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เทวตาสังยุต 
นฬวรรคท่ี ๑ 

โอฆตรณสูตรท่ี ๑ 
      [๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของ 
 ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล เมื่อปฐมยามลวงไปแลว 
 เทวดาองคหนึ่ง มีวรรณงาม ยังพระวิหารเชตวันท้ังส้ินใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมี 
 พระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวไดยืนอยู ณ ท่ี 
 ควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
      [๒] เทวดาน้ัน ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลคําน้ี 
 กะพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ขาพระองคขอทูลถาม พระองค 
 ขามโอฆะไดอยางไร ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ทานผูมีอายุ เราไมพักอยู ไมเพียรอยู 
 ขามโอฆะไดแลว ฯ 
      ท. ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ก็พระองคไมพักไมเพียร ขามโอฆะได 
 อยางไรเลา ฯ 
      พ. ทานผูมีอายุ เมื่อใด เรายังพักอยู เมือ่นัน้ เรายังจมอยูโดยแท 
 เมื่อใดเรายังเพียรอยู เมือ่นั้น เรายังลอยอยูโดยแท ทานผูมีอายุ เราไมพัก เรา 
 ไมเพียร ขามโอฆะไดแลวอยางนี้แล ฯ 
      เทวดานั้นกลาวคาถาน้ีวา 
          นานหนอ ขาพเจาจึงจะเห็นขีณาสวพราหมณผูดับรอบแลว 
          ไมพัก ไมเพียรอยู ขามตัณหาเปนเครื่องเกาะเกี่ยวในโลก ฯ 
      [๓] เทวดานั้นกลาวคําน้ีแลว พระศาสดาทรงอนุโมทนา ครั้งน้ันแล 
 เทวดานั้นดําริวา พระศาสดาทรงอนุโมทนาคําของเรา จึงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค 
 ทําประทักษิณแลวก็หายไป ณ ท่ีนั้นแล ฯ 
                         นิโมกขสูตรท่ี ๒ 
      [๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของ 
 ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล เมื่อปฐมยามลวงไปแลว 
 เทวดาองคหนึ่ง มีวรรณงาม ยังพระวิหารเชตวันท้ังส้ินใหสวางเขาไปเฝาพระผูมี 



 พระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลวจึงถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค แลวไดยืนอยู ณ 
 ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      [๕] เทวดาน้ัน ครั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวแล ไดกราบทูล 
 คําน้ีกะพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูไมมีทุกข พระองคยอมทรงทราบมรรค 
 เปนทางหลีกพน ผลเปนความหลุดพน นิพพานเปนท่ีสงัด ของสัตวท้ังหลาย 
 หรือหนอ ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ทานผูมีอายุ เรารูจักมรรคเปนทางหลีกพน 
 ผลเปนความหลุดพน นิพพานเปนท่ีสงัด ของสัตวท้ังหลายโดยแทจริง ฯ 
      ท. ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ก็พระองคยอมทรงทราบมรรคเปนทางหลีก 
 พน ผลเปนความหลุดพน นิพพานเปนท่ีสงัด ของสัตวท้ังหลายอยางไรเลา ฯ 
      [๖] พระผูมีพระภาคทรงวสิัชนาโดยคาถาน้ีวา 
          ทานผูมีอายุ เพราะความสิ้นภพอันมีความเพลิดเพลินเปน 
          มูล เพราะความส้ินแหงสัญญาและวิญญาณ เพราะ 
          ความดับ เพราะความสงบแหงเวทนาท้ังหลาย เรายอมรูจัก 
          มรรคเปนทางหลีกพน ผลเปนความหลุดพน นิพพานเปนท่ี 
          สงัด ของสัตวท้ังหลายอยางนี้ ฯ 
                         อุปเนยยสูตรท่ี ๓ 
      [๗] เทวดาน้ัน ครั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวแล ไดกลาวคาถา 
 นี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          ชีวิตคืออายุมีประมาณนอย ถูกตอนเขาไปเรื่อย เมื่อบุคคลถูก 
          ชราตอนเขาไปแลว ยอมไมมีผูปองกัน บุคคลเม่ือเห็นภัยนี ้
          ในมรณะ พึงทําบุญท้ังหลายท่ีนําความสุขมาให ฯ 
      [๘] ชีวิตคืออายุมีประมาณนอย ถูกตอนเขาไปเรื่อย เมื่อบุคคล 
          ถูกชราตอนเขาไปแลว ยอมไมมีผูปองกัน บุคคลเม่ือเห็น 
          ภัยนี้ในมรณะ พึงละอามิสในโลกเสีย มุงสันติเถิด ฯ 
                         อัจเจนติสูตรท่ี ๔ 
      [๙] เทวดาน้ัน ครั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวแล ไดกลาวคาถา 
 นี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          กาลท้ังหลายยอมลวงไป ราตรีท้ังหลายยอมผานไป ช้ันแหง 
          วัยยอมละลําดับไป บุคคลเม่ือเห็นภัยนี้ในมรณะ พึงทําบุญ 
          ท้ังหลายท่ีนําความสุขมาให ฯ 
      [๑๐] กาลท้ังหลายยอมลวงไป ราตรีท้ังหลายยอมผานไป ช้ัน 
          แหงวัยยอมละลําดับไป บุคคลเม่ือเห็นภัยนี้ในมรณะ พึงละ 
          อามิสในโลกเสีย มุงสันติเถิด ฯ 



                         กติฉินทิสูตรท่ี ๕ 
      [๑๑] เทวดาน้ัน ครั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวแล ไดกราบ 
 ทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถานี้วา 
          บุคคลควรตัดเทาไร ควรละเทาไร ควรบําเพ็ญคุณอันยิ่ง 
          เทาไร ภิกษุลวงธรรมเครื่องของเทาไร พระองคจึงตรสัวา 
          เปนผูขามโอฆะแลว ฯ 
      [๑๒] บุคคลควรตัดสังโยชนเปนสวนเบ้ืองตํ่า ๕ อยาง ควรละ 
          สังโยชนเปนสวนเบ้ืองบน ๕ อยาง ควรบําเพ็ญอินทรียอันยิ่ง 
          ๕ อยาง ภิกษุลวงธรรมเปนเครื่องของ ๕ อยาง เรากลาววา 
          เปนผูขามโอฆะแลว ฯ 
                          ชาครสูตรท่ี ๖ 
      [๑๓] เทวดานั้น ครั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวแล ไดกลาว 
 คาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          เมื่อธรรมท้ังหลายต่ืนอยู ธรรมประเภทไหนนับวาหลับ เมื่อ 
          ธรรมท้ังหลายหลับ ธรรมประเภทไหนนับวาต่ืน บุคคลหมัก 
          หมมธุลีเพราะธรรมประเภทไหน บุคคลบริสุทธ์ิเพราะธรรม 
          ประเภทไหน ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
      [๑๔] เมื่ออินทรีย ๕ อยางต่ืนอยู นิวรณ ๕ อยาง 
          นับวาหลับ เมื่อนิวรณ ๕ อยางหลับ 
          อินทรีย ๕ อยาง นับวาต่ืน บุคคลหมักหมมธุลีเพราะ 
          นิวรณ ๕ อยาง บุคคลบริสุทธ์ิเพราะอินทรีย ๕ อยาง ฯ 
                        อัปปฏิวิทิตสูตรท่ี ๗ 
      [๑๕] เทวดานั้น ครั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวแล ไดกลาว 
 คาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          ธรรมท้ังหลายอันชนพวกใดยังไมแทงตลอดแลว ชนพวกน้ัน 
          ยอมถูกจงูไปในวาทะของชนพวกอืน่ ชนพวกนั้นช่ือวายังหลับ 
          ไมต่ืน (กาลนี้) เปนกาลสมควร เพื่อจะต่ืนของชนพวกนั้น ฯ 
      [๑๖] ธรรมท้ังหลาย อันชนพวกใดแทงตลอดดีแลว ชนพวกน้ัน 
          ยอมไมถูกจูงไปในวาทะของชนพวกอื่น บุคคลผูรูดีท้ังหลาย 
          รูท่ัวถึงโดยชอบแลว ยอมประพฤติเสมอในหมูสัตวผู 
          ประพฤติไมเสมอ ฯ 
                         สุสัมมุฏฐสูตรท่ี ๘ 
      [๑๗] เทวดานั้น ครั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวแล ไดกลาว 



 คาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          ธรรมท้ังหลายอันชนพวกใดลืมเลือนแลว ชนพวกนั้น ยอมถูก 
          จูงไปในวาทะของชนพวกอื่น ชนพวกนั้นช่ือวายังหลบัไมต่ืน 
          (กาลน้ี) เปนกาลควรเพ่ือจะตื่นของชนพวกนั้น ฯ 
      [๑๘] ธรรมท้ังหลาย อันชนพวกใดไมลืมเลือนแลว ชนพวกน้ัน 
          ยอมไมถูกจูงไปในวาทะของชนพวกอื่น บุคคลผูรูดีท้ังหลาย 
          รูท่ัวถึงโดยชอบแลว ยอมประพฤติเสมอในหมูสัตวผูประพฤติ 
          ไมเสมอ ฯ 
                         มานกามสูตรท่ี ๙ 
      [๑๙] เทวดาน้ัน ครั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวแล ไดกลาว 
 คาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          ทมะยอมไมมีแกบุคคลท่ีปรารถนามานะ ความรูยอมไมมีแก 
          บุคคลท่ีมีจิตไมต้ังมั่น บุคคลผูเดียว เมื่ออยูในปา 
          ประมาทแลว ไมพึงขามพนฝงแหงเตภมูิกวัฏอันเปนท่ีต้ังแหง 
          มัจจุได ฯ 
      [๒๐] บุคคลละมานะแลว มีจิตต้ังม่ันดีแลว มีจิตดี พนในธรรม 
          ท้ังปวงแลว เปนผูเดียว เม่ืออยูในปา ไมประมาทแลว 
          บุคคลน้ันพึงขามฝงแหงเตภูมิกวัฏเปนท่ีต้ังแหงมัจจุได ฯ 
                         อรัญญสูตรท่ี ๑๐ 
      [๒๑] เทวดานั้น ครั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวแล ไดทูลถาม 
 พระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
          วรรณของภิกษุท้ังหลายผูอยูในปา ฉันภัตอยูหนเดยีว เปน 
          สัตบุรุษผูประพฤติธรรมอันประเสริฐ ยอมผองใสดวยเหตุ 
          อะไร ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
      [๒๒] ภิกษุท้ังหลายไมเศราโศกถึงปจจัยท่ีลวงแลว ไมปรารถนา 
          ปจจัยท่ียังมาไมถึง เลี้ยงตนดวยปจจัยท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา 
          วรรณ (ของภิกษุท้ังหลายน้ัน) ยอมผองใสดวยเหตุนั้น 
          เพราะความปรารถนาถึงปจจัยท่ียังไมมาถึง และความโศก 
          ถึงปจจัยท่ีลวงแลว พวกพาลภิกษุจึงซูบซีด เหมือนตนออ 
          สดท่ีถูกถอนเสียแลว ฉะนั้น 
                        จบ นฬวรรค ท่ี ๑ 
                        ------------- 
      สูตรท่ีกลาวถึงในวรรคนั้น โอฆตรณสูตร นิโมกขสูตร อปุเนยยสูตร 



 อัจเจนติสูตร กติฉินทิสูตร ชาครสูตร อัปปฏิวิทิตสูตร สุสัมมุฏฐสูตร 
 มานกามสูตร อรัญญสูตร เปนท่ี ๑๐ นฬวรรค ทานกลาวดวยสูตรท้ัง ๑๐ นั้น 
 ฉะนี้แล 
                        ------------- 
                         นันทนวรรคท่ี ๒ 
                          นันทนสูตรท่ี ๑ 
      [๒๓] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม 
 ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค 
 ตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของ 
 พระผูมีพระภาคแลว ฯ 
      [๒๔] พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรื่อง 
 เคยมีมาแลว พวกเทวดาชั้นดาวดึงสองคหนึ่งแวดลอมดวยหมูนางอัปสร อิ่มเอิบ 
 พรั่งพรอมดวยเบญจกามคุณอันเปนทิพย พวกนางอัปสรบําเรออยูในสวนนนัทวัน 
 ไดกลาวคาถาน้ีในเวลานั้นวา 
          เทวดาเหลาใดไมเห็นนันทวัน อันเปนท่ีอยูของหมูนรเทพ 
          สามสิบ ผูมียศ เทวดาเหลาน้ันยอมไมรูจักความสุข ฯ 
      [๒๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อเทวดานั้นกลาวอยางนี้แลว เทวดาองค 
 หนึ่งไดยอนกลาวกะเทวดานั้นดวยคาถาวา 
          ดูกรทานผูเขลา ทานยอมไมรูจักคําของพระอรหันตท้ังหลาย 
          วา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง มีความเกิดข้ึนและเส่ือมไปเปน 
          ธรรมดา เกิดข้ึนแลวก็ดับไป ความสงบระงับสังขารเหลาน้ัน 
          เสียไดเปนสุข ฯ 
                          นันทิสูตรท่ี ๒ 
      [๒๖] เทวดานั้น ครั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวแล ไดกลาว 
 คาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          คนมีบุตรยอมยินดีเพราะบุตรท้ังหลาย คนมีโค ยอมยินดี 
          เพราะโคท้ังหลายเหมือนกันฉะน้ัน เพราะอุปธิเปนความดีของ 
          คน บุคคลใดไมมีอุปธิ บุคคลน้ันไมมียินดีเลย ฯ 
      [๒๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          บุคคลมีบุตร ยอมเศราโศกเพราะบุตรท้ังหลาย บุคคลมีโค 
          ยอมเศราโศกเพราะโคท้ังหลายเหมือนกันฉะน้ัน เพราะอุปธิ 
          เปนความเศราโศกของคน บุคคลใดไมมีอุปธิ บุคคลน้ัน 
          ไมเศราโศกเลย ฯ 
                        นัตถิปุตตสมสูตรท่ี ๓ 



      [๒๘] เทวดาน้ัน ครั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวแล ไดกลาว 
 คาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          ความรักเสมอดวยความรักบุตรไมมี ทรัพยเสมอดวยโคยอม 
          ไมมี แสงสวางเสมอดวยดวงอาทิตยยอมไมมี สระท้ังหลาย 
          มีทะเลเปนอยางยิ่ง ฯ 
      [๒๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          ความรักเสมอดวยความรักตนไมมี ทรัพยเสมอดวยขาว 
          เปลือกยอมไมมี แสงสวางเสมอดวยปญญายอมไมมี ฝน 
          ตางหากเปนสระยอดเยี่ยม ฯ 
                          ขัตติยสูตรท่ี ๔ 
      [๓๐] เทวดานั้น ครั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวแล ไดกลาว 
 คาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          กษัตริยประเสริฐสุดกวาสัตว ๒ เทา โคประเสริฐสุดกวา 
          สัตว ๔ เทา ภรรยาท่ีเปนนางกุมารีประเสริฐสุดกวาภรรยา 
          ท้ังหลาย บุตรใดเปนผูเกิดกอน บุตรน้ันประเสริฐสุดกวา 
          บุตรท้ังหลาย ฯ 
      [๓๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          พระสัมพุทธเจาประเสริฐสุดกวาสัตว ๒ เทา สัตวอาชาไนย 
          ประเสริฐสุดกวาสัตว ๔ เทา ภรรยาท่ีปรนนิบัติดี ประเสริฐ 
          สุดกวาภรรยาท้ังหลาย บุตรใดเปนผูเช่ือฟง บุตรน้ัน 
          ประเสริฐสุดกวาบุตรท้ังหลาย ฯ 
                         สกมานสูตรท่ี ๕ 
      [๓๒] (เทวดากลาววา) 
          เมื่อนกท้ังหลายพักรอน ในเวลาตะวันเท่ียง ปาใหญ 
          ประหน่ึงวาครวญคราง ความครวญครางของปาน้ันเปนภัย 
          ปรากฏแกขาพเจา ฯ 
      [๓๓] (พระผูมีพระภาคตรัสวา) 
          เมื่อนกท้ังหลายพักรอน ในเวลาตะวันเท่ียง ปาใหญ 
          ประหน่ึงวาครวญคราง นั้นเปนความยินดีปรากฏแกเรา ฯ 
                        นิททาตันทิสูตรท่ี ๖ 
      [๓๔] (เทวดากลาววา) 
          อริยมรรคไมปรากฏแกสัตวท้ังหลายในโลกนี้ เพราะความ 
          หลับ ความเกียจคราน ความบิดกาย ความไมยินดี และ 
          ความมึนเมาเพราะภัต ฯ 



      [๓๕] (พระผูมีพระภาคตรัสวา) 
          เพราะขับไลความหลับ ความเกียจคราน ความบิดกาย 
          ความไมยินดี และความมึนเมาเพราะภัต ดวยความเพียร 
          อริยมรรคยอมบริสุทธิ์ได ฯ 
                          ทุกกรสูตรท่ี ๗ 
      [๓๖] (เทวดากลาววา) 
          ธรรมของสมณะ คนไมฉลาด ทําไดยาก ทนไดยาก 
          เพราะธรรมของสมณะนั้นมีความลําบากมาก เปนท่ีติดขัดของ 
          คนพาล ฯ 
      [๓๗] (พระผูมีพระภาคตรัสวา) 
          คนพาล ประพฤติธรรมของสมณะสิ้นวันเทาใด หากไมหาม 
          จิต เขาตกอยูในอํานาจของความดําริท้ังหลาย พึงติดขัดอยู 
          ทุกๆ อารมณ ภิกษุยั้งวติกในใจไวได เหมือนเตาหด 
          อวัยวะท้ังหลายไวในกระดองของตน อนัตัณหานิสัยและ 
          ทิฐินิสัยไมพัวพันแลว ไมเบียดเบียนสัตวอื่น ปรินิพพาน 
          แลว ไมพึงติเตียนใคร ฯ 
                           หิริสูตรท่ี ๘ 
      [๓๘] บุรุษท่ีเกียดกันอกุศลธรรมดวยหริิ ไดมีอยูนอยคนในโลก 
          ภิกษุใดบรรเทาความหลับเหมือนมาดีหลบแซ ภิกษุนั้นมีอยู 
          นอยรูปในโลก ฯ 
      [๓๙] ขีณาสวภิกษุพวกใด เปนผูเกียดกันอกุศลธรรมดวยหิร ิ
          มีสติประพฤติอยูในกาลท้ังปวง ขีณาสวภิกษุพวกนั้นมนีอย 
          ขีณาสวภิกษุท้ังหลาย บรรลุนิพพานเปนสวนสุดแหงทุกข 
          แลว เมื่อสัตตนิกายประพฤติไมเรียบรอย ยอมประพฤติ 
          เรียบรอย ฯ 
                          กุฏิกาสูตรท่ี ๙ 
      [๔๐] (เทวดากลาววา) 
          กระทอมของทานไมมีหรือ รังของทานไมมีหรือ เครือ่ง 
          สืบตอของทานไมมีหรอื ทานเปนผูพนแลวจากเครื่องผูก 
          หรือ ฯ 
      [๔๑] (พระผูมีพระภาคตรัสวา) 
          แนละ กระทอมของเราไมมี แนละ รังของเราไมมี แนละ 
          เครื่องสืบตอของเราไมมี แนละ เราเปนผูพนแลวจาก 
          เครื่องผูก ฯ 



      [๔๒] ขาพเจากลาวแกทานวา อะไรเปนกระทอม ขาพเจา 
          กลาวแกทานวาอะไรเปนรัง ขาพเจากลาวแกทานวาอะไรเปน 
          เครื่องสืบตอ ขาพเจากลาวแกทานวาอะไรเปนเครื่องผูก ฯ 
      [๔๓] ทานกลาวมารดาวาเปนกระทอม ทานกลาวภรรยาวาเปนรัง 
          ทานกลาวบุตรวาเปนเครื่องสืบตอ ทานกลาวตัณหาวาเปน 
          เครื่องผูกแกเรา ฯ 
          ดีจริง กระทอมของทานไมมี ดีจริง รังของทานไมมี ดีจริง 
          เครื่องสืบตอของทานไมมี ดีจริง ทานเปนผูพนแลวจาก 
          เครื่องผูก ฯ 
                         สมิทธิสูตรท่ี ๑๐ 
      [๔๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีตโปทาราม เขตพระนครราชคฤห 
 ครั้งน้ันแล พระสมิทธิเถระผูมีอายุ ต่ืนข้ึนในเวลาใกลรุงแหงราตรี เขาไปท่ี 
 ลํานํ้าตโปทาเพ่ือจะลางตัว ครั้นลางตัวแลว จึงกลับข้ึนยืนมีจีวรผืนเดียวรอให 
 ตัวแหง ฯ 
      [๔๕] ครั้งน้ันแล เมื่อราตรีใกลสวาง เทวดาองคหนึ่ง มีวรรณงาม 
 ยังลํานํ้าตโปทาท้ังส้ินใหสวางท่ัว เขาไปหาพระสมิทธิเถระผูมีอายุถึงท่ีใกล ครั้น- 
 *แลว จึงลอยอยูในอากาศ ไดกลาวกะพระสมิทธิเถระผูมีอายุดวยคาถาวา 
          ภิกษุ ทานไมบริโภคแลว ยังขออยู ทานบริโภคแลว ก็ไม 
          ตองขอเลย ภิกษุ ทานบริโภคแลว จงขอเถิด กาลอยา 
          ลวงทานไปเสียเลย ฯ 
      [๔๖] ส. เรายังไมรูกาล กาลยังลับ มิไดปรากฏ เพราะ 
          เหตุนั้น เราไมบริโภคแลว จึงยงัขออยู กาลอยาลวงเราไป 
          เสียเลย ฯ 
      [๔๗] ครั้งน้ันแล เทวดานั้นลงมายืนท่ีพื้นดินแลว กลาวกะพระสมิทธิ- 
 *เถระวา ภิกษุ ทานเปนบรรพชิตยังหนุมแนน มีผมดําประกอบดวยปฐมวัย 
 จําเริญรุน จะเปนผูไมเพลิดเพลินในกามท้ังหลายเสียแลว ภิกษุ ทานจงบริโภค 
 กามท้ังหลายเปนของมนุษย อยาละกามท่ีเห็นประจักษเสีย วิ่งไปหาทิพยกามอัน 
 มีโดยกาลเลย ฯ 
      [๔๘] ส. ทานผูมีอายุ เราหาไดละกามท่ีเห็นประจักษ วิ่งเขาไปหา 
 ทิพยกามอันมีโดยกาลไม ทานผูมีอายุ เราละกามอันมีโดยกาลแลว วิ่งเขาไปหา 
 โลกุตรธรรมท่ีเห็นประจักษ ทานผูมีอายุ ดวยวากามท้ังหลายอันมีโดยกาล (เปน 
 ของช่ัวคราว) พระผูมีพระภาคตรัสวา มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกาม 
 ท้ังหลายน้ันมีโทษยิ่ง โลกุตรธรรมนี้ อันบุคคลพึงเห็นเอง ใหผลไมมีกาล ควร 



 เรียกรองผูอื่นวา ทานจงมาดูเถิด ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนท้ังหลายพึง 
 ทราบเฉพาะตน ฯ 
      [๔๙] ท. ภิกษุ ก็กามท้ังหลายอันมีโดยกาล พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก มีโทษมาก เปนอยางไร โลกุตรธรรมนี้ อนั 
 บุคคลพึงเห็นเอง ใหผลไมมีกาล ควรรองเรียกผูอื่นวา ทานจงมาดูเถิด ควร 
 นอมเขามาในตน อันวิญูชนท้ังหลาย พึงทราบเฉพาะตน เปนอยางไร ฯ 
      [๕๐] ส. ทานผูมีอายุ เราเปนผูใหม บวชไมนาน เพิ่งมาสูธรรมวินัย 
 นี้ เราไมอาจบอกทานไดพิสดาร พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต- 
 *สัมมาสัมพุทธเจา เสด็จประทับท่ีตโปทาราม เขตพระนครราชคฤห ทานเขา 
 ไปเฝาพระผูมีพระภาคพระองคนั้นแลว ทูลถามเรื่องน้ีเถิด พระผูมีพระภาคทรง 
 พยากรณแกทานอยางใด ทานพึงทรงจําเรือ่งน้ันไวอยางนั้นเถิด ฯ 
      ท. พระผูมีพระภาคน้ัน อันพวกเทวดามีบริวารมากจําพวกอื่นแวดลอม 
 แลว ขาพเจาจะเขาไปเฝาไมไดงายเลย ภิกษุ ถาทานเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 นั้นแลวพึงทูลถามเรื่องน้ี แมขาพเจาพึงมาเพ่ือฟงธรรม ฯ 
      พระสมิทธิเถระผูมีอายรุับตอเทวดานั้นวา ทานผูมีอายุ เราจะทูลถาม 
 อยางนี้ แลวจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ครั้นเขาไปแลว จึงถวายอภิวาท 
 พระผูมีพระภาค แลวนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      [๕๑] พระสมิทธิเถระผูมีอายุ ครั้นนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว 
 ไดทูลคําน้ีกะพระผูมีพระภาควา ขาพระองคขอประทานโอกาสกราบทูล ขาพระองค 
 ต่ืนข้ึนในเวลาใกลรุงแหงราตรี เขาไปท่ีลํานํ้าตโปทาเพ่ือลางตัว ครั้นลางตัวแลว 
 กลับข้ึนยืน มีจีวรผืนเดยีวรอใหตัวแหง ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้งน้ันแล เมื่อ 
 ราตรีใกลสวาง เทวดาองคหนึ่ง มีวรรณงาม ยังลํานํ้าตโปทาท้ังส้ินใหสวางท่ัว 
 เขาไปหาขาพระองค ครั้นแลวจึงลอยอยูในอากาศ ไดกลาวดวยคาถานี้วา 
          ภิกษุ ทานไมบริโภคแลว ยังขออยู ทานบริโภคแลว ก ็
          ไมตองขอเลย ภิกษุ ทานบริโภคแลว จงขอเถิด กาลอยา 
          ลวงทานไปเสียเลย ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเทวดากลาวอยางน้ีแลว ขาพระองคไดกลาว 
 กะเทวดานั้นดวยคาถาวา 
          เรายังไมรูกาล กาลยังลบั มิไดปรากฏ เพราะเหตุนั้น เราไม 
          บริโภคแลว จึงยงัขออยู กาลอยาลวงเราไปเสียเลย ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้งน้ันแล เทวดานั้นลงมายืนท่ีพื้นดินแลวกลาว 
 คําน้ีกะขาพระองควา ภิกษุ ทานเปนบรรพชิตยังหนุมแนน มีผมดํา ประกอบ 
 ดวยปฐมวัยจําเริญรุน จะเปนผูไมเพลิดเพลินในกามท้ังหลายเสียแลว ภิกษุ 
 ทานจงบริโภคกามท้ังหลายเปนของมนุษย อยาละกามท่ีเห็นประจักษ วิ่งเขาไป 



 หาทิพยกามอันมีโดยกาลเลย ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเทวดาน้ันกลาวอยางน้ีแลว 
 ขาพระองคไดกลาวคําน้ีกะเทวดานั้นวา ทานผูมีอายุ เราหาไดละกามท่ีเห็น 
 ประจักษ วิ่งเขาไปหาทิพยกามอันมีโดยกาลไม ทานผูมีอายุ เราละกามอันมีโดย 
 กาลแลว วิ่งเขาไปหาโลกุตรธรรมท่ีเห็นประจักษ ทานผูมีอายุ ดวยวากามท้ังหลาย 
 อันมีโดยกาล พระผูมีพระภาคตรัสวา มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกาม 
 ท้ังหลายน้ันมีโทษยิ่ง โลกุตรธรรมนี้ อันบุคคลพึงเห็นเอง ใหผลไมมีกาล 
 ควรรองเรียกผูอื่นวา ทานจงมาดูเถิด ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนท้ังหลาย 
 พึงทราบเฉพาะตน ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อขาพระองคกลาวอยางนี้แลว 
 เทวดานั้นไดกลาวคําน้ีกะขาพระองควา ภิกษุ ก็กามท้ังหลายอันมีโดยกาล พระผูมี 
 พระภาคตรัสวา มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก มีโทษมากเปนอยางไร 
 โลกุตรธรรมนี ้อันบุคคลพึงเห็นเอง ใหผลไมมีกาล ควรรองเรียกผูอื่นวา ทาน 
 จงมาดูเถิด ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนท้ังหลายพึงทราบเฉพาะตน เปน 
 อยางไร ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเทวดานั้นกลาวอยางนี้แลว ขาพระองคได 
 กลาวคําน้ีกะเทวดานั้นวา ทานผูมีอายุ เราเปนผูบวชใหม เพิ่งมาสูธรรมวินยันี้ 
 เราไมอาจบอกทานไดพิสดาร พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจา เสด็จประทับอยูท่ีตโปทาราม เขตพระนครราชคฤห ทานเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคพระองคนั้นแลว ทูลถามเรื่องนี้เถิด พระผูมีพระภาคทรงพยากรณ 
 แกทานอยางไร ทานพึงทรงจําเรื่องน้ันไวอยางนั้นเถิด ขาแตพระองคผูเจรญิ 
 เมื่อขาพระองคกลาวอยางนี้แลว เทวดานั้นไดกลาวคําน้ีกะขาพระองควา ภิกษุ 
 พระผูมีพระภาคน้ัน อันพวกเทวดามีบริวารมากจําพวกอื่นแวดลอมแลว ขาพเจา 
 จะเขาไปเฝาไมไดงายเลย ภิกษุ ถาทานเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคน้ันแลวพึงทูล 
 ถามเรื่องน้ี แมขาพเจาพึงมาเพ่ือฟงธรรม ขาแตพระองคผูเจรญิ ถาคําของเทวดา 
 นั้นเปนคําจริง เทวดานั้นพึงมาในท่ีใกลวิหารน้ีนี่แล ฯ 
      เมื่อพระสมิทธิเถระทูลอยางนี้แลว เทวดานั้นไดกลาวคําน้ีกะพระสมิทธิ- 
 *เถระผูมีอายวุา ทูลถามเถิด ภิกษุ ทูลถามเถิด ภิกษุ ขาพเจาตามมาถึงแลว ฯ 
      [๕๒] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเทวดาน้ันดวยคาถา 
 ท้ังหลายวา 
          สัตวท้ังหลายมีความสําคัญในขอท่ีไดรับบอก ติดอยูในขอท่ีได 
          รับบอก ไมกําหนดรูขอท่ีไดรับบอก ยอมมาสูอํานาจแหงมัจจ ุ
          สวนขีณาสวภิกษุกําหนดรูขอท่ีไดรับบอก ยอมไมสําคัญ 
          ขอท่ีไดรับบอกแลว เพราะขอท่ีไดรับบอกนั้น ยอมไมมีแก 
          ขีณาสวภิกษุนั้น ฉะนั้น เหตุท่ีจะพึงพูดถึงขอท่ีไดรับบอก 
          จึงมิไดมีแกขีณาสวภิกษุนั้น ดูกรเทวดา ถาทานเขาใจ 
          ก็จงพูด ฯ 



      เทวดานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมทราบเน้ือความแหง 
 ธรรมน้ี ท่ีพระผูมีพระภาคตรัสโดยยอใหไดความโดยพิสดารได ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ขาพระองคขอพระโอกาส ขาพระองคพึงทราบเน้ือความแหงธรรมนี้ ท่ี 
 พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอใหไดความโดยพิสดารไดอยางไร พระผูมีพระภาค 
 โปรดตรัสแกขาพระองคอยางน้ันเถิด ฯ 
      [๕๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอไปดวยพระคาถาวา 
          บุคคลใดสําคัญวาเราเสมอเขา วาเราดีกวาเขา วาเราเลวกวาเขา 
          บุคคลน้ันพึงวิวาทกับเขา ขีณาสวภิกษุเปนผูไมหวั่นไหวอยูใน 
          มานะ ๓ อยาง มานะวาเราเสมอเขา วาเราดีกวาเขา วาเราเลว 
          กวาเขา ยอมไมมีแกขีณาสวภิกษุนั้น ดูกรเทวดา ถาทาน 
          เขาใจก็จงพูดเถิด ฯ 
      เทวดานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมทราบเน้ือความแหง 
 ธรรมน้ี ท่ีพระผูมีพระภาคตรัสโดยยอใหไดความโดยพิสดารได ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ขาพระองคขอประทานพระโอกาส ขาพระองคพึงทราบเน้ือความแหง 
 ธรรมน้ีท่ีพระผูมีพระภาคตรัสโดยยอใหไดความโดยพิสดารไดอยางใด ขอพระผูม-ี 
 *พระภาคโปรดตรัสแกขาพระองคอยางนั้นเถิด ฯ 
      [๕๔] พระผูมีพระภาคตรัสตอไปดวยพระคาถาวา 
          ขีณาสวภิกษุละบัญญัติเสียแลว บรรลุธรรมท่ีปราศจากมานะ 
          แลว ไดตัดตัณหาในนามรูปนี้เสียแลว พวกเทวดา พวกมนุษย 
          ในโลกนี้ก็ดี ในโลกอื่นก็ดี ในสวรรคท้ังหลายก็ดี ในสถานท่ี 
          อาศัยของสัตวท้ังปวงก็ดี เท่ียวคนหาก็ไมพบขีณาสวภิกษุนั้น 
          ผูมีเครื่องผูกอันตัดเสียแลว ไมมีทุกข ไมมีตัณหา ดูกรเทวดา 
          ถาทานเขาใจก็จงพูดเถิด ฯ 
      [๕๕] เทวดานั้นทูลวา ขาแตพระองค ขาพระองคทราบเน้ือความแหง 
 ธรรมน้ี ท่ีพระผูมีพระภาคตรัสโดยยอใหไดความโดยพิสดารอยางนีว้า 
      ไมควรทําบาปดวยวาจา ดวยใจ และดวยกาย อยางไหนๆ ในโลก 
 ท้ังปวง ควรละกามท้ังหลายเสียแลว มีสติ มีสัมปชัญญะ ไมควรเสพทุกขอัน 
 ประกอบดวยโทษ ไมเปนประโยชน ฯ 
                        จบนันทนวรรคท่ี ๒ 
                        ------------- 
      สูตรท่ีกลาวในนันทนวรรคนั้น นันทนสูตร นันทิสูตร นัตถิปุตตสมสูตร 
 ขัตติยสูตร สกมานสูตร นิททาตันทิสูตร ทุกกรสูตร หิริสูตร กุฏิกาสูตร 
 เปนท่ี ๙ กับสมิทธิสูตร เปนท่ี ๑๐ ทานกลาวแลวฉะนี้ ฯ 
                        -------------- 



                          สัตติวรรคท่ี ๓ 
                          สัตติสูตรท่ี ๑ 
      [๕๖] เทวดานั้น ครั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกลาวคาถาน้ี 
 ในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          ภิกษุพึงมีสติ เวนรอบเพื่อละกามราคะ เหมือนบุรุษท่ีถูก 
          ประหารดวยหอก มุงถอนเสีย และเหมือนบุรุษท่ีถูกไฟไหม 
          บนศีรษะ มุงดับไฟ ฉะนั้น ฯ 
      [๕๗] พระผูมีพระภาคตรัสพระคาถาวา 
          ภิกษุพึงมีสติ เวนรอบเพื่ออันละสักกายทิฏฐิ เหมือนบุรุษถูก 
          ประหารดวยหอก และเหมือนบุรุษท่ีถูกไฟไหมบนศีรษะ ฯ 
                          ผุสติสูตรท่ี ๒ 
      [๕๘] ท. วิบากยอมไมถูกบุคคลผูไมถูกกรรม วิบากพึงถกู 
          บุคคลผูถูกกรรมโดยแท เพราะฉะนั้น วิบากยอมถูกบุคคลผูถูก 
          กรรม ผูประทุษราย นรชนผูไมประทุษราย ฯ 
      [๕๙] ภ. บุคคลใดยอมประทุษรายแกนรชน ผูไมประทุษราย 
          เปนผูบริสุทธิ์ ปราศจากกิเลส บาปยอมกลับมาถึงบุคคลน้ัน 
          ผูเปนพาลแท ประดุจธุลีอันละเอียดท่ีซดัไปทวนลม ฉะนั้น ฯ 
                          ชฏาสูตรท่ี ๓ 
      [๖๐] ท. หมูสัตวรกท้ังภายใน รกท้ังภายนอก ถูกรกชัฏหุมหอ 
          แลว ขาแตพระโคดม เพราะฉะนั้น ขาพระองคขอถาม 
          พระองควา ใครพึงถางรกชัฏนี้ได ฯ 
      [๖๑] ภ. นรชนผูมีปญญา ต้ังม่ันแลวในศีล อบรมจิตและ 
          ปญญาใหเจริญอยู เปนผูมีความเพียร มีปญญารักษาตนรอด 
          ภิกษุนั้นพึงถางรกชัฏนีไ้ด ราคะก็ดี โทสะก็ดี อวิชชาก็ดี 
          บุคคลท้ังหลายใด กําจัดเสียแลว บุคคลท้ังหลายน้ัน เปน 
          ผูมีอาสวะสิ้นแลว เปนผูไกลจากกิเลส ตัณหาเปนเครื่องยุง 
          อันบุคคลท้ังหลายน้ันสางเสียแลว นามก็ดี รูปก็ดี ปฏิฆสัญญา 
          และรูปสัญญาก็ดี ยอมดับหมดในท่ีใด ตัณหาเปนเครื่องยุง 
          นั้น ยอมขาดไปในท่ีนั้น ฯ 
                        มโนนิวารณสูตรท่ี ๔ 
      [๖๒] ท. บุคคลพึงหามใจแตอารมณใดๆ ทุกขยอมไมมาถึง 
          บุคคลน้ันเพราะอารมณนั้นๆ บุคคลน้ันพึงหามใจแตอารมณ 
          ท้ังปวง บุคคลน้ันยอมพนจากทุกขเพราะอารมณท้ังปวง ฯ 
      [๖๓] ภ. บุคคลไมควรหามใจแตอารมณท้ังปวง ท่ีเปนเหตุให 



          ใจมาถึงความสํารวม บาปยอมเกิดข้ึนแตอารมณใดๆ บุคคล 
          พึงหามใจแตอารมณนั้นๆ ฯ 
                         อรหันตสูตรท่ี ๕ 
      [๖๔] ท. ภิกษุใดเปนผูไกลจากกิเลส มีกิจทําเสร็จแลว มี 
          อาสวะสิ้นแลว เปนผูทรงไวซึ่งรางกายอันมีในท่ีสุด ภิกษุนั้น 
          พึงกลาววา เราพูดดังน้ีบาง บุคคลท้ังหลายอื่นพูดกะเรา 
          ดังน้ีบาง ฯ 
      [๖๕] ภ. ภิกษุใดเปนผูไกลจากกิเลส มีกิจทําเสร็จแลว มี 
          อาสวะสิ้นแลว เปนผูทรงไวซึ่งรางกายอันมีในท่ีสุด ภิกษุนั้น 
          พึงกลาววา เราพูดดังน้ีบาง บุคคลท้ังหลายอื่นพูดกะเราดังน้ี 
          บาง ภิกษุนั้นฉลาด ทราบคําพูดในโลก พึงกลาวตามสมมติ 
          ท่ีพูดกัน ฯ 
      [๖๖] ท. ภิกษุใดเปนพระอรหันต มีกิจทําเสร็จแลว มอีาสวะ 
          สิ้นแลว เปนผูทรงไวซึ่งรางกายอันมีในท่ีสุด ภิกษุนั้นยังติด 
          มานะหรือหนอ จงึกลาววา เราพูดดังน้ีบาง บุคคลท้ังหลาย 
          อื่นพูดกะเรา ดังน้ีบาง ฯ 
      [๖๗] ภ. กิเลสเปนเครื่องผกูท้ังหลาย มิไดมีแกภิกษุท่ีละมานะ 
          เสียแลว มานะและคันถะท้ังปวง อันภิกษุนั้นกําจัดเสียแลว 
          ภิกษุเปนผูมีปญญาดี ลวงเสียแลวซ่ึงความสําคัญ ภิกษุนั้น 
          พึงกลาววา เราพูดดังน้ีบาง บุคคลท้ังหลายอื่นพูดกะเรา 
          ดังน้ีบาง ภิกษุนั้นฉลาด ทราบคําพูดในโลก พึงกลาวตาม 
          สมมติท่ีพูดกัน ฯ 
                         ปชโชตสูตรท่ี ๖ 
      [๖๘] ท. โลกยอมรุงเรอืงเพราะแสงสวางท้ังหลายใด แสงสวาง 
          ท้ังหลายน้ันยอมมีอยูเทาไรในโลก ขาพระองคท้ังหลายมา 
          เพื่อจะทูลถามพระผูมีพระภาค ไฉนจะรูจักแสงสวางท่ีทูล 
          ถามนั้น ฯ 
      [๖๙] ภ. แสงสวางท้ังหลายมีอยู ๔ อยางในโลก แสงสวางท่ี 
          ๕ มิไดมีในโลกนี้ ดวงอาทิตยสวางในกลางวัน ดวงจันทร 
          สวางในกลางคืน อนึ่ง ไฟยอมรุงเรืองในกลางวันและกลางคืน 
          ทุกหนแหง พระสัมพุทธเจาประเสริฐกวาแสงสวางท้ังหลาย 
          แสงสวางของพระสัมพทุธเจา เปนแสงสวางอยางเยี่ยม ฯ 
                           สรสูตรท่ี ๗ 
      [๗๐] ท. สงสารท้ังหลายยอมกลับแตท่ีไหน วัฏฏะยอมไมเปน 



          ไปในท่ีไหน นามก็ดี รูปก็ดี ยอมดับหมดในท่ีไหน ฯ 
      [๗๑] ภ. น้ํา ดิน ไฟ ลม ยอมไมต้ังอยูในท่ีใด สงสาร 
          ท้ังหลายยอมกลับแตท่ีนี้ วัฏฏะยอมไมเปนไปในท่ีนี้ นามก็ดี 
          รูปก็ดี ยอมดับหมดในท่ีนี้ ฯ 
                         มหัทธนสูตรท่ี ๘ 
      [๗๒] ท. กษัตริยท้ังหลายมีทรัพยมาก มีสมบัติมาก ท้ังมีแวน 
          แควน ไมรูจักพอในกามท้ังหลาย ยอมขันแขงซ่ึงกันและกัน 
          เมื่อกษัตริยท้ังหลายน้ันมัวขวนขวาย ลอยไปตามกระแสแหง 
          ภพ บุคคลพวกไหนไมมคีวามขวนขวาย ละความโกรธและ 
          ความทะเยอทะยานเสียแลวในโลก ฯ 
      [๗๓] ภ. บุคคลท้ังหลาย ละเรือน ละบุตร ละปศุสัตวท่ีรัก 
          บวชแลว กําจัดราคะ โทสะ และอวิชชาเสียแลว เปนผูมี 
          อาสวะสิ้นแลว เปนผูไกลจากกิเลส บุคคลพวกน้ันเปนผูไม 
          ขวนขวายในโลก ฯ 
                         จตุจักกสูตรท่ี ๙ 
      [๗๔] ท. ขาแตพระองคผูมีความเพียรมาก สรีระมีจักร ๔ มี 
          ทวาร ๙ เต็มดวยของไมสะอาด ประกอบดวยโลภะ ยอม 
          เปนดังวาเปอกตม ความออกไป (จากทุกข) ได จักมีได 
          อยางไร ฯ 
      [๗๕] ภ. ตัดความผูกโกรธดวย กิเลสเปนเครื่องรอยรัดดวย 
          ความปรารถนาและความโลภอันลามกดวย ถอนตัณหาอันมี 
          อวิชชาเปนมูลเสียแลวอยางนี้ ความออกไป (จากทุกข) 
          จึงจักมีได ฯ 
                        เอณิชังคสูตรท่ี ๑๐ 
      [๗๖] ท. พวกขาพระองคเขามาเฝาแลว ขอทูลถามพระองค 
          ผูมีความเพียรซูบผอม มแีขงดังเน้ือทราย มีอาหารนอย ไมมี 
          ความโลภ เปนเหมือนราชสีหและชางเท่ียวไปผูเดียว ไมมี 
          หวงใยในกามท้ังหลาย บุคคลจะพนจากทุกขไดอยางไร ฯ 
      [๗๗] ภ. กามคุณ ๕ มีใจเปนท่ี ๖ บัณฑิตประกาศแลวในโลก 
          บุคคลเลิกความพอใจในนามรูปนี้ไดแลว ก็พนจากทุกขได 
          อยางนี้ ฯ 
                         จบสัตติวรรคท่ี ๓ 
                        --------------- 
      สูตรท่ีกลาวในสัตติวรรคน้ัน สัตติสูตร ผุสติสูตร ชฏาสูตร มโน- 



 *นิวารณสูตร อรหันตสูตร ปชโชตสูตร สรสูตร มหัทธนสูตร จตุจักกสูตร 
 เปนท่ี ๙ กับเอณิชังคสูตร ครบ ๑๐ ฉะนี้แล ฯ 
                        -------------- 
                       สตุลลปกายิกวรรคท่ี ๔ 
                          สัพภิสูตรท่ี ๑ 
      [๗๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล เมื่อปฐมยามลวงไปแลว 
 พวกเทวดาสตุลลปกายิกา (ผูเทิดทูนธรรมของสัตบุรุษ) มากดวยกัน มีวรรณงาม 
 ยังพระวิหารเชตวันใหสวางท่ัวกัน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลว 
 จึงถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค แลวจึงยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      [๗๙] เทวดาองคหนึ่ง ครั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกลาว 
 คาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          บุคคลควรนั่งรวมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทกับพวก 
          สัตบุรุษ บุคคลทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว มีแตคุณ 
          อันประเสริฐ ไมมีโทษอันลามกเลย ฯ 
      [๘๐] ลําดับนั้น เทวดาอื่นอกีไดกลาวคาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          บุคคลควรนั่งรวมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทกับพวก 
          สัตบุรุษ บุคคลทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว ยอมได- 
          *ปญญา หาไดปญญาแตคนอันธพาลอื่นไม ฯ 
      [๘๑] ลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีกไดกลาวคาถาน้ีในสํานักพระผูมี- 
 *พระภาควา 
          บุคคลควรนั่งรวมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทกับพวก 
          สัตบุรุษ บุคคลทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว ยอม 
          ไมเศราโศก ในทามกลางแหงเรือ่งเปนท่ีต้ังแหงความเศรา- 
          *โศก ฯ 
      [๘๒] ลําดับนั้นแล เทวดาอ่ืนอีกไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมี- 
 *พระภาควา 
          บุคคลควรนั่งรวมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทกับพวก 
          สัตบุรุษ บุคคลทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว ยอม 
          ไพโรจนในทามกลางแหงญาติ ฯ 
      [๘๓] ลําดับนั้นแล เทวดาอ่ืนอีกไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมี- 
 *พระภาควา 
          บุคคลควรน่ังรวมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทกับพวก 



          สัตบุรุษ สัตวท้ังหลายทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว 
          ยอมไปสูสุคติ ฯ 
      [๘๔] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดกลาวคาถานี้ในสํานัก 
 พระผูมีพระภาควา 
          บุคคลควรนั่งรวมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทกับพวก 
          สัตบุรุษ สัตวท้ังหลายทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว 
          ยอมดํารงอยูสบายเนืองๆ ฯ 
      ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดกราบทูลคําน้ีกะพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตพระผูมีพระภาค คําของใครหนอแลเปนสุภาษิต ฯ 
      [๘๕] พระผูมีพระภาคตรัสบอกวา คําของพวกทานท้ังหมดเปนสุภาษิต 
 โดยปริยาย ก็แตพวกทานจงฟงซ่ึงคําของเราบาง 
          บุคคลควรนั่งรวมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทกับพวก 
          สัตบุรุษ บุคคลทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว ยอมพน- 
          *จากทุกขท้ังปวง ฯ 
                         มัจฉริยสูตรท่ี ๒ 
      [๘๖] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม 
 ของทานอนาถบิณฑิตเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล เมื่อปฐมยามลวงไป 
 แลว พวกเทวดาสตุลลปกายิกามากดวยกัน มีวรรณงาม ยังพระวิหารเชตวันท้ังส้ิน 
 ใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลวจึงถวายอภิวาทพระผูมี- 
 *พระภาค แลวยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      [๘๗] เทวดาตนหน่ึง ครั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกลาว 
 คาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          เพราะความตระหนี่ และความประมาทอยางนี้ บุคคลจึงให 
          ทานไมได บุคคลผูหวังบุญ รูแจงอยู พึงใหทานได ฯ 
      [๘๘] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดกลาวคาถาทั้งหลายน้ีในสํานัก 
 พระผูมีพระภาควา 
          คนตระหนี่กลัวภยัใดยอมใหทานไมได ภัยนั้นนั่นแลยอมมี 
          แกคนตระหน่ีผูไมใหทาน คนตระหน่ียอมกลัวความหวิและ 
          ความกระหายใด ความหิวและความกระหายนั้นยอมถูกตองคน 
          ตระหน่ีนั้นนั่นแลผูเปนพาลท้ังในโลกน้ีและในโลกหนา ฉะนั้น 
          บุคคลควรกําจัดความตระหน่ีอันเปนสนิมในใจ ใหทานเถิด 
          เพราะบุญท้ังหลายยอมเปนท่ีพึ่งของสัตวท้ังหลายในโลกหนา ฯ 
      [๘๙] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดกลาวคาถาทั้งหลายน้ีในสํานัก 
 พระผูมีพระภาควา 



          ชนท้ังหลายเหลาใด เมื่อของมีนอยก็แบงให เหมือนพวกเดิน 
          ทางไกลก็แบงของใหแกพวกท่ีเดินทางรวมกัน ชนท้ังหลาย 
          เหลานั้น เมื่อบุคคลท้ังหลายเหลาอื่นตายแลว ก็ช่ือวายอม 
          ไมตาย ธรรมน้ีเปนของบัณฑิตแตปางกอน ชนพวกหนึ่งเม่ือ 
          ของมีนอยก็แบงให ชนพวกหนึ่งมีของมากก็ไมให ทักษิณาท่ี 
          ใหแตของนอย นับเสมอดวยพัน ฯ 
      [๙๐] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดกลาวคาถาทั้งหลายน้ีในสํานัก 
 พระผูมีพระภาควา 
          ทาน พวกพาลชนเมื่อให ใหไดยาก กุศลธรรม พวกพาล- 
          *ชนเม่ือทํา ทําไดยาก พวกอสัตบุรุษยอมไมทําตาม ธรรม 
          ของสัตบุรุษ อันพวกอสตับุรุษดําเนินตามไดแสนยาก เพราะ 
          ฉะนั้น การไปจากโลกนีข้องพวกสัตบุรษุและของพวกอสัตบุรุษ 
          จึงตางกัน พวกอสัตบุรษุยอมไปสูนรก พวกสัตบุรุษยอมเปน 
          ผูดําเนินไปสูสวรรค ฯ 
      ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดกราบทูลคําน้ีกะพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตพระผูมีพระภาค คําของใครหนอแลเปนสุภาษิต ฯ 
      [๙๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา คําของพวกทานท้ังหมดเปนสุภาษิตโดย 
 ปริยาย ก็แตพวกทานจงฟงซ่ึงคําของเราบาง 
          บุคคลแมใด ยอมประพฤติธรรม ประพฤติสะอาด เปนผู 
          เลี้ยงภริยา และเม่ือของมีนอยก็ใหได เมื่อบุรุษแสนหน่ึง 
          บูชาภิกษุพันหน่ึง หรือบริจาคทรัพยพันกหาปณะ การบูชาของ 
          บุคคลเหลาน้ัน ยอมไมถงึสวนรอย ของบุคคลอยางนั้น ฯ 
      [๙๒] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดกลาวกะพระผูมีพระภาค 
 ดวยคาถาวา 
          การบูชาอันไพบูลยใหญโตน้ี ยอมไมเทาถึงสวนแหงทานท่ี 
          บุคคลใหดวยความประพฤติธรรม เพราะเหตุอะไร เมื่อบุรุษ 
          แสนหนึ่งบูชาภิกษุพันหนึ่ง หรือบริจาคทรัพยพันกหาปณะ 
          การบูชาของบุรุษเหลาน้ันยอมไมถึงสวนรอยของบุคคลอยาง 
          นั้น ฯ 
      [๙๓] ในลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเทวดาน้ันดวย 
 พระคาถาวา 
          บุคคลเหลาหนึ่ง ต้ังอยูในกรรมปราศจากความสงบ (ปราศ- 
          *จากธรรม) โบยเขา ฆาเขา ทําใหเขาเศราโศกแลวใหทาน 
          ทานน้ันจัดวาทานมีหนาอันนองดวยน้าํตา จัดวาทานเปนไปกับ 



          ดวยอาชญา จึงยอมไมเทาถึงสวนแหงทานท่ีใหดวยความสงบ 
          (ประพฤติธรรม) เมื่อบุรษุแสนหน่ึงบูชาภิกษุพันหนึ่ง หรือ 
          บริจาคทรัพยพันกหาปณะ การบูชาของบุรุษเหลาน้ัน ยอมไม 
          ถึงสวนรอยของบุคคลอยางนั้น โดยนัยอยางนี้ ฯ 
                          สาธุสูตรท่ี ๓ 
      [๙๔] ครั้งน้ันแล เมื่อปฐมยามลวงไปแลว พวกเทวดาสตุลลปกายิกา 
 มากดวยกัน มีวรรณงาม ยังพระวิหารเชตวันท้ังส้ินใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมี- 
 *พระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลว จึงไดยืนอยู ณ 
 ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      [๙๕] เทวดาองคหนึ่ง ครั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดเปลง 
 อุทานน้ีในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ทานยังประโยชนใหสําเร็จไดแล 
          เพราะความตระหนี่และความประมาทอยางนี้ บุคคลจึงใหทาน 
          ไมได อันบุคคลผูหวังบุญ รูแจงอยู พึงใหทานได ฯ 
      [๙๖] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานน้ีในสํานักพระผูมี- 
 *พระภาควา 
          ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ทานยังประโยชนใหสําเร็จไดแล 
          อนึ่ง แมเมื่อของมีอยูนอย ทานก็ยังประโยชนใหสําเร็จได 
          บุคคลพวกหน่ึง เมื่อของมีนอย ยอมแบงใหได บุคคลพวก 
          หนึ่ง มีของมากก็ใหไมได ทักษิณาท่ีใหแตของนอย ก็นับ 
          เสมอดวยพัน ฯ 
      [๙๗] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานน้ีในสํานักพระผูมี- 
 *พระภาควา 
          ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ทานยังประโยชนใหสําเร็จไดแล 
          แมเมื่อของมีอยูนอย ทานก็ยังประโยชนใหสําเร็จได อนึ่ง 
          ทานท่ีใหแมดวยศรัทธาก็ยังประโยชนใหสําเร็จได นักปราชญ 
          ท้ังหลายกลาววาทานและการรบเสมอกัน พวกวีรบุรุษแมมี 
          นอย ยอมชนะคนขลาดท่ีมากได ถาบุคคลเช่ืออยูยอมให 
          สิ่งของแมนอยได เพราะฉะนั้นแล ทายกนั้นยอมเปนผูมี 
          ความสุขในโลกหนา ฯ 
      [๙๘] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานน้ีในสํานักพระผูมี 
 พระภาควา 
          ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ทานยังประโยชนใหสําเร็จไดแล 
          แมเมื่อของมีอยูนอย การใหทานไดเปนการดี อนึ่ง ทานท่ี 



          ใหแมดวยศรัทธาก็ยังประโยชนใหสําเร็จได อนึ่ง ทานท่ีให 
          แกบุคคลผูมีธรรมอันไดแลว ยิ่งเปนการดี บุคคลใดเกิดมายอม 
          ใหทานแกผูมีธรรมอันไดแลว ผูมีธรรมอันบรรลุแลวดวยความ 
          หมั่นและความเพียร บุคคลน้ันลวงพนนรกแหงยมราช ยอม 
          เขาถึงสถานอันเปนทิพย ฯ 
      [๙๙] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานน้ีในสํานักพระผูมี- 
 *พระภาควา 
          ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ทานยังประโยชนใหสําเร็จไดแล 
          แมเมื่อของมีอยูนอย การใหทานไดเปนการดี ทานท่ีใหแม 
          ดวยศรัทธาก็ยังประโยชนใหสําเร็จได ทานท่ีใหแกบุคคลผูมี 
          ธรรมอันไดแลว ยิ่งเปนการดี อนึ่ง ทานท่ีบุคคลเลือกใหยิ่ง 
          เปนการดี ทานท่ีเลือกให พระสุคตทรงสรรเสริญแลว 
          บุคคลท้ังหลายผูควรแกทักษิณา ยอมมีอยูในโลกคือหมูสัตว 
          นี้ ทานท้ังหลาย อันบุคคลใหแลวในบุคคลท้ังหลายน้ัน ยอม 
          มีผลมาก เหมือนพืชท้ังหลายท่ีบุคคลหวานแลวในนาดี ฯ 
      [๑๐๐] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานน้ีในสํานัก 
 พระผูมีพระภาควา 
          ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ทานยังประโยชนใหสําเร็จไดแล 
          แมเมื่อของมีอยูนอย การใหทานไดเปนการดี ทานท่ีใหแม 
          ดวยศรัทธาก็ใหประโยชนสําเร็จได ทานท่ีใหแกบุคคลผูมี 
          ธรรมอันไดแลวยิ่งเปนการดี อนึ่ง ทานท่ีบุคคลเลือกใหยิ่ง 
          เปนการดี อนึ่ง ความสํารวมแมในสัตวท้ังหลายยิ่งเปนการดี 
          บุคคลใดประพฤติเปนผูไมเบียดเบียนสัตวท้ังหลายอยู ไมทํา 
          บาป เพราะกลัวความติเตียนแหงผูอื่น บัณฑิตท้ังหลายยอม 
          สรรเสรญิบุคคลซ่ึงเปนผูกลัวบาป แตไมสรรเสริญบุคคลผู 
          กลาในการทําบาปน้ัน สัตบุรุษท้ังหลายยอมไมทําบาป เพราะ 
          ความกลัวบาปแทจริง ฯ 
      ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดกลาวคําน้ีกะพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตพระผูมีพระภาค คําของใครหนอแลเปนสุภาษิต ฯ 
      [๑๐๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา คําของพวกทานท้ังหมดเปนสุภาษิต 
 โดยปริยาย แตวาพวกทานจงฟงซึ่งคําของเราบาง 
          ก็ทานอันบัณฑิตสรรเสริญแลวโดยสวนมากโดยแท ก็แต 
          ธรรมบท (นิพพาน) แหละประเสริฐวาทาน เพราะวา 
          สัตบุรุษท้ังหลายผูมีปญญา ในกาลกอนก็ดี ในกาลกอนกวา 



          ก็ดี บรรลุซึ่งนิพพานแลวแทจริง ฯ 
                          นสันติสูตรท่ี ๔ 
      [๑๐๒] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
      ครั้งน้ันแล เมื่อปฐมยามลวงไปแลว พวกเทวดาสตุลลปกายิกามากดวย 
 กัน มีวรรณงาม ยังพระวิหารเชตวันท้ังส้ินใหสวางเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
 ประทับ ครั้นแลวจึงถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค แลวยืนอยู ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง ฯ 
      [๑๐๓] เทวดาตนหน่ึง ครั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกลาว 
 คาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          กามท้ังหลายในหมูมนุษยท่ีเปนของเท่ียงยอมไมมี บุรุษผู 
          เกี่ยวของแลว ผูประมาทแลวในอารมณเปนท่ีต้ังแหงความ 
          ใครท้ังหลายอันมีอยูในหมูมนุษยนี้ ไมมาถึงนิพพานเปนท่ีไม 
          กลับมาแตวัฏฏะเปนท่ีต้ังแหงมัจจุ เบญจขันธเกิดแตฉันทะ 
          ทุกขก็เกิดแตฉันทะ เพราะกําจัดฉันทะเสีย จึงกําจัดเบญจ- 
          *ขันธได เพราะกําจัดเบญจขันธได จึงกําจัดทุกขได อารมณ 
          อันงามท้ังหลายในโลกไมเปนกาม ความกําหนัดท่ีพรอมไป 
          ดวยความดําริเปนกามของบุรุษ อารมณอันงามท้ังหลายยอม 
          ต้ังอยูในโลกอยางนั้นนัน่แหละ บุคคลผูมีปญญาท้ังหลายยอม 
          กําจัดฉันทะในอารมณท้ังหลายน้ันโดยแท บุคคลพึงละความ 
          โกรธเสีย พึงท้ิงมานะเสีย พึงลวงสังโยชนท้ังปวงเสีย 
          ทุกขท้ังหลาย ยอมไมตกถึงบุคคลน้ัน ผูไมเกี่ยวของในนาม 
          รูป ผูไมมีกิเลสเปนเครื่องกังวล ขีณาสวภิกษุละบัญญัติเสีย 
          แลว ไมติดมานะแลว ไดตัดตัณหาในนามรูปน้ีเสียแลว 
          พวกเทวดา พวกมนุษย ในโลกนี้ก็ดี ในโลกอื่นก็ดี ใน 
          สวรรคท้ังหลายก็ดี ในสถานเปนท่ีอาศัยแหงสัตวท้ังปวงก็ดี 
          เท่ียวคนหา ก็ไมพบขีณาสวภิกษุนั้น ผูมีเครื่องผูกอันตัดเสีย 
          แลว ไมมีทุกข ไมมีตัณหา ฯ 
      [๑๐๔] (ทานพระโมฆราชกลาว) 
          ก็หากวา พวกเทวดา พวกมนุษย ในโลกนี้ก็ดี ในโลกอื่น 
          ก็ดี ไมไดเห็นพระขีณาสพน้ัน ผูอุดมกวานรชน ผูประพฤติ 
          ประโยชนเพื่อพวกนรชน ผูพนแลวอยางน้ัน เทวดาและ 
          มนุษยเหลาใด ยอมไหวพระขีณาสพน้ัน เทวดาและมนุษย 
          เหลานั้น ยอมเปนผูอันบัณฑิตพึงสรรเสริญ ฯ 



      [๑๐๕] (พระผูมีพระภาคตรัส) 
          ดูกรภิกษุ แมพวกเทวดาและมนุษยเหลานั้น ยอมเปนผูอัน 
          บัณฑิตพึงสรรเสริญ พวกเทวดาและมนุษยเหลาใด ยอมไหว 
          ขีณาสวภิกษุนั้น ผูพนแลวอยางนั้น ดูกรภิกษุ แมพวก 
          เทวดาและมนุษยเหลานั้นรูธรรมแลว ละวิจิกิจฉาแลว ก็ยอม 
          เปนผูลวงแลวซึ่งธรรมเปนเครื่องของ ฯ 
                        อุชฌานสัญญีสูตรท่ี ๕ 
      [๑๐๖] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ัน เมื่อปฐมยามลวง 
 ไปแลว พวกเทวดาผูมีความมุงหมายเพงโทษมากดวยกัน มีวรรณงาม ยังพระ- 
 *วิหารเชตวันท้ังส้ินใหสวางเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ แลวจึงไดลอย 
 อยูในอากาศ ฯ 
      [๑๐๗] เทวดาตนหน่ึง ครั้นลอยอยูในอากาศแลว ไดกลาวคาถาน้ีใน 
 สํานักพระผูมีพระภาควา 
          บุคคลใดประกาศตนอันมีอยูโดยอาการอยางอื่น ใหเขารูโดย 
          อาการอยางอื่น บุคคลน้ันลวงปจจัยเขากินดวยความเปน 
          ขโมย เหมือนความลวงกินแหงพรานนก ก็บุคคลทํากรรมใด 
          ควรพูดถึงกรรมน้ัน ไมทํากรรมใด ก็ไมควรพูดถึงกรรมน้ัน 
          บัณฑิตท้ังหลายยอมรูจักบุคคลน้ัน ผูไมทํา มัวแตพูดอยู ฯ 
      [๑๐๘] พระผูมีพระภาคตรัสคาถาท้ังหลายน้ีวา 
          ใครๆ ไมอาจดําเนินปฏิปทานี้ดวยเหตุสักวาพูด หรือฟง 
          สวนเดียว บุคคลผูมีปญญาท้ังหลาย ผูมีฌาน ยอมพนจาก 
          เครื่องผูกของมาร ดวยปฏิปทาอันมั่นคงนี้ 
          บุคคลผูมีปญญาท้ังหลาย ทราบความเปนไปของโลกแลว 
          รูแลว เปนผูดับกิเลส ขามตัณหาเปนเครื่องเกี่ยวของใน 
          โลกแลวยอมไมพูดโดยแท ฯ 
      [๑๐๙] ในลําดับนั้นแล เทวดาเหลานั้นลงมายืนบนแผนดิน หมอบ 
 ลงใกลพระบาทท้ังสองของพระผูมีพระภาคแลว ไดทูลคําน้ีกะพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ โทษของพวกขาพเจาลวงไปแลว พวกขาพเจาเหลา 
 ใด เปนพาลอยางไร เปนผูหลงแลวอยางไร เปนผูไมฉลาดอยางไร ไดสําคัญ 
 แลววาพระผูมพีระภาคอันพวกเราพึงรุกราน ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ ขอ 
 พระผูมีพระภาคโปรดอดโทษของพวกขาพเจาน้ัน เพื่อจะสํารวมในกาลตอไป ฯ 
      ในลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคไดทรงยิ้มแยม ฯ 
      [๑๑๐] ในลําดับนั้นแล เทวดาเหลานั้นผูเพงโทษโดยประมาณยิ่ง กลับ 



 ข้ึนไปบนอากาศ เทวดาตนหน่ึงไดกลาวคาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          เมื่อเราแสดงโทษอยู ถาบุคคลใดมีความโกรธอยูในภายใน 
          มีความเคืองหนัก ยอมไมอดโทษให บุคคลน้ันยอมสอด 
          สวมเวร หากวาในโลกน้ี โทษก็ไมมี ความผิดก็ไมมี เวร 
          ท้ังหลายก็ไมสงบ ในโลกนี้ใครพึงเปนคนฉลาด เพราะ 
          เหตุไร โทษท้ังหลายของใครก็ไมมี ความผิดของใครก็ไมมี 
          ใครไมถึงแลวซึ่งความหลงใหล ในโลกน้ี ใครยอมเปนผูมี 
          ปญญา เปนผูมีสติในกาลท้ังปวง ฯ 
      [๑๑๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          โทษท้ังหลายก็ไมมี ความผิดก็ไมมีแกพระตถาคตน้ัน ผูตรัสรู 
          แลว ผูเอ็นดูแกสัตวท้ังปวง พระตถาคตน้ันไมถึงแลวซึง่ 
          ความหลงใหล พระตถาคตน้ันยอมเปนผูมีปญญา เปนผูมี 
          สติในกาลท้ังปวง เมื่อพวกทานแสดงโทษอยู หากบุคคลใด 
          มีความโกรธอยูในภายใน มีความเคืองหนัก ยอมไมอด 
          โทษให บุคคลน้ันยอมสอดสวมเวร เราไมชอบเวรน้ัน เรา 
          ยอมอดโทษแกทานท้ังหลาย ฯ 
                          สัทธาสูตรท่ี ๖ 
      [๑๑๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับ ณ พระวิหารเชตวัน อาราม 
 ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล เมื่อปฐมยามลวง 
 ไปแลว พวกเทวดาสตุลลปกายิกามากดวยกัน มีวรรณงาม ยังพระวิหารเชตวนั 
 ท้ังส้ินใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลวจึงถวายอภวิาท 
 พระผูมีพระภาคแลวยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      [๑๑๓] เทวดาตนหน่ึง ครั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกลาว 
 คาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          ศรัทธาเปนเพื่อนสองของคน หากวาความเปนผูไมมีศรัทธา 
          ไมต้ังอยู แตนั้นบริวารยศและเกียรติยศยอมมีแกเขาน้ัน 
          อนึ่ง เขาน้ันละท้ิงสรีระแลวก็ไปสูสวรรค บุคคลพึงละความ 
          โกรธเสีย พึงท้ิงมานะเสีย พึงลวงสังโยชนท้ังปวงเสีย 
          กิเลสเปนเครื่องเกี่ยวของ ยอมไมเกาะเก่ียวบุคคลน้ัน ผูไม 
          เกี่ยวของในนามรูป ผูไมมีกิเลสเปนเครื่องกังวล ฯ 
      [๑๑๔] (พระผูมีพระภาคตรัสวา) 
          พวกชนพาลผูมีปญญาทราม ยอมตามประกอบความประมาท 
          สวนนักปราชญยอมรักษาความไมประมาท เหมือนบุคคล 
          รักษาทรัพยอันประเสรฐิ บุคคลอยาตามประกอบความประมาท 



          และอยาตามประกอบความสนิทสนมดวยอํานาจความยินดีทาง 
          กาม เพราะวาบุคคลไมประมาทแลวเพงพินิจอยู ยอม 
          บรรลุบรมสุข ฯ 
                          สมยสูตรท่ี ๗ 
      [๑๑๕] ขาพเจาสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปามหาวัน เขตกรุงกบิลพัสดุ 
 แควนสักกะ กับดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ลวนเปนพระอรหันต 
 ก็พวกเทวดามาแตโลกธาตุสิบแลว ประชุมกันมาก เพื่อจะเห็นพระผูมีพระภาค 
 และพระภิกษุสงฆ ฯ 
      [๑๑๖] ในครั้งน้ันแล เทวดา ๔ องคท่ีเกิดในหมูพรหมช้ันสุทธาวาส 
 ไดมีความดําริวา พระผูมีพระภาคพระองคนี้แล ประทับอยู ณ ปามหาวัน เขต 
 กรุงกบิลพัสดุ แควนสักกะ กับดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ลวน 
 เปนพระอรหันต ก็พวกเทวดามาแตโลกธาตุสิบประชุมกันมาก เพื่อจะเห็นพระผูมี 
 พระภาคและพระภิกษุสงฆ ไฉนหนอแมเราทั้งหลายควรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ครั้นเขาไปเฝาแลว พึงกลาวคาถาคนละคาถา ในสํานักพระผูมีพระภาค ฯ 
      [๑๑๗] ในครั้งน้ันแล พวกเทวดาท้ัง ๔ นั้นจึงหายจากหมูพรหมช้ัน 
 สุทธาวาส มาปรากฏอยูเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค เหมือนบุรุษผูมกีําลัง 
 เหยียดแขนท่ีคูออกหรือคูแขนท่ีเหยียดเขา ฉะน้ัน ฯ 
      [๑๑๘] เทวดาองคหนึ่ง ครั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวไดกลาว 
 คาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          การประชุมใหญในปาใหญ มีพวกเทวดามาประชุมกันแลว 
          พวกขาพเจามาสูท่ีชุมนุมอันเปนธรรมน้ี เพื่อจะเยี่ยมหมู 
          พระผูท่ีใครๆ ใหแพไมได ฯ 
      [๑๑๙] ในลําดับนั้นแล เทวดาองคอื่นอีก ไดกลาวคาถาน้ีในสํานัก 
 พระผูมีพระภาควา 
          ภิกษุท้ังหลายในท่ีประชุมนั้นต้ังจิตม่ันแลว ไดทําจิตของตน 
          ใหตรงแลว 
          ภิกษุท้ังปวงน้ันเปนบัณฑิตยอมรักษาอินทรียท้ังหลาย ดุจดัง 
          วานายสารถีถือบังเหยีน ฉะนั้น ฯ 
      [๑๒๐] ในลําดับนั้นแล เทวดาองคอื่นอีก ไดกลาวคาถาน้ีในสํานัก 
 พระผูมีพระภาควา 
          ภิกษุท้ังหลายน้ันตัดกิเลสดังตะปูเสียแลว ตัดกิเลสดังวาลิ่ม 
          สลักเสียแลว ถอนกิเลสดังวาเสาเข่ือนเสียแลว มิไดม ี
          ความหวั่นไหว เปนผูหมดจดปราศจากมลทิน อันพระ- 



          *พุทธเจาผูมีจักษุทรงฝกดีแลว เปนหมูนาคหนุมประพฤติอยู ฯ 
      [๑๒๑] ในลําดับนั้นแล เทวดาองคอื่นอีก ไดกลาวคาถาน้ีในสํานัก 
 พระผูมีพระภาควา 
          ชนเหลาใดเหลาหนึ่งถึงแลวซึ่งพระพุทธเจาเปนสรณะ ชน 
          เหลานั้นจักไมไปสูอบายภูมิ ละรางกายอันเปนของมนุษย 
          แลวจักยังหมูเทวดาใหบริบูรณ ฯ 
                          สกลิกสูตรท่ี ๘ 
      [๑๒๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ มิคทายวัน ในสวนมัททกุจฉิ 
 เขตพระนครราชคฤห ก็โดยสมัยนั้นแล พระบาทของพระผูมีพระภาคถูกสะเก็ด 
 หินกระทบแลว ไดยินวา เวทนาท้ังหลาย ของพระผูมีพระภาคมาก เปนความ 
 ลําบากมีในพระสรีระ กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมสาํราญ ไมทรงสบาย ไดยินวา 
 พระผูมีพระภาคทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นเวทนาท้ังหลาย ไมทรงเดือดรอน 
 ในครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาครับส่ังใหปูผาสังฆาฏิสี่ช้ัน ทรงสําเร็จสหีไสยาส 
 โดยพระปรัสเบ้ืองขวา ซอนพระบาทเหลื่อมดวยพระบาท ทรงมีพระสติ 
 สัมปชัญญะอยู ฯ 
      [๑๒๓] ครั้งน้ันแล เมื่อปฐมยามลวงไปแลว พวกเทวดาสตุลลปกายิกา 
 เจ็ดรอย มวีรรณงาม ยังสวนมัททกุจฉิท้ังส้ินใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงท่ีประทับ ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลวไดยนือยู ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง ฯ 
      [๑๒๔] เทวดาตนหน่ึงครั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดเปลง 
 อุทานน้ีในสํานักพระผูมีพระภาควา พระสมณโคดมผูเจริญเปนนาคหนอ ก็แหละ 
 พระสมณโคดม ทรงมีพระสติสัมปชัญญะ ทรงอดกลั้นซึ่งเวทนาท้ังหลายอันมีใน 
 พระสรีระเกิดข้ึนแลว เปนความลําบาก กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมสําราญ ไมทรง 
 สบาย ดวยความท่ีพระสมณโคดมเปนนาค มิไดทรงเดือดรอน ฯ 
      [๑๒๕] ในครั้งน้ันแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานน้ีในสํานักพระผูมี 
 พระภาควา พระสมณโคดมผูเจริญ เปนสีหะหนอ ก็แหละพระสมณโคดมทรง 
 มีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นซึ่งเวทนาท้ังหลายอันมีในพระสรีระเกิดข้ึนแลว เปน 
 ความลําบาก กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมสําราญ ไมทรงสบาย ดวยความท่ีพระ- 
 *สมณโคดมเปนสีหะ มิไดทรงเดือดรอน ฯ 
      [๑๒๖] ในครั้งน้ันแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานน้ีในสํานักพระผูมี 
 พระภาควา พระสมณโคดมผูเจริญเปนอาชาไนยหนอ ก็แหละพระสมณโคดม 
 ทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นเวทนาท้ังหลายอันมีในพระสรีระเกิดข้ึนแลว เปน 
 ความลําบาก กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมสําราญ ไมทรงสบาย ดวยความท่ีพระ- 



 *สมณโคดมเปนอาชาไนย มิไดทรงเดือดรอน ฯ 
      [๑๒๗] ในครั้งน้ันแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานน้ีในสํานักพระผูมี- 
 *พระภาควา พระสมณโคดมผูเจริญเปนผูองอาจหนอ ก็แหละพระสมณโคดม 
 ทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นซึ่งเวทนาท้ังหลาย อันมีในพระสรีระเกิดข้ึนแลว 
 เปนความลําบาก กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมสําราญ ไมทรงสบาย ดวยความท่ี 
 พระสมณโคดมเปนผูองอาจ มิไดทรงเดือดรอน ฯ 
      [๑๒๘] ในครั้งน้ันแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานน้ีในสํานักพระผูมี- 
 *พระภาควา พระสมณโคดมผูเจริญเปนผูใฝธุระหนอ ก็แหละพระสมณโคดม 
 ทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นเวทนาท้ังหลายอันมีในพระสรีระเกิดข้ึนแลว เปน 
 ความลําบาก กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมสําราญ ไมทรงสบาย ดวยความท่ี 
 พระสมณโคดมเปนผูใฝธุระ มิไดทรงเดือดรอน ฯ 
      [๑๒๙] ในครั้งน้ันแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานน้ีในสํานักพระผูมี- 
 *พระภาควา พระสมณโคดมผูเจริญเปนผูฝกแลวหนอ ก็แหละพระสมณโคดม 
 ทรงมีพระสติสัมปชัญญะ อดกลั้นซึ่งเวทนาท้ังหลายอันมีในพระสรีระเกิดข้ึนแลว 
 เปนความลําบาก กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมสําราญ ไมทรงสบาย ดวยความท่ีพระ- 
 *สมณโคดมเปนผูฝกแลว มิไดทรงเดือดรอน ฯ 
      [๑๓๐] ในครั้งน้ันแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานน้ีในสํานักพระผูมี- 
 *พระภาควา ทานท้ังหลายจงดูสมาธิท่ีพระสมณโคดมใหเจริญดีแลว อนึ่ง จติ 
 พระสมณโคดมใหพนดีแลว อนึ่ง จิตเปนไปตามราคะ พระสมณโคดมไมใหนอม 
 ไปเฉพาะแลว อนึ่ง จิตเปนไปตามโทสะ พระสมณโคดมไมใหกลับมาแลว 
 อน่ึง จิตพระสมณโคดมหาตองต้ังใจขม ตองคอยหามกันไม บุคคลใดพึงสําคัญ 
 พระสมณโคดมผูเปนบุรุษนาค เปนบุรุษสีหะ เปนบุรุษอาชาไนย เปนบุรุษองอาจ 
 เปนบุรุษใฝธุระ เปนบุรุษฝกแลวเห็นปานน้ีวาเปนผูอันตนพึงลวงเกิน บุคคลน้ัน 
 จะเปนอะไรนอกจากไมมีตา ฯ 
      เทวดานั้นครั้นกลาวดังน้ีแลว ไดกลาวคาถาท้ังหลายน้ีวา 
          พราหมณท้ังหลายมีเวทหา มีตบะ ประพฤติอยูต้ังรอยป 
          แตจิตของพราหมณเหลาน้ันไมพนแลวโดยชอบ พราหมณ 
          เหลานั้นมีจิตเลว ยอมไมลุถึงฝง ฯ 
          พราหมณเหลานั้น เปนผูอันตัณหาครอบงําแลว เกี่ยวของ 
          ดวยพรตและศีล ประพฤติตบะอันเศราหมองอยูต้ังรอยป 
          แตจิตของพราหมณเหลาน้ันไมพนแลวโดยชอบ พราหมณ 
          เหลานั้นมีจิตเลว ยอมไมลุถึงฝง ฯ 
          ความฝกฝนยอมไมมีแกบุคคลท่ีใครมานะ ความรูยอมไมมี 
          แกบุคคลท่ีมีจิตไมต้ังมั่น บุคคลผูเดียวเมือ่อยูในปา ประมาท 



          อยูแลว ไมพึงขามพนฝงแหงแดนมัจจุได ฯ 
          บุคคลละมานะแลว มีจิตต้ังม่ันดีแลว มีจติดี พนในธรรม 
          ท้ังปวงแลว ผูเดียว อยูในปา ไมประมาทแลว บุคคลน้ัน 
          พึงขามพนฝงแหงแดนมัจจุได ฯ 
                       ปฐมปชชุนนธีตุสูตรท่ี ๙ 
      [๑๓๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาในปามหาวัน 
 เขตพระนครเวสาลี ครั้งน้ันแล เมื่อปฐมยามลวงไปแลว ธิดาของทาวปชชุนนะ 
 ช่ือโกกนทา มีวรรณงาม ยังปามหาวันท้ังส้ินใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงท่ีประทับ ครั้นแลวจงึถวายอภิวาท แลวยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      [๑๓๒] ธิดาของทาวปชชุนนะ ช่ือโกกนทา ครั้นยืนอยู ณ ท่ีควร 
 สวนขางหน่ึงแลว ไดกลาวคาถาท้ังหลายน้ีในสํานักพระผูมีพระภาควา 
      หมอมฉันช่ือวาโกกนทา เปนธิดาของทาวปชชุนนะ ยอมไหว 
      เฉพาะพระสัมพุทธเจาผูเลิศกวาสัตว ผูเสด็จอยูในปา เขต 
      พระนครเวสาลี สุนทรพจนวา ธรรมอันพระสัมพุทธเจา 
      ผูมีพระปญญาจักษุ ตามตรัสรูแลวดังน้ี หมอมฉันไดยินแลว 
      ในกาลกอน แทจริง หมอมฉันนั้น เมื่อพระสุคตผูเปนมุนี 
      ทรงแสดงอยู ยอมรูประจักษในกาลน้ี ชนเหลาใดเหลา 
      หนึ่งมีปญญาทราม ติเตียนธรรมอันประเสริฐเท่ียวไปอยู 
      ชนเหลาน้ัน ยอมเขาถึงโรรวุนรกอันรายกาจ ประสบทุกข 
      ตลอดกาลนาน สวนชนท้ังหลายเหลาใดแล ประกอบดวย 
      ความอดทนและความสงบในธรรมอันประเสริฐ ชนท้ังหลาย 
      เหลานั้น ละรางกายอันเปนของมนุษย แลวจักยงัหมู 
      เทวดาใหบริบูรณ ฯ 
                      ทุติยปชชุนนธีตุสูตรท่ี ๑๐ 
      [๑๓๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาในปามหาวัน 
 เขตพระนครเวสาลี ครั้งน้ันแล เมื่อปฐมยามลวงไปแลว ธิดาของทาวปชชุนนะ 
 ช่ือจุลลโกกนทา มีวรรณงาม ยังปามหาวันท้ังส้ินใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมี- 
 *พระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลวจึงถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค แลวยืนอยู ณ ท่ี 
 ควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
      [๑๓๔] ธิดาของทาวปชชุนนะ ช่ือจุลลโกกนทา ครั้นยืนอยู ณ ท่ีควร 
 สวนขางหน่ึง ไดกลาวคาถาท้ังหลายในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          ธิดาของทาวปชชุนนะ ช่ือโกกนทา มีวรรณสวางดังสายฟา 



          มาแลวในท่ีนี้ ไหวพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ได 
          กลาวแลวซึ่งคาถาท้ังหลายน้ีมีประโยชนเทียว หมอมฉัน 
          พึงจําแนกธรรมน้ันโดยปริยายแมมาก ธรรมเชนนั้นมอียูโดย 
          ปริยาย ธรรมเทาใดท่ีหมอมฉันศึกษาแลวดวยใจ หมอมฉัน 
          จักกลาวอรรถแหงธรรมน้ันโดยยอ ใครๆ ไมควรทํากรรม 
          อันลามกดวยวาจา ดวยใจ หรือดวยกายอยางไรๆ ในโลก 
          ท้ังปวง ใครๆ ละกามท้ังหลายแลว มีสติสัมปชัญญะ ไม 
          พึงเสพทุกขอันไมประกอบดวยประโยชน ฯ 
                     จบ สตุลลปกายิกวรรค ท่ี ๔ 
                        ------------- 
      สูตรท่ีกลาวในสตุลลปกายิกวรรคนั้น สัพภิสูตร มัจฉริสตูร สาธุสูตร 
 นสันติสูตร อุชฌานสัญญิสูตร สัทธาสูตร สมยสูตร สกลิกสตูร ปชชุนน- 
 *ธีตุสูตรท้ัง ๒ สูตร ฉะนี้แล ฯ 
                         ------------ 
                         อาทิตตวรรคท่ี ๕ 
                         อาทิตตสูตรท่ี ๑ 
      [๑๓๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของ 
 ทานอานาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล เมื่อปฐมยามลวง 
 ไปแลว เทวดาองคหนึ่ง ซึ่งมีวรรณงาม ยังพระวิหารเชตวันท้ังส้ินใหสวาง 
 เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลวจึงอภวิาทพระผูมีพระภาค แลวยืน 
 อยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      [๑๓๖] เทวดานั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกลาวคาถา 
 เหลานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          เมื่อเรือนถูกไฟไหมแลว เจาของเรือนขนเอาภาชนะใดออก 
          ไปได ภาชนะนั้นยอมเปนประโยชนแกเขา สวนส่ิงของท่ี 
          มิไดขนออกไป ยอมไหมในไฟน้ัน ฉันใด ฯ 
          โลก (คือหมูสัตว) อันชราและมรณะเผาแลว ก็ฉันนั้น ควร 
          นําออก (ซึ่งโภคสมบัติ) ดวยการใหทาน เพราะทานวัตถุ 
          ท่ีบุคคลใหแลว ไดช่ือวานําออกดีแลว ฯ 
          ทานวัตถุท่ีบุคคลใหแลวนั้นยอมมีสุขเปนผล ท่ียังมิไดใหยอม 
          ไมเปนเหมือนเชนนั้น โจรยงัปลนได พระราชายังริบได 
          เพลิงยังไหมได หรือสูญหายไปได ฯ 
          อนึ่ง บุคคลจําตองละรางกายพรอมดวยส่ิงเครื่องอาศัยดวย 



          ตายจากไป ผูมีปญญารูชัด ดั่งน้ีแลว ควรใชสอยและ 
          ใหทาน ฯ 
          เมื่อไดใหทานและใชสอยตามควรแลว จะไมถูกติฉิน เขาถึง 
          สถานท่ีอันเปนสวรรค ฯ 
                          กินททสูตรท่ี ๒ 
      [๑๓๗] เทวดาทูลถามวา 
          บุคคลใหสิ่งอะไรช่ือวาใหกําลัง ใหสิ่งอะไรช่ือวาใหวรรณะ 
          ใหสิ่งอะไรช่ือวาใหความสุข ใหสิ่งอะไรช่ือวาใหจักษุ 
          และบุคคลเชนไรช่ือวาใหทุกสิ่งทุกอยาง ขาพระองคทูลถาม 
          พระองค ขอพระองคตรสับอกแกขาพระองคดวยเถิด ฯ 
      [๑๓๘] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          บุคคลใหอาหารช่ือวาใหกําลัง ใหผาช่ือวาใหวรรณะ ใหยาน 
          พาหนะช่ือวาใหความสุข ใหประทีปโคมไฟชื่อวาใหจักษุและ 
          ผูท่ีใหท่ีพักพาอาศัยช่ือวาใหทุกสิ่งทุกอยาง สวนผูท่ีพร่ําสอน 
          ธรรมช่ือวาใหอมฤตธรรม ฯ 
                          อันนสูตรท่ี ๓ 
      [๑๓๙] เทวดากราบทูลวา 
          เทวดาและมนุษยท้ังสองพวก ตางก็พอใจอาหารดวยกันท้ังน้ัน 
          เออ ก็ผูท่ีไมพอใจอาหารชื่อวายักษโดยแท ฯ 
      [๑๔๐] พ. ชนเหลาใดมีใจผองใสแลว ใหอาหารน้ันดวยศรัทธา 
          อาหารน้ันแลยอมพะนอเขาท้ังในโลกน้ีและโลกหนา เพราะ 
          เหตุนั้นบุคคลพึงนําความตระหน่ีใหปราศจากไป พึงขมความ 
          ตระหน่ีซึ่งเปนตัวมลทินเสียใหทาน เพราะบุญท้ังหลายเปนท่ี 
          พึ่งของเหลาสัตวในโลกหนา ฯ 
                         เอกมูลสูตรท่ี ๔ 
      [๑๔๑] เทวดากราบทูลวา 
          บาดาล มีรากอันเดียว มีความวนสอง มมีลทินสาม มี 
          เครื่องลาดหาเปนทะเล หมุนไปไดสิบสองดาน ฤาษีขามพน 
          แลว ฯ 
                         อโนมิยสูตรท่ี ๕ 
      [๑๔๒] เทวดากราบทูลวา 
          ทานท้ังหลายเชิญดูพระพุทธเจาพระองคนั้น ผูมีพระนามไม 
          ทราม ผูทรงเห็นประโยชนอันละเอียด ผูใหซึ่งปญญา 
          ไมทรงของอยูในอาลัยคือกาม ตรัสรูธรรมทุกอยาง ม ี



          พระปรีชาดี ทรงกาวไปในทางอันประเสริฐ ผูทรงแสวงคุณ 
          อันใหญ ฯ 
                         อัจฉราสูตรท่ี ๖ 
      [๑๔๓] เทวดาทูลถามวา 
          ปาชัฏช่ือโมหนะ อันหมูนางอัปสรประโคมแลว อันหมู 
          ปศาจสิงอยูแลว ทําไฉนจึงจะหนีไปได ฯ 
      [๑๔๔] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          ทางน้ันช่ือวาเปนทางตรง ทิศน้ันช่ือวาไมมีภัย รถช่ือวาไมมี 
          เสียงดัง ประกอบดวยลอคือธรรม หิริเปนฝาของรถน้ัน 
          สติเปนเกราะกั้นของรถนั้น เรากลาวธรรมมีสัมมาทิฏฐินําหนา 
          วาเปนสารถี ยานชนิดนี้มีอยูแกผูใด จะเปนหญิงหรือชาย 
          ก็ตาม เขา (ยอมไป) ในสํานักพระนิพพานดวยยาน 
          นี้แหละ ฯ 
                         วนโรปสูตรท่ี ๗ 
      [๑๔๕] เทวดาทูลถามวา 
          ชนพวกไหนมีบุญ เจริญในกาลทุกเมื่อท้ังกลางวันและกลาง- 
          *คืน ชนพวกไหนต้ังอยูในธรรม สมบูรณดวยศีลเปนผู 
          ไปสวรรค ฯ 
      [๑๔๖] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          ชนเหลาใดสรางอาราม (สวนไมดอกไมผล) ปลูกหมูไม 
          (ใชรมเงา) สรางสะพาน และชนเหลาใดใหโรงนํ้าเปนทาน 
          และบอน้ําท้ังบานท่ีพักอาศัย ชนเหลาน้ันยอมมีบุญ เจริญ 
          ในกาลทุกเมื่อท้ังกลางวนัและกลางคืน ชนเหลาน้ันต้ังอยูใน 
          ธรรม สมบูรณดวยศีล เปนผูไปสวรรค ฯ 
                         เชตวนสูตรท่ี ๘ 
      [๑๔๗] เทวดากราบทูลวา 
          ก็พระเชตวันมหาวิหารนี้นั้น อันหมูแหงทานผูแสวงคุณอยู 
          อาศัยแลว อันพระพุทธเจาผูเปนพระธรรมราชาประทับอยู 
          แลว เปนแหลงท่ีเกิดปติของขาพระองค การงาน ๑ วิชา ๑ 
          ธรรม ๑ ศีล ๑ ชีวิตอยางสูง ๑ สัตวท้ังหลายยอมบริสุทธ์ิ 
          ดวยคุณธรรม ๕ นี้ หาบริสุทธิ์ดวยโคตรหรอืดวยทรัพยไม ฯ 
          เพราะเหตุนั้นแหละ คนผูฉลาด เมื่อเหน็ประโยชนของตน 
          ควรเลือกเฟนธรรมโดยอุบายอันแยบคาย เพราะเม่ือเลือก 
          เฟนเชนนี้ ยอมหมดจดไดในธรรมเหลาน้ัน ฯ 



          พระสารีบุตรรูปเดียวเทาน้ัน (เปนผูประเสริฐ) ดวยปญญา 
          ศีล และความสงบ ภิกษุใดเปนผูถึงซ่ึงฝง ภิกษุนั้นก็มี 
          ทานพระสารีบุตรน้ันเปนเยี่ยม ฯ 
                          มัจฉริสูตรท่ี ๙ 
      [๑๔๘] เทวดาทูลถามวา 
          คนเหลาใดในโลกน้ี เปนคนตระหน่ี เหนียวแนน ดีแตวาเขา 
          ทําการกีดขวางคนเหลาอื่นผูใหอยู ฯ 
          วิบากของคนพวกน้ันจะเปนเชนไร และสัมปรายภพของเขา 
          จะเปนเชนไร ฯ 
          ขาพระองคมาเพ่ือทูลถามพระผูมีพระภาค ไฉนขาพระองคจึง 
          จะรูความขอนั้น ฯ 
      [๑๔๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          คนเหลาใดในโลกน้ี เปนคนตระหน่ี เหนียวแนน ดีแตวาเขา 
          ทําการกีดขวางคนเหลาอื่นผูใหอยู ฯ 
          คนเหลาน้ันยอมเขาถึงนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน หรือยมโลก 
          ถาหากถึงความเปนมนุษย ก็เกิดในสกุลคนยากจน ซึ่งจะหา 
          ทอนผา อาหาร ความราเริงและความสนุกสนานไดโดยยาก ฯ 
          คนพาลเหลาน้ันตองประสงคสิ่งใดแตผูอื่น เขายอมไมไดแม 
          สิ่งน้ัน สมความปรารถนา นั่นเปนผลในภพนี้ และภพหนา 
          ก็ยังเปนทุคติอีกดวย ฯ 
      [๑๕๐] เทวดาทูลถามวา 
          ก็ขอนี้ขาพระองคเขาใจชัดอยางนี้ (แต) จะทูลถามขออื่น 
          กะพระโคดม ชนเหลาใดในโลกน้ีไดความเปนมนุษยแลว 
          รูถอยคํา ปราศจากความตระหน่ี เลื่อมใสในพระพุทธเจา 
          พระธรรมและพระสงฆ เปนผูมีความเคารพแรงกลา วบิาก 
          ของชนเหลาน้ันจะเปนเชนไร และสัมปรายภพของเขาจะ 
          เปนเชนไร ขาพระองคมาเพ่ือทูลถามพระผูมีพระภาค ไฉน 
          ขาพระองคจึงจะรูความขอนั้น ฯ 
      [๑๕๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          ชนเหลาใดในโลกน้ีไดความเปนมนุษยแลว รูถอยคํา ปราศ- 
          *จากความตระหน่ี เลื่อมใสในพระพุทธเจา พระธรรมและ 
          พระสงฆ เปนผูมีความเคารพแรงกลา ชนเหลาน้ียอมปรากฏ 
          ในสวรรคอันเปนท่ีอุบัติ หากถึงความเปนมนุษย ยอมเกิด 
          ในสกุลท่ีมั่งค่ัง ไดผาอาหารความราเรงิและความสนุกสนาน 



          โดยไมยาก พึงมีอํานาจแผไปในโภคทรัพยท่ีผูอื่นหาสะสม 
          ไว บันเทิงใจอยู นั่นเปนวิบากในภพน้ี ท้ังภพหนาก็เปน 
          สุคติ ฯ 
                         ฆฏิกรสูตรท่ี ๑๐ 
      [๑๕๒] ฆฏิกรพรหมกราบทูลวา 
          ภิกษุ ๗ รูปผูเขาถึงพรหมโลกช่ือวาอวหิา เปนผูหลุดพนแลว 
          มีราคะ โทสะส้ินแลว ขามเครื่องเกาะเกี่ยวในโลกไดแลว ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสถามวา 
          ก็ภิกษุเหลานั้นคือผูใดบาง ผูขามเครื่องของเปนบวงของมารท่ี 
          ขามไดแสนยาก ละกายของมนุษยแลวกาวลวงซึง่ทิพย- 
          *โยคะ ฯ 
      ฆฏิกรพรหมกราบทูลวา 
          คือทานอุปกะ ๑ ทานผลคัณฑะ ๑ ทานปุกกุสาติ ๑ รวม 
          เปน ๓ ทาน ทานภัททิยะ ๑ ทานขัณฑเทวะ ๑ ทานพหุ- 
          *ทันตี ๑ ทานสิงคิยะ ๑ (รวมเปน ๗ ทาน) ทานเหลาน้ัน 
          ลวนแตละกายของมนุษย กาวลวงทิพยโยคะไดแลว ฯ 
      [๑๕๓] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา 
          ทานเปนคนมีความฉลาด กลาวสรรเสรญิภิกษุเหลานั้น ผู 
          ละบวงมารไดแลว ภิกษุเหลาน้ันตรัสรูธรรมของใครเลา จึง 
          ตัดเครื่องผูกคือภพเสียได ฯ 
      [๑๕๔] ฆฏิกรพรหมกราบทูลวา 
          ทานเหลาน้ัน ตรัสรูธรรมของผูใดจึงตัดเครื่องผูกคือภพเสียได 
          ผูนั้นไมมีอื่นไปจากพระผูมีพระภาค และธรรมน้ันไมมีอื่นไป 
          จากคําส่ังสอนของพระองค ฯ 
          นามและรูปดับไมเหลือในธรรมใด ทานเหลาน้ันไดรูธรรมน้ัน 
          ในพระศาสนานี้ จึงตัดเครื่องผูกคือภพเสียได ฯ 
      [๑๕๕] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา 
          ทานกลาววาจาลึกรูไดยาก เขาใจใหดีไดยาก ทานรูธรรม 
          ของใคร จึงกลาววาจาเชนนี้ได ฯ 
      [๑๕๖] ฆฏิกรพรหมกราบทูลวา 
          เมื่อกอนขาพระองคเปนชางหมอ ทําหมออยูในเวภฬิงคชนบท 
          เปนผูเลี้ยงมารดาและบิดา ไดเปนอุบาสกของพระกัสสป 
          พุทธเจา เปนผูเวนจากเมถุนธรรม เปนผูประพฤติพรหมจรรย 
          ไมเกี่ยวดวยอามิส ไดเคยเปนคนรวมบานกับพระองค ท้ังได 



          เคยเปนสหายของพระองคในกาลปางกอน ขาพระองครูจัก 
          ภิกษุ ๗ รูปเหลาน้ี ผูหลดุพนแลว มีราคะและโทสะส้ินแลว 
          ผูขามเครื่องของในโลกไดแลว ฯ 
      [๑๕๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          แนะนายชางหมอ ทานกลาวเรือ่งอยางใด เรื่องน้ันไดเปน 
          จริงแลวอยางนั้นในกาลน้ัน เมื่อกอนทานเคยเปนชางหมอ 
          ทําหมออยูในเวภฬิงคชนบท เปนผูเลี้ยงมารดาและบิดา เปน 
          อุบาสกของพระกัสสปพุทธเจา เปนผูเวนจากเมถุนธรรม 
          เปนผูประพฤติพรหมจรรย ไมเกี่ยวดวยอามิส ไดเปนคน 
          เคยรวมบานกันกับเรา ท้ังไดเคยเปนสหายของเราในปาง 
          กอน ฯ 
      พระสังคีติกาจารยกลาววา 
          สหายเกาท้ังสอง ผูมีตนอันอบรมแลว ทรงไวซึ่งสรีระมีใน 
          ท่ีสุด ไดมาพบกันดวยอาการอยางนี้ ฯ 
                       จบ อาทิตตวรรค ท่ี ๕ 
                       --------------- 
                   สูตรท่ีกลาวในอาทิตตวรรคน้ัน คือ 
      อาทิตตสูตร กินททสูตร อันนสูตร เอกมูลสูตร อโนมิยสตูร อัจฉรา 
 สูตร วนโรปสตูร เชตวนสูตร มัจฉริสูตร ฆฏิกรสูตร ฉะนี้แล ฯ 
                       --------------- 
                          ชราวรรคท่ี ๖ 
                          ชราสูตรท่ี ๑ 
      [๑๕๘] เทวดาทูลถามวา 
          อะไรหนอยังประโยชนใหสําเร็จ จนกระท่ังชรา อะไรหนอ 
          ต้ังม่ันแลวยังประโยชนใหสําเร็จ อะไรหนอเปนรัตนะของคน 
          ท้ังหลาย อะไรหนอโจรลักไปไดยาก ฯ 
      [๑๕๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          ศีลยังประโยชนใหสําเร็จจนกระทั่งชรา ศรัทธาต้ังม่ันแลวยัง 
          ประโยชนใหสําเร็จ ปญญาเปนรัตนะของคนท้ังหลาย บุญ 
          อันโจรลกัไปไดยาก ฯ 
                         อชรสาสูตรท่ี ๒ 
      [๑๖๐] เทวดาทูลถามวา 
          อะไรหนอ เพราะไมชํารุดจึงยังประโยชนใหสําเร็จ อะไรหนอ 
          ดํารงม่ันแลว ยังประโยชนใหสําเร็จ อะไรหนอเปนรตันะ 



          ของชนท้ังหลาย อะไรหนอบุคคลพึงนําใหพนจากพวกโจร 
          ได ฯ 
      [๑๖๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          ศีล เพราะไมชํารุดจึงยังประโยชนใหสําเร็จ ศรัทธา ดํารงมั่น 
          แลวยังประโยชนใหสําเร็จ ปญญา เปนรัตนะของคนท้ังหลาย 
          บุญ อันบุคคลพึงนําไปใหพนจากพวกโจรได ฯ 
                          มิตตสูตรท่ี ๓ 
      [๑๖๒] เทวดาทูลถามวา 
          อะไรหนอเปนมิตรของคนเดินทาง อะไรหนอเปนมิตรใน 
          เรือนของตน อะไรเปนมิตรของคนมีธุระเกิดข้ึน อะไรหนอ 
          เปนมิตรติดตามไปถึงภพหนา ฯ 
      [๑๖๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          พวกเกวียน พวกโคตางเปนมิตรของคนเดินทาง มารดาเปน 
          มิตรในเรือนของตน สหายเปนมิตรของคนผูมีธุระเกิดข้ึน 
          เนืองๆ บุญท่ีตนทําเองเปนมิตรติดตามไปถึงภพหนา ฯ 
                          วัตถุสูตรท่ี ๔ 
      [๑๖๔] เทวดาทูลถามวา 
          อะไรหนอเปนท่ีต้ังของมนุษยท้ังหลาย อะไรหนอเปนสหาย 
          อยางยิ่งในโลกน้ี เหลาสตัวมีชีวิตท่ีอาศัยแผนดิน อาศัย 
          อะไรหนอเลี้ยงชีพ ฯ 
      [๑๖๕] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          บุตรเปนท่ีต้ังของมนุษยท้ังหลาย ภรรยาเปนสหายอยางยิ่ง 
          เหลาสัตวมีชีวิตท่ีอาศัยแผนดิน อาศัยฝนเลี้ยงชีพอยู ฯ 
                         ปฐมชนสูตรท่ี ๕ 
      [๑๖๖] เทวดาทูลถามวา 
          อะไรหนอยังคนใหเกิด อะไรหนอของเขายอมวิ่งพลาน 
          อะไรหนอเวียนวายไปยงัสงสาร อะไรหนอเปนภัยใหญ 
          ของเขา ฯ 
      [๑๖๗] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          ตัณหายังคนใหเกิด จิตของเขายอมวิง่พลาน สัตวเวียนวาย 
          ไปยังสงสาร ทุกขเปนภัยใหญของเขา ฯ 
                         ทุติยชนสูตรท่ี ๖ 
     [๑๖๘] เทวดาทูลถามวา 
          อะไรหนอยังคนใหเกิด อะไรหนอของเขายอมวิ่งพลาน 



          อะไรหนอเวียนวายไปยงัสงสาร สัตวยอมไมหลุดพนจาก 
          อะไร ฯ 
     [๑๖๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          ตัณหายังคนใหเกิด จิตของเขายอมวิง่พลาน สัตวเวียนวาย 
          ไปยังสงสาร สัตวยอมไมหลุดพนจากทุกข ฯ 
                         ตติยชนสูตรท่ี ๗ 
     [๑๗๐] เทวดาทูลถามวา 
          อะไรหนอยังคนใหเกิด อะไรหนอของเขายอมวิ่งพลาน 
          อะไรหนอเวียนวายไปยงัสงสาร อะไรหนอเปนท่ีพํานักของ 
          สัตวนั้น ฯ 
     [๑๗๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          ตัณหายังคนใหเกิด จิตของเขายอมวิง่พลาน สัตวเวียนวาย 
          ไปยังสงสาร กรรมเปนท่ีพํานักของสัตวนั้น ฯ 
                          อุปปถสูตรท่ี ๘ 
     [๑๗๒] เทวดาทูลถามวา 
          อะไรหนอบัณฑิตกลาววาเปนทางผิด อะไรหนอสิ้นไปตามคืน 
          และวัน อะไรหนอเปนมลทินของพรหมจรรย อะไรหนอ 
          มิใชน้ําแตเปนเครื่องชําระลาง ฯ 
     [๑๗๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          ราคะบัณฑิตกลาววาเปนทางผิด วัยสิ้นไปตามคืนและวัน 
          หญิงเปนมลทินของพรหมจรรย หมูสตัวนี้ยอมติดอยูในหญิง 
          นี้ ตบะและพรหมจรรยนั้น มิใชน้ําแตเปนเครื่องชําระลาง ฯ 
                          ทุติยสูตรท่ี ๙ 
     [๑๗๔] เทวดาทูลถามวา 
          อะไรหนอเปนเพื่อนของคน อะไรหนอยอมปกครองคนน้ัน 
          และสัตวยินดีในอะไรจึงพนจากทุกขท้ังปวงได ฯ 
     [๑๗๕] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          ศรัทธาเปนเพื่อนของคน ปญญายอมปกครองคนน้ัน สัตว 
          ยินดีในพระนิพพานจึงพนจากทุกขท้ังปวงได ฯ 
                          กวิสูตรท่ี ๑๐ 
     [๑๗๖] เทวดาทูลถามวา 
          อะไรหนอเปนตนเหตุของคาถา อะไรหนอเปนเครื่องปรากฏ 
          (พยัญชนะ) ของคาถาเหลาน้ัน คาถาอาศัยอะไรหนอ อะไร 
          หนอเปนท่ีอาศัยของคาถา ฯ 



     [๑๗๗] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
           ฉันทเปนตนเหตุของคาถา อักขระเปนเครื่องปรากฏ (พยัญ- 
           ชนะ) ของคาถา คาถาอาศัยแลวซ่ึงช่ือ กวีเปนท่ีอาศัย 
           ของคาถา ฯ 
                        จบ ชราวรรค ท่ี ๖ 
                       --------------- 
                    สูตรท่ีกลาวในชราวรรคนั้น คือ 
     ชราสูตร อชรสาสูตร มิตตสูตร วัตถุสูตร ชนสูตร ๓ สูตร 
 อุปปถสูตร ทุติยสูตร กับกวิสูตร เต็มวรรคพอดี ฯ 
                        -------------- 
                          อันธวรรคท่ี ๗ 
                          นามสูตรท่ี ๑ 
     [๑๗๘] เทวดาทูลถามวา 
          อะไรหนอครอบงําส่ิงท้ังปวง สิ่งท้ังปวงท่ียิ่งข้ึนไปกวาส่ิงอะไร 
          ยอมไมมี สิ่งท้ังปวงเปนไปตามอํานาจของธรรมอันหนึง่คือ 
          อะไร ฯ 
     [๑๗๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          ช่ือยอมครอบงําสิ่งท้ังปวง สิ่งท้ังปวงท่ียิ่งข้ึนไปกวาช่ือไมม ี
          สิ่งท้ังปวงเปนไปตามอํานาจของธรรมอนัหนึ่งคือช่ือ ฯ 
                          จิตตสูตรท่ี ๒ 
     [๑๘๐] เทวดาทูลถามวา 
          โลกอันอะไรยอมนําไป อันอะไรหนอยอมเสือกไสไป โลก 
          ท้ังหมดเปนไปตามอํานาจของธรรมอันหนึ่งคืออะไร ฯ 
     [๑๘๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          โลกอันจติยอมนําไป อันจิตยอมเสือกไสไป โลกท้ังหมด 
          เปนไปตามอํานาจของธรรมอันหนึ่งคือจิต ฯ 
                          ตัณหาสูตรท่ี ๓ 
     [๑๘๒] เทวดาทูลถามวา 
          โลกอันอะไรหนอยอมนําไป อันอะไรหนอยอมเสอืกไสไป 
          โลกท้ังหมดเปนไปตามอํานาจของธรรมอันหนึ่งคืออะไร ฯ 
     [๑๘๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          โลกอันตัณหายอมนําไป อันตัณหายอมเสือกไสไป โลก 
          ท้ังหมดเปนไปตามอํานาจของธรรมอันหนึ่งคือตัณหา ฯ 
                         สัญโญชนสูตรท่ี ๔ 



     [๑๘๔] เทวดาทูลถามวา 
          โลกมีอะไรหนอเปนเครือ่งประกอบไว อะไรหนอเปนเครื่อง 
          เท่ียวไปของโลกนั้น เพราะละขาดซ่ึงธรรมอะไรจึงเรียกวา 
          นิพพาน ฯ 
     [๑๘๕] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          โลกมีความเพลิดเพลินเปนเครื่องประกอบไว วิตกเปนเครื่อง 
          เท่ียวไปของโลกนั้น เพราะละตัณหาเสียไดขาด จึงเรียกวา 
          นิพพาน ฯ 
                          พันธนสูตรท่ี ๕ 
     [๑๘๖] เทวดาทูลถามวา 
          โลกมีอะไรหนอเปนเครือ่งผูกไว อะไรหนอเปนเครื่องเท่ียว 
          ไปของโลกน้ัน เพราะละเสียไดซึ่งอะไร จึงตัดเครื่องผกู 
          ไดหมด ฯ 
     [๑๘๗] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          โลกมีความเพลิดเพลินเปนเครื่องผูกไว วิตกเปนเครื่องเท่ียว 
          ไปของโลกน้ัน เพราะละตัณหาเสียไดขาด จึงตัดเครื่องผูก 
          ไดหมด ฯ 
                         อัพภาหตสูตรท่ี ๖ 
     [๑๘๘] เทวดาทูลถามวา 
          โลกอันอะไรหนอกําจัดแลว อันอะไรหนอลอมไวแลว อัน 
          ลูกศรคืออะไรเสียบแลว อันอะไรเผาแลวในกาลทุกเมื่อ ฯ 
     [๑๘๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          โลกอันมฤตยูกําจัดแลว อันชราลอมไวแลว อันลูกศรคือ 
          ตัณหาเสียบแลว อันความอยากเผาใหรอนแลวในกาล 
          ทุกเมื่อ ฯ 
                          อุฑฑิตสูตรท่ี ๗ 
     [๑๙๐] เทวดาทูลถามวา 
          โลกอันอะไรหนอดักไว อันอะไรหนอลอมไว โลกอันอะไร 
          หนอปดไว โลกต้ังอยูแลวในอะไร ฯ 
     [๑๙๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          โลกอันตัณหาดักไว อันชราลอมไว โลกอันมฤตยูปดไว 
          โลกต้ังอยูแลวในทุกข ฯ 
                          ปหิตสูตรท่ี ๘ 
     [๑๙๒] เทวดาทูลถามวา 



          โลกอันอะไรหนอปดไว โลกต้ังอยูแลวในอะไร โลกอัน 
          อะไรหนอดักไว อันอะไรหนอลอมไว ฯ 
     [๑๙๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          โลกอันมฤตยูปดไว โลกต้ังอยูแลวในทุกข โลกอันตัณหา 
          ดักไว อันชราลอมไว ฯ 
                          อิจฉาสูตรท่ี ๙ 
     [๑๙๔] เทวดาทูลถามวา 
          โลกอันอะไรผูกไว เพราะกําจัดอะไรเสียจึงจะหลุดพน 
          เพราะละอะไรไดขาด จึงตัดเครื่องผูกไดทุกอยาง ฯ 
     [๑๙๕] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          โลกอันความอยากผูกไว เพราะกําจัดความอยากเสียได 
          จึงหลุดพน เพราะละความอยากไดขาด จึงตัดเครื่องผูกได 
          ท้ังหมด ฯ 
                          โลกสูตรท่ี ๑๐ 
     [๑๙๖] เทวดาทูลถามวา 
          เมื่ออะไรเกิดข้ึน โลกจึงเกิดข้ึน โลกยอมชมเชยในอะไร 
          โลกยึดถอืซ่ึงอะไร โลกยอมเดือดรอนเพราะอะไร ฯ 
     [๑๙๗] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          เมื่ออายตนะ ๖ เกิดข้ึน โลกจึงเกิดข้ึน โลกยอมทําความ 
          ชมเชยในอายตนะ ๖ โลกยึดถืออายตนะ ๖ นั่นแหละ 
          โลกยอมเดือดรอนเพราะอายตนะ ๖ ฯ 
                        จบ อันธวรรค ท่ี ๗ 
                       --------------- 
                    สูตรท่ีกลาวในอันธวรรคนั้น คือ 
     นามสูตร จิตตสูตร ตัณหาสูตร สัญโญชนสูตร พันธนสูตร 
 อัพภาหตสูตร อุฑฑิตสูตร ปหิตสูตร อิจฉาสูตร กับโลกสูตร รวมเปน ๑๐ ฯ 
                       --------------- 
                         ฆัตวาวรรคท่ี ๘ 
                          ฆัตวาสูตรท่ี ๑ 
     [๑๙๘] เทวดานั้น ยืน ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระ- 
 *ผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
          ฆาอะไรหนอจึงอยูเปนสุข ฆาอะไรหนอจึงไมเศราโศก 
          ขาแตพระโคดม พระองคชอบฆาอะไรซ่ึงเปนธรรมอนัเดียว ฯ 
     [๑๙๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 



          ฆาความโกรธเสียไดจึงอยูเปนสุข ฆาความโกรธเสียจงึไม 
          เศราโศก แนะ เทวดา พระอริยเจาท้ังหลาย สรรเสริญ 
          การฆาความโกรธ ซึ่งมีรากเปนพิษ มียอดหวาน เพราะฆา 
          ความโกรธน้ันเสียแลวยอมไมเศราโศก ฯ 
                           รถสูตรท่ี ๒ 
     [๒๐๐] เทวดาทูลถามวา 
          อะไรหนอเปนสงาของรถ อะไรหนอเปนเครื่องปรากฏของไฟ 
          อะไรหนอเปนสงาของแวนแควน อะไรหนอเปนสงาของ 
          สตรี ฯ 
     [๒๐๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          ธงเปนสงาของรถ ควันเปนเครื่องปรากฏของไฟ พระราชา 
          เปนสงาของแวนแควน ภัศดาเปนสงาของสตรี ฯ 
                          วิตตสูตรท่ี ๓ 
     [๒๐๒] เทวดาทูลถามวา 
          อะไรหนอเปนทรัพยเครื่องปลื้มใจอยางประเสริฐของคนใน 
          โลกนี้ อะไรหนอท่ีบุคคลประพฤติดีแลวนําความสุขมาให 
          อะไรหนอเปนรสดีกวาบรรดารสท้ังหลาย คนมีชีวิตเปนอยู 
          อยางไร นักปราชญท้ังหลายกลาววามีชีวิตประเสริฐ ฯ 
     [๒๐๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          ศรัทธาเปนทรัพยเครื่องปลื้มใจอยางประเสริฐของคนในโลกน้ี 
          ธรรมท่ีบุคคลประพฤติดีแลวนําความสุขมาให ความจริง 
          เทาน้ันเปนรสท่ีดียิ่งกวารสท้ังหลาย คนท่ีเปนอยูดวยปญญา 
          นักปราชญท้ังหลายกลาววามีชีวิตประเสริฐ ฯ 
                          วุฏฐิสูตรท่ี ๔ 
     [๒๐๔] เทวดาทูลถามวา 
          บรรดาสิ่งท่ีงอกข้ึน สิ่งอะไรหนอประเสริฐ บรรดาสิ่งท่ีตกไป 
          อะไรหนอประเสริฐ บรรดาสัตวท่ีเดินดวยเทา ใครเปนผู 
          ประเสริฐ บรรดาชนผูแถลงคารม ใครเปนผูประเสริฐ ฯ 
     [๒๐๕] เทวดาผูหนึ่งแกวา 
          บรรดาสิ่งท่ีงอกข้ึน ขาวกลาเปนประเสริฐ บรรดาสิ่งท่ีตกไป 
          ฝนเปนประเสริฐ บรรดาสัตวท่ีเดินดวยเทา เหลาโคเปน 
          ประเสริฐ บรรดาชนผูแถลงคารม บุตรเปนประเสริฐ (เพราะ 
          ไมกลาวรายใหมารดาบิดา) ฯ 
     [๒๐๖] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 



          บรรดาสิ่งท่ีงอกข้ึน ความรูเปนประเสริฐ บรรดาสิ่งท่ีตกไป 
          อวิชชาเปนประเสริฐ บรรดาสัตวท่ีเดินดวยเทา พระสงฆ 
          เปนประเสริฐ บรรดาชนผูแถลงคารม พระพุทธเจาเปน 
          ประเสริฐ ฯ 
                           ภีตสูตรท่ี ๕ 
     [๒๐๗] เทวดาทูลถามวา 
          ประชุมชนเปนอันมากในโลกนี้ กลัวอะไรหนอ มรรคาท่ีดีแท 
          พระพุทธเจาตรัสไวดวยเหตุมิใชนอย ขาแตพระโคดมผูมี 
          ปญญาดุจแผนดิน ขาพระองคขอถามถงึเหตุนั้น วาบุคคล 
          ต้ังอยูในอะไรแลวไมพงึกลัวปรโลก ฯ 
     [๒๐๘] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          บุคคลต้ังวาจาและใจไวโดยชอบ มิไดทําบาปดวยกาย อยู 
          ครอบครองเรอืนท่ีมีขาวและน้ํามาก เปนผูมีศรัทธา เปนผู 
          ออนโยน มีปรกติเอื้อเฟอเผื่อแผ ทราบถอยคํา ผูท่ีต้ังอยู 
          ในธรรม ๔ อยางเหลานี้ ช่ือวาผูดํารงในธรรม ไมตองกลัว 
          ปรโลก ฯ 
                          นชีรติสูตรท่ี ๖ 
     [๒๐๙] เทวดาทูลถามวา 
          อะไรหนอยอมทรุดโทรม อะไรไมทรุดโทรม อะไรหนอ 
          ทานเรียกวาทางผิด อะไรหนอเปนอันตรายแหงธรรม อะไร 
          หนอส้ินไปตามคืนและวัน อะไรหนอเปนมลทินของ 
          พรหมจรรย อะไรไมใชน้ําแตเปนเครื่องชําระลาง ในโลก 
          มีชองก่ีชองท่ีจิตไมต้ังอยูได ขาพระองคมาเพ่ือทูลถามพระผู- 
          มีพระภาค ไฉนขาพระองคจะรูความขอนั้นได ฯ 
     [๒๑๐] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          รูปของสัตวท้ังหลายยอมทรุดโทรม นามและโคตรยอมไม 
          ทรุดโทรม ราคะทานเรียกวาทางผิด ความโลภเปนอันตราย 
          ของธรรม วัยสิ้นไปตามคืนและวัน หญิงเปนมลทินของ 
          พรหมจรรย หมูสัตวนี้ยอมของอยูในหญิงน้ี ตบะและ 
          พรหมจรรยท้ังสองน้ัน มิใชน้ําแตเปนเครื่องชําระลาง ในโลก 
          มีชองอยู ๖ ชองท่ีจิตไมต้ังอยูได คือความเกียจคราน ๑ ความ 
          ประมาท ๑ ความไมหม่ัน ๑ ความไมสํารวม ๑ ความมัก 
          หลับ ๑ ความอางเลศไมทํางาน ๑ พึงเวนชองท้ัง ๖ เหลาน้ัน 
          เสียโดยประการท้ังปวงเถิด ฯ 



                          อิสสรสูตรท่ี ๗ 
     [๒๑๑] เทวดาทูลถามวา 
          อะไรหนอเปนใหญในโลก อะไรหนอเปนสูงสุดแหงภณัฑะ 
          ท้ังหลาย อะไรหนอเปนดังสนิมศัสตราในโลก อะไรหนอ 
          เปนเสนียดในโลก ใครหนอนําของไปอยูยอมถูกหาม แต 
          ใครนําไปกลับเปนท่ีรัก ใครหนอมาหาบอยๆ บัณฑิตยอม 
          ยินดีตอนรับ ฯ 
     [๒๑๒] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          อํานาจเปนใหญในโลก หญิงเปนสูงสุดแหงภัณฑะท้ังหลาย 
          ความโกรธเปนดังสนิมศัสตราในโลก พวกโจรเปนเสนียด 
          ในโลก โจรนําของไปอยูยอมถูกหาม แตสมณะนําไปกลับ 
          เปนท่ีรัก สมณะมาหาบอยๆ บัณฑิตยอมยินดีตอนรับ ฯ 
                          กามสูตรท่ี ๘ 
     [๒๑๓] เทวดาทูลถามวา 
          กุลบุตรผูใครประโยชนไมควรใหสิ่งอะไร คนไมควรสละ 
          อะไร อะไรหนอท่ีเปนสวนดีงามควรปลอย แตท่ีเปนสวน 
          ลามกไมควรปลอย ฯ 
     [๒๑๔] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          บุรุษไมพึงใหซึ่งตน ไมพึงสละซ่ึงตน วาจาท่ีดีควรปลอย 
          แตวาจาท่ีลามกไมควรปลอย 
                         ปาเถยยสูตรท่ี ๙ 
     [๒๑๕] เทวดาทูลถามวา 
          อะไรหนอยอมรวบรวมไวซึ่งเสบียง อะไรหนอเปนท่ีมานอน 
          แหงโภคทรัพยท้ังหลาย อะไรหนอยอมเสือกไสนรชนไป 
          อะไรหนอละไดยากในโลก สัตวเปนอันมากติดอยูในอะไร 
          เหมือนนกติดบวง ฯ 
     [๒๑๖] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          ศรัทธายอมรวบรวมไวซึ่งเสบียง ศิริ (คือมิ่งขวัญ) เปนท่ี 
          มานอนแหงโภคทรัพยท้ังหลาย ความอยากยอมเสือกไส 
          นรชนไป ความอยากละไดยากในโลก สัตวเปนอันมากติด 
          อยูในความอยาก เหมือนนกติดบวง ฯ 
                         ปชโชตสูตรท่ี ๑๐ 
     [๒๑๗] เทวดาทูลถามวา 
          อะไรเปนแสงสวางในโลก อะไรหนอเปนธรรมเครื่องต่ืนอยู 



          ในโลก อะไรหนอเปนสหายในการงานของผูเปนอยูดวย 
          การงาน อะไรหนอเปนเครื่องสืบตอชีวติของเขา อะไรหนอ 
          บุคคลผูเกียจครานบาง ไมเกียจครานบาง ยอมพะนอเลี้ยง 
          ดุจมารดาเลี้ยงดูบุตร เหลาสัตวมีชีวิตท่ีอาศัยแผนดินอาศัย 
          อะไรหนอเลี้ยงชีวิต ฯ 
     [๒๑๘] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          ปญญาเปนแสงสวางในโลก สติเปนธรรมเครื่องต่ืนอยูในโลก 
          ฝูงโคเปนสหายในการงานของผูเปนอยูดวยการงาน ไถเปน 
          เครื่องตอชีวิตของเขา ฝนยอมเลี้ยงบุคคลผูเกียจครานบาง 
          ไมเกียจครานบาง เหมือนมารดาเลี้ยงบุตร เหลาสัตวมชีีวิต 
          ท่ีอาศัยแผนดิน อาศัยฝนเลี้ยงชีวิต ฯ 
                          อรณสูตรท่ี ๑๑ 
     [๒๑๙] เทวดาทูลถามวา 
          คนพวกไหนหนอไมเปนขาศึกในโลกน้ี พรหมจรรยท่ีอยู 
          จบแลวของชนพวกไหน ยอมไมเสื่อม คนพวกไหนกําหนด 
          รูความอยากไดในโลกนี้ ความเปนไทยมีแกคนพวกไหนทุก 
          เมื่อ มารดาบิดาหรือพ่ีนองยอมไหวบุคคลน้ัน ผูต้ังม่ันในศีล 
          คือ ใครหนอ พวกกษัตริยยอมอภวิาทใครหนอ ในธรรม 
          วินัยนี้ ผูมีชาติตํ่า ฯ 
     [๒๒๐] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          สมณะท้ังหลายในธรรมวินัยนี้ ไมเปนขาศึกในโลก พรหม- 
          จรรยท่ีอยูจบแลวของสมณะท้ังหลายยอมไมเสื่อม สมณะ 
          ท้ังหลายยอมกําหนดรูความอยากได ความเปนไทยยอมมีแก 
          สมณะท้ังหลายทุกเมื่อ มารดาบิดาหรือพี่นองยอมไหวบุคคล 
          นั้น ผูต้ังม่ัน (ในศีล) คือสมณะ ถึงพวกกษัตริยก็อภวิาท 
          สมณะในธรรมวินัยนี้ ผูมีชาติตํ่า ฯ 
                       จบ ฆัตวาวรรค ท่ี ๘ 
                       --------------- 
                   สูตรท่ีกลาวในฆัตวาวรรคนั้น คือ 
     ฆัตวาสูตร รถสูตร วิตตสูตร วุฏฐิสูตร ภีตสูตร นชีรติสูตร อิสสร 
 สูตร กามสูตร ปาเถยยสูตร ปชโชตสูตร และอรณสูตร ฯ 
                        จบ เทวตาสังยุต ฯ 
                        ------------- 
                          เทวปุตตสงยุต 



                           วรรคท่ี ๑ 
                        ปฐมกัสสปสูตรท่ี ๑ 
     [๒๒๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
     สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
     ครั้งน้ัน กัสสปเทวบุตร เมื่อราตรีปฐมยามส้ินไปแลว มีวรรณอันงาม 
 ยิ่งนัก ยังพระวหิารเชตวันท้ังส้ินใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ครั้นแลว ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 
 กัสสปเทวบุตรยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
 พระผูมีพระภาคทรงประกาศภิกษุไวแลว แตไมทรงประกาศคําสอนของภิกษุ ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัสสปเทวบุตร ถาอยางนั้นคําสอนน้ันจง 
 แจมแจง ณ ท่ีนี้เถิด ฯ 
     [๒๒๒] กัสสปเทวบุตร ไดกราบทูลวา บุคคลพึงศึกษาคําสุภาษิต 
 การเขาไปนั่งใกลสมณะ การน่ังในท่ีเรนลับแตผูเดียว และการสงบระงับจิต ฯ 
     พระศาสดาไดทรงพอพระทัย ฯ 
     ลําดับนั้น กัสสปเทวบุตรทราบวา พระศาสดาทรงพอพระทัย จึงถวาย 
 บังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลวอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
                        ทุติยกัสสปสูตรท่ี ๒ 
     [๒๒๓] ... อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... 
 กัสสปเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดภาษิตคาถานี้ ในสํานัก 
 พระผูมีพระภาควา 
          ภิกษุพึงเปนผูเพงพินิจ มีจิตหลุดพนแลว พึงหวงัธรรมอันไม 
          เปนท่ีเกิดข้ึนแหงหฤทัย 
          อนึ่ง ภิกษุผูมุงตอพระอรหัตน้ัน พึงรูความเกิดข้ึน และ 
          ความเส่ือมไปแหงโลก พึงมีใจดี อันตัณหาและทิฐิไมอิง 
          อาศัยแลว ฯ 
                          มาฆสูตรท่ี ๓ 
     [๒๒๔] ... อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี 
 ครั้งน้ัน มาฆเทวบุตร เมื่อราตรีปฐมยามส้ินไปแลว มีวรรณอันงามยิ่งนัก ยงั 
 พระวิหารเชตวันท้ังส้ินใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลว 
 ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
     [๒๒๕] มาฆเทวบุตรยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
          บุคคลฆาอะไรสิ จึงจะอยูเปนสุข ฆาอะไรสิ จึงจะไมเศรา 



          โศก ขาแตพระโคดม พระองคทรงพอพระทัยการฆาธรรม 
          อะไร ซึ่งเปนธรรมอันเดยีว ฯ 
     [๒๒๖] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          บุคคลฆาความโกรธแลว ยอมอยูเปนสุข ฆาความโกรธแลว 
          ยอมไมเศราโศก ดูกรทาววัตรภู อรยิะท้ังหลาย สรรเสริญ 
          การฆาความโกรธ ซึ่งมีรากเปนพิษ มียอดหวาน เพราะวา 
          บุคคลฆาความโกรธน้ันแลวยอมไมเศราโศก ฯ 
                          มาคธสูตรท่ี ๔ 
     [๒๒๗] มาคธเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
          แสงสวางในโลก มีกี่อยาง ขาพระองคมาเพ่ือทูลถามพระ 
          ผูมีพระภาคแลว ไฉนจะพึงทราบขอน้ันได ฯ 
     [๒๒๘] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          แสงสวางในโลกมี ๔ อยาง อยางท่ี ๕ ไมมีในโลกนี้ 
          พระอาทิตยสองสวางในกลางวัน พระจนัทรสองสวางใน 
          กลางคืน สวนไฟสองสวางในท่ีนั้นๆ ท้ังกลางวันและ 
          กลางคืน พระสัมพุทธเจาประเสริฐสุดกวาแสงสวางท้ังหลาย 
          แสงสวางนี้เปนยอดเยี่ยม ฯ 
                          ทามลิสูตรท่ี ๕ 
     [๒๒๙] ... อารามแหงอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้ง 
 นั้น ทามลิเทวบุตร เมื่อราตรปีฐมยามส้ินไปแลว มีวรรณงามยิ่งนัก ยังพระวิหาร 
 เชตวันท้ังส้ินใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลวก็ถวาย 
 บังคมพระผูมีพระภาคแลว ไดยืน ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
     [๒๓๐] ทามลิเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวไดภาษิตคาถา 
 นี้ ในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          พราหมณผูไมเกียจคราน พึงทําความเพียรนี้ เขาไมปรารถนา 
          ภพดวยเหตุนั้น เพราะละกามไดขาดแลว ฯ 
     [๒๓๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          ทามลิ กิจไมมีแกพราหมณ เพราะวา พราหมณทํากิจเสร็จ 
          แลว บุคคลยังไมไดทาจอดในแมน้ําท้ังหลาย เพียงใด เขา 
          เปนสัตวเกิด ตองพยายาม ดวยตัวทุกอยาง เพียงน้ัน ก็ผูนั้น 
          ไดทาเปนท่ีจอดแลว ยนือยูบนบก ไมตองพยายาม เพราะ 
          วา เขาเปนผูถึงฝงแลว ฯ 
          ดูกรทามลิเทวบุตร นี้เปนขออุปมาแหงพราหมณ ผูมีอาสวะ 



          สิ้นแลว มีปญญาเพงพินิจ ฯ 
          พราหมณนั้น ถึงท่ีสุดแหงชาติและมรณะแลว ไมตองพยายาม 
          เพราะเปนผูถึงฝงแลว ฯ 
                          กามทสูตรท่ี ๖ 
     [๒๓๒] กามทเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค สมณธรรมทําไดโดยยาก ขาแต 
 พระผูมีพระภาค สมณธรรมทําไดโดยยากยิ่ง ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          ชนท้ังหลาย ผูต้ังม่ันแลวดวยศีลแหงพระเสขะ มีตนต้ังม่ัน 
          แลว ยอมกระทํา แมซึ่งสมณธรรมอันบุคคลทําไดโดยยาก 
          ความยินดี ยอมนําสุขมาใหแกบุคคลผูเขาถึงแลวซึ่งความ 
          เปนผูไมมีเรือน ฯ 
     [๒๓๓] กามทเทวบุตรกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขอท่ีหาไดยาก 
 นี้ คือความสันโดษ ยินดี ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          ชนเหลาใด ยินดีแลวในความสงบแหงจิต ชนเหลาใด มีใจ 
          ยินดีแลวในความอบรมจิต ท้ังกลางวันและกลางคืน ชน 
          เหลานั้น ยอมไดแมซึ่งส่ิงท่ีไดโดยยาก ฯ 
     [๒๓๔] กามทเทวบุตรกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค ธรรมชาติท่ี 
 ต้ังม่ันไดยากนี้ คือจิต ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          ชนเหลาใด ยินดีแลวในความสงบอินทรีย ชนเหลาน้ัน 
          ยอมต้ังม่ัน ซึ่งจิตท่ีต้ังม่ันไดยาก ดูกรกามทเทวบุตร อริยะ 
          ท้ังหลายเหลาน้ันตัดขายแหงมัจจุไปได ฯ 
     [๒๓๕] กามทเทวบุตรกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค ทางท่ีไปได 
 ยาก คือ ทางท่ีไมเสมอ ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          ดูกรกามทเทวบุตร อริยะท้ังหลาย ยอมไปได แมในทางท่ี 
          ไมเสมอ ท่ีไปไดยาก 
          ผูมิใชอริยะ ยอมเปนผูบายศีรษะลงเบ้ืองตํ่า ตกไปในทาง 
          อันไมเสมอ ทางน้ันสม่ําเสมอสําหรับอริยะท้ังหลาย เพราะ 
          อริยะท้ังหลาย เปนผูสม่ําเสมอ ในทางอันไมเสมอ ฯ 
                        ปญจาลจัณฑสูตรท่ี ๗ 
     [๒๓๖] ปญจาลจัณฑเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ได 



 ภาษิตคาถานี้ ในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          บุคคลผูมีปญญามาก ไดประสบโอกาส ในท่ีคับแคบหนอ 
          ผูใดไดรูฌาน เปนผูต่ืน ผูนั้นเปนผูหลีกออกไดอยางองอาจ 
          เปนมุนี ฯ 
     [๒๓๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          ชนเหลาใด แมอยูในท่ีคับแคบ แตไดเฉพาะแลวซึ่งสติ 
          เพื่อการบรรลุธรรม คือพระนิพพาน ชนเหลาน้ัน ต้ังม่ัน 
          ดีแลว โดยชอบ ฯ 
                          ตายนสูตรท่ี ๘ 
     [๒๓๘] ครั้งน้ัน ตายนเทวบุตรผูเปนเจาลัทธิมาแตกอน เมื่อราตรีปฐม 
 ยามสิ้นไปแลว มีวรรณอันงามยิ่งนัก ยังพระวหิารเชตวันท้ังส้ินใหสวาง เขาไป 
 เฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลวก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวไดยืน 
 อยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
     [๒๓๙] ตายนเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวไดภาษิตคาถา 
 เหลานี้ ในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          ทานจงพยายามตัดกระแสตัณหา จงบรรเทากามเสียเถิด 
          พราหมณ ฯ 
          มุนีไมละกาม ยอมไมเขาถึงความท่ีจิตแนวแนได ฯ 
          ถาบุคคลจะพึงทําความเพียร พึงทําความเพียรนั้นจริงๆ พึง 
          บากบ่ันทําความเพียรนั้นใหมั่น เพราะวาการบรรพชาท่ีปฏิบัติ 
          ยอหยอน ยิ่งเรี่ยรายโทษดุจธุลี ฯ 
          ความช่ัวไมทําเสียเลยประเสริฐกวา ความช่ัวยอมเผาผลาญ 
          ในภายหลัง ฯ 
          ก็กรรมใดทําแลว ไมเดือดรอนในภายหลัง กรรมนั้นเปน 
          ความดี ทําแลวประเสริฐกวา หญาคาอันบุคคลจับไมดี ยอม 
          บาดมือน่ันเองฉันใด ฯ 
          ความเปนสมณะ อันบุคคลปฏิบัติไมดี ยอมฉุดเขาไปเพ่ือ 
          เกิดในนรก ฉันนั้น ฯ 
          กรรมอันยอหยอนอยางใดอยางหน่ึง วัตรอันใดท่ีเศราหมอง 
          และพรหมจรรยท่ีนารังเกียจ ท้ังสามอยางนั้น ไมมีผลมาก ฯ 
     ตายนเทวบุตร ครั้นไดกลาวดังน้ีแลว ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทํา 
 ประทักษิณแลวอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
     [๒๔๐] ครั้งน้ัน โดยลวงราตรีนั้นแลว พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ 
 ท้ังหลายมาวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อคืนนี้ เทวบุตรนามวาตายนะ ผูเปนเจาลัทธิ 



 เชตวันท้ังส้ินใหสวางเขามาหาเราถึงท่ีอยู ครัน้แลว ก็อภวิาทเราแลว ไดยืนอยู 
 ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ตายนเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดภาษิต 
 คาถาเหลาน้ีในสํานักของเราวา 
          ทานจงพยายามตัดกระแสตัณหา จงบรรเทากามเสียเถิด 
          พราหมณ 
          มุนีไมละกาม ยอมไมเขาถึงความท่ีจิตแนวแนได ฯ 
          ถาบุคคลจะพึงทําความเพียร พึงทําความเพียรนั้นจริงๆ พึง 
          บากบ่ันทําความเพียรนั้นใหมั่น เพราะวาการบรรพชาท่ีปฏิบัติ 
          ยอหยอน ยิ่งเรี่ยรายโทษดุจธุลี ฯ 
          ความช่ัว ไมทําเสียเลยประเสริฐกวา ความช่ัวยอมเผาผลาญ 
          ในภายหลัง ฯ 
          ก็กรรมใดทําแลวไมเดือดรอนในภายหลัง กรรมนั้นเปน 
          ความดี ทําแลวประเสริฐกวา หญาคาอันบุคคลจับไมดี ยอม 
          บาดมือน่ันเอง ฉันใด ฯ 
          ความเปนสมณะ อันบุคคลปฏิบัติไมดี ยอมฉุดเขาไปเพ่ือ 
          เกิดในนรก ฉันนั้น ฯ 
          กรรมอันยอหยอนอยางใดอยางหน่ึง วัตรอันใดท่ีเศราหมอง 
          และพรหมจรรยท่ีนารังเกียจ ท้ังสามอยางนั้น ไมมีผลมาก ฯ 
     ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตายนเทวบุตรครั้นไดกลาวดังน้ีแลว กอ็ภิวาทเรา 
 ทําประทักษิณแลวอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย จง 
 ศึกษา จงเลาเรียน จงทรงจําตายนคาถาไว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตายนคาถาประกอบ 
 ดวยประโยชน เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย ฯ 
                          จันทิมสูตรท่ี ๙ 
     [๒๔๑] พระผูมีพระภาคประทับ ... เขตพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัย 
 นั้น จันทิมเทวบุตรถูกอสุรินทราหูเขาจับแลว ครั้งน้ันจันทิมเทวบุตรระลึกถึงพระ 
 ผูมีพระภาค ไดภาษิตคาถานี้ในเวลาน้ันวา 
          ขาแตพระพุทธเจา ผูแกลวกลา ขอความนอบนอมจงมีแด 
          พระองค พระองคเปนผูหลุดพนแลวในธรรมท้ังปวง ขาพระ- 
          องคถึงเฉพาะแลว ซึ่งฐานะอันคับขัน ขอพระองคจงเปนท่ีพึ่ง 
          แหงขาพระองคนั้น ฯ 
     [๒๔๒] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค ทรงปรารภจันทิมเทวบุตรไดตรัส 
 กะอสุรินทราหูดวยพระคาถาวา 
          จันทิมเทวบุตร ถึงตถาคตผูเปนพระอรหันต วาเปนท่ีพึ่ง 
          ดูกรราหู ทานจงปลอยจนัทิมเทวบุตร พระพุทธเจาท้ังหลาย 



          เปนผูอนุเคราะหแกโลก ฯ 
     [๒๔๓] ลําดับนั้นอสุรินทราหู ปลอยจันทิมเทวบุตรแลว มีรูปอันกระ- 
 *หืดกระหอบ เขาไปหาอสุรินทเวปจิตติถึงท่ีอยู ครั้นแลวก็เปนผูเศราสลด เกิด 
 ขนพอง ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
     [๒๔๔] อสุรินทเวปจิตติ ไดกลาวกะอสุรนิทราหู ผูยืนอยู ณ ท่ีควร 
 สวนขางหน่ึง ดวยคาถาวา 
          ดูกรราหู ทําไมหนอ ทานจึงกระหืดกระหอบปลอยพระจันทร 
          เสีย ทําไมหนอ ทานจึงมีรูปสลด มายืนกลัวอยู ฯ 
     [๒๔๕] อสุรินทราหูกลาววา 
          ขาพเจาถูกขับดวยคาถาของพระพุทธเจา หากขาพเจาไมพึง 
          ปลอยจันทิมเทวบุตร ศีรษะของขาพเจาพึงแตกเจ็ดเสี่ยง 
          มีชีวิตอยู ก็ไมพึงไดรับความสุข ฯ 
                          สุริยสูตรท่ี ๑๐ 
     [๒๔๖] ก็โดยสมัยนั้น สุริยเทวบุตร ถูกอสุรินทราหูเขาจับแลว ครั้ง 
 นั้น สุริยเทวบุตร ระลึกถึงพระผูมีพระภาค ไดกลาวคาถาน้ีในเวลาน้ันวา 
          ขาแตพระพุทธเจา ผูแกลวกลา ขอความนอบนอมจงมีแด 
          พระองค พระองคเปนผูหลุดพนแลวในธรรมท้ังปวง ขา- 
          พระองคถึงเฉพาะแลวซึ่งฐานะอันคับขัน ขอพระองคจงเปน 
          ท่ีพึ่งแหงขาพระองคนั้น ฯ 
     [๒๔๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงปรารภสรุิยเทวบุตรไดตรัสกะ- 
 *อสุรินทราหูดวยพระคาถาวา 
          สุริยเทวบุตร ถึงตถาคตผูเปนพระอรหันต วาเปนท่ีพึง ดูกร 
          ราหู ทานจงปลอยสรุิยะ พระพุทธเจาท้ังหลาย เปนผู 
          อนุเคราะหแกโลก สุริยะใดเปนผูสองแสง กระทําความสวาง 
          ในท่ีมืดมิด มีสัณฐานเปนวงกลม มีเดชสูง ดูกรราหู ทาน 
          อยากลืนกินสุริยะน้ัน ผูเท่ียวไปในอากาศ ดูกรราหู ทาน 
          จงปลอยสุริยะ ผูเปนบุตรของเรา ฯ 
     [๒๔๘] ลําดับนั้น อสุรินทราหู ปลอยสุริยเทวบุตรแลว มีรปูอัน 
 กระหืดกระหอบ เขาไปหาอสุรินทเวปจิตติถึงท่ีอยู ครั้นแลวกเ็ปนผูเศราสลด เกิด 
 ขนพอง ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
     [๒๔๙] อสุรนิทเวปจิตติ ไดกลาวกะอสุรินทราหู ผูยืนอยู ณ ท่ี 
 ควรสวนขางหนึ่ง ดวยคาถาวา 
          ดูกรราหู ทําไมหนอ ทานจึงกระหืดกระหอบ ปลอยพระ- 
          สุริยะเสีย ทําไมหนอ ทานจึงมีรูปเศราสลด มายืนกลัวอยู ฯ 



     [๒๕๐] อสุรินทราหู กลาววา 
          ขาพเจาถูกขับดวยคาถาของพระพุทธเจา ถาขาพเจาไมพึง 
          ปลอยพระสุริยะ ศีรษะของขาพเจาพึงแตกเจ็ดเสี่ยง มีชีวิต 
          อยู ก็ไมพึงไดรับความสุข ฯ 
                          จบ วรรคท่ี ๑ 
                          --------- 
      รวมพระสูตรในวรรคท่ี ๑ นี้ มี ๑๐ สูตร คือ ปฐมกัสสปสูตรท่ี ๑ 
 ทุติยกัสสปสูตรท่ี ๒ มาฆสูตรท่ี ๓ มาคธสูตรท่ี ๔ ทามลิสูตรท่ี ๕ กามทสูตร 
 ท่ี ๖ ปญจาลจัณฑสูตรท่ี ๗ ตายนสูตรท่ี ๘ จันทิมสูตรท่ี ๙ และ 
 สุริยสูตรท่ี ๑๐ ฯ 
                          --------- 
                       อนาถปณฑิกวรรคท่ี ๒ 
                         จันทิมสสูตรท่ี ๑ 
     [๒๕๑] พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ัน จันทิมสเทวบุตร เมื่อปฐม 
 ยามสิ้นไปแลว มีวรรณงามยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตวันท้ังสิ้นใหสวาง เขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลวก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวไดยืนอยู 
 ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
     [๒๕๒] จันทิมสเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ได 
 กลาวคาถาน้ี ในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          ก็ชนเหลาใด เขาถึงฌาน มีจิตเปนสมาธิ มีปญญา มีสติ 
          ชนเหลาน้ัน จักถึงความสวัสดี ประดุจเนื้อในชวากเขา ไร 
          ริ้นยุง ฉะนั้น ฯ 
     [๒๕๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          ก็ชนเหลาใด เขาถึงฌาน ไมประมาท ละกิเลสได ชน 
          เหลานั้น จักถึงฝงประดุจปลา ทําลายขายไดแลว ฉะนั้น ฯ 
                          เวณฑุสูตรท่ี ๒ 
     [๒๕๔] เวณฑุเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกลาว 
 คาถาน้ี ในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          ชนเหลาใด นั่งใกลพระสุคต ประกอบตนในศาสนาของ 
          พระโคดม ไมประมาทแลว ศึกษาตามอยู ชนเหลาน้ัน 
          ถึงความสุขแลวหนอ ฯ 
     [๒๕๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          ชนเหลาใด เปนผูเพงพินิจ ศึกษาตามในขอสั่งสอน อนัเรา 



          กลาวไวแลว ชนเหลาน้ัน ไมประมาทอยูในกาล ไมพึงไปสู 
          อํานาจแหงมัจจุ ฯ 
                         ทีฆลัฏฐิสูตรท่ี ๓ 
     [๒๕๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
     สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั อันเปนท่ี 
 ใหเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งน้ัน ทีฆลัฏฐิเทวบุตร เมื่อ 
 ราตรีปฐมยามส้ินไปแลว มีวรรณอันงามยิง่นัก ยังพระวิหารเวฬวุันท้ังส้ินใหสวาง 
 เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลว ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว 
 ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
     [๒๕๗] ทีฆลัฏฐิเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกลาว 
 คาถาน้ี ในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          ภิกษุพึงเปนผูมีปกติเพงพินิจ มีจิตหลุดพนแลว พึงหวงั 
          ความไมเกิดข้ึนแหงหทัย รูความเกิดข้ึนและความเส่ือมไป 
          แหงโลกแลว มีใจดี อันตัณหาและทิฐิไมอิงอาศัยแลว มี 
          คุณขอน้ันเปนอานิสงส ฯ 
                          นันทนสูตรท่ี ๔ 
     [๒๕๘] นันทนเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ได 
 กราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
          ขาแตพระโคดม ผูมีพระปญญากวางขวาง ขาพระองคขอทูลถาม 
          พระองคถึงญาณทัสสนะ อันไมเวียนกลับแหงพระผูมีพระภาค 
          บัณฑิตท้ังหลายเรยีกบุคคลชนิดไรวา เปนผูมีศีล เรียก 
          บุคคลชนิดไรวา เปนผูมีปญญา บุคคลชนิดไรลวงทุกข 
          อยูได เทวดาท้ังหลาย บูชาบุคคลชนิดไร ฯ 
     [๒๕๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          บุคคลใด มีศีล มีปญญา มีตนอบรมแลว มีจิตต้ังม่ัน 
          ยินดีในฌาน มีสติ เขาปราศจากความโศกท้ังหมด ละไดขาด 
          มีอาสวะสิ้นแลว ทรงไวซึ่งรางกายมีในท่ีสุด บัณฑิตท้ังหลาย 
          เรียกบุคคลชนิดนั้นวา เปนผูมีศีล เรียกบุคคลชนิดนั้นวา 
          เปนผูมีปญญา บุคคลชนิดนั้นลวงทุกขอยูได เทวดาท้ังหลาย 
          บูชาบุคคลชนิดนั้น ฯ 
                          จันทนสูตรท่ี ๕ 
     [๒๖๐] จันทนเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ได 
 กราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
          บุคคลผูไมเกียจครานท้ังกลางคืนและกลางวัน จะขามโอฆะ 



          ไดอยางไรสิ ใครจะไมจมในหวงนํ้าลึก อันไมมีท่ีพึ่งพิง 
          ไมมีท่ียึดเหนี่ยว ฯ 
     [๒๖๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          บุคคลผูสมบูรณดวยศีล ในกาลทุกเมื่อ มีปญญา มีใจ 
          ต้ังม่ันดีแลว ปรารภความเพียร มีตนสงไปแลว ยอมขาม 
          โอฆะท่ีขามไดยาก เขาเวนขาดแลวจากกามสัญญา ลวงรูป 
          สัญโญชนได มีภพเปนท่ีเพลิดเพลินสิ้นไปแลว ยอมไมจม 
          ในหวงนํ้าลึก ฯ 
                         วาสุทัตตสูตรท่ี ๖ 
     [๒๖๒] วาสุทัตตเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ได 
 กลาวคาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          ภิกษุพึงมีสติเพื่อละกามราคะ งดเวนเสีย ประดุจบุคคลถูก 
          แทงดวยหอก ประดุจบุคคลถูกไฟไหมศีรษะอยู ฯ 
     [๒๖๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          ภิกษุพึงมีสติเพื่อการละสักกายทิฏฐิ งดเวนเสีย ประดุจ 
          บุคคลถูกแทงดวยหอก ประดุจบุคคลถูกไฟไหมศีรษะอยู ฯ 
                         สุพรหมสูตรท่ี ๗ 
     [๒๖๔] สุพรหมเทวบุตร ยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ได 
 กราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
          จิตน้ีสะดุงอยูเปนนิตย ใจน้ีหวาดเสียวอยูเปนนิตย ถาเม่ือ 
          กิจท้ังหลายยังไมเกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนแลวก็ตาม ถาความ 
          ไมสะดุงกลัวมีอยู ขาพระองคทูลถามแลว ขอจงตรัสบอก 
          ขอนั้นแกขาพระองค ฯ 
     [๒๖๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          นอกจากปญญาและความเพียร นอกจากความสํารวมอนิทรีย 
          นอกจากความสละวางโดยประการท้ังปวง เรายังไมเห็นความ 
          สวัสดีแหงสัตวท้ังหลาย ฯ 
     สุพรหมเทวบุตรไดกลาวดังน้ีแลว ฯลฯ ก็อนัตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
                          กกุธสูตรท่ี ๘ 
     [๒๖๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี- 
     สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระอัญชนวัน สถาน 
 พระราชทานอภัยแกเนื้อ เขตเมืองสาเกต ครั้งน้ัน กกุธเทวบุตร เมื่อราตร ี
 ปฐมยามส้ินไปแลว มีวรรณงามยิ่งนัก ยังอัญชนวันท้ังส้ินใหสวาง เขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลว ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ได 



 ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
     [๒๖๗] กกุธเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระสมณะ พระองคทรงยินดีอยูหรือ ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรผูมีอายุ เราไดอะไรจึงจะยินด ีฯ 
     กกุธเทวบุตรกราบทูลวา ขาแตพระสมณะ ถาอยางนั้นพระองคทรง 
 เศราโศกอยูหรอื ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรผูมีอายุ เราเสื่อมอะไรจงึจะเศราโศก ฯ 
     กกุธเทวบุตรกราบทูลวา ขาแตพระสมณะ ถาอยางนั้นพระองคไมทรง 
 ยินดีเลย ไมทรงเศราโศกเลยหรือ ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา เปนเชนนั้นผูมีอายุ ฯ 
     [๒๖๘] กกุธเทวบุตร กราบทูลวา 
          ขาแตภิกษุ พระองคไมมีทุกขบางหรือ ความเพลิดเพลิน 
          ไมมีบางหรือ ความเบ่ือหนายไมครอบงําพระองคผูประทับนั่ง 
          แตพระองคเดียวบางหรอื ฯ 
     [๒๖๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          ดูกรทานผูอันคนบูชา เราไมมีทุกขเลย และความเพลิดเพลิน 
          ก็ไมมี อนึ่ง ความเบ่ือหนาย ก็ไมครอบงําเราผูนั่งแต 
          ผูเดียว ฯ 
     [๒๗๐] กกุธเทวบุตรกราบทูลวา 
          ขาแตภิกษุ ทําไมพระองคจึงไมมีทุกข ทําไมความเพลิดเพลิน 
          จึงไมมี ทําไมความเบ่ือหนาย จึงไมครอบงําพระองคผูนั่ง 
          แตผูเดียว ฯ 
     [๒๗๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          ผูมีทุกขนั่นแหละ จึงมีความเพลิดเพลิน ผูมีความเพลิดเพลิน 
          นั่นแหละ จึงมีทุกข ภิกษุยอมเปนผูไมมีความเพลิดเพลิน 
          ไมมีทุกข ทานจงรูอยางน้ีเถิด ผูมีอายุ ฯ 
     [๒๗๒] กกุธเทวบุตรกราบทูลวา 
          นานหนอ ขาพระองคจึงพบเห็นภิกษุ ผูเปนพราหมณ 
          ดับรอบแลว ไมมีความเพลิดเพลิน ไมมีทุกข ขามพน 
          เครื่องของในโลกแลว ฯ 
                          อุตตรสูตรท่ี ๙ 
     [๒๗๓] ราชคฤหนิทาน ฯ อุตตรเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขาง 
 หนึ่งแลว ไดกลาวคาถาน้ี ในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          ชีวิตมีอายุนอย ถูกชราตอนเขาไป ชีวิตท่ีถูกชราตอนเขาไป 



          แลว ยอมไมมีท่ีตานทาน บุคคลเห็นภัยในมรณะนี้แลว 
          พึงทําบุญอันจะนําความสุขมาให ฯ 
     [๒๗๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          ชีวิตมีอายุนอย ถูกชราตอนเขาไป ชีวิตท่ีถูกชราตอนเขาไป 
          แลว ยอมไมมีท่ีตานทาน ผูเห็นภัยในความตายน้ี พึงละ 
          โลกามิสเสีย มุงตอสันติ ฯ 
                       อนาถปณฑิกสูตรท่ี ๑๐ 
     [๒๗๕] อนาถบิณฑิกเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ได 
 กลาวคาถาเหลาน้ี ในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          ก็พระเชตวันนี้นั้น อันหมูแหงทานผูแสวงคุณพํานักอยู 
          พระธรรมราชาก็ประทับอยูแลว เปนท่ีใหเกิดปติแกขา 
          พระองค ฯ 
          สัตวท้ังหลาย ยอมบริสุทธิ์ดวยสวน ๕ นี ้คือ กรรม 
          วิชชา ธรรม ศีล และชีวิตอันอุดม หาใชบริสุทธ์ิดวยโคตร 
          หรือทรพัยไม ฯ 
          เพราะเหตุนั้นแหละ บุรุษผูเปนบัณฑิต เมื่อเล็งเห็นประโยชน 
          ของตน พึงเลือกเฟนธรรมโดยแยบคายอยางนี้ จึงจะบริสุทธ์ิ 
          ในธรรมน้ัน พระสารีบุตรรูปเดียวเทาน้ัน เปนผูประเสริฐ 
          ดวยปญญา ศีล และธรรมเครื่องสงบระงับ ภิกษุใดเปนผู 
          ถึงซ่ึงฝง ภิกษุนั้นก็มีทานพระสารีบุตรน้ันเปนอยางเยีย่ม ฯ 
     อนาถบิณฑิกเทวบุตร ครั้นไดกลาวดังน้ีแลว ก็ถวายบังคมพระผูมี- 
 *พระภาค ทําประทักษิณแลวอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
     [๒๗๖] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค เมื่อลวงราตรีนั้นแลว จงึตรัส 
 เรียกภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เมื่อคืนนี้เทวบุตรองคหนึ่ง เมื่อราตรี 
 ปฐมยามส้ินไปแลว มีวรรณงามยิ่งนัก ยังวิหารเชตวันท้ังส้ินใหสวาง เขามาหา 
 เราถึงท่ีอยู ครัน้แลว ก็อภวิาทเราแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 
 เทวบุตรน้ัน ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกลาวคาถาเหลาน้ีในสํานัก 
 เราวา 
          ก็พระเชตวันนี้นั้น อันหมูแหงทานผูแสวงคุณพํานักอยู 
          พระธรรมราชาก็ประทับอยูแลว เปนท่ีใหเกิดปติแกขา 
          พระองค ฯ 
          สัตวท้ังหลายยอมบริสุทธิ์ดวยสวน ๕ นี ้คือ กรรม วิชชา 
          ธรรม ศีล และชีวิตอันอุดม หาใชบริสุทธิ์ดวยโคตรหรือ 
          ทรัพยไม ฯ 



          เพราะเหตุนั้นแหละ บุรุษผูเปนบัณฑิต เมื่อเล็งเห็นประโยชน 
          ของตน พึงเลือกเฟนธรรมโดยแยบคายอยางนี้ จึงจะบริสุทธ์ิ 
          ในธรรมน้ัน พระสารีบุตรรูปเดียวเทาน้ัน เปนผูประเสริฐ 
          ดวยปญญา ศีล และธรรมเครื่องสงบระงับ ภิกษุใดเปนผู 
          ถึงซ่ึงฝง ภิกษุนั้นก็มีทานพระสารีบุตรน้ันเปนอยางเยีย่ม ฯ 
     ดูกรภิกษุท้ังหลาย เทวบุตรน้ันครั้นไดกลาวดังน้ีแลว กอ็ภวิาทเรา ทํา 
 ประทักษิณแลว อันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
     [๒๗๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดกราบ- 
 *ทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เทวบุตรน้ันเห็นจะเปนอนาถบิณฑิก 
 เทวบุตรแน อนาถบิณฑิกคฤหบดีไดเลื่อมใสยิ่งนักในทานพระสารีบุตร ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ถูกละๆ ดูกรอานนท ขอท่ีจะพึง 
 ถึงดวยการนึกคิดมีประมาณเพียงใดน้ัน เธอถึงแลว ดูกรอานนท ก็เทวบุตรน้ัน 
 คือ อนาถบิณฑิกเทวบุตร ฯ 
                      จบ อนาถบิณฑิกวรรคท่ี ๒ 
                     ------------------- 
     รวมพระสูตรในอนาถบิณฑิกวรรคท่ี ๒ นี้มี ๑๐ สูตร คือ จันทิมสสูตร 
 ท่ี ๑ เวณฑุสูตรท่ี ๒ ทีฆลัฏฐิสูตรท่ี ๓ นันทนสูตรท่ี ๔ จันทนสูตรท่ี ๕ 
 วาสุทัตตสูตรท่ี ๖ สุพรหมสูตรท่ี ๗ กกุธสูตรท่ี ๘ อุตตรสูตรท่ี ๙ และ 
 อนาถบิณฑิกสูตรท่ี ๑๐ ฯ 
                      ----------------- 
                       นานาติตถิยวรรคท่ี ๓ 
                           สิวสูตรท่ี ๑ 
     [๒๗๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
     สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของ 
 ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ัน เมื่อปฐมยามลวงแลว 
 สิวเทวบุตร มีวรรณะงามยิ่งนกั ยังพระวิหารเชตวันท้ังส้ินใหสวาง เขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลว จึงถวายอภวิาทพระผูมีพระภาคแลวไดยืน 
 อยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
     [๒๗๙] สิวเทพบุตร ครั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกลาว 
 คาถาเหลาน้ี ในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          บุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเทาน้ัน ควรทําความ 
          สนิทสนมกับพวกสัตบุรุษ บุคคลรูท่ัวถึงพระสัทธรรมของ 
          พวกสัตบุรุษแลว เปนผูประเสริฐ ไมเปนผูตกตํ่า บุคคล 
          ควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเทาน้ัน ควรทําความสนิทสนม 



          กับพวกสัตบุรุษ บุคคลรูท่ัวถึงพระสัทธรรมของพวกสัตบุรุษ 
          แลว ยอมไดปญญา ไมคลาดเปนอยางอื่น บุคคลควร 
          สมาคมกับพวกสัตบุรุษเทาน้ัน ควรทําความสนิทสนมกับ 
          พวกสัตบุรุษ บุคคลรูท่ัวถึงพระสัทธรรมของพวกสัตบุรุษ 
          แลว ยอมไมเศราโศกในทามกลางแหงความเศราโศก 
          บุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเทาน้ัน ควรทําความสนิท 
          สนมกับพวกสัตบุรุษ บุคคลรูท่ัวถึงพระสัทธรรมของพวก 
          สัตบุรุษแลวยอม รุงโรจนในทามกลางหมูญาติ บุคคลควร 
          สมาคมกับพวกสัตบุรุษเทาน้ัน ควรทําความสนิทสนมกับพวก 
          สัตบุรุษ เหลาสัตวรูท่ัวถงึพระสัทธรรมของพวกสัตบุรษุแลว 
          ยอมถึงสุคติ บุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเทาน้ัน ควรทํา 
          ความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษ เหลาสัตวรูท่ัวถึงพระ 
          สัทธรรมของพวกสัตบุรษุแลว ยอมยืนยงตลอดไป ฯ 
     [๒๘๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสตอบสิวเทวบุตรดวยพระ 
 คาถาวา 
          บุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเทาน้ัน ควรทําความสนิท 
          สนมกับพวกสัตบุรุษ บุคคลรูท่ัวถึงสัทธรรมของพวกสัตบุรุษ 
          แลว ยอมพนจากทุกขท้ังปวง ฯ 
                          เขมสูตรท่ี ๒ 
     [๒๘๑] เขมเทพบุตร ครั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวไดกลาว 
 คาถาเหลาน้ี ในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          คนพาลผูมีปญญาทราม ยอมประพฤติกับตนเองดังศัตรู ยอม 
          ทํากรรมลามกอันอํานวยผลเผ็ดรอน บุคคลทํากรรมใดแลว 
          ยอมเดือดรอนภายหลัง มีหนานองดวยน้ําตารองไหอยู เสวย 
          ผลแหงกรรมใด กรรมน้ันทําแลวไมดีเลย บุคคลทํากรรมใด 
          แลว ไมเดือดรอนในภายหลัง มีหวัใจแชมช่ืนเบิกบานเสวย 
          ผลแหงกรรมใด กรรมน้ันทําแลวเปนการดี บุคคลรูกรรมใดวา 
          เปนประโยชนแกตน ควรรีบลงมือกระทํากรรมนั้นทีเดียว อยา 
          พยายามเปนนักปราชญเจาความคิด ดวยความคิดอยางพอคา 
          เกวียน พอคาเกวียนละหนทางสายใหญท่ีเรียบรอยสม่ําเสมอ 
          เสีย แวะไปสูทางท่ีขรุขระ เพลาก็หักสะบ้ันซบเซา ฉันใด 
          บุคคลละท้ิงธรรม หันไปประพฤติตามอธรรม ก็ฉันนั้น เปน 
          คนเขลาเบาปญญา ดําเนินไปสูทางมฤตยูซบเซาอยู เหมือน 
          พอคาเกวียนมีเพลาเกวยีนหักแลว ฉะนั้น ฯ 



                          เสรีสูตรท่ี ๓ 
     [๒๘๒] เสรีเทพบุตร ครั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวไดกลาว 
 คาถาทูลถวายพระผูมีพระภาควา 
          เทวดาและมนุษยท้ังสองพวก ตางก็พอใจอาหารดวยกันท้ัง 
          นั้น เออ ก็ผูท่ีไมพอใจอาหารช่ือวายักษโดยแท ฯ 
     [๒๘๓] พระผูมีพระภาคไดตรัสตอบเสรีเทพบุตร ดวยพระคาถาวา 
          ชนเหลาใดมีใจผองใส ใหขาวและน้ําดวยศรัทธา ขาวและ 
          น้ําน้ันแล ยอมพะนอเขาท้ังในโลกน้ีและโลกหนา เพราะ 
          เหตุนั้น สมควรเปลื้องความเหนียวแนนเสีย ครอบงํา 
          มลทินของใจเสีย พึงใหทาน บุญเทาน้ันยอมเปนท่ีพึ่งของ 
          เหลาสัตวในโลกหนา ฯ 
     [๒๘๔] ส. นาอัศจรรยพระเจาขา ไมเคยมีมา พระเจาขา พระดํารัสนี้ 
 พระผูมีพระภาคตรัสแจมแจงแลว 
          ชนเหลาใดมีใจผองใส ใหขาวและน้ําดวยศรัทธา ขาวและ 
          น้ําน้ันแล ยอมพะนอเขาท้ังในโลกน้ีและโลกหนา เพราะ 
          เหตุนั้น สมควรเปลื้องความเหนียวแนนเสีย ครอบงํา 
          มลทินของใจเสีย พึงใหทาน บุญเทาน้ันเปนท่ีพึ่งของเหลา 
          สัตวในโลกหนา ฯ 
     [๒๘๕] ขาแตพระองคผูเจรญิ เรื่องเคยมีมาแลว หมอมฉันไดเปน 
 พระเจาแผนดิน มีนามวาเสรี เปนทายก เปนทานบดี เปนผูกลาวชมการใหทาน 
 ท่ีประตูท้ัง ๔ ดาน หมอมฉันไดใหทานแกสมณพราหมณ คนกําพรา คนเดิน 
 ทางไกล วณิพกและยาจกท้ังหลาย ครั้นตอมา พวกฝายในพากันเขาไปหาหมอม 
 ฉัน ไดพูดปรารภข้ึนวา พระองคทรงบําเพ็ญทาน แตพวกหมอมฉันไมไดให 
 ทาน เปนการชอบท่ีพวกหมอมฉันจะไดอาศัยใตฝาละอองธุลีพระบาทใหทาน 
 กระทําบุญบาง หมอมฉันจึงคิดเห็นวา เราเองก็เปนทายก เปนทานบดี เปนผูกลาว 
 ชมการใหทาน เมื่อมีผูพูดวา พวกหมอมฉันจะใหทาน เราจะวาอะไร แลวจึงมอบ 
 ประตูดานแรกใหแกพวกฝายในไป เขาพากันใหทานในท่ีนั้น ทานของหมอมฉันก ็
 ลดไป ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้นตอมา พวกกษัตริยพระราชวงศพากันเขาไปหา 
 หมอมฉัน ไดพูดปรารภข้ึนวา พระองคทรงบําเพ็ญทาน พวกฝายในก็บําเพ็ญทาน แต 
 พวกขาพระพุทธเจาไมไดใหทาน  เปนการชอบท่ีพวกขาพระพุทธเจาจะไดอาศัยใต 
 ฝาละอองธุลีพระบาทกระทําบุญบาง หมอมฉันก็คิดเห็นวา เราเองก็เปนทายก เปน 
 ทานบดี เปนผูกลาวชมการใหทาน เมื่อมีผูพูดวา พวกขาพระพุทธเจาจะใหทานเราจะ 
 วาอะไร แลวจงึมอบประตูดานท่ีสองใหแกพวกกษัตริยพระราชวงศไป พวกกษัตริย 
 พระราชวงศตางก็พากันใหทานในท่ีนั้น ทานของหมอมฉันก็ลดไป ขาแตพระองคผู 



 เจริญ  ครั้นตอมา พวกพลกาย (ขาราชการฝายทหาร) เขาไปหาหมอมฉันไดพูดปรารภ 
 ข้ึนวา พระองคก็ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล พวกฝายในก็ทรงบําเพ็ญพระกุศล 
 พวกกษัตริยพระราชวงศก็ทรงบําเพ็ญพระกุศล พวกขาพระพุทธเจามิไดใหทาน 
 เปนการชอบท่ีพวกขาพระพุทธเจาจะไดอาศัยใตฝาละอองธุลพีระบาทใหทานกระทํา 
 บุญบาง หมอมฉันจึงคิดเห็นวา เราเองก็เปนทายกเปนทานบดี เปนผู 
 กลาวชมการใหทาน เมื่อมีผูพูดวา พวกขาพระพุทธเจาจะใหทาน เราจะวาอะไร 
 แลวจึงมอบประตูดานท่ีสามใหพวกพลกายไป เขาก็พากันใหทานใน ท่ีนั้น ทาน 
 ของหมอมฉันก็ลดไป ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้นตอมา มีพวกพราหมณ 
 คฤหบดี (ขาราชการฝายพลเรอืน) เขาไปหาหมอมฉันไดพดูปรารภข้ึนวา พระองค 
 ก็ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล พวกฝายในก็ทรงบําเพ็ญพระกุศล พวกกษัตริยพระราช- 
 *วงศก็ทรงบําเพ็ญพระกุศล พวกขาราชการฝายทหารก็ใหทาน แตพวกขาพระพุทธเจา 
 ไมไดใหทาน เปนการชอบท่ีพวกขาพระพุทธเจาจะไดอาศัยใตฝาละอองธุลพีระบาท 
 ใหทานกระทําบุญบาง หมอมฉันจึงคิดเห็นวา เราเองก็เปนทายก เปนทานบดี เปน 
 ผูกลาวชมการใหทาน เมื่อมีผูพูดวา พวกขาพระพุทธเจาจะใหทาน เราจะวา 
 อะไร แลวจึงมอบประตูดานท่ีสี่ใหพวกพราหมณคฤหบดีไป เขาตางก็พากัน 
 ใหทานในท่ีนั้น ทานของหมอมฉันก็ลดไป ขาแตพระองคผูเจริญ พวกเจาหนาท่ี 
 ท้ังหลายตางพากันเขาไปหาหมอมฉัน ไดทูลสนองข้ึนวา บัดนี้พระองคจะไมทรง 
 บําเพ็ญทานในท่ีไหนๆ อีกหรือ เมื่อเขาทูลอยางนี้ หมอมฉันจึงกลาวตอบไปวา 
 ทานท้ังหลาย ถาอยางนั้น ในทองถิ่นชนบทนอกๆ ออกไป มีรายไดใดๆ 
 เกิดข้ึน พวกทานจงรวบรวมสงเขาไปในเมือง (เขาทองพระคลัง) เสียกึ่งหน่ึง 
 อีกกึ่งหน่ึงพวกทานจงใหทานแกสมณพราหมณ คนกําพรา คนเดินทางไกล 
 วณิพกและยาจกท้ังหลายในชนบทนั้นเถิด (เปนเชนดังกราบบังคมทูลถวายนี้แหละ 
 พระเจาขา) หมอมฉันจึงยงัไมถึงท่ีสุดแหงบุญท่ีไดบําเพ็ญไว แหงกุศลท่ีได 
 กอสรางไวตลอดกาลนานอยางนี้ โดยท่ีจะมาคํานึงถึงวา เทาน้ีเปนบุญพอแลว 
 เทาน้ีเปนผลของบุญพอแลว หรือเทาน้ีท่ีเราพึงต้ังอยูในสามัคคีธรรม (คือพรอม 
 เพรียงรวมทําบุญกับเขาพอแลว) ฯ 
     [๒๘๖] นาอัศจรรย พระเจาขา ไมเคยมีมา พระเจาขา พระดํารัสนี้ 
 พระผูมีพระภาคตรัสแจมแจงแลว 
          ชนเหลาใดมีใจผองใส ใหขาวและน้ําดวยศรัทธา ขาวและ 
          น้ําน้ันแล ยอมพะนอเขาท้ังในโลกน้ีและโลกหนา เพราะ 
          เหตุนั้น สมควรเปลื้องความเหนียวแนนเสีย ครอบงํา 
          มลทินของใจเสีย พึงใหทาน บุญเทาน้ันยอมเปนท่ีพึ่งของ 
          เหลาสัตวในโลกหนา ฯ 
                         ฆฏิการสูตรท่ี ๔ 



     [๒๘๗] ฆฏิการเทพบุตร ครั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ได 
 กลาวคาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          ภิกษุ ๗ รูป ผูเขาถึงพรหมโลกช่ือวาอวิหาเปนผูหลุดพนแลว 
          สิ้นราคะ โทสะแลว ขามพนเครื่องของตางๆ ในโลกเสีย 
          ไดแลว ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสถามวา 
          ก็ภิกษุเหลานั้น คือใครบางผูขามพนเครื่องของเปนบวงมาร 
          อันแสนยากท่ีใครๆ จะขามพนได ละกายของมนุษยแลว 
          กาวลวงเครื่องประกอบอันเปนทิพย ฯ 
          ฆฏิการเทพบุตรกราบทูลวา 
          คือ ทานอุปกะ ๑ ทานผลคัณฑะ ๑ ทานปุกกุสาติ ๑ รวม 
          เปน  ๓ ทาน ทานภัททิยะ ๑ ทานขัณฑเทวะ ๑ ทาน 
          พาหุรัคคิ ๑ ทานลิงคิยะ ๑ (รวมเปน ๗ ทาน) ทานเหลา 
          นั้นลวนแตละกายของมนุษย กาวลวงเครื่องประกอบอนัเปน 
          ทิพยไดแลว ฯ 
     [๒๘๘] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา 
          ทานเปนคนมีความฉลาด กลาวสรรเสรญิภิกษุเหลานั้น ผู 
          ละบวงมารไดแลว ภิกษุเหลาน้ันรูท่ัวถึงธรรมของใคร จึงได 
          ตัดเครื่องผูกคือภพเสียได ฯ 
     [๒๘๙] ฆ. ทานเหลาน้ันรูท่ัวถึงธรรมของผูใดจึงตัดเครื่องผูกคือ 
          ภพเสียได ผูนั้นนอกจากพระผูมีพระภาค และธรรมนั้นนอก 
          จากพระศาสนาของพระองคแลวเปนไมมี ฯ 
          นามและรูปดับไมเหลือในธรรมใด ทานเหลาน้ันไดรูธรรม 
          นั้นในพระศาสนาน้ี จึงตัดเครื่องผูกคือภพได ฯ 
     [๒๙๐] พ. ทานกลาววาจาลกึ รูไดยาก เขาใจใหดีไดยาก 
          ทานรูท่ัวถึงธรรมของใคร จึงกลาววาจาเชนนี้ได ฯ 
     [๒๙๑] ฆ. ครั้งกอนขาพเจาเปนชางหมอ ทําหมออยูใน 
          เวภฬิงคชนบท เปนผูเลี้ยงดูมารดาบิดา เปนอุบาสกของ 
          พระกัสสปพุทธเจา เวนขาดจากเมถุนธรรม ประพฤติ 
          พรหมจรรย ไมมีอามิส ไดเคยเปนคนรวมบานกับพระองค 
          ท้ังเคยไดเปนสหายของพระองคในปางกอน ขาพเจารูจักภิกษุ 
          ท้ัง ๗  รูปเหลาน้ี ผูหลุดพนแลว สิ้นราคะ โทสะแลว 
          ขามพนเครื่องของตางๆ ในโลกไดแลว ฯ 
     [๒๙๒] พ. แน นายชางหมอ ทานพูดอยางใดก็ไดเปนจริงแลว 



          อยางนั้นในกาลน้ัน ครั้งกอนทานเปนชางหมอ ทําหมออยู 
          ในเวภฬิงคชนบท เปนผูเลี้ยงดูมารดาบิดา เปนอุบาสกของ 
          พระกัสสปพุทธเจา งดเวนจากเมถุนธรรม ประพฤติพรหม- 
          จรรย ไมมีอามิส ไดเปนคนเคยรวมบานกันกับเรา ท้ังไดเคย 
          เปนสหายของเราในปางกอน ฯ 
     พระสังคีติกาจารยกลาววา 
          สหายเกาท้ังสอง ผูมีตนอันอบรมแลว ทรงไวซึ่งสรีระมี 
          ในท่ีสุด ไดมาพบกันดวยอาการอยางนี้ ฯ 
                          ชันตุสูตรท่ี ๕ 
     [๒๙๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี- 
     สมัยหน่ึง ภิกษุเปนจํานวนมากอยูในกุฎีอนัต้ังอยูในปาขางเขาหิมวันต 
 แควนโกศล เปนผูฟุงซาน เยอหยิ่ง โอนเอน ปากกลา วาจาสามหาว มีสติ 
 ฟนเฟอน ขาดสัมปชัญญะ ไมมั่นคง  มีจิตคิดนอกทาง ประพฤติเยี่ยงคฤหัสถ ฯ 
     [๒๙๔] วันหนึ่งเปนวันอโุบสก ๑๕ คํ่า ชันตุเทพบุตรเขาไปหาพวกภิกษุ 
 เหลานั้นถึงท่ีอยู ครั้นแลวจึงไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นดวยคาถาท้ังหลายวา 
          ครั้งกอน พวกภิกษุผูเปนสาวกพระโคดมเปนอยูงาย (เลี้ยง 
          งาย) ไมเปนผูมักไดแสวงหาบิณฑบาต ไมมักไดท่ีนอน 
          ท่ีนั่ง ฯ 
          ทานรูวาส่ิงท้ังปวงในโลกเปนของไมเท่ียง กระทําท่ีสุดแหง 
          ทุกขได ฯ 
          สวนทานเหลาน้ี ทําตนใหเปนคนเลี้ยงยากเหมือนชาวบานท่ี 
          โกงเขากิน กินๆ แลวก็นอน เท่ียวประจบไปในเรือนของ 
          คนอื่น ฯ 
          ขาพเจาขอทําอัญชลีตอทาน ขอพูดกะทานบางพวกในท่ีนี้วา 
          พวกทานถูกเขาทอดท้ิงหมดท่ีพึ่ง เปนเหมือนเปรต ฯ 
          ท่ีขาพเจากลาวน้ีหมายเอาบุคคลจําพวกท่ีประมาทอยู สวน 
          ทานพวกใดไมประมาทอยู ขาพเจาขอนมัสการทานพวกนั้น ฯ 
                         โรหิตัสสสูตรท่ี ๖ 
     [๒๙๕] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
     ครั้งน้ันแล เมื่อปฐมยามลวงไปแลว โรหิตัสสเทวบุตรมีวรรณงามยิ่งนัก 
 ยังพระวิหารเชตวันท้ังส้ินใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลว 
 จึงถวายอภวิาทพระผูมีพระภาคแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
     โรหิตัสสเทพบุตรยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวแล ไดกราบทูล 



 พระผูมีพระภาควา 
     ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลสถิตอยู ณ ท่ีใดหนอ จึงจะไมเกิด ไมแก 
 ไมตาย ไมจุติ ไมอุปบัติ ขาแตพระองคผูเจริญ อันบุคคลจะอาจบางหรือไม 
 เพื่อท่ีจะรู เพื่อท่ีจะเห็น หรือเพ่ือท่ีจะบรรลุท่ีสุดโลกไดดวยการเดินทาง ฯ 
     [๒๙๖] พ. อาวุโส ท่ีใดเปนท่ีไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุปบัติ 
 เราไมพูดถึงท่ีนั้นอันเปนท่ีสุดของโลกวา ควรรู ควรเห็น ควรบรรลุดวยการ 
 เดินทาง ฯ 
     ร. นาอัศจรรย พระเจาขา ไมเคยมีมา พระเจาขา พระดํารัสน้ีพระผูมี- 
 *พระภาคตรัสแจมแจง ดังปรากฏวา อาวุโส ท่ีใดเปนท่ีไมเกิด ไมแก ไมตาย 
 ไมจุติ ไมอุปบัติ เราไมพูดถึงท่ีนั้นอันเปนท่ีสุดของโลกวา ควรรู ควรเห็น 
 ควรบรรลุดวยการเดินทาง ฯ 
     [๒๙๗] ร. ขาแตพระองคผูเจริญ แตปางกอน ขาพระองคเปนฤาษี 
 ช่ือโรหิตัสสะ เปนบุตรของอิสสรชน มีฤทธ์ิ เหาะไปในอากาศได มีความเร็ว 
 ประดุจอาจารยสอนศิลปธนู จับธนูมั่น ชาญศึกษา ชํานาญมือ เคยประกวดยิงธนู 
 มาแลว ยิงผานเงาตาลตามขวางไดดวยลูกศรขนาดเบาโดยสะดวกดาย ยางเทาของ 
 ขาพระองคเห็นปานน้ี ประดุจจากมหาสมุทรดานทิศบูรพา กาวถึงมหาสมุทรดานทิศ 
 ประจิม ขาพระองคมาประสงคอยูแตเพียงวา เราจักบรรลุถึงท่ีสุดของโลกดวยการ 
 เดินทาง ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคประกอบดวยความเร็วขนาดน้ี ดวย 
 ยางเทาขนาดน้ี เวนจากการกิน การขบเค้ียว และการลิ้มรสอาหาร เวนจากการ 
 ถายอุจจาระ ปสสาวะ เวนจากระงับความเหน็ดเหน่ือยดวยการหลับนอน มีอายุ 
 ถึงรอยป ดํารงชีพอยูถึงรอยป เดินทางตลอดรอยป ก็ยังไมถึงท่ีสุดของโลกได 
 แตมาทํากาลกิริยาเสียในระวาง นาอัศจรรยนกั พระเจาขา ไมเคยมีมา พระเจาขา 
 พระดํารัสนี้ พระผูมีพระภาคตรัสแจมแจงแลว ดังปรากฏวา อาวุโส ท่ีใดเปนท่ี 
 ไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุปบัติ เราไมพูดถึงท่ีนั้นอันเปนท่ีสุดของโลก 
 วาควรรู ควรเห็น ควรบรรลุ ดวยการเดินทาง ฯ 
     [๒๙๘] พ. ดูกรอาวโุส ท่ีใดเปนท่ีไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ 
 ไมอุปบัติ เราไมพูดถึงท่ีนั้นอนัเปนท่ีสุดของโลก วาควรรู ควรเห็น ควรบรรล ุ
 ดวยการเดินทาง ก็ถาหากเรายงัไมบรรลุถงึท่ีสุดของโลกแลว ก็จะไมกลาวถึงการ 
 กระทําท่ีสุดทุกข ก็แตวาเราบัญญัติเรียกวาโลก เหตุใหเกิดโลก การดับของโลก 
 และทางใหถึงความดับโลก ในสรีระราง มีประมาณวาหน่ึงน้ี และพรอมท้ังสัญญา 
 พรอมท้ังใจครอง ฯ 
     แตไหนแตไรมา ยังไมมีใครบรรลุถงึท่ีสุดโลกดวยการเดนิทาง และเพราะ 
 ท่ียังบรรลุถึงท่ีสุดโลกไมได จงึไมพนไปจากทุกข ฯ 
     เหตุนั้นแหละ คนมีปญญาดี ตระหนักชัดเรื่องโลก ถึงท่ีสุดโลกได 



 อยูจบพรหมจรรยแลว รูจักท่ีสุดโลกแลว เปนผูระงับแลว จงึไมหวังโลกนีแ้ละ 
 โลกหนา ฯ 
                          นันทสูตรท่ี ๗ 
     [๒๙๙] นันทเทพบุตร ครั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง แลวไดกลาว 
 คาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          กาลยอมลวงไป ราตรียอมผานไป ช้ันแหงวัยยอมละลําดับไป ฯ 
          บุคคลมาพิจารณาเห็นภยัในมรณะนี้ ควรทําบุญอันนําความสุข 
          มาให ฯ 
     [๓๐๐] พ. กาลยอมลวงไป ราตรียอมผานไป ช้ันแหงวัยยอมละลําดับไป 
 บุคคลมาพิจารณาเห็นภัยในมรณะนี้ มุงตอสันติ ควรละโลกามิสเสีย ฯ 
                        นันทิวิสาลสูตรท่ี ๘ 
     [๓๐๑] นันทิวิสาลเทพบุตร ครั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว 
 จึงไดกลาวคาถาทูลถวายพระผูมีพระภาควา 
          ขาแตพระองคผูเปนมหาวีรบุรุษ สรีรยนต มีจักร ๑- ๔ มีทวาร ๒- ๙ 
          เต็มไปดวยของไมสะอาด ประกอบดวยความโลภ ยอมเปน 
          ประดุจเปอกตม ไฉนจักมีความออกไปจากทุกขได ฯ 
     [๓๐๒] พ. บุคคลตัดความผูกโกรธดวย กิเลสเปนเครื่องรดัดวย 
 ความปรารถนาและความโลภอันช่ัวชาดวย ถอนตัณหาพรอมท้ังอวิชชาอันเปนมูล 
 รากเสียได อยางน้ีจึงจักออกไปจากทุกขได 
                           สุสิมสูตรท่ี ๙ 
     [๓๐๓] สาวตัถีนิทาน ฯ 
     ณ กาลครั้งหน่ึง ทานพระอานนทเถระเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
 ประทับ ครั้นแลวจึงถวายอภวิาท นั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
 @๑. คือ อิริยาบถท้ัง ๔ ยืน เดิน นั่ง นอน ๒. คือท้ัง ๙ ทวาร 
     พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอานนทวา อานนท เธอชอบสารีบุตร 
 หรือไม ฯ 
      อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ใครเลาท่ีไมใชคนพาล ไมใชคนมุทะลุ ไมใช 
 คนงมงาย ไมใชคนมีจิตวิปลาส จะไมชอบทานพระสารีบุตร เพราะทานเปน 
 บัณฑิต มีปญญามาก เปนเจาปญญา มีปญญาชวนใหราเริง มีปญญาแลน 
 มีปญญาหลักแหลม มีปญญาแทงตลอด มีความปรารถนานอย สันโดษ 
 เปนผูสงัดกาย สงัดใจ ไมคลุกคลีดวยหมู ปรารภความเพียร เปนผูเขาใจพูด 
 อดทนตอถอยคํา เปนผูโจทกทวงคนผิด เปนผูตําหนิคนช่ัว ขาแตพระองค- 
 *ผูเจริญ ใครเลาท่ีไมใชคนพาล ไมใชคนมุทะลุ ไมใชคนงมงาย ไมใชคน 
 มีจิตวิปลาส จะไมชอบทาน ฯ 



     [๓๐๔] พ. อยางนั้นๆ อานนท ใครเลาท่ีไมใชคนพาล ไมใชคนมุทะลุ 
 ไมใชคนงมงาย ไมใชคนมีจิตวิปลาส จะไมชอบสารีบุตร เพราะสารีบุตรเปน 
 บัณฑิต มีปญญามาก เปนเจาปญญา มีปญญาชวนใหราเริง มีปญญาแลน 
 มีปญญาหลักแหลม มีปญญาแทงตลอด มีความปรารถนานอย สันโดษ เปนผู 
 สงัดกาย สงัดใจ ไมคลุกคลีดวยหมู ปรารภความเพียร เปนผูเขาใจพูด อดทน 
 ตอถอยคํา เปนผูโจทกทวงคนผิด เปนผูตําหนิคนช่ัว อานนท ใครเลาท่ีไมใชคน 
 พาล ไมใชคนมุทะลุ ไมใชคนงมงาย ไมใชคนมีจิตวิปลาส จะไมชอบสารีบุตร ฯ 
     [๓๐๕] ณ กาลครั้งน้ัน สุสิมเทพบุตร แวดลอมไปดวยเทพบุตร 
 บริษัทเปนอันมาก ขณะท่ีพระผูมีพระภาคและพระอานนทเถระ กําลังกลาว 
 สรรเสริญคุณทานพระสารีบุตรอยู ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ครั้นแลวจึงถวายอภวิาท แลวยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง เมื่อยืนเรยีบรอยแลว 
 จึงไดกราบบังคมทูลพระผูมีพระภาควา จริงอยางนั้น พระผูมีพระภาค จริง 
 อยางนั้น พระสุคต อันใครเลาท่ีไมใชคนพาล ไมใชคนมุทะลุ ไมใชคนงมงาย 
 ไมใชคนมีจิตวิปลาส จะไมชอบทานพระสารีบุตร เพราะทานเปนบัณฑิต ฯลฯ 
 เปนผูตําหนิคนช่ัว ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะขาพระองคไดเขารวมประชุม 
 เทพบุตรบริษัทใดๆ ก็ไดยินเสียงอยางหนาหูวา ทานพระสารีบุตรเปนบัณฑิต ฯลฯ 
 เปนผูตําหนิคนช่ัว ขาแตพระองคผูเจริญ ใครเลาท่ีไมใชคนพาล ไมใชคนมุทะลุ 
 ไมใชคนงมงาย ไมใชคนมีจิตวิปลาส จะไมชอบทาน ฯ 
     [๓๐๖] ครั้งน้ัน เทพบุตรบริษัทของสุสิมเทพบุตร ขณะท่ีสุสิมเทพบุตร 
 กําลังกลาวสรรเสริญคุณทานพระสารีบุตรอยู เปนผูปลื้มใจ เบิกบาน เกิดปติ 
 โสมนัส มีรัศมีแหงผิวพรรณแพรวพราวปรากฏอยู ฯ 
     [๓๐๗] แกวมณีและแกวไพฑูรย อันงาม โชติชวง แปดเหลี่ยม 
 อันบุคคลขัดสีเรียบรอยแลว วางไวบนผากัมพลสีเหลือง ยอมสองแสงแพรวพราว 
 รุงรวง ฉันใด เทพบุตรบริษัทของสุสิมเทพบุตร ขณะท่ีสุสิมเทพบุตรกําลังกลาว 
 สรรเสริญคุณทานพระสารีบุตรอยู เปนผูปลื้มใจ เบิกบาน เกิดปติโสมนัส 
 มีรัศมีแหงผิวพรรณแพรวพราวปรากฏอยู ฯ 
     [๓๐๘] แทงทองชมพูนุท เปนของท่ีบุตรนายชางทองผูขยันหมั่นใสเบา 
 หลอมไลจนสิน้ราคีเสร็จแลว วางไวบนผากําพลสีเหลือง ยอมข้ึนสีผุดผองเปลง- 
 *ปลั่ง ฉันใด เทพบุตรบริษัทของสุสิมเทพบุตร ขณะท่ีสุสิมเทพบุตรกําลังกลาว 
 สรรเสริญคุณทานพระสารีบุตรอยู เปนผูปลื้มใจ เบิกบาน เกิดปติโสมนัส มีรัศมี 
 แหงผิวพรรณแพรวพราวปรากฏอยู ฯ 
     [๓๐๙] ดาวประกายพฤกษ ขณะท่ีอากาศปลอดโปรงปราศจากหมูเมฆใน 
 ฤดูสรทกาล ยอมสองแสงสุกสกาววาวระยับ ฉันใด เทพบุตรบริษัทของสุสิม 
 เทพบุตร ขณะท่ีสุสิมเทพบุตรกําลังกลาวสรรเสริญคุณทานพระสารีบุตรอยู เปนผู 



 ปลื้มใจ เบิกบาน เกิดปติโสมนัส มีรัศมีแหงผิวพรรณแพรวพราวปรากฏอยู ฯ 
     [๓๑๐] พระอาทิตยขณะท่ีอากาศปลอดโปรง ปราศจากหมูเมฆในฤดู 
 สรทกาล พวยพุงข้ึนสูทองฟา ขจัดความมืดท่ีมีอยูในอากาศท้ังปวง ยอมแผดแสง 
 แจมจาไพโรจน ฉันใด เทพบุตรบริษัทของสุสิมเทพบุตร ขณะท่ีสุสิมเทพบุตร 
 กําลังกลาวสรรเสริญคุณทานพระสารีบุตรอยู เปนผูปลื้มใจ เบิกบาน เกิดปติ- 
 *โสมนัส มีรัศมีแหงผิวพรรณแพรวพราวปรากฏอยู ฯ 
     [๓๑๑] ครั้งน้ัน สุสิมเทพบุตร ไดกลาวคาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาค 
 ปรารภถึงทานพระสารีบุตรวา 
          ทานพระสารีบุตรคนรูจักทานดีวาเปนบัณฑิตไมใชคนมักโกรธ 
          มีความปรารถนานอย สงบเสงี่ยม ฝกฝนมาดี มีคุณงาม 
          ความดีอันพระศาสดาทรงสรรเสริญ เปนผูแสวงคุณ ฯ 
     [๓๑๒] พระผูมีพระภาคไดภาษิตคาถาตอบสุสิมเทพบุตรปรารภถึงทาน- 
 พระสารีบุตรวา 
          สารีบุตรใครๆ ก็รูจักวาเปนบัณฑิต ไมใชคนมักโกรธ มีความ 
          ปรารถนานอย สงบเสงี่ยม อบรม ฝกฝนมาดี จํานงอยูก็ 
          แตกาลเปนท่ีปรินิพพาน ฯ 
                       นานาติตถิยสูตรท่ี ๑๐ 
     [๓๑๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี- 
     สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั อันเปนท่ีให 
 เหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ณ กาลครั้งหน่ึง เมื่อปฐมยามลวงแลว 
 พวกเทพบุตรผูเปนสาวกเดียรถียตางๆ เปนอันมาก คือ อสมเทพบุตร สหลี- 
 *เทพบุตร นิกเทพบุตร กาโกฏกเทพบุตร เวฏัมพรีเทพบุตร มาณวคามิยเทพบุตร 
 มีวรรณงามยิ่ง ยังพระวิหารเวฬุวันท้ังส้ินสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ครั้นแลวจึงอภวิาทพระผูมีพระภาค แลวยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
     [๓๑๔] อสมเทพบุตร ครั้นยืนอยู ณ สวนท่ีควรขางหน่ึงแลว ไดกลาว 
 คาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาค ปรารภถึงทานปูรณะกัสสปวา 
          ครูปูรณะกัสสป เพียงแตมองไมเห็นบาปหรือบุญของตน 
          ในเพราะเหตุท่ีสัตวถูกฟน ถูกฆา ถูกโบย ถูกขมเหง ใน 
          โลกนี้เทาน้ัน ทานบอกใหวางใจเสีย ทานยอมควรท่ีจะยก 
          ยองวาเปนศาสดา ฯ 
     [๓๑๕] สหลีเทพบุตร ไดกลาวคาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาค ปรารภ 
 ถึงทานมักขลิโคศาล ตอไปวา 
          ครูมักขลิโคศาล สํารวมตนดีแลว เพราะรังเกียจบาปดวยตบะ 
          ละวาจาท่ีกอใหเกิดความทะเลาะกับคนเสีย เปนผูสม่ําเสมอ 



          งดเวนจากสิ่งท่ีมีโทษ พูดจริง ทานมักขลิโคศาล จัดวาเปนผู 
          คงท่ี ไมกระทําบาปโดยแท ฯ 
     [๓๑๖] นิกเทพบุตร ไดกลาวคาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาค ปรารภถึง 
 ทานนิครนถ นาฏบุตรตอไปวา 
          ครูนิครนถ นาฏบุตร เปนผูเกลียดบาป มีปญญารักษาตัวรอด 
          เห็นภัยในสงสาร เปนผูระมัดระวังท้ัง ๔ ยาม เปดเผยสิ่งท่ี 
          ตนเห็นแลวและฟงแลว นาจะไมใชผูหยาบชาโดยแท ฯ 
     [๓๑๗] อาโกฏกเทพบุตร ไดกลาวคาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาค 
 ปรารภถึงพวกเดียรถียตางๆ ตอไปอีกวา 
          ทานปกุธะ กัจจายนะ ทานนิครนถ นาฏบุตร และพวกทาน 
          มักขลิโคศาล ทานปูรณะกัสสปเหลาน้ี ลวนแตเปนศาสดา 
          ของหมู บรรลุถึงท่ีสุดในสมณธรรมแลว ทานเหลาน้ันคง 
          เปนผูไมไกลไปจากสัตบุรุษแนนอน ฯ 
     [๓๑๘] เวฏัมพรีเทพบุตร ไดกลาวตอบอาโกฏกเทพบุตรดวยคาถาวา 
          สุนัขจิ้งจอกสัตวเลวๆ ใครจะตีตนเสมอราชสีห แมจะ 
          ไมใชสัตวข้ีเรื้อน แตก็มีบางคราวท่ีทําตนเทียมราชสีห ฯ 
          ครูของหมูบําเพ็ญตัวเปนคนแนะหนทาง แตพูดคําเท็จ มี 
          มรรยาทนารังเกียจ จะเทียบกับสัตบุรุษไมได ฯ 
     [๓๑๙] ลําดับนั้น มารผูลามกเขาสิงเวฏัมพรีเทพบุตรแลวไดกลาวคาถาน้ี 
 ในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          สัตวเหลาใด ประกอบแลว ในความเกลียดบาปดวยตบะ 
          รักษาความสงบสงัดอยู ติดอยูในรูป ปรารถนาเทวโลก สัตว 
          เหลานั้น ยอมส่ังสอนชอบ เพื่อปรโลกโดยแท ฯ 
     [๓๒๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี้เปนมารตัวรายกาจ 
 จึงไดทรงภาษติคาถาตอบมารผูลามกวา 
          รูปใดๆ จะอยูในโลกนี้หรือโลกหนา และจะอยูในอากาศ 
          มีรัศมีรุงเรืองก็ตามที รูปท้ังหมดเหลาน้ัน อันมารสรรเสริญ 
          แลว วางดักสัตวไวแลว เหมือนเขาเอาเหยื่อลอเพื่อฆาปลา 
          ฉะนั้น ฯ 
     [๓๒๑] ลําดับนั้น มาณวคามิยเทพบุตร ไดภาษิตคาถาเหลาน้ีในสํานัก 
 พระผูมีพระภาค ปรารภถึงพระผูมีพระภาควา 
          ภูเขาวิปุละ เขากลาวกันวา เปนสูงเยี่ยมกวาภูเขาท่ีต้ังอยูใน 
          พระนครราชคฤห เสตบรรพตเปนเลิศกวาภูเขาท่ีต้ังอยูในปา 
          หิมวันต พระอาทิตยเปนเลิศกวาส่ิงท่ีไปในอากาศ มหาสมุทร 



          เปนเลิศกวาหวงนํ้าท้ังหลาย พระจันทรเปนเลิศกวาดวงดาว 
          ท้ังหลาย พระพุทธเจาโลกกลาววาเปนเลิศกวาประชุมชน 
          ท้ังโลก พรอมท้ังเทวโลก ฯ 
                      จบ นานาติตถิยวรรค ท่ี ๓ 
                      ----------------- 
     รวมพระสูตรในนานาติตถิยวรรคท่ี ๓ นี้ มี ๑๐ สูตร คือ สิวสูตรท่ี ๑ 
 เขมสูตรท่ี ๒ เสรีสูตรท่ี ๓ ฆฏิการสูตรท่ี ๔ ชันตุสูตรท่ี ๕ โรหิตัสสสูตรท่ี ๖ 
 นันทสูตรท่ี ๗ นันทิวิสาลสูตรท่ี ๘ สุสิมสูตรท่ี ๙ และนานาติตถิยสูตรท่ี ๑๐ ฯ 
                        จบ เทวปุตตสังยุตต 
                        -------------- 
                          โกสลสังยุตต 
                          ปฐมวรรคท่ี ๑ 
                          ทหรสูตรท่ี ๑ 
     [๓๒๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
     สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของ 
 ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล พระเจาปเสนทิโกศล 
 ไดเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลวจึงไดทรงปราศรัยกับ 
 พระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงประทับนั่ง ณ 
 ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
     [๓๒๓] พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ได 
 ทูลถามพระผูมีพระภาควา แมพระโคดมผูเจรญิยอมทรงปฏิญาณบางหรือไมวา 
 เราไดตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณอยางยอดเยี่ยม ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรมหาบพิตร ก็พระองคเมือ่จะตรัสโดย 
 ชอบก็พึงตรัสถึงอาตมภาพวา ตถาคตไดตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณอยางยอด 
 เยี่ยม ดูกรมหาบพิตร เพราะวาอาตมภาพไดตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ฯ 
     [๓๒๔] พระเจาปเสนทิโกศลทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดม 
 ผูเจริญ แมสมณพราหมณบางพวก เปนเจาหมู เจาคณะ เปนคณาจารย  มี 
 ช่ือเสียง มีเกียรติยศ เปนเจาลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาดี คือ ปูรณะกัสสป 
 มักขลิโคศาล นิครนถ นาฏบุตร สัญชัย เวลัฏฐบุตร ปกุธะ กัจจายนะ อชิต 
 เกสกัมพล ฯ 
     สมณพราหมณแมเหลานั้น เมื่อถูกหมอมฉันถามวา ทานท้ังหลายยอม 
 ปฏิญาณไดหรือวา เราไดตรัสรูพระอนุตตรสมัมาสัมโพธิญาณดังน้ี ก็ยังไมปฏิญาณ 
 ตนไดวา ไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  สวนพระโคดมผูเจริญยังทรง 
 เปนหนุมโดยกําเนิดและยังทรงเปนผูใหมโดยบรรพชา ไฉนจึงปฏิญาณไดเลา ฯ 



     [๓๒๕] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรมหาบพิตร ของ ๔ อยาง 
 เหลานี้ ไมควรดูถูกดูหม่ินวาเล็กนอย ๔ อยางเปนไฉน ของ ๔ อยางคือ 
     ๑. กษัตริยไมควรดูถูกดูหม่ินวายังทรงพระเยาว 
     ๒. งู ไมควรดูถูกดูหม่ินวาตัวเล็ก 
     ๓. ไฟ ไมควรดูถูกดหูมิ่นวาเล็กนอย 
     ๔. ภิกษุ ไมควรดูถูกดูหม่ินวายังหนุม 
     ดูกรมหาบพิตร ของ ๔ อยางเหลานี้ ไมควรดูถูกดูหมิ่นวาเล็กนอย ฯ 
     [๓๒๖] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
          นรชนไมพึงดูถูกดูหม่ิน กษัตริยผูถึงพรอมดวยพระชาติ มี 
          พระชาติสูง ผูทรงพระยศวายังทรงพระเยาว  เพราะเหตุวา 
          พระองคเปนมนุษยช้ันสูง ไดเสวยราชสมบัติแลว ทรงพระ- 
          พิโรธข้ึน ยอมทรงลงพระราชอาชญาอยางหนักแกเขาได 
          ฉะนั้น ผูรักษาชีวิตของตน พึงงดเวนการสบประมาทกษัตริย 
          นั้นเสีย ฯ 
          นรชนเห็นงูท่ีบานหรือท่ีปาก็ตาม ไมพึงดูถูกดูหมิ่นวาตัวเล็ก 
          (เพราะเหตุวา) งูเปนสัตวมีพิษ (เดช) ยอมเท่ียวไปดวย 
          รูปรางตางๆ งูนั้นพึงมากัด ชายหญิงผูพลั้งเผลอในบางคราว 
          ฉะนั้น ผูรักษาชีวิตของตน พึงงดเวนการสบประมาทงู 
          นั้นเสีย ฯ 
          นรชนไมพึงดูถูกดูหม่ินไฟท่ีกินเช้ือมาก ลุกเปนเปลว มี 
          ทางดํา (ท่ีๆ ไฟไหมไปดํา) วาเล็กนอย เพราะวาไฟน้ันได 
          เช้ือแลวก็เปนกองไฟใหญ พึงลามไหมชายหญิงผูพลั้งเผลอ 
          ในบางคราว ฉะนั้น ผูรกัษาชีวิตของตน พึงงดเวนการ 
          สบประมาทไฟนั้นเสีย ฯ 
          (แตวา) ปาใดท่ีถูกไฟไหมจนดําไปแลว เมื่อวันคืนลวงไปๆ 
          พรรณหญาหรือตนไมยงังอกข้ึนท่ีปาน้ันได สวนผูใดถูกภิกษุ 
          ผูมีศีลแผดเผา ๑- ดวยเดช บุตรธิดาและปศุสัตวของผูนั้นยอม 
          พินาศ ทายาทของเขาก็ยอมไมไดรับทรพัยมรดก เขาเปนผู 
          ไมมีเผาพันธุ ยอมเปนเหมือนตาลยอดดวน ฯ 
          ฉะนั้นแลบุคคลผูเปนบัณฑิต พิจารณาเห็นงู ไฟ กษัตริยผู 
          ทรงยศ และภิกษุผูมีศีล วาเปนภัยแกตน พึงประพฤติตอ 
          โดยชอบทีเดียว ฯ 
     [๓๒๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสจบลงแลว พระเจาปเสนทิโกศลได 



 กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระภาษิตของพระองคแจมแจง 
 นัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก บุคคลหงายของท่ีคว่ํา 
 เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยหวังวา ผูมี 
 จักษุจะไดเห็นรูป ฉันใด พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงธรรมโดยปริยายเปนอันมาก 
 ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถงึพระผูมีพระภาค 
 พระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนท่ีพึ่งเปนท่ีระลึก ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจํา 
 ขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณคมนจนตลอดชีวิตต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                          ปุริสสูตรท่ี ๒ 
     [๓๒๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
     สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามแหงทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
     ครั้งน้ันแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
 @๑. อธิบายวา ผูใดประทุษรายตอภิกษุผูมีศีล อํานาจเดชแหงศีลของทาน ยอมแผดเผา 
 @ผูนั้นไปเอง มิใชวาทานผูกพยาบาทตอเขา และผลกรรมท่ีช่ัวยอมเกิดมีแกเขาในปจจุบัน 
 @ชาตินี้ เชนเส่ือมจากสมบัติตางๆ มีบุตรธิดาปศุสัตวเปนตน ฯ 
 ประทับ ครั้นแลวจึงทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวประทับนั่ง ณ ท่ีควร 
 สวนขางหน่ึง ฯ 
     พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวแล ไดกราบ- 
 *ทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมก่ีอยางเมือ่บังเกิดข้ึนในภายใน 
 ของบุคคล ยอมบังเกิดข้ึนเพื่อความไมเปนประโยชน เพื่อความทุกข เพื่อความ 
 อยูไมสบาย ฯ 
     [๓๒๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรมหาบพิตร ธรรม ๓ อยางแล 
 เมื่อบังเกิดข้ึนในภายในของบุรุษ ยอมบังเกิดข้ึนเพื่อความไมเปนประโยชน เพื่อ 
 ความทุกข เพื่อความอยูไมสบาย ธรรม ๓ อยางเปนไฉน ธรรม ๓ อยาง คือ 
     ๑. โลภะ 
     ๒. โทสะ 
     ๓. โมหะ 
     ดูกรมหาบพิตร ธรรม ๓ อยางนี้แล เมื่อบังเกิดข้ึนในภายในของบุคคล 
 ยอมบังเกิดข้ึนเพื่อความไมเปนประโยชน เพื่อความทุกข เพื่อความอยูไมสบาย ฯ 
     [๓๓๐] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
          โลภะ โทสะ และโมหะ ท่ีเกิดข้ึนในตนยอมบ่ันรอนบุคคล 
          ผูใจบาป เหมือนผลของตนยอมบ่ันรอนตนเตารั้ง ฉะน้ัน ฯ 
                          ราชสูตรท่ี ๓ 



     [๓๓๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี- 
     สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามแหง 
 ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
     ครั้งน้ันแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประ- 
 *ทับ ครั้นแลวจึงทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง ฯ 
      พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวแล ไดกราบ- 
 *ทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ผูท่ีเกิดมาแลวท่ีพนจากชราและมรณะ 
 มีอยูบางหรือไม ฯ 
      [๓๓๒] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรมหาบพิตร คนเกิดมาแลวท่ี 
 จะพนจากชรามรณะไมมีเลย แมกษัตริยมหาศาลซ่ึงเปนผูมั่งค่ัง มีทรัพยมาก มี 
 โภคะมาก มีทองและเงินมากมาย มีทรัพยเครื่องอุปกรณนาปลื้มใจมากมาย มี 
 ทรัพยคือขาวเปลือกมากมาย ก็ไมมีพนจากชรามรณะ แมพราหมณมหาศาลซ่ึงเปน 
 ผูมั่งค่ัง ฯลฯ ก็ไมมีพนจากชรามรณะ แมคฤหบดีมหาศาล ก็ไมมีพนจากชรา 
 มรณะ ภิกษุแมทุกองค ซึ่งเปนพระอรหันต หมดส้ินอาสวะแลว อยูจบพรหมจรรย 
 แลว กระทํากรณียะเสร็จแลว วางภาระหนักลงไดแลว ไดบรรลุประโยชนของตน 
 แลว หมดสิ้นกิเลสเครื่องประกอบไวในภพแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ 
 รางกายน้ีแมแหงพระอรหันตเหลานั้น ก็เปนสภาพแตกดับ ถูกทอดท้ิงเปน 
 ธรรมดา ฯ 
      [๓๓๓] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
          ราชรถอนัวิจิตรดียอมชํารุดโดยแท อนึง่ แมสรีระก็ยอมเขา 
          ถึงชรา แตวาธรรมของสัตบุรุษหาเขาถึงชราไม สัตบุรุษ 
          เทาน้ัน ยอมรูกันไดกับสัตบุรุษ ฯ 
                           ปยสูตรท่ี ๔ 
      [๓๓๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามแหง 
 ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
      ครั้งน้ันแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
 ประทับ ครั้นแลว จึงทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง ฯ 
      พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวแล ไดกราบ- 
 *ทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ (วันนี้) ขาพระองคเขาท่ีลับพักผอน 
 อยู ไดเกิดความนึกคิดอยางนี้วา ชนเหลาไหนหนอแลช่ือวารักตน ชนเหลาไหน 



 ช่ือวาไมรักตน ขาพระองคจึงไดเกิดความคิดตอไปวา ก็ชนเหลาใดแลยอม 
 ประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ ชนเหลาน้ันช่ือวาไมรักตน ถึงแมชนเหลาน้ันจะพึง 
 กลาวอยางนีว้า เรารักตน ถึงเชนนั้น ชนเหลาน้ันก็ช่ือวาไมรกัตน ขอนั้นเปน 
 เพราะเหตุไร ก็เพราะเหตุวา ชนผูไมรักใครกันยอมทําความเสียหายใหแกผูไม 
 รักใครกันไดโดยประการใด ชนเหลาน้ันยอมทําความเสียหายใหแกตนดวยตนเอง 
 ไดโดยประการน้ัน ฉะนั้น ชนเหลาน้ันจึงช่ือวาไมรักตน สวนวาชนเหลาใดแล 
 ยอมประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา ใจ ชนเหลาน้ันช่ือวารักตน ถึงแมชนเหลาน้ัน 
 จะพึงกลาวอยางนี้วา เราไมรกัตน ถึงเชนนั้นชนเหลาน้ันก็ช่ือวารักตน ขอนัน้ 
 เปนเพราะเหตุไร ก็เพราะเหตุวา ชนผูท่ีรักใครกันยอมทําความดีความเจริญ ให 
 แกผูท่ีรักใครกันไดโดยประการใด ชนเหลาน้ันยอมทําความดีความเจริญ ใหแก 
 ตนดวยตนเองไดโดยประการนั้น ฉะนั้น ชนเหลาน้ันจึงช่ือวารักตน ฯ 
      [๓๓๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา ถูกแลวๆ มหาบพิตร เพราะวาชน 
 บางพวกยอมประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ ชนเหลาน้ันไมช่ือวารักตน ถึง 
 แมพวกเขาจะกลาวอยางนีว้า เราท้ังหลายมีความรักตน ถึงเชนนั้นพวกเขาก็ช่ือวา 
 ไมมีความรักตน ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ก็เพราะเหตุวา ชนผูไมรักใครกันยอม 
 ทําความเสียหายใหแกผูไมรักใครกันไดโดยประการใด พวกเขาเหลานั้นยอมทํา 
 ความเสียหายแกตนดวยตนเองไดโดยประการนั้น พวกเขาเหลานั้นจึงช่ือวาไมรัก 
 ตน สวนวาชนบางพวกยอมประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา ใจ พวกเหลานั้นช่ือวา 
 รักตน ถึงแมพวกเขาจะกลาวอยางนี้วา เราไมรักตน ถึงเชนนั้นพวกเหลานัน้ก็ช่ือ 
 วารักตน ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ก็เพราะเหตุวาชนผูท่ีรักใครกันยอมทําความดี 
 ความเจริญใหแกชนผูท่ีรักใครกันไดโดยประการใด พวกเหลานั้นยอมทําความดี 
 ความเจริญแกตนดวยตนเองไดโดยประการนั้น ฉะนั้น พวกเหลานั้นจึงช่ือวารักตน ฯ 
      [๓๓๖] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
          ถาบุคคลพึงรูวาตนเปนท่ีรัก ไมพึงประกอบดวยบาป เพราะ 
          วาความสุขน้ันไมเปนผลท่ีบุคคลผูทําช่ัวจะพึงไดโดยงาย ฯ 
          เมื่อบุคคลถูกมรณะครอบงํา ละท้ิงภพมนุษยไปอยู ก็อะไร 
          เปนสมบัติของเขา และเขายอมพาเอาอะไรไปได อนึ่ง 
          อะไรเลาจะติดตามเขาไปประดุจเงาติดตามตนไป ฉะน้ัน ฯ 
          ผูท่ีมาเกิดแลวจําจะตองตายในโลกน้ี ยอมทํากรรมอันใดไว คือ 
          เปนบุญและเปนบาปท้ังสองประการ บุญและบาปนั้นแลเปน 
          สมบัติของเขา และเขาจะพาเอาบุญและบาปนั้นไป (สูปรโลก) 
          อนึ่ง บุญและบาปนั้นยอมเปนของติดตามเขาไปประดุจเงาติด- 
          ตามตนไป ฉะนั้น ฯ 



          เพราะฉะน้ัน บุคคลพึงทํากัลยาณกรรมสะสมไวเปนสมบัติใน 
          ปรโลก (เพราะวา) บุญท้ังหลายยอมเปนท่ีพึ่งของสัตวท้ังหลาย 
          ในปรโลก ฯ 
                        อัตตรักขิตสูตรท่ี ๕ 
      [๓๓๗] พระเจาปเสนทิโกศล ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว 
 ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ วันนี้หมอมฉันไดเขาท่ีลับ 
 พักผอนอยู ไดเกิดความนึกคิดอยางนี้วา ชนพวกไหนหนอแล ช่ือวาเปนผูรกัษา 
 ตน ชนพวกไหนหนอแล ช่ือวาเปนผูไมรักษาตน ขาพระองคไดคิดตอไปวา 
 ก็ชนบางพวกแลยอมประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ ชนพวกนั้นช่ือวาเปนผู 
 ไมรักษาตน ถึงแมพลชาง พลมา พลรถ หรือพลเดินเทา จะพึงรักษาเขา ถึง 
 เชนนั้นชนพวกนั้น ก็ช่ือวาไมเปนผูรักษาตน ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ก็เพราะ 
 เหตุวา การรักษาเชนนั้น เปนการรักษาภายนอก มิใชเปนการรักษาภายใน ฉะนั้น 
 ชนพวกนั้นจึงช่ือวาเปนผูไมรกัษาตน สวนวาชนบางพวกยอมประพฤติสุจริตดวย 
 กาย วาจา ใจ ชนพวกนั้นช่ือวาเปนผูรักษาตน ถึงแมวาพลชาง พลมา พลรถ 
 หรือพลเดินเทา จะไมรักษาเขา ถึงเชนนั้นชนพวกนั้นก็ช่ือวาเปนผูรักษาตน 
 ขอน้ันเปนเพราะเหตุไร ก็เพราะเหตุวาการรักษาเชนนั้น เปนการรักษาภายใน มิใช 
 เปนการรักษาภายนอก ฉะนั้น ชนพวกนั้นจึงช่ือวาเปนผูรักษาตน ฯ 
      [๓๓๘] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ถูกแลวๆ มหาบพิตร ก็ชนบาง 
 พวกยอมประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ ชนพวกนั้นช่ือวาเปนผูไมรักษาตน 
 ถึงแมชนพวกนั้นจะมีพลชาง พลมา พลรถ หรือพลเดินเทา คอยรักษา ถึง 
 เชนนั้นชนพวกนั้นก็ช่ือวาไมรักษาตน ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ก็เพราะเหตุวา 
 การรักษาเชนนั้นเปนการรักษาภายนอก มิใชเปนการรักษาภายใน ฉะนั้น ชนพวก 
 นั้นจึงช่ือวาไมรักษาตน สวนวาชนบางพวกยอมประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา ใจ 
 ชนพวกนั้นช่ือวาเปนผูรักษาตน ถึงแมชนพวกนั้นจะไมมีพลชาง พลมา พลรถ 
 หรือพลเดินเทา คอยรักษา ถึงเชนนั้นชนพวกนั้นก็ช่ือวารักษาตน ขอนั้นเปน 
 เพราะเหตุไร ก็เพราะเหตุวาการรักษาเชนนั้นเปนการรักษาภายใน มิใชเปนการ 
 รักษาภายนอก ฉะนั้น ชนพวกนั้นจึงช่ือวาเปนผูรักษาตน ฯ 
      [๓๓๙] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
          การสํารวมดวยกายเปนการดี การสํารวมดวยวาจาเปนการดี 
          การสํารวมดวยใจเปนการดี การสํารวมในท่ีท้ังปวงเปนการดี 
          บุคคลสํารวมในท่ีท้ังปวงแลวมีความละอายตอบาป เรากลาววา 
          เปนผูรักษาตน ฯ 
                          อัปปกสูตรท่ี ๖ 



      [๓๔๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามแหง 
 ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
      ครั้งน้ันแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
 ประทับ ครั้นแลวจึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวประทับน่ัง ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง ฯ 
      พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ วันนี้หมอมฉันไดเขาท่ีลับพักผอนอยู 
 ไดเกิดความคิดอยางนี้วา สัตวเหลาใดไดโภคทรัพยยิ่งๆ แลว ยอมไมมวัเมา 
 ไมประมาท ไมถึงความติดอยูในกามคุณ และไมประพฤติผิดในสัตวท้ังหลาย 
 สัตวเหลานั้นมีจํานวนนอยในโลก สวนวาสัตวเหลาใดไดโภคทรัพยยิ่งๆ แลว 
 ยอมมัวเมา ประมาท ถึงความติดอยูในกามคุณ และประพฤติผิดในสัตวท้ังหลาย 
 สัตวเหลานั้นแลมีจํานวนมากมายในโลก ฯ 
      [๓๔๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ถูกแลวๆ มหาบพิตร สัตว 
 เหลาใดไดโภคทรัพยยิ่งๆ แลว ยอมไมมัวเมา ไมประมาท ไมถึงความติดอยู 
 ในกามคุณ และไมประพฤติผิดในสัตวท้ังหลาย สัตวเหลานั้นมีจํานวนนอยในโลก 
 สวนวาสัตวเหลาใดไดโภคทรัพยยิ่งๆ แลว ยอมมัวเมา ประมาท ถึงความติด 
 อยูในกามคุณ และประพฤติผิดในสัตวท้ังหลาย สัตวเหลานั้นแลมีจํานวนมาก 
 มายในโลก ฯ 
      [๓๔๒] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
          สัตวท้ังหลายเปนผูกําหนัดกลาในโภคทรัพย ท่ีนาใคร มักมาก 
          หลงใหลในกามคุณ ยอมไมรูสึกการกาวลวง (ประพฤติ 
          ผิดในสัตวพวกอื่น) เหมอืนพวกเนือ้ไมรูสึกแรวซึง่โกงดักไว 
          ฉะนั้น ผลเผ็ดรอนยอมมีแกสัตวพวกนัน้ในภายหลัง เพราะ 
          วากรรมเชนนั้นมีวิบากเลวทราม ฯ 
                        อรรถกรณสูตรท่ี ๗ 
      [๓๔๓] พระเจาปเสนทิโกศล ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว 
 ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ วันนี้หมอมฉันไดนั่ง ณ ท่ี 
 พิจารณาคดี เห็นกษัตริยมหาศาลบาง พราหมณมหาศาลบาง คฤหบดีมหาศาลบาง 
 ซึ่งเปนผูมั่งค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมากมาย มีทรัพยเครื่อง 
 อุปกรณนาปลื้มใจมากมาย มีทรัพยคือขาวเปลือกมากมาย ยงักลาวมุสาท้ังท่ีรูสึก 
 อยู เพราะเหตุแหงกาม เพราะเรื่องกาม เพราะมีกามเปนเคามูล หมอมฉันได 
 เกิดความนึกคิดอยางนี้วา เปนการไมสมควรเลยดวยการท่ีเราจะพิจารณาคดีในบัดนี้ 



 (เพราะ) บัดนี้ ราชโอรสนามวาวิฑูฑภะผูมีหนาช่ืนบาน จักปรากฏโดยการ 
 พิจารณาคดี ฯ 
      [๓๔๔] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ชอบแลวๆ มหาบพิตร กษัตริย 
 มหาศาล พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาล แมบางพวกเปนผูมั่งค่ัง มีทรัพย 
 มาก ฯลฯ มีทรัพยคือขาวเปลือกมากมาย ยังจักกลาวมุสาท้ังท่ีรูสึกอยู เพราะเหตุ 
 แหงกาม เพราะเรื่องกาม เพราะมีกามเปนเคามูล ขอนั้นจักเปนไปเพ่ือความ 
 เสื่อมประโยชน เพื่อความทุกขแกพวกเขาตลอดกาลนาน ฯ 
      [๓๔๕] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
          สัตวท้ังหลายเปนผูกําหนัดกลาในโภคทรัพยท่ีนาใคร มักมาก 
          หลงใหลในกามคุณ ยอมไมรูสึกการลวงเกิน เหมือนพวกปลา 
          กําลังเขาไปสูเครื่องดัก ซึ่งอาดักอยู ฉะนั้น ผลอันเผ็ดรอน 
          ยอมมีแกสัตวพวกนั้นในภายหลัง เพราะวากรรมเชนนั้นมีวิบาก 
          เลวทราม ฯ 
                          มัลลิกาสูตรท่ี ๘ 
      [๓๔๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
          สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามแหง 
 ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
          ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลไดประทับ ณ ปราสาทอัน 
 ประเสริฐช้ันบน พรอมดวยพระนางมัลลิการาชเทวี ฯ 
          ครั้งน้ันแล พระเจาปเสนทิโกศลไดตรัสกับพระนางมัลลิการาชเทวีวา แนะ 
 มัลลิกา ก็คนอื่นคือใครเลาซ่ึงเปนท่ีรักยิ่งกวาตน ยอมมีแกเธอหรอืหนอแล ฯ 
          พระนางมัลลิกาไดทูลสนองวา ขาแตมหาราชเจา ก็คนอื่นคือใครเลาซ่ึง 
 เปนท่ีรักยิ่งกวาตน ยอมไมมีแกหมอมฉันแล ก็คนอื่นคือใครเลาซ่ึงเปนท่ีรักยิ่ง 
 กวาตน ยอมมีแกพระองคหรอืไฉน ฯ 
          พระเจาปเสนทิโกศลตรัสวา แนะมัลลิกา คนอื่นใครๆ ซึ่งเปนท่ีรักยิ่ง 
 กวาตนยอมไมมีแมแกฉัน ฯ 
      [๓๔๗] ครั้งน้ันแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จลงจากปราสาทเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลว จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวประทับ 
 นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
          พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ วันนี้หมอมฉันไดอยูท่ีปราสาทอัน 
 ประเสริฐช้ันบนกับดวยพระนางมัลลิการาชเทวี ไดพูดกับพระนางมัลลิการาชเทวีวา 
 แนะมัลลิกา ก็คนอื่นคือใครเลาซ่ึงเปนท่ีรักยิ่งกวาตน ยอมมีอยูหรอืหนอแล 



 ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้นหมอมฉันพูดอยางน้ีแลว พระนางมัลลิการาชเทวีไดทูล 
 สนองหมอมฉันวา ขาแตพระมหาราชเจา ก็คนอื่นคือใครเลาซ่ึงเปนท่ีรักยิ่งกวาตน 
 ยอมไมมีแกหมอมฉันแล ก็คนอื่นใครๆ ซึ่งเปนท่ีรักยิ่งกวาตนยอมมีอยูแกพระ 
 องคหรือไฉน ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้นพระนางมัลลิกาทูลสนองอยางนีแ้ลว 
 หมอมฉันไดพดูกับพระนางมัลลิการาชเทวีวา แนะมัลลิกา คนอื่นใครๆ ซึ่งเปน 
 ท่ีรักยิ่งกวาตน ยอมไมมีแมแกฉันแล ฯ 
      [๓๔๘] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเน้ือความนั้นแลว จึงได 
 ตรัสพระคาถาน้ีในเวลานั้นวา 
          บุคคลคนหาดวยจิตตลอดทิศท้ังหมด ไมไดพบใครซ่ึงเปนท่ีรัก 
          ยิ่งกวาตนในท่ีไหนๆ เลย สัตวท้ังหลายเหลาอื่นกร็ักตนมาก 
          เชนนั้นเหมือนกัน ฉะนั้น ผูรักตนจึงไมควรเบียดเบียนสัตวอื่น ฯ 
                          ยัญญสูตรท่ี ๙ 
      [๓๔๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามแหง 
 ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
      ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลไดตระเตรียมการบูชามหายัญ 
 โคผู ๕๐๐ ตัว ลูกโคผู ๕๐๐ ตัว ลูกโคตัวเมีย ๕๐๐ ตัว แพะ ๕๐๐ ตัว และ 
 แกะ ๕๐๐ ตัว ถูกนําไปผูกไวท่ีหลักเพื่อบูชายัญ แมชนบางคนของพระเจา 
 ปเสนทิโกศลน้ัน เปนทาส คนใชหรือกรรมกรท่ีมีอยู แมชนเหลาน้ันถูกอาชญา 
 ถูกภัยคุกคาม มีหนานองดวยน้ําตารองไหพลาง กระทําบริกรรมไปพลาง ฯ 
      [๓๕๐] ครั้งน้ันแล พวกภิกษุหลายรูปครองผาเรียบรอยแลวในเวลาเชา 
 ถือบาตรและจีวรเขาไปสูกรุงสาวัตถี เพื่อบิณฑบาต กลับจากบิณฑบาตในเวลาหลัง 
 ภัตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว 
 ไดนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
 วา ขาแตพระองคผูเจริญ วันนีพ้ระเจาปเสนทิโกศลไดตระเตรียมการบูชามหายัญ 
 โคผู ๕๐๐ ตัว ลูกโคผู ๕๐๐ ตัว ลูกโคตัวเมีย ๕๐๐ ตัว แพะ ๕๐๐ ตัว และ 
 แกะ ๕๐๐ ตัว ถูกนําไปผูกไวท่ีหลักเพื่อบูชายัญ แมชนบางคนของพระเจา 
 ปเสนทิโกศลน้ัน เปนทาส คนใช หรือกรรมกร ท่ีมีอยู ชนแมเหลานั้นถูกอาชญา 
 ถูกภัยคุกคาม มีหนานองดวยน้ําตารองไหพลาง กระทําบริกรรมไปพลาง ฯ 
      [๓๕๑] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเน้ือความนั้นแลว จึงได 
 ตรัสพระคาถาเหลาน้ีในเวลานั้นวา 
          มหายัญท่ีมีการตระเตรียมมาก มีการฆาแพะ แกะ โค และ 
          สัตวชนิดตางๆ คือ อัศวเมธ ๑- ปุริสเมธ ๒- สัมมาปาสะ ๓- 



          วาชเปยยะ ๔- นิรัคคฬะ ๕- มหายัญเหลาน้ัน เปนยัญไมมี 
          ผลมาก (เพราะ) พระพุทธเจาเปนตนผูแสวงหาคุณอันยิง่ใหญ 
          ผูดําเนินปฏิปทาอันชอบ ยอมไมเขาไปใกลยัญนั้น ฯ 
 @๑. อัศวเมธ ไดแกการฆามาบูชายัญ แตช่ือนี้หมายความกวางกวาน้ัน คือ หมาย 
 @ถึงยัญท่ีบูชาดวยสมบัติทุกอยาง เวนท่ีดินแลคน ซึ่งเขาต้ังเสายัญ ๒๑ เสา สําหรับผูก 
 @ปศุสัตวท่ีจะตองฆาประมาณ ๕๙๗ ชนิด เพื่อบูชายัญ แลวทําการบูชาอยูหลายวันกวาจะ 
 @เสร็จพิธี แตฉบับพมาเพ้ียนไปเปน สสฺสเมธํ แปลวาสัสสเมธ เปนยัญในพระพุทธศาสนา 
 @ท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงแกพระเจามหาวิชิตราชในกฏทันตสูตร หมายความวาการเก็บคา 
 @นาตามธัญญาหารท่ีสําเร็จผลสิบสวน เก็บไวเปนสวนหลวงสวนหนึ่ง นี่เปนสังคหวัตถ ุ
 @ประการหน่ึงของพระเจาจกัรพรรดิ ไมตรงกับเรื่องในพระสูตรน้ี ฯ 
 @๒. ปุริสเมธ ไดแกการฆาคนบูชายัญ แตความจริงหมายเฉพาะยัญท่ีบูชาดวย 
 @สมบัติตางๆ อยางอัศวเมธน้ัน แตรวมท่ีดินเขาดวย แตในพระพุทธศาสนา หมายถึงการ 
 @พระราชทานทรัพยเปนเบ้ียเลี้ยงและบําเหน็จบํานาญแกทวยหาญทุก ๖ เดือน เปนสังคห- 
 @วัตถุของพระเจาจักรพรรดิประการหน่ึง ฯ 
 @๓. สัมมาปาสะ ไดแกการผูกสัตวบูชายัญ โดยเขาทําพิธีเหวี่ยงทอนไมสาํหรับ 
 @ตอนสัตวเขาไปท่ีหลักบูชาเพลิงท้ังคู แลวรายเวทตรงท่ีทอนไมนั้นตก ทําการบูชาตามพิธี 
 @ผูบูชาตองเปนคนไดเดินทางยอนไปตามแมน้ําสรัสดีแลวดวย จึงจะเขาพิธีได แตท่ีใน 
  @พระพุทธศาสนาจัดเปนสังคหวัตถุของพระเจาจักรพรรดิ หมายถึงการเรยีกหนังสือสาร 
 @กรรมธรรมกูแตชาวเมืองท่ีขัดสนแลวพระราชทานทรัพยใหกู โดยไมเรียกดอกเบ้ียเปน 
 @เวลา ๓ ป ฯ 
 @๔. วาชเปยยะ ไดแกยัญอีกชนิดหน่ึงซ่ึงเขาผูกปศุสัตว ๑๗ ชนิดบูชา แตท่ีเปน 
 @สังคหวัตถุของพระเจาจักรพรรดิ หมายถงึการตรัสพระวาจาอันออนหวาน เปนท่ีดูดดื่มนํ้า 
 @ใจของประชาชน ฯ 
 @๕. นิรัคคฬะ ไดแกยัญท่ีไมตองมีหลักยัญสาํหรับบูชา หมายถึงพิธีชนิดเดียวกับ 
 @อัศวเมธ แตบูชาดวยสมบัติทุกอยาง ไมมียกเวนอะไร ฉะนั้นจึงมีช่ือเรยีกอีกอยางหน่ึงวา 
 @สรรพเมธ แตท่ีในพระพุทธศาสนาจัดเปนสังคหวัตถุของพระเจาจักรพรรดิ หมายถึงผลท่ี 
 @พระมหากษัตริยสงเคราะหดวยสังคหวัตถุ ๔ ขางตนนั้น ท่ีเปนเหตุใหรัฐม่ังค่ังสมบูรณ 
 @ไมมีโจรผูรายและประชาราษฎรบันเทิงใจเปนอยู อยางท่ีกลาววา ประตูเรือนไมตองลงลิม่ 
 @กลอนระวังก็ไดฉะนั้น ฯ 
          สวนยัญใด มีการตระเตรียมนอย ไมมีการฆา แพะ แกะ 
          โค และสัตวชนิดตางๆ ซึ่งบุคคลบูชาสืบตระกูลทุกเมื่อ 
          พระพุทธเจาเปนตนผูแสวงหาคุณอันยิง่ใหญ ผูดําเนินปฏิปทา 
          อันชอบ ยอมเขาไปใกลยัญนั้น ฯ 
          ผูมีปญญาควรบูชายัญนั้น ยัญนั้นเปนยัญมีผลมาก เมื่อบุคคล 



          บูชายัญน้ันนั่นแหละ ยอมมีแตความดี ไมมีความช่ัวชา 
          เลวทราม ยัญก็เปนยัญอยางไพบูลย และเทวดายอม 
          เลื่อมใส ฯ 
                         พันธนสูตรท่ี ๑๐ 
      [๓๕๒] ก็โดยสมัยนั้นแล หมูมหาชนถูกพระเจาปเสนทิโกศลใหจองจํา 
 ไวแลว บางพวกถูกจองจําดวยเชือก บางพวกถูกจองจําดวยข่ือคา บางพวกถูก 
 จองจําดวยโซตรวน ฯ 
      ครั้งน้ันแล ภิกษุหลายรูปครองผาเรียบรอยแลวในเวลาเชาถือบาตและจีวร 
 เขาไปสูพระนครสาวัตถี เพื่อบิณฑบาต ครั้นกลับจากบิณฑบาตในเวลาหลัง 
 ภัตตาหารแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลวจึงถวายบังคม 
 พระผูมีพระภาค แลวไดนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      พวกภิกษุเหลานั้นนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกราบทูลพระผูมี- 
 *พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ วันนี้หมูมหาชนถูกพระเจาปเสนทิโกศลให 
 จองจําไวแลว บางพวกถูกจองจําดวยเชือก บางพวกถูกจองจาํดวยข่ือคา บางพวก 
 ถูกจองจําดวยโซตรวน ฯ 
      [๓๕๓] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเน้ือความนั้นแลว จึงได 
 ตรัสพระคาถาเหลาน้ีในเวลานั้นวา 
      นักปราชญท้ังหลายไมไดกลาวเครื่องจองจําท่ีทําดวยเหล็ก ทํา 
      ดวยไม และทําดวยหญา (เชือก) วาเปนเครื่องจองจําท่ีมั่น 
          นักปราชญท้ังหลายกลาวความความรักใครพอใจนักในแกวมณี 
          และกุณฑล และความหวงอาลัยในบุตรและภรรยาท้ังหลาย 
          วาเปนเครื่องจองจําท่ีมั่น พาใหตกตํ่า เปนเครื่องจําท่ีหยอนๆ 
          แตปลดเปลื้องไดยาก นักปราชญท้ังหลายตัดเครื่องจองจํา 
          แมเชนนั้นออกบวช เปนผูไมมีความหวงอาลยั ละกามสุข 
          เสียแลว ฯ 
                          จบ วรรคท่ี ๑ 
                          ---------- 
                รวมพระสูตรในปฐมวรรคท่ี ๑ นี้ คือ 
      ทหรสูตรท่ี ๑ ปุริสสูตรท่ี ๒ ราชสูตรท่ี ๓ ปยสูตรท่ี ๔ อัตตรักขิต- 
 *สูตรท่ี ๕ อัปปกสูตรท่ี ๖ อรรถกรณสูตรท่ี ๗ มัลลิกาสูตรท่ี ๘ ยัญญสูตรท่ี ๙ 
 และพันธนสูตรท่ี ๑๐ ฯ 
                      ------------- 
                          ทุติยวรรคท่ี ๒ 
                          ชฏิลสูตรท่ี ๑ 



      [๓๕๔] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระวิหารบุพพาราม 
 ปราสาทของมิคารมารดา เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
      ก็สมัยน้ัน ในเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากท่ีทรงพักผอนแลว 
 ประทับนั่งท่ีภายนอกซุมประตู ฯ 
      ครั้งน้ัน พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ครั้นแลวก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      [๓๕๕] ก็สมัยน้ัน ชฎิล ๗ คน นิครนถ ๗ คน อเจลก ๗ คน 
 เอกสาฎกนิครนถ ๗ คน ปริพาชก ๗ คน ผูมีขนรักแร เล็บ และขนยาว ถือ 
 เครื่องบริขารตางๆ เดินผานไปในท่ีไมไกล พระผูมีพระภาค ฯ 
      ทันใดน้ัน พระเจาปเสนทิโกศลก็เสด็จลุกจากอาสนะทรงกระทําพระภูษา 
 เฉวียงพระองัสาขางหน่ึง ทรงจดพระชานุมณฑลเบ้ืองขวา ณ พื้นแผนดิน ทรง 
 ประนมอัญชลีไปทางชฎิล ๗ คน นิครนถ ๗ คน อเจลก ๗ คน เอกสาฏก- 
 *นิครนถ ๗ คน ปริพาชก ๗ คน เหลานั้นแลว ทรงประกาศพระนาม ๓ ครั้งวา 
 ทานเจาขา ขาพเจาคือพระราชาปเสนทิโกศล... ทานเจาขา ขาพเจาคือพระราชา 
 ปเสนทิโกศล ฯ 
      ลําดับนั้น เมื่อชฎิล ๗ คน นิครนถ ๗ คน อเจลก ๗ คน เอกสาฎก- 
 *นิครนถ ๗ คน ปริพาชก ๗ คนเหลาน้ัน เดินผานไปไดไมนาน พระเจา 
 ปเสนทิโกศล เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลว ก็ถวายบังคม 
 พระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกนักบวชเหลาน้ัน คงเปนพระ- 
 *อรหันต หรือทานผูบรรลุพระอรหัตมรรคเหลาใดเหลาหนึ่งในโลก ฯ 
      [๓๕๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร พระองคเปนคฤหัสถ 
 บริโภคกาม ครอบครองเรือน บรรทมเบียดพระโอรสและพระชายา ทาจุรณจันทน 
 อันมาแตแควนกาสี ทรงมาลาของหอมและเครื่องลูบไล ยินดีเงินและทอง ยากท่ี 
 จะรูเรื่องน้ีวา คนพวกนี้เปนพระอรหันต หรอืคนพวกนี้บรรลุอรหัตมรรค ฯ 
      ดูกรมหาบพิตร ศีลพึงรูไดดวยการอยูรวมกัน ก็ศีลนั้นจะพึงรูไดโดย 
 กาลนาน ไมใชดวยกาลเล็กนอย ผูสนใจจึงจะรูได ผูไมสนใจก็ไมรู ผูมีปญญา 
 จึงจะรูได ผูมีปญญาทรามก็ไมรู ฯ 
      ดูกรมหาบพิตร ความสะอาดพึงรูไดดวยการงาน ก็ความสะอาดน้ันจะพึง 
 รูไดดวยกาลนาน ไมใชดวยกาลเล็กนอย ผูสนใจจึงจะรูได ผูไมสนใจก็ไมรู 
 ผูมีปญญาจึงจะรูได ผูมีปญญาทรามก็ไมรู ฯ 
      ดูกรมหาบพิตร กําลังใจพึงรูไดในคราวมีอันตราย ก็กําลงัใจน้ัน จะพึงรู 
 ไดดวยกาลนาน ไมใชดวยกาลเล็กนอย ผูสนใจจึงจะรูได ผูไมสนใจก็ไมรู 



 ผูมีปญญาจึงจะรูได ผูมีปญญาทรามก็ไมรู ฯ 
      ดูกรมหาบพิตร ปญญาพึงรูไดดวยการสนทนา ก็ปญญานั้นจะพึงรูไดดวย 
 กาลนาน ไมใชดวยกาลเล็กนอย ผูสนใจจึงจะรูได ผูไมสนใจก็ไมรู ผูมีปญญา 
 จึงจะรูได ผูมีปญญาทรามก็ไมรู ฯ 
      [๓๕๗] พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ นา- 
 *อัศจรรย ขาแตพระองคผูเจรญิ เรื่องไมเคยมีแลว ขาแตพระองคผูเจริญ เทาท่ี 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร พระองคเปนคฤหัสถ บริโภคกาม... 
 ยากท่ีจะรูเรื่องน้ี... ผูมีปญญาจึงจะรูได ผูมีปญญาทรามก็ไมรู ดังน้ี เปนอันตรัส 
 ดีแลว ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ นักบวชเหลาน้ันเปนคนของหมอมฉัน เปนจารบุรุษ 
 เปนคนสืบขาวลับ เท่ียวสอดแนมไปยังชนบทแลวพากันมา ในภายหลังขาพระองค 
 จึงจะรูเรือ่งราวท่ีคนเหลาน้ันสืบไดกอน ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้คนเหลาน้ัน ชําระลางละอองธุลีนั้นแลว 
 อาบดี ประเทืองผิวดี โกนผมและหนวดแลว นุงหมผาขาว เอิบอิ่มเพรียบพรอม 
 ดวยเบญจกามคุณ บําเรอขาพระองคอยู ฯ 
      [๓๕๘] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบความน้ีแลว จึงไดทรง 
 ภาษิตพระคาถาเหลาน้ีในเวลานั้นวา 
          คนผูเกิดมาดี ไมควรไววางใจ เพราะผิวพรรณและรูปราง 
          ไมควรไววางใจ เพราะการเห็นกันช่ัวครูเดียว เพราะวา 
          นักบวชผูไมสํารวมท้ังหลาย ยอมเท่ียวไปยังโลกนี้ ดวย 
          เครื่องบริขารของเหลานักบวชผูสํารวมดีแลว ประดุจกุณฑล- 
          *ดิน และมาสกโลหะหุมดวยทองคําปลอมไว คนท้ังหลาย 
          ไมบริสุทธิ์ในภายใน งามแตภายนอก แวดลอมดวยบริวาร 
          ทองเท่ียวอยูในโลก ฯ 
                         ปญจราชสูตรท่ี ๒ 
      [๓๕๙] พระผูมีพระภาคประทับ ... เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
      ก็สมัยน้ัน พระราชา ๕ พระองค มีพระเจาปเสนทิโกศลเปนประมุข 
 ผูเอิบอิ่มเพรียบพรอมไดรับบําเรออยูดวยเบญจพิธกามคุณ เกิดถอยคําโตเถยีงกัน 
 ข้ึนวา อะไรหนอเปนยอดแหงกามท้ังหลาย ฯ 
      ในพระราชาเหลาน้ัน บางองคไดตรัสอยางน้ีวา รูปท้ังหลายเปนยอดแหง 
 กามท้ังหลาย ฯ 
      บางองคไดตรัสอยางนีว้า เสียงท้ังหลายเปนยอดแหงกามท้ังหลาย ฯ 
      บางองคไดตรัสอยางนีว้า กลิ่นท้ังหลายเปนยอดแหงกามท้ังหลาย ฯ 
      บางองคไดตรัสอยางนีว้า รสท้ังหลายเปนยอดแหงกามท้ังหลาย ฯ 



      บางองคไดตรัสอยางนีว้า โผฏฐัพพะท้ังหลายเปนยอดแหงกามท้ังหลาย ฯ 
      เพราะเหตุท่ีพระราชาเหลาน้ัน ไมอาจทรงยังกันและกันใหเขาพระทัยได 
 จึงพระเจาปเสนทิโกศล ไดตรัสกะพระราชาเหลานั้นวา มาเถิดทานสหายท้ังหลาย 
 เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลวจักทูลถามความขอนี้กะพระ- 
 *ผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคจักทรงพยากรณแกเราท้ังหลายอยางใด เราท้ังหลาย 
 พึงจําคําพยากรณนั้นไวอยางน้ันเถิด ฯ 
      พระราชาเหลาน้ัน ทรงรบัพระดํารัสของพระเจาปเสนทิโกศลแลว ฯ 
      [๓๖๐] ครั้งน้ัน พระราชา ๕ พระองคเหลาน้ัน มีพระเจาปเสนทิโกศล 
 เปนประมุข เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลวก็ถวายบังคม 
 พระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      พระเจาปเสนทิโกศล ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคท้ังหลายในท่ีนี้ เปนราชา- 
 *ท้ัง ๕ คน เอิบอิ่มเพรียบพรอมไดรับบําเรออยูดวยเบญจกามคุณ เกิดมีถอยคํา 
 โตเถียงกันข้ึนวา 
      อะไรหนอเปนยอดแหงกามท้ังหลาย บางทานกลาวอยางน้ีวา รูปท้ังหลาย 
 เปนยอดแหงกามท้ังหลาย บางทานกลาวอยางน้ีวา เสียงท้ังหลายเปนยอดแหง 
 กามท้ังหลาย บางทานกลาวอยางนี้วา กลิ่นท้ังหลายเปนยอดแหงกามท้ังหลาย 
 บางทานกลาวอยางนี้วา รสท้ังหลายเปนยอดแหงกามท้ังหลาย บางทานกลาวอยางนี ้
 วา โผฏฐัพพะท้ังหลายเปนยอดแหงกามท้ังหลาย ขาแตพระองคผูเจริญ อะไร 
 หนอเปนยอดแหงกามท้ังหลาย ฯ 
      [๓๖๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ยอดสุดแหงความ 
 พอใจน่ันแหละ อาตมภาพกลาววาเปนยอดในเบญจกามคุณ ดูกรมหาบพิตร รูป- 
 *เหลาใดเปนท่ีพอใจของคนบางคน รูปเหลาน้ันไมเปนท่ีพอใจของคนบางคน เขา 
 ดีใจ มีความดําริบริบูรณดวยรปูเหลาใด รูปอื่นจากรูปเหลาน้ัน จะยิ่งกวา หรอื 
 ประณีตกวา เขาก็ไมปรารถนา รูปเหลาน้ันเปนอยางยิ่งสําหรบัเขา รูปเหลาน้ัน 
 เปนยอดเยี่ยมสําหรับเขา ดูกรมหาบพิตร เสียงเหลาใด ... ดูกรมหาบพิตร 
 กลิ่นเหลาใด ... ดูกรมหาบพิตร รสเหลาใด ... ดูกรมหาบพิตร โผฏฐัพพะ 
 เหลาใด เปนท่ีพอใจของคนบางคน โผฏฐัพพะเหลาน้ัน ไมเปนท่ีพอใจของคน 
 บางคน เขาดีใจ มีความดําริบริบูรณดวยโผฏฐัพพะเหลาใด โผฏฐัพพะอื่นจาก 
 โผฏฐัพพะเหลาน้ัน จะยิ่งกวา หรือประณีตกวา เขาก็ไมปรารถนา โผฏฐัพพะ 
 เหลานั้นเปนอยางยิ่งสําหรับเขา โผฏฐัพพะเหลาน้ันเปนยอดเยี่ยมสําหรับเขา ฯ 
      [๓๖๒] ก็สมัยน้ัน จันทนังคลิกอุบาสกน่ังอยูในบริษัทน้ัน ฯ 
      ลําดับนั้น จันทนังคลิกอุบาสกลุกจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบาขางหน่ึง 
 ประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต 



 พระผูมีพระภาค เหตุอยางหน่ึง ยอมแจมแจงกะขาพระองค ขาแตพระสุคต 
 เหตุอยางหน่ึงยอมแจมแจงกะขาพระองค ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรจันทนังคลิกะ ขอเหตุนั้นจงแจมแจงเถิด ฯ 
      ลําดับนั้น จันทนังคลิกอุบาสก ไดสรรเสรญิพระผูมีพระภาคเฉพาะพระ- 
 *พักตร ดวยคาถาท่ีสมควรแกเหตุนั้นวา 
          ดอกปทุมช่ือโกกนุท บานในเวลาเชา ยังไมสิ้นกลิ่น 
          ยังมีกลิ่นหอมอยู ฉันใด ทานจงดูพระอังคีรส ผูไพโรจนอยู 
          ดุจดวงอาทิตย รุงโรจนอยูในอากาศ ฉะนั้น ฯ 
      [๓๖๓] ลําดับนั้น พระราชา ๕ พระองคเหลาน้ัน ทรงใหจันทนังคลิก 
 อุบาสกหมดวยผา ๕ ผืน (คือพระราชทานผาหม ๕ ผืน) ฯ 
      ทันใดน้ัน จันทนังคลิกอุบาสก ก็ถวายใหพระผูมีพระภาคทรงหมดวย 
 ผา ๕ ผืนเหลาน้ัน ฯ 
                         โทณปากสูตรท่ี ๓ 
      [๓๖๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ... เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
      ก็สมัยน้ัน พระเจาปเสนทิโกศลเสวยพระสุธาหารหุงดวยขาวสารหน่ึง- 
 *ทะนาน ครั้งน้ัน พระเจาปเสนทิโกศลเสวยแลวทรงอึดอดั เสด็จเขาไปเฝาพระ- 
 *ผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลวก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวประทับนั่ง ณ 
 ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      [๓๖๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบวา พระเจาปเสนทิโกศล 
 นั้นเสวยแลวทรงอึดอัด จึงไดทรงภาษิตพระคาถาน้ีในเวลานั้นวา 
          มนุษยผูมีสติอยูทุกเมื่อ รูจักประมาณในโภชนะท่ีไดมา 
          ยอมมีเวทนาเบาบาง เขายอมแกชา ครองอายุไดยืนนาน ฯ 
      [๓๖๖] ก็สมัยน้ัน มาณพช่ือสุทัศนะ ยืนอยูเบ้ืองพระปฤษฎางค 
 พระเจาปเสนทิโกศล ฯ 
      ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลจึงตรัสเรียกสุทัสสนมาณพมารับสั่งวา 
 มาเถิด เจาสุทัศนะ เจาจงเรียนคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาค แลวจงกลาวใน 
 เวลาเราบริโภคอาหาร อนึ่ง เราจะใหนิตยภัตแกเจาวันละ ๑๐๐ กหาปณะทุกวัน ฯ 
      สุทัสสนมาณพรับสนองพระดํารัสพระเจาปเสนทิโกศลวา เปนพระมหา- 
 *กรุณาอยางยิ่ง พระพุทธเจาขา ดังน้ี แลวเรียนคาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาค 
 กลาวในเวลาท่ีพระเจาปเสนทิโกศล เสวยพระกระยาหารวา 
          มนุษยผูมีสติอยูทุกเมื่อ รูจักประมาณในโภชนะท่ีไดมา 
          ยอมมีเวทนาเบาบาง เขายอมแกชา ครองอายุไดยืนนาน ฯ 
      [๓๖๗] ครั้งน้ัน พระเจาปเสนทิโกศล ทรงดํารงอยูโดยมพีระกระยาหาร 
 หนึ่งทะนานขาวสุกเปนอยางมากเปนลําดับมา ฯ 



      ในลําดับตอมา พระเจาปเสนทิโกศลมีพระวรกายกระปรี้กระเปราดี ทรง 
 ลูบพระวรกายดวยฝาพระหัตถ ทรงเปลงพระอุทานน้ีในเวลานั้นวา พระผูมีพระภาค 
 พระองคนั้น ทรงอนุเคราะหเราดวยประโยชนท้ัง ๒ คือ ประโยชนภพนี้ และ 
 ประโยชนภพหนาหนอ ฯ 
                      ปฐมสังคามวัตถุสูตรท่ี ๔ 
      [๓๖๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ... เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
      ครั้งน้ัน พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร ทรงตระเตรียม 
 จตุรงคินีเสนา ยกไปรุกรานพระเจาปเสนทิโกศล ถึงแควนกาสี ฯ 
      พระเจาปเสนทิโกศลไดทรงสดับขาววา พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู 
 เวเทหิบุตร ทรงตระเตรียมจตุรงคินีเสนายกมารุกรานเราถึงแควนกาสี ฯ 
      ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลจึงทรงจัดจตุรงคินีเสนา ยกออกไปตอสู 
 พระเจาแผนดินมคธ อชาตสัตรู เวเทหิบุตร ปองกันแควนกาสี ฯ 
      ครั้งน้ัน พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร กับพระเจาปเสน- 
 *ทิโกศล ทรงทําสงครามกันแลว แตในสงครามครั้งน้ัน พระเจาแผนดินมคธ- 
 *อชาตสัตรู เวเทหิบุตรทรงชํานะพระเจาปเสนทิโกศล ฯ 
      ฝายพระเจาปเสนทิโกศลผูปราชัย ก็เสด็จลาทัพกลับพระนครสาวัตถี 
 ราชธานีของพระองค ฯ 
      [๓๖๙] ครั้งน้ัน เวลาเชา ภิกษุเปนจํานวนมากนุงหมแลว ถือบาตรและ 
 จีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี เท่ียวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว 
 ในเวลาปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ครั้นแลว ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
 วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระโอกาส พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู 
 เวเทหิบุตร ทรงตระเตรียมจตุรงคินีเสนา ยกมารุกรานพระเจาปเสนทิโกศลถึง 
 แควนกาสี พระเจาปเสนทิโกศลไดทรงสดับขาววา พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู 
 เวเทหิบุตร ทรงตระเตรียมจตุรงคินีเสนา ยกมารุกรานเราถึงแควนกาสี ขาแต- 
 *พระองคผูเจรญิ ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศล จึงทรงจัดจตุรงคินีเสนา ยก 
 ออกไปตอสูพระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร ปองกันแควนกาสี ครั้งน้ัน 
 พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร กับพระเจาปเสนทิโกศลทรงทําสงคราม 
 กันแลว แตในสงครามครั้งน้ัน พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร ทรง 
 ชํานะพระเจาปเสนทิโกศล ขาแตพระองคผูเจริญ ฝายพระเจาปเสนทิโกศล 
 ผูปราชัย ก็เสด็จลาทัพกลับพระนครสาวัตถีราชธานีของพระองค ฯ 
      [๓๗๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระเจาแผนดิน 
 มคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร มีมิตรเลวทราม มสีหายเลวทราม มีพระทัยนอมไป 



 ในคนเลวทราม ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฝายพระเจาปเสนทิโกศล มีมิตรดีงาม มี 
 สหายดีงาม มีพระทัยนอมไปในคนดีงาม ดูกรภิกษุท้ังหลาย วันนี้พระเจาปเสน- 
 *ทิโกศลทรงแพมาแลวอยางนี ้จักบรรทมเปนทุกขตลอดราตรีนี้ ฯ 
      [๓๗๑] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
          ผูชํานะยอมกอเวร ผูแพยอมนอนเปนทุกข บุคคลละความ 
          ชนะและความแพเสียแลว จึงสงบระงับ นอนเปนสุข ฯ 
                      ทุติยสังคามวัตถุสูตรท่ี ๕ 
      [๓๗๒] ครั้งน้ัน พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร ทรง 
 ตระเตรียมจตุรงคินีเสนา ยกไปรุกรานพระเจาปเสนทิโกศลถึงแควนกาสี ฯ 
      พระเจาปเสนทิโกศลไดทรงสดับขาววา พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู 
 เวเทหิบุตร ทรงตระเตรียมจตุรงคินีเสนา ยกมารุกรานเราถึงแควนกาสี ฯ 
      ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลจึงทรงจัดจตุรงคินีเสนา ยกออกไปตอสู 
 พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร ปองกันแควนกาสี ฯ 
      ครั้งน้ัน พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร กับพระเจาปเสน- 
 *ทิโกศลทรงทําสงครามกันแลว แตในสงครามครั้งน้ันพระเจาปเสนทิโกศลทรง 
 ชํานะพระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร และทรงจับพระองคเปนเชลย 
 ศึกได ฯ 
      [๓๗๓] ครั้งน้ัน พระเจาปเสนทิโกศลไดมีพระดําริวา ถึงแมพระเจา 
 แผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตรน้ี จะประทุษรายเราผูมิไดประทุษราย แตเธอก็ยัง 
 เปนพระภาคิไนยของเรา อยากระนั้นเลย เราควรยึดพลชางท้ังหมด ยึดพลมา 
 ท้ังหมด ยึดพลรถท้ังหมด ยึดพลเดินเทาท้ังหมดของพระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู 
 เวเทหิบุตร แลวปลอยพระองคไปท้ังยังมีพระชนมอยูเถิด ฯ 
      ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลทรงยึดพลชางท้ังหมด ทรงยึดพลมา 
 ท้ังหมด ทรงยึดพลรถท้ังหมด ทรงยึดพลเดินเทาท้ังหมด ของพระเจาแผนดิน 
 มคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร แลวทรงปลอยพระองคไปท้ังยังมีพระชนมอยู ฯ 
      [๓๗๔] ครั้งน้ัน เวลาเชา ภิกษุเปนจํานวนมาก นุงหมแลว ถือบาตร 
 และจีวร เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี เท่ียวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถี 
 แลว ในเวลาปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
 ประทับ ครั้นแลวก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      ภิกษุเหลานั้น นั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกราบทูลพระผูมี 
 พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระโอกาส พระเจาแผนดินมคธ 
 อชาตสัตรู เวเทหิบุตร ทรงตระเตรียมจตุรงคินีเสนา ยกมารุกรานพระเจาปเสนทิ- 
 *โกศลถึงแควนกาสี พระเจาปเสนทิโกศลไดทรงสดับขาววา พระเจาแผนดินมคธ 



 อชาตสัตรู เวเทหิบุตร ทรงตระเตรียมจตุรงคินีเสนา ยกมารุกรานเราถงึแควนกาสี 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลจึงทรงจัดจตุรงคินีเสนา 
 ยกออกไปตอสูพระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร ปองกันแควนกาสี 
 ครั้งน้ัน พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตรกับพระเจาปเสนทิโกศล ทรง 
 ทําสงครามกันแลว ขาแตพระองคผูเจริญ แตในสงครามครั้งน้ัน พระเจาปเสน- 
 *ทิโกศลทรงชํานะพระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร และทรงจับพระองค 
 เปนเชลยศึกไดดวย ครั้งน้ัน พระเจาปเสนทิโกศลไดมีพระดําริวา ถึงแมพระเจา 
 แผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตรน้ี จะประทุษรายเราผูมิไดประทุษราย แตเธอ 
 ก็ยังเปนพระภาคิไนยของเรา อยากระน้ันเลยเราควรยึดพลชางท้ังหมด ยึดพลมา 
 ท้ังหมด ยึดพลรถท้ังหมด ยึดพลเดินเทาท้ังหมด ของพระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู 
 เวเทหิบุตร แลวปลอยพระองคไปท้ังยังมีพระชนมอยูเถิด ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลทรงยึดพลชางท้ังหมด ทรงยดึพลมาท้ังหมด ทรง 
 ยึดพลรถท้ังหมด ทรงยึดพลเดินเทาท้ังหมด ของพระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู 
 เวเทหิบุตร แลวทรงปลอยพระองคไปท้ังยังมีพระชนมอยู ฯ 
      [๓๗๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบเน้ือความนี้แลวจึงไดทรง 
 ภาษิตพระคาถาเหลาน้ีในเวลานั้นวา 
          บุรุษจะแยงชิงเขาได ก็ช่ัวกาลท่ีการแยงชิงของเขายังพอสําเร็จ 
          ได แตเมื่อใด คนเหลาอื่นยอมแยงชิง ผูแยงชิงน้ัน ยอม 
          ถูกเขากลับแยงชิงเม่ือนั้น ฯ 
          เพราะวา คนพาลยอมสําคัญวา เปนฐานะตราบเทาท่ีบาป 
          ยังไมใหผล แตบาปใหผลเมื่อใด คนพาลยอมเขาถึงทุกข 
          เมื่อนั้น ฯ 
          ผูฆายอมไดรับการฆาตอบ ผูชํานะยอมไดรับการชนะตอบ 
          ผูดายอมไดรับการดาตอบ และผูข้ึงเคียดยอมไดรับความ 
          ข้ึงเคียดตอบ ฉะนั้น เพราะความหมุนเวียนแหงกรรม ผูแยง 
          ชิงน้ัน ยอมถูกเขากลับแยงชิงคืน ฯ 
                           ธีตุสูตรท่ี ๖ 
      [๓๗๖] สาวัตถีนิทาน ฯ 
      ครั้งน้ัน พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ครั้นแลว ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      ลําดับนั้น ราชบุรุษเขาไปเฝาพระเจาปเสนทิโกศลถึงท่ีประทับ ครั้นแลว 
 ก็กราบทูล ณ ท่ีใกลพระกรรณของพระเจาปเสนทิโกศลวา ขาแตพระองค 
 ผูประเสริฐ พระนางมัลลิกาเทวีทรงประสูติพระธิดาแลว ฯ 
      เมื่อบุรุษกราบทูลอยางนี้แลว พระเจาปเสนทิโกศลก็ไมทรงเบิกบาน 



 พระทัย ฯ 
      [๓๗๗] ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทราบวา พระเจาปเสนทิโกศล 
 ไมทรงเบิกบานพระทัย จึงไดทรงภาษิตพระคาถาเหลาน้ีในเวลาน้ันวา 
          ดูกรมหาบพิตรผูเปนใหญยิ่งกวาปวงชน แทจริง แมสตรี 
          บางคนก็เปนผูประเสริฐ พระองคจงชุบเลี้ยงไว สตรีท่ีมี 
          ปญญา มีศีล ปฏิบัติแมผัวพอผวัดังเทวดา จงรักสามี ฯ 
          บุรุษท่ีเกิดจากสตรีนั้น ยอมเปนคนแกลวกลา เปนเจาแหง 
          ทิศได บุตรของภริยาดีเชนนั้น แมราชสมบัติก็ครอบครอง 
          ได ฯ 
                       ปฐมอัปปมาทสูตรท่ี ๗ 
      [๓๗๘] พระผูมีพระภาคประทับ ... เขตพระนครสาวัตถี ... พระเจา 
 ปเสนทิโกศล ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
 วา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมอยางหน่ึงท่ียดึไวไดซึ่งประโยชนท้ัง ๒ คือ 
 ประโยชนภพนี้ และประโยชนภพหนา มีอยูหรือ พระเจาขา ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ธรรมอยางหน่ึงท่ียึดไวไดซึ่ง 
 ประโยชนท้ัง ๒ คือ ประโยชนภพนี้ และประโยชนภพหนามีอยู ฯ 
      พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจรญิ ธรรมอยาง- 
 *หนึ่งท่ียึดไวไดซึ่งประโยชนท้ัง ๒ คือ ประโยชนภพนี้ และประโยชนภพหนา 
 คืออะไร ฯ 
      [๓๗๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ธรรมอยางหน่ึงท่ียึด 
 ไวไดซึ่งประโยชนท้ัง ๒ คือ ประโยชนภพนี ้และประโยชนภพหนา คือ ความ 
 ไมประมาท ฯ 
      ดูกรมหาบพิตร รอยเทาของสัตวท้ังหลายท่ีสัญจรไปบนแผนดิน ชนิดใด 
 ชนิดหน่ึง รอยเทาเหลาน้ันท้ังหมด ยอมถึงการรวมลงในรอยเทาชาง รอยเทาชาง 
 ยอมกลาวกันวา เปนเลิศกวารอยเทาเหลาน้ัน เพราะเปนของใหญ ขอนี้มีอุปมา 
 ฉันใด ดูกรมหาบพิตร ธรรมอยางหน่ึงท่ียึดไวไดซึ่งประโยชนท้ัง ๒ คือ ประโยชน 
 ภพนี้ และประโยชนภพหนา คือความไมประมาท ก็มีอุปไมยฉันนั้น ฯ 
      [๓๘๐] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
          บุคคลปรารถนาอยูซึ่งอายุ ความไมมีโรค วรรณะ สวรรค 
          ความเกิดในตระกูลสูง และความยินดีอันโอฬารตอๆ ไป 
          พึงบําเพ็ญความไมประมาท บัณฑิตท้ังหลายยอมสรรเสริญ 
          ความไมประมาทในบุญกิริยาท้ังหลาย บัณฑิตผูไมประมาท 
          ยอมยึดไวไดซึ่งประโยชนท้ัง ๒ คือ ประโยชนภพนี้ และ 



          ประโยชนภพหนา เพราะยึดไวไดซึ่งประโยชน ผูมีปญญา 
          จึงไดนามวา "บัณฑิต" ฯ 
                       ทุติยอัปปมาทสูตรท่ี ๘ 
      [๓๘๑] พระผูมีพระภาคประทับ ... เขตพระนครสาวัตถี ... 
 พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกราบทูลพระผูมี 
 พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระโอกาส ความปริวิตกแหงใจ 
 บังเกิดข้ึนแกขาพระองคผูเขาท่ีลับพักผอนอยูอยางนีว้า ธรรมท่ีพระผูมีพระภาค 
 ตรัสดีแลวนั่นแหละ สําหรับผูมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไปในคนท่ีดี ไมใช 
 สําหรับผูมีมิตรช่ัว มีสหายช่ัว มีจิตนอมไปในคนท่ีช่ัว ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรมหา- 
 *บพิตร ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรมหาบพิตร ธรรมท่ีอาตมภาพกลาวดีแลวนั่นแหละ 
 สําหรับผูมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไปในคนดี ไมใชสําหรับผูมีมิตรช่ัว มี 
 สหายช่ัว มีจิตนอมไปในคนท่ีช่ัว ฯ 
      [๓๘๒] ดูกรมหาบพิตร สมัยหน่ึง อาตมภาพอยูท่ีนิคมของหมูเจา 
 ศากยะ ช่ือวานครกะ ในสักกชนบท ดูกรมหาบพิตร ครั้งน้ัน ภิกษุอานนท 
 เขาไปหาอาตมภาพถึงท่ีอยู ครัน้แลว ก็อภวิาทอาตมภาพ แลวนั่งอยู ณ ท่ีควร 
 สวนขางหน่ึง ดูกรมหาบพิตร ภิกษุอานนทนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว 
 ไดกลาวกะอาตมภาพวา ขาแตพระองคผูเจรญิ ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี 
 มีจิตนอมไปในคนท่ีดี เปนคุณก่ึงหน่ึงแหงพรหมจรรย ดูกรมหาบพิตร เมื่อภิกษุ 
 อานนทกลาวอยางนี้แลว อาตมภาพไดกลาวกะภิกษุอานนทวา ดูกรอานนท 
 เธออยากลาวอยางนั้น ดูกรอานนท ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไป 
 ในคนท่ีดีนี้ เปนพรหมจรรยท้ังส้ินทีเดียว ดูกรอานนท นี่ภิกษุผูมีมิตรดีพึง 
 ปรารถนา ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไปในคนท่ีดี จักเจริญอริยมรรค 
 มีองคแปด จักกระทําซ่ึงอริยมรรคมีองคแปดใหมากได ฯ 
      [๓๘๓] ดูกรอานนท ก็ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไปในคนท่ีดี 
 ยอมเจริญอริยมรรคมีองคแปด ยอมกระทําซ่ึงอรยิมรรคมีองคแปดใหมากได 
 อยางไร ฯ 
      ดูกรอานนท ภิกษุในศาสนาน้ี ยอมเจริญสัมมาทิฐิ อันอาศัยวิเวก 
 อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพ่ือความสละคืน ยอมเจรญิสัมมาสังกัปปะ ... 
 ยอมเจริญสัมมาวาจา ... ยอมเจริญสัมมากัมมันตะ ... ยอมเจรญิสัมมาอาชีวะ ... 
 ยอมเจริญสัมมาวายามะ ... ยอมเจริญสัมมาสติ ... ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อัน 
 อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อความสละคืน ฯ 
      ดูกรอานนท ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไปในคนท่ีดี ยอมเจริญ 
 อริยมรรคมีองคแปด ยอมกระทําซ่ึงอริยมรรคมีองคแปดใหมากได อยางนี้แล ฯ 



      ดูกรอานนท โดยปริยายแมนี้ พึงทราบวา ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี 
 มีจิตนอมไปในคนท่ีดี นี้เปนพรหมจรรยท้ังส้ินทีเดียว ฯ 
      ดูกรอานนท ดวยวาอาศัยเราเปนมิตรดี สัตวท้ังหลายผูมคีวามเกิดเปน 
 ธรรมดา ยอมหลุดพนจากความเกิดได สัตวท้ังหลายผูมีความแกเปนธรรมดา ยอม 
 หลุดพนจากความแกได สัตวท้ังหลายผูมีความเจ็บปวยเปนธรรมดา ยอมหลุดพน 
 จากความเจ็บปวยได สัตวท้ังหลายผูมีความตายเปนธรรมดา ยอมหลุดพนจาก 
 ความตายได สัตวท้ังหลายผูมคีวามโศก ความร่ําไร ความทุกข ความเสียใจ 
 และความคับแคนใจเปนธรรมดา ยอมหลุดพนจากความโศก ความร่ําไร 
 ความทุกข ความเสียใจ และความคับแคนใจได ฯ 
      ดูกรอานนท โดยปริยายน้ีแล พึงทราบวา ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี 
 มีจิตนอมไปในคนท่ีดีนี้ เปนพรหมจรรยท้ังส้ินทีเดียว ฯ 
      [๓๘๔] ดูกรมหาบพิตร เพราะเหตุนั้นแหละ พระองคพึงทรงสําเหนียก 
 อยางนี้วา เราจกัเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไปในคนท่ีดี ดูกรมหาบพิตร 
 พระองคพึงทรงสําเหนียกอยางน้ีแล ฯ 
      ดูกรมหาบพิตร ธรรมอยางหน่ึงน้ี คือความไมประมาทในกุศลธรรม 
 ท้ังหลาย พระองคผูมีมิตรดี มสีหายดี มีจิตนอมไปในคนท่ีดี พึงทรงอาศัย 
 อยูเถิด ฯ 
      ดูกรมหาบพิตร เมื่อพระองคไมประมาท อาศัยความไมประมาท หมูนาง 
 สนมผูตามเสด็จจักมีความคิดอยางนี้วา พระราชาเปนผูไมประมาท อาศัยความ 
 ไมประมาท ถากระน้ัน แมพวกเราก็จักเปนผูไมประมาท อาศัยความไมประมาท ฯ 
      ดูกรมหาบพิตร เมื่อพระองคไมประมาท อาศัยความไมประมาท แม 
 กษัตริยท้ังหลายผูตามเสด็จจักมีความคิดอยางนี้วา พระราชาเปนผูไมประมาท อาศัย 
 ความไมประมาท ถากระน้ัน แมพวกเราก็จักเปนผูไมประมาท อาศัยความไม 
 ประมาท ฯ 
      ดูกรมหาบพิตร เมื่อพระองคไมประมาท อาศัยความไมประมาท แม 
 กองทัพ (ขาราชการฝายทหาร) ก็จักมีความคิดอยางนี้วา พระราชาเปนผูไม 
 ประมาท อาศัยความไมประมาท ถากระน้ัน แมพวกเราก็จักเปนผูไมประมาท 
 อาศัยความไมประมาท ฯ 
      ดูกรมหาบพิตร เมื่อพระองคไมประมาท อาศัยความไมประมาท แม 
 ชาวนิคมและชาวชนบทก็จักมีความคิดอยางนี้วา พระราชาเปนผูไมประมาท อาศัย 
 ความไมประมาท ถากระน้ัน แมพวกเราก็จักเปนผูไมประมาท อาศัยความไม 
 ประมาท ฯ 
      ดูกรมหาบพิตร เมื่อพระองคไมประมาท อาศัยความไมประมาท แม 
 พระองคเองก็จกัเปนผูไดรับคุมครองแลว ไดรับรักษาแลว แมหมูนางสนมก็จัก 



 เปนผูไดรับคุมครองแลว ไดรบัรักษาแลว แมเรือนคลังก็จักเปนอันไดรับ 
 คุมครองแลว ไดรับรักษาแลว ฯ 
      [๓๘๕] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
          บุคคลผูปรารถนาโภคะอันโอฬารตอๆ ไป พึงบําเพ็ญความ 
          ไมประมาท บัณฑิตท้ังหลาย ยอมสรรเสริญความไมประมาท 
          ในบุญกิริยาท้ังหลาย บัณฑิตผูไมประมาทยอมยึดไวไดซึ่ง 
          ประโยชนท้ัง ๒ คือประโยชนภพนี้ และประโยชนภพหนา 
          เพราะยึดไวไดซึ่งประโยชน ผูมีปญญาจึงไดนามวา 
          "บัณฑิต" ฯ 
                        ปฐมาปุตตกสูตรท่ี ๙ 
      [๓๘๖] สาวัตถีนิทาน ฯ 
      ครั้งน้ัน พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ในเวลาเท่ียงวัน ครั้นแลว ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวประทับน่ัง ณ ท่ีควร 
 สวนขางหน่ึง ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพระเจาปเสนทิโกศลผูประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึงวา เชิญเถอะมหาบพิตร พระองคเสด็จมาจากไหนหนอ ในเวลาเท่ียงวัน ฯ 
      พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ คฤหบดีผูเปน 
 เศรษฐีในพระนครสาวัตถีนี้ กระทํากาลกิริยาแลว หมอมฉันใหขนทรัพยสมบัติ 
 อันไมมีบุตรรบัมรดกนั้น มาไวภายในพระราชวังแลวก็มา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 เฉพาะเงินเทาน้ันมี ๘,๐๐๐,๐๐๐ สวนเครือ่งรูปยะไมตองพูดถึง ก็แตคฤหบดีผูเปน 
 เศรษฐีนั้น ไดบริโภคอาหารเห็นปานน้ี คือบริโภคปลายขาวกับนํ้าสมพอูม ไดใช 
 ผาเครื่องนุงหมเห็นปานน้ี คือนุงหมผาเน้ือหยาบท่ีตัดเปนสามช้ินเย็บติดกัน ไดใช 
 ยานพาหนะเห็นปานน้ี คือใชรถเกาๆ กั้นรมทําดวยใบไม ฯ 
      [๓๘๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ขอนี้เปนอยางนั้น 
 ดูกรมหาบพิตร ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรมหาบพิตร อสัตบุรุษไดโภคะอันโอฬาร 
 แลว ไมยังตนใหไดรับความสุข ใหไดรับความอ่ิมหนําเลย ไมยังมารดาและบิดา 
 ใหไดรับความสุข ใหไดรับความอิ่มหนํา ไมยังบุตรและภรรยาใหไดรับความสุข 
 ใหไดรับความอิ่มหนํา ไมยังทาสกรรมกรใหไดรับความสุข ใหไดรับความอิม่หนํา 
 ไมยังมิตรและอํามาตยใหไดรับความสุข ใหไดรับความอิ่มหนํา ไมยังทักษิณาอัน 
 มีผลในเบ้ืองบน มีอารมณดี มีวิบากเปนสุข เปนไปเพ่ือสวรรค ใหต้ังอยูใน 
 สมณพราหมณท้ังหลาย โภคะเหลาน้ันของเขาท่ีมิไดใชสอยโดยชอบอยางน้ี 
 พระราชาท้ังหลายยอมนําไปบาง โจรท้ังหลายยอมนําไปบาง ไฟยอมไหมเสียบาง 
 น้ํายอมพัดไปเสียบาง ทายาทท้ังหลายผูไมเปนท่ีรักยอมนําไปบาง ฯ 



      ดูกรมหาบพิตร เมื่อเปนเชนนี้ โภคะท่ีมิไดใชสอยโดยชอบของเขา 
 เหลานั้น ยอมถึงความหมดส้ินไปเปลาโดยไมถึงการบริโภค ฯ 
      ดูกรมหาบพิตร ในท่ีของอมนุษย มีสระโบกขรณีซึ่งมีน้ําใส มีน้ําเย็น 
 มีน้ําจืดสนิท ใสตลอด มีทาดี นารื่นรมย น้ําน้ันคนไมพึงตักเอาไปเลย ไมพึง 
 ดื่ม ไมพึงอาบ หรือไมพงึกระทําตามความตองการได ดูกรมหาบพิตร ก็เมื่อ 
 เปนเชนนี้ น้ําท่ีมิไดบริโภคโดยชอบนั้น พึงถึงความหมดส้ินไปเปลา โดยไมถึง 
 การบริโภค แมฉันใด ดูกรมหาบพิตร อสัตบุรุษไดโภคะอันโอฬารแลว ไมยัง 
 ตนใหไดรับความสุข ใหไดรับความอิ่มหนําเลย ฯลฯ ดูกรมหาบพิตร เมื่อเปน 
 เชนนี้ โภคะท่ีมิไดบริโภคโดยชอบของเขาเหลาน้ัน ยอมถงึความหมดส้ินไป 
 เปลาโดยไมถึงการบริโภค ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
      [๓๘๘] ดูกรมหาบพิตร สวนสัตบุรุษไดโภคะอันโอฬารแลว ยอมยงั 
 ตนใหไดรับความสุข ใหไดรับความอิ่มหนํา ยอมยังมารดาและบิดาใหไดรับความ 
 สุข ใหไดรับความอิ่มหนํา ยอมยังบุตรและภรรยาใหไดรับความสุข ใหไดรับ 
 ความอิ่มหนํา ยอมยังทาสกรรมกรใหไดรับความสุข ใหไดรับความอิ่มหนํา ยอม 
 ยังมิตรและอํามาตยใหไดรับความสุข ใหไดรับความอิ่มหนํา ยอมประดิษฐานไว 
 ซึ่งทักษิณาอันมีผลในเบ้ืองบน มีอารมณดี มีวิบากเปนสุข เปนไปเพ่ือสวรรค 
 ในสมณพราหมณท้ังหลาย โภคะเหลาน้ันของเขา ท่ีบริโภคโดยชอบอยูอยางนี้ 
 พระราชาท้ังหลายยอมนําไปไมได โจรท้ังหลายยอมนําไปไมได ไฟยอมไมไหม 
 น้ํายอมไมพัดไป ทายาทท้ังหลายผูไมเปนท่ีรักยอมนําไปไมได ฯ 
      ดูกรมหาบพิตร เมื่อเปนเชนนี้ โภคะท่ีบริโภคอยูโดยชอบของเขาเหลา 
 นั้น ยอมถึงการบริโภค ไมถึงความหมดส้ินไปเปลา ฯ 
      ดูกรมหาบพิตร ในท่ีไมไกลคามหรือนิคม มีสระโบกขรณี ซึ่งมีน้ําใส 
 มีน้ําเย็น มีน้ําจืดสนิท ใสตลอด มีทาดี นารื่นรมย น้ําน้ันคนพึงตักไปบาง 
 พึงด่ืมบาง พึงอาบบาง พึงกระทําตามความตองการบาง ดูกรมหาบพิตร ก็เมื่อ 
 เปนเชนนี้ น้ําท่ีบริโภคอยูโดยชอบน้ัน พึงถึงการบริโภค ไมถึงความหมดส้ินไป 
 เปลา แมฉันใด ดูกรมหาบพิตร สัตบุรุษไดโภคะอันโอฬารแลว ยอมยังตนให 
 ไดรับความสุข ใหไดรับความอิ่มหนํา ฯลฯ เมื่อเปนเชนนี้ โภคะท่ีบริโภคอยู 
 โดยชอบของเขาเหลาน้ัน ยอมถึงการบริโภค ไมถึงความหมดส้ินไปเปลา ฉัน 
 นั้นเหมือนกัน ฯ 
      [๓๘๙] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
          น้ํามีอยูในท่ีของอมนุษย คนยอมงดนํ้าท่ีไมพึงด่ืมนั้น ฉันใด 
          คนช่ัวไดทรัพยแลว ยอมไมบริโภคดวยตนเอง ยอมไมให 
          ทาน ฉันนั้น สวนวิญูชนผูมีปญญา ไดโภคะแลว เขา 



          ยอมบริโภค และทํากิจ เขาเปนคนอาจหาญ เลี้ยงดูหมู 
          ญาติ ไมถูกติเตียน ยอมเขาถึงแดนสวรรค ฯ 
                        ทุติยาปุตตกสูตรท่ี ๑๐ 
      [๓๙๐] ครั้งน้ัน พระเจาปเสนทิโกศล เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงท่ีประทับในเวลาเท่ียงวัน ครั้นแลว ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับ 
 นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพระเจาปเสนทิโกศลผูประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึงวา เชิญเถอะมหาบพิตร พระองคเสด็จมาจากไหนหนอ ในเวลาเท่ียงวัน ฯ 
      พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ คฤหบดีผูเปน 
 เศรษฐีในพระนครสาวัตถีนี้ กระทํากาลกิริยาแลว หมอมฉันใหขนทรัพยสมบัติ 
 อันไมมีบุตรรบัมรดกนั้น มาไวในพระราชวงัแลวก็มา ขาแตพระองคผูเจรญิ 
 เฉพาะเงินเทาน้ันมี ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สวนเครื่องรูปยะไมตองพูดถึง ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ก็คฤหบดีผูเปนเศรษฐีนั้น ไดบริโภคอาหารเห็นปานน้ี คือบริโภคปลาย 
 ขาวกับน้ําสมพอูม ไดใชผาเครื่องนุงหมเหน็ปานน้ี คือนุงหมผาเน้ือหยาบท่ีตัด 
 เปนสามช้ินเย็บติดกัน ไดใชยานพาหนะเห็นปานน้ี คือใชรถเกาๆ กั้นรมทําดวย 
 ใบไม ฯ 
      [๓๙๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ขอนี้เปนอยางนั้น 
 ดูกรมหาบพิตร ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรมหาบพิตร เรื่องเคยมีมาแลว คฤหบดี 
 ผูเปนเศรษฐีนั้น ไดสั่งใหจัดบิณฑบาตถวายพระปจเจกสัมพุทธะ นามวา ตครสิขี 
 วาทานท้ังหลาย จงถวายบิณฑะแกสมณะแลวลุกจากอาสนะเดินหลีกไป แตครั้น 
 ถวายแลว ภายหลังไดมีวิปฏิสารวา บิณฑบาตน้ี ทาสหรือกรรมกรพึงบริโภคยัง 
 ดีกวา นอกจากน้ีเขายังปลงชีวิตบุตรนอยคนเดียวของพ่ีชาย เพราะเหตุทรัพย 
 สมบัติอีก ดูกรมหาบพิตร การท่ีคฤหบดีผูเปนเศรษฐีนั้น สั่งใหจัดบิณฑบาต 
 ถวายพระตครสิขีปจเจกสัมพุทธะ ดวยวิบากของกรรมนั้น เขาจึงเขาถึงสุคติโลก 
 สวรรค ๗ ครั้ง ดวยวิบากอันเปนสวนเหลือของกรรมน้ันเหมือนกัน ไดครอง 
 ความเปนเศรษฐีในพระนครสาวัตถีนี้แหละถึง ๗ ครั้ง ฯ 
      ดูกรมหาบพิตร การท่ีคฤหบดีผูเปนเศรษฐีนั้นถวายแลวภายหลังไดม ี
 วิปฏิสารวา บิณฑบาตน้ีทาสหรือกรรมกรพงึบริโภคยังดีกวา ดวยวิบากของกรรม 
 นั้น จิตของเขาจึงไมนอมไปเพื่อบริโภคอาหารอันโอฬาร จติของเขาจึงไมนอมไป 
 เพื่อใชผาเครื่องนุงหมอันโอฬาร จิตของเขาจึงไมนอมไปเพื่อใชยานพาหนะอัน 
 โอฬาร จิตของเขาจึงไมนอมไปเพื่อบริโภคเบญจกามคุณอันโอฬาร ฯ 
      ดูกรมหาบพิตร ก็แหละการท่ีคฤหบดีผูเปนเศรษฐีนั้น ปลงชีวิตบุตรนอย 
 คนเดียวของพ่ีชาย เพราะเหตุทรัพยสมบัติ ดวยวิบากของกรรมน้ัน เขาจึงถูกไฟ 
 เผาอยูในนรกหลายป หลายพันป หลายแสนป ดวยวิบากอันเปนสวนเหลือของ 



 กรรมนั้นเหมอืนกัน ทรัพยสมบัติอันไมมีบุตรรับมรดกของเขาน้ี จึงถูกขนเขา 
 พระคลังหลวงเปนครั้งท่ี ๗ ฯ 
      ดูกรมหาบพิตร ก็บุญเกาของคฤหบดีผูเปนเศรษฐีนั้นหมดส้ินแลว และ 
 บุญใหมก็ไมไดสะสมไว ฯ 
      ดูกรมหาบพิตร ก็ในวันนี้ คฤหบดีผูเปนเศรษฐี ถูกไฟเผาอยูใน 
 มหาโรรวุนรก ฯ 
      พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ คฤหบดีผูเปน 
 เศรษฐี เขาถึงมหาโรรวุนรกอยางนั้นหรือ ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา อยางนั้นมหาบพิตร คฤหบดีผูเปนเศรษฐี เขา 
 ถึงมหาโรรุวนรกแลว ฯ 
      [๓๙๒] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
          ขาวเปลือก ทรัพย เงินทอง หรือขาวของ ท่ีหวงแหนอยาง 
          ใดอยางหน่ึงมีอยู ทาส กรรมกร คนใช และผูอาศัยของ 
          เขา พึงพาเอาไปไมไดท้ังหมด จะตองถงึซ่ึงการละท้ิงไว 
          ท้ังหมด ฯ 
          ก็บุคคลทํากรรมใด ดวยกาย ดวยวาจา หรือดวยใจ กรรม 
          นั้นแหละ เปนของๆ เขา และเขายอมพาเอากรรมน้ันไป 
          อนึ่งกรรมนั้นยอมติดตามเขาไป เหมือนเงาติดตามตน ฉะนั้น 
          เพราะฉะน้ัน บุคคลควรทํากรรมดี สั่งสมไวสําหรับภพหนา 
          บุญท้ังหลายยอมเปนท่ีพึ่งของสัตวท้ังหลายในโลกหนา ฯ 
                          จบ วรรคท่ี ๒ 
                          ---------- 
      รวมพระสูตรในวรรคท่ี ๒ นี้ มี ๑๐ สูตร คือ ชฏิลสูตรท่ี ๑ ปญจ- 
 *ราชสูตรท่ี ๒ โทณปากสูตรท่ี ๓ สังคามวัตถุสูตร กลาวไว ๒ สูตร เปนท่ี ๔ 
 และท่ี ๕ ธีตุสูตรท่ี ๖ อัปปมาทสูตร ๒ สูตร เปนท่ี ๗ และท่ี ๘ กับอปุตตก- 
 *สูตร กลาวไว ๒ สูตร เปนท่ี ๙ และท่ี ๑๐ ครบวรรคพอดี ฯ 
                         ------------ 
                          ตติยวรรคท่ี ๓ 
                          ปุคคลสูตรท่ี ๑ 
      [๓๙๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
      ครั้งน้ันแล พระเจาปเสนทิโกศล เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 



 ประทับ ครั้นแลวทรงถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค แลวไดประทับนั่ง ณ ท่ีควร 
 สวนขางหน่ึง ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทาวเธอผูประทับน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงวา 
 ดูกรมหาบพิตร บุคคล ๔ จําพวกน้ีมีปรากฏอยูในโลก บุคคล ๔ จําพวกเปนไฉน 
 บุคคล ๔ จําพวกคือ บุคคลผูมืดแลวมืดตอไปจําพวก ๑ บุคคลผูมืดแลวกลบั 
 สวางตอไปจําพวก ๑ บุคคลผูสวางแลวกลับมืดตอไปจําพวก ๑ บุคคลผูสวางแลว 
 คงสวางตอไปจําพวก ๑ ฯ 
      [๓๙๔] ดูกรมหาบพิตร ก็อยางไร บุคคลช่ือวามืดแลวคงมืดตอไป 
 ดูกรมหาบพิตร บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดมาภายหลังในตระกูลอันตํ่า คือใน 
 ตระกูลจัณฑาล ในตระกูลชางจักสาน ในตระกูลพราน ในตระกูลชางรถ หรือ 
 ในตระกูลคนเทหยากเยื่อ ซึ่งขัดสน มีขาวนํ้าโภชนาหารนอย มีอาชีพฝดเคือง 
 เปนตระกูลท่ีหาอาหารและผานุงหมไดโดยยาก และเขาเปนคนท่ีมีผิวพรรณทราม 
 ไมนาดูไมนาชม เปนคนเล็กแคระ มีอาพาธมาก เปนคนเสียจักษุ เปนงอย 
 เปนคนกระจอกหรือเปนเปลี้ย ๑- มักหาขาว น้ํา ผานุงหม ยวดยาน ดอกไม 
 ของหอม เครื่องลูบไล ท่ีนอน ท่ีอยูอาศัย เครื่องประทีปไมใครได เขาซ้ํา 
 ประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ ครั้นเขาประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจแลว 
 @๑. คนกระจอก คือเดินขาเขยก ฯ คนเปลี้ย คือเปนอัมพาต ตายแถบหน่ึง 
 ครั้นตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรมหาบพิตร บุรุษพึงไป 
 จากความมืดทึบสูความมืดทึบ หรือพึงไปจากความมืดมัวสูความมืดมัว หรอืพึง 
 ไปจากโลหิตอนัมีมลทินสูโลหิตอันมีมลทิน ฉันใด ดูกรมหาบพิตร ตถาคตกลาว 
 วาบุคคลน้ี มีอุปไมยฉันนั้น ดูกรมหาบพิตร อยางนี้แล บุคคลช่ือวาเปนผูมดืแลว 
 คงมืดตอไป ฯ 
      [๓๙๕] ดูกรมหาบพิตร ก็อยางไร บุคคลช่ือวาเปนผูมืดแลวกลับสวาง 
 ตอไป ดูกรมหาบพิตร บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนคนเกิดมาภายหลังในตระกูล 
 อันตํ่าทราม คือในตระกูลจัณฑาล ในตระกูลชางจักสาน ในตระกูลพราน ใน 
 ตระกูลชางรถ หรือในตระกูลคนเทหยากเย่ือ ขัดสน มีขาวนํ้าโภชนาหารนอย 
 มีอาชีพฝดเคือง เปนตระกูลท่ีหาอาหารและผานุงหมไดโดยยาก และเขาเปนคน 
 มีผิวพรรณทราม ไมนาดูไมนาชม เปนคนเล็กแคระ เปนคนมีอาพาธมาก เปน 
 คนเสียจักษุ เปนคนงอย เปนคนกระจอก หรอืเปนคนเปลี้ย มักหาขาว น้ํา 
 ผา ยวดยาน ดอกไม ของหอมเครื่องลูบไล ท่ีนอน ท่ีอยูอาศัย และเครื่อง 
 ประทีปไมใครได แมกระนั้น เขาก็ประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา ใจ ครั้นเขา 
 ประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา ใจแลว ครั้นตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
 ดูกรมหาบพิตร บุรุษพึงข้ึนจากแผนดินสูบัลลังก หรือพงึข้ึนจากบัลลังกสูหลังมา 
 หรือพึงข้ึนจากหลังมาสูคอชาง หรือพึงข้ึนจากคอชางสูปราสาท แมฉันใด ดูกร 



 มหาบพิตร ตถาคตยอมกลาววา บุคคลน้ีมีอุปไมยฉันนั้น ดูกรมหาบพิตร อยางนี้ 
 แล บุคคลช่ือวาเปนผูมืดแลวกลับสวางตอไป ฯ 
      [๓๙๖] ดูกรมหาบพิตร ก็อยางไร บุคคลช่ือวาเปนผูสวางแลวกลับมืด 
 ตอไป ดูกรมหาบพิตร บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูเกิดมาภายหลังในตระกูลสูง 
 คือในตระกูลขัตติยมหาศาล ในตระกูลพราหมณมหาศาล หรือในตระกูลคฤหบดี 
 มหาศาล มั่งค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก มีทองและเงินลนเหลือ มีของ 
 ใชนาปลื้มใจลนเหลือ มีทรัพยคือขาวเปลือกลนเหลือ และเขาเปนคนมีรูปงาม 
 นาดูนาชม ประกอบดวยความงามแหงผิวเปนเยี่ยม มักหาขาว น้ํา ผา ยวดยาน 
 ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ท่ีนอน ท่ีอยูอาศัย และเครื่องประทีปไดสะดวก 
 แตเขากลับประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ ครั้นเขาประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา 
 ใจแลว ครั้นตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรมหาบพิตร 
 บุรุษลงจากปราสาทสูคอชาง หรือลงจากคอชางสูหลังมา หรือลงจากหลังมาสู 
 บัลลังก หรือลงจากบัลลังกสูพื้นดิน หรือจากพื้นดินเขาไปสูท่ีมืด แมฉันใด 
 ดูกรมหาบพิตร ตถาคตกลาววา บุคคลน้ีมีอุปไมยฉันนั้น ดูกรมหาบพิตร อยางนี้แล 
 บุคคลช่ือวาเปนผูสวางแลวกลับมืดตอไป ฯ 
      [๓๙๗] ดูกรมหาบพิตร ก็อยางไร บุคคลช่ือวาเปนผูสวางแลวคงสวาง 
 ตอไป ดูกรมหาบพิตร บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนคนเกิดมาภายหลังในตระกูล 
 สูง คือในตระกูลขัตติยมหาศาล ในตระกูลพราหมณมหาศาล หรือในตระกูล 
 คฤหบดีมหาศาล อันมั่งค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก มีทองและเงินลน 
 เหลือ มีของใชนาปลื้มใจลนเหลือ มีทรัพยคือขาวเปลือกลนเหลือ และเขาเปน 
 คนมีรูปสวย นาดูนาชม ประกอบดวยความงามแหงผิวเปนเยีย่ม มักหาขาว น้ํา 
 ผา ยวดยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ท่ีนอน ท่ีอยูอาศัยและเครื่อง 
 ประทีปไดสะดวก เขายอมประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา ใจ ครั้นเขาประพฤติ 
 สุจริตดวยกาย วาจา ใจแลว ครั้นตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกร 
 มหาบพิตร บุรุษพึงกาวไปดวยดีจากบัลลังกสูบัลลังก หรือพึงกาวไปดวยดีจากหลัง 
 มาสูหลังมา หรือพึงกาวไปดวยดีจากคอชางสูคอชาง หรือพงึกาวไปดวยดีจาก 
 ปราสาทสูปราสาท แมฉันใด ดูกรมหาบพิตร ตถาคตยอมกลาววา บุคคลน้ีมี 
 อุปไมยฉันนั้น ดูกรมหาบพิตร อยางนี้แล บุคคลช่ือวาเปนผูสวางแลวคงสวางตอไป 
 ดูกรมหาบพิตร บุคคล ๔ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ดังน้ี ฯ 
      [๓๙๘] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 จบลงแลว จึงไดตรัสพระคาถาประพันธตอไปอีกวา 
          ดูกรมหาบพิตร บุรุษเข็ญใจไมมีศรัทธา เปนคนตระหน่ี 
          เหนียวแนน มีความดําริช่ัว เปนมิจฉาทิฐิ ไมมีความเอื้อเฟอ 
          ยอมดา ยอมบริภาษสมณะหรือพราหมณหรือวณิพกอืน่ๆ 



          เขาเปนคนไมมีประโยชน เปนคนมักข้ึงเคียด ยอมหามคน 
          ท่ีกําลังจะใหโภชนาหารแกคนท่ีขอ ดูกรมหาบพิตรผูเปนใหญ 
          ยิ่งของประชาราษฎร คนเชนนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึงนรก 
          อันรายแรง นี่ช่ือวาผูมืดแลวคงมืดตอไป ฯ 
          ดูกรมหาบพิตร บุรุษ (บางคน) เปนคนเข็ญใจ (แต) เปน 
          คนมีศรัทธา ไมมีความตระหน่ี เขามีความดําริประเสริฐ มีใจ 
          ไมฟุงซาน ยอมใหทาน ยอมลุกรับสมณะหรือพราหมณ หรือ 
          วณิพกอื่นๆ ยอมสําเหนียกในจรรยาอันเรียบรอย ไมหาม 
          คนท่ีกําลังจะใหโภชนาหารแกคนท่ีขอ ดูกรมหาบพิตรผูเปน 
          ใหญยิ่งของประชาราษฎร คนเชนนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึง 
          ไตรทิพสถาน นี่ช่ือวาผูมดืแลวกลับสวางตอไป ฯ 
          ดูกรมหาบพิตร บุรุษ (บางคน) ถึงหากจะม่ังมี (แต) ไมมี 
          ศรัทธา เปนคนมีความตระหน่ีเหนียวแนน มีความดําริช่ัว 
          เปนมิจฉาทิฐิ ไมมีความเอื้อเฟอ ยอมดายอมบริภาษสมณะหรือ 
          พราหมณ หรือวณิพกอืน่ๆ เขาเปนคนไมมีประโยชน เปน 
          คนมักข้ึงเคียด ยอมหามคนท่ีกําลังจะใหโภชนาหารแกคนท่ีขอ 
          ดูกรมหาบพิตรผูเปนใหญยิ่งของประชาราษฎร คนเชนนั้น 
          เมื่อตายไป ยอมเขาถึงนรกอันรายแรง นี่ช่ือวา ผูสวางแลว 
          กลับมืดตอไป ฯ 
          ดูกรมหาบพิตร บุรุษ (บางคน) ถึงหากจะม่ังมี ก็เปนคนมี- 
          *ศรัทธา ไมมีความตระหน่ี เขามีความดําริประเสริฐ มีใจไม 
          ฟุงซาน ยอมใหทาน ยอมลุกรับสมณะหรือพราหมณหรือแม 
          วณิพกอื่นๆ ยอมสําเหนียกในจรรยาอันเรียบรอย ไมหาม 
          คนท่ีกําลังจะใหโภชนาหารแกผูท่ีขอ ดูกรมหาบพิตรผูเปน 
          ใหญยิ่งของประชาราษฎร คนเชนนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึง 
          ไตรทิพสถาน นี่ช่ือวาผูสวางแลวคงสวางตอไป ดังน้ี ฯ 
                         อัยยิกาสูตรท่ี ๒ 
      [๓๙๙] สาวัตถีนิทาน ฯ 
      ครั้งน้ันแลเปนเวลากลางวนั พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมี- 
 *พระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลว ประทับอยู ณ ท่ีควร 
 สวนขางหน่ึง ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทาวเธอผูประทับน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงวา 
 เชิญเถิดมหาบพิตร พระองคเสด็จมาจากไหนหนอแตวัน ฯ 
      พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระอัยยิกาของหมอม- 



 *ฉัน ผูทรงชรา เปนผูเฒา เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัย มีพระชนมพรรษา ๑๒๐ 
 พรรษา ไดเสด็จทิวงคตเสียแลว ทานเปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจของหมอมฉันมาก 
 พระพุทธเจาขา หากหมอมฉันจะพึงไดสมหวังวา ขอพระอยัยิกาเจาของเราอยาได 
 เสด็จทิวงคตเลย ดังน้ี แมดวยใชชางแกวแลกไซร หมอมฉันพงึใหแมซึ่งชางแกว 
 เพื่อใหไดสมหวัง ดังน้ี พระพทุธเจาขา หากหมอมฉันพึงไดสมหวังวา ขอพระ- 
 *อัยยิกาเจาของเราอยาไดเสดจ็ทิวงคตเลย แมดวยใชมาแกวแลกไซร หมอมฉัน 
 พึงใหแมซึ่งมาแกวเพื่อใหไดสมหวัง พระพทุธเจาขา หากหมอมฉันพึงไดสมหวัง 
 วา ขอพระอัยยกิาเจาของเราอยาไดเสด็จทิวงคตเลย ดังน้ี แมดวยใชบานสวย 
 แลกไซร หมอมฉันพึงใหแมซึ่งบานสวยเพื่อใหไดสมหวัง พระพุทธเจาขา หาก 
 หมอมฉันพึงไดสมหวังวา ขอพระอัยยิกาเจาของเราอยาไดเสด็จทิวงคตเลย ดังน้ี 
 แมดวยใชชนบทแลกไซร หมอมฉันพึงใหแมซึ่งชนบทเพื่อใหไดสมหวัง พระ- 
 *พุทธเจาขา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคําน้ีไววา สัตวท้ังหลายท้ังปวง มีมรณะ 
 เปนธรรมดา มีมรณะเปนท่ีสุด ไมลวงพนมรณะไปไดเลย ดังน้ีนั้น เปนคําตรัส 
 ท่ีชอบ เปนของอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ฯ 
      [๔๐๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา ขอนั้นเปนอยางนั้น มหาบพิตร ขอนั้น 
 เปนอยางนั้น มหาบพิตร สัตวท้ังหลายท้ังปวง มีความตายเปนธรรมดา มีความ 
 ตายเปนท่ีสุด ไมลวงพนความตายไปไดเลย ดูกรมหาบพิตร ภาชนะดิน ชนิด 
 ใดชนิดหน่ึง ท้ังท่ีดิบท้ังท่ีสุก ภาชนะดินเหลาน้ันท้ังหมด มีความแตกเปนธรรมดา 
 มีความแตกเปนท่ีสุด ไมลวงพนความแตกไปไดเลย แมฉันใด ดูกรมหาบพิตร 
 สัตวท้ังหลายท้ังปวง มีความตายเปนธรรมดา มีความตายเปนท่ีสุด ไมลวงพน 
 ความตายไปไดเลย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ 
      [๔๐๑] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
          สัตวท้ังหลายท้ังปวงตองตาย เพราะชีวิตมีความตายเปนท่ีสุด 
          สัตวท้ังหลายจักไปตามกรรม เขาถึงผลแหงบุญและบาป คือ 
          ผูมีกรรมเปนบาป จักไปสูนรก สวนผูมกีรรมเปนบุญ จักไป 
          สูสุคติ ฯ 
          เพราะฉะน้ัน พึงทํากรรมงามอันจะนําไปสูสัมปรายภพ สั่งสม 
          ไว บุญท้ังหลายยอมเปนท่ีพึ่งของสัตวท้ังหลายในปรโลก ฯ 
                          โลกสูตรท่ี ๓ 
      [๔๐๒] สาวัตถีนิทาน ฯ 
      พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวไดทูลพระผูม-ี 
 *พระภาควา พระพุทธเจาขา ธรรมเทาไรหนอแลเม่ือเกิดข้ึนแกโลก ยอมเกิดข้ึน 
 เพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพ่ือทุกข เพื่อความอยูไมสําราญ ฯ 



      [๔๐๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ธรรม ๓ อยางแล 
 เมื่อเกิดข้ึนแกโลก ยอมเกิดข้ึนเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความ 
 อยูไมสําราญ ธรรม ๓ อยางเปนไฉน ฯ 
      ๑. ดูกรมหาบพิตร ธรรมคือความโลภแล เมื่อเกิดข้ึนแกโลกยอมเกิด 
 ข้ึนเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมสําราญ ฯ 
      ๒. ดูกรมหาบพิตร ธรรมคือโทสะความประทุษรายแล เมื่อเกิดข้ึน 
 แกโลก ยอมเกดิข้ึนเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไม 
 สําราญ ฯ 
      ๓. ดูกรมหาบพิตร ธรรมคือโมหะความหลงแล เมื่อเกิดข้ึนแกโลก 
 ยอมเกิดข้ึนเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมสําราญ ฯ 
      ดูกรมหาบพิตร ธรรม ๓ อยางนี้แล เมื่อเกดิข้ึนแกโลก ยอมเกิดข้ึน 
 เพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพ่ือทุกข เพื่อความอยูไมสําราญ ฯ 
      [๔๐๔] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
          โลภะ โทสะ และโมหะ อันบังเกิดแกตนยอมเบียดเบียน 
          บุรุษ ผูมีใจเปนบาป ดุจผลของตนเบียดเบียนไมเตารั้ง 
          ฉะนั้น ฯ 
                         อิสสัตถสูตรท่ี ๔ 
      [๔๐๕] สาวัตถีนิทาน ฯ 
      พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทาน บุคคลพึงใหในท่ีไหนหนอแล ฯ 
      พ. ดูกรมหาบพิตร จิตยอมเลื่อมใสในท่ีใด พึงใหในท่ีนั้นแล ฯ 
      ป. ขาแตพระองคผูเจริญ และทานท่ีใหแลวในท่ีไหนจึงมีผลมาก ฯ 
      [๔๐๖] พ. ดูกรมหาบพิตร ทานพึงใหในท่ีไหนนั่นเปนขอหนึ่ง และทาน 
 ท่ีใหแลวในท่ีไหนจึงมีผลมาก นั่นเปนอีกขอหนึ่ง ดูกรมหาบพิตร ทานท่ีใหแลว 
 แกผูมีศีลแลมีผลมาก ทานท่ีใหแลวในผูทุศีลหามีผลมากไม ดูกรมหาบพิตร และ 
 ดวยเหตุนั้น อาตมภาพจักยอนถามมหาบพิตรในปญหากรรมขอนั้นบาง มหาบพิตร 
 พอพระทัยอยางใด พึงพยากรณอยางนั้น ฯ 
      [๔๐๗] มหาบพิตรจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ณ ท่ีนี้การยุทธพึง 
 ปรากฏเฉพาะหนาแดพระองค สงครามพึงปะทะกัน ถาวากุมารท่ีเปนกษัตริยผูไม 
 ไดศึกษา ไมไดหัดมือ ไมไดรบัความชํานาญ ไมไดประลองการยิง เปนคน 
 ขลาด เปนคนมักสั่น เปนคนมักสะดุง เปนคนมักวิ่งหนี พึงมาอาสาไซร พระองค 
 พึงทรงชุบเลี้ยงบุรุษน้ันหรือ และพระองคพึงทรงตองการบุรุษเชนนั้นหรือ ฯ 
      ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมพึงชุบเลี้ยงบุรุษเชนนั้น และ 



 ขาพระองคไมตองการบุรุษเชนนั้นเลย ฯ 
      พ. ถาวา กุมารท่ีเปนพราหมณ ผูไมไดศึกษา ฯลฯ พึงมาอาสาไซร ฯลฯ 
 ถาวากุมารท่ีเปนแพศย ผูไมไดศึกษา ฯลฯ พึงมาอาสาไซร ฯลฯ ถาวากุมารท่ีเปน 
 ศูทร ผูไมไดศึกษา ฯลฯ พึงมาอาสาไซร พระองคพึงทรงชุบเลี้ยงบุรุษน้ันหรือ 
 และพระองคพึงทรงตองการบุรุษเชนนั้นหรือ ฯ 
      ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมพึงชุบเลี้ยงบุรุษน้ัน และขา- 
 *พระองคไมพงึตองการบุรุษเชนนั้นแล ฯ 
      [๔๐๘] พ. ดูกรมหาบพิตร พระองคจะทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 ณ ท่ีนี้การยุทธพึงปรากฏแกพระองค สงครามพึงปะทะกัน ถาวา กุมารท่ีเปนกษัตริย 
 ผูศึกษาดีแลว ไดหัดมือแลว ไดรับความชํานาญแลว ไดประลองการยิงมาแลว 
 ไมเปนคนขลาด ไมเปนคนส่ัน ไมเปนคนสะดุง ไมเปนคนมักวิ่งหนี พึงมา 
 อาสาไซร พระองคพึงทรงชุบเลี้ยงบุรุษน้ันหรอื และพระองคพึงทรงมีพระประสงค 
 บุรุษเชนนั้นหรือ ฯ 
      ป. ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันพึงชุบเลี้ยงบุรุษน้ัน และหมอมฉัน 
 พึงตองการบุรษุเชนนั้น ฯ 
      พ. ถาวากุมารท่ีเปนพราหมณ ผูศึกษาดีแลว ฯลฯ พึงมาอาสาไซร ฯลฯ 
 ถาวา กุมารท่ีเปนแพศย ผูศึกษาดีแลว ฯลฯ พึงมาอาสาไซร ฯลฯ ถาวา กุมาร 
 ท่ีเปนศูทร ผูศึกษาดีแลว ฯลฯ พึงมาอาสาไซร พระองคจะพึงทรงชุบเลี้ยงบุรุษ 
 นั้นหรือ และพระองคจะพึงทรงมีพระประสงคบุรุษเชนนั้นหรือ 
      ป. ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันพึงชุบเลี้ยงบุรุษน้ัน และหมอมฉัน 
 พึงตองการบุรษุเชนนั้น ฯ 
      [๔๐๙] พ. ฉันนั้นนั่นแล มหาบพิตร แมหากวา กุลบุตรออกจากเรอืน 
 ตระกูลไรๆ เปนผูบวชหาเรือนมิได และกุลบุตรน้ัน เปนผูมีองค ๕ อันละได 
 แลว เปนผูประกอบแลวดวยองค ๕ ทานท่ีใหแลวในกุลบุตรน้ัน ยอมเปนทาน 
 มีผลมาก องค ๕ อันกุลบุตรน้ันละไดแลวเปนไฉน กามฉันทะอันกุลบุตรน้ันละ 
 ไดแลว พยาบาทอันกุลบุตรน้ันละไดแลว ถีนมิทธะอันกุลบุตรน้ันละไดแลว 
 อุทธัจจกุกกุจจะอันกุลบุตรน้ันละไดแลว วิจกิิจฉาอันกุลบุตรน้ันละไดแลว องค ๕ 
 เหลานี้อันกุลบุตรน้ันละไดแลว กุลบุตรน้ันเปนผูประกอบดวยองค ๕ เปนไฉน 
 กุลบุตรน้ันเปนผูประกอบแลวดวยศีลขันธ อนัเปนของพระอเสขะ เปนผูประกอบ 
 แลวดวยสมาธิขันธอันเปนของพระอเสขะ เปนผูประกอบแลวดวยปญญาขันธ 
 อันเปนของพระอเสขะ เปนผูประกอบแลวดวยวิมุตติขันธอนัเปนของพระอเสขะ 
 เปนผูประกอบแลวดวยวิมุตติญาณทัสสนขันธ อันเปนของพระอเสขะ กุลบุตรน้ัน 
 เปนผูประกอบแลวดวยองค ๕ เหลานี้ ทานท่ีใหแลวในกุลบุตรผูมีองค ๕ อันละ 
 ไดแลว ผูประกอบแลวดวยองค ๕ ดังน้ี ยอมมีผลมาก ฯ 



      [๔๑๐] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
          ศิลปะการยิงแมน กําลังเขมแข็ง และความกลาหาญมีอยู 
          ในชายหนุมผูใด พระราชาผูทรงพระประสงคดวยการยุทธ 
          พึงทรงชุบเลี้ยงชายหนุมเชนนั้น ไมพึงทรงชุบเลี้ยงชายหนุม 
          ผูไมกลาหาญ เพราะเหตุแหงชาติ ฉันใด ฯ 
          ธรรมะคือขันติ และโสรัจจะ ต้ังอยูแลวในบุคคลใด บุคคล 
          พึงบูชาบุคคลน้ันผูมีปญญา มีความประพฤติเยี่ยงพระอริยะ 
          แมมีชาติทราม ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
          พึงสรางอาศรมอันเปนท่ีรื่นรมย ยังผูพหูสูตท้ังหลายใหสํานัก 
          อยู ณ ท่ีนั้น พึงสรางบอน้ําไวในปาท่ีกันดารนํ้า และสะพาน 
          ในท่ีเปนหลม พึงถวาย ขาว น้ํา ของเค้ียว ผา และ 
          เสนาสนะในทานผูซื่อตรงท้ังหลาย ดวยนํ้าใจอันผองใส 
          เมฆมีสายฟาแลบแปลบปลาบ (เมฆอันประกอบดวยถองแถว 
          แหงสายฟา) มียอดต้ังรอยกระหึ่มอยู ยงัแผนดินใหโชกชุมอยู 
          ยอมยังท่ีดอนและท่ีลุมใหเต็ม แมฉันใด ฯ 
          ทายกผูมีศรัทธา เปนบัณฑิตไดฟงแลว ยอมจัดหาโภชนา- 
          หารมาเลี้ยงวณิพก ดวยขาวนํ้าใหอิ่มหนํา บันเทิงใจ เท่ียวไป 
          ในโรงทาน สั่งวา ทานท้ังหลายจงให ทานท้ังหลายจงให 
          ดังน้ี และทายกน้ันบันลือเสียงเหมือนเสียงกระหึ่มแหงเมฆ 
          เมื่อฝนกําลังตก ฉะนั้น ธารแหงบุญอันไพบูลยนั้น ยอมยัง 
          ทายกผูให ใหชุมช่ืน ฯ 
                        ปพพโตปมสูตรท่ี ๕ 
      [๔๑๑] สาวัตถีนิทาน ฯ 
      ครั้งน้ันแล พระเจาปเสนทิโกศลไดเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
 ประทับในตอนกลางวัน ครั้นแลวไดทรงอภวิาท แลวประทับอยู ณ ท่ีควร 
 สวนขางหน่ึง ฯ 
      พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสกะทาวเธอวา เชิญเถิดมหาบพิตร พระองค 
 เสด็จมาแตไหนหนอ แตวัน ฯ 
      ป. ขาแตพระองคผูเจริญ พระราชาผูกษัตริย ไดมูรธาภิเษกแลว ผูเมา 
 แลวเพราะความเมาในความเปนใหญ ผูอันความกําหนัดในกามกลุมรุมแลว ผูถึง 
 แลวซึ่งความม่ันคงในชนบท ผูชํานะซึ่งปฐพีมณฑลอันใหญแลวครอบครองอยู 
 ยอมมีราชกรณียะอันใด บัดนี้หมอมฉันถึงแลวซึ่งความขวนขวายในราชกรณียะ 
 เหลานั้น ฯ 



      [๔๑๒] พ. ดูกรมหาบพิตร พระองคจะทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 ณ ท่ีนี้ขาราชการของพระองค ผูควรเช่ือถือ มวีาจาเปนหลักฐาน พึงมาแตทิศ 
 ตะวันออก เขาเขามาเฝาพระองค แลวพึงกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะพระมหา- 
 *ราชเจา ขอพระองคพึงทรงทราบใตฝาละอองธุลีพระบาท ขาพระพุทธเจาพึงมาจาก 
 ทิศตะวันออก ณ ท่ีนั้น ขาพระพุทธเจาไดเห็นภูเขาใหญสูงเทียมเมฆ กําลังกลิ้ง 
 บดปวงสัตวมา พระพุทธเจาขา สิ่งใดท่ีพระองคจะพึงทรงกระทํา ขอไดโปรด 
 กระทําเสีย ลําดับนั้น ขาราชการคนท่ี ๒ ผูควรเชื่อถือ มวีาจาเปนหลักฐาน 
 พึงมาแตทิศใต ฯลฯ ถัดนั้น ขาราชการคนท่ี ๓ ผูควรเช่ือถือ มวีาจาเปนหลักฐาน 
 พึงมาจากทิศตะวันตก ฯลฯ ตอจากนั้น ขาราชการคนท่ี ๔ ผูควรเช่ือถอื มีวาจา 
 เปนหลักฐาน พึงมาจากทิศเหนือ เขาเขามาเฝาพระองคแลว พึงกราบทูลอยางนี้วา 
 ขอเดชะพระมหาราชเจา ขอพระองคพึงทรงทราบใตฝาละอองธุลีพระบาท ขา- 
 *พระพุทธเจาพึงมาจากทิศเหนือ ณ ท่ีนั้น ขาพระพุทธเจาไดเห็นภูเขาใหญสูง 
 เทียมเมฆ กําลังกลิ้งบดปวงสัตวมา พระพุทธเจาขา สิ่งใดท่ีพระองคจะพึงทรง 
 กระทํา ขอไดโปรดกระทําเสียเถิด ฯ 
      ดูกรมหาบพิตร ครั้นเมื่อมหาภัยอันรายกาจ ท่ีทําใหมนุษยพินาศใหญโต 
 ถึงเพียงน้ี บังเกิดข้ึนแลวแกพระองค อะไรเลา ท่ีพระองคจะพึงทรงกระทําใน 
 ภาวะแหงมนุษยท่ีไดแสนยาก ฯ 
      ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้นเมื่อมหาภัยอันรายกาจ ท่ีทําใหมนุษย 
 พินาศอันใหญโตถึงเพียงน้ัน บังเกิดข้ึนแกหมอมฉัน อะไรจะพึงเปนกิจท่ีหมอมฉัน 
 พึงกระทํา ในภาวะแหงมนุษยท่ีไดแสนยากเลา นอกจากการประพฤติธรรม 
 นอกจากการประพฤติสม่ําเสมอ นอกจากการสรางกุศล นอกจากการทําบุญ ฯ 
      [๔๑๓] พ. ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพขอถวายพระพรใหพระองคทรง 
 ทราบ ดูกรมหาบพิตร ชราและมรณะยอมครอบงําพระองค ดูกรมหาบพิตร 
 ก็และเม่ือชรามรณะครอบงําพระองคอยู อะไรเลา จะพึงเปนกิจท่ีมหาบพิตรพึง 
 กระทํา ฯ 
      ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็และเม่ือชรามรณะครอบงําหมอมฉันอยู 
 อะไรเลาจะพึงเปนกิจท่ีหมอมฉันควรจะทํา นอกจากการประพฤติธรรม นอกจาก 
 การประพฤติสม่ําเสมอ นอกจากการสรางกุศล นอกจากการทําบุญ ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ การรบดวยชางเหลาใด ยอมมีแกพระราชาผูเปนกษัตริย ผูไดมูรธา- 
 *ภิเษกแลว ผูเมาแลวเพราะความเมาในความเปนใหญ ผูอันความกําหนัดในกาม 
 กลุมรุมแลว ผูถึงแลวซึ่งความมั่นคงในชนบท ผูชํานะซึ่งปฐพีมณฑลอันใหญ แลว 
 ครอบงําอยู ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อชรามรณะครอบงําอยู คติวิสัยแหงการรบ 
 ดวยชางแมเหลาน้ัน ไมมีเลย ๑- ขาแตพระองคผูเจริญ การรบดวยมาแมเหลาใด 
  ฯลฯ การรบดวยรถแมเหลาใด ฯลฯ การรบดวยทหารเดินเทาแมเหลาใด ยอมมี 



 แกพระราชาผูเปนกษัตริย ผูไดมูรธาภิเษกแลว ผูเมาแลวเพราะความเมาในความ 
 เปนใหญ ผูอันความกําหนัดในกามกลุมรุมแลว ผูถึงแลวซึ่งความม่ันคงในชนบท 
 ผูชํานะปฐพีมณฑลอันใหญแลวครอบงําอยู ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อชรามรณะ 
 ครอบงําอยู คติวิสัยแหงการรบดวยทหารเดินเทาแมเหลานั้นไมมีเลย ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ในราชสกุลนี้ มหาอํามาตยผูมีมนต ซึ่งสามารถจะใชมนตทําลายขาศึก 
 ท่ียกมา ก็มีอยูเหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจรญิ แตเมื่อชรามรณะครอบงําสิ 
 คติวิสัยแหงการรบดวยมนต แมเหลานั้นหามีไม อนึ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ในราชสกุลนี้ เงินทองท้ังท่ีอยูในพื้นดิน ท้ังท่ีอยูในเวหาส ซึง่พวกหมอมฉัน 
 สามารถจะใชเปนเครื่องมือยุแหยใหขาศึกท่ียกมาแตกกันก็มีอยูเปนอันมาก ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ แตเมื่อชรามรณะครอบงําสิ คติวิสัยแหงการรบดวยทรัพยแม 
 เหลานั้นหามีไม ขาแตพระองคผูเจริญ ก็แลเมื่อชรามรณะครอบงําอยู อะไรเลา 
 จะพึงเปนกิจท่ีหมอมฉันควรทํา นอกจากการประพฤติธรรม นอกจากการประพฤติ 
 สม่ําเสมอ นอกจากการสรางกุศล นอกจากการทําบุญ ฯ 
      [๔๑๔] ป. ถูกแลวๆ มหาบพิตร ก็เมื่อชรามรณะครอบงําอยู อะไร 
 @๑. สุดวิสัยท่ีจะรบดวยชาง 
 เลาจะพึงเปนกิจท่ีพระองคควรทํานอกจากการประพฤติธรรม นอกจากประพฤติ 
 สม่ําเสมอ นอกจากการสรางกุศล นอกจากการทําบุญ ฯ 
      [๔๑๕] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา ฯ 
          ภูเขาใหญแลวดวยศิลา จดทองฟา กลิ้งบดสัตวมาโดยรอบ 
          ท้ัง ๔ ทิศ แมฉันใด ชราและมัจจุก็ฉันนั้น ยอมครอบงํา 
          สัตวท้ังหลาย คือ พวกกษัตริย พวกพราหมณ พวกแพศย 
          พวกศูทร พวกจัณฑาล และคนเทมูลฝอย ไมเวนใครๆ 
          ไวเลย ยอมย่ํายีเสียส้ิน ณ ท่ีนั้น ไมมียุทธภูมิสําหรับ 
          พลชาง พลมา ไมมียุทธภูมิสําหรับพลรถ ไมมียุทธภูมิ 
          สําหรับพลราบ และไมอาจจะเอาชนะแมดวยการรบดวย 
          มนตหรือดวยทรัพย เพราะฉะนั้นแล บุรุษผูเปนบัณฑิต 
          มีปญญา เมื่อเล็งเห็นประโยชนตน พึงต้ังศรัทธาไวในพระ- 
          *พุทธเจา ในพระธรรมและในพระสงฆ ผูใดมีปรกติประพฤติ 
          ธรรมดวยกาย ดวยวาจา หรือดวยใจ บัณฑิตท้ังหลายยอม 
          สรรเสรญิผูนั้น ในโลกนี้นั่นเทียว ผูนั้นละโลกน้ีไป ยอม 
          บันเทิงในสวรรค ฯ 
                         จบ โกสลสังยตุ 
                         ----------- 



      รวมพระสูตรในตติยวรรคนี้ มี ๕ สูตร คือ ปุคคลสูตรท่ี ๑ อัยยิกา- 
 *สูตรท่ี ๒ โลกสูตรท่ี ๓ อิสสัตถสูตรท่ี ๔ ปพพโตปมสูตรท่ี ๕ โกสลสังยุต- 
 *วรรคนี้มี ๕ สูตร พระพุทธเจาผูประเสริฐ สุคตตรัสเทศนาแลว ฯ 
                        ------------- 
                           มารสังยุต 
                          ปฐมวรรคท่ี ๑ 
                        ตโปกรรมสูตรท่ี ๑ 
      [๔๑๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคไดตรัสรูใหมๆ ประทับอยูท่ีตนไมอชปาล 
 นิโครธ ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา ณ ตําบลอุรุเวลา ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาค 
 ทรงประทับพักผอนอยูในท่ีลบั ไดเกิดความปริวิตกแหงพระทัยอยางนี้วา โอ เรา 
 เปนผูพนจากทุกกรกิริยานั้นแลว โอ สาธุ เราเปนผูพนแลวจากทุกกรกิริยาอนัไม 
 ประกอบดวยประโยชนนั้น โอ สาธุ เราเปนสัตวท่ีบรรลุโพธิญาณแลว ฯ 
      [๔๑๗] ครั้งน้ันแล มารผูมบีาปไดทราบความปริวิตกแหงพระทัยของ 
 พระผูมีพระภาคดวยจิต จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ แลวไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
          มาณพท้ังหลายยอมบรสิุทธิ์ไดดวยการบําเพ็ญตบะใด ทาน 
          หลีกจากตบะนั้นเสียแลว เปนผูไมบริสุทธ์ิ มาสําคัญตนวา 
          เปนผูบริสุทธิ์ ทานพลาดจากมรรคาแหงความบริสุทธ์ิเสีย 
          แลว ฯ 
      [๔๑๘] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึงได 
 ตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา 
          เรารูแลววา ตบะอื่นๆ อยางใดอยางหน่ึง ไมประกอบดวย 
          ประโยชน ตบะท้ังหมดหาอํานวยประโยชนใหไม ดุจไมแจว 
          หรือไมถอ ไมอํานวยประโยชนบนบก ฉะนั้น (เรา) จึง 
          เจริญมรรค คือ ศีล สมาธิ และปญญา เพื่อความตรัสรู 
          เปนผูบรรลุความบริสุทธิ์อยางยอดเยี่ยมแลว ดูกรมารผูกระทํา 
          ซึ่งท่ีสุด ตัวทานเปนผูท่ีเรากําจัดเสียไดแลว ฯ 
      ครั้งน้ันแล มารผูมีบาปเปนทุกขเสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา 
 พระสุคตทรงรูจักเรา ดังน้ี จึงไดอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
                         นาคสูตรท่ี ๒ 
      [๔๑๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคไดตรัสรูแลวใหมๆ ประทับอยูท่ีตนไม 
 อชปาลนิโครธ ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา ณ อุรุเวลาประเทศ ก็โดยสมัยนั้นแล 



 พระผูมีพระภาคประทับนั่งในท่ีกลางแจง ในราตรีอันมืดทึบ และฝนกําลังตก 
 ประปรายอยู ฯ 
      [๔๒๐] ครั้งน้ันแล มารผูบาปใครจะใหเกิดความกลัว ความครั่นคราม 
 ขนลุกขนพองแดพระผูมีพระภาค จึงเนรมิตเพศเปนพระยาชางใหญ เขาไปใกล 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ พระยาชางนั้นมีศีรษะเหมือนกับกอนหินใหญสีดํา 
 งาท้ังสองของมันเหมือนเงินบริสุทธิ์ งวงเหมือนงอนไถใหญ ฯ 
      [๔๒๑] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป ดังน้ี 
 แลวไดตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา 
          ทานจําแลงเพศทั้งท่ีงามและไมงาม ทองเท่ียวอยูตลอดกาล 
          อันยืดยาวนาน มารผูมีบาปเอย ไมพอท่ีทานจะทําการจําแลง 
          เพศนั้นเลย ดูกรมารผูกระทําซ่ึงท่ีสุด ตัวทานเปนผูท่ีเรา 
          กําจัดเสียไดแลว ฯ 
      ครั้งน้ันแล มารผูมีบาปเปนทุกขเสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา 
 พระสุคตทรงรูจักเรา ดังน้ี จึงไดอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
                           สุภสูตรท่ี ๓ 
      [๔๒๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคไดตรัสรูแลวใหมๆ ประทับอยูท่ีตนไม 
 อชปาลนิโครธ ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา ณ อุรุเวลาประเทศ ก็โดยสมัยนั้นแล 
 พระผูมีพระภาคประทับนั่งในท่ีกลางแจงในราตรีอันมืดทึบ และฝนกําลังตก 
 ประปรายอยู ฯ 
      [๔๒๓] ครั้งน้ันแล มารผูมบีาปใครจะใหเกิดความกลัว ความครั่นคราม 
 ขนลุกขนพองแดพระผูมีพระภาค จึงเขาไปใกลพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ แลว 
 แสดงเพศตางๆ หลากหลาย ท้ังท่ีงามท้ังท่ีไมงาม ในท่ีไมไกลแตพระผูมีพระภาค ฯ 
      [๔๒๔] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป ดังน้ี 
 จึงตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาท้ังหลายวา 
          ทานจําแลงเพศทั้งท่ีงามท้ังท่ีไมงาม ทองเท่ียวอยูตลอดกาล 
          อันยืดยาวนาน มารผูมีบาปเอย ไมพอท่ีทานจะทําการจําแลง 
          เพศนั้นเลย ดูกรมารผูกระทําซ่ึงท่ีสุด ตัวทานเปนผูท่ีเรากําจัด 
          เสียไดแลว ฯ 
          และชนเหลาใดสํารวมดีแลว ดวยกาย ดวยวาจา และ 
          ดวยใจ ชนเหลาน้ัน ยอมไมเปนผูตกอยูในอํานาจของมาร 
          ชนเหลาน้ัน ยอมไมเปนผูเดินตามหลัง ฯ 
      ครั้งน้ันแล มารผูมีบาปเปนทุกขเสียใจวา พระผูมีพระภาค ทรงรูจักเรา 
 พระสุคตทรงรูจักเรา จึงไดอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ 



                         ปฐมปาสสูตรท่ี ๔ 
      [๔๒๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน เขตพระ 
 นครพาราณสี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุ 
 ท้ังหลาย ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นไดทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความหลุดพนอยางยอด- 
 เยี่ยมเราบรรลุแลว ความหลุดพนอยางยอดเยีย่ม เรากระทําใหแจงแลว เพราะ 
 การกระทําไวในใจโดยแยบคาย เพราะการต้ังความเพียรไวชอบโดยแยบคาย 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมเธอท้ังหลายก็จงบรรลซุึ่งความหลุดพนอยางยอดเยี่ยม จง 
 กระทําใหแจงซ่ึงความหลุดพนอยางยอดเยี่ยม เพราะการกระทําไวในใจโดยแยบคาย 
 เพราะการต้ังความเพียรไวชอบโดยแยบคายเถิด ฯ 
      [๔๒๖] ครั้งน้ันแล มารผูมบีาปไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 แลวไดทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
          ทานเปนผูท่ีถูกเราผูกไวแลวดวยบวงของมารท้ังท่ีเปนของทิพย 
          ท้ังท่ีเปนของมนุษย ทานเปนผูท่ีถูกเราผูกไวแลวดวยเครื่อง 
          ผูกของมาร ดูกรสมณะ ทานจักไมหลุดพนจากวิสัยของ 
          เราไปได ฯ 
      [๔๒๗] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึงได 
 ตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา 
          เราเปนผูพนแลวจากบวงของมาร ท้ังท่ีเปนของทิพย ท้ังท่ีเปน 
          ของมนุษย เราเปนผูพนแลวจากเครื่องผกูของมาร ดูกรมาร 
          ผูกระทําซ่ึงความพินาศ ทานเปนผูท่ีเรากําจัดเสียไดแลว ฯ 
      ครั้งน้ันแล มารผูมีบาปเปนทุกขเสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา 
 พระสุคตทรงรูจักเรา ดังน้ี จึงไดอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
                         ทุติยปาสสูตรท่ี ๕ 
      [๔๒๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน เขตพระ 
 นครพาราณสี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุ 
 ท้ังหลาย ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นไดทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราพนแลวจากบวงท้ังปวง 
 ท้ังท่ีเปนของทิพย ท้ังท่ีเปนของมนุษย ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมเธอท้ังหลายก็พนแลว 
 จากบวงท้ังปวง ท้ังท่ีเปนของทิพย ท้ังท่ีเปนของมนุษย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอ 



 ท้ังหลายจงเท่ียวจาริกไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพื่อความสุขแกชน 
 หมูมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดา 
 และมนุษยท้ังหลาย เธอท้ังหลายอยาไดไปดวยกัน ๒ รูป โดยทางเดียวกัน ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงแสดงธรรม งามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด 
 จงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณ 
 สิ้นเชิง สัตวท้ังหลายผูมีธุลีในจักษุนอยมีอยู เพราะไมไดฟงธรรมยอมเสื่อมรอบ 
 ผูรูท่ัวถึงซ่ึงธรรมจักมี ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมเราก็จักไปยังอรุเุวลาเสนานิคม เพื่อ 
 แสดงธรรม ฯ 
      [๔๒๙] ครั้งน้ันแล มารผูมบีาปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 แลวไดทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
          ทานเปนผูท่ีถูกเราผูกไวแลวดวยบวงท้ังปวง ท้ังท่ีเปนของทิพย 
          ท้ังท่ีเปนของมนุษย ทานเปนผูท่ีถูกเราผูกไวแลว ดวยเครื่อง 
          พันธนาการอันใหญ ดูกรสมณะ ทานจักไมพนไปจากวิสัย 
          ของเราได ฯ 
      [๔๓๐] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป 
 จึงไดตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา 
          เราเปนผูพนแลวจากบวงท้ังปวง ท้ังท่ีเปนของทิพย ท้ังท่ีเปน 
          ของมนุษย เราเปนผูพนแลวจากเครื่องพันธนาการอันใหญ 
          ดูกรมารผูกระทําซ่ึงความพินาศ ทานเปนผูท่ีเรากําจัด 
          เสียไดแลว ฯ 
      ครั้งน้ันแล มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา 
 พระสุคตทรงรูจักเรา ดังน้ี จึงไดอันตรธานไป ณ ท่ีนั้นเอง ฯ 
                          สัปปสูตรท่ี ๖ 
      [๔๓๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนัอันเปนสถาน 
 ท่ีพระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ 
      ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคไดประทับน่ังในท่ีกลางแจงในราตรี 
 อันมืดทึบ และฝนกําลังตกประปรายอยู ฯ 
      [๔๓๒] ครั้งน้ันแล มารผูมบีาปใครจะใหเกิดความกลัว ความครั่นคราม 
 ขนลุกขนพองแกพระผูมีพระภาค จึงนิรมิตเพศเปนพระยางูใหญเขาไปใกล 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ กายของพระยางูนั้นเปนเหมือนเรือลําใหญท่ีขุดดวยซุง 
 ท้ังตน พังพานของมันเปนเหมือนเสื่อลําแพนผืนใหญ สําหรับปูตากแปงของชาง 
 ทําสุรา นัยนตาของมันเปนเหมือนถาดสําริดใบใหญของพระเจาโกศล ลิ้นของมัน 
 แลบออกจากปากเหมือนสายฟาแลบ ในขณะท่ีเมฆกําลังกระหึ่ม ฉะนั้น เสียง 



 หายใจเขาออกของมัน เหมือนเสียงสูบชางทองท่ีกําลังพนลมอยูก็ปานกัน ฯ 
      [๔๓๓] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป ดังน้ี 
 จึงไดตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาท้ังหลายวา 
          มุนีเสพเรือนวางเปลาเพ่ืออยูอาศัย มุนีนั้นเปนผูมีตนอัน 
          สํารวมแลว เขาสละความอาลัยในอัตภาพน้ันเท่ียวไป เพราะ 
          การสละความอาลัยในอตัภาพแลวเท่ียวไปนั้น เหมาะสมแก 
          ผูเชนนั้น ฯ 
          สัตวท่ีสัญจรไปมาก็มาก สิ่งท่ีนากลัวก็มาก อนึ่ง เหลือบ 
          และสัตวเลื้อยคลานก็ชุกชุม (แต) มหามุนีผูอยูในเรอืน 
          วางเปลา ยอมไมยังแมแตขนใหไหว ในเพราะสิ่งท่ีนากลัว 
          เหลานั้น ฯ 
          ถึงแมทองฟาจะพึงแตก แผนดินจะพึงไหว สัตวท้ังหลาย 
          พึงสะดุงกลัวกันหมดก็ตามที แมถึงวาหอกหรอืหลาวจะจออยู 
          ท่ีอกก็ตามเถิด พระพุทธเจาท้ังหลายยอมไมทรงทําการปองกัน 
          ในเพราะอุปธิ (คือขันธ) ท้ังหลาย ฯ 
      ครั้งน้ันแล มารผูมีบาป เปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา 
 พระสุคตทรงรูจักเรา ดังน้ี จึงไดอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
                          สุปปติสูตรท่ี ๗ 
      [๔๓๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั อันเปนสถาน 
 ท่ีพระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ 
      ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคเสด็จจงกรมอยูในท่ีกลางแจงเกือบตลอดราตรี 
 ในสมัยใกลรุงแหงราตรี ทรงลางพระบาทแลวเสด็จเขาพระวิหารทรงสําเร็จสีห- 
 *ไสยาโดยพระปรัศเบ้ืองขวา ทรงเหลื่อมพระบาทดวยพระบาท ทรงมีพระ 
 สติสัมปชัญญะ ทรงทําความหมายในอันจะเสด็จลุกข้ึนไวในพระหฤทัย ฯ 
      [๔๓๕] ครั้งน้ันแล มารผูมบีาปไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
          ทานหลับหรือ ทานจะหลับเสียทําไมนะ ทานหลับเปนตาย 
          เทียวหรือนี่ ทานหลับโดยสําคัญวา เราไดเรือนวางเปลา 
          กระนั้นหรือ เมื่อพระอาทิตยข้ึนโดงแลว ทานยังจะหลับ 
          อยูหรือนี ่ฯ 
      [๔๓๖] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึงได 
 ตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา 
          พระพุทธเจาซ่ึงไมมีตัณหาดุจขาย ซึ่งแสไปในอารมณตางๆ 



          สําหรับจะนําไปสูภพไหนๆ ยอมบรรทมหลับ เพราะความ 
          สิ้นไปรอบแหงอุปธิท้ังปวง กงการอะไรของทานในเรื่องน้ีเลา 
          มารเอย ฯ 
      ครั้งน้ันแล มารผูมีบาป เปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา 
 พระสุคตทรงรูจักเรา ดังน้ี จึงไดอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
                          นันทนสูตรท่ี ๘ 
      [๔๓๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
      [๔๓๘] ครั้งน้ันแล มารผูมบีาปไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 แลวไดกลาวคาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          คนมีบุตร ยอมเพลิดเพลินเพราะบุตร คนมีโคก็ยอม 
          เพลิดเพลินเพราะโค ฉันนั้นเหมือนกัน อุปธิท้ังหลายน่ันแล 
          เปนเครื่องเพลิดเพลินของนรชน เพราะคนท่ีไมมีอุปธิ 
          หาเพลิดเพลินไม ฯ 
      [๔๓๙] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึงได 
 ตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา 
          คนมีบุตร ยอมเศราโศกเพราะบุตร คนมีโคก็ยอมเศราโศก 
          เพราะโค ฉันนั้นเหมือนกัน อุปธิท้ังหลายน่ันแล เปนเหตุ 
          เศราโศกของนรชน เพราะคนท่ีไมมีอุปธิหาเศราโศกไม ฯ 
      ครั้งน้ันแล มารผูมีบาป เปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา 
 พระสุคตทรงรูจักเรา ดังน้ี จึงไดอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
                         ปฐมอายุสูตรท่ี ๙ 
      [๔๔๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั อันเปนสถาน 
 ท่ีพระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ 
      ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ดังน้ี ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย อายุของมนุษยท้ังหลายน้ี 
 นอยนัก จําตองไปสูสัมปรายภพ ควรทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย สัตว 
 ผูเกิดมาแลวจะไมตายไมมี ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนท่ีเปนอยูนาน ยอมเปนอยูได 
 เพียงรอยป หรอืจะอยูเกินไปไดบาง ก็มีนอย ฯ 
      [๔๔๑] ครั้งน้ันแล มารผูมีบาปไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 



 แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
          อายุของมนุษยท้ังหลายยืนยาว คนดีไมควรดูหมิ่นอายนุั้นเลย 
          ควรประพฤติดุจเด็กออนท่ีมุงแตจะกินนม ฉะนั้น การมาแหง 
          มัจจุไมมี ฯ 
      [๔๔๒] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึงได 
 ตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา 
          อายุของมนุษยท้ังหลายนอย คนดีควรดูหมิ่น 
          อายุนั้นเสีย ควรประพฤติดุจคนท่ีถูกไฟไหมศีรษะ ฉะน้ัน 
          การท่ีจะไมมาแหงมัจจไุมมีเลย ฯ 
      ครั้งน้ันแล มารผูมีบาป เปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจัก 
 เรา พระสุคตทรงรูจักเรา ดังน้ี จึงไดอันตรธานไปในท่ีนั้นแล ฯ 
                        ทุติยอายุสูตรท่ี ๑๐ 
      [๔๔๓] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน อัน 
 เปนสถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ 
      ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสขอนี้วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย อายุของ 
 มนุษยท้ังหลายน้ีนอยนัก จําตองไปสูสัมปรายภพ ควรทํากุศล ควรประพฤติ 
 พรหมจรรย สตัวผูเกิดแลวจะไมตายไมมีเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนท่ีเปนอยูนาน 
 ยอมเปนอยูไดเพียงรอยป หรือจะเกินข้ึนไปก็นอย ดังน้ี ฯ 
     [๔๔๔] ครั้งน้ันแล มารผูมีบาป ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
          วันคืนยอมไมผานพนไป ชีวิตยอมไมรุกรนไป อายุยอมจร 
          ตามสัตวท้ังหลายไป ดุจกงจรตามธูปรถไป ฉะนั้น ดังน้ี ฯ 
     [๔๔๕] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึงได 
 ตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา 
          วันคืนยอมผานพนไป ชีวิตยอมรุกรนไป อายุของสัตวท้ังหลาย 
          ยอมส้ินเปลืองไป ดุจน้ําแหงแมน้ํานอย ฉะนั้น ดังน้ี ฯ 
     ครั้งน้ันแล มารผูมีบาป เปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจัก 
 เรา พระสุคตทรงรูจักเรา ดังน้ี จึงไดอันตรธานไปในท่ีนั้นแล ฯ 
                          จบ วรรคท่ี ๑ 
                          ---------- 
             รวมพระสูตรในปฐมวรรคน้ีมี ๑๐ สูตร คือ 
     ตโปกรรมสูตรท่ี ๑ นาคสูตรท่ี ๒ สุภสูตรท่ี ๓ ปาสสูตรมี ๒ สูตรเปน 
 ท่ี ๔ และท่ี ๕ สัปปสูตรท่ี ๖ สุปปติสูตรท่ี ๗ นันทนสูตรท่ี ๘ อายุสูตรอีก ๒ 
 สูตรเปนท่ี ๙ และที่ ๑๐ 



                         ------------ 
                          ทุติยวรรคท่ี ๒ 
                         ปาสานสูตรท่ี ๑ 
     [๔๔๖] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ 
 เขตกรุงราชคฤห ฯ 
     ก็สมัยน้ันแล พระผูมีพระภาคประทับนั่งในท่ีแจง ในเวลากลางคืนอันมืด 
 และฝนกําลังตกประปรายอยู ฯ 
     [๔๔๗] ครั้งน้ันแล มารผูมีบาปตองการจะยังความกลัว ความหวาดเสียว 
 ขนพองสยองเกลา ใหเกิดข้ึนแกพระผูมีพระภาค จึงเขาไป ณ ท่ีพระผูมีพระภาค 
 ประทับอยู ครั้นแลว กลิ้งศิลากอนใหญๆ ไปใกลพระผูมีพระภาค ฯ 
     [๔๔๘] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึงตรัส 
 สําทับกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา 
          แมถึงวาทานจะพึงกลิ้งภูเขาคิชฌกูฏหมดท้ังส้ิน ความหวั่น 
          ไหวก็จะไมมีแกพระพุทธเจาท้ังหลายผูหลุดพนแลวโดยชอบ 
          แนแท ฯ 
     ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกขเสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา 
 พระสุคตทรงรูจักเรา ดังน้ี จึงไดหายไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
                           สีหสูตรท่ี ๒ 
     [๔๔๙] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม 
 ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
     ก็สมัยน้ันแล พระองคแวดลอมดวยบริษัทหมูใหญ ทรงแสดงธรรมอยู ฯ 
     ครั้งน้ันแล มารผูมีบาปไดมีความคิดเห็นอยางนี้วา พระสมณโคดมน้ีแล 
 แวดลอมดวยบริษัทหมูใหญ แสดงธรรมอยู ถากระไรเราพึงเขาไปใกล ณ ท่ีพระ 
 สมณโคดมประทับอยู เพื่อการกําบังจักษุเถิด ฯ 
     [๔๕๐] ลําดับนั้น มารผูมีบาปเขาไปใกลพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ครั้นแลว กลาวกะพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
          ทานเปนผูองอาจในบริษัท บันลือสีหนาท ดุจราชสีห ฉะนั้น 
          หรือ ก็ผูท่ีพอจะตอสูทานยังมี ทานเขาใจวาเปนผูชนะแลว 
          หรือ ฯ 
     [๔๕๑] พระผูมีพระภาค ตรัสตอบดวยพระคาถาวา 
          ตถาคตเปนมหาวีรบุรุษ องอาจในบริษัท บรรลุทสพลญาณ ขาม 
          ตัณหาอันเปนเหตุของในโลกเสียได บันลืออยูโดยแท ฯ 
     ครั้งน้ันแล มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา 
 พระสุคตทรงรูจักเรา ดังน้ี จึงไดหายไปในท่ีนั้นเอง ฯ 



                          สกลิกสูตรท่ี ๓ 
     [๔๕๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
     สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ มัททกุจฉิมิคทายวัน เขต 
 กรุงราชคฤห ฯ 
     ก็โดยสมัยนั้นแล พระบาทของพระผูมีพระภาคถูกสะเก็ดหินเจาะแลว 
 ไดยินวา เวทนาท้ังหลาย อันยิง่ เปนไปในพระสรีระ เปนทุกข แรงกลา เผ็ด 
 รอน ไมเปนท่ียินดี ไมเปนท่ีทรงสบาย ยอมเปนไปแดพระผูมีพระภาค พระองค 
 มีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นซึ่งเวทนาเหลานั้น ไมกระสับกระสาย ฯ 
     ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหลาดผาสังฆาฏิเปน ๔ ช้ัน แลวสําเร็จ 
 สีหไสยา โดยพระปรัศเบ้ืองขวา พระบาทซายเหลื่อมพระบาทขวา มีพระสติ 
 สัมปชัญญะ ฯ 
     [๔๕๓] ครั้งน้ันแล มารผูมีบาปเขาไปเฝาพระองคถึงท่ีประทับ แลวทูล 
 ถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
          ทานนอนดวยความเขลา หรือมัวเมาคิดกาพยกลอนอยู 
          ประโยชนท้ังหลายของทานไมมีมาก ทานอยู ณ ท่ีนั่งท่ีนอน 
          อันสงัดแตผูเดียว ต้ังหนานอนหลับ นี่อะไร ทานหลับ 
          ทีเดียวหรือ ฯ 
     [๔๕๔] พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
          เราไมไดนอนดวยความเขลา ท้ังมิไดมัวเมาคิดกาพยกลอนอยู 
          เราบรรลุประโยชนแลวปราศจากความโศก อยู ณ ท่ีนั่งท่ีนอน 
          อันสงัดแตผูเดียว นอนราํพึงดวยความเอ็นดูในสัตวท้ังปวง ฯ 
          ลูกศรเขาไปในอกของชนเหลาใด รอยหทัยใหลุมหลงอยู แม 
          ชนเหลาน้ันในโลกนี้ ผูมีลูกศรเสียบอกอยู ยังไดความหลับ 
          เราผูปราศจากลูกศรแลว ไฉนจะไมหลับเลา ฯ 
          เราเดินทางไปในทางท่ีมีราชสีหเปนตน ก็มิไดหวาดหวัน่ ถึง 
          หลับในท่ีเชนนั้นก็มิไดกลัวเกรง กลางคืนและกลางวันยอม 
          ไมทําใหเราเดือดรอน เรายอมไมพบเห็นความเส่ือมอะไรๆ 
          ในโลก ฉะนั้น เราผูมีความเอ็นดูในสัตวท้ังปวงจึงนอนหลับ ฯ 
     ครั้งน้ันแล มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา 
 พระสุคตทรงรูจักเรา ดังน้ี จึงไดหายไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
                          ปฏิรูปสูตรท่ี ๔ 
     [๔๕๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
     สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ศาลาหลังหน่ึง ในพราหมณคาม 
 ในแควนโกศล ฯ 



     ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคแวดลอมดวยคฤหัสถบริษัทหมูใหญ 
 ทรงแสดงธรรมอยู ฯ 
     ลําดับนั้น มารผูมีบาปไดมีความคิดข้ึนวา พระสมณโคดมน้ีแวดลอม 
 ดวยคฤหัสถบริษัทหมูใหญ ทรงแสดงธรรมอยู ถากระไรเราพึงเขาไปใกล 
 พระสมณโคดมถึงท่ีประทับ เพ่ือการกําบังจักษุเถิด ฯ 
     [๔๕๖] ลําดับนั้น มารผูมีบาปเขาไปใกลพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้น 
 แลว จึงทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
          ทานพร่ําสอนผูอื่นดวยสิง่ใด สิ่งน้ันไมสมควรแกทาน เมื่อ 
          ทานกลาวถึงธรรมน้ัน อยาไดของอยูในความยินดียินราย ฯ 
     [๔๕๗] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          พระสัมพุทธเจามีปรกติอนุเคราะหดวยจิตอันเกื้อกลู ทรงพร่ํา 
          สอนผูอืน่ดวยสิ่งใด ตถาคตมีจิตหลุดพนจากความยินดียินราย 
          ในสิ่งน้ันแลว ฯ 
     ครั้งน้ันแล มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา 
 พระสุคตทรงรูจักเรา ดังน้ี จึงไดหายไปในท่ีนั้นนั่นเอง ฯ 
                          มานสสูตรท่ี ๕ 
     [๔๕๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
     สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
     [๔๕๙] ครั้งน้ันแล มารผูมีบาปไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ครั้นแลว ไดกลาวกะพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
          บวงใดมีใจไปไดในอากาศ กําลังเท่ียวไป ขาพระองคจักคลอง 
          พระองคไวดวยบวงน้ัน สมณะ ทานไมพนเรา ฯ 
     [๔๖๐] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          เราหมดความพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเปน 
          ของรื่นรมยใจแลว แนะมาร เรากําจัดทานไดแลว ฯ 
     ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา 
 พระสุคตทรงรูจักเรา ดังน้ี จึงไดหายไปในท่ีนั้นนั่นเอง ฯ 
                          ปตตสูตรท่ี ๖ 
     [๔๖๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
     ก็สมัยน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุท้ังหลายใหเห็นแจง ใหสมา- 
 *ทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาเกี่ยวดวยอุปาทานขันธ ๕ ก็ภิกษุ 
 เหลานั้นทําในใจใหสําเร็จประโยชน นอมนึกมาดวยความเต็มใจ เงี่ยโสตลงสดับ 



 ธรรมอยู ฯ 
     ครั้งน้ันแล มารผูมีบาปไดมีความคิดวา พระสมณโคดมนี้แล ยังภิกษุ 
 ท้ังหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาเกี่ยวดวย 
 อุปาทานขันธ ๕ ก็ภิกษุเหลานั้นทําในใจใหสําเร็จประโยชน นอมนึกมาดวยความ 
 เต็มใจ เงี่ยโสตลงสดับธรรมอยู ถากระไร เราพึงเขาไปใกลพระสมณโคดมถึงท่ี 
 ประทับ เพื่อการกําบังตาเถิด ฯ 
     ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุเหลานั้นไดวางบาตรเปนอันมากไวในท่ีกลางแจง ฯ 
     [๔๖๒] ลําดับนั้น มารผูมีบาปแปลงเพศเปนโคเดินไปยังท่ีบาตรเหลา 
 นั้นวางอยู ฯ 
     ลําดับนั้น ภิกษุรูปหน่ึงจึงบอกกะภิกษุอีกรปูหน่ึงวา ภิกษุๆ โคนั้นพึง 
 ทําบาตรท้ังหลายใหแตก ฯ 
     เมื่อภิกษุนั้นพูดอยางนั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุนั้นวา ภิกษุ 
 นั่นมิใชโค นั่นเปนมารผูมีบาป มาเพ่ือกําบังตาพวกเธอ ฯ 
     [๔๖๓] ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคทรงทราบวา ผูนี้เปนมารผูมีบาป 
 จึงตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา 
          พระอริยสาวกยอมเบ่ือหนายในรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
          และวิญญาณ อยางนี้วา เราไมใชนั่น นั่นไมใชของเรา 
          แมมารและเสนามารแสวงหาอยูในท่ีท้ังปวง ก็ไมพบอริยสาวก 
          ผูเบ่ือหนายแลวอยางนี้ มีอัตภาพอันเกษมลวงพนสังโยชน 
          ท้ังปวงแลว ฯ 
     ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา 
 พระสุคตทรงรูจักเรา ดังน้ี จึงไดหายไปในท่ีนั้นนั่นเอง ฯ 
                         อายตนสูตรท่ี ๗ 
     [๔๖๔] ครั้งหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปา 
 มหาวัน เขตเมืองเวสาลี ฯ 
     ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงยังภกิษุท้ังหลายใหเห็นแจง ให 
 สมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาเกี่ยวดวยผัสสายตนะ ๖ ฯ 
     ก็ภิกษุเหลานั้นทําในใจใหสําเร็จประโยชน นอมนึกมาดวยความเต็มใจ 
 เงี่ยโสตลงสดับธรรมอยู ฯ 
     ครั้งน้ันแล มารผูมีบาปไดมีความคิดวา พระสมณโคดมนี้แล ยังภิกษุ 
 ท้ังหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาเกี่ยว 
 ดวยผัสสายตนะ ๖ และภิกษุเหลาน้ันทําในใจใหสําเร็จประโยชน นอมนึก 
 มาดวยความเต็มใจ เงี่ยโสตลงสดับธรรมอยู ถากระไร เราพึงเขาไปเฝาพระ- 
 *สมณโคดมถึงท่ีประทับ เพื่อการกําบังตาเถิด ฯ 



     [๔๖๕] ครั้งน้ันแล มารผูมีบาปเขาไปใกลพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ครั้นแลว ไดรองเสียงดังพิลึกพึงกลัว ประดุจแผนดินจะถลม ในท่ีใกล 
 พระผูมีพระภาค ฯ 
     ลําดับนั้น ภิกษุรูปหน่ึงจึงกลาวกะภิกษุอีกรูปหน่ึงอยางนีว้า ภิกษุ  ภิกษุ 
 แผนดินนี้เห็นจะถลมเสียละกระมัง ฯ 
     เมื่อภิกษุนั้นกลาวอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคจึงตรัสกะภิกษุนั้นวา ดูกร 
 ภิกษุ แผนดินนี้ยอมไมถลม ดูกรภิกษุ นั่นมารผูมีบาปมาแลว เพื่อกําบังตา 
 พวกเธอ ฯ 
     [๔๖๖] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี้เปนมารผูมีบาป 
 จึงตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา 
          รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณท้ังส้ินนี้ 
          เปนโลกามิสอันแรงกลา โลกหมกมุนอยูในอารมณเหลาน้ี 
          สวนสาวกของพระพุทธเจามีสติกาวลวงโลกามิสนั้น และ 
          กาวลวงบวงมารแลว รุงเรืองอยูดจุพระอาทิตย ฉะนั้น ฯ 
     ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา 
 พระสุคตทรงรูจักเรา ดังน้ี จึงไดหายไปในท่ีนั้นนั่นเอง ฯ 
                          ปณฑิกสูตรท่ี ๘ 
     [๔๖๗] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ บานพราหมณใน 
 ปญจสาลคาม แควนมคธ ฯ 
     ก็สมัยน้ันแล ท่ีบานพราหมณ ในปญจสาลคาม มีนักขัตฤกษแจกของ 
 แกพวกเด็กๆ ครั้นรุงเชา พระผูมีพระภาคทรงครองแลว ทรงถือบาตรและจีวร 
 เสด็จเขาไปสูบานพราหมณในปญจสาลคามเพ่ือบิณฑบาต ฯ 
     ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณผูคฤหบดีชาวปญจสาลคามถูกมารผูมีบาปเขา 
 ดลใจ ดวยประสงควา พระสมณโคดมอยาไดบิณฑบาตเลย ฯ 
     พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาสูบานพราหมณในปญจสาลคามเพ่ือบิณฑบาต 
 ดวยบาตรเปลาอยางใด ก็เสด็จกลับมาดวยบาตรเปลาอยางนัน้ ฯ 
     [๔๖๘] ลําดับนั้น มารผูมีบาปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ครั้นแลว จึงกลาวกะพระผูมีพระภาควา สมณะ ทานไดบิณฑบาตบางไหม ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา แนะมารผูมีบาป ทานไดกระทําใหเราไมได 
 บิณฑบาตมิใชหรือ ฯ 
     มารผูมีบาปกราบทูลวา ถาอยางนั้น ขอพระผูมีพระภาคจงเสด็จเขาไปสู 
 บานพราหมณในปญจสาลคาม เพื่อบิณฑบาตครั้งท่ีสองอีกเถิด พระเจาขา ขา- 
 *พระองคจักกระทําใหพระผูมีพระภาคไดบิณฑบาต ฯ 
     [๔๖๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา 



          มารมาขัดขวางตถาคต ไดประสพส่ิงมิใชบุญแลว ดูกรมารผูม-ี 
          บาป ทานเขาใจวา "บาปยอมไมใหผลแกเรา" ฉะนั้นหรือ 
          พวกเราไมมีความกังวล ยอมอยูเปนสุขสบายหนอ พวกเรา 
          จักมีปติเปนภักษา ดุจอาภัสสรเทพ ฉะนั้น ฯ 
      ครั้งน้ันแล มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา 
 พระสุคตทรงรูจักเรา ดังน้ี จึงไดหายไปในท่ีนั้นนั่นเอง ฯ 
                          กัสสกสูตรท่ี ๙ 
     [๔๗๐] สาวัตถีนิทาน ฯ 
     ก็สมัยน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุท้ังหลายใหเห็นแจง ให 
 สมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาเกี่ยวดวยพระนิพพาน และภิกษุ 
 เหลานั้นทําในใจใหสําเร็จประโยชน นอมนึกมาดวยความเต็มใจ เงี่ยโสตลงสดับ 
 ธรรมอยู ฯ 
     ครั้งน้ันแล มารผูมีบาปไดมีความคิดวา พระสมณโคดมนี้แล ทรงยัง 
 ภิกษุท้ังหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา 
 เกี่ยวดวยพระนิพพาน ถากระไร เราพึงเขาไปใกลพระสมณโคดมถึงท่ีประทับ 
 เพื่อการกําบังตาเถิด ฯ 
     [๔๗๑] ครั้งน้ันแล มารผูมีบาปจึงนิรมิตเพศเปนชาวนาแบกไถใหญ 
 ถือปะฏักมีดามยาว มีผมยาวรุงรงัปกหนาปกหลัง นุงผาเน้ือหยาบ มีเทาท้ังสองเปอน 
 โคลน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตสมณะ 
 ทานไดเห็นโคท้ังหลายบางไหม ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสถามวา แนะมารผูมีบาป ทานจะตองการอะไรดวย 
 โคท้ังหลายเลา ฯ 
     มารกราบทูลวา ขาแตพระสมณะ จักษุเปนของเราแท รูปก็เปนของเรา 
 อายตนะคือวิญญาณอันเกิดแกจักษุสัมผัสก็เปนของเรา ทานจะหนีเราไปไหนพน 
 ขาแตสมณะ โสตเปนของเรา เสียงเปนของเรา อายตนะคือวิญญาณอันเกิดแต 
 โสตสัมผัสก็เปนของเรา ทานจะหนีเราไปไหนพน ขาแตสมณะ จมูกเปนของเรา 
 กลิ่นเปนของเรา อายตนะคือวิญญาณอันเกิดแตฆานสัมผัส ก็เปนของเรา ทานจะ 
 หนีเราไปไหนพน ขาแตสมณะ ลิ้นเปนของเรา รสเปนของเรา อายตนะคือ 
 วิญญาณอันเกิดแตชิวหาสัมผัสก็เปนของเรา ทานจะหนีเราไปไหนพน ขาแต 
 สมณะ กายเปนของเรา โผฏฐัพพะเปนของเรา อายตนะคือวิญญาณอันเกิดแตกาย 
 สัมผัสก็เปนของเรา ทานจะหนีเราไปไหนพน ขาแตสมณะ ใจเปนของเรา 
 ธรรมารมณเปนของเรา อายตนะคือวิญญาณอันเกิดแตมโนสัมผัสก็เปนของเรา 
 ทานจะหนีเราไปไหนพน ฯ 
     [๔๗๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมารผูมีบาป จักษุเปนของทาน 



 รูปเปนของทาน อายตนะคือวิญญาณอันเกิดแตจักษุสัมผัสก็เปนของทานแท ดูกร 
 มารผูมีบาป แตในท่ีใด ไมมีจักษุ ไมมีรูป ไมมีอายตนะคือวิญญาณอันเกิดแตจักษุ 
 สัมผัส ท่ีนั้นมิใชทางดําเนินของทาน โสตเปนของทาน เสียงเปนของทาน 
 อายตนะคือวิญญาณอันเกิดแตโสตสัมผัสก็เปนของทาน แตในท่ีใด ไมมีโสต ไม 
 มีเสียง ไมมีอายตนะคือวิญญาณอันเกิดแตโสตสัมผัส ท่ีนั้นมิใชทางดําเนินของ 
 ทาน จมูกเปนของทาน กลิ่นเปนของทาน อายตนะคือวิญญาณอันเกิดแตฆาน 
 สัมผัสเปนของทาน ฯลฯ ลิ้นเปนของทาน รสเปนของทาน อายตนะคือวิญญาณ 
 อันเกิดแตชิวหาสัมผัสเปนของทาน ฯลฯ กายเปนของทาน โผฏฐัพพะเปนของทาน 
 อายตนะคือวิญญาณอันเกิดแตกายสัมผัสเปนของทาน ฯลฯ ใจเปนของทาน 
 ธรรมารมณท้ังหลายเปนของทาน อายตนะคือวิญญาณอันเกิดแตมโนสัมผัสก็เปน 
 ของทาน แตในท่ีใด ไมมีใจ ไมมีธรรมารมณ ไมมีอายตนะคือวิญญาณอันเกิดแต 
 มโนสัมผัส ท่ีนั้นมิใชทางดําเนินของทาน ฯ 
     [๔๗๓] มารกราบทูลวา 
          ชนเหลาใดกลาวถึงสิ่งใดวา นี้ของเรา และกลาววา นี้เปนเรา 
          ถาใจของทานมีอยูในสิ่งน้ัน ขาแตสมณะ ทานก็จะไมพน 
          เราไปได ฯ 
     [๔๗๔] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ชนเหลาใดกลาวถึงสิ่งใด สิ่งน้ัน 
 ไมมีแกเรา ชนเหลาใดกลาว ชนเหลาน้ันไมใชเรา ดูกรมารผูมีบาป ทานจงรู 
 อยางนี้ ทานยอมไมเห็นแมทางของเรา ฯ 
     ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา 
 พระสุคตทรงรูจักเรา ดังน้ี จึงไดหายไปในท่ีนั้นนั่นเอง ฯ 
                          รัชชสูตรท่ี ๑๐ 
     [๔๗๕] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ กระทอมอันต้ังอยูใน 
 ปา ในประเทศหิมวันต แควนโกศล ฯ 
     ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคประทับทรงพักผอนอยูในท่ีลบัไดทรงปริวิตก 
 วา เราจะสามารถเสวยรัชสมบัติโดยธรรม โดยท่ีไมเบียดเบียนเอง ไมใชใหผูอื่น 
 เบียดเบียน ไมทําผูอื่นใหเสื่อมเอง ไมใชใหเขาทําผูอื่นใหเสื่อม ไมเศราโศกเอง 
 ไมทําใหผูอื่นเศราโศกไดหรือไม ฯ 
     [๔๗๖] ครั้งน้ันแล มารผูมีบาปทราบความปริวิตกแหงพระหฤทัยของ- 
 *พระผูมีพระภาคดวยจิตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  ครั้นแลวจึง 
 กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขอพระผูมีพระภาคจงทรงเสวยรัชสมบัติเถิด พระเจาขา 
 ขอพระสุคตจงเสวยรัชสมบัติโดยธรรม โดยที่ไมเบียดเบียนเอง ไมใชใหผูอื่น 
 เบียดเบียน ไมทําใหผูอื่นเสื่อมเอง ไมใชใหเขาทําคนอื่นใหเสื่อม ไมเศราโศก 
 เอง ไมทําใหผูอื่นเศราโศก ฯ 



     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมารผูมีบาป ทานเห็นอะไรของเรา ทําไมจึงได 
 พูดกะเราอยางนี้วา ขอพระผูมีพระภาคจงเสวยรัชสมบัติเถิด พระเจาขา ขอพระ 
 สุคตจงเสวยรชัสมบัติโดยธรรม โดยท่ีไมเบียดเบียนเอง ไมใชใหผูอื่นเบียดเบียน 
 ไมทําใหผูอื่นเสื่อมเอง ไมใชใหเขาทําผูอื่นใหเสื่อม ไมเศราโศกเอง ไมทําใหผูอื่น 
 เศราโศก ฯ 
     มารกราบทูลวา พระเจาขา อิทธิบาทท้ัง ๔ พระองคทรงบําเพ็ญใหเจริญ 
 กระทําใหมาก กระทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนวัตถุท่ีต้ัง กระทําไมหยุด สั่งสม 
 ปรารภดวยดีแลว พระเจาขา ก็เมื่อพระองคทรงพระประสงค ทรงอธิษฐานภูเขา 
 หลวงช่ือหมิพานตใหเปนทองคําลวน ภูเขาน้ันก็พึงเปนทองคําลวน ฯ 
     [๔๗๗] พระผูมีพระภาคตรัสกะมารดวยพระคาถาวา 
          ภูเขาทองคําลวนมีสีสุก ถึงสองเทาก็ยังไมพอแกบุคคลคน 
          หนึ่ง บุคคลทราบดังน้ีแลว พึงประพฤติสงบ ผูใดไดเห็น 
          ทุกขมีกามเปนเหตุแลวไฉนผูนั้นจะพึงนอมใจไปในกามเลา 
          บุคคลทราบอุปธิวา เปนเครื่องของในโลกแลว พึงศึกษาเพ่ือ 
          กําจัดอุปธินั้นเสีย ฯ 
      ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา 
 พระสุคตทรงรูจักเรา ดังน้ี จึงไดหายไปในท่ีนั้นนั่นเอง ฯ 
                          จบวรรคท่ี ๒ 
                          --------- 
               รวมพระสูตรในวรรคท่ี ๒ นี้มี ๑๐ สูตร คือ 
         ปาสาณสูตรท่ี ๑ สีหสูตรท่ี ๒ สกลิกสูตรท่ี ๓ ปฏิรูปสูตรท่ี ๔ มานส 
 สูตรท่ี ๕ ปตตสูตรท่ี ๑ อายตนสูตรท่ี ๗ ปณฑิกสูตรท่ี ๘ กัสสกสูตรท่ี ๙ 
 กับรัชชสูตร ครบ ๑๐ ฯ 
                          ---------- 
                          ตติยวรรคท่ี ๓ 
                         สัมพหุลสูตรท่ี ๑ 
     [๔๗๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
     สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีนครศิลาวดี ในแควนสักกะ ฯ 
     ก็สมัยน้ันแล ภิกษุมากดวยกัน เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีตน 
 อันสงไปแลว อยูในท่ีใกลพระผูมีพระภาค ฯ 
     [๔๗๙] ครั้งน้ันแล มารผูมีบาปนิรมิตเพศเปนพราหมณมุนชฎาใหญ นุง 
 หนังเสือ แกหลังโกง หายใจเสียงดังครืดคราด ถือไมเทาทําดวยไมมะเด่ือ เขา 
 ไปหาภิกษุเหลานั้นถึงท่ีอยู ครั้นแลวจึงกลาวกะภิกษุเหลานั้นวา ทานบรรพชิตผู- 
 *เจริญท้ังหลายลวนแตเปนคนหนุมกระชุมกระชวย มีผมดาํ ประกอบดวยความหนุม 



 แนน ยังไมเบ่ือในกามารมณท้ังหลายดวยปฐมวัย ขอทานจงบริโภคกามอันเปน 
 ของมนุษย อยาละผลอันเห็นเอง วิ่งไปสูผลช่ัวคราวเลย ฯ 
     ภิกษุเหลานั้นตอบวา ดูกรพราหมณ พวกเรายอมไมละผลอันเห็นเอง 
 วิ่งไปสูผลช่ัวคราว แตเราท้ังหลายละผลช่ัวคราววิ่งไปสูผลอนัเห็นเอง ดูกร 
 พราหมณ เพราะวากามท้ังหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวาเปนของช่ัวคราว มทุีกข 
 มาก มีความคับแคนมาก โทษในกามท้ังหลายมีโดยยิ่ง ธรรมนี้มีผลอันเห็นเอง 
 ใหผลไมจํากัดกาล เปนของควรเรยีกกันมาดู ควรนอมมาไวในตน อันวิญูชน 
 ท้ังหลายพึงรูไดเฉพาะตน ฯ 
     เมื่อภิกษุเหลานั้นกลาวอยางน้ีแลว มารผูมีบาปจึงส่ันศีรษะ แลบลิ้น 
 ทําหนาขมวดเปนสามรอย จดจองไมเทาหลีกไป ฯ 
     [๔๘๐] ครั้งน้ันแล ภิกษุเหลานั้นเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ 
 ถวายอภวิาทพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ภิกษุเหลานั้นครั้น 
 นั่งแลว จึงกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระเจาขา ขาพระองคท้ังหลายเปนผูไม 
 ประมาท บําเพ็ญความเพียร มีตนอันสงไปแลว อยูในท่ีใกลพระองค ณ ท่ีนี้ 
 พระเจาขา มีพราหมณคนหน่ึง มุนชฎาใหญ นุงหนังเสือเปนคนแก หลังโกง 
 หายใจเสียงดังครืดคราด ถือไมเทาทําดวยไมมะเด่ือ เขาไปหาขาพระองคยังท่ีอยู 
 ครั้นแลวไดกลาวกะขาพระองควา ทานบรรพชิตผูเจริญท้ังหลาย ลวนแตเปนคน 
 หนุมกระชุมกระชวย มีผมดํา ประกอบดวยความหนุมแนน ยังไมเบ่ือใน 
 กามารมณท้ังหลายดวยปฐมวัย ขอทานจงบริโภคกามอันเปนของมนุษย อยาละ 
 ผลอันเห็นเอง วิ่งไปสูผลช่ัวคราวเลย พระเจาขา เมื่อพราหมณกลาวอยางนีแ้ลว 
 พวกขาพระองคไดกลาวกะพราหมณนั้นวา ดูกรพราหมณ พวกเรายอมไมละผล 
 อันเห็นเอง วิ่งไปสูผลช่ัวคราว แตพวกเราละผลช่ัวคราว วิง่ไปสูผลอันเห็นเอง 
 ดูกรพราหมณ เพราะกามท้ังหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา เปนของช่ัวคราว มี 
 ทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามท้ังหลายนั้นมีโดยยิ่ง ธรรมน้ีมผีลอัน 
 เห็นเอง ใหผลไมจํากัดกาล เปนของควรเรยีกมาดู ควรนอมไวในตน อัน 
 วิญูชนท้ังหลายพึงรูเฉพาะตน พระเจาขา เมื่อขาพระองคกลาวอยางนี้แลว 
 พราหมณนั้นสั่นศีรษะ แลบลิ้น ทําหนาขมวดเปนสามรอย จดจองไมเทา 
 หลีกไป ฯ 
     [๔๘๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย นั้นมิใชพราหมณ 
 นั้นเปนมารผูมีบาป มาเพื่อกําบังตาเธอท้ังหลาย ฯ 
     ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบเน้ือความนั้นแลว จึงภาษิตพระคาถา 
 นี้ในเวลานั้นวา 
          ผูใดไดเห็นทุกขมีกามเปนเหตุแลว ไฉนผูนั้นจะพึงนอมใจ 
          ไปในกามเลา บุคคลผูทราบอุปธิวา เปนเครื่องของอยูในโลก 



          แลว พึงศึกษาเพ่ือกําจัดอุปธินั้นเสีย ฯ 
                          สมิทธิสูตรท่ี ๒ 
     [๔๘๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีกรุงศิลาวดี ในแควนสักกะ ฯ 
          ก็สมัยน้ันแล ทานสมิทธิเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีตนอัน 
 สงไปแลว อยูในท่ีใกลพระผูมีพระภาค ฯ 
     ครั้งน้ันแล ทานสมิทธิผูพักผอนอยูในท่ีลบั มีความปริวิตกแหงจิตเกิด 
 ข้ึนอยางนี้วา เปนลาภของเราดีแทท่ีเราไดพระอรหันตผูตรัสรูเองโดยชอบ เปน 
 พระศาสดาของเรา เปนลาภของเราดีแทท่ีเราไดบวชในพระธรรมวินัย อัน 
 พระศาสดาตรัสดีแลวอยางนี้ เปนลาภของเราดีแทท่ีเราไดเพื่อนพรหมจรรยอันม ี
 ศีลมีกัลยาณธรรม ฯ 
     [๔๘๓] ครั้งน้ันแล มารผูมีบาปทราบความปริวิตกแหงจติของทานสมิทธิ 
 ดวยจิตแลว เขาไปหาทานสมิทธิถึงท่ีอยู ครั้นแลว จึงทําเสียงดังนากลัว 
 นาหวาดเสียวประดุจแผนดินจะถลม ณ ท่ีใกลทานสมิทธิ ฯ 
     [๔๘๔] ลําดับนั้น ทานสมิทธิเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ 
 ถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ท่ีควรขางหน่ึง ทานสมิทธิครั้นนั่ง ณ 
 ท่ีควรขางหน่ึงแลว จึงไดกราบทูลวา พระเจาขา ขาพระองคเปนผูไมประมาท 
 มีความเพียร มีตนอันสงไปแลว อยูในท่ีใกลพระองค ณ ท่ีนี้ พระเจาขา 
 ขาพระองคอยูในท่ีลับเรน มีความปริวิตกแหงจิตเกิดข้ึนอยางนี้วา เปนลาภของ 
 เราดีแทท่ีเราไดพระอรหันตผูตรัสรูเองโดยชอบ เปนพระศาสดาของเรา เปนลาภ 
 ของเราดีแทท่ีเราไดบวชในพระธรรมวินัยอนัพระศาสดาตรัสดีแลวอยางน้ี เปน 
 ลาภของเราดีแทท่ีเราไดเพื่อนพรหมจรรย อนัมีศีลมีกัลยาณธรรม พระเจาขา 
 ขณะนั้น ก็ไดมีเสียงดังนากลวั นาหวาดเสียวประดุจแผนดินจะถลม เกิดข้ึนใน 
 ท่ีใกลขาพระองค ฯ 
     [๔๘๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา สมิทธิ นั้นไมใชแผนดินจะถลม นั้น 
 เปนมารผูมีบาปมาเพื่อกําบังตาเธอ เธอจงไปเถิด สมิทธิ จงเปนผูไมประมาท 
 มีความเพียร มีตนอันสงไปแลวอยูในท่ีนั้นตามเดิมเถิด ฯ 
     ทานสมิทธิรับพระดํารัสแลวลุกข้ึนจากอาสนะ ถวายอภวิาทพระผูมี 
 พระภาค ทําประทักษิณแลวหลีกไป ฯ 
     [๔๘๖] แมครั้งท่ีสอง ทานสมิทธิเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีตน 
 อันสงไปแลวอยูในท่ีนั้นนั่นเอง แมในครั้งท่ีสอง ทานสมิทธิไปในท่ีลับเรนอยู ม ี
 ความปริวิตกเกิดข้ึนอยางนี้ ฯลฯ แมในครั้งท่ีสอง มารผูมีบาปทราบความปริวิตก 
 แหงจิตของทานสมิทธิดวยจิตแลว ฯลฯ จึงทําเสียงดังนากลัว นาหวาดเสียว 
 ประดุจแผนดินจะถลม ณ ท่ีใกลทานสมิทธิ ฯ 



     [๔๘๗] ลําดับนั้น ทานสมิทธิทราบวา ผูนี้เปนมารผูมีบาป จึงกลาว 
 กะมารผูมีบาปดวยคาถาวา 
          เราหลีกออกจากเรือนบวชเปนผูไมมีเรอืนดวยศรัทธา สติ 
          และปญญาของเรา เรารูแลว อนึ่ง จิตของเราต้ังม่ันดีแลว ทาน 
          จักบันดาลรูปตางๆ อันนากลัวอยางไร กจ็ักไมยังเราใหหวาด 
          กลัวไดเลยโดยแท ฯ 
     ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา ภิกษุสมิทธิรูจักเรา ดังน้ี 
 จึงไดหายไปในท่ีนั้นนั่นเอง ฯ 
                          โคธิกสูตรท่ี ๓ 
     [๔๘๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี- 
     สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั อันเปนสถานท่ี 
 พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ 
     ก็สมัยน้ันแล ทานโคธิกะ อยูท่ีกาลศิลาขางภูเขาอิสิคิลิ ฯ 
     [๔๘๙] ครั้งน้ันแล ทานโคธิกะเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีจิต 
 มั่นคงอยู ไดบรรลุเจโตวิมุติอนัเปนโลกีย ภายหลังทานโคธิกะไดเสื่อมจากเจโต- 
 *วิมุติอันเปนโลกียนั้น แมครั้งท่ี ๒ ทานโคธิกะเปนผูไมประมาท มีความเพียร 
 มีจิตม่ันคงอยู ไดบรรลุเจโตวมิุติอันเปนโลกยี แมในครั้งท่ี ๒ ก็ไดเสื่อมจาก 
 เจโตวิมุติอันเปนโลกียนั้น แมครั้งท่ี ๓ ทานโคธิกะเปนผูไมประมาท มีความ 
 เพียร มีจิตม่ันคงอยู ไดบรรลุเจโตวิมุติอันเปนโลกีย แมในครั้งท่ี ๓ ก็ไดเสื่อม 
 จากเจโตวิมุติอนัเปนโลกียนั้น แมครั้งท่ี ๔ ทานโคธิกะเปนผูไมประมาท มีความ 
 เพียร มีจิตม่ันคงอยู ไดบรรลุเจโตวิมุติอันเปนโลกีย แมในครั้งท่ี ๔ ก็ไดเสื่อม 
 จากเจโตวิมุติอนัเปนโลกียนั้น แมครั้งท่ี ๕ ทานโคธิกะเปนผูไมประมาท มีความ 
 เพียร มีจิตม่ันคงอยู ไดบรรลุเจโตวิมุติอันเปนโลกีย แมในครั้งท่ี ๕ ก็ไดเสื่อม 
 จากเจโตวิมุติอนัเปนโลกียนั้น แมครั้งท่ี ๖ ทานโคธิกะเปนผูไมประมาท มีความ 
 เพียร มีจิตม่ันคงอยู ไดบรรลุเจโตวิมุติอันเปนโลกีย แมในครั้งท่ี ๖ ก็ไดเสื่อม 
 จากเจโตวิมุติอนัเปนโลกียนั้น แมครั้งท่ี ๗ ทานโคธิกะเปนผูไมประมาท มี 
 ความเพียร มีจิตม่ันคงอยู ก็ไดบรรลุเจโตวิมุติอันเปนโลกียอกี ฯ 
     ครั้งน้ันแล ทานโคธิกะไดเกิดความคิดอยางนี้วา เราไดเสือ่มจากเจโต- 
 *วิมุติอันเปนโลกียถึง ๖ ครั้งแลว ถากระไรเราพึงนําศัสตรามา ฯ 
     [๔๙๐] ลําดับนั้นแล มารผูมีบาปทราบความปริวิตกแหงจิตของทาน 
 โคธิกะดวยจิตแลว จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลว ได 
 กราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
          ขาแตพระองคผูมีจักษุ มีเพียรใหญ มีปญญามาก รุงเรอืง 
          ดวยฤทธิ์และยศ กาวลวงเวรและภยัท้ังปวง ขาพระองคขอ 



          ถวายบังคมพระบาททั้งคู ขาแตพระองคผูมีเพียรใหญ สาวก 
          ของพระองคอันมรณะครอบงําแลว ยอมคิดจํานงหวังความ 
          ตาย ขาแตพระองคผูทรงไวซึ่งความรุงเรือง ขอพระองคจง 
          หามสาวกของพระองคนั้นเสียเถิด ฯ 
          ขาแตพระผูมีพระภาคผูปรากฏในหมูชน สาวกของพระองค 
          ยินดีในพระศาสนา ยังไมไดบรรลุพระอรหันตอันตัดเสียซ่ึง 
          มานะ ยังเปนพระเสขะอยู ไฉนจะพึงกระทํากาลเสียเลา ฯ 
     ก็เวลานั้น ทานโคธิกะไดนําศัสตรามาแลว ฯ 
     [๔๙๑] ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทราบวา ผูนี้เปนมารผูมีบาป จึง 
 ไดตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา 
          ปราชญท้ังหลายยอมทําอยางนี้แล ยอมไมหวงใยชีวติ โคธิกะ 
          ภิกษุ ถอนตัณหาพรอมดวยราก นิพพานแลว ฯ 
     [๔๙๒] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคตรัสเรยีกภิกษุท้ังหลายมาแลวตรัส 
 วา ภิกษุท้ังหลาย เรามาไปสูกาลศิลา ขางภูเขาอิสิคิลิ อันเปนท่ีโคธิกกุลบุตร 
 นําศัสตรามาแลว ฯ 
     ภิกษุเหลานั้น กราบทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ฯ 
     ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุหลายรูปไดเขาไปยังกาลศิลา 
 ขางภูเขาอิสิคิลิ ฯ 
     พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นโคธิกะมีคออันพลิกแลว นอนอยู 
 บนเตียงท่ีไกลเทียว ก็เวลานั้นแล ควันหรือหมอกพลุงไปสูทิศตะวันออก ทิศ 
 ตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต ทิศเบ้ืองบน ทิศเบ้ืองตํ่า และอนุทิศ ฯ 
     [๔๙๓] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคตรัสเรยีกภิกษุท้ังหลายวา ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอเห็นไหม ควันหรือหมอกนั้นพลุงไปสูทิศตะวันออก ทิศ 
 ตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต ทิศเบ้ืองบน ทิศเบ้ืองตํ่า และอนุทิศ เมื่อภิกษุ 
 เหลานั้นกราบทูลรับพระดํารัสแลวจึงตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย นั่นมารผูมบีาป 
 เท่ียวแสวงหาวญิญาณของโคธิกกุลบุตร ดวยคิดวา วิญญาณของโคธิกกุลบุตรต้ัง 
 อยู ณ ท่ีไหน ดูกรภิกษุท้ังหลาย โคธิกกุลบุตร มีวิญญาณอันไมต้ังอยูแลว 
 ปรินิพพานแลว ฯ 
     [๔๙๔] ครั้งน้ันแล มารผูมีบาปถือพิณมีสีเหลืองเหมือนมะตูมสุก เขา 
 ไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
          ขาพระองคไดคนหาวิญญาณของโคธิกกุลบุตร ท้ังในทิศ 
          เบ้ืองบน ท้ังทิศเบ้ืองตํ่า ท้ังทางขวาง ท้ังทิศใหญ ทิศนอย 
          ท่ัวแลว มิไดประสบ โคธิกะนั้นไป ณ ท่ีไหน ฯ 
     [๔๙๕] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 



          นักปราชญผูใดสมบูรณดวยธิติ มีปรกติเพงพินิจ ยินดีแลว 
          ในฌานทุกเมื่อ พากเพียรอยูตลอดวันและคืน ไมมีความ 
          อาลัยในชีวิต ชนะเสนาของมัจจุราชแลว ไมกลับมาสูภพ 
          ใหม นักปราชญนั้นคือโคธิกกุลบุตร ไดถอนตัณหาพรอม 
          ดวยราก ปรินิพพานแลว ฯ 
      พิณไดพลัดตกจากรักแรของมารผูมีความเศราโศก ในลําดับนั้น ยักษ 
 นั้นมีความโทมนัส หายไปในท่ีนั้นนั่นเอง ฯ 
                         สัตตวัสสสูตรท่ี ๔ 
     [๔๙๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี- 
     สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับท่ีตนอชปาลนิโครธ ริมฝงแมน้ํา 
 เนรัญชรา ณ ตําบลอุรุเวลา ฯ 
     ก็สมัยน้ันแล มารผูมีบาปติดตามพระผูมีพระภาค คอยมุงหาชองโอกาส 
 สิ้น ๗ ป ก็ยังไมไดชอง ฯ 
     [๔๙๗] ภายหลังมารผูมีบาป จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
          ทานถูกความโศกทับถมหรือ จึงไดมาซบเซาอยูในปาอยางนี้ 
          ทานเส่ือมจากทรัพยเครื่องปลื้มใจแลวหรือ หรือวากําลัง 
          ปรารถนาอยู ทานไดทําความช่ัวอะไรๆ ไวในบานหรือ เหตุ 
          ไรทานจึงไมทํามิตรภาพกับชนท้ังปวงเลา หรือวาทานทํามิตร- 
          *ภาพกับใครๆ ไมสําเร็จ ฯ 
     [๔๙๘] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          ดูกรมารผูเปนเผาของบุคคลผูประมาทแลว เราขุดรากของ 
          ความเศราโศกท้ังหมดแลว ไมมีความช่ัว ไมเศราโศก เพง 
          อยู เราชนะความติดแนน กลาวคือความโลภในภพท้ังหมด 
          เปนผูไมมีอาสวะ เพงอยู ฯ 
     [๔๙๙] มารทูลวา 
          ถาใจของทานยังของอยูในสิ่งท่ีชนท้ังหลาย กลาววาส่ิงน้ี 
          เปนของเรา แลวาส่ิงน้ีเปนเราแลว สมณะ ทานจักไมพน 
          เราไปได ฯ 
     [๕๐๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          สิ่งท่ีชนท้ังหลายกลาววาเปนของเรานั้น ยอมไมเปนของเรา 
          และสิ่งท่ีชนท้ังหลายกลาววา เปนเรา ก็ไมเปนเราเหมือน 
          กัน แนะ มารผูมีบาป ทานจงทราบอยางน้ีเถิด แมทานก็ 
          จักไมเห็นทางของเรา ฯ 



     [๕๐๑] มารทูลวา 
          ถาทานรูจักทางอันปลอดภัย เปนท่ีไปสูอมตมหานิพพาน ก็จง 
          หลีกไปแตคนเดียวเถิด จะพร่ําสอนคนอื่นทําไมเลา ฯ 
     [๕๐๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          ชนเหลาใดมุงไปสูฝง ยอมถึงพระนิพพาน อันมิใชโอกาส 
          ของมาร เราถูกชนเหลาน้ันถามแลว จักบอกวา สิ่งใดเปน 
          ความจริง สิ่งน้ันหาอุปธิกิเลสมิได ฯ 
     [๕๐๓] มารทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เหมือนอยางวามีสระโบกขรณี 
 ในท่ีไมไกลแหงบานหรือนิคม ในสระนั้นมีปูอยู ครั้งน้ัน พวกเด็กชายหรอืพวก 
 เด็กหญิงเปนอันมาก ออกจากบานหรือนิคมน้ันแลวเขาไปถึงท่ีสระโบกขรณีนั่นต้ัง 
 อยู ครั้นแลวจึงจับปูนั้นข้ึนจากน้ําใหอยูบนบก พระเจาขา ก็ปูนั้นยังกามทุกๆ 
 กามใหยื่นออก พวกเด็กชายหรือเด็กหญิงเหลาน้ัน พึงริดพึงหักพึงทําลายกามน้ัน 
 เสียทุกๆ กามดวยไมหรือกอนหิน พระเจาขา ก็เมื่อเปนอยางน้ัน ปูนั้นมีกาม 
 ถูกริด ถูกหัก ถกูทําลายเสียหมดแลว ยอมไมอาจกาวลงไปสูสระโบกขรณีนั้น 
 อีกเหมือนแตกอน ฉันใด อารมณแมทุกชนิดอันเปนวิสัยของมาร อันใหสัตว 
 เสพผิด ทําใหสัตวดิ้นรน อารมณนั้นท้ังหมด อันพระผูมีพระภาคตัดรอน 
 หักรานย่ํายีเสียหมดแลว บัดนี้ ขาพระองคผูคอยหาโอกาส ยอมไมอาจเขาไปใกล 
 พระผูมีพระภาคไดอีก ฉันนั้น ฯ 
     [๕๐๔] ครั้นแลว มารผูมีบาปไดภาษิตคาถาอันเปนท่ีต้ังแหงความเบ่ือ- 
 *หนายเหลานี้ ในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          ฝูงกาเห็นกอนหินมีสีดจุมันขน จึงบินเขาไปใกลดวยเขาใจวา 
          เราท้ังหลาย พึงประสบอาหารในท่ีนี้เปนแน ความยินดีพึงมี 
          โดยแท ฯ 
          เมื่อพยายามอยูไมไดอาหารสมประสงคในท่ีนั้น จึงบิน 
          หลีกไป ฯ 
          ขาแตพระโคดม ขาพระองคก็เหมือนกามาพบศิลา ฉะน้ัน 
          ขอหลีกไป ฯ 
     ครั้งน้ันแล มารผูมีบาปครั้นกลาวคาถาอันเปนท่ีต้ังแหงความเบ่ือหนาย 
 เหลานี้ ในสํานักพระผูมีพระภาคแลว จึงหลีกจากท่ีนั้น ไปนั่งขัดสมาธิท่ีพื้นดิน 
 ไมไกลจากพระผูมีพระภาค เปนผูนิ่ง เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา หมด 
 ปฏิภาณ เอาไมขีดแผนดินอยู ฯ 
                         มารธีตุสูตรท่ี ๕ 
     [๕๐๕] ครั้งน้ันแล มารธิดาท้ัง ๓ คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา 
 จึงพากันเขาไปหาพระยามารถึงท่ีอยู ครั้นแลวจึงถามพระยามารดวยคาถาวา 



          ขาแตคุณพอ คุณพอมีความเสียใจดวยเหตุอะไร หรือ 
          เศราโศกถึงผูชายคนไหน หมอมฉันจักผูกผูชายคนน้ันดวย 
          บวง คือราคะ นํามาถวาย เหมือนบุคคลผูกชางมาจากปา ฉะนั้น 
          ชายน้ันจักตกอยูในอํานาจของคุณพอ ฯ 
     [๕๐๖] พระยามารกลาววา 
          ชายน้ันเปนพระอรหันตผูดําเนินไปดีแลวในโลก ไมเปนผู 
          อันใครๆ พึงนํามาดวยราคะไดงายๆ กาวลวงบวงมาร 
          ไปแลว เพราะฉะนั้น เราจึงเศราโศกมาก ฯ 
     [๕๐๗] ครั้งน้ันแล มารธิดา คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา จึง 
 พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลวกราบทูลพระผูมีพระภาคอยาง 
 นี้วา ขาแตพระสมณะ พวกหมอมฉันจักขอบําเรอพระบาทของพระองค ฯ 
     ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคมิไดทรงใสพระทัยถึงคําของนางมารธิดาเหลา 
 นั้น เพราะพระองคทรงนอมพระทัยไปในความส้ินอุปธิกิเลสอยางยอดเยี่ยม ฯ 
     [๕๐๘] ลําดับนั้น มารธิดา คือนางตัณหา นางอรดี นางราคา จึง 
 หลีกออกไป ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง แลวรวมคิดกันอยางนี้วา ความประสงคของ 
 บุรุษมีตางๆ กันแล อยากระน้ันเลย พวกเราควรนริมิตเพศเปนนางกุมาริกาคน 
 ละรอยๆ ฯ 
     ลําดับนั้น มารธิดา คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา จึงพากันนิรมิต 
 เพศเปนนางกุมาริกาคนละรอยๆ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ แลว 
 กราบทูลพระผูมีพระภาคอยางน้ีวา ขาแตพระสมณะ พวกหมอมฉันจะขอบําเรอ 
 พระบาทของพระองค ฯ 
    พระผูมีพระภาคมิไดทรงใสพระทัยถึงถอยคําของมารธิดา เพราะพระองค 
 ทรงนอมพระทัยไปในความส้ินอุปธิกิเลสอยางยอดเยีย่ม ฯ 
     [๕๐๙] ลําดับนั้น มารธิดาท้ัง ๓ คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา 
 พากันหลีกไป ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว รวมกันคิดอยางนี้วา ความประสงคของ 
 บุรุษมีตางๆ กัน อยากระน้ันเลย พวกเราควรพากันจําแลงเพศเปนหญิงยังไมเคย 
 คลอดบุตรคนละรอยๆ ฯ 
     ลําดับนั้นแล มารธิดาท้ัง ๓ คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา จึง 
 พากันจําแลงเพศเปนหญิงยังไมเคยคลอดบุตรคนละรอยๆ เขาไปเฝาพระผูมี- 
 *พระภาคถึงท่ีประทับ แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระสมณะ 
 พวกหมอมฉันจะขอบําเรอบาทของพระองค ฯ 
     ถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคก็มิไดทรงใสพระทัยถึงเลย เพราะพระองค 
 ทรงนอมพระทัยไปในความส้ินอุปธิกิเลสอยางยอดเยีย่ม ฯ 
     [๕๑๐] ฝายนางตัณหา นางอรดี นางราคา พากันหลีกไป ณ ท่ีควร 



 ขางหน่ึงแลว รวมคิดกันอยางน้ีวา ความประสงคของบุรุษท้ังหลายมีตางๆ กัน 
 อยากระน้ันเลย พวกเราควรจาํแลงเพศเปนหญิงท่ีคลอดบุตรแลวคราวเดียวคนละ 
 รอยๆ ฯ 
     ลําดับนั้นแล นางตัณหา นางอรดี นางราคา พากันจําแลงเพศเปนหญิง 
 คลอดแลวคราวเดียวคนละรอยๆ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ แลว 
 กราบทูลพระผูมีพระภาคอยางน้ีวา ขาแตพระสมณะ พวกหมอมฉันจะขอบําเรอ 
 พระบาทของพระองค ฯ 
     ถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคก็มิไดทรงใสพระทัยถึง เพราะพระองคทรง 
 นอมพระทัยไปในความส้ินอุปธิกิเลสอยางยอดเยี่ยม ฯ 
     [๕๑๑] ลําดับนั้นแล นางตัณหา นางอรดี นางราคา ฯลฯ จึงพากัน 
 จําแลงเพศเปนหญิงท่ีคลอดบุตรแลว ๒ คราว คนละรอยๆ เขาไปเฝาพระผูมี- 
 *พระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ แมถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคก็มิไดทรงใสพระทัยถึง 
 เพราะพระองคทรงนอมพระทัยไปในความส้ินอุปธิกิเลสอยางยอดเยี่ยม ฯ 
     [๕๑๒] ลําดับนั้น นางตัณหา นางอรดี นางราคา ฯลฯ จึงพากัน 
 จําแลงเพศเปนหญิงกลางคน คนละรอยๆ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
  ฯลฯ ถึงอยางน้ัน พระผูมีพระภาคก็มิไดทรงใสพระทัยถึงเลย เพราะพระองค 
 ทรงนอมพระทัยไปในความส้ินอุปธิกิเลสอยางยอดเยีย่ม ฯ 
     [๕๑๓] ลําดับนั้น นางตัณหา นางอรดี นางราคา ฯลฯ จึงพากัน 
 จําแลงเพศเปนหญิงผูใหญคนละรอยๆ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคจนถึงท่ีประทับ 
  ฯลฯ แมถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคก็มิไดทรงใสพระทัยถึง เพราะพระองคทรง 
 นอมพระทัยไปในความส้ินอุปธิกิเลสอยางยอดเยี่ยม ฯ 
     [๕๑๔] ลําดับนั้น มารธิดา คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา พากัน 
 หลีกไป ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว จึงพูดกันวา เรื่องน้ีจริงดังบิดาของเราไดพูด 
 ไววา 
          ชายน้ันเปนพระอรหันต ผูดําเนินไปดีแลวในโลก ไมเปนผู 
          อันใครๆ พึงนํามาดวยราคะไดงายๆ กาวลวงบวงมารไป 
          ไดแลว เพราะฉะนั้น เราจึงเศราโศกมาก ฯ 
     ก็ถาพวกเราพึงเลาโลมสมณะหรือพราหมณคนใดท่ียังไมหมดราคะ ดวย 
 ความพยายามอยางนี้ หทัยของสมณะหรือพราหมณคนนั้นพึงแตก หรือโลหติอุน 
 พึงพลุงออกจากปาก หรือพึงถงึกับเปนบา หรือถึงความมีจิตฟุงซาน (จิตลอย) 
 เหมือนอยางไมออสดอันลมพัดขาดแลว ยอมหงอยเหงาเหีย่วแหงไป แมฉันใด 
 สมณะหรือพราหมณนั้นพึงซูบซีดเหี่ยวแหงไป ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
      ครั้นแลว นางตัณหา นางอรดี นางราคา พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงท่ีประทับ แลวยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 



     [๕๑๕] นางตัณหามารธิดา ครั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ได 
 กราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
          ทานถูกความโศกทับถมหรือ จึงไดมาซบเซาอยูในปาอยางนี้ 
          ทานเส่ือมจากทรัพยเครื่องปลื้มใจแลวหรือ หรือวากําลัง 
          ปรารถนาอยู ทานไดทําความช่ัวอะไรๆ ไวในบานหรือ 
          เพราะเหตุไร ทานจึงไมทํามิตรภาพกับชนท้ังปวงเลา หรือวา 
          ทานทํามิตรภาพกับใครๆ ไมสําเร็จ ฯ 
     [๕๑๖] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          เราชนะเสนาคือปยรูปและสาตรูป (รูปท่ีรักและรูปท่ีพอใจ) 
          เปนผูๆ เดียวเพงอยู ไดรูความบรรลุประโยชน และความ 
          สงบแหงหทัย วาเปนความสุข ฯ 
          เพราะฉะน้ัน เราจึงไมทําความเปนมิตรกับชนท้ังปวง และ 
          ความเปนมิตรกับใครๆ ยอมไมอํานวยประโยชนใหแกเรา ฯ 
     [๕๑๗] ลําดับนั้น นางอรดีมารธิดาไดทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
          ภิกษุในพระศาสนานี้ มีปรกติอยูดวยธรรมเปนเครื่องอยูอยาง 
          ไหนมาก จึงขามโอฆะท้ัง ๕ แลว เวลาน้ีไดขามโอฆะท่ี ๖ 
          แลว กามสัญญาท้ังหลายยอมหอมลอมไมไดซึ่งบุคคลผูเพง- 
          ฌานอยางไหนมาก ฯ 
     [๕๑๘] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          บุคคลมีกายอันสงบแลว มีจิตหลุดพนดีแลว เปนผูไมมี 
          อะไรๆ เปนเครื่องปรุงแตง มีสติ ไมมีความอาลัย ไดรูท่ัว 
          ซึ่งธรรม มีปรกติเพงอยูดวยฌานท่ี ๔ อันหาวิตกมิได ยอม 
          ไมกําเริบ ไมซานไป ไมเปนผูยอทอ ฯ 
          ภิกษุในศาสนาน้ี เปนผูมีปรกติอยูดวยธรรมเปนเครื่องอยู 
          อยางนี้มาก จึงขามโอฆะท้ัง ๕ ไดแลว บัดนี้ไดขามโอฆะท่ี 
          ๖ แลว กามสัญญาท้ังหลายยอมหอมลอมไมได ซึ่งภิกษุผู 
          เพงฌานอยางนี้มาก ฯ 
     [๕๑๙] ลําดับนั้นแล นางราคามารธิดา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวย 
 คาถาวา 
          พระศาสดาผูเปนหัวหนาดูแลคณะสงฆ ไดตัดตัณหาขาดแลว 
          และชนผูมีศรัทธาเปนอันมาก จักประพฤติตามไดแนแท 
          พระศาสดาน้ีเปนผูไมมีความอาลัย ไดตัดขาดจากมือมัจจุราช 
          แลว จักนําหมูชนเปนอันมาก ไปสูฝงพระนิพพาน ฯ 
     [๕๒๐] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 



          ตถาคตมีความแกลวกลาใหญ ยอมนําสัตวไปดวยพระสัท- 
          ธรรมแล เมื่อตถาคตนําไปอยูโดยธรรม ไฉนความริษยา 
          จะพึงมีแกทานผูรูเลา ฯ 
     [๕๒๑] ลําดับนั้นแล มารธิดาท้ัง ๓ คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา 
 พากันเขาไปหาพระยามารถึงท่ีอยู ฯ 
     พระยามารเห็นมารธิดา คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา มาแตไกล 
 ครั้นเห็นแลว ไดกลาวพอดวยคาถาท้ังหลายวา 
          พวกคนโงพากันทําลายภูเขาดวยกานบัว ขุดภูเขาดวยเล็บ 
          เค้ียวเหล็กดวยฟนท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะทําพระโคดมให 
          เบ่ือเขาตองหลีกไป เปนประดุจบุคคลวางหินไวบนศีรษะแลว 
          แทรกลงไปในบาดาล หรือดุจบุคคลเอาอกกระแทกตอ 
          ฉะนั้น ฯ 
          พระศาสดาไดขับไลนางตัณหา นางอรดี และนางราคา ผูมีรูป 
          นาทัศนาย่ิง ซึ่งไดมาแลวในท่ีนั้นใหหนีไป เหมือนลมพัด 
          ปุยนุน ฉะนั้น ฯ 
                          จบวรรคท่ี ๓ 
                          --------- 
              รวมสูตรในวรรคท่ีสามมี ๕ สูตร คือ สัมพหุลสูตรท่ี ๑ สมิทธิสูตรท่ี ๒ 
 โคธิกสูตรท่ี ๓ สัตตวัสสสูตรท่ี ๔ มารธีตุสูตรท่ี ๕ นี้ พระพุทธเจาผูประเสริฐ 
 ทรงแสดงแลวกะมารธิดา ฯ 
                          จบมารสังยุต 
                          --------- 
                           ภิกขุนีสังยุต 
                         อาฬวิกาสูตรท่ี ๑ 
     [๕๒๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
     สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของ 
 ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
     ครั้งน้ัน เวลาเชา อาฬวิกาภิกษุณีนุงหมแลวถือบาตรและจีวร เขาไป 
 บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี เท่ียวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลา 
 ปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาต มีความตองการดวยวิเวก จึงเขาไปในปาอันธวัน ฯ 
     [๕๒๓] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหอาฬวิกาภิกษุณีบังเกิดความกลัว 
 ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากวิเวก จึง 
 เขาไปหาอาฬวิกาภิกษุณีถึงท่ีอยู ครั้นแลวไดกลาวกะอาฬวิกาภิกษุณีดวยคาถาวา 
          ในโลก ไมมีทางออกไปจากทุกขได ทานจักทําอะไรดวย 



          วิเวก จงเสวยความยินดใีนกามเถิด อยาไดมีความเดือดรอน 
          ในภายหลังเลย ฯ 
     [๕๒๔] ลําดับนั้น อาฬวิกาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอกลาว 
 คาถา จะเปนมนุษยหรืออมนษุย ฯ 
     ทันใดน้ัน อาฬวิกาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาป ใครจะให 
 เราบังเกิดความกลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะให 
 เคลื่อนจากวิเวก จึงกลาวคาถา ฯ 
     ครั้นอาฬวิกาภิกษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาปแลว จึงไดกลาวกะมารผูม ี
 บาปดวยคาถาวา 
          ในโลกนี้มีทางออกไปจากทุกขได เรารูชัดดีแลวดวยปญญา 
          ดูกรมารผูมีบาปซึ่งเปนเผาพันธุของผูประมาท ทานไมรูจัก 
          ทางน้ัน กามท้ังหลายเปรียบดวยหอกและหลาว กองกาม 
          ท้ังหลายน้ันประหน่ึงวาผีราย เราไมใยดีถึงความยินดีในกามท่ี 
          ทานกลาวถึงน้ัน ฯ 
     ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา อาฬวิกาภิกษุณีรูจักเรา ดังน้ี 
 จึงไดอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
                          โสมาสูตรท่ี ๒ 
     [๕๒๕] สาวัตถีนิทาน ฯ 
     ครั้งน้ัน เวลาเชา โสมาภิกษุณีนุงหมแลว ถอืบาตรและจีวรเขาไป 
 บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี เท่ียวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลา- 
 *ปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักผอนกลางวนั ครั้น 
 ถึงปาอันธวันแลว จึงน่ังพักกลางวันท่ีโคนไมตนหนึ่ง ฯ 
     [๕๒๖] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหโสมาภิกษุณีบังเกิดความกลัว 
 ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ จึง 
 เขาไปหาโสมาภิกษุณีถึงท่ีนั่งพัก ครั้นแลวไดกลาวกะโสมาภิกษุณีดวยคาถาวา 
          สตรีมีปญญาเพียงสองน้ิว ไมอาจถึงฐานะอันจะพึงอดทนได 
          ดวยยาก ซึ่งทานผูแสวงท้ังหลายจะพึงถึงได ฯ 
     [๕๒๗] ลําดับนั้น โสมาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอกลาวคาถา 
 จะเปนมนุษยหรืออมนุษย ฯ 
     ทันใดน้ัน โสมาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาป ใครจะใหเรา 
 บังเกิดความกลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อน 
 จากสมาธิ จึงกลาวคาถา ฯ 
     ครั้นโสมาภกิษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาปแลว จึงไดกลาวกะมารผูมีบาป 
 ดวยคาถาวา 



          ความเปนสตรีจะทําอะไรได เมื่อจิตต้ังม่ันดีแลว เมื่อญาณ 
          เปนไปแกผูเห็นธรรมอยูโดยชอบ ผูใดจะพึงมีความคิดเห็น 
          แนอยางนี้วา เราเปนสตรี หรือวาเราเปนบุรุษ หรือจะยังมี 
          ความเกาะเกี่ยววา เรามีอยู มารควรจะกลาวกะผูนั้น ฯ 
     ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา โสมาภิกษุณีรูจกัเรา ดังน้ี 
 จึงไดอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
                          โคตมีสูตรท่ี ๓ 
     [๕๒๘] สาวัตถีนิทาน ฯ 
     ครั้งน้ัน เวลาเชา กิสาโคตมีภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขาไป 
 บิณฑบาตในพระนครสาวัตถี เท่ียวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลาปจ- 
 *ฉาภัตกลับจากบิณฑบาตแลวเขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักผอนกลางวัน ครัน้ถึงปา 
 อันธวันแลว จงึน่ังพักกลางวนัท่ีโคนไมตนหน่ึง ฯ 
     [๕๒๙] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหกิสาโคตมีภิกษุณีบังเกิดความ- 
 *กลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ 
 จึงเขาไปหากิสาโคตมีภิกษุณีถึงท่ีนั่งพัก ครั้นแลว ไดกลาวกะกิสาโคตมีภิกษุณี 
 ดวยคาถาวา 
          ทานมีบุตรตายแลว มาน่ังอยูคนเดียว มีหนาเหมือนคน 
     รองไห มาอยูกลางปาคนเดียว กําลังแสวงหาบุรุษบางหรือ 
     หนอ ฯ 
     [๕๓๐] ลําดับนั้น กิสาโคตมีภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอกลาว 
 คาถา จะเปนมนุษยหรืออมนษุย 
     ทันใดน้ัน กิสาโคตมีภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาป ใครจะ 
 ใหเราบังเกิดความกลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะ 
 ใหเคลื่อนจากสมาธิ จึงกลาวคาถา ฯ 
     ครั้นกิสาโคตมีภิกษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาปแลว จึงไดกลาวกะมาร 
 ผูมีบาปดวยคาถาวา 
          เรามีบุตรตายแลว เหมือนความตายของบุตร ถึงท่ีสุดแลว 
          บุรุษท้ังหลายก็มีความตายของบุตรน้ีเปนท่ีสุดเหมือนกัน เรา 
          ไมเศราโศก ไมรองไห ไมกลัวความตายน้ันดอก ฯ 
          ผูมีอายุ ความเพลิดเพลินในสวนท้ังปวง เรากําจัดแลว 
          กองมืดเราทําลายแลว เราชนะเสนาแหงมัจจุแลว ไมม ี
          อาสวะอยู ฯ 
     ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา กิสาโคตมีภิกษุณีรูจักเรา 
 ดังน้ี จึงไดอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ 



                          วิชยาสูตรท่ี ๔ 
     [๕๓๑] สาวัตถีนิทาน ฯ 
     ครั้งน้ัน เวลาเชา วิชยาภิกษุณีนุงหมแลว ถอืบาตรและจีวร ฯลฯ จึงน่ัง 
 พักกลางวันท่ีโคนไมตนหนึ่ง ฯ 
     [๕๓๒] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหวิชยาภิกษุณีบังเกิดความกลัว 
 ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ จึงเขา 
 ไปหาวิชยาภิกษุณีถึงท่ีนั่งพัก ครั้นแลว ไดกลาวกะวิชยาภิกษุณีดวยคาถาวา 
          เธอยังเปนสาวมีรูปงาม และฉันก็ยังเปนหนุมแนน มาเถิด 
          นาง เรามาอภิรมยกันดวยดนตรี มีองคหา ฯ 
     [๕๓๓] ลําดับนั้น วิชยาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอกลาวคาถา 
 จะเปนมนุษยหรืออมนุษย ฯ 
     ทันใดน้ัน วิชยาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาป ใครจะใหเรา 
 บังเกิดความกลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อน 
 จากสมาธิ จึงไดกลาวคาถา ฯ 
     ครั้นวิชยาภิกษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาปแลว จึงไดกลาวกะมารผูมีบาป 
 ดวยคาถาวา 
          ดูกรมาร รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันนารื่นรมยใจ 
          เราขอมอบใหทานผูเดียว เพราะเราไมตองการมัน เราอดึอัด 
          ระอาดวยกายเนา อันจะแตกทําลาย เปอยพังไปนี้ กาม- 
          ตัณหา เราถอนไดแลว ความมืดในรูปภพท่ีสัตวท้ังหลาย 
          เขาถึง ในอรูปภพท่ีสัตวท้ังหลายเปนภาคี และในสมาบัติอัน 
          สงบท้ังปวง เรากําจัดไดแลว ฯ 
     ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา วิชยาภิกษุณีรูจกัเรา 
 ดังน้ี จึงไดอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
                        อุบลวรรณาสูตรท่ี ๕ 
     [๕๓๔] สาวัตถีนิทาน ฯ 
     ครั้งน้ัน เวลาเชา อุบลวรรณาภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวร ฯลฯ 
 ไดยืนอยูท่ีโคนตนสาลพฤกษซึ่งมีดอกบานสะพรั่ง ตนหนึ่ง ฯ 
     [๕๓๕] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหอุบลวรรณาภิกษุณีบังเกิดความ- 
 *กลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ 
 จึงเขาไปหาอุบลวรรณาภิกษุณีถึงท่ีท่ียืนอยู ครั้นแลวไดกลาวกะอุบลวรรณาภิกษุณี 
 ดวยคาถาวา 
          ดูกรภิกษุณี ทานคนเดียว เขามายังตนสาลพฤกษ ซึ่งมีดอก 
          บานสะพรั่งตลอดยอด แลวยืนอยูท่ีโคนตนสาลพฤกษ ก็ 



          ฉวีวรรณของทานไมมีท่ีสอง คนท้ังหลายก็จะมาในท่ีนี้เชนทาน 
          ทานกลัวพวกนักเลงเพราะความเขลาหรือ ฯ 
     [๕๓๖] ลําดับนั้น อุบลวรรณาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอกลาว 
 คาถา จะเปนมนุษยหรืออมนษุย ฯ 
     ทันใดน้ัน อุบลวรรณาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาป ใครจะ 
 ใหเราบังเกิดความกลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะให 
 เคลื่อนจากสมาธิ จึงกลาวคาถา ฯ 
     ครั้นอุบลวรรณาภิกษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาปแลว จึงไดกลาวกะมารผู- 
 *มีบาปดวยคาถาวา 
          แมนักเลงต้ังแสนมาในท่ีนี้ ก็ตามเถิด เราไมสะเทือนขน 
          ไมสะดุง ดูกรมาร ถึงเราคนเดียว ก็ไมกลัวทาน ฯ 
          เรานี้จะหายตัวหรอืเขาทองพวกทาน แมจะยืนอยู ณ ระหวาง 
          ดวงตาบนดั้งจมูก ทานจักไมเห็นเรา ฯ 
          เราเปนผูชํานาญในจิต อิทธิบาทเราเจริญดีแลว เราพนแลว 
          จากเครื่องผูกทุกชนิด เราไมกลัวทานดอก ทานผูมีอายุ ฯ 
     ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา อุบลวรรณาภิกษุณีรูจักเรา 
 ดังน้ี จึงไดอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
                          จาลาสูตรท่ี ๖ 
     [๕๓๗] สาวัตถีนิทาน ฯ 
     ครั้งน้ัน เวลาเชา จาลาภิกษุณีนุงหมแลว ถอืบาตรและจีวรเขาไป 
 บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี เท่ียวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลาปจ- 
 *ฉาภัตกลับจากบิณฑบาตแลวเขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักกลางวัน ครั้นถึงปาอันธวัน 
 แลวจึงน่ังพักกลางวันท่ีโคนไมตนหนึ่ง ฯ 
     [๕๓๘] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหจาลาภิกษุณีบังเกิดความกลัว 
 ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ จึง 
 เขาไปหาจาลาภิกษุณีถึงท่ีนั่งพัก ครั้นแลวไดกลาวกะจาลาภิกษุณีวา ดูกรภิกษุณี 
 ทานไมชอบใจอะไรหนอ ฯ 
     จาลาภิกษุณีตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ เราไมชอบความเกิดเลย ฯ 
     [๕๓๙] ม. เพราะเหตุไรหนอ ทานจึงไมชอบความเกิดผูเกิดมาแลวยอม 
              บริโภคกาม ใครหนอใหทานยึดถือเรือ่งน้ี อยาเลยภิกษุณี 
              ทานจงชอบความเกิดข้ึน ฯ 
     [๕๔๐] จา. ความตายยอมมีแกผูท่ีเกิดมาแลว ผูท่ีเกิดมาแลวยอมพบ 
               เห็นทุกข คือ การจองจํา การฆา ความเศราหมอง 
               เพราะฉะนั้น เราจึงไมชอบความเกิด ฯ 



               พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเปนเครื่องกาวลวงความเกิด 
               พระองคสอนใหเราตั้งอยูในสัจจะ ๑- เพื่อละทุกขท้ังมวล ฯ 
               สัตวเหลาใดเขาถึงรูปภพ และสัตวเหลาใดเปนภาคีแหง 
               อรูปภพ สัตวเหลานั้นเมื่อยังไมรูนิโรธ ตองมาสูภพอกี ฯ 
     ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา จาลาภิกษุณีรูจกัเรา ดังน้ี 
 จึงไดอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
                         อุปจาลาสูตรท่ี ๗ 
     [๕๔๑] สาวัตถีนิทาน ฯ 
     ครั้งน้ัน เวลาเชา อุปจาลาภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขาไป 
 บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี เท่ียวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลา 
 ปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาตแลวเขาไปยังปาอันธวันเพือ่พักกลางวัน ครั้นถงึปา 
 อันธวันแลว จงึน่ังพักกลางวนัอยูท่ีโคนไมตนหนึ่ง ฯ 
     [๕๔๒] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหอุปจาลาภิกษุณีบังเกิดความกลัว 
 ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ จึง 
 เขาไปหาอุปจาลาภิกษุณีถึงท่ีนั่งพัก ครั้นแลวไดกลาวกะอุปจาลาภิกษุณีวา ดูกร 
 ภิกษุณี อยางไรหนอทานจึงอยากจะเกิด ฯ 
     อุปจาลาภิกษุณีตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ เราไมอยากเกิดในท่ีไหนๆ 
 เลย ฯ 
     [๕๔๓] ม. ทานจงต้ังจิตไวในพวกเทพช้ันดาวดึงส ช้ันยาม ช้ันดุสิต 
              ช้ันนิมมานรดี และชั้นวสวดีเถิด ทานจักไดเสวยความ 
              ยินดี ฯ 
 @๑ หมายเอาพระนิพพาน 
     [๕๔๔] อุ. พวกเทพช้ันดาวดึงส ช้ันยาม ช้ันดุสิต ช้ันนิมมานรดี 
              และชั้นวสวดี ยังผูกพนัอยูดวยเครื่องผูกคือกาม จําตอง 
              กลับมาสูอํานาจมารอกี โลกท้ังหมดเรารอน โลกท้ังหมด 
              คุเปนควัน โลกท้ังหมดลุกโพลง โลกท้ังหมดส่ัน 
              สะเทือน ฯ 
              ใจของเรายินดีแนวในพระนิพพาน อันไมสั่นสะเทือน 
              อันไมหวั่นไหว ท่ีปุถุชนเสพไมได มิใชคติของมาร ฯ 
     ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา อุปจาลาภิกษุณีรูจักเรา ดังน้ี 
 จึงไดอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
                        สีสุปจาลาสูตรท่ี ๘ 
     [๕๔๕] สาวัตถีนิทาน ฯ 
     ครั้งน้ัน เวลาเชา สีสุปจาลาภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขาไป 



 บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี เท่ียวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลาปจ- 
 *ฉาภัตกลับจากบิณฑบาตแลวเขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักกลางวัน ครั้นถึงปาอันธวัน 
 จึงน่ังพักกลางวันท่ีโคนไมตนหนึ่ง ฯ 
     [๕๔๖] ลําดับนั้น มารผูมีบาปเขาไปหาสีสุปจาลาภิกษุณีถึงท่ีนั่งพัก 
 ครั้นแลวไดกลาวกะสีสุปจาลาภิกษุณีวา ดูกรภิกษุณี ทานชอบใจทิฐิของใคร 
 หนอ ฯ 
     สีสุปจาลาภิกษุณีตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ เราไมชอบใจทิฐิของใคร 
 เลย ฯ 
     [๕๔๗] ม. ทานจงใจเปนคนโลน ปรากฏตัวเหมือนสมณะ แตไฉน 
              ทานจึงไมชอบใจทิฐิ ทานจึงประพฤติเรื่องน้ี เพราะความ 
              งมงายดอกหรอื ฯ 
     [๕๔๘] สี. คนเจาทิฐิ ภายนอกพระศาสนานี้ ยอมจมอยูใน 
              ทิฐิท้ังหลาย เราไมชอบใจธรรมของพวกเขา พวกเขาเปนคน 
              ไมฉลาดตอธรรม ยังมีพระพุทธเจาผูเสด็จอุบัติในศากยสกุล 
              หาบุคคลอื่นเปรียบมิได ทรงครอบงําสวนท้ังปวง ทรงบรรเทา 
              เสียซ่ึงมาร ไมปราชัยในท่ีทุกสถาน ทรงพนแลวในสวน 
              ท้ังปวง เปนผูอันตัณหาและทิฐิอาศัยไมได มีพระจักษุทรง 
              เห็นธรรมท้ังปวง ทรงบรรลุธรรมเปนท่ีสิ้นกรรมทุกอยาง 
              ทรงนอมไปในธรรมเปนท่ีสิ้นอุปธิ พระผูมีพระภาคพระองค 
              นั้นเปนศาสดาของเรา เราชอบใจคําสอนของพระองคทาน ฯ 
     ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา สีสุปจาลาภิกษุณีรูจักเรา 
 ดังน้ี จึงไดอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
                          เสลาสูตรท่ี ๙ 
     [๕๔๙] สาวัตถีนิทาน ฯ 
     ครั้งน้ัน เวลาเชา เสลาภิกษุณีนุงหมแลว ถอืบาตรและจีวรเขาไป 
 บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี เท่ียวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลา 
 ปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาตแลวเขาไปยังปาอันธวันเพือ่พักกลางวัน ครั้นถงึปา 
 อันธวันแลว จงึน่ังพักกลางวนัท่ีโคนไมตนหน่ึง ฯ 
     [๕๕๐] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหเสลาภิกษุณีบังเกิดความกลัว 
 ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ จึงเขา 
 ไปหาเสลาภิกษุณีถึงท่ีนั่งพัก ครั้นแลว ไดกลาวกะเสลาภิกษุณีดวยคาถาวา 
          รูปนี้ ใครสราง ผูสรางรปูอยูท่ีไหน รูปบังเกิดในท่ีไหน 
          รูปดับไปในท่ีไหน ฯ 
     [๕๕๑] ลําดับนั้น เสลาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอกลาวคาถา 



 จะเปนมนุษยหรืออมนุษย ฯ 
     ทันใดน้ัน เสลาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาป ใครจะใหเรา 
 บังเกิดความกลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อน 
 จากสมาธิ จึงกลาวคาถา ฯ 
     ครั้นเสลาภิกษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาปแลว จึงไดกลาวกะมารผูมีบาป 
 ดวยคาถาวา 
          รูปนี้ ไมมีใครสราง อัตภาพนี้ ไมมีใครกอ รูปเกิดข้ึน 
          เพราะอาศัยเหตุ ดับไป เพราะเหตุดับ ฯ 
          พืชชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีบุคคลหวานลงในนา ยอมงอกข้ึน 
          เพราะอาศัยเหตุ ๒ ประการ คือ รสในแผนดิน และยาง 
          ในพืช ฉันใด ขันธ ธาตุ และอายตนะ ๖ เหลานี้ ก็เกิดข้ึน 
          เพราะอาศัยเหตุ ดับไป เพราะเหตุดับ ฉันนั้น ฯ 
     ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา เสลาภิกษุณีรูจักเรา ดังน้ี 
 จึงไดอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
                         วชิราสูตรท่ี ๑๐ 
     [๕๕๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
     สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของ 
 ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
     ครั้งน้ัน เวลาเชา วชิราภิกษุณีนุงหมแลว ถอืบาตรและจีวรเขาไป 
 บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี เท่ียวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลา 
 ปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาตแลวเขาไปยังปาอันธวันเพือ่พักกลางวัน ครั้นถงึปา 
 อันธวันแลว จงึน่ังพักกลางวนัท่ีโคนไมตนหน่ึง ฯ 
     [๕๕๓] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหวชิราภิกษุณีบังเกิดความกลัว 
 ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ จึงเขา 
 ไปหาวชิราภิกษุณีถึงท่ีนั่งพัก ครั้นแลวไดกลาวกะวชิราภิกษุณีดวยคาถาวา 
          สัตวนี้ ใครสราง ผูสรางสัตวอยูท่ีไหน สัตวบังเกิดใน 
          ท่ีไหน สัตวดับไปในท่ีไหน ฯ 
     [๕๕๔] ลําดับนั้น วชิราภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอกลาวคาถา 
 จะเปนมนุษยหรืออมนุษย ฯ 
     ทันใดน้ัน วชิราภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาปใครจะใหเรา 
 บังเกิดความกลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อน 
 จากสมาธิ จึงกลาวคาถา ฯ 
     ครั้นวชิราภกิษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาป แลวจึงไดกลาวกะมารผูมีบาป 
 ดวยคาถาวา 



          ดูกรมาร เพราะเหตุไรหนอ ความเห็นของทานจึงหวนกลับ 
          มาวาสัตว ฯ 
          ในกองสังขารลวนนี้ ยอมไมไดนามวาสัตว ฯ 
          เหมือนอยางวา เพราะคุมสวนท้ังหลายเขา เสียงวารถยอมมี 
          ฉันใด ฯ 
          เมื่อขันธท้ังหลายยังมีอยู การสมมติวาสัตวยอมมี ฉันนัน้ ฯ 
          ความจริงทุกขเทาน้ันยอมเกิด ทุกขยอมต้ังอยูและเส่ือมสิ้น 
          ไป นอกจากทุกข ไมมีอะไรเกิด นอกจากทุกข ไมมี 
          อะไรดับ ฯ 
     ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา วชิราภิกษุณีรูจกัเรา ดังน้ี 
 จึงไดอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
                          จบภิกษุณีสังยุต 
                          ---------- 
              รวมพระสูตรในภิกขุนีสังยุตน้ีมี ๑๐ สูตร คือ 
         อาฬวิกาสูตรท่ี ๑ โสมาสูตรท่ี ๒ โคตมีสูตรท่ี ๓ วิชยาสูตรท่ี ๔ 
 อุบลวรรณาสตูรท่ี ๕ จาลาสูตรท่ี ๖ อุปจาลาสูตรท่ี ๗ สีสุปจาลาสูตรท่ี ๘ 
 เสลาสูตรท่ี ๙ กับวชิราสูตรครบ ๑๐ ฯ 
                          --------- 
                           พรหมสังยุต 
                          ปฐมวรรคท่ี ๑ 
                         อายาจนสูตรท่ี ๑ 
     [๕๕๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
     สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคแรกตรัสรู ประทับอยูท่ีตนอชปาลนิโครธ 
 แถบฝงแมน้ําเนรัญชรา เขตอุรุเวลาประเทศ ฯ 
     ครั้งน้ัน ความปริวิตกแหงพระหฤทัยบังเกิดข้ึนแกพระผูมีพระภาคผูเสด็จ 
 เขาท่ีลับ ทรงพักผอนอยูอยางน้ีวา ธรรมท่ีเราตรัสรูแลวนี้ ลึกซึ้ง เห็นไดยาก 
 รูตามไดยาก สงบ ประณีต คาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต 
 ก็หมูสัตวนี้แล ยังยินดีดวยอาลยั ยินดีแลวในอาลัย เบิกบานแลวในอาลัย ก ็
 ฐานะน้ี คือ ความเปนปจจัยแหงธรรมมีสังขารเปนตนนี้ เปนธรรมอาศัยกันและกัน 
 เกิดข้ึน อันหมูสัตวผูยินดีดวยอาลัย ยินดีแลวในอาลัย เบิกบานแลวในอาลัย 
 จะพึงเห็นไดยาก แมฐานะนี้ ก็เห็นไดยาก คือ ธรรมเปนท่ีระงับสังขารท้ังปวง 
 ธรรมเปนท่ีสละคืนอุปธิท้ังปวง ธรรมเปนท่ีสิ้นตัณหา ธรรมเปนท่ีสํารอก ธรรม 
 เปนท่ีดับ นิพพาน ก็ถาเราจะพึงแสดงธรรม แตชนเหลาอื่นจะไมพึงรูท่ัวถงึธรรม 
 ของเรา ขอนั้น จะพึงเปนความเหน็ดเหน่ือยของเรา ขอนั้น จะพึงเปนความ 



 ลําบากของเรา ฯ 
     อนึ่ง ไดยินวา คาถาอันนาอัศจรรยยิง่นักเหลาน้ี ท่ีพระผูมีพระภาค 
 ไมเคยไดทรงสดับมาแตกอน เกิดแจมแจงกะพระผูมีพระภาควา 
          บัดนี้ เราไมควรจะประกาศธรรม ท่ีเราตรัสรูแลวโดยยาก 
          ธรรมน้ี เหลาสัตวผูถูกราคะโทสะครอบงําแลว จะตรัสรู 
          ไมไดงาย เหลาสัตวผูยนิดีแลวดวยความกําหนัด ถูกกองแหง 
          ความมืดหุมหอแลว จักไมเห็นธรรมอนัทวนกระแส ละเอียด 
          ลึกซึ้ง เห็นไดยาก เปนอณู ฯ 
     เมื่อพระผูมีพระภาคทรงพิจารณาเห็นดังน้ี พระหฤทัยก็ทรงนอมไปเพื่อ 
 ความขวนขวายนอย ไมทรงนอมไปเพื่อทรงแสดงธรรม ฯ 
     [๕๕๖] ครั้งน้ัน สหัมบดีพรหม ทราบความปริวิตกแหงพระหฤทัยของ 
 พระผูมีพระภาคดวยใจแลว ไดมีความดําริวา ทานผูเจริญท้ังหลาย โลกจะฉบิหาย 
 หนอ ทานผูเจริญท้ังหลาย โลกจะพินาศหนอ เพราะพระตถาคตอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจา ทรงนอมพระหฤทัยไปเพ่ือความขวนขวายนอย ไมทรงนอมพระหฤทัย 
 ไปเพ่ือทรงแสดงธรรม ฯ 
     ลําดับนั้น สหัมบดีพรหมอนัตรธานไปในพรหมโลก มาปรากฏอยูเฉพาะ 
 พระพักตรพระผูมีพระภาค เหมือนบุรุษมีกําลังพึงเหยยีดออกซึ่งแขนท่ีคูอยู หรือ 
 พึงคูเขาซ่ึงแขนท่ีเหยียดอยู ฉะนั้น ฯ 
     ครั้นแลว สหัมบดีพรหมกระทําผาหมเฉวียงบาขางหน่ึงแลว คุกชาณุ- 
 *มณฑลเบ้ืองขวาลงท่ีแผนดิน ประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค แลวไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรมเถิด 
 ขอพระสุคตจงทรงแสดงธรรมเถิด สัตวท้ังหลายผูมีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอยเปน 
 ปรกติก็มีอยู เพราะมิไดสดับยอมเสื่อมจากธรรม สัตวท้ังหลายผูรูท่ัวถึงธรรม 
 จักมี ฯ 
     สหัมบดีพรหม ไดกราบทูลดังน้ีแลว ครั้นแลวไดกราบทูลเปนนิคมคาถา 
 อีกวา 
          เมื่อกอนธรรมท่ีไมบริสทุธิ์ซึ่งศาสดาผูมีมลทินท้ังหลายคิดแลว 
          ปรากฏข้ึนในหมูชนชาวมคธ ขอพระองคจงทรงเปดประตูอมตะ 
          เถิด ขอสัตวท้ังหลายจงฟงธรรมซ่ึงพระพุทธเจา ผูปราศจาก 
          มลทินตรัสรูแลวเถิด ขอพระองคผูมีพระปญญาดี มีพระจักษุ 
          โดยรอบ มีความโศกอันปราศจากแลว จงเสด็จข้ึนสู 
          ปราสาทอันสําเร็จดวยธรรม จงพิจารณาชุมชนผูจมอยูใน 
          ความโศก ถูกชาติและชราครอบงําแลว อุปมาเหมือนบุคคล 
          ผูอยูบนยอดภูเขา อันลวนดวยศิลา จะพึงเห็นชุมชนโดยรอบ 



          ฉะนั้น ฯ 
          ขาแตพระองคผูแกลวกลา ผูทรงชนะสงครามแลว ผูทรงนํา 
          พวก ผูไมมีหน้ี ขอพระองคจงเสด็จลุกข้ึนเถิด จงเสด็จ 
          เท่ียวไปในโลกเถิด ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรมเถิด 
          ผูรูท่ัวถึงธรรมจักมี ฯ 
     [๕๕๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบการเช้ือเชิญของพรหม และ 
 ทรงอาศัยพระกรุณาในสัตวท้ังหลาย จึงทรงสอดสองดูโลกดวยพระพุทธจกัษุ ฯ 
     เมื่อพระผูมีพระภาคทรงสอดสองดูโลกดวยพระพุทธจักษุ ก็ไดทรงเห็น 
 สัตวท้ังหลาย บางพวกมีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอย บางพวกมกีิเลสดุจธุลีในดวงตา 
 มาก บางพวกมีอินทรียกลา บางพวกมีอินทรียออน บางพวกมีอาการดี บางพวก 
 มีอาการเลว บางพวกจะพึงสอนใหรูไดโดยงาย บางพวกจะพึงสอนใหรูไดโดยยาก 
 บางพวกมีปรกติเห็นโทษในปรโลกวาเปนภัยอยู ฯ 
     ในกออุบลก็ดี ในกอปทุมก็ดี ในกอบุณฑริก็ดี ดอกอุบลก็ดี ดอกปทุม 
 ก็ดี ดอกบุณฑริกก็ดี บางเหลาเกิดแลวในน้ํา เจริญแลวในน้ํา อาศัยอยูในน้ํา 
 จมอยูในน้ํา อันน้ําเลี้ยงอยู บางเหลาเกิดแลวในน้ํา เจริญแลวในน้ํา ต้ังอยู 
 เสมอนํ้า บางเหลาเกิดแลวในน้ํา เจริญแลวในน้ํา ต้ังข้ึนพนน้ํา อันน้ําไมติดแลว 
 แมฉันใด พระผูมีพระภาคทรงสอดสองดูโลกดวยพระพุทธจักษุ ก็ไดทรงเห็นสัตว 
 ท้ังหลาย บางพวกมีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอย บางพวกมีกเิลสดุจธุลีในดวงตา 
 มาก บางพวกมีอินทรียกลา บางพวกมีอินทรียออน บางพวกมีอาการดี บางพวก 
 มีอาการเลว บางพวกจะพึงสอนใหรูไดโดยงาย บางพวกจะพึงสอนใหรูไดโดยยาก 
 บางพวกมีปรกติเห็นโทษในปรโลกวาเปนภัยอยู ฉันนั้น ครั้นทรงเห็นแลว จงึได 
 ตรัสตอบสหัมบดีพรหมดวยพระคาถาวา 
          ประตูอมตะ เราเปดแลวเพราะทาน ชนผูฟงจงปลอยศรทัธา 
          มาเถิด ดูกรพรหม เราจะไมมีความสําคัญในความลําบาก 
          แสดงธรรมอันประณีตท่ีชํานิชํานาญในหมูมนุษย ฯ 
     [๕๕๘] ลําดับนั้น สหัมบดีพรหมดํารวิา เราอันพระผูมีพระภาคทรงทํา 
 โอกาสเพื่อทรงแสดงธรรมแลว จึงถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลว 
 อันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
                          คารวสูตรท่ี ๒ 
     [๕๕๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี- 
     สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคแรกตรัสรู ประทับอยูท่ีตนอชปาลนิโครธ 
 แถบฝงแมน้ําเนรัญชรา เขตอุรุเวลาประเทศ ฯ 
     ครั้งน้ัน ความปริวิตกแหงพระหฤทัยบังเกิดแกพระผูมีพระภาคผูเสด็จเขา 
 ท่ีลับ ทรงพักผอนอยูอยางนีว้า บุคคลผูไมมีท่ีเคารพ ไมมีท่ียําเกรง ยอมอยู 



 เปนทุกข เราจะพึงสักการะ เคารพ อาศัยสมณะหรือพราหมณใครผูใดอยูหนอ ฯ 
     [๕๖๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดมีพระดําริวา เราควรสักการะ 
 เคารพสมณะหรือพราหมณอืน่แลวอาศัยอยู เพื่อความบริบูรณแหงศีลขันธท่ียังไม 
 บริบูรณ แตวา เรายังไมเห็นสมณะหรือพราหมณอื่นท่ีถึงพรอมดวยศีลยิง่กวาตน 
 ในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ 
 เทวดาและมนุษย ซึ่งเราควรสักการะเคารพแลวอาศัยอยู เราควรสักการะเคารพ 
 สมณะหรือพราหมณอื่นแลวอาศัยอยู เพื่อความบริบูรณแหงสมาธิท่ียังไมบริบูรณ 
 แตวาเรายังไมเห็นสมณะหรือพราหมณอื่นท่ีถึงพรอมดวยสมาธิยิ่งกวาตนในโลก 
 พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดา 
 และมนุษยซึ่งเราควรสักการะเคารพแลวอาศัยอยู เราควรสักการะเคารพสมณะ- 
 *หรือพราหมณอื่นแลวอาศัยอยู เพื่อความบริบูรณแหงปญญาขันธท่ียังไมบริบูรณ 
 แตวา เรายังไมเห็นสมณะหรือพราหมณอื่นท่ีถึงพรอมดวยปญญายิ่งกวาตนในโลก 
 พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดา 
 และมนุษย ซึ่งเราควรสักการะเคารพแลวอาศัยอยู เราควรสักการะเคารพสมณะ- 
 *หรือพราหมณอื่นแลวอาศัยอยู เพื่อความบริบูรณแหงวิมุตติขันธท่ียังไมบริบูรณ 
 แตวาเรายังไมเห็นสมณะหรือพราหมณอื่น ท่ีถึงพรอมดวยวมิุตติยิ่งกวาตน ในโลก 
 พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดา 
 และมนุษย ซึ่งเราควรสักการะเคารพแลวอาศัยอยู เราควรสักการะเคารพสมณะ- 
 *หรือพราหมณอื่นแลวอาศัยอยู เพื่อความบริบูรณแหงวิมุตติญาณทัสสนขันธท่ียังไม 
 บริบูรณ แตวา เรายังไมเห็นสมณะหรือพราหมณอื่นท่ีถึงพรอมดวยวิมุตติญาณ- 
 *ทัสสนะ ยิ่งกวาตน ในโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว 
 พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ซึ่งเราควรสักการะเคารพแลวอาศัยอยู 
 อยากระน้ันเลย เราควรสักการะเคารพธรรมท่ีเราตรัสรูนั้นแหละ แลวอาศัยอยู ฯ 
     [๕๖๑] ลําดับนั้น สหัมบดีพรหม ทราบความปริวิตกแหงพระหฤทัย 
 ของพระผูมีพระภาคดวยใจแลว ก็อันตรธานไปในพรหมโลก มาปรากฏเฉพาะ 
 พระพักตรพระผูมีพระภาค เหมือนบุรุษมีกําลัง พึงเหยียดออกซ่ึงแขนท่ีคูอยู 
 หรือพึงคูเขาซ่ึงแขนท่ีเหยียดอยู ฉะนั้น ฯ 
     ครั้นแลว สหัมบดีพรหมกระทําผาหมเฉวียงบาขางหน่ึง ประนมอัญชลี 
 ไปทางพระผูมีพระภาค แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค 
 เรื่องน้ีเปนอยางน้ัน ขาแตพระสุคต เรื่องน้ีเปนอยางนั้น ขาแตพระองคผูเจรญิ 
 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดไดมีมาแลวตลอดกาลอันลวงแลว แมพระผูมี 
 พระภาคเหลาน้ัน ก็ทรงสักการะเคารพธรรมน่ันเองแลวอาศัยอยู ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดจักมีตลอดกาลไกลอันยงัไมมาถึง 
 แมพระผูมีพระภาคเหลาน้ัน ก็จักทรงสักการะเคารพธรรมน่ันเองแลวอาศัยอยู 



 ขาแตพระองคผูเจริญ แมพระผูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดน้ี ก็ 
 ขอจงทรงสักการะเคารพธรรมน่ันแหละ แลวอาศัยอยู ฯ 
     [๕๖๒] สหัมบดีพรหม ไดกราบทูลดังน้ีแลว ครั้นแลวไดกลาวนิคม 
 คาถาอีกวา 
          พระสัมพุทธเจาท้ังหลายเหลาใดท่ีลวงไปแลวก็ดี พระพุทธเจา 
          ท้ังหลายเหลาใดท่ียังไมมีมาก็ดี และพระสัมพุทธเจาพระองค 
          ใดในบัดน้ีผูยังความโศกของชนเปนอันมากใหเสื่อมหายก็ดี 
          พระพุทธเจาเหลาน้ันทุกพระองค ทรงเคารพพระสัทธรรม 
          อยูแลว ยงัอยู และจักอยูตอไป ขอนี้เปนธรรมดาของ 
          พระพุทธเจาท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ กุลบุตรผูรักตน 
          หวังความเปนผูใหญ เมื่อระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจา 
          ท้ังหลาย พึงเคารพพระสัทธรรม ฯ 
                        พรหมเทวสูตรท่ี ๓ 
     [๕๖๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี- 
     สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามแหง 
 ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
     ก็สมัยน้ันแล บุตรแหงนางพราหมณีคนหน่ึง ช่ือพรหมเทวะ ออก 
 บวชในสํานักของพระผูมีพระภาค ครั้งน้ันแล ทานพระพรหมเทวะเปนผูเดียว 
 หลีกออกแลว ไมประมาท มีความเพียร มีตนอันสงไปแลว อยูไมนานเทาไร 
 ก็ไดกระทําใหแจงประโยชนท่ีกุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรอืน บวชเปนบรรพชิตโดย 
 ชอบตองประสงคอันนั้นอยางยอดเยีย่ม เปนท่ีสุดแหงพรหมจรรย เพราะรูแจงชัด 
 เองในปรัตยุบันนี้แหละเขาถึงอยู ทานไดทราบวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยู 
 จบแลว กิจท่ีจะตองทํา ไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้อีกมิไดมี ก็ 
 แหละทานพรหมเทวะไดเปนพระอรหันตองคหนึ่งในบรรดาพระอรหันตแลว ฯ 
     [๕๖๔] ครั้งน้ันแล ทานพระพรหมเทวะ ในเวลารุงเชานุงหมแลว ถือ 
 บาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี ทานเท่ียวบิณฑบาตในพระนคร 
 สาวัตถีตามลําดับตรอก เขาไปยังนิเวศนแหงมารดาของตนแลว ฯ 
     ก็สมัยน้ันแล นางพราหมณีผูมารดาของทานพระพรหมเทวะถือการบูชา 
 บิณฑะแกพรหมม่ันคงเปนนิตย ฯ 
     ครั้งน้ันแล ทาวสหัมบดีพรหมคิดวา นางพราหมณีผูมารดาของทาน 
 พระพรหมเทวะนี้แล ถือการบูชาบิณฑะแกพรหมม่ันคงเปนนิตย ไฉนหนอ เราพึง 
 เขาไปหานางแลวทําใหสลดใจ ฯ 
     [๕๖๕] ลําดับนั้น ทาวสหัมบดีพรหมหายไปในพรหมโลกปรากฏแลวใน 
 นิเวศนของมารดาแหงทานพระพรหมเทวะ เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลังพึงเหยียด 



 ออกซึ่งแขนท่ีคูเขาแลว หรือพึงคูเขาซ่ึงแขนท่ีเหยียดออกแลว ฉะนั้น ฯ 
     ครั้งน้ันแล ทาวสหัมบดีพรหมลอยอยูในอากาศ ไดกลาวกะนางพราหมณี 
 ผูมารดาของทานพระพรหมเทวะดวยคาถาท้ังหลายวา 
          ดูกรนางพราหมณี ทานถือการบูชาดวยกอนขาวแกพรหมใด 
          มั่นคงเปนนิตย พรหมโลกของพรหมนัน้อยูไกลจากท่ีนี้ ดูกร 
          นางพราหมณี ภักษาของพรหมไมใชเชนนี้ ทานไมรูจักทางของ 
          พรหม ทําไมจึงบนถึงพรหม ฯ 
          ดูกรนางพราหมณี ก็ทานพระพรหมเทวะของทานน้ัน เปนผู 
          หมดอุปธิกิเลส ถึงความเปนอติเทพ ไมมีกิเลสเปนเครื่อง 
          กังวล มีปรกติขอ ไมเลี้ยงดูผูอื่น ทานพระพรหมเทวะท่ีเขาสู 
          เรือนของทานเพ่ือบิณฑบาต เปนผูสมควรแกบิณฑะท่ีบุคคล 
          พึงนํามาบูชา ถึงเวท มีตนอันอบรมแลว สมควรแกทักษิณา- 
          ทานของมนุษยและเทวดาท้ังหลาย ลอยบาปเสียแลว อัน 
          ตัณหาและทิฐิไมฉาบทาแลว เปนผูเยือกเย็นกําลังเท่ียวแสวงหา 
          อาหารอยู ฯ 
          อดีตอนาคตไมมีแกทานพระพรหมเทวะนั้น ทานพระพรหม 
          เทวะเปนผูสงบระงับ ปราศจากควัน ไมมีทุกข ไมมีความ 
          หวัง วางอาชญาในปุถุชนผูยังมีความหวาดหวั่น และ 
          พระขีณาสพผูมั่นคงแลว ขอทานพระพรหมเทวะนั้นจงบริโภค 
          บิณฑบาตอันเลิศท่ีสําหรับบูชาพรหมของทาน ฯ 
          ทานพระพรหมเทวะซึ่งเปนผูมีเสนามารไปปราศแลว มีจิต 
          สงบระงับ ฝกตนแลว เท่ียวไปเหมือนชางตัวประเสริฐ ไม 
          หวั่นไหว เปนภิกษุมีศีลดี มีจิตพนวิเศษแลว ขอทานพระ- 
          พรหมเทวะนั้น จงบริโภคบิณฑบาตอันเลิศท่ีสําหรับบูชาพรหม 
          ของทาน ฯ 
          ทานจงเปนผูเลื่อมใสในทานพระพรหมเทวะนั้น เปนผูไม 
          หวั่นไหว ต้ังทักษิณาไวในทานผูเปนทักษิเณยยบุคคล ดูกร 
          นางพราหมณี ทานเห็นมุนีผูมีโอฆะอนัขามแลวจงทําบุญ อัน 
          จะนําความสุขตอไปมาให ฯ 
          ทานจงเปนผูเลื่อมใสในทาน พระพรหมเทวะนั้นเปนผูไมหวั่น 
          ไหว ต้ังทักษิณาไวในทานผูเปนทักษิเณยยบุคคล ดูกร 
          นางพราหมณี ทานเห็นมุนีผูมีโอฆะอนัขามแลว ไดทําบุญอัน 
          จะนําความสุขตอไปมาใหแลว ฯ 
                           พกสูตรท่ี ๔ 



     [๕๖๖] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
     ก็สมัยน้ันแล พกพรหมไดเกิดทิฐิอันช่ัวชาเห็นปานดังนี้วา ฐานะแหง 
 พรหมน้ีเท่ียง ยั่งยืน ติดตอกัน คงท่ี มีความไมเคลื่อนไหวเปนธรรมดา ไมเกิด 
 ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุปบัติ ก็แหละอุบายเปนเครื่องออกไปอันยิ่งอยางอืน่ 
 จากฐานะแหงพรหมนี้ไมมี ฯ 
     [๕๖๗] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวิตกแหงใจของ 
 พกพรหมดวยพระทัยแลว ทรงหายไปในพระเชตวันวิหารแลวไดปรากฏในพรหม- 
 *โลกนั้น เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังพึงเหยียดออกซ่ึงแขนท่ีคูเขา หรือคูเขาซ่ึง 
 แขนท่ีเหยียดออก ฉะนั้น ฯ 
     พกพรหมไดเห็นพระผูมีพระภาคกําลังเสด็จมาแตไกลทีเดียว ครั้นแลวได 
 กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขอพระองคจงเสด็จมาเถิด 
 ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระองคเสด็จมาดีแลว ขาแตพระองคผูนิรทุกข นาน 
 เทียวแลพระองคไดกระทําปริยายเพ่ือการเสด็จมา ณ พรหมโลกนี้ ขาแตพระองค 
 ผูนิรทุกข ก็ฐานะแหงพรหมนี้เท่ียง ยั่งยืน ติดตอกัน คงท่ี มีความไมเคลื่อน 
 ไหวเปนธรรมดา ไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุปบัติ ก็อุบายเปนเครื่อง 
 ออกไปอันยิ่งอยางอื่นจากฐานะแหงพรหมนี้ไมมี ฯ 
     [๕๖๘] เมื่อพกพรหมกลาวเชนนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสคําน้ีกะ 
 พกพรหมวา ทานผูเจริญท้ังหลาย พกพรหมน้ันถึงความโงเขลาแลวหนอ ทานผู 
 เจริญท้ังหลาย  พกพรหมนั้นถงึความโงเขลาแลวหนอ พกพรหมกลาวฐานะแหง 
 พรหมท่ีเปนของไมเท่ียงเลยวาเท่ียง กลาวฐานะแหงพรหมที่เปนของไมยั่งยืนเลยวา 
 ยั่งยืน กลาวฐานะแหงพรหมที่เปนของไมติดตอกันเลยวาติดตอกัน กลาวฐานะแหง 
 พรหมท่ีเปนของไมคงท่ีเลยวาคงท่ี กลาวฐานะแหงพรหมที่เปนของความเคลื่อนไหว 
 เปนธรรมดาทีเดียววา มีความไมเคลื่อนไหวเปนธรรมดา และกลาวฐานะแหง 
 พรหมอันเปนท่ีเกิดแก ตาย และเปนท่ีจุติและอุปบัติแหงตนวา ฐานะแหงพรหมนี ้
 ไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุปบัติ ก็แหละยอมกลาวอุบายเปนเครื่องออก 
 ไปอันยิ่งอยางอื่นซึ่งมีอยูวาไมมี ดังน้ี ฯ 
     [๕๖๙] พกพรหมทูลวา 
          ขาแตพระโคดม พวกขาพระองค ๗๒ คน บังเกิดในพรหม 
          โลกนี้เพราะบุญกรรม ยังอํานาจใหเปนไป ลวงชาติชราได 
          แลว การอุปบัติในพรหมโลก ซึ่งถึงฝงไตรเภทนี้เปนท่ีสุด 
          แลว ชนมิใชนอยยอมปรารถนาเปนดังพวกขาพระองค ฯ 
     [๕๗๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          ดูกรพกพรหม ทานสําคัญอายุใดวายาว ก็อายุนั้นสั้น ไม 



          ยาวเลย ดูกรพรหม เรารูอายุหนึง่แสนนิรัพพุท ๑- ของทาน 
          ไดดี ฯ 
     [๕๗๑] พกพรหมทูลวา 
          ขาแตพระผูมีพระภาค พระองคตรัสวา เราเปนผูมีปรกติเห็น 
          ไมมีท่ีสิ้นสุด ลวงชาติชราและความโศกไดแลวดังน้ี อะไร 
          เปนศีลวัตรเกาแกของขาพระองคหนอ ขอพระองคจงตรัส 
          บอกศีลวัตรซ่ึงขาพระองคควรรูแจงชัด ฯ 
     [๕๗๒] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          ๑. ขอท่ีทานยังมนุษยเปนอันมาก ผูซึ่งกระหายนํ้าอันแดด 
          แผดเผาแลว ในฤดูรอนใหไดดื่มน้ํากิน เปนศีลวัตรเกาแก 
          ของทาน เรายังระลึกไดอยู ประดุจหลบัแลวและต่ืนข้ึน 
          ฉะนั้น ฯ 
          ๒. ขอท่ีทานชวยปลดเปลื้องประชุมชน ซึ่งถูกโจรจับพาไป 
          อยูท่ีฝงแมน้ําคงคา เปนศีลวัตรเกาแกของทาน เรายังระลึก 
          ไดอยูประดุจหลับแลวและต่ืนข้ึน ฉะนั้น ฯ 
          ๓. ขอท่ีทานขมข่ีดวยกําลัง แลวชวยปลดเปลื้องเรอืซึง่ถูก 
          นาคผูรายกาจจับไวในกระแสของแมน้ําคงคา เพราะความ 
          เอ็นดูในหมูมนุษย ขอนั้นเปนศีลวัตรเกาแกของทาน เรายัง 
          ระลึกไดอยู ประดุจหลบัแลวและต่ืนข้ึน ฉะนั้น ฯ 
          ๔. และเราไดเปนอันเตวาสิกของทาน นามวากัปปมาณพ 
          เราไดเขาใจทานแลววา มีความรูชอบ มีวัตร ขอนั้นเปน 
 @๑. นิรัพพุท เปนสังขยาซ่ึงมีจํานวนสูญ ๖๘ สูญ 
          ศีลวัตรเกาแกของทาน เรายังระลึกไดอยู ประดุจหลับแลว 
          และตื่นข้ึน ฉะนั้น ฯ 
          พกพรหมทูลวา 
          พระองคทรงทราบอายุนี้ของขาพระองคแนแท แมสิ่งอื่นๆ 
          พระองคก็ทรงทราบได เพราะพระองคเปนพระพุทธเจา 
          ฉะนั้น อานุภาพอันรุงโรจนของพระองคนี้ จึงยังพรหมโลก 
          ใหสวางไสวต้ังอยู ฯ 
                        อปราทิฏฐิสูตรท่ี ๕ 
     [๕๗๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
     สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
     ก็โดยสมัยนั้นแล พรหมองคหนึ่งไดเกิดทิฐิอันช่ัวชาเห็นปานดังนี้วา 



 สมณะหรือพราหมณท่ีจะพึงมาในพรหมโลกน้ีไดไมมีเลย ฯ 
     [๕๗๔] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวิตกแหงใจของ 
 พรหมน้ันดวยพระทัยแลว ทรงหายไปในพระวิหารเชตวันปรากฏแลวในพรหมโลก 
 นั้นเปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังพึงเหยียดออกซึ่งแขนท่ีคูไว หรือพึงคูเขาซ่ึงแขนท่ี 
 เหยียดออก ฉะนั้น ฯ 
     ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับนั่งขัดสมาธิในเวหาเบ้ืองบนของ 
 พรหมน้ัน เขาเตโชธาตุกสิณแลว ฯ 
     [๕๗๕] ครั้งน้ันแล ทานพระมหาโมคคัลลานะไดมีความคิดเชนนี้วา 
 บัดนี้พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ท่ีไหนหนอ ฯ 
     ทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดเห็นแลวแลซึ่งพระผูมีพระภาคผูประทับนั่ง 
 ขัดสมาธิในเวหาเบ้ืองบนของพรหมน้ัน เขาเตโชธาตุกสิณแลว ดวยจักษุเพียงดัง 
 ทิพยอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ครั้นแลวไดหายไปในพระวิหารเชตวนั ปรากฏ 
 แลวในพรหมโลกนั้น ปานดังบุรุษมีกําลังพึงเหยียดออกซึ่งแขนท่ีคูเขา หรือพึงคู 
 เขาซ่ึงแขนท่ีเหยียดออกแลว ฉะนั้น ฯ 
     ลําดับนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะอาศัยทิศบูรพา นั่งขัดสมาธิ 
 ในเวหาเบ้ืองบนของพรหมน้ัน (แต) ตํ่ากวาพระผูมีพระภาคเขาเตโชธาตุกสิณ 
 แลว ฯ 
     [๕๗๖] ครั้งน้ันแล ทานพระมหากัสสปไดมีความคิดนี้วา บัดนี้พระผู 
 มีพระภาคประทับอยู ณ ท่ีไหนหนอแล ทานพระมหากัสสปไดเห็นแลวแลซึ่งพระผู 
 มีพระภาค ฯลฯ ดวยจักษุเพียงดังทิพย ฯลฯ ครั้นแลวไดหายไปในพระวิหาร 
 เชตวัน ปรากฏแลวในพรหมโลกนั้น ปานดังบุรุษมีกําลัง ฯลฯ ฉะนั้น ฯ 
     ลําดับนั้นแล ทานพระมหากัสสปอาศัยทิศทักษิณน่ังขัดสมาธิในเวหา 
 เบ้ืองบนของพรหมนั้น (แต) ตํ่ากวาพระผูมีพระภาค เขาเตโชธาตุกสิณแลว ฯ 
     [๕๗๗] ครั้งน้ันแล ทานพระมหากัปปนะไดมีความคิดนี้วา บัดนี้พระผู 
 มีพระภาคประทับอยู ณ ท่ีไหนหนอแล ฯ 
     ลําดับนั้นแล ทานพระมหากัปปนะไดเห็นพระผูมีพระภาค ฯลฯ ดวย 
 จักษุเพียงดังทิพย ครั้นแลวไดหายไปในพระวิหารเชตวันปรากฏแลวในพรหมโลก 
 นั้น ปานดังบุรุษมีกําลัง ฯลฯ ฉะนั้น ฯ 
     ลําดับนั้นแล ทานพระมหากัปปนะอาศัยปจฉิมทิศ นั่งขัดสมาธิในเวหา 
 เบ้ืองบนพรหมนั้น (แต) ตํ่ากวาพระผูมีพระภาค เขาเตโชธาตุกสิณแลว ฯ 
     [๕๗๘] ครั้งน้ันแล ทานพระอนุรุทธไดมีความคิดนี้วา บัดน้ีพระผูมี 
 พระภาคประทับอยู ณ ท่ีไหนหนอแล ทานพระอนุรุทธไดเห็นแลวแลซ่ึงพระผูมี 
 พระภาค ฯลฯ ดวยจักษุเพียงดังทิพย ครั้นแลวไดหายไปในพระวิหารเชตวัน ปรากฏ 
 แลวในพรหมโลกนั้น ปานดังบุรุษมีกําลัง ฯลฯ ฉะนั้น ฯ 



     ลําดับนั้นแล ทานพระอนุรุทธ อาศัยทิศอุดรน่ังขัดสมาธิในวิเวหาเบ้ือง 
 บนของพรหมนั้น (แต) ตํ่ากวาพระผูมีพระภาค เขาเตโชธาตุกสิณแลว ฯ 
     [๕๗๙] ครั้งน้ันแล ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะพรหมดวย 
 คาถาวา 
          ผูมีอายุ ทิฐิในกอนของทาน แมในวันนี้ก็ยังมีแกทานหรือ 
          ทานเห็นพระผูมีพระภาคผูเปนไปลวงวิเศษ ผูเปนเบ้ืองหนา 
          ของสัตวในพรหมโลกหรือ ฯ 
     [๕๘๐] พรหมน้ันตอบวา ขาแตทานผูนิรทุกข ทิฐิในเกากอน 
          ของขาพเจามิไดมีแกขาพเจา ขาพเจายอมเห็นพระผูม ี
          พระภาคผูเปนไปลวงวิเศษ ผูเปนเบ้ืองหนาของสัตวในพรหม 
          โลก ไฉนในวันนี้ ขาพเจาจะพึงกลาววา "เราเปนผูเท่ียง 
          เปนผูติดตอกัน" ดังน้ีเลา ฯ 
     [๕๘๑] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคยังพรหมนั้นใหสลดใจแลว ไดหาย 
 ไปในพรหมโลกนั้น ปรากฏแลวในพระวิหารเชตวันปานดังบุรุษมีกําลังพึงเหยียด 
 ออกซึ่งแขนท่ีคูเขา หรือพึงคูเขาซ่ึงแขนท่ีไดเหยียดออกแลว ฉะนั้น ฯ 
     ลําดับนั้นแล พรหมไดเรียกพรหมปาริสัชชะ ๑- องคหนึ่งมาวา แนะทานผู 
 นิรทุกข ทานจงมา ทานจงเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะจนถึงท่ีอยู ครั้นแลว 
 จงกลาวกะทานพระมหาโมคคัลลานะอยางนี้วา ขาแตทานผูนิรทุกข สาวกท้ังหลาย 
 ของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น แมเหลาอื่นซึ่งมีฤทธ์ิมากมีอานุภาพมาก เหมือน 
 กับทานพระมหาโมคคัลลานะ ทานพระกัสสป ทานพระกัปปนะและทานพระ- 
 *อนุรุทธะผูเจริญ ก็ยังมีอยูหรอืหนอแล ฯ 
     พรหมปาริสัชชะน้ันรับคําของพรหมน้ันวา อยางนั้นทานผูนิรทุกข แลว 
 หายไปในพรหมโลกนั้น ปรากฏแลวขางหนาทานพระมหาโมคคัลลานะ ปานดัง 
 บุรุษมีกําลัง ฯลฯ ฉะนั้น ฯ 
 @๑. คือพรหมสําหรับใชของพวกพรหม เพราะแมพวกพรหมก็มีพรหมไวรบัใชเหมือน 
 @พระเถระมีภกิษุหนุมๆ ไวชวยถือบริขาร ฉะนั้น 
     [๕๘๒] ครั้งน้ันแล พรหมปาริสัชชะน้ัน อภิวาททานพระมหาโมค- 
 *คัลลานะแลว ไดยืนอยูในท่ีควรสวนขางหน่ึง 
     พรหมปาริสัชชะน้ันยืน ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวไดกลาวคําน้ีกะทาน 
 พระมหาโมคคัลลานะวา ขาแตทานผูนิรทุกข สาวกท้ังหลายของพระผูมีพระภาค 
 พระองคนั้นแมเหลาอื่นซึ่งมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากเหมือนกับทานพระมหาโมค- 
 *คัลลานะ ทานพระกัสสป ทานพระกัปปนะ และทานพระอนุรุทธะก็ยังมีอยู 
 หรือหนอ ฯ 
     [๕๘๓] ลําดับนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะพรหม 



 ปาริสัชชะดวยคาถาวา 
          สาวกท้ังหลายของพระพุทธเจา ซึ่งไดวิชชา ๓ บรรลอุิทธิ 
          วิธีญาณ และฉลาดในเจโตปริยญาณ หมดอาสวะ ไกลจาก 
          กิเลส มีอยูมาก ดังน้ี ฯ 
     [๕๘๔] ลําดับนั้นแล พรหมปาริสัชชะน้ันช่ืนชมอนุโมทนาภาษิตของ 
 ทานมหาโมคคัลลานะแลว เขาไปหาพรหมนั้นถึงท่ีอยู ครั้นแลวไดกลาวคําน้ี 
 กะพรหมนั้นวา ขาแตทานผูนิรทุกข พระมหาโมคคัลลานะกลาวเชนนี้วา 
          สาวกท้ังหลายของพระพุทธเจา ซึ่งไดวิชชา ๓ บรรลอุิทธิ 
          วิธีญาณ และฉลาดในเจโตปริยญาณ หมดอาสวะ ไกลจาก 
          กิเลส มีอยูมาก ดังน้ี ฯ 
     [๕๘๕] พรหมปาริสัชชะไดกลาวคําน้ีแลว พรหมมีใจยนิดีช่ืนชมภาษิต 
 ของพรหมปารสิัชชะน้ันแล ฯ 
                          ปมาทสูตรท่ี ๖ 
     [๕๘๖] สาวัตถีนิทาน ฯ 
     ก็สมัยน้ันแล พระผูมีพระภาคเปนผูประทับพักกลางวัน หลีกเรนอยู ฯ 
     ครั้งน้ันแล สุพรหมปจเจกพรหม และสุทธาวาสปจเจกพรหมเขาไป 
 ใกลท่ีประทับของพระผูมีพระภาค ครั้นแลวไดยืนพิงบานประตูคนละขาง ฯ 
     ลําดับนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหมไดกลาวกะสุทธาวาสปจเจกพรหมวา 
 แนะทานผูนิรทุกข ไมใชกาลอันควรท่ีจะเขาเฝาพระผูมีพระภาคกอน พระผูมี 
 พระภาคทรงประทับพักกลางวันหลีกเรนอยู ก็พรหมโลกโนนบริบูรณและเบิกบาน 
 แลว แตพรหมในพรหมโลกนัน้ ยอมอยูดวยความประมาท แนะทานผูนิรทุกข 
 มาไปดวยกัน เราท้ังหลายจักเขาไปยังพรหมโลกน้ัน ครั้นแลวพึงยงัพรหมนั้นให 
 สลดใจ 
     สุทธาวาสปจเจกพรหมไดรบัคําของสุพรหมปจเจกพรหมแลว ฯ 
     ครั้งน้ันแล สุพรหมปจเจกพรหมและสุทธาวาสปจเจกพรหม ไดหายไป 
 จากเบ้ืองพระพักตรของพระผูมีพระภาค ปรากฏแลวในพรหมโลกนั้น ปานดังบุรุษมี 
 กําลัง ฯลฯ ฉะน้ัน ฯ 
     พรหมน้ันไดเห็นแลวแลซ่ึงพรหมท้ังหลายเหลาน้ัน ผูมาอยูแตท่ีไกลเทียว 
 ครั้นแลว ไดกลาวคําน้ีกะพรหมเหลานั้นวา แนะทานผูนิรทุกขท้ังหลาย เชิญเถิด 
 พวกทานมากันแตท่ีไหนหนอ ฯ 
     พรหมเหลาน้ันกลาววา แนะทานผูนิรทุกข พวกเรามาแตสํานักของ 
 พระผูมีพระภาค ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น แนะทานผู- 
 *นิรทุกข ก็ทานจะไปสูท่ีบํารุงของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูเปนพระอรหันต 
 สัมมาสัมพุทธเจาบางหรือ ฯ 



     [๕๘๗] เมื่อพรหมเหลาน้ันกลาวแลวเชนนีแ้ล พรหมน้ันอดกลั้นคําน้ัน 
 ไมได จึงนิรมติตนเปนพันตน แลวไดกลาวคําน้ีกะสุพรหมปจเจกพรหมวา ฯ 
     "แนะทานผูนิรทุกข ทานเห็นอิทธานุภาพเห็นปานดังนี้ของเราหรอืไม" ฯ 
     สุพรหมปจเจกพรหมกลาววา "แนะทานผูนิรทุกข เราเห็นอยูแลซึ่ง 
 อิทธานุภาพเห็นปานด่ังนี้ของทาน" ฯ 
    พรหมน้ันกลาววา "แนะทานผูนิรทุกข เรานั้นแลเปนผูมีฤทธ์ิมากอยางนี้ 
 มีอานุภาพมากอยางนี้ จักไปสูท่ีบํารุงของสมณะหรือพราหมณอื่นทําไม" ฯ 
     [๕๘๘] ลําดับนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหมนิรมิตตนเปนสองพันตน 
 แลวไดกลาวคําน้ีกะพรหมวา 
     "แนะทานผูนิรทุกข ทานเห็นอิทธานุภาพ เห็นปานดังนี้ของเราหรอืไม" ฯ 
     พรหมน้ันกลาววา "แนะทานผูนิรทุกข เราเห็นอยูแลซึ่งอิทธานุภาพ 
 เห็นปานด่ังนี้ของทาน ฯ 
     สุพรหมปจเจกพรหมกลาววา "แนะทานผูนิรทุกข พระผูมีพระภาค 
 พระองคนั้นเทาน้ันเปนผูมีฤทธิ์มากกวา และมีอานุภาพใหญกวาทานและเราดวย ฯ 
     "แนะทานผูนิรทุกข ทานพึงไปสูท่ีบํารุงของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น 
 ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา" ฯ 
     [๕๘๙] ครั้งน้ันแล พรหมน้ันไดกลาวกะสุพรหมปจเจกพรหมดวย- 
 *คาถาวา 
          "แนะพรหม ครุธ ๓๐๐ หงส ๔๐๐ เหยีย่วตะไกร ๑- ๕๐๐ 
          และวิมานของเราผูมีฌานนี้นั้นยอมรุงโรจนสองสวางอยูในทิศ 
          อุดร" ฯ 
     [๕๙๐] สุพรหมปจเจกพรหมกลาววา 
     "วิมานของทานน้ันถึงจะรุงโรจนสองสวางอยูในทิศอุดรก็จริง ถึงเชนนัน้ 
 เพราะเห็นโทษในรูป [และ] เพราะเห็นรูปอนัหวั่นไหวดวยความหนาวเปนตนอยู 
 เปนนิจ ฉะนั้นพระศาสดาผูมีเมธาดีจึงไมยินดีในรูป" 
     [๕๙๑] ครั้งน้ันแล สุพรหมปจเจกพรหมและสุทธาวาสปจเจกพรหม 
 ยังพรหมนั้นใหสลดใจแลวหายไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
      ก็พรหมน้ัน โดยสมัยตอมาไดไปสูท่ีบํารุงของพระผูมีพระภาคผูเปน- 
 *พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแลวแล ฯ 
 @๑. พยคฺฆีนิสา นาจะแปลวา มฤค มีรูปคลายพยัคฆ (ตามอรรถกถา) ท่ีอางถึง 
 @สัตวเหลานี้ นาจะเปนรูปสัตวประดับวิมาน หรือจะมีสัตวเหลานั้นหอมลอมเปน 
 @บริวารอยู ฯ 
                       ปฐมโกกาลิกสูตรท่ี ๗ 
     [๕๙๒] สาวัตถีนิทาน ฯ 



     ก็สมัยน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงประทับพักกลางวันหลีกเรนอยูแลว ฯ 
     ครั้งน้ันแล สุพรหมปจเจกพรหมและสุทธาวาสปจเจกพรหมเขาไปใกล 
 ท่ีประทับของพระผูมีพระภาค ครั้นแลวไดยืนพิงบานประตูคนละขาง ฯ 
     [๕๙๓] ลําดับนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหมปรารภพระโกกาลิกภิกษุ 
 ไดกลาวคาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          "ใครผูมีปญญาในโลกนี้ จะพึงกําหนดวัดซึ่งพระขีณาสพ 
          ผูมีคุณอันใครๆ ประมาณไมได เราเห็นวาผูนั้นไมมีธตุธรรม 
          เปนปุถุชน วัดอยูซึ่งพระขีณาสพผูมีคุณ อันใครๆ ประมาณ 
          มิได ฯ 
                          ติสสกสูตรท่ี ๘ 
     [๕๙๔] สาวัตถีนิทาน ฯ 
     ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงประทับพักกลางวันหลีกเรนอยู 
 แลว ฯ 
     ครั้งน้ันแล สุพรหมปจเจกพรหมและสุทธาวาสปจเจกพรหมเขาไปใกล 
 ท่ีประทับของพระผูมีพระภาค ครั้นแลวไดยืนพิงบานประตูคนละขาง ฯ 
     [๕๙๕] ลําดับนั้นแล สุทธาวาสปจเจกพรหมปรารภกตโมรกติสสกภิกษุ 
 ไดกลาวคาถาน้ีในสํานักของพระผูมีพระภาควา 
          ใครผูมีปญญาในโลกนี้จะพึงกําหนดวัดซึ่งพระขีณาสพผูมีคุณ 
          อันใครๆ ประมาณไมได เราเห็นวาผูนั้นไมมีธุตธรรม 
          เปนคนไมมีปญญา วัดอยูซึ่งพระขีณาสพผูมีคุณอันใครๆ 
          ประมาณมิได 
                         ตุทุพรหมสูตรท่ี ๙ 
     [๕๙๖] สาวัตถีนิทาน ฯ 
     ก็โดยสมัยนั้นแล พระโกกาลิกภิกษุ เปนผูอาพาธ ถึงความลําบาก 
 เปนไขหนัก ฯ 
     ครั้งน้ันแล ตุทุปจเจกพรหม เมื่อราตรีปฐมยามลวงไปแลวมีรัศมี 
 อันงามยิ่งนัก ยงัพระวิหารเชตวันท้ังส้ินใหสวาง เขาไปหาพระโกกาลิกภิกษุจนถึง 
 ท่ีอยู ครั้นแลวไดยืนในเวหาส กลาวคําน้ีกะพระโกกาลิกภิกษุวา 
     "ขาแตทานโกกาลิก ทานจงทําจิตใหเลื่อมใสในพระสารีบุตรและ 
 พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เปนผูมีศีลเปนท่ีรัก" ฯ 
     พระโกกาลิกภิกษุถามวา "ผูมีอายุ ทานเปนใคร" ฯ 
     ตุทุปจเจกพรหมตอบวา "เราคือตุทุปจเจกพรหม" ฯ 
     พระโกกาลิกภิกษุกลาววา "ผูมีอายุ พระผูมีพระภาคไดทรงพยากรณทาน 
 แลววาเปนพระอนาคามี มิใชหรือ ไฉนเลา ทานจึงยังมาเท่ียวอยูในท่ีนี้ จงเห็น 



 เถิดวา ก็นี่เปนความผิดของทานเพียงไร ฯ 
     [๕๙๗] ตุทุปจเจกพรหมไดกลาววา 
          ชนพาลเมื่อกลาวคําเปนทุพภาษิต ช่ือวายอมตัดตนดวย 
          ศัสตราใด ก็ศัสตราน้ันยอมเกิดในปากของบุรุษผูเกิดแลว ฯ 
          ผูใดสรรเสริญผูท่ีควรถูกติ หรือติผูท่ีควรไดรับความสรรเสริญ 
          ผูนั้นช่ือวาส่ังสมโทษดวยปาก เพราะโทษน้ัน เขายอมไม 
          ประสบความสุข ฯ 
          ความปราชัยดวยทรัพย ในเพราะการพนันท้ังหลาย พรอม 
          ดวยสิ่งของของตนท้ังหมดก็ดี พรอมดวยตนก็ดี ก็เปนโทษ 
          เพียงเล็กนอย ฯ 
          บุคคลใดทําใจใหประทุษรายในทานผูปฏิบัติดีท้ังหลาย ความ 
          ประทุษรายแหงใจของบุคคลน้ันเปนโทษใหญกวา ฯ 
          บุคคลต้ังวาจาและใจอันลามกไว เปนผูมักติเตียนพระอริยเจา 
          ยอมเขาถึงนรก ซึ่งมีปริมาณแหงอายุถึงแสนสามสิบหก 
          นิรัพพุท กัปหาอัพพุท ๑- ฯ 
                       ทุติยโกกาลิกสูตรท่ี ๑๐ 
     [๕๙๘] สาวัตถีนิทาน ฯ 
     ครั้งน้ันแล พระโกกาลิกภกิษุเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมพีระภาค แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
     พระโกกาลิกภิกษุนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกราบทูลคําน้ี 
 กะพระผูมีพระภาควา 
     "พระเจาขา พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมีความปรารถนาลามก 
 ไปแลวสูอํานาจแหงความปรารถนาอันลามก" ฯ 
     [๕๙๙] เมื่อพระโกกาลิกภกิษุกลาวเชนนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัส 
 คําน้ีกะพระโกกาลิกภิกษุวา 
     "โกกาลิก ก็เธออยาไดกลาวเชนนี้ โกกาลิก ก็เธออยาไดกลาวเชนนี้ 
 โกกาลิก เธอจงทําจิตใหเลื่อมใสในภิกษุช่ือวาสารีบุตรและโมคคัลลานะ ภิกษุช่ือ 
 วาสารีบุตรและโมคคัลลานะเปนผูมีศีลเปนท่ีรัก" ฯ 
     แมครั้งท่ีสองแล พระโกกาลิกภิกษุก็ไดกราบทูลคําน้ีกะพระผูมีพระภาควา 
     "พระเจาขา บุคคลผูมีวาจาควรเช่ือไดควรไวใจไดของขาพระองค 
 จะมีอยูก็จริง ถงึเชนนั้นแล พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะก็ยังเปนผูปรารถนา 
 ลามก ไปแลวสูอํานาจแหงความปรารถนาลามก ฯ 
      แมครั้งท่ีสองแล พระผูมีพระภาคก็ไดตรัสคําน้ีกะพระโกกาลิกภิกษุวา 
 @๑. อัพพุท เปนสงขยา ซึ่งมีจํานวนสูญ ๖๑ สูญ 



     "โกกาลิก ก็เธออยาไดกลาวเชนนี้ โกกาลิก ก็เธออยาไดกลาวเชนนี้ 
 โกกาลิก เธอจงทําจิตใหเลื่อมใสในภิกษุช่ือวาสารีบุตรและโมคคัลลานะ ภิกษุ 
 ช่ือวาสารีบุตรและโมคคัลลานะเปนผูมีศีลเปนท่ีรัก ฯ 
     แมครั้งท่ีสามแล พระโกกาลิกภิกษุก็ทูลคําน้ีกะพระผูมีพระภาควา 
     "ฯลฯ ไปแลวสูอํานาจแหงความปรารถนาอันลามก" ฯ 
     แมครั้งท่ีสามแล พระผูมีพระภาคก็ตรัสคําน้ีกะพระโกกาลิกภิกษุวา 
     "ฯลฯ ภิกษุช่ือวาสารีบุตรและโมคคัลลานะเปนผูมีศีลเปนท่ีรัก ฯ 
     [๖๐๐] ลําดับนั้นแล พระโกกาลิกภิกษุลุกจากอาสนะถวายอภวิาท 
 พระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณหลีกไปแลว ฯ 
     ก็เมื่อพระโกกาลิกภิกษุหลกีไปแลวไมนาน ตอมท้ังหลายขนาดเมล็ด 
 พรรณผักกาดไดผุดข้ึนท่ัวกายของเธอ ตอมเหลาน้ันไดโตข้ึนเปนขนาดถ่ัวเขียว 
 แลวก็โตข้ึนเปนขนาดถ่ัวดํา แลวก็โตข้ึนเปนขนาดเมล็ดพุดซา แลวก็โตข้ึนเปน 
 ขนาดลูกพุดซา แลวก็โตข้ึนเปนขนาดผลมะขามปอม แลวก็โตข้ึนเปนขนาด 
 ผลมะตูมออน แลวก็โตข้ึนเปนขนาดผลมะตูม ตอจากนั้นก็แตกท่ัว แลวหนอง 
 และเลือดหลั่งไหลออกแลว ฯ 
     ครั้งน้ันแล พระโกกาลิกภกิษุไดกระทํากาละแลว เพราะอาพาธอันนั้น 
 เอง ครั้นกระทํากาละแลวก็เขาถึงปทุมนรก ๑- เพราะจิตอาฆาตในพระสารีบุตร 
 และพระโมคคัลลานะ ฯ 
     [๖๐๑] ครั้งน้ันแล ทาวสหัมบดีพรหม เมื่อราตรีปฐมยามลวงแลว 
 มีรัศมีงามยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตวันท้ังส้ินใหสวางเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี- 
 *ประทับ ครั้นแลวถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค แลวไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง ฯ 
     ทาวสหัมบดีพรหมยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวแล ไดทูลคําน้ี 
 กะพระผูมีพระภาควา 
 @๑. ปทุมนรก เปนสวนหนึ่งแหงมหานรกอเวจี ผูท่ีเกิดในมหานรกอเวจ ี
 @สวนนี้จะตองหมกไหมอยูสิน้กาลปทุมหน่ึง ปทุมนั้นเปนสังขยาซ่ึงมีจํานวนสูญ ๑๒๔ 
 @สูญ 
     พระเจาขา พระโกกาลิกภกิษุไดกระทํากาละแลว และเขาถึงแลว 
 ซึ่งปทุมนรก เพราะจิตอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ฯ 
     ทาวสหัมบดีพรหมไดกลาวคําน้ีแลว ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมี 
 พระภาค กระทําประทักษิณแลวหายไปในท่ีนั้นแล ฯ 
     [๖๐๒] ครั้นลวงราตรีนั้นแลว พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลาย 
 มาวา ภิกษุท้ังหลาย  เมื่อคืนนี้ทาวสหัมบดีพรหมเมื่อราตรลีวงปฐมยามไปแลว 
 มีรัศมีงามยิ่งนัก ยังวิหารเชตวนัท้ังส้ินใหสวาง เขาไปหาเราถึงท่ีอยู ครั้นแลว 



 ไหวเราแลวไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
     ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทาวสหัมบดีพรหมยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 
 แลวแล ไดกลาวคําน้ีกะเราวาพระเจาขา พระโกกาลิกภิกษุไดกระทํากาละแลว 
 และเขาถึงแลวซึ่งปทุมนรก เพราะจิตอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ฯ 
     ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทาวสหัมบดีพรหมไดกลาวคําน้ีแลว ครั้นแลว 
 ไหวเรากระทําประทักษิณ แลวหายไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
     [๖๐๓] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว ภิกษุรูปหน่ึงไดทูลคําน้ี 
 กะพระผูมีพระภาควา "พระเจาขา ประมาณแหงอายุในปทุมนรกนานเทาไรหนอ ฯ 
    พระผูมีพระภาคตรัสวา "ดูกรภิกษุ ประมาณแหงอายุในปทุมนรก 
 นานแล อันใครๆ ไมกระทําไดโดยงาย เพื่ออนันับวาเทาน้ีป หรือวาเทาน้ี 
 รอยป หรือวาเทานี้พันป หรือวาเทาน้ีแสนป ฯ 
     ภิกษุนั้นทูลถามวา พระเจาขา พระองคอาจท่ีจะทรงกระทําอุปมา 
 ไดหรือ ฯ 
     [๖๐๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา "ดูกรภิกษุ เราอาจอยู แลวตรัสวา 
 ดูกรภิกษุ เปรียบเหมือนเกวียนบรรทุกงาแหงชาวโกศลซ่ึงบรรทุกงาได ๒๐ ขารี ๑- 
 บุรุษพึงเก็บงาข้ึนจากเกวียนนั้นโดยลวงรอยปๆ ตอเมล็ดหน่ึงๆ ฯ 
 @๑. ๒๐ ขารีเทา ๑ เกวียน คือ ๔ แลงโดยแลงท่ีเปนของชาวมคธ เปนหนึ่งแลงใน 
 @แควนโกศล ๔ แลงโดยแลงน้ันเปนหนึ่งอาฬหก ๔ อาฬหกเปนหนึ่งทะนาน ๔ ทะนาน 
 @เปนหนึ่งมาฌิกา ๔ มานิกาเปนหนึ่งขารี ๒๐ ขารีเปนหนึ่งเกวียน 
     "ดูกรภิกษุ เกวียนบรรทุกงาแหงชาวโกศลซ่ึงบรรทุกงาได ๒๐ ขารีนั้น 
 พึงถึงความส้ินไปหมดไป เพราะความเพียรนี้เร็วกวา สวนอัพพุทนรกหน่ึงยังไม 
 ถึงความส้ินหมดไปเลย ฯ 
     "ดูกรภิกษุ ๒๐ อัพพุทนรกเปนหนึ่งนิรัพพุทนรก ๒๐ นิรัพพุทนรกเปน 
 หนึ่งอพพนรก ๒๐ อพพนรกเปนหนึ่งอฏฏนรก ดูกรภิกษุ ๒๐ อฏฏนรกเปน 
 หนึ่งอหหนรก ๒๐ อหหนรกเปนหนึ่งกุมุทนรก ๒๐ กุมุทนรกเปนหนึ่งโสคันธิก 
 นรก ดูกรภิกษุ ๒๐ โสคันธิกนรกเปนหนึ่งอุปปลกนรก ๒๐ อุปปลกนรกเปน 
 หนึ่งปุณฑริกนรก ๒๐ ปุณฑริกนรกเปนหนึง่ปทุมนรก ดูกรภิกษุ ก็ภิกษุโกกาลิก 
 เขาถึงปทุมนรกแลวแล เพราะจิตอาฆาตในภิกษุ ช่ือวาสารีบุตรและโมคคัลลานะ ฯ 
     [๖๐๕] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
          ชนพาลเมื่อกลาวคําเปนทุพภาษิตช่ือวายอมตัดตนดวยศัสตรา 
          ใดก็ศัสตราน้ันยอมเกิดในปากของบุรุษผูเกิดแลว ฯ 
          ผูใดสรรเสริญผูท่ีควรถูกติ หรือติผูท่ีควรไดรับความสรรเสริญ 
          ผูนั้นช่ือวาส่ังสมโทษดวยปาก เพราะโทษน้ัน เขายอมไม 



          ประสบความสุข ฯ 
          ความปราชัยดวยทรัพยในเพราะการพนันท้ังหลาย พรอมดวย 
          สิ่งของๆ ตนท้ังหมดก็ดี พรอมดวยตนกด็ี ก็เปนโทษเพียง 
          เล็กนอยๆ ฯ 
          บุคคลใดทําใจใหประทุษรายในทานผูปฏิบัติดีท้ังหลาย ความ 
          ประทุษรายแหงใจของบุคคลน้ันเปนโทษใหญกวา ฯ 
          บุคคลต้ังวาจาและใจอันลามกไว เปนผูมักติเตียนพระอริยเจา 
          ยอมเขาถึงนรกซ่ึงมีปริมาณ แหงอายุถึงแสนสามสิบหกนิรัพ- 
          พุท กับหาอัพพุทะ ฯ 
                          จบวรรคท่ี ๑ 
                          --------- 
     รวมพระสูตรในปฐมวรรคน้ี มี ๑๐ สูตร คือ อายาจนสูตรท่ี ๑ คารวสูตร 
 ท่ี ๒ พรหมเทวสูตรท่ี ๓ พกพรหมสูตรท่ี ๔ อปราทิฏฐิสูตรท่ี ๕ ปมาทสูตรท่ี ๖ 
 โกกาลิกสูตรท่ี ๗ ติสสกสูตรท่ี ๘ ตุทุพรหมสูตรท่ี ๙ อปรโกกาลิกสูตรท่ี ๑๐ ฯ 
                          ----------- 
                          ทุติยวรรคท่ี ๒ 
                        สนังกุมารสูตรท่ี ๑ 
     [๖๐๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี- 
     สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีฝงแมน้ําสัปปนี เขตพระนคร 
 ราชคฤห ฯ 
     ครั้งน้ันแล สนังกุมารพรหม เมื่อราตรีปฐมยามลวงไปแลวมีรัศมีอัน 
 งดงามยิ่ง ยังฝงแมน้ําสัปปนีท้ังส้ินใหสวางแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ยังท่ีประทับ ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง ฯ 
     [๖๐๗] สนังกุมารพรหม ยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวไดภาษิต 
 คาถาน้ีในสํานักแหงพระผูมีพระภาควา 
          กษัตริยเปนผูประเสริฐท่ีสุดในหมูชนผูรังเกียจดวยโคตร แต 
          ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เปนผูประเสริฐท่ีสุดใน 
          เทวดาและมนุษย ฯ 
     [๖๐๘] สนังกุมารพรหมไดกราบทูลคําน้ีแลว พระศาสดาไดทรงพอ 
 พระทัยแลว ฯ 
     ครั้งน้ันแล สนังกุมารพรหมทราบวา พระศาสดาทรงพอพระทัยตอเรา 
 ถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลวอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
                         เทวทัตตสูตรท่ี ๒ 



     [๖๐๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี- 
     สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห 
 ในเม่ือพระเทวทัตตหลีกไปแลวไมนาน ฯ 
     ครั้งน้ันแล ทาวสหัมบดีพรหม เมื่อราตรีปฐมยามลวงไปแลว มีรัศมี 
 อันงดงามยิ่ง ยงัภูเขาคิชฌกูฏท้ังส้ินใหสวางแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ี 
 ประทับ ถวายอภิวาทพระผูมพีระภาคแลวไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
     [๖๑๐] ทาวสหัมบดีพรหมยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวปรารภพระ 
 เทวทัตต ไดภาษิตคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          ผลกลวยแลยอมฆาตนกลวย ขุยไผยอมฆาตนไผ ขุยออยอม 
          ฆาตนออ สักการะยอมฆาบุรุษช่ัว เหมือนลูกในทองฆาแมมา 
          อัศดร ฉะนั้น ฯ 
                        อันธกวินทสูตรท่ี ๓ 
     [๖๑๑] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยูในอันธกวินทคาม ใน 
 แควนมคธ ฯ 
     ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับน่ังอยูในท่ีแจงในราตรีอันมืด 
 และฝนกําลังตกประปรายอยู ฯ 
      ลําดับนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหม เมื่อราตรีปฐมยามลวงไปแลว มีรัศมี 
 อันงดงามยิ่ง ยงัอันธกวินทคามท้ังส้ินใหสวางแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลวไดยืนอยู ณ ท่ีควรขางหน่ึง ฯ 
     [๖๑๒] ทาวสหัมบดีพรหมยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดภาษิต 
 คาถาเหลาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          ภิกษุพึงเสพท่ีนอนและท่ีนั่งอันสงัด พึงประพฤติเพื่อความ 
          หลุดพนจากสัญโญชน ถาวาภิกษุไมพงึไดความยินดีในท่ีนั้น 
          ไซร ก็พึงเปนผูมีตนอันรักษาแลว มีสติ พึงอยูในหมูภกิษุ 
          ผูเท่ียวไปอยูจากตระกูลสูตระกูล เพื่อบิณฑบาต มีอินทรีย 
          อันคุมครองแลว มีปญญารักษาตน มีสติ พึงเสพท่ีนอน 
          และท่ีนั่งอันสงัด ภิกษุพนแลวจากภัย นอมไปแลวในธรรม 
          อันไมมีภัย ปราศจากความสยดสยอง นั่งอยูแลวในท่ีมีสัตว 
          เลื้อยคลาน อันนากลัว สายฟาฉวัดเฉวียน ฝนตกในราตรี 
          อันมืด ก็ขาพระองคไมอาจกําหนดนับในใจของขาพระองค 
          ไดเลยวา เหตุนี้ขาพระองคเคยเห็นแลวแน ขาพระองค 
          ไมกลาวถึงเหตุนี้วาเปนอยางนี้ในพรหมจรรย (คือธรรม 
          เทศนา) คราวหน่ึงเกิดมพีระขีณาสพผูละความตายไดมีจํานวน 
          พัน พระเสขะมากกวาหารอย และพระเสขะท้ังสิบ ท้ังรอย 



          ท้ังหมดถึงกระแสมรรคแลว ไมไปสูกําเนิดสัตวดิรัจฉาน 
          สวนหมูสัตวนอกนี้เปนผูมีสวนบุญดังน้ี เพราะกลัวมุสาวาท ฯ 
                         อรุณวตีสูตรท่ี ๔ 
     [๖๑๓] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ฯ 
     ในท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ฯ 
     [๖๑๔] พระผูมีพระภาคไดตรัสคําน้ีวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรื่องเคยมี 
 มาแลว มีพระราชาพระนามวา "อรุณวา" ราชธานีของพระเจาอรุณวามีนามวา 
 "อรุณวตี" พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขี ทรงเขาไปอาศัย 
 ราชธานีอรุณวตีประทับอยู ฯ 
     ก็พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขี ไดมีคูพระสาวก 
 นามวาพระอภภิูและพระสัมภวะ เปนคูพระสาวกท่ีเจริญเลิศ ฯ 
     [๖๑๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา 
 สัมพุทธพระนามวาสิขี ตรัสเรียกภิกษุนามวาอภิภูมาวา ดูกรพราหมณ มาเถิด 
 เราจักไปพรหมโลกช้ันใดช้ันหนึ่งช่ัวกาล กวาจะถึงเวลาฉัน ฯ 
      ภิกษุอภิภูทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ 
 พระนามวาสิขีแลว ฯ 
     ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขี และ 
 ภิกษุอภิภูไดหายไปจากอรุณวตีราชธานี ปรากฏในพรหมโลกน้ัน เหมือนอยางบุรุษ 
 ผูมีกําลังเหยียดแขนท่ีงอเขามาแลวออกไป หรอืงอแขนท่ีเหยยีดออกไปแลวเขามา 
 ฉะนั้น ฯ 
     ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี 
 ตรัสกะภิกษุอภิภูวา ดูกรพราหมณ ธรรมีกถาจงแจมแจงแกพรหม พรหมบริษัท 
 และพรหมปาริสัชชะท้ังหลายเถิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุอภภิูรับพระดํารัสของ 
 พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขีแลว แลวยังพรหม พรหม 
 บริษัท และพรหมปาริสัชชะท้ังหลาย ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ให 
 รื่นเริง ดวยธรรมมีกถาแลว ฯ 
     [๖๑๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไดยินวาในกาลน้ัน พรหม พรหมบริษัท 
 และพรหมปาริสัชชะท้ังหลาย ยกโทษติเตียนโพนทะนาวา แนะทานผูเจริญ 
 นาอัศจรรยจริง ไมเคยมีมาเลย ก็เมื่อพระศาสดาประทับอยูเฉพาะหนา เหตุไฉน 
 พระสาวกจึงแสดงธรรม ฯ 
     ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขี ตรัส 
 เรียกภิกษุอภิภมูาวา ดูกรพราหมณ พรหม พรหมบริษัท และพรหมปาริสัชชะ 



 เหลานั้นติเตียนวา แนะทานผูเจริญ นาอัศจรรยจรงิ ไมเคยมีมาเลย ก็เมื่อพระ 
 ศาสดาประทับอยูเฉพาะหนา เหตุไฉนพระสาวกจึงแสดงธรรม ดูกรพราหมณ 
 ถาอยางนั้น เธอจงใหพรหม พรหมบริษัท และพรหมปาริสัชชะท้ังหลายหลากใจ 
 ยิ่งข้ึนกวาประมาณ ฯ 
     ภิกษุภิอภูทูลรับพระดํารัส ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระ 
 นามวาสิขีแลว มีกายปรากฏแสดงธรรมบาง มีกายไมปรากฏแสดงธรรมบาง มีกาย 
 ปรากฏกึ่งหน่ึงตอนลาง ไมปรากฏกึ่งหน่ึงตอนบนแสดงธรรมบาง มีกายปรากฏ 
 กึ่งหน่ึงตอนบน ไมปรากฏ กึ่งหน่ึงตอนลางแสดงธรรมบาง ฯ 
     [๖๑๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไดยินวา ในกาลน้ัน พรหม พรหมบริษัท 
 และพรหมปาริสัชชะท้ังหลาย ไดมีจิตพิศวงเกิดแลววา นาอัศจรรยจรงิ ไมเคย 
 มีมาเลย ทานผูเจริญท้ังหลาย  ความท่ีสมณะผูเปนมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล ภิกษุอภิภูไดกราบทูลพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา 
 สัมพุทธพระนามวาสิขีวา พระเจาขา ขาพระองคยอมทราบ ขาพระองคเปนผูกลาว 
 วาจาเห็นปานน้ี ในทามกลางภิกษุสงฆวา ทานผูมีอายุท้ังหลาย เราอยูท่ีพรหมโลก 
 สามารถยังหม่ืนโลกธาตุใหรูแจมแจงดวยเสยีงได ฯ 
     พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขีตรัสวา ดูกร 
 พราหมณ เปนกาลของเธอท่ีเธอยืนอยูท่ีพรหมโลก พึงยังหม่ืนโลกธาตุใหรูแจม 
 แจงดวยเสียงได ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระอภภิทููลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาค 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขีวา อยางน้ันพระเจาขา ดังน้ีแลว ยืนอยูใน 
 พรหมโลก ไดภาษิตคาถาเหลาน้ีวา 
          ทานท้ังหลายจงริเริ่ม จงกาวหนา จงประกอบ (ความเพียร) 
          ในพระพุทธศาสนา จงกําจัดเสนาแหงมัจจุเหมือนชางกาํจัด 
          เรือนไมออ ฉะนั้น ผูใดจักไมประมาทในพระธรรมวนิัยนี้ 
          อยู ผูนั้นจักละสงสารคือชาติ แลวกระทําท่ีสุดแหงทุกขได ฯ 
     [๖๑๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา 
 สัมพุทธพระนามวาสิขี และภิกษุอภิภูยงัพรหม พรหมบริษัท และพรหมปาริสัชชะ 
 ท้ังหลายใหหลากใจแลว ไดหายไปจากพรหมโลกนั้น (มา) ปรากฏในอรุณวตี 
 ราชธานี เหมือนบุรุษผูมีกําลังเหยียดแขนท่ีงอเขามาแลวออกไป หรืองอแขนท่ี 
 เหยียดออกไปแลวเขามาฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาค 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขี ตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เมื่อภกิษุอภิภูยนือยูในพรหมโลก กลาวคาถาท้ังหลายอยู เธอท้ังหลาย 
 ไดยินหรือไม ฯ 
     ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา เมื่อภิกษุอภิภูยืนอยูในพรหมโลก กลาวคาถา 
 ท้ังหลายอยู ขาพระองคท้ังหลายไดยินแลว พระเจาขา ฯ 



     พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขี ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ก็เมื่อภิกษุอภภิูยืนอยูในพรหมโลก กลาวคาถาท้ังหลายอยู เธอท้ังหลาย 
 ไดยินวาอยางไร ฯ 
     ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา พระเจาขา เมื่อภิกษุอภิภูยนือยูในพรหมโลก 
 กลาวคาถาท้ังหลายอยู ขาพระองคท้ังหลายไดยินอยางนีว้า 
          "ทานท้ังหลายจงริเริ่ม จงกาวหนา จงประกอบ (ความเพียร) 
          ในพระพุทธศาสนา จงกําจัดเสนาแหงมัจจุเหมือนชางกาํจัด 
          เรือนไมออ ฉะนั้น ผูใดจักไมประมาทในพระธรรมวนิัยนี้ 
          อยู ผูนั้นจักละสงสารคือชาติ แลวจักกระทําท่ีสุดทุกขได 
          พระเจาขา ฯ 
     เมื่อภิกษุอภิภูยืนอยูในพรหมโลกกลาวคาถาท้ังหลายอยู ขาพระองค 
 ท้ังหลายไดยินแลวอยางนี้ ฯ 
     [๖๑๙] พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขีตรัสวา ดีละ 
 ดีละ ภิกษุท้ังหลาย ดีแท ภิกษุท้ังหลาย เมื่อภกิษุอภิภูยนือยูในพรหมโลก กลาว 
 คาถาท้ังหลายอยู เธอท้ังหลายไดยินแลว ฯ 
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุท้ังหลายเหลาน้ันมีใจ 
 ยินดีช่ืนชมภาษิตของพระผูมีพระภาคแลว ดังน้ีแล ฯ 
                        ปรินิพพานสูตรท่ี ๕ 
     [๖๒๐] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีสาลวัน อนัเปนท่ีแวะพัก 
 แหงมัลลกษัตริยท้ังหลาย เขตเมืองกุสินารา ระหวางแหงสาลพฤกษท้ังคู 
 ในสมัยจะเสด็จปรินิพพาน ฯ 
     ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เอาเถิด บัดนี้ เราขอเตือนเธอท้ังหลายวา สังขารท้ังหลายมีความเส่ือม 
 ไปเปนธรรมดา เธอท้ังหลายจงยังกิจท้ังปวงใหถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด 
 ดังน้ี นี้เปนวาจาครั้งสุดทายของตถาคต ฯ 
     [๖๒๑] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงเขาปฐมฌาน ออกจากปฐม- 
 *ฌานแลว ทรงเขาทุติยฌาน ออกจากทุติยฌานแลว ทรงเขาตติยฌาน ออกจาก 
 ตติยฌานแลว ทรงเขาจตุตถฌาน ออกจากจตุตถฌานแลว ทรงเขาอากาสานัญจายตน 
 ฌาน ออกจากอากาสานัญจายตนฌานแลว ทรงเขาวิญญาณัญจายตนฌาน ออกจาก 
 วิญญาณัญจายตนฌานแลว ทรงเขาอากิญจัญญายตนฌาน ออกจากอากิญจญัญายตน 
 ฌานแลว ทรงเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตน 
 ฌานแลว ทรงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ 
 แลว ทรงเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
 แลว ทรงเขาอากิญจัญญายตนฌาน ออกจากอากิญจัญญายตนฌานแลว ทรงเขา 



 วิญญาณัญจายตนฌาน ออกจากวิญญานัญจายตนฌานแลว ทรงเขาอากาสา- 
 *นัญจายตนฌาน ออกจากอากาสานัญจายตนฌานแลว ทรงเขาจตุตถฌาน ออกจาก 
 จตุตถฌานแลว ทรงเขาตติยฌาน ออกจากตติยฌานแลว ทรงเขาทุติยฌาน 
 ออกจากทุติยฌานแลว ทรงเขาปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานแลว ทรงเขาทุติยฌาน 
 ออกจากทุติยฌานแลว ทรงเขาตติยฌาน ออกจากตติยฌานแลว ทรงเขาจตุตถฌาน 
 พระผูมีพระภาคออกจากจตุตถฌานแลว เสดจ็ปรินิพพานในลําดับนั้น ฯ 
     [๖๒๒] เมื่อพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลว ทาวสหัมบดีพรหมไดกลาว 
 คาถาน้ีพรอมกับกาลเปนท่ีปรินิพพานวา 
          สัตวทุกหมูเหลา จักทอดท้ิงรางกายไวในโลก พระตถาคต 
          ผูศาสดา ผูหาบุคคลเปรียบมิไดในโลก ถึงแลวซึ่งกําลัง 
          พระญานเปนพระสัมพุทธเชนนี้ ยังปรินิพพานแลว ฯ 
     [๖๒๓] เมื่อพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลว ทาวสักกะผูเปนใหญของ 
 ทวยเทพไดกลาวคาถาน้ี พรอมกับกาลเปนท่ีปรินิพพานวา 
          สังขารท้ังหลาย ไมเท่ียงหนอ มีความเกิดข้ึน และเส่ือมไป 
          เปนธรรมดา เกิดข้ึนแลวยอมดับไป ความเขาไปสงบสังขาร 
          เหลานั้นเปนสุข ฯ 
     [๖๒๔] เมื่อพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลว ทานพระอานนทไดกลาว 
 คาถาน้ีพรอมกับกาลเปนท่ีปรินิพพานวา 
          เมื่อพระสัมพุทธเจาผูประกอบดวยอาการอันประเสรฐิท้ังปวง 
          ปรินิพพานแลว ความสยดสยอง (และ) ความชูชันแหงขน 
          ไดมีแลวในกาลน้ัน ฯ 
     [๖๒๕] เมื่อพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลว ทานพระอนุรุทธไดกลาว 
 คาถาน้ี พรอมกับกาลเปนท่ีปรินิพพานวา 
          ลมอัสสาสะปสสาสะ (หายใจเขาออก) มิไดมีแลวแดพระผูมี 
          พระภาคผูมีจิตต้ังมั่นคงท่ี พระผูมีพระภาคมีจักษุไมทรงหวั่น 
          ไหว ทรงปรารภสันติปรนิิพพานแลว พระผูมีพระภาคมีจิต 
          ไมหดหู ทรงอดกลั้นเวทนาเสียได ความพนแหงจิตไดมี 
          แลว เหมือนความดับแหงประทีป ฉะนั้น ฯ 
                         จบพรหมปญจกะ 
                         ----------- 
                          รวมพระสูตร 
     พรหมปญจกะน้ี พระธรรมสังคาหกาจารยแสดงดวยสนังกุมารสูตร 
 เทวทัตตสูตร อันทธกวินทสูตร อรุณวตีสูตร และปรินิพพานสูตร ฯ 
                         จบพรหมสังยตุต 



                         ----------- 
                         พราหมณสังยุตต 
                         อรหันตวรรคท่ี ๑ 
                         ธนัญชานีสูตรท่ี ๑ 
     [๖๒๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี- 
     สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเวฬุวัน อันเปนท่ี 
 พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห 
     ก็โดยสมัยนั้นแล นางพราหมณีช่ือธนัญชานีแหงพราหมณ ผูภารทวาช 
 โคตรคนหน่ึง เปนผูเลื่อมใสยิ่งในพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ ฯ 
     [๖๒๗] ครั้งน้ันแล นางธนัญชานีพราหมณี กําลังนําภัตเขาไปเพ่ือ 
 พราหมณภารทวาชโคตร กาวเทาพลาดจึงเปลงอุทาน ๓ ครั้งวา ขอนอบนอมแด 
 พระผูมีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ... ขอนอบนอมแด 
 พระผูมีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ฯ 
     เมื่อนางธนัญชานีพราหมณีกลาวอยางนีแ้ลว พราหมณภารทวาชโคตรได 
 กลาวกะนางธนัญชานีพราหมณีวา ก็หญิงถอยน้ีกลาวคุณของสมณะโลนอยางนี้ 
 อยางนี้ ไมวาท่ีไหนๆ แนะหญิงถอย บัดนี้ เราจักยกวาทะตอพระศาสดาน้ัน 
 ของเจา ฯ 
     นางธนัญชานีพราหมณีกลาววา พราหมณ ฉันยังไมเห็นบุคคลผูจะพึงยก 
 ถอยคําตอพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นในโลก พรอมดวย 
 เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมดวยสมณพราหมณเทวดาและ 
 มนุษย ขาแตพราหมณ เอาเถิด ทานจงไป แมไปแลวก็จักรู ฯ 
     [๖๒๘] ลําดับนั้นแล พราหมณภารทวาชโคตรโกรธขัดใจ เขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลว สนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาคแลว 
 นั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
     พราหมณภารทวาชโคตรน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกลาวกะ 
 พระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
          บุคคลฆาอะไรได ยอมนอนเปนสุข ฆาอะไรได ยอมไม 
          เศราโศก ขาแตพระโคดม พระองคยอมชอบใจการฆาธรรม 
          อะไรเปนธรรมอันเอก ฯ 
     [๖๒๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา บุคคลฆาความโกรธได 
          ยอมนอนเปนสุข ฆาความโกรธไดยอมไมเศราโศก ดูกร 
          พราหมณ พระอริยะเจาท้ังหลายยอมสรรเสริญการฆาความ 
          โกรธ อนัมีมูลเปนพิษ มีท่ีสุดอันคืนคลาย เพราะวาบุคคลฆา 
          ความโกรธน้ันไดแลว ยอมไมเศราโศก ฯ 



     [๖๓๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณภารทวาชโคตรได 
 กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก 
 ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระโคดมผูเจริญทรง 
 ประกาศพระธรรมโดยปริยายเปนอันมาก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา 
 เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยคิดวา คนมีจักษุ 
 ยอมเห็นรูปได ฉะนั้น ขาพระองคนี้ ขอถึงพระโคดมผูเจริญกับท้ังพระธรรมและ 
 พระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานัก 
 ของพระโคดมผูเจริญ ฯ 
     พราหมณภารทวาชโคตรไดบรรพชาไดอุปสมบทแลวในสํานักของพระผูมี 
 พระภาค ก็ทานพระภารทวาชอุปสมบทแลวไมนาน หลีกไปอยูผูเดียวไมประมาท 
 มีความเพียร มีตนสงไปอยูไมนานเทาไรนัก ก็กระทําใหแจงซ่ึงคุณวิเศษอันยอด 
 เยี่ยม เปนท่ีสุดแหงพรหมจรรย ซึ่งกุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือนบวชเปน 
 บรรพชิตโดยชอบ มีความตองการ ดวยปญญาเปนเครื่องรูยิ่งเองในปจจุบันนี้เขาถึง 
 อยู ไดทราบวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีจะตองทําไดทําเสร็จแลว 
 กิจอื่นอีกเพื่อความเปนอยางนีม้ิไดมี ก็แหละทานพระภารทวาชไดเปนพระอรหันต 
 รูปหน่ึง ในบรรดาพระอรหันตท้ังหลาย ดังน้ีแล ฯ 
                         อักโกสกสูตรท่ี ๒ 
     [๖๓๑] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเวฬวุัน อัน 
 เปนท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ฯ 
     อักโกสกภารทวาชพราหมณไดสดับมาวา ไดยินวา พราหมณภารทวาช 
 โคตรออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในสํานักของพระสมณโคดมแลว ดังน้ี 
 โกรธ ขัดใจ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลว ดาบริภาษพระผูมี 
 พระภาคดวยวาจาอันหยาบคาย มิใชของสัตบุรุษ ฯ 
     [๖๓๒] เมื่ออักโกสกภารทวาชพราหมณกลาวอยางนี้แลว พระผูมี 
 พระภาคไดตรัสกะอักโกสกภารทวาชพราหมณวา ดูกรพราหมณ ทานยอมสําคัญ 
 ความขอนั้นเปนไฉน มิตรและอํามาตย ญาติสาโลหิต ผูเปนแขกของทาน ยอม 
 มาบางไหม ฯ 
     อักโกสกภารทวาชพราหมณตอบวา พระโคดมผูเจริญ มิตรและอํามาตย 
 ญาติสาโลหิต ผูเปนแขกของขาพระองคยอมมาเปนบางคราว ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ทานยอมสําคัญความขอนั้นเปน 
 ไฉน ทานจัดของเค้ียวของบรโิภคหรอืของด่ืมตอนรับมิตรและอํามาตยญาติสาโลหิต 
 ผูเปนแขกเหลาน้ันบางหรือไม ฯ 
     อ. พระโคดมผูเจริญ ขาพระองคจัดของเค้ียวของบรโิภคหรือของด่ืม 
 ตอนรับมิตรและอํามาตยญาติสาโลหิตผูเปนแขกเหลาน้ันบางในบางคราว ฯ 



     พ. ดูกรพราหมณ ก็ถาวามิตรและอํามาตยญาติสาโลหิตผูเปนแขกเหลา 
 นั้นไมรับ ของเค้ียวของบริโภคหรือของด่ืมนัน้จะเปนของใคร ฯ 
     อ. พระโคดมผูเจริญ ถาวามิตรและอํามาตยญาติสาโลหิตผูเปนแขกเหลา 
 นั้นไมรับ ของเค้ียวของบริโภคหรือของด่ืมนัน้ ก็เปนของขาพระองคอยางเดิม ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ ขอนี้ก็อยางเดียวกัน ทานดาเราผูไมดาอยู ทานโกรธ 
 เราผูไมโกรธอยู ทานหมายม่ันเราผูไมหมายม่ันอยู เราไมรบัเรื่องมีการดาเปนตน 
 ของทานน้ัน ดูกรพราหมณ เรือ่งมีการดาเปนตนนั้นก็เปนของทานผูเดียว ดูกร 
 พราหมณ เรื่องมีการดาเปนตนนั้นก็เปนของทานผูเดียว แลวตรัสตอไปวา ดูกร 
 พราหมณ ผูใดดาตอบบุคคลผูดาอยู โกรธตอบบุคคลผูโกรธอยู หมายม่ันตอบ 
 บุคคลผูหมายม่ันอยู ดูกรพราหมณ ผูนี้เรากลาววา ยอมบรโิภคดวยกัน ยอม 
 กระทําตอบกัน  เรานั้นไมบริโภครวม ไมกระทําตอบดวยทานเปนอันขาด ดูกร 
 พราหมณ เรื่องมีการดาเปนตนนั้นเปนของทานผูเดียว ดูกรพราหมณ เรื่องมีการ 
 ดาเปนตนนั้นเปนของทานผูเดียว ฯ 
     อ. บริษัทพรอมดวยพระราชา ยอมทราบพระโคดมผูเจริญ อยางนี้วา 
 พระสมณโคดมเปนพระอรหันต ก็เมื่อเปนเชนนั้น ไฉนพระโคดมผูเจริญ จงึยัง 
 โกรธอยูเลา ฯ 
     [๖๓๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          ผูไมโกรธ ฝกฝนตนแลว มีความเปนอยูสม่ําเสมอ หลดุพน 
          แลว เพราะรูชอบ สงบ คงท่ีอยู ความโกรธจักมีมาแต 
          ท่ีไหน ผูใดโกรธตอบบุคคลผูโกรธแลว ผูนั้นเปนผูลามก 
          กวาบุคคลน้ันแหละ เพราะการโกรธตอบนั้น บุคคลไม 
          โกรธตอบ บุคคลผูโกรธแลว ช่ือวายอมชนะสงครามอัน 
          บุคคลชนะไดโดยยาก ผูใดรูวาผูอื่นโกรธแลว เปนผูมสีติ 
          สงบเสียได ผูนั้นช่ือวายอมประพฤติประโยชนแกท้ังสอง 
          ฝาย คือแกตนและแกบุคคลอื่น เมื่อผูนัน้รักษาประโยชน 
          อยูท้ังสองฝาย คือของตนและของบุคคลอื่น ชนท้ังหลาย 
          ผูไมฉลาดในธรรมยอมสําคัญบุคคลน้ันวา เปนคนเขลา 
          ดังน้ี ฯ 
     [๖๓๔] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อักโกสกภารทวาชพราหมณ 
 ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง 
 นัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระโคดมผูเจรญิ 
 ทรงประกาศพระธรรมโดยปริยายเปนอันมาก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา 
 เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยคิดวา คนมีจักษุ 
 ยอมเห็นรูปไดฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ พระธรรม และพระ 



 ภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอขาพระองคพึงไดบรรพชาพึงไดอุปสมบทในสํานักของ 
 พระโคดมผูเจริญ ฯ 
     อักโกสกภารทวาชพราหมณไดบรรพชาไดอุปสมบทแลวในสํานักของ 
 พระผูมีพระภาค ก็ทานอักโกสกภารทวาชอปุสมบทแลวไมนานแล หลีกไปอยู 
 ผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู ไมนานเทาไรนัก ก็กระทําให 
 แจงซ่ึงคุณวิเศษอันยอดเยีย่มเปนท่ีสุดแหงพรหมจรรยซึง่กุลบุตรท้ังหลายออกจาก 
 เรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบมีความตองการ ดวยปญญาเปนเครื่องรูยิ่งเองใน 
 ปจจุบันนี้เขาถึงอยู ไดทราบวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีจะตอง 
 ทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นอีกเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี ก็แหละทานพระอักโกสก- 
 *ภารทวาชะไดเปนพระอรหันตรูปหน่ึง ในบรรดาพระอรหันตท้ังหลาย ดังน้ีแล ฯ 
                         อสุรินทกสูตรท่ี ๓ 
     [๖๓๕] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยูในพระวิหารเวฬุวัน อัน 
 เปนท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ฯ 
     อสุรินทกภารทวาชพราหมณไดสดับมาวา ไดยินวา พราหมณภารทวาช- 
 *โคตร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตในสํานักของพระสมณโคดม โกรธ ขัดใจ 
 เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลว ดา บริภาษพระผูมีพระภาคดวย 
 วาจาอันหยาบคาย มิใชของสัตบุรุษ ฯ 
     เมื่ออสุรินทกภารทวาชพราหมณกลาวอยางน้ีแลว พระผูมพีระภาคไดทรง 
 นิ่งเสีย ฯ 
     ลําดับนั้นแล อสุรินทกภารทวาชพราหมณไดกลาวกะพระผูมีพระภาควา 
 พระสมณะ เราชนะทานแลว พระสมณะ เราชนะทานแลว ฯ 
     [๖๓๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          ชนพาลกลาวคําหยาบดวยวาจา ยอมสําคัญวาชนะทีเดียว แต 
          ความอดกลั้นไดเปนความชนะของบัณฑิตผูรูแจงอยู ผูใด 
          โกรธตอบบุคคลผูโกรธแลว ผูนั้นเปนผูลามกกวาบุคคลผู 
          โกรธแลว เพราะการโกรธตอบนั้น บุคคลไมโกรธตอบบุคคล 
          ผูโกรธแลว ยอมช่ือวาชนะสงครามอันบุคคลชนะไดโดยยาก 
          ผูใดรูวา ผูอื่นโกรธแลว เปนผูมีสติสงบอยูได ผูนั้นช่ือวา 
          ยอมประพฤติประโยชนแกท้ังสองฝาย คือแกตนและแกผูอื่น 
          เมื่อผูนั้นรักษาประโยชนอยูท้ังสองฝาย คือของตนและของ 
          ผูอื่น ชนท้ังหลายผูไมฉลาดในธรรม ยอมสําคัญบุคคลน้ันวา 
          เปนคนเขลา ดังน้ี ฯ 
     [๖๓๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อสุรนิทกภารทวาชพราหมณ 
 ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง 



 นัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระโคดมผูเจรญิ 
 ทรงประกาศพระธรรมโดยปริยายเปนอันมาก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา 
 เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยคิดวาคนมีจักษุ 
 ยอมเห็นรูปไดฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ พระธรรม และพระภิกษุ 
 สงฆวาเปนสรณะ ขอขาพระองค พึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักของ 
 พระโคดมผูเจริญ ฯ 
     อสุรินทกภารทวาชพราหมณไดบรรพชา ไดอุปสมบทแลวในสํานักของ 
 พระผูมีพระภาค ก็ทานอสุรินทกภารทวาชะอุปสมบทแลวไมนานแล หลีกไปอยู 
 ผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู ไมนานเทาไรนัก ก็กระทําให 
 แจงซ่ึงคุณวิเศษอันยอดเยีย่มเปนท่ีสุดแหงพรหมจรรย ซึ่งกุลบุตรท้ังหลายผูออก 
 จากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบมีความตองการ ดวยปญญาเปนเครื่องรูยิ่งเอง 
 ในปจจุบันนี้เขาถึงอยู ไดทราบวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีจะตอง 
 ทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพือ่ความเปนอยางนีม้ิไดมี ก็แหละทานพระอสุรินทก- 
 *ภารทวาชะไดเปนพระอรหันตรูปหน่ึง ในบรรดาพระอรหันตท้ังหลาย ดังน้ีแล ฯ 
                         พิลังคิกสูตรท่ี ๔ 
     [๖๓๘] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเวฬวุัน อัน 
 เปนท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ฯ 
     พิลังคิกภารทวาชพราหมณไดสดับมาวา ไดยินวา พราหมณภารทวาชโคตร 
 ออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิตในสํานักของพระสมณโคดม ดังน้ี โกรธ ขัดใจ 
 เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลว ไดยืนนิ่งอยู ณ ท่ีควรสวนขาง 
 หนึ่ง ฯ 
     [๖๓๙] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวิตก แหงใจของ 
 พิลังคิกภารทวาชพราหมณดวยพระหฤทัยแลว ไดตรัสกะพิลังคิกภารทวาชพราหมณ 
 ดวยพระคาถาวา 
          ผูใดประทุษรายตอคนผูไมประทุษราย เปนบุรุษผูหมดจด 
          ไมมีกิเลสเปนเครื่องยั่วยวน บาปยอมกลับสนองผูนั้นผูเปน 
          พาลน่ันเอง เปรียบเหมือนธุลีอันละเอียด ท่ีบุคคลซัดไปสู 
          ท่ีทวนลม ฉะนั้น ฯ 
     [๖๔๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พิลังคิกภารทวาชพราหมณ 
 ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง 
 นัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระโคดมผูเจรญิ 
 ทรงประกาศพระธรรมโดยปริยายเปนอันมาก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา 
 เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยคิดวาคนมีจักษุ 
 ยอมเห็นรูปไดฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ พระธรรม และ 



 พระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอขาพระองคพึงไดบรรพชาพึงไดอุปสมบทในสํานัก 
 ของพระโคดมผูเจริญ ฯ 
      พิลังคิกภารทวาชพราหมณ ไดบรรพชา ไดอุปสมบทแลวในสํานักของ 
 พระผูมีพระภาค ก็ทานพิลังคิกภารทวาชอุปสมบทแลวไมนานแล หลีกไปอยูผูเดียว 
 ไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู ไมนานเทาไรนัก ก็กระทําใหแจงซ่ึง 
 คุณวิเศษอันยอดเยี่ยม เปนท่ีสุดแหงพรหมจรรยซึ่งกุลบุตรท้ังหลายผูออกจาก 
 เรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ มีความตองการดวยปญญาเปนเครื่องรูยิ่งเองใน 
 ปจจุบันนี้ เขาถึงอยู ไดทราบวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีจะตอง 
 ทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นอีกเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี ก็แหละทานภารทวาชะ 
 ไดเปนพระอรหันตรูปหน่ึง ในบรรดาพระอรหันตท้ังหลาย ดังน้ีแล ฯ 
                         อหิงสกสูตรท่ี ๕ 
      [๖๔๑] สาวัตถีนิทาน ฯ 
      ครั้งน้ันแล อหิงสกภารทวาชพราหมณ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ี 
 ประทับ ครั้นแลว สนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาคแลว ครั้นผานการปราศรัย 
 พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงน่ังอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      อหิงสกภารทวาชะพราหมณ นั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง แลวไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคช่ือวาอหิงสกะ ขาแต 
 พระโคดมผูเจริญ ขาพระองคช่ือวาอหงิสกะ ฯ 
      [๖๔๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
        ถาวาทานมีช่ือวาอหงิสกะ ทานพึงเปนผูไมเบียดเบียนดวยกาย 
        ดวยวาจาและดวยใจ ผูนั้นยอมเปนผูช่ือวา อหิงสกะ โดยแท 
        เพราะไมเบียดเบียนซึ่งผูอื่น ฯ 
      [๖๔๓] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อหิงสกภารทวาชพราหมณ 
 ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง 
 นัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ก็แหละ 
 พระอหิงสกภารทวาชะ ไดเปนพระอรหันตรปูหน่ึง ในบรรดาพระอรหันตท้ังหลาย 
 ดังน้ีแล ฯ 
                          ชฏาสูตรท่ี ๖ 
      [๖๔๔] สาวัตถีนิทาน ฯ 
      ครั้งน้ันแล ชฏาภารทวาชพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ 
 ครั้นแลว สนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึง 
 กันไปแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      [๖๔๕] ชฏาภารทวาชพราหมณ นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ได 
 กราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 



        ตัณหาพายุงในภายใน พายุงในภายนอก หมูสัตวถูกตัณหา 
        พายุงรัดรึงไวแลว ขาแตพระโคดม เพราะเหตุนั้น ขาพระองค 
        ขอทูลถามพระองควา ใครพึงสางตัณหาพายุงน้ีได ฯ 
      [๖๔๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
        ภิกษุใดเปนคนมีปญญา ต้ังม่ันอยูในศีล อบรมจิตและปญญา 
        ใหเจริญ มีความเพียร มีปญญารักษาตน ภิกษุนั้นพึงสาง 
        ตัณหาพายุงน้ีได ราคะโทสะและอวิชชา อันชนเหลาใด 
        สํารอกแลว ชนเหลาน้ันเปนพระอรหันต มีอาสวะสิ้นแลว 
        ตัณหาพายุงอันชนเหลาน้ันสางไดแลว นามและรูปยอมดับไป 
        ไมเหลือในท่ีใด ปฏิฆสัญญา รูปสัญญา และตัณหาพายุง 
        นั่น ยอมขาดไปในท่ีนั้น ฯ 
      [๖๔๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ชฏาภารทวาชพราหมณได 
 กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก 
 ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ก็แหละทานชฏา 
 ภารทวาชะ ไดเปนพระอรหันตรูปหน่ึง ในบรรดาพระอรหนัตท้ังหลาย ดังน้ีแล ฯ 
                          สุทธิกสูตรท่ี ๗ 
      [๖๔๘] สาวัตถีนิทาน ฯ 
      ครั้งน้ันแล สุทธิกภารทวาชพราหมณ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ี 
 ประทับ ครั้นแลวสนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอให 
 ระลึกถึงกันไปแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
      [๖๔๙] สุทธิกภารทวาชพราหมณ นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ได 
 กลาวคาถาน้ีในสํานักของพระผูมีพระภาควา 
        พราหมณบางคน ในโลกแมเปนผูมีศีล กระทําตบะอยู ยอม 
        หมดจดไมได พราหมณนั้นถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ 
        ยอมหมดจดได หมูสัตวอื่นนอกนี้ยอมหมดจดไมได ฯ 
      [๖๕๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
        พราหมณผูกลาวถอยคําแมมาก เปนผูเนาและเศราหมองใน 
        ภายใน อาศัยการโกหก (ลวงโลก) ยอมไมเปนพราหมณ 
        เพราะชาติกษัตริย พราหมณ แพทย สูทร คนจัณฑาล และ 
        คนเทหยากเยื่อ มีความเพียรอันปรารภแลว มีตนสงไปแลว 
        มีความบากบ่ันมั่นเปนนิตย ยอมถึงความหมดจดอยางยิ่ง ทาน 
        จงรูอยางน้ีเถิดพราหมณ 
      [๖๕๑] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สุทธิกภารทวาชพราหมณ 
 ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง 



 นัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ก็แหละทาน 
 พระภารทวาชะ ไดเปนพระอรหันตรูปหน่ึง ในบรรดาพระอรหันตท้ังหลาย ดังน้ีแล ฯ 
                          อัคคิกสูตรท่ี ๘ 
      [๖๕๒] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยูในพระวิหารเวฬุวันอันเปน 
 ท่ีพระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ฯ 
      ก็โดยสมัยนั้นแล อัคคิกภารทวาชพราหมณปรุงขาวปายาสดวยเนยใส 
 ดวยคิดวา  เราจักบูชาไฟ จักบําเรอการบูชาไฟ ฯ 
      [๖๕๓] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถอืบาตรและจีวร 
 เสด็จเขาไปสูกรุงราชคฤห เพือ่บิณฑบาตในเวลาเชา เสด็จไปบิณฑบาตในกรุง 
 ราชคฤหตามลําดับตรอก เสด็จเขาไปยังท่ีอยูของอัคคิกภารทวาชพราหมณ ครั้นแลว 
 ไดประทับยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      [๖๕๔] อัคคิกภารทวาชพราหมณ ไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับยืน 
 เพื่อบิณฑบาต ครั้นแลวไดกราบทูลกะพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
        พราหมณผูถึงพรอมแลวดวยไตรวิชชา มีชาติฟงคัมภีรเปน 
        อันมาก ถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ พราหมณนั้นควร 
        บริโภคปายาสน้ี ฯ 
      [๖๕๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
        พราหมณผูกลาวถอยคําแมมาก  เปนผูเนาและเศราหมอง 
        ในภายใน  อันความโกหกแวดลอมแลว ยอมไมช่ือวาเปน 
        พราหมณเพราะชาติ ผูใดรูปุพเพนิวาส  และเห็นท้ังสวรรค 
        ท้ังอบาย อนึ่ง ถึงความส้ินไปแหงชาติ เปนมุนีผูอยูจบ 
        แลวเพราะรูยิ่ง ผูนั้นเปนผูมีไตรวิชชาดวยวิชชาสามเหลาน้ี ช่ือ 
        วาเปนพราหมณผูถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ พราหมณ 
        นั้นควรบริโภคปายาสน้ี ฯ 
      อัคคิกภารทวาชพราหมณกราบทูลวา พระโคดมผูเจริญ ขอเชิญบริโภค 
 เถิด พระโคดมเปนพราหมณผูเจริญ ฯ 
      [๖๕๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
        เราไมพึงบริโภคโภชนะท่ีไดเพราะการขับกลอม ดูกรพราหมณ 
        นั่นไมใชธรรมของผูพิจารณาอยู พระพุทธเจาท้ังหลายยอม 
        รังเกียจโภชนะท่ีไดเพราะการขับกลอม ดูกรพราหมณ เมื่อ 
        ธรรมมีอยู ความเลี้ยงชีพน้ีก็ยังมี อนึ่ง ทานจงบํารุงพระขีณาสพ 
        ท้ังส้ินผูแสวงหาคุณอันใหญ ผูมีความคนองอันสงบแลว 
        ดวยขาวนํ้าอันอื่น เพราะวาการบํารุงน้ัน ยอมเปนเขตของผู 
        มุงบุญ ฯ 



      [๖๕๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อัคคิกภารทวาชพราหมณ 
 ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง 
 นัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ก็แหละทาน 
 พระภารทวาชไดเปนพระอรหันตรูปหน่ึง ในบรรดาพระอรหันตท้ังหลาย ดังน้ีแล ฯ 
                         สุนทริกสูตรท่ี ๙ 
      [๖๕๘] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยูท่ีฝงแมน้ําสุนทริกา ใน 
 โกศลชนบท ฯ 
      ก็โดยสมัยนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณ บูชาไฟ บําเรอการบูชาไฟ 
 อยูท่ีฝงแมน้ําสุนทริกา ฯ 
      ลําดับนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณ บูชาไฟ บําเรอการบูชาไฟแลว 
 ลุกข้ึนจากอาสนะ เหลียวดูทิศท้ัง ๔ โดยรอบ ดวยคิดวา ใครหนอควรบรโิภค 
 ปายาสอันเหลือจากการบูชานี้ ฯ 
      [๖๕๙] สุนทริกภารทวาชพราหมณ ไดเห็นพระผูมีพระภาค ทรงคลุม 
 อวัยวะพรอมดวยพระเศียร ประทับนั่งท่ีโคนตนไมตนหนึ่ง ครั้นแลวถอืขาวปายาส 
 ท่ีเหลือจากการบูชาไฟดวยมือซาย  ถือเตานํ้าดวยมือขวา  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ยังท่ีประทับ ฯ 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงเปดพระเศียรดวยเสียงเทาของสุนทริก- 
 *ภารทวาชพราหมณ 
      ครั้งน้ันแล สุนทริกภารทวาชพราหมณกลาววา นี้พระสมณะโลนผูเจริญ 
 นี้พระสมณะโลนผูเจริญ แลวประสงคจะกลับจากท่ีนั้นทีเดียว ฯ 
      ลําดับนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณไดมีความดําริวา พราหมณบาง 
 พวกในโลกน้ีเปนผูโลนบางก็มี ถากระไรเราพึงเขาไปหาพระสมณะผูโลนนั้นแลว 
 ถามถึงชาติ ฯ 
      ลําดับนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณ เขาไปหาพระผูมีพระภาคยังท่ี 
 ประทับ ครั้นแลว ไดถามพระผูมีพระภาควา ทานเปนชาติอะไร ฯ 
      [๖๖๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
        ทานอยาถามถึงชาติ แตจงถามถึงความประพฤติเถิด ไฟยอม 
        เกิดจากไมแล บุคคลแมเกิดในตระกูลตํ่าเปนมุนี มีความเพียร 
        เปนผูรูท่ัวถึงเหตุ หามโทษเสียดวยหริิ ฝกตนแลวดวยสจัจะ 
        ประกอบดวยการปราบปราม ถึงท่ีสุดแหงเวท มีพรหมจรรย 
        อันอยูจบแลว ผูใดมียัญอนันอมเขาไปแลว บูชาพราหมณผู 
        นั้น ผูนั้นช่ือวายอมบูชาพระทักขิไณยบุคคลโดยกาล ฯ 
      [๖๖๑] สุนทริกภารทวาชพราหมณกราบทูลวา 
        การบูชานี้ของขาพระองคเปนอันบูชาดีแลว เซนสรวงดีแลว 



        เปนแน เพราะขาพระองคไดพบผูถึงเวทเชนนั้น และเพราะ 
        ขาพระองคไมพบบุคคลเชนพระองค ชนอื่นจึงบรโิภคปายาส 
        อันเหลือจากการบูชา ฯ 
      สุนทริกภารทวาชพราหมณกราบทูลวา พระโคดมผูเจรญิเปนพราหมณ 
 เชิญบริโภคเถิด ฯ 
      [๖๖๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
        เราไมบริโภคโภชนะท่ีขับดวยคาถา ดูกรพราหมณ นั่นไมใช 
        ธรรมของผูพิจารณาอยู พระพุทธเจาท้ังหลาย ยอมบรรเทา 
        โภชนะท่ีขับดวยคาถา ดูกรพราหมณ เมื่อธรรมมีอยู นัน่ 
        เปนความประพฤติ อนึ่ง ทานจงบํารุงพระขีณาสพท้ังส้ิน 
        ผูแสวงหาคุณอันใหญ ผูมีความคะนองอันสงบแลว ดวยส่ิง 
        อื่นคือขาวนํ้า เพราะวาการบํารุงน้ันยอมเปนเขตของผูมุงบุญ ฯ 
      [๖๖๓] ลําดับนั้น สุนทริกภารทวาชพราหมณกราบทูลวา ขาแตพระ- 
 *โคดมผูเจริญ ถาเชนนั้นขาพระองคจะใหปายาสอันเหลอืจากการบูชานี้แกใคร ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ เรายังไมแลเห็นบุคคลในโลก 
 พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก  ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ 
 เทวดาและมนุษย ซึ่งจะบริโภคปายาสท่ีเหลือจากการบูชานี้แลว จะพึงถึงความ 
 ยอยไปโดยชอบ นอกจากตถาคตหรือสาวกของตถาคต ดูกรพราหมณ ถาอยางนั้น 
 ทานจงท้ิงปายาสอันเหลือจากการบูชานั้น ณ ท่ีปราศจากของเขียว หรือท้ิงใหจม 
 ลงไปในนํ้าท่ีไมมีตัวสัตว ฯ 
      [๖๖๔] ลําดับนั้น สุนทริกภารทวาชพราหมณท้ิงปายาสอันเหลือจากการ 
 บูชานั้น ใหจมลงไปในนํ้าท่ีไมมีตัวสัตว ฯ 
      ครั้งน้ันแล ปายาสอันเหลือจากการบูชานั้น อันสุนทริกภารทวาชพราหมณ 
 เทลงแลวในน้ํายอมมีเสียงดัง วิจิฏะ วิฏิจิฏะ และเดือดเปนควันกลุม เหมือน 
 อยางผาลท่ีรอนแลวตลอดอัน อันบุคคลใสลงแลวในน้ํา ยอมมีเสียงดัง วิจฏิะ 
 วิฏิจิฏะ และเดือดเปนควันคลุม ฉะนั้น ฯ 
      ลําดับนั้น สุนทริกภารทวาชพราหมณ หลากใจเกิดขนชูชัน เขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ ครั้นแลว ไดยืนอยูในท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      [๖๖๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะสุนทริกภารทวาชพราหมณ ผูยืนอยู 
 ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ดวยพระคาถาท้ังหลายวา 
        ดูกรพราหมณ ทานเผาไมอยูอยาสําคัญซึ่งความบริสุทธ์ิ  ก็ 
        การเผาไมนี้เปนของภายนอก ผูฉลาดท้ังหลายยอมไมกลาว 
        ความบริสุทธิ์ดวยการเผาไมนั้น ดูกรพราหมณ เราละการ 
        เผาไมซึ่งบุคคลพึงปรารถนาความบริสุทธ์ิดวยการเผาไมอันเปน 



        ของมีในภายนอก แลวยังไฟคือญาณใหโพลงภายในตนที 
        เดียว เราเปนพระอรหันต  มีไฟอันโพลงแลวเปนนิตย มี 
        จิตต้ังไวชอบแลวเปนนิตย ประพฤติพรหมจรรยอยู ดูกร- 
        พราหมณ มานะแลเปนดุจภาระคือ หาบของทาน ความ 
        โกรธดุจควัน มุสาวาทเปนดุจเถา ลิ้นเปนประดุจภาชนะ 
        เครื่องบูชา หทัยเปนท่ีต้ังกองกูณฑ ตนท่ีฝกดีแลว เปน 
        ความรุงเรอืงของบุรุษ ดูกรพราหมณ  บุคคลผูถึงเวทท้ังหลาย 
        นั้นแล อาบในหวงนํ้าคือธรรมของบุรุษท้ังหลาย มีทาคือศีล 
        ไมขุนมัว อันบัณฑิตท้ังหลายสรรเสริญแลว มีตัวไมเปยก 
        แลว ยอมขามถึงฝง ดูกรพราหมณ สัจจะธรรม ความ 
        สํารวม พรหมจรรย การถึงธรรมอันประเสริฐ อาศัยใน 
        ทามกลาง ทานจงกระทําความนอบนอมในพระขีณาสพผูตรง 
        ท้ังหลาย เรากลาวคนน้ันวาผูมีธรรมเปนสาระ ฯ 
      [๖๖๖] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สุนทริกภารทวาชพราหมณ 
 ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง 
 นัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ก็แหละทาน 
 พระภารทวาชะ ไดเปนพระอรหันตรูปหน่ึง ในบรรดาพระอรหันตท้ังหลาย ดังน้ี 
 แล ฯ 
                         พหุธิติสูตรท่ี ๑๐ 
      [๖๖๗] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยูในชัฏปาแหงหน่ึง ใน 
 โกศลชนบท ฯ 
      ก็โดยสมัยนั้นแล โคใช ๑๔ ตัว ของพราหมณภารทวาชโคตรคนหน่ึง 
 หายไป ฯ 
      [๖๖๘] ครั้งน้ันแล พราหมณภารทวาชโคตรเท่ียวแสวงหาโคใชเหลานั้น 
 อยู เขาไปถึงชัฏปาน้ัน ครั้นแลว ไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับอยูในชัฏปาน้ัน 
 ทรงคูบัลลังก ต้ังพระกายตรง ทรงดํารงพระสติเฉพาะพระพักตร ครั้นแลว เขา 
 ไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับแลว ไดกลาวคาถาเหลาน้ีในสํานักของพระผูมี- 
 *พระภาควา 
        โคใช ๑๔ ตัว ของพระสมณะนี้ไมมีแน แตของเราหายไป 
        ได ๖๐ วันเขาวันนี้ เพราะเหตุนั้น พระสมณะนี้จึงเปนผูมี 
        ความสุข งาท้ังหลายอันเลวมีใบหน่ึงและสองใบในไร ของ 
        พระสมณะนี้ไมมีเปนแน เพราะเหตุนั้น พระสมณะนี้จึง 
        เปนผูมีความสุข หนูท้ังหลายในฉางเปลา ยอมไมรบกวนแก 
        พระสมณะนี้ดวยการยกหูหางข้ึนแลวกระโดดโลดเตนเปนแน 



        เพราะเหตุนั้น พระสมณะน้ีจึงเปนผูมีความสุข เครื่องลาด 
        ของพระสมณะนี้ใชต้ังเจ็ดเดือนไมดาดาษแลว ดวยสัตว 
        ท้ังหลายท่ีบังเกิดข้ึนเปนแน เพราะเหตุนั้น พระสมณะนี้จึง 
        เปนผูมีความสุข หญิงหมาย บุตรธิดามีบุตรคนหน่ึงและ 
        สองคนของพระสมณะนี้ยอมไมมีแน เพราะเหตุนั้น พระ- 
        สมณะน้ีจึงเปนผูมีความสุข แมลงวันมีตัวอันลาย ไตตอม 
        บุคคลผูหลับดวยเทา ยอมไมไตตอมพระสมณะนี้เปนแน 
        เพราะเหตุนั้น พระสมณะน้ีจึงเปนผูมีความสุข ในเวลาใกล 
        รุง เจาหนี้ท้ังหลาย ยอมไมทวงพระสมณะนี้วา ทาน 
        ท้ังหลายจงให ทานท้ังหลายจงให ดังน้ีเปนแน เพราะ 
        เหตุนั้น พระสมณะนี้จึงเปนผูมีความสุข ฯ 
      [๖๖๙] พระผูมีพระภาคไดภาษิตพระคาถาตอบวา 
        ดูกรพราหมณ โคใช ๑๔ ตัวของเราไมมีเลย แตของทาน 
        หายไปได ๖๐ วันเขาวันนี้ ดูกรพราหมณ เพราะเหตุนั้น 
        เราจึงเปนผูมีความสุข ดูกรพราหมณ งาท้ังหลายอันเลวมี 
        ใบหน่ึงและสองใบในไร ของเราไมมีเลย ดูกรพราหมณ 
        เพราะเหตุนั้น เราจึงเปนผูมีความสุข ดูกรพราหมณ หนู 
        ท้ังหลายในฉางเปลา ยอมไมรบกวนเราเลย ดวยการยกหูหาง 
        ข้ึนแลวกระโดดโลดเตน ดูกรพราหมณ เพราะเหตุนั้น เรา 
        จึงเปนผูมีความสุข ดูกรพราหมณ เครื่องลาดของเราใชต้ัง 
        เจ็ดเดือนไมดาดาษเลย ดวยสัตวท้ังหลายที่บังเกิดข้ึน ดูกร 
        พราหมณ เพราะเหตุนั้น เราจึงเปนผูมีความสุข ดูกรพราหมณ 
        หญิงหมาย บุตรธิดามีบุตรคนหน่ึงและสองคน ของเราไมมี 
        เลย ดูกรพราหมณ เพราะเหตุนั้น เราจึงเปนผูมีความสุข 
        แมลงวันมีตัวอันลาย ไตตอมบุคคลผูหลับดวยเทา ยอมไม 
        ไตตอมเราเลย ดูกรพราหมณ เพราะเหตุนั้น เราจึงเปนผู 
        มีความสุข ดูกรพราหมณ ในเวลาใกลรุง เจาหนี้ท้ังหลาย 
        ยอมไมทวงเราเลยวา ทานท้ังหลายจงให ทานท้ังหลายจงให 
        ดูกรพราหมณ เพราะเหตุนั้น เราจึงเปนผูมีความสุข ฯ 
      [๖๗๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณภารทวาชโคตร 
 ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง 
 นัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระโคดมผูเจรญิ 
 ทรงประกาศพระธรรมโดยปริยายเปนอันมาก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา 
 เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยคิดวา คนมี 



 จักษุยอมเห็นรปูฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึงพระสมณโคดมผูเจริญ พระธรรม และ 
 พระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานัก 
 ของพระโคดมผูเจริญ ฯ 
      พราหมณภารทวาชโคตรไดบรรพชา ไดอุปสมบทแลวในสํานักของ 
 พระผูมีพระภาค ก็ทานพระภารทวาชะอุปสมบทแลวไมนาน หลีกไปอยูผูเดยีว 
 ไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู ไมนานเทาไรนัก ก็กระทําใหแจงซ่ึง 
 คุณวิเศษอันยอดเยี่ยมเปนท่ีสุดแหงพรหมจรรยซึ่งกุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือน 
 บวชเปนบรรพชิตโดยชอบ มีความตองการ ดวยปญญาเครื่องรูยิ่งเองในปจจุบัน 
 นี้เขาถึงอยู ไดทราบวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีจะตองทําได 
 ทําเสร็จแลว กิจอื่นอีกเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี ก็แหละทานพระภารทวาชะได 
 เปนพระอรหันตรูปหน่ึง ในบรรดาพระอรหนัตท้ังหลาย ดังน้ีแล ฯ 
                       จบ อรหันตวรรค ท่ี ๑ 
                         ----------- 
                  รวมพระสูตรในวรรคน้ี ๑๐ สูตร คือ 
      ธนัญชานีสูตร ๑ อักโกสกสูตร ๑ อสุรินทกสูตร ๑ พิลังคิก 
      สูตร ๑ อหิงสกสูตร ๑ ชฏาสูตร ๑ สุทธิกสูตร ๑ อัคคิก 
      สูตร ๑ สุนทริกสูตร ๑ พหุธิติสูตร ๑ ฯ 
                         ----------- 
                         พราหมณสังยุตต 
                         อุปาสกวรรคท่ี ๒ 
                           กสิสูตรท่ี ๑ 
      [๖๗๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเสด็จประทับอยู ณ พราหมณคามช่ือวา 
 เอกนาลา ในทักขิณาคีรีชนบท แควนมคธ ก็ในสมัยน้ัน กสิภารทวาชพราหมณ 
 เทียมไถมีจํานวน ๕๐๐ ในกาล (ฤดู) หวานขาว ฯ 
      [๖๗๒] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถอืบาตรและจีวร 
 เสด็จเขาไปยังท่ีทําการงานของกสิภารทวาชพราหมณในเวลาเชา ฯ 
      สมัยน้ันแล กสิภารทวาชพราหมณกําลังเลีย้งอาหาร (มือ้เชา) ฯ 
      ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยังท่ีเลี้ยงอาหาร (ของเขา) ครั้น 
 แลวประทับยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      กสิภารทวาชพราหมณ ไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับยืนบิณฑบาตอยู 
 ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระสมณะ ขาพเจาไถและหวาน 
 ครั้นไถและหวานแลว ยอมบรโิภค ขาแตพระสมณะ แมพระองคก็จงไถและ 
 หวาน ครั้นไถและหวานแลว จงบริโภคเถิด ฯ 



      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ แมเราก็ไถและหวาน ครั้น 
 ไถและหวานแลวก็บริโภค ฯ 
      กสิภารทวาชพราหมณกราบทูลวา ก็ขาพเจาไมเห็นแอก ไถ ผาล ประตัก 
 หรือโคท้ังหลายของทานพระโคดมเลย เมื่อเชนนี้ทานพระโคดมยังกลาวอยางนี้วา 
 ดูกรพราหมณ แมเราก็ไถและหวาน ครั้นไถและหวานแลวกบ็ริโภค ฯ 
      [๖๗๓] ครั้งน้ันแล กสิภารทวาชพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
 ดวยคาถาวา 
        พระองคปฏิญาณวาเปนชาวนา แตขาพเจาไมเห็นการไถของ 
        พระองค พระองคผูเปนชาวนา ขาพเจาถามแลวขอจงตรัส 
        บอก ไฉน ขาพเจาจะรูการทํานาของพระองคนั้นได ฯ 
      [๖๗๔] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        ศรัทธาเปนพืช ความเพียรเปนฝน ปญญาของเราเปนแอก 
        และไถ หิริเปนงอนไถ ใจเปนเชือก สติของเราเปนผาล 
        และประตัก เรามีกายคุมครองแลว มีวาจาคุมครองแลว เปนผู 
        สํารวมแลวในการบริโภคอาหาร เราทําการดายหญา (คือวาจา 
        สับปรับ) ดวยคําสัตย โสรัจจะของเราเปนเครื่องใหแลว 
        เสร็จงาน ความเพียรของเราเปนเครื่องนําธุระไปใหสมหวัง 
        นําไปถึงความเกษมจากโยคะ ไปไมถอยหลัง ยังท่ีซึ่งบุคคล 
        ไปแลวไมเศราโศก ฯ 
        เราทํานาอยางนี้ นาท่ีเราทําน้ันยอมมีผลเปนอมตะ บุคคล 
        ทํานาอยางนี้แลว ยอมพนจากทุกขท้ังปวงได ฯ 
      กสิภารทวาชพราหมณกราบทูลวา ทานพระโคดมผูเปนชาวนา ขอจง 
 บริโภคอมฤตผลท่ีทานพระโคดมไถน้ันเถิด ฯ 
      [๖๗๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา เราไมพึงบริโภคโภชนะ ซึ่งได 
        เพราะความขับกลอม ดูกรพราหมณ นี่เปนธรรมของบุคคล 
        ผูเห็นอรรถและธรรมอยู ทานผูรูท้ังหลาย ยอมรงัเกียจโภชนะ 
        ท่ีไดเพราะการขับกลอม ดูกรพราหมณ เมื่อธรรมมีอยู ความ 
        เปนไป (อาชีวะ) นี้ก็ยังมีอยู แตทานจงบํารุง ซึ่งพระ 
        ขีณาสพท้ังส้ิน ผูแสวงหาคุณใหญ มีความคะนองระงับแลว 
        ดวยขาวนํ้าอันอื่น ดวยวาการบํารุงน้ันเปนนาบุญของผูมุงบุญ ฯ 
      [๖๗๖] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว กสิภารทวาชพราหมณได 
 กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแต 
 พระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนก- 
 *ปริยาย ดุจหงายภาชนะท่ีคว่ํา เปดของท่ีปดไว บอกทางแกคนหลงทาง สอง 



 ประทีปในท่ีมืด ดวยหวงัวา คนมีจักษุจักมองเห็นได ขาแตพระโคดม ขาพระองค 
 นี้ขอถึงพระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมี- 
 *พระภาคทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงพระรัตนตรยัเปนสรณะจนตลอดชีวิต 
 ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                          อุทัยสูตรท่ี ๒ 
      [๖๗๗] สาวัตถีนิทาน ฯ 
      ครั้งน้ันเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถอืบาตรและจีวร เสด็จ 
 เขาไปยังท่ีอยูของอุทัยพราหมณ ฯ 
      ลําดับนั้น  อุทัยพราหมณเอาขาวใสบาตรถวายพระผูมีพระภาคจนเต็ม ฯ 
      [๖๗๘] แมครั้งท่ี ๒ ในเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถอื 
 บาตรและจีวรเสด็จเขาไปยังท่ีอยูของอุทัยพราหมณ ฯ 
      ลําดับนั้น อุทัยพราหมณเอาขาวใสบาตรถวายพระผูมีพระภาคจนเต็ม ฯ 
      [๖๗๙] แมครั้งท่ี ๓ เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือ 
 บาตรและจีวรเสด็จเขาไปยังท่ีอยูของอุทัยพราหมณ แมในครั้งท่ี ๓ อุทัยพราหมณ 
 เอาขาวใสบาตรถวายพระผูมพีระภาคจนเต็มแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
 พระสมณโคดมน้ีติดในรส (ติดใจในอาหาร) จึงเสด็จมาบอยๆ ฯ 
      [๖๘๐] พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา กสิกรยอมหวานพืชบอยๆ ฝนยอม 
 ตกบอยๆ ชาวนายอมไถนาบอยๆ แวนแควนยอมบริบูรณดวยธัญชาติบอยๆ 
 ยาจกยอมขอบอยๆ ทานบดีก็ใหบอยๆ ทานบดีใหบอยๆ แลว ก็เขาถึงสวรรค 
 บอยๆ ผูตองการนํ้านมยอมรดีนมบอยๆ ลูกโคยอมเขาหาแมโคบอยๆ บุคคล 
 ยอมลําบากและดิ้นรนบอยๆ คนเขลายอมเขาถึงครรภบอยๆ สัตวยอมเกิดและ 
 ตายบอยๆ บุคคลท้ังหลายยอมนําซากศพไปปาชาบอยๆ สวนผูมีปญญาถึงจะเกิด 
 บอยๆ ก็เพื่อไดมรรคแลวไมเกิดอีก  ดังน้ี ฯ 
      [๖๘๑] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อุทัยพราหมณไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแต 
 พระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนก 
 ปริยาย ดุจหงายภาชนะท่ีคว่ําเปดของท่ีปดไว บอกทางแกคนหลงทาง สองประทีป 
 ในท่ีมืดดวยหวังวาคนมีจักษุจักมองเห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม ขาพระองค 
 ขอถึงพระผูมพีระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคทรง 
 จําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะจนตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้ 
 เปนตนไป ฯ 
                         เทวหิตสูตรท่ี ๓ 
      [๖๘๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อันเปนอาราม 
 ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 



      สมัยน้ัน พระผูมีพระภาคประชวรดวยโรคลม ฯ 
      ทานพระอุปวาณะ เปนอุปฏฐากพระผูมีพระภาค ฯ 
      ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคทรงเรยีกทานพระอุปวาณะมาตรัสวา อุปวาณะ 
 เธอจงรู น้ํารอนเพ่ือฉัน ทานพระอุปวาณะทูลรับพระผูมีพระภาคแลว นุงสบงถือ 
 บาตรและจีวรเขาไปยังท่ีอยูของเทวหิตพราหมณ แลวยืนนิ่งอยู ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง ฯ 
      [๖๘๓] เทวหิตพราหมณไดเห็นทานพระอุปวาณะยืนนิ่งอยู ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง ไดกลาวกะทานพระอุปวาณะดวยคาถาวา 
        ทานเปนสมณะศีรษะโลน ครองผาสังฆาฏิยืนนิ่งอยู ทาน 
        ปรารถนาอะไร แสวงหาอะไร  มาเพ่ือขออะไรหรือ ฯ 
      [๖๘๔] ทานพระอุปวาณะตอบวา 
        พระสุคตมุนีเปนอรหันตในโลกประชวรดวยโรคลม ถามี 
        น้ํารอน ขอทานจงถวายแกพระสุคตมุนีเถิดพราหมณ ฉัน 
        ปรารถนาจะเอาไปถวายพระผูมีพระภาค ในบรรดาผูท่ีควรแก 
        การบูชา สักการะ นอบนอมท้ังหลาย อันบุคคลไดบูชา 
        สักการะ นอบนอมแลวนั้น ฯ 
      [๖๘๕] ครั้งน้ัน เทวหิตพราหมณใหบุรุษ (คนใช) ถือกา 
 น้ํารอน และหอน้ําออย (ตามไป) ถวายทานพระอุปวาณะ ฯ 
      ลําดับนั้น ทานพระอุปวาณะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับแลว 
 อัญเชิญใหพระผูมีพระภาคสรงสนาน และละลายนํ้าออยดวยนํ้ารอนแลวถวาย 
 พระผูมีพระภาค ฯ 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงหายประชวรน้ัน ฯ 
      [๖๘๖] ตอมา เทวหิตพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ 
 แลว ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว 
 นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
        เทวหิตพราหมณนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมี 
 พระภาคดวยคาถาวา 
        พึงใหไทยธรรมท่ีไหน ทานอันบุคคลใหท่ีไหนมีผลมาก 
        ทักษิณาสําเร็จในท่ีไหน แกบุคคลผูบูชาอยางไร ฯ 
      [๖๘๗] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        ผูใดรูขันธท่ีเคยอาศัยในกอน แลเห็นสวรรคและอบาย บรรล ุ
        พระอรหัตอันเปนท่ีสิ้นชาติ อยูจบแลวเพราะรูยิ่ง เปนมุนี พึง 
        ใหไทยธรรมในผูนี้ ทานท่ีใหแลวในผูนี้มีผลมาก  ทักษิณา 
        ยอมสําเร็จแกบุคคลผูบูชาอยางนี้แหละ ฯ 



      [๖๘๘] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว เทวหิตพราหมณไดกราบ- 
 *ทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก 
 ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรม 
 โดยอเนกปริยาย ดุจหงายภาชนะที่คว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง 
 สองประทีปในท่ีมืดดวยหวังวา คนมีจักษุจักมองเห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม 
 ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค กับพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอ 
 พระองคจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต 
 ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                         มหาศาลสูตรท่ี ๔ 
      [๖๘๙] สาวัตถีนิทาน ฯ 
      ครั้งน้ัน พราหมณมหาศาลคนหน่ึง เปนคนปอน นุงหมปอน เขาไป 
 เฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ สนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการ 
 ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง พระผูมีพระภาคได 
 ตรัสกะพราหมณมหาศาลน้ัน ผูนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลววา ดูกรพราหมณ 
 ทําไมทานจึงเปนคนปอน นุงหมก็ปอน ฯ 
      พราหมณมหาศาลกราบทูลวา ขาแตทานพระโคดม พวกบุตรของขา 
 พระองค ๔ คนในบานน้ีคบคิดกับภรรยาแลวขับขาพระองคออกจากเรอืน ฯ 
      [๖๙๐] ดูกรพราหมณ ถาอยางนั้น ทานจงเรียนคาถาน้ีแลว เมื่อหมู 
 มหาชนประชุมกันท่ีสภา และเม่ือพวกบุตรมาประชุมพรอมแลว จงกลาววา 
        เราชื่นชม และปรารถนาความเจริญแกบุตรเหลาใด บุตร 
        เหลานั้นคบคิดกันกับภรรยารุมวาเรา ดังสุนัขรุมเหาสุกร เขา 
        วาพวกมันเปนอสัตบุรุษลามก รองเรยีกเราวาพอๆ พวก 
        มันประดุจยักษแปลงเปนบุตรมา ละท้ิงเราผูลวงเขาปจฉิม 
        วัยไว ฯ 
        พวกมันกําจัดคนแกไมมีสมบัติออกจากท่ี (อาศัย) กิน ดังมา 
        แกท่ีเจาของปลอยท้ิงฉะนั้น ฯ 
        บิดาของบุตรพาลเปนผูเฒาตองขอในเรือนผูอื่นไดยินวาไมเทา 
        ของเรายังจะดีกวา พวกบุตรท่ีไมเช่ือฟงจะดีอะไร เพราะ 
        ไมเทายังปองกันโคหรอืสุนัขดุได ในท่ีมืดยังใชยันไปขาง 
        หนาได ในท่ีลึกยังใชหยั่งดูได พลาดแลวยังยัง้อยูไดดวย 
        อานุภาพไมเทา ฯ 
      [๖๙๑] ครั้งน้ันแล พราหมณมหาศาลน้ันเรียนคาถาน้ีในสํานักพระผู 
 พระภาคแลว เมื่อหมูมหาชนประชุมกันในสภา และเม่ือพวกบุตรมาประชุมแลว 
 จึงไดกลาววา 



        เราชื่นชมและปรารถนาความเจริญแกบุตรเหลาใด บุตรเหลา 
        นั้น คบคิดกันกับภรรยารมุวาเรา ดังสุนัขรุมเหาสุกร เขาวา 
        พวกมันเปนอสัตบุรุษลามก รองเรียกเราวาพอๆ พวกมัน 
        ประดุจยักษแปลงเปนบุตรมา ละท้ิงเราผูลวงเขาปจฉิมวยัไว ฯ 
        พวกมันกําจัดคนแกไมมีสมบัติออกจากท่ี (อาศัย) กินดัง 
        มาแกท่ีเจาของปลอยท้ิงฉะน้ัน ฯ 
        บิดาของบุตรพาลเปนผูเฒาตองขอในเรือนผูอื่น ไดยินวาไมเทา 
        ของเรายังจะดีกวา พวกบุตรท่ีไมเช่ือฟงจะดีอะไร เพราะไมเทา 
        ยังปองกันโคหรือสุนัขดุได ในท่ีมืดยังใชยันไปขางหนาได ใน 
        ท่ีลึกยังใชหยั่งดูได พลาดแลวยังยัง้อยูไดดวยอานภุาพ 
        ไมเทา ฯ 
      [๖๙๒] ลําดับนั้น พวกบุตรนําพราหมณมหาศาลน้ันไปยังเรือน 
 ใหอาบน้ําแลวใหนุงหมผาคูหนึ่งๆ ทุกๆ คน ฯ 
      พราหมณมหาศาลน้ัน ถือผาคูหนึ่งไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ 
 สนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง แลวไดกราบ 
 ทูลพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม ขาพเจาช่ือวาเปนพราหมณ ยอมแสวง 
 หาทรัพยสําหรบัอาจารยมาใหอาจารย ขอทานพระโคดมผูเปนอาจารยของขาพเจา 
 จงรับสวนของอาจารยเถิด ฯ 
      พระผูมีพระภาคทรงรับดวยความอนุเคราะห ฯ 
      [๖๙๓] ครั้งน้ัน พราหมณมหาศาลน้ัน ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตทานพระโคดม ภาษิต 
 ของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงาย 
 ภาชนะท่ีคว่ํา เปดของท่ีปดไว บอกทางแกคนหลงทาง สองประทีปในท่ีมืดดวย 
 หวังวาคนมีจักษุจักมองเห็นรปูได ขาแตทานพระโคดม ขาพระองคขอถึงพระผูมี 
 พระภาค กับพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคจงทรงจาํขา- 
 *พระองควาเปนอุบาสก ผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้ 
 เปนตนไป ฯ 
                        มานัตถัทธสูตรท่ี ๕ 
      [๖๙๔] สาวัตถีนิทาน ฯ 
      สมัยน้ัน พราหมณมีนามวามานัตถัทธะ สํานักอยูในกรุงสาวัตถี เขา 
 ไมไหวมารดา บิดา อาจารย พี่ชาย ฯ 
      [๖๙๕] สมัยน้ัน พระผูมีพระภาคอันบริษัทหมูใหญแวดลอมทรงแสดง 
 ธรรมอยู ฯ 
      ครั้งน้ัน มานัตถัทธพราหมณมีความดําริวา พระสมณโคดมน้ีอัน 



 บริษัทหมูใหญแวดลอมแสดงธรรมอยู  ถากระไร เราจะเขาไปเฝาพระสมณโคดม 
 ยังท่ีประทับ ถาพระสมณโคดมตรัสกะเรา เราก็จะพูดกะทาน ถาพระสมณโคดม 
 ไมตรัสกะเรา  เราก็จะไมพูดกะทาน ลําดับน้ันแล มานัตถัทธพราหมณเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคยังท่ีประทับแลวยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้งน้ัน พระผูมี 
 พระภาคไมตรัสดวย มานัตถัทธพราหมณตองการจะกลับจากท่ีนั้น ดวยคิดวา 
 พระสมณโคดมน้ีไมรูอะไร ฯ 
      [๖๙๖] ทีนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวิตกในใจของมานัตถัทธ- 
 *พราหมณดวยพระหฤทัยแลว ไดตรัสกะมานัตถัทธพราหมณดวยพระคาถาวา 
        ดูกรพราหมณ ใครในโลกน้ีมีมานะไมดีเลย ผูใดมาดวย 
        ประโยชนใด ผูนั้นพึงเพ่ิมพูนประโยชนนั้นแล ฯ 
      [๖๙๗] ครั้งน้ัน มานัตถัทธพราหมณคิดวา พระสมณโคดมทราบจิตเรา 
 จึงหมอบลงดวยศีรษะท่ีใกลพระบาทพระผูมีพระภาค ณ ท่ีนั้นเอง แลวจูบพระบาท 
 พระผูมีพระภาคดวยปากและนวดดวยมอื ประกาศช่ือวา ขาแตทานพระโคดม 
 ขาพระองคมีนามวา มานัตถัทธะๆ ฯ 
      ครั้งน้ัน บริษัทนั้นเกิดประหลาดใจวา นาอัศจรรยจรงิ ไมเคยมีหนอ 
 มานัตถัทธพราหมณนี้ไมไหวมารดา บิดา อาจารย พี่ชาย แตพระสมณโคดม 
 ทรงทําคนเห็นปานน้ีใหทํานอบนบไดเปนอยางดียิ่ง ฯ 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสกะมานัตถัทธพราหมณวา พอละพราหมณ 
 เชิญลุกข้ึนนั่งบนอาสนะของตนเถิด เพราะทานมีจิตเลื่อมใสในเราแลว ฯ 
      [๖๙๘] ลําดับนั้น มานัตถัทธพราหมณนั่งบนอาสนะของตนแลวไดกราบ 
 ทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
        ไมควรทํามานะในใคร ควรมีความเคารพในใคร พึงยําเกรง 
        ใคร บูชาใครดวยดีแลว จงึเปนการดี ฯ 
      [๖๙๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        ไมควรทํามานะในมารดา บิดา พี่ชาย และในอาจารยเปน 
        ท่ี ๔ พึงมีความเคารพในบุคคลเหลาน้ัน พึงยําเกรงบุคคล 
        เหลานั้น บูชาบุคคลเหลาน้ันดวยดีแลวจึงเปนการดี บุคคล 
        พึงทําลายมานะเสีย ไมควรมีความกระดางในพระอรหันตผู 
        เย็นสนิท ผูทํากิจเสร็จแลว หาอาสวะมิได ไมมีผูอื่นยิ่งกวา 
        เพราะอนุสัยน้ัน ฯ 
      [๗๐๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว มานัตถัทธพราหมณได 
 กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก 
 ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรม 
 โดยอเนกปริยายดุจหงายภาชนะท่ีคว่ํา เปดของท่ีปดไว บอกทางแกคนหลงทาง 



 สองประทีปในท่ีมืด ดวยหวงัวา คนมีจักษุจักมองเห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม 
 ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค  กับพระธรรมและพระภกิษุสงฆเปนสรณะ ขอ 
 พระองคจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรยัเปนสรณะตลอดชีวิต 
 ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                         ปจจนิกสูตรท่ี ๖ 
      [๗๐๑] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยูในพระเชตวัน อารามของ 
 ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยน้ัน พราหมณมีนามวา 
 ปจจนิกสาตะ สํานักอยูในกรงุสาวัตถี ปจจนิกสาตพราหมณมีความดําริวา อยา 
 กระนั้นเลย เราพึงเขาไปเฝาพระสมณโคดมยังท่ีประทับเถิด พระสมณโคดมจัก 
 ตรัสคําใดๆ เราจักเปนขาศึกคําน้ันๆ ดังน้ี ฯ 
      [๗๐๒] สมัยน้ัน พระผูมีพระภาคเสด็จจงกรมอยูในท่ีแจง ลําดับนั้น 
 ปจจนิกสาตพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับแลว เดินตามพระผูมี- 
 *พระภาคซ่ึงกําลังเสด็จจงกรมอยู ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขอทานพระสมณะ 
 จงตรัสธรรม ฯ 
      [๗๐๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
        คําอันเปนสุภาษิต อันบุคคลผูยินดีจะเปนขาศึก มีจิตเศรา 
        หมอง มากไปดวยความแขงดี  จะเห็นแจงดวยดีไมได 
        สวนวาบุคคลใด กําจัดความแขงดีและความไมเลื่อมใส 
        แหงใจ ถอนความอาฆาตไดแลว ผูนั้นแลพึงรูคําอันเปน 
        สุภาษิต ฯ 
      [๗๐๔] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว ปจจนิกสาตพราหมณกราบ 
 ทูลพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทานพระ- 
 *โคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย 
 ดุจหงายภาชนะท่ีคว่ํา เปดของท่ีปดไว บอกทางแกคนหลงทาง สองประทีปในท่ี 
 มืด ดวยหวังวาคนมีจักษุจะมองเห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม ขาพระองคนี้ขอ 
 ถึงพระผูมีพระภาค กับพระธรรมและพระสงฆเปนสรณะ ขอพระองคจงทรงจําขา 
 พระองควาเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตน 
 ไป ฯ 
                        นวกรรมิกสูตรท่ี ๗ 
      [๗๐๕] สมัยน้ัน พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ไพรสณฑแหงหน่ึง 
 ในแควนโกศล ฯ 
      สมัยหน่ึง นวกรรมิกภารทวาชพราหมณใหคนทํางานอยูในไพรสณฑนั้น 
 เขาไดเห็นพระผูมีพระภาคซ่ึงประทับนั่งคูบัลลังก (นั่งขัดสมาธิ) ต้ังพระกายตรง 
 ดํารงพระสติไวเฉพาะหนา ท่ีโคนสาลพฤกษตนหนึ่ง ครั้นเห็นแลว เขามีความ 



 คิดวา เราใหคนทํางานอยูในไพรสณฑนี้จึงยินดี สวนพระสมณะนี้ ใหคนทําอะไร 
 อยูจึงยินดี ฯ 
      [๗๐๖] ลําดับนั้น นวกรรมิกภารทวาชพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงท่ีประทับแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
        ขาแตทานภิกษุ ทานทํางานอะไรหรอื จึงอยูในปาสาลพฤกษ 
        พระโคดมอยูในปาผูเดียว ไดความยินดีอะไร ฯ 
      [๗๐๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
        เราไมมีกรณียกิจในปาดอก เพราะเราถอนรากเงาปา อันเปน 
        ขาศึกเสียแลว เราไมมีปาคือกิเลส ปราศจากลูกศรคือกิเลส 
        ละความกระสันเสียแลว จึงยินดีอยูผูเดียวในปา ฯ 
      [๗๐๘] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว นวกรรมิกภารทวาชพราหมณ 
 ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก 
 ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดย 
 อเนกปริยาย ดุจหงายภาชนะท่ีคว่ํา เปดของท่ีปดไว บอกทางแกคนหลงทาง 
 สองประทีปในท่ีมืด ดวยหวงัวา คนมีจักษุจะมองเห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม 
 ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอ 
 พระองคจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรยัเปนสรณะตลอดชีวิต ต้ัง 
 แตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                         กัฏฐหารสูตรท่ี ๘ 
      [๗๐๙] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ ไพรสณฑแหงหน่ึง 
 ในแควนโกศลโนน ฯ 
      ก็สมัยน้ัน พวกมาณพหลายคน ซึ่งเปนอันเตวาสิกของพราหมณภารทวาช 
 โคตรคนหน่ึง  เท่ียวหาฟนพากันเขาไปยังไพรสณฑนั้น แลวไดเห็นพระผูมพีระภาค 
 ประทับนั่งคูบัลลังก ต้ังพระกายตรง ดํารงพระสติไวเฉพาะหนา อยูในไพรสณฑ 
 นั้น จึงเขาไปหาพราหมณภารทวาชโคตรถึงท่ีอยู แลวบอกพราหมณภารทวาชโคตร 
 วา ขอทานพึงทราบ พระสมณโคดมประทับนั่งคูบัลลังก ต้ังพระกายตรง ดํารง 
 พระสติไวเฉพาะหนา อยูในไพรสณฑ ฯ 
      [๗๑๐] ลําดับนั้น พราหมณภารทวาชโคตรพรอมดวยมาณพเหลานั้น 
 เขาไปยังไพรสณฑนั้นแลว ไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับน่ังคูบัลลังก ต้ังพระกาย 
 ตรง ดํารงพระสติไวเฉพาะหนา ครั้นเห็นแลว จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ณ 
 ท่ีนั้น แลวไดทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
          ภิกษุ ทานเขาไปสูปาท่ีวางเปลาปราศจากคนในปาหนาทึบ นา 
          หวาดเสียวนัก มีกายไมหวั่นเปนประโยชน งาม เพงพินิจ 
          อยางดีหนอ ทานเปนมุนีอาศัยปา อยูในปาผูเดียว ซึ่งไมมี 



          การขับรอง และการบรรเลง การท่ีทานมีจิตยินดี อยูในปา 
          แตผูเดียวน้ี ปรากฏเปนขอนาอัศจรรยแกขาพเจา ขาพเจา 
          ปรารถนาไตรทิพยอันสูงสุด จึงมุงหมายความเปนสหายกับ 
          ทาวมหาพรหมผูเปนอธบิดีของโลก เหตุไร ทานจึงชอบใจ 
          ปาท่ีปราศจากคน ทานทําความเพียรในท่ีนี้เพื่อบังเกิดเปน 
          พรหมหรือ ฯ 
      [๗๑๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          ความมุงหวังหรือความเพลิดเพลินอยางใดๆ ในอารมณหลาย 
          ชนิด ซึ่งมีประจําอยูทุกเมื่อ นานาประการ หรือตัณหาอนั 
          เปนเหตุใหกระชับแนน ซึ่งมีอวิชชาเปนมูลราก กอใหเกิด 
          ท้ังหมด เราทําใหสิ้นสุดพรอมท้ังรากแลว เราจึงไมมีความ 
          มุงหวัง ไมมีตัณหาประจํา ไมมีตัณหาเขามาใกล มีปรกติ 
          เห็นหมดจดในธรรมท้ังปวง บรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุด 
          ประเสริฐ เราควรเปนพรหม แกลวกลาเพงอยู ฯ 
      [๗๑๒] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว พราหมณภารทวาชโคตร 
 ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก 
 ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดย 
 อเนกปริยาย ดุจหงายภาชนะท่ีคว่ํา เปดของท่ีปดไว บอกทางแกคนหลงทาง 
 สองประทีปในท่ีมืด ดวยหวงัวา คนมีจักษุจะมองเห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม 
 ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอ 
 พระองคจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรยัเปนสรณะตลอดชีวิต 
 ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                        มาตุโปสกสูตรท่ี ๙ 
      [๗๑๓] สาวัตถีนิทาน ฯ 
      ครั้งน้ัน มาตุโปสกพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ สนทนา 
 ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลกึถึงกันไปแลว นั่ง ณ 
 ท่ีควรสวนขางหน่ึง มาตุโปสกพราหมณนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ได 
 กราบทูลพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดมผูเจริญ ขาพเจาแสวงหาภิกษาโดยชอบ 
 แลวเลี้ยงมารดาและบิดา ขาพเจาทําเชนนี้ ช่ือวาทํากิจท่ีควรทําหรือไม ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ชอบยิ่ง พราหมณ ทานทําดังน้ี ช่ือวาไดทํา 
 กิจท่ีควรทําแลว ดวยวา ผูใดแสวงหาภิกษาโดยชอบแลว เลีย้งมารดาและบิดา 
 ผูนั้นยอมไดบุญเปนอันมาก ฯ 
      [๗๑๔] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 



          บุคคลใดเลี้ยงมารดาและบิดาโดยชอบ เพราะการบํารุงมารดา 
          และบิดาน่ันแล บัณฑิตยอมสรรเสริญบุคคลน้ันในโลกน้ี 
          ทีเดียว บุคคลน้ันละไปจากโลกน้ีแลวยอมบันเทิงในสวรรค ฯ 
      [๗๑๕] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว มาตุโปสกพราหมณได 
 กราบทูลพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทาน 
 พระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนก 
 ปริยายดุจหงายภาชนะท่ีคว่ํา เปดของท่ีปดไว บอกทางแกคนหลงทาง สอง- 
 *ประทีปในท่ีมืด ดวยหวงัวา คนมีจักษุจะมองเห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม 
 ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอพระ 
 องคจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ต้ังแต 
 วันนี้เปนตนไป ฯ 
                         ภิกขกสูตรท่ี ๑๐ 
      [๗๑๖] สาวัตถีนิทาน ฯ 
      ครั้งน้ัน ภิกขกพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ สนทนา 
 ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลกึถึงกันไปแลว นั่ง ณ 
 ท่ีควรสวนขางหน่ึง ภิกขกพราหมณนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตทานพระโคดมผูเจรญิ ขาพระองคเปนคนขอ พระองคก็ 
 เปนผูขอ ในความขอน้ี เราจะตางอะไรกัน ฯ 
      [๗๑๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          บุคคลหาช่ือวาเปนภิกษุเพียงดวยการขอคนอื่นไม บุคคล 
          สมาทานธรรมเปนพิษ หาช่ือวาเปนภิกษุไดไม ผูใดในโลก 
          นี้ละบุญและบาปเสียแลว ประพฤติพรหมจรรยดวยการ 
          พิจารณา ผูนั้นแลช่ือวาเปนภิกษุ ฯ 
      [๗๑๘] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว ภิกขกพราหมณไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดม 
 ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจ- 
 *หงายภาชนะท่ีคว่ํา เปดของท่ีปดไว บอกทางแกคนหลงทาง สองประทีปในท่ีมืด 
 ดวยหวงัวา คนมีจักษุจักมองเห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม ขาพระองคขอถึง 
 พระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระสงฆเปนสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปน 
 ตนไป ฯ 
                         สังครวสูตรท่ี ๑๑ 
      [๗๑๙] สาวัตถีนิทาน ฯ 
      สมัยน้ัน สังครวพราหมณอาศัยอยูในกรุงสาวัตถี มีลัทธิถือความบริสุทธ์ิ 
 ดวยน้ํา ปรารถนาความบริสุทธิ์ดวยน้ํา ประพฤติการลงอาบน้ําชําระรางกายท้ังเวลา 



 เย็นเวลาเชาเปนนิตย ฯ 
      ครั้งน้ัน ทานพระอานนทนุงแลวถอืบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตในกรุง 
 สาวัตถีในเวลาเชา ครั้นเท่ียวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีแลวกลบัมาเวลาหลังอาหาร 
 เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      [๗๒๐] ทานพระอานนทนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา พระเจาขา สังครวพราหมณอาศัยอยูในกรุงสาวัตถี เขามีลัทธิ 
 ถือความบริสุทธิ์ดวยน้ํา ปรารถนาความบริสุทธ์ิดวยน้ํา ประพฤติการลงอาบนํ้าชําระ 
 รางกาย ท้ังเวลาเย็นเวลาเชาเปนนิตย ขาพระองคขอโอกาส ขอพระผูมีพระภาค 
 จงเสด็จไปหาสังครวพราหมณยังท่ีอยูอาศัย ดวยความอนุเคราะหเถิดพระเจาขา ฯ 
      พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดุษณีภาพ ฯ 
      ครั้งน้ันเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถอืบาตรและจีวร 
 เสด็จเขาไปหาสังครวพราหมณยังท่ีอยูอาศัย แลวประทับน่ังบนอาสนะท่ีเขาปู 
 ลาดไว ฯ 
      [๗๒๑] ลําดับนั้น สังครวพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคแลว 
 สนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว 
 นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสถามสังครวพราหมณ ซึ่งน่ังอยู ณ สวนขางหน่ึงวา 
 ดูกรพราหมณ เขาวา ทานไดช่ือวาถอืความบริสุทธ์ิดวยน้ํา ปรารถนาความบริสุทธ์ิ 
 ดวยน้ํา ทานถือการลงอาบน้ําชําระรางกาย ท้ังเวลาเย็นเวลาเชาเปนนิตย จริงหรือ ฯ 
      สังครวพราหมณกราบทูลวา จริงเชนนั้น ทานพระโคดมผูเจริญ ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ ทานเห็นอํานาจประโยชนอะไรจึงไดช่ือวามีลัทธิถือ 
 ความบริสุทธิ์ดวยน้ํา ปรารถนาความบริสุทธ์ิดวยน้ํา ถือการลงอาบน้ํา 
 ชําระรางกาย ท้ังเวลาเย็นเวลาเชาเปนนิตย ฯ 
      ส. ทานพระโคดม บาปกรรมใดท่ีขาพระองคทําในเวลากลางวัน ขาพระ 
 องคลอยบาปกรรมนั้นเสียดวยการอาบน้ําในเวลาเย็น บาปกรรมใดท่ีขาพระองคทํา 
 ในเวลากลางคืน ขาพระองคลอยบาปกรรมนัน้เสียดวยการอาบน้ําในเวลาเชา ทาน 
 พระโคดม ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชนนี้แหละ จึงไดช่ือวา มีลัทธิถือความ 
 บริสุทธิ์ดวยน้ํา ปรารถนาความบริสุทธิ์ดวยน้ํา ถือการลงอาบน้ําชําระรางกาย ท้ัง 
 เวลาเย็นเวลาเชาเปนนิตย ฯ 
      [๗๒๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          ดูกรพราหมณ หวงนํ้าคือธรรมมีศีลเปนทาไมขุน สัตบุรุษ 
          สรรเสรญิตอสัตบุรุษ เปนท่ีท่ีบุคคลผูถึงเวทอาบแลว บุคคล 
          ผูมีตัวไมเปยกเทาน้ันจึงจะขามถึงฝงได ฯ 
      [๗๒๓] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว สังครวพราหมณไดกราบทูล 



 พระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดม 
 ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจ 
 หงายภาชนะท่ีคว่ํา เปดของท่ีปดไว บอกทางแกคนหลงทาง สองประทีปในท่ีมืด 
 ดวยหวงัวา คนมีจักษุจักมองเห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม ขาพระองคขอถึง 
 พระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะขอพระองคทรงจําขาพระ 
 องควาเปนอุบาสก ผูถึงพระรตันตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                        โขมทุสสสูตรท่ี ๑๒ 
      [๗๒๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมช่ือวา โขมทุสสะของเจา 
 ศากยะ ในแควนสักกะ ฯ 
      ครั้งน้ันเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลวทรงถอืบาตรและจีวร เสด็จ 
 เขาไปบิณฑบาตยังโขมทุสสนิคม ฯ 
      สมัยน้ัน พราหมณและคฤหบดีชาวโขมทุสสนิคม ประชุมกันอยูในสภา 
 ดวยกรณียกิจบางอยาง และฝนกําลังตกอยูประปราย ฯ 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยังสภาน้ัน ฯ 
      พราหมณและคฤหบดีชาวโขมทุสสนิคม ไดเห็นพระผูมพีระภาคเสด็จมา 
 แตไกล ครั้นแลวไดกลาวคําน้ีวา คนพวกไหนช่ือวาสมณะโลน และคนพวกไหน 
 รูจักธรรมของสภา ฯ 
      [๗๒๕] ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพราหมณและคฤหบดีชาว 
 โขมทุสสนิคม ดวยพระคาถาวา 
          ในท่ีใดไมมีคนสงบ ท่ีนั้นไมช่ือวาสภา คนเหลาใดไม 
          กลาวธรรม คนเหลาน้ันไมช่ือวาคนสงบ คนสงบละราคะ 
          โทสะ และโมหะแลวกลาวธรรมอยู ฯ 
      [๗๒๖] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณและคฤหบดี 
 ชาวโขมทุสสนิคม ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม ภาษิตของ 
 พระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทานพระ 
 โคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เหมือนหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด 
 บอกทางใหแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืด ดวยหวงัวาคนมีจักษุจักเห็นรูป 
 ฉะนั้น พวกขาพระองคเหลานีข้อถึงทานพระโคดมผูเจริญกบัพระธรรมและพระภิกษุ 
 สงฆเปนสรณะ ขอทานพระโคดมทรงจําพวกขาพระองควา เปนอุบาสกถึงสรณะ 
 ตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ดังน้ี ฯ 
                        จบอุบาสกวรรคท่ี ๒ 
                      ------------------ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 



      ๑. กสิสูตร ๒. อุทัยสูตร ๓. เทวหิตสูตร ๔. มหาศาลสูตร 
 ๕. มานัตถัทธสูตร ๖. ปจจนิกสูตร ๗. นวกรรมิกสูตร ๘. กัฏฐหารสูตร 
 ๙. มาตุโปสกสูตร ๑๐. ภิกขกสูตร ๑๑. สังครวสูตร ๑๒. โขมทุสสสูตร ฯ 
                         จบพราหมณสังยุต 
                       ---------------- 
                           วังคีสสังยุต 
                         นิกขันตสูตรท่ี ๑ 
      [๗๒๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง ทานพระวังคีสะ อยูท่ีอัคคาฬวเจดีย เขตเมืองอาฬวี กับทาน 
 พระนิโครธกัปปะผูเปนอุปชฌาย ก็สมัยน้ัน ทานพระวังคีสะยังเปนภิกษุใหม 
 บวชไดไมนาน ถูกละไวใหเฝาวิหาร ฯ 
      [๗๒๘] ครั้งน้ัน สตรีเปนอันมาก ประดับประดารางกายแลว เขาไป 
 ยังอารามเท่ียวดูท่ีอยูของพวกภิกษุ 
      ครั้งน้ันแล ความกระสันยอมบังเกิดข้ึน ความกําหนัดยอมรบกวนจิตของ 
 ทานพระวังคีสะ เพราะไดเห็นสตรีเหลานั้น ฯ 
      ลําดับนั้น ทานพระวังคีสะ มีความคิดดังน้ีวา ไมเปนลาภของเราหนอ 
 ไมใชลาภของเราหนอ เราไดช่ัวเสียแลวหนอ เราไมไดดีเสียแลวหนอ ท่ีเราเกิด 
 ความกระสัน ท่ีความกําหนัดรบกวนจิตเรา เหตุท่ีคนอื่นๆ จะพึงบรรเทาความ 
 กระสันแลวยังความยินดีใหบังเกิดข้ึนแกเรา ในความกําหนัดท่ีบังเกิดข้ึนแลวนี้เรา 
 จะไดแตท่ีไหน อยากระน้ันเลย เราพึงบรรเทาความกระสันเสียแลวยังความยินดี 
 ใหเกิดข้ึนแกตนดวยตนเองเถดิ ฯ 
      [๗๒๙] ในกาลน้ันแล ทานพระวังคีสะบรรเทาความกระสันเสียแลว 
 ยังความยินดีใหเกิดข้ึนแกตนเองแลว ไดภาษิตคาถาเหลาน้ีในเวลาน้ันวา 
          วิตกท้ังหลายเปนเหตุใหคะนอง (เกิดมา) แตฝายธรรมดํา 
          เหลานี้ ยอมวิ่งเขามาสูเราผูออกจากเรือนบวช เปนผูไมมี 
          เหยาเรือนแลว ฯ 
          บุตรของคนช้ันสูงท้ังหลาย ผูมีฝมืออนัเช่ียวชาญ ศึกษาดี 
          แลว ทรงธนูไวมั่นคง พึงทําจํานวนคนท่ีไมยอมหนีต้ังพันๆ 
          ใหกระจัดกระจายไปรอบดาน (ฉันใด) 
          ถึงแมวาสตรีมากยิ่งกวาน้ีจักมา สตรีเหลานั้นก็จักเบียดเบียน 
          เรา ผูต้ังม่ันแลวในธรรมของตนไมไดเลย (ฉันนั้น) 
          เพราะวา เราไดฟงทางเปนท่ีไปสูพระนิพพานน้ีในท่ีเฉพาะ 
          พระพักตรของพระพุทธเจา ผูเปนเผาพันธุ พระอาทิตยแลว 
          ใจของเรายินดีแลวในทางเปนท่ีไปสูพระนิพพานน้ัน ฯ 



          แนะมารผูช่ัวราย ถาทานจะเขามาหาเราผูอยูอยางน้ี แนะ 
          มฤตยุราช เราจักทําโดยวิธีท่ีทานจักไมเห็นแมซึ่งทางของเรา 
          ไดเลย ดังน้ี ฯ 
                          อรติสูตรท่ี ๒ 
      [๗๓๐] สมัยหน่ึง ทานวังคีสะ อยูท่ีอัคคาฬวเจดีย เขตเมืองอาฬว ี
 กับทานพระนิโครธกัปปะผูเปนอุปชฌาย โดยสมัยนั้นแล ทานพระนิโครธกัปปะ 
 กลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต ยอมเขาไปสูวิหาร ยอมออกในเวลาเย็นบาง 
 ในวันรุงข้ึนหรอืในเวลาภิกษาจารบาง ฯ 
      [๗๓๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ความกระสันยอมบังเกิดข้ึน ความกําหนัด 
 ยอมรบกวนจิตของทานพระวังคีสะ ลําดับนั้น ทานพระวังคีสะมีความคิดดังน้ีวา 
 ไมเปนลาภของเราหนอ ไมใชลาภของเราหนอ เราไดช่ัวเสียแลวหนอ เราไมได 
 ดีเสียแลวหนอ ท่ีเราเกิดความกระสันข้ึนแลว ท่ีความกําหนัดรบกวนจิตเรา เรา 
 จะไดเหตุท่ีคนอื่นๆ จะพึงบรรเทาความกระสันแลวยังความยนิดีใหเกิดข้ึนแกเรา 
 ในความกําหนัดท่ีเกิดข้ึนแลวนี้แตท่ีไหน อยากระน้ันเลย เราพึงบรรเทาความ 
 กระสันแลว ยังความยินดีใหเกิดข้ึนแกตนดวยตนเองเถิด ฯ 
      [๗๓๒] ครั้งน้ันแล ทานพระวังคีสะบรรเทาความกระสันแลว ยังความ 
 ยินดีใหเกิดข้ึนแกตนดวยตนเอง ไดภาษิตคาถาเหลาน้ีในเวลานั้นวา 
          บุคคลใดละความไมยินดี (ในศาสนา) และความยินดี (ใน 
          กามคุณท้ังหลาย) และวิตกอันอาศัยเรอืนโดยประการท้ังปวง 
          แลว ไมพึงทําปาใหญคือกิเลสในอารมณไหนๆ เปนผูไม 
          มีปาคือกิเลส เปนผูไมนอมใจไปแลว ผูนั้นแลช่ือวาเปน 
          ภิกษุ ฯ 
          รูปอยางใดอยางหน่ึงในโลกน้ี ท่ีต้ังอยูบนแผนดินก็ดี ท้ังต้ัง 
          อยูในเวหาสก็ดี ท่ีอยูในแผนดินก็ดี ยอมทรุดโทรม เปน 
          ของไมเท่ียงท้ังหมด บุคคลท้ังหลายผูสํานึกตน ยอมถึงความ 
          ตกลงอยางนี้เท่ียวไป ฯ 
          ชนท้ังหลายเปนผูติดแลว ในอุปธิท้ังหลายคือ ในรูปอันตน 
          เห็นแลว ในเสียงอันตนไดฟงแลว ในกลิ่นและรสอันตน 
          ไดกระทบแลว และในโผฏฐัพพารมณอันตนรูแลว ทานจง 
          บรรเทาความพอใจในกามคุณ ๕ เหลานั้น เปนผูไมหวั่นไหว 
          บุคคลใดไมติดอยูในกามคุณ ๕ เหลานั้น บัณฑิตท้ังหลาย 
          เรียกบุคคลน้ันวา เปนมุนี ฯ 
          วิตกของคนท้ังหลายอาศัยปยรูปสาตรูป ๖๐ เปนอันมาก 
          ต้ังลงแลวโดยไมเปนธรรมในหมูปุถุชน บุคคลไมพึงถึงวังวน 



          กิเลสในอารมณไหนๆ และบุคคลผูไมพูดจาช่ัวหยาบ จึง 
          ช่ือวาเปนภิกษุ ฯ 
          บัณฑิตผูมีจิตต้ังม่ันแลวตลอดกาลนาน ผูไมลวงโลก ผูมี 
          ปญญาแกกลา ผูไมทะเยอทะยาน เปนมุนี ผูถึงบทอันระงับ 
          แลว อาศัยพระนิพพาน เปนผูดับกิเลสไดแลว ยอมรอคอย 
          กาล (เปนท่ีปรินิพพาน) ดังน้ี ฯ 
                      เปสลาติมัญญนาสูตรท่ี ๓ 
      [๗๓๓] สมัยหน่ึง ทานพระวังคีสะอยูท่ีอัคคาฬวเจดีย เขตเมืองอาฬว ี
 กับทานพระนิโครธกัปปะผูอุปชฌาย ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระวังคีสะนึกดู 
 หมิ่นภิกษุท้ังหลาย ผูมีศีลเปนท่ีรักเหลาอื่น ดวยปฏิภาณของตน ฯ 
      ครั้งน้ันแล ทานพระวังคีสะมีความคิดดังน้ีวา ไมเปนลาภของเราหนอ 
 ไมใชลาภของเราหนอ เราไดช่ัวเสียแลวหนอ เราไมไดดีเสียแลวหนอ ท่ีเรา 
 ดูหมิ่นภิกษุท้ังหลาย ผูมีศีลเปนท่ีรักเหลาอื่น ดวยปฏิภาณของตน ดังน้ี ฯ 
      [๗๓๔] ครั้งน้ันแล ทานพระวังคีสะยังความวิปฏิสารใหเกิดข้ึนแกตน 
 ดวยตนเองแลว ไดภาษิตคาถาเหลาน้ีในเวลานั้นวา 
          ดูกรทานผูเปนสาวกของพระโคดม ทานจงละมานะเสีย 
          ทานจงละหนทางแหงมานะในโลกน้ีเสีย ทานจงเปนผูละ 
          หนทางแหงมานะในโลกน้ีเสีย อยาใหมีสวนเหลอืได (เพราะ) 
          หมูสัตวผูอันความลบหลูทําใหมัวหมอง แลวยอมเปนผูมีความ 
          เดือดรอนตลอดกาลนาน สัตวท้ังหลายผูอันมานะกําจัดแลว 
          ยอมตกนรก ชนท้ังหลายผูอันมานะกําจัดแลว เขาถึงนรก 
          แลว ยอมเศราโศกส้ินกาลนาน ภิกษุผูชํานะกิเลสดวยมรรค 
          เปนผูปฏิบัติชอบ ยอมไมเศราโศกเลยในกาลไหนๆ ยอม 
          ไดรับเกียรติคุณและความสุข บัณฑิตท้ังหลายยอมเรียกภิกษุ 
          ผูเชนนั้นวา เปนผูเห็นธรรม เพราะฉะนั้น ทานจงเปนผูไม 
          มีกิเลสเพียงตะปูเครื่องตรึงใจในโลกน้ี เปนผูมีความเพียร 
          จงละนิวรณท้ังหลายเสีย เปนผูบริสุทธ์ิ และละมานะอยา 
          ใหมีสวนเหลือแลว ทําท่ีสุดแหงกิเลสดวยวิชชา เปนผูสงบ 
          ระงับ ดังน้ี ฯ 
                         อานันทสูตรท่ี ๔ 
      [๗๓๕] สมัยหน่ึง ทานพระอานนทอยูท่ีพระวิหารเชตวัน อารามของ 
 ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
      ครั้งน้ันแล ในเวลาเชา ทานพระอานนทนุงหมแลวถอืบาตรและจีวร 
 เขาไปเท่ียวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี มีทานพระวังคีสะเปนปจฉาสมณะ ก็ 



 โดยสมัยนั้นแล ความกระสันไดเกิดข้ึน ความกําหนัดยอมรบกวนจิตของทาน 
 พระวังคีสะ ฯ 
      [๗๓๖] ครั้งน้ันแล ทานพระวังคีสะไดกลาวกะทานพระอานนทดวย 
 คาถาวา 
          ขาพเจาเรารอนเพราะกามราคะ จิตของขาพเจารุมรอน ขอทาน 
          จงบอกวิธีเปนเครื่องดับราคะ เพื่ออนุเคราะหแกขาพเจาดวย 
          เถิด ทานผูโคดม ฯ 
      ทานพระอานนทจึงกลาววา 
      [๗๓๗] จิตของทานรุมรอน เพราะสัญญาอันวิปลาส ทานจงละ 
          เวนนิมิตอันสวยงาม อันเปนท่ีต้ังแหงราคะเสีย ทานจงเห็น 
          สังขารท้ังหลาย โดยความเปนของแปรปรวน โดยเปนทุกข 
          และอยาเห็นโดยความเปนตน ทานจงดับราคะอันแรงกลา 
          ทานจงอยาถูกราคะเผาผลาญบอยๆ ทานจงเจริญจิตใน 
          อสุภกัมมัฏฐาน ใหเปนจิตมีอารมณเปนอันเดียวต้ังม่ันดวยด ี
          เถิด ทานจงมีกายคตาสติ ทานจงเปนผูมากดวยความหนาย 
          ทานจงเจริญความไมมีนิมิต และจงถอนมานานุสัยเสีย เพราะ 
          การรูเทาถึงมานะ ทานจักเปนผูสงบระงับเท่ียวไป ดังน้ี ฯ 
                         สุภาษิตสูตรท่ี ๕ 
      [๗๓๘] สาวัตถีนิทาน ฯ 
      ในสมัยน้ันแล พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระพุทธดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว พระผูมี- 
 *พระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย วาจาอันประกอบดวยองค 
 ๔ เปนวาจาสุภาษิต ไมเปนวาจาทุพภาษิต เปนวาจาไมมีโทษ และเปนวาจาอัน 
 วิญูชนท้ังหลายไมติเตียน องค ๔ เปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรม- 
 *วินัยนี้ ยอมกลาวแตวาจาท่ีบุคคลกลาวดีแลวอยางเดยีว ไมกลาววาจาท่ีบุคคล 
 กลาวช่ัวแลว ๑ ยอมกลาวแตวาจาท่ีเปนธรรมอยางเดียว ไมกลาววาจาท่ีไมเปน 
 ธรรม ๑ ยอมกลาวแตวาจาอันเปนท่ีรักอยางเดียว ไมกลาววาจาอันไมเปนท่ีรัก ๑ 
 ยอมกลาวแตวาจาจริงอยางเดยีว ไมกลาววาจาเท็จ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย วาจาอัน 
 ประกอบดวยองค ๔ เหลานี้แล เปนวาจาสุภาษิต ไมเปนวาจาทุพภาษิต เปนวาจา 
 ไมมีโทษ และเปนวาจาอันวิญูชนท้ังหลายไมติเตียน ฯ 
      [๗๓๙] พระผูมีพระภาค ผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
          สัตบุรุษท้ังหลาย ไดกลาววาจาสุภาษิตวาเปนท่ีหนึ่ง บุคคล 
          พึงกลาววาจาท่ีเปนธรรม ไมพึงกลาววาจาท่ีไมเปนธรรม เปน 



          ท่ีสอง บุคคลพึงกลาววาจาอันเปนท่ีรัก ไมพึงกลาววาจาอัน 
          ไมเปนท่ีรัก เปนท่ีสาม บุคคลพึงกลาววาจาจริง ไมพึงกลาว 
          วาจาเท็จ เปนท่ีสี่ ดังน้ี ฯ 
      ครั้งน้ันแล ทานพระวังคีสะลุกข้ึนจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบาขางหน่ึง 
 ประนมอัญชลีเฉพาะพระผูมีพระภาคแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต 
 พระผูมีพระภาค เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ขาแตพระสุคต เนื้อ 
 ความน้ียอมแจมแจงกะขาพระองค ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา เนื้อความนี้จงแจมแจงกะเธอเถดิ วังคีสะ ฯ 
      [๗๔๐] ครั้งน้ันแล ทานพระวังคีสะไดทูลสรรเสริญพระผูมีพระภาคดวย 
 คาถาท้ังหลายอันสมควร ณ ท่ีเฉพาะพระพักตรวา 
          บุคคลพึงกลาวแตวาจาท่ีไมเปนเหตุยังตนใหเดือดรอน และ 
          ไมเปนเหตุเบียดเบียนผูอื่น วาจาน้ันแลเปนสุภาษิต บุคคล 
          พึงกลาวแตวาจาอันเปนท่ีรัก ท่ีชนท้ังหลายช่ืนชมแลว ไม 
          ถือเอาคําท่ีช่ัวชาท้ังหลาย กลาวแตวาจาอันเปนท่ีรักแกชน 
          เหลาอื่น คําสัตยแล เปนวาจาไมตาย ธรรมน้ีเปนของมีมา 
          แตเกากอน สัตบุรุษท้ังหลายเปนผูต้ังม่ันแลวในคําสัตย ท่ี 
          เปนอรรถและเปนธรรม พระพุทธเจาตรัสพระวาจาใด ซึ่ง 
          เปนวาจาเกษม เพื่อใหถึงพระนิพพาน เพื่อทําท่ีสุดแหงทุกข 
          พระวาจานั้นแลเปนสูงสุดกวาวาจาท้ังหลาย ดังน้ี ฯ 
                         สารีปุตตสูตรท่ี ๖ 
      [๗๔๑] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม 
 ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
      ก็สมัยน้ันแล ทานพระสารีบุตรช้ีแจงใหภิกษุท้ังหลาย เห็นแจง สมาทาน 
 อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา ดวยวาจาของชาวเมือง สละสลวย ไมมีโทษ 
 ไมเคลื่อนคลาด อาจยังผูฟงใหรูเนื้อความไดแจมแจง ฯ 
      สวนภิกษุเหลานั้นก็ทําธรรมน้ันใหเปนประโยชน ใสใจกําหนดดวยจิต 
 ท้ังปวง เงี่ยโสตลงฟงธรรม ฯ 
      [๗๔๒] ครั้งน้ันแล ทานพระวังคีสะมีความคิดดังน้ีวา ทานพระสารีบุตร 
 นี้ แนะนําชักชวนภิกษุท้ังหลายใหอาจหาญ รื่นเริงดวยธรรมีกถา ดวยวาจาของ 
 ชาวเมือง สละสลวย ไมมีโทษ ไมเคลื่อนคลาด อาจยังผูฟงใหรูเนื้อความได 
 แจมแจง ฯ 
      สวนภิกษุเหลานั้นเลา ก็ทําธรรมน้ันใหเปนประโยชน ใสใจกําหนดดวย 
 จิตท้ังปวง เงี่ยโสตลงฟงธรรม อยากระน้ันเลย เราควรสรรเสริญทานพระสารี- 
 *บุตรดวยคาถาท้ังหลายอันสมควรในท่ีเฉพาะหนาเถิด ฯ 



      ลําดับนั้นแล ทานพระวังคีสะลุกจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบาขางหน่ึง 
 แลว ประนมอัญชลีเฉพาะทานพระสารีบุตรแลว ไดกลาวกะทานพระสารีบุตร 
 ดังน้ีวา ทานสารีบุตร เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพเจา ทานสารีบุตร เนื้อ 
 ความน้ียอมแจมแจงกะขาพเจา ฯ 
      ทานพระสารีบุตรกลาวกะทานพระวังคีสะวา เนื้อความนั้นจงแจมแจงกะ 
 ทานเถิด ทานวังคีสะ ฯ 
      [๗๔๓] ครั้งน้ันแล ทานพระวังคีสะไดสรรเสริญทานพระสารีบุตร 
 ตอหนาดวยคาถาท้ังหลายอันสมควรวา 
          ทานสารีบุตรเปนนักปราชญ มีปญญาลึกซึ้ง ฉลาดในทาง 
          และมิใชทาง มีปญญามาก ยอมแสดงธรรมแกภิกษุท้ังหลาย 
          แสดงโดยยอก็ได แสดงโดยพิสดารก็ได เสียงของทาน 
          ไพเราะดังกอง เหมอืนเสียงนกสาริกา ปฏิภาณเกิดข้ึนโดย 
          ไมรูสิ้นสุด เมื่อทานแสดงธรรมอยู ภิกษุท้ังหลายยอมฟง 
          เสียงอันไพเราะ เปนผูปลื้มจิตยินดีดวยเสียงอันเพราะ นา 
          ยินดี นาฟง เงี่ยโสตอยู ดังน้ี ฯ 
                         ปวารณาสูตรท่ี ๗ 
      [๗๔๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับท่ีพระวิหารบุพพาราม ปราสาท 
 ของนางวิสาขาผูเปนมารดามิคารเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี กับพระภิกษุสงฆ 
 หมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป ลวนเปนอรหันตท้ังหมด ฯ 
      ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเปนผูอันภิกษุสงฆแวดลอม ประทับ 
 นั่งในท่ีแจง เพื่อทรงปวารณาในวันอโุบสถ ๑๕ คํ่า ฯ 
      ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงตรวจดูเหน็ภิกษุสงฆเปนผูนิ่งอยูแลว จึง 
 รับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บัดนี้ เราขอปวารณาเธอท้ังหลาย 
 เธอท้ังหลายจะไมติเตียนกรรมไรๆ ท่ีเปนไปทางกายหรือทางวาจาของเราบาง 
 หรือ ฯ 
      [๗๔๕] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรลุกข้ึนจาก 
 อาสนะ ทําผาหมเฉวียงบาขางหน่ึงแลว ประนมอัญชลีเฉพาะพระผูมีพระภาคแลว 
 ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคท้ังหลายติเตียน 
 กรรมไรๆ อันเปนไปทางพระกายหรือทางพระวาจาของพระผูมีพระภาคไมไดเลย 
 ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะวา พระผูมีพระภาคทรงยังทางท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน 
 ทรงยังทางท่ียังไมเกิดมิใหเกิดมี ทรงบอกทางท่ียังไมมีผูบอก เปนผูทรงรูทาง 
 ทรงรูแจงทาง ทรงฉลาดในทาง ขาแตพระองคผูเจริญ สาวกท้ังหลายในบัดนี้เปนผู 
 เดินตามทาง บัดนี้แลขอปวารณาพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคจะไมทรงติเตียน 
 กรรมไรๆ อันเปนไปทางกายหรือทางวาจาของขาพระองคบางหรือ ฯ 



      พระผูมีพระภาคตรัสวา สารีบุตร เราติเตียนกรรมไรๆ อันเปนไปทาง 
 กายหรือทางวาจาของเธอไมไดเลย สารีบุตร เธอเปนบัณฑิต สารีบุตร เธอเปน 
 ผูมีปญญามาก เปนผูมีปญญาแนนหนา สารีบุตร เธอเปนผูมีปญญาชวนใหราเริง 
 เปนผูมีปญญาวองไว เปนผูมีปญญาหลักแหลม เปนผูมีปญญาสยายกิเลสได 
 สารีบุตร โอรสพระองคใหญของพระเจาจักรพรรดิ ยอมยงัจักรอันพระราชบิดา 
 ใหเปนไปแลว ใหเปนไปตามไดโดยชอบ ฉันใด สารีบุตร เธอก็ฉันนั้นเหมอืนกัน 
 ยอมยังธรรมจกัรอันยอดเยี่ยม อันเราใหเปนไปแลวใหเปนไปตามไดโดยชอบ 
 แทจริง ฯ 
      ทานพระสารีบุตรจึงกราบทูลอีกวา ขาแตพระองคผูเจริญ หากวาพระผูมี- 
 *พระภาค ไมทรงติเตียนกรรมไรๆ อันเปนไปทางกาย หรือทางวาจาของขาพระองค 
 ไซร ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคจะไมทรงติเตียนกรรมไรๆ อัน 
 เปนไปทางกายหรือทางวาจาของภิกษุ ๕๐๐ รูปเหลาน้ีบางหรือ ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา สารีบุตร เราไมติเตียนกรรมไรๆ อันเปนไป 
 ทางกายหรือทางวาจา ของภิกษุ ๕๐๐ รูปแมเหลานี้ สารีบุตร เพราะบรรดาภิกษุ 
 ๕๐๐ รูปเหลาน้ี ภิกษุ ๖๐ รูป เปนผูไดวิชชา ๓ อีก ๖๐ รูป เปนผูไดอภิญญา ๖ 
 อีก ๖๐ รูป เปนผูไดอุภโตภาควิมุติ สวนท่ียังเหลือเปนผูไดปญญาวิมุติ ฯ 
      ครั้งน้ันแล ทานพระวังคีสะลุกข้ึนจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบาขางหน่ึง 
 แลว ประนมอัญชลีเฉพาะพระผูมีพระภาคแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา 
 ขาแตพระผูมีพระภาค เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ขาแตพระสุคต 
 เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสวา เนื้อความนั้นจงแจมแจงกะเธอเถิด วังคีสะ ฯ 
      [๗๔๖] ครั้งน้ันแล ทานพระวังคีสะ ไดสรรเสริญพระผูมีพระภาคในท่ี 
 เฉพาะพระพักตรดวยคาถาท้ังหลายอันสมควรวา 
          วันนี้เปนวันอโุบสถท่ี ๑๕ ภิกษุ ๕๐๐ รปู มาประชุมกันแลว 
          เพื่อความบริสุทธิ์ ลวนเปนผูตัดกิเลส เครื่องประกอบและ 
          เครื่องผูกไดแลว เปนผูไมมีความคับแคน เปนผูมีภพใหมสิ้น 
          แลว เปนผูแสวงหาคุณอันประเสริฐ พระเจาจักรพรรดิหอม- 
          *ลอมดวยอํามาตยเสด็จเลียบพระมหาอาณาจักรนี้ ซึ่งมีสมุทร 
          สาครเปนขอบเขตโดยรอบ ฉันใด สาวกท้ังหลายผูบรรล ุ
          ไตรวิชชา ผูละมฤตยุราชเสียได ยอมน่ังหอมลอมพระผูมี 
          พระภาค ผูชํานะสงครามแลว เปนผูนําพวกอันหาผูนําอื่น 
          ยิ่งกวาไมมี ฉันนั้น พระสาวกท้ังหมดเปนบุตรของพระผูมี 
          พระภาค ผูช่ัวชาไมมีในสมาคมน้ี ขาพระองคขอถวายบังคม 
          พระผูมีพระภาค ผูหักลูกศร คือตัณหาเสียได ผูเปนเผา- 



          *พันธุ พระอาทิตย ดังน้ี ฯ 
                        ปโรสหัสสสูตรท่ี ๘ 
      [๗๔๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี กับภิกษุสงฆหมูใหญ 
 ๑,๒๕๐ รูป ฯ 
      ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหภิกษุท้ังหลายเห็นแจง ให 
 สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาอันประกอบดวยนิพพาน ฯ 
      ฝายภิกษุเหลานั้น ไดทําธรรมน้ันใหสําเร็จประโยชน ใสใจกําหนดดวย 
 จิตท้ังปวง เงี่ยโสตลงฟงธรรม ฯ 
      [๗๔๘] ครั้งน้ันแล ทานพระวังคีสะมีความคิดดังน้ีวา พระผูมีพระภาคน้ี 
 ทรงแนะนํา ทรงชักชวนภิกษุท้ังหลายใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอนั 
 ประกอบดวยนิพพาน ฝายภิกษุเหลานั้น ก็ทําธรรมน้ันใหสาํเร็จประโยชน ใสใจ 
 กําหนดดวยจิตท้ังปวง เงี่ยโสตลงฟงธรรมนั้น อยากระน้ันเลย เราควรจะ 
 สรรเสริญพระผูมีพระภาคในท่ีเฉพาะพระพักตร ดวยคาถาท้ังหลายอันสมควรเถิด ฯ 
      ครั้งน้ันแล ทานพระวังคีสะลุกข้ึนจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบาขางหน่ึง 
 แลว ประนมอัญชลีเฉพาะพระผูมีพระภาคแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา 
 ขาแตพระผูมีพระภาค เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ขาแตพระสุคต 
 เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสวา เนื้อความนั่นจงแจมแจงกะเธอเถิด วังคีสะ ฯ 
      [๗๔๙] ครั้งน้ันแล ทานพระวังคีสะไดกราบทูลสรรเสรญิพระผูมีพระภาค 
 ในท่ีเฉพาะพระพักตร ดวยคาถาท้ังหลายอันสมควรวา 
          ภิกษุมากกวาพัน ยอมน่ังหอมลอมพระสคุตผูทรงแสดงธรรม 
          อันปราศจากธุลีคือพระนิพพาน ธรรมอันหาภัยแตไหนมิได 
          ภิกษุท้ังหลายยอมฟงธรรมอันปราศจากมลทิน ซึ่งพระสัมมา- 
          สัมพุทธเจาทรงแสดงแลว พระสัมพุทธเจาผูอันหมูภิกษุ 
          หอมลอมแลว ยอมงามจริงหนอ ขาแตพระผูมีพระภาค 
          พระองคเปนผูทรงนามวาพญาชางอันประเสริฐ เปนพระฤาษี 
          ท่ี ๗ แหงพระฤาษีท้ังหลาย เปนผูดุจมหาเมฆยังฝนใหตกใน 
          พระสาวก ขาแตพระองคผูทรงแกลวกลาใหญ วังคีสะสาวก 
          ของพระองค ออกจากท่ีพักกลางวันดวยความใครเพื่อเฝาพระ- 
          *ศาสดา ขอถวายบังคมพระบาท ดังน้ี ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสถามวา วังคีสะ คาถาเหลาน้ีเธอตรึกตรองไวกอน 
 หรือๆ วาแจมแจงกะเธอโดยฉับพลัน ฯ 
      ทานพระวังคีสะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ คาถาเหลาน้ี 



 ขาพระองคมิไดตรึกตรองไวกอนเลย แตยอมแจมแจงกะขาพระองคโดยทันทีเทียว 
 แล ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา วังคีสะ คาถาท้ังหลายท่ีเธอไมไดตรึกตรองไว 
 ในกาลกอน จงแจมแจงกะเธอยิ่งกวาประมาณเถิด ฯ 
      [๗๕๐] ทานพระวังคีสะ ทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาควา ได 
 พระเจาขา แลวไดทูลสรรเสรญิพระผูมีพระภาคดวยคาถาท้ังหลายซึ่งตนไมได 
 ตรึกตรองไวในกาลกอน โดยยิ่งกวาประมาณวา 
          พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใด ทรงครอบงําหนทางผิดต้ัง 
          รอยของมารเสียได ทรงทําลายกิเลสเครื่องตรึงใจเพียงดังตะปู 
          ท้ังหลายเสียไดเสด็จเท่ียวไป ทานท้ังหลายจงดูพระสมัมา 
          สัมพุทธเจาพระองคนั้น ผูทรงทําการแกเครื่องผูกเสียได ผู- 
          อันกิเลสอาศัยไมไดแลว ผูทรงจําแนกธรรมเปนสวนๆ 
          พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใดไดทรงบอกทางมีอยางตางๆ 
          เพื่อเปนเครื่องขามโอฆะ เมื่อหนทางนั้น ซึ่งเปนทางไมตาย 
          อันพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ันตรัสบอกแลว พระสาวกทั้งหลาย 
          เปนผูเห็นธรรมไมงอนแงน ต้ังม่ันแลว พระสัมมาสัมพุทธเจา 
          พระองคใด ทรงทําความรุงเรอืงแทงตลอดซ่ึงธรรมแลว ได 
          ทรงเห็นธรรมเปนท่ีกาวลวงทิฐิท้ังปวง พระสัมมาสัมพุทธเจา 
          พระองคนั้น ครั้นทรงทราบแลวและทรงกระทําใหแจง 
          (ธรรมน้ัน) แลว ไดทรงแสดงฐานะท้ัง ๑๐ อันเลิศ ความ 
          ประมาทอะไร ในธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดง 
          แลวดวยดีอยางนี้ จักมีแกผูรูท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแล 
          บุคคลพึงเปนผูไมประมาท นอมใจศึกษาในพระศาสนาของ 
          พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทุกเมื่อ ดังน้ี ฯ 
                         โกณทัญญสูตรท่ี ๙ 
      [๗๕๑] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬวุัน อัน 
 เปนท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ฯ 
      ครั้งน้ันแล ทานพระอัญญาโกณฑัญญะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
 ประทับตอกาลนานนักทีเดียว ครั้นแลวไดหมอบลงแทบพระบาทท้ังสองของ 
 พระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา จูบพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคดวยปาก 
 นวดฟนดวยมือท้ังสอง และประกาศชื่อวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองค 
 ช่ือวา โกณฑัญญะ ขาแตพระสุคต ขาพระองคช่ือวาโกณฑัญญะ ดังน้ี ฯ 
      [๗๕๒] ครั้งน้ันแล ทานพระวังคีสะมีความคิดดังน้ีวา ทานพระอัญญา 
 โกณฑัญญะนี้ นานนักทีเดียวจึงไดเขาเฝาพระผูมีพระภาค ครั้นเขาเฝาแลว ได 



 หมอบลงแทบพระบาทท้ังสองของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา จูบพระบาทท้ัง- 
 *สองของพระผูมีพระภาคดวยปาก นวดฟนดวยมือท้ังสอง และประกาศชื่อวา 
 ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคช่ือวา โกณฑัญญะ ขาแตพระสุคต ขาพระองค 
 ช่ือวา โกณฑัญญะ อยากระน้ันเลย เราพึงชมเชยทานพระอัญญาโกณฑัญญะ 
 ในท่ีเฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคดวยคาถาท้ังหลายตามสมควรเถิด ฯ 
      ครั้งน้ันแล ทานพระวังคีสะลุกข้ึนจากอาสนะแลว ประนมอัญชลีไปทาง 
 ท่ีพระผูมีพระภาคประทับแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระผูมี- 
 *พระภาค เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ขาแตพระสุคต เนื้อความน้ี 
 ยอมแจมแจงกะขาพระองค ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสวา เนื้อความนั่นจงแจมแจงกะเธอเถิด วังคีสะ 
 ดังน้ี ฯ 
      [๗๕๓] ครั้งน้ันแล ทานพระวังคีสะไดชมเชยทานพระอัญญาโกณฑัญญะ 
 เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคดวยคาถาท้ังหลายอันสมควรวา 
          พระโกณฑัญญะเถระน้ี เปนผูตรัสรูตามพระพุทธองค เปนผู 
          มีความเพียรเครื่องกาวหนาอยางแรงกลา เปนผูไดธรรมเครื่อง 
          อยูเปนสุขท้ังหลายอันเกิดแตวิเวกเนืองนิตย คุณอันใดอัน 
          พระสาวกผูทําตามคําสอนของพระศาสดาพึงบรรลุ คุณอันนั้น 
          ทุกอยางอันพระโกณฑญัญะเถระน้ัน เปนผูไมประมาทศึกษา 
          อยูบรรลุแลวโดยลําดับ พระโกณฑัญญะเถระเปนผูมีอานุภาพ 
          มาก เปนผูไดวิชชา ๓ เปนผูฉลาดในเจโตปริยญาณ เปน 
          ทายาทของพระพุทธองค ไหวอยูซึ่งพระบาทท้ังสองของ 
          พระศาสดา ดังน้ี ฯ 
                       โมคคัลลานสูตรท่ี ๑๐ 
      [๗๕๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับ ณ กาฬสิลา ขางภูเขาอิสิคิลิ 
 เขตพระนครราชคฤห พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ลวนเปน 
 พระอรหันตท้ังหมด ฯ 
      ไดยินวา ทานพระมหาโมคคัลลานะตามพิจารณาจิตอันหลุดพนพิเศษ 
 (จากกิเลส) อันหาอุปธิมิได ของภิกษุเหลาน้ันดวยจิตอยู ฯ 
      [๗๕๕] ครั้งน้ันแล ทานพระวังคีสะมีความคิดดังน้ีวา พระผูมีพระภาค 
 นี้แลประทับท่ีกาฬสิลา ขางภูเขาอิสิคิลิ เขตกรุงราชคฤห พรอมดวยภิกษุสงฆ 
 หมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป ลวนเปนพระอรหันตท้ังหมด ทานพระมหา- 
 *โมคคัลลานะก็ตามพิจารณาจิตอันหลุดพนพิเศษ (จากกิเลส) อันหาอุปธิมิได 
 ของภิกษุเหลานั้นดวยจิตอยู อยากระน้ันเลย เราพึงชมเชยทานพระมหาโมคคัลลานะ 
 เฉพาะพระพักตรของพระผูมพีระภาคดวยคาถาท้ังหลายอันสมควรเถิด ฯ 



      ครั้งน้ันแล ทานพระวังคีสะลุกข้ึนจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบาขางหน่ึง 
 ประนมอัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
 ดังน้ีวา ขาแตพระผูมีพระภาค เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ขาแต- 
 *พระสุคต เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา เนื้อความนั่นจงแจมแจงกะเธอเถดิ วังคีสะ ฯ 
      [๗๕๖] ครั้งน้ันแล ทานพระวังคีสะ ไดชมเชยทานพระมหาโมคคัลลานะ 
 เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคดวยคาถาท้ังหลายอันสมควรวา 
          พระสาวกท้ังหลายผูสําเร็จไตรวิชชา ผูละมฤตยูเสียได ยอม 
          นั่งหอมลอมพระมุนี ผูถึงฝงแหงทุกข  ซึ่งประทับนั่งอยูท่ีขาง 
          แหงภูเขา  พระมหาโมคคัลลานะผูมีฤทธิ์มาก ยอมสอดสอง 
          พระสาวกเหลาน้ันดวยจติ  ตามพิจารณาจิตอันหลุดพนพิเศษ 
          แลว อันหาอุปธิมิไดของพระสาวกเหลาน้ันอยู พระสาวก 
          ท้ังหลายยอมน่ังหอมลอมพระโคดม ผูเปนมุนี ซึ่งสมบูรณ 
          ดวยพระคุณท้ังปวงอยางน้ี ผูถึงฝงแหงทุกข ผูประกอบดวย 
          พระคุณเปนอเนกประการ ดังน้ี ฯ 
                         คัคคราสูตรท่ี ๑๑ 
      [๗๕๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาค ประทับอยูท่ีริมฝงสระบัวช่ือวา 
 คัคครา เขตนครจัมปา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป อุบาสก 
 ประมาณ ๗๐๐  คน และเทวดาหลายพันองค ฯ 
      นัยวา พระผูมีพระภาครุงเรืองลวงภิกษุ อบุาสกและเทวดาเหลาน้ัน ดวย 
 พระวรรณะและดวยพระยศ ฯ 
      [๗๕๘] ครั้งน้ันแล ทานพระวังคีสะ มีความคิดดังน้ีวา พระผูมีพระภาค 
 นี้แล ประทับอยูท่ีฝงสระบัวช่ือวาคัคครา เขตนครจัมปา พรอมดวยภิกษุสงฆ 
 หมูใหญ  ประมาณ ๕๐๐ รูป อุบาสกประมาณ ๗๐๐ คน และเทวดาหลายพันองค 
 นัยวา พระผูมีพระภาครุงเรอืงลวงภิกษุ อุบาสกและเทวดาเหลาน้ัน ดวยพระ- 
 *วรรณะและดวยพระยศ อยากระนั้นเลย เราพึงชมเชยพระผูมีพระภาค ณ ท่ีเฉพาะ 
 พระพักตร ดวยคาถาอันสมควรเถิด ฯ 
      ครั้งน้ันแล ทานพระวังคีสะ ลุกข้ึนจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบา 
 ขางหน่ึง ประนมอัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับอยูแลว ไดกราบทูลพระผูมี- 
 *พระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ขาแต 
 พระสุคต เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสวา เนื้อความนั่นจงแจมแจงกะเธอเถิด วังคีสะ ฯ 
      [๗๕๙] ครั้งน้ันแล ทานพระวังคีสะ ไดชมเชยพระผูมีพระภาค ณ ท่ี 
 เฉพาะพระพักตร ดวยคาถาอนัสมควรวา 



          พระจันทรพระอาทิตยซึ่งปราศจากมลทิน ยอมแจมกระจาง 
          ในทองฟา ซึ่งปราศจากเมฆฝน ฉันใด ขาแตพระองคผูมี 
          พระรัศมีซานออกแตพระสรีรกาย ผูเปนมหามุนี พระองค 
          ยอมรุงเรอืงลวงสรรพสตัวโลก ดวยพระยศ ฉันนั้น ดังน้ี ฯ 
                         วังคีสสูตรท่ี ๑๒ 
      [๗๖๐] สมัยหน่ึง ทานพระวังคีสะ อยูท่ีพระวิหารเชตวัน อารามของ 
 ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
      ก็สมัยน้ันแล ทานพระวังคีสะ เปนผูบรรลุพระอรหัตแลวไมนาน เสวย 
 วิมุตติสุขอยู ไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ในเวลานั้นวา 
          ในกาลกอน เราเปนผูมัวเมาดวยความเปนกวี ไดเท่ียวไป 
          แลว สูบานจากบาน สูเมืองจากเมือง ครั้นเราไดเห็น 
          พระสัมพุทธเจา ศรัทธาจึงบังเกิดข้ึนแกเรา พระสัมพุทธเจา 
          นั้นไดทรงแสดงธรรมคือขันธ อายตนะ ธาตุแกเรา เราไดฟง 
          ธรรมของพระองคแลว ก็บรรพชาเปนผูหาเรือนมิได พระมุนี 
          ไดตรัสรูพระโพธิญาณ เพ่ือประโยชนแกประชุมชนเปนอัน- 
          มากแกภิกษุและภิกษุณีท้ังหลาย ผูไดถงึ ไดเห็นนิยามธรรม 
          การมาของเราในสํานักของพระพุทธเจาของเรา เปนการมาดี 
          จริงหนอ วิชชา ๓ อันเราไดบรรลุแลวโดยลําดับ พระศาสนา 
          ของพระพุทธองคเราไดทําแลว เรายอมรูขันธสันดานอันเรา 
          เคยอยูในกาลกอน ทิพจักษุญาณเราทําใหหมดจดแลว เรา 
          เปนผูสําเร็จไตรวิชชา บรรลอุิทธิวิธี ฉลาดในเจโตปริยญาณ 
          ดังน้ี ฯ 
                          จบวังคีสสังยุต 
                          ---------- 
               รวมพระสูตรแหงวังคีสสังยุตมี ๑๒ สูตร คือ 
      นิกขันตสูตรท่ี ๑ อรติสูตรท่ี ๒ เปสลาติมัญญนาสูตรท่ี ๓ อานันทสูตร 
 ท่ี ๔ สุภาษิตสูตรท่ี ๕  สารีปุตตสูตรท่ี ๖ ปวารณาสูตรท่ี ๗ ปโรสหัสสสูตร 
 ท่ี ๘ โกณฑัญญสูตรท่ี ๙ โมคคัลลานสูตรท่ี ๑๐ คัคคราสูตรท่ี ๑๑ กับวังคีสสูตร 
 ครบ ๑๒ ฯ 
                         ------------- 
                            วนสังยุต 
                          วิเวกสูตรท่ี ๑ 
      [๗๖๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง ภิกษุรูปหน่ึง พํานักอยูในแนวปาแหงหน่ึง ในแควนโกศล 



 สมัยน้ันแล ภิกษุรูปน้ัน พักผอนกลางวัน ตรึกอกุศลวิตกลามกอิงอาศัยเรอืน ฯ 
      [๗๖๒] ครั้งน้ัน เทวดาท่ีสิงอยูในปาน้ัน มีความเอ็นดูใครประโยชน 
 แกภิกษุนั้น หวังจะใหเธอสลดใจ จึงเขาไปหาแลวกลาวกะเธอดวยคาถาวา 
          ทานใครวิเวก จึงเขาปา สวนใจของทานแสซานไปภายนอก 
          ทานเปนคน จงกําจัดความพอใจในคนเสีย แตนั้น ทาน 
          จักเปนผูมีความสุข ปราศจากความกําหนัด ทานมีสติ ละ 
          ความไมยินดีเสียได เราเตือนใหทานระลึกถึงธรรมของ 
          สัตบุรุษ ธุลีคือกิเลสประดุจบาดาลท่ีขามไดยาก ไดแกความ 
          กําหนัดในกามอยาไดครอบงําทานเลย นกท่ีเปอนฝุน ยอม 
          สลัดธุลีท่ีแปดเปอนใหตกไป ฉันใด ภิกษุผูมีเพียร มีสติ 
          ยอมสลัดธุลีคือกิเลสท่ีแปดเปอนใหตกไป ฉันนั้น ดังน้ี 
      ลําดับนั้น ภิกษุนั้นเปนผูอันเทวดาน้ันเตือนใหสังเวช ถึงซ่ึงความสลดใจ 
 แลวแล ฯ 
                         อุปฏฐานสูตรท่ี ๒ 
      [๗๖๓] สมัยหน่ึง ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในแนวปาแหงหน่ึงในแควน 
 โกศล สมัยน้ันแล ภิกษุรูปน้ัน ไปนอนหลับในท่ีพักกลางวัน ฯ 
      [๗๖๔] ครั้งน้ัน เทวดาท่ีสิงอยูในปาน้ัน มีความเอ็นดูใครประโยชน 
 แกภิกษุรูปนั้น หวังจะใหเธอสลดใจจึงเขาไปหาแลวไดกลาวกะเธอดวยคาถาวา 
          ทานจงลุกข้ึนเถิดภิกษุ ทานจะตองการอะไรดวยความหลับ 
          ทานผูเรารอนดวยกิเลส อันลูกศรคือตัณหาเสียบแทง ดิ้นรน 
          อยู จะมัวหลับมีประโยชนอะไร ทานออกจากเรือนบวชดวย 
          ความเปนผูไมมีเรือนดวยศรัทธาใด ทานจงเพิ่มพูนศรัทธาน้ัน 
          เถิด อยาไปสูอํานาจของความหลับเลย ฯ 
      [๗๖๕] คนเขลาหมกมุนอยูในกามารมณเหลาใด กามารมณ 
          เหลานั้น ไมเท่ียง ไมยั่งยนื ความหลับจะแผดเผาบรรพชิต 
          ผูพนแลว ผูไมเกี่ยวของในกามารมณซึ่งยังสัตวใหติดอยูได 
          อยางไร เพราะกําจัดฉันทราคะเสียได และเพราะกาวลวง 
          อวิชชาเสียได ญาณนั้นเปนของบริสุทธ์ิอยางยิ่ง ไฉนความ 
          หลับจะแผดเผาบรรพชิตได ความหลับจะแผดเผาบรรพชิต 
          ผูไมมีโศก  ไมมีความแคนใจ เพราะทําลายอวิชชาเสียดวย 
          วิชชา และเพราะอาสวะสิ้นไปหมดแลวอยางไรได ความ 
          หลับจะแผดเผาบรรพชิตผูปรารภความเพียร ผูมีตนอันสงไป 
          แลว ผูบากบ่ันมั่นเปนนิตย ผูจํานงพระนิพพานอยูอยาง 
          ไรได ฯ 



                        กัสสปโคตตสูตรท่ี ๓ 
      [๗๖๖] สมัยหน่ึง ทานพระกัสสปโคตร พํานักอยูในแนวปาแหงหน่ึง 
 ในแควนโกศล สมัยน้ันแล ทานอยูในท่ีพักกลางวัน กลาวสอนนายพรานเนื้อ 
 คนหน่ึง ฯ 
      [๗๖๗] ครั้งน้ัน เทวดาผูสิงอยูในปาน้ัน มีความเอ็นดูใครประโยชน 
 แกทานพระกัสสปโคตร หวังจะใหทานสลดใจจึงเขาไปหา แลวไดกลาวกะทาน 
 ดวยคาถาวา 
          ภิกษุผูกลาวสอนนายพรานเนื้อซึ่งเท่ียวไปตามซอกเขาผูทราม 
          ปญญา ไมรูเทาถึงการณ ในกาลอันไมควร ยอมปรากฏ 
          แกเราประดุจคนเขลา เขาเปนคนพาล ถึงฟงธรรมอยูก็ไม 
          เขาใจเน้ือความ แสงประทีปโพลงอยูก็ไมเห็น เมื่อทานกลาว 
          ธรรมอยู ยอมไมรูเนือ้ความ ขาแตทานกัสสป ถึงแมทาน 
          จักทรงประทีปอันโพลงตั้ง ๑๐ ดวง เขาก็จักไมเห็นรูป เพราะ 
          จักษุ (คือญาณ) ของเขาไมมี ฯ 
      ลําดับนั้น ทานกัสสปโคตร ผูอันเทวดาน้ันใหสังเวช ถึงซ่ึงความสลด 
 ใจแลว ฯ 
                         สัมพหุลสูตรท่ี ๔ 
      [๗๖๘] สมัยหนึ่ง ภิกษุมากดวยกัน พํานักอยูในแนวปาแหงหน่ึงใน 
 แควนโกศล ครั้งน้ันแล ภิกษุเหลาน้ันอยูจําพรรษาถวนไตรมาสแลวหลีกไปสู 
 จาริก ฯ 
      [๗๖๙] ครั้งน้ัน เทวดาผูสิงอยูในแนวปาน้ัน เมื่อไมเห็นภกิษุเหลานั้น 
 ก็คร่ําครวญถึง ไดกลาวคาถาน้ีในเวลานั้นวา 
          ความสนิทสนมยอมปรากฏประดุจความไมยินดีเพราะเห็น 
          ภิกษุเปนอันมากในอาสนะอันสงัด ทานเหลาน้ัน เปนพหุสูต 
          มีถอยคําไพเราะ ทานเปนสาวกของพระโคดม ไปท่ีไหนกัน 
          เสียแลว ฯ 
      [๗๗๐] เมื่อเทวดานั้นกลาวอยางนี้แลว เทวดาอีกองคหนึ่งไดกลาวกะ 
 เทวดานั้นดวยคาถาวา 
          ภิกษุท้ังหลายเปนผูไมอาลัยท่ีอยู เท่ียวไปเปนหมูประดุจวานร 
          ไปสูแควนมคธและโกศล บางพวกก็บายหนาไปสูแควนวัชชี ฯ 
                         อานันทสูตรท่ี ๕ 
      [๗๗๑] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนท พํานักอยูในแนวปาแหงหน่ึงใน 
 แควนโกศล สมัยน้ันแล ทานพระอานนท เปนผูมากไปดวยการรับแขกฝาย 
 คฤหัสถเกินเวลาอยู ฯ 



      [๗๗๒] ครั้งน้ันแล เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น มีความเอ็นดู ใคร 
 ประโยชนแกทานพระอานนท ใครจะใหทานสังเวชจึงเขาไปหาถึงท่ีอยู ครั้นแลว 
 ไดกลาวกะทานดวยคาถาวา 
          ทานเขาไปสูท่ีรกคือโคนตนไมแลว จงใสใจถึงพระนิพพาน 
          โคตมะ ทานจงเพงฌาน อยาประมาท ถอยคําท่ีสนทนา 
          ของทานจักทําอะไรได ฯ 
          ลําดับนั้น ทานพระอานนท เปนผูอันเทวดาน้ันใหสังเวช 
          ถึงซ่ึงความสลดใจแลวแล ฯ 
                         อนุรุทธสูตรท่ี ๖ 
      [๗๗๓] สมัยหน่ึง ทานพระอนุรุทธพํานักอยูในแนวปาแหงหน่ึงใน 
 แควนโกศล ฯ 
      [๗๗๔] ครั้งน้ันแล เทวดาช้ันดาวดึงสองคหนึ่งช่ือชาลินีเปนภรรยาเกา 
 ของทานพระอนุรุทธ เขาไปหาทานถึงท่ีอยู ครั้นแลวไดกลาวกะทานดวยคาถาวา 
          ทานจงต้ังจิตของทานไวในหมูทวยเทพช้ันดาวดึงส ซึ่งพรั่ง 
          พรอมดวยอารมณอันนาใครท้ังปวง ท่ีทานเคยอยูในกาลกอน 
          ทานจะเปนผูอันหมูเทวดาแวดลอมเปนบริวาร ยอมงดงาม ฯ 
      [๗๗๕] อ. เหลานางเทพกัลยาผูมีคติอันทราม ดํารงม่ันอยูใน 
          กายของตน สัตวท้ังหลายเหลาน้ัน แมเปนผูมีคติอันทราม 
          ก็ถูกนางเทพกัลยาปรารถนา ฯ 
      [๗๗๖] ท. เหลาสัตวผูไมไดเห็นท่ีอยูอันเปนท่ีนาเพลิดเพลิน 
          ของนรเทพช้ันไตรทศ ผูมียศ ก็ช่ือวาไมรูจักความสุข ฯ 
      [๗๗๗] อ. ดูกรเทวดาผูเขลา ทานไมรูแจงตามคําของพระ- 
          อรหันตวา 
          สังขารท้ังปวงไมเท่ียง มีอันเกิดข้ึนและเส่ือมไปเปน 
          ธรรมดา บังเกิดข้ึนแลวยอมเสื่อมไป  การเขาไประงับสังขาร 
          เหลานั้นเสียไดเปนสุข บัดนี้ การอยูครอบครองของเราไมมี 
          อีกตอไป ตัณหาประดุจดังวาขายในหมูเทพของเราก็ไมมี 
          สงสารคือชาติสิ้นไปแลว บัดนี้ภพใหม ไมมีอีกตอไป ฯ 
                         นาคทัตตสูตรท่ี ๗ 
      [๗๗๘] สมัยหนึ่ง ทานพระนาคทัตตะ พํานักอยูในแนวปาแหงหน่ึงใน 
 แควนโกศล สมัยน้ันแล ทานพระนาคทัตตะเขาไปสูบานแตเชาตรูและกลับมา 
 หลังเท่ียง ฯ 
      [๗๗๙] ครั้งน้ันแล เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น มีความเอ็นดู ใคร 
 ประโยชนแกทานพระนาคทัตตะ ใครจะใหทานสังเวช จึงเขาไปหาถึงท่ีอยู ครั้น 



 แลวไดกลาวกะทานดวยคาถาวา 
          ทานนาคทัตตะ ทานเขาไปแลวในกาลและกลับมาในกลางวัน 
          (ทาน) มีปรกติเท่ียวไปเกินเวลา คลุกคลีกับคฤหัสถ พลอย 
          รวมสุขรวมทุกขกับเขา เรายอมกลวัพระนาคทัตตะ ผูคะนอง 
          สิ้นดี และพัวพันในสกุลท้ังหลาย ทานอยาไปสูอํานาจของ 
          มัจจุราชผูมีกําลัง ผูกระทําซ่ึงท่ีสุดเลย ฯ 
      ลําดับนั้น ทานพระนาคทัตตะ เปนผูอันเทวดานั้นใหสังเวชถึงซ่ึงความ 
 สลดใจแลวแล ฯ 
                         กุลฆรณีสูตรท่ี ๘ 
      [๗๘๐] สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในราวปาแหงหนึ่งในแควน 
 โกศล สมัยน้ันแล ภิกษุนั้นไปอยูคลุกคลีในสกุลแหงหน่ึงเกินเวลา ฯ 
      [๗๘๑] ครั้งน้ันแล เทวดาผูสิงอยูในราวปาน้ัน มีความเอ็นดูใครประ- 
 *โยชนแกภิกษุนั้น ใครจะใหเธอสังเวช จึงเนรมิตเพศแหงหญิงแมเรือนในตระกูล 
 นั้นเขาไปหาถึงท่ีอยู ครั้นแลวไดกลาวกะภิกษุนั้นดวยคาถาวา 
          ชนท้ังหลาย ยอมประชุมสนทนากันท่ีฝงแมน้ําในโรงท่ีพัก 
          ในสภา และในถนน สวนเราและทานเปนดังรือ ฯ 
      [๗๘๒] แทจริงเสียงท่ีเปนขาศึกมีมากอันทานผูมีตบะ พึงอดทน 
          ไมพึงเกอเขินเพราะเหตุนั้น เพราะสัตวหาไดเศราหมองดวย 
          เหตุนั้นไม แตผูใดมักสะดุงเพราะเสียงประดุจเนื้อทรายในปา 
          นักปราชญกลาวผูนั้นวามีจิตเบา วัตรของเขายอมไมสมบูรณ ฯ 
                         วัชชีปุตตสูตรท่ี ๙ 
      [๗๘๓] สมัยหนึ่ง ภิกษุวัชชีบุตรรูปหน่ึง พํานักอยูในแนวปาแหงหน่ึง 
 ใกลเมืองเวสาลี สมัยน้ันแล วาระแหงมหรสพตลอดราตรีท้ังปวงยอมมีในเมือง 
 เวสาลี ฯ 
      [๗๘๔] ครั้งน้ันแล ภิกษุนั้นไดฟงเสียงกึกกองแหงดนตรี อันบุคคลตี 
 และบรรเลงแลวในเมืองเวสาล ีคร่ําครวญอยู ไดภาษิตคาถานี้ในเวลาน้ันวา 
          เราเปนคนๆ เดียวอยูในปา ประดุจทอนไมท่ีเขาท้ิงแลวในปา 
          ฉะนั้น ใครจะเปนผูลามกกวาเราในราตรีเชนนี้หนอ ฯ 
      [๗๘๕] ลําดับนั้น เทวดาผูสิงอยูในแนวปาน้ัน มีความเอ็นดู ใคร 
 ประโยชนแกเธอ ใครจะยังเธอใหสลดจึงเขาไปหาจนถึงท่ีอยู ครั้นแลวไดกลาว 
 กะเธอดวยคาถาวา 
          ทานเปนคนๆ เดียวเทาน้ันอยูในปา ประดุจทอนไมท่ีเขาท้ิง 
          แลวในปาฉะนั้น เทวดาและมนุษยท้ังหลายเปนอันมากยอม 
          รักทาน ประดุจสัตวนรกรักผูท่ีจะไปสวรรค ฉะนั้น ฯ 



          ลําดับนั้นแล ภิกษุนั้นเปนผูอันเทวดาใหสังเวชถึงซึ่งความ 
          สลดแลวแล ฯ 
                         สัชฌายสูตรท่ี ๑๐ 
      [๗๘๖] สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหน่ึง พํานักอยูในปาแหงหน่ึงในแควนโกศล 
 สมัยน้ัน ภิกษุนั้น นัยวาเม่ือกอนเปนผูมากไปดวยการสาธยายเกินเวลาอยู สมัย 
 ตอมา เธอเปนผูขวนขวายนอยเปนผูนิ่ง ยังกาลใหลวงไป ฯ 
      [๗๘๗] ครั้งน้ันแล เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น ไมไดฟงธรรมของเธอ 
 จึงเขาไปหาถึงท่ีอยู ครั้นแลวไดกลาวกะเธอดวยคาถาวา 
          ภิกษุ ทานอยูรวมกับภิกษุท้ังหลาย ยอมไมสาธยายบทแหง 
          พระธรรม เพราะเหตุไร บุคคลฟงธรรมแลวยอมไดความ 
          เลื่อมใส ผูกลาวธรรมยอมไดรับความสรรเสริญในทิฏฐธรรม 
          เทียว ฯ 
      [๗๘๘] ภิ. ความพอใจในบทแหงพระธรรมไดมีแลวในกาลกอน 
          จนถึงกาลท่ีเรามารวมดวยวริาคะและเพราะเรามารวมดวยวริาคะ 
          แลว สัตบุรุษท้ังหลายรูท่ัวถึง รูป เสียง กลิ่น รส และ 
          โผฏฐัพพะ อยางใดอยางหน่ึงแลว ไดกลาวการเสียสละ 
          (อารมณนั้นๆ) เสีย ฯ 
                     อโยนิโสมนสิการสูตรท่ี ๑๑ 
      [๗๘๙] สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในแนวปาแหงหน่ึงในแควน 
 โกศล สมัยน้ันแล เธอไปท่ีพักในกลางวัน ตรึกอกุศลวิตกอันลามกคือกามวิตก 
 พยาบาทวิตก และวิหิงสาวิตก ฯ 
      [๗๙๐] ครั้งน้ันแล เทวดาผูสิงอยูในแนวปาน้ัน มีความเอ็นดู ใคร 
 ประโยชน หวังจะใหภิกษุนั้นสังเวช จึงเขาไปหาถึงท่ีอยู ครั้นแลวไดกลาวกะภิกษุ 
 นั้นดวยคาถาวา 
          ทานถูกวิตกกิน เพราะมนสิการไมแยบคาย ทานจงละ 
          มนสิการไมแยบคายเสีย และจงใครครวญโดยแยบคาย ทาน 
          ปรารภพระศาสดาพระธรรม พระสงฆ และศีลของตนแลว 
          จะบรรลุความปราโมทย ปติและสุขโดยไมตองสงสัย แตนั้น 
          ทานจักเปนผูมากดวยความปราโมทย จักกระทําท่ีสุดแหง 
          ทุกขได ฯ 
      ลําดับนั้นแล ภิกษุนั้น เปนผูอันเทวดาน้ันใหสังเวชถึงซึ่งความสลดใจ 
 แลวแล ฯ 
                        มัชฌันติกสูตรท่ี ๑๒ 
      [๗๙๑] สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในแนวปาแหงหน่ึงในแควน 



 โกศล ฯ 
      [๗๙๒] ครั้งน้ันแล เทวดาผูสิงอยูในปาน้ัน เขาไปหาถึงท่ีอยู ครั้น 
 แลวไดภาษิตคาถาเหลาน้ีในสํานักของภิกษุนั้นวา 
          ในกาลกําลังเท่ียงวัน เมือ่นกท้ังหลายจบัเจาแลว ภัยนัน้ 
          ยอมปรากฏแกเรา ประดุจปาใหญสงเสียงอยู ฯ 
       ภิ. ในกาลกําลังเท่ียง เมื่อนกท้ังหลายจับเจาแลว ความยินดี 
          นั้นยอมปรากฏแกเรา ประดุจปาใหญสงเสียงอยู ฉะนั้น ฯ 
                       ปากตินทริยสูตรท่ี ๑๓ 
      [๗๙๓] สมัยหน่ึง ภิกษุมากดวยกัน พํานักอยูในแนวปาแหงหน่ึง 
 ในแควนโกศล ลวนเปนผูฟุงซาน เหอเหิม ข้ีโอ ปากกลา พูดเหลวไหล 
 มีสติฟนเฟอน ไมรูสึกตน ไมหนักแนน จิตไมมั่นคง มีอินทรียอันเปดเผย ฯ 
      [๗๙๔] ครั้งน้ันแล เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น มีความเอ็นด ู
 ใครประโยชนแกภิกษุเหลานั้น หวังจะใหพวกเธอสังเวชจงึเขาไปหาถึงท่ีอยู 
 ครั้นแลวไดกลาวกะพวกเธอดวยคาถาวา 
          ภิกษุท้ังหลายผูเปนสาวก ของพระสมณโคดมในกาลกอน 
          มีปกติเปนอยูงาย ไมมักได แสวงหาบิณฑบาต [ตามได] 
          ไมมักไดแสวงหาเสนาสนะ [ตามได] ทานเหลาน้ันรูความ 
          ไมเท่ียงในโลกแลว ไดกระทําท่ีสุดแหงทุกขแลว [สวน 
          พวกทาน] ทําตนใหเปนผูเลี้ยงยาก ประดุจผูเอาเปรียบ 
          ชาวบานในบาน กินแลวๆ ก็นอนหมกมุนอยูในเรือนของ 
          คนอื่น เราขอกระทําอัญชลีแกพระสงฆแลวขอกลาวถงึภิกษุ 
          ท่ีควรกลาวบางพวก ในพระศาสนาน้ี ทานเหลาน้ันถูกเขา 
          ทอดท้ิงหาท่ีพึ่งมิได เหมือนอยางคนท่ีตายแลว ถูกเขา 
          ทอดท้ิงไวในปาชา ฉะนั้น เรากลาวหมายถึงภิกษุจําพวกท่ี 
          เปนผูประมาทอยู แตทานเหลาใดเปนผูไมประมาทอยู เราขอ 
          กระทําการนอบนอมแกทานเหลาน้ัน ฯ 
      ลําดับนั้นแล ภิกษุเหลานั้นเปนผูอันเทวดาน้ันใหสังเวชถึงซึ่งความสลดใจ 
 แลวแล ฯ 
                        ปทุมปุบผสูตรท่ี ๑๔ 
      [๗๙๕] สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในแนวปาแหงหน่ึงในแควน 
 โกศล สมัยน้ันแล ภิกษุนั้นกลับจากบิณฑบาตภายหลังเวลาฉัน ลงสูสระโบกขรณี 
 แลวสูดดมดอกปทุม ฯ 
      [๗๙๖] ครั้งน้ันแล เทวดาผูสิงอยูในแนวปาน้ัน มีความเอ็นดู ใคร 
 ประโยชนแกภิกษุนั้น หวังจะใหเธอสลด จึงเขาไปหาถึงท่ีอยู ครั้นแลวไดกลาว 



 กะเธอดวยคาถาวา 
          ทานสูดดมดอกไมท่ีเกิดในนํ้าซึ่งใครๆ ไมไดใหแลว นี้เปน 
          องคอันหนึ่งแหงความเปนขะโมย ทานผูนิรทุกข ทานเปนผู 
          ขะโมยกลิ่น ฯ 
      [๗๙๗] ภิ. เราไมไดนําไป เราไมไดหัก เราดมดอกไมท่ีเกิดใน 
          น้ําหางๆ เมื่อเปนเชนนี้ทานจะเรียกวาเปนผูขะโมยกลิ่น 
          ดวยเหตุดังรือ สวนบุคคลท่ีขุดเงาบัว หักดอกบัวบุณฑริก 
          เปนผูมีการงานอันเกลือ่นกลนอยางนี้ ไฉนทานจึงไมเรียก 
          เขาวาเปนขะโมย ฯ 
      [๗๙๘] เท. บุรุษผูมีบาปหนา แปดเปอนดวยราคาทิกิเลสเกินเหตุ 
          เราไมพูดถึงคนน้ัน แตเราควรจะกลาวกะทาน บาปประมาณ 
          เทาปลายขนทราย ยอมปรากฏประดุจเทากอนเมฆใน 
          นภากาศแกบุรุษผูไมมีกิเลส ดังวาเนิน ผูมักแสวงหา 
          ไตรสิกขาอันสะอาดเปนนิจ ฯ 
      [๗๙๙] ภิ. ดูกอนเทวดา ทานรูจักเราแนละ และทานเอ็นดูเรา 
          ดูกอนเทวดา ทานเห็นกรรมเชนนี้ในกาลใด ทานพึงกลาวอีก 
          [ในกาลน้ัน] เถิด ฯ 
      [๘๐๐] เราไมไดอาศัยทานเปนอยูเลย และเราไมไดมีความเจริญ 
          เพราะทาน ดูกอนภิกษุ ทานพึงไปสุคติไดดวยกรรมท่ีทาน 
          พึงรู ฯ 
      ลําดับนั้นแล ภิกษุนั้นเปนผูอันเทวดาน้ันใหสลด ถึงซ่ึงความสังเวช 
 แลวแล ฯ 
                        วนสังยุต จบบริบูรณ 
                        -------------- 
                รวมพระสูตรแหงวนสังยุต มี ๑๔ สูตร คือ 
      วิเวกสูตรท่ี ๑ อุปฏฐานสูตรท่ี ๒ กัสสปโคตตสูตรท่ี ๓ สัมพหุลสูตรท่ี ๔ 
 อานันทสูตรท่ี ๕ อนุรุทธสูตรท่ี ๖ นาคทัตตสูตรท่ี ๗ กุลฆรณีสูตรท่ี ๘ วัชชี- 
 *ปุตตสูตรท่ี ๙ สัชฌายสูตรท่ี ๑๐ อโยนิโสมนสิการสูตรท่ี ๑๑ มัชฌันติกสูตรท่ี ๑๒ 
 ปากตินทริยสูตรท่ี ๑๓ กับปทุมปุบผสูตร ครบ ๑๔ ฯ 
                       ---------------- 
                           ยักขสังยุต 
                          อินทกสูตรท่ี ๑ 
      [๘๐๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยูบนภูเขาอินทกูฏ ซึ่งอินทกยักษ 



 ครอบครอง เขตกรุงราชคฤห ฯ 
      [๘๐๒] ครั้งน้ันแล อินทกยักษเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ครั้นแลวไดกราบทูลดวยคาถาวา 
          "[ถา] ทานผูรูท้ังหลายกลาววา รูปหาใชชีพไม สัตวนี้ 
          จะประสพ รางกายน้ีไดอยางไรหนอ กระดูกและกอนเนื้อ 
          จะมาแตไหน สัตวนี้จะติดอยูในครรภไดอยางไร" 
      [๘๐๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา "รูปนี้เปนกลละกอนจากกลละ 
          เปนอัพพุทะ จากอัพพุทะเกิดเปนเปสิ จากเปสิเกิดเปนฆนะ 
          จากฆนะเกิดเปน ๕ ปุม (ปญจสาขา) ตอจากนั้น มีผมขน 
          และเล็บ (เปนตน) เกิดข้ึน มารดาของสัตวในครรภบรโิภค- 
          *ขาวนํ้าโภชนาหารอยางใด สัตวผูอยูในครรภมารดา ก็ยัง 
          อัตภาพใหเปนไปดวยอาหารอยางนั้นในครรภนั้น" ฯ 
                          สักกสูตรท่ี ๒ 
      [๘๐๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยูบนภูเขาคิชฌกูฏ เขต 
 กรุงราชคฤห ฯ 
      [๘๐๕] ครั้งน้ันแล ยักษมีช่ือวาสักกะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง 
 ท่ีประทับ ครั้นแลวไดกราบทูลดวยคาถาวา 
          "การส่ังสอนคนอื่นนั้น ไมเหมาะแกสมณะเชนทาน ผูละ 
          กิเลสไดท้ังหมด ผูพนจากไตรภพ" 
      [๘๐๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา "ดูกรสักกะ ธรรมเครื่องอยูรวมกัน 
          ยอมเกิดดวยเหตุอยางใดอยางหน่ึง คนมีปญญาไมควรท่ีจะ 
          ไหวตามเหตุนั้นดวยใจ ถาคนมีใจผองใสแลวสั่งสอนคนอื่น 
          บุคคลน้ันยอมไมเปนผูพัวพันดวยเหตุนั้น นอกจากจะ 
          อนุเคราะหเอ็นดู" ฯ 
                         สูจิโลมสูตรท่ี ๓ 
      [๘๐๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับบนเตียงชนิดมีเทาตรึงติด 
 กับแมแคร อันเปนท่ีครอบครองของสูจโิลมยักษ เขตบานคยา ฯ 
      สมัยน้ันแล ยักษช่ือขระและยักษช่ือสูจิโลมะเดินผานเขาไปไมไกล 
 พระผูมีพระภาค ฯ 
      ครั้งน้ันแล ยักษช่ือขระไดพูดกับสูจิโลมยกัษวา 
      นั่นสมณะ ฯ 
      นั่นไมใชสมณะ เปนสมณะนอย แตจะเปนสมณะหรือสมณะนอย 
 เราพอจะรูได ฯ 
      [๘๐๘] ครั้งน้ันแล สูจิโลมยักษไดเขาไปใกลพระผูมีพระภาคยังท่ี 



 ประทับ ครั้นแลวไดเขาไปเหน่ียวพระกายของพระองค ฯ 
      พระผูมีพระภาคทรงกระเถิบถอยพระกายไปเล็กนอย ฯ 
      ครั้งน้ันแล สูจิโลมยักษไดถามพระผูมีพระภาควา ทานกลัวเราไหม 
 สมณะ ฯ 
      อาวุโส เราไมกลัวทานเลย แตสัมผัสของทานเลวทราม ฯ 
      สมณะ เราจักถามปญหากะทาน ถาทานไมกลาวแกแกเรา เราจักทําจิต 
 ของทานใหพลุงพลาน หรอืจกัฉีกหัวใจของทาน หรือจักจบัท่ีเทาแลวเหวีย่งไป 
 ฝงโนนแหงแมน้ําคงคา ฯ 
      อาวุโส เราไมเห็นใครเลยในโลก ท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
 ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณะ พราหมณ เทวดาและมนุษย ท่ีจะพึงทําจิตของเรา 
 ใหพลุงพลาน หรือฉีกหวัใจเรา หรือจับเราท่ีเทาแลวเหวี่ยงไปฝงโนนแหงแมน้ํา 
 คงคาได อาวุโส เอาเถอะ ทานจงถามตามท่ีทานจํานงเถิด ฯ 
      [๘๐๙] สูจิโลมยักษ จึงถามวา ราคะแลโทสะ มีอะไรเปนเหตุ 
          ความไมยินดี ความยินดี และความสยดสยอง เกิดแตอะไร 
          ความตรึกในใจเกิดแตอะไรแลวดักจิตไวได เหมือนพวก 
          เด็กดักกา ฉะนั้น ฯ 
      [๘๑๐] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ราคะแลโทสะมีอัตภาพนี้เปน 
          เหตุ ความไมยินดี ความยินดี และความสยดสยองเกิดแต 
          อัตภาพนี้ ความตรึกในใจเกิดแตอัตภาพนี้แลว ดักจิตไวได 
          เหมือนพวกเด็กดักกา ฉะนั้น ฯ 
          อกุศลวิตกเปนอันมาก เกิดแตความเยื่อใยคือตัณหา เกิด 
          ข้ึนในตนแลวแผซานไปในวัตถุกามท้ังหลาย เหมือนยานไทร 
          เกิดแตลําตนไทรแลวแผซานไปในปา ฉะนั้น ฯ 
          ชนเหลาใดยอมรู อัตภาพนั้นวาเกิดแตสิ่งใด ชนเหลาน้ัน 
          ยอมบรรเทาเหตุเกิดนั้นเสียได ดูกรยักษ ทานจงฟง ชน 
          เหลานั้นยอมขามหวงกิเลสน้ี ซึ่งขามไดยาก และไมเคยขาม 
          เพื่อความไมมีภพอีกตอไป ฯ 
                         มณิภัททสูตรท่ี ๔ 
      [๘๑๑] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยูท่ีเจดียช่ือมณิมาฬกะ 
 อันเปนท่ีครอบครองของยักษช่ือมณีภัท ในแควนมคธ ฯ 
      [๘๑๒] ครั้งน้ันแล ยักษช่ือมณิภัททะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
 ประทับ ครั้นแลวไดกลาวคาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาควา 
          ความเจริญยอมมีแกคนมีสติทุกเมื่อ คนมีสติยอมไดความสุข 
          ความดียอมมีแกคนมีสติเปนนิตย และคนมีสติยอมหลุดพน 



          จากเวร ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          ความเจริญยอมมีแกคนมีสติทุกเมื่อ คนมีสติยอมไดความสุข 
          ความดียอมมีแกคนมีสติเปนนิตย แตคนมีสติยังไมหลดุพน 
          จากเวร ฯ 
      [๘๑๓] แตผูใดมีใจยินดีในความไมเบียดเบียนตลอดวันและคืน 
          ท้ังหมด และเปนผูมีสวนแหงเมตตาในสรรพสัตว ผูนัน้ยอม 
          ไมมีเวรกับใครๆ ฯ 
                          สานุสูตรท่ี ๕ 
      [๘๑๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยูในพระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตเมืองสาวัตถี ฯ 
      สมัยน้ันแล บุตรของอุบาสิกาคนหน่ึงช่ือสานุ ถูกยักษเขาสิง ฯ 
      [๘๑๕] ครั้งน้ันแล อุบาสิกาน้ันไดปริเวทนาการกลาวคาถาเหลาน้ีใน 
 เวลานั้นวา 
          ฉันไดสดับตอพระอรหนัตท้ังหลายวา ชนเหลาใดเขาอยู 
          อุโบสถอนัประกอบดวยองค ๘ ประการดวยดี ตลอดดิถีท่ี ๑๔ 
          ท่ี ๑๕ และที่ ๘ แหงปกษ ท้ังตลอดปาริหาริกปกษ ประพฤติ 
          พรหมจรรยอยู ยักษท้ังหลายยอมไมเลนกับชนเหลาน้ัน 
          บัดนี้ ฉันเห็นในวันนี้ ยักษเลนกับสามเณรสานุ ฯ 
      [๘๑๖] ยักษกลาววา 
          ทานไดสดับตอพระอรหนัตท้ังหลายวา ชนเหลาใดเขาอยู 
          อุโบสถอนัประกอบดวยองค ๘ ประการ ตลอดดิถีท่ี ๑๔ 
          ท่ี ๑๕ และที่ ๘ แหงปกษ ท้ังตลอดปาริหาริกปกษ ประพฤติ 
          พรหมจรรยอยู ยักษท้ังหลายยอมไมเลนกับชนเหลาน้ัน เปน 
          การชอบ ทานพึงบอกสานุผูฟนข้ึนแลววา ยักษสั่งคําน้ีไววา 
          ทานอยาไดกระทํากรรมอันลามกท้ังในท่ีแจงและท่ีลับ ถาทาน 
          จักกระทําหรือกําลังกระทํากรรมอันลามกไซร ถึงทานจะเหาะ 
          หนีไปก็ไมพนจากทุกข ฯ 
      [๘๑๗] สามเณรสานุฟนข้ึนแลวกลาววา 
          โยม ญาติ และมิตรท้ังหลายยอมรองไหถึงคนท่ีตายแลว 
          หรือยังเปนอยูแตหายไป โยมยังเห็นฉนัเปนอยู ไฉนเหตุไร 
          โยมจึงรองไหถงึฉัน ฯ 
      [๘๑๘] อุบาสิกากลาววา 
          ลูกเอย ญาติและมิตรท้ังหลายยอมรองไหถึงคนท่ีตายแลว 



          หรือยังเปนอยูแตหายไป แตคนใดละกามท้ังหลายแลวจะ 
          กลับมาในกามน้ีอีก ลูกรัก ญาติและมิตรท้ังหลายยอมรองไห 
          ถึงคนน้ัน เพราะเขาเปนอยูตอไปอีกกเ็หมือนตายแลว แนพอ 
          เรายกทานข้ึนจากเถารึงท่ียังรอนระอุแลว ทานอยากจะตกลง 
          ไปสูเถารึงอีก แนพอ เรายกทานข้ึนจากเหวแลว ทานอยาก 
          จะตกลงไปสูเหวอีก เราจะโพนทะนาแกใครเลาวา ขอทาน 
          จงชวยกัน ขอความเจริญจงมีแกทาน ประดุจสิ่งของท่ีขน 
          ออกแลวจากเรือนท่ีไฟไหม แตทานอยากจะเผามันเสียอีก ฯ 
                         ปยังกรสูตรท่ี ๖ 
      [๘๑๙] สมัยหนึ่ง ทานพระอนุรุทธอยูในพระวิหารเชตวนั อารามของ 
 ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ฯ 
      สมัยน้ันแล ทานพระอนุรุทธลุกข้ึนในเวลาใกลรุงแหงราตรี กลาวบท 
 แหงพระธรรมอยู ฯ 
      [๘๒๐] ครั้งน้ันแล นางยักษิณีผูเปนมารดาของปยังกระปลอบบุตรนอย 
 อยางนี้วา 
          ปยังกระ อยาอึกทึกไป ภิกษุกําลังกลาวบทพระธรรมอยู 
          อนึ่ง เรารูแจงบทพระธรรมแลวปฏิบัติ ขอนั้นจะพึงมีเพื่อ 
          ประโยชนเกื้อกูลแกเรา ฯ 
      [๘๒๑] เราสํารวมในเหลาสัตวมีปราณ เราไมกลาวเท็จท้ังท่ีรูอยู 
          เราศึกษา ทําตนใหเปนผูมีศีลดีนั่นแหละ เราจะพนจาก 
          กําเนิดปศาจ ฯ 
                          ปุนัพสุสูตรท่ี ๗ 
      [๘๒๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยูในพระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ฯ 
      สมัยน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุท้ังหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน 
 ใหอาจหาญ ใหรื่นเรงิอยูดวยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตดวยพระนิพพาน ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นต้ังใจมนสิการ ประมวลไวดวยใจท้ังหมด เงีย่โสตลงสดับ 
 พระธรรม ฯ 
      [๘๒๓] ครั้งน้ันแล นางยักษิณีผูเปนมารดาของปุนัพสุปลอบบุตรนอย 
 อยางนี้วา 
          นิ่งเสียเถิดลูกอุตรา นิ่งเสียเถิดลูกปุนัพสุ จนกวาแมจะฟง 
          ธรรมของพระพุทธเจาผูประเสริฐ ผูเปนพระศาสดาจบ พระผู 
          มีพระภาคตรัสนิพพานอันเปนเครื่องเปลื้องตนเสีย จาก 
          กิเลสเครื่องรอยกรองท้ังปวง เวลาท่ีปรารถนาในธรรมน้ัน 



          จะลวงเลยแมไปเสีย ลูกของตนเปนท่ีรักในโลก ผัวของตน 
          เปนท่ีรักในโลก แตความปรารถนาในธรรมน้ัน เปนท่ีรัก 
          ของแมยิ่งกวาลูกและผัวนั้น เพราะลูกหรือผวัท่ีรัก พึงปลด 
          เปลื้องจากทุกขไมได เหมือนการฟงธรรมยอมปลดเปลื้อง 
          เหลาสัตวจากทุกขได ในเมื่อโลกอันทุกขวงลอมแลว 
          ประกอบดวยชราและมรณะ แมปรารถนาจะฟงธรรม ท่ี 
          พระพุทธเจาตรัสรูดวยพระปญญาอันยิ่ง เพื่อพนจากชราและ 
          มรณะจงน่ิงเสียเถิดลูกปุนัพสุ ฯ 
      [๘๒๔] ปุนัพสุพูดวา 
          แมจา ฉันจักไมพูด อุตรานองสาวของฉันก็จักเปนผูนิ่ง 
          เชิญแมฟงธรรมอยางเดียว การฟงพระสัทธรรมนําความสุข 
          มาให แมจา เราไมรูพระสัทธรรมจึงไดเท่ียวไปลําบาก 
          พระพุทธเจาพระองคนี้ เปนผูทําความสวางไสวแกเทวดาและ 
          มนุษยผูลุมหลง มีพระสรีระครั้งสุดทาย มีพระจักษุ แสดง 
          ธรรมอยู ฯ 
      [๘๒๕] ยักษิณีพูดวา 
          นาช่ืนชมนัก ลูกผูนอนบนอกของแมเปนคนฉลาด ลูกของแม 
          ยอมรักใครพระธรรมอนับริสุทธิ์ของพระพุทธเจาผูประเสริฐ 
          ปุนัพสุเจาจงมีความสุขเถิด วันนี้แมเปนผูยางข้ึนไปในพระ 
          ศาสนา แมและเจาเห็นอริยสัจแลว แมแมอุตราก็จงฟงแม ฯ 
                          สุทัตตสูตรท่ี ๘ 
      [๘๒๖] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับในสีตวัน เขตกรุง 
 ราชคฤห ฯ 
      สมัยน้ันแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีไปถึงกรงุราชคฤหดวยกรณียกิจ 
 บางอยาง ฯ 
      อนาถบิณฑิกคฤหบดีไดสดับวา เขาลือกันวาพระพุทธเจาเสด็จอุบัติแลว 
 ในโลก จึงในขณะนั้นเอง ปรารถนาจะเขาเฝาพระผูมีพระภาค ฯ 
      ครั้งน้ันแล ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีไดดําริวา วันนี้เปนกาลไมควรเพือ่ 
 จะเขาเฝาพระผูมีพระภาค พรุงน้ีเถิด เราจึงจกัเขาเฝาทานคฤหบดีนอนรําพึงถึง 
 พระพุทธเจา สําคัญวาสวางแลวลุกข้ึนในราตรีถึง ๓ ครั้ง ฯ 
      ลําดับนั้น ทานคฤหบดีเดินไปทางประตูปาชา พวกอมนุษยเปดประตูให ฯ 
      [๘๒๗] ครั้นเมื่ออนาถบิณฑิกคฤหบดีออกจากเมืองไป แสงสวางก ็
 อันตรธานไป ความมืดปรากฏข้ึน ความกลัว ความหวาดเสียว ขนพองสยอง 
 เกลาบังเกิดข้ึน ทานคฤหบดีจึงใครท่ีจะกลับเสียจากท่ีนั้น ฯ 



      ครั้งน้ัน ยักษช่ือสีวกะไมปรากฏรางไดสงเสียงใหไดยินวา 
          ชางแสนหน่ึง มาแสนหน่ึง รถเทียมดวยมาอัศดรแสนหน่ึง 
          หญิงสาวท่ีสอดสวมแกวมณีและกุณฑลแสนหน่ึง ยอมไม 
          ถึงเส้ียวท่ี ๑๖ อันจําแนกแลว ๑๖ ครั้ง แหงการยกยาง 
          เทาไปกาวหนึ่ง ทานจงกาวหนาไปเถิดคฤหบดี ทานจงกาว 
          หนาไปเถิดคฤหบดี การกาวหนาไปของทานประเสริฐ การ 
          ถอยหลังไมประเสริฐเลย ฯ 
      ครั้งน้ันแล ความมืดไดหายไป แสงสวางปรากฏข้ึนแกทานอนาถ 
 บิณฑิกคฤหบดี ความกลัว ความหวาดเสียว และขนพองสยองเกลาก็ระงับไป ฯ 
      [๘๒๘] แมครั้งท่ี ๒ แสงสวางหายไป ความมืดปรากฏข้ึนแกทาน 
 อนาถบิณฑิกคฤหบดี ความกลัว ความหวาดเสียว และขนพองสยองเกลาบังเกิด 
 ข้ึน ทานคฤหบดีจึงใครท่ีจะกลับเสียจากท่ีนั้นอีก ฯ 
      แมครั้งท่ี ๒ ยักษช่ือสิวกะไมปรากฏรางไดสงเสียงใหไดยนิวา 
          ชางแสนหน่ึง มาแสนหน่ึง ฯลฯ ยอมไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖ 
          อันจําแนกแลว ๑๖ ครั้ง แหงการยกยางเทาไปกาวหน่ึง 
          ทานจงกาวหนาไปเถิดคฤหบดี ทานจงกาวหนาไปเถิดคฤหบดี 
          การกาวหนาไปของทานประเสริฐ การถอยหลังไมประเสริฐ 
          เลย ฯ 
      ครั้งน้ันแล ความมืดไดหายไป แสงสวางปรากฏข้ึนแกทานอนาถบิณฑิก 
 คฤหบดี ความกลัว ความหวาดเสียว และขนพองสยองเกลาก็ระงับไป ฯ 
      [๘๒๙] แมครั้งท่ี ๓ แสงสวางหายไป ความมืดปรากฏข้ึนแกทาน 
 อนาถบิณฑิกคฤหบดี ความกลัว ความหวาดเสียว และขนพองสยองเกลาบังเกิด 
 ข้ึน ทานคฤหบดีจึงใครท่ีจะกลับเสียจากท่ีนั้นอีก ฯ 
      แมครั้งท่ี ๓ ยักษช่ือสิวกะไมปรากฏรางไดสงเสียงใหไดยนิวา 
          ชางแสนหน่ึง มาแสนหน่ึง ฯลฯ ยอมไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖ 
          อันจําแนกแลว ๑๖ ครั้ง แหงการยกยางเทาไปกาวหน่ึง 
          ทานจงกาวหนาไปเถิดคฤหบดี ทานจงกาวหนาไปเถิดคฤหบดี 
          การกาวหนาไปของทานประเสริฐ การถอยหลังไมประเสริฐ 
          เลย ฯ 
      ครั้งน้ันแล ความมืดไดหายไป แสงสวางไดปรากฏข้ึนแกทานอนาถ- 
 *บิณฑิกคฤหบดี ความกลัว ความหวาดเสียว และขนพองสยองเกลาก็ 
 ระงับไป ฯ 
      [๘๓๐] ครั้งน้ันแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีเดินเขาไปถึงสีตวัน ฯ 
      สมัยน้ันแล พระผูมีพระภาคเสด็จลุกข้ึนในเวลาใกลรุงแหงราตรี เสด็จ 



 จงกรมอยูในท่ีแจง พระองคไดทอดพระเนตรเห็นอนาถบิณฑิกคฤหบดีผูมาแตไกล 
 ครั้นแลวเสด็จลงจากท่ีจงกรมประทับบนอาสนะท่ีปูลาดไว ครั้นแลวไดตรัสเรียก 
 อนาถบิณฑิกคฤหบดีวา มาน่ีเถิดสุทัตตะ ฯ 
      ครั้งน้ันแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีคิดวา พระผูมีพระภาคทรงทักเราโดย 
 ช่ือ จึงหมอบลงแทบพระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลาในท่ีนั้นเอง แลว 
 กราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ พระองคประทับอยูเปนสุขหรือ 
 พระเจาขา ฯ 
      [๘๓๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          พราหมณผูดับกิเลสเสียไดแลวไมติดอยูในกามท้ังหลาย เปน 
          ผูเย็น ปราศจากอุปธิ ยอมอยูเปนสุขเสมอไป ผูท่ีตัด 
          ตัณหาเครื่องเกีย่วของไดหมดแลว กําจดัความกระวนกระวาย 
          ในใจเสียได เปนผูสงบอยูเปนสุข เพราะถึงสันติดวยใจ ฯ 
                        ปฐมสุกกาสูตรท่ี ๙ 
      [๘๓๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยูในพระวิหารเวฬุวัน อัน 
 เปนท่ีใหเหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ 
      สมัยน้ันแล ภิกษุณีช่ือสุกกา อันบริษัทใหญแวดลอมแสดงธรรมอยู ฯ 
      [๘๓๓] ครั้งน้ันแล ยักษผูเลื่อมใสยิ่งในสุกกาภิกษุณีจากถนนนี้ไปยัง 
 ถนนโนน จากตรอกน้ีไปยังตรอกโนน ในกรุงราชคฤห ไดภาษิตคาถาเหลาน้ีใน 
 เวลานั้นวา 
          มนุษยท้ังหลายในกรุงราชคฤห ไมเขาไปนั่งใกลสุกกาภิกษุณี 
          ผูแสดงอมตบทอยู มัวทําอะไรกัน เปนผูประดุจดื่มน้ําผึ้ง 
          หอมแลวก็นอน ก็แลอมตบทนั้นใครจะคัดคานไมได เปนของ 
          ไมไดเจือปรุง แตมีโอชา ผูมีปญญาคงไดดื่มอมตธรรม 
          เหมือนคนเดินทางไดดื่มน้ําฝน ฉะนั้น ฯ 
                        ทุติยสุกกาสูตรท่ี ๑๐ 
      [๘๓๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยูในพระวิหารเวฬุวัน อัน 
 เปนท่ีใหเหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ 
      สมัยน้ันแล อุบาสกคนหน่ึงไดถวายโภชนาหารแกสุกกาภกิษุณี ฯ 
      [๘๓๕] ครั้งน้ันแล ยักษผูเลื่อมใสยิ่งในสุกกาภิกษุณีจากถนนนี้ไปยัง 
 ถนนโนน จากตรอกน้ีไปยังตรอกโนน ในพระนครราชคฤห ไดภาษิตคาถาน้ีใน 
 เวลานั้นวา 
          อุบาสกผูไดถวายโภชนะแกสุกกาภิกษุณีผูหลุดพนจากกิเลส 
          เครื่องรอยกรองท้ังปวง เปนคนมีปญญาแท ประสพบุญ 
          มากหนอ ฯ 



                          จิราสูตรท่ี ๑๑ 
      [๘๓๖] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยูในพระวิหารเวฬุวัน 
 อันเปนท่ีใหเหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ 
      สมัยน้ันแล อุบาสกคนหน่ึงไดถวายจวีรแกจิราภิกษุณี ฯ 
      [๘๓๗] ครั้งน้ัน ยักษผูเลื่อมใสยิ่งในจิราภกิษุณี จากถนนน้ีไปยังถนน 
 โนน จากตรอกน้ีไปยังตรอกโนน ในพระนครราชคฤห ไดภาษิตคาถานี้ในเวลา 
 นั้นวา 
          อุบาสกผูไดถวายจวีรแกจีราภิกษุณีผูหลดุพนจากกิเลสเครื่อง 
          ประกอบท้ังปวง เปนคนมีปญญาแท ประสพบุญมากหนอ ฯ 
                         อาฬวกสูตรท่ี ๑๒ 
      [๘๓๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับในท่ีอยูของอาฬวกยักษ เขตเมือง 
 อาฬวี ฯ 
      ครั้งน้ันแล อาฬวกยักษเขาไปใกลพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลว 
 ไดกลาววา ทานจงออกมา สมณะ ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีแลวผูมีอายุ แลวก็เสด็จออกมา ฯ 
      ยักษกลาววา ทานจงเขาไป สมณะ ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีแลวผูมีอายุ แลวก็เสด็จเขาไป ฯ 
      แมครั้งท่ี ๒ ฯลฯ แมครั้งท่ี ๓ อาฬวกยักษไดกลาววา ฯลฯ 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ฯลฯ 
      [๘๓๙] ครั้นครั้งท่ี ๔ อาฬวกยักษไดกลาววา ทานจงออกมา สมณะ ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ผูมีอายุ เราจักไมออกไปละทานจะทําอะไรก็จง 
 ทําเถิด ฯ 
      สมณะ เราจักถามปญหากะทาน ถาทานพยากรณแกเราไมได เราจักทํา 
 จิตของทานใหฟุงซาน หรือฉกีหัวใจของทานหรือจักจับท่ีเทาแลวเหวี่ยงไปยังแมน้ํา 
 คงคาฝงโนน ฯ 
      อาวุโส เราไมเห็นใครเลยในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหม 
 โลก ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยท่ีจะพึงทําจิตของเราให 
 ฟุงซานได หรือขยี้หัวใจของเรา หรือจับเราท่ีเทาแลวเหวี่ยงไปยังแมน้ําคงคาฝง 
 โนน เอาเถิด อาวุโส เชิญถามปญหาตามท่ีทานจํานงเถิด ฯ 
      [๘๔๐] อาฬวกยักษทูลถามวา 
          อะไรหนอ เปนทรัพยเครื่องปลื้มใจอันประเสริฐของคนใน 
          โลกนี้ อะไรหนอท่ีบุคคลประพฤติดีแลวนําความสุขมาให 
          อะไรหนอเปนรสอันล้ําเลิศกวารสท้ังหลาย นักปราชญ 



          ท้ังหลายกลาวชีวิตของผูท่ีเปนอยูอยางไร วาประเสริฐสุด ฯ 
      [๘๔๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          ศรัทธาเปนทรัพย อันประเสริฐของคนในโลกน้ี ธรรมอัน 
          บุคคลประพฤติดีแลว นําความสุขมาให ความสัตยแลเปน 
          รสอันล้ําเลิศกวารสท้ังหลายนักปราชญท้ังหลายกลาวชีวิตของ 
          ผูท่ีเปนอยูดวยปญญาวาประเสริฐสุด ฯ 
      [๘๔๒] อาฬวกยักษทูลถามวา 
          คนขามโอฆะไดอยางไรหนอ ขามอรรณพไดอยางไร ลวง 
          ทุกขไดอยางไร บริสุทธิ์ไดอยางไร 
      [๘๔๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          คนขามโอฆะไดดวยศรทัธา ขามอรรณพไดดวยความไม 
          ประมาท ลวงทุกขไดดวยความเพียร บรสิุทธ์ิไดดวย 
          ปญญา ฯ 
      [๘๔๔] อาฬวกยักษทูลถามวา 
          คนไดปญญาอยางไรหนอ ทําอยางไรจึงจะหาทรัพยได คนได 
          ช่ือเสียงอยางไรหนอ ทําอยางไรจงึจะผกูมิตรไวได คน 
          ละโลกนี้ไปสูโลกหนา ทําอยางไรจึงจะไมเศราโศก ฯ 
      [๘๔๕] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
          บุคคลเช่ือธรรมของพระอรหันต เพื่อบรรลุนิพพาน ฟงอยู 
          ดวยดียอมไดปญญา เปนผูไมประมาท มีวิจาร คนทําเหมาะ 
          เจาะ ไมทอดธุระ เปนผูหม่ัน ยอมหาทรัพยได คนยอม 
          ไดช่ือเสียงเพราะความสัตย ผูใหยอมผกูมิตรไวได บุคคล 
          ใดผูอยูครองเรือนประกอบดวยศรัทธา มีธรรม ๔ ประการน้ี 
          คือ สัจจะ ธรรมะ ธิติ จาคะ บุคคลน้ันแล ละโลกนี้ไป 
          แลวยอมไมเศราโศก เชิญทานถามสมณพราหมณเปนอัน 
          มากเหลาอื่นดูซิวาในโลกน้ีมีอะไรยิ่งไปกวาสัจจะ ทมะ จาคะ 
          และขันติ ฯ 
      [๘๔๖] อาฬวกยักษกราบทูลวา 
          ทําไมหนอ ขาพเจาจึงจะตองถามสมณพราหมณเปนอันมากใน 
          บัดนี้ วันนี้ขาพเจารูชัดถึงสัมปรายิกประโยชน พระพุทธเจา 
          เสด็จมาอยูเมืองอาฬวี เพื่อประโยชนแกขาพเจาโดยแท 
          วันนี้ขาพเจารูชัดถึงทานท่ีบุคคลใหในท่ีใดมีผลมาก ขาพเจา 
          จักเท่ียวจากบานไปสูบาน จากบุรีไปสูบุรี พลางนมัสการ 
          พระสัมพุทธเจาและพระธรรมซึ่งเปนธรรมท่ีดี ฯ 



                        จบยักขสังยุตบริบูรณ 
                        -------------- 
                รวมพระสูตรแหงยกัขสังยุต ๑๒ สูตร คือ 
      อินทกสูตรท่ี ๑ สักกสูตรท่ี ๒ สูจิโลมสูตรท่ี ๓ มณิภัทสูตรท่ี ๔ 
 สานุสูตรท่ี ๕ ปยังกรสูตรท่ี ๖ ปุนัพสุสูตรท่ี ๗ สุทัตตสูตรท่ี ๘ สุกกา- 
 *สูตร ๒ สูตร จีราสูตร ๑ อาฬวกสูตร ๑ รวม ๑๒ สูตร ฯ 
                        -------------- 
                           สักกสังยุต 
                          ปฐมวรรคท่ี ๑ 
                          สุวีรสูตรท่ี ๑ 
      [๘๔๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของ 
 อนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
      ในกาลน้ันแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายมาวา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมพีระภาคแลว ฯ 
      [๘๔๘] พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรื่องเคยมีมาแลว 
 พวกอสูรไดรบกับพวกเทวดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล ทาวสักกะ 
 จอมเทวดาตรสัเรียกสุวรีเทพบุตรมาบัญชาวา พอสุวีระ พวกอสูรเหลาน้ีกําลัง 
 พากันมารบพวกเทวดา พอจงไปปองกันพวกอสูรไว ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุวีรเทพ 
 บุตรรับบัญชาของทาวสักกะจอมเทวดาวา ขอเดชะ ขอพระองคจงทรงพระเจริญ 
 ดังน้ี แลวมัวประมาทเสีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมครั้งท่ี ๒ แลทาวสักกะจอม 
 เทวดาก็ไดตรัสเรียกสุวรีเทพบุตรมาส่ังวา พอสุวรีะ พวกอสูรเหลาน้ีกําลังพากันมา 
 รบพวกเทวดา พอจงไปปองกันพวกอสูรไว ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมครั้งท่ี ๒ 
 สุวีรเทพบุตรรบับัญชาของทาวสักกะจอมเทวดาวา ขอเดชะ ขอพระองคจงทรง 
 พระเจริญ แลวมัวประมาทเสีย ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมครั้งท่ี ๓ ทาวสักกะจอมเทวดาก็ไดตรัสเรียกสวุีร- 
 *เทพบุตรมาส่ังวา พอสุวรีะ พวกอสูรเหลาน้ีกําลังพากันมารบพวกเทวดา พอจง 
 ไปปองกันพวกอสูรไว ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมครั้งท่ี ๓ สุวีรเทพบุตรรับบัญชา 
 ของทาวสักกะจอมเทวดาวา ขอเดชะ ขอพระองคจงทรงพระเจริญ แลวมัวประมาท 
 เสีย ฯ 
      [๘๔๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลําดับนั้นแล ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสกะ 
 สุวีรเทพบุตรดวยคาถาวา 
         บุคคลไมหมั่น ไมพยายาม จะประสพสุขได ณ ท่ีใด ดูกร 



         สุวีระ เจาจงไป ณ ท่ีนั้น และจงพาเราไปใหถึง ณ ท่ี 
         นั้นดวยเถิด ฯ 
      [๘๕๐] สุวีรเทพบุตรกราบทูลวา 
         บุคคลเปนผูเกียจคราน ไมหม่ัน และไมใชใครๆ ใหกระ 
         ทํากิจท้ังหลายอีกดวย เขาพึงพรั่งพรอมดวยกามทุกอยาง ขา 
         แตทาวสักกะ ขอพระองคจงตรัสบอกฐานะอันประเสริฐน้ัน 
         แกขาพระองค 
      [๘๕๑] ทาวสักกะตรัสตอบวา 
         ท่ีใด บุคคลเกียจคราน ไมหม่ัน ถึงความสุขลวงสวนได 
         สุวีระ เจาจงไป ณ ท่ีนั้นและจงพาเราไปใหถึง ณ ท่ีนั้น 
         ดวยเถิด ฯ 
      [๘๕๒] สุวีรเทพบุตรทูลวา 
         ขาแตทาวสักกะผูประเสริฐกวาเทวดา ขาพระองคท้ังหลายจะ 
         พึงไดความสุขใด โดยไมตองทําการงาน ขาแตทาวสักกะ 
         ขอพระองคจงตรัสบอกความสุขนั้นอันประเสริฐ ท่ีไมมีความ 
         แหงใจ ไมมีความคับแคนแกขาพระองคเถิด ฯ 
      [๘๕๓] ทาวสักกะตรัสตอบวา 
         หากความสุขจะมีไดโดยไมตองทําการงาน ไมวาในท่ีไหนๆ 
         ใครๆ ยอมทรงชีพอยูไมได เพราะนั่นเปนทางแหงนิพพาน 
         สุวีระ เจาจงไป ณ ท่ีนั้น และจงพาเราไปใหถึง ณ ท่ี 
         นั้นดวยเถิด ฯ 
      [๘๕๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทาวสักกะจอมเทวดาพระองคนั้น อาศัย 
 ผลบุญของพระองคเปนอยู เสวยรัชสมบัติอันมีความเปนใหญยิ่งดวยความเปน 
 อิสระแหงเทวดาช้ันดาวดึงส จึงจักพรรณนาคุณแหงความเพียรคือความหม่ัน ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอบวชในธรรมวินัยท่ีเรากลาวชอบแลวอยางนี้ พึงหม่ัน เพียร 
 พยายาม เพื่อบรรลุมรรคผลท่ียังไมบรรลุ เพือ่ไดมรรคผลท่ียังไมได เพื่อกระทํา 
 ใหแจงซ่ึงมรรคผลท่ียังไมไดกระทําใหแจง ขอนี้จะพึงงดงามในธรรมวินัยนี้โดย 
 แท ฯ 
                          สุสิมสูตรท่ี ๒ 
      [๘๕๕] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
      ในกาลน้ันแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายมาวา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมพีระภาคแลว ฯ 



      [๘๕๖] พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรื่องเคยมีมาแลว 
 พวกอสูรไดพากันมารบกับพวกเทวดา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ครั้งน้ัน ทาวสักกะ 
 จอมเทวดาตรสัเรียกสุสิมเทพบุตรมาบัญชาวา พอสุสิมะ พวกอสูรเหลาน้ีกําลัง 
 พากันมารบพวกเทวดา พอจงไปปองกันพวกอสูรไว ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุสิม 
 เทพบุตรรับบัญชาทาวสักกะจอมเทวดาวา ขอเดชะ ขอพระองคจงทรงพระเจริญ 
 ดังน้ี แลวมัวประมาทเสีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมครั้งท่ี ๒ ฯลฯ แมครั้งท่ี ๓ 
 ทาวสักกะจอมเทวดาก็ไดตรัสเรียกสุสิมเทพบุตรมาบัญชาวา พอสุสิมะ พวกอสูร 
 เหลานี้กําลังพากันมารบพวกเทวดา  พอจงไปปองกันพวกอสูรไว ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 แมในครั้งท่ี ๓ สุสิมเทพบุตรรับบัญชาทาวสักกะจอมเทวดาวา ขอเดชะ 
 ขอพระองคจงทรงพระเจริญ ดังน้ี แลวมัวประมาทเสีย ฯ 
      [๘๕๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสกะ 
 สุสิมเทพบุตรดวยคาถาวา 
         บุคคลไมหมั่น ไมพยายาม แตประสบความสุขได ณ ท่ีใด 
         ดูกรสุสิมะ เจาจงไป ณ ท่ีนั้น และจงพาเราไปใหถึง ณ ท่ีนั้น 
         ดวยเถิด ฯ 
      [๘๕๘] สุสิมเทพบุตรกราบทูลวา 
         บุคคลเปนผูเกียจคราน ไมหม่ัน และไมใชใครๆ ให 
         กระทํากิจท้ังหลายอีกดวย เขาพึงพรั่งพรอมดวยกามทุกอยาง 
         ขาแตทาวสักกะ ขอพระองคจงตรัสบอกฐานะอันประเสริฐ 
         นั้นแกขาพระองค ฯ 
      [๘๕๙] ทาวสักกะตรัสตอบวา 
         ท่ีใด บุคคลเกียจคราน ไมหม่ัน ถึงความสุขลวงสวนได 
         สุสิมะ เจาจงไป ณ ท่ีนั้น และจงพาเราไปใหถึง ณ ท่ีนั้น 
         ดวยเถิด ฯ 
      [๘๖๐] สุสิมเทพบุตรกราบทูลวา 
         ขาแตทาวสักกะผูประเสริฐกวาเทวดา ขาพระองคท้ังหลาย 
         จะพึงไดความสุขใด โดยไมตองทําการงาน ขาแตทาวสักกะ 
         ขอพระองคจงตรัสบอกความสุขนั้นอันประเสริฐ ท่ีไมมีความ 
         แหงใจ ไมมีความคับแคนแกขาพระองคเถิด ฯ 
      [๘๖๑] ทาวสักกะตรัสตอบวา 
         หากความสุขจะมีไดโดยไมตองทําการงาน ไมวาในท่ีไหนๆ 
         ใครๆ ยอมยังชีพอยูไมได เพราะนั่นเปนทางแหงนิพพาน 
         สุสิมะ เจาจงไป ณ ท่ีนั้น และจงพาเราไปใหถึง ณ ท่ีนั้น 
         ดวยเถิด ฯ 



      [๘๖๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทาวสักกะจอมเทวดาพระองคนั้นอาศัย 
 ผลบุญของพระองคเปนอยู เสวยรัชสมบัติมีความเปนใหญยิ่งดวยความเปนอสิระ 
 แหงเทวดาช้ันดาวดึงส จึงจักพรรณนาคุณแหงความเพียรคือความหม่ัน ภกิษุ 
 ท้ังหลาย พวกเธอบวชแลวในธรรมวินัยอันเรากลาวชอบแลวอยางนี้ พึงหม่ัน 
 เพียร พยายาม เพื่อบรรลุมรรคผลท่ียังไมบรรลุ เพื่อไดมรรคผลท่ียังไมได เพื่อ 
 กระทําใหแจงซ่ึงมรรคผลอันตนยังมิไดทําใหแจง ขอนี้จะพึงงดงามในธรรมวินัยนี ้
 โดยแท ฯ 
                          ธชัคคสูตรท่ี ๓ 
      [๘๖๓] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
      ในกาลน้ันแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายมาวา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมพีระภาคแลว ฯ 
      [๘๖๔] พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรื่อง 
 เคยมีมาแลว สงครามระหวางเทวดากับอสูรประชิดกันแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ครั้งน้ันแล ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทวดาตรัสเรียกเทวดาช้ันดาวดึงสมาส่ังวา 
 แนะ ทานผูนิรทุกขท้ังหลาย หากความกลัวก็ดี ความหวาดเสียวก็ดี ความ 
 ขนพองสยองเกลาก็ดี จะพึงเกิดข้ึนแกพวกเทวดาผูไปในสงคราม สมัยน้ัน 
 พวกทานพึงแลดูยอดธงของเราทีเดียว เพราะวาเม่ือพวกทานแลดูยอดธงของเราอยู 
 ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี ท่ีจักมีข้ึนก็จัก 
 หายไป ถาพวกทานไมแลดูยอดธงของเรา ทีนั้นพวกทานพึงแลดูยอดธงของทาว 
 ปชาบดีเทวราชเถิด เพราะวาเม่ือพวกทานแลดูยอดธงของทาวปชาบดีเทวราชอยู 
 ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี ท่ีจักมีข้ึนก็จัก 
 หายไป หากพวกทานไมแลดูยอดธงของทาวปชาบดีเทวราช ทีนั้นพวกทานพึงแลดู 
 ยอดธงของทาววรุณเทวราชเถิด เพราะวาเม่ือพวกทานแลดูยอดธงของทาววรุณ 
 เทวราชอยู ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี ท่ีจัก 
 มีข้ึนก็จักหายไป หากพวกทานไมแลดูยอดธงของทาววรุณเทวราช ทีนั้นพวกทาน 
 พึงแลดูยอดธงของทาวอีสานเทวราชเถิด เพราะวาเม่ือพวกทานแลดูยอดธงของ 
 ทาวอีสานเทวราชอยู ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลา 
 ก็ดี ท่ีจักมีข้ึนก็จักหายไป ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อพวกเทวดาแลดูยอดธงของทาวสักกะผูเปนจอม 
 แหงเทวดาก็ดี แลดูยอดธงของทาวปชาบดีเทวราชอยูก็ดี แลดูยอดธงของทาววรุณ 
 เทวราชอยูก็ดี แลดูยอดธงของทาวอีสานเทวราชอยูก็ดี  ความกลัวก็ดี ความหวาด 
 สะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี ท่ีจักมีข้ึนพึงหายไปไดบาง ไมไดบาง 



 ขอน้ันเปนเหตุแหงอะไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหตุวา ทาวสักกะผูเปนจอมแหง 
 เทวดา ยังเปนผูไมปราศจากราคะ ไมปราศจากโทสะ ไมปราศจากโมหะ ยังเปน 
 ผูกลัว หวาดสะดุง หนีไปอยู ฯ 
      [๘๖๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนเราแลกลาวอยางนีว้า ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย หากความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี 
 พึงบังเกิดแกพวกเธอผูไปในปาก็ดี อยูท่ีโคนไมก็ดี อยูในเรือนท่ีวางเปลาก็ดี 
 ทีนั้นพวกเธอพึงตามระลึกถึงเราน้ีแหละวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาค 
 พระองคนั้นเปนพระอรหันต เปนผูตรัสรูเองโดยชอบ เปนผูถึงพรอมดวยวิชชา 
 และจรณะ เสด็จไปดีแลว เปนผูรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอื่น 
 จะยิ่งไปกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูต่ืนแลว เปนผู 
 จําแนกธรรม ดังน้ี ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะวา เมื่อพวกเธอตามระลึกถึงเราอยู 
 ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี ท่ีจักมีข้ึนก็จัก 
 หายไป หากพวกเธอไมตามระลึกถึงเรา ทีนั้นพวกเธอพึงตามระลึกถึงพระธรรมวา 
 พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว บุคคลพึงเห็นไดเอง ไมประกอบดวยกาล 
 ควรเรียกใหมาดูได ควรนอมเขาไปในตน อันวิญูชนพึงรูแจงไดเฉพาะตน ดังน้ี 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะวา เมื่อพวกเธอตามระลึกถึงพระธรรมอยู ความกลวัก็ด ี
 ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี ท่ีจักมีข้ึนก็จักหายไป หาก 
 พวกเธอไมตามระลึกถึงพระธรรม ทีนั้นพวกเธอพึงตามระลึกถึงพระสงฆวา 
 พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว เปนผูปฏิบัติตรง เปนผู 
 ปฏิบัติเปนธรรม เปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง พระสงฆนั้นคือใคร ไดแกคูแหงบุรุษส่ี 
 รวมเปนบุรุษบุคคลแปด นี้คือพระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูควรแก 
 สักการะท่ีเขานํามาบูชา เปนผูควรแกของตอนรับ เปนผูควรแกทักขิณา เปนผูควร 
 แกการทําอัญชลี เปนบุญเขตของโลก ไมมีบุญเขตอื่นยิ่งไปกวา เพราะวา เมื่อ 
 พวกเธอตามระลึกถึงพระสงฆอยู ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพอง 
 สยองเกลาก็ดี ท่ีจักมีข้ึนก็จักหายไป ขอนั้นเปนเพราะเหตุแหงอะไร เพราะวา 
 พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนผูปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจาก 
 โมหะ ไมเปนผูกลัว ไมหวาด ไมสะดุง ไมหนีไป ฯ 
      [๘๖๖] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ีจบลง 
 แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
         ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายอยูในปาก็ดี  อยูท่ีโคนไมก็ดี 
         อยูในเรือนวางเปลาก็ดี พึงระลึกถึงพระสัมพุทธเจาเถิด ความ 
         กลัวไมพึงมีแกเธอท้ังหลาย ถาวาเธอท้ังหลายไมพึงระลึกถึง 
         พระพุทธเจาผูเจริญท่ีสุดในโลก ผูองอาจกวานรชน ทีนั้น 
         เธอท้ังหลายพึงระลึกถึงพระธรรมอันนําออกจากทุกข อัน 



         พระพุทธเจาทรงแสดงดีแลว ถาเธอท้ังหลายไมพึงระลึกถึง 
         พระธรรมอันนําออกจากทุกข อันพระพุทธเจาทรงแสดงดีแลว 
         ทีนั้น เธอท้ังหลายพึงระลึกถึงพระสงฆผูเปนบุญเขต ไมมีบุญ 
         เขตอื่นยิ่งไปกวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อเธอท้ังหลายระลึกถึง 
         พระพุทธเจา พระธรรมและพระสงฆอยู ความกลัวก็ด ี
         ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี จักไมมีเลย ฯ 
                         เวปจิตติสูตรท่ี ๔ 
      [๘๖๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ฯลฯ 
      [๘๖๘] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เรื่องเคยมีมาแลว สงครามระหวางเทวดากับอสูรประชิดกันแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ครั้งน้ันแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรตรัสกะพวกอสูรวา ดูกรทานผูนิรทุกขท้ังหลาย 
 ถาเม่ือสงครามระหวางเทวดากับอสูรประชิดกัน พวกอสูรพงึชนะ พวกเทวดาพึง 
 ปราชัยไซร ทานท้ังหลายพึงมัดทาวสักกะจอมเทวดา ดวยการมัดหาแหงอันมีคอ 
 เปนท่ี ๕ แลวพึงนํามายังอสูรบุรี ในสํานักของเรา ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมทาว 
 สักกะจอมเทวดาก็บัญชากะเทวดาชั้นดาวดึงสท้ังหลายวา ดูกรทานผูนิรทุกขท้ังหลาย 
 ถาเม่ือสงครามระหวางเทวดากับอสูรประชิดกัน พวกเทวดาพึงชนะ พวกอสูรถึง 
 ปราชัยไซร ทานท้ังหลายพึงมัดทาวเวปจิตติจอมอสูร ดวยการมัดหาแหงอันมีคอ 
 เปนท่ี ๕ แลวพึงนํามายังสุธรรมาสภา ในสํานักของเรา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แล 
 ในสงครามครั้งน้ัน พวกเทวดาชนะ พวกอสูรปราชัย ครั้งน้ัน เทวดาช้ันดาวดึงส 
 ไดจับทาวเวปจิตติจอมอสูรมดัดวยการมัดหาแหง อันมีคอเปนท่ี ๕ แลวนํามายัง 
 สุธรรมาสภา ในสํานักของทาวสักกะจอมเทวดา ฯ 
      [๘๖๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไดทราบวา ในครั้งน้ัน ทาวเวปจิตติจอม 
 อสูรถูกมัดดวยการมัดหาแหงอันมีคอเปนท่ี ๕ ไดดาบริภาษทาวสักกะจอมเทวดา 
 ซึ่งกําลังเสด็จเขาและออกยังสุธรรมาสภา ดวยวาจาอันหยาบคาย มิใชของ 
 สัตบุรุษ ฯ 
      [๘๗๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล มาตลีเทพบุตร ผูสงเคราะหได 
 ทูลถามทาวสักกะจอมเทวดาดวยคาถาวา 
         ขาแตทาวสักกะมฆวาฬ พระองคไดทรงสดับถอยคําอนั 
         หยาบคาย เฉพาะหนา ของทาวเวปจิตติจอมอสูร ยังทรง 
         อดทนได เพราะความกลัว หรือเพราะไมมีกําลัง พระเจาขา ฯ 
      [๘๗๑] ทาวสักกะตรัสตอบวา 
         เราอดทนถอยคําอันหยาบคายของทาวเวปจิตติได เพราะ 
         ความกลัวหรือเพราะไมมีกําลัง ก็หาไม วิญูชนผูเชนเรา 



         ไฉนจะพึงโตตอบกับคนพาลเลา ฯ 
      [๘๗๒] มาตลีเทพบุตรกราบทูลวา 
         คนพาลพึงทําลายไดอยางยิ่ง ถาไมพึงเกยีดกันเสียกอน 
         เพราะฉะน้ัน ธีรชนพึงเกียดกันคนพาลดวยอาชญาอยาง 
         รุนแรง ฯ 
      [๘๗๓] ทาวสักกะตรัสตอบวา 
         ผูใดรูวาคนอื่นโกรธแลว เปนผูมีสติสงบระงับได เราเห็นวา 
         การสงบระงับไดของผูนั้นแล เปนการเกียดกันคนพาลละ ฯ 
      [๘๗๔] มาตลีเทพบุตรกราบทูลวา 
         ขาแตทาววาสวะ ขาพระองคเห็นโทษในความอดทนน้ีแล 
         เมื่อใด คนพาลยอมสําคัญบุคคลน้ันวา ผูนี้ยอมอดกลั้น 
         ตอเราเพราะความกลัว เมื่อนั้น คนมีปญญาทรามยิ่งขมข่ีผูนั้น 
         เหมือนโคยิ่งขมข่ีโคตัวท่ีแพหนีไป ฉะน้ัน ฯ 
      [๘๗๕] ทาวสักกะตรัสตอบวา 
         บุคคลจงสําคัญเห็นวา ผูนี้อดกลั้นตอเราเพราะความกลัวหรอื 
         หาไมก็ตามที ประโยชนท้ังหลายมีประโยชนของตนเปน 
         อยางยิ่ง ประโยชนยิ่งกวาขันติไมมี ผูใดแลเปนคนมีกําลัง 
         อดกลั้นตอคนผูทุรพลไวได ความอดกลั้นของผูนั้น บัณฑิต 
         ท้ังหลายกลาววาเปนขันติอยางยิ่ง คนทุรพลจําตองอดทนอยู 
         เปนนิตย บัณฑิตท้ังหลายกลาวกําลังของผูซึ่งมีกําลังอยาง 
         คนพาลวามิใชกําลัง ไมมีผูใดท่ีจะกลาวโตตอผูมีกําลงัผูซึ่ง 
         ธรรมคุมครองแลวไดเลย เพราะความโกรธน้ัน โทษท่ีลามก 
         จึงมีแกผูท่ีโกรธตอบตอผูท่ีโกรธ บุคคลผูไมโกรธตอบตอผูท่ี 
         โกรธ ยอมช่ือวาชนะสงครามซ่ึงเอาชนะไดยาก ผูใดรูวา 
         ผูอื่นโกรธแลว เปนผูมีสติระงับไวได ผูนั้นช่ือวาประพฤติ 
         ประโยชนแกท้ังสองฝาย คือ ท้ังฝายตนและคนอื่น คนท่ี 
         ไมฉลาดในธรรม ยอมสําคัญเห็นผูรักษาประโยชนของ 
         ท้ังสองฝาย คือ ของตนและของคนอื่น วาเปนคนโง ดังน้ี ฯ 
      [๘๗๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทาวสักกะจอมเทวดาพระองคนั้น เขาไป 
 อาศัยผลบุญของพระองคเปนอยู เสวยรัชสมบัติมีความเปนใหญยิ่งดวยความเปน 
 อิสระแหงเทวดาช้ันดาวดึงส ยังจักพรรณนาคุณของขันติและโสรัจจะได ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีพวกเธอบวชแลวในธรรมวินัยท่ีเรากลาวชอบแลว 
 เชนนี้ เปนผูอดทนและสงบเสงี่ยมน้ี จะพึงงามในธรรมวินัยนี้โดยแท ฯ 
                        สุภาษิตชยสูตรท่ี ๕ 



      [๘๗๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ 
      [๘๗๘] พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรื่อง 
 เคยมีมาแลว สงครามระหวางพวกเทวดากับอสูรไดประชิดกันแลว ดูกรภกิษุ 
 ท้ังหลาย ครั้งน้ันแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสกะทาวสักกะจอมเทวดาวา 
 แนจอมเทวดา เราจงเอาชนะกันดวยการกลาวคําสุภาษิตเถิด ฯ 
      ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสวา แนะทาวเวปจิตติ ตกลงเราจงเอาชนะกัน 
 ดวยการกลาวคําสุภาษิต ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล พวกเทวดาและพวกอสูรไดรวมกันต้ัง 
 ผูตัดสินวา ผูตัดสินเหลาน้ีจักรูท่ัวถึงคําสุภาษิต คําทุพภาษิต ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลําดับนั้นแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสกะทาว 
 สักกจอมเทวดาวา แนะจอมเทวดา ทานจงตรัสคาถา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อ 
 ทาวเวปจิตติตรัสเชนนี้ ทาวสักกะจอมเทวดาไดตรัสกะทาวเวปจิตติจอมอสูรวา 
 แนะทาวเวปจิตติในเทวโลกนี้ทานเปนเทพมากอน ทานจงกลาวคาถาเถิด ฯ 
      [๘๗๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อทาวสักกะตรัสเชนนี้แลว ทาวเวปจิตติ 
 จอมอสูรไดตรสัคาถานี้วา 
         พวกคนพาลยิ่งกริว้โกรธ ถาหากบุคคลไมตัดรอนเสีย ฉะนั้น 
         นักปราชญผูมีปญญา จึงควรกําจัดคนพาลเสียดวยอาญา 
         อันรุนแรง ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสคาถาแลว เหลาอสรู 
 พากันอนุโมทนา พวกเทวดาตางก็พากันนิ่ง ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลําดับนั้นแล 
 ทาวเวปจิตติจอมอสูรไดกลาวกะทาวสักกะจอมเทวดาวา แนะจอมเทวดา ทานจง 
 กลาวคาถาเถิด ฯ 
      [๘๘๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อทาวเวปจิตติตรัสเชนนี้แลว ทาวสักกะ 
 จอมเทวดาไดตรัสคาถาน้ีวา ฯ 
         ผูใดรูวาผูอื่นโกรธแลว เปนผูมีสติระงับไวได เราเห็นวาการ 
         ระงับไวไดของผูนั้น เปนเครื่องตัดรอนคนพาล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เมื่อทาวสักกะจอมเทวดาไดภาษิตคาถาแลว พวก 
 เทวดาพากันอนุโมทนา เหลาอสูรตางก็นิ่ง ดกูรภิกษุท้ังหลาย ลําดับน้ันแล ทาว 
 สักกะจอมเทวดาตรัสกะทาวเวปจิตติจอมอสูรวา ดูกรทาวเวปจิตติ ทานจงตรัส 
 คาถาเถิด ฯ 
      [๘๘๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อทาวสักกะตรัสเชนนี้ ทาวเวปจิตติ 
 จอมอสูรไดตรสัคาถานี้วา 
         ดูกรทาววาสวะ เราเห็นโทษของการอดกลั้นนี่แหละ เพราะ 



         วาเม่ือใดคนพาลสําคัญเห็นผูนั้นวา ผูนีอ้ดกลั้นตอเราเพราะ 
         ความกลัว เมื่อนั้น คนพาลผูทรามปญญายิ่งขมข่ีผูนั้น 
         เหมือนโคยิ่งขมข่ีโคตัวแพท่ีหนีไป ฉะน้ัน ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อทาวเวปจิตติจอมอสูรภาษิตคาถาแลว เหลาอสรู 
 พากันอนุโมทนา พวกเทวดาตางก็นิ่ง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลําดับนั้นแล ทาว 
 เวปจิตติจอมอสูรไดตรัสกะทาวสักกะจอมเทวดาวา แนะจอมเทวดา ทานจงตรัส 
 คาถาเถิด ฯ 
      [๘๘๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อทาวเวปจิตติจอมอสูรตรัสเชนนี้ ทาว 
 สักกะจอมเทวดาไดตรัสคาถาเหลาน้ีวา 
         บุคคลจงสําคัญเห็นวา ผูนี้อดกลั้นตอเราเพราะความกลัวหรอื 
         หาไมก็ตามที ประโยชนท้ังหลายมีประโยชนของตนเปน 
         อยางยิ่ง ประโยชนยิ่งกวาขันติไมมี ผูใดแลเปนคนมีกําลัง 
         อดกลั้นตอคนทุรพลไวได ความอดกลั้นไวไดของผูนั้น 
         บัณฑิตท้ังหลายกลาววาเปนขันติอยางยิ่ง คนทุรพลยอมจะอด 
         ทนอยูเปนนิตย บัณฑิตท้ังหลายเรียกกําลังของผูท่ีมีกําลังอยาง 
         คนพาลวามิใชกําลัง ไมมีผูใดท่ีจะกลาวโตตอผูท่ีมีกําลังอัน 
         ธรรมคุมครองแลวไดเลย เพราะความโกรธน้ัน โทษอนัลามก 
         จึงมีแกผูท่ีโกรธตอบผูท่ีโกรธแลว บุคคลผูไมโกรธตอบผูท่ี 
         โกรธแลว ยอมช่ือวาชนะสงครามซ่ึงเอาชนะไดยาก ผูใดรูวา 
         ผูอื่นโกรธแลว เปนผูมีสติระงับไวได ผูนั้นช่ือวาประพฤติ 
         ประโยชนแกท้ังสองฝาย คือ ท้ังฝายตนและคนอื่น คนผูท่ี 
         ไมฉลาดในธรรม ยอมสําคัญเห็นผูท่ีรักษาประโยชนของ 
         ท้ังสองฝาย คือ ของตนและคนอื่น วาเปนคนโง ดังน้ี ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อทาวสักกะจอมเทวดาไดภาษิตคาถาเหลานี้แลว 
 พวกเทวดาพากันอนุโมทนา เหลาอสูรตางกน็ิ่ง ฯ 
      [๘๘๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล ผูตัดสินท้ังของพวกเทวดาและ 
 พวกอสูรไดกลาวคําน้ีวา ทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสคาถาท้ังหลายแลวแล แต 
 คาถาเหลาน้ันมีความเก่ียวเกาะดวยอาชญา มีความเก่ียวเกาะดวยศาตรา เพราะเหตุ 
 เชนนี้ จึงมีความหมายม่ัน ความแกงแยง ความทะเลาะวิวาท ทาวสักกะจอม 
 เทวดาไดตรัสคาถาท้ังหลายแลวแล ก็คาถาเหลาน้ันไมเกี่ยวเกาะดวยอาชญา ไม 
 เกี่ยวเกาะดวยศาตรา เพราะเหตุเชนนี้ จึงมีความไมหมายม่ัน ความไมแกงแยง 
 ความไมทะเลาะวิวาท ทาวสักกะจอมเทวดาชนะเพราะไดตรัสคําสุภาษิต ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ชัยชนะดวยการกลาวคําสุภาษิตไดเปนของทาวสักกะ 
 จอมเทวดาดวยประการฉะน้ีแล ฯ 



                         กุลาวกสูตรท่ี ๖ 
      [๘๘๔] สาวัตถีนิทาน ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรือ่งเคยมีมาแลว สงครามระหวางพวกเทวดาและ 
 อสูรไดประชิดกันแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ในสงครามคราวน้ัน พวกอสูรเปน 
 ฝายมีชัย พวกเทวดาเปนฝายปราชัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเทวดาผูพายแพ 
 ตางพากันหนีไปทางทิศอุดร พวกอสูรไดชวนกันไลพวกเทวดาเหลาน้ันไปแลว 
 ทีแลว ฯ 
      [๘๘๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล ทาวสักกะจอมเทวดาไดตรัส 
 กะมาตลีสังคาหกเทพบุตรดวยคาถาวา 
         ดูกรมาตลี เธอจงหลีกเลีย่งรังนกในปาไมงิ้ว โดยบายหนา 
         งอนรถกลับ ถึงเราจะตองเสียสละชีวิตในพวกอสูรก็ตามที 
         นกเหลานี้อยาไดปราศจากรังเสียเลย ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาตลีสังคาหกเทพบุตรรับพระดํารัสของทาวสักกะ 
 จอมเทวดาวา ขอความเจริญจงมีแดพระองค ดั่งน้ีแลว ใหรถซ่ึงเทียมดวยมา 
 อาชาไนยพันตัวหันหลงักลับ ฯ 
      [๘๘๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล พวกอสูรคิดวา บัดนี้รถ ซึ่ง 
 เทียมดวยมาอาชาไนยพันตัวของทาวสักกะจอมเทวดาหันกลับมาแลว พวกเทวดา 
 จักทําสงครามกับพวกอสูรแมเปนครั้งท่ีสองแล พวกอสูรตางตกใจกลับเขาไป 
 สูอสูรบุรี ดูกรภิกษุท้ังหลาย ชัยชนะโดยธรรมแทๆ ไดเปนของทาวสักกะจอม 
 เทวดาแลว ดวยประการฉะนี้แล ฯ 
                         นทุพภิยสูตรท่ี ๗ 
      [๘๘๗] สาวัตถีนิทาน ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรือ่งเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทวดาผูหลีกเรนออก 
 อยูในท่ีลับ ไดเกิดความตรึกนึกคิดข้ึนวา เราไมควรประทุษรายแมแกผูท่ีเปน 
 ขาศึกตอเรา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล ทาวเวปจิตติจอมอสูร ไดทราบความ 
 ดําริของทาวสักกะจอมเทวดาดวยใจของตนแลว เขาไปหาทาวสักกะจอมเทวดา 
 จนถึงท่ีประทับ ฯ 
      [๘๘๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทาวสักกะจอมเทวดาไดทอดพระเนตรเห็น 
 ทาวเวปจิตติจอมอสูรผูมาแตไกลทีเดียว ครั้นแลวจึงตรัสกะทาวเวปจิตติจอมอสูรวา 
 หยุดเถอะ ทานทาวเวปจิตติ ทานถูกจับเสียแลว ฯ 
      ทาวเวปจิตติตรัสถามวา แนะทานผูนิรทุกข ทานละท้ิงความคิดเมื่อกอน 
 ของทานเสียแลวหรอื ฯ 
      ทาวสักกะตรัสวา ทาวเวปจติติ ก็ทานจงสาบานเพื่อท่ีจะไมประทุษราย 
 ตอเรา ฯ 



      [๘๘๙] ทาวเวปจิตติตรัสคาถาวา 
         แนะทาวสุชัมบดี บาปของคนพูดเท็จ บาปของคนผูติเตียน 
         พระอริยะเจา บาปของคนผูประทุษรายตอมิตร และบาปของ 
         คนอกตัญู จงถูกตองผูท่ีประทุษรายตอทาน ฯ 
                       วิโรจนอสุรินทสูตรท่ี ๘ 
      [๘๙๐] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยน้ันแล พระผูมี 
 พระภาคกําลังเสด็จเขาท่ีพักกลางวัน ครั้งน้ันแล ทาวสักกะจอมเทวดากับทาว 
 วิโรจนะจอมอสูร เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลวไดยืนพงิบาน 
 พระทวารองคละขาง ฯ 
      [๘๙๑] ลําดับนั้นแล ทาวเวโรจนะจอมอสูรไดตรัสคาถานี้ ในสํานักของ 
 พระผูมีพระภาควา 
         เปนชายควรพยายามไปจนกวาประโยชนสําเร็จ ประโยชนงดงามอยู 
         ท่ีความสําเร็จ นี้เปนถอยคําของเวโรจนะ ฯ 
      [๘๙๒] ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสวา 
         เปนชายควรพยายามไปจนกวาประโยชนสําเร็จ ประโยชน 
         ท้ังหลายงดงามอยูท่ีความสําเร็จ ประโยชนยิ่งกวาขันติไมมี ฯ 
      [๘๙๓] ทาวเวโรจนะจอมอสูรตรัสวา 
         สรรพสัตวยอมเกิดความตองการในสิ่งน้ันๆ ตามควร สวน 
         การบริโภคของสรรพสัตวมีการปรุงประกอบเปนอยางยิง่ ประ 
         โยชนท้ังหลายงดงามอยูท่ีความสําเร็จ นี้เปนถอยคําของ 
         เวโรจนะ ฯ 
      [๘๙๔] ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสวา 
         สรรพสัตวยอมเกิดความตองการในสิ่งน้ันๆ ตามควร สวน 
         การบริโภคของสรรพสัตว มีการปรุงประกอบเปนอยางยิ่ง 
         ประโยชนท้ังหลายงดงามอยูท่ีความสําเร็จ ประโยชนยิง่กวา 
         ขันติไมมี ฯ 
                         อารัญญกสูตรท่ี ๙ 
      [๘๙๕] สาวัตถีนิทาน ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรือ่งเคยมีมาแลว ฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมมาก 
 รูปดวยกัน อาศัยอยูในกุฎีท่ีมุงบังดวยใบไม ในราวปา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้ง 
 นั้นแล ทาวสักกะจอมเทวดากับทาวเวปจิตติจอมอสูร เขาไปหาฤาษีผูมีศีลมี 
 กัลยาณธรรมเหลาน้ันถึงท่ีอยู ฯ 
      [๘๙๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ครั้งน้ันแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรสวม 



 รองเทาหนาหลายช้ัน สะพายดาบ มีผูกั้นรมให เขาไปสูอาศรมทางทวารอนัเลิศ 
 เขาไปใกลฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลาน้ันหางไมถึงวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ครั้ง 
 นั้นแลทาวสักกะจอมเทวดาทรงถอดฉลองพระบาท ประทานพระขรรคใหแกผูอื่น 
 รับสั่งใหลดฉัตรเสด็จเขาไปทางอาศรมโดยทางทวารเขาออก ประทับประคอง 
 อัญชลีนมัสการฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลาน้ันอยูใตลม ฯ 
      [๘๙๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลําดับนั้นแล ฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรม 
 เหลานั้นไดกลาวกะทาวสักกะจอมเทวดาดวยคาถาวา 
         กลิ่นของพวกฤาษีผูประพฤติพรตมานาน ยอมจะฟุงจากกาย 
         ไปตามลม ดูกรทาวสหัสนัยน พระองคจงถอยไปเสียจากท่ีนี้ 
         ดูกรทาวเทวราช กลิ่นของพวกฤาษีไมสะอาด ฯ 
      [๘๙๘] ทาวสักกะตรัสตอบวา 
         กลิ่นของพวกฤาษีผูประพฤตพรตมานาน ยอมจะฟุงจากกาย 
         ไปตามลม ทานเจาขา พวกขาพเจาตางก็มุงหวังกลิ่นนี ้
         เหมือนกับบุคคลมุงหวังระเบียบดอกไมอันวิจิตร งดงาม บน 
         ศีรษะ ฉะน้ัน ก็พวกเทวดาหามีความสําคัญในกลิ่นของผูมี 
         ศีลนี้วาเปนกลิ่นปฏิกูลไม ฯ 
                         สมุททกสูตรท่ี ๑๐ 
      [๘๙๙] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ 
      [๙๐๐] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เรื่องเคยมีมาแลว ฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมมากรูปดวยกัน อาศัยอยูในกุฎีท่ีมุงบัง 
 ดวยใบไมแทบฝงสมุทร ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมัยน้ันแล สงครามระหวางพวก 
 เทวดากับอสูรไดประชิดกันแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล พวกฤาษีผูมศีีล 
 มีกัลยาณธรรมเหลาน้ันพากันคิดเห็นวา พวกเทวดาตั้งอยูในธรรม พวกอสูรไมต้ัง 
 อยูในธรรม ภยันั้นพึงเกิดแกพวกเราเพราะอสูรโดยแท อยากระน้ันเลย พวกเรา 
 ควรเขาไปหาทาวสมพรจอมอสูรแลวขออภยัทานเถิด ฯ 
      [๙๐๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล ฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลาน้ัน 
 ไดอันตรธานไปในบรรณกุฎีแทบฝงสมุทร ไปปรากฏอยูตรงหนาทาวสมพรจอมอสูร 
 เหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนท่ีคู หรือคูแขนท่ีเหยียด ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ลําดับนั้น พวกฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลาน้ัน ไดกลาวกะทาวสมพรจอมอสูร 
 ดวยคาถาวา ฯ 
         พวกฤาษีมาขออภัยกะทานทาวสมพร การใหภัยหรือใหอภัย 
         ทานกระทําไดโดยแท ฯ 
      [๙๐๒] ทาวสมพรจอมอสูรไดกลาวตอบวา 



         การอภัยไมมีแกพวกฤาษี ผูช่ัวชาคบหาทาวสักกะ เราให 
         เฉพาะแตภัยเทาน้ันแกพวกทานผูขออภยั ฯ 
      [๙๐๓] พวกฤาษีกลาววา 
         ทานใหเฉพาะแตภัยเทาน้ันแกพวกเราผูขออภยั พวกเราขอ 
         รับเอาแตอภัยอยางเดียว สวนภัยจงเปนของทานเถิด บุคคล 
         หวานพืชเชนใดยอมไดผลเชนนั้น คนทําดียอมไดดี ทําช่ัว 
         ก็ยอมไดช่ัว แนะพอ ทานหวานพืชลงไปไวแลว ทานจักตอง 
         เสวยผลของมัน ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล ฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลาน้ัน ได 
 สาปแชงทาวสมพรจอมอสูร แลวอันตรธานหายไปในท่ีตรงหนาทาวสมพรจอม 
 อสูร แลวไปปรากฏอยูในบรรณกุฎีแทบฝงสมุทร เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง 
 เหยียดแขนท่ีคู หรือคูแขนท่ีเหยียด ฉะนั้น ฯ 
      [๙๐๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล ทาวสมพรจอมอสูรถกูฤาษีผูมี 
 ศีลมีกัลยาณธรรมเหลาน้ันสาปแชงแลว ไดยินวาในคืนวันนั้น ตกใจหวาดหวั่น 
 ถึงสามครั้ง ฯ 
                          จบวรรคท่ีหนึ่ง 
                          ---------- 
               รวมพระสูตรแหงสักกสังยุตมี ๑๐ สูตร คือ 
      สุวีรสูตรท่ี ๑ สุสิมสูตรท่ี ๒ ธชัคคสูตรท่ี ๓ เวปจิตติสูตรท่ี ๔ 
 สุภาสิตชยสูตรท่ี ๕ กุลาวกสูตรท่ี ๖ นทุพภิยสูตรท่ี ๗ วิโรจนอสุรินทสูตรท่ี ๘ 
 อารัญญกสูตรท่ี ๙ สมุททกสูตรท่ี ๑๐ ฯ 
                          ---------- 
                          ทุติยวรรคท่ี ๒ 
                         ปฐมเทวสูตรท่ี ๑ 
      [๙๐๕] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ในกาลครั้งน้ันแล ฯลฯ 
      [๙๐๖] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ทาวสักกะจอมเทพเม่ือยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน ไดสมาทานวัตรบท ๗ ประการ 
 บริบูรณ เพราะเปนผูสมาทานวัตรบท ๗ ประการ จึงไดถึงความเปนทาวสักกะ 
 วัตรบท ๗ ประการเปนไฉน คือ เราพึงเลี้ยงมารดาบิดาจนตลอดชีวิต ๑ เราพึง 
 ประพฤติออนนอมตอผูใหญในตระกูลจนตลอดชีวิต ๑ เราพึงพูดวาจาออนหวาน 
 ตลอดชีวิต ๑ เราไมพึงพูดวาจาสอเสียดตลอดชีวิต ๑ เราพึงมีใจปราศจากความ 
 ตระหน่ีอันเปนมลทินอยูครองเรือน มีการบรจิาคอันปลอยแลว มีฝามืออันชุม 
 ยินดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดีในการแจกจายทานตลอดชีวิต ๑ เราพึง 



 พูดคําสัตยตลอดชีวิต ๑ เราไมพึงโกรธตลอดชีวิต ๑ ถาแมความโกรธพึงเกิดข้ึน 
 แกเรา เราพึงกําจัดมันเสียโดยฉับพลันทีเดียว ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทาวสักกะ 
 จอมเทพ เมื่อยงัเปนมนุษยอยูในกาลกอน ไดสมาทานวัตรบท ๗ ประการนี้ 
 บริบูรณ เพราะเปนผูสมาทานวัตรบท ๗ ประการดังน้ี จึงไดถึงความเปน 
 ทาวสักกะ ฯ 
      [๙๐๗] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ีจบลง 
 แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
         เทวดาช้ันดาวดึงส กลาวถึงนรชน ผูเปนบุคคลเลี้ยงมารดาบิดา 
         มีปรกติประพฤติออนนอมตอผูใหญในตระกูล เจรจาออน 
         หวาน กลาวแตคําสมานมิตรสหาย ละคําสอเสียด ประกอบ 
         ในอุบายเปนเครื่องกําจัดความตระหน่ี มีวาจาสัตย ครอบงํา 
         ความโกรธได นั้นแลวา เปนสัปบุรุษ ดังน้ี 
                         ทุติยเทวสูตรท่ี ๒ 
      [๙๐๘] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ในกาลครั้งน้ันแล ฯลฯ 
      [๙๐๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ทาวสักกะจอมเทพเม่ือยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน เปนมาณพช่ือวามฆะ เพราะ 
 เหตุนั้น จึงถูกเรียกวา ทาวมฆวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทาวสักกะจอมเทพเม่ือยงั 
 เปนมนุษยอยูในกาลกอนไดใหทานมากอน เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวา ทาว- 
 *ปุรินททะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทาวสักกะจอมเทพเม่ือยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน 
 ไดใหทานโดยเคารพ เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวา ทาวสักกะ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ทาวสักกะจอมเทพเม่ือยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน ไดใหท่ีพักอาศัย 
 เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรยีกวา ทาววาสวะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทาวสักกะจอมเทพ 
 ยอมทรงคิดเนื้อความไดต้ังพันโดยครูเดียว เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวา ทาว 
 สหัสนัยน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทาวสักกะจอมเทพทรงมีนางอสุรกัญญานามวาสุชา 
 เปนปชาบดี เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวา ทาวสุชัมบดี ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ทาวสักกะจอมเทพเสวยรัชสมบัติเปนอิสราธิบดีของทวยเทพช้ันดาวดึงส เพราะ 
 เหตุนั้น จึงถูกเรียกวา เทวานมินทะ ฯ 
      [๙๑๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทาวสักกะจอมเทพเม่ือยังเปนมนุษยอยูใน 
 กาลกอน ไดสมาทานวัตรบท ๗ ประการบริบูรณ เพราะเปนผูสมาทานวัตรบท ๗ 
 ประการบริบูรณ จึงไดถึงความเปนทาวสักกะ วัตรบท ๗ ประการเปนไฉน คือ 
 เราพึงเลี้ยงมารดาบิดาจนตลอดชีวิต ๑ ... ถาแมความโกรธพึงเกิดข้ึนแกเรา เราพึง 
 กําจัดมันเสียโดยฉับพลันทีเดียว ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทาวสักกะจอมเทพเม่ือยัง 
 เปนมนุษยอยูในกาลกอน ไดสมาทานวัตรบท ๗ ประการนี้บริบูรณ เพราะเปนผู 



 สมาทานวัตรบท ๗ ประการดังน้ี จึงไดถึงความเปนทาวสักกะ ฯ 
      [๙๑๑] พระผูมีพระภาค ฯลฯ จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
      เทวดาช้ันดาวดึงสกลาวนรชนผูเปนบุคคลเลี้ยงมารดาบิดา...วา เปน 
 สัปบุรุษ ดังน้ี ฯ 
                         ตติยเทวสูตรท่ี ๓ 
      [๙๑๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ในปามหาวัน 
 เขตเมืองเวสาลี ฯ 
      ครั้งน้ันแล เจาลิจฉวีพระนามวามหาลี เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงท่ีประทับ ครั้นแลวทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวประทับนั่ง ณ ท่ีควร 
 สวนหนึ่ง เมื่อประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงเรียบรอยแลว ไดตรัสถามพระผูมี 
 พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคทรงเห็นทาวสักกะจอมเทพหรอื 
 พระพุทธเจาขา ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรมหาลี อาตมาเห็นทาวสักกะจอมเทพ 
 ถวายพร ฯ 
      ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ผูท่ีพระองคทรงเห็นนั้น จักเปนรูปเปรียบ 
 ของทาวสักกะเปนแน เพราะวาทาวสักกะจอมเทพยากท่ีใครๆ จะเห็นได 
 พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๙๑๓] พ. ดูกรมหาลี อาตมารูจักทาวสักกะดวย รูธรรมเครื่องกระทํา 
 ใหเปนทาวสักกะดวย และรูถึงธรรมท่ีทาวสักกะไดถึงความเปนทาวสักกะเพราะ 
 เปนผูสมาทานธรรมน้ันดวย ดกูรมหาลี ทาวสักกะจอมเทพเม่ือยังเปนมนุษยใน 
 กาลกอน เปนมาณพช่ือวามฆะ เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวา ทาวมฆวา ดูกร 
 มหาลี ทาวสักกะจอมเทพเม่ือยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน ไดใหทานมากอน 
 เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรยีกวา ทาวปุรินททะ ดูกรมหาลี ทาวสักกะจอมเทพเม่ือ 
 ยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน ไดใหทานโดยเคารพ เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวา 
 ทาวสักกะ ดูกรมหาลี ทาวสักกะจอมเทพเม่ือยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน ไดให 
 ท่ีพักอาศัย เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวา ทาววาสวะ ดูกรมหาลี ทาวสักกะ 
 จอมเทพยอมทรงคิดเนื้อความไดต้ังพันโดยครูเดียว เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวา 
 ทาวสหัสนัยน ดูกรมหาลี ทาวสักกะจอมเทพทรงมีนางอสุรกัญญานามวาสุชา 
 เปนปชาบดี เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวาทาวสุชัมบดี ดูกรมหาลี ทาวสักกะ 
 จอมเทพเสวยรชัสมบัติเปนอิสราธิบดีของทวยเทพช้ันดาวดึงส เพราะเหตุนั้น จึง 
 ถูกเรียกวา เทวานมินทะ ฯ 
      [๙๑๔] ดูกรมหาลี ทาวสักกะจอมเทพเม่ือยงัเปนมนุษยอยูในกาลกอน 
 ไดสมาทานวัตรบท ๗ ประการบริบูรณ เพราะเปนผูสมาทานวัตรบท ๗ ประการ 



 จึงไดถึงความเปนทาวสักกะ วัตรบท ๗ ประการเปนไฉน คือ เราพึงเลี้ยงมารดา 
 บิดาจนตลอดชีวิต ๑ เราพึงประพฤติออนนอมตอผูใหญในตระกูลตลอดชีวติ ๑ 
 เราพึงพูดวาจาออนหวานตลอดชีวิต ๑ เราไมพึงพูดวาจาสอเสียดตลอดชีวิต ๑ เรา 
 พึงมีใจปราศจากความตระหน่ีอันเปนมลทินอยูครองเรอืน มีการบริจาคอันปลอย 
 แลว มีฝามืออนัชุม ยินดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดีในการแจกจายทาน 
 ตลอดชีวิต ๑ เราพึงพูดคําสัตยตลอดชีวิต ๑ เราไมพึงโกรธตลอดชีวิต ถาแม 
 ความโกรธพึงเกิดข้ึนแกเรา เราพึงกําจัดมันเสียโดยฉับพลันทีเดียว ๑ ดูกรมหาลี 
 ทาวสักกะจอมเทพเม่ือยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน ไดสมาทานวัตรบท ๗ ประการ 
 นี้บริบูรณ เพราะเปนผูสมาทานวัตรบท ๗ ประการดังน้ี จึงไดถึงความเปน 
 ทาวสักกะ ฯ 
      [๙๑๕] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ีจบลง 
 แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
         เทวดาช้ันดาวดึงส กลาวนรชนผูเปนบุคคลเลี้ยงมารดาบิดา 
         มีปรกติประพฤติออนนอมตอผูใหญในตระกูล เจรจาออน 
         หวาน กลาวแตคําสมานมิตรสหาย ละคําสอเสียด ประกอบ 
         ในอุบายเปนเครื่องกําจัดความตระหน่ี มีวาจาสัตย ครอบงํา 
         ความโกรธได นั้นแลวา เปนสัปบุรุษ ดังน้ี 
                          ทฬิททสูตรท่ี ๔ 
      [๙๑๖] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน 
 กลันทกนิวาปสถาน เขตพระนครราชคฤห ในกาลน้ันแล พระผูมีพระภาคตรัส 
 เรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา 
 พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๙๑๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เรื่องเคยมีมาแลว ในพระนครราชคฤหนี้แล ไดมีบุรุษคนหน่ึงเปนมนุษยขัดสน 
 เปนมนุษยกําพรา เปนมนุษยยากไร เขายึดมั่นศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ 
 ปญญา ในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลว ครั้นเขายึดมั่นศรัทธา ศีล สุตะ 
 จาคะ ปญญา ในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลว เมื่อแตกกายตายไป ไดอุบัติ 
 ยังสุคติโลกสวรรค คือ ความเปนสหายของเทวดาช้ันดาวดึงส เทพบุตรน้ัน 
 รุงเรืองลวงเทวดาเหลาอื่นดวยรัศมีและยศ ฯ 
      [๙๑๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไดยินวา ในกาลครั้งน้ัน พวกเทวดาชั้น 
 ดาวดึงสพากันยกโทษตําหนิติเตียนวา ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย นาอัศจรรยนัก 
 ดูกรทานผูเจรญิท้ังหลาย ยังไมเคยมีมาเลย เทพบุตรผูนี้เมื่อยังเปนมนุษยอยูใน 
 กาลกอน เปนมนุษยขัดสน เปนมนุษยกําพรา เปนมนุษยยากไร เมื่อแตกกาย 
 ตายแลว เขาอุบัติยังสุคติโลกสวรรค คือ ความเปนสหายของเทวดาช้ันดาวดึงส 



 ยอมรุงเรืองลวงเทวดาเหลาอืน่ดวยรัศมีและยศ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล 
 ทาวสักกะจอมเทพตรัสกะเทวดาช้ันดาวดึงสวา ดูกรทานผูนิรทุกขท้ังหลาย ทาน 
 ท้ังหลายอยายกโทษตอเทพบุตรน้ีเลย ดูกรทานผูนิรทุกขท้ังหลาย เทพบุตรน้ีแล 
 เมื่อยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน ยึดมั่นศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ใน 
 พระธรรมวินยัท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลว ครั้นยึดมั่นศรัทธา ศีล สุตะ 
 จาคะ ปญญา ในพระธรรมวินยัท่ีพระตถาคตประกาศแลว เมื่อแตกกายตายลง 
 จึงอุบัติยังสุคติโลกสวรรค คือ ความเปนสหายของเทวดาชั้นดาวดึงส ยอม 
 รุงเรืองลวงเทวดาเหลาอื่นดวยรัศมีและยศ ฯ 
      [๙๑๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาํดับนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพเม่ือจะทรง 
 พลอยยินดีกะพวกเทวดาชั้นดาวดึงส จึงไดตรัสคาถาเหลาน้ีในเวลานั้นวา 
         บุคคลใด มีศรัทธาต้ังม่ันไมหวั่นไหวในพระตถาคต มีศีล 
         งามท่ีพระอริยะเจาพอใจสรรเสริญ มีความเลื่อมใสใน 
         พระสงฆและมีความเห็นตรง บัณฑิตท้ังหลายเรยีกบุคคลน้ัน 
         วา เปนคนไมขัดสน ชีวิตของบุคคลน้ันไมเปลาประโยชน 
         เพราะเหตุนั้น บุคคลผูมีปญญา เมื่อระลึกถึงคําสอนของพระ- 
         พุทธเจาท้ังหลาย พึงประกอบเนืองๆ ซึ่งศรัทธา ศีล ความ 
         เลื่อมใส และความเห็นธรรมเถิด ฯ 
                        รามเณยยกสูตรท่ี ๕ 
      [๙๒๐] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
      ครั้งน้ันแล ทาวสักกะจอมเทพเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ครั้นแลวทรงถวายบังคมแลวประทับอยู ณ ท่ีควรสวนหนึ่ง ทรงประทับเรียบรอย 
 แลว ไดตรัสถามพระผูมีพระภาควา สถานท่ีเชนไรหนอ เปนภูมิสถานอันนา 
 รื่นรมย ฯ 
      [๙๒๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบดวยพระคาถาวา อารามอัน 
         วิจิตร ปาอันวิจิตร สระโบกขรณีท่ีสรางอยางดี ยอมไมถึง 
         เสี้ยวท่ี ๑๖ อันแบงออก ๑๖ ครั้ง แหงภมูิสถานอันรื่นรมย 
         ของมนุษย พระอรหันตท้ังหลายอยูในท่ีใด เปนบานหรือปา 
         ก็ตาม เปนท่ีลุมหรือท่ีดอนก็ตาม ท่ีนั้นเปนภูมิสถานอนันา 
         รื่นรมย ฯ 
                         ยชมานสูตรท่ี ๖ 
      [๙๒๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขต 
 พระนครราชคฤห ครั้งน้ันแล ทาวสักกะจอมเทพเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงท่ีประทับ ครั้นแลวทรงถวายบังคมแลว ประทับอยู ณ ท่ีสมควรสวนหนึง่ ฯ 



      [๙๒๓] ทาวสักกะจอมเทพประทับ ณ ท่ีสมควรสวนหนึ่ง เรียบรอย 
 แลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
         เมื่อมนุษยท้ังหลายผูเปนสัตวปรารถนาบุญบูชาอยู กระทํา 
         บุญมีอุปธิเปนผล ทานท่ีใหแลวในท่ีไหนมีผลมาก พระ- 
         พุทธเจาขา ฯ 
      [๙๒๔] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
         ทานผูปฏิบัติ ๔ จําพวก  ทานผูต้ังอยูในผล ๔ จําพวก นั่น 
         คือพระสงฆ เปนผูซื่อตรง ประกอบดวยปญญาและศีล 
         เมื่อมนุษยท้ังหลายผูเปนสัตวปรารถนาบุญบูชาอยู กระทํา 
         บุญมีอุปธิเปนผล ทานท่ีใหแลวในสงฆมีผลมาก ฯ 
                          วันทนสูตรท่ี ๗ 
      [๙๒๕] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
         ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงหลีกเรนอยูในท่ีพักกลางวัน ฯ 
         ครั้งน้ันแล ทาวสักกะจอมเทพ และทาวสหัมบดีพรหมเสด็จเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลว ไดประทับยืนพิงบานพระทวารอยูองค 
 ละบาน ฯ 
      [๙๒๖] ลําดับนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพไดตรัสพระคาถาน้ี ในสํานัก 
 พระผูมีพระภาควา 
         ขาแตพระองคผูแกลวกลา ทรงชนะสงครามแลว ทรงปลง 
         ภาระลงแลว ไมทรงมีหนี้ ขอเชิญพระองคเสด็จลุกข้ึน 
         เสด็จเท่ียวไปในโลกเถิด อนึ่ง จิตของพระองคหลุดพนดี 
         แลว เหมือนพระจันทรในราตรีวันเพ็ญ ฉะนั้น ฯ 
      [๙๒๗] ทาวสหัมบดีพรหมตรัสคานวา ดูกรจอมเทพ พระองคไมควร 
 กราบทูลพระตถาคตอยางนี้เลย แตควรจะกราบทูลพระตถาคตอยางนี้แลวา 
         ขาแตพระองคผูแกลวกลา ทรงชนะสงครามแลว ทรงเปน 
         ผูนําพวก ไมทรงมีหนี้สนิ ขอเชิญพระองคเสด็จลุกข้ึน 
         เสด็จเท่ียวไปในโลก ขอเชิญพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรม 
         จักมีผูรูท่ัวถึงธรรมเปนแน ฯ 
                       ปฐมสักกนมัสนสูตรท่ี ๘ 
      [๙๒๘] สาวัตถีนิทาน ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรือ่งเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพตรัสกะมาตลี- 
 *สังคาหกเทพบุตรวา ดูกรสหายมาตลี ทานจงเตรียมจัดรถมาอาชาไนยซ่ึงเทียม 
 ดวยมาพันตัว เราจะไปยังพ้ืนท่ีอุทยานเพ่ือชมภูมิภาคอันงดงาม ดูกรภิกษุท้ังหลาย 



 มาตลีสังคาหกเทพบุตรทูลรับพระดํารัสทาวสักกะจอมเทพวา ขอเดชะ ขอความ 
 เจริญจงมีแดพระองค ดังน้ีแลว เตรียมจัดรถมาอาชาไนยซ่ึงเทียมดวยมาพันตัว 
 เสร็จแลว กราบทูลแดทาวสักกะจอมเทพวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข รถมา 
 อาชาไนยซึ่งเทียมดวยมาพันตัวสําหรับพระองคเตรียมจัดไวเสร็จแลว ขอพระองค 
 ทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล ไดทราบวา 
 ทาวสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันตปราสาท ทรงประนมอัญชลีนมัสการ 
 ทิศเปนอันมาก ฯ 
      [๙๒๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล มาตลีสังคาหกเทพบุตร ได 
 ทูลถามทาวสักกะจอมเทพดวยคาถาวา 
         พราหมณท้ังหลายผูบรรลุไตรวิชชา กษัตริยท้ังหลาย ณ ภูมิภาค 
         ท้ังหมด ทาวมหาราชท้ัง ๔ และทวยเทพชาวไตรทศผูมียศ 
         ยอมนอบนอมพระองค ขาแตทาวสักกะ เมื่อเปนเชนนั้น 
         พระองคทรงนอบนอมทานผูควรบูชาคนใด ทานผูควรบูชา 
         คนนั้นช่ือไรเลา ขอเดชะ ฯ 
      [๙๓๐] ทาวสักกะตรัสตอบวา 
         พราหมณท้ังหลายผูบรรลุไตรวิชชา กษัตริยท้ังหลาย ณ 
         ภูมิภาคท้ังหมด ทาวมหาราชท้ัง ๔ และทวยเทพชาวไตรทศ 
         ผูมียศ นอบนอมทานผูใดซ่ึงเปนผูสมบูรณดวยศีล มีจิต 
         ต้ังม่ันตลอดกาลนาน ผูบวชแลวโดยชอบ มีพรหมจรรยเปน 
         เบ้ืองหนา คฤหัสถเหลาใดเปนผูทําบุญ มีศีล เปนอุบาสก 
         เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรม ดูกรมาตลี เรานอบนอมคฤหัสถ 
         เหลานั้น ฯ 
      [๙๓๑] มา. ขาแตทาวสักกะ ไดยินวา พระองคทรงนอบนอม 
         บุคคลเหลาใด บุคคลเหลาน้ันเปนผูประเสริฐท่ีสุดในโลก 
         เทียว 
         ขาแตทาววาสวะ พระองคทรงนอบนอมบุคคลเหลาใด ถึง 
         ขาพระองคก็ขอนอบนอมบุคคลเหลาน้ัน ฯ 
      [๙๓๒] ทาวมฆวาสุชัมบดีเทวราชผูเปนประมุขของเทวดาท้ังหลาย 
         ครั้นตรัสดังน้ีแลว ทรงนอมนมัสการทิศเปนอันมาก แลว 
         เสด็จข้ึนรถ ฯ 
                       ทุติยสักกนมัสนสูตรท่ี ๙ 
      [๙๓๓] สาวัตถีนิทาน ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรือ่งเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพไดตรัสกะมาตลี- 
 สังคาหกเทพบุตรวา ดูกรสหายมาตลี ทานจงเตรียมจัดรถมาอาชาไนยซ่ึงเทียมดวย 



 มาพันตัว เราจะไปยังพ้ืนท่ีอุทยานเพื่อชมภูมภิาคอันงดงาม ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 มาตลีสังคาหกเทพบุตรทูลรับพระดํารัสทาวสักกะจอมเทพวา ขอเดชะ ขอความ 
 เจริญจงมีแดพระองค ดังน้ีแลว จัดเตรียมรถมาอาชาไนยซ่ึงเทียมดวยมาพันตัว 
 เสร็จแลว กราบทูลแกทาวสักกะจอมเทพวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข รถมา 
 อาชาไนยซึ่งเทียมดวยมาพันตัวสําหรับพระองค จัดเตรียมไวเสร็จแลว ขอพระองค 
 ทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไดทราบวา ครั้งน้ันแล 
 ทาวสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันตปราสาท ทรงประนมอัญชลีนมัสการ 
 พระผูมีพระภาคอยู ฯ 
      [๙๓๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล มาตลีสังคาหกเทพบุตรไดทูลถาม 
 ทาวสักกะจอมเทพดวยคาถาวา 
         ขาแตทาววาสวะ เทวดาและมนุษยท้ังหลายยอมนอบนอม 
         พระองคนั่นเทียว ขาแตทาวสักกะ เมื่อเชนนั้น พระองค 
         ทรงนอบนอมทานผูควรบูชาคนใด ทานผูควรบูชาคนนั้น คือ 
         ใครเลา ฯ 
      [๙๓๕] ทาวสักกะตรัสตอบวา 
         ดูกรมาตลี พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใดในโลกพรอมท้ัง 
         เทวโลก เรานอบนอมพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ผู 
         เปนศาสดามีพระนามไมทราม ดูกรมาตลี ทานเหลาใดสํารอก 
         ราคะ โทสะและอวิชชาแลว เปนพระอรหันตขีณาสพ เรา 
         นอบนอมทานเหลาน้ัน ดูกรมาตลี ทานเหลาใดกําจัดราคะ 
         และโทสะกาวลวงอวิชชา ยังเปนพระเสขะ ยินดีในธรรม 
         เครื่องปราศจากการส่ังสม เปนผูไมประมาท ตามศึกษาอยู 
         เรานอบนอมทานเหลาน้ัน ฯ 
      [๙๓๖] มา. ขาแตทาวสักกะ ไดยินวา พระองคทรงนอบนอม 
         บุคคลเหลาใด บุคคลเหลาน้ันเปนผูประเสริฐท่ีสุดในโลก 
         เทียว ขาแตทาววาสวะ พระองคทรงนอบนอมบุคคลเหลาใด 
         แมขาพระองคก็ขอนอบนอมบุคคลเหลาน้ัน ฯ 
      [๙๓๗] ทาวมฆวาสุชัมบดีเทวราช ผูเปนประมุขของเทวดา 
         ท้ังหลาย ครั้นตรัสดังน้ีแลว ทรงนอมนมัสการพระผูม ี
         พระภาค แลวเสด็จข้ึนรถ ฯ 
                      ตติยสักกนมัสนสูตรท่ี ๑๐ 
      [๙๓๘] สาวัตถีนิทาน ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรือ่งเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพไดตรัสกะมาตลี- 
 สังคาหกเทพบุตรวา ดูกรสหายมาตลี ทานจงเตรียมจัดรถมาอาชาไนยซ่ึงเทียมดวย 



 มาพันตัว เราจะไปยังพ้ืนท่ีอุทยานเพื่อชมภูมภิาคอันงดงาม ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 มาตลีสังคาหกเทพบุตรทูลรับพระดํารัสทาวสักกะจอมเทพวา ขอเดชะ ขอความ 
 เจริญจงมีแดพระองค ดังน้ีแลว จัดเตรียมรถมาอาชาไนยซ่ึงเทียมดวยมาพันตัว 
 เสร็จแลว กราบทูลแกทาวสักกะจอมเทพวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข รถมา 
 อาชาไนยซึ่งเทียมดวยมาพันตัวสําหรับพระองค จัดเตรียมไวเสร็จแลว ขอพระองค 
 ทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไดทราบวา ครั้งน้ันแล 
 ทาวสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันตปราสาท ทรงประนมอัญชลีนอม 
 นมัสการพระภกิษุสงฆอยู ฯ 
      [๙๓๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล มาตลีสังคาหกเทพบุตรไดทูลถาม 
 ทาวสักกะจอมเทพดวยคาถาวา 
         นรชนผูนอนทับกายอันเปอยเนาเหลาน้ี พึงนอบนอมพระองค 
         นั่นเทียว พวกเขาจมอยูในซากอันเต็มไปดวยความหิวและ 
         ความกระหาย ขาแตทาววาสวะ เพราะเหตุไรหนอพระองค 
         จึงทรงโปรดปรานทานผูไมมีเรือนเหลาน้ัน ขอพระองคตรัส 
         บอกมรรยาทของฤาษีท้ังหลาย ขาพระองคขอฟงพระดํารัสของ 
         พระองค ฯ 
      [๙๔๐] ทาวสักกะตรัสตอบวา 
         ดูกรมาตลี เราโปรดปรานมรรยาทของทานผูไมมีเรือนเหลาน้ัน 
         ทานเหลาน้ันเปนผูไมมีความหวงใยในบานท่ีทานหลีกออกไป 
         บุคคลผูจะเก็บขาวเปลือกของทานเหลาน้ันไวในฉางก็ไมมี ผู 
         จะเก็บไวในหมอก็ไมมี ผูจะเก็บไวในกระเชาก็ไมมี ทาน 
         เหลานั้นมีวัตรอันงาม แสวงหาอาหารท่ีผูอื่นทําเสร็จแลว 
         เยียวยาอัตภาพดวยอาหารน้ัน ทานเหลาน้ันเปนนักปราชญ 
         กลาวคําสุภาษิต เปนผูนิ่งประพฤติสม่ําเสมอ ดูกรมาตล ีพวก 
         เทวดายังโกรธกับพวกอสูร และสัตวเปนอันมากยังมีโกรธกัน 
         และกัน เมื่อเขายังโกรธกัน ทานเหลาน้ันไมโกรธ ดับเสีย 
         ไดในบุคคลผูมีอาชญาในตน เมื่อชนท้ังหลายยังมีความถือมั่น 
         ทานเหลาน้ันไมถือม่ัน ดกูรมาตลี เรานอมนมัสการทาน 
         เหลานั้น ฯ 
      [๙๔๑] มา. ขาแตทาวสักกะ ไดยินวา พระองคทรงนอบนอม 
         บุคคลเหลาใด บุคคลเหลาน้ันเปนผูประเสริฐท่ีสุดในโลก 
         เทียว ขาแตทาววาสวะ พระองคทรงนอบนอมบุคคลเหลาใด 
         แมขาพระองคก็ขอนอบนอมบุคคลเหลาน้ัน ฯ 
      [๙๔๒] ทาวมฆวาสุชัมบดีเทวราช ผูเปนประมุขของเทวดา 



         ท้ังหลาย ครั้นตรัสดังน้ีแลวทรงนอมนมสัการพระภิกษุสงฆ 
         แลวเสด็จข้ึนรถ ฉะนี้แล ฯ 
                          จบวรรคท่ี ๒ 
                          --------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ปฐมเทวสูตร ๑ ทุติยเทวสูตร ๑ ตติยเทวสูตร ๑ ทฬิททสูตร ๑ 
 รามเณยยกสูตร ๑ ยชมานสูตร ๑ วันทนสูตร ๑ ปฐมสักกนมัสนสูตร ๑ 
 ทุติยสักกนมัสนสูตร ๑ ตติยสักกนมัสนสูตร ๑ ฯ 
                          --------- 
                         สักกปญจกะท่ี ๓ 
                          ฆัตวาสูตรท่ี ๑ 
      [๙๔๓] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
      ครั้งน้ันแล ทาวสักกะจอมเทพเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ครั้นแลวทรงถวายบังคม แลวประทับอยู ณ ท่ีสมควรสวนหนึ่ง ฯ 
      [๙๔๔] ทาวสักกะจอมเทพประทับอยู ณ ท่ีสมควรสวนหนึ่ง เรียบรอย 
 แลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
         บุคคลฆาอะไรแลวสิจงึจะอยูเปนสุข ฆาอะไรแลวสิจงึจะไม 
         เศราโศก ขาแตพระโคดม พระองคทรงชอบการฆาอะไร 
         อันเปนธรรมอยางเอก ฯ 
      [๙๔๕] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
         บุคคลฆาความโกรธเสียแลว ยอมอยูเปนสุข ฆาความโกรธ 
         เสียแลวยอมไมเศราโศก ดูกรทาววาสวะ พระอริยะเจา 
         ท้ังหลายยอมสรรเสริญ การฆาความโกรธอันมีรากเปนพิษ 
         มียอดหวาน เพราะวาบุคคลฆาความโกรธน้ันเสียแลว ยอม 
         ไมเศราโศก ฯ 
                         ทุพรรณิยสูตรท่ี ๒ 
      [๙๔๖] สาวัตถีนิทาน ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรือ่งเคยมีมาแลว ยักษตนหน่ึงมีผิวพรรณทราม ตํ่าเต้ีย 
 พุงพลุย นั่งอยูบนอาสนะแหงทาวสักกะจอมเทพ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไดยินวา 
 ในท่ีนั้น พวกเทวดาช้ันดาวดึงสพากันยกโทษตําหนิติเตียนวา ดูกรทานผูเจริญ 
 ท้ังหลาย นาอัศจรรยหนอ ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย ไมเคยมีมาแลวหนอ ยักษนี้ 
 มีผิวพรรณทราม ตํ่าเต้ีย พุงพลุย นั่งอยูบนอาสนะแหงทาวสักกะจอมเทพ ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย พวกเทวดาชั้นดาวดึงสยกโทษตําหนิติเตียนดวยประการใดๆ ยักษ 



 นั้นยิ่งเปนผูมีรปูงามท้ังนาดูนาชมและนาเลื่อมใสยิ่งข้ึนกวาเดิมดวยประการน้ันๆ ฯ 
      [๙๔๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล พวกเทวดาช้ันดาวดึงสพากันเขา 
 ไปเฝาทาวสักกะจอมเทพถึงท่ีประทับ ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผู 
 นิรทุกข ขอประทานโอกาสตอพระองค ยักษตนหน่ึงมีผิวพรรณทราม ตํ่าเต้ีย 
 พุงพลุย นั่งอยูบนอาสนะของพระองค ขาแตพระองคผูเจริญ ไดทราบวา ณ ท่ีนั้น 
 พวกเทวดาชั้นดาวดึงสพากันยกโทษตําหนิติเตียนวา ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย นา 
 อัศจรรยหนอ ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ไมเคยมีมาหนอ ยักษนี้มีผิวพรรณทราม 
 ตํ่าเต้ีย พุงพลุย นั่งอยูบนอาสนะของทาวสักกะจอมเทพ ขาแตพระองคผูนิรทุกข 
 พวกเทวดาชั้นดาวดึงสยกโทษตําหนิติเตียนดวยประการใดๆ ยักษนั้นยิ่งเปนผูมี 
 รูปงามท้ังนาดูนาชมและนาเลื่อมใสยิ่งกวาเดิม ดวยประการน้ันๆ ขาแตพระองค 
 ผูนิรทุกข ยักษนั้นจักเปนผูมีความโกรธเปนอาหารเปนแนเทียว ขอเดชะ ฯ 
      [๙๔๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล ทาวสักกะจอมเทพเสด็จเขาไป 
 หายักษผูมีความโกรธเปนอาหารน้ันจนถึงท่ีอยู ครั้นแลวทรงหมผาเฉวียงพระอังสา 
 ขางหน่ึง ทรงคุกพระชานุมณฑลเบ้ืองขวาลง ณ พื้นดิน ทรงประนมอัญชลีไปทาง 
 ท่ียักษตนน้ันอยู แลวประกาศพระนาม ๓ ครั้งวา ดูกรทานผูนิรทุกข เราคือ 
 ทาวสักกะจอมเทพ ... ดูกรทานผูนิรทุกข เราคือทาวสักกะจอมเทพ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ทาวสักกะจอมเทพทรงประกาศพระนามดวยประการใดๆ ยักษตนน้ัน 
 ยิ่งมีผิวพรรณทรามและตํ่าเต้ียพุงพลุยยิ่งกวาเดิม ยักษนั้นเปนผูมีผิวพรรณทรามและ 
 ตํ่าเต้ียพุงพลุยยิ่งกวาเดิมแลว ไดหายไป ณ ท่ีนั้นนั่นเอง ฯ 
      [๙๔๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล ทาวสักกะจอมเทพประทับนั่งบน 
 อาสนะของพระองคแลว เมื่อจะทรงยังพวกเทวดาชั้นดาวดึงสใหยินดี จึงไดตรัส 
 พระคาถาเหลาน้ีไวในเวลานั้นวา 
         เราเปนผูมีจิตอันโทสะไมกระทบกระท่ัง เปนผูอันความหมุน 
         (มาร) นําไปไมไดงาย เราไมโกรธมานานแล ความโกรธ 
         ยอมไมต้ังอยูในเรา ถึงเราโกรธก็ไมกลาวคําหยาบ และไม 
         กลาวคําไมชอบธรรม เราเห็นประโยชนของตนจึงขมตนไว ฯ 
                          มายาสูตรท่ี ๓ 
      [๙๕๐] สาวัตถีนิทาน ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรือ่งเคยมีมาแลว ทาวเวปจิตติจอมอสูรปวย ได 
 รับทุกข เปนไขหนัก ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล ทาวสักกะจอมเทพเสด็จ 
 ไปเยี่ยมทาวเวปจิตติจอมอสูรถึงท่ีประทับตรัสถามถึงความเจ็บไข ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ทาวเวปจิตติจอมอสูรทรงเหน็ทาวสักกะจอมเทพกําลังเสด็จมาแตไกลเทียว ครั้น 
 แลวไดตรัสกะทาวสักกะจอมเทพวา ขาแตพระองคผูจอมเทพ ขอจงชวยรักษา 
 หมอมฉันดวยเถิด ฯ 



      ทาวสักกะตรัสวา ขาแตทาวเวปจิตติ ขอเชิญตรัสบอกมายาของอสุรินทร 
 กะหมอมฉันกอน ฯ 
      เว. ขาแตพระองคผูนิรทุกข หมอมฉันยังกราบทูลไมไดจนกวาจะได 
 สอบถามพวกอสูรดูกอน ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลําดับนั้นแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรตรสัสอบถามพวก 
 อสูรวา ดูกรทานผูนิรทุกขท้ังหลาย เราจะบอกมายาของอสุรนิทรกะทาวสักกะ 
 จอมเทพนะ ฯ 
      พวกอสูรทูลวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระองคอยาตรสับอกมายาของ 
 อสุรินทรกะทาวสักกะจอมเทพเลย ฯ 
      [๙๕๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสกะ 
 ทาวสักกะจอมเทพดวยคาถาวา 
         ขาแตทาวมฆวาสุชัมบดีสักกเทวราช บุคคลผูมีมายายอมเขา 
         ถึงนรกครบรอยป เหมือนดังอสุรินทร ฉะนั้น ฯ 
                          อัจจยสูตรท่ี ๔ 
      [๙๕๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุสองรูปโตเถียงกัน ในการโตเถียงกันนั้น ภิกษุ 
 รูปหน่ึงไดพูดลวงเกิน ฯ 
      ครั้งน้ันแล ภิกษุผูพูดลวงเกินนั้นแสดงโทษโดยความเปนโทษ (รับผิด 
 และขอโทษ) ในสํานักของภิกษุนั้น ภิกษุนั้นไมรับ ฯ 
      [๙๕๓] ครั้งน้ันแล ภิกษุเปนอันมาก พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงท่ีประทับ ครั้นแลวไดถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่งอยู ณ ท่ีสมควรสวน 
 หนึ่ง เมื่อนั่ง ณ ท่ีควรสวนหนึง่เรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ภิกษุสองรูปโตเถียงกัน ในการ 
 โตเถียงกันนั้น ภิกษุรูปหน่ึงไดพูดลวงเกิน ขาแตพระองคผูเจริญ ลําดับนั้น 
 ภิกษุผูพูดลวงเกินแสดงโทษโดยความเปนโทษในสํานักของภิกษุนั้น ภิกษุนั้นไม 
 รับ พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๙๕๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนพาลมี ๒ จําพวก 
 นี้ คือ ผูไมเห็นโทษโดยความเปนโทษ ๑ ผูไมรับตามสมควรแกธรรมเมื่อผูอืน่ 
 แสดงโทษ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนพาลมี ๒ จําพวกน้ีแล ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บัณฑิตมี ๒ จําพวกน้ี คือ ผูเห็นโทษโดยความเปนโทษ ๑ ผูรับตามสมควรแก 
 ธรรมเมื่อผูอื่นแสดงโทษ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บัณฑิตมี ๒ จําพวกน้ีแล ฯ 
      [๙๕๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพ เมื่อ 
 จะทรงยังเทวดาช้ันดาวดึงสใหพลอยยินดี ณ สุธรรมาสภา จงึไดตรัสพระคาถาน้ี 



 ในเวลานั้นวา 
         ขอความโกรธจงตกอยูในอํานาจของทานท้ังหลาย ขอความ 
         เสื่อมคลายในมิตรธรรมอยาไดเกิดมีแกทานท้ังหลาย ทาน 
         ท้ังหลายอยาไดติเตียนผูท่ีไมควรติเตียน และอยาไดพูดคํา 
         สอเสียดเลย ก็ความโกรธเปรียบปานดังภูเขา ยอมย่ํายีคน 
         ลามก ฯ 
                         อักโกธสูตรท่ี ๕ 
      [๙๕๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของ 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ในกาลครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาค 
 ตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ฯลฯ 
      [๙๕๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เรื่องเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพ เมื่อจะทรงยังเทวดาช้ันดาวดึงสใหพลอย 
 ยินดี ณ สุธรรมาสภา จึงไดตรัสพระคาถาน้ีในเวลาน้ันวา 
         ความโกรธอยาไดครอบงาํทานท้ังหลาย และทานท้ังหลายอยา 
         ไดโกรธตอบตอบุคคลผูโกรธ ความไมโกรธและความไม 
         เบียดเบียน ยอมมีในทานผูประเสริฐทุกเมื่อ ก็ความโกรธ 
         เปรียบปานดังภูเขา ยอมย่ํายีคนลามก ฉะนี้แล ฯ 

จบสักกปญจกะ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 

ฆัตวาสูตร ๑ ทุพรรณิยสูตร ๑ มายาสูตร ๑ อัจจยสูตร ๑ อักโกธสูตร ๑ 
สักกสูตร ๕ สูตรน้ี พระพุทธเจาผูประเสริฐทรงแสดงไวแลว ฯ 

จบสักกสังยุตบริบูรณ 
รวมสังยุตท่ีมีในสคาถวรรคนี้ ๑๑ สังยุต คือ 

เทวตาสังยุต ๑ เทวปุตตสังยุต ๑ โกศลสังยุต ๑ มารสังยุต ๑ ภิกขุนี 
สังยุต ๑ พรหมสังยุต ๑ พราหมณสังยุต ๑ วังคีสสังยุต ๑ วนสังยุต ๑ 

ยักขสังยุต ๑ สักกสังยุต ๑ ฯ 
จบสคาถวรรค 

---------- 
 


