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๕. อนุมานสุตฺต1 

[๑๘๑]  เอวมฺเม สุตํ :- เอกํ สมยํ อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ภคฺเคสุ วิหรติ สุํสุมารคิเร2         

เภสกฬาวเน มิคทาเย. ตตฺร โข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ภิกฺขู อามนฺเตสิ “อาวุโส ภิกฺขโว”ต.ิ 

“อาวุโส”ต ิ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต มหาโมคฺคลฺลานสฺส ปจฺจสฺโสสุํ; อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน        

เอตทโวจ: 

ปวาเรติ เจปิ อาวุโส ภิกฺขุ “วทนฺตุ มํ อายสฺมนฺโต. วจนีโยมฺหิ อายสฺมนฺเตห”ีติ, โส จ       

โหติ ทุพฺพโจ โทวจสฺสกรเณหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อกฺขโม อปฺปทกฺขิณคฺคาหี อนุสาสน;ึ อถ โข นํ            

สพฺรหฺมจารี น เจว วตฺตพฺพํ มญฺญนฺติ, น จ อนุสาสิตพฺพํ มญฺญนฺติ, น จ ตสฺมึ ปุคฺคเล วิสฺสาสํ         

อาปชฺชิตพฺพํ มญฺญนฺต.ิ 

กตเม จาวุโส โทวจสฺสกรณา ธมฺมา ? อิธาวุโส ภิกฺขุ ปาปิจฺโฉ โหติ ปาปิกานํ อิจฺฉานํ วสํ 

คโต; ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ ปาปิจฺโฉ โหติ ปาปิกานํ อิจฺฉานํ วสํ คโต, อยมฺปิ ธมฺโม โทวจสฺสกรโณ. 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ อตฺตุกฺกํสโก โหติ ปรวมฺภ;ี ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ อตฺตุกฺกํสโก โหติ      

ปรวมฺภี, อยมฺปิ ธมฺโม โทวจสฺสกรโณ. 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ โกธโน โหติ โกธาภิภูโต; ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ โกธโน โหติ โกธาภิภูโต, 

อยมฺปิ ธมฺโม โทวจสฺสกรโณ. 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ โกธโน โหติ โกธเหตุ อุปนาห;ี ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ โกธโน โหติ โกธเหตุ    

อุปนาหี, อยมฺปิ ธมฺโม โทวจสฺสกรโณ. 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ โกธโน โหติ โกธเหตุ อภิสงฺคี; ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ โกธโน โหติ โกธเหตุ 

อภิสงฺค,ี อยมฺปิ ธมฺโม โทวจสฺสกรโณ. 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ โกธโน โหติ โกธสามนฺตํ3 วาจํ นิจฺฉาเรตา; ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ โกธโน         

โหติ โกธสามนฺตา วาจํ นิจฺฉาเรตา, อยมฺปิ ธมฺโม โทวจสฺสกรโณ. 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ จุทิโต4 โจทเกน โจทกํ ปฏิปฺผรต;ิ ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ จทุิโต โจทเกน 

โจทกํ ปฏิปฺผรติ, อยมฺปิ ธมฺโม โทวจสฺสกรโณ. 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ จุทิโต โจทเกน โจทกํ อปสาเทต;ิ ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ จุทิโต โจทเกน 

โจทกํ อปสาเทติ, อยมฺปิ ธมฺโม โทวจสฺสกรโณ. 

                                                             
1 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ พระไตรปิฎกเล่ม ๑๒ มจร. 
2 ฉ.ม. สุสุมารคิเร  
3 ฉ.สี. โกธสามนฺตา  
4 ฉ.ม. โจทิโต  
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ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ จุทิโต โจทเกน โจทกสฺส ปจฺจาโรเปต;ิ ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ จุทิโต        

โจทเกน โจทกสฺส ปจฺจาโรเปติ, อยมฺปิ ธมฺโม โทวจสฺสกรโณ. 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ จุทิโต โจทเกน โจทกํ5 อญฺเญนญฺญํ ปฏิจรติ, พหิทฺธากถํ               

อปนาเมติ, โกปญฺจ โทสญฺจ อปฺปจฺจยญฺจ ปาตุกโรต;ิ ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ จุทิโต โจทเกน โจทกํ๓         

อญฺเญนญฺญํ  ปฏิจรติ, พหิทฺธากถํ อปนาเมติ, โกปญฺจ โทสญฺจ อปฺปจฺจยญฺจ ปาตุกโรติ, อยมฺปิ 

ธมฺโม โทวจสฺสกรโณ. 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ จุทิโต โจทเกน อปทาเน น สมฺปายต;ิ ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ จุทิโต        

โจทเกน อปทาเน น สมฺปายติ, อยมฺปิ ธมฺโม โทวจสฺสกรโณ. 

ปุน จปรํ อาวุโส ภกิฺขุ มกฺขี โหติ ปฬาส;ี ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ มกฺขี โหติ ปฬาสี, อยมฺปิ ธมฺโม 

โทวจสฺสกรโณ. 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ อิสฺสุกี โหติ มจฺฉรี; ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ อิสฺสุกี โหติ มจฺฉรี, อยมฺปิ        

ธมฺโม โทวจสฺสกรโณ. 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ สโฐ โหติ มายาว;ี ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ สโฐ โหติ มายาวี, อยมฺปิ ธมฺโม 

โทวจสฺสกรโณ. 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ ถทฺโธ โหติ อติมาน;ี ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ ถทฺโธ โหติ อติมานี, อยมฺปิ 

ธมฺโม โทวจสฺสกรโณ. 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ สนฺทิฏฐิฺปรามาสี โหติ อาธานคฺคาหี ทุปฺปฏินิสฺสคฺค;ี ยมฺปาวุโส 

ภิกฺขุ สนฺทิฏฐิฺปรามาสี โหติ อาธานคฺคาหี ทุปฺปฏินิสฺสคฺคี, อยมฺปิ ธมฺโม โทวจสฺสกรโณ. อิเม   

วุจฺจนฺตาวุโส โทวจสฺสกรณา ธมฺมา. 

[๑๘๒] โน เจปิ อาวุโส ภิกฺขุ ปวาเรต ิ  “วทนฺตุ มํ อายสฺมนฺโต, วจนีโยมฺห ิ                

อายสฺมนฺเตห”ีติ,    โส จ โหติ สุวโจ โสวจสฺสกรเณหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ขโม ปทกฺขิณคฺคาหี    

อนสุาสน;ึ อถ โข นํ  สพฺรหฺมจารี วตฺตพฺพญฺเจว มญฺญนฺติ, อนุสาสิตพฺพญฺจ มญฺญนฺติ, ตสฺมึ จ 

ปุคฺคเล วิสฺสาสํ  อาปชฺชิตพฺพํ มญฺญนฺต.ิ 

กตเม จาวุโส โสวจสฺสกรณา ธมฺมา ? อิธาวุโส ภิกฺขุ น ปาปิจฺโฉ โหติ น ปาปิกานํ อิจฺฉานํ 

วสํ คโต; ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ น ปาปิจฺโฉ โหติ น ปาปิกานํ อิจฺฉานํ วสํ คโต, อยมฺปิ ธมฺโม              

โสวจสฺสกรโณ. 

 

                                                             
5 อิทํ ปทํ น ทิสฺสติ  
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ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ อนตฺตุกฺกํสโก โหติ อปรวมฺภ;ี ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ อนตฺตุกฺกํสโก โหติ 

อปรวมฺภี, อยมฺปิ ธมฺโม โสวจสฺสกรโณ. 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ น โกธโน โหติ น โกธาภิภูโต; ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ น โกธโน โหติ น          

โกธาภิภูโต, อยมฺปิ ธมฺโม โสวจสฺสกรโณ. 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ น โกธโน โหติ น โกธเหตุ อุปนาห;ี ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ น โกธโน โหติ 

น โกธเหตุ อุปนาหี, อยมฺปิ ธมฺโม โสวจสฺสกรโณ. 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ น โกธโน โหติ น โกธเหตุ อภิสงฺค;ี ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ น โกธโน โหติ 

น โกธเหตุ อภิสงฺคี, อยมฺปิ ธมฺโม โสวจสฺสกรโณ. 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ น โกธโน โหติ น โกธสามนฺตํ วาจํ นิจฺฉาเรตา; ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ น 

โกธโน โหติ น โกธสามนฺตํ วาจํ นิจฺฉาเรตา, อยมฺปิ ธมฺโม โสวจสฺสกรโณ. 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกขฺุ จุทิโต โจทเกน โจทกํ น ปฏิปฺผรต;ิ ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ จุทิโต โจทเกน 

โจทกํ น ปฏิปฺผรติ, อยมฺปิ ธมฺโม โสวจสฺสกรโณ  

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ จุทิโต โจทเกน โจทกํ น อปสาเทต;ิ ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ จุทิโต โจทเกน 

โจทกํ น อปสาเทติ, อยมฺปิ ธมฺโม โสวจสฺสกรโณ. 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ จุทิโต โจทเกน โจทกสฺส น ปจฺจาโรเปต;ิ ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ จุทิโต          

โจทเกน โจทกสฺส น ปจฺจาโรเปติ, อยมฺปิ ธมฺโม โสวจสฺสกรโณ. 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ จุทิโต โจทเกน น อญฺเญนญฺญํ ปฏิจรติ, น พหิทฺธากถํ อปนาเมติ, 

น โกปญฺจ โทสญฺจ อปฺปจฺจยญฺจ ปาตุกโรต;ิ ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ จุทิโต โจทเกน น อญฺเญนญฺญํ        

ปฏิจรติ, น พหิทฺธากถํ อปนาเมติ, น โกปญฺจ โทสญฺจ อปฺปจฺจยญฺจ ปาตุกโรติ, อยมฺปิ ธมฺโม 

โสวจสฺสกรโณ. 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ จุทิโต โจทเกน 6น อปทาเน น๑ สมฺปายต;ิ ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ จุทิโต        

โจทเกน น อปทาเน น สมฺปายติ, อยมฺปิ ธมฺโม โสวจสฺสกรโณ. 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ อมกฺขี โหติ อปฬาสี; ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ อมกฺขี โหติ อปฬาสี, อยมฺปิ       

ธมฺโม โสวจสฺสกรโณ. 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ อนิสฺสุกี โหติ อมจฺฉร;ี ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ อนิสฺสุกี โหติ อมจฺฉรี, อยมฺปิ 

ธมฺโม โสวจสฺสกรโณ. 

 

                                                             
6 ฉ.ม. นสทฺทฺวยํ นตฺถิ  
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ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ อสโฐ โหติ อมายาว;ี ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ อสโฐ โหติ อมายาวี, อยมฺปิ        

ธมฺโม โสวจสฺสกรโณ. 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ อตฺถทฺโธ โหติ อนติมาน;ี ยมฺปาวุโส ภิกฺขุ อตฺถทฺโธ โหติ อนติมานี, 

อยมฺปิ ธมฺโม โสวจสฺสกรโณ. 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ อสนฺทิฏฺฐิปรามาสี โหติ อนาธานคฺคาหี สุปฏินิสฺสคฺค;ี ยมฺปาวุโส 

ภิกฺขุ อสนฺทิฏฐิฺปรามาสี โหติ อนาธานคฺคาหี สุปฏินิสฺสคฺคี, อยมฺปิ ธมฺโม โสวจสฺสกรโณ. อิเม 

วุจฺจนฺตาวุโส โสวจสฺสกรณา ธมฺมา. 

[๑๘๓] ตตฺราวุโส ภิกฺขุนา อตฺตนาว อตฺตานํ เอวํ อนุมานิตพฺพํ7 “โย ขฺวายํ ปุคฺคโล      

ปาปิจฺโฉ ปาปิกานํ อิจฺฉานํ วสํ คโต, อยํ เม ปุคฺคโล อปฺปิโย อมนาโป; อหญฺเจว โข ปนสฺสํ        

ปาปิจฺโฉ ปาปิกานํ อิจฺฉานํ วสํ คโต, อหํปสฺสํ ปเรสํ อปฺปิโย อมนาโป”ติ. เอวํ ชานนฺเตนาวุโส 

ภิกฺขุนา “น ปาปิจฺโฉ ภวิสฺสามิ น ปาปิกานํ อิจฺฉานํ วสํ คโต”ติ จิตฺตํ อุปฺปาเทตพฺพ.ํ 

“โย ขฺวายํ ปุคฺคโล อตฺตุกฺกํสโก ปรวมฺภี, อยํ เม ปุคฺคโล อปฺปิโย อมนาโป; อหญฺเจว โข 

ปนสฺสํ อตฺตุกฺกํสโก ปรวมฺภี, อหํปสฺสํ ปเรสํ อปฺปิโย อมนาโป”ต.ิ เอวํ ชานนฺเตนาวุโส ภิกฺขุนา                 

“อนตฺตุกฺกํสโก ภวิสฺสามิ อปรวมฺภ”ีติ จิตฺตํ อุปฺปาเทตพฺพ.ํ 

“โย ขฺวายํ ปุคฺคโล โกธโน โกธาภิภูโต, อยํ เม ปุคฺคโล อปฺปิโย อมนาโป; อหญฺเจว โข 

ปนสฺสํ โกธโน โกธาภิภูโต, อหํปสฺสํ ปเรสํ อปฺปิโย อมนาโป”ติ. เอวํ ชานนฺเตนาวุโส ภิกฺขุนา “น 

โกธโน      ภวิสฺสามิ น โกธาภิภูโต”ติ จิตฺตํ อุปฺปาเทตพฺพ.ํ 

“โย ขฺวายํ ปุคฺคโล โกธโน โกธเหตุ อุปนาหี, อยํ เม ปุคฺคโล อปฺปิโย อมนาโป; อหญฺเจว 

โข ปนสฺสํ โกธโน โกธเหตุ อุปนาหี, อหํปสฺสํ ปเรสํ อปฺปิโย อมนาโป”ติ. เอวํ ชานนฺเตนาวุโส ภิกฺขุ

นา “น โกธโน ภวิสฺสามิ น โกธเหตุ อุปนาห”ีติ จิตฺตํ อุปฺปาเทตพฺพ.ํ 

“โย ขฺวายํ ปุคฺคโล โกธโน โกธเหตุ อภิสงฺคี. อยํ เม ปุคฺคโล อปฺปิโย อมนาโป; อหญฺเจว 

โข ปนสฺสํ โกธโน โกธเหตุ อภิสงฺค;ี อหํปสฺสํ ปเรสํ อปฺปิโย อมนาโป”ติ. เอวํ ชานนฺเตนาวุโส ภิกฺขุ

นา “น โกธโน ภวิสฺสามิ น โกธเหตุ อภิสงฺค”ีติ จิตฺตํ อุปฺปาเทตพฺพ.ํ 

“โย ขฺวายํ ปุคฺคโล โกธโน โกธสามนฺตํ วาจ ํนิจฺฉาเรตา, อยํ เม ปุคฺคโล อปฺปิโย อมนาโป;    

อหญฺเจว โข ปนสฺสํ โกธโน โกธสามนฺตํ วาจํ นิจฺฉาเรตา, อหํปสฺสํ ปเรสํ อปฺปิโย อมนาโป”ต.ิ           

เอวํ ชานนฺเตนาวุโส ภิกฺขุนา “น โกธโน ภวิสฺสามิ น โกธสามนฺตํ วาจํ นิจฺฉาเรสฺสาม”ีติ จิตฺตํ                   

อุปปฺาเทตพฺพ.ํ 

                                                             
7 สี. อนุสาสิตพฺพํ; ฉ.ม.อิ. อนุมินิตพฺพํ  



 

 

๕ 

 

“โย ขฺวายํ ปุคฺคโล จุทิโต โจทเกน โจทกํ ปฏิปฺผรติ, อยํ เม ปุคฺคโล อปฺปิโย อมนาโป;            

อหญฺเจว โข ปน จุทิโต โจทเกน โจทกํ ปฏิปฺผเรยฺยํ, อหํปสฺสํ ปเรสํ อปฺปิโย อมนาโป”ต.ิ เอวํ         

ชานนฺเตนาวุโส ภิกฺขุนา “จุทิโต โจทเกน โจทกํ นปฺปฏิปฺผริสฺสาม”ีติ จิตฺตํ อุปฺปาเทตพฺพ.ํ 

“โย ขฺวายํ ปุคฺคโล จุทิโต โจทเกน โจทกํ อปสาเทติ, อยํ เม ปุคฺคโล อปฺปิโย อมนาโป;           

อหญฺเจว โข ปน จุทิโต โจทเกน โจทกํ อปสาเทยฺยํ, อหํปสฺสํ ปเรสํ อปฺปิโย อมนาโป”ติ. เอวํ          

ชานนฺเตนาวุโส ภิกฺขุนา “โจทิโต โจทเกน โจทกํ น อปสาเทสฺสาม”ีติ จิตฺตํ อุปฺปาเทตพฺพ.ํ 

“โย ขฺวายํ ปุคฺคโล จุทิโต โจทเกน โจทกสฺส ปจฺจาโรเปติ, อยํ เม ปุคฺคโล อปฺปิโย           

อมนาโป; อหญฺเจว โข ปน จุทิโต โจทเกน โจทกสฺส ปจฺจาโรเปยฺยํ, อหํปสฺสํ ปเรสํ อปฺปิโย          

อมนาโป”ต.ิ เอวํ ชานนฺเตนาวุโส ภิกฺขุนา “จทุิโต โจทเกน โจทกสฺส น ปจฺจาโรเปสฺสาม”ีติ จิตฺตํ 

อุปฺปาเทตพฺพ.ํ 

“โย ขฺวายํ ปุคฺคโล จุทิโต โจทเกน อญฺเญนญฺญํ ปฏิจรติ, พหิทฺธากถํ อปนาเมติ, โกปญฺจ      

โทสญฺจ อปฺปจฺจยญฺจ ปาตุกโรติ, อยํ เม ปุคฺคโล อปฺปิโย อมนาโป; อหญฺเจว โข ปน จุทิโต         

โจทเกน อญฺเญนญฺญํ ปฏิจเรยฺย, พหิทฺธากถํ อปนาเมยฺยํ, โกปญฺจ โทสญฺจ อปฺปจฺจยญฺจ             

ปาตุกเรยฺยํ, อหํปสฺสํ ปเรสํ อปฺปิโย อมนาโป”ติ. เอวํ ชานนฺเตนาวุโส ภิกฺขุนา “จุทิโต โจทเกน น 

อญฺเญนญฺญํ ปฏิจริสฺสามิ, น พหิทฺธากถํ อปนาเมสฺสามิ, น โกปญฺจ โทสญฺจ อปฺปจฺจยญฺจ       

ปาตุกริสฺสาม”ีติ จติฺตํ อุปฺปาเทตพฺพ.ํ 

“โย ขฺวายํ ปุคฺคโล จุทิโต โจทเกน อปทาเน น สมฺปายติ, อยํ เม ปุคฺคโล อปฺปิโย             

อมนาโป; อหญฺเจว โข ปน จุทิโต โจทเกน อปทาเน น สมฺปาเยยฺยํ, อหํปสฺสํ ปเรสํ อปฺปิโย           

อมนาโป”ต.ิ เอวํ ชานนฺเตนาวุโส ภิกฺขุนา “จุทิโต โจทเกน น อปทาเน น สมฺปายิสฺสาม”ีติ จิตฺตํ 

อุปฺปาเทตพฺพ.ํ 

“โย ขฺวายํ ปุคฺคโล มกฺขี ปฬาสี, อยํ เม ปุคฺคโล อปฺปิโย อมนาโป; อหญฺเจว โข ปนสฺสํ 

มกฺขี ปฬาสี, อหํปสฺสํ ปเรสํ อปฺปิโย อมนาโป”ติ. เอวํ ชานนฺเตนาวุโส ภิกฺขุนา “อมกฺขี ภวิสฺสามิ          

อปฬาส”ีติ จิตฺตํ อุปฺปาเทตพฺพ.ํ 

“โย ขฺวายํ ปุคฺคโล อิสฺสุกี มจฺฉรี, อยํ เม ปุคฺคโล อปฺปิโย อมนาโป; อหญฺเจว โข ปนสฺสํ          

อิสฺสุกี มจฺฉรี, อหํปสฺสํ ปเรสํ อปฺปิโย อมนาโป”ต.ิ เอวํ ชานนฺเตนาวุโส ภิกฺขุนา “อนิสฺสุกี          

ภวิสฺสามิ อมจฺฉร”ี จิตฺตํ อุปฺปาเทตพฺพ.ํ 

“โย ขฺวายํ ปุคฺคโล สโฐ มายาวี, อย ํเม ปุคฺคโล อปฺปิโย อมนาโป; อหญฺเจว โข ปนสฺสํ     

สโฐ มายาวี, อหํปสฺสํ ปเรสํ อปฺปิโย อมนาโป”ต.ิ เอวํ ชานนฺเตนาวุโส ภิกฺขุนา “อสโฐ ภวิสฺสามิ         

อมายาว”ีติ จิตฺตํ อุปฺปาเทตพฺพ.ํ 



 

 

๖ 

 

“โย ขฺวายํ ปุคฺคโล ถทฺโธ อติมานี, อยํ เม ปุคฺคโล อปฺปิโย อมนาโป; อหญฺเจว โข ปนสฺสํ       

ถทฺโธ อติมานี, อหํปสฺสํ ปเรสํ อปฺปิโย อมนาโป”ติ. เอวํ ชานนฺเตนาวุโส ภิกฺขุนา “อตฺถทฺโธ             

ภวิสฺสามิ อนติมาน”ีติ จิตฺตํ อุปฺปาเทตพฺพ.ํ 

“โย ขฺวายํ ปุคฺคโล สนฺทิฏฺฐิปรามาสี อาธานคฺคาหี ทุปฺปฏินิสฺสคฺคี, อยํ เม ปุคฺคโล         

อปฺปิโย อมนาโป; อหญฺเจว โข ปนสฺสํ สนฺทิฏฐิฺปรามาสี อาธานคฺคาหี ทุปฺปฏินิสฺสคฺคี, อหํปสฺสํ 

ปเรสํ อปฺปิโย อมนาโป”ต.ิ เอวํ ชานนฺเตนาวุโส ภิกฺขุนา “อสนฺทิฏฐิฺปรามาสี ภวิสฺสามิ        

อนาธานคฺคาหี สุปฏินิสฺสคฺค”ีติ จิตฺตํ อุปฺปาเทตพฺพ.ํ 

[๑๘๔] ตตฺราวุโส ภิกฺขุนา อตฺตนาว อตฺตานํ เอวํ ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ “กินฺนุโขมฺหิ ปาปิจฺโฉ       

ปาปิกานํ อิจฺฉานํ วสํ คโต”ติ. สเจ อาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ “ปาปิจฺโฉ โขมฺหิ         

ปาปิกานํ อิจฺฉานํ วสํ คโต”ติ, เตนาวุโส ภิกฺขุนา เตสํเยว ปาปกานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ ปหานาย         

วายมิตพฺพ.ํ สเจ ปนาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ “น โขมฺหิ ปาปิจฺโฉ น ปาปิกานํ        

อิจฺฉานํ วสํ คโต”ติ, เตนาวุโส ภิกฺขุนา เตเนว ปีติปาโมชฺเชน วิหาตพฺพํ อโหรตฺตานุสิกฺขินา         

กุสเลสุ ธมฺเมส.ุ 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุนา อตฺตนาว อตฺตานํ เอวํ ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ “กินฺนุโขมฺหิ อตฺตุกฺกํสโก 

ปรวมฺภ”ีติ. สเจ อาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ “อตฺตุกฺกํสโก โขมฺหิ ปรวมฺภ”ีติ,          

เตนาวุโส ภิกฺขุนา เตสํเยว ปาปกานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ ปหานาย วายมิตพฺพ.ํ สเจ ปนาวุโส ภิกฺขุ                    

ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ “อนตฺตุกฺกํสโก โขมฺหิ อปรวมฺภ”ีติ, เตนาวุโส ภิกฺขุนา เตเนว                   

ปีติปาโมชฺเชน วิหาตพฺพํ อโหรตฺตานุสิกฺขินา กุสเลสุ ธมฺเมส.ุ 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกขฺุนา อตฺตนาว อตฺตานํ เอวํ ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ “กินฺนุโขมฺหิ โกธโน           

โกธาภิภูโต”ติ. สเจ อาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ “โกธโน โขมฺหิ โกธาภิภูโต”ติ,              

เตนาวุโส ภิกฺขุนา เตสํเยว ปาปกานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ ปหานาย วายมิตพฺพ.ํ สเจ ปนาวุโส ภิกฺขุ        

ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ “นโขมฺหิ โกธโน น โกธาภิภูโต”ติ, เตนาวุโส ภิกฺขุนา เตเนว                    

ปีติปาโมชฺเชน วิหาตพฺพํ อโหรตฺตานุสิกฺขินา กุสเลสุ ธมฺเมส.ุ 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุนา อตฺตนาว อตฺตานํ เอวํ ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ “กินฺนโุขมฺหิ โกธโน        

โกธเหตุ อุปนาห”ีติ. สเจ อาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ “โกธโน โขมฺหิ โกธเหตุ          

อุปนาห”ีติ, เตนาวุโส ภิกฺขุนา เตสํเยว ปาปกานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ ปหานาย วายมิตพฺพ.ํ สเจ 

ปนาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ “น โขมฺหิ โกธโน น โกธเหตุ อุปนาห”ีติ เตนาวุโส 

ภิกฺขุนา เตเนว  ปีติปาโมชฺเชน วิหาตพฺพํ อโหรตฺตานุสิกฺขินา กุสเลสุ ธมฺเมส.ุ 

 



 

 

๗ 

 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุนา อตฺตนาว อตฺตานํ เอวํ ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ “กินฺนุโขมฺหิ โกธโน        

โกธเหตุ อภิสงฺค”ีติ. สเจ อาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาต ิ “โกธโน โขมฺหิ โกธเหตุ 

อภิสงฺค”ีติ, เตนาวุโส ภิกฺขุนา เตสํเยว ปาปกานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ ปหานาย วายมิตพฺพ.ํ สเจ 

ปนาวุโส ภิกฺขุ  ปจฺจเวกฺขมาโน ชานาติ “น โขมฺหิ โกธโน โกธเหตุ อภิสงฺค”ีติ, เตนาวุโส ภิกฺขุนา 

เตเนว ปีติปาโมชฺเชน วิหาตพฺพํ อโหรตฺตานุสิกฺขินา กุสเลสุ ธมฺเมส.ุ 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุนา อตฺตนาว อตฺตานํ เอวํ ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ “กินฺนุโขมฺหิ โกธโน            

โกธสามนฺตํ วาจํ นิจฺฉาเรตา”ติ. สเจ อาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ “โกธโน โขมฺหิ           

โกธสามนฺตํ วาจํ นิจฺฉาเรตา”ติ, เตนาวุโส ภิกฺขุนา เตสํเยว ปาปกานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ ปหานาย     

วายมิตพฺพ.ํ สเจ ปนาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ “น โขมฺหิ โกธโน น โกธสามนฺตํ วาจํ     

นิจฺฉาเรตา”ติ, เตนาวุโส ภิกฺขุนา เตเนว ปีติปาโมชฺเชน วิหาตพฺพํ อโหรตฺตานุสิกฺขินา กุสเลสุ            

ธมฺเมส.ุ 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุนา อตฺตนาว อตฺตานํ เอวํ ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ “กินฺนุโขมฺหิ จุทิโต        

โจทเกน โจทกํ ปฏิปฺผราม”ีติ. สเจ อาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ “จุทิโต โขมฺหิ        

โจทเกน โจทกํ ปฏิปฺผราม”ีติ, เตนาวุโส ภิกฺขุนา เตสํเยว ปาปกานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ ปหานาย 

วายมิตพฺพ.ํ สเจ ปนาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ “จุทิโต โขมฺหิ โจทเกน โจทกํ น 

ปฏิปฺผราม”ีติ, เตนาวุโส ภิกฺขุนา เตเนว ปีติปาโมชฺเชน วหิาตพฺพํ อโหรตฺตานุสิกฺขินา กุสเลสุ      

ธมฺเมส.ุ 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุนา อตฺตนาว อตฺตานํ เอวํ ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ “กินฺนุโขมฺหิ จุทิโต        

โจทเกน โจทกํ อปสาเทม”ีติ. สเจ อาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ “จุทิโต โขมฺหิ         

โจทเกน โจทกํ อปสาเทม”ีติ เตนาวุโส ภิกฺขนุา เตสํเยว ปาปกานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ ปหานาย 

วายมิตพฺพ.ํ สเจ ปนาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ “จุทิโต โขมฺหิ โจทเกน โจทกํ น      

อปสาเทม”ีติ, เตนาวุโส ภิกฺขุนา เตเนว ปีติปาโมชฺเชน วิหาตพฺพํ อโหรตฺตานุสิกฺขินา กุสเลสุ       

ธมฺเมส.ุ 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุนา อตฺตนาว อตฺตานํ เอวํ ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ “กินฺนุโขมฺหิ จุทิโต        

โจทเกน โจทกสฺส ปจฺจาโรเปม”ีติ. สเจ อาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ “จุทิโต โขมฺหิ 

โจทเกน โจทกสฺส ปจฺจาโรเปม”ีติ, เตนาวุโส ภิกฺขุนา เตสํเยว ปาปกานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ         

ปหานาย วายมิตพฺพ.ํ สเจ ปนาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ “จุทิโต โขมฺหิ โจทเกน 

โจทกสฺส น  ปจฺจาโรเปม”ีติ, เตนาวุโส ภิกฺขุนา เตเนว ปีติปาโมชฺเชน วิหาตพฺพํ                    

อโหรตฺตานุสิกฺขินา กุสเลส ุธมฺเมส.ุ 



 

 

๘ 

 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุนา อตฺตนาว อตฺตานํ เอวํ ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ “กินฺนุโขมฺหิ จุทิโต        

โจทเกน อญฺเญนญฺญํ ปฏิจรามิ. พหิทฺธากถํ อปนาเมมิ, โกปญฺจ โทสญฺจ อปฺปจฺจยญฺจ            

ปาตุกโรม”ีติ. สเจ อาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ “จุทิโต โขมฺหิ โจทเกน อญฺเญนญฺญํ 

ปฏิจรามิ, พหิทฺธากถํ อปนาเมมิ. โกปญฺจ โทสญฺจ อปฺปจฺจยญฺจ ปาตุกโรมี”ติ, เตนาวุโส ภิกฺขุนา 

เตสํเยว ปาปกานํ  อกุสลานํ ธมฺมานํ ปหานาย วายมิตพฺพ.ํ สเจ ปนาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน 

เอวํ ชานาติ “จุทิโต  โขมฺหิ โจทเกน น อญฺเญนญฺญํ ปฏิจรามิ, น พหิทฺธากถํ อปนาเมมิ, น         

โกปญฺจ โทสญฺจ อปฺปจฺจยญฺจ ปาตุกโรม”ีติ, เตนาวุโส ภิกฺขุนา เตเนว ปีติปาโมชฺเชน วิหาตพฺพํ 

อโหรตฺตานุสิกฺขินา กุสเลสุ ธมฺเมส.ุ 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุนา อตฺตนาว อตฺตานํ เอวํ ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ “กินฺนุโขมฺหิ จุทิโต       

โจทเกน อปทาเน น สมฺปายาม”ีติ. สเจ อาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ “จุทิโต โขมฺหิ 

โจทเกน  อปทาเน น สมฺปายาม”ีติ, เตนาวุโส ภิกฺขุนา เตสํเยว ปาปกานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ     

ปหานาย  วายมิตพฺพ.ํ สเจ ปนาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ “จุทิโต โขมฺหิ โจทเกน น 

อปทาเน น สมฺปายาม”ีติ, เตนาวุโส ภิกฺขุนา เตเนว ปีติปาโมชเฺชน วิหาตพฺพํ อโหรตฺตานุสิกฺขินา 

กุสเลสุ ธมฺเมส.ุ 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุนา อตฺตนาว อตฺตานํ เอวํ ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ “กินฺนุโขมฺหิ มกฺขี         

ปฬาส”ีติ. สเจ อาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ “มกฺขี โขมฺหิ ปฬาส”ีติ, เตนาวุโส       

ภิกฺขุนา เตสํเยว ปาปกานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ ปหานาย วายมิตพฺพ.ํ สเจ ปนาวุโส ภิกฺขุ               

ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ “อมกฺขี โขมฺหิ อปฬาส”ีติ, เตนาวุโส ภิกฺขุนา เตเนว ปีติปาโมชฺเชน 

วิหาตพฺพํ อโหรตฺตานุสิกฺขินา กุสเลสุ ธมฺเมส.ุ 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุนา อตฺตนาว อตฺตานํ เอวํ ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ํ “กินฺนุโขมฺหิ อิสฺสุกี             

มจฺฉร”ีติ. สเจ อาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ “อิสฺสุกี โขมฺหิ มจฺฉร”ีติ, เตนาวุโส       

ภิกฺขุนา เตสํเยว ปาปกานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ ปหานาย วายมิตพฺพํ. สเจ ปนาวุโส ภิกฺขุ               

ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ “อนิสฺสุกี โขมฺหิ อมจฺฉร”ีติ, เตนาวุโส ภิกฺขุนา เตเนว ปีติปาโมชฺเชน 

วิหาตพฺพํ  อโหรตฺตานุสิกฺขินา กุสเลสุ ธมฺเมส.ุ 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุนา อตฺตนาว อตฺตานํ เอวํ ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ “กินฺนุโขมฺหิ สโฐ         

มายาว”ีติ. สเจ อาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ “สโฐ โขมฺหิ มายาว”ีติ, เตนาวุโส        

ภิกฺขุนา เตสํเยว ปาปกานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ ปหานาย วายมิตพฺพํ. สเจ ปนาวุโส ภิกฺขุ               

ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ “อสโฐ โขมฺหิ อมายาว”ีติ, เตนาวุโส ภิกฺขุนา เตเนว ปีติปาโมชฺเชน 

วิหาตพฺพํ อโหรตฺตานุสิกฺขินา  กสุเลสุ ธมฺเมส.ุ 



 

 

๙ 

 

ปุน จปรํ อาวุโส ภิกขฺุนา อตฺตนาว อตฺตานํ เอวํ ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ “กินฺนุโขมฺหิ ถทฺโธ               

อติมาน”ีติ. สเจ อาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ “ถทฺโธ โขมฺหิ อติมาน”ีติ, เตนาวุโส        

ภิกฺขุนา เตสํเยว ปาปกานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ ปหานาย วายมิตพฺพํ. สเจ ปนาวุโส ภิกฺขุ                     

ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ “อตฺถทฺโธ โขมฺหิ อนติมาน”ีติ, เตนาวุโส ภิกฺขุนา เตเนว                     

ปีติปาโมชฺเชน วิหาตพฺพํ อโหรตฺตานุสิกฺขินา กุสเลสุ ธมฺเมส.ุ 

ปุนจปรํ อาวุโส ภิกฺขุนา อตฺตนาว อตฺตานํ เอวํ ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ “กินฺนุโขมฺหิ               

สนฺทิฏฐิฺปรามาส ีอาธานคฺคาหี ทุปฺปฏินิสฺสคฺค”ีติ. สเจ อาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ  

“สนฺทิฏฐิฺปรามาสี โขมฺหิ อาธานคฺคาหี ทุปฺปฏินิสฺสคฺค”ีติ, เตนาวุโส ภิกฺขุนา เตสํเยว ปาปกานํ 

อกุสลานํ ธมฺมาน ํ ปหานาย วายมิตพฺพ.ํ สเจ ปนาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอวํ ชานาติ     

“อสนฺทิฏฐิฺปรามาสี โขมฺหิ อนาธานคฺคาหี สุปฏินิสฺสคฺค”ีติ, เตนาวุโส ภิกฺขุนา เตเนว                   

ปีติปาโมชฺเชน วิหาตพฺพํ  อโหรตฺตานุสิกฺขินา กุสเลสุ ธมฺเมส.ุ 

สเจ อาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน สพฺเพปิเม ปาปเก อกุสเล ธมฺเม อปฺปหีเน อตฺตนิ               

สมนุปสสฺติ, เตนาวุโส ภิกฺขุนา สพฺเพสํเยว อิเมสํ ปาปกานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ ปหานาย              

วายมิตพฺพ.ํ สเจ ปนาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน สพฺเพปิเม ปาปเก อกุสเล ธมฺเม ปหีเน อตฺตนิ     

สมนุปสฺสติ,  เตนาวุโส ภิกฺขุนา เตเนว ปีติปาโมชฺเชน วิหาตพฺพํ อโหรตฺตานุสิกฺขินา กุสเลส ุ        

ธมฺเมส.ุ 

เสยฺยถาปิ อาวุโส อิตฺถี วา ปุริโส วา ทหโร ยุวา มณฺฑนชาติโก อาทาเส วา ปริสุทฺเธ             

ปริโยทาเต อจฺเฉ วา อุทกปตฺเต สกํ มุขนิมิตฺตํ ปจฺจเวกฺขมาโน, สเจ ตตฺถ ปสฺสติ รชํ วา องฺคณํ 

วา, ตสฺเสว รชสฺส วา องฺคณสฺส วา ปหานาย วายมต;ิ โน เจ ตตฺถ ปสฺสติ รชํ วา องฺคณํ วา,          

เตเนว อตฺตมโน โหติ “ลาภา วต เม, ปริสุทฺธํ วต เม”ต;ิ เอวเมว โข อาวุโส สเจ ภิกฺขุ                 

ปจฺจเวกฺขมาโน  สพฺเพปิเม ปาปเก อกุสเล ธมฺเม อปฺปหีเน อตฺตนิ สมนุปสฺสติ, เตนาวุโส ภิกฺขุนา 

สพฺเพสํเยว อิเมสํ ปาปกานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ ปหานาย วายมิตพฺพ.ํ สเจ ปนาวุโส ภิกฺขุ             

ปจฺจเวกฺขมาโน สพฺเพปิเม  ปาปเก อกุสเล ธมฺเม ปหีเน อตฺตนิ สมนุปสฺสติ, เตนาวุโส ภิกฺขุนา เต

เนว ปีติปาโมชฺเชน วิหาตพฺพํ อโหรตฺตานุสิกฺขินา กุสเลสุ ธมฺเมสูต.ิ 

อิทมโวจายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน; อตฺตมนา เต ภิกฺขู อายสฺมโต มหาโมคฺคลฺลานสฺส      

ภาสิตํ อภินนฺทุนฺต.ิ 

อนุมานสุตฺตํ นิฏฐฺิตํ ปญฺจมํ. 

___________________ 

 



 

 

๑๐ 

 

๕. อนุมานสูตร 

ว.าด0วยการเปรียบตนกับผู0อ่ืน 

ธรรมท่ีทำให0เป@นผู0ว.ายาก 

[๑๘๑] ข'าพเจ'าได'สดับมาอย4างน้ี 

สมัยหนึ่ง ท4านพระมหาโมคคัลลานะ พำนักอยู4 ณ เภสกฬาวัน สถานที่ให'อภัยแก4หมู4เนื้อ เขตกรุง

สุงสุมารคิระ ในแคว'นภัคคะ ณ ท่ีน้ัน ท4านพระมหาโมคคัลลานะ ได'เรียกภิกษุท้ังหลายมากล4าวว4า “ท4านผู'มี

อายุท้ังหลาย” ภิกษุเหล4าน้ันรับคำแล'ว ท4านพระมหาโมคคัลลานะจึงได'กล4าวเร่ืองน้ีว4า 

“ท4านผู'มีอายุท้ังหลาย ถ'าภิกษุปวารณาว4า “ขอท4านจงว4ากล4าวข'าพเจ'า ข'าพเจ'าเปUนผู'ที่ท4านควรว4า

กล4าวได'” แต4ภิกษุนั้นเปUนผู'ว4ายาก มีธรรมที่ทำให'เปUนผู'ว4ายาก ไม4อดทน ไม4ยอมรับคำพร่ำสอนโดยเคารพ 

เมื่อเปUนเช4นนั้น เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายย4อมเข'าใจภิกษุนั้นว4าเปUนผู'ไม4ควรว4ากล4าว ไม4ควรพร่ำสอน และไม4

ควรไว'วางใจ 

ธรรมท่ีทำให0เป@นผู0ว.ายาก เปUนอย4างไร  

คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี 

๑. เปUนผู'มีความปรารถนาที่เปUนบาป ตกอยู4ในอำนาจแห4งความปรารถนาที่เปUนบาป แม'

ข'อที่ภิกษุเปUนผู'มีความปรารถนาที่เปUนบาป ตกอยู4ในอำนาจแห4งความปรารถนาที่เปUนบาปน้ี ก็เปUน

ธรรมท่ีทำให'เปUนผู'ว4ายาก 

๒. เปUนผู'ยกตน ข4มผู'อื่น แม'ข'อที่ภิกษุเปUนผู'ยกตน ข4มผู'อื่นน้ี ก็เปUนธรรมที่ทำให'เปUนผู'ว4า

ยาก 

๓. เปUนผู'มักโกรธ ถูกความโกรธครอบงำแล'ว แม'ข'อที่ภิกษุเปUนผู'มักโกรธ ถูกความโกรธ

ครอบงำแล'วน้ี ก็เปUนธรรมท่ีทำให'เปUนผู'ว4ายาก 

๔. เปUนผู'มักโกรธ ผูกโกรธเพราะความโกรธเปUนเหตุ แม'ข'อที่ภิกษุเปUนผู'มักโกรธ ผูกโกรธ

เพราะความโกรธเปUนเหตุน้ี ก็เปUนธรรมท่ีทำให'เปUนผู'ว4ายาก 

๕. เปUนผู'มักโกรธ ระแวงจัดเพราะความโกรธเปUนเหตุ แม'ข'อที่ภิกษุ เปUนผู'มักโกรธ ระแวง

จัดเพราะความโกรธเปUนเหตุน้ี ก็เปUนธรรมท่ีทำให'เปUนผู'ว4ายาก 

๖. เปUนผู'มักโกรธ เปล4งวาจาใกล'ความโกรธ แม'ข'อที่ภิกษุเปUนผู'มักโกรธ เปล4งวาจาใกล'

ความโกรธน้ี ก็เปUนธรรมท่ีทำให'เปUนผู'ว4ายาก 

๗. ถูกโจทแล'วกลับโต'เถียงโจทก̀ แม'ข'อที่ภิกษุถูกโจทแล'วกลับโต'เถียงโจทก`น้ี ก็เปUนธรรม

ท่ีทำให'เปUนผู'ว4ายาก 

๘. ถูกโจทแล'วกลับรุกรานโจทก̀ แม'ข'อที่ภิกษุถูกโจทแล'วกลับรุกรานโจทก̀น้ี ก็เปUนธรรมท่ี

ทำให'เปUนผู'ว4ายาก 

๙. ถูกโจทแล'วกลับปรักปรำโจทก̀ แม'ข'อที่ภิกษุถูกโจทแล'วกลับ ปรักปรำโจทก`น้ี ก็เปUน

ธรรมท่ีทำให'เปUนผู'ว4ายาก 



 

 

๑๑ 

 

๑๐. ถูกโจทแล'วกลับพูดกลบเกลื่อน พูดนอกเรื่อง แสดงความโกรธ ความประสงค`ร'าย 

และความไม4เชื่อฟdงให'ปรากฏ แม'ข'อที่ภิกษุถูกโจทแล'วกลับพูดกลบเกลื่อน พูดนอกเรื่อง แสดง

ความโกรธ ความประสงค̀ร'าย และความไม4เช่ือฟdงให'ปรากฏน้ี ก็เปUนธรรมท่ีทำให'เปUนผู'ว4ายาก 

๑๑. ถูกโจทแล'วไม4ยอมอธิบายพฤติกรรม(ของตน) แม'ข'อที่ภิกษุถูกโจทแล'วไม4ยอมอธิบาย

พฤติกรรม(ของตน)น้ี ก็เปUนธรรมท่ีทำให'เปUนผู'ว4ายาก 

๑๒. เปUนผู'ลบหลู4คุณท4าน ตีเสมอ แม'ข'อที่ภิกษุเปUนผู'ลบหลู4คุณท4าน ตีเสมอน้ี ก็เปUนธรรม

ท่ีทำให'เปUนผู'ว4ายาก 

๑๓. เปUนผู'ริษยา ตระหน่ี แม'ข'อที่ภิกษุเปUนผู'ริษยา ตระหนี่น้ี ก็เปUน ธรรมที่ทำให'เปUนผู'ว4า

ยาก 

๑๔. เปUนผู'โอ'อวด มีมารยา แม'ข'อที่ภิกษุเปUนผู'โอ'อวด มีมารยาน้ี ก็เปUนธรรมที่ทำให'เปUน

ผู'ว4ายาก 

๑๕. เปUนผู'กระด'าง มักดูหม่ินผู'อ่ืน แม'ข'อท่ีภิกษุเปUนผู'กระด'าง มักดูหม่ินผู'อ่ืนน้ี ก็เปUนธรรม

ท่ีทำให'เปUนผู'ว4ายาก 

๑๖. เปUนผู 'ถือความเห็นของตนเปUนใหญ4 ถือรั ้น สลัดได'ยาก แม'ข'อท่ี ภิกษุเปUนผู 'ถือ

ความเห็นของตนเปUนใหญ4 ถือร้ัน สลัดได'ยากน้ี ก็เปUนธรรมท่ีทำให'เปUนผู'ว4ายาก 

ธรรมเหล4าน้ีเรียกว4า ธรรมท่ีทำให'เปUนผู'ว4ายาก 

ธรรมท่ีทำให0เป@นผู0ว.าง.าย 

[๑๘๒]  ท4านผู'มีอายุทั้งหลาย ถ'าภิกษุไม4ปวารณาไว'ว4า “ขอท4านจงว4ากล4าวข'าพเจ'า ข'าพเจ'าเปUนผู'

ที่ท4านควรว4ากล4าวได'” แต4ภิกษุนั้นเปUนผู'ว4าง4าย มีธรรมที่ทำ ให'เปUนผู'ว4าง4าย เปUนผู'อดทน ยอมรับคำพร่ำ

สอนโดยเคารพ เมื่อเปUนเช4นน้ี เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายย4อมเข'าใจภิกษุนั้นว4า เปUนผู'ควรว4ากล4าว ควรพร่ำ

สอน และควรไว'วางใจ 

ธรรมท่ีทำให0เป@นผู0ว.าง.าย เปUนอย4างไร  

คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี 

๑. เปUนผู'ไม4มีความปรารถนาที่เปUนบาป ไม4ตกอยู4ในอำนาจแห4งความปรารถนาที่เปUนบาป 

แม'ข'อที่ภิกษุเปUนผู'ไม4มีความปรารถนาที่เปUนบาป ไม4ตกอยู4ในอำนาจแห4งความปรารถนาที่เปUนบาป

น้ี ก็เปUนธรรมท่ีทำให'เปUนผู'ว4าง4าย 

๒. เปUนผู'ไม4ยกตน ไม4ข4มผู'อื่น แม'ข'อที่ภิกษุเปUนผู'ไม4ยกตน ไม4ข4มผู'อื่นน้ี ก็เปUนธรรมที่ทำให'

เปUนผู'ว4าง4าย 

๓. เปUนผู'ไม4มักโกรธ ไม4ถูกความโกรธครอบงำ แม'ข'อที่ภิกษุเปUนผู'ไม4มักโกรธ ไม4ถูกความ

โกรธครอบงำน้ี ก็เปUนธรรมท่ีทำให'เปUนผู'ว4าง4าย 

๔. เปUนผู'ไม4มักโกรธ ไม4ผูกโกรธเพราะความโกรธเปUนเหตุ แม'ข'อท่ี ภิกษุเปUนผู'ไม4มักโกรธ 

ไม4ผูกโกรธเพราะความโกรธเปUนเหตุน้ี ก็เปUนธรรมท่ีทำให'เปUนผู'ว4าง4าย 



 

 

๑๒ 

 

๕. เปUนผู'ไม4มักโกรธ ไม4ระแวงจัดเพราะความโกรธเปUนเหตุ แม'ข'อท่ี ภิกษุเปUนผู'ไม4มักโกรธ 

ไม4ระแวงจัดเพราะความโกรธเปUนเหตุน้ี ก็เปUนธรรมท่ีทำให'เปUนผู'ว4าง4าย 

๖. เปUนผู'ไม4มักโกรธ ไม4เปล4งวาจาใกล'ความโกรธ แม'ข'อที่ภิกษุเปUนผู'ไม4มักโกรธ ไม4เปล4ง

วาจาใกล'ความโกรธน้ี ก็เปUนธรรมท่ีทำให'เปUนผู'ว4าง4าย 

๗. ถูกโจทแล'วไม4โต'เถียงโจทก̀ แม'ข'อที่ภิกษุถูกโจทแล'วไม4โต'เถียงโจทก`น้ี ก็เปUนธรรมที่ทำ

ให'เปUนผู'ว4าง4าย 

๘. ถูกโจทแล'วไม4รุกรานโจทก̀ แม'ข'อที่ภิกษุถูกโจทแล'วไม4รุกรานโจทก`น้ี ก็เปUนธรรมที่ทำ

ให'เปUนผู'ว4าง4าย 

๙. ถูกโจทแล'วไม4ปรักปรำโจทก̀ แม'ข'อที่ภิกษุถูกโจทแล'วไม4ปรักปรำโจทก`น้ี ก็เปUนธรรมท่ี

ทำให'เปUนผู'ว4าง4าย 

๑๐. ถูกโจทแล'วไม4พูดกลบเกลื่อน ไม4พูดนอกเรื่อง ไม4แสดงความโกรธ ความประสงค`ร'าย 

และความไม4เชื่อฟdงให'ปรากฏ แม'ข'อที่ภิกษุถูกโจทแล'วไม4พูดกลบเกลื่อน ไม4พูดนอกเรื่อง ไม4แสดง

ความโกรธ ความประสงค̀ร'าย และความไม4เช่ือฟdงให'ปรากฏน้ี ก็เปUนธรรมท่ีทำให'เปUนผู'ว4าง4าย 

๑๑. ถูกโจทแล'วยอมอธิบายพฤติกรรม(ของตน) แม'ข'อที่ภิกษุถูกโจท แล'วยอมอธิบาย

พฤติกรรม(ของตน)น้ี ก็เปUนธรรมท่ีทำให'เปUนผู'ว4าง4าย 

๑๒. เปUนผู'ไม4ลบหลู4คุณท4าน ไม4ตีเสมอ แม'ข'อที่ภิกษุเปUนผู'ไม4ลบหลู4คุณท4าน ไม4ตีเสมอน้ี ก็

เปUนธรรมท่ีทำให'เปUนผู'ว4าง4าย 

๑๓. เปUนผู'ไม4ริษยา ไม4ตระหน่ี แม'ข'อที่ภิกษุเปUนผู'ไม4ริษยา ไม4ตระหนี่น้ี ก็เปUนธรรมที่ทำให'

เปUนผู'ว4าง4าย 

๑๔. เปUนผู'ไม4โอ'อวด ไม4มีมารยา แม'ข'อที่ภิกษุเปUนผู'ไม4โอ'อวด ไม4มีมารยาน้ี ก็เปUนธรรมท่ี

ทำให'เปUนผู'ว4าง4าย 

๑๕. เปUนผู'ไม4กระด'าง ไม4ดูหมิ่นผู'อื่น แม'ข'อที่ภิกษุเปUนผู'ไม4กระด'าง ไม4ดูหมิ่นผู'อื่นน้ี ก็เปUน

ธรรมท่ีทำให'เปUนผู'ว4าง4าย 

๑๖. เปUนผู'ไม4ถือความเห็นของตนเปUนใหญ4 ไม4ถือรั้น สลัดได'ง4าย แม'ข'อที่ภิกษุเปUนผู'ไม4ถือ

ความเห็นของตนเปUนใหญ4 ไม4ถือร้ัน สลัดได'ง4ายน้ี ก็เปUนธรรมท่ีทำให'เปUนผู'ว4าง4าย  

ธรรมเหล4าน้ีเรียกว4า ธรรมท่ีทำให'เปUนผู'ว4าง4าย 

การอนุมานตนเอง 

[๑๘๓]  ท4านผู 'มีอายุทั ้งหลาย ในธรรม ๑๖ ประการนั้น ภิกษุควรอนุมานตนเอง8 อย4างนี ้ว4า 

“บุคคลผู'มีความปรารถนาที่เปUนบาป ตกอยู4ในอำนาจแห4งความปรารถนาที่เปUนบาป ย4อมไม4เปUนที่รัก ไม4

เปUนที่พอใจของเรา ถ'าเราจะพึงมีความปรารถนาที่เปUนบาป ตกอยู4ในอำนาจแห4งความปรารถนาที่เปUนบาป 

                                                             
8 ควรอนุมานตนเอง หมายถึงภิกษุควรอนุมาน เปรียบเทียบ พิจารณาตนด้วยตนเองเท่านั้น (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๘๓/๓๙๐) 



 

 

๑๓ 

 

เราก็คงไม4เปUนที่รัก ไม4เปUนที่พอใจของคนเหล4าอื่น” ภิกษุเมื่อรู'อย4างนี้ควรคิดว4า “เราจักไม4เปUนผู'มีความ

ปรารถนาท่ีเปUนบาป ไม4ตกอยู4ในอำนาจแห4งความปรารถนาท่ีเปUนบาป” 

ภิกษุควรอนุมานตนเองอย4างนี้ว4า “บุคคลผู'ยกตนข4มผู'อื่นย4อมไม4เปUนที่รัก ไม4เปUนที่พอใจของเรา 

ถ'าเราจะพึงเปUนผู'ยกตนข4มผู'อื่น เราก็คงไม4เปUนที่รัก ไม4เปUนที่พอใจของคนเหล4าอื่น” ภิกษุเมื่อรู'อย4างนี้ควร

คิดว4า “เราจักไม4ยกตน จักไม4ข4มผู'อ่ืน” 

ภิกษุควรอนุมานตนเองอย4างน้ีว4า “บุคคลผู'มักโกรธ ถูกความโกรธครอบงำ ย4อมไม4เปUนท่ีรัก ไม4เปUน

ที่พอใจของเรา ถ'าเราจะพึงเปUนผู'มักโกรธ ถูกความโกรธครอบงำ เราก็คงไม4เปUนที่รัก ไม4เปUนที่พอใจของคน

เหล4าอ่ืน” ภิกษุเม่ือรู'อย4างน้ีควรคิดว4า “เราจักไม4เปUนผู'มักโกรธ ไม4ถูกความโกรธครอบงำ”  

ภิกษุควรอนุมานตนเองอย4างน้ีว4า “บุคคลผู'มักโกรธ ผูกโกรธ เพราะความโกรธเปUนเหตุ ย4อมไม4เปUน

ท่ีรัก ไม4เปUนท่ีพอใจของเรา ถ'าเราจะพึงเปUนผู'มักโกรธ ผูกโกรธเพราะความโกรธเปUนเหตุ เราก็คงไม4เปUนท่ีรัก 

ไม4เปUนที่พอใจของคนเหล4าอื่น” ภิกษุเมื่อรู'อย4างนี้ควรคิดว4า “เราจักไม4เปUนผู'มักโกรธ ไม4ผูกโกรธ เพราะ

ความโกรธเปUนเหตุ” 

ภิกษุควรอนุมานตนเองอย4างนี้ว4า “บุคคลผู'มักโกรธ ระแวงจัดเพราะความโกรธเปUนเหตุ ย4อมไม4

เปUนที่รัก ไม4เปUนที่พอใจของเรา ถ'าเราจะพึงเปUนผู'มักโกรธ ระแวงจัดเพราะความโกรธเปUนเหตุ เราก็คงไม4

เปUนที่รัก ไม4เปUนที่พอใจของคนเหล4าอื่น” ภิกษุเมื่อรู'อย4างนี้ควรคิดว4า “เราจักไม4เปUนผู'มักโกรธ ไม4ระแวงจัด

เพราะความโกรธ เปUนเหตุ” 

ภิกษุควรอนุมานตนเองอย4างนี้ว4า “บุคคลผู'มักโกรธ เปล4งวาจาใกล'ความโกรธ ย4อมไม4เปUนที่รัก ไม4

เปUนที่พอใจของเรา ถ'าเราจะพึงเปUนผู'มักโกรธ เปล4งวาจาใกล'ความโกรธ เราก็คงไม4เปUนที่รัก ไม4เปUนที่พอใจ

ของคนเหล4าอ่ืน” ภิกษุเม่ือรู'อย4างน้ีควรคิดว4า “เราจักไม4เปUนผู'มักโกรธ ไม4เปล4งวาจาใกล'ความโกรธ” 

ภิกษุควรอนุมานตนเองอย4างนี้ว4า “บุคคลผู'ถูกโจทแล'วกลับโต'เถียงโจทก̀ ย4อมไม4เปUนท่ีรัก ไม4เปUนท่ี

พอใจของเรา ถ'าเราจะพึงถูกโจทแล'วกลับโต'เถียงโจทก̀ เราก็คงไม4เปUนที่รัก ไม4เปUนที่พอใจของคนเหล4าอื่น” 

ภิกษุเม่ือรู'อย4างน้ีควรคิดว4า “เราถูกโจทแล'วจักไม4โต'เถียงโจทก̀” 

ภิกษุควรอนุมานตนเองอย4างนี้ว4า “บุคคลผู'ถูกโจทแล'วกลับรุกรานโจทก̀ ย4อมไม4เปUนที่รัก ไม4เปUนท่ี

พอใจของเรา ถ'าเราถูกโจทแล'วกลับรุกรานโจทก̀ เราก็คงไม4เปUนที่รัก ไม4เปUนที่พอใจของคนเหล4าอื่น” ภิกษุ

เม่ือรู'อย4างน้ีควรคิดว4า “เราถูกโจทแล'วจักไม4รุกรานโจทก̀” 

ภิกษุควรอนุมานตนเองอย4างนี้ว4า “บุคคลผู'ถูกโจทแล'วกลับปรักปรำโจทก̀ ย4อมไม4เปUนที่รัก ไม4เปUน

ที่พอใจของเรา ถ'าเราจะพึงถูกโจทแล'วกลับปรักปรำโจทก̀ เราก็คงไม4เปUนที่รัก ไม4เปUนที่พอใจของคนเหล4า

อ่ืน” ภิกษุเม่ือรู'อย4างน้ีควรคิดว4า “เราถูกโจทแล'วจักไม4ปรักปรำโจทก̀” 

ภิกษุควรอนุมานตนเองอย4างนี้ว4า “บุคคลผู'ถูกโจทแล'วกลับพูดกลบเกล่ือน พูดนอกเรื่อง แสดง

ความโกรธ ความประสงค`ร'าย และความไม4เชื่อฟdงให'ปรากฏ ย4อมไม4เปUนที่รัก ไม4เปUนที่พอใจของเรา ถ'าเรา

ถูกโจทแล'วกลับพูดกลบเกลื่อน พูดนอกเรื่อง แสดงความโกรธ ความประสงค`ร'าย และความไม4เชื่อฟdงให'

ปรากฏ เราก็คงไม4เปUนที่รัก ไม4เปUนที่พอใจของคนเหล4าอื่น” ภิกษุเมื่อรู'อย4างนี้ควรคิดว4า “เราถูกโจทแล'วจัก

ไม4พูดกลบเกล่ือน ไม4พูดนอกเร่ือง ไม4แสดงความโกรธ ความประสงค̀ร'าย และความไม4เช่ือฟdงให'ปรากฏ” 



 

 

๑๔ 

 

ภิกษุควรอนุมานตนเองอย4างนี้ว4า “บุคคลผู'ถูกโจทแล'วไม4ยอมอธิบายพฤติกรรม (ของตน) ย4อมไม4

เปUนที่รัก ไม4เปUนที่พอใจของเรา ถ'าเราจะพึงถูกโจทแล'วไม4ยอมอธิบายพฤติกรรม(ของตน) เราก็คงไม4เปUนท่ี

รัก ไม4เปUนที่พอใจของคนเหล4าอื่น” ภิกษุเมื่อรู'อย4างนี้ควรคิดว4า “เราถูกโจทแล'วจักยอมอธิบายพฤติกรรม

(ของตน)” 

ภิกษุควรอนุมานตนเองอย4างนี้ว4า “บุคคลผู'ลบหลู4คุณท4าน ตีเสมอ ย4อมไม4เปUนที่รัก ไม4เปUนที่พอใจ

ของเรา ถ'าเราจะพึงเปUนผู'ลบหลู4คุณท4าน ตีเสมอ เราก็คงไม4เปUนที่รัก ไม4เปUนที่พอใจของคนเหล4าอื่น” ภิกษุ

เม่ือรู'อย4างน้ีควรคิดว4า “เราจักไม4เปUนผู'ลบหลู4คุณท4าน ไม4ตีเสมอ” 

ภิกษุควรอนุมานตนเองอย4างน้ีว4า “บุคคลผู'ริษยา ตระหน่ี ย4อมไม4เปUนที่รัก ไม4เปUนที่พอใจของเรา 

ถ'าเราจะพึงเปUนผู'ริษยา ตระหน่ี เราก็คงไม4เปUนที่รัก ไม4เปUนที่พอใจของคนเหล4าอื่น” ภิกษุเมื่อรู'อย4างนี้ควร

คิดว4า “เราจักไม4ริษยา ไม4ตระหน่ี” 

ภิกษุควรอนุมานตนเองอย4างนี้ว4า “บุคคลผู'โอ'อวด มีมารยา ย4อมไม4เปUนที่รัก ไม4เปUนที่พอใจของเรา 

ถ'าเราจะพึงเปUนผู'โอ'อวด มีมารยา เราก็คงไม4เปUนท่ีรัก ไม4เปUนท่ีพอใจของคนเหล4าอ่ืน” ภิกษุเม่ือรู'อย4างน้ีควร

คิดว4า “เราจักเปUนผู'ไม4โอ'อวด ไม4มีมารยา” 

ภิกษุควรอนุมานตนเองอย4างนี้ว4า “บุคคลผู'กระด'าง ดูหมิ่นผู'อื่น ย4อมไม4เปUนที่รัก ไม4เปUนที่พอใจ

ของเรา ถ'าเราจะพึงเปUนผู'กระด'าง ดูหม่ินผู'อ่ืน เราก็คงไม4เปUนท่ีรัก ไม4เปUนท่ีพอใจของคนเหล4าอ่ืน” ภิกษุเม่ือ

รู'อย4างน้ีควรคิดว4า “เราจักเปUนผู'ไม4กระด'าง ไม4ดูหม่ินผู'อ่ืน” 

ภิกษุควรอนุมานตนเองอย4างนี้ว4า “บุคคลผู'ถือความเห็นของตนเปUนใหญ4 ถือรั้น สลัดได'ยาก ย4อม

ไม4เปUนที่รัก ไม4เปUนที่พอใจของเรา ถ'าเราจะพึงถือความเห็นของตนเปUนใหญ4 ถือรั้น สลัดได'ยาก เราก็คงไม4

เปUนที่รัก ไม4เปUนที่พอใจของคนเหล4าอื่น” ภิกษุเมื่อรู'อย4างนี้ควรคิดว4า “เราจักไม4ถือความเห็นของตนเปUน

ใหญ4 ไม4ถือร้ัน จักเปUนผู'สลัดได'ง4าย” 

การพิจารณาตนเอง 

[๑๘๔] ท4านผู'มีอายุทั้งหลาย ในธรรม ๑๖ ประการนั้น ภิกษุควรพิจารณา ตนเองอย4างนี้ว4า “เรา

เปUนผู'มีความปรารถนาที่เปUนบาป ตกอยู4ในอำนาจแห4งความปรารถนาที่เปUนบาปจริงหรือ” ถ'าพิจารณาอยู4รู'

อย4างนี้ว4า “เราเปUนผู'มีความปรารถนาที่เปUนบาป ตกอยู4ในอำนาจแห4งความปรารถนาที่เปUนบาปจริง” ภิกษุ

นั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล4านั้นเสีย แต4ถ'าพิจารณาอยู4รู 'อย4างนี้ว4า “เรามิใช4ผู 'มีความ

ปรารถนาที่เปUนบาป มิใช4ผู'ตกอยู4ในอำนาจแห4งความปรารถนาที่เปUน บาป” ภิกษุนั้นผู'ศึกษาอย4างต4อเนื่อง

ในกุศลธรรมท้ังหลายท้ังกลางวันกลางคืน พึงอยู4ด'วยปlติและปราโมทย̀โดยแท' 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุควรพิจารณาตนเองอย4างนี ้ว4า “เราเปUนผู 'ยกตนข4มผู 'อื ่นจริงหรือ” ถ'า

พิจารณาอยู4รู'อย4างน้ีว4า “เราเปUนผู'ยกตนข4มผู'อ่ืนจริง” ภิกษุน้ันควรพยายามเพ่ือละบาปอกุศลธรรมเหล4าน้ัน

เสีย แต4ถ'าพิจารณาอยู4รู'อย4างน้ีว4า “เราเปUนผู'ไม4ยกตน ไม4ข4มผู'อ่ืนเลย” ภิกษุน้ันผู'ศึกษาอย4างต4อเน่ืองในกุศล

ธรรมท้ังหลาย ท้ังกลางวันกลางคืน พึงอยู4ด'วยปlติและปราโมทย̀โดยแท' 

อีกประการหน่ึง ภิกษุควรพิจารณาตนเองอย4างน้ีว4า “เราเปUนผู'มักโกรธ ถูกความ โกรธครอบงำจริง

หรือ” ถ'าพิจารณาอยู4รู'อย4างน้ีว4า “เราเปUนผู'มักโกรธ ถูกความโกรธ ครอบงำจริง” ภิกษุน้ันควรพยายามเพ่ือ



 

 

๑๕ 

 

ละบาปอกุศลธรรมเหล4านั้นเสีย แต4ถ'าพิจารณาอยู4รู 'อย4างนี้ว4า “เราเปUนผู'ไม4มักโกรธ ไม4ถูกความโกรธ

ครอบงำ” ภิกษุนั้นผู'ศึกษาอย4างต4อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืน พึงอยู4ด'วยปlติและ 

ปราโมทย̀โดยแท' 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุควรพิจารณาตนเองอย4างนี้ว4า “เราเปUนผู'มักโกรธ ผูกโกรธเพราะความโกรธ

เปUนเหตุจริงหรือ” ถ'าพิจารณาอยู4รู'อย4างนี้ว4า “เราเปUนผู'มักโกรธ ผูกโกรธเพราะความโกรธเปUนเหตุจริง” 

ภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล4านั้นเสีย แต4ถ'าพิจารณาอยู4รู'อย4างนี้ว4า “เราเปUนผู'ไม4มัก

โกรธ ไม4ผูกโกรธเพราะความโกรธเปUนเหตุ” ภิกษุนั้นผู'ศึกษาอย4างต4อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวัน

กลางคืน พึงอยู4ด'วยปlติและปราโมทย̀โดยแท' 

อีกประการหน่ึง ภิกษุควรพิจารณาตนเองอย4างน้ีว4า “เราเปUนผู'มักโกรธ ระแวงจัดเพราะความโกรธ

เปUนเหตุจริงหรือ” ถ'าพิจารณาอยู4รู'อย4างนี้ว4า “เราเปUนผู'มักโกรธ ระแวงจัดเพราะความโกรธเปUนเหตุจริง” 

ภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละ บาปอกุศลธรรมเหล4านั้นเสีย แต4ถ'าพิจารณาอยู4รู'อย4างนี้ว4า “เราเปUนผู'ไม4มัก

โกรธ ไม4ระแวงจัดเพราะความโกรธเปUนเหตุ” ภิกษุนั ้นผู 'ศึกษาอย4างต4อเนื ่องในกุศลธรรมท้ังหลายท้ัง

กลางวันกลางคืน พึงอยู4ด'วยปlติและปราโมทย̀โดยแท' 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุควรพิจารณาตนเองอย4างนี้ว4า “เราเปUนผู'มักโกรธ เปล4งวาจาใกล'ความโกรธ

จริงหรือ” ถ'าพิจารณาอยู4รู 'อย4างนี้ว4า “เราเปUนผู'มักโกรธ เปล4งวาจาใกล'ความโกรธจริง” ภิกษุนั้นควร

พยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล4านี้เสีย แต4ถ'าพิจารณาอยู4รู'อย4างนี้ว4า “เราเปUนผู'ไม4มักโกรธ ไม4เปล4ง

วาจาใกล'ความโกรธ” ภิกษุน้ันผู'ศึกษาอย4างต4อเน่ืองในกุศลธรรมท้ังหลายท้ังกลางวันกลางคืน พึงอยู4ด'วยปlติ

และปราโมทย̀โดยแท' 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุควรพิจารณาตนเองอย4างนี้ว4า “เราถูกโจทแล'ว กลับโต'เถียงโจทก`จริงหรือ” 

ถ'าพิจารณาอยู4รู'อย4างนี้ว4า “เราถูกโจทแล'วกลับโต'เถียงโจทก`จริง” ภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศล

ธรรมเหล4านั้นเสีย แต4ถ'าพิจารณาอยู4รู'อย4างนี้ว4า “เราถูกโจทแล'วไม4โต'เถียงโจทก̀” ภิกษุนั้นผู'ศึกษาอย4าง

ต4อเน่ืองในกุศลธรรมท้ังหลายท้ังกลางวันกลางคืน พึงอยู4ด'วยปlติและปราโมทย̀โดยแท' 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุควรพิจารณาตนเองอย4างนี้ว4า “เราถูกโจทแล'วกลับรุกรานโจทก`จริงหรือ” 

ถ'าพิจารณาอยู4รู'อย4างนี้ว4า “เราถูกโจทแล'วกลับรุกรานโจทก`จริง” ภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศล

ธรรมเหล4านั้นเสีย แต4ถ'าพิจารณาอยู4รู'อย4างนี้ว4า “เราถูกโจทแล'วไม4รุกรานโจทก̀” ภิกษุนั้นผู'ศึกษาอย4าง

ต4อเน่ืองในกุศลธรรมท้ังหลายท้ังกลางวันกลางคืน พึงอยู4ด'วยปlติและปราโมทย̀โดยแท' 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุควรพิจารณาตนเองอย4างนี้ว4า “เราถูกโจทแล'วกลับปรักปรำโจทก`จริงหรือ” 

ถ'าพิจารณาอยู4รู'อย4างนี้ว4า “เราถูกโจทแล'วกลับปรักปรำโจทก̀จริง” ภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศล

ธรรมเหล4านั้นเสีย แต4ถ'า พิจารณาอยู4รู'อย4างนี้ว4า “เราถูกโจทแล'วไม4ปรักปรำโจทก̀” ภิกษุนั้นผู'ศึกษาอย4าง 

ต4อเน่ืองในกุศลธรรมท้ังหลายท้ังกลางวันกลางคืน พึงอยู4ด'วยปlติและปราโมทย̀ โดยแท' 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุควรพิจารณาตนเองอย4างนี้ว4า “เราถูกโจทแล'วกลับพูดกลบเกลื่อน พูดนอก

เรื่อง แสดงความโกรธ ความประสงค`ร'าย และความไม4เชื่อฟdงให'ปรากฏจริงหรือ” ถ'าพิจารณาอยู4รู'อย4างน้ี

ว4า “เราถูกโจทแล'วกลับพูดกลบเกลื่อน พูดนอกเรื่อง แสดงความโกรธ ความประสงค`ร'าย และความไม4เช่ือ



 

 

๑๖ 

 

ฟdงให'ปรากฏจริง” ภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล4านั้นเสีย แต4ถ'าพิจารณาอยู4รู'อย4างนี้ว4า 

“เราถูกโจทแล'วไม4พูดกลบเกลื่อน ไม4พูดนอกเรื่อง ไม4แสดงความโกรธ ความประสงค`ร'าย และความไม4เช่ือ

ฟdงให'ปรากฏ” ภิกษุนั้นผู'ศึกษาอย4างต4อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืน พึงอยู4ด'วยปlติและ

ปราโมทย̀โดยแท' 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุควรพิจารณาตนเองอย4างนี้ว4า “เราถูกโจทแล'ว ไม4ยอมอธิบายพฤติกรรม

(ของตน)จริงหรือ” ถ'าพิจารณาอยู4รู'อย4างนี้ว4า “เราถูกโจทแล'วไม4ยอมอธิบายพฤติกรรม(ของตน)จริง” ภิกษุ

นั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรม เหล4านั้นเสีย แต4ถ'าพิจารณาอยู4รู'อย4างนี้ว4า “เราถูกโจทแล'วยอม

อธิบายพฤติกรรม (ของตน)” ภิกษุน้ันผู'ศึกษาอย4างต4อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืน พึงอยู4

ด'วยปlติและปราโมทย̀โดยแท' 

อีกประการหน่ึง ภิกษุควรพิจารณาตนเองอย4างน้ีว4า “เราเปUนผู'ลบหลู4คุณท4าน ตีเสมอจริงหรือ” ถ'า

พิจารณาอยู4รู'อย4างน้ีว4า “เราเปUนผู'ลบหลู4คุณท4าน ตีเสมอจริง” ภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรม

เหล4านั้นเสีย แต4ถ'าพิจารณาอยู4รู'อย4างนี้ว4า “เราเปUนผู'ไม4ลบหลู4คุณท4าน ไม4ตีเสมอ” ภิกษุนั้นผู'ศึกษาอย4าง

ต4อเน่ืองในกุศลธรรมท้ังหลายท้ังกลางวันกลางคืน พึงอยู4ด'วยปlติและปราโมทย̀โดยแท' 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุควรพิจารณาตนเองอย4างนี ้ว4า “เราเปUนผู 'ริษยา ตระหน่ี จริงหรือ” ถ'า

พิจารณาอยู4รู'อย4างน้ีว4า “เราเปUนผู'ริษยา ตระหน่ีจริง” ภิกษุน้ันควรพยายามเพ่ือละบาปอกุศลธรรมเหล4าน้ัน

เสีย แต4ถ'าพิจารณาอยู4รู'อย4างนี้ว4า “เราเปUน ผู'ไม4ริษยา ไม4ตระหน่ี” ภิกษุนั้นผู'ศึกษาอย4างต4อเนื่องในกุศล

ธรรมท้ังหลายท้ังกลางวันกลางคืน พึงอยู4ด'วยปlติและปราโมทย̀โดยแท' 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุควรพิจารณาตนเองอย4างนี้ว4า “เราเปUนผู'โอ'อวด มีมารยา จริงหรือ” ถ'า

พิจารณาอยู4รู 'อย4างนี้ว4า “เราเปUนผู'โอ'อวด มีมารยาจริง” ภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรม

เหล4าน้ันเสีย แต4ถ'าพิจารณาอยู4รู'อย4างนี้ว4า “เราเปUนผู'ไม4โอ'อวด ไม4มีมารยา” ภิกษุนั้นผู'ศึกษาอย4างต4อเนื่อง

ในกุศลธรรมท้ังหลายท้ังกลางวันกลางคืน พึงอยู4ด'วยปlติและปราโมทย̀โดยแท' 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุควรพิจารณาตนเองอย4างนี้ว4า “เราเปUนผู'กระด'าง ดูหมิ่นผู'อื่นจริงหรือ” ถ'า

พิจารณาอยู4รู'อย4างนี้ว4า “เราเปUนผู'กระด'าง ดูหมิ่นผู'อื่นจริง” ภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรม

เหล4านั้นเสีย แต4ถ'าพิจารณาอยู4รู'อย4างนี้ว4า “เราเปUนผู'ไม4กระด'าง ไม4ดูหมิ่นผู'อื่น” ภิกษุนั้นผู'ศึกษาอย4าง

ต4อเน่ืองในกุศลธรรม ท้ังหลายท้ังกลางวันกลางคืน พึงอยู4ด'วยปlติและปราโมทย̀โดยแท' 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุควรพิจารณาตนเองอย4างนี้ว4า “เราเปUนผู'ถือความเห็น ของตนเปUนใหญ4 ถือ

รั้น สลัดได'ยากจริงหรือ” ถ'าพิจารณาอยู4รู'อย4างนี้ว4า “เราเปUนผู'ถือความเห็นของตนเปUนใหญ4 ถือรั้น สลัดได'

ยากจริง” ภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล4านั้นเสีย แต4ถ'าพิจารณาอยู4รู'อย4างนี้ว4า “เราเปUน

ผู'ไม4ถือความเห็นของตนเปUนใหญ4 ไม4ถือรั้น สลัดได'ง4าย” ภิกษุน้ันผู'ศึกษาอย4างต4อเน่ืองในกุศลธรรมท้ังหลาย

ท้ังกลางวันกลางคืน พึงอยู4ด'วยปlติและปราโมทย̀โดยแท' 

ถ'าภิกษุพิจารณาอยู4 ย4อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหล4านี้แม'ทั้งหมดซึ่งยังละ ไม4ได'ในตน ภิกษุน้ัน

ควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล4านี้ทั้งหมดนั่นแล แต4ถ'า พิจารณาอยู4 ย4อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรม



 

 

๑๗ 

 

เหล4านี้ทั้งหมดซึ่งละได'แล'วในตน ภิกษุนั้นผู'ศึกษาอย4างต4อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืน 

พึงอยู4ด'วยปlติและปราโมทย̀โดยแท' 

ท4านผู'มีอายุทั้งหลาย สตรีหรือบุรุษแรกรุ4นชอบแต4งตัว ส4องดูใบหน'าของตนในกระจกเงา หรือใน

ภาชนะน้ำใสสะอาดบริสุทธ์ิ ถ'าพบไฝหรือฝpาท่ีใบหน'าน้ันย4อมพยายามท่ีจะกำจัดไฝหรือฝpาน้ันน่ันแล หากไม4

พบก็จะพอใจว4า “เปUนโชคของเราจริง ๆ ใบหน'าของเราหมดจด” แม'ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถ'า

พิจารณาอยู4 ย4อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหล4านี้แม'ทั้งหมดที่ยังละไม4ได' ภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาป

อกุศลธรรมเหล4านี้แม'ทั้งหมดนั่นแล ถ'าภิกษุพิจารณาอยู4 ย4อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหล4านี้แม'ทั้งหมดที่ละ

ได'แล'วในตน ภิกษุนั้นผู'ศึกษาอย4างต4อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืน พึงอยู4ด'วยปlติและ

ปราโมทย̀โดยแท'” 

ท4านพระมหาโมคคัลลานะได'กล4าวภาษิตนี้แล'ว ภิกษุเหล4านั้นมีใจยินดีต4างชื่นชม ภาษิตของท4าน

พระมหาโมคคัลลานะ ดังน้ีแล 

อนุมานสูตรท่ี ๕ จบ 

_________________ 

 

 


