พระสุตตันตปฎก
เลม ๗
สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
เทวตาสังยุต
นฬวรรคที่ ๑
โอฆตรณสูตรที่ ๑
[๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เมื่อปฐมยามลวงไปแลว
เทวดาองคหนึ่ง มีวรรณงาม ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวไดยืนอยู ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๒] เทวดานั้น ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลคํานี้
กะพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ขาพระองคขอทูลถาม พระองค
ขามโอฆะไดอยางไร ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ทานผูมีอายุ เราไมพักอยู ไมเพียรอยู
ขามโอฆะไดแลว ฯ
ท. ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ก็พระองคไมพักไมเพียร ขามโอฆะได
อยางไรเลา ฯ
พ. ทานผูมีอายุ เมื่อใด เรายังพักอยู เมือ่ นัน้ เรายังจมอยูโดยแท
เมื่อใดเรายังเพียรอยู เมือ่ นั้น เรายังลอยอยูโดยแท ทานผูมีอายุ เราไมพัก เรา
ไมเพียร ขามโอฆะไดแลวอยางนี้แล ฯ
เทวดานั้นกลาวคาถานี้วา
นานหนอ ขาพเจาจึงจะเห็นขีณาสวพราหมณผูดับรอบแลว
ไมพัก ไมเพียรอยู ขามตัณหาเปนเครื่องเกาะเกี่ยวในโลก ฯ
[๓] เทวดานั้นกลาวคํานี้แลว พระศาสดาทรงอนุโมทนา ครั้งนั้นแล
เทวดานั้นดําริวา พระศาสดาทรงอนุโมทนาคําของเรา จึงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค
ทําประทักษิณแลวก็หายไป ณ ที่นั้นแล ฯ
นิโมกขสูตรที่ ๒
[๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เมื่อปฐมยามลวงไปแลว
เทวดาองคหนึ่ง มีวรรณงาม ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางเขาไปเฝาพระผูมี

พระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวจึงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวไดยืนอยู ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๕] เทวดานั้น ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกราบทูล
คํานี้กะพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูไมมีทุกข พระองคยอมทรงทราบมรรค
เปนทางหลีกพน ผลเปนความหลุดพน นิพพานเปนที่สงัด ของสัตวทั้งหลาย
หรือหนอ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ทานผูมีอายุ เรารูจักมรรคเปนทางหลีกพน
ผลเปนความหลุดพน นิพพานเปนที่สงัด ของสัตวทั้งหลายโดยแทจริง ฯ
ท. ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ก็พระองคยอมทรงทราบมรรคเปนทางหลีก
พน ผลเปนความหลุดพน นิพพานเปนที่สงัด ของสัตวทั้งหลายอยางไรเลา ฯ
[๖] พระผูมีพระภาคทรงวิสัชนาโดยคาถานี้วา
ทานผูมีอายุ เพราะความสิ้นภพอันมีความเพลิดเพลินเปน
มูล เพราะความสิ้นแหงสัญญาและวิญญาณ เพราะ
ความดับ เพราะความสงบแหงเวทนาทั้งหลาย เรายอมรูจ ัก
มรรคเปนทางหลีกพน ผลเปนความหลุดพน นิพพานเปนที่
สงัด ของสัตวทั้งหลายอยางนี้ ฯ
อุปเนยยสูตรที่ ๓
[๗] เทวดานั้น ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกลาวคาถา
นี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ชีวิตคืออายุมีประมาณนอย ถูกตอนเขาไปเรื่อย เมื่อบุคคลถูก
ชราตอนเขาไปแลว ยอมไมมีผูปองกัน บุคคลเมื่อเห็นภัยนี้
ในมรณะ พึงทําบุญทั้งหลายที่นําความสุขมาให ฯ
[๘] ชีวิตคืออายุมีประมาณนอย ถูกตอนเขาไปเรื่อย เมื่อบุคคล
ถูกชราตอนเขาไปแลว ยอมไมมีผูปองกัน บุคคลเมื่อเห็น
ภัยนี้ในมรณะ พึงละอามิสในโลกเสีย มุงสันติเถิด ฯ
อัจเจนติสูตรที่ ๔
[๙] เทวดานั้น ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกลาวคาถา
นี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
กาลทั้งหลายยอมลวงไป ราตรีทั้งหลายยอมผานไป ชั้นแหง
วัยยอมละลําดับไป บุคคลเมื่อเห็นภัยนี้ในมรณะ พึงทําบุญ
ทั้งหลายที่นําความสุขมาให ฯ
[๑๐] กาลทั้งหลายยอมลวงไป ราตรีทั้งหลายยอมผานไป ชั้น
แหงวัยยอมละลําดับไป บุคคลเมื่อเห็นภัยนี้ในมรณะ พึงละ
อามิสในโลกเสีย มุงสันติเถิด ฯ

กติฉินทิสูตรที่ ๕
[๑๑] เทวดานั้น ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกราบ
ทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถานี้วา
บุคคลควรตัดเทาไร ควรละเทาไร ควรบําเพ็ญคุณอันยิ่ง
เทาไร ภิกษุลวงธรรมเครื่องของเทาไร พระองคจึงตรัสวา
เปนผูขามโอฆะแลว ฯ
[๑๒] บุคคลควรตัดสังโยชนเปนสวนเบื้องต่ํา ๕ อยาง ควรละ
สังโยชนเปนสวนเบื้องบน ๕ อยาง ควรบําเพ็ญอินทรียอันยิ่ง
๕ อยาง ภิกษุลวงธรรมเปนเครื่องของ ๕ อยาง เรากลาววา
เปนผูขามโอฆะแลว ฯ
ชาครสูตรที่ ๖
[๑๓] เทวดานั้น ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกลาว
คาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
เมื่อธรรมทั้งหลายตื่นอยู ธรรมประเภทไหนนับวาหลับ เมื่อ
ธรรมทั้งหลายหลับ ธรรมประเภทไหนนับวาตื่น บุคคลหมัก
หมมธุลีเพราะธรรมประเภทไหน บุคคลบริสุทธิ์เพราะธรรม
ประเภทไหน ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
[๑๔] เมื่ออินทรีย ๕ อยางตื่นอยู นิวรณ ๕ อยาง
นับวาหลับ เมื่อนิวรณ ๕ อยางหลับ
อินทรีย ๕ อยาง นับวาตื่น บุคคลหมักหมมธุลีเพราะ
นิวรณ ๕ อยาง บุคคลบริสุทธิ์เพราะอินทรีย ๕ อยาง ฯ
อัปปฏิวิทิตสูตรที่ ๗
[๑๕] เทวดานั้น ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกลาว
คาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ธรรมทั้งหลายอันชนพวกใดยังไมแทงตลอดแลว ชนพวกนั้น
ยอมถูกจูงไปในวาทะของชนพวกอืน่ ชนพวกนั้นชื่อวายังหลับ
ไมตื่น (กาลนี้) เปนกาลสมควร เพื่อจะตื่นของชนพวกนั้น ฯ
[๑๖] ธรรมทั้งหลาย อันชนพวกใดแทงตลอดดีแลว ชนพวกนั้น
ยอมไมถูกจูงไปในวาทะของชนพวกอื่น บุคคลผูรูดีทั้งหลาย
รูทั่วถึงโดยชอบแลว ยอมประพฤติเสมอในหมูสัตวผู
ประพฤติไมเสมอ ฯ
สุสัมมุฏฐสูตรที่ ๘
[๑๗] เทวดานั้น ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกลาว

คาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ธรรมทั้งหลายอันชนพวกใดลืมเลือนแลว ชนพวกนั้น ยอมถูก
จูงไปในวาทะของชนพวกอื่น ชนพวกนั้นชื่อวายังหลับไมตื่น
(กาลนี้) เปนกาลควรเพื่อจะตื่นของชนพวกนั้น ฯ
[๑๘] ธรรมทั้งหลาย อันชนพวกใดไมลืมเลือนแลว ชนพวกนั้น
ยอมไมถูกจูงไปในวาทะของชนพวกอื่น บุคคลผูรูดีทั้งหลาย
รูทั่วถึงโดยชอบแลว ยอมประพฤติเสมอในหมูสัตวผูประพฤติ
ไมเสมอ ฯ
มานกามสูตรที่ ๙
[๑๙] เทวดานั้น ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกลาว
คาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ทมะยอมไมมีแกบุคคลที่ปรารถนามานะ ความรูยอมไมมีแก
บุคคลที่มีจิตไมตั้งมั่น บุคคลผูเดียว เมื่ออยูในปา
ประมาทแลว ไมพึงขามพนฝงแหงเตภูมิกวัฏอันเปนที่ตั้งแหง
มัจจุได ฯ
[๒๐] บุคคลละมานะแลว มีจิตตั้งมั่นดีแลว มีจิตดี พนในธรรม
ทั้งปวงแลว เปนผูเดียว เมื่ออยูในปา ไมประมาทแลว
บุคคลนั้นพึงขามฝงแหงเตภูมิกวัฏเปนที่ตั้งแหงมัจจุได ฯ
อรัญญสูตรที่ ๑๐
[๒๑] เทวดานั้น ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดทูลถาม
พระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
วรรณของภิกษุทั้งหลายผูอยูในปา ฉันภัตอยูหนเดียว เปน
สัตบุรุษผูประพฤติธรรมอันประเสริฐ ยอมผองใสดวยเหตุ
อะไร ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
[๒๒] ภิกษุทั้งหลายไมเศราโศกถึงปจจัยที่ลวงแลว ไมปรารถนา
ปจจัยที่ยังมาไมถึง เลี้ยงตนดวยปจจัยที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา
วรรณ (ของภิกษุทั้งหลายนั้น) ยอมผองใสดวยเหตุนั้น
เพราะความปรารถนาถึงปจจัยที่ยังไมมาถึง และความโศก
ถึงปจจัยที่ลวงแลว พวกพาลภิกษุจึงซูบซีด เหมือนตนออ
สดที่ถูกถอนเสียแลว ฉะนั้น
จบ นฬวรรค ที่ ๑
------------สูตรที่กลาวถึงในวรรคนั้น โอฆตรณสูตร นิโมกขสูตร อุปเนยยสูตร

อัจเจนติสูตร กติฉินทิสูตร ชาครสูตร อัปปฏิวิทิตสูตร สุสัมมุฏฐสูตร
มานกามสูตร อรัญญสูตร เปนที่ ๑๐ นฬวรรค ทานกลาวดวยสูตรทั้ง ๑๐ นั้น
ฉะนี้แล
------------นันทนวรรคที่ ๒
นันทนสูตรที่ ๑
[๒๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของ
พระผูมีพระภาคแลว ฯ
[๒๔] พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่อง
เคยมีมาแลว พวกเทวดาชั้นดาวดึงสองคหนึ่งแวดลอมดวยหมูนางอัปสร อิ่มเอิบ
พรั่งพรอมดวยเบญจกามคุณอันเปนทิพย พวกนางอัปสรบําเรออยูในสวนนันทวัน
ไดกลาวคาถานี้ในเวลานั้นวา
เทวดาเหลาใดไมเห็นนันทวัน อันเปนที่อยูของหมูนรเทพ
สามสิบ ผูมียศ เทวดาเหลานั้นยอมไมรจู ักความสุข ฯ
[๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเทวดานั้นกลาวอยางนี้แลว เทวดาองค
หนึ่งไดยอนกลาวกะเทวดานั้นดวยคาถาวา
ดูกรทานผูเขลา ทานยอมไมรูจักคําของพระอรหันตทั้งหลาย
วา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเปน
ธรรมดา เกิดขึ้นแลวก็ดับไป ความสงบระงับสังขารเหลานั้น
เสียไดเปนสุข ฯ
นันทิสูตรที่ ๒
[๒๖] เทวดานั้น ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกลาว
คาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
คนมีบุตรยอมยินดีเพราะบุตรทั้งหลาย คนมีโค ยอมยินดี
เพราะโคทั้งหลายเหมือนกันฉะนั้น เพราะอุปธิเปนความดีของ
คน บุคคลใดไมมีอุปธิ บุคคลนั้นไมมียินดีเลย ฯ
[๒๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา
บุคคลมีบุตร ยอมเศราโศกเพราะบุตรทั้งหลาย บุคคลมีโค
ยอมเศราโศกเพราะโคทั้งหลายเหมือนกันฉะนั้น เพราะอุปธิ
เปนความเศราโศกของคน บุคคลใดไมมีอุปธิ บุคคลนั้น
ไมเศราโศกเลย ฯ
นัตถิปุตตสมสูตรที่ ๓

[๒๘] เทวดานั้น ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกลาว
คาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ความรักเสมอดวยความรักบุตรไมมี ทรัพยเสมอดวยโคยอม
ไมมี แสงสวางเสมอดวยดวงอาทิตยยอมไมมี สระทั้งหลาย
มีทะเลเปนอยางยิ่ง ฯ
[๒๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ความรักเสมอดวยความรักตนไมมี ทรัพยเสมอดวยขาว
เปลือกยอมไมมี แสงสวางเสมอดวยปญญายอมไมมี ฝน
ตางหากเปนสระยอดเยี่ยม ฯ
ขัตติยสูตรที่ ๔
[๓๐] เทวดานั้น ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกลาว
คาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
กษัตริยประเสริฐสุดกวาสัตว ๒ เทา โคประเสริฐสุดกวา
สัตว ๔ เทา ภรรยาที่เปนนางกุมารีประเสริฐสุดกวาภรรยา
ทั้งหลาย บุตรใดเปนผูเกิดกอน บุตรนั้นประเสริฐสุดกวา
บุตรทั้งหลาย ฯ
[๓๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา
พระสัมพุทธเจาประเสริฐสุดกวาสัตว ๒ เทา สัตวอาชาไนย
ประเสริฐสุดกวาสัตว ๔ เทา ภรรยาที่ปรนนิบัติดี ประเสริฐ
สุดกวาภรรยาทั้งหลาย บุตรใดเปนผูเชื่อฟง บุตรนั้น
ประเสริฐสุดกวาบุตรทั้งหลาย ฯ
สกมานสูตรที่ ๕
[๓๒] (เทวดากลาววา)
เมื่อนกทั้งหลายพักรอน ในเวลาตะวันเที่ยง ปาใหญ
ประหนึ่งวาครวญคราง ความครวญครางของปานั้นเปนภัย
ปรากฏแกขาพเจา ฯ
[๓๓] (พระผูมีพระภาคตรัสวา)
เมื่อนกทั้งหลายพักรอน ในเวลาตะวันเที่ยง ปาใหญ
ประหนึ่งวาครวญคราง นั้นเปนความยินดีปรากฏแกเรา ฯ
นิททาตันทิสูตรที่ ๖
[๓๔] (เทวดากลาววา)
อริยมรรคไมปรากฏแกสัตวทั้งหลายในโลกนี้ เพราะความ
หลับ ความเกียจคราน ความบิดกาย ความไมยินดี และ
ความมึนเมาเพราะภัต ฯ

[๓๕] (พระผูมีพระภาคตรัสวา)
เพราะขับไลความหลับ ความเกียจคราน ความบิดกาย
ความไมยินดี และความมึนเมาเพราะภัต ดวยความเพียร
อริยมรรคยอมบริสุทธิ์ได ฯ
ทุกกรสูตรที่ ๗
[๓๖] (เทวดากลาววา)
ธรรมของสมณะ คนไมฉลาด ทําไดยาก ทนไดยาก
เพราะธรรมของสมณะนั้นมีความลําบากมาก เปนที่ติดขัดของ
คนพาล ฯ
[๓๗] (พระผูมีพระภาคตรัสวา)
คนพาล ประพฤติธรรมของสมณะสิ้นวันเทาใด หากไมหาม
จิต เขาตกอยูในอํานาจของความดําริทั้งหลาย พึงติดขัดอยู
ทุกๆ อารมณ ภิกษุยั้งวิตกในใจไวได เหมือนเตาหด
อวัยวะทั้งหลายไวในกระดองของตน อันตัณหานิสัยและ
ทิฐินิสัยไมพัวพันแลว ไมเบียดเบียนสัตวอื่น ปรินิพพาน
แลว ไมพึงติเตียนใคร ฯ
หิริสูตรที่ ๘
[๓๘] บุรุษที่เกียดกันอกุศลธรรมดวยหิริ ไดมีอยูนอยคนในโลก
ภิกษุใดบรรเทาความหลับเหมือนมาดีหลบแซ ภิกษุนั้นมีอยู
นอยรูปในโลก ฯ
[๓๙] ขีณาสวภิกษุพวกใด เปนผูเกียดกันอกุศลธรรมดวยหิริ
มีสติประพฤติอยูในกาลทั้งปวง ขีณาสวภิกษุพวกนั้นมีนอย
ขีณาสวภิกษุทั้งหลาย บรรลุนิพพานเปนสวนสุดแหงทุกข
แลว เมื่อสัตตนิกายประพฤติไมเรียบรอย ยอมประพฤติ
เรียบรอย ฯ
กุฏิกาสูตรที่ ๙
[๔๐] (เทวดากลาววา)
กระทอมของทานไมมีหรือ รังของทานไมมีหรือ เครือ่ ง
สืบตอของทานไมมีหรือ 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
สมิทธิสูตรที่ ๑๐
[๔๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ตโปทาราม เขตพระนครราชคฤห
ครั้งนั้นแล พระสมิทธิเถระผูมีอายุ ตื่นขึ้นในเวลาใกลรุงแหงราตรี เขาไปที่
ลําน้ําตโปทาเพื่อจะลางตัว ครั้นลางตัวแลว จึงกลับขึ้นยืนมีจีวรผืนเดียวรอให
ตัวแหง ฯ
[๔๕] ครั้งนั้นแล เมื่อราตรีใกลสวาง เทวดาองคหนึ่ง มีวรรณงาม
ยังลําน้ําตโปทาทั้งสิ้นใหสวางทั่ว เขาไปหาพระสมิทธิเถระผูมีอายุถึงที่ใกล ครั้น*แลว จึงลอยอยูในอากาศ ไดกลาวกะพระสมิทธิเถระผูมีอายุดวยคาถาวา
ภิกษุ ทานไมบริโภคแลว ยังขออยู ทานบริโภคแลว ก็ไม
ตองขอเลย ภิกษุ ทานบริโภคแลว จงขอเถิด กาลอยา
ลวงทานไปเสียเลย ฯ
[๔๖] ส. เรายังไมรูกาล กาลยังลับ มิไดปรากฏ เพราะ
เหตุนั้น เราไมบริโภคแลว จึงยังขออยู กาลอยาลวงเราไป
เสียเลย ฯ
[๔๗] ครั้งนั้นแล เทวดานั้นลงมายืนที่พื้นดินแลว กลาวกะพระสมิทธิ*เถระวา ภิกษุ ทานเปนบรรพชิตยังหนุมแนน มีผมดําประกอบดวยปฐมวัย
จําเริญรุน จะเปนผูไมเพลิดเพลินในกามทั้งหลายเสียแลว ภิกษุ ทานจงบริโภค
กามทั้งหลายเปนของมนุษย อยาละกามที่เห็นประจักษเสีย วิ่งไปหาทิพยกามอัน
มีโดยกาลเลย ฯ
[๔๘] ส. ทานผูมีอายุ เราหาไดละกามที่เห็นประจักษ วิ่งเขาไปหา
ทิพยกามอันมีโดยกาลไม ทานผูมีอายุ เราละกามอันมีโดยกาลแลว วิ่งเขาไปหา
โลกุตรธรรมที่เห็นประจักษ ทานผูมีอายุ ดวยวากามทั้งหลายอันมีโดยกาล (เปน
ของชั่วคราว) พระผูมีพระภาคตรัสวา มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกาม
ทั้งหลายนั้นมีโทษยิ่ง โลกุตรธรรมนี้ อันบุคคลพึงเห็นเอง ใหผลไมมีกาล ควร

เรียกรองผูอื่นวา ทานจงมาดูเถิด ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนทั้งหลายพึง
ทราบเฉพาะตน ฯ
[๔๙] ท. ภิกษุ ก็กามทั้งหลายอันมีโดยกาล พระผูมีพระภาคตรัสวา
มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก มีโทษมาก เปนอยางไร โลกุตรธรรมนี้ อัน
บุคคลพึงเห็นเอง ใหผลไมมีกาล ควรรองเรียกผูอื่นวา ทานจงมาดูเถิด ควร
นอมเขามาในตน อันวิญูชนทั้งหลาย พึงทราบเฉพาะตน เปนอยางไร ฯ
[๕๐] ส. ทานผูมีอายุ เราเปนผูใหม บวชไมนาน เพิ่งมาสูธรรมวินัย
นี้ เราไมอาจบอกทานไดพิสดาร พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต*สัมมาสัมพุทธเจา เสด็จประทับที่ตโปทาราม เขตพระนครราชคฤห ทานเขา
ไปเฝาพระผูมีพระภาคพระองคนั้นแลว ทูลถามเรื่องนี้เถิด พระผูมีพระภาคทรง
พยากรณแกทานอยางใด ทานพึงทรงจําเรือ่ งนั้นไวอยางนั้นเถิด ฯ
ท. พระผูมีพระภาคนั้น อันพวกเทวดามีบริวารมากจําพวกอื่นแวดลอม
แลว ขาพเจาจะเขาไปเฝาไมไดงายเลย ภิกษุ ถาทานเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
นั้นแลวพึงทูลถามเรื่องนี้ แมขาพเจาพึงมาเพื่อฟงธรรม ฯ
พระสมิทธิเถระผูมีอายุรับตอเทวดานั้นวา ทานผูมีอายุ เราจะทูลถาม
อยางนี้ แลวจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ครั้นเขาไปแลว จึงถวายอภิวาท
พระผูมีพระภาค แลวนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๕๑] พระสมิทธิเถระผูมีอายุ ครั้นนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว
ไดทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาควา ขาพระองคขอประทานโอกาสกราบทูล ขาพระองค
ตื่นขึ้นในเวลาใกลรุงแหงราตรี เขาไปที่ลําน้ําตโปทาเพื่อลางตัว ครั้นลางตัวแลว
กลับขึ้นยืน มีจีวรผืนเดียวรอใหตัวแหง ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้งนั้นแล เมื่อ
ราตรีใกลสวาง เทวดาองคหนึ่ง มีวรรณงาม ยังลําน้ําตโปทาทั้งสิ้นใหสวางทั่ว
เขาไปหาขาพระองค ครั้นแลวจึงลอยอยูในอากาศ ไดกลาวดวยคาถานี้วา
ภิกษุ ทานไมบริโภคแลว ยังขออยู ทานบริโภคแลว ก็
ไมตองขอเลย ภิกษุ ทานบริโภคแลว จงขอเถิด กาลอยา
ลวงทานไปเสียเลย ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเทวดากลาวอยางนี้แลว ขาพระองคไดกลาว
กะเทวดานั้นดวยคาถาวา
เรายังไมรูกาล กาลยังลับ มิไดปรากฏ เพราะเหตุนั้น เราไม
บริโภคแลว จึงยังขออยู กาลอยาลวงเราไปเสียเลย ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้งนั้นแล เทวดานั้นลงมายืนที่พื้นดินแลวกลาว
คํานี้กะขาพระองควา ภิกษุ ทานเปนบรรพชิตยังหนุมแนน มีผมดํา ประกอบ
ดวยปฐมวัยจําเริญรุน จะเปนผูไมเพลิดเพลินในกามทั้งหลายเสียแลว ภิกษุ
ทานจงบริโภคกามทั้งหลายเปนของมนุษย อยาละกามที่เห็นประจักษ วิ่งเขาไป

หาทิพยกามอันมีโดยกาลเลย ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเทวดานั้นกลาวอยางนี้แลว
ขาพระองคไดกลาวคํานี้กะเทวดานั้นวา ทานผูมีอายุ เราหาไดละกามที่เห็น
ประจักษ วิ่งเขาไปหาทิพยกามอันมีโดยกาลไม ทานผูมีอายุ เราละกามอันมีโดย
กาลแลว วิ่งเขาไปหาโลกุตรธรรมที่เห็นประจักษ ทานผูมีอายุ ดวยวากามทั้งหลาย
อันมีโดยกาล พระผูมีพระภาคตรัสวา มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกาม
ทั้งหลายนั้นมีโทษยิ่ง โลกุตรธรรมนี้ อันบุคคลพึงเห็นเอง ใหผลไมมีกาล
ควรรองเรียกผูอ ื่นวา ทานจงมาดูเถิด ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนทั้งหลาย
พึงทราบเฉพาะตน ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อขาพระองคกลาวอยางนี้แลว
เทวดานั้นไดกลาวคํานี้กะขาพระองควา ภิกษุ ก็กามทั้งหลายอันมีโดยกาล พระผูมี
พระภาคตรัสวา มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก มีโทษมากเปนอยางไร
โลกุตรธรรมนี้ อันบุคคลพึงเห็นเอง ใหผลไมมีกาล ควรรองเรียกผูอื่นวา ทาน
จงมาดูเถิด ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนทั้งหลายพึงทราบเฉพาะตน เปน
อยางไร ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเทวดานั้นกลาวอยางนี้แลว ขาพระองคได
กลาวคํานี้กะเทวดานั้นวา ทานผูมีอายุ เราเปนผูบวชใหม เพิ่งมาสูธรรมวินยั นี้
เราไมอาจบอกทานไดพิสดาร พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจา เสด็จประทับอยูที่ตโปทาราม เขตพระนครราชคฤห ทานเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคพระองคนั้นแลว ทูลถามเรื่องนี้เถิด พระผูมีพระภาคทรงพยากรณ
แกทานอยางไร ทานพึงทรงจําเรื่องนั้นไวอยางนั้นเถิด ขาแตพระองคผูเจริญ
เมื่อขาพระองคกลาวอยางนี้แลว เทวดานั้นไดกลาวคํานี้กะขาพระองควา ภิกษุ
พระผูมีพระภาคนั้น อันพวกเทวดามีบริวารมากจําพวกอื่นแวดลอมแลว ขาพเจา
จะเขาไปเฝาไมไดงายเลย ภิกษุ ถาทานเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคนั้นแลวพึงทูล
ถามเรื่องนี้ แมขาพเจาพึงมาเพื่อฟงธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ ถาคําของเทวดา
นั้นเปนคําจริง เทวดานั้นพึงมาในที่ใกลวิหารนี้นี่แล ฯ
เมื่อพระสมิทธิเถระทูลอยางนี้แลว เทวดานั้นไดกลาวคํานี้กะพระสมิทธิ*เถระผูมีอายุวา ทูลถามเถิด ภิกษุ ทูลถามเถิด ภิกษุ ขาพเจาตามมาถึงแลว ฯ
[๕๒] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเทวดานั้นดวยคาถา
ทั้งหลายวา
สัตวทั้งหลายมีความสําคัญในขอที่ไดรับบอก ติดอยูในขอที่ได
รับบอก ไมกําหนดรูขอที่ไดรับบอก ยอมมาสูอํานาจแหงมัจจุ
สวนขีณาสวภิกษุกําหนดรูขอที่ไดรับบอก ยอมไมสําคัญ
ขอที่ไดรับบอกแลว เพราะขอที่ไดรับบอกนั้น ยอมไมมีแก
ขีณาสวภิกษุนั้น ฉะนั้น เหตุที่จะพึงพูดถึงขอที่ไดรับบอก
จึงมิไดมีแกขีณาสวภิกษุนั้น ดูกรเทวดา ถาทานเขาใจ
ก็จงพูด ฯ

เทวดานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมทราบเนื้อความแหง
ธรรมนี้ ที่พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอใหไดความโดยพิสดารได ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคขอพระโอกาส ขาพระองคพึงทราบเนื้อความแหงธรรมนี้ ที่
พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอใหไดความโดยพิสดารไดอยางไร พระผูมีพระภาค
โปรดตรัสแกขาพระองคอยางนั้นเถิด ฯ
[๕๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอไปดวยพระคาถาวา
บุคคลใดสําคัญวาเราเสมอเขา วาเราดีกวาเขา วาเราเลวกวาเขา
บุคคลนั้นพึงวิวาทกับเขา ขีณาสวภิกษุเปนผูไมหวั่นไหวอยูใน
มานะ ๓ อยาง มานะวาเราเสมอเขา วาเราดีกวาเขา วาเราเลว
กวาเขา ยอมไมมีแกขีณาสวภิกษุนั้น ดูกรเทวดา ถาทาน
เขาใจก็จงพูดเถิด ฯ
เทวดานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมทราบเนื้อความแหง
ธรรมนี้ ที่พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอใหไดความโดยพิสดารได ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคขอประทานพระโอกาส ขาพระองคพึงทราบเนื้อความแหง
ธรรมนี้ที่พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอใหไดความโดยพิสดารไดอยางใด ขอพระผูม-ี
*พระภาคโปรดตรัสแกขาพระองคอยางนั้นเถิด ฯ
[๕๔] พระผูมีพระภาคตรัสตอไปดวยพระคาถาวา
ขีณาสวภิกษุละบัญญัติเสียแลว บรรลุธรรมที่ปราศจากมานะ
แลว ไดตัดตัณหาในนามรูปนี้เสียแลว พวกเทวดา พวกมนุษย
ในโลกนี้ก็ดี ในโลกอื่นก็ดี ในสวรรคทั้งหลายก็ดี ในสถานที่
อาศัยของสัตวทั้งปวงก็ดี เที่ยวคนหาก็ไมพบขีณาสวภิกษุนั้น
ผูมีเครื่องผูกอันตัดเสียแลว ไมมีทุกข ไมมีตัณหา ดูกรเทวดา
ถาทานเขาใจก็จงพูดเถิด ฯ
[๕๕] เทวดานั้นทูลวา ขาแตพระองค ขาพระองคทราบเนื้อความแหง
ธรรมนี้ ที่พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอใหไดความโดยพิสดารอยางนีว้ า
ไมควรทําบาปดวยวาจา ดวยใจ และดวยกาย อยางไหนๆ ในโลก
ทั้งปวง ควรละกามทั้งหลายเสียแลว มีสติ มีสัมปชัญญะ ไมควรเสพทุกขอัน
ประกอบดวยโทษ ไมเปนประโยชน ฯ
จบนันทนวรรคที่ ๒
------------สูตรที่กลาวในนันทนวรรคนั้น นันทนสูตร นันทิสูตร นัตถิปุตตสมสูตร
ขัตติยสูตร สกมานสูตร นิททาตันทิสูตร ทุกกรสูตร หิริสูตร กุฏิกาสูตร
เปนที่ ๙ กับสมิทธิสูตร เปนที่ ๑๐ ทานกลาวแลวฉะนี้ ฯ
--------------

สัตติวรรคที่ ๓
สัตติสูตรที่ ๑
[๕๖] เทวดานั้น ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวคาถานี้
ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ภิกษุพึงมีสติ เวนรอบเพื่อละกามราคะ เหมือนบุรุษที่ถูก
ประหารดวยหอก มุงถอนเสีย และเหมือนบุรุษที่ถูกไฟไหม
บนศีรษะ มุงดับไฟ ฉะนั้น ฯ
[๕๗] พระผูมีพระภาคตรัสพระคาถาวา
ภิกษุพึงมีสติ เวนรอบเพื่ออันละสักกายทิฏฐิ เหมือนบุรุษถูก
ประหารดวยหอก และเหมือนบุรุษที่ถูกไฟไหมบนศีรษะ ฯ
ผุสติสูตรที่ ๒
[๕๘] ท. วิบากยอมไมถูกบุคคลผูไมถูกกรรม วิบากพึงถูก
บุคคลผูถูกกรรมโดยแท เพราะฉะนั้น วิบากยอมถูกบุคคลผูถูก
กรรม ผูประทุษราย นรชนผูไมประทุษราย ฯ
[๕๙] ภ. บุคคลใดยอมประทุษรายแกนรชน ผูไมประทุษราย
เปนผูบริสุทธิ์ ปราศจากกิเลส บาปยอมกลับมาถึงบุคคลนั้น
ผูเปนพาลแท ประดุจธุลีอันละเอียดที่ซดั ไปทวนลม ฉะนั้น ฯ
ชฏาสูตรที่ ๓
[๖๐] ท. หมูสัตวรกทั้งภายใน รกทั้งภายนอก ถูกรกชัฏหุมหอ
แลว ขาแตพระโคดม เพราะฉะนั้น ขาพระองคขอถาม
พระองควา ใครพึงถางรกชัฏนี้ได ฯ
[๖๑] ภ. นรชนผูมีปญญา ตั้งมั่นแลวในศีล อบรมจิตและ
ปญญาใหเจริญอยู เปนผูมีความเพียร มีปญญารักษาตนรอด
ภิกษุนั้นพึงถางรกชัฏนีไ้ ด ราคะก็ดี โทสะก็ดี อวิชชาก็ดี
บุคคลทั้งหลายใด กําจัดเสียแลว บุคคลทั้งหลายนั้น เปน
ผูมีอาสวะสิ้นแลว เปนผูไกลจากกิเลส ตัณหาเปนเครื่องยุง
อันบุคคลทั้งหลายนั้นสางเสียแลว นามก็ดี รูปก็ดี ปฏิฆสัญญา
และรูปสัญญาก็ดี ยอมดับหมดในที่ใด ตัณหาเปนเครื่องยุง
นั้น ยอมขาดไปในที่นั้น ฯ
มโนนิวารณสูตรที่ ๔
[๖๒] ท. บุคคลพึงหามใจแตอารมณใดๆ ทุกขยอมไมมาถึง
บุคคลนั้นเพราะอารมณนั้นๆ บุคคลนั้นพึงหามใจแตอารมณ
ทั้งปวง บุคคลนั้นยอมพนจากทุกขเพราะอารมณทั้งปวง ฯ
[๖๓] ภ. บุคคลไมควรหามใจแตอารมณทั้งปวง ที่เปนเหตุให

ใจมาถึงความสํารวม บาปยอมเกิดขึ้นแตอารมณใดๆ บุคคล
พึงหามใจแตอารมณนั้นๆ ฯ
อรหันตสูตรที่ ๕
[๖๔] ท. ภิกษุใดเปนผูไกลจากกิเลส มีกิจทําเสร็จแลว มี
อาสวะสิ้นแลว เปนผูทรงไวซึ่งรางกายอันมีในที่สุด ภิกษุนั้น
พึงกลาววา เราพูดดังนี้บาง บุคคลทั้งหลายอื่นพูดกะเรา
ดังนี้บาง ฯ
[๖๕] ภ. ภิกษุใดเปนผูไกลจากกิเลส มีกิจทําเสร็จแลว มี
อาสวะสิ้นแลว เปนผูทรงไวซึ่งรางกายอันมีในที่สุด ภิกษุนั้น
พึงกลาววา เราพูดดังนี้บาง บุคคลทั้งหลายอื่นพูดกะเราดังนี้
บาง ภิกษุนั้นฉลาด ทราบคําพูดในโลก พึงกลาวตามสมมติ
ที่พูดกัน ฯ
[๖๖] ท. ภิกษุใดเปนพระอรหันต มีกิจทําเสร็จแลว มีอาสวะ
สิ้นแลว เปนผูทรงไวซึ่งรางกายอันมีในที่สุด ภิกษุนั้นยังติด
มานะหรือหนอ จึงกลาววา เราพูดดังนี้บาง บุคคลทั้งหลาย
อื่นพูดกะเรา ดังนี้บาง ฯ
[๖๗] ภ. กิเลสเปนเครื่องผูกทั้งหลาย มิไดมีแกภิกษุที่ละมานะ
เสียแลว มานะและคันถะทั้งปวง อันภิกษุนั้นกําจัดเสียแลว
ภิกษุเปนผูมีปญญาดี ลวงเสียแลวซึ่งความสําคัญ ภิกษุนั้น
พึงกลาววา เราพูดดังนี้บาง บุคคลทั้งหลายอื่นพูดกะเรา
ดังนี้บาง ภิกษุนั้นฉลาด ทราบคําพูดในโลก พึงกลาวตาม
สมมติที่พูดกัน ฯ
ปชโชตสูตรที่ ๖
[๖๘] ท. โลกยอมรุง เรืองเพราะแสงสวางทั้งหลายใด แสงสวาง
ทั้งหลายนั้นยอมมีอยูเทาไรในโลก ขาพระองคทั้งหลายมา
เพื่อจะทูลถามพระผูมีพระภาค ไฉนจะรูจักแสงสวางทีท่ ูล
ถามนั้น ฯ
[๖๙] ภ. แสงสวางทั้งหลายมีอยู ๔ อยางในโลก แสงสวางที่
๕ มิไดมีในโลกนี้ ดวงอาทิตยสวางในกลางวัน ดวงจันทร
สวางในกลางคืน อนึ่ง ไฟยอมรุง เรืองในกลางวันและกลางคืน
ทุกหนแหง พระสัมพุทธเจาประเสริฐกวาแสงสวางทั้งหลาย
แสงสวางของพระสัมพุทธเจา เปนแสงสวางอยางเยี่ยม ฯ
สรสูตรที่ ๗
[๗๐] ท. สงสารทั้งหลายยอมกลับแตที่ไหน วัฏฏะยอมไมเปน

ไปในที่ไหน นามก็ดี รูปก็ดี ยอมดับหมดในที่ไหน ฯ
[๗๑] ภ. น้ํา ดิน ไฟ ลม ยอมไมตั้งอยูในที่ใด สงสาร
ทั้งหลายยอมกลับแตที่นี้ วัฏฏะยอมไมเปนไปในที่นี้ นามก็ดี
รูปก็ดี ยอมดับหมดในที่นี้ ฯ
มหัทธนสูตรที่ ๘
[๗๒] ท. กษัตริยทั้งหลายมีทรัพยมาก มีสมบัติมาก ทั้งมีแวน
แควน ไมรูจักพอในกามทั้งหลาย ยอมขันแขงซึ่งกันและกัน
เมื่อกษัตริยทั้งหลายนั้นมัวขวนขวาย ลอยไปตามกระแสแหง
ภพ บุคคลพวกไหนไมมคี วามขวนขวาย ละความโกรธและ
ความทะเยอทะยานเสียแลวในโลก ฯ
[๗๓] ภ. บุคคลทั้งหลาย ละเรือน ละบุตร ละปศุสัตวที่รัก
บวชแลว กําจัดราคะ โทสะ และอวิชชาเสียแลว เปนผูมี
อาสวะสิ้นแลว เปนผูไกลจากกิเลส บุคคลพวกนั้นเปนผูไม
ขวนขวายในโลก ฯ
จตุจักกสูตรที่ 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
เอณิชังคสูตรที่ ๑๐
[๗๖] ท. พวกขาพระองคเขามาเฝาแลว ขอทูลถามพระองค
ผูมีความเพียรซูบผอม มีแขงดังเนื้อทราย มีอาหารนอย ไมมี
ความโลภ เปนเหมือนราชสีหและชางเที่ยวไปผูเดียว ไมมี
หวงใยในกามทั้งหลาย บุคคลจะพนจากทุกขไดอยางไร ฯ
[๗๗] ภ. กามคุณ ๕ มีใจเปนที่ ๖ บัณฑิตประกาศแลวในโลก
บุคคลเลิกความพอใจในนามรูปนี้ไดแลว ก็พนจากทุกขได
อยางนี้ ฯ
จบสัตติวรรคที่ ๓
--------------สูตรที่กลาวในสัตติวรรคนั้น สัตติสูตร ผุสติสูตร ชฏาสูตร มโน-

*นิวารณสูตร อรหันตสูตร ปชโชตสูตร สรสูตร มหัทธนสูตร จตุจักกสูตร
เปนที่ ๙ กับเอณิชังคสูตร ครบ ๑๐ ฉะนี้แล ฯ
-------------สตุลลปกายิกวรรคที่ ๔
สัพภิสูตรที่ ๑
[๗๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เมื่อปฐมยามลวงไปแลว
พวกเทวดาสตุลลปกายิกา (ผูเทิดทูนธรรมของสัตบุรุษ) มากดวยกัน มีวรรณงาม
ยังพระวิหารเชตวันใหสวางทั่วกัน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว
จึงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวจึงยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๗๙] เทวดาองคหนึ่ง ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาว
คาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
บุคคลควรนั่งรวมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทกับพวก
สัตบุรุษ บุคคลทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว มีแตคุณ
อันประเสริฐ ไมมีโทษอันลามกเลย ฯ
[๘๐] ลําดับนั้น เทวดาอื่นอีกไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
บุคคลควรนั่งรวมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทกับพวก
สัตบุรุษ บุคคลทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว ยอมได*ปญญา หาไดปญญาแตคนอันธพาลอื่นไม ฯ
[๘๑] ลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีกไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมี*พระภาควา
บุคคลควรนั่งรวมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทกับพวก
สัตบุรุษ บุคคลทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว ยอม
ไมเศราโศก ในทามกลางแหงเรือ่ งเปนที่ตั้งแหงความเศรา*โศก ฯ
[๘๒] ลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีกไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมี*พระภาควา
บุคคลควรนั่งรวมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทกับพวก
สัตบุรุษ บุคคลทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว ยอม
ไพโรจนในทามกลางแหงญาติ ฯ
[๘๓] ลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีกไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมี*พระภาควา
บุคคลควรนั่งรวมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทกับพวก

สัตบุรุษ สัตวทั้งหลายทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว
ยอมไปสูสุคติ ฯ
[๘๔] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดกลาวคาถานี้ในสํานัก
พระผูมีพระภาควา
บุคคลควรนั่งรวมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทกับพวก
สัตบุรุษ สัตวทั้งหลายทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว
ยอมดํารงอยูสบายเนืองๆ ฯ
ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระผูมีพระภาค คําของใครหนอแลเปนสุภาษิต ฯ
[๘๕] พระผูมีพระภาคตรัสบอกวา คําของพวกทานทั้งหมดเปนสุภาษิต
โดยปริยาย ก็แตพวกทานจงฟงซึ่งคําของเราบาง
บุคคลควรนั่งรวมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทกับพวก
สัตบุรุษ บุคคลทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว ยอมพน*จากทุกขทั้งปวง ฯ
มัจฉริยสูตรที่ ๒
[๘๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิตเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เมื่อปฐมยามลวงไป
แลว พวกเทวดาสตุลลปกายิกามากดวยกัน มีวรรณงาม ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้น
ใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวจึงถวายอภิวาทพระผูมี*พระภาค แลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๘๗] เทวดาตนหนึ่ง ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาว
คาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
เพราะความตระหนี่ และความประมาทอยางนี้ บุคคลจึงให
ทานไมได บุคคลผูหวังบุญ รูแจงอยู พึงใหทานได ฯ
[๘๘] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดกลาวคาถาทั้งหลายนี้ในสํานัก
พระผูมีพระภาควา
คนตระหนี่กลัวภัยใดยอมใหทานไมได ภัยนั้นนั่นแลยอมมี
แกคนตระหนี่ผูไมใหทาน คนตระหนี่ยอมกลัวความหิวและ
ความกระหายใด ความหิวและความกระหายนั้นยอมถูกตองคน
ตระหนี่นั้นนั่นแลผูเปนพาลทั้งในโลกนี้และในโลกหนา ฉะนั้น
บุคคลควรกําจัดความตระหนี่อันเปนสนิมในใจ ใหทานเถิด
เพราะบุญทั้งหลายยอมเปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลายในโลกหนา ฯ
[๘๙] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดกลาวคาถาทั้งหลายนี้ในสํานัก
พระผูมีพระภาควา

ชนทั้งหลายเหลาใด เมื่อของมีนอยก็แบงให เหมือนพวกเดิน
ทางไกลก็แบงของใหแกพวกที่เดินทางรวมกัน ชนทั้งหลาย
เหลานั้น เมื่อบุคคลทั้งหลายเหลาอื่นตายแลว ก็ชื่อวายอม
ไมตาย ธรรมนี้เปนของบัณฑิตแตปางกอน ชนพวกหนึ่งเมื่อ
ของมีนอยก็แบงให ชนพวกหนึ่งมีของมากก็ไมให ทักษิณาที่
ใหแตของนอย นับเสมอดวยพัน ฯ
[๙๐] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดกลาวคาถาทั้งหลายนี้ในสํานัก
พระผูมีพระภาควา
ทาน พวกพาลชนเมื่อให ใหไดยาก กุศลธรรม พวกพาล*ชนเมื่อทํา ทําไดยาก พวกอสัตบุรุษยอมไมทําตาม ธรรม
ของสัตบุรุษ อันพวกอสัตบุรุษดําเนินตามไดแสนยาก เพราะ
ฉะนั้น การไปจากโลกนีข้ องพวกสัตบุรษุ และของพวกอสัตบุรุษ
จึงตางกัน พวกอสัตบุรษุ ยอมไปสูนรก พวกสัตบุรุษยอมเปน
ผูดําเนินไปสูสวรรค ฯ
ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระผูมีพระภาค คําของใครหนอแลเปนสุภาษิต ฯ
[๙๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา คําของพวกทานทั้งหมดเปนสุภาษิตโดย
ปริยาย ก็แตพวกทานจงฟงซึ่งคําของเราบาง
บุคคลแมใด ยอมประพฤติธรรม ประพฤติสะอาด เปนผู
เลี้ยงภริยา และเมื่อของมีนอยก็ใหได เมื่อบุรุษแสนหนึ่ง
บูชาภิกษุพันหนึ่ง หรือบริจาคทรัพยพันกหาปณะ การบูชาของ
บุคคลเหลานั้น ยอมไมถงึ สวนรอย ของบุคคลอยางนั้น ฯ
[๙๒] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดกลาวกะพระผูมีพระภาค
ดวยคาถาวา
การบูชาอันไพบูลยใหญโตนี้ ยอมไมเทาถึงสวนแหงทานที่
บุคคลใหดวยความประพฤติธรรม เพราะเหตุอะไร เมื่อบุรุษ
แสนหนึ่งบูชาภิกษุพันหนึ่ง หรือบริจาคทรัพยพันกหาปณะ
การบูชาของบุรุษเหลานั้นยอมไมถึงสวนรอยของบุคคลอยาง
นั้น ฯ
[๙๓] ในลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเทวดานั้นดวย
พระคาถาวา
บุคคลเหลาหนึ่ง ตั้งอยูในกรรมปราศจากความสงบ (ปราศ*จากธรรม) โบยเขา ฆาเขา ทําใหเขาเศราโศกแลวใหทาน
ทานนั้นจัดวาทานมีหนาอันนองดวยน้าํ ตา จัดวาทานเปนไปกับ

ดวยอาชญา จึงยอมไมเทาถึงสวนแหงทานที่ใหดวยความสงบ
(ประพฤติธรรม) เมื่อบุรษุ แสนหนึ่งบูชาภิกษุพันหนึ่ง หรือ
บริจาคทรัพยพันกหาปณะ การบูชาของบุรุษเหลานั้น ยอมไม
ถึงสวนรอยของบุคคลอยางนั้น โดยนัยอยางนี้ ฯ
สาธุสูตรที่ ๓
[๙๔] ครั้งนั้นแล เมื่อปฐมยามลวงไปแลว พวกเทวดาสตุลลปกายิกา
มากดวยกัน มีวรรณงาม ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมี*พระภาคถึงที่ประทับ ครั้นถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลว จึงไดยืนอยู ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๙๕] เทวดาองคหนึ่ง ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดเปลง
อุทานนี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ทานยังประโยชนใหสําเร็จไดแล
เพราะความตระหนี่และความประมาทอยางนี้ บุคคลจึงใหทาน
ไมได อันบุคคลผูหวังบุญ รูแจงอยู พึงใหทานได ฯ
[๙๖] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานนี้ในสํานักพระผูมี*พระภาควา
ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ทานยังประโยชนใหสําเร็จไดแล
อนึ่ง แมเมื่อของมีอยูนอย ทานก็ยังประโยชนใหสําเร็จได
บุคคลพวกหนึ่ง เมื่อของมีนอย ยอมแบงใหได บุคคลพวก
หนึ่ง มีของมากก็ใหไมได ทักษิณาที่ใหแตของนอย ก็นับ
เสมอดวยพัน ฯ
[๙๗] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานนี้ในสํานักพระผูมี*พระภาควา
ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ทานยังประโยชนใหสําเร็จไดแล
แมเมื่อของมีอยูนอย ทานก็ยังประโยชนใหสําเร็จได อนึ่ง
ทานที่ใหแมดวยศรัทธาก็ยังประโยชนใหสําเร็จได นักปราชญ
ทั้งหลายกลาววาทานและการรบเสมอกัน พวกวีรบุรุษแมมี
นอย ยอมชนะคนขลาดที่มากได ถาบุคคลเชื่ออยูยอมให
สิ่งของแมนอยได เพราะฉะนั้นแล ทายกนั้นยอมเปนผูม ี
ความสุขในโลกหนา ฯ
[๙๘] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานนี้ในสํานักพระผูมี
พระภาควา
ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ทานยังประโยชนใหสําเร็จไดแล
แมเมื่อของมีอยูนอย การใหทานไดเปนการดี อนึ่ง ทานที่

ใหแมดวยศรัทธาก็ยังประโยชนใหสําเร็จได อนึ่ง ทานที่ให
แกบุคคลผูมีธรรมอันไดแลว ยิ่งเปนการดี บุคคลใดเกิดมายอม
ใหทานแกผูมีธรรมอันไดแลว ผูมีธรรมอันบรรลุแลวดวยความ
หมั่นและความเพียร บุคคลนั้นลวงพนนรกแหงยมราช ยอม
เขาถึงสถานอันเปนทิพย ฯ
[๙๙] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานนี้ในสํานักพระผูมี*พระภาควา
ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ทานยังประโยชนใหสําเร็จไดแล
แมเมื่อของมีอยูนอย การใหทานไดเปนการดี ทานที่ใหแม
ดวยศรัทธาก็ยังประโยชนใหสําเร็จได ทานที่ใหแกบุคคลผูมี
ธรรมอันไดแลว ยิ่งเปนการดี อนึ่ง ทานที่บุคคลเลือกใหยิ่ง
เปนการดี ทานที่เลือกให พระสุคตทรงสรรเสริญแลว
บุคคลทั้งหลายผูควรแกทักษิณา ยอมมีอยูในโลกคือหมูสัตว
นี้ ทานทั้งหลาย อันบุคคลใหแลวในบุคคลทั้งหลายนั้น ยอม
มีผลมาก เหมือนพืชทั้งหลายที่บุคคลหวานแลวในนาดี ฯ
[๑๐๐] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานนี้ในสํานัก
พระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ทานยังประโยชนใหสําเร็จไดแล
แมเมื่อของมีอยูนอย การใหทานไดเปนการดี ทานที่ใหแม
ดวยศรัทธาก็ใหประโยชนสําเร็จได ทานที่ใหแกบุคคลผูมี
ธรรมอันไดแลวยิ่งเปนการดี อนึ่ง ทานที่บุคคลเลือกใหยิ่ง
เปนการดี อนึ่ง ความสํารวมแมในสัตวทั้งหลายยิ่งเปนการดี
บุคคลใดประพฤติเปนผูไมเบียดเบียนสัตวทั้งหลายอยู ไมทํา
บาป เพราะกลัวความติเตียนแหงผูอื่น บัณฑิตทั้งหลายยอม
สรรเสริญบุคคลซึ่งเปนผูกลัวบาป แตไมสรรเสริญบุคคลผู
กลาในการทําบาปนั้น สัตบุรุษทั้งหลายยอมไมทําบาป เพราะ
ความกลัวบาปแทจริง ฯ
ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดกลาวคํานี้กะพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระผูมีพระภาค คําของใครหนอแลเปนสุภาษิต ฯ
[๑๐๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา คําของพวกทานทั้งหมดเปนสุภาษิต
โดยปริยาย แตวาพวกทานจงฟงซึ่งคําของเราบาง
ก็ทานอันบัณฑิตสรรเสริญแลวโดยสวนมากโดยแท ก็แต
ธรรมบท (นิพพาน) แหละประเสริฐวาทาน เพราะวา
สัตบุรุษทั้งหลายผูมีปญญา ในกาลกอนก็ดี ในกาลกอนกวา

ก็ดี บรรลุซึ่งนิพพานแลวแทจริง ฯ
นสันติสูตรที่ ๔
[๑๐๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้นแล เมื่อปฐมยามลวงไปแลว พวกเทวดาสตุลลปกายิกามากดวย
กัน มีวรรณงาม ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ครั้นแลวจึงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวยืนอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ฯ
[๑๐๓] เทวดาตนหนึ่ง ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาว
คาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
กามทั้งหลายในหมูมนุษยที่เปนของเที่ยงยอมไมมี บุรุษผู
เกี่ยวของแลว ผูประมาทแลวในอารมณเปนที่ตั้งแหงความ
ใครทั้งหลายอันมีอยูในหมูมนุษยนี้ ไมมาถึงนิพพานเปนที่ไม
กลับมาแตวัฏฏะเปนที่ตั้งแหงมัจจุ เบญจขันธเกิดแตฉันทะ
ทุกขก็เกิดแตฉันทะ เพราะกําจัดฉันทะเสีย จึงกําจัดเบญจ*ขันธได เพราะกําจัดเบญจขันธได จึงกําจัดทุกขได อารมณ
อันงามทั้งหลายในโลกไมเปนกาม ความกําหนัดที่พรอมไป
ดวยความดําริเปนกามของบุรุษ อารมณอันงามทั้งหลายยอม
ตั้งอยูในโลกอยางนั้นนัน่ แหละ บุคคลผูมีปญญาทั้งหลายยอม
กําจัดฉันทะในอารมณทั้งหลายนั้นโดยแท บุคคลพึงละความ
โกรธเสีย พึงทิ้งมานะเสีย พึงลวงสังโยชนทั้งปวงเสีย
ทุกขทั้งหลาย ยอมไมตกถึงบุคคลนั้น ผูไมเกี่ยวของในนาม
รูป ผูไมมีกิเลสเปนเครื่องกังวล ขีณาสวภิกษุละบัญญัติเสีย
แลว ไมติดมานะแลว ไดตัดตัณหาในนามรูปนี้เสียแลว
พวกเทวดา พวกมนุษย ในโลกนี้ก็ดี ในโลกอื่นก็ดี ใน
สวรรคทั้งหลายก็ดี ในสถานเปนที่อาศัยแหงสัตวทั้งปวงก็ดี
เที่ยวคนหา ก็ไมพบขีณาสวภิกษุนั้น ผูม ีเครื่องผูกอันตัดเสีย
แลว ไมมีทุกข ไมมีตัณหา ฯ
[๑๐๔] (ทานพระโมฆราชกลาว)
ก็หากวา พวกเทวดา พวกมนุษย ในโลกนี้ก็ดี ในโลกอื่น
ก็ดี ไมไดเห็นพระขีณาสพนั้น ผูอุดมกวานรชน ผูประพฤติ
ประโยชนเพื่อพวกนรชน ผูพนแลวอยางนั้น เทวดาและ
มนุษยเหลาใด ยอมไหวพระขีณาสพนั้น เทวดาและมนุษย
เหลานั้น ยอมเปนผูอันบัณฑิตพึงสรรเสริญ ฯ

[๑๐๕] (พระผูมีพระภาคตรัส)
ดูกรภิกษุ แมพวกเทวดาและมนุษยเหลานั้น ยอมเปนผูอัน
บัณฑิตพึงสรรเสริญ พวกเทวดาและมนุษยเหลาใด ยอมไหว
ขีณาสวภิกษุนั้น ผูพนแลวอยางนั้น ดูกรภิกษุ แมพวก
เทวดาและมนุษยเหลานั้นรูธรรมแลว ละวิจิกิจฉาแลว ก็ยอม
เปนผูลวงแลวซึ่งธรรมเปนเครื่องของ ฯ
อุชฌานสัญญีสูตรที่ ๕
[๑๐๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น เมื่อปฐมยามลวง
ไปแลว พวกเทวดาผูมีความมุงหมายเพงโทษมากดวยกัน มีวรรณงาม ยังพระ*วิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ แลวจึงไดลอย
อยูในอากาศ ฯ
[๑๐๗] เทวดาตนหนึ่ง ครั้นลอยอยูในอากาศแลว ไดกลาวคาถานี้ใน
สํานักพระผูมีพระภาควา
บุคคลใดประกาศตนอันมีอยูโดยอาการอยางอื่น ใหเขารูโดย
อาการอยางอื่น บุคคลนั้นลวงปจจัยเขากินดวยความเปน
ขโมย เหมือนความลวงกินแหงพรานนก ก็บุคคลทํากรรมใด
ควรพูดถึงกรรมนั้น ไมทํากรรมใด ก็ไมควรพูดถึงกรรมนั้น
บัณฑิตทั้งหลายยอมรูจักบุคคลนั้น ผูไมทํา มัวแตพูดอยู ฯ
[๑๐๘] พระผูมีพระภาคตรัสคาถาทั้งหลายนี้วา
ใครๆ ไมอาจดําเนินปฏิปทานี้ดวยเหตุสักวาพูด หรือฟง
สวนเดียว บุคคลผูมีปญญาทั้งหลาย ผูมีฌาน ยอมพนจาก
เครื่องผูกของมาร ดวยปฏิปทาอันมั่นคงนี้
บุคคลผูมีปญญาทั้งหลาย ทราบความเปนไปของโลกแลว
รูแลว เปนผูดับกิเลส ขามตัณหาเปนเครื่องเกี่ยวของใน
โลกแลวยอมไมพูดโดยแท ฯ
[๑๐๙] ในลําดับนั้นแล เทวดาเหลานั้นลงมายืนบนแผนดิน หมอบ
ลงใกลพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคแลว ไดทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ โทษของพวกขาพเจาลวงไปแลว พวกขาพเจาเหลา
ใด เปนพาลอยางไร เปนผูหลงแลวอยางไร เปนผูไมฉลาดอยางไร ไดสําคัญ
แลววาพระผูมพี ระภาคอันพวกเราพึงรุกราน ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ ขอ
พระผูมีพระภาคโปรดอดโทษของพวกขาพเจานั้น เพื่อจะสํารวมในกาลตอไป ฯ
ในลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคไดทรงยิ้มแยม ฯ
[๑๑๐] ในลําดับนั้นแล เทวดาเหลานั้นผูเพงโทษโดยประมาณยิ่ง กลับ

ขึ้นไปบนอากาศ เทวดาตนหนึ่งไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
เมื่อเราแสดงโทษอยู ถาบุคคลใดมีความโกรธอยูในภายใน
มีความเคืองหนัก ยอมไมอดโทษให บุคคลนั้นยอมสอด
สวมเวร หากวาในโลกนี้ โทษก็ไมมี ความผิดก็ไมมี เวร
ทั้งหลายก็ไมสงบ ในโลกนี้ใครพึงเปนคนฉลาด เพราะ
เหตุไร โทษทั้งหลายของใครก็ไมมี ความผิดของใครก็ไมมี
ใครไมถึงแลวซึ่งความหลงใหล ในโลกนี้ ใครยอมเปนผูมี
ปญญา เปนผูมีสติในกาลทั้งปวง ฯ
[๑๑๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา
โทษทั้งหลายก็ไมมี ความผิดก็ไมมีแกพระตถาคตนั้น ผูตรัสรู
แลว ผูเอ็นดูแกสัตวทั้งปวง พระตถาคตนั้นไมถึงแลวซึง่
ความหลงใหล พระตถาคตนั้นยอมเปนผูมีปญญา เปนผูมี
สติในกาลทั้งปวง เมื่อพวกทานแสดงโทษอยู หากบุคคลใด
มีความโกรธอยูในภายใน มีความเคืองหนัก ยอมไมอด
โทษให บุคคลนั้นยอมสอดสวมเวร เราไมชอบเวรนั้น เรา
ยอมอดโทษแกทานทั้งหลาย ฯ
สัทธาสูตรที่ ๖
[๑๑๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับ ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เมื่อปฐมยามลวง
ไปแลว พวกเทวดาสตุลลปกายิกามากดวยกัน มีวรรณงาม ยังพระวิหารเชตวัน
ทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวจึงถวายอภิวาท
พระผูมีพระภาคแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๑๑๓] เทวดาตนหนึ่ง ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาว
คาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ศรัทธาเปนเพื่อนสองของคน หากวาความเปนผูไมมีศรัทธา
ไมตั้งอยู แตนั้นบริวารยศและเกียรติยศยอมมีแกเขานั้น
อนึ่ง เขานั้นละทิ้งสรีระแลวก็ไปสูสวรรค บุคคลพึงละความ
โกรธเสีย พึงทิ้งมานะเสีย พึงลวงสังโยชนทั้งปวงเสีย
กิเลสเปนเครื่องเกี่ยวของ ยอมไมเกาะเกี่ยวบุคคลนั้น ผูไม
เกี่ยวของในนามรูป ผูไมมีกิเลสเปนเครื่องกังวล ฯ
[๑๑๔] (พระผูมีพระภาคตรัสวา)
พวกชนพาลผูมีปญญาทราม ยอมตามประกอบความประมาท
สวนนักปราชญยอมรักษาความไมประมาท เหมือนบุคคล
รักษาทรัพยอันประเสริฐ บุคคลอยาตามประกอบความประมาท

และอยาตามประกอบความสนิทสนมดวยอํานาจความยินดีทาง
กาม เพราะวาบุคคลไมประมาทแลวเพงพินิจอยู ยอม
บรรลุบรมสุข ฯ
สมยสูตรที่ ๗
[๑๑๕] ขาพเจาสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปามหาวัน เขตกรุงกบิลพัสดุ
แควนสักกะ กับดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ลวนเปนพระอรหันต
ก็พวกเทวดามาแตโลกธาตุสิบแลว ประชุมกันมาก เพื่อจะเห็นพระผูมีพระภาค
และพระภิกษุสงฆ ฯ
[๑๑๖] ในครั้งนั้นแล เทวดา ๔ องคที่เกิดในหมูพรหมชั้นสุทธาวาส
ไดมีความดําริวา พระผูมีพระภาคพระองคนี้แล ประทับอยู ณ ปามหาวัน เขต
กรุงกบิลพัสดุ แควนสักกะ กับดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ลวน
เปนพระอรหันต ก็พวกเทวดามาแตโลกธาตุสิบประชุมกันมาก เพื่อจะเห็นพระผูมี
พระภาคและพระภิกษุสงฆ ไฉนหนอแมเราทั้งหลายควรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ครั้นเขาไปเฝาแลว พึงกลาวคาถาคนละคาถา ในสํานักพระผูมีพระภาค ฯ
[๑๑๗] ในครั้งนั้นแล พวกเทวดาทั้ง ๔ นั้นจึงหายจากหมูพรหมชั้น
สุทธาวาส มาปรากฏอยูเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค เหมือนบุรุษผูมกี ําลัง
เหยียดแขนที่คูออกหรือคูแขนที่เหยียดเขา ฉะนั้น ฯ
[๑๑๘] เทวดาองคหนึ่ง ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวไดกลาว
คาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
การประชุมใหญในปาใหญ มีพวกเทวดามาประชุมกันแลว
พวกขาพเจามาสูที่ชุมนุมอันเปนธรรมนี้ เพื่อจะเยี่ยมหมู
พระผูที่ใครๆ ใหแพไมได ฯ
[๑๑๙] ในลําดับนั้นแล เทวดาองคอื่นอีก ไดกลาวคาถานี้ในสํานัก
พระผูมีพระภาควา
ภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมนั้นตั้งจิตมั่นแลว ไดทําจิตของตน
ใหตรงแลว
ภิกษุทั้งปวงนั้นเปนบัณฑิตยอมรักษาอินทรียทั้งหลาย ดุจดัง
วานายสารถีถือบังเหียน ฉะนั้น ฯ
[๑๒๐] ในลําดับนั้นแล เทวดาองคอื่นอีก ไดกลาวคาถานี้ในสํานัก
พระผูมีพระภาควา
ภิกษุทั้งหลายนั้นตัดกิเลสดังตะปูเสียแลว ตัดกิเลสดังวาลิ่ม
สลักเสียแลว ถอนกิเลสดังวาเสาเขื่อนเสียแลว มิไดมี
ความหวั่นไหว เปนผูหมดจดปราศจากมลทิน อันพระ-

*พุทธเจาผูมีจักษุทรงฝกดีแลว เปนหมูนาคหนุมประพฤติอยู ฯ
[๑๒๑] ในลําดับนั้นแล เทวดาองคอื่นอีก ไดกลาวคาถานี้ในสํานัก
พระผูมีพระภาควา
ชนเหลาใดเหลาหนึ่งถึงแลวซึ่งพระพุทธเจาเปนสรณะ ชน
เหลานั้นจักไมไปสูอบายภูมิ ละรางกายอันเปนของมนุษย
แลวจักยังหมูเทวดาใหบริบูรณ ฯ
สกลิกสูตรที่ ๘
[๑๒๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ มิคทายวัน ในสวนมัททกุจฉิ
เขตพระนครราชคฤห ก็โดยสมัยนั้นแล พระบาทของพระผูมีพระภาคถูกสะเก็ด
หินกระทบแลว ไดยินวา เวทนาทั้งหลาย ของพระผูมีพระภาคมาก เปนความ
ลําบากมีในพระสรีระ กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมสาํ ราญ ไมทรงสบาย ไดยินวา
พระผูมีพระภาคทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นเวทนาทั้งหลาย ไมทรงเดือดรอน
ในครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาครับสั่งใหปูผาสังฆาฏิสี่ชั้น ทรงสําเร็จสีหไสยาส
โดยพระปรัสเบื้องขวา ซอนพระบาทเหลื่อมดวยพระบาท ทรงมีพระสติ
สัมปชัญญะอยู ฯ
[๑๒๓] ครั้งนั้นแล เมื่อปฐมยามลวงไปแลว พวกเทวดาสตุลลปกายิกา
เจ็ดรอย มีวรรณงาม ยังสวนมัททกุจฉิทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลวไดยนื อยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ฯ
[๑๒๔] เทวดาตนหนึ่งครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดเปลง
อุทานนี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา พระสมณโคดมผูเจริญเปนนาคหนอ ก็แหละ
พระสมณโคดม ทรงมีพระสติสัมปชัญญะ ทรงอดกลั้นซึ่งเวทนาทั้งหลายอันมีใน
พระสรีระเกิดขึ้นแลว เปนความลําบาก กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมสําราญ ไมทรง
สบาย ดวยความที่พระสมณโคดมเปนนาค มิไดทรงเดือดรอน ฯ
[๑๒๕] ในครั้งนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานนี้ในสํานักพระผูมี
พระภาควา พระสมณโคดมผูเจริญ เปนสีหะหนอ ก็แหละพระสมณโคดมทรง
มีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นซึ่งเวทนาทั้งหลายอันมีในพระสรีระเกิดขึ้นแลว เปน
ความลําบาก กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมสําราญ ไมทรงสบาย ดวยความที่พระ*สมณโคดมเปนสีหะ มิไดทรงเดือดรอน ฯ
[๑๒๖] ในครั้งนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานนี้ในสํานักพระผูมี
พระภาควา พระสมณโคดมผูเจริญเปนอาชาไนยหนอ ก็แหละพระสมณโคดม
ทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นเวทนาทั้งหลายอันมีในพระสรีระเกิดขึ้นแลว เปน
ความลําบาก กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมสําราญ ไมทรงสบาย ดวยความที่พระ-

*สมณโคดมเปนอาชาไนย มิไดทรงเดือดรอน ฯ
[๑๒๗] ในครั้งนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานนี้ในสํานักพระผูมี*พระภาควา พระสมณโคดมผูเจริญเปนผูองอาจหนอ ก็แหละพระสมณโคดม
ทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นซึ่งเวทนาทั้งหลาย อันมีในพระสรีระเกิดขึ้นแลว
เปนความลําบาก กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมสําราญ ไมทรงสบาย ดวยความที่
พระสมณโคดมเปนผูองอาจ มิไดทรงเดือดรอน ฯ
[๑๒๘] ในครั้งนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานนี้ในสํานักพระผูมี*พระภาควา พระสมณโคดมผูเจริญเปนผูใฝธุระหนอ ก็แหละพระสมณโคดม
ทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นเวทนาทั้งหลายอันมีในพระสรีระเกิดขึ้นแลว เปน
ความลําบาก กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมสําราญ ไมทรงสบาย ดวยความที่
พระสมณโคดมเปนผูใฝธุระ มิไดทรงเดือดรอน ฯ
[๑๒๙] ในครั้งนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานนี้ในสํานักพระผูมี*พระภาควา พระสมณโคดมผูเจริญเปนผูฝกแลวหนอ ก็แหละพระสมณโคดม
ทรงมีพระสติสัมปชัญญะ อดกลั้นซึ่งเวทนาทั้งหลายอันมีในพระสรีระเกิดขึ้นแลว
เปนความลําบาก กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมสําราญ ไมทรงสบาย ดวยความที่พระ*สมณโคดมเปนผูฝกแลว มิไดทรงเดือดรอน ฯ
[๑๓๐] ในครั้งนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานนี้ในสํานักพระผูมี*พระภาควา ทานทั้งหลายจงดูสมาธิที่พระสมณโคดมใหเจริญดีแลว อนึ่ง จิต
พระสมณโคดมใหพนดีแลว อนึ่ง จิตเปนไปตามราคะ พระสมณโคดมไมใหนอม
ไปเฉพาะแลว อนึ่ง จิตเปนไปตามโทสะ พระสมณโคดมไมใหกลับมาแลว
อนึ่ง จิตพระสมณโคดมหาตองตั้งใจขม ตองคอยหามกันไม บุคคลใดพึงสําคัญ
พระสมณโคดมผูเปนบุรุษนาค เปนบุรุษสีหะ เปนบุรุษอาชาไนย เปนบุรุษองอาจ
เปนบุรุษใฝธุระ เปนบุรุษฝกแลวเห็นปานนี้วา เปนผูอันตนพึงลวงเกิน บุคคลนั้น
จะเปนอะไรนอกจากไมมีตา ฯ
เทวดานั้นครั้นกลาวดังนี้แลว ไดกลาวคาถาทั้งหลายนี้วา
พราหมณทั้งหลายมีเวทหา มีตบะ ประพฤติอยูตั้งรอยป
แตจิตของพราหมณเหลานั้นไมพนแลวโดยชอบ พราหมณ
เหลานั้นมีจิตเลว ยอมไมลุถึงฝง ฯ
พราหมณเหลานั้น เปนผูอันตัณหาครอบงําแลว เกี่ยวของ
ดวยพรตและศีล ประพฤติตบะอันเศราหมองอยูตั้งรอยป
แตจิตของพราหมณเหลานั้นไมพนแลวโดยชอบ พราหมณ
เหลานั้นมีจิตเลว ยอมไมลุถึงฝง ฯ
ความฝกฝนยอมไมมีแกบุคคลที่ใครมานะ ความรูยอมไมมี
แกบุคคลที่มีจิตไมตั้งมั่น บุคคลผูเดียวเมือ่ อยูในปา ประมาท

อยูแลว ไมพึงขามพนฝงแหงแดนมัจจุได ฯ
บุคคลละมานะแลว มีจิตตั้งมั่นดีแลว มีจติ ดี พนในธรรม
ทั้งปวงแลว ผูเดียว อยูในปา ไมประมาทแลว บุคคลนั้น
พึงขามพนฝงแหงแดนมัจจุได ฯ
ปฐมปชชุนนธีตุสูตรที่ ๙
[๑๓๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาในปามหาวัน
เขตพระนครเวสาลี ครั้งนั้นแล เมื่อปฐมยามลวงไปแลว ธิดาของทาวปชชุนนะ
ชื่อโกกนทา มีวรรณงาม ยังปามหาวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ครั้นแลวจึงถวายอภิวาท แลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๑๓๒] ธิดาของทาวปชชุนนะ ชื่อโกกนทา ครั้นยืนอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวคาถาทั้งหลายนี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
หมอมฉันชื่อวาโกกนทา เปนธิดาของทาวปชชุนนะ ยอมไหว
เฉพาะพระสัมพุทธเจาผูเลิศกวาสัตว ผูเสด็จอยูในปา เขต
พระนครเวสาลี สุนทรพจนวา ธรรมอันพระสัมพุทธเจา
ผูมีพระปญญาจักษุ ตามตรัสรูแลวดังนี้ หมอมฉันไดยินแลว
ในกาลกอน แทจริง หมอมฉันนั้น เมื่อพระสุคตผูเปนมุนี
ทรงแสดงอยู ยอมรูประจักษในกาลนี้ ชนเหลาใดเหลา
หนึ่งมีปญญาทราม ติเตียนธรรมอันประเสริฐเที่ยวไปอยู
ชนเหลานั้น ยอมเขาถึงโรรุวนรกอันรายกาจ ประสบทุกข
ตลอดกาลนาน สวนชนทั้งหลายเหลาใดแล ประกอบดวย
ความอดทนและความสงบในธรรมอันประเสริฐ ชนทั้งหลาย
เหลานั้น ละรางกายอันเปนของมนุษย แลวจักยังหมู
เทวดาใหบริบูรณ ฯ
ทุติยปชชุนนธีตุสูตรที่ ๑๐
[๑๓๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาในปามหาวัน
เขตพระนครเวสาลี ครั้งนั้นแล เมื่อปฐมยามลวงไปแลว ธิดาของทาวปชชุนนะ
ชื่อจุลลโกกนทา มีวรรณงาม ยังปามหาวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมี*พระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวจึงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวยืนอยู ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๑๓๔] ธิดาของทาวปชชุนนะ ชื่อจุลลโกกนทา ครั้นยืนอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ไดกลาวคาถาทั้งหลายในสํานักพระผูมีพระภาควา
ธิดาของทาวปชชุนนะ ชื่อโกกนทา มีวรรณสวางดังสายฟา

มาแลวในที่นี้ ไหวพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ได
กลาวแลวซึ่งคาถาทั้งหลายนี้มีประโยชนเทียว หมอมฉัน
พึงจําแนกธรรมนั้นโดยปริยายแมมาก ธรรมเชนนั้นมีอยูโดย
ปริยาย ธรรมเทาใดที่หมอมฉันศึกษาแลวดวยใจ หมอมฉัน
จักกลาวอรรถแหงธรรมนั้นโดยยอ ใครๆ ไมควรทํากรรม
อันลามกดวยวาจา ดวยใจ หรือดวยกายอยางไรๆ ในโลก
ทั้งปวง ใครๆ ละกามทั้งหลายแลว มีสติสัมปชัญญะ ไม
พึงเสพทุกขอันไมประกอบดวยประโยชน ฯ
จบ สตุลลปกายิกวรรค ที่ ๔
------------สูตรที่กลาวในสตุลลปกายิกวรรคนั้น สัพภิสูตร มัจฉริสตู ร สาธุสูตร
นสันติสูตร อุชฌานสัญญิสูตร สัทธาสูตร สมยสูตร สกลิกสูตร ปชชุนน*ธีตุสูตรทั้ง ๒ สูตร ฉะนี้แล ฯ
-----------อาทิตตวรรคที่ ๕
อาทิตตสูตรที่ ๑
[๑๓๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอานาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เมื่อปฐมยามลวง
ไปแลว เทวดาองคหนึ่ง ซึ่งมีวรรณงาม ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวจึงอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวยืน
อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๑๓๖] เทวดานั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวคาถา
เหลานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
เมื่อเรือนถูกไฟไหมแลว เจาของเรือนขนเอาภาชนะใดออก
ไปได ภาชนะนั้นยอมเปนประโยชนแกเขา สวนสิ่งของที่
มิไดขนออกไป ยอมไหมในไฟนั้น ฉันใด ฯ
โลก (คือหมูสัตว) อันชราและมรณะเผาแลว ก็ฉันนั้น ควร
นําออก (ซึ่งโภคสมบัติ) ดวยการใหทาน เพราะทานวัตถุ
ที่บุคคลใหแลว ไดชื่อวานําออกดีแลว ฯ
ทานวัตถุที่บุคคลใหแลวนั้นยอมมีสุขเปนผล ที่ยังมิไดใหยอม
ไมเปนเหมือนเชนนั้น โจรยังปลนได พระราชายังริบได
เพลิงยังไหมได หรือสูญหายไปได ฯ
อนึ่ง บุคคลจําตองละรางกายพรอมดวยสิ่งเครื่องอาศัยดวย

ตายจากไป ผูมีปญญารูชัด ดั่งนี้แลว ควรใชสอยและ
ใหทาน ฯ
เมื่อไดใหทานและใชสอยตามควรแลว จะไมถูกติฉิน เขาถึง
สถานที่อันเปนสวรรค ฯ
กินททสูตรที่ ๒
[๑๓๗] เทวดาทูลถามวา
บุคคลใหสิ่งอะไรชื่อวาใหกําลัง ใหสิ่งอะไรชื่อวาใหวรรณะ
ใหสิ่งอะไรชื่อวาใหความสุข ใหสิ่งอะไรชื่อวาใหจักษุ
และบุคคลเชนไรชื่อวาใหทุกสิ่งทุกอยาง ขาพระองคทูลถาม
พระองค ขอพระองคตรัสบอกแกขาพระองคดวยเถิด ฯ
[๑๓๘] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
บุคคลใหอาหารชื่อวาใหกําลัง ใหผาชื่อวาใหวรรณะ ใหยาน
พาหนะชื่อวาใหความสุข ใหประทีปโคมไฟชื่อวาใหจักษุและ
ผูที่ใหที่พักพาอาศัยชื่อวาใหทุกสิ่งทุกอยาง สวนผูที่พร่ําสอน
ธรรมชื่อวาใหอมฤตธรรม ฯ
อันนสูตรที่ ๓
[๑๓๙] เทวดากราบทูลวา
เทวดาและมนุษยทั้งสองพวก ตางก็พอใจอาหารดวยกันทั้งนั้น
เออ ก็ผูที่ไมพอใจอาหารชื่อวายักษโดยแท ฯ
[๑๔๐] พ. ชนเหลาใดมีใจผองใสแลว ใหอาหารนั้นดวยศรัทธา
อาหารนั้นแลยอมพะนอเขาทั้งในโลกนี้และโลกหนา เพราะ
เหตุนั้นบุคคลพึงนําความตระหนี่ใหปราศจากไป พึงขมความ
ตระหนี่ซึ่งเปนตัวมลทินเสียใหทาน เพราะบุญทั้งหลายเปนที่
พึ่งของเหลาสัตวในโลกหนา ฯ
เอกมูลสูตรที่ ๔
[๑๔๑] เทวดากราบทูลวา
บาดาล มีรากอันเดียว มีความวนสอง มีมลทินสาม มี
เครื่องลาดหาเปนทะเล หมุนไปไดสิบสองดาน ฤาษีขามพน
แลว ฯ
อโนมิยสูตรที่ ๕
[๑๔๒] เทวดากราบทูลวา
ทานทั้งหลายเชิญดูพระพุทธเจาพระองคนั้น ผูมีพระนามไม
ทราม ผูทรงเห็นประโยชนอันละเอียด ผูใหซึ่งปญญา
ไมทรงของอยูในอาลัยคือกาม ตรัสรูธรรมทุกอยาง มี

พระปรีชาดี ทรงกาวไปในทางอันประเสริฐ ผูทรงแสวงคุณ
อันใหญ ฯ
อัจฉราสูตรที่ ๖
[๑๔๓] เทวดาทูลถามวา
ปาชัฏชื่อโมหนะ อันหมูน างอัปสรประโคมแลว อันหมู
ปศาจสิงอยูแลว ทําไฉนจึงจะหนีไปได ฯ
[๑๔๔] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ทางนั้นชื่อวาเปนทางตรง ทิศนั้นชื่อวาไมมีภัย รถชือ่ วาไมมี
เสียงดัง ประกอบดวยลอคือธรรม หิริเปนฝาของรถนัน้
สติเปนเกราะกั้นของรถนั้น เรากลาวธรรมมีสัมมาทิฏฐินําหนา
วาเปนสารถี ยานชนิดนี้มีอยูแกผูใด จะเปนหญิงหรือชาย
ก็ตาม เขา (ยอมไป) ในสํานักพระนิพพานดวยยาน
นี้แหละ ฯ
วนโรปสูตรที่ ๗
[๑๔๕] เทวดาทูลถามวา
ชนพวกไหนมีบุญ เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลาง*คืน ชนพวกไหนตั้งอยูใ นธรรม สมบูรณดวยศีลเปนผู
ไปสวรรค ฯ
[๑๔๖] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ชนเหลาใดสรางอาราม (สวนไมดอกไมผล) ปลูกหมูไม
(ใชรมเงา) สรางสะพาน และชนเหลาใดใหโรงน้ําเปนทาน
และบอน้ําทั้งบานที่พักอาศัย ชนเหลานั้นยอมมีบุญ เจริญ
ในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหลานั้นตั้งอยูใน
ธรรม สมบูรณดวยศีล เปนผูไปสวรรค ฯ
เชตวนสูตรที่ ๘
[๑๔๗] เทวดากราบทูลวา
ก็พระเชตวันมหาวิหารนี้นั้น อันหมูแหงทานผูแสวงคุณอยู
อาศัยแลว อันพระพุทธเจาผูเปนพระธรรมราชาประทับอยู
แลว เปนแหลงที่เกิดปติของขาพระองค การงาน ๑ วิชา ๑
ธรรม ๑ ศีล ๑ ชีวิตอยางสูง ๑ สัตวทั้งหลายยอมบริสุทธิ์
ดวยคุณธรรม ๕ นี้ หาบริสุทธิ์ดวยโคตรหรือดวยทรัพยไม ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ คนผูฉลาด เมื่อเห็นประโยชนของตน
ควรเลือกเฟนธรรมโดยอุบายอันแยบคาย เพราะเมื่อเลือก
เฟนเชนนี้ ยอมหมดจดไดในธรรมเหลานั้น ฯ

พระสารีบุตรรูปเดียวเทานั้น (เปนผูประเสริฐ) ดวยปญญา
ศีล และความสงบ ภิกษุใดเปนผูถึงซึ่งฝง ภิกษุนั้นก็มี
ทานพระสารีบุตรนั้นเปนเยี่ยม ฯ
มัจฉริสูตรที่ ๙
[๑๔๘] เทวดาทูลถามวา
คนเหลาใดในโลกนี้ เปนคนตระหนี่ เหนียวแนน ดีแตวาเขา
ทําการกีดขวางคนเหลาอื่นผูใหอยู ฯ
วิบากของคนพวกนั้นจะเปนเชนไร และสัมปรายภพของเขา
จะเปนเชนไร ฯ
ขาพระองคมาเพื่อทูลถามพระผูมีพระภาค ไฉนขาพระองคจึง
จะรูความขอนั้น ฯ
[๑๔๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
คนเหลาใดในโลกนี้ เปนคนตระหนี่ เหนียวแนน ดีแตวาเขา
ทําการกีดขวางคนเหลาอื่นผูใหอยู ฯ
คนเหลานั้นยอมเขาถึงนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน หรือยมโลก
ถาหากถึงความเปนมนุษย ก็เกิดในสกุลคนยากจน ซึ่งจะหา
ทอนผา อาหาร ความราเริงและความสนุกสนานไดโดยยาก ฯ
คนพาลเหลานั้นตองประสงคสิ่งใดแตผูอื่น เขายอมไมไดแม
สิ่งนั้น สมความปรารถนา นั่นเปนผลในภพนี้ และภพหนา
ก็ยังเปนทุคติอีกดวย ฯ
[๑๕๐] เทวดาทูลถามวา
ก็ขอนี้ขาพระองคเขาใจชัดอยางนี้ (แต) จะทูลถามขออื่น
กะพระโคดม ชนเหลาใดในโลกนี้ไดความเปนมนุษยแลว
รูถอยคํา ปราศจากความตระหนี่ เลื่อมใสในพระพุทธเจา
พระธรรมและพระสงฆ เปนผูมีความเคารพแรงกลา วิบาก
ของชนเหลานั้นจะเปนเชนไร และสัมปรายภพของเขาจะ
เปนเชนไร ขาพระองคมาเพื่อทูลถามพระผูมีพระภาค ไฉน
ขาพระองคจึงจะรูความขอนั้น ฯ
[๑๕๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ชนเหลาใดในโลกนี้ไดความเปนมนุษยแลว รูถอ ยคํา ปราศ*จากความตระหนี่ เลื่อมใสในพระพุทธเจา พระธรรมและ
พระสงฆ เปนผูมีความเคารพแรงกลา ชนเหลานี้ยอมปรากฏ
ในสวรรคอันเปนที่อุบัติ หากถึงความเปนมนุษย ยอมเกิด
ในสกุลที่มั่งคั่ง ไดผาอาหารความราเริงและความสนุกสนาน

โดยไมยาก พึงมีอํานาจแผไปในโภคทรัพยที่ผูอื่นหาสะสม
ไว บันเทิงใจอยู นั่นเปนวิบากในภพนี้ ทั้งภพหนาก็เปน
สุคติ ฯ
ฆฏิกรสูตรที่ ๑๐
[๑๕๒] ฆฏิกรพรหมกราบทูลวา
ภิกษุ ๗ รูปผูเขาถึงพรหมโลกชื่อวาอวิหา เปนผูหลุดพนแลว
มีราคะ โทสะสิ้นแลว ขามเครื่องเกาะเกี่ยวในโลกไดแลว ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา
ก็ภิกษุเหลานั้นคือผูใดบาง ผูขามเครื่องของเปนบวงของมารที่
ขามไดแสนยาก ละกายของมนุษยแลวกาวลวงซึง่ ทิพย*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) ทานเหลานั้น
ลวนแตละกายของมนุษย กาวลวงทิพยโยคะไดแลว ฯ
[๑๕๓] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา
ทานเปนคนมีความฉลาด กลาวสรรเสริญภิกษุเหลานั้น ผู
ละบวงมารไดแลว ภิกษุเหลานั้นตรัสรูธรรมของใครเลา จึง
ตัดเครื่องผูกคือภพเสียได ฯ
[๑๕๔] ฆฏิกรพรหมกราบทูลวา
ทานเหลานั้น ตรัสรูธรรมของผูใดจึงตัดเครื่องผูกคือภพเสียได
ผูนั้นไมมีอื่นไปจากพระผูมีพระภาค และธรรมนั้นไมมีอื่นไป
จากคําสั่งสอนของพระองค ฯ
นามและรูปดับไมเหลือในธรรมใด ทานเหลานั้นไดรธู รรมนั้น
ในพระศาสนานี้ จึงตัดเครื่องผูกคือภพเสียได ฯ
[๑๕๕] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา
ทานกลาววาจาลึกรูไดยาก เขาใจใหดีไดยาก ทานรูธรรม
ของใคร จึงกลาววาจาเชนนี้ได ฯ
[๑๕๖] ฆฏิกรพรหมกราบทูลวา
เมื่อกอนขาพระองคเปนชางหมอ ทําหมออยูในเวภฬิงคชนบท
เปนผูเลี้ยงมารดาและบิดา ไดเปนอุบาสกของพระกัสสป
พุทธเจา เปนผูเวนจากเมถุนธรรม เปนผูป ระพฤติพรหมจรรย
ไมเกี่ยวดวยอามิส ไดเคยเปนคนรวมบานกับพระองค ทั้งได

เคยเปนสหายของพระองคในกาลปางกอน ขาพระองครูจัก
ภิกษุ ๗ รูปเหลานี้ ผูหลุดพนแลว มีราคะและโทสะสิ้นแลว
ผูขามเครื่องของในโลกไดแลว ฯ
[๑๕๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา
แนะนายชางหมอ ทานกลาวเรือ่ งอยางใด เรื่องนั้นไดเปน
จริงแลวอยางนั้นในกาลนั้น เมื่อกอนทานเคยเปนชางหมอ
ทําหมออยูในเวภฬิงคชนบท เปนผูเลี้ยงมารดาและบิดา เปน
อุบาสกของพระกัสสปพุทธเจา เปนผูเวนจากเมถุนธรรม
เปนผูประพฤติพรหมจรรย ไมเกี่ยวดวยอามิส ไดเปนคน
เคยรวมบานกันกับเรา ทั้งไดเคยเปนสหายของเราในปาง
กอน ฯ
พระสังคีติกาจารยกลาววา
สหายเกาทั้งสอง ผูมีตนอันอบรมแลว ทรงไวซึ่งสรีระมีใน
ที่สุด ไดมาพบกันดวยอาการอยางนี้ ฯ
จบ อาทิตตวรรค ที่ ๕
--------------สูตรที่กลาวในอาทิตตวรรคนั้น คือ
อาทิตตสูตร กินททสูตร อันนสูตร เอกมูลสูตร อโนมิยสูตร อัจฉรา
สูตร วนโรปสูตร เชตวนสูตร มัจฉริสูตร ฆฏิกรสูตร ฉะนี้แล ฯ
--------------ชราวรรคที่ ๖
ชราสูตรที่ ๑
[๑๕๘] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอยังประโยชนใหสําเร็จ จนกระทั่งชรา อะไรหนอ
ตั้งมั่นแลวยังประโยชนใหสําเร็จ อะไรหนอเปนรัตนะของคน
ทั้งหลาย อะไรหนอโจรลักไปไดยาก ฯ
[๑๕๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ศีลยังประโยชนใหสําเร็จจนกระทั่งชรา ศรัทธาตั้งมั่นแลวยัง
ประโยชนใหสําเร็จ ปญญาเปนรัตนะของคนทั้งหลาย บุญ
อันโจรลักไปไดยาก ฯ
อชรสาสูตรที่ ๒
[๑๖๐] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอ เพราะไมชํารุดจึงยังประโยชนใหสําเร็จ อะไรหนอ
ดํารงมั่นแลว ยังประโยชนใหสําเร็จ อะไรหนอเปนรัตนะ

ของชนทั้งหลาย อะไรหนอบุคคลพึงนําใหพนจากพวกโจร
ได ฯ
[๑๖๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ศีล เพราะไมชํารุดจึงยังประโยชนใหสําเร็จ ศรัทธา ดํารงมั่น
แลวยังประโยชนใหสําเร็จ ปญญา เปนรัตนะของคนทั้งหลาย
บุญ อันบุคคลพึงนําไปใหพนจากพวกโจรได ฯ
มิตตสูตรที่ ๓
[๑๖๒] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอเปนมิตรของคนเดินทาง อะไรหนอเปนมิตรใน
เรือนของตน อะไรเปนมิตรของคนมีธุระเกิดขึ้น อะไรหนอ
เปนมิตรติดตามไปถึงภพหนา ฯ
[๑๖๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
พวกเกวียน พวกโคตางเปนมิตรของคนเดินทาง มารดาเปน
มิตรในเรือนของตน สหายเปนมิตรของคนผูมีธุระเกิดขึ้น
เนืองๆ บุญที่ตนทําเองเปนมิตรติดตามไปถึงภพหนา ฯ
วัตถุสูตรที่ ๔
[๑๖๔] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอเปนที่ตั้งของมนุษยทั้งหลาย อะไรหนอเปนสหาย
อยางยิ่งในโลกนี้ เหลาสัตวมีชีวิตที่อาศัยแผนดิน อาศัย
อะไรหนอเลี้ยงชีพ ฯ
[๑๖๕] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
บุตรเปนที่ตั้งของมนุษยทั้งหลาย ภรรยาเปนสหายอยางยิ่ง
เหลาสัตวมีชีวิตที่อาศัยแผนดิน อาศัยฝนเลี้ยงชีพอยู ฯ
ปฐมชนสูตรที่ ๕
[๑๖๖] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอยังคนใหเกิด อะไรหนอของเขายอมวิ่งพลาน
อะไรหนอเวียนวายไปยังสงสาร อะไรหนอเปนภัยใหญ
ของเขา ฯ
[๑๖๗] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ตัณหายังคนใหเกิด จิตของเขายอมวิง่ พลาน สัตวเวียนวาย
ไปยังสงสาร ทุกขเปนภัยใหญของเขา ฯ
ทุติยชนสูตรที่ ๖
[๑๖๘] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอยังคนใหเกิด อะไรหนอของเขายอมวิ่งพลาน

อะไรหนอเวียนวายไปยังสงสาร สัตวยอ มไมหลุดพนจาก
อะไร ฯ
[๑๖๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ตัณหายังคนใหเกิด จิตของเขายอมวิง่ พลาน สัตวเวียนวาย
ไปยังสงสาร สัตวยอมไมหลุดพนจากทุกข ฯ
ตติยชนสูตรที่ ๗
[๑๗๐] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอยังคนใหเกิด อะไรหนอของเขายอมวิ่งพลาน
อะไรหนอเวียนวายไปยังสงสาร อะไรหนอเปนที่พํานักของ
สัตวนั้น ฯ
[๑๗๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ตัณหายังคนใหเกิด จิตของเขายอมวิง่ พลาน สัตวเวียนวาย
ไปยังสงสาร กรรมเปนที่พํานักของสัตวนั้น ฯ
อุปปถสูตรที่ ๘
[๑๗๒] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอบัณฑิตกลาววาเปนทางผิด อะไรหนอสิ้นไปตามคืน
และวัน อะไรหนอเปนมลทินของพรหมจรรย อะไรหนอ
มิใชน้ําแตเปนเครื่องชําระลาง ฯ
[๑๗๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ราคะบัณฑิตกลาววาเปนทางผิด วัยสิ้นไปตามคืนและวัน
หญิงเปนมลทินของพรหมจรรย หมูสตั วนี้ยอมติดอยูใ นหญิง
นี้ ตบะและพรหมจรรยนั้น มิใชน้ําแตเปนเครื่องชําระลาง ฯ
ทุติยสูตรที่ ๙
[๑๗๔] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอเปนเพื่อนของคน อะไรหนอยอมปกครองคนนั้น
และสัตวยินดีในอะไรจึงพนจากทุกขทั้งปวงได ฯ
[๑๗๕] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ศรัทธาเปนเพื่อนของคน ปญญายอมปกครองคนนั้น สัตว
ยินดีในพระนิพพานจึงพนจากทุกขทั้งปวงได ฯ
กวิสูตรที่ ๑๐
[๑๗๖] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอเปนตนเหตุของคาถา อะไรหนอเปนเครื่องปรากฏ
(พยัญชนะ) ของคาถาเหลานั้น คาถาอาศัยอะไรหนอ อะไร
หนอเปนที่อาศัยของคาถา ฯ

[๑๗๗] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ฉันทเปนตนเหตุของคาถา อักขระเปนเครื่องปรากฏ (พยัญชนะ) ของคาถา คาถาอาศัยแลวซึ่งชื่อ กวีเปนที่อาศัย
ของคาถา ฯ
จบ ชราวรรค ที่ ๖
--------------สูตรที่กลาวในชราวรรคนั้น คือ
ชราสูตร อชรสาสูตร มิตตสูตร วัตถุสูตร ชนสูตร ๓ สูตร
อุปปถสูตร ทุติยสูตร กับกวิสูตร เต็มวรรคพอดี ฯ
-------------อันธวรรคที่ ๗
นามสูตรที่ ๑
[๑๗๘] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอครอบงําสิ่งทั้งปวง สิ่งทั้งปวงที่ยิ่งขึ้นไปกวาสิ่งอะไร
ยอมไมมี สิ่งทั้งปวงเปนไปตามอํานาจของธรรมอันหนึง่ คือ
อะไร ฯ
[๑๗๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ชื่อยอมครอบงําสิ่งทั้งปวง สิ่งทั้งปวงที่ยิ่งขึ้นไปกวาชื่อไมมี
สิ่งทั้งปวงเปนไปตามอํานาจของธรรมอันหนึ่งคือชื่อ ฯ
จิตตสูตรที่ ๒
[๑๘๐] เทวดาทูลถามวา
โลกอันอะไรยอมนําไป อันอะไรหนอยอมเสือกไสไป โลก
ทั้งหมดเปนไปตามอํานาจของธรรมอันหนึ่งคืออะไร ฯ
[๑๘๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
โลกอันจิตยอมนําไป อันจิตยอมเสือกไสไป โลกทั้งหมด
เปนไปตามอํานาจของธรรมอันหนึ่งคือจิต ฯ
ตัณหาสูตรที่ ๓
[๑๘๒] เทวดาทูลถามวา
โลกอันอะไรหนอยอมนําไป อันอะไรหนอยอมเสือกไสไป
โลกทั้งหมดเปนไปตามอํานาจของธรรมอันหนึ่งคืออะไร ฯ
[๑๘๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
โลกอันตัณหายอมนําไป อันตัณหายอมเสือกไสไป โลก
ทั้งหมดเปนไปตามอํานาจของธรรมอันหนึ่งคือตัณหา ฯ
สัญโญชนสูตรที่ ๔

[๑๘๔] เทวดาทูลถามวา
โลกมีอะไรหนอเปนเครือ่ งประกอบไว อะไรหนอเปนเครื่อง
เที่ยวไปของโลกนั้น เพราะละขาดซึ่งธรรมอะไรจึงเรียกวา
นิพพาน ฯ
[๑๘๕] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
โลกมีความเพลิดเพลินเปนเครื่องประกอบไว วิตกเปนเครื่อง
เที่ยวไปของโลกนั้น เพราะละตัณหาเสียไดขาด จึงเรียกวา
นิพพาน ฯ
พันธนสูตรที่ ๕
[๑๘๖] เทวดาทูลถามวา
โลกมีอะไรหนอเปนเครือ่ งผูกไว อะไรหนอเปนเครื่องเที่ยว
ไปของโลกนั้น เพราะละเสียไดซึ่งอะไร จึงตัดเครื่องผูก
ไดหมด ฯ
[๑๘๗] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
โลกมีความเพลิดเพลินเปนเครื่องผูกไว วิตกเปนเครื่องเที่ยว
ไปของโลกนั้น เพราะละตัณหาเสียไดขาด จึงตัดเครื่องผูก
ไดหมด ฯ
อัพภาหตสูตรที่ ๖
[๑๘๘] เทวดาทูลถามวา
โลกอันอะไรหนอกําจัดแลว อันอะไรหนอลอมไวแลว อัน
ลูกศรคืออะไรเสียบแลว อันอะไรเผาแลวในกาลทุกเมื่อ ฯ
[๑๘๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
โลกอันมฤตยูกําจัดแลว อันชราลอมไวแลว อันลูกศรคือ
ตัณหาเสียบแลว อันความอยากเผาใหรอ นแลวในกาล
ทุกเมื่อ ฯ
อุฑฑิตสูตรที่ ๗
[๑๙๐] เทวดาทูลถามวา
โลกอันอะไรหนอดักไว อันอะไรหนอลอมไว โลกอันอะไร
หนอปดไว โลกตั้งอยูแลวในอะไร ฯ
[๑๙๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
โลกอันตัณหาดักไว อันชราลอมไว โลกอันมฤตยูปดไว
โลกตั้งอยูแลวในทุกข ฯ
ปหิตสูตรที่ ๘
[๑๙๒] เทวดาทูลถามวา

โลกอันอะไรหนอปดไว โลกตั้งอยูแลวในอะไร โลกอัน
อะไรหนอดักไว อันอะไรหนอลอมไว ฯ
[๑๙๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
โลกอันมฤตยูปดไว โลกตั้งอยูแลวในทุกข โลกอันตัณหา
ดักไว อันชราลอมไว ฯ
อิจฉาสูตรที่ ๙
[๑๙๔] เทวดาทูลถามวา
โลกอันอะไรผูกไว เพราะกําจัดอะไรเสียจึงจะหลุดพน
เพราะละอะไรไดขาด จึงตัดเครื่องผูกไดทุกอยาง ฯ
[๑๙๕] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
โลกอันความอยากผูกไว เพราะกําจัดความอยากเสียได
จึงหลุดพน เพราะละความอยากไดขาด จึงตัดเครื่องผูกได
ทั้งหมด ฯ
โลกสูตรที่ ๑๐
[๑๙๖] เทวดาทูลถามวา
เมื่ออะไรเกิดขึ้น โลกจึงเกิดขึ้น โลกยอมชมเชยในอะไร
โลกยึดถือซึ่งอะไร โลกยอมเดือดรอนเพราะอะไร ฯ
[๑๙๗] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
เมื่ออายตนะ ๖ เกิดขึ้น โลกจึงเกิดขึ้น โลกยอมทําความ
ชมเชยในอายตนะ ๖ โลกยึดถืออายตนะ ๖ นั่นแหละ
โลกยอมเดือดรอนเพราะอายตนะ ๖ ฯ
จบ อันธวรรค ที่ ๗
--------------สูตรที่กลาวในอันธวรรคนั้น คือ
นามสูตร จิตตสูตร ตัณหาสูตร สัญโญชนสูตร พันธนสูตร
อัพภาหตสูตร อุฑฑิตสูตร ปหิตสูตร อิจฉาสูตร กับโลกสูตร รวมเปน ๑๐ ฯ
--------------ฆัตวาวรรคที่ ๘
ฆัตวาสูตรที่ ๑
[๑๙๘] เทวดานั้น ยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระ*ผูมีพระภาคดวยคาถาวา
ฆาอะไรหนอจึงอยูเปนสุข ฆาอะไรหนอจึงไมเศราโศก
ขาแตพระโคดม พระองคชอบฆาอะไรซึ่งเปนธรรมอันเดียว ฯ
[๑๙๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา

ฆาความโกรธเสียไดจึงอยูเปนสุข ฆาความโกรธเสียจึงไม
เศราโศก แนะ เทวดา พระอริยเจาทั้งหลาย สรรเสริญ
การฆาความโกรธ ซึ่งมีรากเปนพิษ มียอดหวาน เพราะฆา
ความโกรธนั้นเสียแลวยอมไมเศราโศก ฯ
รถสูตรที่ ๒
[๒๐๐] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอเปนสงาของรถ อะไรหนอเปนเครื่องปรากฏของไฟ
อะไรหนอเปนสงาของแวนแควน อะไรหนอเปนสงาของ
สตรี ฯ
[๒๐๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ธงเปนสงาของรถ ควันเปนเครื่องปรากฏของไฟ พระราชา
เปนสงาของแวนแควน ภัศดาเปนสงาของสตรี ฯ
วิตตสูตรที่ ๓
[๒๐๒] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอเปนทรัพยเครื่องปลื้มใจอยางประเสริฐของคนใน
โลกนี้ อะไรหนอที่บุคคลประพฤติดีแลวนําความสุขมาให
อะไรหนอเปนรสดีกวาบรรดารสทั้งหลาย คนมีชีวิตเปนอยู
อยางไร นักปราชญทั้งหลายกลาววามีชวี ิตประเสริฐ ฯ
[๒๐๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ศรัทธาเปนทรัพยเครื่องปลื้มใจอยางประเสริฐของคนในโลกนี้
ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแลวนําความสุขมาให ความจริง
เทานั้นเปนรสที่ดียิ่งกวารสทั้งหลาย คนที่เปนอยูดวยปญญา
นักปราชญทั้งหลายกลาววามีชีวิตประเสริฐ ฯ
วุฏฐิสูตรที่ ๔
[๒๐๔] เทวดาทูลถามวา
บรรดาสิ่งที่งอกขึ้น สิ่งอะไรหนอประเสริฐ บรรดาสิ่งที่ตกไป
อะไรหนอประเสริฐ บรรดาสัตวที่เดินดวยเทา ใครเปนผู
ประเสริฐ บรรดาชนผูแถลงคารม ใครเปนผูประเสริฐ ฯ
[๒๐๕] เทวดาผูหนึ่งแกวา
บรรดาสิ่งที่งอกขึ้น ขาวกลาเปนประเสริฐ บรรดาสิ่งที่ตกไป
ฝนเปนประเสริฐ บรรดาสัตวที่เดินดวยเทา เหลาโคเปน
ประเสริฐ บรรดาชนผูแถลงคารม บุตรเปนประเสริฐ (เพราะ
ไมกลาวรายใหมารดาบิดา) ฯ
[๒๐๖] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา

บรรดาสิ่งที่งอกขึ้น ความรูเปนประเสริฐ บรรดาสิ่งที่ตกไป
อวิชชาเปนประเสริฐ บรรดาสัตวที่เดินดวยเทา พระสงฆ
เปนประเสริฐ บรรดาชนผูแถลงคารม พระพุทธเจาเปน
ประเสริฐ ฯ
ภีตสูตรที่ ๕
[๒๐๗] เทวดาทูลถามวา
ประชุมชนเปนอันมากในโลกนี้ กลัวอะไรหนอ มรรคาที่ดีแท
พระพุทธเจาตรัสไวดวยเหตุมิใชนอย ขาแตพระโคดมผูมี
ปญญาดุจแผนดิน ขาพระองคขอถามถึงเหตุนั้น วาบุคคล
ตั้งอยูในอะไรแลวไมพงึ กลัวปรโลก ฯ
[๒๐๘] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
บุคคลตั้งวาจาและใจไวโดยชอบ มิไดทําบาปดวยกาย อยู
ครอบครองเรือนที่มีขาวและน้ํามาก เปนผูมีศรัทธา เปนผู
ออนโยน มีปรกติเอื้อเฟอ เผื่อแผ ทราบถอยคํา ผูที่ตั้งอยู
ในธรรม ๔ อยางเหลานี้ ชื่อวาผูดํารงในธรรม ไมตองกลัว
ปรโลก ฯ
นชีรติสูตรที่ ๖
[๒๐๙] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอยอมทรุดโทรม อะไรไมทรุดโทรม อะไรหนอ
ทานเรียกวาทางผิด อะไรหนอเปนอันตรายแหงธรรม อะไร
หนอสิ้นไปตามคืนและวัน อะไรหนอเปนมลทินของ
พรหมจรรย อะไรไมใชน้ําแตเปนเครื่องชําระลาง ในโลก
มีชองกี่ชองที่จิตไมตั้งอยูได ขาพระองคมาเพื่อทูลถามพระผูมีพระภาค ไฉนขาพระองคจะรูความขอนั้นได ฯ
[๒๑๐] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
รูปของสัตวทั้งหลายยอมทรุดโทรม นามและโคตรยอมไม
ทรุดโทรม ราคะทานเรียกวาทางผิด ความโลภเปนอันตราย
ของธรรม วัยสิ้นไปตามคืนและวัน หญิงเปนมลทินของ
พรหมจรรย หมูสัตวนี้ยอ มของอยูในหญิงนี้ ตบะและ
พรหมจรรยทั้งสองนั้น มิใชน้ําแตเปนเครื่องชําระลาง ในโลก
มีชองอยู ๖ ชองที่จิตไมตั้งอยูได คือความเกียจคราน ๑ ความ
ประมาท ๑ ความไมหมั่น ๑ ความไมสํารวม ๑ ความมัก
หลับ ๑ ความอางเลศไมทํางาน ๑ พึงเวนชองทั้ง ๖ เหลานั้น
เสียโดยประการทั้งปวงเถิด ฯ

อิสสรสูตรที่ ๗
[๒๑๑] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอเปนใหญในโลก อะไรหนอเปนสูงสุดแหงภัณฑะ
ทั้งหลาย อะไรหนอเปนดังสนิมศัสตราในโลก อะไรหนอ
เปนเสนียดในโลก ใครหนอนําของไปอยูยอมถูกหาม แต
ใครนําไปกลับเปนที่รัก ใครหนอมาหาบอยๆ บัณฑิตยอม
ยินดีตอนรับ ฯ
[๒๑๒] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
อํานาจเปนใหญในโลก หญิงเปนสูงสุดแหงภัณฑะทั้งหลาย
ความโกรธเปนดังสนิมศัสตราในโลก พวกโจรเปนเสนียด
ในโลก โจรนําของไปอยูย อมถูกหาม แตสมณะนําไปกลับ
เปนที่รัก สมณะมาหาบอยๆ บัณฑิตยอมยินดีตอนรับ ฯ
กามสูตรที่ ๘
[๒๑๓] เทวดาทูลถามวา
กุลบุตรผูใครประโยชนไมควรใหสิ่งอะไร คนไมควรสละ
อะไร อะไรหนอที่เปนสวนดีงามควรปลอย แตที่เปนสวน
ลามกไมควรปลอย ฯ
[๒๑๔] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
บุรุษไมพึงใหซึ่งตน ไมพึงสละซึ่งตน วาจาที่ดีควรปลอย
แตวาจาที่ลามกไมควรปลอย
ปาเถยยสูตรที่ ๙
[๒๑๕] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอยอมรวบรวมไวซึ่งเสบียง อะไรหนอเปนที่มานอน
แหงโภคทรัพยทั้งหลาย อะไรหนอยอมเสือกไสนรชนไป
อะไรหนอละไดยากในโลก สัตวเปนอันมากติดอยูในอะไร
เหมือนนกติดบวง ฯ
[๒๑๖] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ศรัทธายอมรวบรวมไวซึ่งเสบียง ศิริ (คือมิ่งขวัญ) เปนที่
มานอนแหงโภคทรัพยทงั้ หลาย ความอยากยอมเสือกไส
นรชนไป ความอยากละไดยากในโลก สัตวเปนอันมากติด
อยูในความอยาก เหมือนนกติดบวง ฯ
ปชโชตสูตรที่ ๑๐
[๒๑๗] เทวดาทูลถามวา
อะไรเปนแสงสวางในโลก อะไรหนอเปนธรรมเครื่องตื่นอยู

ในโลก อะไรหนอเปนสหายในการงานของผูเปนอยูด วย
การงาน อะไรหนอเปนเครื่องสืบตอชีวติ ของเขา อะไรหนอ
บุคคลผูเกียจครานบาง ไมเกียจครานบาง ยอมพะนอเลี้ยง
ดุจมารดาเลี้ยงดูบุตร เหลาสัตวมีชีวิตที่อาศัยแผนดินอาศัย
อะไรหนอเลี้ยงชีวิต ฯ
[๒๑๘] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ปญญาเปนแสงสวางในโลก สติเปนธรรมเครื่องตื่นอยูในโลก
ฝูงโคเปนสหายในการงานของผูเปนอยูดวยการงาน ไถเปน
เครื่องตอชีวิตของเขา ฝนยอมเลี้ยงบุคคลผูเกียจครานบาง
ไมเกียจครานบาง เหมือนมารดาเลี้ยงบุตร เหลาสัตวมชี ีวิต
ที่อาศัยแผนดิน อาศัยฝนเลี้ยงชีวิต ฯ
อรณสูตรที่ ๑๑
[๒๑๙] เทวดาทูลถามวา
คนพวกไหนหนอไมเปนขาศึกในโลกนี้ พรหมจรรยที่อยู
จบแลวของชนพวกไหน ยอมไมเสื่อม คนพวกไหนกําหนด
รูความอยากไดในโลกนี้ ความเปนไทยมีแกคนพวกไหนทุก
เมื่อ มารดาบิดาหรือพี่นองยอมไหวบุคคลนั้น ผูตั้งมั่นในศีล
คือ ใครหนอ พวกกษัตริยยอมอภิวาทใครหนอ ในธรรม
วินัยนี้ ผูมีชาติต่ํา ฯ
[๒๒๐] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
สมณะทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ไมเปนขาศึกในโลก พรหมจรรยที่อยูจบแลวของสมณะทั้งหลายยอมไมเสื่อม สมณะ
ทั้งหลายยอมกําหนดรูความอยากได ความเปนไทยยอมมีแก
สมณะทั้งหลายทุกเมื่อ มารดาบิดาหรือพี่นองยอมไหวบุคคล
นั้น ผูตั้งมั่น (ในศีล) คือสมณะ ถึงพวกกษัตริยก็อภิวาท
สมณะในธรรมวินัยนี้ ผูมีชาติต่ํา ฯ
จบ ฆัตวาวรรค ที่ ๘
--------------สูตรที่กลาวในฆัตวาวรรคนั้น คือ
ฆัตวาสูตร รถสูตร วิตตสูตร วุฏฐิสูตร ภีตสูตร นชีรติสูตร อิสสร
สูตร กามสูตร ปาเถยยสูตร ปชโชตสูตร และอรณสูตร ฯ
จบ เทวตาสังยุต ฯ
------------เทวปุตตสงยุต

วรรคที่ ๑
ปฐมกัสสปสูตรที่ ๑
[๒๒๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้น กัสสปเทวบุตร เมื่อราตรีปฐมยามสิ้นไปแลว มีวรรณอันงาม
ยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นแลว ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
กัสสปเทวบุตรยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
พระผูมีพระภาคทรงประกาศภิกษุไวแลว แตไมทรงประกาศคําสอนของภิกษุ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัสสปเทวบุตร ถาอยางนั้นคําสอนนั้นจง
แจมแจง ณ ที่นี้เถิด ฯ
[๒๒๒] กัสสปเทวบุตร ไดกราบทูลวา บุคคลพึงศึกษาคําสุภาษิต
การเขาไปนั่งใกลสมณะ การนั่งในที่เรนลับแตผูเดียว และการสงบระงับจิต ฯ
พระศาสดาไดทรงพอพระทัย ฯ
ลําดับนั้น กัสสปเทวบุตรทราบวา พระศาสดาทรงพอพระทัย จึงถวาย
บังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลวอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
ทุติยกัสสปสูตรที่ ๒
[๒๒๓] ... อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ...
กัสสปเทวบุตร ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดภาษิตคาถานี้ ในสํานัก
พระผูมีพระภาควา
ภิกษุพึงเปนผูเพงพินิจ มีจิตหลุดพนแลว พึงหวังธรรมอันไม
เปนที่เกิดขึ้นแหงหฤทัย
อนึ่ง ภิกษุผูมุงตอพระอรหัตนั้น พึงรูความเกิดขึ้น และ
ความเสื่อมไปแหงโลก พึงมีใจดี อันตัณหาและทิฐิไมอิง
อาศัยแลว ฯ
มาฆสูตรที่ ๓
[๒๒๔] ... อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี
ครั้งนั้น มาฆเทวบุตร เมื่อราตรีปฐมยามสิ้นไปแลว มีวรรณอันงามยิ่งนัก ยัง
พระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว
ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๒๒๕] มาฆเทวบุตรยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
บุคคลฆาอะไรสิ จึงจะอยูเปนสุข ฆาอะไรสิ จึงจะไมเศรา

โศก ขาแตพระโคดม พระองคทรงพอพระทัยการฆาธรรม
อะไร ซึ่งเปนธรรมอันเดียว ฯ
[๒๒๖] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
บุคคลฆาความโกรธแลว ยอมอยูเปนสุข ฆาความโกรธแลว
ยอมไมเศราโศก ดูกรทาววัตรภู อริยะทั้งหลาย สรรเสริญ
การฆาความโกรธ ซึ่งมีรากเปนพิษ มียอดหวาน เพราะวา
บุคคลฆาความโกรธนั้นแลวยอมไมเศราโศก ฯ
มาคธสูตรที่ ๔
[๒๒๗] มาคธเทวบุตร ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
แสงสวางในโลก มีกี่อยาง ขาพระองคมาเพื่อทูลถามพระ
ผูมีพระภาคแลว ไฉนจะพึงทราบขอนั้นได ฯ
[๒๒๘] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
แสงสวางในโลกมี ๔ อยาง อยางที่ ๕ ไมมีในโลกนี้
พระอาทิตยสองสวางในกลางวัน พระจันทรสองสวางใน
กลางคืน สวนไฟสองสวางในที่นั้นๆ ทั้งกลางวันและ
กลางคืน พระสัมพุทธเจาประเสริฐสุดกวาแสงสวางทั้งหลาย
แสงสวางนี้เปนยอดเยี่ยม ฯ
ทามลิสูตรที่ ๕
[๒๒๙] ... อารามแหงอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้ง
นั้น ทามลิเทวบุตร เมื่อราตรีปฐมยามสิ้นไปแลว มีวรรณงามยิ่งนัก ยังพระวิหาร
เชตวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวก็ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคแลว ไดยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๒๓๐] ทามลิเทวบุตร ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวไดภาษิตคาถา
นี้ ในสํานักพระผูมีพระภาควา
พราหมณผูไมเกียจคราน พึงทําความเพียรนี้ เขาไมปรารถนา
ภพดวยเหตุนั้น เพราะละกามไดขาดแลว ฯ
[๒๓๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ทามลิ กิจไมมีแกพราหมณ เพราะวา พราหมณทํากิจเสร็จ
แลว บุคคลยังไมไดทาจอดในแมน้ําทั้งหลาย เพียงใด เขา
เปนสัตวเกิด ตองพยายาม ดวยตัวทุกอยาง เพียงนั้น ก็ผูนั้น
ไดทาเปนที่จอดแลว ยืนอยูบนบก ไมตองพยายาม เพราะ
วา เขาเปนผูถึงฝงแลว ฯ
ดูกรทามลิเทวบุตร นี้เปนขออุปมาแหงพราหมณ ผูมีอาสวะ

สิ้นแลว มีปญญาเพงพินิจ ฯ
พราหมณนั้น ถึงที่สุดแหงชาติและมรณะแลว ไมตองพยายาม
เพราะเปนผูถึงฝงแลว ฯ
กามทสูตรที่ ๖
[๒๓๒] กามทเทวบุตร ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค สมณธรรมทําไดโดยยาก ขาแต
พระผูมีพระภาค สมณธรรมทําไดโดยยากยิ่ง ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา
ชนทั้งหลาย ผูตั้งมั่นแลวดวยศีลแหงพระเสขะ มีตนตั้งมั่น
แลว ยอมกระทํา แมซึ่งสมณธรรมอันบุคคลทําไดโดยยาก
ความยินดี ยอมนําสุขมาใหแกบุคคลผูเขาถึงแลวซึ่งความ
เปนผูไมมีเรือน ฯ
[๒๓๓] กามทเทวบุตรกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขอที่หาไดยาก
นี้ คือความสันโดษ ยินดี ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา
ชนเหลาใด ยินดีแลวในความสงบแหงจิต ชนเหลาใด มีใจ
ยินดีแลวในความอบรมจิต ทั้งกลางวันและกลางคืน ชน
เหลานั้น ยอมไดแมซึ่งสิง่ ที่ไดโดยยาก ฯ
[๒๓๔] กามทเทวบุตรกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค ธรรมชาติที่
ตั้งมั่นไดยากนี้ คือจิต ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา
ชนเหลาใด ยินดีแลวในความสงบอินทรีย ชนเหลานั้น
ยอมตั้งมั่น ซึ่งจิตที่ตั้งมั่นไดยาก ดูกรกามทเทวบุตร อริยะ
ทั้งหลายเหลานั้นตัดขายแหงมัจจุไปได ฯ
[๒๓๕] กามทเทวบุตรกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค ทางที่ไปได
ยาก คือ ทางที่ไมเสมอ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรกามทเทวบุตร อริยะทั้งหลาย ยอมไปได แมในทางที่
ไมเสมอ ที่ไปไดยาก
ผูมิใชอริยะ ยอมเปนผูบายศีรษะลงเบื้องต่ํา ตกไปในทาง
อันไมเสมอ ทางนั้นสม่ําเสมอสําหรับอริยะทั้งหลาย เพราะ
อริยะทั้งหลาย เปนผูสม่ําเสมอ ในทางอันไมเสมอ ฯ
ปญจาลจัณฑสูตรที่ ๗
[๒๓๖] ปญจาลจัณฑเทวบุตร ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ได

ภาษิตคาถานี้ ในสํานักพระผูมีพระภาควา
บุคคลผูมีปญญามาก ไดประสบโอกาส ในที่คับแคบหนอ
ผูใดไดรูฌาน เปนผูตื่น ผูนั้นเปนผูหลีกออกไดอยางองอาจ
เปนมุนี ฯ
[๒๓๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ชนเหลาใด แมอยูในที่คับแคบ แตไดเฉพาะแลวซึ่งสติ
เพื่อการบรรลุธรรม คือพระนิพพาน ชนเหลานั้น ตั้งมั่น
ดีแลว โดยชอบ ฯ
ตายนสูตรที่ ๘
[๒๓๘] ครั้งนั้น ตายนเทวบุตรผูเปนเจาลัทธิมาแตกอน เมื่อราตรีปฐม
ยามสิ้นไปแลว มีวรรณอันงามยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวไดยืน
อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๒๓๙] ตายนเทวบุตร ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวไดภาษิตคาถา
เหลานี้ ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ทานจงพยายามตัดกระแสตัณหา จงบรรเทากามเสียเถิด
พราหมณ ฯ
มุนีไมละกาม ยอมไมเขาถึงความที่จิตแนวแนได ฯ
ถาบุคคลจะพึงทําความเพียร พึงทําความเพียรนั้นจริงๆ พึง
บากบั่นทําความเพียรนั้นใหมั่น เพราะวาการบรรพชาที่ปฏิบัติ
ยอหยอน ยิ่งเรี่ยรายโทษดุจธุลี ฯ
ความชั่วไมทําเสียเลยประเสริฐกวา ความชั่วยอมเผาผลาญ
ในภายหลัง ฯ
ก็กรรมใดทําแลว ไมเดือดรอนในภายหลัง กรรมนั้นเปน
ความดี ทําแลวประเสริฐกวา หญาคาอันบุคคลจับไมดี ยอม
บาดมือนั่นเองฉันใด ฯ
ความเปนสมณะ อันบุคคลปฏิบัติไมดี ยอมฉุดเขาไปเพื่อ
เกิดในนรก ฉันนั้น ฯ
กรรมอันยอหยอนอยางใดอยางหนึ่ง วัตรอันใดที่เศราหมอง
และพรหมจรรยที่นารังเกียจ ทั้งสามอยางนั้น ไมมีผลมาก ฯ
ตายนเทวบุตร ครั้นไดกลาวดังนี้แลว ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทํา
ประทักษิณแลวอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
[๒๔๐] ครั้งนั้น โดยลวงราตรีนั้นแลว พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ เทวบุตรนามวาตายนะ ผูเปนเจาลัทธิ

เชตวันทั้งสิ้นใหสวางเขามาหาเราถึงที่อยู ครัน้ แลว ก็อภิวาทเราแลว ไดยืนอยู
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ตายนเทวบุตร ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดภาษิต
คาถาเหลานี้ในสํานักของเราวา
ทานจงพยายามตัดกระแสตัณหา จงบรรเทากามเสียเถิด
พราหมณ
มุนีไมละกาม ยอมไมเขาถึงความที่จิตแนวแนได ฯ
ถาบุคคลจะพึงทําความเพียร พึงทําความเพียรนั้นจริงๆ พึง
บากบั่นทําความเพียรนั้นใหมั่น เพราะวาการบรรพชาที่ปฏิบัติ
ยอหยอน ยิ่งเรี่ยรายโทษดุจธุลี ฯ
ความชั่ว ไมทําเสียเลยประเสริฐกวา ความชั่วยอมเผาผลาญ
ในภายหลัง ฯ
ก็กรรมใดทําแลวไมเดือดรอนในภายหลัง กรรมนั้นเปน
ความดี ทําแลวประเสริฐกวา หญาคาอันบุคคลจับไมดี ยอม
บาดมือนั่นเอง ฉันใด ฯ
ความเปนสมณะ อันบุคคลปฏิบัติไมดี ยอมฉุดเขาไปเพื่อ
เกิดในนรก ฉันนั้น ฯ
กรรมอันยอหยอนอยางใดอยางหนึ่ง วัตรอันใดที่เศราหมอง
และพรหมจรรยที่นารังเกียจ ทั้งสามอยางนั้น ไมมีผลมาก ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตายนเทวบุตรครั้นไดกลาวดังนี้แลว ก็อภิวาทเรา
ทําประทักษิณแลวอันตรธานไปในที่นั้นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จง
ศึกษา จงเลาเรียน จงทรงจําตายนคาถาไว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตายนคาถาประกอบ
ดวยประโยชน เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย ฯ
จันทิมสูตรที่ ๙
[๒๔๑] พระผูมีพระภาคประทับ ... เขตพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัย
นั้น จันทิมเทวบุตรถูกอสุรินทราหูเขาจับแลว ครั้งนั้นจันทิมเทวบุตรระลึกถึงพระ
ผูมีพระภาค ไดภาษิตคาถานี้ในเวลานั้นวา
ขาแตพระพุทธเจา ผูแกลวกลา ขอความนอบนอมจงมีแด
พระองค พระองคเปนผูหลุดพนแลวในธรรมทั้งปวง ขาพระองคถึงเฉพาะแลว ซึ่งฐานะอันคับขัน ขอพระองคจงเปนที่พึ่ง
แหงขาพระองคนั้น ฯ
[๒๔๒] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค ทรงปรารภจันทิมเทวบุตรไดตรัส
กะอสุรินทราหูดวยพระคาถาวา
จันทิมเทวบุตร ถึงตถาคตผูเปนพระอรหันต วาเปนที่พึ่ง
ดูกรราหู ทานจงปลอยจันทิมเทวบุตร พระพุทธเจาทั้งหลาย

เปนผูอนุเคราะหแกโลก ฯ
[๒๔๓] ลําดับนั้นอสุรินทราหู ปลอยจันทิมเทวบุตรแลว มีรูปอันกระ*หืดกระหอบ เขาไปหาอสุรินทเวปจิตติถึงที่อยู ครั้นแลวก็เปนผูเศราสลด เกิด
ขนพอง ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๒๔๔] อสุรินทเวปจิตติ ไดกลาวกะอสุรนิ ทราหู ผูยืนอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ดวยคาถาวา
ดูกรราหู ทําไมหนอ ทานจึงกระหืดกระหอบปลอยพระจันทร
เสีย ทําไมหนอ ทานจึงมีรูปสลด มายืนกลัวอยู ฯ
[๒๔๕] อสุรินทราหูกลาววา
ขาพเจาถูกขับดวยคาถาของพระพุทธเจา หากขาพเจาไมพึง
ปลอยจันทิมเทวบุตร ศีรษะของขาพเจาพึงแตกเจ็ดเสี่ยง
มีชีวิตอยู ก็ไมพึงไดรับความสุข ฯ
สุริยสูตรที่ ๑๐
[๒๔๖] ก็โดยสมัยนั้น สุริยเทวบุตร ถูกอสุรินทราหูเขาจับแลว ครั้ง
นั้น สุริยเทวบุตร ระลึกถึงพระผูมีพระภาค ไดกลาวคาถานี้ในเวลานั้นวา
ขาแตพระพุทธเจา ผูแกลวกลา ขอความนอบนอมจงมีแด
พระองค พระองคเปนผูหลุดพนแลวในธรรมทั้งปวง ขาพระองคถึงเฉพาะแลวซึ่งฐานะอันคับขัน ขอพระองคจงเปน
ที่พึ่งแหงขาพระองคนั้น ฯ
[๒๔๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงปรารภสุริยเทวบุตรไดตรัสกะ*อสุรินทราหูดว ยพระคาถาวา
สุริยเทวบุตร ถึงตถาคตผูเปนพระอรหันต วาเปนที่พึง ดูกร
ราหู ทานจงปลอยสุริยะ พระพุทธเจาทั้งหลาย เปนผู
อนุเคราะหแกโลก สุริยะใดเปนผูสองแสง กระทําความสวาง
ในที่มืดมิด มีสัณฐานเปนวงกลม มีเดชสูง ดูกรราหู ทาน
อยากลืนกินสุริยะนั้น ผูเที่ยวไปในอากาศ ดูกรราหู ทาน
จงปลอยสุริยะ ผูเปนบุตรของเรา ฯ
[๒๔๘] ลําดับนั้น อสุรินทราหู ปลอยสุริยเทวบุตรแลว มีรปู อัน
กระหืดกระหอบ เขาไปหาอสุรินทเวปจิตติถึงที่อยู ครั้นแลวก็เปนผูเศราสลด เกิด
ขนพอง ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๒๔๙] อสุรนิ ทเวปจิตติ ไดกลาวกะอสุรินทราหู ผูยืนอยู ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง ดวยคาถาวา
ดูกรราหู ทําไมหนอ ทานจึงกระหืดกระหอบ ปลอยพระสุริยะเสีย ทําไมหนอ ทานจึงมีรูปเศราสลด มายืนกลัวอยู ฯ

[๒๕๐] อสุรินทราหู กลาววา
ขาพเจาถูกขับดวยคาถาของพระพุทธเจา ถาขาพเจาไมพึง
ปลอยพระสุริยะ ศีรษะของขาพเจาพึงแตกเจ็ดเสี่ยง มีชีวิต
อยู ก็ไมพึงไดรับความสุข ฯ
จบ วรรคที่ ๑
--------รวมพระสูตรในวรรคที่ ๑ นี้ มี ๑๐ สูตร คือ ปฐมกัสสปสูตรที่ ๑
ทุติยกัสสปสูตรที่ ๒ มาฆสูตรที่ ๓ มาคธสูตรที่ ๔ ทามลิสูตรที่ ๕ กามทสูตร
ที่ ๖ ปญจาลจัณฑสูตรที่ ๗ ตายนสูตรที่ ๘ จันทิมสูตรที่ ๙ และ
สุริยสูตรที่ ๑๐ ฯ
--------อนาถปณฑิกวรรคที่ ๒
จันทิมสสูตรที่ ๑
[๒๕๑] พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น จันทิมสเทวบุตร เมื่อปฐม
ยามสิ้นไปแลว มีวรรณงามยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวไดยืนอยู
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๒๕๒] จันทิมสเทวบุตร ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ได
กลาวคาถานี้ ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ก็ชนเหลาใด เขาถึงฌาน มีจิตเปนสมาธิ มีปญญา มีสติ
ชนเหลานั้น จักถึงความสวัสดี ประดุจเนื้อในชวากเขา ไร
ริ้นยุง ฉะนั้น ฯ
[๒๕๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ก็ชนเหลาใด เขาถึงฌาน ไมประมาท ละกิเลสได ชน
เหลานั้น จักถึงฝงประดุจปลา ทําลายขายไดแลว ฉะนั้น ฯ
เวณฑุสูตรที่ ๒
[๒๕๔] เวณฑุเทวบุตร ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาว
คาถานี้ ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ชนเหลาใด นั่งใกลพระสุคต ประกอบตนในศาสนาของ
พระโคดม ไมประมาทแลว ศึกษาตามอยู ชนเหลานั้น
ถึงความสุขแลวหนอ ฯ
[๒๕๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ชนเหลาใด เปนผูเพงพินิจ ศึกษาตามในขอสั่งสอน อันเรา

กลาวไวแลว ชนเหลานั้น ไมประมาทอยูในกาล ไมพึงไปสู
อํานาจแหงมัจจุ ฯ
ทีฆลัฏฐิสูตรที่ ๓
[๒๕๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั อันเปนที่
ใหเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น ทีฆลัฏฐิเทวบุตร เมื่อ
ราตรีปฐมยามสิ้นไปแลว มีวรรณอันงามยิง่ นัก ยังพระวิหารเวฬุวันทั้งสิ้นใหสวาง
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว
ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๒๕๗] ทีฆลัฏฐิเทวบุตร ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาว
คาถานี้ ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ภิกษุพึงเปนผูมีปกติเพงพินิจ มีจิตหลุดพนแลว พึงหวัง
ความไมเกิดขึ้นแหงหทัย รูความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป
แหงโลกแลว มีใจดี อันตัณหาและทิฐิไมอิงอาศัยแลว มี
คุณขอนั้นเปนอานิสงส ฯ
นันทนสูตรที่ ๔
[๒๕๘] นันทนเทวบุตร ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ได
กราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
ขาแตพระโคดม ผูมีพระปญญากวางขวาง ขาพระองคขอทูลถาม
พระองคถึงญาณทัสสนะ อันไมเวียนกลับแหงพระผูมีพระภาค
บัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคลชนิดไรวา เปนผูมีศีล เรียก
บุคคลชนิดไรวา เปนผูมีปญญา บุคคลชนิดไรลวงทุกข
อยูได เทวดาทั้งหลาย บูชาบุคคลชนิดไร ฯ
[๒๕๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
บุคคลใด มีศีล มีปญญา มีตนอบรมแลว มีจิตตั้งมั่น
ยินดีในฌาน มีสติ เขาปราศจากความโศกทั้งหมด ละไดขาด
มีอาสวะสิ้นแลว ทรงไวซึ่งรางกายมีในที่สุด บัณฑิตทั้งหลาย
เรียกบุคคลชนิดนั้นวา เปนผูมีศีล เรียกบุคคลชนิดนั้นวา
เปนผูมีปญญา บุคคลชนิดนั้นลวงทุกขอยูได เทวดาทั้งหลาย
บูชาบุคคลชนิดนั้น ฯ
จันทนสูตรที่ ๕
[๒๖๐] จันทนเทวบุตร ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ได
กราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
บุคคลผูไมเกียจครานทั้งกลางคืนและกลางวัน จะขามโอฆะ

ไดอยางไรสิ ใครจะไมจมในหวงน้ําลึก อันไมมีที่พึ่งพิง
ไมมีที่ยึดเหนี่ยว ฯ
[๒๖๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา
บุคคลผูสมบูรณดวยศีล ในกาลทุกเมื่อ มีปญญา มีใจ
ตั้งมั่นดีแลว ปรารภความเพียร มีตนสงไปแลว ยอมขาม
โอฆะที่ขามไดยาก เขาเวนขาดแลวจากกามสัญญา ลวงรูป
สัญโญชนได มีภพเปนที่เพลิดเพลินสิ้นไปแลว ยอมไมจม
ในหวงน้ําลึก ฯ
วาสุทัตตสูตรที่ ๖
[๒๖๒] วาสุทัตตเทวบุตร ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ได
กลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ภิกษุพึงมีสติเพื่อละกามราคะ งดเวนเสีย ประดุจบุคคลถูก
แทงดวยหอก ประดุจบุคคลถูกไฟไหมศีรษะอยู ฯ
[๒๖๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ภิกษุพึงมีสติเพื่อการละสักกายทิฏฐิ งดเวนเสีย ประดุจ
บุคคลถูกแทงดวยหอก ประดุจบุคคลถูกไฟไหมศีรษะอยู ฯ
สุพรหมสูตรที่ ๗
[๒๖๔] สุพรหมเทวบุตร ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ได
กราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
จิตนี้สะดุงอยูเปนนิตย ใจนี้หวาดเสียวอยูเปนนิตย ถาเมื่อ
กิจทั้งหลายยังไมเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแลวก็ตาม ถาความ
ไมสะดุงกลัวมีอยู ขาพระองคทูลถามแลว ขอจงตรัสบอก
ขอนั้นแกขาพระองค ฯ
[๒๖๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา
นอกจากปญญาและความเพียร นอกจากความสํารวมอินทรีย
นอกจากความสละวางโดยประการทั้งปวง เรายังไมเห็นความ
สวัสดีแหงสัตวทั้งหลาย ฯ
สุพรหมเทวบุตรไดกลาวดังนี้แลว ฯลฯ ก็อนั ตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
กกุธสูตรที่ ๘
[๒๖๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระอัญชนวัน สถาน
พระราชทานอภัยแกเนื้อ เขตเมืองสาเกต ครั้งนั้น กกุธเทวบุตร เมื่อราตรี
ปฐมยามสิ้นไปแลว มีวรรณงามยิ่งนัก ยังอัญชนวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ได

ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๒๖๗] กกุธเทวบุตร ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระสมณะ พระองคทรงยินดีอยูหรือ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรผูมีอายุ เราไดอะไรจึงจะยินดี ฯ
กกุธเทวบุตรกราบทูลวา ขาแตพระสมณะ ถาอยางนั้นพระองคทรง
เศราโศกอยูหรือ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรผูมีอายุ เราเสื่อมอะไรจึงจะเศราโศก ฯ
กกุธเทวบุตรกราบทูลวา ขาแตพระสมณะ ถาอยางนั้นพระองคไมทรง
ยินดีเลย ไมทรงเศราโศกเลยหรือ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา เปนเชนนั้นผูมีอายุ ฯ
[๒๖๘] กกุธเทวบุตร กราบทูลวา
ขาแตภิกษุ พระองคไมมีทุกขบางหรือ ความเพลิดเพลิน
ไมมีบางหรือ ความเบื่อหนายไมครอบงําพระองคผูประทับนั่ง
แตพระองคเดียวบางหรือ ฯ
[๒๖๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรทานผูอันคนบูชา เราไมมีทุกขเลย และความเพลิดเพลิน
ก็ไมมี อนึ่ง ความเบื่อหนาย ก็ไมครอบงําเราผูนั่งแต
ผูเดียว ฯ
[๒๗๐] กกุธเทวบุตรกราบทูลวา
ขาแตภิกษุ ทําไมพระองคจึงไมมีทุกข ทําไมความเพลิดเพลิน
จึงไมมี ทําไมความเบื่อหนาย จึงไมครอบงําพระองคผูนั่ง
แตผูเดียว ฯ
[๒๗๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ผูมีทุกขนั่นแหละ จึงมีความเพลิดเพลิน ผูมีความเพลิดเพลิน
นั่นแหละ จึงมีทุกข ภิกษุยอมเปนผูไมมีความเพลิดเพลิน
ไมมีทุกข ทานจงรูอยางนี้เถิด ผูมีอายุ ฯ
[๒๗๒] กกุธเทวบุตรกราบทูลวา
นานหนอ ขาพระองคจึงพบเห็นภิกษุ ผูเปนพราหมณ
ดับรอบแลว ไมมีความเพลิดเพลิน ไมมีทุกข ขามพน
เครื่องของในโลกแลว ฯ
อุตตรสูตรที่ ๙
[๒๗๓] ราชคฤหนิทาน ฯ อุตตรเทวบุตร ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่งแลว ไดกลาวคาถานี้ ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ชีวิตมีอายุนอย ถูกชราตอนเขาไป ชีวิตที่ถูกชราตอนเขาไป

แลว ยอมไมมีที่ตานทาน บุคคลเห็นภัยในมรณะนี้แลว
พึงทําบุญอันจะนําความสุขมาให ฯ
[๒๗๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ชีวิตมีอายุนอย ถูกชราตอนเขาไป ชีวิตที่ถูกชราตอนเขาไป
แลว ยอมไมมีที่ตานทาน ผูเห็นภัยในความตายนี้ พึงละ
โลกามิสเสีย มุงตอสันติ ฯ
อนาถปณฑิกสูตรที่ ๑๐
[๒๗๕] อนาถบิณฑิกเทวบุตร ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ได
กลาวคาถาเหลานี้ ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ก็พระเชตวันนี้นั้น อันหมูแหงทานผูแสวงคุณพํานักอยู
พระธรรมราชาก็ประทับอยูแลว เปนที่ใหเกิดปติแกขา
พระองค ฯ
สัตวทั้งหลาย ยอมบริสุทธิ์ดวยสวน ๕ นี้ คือ กรรม
วิชชา ธรรม ศีล และชีวิตอันอุดม หาใชบริสุทธิ์ดวยโคตร
หรือทรัพยไม ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ บุรุษผูเปนบัณฑิต เมื่อเล็งเห็นประโยชน
ของตน พึงเลือกเฟนธรรมโดยแยบคายอยางนี้ จึงจะบริสุทธิ์
ในธรรมนั้น พระสารีบุตรรูปเดียวเทานั้น เปนผูประเสริฐ
ดวยปญญา ศีล และธรรมเครื่องสงบระงับ ภิกษุใดเปนผู
ถึงซึ่งฝง ภิกษุนั้นก็มีทานพระสารีบุตรนั้นเปนอยางเยีย่ ม ฯ
อนาถบิณฑิกเทวบุตร ครั้นไดกลาวดังนี้แลว ก็ถวายบังคมพระผูมี*พระภาค ทําประทักษิณแลวอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
[๒๗๖] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค เมื่อลวงราตรีนั้นแลว จึงตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนี้เทวบุตรองคหนึ่ง เมื่อราตรี
ปฐมยามสิ้นไปแลว มีวรรณงามยิ่งนัก ยังวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง เขามาหา
เราถึงที่อยู ครัน้ แลว ก็อภิวาทเราแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
เทวบุตรนั้น ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวคาถาเหลานี้ในสํานัก
เราวา
ก็พระเชตวันนี้นั้น อันหมูแหงทานผูแสวงคุณพํานักอยู
พระธรรมราชาก็ประทับอยูแลว เปนที่ใหเกิดปติแกขา
พระองค ฯ
สัตวทั้งหลายยอมบริสุทธิ์ดวยสวน ๕ นี้ คือ กรรม วิชชา
ธรรม ศีล และชีวิตอันอุดม หาใชบริสุทธิ์ดวยโคตรหรือ
ทรัพยไม ฯ

เพราะเหตุนั้นแหละ บุรุษผูเปนบัณฑิต เมื่อเล็งเห็นประโยชน
ของตน พึงเลือกเฟนธรรมโดยแยบคายอยางนี้ จึงจะบริสุทธิ์
ในธรรมนั้น พระสารีบุตรรูปเดียวเทานั้น เปนผูประเสริฐ
ดวยปญญา ศีล และธรรมเครื่องสงบระงับ ภิกษุใดเปนผู
ถึงซึ่งฝง ภิกษุนั้นก็มีทานพระสารีบุตรนั้นเปนอยางเยีย่ ม ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวบุตรนั้นครั้นไดกลาวดังนี้แลว ก็อภิวาทเรา ทํา
ประทักษิณแลว อันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
[๒๗๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดกราบ*ทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เทวบุตรนั้นเห็นจะเปนอนาถบิณฑิก
เทวบุตรแน อนาถบิณฑิกคฤหบดีไดเลื่อมใสยิ่งนักในทานพระสารีบุตร ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ถูกละๆ ดูกรอานนท ขอที่จะพึง
ถึงดวยการนึกคิดมีประมาณเพียงใดนั้น เธอถึงแลว ดูกรอานนท ก็เทวบุตรนั้น
คือ อนาถบิณฑิกเทวบุตร ฯ
จบ อนาถบิณฑิกวรรคที่ ๒
------------------รวมพระสูตรในอนาถบิณฑิกวรรคที่ ๒ นี้มี ๑๐ สูตร คือ จันทิมสสูตร
ที่ ๑ เวณฑุสูตรที่ ๒ ทีฆลัฏฐิสูตรที่ ๓ นันทนสูตรที่ ๔ จันทนสูตรที่ ๕
วาสุทัตตสูตรที่ ๖ สุพรหมสูตรที่ ๗ กกุธสูตรที่ ๘ อุตตรสูตรที่ ๙ และ
อนาถบิณฑิกสูตรที่ ๑๐ ฯ
----------------นานาติตถิยวรรคที่ ๓
สิวสูตรที่ ๑
[๒๗๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น เมื่อปฐมยามลวงแลว
สิวเทวบุตร มีวรรณะงามยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว จึงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลวไดยืน
อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๒๗๙] สิวเทพบุตร ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาว
คาถาเหลานี้ ในสํานักพระผูมีพระภาควา
บุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเทานั้น ควรทําความ
สนิทสนมกับพวกสัตบุรุษ บุคคลรูทั่วถึงพระสัทธรรมของ
พวกสัตบุรุษแลว เปนผูประเสริฐ ไมเปนผูตกต่ํา บุคคล
ควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเทานั้น ควรทําความสนิทสนม

กับพวกสัตบุรุษ บุคคลรูทั่วถึงพระสัทธรรมของพวกสัตบุรุษ
แลว ยอมไดปญญา ไมคลาดเปนอยางอื่น บุคคลควร
สมาคมกับพวกสัตบุรุษเทานั้น ควรทําความสนิทสนมกับ
พวกสัตบุรุษ บุคคลรูทั่วถึงพระสัทธรรมของพวกสัตบุรุษ
แลว ยอมไมเศราโศกในทามกลางแหงความเศราโศก
บุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเทานั้น ควรทําความสนิท
สนมกับพวกสัตบุรุษ บุคคลรูทั่วถึงพระสัทธรรมของพวก
สัตบุรุษแลวยอม รุงโรจนในทามกลางหมูญาติ บุคคลควร
สมาคมกับพวกสัตบุรุษเทานั้น ควรทําความสนิทสนมกับพวก
สัตบุรุษ เหลาสัตวรูทั่วถึงพระสัทธรรมของพวกสัตบุรษุ แลว
ยอมถึงสุคติ บุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเทานั้น ควรทํา
ความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษ เหลาสัตวรูทั่วถึงพระ
สัทธรรมของพวกสัตบุรษุ แลว ยอมยืนยงตลอดไป ฯ
[๒๘๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสตอบสิวเทวบุตรดวยพระ
คาถาวา
บุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเทานั้น ควรทําความสนิท
สนมกับพวกสัตบุรุษ บุคคลรูทั่วถึงสัทธรรมของพวกสัตบุรุษ
แลว ยอมพนจากทุกขทั้งปวง ฯ
เขมสูตรที่ ๒
[๒๘๑] เขมเทพบุตร ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวไดกลาว
คาถาเหลานี้ ในสํานักพระผูมีพระภาควา
คนพาลผูมีปญญาทราม ยอมประพฤติกับตนเองดังศัตรู ยอม
ทํากรรมลามกอันอํานวยผลเผ็ดรอน บุคคลทํากรรมใดแลว
ยอมเดือดรอนภายหลัง มีหนานองดวยน้ําตารองไหอยู เสวย
ผลแหงกรรมใด กรรมนัน้ ทําแลวไมดีเลย บุคคลทํากรรมใด
แลว ไมเดือดรอนในภายหลัง มีหวั ใจแชมชื่นเบิกบานเสวย
ผลแหงกรรมใด กรรมนัน้ ทําแลวเปนการดี บุคคลรูกรรมใดวา
เปนประโยชนแกตน ควรรีบลงมือกระทํากรรมนั้นทีเดียว อยา
พยายามเปนนักปราชญเจาความคิด ดวยความคิดอยางพอคา
เกวียน พอคาเกวียนละหนทางสายใหญที่เรียบรอยสม่ําเสมอ
เสีย แวะไปสูทางที่ขรุขระ เพลาก็หักสะบั้นซบเซา ฉันใด
บุคคลละทิ้งธรรม หันไปประพฤติตามอธรรม ก็ฉันนั้น เปน
คนเขลาเบาปญญา ดําเนินไปสูทางมฤตยูซบเซาอยู เหมือน
พอคาเกวียนมีเพลาเกวียนหักแลว ฉะนั้น ฯ

เสรีสูตรที่ ๓
[๒๘๒] เสรีเทพบุตร ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวไดกลาว
คาถาทูลถวายพระผูมีพระภาควา
เทวดาและมนุษยทั้งสองพวก ตางก็พอใจอาหารดวยกันทั้ง
นั้น เออ ก็ผูที่ไมพอใจอาหารชื่อวายักษโดยแท ฯ
[๒๘๓] พระผูมีพระภาคไดตรัสตอบเสรีเทพบุตร ดวยพระคาถาวา
ชนเหลาใดมีใจผองใส ใหขาวและน้ําดวยศรัทธา ขาวและ
น้ํานั้นแล ยอมพะนอเขาทั้งในโลกนี้และโลกหนา เพราะ
เหตุนั้น สมควรเปลื้องความเหนียวแนนเสีย ครอบงํา
มลทินของใจเสีย พึงใหทาน บุญเทานั้นยอมเปนที่พึ่งของ
เหลาสัตวในโลกหนา ฯ
[๒๘๔] ส. นาอัศจรรยพระเจาขา ไมเคยมีมา พระเจาขา พระดํารัสนี้
พระผูมีพระภาคตรัสแจมแจงแลว
ชนเหลาใดมีใจผองใส ใหขาวและน้ําดวยศรัทธา ขาวและ
น้ํานั้นแล ยอมพะนอเขาทั้งในโลกนี้และโลกหนา เพราะ
เหตุนั้น สมควรเปลื้องความเหนียวแนนเสีย ครอบงํา
มลทินของใจเสีย พึงใหทาน บุญเทานั้นเปนที่พึ่งของเหลา
สัตวในโลกหนา ฯ
[๒๘๕] ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องเคยมีมาแลว หมอมฉันไดเปน
พระเจาแผนดิน มีนามวาเสรี เปนทายก เปนทานบดี เปนผูกลาวชมการใหทาน
ที่ประตูทั้ง ๔ ดาน หมอมฉันไดใหทานแกสมณพราหมณ คนกําพรา คนเดิน
ทางไกล วณิพกและยาจกทั้งหลาย ครั้นตอมา พวกฝายในพากันเขาไปหาหมอม
ฉัน ไดพูดปรารภขึ้นวา พระองคทรงบําเพ็ญทาน แตพวกหมอมฉันไมไดให
ทาน เปนการชอบที่พวกหมอมฉันจะไดอาศัยใตฝาละอองธุลีพระบาทใหทาน
กระทําบุญบาง หมอมฉันจึงคิดเห็นวา เราเองก็เปนทายก เปนทานบดี เปนผูกลาว
ชมการใหทาน เมื่อมีผูพูดวา พวกหมอมฉันจะใหทาน เราจะวาอะไร แลวจึงมอบ
ประตูดานแรกใหแกพวกฝายในไป เขาพากันใหทานในที่นั้น ทานของหมอมฉันก็
ลดไป ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้นตอมา พวกกษัตริยพระราชวงศพากันเขาไปหา
หมอมฉัน ไดพูดปรารภขึ้นวา พระองคทรงบําเพ็ญทาน พวกฝายในก็บําเพ็ญทาน แต
พวกขาพระพุทธเจาไมไดใหทาน เปนการชอบที่พวกขาพระพุทธเจาจะไดอาศัยใต
ฝาละอองธุลีพระบาทกระทําบุญบาง หมอมฉันก็คิดเห็นวา เราเองก็เปนทายก เปน
ทานบดี เปนผูกลาวชมการใหทาน เมื่อมีผูพูดวา พวกขาพระพุทธเจาจะใหทานเราจะ
วาอะไร แลวจึงมอบประตูดานที่สองใหแกพวกกษัตริยพระราชวงศไป พวกกษัตริย
พระราชวงศตางก็พากันใหทานในที่นั้น ทานของหมอมฉันก็ลดไป ขาแตพระองคผู

เจริญ ครั้นตอมา พวกพลกาย (ขาราชการฝายทหาร) เขาไปหาหมอมฉันไดพูดปรารภ
ขึ้นวา พระองคก็ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล พวกฝายในก็ทรงบําเพ็ญพระกุศล
พวกกษัตริยพระราชวงศก็ทรงบําเพ็ญพระกุศล พวกขาพระพุทธเจามิไดใหทาน
เปนการชอบที่พวกขาพระพุทธเจาจะไดอาศัยใตฝาละอองธุลพี ระบาทใหทานกระทํา
บุญบาง หมอมฉันจึงคิดเห็นวา เราเองก็เปนทายกเปนทานบดี เปนผู
กลาวชมการใหทาน เมื่อมีผูพูดวา พวกขาพระพุทธเจาจะใหทาน เราจะวาอะไร
แลวจึงมอบประตูดานที่สามใหพวกพลกายไป เขาก็พากันใหทานใน ที่นั้น ทาน
ของหมอมฉันก็ลดไป ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้นตอมา มีพวกพราหมณ
คฤหบดี (ขาราชการฝายพลเรือน) เขาไปหาหมอมฉันไดพดู ปรารภขึ้นวา พระองค
ก็ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล พวกฝายในก็ทรงบําเพ็ญพระกุศล พวกกษัตริยพ ระราช*วงศก็ทรงบําเพ็ญพระกุศล พวกขาราชการฝายทหารก็ใหทาน แตพวกขาพระพุทธเจา
ไมไดใหทาน เปนการชอบที่พวกขาพระพุทธเจาจะไดอาศัยใตฝาละอองธุลพี ระบาท
ใหทานกระทําบุญบาง หมอมฉันจึงคิดเห็นวา เราเองก็เปนทายก เปนทานบดี เปน
ผูกลาวชมการใหทาน เมื่อมีผูพูดวา พวกขาพระพุทธเจาจะใหทาน เราจะวา
อะไร แลวจึงมอบประตูดานที่สี่ใหพวกพราหมณคฤหบดีไป เขาตางก็พากัน
ใหทานในที่นั้น ทานของหมอมฉันก็ลดไป ขาแตพระองคผูเจริญ พวกเจาหนาที่
ทั้งหลายตางพากันเขาไปหาหมอมฉัน ไดทูลสนองขึ้นวา บัดนี้พระองคจะไมทรง
บําเพ็ญทานในที่ไหนๆ อีกหรือ เมื่อเขาทูลอยางนี้ หมอมฉันจึงกลาวตอบไปวา
ทานทั้งหลาย ถาอยางนั้น ในทองถิ่นชนบทนอกๆ ออกไป มีรายไดใดๆ
เกิดขึ้น พวกทานจงรวบรวมสงเขาไปในเมือง (เขาทองพระคลัง) เสียกึ่งหนึ่ง
อีกกึ่งหนึ่งพวกทานจงใหทานแกสมณพราหมณ คนกําพรา คนเดินทางไกล
วณิพกและยาจกทั้งหลายในชนบทนั้นเถิด (เปนเชนดังกราบบังคมทูลถวายนี้แหละ
พระเจาขา) หมอมฉันจึงยังไมถึงที่สุดแหงบุญที่ไดบําเพ็ญไว แหงกุศลที่ได
กอสรางไวตลอดกาลนานอยางนี้ โดยที่จะมาคํานึงถึงวา เทานี้เปนบุญพอแลว
เทานี้เปนผลของบุญพอแลว หรือเทานี้ที่เราพึงตั้งอยูในสามัคคีธรรม (คือพรอม
เพรียงรวมทําบุญกับเขาพอแลว) ฯ
[๒๘๖] นาอัศจรรย พระเจาขา ไมเคยมีมา พระเจาขา พระดํารัสนี้
พระผูมีพระภาคตรัสแจมแจงแลว
ชนเหลาใดมีใจผองใส ใหขาวและน้ําดวยศรัทธา ขาวและ
น้ํานั้นแล ยอมพะนอเขาทั้งในโลกนี้และโลกหนา เพราะ
เหตุนั้น สมควรเปลื้องความเหนียวแนนเสีย ครอบงํา
มลทินของใจเสีย พึงใหทาน บุญเทานั้นยอมเปนที่พึ่งของ
เหลาสัตวในโลกหนา ฯ
ฆฏิการสูตรที่ ๔

[๒๘๗] ฆฏิการเทพบุตร ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ได
กลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ภิกษุ ๗ รูป ผูเขาถึงพรหมโลกชื่อวาอวิหาเปนผูหลุดพนแลว
สิ้นราคะ โทสะแลว ขามพนเครื่องของตางๆ ในโลกเสีย
ไดแลว ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา
ก็ภิกษุเหลานั้น คือใครบางผูขามพนเครื่องของเปนบวงมาร
อันแสนยากที่ใครๆ 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 กาวลวงเครื่องประกอบอันเปน
ทิพยไดแลว ฯ
[๒๘๘] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา
ทานเปนคนมีความฉลาด กลาวสรรเสริญภิกษุเหลานั้น ผู
ละบวงมารไดแลว ภิกษุเหลานั้นรูทั่วถึงธรรมของใคร จึงได
ตัดเครื่องผูกคือภพเสียได ฯ
[๒๘๙] ฆ. ทานเหลานั้นรูทั่วถึงธรรมของผูใดจึงตัดเครื่องผูกคือ
ภพเสียได ผูนั้นนอกจากพระผูมีพระภาค และธรรมนั้นนอก
จากพระศาสนาของพระองคแลวเปนไมมี ฯ
นามและรูปดับไมเหลือในธรรมใด ทานเหลานั้นไดรธู รรม
นั้นในพระศาสนานี้ จึงตัดเครื่องผูกคือภพได ฯ
[๒๙๐] พ. ทานกลาววาจาลึก รูไดยาก เขาใจใหดีไดยาก
ทานรูทั่วถึงธรรมของใคร จึงกลาววาจาเชนนี้ได ฯ
[๒๙๑] ฆ. ครั้งกอนขาพเจาเปนชางหมอ ทําหมออยูใน
เวภฬิงคชนบท เปนผูเลี้ยงดูมารดาบิดา เปนอุบาสกของ
พระกัสสปพุทธเจา เวนขาดจากเมถุนธรรม ประพฤติ
พรหมจรรย ไมมีอามิส ไดเคยเปนคนรวมบานกับพระองค
ทั้งเคยไดเปนสหายของพระองคในปางกอน ขาพเจารูจักภิกษุ
ทั้ง ๗ รูปเหลานี้ ผูหลุดพนแลว สิ้นราคะ โทสะแลว
ขามพนเครื่องของตางๆ ในโลกไดแลว ฯ
[๒๙๒] พ. แน นายชางหมอ ทานพูดอยางใดก็ไดเปนจริงแลว

อยางนั้นในกาลนั้น ครั้งกอนทานเปนชางหมอ ทําหมออยู
ในเวภฬิงคชนบท เปนผูเลี้ยงดูมารดาบิดา เปนอุบาสกของ
พระกัสสปพุทธเจา งดเวนจากเมถุนธรรม ประพฤติพรหมจรรย ไมมีอามิส ไดเปนคนเคยรวมบานกันกับเรา ทั้งไดเคย
เปนสหายของเราในปางกอน ฯ
พระสังคีติกาจารยกลาววา
สหายเกาทั้งสอง ผูมีตนอันอบรมแลว ทรงไวซึ่งสรีระมี
ในที่สุด ไดมาพบกันดวยอาการอยางนี้ ฯ
ชันตุสูตรที่ ๕
[๒๙๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง ภิกษุเปนจํานวนมากอยูในกุฎีอนั ตั้งอยูในปาขางเขาหิมวันต
แควนโกศล เปนผูฟุงซาน เยอหยิ่ง โอนเอน ปากกลา วาจาสามหาว มีสติ
ฟนเฟอน ขาดสัมปชัญญะ ไมมั่นคง มีจิตคิดนอกทาง ประพฤติเยี่ยงคฤหัสถ ฯ
[๒๙๔] วันหนึ่งเปนวันอุโบสก ๑๕ ค่ํา ชันตุเทพบุตรเขาไปหาพวกภิกษุ
เหลานั้นถึงที่อยู ครั้นแลวจึงไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นดวยคาถาทั้งหลายวา
ครั้งกอน พวกภิกษุผูเปนสาวกพระโคดมเปนอยูงาย (เลี้ยง
งาย) ไมเปนผูมักไดแสวงหาบิณฑบาต ไมมักไดที่นอน
ที่นั่ง ฯ
ทานรูวาสิ่งทั้งปวงในโลกเปนของไมเที่ยง กระทําที่สุดแหง
ทุกขได ฯ
สวนทานเหลานี้ ทําตนใหเปนคนเลี้ยงยากเหมือนชาวบานที่
โกงเขากิน กินๆ แลวก็นอน เที่ยวประจบไปในเรือนของ
คนอื่น ฯ
ขาพเจาขอทําอัญชลีตอทาน ขอพูดกะทานบางพวกในที่นี้วา
พวกทานถูกเขาทอดทิ้งหมดที่พึ่ง เปนเหมือนเปรต ฯ
ที่ขาพเจากลาวนี้หมายเอาบุคคลจําพวกที่ประมาทอยู สวน
ทานพวกใดไมประมาทอยู ขาพเจาขอนมัสการทานพวกนั้น ฯ
โรหิตัสสสูตรที่ ๖
[๒๙๕] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้นแล เมื่อปฐมยามลวงไปแลว โรหิตสั สเทวบุตรมีวรรณงามยิ่งนัก
ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว
จึงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
โรหิตัสสเทพบุตรยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกราบทูล

พระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลสถิตอยู ณ ที่ใดหนอ จึงจะไมเกิด ไมแก
ไมตาย ไมจุติ ไมอุปบัติ ขาแตพระองคผูเจริญ อันบุคคลจะอาจบางหรือไม
เพื่อที่จะรู เพื่อที่จะเห็น หรือเพื่อที่จะบรรลุที่สุดโลกไดดวยการเดินทาง ฯ
[๒๙๖] พ. อาวุโส ที่ใดเปนที่ไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุปบัติ
เราไมพูดถึงที่นั้นอันเปนที่สุดของโลกวา ควรรู ควรเห็น ควรบรรลุดวยการ
เดินทาง ฯ
ร. นาอัศจรรย พระเจาขา ไมเคยมีมา พระเจาขา พระดํารัสนี้พระผูมี*พระภาคตรัสแจมแจง ดังปรากฏวา อาวุโส ที่ใดเปนที่ไมเกิด ไมแก ไมตาย
ไมจุติ ไมอุปบัติ เราไมพูดถึงที่นั้นอันเปนที่สุดของโลกวา ควรรู ควรเห็น
ควรบรรลุดว ยการเดินทาง ฯ
[๒๙๗] ร. ขาแตพระองคผูเจริญ แตปางกอน ขาพระองคเปนฤาษี
ชื่อโรหิตัสสะ เปนบุตรของอิสสรชน มีฤทธิ์ เหาะไปในอากาศได มีความเร็ว
ประดุจอาจารยสอนศิลปธนู จับธนูมั่น ชาญศึกษา ชํานาญมือ เคยประกวดยิงธนู
มาแลว ยิงผานเงาตาลตามขวางไดดวยลูกศรขนาดเบาโดยสะดวกดาย ยางเทาของ
ขาพระองคเห็นปานนี้ ประดุจจากมหาสมุทรดานทิศบูรพา กาวถึงมหาสมุทรดานทิศ
ประจิม ขาพระองคมาประสงคอยูแตเพียงวา เราจักบรรลุถึงที่สุดของโลกดวยการ
เดินทาง ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคประกอบดวยความเร็วขนาดนี้ ดวย
ยางเทาขนาดนี้ เวนจากการกิน การขบเคี้ยว และการลิ้มรสอาหาร เวนจากการ
ถายอุจจาระ ปสสาวะ เวนจากระงับความเหน็ดเหนื่อยดวยการหลับนอน มีอายุ
ถึงรอยป ดํารงชีพอยูถึงรอยป เดินทางตลอดรอยป ก็ยังไมถึงที่สุดของโลกได
แตมาทํากาลกิริยาเสียในระวาง นาอัศจรรยนกั พระเจาขา ไมเคยมีมา พระเจาขา
พระดํารัสนี้ พระผูมีพระภาคตรัสแจมแจงแลว ดังปรากฏวา อาวุโส ที่ใดเปนที่
ไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุปบัติ เราไมพูดถึงที่นั้นอันเปนที่สุดของโลก
วาควรรู ควรเห็น ควรบรรลุ ดวยการเดินทาง ฯ
[๒๙๘] พ. ดูกรอาวุโส ที่ใดเปนที่ไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ
ไมอุปบัติ เราไมพูดถึงที่นั้นอันเปนที่สุดของโลก วาควรรู ควรเห็น ควรบรรลุ
ดวยการเดินทาง ก็ถาหากเรายังไมบรรลุถงึ ที่สุดของโลกแลว ก็จะไมกลาวถึงการ
กระทําที่สุดทุกข ก็แตวาเราบัญญัติเรียกวาโลก เหตุใหเกิดโลก การดับของโลก
และทางใหถึงความดับโลก ในสรีระราง มีประมาณวาหนึ่งนี้ และพรอมทั้งสัญญา
พรอมทั้งใจครอง ฯ
แตไหนแตไรมา ยังไมมีใครบรรลุถงึ ที่สุดโลกดวยการเดินทาง และเพราะ
ที่ยังบรรลุถึงทีส่ ุดโลกไมได จึงไมพนไปจากทุกข ฯ
เหตุนั้นแหละ คนมีปญญาดี ตระหนักชัดเรื่องโลก ถึงที่สุดโลกได

อยูจบพรหมจรรยแลว รูจักทีส่ ุดโลกแลว เปนผูระงับแลว จึงไมหวังโลกนีแ้ ละ
โลกหนา ฯ
นันทสูตรที่ ๗
[๒๙๙] นันทเทพบุตร ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกลาว
คาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
กาลยอมลวงไป ราตรียอ มผานไป ชั้นแหงวัยยอมละลําดับไป ฯ
บุคคลมาพิจารณาเห็นภัยในมรณะนี้ ควรทําบุญอันนําความสุข
มาให ฯ
[๓๐๐] พ. กาลยอมลวงไป ราตรียอมผานไป ชั้นแหงวัยยอมละลําดับไป
บุคคลมาพิจารณาเห็นภัยในมรณะนี้ มุงตอสันติ ควรละโลกามิสเสีย ฯ
นันทิวิสาลสูตรที่ ๘
[๓๐๑] นันทิวิสาลเทพบุตร ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว
จึงไดกลาวคาถาทูลถวายพระผูม ีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเปนมหาวีรบุรุษ สรีรยนต มีจักร ๑- ๔ มีทวาร ๒- ๙
เต็มไปดวยของไมสะอาด ประกอบดวยความโลภ ยอมเปน
ประดุจเปอกตม ไฉนจักมีความออกไปจากทุกขได ฯ
[๓๐๒] พ. บุคคลตัดความผูกโกรธดวย กิเลสเปนเครื่องรัดดวย
ความปรารถนาและความโลภอันชั่วชาดวย ถอนตัณหาพรอมทั้งอวิชชาอันเปนมูล
รากเสียได อยางนี้จึงจักออกไปจากทุกขได
สุสิมสูตรที่ ๙
[๓๐๓] สาวัตถีนิทาน ฯ
ณ กาลครั้งหนึ่ง ทานพระอานนทเถระเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ครั้นแลวจึงถวายอภิวาท นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
@๑. คือ อิริยาบถทั้ง ๔ ยืน เดิน นั่ง นอน ๒. คือทั้ง ๙ ทวาร
พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอานนทวา อานนท เธอชอบสารีบุตร
หรือไม ฯ
อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ใครเลาที่ไมใชคนพาล ไมใชคนมุทะลุ ไมใช
คนงมงาย ไมใชคนมีจิตวิปลาส จะไมชอบทานพระสารีบุตร เพราะทานเปน
บัณฑิต มีปญญามาก เปนเจาปญญา มีปญญาชวนใหราเริง มีปญญาแลน
มีปญญาหลักแหลม มีปญญาแทงตลอด มีความปรารถนานอย สันโดษ
เปนผูสงัดกาย สงัดใจ ไมคลุกคลีดวยหมู ปรารภความเพียร เปนผูเขาใจพูด
อดทนตอถอยคํา เปนผูโจทกทวงคนผิด เปนผูตําหนิคนชั่ว ขาแตพระองค*ผูเจริญ ใครเลาที่ไมใชคนพาล ไมใชคนมุทะลุ ไมใชคนงมงาย ไมใชคน
มีจิตวิปลาส จะไมชอบทาน ฯ

[๓๐๔] พ. อยางนั้นๆ อานนท ใครเลาที่ไมใชคนพาล ไมใชคนมุทะลุ
ไมใชคนงมงาย ไมใชคนมีจิตวิปลาส จะไมชอบสารีบุตร เพราะสารีบุตรเปน
บัณฑิต มีปญญามาก เปนเจาปญญา มีปญญาชวนใหราเริง มีปญญาแลน
มีปญญาหลักแหลม มีปญญาแทงตลอด มีความปรารถนานอย สันโดษ เปนผู
สงัดกาย สงัดใจ ไมคลุกคลีดวยหมู ปรารภความเพียร เปนผูเขาใจพูด อดทน
ตอถอยคํา เปนผูโจทกทวงคนผิด เปนผูตําหนิคนชั่ว อานนท ใครเลาที่ไมใชคน
พาล ไมใชคนมุทะลุ ไมใชคนงมงาย ไมใชคนมีจิตวิปลาส จะไมชอบสารีบุตร ฯ
[๓๐๕] ณ กาลครั้งนั้น สุสิมเทพบุตร แวดลอมไปดวยเทพบุตร
บริษัทเปนอันมาก ขณะที่พระผูมีพระภาคและพระอานนทเถระ กําลังกลาว
สรรเสริญคุณทานพระสารีบุตรอยู ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นแลวจึงถวายอภิวาท แลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อยืนเรียบรอยแลว
จึงไดกราบบังคมทูลพระผูมีพระภาควา จริงอยางนั้น พระผูม ีพระภาค จริง
อยางนั้น พระสุคต อันใครเลาที่ไมใชคนพาล ไมใชคนมุทะลุ ไมใชคนงมงาย
ไมใชคนมีจิตวิปลาส จะไมชอบทานพระสารีบุตร เพราะทานเปนบัณฑิต ฯลฯ
เปนผูตําหนิคนชั่ว ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะขาพระองคไดเขารวมประชุม
เทพบุตรบริษัทใดๆ ก็ไดยินเสียงอยางหนาหูวา ทานพระสารีบุตรเปนบัณฑิต ฯลฯ
เปนผูตําหนิคนชั่ว ขาแตพระองคผูเจริญ ใครเลาที่ไมใชคนพาล ไมใชคนมุทะลุ
ไมใชคนงมงาย ไมใชคนมีจิตวิปลาส จะไมชอบทาน ฯ
[๓๐๖] ครั้งนั้น เทพบุตรบริษัทของสุสิมเทพบุตร ขณะที่สุสิมเทพบุตร
กําลังกลาวสรรเสริญคุณทานพระสารีบุตรอยู เปนผูปลื้มใจ เบิกบาน เกิดปติ
โสมนัส มีรัศมีแหงผิวพรรณแพรวพราวปรากฏอยู ฯ
[๓๐๗] แกวมณีและแกวไพฑูรย อันงาม โชติชวง แปดเหลี่ยม
อันบุคคลขัดสีเรียบรอยแลว วางไวบนผากัมพลสีเหลือง ยอมสองแสงแพรวพราว
รุงรวง ฉันใด เทพบุตรบริษัทของสุสิมเทพบุตร ขณะที่สุสิมเทพบุตรกําลังกลาว
สรรเสริญคุณทานพระสารีบุตรอยู เปนผูปลื้มใจ เบิกบาน เกิดปติโสมนัส
มีรัศมีแหงผิวพรรณแพรวพราวปรากฏอยู ฯ
[๓๐๘] แทงทองชมพูนุท เปนของที่บุตรนายชางทองผูขยันหมั่นใสเบา
หลอมไลจนสิน้ ราคีเสร็จแลว วางไวบนผากําพลสีเหลือง ยอมขึ้นสีผุดผองเปลง*ปลั่ง ฉันใด เทพบุตรบริษัทของสุสิมเทพบุตร ขณะที่สุสิมเทพบุตรกําลังกลาว
สรรเสริญคุณทานพระสารีบุตรอยู เปนผูปลื้มใจ เบิกบาน เกิดปติโสมนัส มีรัศมี
แหงผิวพรรณแพรวพราวปรากฏอยู ฯ
[๓๐๙] ดาวประกายพฤกษ ขณะที่อากาศปลอดโปรงปราศจากหมูเมฆใน
ฤดูสรทกาล ยอมสองแสงสุกสกาววาวระยับ ฉันใด เทพบุตรบริษัทของสุสิม
เทพบุตร ขณะที่สุสิมเทพบุตรกําลังกลาวสรรเสริญคุณทานพระสารีบุตรอยู เปนผู

ปลื้มใจ เบิกบาน เกิดปติโสมนัส มีรัศมีแหงผิวพรรณแพรวพราวปรากฏอยู ฯ
[๓๑๐] พระอาทิตยขณะที่อากาศปลอดโปรง ปราศจากหมูเมฆในฤดู
สรทกาล พวยพุงขึ้นสูทองฟา ขจัดความมืดที่มีอยูในอากาศทั้งปวง ยอมแผดแสง
แจมจาไพโรจน ฉันใด เทพบุตรบริษัทของสุสิมเทพบุตร ขณะที่สุสิมเทพบุตร
กําลังกลาวสรรเสริญคุณทานพระสารีบุตรอยู เปนผูปลื้มใจ เบิกบาน เกิดปติ*โสมนัส มีรัศมีแหงผิวพรรณแพรวพราวปรากฏอยู ฯ
[๓๑๑] ครั้งนั้น สุสิมเทพบุตร ไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาค
ปรารภถึงทานพระสารีบุตรวา
ทานพระสารีบุตรคนรูจักทานดีวาเปนบัณฑิตไมใชคนมักโกรธ
มีความปรารถนานอย สงบเสงี่ยม ฝกฝนมาดี มีคุณงาม
ความดีอันพระศาสดาทรงสรรเสริญ เปนผูแสวงคุณ ฯ
[๓๑๒] พระผูมีพระภาคไดภาษิตคาถาตอบสุสิมเทพบุตรปรารภถึงทานพระสารีบุตรวา
สารีบุตรใครๆ ก็รูจักวาเปนบัณฑิต ไมใชคนมักโกรธ มีความ
ปรารถนานอย สงบเสงี่ยม อบรม ฝกฝนมาดี จํานงอยูก ็
แตกาลเปนที่ปรินิพพาน ฯ
นานาติตถิยสูตรที่ ๑๐
[๓๑๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั อันเปนที่ให
เหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ณ กาลครั้งหนึ่ง เมื่อปฐมยามลวงแลว
พวกเทพบุตรผูเปนสาวกเดียรถียตางๆ เปนอันมาก คือ อสมเทพบุตร สหลี*เทพบุตร นิกเทพบุตร กาโกฏกเทพบุตร เวฏัมพรีเทพบุตร มาณวคามิยเทพบุตร
มีวรรณงามยิ่ง ยังพระวิหารเวฬุวันทั้งสิ้นสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นแลวจึงอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๓๑๔] อสมเทพบุตร ครั้นยืนอยู ณ สวนที่ควรขางหนึ่งแลว ไดกลาว
คาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาค ปรารภถึงทานปูรณะกัสสปวา
ครูปูรณะกัสสป เพียงแตมองไมเห็นบาปหรือบุญของตน
ในเพราะเหตุที่สัตวถูกฟน ถูกฆา ถูกโบย ถูกขมเหง ใน
โลกนี้เทานั้น ทานบอกใหวางใจเสีย ทานยอมควรที่จะยก
ยองวาเปนศาสดา ฯ
[๓๑๕] สหลีเทพบุตร ไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาค ปรารภ
ถึงทานมักขลิโคศาล ตอไปวา
ครูมักขลิโคศาล สํารวมตนดีแลว เพราะรังเกียจบาปดวยตบะ
ละวาจาที่กอใหเกิดความทะเลาะกับคนเสีย เปนผูสม่ําเสมอ

งดเวนจากสิ่งที่มีโทษ พูดจริง ทานมักขลิโคศาล จัดวาเปนผู
คงที่ ไมกระทําบาปโดยแท ฯ
[๓๑๖] นิกเทพบุตร ไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาค ปรารภถึง
ทานนิครนถ นาฏบุตรตอไปวา
ครูนิครนถ นาฏบุตร เปนผูเกลียดบาป มีปญญารักษาตัวรอด
เห็นภัยในสงสาร เปนผูระมัดระวังทั้ง ๔ ยาม เปดเผยสิ่งที่
ตนเห็นแลวและฟงแลว นาจะไมใชผูหยาบชาโดยแท ฯ
[๓๑๗] อาโกฏกเทพบุตร ไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาค
ปรารภถึงพวกเดียรถียตางๆ ตอไปอีกวา
ทานปกุธะ กัจจายนะ ทานนิครนถ นาฏบุตร และพวกทาน
มักขลิโคศาล ทานปูรณะกัสสปเหลานี้ ลวนแตเปนศาสดา
ของหมู บรรลุถึงที่สุดในสมณธรรมแลว ทานเหลานั้นคง
เปนผูไมไกลไปจากสัตบุรุษแนนอน ฯ
[๓๑๘] เวฏัมพรีเทพบุตร ไดกลาวตอบอาโกฏกเทพบุตรดวยคาถาวา
สุนัขจิ้งจอกสัตวเลวๆ ใครจะตีตนเสมอราชสีห แมจะ
ไมใชสัตวขี้เรื้อน แตก็มีบางคราวที่ทําตนเทียมราชสีห ฯ
ครูของหมูบําเพ็ญตัวเปนคนแนะหนทาง แตพูดคําเท็จ มี
มรรยาทนารังเกียจ จะเทียบกับสัตบุรุษไมได ฯ
[๓๑๙] ลําดับนั้น มารผูลามกเขาสิงเวฏัมพรีเทพบุตรแลวไดกลาวคาถานี้
ในสํานักพระผูมีพระภาควา
สัตวเหลาใด ประกอบแลว ในความเกลียดบาปดวยตบะ
รักษาความสงบสงัดอยู ติดอยูในรูป ปรารถนาเทวโลก สัตว
เหลานั้น ยอมสั่งสอนชอบ เพื่อปรโลกโดยแท ฯ
[๓๒๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี้เปนมารตัวรายกาจ
จึงไดทรงภาษิตคาถาตอบมารผูลามกวา
รูปใดๆ จะอยูในโลกนี้หรือโลกหนา และจะอยูในอากาศ
มีรัศมีรุงเรืองก็ตามที รูปทั้งหมดเหลานั้น อันมารสรรเสริญ
แลว วางดักสัตวไวแลว เหมือนเขาเอาเหยื่อลอเพื่อฆาปลา
ฉะนั้น ฯ
[๓๒๑] ลําดับนั้น มาณวคามิยเทพบุตร ไดภาษิตคาถาเหลานี้ในสํานัก
พระผูมีพระภาค ปรารภถึงพระผูมีพระภาควา
ภูเขาวิปุละ เขากลาวกันวา เปนสูงเยี่ยมกวาภูเขาที่ตั้งอยูใน
พระนครราชคฤห เสตบรรพตเปนเลิศกวาภูเขาที่ตั้งอยูในปา
หิมวันต พระอาทิตยเปนเลิศกวาสิ่งที่ไปในอากาศ มหาสมุทร

เปนเลิศกวาหวงน้ําทั้งหลาย พระจันทรเปนเลิศกวาดวงดาว
ทั้งหลาย พระพุทธเจาโลกกลาววาเปนเลิศกวาประชุมชน
ทั้งโลก พรอมทั้งเทวโลก ฯ
จบ นานาติตถิยวรรค ที่ ๓
----------------รวมพระสูตรในนานาติตถิยวรรคที่ ๓ นี้ มี ๑๐ สูตร คือ สิวสูตรที่ ๑
เขมสูตรที่ ๒ เสรีสูตรที่ ๓ ฆฏิการสูตรที่ ๔ ชันตุสูตรที่ ๕ โรหิตัสสสูตรที่ ๖
นันทสูตรที่ ๗ นันทิวิสาลสูตรที่ ๘ สุสิมสูตรที่ ๙ และนานาติตถิยสูตรที่ ๑๐ ฯ
จบ เทวปุตตสังยุตต
-------------โกสลสังยุตต
ปฐมวรรคที่ ๑
ทหรสูตรที่ ๑
[๓๒๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศล
ไดเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวจึงไดทรงปราศรัยกับ
พระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงประทับนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๓๒๓] พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ได
ทูลถามพระผูมีพระภาควา แมพระโคดมผูเจริญยอมทรงปฏิญาณบางหรือไมวา
เราไดตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณอยางยอดเยี่ยม ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรมหาบพิตร ก็พระองคเมือ่ จะตรัสโดย
ชอบก็พึงตรัสถึงอาตมภาพวา ตถาคตไดตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณอยางยอด
เยี่ยม ดูกรมหาบพิตร เพราะวาอาตมภาพไดตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ฯ
[๓๒๔] พระเจาปเสนทิโกศลทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ แมสมณพราหมณบางพวก เปนเจาหมู เจาคณะ เปนคณาจารย มี
ชื่อเสียง มีเกียรติยศ เปนเจาลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาดี คือ ปูรณะกัสสป
มักขลิโคศาล นิครนถ นาฏบุตร สัญชัย เวลัฏฐบุตร ปกุธะ กัจจายนะ อชิต
เกสกัมพล ฯ
สมณพราหมณแมเหลานั้น เมื่อถูกหมอมฉันถามวา ทานทั้งหลายยอม
ปฏิญาณไดหรือวา เราไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณดังนี้ ก็ยังไมปฏิญาณ
ตนไดวา ไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ สวนพระโคดมผูเจริญยังทรง
เปนหนุมโดยกําเนิดและยังทรงเปนผูใหมโดยบรรพชา ไฉนจึงปฏิญาณไดเลา ฯ

[๓๒๕] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรมหาบพิตร ของ ๔ อยาง
เหลานี้ ไมควรดูถูกดูหมิ่นวาเล็กนอย ๔ อยางเปนไฉน ของ ๔ อยางคือ
๑. กษัตริยไมควรดูถูกดูหมิน่ วายังทรงพระเยาว
๒. งู ไมควรดูถูกดูหมิ่นวาตัวเล็ก
๓. ไฟ ไมควรดูถูกดูหมิ่นวาเล็กนอย
๔. ภิกษุ ไมควรดูถูกดูหมิ่นวายังหนุม
ดูกรมหาบพิตร ของ ๔ อยางเหลานี้ ไมควรดูถูกดูหมิ่นวาเล็กนอย ฯ
[๓๒๖] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้
จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
นรชนไมพึงดูถูกดูหมิ่น กษัตริยผูถึงพรอมดวยพระชาติ มี
พระชาติสูง ผูทรงพระยศวายังทรงพระเยาว เพราะเหตุวา
พระองคเปนมนุษยชั้นสูง ไดเสวยราชสมบัติแลว ทรงพระพิโรธขึ้น ยอมทรงลงพระราชอาชญาอยางหนักแกเขาได
ฉะนั้น ผูรักษาชีวิตของตน พึงงดเวนการสบประมาทกษัตริย
นั้นเสีย ฯ
นรชนเห็นงูที่บานหรือที่ปาก็ตาม ไมพึงดูถูกดูหมิ่นวาตัวเล็ก
(เพราะเหตุวา) งูเปนสัตวมีพิษ (เดช) ยอมเที่ยวไปดวย
รูปรางตางๆ งูนั้นพึงมากัด ชายหญิงผูพลั้งเผลอในบางคราว
ฉะนั้น ผูรักษาชีวิตของตน พึงงดเวนการสบประมาทงู
นั้นเสีย ฯ
นรชนไมพึงดูถูกดูหมิ่นไฟที่กินเชื้อมาก ลุกเปนเปลว มี
ทางดํา (ที่ๆ ไฟไหมไปดํา) วาเล็กนอย เพราะวาไฟนั้นได
เชื้อแลวก็เปนกองไฟใหญ พึงลามไหมชายหญิงผูพลั้งเผลอ
ในบางคราว ฉะนั้น ผูรกั ษาชีวิตของตน พึงงดเวนการ
สบประมาทไฟนั้นเสีย ฯ
(แตวา) ปาใดที่ถูกไฟไหมจนดําไปแลว เมื่อวันคืนลวงไปๆ
พรรณหญาหรือตนไมยงั งอกขึ้นที่ปานั้นได สวนผูใดถูกภิกษุ
ผูมีศีลแผดเผา ๑- ดวยเดช บุตรธิดาและปศุสัตวของผูนั้นยอม
พินาศ ทายาทของเขาก็ยอมไมไดรับทรัพยมรดก เขาเปนผู
ไมมีเผาพันธุ ยอมเปนเหมือนตาลยอดดวน ฯ
ฉะนั้นแลบุคคลผูเปนบัณฑิต พิจารณาเห็นงู ไฟ กษัตริยผู
ทรงยศ และภิกษุผูมีศีล วาเปนภัยแกตน พึงประพฤติตอ
โดยชอบทีเดียว ฯ
[๓๒๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสจบลงแลว พระเจาปเสนทิโกศลได

กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก บุคคลหงายของที่คว่ํา
เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยหวังวา ผูมี
จักษุจะไดเห็นรูป ฉันใด พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงธรรมโดยปริยายเปนอันมาก
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาค
พระธรรมและพระภิกษุสงฆวา เปนที่พึ่งเปนที่ระลึก ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจํา
ขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณคมนจนตลอดชีวิตตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
ปุริสสูตรที่ ๒
[๓๒๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามแหงทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
@๑. อธิบายวา ผูใดประทุษรายตอภิกษุผูมีศีล อํานาจเดชแหงศีลของทาน ยอมแผดเผา
@ผูนั้นไปเอง มิใชวาทานผูกพยาบาทตอเขา และผลกรรมทีช่ ั่วยอมเกิดมีแกเขาในปจจุบัน
@ชาตินี้ เชนเสื่อมจากสมบัติตางๆ มีบุตรธิดาปศุสัตวเปนตน ฯ
ประทับ ครั้นแลวจึงทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวประทับนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกราบ*ทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมกี่อยางเมือ่ บังเกิดขึ้นในภายใน
ของบุคคล ยอมบังเกิดขึ้นเพื่อความไมเปนประโยชน เพื่อความทุกข เพื่อความ
อยูไมสบาย ฯ
[๓๒๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรมหาบพิตร ธรรม ๓ อยางแล
เมื่อบังเกิดขึ้นในภายในของบุรุษ ยอมบังเกิดขึ้นเพื่อความไมเปนประโยชน เพื่อ
ความทุกข เพื่อความอยูไมสบาย ธรรม ๓ อยางเปนไฉน ธรรม ๓ อยาง คือ
๑. โลภะ
๒. โทสะ
๓. โมหะ
ดูกรมหาบพิตร ธรรม ๓ อยางนี้แล เมื่อบังเกิดขึ้นในภายในของบุคคล
ยอมบังเกิดขึ้นเพื่อความไมเปนประโยชน เพื่อความทุกข เพื่อความอยูไมสบาย ฯ
[๓๓๐] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้
จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
โลภะ โทสะ และโมหะ ที่เกิดขึ้นในตนยอมบั่นรอนบุคคล
ผูใจบาป เหมือนผลของตนยอมบั่นรอนตนเตารั้ง ฉะนั้น ฯ
ราชสูตรที่ ๓

[๓๓๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามแหง
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประ*ทับ ครั้นแลวจึงทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกราบ*ทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ผูที่เกิดมาแลวที่พนจากชราและมรณะ
มีอยูบางหรือไม ฯ
[๓๓๒] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรมหาบพิตร คนเกิดมาแลวที่
จะพนจากชรามรณะไมมีเลย แมกษัตริยมหาศาลซึ่งเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มี
โภคะมาก มีทองและเงินมากมาย มีทรัพยเครื่องอุปกรณนาปลื้มใจมากมาย มี
ทรัพยคือขาวเปลือกมากมาย ก็ไมมีพนจากชรามรณะ แมพราหมณมหาศาลซึ่งเปน
ผูมั่งคั่ง ฯลฯ ก็ไมมีพนจากชรามรณะ แมคฤหบดีมหาศาล ก็ไมมีพนจากชรา
มรณะ ภิกษุแมทุกองค ซึ่งเปนพระอรหันต หมดสิ้นอาสวะแลว อยูจบพรหมจรรย
แลว กระทํากรณียะเสร็จแลว วางภาระหนักลงไดแลว ไดบรรลุประโยชนของตน
แลว หมดสิ้นกิเลสเครื่องประกอบไวในภพแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ
รางกายนี้แมแหงพระอรหันตเหลานั้น ก็เปนสภาพแตกดับ ถูกทอดทิ้งเปน
ธรรมดา ฯ
[๓๓๓] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้
จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ราชรถอันวิจิตรดียอ มชํารุดโดยแท อนึง่ แมสรีระก็ยอมเขา
ถึงชรา แตวาธรรมของสัตบุรุษหาเขาถึงชราไม สัตบุรุษ
เทานั้น ยอมรูกันไดกับสัตบุรุษ ฯ
ปยสูตรที่ ๔
[๓๓๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามแหง
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ครั้นแลว จึงทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกราบ*ทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ (วันนี้) ขาพระองคเขาที่ลับพักผอน
อยู ไดเกิดความนึกคิดอยางนี้วา ชนเหลาไหนหนอแลชื่อวารักตน ชนเหลาไหน

ชื่อวาไมรักตน ขาพระองคจึงไดเกิดความคิดตอไปวา ก็ชนเหลาใดแลยอม
ประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ ชนเหลานั้นชื่อวาไมรักตน ถึงแมชนเหลานั้นจะพึง
กลาวอยางนีว้ า เรารักตน ถึงเชนนั้น ชนเหลานั้นก็ชื่อวาไมรกั ตน ขอนั้นเปน
เพราะเหตุไร ก็เพราะเหตุวา ชนผูไมรักใครกันยอมทําความเสียหายใหแกผูไม
รักใครกันไดโดยประการใด ชนเหลานั้นยอมทําความเสียหายใหแกตนดวยตนเอง
ไดโดยประการนั้น ฉะนั้น ชนเหลานั้นจึงชือ่ วาไมรักตน สวนวาชนเหลาใดแล
ยอมประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา ใจ ชนเหลานั้นชื่อวารักตน ถึงแมชนเหลานั้น
จะพึงกลาวอยางนี้วา เราไมรกั ตน ถึงเชนนั้นชนเหลานั้นก็ชื่อวารักตน ขอนัน้
เปนเพราะเหตุไร ก็เพราะเหตุวา ชนผูที่รักใครกันยอมทําความดีความเจริญ ให
แกผูที่รักใครกันไดโดยประการใด ชนเหลานั้นยอมทําความดีความเจริญ ใหแก
ตนดวยตนเองไดโดยประการนั้น ฉะนั้น ชนเหลานั้นจึงชื่อวารักตน ฯ
[๓๓๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา ถูกแลวๆ มหาบพิตร เพราะวาชน
บางพวกยอมประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ ชนเหลานั้นไมชื่อวารักตน ถึง
แมพวกเขาจะกลาวอยางนีว้ า เราทั้งหลายมีความรักตน ถึงเชนนั้นพวกเขาก็ชื่อวา
ไมมีความรักตน ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ก็เพราะเหตุวา ชนผูไมรักใครกันยอม
ทําความเสียหายใหแกผูไมรักใครกันไดโดยประการใด พวกเขาเหลานั้นยอมทํา
ความเสียหายแกตนดวยตนเองไดโดยประการนั้น พวกเขาเหลานั้นจึงชื่อวาไมรัก
ตน สวนวาชนบางพวกยอมประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา ใจ พวกเหลานั้นชื่อวา
รักตน ถึงแมพวกเขาจะกลาวอยางนี้วา เราไมรักตน ถึงเชนนั้นพวกเหลานัน้ ก็ชื่อ
วารักตน ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ก็เพราะเหตุวาชนผูที่รักใครกันยอมทําความดี
ความเจริญใหแกชนผูที่รักใครกันไดโดยประการใด พวกเหลานั้นยอมทําความดี
ความเจริญแกตนดวยตนเองไดโดยประการนั้น ฉะนั้น พวกเหลานั้นจึงชือ่ วารักตน ฯ
[๓๓๖] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้
จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ถาบุคคลพึงรูวาตนเปนที่รัก ไมพึงประกอบดวยบาป เพราะ
วาความสุขนั้นไมเปนผลที่บุคคลผูทําชั่วจะพึงไดโดยงาย ฯ
เมื่อบุคคลถูกมรณะครอบงํา ละทิ้งภพมนุษยไปอยู ก็อะไร
เปนสมบัติของเขา และเขายอมพาเอาอะไรไปได อนึ่ง
อะไรเลาจะติดตามเขาไปประดุจเงาติดตามตนไป ฉะนั้น ฯ
ผูที่มาเกิดแลวจําจะตองตายในโลกนี้ ยอมทํากรรมอันใดไว คือ
เปนบุญและเปนบาปทั้งสองประการ บุญและบาปนั้นแลเปน
สมบัติของเขา และเขาจะพาเอาบุญและบาปนั้นไป (สูปรโลก)
อนึ่ง บุญและบาปนั้นยอมเปนของติดตามเขาไปประดุจเงาติดตามตนไป ฉะนั้น ฯ

เพราะฉะนั้น บุคคลพึงทํากัลยาณกรรมสะสมไวเปนสมบัติใน
ปรโลก (เพราะวา) บุญทั้งหลายยอมเปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลาย
ในปรโลก ฯ
อัตตรักขิตสูตรที่ ๕
[๓๓๗] พระเจาปเสนทิโกศล ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ วันนี้หมอมฉันไดเขาที่ลับ
พักผอนอยู ไดเกิดความนึกคิดอยางนี้วา ชนพวกไหนหนอแล ชื่อวาเปนผูรกั ษา
ตน ชนพวกไหนหนอแล ชื่อวาเปนผูไมรักษาตน ขาพระองคไดคิดตอไปวา
ก็ชนบางพวกแลยอมประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ ชนพวกนั้นชื่อวาเปนผู
ไมรักษาตน ถึงแมพลชาง พลมา พลรถ หรือพลเดินเทา จะพึงรักษาเขา ถึง
เชนนั้นชนพวกนั้น ก็ชื่อวาไมเปนผูรักษาตน ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ก็เพราะ
เหตุวา การรักษาเชนนั้น เปนการรักษาภายนอก มิใชเปนการรักษาภายใน ฉะนั้น
ชนพวกนั้นจึงชื่อวาเปนผูไมรกั ษาตน สวนวาชนบางพวกยอมประพฤติสุจริตดวย
กาย วาจา ใจ ชนพวกนั้นชื่อวาเปนผูรักษาตน ถึงแมวาพลชาง พลมา พลรถ
หรือพลเดินเทา จะไมรักษาเขา ถึงเชนนั้นชนพวกนั้นก็ชื่อวาเปนผูรักษาตน
ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ก็เพราะเหตุวาการรักษาเชนนั้น เปนการรักษาภายใน มิใช
เปนการรักษาภายนอก ฉะนั้น ชนพวกนั้นจึงชื่อวาเปนผูรักษาตน ฯ
[๓๓๘] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ถูกแลวๆ มหาบพิตร ก็ชนบาง
พวกยอมประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ ชนพวกนั้นชื่อวาเปนผูไมรักษาตน
ถึงแมชนพวกนั้นจะมีพลชาง พลมา พลรถ หรือพลเดินเทา คอยรักษา ถึง
เชนนั้นชนพวกนั้นก็ชื่อวาไมรักษาตน ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ก็เพราะเหตุวา
การรักษาเชนนั้นเปนการรักษาภายนอก มิใชเปนการรักษาภายใน ฉะนั้น ชนพวก
นั้นจึงชื่อวาไมรักษาตน สวนวาชนบางพวกยอมประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา ใจ
ชนพวกนั้นชื่อวาเปนผูรักษาตน ถึงแมชนพวกนั้นจะไมมีพลชาง พลมา พลรถ
หรือพลเดินเทา คอยรักษา ถึงเชนนั้นชนพวกนั้นก็ชื่อวารักษาตน ขอนั้นเปน
เพราะเหตุไร ก็เพราะเหตุวาการรักษาเชนนั้นเปนการรักษาภายใน มิใชเปนการ
รักษาภายนอก ฉะนั้น ชนพวกนั้นจึงชื่อวาเปนผูรักษาตน ฯ
[๓๓๙] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้
จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
การสํารวมดวยกายเปนการดี การสํารวมดวยวาจาเปนการดี
การสํารวมดวยใจเปนการดี การสํารวมในที่ทั้งปวงเปนการดี
บุคคลสํารวมในที่ทั้งปวงแลวมีความละอายตอบาป เรากลาววา
เปนผูรักษาตน ฯ
อัปปกสูตรที่ ๖

[๓๔๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามแหง
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ครั้นแลวจึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ วันนี้หมอมฉันไดเขาที่ลับพักผอนอยู
ไดเกิดความคิดอยางนี้วา สัตวเหลาใดไดโภคทรัพยยิ่งๆ แลว ยอมไมมวั เมา
ไมประมาท ไมถึงความติดอยูในกามคุณ และไมประพฤติผิดในสัตวทั้งหลาย
สัตวเหลานั้นมีจํานวนนอยในโลก สวนวาสัตวเหลาใดไดโภคทรัพยยิ่งๆ แลว
ยอมมัวเมา ประมาท ถึงความติดอยูในกามคุณ และประพฤติผิดในสัตวทั้งหลาย
สัตวเหลานั้นแลมีจํานวนมากมายในโลก ฯ
[๓๔๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ถูกแลวๆ มหาบพิตร สัตว
เหลาใดไดโภคทรัพยยิ่งๆ แลว ยอมไมมัวเมา ไมประมาท ไมถึงความติดอยู
ในกามคุณ และไมประพฤติผิดในสัตวทั้งหลาย สัตวเหลานั้นมีจํานวนนอยในโลก
สวนวาสัตวเหลาใดไดโภคทรัพยยิ่งๆ แลว ยอมมัวเมา ประมาท ถึงความติด
อยูในกามคุณ และประพฤติผิดในสัตวทั้งหลาย สัตวเหลานั้นแลมีจํานวนมาก
มายในโลก ฯ
[๓๔๒] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้
จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
สัตวทั้งหลายเปนผูกําหนัดกลาในโภคทรัพย ที่นาใคร มักมาก
หลงใหลในกามคุณ ยอมไมรูสึกการกาวลวง (ประพฤติ
ผิดในสัตวพวกอื่น) เหมือนพวกเนือ้ ไมรูสึกแรวซึง่ โกงดักไว
ฉะนั้น ผลเผ็ดรอนยอมมีแกสัตวพวกนัน้ ในภายหลัง เพราะ
วากรรมเชนนั้นมีวิบากเลวทราม ฯ
อรรถกรณสูตรที่ ๗
[๓๔๓] พระเจาปเสนทิโกศล ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ วันนี้หมอมฉันไดนั่ง ณ ที่
พิจารณาคดี เห็นกษัตริยมหาศาลบาง พราหมณมหาศาลบาง คฤหบดีมหาศาลบาง
ซึ่งเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมากมาย มีทรัพยเครื่อง
อุปกรณนาปลื้มใจมากมาย มีทรัพยคือขาวเปลือกมากมาย ยังกลาวมุสาทั้งที่รูสึก
อยู เพราะเหตุแหงกาม เพราะเรื่องกาม เพราะมีกามเปนเคามูล หมอมฉันได
เกิดความนึกคิดอยางนี้วา เปนการไมสมควรเลยดวยการที่เราจะพิจารณาคดีในบัดนี้

(เพราะ) บัดนี้ ราชโอรสนามวาวิฑูฑภะผูมีหนาชื่นบาน จักปรากฏโดยการ
พิจารณาคดี ฯ
[๓๔๔] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ชอบแลวๆ มหาบพิตร กษัตริย
มหาศาล พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาล แมบางพวกเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพย
มาก ฯลฯ มีทรัพยคือขาวเปลือกมากมาย ยังจักกลาวมุสาทั้งที่รูสึกอยู เพราะเหตุ
แหงกาม เพราะเรื่องกาม เพราะมีกามเปนเคามูล ขอนั้นจักเปนไปเพื่อความ
เสื่อมประโยชน เพื่อความทุกขแกพวกเขาตลอดกาลนาน ฯ
[๓๔๕] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้
จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
สัตวทั้งหลายเปนผูกําหนัดกลาในโภคทรัพยที่นาใคร มักมาก
หลงใหลในกามคุณ ยอมไมรูสึกการลวงเกิน เหมือนพวกปลา
กําลังเขาไปสูเครื่องดัก ซึ่งอาดักอยู ฉะนั้น ผลอันเผ็ดรอน
ยอมมีแกสัตวพวกนั้นในภายหลัง เพราะวากรรมเชนนั้นมีวิบาก
เลวทราม ฯ
มัลลิกาสูตรที่ ๘
[๓๔๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามแหง
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลไดประทับ ณ ปราสาทอัน
ประเสริฐชั้นบน พรอมดวยพระนางมัลลิการาชเทวี ฯ
ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลไดตรัสกับพระนางมัลลิการาชเทวีวา แนะ
มัลลิกา ก็คนอื่นคือใครเลาซึ่งเปนที่รักยิ่งกวาตน ยอมมีแกเธอหรือหนอแล ฯ
พระนางมัลลิกาไดทูลสนองวา ขาแตมหาราชเจา ก็คนอื่นคือใครเลาซึ่ง
เปนที่รักยิ่งกวาตน ยอมไมมีแกหมอมฉันแล ก็คนอื่นคือใครเลาซึ่งเปนที่รักยิ่ง
กวาตน ยอมมีแกพระองคหรือไฉน ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลตรัสวา แนะมัลลิกา คนอื่นใครๆ ซึ่งเปนที่รักยิ่ง
กวาตนยอมไมมีแมแกฉัน ฯ
[๓๔๗] ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จลงจากปราสาทเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวประทับ
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ วันนี้หมอมฉันไดอยูที่ปราสาทอัน
ประเสริฐชั้นบนกับดวยพระนางมัลลิการาชเทวี ไดพูดกับพระนางมัลลิการาชเทวีวา
แนะมัลลิกา ก็คนอื่นคือใครเลาซึ่งเปนที่รักยิ่งกวาตน ยอมมีอยูหรือหนอแล

ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้นหมอมฉันพูดอยางนี้แลว พระนางมัลลิการาชเทวีไดทูล
สนองหมอมฉันวา ขาแตพระมหาราชเจา ก็คนอื่นคือใครเลาซึ่งเปนที่รักยิ่งกวาตน
ยอมไมมีแกหมอมฉันแล ก็คนอื่นใครๆ ซึ่งเปนที่รักยิ่งกวาตนยอมมีอยูแกพระ
องคหรือไฉน ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้นพระนางมัลลิกาทูลสนองอยางนีแ้ ลว
หมอมฉันไดพดู กับพระนางมัลลิการาชเทวีวา แนะมัลลิกา คนอื่นใครๆ ซึ่งเปน
ที่รักยิ่งกวาตน ยอมไมมีแมแกฉันแล ฯ
[๓๔๘] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแลว จึงได
ตรัสพระคาถานี้ในเวลานั้นวา
บุคคลคนหาดวยจิตตลอดทิศทั้งหมด ไมไดพบใครซึ่งเปนที่รัก
ยิ่งกวาตนในที่ไหนๆ เลย สัตวทั้งหลายเหลาอื่นก็รักตนมาก
เชนนั้นเหมือนกัน ฉะนั้น ผูรักตนจึงไมควรเบียดเบียนสัตวอื่น ฯ
ยัญญสูตรที่ ๙
[๓๔๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามแหง
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลไดตระเตรียมการบูชามหายัญ
โคผู ๕๐๐ ตัว ลูกโคผู ๕๐๐ ตัว ลูกโคตัวเมีย ๕๐๐ ตัว แพะ ๕๐๐ ตัว และ
แกะ ๕๐๐ ตัว ถูกนําไปผูกไวที่หลักเพื่อบูชายัญ แมชนบางคนของพระเจา
ปเสนทิโกศลนั้น เปนทาส คนใชหรือกรรมกรที่มีอยู แมชนเหลานั้นถูกอาชญา
ถูกภัยคุกคาม มีหนานองดวยน้ําตารองไหพลาง กระทําบริกรรมไปพลาง ฯ
[๓๕๐] ครั้งนั้นแล พวกภิกษุหลายรูปครองผาเรียบรอยแลวในเวลาเชา
ถือบาตรและจีวรเขาไปสูกรุงสาวัตถี เพื่อบิณฑบาต กลับจากบิณฑบาตในเวลาหลัง
ภัตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว
ไดนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
ภิกษุเหลานั้นนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ วันนีพ้ ระเจาปเสนทิโกศลไดตระเตรียมการบูชามหายัญ
โคผู ๕๐๐ ตัว ลูกโคผู ๕๐๐ ตัว ลูกโคตัวเมีย ๕๐๐ ตัว แพะ ๕๐๐ ตัว และ
แกะ ๕๐๐ ตัว ถูกนําไปผูกไวที่หลักเพื่อบูชายัญ แมชนบางคนของพระเจา
ปเสนทิโกศลนั้น เปนทาส คนใช หรือกรรมกร ที่มีอยู ชนแมเหลานั้นถูกอาชญา
ถูกภัยคุกคาม มีหนานองดวยน้ําตารองไหพลาง กระทําบริกรรมไปพลาง ฯ
[๓๕๑] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแลว จึงได
ตรัสพระคาถาเหลานี้ในเวลานั้นวา
มหายัญที่มีการตระเตรียมมาก มีการฆาแพะ แกะ โค และ
สัตวชนิดตางๆ คือ อัศวเมธ ๑- ปุริสเมธ ๒- สัมมาปาสะ ๓-

วาชเปยยะ ๔- นิรัคคฬะ ๕- มหายัญเหลานั้น เปนยัญไมมี
ผลมาก (เพราะ) พระพุทธเจาเปนตนผูแสวงหาคุณอันยิง่ ใหญ
ผูดําเนินปฏิปทาอันชอบ ยอมไมเขาไปใกลยัญนั้น ฯ
@๑. อัศวเมธ ไดแกการฆามาบูชายัญ แตชื่อนี้หมายความกวางกวานั้น คือ หมาย
@ถึงยัญที่บูชาดวยสมบัติทุกอยาง เวนที่ดินแลคน ซึ่งเขาตั้งเสายัญ ๒๑ เสา สําหรับผูก
@ปศุสัตวที่จะตองฆาประมาณ ๕๙๗ ชนิด เพื่อบูชายัญ แลวทําการบูชาอยูหลายวันกวาจะ
@เสร็จพิธี แตฉบับพมาเพี้ยนไปเปน สสฺสเมธํ แปลวาสัสสเมธ เปนยัญในพระพุทธศาสนา
@ที่พระพุทธเจาทรงแสดงแกพระเจามหาวิชิตราชในกฏทันตสูตร หมายความวาการเก็บคา
@นาตามธัญญาหารที่สําเร็จผลสิบสวน เก็บไวเปนสวนหลวงสวนหนึ่ง นี่เปนสังคหวัตถุ
@ประการหนึ่งของพระเจาจักรพรรดิ ไมตรงกับเรื่องในพระสูตรนี้ ฯ
@๒. ปุริสเมธ ไดแกการฆาคนบูชายัญ แตความจริงหมายเฉพาะยัญที่บูชาดวย
@สมบัติตางๆ อยางอัศวเมธนัน้ แตรวมที่ดินเขาดวย แตในพระพุทธศาสนา หมายถึงการ
@พระราชทานทรัพยเปนเบี้ยเลี้ยงและบําเหน็จบํานาญแกทวยหาญทุก ๖ เดือน เปนสังคห@วัตถุของพระเจาจักรพรรดิประการหนึ่ง ฯ
@๓. สัมมาปาสะ ไดแกการผูกสัตวบูชายัญ โดยเขาทําพิธีเหวี่ยงทอนไมสาํ หรับ
@ตอนสัตวเขาไปที่หลักบูชาเพลิงทั้งคู แลวรายเวทตรงที่ทอนไมนั้นตก ทําการบูชาตามพิธี
@ผูบูชาตองเปนคนไดเดินทางยอนไปตามแมน้ําสรัสดีแลวดวย จึงจะเขาพิธีได แตที่ใน
@พระพุทธศาสนาจัดเปนสังคหวัตถุของพระเจาจักรพรรดิ หมายถึงการเรียกหนังสือสาร
@กรรมธรรมกูแตชาวเมืองที่ขัดสนแลวพระราชทานทรัพยใหกู โดยไมเรียกดอกเบี้ยเปน
@เวลา ๓ ป ฯ
@๔. วาชเปยยะ ไดแกยัญอีกชนิดหนึ่งซึ่งเขาผูกปศุสัตว ๑๗ ชนิดบูชา แตที่เปน
@สังคหวัตถุของพระเจาจักรพรรดิ หมายถึงการตรัสพระวาจาอันออนหวาน เปนที่ดูดดื่มน้ํา
@ใจของประชาชน ฯ
@๕. นิรัคคฬะ ไดแกยัญที่ไมตองมีหลักยัญสําหรับบูชา หมายถึงพิธีชนิดเดียวกับ
@อัศวเมธ แตบูชาดวยสมบัติทุกอยาง ไมมียกเวนอะไร ฉะนั้นจึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา
@สรรพเมธ แตที่ในพระพุทธศาสนาจัดเปนสังคหวัตถุของพระเจาจักรพรรดิ หมายถึงผลที่
@พระมหากษัตริยสงเคราะหดวยสังคหวัตถุ ๔ ขางตนนั้น ที่เปนเหตุใหรัฐมั่งคั่งสมบูรณ
@ไมมีโจรผูร ายและประชาราษฎรบันเทิงใจเปนอยู อยางที่กลาววา ประตูเรือนไมตองลงลิม่
@กลอนระวังก็ไดฉะนั้น ฯ
สวนยัญใด มีการตระเตรียมนอย ไมมีการฆา แพะ แกะ
โค และสัตวชนิดตางๆ ซึ่งบุคคลบูชาสืบตระกูลทุกเมื่อ
พระพุทธเจาเปนตนผูแสวงหาคุณอันยิง่ ใหญ ผูดําเนินปฏิปทา
อันชอบ ยอมเขาไปใกลยัญนั้น ฯ
ผูมีปญญาควรบูชายัญนั้น ยัญนั้นเปนยัญมีผลมาก เมื่อบุคคล

บูชายัญนั้นนั่นแหละ ยอมมีแตความดี ไมมีความชั่วชา
เลวทราม ยัญก็เปนยัญอยางไพบูลย และเทวดายอม
เลื่อมใส ฯ
พันธนสูตรที่ ๑๐
[๓๕๒] ก็โดยสมัยนั้นแล หมูมหาชนถูกพระเจาปเสนทิโกศลใหจองจํา
ไวแลว บางพวกถูกจองจําดวยเชือก บางพวกถูกจองจําดวยขือ่ คา บางพวกถูก
จองจําดวยโซตรวน ฯ
ครั้งนั้นแล ภิกษุหลายรูปครองผาเรียบรอยแลวในเวลาเชาถือบาตและจีวร
เขาไปสูพระนครสาวัตถี เพื่อบิณฑบาต ครั้นกลับจากบิณฑบาตในเวลาหลัง
ภัตตาหารแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวจึงถวายบังคม
พระผูมีพระภาค แลวไดนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
พวกภิกษุเหลานั้นนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมี*พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ วันนี้หมูมหาชนถูกพระเจาปเสนทิโกศลให
จองจําไวแลว บางพวกถูกจองจําดวยเชือก บางพวกถูกจองจําดวยขื่อคา บางพวก
ถูกจองจําดวยโซตรวน ฯ
[๓๕๓] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแลว จึงได
ตรัสพระคาถาเหลานี้ในเวลานั้นวา
นักปราชญทั้งหลายไมไดกลาวเครื่องจองจําที่ทําดวยเหล็ก ทํา
ดวยไม และทําดวยหญา (เชือก) วาเปนเครื่องจองจําที่มั่น
นักปราชญทั้งหลายกลาวความความรักใครพอใจนักในแกวมณี
และกุณฑล และความหวงอาลัยในบุตรและภรรยาทั้งหลาย
วาเปนเครื่องจองจําที่มั่น พาใหตกต่ํา เปนเครื่องจําที่หยอนๆ
แตปลดเปลื้องไดยาก นักปราชญทั้งหลายตัดเครื่องจองจํา
แมเชนนั้นออกบวช เปนผูไมมีความหวงอาลัย ละกามสุข
เสียแลว ฯ
จบ วรรคที่ ๑
---------รวมพระสูตรในปฐมวรรคที่ ๑ นี้ คือ
ทหรสูตรที่ ๑ ปุริสสูตรที่ ๒ ราชสูตรที่ ๓ ปยสูตรที่ ๔ อัตตรักขิต*สูตรที่ ๕ อัปปกสูตรที่ ๖ อรรถกรณสูตรที่ ๗ มัลลิกาสูตรที่ ๘ ยัญญสูตรที่ ๙
และพันธนสูตรที่ ๑๐ ฯ
------------ทุติยวรรคที่ ๒
ชฏิลสูตรที่ ๑

[๓๕๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารบุพพาราม
ปราสาทของมิคารมารดา เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ก็สมัยนั้น ในเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่ทรงพักผอนแลว
ประทับนั่งที่ภายนอกซุมประตู ฯ
ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นแลวก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๓๕๕] ก็สมัยนั้น ชฎิล ๗ คน นิครนถ ๗ คน อเจลก ๗ คน
เอกสาฎกนิครนถ ๗ คน ปริพาชก ๗ คน ผูมีขนรักแร เล็บ และขนยาว ถือ
เครื่องบริขารตางๆ เดินผานไปในที่ไมไกล พระผูมีพระภาค ฯ
ทันใดนั้น พระเจาปเสนทิโกศลก็เสด็จลุกจากอาสนะทรงกระทําพระภูษา
เฉวียงพระอังสาขางหนึ่ง ทรงจดพระชานุมณฑลเบื้องขวา 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 คนเหลานั้น เดินผานไปไดไมนาน พระเจา
ปเสนทิโกศล เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว ก็ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกนักบวชเหลานั้น คงเปนพระ*อรหันต หรือทานผูบรรลุพระอรหัตมรรคเหลาใดเหลาหนึ่งในโลก ฯ
[๓๕๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร พระองคเปนคฤหัสถ
บริโภคกาม ครอบครองเรือน บรรทมเบียดพระโอรสและพระชายา ทาจุรณจันทน
อันมาแตแควนกาสี ทรงมาลาของหอมและเครื่องลูบไล ยินดีเงินและทอง ยากที่
จะรูเรื่องนีว้ า คนพวกนี้เปนพระอรหันต หรือคนพวกนี้บรรลุอรหัตมรรค ฯ
ดูกรมหาบพิตร ศีลพึงรูไดดวยการอยูรว มกัน ก็ศีลนั้นจะพึงรูไดโดย
กาลนาน ไมใชดวยกาลเล็กนอย ผูสนใจจึงจะรูได ผูไมสนใจก็ไมรู ผูมีปญญา
จึงจะรูได ผูมีปญญาทรามก็ไมรู ฯ
ดูกรมหาบพิตร ความสะอาดพึงรูไดดวยการงาน ก็ความสะอาดนั้นจะพึง
รูไดดวยกาลนาน ไมใชดวยกาลเล็กนอย ผูสนใจจึงจะรูได ผูไมสนใจก็ไมรู
ผูมีปญญาจึงจะรูได ผูมีปญญาทรามก็ไมรู ฯ
ดูกรมหาบพิตร กําลังใจพึงรูไดในคราวมีอันตราย ก็กําลังใจนั้น จะพึงรู
ไดดวยกาลนาน ไมใชดวยกาลเล็กนอย ผูสนใจจึงจะรูได ผูไมสนใจก็ไมรู

ผูมีปญญาจึงจะรูได ผูมีปญญาทรามก็ไมรู ฯ
ดูกรมหาบพิตร ปญญาพึงรูไดดวยการสนทนา ก็ปญญานั้นจะพึงรูไดดว ย
กาลนาน ไมใชดวยกาลเล็กนอย ผูสนใจจึงจะรูได ผูไมสนใจก็ไมรู ผูมีปญญา
จึงจะรูได ผูมีปญญาทรามก็ไมรู ฯ
[๓๕๗] พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ นา*อัศจรรย ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องไมเคยมีแลว ขาแตพระองคผูเจริญ เทาที่
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร พระองคเปนคฤหัสถ บริโภคกาม...
ยากที่จะรูเรื่องนี้... ผูมีปญญาจึงจะรูได ผูมีปญญาทรามก็ไมรู ดังนี้ เปนอันตรัส
ดีแลว ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ นักบวชเหลานั้นเปนคนของหมอมฉัน เปนจารบุรุษ
เปนคนสืบขาวลับ เที่ยวสอดแนมไปยังชนบทแลวพากันมา ในภายหลังขาพระองค
จึงจะรูเรือ่ งราวที่คนเหลานั้นสืบไดกอน ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้คนเหลานั้น ชําระลางละอองธุลีนั้นแลว
อาบดี ประเทืองผิวดี โกนผมและหนวดแลว นุงหมผาขาว เอิบอิ่มเพรียบพรอม
ดวยเบญจกามคุณ บําเรอขาพระองคอยู ฯ
[๓๕๘] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบความนี้แลว จึงไดทรง
ภาษิตพระคาถาเหลานี้ในเวลานั้นวา
คนผูเกิดมาดี ไมควรไววางใจ เพราะผิวพรรณและรูปราง
ไมควรไววางใจ เพราะการเห็นกันชั่วครูเดียว เพราะวา
นักบวชผูไมสํารวมทั้งหลาย ยอมเที่ยวไปยังโลกนี้ ดวย
เครื่องบริขารของเหลานักบวชผูสํารวมดีแลว ประดุจกุณฑล*ดิน และมาสกโลหะหุมดวยทองคําปลอมไว คนทั้งหลาย
ไมบริสุทธิ์ในภายใน งามแตภายนอก แวดลอมดวยบริวาร
ทองเที่ยวอยูในโลก ฯ
ปญจราชสูตรที่ ๒
[๓๕๙] พระผูมีพระภาคประทับ ... เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ก็สมัยนั้น พระราชา ๕ พระองค มีพระเจาปเสนทิโกศลเปนประมุข
ผูเอิบอิ่มเพรียบพรอมไดรับบําเรออยูดวยเบญจพิธกามคุณ เกิดถอยคําโตเถียงกัน
ขึ้นวา อะไรหนอเปนยอดแหงกามทั้งหลาย ฯ
ในพระราชาเหลานั้น บางองคไดตรัสอยางนี้วา รูปทั้งหลายเปนยอดแหง
กามทั้งหลาย ฯ
บางองคไดตรัสอยางนีว้ า เสียงทั้งหลายเปนยอดแหงกามทั้งหลาย ฯ
บางองคไดตรัสอยางนีว้ า กลิ่นทั้งหลายเปนยอดแหงกามทั้งหลาย ฯ
บางองคไดตรัสอยางนีว้ า รสทั้งหลายเปนยอดแหงกามทั้งหลาย ฯ

บางองคไดตรัสอยางนีว้ า โผฏฐัพพะทั้งหลายเปนยอดแหงกามทั้งหลาย ฯ
เพราะเหตุที่พระราชาเหลานั้น ไมอาจทรงยังกันและกันใหเขาพระทัยได
จึงพระเจาปเสนทิโกศล ไดตรัสกะพระราชาเหลานั้นวา มาเถิดทานสหายทั้งหลาย
เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวจักทูลถามความขอนี้กะพระ*ผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคจักทรงพยากรณแกเราทั้งหลายอยางใด เราทั้งหลาย
พึงจําคําพยากรณนั้นไวอยางนั้นเถิด ฯ
พระราชาเหลานั้น ทรงรับพระดํารัสของพระเจาปเสนทิโกศลแลว ฯ
[๓๖๐] ครั้งนั้น พระราชา ๕ พระองคเหลานั้น มีพระเจาปเสนทิโกศล
เปนประมุข เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวก็ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
พระเจาปเสนทิโกศล ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลายในที่นี้ เปนราชา*ทั้ง ๕ คน เอิบอิ่มเพรียบพรอมไดรับบําเรออยูดวยเบญจกามคุณ เกิดมีถอยคํา
โตเถียงกันขึ้นวา
อะไรหนอเปนยอดแหงกามทั้งหลาย บางทานกลาวอยางนี้วา รูปทั้งหลาย
เปนยอดแหงกามทั้งหลาย บางทานกลาวอยางนี้วา เสียงทั้งหลายเปนยอดแหง
กามทั้งหลาย บางทานกลาวอยางนี้วา กลิ่นทั้งหลายเปนยอดแหงกามทั้งหลาย
บางทานกลาวอยางนี้วา รสทัง้ หลายเปนยอดแหงกามทั้งหลาย บางทานกลาวอยางนี้
วา โผฏฐัพพะทั้งหลายเปนยอดแหงกามทั้งหลาย ขาแตพระองคผูเจริญ อะไร
หนอเปนยอดแหงกามทั้งหลาย ฯ
[๓๖๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ยอดสุดแหงความ
พอใจนั่นแหละ อาตมภาพกลาววาเปนยอดในเบญจกามคุณ ดูกรมหาบพิตร รูป*เหลาใดเปนที่พอใจของคนบางคน รูปเหลานั้นไมเปนที่พอใจของคนบางคน เขา
ดีใจ มีความดําริบริบูรณดวยรูปเหลาใด รูปอื่นจากรูปเหลานั้น จะยิ่งกวา หรือ
ประณีตกวา เขาก็ไมปรารถนา รูปเหลานั้นเปนอยางยิ่งสําหรับเขา รูปเหลานั้น
เปนยอดเยี่ยมสําหรับเขา ดูกรมหาบพิตร เสียงเหลาใด ... ดูกรมหาบพิตร
กลิ่นเหลาใด ... ดูกรมหาบพิตร รสเหลาใด ... ดูกรมหาบพิตร โผฏฐัพพะ
เหลาใด เปนที่พอใจของคนบางคน โผฏฐัพพะเหลานั้น ไมเปนที่พอใจของคน
บางคน เขาดีใจ มีความดําริบริบูรณดวยโผฏฐัพพะเหลาใด โผฏฐัพพะอื่นจาก
โผฏฐัพพะเหลานั้น จะยิ่งกวา หรือประณีตกวา เขาก็ไมปรารถนา โผฏฐัพพะ
เหลานั้นเปนอยางยิ่งสําหรับเขา โผฏฐัพพะเหลานั้นเปนยอดเยี่ยมสําหรับเขา ฯ
[๓๖๒] ก็สมัยนั้น จันทนังคลิกอุบาสกนั่งอยูในบริษัทนั้น ฯ
ลําดับนั้น จันทนังคลิกอุบาสกลุกจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่ง
ประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต

พระผูมีพระภาค เหตุอยางหนึ่ง ยอมแจมแจงกะขาพระองค ขาแตพระสุคต
เหตุอยางหนึ่งยอมแจมแจงกะขาพระองค ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรจันทนังคลิกะ ขอเหตุนั้นจงแจมแจงเถิด ฯ
ลําดับนั้น จันทนังคลิกอุบาสก ไดสรรเสริญพระผูมีพระภาคเฉพาะพระ*พักตร ดวยคาถาที่สมควรแกเหตุนั้นวา
ดอกปทุมชื่อโกกนุท บานในเวลาเชา ยังไมสิ้นกลิ่น
ยังมีกลิ่นหอมอยู ฉันใด ทานจงดูพระอังคีรส ผูไพโรจนอยู
ดุจดวงอาทิตย รุงโรจนอยูในอากาศ ฉะนั้น ฯ
[๓๖๓] ลําดับนั้น พระราชา ๕ พระองคเหลานั้น ทรงใหจันทนังคลิก
อุบาสกหมดวยผา ๕ ผืน (คือพระราชทานผาหม ๕ ผืน) ฯ
ทันใดนั้น จันทนังคลิกอุบาสก ก็ถวายใหพระผูมีพระภาคทรงหมดวย
ผา ๕ ผืนเหลานั้น ฯ
โทณปากสูตรที่ ๓
[๓๖๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ... เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ก็สมัยนั้น พระเจาปเสนทิโกศลเสวยพระสุธาหารหุงดวยขาวสารหนึ่ง*ทะนาน ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศลเสวยแลวทรงอึดอัด เสด็จเขาไปเฝาพระ*ผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวประทับนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๓๖๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบวา พระเจาปเสนทิโกศล
นั้นเสวยแลวทรงอึดอัด จึงไดทรงภาษิตพระคาถานี้ในเวลานั้นวา
มนุษยผูมีสติอยูทุกเมื่อ รูจักประมาณในโภชนะที่ไดมา
ยอมมีเวทนาเบาบาง เขายอมแกชา ครองอายุไดยืนนาน ฯ
[๓๖๖] ก็สมัยนั้น มาณพชื่อสุทัศนะ ยืนอยูเบื้องพระปฤษฎางค
พระเจาปเสนทิโกศล ฯ
ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลจึงตรัสเรียกสุทัสสนมาณพมารับสั่งวา
มาเถิด เจาสุทัศนะ เจาจงเรียนคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาค แลวจงกลาวใน
เวลาเราบริโภคอาหาร อนึ่ง เราจะใหนิตยภัตแกเจาวันละ ๑๐๐ กหาปณะทุกวัน ฯ
สุทัสสนมาณพรับสนองพระดํารัสพระเจาปเสนทิโกศลวา เปนพระมหา*กรุณาอยางยิ่ง พระพุทธเจาขา ดังนี้ แลวเรียนคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาค
กลาวในเวลาที่พระเจาปเสนทิโกศล เสวยพระกระยาหารวา
มนุษยผูมีสติอยูทุกเมื่อ รูจักประมาณในโภชนะที่ไดมา
ยอมมีเวทนาเบาบาง เขายอมแกชา ครองอายุไดยืนนาน ฯ
[๓๖๗] ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศล ทรงดํารงอยูโดยมีพระกระยาหาร
หนึ่งทะนานขาวสุกเปนอยางมากเปนลําดับมา ฯ

ในลําดับตอมา พระเจาปเสนทิโกศลมีพระวรกายกระปรี้กระเปราดี ทรง
ลูบพระวรกายดวยฝาพระหัตถ ทรงเปลงพระอุทานนี้ในเวลานั้นวา พระผูมีพระภาค
พระองคนั้น ทรงอนุเคราะหเราดวยประโยชนทั้ง ๒ คือ ประโยชนภพนี้ และ
ประโยชนภพหนาหนอ ฯ
ปฐมสังคามวัตถุสูตรที่ ๔
[๓๖๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ... เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้น พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร ทรงตระเตรียม
จตุรงคินีเสนา ยกไปรุกรานพระเจาปเสนทิโกศล ถึงแควนกาสี ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลไดทรงสดับขาววา พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู
เวเทหิบุตร ทรงตระเตรียมจตุรงคินีเสนายกมารุกรานเราถึงแควนกาสี ฯ
ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลจึงทรงจัดจตุรงคินีเสนา ยกออกไปตอสู
พระเจาแผนดินมคธ อชาตสัตรู เวเทหิบุตร ปองกันแควนกาสี ฯ
ครั้งนั้น พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร กับพระเจาปเสน*ทิโกศล ทรงทําสงครามกันแลว แตในสงครามครั้งนั้น พระเจาแผนดินมคธ*อชาตสัตรู เวเทหิบุตรทรงชํานะพระเจาปเสนทิโกศล ฯ
ฝายพระเจาปเสนทิโกศลผูปราชัย ก็เสด็จลาทัพกลับพระนครสาวัตถี
ราชธานีของพระองค ฯ
[๓๖๙] ครั้งนั้น เวลาเชา ภิกษุเปนจํานวนมากนุงหมแลว ถือบาตรและ
จีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี เที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว
ในเวลาปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นแลว ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
ภิกษุเหลานั้นนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระโอกาส พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู
เวเทหิบุตร ทรงตระเตรียมจตุรงคินีเสนา ยกมารุกรานพระเจาปเสนทิโกศลถึง
แควนกาสี พระเจาปเสนทิโกศลไดทรงสดับขาววา พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู
เวเทหิบุตร ทรงตระเตรียมจตุรงคินีเสนา ยกมารุกรานเราถึงแควนกาสี ขาแต*พระองคผูเจริญ ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศล จึงทรงจัดจตุรงคินีเสนา ยก
ออกไปตอสูพระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร ปองกันแควนกาสี ครั้งนั้น
พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร กับพระเจาปเสนทิโกศลทรงทําสงคราม
กันแลว แตในสงครามครั้งนั้น พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร ทรง
ชํานะพระเจาปเสนทิโกศล ขาแตพระองคผูเจริญ ฝายพระเจาปเสนทิโกศล
ผูปราชัย ก็เสด็จลาทัพกลับพระนครสาวัตถีราชธานีของพระองค ฯ
[๓๗๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาแผนดิน
มคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร มีมิตรเลวทราม มีสหายเลวทราม มีพระทัยนอมไป

ในคนเลวทราม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฝายพระเจาปเสนทิโกศล มีมิตรดีงาม มี
สหายดีงาม มีพระทัยนอมไปในคนดีงาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันนี้พระเจาปเสน*ทิโกศลทรงแพมาแลวอยางนี้ จักบรรทมเปนทุกขตลอดราตรีนี้ ฯ
[๓๗๑] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้
จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ผูชํานะยอมกอเวร ผูแพยอมนอนเปนทุกข บุคคลละความ
ชนะและความแพเสียแลว จึงสงบระงับ นอนเปนสุข ฯ
ทุติยสังคามวัตถุสูตรที่ ๕
[๓๗๒] ครั้งนั้น พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร ทรง
ตระเตรียมจตุรงคินีเสนา ยกไปรุกรานพระเจาปเสนทิโกศลถึงแควนกาสี ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลไดทรงสดับขาววา พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู
เวเทหิบุตร ทรงตระเตรียมจตุรงคินีเสนา ยกมารุกรานเราถึงแควนกาสี ฯ
ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลจึงทรงจัดจตุรงคินีเสนา ยกออกไปตอสู
พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร ปองกันแควนกาสี ฯ
ครั้งนั้น พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร กับพระเจาปเสน*ทิโกศลทรงทําสงครามกันแลว แตในสงครามครั้งนั้นพระเจาปเสนทิโกศลทรง
ชํานะพระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร และทรงจับพระองคเปนเชลย
ศึกได ฯ
[๓๗๓] ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศลไดมีพระดําริวา ถึงแมพระเจา
แผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตรนี้ จะประทุษรายเราผูมิไดประทุษราย แตเธอก็ยัง
เปนพระภาคิไนยของเรา อยากระนั้นเลย เราควรยึดพลชางทั้งหมด ยึดพลมา
ทั้งหมด ยึดพลรถทั้งหมด ยึดพลเดินเทาทั้งหมดของพระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู
เวเทหิบุตร แลวปลอยพระองคไปทั้งยังมีพระชนมอยูเถิด ฯ
ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลทรงยึดพลชางทั้งหมด ทรงยึดพลมา
ทั้งหมด ทรงยึดพลรถทั้งหมด ทรงยึดพลเดินเทาทั้งหมด ของพระเจาแผนดิน
มคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร แลวทรงปลอยพระองคไปทั้งยังมีพระชนมอยู ฯ
[๓๗๔] ครั้งนั้น เวลาเชา ภิกษุเปนจํานวนมาก นุงหมแลว ถือบาตร
และจีวร เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี เที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถี
แลว ในเวลาปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ครั้นแลวก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
ภิกษุเหลานั้น นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระโอกาส พระเจาแผนดินมคธ
อชาตสัตรู เวเทหิบุตร ทรงตระเตรียมจตุรงคินีเสนา ยกมารุกรานพระเจาปเสนทิ*โกศลถึงแควนกาสี พระเจาปเสนทิโกศลไดทรงสดับขาววา พระเจาแผนดินมคธ

อชาตสัตรู เวเทหิบุตร ทรงตระเตรียมจตุรงคินีเสนา ยกมารุกรานเราถึงแควนกาสี
ขาแตพระองคผูเจริญ ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลจึงทรงจัดจตุรงคินีเสนา
ยกออกไปตอสูพระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร ปองกันแควนกาสี
ครั้งนั้น พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตรกับพระเจาปเสนทิโกศล ทรง
ทําสงครามกันแลว ขาแตพระองคผูเจริญ แตในสงครามครั้งนั้น พระเจาปเสน*ทิโกศลทรงชํานะพระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร และทรงจับพระองค
เปนเชลยศึกไดดวย ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศลไดมีพระดําริวา ถึงแมพระเจา
แผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตรนี้ จะประทุษรายเราผูมิไดประทุษราย แตเธอ
ก็ยังเปนพระภาคิไนยของเรา อยากระนั้นเลยเราควรยึดพลชางทั้งหมด ยึดพลมา
ทั้งหมด ยึดพลรถทั้งหมด ยึดพลเดินเทาทั้งหมด ของพระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู
เวเทหิบุตร แลวปลอยพระองคไปทั้งยังมีพระชนมอยูเถิด ขาแตพระองคผูเจริญ
ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลทรงยึดพลชางทั้งหมด ทรงยึดพลมาทั้งหมด ทรง
ยึดพลรถทั้งหมด ทรงยึดพลเดินเทาทั้งหมด ของพระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู
เวเทหิบุตร แลวทรงปลอยพระองคไปทั้งยังมีพระชนมอยู ฯ
[๓๗๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลวจึงไดทรง
ภาษิตพระคาถาเหลานี้ในเวลานั้นวา
บุรุษจะแยงชิงเขาได ก็ชั่วกาลที่การแยงชิงของเขายังพอสําเร็จ
ได แตเมื่อใด คนเหลาอื่นยอมแยงชิง ผูแ ยงชิงนั้น ยอม
ถูกเขากลับแยงชิงเมื่อนั้น ฯ
เพราะวา คนพาลยอมสําคัญวา เปนฐานะตราบเทาที่บาป
ยังไมใหผล แตบาปใหผลเมื่อใด คนพาลยอมเขาถึงทุกข
เมื่อนั้น ฯ
ผูฆายอมไดรับการฆาตอบ ผูชํานะยอมไดรับการชนะตอบ
ผูดายอมไดรับการดาตอบ และผูขึ้งเคียดยอมไดรับความ
ขึ้งเคียดตอบ ฉะนั้น เพราะความหมุนเวียนแหงกรรม ผูแ ยง
ชิงนั้น ยอมถูกเขากลับแยงชิงคืน ฯ
ธีตุสูตรที่ ๖
[๓๗๖] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นแลว ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
ลําดับนั้น ราชบุรุษเขาไปเฝาพระเจาปเสนทิโกศลถึงที่ประทับ ครั้นแลว
ก็กราบทูล ณ ที่ใกลพระกรรณของพระเจาปเสนทิโกศลวา ขาแตพระองค
ผูประเสริฐ พระนางมัลลิกาเทวีทรงประสูติพระธิดาแลว ฯ
เมื่อบุรุษกราบทูลอยางนี้แลว พระเจาปเสนทิโกศลก็ไมทรงเบิกบาน

พระทัย ฯ
[๓๗๗] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบวา พระเจาปเสนทิโกศล
ไมทรงเบิกบานพระทัย จึงไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้ในเวลานั้นวา
ดูกรมหาบพิตรผูเปนใหญยิ่งกวาปวงชน แทจริง แมสตรี
บางคนก็เปนผูประเสริฐ พระองคจงชุบเลี้ยงไว สตรีทมี่ ี
ปญญา มีศีล ปฏิบัติแมผัวพอผัวดังเทวดา จงรักสามี ฯ
บุรุษที่เกิดจากสตรีนั้น ยอมเปนคนแกลวกลา เปนเจาแหง
ทิศได บุตรของภริยาดีเชนนั้น แมราชสมบัติก็ครอบครอง
ได ฯ
ปฐมอัปปมาทสูตรที่ ๗
[๓๗๘] พระผูมีพระภาคประทับ ... เขตพระนครสาวัตถี ... พระเจา
ปเสนทิโกศล ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมอยางหนึ่งที่ยดึ ไวไดซึ่งประโยชนทั้ง ๒ คือ
ประโยชนภพนี้ และประโยชนภพหนา มีอยูห รือ พระเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ธรรมอยางหนึ่งที่ยึดไวไดซึ่ง
ประโยชนทั้ง ๒ คือ ประโยชนภพนี้ และประโยชนภพหนามีอยู ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมอยาง*หนึ่งที่ยึดไวไดซึ่งประโยชนทั้ง ๒ คือ ประโยชนภพนี้ และประโยชนภพหนา
คืออะไร ฯ
[๓๗๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ธรรมอยางหนึ่งที่ยึด
ไวไดซึ่งประโยชนทั้ง ๒ คือ ประโยชนภพนี้ และประโยชนภพหนา คือ ความ
ไมประมาท ฯ
ดูกรมหาบพิตร รอยเทาของสัตวทั้งหลายที่สัญจรไปบนแผนดิน ชนิดใด
ชนิดหนึ่ง รอยเทาเหลานั้นทั้งหมด ยอมถึงการรวมลงในรอยเทาชาง รอยเทาชาง
ยอมกลาวกันวา เปนเลิศกวารอยเทาเหลานั้น เพราะเปนของใหญ ขอนี้มีอุปมา
ฉันใด ดูกรมหาบพิตร ธรรมอยางหนึ่งที่ยึดไวไดซึ่งประโยชนทั้ง ๒ คือ ประโยชน
ภพนี้ และประโยชนภพหนา คือความไมประมาท ก็มีอุปไมยฉันนั้น ฯ
[๓๘๐] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้
จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
บุคคลปรารถนาอยูซึ่งอายุ ความไมมีโรค วรรณะ สวรรค
ความเกิดในตระกูลสูง และความยินดีอันโอฬารตอๆ ไป
พึงบําเพ็ญความไมประมาท บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญ
ความไมประมาทในบุญกิริยาทั้งหลาย บัณฑิตผูไมประมาท
ยอมยึดไวไดซึ่งประโยชนทั้ง ๒ คือ ประโยชนภพนี้ และ

ประโยชนภพหนา เพราะยึดไวไดซึ่งประโยชน ผูมีปญญา
จึงไดนามวา "บัณฑิต" ฯ
ทุติยอัปปมาทสูตรที่ ๘
[๓๘๑] พระผูมีพระภาคประทับ ... เขตพระนครสาวัตถี ...
พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระโอกาส ความปริวิตกแหงใจ
บังเกิดขึ้นแกขาพระองคผูเขาที่ลับพักผอนอยูอยางนีว้ า ธรรมที่พระผูมีพระภาค
ตรัสดีแลวนั่นแหละ สําหรับผูมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไปในคนที่ดี ไมใช
สําหรับผูมีมิตรชั่ว มีสหายชั่ว มีจิตนอมไปในคนที่ชั่ว ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรมหา*บพิตร ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรมหาบพิตร ธรรมที่อาตมภาพกลาวดีแลวนั่นแหละ
สําหรับผูมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไปในคนดี ไมใชสําหรับผูมีมิตรชั่ว มี
สหายชั่ว มีจิตนอมไปในคนที่ชั่ว ฯ
[๓๘๒] ดูกรมหาบพิตร สมัยหนึ่ง อาตมภาพอยูที่นิคมของหมูเจา
ศากยะ ชื่อวานครกะ ในสักกชนบท ดูกรมหาบพิตร ครั้งนั้น ภิกษุอานนท
เขาไปหาอาตมภาพถึงที่อยู ครัน้ แลว ก็อภิวาทอาตมภาพ แลวนั่งอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ดูกรมหาบพิตร ภิกษุอานนทนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว
ไดกลาวกะอาตมภาพวา ขาแตพระองคผูเจริญ ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี
มีจิตนอมไปในคนที่ดี เปนคุณกึ่งหนึ่งแหงพรหมจรรย ดูกรมหาบพิตร เมื่อภิกษุ
อานนทกลาวอยางนี้แลว อาตมภาพไดกลาวกะภิกษุอานนทวา ดูกรอานนท
เธออยากลาวอยางนั้น ดูกรอานนท ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไป
ในคนที่ดีนี้ เปนพรหมจรรยทงั้ สิ้นทีเดียว ดูกรอานนท นี่ภิกษุผูมีมิตรดีพึง
ปรารถนา ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไปในคนที่ดี จักเจริญอริยมรรค
มีองคแปด จักกระทําซึ่งอริยมรรคมีองคแปดใหมากได ฯ
[๓๘๓] ดูกรอานนท ก็ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไปในคนที่ดี
ยอมเจริญอริยมรรคมีองคแปด ยอมกระทําซึ่งอริยมรรคมีองคแปดใหมากได
อยางไร ฯ
ดูกรอานนท ภิกษุในศาสนานี้ ยอมเจริญสัมมาทิฐิ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อความสละคืน ยอมเจริญสัมมาสังกัปปะ ...
ยอมเจริญสัมมาวาจา ... ยอมเจริญสัมมากัมมันตะ ... ยอมเจริญสัมมาอาชีวะ ...
ยอมเจริญสัมมาวายามะ ... ยอมเจริญสัมมาสติ ... ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อัน
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อความสละคืน ฯ
ดูกรอานนท ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไปในคนที่ดี ยอมเจริญ
อริยมรรคมีองคแปด ยอมกระทําซึ่งอริยมรรคมีองคแปดใหมากได อยางนี้แล ฯ

ดูกรอานนท โดยปริยายแมนี้ พึงทราบวา ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี
มีจิตนอมไปในคนที่ดี นี้เปนพรหมจรรยทั้งสิ้นทีเดียว ฯ
ดูกรอานนท ดวยวาอาศัยเราเปนมิตรดี สัตวทั้งหลายผูมคี วามเกิดเปน
ธรรมดา ยอมหลุดพนจากความเกิดได สัตวทั้งหลายผูมีความแกเปนธรรมดา ยอม
หลุดพนจากความแกได สัตวทั้งหลายผูมีความเจ็บปวยเปนธรรมดา ยอมหลุดพน
จากความเจ็บปวยได สัตวทั้งหลายผูมีความตายเปนธรรมดา ยอมหลุดพนจาก
ความตายได สัตวทั้งหลายผูมคี วามโศก ความร่ําไร ความทุกข ความเสียใจ
และความคับแคนใจเปนธรรมดา ยอมหลุดพนจากความโศก ความร่ําไร
ความทุกข ความเสียใจ และความคับแคนใจได ฯ
ดูกรอานนท โดยปริยายนี้แล พึงทราบวา ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี
มีจิตนอมไปในคนที่ดีนี้ เปนพรหมจรรยทั้งสิ้นทีเดียว ฯ
[๓๘๔] ดูกรมหาบพิตร เพราะเหตุนั้นแหละ พระองคพึงทรงสําเหนียก
อยางนี้วา เราจักเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไปในคนที่ดี ดูกรมหาบพิตร
พระองคพึงทรงสําเหนียกอยางนี้แล ฯ
ดูกรมหาบพิตร ธรรมอยางหนึ่งนี้ คือความไมประมาทในกุศลธรรม
ทั้งหลาย พระองคผูมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไปในคนที่ดี พึงทรงอาศัย
อยูเถิด ฯ
ดูกรมหาบพิตร เมื่อพระองคไมประมาท อาศัยความไมประมาท หมูนาง
สนมผูตามเสด็จจักมีความคิดอยางนี้วา พระราชาเปนผูไมประมาท อาศัยความ
ไมประมาท ถากระนั้น แมพวกเราก็จักเปนผูไมประมาท อาศัยความไมประมาท ฯ
ดูกรมหาบพิตร เมื่อพระองคไมประมาท อาศัยความไมประมาท แม
กษัตริยทั้งหลายผูตามเสด็จจักมีความคิดอยางนี้วา พระราชาเปนผูไมประมาท อาศัย
ความไมประมาท ถากระนั้น แมพวกเราก็จักเปนผูไมประมาท อาศัยความไม
ประมาท ฯ
ดูกรมหาบพิตร เมื่อพระองคไมประมาท อาศัยความไมประมาท แม
กองทัพ (ขาราชการฝายทหาร) ก็จักมีความคิดอยางนี้วา พระราชาเปนผูไม
ประมาท อาศัยความไมประมาท ถากระนั้น แมพวกเราก็จักเปนผูไมประมาท
อาศัยความไมประมาท ฯ
ดูกรมหาบพิตร เมื่อพระองคไมประมาท อาศัยความไมประมาท แม
ชาวนิคมและชาวชนบทก็จักมีความคิดอยางนี้วา พระราชาเปนผูไมประมาท อาศัย
ความไมประมาท ถากระนั้น แมพวกเราก็จักเปนผูไมประมาท อาศัยความไม
ประมาท ฯ
ดูกรมหาบพิตร เมื่อพระองคไมประมาท อาศัยความไมประมาท แม
พระองคเองก็จกั เปนผูไดรับคุมครองแลว ไดรับรักษาแลว แมหมูนางสนมก็จัก

เปนผูไดรับคุมครองแลว ไดรบั รักษาแลว แมเรือนคลังก็จักเปนอันไดรับ
คุมครองแลว ไดรับรักษาแลว ฯ
[๓๘๕] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้
จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
บุคคลผูปรารถนาโภคะอันโอฬารตอๆ ไป พึงบําเพ็ญความ
ไมประมาท บัณฑิตทั้งหลาย ยอมสรรเสริญความไมประมาท
ในบุญกิริยาทั้งหลาย บัณฑิตผูไมประมาทยอมยึดไวไดซึ่ง
ประโยชนทั้ง ๒ คือประโยชนภพนี้ และประโยชนภพหนา
เพราะยึดไวไดซึ่งประโยชน ผูมีปญญาจึงไดนามวา
"บัณฑิต" ฯ
ปฐมาปุตตกสูตรที่ ๙
[๓๘๖] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ในเวลาเที่ยงวัน ครั้นแลว ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวประทับนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพระเจาปเสนทิโกศลผูประทับนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่งวา เชิญเถอะมหาบพิตร พระองคเสด็จมาจากไหนหนอ ในเวลาเที่ยงวัน ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ คฤหบดีผูเปน
เศรษฐีในพระนครสาวัตถีนี้ กระทํากาลกิริยาแลว หมอมฉันใหขนทรัพยสมบัติ
อันไมมีบุตรรับมรดกนั้น มาไวภายในพระราชวังแลวก็มา ขาแตพระองคผูเจริญ
เฉพาะเงินเทานั้นมี ๘,๐๐๐,๐๐๐ สวนเครือ่ งรูปยะไมตองพูดถึง ก็แตคฤหบดีผูเปน
เศรษฐีนั้น ไดบริโภคอาหารเห็นปานนี้ คือบริโภคปลายขาวกับน้ําสมพอูม ไดใช
ผาเครื่องนุงหมเห็นปานนี้ คือนุงหมผาเนือ้ หยาบที่ตัดเปนสามชิ้นเย็บติดกัน ไดใช
ยานพาหนะเห็นปานนี้ คือใชรถเกาๆ กั้นรมทําดวยใบไม ฯ
[๓๘๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ขอนี้เปนอยางนั้น
ดูกรมหาบพิตร ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรมหาบพิตร อสัตบุรุษไดโภคะอันโอฬาร
แลว ไมยังตนใหไดรับความสุข ใหไดรับความอิ่มหนําเลย ไมยังมารดาและบิดา
ใหไดรับความสุข ใหไดรับความอิ่มหนํา ไมยังบุตรและภรรยาใหไดรับความสุข
ใหไดรับความอิ่มหนํา ไมยังทาสกรรมกรใหไดรับความสุข ใหไดรับความอิม่ หนํา
ไมยังมิตรและอํามาตยใหไดรับความสุข ใหไดรับความอิ่มหนํา ไมยังทักษิณาอัน
มีผลในเบื้องบน มีอารมณดี มีวิบากเปนสุข เปนไปเพื่อสวรรค ใหตั้งอยูใน
สมณพราหมณทั้งหลาย โภคะเหลานั้นของเขาที่มิไดใชสอยโดยชอบอยางนี้
พระราชาทั้งหลายยอมนําไปบาง โจรทั้งหลายยอมนําไปบาง ไฟยอมไหมเสียบาง
น้ํายอมพัดไปเสียบาง ทายาททั้งหลายผูไมเปนที่รักยอมนําไปบาง ฯ

ดูกรมหาบพิตร เมื่อเปนเชนนี้ โภคะที่มิไดใชสอยโดยชอบของเขา
เหลานั้น ยอมถึงความหมดสิน้ ไปเปลาโดยไมถึงการบริโภค ฯ
ดูกรมหาบพิตร ในที่ของอมนุษย มีสระโบกขรณีซึ่งมีน้ําใส มีน้ําเย็น
มีน้ําจืดสนิท ใสตลอด มีทาดี นารื่นรมย น้ํานัน้ คนไมพึงตักเอาไปเลย ไมพึง
ดื่ม ไมพึงอาบ หรือไมพงึ กระทําตามความตองการได ดูกรมหาบพิตร ก็เมื่อ
เปนเชนนี้ น้ําที่มิไดบริโภคโดยชอบนั้น พึงถึงความหมดสิน้ ไปเปลา โดยไมถึง
การบริโภค แมฉันใด ดูกรมหาบพิตร อสัตบุรุษไดโภคะอันโอฬารแลว ไมยัง
ตนใหไดรับความสุข ใหไดรับความอิ่มหนําเลย ฯลฯ ดูกรมหาบพิตร เมื่อเปน
เชนนี้ โภคะที่มิไดบริโภคโดยชอบของเขาเหลานั้น ยอมถึงความหมดสิ้นไป
เปลาโดยไมถึงการบริโภค ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
[๓๘๘] ดูกรมหาบพิตร สวนสัตบุรุษไดโภคะอันโอฬารแลว ยอมยัง
ตนใหไดรับความสุข ใหไดรับความอิ่มหนํา ยอมยังมารดาและบิดาใหไดรับความ
สุข ใหไดรับความอิ่มหนํา ยอมยังบุตรและภรรยาใหไดรับความสุข ใหไดรับ
ความอิ่มหนํา ยอมยังทาสกรรมกรใหไดรับความสุข ใหไดรับความอิ่มหนํา ยอม
ยังมิตรและอํามาตยใหไดรับความสุข ใหไดรับความอิ่มหนํา ยอมประดิษฐานไว
ซึ่งทักษิณาอันมีผลในเบื้องบน มีอารมณดี มีวิบากเปนสุข เปนไปเพื่อสวรรค
ในสมณพราหมณทั้งหลาย โภคะเหลานั้นของเขา ที่บริโภคโดยชอบอยูอยางนี้
พระราชาทั้งหลายยอมนําไปไมได โจรทั้งหลายยอมนําไปไมได ไฟยอมไมไหม
น้ํายอมไมพัดไป ทายาททั้งหลายผูไมเปนที่รักยอมนําไปไมได ฯ
ดูกรมหาบพิตร เมื่อเปนเชนนี้ โภคะที่บริโภคอยูโ ดยชอบของเขาเหลา
นั้น ยอมถึงการบริโภค ไมถึงความหมดสิ้นไปเปลา ฯ
ดูกรมหาบพิตร ในที่ไมไกลคามหรือนิคม มีสระโบกขรณี ซึ่งมีน้ําใส
มีน้ําเย็น มีน้ําจืดสนิท ใสตลอด มีทาดี นารื่นรมย น้ํานั้นคนพึงตักไปบาง
พึงดื่มบาง พึงอาบบาง พึงกระทําตามความตองการบาง ดูกรมหาบพิตร ก็เมื่อ
เปนเชนนี้ น้ําที่บริโภคอยูโดยชอบนั้น พึงถึงการบริโภค ไมถึงความหมดสิ้นไป
เปลา แมฉันใด ดูกรมหาบพิตร สัตบุรุษไดโภคะอันโอฬารแลว ยอมยังตนให
ไดรับความสุข ใหไดรับความอิ่มหนํา ฯลฯ เมื่อเปนเชนนี้ โภคะที่บริโภคอยู
โดยชอบของเขาเหลานั้น ยอมถึงการบริโภค ไมถึงความหมดสิ้นไปเปลา ฉัน
นั้นเหมือนกัน ฯ
[๓๘๙] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้
จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
น้ํามีอยูในที่ของอมนุษย คนยอมงดน้ําที่ไมพึงดื่มนั้น ฉันใด
คนชั่วไดทรัพยแลว ยอมไมบริโภคดวยตนเอง ยอมไมให
ทาน ฉันนั้น สวนวิญูชนผูมีปญญา ไดโภคะแลว เขา

ยอมบริโภค และทํากิจ เขาเปนคนอาจหาญ เลี้ยงดูหมู
ญาติ ไมถูกติเตียน ยอมเขาถึงแดนสวรรค ฯ
ทุติยาปุตตกสูตรที่ ๑๐
[๓๙๐] ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศล เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับในเวลาเที่ยงวัน ครั้นแลว ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับ
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพระเจาปเสนทิโกศลผูประทับนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่งวา เชิญเถอะมหาบพิตร พระองคเสด็จมาจากไหนหนอ ในเวลาเที่ยงวัน ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ คฤหบดีผูเปน
เศรษฐีในพระนครสาวัตถีนี้ กระทํากาลกิริยาแลว หมอมฉันใหขนทรัพยสมบัติ
อันไมมีบุตรรับมรดกนั้น มาไวในพระราชวังแลวก็มา ขาแตพระองคผูเจริญ
เฉพาะเงินเทานั้นมี ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สวนเครื่องรูปยะไมตองพูดถึง ขาแตพระองค
ผูเจริญ ก็คฤหบดีผูเปนเศรษฐีนั้น ไดบริโภคอาหารเห็นปานนี้ คือบริโภคปลาย
ขาวกับน้ําสมพอูม ไดใชผาเครื่องนุงหมเห็นปานนี้ คือนุงหมผาเนื้อหยาบที่ตัด
เปนสามชิ้นเย็บติดกัน ไดใชยานพาหนะเห็นปานนี้ คือใชรถเกาๆ กั้นรมทําดวย
ใบไม ฯ
[๓๙๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ขอนี้เปนอยางนั้น
ดูกรมหาบพิตร ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรมหาบพิตร เรื่องเคยมีมาแลว คฤหบดี
ผูเปนเศรษฐีนั้น ไดสั่งใหจัดบิณฑบาตถวายพระปจเจกสัมพุทธะ นามวา ตครสิขี
วาทานทั้งหลาย จงถวายบิณฑะแกสมณะแลวลุกจากอาสนะเดินหลีกไป แตครั้น
ถวายแลว ภายหลังไดมีวิปฏิสารวา บิณฑบาตนี้ ทาสหรือกรรมกรพึงบริโภคยัง
ดีกวา นอกจากนี้เขายังปลงชีวิตบุตรนอยคนเดียวของพี่ชาย เพราะเหตุทรัพย
สมบัติอีก ดูกรมหาบพิตร การที่คฤหบดีผูเปนเศรษฐีนั้น สั่งใหจัดบิณฑบาต
ถวายพระตครสิขีปจเจกสัมพุทธะ ดวยวิบากของกรรมนั้น เขาจึงเขาถึงสุคติโลก
สวรรค ๗ ครั้ง ดวยวิบากอันเปนสวนเหลือของกรรมนั้นเหมือนกัน ไดครอง
ความเปนเศรษฐีในพระนครสาวัตถีนี้แหละถึง ๗ ครั้ง ฯ
ดูกรมหาบพิตร การที่คฤหบดีผูเปนเศรษฐีนั้นถวายแลวภายหลังไดมี
วิปฏิสารวา บิณฑบาตนี้ทาสหรือกรรมกรพึงบริโภคยังดีกวา ดวยวิบากของกรรม
นั้น จิตของเขาจึงไมนอมไปเพื่อบริโภคอาหารอันโอฬาร จิตของเขาจึงไมนอมไป
เพื่อใชผาเครื่องนุงหมอันโอฬาร จิตของเขาจึงไมนอมไปเพื่อใชยานพาหนะอัน
โอฬาร จิตของเขาจึงไมนอมไปเพื่อบริโภคเบญจกามคุณอันโอฬาร ฯ
ดูกรมหาบพิตร ก็แหละการที่คฤหบดีผูเปนเศรษฐีนั้น ปลงชีวิตบุตรนอย
คนเดียวของพี่ชาย เพราะเหตุทรัพยสมบัติ ดวยวิบากของกรรมนั้น เขาจึงถูกไฟ
เผาอยูในนรกหลายป หลายพันป หลายแสนป ดวยวิบากอันเปนสวนเหลือของ

กรรมนั้นเหมือนกัน ทรัพยสมบัติอันไมมีบุตรรับมรดกของเขานี้ จึงถูกขนเขา
พระคลังหลวงเปนครั้งที่ ๗ ฯ
ดูกรมหาบพิตร ก็บุญเกาของคฤหบดีผูเปนเศรษฐีนั้นหมดสิ้นแลว และ
บุญใหมก็ไมไดสะสมไว ฯ
ดูกรมหาบพิตร ก็ในวันนี้ คฤหบดีผูเปนเศรษฐี ถูกไฟเผาอยูใน
มหาโรรุวนรก ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ คฤหบดีผูเปน
เศรษฐี เขาถึงมหาโรรุวนรกอยางนั้นหรือ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา อยางนั้นมหาบพิตร คฤหบดีผูเปนเศรษฐี เขา
ถึงมหาโรรุวนรกแลว ฯ
[๓๙๒] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้
จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ขาวเปลือก ทรัพย เงินทอง หรือขาวของ ที่หวงแหนอยาง
ใดอยางหนึ่งมีอยู ทาส กรรมกร คนใช และผูอาศัยของ
เขา พึงพาเอาไปไมไดทั้งหมด จะตองถึงซึ่งการละทิ้งไว
ทั้งหมด ฯ
ก็บุคคลทํากรรมใด ดวยกาย ดวยวาจา หรือดวยใจ กรรม
นั้นแหละ เปนของๆ เขา และเขายอมพาเอากรรมนั้นไป
อนึ่งกรรมนั้นยอมติดตามเขาไป เหมือนเงาติดตามตน ฉะนั้น
เพราะฉะนั้น บุคคลควรทํากรรมดี สั่งสมไวสําหรับภพหนา
บุญทั้งหลายยอมเปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลายในโลกหนา ฯ
จบ วรรคที่ ๒
---------รวมพระสูตรในวรรคที่ ๒ นี้ มี ๑๐ สูตร คือ ชฏิลสูตรที่ ๑ ปญจ*ราชสูตรที่ ๒ โทณปากสูตรที่ ๓ สังคามวัตถุสูตร กลาวไว ๒ สูตร เปนที่ ๔
และที่ ๕ ธีตุสูตรที่ ๖ อัปปมาทสูตร ๒ สูตร เปนที่ ๗ และที่ ๘ กับอปุตตก*สูตร กลาวไว ๒ สูตร เปนที่ ๙ และที่ ๑๐ ครบวรรคพอดี ฯ
-----------ตติยวรรคที่ ๓
ปุคคลสูตรที่ ๑
[๓๙๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศล เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่

ประทับ ครั้นแลวทรงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวไดประทับนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทาวเธอผูประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา
ดูกรมหาบพิตร บุคคล ๔ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก บุคคล ๔ จําพวกเปนไฉน
บุคคล ๔ จําพวกคือ บุคคลผูมืดแลวมืดตอไปจําพวก ๑ บุคคลผูมืดแลวกลับ
สวางตอไปจําพวก ๑ บุคคลผูสวางแลวกลับมืดตอไปจําพวก ๑ บุคคลผูสวางแลว
คงสวางตอไปจําพวก ๑ ฯ
[๓๙๔] ดูกรมหาบพิตร ก็อยางไร บุคคลชื่อวามืดแลวคงมืดตอไป
ดูกรมหาบพิตร บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดมาภายหลังในตระกูลอันต่ํา คือใน
ตระกูลจัณฑาล ในตระกูลชางจักสาน ในตระกูลพราน ในตระกูลชางรถ หรือ
ในตระกูลคนเทหยากเยื่อ ซึ่งขัดสน มีขาวน้ําโภชนาหารนอย มีอาชีพฝดเคือง
เปนตระกูลที่หาอาหารและผานุงหมไดโดยยาก และเขาเปนคนที่มีผิวพรรณทราม
ไมนาดูไมนาชม เปนคนเล็กแคระ มีอาพาธมาก เปนคนเสียจักษุ เปนงอย
เปนคนกระจอกหรือเปนเปลี้ย ๑- มักหาขาว น้ํา ผานุงหม ยวดยาน ดอกไม
ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย เครื่องประทีปไมใครได เขาซ้ํา
ประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ ครั้นเขาประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจแลว
@๑. คนกระจอก คือเดินขาเขยก ฯ คนเปลี้ย คือเปนอัมพาต ตายแถบหนึ่ง
ครั้นตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรมหาบพิตร บุรุษพึงไป
จากความมืดทึบสูความมืดทึบ หรือพึงไปจากความมืดมัวสูความมืดมัว หรือพึง
ไปจากโลหิตอันมีมลทินสูโลหิตอันมีมลทิน ฉันใด ดูกรมหาบพิตร ตถาคตกลาว
วาบุคคลนี้ มีอุปไมยฉันนั้น ดูกรมหาบพิตร อยางนี้แล บุคคลชื่อวาเปนผูมดื แลว
คงมืดตอไป ฯ
[๓๙๕] ดูกรมหาบพิตร ก็อยางไร บุคคลชื่อวาเปนผูมืดแลวกลับสวาง
ตอไป ดูกรมหาบพิตร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนเกิดมาภายหลังในตระกูล
อันต่ําทราม คือในตระกูลจัณฑาล ในตระกูลชางจักสาน ในตระกูลพราน ใน
ตระกูลชางรถ หรือในตระกูลคนเทหยากเยื่อ ขัดสน มีขาวน้ําโภชนาหารนอย
มีอาชีพฝดเคือง เปนตระกูลที่หาอาหารและผานุงหมไดโดยยาก และเขาเปนคน
มีผิวพรรณทราม ไมนาดูไมนาชม เปนคนเล็กแคระ เปนคนมีอาพาธมาก เปน
คนเสียจักษุ เปนคนงอย เปนคนกระจอก หรือเปนคนเปลี้ย มักหาขาว น้ํา
ผา ยวดยาน ดอกไม ของหอมเครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย และเครื่อง
ประทีปไมใครได แมกระนั้น เขาก็ประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา ใจ ครั้นเขา
ประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา ใจแลว ครั้นตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
ดูกรมหาบพิตร บุรุษพึงขึ้นจากแผนดินสูบัลลังก หรือพึงขึ้นจากบัลลังกสูหลังมา
หรือพึงขึ้นจากหลังมาสูคอชาง หรือพึงขึ้นจากคอชางสูปราสาท แมฉันใด ดูกร

มหาบพิตร ตถาคตยอมกลาววา บุคคลนี้มีอุปไมยฉันนั้น ดูกรมหาบพิตร อยางนี้
แล บุคคลชื่อวาเปนผูมืดแลวกลับสวางตอไป ฯ
[๓๙๖] ดูกรมหาบพิตร ก็อยางไร บุคคลชื่อวาเปนผูสวางแลวกลับมืด
ตอไป ดูกรมหาบพิตร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเกิดมาภายหลังในตระกูลสูง
คือในตระกูลขัตติยมหาศาล ในตระกูลพราหมณมหาศาล หรือในตระกูลคฤหบดี
มหาศาล มั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก มีทองและเงินลนเหลือ มีของ
ใชนาปลื้มใจลนเหลือ มีทรัพยคือขาวเปลือกลนเหลือ และเขาเปนคนมีรูปงาม
นาดูนาชม ประกอบดวยความงามแหงผิวเปนเยี่ยม มักหาขาว น้ํา ผา ยวดยาน
ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย และเครื่องประทีปไดสะดวก
แตเขากลับประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ ครั้นเขาประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา
ใจแลว ครั้นตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรมหาบพิตร
บุรุษลงจากปราสาทสูคอชาง หรือลงจากคอชางสูหลังมา หรือลงจากหลังมาสู
บัลลังก หรือลงจากบัลลังกสพู ื้นดิน หรือจากพื้นดินเขาไปสูที่มืด แมฉันใด
ดูกรมหาบพิตร ตถาคตกลาววา บุคคลนี้มีอุปไมยฉันนั้น ดูกรมหาบพิตร อยางนี้แล
บุคคลชื่อวาเปนผูสวางแลวกลับมืดตอไป ฯ
[๓๙๗] ดูกรมหาบพิตร ก็อยางไร บุคคลชื่อวาเปนผูสวางแลวคงสวาง
ตอไป ดูกรมหาบพิตร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนเกิดมาภายหลังในตระกูล
สูง คือในตระกูลขัตติยมหาศาล ในตระกูลพราหมณมหาศาล หรือในตระกูล
คฤหบดีมหาศาล อันมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก มีทองและเงินลน
เหลือ มีของใชนาปลื้มใจลนเหลือ มีทรัพยคอื ขาวเปลือกลนเหลือ และเขาเปน
คนมีรูปสวย นาดูนาชม ประกอบดวยความงามแหงผิวเปนเยีย่ ม มักหาขาว น้ํา
ผา ยวดยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัยและเครื่อง
ประทีปไดสะดวก เขายอมประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา ใจ ครั้นเขาประพฤติ
สุจริตดวยกาย วาจา ใจแลว ครั้นตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกร
มหาบพิตร บุรุษพึงกาวไปดวยดีจากบัลลังกสูบัลลังก หรือพึงกาวไปดวยดีจากหลัง
มาสูหลังมา หรือพึงกาวไปดวยดีจากคอชางสูคอชาง หรือพึงกาวไปดวยดีจาก
ปราสาทสูปราสาท แมฉันใด ดูกรมหาบพิตร ตถาคตยอมกลาววา บุคคลนี้มี
อุปไมยฉันนั้น ดูกรมหาบพิตร อยางนี้แล บุคคลชื่อวาเปนผูสวางแลวคงสวางตอไป
ดูกรมหาบพิตร บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ดังนี้ ฯ
[๓๙๘] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้
จบลงแลว จึงไดตรัสพระคาถาประพันธตอไปอีกวา
ดูกรมหาบพิตร บุรุษเข็ญใจไมมีศรัทธา เปนคนตระหนี่
เหนียวแนน มีความดําริชั่ว เปนมิจฉาทิฐิ ไมมีความเอื้อเฟอ
ยอมดา ยอมบริภาษสมณะหรือพราหมณหรือวณิพกอืน่ ๆ

เขาเปนคนไมมีประโยชน เปนคนมักขึ้งเคียด ยอมหามคน
ที่กําลังจะใหโภชนาหารแกคนที่ขอ ดูกรมหาบพิตรผูเ ปนใหญ
ยิ่งของประชาราษฎร คนเชนนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึงนรก
อันรายแรง นี่ชื่อวาผูมืดแลวคงมืดตอไป ฯ
ดูกรมหาบพิตร บุรุษ (บางคน) เปนคนเข็ญใจ (แต) เปน
คนมีศรัทธา ไมมีความตระหนี่ เขามีความดําริประเสริฐ มีใจ
ไมฟุงซาน ยอมใหทาน ยอมลุกรับสมณะหรือพราหมณ หรือ
วณิพกอื่นๆ ยอมสําเหนียกในจรรยาอันเรียบรอย ไมหาม
คนที่กําลังจะใหโภชนาหารแกคนที่ขอ ดูกรมหาบพิตรผูเปน
ใหญยิ่งของประชาราษฎร คนเชนนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึง
ไตรทิพสถาน นี่ชื่อวาผูมดื แลวกลับสวางตอไป ฯ
ดูกรมหาบพิตร บุรุษ (บางคน) ถึงหากจะมั่งมี (แต) ไมมี
ศรัทธา เปนคนมีความตระหนี่เหนียวแนน มีความดําริชั่ว
เปนมิจฉาทิฐิ ไมมีความเอื้อเฟอ ยอมดายอมบริภาษสมณะหรือ
พราหมณ หรือวณิพกอืน่ ๆ เขาเปนคนไมมีประโยชน เปน
คนมักขึ้งเคียด ยอมหามคนที่กําลังจะใหโภชนาหารแกคนที่ขอ
ดูกรมหาบพิตรผูเปนใหญยิ่งของประชาราษฎร คนเชนนั้น
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงนรกอันรายแรง นี่ชื่อวา ผูสวางแลว
กลับมืดตอไป ฯ
ดูกรมหาบพิตร บุรุษ (บางคน) ถึงหากจะมั่งมี ก็เปนคนมี*ศรัทธา ไมมีความตระหนี่ เขามีความดําริประเสริฐ มีใจไม
ฟุงซาน ยอมใหทาน ยอมลุกรับสมณะหรือพราหมณหรือแม
วณิพกอื่นๆ ยอมสําเหนียกในจรรยาอันเรียบรอย ไมหาม
คนที่กําลังจะใหโภชนาหารแกผูที่ขอ ดูกรมหาบพิตรผูเ ปน
ใหญยิ่งของประชาราษฎร คนเชนนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึง
ไตรทิพสถาน นี่ชื่อวาผูสวางแลวคงสวางตอไป ดังนี้ ฯ
อัยยิกาสูตรที่ ๒
[๓๙๙] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้นแลเปนเวลากลางวัน พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมี*พระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลว ประทับอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทาวเธอผูประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา
เชิญเถิดมหาบพิตร พระองคเสด็จมาจากไหนหนอแตวัน ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระอัยยิกาของหมอม-

*ฉัน ผูทรงชรา เปนผูเฒา เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัย มีพระชนมพรรษา ๑๒๐
พรรษา ไดเสด็จทิวงคตเสียแลว ทานเปนที่รัก เปนที่พอใจของหมอมฉันมาก
พระพุทธเจาขา หากหมอมฉันจะพึงไดสมหวังวา ขอพระอัยยิกาเจาของเราอยาได
เสด็จทิวงคตเลย ดังนี้ แมดวยใชชางแกวแลกไซร หมอมฉันพึงใหแมซึ่งชางแกว
เพื่อใหไดสมหวัง ดังนี้ พระพุทธเจาขา หากหมอมฉันพึงไดสมหวังวา ขอพระ*อัยยิกาเจาของเราอยาไดเสด็จทิวงคตเลย แมดวยใชมาแกวแลกไซร หมอมฉัน
พึงใหแมซึ่งมาแกวเพื่อใหไดสมหวัง พระพุทธเจาขา หากหมอมฉันพึงไดสมหวัง
วา ขอพระอัยยิกาเจาของเราอยาไดเสด็จทิวงคตเลย ดังนี้ แมดวยใชบานสวย
แลกไซร หมอมฉันพึงใหแมซึ่งบานสวยเพื่อใหไดสมหวัง พระพุทธเจาขา หาก
หมอมฉันพึงไดสมหวังวา ขอพระอัยยิกาเจาของเราอยาไดเสด็จทิวงคตเลย ดังนี้
แมดวยใชชนบทแลกไซร หมอมฉันพึงใหแมซึ่งชนบทเพื่อใหไดสมหวัง พระ*พุทธเจาขา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคํานี้ไววา สัตวทั้งหลายทั้งปวง มีมรณะ
เปนธรรมดา มีมรณะเปนที่สุด ไมลวงพนมรณะไปไดเลย ดังนี้นั้น เปนคําตรัส
ที่ชอบ เปนของอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ฯ
[๔๐๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา ขอนั้นเปนอยางนั้น มหาบพิตร ขอนั้น
เปนอยางนั้น มหาบพิตร สัตวทั้งหลายทั้งปวง มีความตายเปนธรรมดา มีความ
ตายเปนที่สุด ไมลวงพนความตายไปไดเลย ดูกรมหาบพิตร ภาชนะดิน ชนิด
ใดชนิดหนึ่ง ทั้งที่ดิบทั้งที่สุก ภาชนะดินเหลานั้นทั้งหมด มีความแตกเปนธรรมดา
มีความแตกเปนที่สุด ไมลวงพนความแตกไปไดเลย แมฉันใด ดูกรมหาบพิตร
สัตวทั้งหลายทั้งปวง มีความตายเปนธรรมดา มีความตายเปนที่สุด ไมลวงพน
ความตายไปไดเลย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
[๔๐๑] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้
จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
สัตวทั้งหลายทั้งปวงตองตาย เพราะชีวิตมีความตายเปนที่สุด
สัตวทั้งหลายจักไปตามกรรม เขาถึงผลแหงบุญและบาป คือ
ผูมีกรรมเปนบาป จักไปสูนรก สวนผูมกี รรมเปนบุญ จักไป
สูสุคติ ฯ
เพราะฉะนั้น พึงทํากรรมงามอันจะนําไปสูสัมปรายภพ สั่งสม
ไว บุญทั้งหลายยอมเปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลายในปรโลก ฯ
โลกสูตรที่ ๓
[๔๐๒] สาวัตถีนิทาน ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวไดทูลพระผูม-ี
*พระภาควา พระพุทธเจาขา ธรรมเทาไรหนอแลเมื่อเกิดขึ้นแกโลก ยอมเกิดขึ้น
เพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมสําราญ ฯ

[๔๐๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ธรรม ๓ อยางแล
เมื่อเกิดขึ้นแกโลก ยอมเกิดขึ้นเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความ
อยูไมสําราญ ธรรม ๓ อยางเปนไฉน ฯ
๑. ดูกรมหาบพิตร ธรรมคือความโลภแล เมื่อเกิดขึ้นแกโลกยอมเกิด
ขึ้นเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมสําราญ ฯ
๒. ดูกรมหาบพิตร ธรรมคือโทสะความประทุษรายแล เมื่อเกิดขึ้น
แกโลก ยอมเกิดขึ้นเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไม
สําราญ ฯ
๓. ดูกรมหาบพิตร ธรรมคือโมหะความหลงแล เมื่อเกิดขึ้นแกโลก
ยอมเกิดขึ้นเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมสําราญ ฯ
ดูกรมหาบพิตร ธรรม ๓ อยางนี้แล เมื่อเกิดขึ้นแกโลก ยอมเกิดขึ้น
เพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมสําราญ ฯ
[๔๐๔] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้
จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
โลภะ โทสะ และโมหะ อันบังเกิดแกตนยอมเบียดเบียน
บุรุษ ผูมีใจเปนบาป ดุจผลของตนเบียดเบียนไมเตารั้ง
ฉะนั้น ฯ
อิสสัตถสูตรที่ ๔
[๔๐๕] สาวัตถีนิทาน ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทาน บุคคลพึงใหในที่ไหนหนอแล ฯ
พ. ดูกรมหาบพิตร จิตยอมเลื่อมใสในที่ใด พึงใหในที่นั้นแล ฯ
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ และทานที่ใหแลวในที่ไหนจึงมีผลมาก ฯ
[๔๐๖] พ. ดูกรมหาบพิตร ทานพึงใหในที่ไหนนั่นเปนขอหนึ่ง และทาน
ที่ใหแลวในที่ไหนจึงมีผลมาก นั่นเปนอีกขอหนึ่ง ดูกรมหาบพิตร ทานที่ใหแลว
แกผูมีศีลแลมีผลมาก ทานที่ใหแลวในผูทุศีลหามีผลมากไม ดูกรมหาบพิตร และ
ดวยเหตุนั้น อาตมภาพจักยอนถามมหาบพิตรในปญหากรรมขอนั้นบาง มหาบพิตร
พอพระทัยอยางใด พึงพยากรณอยางนั้น ฯ
[๔๐๗] มหาบพิตรจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ณ ที่นี้การยุทธพึง
ปรากฏเฉพาะหนาแดพระองค สงครามพึงปะทะกัน ถาวากุมารที่เปนกษัตริยผูไม
ไดศึกษา ไมไดหัดมือ ไมไดรบั ความชํานาญ ไมไดประลองการยิง เปนคน
ขลาด เปนคนมักสั่น เปนคนมักสะดุง เปนคนมักวิ่งหนี พึงมาอาสาไซร พระองค
พึงทรงชุบเลี้ยงบุรุษนั้นหรือ และพระองคพึงทรงตองการบุรุษเชนนั้นหรือ ฯ
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมพึงชุบเลี้ยงบุรุษเชนนั้น และ

ขาพระองคไมตองการบุรุษเชนนั้นเลย ฯ
พ. ถาวา กุมารที่เปนพราหมณ ผูไมไดศึกษา ฯลฯ พึงมาอาสาไซร ฯลฯ
ถาวากุมารที่เปนแพศย ผูไมไดศึกษา ฯลฯ พึงมาอาสาไซร ฯลฯ ถาวากุมารที่เปน
ศูทร ผูไมไดศึกษา ฯลฯ พึงมาอาสาไซร พระองคพึงทรงชุบเลี้ยงบุรุษนั้นหรือ
และพระองคพึงทรงตองการบุรุษเชนนั้นหรือ ฯ
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมพึงชุบเลี้ยงบุรุษนั้น และขา*พระองคไมพงึ ตองการบุรุษเชนนั้นแล ฯ
[๔๐๘] พ. ดูกรมหาบพิตร พระองคจะทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ณ ที่นี้การยุทธพึงปรากฏแกพระองค สงครามพึงปะทะกัน ถาวา กุมารที่เปนกษัตริย
ผูศึกษาดีแลว ไดหัดมือแลว ไดรับความชํานาญแลว ไดประลองการยิงมาแลว
ไมเปนคนขลาด ไมเปนคนสั่น ไมเปนคนสะดุง ไมเปนคนมักวิ่งหนี พึงมา
อาสาไซร พระองคพึงทรงชุบเลี้ยงบุรุษนั้นหรือ และพระองคพึงทรงมีพระประสงค
บุรุษเชนนั้นหรือ ฯ
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันพึงชุบเลี้ยงบุรุษนั้น และหมอมฉัน
พึงตองการบุรษุ เชนนั้น ฯ
พ. ถาวากุมารที่เปนพราหมณ ผูศึกษาดีแลว ฯลฯ พึงมาอาสาไซร ฯลฯ
ถาวา กุมารที่เปนแพศย ผูศึกษาดีแลว ฯลฯ พึงมาอาสาไซร ฯลฯ ถาวา กุมาร
ที่เปนศูทร ผูศึกษาดีแลว ฯลฯ พึงมาอาสาไซร พระองคจะพึงทรงชุบเลี้ยงบุรุษ
นั้นหรือ และพระองคจะพึงทรงมีพระประสงคบุรุษเชนนั้นหรือ
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันพึงชุบเลี้ยงบุรุษนั้น และหมอมฉัน
พึงตองการบุรษุ เชนนั้น ฯ
[๔๐๙] พ. ฉันนั้นนั่นแล มหาบพิตร แมหากวา กุลบุตรออกจากเรือน
ตระกูลไรๆ เปนผูบวชหาเรือนมิได และกุลบุตรนั้น เปนผูมีองค ๕ อันละได
แลว เปนผูประกอบแลวดวยองค ๕ ทานที่ใหแลวในกุลบุตรนั้น ยอมเปนทาน
มีผลมาก องค ๕ อันกุลบุตรนั้นละไดแลวเปนไฉน กามฉันทะอันกุลบุตรนั้นละ
ไดแลว พยาบาทอันกุลบุตรนั้นละไดแลว ถีนมิทธะอันกุลบุตรนั้นละไดแลว
อุทธัจจกุกกุจจะอันกุลบุตรนั้นละไดแลว วิจกิ ิจฉาอันกุลบุตรนั้นละไดแลว องค ๕
เหลานี้อันกุลบุตรนั้นละไดแลว กุลบุตรนั้นเปนผูประกอบดวยองค ๕ เปนไฉน
กุลบุตรนั้นเปนผูประกอบแลวดวยศีลขันธ อันเปนของพระอเสขะ เปนผูประกอบ
แลวดวยสมาธิขันธอันเปนของพระอเสขะ เปนผูประกอบแลวดวยปญญาขันธ
อันเปนของพระอเสขะ เปนผูประกอบแลวดวยวิมุตติขันธอนั เปนของพระอเสขะ
เปนผูประกอบแลวดวยวิมุตติญาณทัสสนขันธ อันเปนของพระอเสขะ กุลบุตรนั้น
เปนผูประกอบแลวดวยองค ๕ เหลานี้ ทานที่ใหแลวในกุลบุตรผูมีองค ๕ อันละ
ไดแลว ผูประกอบแลวดวยองค ๕ ดังนี้ ยอมมีผลมาก ฯ

[๔๑๐] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้
จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ศิลปะการยิงแมน กําลังเขมแข็ง และความกลาหาญมีอยู
ในชายหนุมผูใด พระราชาผูทรงพระประสงคดวยการยุทธ
พึงทรงชุบเลี้ยงชายหนุมเชนนั้น ไมพึงทรงชุบเลี้ยงชายหนุม
ผูไมกลาหาญ เพราะเหตุแหงชาติ ฉันใด ฯ
ธรรมะคือขันติ และโสรัจจะ ตั้งอยูแลวในบุคคลใด บุคคล
พึงบูชาบุคคลนั้นผูมีปญญา มีความประพฤติเยี่ยงพระอริยะ
แมมีชาติทราม ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
พึงสรางอาศรมอันเปนที่รื่นรมย ยังผูพหูสูตทั้งหลายใหสํานัก
อยู ณ ที่นั้น พึงสรางบอน้ําไวในปาที่กันดารน้ํา และสะพาน
ในที่เปนหลม พึงถวาย ขาว น้ํา ของเคี้ยว ผา และ
เสนาสนะในทานผูซื่อตรงทั้งหลาย ดวยน้ําใจอันผองใส
เมฆมีสายฟาแลบแปลบปลาบ (เมฆอันประกอบดวยถองแถว
แหงสายฟา) มียอดตั้งรอยกระหึ่มอยู ยังแผนดินใหโชกชุมอยู
ยอมยังที่ดอนและที่ลุมใหเต็ม แมฉันใด ฯ
ทายกผูมีศรัทธา เปนบัณฑิตไดฟงแลว ยอมจัดหาโภชนาหารมาเลี้ยงวณิพก ดวยขาวน้ําใหอิ่มหนํา บันเทิงใจ เที่ยวไป
ในโรงทาน สั่งวา ทานทั้งหลายจงให ทานทั้งหลายจงให
ดังนี้ และทายกนั้นบันลือเสียงเหมือนเสียงกระหึ่มแหงเมฆ
เมื่อฝนกําลังตก ฉะนั้น ธารแหงบุญอันไพบูลยนั้น ยอมยัง
ทายกผูให ใหชุมชื่น ฯ
ปพพโตปมสูตรที่ ๕
[๔๑๑] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลไดเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับในตอนกลางวัน ครั้นแลวไดทรงอภิวาท แลวประทับอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ฯ
พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสกะทาวเธอวา เชิญเถิดมหาบพิตร พระองค
เสด็จมาแตไหนหนอ แตวัน ฯ
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ พระราชาผูกษัตริย ไดมูรธาภิเษกแลว ผูเมา
แลวเพราะความเมาในความเปนใหญ ผูอันความกําหนัดในกามกลุมรุมแลว ผูถึง
แลวซึ่งความมั่นคงในชนบท ผูชํานะซึ่งปฐพีมณฑลอันใหญแลวครอบครองอยู
ยอมมีราชกรณียะอันใด บัดนี้หมอมฉันถึงแลวซึ่งความขวนขวายในราชกรณียะ
เหลานั้น ฯ

[๔๑๒] พ. ดูกรมหาบพิตร พระองคจะทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ณ ที่นี้ขาราชการของพระองค ผูควรเชื่อถือ มีวาจาเปนหลักฐาน พึงมาแตทิศ
ตะวันออก เขาเขามาเฝาพระองค แลวพึงกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะพระมหา*ราชเจา ขอพระองคพึงทรงทราบใตฝาละอองธุลีพระบาท ขาพระพุทธเจาพึงมาจาก
ทิศตะวันออก ณ ที่นั้น ขาพระพุทธเจาไดเห็นภูเขาใหญสูงเทียมเมฆ กําลังกลิ้ง
บดปวงสัตวมา พระพุทธเจาขา สิ่งใดที่พระองคจะพึงทรงกระทํา ขอไดโปรด
กระทําเสีย ลําดับนั้น ขาราชการคนที่ ๒ ผูควรเชื่อถือ มีวาจาเปนหลักฐาน
พึงมาแตทิศใต ฯลฯ ถัดนั้น ขาราชการคนที่ ๓ ผูควรเชื่อถือ มีวาจาเปนหลักฐาน
พึงมาจากทิศตะวันตก ฯลฯ ตอจากนั้น ขาราชการคนที่ ๔ ผูควรเชื่อถือ มีวาจา
เปนหลักฐาน พึงมาจากทิศเหนือ เขาเขามาเฝาพระองคแลว พึงกราบทูลอยางนี้วา
ขอเดชะพระมหาราชเจา ขอพระองคพึงทรงทราบใตฝาละอองธุลีพระบาท ขา*พระพุทธเจาพึงมาจากทิศเหนือ ณ ที่นั้น ขาพระพุทธเจาไดเห็นภูเขาใหญสูง
เทียมเมฆ กําลังกลิ้งบดปวงสัตวมา พระพุทธเจาขา สิ่งใดที่พระองคจะพึงทรง
กระทํา ขอไดโปรดกระทําเสียเถิด ฯ
ดูกรมหาบพิตร ครั้นเมื่อมหาภัยอันรายกาจ ที่ทําใหมนุษยพินาศใหญโต
ถึงเพียงนี้ บังเกิดขึ้นแลวแกพระองค อะไรเลา ที่พระองคจะพึงทรงกระทําใน
ภาวะแหงมนุษยที่ไดแสนยาก ฯ
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้นเมื่อมหาภัยอันรายกาจ ที่ทําใหมนุษย
พินาศอันใหญโตถึงเพียงนั้น บังเกิดขึ้นแกหมอมฉัน อะไรจะพึงเปนกิจที่หมอมฉัน
พึงกระทํา ในภาวะแหงมนุษยที่ไดแสนยากเลา นอกจากการประพฤติธรรม
นอกจากการประพฤติสม่ําเสมอ นอกจากการสรางกุศล นอกจากการทําบุญ ฯ
[๔๑๓] พ. ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพขอถวายพระพรใหพระองคทรง
ทราบ ดูกรมหาบพิตร ชราและมรณะยอมครอบงําพระองค ดูกรมหาบพิตร
ก็และเมื่อชรามรณะครอบงําพระองคอยู อะไรเลา จะพึงเปนกิจที่มหาบพิตรพึง
กระทํา ฯ
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็และเมื่อชรามรณะครอบงําหมอมฉันอยู
อะไรเลาจะพึงเปนกิจที่หมอมฉันควรจะทํา นอกจากการประพฤติธรรม นอกจาก
การประพฤติสม่ําเสมอ นอกจากการสรางกุศล นอกจากการทําบุญ ขาแตพระองค
ผูเจริญ การรบดวยชางเหลาใด ยอมมีแกพระราชาผูเปนกษัตริย ผูไดมูรธา*ภิเษกแลว ผูเมาแลวเพราะความเมาในความเปนใหญ ผูอันความกําหนัดในกาม
กลุมรุมแลว ผูถ ึงแลวซึ่งความมั่นคงในชนบท ผูชํานะซึ่งปฐพีมณฑลอันใหญ แลว
ครอบงําอยู ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อชรามรณะครอบงําอยู คติวิสัยแหงการรบ
ดวยชางแมเหลานั้น ไมมีเลย ๑- ขาแตพระองคผูเจริญ การรบดวยมาแมเหลาใด
ฯลฯ การรบดวยรถแมเหลาใด ฯลฯ การรบดวยทหารเดินเทาแมเหลาใด ยอมมี

แกพระราชาผูเปนกษัตริย ผูไดมูรธาภิเษกแลว ผูเมาแลวเพราะความเมาในความ
เปนใหญ ผูอันความกําหนัดในกามกลุมรุมแลว ผูถึงแลวซึ่งความมั่นคงในชนบท
ผูชํานะปฐพีมณฑลอันใหญแลวครอบงําอยู ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อชรามรณะ
ครอบงําอยู คติวิสัยแหงการรบดวยทหารเดินเทาแมเหลานั้นไมมีเลย ขาแตพระองค
ผูเจริญ ในราชสกุลนี้ มหาอํามาตยผูมีมนต ซึ่งสามารถจะใชมนตทําลายขาศึก
ที่ยกมา ก็มีอยูเหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ แตเมื่อชรามรณะครอบงําสิ
คติวิสัยแหงการรบดวยมนต แมเหลานั้นหามีไม อนึ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ
ในราชสกุลนี้ เงินทองทั้งที่อยูใ นพื้นดิน ทั้งที่อยูในเวหาส ซึง่ พวกหมอมฉัน
สามารถจะใชเปนเครื่องมือยุแหยใหขาศึกที่ยกมาแตกกันก็มีอยูเปนอันมาก ขาแต
พระองคผูเจริญ แตเมื่อชรามรณะครอบงําสิ คติวิสัยแหงการรบดวยทรัพยแม
เหลานั้นหามีไม ขาแตพระองคผูเจริญ ก็แลเมื่อชรามรณะครอบงําอยู อะไรเลา
จะพึงเปนกิจที่หมอมฉันควรทํา นอกจากการประพฤติธรรม นอกจากการประพฤติ
สม่ําเสมอ นอกจากการสรางกุศล นอกจากการทําบุญ ฯ
[๔๑๔] ป. ถูกแลวๆ มหาบพิตร ก็เมื่อชรามรณะครอบงําอยู อะไร
@๑. สุดวิสัยที่จะรบดวยชาง
เลาจะพึงเปนกิจที่พระองคควรทํานอกจากการประพฤติธรรม นอกจากประพฤติ
สม่ําเสมอ นอกจากการสรางกุศล นอกจากการทําบุญ ฯ
[๔๑๕] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้
จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา ฯ
ภูเขาใหญแลวดวยศิลา จดทองฟา กลิ้งบดสัตวมาโดยรอบ
ทั้ง ๔ ทิศ แมฉันใด ชราและมัจจุก็ฉันนั้น ยอมครอบงํา
สัตวทั้งหลาย คือ พวกกษัตริย พวกพราหมณ พวกแพศย
พวกศูทร พวกจัณฑาล และคนเทมูลฝอย ไมเวนใครๆ
ไวเลย ยอมย่ํายีเสียสิ้น ณ ที่นั้น ไมมียุทธภูมิสําหรับ
พลชาง พลมา ไมมียุทธภูมิสําหรับพลรถ ไมมียุทธภูมิ
สําหรับพลราบ และไมอาจจะเอาชนะแมดวยการรบดวย
มนตหรือดวยทรัพย เพราะฉะนั้นแล บุรุษผูเปนบัณฑิต
มีปญญา เมื่อเล็งเห็นประโยชนตน พึงตั้งศรัทธาไวในพระ*พุทธเจา ในพระธรรมและในพระสงฆ ผูใดมีปรกติประพฤติ
ธรรมดวยกาย ดวยวาจา หรือดวยใจ บัณฑิตทั้งหลายยอม
สรรเสริญผูนั้น ในโลกนี้นั่นเทียว ผูนั้นละโลกนี้ไป ยอม
บันเทิงในสวรรค ฯ
จบ โกสลสังยุต
-----------

รวมพระสูตรในตติยวรรคนี้ มี ๕ สูตร คือ ปุคคลสูตรที่ ๑ อัยยิกา*สูตรที่ ๒ โลกสูตรที่ ๓ อิสสัตถสูตรที่ ๔ ปพพโตปมสูตรที่ ๕ โกสลสังยุต*วรรคนี้มี ๕ สูตร พระพุทธเจาผูประเสริฐ สุคตตรัสเทศนาแลว ฯ
------------มารสังยุต
ปฐมวรรคที่ ๑
ตโปกรรมสูตรที่ ๑
[๔๑๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสรูใหมๆ ประทับอยูที่ตนไมอชปาล
นิโครธ ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา ณ ตําบลอุรุเวลา ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาค
ทรงประทับพักผอนอยูในที่ลบั ไดเกิดความปริวิตกแหงพระทัยอยางนี้วา โอ เรา
เปนผูพนจากทุกกรกิริยานั้นแลว โอ สาธุ เราเปนผูพนแลวจากทุกกรกิริยาอันไม
ประกอบดวยประโยชนนั้น โอ สาธุ เราเปนสัตวที่บรรลุโพธิญาณแลว ฯ
[๔๑๗] ครั้งนั้นแล มารผูมบี าปไดทราบความปริวิตกแหงพระทัยของ
พระผูมีพระภาคดวยจิต จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ แลวไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
มาณพทั้งหลายยอมบริสุทธิ์ไดดวยการบําเพ็ญตบะใด ทาน
หลีกจากตบะนั้นเสียแลว เปนผูไมบริสุทธิ์ มาสําคัญตนวา
เปนผูบริสุทธิ์ ทานพลาดจากมรรคาแหงความบริสุทธิ์เสีย
แลว ฯ
[๔๑๘] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึงได
ตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา
เรารูแลววา ตบะอื่นๆ อยางใดอยางหนึง่ ไมประกอบดวย
ประโยชน ตบะทั้งหมดหาอํานวยประโยชนใหไม ดุจไมแจว
หรือไมถอ ไมอํานวยประโยชนบนบก ฉะนั้น (เรา) จึง
เจริญมรรค คือ ศีล สมาธิ และปญญา เพื่อความตรัสรู
เปนผูบรรลุความบริสุทธิ์อยางยอดเยี่ยมแลว ดูกรมารผูกระทํา
ซึ่งที่สุด ตัวทานเปนผูที่เรากําจัดเสียไดแลว ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปเปนทุกขเสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา
พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
นาคสูตรที่ ๒
[๔๑๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสรูแลวใหมๆ ประทับอยูที่ตนไม
อชปาลนิโครธ ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา ณ อุรุเวลาประเทศ ก็โดยสมัยนั้นแล

พระผูมีพระภาคประทับนั่งในที่กลางแจง ในราตรีอันมืดทึบ และฝนกําลังตก
ประปรายอยู ฯ
[๔๒๐] ครั้งนั้นแล มารผูบาปใครจะใหเกิดความกลัว ความครั่นคราม
ขนลุกขนพองแดพระผูมีพระภาค จึงเนรมิตเพศเปนพระยาชางใหญ เขาไปใกล
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ พระยาชางนั้นมีศีรษะเหมือนกับกอนหินใหญสีดํา
งาทั้งสองของมันเหมือนเงินบริสุทธิ์ งวงเหมือนงอนไถใหญ ฯ
[๔๒๑] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป ดังนี้
แลวไดตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา
ทานจําแลงเพศทั้งที่งามและไมงาม ทองเที่ยวอยูตลอดกาล
อันยืดยาวนาน มารผูมีบาปเอย ไมพอที่ทานจะทําการจําแลง
เพศนั้นเลย ดูกรมารผูกระทําซึ่งที่สุด ตัวทานเปนผูที่เรา
กําจัดเสียไดแลว ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปเปนทุกขเสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา
พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
สุภสูตรที่ ๓
[๔๒๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสรูแลวใหมๆ ประทับอยูที่ตนไม
อชปาลนิโครธ ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา ณ อุรุเวลาประเทศ ก็โดยสมัยนั้นแล
พระผูมีพระภาคประทับนั่งในที่กลางแจงในราตรีอันมืดทึบ และฝนกําลังตก
ประปรายอยู ฯ
[๔๒๓] ครั้งนั้นแล มารผูมบี าปใครจะใหเกิดความกลัว ความครั่นคราม
ขนลุกขนพองแดพระผูมีพระภาค จึงเขาไปใกลพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ แลว
แสดงเพศตางๆ หลากหลาย ทั้งที่งามทั้งที่ไมงาม ในที่ไมไกลแตพระผูมีพระภาค ฯ
[๔๒๔] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป ดังนี้
จึงตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาทั้งหลายวา
ทานจําแลงเพศทั้งที่งามทั้งที่ไมงาม ทองเที่ยวอยูตลอดกาล
อันยืดยาวนาน มารผูมีบาปเอย ไมพอที่ทานจะทําการจําแลง
เพศนั้นเลย ดูกรมารผูกระทําซึ่งที่สุด ตัวทานเปนผูที่เรากําจัด
เสียไดแลว ฯ
และชนเหลาใดสํารวมดีแลว ดวยกาย ดวยวาจา และ
ดวยใจ ชนเหลานั้น ยอมไมเปนผูตกอยูในอํานาจของมาร
ชนเหลานั้น ยอมไมเปนผูเดินตามหลัง ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปเปนทุกขเสียใจวา พระผูมีพระภาค ทรงรูจักเรา
พระสุคตทรงรูจักเรา จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ

ปฐมปาสสูตรที่ ๔
[๔๒๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เขตพระ
นครพาราณสี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ฯ
ภิกษุเหลานั้นไดทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความหลุดพนอยางยอดเยี่ยมเราบรรลุแลว ความหลุดพนอยางยอดเยีย่ ม เรากระทําใหแจงแลว เพราะ
การกระทําไวในใจโดยแยบคาย เพราะการตั้งความเพียรไวชอบโดยแยบคาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเธอทั้งหลายก็จงบรรลุซึ่งความหลุดพนอยางยอดเยี่ยม จง
กระทําใหแจงซึ่งความหลุดพนอยางยอดเยี่ยม เพราะการกระทําไวในใจโดยแยบคาย
เพราะการตั้งความเพียรไวชอบโดยแยบคายเถิด ฯ
[๔๒๖] ครั้งนั้นแล มารผูมบี าปไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
แลวไดทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
ทานเปนผูที่ถูกเราผูกไวแลวดวยบวงของมารทั้งที่เปนของทิพย
ทั้งที่เปนของมนุษย ทานเปนผูที่ถูกเราผูกไวแลวดวยเครื่อง
ผูกของมาร ดูกรสมณะ ทานจักไมหลุดพนจากวิสัยของ
เราไปได ฯ
[๔๒๗] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึงได
ตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา
เราเปนผูพนแลวจากบวงของมาร ทั้งที่เปนของทิพย ทั้งที่เปน
ของมนุษย เราเปนผูพนแลวจากเครื่องผูกของมาร ดูกรมาร
ผูกระทําซึ่งความพินาศ ทานเปนผูที่เรากําจัดเสียไดแลว ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปเปนทุกขเสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา
พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
ทุติยปาสสูตรที่ ๕
[๔๒๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เขตพระ
นครพาราณสี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ฯ
ภิกษุเหลานั้นไดทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราพนแลวจากบวงทั้งปวง
ทั้งที่เปนของทิพย ทั้งที่เปนของมนุษย ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเธอทั้งหลายก็พน แลว
จากบวงทั้งปวง ทั้งที่เปนของทิพย ทั้งที่เปนของมนุษย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ

ทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพื่อความสุขแกชน
หมูมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย เธอทั้งหลายอยาไดไปดวยกัน ๒ รูป โดยทางเดียวกัน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงแสดงธรรม งามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด
จงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ
สิ้นเชิง สัตวทั้งหลายผูมีธุลีในจักษุนอยมีอยู เพราะไมไดฟงธรรมยอมเสื่อมรอบ
ผูรูทั่วถึงซึ่งธรรมจักมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเราก็จักไปยังอุรเุ วลาเสนานิคม เพื่อ
แสดงธรรม ฯ
[๔๒๙] ครั้งนั้นแล มารผูมบี าปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
แลวไดทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
ทานเปนผูที่ถูกเราผูกไวแลวดวยบวงทั้งปวง ทั้งที่เปนของทิพย
ทั้งที่เปนของมนุษย ทานเปนผูที่ถูกเราผูกไวแลว ดวยเครื่อง
พันธนาการอันใหญ ดูกรสมณะ ทานจักไมพนไปจากวิสัย
ของเราได ฯ
[๔๓๐] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป
จึงไดตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา
เราเปนผูพนแลวจากบวงทั้งปวง ทั้งที่เปนของทิพย ทั้งที่เปน
ของมนุษย เราเปนผูพนแลวจากเครื่องพันธนาการอันใหญ
ดูกรมารผูกระทําซึ่งความพินาศ ทานเปนผูที่เรากําจัด
เสียไดแลว ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา
พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไป ณ ที่นั้นเอง ฯ
สัปปสูตรที่ ๖
[๔๓๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั อันเปนสถาน
ที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ
ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคไดประทับนั่งในที่กลางแจงในราตรี
อันมืดทึบ และฝนกําลังตกประปรายอยู ฯ
[๔๓๒] ครั้งนั้นแล มารผูมบี าปใครจะใหเกิดความกลัว ความครั่นคราม
ขนลุกขนพองแกพระผูมีพระภาค จึงนิรมิตเพศเปนพระยางูใหญเขาไปใกล
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ กายของพระยางูนั้นเปนเหมือนเรือลําใหญที่ขุดดวยซุง
ทั้งตน พังพานของมันเปนเหมือนเสื่อลําแพนผืนใหญ สําหรับปูตากแปงของชาง
ทําสุรา นัยนตาของมันเปนเหมือนถาดสําริดใบใหญของพระเจาโกศล ลิ้นของมัน
แลบออกจากปากเหมือนสายฟาแลบ ในขณะที่เมฆกําลังกระหึ่ม ฉะนั้น เสียง

หายใจเขาออกของมัน เหมือนเสียงสูบชางทองที่กําลังพนลมอยูก็ปานกัน ฯ
[๔๓๓] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป ดังนี้
จึงไดตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาทั้งหลายวา
มุนีเสพเรือนวางเปลาเพื่ออยูอ าศัย มุนีนั้นเปนผูมีตนอัน
สํารวมแลว เขาสละความอาลัยในอัตภาพนั้นเที่ยวไป เพราะ
การสละความอาลัยในอัตภาพแลวเที่ยวไปนั้น เหมาะสมแก
ผูเชนนั้น ฯ
สัตวที่สัญจรไปมาก็มาก สิ่งที่นากลัวก็มาก อนึ่ง เหลือบ
และสัตวเลื้อยคลานก็ชุกชุม (แต) มหามุนีผูอยูในเรือน
วางเปลา ยอมไมยังแมแตขนใหไหว ในเพราะสิ่งที่นากลัว
เหลานั้น ฯ
ถึงแมทองฟาจะพึงแตก แผนดินจะพึงไหว สัตวทั้งหลาย
พึงสะดุงกลัวกันหมดก็ตามที แมถึงวาหอกหรือหลาวจะจออยู
ที่อกก็ตามเถิด พระพุทธเจาทั้งหลายยอมไมทรงทําการปองกัน
ในเพราะอุปธิ (คือขันธ) ทั้งหลาย ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาป เปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา
พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
สุปปติสูตรที่ ๗
[๔๓๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั อันเปนสถาน
ที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จจงกรมอยูในที่กลางแจงเกือบตลอดราตรี
ในสมัยใกลรุงแหงราตรี ทรงลางพระบาทแลวเสด็จเขาพระวิหารทรงสําเร็จสีห*ไสยาโดยพระปรัศเบื้องขวา ทรงเหลื่อมพระบาทดวยพระบาท ทรงมีพระ
สติสัมปชัญญะ ทรงทําความหมายในอันจะเสด็จลุกขึ้นไวในพระหฤทัย ฯ
[๔๓๕] ครั้งนั้นแล มารผูมบี าปไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
ทานหลับหรือ ทานจะหลับเสียทําไมนะ ทานหลับเปนตาย
เทียวหรือนี่ ทานหลับโดยสําคัญวา เราไดเรือนวางเปลา
กระนั้นหรือ เมื่อพระอาทิตยขึ้นโดงแลว ทานยังจะหลับ
อยูหรือนี่ ฯ
[๔๓๖] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึงได
ตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา
พระพุทธเจาซึ่งไมมีตัณหาดุจขาย ซึ่งแสไปในอารมณตางๆ

สําหรับจะนําไปสูภพไหนๆ ยอมบรรทมหลับ เพราะความ
สิ้นไปรอบแหงอุปธิทั้งปวง กงการอะไรของทานในเรื่องนี้เลา
มารเอย ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาป เปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา
พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
นันทนสูตรที่ ๘
[๔๓๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
[๔๓๘] ครั้งนั้นแล มารผูมบี าปไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
แลวไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
คนมีบุตร ยอมเพลิดเพลินเพราะบุตร คนมีโคก็ยอม
เพลิดเพลินเพราะโค ฉันนั้นเหมือนกัน อุปธิทั้งหลายนั่นแล
เปนเครื่องเพลิดเพลินของนรชน เพราะคนที่ไมมีอุปธิ
หาเพลิดเพลินไม ฯ
[๔๓๙] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึงได
ตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา
คนมีบุตร ยอมเศราโศกเพราะบุตร คนมีโคก็ยอมเศราโศก
เพราะโค ฉันนั้นเหมือนกัน อุปธิทั้งหลายนั่นแล เปนเหตุ
เศราโศกของนรชน เพราะคนที่ไมมีอุปธิหาเศราโศกไม ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาป เปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา
พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
ปฐมอายุสูตรที่ ๙
[๔๔๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั อันเปนสถาน
ที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ
ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ดังนี้ ฯ
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อายุของมนุษยทั้งหลายนี้
นอยนัก จําตองไปสูสัมปรายภพ ควรทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย สัตว
ผูเกิดมาแลวจะไมตายไมมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนที่เปนอยูนาน ยอมเปนอยูได
เพียงรอยป หรือจะอยูเกินไปไดบาง ก็มีนอย ฯ
[๔๔๑] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ

แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
อายุของมนุษยทั้งหลายยืนยาว คนดีไมควรดูหมิ่นอายุนั้นเลย
ควรประพฤติดุจเด็กออนที่มุงแตจะกินนม ฉะนั้น การมาแหง
มัจจุไมมี ฯ
[๔๔๒] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึงได
ตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา
อายุของมนุษยทั้งหลายนอย คนดีควรดูหมิ่น
อายุนั้นเสีย ควรประพฤติดุจคนที่ถูกไฟไหมศีรษะ ฉะนั้น
การที่จะไมมาแหงมัจจุไมมีเลย ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาป เปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจัก
เรา พระสุคตทรงรูจ ักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นแล ฯ
ทุติยอายุสูตรที่ ๑๐
[๔๔๓] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน อัน
เปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ
ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสขอนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อายุของ
มนุษยทั้งหลายนี้นอยนัก จําตองไปสูสัมปรายภพ ควรทํากุศล ควรประพฤติ
พรหมจรรย สัตวผูเกิดแลวจะไมตายไมมีเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนที่เปนอยูนาน
ยอมเปนอยูไดเพียงรอยป หรือจะเกินขึ้นไปก็นอย ดังนี้ ฯ
[๔๔๔] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาป ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
วันคืนยอมไมผานพนไป ชีวิตยอมไมรุกรนไป อายุยอมจร
ตามสัตวทั้งหลายไป ดุจกงจรตามธูปรถไป ฉะนั้น ดังนี้ ฯ
[๔๔๕] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึงได
ตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา
วันคืนยอมผานพนไป ชีวิตยอมรุกรนไป อายุของสัตวทั้งหลาย
ยอมสิ้นเปลืองไป ดุจน้ําแหงแมน้ํานอย ฉะนั้น ดังนี้ ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาป เปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจัก
เรา พระสุคตทรงรูจ ักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นแล ฯ
จบ วรรคที่ ๑
---------รวมพระสูตรในปฐมวรรคนี้มี ๑๐ สูตร คือ
ตโปกรรมสูตรที่ ๑ นาคสูตรที่ ๒ สุภสูตรที่ ๓ ปาสสูตรมี ๒ สูตรเปน
ที่ ๔ และที่ ๕ สัปปสูตรที่ ๖ สุปปติสูตรที่ ๗ นันทนสูตรที่ ๘ อายุสูตรอีก ๒
สูตรเปนที่ ๙ และที่ ๑๐

-----------ทุติยวรรคที่ ๒
ปาสานสูตรที่ ๑
[๔๔๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ
เขตกรุงราชคฤห ฯ
ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับนั่งในที่แจง ในเวลากลางคืนอันมืด
และฝนกําลังตกประปรายอยู ฯ
[๔๔๗] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปตองการจะยังความกลัว ความหวาดเสียว
ขนพองสยองเกลา ใหเกิดขึ้นแกพระผูมีพระภาค จึงเขาไป ณ ที่พระผูมีพระภาค
ประทับอยู ครั้นแลว กลิ้งศิลากอนใหญๆ ไปใกลพระผูมีพระภาค ฯ
[๔๔๘] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึงตรัส
สําทับกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา
แมถึงวาทานจะพึงกลิ้งภูเขาคิชฌกูฏหมดทั้งสิ้น ความหวั่น
ไหวก็จะไมมีแกพระพุทธเจาทั้งหลายผูห ลุดพนแลวโดยชอบ
แนแท ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกขเสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา
พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นเอง ฯ
สีหสูตรที่ ๒
[๔๔๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ก็สมัยนั้นแล พระองคแวดลอมดวยบริษัทหมูใหญ ทรงแสดงธรรมอยู ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปไดมีความคิดเห็นอยางนี้วา พระสมณโคดมนี้แล
แวดลอมดวยบริษัทหมูใหญ แสดงธรรมอยู ถากระไรเราพึงเขาไปใกล ณ ที่พระ
สมณโคดมประทับอยู เพื่อการกําบังจักษุเถิด ฯ
[๔๕๐] ลําดับนั้น มารผูมีบาปเขาไปใกลพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นแลว กลาวกะพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
ทานเปนผูองอาจในบริษัท บันลือสีหนาท ดุจราชสีห ฉะนั้น
หรือ ก็ผทู ี่พอจะตอสูทานยังมี ทานเขาใจวาเปนผูชนะแลว
หรือ ฯ
[๔๕๑] พระผูมีพระภาค ตรัสตอบดวยพระคาถาวา
ตถาคตเปนมหาวีรบุรุษ องอาจในบริษัท บรรลุทสพลญาณ ขาม
ตัณหาอันเปนเหตุของในโลกเสียได บันลืออยูโ ดยแท ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา
พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นเอง ฯ

สกลิกสูตรที่ ๓
[๔๕๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ มัททกุจฉิมิคทายวัน เขต
กรุงราชคฤห ฯ
ก็โดยสมัยนั้นแล พระบาทของพระผูมีพระภาคถูกสะเก็ดหินเจาะแลว
ไดยินวา เวทนาทั้งหลาย อันยิง่ เปนไปในพระสรีระ เปนทุกข แรงกลา เผ็ด
รอน ไมเปนที่ยินดี ไมเปนที่ทรงสบาย ยอมเปนไปแดพระผูมีพระภาค พระองค
มีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นซึ่งเวทนาเหลานั้น ไมกระสับกระสาย ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหลาดผาสังฆาฏิเปน ๔ ชั้น แลวสําเร็จ
สีหไสยา โดยพระปรัศเบื้องขวา พระบาทซายเหลื่อมพระบาทขวา มีพระสติ
สัมปชัญญะ ฯ
[๔๕๓] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปเขาไปเฝาพระองคถึงที่ประทับ แลวทูล
ถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
ทานนอนดวยความเขลา หรือมัวเมาคิดกาพยกลอนอยู
ประโยชนทั้งหลายของทานไมมีมาก ทานอยู ณ ที่นั่งที่นอน
อันสงัดแตผูเดียว ตั้งหนานอนหลับ นี่อะไร ทานหลับ
ทีเดียวหรือ ฯ
[๔๕๔] พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา
เราไมไดนอนดวยความเขลา ทั้งมิไดมัวเมาคิดกาพยกลอนอยู
เราบรรลุประโยชนแลวปราศจากความโศก อยู ณ ที่นั่งที่นอน
อันสงัดแตผูเดียว นอนรําพึงดวยความเอ็นดูในสัตวทั้งปวง ฯ
ลูกศรเขาไปในอกของชนเหลาใด รอยหทัยใหลุมหลงอยู แม
ชนเหลานั้นในโลกนี้ ผูมีลูกศรเสียบอกอยู ยังไดความหลับ
เราผูปราศจากลูกศรแลว ไฉนจะไมหลับเลา ฯ
เราเดินทางไปในทางที่มีราชสีหเปนตน ก็มิไดหวาดหวัน่ ถึง
หลับในที่เชนนั้นก็มิไดกลัวเกรง กลางคืนและกลางวันยอม
ไมทําใหเราเดือดรอน เรายอมไมพบเห็นความเสื่อมอะไรๆ
ในโลก ฉะนั้น เราผูมีความเอ็นดูในสัตวทั้งปวงจึงนอนหลับ ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา
พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นเอง ฯ
ปฏิรูปสูตรที่ ๔
[๔๕๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ศาลาหลังหนึ่ง ในพราหมณคาม
ในแควนโกศล ฯ

ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคแวดลอมดวยคฤหัสถบริษัทหมูใหญ
ทรงแสดงธรรมอยู ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปไดมีความคิดขึ้นวา พระสมณโคดมนี้แวดลอม
ดวยคฤหัสถบริษัทหมูใหญ ทรงแสดงธรรมอยู ถากระไรเราพึงเขาไปใกล
พระสมณโคดมถึงที่ประทับ เพื่อการกําบังจักษุเถิด ฯ
[๔๕๖] ลําดับนั้น มารผูมีบาปเขาไปใกลพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้น
แลว จึงทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
ทานพร่ําสอนผูอื่นดวยสิง่ ใด สิ่งนั้นไมสมควรแกทาน เมื่อ
ทานกลาวถึงธรรมนั้น อยาไดของอยูในความยินดียินราย ฯ
[๔๕๗] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
พระสัมพุทธเจามีปรกติอนุเคราะหดวยจิตอันเกื้อกูล ทรงพร่ํา
สอนผูอนื่ ดวยสิ่งใด ตถาคตมีจิตหลุดพนจากความยินดียินราย
ในสิ่งนั้นแลว ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา
พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นนั่นเอง ฯ
มานสสูตรที่ ๕
[๔๕๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
[๔๕๙] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นแลว ไดกลาวกะพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
บวงใดมีใจไปไดในอากาศ กําลังเที่ยวไป ขาพระองคจักคลอง
พระองคไวดวยบวงนั้น สมณะ ทานไมพนเรา ฯ
[๔๖๐] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
เราหมดความพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเปน
ของรื่นรมยใจแลว แนะมาร เรากําจัดทานไดแลว ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา
พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นนั่นเอง ฯ
ปตตสูตรที่ ๖
[๔๖๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมา*ทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาเกี่ยวดวยอุปาทานขันธ ๕ ก็ภิกษุ
เหลานั้นทําในใจใหสําเร็จประโยชน นอมนึกมาดวยความเต็มใจ เงี่ยโสตลงสดับ

ธรรมอยู ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปไดมีความคิดวา พระสมณโคดมนี้แล ยังภิกษุ
ทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาเกี่ยวดวย
อุปาทานขันธ ๕ ก็ภิกษุเหลานั้นทําในใจใหสําเร็จประโยชน นอมนึกมาดวยความ
เต็มใจ เงี่ยโสตลงสดับธรรมอยู ถากระไร เราพึงเขาไปใกลพระสมณโคดมถึงที่
ประทับ เพื่อการกําบังตาเถิด ฯ
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุเหลานั้นไดวางบาตรเปนอันมากไวในที่กลางแจง ฯ
[๔๖๒] ลําดับนั้น มารผูมีบาปแปลงเพศเปนโคเดินไปยังที่บาตรเหลา
นั้นวางอยู ฯ
ลําดับนั้น ภิกษุรูปหนึ่งจึงบอกกะภิกษุอีกรูปหนึ่งวา ภิกษุๆ โคนั้นพึง
ทําบาตรทั้งหลายใหแตก ฯ
เมื่อภิกษุนั้นพูดอยางนั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุนั้นวา ภิกษุ
นั่นมิใชโค นั่นเปนมารผูมีบาป มาเพื่อกําบังตาพวกเธอ ฯ
[๔๖๓] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา ผูนี้เปนมารผูมีบาป
จึงตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา
พระอริยสาวกยอมเบื่อหนายในรูป เวทนา สัญญา สังขาร
และวิญญาณ อยางนี้วา เราไมใชนั่น นั่นไมใชของเรา
แมมารและเสนามารแสวงหาอยูในที่ทั้งปวง ก็ไมพบอริยสาวก
ผูเบื่อหนายแลวอยางนี้ มีอัตภาพอันเกษมลวงพนสังโยชน
ทั้งปวงแลว ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา
พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นนั่นเอง ฯ
อายตนสูตรที่ ๗
[๔๖๔] ครั้งหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปา
มหาวัน เขตเมืองเวสาลี ฯ
ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ให
สมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาเกี่ยวดวยผัสสายตนะ ๖ ฯ
ก็ภิกษุเหลานั้นทําในใจใหสําเร็จประโยชน นอมนึกมาดวยความเต็มใจ
เงี่ยโสตลงสดับธรรมอยู ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปไดมีความคิดวา พระสมณโคดมนี้แล ยังภิกษุ
ทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาเกี่ยว
ดวยผัสสายตนะ ๖ และภิกษุเหลานั้นทําในใจใหสําเร็จประโยชน นอมนึก
มาดวยความเต็มใจ เงี่ยโสตลงสดับธรรมอยู ถากระไร เราพึงเขาไปเฝาพระ*สมณโคดมถึงที่ประทับ เพื่อการกําบังตาเถิด ฯ

[๔๖๕] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปเขาไปใกลพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นแลว ไดรอ งเสียงดังพิลึกพึงกลัว ประดุจแผนดินจะถลม ในที่ใกล
พระผูมีพระภาค ฯ
ลําดับนั้น ภิกษุรูปหนึ่งจึงกลาวกะภิกษุอีกรูปหนึ่งอยางนีว้ า ภิกษุ ภิกษุ
แผนดินนี้เห็นจะถลมเสียละกระมัง ฯ
เมื่อภิกษุนั้นกลาวอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคจึงตรัสกะภิกษุนั้นวา ดูกร
ภิกษุ แผนดินนี้ยอมไมถลม ดูกรภิกษุ นั่นมารผูมีบาปมาแลว เพื่อกําบังตา
พวกเธอ ฯ
[๔๖๖] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี้เปนมารผูมีบาป
จึงตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณทั้งสิ้นนี้
เปนโลกามิสอันแรงกลา โลกหมกมุนอยูในอารมณเหลานี้
สวนสาวกของพระพุทธเจามีสติกาวลวงโลกามิสนั้น และ
กาวลวงบวงมารแลว รุง เรืองอยูดจุ พระอาทิตย ฉะนั้น ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา
พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นนั่นเอง ฯ
ปณฑิกสูตรที่ ๘
[๔๖๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ บานพราหมณใน
ปญจสาลคาม แควนมคธ ฯ
ก็สมัยนั้นแล ที่บานพราหมณ ในปญจสาลคาม มีนักขัตฤกษแจกของ
แกพวกเด็กๆ ครั้นรุงเชา พระผูมีพระภาคทรงครองแลว ทรงถือบาตรและจีวร
เสด็จเขาไปสูบานพราหมณในปญจสาลคามเพื่อบิณฑบาต ฯ
ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณผูคฤหบดีชาวปญจสาลคามถูกมารผูมีบาปเขา
ดลใจ ดวยประสงควา พระสมณโคดมอยาไดบิณฑบาตเลย ฯ
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาสูบานพราหมณในปญจสาลคามเพื่อบิณฑบาต
ดวยบาตรเปลาอยางใด ก็เสด็จกลับมาดวยบาตรเปลาอยางนัน้ ฯ
[๔๖๘] ลําดับนั้น มารผูมีบาปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นแลว จึงกลาวกะพระผูมีพระภาควา สมณะ ทานไดบิณฑบาตบางไหม ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา แนะมารผูมีบาป ทานไดกระทําใหเราไมได
บิณฑบาตมิใชหรือ ฯ
มารผูมีบาปกราบทูลวา ถาอยางนั้น ขอพระผูมีพระภาคจงเสด็จเขาไปสู
บานพราหมณในปญจสาลคาม เพื่อบิณฑบาตครั้งที่สองอีกเถิด พระเจาขา ขา*พระองคจักกระทําใหพระผูมีพระภาคไดบิณฑบาต ฯ
[๔๖๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา

มารมาขัดขวางตถาคต ไดประสพสิ่งมิใชบุญแลว ดูกรมารผูม-ี
บาป ทานเขาใจวา "บาปยอมไมใหผลแกเรา" ฉะนั้นหรือ
พวกเราไมมีความกังวล ยอมอยูเปนสุขสบายหนอ พวกเรา
จักมีปติเปนภักษา ดุจอาภัสสรเทพ ฉะนั้น ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา
พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นนั่นเอง ฯ
กัสสกสูตรที่ ๙
[๔๗๐] สาวัตถีนิทาน ฯ
ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ให
สมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาเกี่ยวดวยพระนิพพาน และภิกษุ
เหลานั้นทําในใจใหสําเร็จประโยชน นอมนึกมาดวยความเต็มใจ เงี่ยโสตลงสดับ
ธรรมอยู ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปไดมีความคิดวา พระสมณโคดมนี้แล ทรงยัง
ภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา
เกี่ยวดวยพระนิพพาน ถากระไร เราพึงเขาไปใกลพระสมณโคดมถึงที่ประทับ
เพื่อการกําบังตาเถิด ฯ
[๔๗๑] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปจึงนิรมิตเพศเปนชาวนาแบกไถใหญ
ถือปะฏักมีดามยาว มีผมยาวรุงรังปกหนาปกหลัง นุงผาเนือ้ หยาบ มีเทาทั้งสองเปอน
โคลน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตสมณะ
ทานไดเห็นโคทั้งหลายบางไหม ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา แนะมารผูมีบาป ทานจะตองการอะไรดวย
โคทั้งหลายเลา 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 แตในที่ใด ไมมีจักษุ ไมมีรูป ไมมีอายตนะคือวิญญาณอันเกิดแตจักษุ
สัมผัส ที่นั้นมิใชทางดําเนินของทาน โสตเปนของทาน เสียงเปนของทาน
อายตนะคือวิญญาณอันเกิดแตโสตสัมผัสก็เปนของทาน แตในที่ใด ไมมีโสต ไม
มีเสียง ไมมีอายตนะคือวิญญาณอันเกิดแตโสตสัมผัส ที่นั้นมิใชทางดําเนินของ
ทาน จมูกเปนของทาน กลิ่นเปนของทาน อายตนะคือวิญญาณอันเกิดแตฆาน
สัมผัสเปนของทาน ฯลฯ ลิ้นเปนของทาน รสเปนของทาน อายตนะคือวิญญาณ
อันเกิดแตชิวหาสัมผัสเปนของทาน ฯลฯ กายเปนของทาน โผฏฐัพพะเปนของทาน
อายตนะคือวิญญาณอันเกิดแตกายสัมผัสเปนของทาน ฯลฯ ใจเปนของทาน
ธรรมารมณทั้งหลายเปนของทาน อายตนะคือวิญญาณอันเกิดแตมโนสัมผัสก็เปน
ของทาน แตในที่ใด ไมมีใจ ไมมีธรรมารมณ ไมมีอายตนะคือวิญญาณอันเกิดแต
มโนสัมผัส ที่นั้นมิใชทางดําเนินของทาน ฯ
[๔๗๓] มารกราบทูลวา
ชนเหลาใดกลาวถึงสิ่งใดวา นี้ของเรา และกลาววา นี้เปนเรา
ถาใจของทานมีอยูในสิ่งนั้น ขาแตสมณะ ทานก็จะไมพน
เราไปได ฯ
[๔๗๔] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ชนเหลาใดกลาวถึงสิ่งใด สิ่งนั้น
ไมมีแกเรา ชนเหลาใดกลาว ชนเหลานั้นไมใชเรา ดูกรมารผูม ีบาป ทานจงรู
อยางนี้ ทานยอมไมเห็นแมทางของเรา ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา
พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นนั่นเอง ฯ
รัชชสูตรที่ ๑๐
[๔๗๕] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ กระทอมอันตั้งอยูใน
ปา ในประเทศหิมวันต แควนโกศล ฯ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับทรงพักผอนอยูในที่ลบั ไดทรงปริวิตก
วา เราจะสามารถเสวยรัชสมบัติโดยธรรม โดยที่ไมเบียดเบียนเอง ไมใชใหผูอื่น
เบียดเบียน ไมทําผูอื่นใหเสื่อมเอง ไมใชใหเขาทําผูอื่นใหเสื่อม ไมเศราโศกเอง
ไมทําใหผูอื่นเศราโศกไดหรือไม ฯ
[๔๗๖] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปทราบความปริวิตกแหงพระหฤทัยของ*พระผูมีพระภาคดวยจิตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวจึง
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขอพระผูมีพระภาคจงทรงเสวยรัชสมบัติเถิด พระเจาขา
ขอพระสุคตจงเสวยรัชสมบัติโดยธรรม โดยที่ไมเบียดเบียนเอง ไมใชใหผูอื่น
เบียดเบียน ไมทําใหผูอื่นเสื่อมเอง ไมใชใหเขาทําคนอื่นใหเสื่อม ไมเศราโศก
เอง ไมทําใหผูอื่นเศราโศก ฯ

พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมารผูมีบาป ทานเห็นอะไรของเรา ทําไมจึงได
พูดกะเราอยางนี้วา ขอพระผูมีพระภาคจงเสวยรัชสมบัติเถิด พระเจาขา ขอพระ
สุคตจงเสวยรัชสมบัติโดยธรรม โดยที่ไมเบียดเบียนเอง ไมใชใหผูอื่นเบียดเบียน
ไมทําใหผูอื่นเสื่อมเอง ไมใชใหเขาทําผูอื่นใหเสื่อม ไมเศราโศกเอง ไมทําใหผูอื่น
เศราโศก ฯ
มารกราบทูลวา พระเจาขา อิทธิบาททั้ง ๔ พระองคทรงบําเพ็ญใหเจริญ
กระทําใหมาก กระทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนวัตถุที่ตั้ง กระทําไมหยุด สั่งสม
ปรารภดวยดีแลว พระเจาขา ก็เมื่อพระองคทรงพระประสงค ทรงอธิษฐานภูเขา
หลวงชื่อหิมพานตใหเปนทองคําลวน ภูเขานั้นก็พึงเปนทองคําลวน ฯ
[๔๗๗] พระผูมีพระภาคตรัสกะมารดวยพระคาถาวา
ภูเขาทองคําลวนมีสีสุก ถึงสองเทาก็ยังไมพอแกบุคคลคน
หนึ่ง บุคคลทราบดังนี้แลว พึงประพฤติสงบ ผูใดไดเห็น
ทุกขมีกามเปนเหตุแลวไฉนผูนั้นจะพึงนอมใจไปในกามเลา
บุคคลทราบอุปธิวา เปนเครื่องของในโลกแลว พึงศึกษาเพื่อ
กําจัดอุปธินั้นเสีย ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา
พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นนั่นเอง ฯ
จบวรรคที่ ๒
--------รวมพระสูตรในวรรคที่ ๒ นี้มี ๑๐ สูตร คือ
ปาสาณสูตรที่ ๑ สีหสูตรที่ ๒ สกลิกสูตรที่ ๓ ปฏิรูปสูตรที่ ๔ มานส
สูตรที่ ๕ ปตตสูตรที่ ๑ อายตนสูตรที่ ๗ ปณฑิกสูตรที่ ๘ กัสสกสูตรที่ ๙
กับรัชชสูตร ครบ ๑๐ ฯ
---------ตติยวรรคที่ ๓
สัมพหุลสูตรที่ ๑
[๔๗๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่นครศิลาวดี ในแควนสักกะ ฯ
ก็สมัยนั้นแล ภิกษุมากดวยกัน เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีตน
อันสงไปแลว อยูในที่ใกลพระผูมีพระภาค ฯ
[๔๗๙] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปนิรมิตเพศเปนพราหมณมุนชฎาใหญ นุง
หนังเสือ แกหลังโกง หายใจเสียงดังครืดคราด ถือไมเทาทําดวยไมมะเดื่อ เขา
ไปหาภิกษุเหลานั้นถึงที่อยู ครั้นแลวจึงกลาวกะภิกษุเหลานั้นวา ทานบรรพชิตผู*เจริญทั้งหลายลวนแตเปนคนหนุมกระชุมกระชวย มีผมดํา ประกอบดวยความหนุม

แนน ยังไมเบื่อในกามารมณทั้งหลายดวยปฐมวัย ขอทานจงบริโภคกามอันเปน
ของมนุษย อยาละผลอันเห็นเอง วิ่งไปสูผลชัว่ คราวเลย ฯ
ภิกษุเหลานั้นตอบวา ดูกรพราหมณ พวกเรายอมไมละผลอันเห็นเอง
วิ่งไปสูผลชั่วคราว แตเราทั้งหลายละผลชั่วคราววิ่งไปสูผลอันเห็นเอง ดูกร
พราหมณ เพราะวากามทั้งหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวาเปนของชั่วคราว มีทุกข
มาก มีความคับแคนมาก โทษในกามทั้งหลายมีโดยยิ่ง ธรรมนี้มีผลอันเห็นเอง
ใหผลไมจํากัดกาล เปนของควรเรียกกันมาดู ควรนอมมาไวในตน อันวิญูชน
ทั้งหลายพึงรูไดเฉพาะตน ฯ
เมื่อภิกษุเหลานั้นกลาวอยางนี้แลว มารผูมีบาปจึงสั่นศีรษะ แลบลิ้น
ทําหนาขมวดเปนสามรอย จดจองไมเทาหลีกไป ฯ
[๔๘๐] ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานั้นเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ
ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ภิกษุเหลานั้นครั้น
นั่งแลว จึงกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระเจาขา ขาพระองคทั้งหลายเปนผูไม
ประมาท บําเพ็ญความเพียร มีตนอันสงไปแลว อยูในที่ใกลพระองค ณ ที่นี้
พระเจาขา มีพราหมณคนหนึ่ง มุนชฎาใหญ นุงหนังเสือเปนคนแก หลังโกง
หายใจเสียงดังครืดคราด ถือไมเทาทําดวยไมมะเดื่อ เขาไปหาขาพระองคยังที่อยู
ครั้นแลวไดกลาวกะขาพระองควา ทานบรรพชิตผูเจริญทั้งหลาย ลวนแตเปนคน
หนุมกระชุมกระชวย มีผมดํา ประกอบดวยความหนุมแนน ยังไมเบื่อใน
กามารมณทั้งหลายดวยปฐมวัย ขอทานจงบริโภคกามอันเปนของมนุษย อยาละ
ผลอันเห็นเอง วิ่งไปสูผลชั่วคราวเลย พระเจาขา เมื่อพราหมณกลาวอยางนีแ้ ลว
พวกขาพระองคไดกลาวกะพราหมณนั้นวา ดูกรพราหมณ พวกเรายอมไมละผล
อันเห็นเอง วิ่งไปสูผลชั่วคราว แตพวกเราละผลชั่วคราว วิง่ ไปสูผลอันเห็นเอง
ดูกรพราหมณ เพราะกามทั้งหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา เปนของชั่วคราว มี
ทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามทั้งหลายนั้นมีโดยยิ่ง ธรรมนี้มผี ลอัน
เห็นเอง ใหผลไมจํากัดกาล เปนของควรเรียกมาดู ควรนอมไวในตน อัน
วิญูชนทั้งหลายพึงรูเฉพาะตน พระเจาขา เมื่อขาพระองคกลาวอยางนี้แลว
พราหมณนั้นสั่นศีรษะ แลบลิ้น ทําหนาขมวดเปนสามรอย จดจองไมเทา
หลีกไป ฯ
[๔๘๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นั้นมิใชพราหมณ
นั้นเปนมารผูมีบาป มาเพื่อกําบังตาเธอทั้งหลาย ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแลว จึงภาษิตพระคาถา
นี้ในเวลานั้นวา
ผูใดไดเห็นทุกขมีกามเปนเหตุแลว ไฉนผูนั้นจะพึงนอมใจ
ไปในกามเลา บุคคลผูทราบอุปธิวา เปนเครื่องของอยูใ นโลก

แลว พึงศึกษาเพื่อกําจัดอุปธินั้นเสีย ฯ
สมิทธิสูตรที่ ๒
[๔๘๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่กรุงศิลาวดี ในแควนสักกะ ฯ
ก็สมัยนั้นแล ทานสมิทธิเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีตนอัน
สงไปแลว อยูในที่ใกลพระผูมีพระภาค ฯ
ครั้งนั้นแล ทานสมิทธิผูพักผอนอยูในที่ลบั มีความปริวิตกแหงจิตเกิด
ขึ้นอยางนี้วา เปนลาภของเราดีแทที่เราไดพระอรหันตผูตรัสรูเองโดยชอบ เปน
พระศาสดาของเรา เปนลาภของเราดีแทที่เราไดบวชในพระธรรมวินัย อัน
พระศาสดาตรัสดีแลวอยางนี้ เปนลาภของเราดีแทที่เราไดเพื่อนพรหมจรรยอันมี
ศีลมีกัลยาณธรรม ฯ
[๔๘๓] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปทราบความปริวิตกแหงจิตของทานสมิทธิ
ดวยจิตแลว เขาไปหาทานสมิทธิถึงที่อยู ครั้นแลว จึงทําเสียงดังนากลัว
นาหวาดเสียวประดุจแผนดินจะถลม ณ ที่ใกลทานสมิทธิ ฯ
[๔๘๔] ลําดับนั้น ทานสมิทธิเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ
ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง ทานสมิทธิครั้นนั่ง ณ
ที่ควรขางหนึ่งแลว จึงไดกราบทูลวา พระเจาขา ขาพระองคเปนผูไมประมาท
มีความเพียร มีตนอันสงไปแลว อยูในที่ใกลพระองค ณ ที่นี้ พระเจาขา
ขาพระองคอยูในที่ลับเรน มีความปริวิตกแหงจิตเกิดขึ้นอยางนี้วา เปนลาภของ
เราดีแทที่เราไดพระอรหันตผตู รัสรูเองโดยชอบ เปนพระศาสดาของเรา เปนลาภ
ของเราดีแทที่เราไดบวชในพระธรรมวินัยอันพระศาสดาตรัสดีแลวอยางนี้ เปน
ลาภของเราดีแทที่เราไดเพื่อนพรหมจรรย อันมีศีลมีกัลยาณธรรม พระเจาขา
ขณะนั้น ก็ไดมีเสียงดังนากลัว นาหวาดเสียวประดุจแผนดินจะถลม เกิดขึ้นใน
ที่ใกลขาพระองค ฯ
[๔๘๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา สมิทธิ นั้นไมใชแผนดินจะถลม นั้น
เปนมารผูมีบาปมาเพื่อกําบังตาเธอ เธอจงไปเถิด สมิทธิ จงเปนผูไมประมาท
มีความเพียร มีตนอันสงไปแลวอยูในที่นั้นตามเดิมเถิด ฯ
ทานสมิทธิรับพระดํารัสแลวลุกขึ้นจากอาสนะ ถวายอภิวาทพระผูมี
พระภาค ทําประทักษิณแลวหลีกไป ฯ
[๔๘๖] แมครั้งที่สอง ทานสมิทธิเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีตน
อันสงไปแลวอยูในที่นั้นนั่นเอง แมในครั้งที่สอง ทานสมิทธิไปในที่ลับเรนอยู มี
ความปริวิตกเกิดขึ้นอยางนี้ ฯลฯ แมในครั้งที่สอง มารผูมีบาปทราบความปริวิตก
แหงจิตของทานสมิทธิดวยจิตแลว ฯลฯ จึงทําเสียงดังนากลัว นาหวาดเสียว
ประดุจแผนดินจะถลม ณ ที่ใกลทานสมิทธิ ฯ

[๔๘๗] ลําดับนั้น ทานสมิทธิทราบวา ผูนี้เปนมารผูมีบาป จึงกลาว
กะมารผูมีบาปดวยคาถาวา
เราหลีกออกจากเรือนบวชเปนผูไมมีเรือนดวยศรัทธา สติ
และปญญาของเรา เรารูแลว อนึ่ง จิตของเราตั้งมั่นดีแลว ทาน
จักบันดาลรูปตางๆ อันนากลัวอยางไร ก็จักไมยังเราใหหวาด
กลัวไดเลยโดยแท ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา ภิกษุสมิทธิรูจักเรา ดังนี้
จึงไดหายไปในที่นั้นนั่นเอง ฯ
โคธิกสูตรที่ ๓
[๔๘๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั อันเปนสถานที่
พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ
ก็สมัยนั้นแล ทานโคธิกะ อยูที่กาลศิลาขางภูเขาอิสิคิลิ ฯ
[๔๘๙] ครั้งนั้นแล ทานโคธิกะเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีจิต
มั่นคงอยู ไดบรรลุเจโตวิมุตอิ นั เปนโลกีย ภายหลังทานโคธิกะไดเสื่อมจากเจโต*วิมุติอันเปนโลกียนั้น แมครั้งที่ ๒ ทานโคธิกะเปนผูไมประมาท มีความเพียร
มีจิตมั่นคงอยู ไดบรรลุเจโตวิมุติอันเปนโลกีย แมในครั้งที่ ๒ ก็ไดเสื่อมจาก
เจโตวิมุติอันเปนโลกียนั้น แมครั้งที่ ๓ ทานโคธิกะเปนผูไมประมาท มีความ
เพียร มีจิตมั่นคงอยู ไดบรรลุเจโตวิมุติอันเปนโลกีย แมในครั้งที่ ๓ ก็ไดเสื่อม
จากเจโตวิมุติอนั เปนโลกียนั้น แมครั้งที่ ๔ ทานโคธิกะเปนผูไมประมาท มีความ
เพียร มีจิตมั่นคงอยู ไดบรรลุเจโตวิมุติอันเปนโลกีย แมในครั้งที่ ๔ ก็ไดเสื่อม
จากเจโตวิมุติอนั เปนโลกียนั้น แมครั้งที่ ๕ ทานโคธิกะเปนผูไมประมาท มีความ
เพียร มีจิตมั่นคงอยู ไดบรรลุเจโตวิมุติอันเปนโลกีย แมในครั้งที่ ๕ ก็ไดเสื่อม
จากเจโตวิมุติอนั เปนโลกียนั้น แมครั้งที่ ๖ ทานโคธิกะเปนผูไมประมาท มีความ
เพียร มีจิตมั่นคงอยู ไดบรรลุเจโตวิมุติอันเปนโลกีย แมในครั้งที่ ๖ ก็ไดเสื่อม
จากเจโตวิมุติอนั เปนโลกียนั้น แมครั้งที่ ๗ ทานโคธิกะเปนผูไมประมาท มี
ความเพียร มีจิตมั่นคงอยู ก็ไดบรรลุเจโตวิมุตอิ ันเปนโลกียอ กี ฯ
ครั้งนั้นแล ทานโคธิกะไดเกิดความคิดอยางนี้วา เราไดเสือ่ มจากเจโต*วิมุติอันเปนโลกียถึง ๖ ครั้งแลว ถากระไรเราพึงนําศัสตรามา ฯ
[๔๙๐] ลําดับนั้นแล มารผูมีบาปทราบความปริวิตกแหงจิตของทาน
โคธิกะดวยจิตแลว จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว ได
กราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
ขาแตพระองคผูมีจักษุ มีเพียรใหญ มีปญญามาก รุงเรือง
ดวยฤทธิ์และยศ กาวลวงเวรและภัยทั้งปวง ขาพระองคขอ

ถวายบังคมพระบาททั้งคู ขาแตพระองคผูมีเพียรใหญ สาวก
ของพระองคอันมรณะครอบงําแลว ยอมคิดจํานงหวังความ
ตาย ขาแตพระองคผูทรงไวซึ่งความรุง เรือง ขอพระองคจง
หามสาวกของพระองคนั้นเสียเถิด ฯ
ขาแตพระผูมีพระภาคผูปรากฏในหมูชน สาวกของพระองค
ยินดีในพระศาสนา ยังไมไดบรรลุพระอรหันตอันตัดเสียซึ่ง
มานะ ยังเปนพระเสขะอยู ไฉนจะพึงกระทํากาลเสียเลา ฯ
ก็เวลานั้น ทานโคธิกะไดนําศัสตรามาแลว ฯ
[๔๙๑] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบวา ผูนี้เปนมารผูมีบาป จึง
ไดตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา
ปราชญทั้งหลายยอมทําอยางนี้แล ยอมไมหวงใยชีวติ โคธิกะ
ภิกษุ ถอนตัณหาพรอมดวยราก นิพพานแลว ฯ
[๔๙๒] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัส
วา ภิกษุทั้งหลาย เรามาไปสูกาลศิลา ขางภูเขาอิสิคิลิ อันเปนที่โคธิกกุลบุตร
นําศัสตรามาแลว ฯ
ภิกษุเหลานั้น กราบทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ฯ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุหลายรูปไดเขาไปยังกาลศิลา
ขางภูเขาอิสิคิลิ ฯ
พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นโคธิกะมีคออันพลิกแลว นอนอยู
บนเตียงที่ไกลเทียว ก็เวลานั้นแล ควันหรือหมอกพลุงไปสูทิศตะวันออก ทิศ
ตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องต่ํา และอนุทิศ ฯ
[๔๙๓] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเห็นไหม ควันหรือหมอกนั้นพลุงไปสูทิศตะวันออก ทิศ
ตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องต่ํา และอนุทิศ เมื่อภิกษุ
เหลานั้นกราบทูลรับพระดํารัสแลวจึงตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นั่นมารผูมบี าป
เที่ยวแสวงหาวิญญาณของโคธิกกุลบุตร ดวยคิดวา วิญญาณของโคธิกกุลบุตรตั้ง
อยู ณ ที่ไหน ดูกรภิกษุทั้งหลาย โคธิกกุลบุตร มีวิญญาณอันไมตั้งอยูแลว
ปรินิพพานแลว ฯ
[๔๙๔] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปถือพิณมีสีเหลืองเหมือนมะตูมสุก เขา
ไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
ขาพระองคไดคนหาวิญญาณของโคธิกกุลบุตร ทั้งในทิศ
เบื้องบน ทั้งทิศเบื้องต่ํา ทั้งทางขวาง ทั้งทิศใหญ ทิศนอย
ทั่วแลว มิไดประสบ โคธิกะนั้นไป ณ ที่ไหน ฯ
[๔๙๕] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา

นักปราชญผูใดสมบูรณดวยธิติ มีปรกติเพงพินิจ ยินดีแลว
ในฌานทุกเมื่อ พากเพียรอยูตลอดวันและคืน ไมมีความ
อาลัยในชีวิต ชนะเสนาของมัจจุราชแลว ไมกลับมาสูภพ
ใหม นักปราชญนั้นคือโคธิกกุลบุตร ไดถอนตัณหาพรอม
ดวยราก ปรินิพพานแลว ฯ
พิณไดพลัดตกจากรักแรของมารผูมีความเศราโศก ในลําดับนั้น ยักษ
นั้นมีความโทมนัส หายไปในที่นั้นนั่นเอง ฯ
สัตตวัสสสูตรที่ ๔
[๔๙๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับที่ตนอชปาลนิโครธ ริมฝงแมน้ํา
เนรัญชรา ณ ตําบลอุรุเวลา ฯ
ก็สมัยนั้นแล มารผูมีบาปติดตามพระผูมีพระภาค คอยมุงหาชองโอกาส
สิ้น ๗ ป ก็ยังไมไดชอง ฯ
[๔๙๗] ภายหลังมารผูมีบาป จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
ทานถูกความโศกทับถมหรือ จึงไดมาซบเซาอยูในปาอยางนี้
ทานเสื่อมจากทรัพยเครื่องปลื้มใจแลวหรือ หรือวากําลัง
ปรารถนาอยู ทานไดทําความชั่วอะไรๆ ไวในบานหรือ เหตุ
ไรทานจึงไมทํามิตรภาพกับชนทั้งปวงเลา หรือวาทานทํามิตร*ภาพกับใครๆ ไมสําเร็จ ฯ
[๔๙๘] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ดูกรมารผูเปนเผาของบุคคลผูประมาทแลว เราขุดรากของ
ความเศราโศกทั้งหมดแลว ไมมีความชั่ว ไมเศราโศก เพง
อยู เราชนะความติดแนน กลาวคือความโลภในภพทั้งหมด
เปนผูไมมีอาสวะ เพงอยู ฯ
[๔๙๙] มารทูลวา
ถาใจของทานยังของอยูใ นสิ่งที่ชนทั้งหลาย กลาววาสิ่งนี้
เปนของเรา แลวาสิ่งนี้เปนเราแลว สมณะ ทานจักไมพน
เราไปได ฯ
[๕๐๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา
สิ่งที่ชนทั้งหลายกลาววาเปนของเรานั้น ยอมไมเปนของเรา
และสิ่งที่ชนทั้งหลายกลาววา เปนเรา ก็ไมเปนเราเหมือน
กัน แนะ มารผูมีบาป ทานจงทราบอยางนี้เถิด แมทานก็
จักไมเห็นทางของเรา ฯ

[๕๐๑] มารทูลวา
ถาทานรูจักทางอันปลอดภัย เปนที่ไปสูอมตมหานิพพาน ก็จง
หลีกไปแตคนเดียวเถิด จะพร่ําสอนคนอื่นทําไมเลา ฯ
[๕๐๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ชนเหลาใดมุงไปสูฝง ยอมถึงพระนิพพาน อันมิใชโอกาส
ของมาร เราถูกชนเหลานั้นถามแลว จักบอกวา สิ่งใดเปน
ความจริง สิ่งนั้นหาอุปธิกิเลสมิได ฯ
[๕๐๓] มารทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เหมือนอยางวามีสระโบกขรณี
ในที่ไมไกลแหงบานหรือนิคม ในสระนั้นมีปูอยู ครั้งนั้น พวกเด็กชายหรือพวก
เด็กหญิงเปนอันมาก ออกจากบานหรือนิคมนั้นแลวเขาไปถึงที่สระโบกขรณีนั่นตั้ง
อยู ครั้นแลวจึงจับปูนั้นขึ้นจากน้ําใหอยูบนบก พระเจาขา ก็ปูนั้นยังกามทุกๆ
กามใหยื่นออก พวกเด็กชายหรือเด็กหญิงเหลานั้น พึงริดพึงหักพึงทําลายกามนั้น
เสียทุกๆ กามดวยไมหรือกอนหิน พระเจาขา ก็เมื่อเปนอยางนั้น ปูนั้นมีกาม
ถูกริด ถูกหัก ถูกทําลายเสียหมดแลว ยอมไมอาจกาวลงไปสูสระโบกขรณีนั้น
อีกเหมือนแตกอ น ฉันใด อารมณแมทุกชนิดอันเปนวิสัยของมาร อันใหสัตว
เสพผิด ทําใหสัตวดิ้นรน อารมณนั้นทั้งหมด อันพระผูมีพระภาคตัดรอน
หักรานย่ํายีเสียหมดแลว บัดนี้ ขาพระองคผูคอยหาโอกาส ยอมไมอาจเขาไปใกล
พระผูมีพระภาคไดอีก ฉันนั้น ฯ
[๕๐๔] ครั้นแลว มารผูมีบาปไดภาษิตคาถาอันเปนที่ตั้งแหงความเบื่อ*หนายเหลานี้ ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ฝูงกาเห็นกอนหินมีสีดจุ มันขน จึงบินเขาไปใกลดวยเขาใจวา
เราทั้งหลาย พึงประสบอาหารในที่นี้เปนแน ความยินดีพึงมี
โดยแท ฯ
เมื่อพยายามอยูไมไดอาหารสมประสงคในที่นั้น จึงบิน
หลีกไป ฯ
ขาแตพระโคดม ขาพระองคก็เหมือนกามาพบศิลา ฉะนั้น
ขอหลีกไป ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปครั้นกลาวคาถาอันเปนที่ตั้งแหงความเบื่อหนาย
เหลานี้ ในสํานักพระผูมีพระภาคแลว จึงหลีกจากที่นั้น ไปนั่งขัดสมาธิที่พื้นดิน
ไมไกลจากพระผูมีพระภาค เปนผูนิ่ง เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา หมด
ปฏิภาณ เอาไมขีดแผนดินอยู ฯ
มารธีตุสูตรที่ ๕
[๕๐๕] ครั้งนั้นแล มารธิดาทั้ง ๓ คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา
จึงพากันเขาไปหาพระยามารถึงที่อยู ครั้นแลวจึงถามพระยามารดวยคาถาวา

ขาแตคุณพอ คุณพอมีความเสียใจดวยเหตุอะไร หรือ
เศราโศกถึงผูชายคนไหน หมอมฉันจักผูกผูชายคนนั้นดวย
บวง คือราคะ นํามาถวาย เหมือนบุคคลผูกชางมาจากปา ฉะนั้น
ชายนั้นจักตกอยูในอํานาจของคุณพอ ฯ
[๕๐๖] พระยามารกลาววา
ชายนั้นเปนพระอรหันตผูดําเนินไปดีแลวในโลก ไมเปนผู
อันใครๆ พึงนํามาดวยราคะไดงายๆ กาวลวงบวงมาร
ไปแลว เพราะฉะนั้น เราจึงเศราโศกมาก ฯ
[๕๐๗] ครั้งนั้นแล มารธิดา คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา จึง
พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวกราบทูลพระผูมีพระภาคอยาง
นี้วา ขาแตพระสมณะ พวกหมอมฉันจักขอบําเรอพระบาทของพระองค ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคมิไดทรงใสพระทัยถึงคําของนางมารธิดาเหลา
นั้น เพราะพระองคทรงนอมพระทัยไปในความสิ้นอุปธิกิเลสอยางยอดเยี่ยม ฯ
[๕๐๘] ลําดับนั้น มารธิดา คือนางตัณหา นางอรดี นางราคา จึง
หลีกออกไป ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวรวมคิดกันอยางนี้วา ความประสงคของ
บุรุษมีตางๆ กันแล อยากระนั้นเลย พวกเราควรนิรมิตเพศเปนนางกุมาริกาคน
ละรอยๆ ฯ
ลําดับนั้น มารธิดา คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา จึงพากันนิรมิต
เพศเปนนางกุมาริกาคนละรอยๆ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ แลว
กราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระสมณะ พวกหมอมฉันจะขอบําเรอ
พระบาทของพระองค ฯ
พระผูมีพระภาคมิไดทรงใสพระทัยถึงถอยคําของมารธิดา เพราะพระองค
ทรงนอมพระทัยไปในความสิ้นอุปธิกิเลสอยางยอดเยีย่ ม ฯ
[๕๐๙] ลําดับนั้น มารธิดาทั้ง ๓ คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา
พากันหลีกไป ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว รวมกันคิดอยางนี้วา ความประสงคของ
บุรุษมีตางๆ กัน อยากระนั้นเลย พวกเราควรพากันจําแลงเพศเปนหญิงยังไมเคย
คลอดบุตรคนละรอยๆ ฯ
ลําดับนั้นแล มารธิดาทั้ง ๓ คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา จึง
พากันจําแลงเพศเปนหญิงยังไมเคยคลอดบุตรคนละรอยๆ เขาไปเฝาพระผูมี*พระภาคถึงที่ประทับ แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระสมณะ
พวกหมอมฉันจะขอบําเรอบาทของพระองค ฯ
ถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคก็มิไดทรงใสพระทัยถึงเลย เพราะพระองค
ทรงนอมพระทัยไปในความสิ้นอุปธิกิเลสอยางยอดเยีย่ ม ฯ
[๕๑๐] ฝายนางตัณหา นางอรดี นางราคา พากันหลีกไป ณ ที่ควร

ขางหนึ่งแลว รวมคิดกันอยางนี้วา ความประสงคของบุรุษทั้งหลายมีตางๆ กัน
อยากระนั้นเลย พวกเราควรจําแลงเพศเปนหญิงที่คลอดบุตรแลวคราวเดียวคนละ
รอยๆ ฯ
ลําดับนั้นแล นางตัณหา นางอรดี นางราคา พากันจําแลงเพศเปนหญิง
คลอดแลวคราวเดียวคนละรอยๆ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ แลว
กราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระสมณะ พวกหมอมฉันจะขอบําเรอ
พระบาทของพระองค ฯ
ถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคก็มิไดทรงใสพระทัยถึง เพราะพระองคทรง
นอมพระทัยไปในความสิ้นอุปธิกิเลสอยางยอดเยี่ยม ฯ
[๕๑๑] ลําดับนั้นแล นางตัณหา นางอรดี นางราคา ฯลฯ จึงพากัน
จําแลงเพศเปนหญิงที่คลอดบุตรแลว ๒ คราว คนละรอยๆ เขาไปเฝาพระผูมี*พระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ แมถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคก็มิไดทรงใสพระทัยถึง
เพราะพระองคทรงนอมพระทัยไปในความสิ้นอุปธิกิเลสอยางยอดเยี่ยม ฯ
[๕๑๒] ลําดับนั้น นางตัณหา นางอรดี นางราคา ฯลฯ จึงพากัน
จําแลงเพศเปนหญิงกลางคน คนละรอยๆ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ฯลฯ ถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคก็มิไดทรงใสพระทัยถึงเลย เพราะพระองค
ทรงนอมพระทัยไปในความสิ้นอุปธิกิเลสอยางยอดเยีย่ ม ฯ
[๕๑๓] ลําดับนั้น นางตัณหา นางอรดี นางราคา ฯลฯ จึงพากัน
จําแลงเพศเปนหญิงผูใหญคนละรอยๆ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคจนถึงที่ประทับ
ฯลฯ แมถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคก็มิไดทรงใสพระทัยถึง เพราะพระองคทรง
นอมพระทัยไปในความสิ้นอุปธิกิเลสอยางยอดเยี่ยม ฯ
[๕๑๔] ลําดับนั้น มารธิดา คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา พากัน
หลีกไป ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว จึงพูดกันวา เรื่องนีจ้ ริงดังบิดาของเราไดพูด
ไววา
ชายนั้นเปนพระอรหันต ผูดําเนินไปดีแลวในโลก ไมเปนผู
อันใครๆ พึงนํามาดวยราคะไดงายๆ กาวลวงบวงมารไป
ไดแลว เพราะฉะนั้น เราจึงเศราโศกมาก ฯ
ก็ถาพวกเราพึงเลาโลมสมณะหรือพราหมณคนใดที่ยังไมหมดราคะ ดวย
ความพยายามอยางนี้ หทัยของสมณะหรือพราหมณคนนั้นพึงแตก หรือโลหิตอุน
พึงพลุงออกจากปาก หรือพึงถึงกับเปนบา หรือถึงความมีจิตฟุงซาน (จิตลอย)
เหมือนอยางไมออสดอันลมพัดขาดแลว ยอมหงอยเหงาเหีย่ วแหงไป แมฉันใด
สมณะหรือพราหมณนั้นพึงซูบซีดเหี่ยวแหงไป ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
ครั้นแลว นางตัณหา นางอรดี นางราคา พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ แลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ

[๕๑๕] นางตัณหามารธิดา ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ได
กราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
ทานถูกความโศกทับถมหรือ จึงไดมาซบเซาอยูในปาอยางนี้
ทานเสื่อมจากทรัพยเครื่องปลื้มใจแลวหรือ หรือวากําลัง
ปรารถนาอยู ทานไดทําความชั่วอะไรๆ ไวในบานหรือ
เพราะเหตุไร ทานจึงไมทํามิตรภาพกับชนทั้งปวงเลา หรือวา
ทานทํามิตรภาพกับใครๆ ไมสําเร็จ ฯ
[๕๑๖] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
เราชนะเสนาคือปยรูปและสาตรูป (รูปที่รักและรูปที่พอใจ)
เปนผูๆ เดียวเพงอยู ไดรคู วามบรรลุประโยชน และความ
สงบแหงหทัย วาเปนความสุข ฯ
เพราะฉะนั้น เราจึงไมทําความเปนมิตรกับชนทั้งปวง และ
ความเปนมิตรกับใครๆ ยอมไมอํานวยประโยชนใหแกเรา ฯ
[๕๑๗] ลําดับนั้น นางอรดีมารธิดาไดทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
ภิกษุในพระศาสนานี้ มีปรกติอยูดวยธรรมเปนเครื่องอยูอยาง
ไหนมาก จึงขามโอฆะทั้ง ๕ แลว เวลานี้ไดขามโอฆะที่ ๖
แลว กามสัญญาทั้งหลายยอมหอมลอมไมไดซึ่งบุคคลผูเพงฌานอยางไหนมาก ฯ
[๕๑๘] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
บุคคลมีกายอันสงบแลว มีจิตหลุดพนดีแลว เปนผูไมมี
อะไรๆ เปนเครื่องปรุงแตง มีสติ ไมมีความอาลัย ไดรทู ั่ว
ซึ่งธรรม มีปรกติเพงอยูดว ยฌานที่ ๔ อันหาวิตกมิได ยอม
ไมกําเริบ ไมซานไป ไมเปนผูยอทอ ฯ
ภิกษุในศาสนานี้ เปนผูมีปรกติอยูดวยธรรมเปนเครื่องอยู
อยางนี้มาก จึงขามโอฆะทั้ง ๕ ไดแลว บัดนี้ไดขามโอฆะที่
๖ แลว กามสัญญาทั้งหลายยอมหอมลอมไมได ซึ่งภิกษุผู
เพงฌานอยางนี้มาก ฯ
[๕๑๙] ลําดับนั้นแล นางราคามารธิดา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวย
คาถาวา
พระศาสดาผูเปนหัวหนาดูแลคณะสงฆ ไดตัดตัณหาขาดแลว
และชนผูมีศรัทธาเปนอันมาก จักประพฤติตามไดแนแท
พระศาสดานี้เปนผูไมมีความอาลัย ไดตัดขาดจากมือมัจจุราช
แลว จักนําหมูชนเปนอันมาก ไปสูฝงพระนิพพาน ฯ
[๕๒๐] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา

ตถาคตมีความแกลวกลาใหญ ยอมนําสัตวไปดวยพระสัทธรรมแล เมื่อตถาคตนําไปอยูโดยธรรม ไฉนความริษยา
จะพึงมีแกทานผูรูเลา ฯ
[๕๒๑] ลําดับนั้นแล มารธิดาทั้ง ๓ คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา
พากันเขาไปหาพระยามารถึงที่อยู ฯ
พระยามารเห็นมารธิดา คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา มาแตไกล
ครั้นเห็นแลว ไดกลาวพอดวยคาถาทั้งหลายวา
พวกคนโงพากันทําลายภูเขาดวยกานบัว ขุดภูเขาดวยเล็บ
เคี้ยวเหล็กดวยฟนทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะทําพระโคดมให
เบื่อเขาตองหลีกไป เปนประดุจบุคคลวางหินไวบนศีรษะแลว
แทรกลงไปในบาดาล หรือดุจบุคคลเอาอกกระแทกตอ
ฉะนั้น ฯ
พระศาสดาไดขับไลนางตัณหา นางอรดี และนางราคา ผูมีรูป
นาทัศนายิ่ง ซึ่งไดมาแลวในที่นั้นใหหนีไป เหมือนลมพัด
ปุยนุน ฉะนั้น ฯ
จบวรรคที่ ๓
--------รวมสูตรในวรรคที่สามมี ๕ สูตร คือ สัมพหุลสูตรที่ ๑ สมิทธิสูตรที่ ๒
โคธิกสูตรที่ ๓ สัตตวัสสสูตรที่ ๔ มารธีตุสูตรที่ ๕ นี้ พระพุทธเจาผูประเสริฐ
ทรงแสดงแลวกะมารธิดา ฯ
จบมารสังยุต
--------ภิกขุนีสังยุต
อาฬวิกาสูตรที่ ๑
[๕๒๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา อาฬวิกาภิกษุณีนุงหมแลวถือบาตรและจีวร เขาไป
บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี เที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลา
ปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาต มีความตองการดวยวิเวก จึงเขาไปในปาอันธวัน ฯ
[๕๒๓] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหอาฬวิกาภิกษุณบี ังเกิดความกลัว
ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากวิเวก จึง
เขาไปหาอาฬวิกาภิกษุณีถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวกะอาฬวิกาภิกษุณีดวยคาถาวา
ในโลก ไมมีทางออกไปจากทุกขได ทานจักทําอะไรดวย

วิเวก จงเสวยความยินดีในกามเถิด อยาไดมีความเดือดรอน
ในภายหลังเลย ฯ
[๕๒๔] ลําดับนั้น อาฬวิกาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอกลาว
คาถา จะเปนมนุษยหรืออมนุษย ฯ
ทันใดนั้น อาฬวิกาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาป ใครจะให
เราบังเกิดความกลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะให
เคลื่อนจากวิเวก จึงกลาวคาถา ฯ
ครั้นอาฬวิกาภิกษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาปแลว จึงไดกลาวกะมารผูมี
บาปดวยคาถาวา
ในโลกนี้มีทางออกไปจากทุกขได เรารูชัดดีแลวดวยปญญา
ดูกรมารผูมีบาปซึ่งเปนเผาพันธุของผูประมาท ทานไมรูจัก
ทางนั้น กามทั้งหลายเปรียบดวยหอกและหลาว กองกาม
ทั้งหลายนั้นประหนึ่งวาผีราย เราไมใยดีถึงความยินดีในกามที่
ทานกลาวถึงนั้น ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา อาฬวิกาภิกษุณรี ูจักเรา ดังนี้
จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
โสมาสูตรที่ ๒
[๕๒๕] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา โสมาภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขาไป
บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี เที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลา*ปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักผอนกลางวัน ครั้น
ถึงปาอันธวันแลว จึงนั่งพักกลางวันที่โคนไมตนหนึ่ง ฯ
[๕๒๖] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหโสมาภิกษุณีบังเกิดความกลัว
ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ จึง
เขาไปหาโสมาภิกษุณีถึงที่นั่งพัก ครั้นแลวไดกลาวกะโสมาภิกษุณีดวยคาถาวา
สตรีมีปญญาเพียงสองนิ้ว ไมอาจถึงฐานะอันจะพึงอดทนได
ดวยยาก ซึ่งทานผูแสวงทั้งหลายจะพึงถึงได ฯ
[๕๒๗] ลําดับนั้น โสมาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอกลาวคาถา
จะเปนมนุษยหรืออมนุษย ฯ
ทันใดนั้น โสมาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาป ใครจะใหเรา
บังเกิดความกลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อน
จากสมาธิ จึงกลาวคาถา ฯ
ครั้นโสมาภิกษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาปแลว จึงไดกลาวกะมารผูมีบาป
ดวยคาถาวา

ความเปนสตรีจะทําอะไรได เมื่อจิตตั้งมั่นดีแลว เมื่อญาณ
เปนไปแกผูเห็นธรรมอยูโดยชอบ ผูใดจะพึงมีความคิดเห็น
แนอยางนี้วา เราเปนสตรี หรือวาเราเปนบุรุษ หรือจะยังมี
ความเกาะเกี่ยววา เรามีอยู มารควรจะกลาวกะผูนั้น ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา โสมาภิกษุณีรูจกั เรา ดังนี้
จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
โคตมีสูตรที่ ๓
[๕๒๘] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา กิสาโคตมีภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขาไป
บิณฑบาตในพระนครสาวัตถี เที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลาปจ*ฉาภัตกลับจากบิณฑบาตแลวเขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักผอนกลางวัน ครัน้ ถึงปา
อันธวันแลว จึงนั่งพักกลางวันที่โคนไมตนหนึ่ง ฯ
[๕๒๙] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหกิสาโคตมีภิกษุณีบังเกิดความ*กลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ
จึงเขาไปหากิสาโคตมีภิกษุณีถึงที่นั่งพัก ครั้นแลว ไดกลาวกะกิสาโคตมีภิกษุณี
ดวยคาถาวา
ทานมีบุตรตายแลว มานั่งอยูคนเดียว มีหนาเหมือนคน
รองไห มาอยูกลางปาคนเดียว กําลังแสวงหาบุรุษบางหรือ
หนอ ฯ
[๕๓๐] ลําดับนั้น กิสาโคตมีภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอกลาว
คาถา จะเปนมนุษยหรืออมนุษย
ทันใดนั้น กิสาโคตมีภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาป ใครจะ
ใหเราบังเกิดความกลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะ
ใหเคลื่อนจากสมาธิ จึงกลาวคาถา ฯ
ครั้นกิสาโคตมีภิกษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาปแลว จึงไดกลาวกะมาร
ผูมีบาปดวยคาถาวา
เรามีบุตรตายแลว เหมือนความตายของบุตร ถึงที่สุดแลว
บุรุษทั้งหลายก็มีความตายของบุตรนี้เปนที่สุดเหมือนกัน เรา
ไมเศราโศก ไมรองไห ไมกลัวความตายนั้นดอก ฯ
ผูมีอายุ ความเพลิดเพลินในสวนทั้งปวง เรากําจัดแลว
กองมืดเราทําลายแลว เราชนะเสนาแหงมัจจุแลว ไมมี
อาสวะอยู ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา กิสาโคตมีภิกษุณีรูจักเรา
ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ

วิชยาสูตรที่ ๔
[๕๓๑] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา วิชยาภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวร ฯลฯ จึงนั่ง
พักกลางวันที่โคนไมตนหนึ่ง ฯ
[๕๓๒] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหวิชยาภิกษุณีบังเกิดความกลัว
ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ จึงเขา
ไปหาวิชยาภิกษุณีถึงที่นั่งพัก ครั้นแลว ไดกลาวกะวิชยาภิกษุณีดวยคาถาวา
เธอยังเปนสาวมีรูปงาม และฉันก็ยังเปนหนุมแนน มาเถิด
นาง เรามาอภิรมยกันดวยดนตรี มีองคหา ฯ
[๕๓๓] ลําดับนั้น วิชยาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอกลาวคาถา
จะเปนมนุษยหรืออมนุษย ฯ
ทันใดนั้น วิชยาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาป ใครจะใหเรา
บังเกิดความกลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อน
จากสมาธิ จึงไดกลาวคาถา ฯ
ครั้นวิชยาภิกษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาปแลว จึงไดกลาวกะมารผูมีบาป
ดวยคาถาวา
ดูกรมาร รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันนารื่นรมยใจ
เราขอมอบใหทานผูเดียว เพราะเราไมตองการมัน เราอึดอัด
ระอาดวยกายเนา อันจะแตกทําลาย เปอยพังไปนี้ กามตัณหา เราถอนไดแลว ความมืดในรูปภพที่สัตวทั้งหลาย
เขาถึง ในอรูปภพที่สัตวทั้งหลายเปนภาคี และในสมาบัติอัน
สงบทั้งปวง เรากําจัดไดแลว ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา วิชยาภิกษุณีรูจกั เรา
ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
อุบลวรรณาสูตรที่ ๕
[๕๓๔] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา อุบลวรรณาภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวร ฯลฯ
ไดยืนอยูที่โคนตนสาลพฤกษซึ่งมีดอกบานสะพรั่ง ตนหนึ่ง ฯ
[๕๓๕] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหอุบลวรรณาภิกษุณีบังเกิดความ*กลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ
จึงเขาไปหาอุบลวรรณาภิกษุณีถึงที่ที่ยืนอยู ครั้นแลวไดกลาวกะอุบลวรรณาภิกษุณี
ดวยคาถาวา
ดูกรภิกษุณี ทานคนเดียว เขามายังตนสาลพฤกษ ซึ่งมีดอก
บานสะพรั่งตลอดยอด แลวยืนอยูที่โคนตนสาลพฤกษ ก็

ฉวีวรรณของทานไมมีที่สอง คนทั้งหลายก็จะมาในที่นี้เชนทาน
ทานกลัวพวกนักเลงเพราะความเขลาหรือ ฯ
[๕๓๖] ลําดับนั้น อุบลวรรณาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอกลาว
คาถา จะเปนมนุษยหรืออมนุษย ฯ
ทันใดนั้น อุบลวรรณาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูม ีบาป ใครจะ
ใหเราบังเกิดความกลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะให
เคลื่อนจากสมาธิ จึงกลาวคาถา ฯ
ครั้นอุบลวรรณาภิกษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาปแลว จึงไดกลาวกะมารผู-
*มีบาปดวยคาถาวา
แมนักเลงตั้งแสนมาในที่นี้ ก็ตามเถิด เราไมสะเทือนขน
ไมสะดุง ดูกรมาร ถึงเราคนเดียว ก็ไมกลัวทาน ฯ
เรานี้จะหายตัวหรือเขาทองพวกทาน แมจะยืนอยู ณ ระหวาง
ดวงตาบนดั้งจมูก ทานจักไมเห็นเรา ฯ
เราเปนผูชํานาญในจิต อิทธิบาทเราเจริญดีแลว เราพนแลว
จากเครื่องผูกทุกชนิด เราไมกลัวทานดอก ทานผูมีอายุ ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา อุบลวรรณาภิกษุณีรูจักเรา
ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
จาลาสูตรที่ ๖
[๕๓๗] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา จาลาภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขาไป
บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี เที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลาปจ*ฉาภัตกลับจากบิณฑบาตแลวเขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักกลางวัน ครั้นถึงปาอันธวัน
แลวจึงนั่งพักกลางวันที่โคนไมตนหนึ่ง ฯ
[๕๓๘] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหจาลาภิกษุณีบังเกิดความกลัว
ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ จึง
เขาไปหาจาลาภิกษุณีถึงที่นั่งพัก ครั้นแลวไดกลาวกะจาลาภิกษุณีวา ดูกรภิกษุณี
ทานไมชอบใจอะไรหนอ ฯ
จาลาภิกษุณีตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ เราไมชอบความเกิดเลย ฯ
[๕๓๙] ม. เพราะเหตุไรหนอ ทานจึงไมชอบความเกิดผูเกิดมาแลวยอม
บริโภคกาม ใครหนอใหทานยึดถือเรือ่ งนี้ อยาเลยภิกษุณี
ทานจงชอบความเกิดขึ้น ฯ
[๕๔๐] จา. ความตายยอมมีแกผูที่เกิดมาแลว ผูที่เกิดมาแลวยอมพบ
เห็นทุกข คือ การจองจํา การฆา ความเศราหมอง
เพราะฉะนั้น เราจึงไมชอบความเกิด ฯ

พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเปนเครื่องกาวลวงความเกิด
พระองคสอนใหเราตั้งอยูในสัจจะ ๑- เพื่อละทุกขทั้งมวล ฯ
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปภพ และสัตวเหลาใดเปนภาคีแหง
อรูปภพ สัตวเหลานั้นเมื่อยังไมรูนิโรธ ตองมาสูภพอีก ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา จาลาภิกษุณีรูจกั เรา ดังนี้
จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
อุปจาลาสูตรที่ ๗
[๕๔๑] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา อุปจาลาภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขาไป
บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี เที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลา
ปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาตแลวเขาไปยังปาอันธวันเพือ่ พักกลางวัน ครั้นถึงปา
อันธวันแลว จึงนั่งพักกลางวันอยูที่โคนไมตนหนึ่ง ฯ
[๕๔๒] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหอุปจาลาภิกษุณีบังเกิดความกลัว
ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ จึง
เขาไปหาอุปจาลาภิกษุณีถึงที่นั่งพัก ครั้นแลวไดกลาวกะอุปจาลาภิกษุณีวา ดูกร
ภิกษุณี อยางไรหนอทานจึงอยากจะเกิด ฯ
อุปจาลาภิกษุณีตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ เราไมอยากเกิดในที่ไหนๆ
เลย ฯ
[๕๔๓] ม. ทานจงตั้งจิตไวในพวกเทพชั้นดาวดึงส ชั้นยาม ชั้นดุสิต
ชั้นนิมมานรดี และชั้นวสวดีเถิด ทานจักไดเสวยความ
ยินดี ฯ
@๑ หมายเอาพระนิพพาน
[๕๔๔] อุ. พวกเทพชั้นดาวดึงส ชั้นยาม ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี
และชั้นวสวดี ยังผูกพันอยูดวยเครื่องผูกคือกาม จําตอง
กลับมาสูอํานาจมารอีก โลกทั้งหมดเรารอน โลกทั้งหมด
คุเปนควัน โลกทั้งหมดลุกโพลง โลกทั้งหมดสั่น
สะเทือน ฯ
ใจของเรายินดีแนวในพระนิพพาน อันไมสั่นสะเทือน
อันไมหวั่นไหว ที่ปุถุชนเสพไมได มิใชคติของมาร ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา อุปจาลาภิกษุณีรูจักเรา ดังนี้
จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
สีสุปจาลาสูตรที่ ๘
[๕๔๕] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา สีสุปจาลาภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขาไป

บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี เที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลาปจ*ฉาภัตกลับจากบิณฑบาตแลวเขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักกลางวัน ครั้นถึงปาอันธวัน
จึงนั่งพักกลางวันที่โคนไมตนหนึ่ง ฯ
[๕๔๖] ลําดับนั้น มารผูมีบาปเขาไปหาสีสุปจาลาภิกษุณีถึงที่นั่งพัก
ครั้นแลวไดกลาวกะสีสุปจาลาภิกษุณีวา ดูกรภิกษุณี ทานชอบใจทิฐิของใคร
หนอ ฯ
สีสุปจาลาภิกษุณีตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ เราไมชอบใจทิฐิของใคร
เลย ฯ
[๕๔๗] ม. ทานจงใจเปนคนโลน ปรากฏตัวเหมือนสมณะ แตไฉน
ทานจึงไมชอบใจทิฐิ ทานจึงประพฤติเรื่องนี้ เพราะความ
งมงายดอกหรือ ฯ
[๕๔๘] สี. คนเจาทิฐิ ภายนอกพระศาสนานี้ ยอมจมอยูใน
ทิฐิทั้งหลาย เราไมชอบใจธรรมของพวกเขา พวกเขาเปนคน
ไมฉลาดตอธรรม ยังมีพระพุทธเจาผูเสด็จอุบัติในศากยสกุล
หาบุคคลอื่นเปรียบมิได ทรงครอบงําสวนทั้งปวง ทรงบรรเทา
เสียซึ่งมาร ไมปราชัยในที่ทุกสถาน ทรงพนแลวในสวน
ทั้งปวง เปนผูอันตัณหาและทิฐิอาศัยไมได มีพระจักษุทรง
เห็นธรรมทั้งปวง ทรงบรรลุธรรมเปนที่สิ้นกรรมทุกอยาง
ทรงนอมไปในธรรมเปนที่สิ้นอุปธิ พระผูมีพระภาคพระองค
นั้นเปนศาสดาของเรา เราชอบใจคําสอนของพระองคทาน ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา สีสุปจาลาภิกษุณีรูจักเรา
ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
เสลาสูตรที่ ๙
[๕๔๙] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา เสลาภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขาไป
บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี เที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลา
ปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาตแลวเขาไปยังปาอันธวันเพือ่ พักกลางวัน ครั้นถึงปา
อันธวันแลว จึงนั่งพักกลางวันที่โคนไมตนหนึ่ง ฯ
[๕๕๐] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหเสลาภิกษุณีบังเกิดความกลัว
ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ จึงเขา
ไปหาเสลาภิกษุณีถึงที่นั่งพัก ครั้นแลว ไดกลาวกะเสลาภิกษุณีดวยคาถาวา
รูปนี้ ใครสราง ผูสรางรูปอยูที่ไหน รูปบังเกิดในที่ไหน
รูปดับไปในที่ไหน ฯ
[๕๕๑] ลําดับนั้น เสลาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอกลาวคาถา

จะเปนมนุษยหรืออมนุษย ฯ
ทันใดนั้น เสลาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาป ใครจะใหเรา
บังเกิดความกลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อน
จากสมาธิ จึงกลาวคาถา ฯ
ครั้นเสลาภิกษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาปแลว จึงไดกลาวกะมารผูมีบาป
ดวยคาถาวา
รูปนี้ ไมมีใครสราง อัตภาพนี้ ไมมีใครกอ รูปเกิดขึ้น
เพราะอาศัยเหตุ ดับไป เพราะเหตุดับ ฯ
พืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่บุคคลหวานลงในนา ยอมงอกขึน้
เพราะอาศัยเหตุ ๒ ประการ คือ รสในแผนดิน และยาง
ในพืช ฉันใด ขันธ ธาตุ และอายตนะ ๖ เหลานี้ ก็เกิดขึ้น
เพราะอาศัยเหตุ ดับไป เพราะเหตุดับ ฉันนั้น ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา เสลาภิกษุณีรูจักเรา ดังนี้
จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
วชิราสูตรที่ ๑๐
[๕๕๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา วชิราภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขาไป
บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี เที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลา
ปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาตแลวเขาไปยังปาอันธวันเพือ่ พักกลางวัน ครั้นถึงปา
อันธวันแลว จึงนั่งพักกลางวันที่โคนไมตนหนึ่ง ฯ
[๕๕๓] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหวชิราภิกษุณีบังเกิดความกลัว
ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ จึงเขา
ไปหาวชิราภิกษุณีถึงที่นั่งพัก ครั้นแลวไดกลาวกะวชิราภิกษุณีดวยคาถาวา
สัตวนี้ ใครสราง ผูสรางสัตวอยูที่ไหน สัตวบังเกิดใน
ที่ไหน สัตวดับไปในที่ไหน ฯ
[๕๕๔] ลําดับนั้น วชิราภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอกลาวคาถา
จะเปนมนุษยหรืออมนุษย ฯ
ทันใดนั้น วชิราภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาปใครจะใหเรา
บังเกิดความกลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อน
จากสมาธิ จึงกลาวคาถา ฯ
ครั้นวชิราภิกษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาป แลวจึงไดกลาวกะมารผูมีบาป
ดวยคาถาวา

ดูกรมาร เพราะเหตุไรหนอ ความเห็นของทานจึงหวนกลับ
มาวาสัตว ฯ
ในกองสังขารลวนนี้ ยอมไมไดนามวาสัตว ฯ
เหมือนอยางวา เพราะคุมสวนทั้งหลายเขา เสียงวารถยอมมี
ฉันใด ฯ
เมื่อขันธทั้งหลายยังมีอยู การสมมติวาสัตวยอมมี ฉันนัน้ ฯ
ความจริงทุกขเทานั้นยอมเกิด ทุกขยอมตั้งอยูและเสื่อมสิ้น
ไป นอกจากทุกข ไมมีอะไรเกิด นอกจากทุกข ไมมี
อะไรดับ ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา วชิราภิกษุณีรูจกั เรา ดังนี้
จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
จบภิกษุณีสังยุต
---------รวมพระสูตรในภิกขุนีสังยุตนี้มี ๑๐ สูตร คือ
อาฬวิกาสูตรที่ ๑ โสมาสูตรที่ ๒ โคตมีสูตรที่ ๓ วิชยาสูตรที่ ๔
อุบลวรรณาสูตรที่ ๕ จาลาสูตรที่ ๖ อุปจาลาสูตรที่ ๗ สีสุปจาลาสูตรที่ ๘
เสลาสูตรที่ ๙ กับวชิราสูตรครบ ๑๐ ฯ
--------พรหมสังยุต
ปฐมวรรคที่ ๑
อายาจนสูตรที่ ๑
[๕๕๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคแรกตรัสรู ประทับอยูที่ตนอชปาลนิโครธ
แถบฝงแมน้ําเนรัญชรา เขตอุรุเวลาประเทศ ฯ
ครั้งนั้น ความปริวิตกแหงพระหฤทัยบังเกิดขึ้นแกพระผูมีพระภาคผูเสด็จ
เขาที่ลับ ทรงพักผอนอยูอ ยางนี้วา ธรรมที่เราตรัสรูแลวนี้ ลึกซึ้ง เห็นไดยาก
รูตามไดยาก สงบ ประณีต คาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต
ก็หมูสัตวนี้แล ยังยินดีดวยอาลัย ยินดีแลวในอาลัย เบิกบานแลวในอาลัย ก็
ฐานะนี้ คือ ความเปนปจจัยแหงธรรมมีสังขารเปนตนนี้ เปนธรรมอาศัยกันและกัน
เกิดขึ้น อันหมูสัตวผูยินดีดวยอาลัย ยินดีแลวในอาลัย เบิกบานแลวในอาลัย
จะพึงเห็นไดยาก แมฐานะนี้ ก็เห็นไดยาก คือ ธรรมเปนที่ระงับสังขารทั้งปวง
ธรรมเปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง ธรรมเปนที่สิ้นตัณหา ธรรมเปนที่สํารอก ธรรม
เปนที่ดับ นิพพาน ก็ถาเราจะพึงแสดงธรรม แตชนเหลาอื่นจะไมพึงรูทั่วถึงธรรม
ของเรา ขอนั้น จะพึงเปนความเหน็ดเหนื่อยของเรา ขอนั้น จะพึงเปนความ

ลําบากของเรา ฯ
อนึ่ง ไดยินวา คาถาอันนาอัศจรรยยงิ่ นักเหลานี้ ที่พระผูมีพระภาค
ไมเคยไดทรงสดับมาแตกอน เกิดแจมแจงกะพระผูมีพระภาควา
บัดนี้ เราไมควรจะประกาศธรรม ที่เราตรัสรูแลวโดยยาก
ธรรมนี้ เหลาสัตวผูถูกราคะโทสะครอบงําแลว จะตรัสรู
ไมไดงาย เหลาสัตวผูยนิ ดีแลวดวยความกําหนัด ถูกกองแหง
ความมืดหุมหอแลว จักไมเห็นธรรมอันทวนกระแส ละเอียด
ลึกซึ้ง เห็นไดยาก เปนอณู ฯ
เมื่อพระผูมีพระภาคทรงพิจารณาเห็นดังนี้ พระหฤทัยก็ทรงนอมไปเพื่อ
ความขวนขวายนอย ไมทรงนอมไปเพื่อทรงแสดงธรรม ฯ
[๕๕๖] ครั้งนั้น สหัมบดีพรหม ทราบความปริวิตกแหงพระหฤทัยของ
พระผูมีพระภาคดวยใจแลว ไดมีความดําริวา ทานผูเจริญทั้งหลาย โลกจะฉิบหาย
หนอ ทานผูเจริญทั้งหลาย โลกจะพินาศหนอ เพราะพระตถาคตอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจา ทรงนอมพระหฤทัยไปเพื่อความขวนขวายนอย ไมทรงนอมพระหฤทัย
ไปเพื่อทรงแสดงธรรม ฯ
ลําดับนั้น สหัมบดีพรหมอันตรธานไปในพรหมโลก มาปรากฏอยูเฉพาะ
พระพักตรพระผูมีพระภาค เหมือนบุรุษมีกําลังพึงเหยียดออกซึ่งแขนที่คูอยู หรือ
พึงคูเขาซึ่งแขนที่เหยียดอยู ฉะนั้น ฯ
ครั้นแลว สหัมบดีพรหมกระทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่งแลว คุกชาณุ*มณฑลเบื้องขวาลงที่แผนดิน ประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค แลวไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรมเถิด
ขอพระสุคตจงทรงแสดงธรรมเถิด สัตวทั้งหลายผูมีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอยเปน
ปรกติก็มีอยู เพราะมิไดสดับยอมเสื่อมจากธรรม สัตวทั้งหลายผูรูทั่วถึงธรรม
จักมี ฯ
สหัมบดีพรหม ไดกราบทูลดังนี้แลว ครั้นแลวไดกราบทูลเปนนิคมคาถา
อีกวา
เมื่อกอนธรรมที่ไมบริสทุ ธิ์ซึ่งศาสดาผูมีมลทินทั้งหลายคิดแลว
ปรากฏขึ้นในหมูชนชาวมคธ ขอพระองคจงทรงเปดประตูอมตะ
เถิด ขอสัตวทั้งหลายจงฟงธรรมซึง่ พระพุทธเจา ผูปราศจาก
มลทินตรัสรูแลวเถิด ขอพระองคผูมีพระปญญาดี มีพระจักษุ
โดยรอบ มีความโศกอันปราศจากแลว จงเสด็จขึ้นสู
ปราสาทอันสําเร็จดวยธรรม จงพิจารณาชุมชนผูจมอยูใ น
ความโศก ถูกชาติและชราครอบงําแลว อุปมาเหมือนบุคคล
ผูอยูบนยอดภูเขา อันลวนดวยศิลา จะพึงเห็นชุมชนโดยรอบ

ฉะนั้น ฯ
ขาแตพระองคผูแกลวกลา ผูทรงชนะสงครามแลว ผูทรงนํา
พวก ผูไมมีหนี้ ขอพระองคจงเสด็จลุกขึ้นเถิด จงเสด็จ
เที่ยวไปในโลกเถิด ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรมเถิด
ผูรูทั่วถึงธรรมจักมี ฯ
[๕๕๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบการเชื้อเชิญของพรหม และ
ทรงอาศัยพระกรุณาในสัตวทั้งหลาย จึงทรงสอดสองดูโลกดวยพระพุทธจักษุ ฯ
เมื่อพระผูมีพระภาคทรงสอดสองดูโลกดวยพระพุทธจักษุ ก็ไดทรงเห็น
สัตวทั้งหลาย บางพวกมีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอย บางพวกมีกิเลสดุจธุลีในดวงตา
มาก บางพวกมีอินทรียกลา บางพวกมีอินทรียออ น บางพวกมีอาการดี บางพวก
มีอาการเลว บางพวกจะพึงสอนใหรูไดโดยงาย บางพวกจะพึงสอนใหรูไดโดยยาก
บางพวกมีปรกติเห็นโทษในปรโลกวาเปนภัยอยู ฯ
ในกออุบลก็ดี ในกอปทุมก็ดี ในกอบุณฑริก็ดี ดอกอุบลก็ดี ดอกปทุม
ก็ดี ดอกบุณฑริกก็ดี บางเหลาเกิดแลวในน้ํา เจริญแลวในน้ํา อาศัยอยูในน้ํา
จมอยูในน้ํา อันน้ําเลี้ยงอยู บางเหลาเกิดแลวในน้ํา เจริญแลวในน้ํา ตั้งอยู
เสมอน้ํา บางเหลาเกิดแลวในน้ํา เจริญแลวในน้ํา ตั้งขึ้นพนน้ํา อันน้ําไมติดแลว
แมฉันใด พระผูมีพระภาคทรงสอดสองดูโลกดวยพระพุทธจักษุ ก็ไดทรงเห็นสัตว
ทั้งหลาย บางพวกมีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอย บางพวกมีกเิ ลสดุจธุลีในดวงตา
มาก บางพวกมีอินทรียกลา บางพวกมีอินทรียออ น บางพวกมีอาการดี บางพวก
มีอาการเลว บางพวกจะพึงสอนใหรูไดโดยงาย บางพวกจะพึงสอนใหรูไดโดยยาก
บางพวกมีปรกติเห็นโทษในปรโลกวาเปนภัยอยู ฉันนั้น ครั้นทรงเห็นแลว จึงได
ตรัสตอบสหัมบดีพรหมดวยพระคาถาวา
ประตูอมตะ เราเปดแลวเพราะทาน ชนผูฟงจงปลอยศรัทธา
มาเถิด ดูกรพรหม เราจะไมมีความสําคัญในความลําบาก
แสดงธรรมอันประณีตที่ชํานิชํานาญในหมูมนุษย ฯ
[๕๕๘] ลําดับนั้น สหัมบดีพรหมดําริวา เราอันพระผูมีพระภาคทรงทํา
โอกาสเพื่อทรงแสดงธรรมแลว จึงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลว
อันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
คารวสูตรที่ ๒
[๕๕๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคแรกตรัสรู ประทับอยูที่ตนอชปาลนิโครธ
แถบฝงแมน้ําเนรัญชรา เขตอุรุเวลาประเทศ ฯ
ครั้งนั้น ความปริวิตกแหงพระหฤทัยบังเกิดแกพระผูมีพระภาคผูเสด็จเขา
ที่ลับ ทรงพักผอนอยูอ ยางนีว้ า บุคคลผูไมมีที่เคารพ ไมมีที่ยําเกรง ยอมอยู

เปนทุกข เราจะพึงสักการะ เคารพ อาศัยสมณะหรือพราหมณใครผูใดอยูหนอ ฯ
[๕๖๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดมีพระดําริวา เราควรสักการะ
เคารพสมณะหรือพราหมณอนื่ แลวอาศัยอยู เพื่อความบริบูรณแหงศีลขันธที่ยังไม
บริบูรณ แตวา เรายังไมเห็นสมณะหรือพราหมณอื่นที่ถึงพรอมดวยศีลยิง่ กวาตน
ในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษย ซึ่งเราควรสักการะเคารพแลวอาศัยอยู เราควรสักการะเคารพ
สมณะหรือพราหมณอื่นแลวอาศัยอยู เพื่อความบริบูรณแหงสมาธิที่ยังไมบริบูรณ
แตวาเรายังไมเห็นสมณะหรือพราหมณอื่นที่ถึงพรอมดวยสมาธิยิ่งกวาตนในโลก
พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดา
และมนุษยซึ่งเราควรสักการะเคารพแลวอาศัยอยู เราควรสักการะเคารพสมณะ*หรือพราหมณอื่นแลวอาศัยอยู เพื่อความบริบูรณแหงปญญาขันธที่ยังไมบริบูรณ
แตวา เรายังไมเห็นสมณะหรือพราหมณอื่นที่ถึงพรอมดวยปญญายิ่งกวาตนในโลก
พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดา
และมนุษย ซึ่งเราควรสักการะเคารพแลวอาศัยอยู เราควรสักการะเคารพสมณะ*หรือพราหมณอื่นแลวอาศัยอยู เพื่อความบริบูรณแหงวิมุตติขันธที่ยังไมบริบูรณ
แตวาเรายังไมเห็นสมณะหรือพราหมณอื่น ที่ถึงพรอมดวยวิมุตติยิ่งกวาตน ในโลก
พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดา
และมนุษย ซึ่งเราควรสักการะเคารพแลวอาศัยอยู เราควรสักการะเคารพสมณะ*หรือพราหมณอื่นแลวอาศัยอยู เพื่อความบริบูรณแหงวิมุตติญาณทัสสนขันธที่ยังไม
บริบูรณ แตวา เรายังไมเห็นสมณะหรือพราหมณอื่นที่ถึงพรอมดวยวิมุตติญาณ*ทัสสนะ ยิ่งกวาตน ในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว
พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ซึ่งเราควรสักการะเคารพแลวอาศัยอยู
อยากระนั้นเลย เราควรสักการะเคารพธรรมที่เราตรัสรูนั้นแหละ แลวอาศัยอยู ฯ
[๕๖๑] ลําดับนั้น สหัมบดีพรหม ทราบความปริวิตกแหงพระหฤทัย
ของพระผูมีพระภาคดวยใจแลว ก็อันตรธานไปในพรหมโลก มาปรากฏเฉพาะ
พระพักตรพระผูมีพระภาค เหมือนบุรุษมีกําลัง พึงเหยียดออกซึ่งแขนที่คูอยู
หรือพึงคูเขาซึ่งแขนที่เหยียดอยู ฉะนั้น ฯ
ครั้นแลว สหัมบดีพรหมกระทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลี
ไปทางพระผูมีพระภาค แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค
เรื่องนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระสุคต เรื่องนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดไดมีมาแลวตลอดกาลอันลวงแลว แมพระผูมี
พระภาคเหลานั้น ก็ทรงสักการะเคารพธรรมนั่นเองแลวอาศัยอยู ขาแตพระองค
ผูเจริญ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดจักมีตลอดกาลไกลอันยังไมมาถึง
แมพระผูมีพระภาคเหลานั้น ก็จักทรงสักการะเคารพธรรมนั่นเองแลวอาศัยอยู

ขาแตพระองคผูเจริญ แมพระผูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ ก็
ขอจงทรงสักการะเคารพธรรมนั่นแหละ แลวอาศัยอยู ฯ
[๕๖๒] สหัมบดีพรหม ไดกราบทูลดังนี้แลว ครั้นแลวไดกลาวนิคม
คาถาอีกวา
พระสัมพุทธเจาทั้งหลายเหลาใดที่ลวงไปแลวก็ดี พระพุทธเจา
ทั้งหลายเหลาใดที่ยังไมมีมาก็ดี และพระสัมพุทธเจาพระองค
ใดในบัดนี้ผูยังความโศกของชนเปนอันมากใหเสื่อมหายก็ดี
พระพุทธเจาเหลานั้นทุกพระองค ทรงเคารพพระสัทธรรม
อยูแลว ยังอยู และจักอยูต อไป ขอนี้เปนธรรมดาของ
พระพุทธเจาทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ กุลบุตรผูรักตน
หวังความเปนผูใหญ เมื่อระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย พึงเคารพพระสัทธรรม ฯ
พรหมเทวสูตรที่ ๓
[๕๖๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามแหง
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ก็สมัยนั้นแล บุตรแหงนางพราหมณีคนหนึ่ง ชื่อพรหมเทวะ ออก
บวชในสํานักของพระผูมีพระภาค ครั้งนั้นแล ทานพระพรหมเทวะเปนผูเดียว
หลีกออกแลว ไมประมาท มีความเพียร มีตนอันสงไปแลว อยูไมนานเทาไร
ก็ไดกระทําใหแจงประโยชนที่กุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือน บวชเปนบรรพชิตโดย
ชอบตองประสงคอันนั้นอยางยอดเยีย่ ม เปนที่สุดแหงพรหมจรรย เพราะรูแ จงชัด
เองในปรัตยุบันนี้แหละเขาถึงอยู ทานไดทราบวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยู
จบแลว กิจที่จะตองทํา ไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้อีกมิไดมี ก็
แหละทานพรหมเทวะไดเปนพระอรหันตองคหนึ่งในบรรดาพระอรหันตแลว ฯ
[๕๖๔] ครั้งนั้นแล ทานพระพรหมเทวะ ในเวลารุงเชานุงหมแลว ถือ
บาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี ทานเที่ยวบิณฑบาตในพระนคร
สาวัตถีตามลําดับตรอก เขาไปยังนิเวศนแหงมารดาของตนแลว ฯ
ก็สมัยนั้นแล นางพราหมณีผูมารดาของทานพระพรหมเทวะถือการบูชา
บิณฑะแกพรหมมั่นคงเปนนิตย ฯ
ครั้งนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหมคิดวา นางพราหมณีผูมารดาของทาน
พระพรหมเทวะนี้แล ถือการบูชาบิณฑะแกพรหมมั่นคงเปนนิตย ไฉนหนอ เราพึง
เขาไปหานางแลวทําใหสลดใจ ฯ
[๕๖๕] ลําดับนั้น ทาวสหัมบดีพรหมหายไปในพรหมโลกปรากฏแลวใน
นิเวศนของมารดาแหงทานพระพรหมเทวะ เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลังพึงเหยียด

ออกซึ่งแขนที่คูเขาแลว หรือพึงคูเขาซึ่งแขนที่เหยียดออกแลว ฉะนั้น ฯ
ครั้งนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหมลอยอยูในอากาศ ไดกลาวกะนางพราหมณี
ผูมารดาของทานพระพรหมเทวะดวยคาถาทั้งหลายวา
ดูกรนางพราหมณี ทานถือการบูชาดวยกอนขาวแกพรหมใด
มั่นคงเปนนิตย พรหมโลกของพรหมนัน้ อยูไกลจากทีน่ ี้ ดูกร
นางพราหมณี ภักษาของพรหมไมใชเชนนี้ ทานไมรูจักทางของ
พรหม ทําไมจึงบนถึงพรหม ฯ
ดูกรนางพราหมณี ก็ทานพระพรหมเทวะของทานนั้น เปนผู
หมดอุปธิกิเลส ถึงความเปนอติเทพ ไมมีกิเลสเปนเครื่อง
กังวล มีปรกติขอ ไมเลี้ยงดูผูอื่น ทานพระพรหมเทวะที่เขาสู
เรือนของทานเพื่อบิณฑบาต เปนผูสมควรแกบิณฑะที่บุคคล
พึงนํามาบูชา ถึงเวท มีตนอันอบรมแลว สมควรแกทักษิณาทานของมนุษยและเทวดาทั้งหลาย ลอยบาปเสียแลว อัน
ตัณหาและทิฐิไมฉาบทาแลว เปนผูเยือกเย็นกําลังเที่ยวแสวงหา
อาหารอยู ฯ
อดีตอนาคตไมมีแกทานพระพรหมเทวะนั้น ทานพระพรหม
เทวะเปนผูสงบระงับ ปราศจากควัน ไมมีทุกข ไมมีความ
หวัง วางอาชญาในปุถุชนผูยังมีความหวาดหวั่น และ
พระขีณาสพผูมั่นคงแลว ขอทานพระพรหมเทวะนั้นจงบริโภค
บิณฑบาตอันเลิศที่สําหรับบูชาพรหมของทาน ฯ
ทานพระพรหมเทวะซึ่งเปนผูมีเสนามารไปปราศแลว มีจิต
สงบระงับ ฝกตนแลว เที่ยวไปเหมือนชางตัวประเสริฐ ไม
หวั่นไหว เปนภิกษุมีศีลดี มีจิตพนวิเศษแลว ขอทานพระพรหมเทวะนั้น จงบริโภคบิณฑบาตอันเลิศที่สําหรับบูชาพรหม
ของทาน ฯ
ทานจงเปนผูเลื่อมใสในทานพระพรหมเทวะนั้น เปนผูไม
หวั่นไหว ตั้งทักษิณาไวในทานผูเปนทักษิเณยยบุคคล ดูกร
นางพราหมณี ทานเห็นมุนีผูมีโอฆะอันขามแลวจงทําบุญ อัน
จะนําความสุขตอไปมาให ฯ
ทานจงเปนผูเลื่อมใสในทาน พระพรหมเทวะนั้นเปนผูไมหวั่น
ไหว ตั้งทักษิณาไวในทานผูเปนทักษิเณยยบุคคล ดูกร
นางพราหมณี ทานเห็นมุนีผูมีโอฆะอันขามแลว ไดทําบุญอัน
จะนําความสุขตอไปมาใหแลว ฯ
พกสูตรที่ ๔

[๕๖๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ก็สมัยนั้นแล พกพรหมไดเกิดทิฐิอันชั่วชาเห็นปานดังนี้วา ฐานะแหง
พรหมนี้เที่ยง ยั่งยืน ติดตอกัน คงที่ มีความไมเคลื่อนไหวเปนธรรมดา ไมเกิด
ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุปบัติ ก็แหละอุบายเปนเครื่องออกไปอันยิ่งอยางอืน่
จากฐานะแหงพรหมนี้ไมมี ฯ
[๕๖๗] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวิตกแหงใจของ
พกพรหมดวยพระทัยแลว ทรงหายไปในพระเชตวันวิหารแลวไดปรากฏในพรหม*โลกนั้น เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังพึงเหยียดออกซึ่งแขนที่คูเขา หรือคูเขาซึ่ง
แขนที่เหยียดออก ฉะนั้น ฯ
พกพรหมไดเห็นพระผูมีพระภาคกําลังเสด็จมาแตไกลทีเดียว ครั้นแลวได
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขอพระองคจงเสด็จมาเถิด
ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระองคเสด็จมาดีแลว ขาแตพระองคผูนิรทุกข นาน
เทียวแลพระองคไดกระทําปริยายเพื่อการเสด็จมา ณ พรหมโลกนี้ ขาแตพระองค
ผูนิรทุกข ก็ฐานะแหงพรหมนี้เที่ยง ยั่งยืน ติดตอกัน คงที่ มีความไมเคลื่อน
ไหวเปนธรรมดา ไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุปบัติ ก็อุบายเปนเครื่อง
ออกไปอันยิ่งอยางอื่นจากฐานะแหงพรหมนี้ไมมี ฯ
[๕๖๘] เมื่อพกพรหมกลาวเชนนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสคํานี้กะ
พกพรหมวา ทานผูเจริญทั้งหลาย พกพรหมนั้นถึงความโงเขลาแลวหนอ ทานผู
เจริญทั้งหลาย พกพรหมนั้นถึงความโงเขลาแลวหนอ พกพรหมกลาวฐานะแหง
พรหมที่เปนของไมเที่ยงเลยวาเที่ยง กลาวฐานะแหงพรหมที่เปนของไมยั่งยืนเลยวา
ยั่งยืน กลาวฐานะแหงพรหมที่เปนของไมติดตอกันเลยวาติดตอกัน กลาวฐานะแหง
พรหมที่เปนของไมคงที่เลยวาคงที่ กลาวฐานะแหงพรหมที่เปนของความเคลื่อนไหว
เปนธรรมดาทีเดียววา มีความไมเคลื่อนไหวเปนธรรมดา และกลาวฐานะแหง
พรหมอันเปนที่เกิดแก ตาย และเปนที่จุติและอุปบัติแหงตนวา ฐานะแหงพรหมนี้
ไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุปบัติ ก็แหละยอมกลาวอุบายเปนเครื่องออก
ไปอันยิ่งอยางอื่นซึ่งมีอยูวาไมมี ดังนี้ ฯ
[๕๖๙] พกพรหมทูลวา
ขาแตพระโคดม พวกขาพระองค ๗๒ คน บังเกิดในพรหม
โลกนี้เพราะบุญกรรม ยังอํานาจใหเปนไป ลวงชาติชราได
แลว การอุปบัติในพรหมโลก ซึ่งถึงฝงไตรเภทนี้เปนที่สุด
แลว ชนมิใชนอยยอมปรารถนาเปนดังพวกขาพระองค ฯ
[๕๗๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรพกพรหม ทานสําคัญอายุใดวายาว ก็อายุนั้นสั้น ไม

ยาวเลย ดูกรพรหม เรารูอายุหนึง่ แสนนิรัพพุท ๑- ของทาน
ไดดี ฯ
[๕๗๑] พกพรหมทูลวา
ขาแตพระผูมีพระภาค พระองคตรัสวา เราเปนผูมีปรกติเห็น
ไมมีที่สิ้นสุด ลวงชาติชราและความโศกไดแลวดังนี้ อะไร
เปนศีลวัตรเกาแกของขาพระองคหนอ ขอพระองคจงตรัส
บอกศีลวัตรซึ่งขาพระองคควรรูแจงชัด ฯ
[๕๗๒] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
๑. ขอที่ทานยังมนุษยเปนอันมาก ผูซึ่งกระหายน้ําอันแดด
แผดเผาแลว ในฤดูรอนใหไดดื่มน้ํากิน เปนศีลวัตรเกาแก
ของทาน เรายังระลึกไดอยู ประดุจหลับแลวและตื่นขึ้น
ฉะนั้น ฯ
๒. ขอที่ทานชวยปลดเปลื้องประชุมชน ซึ่งถูกโจรจับพาไป
อยูที่ฝงแมน้ําคงคา เปนศีลวัตรเกาแกของทาน เรายังระลึก
ไดอยูประดุจหลับแลวและตื่นขึ้น ฉะนั้น ฯ
๓. ขอที่ทานขมขี่ดวยกําลัง แลวชวยปลดเปลื้องเรือซึง่ ถูก
นาคผูรายกาจจับไวในกระแสของแมน้ําคงคา เพราะความ
เอ็นดูในหมูมนุษย ขอนั้นเปนศีลวัตรเกาแกของทาน เรายัง
ระลึกไดอยู ประดุจหลับแลวและตื่นขึ้น ฉะนั้น ฯ
๔. และเราไดเปนอันเตวาสิกของทาน นามวากัปปมาณพ
เราไดเขาใจทานแลววา มีความรูชอบ มีวัตร ขอนั้นเปน
@๑. นิรัพพุท เปนสังขยาซึ่งมีจํานวนสูญ ๖๘ สูญ
ศีลวัตรเกาแกของทาน เรายังระลึกไดอยู ประดุจหลับแลว
และตื่นขึ้น ฉะนั้น ฯ
พกพรหมทูลวา
พระองคทรงทราบอายุนี้ของขาพระองคแนแท แมสิ่งอื่นๆ
พระองคก็ทรงทราบได เพราะพระองคเปนพระพุทธเจา
ฉะนั้น อานุภาพอันรุงโรจนของพระองคนี้ จึงยังพรหมโลก
ใหสวางไสวตั้งอยู ฯ
อปราทิฏฐิสูตรที่ ๕
[๕๗๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ก็โดยสมัยนั้นแล พรหมองคหนึ่งไดเกิดทิฐิอันชั่วชาเห็นปานดังนี้วา

สมณะหรือพราหมณที่จะพึงมาในพรหมโลกนี้ไดไมมีเลย ฯ
[๕๗๔] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวิตกแหงใจของ
พรหมนั้นดวยพระทัยแลว ทรงหายไปในพระวิหารเชตวันปรากฏแลวในพรหมโลก
นั้นเปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังพึงเหยียดออกซึ่งแขนที่คูไว หรือพึงคูเขาซึ่งแขนที่
เหยียดออก ฉะนั้น ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับนั่งขัดสมาธิในเวหาเบื้องบนของ
พรหมนั้น เขาเตโชธาตุกสิณแลว ฯ
[๕๗๕] ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะไดมีความคิดเชนนี้วา
บัดนี้พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ที่ไหนหนอ ฯ
ทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดเห็นแลวแลซึ่งพระผูมีพระภาคผูประทับนั่ง
ขัดสมาธิในเวหาเบื้องบนของพรหมนั้น เขาเตโชธาตุกสิณแลว ดวยจักษุเพียงดัง
ทิพยอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ครั้นแลวไดหายไปในพระวิหารเชตวัน ปรากฏ
แลวในพรหมโลกนั้น ปานดังบุรุษมีกําลังพึงเหยียดออกซึ่งแขนที่คูเขา หรือพึงคู
เขาซึ่งแขนที่เหยียดออกแลว ฉะนั้น ฯ
ลําดับนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะอาศัยทิศบูรพา นั่งขัดสมาธิ
ในเวหาเบื้องบนของพรหมนัน้ (แต) ต่ํากวาพระผูมีพระภาคเขาเตโชธาตุกสิณ
แลว ฯ
[๕๗๖] ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสปไดมีความคิดนี้วา บัดนี้พระผู
มีพระภาคประทับอยู ณ ที่ไหนหนอแล ทานพระมหากัสสปไดเห็นแลวแลซึ่งพระผู
มีพระภาค ฯลฯ ดวยจักษุเพียงดังทิพย ฯลฯ ครั้นแลวไดหายไปในพระวิหาร
เชตวัน ปรากฏแลวในพรหมโลกนั้น ปานดังบุรุษมีกําลัง ฯลฯ ฉะนั้น ฯ
ลําดับนั้นแล ทานพระมหากัสสปอาศัยทิศทักษิณนั่งขัดสมาธิในเวหา
เบื้องบนของพรหมนั้น (แต) ต่ํากวาพระผูมีพระภาค เขาเตโชธาตุกสิณแลว ฯ
[๕๗๗] ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัปปนะไดมีความคิดนี้วา บัดนี้พระผู
มีพระภาคประทับอยู ณ ที่ไหนหนอแล ฯ
ลําดับนั้นแล ทานพระมหากัปปนะไดเห็นพระผูมีพระภาค ฯลฯ ดวย
จักษุเพียงดังทิพย ครั้นแลวไดหายไปในพระวิหารเชตวันปรากฏแลวในพรหมโลก
นั้น ปานดังบุรุษมีกําลัง ฯลฯ ฉะนั้น ฯ
ลําดับนั้นแล ทานพระมหากัปปนะอาศัยปจฉิมทิศ นั่งขัดสมาธิในเวหา
เบื้องบนพรหมนั้น (แต) ต่ํากวาพระผูมีพระภาค เขาเตโชธาตุกสิณแลว ฯ
[๕๗๘] ครั้งนั้นแล ทานพระอนุรุทธไดมีความคิดนี้วา บัดนี้พระผูมี
พระภาคประทับอยู ณ ที่ไหนหนอแล ทานพระอนุรุทธไดเห็นแลวแลซึ่งพระผูมี
พระภาค ฯลฯ ดวยจักษุเพียงดังทิพย ครั้นแลวไดหายไปในพระวิหารเชตวัน ปรากฏ
แลวในพรหมโลกนั้น ปานดังบุรุษมีกําลัง ฯลฯ ฉะนั้น ฯ

ลําดับนั้นแล ทานพระอนุรุทธ อาศัยทิศอุดรนั่งขัดสมาธิในวิเวหาเบื้อง
บนของพรหมนั้น (แต) ต่ํากวาพระผูมีพระภาค เขาเตโชธาตุกสิณแลว ฯ
[๕๗๙] ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะพรหมดวย
คาถาวา
ผูมีอายุ ทิฐิในกอนของทาน แมในวันนี้ก็ยังมีแกทานหรือ
ทานเห็นพระผูมีพระภาคผูเปนไปลวงวิเศษ ผูเปนเบื้องหนา
ของสัตวในพรหมโลกหรือ ฯ
[๕๘๐] พรหมนั้นตอบวา ขาแตทานผูนิรทุกข ทิฐิในเกากอน
ของขาพเจามิไดมีแกขาพเจา ขาพเจายอมเห็นพระผูมี
พระภาคผูเปนไปลวงวิเศษ ผูเปนเบื้องหนาของสัตวในพรหม
โลก ไฉนในวันนี้ ขาพเจาจะพึงกลาววา "เราเปนผูเที่ยง
เปนผูติดตอกัน" ดังนี้เลา ฯ
[๕๘๑] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคยังพรหมนั้นใหสลดใจแลว ไดหาย
ไปในพรหมโลกนั้น ปรากฏแลวในพระวิหารเชตวันปานดังบุรุษมีกําลังพึงเหยียด
ออกซึ่งแขนที่คูเขา หรือพึงคูเขาซึ่งแขนที่ไดเหยียดออกแลว ฉะนั้น ฯ
ลําดับนั้นแล พรหมไดเรียกพรหมปาริสัชชะ ๑- องคหนึ่งมาวา แนะทานผู
นิรทุกข ทานจงมา ทานจงเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะจนถึงที่อยู ครั้นแลว
จงกลาวกะทานพระมหาโมคคัลลานะอยางนี้วา ขาแตทานผูนิรทุกข สาวกทั้งหลาย
ของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น แมเหลาอื่นซึ่งมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมาก เหมือน
กับทานพระมหาโมคคัลลานะ ทานพระกัสสป ทานพระกัปปนะและทานพระ*อนุรุทธะผูเจริญ ก็ยังมีอยูหรือหนอแล ฯ
พรหมปาริสัชชะนั้นรับคําของพรหมนั้นวา อยางนั้นทานผูนิรทุกข แลว
หายไปในพรหมโลกนั้น ปรากฏแลวขางหนาทานพระมหาโมคคัลลานะ ปานดัง
บุรุษมีกําลัง ฯลฯ ฉะนั้น ฯ
@๑. คือพรหมสําหรับใชของพวกพรหม เพราะแมพวกพรหมก็มีพรหมไวรบั ใชเหมือน
@พระเถระมีภกิ ษุหนุมๆ ไวชวยถือบริขาร ฉะนั้น
[๕๘๒] ครั้งนั้นแล พรหมปาริสัชชะนั้น อภิวาททานพระมหาโมค*คัลลานะแลว ไดยืนอยูในที่ควรสวนขางหนึ่ง
พรหมปาริสัชชะนั้นยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวไดกลาวคํานี้กะทาน
พระมหาโมคคัลลานะวา ขาแตทานผูนิรทุกข สาวกทั้งหลายของพระผูมีพระภาค
พระองคนั้นแมเหลาอื่นซึ่งมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากเหมือนกับทานพระมหาโมค*คัลลานะ ทานพระกัสสป ทานพระกัปปนะ และทานพระอนุรุทธะก็ยังมีอยู
หรือหนอ ฯ
[๕๘๓] ลําดับนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะพรหม

ปาริสัชชะดวยคาถาวา
สาวกทั้งหลายของพระพุทธเจา ซึ่งไดวิชชา ๓ บรรลุอิทธิ
วิธีญาณ และฉลาดในเจโตปริยญาณ หมดอาสวะ ไกลจาก
กิเลส มีอยูมาก ดังนี้ ฯ
[๕๘๔] ลําดับนั้นแล พรหมปาริสัชชะนั้นชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของ
ทานมหาโมคคัลลานะแลว เขาไปหาพรหมนั้นถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวคํานี้
กะพรหมนั้นวา ขาแตทานผูนิรทุกข พระมหาโมคคัลลานะกลาวเชนนี้วา
สาวกทั้งหลายของพระพุทธเจา ซึ่งไดวิชชา ๓ บรรลุอิทธิ
วิธีญาณ และฉลาดในเจโตปริยญาณ หมดอาสวะ ไกลจาก
กิเลส มีอยูมาก ดังนี้ ฯ
[๕๘๕] พรหมปาริสัชชะไดกลาวคํานี้แลว พรหมมีใจยินดีชื่นชมภาษิต
ของพรหมปาริสัชชะนั้นแล ฯ
ปมาทสูตรที่ ๖
[๕๘๖] สาวัตถีนิทาน ฯ
ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเปนผูประทับพักกลางวัน หลีกเรนอยู ฯ
ครั้งนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหม และสุทธาวาสปจเจกพรหมเขาไป
ใกลที่ประทับของพระผูมีพระภาค ครั้นแลวไดยืนพิงบานประตูคนละขาง ฯ
ลําดับนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหมไดกลาวกะสุทธาวาสปจเจกพรหมวา
แนะทานผูนิรทุกข ไมใชกาลอันควรที่จะเขาเฝาพระผูมีพระภาคกอน พระผูมี
พระภาคทรงประทับพักกลางวันหลีกเรนอยู ก็พรหมโลกโนนบริบูรณและเบิกบาน
แลว แตพรหมในพรหมโลกนัน้ ยอมอยูดว ยความประมาท แนะทานผูนิรทุกข
มาไปดวยกัน เราทั้งหลายจักเขาไปยังพรหมโลกนั้น ครั้นแลวพึงยังพรหมนั้นให
สลดใจ
สุทธาวาสปจเจกพรหมไดรบั คําของสุพรหมปจเจกพรหมแลว ฯ
ครั้งนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหมและสุทธาวาสปจเจกพรหม ไดหายไป
จากเบื้องพระพักตรของพระผูมีพระภาค ปรากฏแลวในพรหมโลกนั้น ปานดังบุรุษมี
กําลัง ฯลฯ ฉะนั้น ฯ
พรหมนั้นไดเห็นแลวแลซึง่ พรหมทั้งหลายเหลานั้น ผูมาอยูแตที่ไกลเทียว
ครั้นแลว ไดกลาวคํานี้กะพรหมเหลานั้นวา แนะทานผูนิรทุกขทั้งหลาย เชิญเถิด
พวกทานมากันแตที่ไหนหนอ ฯ
พรหมเหลานั้นกลาววา แนะทานผูนิรทุกข พวกเรามาแตสํานักของ
พระผูมีพระภาค ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น แนะทานผู*นิรทุกข ก็ทานจะไปสูที่บํารุงของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูเปนพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาบางหรือ ฯ

[๕๘๗] เมื่อพรหมเหลานั้นกลาวแลวเชนนีแ้ ล พรหมนั้นอดกลั้นคํานั้น
ไมได จึงนิรมิตตนเปนพันตน แลวไดกลาวคํานี้กะสุพรหมปจเจกพรหมวา ฯ
"แนะทานผูนิรทุกข ทานเห็นอิทธานุภาพเห็นปานดังนี้ของเราหรือไม" ฯ
สุพรหมปจเจกพรหมกลาววา "แนะทานผูนิรทุกข เราเห็นอยูแลซึ่ง
อิทธานุภาพเห็นปานดั่งนี้ของทาน" ฯ
พรหมนั้นกลาววา "แนะทานผูนิรทุกข เรานั้นแลเปนผูมีฤทธิ์มากอยางนี้
มีอานุภาพมากอยางนี้ จักไปสูที่บํารุงของสมณะหรือพราหมณอื่นทําไม" ฯ
[๕๘๘] ลําดับนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหมนิรมิตตนเปนสองพันตน
แลวไดกลาวคํานี้กะพรหมวา
"แนะทานผูนิรทุกข ทานเห็นอิทธานุภาพ เห็นปานดังนี้ของเราหรือไม" ฯ
พรหมนั้นกลาววา "แนะทานผูนิรทุกข เราเห็นอยูแลซึ่งอิทธานุภาพ
เห็นปานดั่งนี้ของทาน ฯ
สุพรหมปจเจกพรหมกลาววา "แนะทานผูนิรทุกข พระผูมีพระภาค
พระองคนั้นเทานั้นเปนผูมีฤทธิ์มากกวา และมีอานุภาพใหญกวาทานและเราดวย ฯ
"แนะทานผูนิรทุกข ทานพึงไปสูที่บํารุงของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น
ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา" ฯ
[๕๘๙] ครั้งนั้นแล พรหมนัน้ ไดกลาวกะสุพรหมปจเจกพรหมดวย*คาถาวา
"แนะพรหม ครุธ ๓๐๐ หงส ๔๐๐ เหยีย่ วตะไกร ๑- ๕๐๐
และวิมานของเราผูมีฌานนี้นั้นยอมรุง โรจนสองสวางอยูในทิศ
อุดร" ฯ
[๕๙๐] สุพรหมปจเจกพรหมกลาววา
"วิมานของทานนั้นถึงจะรุงโรจนสองสวางอยูในทิศอุดรก็จริง ถึงเชนนัน้
เพราะเห็นโทษในรูป [และ] เพราะเห็นรูปอันหวั่นไหวดวยความหนาวเปนตนอยู
เปนนิจ ฉะนั้นพระศาสดาผูมีเมธาดีจึงไมยินดีในรูป"
[๕๙๑] ครั้งนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหมและสุทธาวาสปจเจกพรหม
ยังพรหมนั้นใหสลดใจแลวหายไปในที่นั้นเอง ฯ
ก็พรหมนั้น โดยสมัยตอมาไดไปสูที่บํารุงของพระผูมีพระภาคผูเปน*พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแลวแล ฯ
@๑. พยคฺฆีนิสา นาจะแปลวา มฤค มีรูปคลายพยัคฆ (ตามอรรถกถา) ที่อางถึง
@สัตวเหลานี้ นาจะเปนรูปสัตวประดับวิมาน หรือจะมีสัตวเหลานั้นหอมลอมเปน
@บริวารอยู ฯ
ปฐมโกกาลิกสูตรที่ ๗
[๕๙๒] สาวัตถีนิทาน ฯ

ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงประทับพักกลางวันหลีกเรนอยูแลว ฯ
ครั้งนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหมและสุทธาวาสปจเจกพรหมเขาไปใกล
ที่ประทับของพระผูมีพระภาค ครั้นแลวไดยืนพิงบานประตูคนละขาง ฯ
[๕๙๓] ลําดับนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหมปรารภพระโกกาลิกภิกษุ
ไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
"ใครผูมีปญญาในโลกนี้ จะพึงกําหนดวัดซึ่งพระขีณาสพ
ผูมีคุณอันใครๆ ประมาณไมได เราเห็นวาผูนั้นไมมีธตุ ธรรม
เปนปุถุชน วัดอยูซึ่งพระขีณาสพผูมีคุณ อันใครๆ ประมาณ
มิได ฯ
ติสสกสูตรที่ ๘
[๕๙๔] สาวัตถีนิทาน ฯ
ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงประทับพักกลางวันหลีกเรนอยู
แลว ฯ
ครั้งนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหมและสุทธาวาสปจเจกพรหมเขาไปใกล
ที่ประทับของพระผูมีพระภาค ครั้นแลวไดยืนพิงบานประตูคนละขาง ฯ
[๕๙๕] ลําดับนั้นแล สุทธาวาสปจเจกพรหมปรารภกตโมรกติสสกภิกษุ
ไดกลาวคาถานี้ในสํานักของพระผูมีพระภาควา
ใครผูมีปญญาในโลกนี้จะพึงกําหนดวัดซึ่งพระขีณาสพผูมีคุณ
อันใครๆ ประมาณไมได เราเห็นวาผูนั้นไมมีธุตธรรม
เปนคนไมมีปญญา วัดอยูซึ่งพระขีณาสพผูมีคุณอันใครๆ
ประมาณมิได
ตุทุพรหมสูตรที่ ๙
[๕๙๖] สาวัตถีนิทาน ฯ
ก็โดยสมัยนั้นแล พระโกกาลิกภิกษุ เปนผูอาพาธ ถึงความลําบาก
เปนไขหนัก ฯ
ครั้งนั้นแล ตุทุปจเจกพรหม เมื่อราตรีปฐมยามลวงไปแลวมีรัศมี
อันงามยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปหาพระโกกาลิกภิกษุจนถึง
ที่อยู ครั้นแลวไดยืนในเวหาส กลาวคํานี้กะพระโกกาลิกภิกษุวา
"ขาแตทานโกกาลิก ทานจงทําจิตใหเลื่อมใสในพระสารีบุตรและ
พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เปนผูมีศีลเปนที่รัก" ฯ
พระโกกาลิกภิกษุถามวา "ผูมีอายุ ทานเปนใคร" ฯ
ตุทุปจเจกพรหมตอบวา "เราคือตุทุปจเจกพรหม" ฯ
พระโกกาลิกภิกษุกลาววา "ผูมีอายุ พระผูมีพระภาคไดทรงพยากรณทาน
แลววาเปนพระอนาคามี มิใชหรือ ไฉนเลา ทานจึงยังมาเที่ยวอยูในที่นี้ จงเห็น

เถิดวา ก็นี่เปนความผิดของทานเพียงไร ฯ
[๕๙๗] ตุทุปจเจกพรหมไดกลาววา
ชนพาลเมื่อกลาวคําเปนทุพภาษิต ชื่อวายอมตัดตนดวย
ศัสตราใด ก็ศัสตรานั้นยอมเกิดในปากของบุรุษผูเกิดแลว ฯ
ผูใดสรรเสริญผูที่ควรถูกติ หรือติผูที่ควรไดรับความสรรเสริญ
ผูนั้นชื่อวาสั่งสมโทษดวยปาก เพราะโทษนั้น เขายอมไม
ประสบความสุข ฯ
ความปราชัยดวยทรัพย ในเพราะการพนันทั้งหลาย พรอม
ดวยสิ่งของของตนทั้งหมดก็ดี พรอมดวยตนก็ดี ก็เปนโทษ
เพียงเล็กนอย ฯ
บุคคลใดทําใจใหประทุษรายในทานผูปฏิบัติดีทั้งหลาย ความ
ประทุษรายแหงใจของบุคคลนั้นเปนโทษใหญกวา ฯ
บุคคลตั้งวาจาและใจอันลามกไว เปนผูมักติเตียนพระอริยเจา
ยอมเขาถึงนรก ซึ่งมีปริมาณแหงอายุถึงแสนสามสิบหก
นิรัพพุท กัปหาอัพพุท ๑- ฯ
ทุติยโกกาลิกสูตรที่ ๑๐
[๕๙๘] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้นแล พระโกกาลิกภิกษุเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมพี ระภาค แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
พระโกกาลิกภิกษุนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกราบทูลคํานี้
กะพระผูมีพระภาควา
"พระเจาขา พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมีความปรารถนาลามก
ไปแลวสูอํานาจแหงความปรารถนาอันลามก" ฯ
[๕๙๙] เมื่อพระโกกาลิกภิกษุกลาวเชนนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัส
คํานี้กะพระโกกาลิกภิกษุวา
"โกกาลิก ก็เธออยาไดกลาวเชนนี้ โกกาลิก ก็เธออยาไดกลาวเชนนี้
โกกาลิก เธอจงทําจิตใหเลื่อมใสในภิกษุชื่อวาสารีบุตรและโมคคัลลานะ ภิกษุชื่อ
วาสารีบุตรและโมคคัลลานะเปนผูมีศีลเปนที่รัก" ฯ
แมครั้งที่สองแล พระโกกาลิกภิกษุก็ไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาควา
"พระเจาขา บุคคลผูมีวาจาควรเชื่อไดควรไวใจไดของขาพระองค
จะมีอยูก็จริง ถึงเชนนั้นแล พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะก็ยังเปนผูปรารถนา
ลามก ไปแลวสูอํานาจแหงความปรารถนาลามก ฯ
แมครั้งที่สองแล พระผูมีพระภาคก็ไดตรัสคํานี้กะพระโกกาลิกภิกษุวา
@๑. อัพพุท เปนสงขยา ซึ่งมีจํานวนสูญ ๖๑ สูญ

"โกกาลิก ก็เธออยาไดกลาวเชนนี้ โกกาลิก ก็เธออยาไดกลาวเชนนี้
โกกาลิก เธอจงทําจิตใหเลื่อมใสในภิกษุชื่อวาสารีบุตรและโมคคัลลานะ ภิกษุ
ชื่อวาสารีบุตรและโมคคัลลานะเปนผูมีศีลเปนที่รัก ฯ
แมครั้งที่สามแล พระโกกาลิกภิกษุก็ทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาควา
"ฯลฯ ไปแลวสูอํานาจแหงความปรารถนาอันลามก" ฯ
แมครั้งที่สามแล พระผูมีพระภาคก็ตรัสคํานี้กะพระโกกาลิกภิกษุวา
"ฯลฯ ภิกษุชื่อวาสารีบุตรและโมคคัลลานะเปนผูมีศีลเปนที่รัก ฯ
[๖๐๐] ลําดับนั้นแล พระโกกาลิกภิกษุลุกจากอาสนะถวายอภิวาท
พระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณหลีกไปแลว ฯ
ก็เมื่อพระโกกาลิกภิกษุหลีกไปแลวไมนาน ตอมทั้งหลายขนาดเมล็ด
พรรณผักกาดไดผุดขึ้นทั่วกายของเธอ ตอมเหลานั้นไดโตขึ้นเปนขนาดถั่วเขียว
แลวก็โตขึ้นเปนขนาดถั่วดํา แลวก็โตขึ้นเปนขนาดเมล็ดพุดซา แลวก็โตขึ้นเปน
ขนาดลูกพุดซา แลวก็โตขึ้นเปนขนาดผลมะขามปอม แลวก็โตขึ้นเปนขนาด
ผลมะตูมออน แลวก็โตขึ้นเปนขนาดผลมะตูม ตอจากนั้นก็แตกทั่ว แลวหนอง
และเลือดหลั่งไหลออกแลว ฯ
ครั้งนั้นแล พระโกกาลิกภิกษุไดกระทํากาละแลว เพราะอาพาธอันนั้น
เอง ครั้นกระทํากาละแลวก็เขาถึงปทุมนรก ๑- เพราะจิตอาฆาตในพระสารีบุตร
และพระโมคคัลลานะ ฯ
[๖๐๑] ครั้งนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหม เมื่อราตรีปฐมยามลวงแลว
มีรัศมีงามยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่*ประทับ ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ฯ
ทาวสหัมบดีพรหมยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดทูลคํานี้
กะพระผูมีพระภาควา
@๑. ปทุมนรก เปนสวนหนึ่งแหงมหานรกอเวจี ผูที่เกิดในมหานรกอเวจี
@สวนนี้จะตองหมกไหมอยูสนิ้ กาลปทุมหนึ่ง ปทุมนั้นเปนสังขยาซึ่งมีจํานวนสูญ ๑๒๔
@สูญ
พระเจาขา พระโกกาลิกภิกษุไดกระทํากาละแลว และเขาถึงแลว
ซึ่งปทุมนรก เพราะจิตอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ฯ
ทาวสหัมบดีพรหมไดกลาวคํานี้แลว ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมี
พระภาค กระทําประทักษิณแลวหายไปในที่นั้นแล ฯ
[๖๐๒] ครั้นลวงราตรีนั้นแลว พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
มาวา ภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ทาวสหัมบดีพรหมเมื่อราตรีลวงปฐมยามไปแลว
มีรัศมีงามยิ่งนัก ยังวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปหาเราถึงที่อยู ครั้นแลว

ไหวเราแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสหัมบดีพรหมยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
แลวแล ไดกลาวคํานี้กะเราวาพระเจาขา พระโกกาลิกภิกษุไดกระทํากาละแลว
และเขาถึงแลวซึ่งปทุมนรก เพราะจิตอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสหัมบดีพรหมไดกลาวคํานี้แลว ครั้นแลว
ไหวเรากระทําประทักษิณ แลวหายไปในที่นั้นเอง ฯ
[๖๐๓] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลคํานี้
กะพระผูมีพระภาควา "พระเจาขา ประมาณแหงอายุในปทุมนรกนานเทาไรหนอ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา "ดูกรภิกษุ ประมาณแหงอายุในปทุมนรก
นานแล อันใครๆ ไมกระทําไดโดยงาย เพื่ออันนับวาเทานี้ป หรือวาเทานี้
รอยป หรือวาเทานี้พันป หรือวาเทานี้แสนป ฯ
ภิกษุนั้นทูลถามวา พระเจาขา พระองคอาจที่จะทรงกระทําอุปมา
ไดหรือ ฯ
[๖๐๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา "ดูกรภิกษุ เราอาจอยู แลวตรัสวา
ดูกรภิกษุ เปรียบเหมือนเกวียนบรรทุกงาแหงชาวโกศลซึ่งบรรทุกงาได ๒๐ ขารี ๑บุรุษพึงเก็บงาขึ้นจากเกวียนนั้นโดยลวงรอยปๆ ตอเมล็ดหนึ่งๆ ฯ
@๑. ๒๐ ขารีเทา ๑ เกวียน คือ ๔ แลงโดยแลงที่เปนของชาวมคธ เปนหนึ่งแลงใน
@แควนโกศล ๔ แลงโดยแลงนั้นเปนหนึ่งอาฬหก ๔ อาฬหกเปนหนึ่งทะนาน ๔ ทะนาน
@เปนหนึ่งมาฌิกา ๔ มานิกาเปนหนึ่งขารี ๒๐ ขารีเปนหนึ่งเกวียน
"ดูกรภิกษุ เกวียนบรรทุกงาแหงชาวโกศลซึ่งบรรทุกงาได ๒๐ ขารีนั้น
พึงถึงความสิ้นไปหมดไป เพราะความเพียรนี้เร็วกวา สวนอัพพุทนรกหนึ่งยังไม
ถึงความสิ้นหมดไปเลย 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 ปุณฑริกนรกเปนหนึง่ ปทุมนรก ดูกรภิกษุ ก็ภิกษุโกกาลิก
เขาถึงปทุมนรกแลวแล เพราะจิตอาฆาตในภิกษุ ชื่อวาสารีบุตรและโมคคัลลานะ ฯ
[๖๐๕] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้
จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ชนพาลเมื่อกลาวคําเปนทุพภาษิตชื่อวายอมตัดตนดวยศัสตรา
ใดก็ศัสตรานั้นยอมเกิดในปากของบุรุษผูเกิดแลว ฯ
ผูใดสรรเสริญผูที่ควรถูกติ หรือติผูที่ควรไดรับความสรรเสริญ
ผูนั้นชื่อวาสั่งสมโทษดวยปาก เพราะโทษนั้น เขายอมไม

ประสบความสุข ฯ
ความปราชัยดวยทรัพยในเพราะการพนันทั้งหลาย พรอมดวย
สิ่งของๆ ตนทั้งหมดก็ดี พรอมดวยตนก็ดี ก็เปนโทษเพียง
เล็กนอยๆ ฯ
บุคคลใดทําใจใหประทุษรายในทานผูปฏิบัติดีทั้งหลาย ความ
ประทุษรายแหงใจของบุคคลนั้นเปนโทษใหญกวา ฯ
บุคคลตั้งวาจาและใจอันลามกไว เปนผูมักติเตียนพระอริยเจา
ยอมเขาถึงนรกซึ่งมีปริมาณ แหงอายุถึงแสนสามสิบหกนิรัพพุท กับหาอัพพุทะ ฯ
จบวรรคที่ ๑
--------รวมพระสูตรในปฐมวรรคนี้ มี ๑๐ สูตร คือ อายาจนสูตรที่ ๑ คารวสูตร
ที่ ๒ พรหมเทวสูตรที่ ๓ พกพรหมสูตรที่ ๔ อปราทิฏฐิสูตรที่ ๕ ปมาทสูตรที่ ๖
โกกาลิกสูตรที่ ๗ ติสสกสูตรที่ ๘ ตุทุพรหมสูตรที่ ๙ อปรโกกาลิกสูตรที่ ๑๐ ฯ
----------ทุติยวรรคที่ ๒
สนังกุมารสูตรที่ ๑
[๖๐๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ฝงแมน้ําสัปปนี เขตพระนคร
ราชคฤห ฯ
ครั้งนั้นแล สนังกุมารพรหม เมื่อราตรีปฐมยามลวงไปแลวมีรัศมีอัน
งดงามยิ่ง ยังฝงแมน้ําสัปปนีทั้งสิ้นใหสวางแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ยังที่ประทับ ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ฯ
[๖๐๗] สนังกุมารพรหม ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวไดภาษิต
คาถานี้ในสํานักแหงพระผูมีพระภาควา
กษัตริยเปนผูประเสริฐที่สุดในหมูชนผูรังเกียจดวยโคตร แต
ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เปนผูประเสริฐที่สุดใน
เทวดาและมนุษย ฯ
[๖๐๘] สนังกุมารพรหมไดกราบทูลคํานี้แลว พระศาสดาไดทรงพอ
พระทัยแลว ฯ
ครั้งนั้นแล สนังกุมารพรหมทราบวา พระศาสดาทรงพอพระทัยตอเรา
ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลวอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
เทวทัตตสูตรที่ ๒

[๖๐๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห
ในเมื่อพระเทวทัตตหลีกไปแลวไมนาน ฯ
ครั้งนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหม เมื่อราตรีปฐมยามลวงไปแลว มีรัศมี
อันงดงามยิ่ง ยังภูเขาคิชฌกูฏทั้งสิ้นใหสวางแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่
ประทับ ถวายอภิวาทพระผูมพี ระภาคแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๖๑๐] ทาวสหัมบดีพรหมยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวปรารภพระ
เทวทัตต ไดภาษิตคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ผลกลวยแลยอมฆาตนกลวย ขุยไผยอมฆาตนไผ ขุยออยอม
ฆาตนออ สักการะยอมฆาบุรุษชั่ว เหมือนลูกในทองฆาแมมา
อัศดร ฉะนั้น ฯ
อันธกวินทสูตรที่ ๓
[๖๑๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในอันธกวินทคาม ใน
แควนมคธ ฯ
ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับนั่งอยูในที่แจงในราตรีอันมืด
และฝนกําลังตกประปรายอยู ฯ
ลําดับนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหม เมื่อราตรีปฐมยามลวงไปแลว มีรัศมี
อันงดงามยิ่ง ยังอันธกวินทคามทั้งสิ้นใหสวางแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรขางหนึ่ง ฯ
[๖๑๒] ทาวสหัมบดีพรหมยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดภาษิต
คาถาเหลานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ภิกษุพึงเสพที่นอนและที่นั่งอันสงัด พึงประพฤติเพื่อความ
หลุดพนจากสัญโญชน ถาวาภิกษุไมพงึ ไดความยินดีในที่นั้น
ไซร ก็พึงเปนผูมีตนอันรักษาแลว มีสติ พึงอยูในหมูภกิ ษุ
ผูเที่ยวไปอยูจากตระกูลสูตระกูล เพื่อบิณฑบาต มีอินทรีย
อันคุมครองแลว มีปญญารักษาตน มีสติ พึงเสพที่นอน
และที่นั่งอันสงัด ภิกษุพน แลวจากภัย นอมไปแลวในธรรม
อันไมมีภัย ปราศจากความสยดสยอง นั่งอยูแลวในที่มีสัตว
เลื้อยคลาน อันนากลัว สายฟาฉวัดเฉวียน ฝนตกในราตรี
อันมืด ก็ขาพระองคไมอาจกําหนดนับในใจของขาพระองค
ไดเลยวา เหตุนี้ขาพระองคเคยเห็นแลวแน ขาพระองค
ไมกลาวถึงเหตุนี้วาเปนอยางนี้ในพรหมจรรย (คือธรรม
เทศนา) คราวหนึ่งเกิดมีพระขีณาสพผูละความตายไดมีจํานวน
พัน พระเสขะมากกวาหารอย และพระเสขะทั้งสิบ ทั้งรอย

ทั้งหมดถึงกระแสมรรคแลว ไมไปสูกําเนิดสัตวดิรัจฉาน
สวนหมูสัตวนอกนี้เปนผูมีสวนบุญดังนี้ เพราะกลัวมุสาวาท ฯ
อรุณวตีสูตรที่ ๔
[๖๑๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ฯ
ในที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ฯ
[๖๑๔] พระผูมีพระภาคไดตรัสคํานี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมี
มาแลว มีพระราชาพระนามวา "อรุณวา" ราชธานีของพระเจาอรุณวามีนามวา
"อรุณวตี" พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขี ทรงเขาไปอาศัย
ราชธานีอรุณวตีประทับอยู ฯ
ก็พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขี ไดมีคูพระสาวก
นามวาพระอภิภูและพระสัมภวะ เปนคูพระสาวกที่เจริญเลิศ ฯ
[๖๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระผูม ีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธพระนามวาสิขี ตรัสเรียกภิกษุนามวาอภิภูมาวา ดูกรพราหมณ มาเถิด
เราจักไปพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่งชั่วกาล กวาจะถึงเวลาฉัน ฯ
ภิกษุอภิภูทลู รับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ
พระนามวาสิขีแลว ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขี และ
ภิกษุอภิภูไดหายไปจากอรุณวตีราชธานี ปรากฏในพรหมโลกนั้น เหมือนอยางบุรุษ
ผูมีกําลังเหยียดแขนที่งอเขามาแลวออกไป หรืองอแขนที่เหยียดออกไปแลวเขามา
ฉะนั้น ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี
ตรัสกะภิกษุอภิภูวา ดูกรพราหมณ ธรรมีกถาจงแจมแจงแกพรหม พรหมบริษัท
และพรหมปาริสัชชะทั้งหลายเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอภิภูรับพระดํารัสของ
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขีแลว แลวยังพรหม พรหม
บริษัท และพรหมปาริสัชชะทั้งหลาย ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ให
รื่นเริง ดวยธรรมมีกถาแลว ฯ
[๖๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยินวาในกาลนั้น พรหม พรหมบริษัท
และพรหมปาริสัชชะทั้งหลาย ยกโทษติเตียนโพนทะนาวา แนะทานผูเจริญ
นาอัศจรรยจริง ไมเคยมีมาเลย ก็เมื่อพระศาสดาประทับอยูเฉพาะหนา เหตุไฉน
พระสาวกจึงแสดงธรรม ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขี ตรัส
เรียกภิกษุอภิภมู าวา ดูกรพราหมณ พรหม พรหมบริษัท และพรหมปาริสัชชะ

เหลานั้นติเตียนวา แนะทานผูเจริญ นาอัศจรรยจริง ไมเคยมีมาเลย ก็เมื่อพระ
ศาสดาประทับอยูเฉพาะหนา เหตุไฉนพระสาวกจึงแสดงธรรม ดูกรพราหมณ
ถาอยางนั้น เธอจงใหพรหม พรหมบริษัท และพรหมปาริสัชชะทั้งหลายหลากใจ
ยิ่งขึ้นกวาประมาณ ฯ
ภิกษุภิอภูทูลรับพระดํารัส ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระ
นามวาสิขีแลว มีกายปรากฏแสดงธรรมบาง มีกายไมปรากฏแสดงธรรมบาง มีกาย
ปรากฏกึ่งหนึ่งตอนลาง ไมปรากฏกึ่งหนึ่งตอนบนแสดงธรรมบาง มีกายปรากฏ
กึ่งหนึ่งตอนบน ไมปรากฏ กึ่งหนึ่งตอนลางแสดงธรรมบาง ฯ
[๖๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา ในกาลนั้น พรหม พรหมบริษัท
และพรหมปาริสัชชะทั้งหลาย ไดมีจิตพิศวงเกิดแลววา นาอัศจรรยจริง ไมเคย
มีมาเลย ทานผูเจริญทั้งหลาย ความที่สมณะผูเปนมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ภิกษุอภิภูไดกราบทูลพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธพระนามวาสิขีวา พระเจาขา ขาพระองคยอมทราบ ขาพระองคเปนผูกลาว
วาจาเห็นปานนี้ ในทามกลางภิกษุสงฆวา ทานผูมีอายุทั้งหลาย เราอยูที่พรหมโลก
สามารถยังหมืน่ โลกธาตุใหรแู จมแจงดวยเสียงได ฯ
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขีตรัสวา ดูกร
พราหมณ เปนกาลของเธอที่เธอยืนอยูที่พรหมโลก พึงยังหมืน่ โลกธาตุใหรแู จม
แจงดวยเสียงได ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระอภิภทู ูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขีวา อยางนั้นพระเจาขา ดังนี้แลว ยืนอยูใ น
พรหมโลก ไดภาษิตคาถาเหลานี้วา
ทานทั้งหลายจงริเริ่ม จงกาวหนา จงประกอบ (ความเพียร)
ในพระพุทธศาสนา จงกําจัดเสนาแหงมัจจุเหมือนชางกําจัด
เรือนไมออ ฉะนั้น ผูใดจักไมประมาทในพระธรรมวินัยนี้
อยู ผูนั้นจักละสงสารคือชาติ แลวกระทําที่สุดแหงทุกขได ฯ
[๖๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระผูม ีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธพระนามวาสิขี และภิกษุอภิภูยงั พรหม พรหมบริษัท และพรหมปาริสัชชะ
ทั้งหลายใหหลากใจแลว ไดหายไปจากพรหมโลกนั้น (มา) ปรากฏในอรุณวตี
ราชธานี เหมือนบุรุษผูมีกําลังเหยียดแขนที่งอเขามาแลวออกไป หรืองอแขนที่
เหยียดออกไปแลวเขามาฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขี ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อภิกษุอภิภูยนื อยูในพรหมโลก กลาวคาถาทั้งหลายอยู เธอทั้งหลาย
ไดยินหรือไม ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา เมื่อภิกษุอภิภูยืนอยูในพรหมโลก กลาวคาถา
ทั้งหลายอยู ขาพระองคทั้งหลายไดยินแลว พระเจาขา ฯ

พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขี ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็เมื่อภิกษุอภิภูยืนอยูใ นพรหมโลก กลาวคาถาทั้งหลายอยู เธอทั้งหลาย
ไดยินวาอยางไร ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา พระเจาขา เมื่อภิกษุอภิภูยนื อยูในพรหมโลก
กลาวคาถาทั้งหลายอยู ขาพระองคทั้งหลายไดยินอยางนีว้ า
"ทานทั้งหลายจงริเริ่ม จงกาวหนา จงประกอบ (ความเพียร)
ในพระพุทธศาสนา จงกําจัดเสนาแหงมัจจุเหมือนชางกําจัด
เรือนไมออ ฉะนั้น ผูใดจักไมประมาทในพระธรรมวินัยนี้
อยู ผูนั้นจักละสงสารคือชาติ แลวจักกระทําที่สุดทุกขได
พระเจาขา ฯ
เมื่อภิกษุอภิภูยืนอยูในพรหมโลกกลาวคาถาทั้งหลายอยู ขาพระองค
ทั้งหลายไดยินแลวอยางนี้ ฯ
[๖๑๙] พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขีตรัสวา ดีละ
ดีละ ภิกษุทั้งหลาย ดีแท ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอภิภูยนื อยูในพรหมโลก กลาว
คาถาทั้งหลายอยู เธอทั้งหลายไดยินแลว ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุทั้งหลายเหลานั้นมีใจ
ยินดีชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาคแลว ดังนี้แล ฯ
ปรินิพพานสูตรที่ ๕
[๖๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่สาลวัน อันเปนที่แวะพัก
แหงมัลลกษัตริยทั้งหลาย เขตเมืองกุสินารา ระหวางแหงสาลพฤกษทั้งคู
ในสมัยจะเสด็จปรินิพพาน ฯ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เอาเถิด บัดนี้ เราขอเตือนเธอทั้งหลายวา สังขารทั้งหลายมีความเสื่อม
ไปเปนธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงใหถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด
ดังนี้ นี้เปนวาจาครั้งสุดทายของตถาคต ฯ
[๖๒๑] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงเขาปฐมฌาน ออกจากปฐม*ฌานแลว ทรงเขาทุติยฌาน ออกจากทุติยฌานแลว ทรงเขาตติยฌาน ออกจาก
ตติยฌานแลว ทรงเขาจตุตถฌาน ออกจากจตุตถฌานแลว ทรงเขาอากาสานัญจายตน
ฌาน ออกจากอากาสานัญจายตนฌานแลว ทรงเขาวิญญาณัญจายตนฌาน ออกจาก
วิญญาณัญจายตนฌานแลว ทรงเขาอากิญจัญญายตนฌาน ออกจากอากิญจัญญายตน
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 เสด็จปรินิพพานในลําดับนั้น ฯ
[๖๒๒] เมื่อพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลว ทาวสหัมบดีพรหมไดกลาว
คาถานี้พรอมกับกาลเปนที่ปรินิพพานวา
สัตวทุกหมูเหลา จักทอดทิ้งรางกายไวในโลก พระตถาคต
ผูศาสดา ผูหาบุคคลเปรียบมิไดในโลก ถึงแลวซึ่งกําลัง
พระญานเปนพระสัมพุทธเชนนี้ ยังปรินิพพานแลว ฯ
[๖๒๓] เมื่อพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลว ทาวสักกะผูเปนใหญของ
ทวยเทพไดกลาวคาถานี้ พรอมกับกาลเปนที่ปรินิพพานวา
สังขารทั้งหลาย ไมเที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้น และเสื่อมไป
เปนธรรมดา เกิดขึ้นแลวยอมดับไป ความเขาไปสงบสังขาร
เหลานั้นเปนสุข ฯ
[๖๒๔] เมื่อพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลว ทานพระอานนทไดกลาว
คาถานี้พรอมกับกาลเปนที่ปรินิพพานวา
เมื่อพระสัมพุทธเจาผูประกอบดวยอาการอันประเสริฐทั้งปวง
ปรินิพพานแลว ความสยดสยอง (และ) ความชูชันแหงขน
ไดมีแลวในกาลนั้น ฯ
[๖๒๕] เมื่อพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลว ทานพระอนุรุทธไดกลาว
คาถานี้ พรอมกับกาลเปนที่ปรินิพพานวา
ลมอัสสาสะปสสาสะ (หายใจเขาออก) มิไดมีแลวแดพระผูมี
พระภาคผูมีจิตตั้งมั่นคงที่ พระผูมีพระภาคมีจักษุไมทรงหวั่น
ไหว ทรงปรารภสันติปรินิพพานแลว พระผูมีพระภาคมีจิต
ไมหดหู ทรงอดกลั้นเวทนาเสียได ความพนแหงจิตไดมี
แลว เหมือนความดับแหงประทีป ฉะนั้น ฯ
จบพรหมปญจกะ
----------รวมพระสูตร
พรหมปญจกะนี้ พระธรรมสังคาหกาจารยแสดงดวยสนังกุมารสูตร
เทวทัตตสูตร อันทธกวินทสูตร อรุณวตีสูตร และปรินิพพานสูตร ฯ
จบพรหมสังยุตต

----------พราหมณสังยุตต
อรหันตวรรคที่ ๑
ธนัญชานีสูตรที่ ๑
[๖๒๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเวฬุวัน อันเปนที่
พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห
ก็โดยสมัยนั้นแล นางพราหมณีชื่อธนัญชานีแหงพราหมณ ผูภารทวาช
โคตรคนหนึ่ง เปนผูเลื่อมใสยิ่งในพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ ฯ
[๖๒๗] ครั้งนั้นแล นางธนัญชานีพราหมณี กําลังนําภัตเขาไปเพื่อ
พราหมณภารทวาชโคตร กาวเทาพลาดจึงเปลงอุทาน ๓ ครั้งวา ขอนอบนอมแด
พระผูมีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ... ขอนอบนอมแด
พระผูมีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ฯ
เมื่อนางธนัญชานีพราหมณีกลาวอยางนีแ้ ลว พราหมณภารทวาชโคตรได
กลาวกะนางธนัญชานีพราหมณีวา ก็หญิงถอยนี้กลาวคุณของสมณะโลนอยางนี้
อยางนี้ ไมวาที่ไหนๆ แนะหญิงถอย บัดนี้ เราจักยกวาทะตอพระศาสดานั้น
ของเจา ฯ
นางธนัญชานีพราหมณีกลาววา พราหมณ ฉันยังไมเห็นบุคคลผูจะพึงยก
ถอยคําตอพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นในโลก พรอมดวย
เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมดวยสมณพราหมณเทวดาและ
มนุษย ขาแตพราหมณ เอาเถิด ทานจงไป แมไปแลวก็จักรู ฯ
[๖๒๘] ลําดับนั้นแล พราหมณภารทวาชโคตรโกรธขัดใจ เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว สนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาคแลว
นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
พราหมณภารทวาชโคตรนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวกะ
พระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
บุคคลฆาอะไรได ยอมนอนเปนสุข ฆาอะไรได ยอมไม
เศราโศก ขาแตพระโคดม พระองคยอมชอบใจการฆาธรรม
อะไรเปนธรรมอันเอก ฯ
[๖๒๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา บุคคลฆาความโกรธได
ยอมนอนเปนสุข ฆาความโกรธไดยอ มไมเศราโศก ดูกร
พราหมณ พระอริยะเจาทั้งหลายยอมสรรเสริญการฆาความ
โกรธ อันมีมูลเปนพิษ มีที่สุดอันคืนคลาย เพราะวาบุคคลฆา
ความโกรธนั้นไดแลว ยอมไมเศราโศก ฯ

[๖๓๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณภารทวาชโคตรได
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระโคดมผูเจริญทรง
ประกาศพระธรรมโดยปริยายเปนอันมาก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา
เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยคิดวา คนมีจักษุ
ยอมเห็นรูปได ฉะนั้น ขาพระองคนี้ ขอถึงพระโคดมผูเจริญกับทั้งพระธรรมและ
พระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานัก
ของพระโคดมผูเจริญ ฯ
พราหมณภารทวาชโคตรไดบรรพชาไดอุปสมบทแลวในสํานักของพระผูมี
พระภาค ก็ทานพระภารทวาชอุปสมบทแลวไมนาน หลีกไปอยูผูเดียวไมประมาท
มีความเพียร มีตนสงไปอยูไมนานเทาไรนัก ก็กระทําใหแจงซึ่งคุณวิเศษอันยอด
เยี่ยม เปนที่สุดแหงพรหมจรรย ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิตโดยชอบ มีความตองการ ดวยปญญาเปนเครื่องรูยิ่งเองในปจจุบันนี้เขาถึง
อยู ไดทราบวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่จะตองทําไดทําเสร็จแลว
กิจอื่นอีกเพื่อความเปนอยางนีม้ ิไดมี ก็แหละทานพระภารทวาชไดเปนพระอรหันต
รูปหนึ่ง ในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย ดังนี้แล ฯ
อักโกสกสูตรที่ ๒
[๖๓๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเวฬุวัน อัน
เปนที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ฯ
อักโกสกภารทวาชพราหมณไดสดับมาวา ไดยินวา พราหมณภารทวาช
โคตรออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในสํานักของพระสมณโคดมแลว ดังนี้
โกรธ ขัดใจ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ 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 ทานจัดของเคี้ยวของบริโภคหรือของดืม่ ตอนรับมิตรและอํามาตยญาติสาโลหิต
ผูเปนแขกเหลานั้นบางหรือไม ฯ
อ. พระโคดมผูเจริญ ขาพระองคจัดของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่ม
ตอนรับมิตรและอํามาตยญาติสาโลหิตผูเปนแขกเหลานั้นบางในบางคราว ฯ

พ. ดูกรพราหมณ ก็ถาวามิตรและอํามาตยญาติสาโลหิตผูเปนแขกเหลา
นั้นไมรับ ของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่มนัน้ จะเปนของใคร ฯ
อ. พระโคดมผูเจริญ ถาวามิตรและอํามาตยญาติสาโลหิตผูเปนแขกเหลา
นั้นไมรับ ของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่มนัน้ ก็เปนของขาพระองคอยางเดิม ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ขอนี้ก็อยางเดียวกัน ทานดาเราผูไมดาอยู ทานโกรธ
เราผูไมโกรธอยู ทานหมายมั่นเราผูไมหมายมั่นอยู เราไมรบั เรื่องมีการดาเปนตน
ของทานนั้น ดูกรพราหมณ เรือ่ งมีการดาเปนตนนั้นก็เปนของทานผูเดียว ดูกร
พราหมณ เรื่องมีการดาเปนตนนั้นก็เปนของทานผูเดียว แลวตรัสตอไปวา ดูกร
พราหมณ ผูใดดาตอบบุคคลผูดาอยู โกรธตอบบุคคลผูโกรธอยู หมายมั่นตอบ
บุคคลผูหมายมั่นอยู ดูกรพราหมณ ผูนี้เรากลาววา ยอมบริโภคดวยกัน ยอม
กระทําตอบกัน เรานั้นไมบริโภครวม ไมกระทําตอบดวยทานเปนอันขาด ดูกร
พราหมณ เรื่องมีการดาเปนตนนั้นเปนของทานผูเดียว ดูกรพราหมณ เรื่องมีการ
ดาเปนตนนั้นเปนของทานผูเดียว ฯ
อ. บริษัทพรอมดวยพระราชา ยอมทราบพระโคดมผูเจริญ อยางนี้วา
พระสมณโคดมเปนพระอรหันต ก็เมื่อเปนเชนนั้น ไฉนพระโคดมผูเจริญ จึงยัง
โกรธอยูเลา ฯ
[๖๓๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ผูไมโกรธ ฝกฝนตนแลว มีความเปนอยูสม่ําเสมอ หลุดพน
แลว เพราะรูชอบ สงบ คงที่อยู ความโกรธจักมีมาแต
ที่ไหน ผูใดโกรธตอบบุคคลผูโกรธแลว ผูนั้นเปนผูลามก
กวาบุคคลนั้นแหละ เพราะการโกรธตอบนั้น บุคคลไม
โกรธตอบ บุคคลผูโกรธแลว ชื่อวายอมชนะสงครามอัน
บุคคลชนะไดโดยยาก ผูใดรูวาผูอื่นโกรธแลว เปนผูมสี ติ
สงบเสียได ผูนั้นชื่อวายอมประพฤติประโยชนแกทั้งสอง
ฝาย คือแกตนและแกบุคคลอื่น เมื่อผูนนั้ รักษาประโยชน
อยูทั้งสองฝาย คือของตนและของบุคคลอื่น ชนทั้งหลาย
ผูไมฉลาดในธรรมยอมสําคัญบุคคลนั้นวา เปนคนเขลา
ดังนี้ ฯ
[๖๓๔] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อักโกสกภารทวาชพราหมณ
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระโคดมผูเจริญ
ทรงประกาศพระธรรมโดยปริยายเปนอันมาก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา
เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยคิดวา คนมีจักษุ
ยอมเห็นรูปไดฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ พระธรรม และพระ

ภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอขาพระองคพึงไดบรรพชาพึงไดอุปสมบทในสํานักของ
พระโคดมผูเจริญ ฯ
อักโกสกภารทวาชพราหมณไดบรรพชาไดอุปสมบทแลวในสํานักของ
พระผูมีพระภาค ก็ทานอักโกสกภารทวาชอุปสมบทแลวไมนานแล หลีกไปอยู
ผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู ไมนานเทาไรนัก ก็กระทําให
แจงซึ่งคุณวิเศษอันยอดเยีย่ มเปนที่สุดแหงพรหมจรรยซงึ่ กุลบุตรทั้งหลายออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบมีความตองการ ดวยปญญาเปนเครื่องรูยิ่งเองใน
ปจจุบันนี้เขาถึงอยู ไดทราบวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่จะตอง
ทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นอีกเพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี ก็แหละทานพระอักโกสก*ภารทวาชะไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย ดังนี้แล ฯ
อสุรินทกสูตรที่ ๓
[๖๓๕] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยูในพระวิหารเวฬุวัน อัน
เปนที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ฯ
อสุรินทกภารทวาชพราหมณไดสดับมาวา ไดยินวา พราหมณภารทวาช*โคตร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตในสํานักของพระสมณโคดม โกรธ ขัดใจ
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว ดา บริภาษพระผูมีพระภาคดวย
วาจาอันหยาบคาย มิใชของสัตบุรุษ ฯ
เมื่ออสุรินทกภารทวาชพราหมณกลาวอยางนี้แลว พระผูมพี ระภาคไดทรง
นิ่งเสีย ฯ
ลําดับนั้นแล อสุรินทกภารทวาชพราหมณไดกลาวกะพระผูมีพระภาควา
พระสมณะ เราชนะทานแลว พระสมณะ เราชนะทานแลว ฯ
[๖๓๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ชนพาลกลาวคําหยาบดวยวาจา ยอมสําคัญวาชนะทีเดียว แต
ความอดกลั้นไดเปนความชนะของบัณฑิตผูรูแจงอยู ผูใ ด
โกรธตอบบุคคลผูโกรธแลว ผูนั้นเปนผูลามกกวาบุคคลผู
โกรธแลว เพราะการโกรธตอบนั้น บุคคลไมโกรธตอบบุคคล
ผูโกรธแลว ยอมชื่อวาชนะสงครามอันบุคคลชนะไดโดยยาก
ผูใดรูวา ผูอื่นโกรธแลว เปนผูมีสติสงบอยูได ผูนั้นชื่อวา
ยอมประพฤติประโยชนแกทั้งสองฝาย คือแกตนและแกผูอื่น
เมื่อผูนั้นรักษาประโยชนอยูทั้งสองฝาย คือของตนและของ
ผูอื่น ชนทั้งหลายผูไมฉลาดในธรรม ยอมสําคัญบุคคลนั้นวา
เปนคนเขลา ดังนี้ ฯ
[๖๓๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อสุรนิ ทกภารทวาชพราหมณ
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง

นัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระโคดมผูเจริญ
ทรงประกาศพระธรรมโดยปริยายเปนอันมาก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา
เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยคิดวาคนมีจักษุ
ยอมเห็นรูปไดฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ พระธรรม และพระภิกษุ
สงฆวาเปนสรณะ ขอขาพระองค พึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักของ
พระโคดมผูเจริญ ฯ
อสุรินทกภารทวาชพราหมณไดบรรพชา ไดอุปสมบทแลวในสํานักของ
พระผูมีพระภาค ก็ทานอสุรินทกภารทวาชะอุปสมบทแลวไมนานแล หลีกไปอยู
ผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู ไมนานเทาไรนัก ก็กระทําให
แจงซึ่งคุณวิเศษอันยอดเยีย่ มเปนที่สุดแหงพรหมจรรย ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผูออก
จากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบมีความตองการ ดวยปญญาเปนเครื่องรูย ิ่งเอง
ในปจจุบันนี้เขาถึงอยู ไดทราบวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่จะตอง
ทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพือ่ ความเปนอยางนีม้ ิไดมี ก็แหละทานพระอสุรินทก*ภารทวาชะไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย ดังนี้แล ฯ
พิลังคิกสูตรที่ ๔
[๖๓๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเวฬุวัน อัน
เปนที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ฯ
พิลังคิกภารทวาชพราหมณไดสดับมาวา ไดยินวา พราหมณภารทวาชโคตร
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตในสํานักของพระสมณโคดม ดังนี้ โกรธ ขัดใจ
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว ไดยืนนิ่งอยู ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ฯ
[๖๓๙] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวิตก แหงใจของ
พิลังคิกภารทวาชพราหมณดวยพระหฤทัยแลว ไดตรัสกะพิลังคิกภารทวาชพราหมณ
ดวยพระคาถาวา
ผูใดประทุษรายตอคนผูไมประทุษราย เปนบุรุษผูหมดจด
ไมมีกิเลสเปนเครื่องยั่วยวน บาปยอมกลับสนองผูนั้นผูเปน
พาลนั่นเอง เปรียบเหมือนธุลีอันละเอียด ที่บุคคลซัดไปสู
ที่ทวนลม ฉะนั้น ฯ
[๖๔๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พิลังคิกภารทวาชพราหมณ
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระโคดมผูเจริญ
ทรงประกาศพระธรรมโดยปริยายเปนอันมาก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา
เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยคิดวาคนมีจักษุ
ยอมเห็นรูปไดฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ พระธรรม และ

พระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอขาพระองคพึงไดบรรพชาพึงไดอุปสมบทในสํานัก
ของพระโคดมผูเจริญ ฯ
พิลังคิกภารทวาชพราหมณ ไดบรรพชา ไดอุปสมบทแลวในสํานักของ
พระผูมีพระภาค ก็ทานพิลังคิกภารทวาชอุปสมบทแลวไมนานแล หลีกไปอยูผูเดียว
ไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู ไมนานเทาไรนัก ก็กระทําใหแจงซึ่ง
คุณวิเศษอันยอดเยี่ยม เปนที่สุดแหงพรหมจรรยซึ่งกุลบุตรทัง้ หลายผูอ อกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ มีความตองการดวยปญญาเปนเครื่องรูยิ่งเองใน
ปจจุบันนี้ เขาถึงอยู ไดทราบวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่จะตอง
ทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นอีกเพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี ก็แหละทานภารทวาชะ
ไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย ดังนี้แล ฯ
อหิงสกสูตรที่ ๕
[๖๔๑] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้นแล อหิงสกภารทวาชพราหมณ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่
ประทับ ครั้นแลว สนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาคแลว ครั้นผานการปราศรัย
พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
อหิงสกภารทวาชะพราหมณ นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคชื่อวาอหิงสกะ ขาแต
พระโคดมผูเจริญ ขาพระองคชื่อวาอหิงสกะ ฯ
[๖๔๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ถาวาทานมีชื่อวาอหิงสกะ ทานพึงเปนผูไมเบียดเบียนดวยกาย
ดวยวาจาและดวยใจ ผูนั้นยอมเปนผูชื่อวา อหิงสกะ โดยแท
เพราะไมเบียดเบียนซึ่งผูอื่น ฯ
[๖๔๓] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อหิงสกภารทวาชพราหมณ
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ก็แหละ
พระอหิงสกภารทวาชะ ไดเปนพระอรหันตรปู หนึ่ง ในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย
ดังนี้แล ฯ
ชฏาสูตรที่ ๖
[๖๔๔] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้นแล ชฏาภารทวาชพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ
ครั้นแลว สนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึง
กันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๖๔๕] ชฏาภารทวาชพราหมณ นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ได
กราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา

ตัณหาพายุงในภายใน พายุงในภายนอก หมูสัตวถูกตัณหา
พายุงรัดรึงไวแลว ขาแตพระโคดม เพราะเหตุนั้น ขาพระองค
ขอทูลถามพระองควา ใครพึงสางตัณหาพายุงนี้ได ฯ
[๖๔๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ภิกษุใดเปนคนมีปญญา ตั้งมั่นอยูในศีล อบรมจิตและปญญา
ใหเจริญ มีความเพียร มีปญญารักษาตน ภิกษุนั้นพึงสาง
ตัณหาพายุงนี้ได ราคะโทสะและอวิชชา อันชนเหลาใด
สํารอกแลว ชนเหลานั้นเปนพระอรหันต มีอาสวะสิ้นแลว
ตัณหาพายุงอันชนเหลานั้นสางไดแลว นามและรูปยอมดับไป
ไมเหลือในที่ใด ปฏิฆสัญญา รูปสัญญา และตัณหาพายุง
นั่น ยอมขาดไปในที่นั้น ฯ
[๖๔๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ชฏาภารทวาชพราหมณได
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ก็แหละทานชฏา
ภารทวาชะ ไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย ดังนี้แล ฯ
สุทธิกสูตรที่ ๗
[๖๔๘] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้นแล สุทธิกภารทวาชพราหมณ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่
ประทับ ครั้นแลวสนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอให
ระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๖๔๙] สุทธิกภารทวาชพราหมณ นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ได
กลาวคาถานี้ในสํานักของพระผูมีพระภาควา
พราหมณบางคน ในโลกแมเปนผูมีศีล กระทําตบะอยู ยอม
หมดจดไมได พราหมณนั้นถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ
ยอมหมดจดได หมูสัตวอื่นนอกนี้ยอ มหมดจดไมได ฯ
[๖๕๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา
พราหมณผูกลาวถอยคําแมมาก เปนผูเนาและเศราหมองใน
ภายใน อาศัยการโกหก (ลวงโลก) ยอมไมเปนพราหมณ
เพราะชาติกษัตริย พราหมณ แพทย สูทร คนจัณฑาล และ
คนเทหยากเยื่อ มีความเพียรอันปรารภแลว มีตนสงไปแลว
มีความบากบั่นมั่นเปนนิตย ยอมถึงความหมดจดอยางยิ่ง ทาน
จงรูอยางนี้เถิดพราหมณ
[๖๕๑] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สุทธิกภารทวาชพราหมณ
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง

นัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ก็แหละทาน
พระภารทวาชะ ไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย ดังนี้แล ฯ
อัคคิกสูตรที่ ๘
[๖๕๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยูในพระวิหารเวฬุวันอันเปน
ที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ฯ
ก็โดยสมัยนั้นแล อัคคิกภารทวาชพราหมณปรุงขาวปายาสดวยเนยใส
ดวยคิดวา เราจักบูชาไฟ จักบําเรอการบูชาไฟ ฯ
[๖๕๓] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร
เสด็จเขาไปสูกรุงราชคฤห เพือ่ บิณฑบาตในเวลาเชา เสด็จไปบิณฑบาตในกรุง
ราชคฤหตามลําดับตรอก เสด็จเขาไปยังที่อยูของอัคคิกภารทวาชพราหมณ ครั้นแลว
ไดประทับยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๖๕๔] อัคคิกภารทวาชพราหมณ ไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับยืน
เพื่อบิณฑบาต ครั้นแลวไดกราบทูลกะพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
พราหมณผูถึงพรอมแลวดวยไตรวิชชา มีชาติฟงคัมภีรเปน
อันมาก ถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ พราหมณนั้นควร
บริโภคปายาสนี้ ฯ
[๖๕๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา
พราหมณผูกลาวถอยคําแมมาก เปนผูเนาและเศราหมอง
ในภายใน อันความโกหกแวดลอมแลว ยอมไมชื่อวาเปน
พราหมณเพราะชาติ ผูใดรูปุพเพนิวาส และเห็นทั้งสวรรค
ทั้งอบาย อนึ่ง ถึงความสิน้ ไปแหงชาติ เปนมุนีผูอยูจบ
แลวเพราะรูยิ่ง ผูนั้นเปนผูม ีไตรวิชชาดวยวิชชาสามเหลานี้ ชื่อ
วาเปนพราหมณผูถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ พราหมณ
นั้นควรบริโภคปายาสนี้ ฯ
อัคคิกภารทวาชพราหมณกราบทูลวา พระโคดมผูเจริญ ขอเชิญบริโภค
เถิด พระโคดมเปนพราหมณผูเจริญ ฯ
[๖๕๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา
เราไมพึงบริโภคโภชนะที่ไดเพราะการขับกลอม ดูกรพราหมณ
นั่นไมใชธรรมของผูพิจารณาอยู พระพุทธเจาทั้งหลายยอม
รังเกียจโภชนะที่ไดเพราะการขับกลอม ดูกรพราหมณ เมื่อ
ธรรมมีอยู ความเลี้ยงชีพนี้ก็ยังมี อนึ่ง ทานจงบํารุงพระขีณาสพ
ทั้งสิ้นผูแสวงหาคุณอันใหญ ผูมีความคนองอันสงบแลว
ดวยขาวน้ําอันอื่น เพราะวาการบํารุงนั้น ยอมเปนเขตของผู
มุงบุญ ฯ

[๖๕๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อัคคิกภารทวาชพราหมณ
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ก็แหละทาน
พระภารทวาชไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย ดังนี้แล ฯ
สุนทริกสูตรที่ ๙
[๖๕๘] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยูที่ฝงแมน้ําสุนทริกา ใน
โกศลชนบท ฯ
ก็โดยสมัยนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณ บูชาไฟ บําเรอการบูชาไฟ
อยูที่ฝงแมน้ําสุนทริกา ฯ
ลําดับนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณ บูชาไฟ บําเรอการบูชาไฟแลว
ลุกขึ้นจากอาสนะ เหลียวดูทิศทั้ง ๔ โดยรอบ ดวยคิดวา ใครหนอควรบริโภค
ปายาสอันเหลือจากการบูชานี้ ฯ
[๖๕๙] สุนทริกภารทวาชพราหมณ ไดเห็นพระผูมีพระภาค ทรงคลุม
อวัยวะพรอมดวยพระเศียร ประทับนั่งที่โคนตนไมตนหนึ่ง ครั้นแลวถือขาวปายาส
ที่เหลือจากการบูชาไฟดวยมือซาย ถือเตาน้ําดวยมือขวา เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ยังที่ประทับ ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงเปดพระเศียรดวยเสียงเทาของสุนทริก*ภารทวาชพราหมณ
ครั้งนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณกลาววา นี้พระสมณะโลนผูเจริญ
นี้พระสมณะโลนผูเจริญ แลวประสงคจะกลับจากที่นั้นทีเดียว ฯ
ลําดับนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณไดมีความดําริวา พราหมณบาง
พวกในโลกนี้เปนผูโลนบางก็มี ถากระไรเราพึงเขาไปหาพระสมณะผูโลนนั้นแลว
ถามถึงชาติ ฯ
ลําดับนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณ เขาไปหาพระผูมีพระภาคยังที่
ประทับ ครั้นแลว ไดถามพระผูมีพระภาควา ทานเปนชาติอะไร ฯ
[๖๖๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ทานอยาถามถึงชาติ แตจงถามถึงความประพฤติเถิด ไฟยอม
เกิดจากไมแล บุคคลแมเกิดในตระกูลต่ําเปนมุนี มีความเพียร
เปนผูรูทั่วถึงเหตุ หามโทษเสียดวยหิริ ฝกตนแลวดวยสัจจะ
ประกอบดวยการปราบปราม ถึงที่สุดแหงเวท มีพรหมจรรย
อันอยูจบแลว ผูใดมียัญอันนอมเขาไปแลว บูชาพราหมณผู
นั้น ผูนั้นชื่อวายอมบูชาพระทักขิไณยบุคคลโดยกาล ฯ
[๖๖๑] สุนทริกภารทวาชพราหมณกราบทูลวา
การบูชานี้ของขาพระองคเปนอันบูชาดีแลว เซนสรวงดีแลว

เปนแน เพราะขาพระองคไดพบผูถึงเวทเชนนั้น และเพราะ
ขาพระองคไมพบบุคคลเชนพระองค ชนอื่นจึงบริโภคปายาส
อันเหลือจากการบูชา ฯ
สุนทริกภารทวาชพราหมณกราบทูลวา พระโคดมผูเจริญเปนพราหมณ
เชิญบริโภคเถิด ฯ
[๖๖๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา
เราไมบริโภคโภชนะที่ขับดวยคาถา ดูกรพราหมณ นั่นไมใช
ธรรมของผูพิจารณาอยู พระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมบรรเทา
โภชนะที่ขับดวยคาถา ดูกรพราหมณ เมื่อธรรมมีอยู นัน่
เปนความประพฤติ อนึ่ง ทานจงบํารุงพระขีณาสพทั้งสิ้น
ผูแสวงหาคุณอันใหญ ผูมีความคะนองอันสงบแลว ดวยสิ่ง
อื่นคือขาวน้ํา เพราะวาการบํารุงนั้นยอมเปนเขตของผูมุงบุญ ฯ
[๖๖๓] ลําดับนั้น สุนทริกภารทวาชพราหมณกราบทูลวา ขาแตพระ*โคดมผูเจริญ ถาเชนนั้นขาพระองคจะใหปายาสอันเหลือจากการบูชานี้แกใคร ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ เรายังไมแลเห็นบุคคลในโลก
พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษย ซึ่งจะบริโภคปายาสที่เหลือจากการบูชานี้แลว จะพึงถึงความ
ยอยไปโดยชอบ นอกจากตถาคตหรือสาวกของตถาคต ดูกรพราหมณ ถาอยางนั้น
ทานจงทิ้งปายาสอันเหลือจากการบูชานั้น ณ ที่ปราศจากของเขียว หรือทิ้งใหจม
ลงไปในน้ําที่ไมมีตัวสัตว ฯ
[๖๖๔] ลําดับนั้น สุนทริกภารทวาชพราหมณทิ้งปายาสอันเหลือจากการ
บูชานั้น ใหจมลงไปในน้ําที่ไมมีตัวสัตว ฯ
ครั้งนั้นแล ปายาสอันเหลือจากการบูชานั้น อันสุนทริกภารทวาชพราหมณ
เทลงแลวในน้ํายอมมีเสียงดัง วิจิฏะ วิฏิจิฏะ และเดือดเปนควันกลุม เหมือน
อยางผาลที่รอนแลวตลอดอัน อันบุคคลใสลงแลวในน้ํา ยอมมีเสียงดัง วิจฏิ ะ
วิฏิจิฏะ และเดือดเปนควันคลุม ฉะนั้น ฯ
ลําดับนั้น สุนทริกภารทวาชพราหมณ หลากใจเกิดขนชูชัน เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคยังที่ประทับ ครั้นแลว ไดยืนอยูในที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๖๖๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะสุนทริกภารทวาชพราหมณ ผูยืนอยู
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ดวยพระคาถาทั้งหลายวา
ดูกรพราหมณ ทานเผาไมอยูอยาสําคัญซึ่งความบริสุทธิ์ ก็
การเผาไมนี้เปนของภายนอก ผูฉลาดทั้งหลายยอมไมกลาว
ความบริสุทธิ์ดวยการเผาไมนั้น ดูกรพราหมณ เราละการ
เผาไมซึ่งบุคคลพึงปรารถนาความบริสุทธิ์ดวยการเผาไมอันเปน

ของมีในภายนอก แลวยังไฟคือญาณใหโพลงภายในตนที
เดียว เราเปนพระอรหันต มีไฟอันโพลงแลวเปนนิตย มี
จิตตั้งไวชอบแลวเปนนิตย ประพฤติพรหมจรรยอยู ดูกรพราหมณ มานะแลเปนดุจภาระคือ หาบของทาน ความ
โกรธดุจควัน มุสาวาทเปนดุจเถา ลิ้นเปนประดุจภาชนะ
เครื่องบูชา หทัยเปนที่ตั้งกองกูณฑ ตนที่ฝกดีแลว เปน
ความรุงเรืองของบุรุษ ดูกรพราหมณ บุคคลผูถึงเวททั้งหลาย
นั้นแล อาบในหวงน้ําคือธรรมของบุรุษทั้งหลาย มีทาคือศีล
ไมขุนมัว อันบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญแลว มีตัวไมเปยก
แลว ยอมขามถึงฝง ดูกรพราหมณ สัจจะธรรม ความ
สํารวม พรหมจรรย การถึงธรรมอันประเสริฐ อาศัยใน
ทามกลาง ทานจงกระทําความนอบนอมในพระขีณาสพผูตรง
ทั้งหลาย เรากลาวคนนั้นวาผูมีธรรมเปนสาระ ฯ
[๖๖๖] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สุนทริกภารทวาชพราหมณ
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ก็แหละทาน
พระภารทวาชะ ไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย ดังนี้
แล ฯ
พหุธิติสูตรที่ ๑๐
[๖๖๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยูในชัฏปาแหงหนึ่ง ใน
โกศลชนบท ฯ
ก็โดยสมัยนั้นแล โคใช ๑๔ ตัว ของพราหมณภารทวาชโคตรคนหนึ่ง
หายไป ฯ
[๖๖๘] ครั้งนั้นแล พราหมณภารทวาชโคตรเที่ยวแสวงหาโคใชเหลานั้น
อยู เขาไปถึงชัฏปานั้น ครั้นแลว ไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับอยูในชัฏปานั้น
ทรงคูบัลลังก ตั้งพระกายตรง ทรงดํารงพระสติเฉพาะพระพักตร ครั้นแลว เขา
ไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับแลว ไดกลาวคาถาเหลานี้ในสํานักของพระผูมี*พระภาควา
โคใช ๑๔ ตัว ของพระสมณะนี้ไมมีแน แตของเราหายไป
ได ๖๐ วันเขาวันนี้ เพราะเหตุนั้น พระสมณะนี้จึงเปนผูมี
ความสุข งาทั้งหลายอันเลวมีใบหนึ่งและสองใบในไร ของ
พระสมณะนี้ไมมีเปนแน เพราะเหตุนั้น พระสมณะนี้จึง
เปนผูมีความสุข หนูทั้งหลายในฉางเปลา ยอมไมรบกวนแก
พระสมณะนี้ดวยการยกหูหางขึ้นแลวกระโดดโลดเตนเปนแน

เพราะเหตุนั้น พระสมณะนี้จึงเปนผูมีความสุข เครื่องลาด
ของพระสมณะนี้ใชตั้งเจ็ดเดือนไมดาดาษแลว ดวยสัตว
ทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นเปนแน เพราะเหตุนั้น พระสมณะนี้จึง
เปนผูมีความสุข หญิงหมาย บุตรธิดามีบุตรคนหนึ่งและ
สองคนของพระสมณะนี้ยอมไมมีแน เพราะเหตุนั้น พระสมณะนี้จึงเปนผูมีความสุข แมลงวันมีตัวอันลาย ไตตอม
บุคคลผูหลับดวยเทา ยอมไมไตตอมพระสมณะนี้เปนแน
เพราะเหตุนั้น พระสมณะนี้จึงเปนผูมีความสุข ในเวลาใกล
รุง เจาหนี้ทั้งหลาย ยอมไมทวงพระสมณะนี้วา ทาน
ทั้งหลายจงให ทานทั้งหลายจงให ดังนี้เปนแน เพราะ
เหตุนั้น พระสมณะนี้จึงเปนผูมีความสุข ฯ
[๖๖๙] พระผูมีพระภาคไดภาษิตพระคาถาตอบวา
ดูกรพราหมณ โคใช ๑๔ ตัวของเราไมมีเลย แตของทาน
หายไปได ๖๐ วันเขาวันนี้ ดูกรพราหมณ เพราะเหตุนั้น
เราจึงเปนผูมีความสุข ดูกรพราหมณ งาทั้งหลายอันเลวมี
ใบหนึ่งและสองใบในไร ของเราไมมีเลย ดูกรพราหมณ
เพราะเหตุนั้น เราจึงเปนผูมีความสุข ดูกรพราหมณ หนู
ทั้งหลายในฉางเปลา ยอมไมรบกวนเราเลย ดวยการยกหูหาง
ขึ้นแลวกระโดดโลดเตน ดูกรพราหมณ เพราะเหตุนั้น เรา
จึงเปนผูมีความสุข ดูกรพราหมณ เครื่องลาดของเราใชตั้ง
เจ็ดเดือนไมดาดาษเลย ดวยสัตวทั้งหลายที่บังเกิดขึ้น ดูกร
พราหมณ เพราะเหตุนั้น เราจึงเปนผูมีความสุข ดูกรพราหมณ
หญิงหมาย บุตรธิดามีบุตรคนหนึ่งและสองคน ของเราไมมี
เลย ดูกรพราหมณ เพราะเหตุนั้น เราจึงเปนผูมีความสุข
แมลงวันมีตัวอันลาย ไตตอมบุคคลผูหลับดวยเทา ยอมไม
ไตตอมเราเลย ดูกรพราหมณ เพราะเหตุนั้น เราจึงเปนผู
มีความสุข ดูกรพราหมณ ในเวลาใกลรุง เจาหนี้ทั้งหลาย
ยอมไมทวงเราเลยวา ทานทั้งหลายจงให ทานทั้งหลายจงให
ดูกรพราหมณ เพราะเหตุนั้น เราจึงเปนผูมีความสุข ฯ
[๖๗๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณภารทวาชโคตร
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระโคดมผูเจริญ
ทรงประกาศพระธรรมโดยปริยายเปนอันมาก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา
เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยคิดวา คนมี

จักษุยอมเห็นรูปฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึงพระสมณโคดมผูเจริญ พระธรรม และ
พระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานัก
ของพระโคดมผูเจริญ ฯ
พราหมณภารทวาชโคตรไดบรรพชา ไดอุปสมบทแลวในสํานักของ
พระผูมีพระภาค ก็ทานพระภารทวาชะอุปสมบทแลวไมนาน หลีกไปอยูผูเดียว
ไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู ไมนานเทาไรนัก ก็กระทําใหแจงซึ่ง
คุณวิเศษอันยอดเยี่ยมเปนที่สุดแหงพรหมจรรยซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิตโดยชอบ มีความตองการ ดวยปญญาเครื่องรูย ิ่งเองในปจจุบัน
นี้เขาถึงอยู ไดทราบวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่จะตองทําได
ทําเสร็จแลว กิจอื่นอีกเพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี ก็แหละทานพระภารทวาชะได
เปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย ดังนี้แล ฯ
จบ อรหันตวรรค ที่ ๑
----------รวมพระสูตรในวรรคนี้ 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
อุปาสกวรรคที่ ๒
กสิสูตรที่ ๑
[๖๗๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จประทับอยู ณ พราหมณคามชื่อวา
เอกนาลา ในทักขิณาคีรีชนบท แควนมคธ ก็ในสมัยนั้น กสิภารทวาชพราหมณ
เทียมไถมีจํานวน ๕๐๐ ในกาล (ฤดู) หวานขาว ฯ
[๖๗๒] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร
เสด็จเขาไปยังที่ทําการงานของกสิภารทวาชพราหมณในเวลาเชา ฯ
สมัยนั้นแล กสิภารทวาชพราหมณกําลังเลีย้ งอาหาร (มือ้ เชา) ฯ
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยังที่เลี้ยงอาหาร (ของเขา) ครั้น
แลวประทับยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
กสิภารทวาชพราหมณ ไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับยืนบิณฑบาตอยู
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระสมณะ ขาพเจาไถและหวาน
ครั้นไถและหวานแลว ยอมบริโภค ขาแตพระสมณะ แมพระองคก็จงไถและ
หวาน ครั้นไถและหวานแลว จงบริโภคเถิด ฯ

พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ แมเราก็ไถและหวาน ครั้น
ไถและหวานแลวก็บริโภค ฯ
กสิภารทวาชพราหมณกราบทูลวา ก็ขาพเจาไมเห็นแอก ไถ ผาล ประตัก
หรือโคทั้งหลายของทานพระโคดมเลย เมื่อเชนนี้ทานพระโคดมยังกลาวอยางนี้วา
ดูกรพราหมณ แมเราก็ไถและหวาน ครั้นไถและหวานแลวก็บริโภค ฯ
[๖๗๓] ครั้งนั้นแล 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 ยังที่ซึ่งบุคคล
ไปแลวไมเศราโศก ฯ
เราทํานาอยางนี้ นาที่เราทํานั้นยอมมีผลเปนอมตะ บุคคล
ทํานาอยางนี้แลว ยอมพนจากทุกขทั้งปวงได ฯ
กสิภารทวาชพราหมณกราบทูลวา ทานพระโคดมผูเปนชาวนา ขอจง
บริโภคอมฤตผลที่ทานพระโคดมไถนั้นเถิด ฯ
[๖๗๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา เราไมพึงบริโภคโภชนะ ซึ่งได
เพราะความขับกลอม ดูกรพราหมณ นี่เปนธรรมของบุคคล
ผูเห็นอรรถและธรรมอยู ทานผูรูทั้งหลาย ยอมรังเกียจโภชนะ
ที่ไดเพราะการขับกลอม ดูกรพราหมณ เมื่อธรรมมีอยู ความ
เปนไป (อาชีวะ) นี้ก็ยังมีอยู แตทานจงบํารุง ซึ่งพระ
ขีณาสพทั้งสิ้น ผูแสวงหาคุณใหญ มีความคะนองระงับแลว
ดวยขาวน้ําอันอื่น ดวยวาการบํารุงนั้นเปนนาบุญของผูมุงบุญ ฯ
[๖๗๖] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว กสิภารทวาชพราหมณได
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแต
พระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนก*ปริยาย ดุจหงายภาชนะที่คว่ํา เปดของที่ปดไว บอกทางแกคนหลงทาง สอง

ประทีปในที่มืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจักมองเห็นได ขาแตพระโคดม ขาพระองค
นี้ขอถึงพระผูม ีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมี*พระภาคทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะจนตลอดชีวิต
ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
อุทัยสูตรที่ ๒
[๖๗๗] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จ
เขาไปยังที่อยูของอุทัยพราหมณ ฯ
ลําดับนั้น อุทัยพราหมณเอาขาวใสบาตรถวายพระผูมีพระภาคจนเต็ม ฯ
[๖๗๘] แมครั้งที่ ๒ ในเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือ
บาตรและจีวรเสด็จเขาไปยังที่อยูของอุทัยพราหมณ ฯ
ลําดับนั้น อุทัยพราหมณเอาขาวใสบาตรถวายพระผูมีพระภาคจนเต็ม ฯ
[๖๗๙] แมครั้งที่ ๓ เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือ
บาตรและจีวรเสด็จเขาไปยังที่อยูของอุทัยพราหมณ แมในครั้งที่ ๓ อุทัยพราหมณ
เอาขาวใสบาตรถวายพระผูมพี ระภาคจนเต็มแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
พระสมณโคดมนี้ติดในรส (ติดใจในอาหาร) จึงเสด็จมาบอยๆ ฯ
[๖๘๐] พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา กสิกรยอมหวานพืชบอยๆ ฝนยอม
ตกบอยๆ ชาวนายอมไถนาบอยๆ แวนแควนยอมบริบูรณดวยธัญชาติบอยๆ
ยาจกยอมขอบอยๆ ทานบดีก็ใหบอยๆ ทานบดีใหบอยๆ แลว ก็เขาถึงสวรรค
บอยๆ ผูตองการน้ํานมยอมรีดนมบอยๆ ลูกโคยอมเขาหาแมโคบอยๆ บุคคล
ยอมลําบากและดิ้นรนบอยๆ คนเขลายอมเขาถึงครรภบอยๆ สัตวยอมเกิดและ
ตายบอยๆ บุคคลทั้งหลายยอมนําซากศพไปปาชาบอยๆ สวนผูมีปญญาถึงจะเกิด
บอยๆ ก็เพื่อไดมรรคแลวไมเกิดอีก ดังนี้ ฯ
[๖๘๑] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อุทัยพราหมณไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแต
พระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนก
ปริยาย ดุจหงายภาชนะที่คว่ําเปดของที่ปดไว บอกทางแกคนหลงทาง สองประทีป
ในที่มืดดวยหวังวาคนมีจักษุจักมองเห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม ขาพระองค
ขอถึงพระผูมพี ระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคทรง
จําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะจนตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้
เปนตนไป ฯ
เทวหิตสูตรที่ ๓
[๖๘๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อันเปนอาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ

สมัยนั้น พระผูมีพระภาคประชวรดวยโรคลม ฯ
ทานพระอุปวาณะ เปนอุปฏฐากพระผูมีพระภาค ฯ
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงเรียกทานพระอุปวาณะมาตรัสวา อุปวาณะ
เธอจงรู น้ํารอนเพื่อฉัน ทานพระอุปวาณะทูลรับพระผูมีพระภาคแลว นุงสบงถือ
บาตรและจีวรเขาไปยังที่อยูของเทวหิตพราหมณ แลวยืนนิ่งอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ฯ
[๖๘๓] เทวหิตพราหมณไดเห็นทานพระอุปวาณะยืนนิ่งอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ไดกลาวกะทานพระอุปวาณะดวยคาถาวา
ทานเปนสมณะศีรษะโลน ครองผาสังฆาฏิยืนนิ่งอยู ทาน
ปรารถนาอะไร แสวงหาอะไร มาเพื่อขออะไรหรือ ฯ
[๖๘๔] ทานพระอุปวาณะตอบวา
พระสุคตมุนีเปนอรหันตในโลกประชวรดวยโรคลม ถามี
น้ํารอน ขอทานจงถวายแกพระสุคตมุนีเถิดพราหมณ ฉัน
ปรารถนาจะเอาไปถวายพระผูมีพระภาค ในบรรดาผูที่ควรแก
การบูชา สักการะ นอบนอมทั้งหลาย อันบุคคลไดบูชา
สักการะ นอบนอมแลวนั้น ฯ
[๖๘๕] ครั้งนั้น เทวหิตพราหมณใหบุรุษ (คนใช) ถือกา
น้ํารอน และหอน้ําออย (ตามไป) ถวายทานพระอุปวาณะ ฯ
ลําดับนั้น ทานพระอุปวาณะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับแลว
อัญเชิญใหพระผูมีพระภาคสรงสนาน และละลายน้ําออยดวยน้ํารอนแลวถวาย
พระผูมีพระภาค ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงหายประชวรนั้น ฯ
[๖๘๖] ตอมา เทวหิตพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ
แลว ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
เทวหิตพราหมณนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมี
พระภาคดวยคาถาวา
พึงใหไทยธรรมที่ไหน ทานอันบุคคลใหที่ไหนมีผลมาก
ทักษิณาสําเร็จในที่ไหน แกบุคคลผูบูชาอยางไร ฯ
[๖๘๗] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ผูใดรูขันธที่เคยอาศัยในกอน แลเห็นสวรรคและอบาย บรรลุ
พระอรหัตอันเปนที่สิ้นชาติ อยูจบแลวเพราะรูยิ่ง เปนมุนี พึง
ใหไทยธรรมในผูนี้ ทานที่ใหแลวในผูนี้มีผลมาก ทักษิณา
ยอมสําเร็จแกบุคคลผูบูชาอยางนี้แหละ ฯ

[๖๘๘] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว เทวหิตพราหมณไดกราบ*ทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรม
โดยอเนกปริยาย ดุจหงายภาชนะที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง
สองประทีปในที่มืดดวยหวังวา คนมีจักษุจักมองเห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม
ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค กับพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอ
พระองคจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต
ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
มหาศาลสูตรที่ ๔
[๖๘๙] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้น พราหมณมหาศาลคนหนึ่ง เปนคนปอน นุงหมปอน เขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ สนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการ
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคได
ตรัสกะพราหมณมหาศาลนั้น ผูนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลววา ดูกรพราหมณ
ทําไมทานจึงเปนคนปอน นุงหมก็ปอน ฯ
พราหมณมหาศาลกราบทูลวา ขาแตทานพระโคดม พวกบุตรของขา
พระองค ๔ คนในบานนี้คบคิดกับภรรยาแลวขับขาพระองคออกจากเรือน ฯ
[๖๙๐] ดูกรพราหมณ ถาอยางนั้น ทานจงเรียนคาถานี้แลว เมื่อหมู
มหาชนประชุมกันที่สภา และเมื่อพวกบุตรมาประชุมพรอมแลว จงกลาววา
เราชื่นชม และปรารถนาความเจริญแกบุตรเหลาใด บุตร
เหลานั้นคบคิดกันกับภรรยารุมวาเรา ดังสุนัขรุมเหาสุกร เขา
วาพวกมันเปนอสัตบุรุษลามก รองเรียกเราวาพอๆ พวก
มันประดุจยักษแปลงเปนบุตรมา ละทิ้งเราผูลวงเขาปจฉิม
วัยไว ฯ
พวกมันกําจัดคนแกไมมีสมบัติออกจากที่ (อาศัย) กิน ดังมา
แกที่เจาของปลอยทิ้งฉะนั้น ฯ
บิดาของบุตรพาลเปนผูเฒาตองขอในเรือนผูอื่นไดยินวาไมเทา
ของเรายังจะดีกวา พวกบุตรที่ไมเชื่อฟงจะดีอะไร เพราะ
ไมเทายังปองกันโคหรือสุนัขดุได ในที่มืดยังใชยันไปขาง
หนาได ในที่ลึกยังใชหยั่งดูได พลาดแลวยังยัง้ อยูไดดว ย
อานุภาพไมเทา ฯ
[๖๙๑] ครั้งนั้นแล พราหมณมหาศาลนั้นเรียนคาถานี้ในสํานักพระผู
พระภาคแลว เมื่อหมูมหาชนประชุมกันในสภา และเมื่อพวกบุตรมาประชุมแลว
จึงไดกลาววา

เราชื่นชมและปรารถนาความเจริญแกบุตรเหลาใด บุตรเหลา
นั้น คบคิดกันกับภรรยารุมวาเรา ดังสุนัขรุมเหาสุกร เขาวา
พวกมันเปนอสัตบุรุษลามก รองเรียกเราวาพอๆ พวกมัน
ประดุจยักษแปลงเปนบุตรมา ละทิ้งเราผูลวงเขาปจฉิมวัยไว ฯ
พวกมันกําจัดคนแกไมมีสมบัติออกจากที่ (อาศัย) กินดัง
มาแกที่เจาของปลอยทิ้งฉะนั้น ฯ
บิดาของบุตรพาลเปนผูเฒาตองขอในเรือนผูอื่น ไดยินวาไมเทา
ของเรายังจะดีกวา พวกบุตรที่ไมเชื่อฟงจะดีอะไร เพราะไมเทา
ยังปองกันโคหรือสุนัขดุได ในที่มืดยังใชยันไปขางหนาได ใน
ที่ลึกยังใชหยั่งดูได พลาดแลวยังยัง้ อยูไดดวยอานุภาพ
ไมเทา ฯ
[๖๙๒] ลําดับนั้น พวกบุตรนําพราหมณมหาศาลนั้นไปยังเรือน
ใหอาบน้ําแลวใหนุงหมผาคูหนึ่งๆ ทุกๆ คน ฯ
พราหมณมหาศาลนั้น ถือผาคูหนึ่งไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ
สนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบ
ทูลพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม ขาพเจาชื่อวาเปนพราหมณ ยอมแสวง
หาทรัพยสําหรับอาจารยมาใหอาจารย ขอทานพระโคดมผูเปนอาจารยของขาพเจา
จงรับสวนของอาจารยเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคทรงรับดวยความอนุเคราะห ฯ
[๖๙๓] ครั้งนั้น พราหมณมหาศาลนั้น ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตทานพระโคดม ภาษิต
ของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงาย
ภาชนะที่คว่ํา เปดของที่ปดไว บอกทางแกคนหลงทาง สองประทีปในที่มืดดวย
หวังวาคนมีจักษุจักมองเห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม ขาพระองคขอถึงพระผูมี
พระภาค กับพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคจงทรงจําขา*พระองควาเปนอุบาสก ผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้
เปนตนไป ฯ
มานัตถัทธสูตรที่ ๕
[๖๙๔] สาวัตถีนิทาน ฯ
สมัยนั้น พราหมณมีนามวามานัตถัทธะ สํานักอยูในกรุงสาวัตถี เขา
ไมไหวมารดา บิดา อาจารย พี่ชาย ฯ
[๖๙๕] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคอันบริษัทหมูใหญแวดลอมทรงแสดง
ธรรมอยู ฯ
ครั้งนั้น มานัตถัทธพราหมณมีความดําริวา พระสมณโคดมนี้อัน

บริษัทหมูใหญแวดลอมแสดงธรรมอยู ถากระไร เราจะเขาไปเฝาพระสมณโคดม
ยังที่ประทับ ถาพระสมณโคดมตรัสกะเรา เราก็จะพูดกะทาน ถาพระสมณโคดม
ไมตรัสกะเรา เราก็จะไมพูดกะทาน ลําดับนั้นแล มานัตถัทธพราหมณเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคยังที่ประทับแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้งนั้น พระผูมี
พระภาคไมตรัสดวย มานัตถัทธพราหมณตองการจะกลับจากที่นั้น ดวยคิดวา
พระสมณโคดมนี้ไมรูอะไร ฯ
[๖๙๖] ทีนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวิตกในใจของมานัตถัทธ*พราหมณดวยพระหฤทัยแลว ไดตรัสกะมานัตถัทธพราหมณดวยพระคาถาวา
ดูกรพราหมณ ใครในโลกนี้มีมานะไมดีเลย ผูใดมาดวย
ประโยชนใด ผูนั้นพึงเพิ่มพูนประโยชนนั้นแล ฯ
[๖๙๗] ครั้งนั้น มานัตถัทธพราหมณคิดวา พระสมณโคดมทราบจิตเรา
จึงหมอบลงดวยศีรษะที่ใกลพระบาทพระผูมีพระภาค ณ ที่นั้นเอง แลวจูบพระบาท
พระผูมีพระภาคดวยปากและนวดดวยมือ ประกาศชื่อวา ขาแตทานพระโคดม
ขาพระองคมีนามวา มานัตถัทธะๆ ฯ
ครั้งนั้น บริษัทนั้นเกิดประหลาดใจวา นาอัศจรรยจริง ไมเคยมีหนอ
มานัตถัทธพราหมณนี้ไมไหวมารดา บิดา อาจารย พี่ชาย แตพระสมณโคดม
ทรงทําคนเห็นปานนี้ใหทํานอบนบไดเปนอยางดียิ่ง ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสกะมานัตถัทธพราหมณวา พอละพราหมณ
เชิญลุกขึ้นนั่งบนอาสนะของตนเถิด เพราะทานมีจิตเลื่อมใสในเราแลว ฯ
[๖๙๘] ลําดับนั้น มานัตถัทธพราหมณนั่งบนอาสนะของตนแลวไดกราบ
ทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
ไมควรทํามานะในใคร ควรมีความเคารพในใคร พึงยําเกรง
ใคร บูชาใครดวยดีแลว จึงเปนการดี ฯ
[๖๙๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ไมควรทํามานะในมารดา บิดา พี่ชาย และในอาจารยเปน
ที่ ๔ พึงมีความเคารพในบุคคลเหลานั้น พึงยําเกรงบุคคล
เหลานั้น บูชาบุคคลเหลานั้นดวยดีแลวจึงเปนการดี บุคคล
พึงทําลายมานะเสีย ไมควรมีความกระดางในพระอรหันตผู
เย็นสนิท ผูทํากิจเสร็จแลว หาอาสวะมิได ไมมีผูอื่นยิ่งกวา
เพราะอนุสัยนั้น ฯ
[๗๐๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว มานัตถัทธพราหมณได
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรม
โดยอเนกปริยายดุจหงายภาชนะที่คว่ํา เปดของที่ปดไว บอกทางแกคนหลงทาง

สองประทีปในที่มืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจักมองเห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม
ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค กับพระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอ
พระองคจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต
ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
ปจจนิกสูตรที่ ๖
[๗๐๑] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยูในพระเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้น พราหมณมีนามวา
ปจจนิกสาตะ สํานักอยูในกรุงสาวัตถี ปจจนิกสาตพราหมณมีความดําริวา อยา
กระนั้นเลย เราพึงเขาไปเฝาพระสมณโคดมยังที่ประทับเถิด พระสมณโคดมจัก
ตรัสคําใดๆ เราจักเปนขาศึกคํานั้นๆ ดังนี้ ฯ
[๗๐๒] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จจงกรมอยูในที่แจง ลําดับนั้น
ปจจนิกสาตพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับแลว เดินตามพระผูมี*พระภาคซึ่งกําลังเสด็จจงกรมอยู 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
ดุจหงายภาชนะที่คว่ํา เปดของที่ปดไว บอกทางแกคนหลงทาง สองประทีปในที่
มืด ดวยหวังวาคนมีจักษุจะมองเห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม ขาพระองคนี้ขอ
ถึงพระผูมีพระภาค กับพระธรรมและพระสงฆเปนสรณะ ขอพระองคจงทรงจําขา
พระองควาเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตน
ไป ฯ
นวกรรมิกสูตรที่ ๗
[๗๐๕] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ไพรสณฑแหงหนึ่ง
ในแควนโกศล ฯ
สมัยหนึ่ง นวกรรมิกภารทวาชพราหมณใหคนทํางานอยูในไพรสณฑนั้น
เขาไดเห็นพระผูมีพระภาคซึ่งประทับนั่งคูบัลลังก (นั่งขัดสมาธิ) ตั้งพระกายตรง
ดํารงพระสติไวเฉพาะหนา ที่โคนสาลพฤกษตนหนึ่ง ครั้นเห็นแลว เขามีความ

คิดวา เราใหคนทํางานอยูในไพรสณฑนี้จึงยินดี สวนพระสมณะนี้ ใหคนทําอะไร
อยูจึงยินดี ฯ
[๗๐๖] ลําดับนั้น นวกรรมิกภารทวาชพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
ขาแตทานภิกษุ ทานทํางานอะไรหรือ 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 ดุจหงายภาชนะที่คว่ํา เปดของที่ปดไว บอกทางแกคนหลงทาง
สองประทีปในที่มืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจะมองเห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม
ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอ
พระองคจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ตั้ง
แตวันนี้เปนตนไป ฯ
กัฏฐหารสูตรที่ ๘
[๗๐๙] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ ไพรสณฑแหงหนึ่ง
ในแควนโกศลโนน ฯ
ก็สมัยนั้น พวกมาณพหลายคน ซึ่งเปนอันเตวาสิกของพราหมณภารทวาช
โคตรคนหนึ่ง เที่ยวหาฟนพากันเขาไปยังไพรสณฑนั้น แลวไดเห็นพระผูมพี ระภาค
ประทับนั่งคูบัลลังก ตั้งพระกายตรง ดํารงพระสติไวเฉพาะหนา อยูในไพรสณฑ
นั้น จึงเขาไปหาพราหมณภารทวาชโคตรถึงที่อยู แลวบอกพราหมณภารทวาชโคตร
วา ขอทานพึงทราบ พระสมณโคดมประทับนั่งคูบัลลังก ตั้งพระกายตรง ดํารง
พระสติไวเฉพาะหนา อยูในไพรสณฑ ฯ
[๗๑๐] ลําดับนั้น พราหมณภารทวาชโคตรพรอมดวยมาณพเหลานั้น
เขาไปยังไพรสณฑนั้นแลว ไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับนั่งคูบัลลังก ตั้งพระกาย
ตรง ดํารงพระสติไวเฉพาะหนา ครั้นเห็นแลว จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ณ
ที่นั้น แลวไดทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
ภิกษุ ทานเขาไปสูปาที่วางเปลาปราศจากคนในปาหนาทึบ นา
หวาดเสียวนัก มีกายไมหวั่นเปนประโยชน งาม เพงพินิจ
อยางดีหนอ ทานเปนมุนีอาศัยปา อยูในปาผูเดียว ซึ่งไมมี

การขับรอง และการบรรเลง การที่ทานมีจิตยินดี อยูในปา
แตผูเดียวนี้ ปรากฏเปนขอนาอัศจรรยแกขาพเจา ขาพเจา
ปรารถนาไตรทิพยอันสูงสุด จึงมุงหมายความเปนสหายกับ
ทาวมหาพรหมผูเปนอธิบดีของโลก เหตุไร ทานจึงชอบใจ
ปาที่ปราศจากคน ทานทําความเพียรในที่นี้เพื่อบังเกิดเปน
พรหมหรือ ฯ
[๗๑๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ความมุงหวังหรือความเพลิดเพลินอยางใดๆ ในอารมณหลาย
ชนิด ซึ่งมีประจําอยูทุกเมื่อ นานาประการ หรือตัณหาอัน
เปนเหตุใหกระชับแนน ซึ่งมีอวิชชาเปนมูลราก กอใหเกิด
ทั้งหมด เราทําใหสิ้นสุดพรอมทั้งรากแลว เราจึงไมมีความ
มุงหวัง ไมมีตัณหาประจํา ไมมีตัณหาเขามาใกล มีปรกติ
เห็นหมดจดในธรรมทั้งปวง บรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุด
ประเสริฐ เราควรเปนพรหม แกลวกลาเพงอยู ฯ
[๗๑๒] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว พราหมณภารทวาชโคตร
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดย
อเนกปริยาย ดุจหงายภาชนะที่คว่ํา เปดของที่ปดไว บอกทางแกคนหลงทาง
สองประทีปในที่มืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจะมองเห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม
ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอ
พระองคจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต
ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
มาตุโปสกสูตรที่ ๙
[๗๑๓] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้น มาตุโปสกพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ สนทนา
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง มาตุโปสกพราหมณนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ได
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดมผูเจริญ ขาพเจาแสวงหาภิกษาโดยชอบ
แลวเลี้ยงมารดาและบิดา ขาพเจาทําเชนนี้ ชื่อวาทํากิจที่ควรทําหรือไม ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ชอบยิ่ง พราหมณ ทานทําดังนี้ ชื่อวาไดทํา
กิจที่ควรทําแลว ดวยวา ผูใดแสวงหาภิกษาโดยชอบแลว เลีย้ งมารดาและบิดา
ผูนั้นยอมไดบุญเปนอันมาก ฯ
[๗๑๔] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้
จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา

บุคคลใดเลี้ยงมารดาและบิดาโดยชอบ เพราะการบํารุงมารดา
และบิดานั่นแล บัณฑิตยอมสรรเสริญบุคคลนั้นในโลกนี้
ทีเดียว บุคคลนั้นละไปจากโลกนี้แลวยอมบันเทิงในสวรรค ฯ
[๗๑๕] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว มาตุโปสกพราหมณได
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทาน
พระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนก
ปริยายดุจหงายภาชนะที่คว่ํา เปดของที่ปดไว บอกทางแกคนหลงทาง สอง*ประทีปในที่มืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจะมองเห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม
ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอพระ
องคจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต
วันนี้เปนตนไป ฯ
ภิกขกสูตรที่ ๑๐
[๗๑๖] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้น ภิกขกพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ สนทนา
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ภิกขกพราหมณนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคเปนคนขอ พระองคก็
เปนผูขอ ในความขอนี้ เราจะตางอะไรกัน ฯ
[๗๑๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา
บุคคลหาชื่อวาเปนภิกษุเพียงดวยการขอคนอื่นไม บุคคล
สมาทานธรรมเปนพิษ หาชื่อวาเปนภิกษุไดไม ผูใดในโลก
นี้ละบุญและบาปเสียแลว ประพฤติพรหมจรรยดวยการ
พิจารณา ผูนั้นแลชื่อวาเปนภิกษุ ฯ
[๗๑๘] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว ภิกขกพราหมณไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดม
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจ*หงายภาชนะที่คว่ํา เปดของที่ปดไว บอกทางแกคนหลงทาง สองประทีปในที่มืด
ดวยหวังวา คนมีจักษุจักมองเห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม ขาพระองคขอถึง
พระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระสงฆเปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปน
ตนไป ฯ
สังครวสูตรที่ ๑๑
[๗๑๙] สาวัตถีนิทาน ฯ
สมัยนั้น สังครวพราหมณอาศัยอยูในกรุงสาวัตถี มีลัทธิถือความบริสุทธิ์
ดวยน้ํา ปรารถนาความบริสุทธิ์ดวยน้ํา ประพฤติการลงอาบน้ําชําระรางกายทั้งเวลา

เย็นเวลาเชาเปนนิตย ฯ
ครั้งนั้น ทานพระอานนทนุงแลวถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตในกรุง
สาวัตถีในเวลาเชา ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีแลวกลับมาเวลาหลังอาหาร
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๗๒๐] ทานพระอานนทนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา พระเจาขา สังครวพราหมณอาศัยอยูในกรุงสาวัตถี เขามีลัทธิ
ถือความบริสุทธิ์ดวยน้ํา ปรารถนาความบริสุทธิ์ดวยน้ํา ประพฤติการลงอาบน้ําชําระ
รางกาย ทั้งเวลาเย็นเวลาเชาเปนนิตย ขาพระองคขอโอกาส ขอพระผูมีพระภาค
จงเสด็จไปหาสังครวพราหมณยังที่อยูอาศัย ดวยความอนุเคราะหเถิดพระเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดุษณีภาพ ฯ
ครั้งนั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร
เสด็จเขาไปหาสังครวพราหมณยังที่อยูอาศัย แลวประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปู
ลาดไว ฯ
[๗๒๑] ลําดับนั้น สังครวพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคแลว
สนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสถามสังครวพราหมณ ซึ่งนั่งอยู ณ สวนขางหนึ่งวา
ดูกรพราหมณ เขาวา ทานไดชื่อวาถือความบริสุทธิ์ดวยน้ํา ปรารถนาความบริสุทธิ์
ดวยน้ํา ทานถือการลงอาบน้ําชําระรางกาย ทั้งเวลาเย็นเวลาเชาเปนนิตย จริงหรือ ฯ
สังครวพราหมณกราบทูลวา จริงเชนนั้น ทานพระโคดมผูเจริญ ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ทานเห็นอํานาจประโยชนอะไรจึงไดชอื่ วามีลัทธิถือ
ความบริสุทธิ์ดวยน้ํา ปรารถนาความบริสุทธิ์ดวยน้ํา ถือการลงอาบน้ํา
ชําระรางกาย ทั้งเวลาเย็นเวลาเชาเปนนิตย ฯ
ส. ทานพระโคดม บาปกรรมใดที่ขาพระองคทําในเวลากลางวัน ขาพระ
องคลอยบาปกรรมนั้นเสียดวยการอาบน้ําในเวลาเย็น บาปกรรมใดที่ขาพระองคทํา
ในเวลากลางคืน ขาพระองคลอยบาปกรรมนัน้ เสียดวยการอาบน้ําในเวลาเชา ทาน
พระโคดม ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชนนี้แหละ จึงไดชื่อวา มีลัทธิถือความ
บริสุทธิ์ดวยน้ํา ปรารถนาความบริสุทธิ์ดวยน้ํา ถือการลงอาบน้ําชําระรางกาย ทั้ง
เวลาเย็นเวลาเชาเปนนิตย ฯ
[๗๒๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรพราหมณ หวงน้ําคือธรรมมีศีลเปนทาไมขุน สัตบุรุษ
สรรเสริญตอสัตบุรุษ เปนที่ที่บุคคลผูถึงเวทอาบแลว บุคคล
ผูมีตัวไมเปยกเทานั้นจึงจะขามถึงฝงได ฯ
[๗๒๓] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว สังครวพราหมณไดกราบทูล

พระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดม
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจ
หงายภาชนะที่คว่ํา เปดของที่ปดไว บอกทางแกคนหลงทาง สองประทีปในที่มืด
ดวยหวังวา คนมีจักษุจักมองเห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม ขาพระองคขอถึง
พระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะขอพระองคทรงจําขาพระ
องควาเปนอุบาสก ผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
โขมทุสสสูตรที่ ๑๒
[๗๒๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมชื่อวา โขมทุสสะของเจา
ศากยะ ในแควนสักกะ ฯ
ครั้งนั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลวทรงถือบาตรและจีวร เสด็จ
เขาไปบิณฑบาตยังโขมทุสสนิคม ฯ
สมัยนั้น พราหมณและคฤหบดีชาวโขมทุสสนิคม ประชุมกันอยูในสภา
ดวยกรณียกิจบางอยาง และฝนกําลังตกอยูประปราย ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยังสภานั้น ฯ
พราหมณและคฤหบดีชาวโขมทุสสนิคม ไดเห็นพระผูมพี ระภาคเสด็จมา
แตไกล ครั้นแลวไดกลาวคํานีว้ า คนพวกไหนชื่อวาสมณะโลน และคนพวกไหน
รูจักธรรมของสภา ฯ
[๗๒๕] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพราหมณและคฤหบดีชาว
โขมทุสสนิคม ดวยพระคาถาวา
ในที่ใดไมมีคนสงบ ที่นั้นไมชื่อวาสภา คนเหลาใดไม
กลาวธรรม คนเหลานั้นไมชื่อวาคนสงบ คนสงบละราคะ
โทสะ และโมหะแลวกลาวธรรมอยู ฯ
[๗๒๖] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณและคฤหบดี
ชาวโขมทุสสนิคม ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทานพระ
โคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เหมือนหงายของทีค่ ว่ํา เปดของที่ปด
บอกทางใหแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืด ดวยหวังวาคนมีจักษุจักเห็นรูป
ฉะนั้น พวกขาพระองคเหลานีข้ อถึงทานพระโคดมผูเจริญกับพระธรรมและพระภิกษุ
สงฆเปนสรณะ ขอทานพระโคดมทรงจําพวกขาพระองควา เปนอุบาสกถึงสรณะ
ตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ดังนี้ ฯ
จบอุบาสกวรรคที่ ๒
-----------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ 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
นิกขันตสูตรที่ ๑
[๗๒๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง ทานพระวังคีสะ อยูที่อัคคาฬวเจดีย เขตเมืองอาฬวี กับทาน
พระนิโครธกัปปะผูเปนอุปชฌาย ก็สมัยนั้น ทานพระวังคีสะยังเปนภิกษุใหม
บวชไดไมนาน ถูกละไวใหเฝาวิหาร ฯ
[๗๒๘] ครั้งนั้น สตรีเปนอันมาก ประดับประดารางกายแลว เขาไป
ยังอารามเที่ยวดูที่อยูของพวกภิกษุ
ครั้งนั้นแล ความกระสันยอมบังเกิดขึ้น ความกําหนัดยอมรบกวนจิตของ
ทานพระวังคีสะ เพราะไดเห็นสตรีเหลานั้น ฯ
ลําดับนั้น ทานพระวังคีสะ มีความคิดดังนี้วา ไมเปนลาภของเราหนอ
ไมใชลาภของเราหนอ เราไดชวั่ เสียแลวหนอ เราไมไดดีเสียแลวหนอ ที่เราเกิด
ความกระสัน ที่ความกําหนัดรบกวนจิตเรา เหตุที่คนอื่นๆ จะพึงบรรเทาความ
กระสันแลวยังความยินดีใหบังเกิดขึ้นแกเรา ในความกําหนัดที่บังเกิดขึ้นแลวนี้เรา
จะไดแตที่ไหน อยากระนั้นเลย เราพึงบรรเทาความกระสันเสียแลวยังความยินดี
ใหเกิดขึ้นแกตนดวยตนเองเถิด ฯ
[๗๒๙] ในกาลนั้นแล ทานพระวังคีสะบรรเทาความกระสันเสียแลว
ยังความยินดีใหเกิดขึ้นแกตนเองแลว ไดภาษิตคาถาเหลานี้ในเวลานั้นวา
วิตกทั้งหลายเปนเหตุใหคะนอง (เกิดมา) แตฝายธรรมดํา
เหลานี้ ยอมวิ่งเขามาสูเราผูออกจากเรือนบวช เปนผูไมมี
เหยาเรือนแลว ฯ
บุตรของคนชั้นสูงทั้งหลาย ผูมีฝมืออันเชี่ยวชาญ ศึกษาดี
แลว ทรงธนูไวมั่นคง พึงทําจํานวนคนที่ไมยอมหนีตั้งพันๆ
ใหกระจัดกระจายไปรอบดาน (ฉันใด)
ถึงแมวาสตรีมากยิ่งกวานี้จักมา สตรีเหลานั้นก็จักเบียดเบียน
เรา ผูตั้งมั่นแลวในธรรมของตนไมไดเลย (ฉันนั้น)
เพราะวา เราไดฟงทางเปนที่ไปสูพระนิพพานนี้ในที่เฉพาะ
พระพักตรของพระพุทธเจา ผูเปนเผาพันธุ พระอาทิตยแลว
ใจของเรายินดีแลวในทางเปนที่ไปสูพระนิพพานนั้น ฯ

แนะมารผูชั่วราย ถาทานจะเขามาหาเราผูอยูอยางนี้ แนะ
มฤตยุราช เราจักทําโดยวิธีที่ทานจักไมเห็นแมซึ่งทางของเรา
ไดเลย ดังนี้ ฯ
อรติสูตรที่ ๒
[๗๓๐] สมัยหนึ่ง ทานวังคีสะ อยูที่อัคคาฬวเจดีย เขตเมืองอาฬวี
กับทานพระนิโครธกัปปะผูเปนอุปชฌาย โดยสมัยนั้นแล ทานพระนิโครธกัปปะ
กลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต ยอมเขาไปสูวิหาร ยอมออกในเวลาเย็นบาง
ในวันรุงขึ้นหรือในเวลาภิกษาจารบาง ฯ
[๗๓๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ความกระสันยอมบังเกิดขึ้น ความกําหนัด
ยอมรบกวนจิตของทานพระวังคีสะ ลําดับนั้น ทานพระวังคีสะมีความคิดดังนี้วา
ไมเปนลาภของเราหนอ ไมใชลาภของเราหนอ เราไดชั่วเสียแลวหนอ เราไมได
ดีเสียแลวหนอ ที่เราเกิดความกระสันขึ้นแลว ที่ความกําหนัดรบกวนจิตเรา เรา
จะไดเหตุที่คนอื่นๆ จะพึงบรรเทาความกระสันแลวยังความยินดีใหเกิดขึ้นแกเรา
ในความกําหนัดที่เกิดขึ้นแลวนี้แตที่ไหน อยากระนั้นเลย เราพึงบรรเทาความ
กระสันแลว ยังความยินดีใหเกิดขึ้นแกตนดวยตนเองเถิด ฯ
[๗๓๒] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะบรรเทาความกระสันแลว ยังความ
ยินดีใหเกิดขึ้นแกตนดวยตนเอง ไดภาษิตคาถาเหลานี้ในเวลานั้นวา
บุคคลใดละความไมยินดี (ในศาสนา) และความยินดี (ใน
กามคุณทั้งหลาย) และวิตกอันอาศัยเรือนโดยประการทั้งปวง
แลว ไมพึงทําปาใหญคือกิเลสในอารมณไหนๆ เปนผูไม
มีปาคือกิเลส เปนผูไมนอมใจไปแลว ผูนั้นแลชื่อวาเปน
ภิกษุ ฯ
รูปอยางใดอยางหนึ่งในโลกนี้ ที่ตั้งอยูบนแผนดินก็ดี ทั้งตั้ง
อยูในเวหาสก็ดี ที่อยูในแผนดินก็ดี ยอมทรุดโทรม เปน
ของไมเที่ยงทั้งหมด บุคคลทั้งหลายผูสํานึกตน ยอมถึงความ
ตกลงอยางนี้เที่ยวไป ฯ
ชนทั้งหลายเปนผูติดแลว ในอุปธิทั้งหลายคือ ในรูปอันตน
เห็นแลว ในเสียงอันตนไดฟงแลว ในกลิ่นและรสอันตน
ไดกระทบแลว และในโผฏฐัพพารมณอันตนรูแลว ทานจง
บรรเทาความพอใจในกามคุณ ๕ เหลานั้น เปนผูไมหวั่นไหว
บุคคลใดไมติดอยูในกามคุณ ๕ เหลานั้น บัณฑิตทั้งหลาย
เรียกบุคคลนั้นวา เปนมุนี ฯ
วิตกของคนทั้งหลายอาศัยปยรูปสาตรูป ๖๐ เปนอันมาก
ตั้งลงแลวโดยไมเปนธรรมในหมูปุถุชน บุคคลไมพึงถึงวังวน

กิเลสในอารมณไหนๆ และบุคคลผูไมพูดจาชั่วหยาบ จึง
ชื่อวาเปนภิกษุ ฯ
บัณฑิตผูมีจิตตั้งมั่นแลวตลอดกาลนาน ผูไมลวงโลก ผูม ี
ปญญาแกกลา ผูไมทะเยอทะยาน เปนมุนี ผูถึงบทอันระงับ
แลว อาศัยพระนิพพาน เปนผูดับกิเลสไดแลว ยอมรอคอย
กาล (เปนที่ปรินิพพาน) ดังนี้ ฯ
เปสลาติมัญญนาสูตรที่ ๓
[๗๓๓] สมัยหนึ่ง ทานพระวังคีสะอยูที่อัคคาฬวเจดีย เขตเมืองอาฬวี
กับทานพระนิโครธกัปปะผูอุปชฌาย ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระวังคีสะนึกดู
หมิ่นภิกษุทั้งหลาย ผูมีศีลเปนที่รักเหลาอื่น ดวยปฏิภาณของตน ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะมีความคิดดังนี้วา ไมเปนลาภของเราหนอ
ไมใชลาภของเราหนอ เราไดชวั่ เสียแลวหนอ เราไมไดดีเสียแลวหนอ ที่เรา
ดูหมิ่นภิกษุทั้งหลาย ผูมีศีลเปนที่รักเหลาอื่น ดวยปฏิภาณของตน ดังนี้ ฯ
[๗๓๔] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะยังความวิปฏิสารใหเกิดขึ้นแกตน
ดวยตนเองแลว ไดภาษิตคาถาเหลานี้ในเวลานั้นวา
ดูกรทานผูเปนสาวกของพระโคดม ทานจงละมานะเสีย
ทานจงละหนทางแหงมานะในโลกนี้เสีย ทานจงเปนผูละ
หนทางแหงมานะในโลกนี้เสีย อยาใหมีสวนเหลือได (เพราะ)
หมูสัตวผูอันความลบหลูทําใหมัวหมอง แลวยอมเปนผูมีความ
เดือดรอนตลอดกาลนาน สัตวทั้งหลายผูอันมานะกําจัดแลว
ยอมตกนรก ชนทั้งหลายผูอันมานะกําจัดแลว เขาถึงนรก
แลว ยอมเศราโศกสิ้นกาลนาน ภิกษุผูชํานะกิเลสดวยมรรค
เปนผูปฏิบัติชอบ ยอมไมเศราโศกเลยในกาลไหนๆ ยอม
ไดรับเกียรติคุณและความสุข บัณฑิตทั้งหลายยอมเรียกภิกษุ
ผูเชนนั้นวา เปนผูเห็นธรรม เพราะฉะนั้น ทานจงเปนผูไม
มีกิเลสเพียงตะปูเครื่องตรึงใจในโลกนี้ เปนผูมีความเพียร
จงละนิวรณทั้งหลายเสีย เปนผูบริสุทธิ์ และละมานะอยา
ใหมีสวนเหลือแลว ทําที่สุดแหงกิเลสดวยวิชชา เปนผูสงบ
ระงับ ดังนี้ ฯ
อานันทสูตรที่ ๔
[๗๓๕] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้นแล ในเวลาเชา ทานพระอานนทนุงหมแลวถือบาตรและจีวร
เขาไปเที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี มีทานพระวังคีสะเปนปจฉาสมณะ ก็

โดยสมัยนั้นแล ความกระสันไดเกิดขึ้น ความกําหนัดยอมรบกวนจิตของทาน
พระวังคีสะ ฯ
[๗๓๖] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะไดกลาวกะทานพระอานนทดวย
คาถาวา
ขาพเจาเรารอนเพราะกามราคะ จิตของขาพเจารุมรอน ขอทาน
จงบอกวิธีเปนเครื่องดับราคะ เพื่ออนุเคราะหแกขาพเจาดวย
เถิด ทานผูโคดม ฯ
ทานพระอานนทจึงกลาววา
[๗๓๗] จิตของทานรุมรอน เพราะสัญญาอันวิปลาส ทานจงละ
เวนนิมิตอันสวยงาม อันเปนที่ตั้งแหงราคะเสีย ทานจงเห็น
สังขารทั้งหลาย โดยความเปนของแปรปรวน โดยเปนทุกข
และอยาเห็นโดยความเปนตน ทานจงดับราคะอันแรงกลา
ทานจงอยาถูกราคะเผาผลาญบอยๆ ทานจงเจริญจิตใน
อสุภกัมมัฏฐาน ใหเปนจิตมีอารมณเปนอันเดียวตั้งมัน่ ดวยดี
เถิด ทานจงมีกายคตาสติ ทานจงเปนผูมากดวยความหนาย
ทานจงเจริญความไมมีนิมิต และจงถอนมานานุสัยเสีย เพราะ
การรูเทาถึงมานะ ทานจักเปนผูสงบระงับเที่ยวไป ดังนี้ ฯ
สุภาษิตสูตรที่ ๕
[๗๓๘] สาวัตถีนิทาน ฯ
ในสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระพุทธดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว พระผูมี*พระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย วาจาอันประกอบดวยองค
๔ เปนวาจาสุภาษิต ไมเปนวาจาทุพภาษิต เปนวาจาไมมีโทษ และเปนวาจาอัน
วิญูชนทั้งหลายไมติเตียน องค ๔ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม*วินัยนี้ ยอมกลาวแตวาจาที่บุคคลกลาวดีแลวอยางเดียว ไมกลาววาจาที่บุคคล
กลาวชั่วแลว ๑ ยอมกลาวแตวาจาที่เปนธรรมอยางเดียว ไมกลาววาจาที่ไมเปน
ธรรม ๑ ยอมกลาวแตวาจาอันเปนที่รักอยางเดียว ไมกลาววาจาอันไมเปนที่รัก ๑
ยอมกลาวแตวาจาจริงอยางเดียว ไมกลาววาจาเท็จ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย วาจาอัน
ประกอบดวยองค ๔ เหลานี้แล เปนวาจาสุภาษิต ไมเปนวาจาทุพภาษิต เปนวาจา
ไมมีโทษ และเปนวาจาอันวิญูชนทั้งหลายไมติเตียน ฯ
[๗๓๙] พระผูมีพระภาค ผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้
จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
สัตบุรุษทั้งหลาย ไดกลาววาจาสุภาษิตวาเปนที่หนึ่ง บุคคล
พึงกลาววาจาที่เปนธรรม ไมพึงกลาววาจาที่ไมเปนธรรม เปน

ที่สอง บุคคลพึงกลาววาจาอันเปนที่รัก ไมพึงกลาววาจาอัน
ไมเปนที่รัก เปนที่สาม บุคคลพึงกลาววาจาจริง ไมพึงกลาว
วาจาเท็จ เปนที่สี่ ดังนี้ ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่ง
ประนมอัญชลีเฉพาะพระผูมีพระภาคแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระผูมีพระภาค เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ขาแตพระสุคต เนื้อ
ความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา เนื้อความนี้จงแจมแจงกะเธอเถิด วังคีสะ ฯ
[๗๔๐] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะไดทูลสรรเสริญพระผูมีพระภาคดวย
คาถาทั้งหลายอันสมควร ณ ที่เฉพาะพระพักตรวา
บุคคลพึงกลาวแตวาจาที่ไมเปนเหตุยังตนใหเดือดรอน และ
ไมเปนเหตุเบียดเบียนผูอื่น วาจานั้นแลเปนสุภาษิต บุคคล
พึงกลาวแตวาจาอันเปนที่รัก ที่ชนทั้งหลายชื่นชมแลว ไม
ถือเอาคําที่ชั่วชาทั้งหลาย กลาวแตวาจาอันเปนที่รักแกชน
เหลาอื่น คําสัตยแล เปนวาจาไมตาย ธรรมนี้เปนของมีมา
แตเกากอน สัตบุรุษทั้งหลายเปนผูตั้งมั่นแลวในคําสัตย ที่
เปนอรรถและเปนธรรม พระพุทธเจาตรัสพระวาจาใด ซึ่ง
เปนวาจาเกษม เพื่อใหถึงพระนิพพาน เพื่อทําที่สุดแหงทุกข
พระวาจานั้นแลเปนสูงสุดกวาวาจาทั้งหลาย ดังนี้ ฯ
สารีปุตตสูตรที่ ๖
[๗๔๑] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ก็สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรชี้แจงใหภิกษุทั้งหลาย เห็นแจง สมาทาน
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา ดวยวาจาของชาวเมือง สละสลวย ไมมีโทษ
ไมเคลื่อนคลาด อาจยังผูฟงใหรูเนื้อความไดแจมแจง ฯ
สวนภิกษุเหลานั้นก็ทําธรรมนั้นใหเปนประโยชน ใสใจกําหนดดวยจิต
ทั้งปวง เงี่ยโสตลงฟงธรรม ฯ
[๗๔๒] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะมีความคิดดังนี้วา ทานพระสารีบุตร
นี้ แนะนําชักชวนภิกษุทั้งหลายใหอาจหาญ รื่นเริงดวยธรรมีกถา ดวยวาจาของ
ชาวเมือง สละสลวย ไมมีโทษ ไมเคลื่อนคลาด อาจยังผูฟงใหรูเนื้อความได
แจมแจง ฯ
สวนภิกษุเหลานั้นเลา ก็ทําธรรมนั้นใหเปนประโยชน ใสใจกําหนดดวย
จิตทั้งปวง เงี่ยโสตลงฟงธรรม อยากระนั้นเลย เราควรสรรเสริญทานพระสารี*บุตรดวยคาถาทั้งหลายอันสมควรในที่เฉพาะหนาเถิด ฯ

ลําดับนั้นแล ทานพระวังคีสะลุกจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่ง
แลว ประนมอัญชลีเฉพาะทานพระสารีบุตรแลว ไดกลาวกะทานพระสารีบุตร
ดังนี้วา ทานสารีบุตร เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพเจา ทานสารีบุตร เนื้อ
ความนี้ยอมแจมแจงกะขาพเจา ฯ
ทานพระสารีบุตรกลาวกะทานพระวังคีสะวา เนื้อความนั้นจงแจมแจงกะ
ทานเถิด ทานวังคีสะ ฯ
[๗๔๓] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะไดสรรเสริญทานพระสารีบุตร
ตอหนาดวยคาถาทั้งหลายอันสมควรวา
ทานสารีบุตรเปนนักปราชญ มีปญญาลึกซึ้ง ฉลาดในทาง
และมิใชทาง มีปญญามาก ยอมแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย
แสดงโดยยอก็ได แสดงโดยพิสดารก็ได เสียงของทาน
ไพเราะดังกอง เหมือนเสียงนกสาริกา ปฏิภาณเกิดขึ้นโดย
ไมรูสิ้นสุด เมื่อทานแสดงธรรมอยู ภิกษุทั้งหลายยอมฟง
เสียงอันไพเราะ เปนผูปลื้มจิตยินดีดวยเสียงอันเพราะ นา
ยินดี นาฟง เงี่ยโสตอยู ดังนี้ ฯ
ปวารณาสูตรที่ ๗
[๗๔๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับที่พระวิหารบุพพาราม ปราสาท
ของนางวิสาขาผูเปนมารดามิคารเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี กับพระภิกษุสงฆ
หมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป ลวนเปนอรหันตทั้งหมด ฯ
ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเปนผูอันภิกษุสงฆแวดลอม ประทับ
นั่งในที่แจง เพื่อทรงปวารณาในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา ฯ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงตรวจดูเห็นภิกษุสงฆเปนผูนิ่งอยูแลว จึง
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอปวารณาเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจะไมติเตียนกรรมไรๆ ที่เปนไปทางกายหรือทางวาจาของเราบาง
หรือ ฯ
[๗๔๕] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรลุกขึ้นจาก
อาสนะ ทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่งแลว ประนมอัญชลีเฉพาะพระผูมีพระภาคแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลายติเตียน
กรรมไรๆ อันเปนไปทางพระกายหรือทางพระวาจาของพระผูมีพระภาคไมไดเลย
ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะวา พระผูมีพระภาคทรงยังทางที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น
ทรงยังทางที่ยังไมเกิดมิใหเกิดมี ทรงบอกทางที่ยังไมมีผูบอก เปนผูทรงรูทาง
ทรงรูแจงทาง ทรงฉลาดในทาง ขาแตพระองคผูเจริญ สาวกทั้งหลายในบัดนี้เปนผู
เดินตามทาง บัดนี้แลขอปวารณาพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคจะไมทรงติเตียน
กรรมไรๆ อันเปนไปทางกายหรือทางวาจาของขาพระองคบางหรือ ฯ

พระผูมีพระภาคตรัสวา สารีบุตร เราติเตียนกรรมไรๆ อันเปนไปทาง
กายหรือทางวาจาของเธอไมไดเลย สารีบุตร เธอเปนบัณฑิต สารีบุตร เธอเปน
ผูมีปญญามาก เปนผูมีปญญาแนนหนา สารีบุตร เธอเปนผูมีปญญาชวนใหราเริง
เปนผูมีปญญาวองไว เปนผูมีปญญาหลักแหลม เปนผูมีปญญาสยายกิเลสได
สารีบุตร โอรสพระองคใหญของพระเจาจักรพรรดิ ยอมยังจักรอันพระราชบิดา
ใหเปนไปแลว ใหเปนไปตามไดโดยชอบ ฉันใด สารีบุตร เธอก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ยอมยังธรรมจักรอันยอดเยี่ยม อันเราใหเปนไปแลวใหเปนไปตามไดโดยชอบ
แทจริง ฯ
ทานพระสารีบุตรจึงกราบทูลอีกวา ขาแตพระองคผูเจริญ หากวาพระผูมี*พระภาค ไมทรงติเตียนกรรมไรๆ อันเปนไปทางกาย หรือทางวาจาของขาพระองค
ไซร ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคจะไมทรงติเตียนกรรมไรๆ อัน
เปนไปทางกายหรือทางวาจาของภิกษุ ๕๐๐ รูปเหลานี้บางหรือ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา สารีบุตร เราไมติเตียนกรรมไรๆ อันเปนไป
ทางกายหรือทางวาจา ของภิกษุ ๕๐๐ รูปแมเหลานี้ สารีบุตร เพราะบรรดาภิกษุ
๕๐๐ รูปเหลานี้ ภิกษุ ๖๐ รูป เปนผูไดวิชชา ๓ อีก ๖๐ รูป เปนผูไดอภิญญา ๖
อีก ๖๐ รูป เปนผูไดอุภโตภาควิมุติ สวนที่ยังเหลือเปนผูไดปญญาวิมุติ ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่ง
แลว ประนมอัญชลีเฉพาะพระผูมีพระภาคแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา
ขาแตพระผูมีพระภาค เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ขาแตพระสุคต
เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา เนื้อความนั้นจงแจมแจงกะเธอเถิด วังคีสะ ฯ
[๗๔๖] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะ ไดสรรเสริญพระผูมีพระภาคในที่
เฉพาะพระพักตรดวยคาถาทั้งหลายอันสมควรวา
วันนี้เปนวันอุโบสถที่ ๑๕ ภิกษุ ๕๐๐ รูป มาประชุมกันแลว
เพื่อความบริสุทธิ์ ลวนเปนผูตัดกิเลส เครื่องประกอบและ
เครื่องผูกไดแลว เปนผูไมมีความคับแคน เปนผูมีภพใหมสิ้น
แลว เปนผูแสวงหาคุณอันประเสริฐ พระเจาจักรพรรดิหอม*ลอมดวยอํามาตยเสด็จเลียบพระมหาอาณาจักรนี้ ซึ่งมีสมุทร
สาครเปนขอบเขตโดยรอบ ฉันใด สาวกทั้งหลายผูบรรลุ
ไตรวิชชา ผูละมฤตยุราชเสียได ยอมนัง่ หอมลอมพระผูมี
พระภาค ผูชํานะสงครามแลว เปนผูนําพวกอันหาผูนําอื่น
ยิ่งกวาไมมี ฉันนั้น พระสาวกทั้งหมดเปนบุตรของพระผูมี
พระภาค ผูชั่วชาไมมีในสมาคมนี้ ขาพระองคขอถวายบังคม
พระผูมีพระภาค ผูหักลูกศร คือตัณหาเสียได ผูเปนเผา-

*พันธุ พระอาทิตย ดังนี้ ฯ
ปโรสหัสสสูตรที่ ๘
[๗๔๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี กับภิกษุสงฆหมูใหญ
๑,๒๕๐ รูป ฯ
ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหภิกษุทั้งหลายเห็นแจง ให
สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาอันประกอบดวยนิพพาน ฯ
ฝายภิกษุเหลานั้น ไดทําธรรมนั้นใหสําเร็จประโยชน ใสใจกําหนดดวย
จิตทั้งปวง เงี่ยโสตลงฟงธรรม ฯ
[๗๔๘] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะมีความคิดดังนี้วา พระผูมีพระภาคนี้
ทรงแนะนํา ทรงชักชวนภิกษุทั้งหลายใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอัน
ประกอบดวยนิพพาน ฝายภิกษุเหลานั้น ก็ทําธรรมนั้นใหสาํ เร็จประโยชน ใสใจ
กําหนดดวยจิตทั้งปวง เงี่ยโสตลงฟงธรรมนั้น อยากระนั้นเลย เราควรจะ
สรรเสริญพระผูมีพระภาคในที่เฉพาะพระพักตร ดวยคาถาทั้งหลายอันสมควรเถิด ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่ง
แลว ประนมอัญชลีเฉพาะพระผูมีพระภาคแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา
ขาแตพระผูมีพระภาค เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ขาแตพระสุคต
เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา เนื้อความนั่นจงแจมแจงกะเธอเถิด วังคีสะ ฯ
[๗๔๙] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะไดกราบทูลสรรเสริญพระผูมีพระภาค
ในที่เฉพาะพระพักตร ดวยคาถาทั้งหลายอันสมควรวา
ภิกษุมากกวาพัน ยอมนั่งหอมลอมพระสุคตผูทรงแสดงธรรม
อันปราศจากธุลีคือพระนิพพาน ธรรมอันหาภัยแตไหนมิได
ภิกษุทั้งหลายยอมฟงธรรมอันปราศจากมลทิน ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว พระสัมพุทธเจาผูอันหมูภ ิกษุ
หอมลอมแลว ยอมงามจริงหนอ ขาแตพระผูมีพระภาค
พระองคเปนผูทรงนามวาพญาชางอันประเสริฐ เปนพระฤาษี
ที่ ๗ แหงพระฤาษีทั้งหลาย เปนผูดุจมหาเมฆยังฝนใหตกใน
พระสาวก ขาแตพระองคผูทรงแกลวกลาใหญ วังคีสะสาวก
ของพระองค ออกจากทีพ่ ักกลางวันดวยความใครเพื่อเฝาพระ*ศาสดา ขอถวายบังคมพระบาท ดังนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา วังคีสะ คาถาเหลานี้เธอตรึกตรองไวกอน
หรือๆ วาแจมแจงกะเธอโดยฉับพลัน ฯ
ทานพระวังคีสะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ คาถาเหลานี้

ขาพระองคมิไดตรึกตรองไวกอ นเลย แตยอมแจมแจงกะขาพระองคโดยทันทีเทียว
แล ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา วังคีสะ คาถาทั้งหลายที่เธอไมไดตรึกตรองไว
ในกาลกอน จงแจมแจงกะเธอยิ่งกวาประมาณเถิด ฯ
[๗๕๐] ทานพระวังคีสะ ทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาควา ได
พระเจาขา แลวไดทูลสรรเสริญพระผูมีพระภาคดวยคาถาทั้งหลายซึ่งตนไมได
ตรึกตรองไวในกาลกอน โดยยิ่งกวาประมาณวา
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใด ทรงครอบงําหนทางผิดตั้ง
รอยของมารเสียได ทรงทําลายกิเลสเครื่องตรึงใจเพียงดังตะปู
ทั้งหลายเสียไดเสด็จเที่ยวไป ทานทั้งหลายจงดูพระสัมมา
สัมพุทธเจาพระองคนั้น ผูทรงทําการแกเครื่องผูกเสียได ผูอันกิเลสอาศัยไมไดแลว ผูทรงจําแนกธรรมเปนสวนๆ
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใดไดทรงบอกทางมีอยางตางๆ
เพื่อเปนเครื่องขามโอฆะ เมื่อหนทางนั้น ซึ่งเปนทางไมตาย
อันพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นตรัสบอกแลว พระสาวกทั้งหลาย
เปนผูเห็นธรรมไมงอ นแงน ตั้งมั่นแลว พระสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคใด ทรงทําความรุงเรืองแทงตลอดซึ่งธรรมแลว ได
ทรงเห็นธรรมเปนที่กาวลวงทิฐิทั้งปวง พระสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ครั้นทรงทราบแลวและทรงกระทําใหแจง
(ธรรมนัน้ ) แลว ไดทรงแสดงฐานะทั้ง ๑๐ อันเลิศ ความ
ประมาทอะไร ในธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดง
แลวดวยดีอยางนี้ จักมีแกผูรูทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแล
บุคคลพึงเปนผูไมประมาท นอมใจศึกษาในพระศาสนาของ
พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทุกเมื่อ ดังนี้ ฯ
โกณทัญญสูตรที่ ๙
[๗๕๑] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน อัน
เปนที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระอัญญาโกณฑัญญะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับตอกาลนานนักทีเดียว ครั้นแลวไดหมอบลงแทบพระบาททั้งสองของ
พระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา จูบพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคดวยปาก
นวดฟนดวยมือทั้งสอง และประกาศชื่อวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองค
ชื่อวา โกณฑัญญะ ขาแตพระสุคต ขาพระองคชื่อวาโกณฑัญญะ ดังนี้ ฯ
[๗๕๒] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะมีความคิดดังนี้วา ทานพระอัญญา
โกณฑัญญะนี้ นานนักทีเดียวจึงไดเขาเฝาพระผูมีพระภาค ครั้นเขาเฝาแลว ได

หมอบลงแทบพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา จูบพระบาททั้ง*สองของพระผูมีพระภาคดวยปาก นวดฟนดวยมือทั้งสอง และประกาศชื่อวา
ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคชื่อวา โกณฑัญญะ ขาแตพระสุคต ขาพระองค
ชื่อวา โกณฑัญญะ อยากระนั้นเลย เราพึงชมเชยทานพระอัญญาโกณฑัญญะ
ในที่เฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคดวยคาถาทั้งหลายตามสมควรเถิด ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะแลว ประนมอัญชลีไปทาง
ที่พระผูมีพระภาคประทับแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระผูมี*พระภาค เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ขาแตพระสุคต เนื้อความนี้
ยอมแจมแจงกะขาพระองค ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา เนื้อความนั่นจงแจมแจงกะเธอเถิด วังคีสะ
ดังนี้ ฯ
[๗๕๓] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะไดชมเชยทานพระอัญญาโกณฑัญญะ
เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคดวยคาถาทั้งหลายอันสมควรวา
พระโกณฑัญญะเถระนี้ เปนผูตรัสรูตามพระพุทธองค เปนผู
มีความเพียรเครื่องกาวหนาอยางแรงกลา เปนผูไดธรรมเครื่อง
อยูเปนสุขทั้งหลายอันเกิดแตวิเวกเนืองนิตย คุณอันใดอัน
พระสาวกผูทําตามคําสอนของพระศาสดาพึงบรรลุ คุณอันนั้น
ทุกอยางอันพระโกณฑัญญะเถระนั้น เปนผูไมประมาทศึกษา
อยูบรรลุแลวโดยลําดับ พระโกณฑัญญะเถระเปนผูมีอานุภาพ
มาก เปนผูไดวิชชา ๓ เปนผูฉลาดในเจโตปริยญาณ เปน
ทายาทของพระพุทธองค ไหวอยูซึ่งพระบาททั้งสองของ
พระศาสดา ดังนี้ ฯ
โมคคัลลานสูตรที่ ๑๐
[๗๕๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับ ณ กาฬสิลา ขางภูเขาอิสิคิลิ
เขตพระนครราชคฤห พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ลวนเปน
พระอรหันตทั้งหมด ฯ
ไดยินวา ทานพระมหาโมคคัลลานะตามพิจารณาจิตอันหลุดพนพิเศษ
(จากกิเลส) อันหาอุปธิมิได ของภิกษุเหลานั้นดวยจิตอยู ฯ
[๗๕๕] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะมีความคิดดังนี้วา พระผูมีพระภาค
นี้แลประทับที่กาฬสิลา ขางภูเขาอิสิคิลิ เขตกรุงราชคฤห พรอมดวยภิกษุสงฆ
หมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป ลวนเปนพระอรหันตทั้งหมด ทานพระมหา*โมคคัลลานะก็ตามพิจารณาจิตอันหลุดพนพิเศษ (จากกิเลส) อันหาอุปธิมิได
ของภิกษุเหลานั้นดวยจิตอยู อยากระนั้นเลย เราพึงชมเชยทานพระมหาโมคคัลลานะ
เฉพาะพระพักตรของพระผูมพี ระภาคดวยคาถาทั้งหลายอันสมควรเถิด ฯ

ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่ง
ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคประทับแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
ดังนี้วา ขาแตพระผูมีพระภาค เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ขาแต*พระสุคต เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา เนื้อความนั่นจงแจมแจงกะเธอเถิด วังคีสะ ฯ
[๗๕๖] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะ ไดชมเชยทานพระมหาโมคคัลลานะ
เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคดวยคาถาทั้งหลายอันสมควรวา
พระสาวกทั้งหลายผูสําเร็จไตรวิชชา ผูละมฤตยูเสียได ยอม
นั่งหอมลอมพระมุนี ผูถ ึงฝงแหงทุกข ซึ่งประทับนั่งอยูที่ขาง
แหงภูเขา พระมหาโมคคัลลานะผูมีฤทธิ์มาก ยอมสอดสอง
พระสาวกเหลานั้นดวยจิต ตามพิจารณาจิตอันหลุดพนพิเศษ
แลว อันหาอุปธิมิไดของพระสาวกเหลานั้นอยู พระสาวก
ทั้งหลายยอมนั่งหอมลอมพระโคดม ผูเปนมุนี ซึ่งสมบูรณ
ดวยพระคุณทั้งปวงอยางนี้ ผูถึงฝงแหงทุกข ผูประกอบดวย
พระคุณเปนอเนกประการ ดังนี้ ฯ
คัคคราสูตรที่ ๑๑
[๗๕๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาค ประทับอยูที่ริมฝงสระบัวชื่อวา
คัคครา เขตนครจัมปา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใ หญ ประมาณ ๕๐๐ รูป อุบาสก
ประมาณ ๗๐๐ คน และเทวดาหลายพันองค ฯ
นัยวา พระผูมีพระภาครุงเรืองลวงภิกษุ อุบาสกและเทวดาเหลานั้น ดวย
พระวรรณะและดวยพระยศ ฯ
[๗๕๘] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะ มีความคิดดังนี้วา พระผูมีพระภาค
นี้แล ประทับอยูที่ฝงสระบัวชื่อวาคัคครา เขตนครจัมปา พรอมดวยภิกษุสงฆ
หมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป อุบาสกประมาณ ๗๐๐ คน และเทวดาหลายพันองค
นัยวา พระผูมีพระภาครุงเรืองลวงภิกษุ อุบาสกและเทวดาเหลานั้น ดวยพระ*วรรณะและดวยพระยศ อยากระนั้นเลย เราพึงชมเชยพระผูมีพระภาค ณ ที่เฉพาะ
พระพักตร ดวยคาถาอันสมควรเถิด ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะ ลุกขึ้นจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบา
ขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคประทับอยูแลว ไดกราบทูลพระผูมี*พระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ขาแต
พระสุคต เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา เนื้อความนั่นจงแจมแจงกะเธอเถิด วังคีสะ ฯ
[๗๕๙] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะ ไดชมเชยพระผูมีพระภาค ณ ที่
เฉพาะพระพักตร ดวยคาถาอันสมควรวา

พระจันทรพระอาทิตยซึ่งปราศจากมลทิน ยอมแจมกระจาง
ในทองฟา ซึ่งปราศจากเมฆฝน ฉันใด ขาแตพระองคผูมี
พระรัศมีซานออกแตพระสรีรกาย ผูเปนมหามุนี พระองค
ยอมรุงเรืองลวงสรรพสัตวโลก ดวยพระยศ ฉันนั้น ดังนี้ ฯ
วังคีสสูตรที่ ๑๒
[๗๖๐] สมัยหนึ่ง ทานพระวังคีสะ อยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ก็สมัยนั้นแล ทานพระวังคีสะ เปนผูบรรลุพระอรหัตแลวไมนาน เสวย
วิมุตติสุขอยู ไดภาษิตคาถาเหลานี้ ในเวลานั้นวา
ในกาลกอน เราเปนผูมัวเมาดวยความเปนกวี ไดเที่ยวไป
แลว สูบานจากบาน สูเมืองจากเมือง ครั้นเราไดเห็น
พระสัมพุทธเจา ศรัทธาจึงบังเกิดขึ้นแกเรา พระสัมพุทธเจา
นั้นไดทรงแสดงธรรมคือขันธ อายตนะ ธาตุแกเรา เราไดฟง
ธรรมของพระองคแลว ก็บรรพชาเปนผูหาเรือนมิได พระมุนี
ไดตรัสรูพระโพธิญาณ เพื่อประโยชนแกประชุมชนเปนอันมากแกภิกษุและภิกษุณีทั้งหลาย ผูไดถงึ ไดเห็นนิยามธรรม
การมาของเราในสํานักของพระพุทธเจาของเรา เปนการมาดี
จริงหนอ วิชชา ๓ อันเราไดบรรลุแลวโดยลําดับ พระศาสนา
ของพระพุทธองคเราไดทําแลว เรายอมรูขันธสันดานอันเรา
เคยอยูในกาลกอน ทิพจักษุญาณเราทําใหหมดจดแลว เรา
เปนผูสําเร็จไตรวิชชา บรรลุอิทธิวิธี ฉลาดในเจโตปริยญาณ
ดังนี้ ฯ
จบวังคีสสังยุต
---------รวมพระสูตรแหงวังคีสสังยุตมี ๑๒ สูตร คือ
นิกขันตสูตรที่ ๑ อรติสูตรที่ ๒ เปสลาติมัญญนาสูตรที่ ๓ อานันทสูตร
ที่ ๔ สุภาษิตสูตรที่ ๕ สารีปุตตสูตรที่ ๖ ปวารณาสูตรที่ ๗ ปโรสหัสสสูตร
ที่ ๘ โกณฑัญญสูตรที่ ๙ โมคคัลลานสูตรที่ ๑๐ คัคคราสูตรที่ ๑๑ กับวังคีสสูตร
ครบ ๑๒ ฯ
------------วนสังยุต
วิเวกสูตรที่ ๑
[๗๖๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่ง ในแควนโกศล

สมัยนั้นแล ภิกษุรูปนั้น พักผอนกลางวัน ตรึกอกุศลวิตกลามกอิงอาศัยเรือน ฯ
[๗๖๒] ครั้งนั้น เทวดาที่สิงอยูในปานั้น มีความเอ็นดูใครประโยชน
แกภิกษุนั้น หวังจะใหเธอสลดใจ จึงเขาไปหาแลวกลาวกะเธอดวยคาถาวา
ทานใครวิเวก จึงเขาปา สวนใจของทานแสซานไปภายนอก
ทานเปนคน จงกําจัดความพอใจในคนเสีย แตนั้น ทาน
จักเปนผูมีความสุข ปราศจากความกําหนัด ทานมีสติ ละ
ความไมยินดีเสียได เราเตือนใหทานระลึกถึงธรรมของ
สัตบุรุษ ธุลีคือกิเลสประดุจบาดาลที่ขามไดยาก ไดแกความ
กําหนัดในกามอยาไดครอบงําทานเลย นกที่เปอนฝุน ยอม
สลัดธุลีที่แปดเปอนใหตกไป ฉันใด ภิกษุผูมีเพียร มีสติ
ยอมสลัดธุลีคือกิเลสที่แปดเปอนใหตกไป ฉันนั้น ดังนี้
ลําดับนั้น ภิกษุนั้นเปนผูอันเทวดานั้นเตือนใหสังเวช ถึงซึ่งความสลดใจ
แลวแล ฯ
อุปฏฐานสูตรที่ ๒
[๗๖๓] สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งในแควน
โกศล สมัยนั้นแล ภิกษุรูปนั้น ไปนอนหลับในที่พักกลางวัน ฯ
[๗๖๔] ครั้งนั้น เทวดาที่สิงอยูในปานั้น มีความเอ็นดูใครประโยชน
แกภิกษุรูปนั้น หวังจะใหเธอสลดใจจึงเขาไปหาแลวไดกลาวกะเธอดวยคาถาวา
ทานจงลุกขึ้นเถิดภิกษุ ทานจะตองการอะไรดวยความหลับ
ทานผูเรารอนดวยกิเลส อันลูกศรคือตัณหาเสียบแทง ดิ้นรน
อยู จะมัวหลับมีประโยชนอะไร ทานออกจากเรือนบวชดวย
ความเปนผูไมมีเรือนดวยศรัทธาใด ทานจงเพิ่มพูนศรัทธานั้น
เถิด อยาไปสูอํานาจของความหลับเลย ฯ
[๗๖๕] คนเขลาหมกมุนอยูในกามารมณเหลาใด กามารมณ
เหลานั้น ไมเที่ยง ไมยั่งยืน ความหลับจะแผดเผาบรรพชิต
ผูพนแลว ผูไมเกี่ยวของในกามารมณซึ่งยังสัตวใหติดอยูได
อยางไร เพราะกําจัดฉันทราคะเสียได และเพราะกาวลวง
อวิชชาเสียได ญาณนั้นเปนของบริสุทธิ์อยางยิ่ง ไฉนความ
หลับจะแผดเผาบรรพชิตได ความหลับจะแผดเผาบรรพชิต
ผูไมมีโศก ไมมีความแคนใจ เพราะทําลายอวิชชาเสียดวย
วิชชา และเพราะอาสวะสิ้นไปหมดแลวอยางไรได ความ
หลับจะแผดเผาบรรพชิตผูปรารภความเพียร ผูมีตนอันสงไป
แลว ผูบากบั่นมั่นเปนนิตย ผูจํานงพระนิพพานอยูอยาง
ไรได ฯ

กัสสปโคตตสูตรที่ ๓
[๗๖๖] สมัยหนึ่ง ทานพระกัสสปโคตร พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่ง
ในแควนโกศล สมัยนั้นแล ทานอยูในที่พักกลางวัน กลาวสอนนายพรานเนื้อ
คนหนึ่ง ฯ
[๗๖๗] ครั้งนั้น เทวดาผูสิงอยูในปานั้น มีความเอ็นดูใครประโยชน
แกทานพระกัสสปโคตร หวังจะใหทานสลดใจจึงเขาไปหา แลวไดกลาวกะทาน
ดวยคาถาวา
ภิกษุผูกลาวสอนนายพรานเนื้อซึ่งเที่ยวไปตามซอกเขาผูทราม
ปญญา ไมรูเทาถึงการณ ในกาลอันไมควร ยอมปรากฏ
แกเราประดุจคนเขลา เขาเปนคนพาล ถึงฟงธรรมอยูก็ไม
เขาใจเนื้อความ แสงประทีปโพลงอยูก็ไมเห็น เมื่อทานกลาว
ธรรมอยู ยอมไมรูเนือ้ ความ ขาแตทานกัสสป ถึงแมทาน
จักทรงประทีปอันโพลงตั้ง ๑๐ ดวง เขาก็จักไมเห็นรูป เพราะ
จักษุ (คือญาณ) ของเขาไมมี ฯ
ลําดับนั้น ทานกัสสปโคตร ผูอันเทวดานั้นใหสังเวช ถึงซึ่งความสลด
ใจแลว ฯ
สัมพหุลสูตรที่ ๔
[๗๖๘] สมัยหนึ่ง ภิกษุมากดวยกัน พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งใน
แควนโกศล ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานั้นอยูจําพรรษาถวนไตรมาสแลวหลีกไปสู
จาริก ฯ
[๗๖๙] ครั้งนั้น เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น เมื่อไมเห็นภิกษุเหลานั้น
ก็คร่ําครวญถึง ไดกลาวคาถานี้ในเวลานั้นวา
ความสนิทสนมยอมปรากฏประดุจความไมยินดีเพราะเห็น
ภิกษุเปนอันมากในอาสนะอันสงัด ทานเหลานั้น เปนพหุสูต
มีถอยคําไพเราะ ทานเปนสาวกของพระโคดม ไปที่ไหนกัน
เสียแลว ฯ
[๗๗๐] เมื่อเทวดานั้นกลาวอยางนี้แลว เทวดาอีกองคหนึ่งไดกลาวกะ
เทวดานั้นดวยคาถาวา
ภิกษุทั้งหลายเปนผูไมอาลัยที่อยู เที่ยวไปเปนหมูประดุจวานร
ไปสูแควนมคธและโกศล บางพวกก็บายหนาไปสูแควนวัชชี ฯ
อานันทสูตรที่ ๕
[๗๗๑] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนท พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งใน
แควนโกศล สมัยนั้นแล ทานพระอานนท เปนผูมากไปดวยการรับแขกฝาย
คฤหัสถเกินเวลาอยู ฯ

[๗๗๒] ครั้งนั้นแล เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น มีความเอ็นดู ใคร
ประโยชนแกทานพระอานนท ใครจะใหทานสังเวชจึงเขาไปหาถึงที่อยู ครั้นแลว
ไดกลาวกะทานดวยคาถาวา
ทานเขาไปสูที่รกคือโคนตนไมแลว จงใสใจถึงพระนิพพาน
โคตมะ ทานจงเพงฌาน อยาประมาท ถอยคําที่สนทนา
ของทานจักทําอะไรได ฯ
ลําดับนั้น ทานพระอานนท เปนผูอันเทวดานั้นใหสังเวช
ถึงซึ่งความสลดใจแลวแล ฯ
อนุรุทธสูตรที่ ๖
[๗๗๓] สมัยหนึ่ง ทานพระอนุรุทธพํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งใน
แควนโกศล ฯ
[๗๗๔] ครั้งนั้นแล เทวดาชั้นดาวดึงสองคหนึ่งชื่อชาลินีเปนภรรยาเกา
ของทานพระอนุรุทธ เขาไปหาทานถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวกะทานดวยคาถาวา
ทานจงตั้งจิตของทานไวในหมูทวยเทพชั้นดาวดึงส ซึ่งพรั่ง
พรอมดวยอารมณอันนาใครทั้งปวง ที่ทานเคยอยูในกาลกอน
ทานจะเปนผูอันหมูเทวดาแวดลอมเปนบริวาร ยอมงดงาม ฯ
[๗๗๕] อ. เหลานางเทพกัลยาผูมีคติอันทราม ดํารงมั่นอยูใ น
กายของตน สัตวทั้งหลายเหลานั้น แมเปนผูมีคติอันทราม
ก็ถูกนางเทพกัลยาปรารถนา ฯ
[๗๗๖] ท. เหลาสัตวผูไมไดเห็นที่อยูอันเปนที่นาเพลิดเพลิน
ของนรเทพชั้นไตรทศ ผูมียศ ก็ชื่อวาไมรูจักความสุข ฯ
[๗๗๗] อ. ดูกรเทวดาผูเขลา ทานไมรูแจงตามคําของพระอรหันตวา
สังขารทั้งปวงไมเที่ยง มีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเปน
ธรรมดา บังเกิดขึ้นแลวยอมเสื่อมไป การเขาไประงับสังขาร
เหลานั้นเสียไดเปนสุข บัดนี้ การอยูครอบครองของเราไมมี
อีกตอไป ตัณหาประดุจดังวาขายในหมูเทพของเราก็ไมมี
สงสารคือชาติสิ้นไปแลว บัดนี้ภพใหม ไมมีอีกตอไป ฯ
นาคทัตตสูตรที่ ๗
[๗๗๘] สมัยหนึ่ง ทานพระนาคทัตตะ พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งใน
แควนโกศล สมัยนั้นแล ทานพระนาคทัตตะเขาไปสูบานแตเชาตรูและกลับมา
หลังเที่ยง ฯ
[๗๗๙] ครั้งนั้นแล เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น มีความเอ็นดู ใคร
ประโยชนแกทานพระนาคทัตตะ ใครจะใหทานสังเวช จึงเขาไปหาถึงที่อยู ครั้น

แลวไดกลาวกะทานดวยคาถาวา
ทานนาคทัตตะ ทานเขาไปแลวในกาลและกลับมาในกลางวัน
(ทาน) มีปรกติเที่ยวไปเกินเวลา คลุกคลีกับคฤหัสถ พลอย
รวมสุขรวมทุกขกับเขา เรายอมกลัวพระนาคทัตตะ ผูคะนอง
สิ้นดี และพัวพันในสกุลทั้งหลาย ทานอยาไปสูอํานาจของ
มัจจุราชผูมีกําลัง ผูกระทําซึ่งที่สุดเลย ฯ
ลําดับนั้น ทานพระนาคทัตตะ เปนผูอันเทวดานั้นใหสังเวชถึงซึ่งความ
สลดใจแลวแล ฯ
กุลฆรณีสูตรที่ ๘
[๗๘๐] สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในราวปาแหงหนึ่งในแควน
โกศล สมัยนั้นแล ภิกษุนั้นไปอยูคลุกคลีในสกุลแหงหนึ่งเกินเวลา ฯ
[๗๘๑] ครั้งนั้นแล เทวดาผูสิงอยูในราวปานั้น มีความเอ็นดูใครประ*โยชนแกภิกษุนั้น ใครจะใหเธอสังเวช จึงเนรมิตเพศแหงหญิงแมเรือนในตระกูล
นั้นเขาไปหาถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวกะภิกษุนั้นดวยคาถาวา
ชนทั้งหลาย ยอมประชุมสนทนากันที่ฝงแมน้ําในโรงที่พัก
ในสภา และในถนน สวนเราและทานเปนดังรือ ฯ
[๗๘๒] แทจริงเสียงที่เปนขาศึกมีมากอันทานผูมีตบะ พึงอดทน
ไมพึงเกอเขินเพราะเหตุนั้น เพราะสัตวหาไดเศราหมองดวย
เหตุนั้นไม แตผูใดมักสะดุงเพราะเสียงประดุจเนื้อทรายในปา
นักปราชญกลาวผูนั้นวามีจิตเบา วัตรของเขายอมไมสมบูรณ ฯ
วัชชีปุตตสูตรที่ ๙
[๗๘๓] สมัยหนึ่ง ภิกษุวัชชีบุตรรูปหนึ่ง พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่ง
ใกลเมืองเวสาลี สมัยนั้นแล วาระแหงมหรสพตลอดราตรีทงั้ ปวงยอมมีในเมือง
เวสาลี ฯ
[๗๘๔] ครั้งนั้นแล ภิกษุนั้นไดฟงเสียงกึกกองแหงดนตรี อันบุคคลตี
และบรรเลงแลวในเมืองเวสาลี คร่ําครวญอยู ไดภาษิตคาถานี้ในเวลานั้นวา
เราเปนคนๆ เดียวอยูในปา ประดุจทอนไมที่เขาทิ้งแลวในปา
ฉะนั้น ใครจะเปนผูลามกกวาเราในราตรีเชนนี้หนอ ฯ
[๗๘๕] ลําดับนั้น เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น มีความเอ็นดู ใคร
ประโยชนแกเธอ ใครจะยังเธอใหสลดจึงเขาไปหาจนถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาว
กะเธอดวยคาถาวา
ทานเปนคนๆ เดียวเทานั้นอยูในปา ประดุจทอนไมที่เขาทิ้ง
แลวในปาฉะนั้น เทวดาและมนุษยทั้งหลายเปนอันมากยอม
รักทาน ประดุจสัตวนรกรักผูที่จะไปสวรรค ฉะนั้น ฯ

ลําดับนั้นแล ภิกษุนั้นเปนผูอันเทวดาใหสังเวชถึงซึ่งความ
สลดแลวแล ฯ
สัชฌายสูตรที่ ๑๐
[๗๘๖] สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในปาแหงหนึ่งในแควนโกศล
สมัยนั้น ภิกษุนั้น นัยวาเมื่อกอนเปนผูมากไปดวยการสาธยายเกินเวลาอยู สมัย
ตอมา เธอเปนผูขวนขวายนอยเปนผูนิ่ง ยังกาลใหลวงไป ฯ
[๗๘๗] ครั้งนั้นแล เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น ไมไดฟงธรรมของเธอ
จึงเขาไปหาถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวกะเธอดวยคาถาวา
ภิกษุ ทานอยูรว มกับภิกษุทั้งหลาย ยอมไมสาธยายบทแหง
พระธรรม เพราะเหตุไร บุคคลฟงธรรมแลวยอมไดความ
เลื่อมใส ผูกลาวธรรมยอมไดรับความสรรเสริญในทิฏฐธรรม
เทียว ฯ
[๗๘๘] ภิ. ความพอใจในบทแหงพระธรรมไดมีแลวในกาลกอน
จนถึงกาลที่เรามารวมดวยวิราคะและเพราะเรามารวมดวยวิราคะ
แลว สัตบุรุษทั้งหลายรูท ั่วถึง รูป เสียง กลิ่น รส และ
โผฏฐัพพะ อยางใดอยางหนึ่งแลว ไดกลาวการเสียสละ
(อารมณนั้นๆ) เสีย ฯ
อโยนิโสมนสิการสูตรที่ ๑๑
[๗๘๙] สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งในแควน
โกศล สมัยนั้นแล เธอไปที่พักในกลางวัน ตรึกอกุศลวิตกอันลามกคือกามวิตก
พยาบาทวิตก และวิหิงสาวิตก ฯ
[๗๙๐] ครั้งนั้นแล เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น มีความเอ็นดู ใคร
ประโยชน หวังจะใหภิกษุนั้นสังเวช จึงเขาไปหาถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวกะภิกษุ
นั้นดวยคาถาวา
ทานถูกวิตกกิน เพราะมนสิการไมแยบคาย ทานจงละ
มนสิการไมแยบคายเสีย และจงใครครวญโดยแยบคาย ทาน
ปรารภพระศาสดาพระธรรม พระสงฆ และศีลของตนแลว
จะบรรลุความปราโมทย ปติและสุขโดยไมตองสงสัย แตนั้น
ทานจักเปนผูมากดวยความปราโมทย จักกระทําที่สุดแหง
ทุกขได ฯ
ลําดับนั้นแล ภิกษุนั้น เปนผูอันเทวดานั้นใหสังเวชถึงซึ่งความสลดใจ
แลวแล ฯ
มัชฌันติกสูตรที่ ๑๒
[๗๙๑] สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งในแควน

โกศล ฯ
[๗๙๒] ครั้งนั้นแล เทวดาผูสิงอยูในปานั้น เขาไปหาถึงที่อยู ครั้น
แลวไดภาษิตคาถาเหลานี้ในสํานักของภิกษุนั้นวา
ในกาลกําลังเที่ยงวัน เมือ่ นกทั้งหลายจับเจาแลว ภัยนัน้
ยอมปรากฏแกเรา ประดุจปาใหญสงเสียงอยู ฯ
ภิ. ในกาลกําลังเที่ยง เมื่อนกทั้งหลายจับเจาแลว ความยินดี
นั้นยอมปรากฏแกเรา ประดุจปาใหญสงเสียงอยู ฉะนั้น ฯ
ปากตินทริยสูตรที่ ๑๓
[๗๙๓] สมัยหนึ่ง ภิกษุมากดวยกัน พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่ง
ในแควนโกศล ลวนเปนผูฟุงซาน เหอเหิม ขี้โอ ปากกลา พูดเหลวไหล
มีสติฟนเฟอน ไมรูสึกตน ไมหนักแนน จิตไมมั่นคง มีอินทรียอันเปดเผย ฯ
[๗๙๔] ครั้งนั้นแล เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น มีความเอ็นดู
ใครประโยชนแกภิกษุเหลานั้น หวังจะใหพวกเธอสังเวชจึงเขาไปหาถึงที่อยู
ครั้นแลวไดกลาวกะพวกเธอดวยคาถาวา
ภิกษุทั้งหลายผูเปนสาวก ของพระสมณโคดมในกาลกอน
มีปกติเปนอยูงาย ไมมักได แสวงหาบิณฑบาต [ตามได]
ไมมักไดแสวงหาเสนาสนะ [ตามได] ทานเหลานั้นรูความ
ไมเที่ยงในโลกแลว ไดกระทําที่สุดแหงทุกขแลว [สวน
พวกทาน] ทําตนใหเปนผูเลี้ยงยาก ประดุจผูเอาเปรียบ
ชาวบานในบาน กินแลวๆ ก็นอนหมกมุนอยูในเรือนของ
คนอื่น เราขอกระทําอัญชลีแกพระสงฆแลวขอกลาวถึงภิกษุ
ที่ควรกลาวบางพวก ในพระศาสนานี้ ทานเหลานั้นถูกเขา
ทอดทิ้งหาที่พึ่งมิได เหมือนอยางคนที่ตายแลว ถูกเขา
ทอดทิ้งไวในปาชา ฉะนั้น เรากลาวหมายถึงภิกษุจําพวกที่
เปนผูประมาทอยู แตทานเหลาใดเปนผูไมประมาทอยู เราขอ
กระทําการนอบนอมแกทานเหลานั้น ฯ
ลําดับนั้นแล ภิกษุเหลานั้นเปนผูอันเทวดานั้นใหสังเวชถึงซึ่งความสลดใจ
แลวแล ฯ
ปทุมปุบผสูตรที่ ๑๔
[๗๙๕] สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งในแควน
โกศล สมัยนั้นแล ภิกษุนั้นกลับจากบิณฑบาตภายหลังเวลาฉัน ลงสูสระโบกขรณี
แลวสูดดมดอกปทุม ฯ
[๗๙๖] ครั้งนั้นแล เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น มีความเอ็นดู ใคร
ประโยชนแกภิกษุนั้น หวังจะใหเธอสลด จึงเขาไปหาถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาว

กะเธอดวยคาถาวา
ทานสูดดมดอกไมที่เกิดในน้ําซึ่งใครๆ ไมไดใหแลว นี้เปน
องคอันหนึ่งแหงความเปนขะโมย ทานผูนิรทุกข ทานเปนผู
ขะโมยกลิ่น ฯ
[๗๙๗] ภิ. เราไมไดนําไป เราไมไดหัก เราดมดอกไมที่เกิดใน
น้ําหางๆ เมื่อเปนเชนนี้ทานจะเรียกวาเปนผูขะโมยกลิ่น
ดวยเหตุดังรือ สวนบุคคลที่ขุดเงาบัว หักดอกบัวบุณฑริก
เปนผูมีการงานอันเกลือ่ นกลนอยางนี้ ไฉนทานจึงไมเรียก
เขาวาเปนขะโมย ฯ
[๗๙๘] เท. บุรุษผูมีบาปหนา แปดเปอนดวยราคาทิกิเลสเกินเหตุ
เราไมพูดถึงคนนั้น แตเราควรจะกลาวกะทาน บาปประมาณ
เทาปลายขนทราย ยอมปรากฏประดุจเทากอนเมฆใน
นภากาศแกบุรุษผูไมมีกิเลส ดังวาเนิน ผูมักแสวงหา
ไตรสิกขาอันสะอาดเปนนิจ ฯ
[๗๙๙] ภิ. ดูกอนเทวดา ทานรูจักเราแนละ และทานเอ็นดูเรา
ดูกอนเทวดา ทานเห็นกรรมเชนนี้ในกาลใด ทานพึงกลาวอีก
[ในกาลนั้น] เถิด ฯ
[๘๐๐] เราไมไดอาศัยทานเปนอยูเลย และเราไมไดมีความเจริญ
เพราะทาน ดูกอนภิกษุ ทานพึงไปสุคติไดดวยกรรมที่ทาน
พึงรู ฯ
ลําดับนั้นแล ภิกษุนั้นเปนผูอันเทวดานั้นใหสลด ถึงซึ่งความสังเวช
แลวแล ฯ
วนสังยุต จบบริบูรณ
-------------รวมพระสูตรแหงวนสังยุต มี ๑๔ สูตร คือ
วิเวกสูตรที่ ๑ อุปฏฐานสูตรที่ ๒ กัสสปโคตตสูตรที่ ๓ สัมพหุลสูตรที่ ๔
อานันทสูตรที่ ๕ อนุรุทธสูตรที่ ๖ นาคทัตตสูตรที่ ๗ กุลฆรณีสูตรที่ ๘ วัชชี*ปุตตสูตรที่ ๙ สัชฌายสูตรที่ ๑๐ อโยนิโสมนสิการสูตรที่ ๑๑ มัชฌันติกสูตรที่ ๑๒
ปากตินทริยสูตรที่ ๑๓ กับปทุมปุบผสูตร ครบ ๑๔ ฯ
---------------ยักขสังยุต
อินทกสูตรที่ ๑
[๘๐๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูบนภูเขาอินทกูฏ ซึ่งอินทกยักษ

ครอบครอง เขตกรุงราชคฤห ฯ
[๘๐๒] ครั้งนั้นแล อินทกยักษเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นแลวไดกราบทูลดวยคาถาวา
"[ถา] ทานผูรูทั้งหลายกลาววา รูปหาใชชีพไม สัตวนี้
จะประสพ รางกายนี้ไดอยางไรหนอ กระดูกและกอนเนื้อ
จะมาแตไหน สัตวนี้จะติดอยูในครรภไดอยางไร"
[๘๐๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา "รูปนี้เปนกลละกอนจากกลละ
เปนอัพพุทะ จากอัพพุทะเกิดเปนเปสิ จากเปสิเกิดเปนฆนะ
จากฆนะเกิดเปน ๕ ปุม (ปญจสาขา) ตอจากนั้น มีผมขน
และเล็บ (เปนตน) เกิดขึ้น มารดาของสัตวในครรภบริโภค*ขาวน้ําโภชนาหารอยางใด สัตวผูอยูในครรภมารดา ก็ยัง
อัตภาพใหเปนไปดวยอาหารอยางนั้นในครรภนั้น" ฯ
สักกสูตรที่ ๒
[๘๐๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยูบนภูเขาคิชฌกูฏ เขต
กรุงราชคฤห ฯ
[๘๐๕] ครั้งนั้นแล ยักษมีชื่อวาสักกะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง
ที่ประทับ ครั้นแลวไดกราบทูลดวยคาถาวา
"การสั่งสอนคนอื่นนั้น ไมเหมาะแกสมณะเชนทาน ผูละ
กิเลสไดทั้งหมด ผูพนจากไตรภพ"
[๘๐๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา "ดูกรสักกะ ธรรมเครื่องอยูรวมกัน
ยอมเกิดดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง คนมีปญญาไมควรที่จะ
ไหวตามเหตุนั้นดวยใจ ถาคนมีใจผองใสแลวสั่งสอนคนอื่น
บุคคลนั้นยอมไมเปนผูพ ัวพันดวยเหตุนั้น นอกจากจะ
อนุเคราะหเอ็นดู" ฯ
สูจิโลมสูตรที่ ๓
[๘๐๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับบนเตียงชนิดมีเทาตรึงติด
กับแมแคร อันเปนที่ครอบครองของสูจโิ ลมยักษ เขตบานคยา ฯ
สมัยนั้นแล ยักษชื่อขระและยักษชื่อสูจิโลมะเดินผานเขาไปไมไกล
พระผูมีพระภาค ฯ
ครั้งนั้นแล ยักษชื่อขระไดพูดกับสูจิโลมยักษวา
นั่นสมณะ ฯ
นั่นไมใชสมณะ เปนสมณะนอย แตจะเปนสมณะหรือสมณะนอย
เราพอจะรูได ฯ
[๘๐๘] ครั้งนั้นแล สูจิโลมยักษไดเขาไปใกลพระผูมีพระภาคยังที่

ประทับ ครั้นแลวไดเขาไปเหนี่ยวพระกายของพระองค ฯ
พระผูมีพระภาคทรงกระเถิบถอยพระกายไปเล็กนอย ฯ
ครั้งนั้นแล สูจิโลมยักษไดถามพระผูมีพระภาควา ทานกลัวเราไหม
สมณะ ฯ
อาวุโส เราไมกลัวทานเลย แตสัมผัสของทานเลวทราม ฯ
สมณะ เราจักถามปญหากะทาน ถาทานไมกลาวแกแกเรา เราจักทําจิต
ของทานใหพลุงพลาน หรือจักฉีกหัวใจของทาน หรือจักจับที่เทาแลวเหวีย่ งไป
ฝงโนนแหงแมน้ําคงคา ฯ
อาวุโส เราไมเห็นใครเลยในโลก ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก
ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณะ พราหมณ เทวดาและมนุษย ที่จะพึงทําจิตของเรา
ใหพลุงพลาน หรือฉีกหัวใจเรา หรือจับเราที่เทาแลวเหวี่ยงไปฝงโนนแหงแมน้ํา
คงคาได อาวุโส เอาเถอะ ทานจงถามตามที่ทานจํานงเถิด 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
ขึ้นในตนแลวแผซานไปในวัตถุกามทั้งหลาย เหมือนยานไทร
เกิดแตลําตนไทรแลวแผซานไปในปา ฉะนั้น ฯ
ชนเหลาใดยอมรู อัตภาพนั้นวาเกิดแตสิ่งใด ชนเหลานั้น
ยอมบรรเทาเหตุเกิดนั้นเสียได ดูกรยักษ ทานจงฟง ชน
เหลานั้นยอมขามหวงกิเลสนี้ ซึ่งขามไดยาก และไมเคยขาม
เพื่อความไมมีภพอีกตอไป ฯ
มณิภัททสูตรที่ ๔
[๘๑๑] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยูที่เจดียชื่อมณิมาฬกะ
อันเปนที่ครอบครองของยักษชื่อมณีภัท ในแควนมคธ ฯ
[๘๑๒] ครั้งนั้นแล ยักษชื่อมณิภัททะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ครั้นแลวไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ความเจริญยอมมีแกคนมีสติทุกเมื่อ คนมีสติยอมไดความสุข
ความดียอมมีแกคนมีสติเปนนิตย และคนมีสติยอมหลุดพน

จากเวร ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา
ความเจริญยอมมีแกคนมีสติทุกเมื่อ คนมีสติยอมไดความสุข
ความดียอมมีแกคนมีสติเปนนิตย แตคนมีสติยังไมหลุดพน
จากเวร ฯ
[๘๑๓] แตผูใดมีใจยินดีในความไมเบียดเบียนตลอดวันและคืน
ทั้งหมด และเปนผูมีสวนแหงเมตตาในสรรพสัตว ผูนนั้ ยอม
ไมมีเวรกับใครๆ ฯ
สานุสูตรที่ ๕
[๘๑๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยูในพระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตเมืองสาวัตถี ฯ
สมัยนั้นแล บุตรของอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อสานุ ถูกยักษเขาสิง ฯ
[๘๑๕] ครั้งนั้นแล อุบาสิกานั้นไดปริเวทนาการกลาวคาถาเหลานี้ใน
เวลานั้นวา
ฉันไดสดับตอพระอรหันตทั้งหลายวา ชนเหลาใดเขาอยู
อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการดวยดี ตลอดดิถีที่ ๑๔
ที่ ๑๕ และที่ ๘ แหงปกษ ทั้งตลอดปาริหาริกปกษ ประพฤติ
พรหมจรรยอยู ยักษทั้งหลายยอมไมเลนกับชนเหลานั้น
บัดนี้ ฉันเห็นในวันนี้ ยักษเลนกับสามเณรสานุ ฯ
[๘๑๖] ยักษกลาววา
ทานไดสดับตอพระอรหันตทั้งหลายวา ชนเหลาใดเขาอยู
อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ ตลอดดิถีที่ ๑๔
ที่ ๑๕ และที่ ๘ แหงปกษ ทั้งตลอดปาริหาริกปกษ ประพฤติ
พรหมจรรยอยู ยักษทั้งหลายยอมไมเลนกับชนเหลานั้น เปน
การชอบ ทานพึงบอกสานุผูฟนขึ้นแลววา ยักษสั่งคํานี้ไววา
ทานอยาไดกระทํากรรมอันลามกทั้งในที่แจงและที่ลับ ถาทาน
จักกระทําหรือกําลังกระทํากรรมอันลามกไซร ถึงทานจะเหาะ
หนีไปก็ไมพนจากทุกข ฯ
[๘๑๗] สามเณรสานุฟนขึ้นแลวกลาววา
โยม ญาติ และมิตรทั้งหลายยอมรองไหถึงคนที่ตายแลว
หรือยังเปนอยูแตหายไป โยมยังเห็นฉันเปนอยู ไฉนเหตุไร
โยมจึงรองไหถงึ ฉัน ฯ
[๘๑๘] อุบาสิกากลาววา
ลูกเอย ญาติและมิตรทั้งหลายยอมรองไหถึงคนที่ตายแลว

หรือยังเปนอยูแตหายไป แตคนใดละกามทั้งหลายแลวจะ
กลับมาในกามนี้อีก ลูกรัก ญาติและมิตรทั้งหลายยอมรองไห
ถึงคนนั้น เพราะเขาเปนอยูตอไปอีกก็เหมือนตายแลว แนพอ
เรายกทานขึ้นจากเถารึงที่ยังรอนระอุแลว ทานอยากจะตกลง
ไปสูเถารึงอีก แนพอ เรายกทานขึ้นจากเหวแลว ทานอยาก
จะตกลงไปสูเหวอีก เราจะโพนทะนาแกใครเลาวา ขอทาน
จงชวยกัน ขอความเจริญจงมีแกทาน ประดุจสิ่งของที่ขน
ออกแลวจากเรือนที่ไฟไหม แตทานอยากจะเผามันเสียอีก ฯ
ปยังกรสูตรที่ ๖
[๘๑๙] สมัยหนึ่ง ทานพระอนุรุทธอยูในพระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ฯ
สมัยนั้นแล ทานพระอนุรุทธลุกขึ้นในเวลาใกลรุงแหงราตรี กลาวบท
แหงพระธรรมอยู ฯ
[๘๒๐] ครั้งนั้นแล นางยักษิณีผูเปนมารดาของปยังกระปลอบบุตรนอย
อยางนี้วา
ปยังกระ อยาอึกทึกไป ภิกษุกําลังกลาวบทพระธรรมอยู
อนึ่ง เรารูแจงบทพระธรรมแลวปฏิบัติ ขอนั้นจะพึงมีเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูลแกเรา ฯ
[๘๒๑] เราสํารวมในเหลาสัตวมีปราณ เราไมกลาวเท็จทั้งที่รูอยู
เราศึกษา ทําตนใหเปนผูมีศีลดีนั่นแหละ เราจะพนจาก
กําเนิดปศาจ ฯ
ปุนัพสุสูตรที่ ๗
[๘๒๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยูในพระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ฯ
สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงอยูดว ยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตดวยพระนิพพาน ฯ
ภิกษุเหลานั้นตั้งใจมนสิการ ประมวลไวดว ยใจทั้งหมด เงีย่ โสตลงสดับ
พระธรรม ฯ
[๘๒๓] ครั้งนั้นแล นางยักษิณีผูเปนมารดาของปุนัพสุปลอบบุตรนอย
อยางนี้วา
นิ่งเสียเถิดลูกอุตรา นิ่งเสียเถิดลูกปุนัพสุ จนกวาแมจะฟง
ธรรมของพระพุทธเจาผูประเสริฐ ผูเปนพระศาสดาจบ พระผู
มีพระภาคตรัสนิพพานอันเปนเครื่องเปลื้องตนเสีย จาก
กิเลสเครื่องรอยกรองทั้งปวง เวลาที่ปรารถนาในธรรมนั้น

จะลวงเลยแมไปเสีย ลูกของตนเปนที่รักในโลก ผัวของตน
เปนที่รักในโลก แตความปรารถนาในธรรมนั้น เปนที่รัก
ของแมยิ่งกวาลูกและผัวนั้น เพราะลูกหรือผัวที่รัก พึงปลด
เปลื้องจากทุกขไมได เหมือนการฟงธรรมยอมปลดเปลื้อง
เหลาสัตวจากทุกขได ในเมื่อโลกอันทุกขวงลอมแลว
ประกอบดวยชราและมรณะ แมปรารถนาจะฟงธรรม ที่
พระพุทธเจาตรัสรูดวยพระปญญาอันยิ่ง เพื่อพนจากชราและ
มรณะจงนิ่งเสียเถิดลูกปุนัพสุ ฯ
[๘๒๔] ปุนัพสุพูดวา
แมจา ฉันจักไมพูด อุตรานองสาวของฉันก็จักเปนผูนิ่ง
เชิญแมฟงธรรมอยางเดียว การฟงพระสัทธรรมนําความสุข
มาให แมจา เราไมรูพระสัทธรรมจึงไดเที่ยวไปลําบาก
พระพุทธเจาพระองคนี้ เปนผูทําความสวางไสวแกเทวดาและ
มนุษยผูลุมหลง มีพระสรีระครั้งสุดทาย มีพระจักษุ แสดง
ธรรมอยู ฯ
[๘๒๕] ยักษิณีพูดวา
นาชื่นชมนัก ลูกผูนอนบนอกของแมเปนคนฉลาด ลูกของแม
ยอมรักใครพระธรรมอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจาผูประเสริฐ
ปุนัพสุเจาจงมีความสุขเถิด วันนี้แมเปนผูยางขึ้นไปในพระ
ศาสนา แมและเจาเห็นอริยสัจแลว แมแมอุตราก็จงฟงแม ฯ
สุทัตตสูตรที่ ๘
[๘๒๖] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับในสีตวัน เขตกรุง
ราชคฤห ฯ
สมัยนั้นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีไปถึงกรุงราชคฤหดวยกรณียกิจ
บางอยาง ฯ
อนาถบิณฑิกคฤหบดีไดสดับวา เขาลือกันวาพระพุทธเจาเสด็จอุบัติแลว
ในโลก จึงในขณะนั้นเอง ปรารถนาจะเขาเฝาพระผูมีพระภาค ฯ
ครั้งนั้นแล ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีไดดําริวา วันนี้เปนกาลไมควรเพือ่
จะเขาเฝาพระผูมีพระภาค พรุงนี้เถิด เราจึงจักเขาเฝาทานคฤหบดีนอนรําพึงถึง
พระพุทธเจา สําคัญวาสวางแลวลุกขึ้นในราตรีถึง ๓ ครั้ง ฯ
ลําดับนั้น ทานคฤหบดีเดินไปทางประตูปาชา พวกอมนุษยเปดประตูให ฯ
[๘๒๗] ครั้นเมื่ออนาถบิณฑิกคฤหบดีออกจากเมืองไป แสงสวางก็
อันตรธานไป ความมืดปรากฏขึ้น ความกลัว ความหวาดเสียว ขนพองสยอง
เกลาบังเกิดขึ้น ทานคฤหบดีจึงใครที่จะกลับเสียจากที่นั้น ฯ

ครั้งนั้น ยักษชื่อสีวกะไมปรากฏรางไดสงเสียงใหไดยินวา
ชางแสนหนึ่ง มาแสนหนึ่ง รถเทียมดวยมาอัศดรแสนหนึ่ง
หญิงสาวที่สอดสวมแกวมณีและกุณฑลแสนหนึ่ง ยอมไม
ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ อันจําแนกแลว ๑๖ ครั้ง แหงการยกยาง
เทาไปกาวหนึ่ง ทานจงกาวหนาไปเถิดคฤหบดี ทานจงกาว
หนาไปเถิดคฤหบดี การกาวหนาไปของทานประเสริฐ การ
ถอยหลังไมประเสริฐเลย ฯ
ครั้งนั้นแล ความมืดไดหายไป แสงสวางปรากฏขึ้นแกทานอนาถ
บิณฑิกคฤหบดี ความกลัว ความหวาดเสียว และขนพองสยองเกลาก็ระงับไป ฯ
[๘๒๘] แมครั้งที่ ๒ แสงสวางหายไป ความมืดปรากฏขึ้นแกทาน
อนาถบิณฑิกคฤหบดี ความกลัว ความหวาดเสียว และขนพองสยองเกลาบังเกิด
ขึ้น ทานคฤหบดีจึงใครที่จะกลับเสียจากที่นั้นอีก ฯ
แมครั้งที่ ๒ ยักษชื่อสิวกะไมปรากฏรางไดสงเสียงใหไดยนิ วา
ชางแสนหนึ่ง มาแสนหนึ่ง ฯลฯ ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖
อันจําแนกแลว ๑๖ ครั้ง แหงการยกยางเทาไปกาวหนึ่ง
ทานจงกาวหนาไปเถิดคฤหบดี ทานจงกาวหนาไปเถิดคฤหบดี
การกาวหนาไปของทานประเสริฐ การถอยหลังไมประเสริฐ
เลย ฯ
ครั้งนั้นแล ความมืดไดหายไป แสงสวางปรากฏขึ้นแกทานอนาถบิณฑิก
คฤหบดี ความกลัว ความหวาดเสียว และขนพองสยองเกลาก็ระงับไป ฯ
[๘๒๙] แมครั้งที่ ๓ แสงสวางหายไป ความมืดปรากฏขึ้นแกทาน
อนาถบิณฑิกคฤหบดี ความกลัว ความหวาดเสียว และขนพองสยองเกลาบังเกิด
ขึ้น ทานคฤหบดีจึงใครที่จะกลับเสียจากที่นั้นอีก ฯ
แมครั้งที่ ๓ ยักษชื่อสิวกะไมปรากฏรางไดสงเสียงใหไดยนิ วา
ชางแสนหนึ่ง มาแสนหนึ่ง ฯลฯ ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖
อันจําแนกแลว ๑๖ ครั้ง แหงการยกยางเทาไปกาวหนึ่ง
ทานจงกาวหนาไปเถิดคฤหบดี ทานจงกาวหนาไปเถิดคฤหบดี
การกาวหนาไปของทานประเสริฐ การถอยหลังไมประเสริฐ
เลย ฯ
ครั้งนั้นแล ความมืดไดหายไป แสงสวางไดปรากฏขึ้นแกทานอนาถ*บิณฑิกคฤหบดี ความกลัว ความหวาดเสียว และขนพองสยองเกลาก็
ระงับไป ฯ
[๘๓๐] ครั้งนั้นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีเดินเขาไปถึงสีตวัน ฯ
สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จลุกขึ้นในเวลาใกลรุงแหงราตรี เสด็จ

จงกรมอยูในที่แจง พระองคไดทอดพระเนตรเห็นอนาถบิณฑิกคฤหบดีผูมาแตไกล
ครั้นแลวเสด็จลงจากที่จงกรมประทับบนอาสนะที่ปูลาดไว ครั้นแลวไดตรัสเรียก
อนาถบิณฑิกคฤหบดีวา มานี่เถิดสุทัตตะ ฯ
ครั้งนั้นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีคิดวา พระผูมีพระภาคทรงทักเราโดย
ชื่อ จึงหมอบลงแทบพระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลาในที่นั้นเอง แลว
กราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ พระองคประทับอยูเปนสุขหรือ
พระเจาขา ฯ
[๘๓๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
พราหมณผูดับกิเลสเสียไดแลวไมติดอยูในกามทั้งหลาย เปน
ผูเย็น ปราศจากอุปธิ ยอมอยูเปนสุขเสมอไป ผูที่ตัด
ตัณหาเครื่องเกีย่ วของไดหมดแลว กําจัดความกระวนกระวาย
ในใจเสียได เปนผูสงบอยูเปนสุข เพราะถึงสันติดวยใจ ฯ
ปฐมสุกกาสูตรที่ ๙
[๘๓๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยูในพระวิหารเวฬุวัน อัน
เปนที่ใหเหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ
สมัยนั้นแล ภิกษุณีชื่อสุกกา อันบริษัทใหญแวดลอมแสดงธรรมอยู ฯ
[๘๓๓] ครั้งนั้นแล ยักษผูเลื่อมใสยิ่งในสุกกาภิกษุณีจากถนนนี้ไปยัง
ถนนโนน จากตรอกนี้ไปยังตรอกโนน ในกรุงราชคฤห ไดภาษิตคาถาเหลานี้ใน
เวลานั้นวา
มนุษยทั้งหลายในกรุงราชคฤห ไมเขาไปนั่งใกลสุกกาภิกษุณี
ผูแสดงอมตบทอยู มัวทําอะไรกัน เปนผูประดุจดื่มน้ําผึ้ง
หอมแลวก็นอน ก็แลอมตบทนั้นใครจะคัดคานไมได เปนของ
ไมไดเจือปรุง แตมีโอชา ผูมีปญญาคงไดดื่มอมตธรรม
เหมือนคนเดินทางไดดื่มน้ําฝน ฉะนั้น ฯ
ทุติยสุกกาสูตรที่ ๑๐
[๘๓๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยูในพระวิหารเวฬุวัน อัน
เปนที่ใหเหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ
สมัยนั้นแล อุบาสกคนหนึ่งไดถวายโภชนาหารแกสุกกาภิกษุณี ฯ
[๘๓๕] ครั้งนั้นแล ยักษผูเลื่อมใสยิ่งในสุกกาภิกษุณีจากถนนนี้ไปยัง
ถนนโนน จากตรอกนี้ไปยังตรอกโนน ในพระนครราชคฤห ไดภาษิตคาถานี้ใน
เวลานั้นวา
อุบาสกผูไดถวายโภชนะแกสุกกาภิกษุณีผูหลุดพนจากกิเลส
เครื่องรอยกรองทั้งปวง เปนคนมีปญญาแท ประสพบุญ
มากหนอ ฯ

จิราสูตรที่ ๑๑
[๘๓๖] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยูในพระวิหารเวฬุวัน
อันเปนที่ใหเหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ
สมัยนั้นแล อุบาสกคนหนึ่งไดถวายจีวรแกจิราภิกษุณี ฯ
[๘๓๗] ครั้งนั้น ยักษผูเลื่อมใสยิ่งในจิราภิกษุณี จากถนนนี้ไปยังถนน
โนน จากตรอกนี้ไปยังตรอกโนน ในพระนครราชคฤห ไดภาษิตคาถานี้ในเวลา
นั้นวา
อุบาสกผูไดถวายจีวรแกจีราภิกษุณีผูหลุดพนจากกิเลสเครื่อง
ประกอบทั้งปวง เปนคนมีปญญาแท ประสพบุญมากหนอ ฯ
อาฬวกสูตรที่ ๑๒
[๘๓๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับในที่อยูของอาฬวกยักษ เขตเมือง
อาฬวี ฯ
ครั้งนั้นแล อาฬวกยักษเขาไปใกลพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว
ไดกลาววา ทานจงออกมา สมณะ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีแลวผูมีอายุ แลวก็เสด็จออกมา ฯ
ยักษกลาววา ทานจงเขาไป สมณะ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีแลวผูมีอายุ แลวก็เสด็จเขาไป ฯ
แมครั้งที่ ๒ ฯลฯ แมครั้งที่ ๓ อาฬวกยักษไดกลาววา ฯลฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ฯลฯ
[๘๓๙] ครั้นครั้งที่ ๔ อาฬวกยักษไดกลาววา ทานจงออกมา สมณะ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ผูมีอายุ เราจักไมออกไปละทานจะทําอะไรก็จง
ทําเถิด ฯ
สมณะ เราจักถามปญหากะทาน ถาทานพยากรณแกเราไมได เราจักทํา
จิตของทานใหฟุงซาน หรือฉีกหัวใจของทานหรือจักจับที่เทาแลวเหวี่ยงไปยังแมน้ํา
คงคาฝงโนน ฯ
อาวุโส เราไมเห็นใครเลยในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหม
โลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยที่จะพึงทําจิตของเราให
ฟุงซานได หรือขยี้หัวใจของเรา หรือจับเราที่เทาแลวเหวี่ยงไปยังแมน้ําคงคาฝง
โนน เอาเถิด อาวุโส เชิญถามปญหาตามที่ทานจํานงเถิด ฯ
[๘๔๐] อาฬวกยักษทูลถามวา
อะไรหนอ เปนทรัพยเครื่องปลื้มใจอันประเสริฐของคนใน
โลกนี้ อะไรหนอที่บุคคลประพฤติดีแลวนําความสุขมาให
อะไรหนอเปนรสอันล้ําเลิศกวารสทั้งหลาย นักปราชญ

ทั้งหลายกลาวชีวิตของผูท ี่เปนอยูอยางไร วาประเสริฐสุด ฯ
[๘๔๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ศรัทธาเปนทรัพย อันประเสริฐของคนในโลกนี้ ธรรมอัน
บุคคลประพฤติดีแลว นําความสุขมาให ความสัตยแลเปน
รสอันล้ําเลิศกวารสทั้งหลายนักปราชญทั้งหลายกลาวชีวิตของ
ผูที่เปนอยูดวยปญญาวาประเสริฐสุด ฯ
[๘๔๒] อาฬวกยักษทูลถามวา
คนขามโอฆะไดอยางไรหนอ ขามอรรณพไดอยางไร ลวง
ทุกขไดอยางไร บริสุทธิ์ไดอยางไร
[๘๔๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
คนขามโอฆะไดดวยศรัทธา ขามอรรณพไดดวยความไม
ประมาท ลวงทุกขไดดวยความเพียร บริสุทธิ์ไดดวย
ปญญา ฯ
[๘๔๔] อาฬวกยักษทูลถามวา
คนไดปญญาอยางไรหนอ ทําอยางไรจึงจะหาทรัพยได คนได
ชื่อเสียงอยางไรหนอ ทําอยางไรจึงจะผูกมิตรไวได คน
ละโลกนี้ไปสูโลกหนา ทําอยางไรจึงจะไมเศราโศก ฯ
[๘๔๕] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
บุคคลเชื่อธรรมของพระอรหันต เพื่อบรรลุนิพพาน ฟงอยู
ดวยดียอมไดปญญา เปนผูไมประมาท มีวิจาร คนทําเหมาะ
เจาะ ไมทอดธุระ เปนผูหมั่น ยอมหาทรัพยได คนยอม
ไดชื่อเสียงเพราะความสัตย ผูใหยอมผูกมิตรไวได บุคคล
ใดผูอยูครองเรือนประกอบดวยศรัทธา มีธรรม ๔ ประการนี้
คือ สัจจะ ธรรมะ ธิติ จาคะ บุคคลนั้นแล ละโลกนี้ไป
แลวยอมไมเศราโศก เชิญทานถามสมณพราหมณเปนอัน
มากเหลาอื่นดูซิวาในโลกนี้มีอะไรยิ่งไปกวาสัจจะ ทมะ จาคะ
และขันติ ฯ
[๘๔๖] อาฬวกยักษกราบทูลวา
ทําไมหนอ ขาพเจาจึงจะตองถามสมณพราหมณเปนอันมากใน
บัดนี้ วันนี้ขาพเจารูชัดถึงสัมปรายิกประโยชน พระพุทธเจา
เสด็จมาอยูเมืองอาฬวี เพื่อประโยชนแกขาพเจาโดยแท
วันนี้ขาพเจารูชัดถึงทานที่บุคคลใหในที่ใดมีผลมาก ขาพเจา
จักเที่ยวจากบานไปสูบาน จากบุรีไปสูบุรี พลางนมัสการ
พระสัมพุทธเจาและพระธรรมซึ่งเปนธรรมที่ดี ฯ

จบยักขสังยุตบริบูรณ
-------------รวมพระสูตรแหงยักขสังยุต ๑๒ สูตร คือ
อินทกสูตรที่ ๑ สักกสูตรที่ ๒ สูจิโลมสูตรที่ ๓ มณิภัทสูตรที่ ๔
สานุสูตรที่ ๕ ปยังกรสูตรที่ ๖ ปุนัพสุสูตรที่ ๗ สุทัตตสูตรที่ ๘ สุกกา*สูตร ๒ สูตร จีราสูตร ๑ อาฬวกสูตร ๑ รวม ๑๒ สูตร ฯ
-------------สักกสังยุต
ปฐมวรรคที่ ๑
สุวีรสูตรที่ ๑
[๘๔๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ในกาลนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ฯ
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมพี ระภาคแลว ฯ
[๘๔๘] พระผูมีพระภาครับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว
พวกอสูรไดรบกับพวกเทวดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวสักกะ
จอมเทวดาตรัสเรียกสุวรี เทพบุตรมาบัญชาวา พอสุวีระ พวกอสูรเหลานี้กําลัง
พากันมารบพวกเทวดา พอจงไปปองกันพวกอสูรไว ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุวีรเทพ
บุตรรับบัญชาของทาวสักกะจอมเทวดาวา ขอเดชะ ขอพระองคจงทรงพระเจริญ
ดังนี้ แลวมัวประมาทเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมครั้งที่ ๒ แลทาวสักกะจอม
เทวดาก็ไดตรัสเรียกสุวรี เทพบุตรมาสั่งวา พอสุวรี ะ พวกอสูรเหลานี้กําลังพากันมา
รบพวกเทวดา พอจงไปปองกันพวกอสูรไว ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมครั้งที่ ๒
สุวีรเทพบุตรรับบัญชาของทาวสักกะจอมเทวดาวา ขอเดชะ ขอพระองคจงทรง
พระเจริญ แลวมัวประมาทเสีย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมครั้งที่ ๓ ทาวสักกะจอมเทวดาก็ไดตรัสเรียกสุวีร*เทพบุตรมาสั่งวา พอสุวรี ะ พวกอสูรเหลานี้กําลังพากันมารบพวกเทวดา พอจง
ไปปองกันพวกอสูรไว ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมครั้งที่ ๓ สุวีรเทพบุตรรับบัญชา
ของทาวสักกะจอมเทวดาวา ขอเดชะ ขอพระองคจงทรงพระเจริญ แลวมัวประมาท
เสีย ฯ
[๘๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นแล ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสกะ
สุวีรเทพบุตรดวยคาถาวา
บุคคลไมหมั่น ไมพยายาม จะประสพสุขได ณ ที่ใด ดูกร

สุวีระ เจาจงไป ณ ที่นั้น และจงพาเราไปใหถึง ณ ที่
นั้นดวยเถิด ฯ
[๘๕๐] สุวีรเทพบุตรกราบทูลวา
บุคคลเปนผูเกียจคราน ไมหมั่น และไมใชใครๆ ใหกระ
ทํากิจทั้งหลายอีกดวย เขาพึงพรั่งพรอมดวยกามทุกอยาง ขา
แตทาวสักกะ ขอพระองคจงตรัสบอกฐานะอันประเสริฐนั้น
แกขาพระองค
[๘๕๑] ทาวสักกะตรัสตอบวา
ที่ใด บุคคลเกียจคราน ไมหมั่น ถึงความสุขลวงสวนได
สุวีระ เจาจงไป ณ ที่นั้นและจงพาเราไปใหถึง ณ ที่นั้น
ดวยเถิด ฯ
[๘๕๒] สุวีรเทพบุตรทูลวา
ขาแตทาวสักกะผูประเสริฐกวาเทวดา ขาพระองคทั้งหลายจะ
พึงไดความสุขใด โดยไมตองทําการงาน ขาแตทาวสักกะ
ขอพระองคจงตรัสบอกความสุขนั้นอันประเสริฐ ที่ไมมีความ
แหงใจ ไมมีความคับแคนแกขาพระองคเถิด ฯ
[๘๕๓] ทาวสักกะตรัสตอบวา
หากความสุขจะมีไดโดยไมตองทําการงาน ไมวาในที่ไหนๆ
ใครๆ ยอมทรงชีพอยูไมได เพราะนั่นเปนทางแหงนิพพาน
สุวีระ เจาจงไป ณ ที่นั้น และจงพาเราไปใหถึง ณ ที่
นั้นดวยเถิด ฯ
[๘๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทาวสักกะจอมเทวดาพระองคนั้น อาศัย
ผลบุญของพระองคเปนอยู เสวยรัชสมบัติอันมีความเปนใหญยิ่งดวยความเปน
อิสระแหงเทวดาชั้นดาวดึงส จึงจักพรรณนาคุณแหงความเพียรคือความหมั่น ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอบวชในธรรมวินัยที่เรากลาวชอบแลวอยางนี้ พึงหมั่น เพียร
พยายาม เพื่อบรรลุมรรคผลทีย่ ังไมบรรลุ เพือ่ ไดมรรคผลที่ยังไมได เพื่อกระทํา
ใหแจงซึ่งมรรคผลที่ยังไมไดกระทําใหแจง ขอนี้จะพึงงดงามในธรรมวินัยนี้โดย
แท ฯ
สุสิมสูตรที่ ๒
[๘๕๕] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ในกาลนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ฯ
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมพี ระภาคแลว ฯ

[๘๕๖] พระผูมีพระภาครับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว
พวกอสูรไดพากันมารบกับพวกเทวดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น ทาวสักกะ
จอมเทวดาตรัสเรียกสุสิมเทพบุตรมาบัญชาวา พอสุสิมะ พวกอสูรเหลานี้กําลัง
พากันมารบพวกเทวดา พอจงไปปองกันพวกอสูรไว ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุสิม
เทพบุตรรับบัญชาทาวสักกะจอมเทวดาวา ขอเดชะ ขอพระองคจงทรงพระเจริญ
ดังนี้ แลวมัวประมาทเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมครั้งที่ ๒ ฯลฯ แมครั้งที่ ๓
ทาวสักกะจอมเทวดาก็ไดตรัสเรียกสุสิมเทพบุตรมาบัญชาวา พอสุสิมะ พวกอสูร
เหลานี้กําลังพากันมารบพวกเทวดา พอจงไปปองกันพวกอสูรไว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
แมในครั้งที่ ๓ สุสิมเทพบุตรรับบัญชาทาวสักกะจอมเทวดาวา ขอเดชะ
ขอพระองคจงทรงพระเจริญ ดังนี้ แลวมัวประมาทเสีย ฯ
[๘๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสกะ
สุสิมเทพบุตรดวยคาถาวา
บุคคลไมหมั่น ไมพยายาม แตประสบความสุขได ณ ที่ใด
ดูกรสุสิมะ เจาจงไป ณ ที่นั้น และจงพาเราไปใหถึง ณ ที่นั้น
ดวยเถิด ฯ
[๘๕๘] สุสิมเทพบุตรกราบทูลวา
บุคคลเปนผูเกียจคราน ไมหมั่น และไมใชใครๆ ให
กระทํากิจทั้งหลายอีกดวย เขาพึงพรั่งพรอมดวยกามทุกอยาง
ขาแตทาวสักกะ ขอพระองคจงตรัสบอกฐานะอันประเสริฐ
นั้นแกขาพระองค ฯ
[๘๕๙] ทาวสักกะตรัสตอบวา
ที่ใด บุคคลเกียจคราน ไมหมั่น ถึงความสุขลวงสวนได
สุสิมะ เจาจงไป ณ ที่นั้น และจงพาเราไปใหถึง ณ ที่นั้น
ดวยเถิด ฯ
[๘๖๐] สุสิมเทพบุตรกราบทูลวา
ขาแตทาวสักกะผูประเสริฐกวาเทวดา ขาพระองคทั้งหลาย
จะพึงไดความสุขใด โดยไมตองทําการงาน ขาแตทาวสักกะ
ขอพระองคจงตรัสบอกความสุขนั้นอันประเสริฐ ที่ไมมีความ
แหงใจ ไมมีความคับแคนแกขาพระองคเถิด ฯ
[๘๖๑] ทาวสักกะตรัสตอบวา
หากความสุขจะมีไดโดยไมตองทําการงาน ไมวาในที่ไหนๆ
ใครๆ ยอมยังชีพอยูไมได เพราะนั่นเปนทางแหงนิพพาน
สุสิมะ เจาจงไป ณ ที่นั้น และจงพาเราไปใหถึง ณ ที่นั้น
ดวยเถิด ฯ

[๘๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทาวสักกะจอมเทวดาพระองคนั้นอาศัย
ผลบุญของพระองคเปนอยู เสวยรัชสมบัติมีความเปนใหญยิ่งดวยความเปนอิสระ
แหงเทวดาชั้นดาวดึงส จึงจักพรรณนาคุณแหงความเพียรคือความหมั่น ภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอบวชแลวในธรรมวินัยอันเรากลาวชอบแลวอยางนี้ พึงหมั่น
เพียร พยายาม เพื่อบรรลุมรรคผลที่ยังไมบรรลุ เพื่อไดมรรคผลที่ยังไมได เพื่อ
กระทําใหแจงซึ่งมรรคผลอันตนยังมิไดทําใหแจง ขอนี้จะพึงงดงามในธรรมวินัยนี้
โดยแท ฯ
ธชัคคสูตรที่ ๓
[๘๖๓] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ในกาลนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ฯ
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมพี ระภาคแลว ฯ
[๘๖๔] พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่อง
เคยมีมาแลว สงครามระหวางเทวดากับอสูรประชิดกันแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ครั้งนั้นแล ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทวดาตรัสเรียกเทวดาชัน้ ดาวดึงสมาสั่งวา
แนะ ทานผูนิรทุกขทั้งหลาย หากความกลัวก็ดี ความหวาดเสียวก็ดี ความ
ขนพองสยองเกลาก็ดี จะพึงเกิดขึ้นแกพวกเทวดาผูไปในสงคราม สมัยนั้น
พวกทานพึงแลดูยอดธงของเราทีเดียว เพราะวาเมื่อพวกทานแลดูยอดธงของเราอยู
ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี ที่จักมีขึ้นก็จัก
หายไป ถาพวกทานไมแลดูยอดธงของเรา ทีนั้นพวกทานพึงแลดูยอดธงของทาว
ปชาบดีเทวราชเถิด เพราะวาเมื่อพวกทานแลดูยอดธงของทาวปชาบดีเทวราชอยู
ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี ที่จักมีขึ้นก็จัก
หายไป หากพวกทานไมแลดูยอดธงของทาวปชาบดีเทวราช ทีนั้นพวกทานพึงแลดู
ยอดธงของทาววรุณเทวราชเถิด เพราะวาเมื่อพวกทานแลดูยอดธงของทาววรุณ
เทวราชอยู ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี ที่จัก
มีขึ้นก็จักหายไป หากพวกทานไมแลดูยอดธงของทาววรุณเทวราช ทีนั้นพวกทาน
พึงแลดูยอดธงของทาวอีสานเทวราชเถิด เพราะวาเมื่อพวกทานแลดูยอดธงของ
ทาวอีสานเทวราชอยู ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลา
ก็ดี ที่จักมีขึ้นก็จักหายไป ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพวกเทวดาแลดูยอดธงของทาวสักกะผูเปนจอม
แหงเทวดาก็ดี แลดูยอดธงของทาวปชาบดีเทวราชอยูก็ดี แลดูยอดธงของทาววรุณ
เทวราชอยูก็ดี แลดูยอดธงของทาวอีสานเทวราชอยูก็ดี ความกลัวก็ดี ความหวาด
สะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี ที่จักมีขึ้นพึงหายไปไดบาง ไมไดบาง

ขอนั้นเปนเหตุแหงอะไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุวา ทาวสักกะผูเปนจอมแหง
เทวดา ยังเปนผูไมปราศจากราคะ ไมปราศจากโทสะ ไมปราศจากโมหะ ยังเปน
ผูกลัว หวาดสะดุง หนีไปอยู ฯ
[๘๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนเราแลกลาวอยางนีว้ า ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย หากความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี
พึงบังเกิดแกพวกเธอผูไปในปาก็ดี อยูที่โคนไมก็ดี อยูในเรือนที่วางเปลาก็ดี
ทีนั้นพวกเธอพึงตามระลึกถึงเรานี้แหละวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาค
พระองคนั้นเปนพระอรหันต เปนผูตรัสรูเองโดยชอบ เปนผูถึงพรอมดวยวิชชา
และจรณะ เสด็จไปดีแลว เปนผูรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผอู ื่น
จะยิ่งไปกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูตื่นแลว เปนผู
จําแนกธรรม ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะวา เมื่อพวกเธอตามระลึกถึงเราอยู
ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี ที่จักมีขึ้นก็จัก
หายไป หากพวกเธอไมตามระลึกถึงเรา ทีนั้นพวกเธอพึงตามระลึกถึงพระธรรมวา
พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว บุคคลพึงเห็นไดเอง ไมประกอบดวยกาล
ควรเรียกใหมาดูได ควรนอมเขาไปในตน อันวิญูชนพึงรูแจงไดเฉพาะตน ดังนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะวา เมื่อพวกเธอตามระลึกถึงพระธรรมอยู ความกลัวก็ดี
ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี ที่จักมีขึ้นก็จักหายไป หาก
พวกเธอไมตามระลึกถึงพระธรรม ทีนั้นพวกเธอพึงตามระลึกถึงพระสงฆวา
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว เปนผูปฏิบัติตรง เปนผู
ปฏิบัติเปนธรรม เปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง พระสงฆนั้นคือใคร ไดแกคูแหงบุรุษสี่
รวมเปนบุรุษบุคคลแปด นี้คือพระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูควรแก
สักการะที่เขานํามาบูชา เปนผูควรแกของตอนรับ เปนผูควรแกทักขิณา เปนผูควร
แกการทําอัญชลี เปนบุญเขตของโลก ไมมีบุญเขตอื่นยิ่งไปกวา เพราะวา เมื่อ
พวกเธอตามระลึกถึงพระสงฆอยู ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพอง
สยองเกลาก็ดี ที่จักมีขึ้นก็จักหายไป ขอนั้นเปนเพราะเหตุแหงอะไร เพราะวา
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนผูปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจาก
โมหะ ไมเปนผูกลัว ไมหวาด ไมสะดุง ไมหนีไป ฯ
[๘๖๖] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลง
แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอยูในปาก็ดี อยูที่โคนไมก็ดี
อยูในเรือนวางเปลาก็ดี พึงระลึกถึงพระสัมพุทธเจาเถิด ความ
กลัวไมพึงมีแกเธอทั้งหลาย ถาวาเธอทั้งหลายไมพึงระลึกถึง
พระพุทธเจาผูเจริญที่สุดในโลก ผูองอาจกวานรชน ทีนั้น
เธอทั้งหลายพึงระลึกถึงพระธรรมอันนําออกจากทุกข อัน

พระพุทธเจาทรงแสดงดีแลว ถาเธอทั้งหลายไมพึงระลึกถึง
พระธรรมอันนําออกจากทุกข อันพระพุทธเจาทรงแสดงดีแลว
ทีนั้น เธอทั้งหลายพึงระลึกถึงพระสงฆผูเปนบุญเขต ไมมีบุญ
เขตอื่นยิ่งไปกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายระลึกถึง
พระพุทธเจา พระธรรมและพระสงฆอยู ความกลัวก็ดี
ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี จักไมมีเลย ฯ
เวปจิตติสูตรที่ ๔
[๘๖๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ฯลฯ
[๘๖๘] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เรื่องเคยมีมาแลว สงครามระหวางเทวดากับอสูรประชิดกันแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ครั้งนั้นแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรตรัสกะพวกอสูรวา ดูกรทานผูนิรทุกขทั้งหลาย
ถาเมื่อสงครามระหวางเทวดากับอสูรประชิดกัน พวกอสูรพึงชนะ พวกเทวดาพึง
ปราชัยไซร ทานทั้งหลายพึงมัดทาวสักกะจอมเทวดา ดวยการมัดหาแหงอันมีคอ
เปนที่ ๕ แลวพึงนํามายังอสูรบุรี ในสํานักของเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมทาว
สักกะจอมเทวดาก็บัญชากะเทวดาชั้นดาวดึงสทั้งหลายวา ดูกรทานผูนิรทุกขทั้งหลาย
ถาเมื่อสงครามระหวางเทวดากับอสูรประชิดกัน พวกเทวดาพึงชนะ พวกอสูรถึง
ปราชัยไซร ทานทั้งหลายพึงมัดทาวเวปจิตติจอมอสูร ดวยการมัดหาแหงอันมีคอ
เปนที่ ๕ แลวพึงนํามายังสุธรรมาสภา ในสํานักของเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล
ในสงครามครั้งนั้น พวกเทวดาชนะ พวกอสูรปราชัย ครั้งนั้น เทวดาชั้นดาวดึงส
ไดจับทาวเวปจิตติจอมอสูรมัดดวยการมัดหาแหง อันมีคอเปนที่ ๕ แลวนํามายัง
สุธรรมาสภา ในสํานักของทาวสักกะจอมเทวดา ฯ
[๘๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดทราบวา ในครั้งนั้น ทาวเวปจิตติจอม
อสูรถูกมัดดวยการมัดหาแหงอันมีคอเปนที่ ๕ ไดดาบริภาษทาวสักกะจอมเทวดา
ซึ่งกําลังเสด็จเขาและออกยังสุธรรมาสภา ดวยวาจาอันหยาบคาย มิใชของ
สัตบุรุษ ฯ
[๘๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล มาตลีเทพบุตร ผูสงเคราะหได
ทูลถามทาวสักกะจอมเทวดาดวยคาถาวา
ขาแตทาวสักกะมฆวาฬ พระองคไดทรงสดับถอยคําอัน
หยาบคาย เฉพาะหนา ของทาวเวปจิตติจอมอสูร ยังทรง
อดทนได เพราะความกลัว หรือเพราะไมมีกําลัง พระเจาขา ฯ
[๘๗๑] ทาวสักกะตรัสตอบวา
เราอดทนถอยคําอันหยาบคายของทาวเวปจิตติได เพราะ
ความกลัวหรือเพราะไมมีกําลัง ก็หาไม วิญูชนผูเชนเรา

ไฉนจะพึงโตตอบกับคนพาลเลา ฯ
[๘๗๒] มาตลีเทพบุตรกราบทูลวา
คนพาลพึงทําลายไดอยางยิ่ง ถาไมพึงเกียดกันเสียกอน
เพราะฉะนั้น ธีรชนพึงเกียดกันคนพาลดวยอาชญาอยาง
รุนแรง ฯ
[๘๗๓] ทาวสักกะตรัสตอบวา
ผูใดรูวาคนอื่นโกรธแลว เปนผูมีสติสงบระงับได เราเห็นวา
การสงบระงับไดของผูนั้นแล เปนการเกียดกันคนพาลละ ฯ
[๘๗๔] มาตลีเทพบุตรกราบทูลวา
ขาแตทาววาสวะ ขาพระองคเห็นโทษในความอดทนนี้แล
เมื่อใด คนพาลยอมสําคัญบุคคลนั้นวา ผูนี้ยอมอดกลั้น
ตอเราเพราะความกลัว เมื่อนั้น คนมีปญญาทรามยิ่งขมขี่ผูนั้น
เหมือนโคยิ่งขมขี่โคตัวที่แพหนีไป ฉะนั้น ฯ
[๘๗๕] ทาวสักกะตรัสตอบวา
บุคคลจงสําคัญเห็นวา ผูนี้อดกลั้นตอเราเพราะความกลัวหรือ
หาไมก็ตามที ประโยชนทั้งหลายมีประโยชนของตนเปน
อยางยิ่ง ประโยชนยิ่งกวาขันติไมมี ผูใดแลเปนคนมีกําลัง
อดกลั้นตอคนผูทุรพลไวได ความอดกลั้นของผูนั้น บัณฑิต
ทั้งหลายกลาววาเปนขันติอยางยิ่ง คนทุรพลจําตองอดทนอยู
เปนนิตย บัณฑิตทั้งหลายกลาวกําลังของผูซึ่งมีกําลังอยาง
คนพาลวามิใชกําลัง ไมมีผูใดที่จะกลาวโตตอผูมีกําลังผูซึ่ง
ธรรมคุมครองแลวไดเลย เพราะความโกรธนั้น โทษที่ลามก
จึงมีแกผูที่โกรธตอบตอผูที่โกรธ บุคคลผูไมโกรธตอบตอผูที่
โกรธ ยอมชื่อวาชนะสงครามซึ่งเอาชนะไดยาก ผูใดรูวา
ผูอื่นโกรธแลว เปนผูมีสติระงับไวได ผูนั้นชื่อวาประพฤติ
ประโยชนแกทั้งสองฝาย คือ ทั้งฝายตนและคนอื่น คนที่
ไมฉลาดในธรรม ยอมสําคัญเห็นผูรักษาประโยชนของ
ทั้งสองฝาย คือ ของตนและของคนอื่น วาเปนคนโง ดังนี้ ฯ
[๘๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทาวสักกะจอมเทวดาพระองคนั้น เขาไป
อาศัยผลบุญของพระองคเปนอยู เสวยรัชสมบัติมีความเปนใหญยิ่งดวยความเปน
อิสระแหงเทวดาชั้นดาวดึงส ยังจักพรรณนาคุณของขันติและโสรัจจะได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่พวกเธอบวชแลวในธรรมวินัยที่เรากลาวชอบแลว
เชนนี้ เปนผูอดทนและสงบเสงี่ยมนี้ จะพึงงามในธรรมวินัยนี้โดยแท ฯ
สุภาษิตชยสูตรที่ ๕

[๘๗๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล ฯลฯ
[๘๗๘] พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่อง
เคยมีมาแลว สงครามระหวางพวกเทวดากับอสูรไดประชิดกันแลว ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสกะทาวสักกะจอมเทวดาวา
แนจอมเทวดา เราจงเอาชนะกันดวยการกลาวคําสุภาษิตเถิด ฯ
ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสวา แนะทาวเวปจิตติ ตกลงเราจงเอาชนะกัน
ดวยการกลาวคําสุภาษิต ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พวกเทวดาและพวกอสูรไดรวมกันตั้ง
ผูตัดสินวา ผูตัดสินเหลานี้จักรูทั่วถึงคําสุภาษิต คําทุพภาษิต ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสกะทาว
สักกจอมเทวดาวา แนะจอมเทวดา ทานจงตรัสคาถา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
ทาวเวปจิตติตรัสเชนนี้ ทาวสักกะจอมเทวดาไดตรัสกะทาวเวปจิตติจอมอสูรวา
แนะทาวเวปจิตติในเทวโลกนี้ทานเปนเทพมากอน ทานจงกลาวคาถาเถิด ฯ
[๘๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อทาวสักกะตรัสเชนนี้แลว ทาวเวปจิตติ
จอมอสูรไดตรัสคาถานี้วา
พวกคนพาลยิ่งกริว้ โกรธ ถาหากบุคคลไมตัดรอนเสีย ฉะนั้น
นักปราชญผูมีปญญา จึงควรกําจัดคนพาลเสียดวยอาญา
อันรุนแรง ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสคาถาแลว เหลาอสูร
พากันอนุโมทนา พวกเทวดาตางก็พากันนิ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นแล
ทาวเวปจิตติจอมอสูรไดกลาวกะทาวสักกะจอมเทวดาวา แนะจอมเทวดา ทานจง
กลาวคาถาเถิด ฯ
[๘๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อทาวเวปจิตติตรัสเชนนี้แลว ทาวสักกะ
จอมเทวดาไดตรัสคาถานี้วา ฯ
ผูใดรูวาผูอื่นโกรธแลว เปนผูมีสติระงับไวได เราเห็นวาการ
ระงับไวไดของผูนั้น เปนเครื่องตัดรอนคนพาล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อทาวสักกะจอมเทวดาไดภาษิตคาถาแลว พวก
เทวดาพากันอนุโมทนา เหลาอสูรตางก็นิ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นแล ทาว
สักกะจอมเทวดาตรัสกะทาวเวปจิตติจอมอสูรวา ดูกรทาวเวปจิตติ ทานจงตรัส
คาถาเถิด ฯ
[๘๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อทาวสักกะตรัสเชนนี้ ทาวเวปจิตติ
จอมอสูรไดตรัสคาถานี้วา
ดูกรทาววาสวะ เราเห็นโทษของการอดกลั้นนี่แหละ เพราะ

วาเมื่อใดคนพาลสําคัญเห็นผูนั้นวา ผูนอี้ ดกลั้นตอเราเพราะ
ความกลัว เมื่อนั้น คนพาลผูทรามปญญายิ่งขมขี่ผูนั้น
เหมือนโคยิ่งขมขี่โคตัวแพที่หนีไป ฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อทาวเวปจิตติจอมอสูรภาษิตคาถาแลว เหลาอสูร
พากันอนุโมทนา พวกเทวดาตางก็นิ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นแล ทาว
เวปจิตติจอมอสูรไดตรัสกะทาวสักกะจอมเทวดาวา แนะจอมเทวดา ทานจงตรัส
คาถาเถิด ฯ
[๘๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อทาวเวปจิตติจอมอสูรตรัสเชนนี้ ทาว
สักกะจอมเทวดาไดตรัสคาถาเหลานี้วา
บุคคลจงสําคัญเห็นวา ผูนี้อดกลั้นตอเราเพราะความกลัวหรือ
หาไมก็ตามที ประโยชนทั้งหลายมีประโยชนของตนเปน
อยางยิ่ง ประโยชนยิ่งกวาขันติไมมี ผูใดแลเปนคนมีกําลัง
อดกลั้นตอคนทุรพลไวได ความอดกลั้นไวไดของผูนั้น
บัณฑิตทั้งหลายกลาววาเปนขันติอยางยิ่ง คนทุรพลยอมจะอด
ทนอยูเปนนิตย บัณฑิตทั้งหลายเรียกกําลังของผูที่มีกําลังอยาง
คนพาลวามิใชกําลัง ไมมีผูใดที่จะกลาวโตตอผูที่มีกําลังอัน
ธรรมคุมครองแลวไดเลย เพราะความโกรธนั้น โทษอันลามก
จึงมีแกผูที่โกรธตอบผูที่โกรธแลว บุคคลผูไมโกรธตอบผูที่
โกรธแลว ยอมชื่อวาชนะสงครามซึ่งเอาชนะไดยาก ผูใดรูวา
ผูอื่นโกรธแลว เปนผูมีสติระงับไวได ผูนั้นชื่อวาประพฤติ
ประโยชนแกทั้งสองฝาย คือ ทั้งฝายตนและคนอื่น คนผูที่
ไมฉลาดในธรรม ยอมสําคัญเห็นผูที่รักษาประโยชนของ
ทั้งสองฝาย คือ ของตนและคนอื่น วาเปนคนโง ดังนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อทาวสักกะจอมเทวดาไดภาษิตคาถาเหลานี้แลว
พวกเทวดาพากันอนุโมทนา เหลาอสูรตางก็นิ่ง ฯ
[๘๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ผูตัดสินทั้งของพวกเทวดาและ
พวกอสูรไดกลาวคํานี้วา ทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสคาถาทั้งหลายแลวแล แต
คาถาเหลานั้นมีความเกี่ยวเกาะดวยอาชญา มีความเกี่ยวเกาะดวยศาตรา เพราะเหตุ
เชนนี้ จึงมีความหมายมั่น ความแกงแยง ความทะเลาะวิวาท ทาวสักกะจอม
เทวดาไดตรัสคาถาทั้งหลายแลวแล ก็คาถาเหลานั้นไมเกี่ยวเกาะดวยอาชญา ไม
เกี่ยวเกาะดวยศาตรา เพราะเหตุเชนนี้ จึงมีความไมหมายมัน่ ความไมแกงแยง
ความไมทะเลาะวิวาท ทาวสักกะจอมเทวดาชนะเพราะไดตรัสคําสุภาษิต ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชัยชนะดวยการกลาวคําสุภาษิตไดเปนของทาวสักกะ
จอมเทวดาดวยประการฉะนี้แล ฯ

กุลาวกสูตรที่ ๖
[๘๘๔] สาวัตถีนิทาน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งเคยมีมาแลว สงครามระหวางพวกเทวดาและ
อสูรไดประชิดกันแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในสงครามคราวนั้น พวกอสูรเปน
ฝายมีชัย พวกเทวดาเปนฝายปราชัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเทวดาผูพายแพ
ตางพากันหนีไปทางทิศอุดร พวกอสูรไดชวนกันไลพวกเทวดาเหลานั้นไปแลว
ทีแลว ฯ
[๘๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทวดาไดตรัส
กะมาตลีสังคาหกเทพบุตรดวยคาถาวา
ดูกรมาตลี เธอจงหลีกเลีย่ งรังนกในปาไมงิ้ว โดยบายหนา
งอนรถกลับ ถึงเราจะตองเสียสละชีวิตในพวกอสูรก็ตามที
นกเหลานี้อยาไดปราศจากรังเสียเลย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตลีสังคาหกเทพบุตรรับพระดํารัสของทาวสักกะ
จอมเทวดาวา ขอความเจริญจงมีแดพระองค ดั่งนี้แลว ใหรถซึ่งเทียมดวยมา
อาชาไนยพันตัวหันหลังกลับ ฯ
[๘๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พวกอสูรคิดวา บัดนี้รถ ซึ่ง
เทียมดวยมาอาชาไนยพันตัวของทาวสักกะจอมเทวดาหันกลับมาแลว พวกเทวดา
จักทําสงครามกับพวกอสูรแมเปนครั้งที่สองแล พวกอสูรตางตกใจกลับเขาไป
สูอสูรบุรี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชัยชนะโดยธรรมแทๆ ไดเปนของทาวสักกะจอม
เทวดาแลว ดวยประการฉะนี้แล ฯ
นทุพภิยสูตรที่ ๗
[๘๘๗] สาวัตถีนิทาน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทวดาผูหลีกเรนออก
อยูในที่ลับ ไดเกิดความตรึกนึกคิดขึ้นวา เราไมควรประทุษรายแมแกผูที่เปน
ขาศึกตอเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวเวปจิตติจอมอสูร ไดทราบความ
ดําริของทาวสักกะจอมเทวดาดวยใจของตนแลว เขาไปหาทาวสักกะจอมเทวดา
จนถึงที่ประทับ ฯ
[๘๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสักกะจอมเทวดาไดทอดพระเนตรเห็น
ทาวเวปจิตติจอมอสูรผูมาแตไกลทีเดียว ครั้นแลวจึงตรัสกะทาวเวปจิตติจอมอสูรวา
หยุดเถอะ ทานทาวเวปจิตติ ทานถูกจับเสียแลว ฯ
ทาวเวปจิตติตรัสถามวา แนะทานผูนิรทุกข ทานละทิ้งความคิดเมื่อกอน
ของทานเสียแลวหรือ ฯ
ทาวสักกะตรัสวา ทาวเวปจิตติ ก็ทานจงสาบานเพื่อที่จะไมประทุษราย
ตอเรา ฯ

[๘๘๙] ทาวเวปจิตติตรัสคาถาวา
แนะทาวสุชัมบดี บาปของคนพูดเท็จ บาปของคนผูติเตียน
พระอริยะเจา บาปของคนผูประทุษรายตอมิตร และบาปของ
คนอกตัญู จงถูกตองผูท ี่ประทุษรายตอทาน ฯ
วิโรจนอสุรินทสูตรที่ ๘
[๘๙๐] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมี
พระภาคกําลังเสด็จเขาที่พักกลางวัน ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทวดากับทาว
วิโรจนะจอมอสูร เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวไดยืนพิงบาน
พระทวารองคละขาง ฯ
[๘๙๑] ลําดับนั้นแล ทาวเวโรจนะจอมอสูรไดตรัสคาถานี้ ในสํานักของ
พระผูมีพระภาควา
เปนชายควรพยายามไปจนกวาประโยชนสําเร็จ ประโยชนงดงามอยู
ที่ความสําเร็จ นี้เปนถอยคําของเวโรจนะ ฯ
[๘๙๒] ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสวา
เปนชายควรพยายามไปจนกวาประโยชนสําเร็จ ประโยชน
ทั้งหลายงดงามอยูที่ความสําเร็จ ประโยชนยิ่งกวาขันติไมมี ฯ
[๘๙๓] ทาวเวโรจนะจอมอสูรตรัสวา
สรรพสัตวยอมเกิดความตองการในสิ่งนั้นๆ ตามควร สวน
การบริโภคของสรรพสัตวมีการปรุงประกอบเปนอยางยิง่ ประ
โยชนทั้งหลายงดงามอยูท ี่ความสําเร็จ นี้เปนถอยคําของ
เวโรจนะ ฯ
[๘๙๔] ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสวา
สรรพสัตวยอมเกิดความตองการในสิ่งนั้นๆ ตามควร สวน
การบริโภคของสรรพสัตว มีการปรุงประกอบเปนอยางยิ่ง
ประโยชนทั้งหลายงดงามอยูที่ความสําเร็จ ประโยชนยงิ่ กวา
ขันติไมมี ฯ
อารัญญกสูตรที่ ๙
[๘๙๕] สาวัตถีนิทาน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งเคยมีมาแลว ฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมมาก
รูปดวยกัน อาศัยอยูในกุฎีที่มุงบังดวยใบไม ในราวปา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้ง
นั้นแล ทาวสักกะจอมเทวดากับทาวเวปจิตติจอมอสูร เขาไปหาฤาษีผูมีศีลมี
กัลยาณธรรมเหลานั้นถึงที่อยู ฯ
[๘๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรสวม

รองเทาหนาหลายชั้น สะพายดาบ มีผูกั้นรมให เขาไปสูอาศรมทางทวารอันเลิศ
เขาไปใกลฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลานั้นหางไมถึงวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้ง
นั้นแลทาวสักกะจอมเทวดาทรงถอดฉลองพระบาท ประทานพระขรรคใหแกผูอื่น
รับสั่งใหลดฉัตรเสด็จเขาไปทางอาศรมโดยทางทวารเขาออก ประทับประคอง
อัญชลีนมัสการฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลานั้นอยูใตลม ฯ
[๘๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นแล ฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรม
เหลานั้นไดกลาวกะทาวสักกะจอมเทวดาดวยคาถาวา
กลิ่นของพวกฤาษีผูประพฤติพรตมานาน ยอมจะฟุงจากกาย
ไปตามลม ดูกรทาวสหัสนัยน พระองคจงถอยไปเสียจากที่นี้
ดูกรทาวเทวราช กลิ่นของพวกฤาษีไมสะอาด ฯ
[๘๙๘] ทาวสักกะตรัสตอบวา
กลิ่นของพวกฤาษีผูประพฤตพรตมานาน ยอมจะฟุงจากกาย
ไปตามลม ทานเจาขา พวกขาพเจาตางก็มุงหวังกลิ่นนี้
เหมือนกับบุคคลมุงหวังระเบียบดอกไมอันวิจิตร งดงาม บน
ศีรษะ ฉะนั้น ก็พวกเทวดาหามีความสําคัญในกลิ่นของผูมี
ศีลนี้วาเปนกลิ่นปฏิกูลไม ฯ
สมุททกสูตรที่ ๑๐
[๘๙๙] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล ฯลฯ
[๙๐๐] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เรื่องเคยมีมาแลว ฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมมากรูปดวยกัน อาศัยอยูในกุฎีที่มุงบัง
ดวยใบไมแทบฝงสมุทร ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้นแล สงครามระหวางพวก
เทวดากับอสูรไดประชิดกันแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พวกฤาษีผูมศี ีล
มีกัลยาณธรรมเหลานั้นพากันคิดเห็นวา พวกเทวดาตั้งอยูในธรรม พวกอสูรไมตั้ง
อยูในธรรม ภัยนั้นพึงเกิดแกพวกเราเพราะอสูรโดยแท อยากระนั้นเลย พวกเรา
ควรเขาไปหาทาวสมพรจอมอสูรแลวขออภัยทานเถิด ฯ
[๙๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ฤาษีผมู ีศีลมีกัลยาณธรรมเหลานั้น
ไดอันตรธานไปในบรรณกุฎีแทบฝงสมุทร ไปปรากฏอยูตรงหนาทาวสมพรจอมอสูร
เหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ลําดับนั้น พวกฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลานั้น ไดกลาวกะทาวสมพรจอมอสูร
ดวยคาถาวา ฯ
พวกฤาษีมาขออภัยกะทานทาวสมพร การใหภัยหรือใหอภัย
ทานกระทําไดโดยแท ฯ
[๙๐๒] ทาวสมพรจอมอสูรไดกลาวตอบวา

การอภัยไมมีแกพวกฤาษี ผูชั่วชาคบหาทาวสักกะ เราให
เฉพาะแตภัยเทานั้นแกพวกทานผูขออภัย ฯ
[๙๐๓] พวกฤาษีกลาววา
ทานใหเฉพาะแตภัยเทานั้นแกพวกเราผูขออภัย พวกเราขอ
รับเอาแตอภัยอยางเดียว สวนภัยจงเปนของทานเถิด บุคคล
หวานพืชเชนใดยอมไดผลเชนนั้น คนทําดียอมไดดี ทําชั่ว
ก็ยอมไดชั่ว แนะพอ ทานหวานพืชลงไปไวแลว ทานจักตอง
เสวยผลของมัน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลานั้น ได
สาปแชงทาวสมพรจอมอสูร แลวอันตรธานหายไปในที่ตรงหนาทาวสมพรจอม
อสูร แลวไปปรากฏอยูในบรรณกุฎีแทบฝงสมุทร เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง
เหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น ฯ
[๙๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวสมพรจอมอสูรถูกฤาษีผูมี
ศีลมีกัลยาณธรรมเหลานั้นสาปแชงแลว ไดยินวาในคืนวันนั้น ตกใจหวาดหวั่น
ถึงสามครั้ง ฯ
จบวรรคที่หนึ่ง
---------รวมพระสูตรแหงสักกสังยุตมี ๑๐ สูตร คือ
สุวีรสูตรที่ ๑ สุสิมสูตรที่ ๒ ธชัคคสูตรที่ ๓ เวปจิตติสูตรที่ ๔
สุภาสิตชยสูตรที่ ๕ กุลาวกสูตรที่ ๖ นทุพภิยสูตรที่ ๗ วิโรจนอสุรินทสูตรที่ ๘
อารัญญกสูตรที่ ๙ สมุททกสูตรที่ ๑๐ ฯ
---------ทุติยวรรคที่ ๒
ปฐมเทวสูตรที่ ๑
[๙๐๕] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ในกาลครั้งนั้นแล ฯลฯ
[๙๐๖] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน ไดสมาทานวัตรบท ๗ ประการ
บริบูรณ เพราะเปนผูสมาทานวัตรบท ๗ ประการ จึงไดถึงความเปนทาวสักกะ
วัตรบท ๗ ประการเปนไฉน คือ เราพึงเลี้ยงมารดาบิดาจนตลอดชีวิต ๑ เราพึง
ประพฤติออนนอมตอผูใหญในตระกูลจนตลอดชีวิต ๑ เราพึงพูดวาจาออนหวาน
ตลอดชีวิต ๑ เราไมพึงพูดวาจาสอเสียดตลอดชีวิต ๑ เราพึงมีใจปราศจากความ
ตระหนี่อันเปนมลทินอยูครองเรือน มีการบริจาคอันปลอยแลว มีฝามืออันชุม
ยินดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดีในการแจกจายทานตลอดชีวิต ๑ เราพึง

พูดคําสัตยตลอดชีวิต ๑ เราไมพึงโกรธตลอดชีวิต ๑ ถาแมความโกรธพึงเกิดขึ้น
แกเรา เราพึงกําจัดมันเสียโดยฉับพลันทีเดียว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสักกะ
จอมเทพ เมื่อยังเปนมนุษยอยูใ นกาลกอน ไดสมาทานวัตรบท ๗ ประการนี้
บริบูรณ เพราะเปนผูสมาทานวัตรบท ๗ ประการดังนี้ จึงไดถึงความเปน
ทาวสักกะ ฯ
[๙๐๗] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลง
แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
เทวดาชั้นดาวดึงส กลาวถึงนรชน ผูเปนบุคคลเลี้ยงมารดาบิดา
มีปรกติประพฤติออนนอมตอผูใหญในตระกูล เจรจาออน
หวาน กลาวแตคําสมานมิตรสหาย ละคําสอเสียด ประกอบ
ในอุบายเปนเครื่องกําจัดความตระหนี่ มีวาจาสัตย ครอบงํา
ความโกรธได นั้นแลวา เปนสัปบุรุษ ดังนี้
ทุติยเทวสูตรที่ ๒
[๙๐๘] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ในกาลครั้งนั้นแล ฯลฯ
[๙๐๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน เปนมาณพชื่อวามฆะ เพราะ
เหตุนั้น จึงถูกเรียกวา ทาวมฆวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยัง
เปนมนุษยอยูในกาลกอนไดใหทานมากอน เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวา ทาว*ปุรินททะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน
ไดใหทานโดยเคารพ เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวา ทาวสักกะ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน ไดใหที่พักอาศัย
เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวา ทาววาสวะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสักกะจอมเทพ
ยอมทรงคิดเนื้อความไดตั้งพันโดยครูเดียว เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวา ทาว
สหัสนัยน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสักกะจอมเทพทรงมีนางอสุรกัญญานามวาสุชา
เปนปชาบดี เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวา ทาวสุชัมบดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ทาวสักกะจอมเทพเสวยรัชสมบัติเปนอิสราธิบดีของทวยเทพชั้นดาวดึงส เพราะ
เหตุนั้น จึงถูกเรียกวา เทวานมินทะ ฯ
[๙๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนุษยอยูใน
กาลกอน ไดสมาทานวัตรบท ๗ ประการบริบูรณ เพราะเปนผูสมาทานวัตรบท ๗
ประการบริบูรณ จึงไดถึงความเปนทาวสักกะ วัตรบท ๗ ประการเปนไฉน คือ
เราพึงเลี้ยงมารดาบิดาจนตลอดชีวิต ๑ ... ถาแมความโกรธพึงเกิดขึ้นแกเรา เราพึง
กําจัดมันเสียโดยฉับพลันทีเดียว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยัง
เปนมนุษยอยูในกาลกอน ไดสมาทานวัตรบท ๗ ประการนี้บริบูรณ เพราะเปนผู

สมาทานวัตรบท ๗ ประการดังนี้ จึงไดถึงความเปนทาวสักกะ ฯ
[๙๑๑] พระผูมีพระภาค ฯลฯ จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
เทวดาชั้นดาวดึงสกลาวนรชนผูเปนบุคคลเลี้ยงมารดาบิดา...วา เปน
สัปบุรุษ ดังนี้ ฯ
ตติยเทวสูตรที่ ๓
[๙๑๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ในปามหาวัน
เขตเมืองเวสาลี ฯ
ครั้งนั้นแล เจาลิจฉวีพระนามวามหาลี เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ครั้นแลวทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวประทับนั่ง ณ ที่ควร
สวนหนึ่ง เมื่อประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งเรียบรอยแลว ไดตรัสถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคทรงเห็นทาวสักกะจอมเทพหรือ
พระพุทธเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรมหาลี อาตมาเห็นทาวสักกะจอมเทพ
ถวายพร ฯ
ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ผูที่พระองคทรงเห็นนั้น จักเปนรูปเปรียบ
ของทาวสักกะเปนแน เพราะวาทาวสักกะจอมเทพยากที่ใครๆ จะเห็นได
พระพุทธเจาขา ฯ
[๙๑๓] พ. ดูกรมหาลี อาตมารูจักทาวสักกะดวย รูธรรมเครื่องกระทํา
ใหเปนทาวสักกะดวย และรูถึงธรรมที่ทาวสักกะไดถึงความเปนทาวสักกะเพราะ
เปนผูสมาทานธรรมนั้นดวย ดูกรมหาลี ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนุษยใน
กาลกอน เปนมาณพชื่อวามฆะ เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวา ทาวมฆวา ดูกร
มหาลี ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน ไดใหทานมากอน
เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวา ทาวปุรินททะ ดูกรมหาลี ทาวสักกะจอมเทพเมื่อ
ยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน ไดใหทานโดยเคารพ เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวา
ทาวสักกะ ดูกรมหาลี ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน ไดให
ที่พักอาศัย เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวา ทาววาสวะ ดูกรมหาลี ทาวสักกะ
จอมเทพยอมทรงคิดเนื้อความไดตั้งพันโดยครูเดียว เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวา
ทาวสหัสนัยน ดูกรมหาลี ทาวสักกะจอมเทพทรงมีนางอสุรกัญญานามวาสุชา
เปนปชาบดี เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวาทาวสุชัมบดี ดูกรมหาลี ทาวสักกะ
จอมเทพเสวยรัชสมบัติเปนอิสราธิบดีของทวยเทพชั้นดาวดึงส เพราะเหตุนั้น จึง
ถูกเรียกวา เทวานมินทะ ฯ
[๙๑๔] ดูกรมหาลี ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนุษยอยูใ นกาลกอน
ไดสมาทานวัตรบท ๗ ประการบริบูรณ เพราะเปนผูสมาทานวัตรบท ๗ ประการ

จึงไดถึงความเปนทาวสักกะ วัตรบท ๗ ประการเปนไฉน คือ เราพึงเลี้ยงมารดา
บิดาจนตลอดชีวิต ๑ เราพึงประพฤติออนนอมตอผูใหญในตระกูลตลอดชีวติ ๑
เราพึงพูดวาจาออนหวานตลอดชีวิต ๑ เราไมพึงพูดวาจาสอเสียดตลอดชีวิต ๑ เรา
พึงมีใจปราศจากความตระหนี่อันเปนมลทินอยูครองเรือน มีการบริจาคอันปลอย
แลว มีฝามืออันชุม ยินดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดีในการแจกจายทาน
ตลอดชีวิต ๑ เราพึงพูดคําสัตยตลอดชีวิต ๑ เราไมพึงโกรธตลอดชีวิต ถาแม
ความโกรธพึงเกิดขึ้นแกเรา เราพึงกําจัดมันเสียโดยฉับพลันทีเดียว ๑ ดูกรมหาลี
ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน ไดสมาทานวัตรบท ๗ ประการ
นี้บริบูรณ เพราะเปนผูสมาทานวัตรบท ๗ ประการดังนี้ จึงไดถึงความเปน
ทาวสักกะ ฯ
[๙๑๕] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลง
แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
เทวดาชั้นดาวดึงส กลาวนรชนผูเปนบุคคลเลี้ยงมารดาบิดา
มีปรกติประพฤติออนนอมตอผูใหญในตระกูล เจรจาออน
หวาน กลาวแตคําสมานมิตรสหาย ละคําสอเสียด ประกอบ
ในอุบายเปนเครื่องกําจัดความตระหนี่ มีวาจาสัตย ครอบงํา
ความโกรธได นั้นแลวา เปนสัปบุรุษ ดังนี้
ทฬิททสูตรที่ ๔
[๙๑๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน
กลันทกนิวาปสถาน เขตพระนครราชคฤห ในกาลนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา
พระพุทธเจาขา ฯ
[๙๑๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เรื่องเคยมีมาแลว ในพระนครราชคฤหนี้แล ไดมีบุรุษคนหนึ่งเปนมนุษยขัดสน
เปนมนุษยกําพรา เปนมนุษยยากไร เขายึดมั่นศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ
ปญญา ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ครั้นเขายึดมั่นศรัทธา ศีล สุตะ
จาคะ ปญญา ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว เมื่อแตกกายตายไป ไดอุบัติ
ยังสุคติโลกสวรรค คือ ความเปนสหายของเทวดาชั้นดาวดึงส เทพบุตรนั้น
รุงเรืองลวงเทวดาเหลาอื่นดวยรัศมีและยศ ฯ
[๙๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา ในกาลครั้งนั้น พวกเทวดาชั้น
ดาวดึงสพากันยกโทษตําหนิติเตียนวา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย นาอัศจรรยนัก
ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย ยังไมเคยมีมาเลย เทพบุตรผูนี้เมื่อยังเปนมนุษยอยูใน
กาลกอน เปนมนุษยขัดสน เปนมนุษยกําพรา เปนมนุษยยากไร เมื่อแตกกาย
ตายแลว เขาอุบัติยังสุคติโลกสวรรค คือ ความเปนสหายของเทวดาชั้นดาวดึงส

ยอมรุงเรืองลวงเทวดาเหลาอืน่ ดวยรัศมีและยศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล
ทาวสักกะจอมเทพตรัสกะเทวดาชั้นดาวดึงสวา ดูกรทานผูนิรทุกขทั้งหลาย ทาน
ทั้งหลายอยายกโทษตอเทพบุตรนี้เลย ดูกรทานผูนิรทุกขทั้งหลาย เทพบุตรนี้แล
เมื่อยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน ยึดมั่นศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ใน
พระธรรมวินยั ที่พระตถาคตทรงประกาศแลว ครั้นยึดมั่นศรัทธา ศีล สุตะ
จาคะ ปญญา ในพระธรรมวินยั ที่พระตถาคตประกาศแลว เมื่อแตกกายตายลง
จึงอุบัติยังสุคติโลกสวรรค คือ ความเปนสหายของเทวดาชั้นดาวดึงส ยอม
รุงเรืองลวงเทวดาเหลาอื่นดวยรัศมีและยศ ฯ
[๙๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพเมื่อจะทรง
พลอยยินดีกะพวกเทวดาชั้นดาวดึงส จึงไดตรัสคาถาเหลานี้ในเวลานั้นวา
บุคคลใด มีศรัทธาตั้งมั่นไมหวั่นไหวในพระตถาคต มีศีล
งามที่พระอริยะเจาพอใจสรรเสริญ มีความเลื่อมใสใน
พระสงฆและมีความเห็นตรง บัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคลนั้น
วา เปนคนไมขัดสน ชีวิตของบุคคลนั้นไมเปลาประโยชน
เพราะเหตุนั้น บุคคลผูมีปญญา เมื่อระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย พึงประกอบเนืองๆ ซึ่งศรัทธา ศีล ความ
เลื่อมใส และความเห็นธรรมเถิด ฯ
รามเณยยกสูตรที่ ๕
[๙๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นแลวทรงถวายบังคมแลวประทับอยู ณ ที่ควรสวนหนึ่ง ทรงประทับเรียบรอย
แลว ไดตรัสถามพระผูมีพระภาควา สถานที่เชนไรหนอ เปนภูมิสถานอันนา
รื่นรมย ฯ
[๙๒๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบดวยพระคาถาวา อารามอัน
วิจิตร ปาอันวิจิตร สระโบกขรณีที่สรางอยางดี ยอมไมถึง
เสี้ยวที่ ๑๖ อันแบงออก ๑๖ ครั้ง แหงภูมิสถานอันรื่นรมย
ของมนุษย พระอรหันตทั้งหลายอยูในที่ใด เปนบานหรือปา
ก็ตาม เปนที่ลุมหรือที่ดอนก็ตาม ที่นั้นเปนภูมิสถานอันนา
รื่นรมย ฯ
ยชมานสูตรที่ ๖
[๙๒๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขต
พระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ครั้นแลวทรงถวายบังคมแลว ประทับอยู ณ ที่สมควรสวนหนึง่ ฯ

[๙๒๓] ทาวสักกะจอมเทพประทับ ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง เรียบรอย
แลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
เมื่อมนุษยทั้งหลายผูเปนสัตวปรารถนาบุญบูชาอยู กระทํา
บุญมีอุปธิเปนผล ทานที่ใหแลวในที่ไหนมีผลมาก พระพุทธเจาขา ฯ
[๙๒๔] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ทานผูปฏิบัติ ๔ จําพวก ทานผูตั้งอยูในผล ๔ จําพวก นั่น
คือพระสงฆ เปนผูซื่อตรง ประกอบดวยปญญาและศีล
เมื่อมนุษยทั้งหลายผูเปนสัตวปรารถนาบุญบูชาอยู กระทํา
บุญมีอุปธิเปนผล ทานที่ใหแลวในสงฆมีผลมาก ฯ
วันทนสูตรที่ ๗
[๙๒๕] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงหลีกเรนอยูในที่พักกลางวัน ฯ
ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพ และทาวสหัมบดีพรหมเสด็จเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว ไดประทับยืนพิงบานพระทวารอยูอ งค
ละบาน ฯ
[๙๒๖] ลําดับนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพไดตรัสพระคาถานี้ ในสํานัก
พระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูแกลวกลา ทรงชนะสงครามแลว ทรงปลง
ภาระลงแลว ไมทรงมีหนี้ ขอเชิญพระองคเสด็จลุกขึ้น
เสด็จเที่ยวไปในโลกเถิด อนึ่ง จิตของพระองคหลุดพนดี
แลว เหมือนพระจันทรในราตรีวันเพ็ญ ฉะนั้น ฯ
[๙๒๗] ทาวสหัมบดีพรหมตรัสคานวา ดูกรจอมเทพ พระองคไมควร
กราบทูลพระตถาคตอยางนี้เลย แตควรจะกราบทูลพระตถาคตอยางนี้แลวา
ขาแตพระองคผูแกลวกลา ทรงชนะสงครามแลว ทรงเปน
ผูนําพวก ไมทรงมีหนี้สนิ ขอเชิญพระองคเสด็จลุกขึ้น
เสด็จเที่ยวไปในโลก ขอเชิญพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรม
จักมีผูรูทั่วถึงธรรมเปนแน ฯ
ปฐมสักกนมัสนสูตรที่ ๘
[๙๒๘] สาวัตถีนิทาน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพตรัสกะมาตลี*สังคาหกเทพบุตรวา ดูกรสหายมาตลี ทานจงเตรียมจัดรถมาอาชาไนยซึ่งเทียม
ดวยมาพันตัว เราจะไปยังพื้นที่อุทยานเพื่อชมภูมิภาคอันงดงาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย

มาตลีสังคาหกเทพบุตรทูลรับพระดํารัสทาวสักกะจอมเทพวา ขอเดชะ ขอความ
เจริญจงมีแดพระองค ดังนี้แลว เตรียมจัดรถมาอาชาไนยซึ่งเทียมดวยมาพันตัว
เสร็จแลว กราบทูลแดทาวสักกะจอมเทพวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข รถมา
อาชาไนยซึ่งเทียมดวยมาพันตัวสําหรับพระองคเตรียมจัดไวเสร็จแลว ขอพระองค
ทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ไดทราบวา
ทาวสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันตปราสาท ทรงประนมอัญชลีนมัสการ
ทิศเปนอันมาก ฯ
[๙๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล มาตลีสังคาหกเทพบุตร ได
ทูลถามทาวสักกะจอมเทพดวยคาถาวา
พราหมณทั้งหลายผูบรรลุไตรวิชชา กษัตริยทั้งหลาย ณ ภูมิภาค
ทั้งหมด ทาวมหาราชทั้ง ๔ และทวยเทพชาวไตรทศผูมียศ
ยอมนอบนอมพระองค ขาแตทาวสักกะ เมื่อเปนเชนนั้น
พระองคทรงนอบนอมทานผูควรบูชาคนใด ทานผูควรบูชา
คนนั้นชื่อไรเลา ขอเดชะ ฯ
[๙๓๐] ทาวสักกะตรัสตอบวา
พราหมณทั้งหลายผูบรรลุไตรวิชชา กษัตริยทั้งหลาย ณ
ภูมิภาคทั้งหมด ทาวมหาราชทั้ง ๔ และทวยเทพชาวไตรทศ
ผูมียศ นอบนอมทานผูใดซึ่งเปนผูสมบูรณดวยศีล มีจิต
ตั้งมั่นตลอดกาลนาน ผูบวชแลวโดยชอบ มีพรหมจรรยเปน
เบื้องหนา คฤหัสถเหลาใดเปนผูทําบุญ มีศีล เปนอุบาสก
เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรม ดูกรมาตลี เรานอบนอมคฤหัสถ
เหลานั้น ฯ
[๙๓๑] มา. ขาแตทาวสักกะ ไดยินวา พระองคทรงนอบนอม
บุคคลเหลาใด บุคคลเหลานั้นเปนผูประเสริฐที่สุดในโลก
เทียว
ขาแตทาววาสวะ พระองคทรงนอบนอมบุคคลเหลาใด ถึง
ขาพระองคก็ขอนอบนอมบุคคลเหลานั้น ฯ
[๙๓๒] ทาวมฆวาสุชัมบดีเทวราชผูเปนประมุขของเทวดาทั้งหลาย
ครั้นตรัสดังนี้แลว ทรงนอมนมัสการทิศเปนอันมาก แลว
เสด็จขึ้นรถ ฯ
ทุติยสักกนมัสนสูตรที่ ๙
[๙๓๓] สาวัตถีนิทาน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพไดตรัสกะมาตลีสังคาหกเทพบุตรวา ดูกรสหายมาตลี ทานจงเตรียมจัดรถมาอาชาไนยซึ่งเทียมดวย

มาพันตัว เราจะไปยังพื้นที่อุทยานเพื่อชมภูมภิ าคอันงดงาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มาตลีสังคาหกเทพบุตรทูลรับพระดํารัสทาวสักกะจอมเทพวา ขอเดชะ ขอความ
เจริญจงมีแดพระองค ดังนี้แลว จัดเตรียมรถมาอาชาไนยซึ่งเทียมดวยมาพันตัว
เสร็จแลว กราบทูลแกทาวสักกะจอมเทพวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข รถมา
อาชาไนยซึ่งเทียมดวยมาพันตัวสําหรับพระองค จัดเตรียมไวเสร็จแลว ขอพระองค
ทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดทราบวา ครั้งนั้นแล
ทาวสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันตปราสาท ทรงประนมอัญชลีนมัสการ
พระผูมีพระภาคอยู ฯ
[๙๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล มาตลีสังคาหกเทพบุตรไดทูลถาม
ทาวสักกะจอมเทพดวยคาถาวา
ขาแตทาววาสวะ เทวดาและมนุษยทั้งหลายยอมนอบนอม
พระองคนั่นเทียว ขาแตทาวสักกะ เมื่อเชนนั้น พระองค
ทรงนอบนอมทานผูควรบูชาคนใด ทานผูควรบูชาคนนั้น คือ
ใครเลา ฯ
[๙๓๕] ทาวสักกะตรัสตอบวา
ดูกรมาตลี พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใดในโลกพรอมทั้ง
เทวโลก เรานอบนอมพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ผู
เปนศาสดามีพระนามไมทราม ดูกรมาตลี ทานเหลาใดสํารอก
ราคะ โทสะและอวิชชาแลว เปนพระอรหันตขีณาสพ เรา
นอบนอมทานเหลานั้น ดูกรมาตลี ทานเหลาใดกําจัดราคะ
และโทสะกาวลวงอวิชชา ยังเปนพระเสขะ ยินดีในธรรม
เครื่องปราศจากการสั่งสม เปนผูไมประมาท ตามศึกษาอยู
เรานอบนอมทานเหลานั้น ฯ
[๙๓๖] มา. ขาแตทาวสักกะ ไดยินวา พระองคทรงนอบนอม
บุคคลเหลาใด บุคคลเหลานั้นเปนผูประเสริฐที่สุดในโลก
เทียว ขาแตทาววาสวะ พระองคทรงนอบนอมบุคคลเหลาใด
แมขาพระองคก็ขอนอบนอมบุคคลเหลานั้น ฯ
[๙๓๗] ทาวมฆวาสุชัมบดีเทวราช ผูเปนประมุขของเทวดา
ทั้งหลาย ครั้นตรัสดังนี้แลว ทรงนอมนมัสการพระผูมี
พระภาค แลวเสด็จขึ้นรถ ฯ
ตติยสักกนมัสนสูตรที่ ๑๐
[๙๓๘] สาวัตถีนิทาน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพไดตรัสกะมาตลีสังคาหกเทพบุตรวา ดูกรสหายมาตลี ทานจงเตรียมจัดรถมาอาชาไนยซึ่งเทียมดวย

มาพันตัว เราจะไปยังพื้นที่อุทยานเพื่อชมภูมภิ าคอันงดงาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มาตลีสังคาหกเทพบุตรทูลรับพระดํารัสทาวสักกะจอมเทพวา ขอเดชะ ขอความ
เจริญจงมีแดพระองค ดังนี้แลว จัดเตรียมรถมาอาชาไนยซึ่งเทียมดวยมาพันตัว
เสร็จแลว กราบทูลแกทาวสักกะจอมเทพวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข รถมา
อาชาไนยซึ่งเทียมดวยมาพันตัวสําหรับพระองค จัดเตรียมไวเสร็จแลว ขอพระองค
ทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดทราบวา ครั้งนั้นแล
ทาวสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันตปราสาท ทรงประนมอัญชลีนอม
นมัสการพระภิกษุสงฆอยู ฯ
[๙๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล มาตลีสังคาหกเทพบุตรไดทูลถาม
ทาวสักกะจอมเทพดวยคาถาวา
นรชนผูนอนทับกายอันเปอยเนาเหลานี้ พึงนอบนอมพระองค
นั่นเทียว พวกเขาจมอยูในซากอันเต็มไปดวยความหิวและ
ความกระหาย ขาแตทาววาสวะ เพราะเหตุไรหนอพระองค
จึงทรงโปรดปรานทานผูไมมีเรือนเหลานั้น ขอพระองคตรัส
บอกมรรยาทของฤาษีทั้งหลาย ขาพระองคขอฟงพระดํารัสของ
พระองค ฯ
[๙๔๐] ทาวสักกะตรัสตอบวา
ดูกรมาตลี เราโปรดปรานมรรยาทของทานผูไมมีเรือนเหลานั้น
ทานเหลานั้นเปนผูไมมีความหวงใยในบานที่ทานหลีกออกไป
บุคคลผูจะเก็บขาวเปลือกของทานเหลานั้นไวในฉางก็ไมมี ผู
จะเก็บไวในหมอก็ไมมี ผูจะเก็บไวในกระเชาก็ไมมี ทาน
เหลานั้นมีวัตรอันงาม แสวงหาอาหารที่ผูอื่นทําเสร็จแลว
เยียวยาอัตภาพดวยอาหารนั้น ทานเหลานั้นเปนนักปราชญ
กลาวคําสุภาษิต เปนผูนิ่งประพฤติสม่ําเสมอ ดูกรมาตลี พวก
เทวดายังโกรธกับพวกอสูร และสัตวเปนอันมากยังมีโกรธกัน
และกัน เมื่อเขายังโกรธกัน ทานเหลานั้นไมโกรธ ดับเสีย
ไดในบุคคลผูมีอาชญาในตน เมื่อชนทั้งหลายยังมีความถือมั่น
ทานเหลานั้นไมถือมั่น ดูกรมาตลี เรานอมนมัสการทาน
เหลานั้น ฯ
[๙๔๑] มา. ขาแตทาวสักกะ ไดยินวา พระองคทรงนอบนอม
บุคคลเหลาใด บุคคลเหลานั้นเปนผูประเสริฐที่สุดในโลก
เทียว ขาแตทาววาสวะ พระองคทรงนอบนอมบุคคลเหลาใด
แมขาพระองคก็ขอนอบนอมบุคคลเหลานั้น ฯ
[๙๔๒] ทาวมฆวาสุชัมบดีเทวราช ผูเปนประมุขของเทวดา

ทั้งหลาย ครั้นตรัสดังนี้แลวทรงนอมนมัสการพระภิกษุสงฆ
แลวเสด็จขึ้นรถ ฉะนี้แล ฯ
จบวรรคที่ ๒
--------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
ปฐมเทวสูตร ๑ ทุติยเทวสูตร ๑ ตติยเทวสูตร ๑ ทฬิททสูตร ๑
รามเณยยกสูตร ๑ ยชมานสูตร ๑ วันทนสูตร ๑ ปฐมสักกนมัสนสูตร ๑
ทุติยสักกนมัสนสูตร ๑ ตติยสักกนมัสนสูตร ๑ ฯ
--------สักกปญจกะที่ ๓
ฆัตวาสูตรที่ ๑
[๙๔๓] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นแลวทรงถวายบังคม แลวประทับอยู ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง ฯ
[๙๔๔] ทาวสักกะจอมเทพประทับอยู ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง เรียบรอย
แลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
บุคคลฆาอะไรแลวสิจงึ จะอยูเปนสุข ฆาอะไรแลวสิจงึ จะไม
เศราโศก ขาแตพระโคดม พระองคทรงชอบการฆาอะไร
อันเปนธรรมอยางเอก ฯ
[๙๔๕] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
บุคคลฆาความโกรธเสียแลว ยอมอยูเปนสุข ฆาความโกรธ
เสียแลวยอมไมเศราโศก ดูกรทาววาสวะ พระอริยะเจา
ทั้งหลายยอมสรรเสริญ การฆาความโกรธอันมีรากเปนพิษ
มียอดหวาน เพราะวาบุคคลฆาความโกรธนั้นเสียแลว ยอม
ไมเศราโศก ฯ
ทุพรรณิยสูตรที่ ๒
[๙๔๖] สาวัตถีนิทาน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งเคยมีมาแลว ยักษตนหนึ่งมีผิวพรรณทราม ต่ําเตี้ย
พุงพลุย นั่งอยูบ นอาสนะแหงทาวสักกะจอมเทพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา
ในที่นั้น พวกเทวดาชั้นดาวดึงสพากันยกโทษตําหนิติเตียนวา ดูกรทานผูเจริญ
ทั้งหลาย นาอัศจรรยหนอ ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย ไมเคยมีมาแลวหนอ ยักษนี้
มีผิวพรรณทราม ต่ําเตี้ย พุงพลุย นั่งอยูบนอาสนะแหงทาวสักกะจอมเทพ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย พวกเทวดาชั้นดาวดึงสยกโทษตําหนิติเตียนดวยประการใดๆ ยักษ

นั้นยิ่งเปนผูมีรปู งามทั้งนาดูนาชมและนาเลื่อมใสยิ่งขึ้นกวาเดิมดวยประการนั้นๆ ฯ
[๙๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พวกเทวดาชั้นดาวดึงสพากันเขา
ไปเฝาทาวสักกะจอมเทพถึงที่ประทับ ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผู
นิรทุกข ขอประทานโอกาสตอพระองค ยักษตนหนึ่งมีผิวพรรณทราม ต่ําเตี้ย
พุงพลุย นั่งอยูบ นอาสนะของพระองค ขาแตพระองคผูเจริญ ไดทราบวา ณ ที่นั้น
พวกเทวดาชั้นดาวดึงสพากันยกโทษตําหนิติเตียนวา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย นา
อัศจรรยหนอ ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ไมเคยมีมาหนอ ยักษนี้มีผิวพรรณทราม
ต่ําเตี้ย พุงพลุย นั่งอยูบนอาสนะของทาวสักกะจอมเทพ ขาแตพระองคผูนิรทุกข
พวกเทวดาชั้นดาวดึงสยกโทษตําหนิติเตียนดวยประการใดๆ ยักษนั้นยิ่งเปนผูมี
รูปงามทั้งนาดูนาชมและนาเลื่อมใสยิ่งกวาเดิม ดวยประการนั้นๆ ขาแตพระองค
ผูนิรทุกข ยักษนั้นจักเปนผูมีความโกรธเปนอาหารเปนแนเทียว ขอเดชะ ฯ
[๙๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพเสด็จเขาไป
หายักษผูมีความโกรธเปนอาหารนั้นจนถึงทีอ่ ยู ครั้นแลวทรงหมผาเฉวียงพระอังสา
ขางหนึ่ง ทรงคุกพระชานุมณฑลเบื้องขวาลง ณ พื้นดิน ทรงประนมอัญชลีไปทาง
ที่ยักษตนนั้นอยู แลวประกาศพระนาม ๓ ครั้งวา ดูกรทานผูนิรทุกข เราคือ
ทาวสักกะจอมเทพ ... ดูกรทานผูนิรทุกข เราคือทาวสักกะจอมเทพ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ทาวสักกะจอมเทพทรงประกาศพระนามดวยประการใดๆ ยักษตนนั้น
ยิ่งมีผิวพรรณทรามและต่ําเตี้ยพุงพลุยยิ่งกวาเดิม ยักษนั้นเปนผูมีผิวพรรณทรามและ
ต่ําเตี้ยพุงพลุยยิ่งกวาเดิมแลว ไดหายไป ณ ที่นั้นนั่นเอง ฯ
[๙๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพประทับนั่งบน
อาสนะของพระองคแลว เมื่อจะทรงยังพวกเทวดาชั้นดาวดึงสใหยินดี จึงไดตรัส
พระคาถาเหลานี้ไวในเวลานั้นวา
เราเปนผูมีจิตอันโทสะไมกระทบกระทั่ง เปนผูอันความหมุน
(มาร) นําไปไมไดงาย เราไมโกรธมานานแล ความโกรธ
ยอมไมตั้งอยูในเรา ถึงเราโกรธก็ไมกลาวคําหยาบ และไม
กลาวคําไมชอบธรรม เราเห็นประโยชนของตนจึงขมตนไว ฯ
มายาสูตรที่ ๓
[๙๕๐] สาวัตถีนิทาน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งเคยมีมาแลว ทาวเวปจิตติจอมอสูรปวย ได
รับทุกข เปนไขหนัก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพเสด็จ
ไปเยี่ยมทาวเวปจิตติจอมอสูรถึงที่ประทับตรัสถามถึงความเจ็บไข ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ทาวเวปจิตติจอมอสูรทรงเห็นทาวสักกะจอมเทพกําลังเสด็จมาแตไกลเทียว ครั้น
แลวไดตรัสกะทาวสักกะจอมเทพวา ขาแตพระองคผูจอมเทพ ขอจงชวยรักษา
หมอมฉันดวยเถิด ฯ

ทาวสักกะตรัสวา ขาแตทาวเวปจิตติ ขอเชิญตรัสบอกมายาของอสุรินทร
กะหมอมฉันกอน ฯ
เว. ขาแตพระองคผูนิรทุกข หมอมฉันยังกราบทูลไมไดจนกวาจะได
สอบถามพวกอสูรดูกอ น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรตรัสสอบถามพวก
อสูรวา ดูกรทานผูนิรทุกขทั้งหลาย เราจะบอกมายาของอสุรนิ ทรกะทาวสักกะ
จอมเทพนะ ฯ
พวกอสูรทูลวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระองคอยาตรัสบอกมายาของ
อสุรินทรกะทาวสักกะจอมเทพเลย ฯ
[๙๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสกะ
ทาวสักกะจอมเทพดวยคาถาวา
ขาแตทาวมฆวาสุชัมบดีสักกเทวราช บุคคลผูมีมายายอมเขา
ถึงนรกครบรอยป เหมือนดังอสุรินทร ฉะนั้น ฯ
อัจจยสูตรที่ ๔
[๙๕๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุสองรูปโตเถียงกัน ในการโตเถียงกันนั้น ภิกษุ
รูปหนึ่งไดพูดลวงเกิน ฯ
ครั้งนั้นแล ภิกษุผูพูดลวงเกินนั้นแสดงโทษโดยความเปนโทษ (รับผิด
และขอโทษ) ในสํานักของภิกษุนั้น ภิกษุนั้นไมรับ ฯ
[๙๕๓] ครั้งนั้นแล ภิกษุเปนอันมาก พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ครั้นแลวไดถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่งอยู ณ ที่สมควรสวน
หนึ่ง เมื่อนั่ง ณ ที่ควรสวนหนึง่ เรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ภิกษุสองรูปโตเถียงกัน ในการ
โตเถียงกันนั้น ภิกษุรูปหนึ่งไดพูดลวงเกิน ขาแตพระองคผูเจริญ ลําดับนั้น
ภิกษุผูพูดลวงเกินแสดงโทษโดยความเปนโทษในสํานักของภิกษุนั้น ภิกษุนั้นไม
รับ พระพุทธเจาขา ฯ
[๙๕๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลมี ๒ จําพวก
นี้ คือ ผูไมเห็นโทษโดยความเปนโทษ ๑ ผูไมรับตามสมควรแกธรรมเมื่อผูอนื่
แสดงโทษ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลมี ๒ จําพวกนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บัณฑิตมี ๒ จําพวกนี้ คือ ผูเห็นโทษโดยความเปนโทษ ๑ ผูรับตามสมควรแก
ธรรมเมื่อผูอื่นแสดงโทษ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตมี ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๙๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพ เมื่อ
จะทรงยังเทวดาชั้นดาวดึงสใหพลอยยินดี ณ สุธรรมาสภา จึงไดตรัสพระคาถานี้

ในเวลานั้นวา
ขอความโกรธจงตกอยูในอํานาจของทานทั้งหลาย ขอความ
เสื่อมคลายในมิตรธรรมอยาไดเกิดมีแกทานทั้งหลาย ทาน
ทั้งหลายอยาไดติเตียนผูท ี่ไมควรติเตียน และอยาไดพูดคํา
สอเสียดเลย ก็ความโกรธเปรียบปานดังภูเขา ยอมย่ํายีคน
ลามก ฯ
อักโกธสูตรที่ ๕
[๙๕๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ในกาลครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาค
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ
[๙๕๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เรื่องเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพ เมื่อจะทรงยังเทวดาชั้นดาวดึงสใหพลอย
ยินดี ณ สุธรรมาสภา จึงไดตรัสพระคาถานี้ในเวลานั้นวา
ความโกรธอยาไดครอบงําทานทั้งหลาย และทานทั้งหลายอยา
ไดโกรธตอบตอบุคคลผูโกรธ ความไมโกรธและความไม
เบียดเบียน ยอมมีในทานผูประเสริฐทุกเมื่อ ก็ความโกรธ
เปรียบปานดังภูเขา ยอมย่ํายีคนลามก ฉะนี้แล ฯ
จบสักกปญจกะ
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
ฆัตวาสูตร ๑ ทุพรรณิยสูตร ๑ มายาสูตร ๑ อัจจยสูตร ๑ อักโกธสูตร ๑
สักกสูตร ๕ สูตรนี้ พระพุทธเจาผูประเสริฐทรงแสดงไวแลว ฯ
จบสักกสังยุตบริบูรณ
รวมสังยุตที่มีในสคาถวรรคนี้ 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
----------

