ โกธนํ อาคจฺฉติ อิตฺถึ วา ปุริสํ วา.  

ปุน จปรํ ภิกฺขเว สปตฺโต สปตฺตสฺส เอวํ อิจฺฉติ “อโห วตายํ น ปจุรตฺโถ อสฺสา”ติ. ตํ 
กิสฺส เหตุ ? น ภิกฺขเว สปตฺโต สปตฺตสฺส ปจุรตฺถตาย นนฺทติ. โกธโนยํ ภิกฺขเว ปุริสปุคฺคโล          
โกธาภิภูโต โกธปเรโต อนตฺถํปิ คเหตฺวา “อตฺโถ เม คหิโต”ติ มญฺญติ. อตฺถํปิ คเหตฺวา “อนตฺโถ เม 
คหิโต”ติ มญฺญติ. ตสฺสิเม ธมฺมา อญฺญมญฺญํ วิปจฺจนีกา คหิตา ทีฆรตฺตํ อหิตาย ทุกฺขาย        
สํวตฺตนฺติ โกธาภิภูตสฺส. อยํ ภิกฺขเว ตติโย ธมฺโม สปตฺตกนฺโต สปตฺตกรโณ โกธนํ อาคจฺฉติ อิตฺถึ 
วา ปุริสํ วา.  

ปุน จปรํ ภิกฺขเว สปตฺโต สปตฺตสฺส เอวํ อิจฺฉติ “อโห วตายํ น โภควา อสฺสา”ติ. ตํ 
กิสฺส เหตุ ? น ภิกฺขเว สปตฺโต สปตฺตสฺส โภควตาย นนฺทติ. โกธนสฺส ภิกฺขเว ปุริสปุคฺคลสฺส        
โกธาภิภูตสฺส โกธปเรตสฺส เยปิสฺส เต โหนฺติ โภคา อุฏฺฐานวีริยาธิคตา พาหาพลปริจิตา เสทา
วกฺขิตฺตา ธมฺมิกา ธมฺมลทฺธา, เตปิ ราชาโน ราชโกสํ ปเวเสนฺติ โกธาภิภูตสฺส. อยํ ภิกฺขเว จตุตฺโถ 
ธมฺโม สปตฺตกนฺโต สปตฺตกรโณ โกธนํ อาคจฺฉติ อิตฺถึ วา ปุริสํ วา.  

ปุน จปรํ ภิกฺขเว สปตฺโต สปตฺตสฺส เอวํ อิจฺฉติ “อโห วตายํ น ยสวา อสฺสา”ติ. ตํ กิสฺส 
เหตุ ? น ภิกฺขเว สปตฺโต สปตฺตสฺส ยสวตาย นนฺทติ. โกธโนยํ ภิกฺขเว ปุริสปุคฺคโล โกธาภิภูโต 
โกธปเรโต. โยปิสฺส โส โหติ ยโส อปฺปมาทาธิคโต ตมฺหาปิ ธํสติ โกธาภิภูโต. อยํ ภิกฺขเว ปญฺจโม 
ธมฺโม สปตฺตกนฺโต สปตฺตกรโณ โกธนํ อาคจฺฉติ อิตฺถึ วา ปุริสํ วา.  

ปุน จปรํ ภิกฺขเว สปตฺโต สปตฺตสฺส เอวํ อิจฺฉติ “อโห วตายํ น มิตฺตวา อสฺสา”ติ. ตํ 
กิสฺส เหตุ ? น ภิกฺขเว สปตฺโต สปตฺตสฺส มิตฺตวตาย นนฺทติ. โกธโนยํ  ภิกฺ ขเว ปุริสปุคฺคโล           6

โกธาภิภูโต โกธปเรโต,๑ เยปิสฺส เต โหนฺติ มิตฺ ตามจฺจา ญาติสาโลหิ ตา, เตปิ อารกา ตํ             7

ปริวชฺเชนฺติ๒  โกธาภิภูตํ. อยํ ภิกฺขเว ฉฏฺโฐ ธมฺโม สปตฺตกนฺโต สปตฺตกรโณ โกธนํ อาคจฺฉติ อิตฺถึ 
วา ปุริสํ วา.  

ปุน จปรํ ภิกฺขเว สปตฺโต สปตฺตสฺส เอวํ อิจฺฉติ “อโห วตายํ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา 
อปายํ ทุคฺคตึ วินิปาตํ นิรยํ อุปปชฺเชยฺยา”ติ. ตํ กิสฺส เหตุ ? น ภิกฺขเว สปตฺโต สปตฺตสฺส               
สุคติคมเนน นนฺทติ. โกธโนยํ ภิกฺขเว ปุริสปุคฺคโล โกธาภิภูโต โกธปเรโต กาเยน ทุจฺจริตํ จรติ,     
วาจาย ทุจฺจริตํ จรติ, มนสา ทุจฺจริตํ จรติ, โส กาเยน ทุจฺจริตํ จริตฺวา วาจาย ทุจฺจริตํ จริตฺวา 
มนสา ทุจฺจริตํ จริตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคตึ วินิปาตํ นิรยํ อุปปชฺชติ              
โกธาภิภูโต. อยํ ภิกฺขเว สตฺตโม ธมฺโม สปตฺตกนฺโต สปตฺตกรโณ โกธนํ อาคจฺฉติ อิตฺถึ วา ปุริสํ 
วา. อิเม โข ภิกฺขเว สตฺต ธมฺมา สปตฺตกนฺตา สปตฺตกรณา โกธนํ อาคจฺฉนฺติ อิตฺถึ วา ปุริสํ วาติ.  

โกธโน ทุพฺพณฺโณ โหติ  อโถ ทุกฺขมฺปิ เสติ โส  

 -๑ ฉ.ม. โกธนํ ภิกฺขเว ปุริสปุคฺคลํ โกธาภิภูตํ โกธปเรตํ6

 -๒ ฉ.ม. ปริวชฺชนฺติ7
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อโถ อตฺถํ คเหตฺวาน   อนตฺถํ ปฏิปชฺชติ.   8

ตโต กาเยน วาจาย   วธํ กตฺวาน โกธโน  
โกธาภิภูโต ปุริโส   ธนชานึ นิคจฺฉติ.  
โกธสมฺมทสมฺมตฺโต   อายสกฺขํ  นิคจฺฉติ  9

ญาติมิตฺตา สุหชฺชา จ   ปริวชฺเชนฺติ โกธนํ.  
อนตฺถชนโน โกโธ   โกโธ จิตฺตปฺปโกปโน  
ภยมนฺตรโต ชาตํ   ตํ ชโน นาวพุชฺฌติ.  
กุทฺโธ อตฺถํ น ชานาติ   กุทฺโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ  
อนฺธตมํ ตทา โหติ   ยํ โกโธ สหเต นรํ.  
ยํ กุทฺโธ อุปโรเธติ   สุกรํ วิย ทุกฺกรํ  
ปจฺฉา โส วิคเต โกเธ   อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ.  
ทุมฺมงฺกุยํ ปทสฺเสติ   ธูมํ ธูมีว ปาวโก  
ยโต ปตายติ โกโธ   เยน กุชฺฌนฺติ มาณวา.  
นาสฺส หิรี น โอตฺตปฺปํ             น วาโจ โหติ คารโว  
โกเธน อภิภูตสฺส   น ทีปํ โหติ กิญฺจินํ.   10

ตปนียานิ กมฺมานิ   ยานิ ธมฺเมหิ อารกา  
ตานิ อาโรจยิสฺสามิ   ตํ สุณาถ ยถา กถํ  
กุทฺโธ หิ ปิตรํ หนฺติ   หนฺติ กุทฺโธ สมาตรํ  
กุทฺโธ หิ พฺราหฺมณํ หนฺติ  หนฺติ กุทฺโธ ปุถุชฺชนํ.  
ยาย มาตุ ภโต โปโส   อิมํ โลกํ อเวกฺขติ  
ตมฺปิ ปาณททึ สนฺตึ   หนฺติ กุทฺโธ ปุถุชฺชโน.  
อตฺตูปมา หิ เต สตฺตา   อตฺตา หิ ปรมํ  ปิโย  11

หนฺติ กุทฺโธ ปุถุตฺตานํ   นานารูเปสุ มุจฺฉิโต.  
อสินา หนฺติ อตฺตานํ   วิสํ ขาทนฺติ มุจฺฉิตา  
รชฺชุยา พชฺฌมียนฺติ   ปพฺพตามปิ กนฺทเร.  
ภูนหจฺจานิ  กมฺมานิ   อตฺตมารณิยานิ จ  12

กโรนฺตา นาวพุชฺฌนฺติ   โกธชาโต ปราภโว.  

 ฉ.ม. อธิปชฺชติ, สี. อธิคจฺฉติ8

 ฉ.ม.สี.อิ. อายสกฺยํ9

 ฉ.ม. กิญฺจนํ10

 ฉ.ม.อิ. ปรโม11

 สี.ก. ภูตหจฺจาน.ิ12
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อิตายํ โกธรูเปน   มจฺจุปาโส คุหาสโย  
ตํ ทเมน สมุจฺฉินฺเท   ปญฺญาวีริเยน ทิฏฺฐิยา.  
เอกเมกํ  อกุสลํ   สมุจฺฉินฺเทถ ปณฺฑิโต  13

ตเถว ธมฺเม สิกฺเขถ   มา โน ทุมฺมงฺกุยํ อหุ.  
วีตโกธา อนายาสา   วีตโลภา อนุสฺสุกา   14

ทนฺตา โกธํ ปหตฺวาน   ปรินิพฺพนฺติ อนาสวาติ. เอกาทสมํ.  
________________________ 

๙. อกุสลมูลสูตร  15

ว่าด้วยรากเหง้าของอกุศล  
[๗๐] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย อกุศลมูล(รากเหง้าของอกุศล) ๓ ประการนี้ 
อกุศลมูล ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. อกุศลมูล คือ โลภะ(ความอยากได้) 
๒. อกุศลมูล คือ โทสะ(ความคิดประทุษร้าย) 
๓. อกุศลมูล คือ โมหะ(ความหลง) 
โลภะจัดเป็นอกุศลมูล กรรมที่บุคคลผู้มีโลภะทำทางกาย วาจา และใจจัดเป็นอกุศลกรรม แม้

กรรมของบุคคลผู้มีโลภะ ถูกโลภะครอบงำ มีจิตถูกโลภะกลุ้มรุม ก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นด้วยเรื่องที่ไม่จริง 
ด้วยการเบียดเบียน จองจำ ให้เสีย ทรัพย์ ติเตียน หรือขับไล่ โดยอวดอ้างว่า “เรามีกำลัง ทรงพลัง” ก็จัดเป็น 
อกุศลกรรม บาปอกุศลธรรมจำนวนมากเหล่านี้ที่เกิดจากโลภะ มีโลภะเป็นเหตุ มีโลภะเป็นแดนเกิด มีโลภะ
เป็นปัจจัยย่อมเกิดมีแก่บุคคลผู้มีโลภะนั้นด้วยประการฉะนี้ 

โทสะจัดเป็นอกุศลมูล กรรมที่บุคคลผู้มีโทสะทำทางกาย วาจา และใจจัดเป็นอกุศลกรรม แม้
กรรมของบุคคลผู้มีโทสะ ถูกโทสะครอบงำ มีจิตถูกโทสะกลุ้มรุม ก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นด้วยเรื่องที่ไม่จริง 
ด้วยการเบียดเบียน จองจำ ให้เสีย ทรัพย์ ติเตียน หรือขับไล่ โดยอวดอ้างว่า “เรามีกำลัง ทรงพลัง” ก็จัดเป็น
อกุศลกรรม บาปอกุศลธรรมจำนวนมากเหล่านี้เกิดจากโทสะ มีโทสะเป็นเหตุ มีโทสะเป็นแดนเกิด มีโทสะ
เป็นปัจจัยย่อมเกิดมีแก่บุคคลผู้มีโทสะนั้นด้วยประการฉะนี้ 

โมหะจัดเป็นอกุศลมูล กรรมที่บุคคลผู้มีโมหะทำทางกาย วาจา และใจจัดเป็นอกุศลกรรม แม้
กรรมของบุคคลผู้มีโมหะ ถูกโมหะครอบงำ มีจิตถูกโมหะกลุ้มรุม ก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นด้วยเรื่องที่ไม่จริง 
ด้วยการเบียดเบียน จองจำ ให้เสียทรัพย์ ติเตียน หรือขับไล่ โดยอวดอ้างว่า “เรามีกำลัง ทรงพลัง” ก็จัดเป็น
อกุศลกรรม บาปอกุศลธรรมจำนวนมากเหล่านี้เกิดจากโมหะ มีโมหะเป็นเหตุ มีโมหะเป็นแดนเกิด มีโมหะ
เป็นปัจจัยย่อมเกิดมีแก่ผู้บุคคลผู้มีโมหะนั้นด้วยประการฉะนี้ 

บุคคลเช่นนี้เรียกว่า อกาลวาที(กล่าวไม่ถูกเวลา)บ้าง อภูตวาที(กล่าวเรื่องไม่จริง)บ้าง อนัตถ
วาที(กล่าวไม่อิงอรรถ)บ้าง อธัมมวาที(กล่าวไม่อิงธรรม)บ้าง อวินยวาที(กล่าวไม่อิงวินัย)บ้าง 

 ฉ.ม.อิ. ยถา เมตํ, สี. เอกเมตํ13

 สี.ก. อนิสฺสุกา14

  พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ15
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เพราะเหตุไร บุคคลเช่นนี้จึงเรียกว่า อกาลวาทีบ้าง อภูตวาทีบ้าง อนัตถวาทีบ้าง อธัมมวาที
บ้าง อวินยวาทีบ้าง  

เพราะบุคคลนี้ก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นด้วยเรื่องที่ไม่เป็นจริง ด้วยการเบียดเบียน จองจำ ให้
เสียทรัพย์ ติเตียน หรือขับไล่ โดยอวดอ้างว่า “เรามีกำลัง ทรงพลัง”บ้าง เขาเมื่อถูกว่ากล่าวด้วยเรื่องที่เป็น
จริงก็ปฏิเสธ ไม่ยอมรับ เมื่อถูกว่ากล่าวด้วยเรื่องที่ไม่เป็นจริง กลับไม่พยายามที่จะปฏิเสธเรื่องนั้นว่า “แม้
เพราะเหตุนี้เรื่องนี้จึงไม่จริง ไม่แท้” ฉะนั้นบุคคลเช่นนี้จึงเรียกว่า อกาลวาทีบ้าง อภูตวาทีบ้าง อนัตถวาที
บ้าง อธัมมวาทีบ้าง อวินยวาทีบ้าง 

บุคคลเช่นนี้ถูกบาปอกุศลธรรมที่เกิดเพราะโลภะครอบงำ มีจิตถูกบาปอกุศลธรรมที่เกิดเพราะ
โลภะกลุ้มรุม ย่อมอยู่เป็นทุกข์ ลำบาก คับแค้น เดือดร้อนในปัจจุบัน หลังจากตายแล้วย่อมหวังได้ทุคติ  16

บุคคลเช่นนี้ถูกบาปอกุศลธรรมที่เกิดเพราะโทสะ ฯลฯ ที่เกิดเพราะโมหะ ครอบงำ มีจิตถูกบาป
อกุศลธรรมที่เกิดเพราะโมหะกลุ้มรุม ย่อมอยู่เป็นทุกข์ ลำบาก คับแค้น เดือดร้อนในปัจจุบัน หลังจากตาย
แล้วพึงหวังได้ทุคติ 

เปรียบเหมือนต้นสาละ ต้นตะแบก หรือต้นสะคร้อที่ถูกเถาย่านทราย ๓ ชนิด  คลุมยอด พัน17

รอบต้น ย่อมถึงความเสื่อม ถึงความพินาศ ถึงความฉิบหายฉันใด 
บุคคลเช่นนี้ถูกบาปอกุศลธรรมที่เกิดเพราะโลภะครอบงำ มีจิตถูกบาปอกุศลธรรมที่เกิดเพราะ

โลภะกลุ้มรุม ย่อมอยู่เป็นทุกข์ ลำบาก คับแค้น เดือดร้อนในปัจจุบัน หลังจากตายแล้วพึงหวังได้ทุคติ 
บุคคลเช่นนี้ถูกบาปอกุศลธรรมที่เกิดเพราะโทสะ ฯลฯ ที่เกิดเพราะโมหะ ครอบงำ มีจิตถูกบาป

อกุศลธรรมที่เกิดเพราะโมหะกลุ้มรุม ย่อมอยู่เป็นทุกข์ ลำบาก คับแค้น เดือดร้อนในปัจจุบัน หลังจากตาย
แล้วพึงหวังได้ทุคติ ก็ฉันนั้น เหมือนกัน 

ภิกษุทั้งหลาย อกุศลมูล ๓ ประการนี้แล 
กุศลมูล(รากเหง้าแห่งกุศล) ๓ ประการนี้  
กุศลมูล ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. กุศลมูล คือ อโลภะ(ความไม่อยากได้) 
๒. กุศลมูล คือ อโทสะ(ความไม่คิดประทุษร้าย) 
๓. กุศลมูล คือ อโมหะ(ความไม่หลง) 
อโลภะจัดเป็นกุศลมูล กรรมที่บุคคลผู้ไม่มีโลภะทำทางกาย วาจา และใจจัดเป็นกุศลกรรม แม้

กรรมของบุคคลผู้ไม่มีโลภะ ไม่ถูกโลภะครอบงำ มีจิตไม่ถูกโลภะกลุ้มรุม ไม่ก่อทุกข์ให้เกิดแก่ผู้อื่นด้วยเรื่อง
ที่ไม่เป็นจริง ด้วยการเบียดเบียน จองจำ ให้เสียทรัพย์ ติเตียน หรือขับไล่ โดยอวดอ้างว่า “เรามีกำลัง ทรง
พลัง” ก็จัดเป็นกุศลกรรม กุศลธรรมจำนวนมากเหล่านี้ที่เกิดจากอโลภะ มีอโลภะเป็นเหตุ มีอโลภะเป็นแดน
เกิด มีอโลภะเป็นปัจจัยย่อมเกิดมีแก่บุคคลผู้ไม่มีโลภะนั้นด้วยประการฉะนี้ 

อโทสะจัดเป็นกุศลมูล กรรมที่บุคคลผู้ไม่มีโทสะทำทางกาย วาจา และใจจัด เป็นกุศลกรรม 
แม้กรรมของบุคคลผู้ไม่มีโทสะ ไม่ถูกโทสะครอบงำ มีจิตไม่ถูกโทสะกลุ้มรุม ไม่ก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่น
ด้วยเรื่องที่ไม่เป็นจริง ด้วยการเบียดเบียน จองจำ ให้เสียทรัพย์ ติเตียน หรือขับไล่ โดยอวดอ้างว่า “เรามี
กำลัง ทรงพลัง” ก็จัดเป็นกุศลกรรม กุศลธรรมจำนวนมากเหล่านี้ที่เกิดจากอโทสะ มีอโทสะเป็นเหตุ มี         

 ทุคติ ในที่นี้หมายถึงทุคติ ๔ คือ นรก เปรต อสุรกาย และสัตว์ดิรัจฉาน (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๗๐/๒๑๔)16

 เถาย่านทราย ๓ ชนิด ในที่นี้ใช้เปรียบเทียบถึงอกุศลมูล ๓ ประการ (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๗๐/๒๑๕)17



 9

อโทสะเป็นแดนเกิด มีอโทสะเป็นปัจจัยย่อมเกิดมีแก่บุคคลผู้ไม่มีโทสะนั้นด้วยประการฉะนี้ 
อโมหะจัดเป็นกุศลมูล กรรมที่บุคคลผู้ไม่มีโมหะทำทางกาย วาจา และใจจัด เป็นกุศลกรรม 

แม้กรรมของบุคคลผู้ไม่มีโมหะ ไม่ถูกโมหะครอบงำ มีจิตไม่ถูกโมหะกลุ้มรุม ไม่ก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่น
ด้วยเรื่องที่ไม่เป็นจริง ด้วยการเบียดเบียน จองจำ ให้เสียทรัพย์ ติเตียน หรือขับไล่ โดยอวดอ้างว่า “เรามี
กำลัง ทรงพลัง” ก็จัดเป็นกุศลกรรม กุศลธรรมจำนวนมากเหล่านี้ที่เกิดจากอโมหะ มีอโมหะเป็นเหตุ มี          
อโมหะเป็นแดนเกิด มีอโมหะเป็นปัจจัย ย่อมเกิดมีแก่บุคคลผู้ไม่มีโมหะนั้นด้วยประการฉะนี้ 

บุคคลเช่นนี้เรียกว่า กาลวาทีบ้าง ภูตวาทีบ้าง อัตถวาทีบ้าง ธัมมวาทีบ้าง วินยวาทีบ้าง 
เพราะเหตุไร บุคคลเช่นนี้จึงเรียกว่า กาลวาทีบ้าง ภูตวาทีบ้าง อัตถวาทีบ้าง ธัมมวาทีบ้าง วินย

วาทีบ้าง  
เพราะบุคคลนี้ไม่ก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นด้วยเรื่องที่ไม่เป็นจริง ด้วยการเบียดเบียน จองจำ 

ให้เสียทรัพย์ ติเตียน หรือขับไล่ โดยอวดอ้างว่า “เรามีกำลัง ทรงพลัง” เขาเมื่อถูกว่ากล่าวด้วยเรื่องที่เป็นจริง
ก็ยอมรับไม่ปฏิเสธ เมื่อถูกว่ากล่าวด้วยเรื่องที่ไม่เป็นจริงก็พยายามที่จะปฏิเสธเรื่องนั้นว่า “แม้เพราะเหตุนี้
เรื่องนี้จึงไม่จริง ไม่แท้” ฉะนั้นบุคคลเช่นนี้จึงเรียกว่า กาลวาทีบ้าง ภูตวาทีบ้าง อัตถวาทีบ้าง ธัมมวาทีบ้าง 
วินยวาทีบ้าง 

บาปอกุศลธรรมที่เกิดจากโลภะเป็นอันบุคคลเช่นนี้ละได้เด็ดขาด ตัดรากถอนโคน เหมือน
ต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พ้ืนที่ ทำให้ไม่มี เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ เขาย่อมอยู่เป็นสุข ไม่
ลำบาก ไม่คับแค้น ไม่เดือดร้อนในปัจจุบัน ย่อมปรินิพพานในอัตภาพปัจจุบัน 

บาปอกุศลธรรมที่เกิดจากโทสะ ฯลฯ ที่เกิดจากโมหะเป็นอันบุคคลเช่นนี้ ละได้เด็ดขาด ตัดราก
ถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พ้ืนที่ ทำให้ไม่มี เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ เขาย่อมอยู่
เป็นสุข ไม่ลำบาก ไม่คับแค้น ไม่เดือดร้อนในปัจจุบัน ย่อมปรินิพพานในอัตภาพปัจจุบัน  

เปรียบเหมือนต้นสาละ ต้นตะแบก หรือต้นสะคร้อ ถูกเถาย่านทราย ๓ ชนิดคลุมยอดพันรอบ
ต้น ทีนั้น บุรุษถือจอบและตะกร้ามาตัดเครือเถาย่านทรายแล้ว ก็ขุดรอบ ๆ โคน ถอนรากขึ้นแม้กระทั่งเท่า
รากหญ้าคา เขาหั่นเถาย่านทรายนั้นเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยแล้วผ่าออกเอารวมกันเข้า ผึ่งที่ลมและแดดแล้ว
เอาไฟเผาทำให้เป็นเขม่าแล้วโปรยที่ลมแรงหรือลอยในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยว เถาย่านทรายเหล่านั้นถูกบุรุษนั้น
ตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พ้ืนที่ ทำให้ไม่มี เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ 
ฉันใด 

ภิกษุทั้งหลาย บาปอกุศลธรรมที่เกิดจากโลภะเป็นอันบุคคลเช่นนี้ละได้ เด็ดขาด ตัดรากถอน
โคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พ้ืนที่ ทำให้ไม่มี เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ เขาย่อมอยู่
เป็นสุข ไม่ลำบาก ไม่คับแค้น ไม่ เดือดร้อนในปัจจุบัน ย่อมปรินิพพานในอัตภาพปัจจุบัน 

บาปอกุศลธรรมที่เกิดจากโทสะ ฯลฯ ที่เกิดจากโมหะเป็นอันบุคคลเช่นนี้ ละได้เด็ดขาด ตัดราก
ถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่ พ้ืนที่ ทำให้ไม่มี เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ เขาย่อม
อยู่เป็นสุข ไม่ลำบาก  ไม่คับแค้น  ไม่เดือดร้อนในปัจจุบัน ย่อมปรินิพพานในอัตภาพปัจจุบัน  ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน 

ภิกษุทั้งหลาย กุศลมูล ๓ ประการนี้แล 
อกุสลมูลสูตรท่ี ๙ จบ 
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๑. ฉันนสูตร 
ว่าด้วยฉันนปริพาชก 

[๗๒] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
เขตกรุงสาวัตถี ครั้งนั้นแล ปริพาชกชื่อฉันนะเข้าไปหาท่านพระ อานนท์ถึงที่อยู่ ได้สนทนาปราศรัยพอเป็นที่
บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่ง ณ ที่สมควร ได้เรียนถามท่านพระอานนท์ดังนี้ว่า “ท่านอานนท์ แม้
พวกท่านก็บัญญัติ การละราคะ(ความกำหนัด) โทสะ(ความคิดประทุษร้าย) และโมหะ(ความหลง)หรือ”  

พระอานนท์ตอบว่า “ผู้มีอายุ พวกเราเองบัญญัติการละราคะ โทสะ และโมหะ” 
ฉันนปริพาชกเรียนถามว่า “ผู้มีอายุ ก็พวกท่านเห็นโทษในราคะอย่างไร จึงบัญญัติการละราคะ 

เห็นโทษในโทสะอย่างไรจึงบัญญัติการละโทสะ และเห็นโทษในโมหะอย่างไรจึงบัญญัติการละโมหะ”  
พระอานนท์ตอบว่า บุคคลผู้มีราคะ ถูกราคะครอบงำ มีจิตถูกราคะกลุ้มรุม ย่อมคิดเพื่อ

เบียดเบียนตนเองบ้าง เพ่ือเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง เพ่ือเบียดเบียนทั้ง ๒ ฝ่ายบ้าง เสวยทุกขโทมนัสทางใจบ้าง 
เมื่อละราคะได้แล้ว เขาย่อมไม่คิดเพ่ือเบียดเบียนตนเอง ไม่คิดเพ่ือเบียดเบียนผู้อื่น ไม่คิดเพ่ือเบียดเบียนทั้ง 
๒ ฝ่าย ไม่เสวยทุกขโทมนัสทางใจ 

บุคคลผู้มีราคะ ถูกราคะครอบงำ มีจิตถูกราคะกลุ้มรุม ย่อมประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต และ
มโนทุจริต เมื่อละราคะได้แล้ว เขาย่อมไม่ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต 

บุคคลผู้มีราคะ ถูกราคะครอบงำ มีจิตถูกราคะกลุ้มรุม ย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงถึง
ประโยชน์ตนบ้าง ประโยชน์ผู้อื่นบ้าง ประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่ายบ้าง เมื่อละราคะได้แล้ว เขาย่อมรู้ชัดตามความ
เป็นจริงถึงประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น และประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย ราคะนั่นเองทำให้เป็นเหมือนคนตาบอด 
เป็นเหมือนคนไม่มีดวงตา ทำให้ไม่รู้อะไร มีปัญญามืดบอด เป็นไปในฝ่ายความคับแค้น ไม่เป็นไปเพ่ือพระ
นิพพาน 

บุคคลผู้มีโทสะ ฯลฯ บุคคลผู้มีโมหะ ถูกโมหะครอบงำ มีจิตถูกโมหะกลุ้มรุม ย่อมคิดเพ่ือ
เบียดเบียนตนบ้าง เพ่ือเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง เพ่ือเบียดเบียนทั้ง ๒ ฝ่ายบ้าง เสวยทุกขโทมนัสทางใจบ้าง เมื่อ
ละโมหะได้แล้ว เขาย่อมไม่คิดเพ่ือ เบียดเบียนตน ไม่คิดเพ่ือเบียดเบียนผู้อื่น ไม่คิดเพ่ือเบียดเบียนทั้ง ๒ 
ฝ่าย ไม่ เสวยทุกขโทมนัสทางใจ  

บุคคลผู้มีโมหะ ถูกโมหะครอบงำ มีจิตถูกโมหะกลุ้มรุม ย่อมประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต และ
มโนทุจริต เมื่อละโมหะได้แล้ว เขาย่อมไม่ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต  

บุคคลผู้มีโมหะ ถูกโมหะครอบงำ มีจิตถูกโมหะกลุ้มรุม ย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงถึง
ประโยชน์ตนบ้าง ประโยชน์ผู้อื่นบ้าง ประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่ายบ้าง เมื่อ ละโมหะได้แล้ว เขาย่อมรู้ชัดตามความ
เป็นจริงถึงประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น และประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย โมหะนั่นเองทำให้เป็นเหมือนคนตาบอด 
เป็นเหมือนคนไม่มีดวงตา ทำให้ไม่รู้อะไร มีปัญญามืดบอด เป็นไปในฝ่ายความคับแค้น ไม่เป็นไปเพ่ือพระ
นิพพาน 

พวกเราเห็นโทษในราคะเช่นนี้แลจึงบัญญัติการละราคะ เห็นโทษในโทสะเช่นนี้จึงบัญญัติการ
ละโทสะ และเห็นโทษในโมหะเช่นนี้จึงบัญญัติการละโมหะ 

ฉันนปริพาชกเรียนถามว่า “ผู้มีอายุ มรรคปฏิปทาเพ่ือละราคะ โทสะ และโมหะนั้นมีอยู่หรือ”  
พระอานนท์ตอบว่า “มรรคปฏิปทาเพ่ือละราคะ โทสะ และโมหะนั้นมีอยู่” 
ฉันนปริพาชกเรียนถามต่อไปอีกว่า “ผู้มีอายุ มรรคปฏิปทาเพ่ือละราคะ โทสะ และโมหะนั้น 

เป็นอย่างไร”  
พระอานนท์ตอบว่า “คืออริยมรรคมีองค์ ๘ นี้แล ได้แก่ 
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๑. สัมมาทิฏฐิ  ๒. สัมมาสังกัปปะ  
๓. สัมมาวาจา  ๔. สัมมากัมมันตะ  
๕. สัมมาอาชีวะ  ๖. สัมมาวายามะ 
๗. สัมมาสติ  ๘. สัมมาสมาธิ  
ผู้มีอายุ นี้แลคือมรรคปฏิปทาเพ่ือละราคะ โทสะ และโมหะนั้น”  
ฉันนปริพาชกกล่าวว่า “ผู้มีอายุ มรรคปฏิปทาเพ่ือละราคะ โทสะ และโมหะนั่น ดีจริงหนอ และ

ควรที่จะไม่ประมาท” 
ฉันนสูตรท่ี ๑ จบ 

๑๑. โกธนสูตร 
ว่าด้วยบุคคลผู้มักโกรธ 

[๖๔] ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้ ที่ศัตรูมุ่งหมาย ที่ศัตรูพึงทำ ย่อมมาถึงบุคคลผู้มัก
โกรธ จะเป็นสตรี หรือบุรุษก็ตาม 

ธรรม ๗ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. ศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่า “ขอให้เจ้าคนนี้มี ผิวพรรณทรามเถิด” 

ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ ศัตรูมีผิวพรรณงาม  ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มักโกรธ ถูกความ
โกรธ ครอบงำ โกรธจัดนี้ แม้อาบน้ำดีแล้ว ไล้ทาดีแล้ว ตัดผม โกนหนวดแล้วนุ่งผ้าขาวก็จริง แต่บุคคลผู้ถูก
ความโกรธครอบงำนั้นก็เป็นคนมีผิวพรรณทรามอยู่นั่นเอง   นี้เป็นธรรมประการที่ ๑ ที่ศัตรูมุ่งหมาย ที่ศัตรู
พึงทำ  

๒. ศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่า “ขอให้เจ้าคนนี้นอน เป็นทุกข์เถิด” ข้อ
นั้นเพราะเหตุไร เพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูนอนสบาย ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มักโกรธ ถูกความโกรธ
ครอบงำ โกรธจัดนี้ แม้นอนอยู่บนเตียงมีเท้าเป็นรูปสัตว์ร้าย ลาดด้วยพรม ขนสัตว์ ลาดด้วยเครื่องลาดมี
ลายรูปดอกไม้ มีเครื่องลาดหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอน ๒ ข้างก็จริง แต่บุคคลผู้ถูก
ความโกรธครอบงำนั้น ก็นอนเป็นทุกข์อยู่นั่นเอง นี้เป็นธรรม ประการที่ ๒ ที่ศัตรูมุ่งหมาย ที่ศัตรูพึงทำ  

๓. ศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่า “ขอให้เจ้าคนนี้ อย่าได้มีความเจริญ
เลย” ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูมีความเจริญ ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มักโกรธ ถูก
ความโกรธครอบงำ โกรธจัดนี้ แม้ได้ความเสื่อมก็เข้าใจว่า “ตนได้ความเจริญ” แม้ได้ความเจริญก็เข้าใจว่า 
“ตนได้ความเสื่อม” ธรรมเหล่านี้เป็นข้าศึกต่อกันและกัน ที่บุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำนั้นยึดถือแล้ว ย่อม
เป็นไปเพ่ือไม่เก้ือกูล เพ่ือทุกข์สิ้นกาลนาน นี้เป็นธรรมประการ ที่ ๓ ที่ศัตรูมุ่งหมาย ที่ศัตรูพึงทำ  

๔. ศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่า “ขอให้เจ้าคนนี้เป็นคน ไม่มีโภคทรัพย์
เถิด” ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูมีโภคทรัพย์ ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มักโกรธ ถูกความ
โกรธ ครอบงำ โกรธจัดนี้ แม้มีโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรง 
อาบเหงื่อต่างน้ำ ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรมก็จริง แต่พระราชาก็รับสั่งให้ริบโภคทรัพย์ของบุคคลผู้
ถูกความโกรธครอบงำ นี้เป็นธรรมประการที่ ๔ ที่ศัตรูมุ่งหมาย ที่ศัตรูพึงทำ  

๕. ศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่า “ขอให้เจ้าคนนี้เป็นคนไม่มียศเถิด” ข้อ
นั้นเพราะเหตุไร เพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรู มียศ ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มักโกรธ ถูกความโกรธครอบงำ 
โกรธจัดนี้ แม้มียศที่ได้มาด้วยความไม่ประมาทก็จริง แต่บุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำก็เสื่อมจากยศนั้น นี้
เป็นธรรมประการที่ ๕ ที่ศัตรูมุ่งหมาย ที่ศัตรูพึงทำ  
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๖. ศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่า “ขอให้เจ้าคนนี้เป็นคนไม่มีมิตรเถิด” ข้อ
นั้นเพราะเหตุไร เพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูมีมิตร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มักโกรธ ถูกความโกรธครอบงำ 
โกรธจัดนี้ แม้มีมิตร อำมาตย์ ญาติ สาโลหิต ก็จริง แต่คน เหล่านั้นก็พากันหลีกเลี่ยงบุคคลผู้ถูกความโกรธ18

ครอบงำนั้นไปห่างไกล นี้เป็นธรรมประการที่ ๖ ที่ศัตรูมุ่งหมาย ที่ศัตรูพึงทำ  
๗. ศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่า “ขอให้เจ้าคนนี้ หลังจากตายแล้วไปเกิด

ในอบาย ทุคติ วินิบาต นรกเถิด” ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูไปสู่สุคติ ภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลผู้มักโกรธ ถูกความโกรธครอบงำ โกรธจัดนี้ ประพฤติทุจริตทางกาย ประพฤติทุจริตทางวาจา 
ประพฤติทุจริตทางใจ หลังจากตายแล้ว ย่อมไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก นี้เป็นธรรม ประการที่ ๗ ที่
ศัตรูมุ่งหมาย ที่ศัตรูพึงทำ  

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้แล ที่ศัตรูมุ่งหมาย ที่ศัตรูพึงทำ ย่อมมาถึงบุคคลผู้มักโกรธ 
จะเป็นสตรี หรือบุรุษก็ตาม 

บุคคลผู้มักโกรธนั้น 
มีผิวพรรณทราม นอนเป็นทุกข์ 
ได้ความเจริญแล้ว ก็ยังถึงความเสื่อม 
บุคคลผู้มักโกรธ ถูกความโกรธครอบงำ 
ทำการเข่นฆ่าทางกาย วาจา  
ย่อมประสบความเสื่อมทรัพย์ 
บุคคลผู้มัวเมาด้วยความมัวเมาเพราะโกรธ 
ย่อมถึงความเสื่อมยศ 
ญาติมิตรและสหาย ย่อมหลีกเว้นบุคคลผู้มักโกรธ 
ความโกรธก่อความเสียหาย  
ความโกรธทำจิตให้กำเริบ 
บุคคลผู้มักโกรธย่อมไม่รู้ภัยที่เกิดจากภายใน 
บุคคลผู้โกรธย่อมไม่รู้อรรถ  
บุคคลผู้โกรธย่อมไม่เห็นธรรม 
ความโกรธครอบงำนรชนในกาลใด  
ความมืดย่อมมีในกาลนั้น 
บุคคลผู้โกรธย่อมก่อกรรมที่ทำได้ยากเหมือนทำได้ง่าย 
ภายหลังเมื่อหายโกรธแล้ว  
เขาย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้ 

 อำมาตย์ หมายถึง เพ่ือนที่รักกันมาก (สุหัชชา) สามารถปรึกษาหารือกันได้ทุกเรื่อง ทุกโอกาส 18

ญาต ิหมายถึงมารดาบิดาของสามีและเครือญาติฝ่ายมารดาบิดาของสามี หรือมารดาบิดาของภรรยาและเครือญาติฝ่ายมารดา
บิดาของภรรยา 
สาโลหิต หมายถึงผู้ร่วมสายเลือดเดียวกัน ได้แก่ ปู่ หรือตา ย่า หรือยาย บิดาหรือมารดา บุตรหรือธิดา พ่ีชายน้องชาย พี ่สาว

น้องสาว (ดูเทียบ องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๗๖/๒๒๗, องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๗๑/๓๕๘, องฺ.ทสก.ฏีกา (บาลี) ๓/๗๑-๗๔/๔๒๕)
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บุคคลผู้โกรธย่อมแสดงความเก้อยาก ก่อน 19

เหมือนไฟที่มีควันแสดงควันก่อน 
ความโกรธเกิดขึ้นในกาลใด  
คนทั้งหลายย่อมโกรธในกาลนั้น 
บุคคลผู้โกรธไม่มีหิริ ไม่มีโอตตัปปะ  
ไม่มีคำพูดที่น่าเคารพ 
บุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำไม่มีความสว่างแม้แต่น้อย 
กรรมเหล่าใดห่างไกลจากธรรม เป็นเหตุให้เดือดร้อน 
เราจักบอกกรรมเหล่านั้น  
เธอทั้งหลายจงฟังธรรมนั้นไปตามลำดับ 
บุคคลผู้โกรธ ฆ่าบิดาก็ได้  
บุคคลผู้โกรธ ฆ่ามารดาก็ได้ 
บุคคลผู้โกรธ ฆ่าพราหมณ์ ก็ได้  20

บุคคลผู้โกรธ ฆ่าปุถุชนก็ได้ 
ลูกที่มารดาเลี้ยงไว้จนได้ลืมตามองโลกนี้ 
เป็นผู้มีกิเลสหนา โกรธขึ้นมา  
ย่อมฆ่าแม้มารดาผู้ให้ชีวิตนั้น 
สัตว์เหล่านั้นมีตนเป็นเครื่องเปรียบเทียบ  
เพราะตนเป็นที่รักอย่างย่ิง 
ผู้โกรธหมกมุ่นในรูปต่างๆ  ย่อมฆ่าตนเองเพราะเหตุต่างๆ 21

คือฆ่าตนเองด้วยดาบบ้าง กินยาพิษตายบ้าง 
ใช้เชือกผูกคอตายบ้าง กระโดดลงในซอกเขาตายบ้าง 
คนเหล่านั้นเมื่อทำกรรม 
อันมีแต่ความเสื่อมและทำลายตน ก็ไม่รู้สึก 
ความเสื่อมเกิดจากความโกรธ 
ตามที่กล่าวมา ความโกรธนี้ เป็นบ่วงแห่งมัจจุ  
มีถ้ำเป็นที่อยู่อาศัย โดยรูปของความโกรธ 
พึงตัดความโกรธนั้นด้วยทมะ (ความข่มใจ) 

 ความเก้อยาก ในที่นี้หมายถึ งความทุศีล อาการที่ล่วงละเมิดสิกขาบท โดยไม่รู้สึกละอายไม่ยอมรับ ทั้งยังรุกรานสงฆ์ว่า “ท่าน19

เห็นหรือ ท่านได้ยินหรือ ว่าข้าพเจ้าทำผิดอะไร พวกท่านยกอาบัติอะไรขึ้นปรับ ข้าพเจ้า” (องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๓๑/๓๔๒)

 พราหมณ์ ในที่นี้หมายถึงพระอรหันตขีณาสพ (องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) ๓/๖๔/๑๙๗)20

 รูปต่างๆ ในที่นี้หมายถึงอารมณ์ต่างๆ (องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) ๓/๖๔/๑๙๗)21
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คือปัญญา  ความเพียร และทิฏฐิ  22 23 24

บัณฑิตพึงตัดอกุศลธรรมแต่ละอย่าง 
พึงศึกษาในธรรมเหมือนอย่างนั้น 
เธอทั้งหลายปรารถนาอยู่ว่า 
“ขอความเป็นผู้เก้อยากอย่าได้มีแก่เราทั้งหลาย” 
บุคคลผู้ปราศจากความโกรธ ไม่มีความคับแค้นใจ 
ปราศจากความโลภ ไม่มีความริษยา 
ฝึกฝนตนแล้ว ละความโกรธได้แล้ว 
เป็นผู้ไม่มีอาสวะ ย่อมปรินิพพาน 

โกธนสูตรท่ี ๑๑ จบ 
_____________________ 

 ปัญญา ในที่นี้หมายถึงวิปัสสนาปัญญา (องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) ๓/๖๔/๑๙๗)22

 ความเพียร ในที่นี้หมายถึงความเพียรทางกายและจิตอันประกอบด้วยวิปัสสนาปัญญา (องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) ๓/๖๔/๑๙๗)23

 ทิฏฐิ ในที่นี้หมายถึงสัมมาทิฏฐิที่เป็นองค์แห่งอริยมรรค (องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) ๓/๖๔/๑๙๗)24


