พระสุตตันตปฎก
เลม ๑๗
ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
สรณคมนในขุททกปาฐะ
[๑] ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ขาพเจาขอถึงพระธรรมเปน
สรณะ ขาพเจาขอถึงพระสงฆเปนสรณะ แมครั้งที่ ๒ ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจา
เปนสรณะ แมครั้งที่ ๒ ขาพเจาขอถึงพระธรรมเปนสรณะ แมครั้งที่ ๒ ขาพเจา
ขอถึงพระสงฆเปนสรณะ แมครั้งที่ ๓ ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ แม
ครั้งที่ ๓ ขาพเจาขอถึงพระธรรมเปนสรณะ แมครั้งที่ ๓ ขาพเจาขอถึงพระสงฆ
เปนสรณะ ฯ
จบสรณคมน
สิกขาบท ๑๐ ในขุททกปาฐะ
[๒] ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเครื่องงดเวนจากการฆา
สัตว ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเครื่องงดเวนจากการลักทรัพย
ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเครื่องงดเวนจากอพรหมจรรย ขาพเจา
ขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเครื่องงดเวนจากมุสาวาท ขาพเจาขอสมาทาน
สิกขาบท คือ เจตนาเครื่องงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปน
ที่ตั้งแหงความประมาท ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเครื่องงดเวน
จากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนา
เครื่องงดเวนจากการฟอน การขับ การประโคม และการดูการเลนอันเปนขาศึก
ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเครื่องงดเวนจากการลูบไลทัดทรงประดับ
ดอกไมและของหอม อันเปนลักษณะแหงการแตงตัว ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท
คือ เจตนาเครื่องงดเวนจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนใหญ ขาพเจาขอสมา*ทานสิกขาบท คือ เจตนาเครื่องงดเวนจากการรับทองและเงิน ฯ
จบสิกขาบท ๑๐
อาการ ๓๒ ในขุททกปาฐะ
[๓] ในกายนี้มี ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก
เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหาร
ใหม อาหารเกา ดี เศลษม หนอง เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา เปลวมัน
น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร เยื่อมันสมองในสมอง ฯ
จบอาการ ๓๒
สามเณรปญหาในขุททกปาฐะ

[๔] อะไรชื่อวา ๑ คือ สัตวทั้งปวงตั้งอยูไดเพราะอาหาร อะไรชื่อวา
๒ คือ นามและรูป อะไรชื่อวา ๓ คือ เวทนา ๓ อะไรชื่อวา ๔ คือ อริย*สัจ ๔ อะไรชือ่ วา ๕ คือ อุปาทานขันธ ๕ อะไรชื่อวา ๖ คือ อายตนะภาย
ใน ๖ อะไรชื่อวา ๗ คือ โพชฌงค ๗ อะไรชื่อวา ๘ คือ อริยมรรคมีองค ๘
อะไรชื่อวา ๙ คือ สัตตาวาส ๙ อะไรชื่อวา ๑๐ คือ ผูประกอบดวยองค
๑๐ ทานกลาววา เปนพระอรหันต ฯ
จบสามเณรปญหา
มงคลสูตรในขุททกปาฐะ
[๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ครั้นปฐมยามลวงไป
เทวดาตนหนึ่งมีรัศมีงามยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสว เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
[๖] เทวดาและมนุษยเปนอันมาก ผูหวังความสวัสดี ไดพากัน
คิดมงคลทั้งหลาย ขอพระองคจงตรัสอุดมมงคล
พระผูมีพระภาคตรัสพระคาถาตอบวา
การไมคบคนพาล ๑ การคบบัณฑิต ๑ การบูชาบุคคลที่ควร
บูชา ๑ นี้เปนอุดมมงคล การอยูในประเทศอันสมควร ๑
ความเปนผูมีบุญอันกระทําแลวในกาลกอน ๑ การตั้งตนไว
ชอบ ๑ นี้เปนอุดมมงคล พาหุสัจจะ ๑ ศิลป ๑ วินัยที่
ศึกษาดีแลว ๑ วาจาสุภาสิต ๑ นี้เปนอุดมมงคล การบํารุง
มารดาบิดา ๑ การสงเคราะหบุตรภรรยา ๑ การงานอันไม
อากูล ๑ นี้เปนอุดมมงคล ทาน ๑ การประพฤติธรรม ๑
การสงเคราะหญาติ ๑ กรรมอันไมมีโทษ ๑ นี้เปนอุดมมงคล
การงดการเวนจากบาป ๑ ความสํารวมจากการดื่มน้ําเมา ๑
ความไมประมาทในธรรมทั้งหลาย ๑ นี้เปนอุดมมงคล
ความเคารพ ๑ ความประพฤติถอมตน ๑ ความสันโดษ ๑
ความกตัญู ๑ การฟงธรรมโดยกาล ๑ นี้เปนอุดมมงคล
ความอดทน ๑ ความเปนผูวางาย ๑ การไดเห็นสมณะ
ทั้งหลาย ๑ การสนทนาธรรมโดยกาล ๑ นี้เปนอุดมมงคล
ความเพียร ๑ พรหมจรรย ๑ การเห็นอริยสัจ ๑ การ
กระทํานิพพานใหแจง ๑ นี้เปนอุดมมงคล จิตของผูใดอัน

โลกธรรมทั้งหลายถูกตองแลว ยอมไมหวั่นไหว ๑ ไมเศราโศก ๑ ปราศจากธุลี ๑ เปนจิตเกษม ๑ นี้เปนอุดมมงคล เทวดา
และมนุษยทั้งหลาย ทํามงคลเชนนี้แลว เปนผูไมปราชัยใน
ขาศึกทุกหมูเหลา ยอมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน นี้เปน
อุดมมงคลของเทวดาและมนุษยเหลานัน้ ฯ
จบมงคลสูตร
รัตนสูตร ในขุททกปาฐะ
[๗] ภูตเหลาใด ประชุมกันแลวในประเทศนี้ก็ดี หรือภุมมเทวดา
เหลาใดประชุมกันแลวในอากาศก็ดี ขอหมูภูตทั้งปวงจงเปน
ผูมีใจดีและจงฟงภาษิตโดยเคารพ ดูกรภูตทั้งปวง เพราะ
เหตุนั้นแล ทานทั้งหลายจงตั้งใจฟง ขอจงแผเมตตาจิต
ในหมูมนุษย มนุษยเหลาใด นําพลีกรรมไปทั้งกลางวัน
ทั้งกลางคืน เพราะเหตุนั้นแล ทานทั้งหลายจงเปนผูไม
ประมาทรักษามนุษยเหลานั้น ทรัพยเครื่องปลื้มใจอยางใด
อยางหนึ่งในโลกนี้ หรือในโลกอื่น หรือรัตนะใดอันประณีต
ในสวรรค ทรัพยและรัตนะนั้น เสมอดวยพระตถาคตไมมี
เลย พุทธรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจจวาจานี้
ขอความสวัสดีจงมีแกสตั วเหลานี้ พระศากยมุนีมีพระหฤทัย
ดํารงมั่น ไดบรรลุธรรมอันใดเปนที่สิ้นกิเลส เปนที่
สํารอกกิเลส เปนอมฤตธรรมอันประณีต ธรรมชาติอะไรๆ
เสมอดวยพระธรรมนั้นยอมไมมี ธรรมรัตนะแมนี้เปนรัตนะ
อันประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตว
เหลานี้ พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ทรงสรรเสริญแลว
ซึ่งสมาธิใด วาเปนธรรมอันสะอาด บัณฑิตทั้งหลายกลาว
ซึ่งสมาธิใด วาใหผลในลําดับ สมาธิอื่นเสมอดวยสมาธินนั้
ยอมไมมี ธรรมรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต ดวย
สัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ บุคคล ๘
จําพวก ๔ คู อันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแลว บุคคล
เหลานั้นควรแกทักษิณาทาน เปนสาวกของพระตถาคต ทาน
ที่บุคคลถวายแลวในทานเหลานั้น ยอมมีผลมาก สังฆรัตนะ
แมนี้เปนรัตนะอันประณีตดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมี
แกสัตวเหลานี้ พระอริยบุคคลเหลาใด ในศาสนาของพระ
โคดม ประกอบดีแลว [ดวยกายประโยคและวจีประโยค

อันบริสุทธิ์] มีใจมั่นคง เปนผูไมมีความหวงใย [ในกายและ
ชีวิต] พระอริยบุคคลเหลานั้น บรรลุอรหัตผลที่ควรบรรลุ
หยั่งลงสูอมตนิพพาน ไดซึ่งความดับกิเลสโดยเปลา เสวย
ผลอยู สังฆรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจจวาจา
นี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ เสาเขื่อนทีฝ่ งลงดิน
ไมหวั่นไหวเพราะลมทั้งสี่ทิศ ฉันใด ผูใดพิจารณาเห็น
อริยสัจทั้งหลาย เราเรียกผูนั้นวาเปนสัตบุรุษ ผูไมหวั่นไหว
เพราะโลกธรรมมีอุปมาฉันนั้น สังฆรัตนะนี้เปนรัตนะอัน
ประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้
พระอริยบุคคลเหลาใด ทําใหแจงซึ่งอริยสัจทั้งหลาย อัน
พระศาสดาทรงแสดงดีแลว ดวยปญญาอันลึกซึ้ง พระอริยบุคคลเหลานั้น ยังเปนผูป ระมาทอยางแรงกลาอยูก็จริง ถึง
กระนั้น ทานยอมไมยึดถือเอาภพที่ ๘ สังฆรัตนะแมนี้เปน
รัตนะอันประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแก
สัตวเหลานี้ สักกายทิฏฐิและวิจิกิจฉา หรือแมสีลัพพตปรา
มาส อันใดอันหนึ่งยังมีอยู ธรรมเหลานั้น อันพระอริย
บุคคลนั้นละไดแลว พรอมดวยความถึงพรอมแหงการเห็น
[นิพพาน] ทีเดียว อนึ่ง พระอริยบุคคลเปนผูพนแลวจาก
อบายทั้ง ๔ ทั้งไมควรเพื่อจะทําอภิฐานทั้ง ๖ [คืออนันตริยกรรม ๕ และการเขารีด] สังฆรัตนะแมนี้เปนรัตนะอัน
ประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้
พระอริยบุคคลนั้นยังทําบาปกรรมดวยกาย ดวยวาจา หรือ
ดวยใจ ก็จริง ถึงกระนั้น ทานไมควร เพื่อจะปกปดบาป
กรรมอันนั้น ความที่บุคคลผูมีธรรมเครือ่ งถึงนิพพานอันตน
เห็นแลว เปนผูไมควรเพือ่ ปกปดบาปกรรมนั้น พระผูมี
พระภาคตรัสแลว สังฆรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต
ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ พุมไม
ในปามียอดอันบานแลวในเดือนตนในคิมหันตฤดู ฉันใด
พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงธรรมอันประเสริฐยิ่ง เปน
เครื่องใหถึงนิพพาน เพื่อประโยชนเกื้อกูลมีอุปมา ฉันนั้น
พุทธรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอ
ความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ พระพุทธเจาผูประเสริฐ
ทรงทราบธรรมอันประเสริฐ ทรงประทานธรรมอันประเสริฐ

ทรงนํามาซึ่งธรรมอันประเสริฐ ไมมีผยู งิ่ ไปกวา ไดทรง
แสดงธรรมอันประเสริฐ พุทธรัตนะแมนี้เปนรัตนะอัน
ประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตว
เหลานี้ พระอริยบุคคลเหลาใดผูมีจิตอันหนายแลวในภพ
ตอไป มีกรรมเกาสิ้นแลว ไมมีกรรมใหมเครื่องสมภพ
พระอริยบุคคลเหลานั้น มีพืชอันสิ้นแลว มีความพอใจ
ไมงอกงามแลว เปนนักปราชญ ยอมนิพพาน เหมือน
ประทีปอันดับไป ฉะนั้น สังฆรัตนะแมนี้เปนรัตนะอัน
ประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้
ภูตเหลาใดประชุมกันแลวในประเทศนี้กด็ ี หรือภุมมเทวดา
เหลาใดประชุมกันแลวในอากาศก็ดี เราทั้งหลาย จงนมัสการ
พระพุทธเจาผูไปแลวอยางนั้น ผูอันเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย
บูชาแลว ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ ภูตเหลา
ใดประชุมกันแลวในประเทศก็ดี หรือภุมมเทวดาเหลาใด
ประชุมกันแลวในอากาศก็ดี เราทั้งหลายจงนมัสการพระ
ธรรม อันไปแลวอยางนัน้ อันเทวดาและมนุษยบูชา
แลว ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ ภูตเหลาใดประชุม
กันแลวในประเทศนี้ก็ดี หรือภุมมเทวดาเหลาใดประชุมกัน
แลวในอากาศก็ดี เราทั้งหลาย จงนมัสการพระสงฆผูไปแลว
อยางนั้น ผูอันเทวดาและมนุษยบูชาแลว ขอความสวัสดีจง
มีแกสัตวเหลานี้ ฯ
จบรัตนสูตร ฯ
ติโรกุฑฑกัณฑในขุททกปาฐะ
[๘] [ถาวาปราชญพึงหาความสุขอันไพบูลยเพราะสละความสุขพอ
ประมาณไซร เมื่อปราชญเห็นความสุขอันไพบูลย พึง
สละความสุขพอประมาณเสีย] เปรตทั้งหลายมาสูเรือน
ของตน ยืนอยูภายนอกฝาเรือน ทาง ๔ แพรง ทาง
๓ แพรง และใกลบานประตู เมื่อขาว น้ํา ของเคี้ยว
และของบริโภคเปนอันมาก อันญาติทั้งหลายตั้งไวแลว
ญาติไรๆ ของเปรตเหลานั้นระลึกไมได เพราะกรรมของ
สัตวเหลานั้นเปนปจจัย ชนเหลาใดเปนผูอนุเคราะห ชน
เหลานั้นยอมใหน้ําและโภชนะอันสะอาดประณีตอันเปนของ
ควรโดยกาล ดวยอุทิศเจตนาอยางนี้วา ขอทานนี้จงสําเร็จ

แกญาติทั้งหลาย ขอญาติทั้งหลายจงเปนผูถึงความสุขเถิด
และญาติผูละโลกนี้ไปแลวเหลานั้น มาประชุมพรอมกัน
แลวในที่นั้น เมื่อมีขาวและน้ําเปนอันมาก ยอมอนุโมทนา
โดยเคารพวา เราทั้งหลายไดสมบัติเชนนี้ เพราะเหตุ
แหงญาติเหลาใด ขอญาติเหลานั้นของพวกเราจงเปนอยู
นานเถิด บูชาอันทายกทัง้ หลายทําแลวแกเราทั้งหลาย และ
ทายกทั้งหลายก็หาไรผลไม ในเปรตวิสัยนั้น ไมมีกสิกรรม ไม
มีโครักขกรรม ไมมีพาณิชยกรรมเชนนั้น ไมมีการซื้อการ
ขาย [การแลกเปลีย่ น] ดวยเงิน ผูทํากาลกิริยาละไปแลว ยอม
ยังอัตภาพใหเปนไปในเปรตวิสัยนั้น ดวยทานทั้งหลายที่ญาติ
ใหแลวแตมนุษยโลกนี้ น้ําฝนตกลงในที่ดอนยอมไหลไปสู
ที่ลุม ฉันใด ทานที่ญาติทั้งหลายใหแลวแตมนุษยในโลกนี้ยอม
สําเร็จแกเปรตทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน หวงน้ําที่เต็ม ยอม
ยังสมุทรสาครใหเต็มเปยมฉันใด ทานที่ญาติทั้งหลายใหแลว
แตมนุษยโลกนี้ ยอมสําเร็จแกเปรตทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือน
กัน บุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันทานไดทําแลวในกาลกอนวา
ผูนี้ไดใหสิ่งนี้แกเรา ผูนี้ไดทํากิจนี้ของเรา ผูนี้เปนญาติ เปน
มิตร เปนเพื่อนของเรา ดังนี้ ก็ควรใหทักษิณาทาน เพื่อผู
ที่ละโลกนี้ไปแลว การรองไหก็ดี ความเศราโศกก็ดี ความ
ร่ําไรรําพันอยางอื่นก็ดี บุคคลไมควรทําเลย เพราะวาการ
รองไหเปนตนนั้น ไมเปนประโยชนแกญาติทั้งหลายผูละไป
แลว ญาติทั้งหลายยอมตัง้ อยูอยางนั้น ก็ทักษิณาทานนีแ้ ล
อันทานใหแลว ประดิษฐานไวดีแลวในสงฆ ยอมสําเร็จ
โดยพลัน เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกเปรตนั้น ตลอดกาล
นาน ญาติธรรมนี้นั้นทานไดแสดงใหปรากฏแลว บูชาอัน
ยิ่งทานก็ไดทําแลวแกญาติทั้งหลายผูละไปแลว และทาน
ทั้งหลายไดเพิ่มกําลังใหแกภิกษุทั้งหลายแลว บุญไมใชนอย
ทานทั้งหลายไดขวนขวายแลว ดังนี้แล ฯ
จบติโรกุฑฑกัณฑ
นิธิกัณฑในขุททกปาฐะ
[๙] บุรุษยอมฝงขุมทรัพยไวในน้ําลึกดวยคิดวา เมื่อกิจทีเ่ ปน
ประโยชนเกิดขึ้น ทรัพยนี้จักเปนประโยชนแกเรา เพื่อ
เปลื้องการประทุษรายจากพระราชาบาง ความบีบคั้นจากโจร

บาง เพื่อเปลื้องหนี้สินบาง ทุพภิกขภัยบาง ในคราวเกิด
อันตรายบาง ขุมทรัพยที่เขาฝงไวในโลกเพื่อประโยชนนี้แล
ขุมทรัพยที่เขาฝงไวเปนอยางดี ในน้ําลึกเพียงนั้น ขุมทรัพย
นั้นทั้งหมด ยอมหาสําเร็จประโยชนแกเขาในกาลทั้งปวงที
เดียวไม เพราะขุมทรัพยเคลื่อนจากที่เสียบาง ความจําของ
เขายอมหลงลืมเสียบาง นาคทั้งหลายลักไปเสียบาง ยักษ
ทั้งหลายลักไปเสียบาง ทายาทผูไ มเปนที่รักขุดเอาไปเมื่อ
เขาไมเห็นบาง เมื่อใดเขาสิ้นบุญ เมื่อนั้นขุมทรัพยทั้งหมด
นั้นยอมพินาศไป ขุมทรัพยคือบุญ เปนขุมทรัพยอันผูใด
เปนหญิงก็ตาม เปนชายก็ตาม ฝงไวดีแลวดวยทาน ศีลความ
สํารวม และความฝกตน ในเจดียก ็ดี ในสงฆก็ดี ในบุคคลก็ดี
ในแขกก็ดี ในมารดาก็ดี ในบิดาก็ดี ในพี่ชายก็ดี ขุมทรัพย
นั้นชื่อวาอันผูนั้นฝงไวดแี ลว ใครๆ ไมอาจผจญได เปน
ของติดตามตนไป บรรดาโภคะทั้งหลายเมื่อเขาจําตองละไป
เขายอมพาขุมทรัพยคือบุญนั้นไป ขุมทรัพยคือบุญ ไม
สาธารณะแกชนเหลาอืน่ โจรลักไปไมได บุญนิธิอันใดติด
ตนไปได ปราชญพึงทําบุญนิธิอันนั้น บุญนิธินี้ใหสมบัติที่พึง
ใครทั้งปวงแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เทวดาและมนุษย
ทั้งหลายปรารถนานักซึ่งผลใดๆ ผลนั้นๆ ทั้งหมด อันเทวดา
และมนุษยเหลานั้นยอมไดดวยบุญนิธินี้ ความเปนผูมผี วิ
พรรณงาม ความเปนผูมเี สียงไพเราะ ความเปนผูมที รวดทรง
ดี ความเปนผูมีรูปสวย ความเปนอธิบดี ความเปนผูมี
บริวาร อิฐผลทั้งปวงนั้น อันเทวดาและมนุษยยอมไดดว ย
บุญนิธินี้ ความเปนพระราชาประเทศราช ความเปนใหญ
สุขของพระเจาจักรพรรดิอันเปนที่รัก แมความเปนพระราชา
แหงเทวดาในทิพกาย อิฐผลทั้งปวงนั้น อันเทวดาและมนุษย
ยอมไดดวยบุญนิธินี้ มนุษยสมบัติ ความยินดีในเทวโลก
และนิพพานสมบัติ อิฐผลทั้งปวงนี้ เทวดาและมนุษยยอ ม
ไดดวยบุญนิธินี้ ความที่พระโยคาวจร ถาเมื่ออาศัยคุณ
เครื่องถึงพรอมคือมิตร แลวประกอบอยูโดยอุบายอันแยบ
คายไซร เปนผูมีความชํานาญในวิชชาและวิมุตติ อิฐผลทั้งปวง
นี้ อันเทวดาและมนุษยยอ มไดดวยบุญนิธินี้ ปฏิสัมภิทา
วิโมกข สาวกบารมีญาณ ปจเจกโพธิญาณ และพุทธภูมิ

อิฐผลทั้งปวงนี้ อันเทวดาและมนุษยยอ มไดดวยบุญนิธินี้
คุณเครื่องถึงพรอมคือบุญนี้ เปนไปเพื่อประโยชนมากอยางนี้
เพราะเหตุนั้น บัณฑิตผูมีปญญาจึงสรรเสริญความที่บุคคลมี
บุญอันทําไวแลว ฯ
จบนิธิกัณฑ
กรณียเมตตสูตรในขุททกปาฐะ
[๑๐] กุลบุตรผูฉลาดในประโยชน ปรารถนาจะตรัสรูบทอันสงบ
แลวอยู พึงบําเพ็ญไตรสิกขา กุลบุตรนั้นพึงเปนผูอาจหาญ
เปนผูตรง ซื่อตรง วางาย ออนโยน ไมเยอหยิ่ง สันโดษ
เลี้ยงงาย มีกิจนอย มีความประพฤติเบา มีอินทรียอันสงบ
ระงับ มีปญญาเครื่องรักษาตน ไมคะนอง ไมพัวพันในสกุล
ทั้งหลาย ไมพึงประพฤติทุจริตเล็กนอยอะไรๆ ซึ่งเปนเหตุ
ใหทานผูรูเหลาอื่นติเตียนได พึงแผไมตรีจิตในสัตวทั้งหลาย
วา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูมีสุข มีความเกษม มีตน
ถึงความสุขเถิด สัตวมีชีวิตเหลาใดเหลาหนึ่งมีอยู เปนผู
สะดุงหรือเปนผูมั่นคง ผอมหรือพี และสัตวเหลาใดมีกาย
ยาวหรือใหญ ปานกลางหรือสั้น ที่เราเห็นแลวหรือมิไดเห็น
อยูในที่ไกลหรือที่ใกล ที่เกิดแลวหรือแสวงหาที่เกิด ขอ
สัตวทั้งหมดนั้นจงเปนผูม ีตนถึงความสุขเถิด สัตวอื่นไมพึง
ขมขูสัตวอื่น ไมพึงดูหมิ่นอะไรเขาในทีไ่ หนๆ ไมพึง
ปรารถนาทุกขแกกันและกันเพราะความกริ้วโกรธ เพราะความ
เคียดแคน มารดาถนอมบุตรคนเดียวผูเกิดในตน แมดวย
การยอมสละชีวิตได ฉันใด กุลบุตรผูฉลาดในประโยชน
พึงเจริญเมตตามีในใจไมมีประมาณในสัตวทั้งปวง แมฉันนั้น
ก็กุลบุตรนั้น พึงเจริญเมตตามีในใจไมมีประมาณไปในโลก
ทั้งสิ้น ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวาง ไมคับแคบ
ไมมีเวร ไมมีศัตรู กุลบุตรผูเจริญเมตตานั้นยืนอยูกด็ ี เดิน
อยูก็ดี นั่งอยูก็ดี นอนอยูก ็ดี พึงเปนผูปราศจากความงวง
เหงาเพียงใด ก็พึงตั้งสตินี้ไวเพียงนั้น บัณฑิตทั้งหลายกลาว
วิหารธรรมนี้วา เปนพรหมวิหาร ในธรรมวินัยของพระอริย
เจานี้ กุลบุตรผูเจริญเมตตา ไมเขาไปอาศัยทิฐิ เปนผูมศี ีล
ถึงพรอมดวยทัศนะ กําจัดความยินดีในกามทั้งหลายออก
ไดแลว ยอมไมถึงความนอนในครรภอีกโดยแทแล ฯ

จบเมตตสูตร
จบขุททกปาฐะ
------------คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑
[๑๑] ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจประเสริฐที่สุด สําเร็จ
แลวแตใจ ถาบุคคลมีใจอันโทษประทุษรายแลว กลาวอยู
ก็ตาม ทําอยูก็ตาม ทุกขยอ มไปตามบุคคลนั้น เพราะทุจริต
๓ อยางนัน้ เหมือนลอหมุนไปตามรอยเทาโคผูลากเกวียนไป
อยู ฉะนั้น ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจประเสริฐ
ที่สุด สําเร็จแลวแตใจ ถาบุคคลมีใจผองใส กลาวอยูก็ตาม
ทําอยูก็ตาม สุขยอมไปตามบุคคลนั้นเพราะสุจริต ๓ อยาง
เหมือนเงามีปรกติไปตาม ฉะนั้น ก็ชนเหลาใดเขาไปผูกเวร
ไววา คนโนนดาเรา คนโนนไดตีเรา คนโนนไดชนะเรา คน
โนนไดลักสิ่งของๆ เรา ดังนี้ เวรของชนเหลานั้น
ยอมไมระงับ สวนชนเหลาใดไมเขาไปผูกเวรไววา คนโนน
ดาเรา คนโนนไดตีเรา คนโนนไดชนะเรา คนโนนไดลัก
สิ่งของๆ เรา ดังนี้ เวรของชนเหลานั้นยอมระงับ ในกาล
ไหนๆ เวรในโลกนี้ยอมไมระงับเพราะเวรเลย แตยอม
ระงับเพราะความไมจองเวร ธรรมนี้เปนของเกา ก็ชนเหลา
อื่นไมรูสึกวา พวกเรายอมยุบยับในทามกลางสงฆนี้ สวน
ชนเหลาใดในทามกลางสงฆนั้น ยอมรูสกึ ความหมายมัน่ ยอม
ระงับจากชนเหลานั้น มารยอมรังควาญบุคคลผูมีปรกติเห็น
อารมณวางาม ผูไมสํารวมแลวในอินทรียทั้งหลาย ไมรู
ประมาณในโภชนะ เกียจคราน มีความเพียรเลว เหมือน
ลมระรานตนไมที่ทุรพล ฉะนั้น มารยอมรังควาญไมไดซึ่ง
บุคคลผูมีปรกติเห็นอารมณวาไมงามอยู สํารวมดีแลวใน
อินทรียทั้งหลาย รูประมาณในโภชนะ มีศรัทธา ปรารภ
ความเพียร เหมือนลมระรานภูเขาหินไมได ฉะนั้น ผูใด
ยังไมหมดกิเลสดุจน้ําฝาดปราศจากทมะและสัจจะจักนุงหมผา
กาสายะผูนั้นไมควรเพื่อจะนุงหมผากาสายะ สวนผูใดมีกิเลส
ดุจน้ําฝาดอันคายแลว ตัง้ มั่นแลวในศีลประกอบดวยทมะ
และสัจจะ ผูนั้นแลยอมควรเพื่อจะนุงหมผากาสาวะ ชน
เหลาใดมีความรูในธรรมอันหาสาระมิไดวาเปนสาระ และมี

ปกติเห็นในธรรมอันเปนสาระ วาไมเปนสาระ ชนเหลานั้น
มีความดําริผิดเปนโคจร ยอมไมบรรลุธรรมอันเปนสาระ ชน
เหลาใดรูธรรมอันเปนสาระ โดยความเปนสาระ และรูธรรม
อันหาสาระมิได โดยความเปนธรรมอันหาสาระมิได ชน
เหลานั้นมีความดําริชอบเปนโคจร ยอมบรรลุธรรมอันเปน
สาระ ฝนยอมรั่วรดเรือนที่บุคคลมุงไมดี ฉันใด ราคะยอม
รั่วรดจิตที่บุคคลไมอบรมแลว ฉันนั้น ฝนยอมไมรั่วรดเรือน
ที่บุคคลมุงดี ฉันใด ราคะยอมไมรั่วรดจิตที่บุคคลอบรมดีแลว
ฉันนั้น บุคคลผูทําบาปยอมเศราโศกในโลกนี้ยอมเศราโศกใน
โลกหนา ยอมเศราโศกในโลกทั้งสอง บุคคลผูทําบาปนัน้
ยอมเศราโศก บุคคลผูทําบาปนั้นเห็นกรรมที่เศราหมองของตน
แลว ยอมเดือดรอน ผูท ําบุญไวแลวยอมบันเทิงในโลกนี้ ยอม
บันเทิงในโลกหนา ยอมบันเทิงในโลกทั้งสอง ผูทําบุญไว
แลวนั้นยอมบันเทิง ผูทําบุญไวแลวนั้นเห็นความบริสุทธิ์
แหงกรรมของตนแลว ยอมบันเทิงอยางยิ่ง บุคคลผูทําบาป
ยอมเดือดรอนในโลกนี้ ยอมเดือดรอนในโลกหนา ยอม
เดือดรอนในโลกทั้งสอง บุคคลผูทําบาปนั้นยอมเดือดรอนวา
บาปเราทําแลว บุคคลผูทําบาปนั้นไปสูทุคติแลว ยอมเดือด
รอนโดยยิง่ ผูทําบุญไวแลวยอมเพลิดเพลินในโลกนี้ ยอม
เพลิดเพลินในโลกหนา ยอมเพลิดเพลินในโลกทั้งสอง ผู
ทําบุญไวแลวยอมเพลิดเพลินวา บุญอันเราทําไวแลว ผูท ํา
บุญไวแลวนั้นไปสูสุคติ ยอมเพลิดเพลินโดยยิ่ง หากวา
นรชนกลาวคําอันมีประโยชนแมมาก แตเปนผูไมทํากรรม
อันการกบุคคลพึงกระทํา เปนผูประมาทแลวไซร นรชนนั้น
ยอมไมเปนผูมีสวนแหงคุณเครื่องความเปนสมณะ ประดุจ
นายโคบาลนับโคของชนเหลาอื่น ยอมไมมีสวนแหงปญจโครส ฉะนั้น หากวานรชนกลาวคําอันมีประโยชนแมนอ ย
ยอมประพฤติธรรมสมควรแกธรรม ละราคะ โทสะ และ
โมหะแลว รูทั่วโดยชอบ มีจิตหลุดพนดวยดีแลว ไมถือมั่น
ในโลกนี้หรือในโลกหนา นรชนนั้นยอมเปนผูมีสวนแหง
คุณเครื่องความเปนสมณะ ฯ
จบยมกวรรคที่ ๑
คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคที่ ๒

[๑๒] ความไมประมาท เปนทางเครื่องถึงอมตนิพพาน ความประมาท
เปนทางแหงความตาย ชนผูไมประมาทยอมไมตาย ชน
เหลาใดประมาทแลวยอมเปนเหมือนคนตายแลว บัณฑิต
ทั้งหลายตั้งอยูในความไมประมาท ทราบเหตุนั่นโดยความ
แปลกกันแลว ยอมบันเทิงในความไมประมาท ยินดีแลว
ในธรรมอันเปนโคจรของพระอริยเจาทั้งหลาย ทานเหลานั้น
เปนนักปราชญ เพงพินิจ มีความเพียรเปนไปติดตอ
มีความบากบั่นมั่นเปนนิตย ยอมถูกตองนิพพานอันเกษมจาก
โยคะ หาธรรมอื่นยิ่งกวามิได ยศยอมเจริญแกบุคคลผูมี
ความหมั่น มีสติ มีการงานอันสะอาด ผูใ ครครวญแลวจึงทํา
ผูสํารวมระวัง ผูเปนอยูโดยธรรม และผูไ มประมาท ผูม ี
ปญญาพึงทําที่พึงที่หวงน้ําทวมทับไมได ดวยความหมั่น
ความไมประมาท ความสํารวมระวัง และความฝกตน ชน
ทั้งหลายผูเปนพาลมีปญญาทราม ยอมประกอบตามความ
ประมาท สวนนักปราชญยอมรักษาความไมประมาท เหมือน
ทรัพยอันประเสริฐสุด ทานทั้งหลายอยาประกอบตามความ
ประมาทอยาประกอบการชมเชยดวยสามารถความยินดีในกาม
เพราะวาคนผูไมประมาทแลว เพงอยู ยอมถึงสุขอันไพบูลย
เมื่อใด บัณฑิตยอมบรรเทาความประมาทดวยความไมประมาท
เมื่อนั้นบัณฑิตผูมีความประมาทอันบรรเทาแลวนั้น ขึน้ สู
ปญญาดุจปราสาท ไมมีความโศก ยอมพิจารณาเห็นหมูสัตว
ผูมีความโศก นักปราชญยอมพิจารณาเห็นคนพาล เหมือน
บุคคลอยูบนภูเขามองเห็นคนผูอยูที่ภาคพื้น ฉะนั้น ผูมี
ปญญาดี เมื่อสัตวทั้งหลายประมาทแลว ยอมไมประมาท
เมื่อสัตวทั้งหลายหลับ ยอมตื่นอยูโดยมาก ยอมละบุคคล
เห็นปานนั้นไป ประดุจมามีกําลังเร็วละมาไมมกี ําลังไป ฉะนั้น
ทาวมัฆวาฬถึง ความเปนผูประเสริฐ ที่สุดกวา เทวดาทั้งหลาย
ดวยความไมประมาท บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญความ
ไมประมาท ความประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมื่อ ภิกษุยนิ ดี
แลวในความไมประมาท หรือเห็นภัยในความประมาท เผา
สังโยชนนอยใหญไป ดังไฟไหมเชื้อนอยใหญไป ฉะนัน้
ภิกษุผูยินดีแลวในความไมประมาทหรือเห็นภัยใน ความประ
มาทเปนผูไมควรเพื่อจะเสื่อมรอบ ยอมมีในที่ใกลนิพพาน

ทีเดียว ฯ
จบอัปปมาทวรรคที่ ๒
คาถาธรรมบท จิตตวรรคที่ ๓
[๑๓] นักปราชญยอมทําจิตที่ดิ้นรน กลับกลอกรักษาไดโดยยาก
หามไดโดยยาก ใหตรง ดังชางศรดัดลูกศรใหตรง ฉะนั้น
จิตนี้อันพระโยคาวจรยกขึ้นแลวจากอาลัย คือเบญจกาม
คุณเพียงดังน้ํา ซัดไปในวิปสสนากรรมฐานเพียงดังบก เพื่อ
จะละบวงมาร ยอมดิ้นรน ดุจปลาอันชาวประมง ยกขึ้นแลว
จากที่อยูคือน้ําโยนไปแลวบนบก ดิ้นรนอยู ฉะนั้น การ
ฝกฝนจิตที่ขมไดยาก อันเร็ว มีปรกติตกไปในอารมณ
อันบุคคลพึงใครอยางไร เปนความดี เพราะวาจิตที่บุคคล
ฝกดีแลวนําสุขมาให นักปราชญพึงรักษาจิตที่เห็นไดแสนยาก
ละเอียดออนมีปกติตกไปตามความใคร เพราะวาจิตที่บุคคล
คุมครองแลวนําสุขมาให ชนเหลาใดจักสํารวมจิตอันไปใน
ที่ไกล ดวงเดียวเที่ยวไป หาสรีระมิได มีถ้ําเปนที่อยูอาศัย
ชนเหลานั้นจะพนจากเครื่องผูกแหงมาร ปญญายอมไมบริบูรณ
แกบุคคลผูมีจิตไมตั้งมั่น ไมรูแจมแจงซึ่งพระสัทธรรม
มีความเลื่อมใสอันเลือ่ นลอย ภัยยอมไมมีแกพระขีณาสพ ผูมี
จิตอันราคะไมรั่วรด ผูมใี จอันโทสะไมตามกระทบแลว
ผูมีบุญและบาปอันละไดแลว ผูตื่นอยู กุลบุตรทราบกายนี้วา
เปรียญดวยหมอแลว พึงกั้นจิตนี้ใหเปรียบเหมือนนคร
พึงรบมารดวยอาวุธคือ ปญญา อนึ่ง พึงรักษาตรุณวิปสสนา
ที่ตนชนะแลว และไมพึงหวงใย กายนี้อนั บุคคลทิ้งแลว
มีวิญญาณปราศแลวไมนานหนอจักนอนทับแผนดิน ประดุจ
ทอนไมไมมีประโยชนโจรหัวโจกเห็นโจรหัวโจก ก็หรือคน
มีเวรเห็นคนผูคูเวรกันพึงทําความฉิบหาย และความทุกขใดให
จิตที่บุคคลตั้งไวผิดพึงทําบุคคลนั้นใหเลวยิ่งกวาความฉิบหาย
และความทุกขนั้นมารดาบิดาไมพึงทําเหตุนั้นได หรือแมญาติ
เหลาอื่นก็ไมพึงทําเหตุนั้นได จิตที่บุคคลตั้งไวชอบแลว
พึงทําเขาใหประเสริฐกวาเหตุนั้น ฯ
จบจิตตวรรคที่ ๓
คาถาธรรมบท ปุปผวรรคที่ ๔
[๑๔] ใครจักรูแจงแผนดินนี้ ใครจักรูแจงยมโลกและมนุษยโลกนี้

พรอมกับเทวโลก ใครจักเลือกสรรบทธรรมที่เราแสดงดีแลว
ดุจนายมาลาการผูฉลาด เลือกสรรดอกไม ฉะนั้น พระเสขะ
จักรูแจงแผนดิน พระเสขะจักรูแจงยมโลกและมนุษยโลกนี้
พรอมกับเทวโลก พระเสขะจักเลือกสรรบทธรรมที่เรา
แสดงดีแลวดุจนายมาลาการผูฉลาดเลือกสรรดอกไม ฉะนั้น
ภิกษุทราบกายนี้วา เปรียบดวยฟองน้ํา ตรัสรูพรอมเฉพาะ
กายนี้วามีพยับแดดเปนธรรม ตัดดอกไมอันเปนประธาน
ของมารแลว พึงไปสูที่ที่มัจจุราชไมเห็น มัจจุยอมจับนระ
ผูมีใจอันซานไปแลวในอารมณตางๆ กําลังเลือกเก็บดอกไม
ทั้งหลายนั่นเทียวไป เหมือนหวงน้ําใหญพัดบานอันหลับแลว
ไป ฉะนั้น มัจจุผูทําซึ่งทีส่ ุด ยอมทํานระผูมีใจอันซาน
ไปแลวในอารมณตางๆ กําลังเลือกเก็บดอกไมทั้งหลาย ไมอิ่ม
แลวในกามคุณนั่นแล ไวในอํานาจ ภมรไมยังดอกไม
อันมีสีใหชอกช้ํา ลิ้มเอาแตรสแลวยอมบินไป แมฉันใด
มุนีพึงเที่ยวไปในบาน ฉันนั้น บุคคลไมพึงใสใจคําแสลงหู
ของชนเหลาอื่น ไมพึงแลดูกิจที่ทําแลวและยังไมไดทาํ
ของชนเหลาอื่น พึงพิจารณากิจที่ทําแลวและยังไมไดทําของ
ตนเทานั้น ดอกไมงามมีสีแตไมมีกลิ่นแมฉันใด วาจาสุภาษิต
ยอมไมมีผลแกบุคคลผูไมทํา ฉันนั้น ดอกไมงามมีสมี กี ลิ่น
แมฉันใด วาจาสุภาษิตยอมมีผลแกบุคคลผูทําดี ฉันนั้น
นายมาลาการพึงทํากลุมดอกไมใหมาก แตกองแหงดอกไม
แมฉันใด สัตว [ผูมีอันจะพึงตายเปนสภาพ] ผูเกิดแลว
พึงทํากุศลใหมาก ฉันนัน้ กลิ่นดอกไมยอมฟุงทวนลมไป
ไมได กลิ่นจันทนหรือกฤษณา และกะลําพัก ยอมฟุงทวน
ลมไปไมได สวนกลิ่นของสัตบุรุษยอมฟุงทวนลมไปได
เพราะสัตบุรุษฟุงไปทั่วทิศ กลิ่นคือศีลเปนเยี่ยมกวาคันธชาติ
เหลานี้ คือจันทน กฤษณา ดอกบัว และมะลิ กลิ่นกฤษณา
และจันทนนี้ เปนกลิ่นมีประมาณนอย สวนกลิ่นของผู
มีศีลทั้งหลายเปนกลิ่นสูงสุด ยอมฟุงไปในเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย มารยอมไมพบทางของทานผูม ีศีลถึงพรอมแลว
มีปกติอยูดวยความไมประมาท ผูพนวิเศษแลวเพราะรู
โดยชอบ ดอกปทุมมีกลิน่ หอม พึงเกิดในกองแหงหยากเยื่อ
อันเขาทิ้งแลวในใกลทางใหญนั้น ยอมเปนที่รื่นรมยใจ

ฉันใด พระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อปุถุชน
ทั้งหลายผูเปนเพียงดั่งกองหยากเยือ่ ยอมไพโรจนลวงปุถุชน
ทั้งหลายผูเปนดังคนบอดดวยปญญา ฉันนั้น ฯ
จบปุปผวรรคที่ ๔
คาถาธรรมบท พาลวรรคที่ ๕
[๑๕] ราตรียาวแกคนผูตื่นอยู โยชนยาวแกคนผูเมื่อยลา สงสาร
ยาวแกคนพาลผูไมรูแจงพระสัทธรรม ถาวาบุคคลเมื่อเที่ยวไป
ไมพึงประสบสหายประเสริฐกวาตน หรือสหายผูเชนดวย
ตนไซร บุคคลนั้นพึงทําการเที่ยวไปผูเดียวใหมั่น เพราะวา
คุณเครื่องความเปนสหาย ยอมไมมีในคนพาล คนพาล
ยอมเดือดรอนวา บุตรของเรามีอยู ทรัพยของเรามีอยู ดังนี้
ตนนั่นแลยอมไมมีแกตน บุตรทั้งหลายแตที่ไหน ทรัพยแต
ที่ไหน ผูใดเปนพาลยอมสําคัญความที่ตนเปนพาลได ดวย
เหตุนั้น ผูนั้นยังเปนบัณฑิตไดบาง สวนผูใดเปนพาลมีความ
สําคัญตนวาเปนบัณฑิต ผูนั้นแลเรากลาววาเปนพาล ถาคน
พาลเขาไปนั่งใกลบัณฑิตแมตลอดชีวิต เขายอมไมรูแจงธรรม
เหมือนทัพพีไมรูจักรสแกง ฉะนั้น ถาวาวิญูชนเขาไปนั่ง
ใกลบัณฑิตแมครูหนึ่ง ทานยอมรูธรรมไดฉับพลัน เหมือน
ลิ้นรูรสแกงฉะนั้น คนพาลมีปญญาทราม มีตนเหมือนขาศึก
เที่ยวทําบาปกรรมอันมีผลเผ็ดรอน บุคคลทํากรรมใดแลวยอม
เดือดรอนในภายหลัง กรรมนั้นทําแลวไมดี บุคคลมีหนา
ชุมดวยน้ําตา รองไหอยู ยอมเสพผลของกรรมใด
กรรมนั้นทําแลวไมดี บุคคลทํากรรมใดแลว ยอมไมเดือดรอน
ในภายหลัง กรรมนั้นแลทําแลวเปนดี บุคคลอันปติโสมนัส
เขาถึงแลว [ดวยกําลังแหงปติ] [ดวยกําลังแหงโสมนัส]
ยอมเสพผลแหงกรรมใด กรรมนั้นทําแลวเปนดี คนพาล
ยอมสําคัญบาปประดุจน้ําหวาน ตลอดกาลที่บาปยังไมใหผล
แตบาปใหผลเมื่อใด คนพาลยอมเขาถึงทุกขเมือ่ นั้น คนพาล
ถึงบริโภคโภชนะดวยปลายหญาคาทุกเดือนๆ เขายอมไมถึง
เสี้ยวที่ ๑๖ ซึ่งจําแนกออกไปแลว ๑๖ หน ของพระอริย
บุคคลทั้งหลายผูมีธรรมอันนับไดแลว ก็บาปกรรมบุคคล
ทําแลวยังไมแปรไป เหมือนน้ํานมในวันนี้ยังไมแปรไป
ฉะนั้น บาปกรรมนั้นยอมตามเผาคนพาล เหมือนไฟอันเถา

ปกปดแลว ฉะนั้น ความรูนั้นยอมเกิดแกคนพาลเพื่อสิ่งมิใช
ประโยชนอยางเดียว ความรู ยังปญญาชื่อวามุทธาของเขา
ใหฉิบหายตกไป ยอมฆาสวนแหงธรรมขาวของคนพาลเสีย
ภิกษุผูเปนพาล พึงปรารถนาความสรรเสริญอันไมมีอยู ความ
หอมลอมในภิกษุทั้งหลาย ความเปนใหญในอาวาส และ
การบูชาในสกุลของชนเหลาอื่น ความดําริยอมบังเกิดขึน้ แก
ภิกษุพาลวา คฤหัสถและบรรพชิตทั้งสองฝาย จงสําคัญ
กรรมที่บุคคลทําแลววา เพราะอาศัยเราผูเดียว คฤหัสถและ
บรรพชิตเหลานั้นจงเปนไปในอํานาจของเราผูเดียว ในบรรดา
กิจนอยและกิจใหญทั้งหลาย กิจอะไรๆ อิจฉา [ความริษยา]
มานะ [ความถือตัว] ยอมเจริญแกภิกษุพาลนั้น ภิกษุ
ผูเปนสาวกของพระพุทธเจารูยิ่งแลว ซึ่งปฏิปทา ๒ อยาง
นี้วา ปฏิปทาอันเขาอาศัยลาภเปนอยางหนึ่ง ปฏิปทาเครื่อง
ใหถึงนิพพานเปนอยางหนึ่ง ดังนี้แลว ไมพึงเพลิดเพลิน
สักการะ พึงพอกพูนวิเวกเนืองๆ ฯ
จบพาลวรรคที่ ๕
คาถาธรรมบท ปณทิตวรรคที่ ๖
[๑๖] บุคคลพึงเห็นบุคคลใดผูมักชีโ้ ทษ เหมือนบุคคลผูบอก
ขุมทรัพย มักกลาวขมขี่ มีปญญา พึงคบบุคคลผูเปนบัณฑิต
เชนนั้น เพราะวาเมื่อคบบัณฑิตเชนนั้น มีแตคุณที่ประเสริฐ
โทษที่ลามกยอมไมมี บุคคลพึงกลาวสอน พึงพร่ําสอน
และพึงหามจากธรรมของอสัตบุรุษ ก็บุคคลนั้น ยอมเปน
ที่รักของสัตบุรุษทั้งหลาย แตไมเปนที่รกั ของพวกอสัตบุรุษ
บุคคลไมควรคบมิตรเลวทราม ไมควรคบบุรุษอาธรรม ควร
คบมิตรดี ควรคบบุรุษสูงสุด บุคคลผูอมิ่ เอิบในธรรม
มีใจผองใสแลว ยอมอยูเปนสุข บัณฑิตยอมยินดีในธรรม
ที่พระอริยเจาประกาศแลวทุกเมือ่ ก็พวกคนไขน้ํายอมไขน้ํา
ไป พวกชางศรยอมดัดลูกศร พวกชางถากยอมถากไม
บัณฑิตทั้งหลายยอมฝกฝนตน ภูเขาหินลวน เปนแทงทึบ
ยอมไมหวั่นไหวเพราะลมฉันใด บัณฑิตทั้งหลายยอมไมหวั่น
ไหวเพราะนินทาและสรรเสริญ ฉันนั้น หวงน้ําลึก
ใสไมขุนมัว แมฉันใด บัณฑิตยทั้งหลายฟงธรรมแลว
ยอมผองใส ฉันนั้น สัตบุรุษทั้งหลายยอมเวนในธรรม

ทั้งปวงโดยแท สัตบุรุษทั้งหลายหาใครกามบนไม บัณฑิต
ทั้งหลายผูอันสุขหรือทุกขถูกตองแลว ยอมไมแสดงอาการ
สูงๆ ต่ําๆ บัณฑิตยอมไมทําบาปเพราะเหตุแหงตน ไมทํา
บาปเพราะเหตุแหงผูอื่น ไมพึงปรารถนาบุตร ไมพึงปรารถนา
ทรัพย ไมพึงปรารถนาแวนแควน ไมพึงปรารถนาความ
สําเร็จแกตนโดยไมชอบธรรม บัณฑิตนั้นพึงเปนผูมีศีล
มีปญญา ประกอบดวยธรรม ในหมูมนุษย ชนผูที่ถึงฝง มี
นอย สวนหมูสัตวนอกนี้ยอมเลาะไปตามฝงทั้งนั้น ก็ชน
เหลาใดแล ประพฤติตามธรรมในธรรมอันพระสุคตเจาตรัส
แลวโดยชอบ ชนเหลานั้นขามบวงมารที่ขามไดโดยยาก แลว
จักถึงฝง บัณฑิตออกจากอาลัยแลว อาศัยความไมมีอาลัย
ละธรรมดําแลวพึงเจริญธรรมขาว บัณฑิตพึงปรารถนาความ
ยินดียิ่งในวิเวกที่ยินดีไดโดยยาก ละกามทั้งหลายแลว
ไมมีกิเลสเครื่องกังวล พึงชําระตนใหผองแผว จากเครื่อง
เศราหมองจิต ชนเหลาใดอบรมจิตดวยดีโดยชอบ ในองคแหง
ธรรมสามัคคีเปนเครื่องตรัสรู ชนเหลาใดไมถือมั่น ยินดี
แลวในการสละคืนความถือมั่น ชนเหลานั้นมีอาสวะสิ้นแลว
มีความรุงเรืองปรินิพพานแลวในโลก ฯ
จบปณฑิตวรรคที่ ๖
คาถาธรรมบท อรหันตวรรคที่ ๗
[๑๗] ความเรารอนยอมไมมีแกผูที่มที างไกลอันถึงแลว ผูม ีความ
โศกปราศไปแลว ผูพนวิเศษแลวในธรรมทั้งปวง ผูมีกเิ ลส
เครื่องรอยรัดทั้งปวงอันละไดแลว ทานผูมีสติยอมขวนขวาย
ทานยอมไมยินดีในที่อยู ทานละความหวงใยเสีย เหมือน
หงสสละเปอกตมไป ฉะนั้น ชนเหลาใดไมมีการสั่งสม
มีโภชนะอันกําหนดแลว มีสุญญตวิโมกขและอนิมิตตวิโมกข
เปนโคจร คติของชนเหลานั้น รูไดโดยยาก เหมือนคติ
ฝูงนกในอากาศ ฉะนั้น ภิกษุใดมีอาสวะสิ้นแลว อันตัณหา
และทิฐิไมอาศัยแลวในอาหาร มีสุญญตวิโมกขและอนิมิตต
วิโมกขเปนโคจร รอยเทาของภิกษุนั้นไปตามไดโดยยาก
เหมือนรอยเทาของฝูงนกในอากาศ ฉะนั้น อินทรียของภิกษุ
ใดถึงความสงบระงับ เหมือนมาอันนายสารถีฝกดีแลว แม
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ยอมรักใครตอภิกษุนั้น ผูมีมานะ

อันละไดแลว หาอาสวะมิได ผูคงที่ ภิกษุผูมีอาสวะสิ้นแลว
มีใจเสมอดวยแผนดิน ผูค งที่ เปรียบดังเสาเขื่อน มีวัตรดี
ปราศจากกิเลสเพียงดังเปอกตม ผองใส เหมือนหวงน้ําที่
ปราศจากเปอกตมมีน้ําใส ยอมไมพิโรธ สงสารทั้งหลาย
ยอมไมมีแกภิกษุผูคงที่ มีอาสวะสิ้นแลว เชนนั้น ใจ วาจา
และกายกรรมของภิกษุผูขีณาสพนั้น ผูหลุดพนแลวเพราะ
รูโดยชอบ สงบระงับ คงที่ เปนธรรมชาติสงบแลว นรชนใด
ไมเชื่อตอผูอื่น รูนิพพานอันปจจัยอะไรๆ ทําไมได ผูตัดที่ตอ
มีโอกาสอันขจัดแลว มีความหวังอันคลายแลว นรชนนั้น
แลเปนบุรุษผูสูงสุด พระอรหันตทั้งหลายยอมอยูในที่ใดคือ
บานหรือปา ที่ลุมหรือที่ดอน ที่นั้นเปนภาคพื้นอันบุคคล
พึงรื่นรมย ชนไมยินดีในปาเหลาใด ปาเหลานั้น ควร
รื่นรมย ผูมีราคะไปปราศแลวทั้งหลาย จักยินดีในปาเห็น
ปานนั้น เพราะวาทานไมใชผูแสวงหากาม ฯ
จบอรหันตวรรคที่ ๖
คาถาธรรมบท สหัสสวรรคที่ ๘
[๑๘] หากวาวาจาแมตั้งพันประกอบดวยบทอันไมเปนประโยชนไซร
บทอันเปนประโยชนบทหนึ่งที่บุคคลฟงแลวยอมสงบ ประเสริฐกวา คาถาแมตั้งพันประกอบดวยบทอันไมเปนประโยชน
ไซร คาถาบทหนึ่งที่บุคคลฟงแลวยอมสงบประเสริฐกวา
ก็บุคคลใดพึงกลาวคาถา ประกอบดวยบทอันไมเปนประโยชน
ตั้งรอย บทธรรมบทหนึ่งที่บุคคลฟงแลวยอมสงบ ประ
เสริฐกวา บุคคลใดพึงชนะหมูมนุษยตั้งพันคูณดวยพัน ใน
สงคราม บุคคลนั้นไมชื่อวาเปนผูชนะอยางสูงในสงคราม
สวนบุคคลใดพึงชนะตนผูเดียว บุคคลนั้นแล ชื่อวาเปน
ผูชนะอยางสูงสุดในสงคราม ตนแลอันบุคคลชนะแลว
ประเสริฐ สวนหมูสัตวนอกนี้ๆ อันบุคคลชนะแลวจัก
ประเสริฐอะไร เพราะวา เทวดา คนธรรพ มารกับ
ทั้งพรหม พึงทําความชนะของบุรุษผูมีตนอันฝกแลว มีปกติ
ประพฤติสํารวมเปนนิตย ผูเปนสัตวเกิดเห็นปานนั้น
ใหกลับแพไมได ก็การบูชาของผูที่บูชาทานผูมีตนอันอบรม
แลวคนหนึ่ง แมเพียงครูหนึ่ง ประเสริฐกวาการบูชาของผูที่
บูชาดวยทรัพยพันหนึ่งตลอดรอยปเสมอทุกเดือนๆ การบูชา

ตั้งรอยปนั้นจะประเสริฐอะไร ก็การบูชา ของผูที่บูชาทาน
ผูมีตนอันอบรมแลวคนหนึ่งแล แมเพียงครูหนึ่ง ประเสริฐ
กวาผูบําเรอไฟในปาตั้งรอยป การบําเรอไฟตั้งรอยปนั้น
จะประเสริฐอะไร บุคคลผูมุงบุญพึงบูชายัญที่บุคคลเซนสรวง
แลว และยัญที่บุคคลบูชาแลว อยางใดอยางหนึ่งในโลก
ตลอดปหนึ่ง ยัญที่บุคคลเซนสรวงแลว และยัญที่บุคคล
บูชาแลว [ทาน] นั้น แมทั้งหมด ยอมไมถึงสวนที่ ๔
แหงการอภิวาทในทานผูด ําเนินไปตรงทัง้ หลาย การอภิวาทใน
ทานผูดําเนินไปตรงทั้งหลาย ประเสริฐกวา ธรรม ๔ ประการ
คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ยอมเจริญแกบุคคลผูมีการ
อภิวาทเปนปกติ ผูออนนอมตอผูเจริญเปนนิตย ก็บุคคล
ผูมีศีลเพงพินิจ มีชีวิตอยูวันเดียว ประเสริฐกวาบุคคล
ผูทุศีล มีจิตไมมั่นคง มีชีวิตอยูตั้งรอยป ก็บุคคลผูมีปญญา
เพงพินิจ มีชีวิตอยูวันเดียวประเสริฐกวาบุคคลผูไรปญญา
มีจิตไมมั่นคง มีชีวิตอยูตั้งรอยป ก็บุคคลผูปรารภความเพียร
มั่น มีชีวิตอยูวันเดียว ประเสริฐกวาบุคคลผูเกียจคราน
มีความเพียรอันเลว มีชีวติ อยูตั้งรอยป ก็บุคคลผูพิจารณา
เห็นความเกิดขึ้นและเสื่อมไป มีชีวิตอยูวนั เดียวประเสริฐ
กวาบุคคล ผูไมพิจารณาเห็นความเกิดขึน้ และความเสือ่ มไป
มีชีวิตอยูตั้งรอยป ก็บุคคลผูพิจารณาเห็นอมตบท มีชีวิต
อยูวันเดียว ประเสริฐกวาบุคคลผูไมพิจารณาเห็นอมตบท
มีชีวิตอยูรอยป ก็บุคคลผูพิจารณาเห็นธรรมอันสูงสุด มีชีวิต
อยูวันเดียวประเสริฐกวาบุคคล ผูไมพิจารณาเห็นธรรมอันสูง
สุดมีชีวิตอยูรอยป
จบสหัสสวรรคที่ ๘
คาถาธรรมบท ปาปวรรคที่ ๙
[๑๙] บุคคลพึงรีบทําความดี พึงหามจิตจากบาป เพราะเมื่อทําบุญ
ชาไป ใจยอมยินดีในบาป หากบุรุษพึงทําบาปไซร ไมพึง
ทําบาปนั้นบอยๆ ไมพึงทําความพอใจในบาปนั้น เพราะการ
สั่งสมบาปนําทุกขมาให หากวาบุรุษพึงทําบุญไซร พึงทําบุญ
นั้นบอยๆ พึงทําความพอใจในบุญนั้น เพราะการสั่งสมบุญ
นําสุขมาให แมคนลามกยอมเห็นความเจริญตราบเทาที่บาป
ยังไมใหผล แตเมื่อใดบาปยอมใหผล คนลามกจึงเห็นบาป

เมื่อนั้น แมคนเจริญก็ยอมเห็นบาป ตราบเทาที่ความเจริญ
ยังไมใหผล บุคคลอยาพึงดูหมิ่นบาปวา บาปมีประมาณนอย
[พอประมาณ] จักไมมาถึง แมหมอน้ํายอมเต็มไดดวยหยาด
น้ําที่ตกทีละหยาดๆ [ฉันใด] คนพาลสั่งสมบาปแมทีละ
นอยๆ ยอมเต็มดวยบาป [ฉันนั้น] บุคคลอยาพึงดูหมิ่น
บุญวา บุญมีประมาณนอยจักไมมาถึง แมหมอน้ํายอมเต็ม
ไดดวยหยาดน้ําที่ตกทีละหยาดๆ นักปราชญสั่งสมบุญแม
ทีละนอยๆ ยอมเต็มดวยบุญ ภิกษุพึงเวนบาปดุจพอคา
มีพวกนอย มีทรัพยมาก เวนทางที่ควรกลัว ดุจบุรุษผูใคร
ตอชีวิตเวนยาพิษ ฉะนั้น ถาที่ฝามือไมพงึ มีแผลไซร
บุคคลพึงนํายาพิษไปดวยฝามือได เพราะยาพิษยอมไมซึมซาบ
ฝามือที่ไมมีแผล บาปยอมไมมีแกคนไมทํา ผูใดยอม
ประทุษรายตอคนผูไมประทุษราย ผูเปนบุรุษหมดจด ไม
มีกิเลสเครื่องยั่วยวน บาปยอมกลับถึงผูน ั้นแหละ ผูเปนพาล
ดุจธุลีละเอียดที่บุคคลซัดทวนลมไป ฉะนั้น คนบางพวก
ยอมเขาถึงครรภ บางพวกมีกรรมอันลามก ยอมเขาถึงนรก
ผูที่มีคติดียอมไปสูสวรรค ผูที่ไมมีอาสวะยอมปรินิพพาน
อากาศ ทามกลางสมุทร ชองภูเขาอันเปนที่เขาไป สวนแหง
แผนดินที่บุคคลสถิตอยูแลว พึงพนจากกรรมอันลามกได
ไมมีเลย อากาศ ทามกลางสมุทร ชองภูเขาอันเปนที่เขาไป
สวนแหงแผนดิน ที่บุคคลสถิตอยูแลว มัจจุพึงครอบงํา
ไมได ไมมีเลย ฯ
จบปาปวรรคที่ ๙
คาถาธรรมบท ทัณฑวรรคที่ ๑๐
[๒๐] ภิกษุทําตนใหเปนอุปมาวา สัตวทั้งปวงยอมสะดุงตออาชญา
สัตวทั้งปวงยอมกลัวตอความตาย แลวไมพึงฆาเอง ไมพึง
ใชผูอื่นใหฆา ภิกษุทําตนใหเปนอุปมาวา สัตวทั้งปวงยอม
สะดุงตออาชญา ชีวิตเปนที่รักของสัตวทั้งปวง แลวไมพึง
ฆาเอง ไมพึงใชผูอื่นใหฆา ผูใดแสวงหาความสุขเพื่อตน
ยอมเบียดเบียนสัตวทั้งหลายผูใครความสุขดวยอาชญา ผูนั้น
ยอมไมไดความสุขในโลกหนา ผูใดแสวงหาความสุขเพื่อ
ตน ยอมไมเบียดเบียนสัตวทั้งหลายผูใครความสุข ดวย
อาชญา ผูนั้นยอมไดความสุขในโลกหนา ทานอยาได

กลาวคําหยาบกะใครๆ ผูที่ทานกลาวแลวพึงกลาวตอบทาน
เพราะวาถอยคําแข็งดีใหเกิดทุกข อาชญาตอบพึงถูกตองทาน
ถาทานไมยังตนใหหวั่นไหวดุจกังสดาลถูกขจัดแลว ทานนี้
จะเปนผูถึงนิพพาน ความแข็งดียอ มไมมีแกทาน นายโคบาล
ยอมตอนฝูงโคไปสูที่หากิน ดวยทอนไมฉันใด ความแก
และความตายยอมตอนอายุของสัตวทั้งหลายไป ฉันนัน้ คน
พาลผูไรปญญาทํากรรมอันลามกอยู ยอมไมรูสึก ภายหลัง
ยอมเดือดรอนเพราะกรรมของตนเอง เหมือนบุคคลถูกไฟ
ไหม ฉะนั้น ผูใดยอมประทุษรายในพระขีณาสพผูไมมี
อาชญา ผูไมประทุษราย ดวยอาชญา ผูนนั้ ยอมเขาถึงเหตุ
แหงทุกข ๑๐ อยาง อยางใดอยางหนึ่งพลันทีเดียว คือ
เวทนาหยาบชา ความเสื่อมทรัพย ความแตกแหงสรีระ
อาพาธหนัก ความฟุงซานแหงจิต ความขัดของแตพระราชา
การกลาวตูอันรายแรง ความสิ้นญาติ ความยอยยับแหงโภคะ
ทั้งหลาย หรือไฟยอมไหมเรือนของเขา เมื่อตายไป เขาผู
ไรปญญายอมเขาถึงนรก ความประพฤติเปลือย การทรงชฎา
การนอนที่เปอกตม การไมกินขาว หรือการนอนเหนือแผน
ดิน ความคลุกคลีดวยธุลี ความเพียรอันปรารภดวยความเปน
คนกระโหยง ยังสัตวมีความสงสัยอันขามไมไดแลวใหหมด
จดไมได ถาแมบุคคลผูประดับแลว เปนผูสงบ ฝกแลว
เที่ยงแลว เปนผูประพฤติธรรมอันประเสริฐ วางอาชญาใน
สัตวทุกจําพวก แลวพึงประพฤติสม่ําเสมอไซร บุคคลนั้น
ชื่อวาเปนพราหมณ บุคคลนั้นชื่อวาเปนสมณะ บุคคลนัน้
ชื่อวาเปนภิกษุ บุรุษผูเกียดกันอกุศลวิตกดวยหิริ มีอยูใน
โลกนอยคน บุรุษผูบรรเทาความหลับตื่นอยู ดุจมาทีเ่ จริญ
หลบแส หาไดยาก มาทีเ่ จริญถูกนายสารถีเฆี่ยนดวยแส
ยอมทําความเพียร ฉันใด เธอทั้งหลายจงเปนผูมีความเพียร
มีความสังเวช ฉันนั้นเถิด เธอทั้งหลายเปนผูประกอบดวย
ศรัทธา ศีล วิริยะ สมาธิ และการวินิจฉัยธรรม เปนผูมี
วิชชาและจรณะอันสมบูรณ เปนผูมีสติ จักละทุกขมีประมาณ
ไมนอยนี้เสียได ก็พวกใชน้ํายอมไขน้าํ ไป พวกชางศรยอม
ดัดลูกศร พวกชางถากยอมถากไม ผูมีวัตรอันงามยอม
ฝกตน ฯ

จบทัณฑวรรคที่ ๑๐
คาถาธรรมบท ชราวรรคที่ ๑๑
[๒๑] ราเริงอะไรกันหนอ ยินดีอะไรกัน ในเมื่อโลกสันนิวาสถูก
ไฟไหมโพลงแลวเปนนิตย ทานทั้งหลายถูกความมืดหุม หอ
แลว เพราะเหตุไรจึงไมแสวงหาประทีป ทานจงดูอัตภาพอัน
บุญกรรมทําใหวิจิตรแลว มีกายเปนแผล อันกระดูกสามรอย
ทอนปรุงขึ้นแลว กระสับกระสาย อันมหาชนดําริกันโดย
มาก ไมมีความยั่งยืนมั่นคง รูปนี้คร่ําคราแลว เปนรังแหง
โรค ผุพัง กายของตนอันเปอยเนาจะแตกเพราะชีวิตมีความ
ตายเปนที่สุด กระดูกเหลาใดเขาไมปรารถนาแลว เหมือน
น้ําเตาในสารทกาล มีสีเหมือนนกพิราบ จะยินดีอะไร
เพราะไดเห็นกระดูกเหลานั้น สรีระอันกรรมสรางสรรให
เปนเมืองแหงกระดูก มีเนื้อและเลือดเปนเครื่องไลทา เปน
ที่ตั้งแหงความแก ความตาย ความถือตัว และความลบ
หลู ราชรถทั้งหลายอันวิจิตรยอมคร่ําคราไดโดยแท อนึ่งแม
สรีระก็เขาถึงความคร่ําครา สวนธรรมของสัตบุรุษยอมไม
เขาถึงความคร่ําครา สัตบุรุษแลยอมสนทนาดวยสัตบุรุษ
บุรุษมีสุตะนอยนี้ ยอมแกเหมือนโคถึก เนื้อของเขายอม
เจริญ [แต] ปญญาของเขาหาเจริญไม เราแสวงหานาย
ชางเรือนอยู เมื่อยังไมประสบ แลนไปแลวสูสงสารมีชาติ
ไมนอย ความเกิดเปนทุกขร่ําไป แนะนายชางเรือน บัดนี้
เราพบทานแลว ทานจักไมตองสรางเรือนอีก ซี่โครงของ
ทานทั้งหมดเราหักแลว ยอดเรือนเราขจัดเสียแลว จิตของ
เราถึงแลวซึ่งนิพพานอันปราศจากสังขาร เราบรรลุความสิ้น
แหงตัณหาแลว คนพาลทั้งหลายไมประพฤติพรหมจรรย ไม
ไดทรัพยในคราวเปนหนุม ยอมซบเซา เหมือนนกกะเรียน
แก ซบเซาอยูบนเปอกตม ซึ่งสิ้นปลาแลว ฉะนั้น คน
พาลทั้งหลายไมประพฤติพรหมจรรย ไมไดทรัพยในคราว
เปนหนุมยอมนอนทอดถอนถึงทรัพยเกา เหมือนลูกศรสิ้น
ไปแลวจากแลง ฉะนั้น ฯ
จบชราวรรคที่ ๑๑
คาถาธรรมบท อัตตวรรคที่ ๑๒
[๒๒] หากวาบุคคลพึงรูวาตนเปนที่รักไซร พึงรักษาตนนั้นไว ใหเปน

อัตภาพอันตนรักษาดีแลว บัณฑิตพึงประคับประคองตนไว
ตลอดยามทั้งสาม ยามใดยามหนึ่ง บุคคลพึงยังตนนั้นแลให
ตั้งอยูในคุณอันสมควรเสียกอน พึงพร่ําสอนผูอื่นในภาย
หลัง บัณฑิตไมพึงเศราหมอง หากวาภิกษุพึงทําตนเหมือน
อยางที่ตนพร่ําสอนคนอื่นไซร ภิกษุนั้นมีตนอันฝกดีแลว
หนอ พึงฝก ไดยินวาตนแลฝกไดยาก ตนแลเปนที่พึ่งของ
ตน บุคคลอื่นไรเลาพึงเปนที่พึ่งได เพราะวาบุคคลมีตนฝกฝน
ดีแลว ยอมไดที่พึ่งอันไดโดยยาก ความชั่วที่ตนทําไวเอง
เกิดแตตน มีตนเปนแดนเกิด ยอมย่ํายีคนมีปญญาทราม
ดุจเพชรย่ํายีแกวมณีทเี่ กิดแตหิน ฉะนั้น ความเปนผูทุศลี
ลวงสวน ยอมรวบรัดอัตภาพของบุคคลใด ทําใหเปนอัตภาพ
อันตนรัดลงแลว เหมือนเถายานทรายรวบรัดไมสาละใหเปน
อันทวมทับแลว บุคคลนั้นยอมทําตนเหมือนโจรผูเปนโจก
ปรารถนาโจรผูเปนโจก ฉะนั้น กรรมไมดแี ละไมเปน
ประโยชนแกตน ทําไดงาย สวนกรรมใดแล เปนประโยชน
ดวย ดีดวย กรรมนั้นแลทําไดยากอยางยิ่ง ผูใดมีปญญา
ทราม อาศัยทิฐิอันลามก ยอมคัดคานคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ผูอรหันต เปนพระอริยเจา มีปกติเปนอยูโดย
ธรรม การคัดคานและทิฐิอันลามกของผูนั้น ยอมเผล็ดเพื่อ
ฆาตน เหมือนขุยไผฆาตนไผฉะนั้น ทําชั่วดวยตนเอง ยอม
เศราหมองดวยตนเอง ไมทําชั่วดวยตนเอง ยอมหมดจดดวย
ตนเอง ความบริสุทธิ์ ความไมบริสุทธิ์ เปนของเฉพาะตัว
คนอื่นพึงชําระคนอื่นใหหมดจดหาไดไม บุคคลไมพึงยัง
ประโยชนของตนใหเสื่อม เพราะประโยชนของผูอื่นแมมาก
บุคคลรูจักประโยชนของตนแลว พึงขวนขวายในประโยชน
ของตน ฯ
จบอัตตวรรคที่ ๑๒
คาถาธรรมบท โลกวรรคที่ ๑๓
[๒๓] บุคคลไมพึงเสพธรรมอันเลว ไมพึงอยูรวมกับความประมาท
ไมพึงเสพมิจฉาทิฐิ ไมพึงเปนคนรกโลก ภิกษุไมพึงประมาท
ในบิณฑะที่ลุกพึงขึ้นยืนรับ พึงประพฤติธรรมใหสุจริต ผู
ประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุขทั้งในโลกนี้และในโลกหนา พึง
ประพฤติธรรมใหสุจริต ไมพึงประพฤติใหทุจริต ผูประพฤติ

ธรรม ยอมอยูเปนสุขทั้งในโลกนี้และในโลกหนา มัจจุราช
ยอมไมเห็นบุคคลผูพิจารณาเห็นโลก ดุจบุคคลเห็นฟองน้ํา
เห็นพยับแดด ฉะนั้น ทานทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันวิจติ ร
เปรียบดวยราชรถ ที่พวกคนเขลาหมกอยู [แต] พวกผูรู
หาของอยูไม ก็ผูใดประมาทแลวในกาลกอน ในภายหลังผู
นั้นยอมไมประมาท เขายอมยังโลกนี้ใหสวางไสว เหมือน
พระจันทรพนแลวจากเมฆ ฉะนั้น ผูใดทํากรรมอันลามก
ผูนั้นยอมปด [ละ] เสียไดดวยกุศล บุคคลนั้นยอมยังโลกนี้
ใหสวางไสว เหมือนพระจันทรพนแลวจากเมฆ ฉะนั้น โลกนี้
มืดมน ในโลกนี้นอยคนทีจ่ ะเห็นแจง สัตวไปสวรรคไดนอย
ดุจนกพนจากขาย ฝูงหงสยอมไปในทางพระอาทิตย ทาน
ผูเจริญอิทธิบาทดีแลว ยอมไปในอากาศดวยฤทธิ์ นักปราชญ
ทั้งหลายชนะมารพรอมทั้งพาหนะไดแลว ยอมออกไปจาก
โลก คนลวงธรรมอยางเอกเสียแลว เปนคนมักพูดเท็จ ขาม
โลกหนาเสียแลว ไมพึงทําบาป ยอมไมมี คนตระหนี่ยอม
ไปสูเทวโลกไมไดเลย คนพาลยอมไมสรรเสริญทานโดยแท
สวนนักปราชญอนุโมทนาทาน เพราะการอนุโมทนาทาน
นั่นเอง ทานยอมเปนผูมคี วามสุขในโลกหนา โสดาปตติ
ผลประเสริฐกวาความเปนพระราชาเอกในแผนดิน กวาความ
ไปสูสวรรค และกวาความเปนอธิบดีในโลกทั้งปวง ฯ
จบโลกวรรคที่ ๑๓
คาถาธรรมบท พุทธวรรคที่ ๑๔
[๒๔] กิเลสชาติอันพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใดทรงชนะแลว
อันพระองคยอมไมกลับแพกิเลสชาติอนั พระสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้นทรงชนะแลว กิเลสบางอยางยอมไมไปตามใน
โลก ทานทั้งหลายจักนําพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นผู
ตรัสรูแลว มีอารมณหาที่สุดมิได ผูไมมีรองรอย ไปดวย
รองรอยอะไร ตัณหามีขายสายไปในอารมณตางๆ ไมมี
แกพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใด เพื่อจะนําไปในภพ
ไหนๆ ทานทั้งหลายจักนําพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ผูตรัสรูแลว มีอารมณหาที่สุดมิได ผูไมมีรองรอย ไปดวย
รองรอยอะไร พระสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด ผูขวนขวาย
แลวในฌาน เปนนักปราชญ ยินดีแลวในธรรมเปนที่เขาไป

ระงับ คือ เนกขัมมะ แมเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ยอม
รักใครพระสัมพุทธเจาผูม ีสติเหลานั้น การไดเฉพาะความ
เปนมนุษยยาก ความเปนอยูของสัตวทงั้ หลายยาก การฟง
พระสัทธรรมยาก การเกิดขึ้นแหงพระพุทธเจาทั้งหลายยาก
ความไมทําบาปทั้งปวง ความบําเพ็ญกุศลใหถึงพรอม ความ
ชําระจิตของตนใหผองแผว นี้เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ความอดทน คือ ความอดกลั้น เปนตบะอยางยิ่ง
ทานผูรูทั้งหลายยอมกลาวนิพพานวาเปนธรรมอยางยิ่ง ผูฆา
สัตวอื่นไมชื่อวาเปนบรรพชิต ผูเบียดเบียนสัตวอื่น ไมชื่อ
วาเปนสมณะเลย การไมเขาไปวารายกัน ๑ การไมเขาไป
ฆา ๑ ความสํารวมในพระปาติโมกข ๑ ความเปนผูรูจัก
ประมาณในภัต ๑ การนอนการนั่งอันสงัด ๑ การประกอบ
ความเพียรในอธิจิต ๑ นี้เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ความอิ่มในกามทั้งหลาย ยอมไมมีเพราะฝน คือ
กหาปณะ กามทั้งหลายมีความเพลิดเพลิน [ยินดี] นอย
เปนทุกข บัณฑิตรูดังนี้แลว ทานยอมไมถึงความยินดีใน
ในกามทั้งหลายแมอันเปนทิพย สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนผูยินดีแลวในธรรมเปนที่สิ้นไปแหงตัณหา
มนุษยเปนอันมากแล ถูกภัยคุกคามแลว ยอมถึงภูเขา ปา
อารามและรุกขเจดียวา เปนที่พึ่ง ที่พึ่งนั้นแลไมเกษม ทีพ่ ึ่ง
นั้นไมอุดม เพราะบุคคลอาศัยที่พึ่งนั้น ยอมไมพนจากทุกข
ทั้งปวงได สวนผูใดถึงพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ
วาเปนที่พึ่ง ยอมเห็นอริยสัจ ๔ คือ ทุกข เหตุใหเกิดทุกข
ความกาวลวงทุกข และอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อัน
ใหถึงความสงบระงับทุกข ดวยปญญาอันชอบ ที่พึ่งนั้นแล
เปนที่พึ่งอันเกษม ที่พึ่งนั้นอุดม เพราะบุคคลอาศัยที่พึ่งนั้น
ยอมพนจากทุกขทั้งปวงได บุรุษอาชาไนยหาไดยาก ทาน
ยอมไมเกิดในที่ทั่วไป ทานเปนนักปราชญยอมเกิดในสกุล
ใด สกุลนั้นยอมถึงความสุข ความเกิดขึน้ แหงพระ
พุทธเจาทั้งหลาย นําสุขมาให พระสัทธรรมเทศนานําสุขมา
ให ความพรอมเพรียงแหงหมูนําสุขมาให ความเพียรของ
ผูพรอมเพรียงกันใหเกิดสุข ใครๆ ไมอาจนับบุญของบุคคล
ผูบูชาซึ่งปูชารหบุคคล คือ พระพุทธเจาหรือสาวกของพระ

พุทธเจา ผูกาวลวงธรรมเครื่องเนิ่นชา ผูข ามความโศกและ
ความร่ําไรไดแลว วาบุญนี้มีประมาณเทานี้ ใครๆ ไมอาจ
นับบุญของบุคคลผูบูชาปูชารหบุคคลเหลานั้น ผูคงที่ ผูนิพพาน
แลว ไมมีภัยแตที่ไหนๆ วาบุญนี้ประมาณเทานี้ ฯ
จบพุทธวรรคที่ ๑๔
จบปฐมภาณวาร
คาถาธรรมบท สุขวรรคที่ ๑๕
[๒๕] เมื่อพวกมนุษยมีเวรกันอยู เราเปนผูไ มมีเวรอยู เมื่อพวก
มนุษยมีเวรกันอยู เราเปนผูไมมเี วรอยู เปนอยูสบายดีหนอ
เมื่อพวกมนุษยมีความเรารอนกันอยู เราเปนผูไมมีความ
เรารอนอยู เปนอยูสบายดีหนอ เมื่อพวกมนุษยมีความ
ขวนขวายอยู เราเปนผูไมมีความขวนขวายอยู เมื่อพวก
มนุษยมีความขวนขวายกันอยู เราเปนผูไ มมีความขวนขวายอยู
เปนอยูสบายดีหนอ เราไมมีกิเลสชาติเครื่องกังวล เปน
อยูสบายดีหนอ เรามีปติเปนภักษาเหมือนเหลาเทวดา
ชั้นอาภัสสระ ผูชนะยอมกอเวร ผูแพยอ มเปนทุกข
พระขีณาสพผูสงบระงับ ละความชนะความแพไดแลว
ยอมอยูเปนสุข ไฟเสมอดวยราคะไมมี โทษเสมอ
ดวยโทสะไมมี ทุกขเชนดวยขันธไมมี สุขยิ่งกวาความสงบ
ไมมี ความหิวเปนโรคอยางยิ่ง สังขารเปนทุกขอยางยิ่ง
บัณฑิตทราบเนื้อความนี้ตามความเปนจริงแลว ยอมทําให
แจงซึ่งนิพพาน เพราะนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง ลาภทั้งหลาย
มีความไมมีโรคเปนอยางยิ่ง ทรัพยมีความสันโดษเปนอยางยิ่ง
ญาติทั้งหลายมีความคุนเคยเปนอยางยิ่ง นิพพานเปนสุข
อยางยิ่ง บุคคลผูปติในธรรม เมื่อดื่มรส ดื่มรสอันเกิดแต
วิเวกและรสแหงความสงบแลว ยอมไมมีความกระวนกระวาย
ไมมีบาป การเห็นพระอริยะเจาทั้งหลายเปนความดี การอยู
รวมกับพระอริยะเจาเหลานั้น เปนสุขทุกเมื่อ บุคคลพึงเปน
ผูมีความสุขเปนนิตยได เพราะการไมเห็นคนพาลทั้งหลาย
ดวยวาบุคคลผูสมคบกับคนพาลเที่ยวไป ยอมเศราโศกสิ้น
กาลนาน การอยูรวมกับคนพาลเปนทุกขทุกเมือ่ เหมือนการ
อยูรวมกับศัตรู สวนนักปราชญมีการอยูรวมเปนสุข เหมือน
สมาคมแหงญาติ เพราะเหตุนั้นแล บุคคลพึงคบบุคคลนั้น

ผูเปนนักปราชญ มีปญญา เปนพหูสูต มีปกตินําธุระไป
มีวัตร เปนพระอริยะ เปนสัปบุรุษ ผูมีปญญาดีเชนนั้น
เหมือนพระจันทรคบครองแหงนักษัตร ฉะนั้น ฯ
จบสุขวรรคที่ ๑๕
คาถาธรรมบท ปยวรรคที่ ๑๖
[๒๖] บุคคลประกอบตนในกิจที่ไมควรประกอบ และไมประกอบ
ตนในกิจที่ควรประกอบ ละประโยชนเสีย มักถือเอาสัตว
หรือสังขารวาเปนที่รัก ยอมทะเยอทะยานตอบุคคลผูประกอบ
ตามตน บุคคลอยาสมาคมแลวดวยสัตวหรือสังขารอันเปนที่
รัก หรือดวยสัตวหรือสังขารอันไมเปนที่รัก ในกาลไหนๆ
เพราะการไมเห็นสัตวหรือสังขารอันเปนที่รัก และการเห็น
สัตวหรือสังขารอันไมเปนที่รัก เปนทุกข เพราะเหตุนั้น
บุคคลไมพึงทําสัตวหรือสังขารใหเปนที่รัก เพราะการพลัด
พรากจากสัตวและสังขารอันเปนที่รัก ลามก กิเลสเครื่อง
รอยรัดทั้งหลาย ยอมไมมีแกบุคคลที่ไมมีสัตวและสังขาร
อันเปนที่รักและไมเปนทีร่ ัก ความโศกยอมเกิดแตของที่รัก
ภัยยอมเกิดแตของที่รัก ความโศกยอมไมมีแกบุคคลผูพน
วิเศษแลว จากของที่รัก ภัยจักมีแตที่ไหน ความโศกยอม
เกิดแตความรัก ภัยยอมเกิดแตความรัก ความโศกยอมไมมี
แกผูพนวิเศษแลว จากความรัก ภัยจักมีแตที่ไหน ความ
โศกยอมเกิดแตความยินดี ภัยยอมเกิดแตความยินดี ความ
โศกยอมไมมีแกบุคคลผูพ นวิเศษแลวจากความยินดี ภัยจักมี
แตที่ไหน ความโศกยอมเกิดแตกาม ภัยยอมเกิดแตกาม
ความโศกยอมไมมีแกบุคคลผูพนวิเศษแลวจากกาม ภัยจักมี
แตที่ไหน ความโศกยอมเกิดแตตัณหา ภัยยอมเกิดแตตัณหา
ความโศกยอมไมมีแกบุคคลผูพนวิเศษแลวจากตัณหา ภัยจักมี
แตที่ไหน ชนยอมกระทําบุคคลผูสมบูรณดวยศีลและทัศนะ
ผูตั้งอยูในธรรม มีปกติกลาวคําสัจ ผูทําการงานของตน ให
เปนที่รัก ภิกษุพึงเปนผูมีความพอใจในนิพพานอันใครๆ
บอกไมได เปนผูอันใจถูกตอง และเปนผูมีจิตไมเกีย่ วเกาะ
แลวในกาม ภิกษุนั้นเรากลาววาผูมีกระแสในเบื้องบน ญาติ
มิตร และเพื่อนผูมีใจดี ยอมชื่นชมตอบุรุษผูจากไปสิ้นกาล
นาน กลับมาแลวโดยสวัสดี แตที่ไกล วามาแลว บุญ

ทั้งหลาย ยอมตอนรับแมบุคคลผูทําบุญไว ซึ่งจากโลกนี้ไป
สูโลกอื่น ดุจญาติตอนรับญาติที่รักผูมาแลว ฉะนั้น ฯ
จบปยวรรคที่ ๑๖
คาถาธรรมบท โกธวรรคที่ ๑๗
[๒๗] บุคคลพึงละความโกรธเสีย พึงละมานะเสีย พึงกาวลวง
สังโยชนเสียทั้งหมด ทุกขทั้งหลายยอมไมตกตามบุคคลนั้น
ผูไมของอยูในนามรูป ไมมีกิเลสเครื่องกังวล บุคคลใดแล พึง
หามความโกรธที่เกิดขึ้นแลวไวได ดุจบุคคลหามรถซึ่งกําลัง
แลนไปได ฉะนั้น เรากลาวบุคคลนั้นวาเปนสารถี คนนอกนี้
เปนคนถือเชือก พึงชนะความโกรธดวยความไมโกรธ พึงชนะ
ความไมดีดวยความดี พึงชนะความตระหนี่ดวยการให พึง
ชนะคนมักกลาวคําเหลาะแหละดวยคําสัตย พึงกลาวคําสัตย
ไมพึงโกรธ แมเมื่อมีของนอย ถูกขอแลวก็พึงให บุคคล
พึงไปในสํานักแหงเทวดาทั้งหลาย เพราะเหตุ ๓ ประการนี้
มุนีเหลาใดผูไมเบียดเบียน สํารวมแลวดวยกายเปนนิตย
มุนีเหลานั้นยอมไปสูสถานที่ไมจุติ ที่คนทั้งหลายไปแลวไม
เศราโศก อาสวะทั้งหลายของผูตื่นอยูทกุ เมื่อ ศึกษาเนืองๆ
ทั้งกลางวันและกลางคืน ผูนอมไปแลวสูน ิพพาน ยอมถึง
ความไมมี ดูกรอตุละ การนินทาหรือการสรรเสริญนี้มีมาแต
โบราณ มิใชมีเพียงวันนี้ คนยอมนินทาแมผูนั่งนิ่ง แมผพู ูด
มาก แมพูดพอประมาณ ผูไมถูกนินทาไมมีในโลก บุรุษ
ผูถูกนินทาโดยสวนเดียว หรือถูกสรรเสริญโดยสวนเดียว
ไมมีแลว จักไมมี และไมมีในบัดนี้ ถาวาผูรูใครครวญแลว
ทุกวัน ยอมสรรเสริญบุคคลใด ผูมีความประพฤติไมขาด
เปนนักปราชญ ตั้งมั่นแลวในปญญาและศีล ใครยอมควร
เพื่อจะนินทาบุคคลนั้นผูเหมือนดังแทงแหงทองชมพูนุช แม
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ก็ยอมสรรเสริญบุคคลนั้น แม
พรหมก็สรรเสริญบุคคลนั้น ภิกษุพึงรักษาความกําเริบทางกาย
พึงเปนผูสํารวมดวยกาย ละกายทุจริตแลว พึงประพฤติสุจริต
ดวยกาย พึงรักษาความกําเริบทางวาจา พึงเปนผูสํารวมดวย
วาจา ละวจีทุจริตแลว พึงประพฤติสุจริตดวยวาจา พึงรักษา
ความกําเริบทางใจ พึงเปนผูสํารวมดวยใจ ละมโนทุจริตแลว
พึงประพฤติสุจริตดวยใจ นักปราชญทั้งหลาย สํารวมแลวดวย

กาย สํารวมแลวดวยวาจา สํารวมแลวดวยใจ ทานเหลานั้น
แล สํารวมเรียบรอยแลว ฯ
จบโกธวรรคที่ ๑๗
คาถาธรรมบท มลวรรคที่ ๑๘
[๒๘] บัดนี้ทานเปนดุจใบไมเหลือง อนึ่ง แมบุรุษของพระยายมก็
ปรากฏแกทานแลว ทานตั้งอยูในปากแหงความเสื่อม อนึ่ง
เสบียงเดินทางของทานก็ยังไมมี ทานจงทําที่พึงแกตน จงรีบ
พยายาม จงเปนบัณฑิต ทานเปนผูมมี ลทินอันขจัดแลว
ไมมีกิเลสเครื่องยียวนจักถึงอริยภูมิอันเปนทิพย บัดนี้ทาน
เปนผูมีวัยอันชรานําเขาไปแลว เตรียมจะไปยังสํานักของ
พระยายม อนึ่ง ที่พักในระหวางของทานก็ยังไมมี และ
เสบียงเดินทางของทานก็ยังไมมี ทานจงทําที่พึ่งแกตน จงรีบ
พยายาม จงเปนบัณฑิต ทานเปนผูมมี ลทินอันขจัดแลว ไมมี
กิเลสเครื่องยียวน จักไมเขาถึงชาติและชราอีก นักปราชญ
ทํากุศลทีละนอยๆ ในขณะๆ พึงขจัดมลทินของตนออกได
โดยลําดับ เหมือนชางทองขจัดมลทินของทอง ฉะนั้น สนิม
เกิดขึ้นแตเหล็กเอง ครั้นเกิดขึ้นแตเหล็กนั้นแลว ยอมกัด
เหล็กนั้นแหละ ฉันใด กรรมของตนยอมนําบุคคลผูมัก
ประพฤติลวงปญญาชื่อโธนา ไปสูทุคติ ฉันนั้น มนตมีอัน
ไมทองบนเปนมลทิน เรือนมีการไมหมัน่ เปนมลทิน ความ
เกียจครานเปนมลทินของผิวพรรณ ความประมาทเปนมลทิน
ของผูรักษา ความประพฤติชั่วเปนมลทินหญิง ความตระหนี่
เปนมลทินของผูให ธรรมทั้งหลายที่ลามกเปนมลทินแท ทั้งใน
โลกนี้ทั้งในโลกหนา เราจะบอกมลทินกวามลทินนั้น คือ
อวิชชาเปนมลทินอยางยิง่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
ละมลทินนี้เสียแลว จงเปนผูไมมีมลทินเถิด บุคคลผูไมมีหิริ
กลาเพียงดังกา มักขจัด มักแลนไป ผูคะนอง เปนผู
เศราหมองเปนอยูงาย สวนบุคคลผูมีหิริ มีปกติแสวงหา
ความสะอาดเปนนิตย ไมหดหู ไมคะนอง มีอาชีวะหมดจด
เห็นอยูเปนอยูยาก นรชนใดยอมลางผลาญสัตวมีชีวิต ถือ
เอาสิ่งของที่เจาของไมไดใหในโลก คบหาภริยาคนอื่น กลาว
คําเท็จ และประกอบการดื่มสุราเมรัยเนืองๆ นรชนนี้ยอม
ขุดทรัพยอันเปนตนทุนของตนในโลกนี้แล ดูกรบุรุษผูเจริญ

ทานจงรูอยางนี้วา บาปธรรมทั้งหลายอันบุคคลไมสํารวมแลว
ความโลภและสภาวะมิใชธรรม อยาพึงย่ํายีทานเพื่อทุกขสิ้น
กาลนาน ชนยอมใหตามศรัทธาตามความเลื่อมใสโดยแท
บุคคลใดยอมเปนผูเกอเขินในเพราะน้ําและขาว ของชนเหลา
อื่นนั้น บุคคลนั้นยอมไมบรรลุสมาธิ ในกลางวันหรือ
กลางคืน สวนผูใดตัดความเปนผูเ กอเขินนี้ไดขาด ถอนขึ้น
ใหรากขาดแลว ผูนั้นแลยอมบรรลุสมาธิ ในกลางวันหรือ
กลางคืน ไฟเสมอดวยราคะไมมี ผูจับเสมอดวยโทสะไมมี
ขายเสมอดวยโมหะไมมี แมน้ําเสมอดวยตัณหาไมมี โทษ
ของผูอื่นเห็นไดงาย สวนโทษของตนเห็นไดยาก เพราะวา
บุคคลนั้นยอมโปรยโทษของคนอื่น ดุจบุคคลโปรยแกลบ
แตปกปดโทษของตนไว เหมือนพรานนกปกปดอัตภาพดวย
กิ่งไม ฉะนั้น อาสวะทั้งหลายยอมเจริญแกบุคคลผูตามเพง
โทษผูอื่น มีความสําคัญในการยกโทษเปนนิตย บุคคลนั้นเปน
ผูไกลจากความสิ้นอาสวะ สมณะภายนอกไมมี ดังรอยเทา
ไมมีในอากาศ ฉะนั้น หมูสัตวยินดีแลวในธรรมเครื่องยัง
สัตวใหเนิ่นชา พระตถาคตทั้งหลาย ไมมีธรรมเครื่องยัง
สัตวใหเนิ่นชา สมณะภายนอกไมมี ดังรอยเทาไมมีในอากาศ
ฉะนั้น สังขารทั้งหลายเทีย่ งไมมี กิเลสชาติเครื่องยังสัตวให
หวั่นไหวไมมีแกพระพุทธเจา ฯ
จบมลวรรคที่ ๑๘
คาถาธรรมบท ธัมมัตถวรรคที่ ๑๙
[๒๙] บุคคลไมชื่อวาตั้งอยูในธรรม ดวยเหตุที่วินิจฉัยอรรถคดีโดย
ผลุนผลัน สวนผูใดเปนบัณฑิตวินิจฉัยอรรถคดี และความ
อันไมเปนอรรถคดีทั้งสอง วินิจฉัยบุคคลเหลาอื่นโดยความ
ไมผลุนผลัน โดยธรรมสม่ําเสมอ ผูนนั้ ชือ่ วาคุมครองกฎหมาย
เปนนักปราชญ เรากลาววา ตั้งอยูในธรรม บุคคลไมชื่อวา
เปนบัณฑิต ดวยเหตุเพียงที่พูดมาก บุคคลผูมีความเกษม
ไมมีเวร ไมมีภัย เราเรียกวา เปนบัณฑิต บุคคลไมชื่อวา
ทรงธรรมดวยเหตุเพียงที่พูดมาก สวนผูใดฟงธรรมแมนอย
แลว ยอมพิจารณาเห็นธรรมดวยนามกาย [และ] ไมประมาท
ธรรม ผูนั้นแล ชื่อวาเปนผูทรงธรรม บุคคลไมชื่อวาเปน
เถระ เพราะเหตุที่มีผมหงอกบนศีรษะ วัยของบุคคลนั้นแก

หงอมแลว บุคคลนั้นเรากลาววา เปนผูแกเปลา สัจจะ ธรรมะ
อหิงสา สัญญมะและทมะ มีอยูในผูใด ผูน ั้นแลมีมลทินอัน
คายแลว เปนนักปราชญ เราเรียกวาเปนเถระ นรชนผูมัก
ริษยา มีความตระหนี่ โออวด ไมเปนผูชอื่ วามีรูปงาม
เพราะเหตุเพียงพูด หรือเพราะความเปนผูมีวรรณะงาม สวน
ผูใดตัดโทษมีความริษยาเปนตนนี้ไดขาด ถอนขึ้นใหรากขาด
แลว ผูนั้นมีโทษอันคายแลว มีปญญา เราเรียกวา ผูมี
รูปงาม บุคคลไมชื่อวาเปนสมณะเพราะศีรษะโลน บุคคล
ผูไมมีวัตร พูดเหลาะแหละ มากดวยความอิจฉาและความโลภ
จักเปนสมณะอยางไรได สวนผูใดสงบบาปนอยใหญได
โดยประการทั้งปวง ผูนั้นเรากลาววาเปนสมณะ เพราะสงบ
บาปไดแลว บุคคลไมชื่อวาเปนภิกษุดวยเหตุเพียงที่ขอคนอื่น
บุคคลสมาทานธรรมอันเปนพิษ ไมชื่อวาเปนภิกษุดวยเหตุนั้น
ผูใดในโลกนี้ลอยบุญและบาปแลว ประพฤติพรหมจรรย
รูธรรมทั้งปวงแลว เที่ยวไปในโลก ผูนั้นแลเราเรียกวาเปน
ภิกษุ บุคคลไมชื่อวาเปนมุนีเพราะความนิ่ง บุคคลผูหลงลืม
ไมรูแจง ไมชื่อวาเปนมุนี สวนผูใดเปนบัณฑิตถือธรรม
อันประเสริฐ เปนดุจบุคคลประคองตราชั่ง เวนบาปทั้งหลาย
ผูนั้นชื่อวาเปนมุนี เพราะเหตุนั้นผูนั้นชื่อวามุนี ผูใดรูจักโลก
ทั้งสอง ผูนั้นเราเรียกวาเปนมุนีเพราะเหตุนั้น บุคคลไมชื่อวา
เปนอริยะ เพราะเหตุที่เบียดเบียนสัตวทงั้ ปวง บุคคลที่เรา
เรียกวาเปนอริยะ เพราะไมเบียดเบียนสัตวทั้งปวง ดูกรภิกษุ
ภิกษุยังไมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะ อยาถึงความชะลาใจ
ดวยเหตุเพียงศีลและวัตร ดวยความเปนพหูสูต ดวยการได
สมาธิ ดวยการนอนในทีส่ งัด หรือดวยเหตุเพียงความดําริ
เทานี้วา เราถูกตองสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ ซึ่งปุถุชนเสพ
ไมได ฯ
จบธัมมัฏฐวรรคที่ ๑๙
คาถาธรรมบท มรรควรรคที่ ๒๐
[๓๐] ทางมีองคแปด ประเสริฐกวาทางทั้งหลาย ธรรมอัน
พระอริยะเจาพึงถึง ๔ ประการประเสริฐกวาสัจจะทั้งหลาย
วิราคธรรมประเสริฐกวาธรรมทั้งหลาย พระตถาคตผูมีจักษุ
ประเสริฐกวาสัตวสองเทาและอรูปธรรมทั้งหลาย ทางนีเ้ ทา

นั้นเพื่อความหมดจดแหงทัศนะ ทางอื่นไมมี เพราะเหตุนั้น
ทานทั้งหลายจงดําเนินไปตามทางนี้แหละ เพราะทางนีเ้ ปน
ที่ยังมารและเสนามารใหหลง ดวยวาทานทั้งหลายดําเนิน
ไปตามทางนี้แลว จักทําทีส่ ุดแหงทุกขได เราทราบชัดธรรม
เปนที่สลัดกิเลสเพียงดังลูกศรออก บอกทางแกทานทั้งหลาย
แลว ทานทั้งหลายพึงทําความเพียรเครือ่ งยังกิเลสใหเรารอน
พระตถาคตทั้งหลายเปนแตผูบอกชนทั้งหลาย ดําเนินไปแลว
ผูเพงพินิจ จะพนจากเครื่องผูกแหงมารได เมื่อใด บุคคล
พิจารณาเห็นดวยปญญาวา สังขารทั้งปวงไมเทีย่ ง เมื่อนั้น
เขายอมเบื่อหนายในทุกข นี้เปนทางแหงความหมดจด เมื่อ
ใดบุคคลพิจารณาเห็นดวยปญญาวา สังขารทั้งปวงเปนทุกข
เมื่อนั้น เขายอมเบื่อหนายในทุกข นี้เปนทางแหงความ
หมดจด เมื่อใด บุคคลพิจารณาเห็นดวยปญญาวา ธรรม
ทั้งปวงเปนอนัตตา เมื่อนั้นเขายอมเบื่อหนายในทุกข นีเ้ ปน
ทางแหงความหมดจด บุคคลหนุมมีกําลัง ไมลุกขึ้นในกาล
เปนที่ลุกขึ้น เขาถึงความเปนคนเกียจคราน มีความดําริอัน
จมเสียแลว ชื่อวาเปนคนเกียจคราน คนเกียจครานยอม
ไมประสพทางแหงปญญา บุคคลพึงตามรักษาวาจา พึง
สํารวมดีแลวดวยใจ และไมพึงทําอกุศลดวยกาย พึงชําระ
กรรมบถ ๓ ประการนี้ใหหมดจด พึงยินดีมรรคที่ฤาษีประกาศแลว ปญญาเพียงดังแผนดินยอมเกิด เพราะความ
ประกอบโดยแท ความสิน้ ไปแหงปญญาเพียงดังแผนดิน
เพราะความไมประกอบ บัณฑิตรูทางสองแพรงแหงความ
เจริญและความเสื่อมนี้แลว พึงตั้งตนไวโดยอาการที่ปญญา
เพียงดังแผนดิน จะเจริญขึ้นได ทานทั้งหลายจงตัดปา
อยาตัดตนไม ภัยยอมเกิดแตปา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายตัดปาและหมูไมในปาแลว จงเปนผูไมมีปา เพราะ
กิเลสดุจหมูไมในปาแมประมาณนอยในนารีของนระ ยังไม
ขาดเพียงใด นระนั้นยังมีใจเกาะเกี่ยว ดุจลูกโคผูดมื่ กิน
น้ํานม มีใจเกาะเกี่ยวในมารดาเพียงนั้น ทานจงตัดความรัก
ของตนเสีย ดุจบุคคลเด็ดดอกโกมุทอันเกิดในสรทกาลดวย
ฝามือ ทานจงเพิ่มพูนทางสงบอยางเดียว นิพพานอันพระ
สุคตทรงแสดงแลว คนพาลยอมคิดผิดวา เราจักอยูในที่

นี้ตลอดฤดูฝน จักอยูในที่นี้ตลอดฤดูหนาว และฤดูรอน
ดังนี้ ยอมไมรูอันตราย มัจจุยอมพาเอาคนผูมัวเมาในบุตรและ
ปสุสัตวมีมนัสของติดในอารมณตางๆ เหมือนหวงน้ําใหญ
พาเอาชาวบานผูหลับไปฉะนั้น เมือ่ บุคคลถูกมัจจุผูทําซึ่ง
ที่สุดครอบงําแลว บุตรทั้งหลายยอมไมมีเพื่อความตานทาน
บิดายอมไมมีเพื่อความตานทาน ถึงพวกพองทั้งหลายก็ยอม
ไมมีเพื่อความตานทาน ความเปนผูตานทานไมมีในญาติ
ทั้งหลาย บัณฑิตทราบอํานาจประโยชนนี้แลว พึงเปนผู
สํารวมแลวดวยศีล พึงรีบชําระทางเปนทีไ่ ปสูนิพพานพลัน
ทีเดียว ฯ
จบมรรควรรคที่ ๒๐
คาถาธรรมบท ปกิณณกวรรคที่ ๒๑
[๓๑] ถาวาปราชญพึงเห็นความสุขอันไพบูลย เพราะสละความสุข
พอประมาณไซร เมื่อปราชญเห็นความสุขอันไพบูลย พึง
สละความสุขพอประมาณเสีย ผูใดปรารถนาความสุขเพื่อตน
ดวยการเขาไปตั้งความทุกขไวในผูอ ื่น ผูนั้นระคนแลวดวย
ความเกี่ยวของดวยเวร ยอมไมพนไปจากเวร ก็กรรมที่
ควรทําภิกษุเหลานี้ละทิ้งเสียแลว สวนภิกษุเหลาใดยอมทํา
กรรมที่ไมควรทํา อาสวะทั้งหลายยอมเจริญแกภิกษุเหลานั้น
ผูมีมานะดังไมออยกขึ้นแลว ประมาทแลว ก็กายคตาสติ
อันภิกษุเหลาใดปรารภดวยดีเปนนิตย ภิกษุเหลานั้นผูทาํ
ความเพียรเปนไปติดตอในกรรมที่ควรทํา ยอมไมสองเสพ
กรรมที่ไมควรทํา อาสวะทั้งหลายของภิกษุเหลานั้น ผูมีสติ
สัมปชัญญะ ยอมถึงความสิ้นไป พราหมณฆามารดาบิดา
เสียได ฆาพระราชาผูเปนกษัตริยทั้งสองเสียได และฆา
แวนแควนพรอมกับนายเสมียนเสียได ยอมเปนผูไ มมีทกุ ข
ไป พราหมณฆามารดาบิดาเสียได ฆาพระราชาผูเปนพราหมณ
ทั้งสองเสียได และฆานิวรณมีวิจิกิจฉานิวรณดุจเสือโครงเปน
ที่ ๕ เสียได ยอมเปนผูไมมีทุกขไป สติของชนเหลาใด
ไปแลวในพระพุทธเจาเปนนิตยทั้งกลางวันและกลางคืน ชน
เหลานั้นชื่อวาเปนสาวกของพระโคดม ตื่นอยู ตื่นดีแลวใน
กาลทุกเมื่อ สติของชนเหลาใดไปแลวในพระธรรมเปนนิตย
ทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหลานั้นชื่อวาเปนสาวกของ

พระโคดม ตื่นอยู ตื่นดีแลวในกาลทุกเมือ่ สติของชน
เหลาใดไปแลวในพระสงฆเปนนิตย ทั้งกลางวันและกลางคืน
ชนเหลานั้นชื่อวาเปนสาวกของพระโคดม ตื่นอยู ตื่นดีแลว
ในกาลทุกเมื่อ สติของชนเหลาใดไปแลวในกายเปนนิตย
ทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหลานั้นชื่อวาเปนสาวกของพระ
โคดม ตื่นอยู ตื่นดีแลวในกาลทุกเมื่อ ใจของชนเหลา
ใดยินดีแลวในความไมเบียดเบียน ทั้งกลางวันและกลางคืน
ชนเหลานั้นชื่อวาเปนสาวกของพระโคดม ตื่นอยู ตื่นดีแลว
ในกาลทุกเมื่อ ใจของชนเหลาใดยินดีแลวในภาวนา ทั้ง
กลางวันและกลางคืน ชนเหลานั้นชื่อวาเปนสาวกของพระ
โคดม ตื่นอยู ตื่นดีแลวในกาลทุกเมื่อ บวชไดยาก ยินดี
ไดยาก เรือนมีการอยูครองไมดี นําความทุกขมาให การ
อยูรวมกับบุคคลผูไมเสมอกัน นําความทุกขมาให ชนผู
เดินทางไกลอันทุกขตกตามแลว เพราะเหตุนั้น บุคคล
ไมพึงเดินทางไกลและไมพึงเปนผูอันทุกขตกตามแลว กุลบุตร
ผูมีศรัทธา ถึงพรอมแลวดวยศีล เพรียบพรอมแลวดวยยศ
และโภคะ ไปถึงประเทศใดๆ เปนผูอันคนบูชาแลวใน
ประเทศนั้นๆ แล สัตบุรุษยอมปรากฏไดในที่ไกล เหมือน
ภูเขาหิมวันต อสัตบุรุษแมนั่งแลวในที่นกี้ ็ยอมไมปรากฏ
เหมือนลูกศรที่บุคคลยิงไปแลวในเวลากลางคืน ฉะนัน้ ภิกษุ
พึงเสพการนั่งผูเดียว การนอนผูเดียว ไมเกียจคราน เทีย่ วไป
ผูเดียว ฝกหัดตนผูเดียว พึงเปนผูยินดีแลวในที่สุดปา ฯ
จบปกิณณวรรคที่ ๒๑
คาถาธรรมบท นิรยวรรคที่ ๒๒
[๓๒] บุคคลผูกลาวคําไมจริงยอมเขาถึงนรก หรือแมผูใดทําบาป
กรรมแลว กลาววามิไดทํา ผูนั้นยอมเขาถึงนรกเชนเดียวกัน
แมคนทั้งสองนั้นเปนมนุษยผูมีกรรมเลวทรามละไปแลว ยอม
เปนผูเสมอกันในโลกหนา คนเปนอันมากผูอันผากาสาวะพัน
คอแลว มีธรรมอันลามก ไมสํารวม เปนคนชั่วชา ยอม
เขาถึงนรกเพราะกรรมอันลามกทั้งหลาย กอนเหล็กแดง
เปรียบดวยเปลวไฟ อันบุคคลบริโภคแลวประเสริฐกวา
บุคคลผูทุศีล ไมสํารวม พึงบริโภคกอนขาวของชาว
แวนแควน จะประเสริฐอะไร นรชนผูประมาทแลว ทําชู

ภริยาของผูอื่น ยอมถึงฐานะ ๔ อยาง คือไมไดบุญ ๑
ไมไดนอนตามความใคร ๑ นินทาเปนที่ ๓ นรกเปนที่ ๔
การไมไดบุญและคติอันลามก ยอมมีแกนรชนนั้น ความยินดี
ของบุรุษผูกลัวกับหญิงผูกลัว นอยนัก และพระราชาทรงลง
อาชญาอยางหนัก เพราะฉะนั้น นรชนไมควรทําชูภริยาของ
ผูอื่น หญาคาบุคคลจับไมดียอมบาดมือ ฉันใด ความเปน
สมณะที่บุคคลปฏิบัติไมดี ยอมคราเขาไปในนรก ฉันนั้น
การงานอยางใดอยางหนึ่งที่ยอหยอน วัตรที่เศราหมอง และ
พรหมจรรยที่ระลึกดวยความรังเกียจ ยอมไมมผี ลมาก ถาจะ
ทําพึงทํากิจนั้นจริงๆ พึงบากบั่นใหมั่น ก็สมณธรรมทีย่ อ
หยอน ยอมเรี่ยรายกิเลสดุจธุลีโดยยิ่ง ความชั่วไมทําเสีย
เลยดีกวา เพราะความชั่วทําใหเดือดรอนในภายหลัง สวน
ความดีทํานั่นแลเปนดี เพราะทําแลวไมเดือดรอนในภาย
หลัง ทานทั้งหลายจงคุมครองตนเหมือนปจจันตนคร ที่มนุษย
ทั้งหลายคุมครองไวพรอมทั้งภายในและภายนอก ฉะนั้น
ขณะอยาลวงทานทั้งหลายไปเสีย เพราะวา ผูที่ลวง ขณะ
เสียแลว เปนผูยัดเยียดกันในนรก ยอมเศราโศก สัตว
ทั้งหลายผูถือมั่นมิจฉาทิฐิยอมละอายเพราะวัตถุอันบุคคลไมพึง
ละอาย ยอมไมละอายเพราะวัตถุอันบุคคลพึงละอาย ยอมไป
สูทุคติ สัตวทั้งหลายผูถือมั่นมิจฉาทิฐิ ผูมีปกติเห็นในสิ่งที่ไม
ควรกลัววาควรกลัว และมีปกติเห็นในสิ่งที่ควรกลัววาไม
ควรกลัว ยอมไปสูทุคติ สัตวทั้งหลายผูถ ือมั่นมิจฉาทิฐิ
มีปกติรูในสิ่งที่ไมมีโทษวามีโทษ และมีปกติเห็นในสิ่งที่
มีโทษวาไมมีโทษ ยอมไปสูทุคติ สัตวทั้งหลายผูถือมั่น
สัมมาทิฐิ รูธรรมที่มีโทษโดยความเปนธรรมที่มีโทษ และรู
ธรรมที่หาโทษมิไดโดยความเปนธรรมหาโทษมิได ยอมไปสู
สุคติ ฯ
จบนิรยวรรคที่ ๒๒
คาถาธรรมบท นาควรรคที่ ๒๓
[๓๓] เราจักอดกลั้นซึ่งคําลวงเกิน ดุจชางอดทนซึ่งลูกศรที่ออก
มาจากแลงในสงคราม ฉะนั้น เพราะคนทุศีลมีมาก ชน
ทั้งหลายยอมนําสัตวพาหนะที่ฝกหัดแลวไปสูที่ชุมนุม พระ
ราชายอมทรงพาหนะที่ไดฝกหัดแลว ในหมูมนุษยคนที่ได

ฝกแลว อดทนซึ่งคําลวงเกินได เปนผูประเสริฐสุด มา
อัสดร มาอาชาไนย มาสินธพ และชางกุญชรผูมหานาค
ชนิดที่นายควานฝกแลว จึงเปนสัตวประเสริฐ บุคคลผูมีตน
อันฝกแลว ประเสริฐกวาพาหนะเหลานั้น บุคคลผูฝกตน
แลว พึงไปสูทิศที่ยังไมเคยไปดวยตนทีฝ่ กแลว ฝกดีแลว
ได ฉันใด บุคคลพึงไปสูทิศที่ยังไมเคยไปแลวดวยยาน
เหลานี้ ฉันนั้น หาไดไม กุญชรนามวา ธนปาลกะ ผูตก
มันจัด หามไดยาก เขาผูกไวแลว ยอมไมบริโภคอาหาร
กุญชรยอมระลึกถึงปาเปนที่อยูแหงชาง เมื่อใด บุคคลเปน
ผูบริโภคมาก มักงวงซึม นอนหลับ พลิกกลับไปมา ดุจ
สุกรใหญอันบุคคลปรนปรือดวยเหยื่อ เมื่อนั้น บุคคลนั้น
เปนคนเขลาเขาหองบอยๆ จิตนี้ไดเที่ยวไปสูที่จาริกตาม
ความปรารถนา ตามความใคร ตามความสุข ในกาลกอน
วันนี้ เราจักขมจิตนั้นโดยอุบายอันแยบคาย ดุจนายควาน
ชางผูถือขอขมชางผูตกมัน ฉะนั้น ทานทั้งหลายจงเปนผูยินดี
ในความไมประมาท จงตามรักษาจิตของตน จงถอนตนขึ้น
จากหลมคือกิเลสที่ถอนไดยาก ดุจกุญชรผูจมแลวในเปอกตม
ถอนตนขึ้นได ฉะนั้น ถาวาบุคคลพึงไดสหายผูมีปญญา
รักษาตน ผูเทีย่ วไปดวยกัน มีปกติอยูดวยกรรมดี เปน
นักปราชญไซร บุคคลนั้นพึงครอบงําอันตรายทั้งปวง มีใจ
ชื่นชม มีสติเที่ยวไปกับสหายนั้น ถาวาบุคคลไมพึงได
สหายผูมีปญญารักษาตน ผูเที่ยวไปดวยกันมีปกติอยูด ว ย
กรรมดี เปนนักปราชญไซร บุคคลนั้นพึงเที่ยวไปผูเดียว
ดุจพระราชาทรงละแวนแควน อันพระองคทรงชนะ แลวเสด็จ
เที่ยวไปพระองคเดียว ดุจชางชื่อมาตังคะละโขลงเทีย่ วไป
ตัวเดียวในปา ฉะนั้น การเที่ยวไปของบุคคลผูเดียวประเสริฐ
กวา เพราะความเปนสหายไมมีในเพราะชนพาล บุคคลพึง
เที่ยวไปผูเ ดียว ดุจชางชื่อมาตังคะ มีความขวนขวายนอย
เที่ยวไปในปา และไมพึงทําบาปทั้งหลาย สหายทั้งหลาย
เมื่อความตองการเกิดขึ้น นําความสุขมาให ความยินดีดว ย
ปจจัยตามมีตามได นํามาซึ่งความสุข บุญนําความสุขมา
ใหในเวลาสิ้นชีวิต การละทุกขไดทั้งหมดนํามาซึ่งความสุข
ความเปนผูเกื้อกูลมารดานํามาซึ่งความสุขในโลก ความเปน

ผูเกื้อกูลบิดานํามาซึ่งความสุข ความเปนผูเกื้อกูลสมณะนํา
มาซึ่งความสุขในโลกและความเปนผูเ กื้อกูลพราหมณนํามาซึ่ง
ความสุขในโลก ศีลนํามาซึ่งความสุขตราบเทาชรา ศรัทธา
ตั้งมั่นแลวนํามาซึ่งความสุข การไดเฉพาะซึ่งปญญานํามาซึ่ง
ความสุข การไมทําบาปทัง้ หลายนํามาซึ่งความสุข ฯ
จบนาควรรคที่ ๒๓
คาถาธรรมบท ตัณหาวรรคที่ ๒๔
[๓๔] ตัณหายอมเจริญแกมนุษยผูประพฤติประมาท ดุจเคลือเถายาน
ทราย ฉะนั้น บุคคลนั้นยอมเรรอนไปสูภ พนอยใหญ ดัง
วานรปรารถนาผลไมเรรอนไปในปา ฉะนั้น ตัณหานี้ลามก
ซานไปในอารมณตางๆ ในโลก ยอมครอบงําบุคคลใด
ความโศกทั้งหลายยอมเจริญแกบุคคลนั้น ดุจหญาคมบาง
อันฝนตกเชยแลวงอกงามอยูในปา ฉะนัน้ บุคคลใดแล
ยอมครอบงําตัณหาอันลามก ลวงไปไดโดยยากในโลก
ความโศกทั้งหลายยอมตกไปจากบุคคลนั้น เหมือนหยาด
น้ําตกไปจากใบบัว ฉะนั้น เพราะเหตุนั้น เราจึงกลาวกะ
ทานทั้งหลายผูมาประชุมกันในที่นี้ ทานทั้งหลายจงขุดราก
แหงตัณหาเสีย ดุจบุรุษตองการแฝกขุดแฝก ฉะนั้น
มารอยาระรานทานทั้งหลายบอยๆ ดุจกระแสน้ําระรานไมออ
ฉะนั้น ตนไม เมื่อรากหาอันตรายมิได มั่นคงอยู แมถูก
ตัดแลวก็กลับงอกขึ้นได ฉันใด ทุกขนี้ เมื่อบุคคลยังถอน
เชื้อตัณหาขึ้นไมไดแลว ยอมเกิดขึ้นบอยๆ แมฉันนั้น
ความดําริทั้งหลายที่อาศัยราคะ เปนของใหญ ยอมนําบุคคล
ผูมีตัณหาดังกระแส ๓๖ อันไหลไปในอารมณซึ่งทําใหใจเอิบ
อาบ เปนของกลา ไปสูทฐิ ิชั่ว กระแสตัณหายอม
ไหลไปในอารมณทั้งปวง ตัณหาดังเครือเถาเกิดขึ้นแลว
ยอมตั้งอยู ก็ทานทั้งหลายเห็นตัณหาดังเครือเถานั้นอันเกิด
แลว จงตัดรากเสียดวยปญญา โสมนัสที่ซานไปแลว
และที่เปนไปกับดวยความเยื่อใย ยอมมีแกสัตว สัตว
เหลานั้นอาศัยความสําราญ แสวงหาสุข นรชนเหลานั้นแล
เปนผูเขาถึงชาติและชรา หมูสัตวถูกตัณหาอันทําความสะดุง
หอมลอมแลว ยอมกระสับกระสาย ดุจกระตายติดแรว
กระสับกระสายอยู ฉะนัน้ สัตวทั้งหลายเปนผูของแลวดวย

สังโยชนและธรรมเปนเครื่องของ ยอมเขาถึงทุกขบอยๆ
สิ้นกาลนาน หมูสัตวถูกตัณหาอันทําความสะดุงหอมลอม
แลว ยอมกระสับกระสาย ดุจกระตายติดแรวกระสับ
กระสายอยู ฉะนั้น เพราะเหตุนั้น ภิกษุเมื่อหวังวิราคะ
ธรรมแกตน พึงบรรเทาตัณหาที่ทําความสะดุงเสีย ทาน
ทั้งหลายจงเห็นบุคคลผูไมมีกิเลสเพียงดังหมูไมในปา มีใจ
นอมไปแลวในความเพียรดุจปา พนแลวจากตัณหาเพียงดัง
ปา ยังแลนเขาหาปานั่นแล บุคคลนี้พนแลวจากเครื่องผูก
ยังแลนเขาหาเครื่องผูก นักปราชญทั้งหลายหากลาวเครือ่ ง
ผูกซึ่งเกิดแตเหล็ก เกิดแตไม และเกิดแตหญาปลอง
วามั่นไม สัตวผูกําหนัดแลว กําหนัดนักแลว ในแกว
มณีและแกวกุณฑลทั้งหลาย และความหวงใยในบุตรและ
ภริยา นักปราชญทั้งหลายกลาวเครื่องผูกอันหนวงลง อัน
หยอน อันบุคคลเปลื้องไดโดยยาก นั้นวามั่น นักปราชญ
ทั้งหลายตัดเครื่องผูกแมนั้นแลว เปนผูไมมีความหวงใย
ละกามสุขแลว ยอมเวนรอบ สัตวเหลาใดถูกราคะยอม
แลว สัตวเหลานั้นยอมแลนไปตามกระแสตัณหา ดุจแมลง
มุมแลนไปตามใยที่ตนทําเอง ฉะนั้น นักปราชญทั้งหลาย
ตัดเครื่องผูกแมนั้นแลว เปนผูไมมีความหวงใย ยอมละ
ทุกขทั้งปวงไป ทานจงปลอยความอาลัยในขันธที่เปนอดีต
เสีย จงปลอยความอาลัยในขันธที่เปนอนาคตเสีย จง
ปลอยความอาลัยในขันธที่เปนปจจุบันเสีย จักเปนผูถึงฝง
แหงภพ มีใจพนวิเศษแลวในสังขตธรรมทั้งปวง จักไม
เขาถึงชาติและชราอีก ตัณหายอมเจริญยิ่งแกผูที่ถูกวิตก
ย่ํายี ผูมีราคะกลา มีปกติเห็นอารมณวางาม ผูนั้นแลยอม
ทําเครื่องผูกใหมั่น สวนผูใดยินดีแลวในฌานเปนที่สงบ
วิตก มีสติทุกเมื่อ เจริญอสุภะอยู ผูนั้นแลจักทําตัณหา
ใหสิ้นไป ผูนั้นจะตัดเครือ่ งผูกแหงมารได ภิกษุผูถึง
ความสําเร็จแลว ไมมีความสะดุง ปราศจากตัณหา
ไมมีกิเลสเครื่องยั่วยวน ตัดลูกศรอันยังสัตวใหไปสูภพ
ไดแลว อัตภาพของภิกษุนี้มีในที่สุด ภิกษุปราศจากตัณหา
ไมยึดมั่น ฉลาดในนิรุติและบท รูจักความประชุมเบื้อง
ตน และเบื้องปลายแหงอักษรทั้งหลาย ภิกษุนั้นแลมีสรีระ

ในที่สุด เรากลาววา มีปญญามาก เปนมหาบุรุษ เราเปน
ผูครอบงําธรรมทั้งปวง รูแจงธรรมทั้งปวง อันตัณหา
และทิฐิไมฉาบทาแลวในธรรมทั้งปวง ละธรรมไดทกุ อยาง
พนวิเศษแลวเพราะความสิ้นตัณหา รูยิ่งเอง พึงแสดงใคร
เลา (วาเปนอุปชฌายหรืออาจารย) การใหธรรมเปนทาน
ยอมชํานะการใหทั้งปวง รสแหงธรรมยอมชํานะรสทั้งปวง
ความยินดีในธรรมยอมชํานะความยินดีทั้งปวง ความ
สิ้นตัณหายอมชํานะทุกขทั้งปวง โภคทรัพยทั้งหลาย ยอม
ฆาคนมีปญญาทราม แตหาฆาผูที่แสวงหาฝงไม คนมี
ปญญาทรามยอมฆาตนได เหมือนบุคคลฆาผูอื่นเพราะความ
อยากไดโภคทรัพย ฉะนั้น นาทั้งหลาย มีหญาเปนโทษ
หมูสัตวมีราคะเปนโทษ เพราะเหตุนั้นแล ทานที่บุคคล
ถวายในทานผูปราศจากราคะ ยอมมีผลมาก นาทั้งหลาย
มีหญาเปนโทษ หมูสัตวนี้มีโทสะเปนโทษ เพราะเหตุ
นั้นแล ทานที่บุคคลถวายในทานผูปราศจากโทสะ ยอมมี
ผลมาก นาทั้งหลายมีหญาเปนโทษ หมูสัตวนี้มีโมหะ
เปนโทษ เพราะเหตุนั้นแล ทานที่บุคคลถวายในทาน
ผูปราศจากโมหะ ยอมมีผลมาก นาทั้งหลายมีหญาเปน
โทษ หมูสัตวนี้มีความอิจฉาเปนโทษ เพราะเหตุนั้นแล
ทานที่บุคคลถวายในทานผูปราศจากความอิจฉา ยอมมี
ผลมาก ฯ
จบตัณหาวรรคที่ ๒๔
คาถาธรรมบท ภิกขุวรรคที่ ๒๕
[๓๕] ความสํารวมดวยจักษุเปนความดี ความสํารวมดวยหูเปน
ความดี ความสํารวมดวยจมูกเปนความดี ความสํารวม
ดวยลิ้นเปนความดี ความสํารวมดวยกายเปนความดี ความ
สํารวมดวยวาจาเปนความดี ความสํารวมดวยใจเปนความดี
ความสํารวมในทวารทั้งปวงเปนความดี ภิกษุผูสํารวมแลว
ในทวารทั้งปวง ยอมพนจากทุกขทั้งปวงได ผูที่สํารวมมือ
สํารวมเทา สํารวมวาจา สํารวมตน ยินดีในอารมณ
ภายใน มีจิตตั้งมั่น อยูผูเดียว สันโดษ บัณฑิตทั้งหลาย
กลาวผูนั้นวาเปนภิกษุ ภิกษุใดสํารวมปาก มีปกติกลาว
ดวยปญญา มีจิตไมฟุงซาน ยอมแสดงอรรถและธรรม

ภาษิตของภิกษุนั้นไพเราะ ภิกษุผูมีธรรมเปนที่มายินดี ยินดี
แลวในธรรม คนควาธรรม ระลึกถึงธรรม ยอมไม
เสื่อมจากสัทธรรม ภิกษุไมพึงดูหมิ่นลาภของตน ไมพึง
เที่ยวปรารถนาลาภของผูอื่น เพราะภิกษุปรารถนาลาภของ
ผูอื่นอยู ยอมไมบรรลุสมาธิ ถาวาภิกษุแมมีลาภนอย
ก็ยอมไมดูหมิ่นลาภของตนไซร เทวดาทั้งหลายยอมสรรเสริญ
ภิกษุนั้น ผูมีอาชีพบริสุทธิ์ ไมเกียจคราน ผูใดไมมี
ความยึดถือในนามรูปวาของเราโดยประการทั้งปวง และยอม
ไมเศราโศกเพราะนามรูปไมมีอยู ผูนั้นแลเรากลาววา เปน
ภิกษุ ภิกษุใดมีปกติอยูดว ยเมตตา เลื่อมใสแลวในพระ
พุทธศาสนา ภิกษุนั้นพึงบรรลุสันตบทอันเปนที่ระงับสังขาร
เปนสุข ดูกรภิกษุ เธอจงวิดเรือนี้ เรือทีเ่ ธอวิดแลวจัก
ถึงเร็ว เธอตัดราคะและโทสะแลว จักถึงนิพพานใน
ภายหลัง ภิกษุพึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ พึงละอุทธัม
ภาคิยสังโยชน ๕ พึงเจริญอินทรีย ๕ ใหยิ่ง ภิกษุลวงธรรมเปนเครื่องของ ๕ อยางไดแลว เรากลาววา เปนผูขามโอฆะ
ได ดูกรภิกษุ เธอจงเพง และอยาประมาท จิตของเธอ
หมุนไปในกามคุณ เธออยาเปนผูประมาทกลืนกอนโลหะ
อยาถูกไฟเผาคร่ําครวญวานี้ทุกข ฌานไมมีแกผูไมมีปญ
 ญา
ปญญาไมมีแกผูไมมีฌาน ฌานและปญญามีอยูในผูใ ด ผูน ั้น
แลอยูในที่ใกลนิพพาน ความยินดีอันมิใชของมนุษยยอ ม
มีแกภิกษุผูเขาไปสูเ รือนวาง ผูมีจิตสงบ ผูเห็นแจงซึ่ง
ธรรมโดยชอบ ในกาลใดๆ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นความ
เกิดขึ้น และความเสือ่ มไปแหงขันธทั้งหลาย ในกาลนั้นๆ
ภิกษุนั้นยอมไดปติและปราโมทย ปติและปราโมทยนั้น
เปนอมตะของบัณฑิตทั้งหลายผูรูแจงอยู บรรดาธรรมเหลานั้น
ธรรมนี้ คือ ความคุมครองอินทรีย ความสันโดษ และ
ความสํารวมในปาฏิโมกข เปนเบื้องตนของภิกษุผูมีปญ
 ญา
ในธรรมวินัยนี้ ทานจงคบกัลยาณมิตร มีอาชีพหมดจด
ไมเกียจคราน ภิกษุพึงเปนผูประพฤติปฏิสันถาร พึงเปนผู
ฉลาดในอาจาระ เปนผูมากดวยความปราโมทย เพราะความ
ประพฤติในปฏิสันถาร และความเปนผูฉ ลาดในอาจาระนั้น
จักทําที่สุดแหงทุกขได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย

จงเปลื้องราคะและโทสะเสีย เหมือนมะลิปลอยดอกทีเ่ หี่ยว
แหงแลว ฉะนั้น ภิกษุผูมกี ายสงบ มีวาจาสงบ มีใจสงบ
มีใจตั้งมั่นดี มีอามิสในโลกอันคายแลว เรากลาววา เปนผู
สงบระงับ จงเตือนตนดวยตนเอง จงสงวนตน
ดวยตนเอง ดูกรภิกษุ เธอนั้นผูมีตนอันคุม ครองแลว มี
สติ จักอยูเปนสุข ตนแลเปนที่พึ่งของตน ตนแลเปน
คติของตน เพราะเหตุนั้น ทานจงสํารวมตน เหมือน
พอคาระวังมาดีไว ฉะนัน้ ภิกษุผูมากดวยความปราโมทย
เลื่อมใสแลวในพุทธศาสนา พึงบรรลุสันตบทอันเปนที่เขา
ไปสงบแหงสังขาร เปนสุข ภิกษุใดแล ยังเปนหนุม
ยอมเพียรพยายามในพุทธศาสนา ภิกษุนั้นยอมยังโลกนี้
ใหสวางไสว เหมือนพระจันทรพนแลวจากเมฆ ฉะนั้น ฯ
จบภิกขุวรรคที่ ๒๕
คาถาธรรมบท พราหมณวรรคที่ ๒๖
[๓๖] ดูกรพราหมณ ทานจงพยายามตัดกระแสตัณหาเสีย จง
บรรเทากามทั้งหลายเสีย ดูกรพราหมณ ทานรูความสิ้น
ไปแหงสังขารทั้งหลายแลว จะเปนผูรูนพิ พานอันปจจัย
อะไรๆ ปรุงแตงไมได เมือ่ ใด พราหมณเปนผูถึงฝงใน
ธรรมทั้ง ๒ ประการ เมื่อนั้น กิเลสเปนเครื่องประกอบทั้ง
ปวงของพราหมณนั้นผูรูแจง ยอมถึงความสาบสูญไป ฝงก็ดี
ธรรมชาติมิใชฝงก็ดี ฝงและธรรมชาติมิใชฝง ยอมไมมีแกผู
ใด เรากลาวผูนั้นซึ่งมีความกระวนกระวายไปปราศแลว ผูไม
ประกอบแลว วาเปนพราหมณ เรากลาวบุคคลผูเพงฌาน
ปราศจากธุลี นั่งอยูผเู ดียว ทํากิจเสร็จแลว ไมมีอาสวะ
บรรลุประโยชนอันสูงสุดนั้น วาเปนพราหมณ พระอาทิตย
ยอมสองแสงสวางในกลางวัน พระจันทรยอมสองแสงสวาง
ในกลางคืน กษัตริยทรงผูกสอดเครื่องครบยอมมีสงา
พราหมณผูเพงฌานยอมรุงเรือง สวนพระพุทธเจายอมรุงเรือง
ดวยพระเดชตลอดวันและคืนทั้งสิ้น บุคคลผูมีบาปอันลอย
แลวแล เรากลาววาเปนพราหมณ เรากลาวบุคคลวา
เปนสมณะเพราะประพฤติสงบ บุคคลผูขับไลมลทินของ
ตน เรากลาววาเปนบรรพชิต เพราะการขับไลนั้น พราหมณ
ไมพึงประหารพราหมณ พราหมณไมพึงปลอยเวรแกพราหมณ

นั้น เราติเตียนบุคคลผูประหารพราหมณ เราติเตียนบุคคล
ผูปลอยเวรแกพราหมณ กวาบุคคลผูประหารนั้น การ
เกียจกันใจจากสิ่งอันเปนที่รักทั้งหลาย ของพราหมณ เปน
คุณประเสริฐหานอยไม ใจประกอบดวยความเบียดเบียน
ยอมกลับจากวัตถุใดๆ ทุกขยอมสงบไดหมดจากวัตถุนั้นๆ
เรากลาวบุคคลผูไมมีกรรมชั่วทางกาย วาจา ใจ ผูสํารวม
แลวจากฐานะทั้ง ๓ วาเปนพราหมณ บุคคลพึงรูแจงธรรม
อันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลวจากบุคคลใด พึง
นอบนอมบุคคลนั้นโดยเคารพ เหมือนพราหมณนอบนอม
การบูชาไฟ ฉะนั้น บุคคลชื่อวาเปนพราหมณ เพราะการ
เกลาชฎา เพราะโคตร เพราะชาติหามิได สัจจะและธรรมะ
มีอยูในผูใด ผูนั้นเปนผูสะอาดอยู ผูนั้นเปนพราหมณ
ดวย ดูกรทานผูมีปญญาทราม จะมีประโยชนอะไรดวย
การเกลาชฎาแกทาน จะมีประโยชนอะไร ดวยผาสาฎก
ที่ทําดวยหนังชะมดแกทา น ภายในของทานรกชัฏ ทาน
ยอมขัดสีแตอวัยวะภายนอก เรากลาวบุคคลผูทรงผาบังสุกุล
ซูบผอม สะพรั่งไปดวยเสนเอ็น ผูเดียวเพง (ฌาน)
อยูในปานั้น วาเปนพราหมณ ก็เราไมกลาวผูที่เกิดแต
กําเนิด ผูมีมารดาเปนแดนเกิด วาเปนพราหมณ ผูนั้น
เปนผูชื่อวาโภวาที (ผูกลาววาทานผูเจริญ) ผูนั้นแลเปนผูมี
กิเลสเครื่องกังวล เรากลาวบุคคลผูไมมกี ิเลสเครื่องกังวล
ผูไมถือมั่นนั้น วาเปนพราหมณ เรากลาวผูที่ตัดสังโยชน
ทั้งหมดได ไมสะดุง ผูลว งกิเลสเปนเครือ่ งของ ไม
ประกอบแลว วาเปนพราหมณ เรากลาวบุคคลผูตัด
ความโกรธดุจชะเนาะ ตัดตัณหาดุจหนังหัวเกวียน และ
ตัดทิฐิดุจเงื่อนพรอมทั้งอนุสัยดุจสายเสียได ผูมอี วิชชาดุจ
ลิ่มสลักอันถอนแลว ตรัสรูแลว วาเปนพราหมณ เรา
กลาวผูไมประทุษราย อดกลั้นไดซึ่งการดา การทุบตีและ
การจองจํา ผูมีกําลัง คือ ขันติ ผูมีหมูพลเมืองคือขันติ
วาเปนพราหมณ เรากลาวบุคคลผูไมโกรธ มีวัตร มีศีล
ไมมีกิเลสเครื่องฟูขึ้น ฝกตนแลว มีรางกายตั้งอยูในที่
สุดนั้น วาเปนพราหมณ เรากลาวผูที่ไมตดิ ในกามทั้งหลาย
ดุจน้ําไมติดอยูในใบบัว ดังเมล็ดพันธุผกั กาดไมติดอยูบ น

ปลายเหล็กแหลมนั้น วาเปนพราหมณ เรากลาวผูที่รู
แจงความสิ้นทุกขของตนในธรรมวินัยนี้ มีภาระอันปลงแลว
พรากแลว วาเปนพราหมณ เรากลาวบุคคลผูมีปญญา
ลึกซึ้ง เปนนักปราชญ ผูฉลาดในมรรคและมิใชมรรค ผู
บรรลุประโยชนอันสูงสุดนั้น วาเปนพราหมณ เรากลาวผู
ที่ไมเกี่ยวของกับคน ๒ พวก คือ คฤหัสถและบรรพชิต
ผูไมมีความอาลัยเที่ยวไป ผูมีความปรารถนานอยนั้น วาเปน
พราหมณ เรากลาวผูที่วางอาชญาในสัตวทั้งหลาย ผูที่สะดุง
และมั่นคง ไมฆาเอง ไมใชผูอื่นใหฆา วาเปนพราหมณ
เรากลาวบุคคลผูไมผิดในผูผิด ผูดับเสียในผูที่มอี าชญาใน
ตน ผูไมยึดถือในขันธที่ยงั มีความยึดถือนั้น วาเปนพราหมณ
เรากลาวผูที่ทําราคะ โทสะ มานะ และมักขะใหตกไป
ดุจเมล็ดพันธุผักกาดทีเ่ ขาใหตกไปจากปลายเหล็กแหลม
นั้น วาเปนพราหมณ เรากลาวบุคคลผูเปลงวาจาไมหยาบ
คาย อันเปนเหตุใหผูอื่นรูแจมแจงกันได เปนคําจริง ผูไ ม
ทําใครๆ ใหขัดใจกันนั้น วาเปนพราหมณ เรากลาว
ผูที่ไมถือเอาสิ่งของทีเ่ จาของไมใหในโลกนี้ ยาวก็ตาม สั้น
ก็ตาม นอยก็ตาม มากก็ตาม งามก็ตาม ไมงามก็ตาม วา
เปนพราหมณ เรากลาวผูไมมีความหวังในโลกนี้และในโลก
หนา ไมมีตัณหา ไมประกอบดวยกิเลส วาเปนพราหมณ
เรากลาวผูที่ไมมีความอาลัย ไมเคลือบแคลงสงสัยเพราะรู
ทั่ว หยั่งลงสูอมตะ บรรลุโดยลําดับ วาเปนพราหมณ
เรากลาวผูละทิ้งบุญและบาปทั้งสอง ลวงกิเลสเครื่องขัดของ
ในโลกนี้ ผูไมมีความโศก ปราศจากธุลี บริสุทธิ์
วาเปนพราหมณ เรากลาวผูที่มีความเพลิดเพลินในภพสิ้น
แลว ผูบริสุทธิ์ มีจิตผองใส ไมขุนมัว เหมือนพระจันทร
ปราศจากมลทินนั้น วาเปนพราหมณ เรากลาวผูลวงทาง
ลื่น ทางที่ไปไดยาก สงสาร และโมหะนี้เสียได เปน
ผูขามแลว ถึงฝง เพง (ฌาน) ไมหวั่นไหว ไมมีความ
เคลือบแคลงสงสัย ดับแลวเพราะไมถือมัน่ วาเปนพราหมณ
เรากลาวผูละกามทั้งหลายในโลกนี้ เปนผูไมมเี รือน งดเวน
เสียได มีกามและภพหมดสิ้นแลว วาเปนพราหมณ
เรากลาวผูละตัณหาในโลกนี้ไดแลว ภพหมดสิ้นแลว วาเปน

พราหมณ เรากลาวผูละโยคะของมนุษย ลวงโยคะอันเปน
ทิพย พรากแลวจากโยคะทั้งปวง วาเปนพราหมณ เรา
กลาวผูละความยินดี และความไมยินดีได เปนผูเย็น
ไมมีกิเลสเปนเหตุเขาไปทรงไว ครอบงําเสียซึ่งโลกทั้งปวง
ผูแกลวกลา วาเปนพราหมณ เรากลาวผูรูจุติและอุบัติ
ของสัตวทั้งหลาย โดยประการทั้งปวง ผูไมของอยู ไปดี
ตรัสรูแลว วาเปนพราหมณ เรากลาวผูท ี่เทวดา คน
ธรรพและมนุษยรูคติของเขาไมได มีอาสวะสิ้นแลว เปน
พระอรหันต วาเปนพราหมณ เรากลาวผูที่ไมมกี ิเลส
เครื่องกังวลในขันธที่เปนอดีต ในขันธที่เปนอนาคต และ
ในขันธที่เปนปจจุบัน ไมมีความกังวล ไมมีความยึดถือ
วาเปนพราหมณ เรากลาวผูองอาจ ประเสริฐ แกลว
กลา แสวงหาคุณอันใหญ ชนะเสร็จแลว ไมหวั่น
ไหว ลางกิเลส ตรัสรูแลว วาเปนพราหมณ เรา
กลาวผูที่รูปุพเพนิวาส เห็นสวรรคและอบาย และไดถงึ
ความสิ้นไปแหงชาติ อยูจบพรหมจรรยเพราะรูยิ่ง เปนมุนี
อยูจบพรหมจรรยทั้งปวงแลว วาเปนพราหมณ ฯ
จบพราหมณวรรคที่ ๒๖
---------รวมวรรคที่มีในคาถาธรรมบท คือ
[๓๗] ยมกวรรค อัปปมาทวรรค จิตตวรรค ปุปผวรรค พาลวรรค
ปณฑิตวรรค อรหันตวรรค สหัสสวรรค ปาปวรรค ทัณฑวรรค ชราวรรค
อัตตวรรค โลกวรรค พุทธวรรค สุขวรรค ปยวรรค โกธวรรค มลวรรค
ธัมมัฏฐวรรค รวมเปน ๒๐ วรรค ปกิณณกวรรค นิรยวรรค นาควรรค
ตัณหาวรรค ภิกขุวรรค พราหมณวรรค รวมทั้งหมดนี้เปน ๒๖ วรรค อันพระ
พุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตยทรงแสดงแลว ในยมกวรรคมี ๒๐ คาถา
ในอัปปมาทวรรคมี ๑๒ คาถา ในจิตตวรรคมี ๑๑ คาถา ในปุปผวรรคมี ๑๖ คาถา
ในพาลวรรคมี ๑๗ คาถา ในปณฑิตวรรคมี ๑๔ คาถา ในอรหันตวรรคมี ๑๐ คาถา
ในสหัสสวรรคมี ๑๖ คาถา ในปาปวรรคมี ๑๓ คาถา ในทัณฑวรรคมี ๑๗ คาถา
ในชราวรรคมี ๑๑ คาถา ในอัตตวรรคมี ๑๒ คาถา ในโลกวรรคมี ๑๒ คาถา
ในพุทธวรรคมี ๑๖ คาถา ในสุขวรรคและปยวรรคมีวรรคละ ๑๒ คาถา ในโกธ*วรรคมี ๑๔ คาถา ในมลวรรคมี ๒๑ คาถา ในธัมมัฏฐวรรคมี ๑๗ คาถา ใน
มรรควรรคมี ๑๖ คาถา ในปกิณณกวรรคมี ๑๖ คาถา ในนิรยวรรคและนาควรรค

มีวรรคละ ๑๔ คาถา ในตัณหาวรรคมี ๒๒ คาถา ในภิกขุวรรคมี ๒๓ คาถา
ในพราหมณวรรคอันเปนวรรคที่สุดมี ๔๐ คาถา คาถา ๔๒๓ คาถา อันพระ
พุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย ทรงแสดงไวในนิบาตในธรรมบท ฯ
จบธรรมบท
---------โพธิวรรคที่ ๑
๑. โพธิสูตรที่ ๑
[๓๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคตรัสรูใหมๆ ประทับอยูที่โคนไมโพธิ์
ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา ที่ตําบลอุรุเวลา ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับนั่ง
เสวยวิมุติสุขดวยบัลลังกอันเดียว ตลอด ๗ วัน ครั้งนั้นแล พอสัปดาหนั้นลวงไป
พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากสมาธินั้น ไดทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทอันเปน
อนุโลมดวยดีตลอดปฐมยามแหงราตรี ดังนี้วา เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ก็มี เพราะ
สิ่งนี้เกิด สิ่งนี้จงึ เกิด คือ เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเปน
ปจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัย
จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัยจึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย
จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงมีอุปาทาน
เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย
จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส ความเกิดขึ้น
แหงกองทุกขทงั้ สิ้นนี้ ยอมมีไดดวยประการอยางนี้ ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานี้วา
ในกาลใดแล ธรรมทั้งหลายมาปรากฎแกพราหมณผูมีเพียร
เพงอยู ในกาลนั้น ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณนั้น
ยอมสิ้นไปเพราะมารูแจงธรรมพรอมดวยเหตุ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. โพธิสูตรที่ ๒
[๓๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคตรัสรูใหมๆ ประทับอยูที่โคนไมโพธิ์
ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา ที่ตําบลอุรุเวลา ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับนั่ง
เสวยวิมุติสุขดวยบัลลังกอันเดียว ตลอด ๗ วัน พอลวงสัปดาหนั้นไป พระผูมี
พระภาคเสด็จออกจากสมาธินั้นแลว ทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทอันเปนปฏิโลม
ดวยดี ตลอดมัชฌิมยามแหงราตรีดังนี้วา เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนีก้ ็ไมมี เพราะ

สิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ก็ดับ คือ พระอวิชชาดับสังขารจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณ
จึงดับ เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับสฬายตนะจึงดับ เพราะ
สฬายตนะดับผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับตัณหา
จึงดับ เพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับภพจึงดับ เพราะภพดับ
ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และ
อุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว จึงทรงเปลง
อุทานในเวลานัน้ วา
ในกาลใดแลธรรมทั้งหลายมาปรากฏแกพราหมณผูมีเพียรเพง
อยู ในกาลนั้น ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณนั้น ยอม
สิ้นไปเพราะไดรูแจงความสิ้นไปแหงปจจัยทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. โพธิสูตรที่ ๓
[๔๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคตรัสรูใหมๆ ประทับอยูที่โคนไมโพธิ์
ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา ที่ตําบลอุรุเวลา ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับนั่ง
เสวยวิมุติสุขดวยบัลลังกอันเดียวตลอด ๗ วัน ครั้งนั้นแล พอลวงสัปดาหนั้นไป
พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากสมาธินั้นแลว ทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลม
และปฏิโลมดวยดี ตลอดปจฉิมยามแหงราตรี ดังนี้วา เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ก็มี
เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้จึงเกิด เมือ่ สิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้ก็ไมมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้
จึงดับ คือ เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ
เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงมีสฬายตนะ เพราะ
สฬายตนะเปนปจจัยจึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา เพราะเวทนา
เปนปจจัยจึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปน
ปจจัยจึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัยจึงมีชรา มรณะ
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้
ยอมมีไดดวยประการอยางนี้ เพราะอวิชชานั้นแลดับโดยสํารอกไมเหลือสังขารจึง
ดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ
สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ
เพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับภพ
จึงดับ เพราะภพดับชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัส และอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ ฯ

ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
ในกาลใดแล ธรรมทั้งหลายมาปรากฏแกพราหมณผูมีเพียร
เพงอยู ในกาลนั้น พราหมณนั้นยอมกําจัดมารและเสนามาร
เสียได ดุจพระอาทิตยกําจัดมืดสองแสงสวางอยูในอากาศ
ฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. อชปาลนิโครธสูตร
[๔๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคตรัสรูใหมๆ ประทับอยูที่ควงไมอชปาลนิโครธ
ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา ที่ตําบลอุรุเวลา ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาค
ประทับนั่งเสวยวิมุติสุขดวยบัลลังกอันเดียวตลอด ๗ วัน ครั้งนั้นแล พอลวง
สัปดาหนั้นไป พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากสมาธินั้น ครั้งนั้นแล พราหมณ
คนหนึ่งผูมักตวาดผูอื่นวา หึ หึ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัย
กับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวไดยืนอยู ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ บุคคลชื่อวาเปนพราหมณเพราะเหตุเพียงเทาไรหนอแล และธรรมที่ทํา
บุคคลใหเปนพราหมณเปนไฉน
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลงอุทาน
นี้ในเวลานั้นวา
พราหมณใดมีบาปธรรมอันลอยเสียแลว ไมมักตวาดผูอนื่ วา
หึ หึ ไมมีกิเลสดุจน้ําฝาดมีตนอันสํารวมแลว ถึงที่สุด
แหงเวท อยูจบพรหมจรรยแลว ไมมีกเิ ลสเครื่องฟูขึ้น
ในโลกไหนๆ พราหมณนั้นควรกลาววาทะวาเปนพราหมณ
โดยชอบธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. เถรสูตร
[๔๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตร
ทานพระมหาโมคคัลลานะ ทานพระมหากัสสปะ ทานพระมหากัจจานะ ทาน
พระมหาโกฏฐิตะ ทานพระมหากัปปนะ ทานพระมหาจุนทะ ทานพระอนุรุทธะ
ทานพระเรวัตตะและทานพระนันทะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ

พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นทานเหลานั้นกําลังมาแตไกล ครั้นแลว
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พราหมณเหลานั้นมาอยู ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย พราหมณเหลานั้นมาอยู เมือ่ พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุ
ผูมีชาติเปนพราหมณรูปหนึ่ง ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
บุคคลชื่อวาเปนพราหมณเพราะเหตุเพียงเทาไรหนอแล และธรรมที่ทําบุคคล
ใหเปนพราหมณเปนไฉน
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
ชนเหลาใดลอยบาปทั้งหลายไดแลว มีสติอยูทุกเมือ่ มี
สังโยชนสิ้นแลว ตรัสรูแลว ชนเหลานั้นแลชื่อวาเปนพราหมณในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. มหากัสสปสูตร
[๔๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาป*สถาน ใกลพระนครราชคฤห ก็สมัยนั้นแล ทานพระมหากัสสปะอยูที่ถ้ํา
ปปผลิคูหา อาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก สมัยตอมา ทานพระมหากัสสปะ
หายจากอาพาธนั้นแลวไดคิดวา ไฉนเราพึงเขาไปสูพระนครราชคฤหเพื่อบิณฑบาต
ก็สมัยนั้น เทวดาประมาณ ๕๐๐ ถึงความขวนขวายเพื่อจะใหทานพระมหากัสสปะ
ไดบิณฑบาต ทานพระมหากัสสปะหามเทวดาประมาณ ๕๐๐ เหลานั้นแลว
เวลาเชา นุงแลว ถือเอาบาตรและจีวรเขาไปสูพ ระนครราชคฤหเพื่อบิณฑบาต
ตามทางที่อยูแหงมนุษยขัดสน ที่อยูแหงมนุษยกําพรา ที่อยูแหงชางหูก พระผูมี
พระภาคไดทอดพระเนตรเห็นทานพระมหากัสสปะกําลังเทีย่ วบิณฑบาต ในพระนคร
ราชคฤห ตามทางที่อยูแหงมนุษยขัดสน ที่อยูแหงมนุษยกําพราที่อยูแหงชางหูก ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
เรากลาวบุคคลมิใชผูเลีย้ งคนอื่น ผูรูยิ่ง ผูฝกตนแลว ดํารง
อยูแลวในสารธรรม ผูมีอาสวะสิ้นแลว ผูม ีโทษอันคายแลว
วาเปนพราหมณ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. ปาวาสูตร
[๔๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่อชกลาปกเจดีย อันเปนที่อยู

แหงอชกลาปกยักษ ใกลเมืองปาวา ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับนั่ง ณ
ที่แจง ในความมืดตื้อในราตรี และฝนก็กําลังโปรยละอองอยู ครั้งนั้นแล
อชกลาปกยักษใครจะทําความกลัว ความหวาดเสียว ขนลุกชูชันใหเกิดขึ้น
แกพระผูมีพระภาคจึงเขาไปหาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว ไดทําเสียงวา
อักกุโล ปกกุโล อักกุลปกกุลัง ขึ้น ๓ ครั้ง ในที่ไมไกลพระผูม พี ระภาค
แลวกลาววา ดูกรสมณะ นั่นปศาจปรากฏแกทาน ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
ในกาลใด บุคคลเปนผูถึงฝงในธรรมทั้งหลายของตน เปน
พราหมณ ในกาลนั้น ยอมไมกลัวปศาจและเสียงวา
ปกกุลอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. สังคามชิสูตร
[๔๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระสังคามชิถึง
พระนครสาวัตถีโดยลําดับ เพื่อจะเฝาพระผูมพี ระภาค ภริยาเกาของทานพระสังคามชิ
ไดฟงขาววา พระผูเปนเจาสังคามชิถึงพระนครสาวัตถีแลว นางไดอุมทารกไปยัง
พระวิหารเชตวัน ก็สมัยนั้นแล ทานพระสังคามชินั่งพักกลางวันที่โคนตนไม
แหงหนึ่ง ครั้งนั้น ภริยาเกาของทานพระสังคามชิ เขาไปหาทานพระสังคามชิ
ถึงที่อยู ครั้นแลว ไดกลาวกะทานพระสังคามชิวา ขาแตสมณะ ก็ทานจง
เลี้ยงดูดิฉันผูมบี ุตรนอยเถิด เมื่อภริยาเกากลาวอยางนี้แลว ทานพระสังคามชิ
ก็นิ่งเสีย แมครัง้ ที่ ๒ แมครั้งที่ ๓ ภริยาเกาของทานพระสังคามชิก็ไดกลาว
กะทานพระสังคามชิวา ขาแตสมณะ ก็ทานจงเลี้ยงดูดิฉันผูม ีบุตรนอยเถิด
ทานพระสังคามชิก็ไดนิ่งเสีย ลําดับนั้นแล ภริยาเกาของทานพระสังคามชิอุมทารก
นั้นไปวางไวขางหนาทานพระสังคามชิ กลาววา ขาแตสมณะ นี้บุตรของทาน
ทานจงเลี้ยงดูบุตรนั้นเถิด ดังนี้แลวหลีกไป ลําดับนั้นแล ทานพระสังคามชิ
ไมไดแลดูทั้งไมไดพูดกะทารกนั้นเลย ลําดับนั้น ภริยาเกาของทานพระสังคามชิ
ไปคอยดูอยูในที่ไมไกล ไดเห็นทานพระสังคามชิผูไมแลดูทงั้ ไมไดพูดกะทารก
ครั้นแลวจึงไดคิดวา สมณะนีแ้ ลไมมีความตองการแมดวยบุตร นางกลับจาก
ที่นั้นแลวอุมทารกหลีกไป พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นการกระทําอันแปลกแมเห็น
ปานนี้ แหงภริยาเกาของทานพระสังคามชิ ดวยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุ
ของมนุษย ฯ

ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดเปลงอุทาน
นี้ในเวลานั้นวา
เรากลาวผูไมยินดีภริยาเกาผูมาอยู ผูไมเศราโศกถึงภริยาเกา
ผูหลีกไปอยู ผูชนะสงคราม พนแลวจากธรรมเปนเครื่อง
ของวาเปนพราหมณ ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. ชฎิลสูตร
[๔๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ คยาสีสะประเทศใกลบานคยา
ก็สมัยนั้นแล ชฎิลมากดวยกันผุดขึ้นบาง ดําลงบาง ผุดขึ้นและดําลงบาง รดน้ํา
บาง บูชาไฟบาง ที่แมน้ําคยา ในสมัยหิมะตก ระหวาง ๘ วัน ในราตรีมีความ
หนาวในเหมันตฤดู ดวยคิดเห็นวา ความหมดจดยอมมีไดดวยการกระทํานี้
พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นพวกชฎิลเหลานั้น ผุดขึ้นบาง ดําลงบาง
ผุดขึ้นและดําลงบาง รดน้ําบาง บูชาไฟบาง ที่ทาแมน้ําคยา ในสมัยหิมะตก
ระหวาง ๘ วัน ในราตรีมีความหนาวในเหมันตฤดู ดวยคิดเห็นวา ความหมดจด
ยอมมีไดดวยการกระทํานี้ ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
ความสะอาดยอมไมมเี พราะน้ํา (แต) ชนเปนอันมากยังอาบ
อยูในน้ํานี้ สัจจะ และธรรมะมีอยูในผูใด ผูนั้นเปนผูสะอาด
และเปนพราหมณ ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. พาหิยสูตร
[๔๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล กุลบุตรชื่อพาหิยทารุจีริยะ
อาศัยอยูที่ทาสุปปารกะ ใกลฝง สมุทร เปนผูอนั มหาชนสักการะ เคารพ นับถือ
บูชา ยําเกรง ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ครั้ง
นั้นแล พาหิยทารุจีริยะหลีกเรนอยูในที่ลับ เกิดความปริวิตกแหงใจอยางนี้วา
เราเปนคนหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตหรือผูถึงอรหัตตมรรคในโลก ลําดับนั้นแล
เทวดาผูเ ปนสายโลหิตในกาลกอนของพาหิยทารุจีริยะ เปนผูอ นุเคราะห หวัง
ประโยชน ไดทราบความปริวิตกแหงใจของพาหิยทารุจีริยะดวยใจ แลวเขาไปหา
พาหิยทารุจีริยะ ครั้นแลวไดกลาววา ดูกรพาหิยะ ทานไมเปนพระอรหันตหรือไม

เปนผูถึงอรหัตตมรรคอยางแนนอน ทานไมมีปฏิปทาเครื่องใหเปนพระอรหันตหรือ
เครื่องเปนผูถึงอรหัตตมรรค พาหิยทารุจีริยะถามวา เมื่อเปนอยางนั้น บัดนี้
ใครเลาเปนพระอรหันต หรือเปนผูถึงอรหัตตมรรคในโลกกับเทวโลก เทวดาตอบ
วา ดูกรพาหิยะ ในชนบททางเหนือ มีพระนครชื่อวาสาวัตถี บัดนี้ พระผูมี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ประทับอยูในพระนครนั้น ดูกร*พาหิยะ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นแลเปนพระอรหันตอยางแนนอน ทัง้ ทรง
แสดงธรรมเพื่อความเปนพระอรหันตดวย ลําดับนั้นแล พาหิยทารุจีริยะผูอ ันเทวดา
นั้นใหสลดใจแลว หลีกไปจากทาสุปปารกะในทันใดนั้นเอง ไดเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคผูประทับอยูในพระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล
พระนครสาวัตถี โดยการพักแรมสิ้นราตรีหนึ่งในที่ทั้งปวง ฯ
[๔๘] ก็สมัยนั้นแล ภิกษุมากดวยกันจงกรมอยูในที่แจง พาหิยทารุจีริยะ
เขาไปหาภิกษุทั้งหลายถึงที่อยู ครั้นแลวไดถามภิกษุเหลานั้นวา ขาแตทานทั้งหลาย
ผูเจริญ บัดนี้ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาประทับอยู ณ ที่ไหนหนอ
ขาพเจาประสงคจะเฝาพระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้ ภิกษุ
เหลานั้นตอบวา ดูกรพาหิยะ พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปสูล ะแวกบานเพื่อ
บิณฑบาต ลําดับนั้นแล พาหิยทารุจีริยะรีบดวนออกจากพระวิหารเชตวัน เขาไป
ยังพระนครสาวัตถี ไดเห็นพระผูมีพระภาคกําลังเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในพระนคร
สาวัตถี นาเลื่อมใส ควรเลื่อมใส มีอินทรียสงบ มีพระทัยสงบ ถึงความฝก
และความสงบอันสูงสุด มีตนอันฝกแลว คุมครองแลว มีอินทรียสํารวมแลว
ผูประเสริฐ แลวไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค หมอบลงแทบพระบาทของพระผูม-ี
*พระภาคดวยเศียรเกลาแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองค ขอพระสุคตโปรดทรงแสดง
ธรรมที่จะพึงเปนไปเพื่อประโยชนเกือ้ กูล เพือ่ ความสุข แกขา พระองคสิ้นกาล
นานเถิด ฯ
[๔๙] เมื่อพาหิยทารุจีริยะกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
ดูกรพาหิยะ เวลานี้ยังไมสมควรกอน เพราะเรายังเขาไปสูละแวกบานเพื่อ
บิณฑบาตอยู แมครั้งที่ ๒ พาหิยทารุจีริยะก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ ก็ความเปนไปแหงอันตรายแกชีวิตของพระผูมีพระภาคก็ดี ความ
เปนไปแหงอันตรายแกชีวิตของขาพระองคกด็ ี รูไดยากแล ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองค ขอพระสุคตโปรดทรงแสดง
ธรรมที่จะพึงเปนไปเพื่อประโยชนเกือ้ กูล เพือ่ ความสุข แกขา พระองคตลอด
กาลนานเถิด ฯ
แมครั้งที่ ๒...แมครั้งที่ ๓ พาหิยทารุจีริยะก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา

ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ความเปนไปแหงอันตรายแกชีวิตของพระผูมีพระภาคก็ดี
ความเปนไปแหงอันตรายแกชีวิตของขาพระองคก็ดี รูไดยากแล ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองค ขอพระสุคตโปรด
ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข แกขาพระองคสิ้นกาล
นานเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพาหิยะ เพราะเหตุนั้นแล ทานพึงศึกษา
อยางนี้วา เมื่อเห็น จักเปนสักวาเห็น เมื่อฟงจักเปนสักวาฟง เมื่อทราบจักเปน
สักวาทราบ เมื่อรูแจงจักเปนสักวารูแจง ดูกรพาหิยะ ทานพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกร
พาหิยะ ในกาลใดแล เมื่อทานเห็นจักเปนสักวาเห็น เมื่อฟงจักเปนสักวาฟง เมื่อ
ทราบจักเปนสักวาทราบ เมื่อรูแจงจักเปนสักวารูแจง ในกาลนั้น ทานยอมไมมี
ในกาลใด ทานไมมี ในกาลนั้น ทานยอมไมมีในโลกนี้ ยอมไมมีในโลกหนา
ยอมไมมีในระหวางโลกทั้งสอง นี้แลเปนที่สุดแหงทุกข ฯ
ลําดับนั้นแล จิตของพาหิยทารุจีริยะ กุลบุตรหลุดพนแลวจากอาสวะ
ทั้งหลายเพราะไมถือมั่นในขณะนั้นเอง ดวยพระธรรมเทศนาโดยยอนี้ของพระผูม-ี
*พระภาค ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสสอนพาหิยทารุจีริยะกุลบุตรดวย
พระโอวาทโดยยอนี้แลว เสด็จหลีกไป ฯ
[๕๐] ครั้งนั้นแล เมื่อพระผูม ีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน แมโค
ลูกออนขวิดพาหิยทารุจีริยะใหลมลงปลงเสียจากชีวิต ครั้นพระผูมีพระภาคเสด็จ
เที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีเสด็จกลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต เสด็จ
ออกจากพระนครพรอมกับภิกษุเปนอันมาก ไดทอดพระเนตรเห็นพาหิยทารุจีริยะ
ทํากาละแลว จึงตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายจง
ชวยกันจับสรีระของพาหิยทารุจีริยะยกขึ้นสูเ ตียงแลว จงนําไปเผาเสีย แลวจงทํา
สถูปไว ดูกรภิกษุทั้งหลาย พาหิยทารุจีริยะประพฤติธรรมอันประเสริฐเสมอ
กับทานทั้งหลาย ทํากาละแลว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ชวยกัน
ยกสรีระของพระพาหิยทารุจีริยะขึ้นสูเตียง แลวนําไปเผา และทําสถูปไวแลว
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดนั่งอยู ณ ที่ควรขางหนึ่ง ครั้นแลวได
ทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ สรีระของพาหิยทารุจีริยะขาพระองค
ทั้งหลายเผาแลว และสถูปของพาหิยทารุจีริยะนั้น ขาพระองคทั้งหลายทําไวแลว
คติของพาหิยทารุจีริยะนั้นเปนอยางไร ภพเบื้องหนาของเขาเปนอยางไร ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พาหิยทารุจีริยะเปนบัณฑิต
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ทั้งไมทําเราใหลําบาก เพราะเหตุแหงการแสดงธรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พาหิยทารุจีริยะปรินิพพานแลว ฯ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลงอุทาน

นี้ในเวลานั้นวา
ดิน น้ํา ไฟ และลม ยอมไมหยั่งลงในนิพพานธาตุใด
ในนิพพานธาตุนั้น ดาวทั้งหลายยอมไมสวาง พระอาทิตย
ยอมไมปรากฏ พระจันทรยอมไมสวาง ความมืดยอมไมมี
ก็เมื่อใดพราหมณชื่อวาเปนมุนีเพราะรู (สัจจะ ๔) รูแลว
ดวยตน เมื่อนั้น พราหมณยอมหลุดพนจากรูปและอรูป
จากสุขและทุกข ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบโพธิวรรคที่ ๑
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. โพธิสูตรที่ ๑ ๒. โพธิสูตรที่ ๒ ๓. โพธิสูตรที่ ๓ ๔. อชปาล
นิโครธสูตร ๕. เถรสูตร ๖. มหากัสสปสูตร ๗. ปาวาสูตร ๘. สังคามชิสูตร
๙. ชฎิลสูตร ๑๐. พาหิยสูตร ฯ
---------อุทาน มุจจลินทวรรคที่ ๒
๑. มุจจลินทสูตร
[๕๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคตรัสรูใหมๆ ประทับอยูที่ควงไมมุจลินท
ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา ตําบลอุรุเวลา ก็สมัยนัน้ แล พระผูมีพระภาคประทับนั่ง
เสวยวิมุติสุขดวยบัลลังกอันเดียวตลอด ๗ วัน สมัยนั้น อกาลเมฆใหญบังเกิดขึ้น
แลว ฝนตกพรําตลอด ๗ วัน มีลมหนาวประทุษราย ครั้งนั้นแล พระยามุจลินท*นาคราชออกจากที่อยูของตน มาวงรอบพระกายของพระผูมีพระภาคดวยขนดหาง
๗ รอบ แผพังพานใหญเบื้องบนพระเศียรดวยตั้งใจวา ความหนาวอยาไดเบียด
เบียนพระผูมพี ระภาค ความรอนอยาไดเบียดเบียนพระผูมพี ระภาค สัมผัสแหง
เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลานอยาไดเบียดเบียนพระผูมีพระภาค
ครั้นพอลวงสัปดาหนั้นไป พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากสมาธินั้น ครั้งนั้น
พระยามุจลินทนาคราชทราบวาอากาศโปรง ปราศจากเมฆแลวจึงคลายขนดหางจาก
พระกายพระผูมีพระภาค นิมิตเพศของตนยืนอยูเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค
ประนมอัญชลีนมัสการพระผูมีพระภาคอยู ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทาน
นี้ในเวลานั้นวา
วิเวกเปนสุขของผูย ินดี มีธรรมอันสดับแลว พิจารณาเห็นอยู

ความไมเบียดเบียน คือ ความสํารวมในสัตวทั้งหลาย เปน
สุขในโลก ความเปนผูมีราคะไปปราศแลว คือ ความกาว
ลวงซึ่งกามทั้งหลายเสียได เปนสุขในโลก ความนําซึ่ง
อัสมิมานะเสียได นี้แลเปนสุขอยางยิง่ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. ราชสูตร
[๕๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล เมื่อภิกษุมากดวย
กันกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตแลว นั่งประชุมกันในศาลาเปนที่บํารุง เกิด
สนทนาขึ้นในระหวางวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บรรดาพระราชาสองพระองคนี้ คือ
พระเจาแผนดินมคธจอมทัพพระนามวาพิมพิสารก็ดี พระเจาปเสนทิโกศลก็ดี องค
ไหนหนอแลมีพระราชทรัพยมากกวากัน มีโภคสมบัติมากกวากัน มีทองพระคลัง
มากกวากัน มีแวนแควนมากกวากัน มีพาหนะมากกวากัน มีกําลังมากกวากัน
หรือมีอานุภาพมากกวากัน การสนทนาในระหวางของภิกษุเหลานั้นคางเพียงนี้
ครั้งนั้นแล เวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเรนเสด็จเขาไปยังศาลา
เปนที่บํารุง ประทับนั่งบนอาสนะที่บุคคลปูลาดไว ครั้นแลวตรัสถามภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ
การสนทนา ในระหวางของเธอทั้งหลายทีย่ งั คางอยูเปนอยางไร ภิกษุเหลานั้น
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เมื่อขาพระองค
ทั้งหลายกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตแลว นั่งประชุมกันในศาลาเปนที่บํารุง เกิด
สนทนากันขึ้นในระหวางวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บรรดาพระราชาสองพระองคนี้
คือ พระเจาแผนดินมคธจอมทัพพระนามวาพิมพิสารก็ดี พระเจาปเสนทิโกศลก็ดี
องคไหนหนอแลมีพระราชทรัพยมากกวากัน มีโภคสมบัติมากกวากัน มีทอ ง
พระคลังมากกวากัน มีแวนแควนมากกวากัน มีพาหนะมากกวากัน มีกําลังมาก
กวากัน มีฤทธิม์ ากกวากัน หรือมีอานุภาพมากกวากัน ขาแตพระองคผูเจริญ
การสนทนาในระวางของขาพระองคทั้งหลายนี้แล คางอยูเพียงนี้ ก็พอพระผูม-ี
*พระภาคเสด็จมาถึง พระเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การ
ที่เธอทั้งหลายพึงกลาวถอยคําเห็นปานนี้นั้น ไมสมควรแกเธอทั้งหลายผูเ ปนกุลบุตร
ออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธาเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายประชุมกัน
แลว ควรทําเหตุสองประการ คือ ธรรมีกถาหรือดุษณีภาพอันเปนของพระอริยะ ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา

กามสุขในโลกและทิพยสุข ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ [ที่จําแนก
ออก ๑๖ หน] แหงสุขคือความสิ้นตัณหา ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. ทัณฑสูตร
[๕๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล เด็กมากดวยกันเอา
ทอนไมตีงูอยูในระหวางพระนครสาวัตถีและพระวิหารเชตวัน ครั้งนั้นเปนเวลาเชา
พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสก ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตยัง
พระนครสาวัตถี ไดทอดพระเนตรเห็นเด็กเหลานั้นเอาทอนไมตีงูอยูในระหวาง
พระนครสาวัตถีและพระวิหารเชตวัน ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
ผูใดแสวงหาความสุขเพื่อตน ยอมเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย
ผูใครความสุขดวยทอนไม ผูนั้นยอมไมไดความสุขในโลก
หนา ผูใดแสวงหาความสุขเพื่อตน ยอมไมเบียดเบียนสัตว
ทั้งหลายผูใครความสุขดวยทอนไม ผูน ั้นยอมไดความสุขใน
โลกหนา ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. สักการสูตร
[๕๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาค
เปนผูอันมหาชนสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ทรงไดจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร แมภิกษุสงฆก็เปนผูอ ันมหาชนสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัย
เภสัชบริขาร สวนพวกอัญญเดียรถียปริพาชก เปนผูอันมหาชนไมสักการะ
ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชา ไมยําเกรง ไมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ครั้งนั้นแล พวกอัญญเดียรถียป ริพาชก อดกลั้น
สักการะของพระผูมีพระภาคและของภิกษุสงฆไมได เห็นภิกษุทั้งหลายในบาน
และในปาแลว ยอมดา ปริภาษ กริ้วกราด เบียดเบียน ดวยวาจาหยาบคาย
ไมใชของสัตบุรุษ ครั้งนั้นแล ภิกษุมากดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมี

พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้พระผูมีพระภาคเปนผูอันมหาชนสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ทรงไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลาน
ปจจัยเภสัชบริขาร แมภิกษุสงฆก็เปนผูอ ันมหาชนสักการะ เคารพ นับถือ
บูชา ยําเกรง ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร
สวนพวกอัญญเดียรถียปริพาชก เปนผูอันมหาชน ไมสักการะ ไมเคารพ
ไมนับถือ ไมบูชา ไมยําเกรง ไมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลาน
ปจจัยเภสัชบริขาร ขาแตพระองคผูเจริญ พวกอัญญเดียรถียป ริพาชกเหลานั้น
อดกลั้นสักการะ ของพระผูมพี ระภาคและของภิกษุสงฆไมได เห็นภิกษุสงฆ
ในบานและในปาแลว ยอมดา บริภาษ กริ้วกราด เบียดเบียน ดวยวาจา
หยาบคายไมใชของสัตบุรุษ ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
ทานทั้งหลาย ผูอันสุขและทุกขถูกตองแลวในบาน ในปา
ไมตั้งสุขและทุกขนั้นจากตน ไมตั้งสุขและทุกขนั้นจากผูอื่น
ผัสสะทั้งหลายยอมถูกตองเพราะอาศัยอุปธิ ผัสสะทั้งหลาย
พึงถูกตองนิพพานอันไมมีอุปธิเพราะเหตุไร ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. อุปาสกสูตร
[๕๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล อุบาสกชาวบาน
อิจฉานังคละคนหนึ่ง เดินทางมาถึงพระนครสาวัตถีโดยลําดับ ดวยกรณียกิจบาง
อยาง ครั้งนั้นแล อุบาสกนั้นยังกรณียกิจนั้นใหสําเร็จในพระนครสาวัตถีแลว
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
พระผูมีพระภาคไดตรัสกะอุบาสกนั้นวา ดูกรอุบาสก ทานกระทําปริยายนีเ้ พื่อ
มา ณ ที่นี้โดยกาลนานแล อุบาสกนั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระ
องคประสงคจะเฝาเยีย่ มพระผูมีพระภาคแตกาลนาน แตวาขาพระองคขวนขวาย
ดวยกิจที่ตองทําบางอยาง จึงไมสามารถจะเขามาเฝาพระผูม พี ระภาคได
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
กิเลสเครื่องกังวลยอมไมมีแกผูใด ความสุขยอมมีแก
ผูนั้นหนอ ผูมีธรรมอันนับไดแลวเปนพหูสูต ทานจงดูบุคคล
ผูมีกิเลสเครื่องกังวลเดือดรอนอยู ชนผูป ฏิพัทธในชนยอม

เดือดรอน ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. คัพภินีสูตร
[๕๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล นางมาณวิกาสาว
ภรรยาของปริพาชกคนหนึ่ง มีครรภใกลเวลาคลอดแลว ครั้งนั้นแล นางปริพาชิกา
นั้นไดกลาวปริพาชกวา ทานพราหมณ ทานจงไปนําน้ํามันซึ่งจักเปนอุปการะ
สําหรับดิฉันผูคลอดแลวมาเถิด เมื่อนางปริพาชิกากลาวอยางนี้แลว ปริพาชกนั้น
ไดกลาวกะนางปริพาชิกาวา ฉันจะนําน้ํามันมาใหนางผูเจริญแตที่ไหนเลา แมครั้ง
ที่ ๒ ... แมครั้งที่ ๓ นางปริพาชิกานั้นก็ไดกลาวกะปริพาชกนั้นวา ทานพราหมณ
ทานจงไปนําน้ํามันซึ่งจักเปนอุปการะสําหรับดิฉันผูคลอดแลวมาเถิด
[๕๗] ก็สมัยนั้นแล ราชบุรุษไดใหเนยใสบาง น้ํามันบางในพระคลัง
ของพระเจาปเสนทิโกศล แกสมณะบาง พราหมณบางเพื่อดื่มพอความตองการ
ไมใหเพื่อนําไป ครั้งนั้นแล ปริพาชกนั้นดําริวา ก็ราชบุรุษใหเนยใสบาง น้ํามัน
บาง ในพระคลังของพระเจาปเสนทิโกศล แกสมณะบาง พราหมณบาง เพื่อ
ดื่มพอความตองการ ไมใหเพื่อนําไป ไฉนหนอ เราพึงไปยังพระคลังของพระเจา
ปเสนทิโกศล ดื่มน้ํามันพอความตองการแลว กลับมาเรือน สํารอกน้ํามันซึ่ง
จักเปนอุปการะแกนางปริพาชิกาผูคลอดนี้เถิด ครั้งนั้นแล ปริพาชกนั้นไปยังพระ
คลังของพระเจาปเสนทิโกศล ดื่มน้ํามันพอความตองการแลว กลับมาเรือน
ไมสามารถ เพื่อจะไวเบื้องต่ํา [ดวยอํานาจการถายทอง] ปริพาชกนั้นอันทุกข
เวทนาอันกลาเผ็ดรอนถูกตองแลว ยอมหมุนมาและหมุนไปโดยรอบ ครั้งนั้น
เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงผาอันตรวาสกทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไป
บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ไดทอดพระเนตรเห็นปริพาชกนั้น ผูอันทุกข
เวทนาอันกลาเผ็ดรอนถูกตองแลว หมุนมาหมุนไปอยูโดยรอบ ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
ชนผูไมมีกิเลสเครื่องกังวล มีความสุขหนอ ชนผูถึงเวท
(คือ อริยมรรคญาณ) เทานั้น ชื่อวาผูไมมีกิเลสเครื่องกังวล
ทานจงดูชนผูมีกเิ ลสเครือ่ งกังวลเดือดรอนอยู ชนเปนผูมีจิต
ปฏิพัทธในชนยอมเดือดรอน ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. เอกปุตตสูตร

[๕๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล บุตรคนเดียวของอุบาสก
คนหนึ่ง เปนที่รัก เปนที่พอใจ ทํากาละแลว ครั้งนั้นแล อุบาสกมากดวยกัน
มีผาชุม มีผมเปยกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับในเวลาเทีย่ ง ถวายบังคม
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสถามอุบาสกเหลานั้นวา
ดูอุบาสกทั้งหลาย ทานทั้งหลายมีผาชุม มีผมเปยกเขามาในที่นี้ในเวลาเที่ยง
เพราะเหตุไรหนอ เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสถามอยางนี้แลว อุบาสกนั้นไดกราบ*ทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคบุตรคนเดียวของขาพระองค ผูเปนที่รัก เปนที่พอใจ
ทํากาละแลวเพราะเหตุนั้น ขาพระองคทั้งหลายจึงมีผาชุม มีผมเปยก เขามา
ในที่นี้ในเวลาเที่ยง ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทาน
นี้ในเวลานั้นวา
หมูเทวดาและหมูมนุษยเปนจํานวนมาก ยินดีแลวดวยความ
เพลิดเพลินในรูปอันเปนที่รัก ถึงความทุกข เสื่อมหมดแลว
(จากสมบัติ) ยอมไปสูอํานาจแหงมัจจุราช พระอริยบุคคล
เหลาใดแล ไมประมาททัง้ กลางคืนและกลางวัน ยอมละรูป
อันเปนที่รักเสียได พระอริยบุคคลเลานัน้ แล ยอมขุดขึน้ ได
ซึ่งอามิสแหงมัจจุราช อันเปนมูลแหงวัฏทุกขที่ลวงได
โดยยาก ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. สุปปวาสาสูตร
[๕๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปากุณฑิฐานวัน ใกลพระนคร
กุณฑิยา ก็สมัยนั้นแล พระนางสุปปวาสาพระธิดาของพระเจาโกลิยะทรงครรภ
อยูถึง ๗ ป มีครรภหลงอยูถึง ๗ วัน พระนางสุปปวาสานั้น ผูอันทุกขเวทนา
กลาเผ็ดรอนถูกตองแลวทรงอดกลั้นไดดวยการตรึก ๓ ขอวา พระผูมีพระภาค
พระองคนั้นตรัสรูดวยพระองคโดยชอบหนอ ยอมทรงแสดงธรรมเพื่อละทุกข
เห็นปานนี้ พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ปฏิบัติดีแลวหนอ
ปฏิบัติเพื่อละทุกขเห็นปานนี้ นิพพานซึ่งเปนที่ไมมีทุกขเห็นปานนี้เปนสุขดีหนอ ฯ
[๖๐] ครั้งนั้นแล พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาเชิญพระสวามีมาวา
เชิญมานี่เถิดพระลูกเจา ขอเชิญพระองคเสด็จไปเฝาพระผูม พี ระภาค ครั้นแลว ทรง
ถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาค ดวยเศียรเกลาตามคําของหมอมฉัน จงทูล

ถามถึงความเปนผูมีพระอาพาธนอย พระโรคเบาบาง กะปรี้กะเปรามีพระกําลัง
ความอยูสําราญวา ขาแตพระองคผูเจริญ นางสุปปวาสาโกลิยธิดาถวายบังคม
พระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา และทูลถามความเปนผูมีพระอาพาธ
นอย พระโรคเบาบาง กะปรี้กะเปรา มีพระกําลัง ความอยูสําราญ อนึ่ง
ขอพระองคจงกราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ นางสุปปวาสาโกลิยธิดา
ทรงครรภ ๗ ป มีครรภหลงอยู ๗ วัน นางสุปปวาสานั้นอันทุกขเวทนากลาเผ็ดรอน
ถูกตองแลว ยอมอดกลั้นไดดวยการตรึก ๓ ขอวา พระผูมีพระภาคพระองคนั้น
ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบหนอ ยอมทรงแสดงธรรมเพื่อละทุกขเห็นปานนี้
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ปฏิบัติดีหนอ ปฏิบัติเพื่อละทุกข
เห็นปานนี้ นิพพานซึ่งเปนที่ไมมีทุกขเห็นปานนี้ เปนสุขดีหนอ พระราชบุตร
พระเจาโกลิยะนั้น ทรงรับคําของพระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาแลวเสด็จเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระนางสุปปวาสา
โกลิยธิดา ถวายบังคมพระบาทของพระผูมพี ระภาคดวยเศียรเกลา และตรัส
ถามถึงความเปนผูมีพระอาพาธนอย พระโรคเบาบาง กะปรี้กะเปรา ทรงพระ
กําลัง ความอยูส ําราญ และรับสั่งอยางนี้วา พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาทรง
ครรภอยูถึง ๗ ป มีครรภหลงอยู ๗ วัน พระนางสุปปวาสานั้นผูอันทุกขเวทนา
กลาเผ็ดรอนถูกตองแลว ยอมอดกลั้นไดดวยการตรึก ๓ ขอวา พระผูมีพระภาค
พระองคนั้น ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบหนอ ยอมทรงแสดงธรรมเพื่อละทุกข
เห็นปานนี้ พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ปฏิบัติดีหนอ ปฏิบัติ
เพื่อละทุกขเห็นปานนี้ นิพพานซึ่งเปนที่ไมมที ุกขเห็นปานนี้ เปนสุขดีหนอ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาจงเปนผูมีสุข หาโรค
มิได คลอดบุตรหาโรคมิไดเถิด ก็แลพระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาทรงมีสุข
หาโรคมิได ประสูติพระโอรสผูหาโรคมิได พรอมกับพระดํารัสของพระผูมภี าค
พระราชบุตรของพระเจาโกลิยะนั้นทูลรับพระดํารัสแลว ทรงชื่นชมยินดีพระภาษิต
ของพระผูมีพระภาค เสด็จลุกขึ้นจากอาสนะ ถวายบังคมกระทําประทักษิณแลว
เสด็จกลับไปสูน ิเวสนของตน ไดทรงเห็นพระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาทรงมีสุข
หาโรคมิได ประสูติพระโอรสผูหาโรคมิได ครั้นแลวไดทรงดําริวา นาอัศจรรยจริง
หนอไมเคยมีมา พระตถาคตมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ก็แลพระนางสุปปวาสา
โกลิยธิดานี้ทรงมีสุข หาโรคมิได คงจักประสูติพระโอรสผูหาโรคมิได พรอม
กับพระดํารัสของพระผูมีพระภาค ไดเปนผูปลื้มใจ เบิกบาน มีปติโสมนัส ฯ
[๖๑] ครั้งนั้นแล พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาทูลเชิญพระสวามีมาวา
ขาแตพระลูกเจา ขอเชิญพระองคเสด็จมานีเ่ ถิด เชิญพระองคเสด็จไปเฝาพระผูมี

พระภาค แลวจงถวายบังคมพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลาตามคําของหมอมฉันวา
ขาแตพระองคผูเจริญ นางสุปปวาสาโกลิยธิดา ถวายบังคมพระบาทของพระผูมี
พระภาคดวยเศียรเกลา อนึ่ง ขอพระองคจงทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ
นางสุปปวาสาโกลิยธิดาทรงครรภอยูถึง ๗ ป มีครรภหลงถึง ๗ วัน บัดนี้ พระ
นางมีสุข หาโรคมิได คลอดบุตรผูหาโรคมิได นางนิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประมุขดวยภัตตาหารสิ้น ๗ วัน ขาแตพระองคผเู จริญ ขอพระผูมีพระภาค
กับภิกษุสงฆ จงทรงรับภัตตาหารของนางสุปปวาสาโกลิยธิดา ๗ วันเถิด พระราช
บุตรของพระเจาโกลิยะนั้นทรงรับคําพระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาแลว เสร็จไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระนางสุปปวาสา
โกลิยธิดาถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา อนึ่ง พระนาง
รับสั่งมาอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาทรงครรภ
อยูถึง ๗ ป มีครรภหลงถึง ๗ วัน บัดนี้ พระนางทรงมีสุข หาโรคมิได
ประสูติพระโอรสผูหาโรคมิได พระนางนิมนตพระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุขดวยภัตตาหารสิ้น ๗ วัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคกับ
ภิกษุสงฆโปรดทรงรับภัตตาหารของนางสุปปวาสาโกลิยธิดาสิ้น ๗ วันเถิด ฯ
[๖๒] ก็สมัยนั้นแล อุบาสกคนหนึ่งนิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุขดวยภัตเพื่อฉันในวันพรุง ก็อุบาสกนั้นเปนอุปฏฐากของทานพระมหา
โมคคัลลานะ ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระมหาโมคคัลลานะวา
มานี่แนะโมคคัลลานะ ทานจงเขาไปหาอุบาสกนั้น ครั้นแลวจงกลาวกะอุบาสก
นั้นอยางนี้วา ทานผูมีอายุ พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาทรงครรภอยูถึง ๗ ป
มีครรภหลงถึง ๗ วัน บัดนี้ พระนางทรงมีสุข หาโรคมิได ประสูติพระโอรส
ผูหาโรคมิได นิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขดวยภัตตาหารสิ้น ๗ วัน
พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาจงทําภัตตาหารสิ้น ๗ วันเถิด อุปฏฐากของทานนั้น
จักทําภายหลัง ทานพระมหาโมคคัลลานะทูลรับพระผูมีพระภาคแลว เขาไปหา
อุบาสกนั้น ครั้นแลวไดกลาวกะอุบาสกนั้นวา ดูกรทานผูมีอายุ พระนางสุปปวาสา
โกลิยธิดา ทรงครรภอยูถึง ๗ ป มีครรภหลงถึง ๗ วัน บัดนี้ พระนางทรงมีสุข
หาโรคมิได ประสูติพระโอรสผูหาโรคมิได นิมนตภิกษุสงฆมีพระพระพุทธเจา
เปนประมุขดวยภัตตาหารสิ้น ๗ วัน พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาจงทําภัตสิ้น
๗ วัน ทานจักทําในภายหลัง อุบาสกนั้นกลาววา ขาแตทานผูเจริญ ถาวาพระ
มหาโมคคัลลานะผูเปนเจาเปนผูประกันธรรม ๓ อยาง คือ โภคสมบัติ ชีวิต
และศรัทธา ของกระผมไดไซร พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาจงทําภัตตาหารสิ้น
๗ วันเถิด กระผมจักทําในภายหลัง ฯ

โม. ดูกรทานผูมีอายุ ฉันจะเปนผูประกันธรรม ๒ อยาง คือโภคสมบัติ
และชีวิตของทาน สวนทานเองเปนผูประกันศรัทธา ฯ
อุ. ขาแตทานผูเจริญ ถาวาพระมหาโมคคัลลานะผูเ ปนเจาเปนผูประกัน
ธรรม ๒ อยาง คือ โภคสมบัติและชีวิตไดไซร พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดา
จงทําภัตตาหารสิ้น ๗ วันเถิด กระผมจักทําในภายหลัง ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะ ยังอุบาสกนั้นใหยินยอมแลว
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคใหอุบาสกนั้นยินยอมแลว พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาจงทรง
ทําภัตตาหารตลอด ๗ วัน อุบาสกนั้นจะทําในภายหลัง พระเจาขา ฯ
ครั้งนั้นแล พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดา ทรงอังคาสภิกษุสงฆมี
พระพุทธเจาเปนประมุข ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยพระหัตถของ
พระนาง สิ้น ๗ วัน ใหทารกนั้นถวายบังคมพระผูมีพระภาคและใหไหวภิกษุสงฆ
แลว ลําดับนั้นแล ทานพระสารีบุตรไดถามทารกนั้นวา พอหนู เธอสบายดีหรือ
พอเปนไปหรอก หรือทุกขอะไรๆ ไมมีหรือ ทารกนั้นตอบวา ขาแตพระสารีบุตร
ผูเจริญ กระผมจักสบายแตไหนได พอเปนไปแตไหน กระผมอยูในทองเปอน
ดวยโลหิตถึง ๗ ป ลําดับนั้นแล พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดา ทรงมีพระทัย
ชื่นชมเบิกบานเกิดปติโสมนัสวา บุตรของเราไดสนทนากับพระธรรมเสนาบดี ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดา
ทรงมีพระทัยชื่นชม เบิกบานเกิดปติโสมนัสแลว จึงตรัสถามพระนางสุปปวาสา*โกลิยธิดาวา ดูกรพระนาง พึงปรารถนาพระโอรสเห็นปานนี้แมอื่นหรือ พระนาง
สุปปวาสากราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ หมอมฉันพึงปรารถนาบุตร
เห็นปานนี้แมอื่นอีก ๗ คนเจาคะ ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทาน
นี้ในเวลานั้นวา
ทุกขอันไมนายินดี ยอมครอบงําคนผูประมาท โดยความเปน
ของนายินดี ทุกขอันไมนารักยอมครอบงําคนผูประมาท
โดยความเปนของนารัก ทุกขยอมครอบงําบุคคลผูประมาท
โดยความเปนสุข ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. วิสาขาสูตร
[๖๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ บุพพารามปราสาทของวิสาขา*มิคารมารดา ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ประโยชนบางอยางของนาง

วิสาขามิคารมารดา เนื่องในพระเจาปเสนทิโกศล พระเจาปเสนทิโกศลไมทรงยัง
ประโยชนนั้นใหสําเร็จตามความประสงค ครั้งนั้นเปนเวลาเที่ยง นางวิสาขามิคาร
มารดาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่งอยู ณ ทีค่ วร
สวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคตรัสถามนางวิสาขามิคารมารดาวา ดูกรนางวิสาขา
ทานมาแตที่ไหนหนอในเวลาเที่ยง นางวิสาขามิคารมารดากราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ประโยชนบางอยางของหมอมฉัน
เนื่องในพระเจาปเสนทิโกศล พระเจาปเสนทิโกศลไมทรงยังประโยชนนั้นให
สําเร็จตามความประสงค ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทาน
นี้ในเวลานั้นวา
ประโยชนทั้งหมดอยูในอํานาจของผูอ นื่ นําทุกขมาให ความ
เปนใหญทั้งหมดนําสุขมาให เมื่อมีสาธารณประโยชนทจี่ ะพึง
ใหสําเร็จ สัตวทั้งหลายยอมเดือดรอน เพราะวากิเลสเครื่อง
ประกอบสัตวทั้งหลาย กาวลวงไดโดยยาก ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. กาฬิโคธาภัททิยสูตร
[๖๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่อนุปยอัมพวัน ก็สมัยนั้นแล
ทานพระภัททิยะพระโอรสของพระราชาเทวีพระนามวา กาฬิโคธา อยูในปาก็ดี
อยูโคนไมกด็ ี อยูเรือนวางก็ดี ไดเปลงอุทานเนืองๆ วา สุขหนอ สุขหนอ
ภิกษุเปนอันมากไดฟงทานพระภัททิยะพระโอรสของพระราชเทวีกาฬิโคธาอยูในปา
ก็ดี อยูโคนไมก็ดี อยูเรือนวางก็ดี เปลงอุทานเนืองๆ วา สุขหนอ สุขหนอ
ครั้นแลวภิกษุเหลานั้นไดพากันปริวิตกวา ดูกรทานผูมีอายุทงั้ หลาย ทานพระ*ภัททิยะพระโอรสของพระราชเทวีกาฬิโคธา ไมยินดีประพฤติพรหมจรรยโดย
ไมตองสงสัย ทานอยูปาก็ดี อยูโคนไมกด็ ี อยูเ รือนวางก็ดี คงหวลระลึกถึง
ความสุขในราชสมบัติเมื่อเปนคฤหัสถในกาลกอน จึงไดเปลงอุทานเนืองๆ วา
สุขหนอ สุขหนอ ครั้งนั้นแล ภิกษุเปนอันมากเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผเู จริญ ทานพระภัททิยะพระโอรสของพระราช*เทวีกาฬิโคธา คงไมยินดีประพฤติพรหมจรรยโดยไมตองสงสัย ทานอยูในปาก็ดี
อยูโคนไมกด็ ี อยูเรือนวางก็ดี คงหวลระลึกถึงความสุขในราชสมบัติ เมื่อเปน
คฤหัสถในกาลกอน จึงไดเปลงอุทานเนืองๆ วา สุขหนอ สุขหนอ ฯ
[๖๕] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสสั่งภิกษุรูปหนึ่งวา ดูกรภิกษุ

เธอจงไปเรียกภัททิยะภิกษุมาตามคําของเราวา ภัททิยะผูม ีอายุ พระศาสดาตรัสสั่ง
ใหหาทาน ภิกษุนั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว เขาไปหาทานพระภัททิยะพระโอรส
ของพระราชเทวีกาฬิโคธา ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระภัททิยะพระโอรสของ
พระราชเทวีกาฬิโคธาวา ดูกรอาวุโสภัททิยะ พระศาสดารับสั่งใหหาทาน
ทานพระภัททิยะพระโอรสของพระราชเทวีกาฬิโคธา รับคําภิกษุนั้นแลว เขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่งอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง
พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทาน พระภัททิยะพระโอรสของพระราชเทวีกาฬิโคธาวา
ดูกรภัททิยะ ไดยินวา ทานอยูใ นปาก็ดี อยูโคนไมก็ดี อยูเ รือนวางก็ดี
เปลงอุทานเนืองๆ วา สุขหนอ สุขหนอ ดังนี้จริงหรือ ทานพระภัททิยะ
ทูลรับวา จริงพระเจาขา
พ. ดูกรภัททิยะ ทานเห็นอํานาจประโยชนอะไรเลา อยูในปาก็ดี
อยูโคนไมกด็ ี อยูเรือนวางก็ดี จึงเปลงอุทานเนืองๆ วา สุขหนอ สุขหนอ ฯ
ภ. ขาแตพระองคผเู จริญ เมื่อขาพระองคเปนคฤหัสถในกาลกอน
เสวยสุขในราชสมบัติอยู ไดมกี ารรักษาอันพวกราชบุรุษจัดแจงดีแลว ทั้งภายใน
พระราชวัง ทั้งภายนอกพระราชวัง ทั้งภายในพระนคร ทั้งภายนอกพระนคร
ทั้งภายในชนบท ทั้งภายนอกชนบท ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนั้นแล
เปนผูอันราชบุรุษรักษาแลวคุมครองแลวอยางนี้ ยังเปนผูกลัว หวาดเสียว
ระแวง สะดุงอยู แตบัดนี้ ขาพระองคผูเดียวอยูปาก็ดี อยูโ คนไมก็ดี อยูเ รือน
วางก็ดี ไมกลัว ไมหวาดเสียว ไมระแวง ไมสะดุง มีความขวนขวายนอย
มีขนตก เปนไปอยูดวยของทีผ่ ูอื่นให มีใจดุจเนื้ออยู ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชนนี้แล อยูในปาก็ดี อยูโคนไมก็ดี อยูเ รือนวาง
ก็ดี จึงไดเปลงอุทานเนืองๆ วา สุขหนอ สุขหนอ ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง*อุทานนี้ในเวลานั้นวา
ความกําเริบ (ความโกรธ) ยอมไมมีภายในพระอริยบุคคล
ผูกาวลวงความเจริญและความเสื่อมมีประการอยางนั้น เทวดา
ทั้งหลาย ยอมไมสามารถเพื่อจะเห็นพระอริยบุคคลนั้น
ผูปราศจากภัย มีความสุข ไมมีความโศก ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบมุจลินทวรรคที่ ๒
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มุจจลินทสูตร ๒. ราชสูตร ๓. ทัณฑสูตร ๔. สักการสูตร

๕. อุปาสกสูตร ๖. คัพภินีสูตร ๗. เอกปุตตสูตร ๘. สุปปวาสาสูตร
๙. วิสาขาสูตร ๑๐. กาฬิโคธาภัททิยสูตร ฯ
---------อุทาน นันทวรรคที่ ๓
๑. กรรมสูตร
[๖๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ ฯ
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งนั่ง
คูบัลลังกตั้งกายตรงอยูในที่ไมไกลพระผูมีพระภาค อดกลั้นทุกขเวทนาอันกลา
เผ็ดรอนซึ่งเกิดแตผลแหงกรรมเกา มีสติสัมปชัญญะ ไมพรั่นพรึงอยู พระผูม-ี
*พระภาคไดทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้น นั่งคูบัลลังกตั้งกายตรงอยูในที่ไมไกล
อดกลั้นทุกขเวทนาอันกลาเผ็ดรอนซึ่งเกิดแตผลแหงกรรมเกา มีสติสัมปชัญญะ
ไมพรั่นพรึงอยู ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
ภิกษุละกรรมทั้งหมดไดแลว กําจัดกรรมเปนดังธุลที ี่ตนทํา
ไวแลวในกอนไมมีการยึดถือวาของเรา ดํารงมั่น คงที่
ประโยชนที่จะกลาวกะชน (วาทานจงทํายาเพื่อเรา) ยอมไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. นันทสูตร
[๖๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระนันทะ
พระภาดาของพระผูมีพระภาค โอรสของพระมาตุจฉา ไดบอกแกภิกษุเปนอันมาก
อยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ผมไมยินดีประพฤติพรหมจรรย ไมสามารถ
จะทรงพรหมจรรยอยูได ผมจะบอกคืนสิกขาลาเพศ ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระนันทะ
พระภาดาของพระผูมีพระภาค โอรสของพระมาตุจฉา ไดบอกแกภิกษุเปนอันมาก
อยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ผมไมยินดีประพฤติพรหมจรรย ไมสามารถ
จะทรงพรหมจรรย ผมจะบอกคืนสิกขาลาเพศ ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาค
ตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งวา มาเถิดภิกษุ เธอจงเรียกนันทภิกษุมาตามคําของเราวา
ดูกรทานนันทะพระศาสดารับสั่งใหหาทาน ภิกษุนั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว

เขาไปหาทานพระนันทะถึงที่อยู ครั้นแลว ไดกลาวกะทานพระนันทะวา ดูกร
ทานนันทะ พระศาสดารับสั่งใหหาทาน ทานพระนันทะรับคําภิกษุนั้นแลว
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระนันทะวา ดูกรนันทะ ไดยินวา เธอไดบอก
แกภิกษุเปนอันมากอยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ผมไมยินดีประพฤติ
พรหมจรรย ฯลฯ ผมจักบอกคืนสิกขาลาเพศ ดังนี้จริงหรือ ทานพระนันทะ
กราบทูลวา จริง พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรนันทะ ทานไมยินดีประพฤติพรหมจรรย จักไมสามารถทรง
พรหมจรรยไวได จักบอกคืนสิกขาลาเพศเพือ่ เหตุไรเลา ฯ
น. ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อขาพระองคออกจากเรือน นางสากิยานี
ผูชนบทกัลยาณีมีผมอันสางไวกึ่งหนึ่งแลดูแลว ไดกลาวกะขาพระองควา ขาแต
พระลูกเจา ขอพระลูกเจาพึงดวนเสด็จกลับมา ขาพระองคระลึกถึงคําของนางนั้น
จึงไมยินดีประพฤติพรหมจรรย ไมสามารถจะทรงพรหมจรรยไวได จักบอกคืน
สิกขาลาเพศ ฯ
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงจับทานพระนันทะที่แขน แลวทรงหายจาก
พระวิหารเชตวัน ไปปรากฏในเหลาเทวดาชัน้ ดาวดึงส เหมือนบุรุษมีกําลัง
พึงเหยียดแขนที่คู หรือพึงคูแขนที่เหยียดฉะนั้น ฯ
[๖๘] ก็สมัยนั้นแล นางอัปสรประมาณ ๕๐๐ มีเทาดุจนกพิราบ
มาสูที่บํารุงของทาวสักกะจอมเทพ ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระ*นันทะวา ดูกรนันทะ เธอเห็นนางอัปสร ๕๐๐ เหลานี้ผูมีเทาดุจนกพิราบหรือไม
ทานพระนันทะทูลรับวา เห็น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรนันทะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน นางสากิยานีผ-ู
*ชนบทกัลยานี หรือนางอัปสรประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ ซึ่งมีเทาดุจนกพิราบ
ไหนหนอแลมีรูปงามกวา นาดูกวา หรือนาเลื่อมใสกวา ฯ
น. ขาแตพระองคผูเจริญ นางลิงผูมีอวัยวะใหญนอยถูกไฟไหม หูและ
จมูกขาด ฉันใด นางสากิยานีผูชนบทกัลยานีก็ฉันนั้นแล เมือ่ เทียบกับนาง
อัปสรประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ ยอมไมเขาถึงเพียงหนึ่งเสี้ยว ไมเขาถึงเพียง
สวนหนึ่งของเสี้ยว ไมเขาถึงเพียงการเอาเขาไปเปรียบวาหญิงนี้เปนเชนนัน้
ที่แทนางอัปสรประมาณ ๕๐๐ เหลานี้มีรูปงามกวา นาดูกวา และนาเลือ่ มใสกวา
พระเจาขา ฯ
พ. ยินดีเถิดนันทะ อภิรมยเถิดนันทะ เราเปนผูรับรองเธอเพื่อใหได
นางอัปสรประมาณ ๕๐๐ ซึ่งมีเทาดุจนกพิราบ ฯ
น. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพระผูมีพระภาคทรงรับรองขาพระองคเพื่อ

ใหไดนางอัปสรประมาณ ๕๐๐ ซึ่งมีเทาดุจนกพิราบไซร ขาพระองคจักยินดี
ประพฤติพรหมจรรย พระเจาขา ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงจับทานพระนันทะทีแ่ ขน แลวทรงหาย
จากเทวดาชั้นดาวดึงส ไปปรากฏที่พระวิหารเชตวัน เหมือนบุรุษมีกําลังพึงเหยียบ
แขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น ภิกษุทั้งหลายไดสดับขาววา ทานพระ*นันทะพระภาดาของพระผูม ีพระภาค โอรสของพระมาตุจฉา ประพฤติพรหมจรรย
เพราะเหตุแหงนางอัปสร ไดยนิ วา พระผูมีพระภาคเปนผูรบั รองทาน เพื่อให
ไดนางอัปสรประมาณ ๕๐๐ ซึ่งมีเทาดุจนกพิราบ ฯ
[๖๙] ครั้งนั้นแล ภิกษุทั้งหลายผูเ ปนสหายของทานพระนันทะ ยอม
รองเรียกทานพระนันทะดวยวาทะวาเปนลูกจาง และดวยวาทะวาผูอันพระผูม-ี
*พระภาคทรงไถมาวา ไดยินวา ทานพระนันทะเปนลูกจาง ไดยินวา ทานพระ
นันทะเปนผูท พี่ ระผูมีพระภาคทรงไถมา ทานประพฤติพรหมจรรยเพราะเหตุนาง
อัปสรไดยินวา พระผูมีพระภาคทรงเปนผูรับรองทาน เพื่อใหไดนางอัปสร ๕๐๐
ซึ่งมีเทาดุจนกพิราบ ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระนันทะอึดอัดระอาเกลียดชังดวยวาทะวา เปนลูกจาง
และดวยวาทะวาเปนผูอันพระผูมีพระภาคทรงไถมาของพวกภิกษุผูเปนสหาย จึง
หลีกออกจากหมูอยูผเู ดียว ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู
ไมนานนักก็กระทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ ม ที่กุลบุตรทั้งหลาย
ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน
เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทําทําสําเร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนีม้ ิไดมี ก็ทานพระนันทะไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง
ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย ฯ
[๗๐] ครั้งนั้นแล เมื่อปฐมยามลวงไปแลว เทวดาตนหนึ่งมีวรรณะ
งามยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวได
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระนันทะพระภาดาของพระ
ผูมีพระภาค โอรสของพระมาตุจฉาทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู
แมญาณก็ไดเกิดขึ้นแกพระผูมพี ระภาควา พระนันทะทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบันเขาถึงอยู ฯ
ครั้นพอลวงราตรีนั้นไป ทานพระนันทะเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมแลว นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูล

พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผเู จริญ พระผูมีพระภาคทรงรับรองขาพระองค
เพื่อใหไดนางอัปสร ๕๐๐ ผูมีเทาดุจนกพิราบ ขาพระองคขอปลดเปลื้องพระผูมี
พระภาคจากการรับรองนั้น พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนันทะ แมเราก็กําหนด
รูใจของเธอดวยใจของเราวา นันทะทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน
เขาถึงอยู แมเทวดาก็ไดบอกเนือ้ ความนี้แกเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทาน
พระนันทะพระภาดาของพระผูมีพระภาคโอรสของพระมาตุจฉา ทําใหแจงซึ่งเจโต*วิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิน้ ไป ดวยปญญา
อันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรนันทะ เมื่อใดแล จิตของเธอหลุดพนแลว
จากอาสวะทั้งหลายเพราะไมถือมั่น เมื่อนั้น เราพนแลวจากการรับรองนี้ ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทาน
นี้ในเวลานั้นวา
ภิกษุใดขามเปอกตมคือกามไดแลว ย่ํายีหนาม คือกาม
ไดแลว ภิกษุนั้นบรรลุถึงความสิ้นโมหะ ยอมไมหวั่นไหว
ในเพราะสุขและทุกข ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. ยโสชสูตร
[๗๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป
มีพระยโสชะเปนประมุข เดินทางมาถึงพระนครสาวัตถีโดยลําดับ เพื่อจะเฝาพระ
ผูมีพระภาค ก็ภิกษุอาคันตุกะเหลานั้นปราศรัยอยูกับภิกษุทั้งหลายผูเปนเจาถิ่น
ปูลาดเสนาสนะ เก็บบาตรและจีวรกันอยู ไดสงเสียงอือ้ อึง ครั้งนั้นแล พระผูมี
พระภาคตรัสถามทานพระอานนทวา ดูกรอานนท ใครนั่นมีเสียงอื้ออึงเหมือน
ชาวประมงแยงปลากัน ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป มีพระยโสชะเปนประมุขเหลานี้ เดินทางมาถึงพระนคร
สาวัตถีโดยลําดับ เพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาค ก็ภิกษุผูอาคันตุกะเหลานั้น ปราศรัย
อยูกับภิกษุทั้งหลายผูเปนเจาถิ่น ปูลาดเสนาสนะ เก็บบาตรและจีวรกันอยู
สงเสียงอื้ออึง พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท ถาเชนนั้น เธอจงเรียกภิกษุเหลานั้นมาตามคํา
ของเราวา พระศาสดารับสั่งหาทานทั้งหลาย ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระ
ภาคแลว เขาไปหาภิกษุเหลานั้นถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นวา
พระศาสดารับสั่งหาทานทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนทแลว เขาไป

เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวไดนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง พระ
ผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุไรหนอ เธอ
ทั้งหลายจึงสงเสียงอื้ออึงเหมือนชาวประมงแยงปลากัน ฯ
[๗๒] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสถามอยางนี้แลว ทานพระยโสชะได
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูปเหลานี้
เดินทางมาถึงพระนครสาวัตถีโดยลําดับ เพื่อจะเฝาพระผูมพี ระภาค ภิกษุผู
อาคันตุกะเหลานี้ปราศรัยกับภิกษุทั้งหลายผูเ ปนเจาถิ่น ปูลาดเสนาสนะ เก็บบาตร
และจีวรกันอยูส งเสียงอือ้ อึง พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงไป เราประณามเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายไมควรอยูในสํานักของเรา ฯ
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ลุกจากอาสนะ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลว เก็บเสนาสนะ ถือบาตรและจีวรหลีก
จาริกไปทางวัชชีชนบท เที่ยวจาริกไปในวัชชีชนบทโดยลําดับ ถึงแมน้ํา
วัคคุมุทานที กระทํากุฎีมุงบังดวยใบไม เขาจําพรรษาอยูใกลฝงแมน้ําวัคคุมทุ านที ฯ
[๗๓] ครั้งนั้นแล ทานพระยโสชะเขาจําพรรษาแลว เรียกภิกษุ
ทั้งหลายมาวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคทรงใครประโยชน ทรง
แสวงหาประโยชน ทรงอนุเคราะห ทรงอาศัยความอนุเคราะห ประณามเรา
ทั้งหลาย พระผูมีพระภาคพึงทรงใครประโยชนแกเราทั้งหลายผูอยูดวยประการ
ใด ขอเราทั้งหลายจงสําเร็จการอยูดวยประการนั้นเถิด ภิกษุเหลานั้นรับคําทาน
พระยโสชะแลว ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานั้นหลีกออกจากหมู ไมประมาท มี
ความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู ทุกๆ รูปไดทําใหแจงซึ่งวิชชา ๓ ภายในพรรษา
นั้นเอง ฯ
[๗๔] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครสาวัตถีตาม
พระอัธยาศัยแลว เสด็จจาริกไปทางพระนครเวสาลี เสด็จเที่ยวจาริกไปโดยลําดับ
ไดเสด็จถึงพระนครเวสาลี ไดยินวา พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา
ปามหาวัน ใกลพระนครเวสาลีนั้น ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงมนสิการ
กําหนดใจของภิกษุทั้งหลายผูอ ยูที่ฝงแมน้ําวัคคุมุทานที ดวยพระทัยของพระองค
แลวตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท ภิกษุทั้งหลายผูอ ยูที่ฝงแมน้ําวัคคุมุทา
นที อยูในทิศใด ทิศนี้เหมือนมีแสงสวางแกเรา เหมือนมีโอภาสแกเรา เธอ
เปนผูไมรังเกียจที่จะไปเพื่อความสนใจแหงเรา เธอพึงสงภิกษุผูเปนทูตไปในสํา
นักแหงภิกษุทั้งหลายผูที่อยูฝง แมน้ําวัคคุมุทานทีดวยสั่งวา พระศาสดารับสั่งหาทาน
ทั้งหลาย พระศาสดาใครจะเห็นทานทั้งหลาย ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระ
ภาคแลว เขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะภิกษุนนั้ วา ดูกรอาวุโส

ทานจงเขาไปหาภิกษุทั้งหลายผูอยูที่ฝงแมนา้ํ วัคคุมุทานที ครั้นแลว จงกลาว
กะภิกษุทั้งหลายผูที่อยูฝงแมนา้ํ วัคคุมุทานทีอยางนี้วา พระศาสดารับสั่งหาทาน
ทั้งหลาย พระศาสดาทรงประสงคจะเห็นทานทั้งหลาย ภิกษุนั้นรับคําทานพระ
อานนทแลวหายจากกูฏาคารศาลาปามหาวัน ไปปรากฏขางหนาภิกษุเหลานั้นที่ฝง
แมน้ําวัคคุมุทานที เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลังพึงเหยียดแขนที่คูหรือคูแขนที่เหยียด
ฉะนั้น ลําดับนัน้ ภิกษุนั้นไดกลาวกะภิกษุทั้งหลายผูอยูท ี่ฝงแมน้ําวัคคุมุทานทีวา
พระศาสดารับสั่งหาทานทั้งหลาย พระศาสดาทรงประสงคเห็นทานทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นรับคําภิกษุนั้นแลว เก็บเสนาสนะ ถือบาตรและจีวร หายจากที่ฝงแมน้ํา
วัคคุมุทานที ไปปรากฏเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค ที่กูฏาคารศาลาปามหาวัน
เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังพึงเหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น ฯ
[๗๕] ก็สมัยนั้นแล พระผูม ีพระภาคประทับนั่งอยูดวยสมาธิอันไม
หวั่นไหว ครั้งนั้น ภิกษุเหลานั้นมีความดําริวา บัดนี้ พระผูมีพระภาคประทับอยู
ดวยวิหารธรรมไหนหนอ ภิกษุเหลานั้นมีความดําริอีกวา บัดนี้ พระผูมีพระภาค
ประทับอยูดวยอาเนญชวิหารธรรม ภิกษุทั้งหมดนั้นแลนั่งอยูด วยอาเนญชสมาธิ ฯ
ครั้งนั้นแล เมื่อราตรีลวงไป เมื่อปฐมยามผานไป ทานพระอานนท
ลุกจากอาสนะ กระทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่งประนมอัญชลีไปทางทีพ่ ระ*ผูมีพระภาคประทับอยูไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ราตรี
ลวงไปแลว ปฐมยามผานไปแลว ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายนัง่ อยูนานแลว
ขอพระผูมีพระภาคทรงปราศรัยกับภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายเถิด พระเจาขา ฯ
เมื่อทานพระอานนทกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดทรงนิ่งอยู
แมครั้งที่ ๒ เมื่อราตรีลวงไปแลว เมื่อมัชฌิมยามผานไปแลว ทานพระอานนท
ลุกจากอาสนะ กระทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางทีพ่ ระ*ผูมีพระภาคประทับอยูแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
ราตรีลวงไปแลว มัชฌิมยามผานไปแลว ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายนั่งอยูนานแลว
ขอพระผูมีพระภาคทรงปราศรัยกับภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายเถิด พระเจาขา แมครั้ง
ที่ ๒ พระผูมีพระภาคไดทรงนิ่งอยู ฯ
แมครั้งที่ ๓ เมื่อราตรีลวงไปแลว ปจฉิมยามผานไปแลว อรุณขึ้นแลว
เมื่อราตรีรุงอรุณ ทานพระอานนทลุกขึ้นจากอาสนะกระทําผาอุตราสงคเฉวียงบา
ขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคประทับอยูแลว ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผเู จริญ ราตรีลวงไปแลว ปจฉิมยามผานไปแลว
อรุณขึ้นแลว ราตรีรุงอรุณ ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายนั่งอยูนานแลว ขอพระผูม-ี
*พระภาคทรงปราศรัยกับภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายเถิด พระเจาขา ฯ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากสมาธินั้น แลวตรัสกะทาน

พระอานนทวา ดูกรอานนท ถาวาเธอพึงรูไซร ความแจมแจงแมมีประมาณเทานี้
ก็ไมพึงปรากฏแกเธอ ดูกรอานนท เราและภิกษุ ๕๐๐ เหลานี้ทั้งหมด นั่งแลวดวย
อาเนญชสมาธิ ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทาน
นี้ในเวลานั้นวา
ภิกษุใดชนะหนาม คือ กาม ชนะการดา การฆา และการ
จองจําไดแลว ภิกษุนั้นมั่นคงไมหวั่นไหวดุจภูเขา ภิกษุนั้น
ยอมไมหวั่นไหวในเพราะสุขและทุกข ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. สารีปุตตสูตร
[๗๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระสารี*บุตรนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเบื้องหนาอยูในทีไ่ มไกลพระผูม พี ระภาค
พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นทานพระสารีบุตรนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไว
เบื้องหนา ในที่ไมไกล ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
ภิกษุผูดุจภูเขา ยอมไมหวั่นไหวเพราะความสิ้นโมหะ
เหมือนภูเขาหินไมหวั่นไหว ตั้งอยูดวยดี ฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. โกลิตสูตร
[๗๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระมหาโมค*คัลลานะนั่งคูบ ัลลังก ตั้งกายตรง มีกายคตาสติอันตั้งไวแลวในภายใน อยูในที่
ไมไกล พระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นทานพระมหาโมคคัลลานะนั่งคู
บัลลังก ตั้งกายตรง มีกายคตาสติอันตั้งไวดีแลวในภายใน อยูในที่ไมไกล ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
ภิกษุเขาไปตั้งกายคตาสติไวแลว สํารวมแลวในผัสสายตนะ ๖
มีจิตตั้งมั่นแลวเนืองๆ พึงรูความดับกิเลสของตน ฯ
จบสูตรที่ ๕

๖. ปลินทวัจฉสูตร
[๗๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาป*สถาน ใกลพระนครราชคฤห ก็สมัยนั้นแล ทานพระปลินทวัจฉะยอมรองเรียก
ภิกษุทั้งหลายดวยวาทะวาคนถอย ครั้งนั้นแล ภิกษุมากดวยกัน เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระปลินทวัจฉะยอม
รองเรียกภิกษุทั้งหลายดวยวาทะวาคนถอย ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส
เรียกภิกษุรูปหนึ่งวา ดูกรภิกษุ เธอจงไปเรียกปลินทวัจฉภิกษุมาตามคําของเราวา
ดูกรอาวุโสวัจฉะ พระศาสดารับสั่งใหหาทาน ภิกษุนั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
เขาไปหาทานพระปลินทวัจฉะถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวกะทานปลินทวัจฉะวา
ดูกรอาวุโส พระศาสดารับสั่งใหหาทาน ทานพระปลินทวัจฉะรับคําภิกษุนั้นแลว
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระปลินทวัจฉะวา ดูกรปลินทวัจฉะไดยินวา
เธอยอมรองเรียกภิกษุทั้งหลายดวยวาทะวาคนถอยจริงหรือ ทานพระปลินทวัจฉะ
ทูลรับวา อยางนั้น พระเจาขา ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงมนสิการถึงขันธอันมีในกอนของทาน
พระปลินทวัจฉะ แลวตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
อยายกโทษวัจฉภิกษุเลย วัจฉภิกษุยอมไมมุงโทษ เรียกภิกษุทั้งหลายดวยวาทะวา
คนถอย วัจฉภิกษุเกิดในสกุลพราหมณ ๕๐๐ ชาติ โดยไมเจือปนเลย วาทะวา
คนถอยนั้นวัจฉภิกษุประพฤติมานาน เพราะเหตุนั้น วัจฉภิกษุนี้ยอมรองเรียก
ภิกษุทั้งหลายดวยวาทะวาคนถอย ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
มายา มานะ ยอมไมเปนไปในผูใด ผูใดมีความโลภสิ้น
ไปแลว ไมมีความยึดถือวาเปนของเรา ไมมีความหวัง บรรเทา
ความโกรธไดแลว มีจิตเย็นแลว ผูนั้นชือ่ วาเปนพราหมณ
ผูนั้นชื่อวาเปนสมณะ ผูน ั้นชื่อวาเปนภิกษุ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. มหากัสสปสูตร
[๗๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาป*สถาน ใกลพระนครราชคฤห ก็สมัยนั้นแล ทานพระมหากัสสปนั่งเขาสมาธิ

อยางใดอยางหนึ่งอยู โดยบัลลังกเดียว ที่ถ้ําปปผลิคูหา สิ้น ๗ วัน ครั้น
พอลวง ๗ วันนั้นไปทานพระมหากัสสปก็ออกจากสมาธินั้น เมื่อทานพระมหากัสสป
ออกจากสมาธินั้นแลว ไดมีความคิดวา ถากระไร เราพึงเขาไปบิณฑบาตยัง
พระนครราชคฤหเถิด ก็สมัยนัน้ แล เทวดาประมาณ ๕๐๐ ถึงความขวนขวาย
เพื่อจะใหทานพระมหากัสสปไดบิณฑบาต ครั้งนั้นเปนเวลาเชา ทานพระมหา*กัสสปหามเทวดาประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น แลวนุงผาอันตรวาสก ถือบาตร
และจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครราชคฤห ฯ
[๘๐] ก็สมัยนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพ ทรงพระประสงคจะถวาย
บิณฑบาตแกทานพระมหากัสสป จึงทรงนิรมิตเพศเปนนายชางหูกทอหูกอยู
นางอสุรกัญญาชื่อวาสุชาดากรอดายหลอดอยู ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสปเที่ยว
ไปบิณฑบาตในพระนครราชคฤหตามลําดับตรอก เขาไปถึงนิเวศนของทาวสักกะ*จอมเทพ ทาวสักกะจอมเทพไดทรงเห็นทานพระมหากัสสปมาแตไกล ครั้นแลว
เสด็จออกจากเรือนทรงตอนรับ ทรงรับบาตรจากมือ เสด็จเขาไปสูเรือน ทรงคด
ขาวออกจากหมอใสเต็มบาตร แลวทรงถวายแดทานพระมหากัสสป บิณฑบาตนั้น
มีสูปะและพยัญชนะเปนอันมาก ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสปคิดวา สัตวนี้
เปนใครหนอแล มีอิทธานุภาพเห็นปานนี้ ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสป
มีความคิดวาทาวสักกะจอมเทพหรือหนอแล ทานพระมหากัสสปทราบดังนี้แลว
ไดกลาวกะทาวสักกะจอมเทพวา ดูกรทาวโกสีย มหาบพิตรทํากรรมนี้แลวแล
มหาบพิตรอยาไดทํากรรมเห็นปานนี้แมอีก ทาวสักกะจอมเทพตรัสวา ขาแตทาน
พระมหากัสสปผูเจริญ แมขาพเจาก็ตองการบุญ แมขาพเจาก็พึงทําเพราะบุญ
ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพทรงอภิวาททานพระมหากัสสป ทรงทําประทักษิณ
แลว เหาะขึ้นสูเ วหาส เปลงอุทาน ๓ ครั้งในอากาศวา
โอ ทานเปนทานอยางยิง่ เราตั้งไวดีแลวในพระกัสสป
โอ ทานเปนทานอยางยิง่ เราตั้งไวดีแลวในพระกัสสป
โอ ทานเปนทานอยางยิง่ เราตั้งไวดีแลวในพระกัสสป ฯ
[๘๑] พระผูมีพระภาคไดทรงสดับอุทานของทาวสักกะจอมเทพเสด็จเหาะ
ขึ้นไปสูเวหาสแลว ทรงเปลงอุทานในอากาศ ๓ ครั้งวา
โอ ทานเปนทานอยางยิง่ เราตั้งไวดีแลวในพระกัสสป
โอ ทานเปนทานอยางยิง่ เราตั้งไวดีแลวในพระกัสสป
โอ ทานเปนทานอยางยิง่ เราตั้งไวดีแลวในพระกัสสป ฯ
ดวยทิพโสตธาตุอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย ลําดับนั้นแลพระผูม-ี
*พระภาคทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ยอมรักใครตอภิกษุผูถือการเที่ยว

บิณฑบาตเปนวัตร ผูเลี้ยงตนมิใชเลี้ยงคนอื่น ผูคงที่สงบแลว
มีสติทุกเมื่อ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. ปณฑปาตสูตร
[๘๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ภิกษุมากดวยกัน
กลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัตนั่งประชุมกันในโรงกลมใกลตนกุม สนทนา
กันถึงเรื่องเปนไปในระหวางนี้วา ดูกรทานผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุผูถือการเที่ยว
บิณฑบาตเปนวัตร เที่ยวบิณฑบาตอยู ยอมไดเห็นรูปอันเปนที่พอใจดวยจักษุ
ยอมไดฟงเสียงอันเปนที่พอใจดวยหู ยอมไดดมกลิ่นอันเปนที่พอใจดวยจมูก
ยอมไดลมิ้ รสอันเปนที่พอใจดวยลิ้น ยอมไดถูกตองโผฏฐัพพะอันเปนที่พอใจดวย
กาย ตามกาลอันสมควร ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูถือการเที่ยวบิณฑบาต
เปนวัตรเปนผูอันมหาชนสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ยอมเทีย่ วไป
บิณฑบาต ดูกรทานผูมีอายุทงั้ หลาย ผิฉะนัน้ เราทั้งหลายจงถือการเที่ยวบิณฑบาต
เปนวัตรเถิด แมเราทั้งหลายก็จักไดเห็นรูปอันเปนที่พอใจดวยจักษุ ไดฟงเสียง
อันเปนที่พอใจดวยหู ไดดมกลิน่ อันเปนที่พอใจดวยจมูก ไดลมิ้ รสอันเปนที่
พอใจดวยลิ้น ไดถูกตองโผฏฐัพพะอันเปนทีพ่ อใจดวยกาย ตามกาลอันสมควร
แมเราทั้งหลายก็จักเปนผูอ ันมหาชนสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง
เที่ยวไปบิณฑบาต ภิกษุเหลานั้นสนทนากถาคางอยูในระหวางเพียงนี้ ครั้งนั้นแล
เปนเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่เรนแลวไดเสด็จเขาไปถึงโรงกลม
ใกลตนกุม แลวประทับนั่ง ณ อาสนะที่ปูลาดไว ครั้นแลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เธอทัง้ หลายนั่งประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ
และเธอทั้งหลายสนทนาเรื่องอะไรคางไวในระหวาง ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา
ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคทั้งหลายกลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต
นั่งประชุมกันในโรงกลมใกลตน กุมนี้ เกิดสนทนากันในระหวางนี้วา ดูกรทานผูมี
อายุทั้งหลาย ภิกษุผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร เที่ยวไปบิณฑบาตอยู
ยอมไดเห็นรูปอันเปนที่พอใจดวยจักษุ ... แมเราทั้งหลายก็จกั เปนผูอันมหาชน
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง เทีย่ วไปบิณฑบาต ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคทั้งหลายสนทนาเรือ่ งคางไวในระหวางนี้แล ก็พอดีพระผูมีพระภาค
เสด็จมาถึง พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่เธอทั้งหลายเปน
กุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา พึงกลาวเรื่องเห็นปานนี้นั้นไมสมควรเลย
เธอทั้งหลายประชุมกันแลวพึงกระทําอาการ ๒ อยาง คือ ธรรมีกถา หรือดุษณี-

*ภาพอันเปนอริยะ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
ถาวาภิกษุไมอาศัยเสียงสรรเสริญแลวไซรเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ยอมรักใครตอภิกษุผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร
ผูเลี้ยงตนมิใชผูเลีย้ งคนอื่น ผูคงที่ ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. สิปปสูตร
[๘๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ภิกษุมาก
ดวยกันกลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัตแลว นั่งประชุมกันในโรงกลม ได
สนทนากันถึงเรื่องเปนไปในระหวางวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ใครหนอแล
ยอมรูศิลป ใครศึกษาศิลปอะไร ศิลปอยางไหนเปนยอดแหงศิลปทั้งหลาย
บรรดาภิกษุเหลานั้นภิกษุบางพวกกลาวอยางนี้วา ศิลปในการฝกชางเปนยอด
แหงศิลปทั้งหลาย บางพวกกลาวอยางนี้วา ศิลปในการฝกมาเปนยอดแหง
ศิลปทั้งหลาย บางพวกกลาวอยางนี้วา ศิลปในการขับรถเปนยอดแหงศิลป
ทั้งหลาย บางพวกกลาวอยางนี้วา ศิลปในการยิงธนูเปนยอดแหงศิลปทั้งหลาย
บางพวกกลาวอยางนี้วา ศิลปทางอาวุธเปนยอดแหงศิลปทั้งหลาย บางพวก
กลาวอยางนี้วา ศิลปทางนับนิ้วมือเปนยอดแหงศิลปทั้งหลาย บางพวก
กลาวอยางนี้วา ศิลปในการคํานวณเปนยอดแหงศิลปทั้งหลาย บางพวก
กลาวอยางนี้วา ศิลปนับประมวลเปนยอดแหงศิลปทั้งหลาย บางพวกกลาว
อยางนี้วา ศิลปในการขีดเขียนเปนยอดแหงศิลปทั้งหลาย บางพวกกลาว
อยางนี้วา ศิลปในการแตงกาพยกลอนเปนยอดแหงศิลปทั้งหลาย บางพวก
กลาวอยางนี้วาศิลปในทางโลกายตศาสตรเปนยอดแหงศิลปทัง้ หลาย บางพวก
กลาวอยางนี้วา ศิลปในทางภูมิศาสตรเปนยอดแหงศิลปทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้น
สนทนาเรื่องคางไวในระหวางเพียงนี้ ครั้งนั้นแล เปนเวลาเย็น พระผูมีพระภาค
เสด็จออกจากที่เรน ไดเสด็จเขาไปถึงโรงกลม แลวประทับนั่ง ณ อาสนะที่
ปูลาดไว ครั้นแลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เธอทั้งหลาย
นั่งประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ และเธอทั้งหลายสนทนาเรื่องอะไร
คางไว ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคทั้งหลาย
กลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต นั่งประชุมกันในโรงกลม เกิดสนทนากัน
ในระหวางวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ใครหนอแลยอมรูศิลป ... บางพวก

กลาวอยางนี้วาศิลปในทางภูมิศาสตรเปนยอดแหงศิลปทั้งหลาย ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลายสนทนาเรื่องคางไวในระหวางนี้แลก็พอดีพระผูม ี*พระภาคเสด็จมาถึง พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่เธอทัง้ หลาย
เปนกุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา กลาวกถาเห็นปานนี้นั้นไมสมควรเลย
เธอทั้งหลายประชุมกันแลว พึงกระทําอาการ ๒ อยาง คือ ธรรมีกถา หรือ
ดุษณีภาพอันเปนอริยะ ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
ผูไมอาศัยศิลปเลี้ยงชีพ ผูเบา ปรารถนาประโยชน มี
อินทรียสํารวมแลว พนวิเศษแลวในธรรมทั้งปวง ไมมี
ที่อยูเทีย่ วไป ไมยึดถือวาของเรา ไมมีความหวัง ผูนั้นกําจัด
มารไดแลว เปนผูเที่ยวไปผูเ ดียว ชื่อวาเปนภิกษุ ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. โลกสูตร
[๘๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคแรกตรัสรู ประทับอยูที่ควงไมโพธิ์ใกลฝง
แมน้ําเนรัญชรา ตําบลอุรุเวลา ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับนั่งเสวย
วิมุตติสุขโดยบัลลังกเดียวตลอด ๗ วัน ครั้งนั้นแลโดยลวง ๗ วันนั้นไป พระผูม-ี
*พระภาคเสด็จออกจากสมาธินั้นแลวทรงตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ ไดทรงเห็น
หมูสัตวผูเดือดรอนอยูดวยความเดือดรอนเปนอันมาก และผูถ ูกความเรารอน
เปนอันมากซึ่งเกิดจากราคะบาง เกิดจากโทสะบาง เกิดจากโมหะบาง แผดเผาอยู ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
โลกนี้เกิดความเดือดรอนแลว ถูกผัสสะครอบงําแลว ยอม
กลาวถึงโรคโดยความเปนตัวตน ก็โลกยอมสําคัญโดยประการ
ใด ขันธปญจกอันเปนวัตถุแหงความสําคัญนั้น ยอมเปน
อยางอื่นจากประการที่ตนสําคัญนั้น โลกของแลวในภพ
มีความแปรปรวนเปนอื่น ถูกภพครอบงําแลว ยอมเพลิดเพลินภพนั่นเอง (สัตว) โลกยอมเพลิดเพลินสิ่งใด สิ่งนั้น
เปนภัย โลกกลัวสิ่งใด สิง่ นั้นเปนทุกข ก็บุคคลอยู
ประพฤติพรหมจรรยนี้เพื่อจะละภพแล ก็สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่ง กลาวความหลุดพนจากภพดวยภพ(สัสสตทิฐิ)
เรากลาววา สมณพราหมณเหลานั้นทั้งหมดไมหลุดพนไปจาก

ภพ ก็หรือสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง กลาว
ความสลัดออกจากภพดวยความไมมีภพ (อุจเฉททิฐิ)
เรากลาววา สมณพราหมณเหลานั้นทั้งหมดไมสลัดออกไป
จากภพ ก็ทุกขนี้ยอมเกิดเพราะอาศัยอุปธิทั้งปวง ความเกิด
แหงทุกขยอมไมมี เพราะความสิ้นอุปาทานทั้งปวง ทานจง
ดูโลกนี้ สัตวทั้งหลายเปนจํานวนมาก ถูกอวิชชาครอบงํา
หรือยินดีแลวในขันธปญจกที่เกิดแลว ไมพนไปจากภพ
ก็ภพเหลาใดเหลาหนึ่งในสวนทั้งปวง (ในเบื้องบน
เบื้องต่ํา เบื้องขวาง) โดยสวนทั้งปวง (สวรรค อบาย
และมนุษยเปนตน) ภพทั้งหมดนั้น ไมเทีย่ ง เปนทุกข
มีความแปรปรวนเปนธรรมดา อันบุคคลผูเห็นขันธปญจก
กลาวคือ ภพ ตามความเปนจริงดวย ปญญา อันชอบอยางนี้ อยู
ยอมละภวตัณหาได ทั้งไมเพลิดเพลินวิภวตัณหา ความดับ
ดวยอริยมรรคเปนเครื่องสํารอกไมมีสวนเหลือ เพราะความ
สิ้นไปแหงตัณหาทั้งหลาย โดยประการทั้งปวง เปนนิพพาน
ภพใหมยอมไมมีแกภิกษุนั้น ผูดับแลวเพราะไมถือมั่น ภิกษุ
นั้นครอบงํามาร ชนะสงคราม ลวงภพไดทั้งหมด เปนผู
คงที่ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบนันทวรรคที่ ๓
-----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กรรมสูตร ๒. นันทสูตร ๓. ยโสชสูตร ๔. สาริปุตตสูตร
๕. โกลิตสูตร ๖. ปลินทวัจฉสูตร ๗. มหากัสสปสูตร ๘. ปณฑปาตสูตร
๙. สิปปสูตร ๑๐. โลกสูตร ฯ
-----------อุทาน เมฆิยวรรคที่ ๔
๑. เมฆิยสูตร
[๘๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ จาลิกบรรพต ใกลเมือง
จาลิกา ก็สมัยนั้นแล ทานพระเมฆิยะเปนอุปฏ ฐากพระผูมีพระภาค ครั้งนั้นแล
ทานพระเมฆิยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวยืนอยู ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ

ขาพระองคปรารถนาจะเขาไปบิณฑบาตในชันตุคาม พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร
เมฆิยะ เธอจงสําคัญเวลาอันควร ณ บัดนี้เถิด ครั้งนั้นเปนเวลาเชา ทานพระ*เมฆิยะนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังชันตุคามเพื่อบิณฑบาต ครั้นเที่ยวไปใน
ชันตุคามเพื่อบิณฑบาตแลว กลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต เขาไปยังฝง
แมน้ํากิมิกาฬา ครั้นแลวเดินพักผอนอยูที่ฝงแมน้ํากิมิกาฬา ไดเห็นปามะมวงนา
เลื่อมใส นารื่นรมย ครั้นแลวคิดวา ปามะมวงนี้นาเลื่อมใส นารื่นรมยจริงหนอ
ปามะมวงนี้สมควรแกความเพียรของกุลบุตรผูมีความตองการดวยความเพียรจริงหนอ
ถาวาพระผูมีพระภาคพึงทรงอนุญาตเราไซร เราพึงมาสูอัมพวันนี้เพื่อบําเพ็ญเพียร
ลําดับนั้นแล ทานพระเมฆิยะเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
แลว นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เวลาเชา ขาพระองคนุงแลว ถือ
บาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังชันตุคาม ครั้นเที่ยวไปบิณฑบาตในชันตุคามแลว
กลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต เขาไปยังฝงแมน้ํากิมกิ าฬา ครั้นแลวเดิน
พักผอนอยูทฝี่ ง แมน้ํากิมิกาฬา ไดเห็นอัมพวันนาเลื่อมใส นารื่นรมย จึงไดคิดวา
อัมพวันนี้นาเลือ่ มใส นารื่นรมยจริงหนอ อัมพวันนี้ สมควรเพื่อความเพียรของ
กุลบุตรผูมีความตองการดวยความเพียรจริงหนอ ถาวาพระผูมีพระภาคพึงทรง
อนุญาตเราไซร เราพึงมาสูอัมพวันนี้เพื่อบําเพ็ญเพียร ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวา
พระผูมีพระภาคจะทรงอนุญาตขาพระองคไซร ขาพระองคพึงไปสูอัมพวันเพื่อ
บําเพ็ญเพียร ฯ
[๘๖] เมื่อทานพระเมฆิยะกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัส
วา ดูกรเมฆิยะ จงรอกอน เราอยูแตผูเดียวเธอจงรอยูจนกวาภิกษุรูปอื่นจะมา
แมครั้งที่ ๒ ทานพระเมฆิยะไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
พระผูมีพระภาคไมมีกิจอะไรๆ ที่พึงทําใหยิ่ง หรือการสั่งสมอริยมรรคที่
พระองคทรงทําแลวไมมี แตขาพระองคยังมีกิจที่พึงทําใหยิ่ง ยังมีการสั่งสมอริย*มรรคที่ทําแลว ถาวาพระผูมีพระภาคจะทรงอนุญาตขาพระองคไซร ขาพระองคพึง
ไปสูอัมพวันนั้นเพื่อบําเพ็ญเพียร แมครั้งที่ ๒ ... แมครั้งที่ ๓ พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรเมฆิยะ เราพึงกลาวอะไรกะเธอผูก ลาวอยูวา บําเพ็ญเพียร ดูกร
เมฆิยะ เธอจงสําคัญเวลาอันสมควร ณ บัดนี้ ฯ
[๘๗] ครั้งนั้นแล ทานพระเมฆิยะลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูม-ี
*พระภาค กระทําประทักษิณแลว เขาไปยังอัมพวันนั้น ครั้นแลวไดเทีย่ วไปทัว่
อัมพวัน แลวนั่งพักกลางวันอยูที่โคนตนไมตน หนึ่ง ครั้งนั้น เมื่อทานพระเมฆิยะ
พักอยูในอัมพวันนั้น อกุศลวิตกอันลามก ๓ ประการ คือ กามวิตก พยาบาทวิตก
วิหิงสาวิตก ยอมฟุงซานโดยมาก ครั้งนั้นแล ทานพระเมฆิยะคิดวา นาอัศจรรยหนอ

ไมเคยมีมาแลวหนอ เราออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา แตกลับถูกอกุศล
วิตกอันลามก ๓ ประการนี้ คือ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก ครอบงํา
แลว ครั้งนั้นเปนเวลาเย็น ทานพระเมฆิยะออกจากที่เรน เขาไปเฝาพระผูม -ี
*พระภาคถึงที่ประทับ แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผู-
*มีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เมื่อขาพระองคพัก
อยูในอัมพวันนั้น อกุศลวิตกอันลามก ๓ ประการ คือ กามวิตก พยาบาทวิตก
วิหิงสาวิตก ยอมฟุงซานโดยมาก ขาพระองคนั้นคิดวา นาอัศจรรยหนอ ไม
เคยมีมาแลวหนอ ก็เราออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา แตกลับถูกอกุศลวิตก
อันลามก ๓ ประการนี้ คือ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก ครอบงํา
แลว ฯ
[๘๘] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรเมฆิยะ ธรรม ๕ ประการ ยอม
เปนไปเพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมุติที่ยังไมแกกลา ๕ ประการเปนไฉน ดูกร
เมฆิยะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้เปนธรรม
ประการที่ ๑ ยอมเปนไปเพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมุติที่ยังไมแกกลา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีศีล สํารวมระวังในพระปาติโมกข ถึงพรอม
ดวยอาจาระแลโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กนอย สมาทานศึกษาอยู
ในสิกขาบททั้งหลาย นี้เปนธรรมประการที่ ๒ ยอมเปนไปเพื่อความแกกลาแหง
เจโตวิมุติที่ยังไมแกกลา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไม
ลําบาก ซึ่งกถาเครื่องขัดเกลากิเลส เปนไปเพื่อเปนที่สบายในการเปดจิต เพื่อ
เบื่อหนายโดยสวนเดียว เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อเขาไปสงบ เพือ่ ความ
รูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน คือ อัปปจฉกถา สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา
อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถา ศีลกถา สมาธิกถา ปญญากถา วิมุตติกถา
วิมุตติญาณทัสสนกถา นี้เปนธรรมประการที่ ๓ ยอมเปนไปเพื่อความแกกลาแหง
เจโตวิมุติที่ยังไมแกกลา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อ
ความเกิดขึ้นแหงกุศลธรรม เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระใน
กุศลธรรม นี้เปนธรรมประการที่ ๔ ยอมเปนไปเพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมุติ
ที่ยังไมแกกลา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณา
ความเกิดและความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลสใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ นี้
เปนธรรมประการที่ ๕ ยอมเปนไปเพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมุติที่ยังไมแกกลา
ดูกรเมฆิยะ ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมุติที่

ยังไมแกกลา ดูกรเมฆิยะ ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี พึงหวังคุณขอนี้
ได คือ ตนจักเปนผูมีศีล ... จักสมาทานศึกษาในสิกขาบททัง้ หลาย ภิกษุผูมี
มิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี พึงหวังคุณขอนี้ได คือ ตนจักไดตามความปรารถนา
ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งกถาเครื่องขัดเกลากิเลส ... วิมุตติญาณทัสสนกถา
ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี พึงหวังคุณขอนี้ได คือ ตนจักเปนผูปรารภความ
เพียร ... ไมทอดธุระในกุศลธรรม ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี พึงหวัง
คุณขอนี้ได คือ ตนจักเปนผูมปี ญญา ... ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ฯ
[๘๙] ดูกรเมฆิยะ ก็แลอันภิกษุนั้นตั้งอยูในธรรม ๕ ประการนี้แลว
พึงเจริญธรรม ๔ ประการใหยิ่งขึ้นไป คือ พึ่งเจริญอสุภะเพื่อละราคะ พึงเจริญ
เมตตาเพื่อละพยาบาท พึงเจริญอานาปานสติเพื่อตัดวิตก พึงเจริญอนิจจสัญญา
เพื่อเพิกถอนอัสมิมานะ ดูกรเมฆิยะ อนัตตสัญญายอมปรากฏแกภิกษุผูไดอนิจจ*สัญญา ผูที่ไดอนัตตสัญญายอมบรรลุนิพพานอันเปนที่เพิกถอนเสียไดซึ่งอัสมิมานะ
ในปจจุบันเทียว ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทาน
นี้ในเวลานั้นวา
วิตกอันเลวทราม วิตกอันสุขุม ตั้งมั่นแลวทําใจใหเยอหยิ่ง
บุคคลผูมีจิตหมุนไปแลวไมทราบวิตกแหงใจเหลานี้ ยอม
แลนไปสูภพนอยและภพใหญ สวนบุคคลผูมีความเพียร มี
สติ ทราบวิตกแหงใจเหลานี้แลว ยอมปดเสีย พระอริยสาวกผูตรัสรูแลว ยอมละไดเด็ดขาดไมมีสวนเหลือ ซึ่ง
วิตกเหลานี้ที่ตั้งมั่นแลว ทําใจใหเยอหยิง่ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. อุทธตสูตร
[๙๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่สาลวัน อันเปนทีเ่ สด็จประพาส
ของมัลลกษัตริยทั้งหลาย ใกลกรุงกุสินารา ก็สมัยนั้นแล ภิกษุมากดวยกันเปน
ผูมีจิตฟุงซาน เยอหยิ่ง กลับกลอก มีปากกลา มีวาจาเกลื่อนกลน มีสติหลง
ลืม ไมรูสํานึกตัว มีจิตไมตั้งมั่น มีจิตหมุนไปผิด ไมสํารวมอินทรีย อยูใน
กุฎีที่เขาสรางไวในปา ในที่ไมไกลพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคไดทรงเห็น
ภิกษุเหลานั้น ผูมีจิตฟุงซาน เยอหยิ่ง ปากกลา วาจาเกลื่อนกลน มีสติหลง
ลืม ไมรูสํานึกตัว มีจิตไมตั้งมั่น มีจิตหมุนไปผิด ไมสํารวมอินทรีย อยูในกุฎี
ที่เขาสรางไวในปาในที่ไมไกล ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง

อุทานนี้ในเวลานั้นวา
ภิกษุมีกายไมรักษาแลว เปนมิจฉาทิฐิ และถูกถีนมิทธะ
ครอบงําแลว ยอมไปสูอํานาจแหงมาร เพราะเหตุนั้น
ภิกษุพึงเปนผูรักษาจิต มีความดําริชอบเปนโคจร มุงสัมมาทิฐิเปนเบื้องหนา รูความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแลว
ครอบงําถีนมิทธะ พึงละทุคติทั้งหมดได ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. โคปาลสูตร
[๙๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพรอมดวยภิกษุ
สงฆหมูใหญ ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงแวะออกจากทางแลว เสด็จเขา
ไปยังโคนตนไมแหงหนึ่ง แลวประทับนั่งที่อาสนะอันบุคคลปูไวแลว ครั้งนั้นแล
นายโคบาลคนหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่งอยู
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหนายโคบาลนั้นเห็นแจง ให
สมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา ครั้งนั้นแล นายโคบาลนั้น อัน
พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา
แลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผเู จริญ ขอพระผูมีพระภาค
พรอมดวยภิกษุสงฆ ทรงรับภัตของขาพระองคเพื่อเสวยในวันพรุงนี้เถิด พระเจาขา
พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตโดยดุษณีภาพ ลําดับนั้นแล นายโคบาลนั้นทราบวา
พระผูมีพระภาคทรงรับแลวลุกออกจากอาสนะ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค กระทํา
ประทักษิณแลวหลีกไป พอลวงราตรีนั้นไป นายโคบาลสั่งใหตกแตงขาวปายาส
มีน้ํานอย และสัปปใหม อันเพียงพอ ในนิเวศนของตนแลวใหกราบทูลภัตกาล
แดพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ถึงเวลาแลว ภัตเสร็จแลว ครั้น
เวลาเชา พระผูม ีพระภาคทรงอันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไป
ยังนิเวศนของนายโคบาลพรอมดวยภิกษุสงฆ ครั้นแลวประทับนั่งที่อาสนะที่เขา
ปูลาดถวาย ลําดับนั้นแล นายโคบาลอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข
ดวยขาวปายาสมีน้ํานอยและสัปปใหมใหอิ่มหนําสําราญดวยมือของตน เมือ่ พระผู*มีพระภาคเสวยเสร็จชักพระหัตถจากบาตรแลว นายโคบาลถือเอาอาสนะต่ําแหง
หนึ่งนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหนายโคบาลนั้นเห็นแจง
ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลวเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป ฯ
[๙๒] ครั้งนั้นแล เมื่อพระผูม ีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน บุรุษคน
หนึ่งไดปลงชีวิตนายโคบาลนั้นในระหวางเขตบาน ลําดับนั้นแล ภิกษุมากดวยกัน
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่งอยู ณ ที่ควรสวน

ขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผเู จริญ ไดทราบ
วา นายโคบาลอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขใหอิ่มหนําสําราญดวยขาว
ปายาสมีน้ํานอยและสัปปใหมดวยมือของตนในวันนี้แลว ถูกบุรุษคนหนึ่งปลง
ชีวิตเสียแลวในระหวางเขตบาน ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
โจรหัวโจกเห็นโจรหัวโจกแลว พึงทําความฉิบหายหรือความ
ทุกขให ก็หรือคนมีเวรเห็นคนมีเวรแลว พึงทําความฉิบหาย
หรือความทุกขให จิตที่ตั้งไวผิดพึงทําเขาใหเลวกวานัน้ ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. ชุณหสูตร
[๙๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาป*สถาน ใกลกรุงราชคฤห ก็สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรและทานพระมหา*โมคคัลลานะอยูที่กโปตกันทราวิหาร ก็สมัยนั้น ทานพระสารีบุตรมีผมอันปลงแลว
ใหมๆ นั่งเขาสมาธิอยางหนึ่งอยูกลางแจงในคืนเดือนหงาย ฯ
[๙๔] ก็สมัยนั้น ยักษสองสหายออกจากทิศอุดรไปยังทิศทักษิณ ดวย
กรณียกิจบางอยาง ไดเห็นทานพระสารีบุตรมีผมอันปลงแลวใหมๆ นั่งอยูกลาง
แจงในคืนเดือนหงาย ครั้นแลวยักษตนหนึ่งไดกลาวกะยักษผูเปนสหายวา ดูกร
สหาย เราจะประหารที่ศีรษะแหงสมณะนี้ เมื่อยักษนั้นกลาวอยางนี้แลว ยักษ
ผูเปนสหายไดกลาวกะยักษนั้นวา ดูกรสหาย อยาเลย ทานอยาประหารสมณะเลย
ดูกรสหาย สมณะนั้นมีคุณยิ่ง มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก แมครั้งที่ ๒ ... แม
ครั้งที่ ๓ ยักษนั้นก็ไดกลาวกะยักษผเู ปนสหายวา ดูกรสหาย เราจะประหารที่
ศีรษะแหงสมณะนี้ แมครั้งที่ ๓ ยักษผูเปนสหายก็ไดกลาวกะยักษนั้นวา ดูกร
สหาย อยาเลย ทานอยาประหารสมณะเลย ดูกรสหาย สมณะนั้นมีคุณยิ่ง มี
ฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ลําดับนั้นแล ยักษนั้นไมเชื่อยักษผเู ปนสหาย ได
ประหารที่ศีรษะแหงทานพระสารีบุตรเถระ ยักษนั้นพึงยังพระยาชางสูงตั้ง ๗ ศอก
หรือ ๘ ศอกใหจมลงไปก็ได หรือพึงทําลายยอดภูเขาใหญก็ได ดวยการ
ประหารนั้น ก็แลยักษนั้นกลาววา เรายอมเรารอน แลวไดตกลงไปสูนรกใหญ
ในที่นั้นเอง ฯ
[๙๕] ทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดเห็นยักษนั้นประหารที่ศีรษะแหง
ทานพระสารีบุตร ดวยจักษุเพียงดังทิพยอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย แลวเขาไป
หาทานพระสารีบุตร ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรอาวุโส ทานพึง

อดทนไดหรือ พึงยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ ทุกขอะไรๆ ไมมีหรือ ทานพระ*สารีบุตรตอบวา ดูกรอาวุโสโมคคัลลานะ ผมพึงอดทนได พึงยังอัตภาพใหเปน
ไปได แตบนศีรษะของผมมีทกุ ขหนอยหนึ่ง ฯ
ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลวทานพระสารีบุตร
มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ยักษตนหนึ่งไดประหารศีรษะของทานในที่นี้ การประ
หารเปนการประหารใหญเพียงนั้น ยักษนั้นพึงยังพระยาชางสูงตั้ง ๗ ศอก ๘ ศอก
ใหจมลงไปก็ได หรือพึงทําลายยอดภูเขาใหญก็ได ดวยการประหารนั้น ก็แล
ทานพระสารีบุตรไดกลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโสโมคคัลลานะ ผมพึงอดทนได พึง
ยังอัตภาพใหเปนไปได แตบนศีรษะของผมมีทุกขหนอยหนึ่ง ฯ
สา. ดูกรอาวุโสโมคคัลลานะ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ทานมหา*โมคคัลลานะมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ที่เห็นยักษ สวนผมไมเห็นแมซึ่งปศาจ
ผูเลนฝุนในบัดนี้ ฯ
[๙๖] พระผูมีพระภาคไดทรงสดับการเจรจาปราศรัยเห็นปานนี้ แหงทาน
มหานาคทั้งสองนั้น ดวยโสตธาตุอันเปนทิพยอันบริสุทธิ์ลวงโสตธาตุของมนุษย
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลา
นี้วา
จิตของผูใดเปรียบดวยภูเขาหิน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว ไมกําหนัด
ในอารมณเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ไมโกรธเคืองในอารมณ
เปนที่ทั้งแหงการโกรธเคือง จิตของผูใดอบรมแลวอยางนี้
ทุกขจักถึงผูนั้นแตที่ไหน ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. นาคสูตร
[๙๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม ใกลเมืองโกสัมพี
ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเกลื่อนกลนอยูดว ย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบา*สิกา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา เดียรถีย สาวกแหงเดียรถีย ประทับ
อยูลําบากไมผาสุก ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงดําริวา บัดนี้ เราแล
เกลื่อนกลนอยูด วยภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตย
ของพระราชา เดียรถีย สาวกแหงเดียรถีย อยูล ําบากไมผาสุก ถากระไรเราพึงหลีก
ออกจากหมูอยูผ ูเดียวเถิด ครั้งนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสกแลว
ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังเมืองโกสัมพี ครั้นเสด็จเทีย่ วบิณฑบาต
ในเมืองโกสัมพี เสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตแลว ทรงเก็บเสนาสนะ
ดวยพระองคเอง ทรงถือบาตรและจีวร ไมทรงบอกลาอุปฏฐาก ไมทรงบอกเลา

ภิกษุสงฆ พระองคเดียวไมมเี พื่อนสอง เสด็จหลีกจาริกไปทางปาปาลิไลยกะ
เสด็จจาริกไปโดยลําดับ ถึงปาปาลิไลยกะแลว ฯ
[๙๘] ไดยินวา ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ควงไมภัททสาละ
ในราวไพรรักขิตวัน ในปาปาลิไลยกะ แมพระยาชางเชือกหนึ่ง เกลื่อนกลน
อยูดวยเหลาชางพลาย ชางพัง ชางสะเทิน้ ลูกชาง กินหญาที่ชางทั้งหลายเล็ม
ยอดเสียแลว และชางทั้งหลายกินกิ่งไมที่พระยาชางนั้นหักลงๆ พระยาชางนั้น
ดื่มน้ําที่ขุน และเมื่อพระยาชางนั้นลงและขึ้นจากน้ํา เหลาชางพังเดินเสียดสี
กายไป พระยาชางนั้นเกลื่อนกลนอยูลําบากไมผาสุก ลําดับนัน้ แล พระยาชาง
นั้นดําริวา บัดนี้ เราแลเกลื่อนกลนอยูดวยเหลาชางพลาย ชางพัง ชางสะเทิน้
ลูกชาง เรากินหญาที่ชางทั้งหลายเล็มยอดเสียแลว และชางทั้งหลายกินกิ่งไมที่
เราหักลงๆ เราดื่มน้ําที่ขุน และเมื่อเราลงและขึ้นจากน้ํา เหลาชางพังทั้งหลาย
เดินเสียดสีกายไป เราเกลื่อนกลนอยูลําบากไมผาสุก ถากระไรเราพึงหลีกออก
จากโขลงอยูแ ตผูเดียว ลําดับนั้นแล พระยาชางนั้นหลีกออกจากโขลง แลวเขา
ไปเฝาพระผูมพี ระภาคที่ควงไมภัททสาละ ในราวปารักขิตวัน ณ ปาปาลิไลยกะ
ที่พระผูมีพระภาคประทับอยู ไดยินวา พระยาชางนั้นกระทําประเทศที่พระผูมีพระ*ภาคประทับอยูในรักขิตวันนั้นใหปราศจากของเขียว และเขาไปตั้งน้ําฉันน้ําใชไว
สําหรับพระผูมีพระภาคดวยงวง ฯ
[๙๙] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงหลีกเรนอยูในทีล่ ับ ทรงเกิด
ความปริวิตกแหงพระทัยอยางนี้วา เมื่อกอนเราแลเกลื่อนกลนอยูดวยภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา เดียรถีย สาวกแหง
เดียรถีย เราเกลื่อนกลนอยูลําบากไมผาสุก บัดนี้ เรานั้นไมเกลื่อนกลนอยูดวย
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา เดียรถีย
สาวกแหงเดียรถีย เราไมเกลือ่ นกลนเปนอยูสขุ สําราญ พระยาชางนั้นเกิดความ
ปริวิตกแหงใจอยางนี้วา เมื่อกอนเราแลเกลื่อนกลนอยูด วยเหลาชางพลาย ชาง
พัง ชางสะเทิ้น ลูกชาง เรากินหญาที่ชางทั้งหลายเล็มยอดเสียแลว และชาง
ทั้งหลายกินกิ่งไมที่เราหักลงๆ เราดื่มน้ําที่ขุน และเมือ่ เราลงและขึ้นจากน้ํา
ชางพังทั้งหลายเดินเสียดสีกายไป เราเกลื่อนกลนอยูลําบากไมผาสุก บัดนี้ เราไม
เกลื่อนกลนอยูด วยเหลาชางพลาย ชางพัง ชางสะเทิ้น ลูกชาง เราไมกินหญาที่
ชางทั้งหลายเล็มยอดแลว และชางทั้งหลายไมกินกิ่งไมทเี่ ราหักลงๆ เราดื่มน้ําที่
ไมขุน และเมื่อเราลงและขึ้นจากน้ํา ชางพังทั้งหลายก็ไมเดินเสียดสีกายไป เรา
ไมเกลื่อนกลนอยูเปนสุขสําราญ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบความสงัดกายของพระองค และทรง
ทราบความปริวิตกแหงใจของพระยาชางนั้น ดวยพระหฤทัยแลว ทรงเปลงอุทาน

นี้ในเวลานั้นวา
จิตของพระยาชางผูม ีงาเชนกับงอนรถนี้ ยอมสมกับจิตที่
ประเสริฐของพระพุทธเจาผูประเสริฐ เพราะพระพุทธเจา
พระองคเดียว ทรงยินดีอยูในปา ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. ปณโฑลภารทวาชสูตร
[๑๐๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระปณโฑล*ภารทวาชะผูถ ือการอยูปาเปนวัตร ถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ถือทรงผาบังสุกุล
เปนวัตร ถือทรงไตรจีวรเปนวัตร มีความปรารถนานอย สันโดษ ชอบสงัด
ไมคลุกคลีดวยหมู ปรารภความเพียร ผูมีวาทะกําจัด หมั่นประกอบในอธิจติ
นั่งคูบัลลังกตั้งกายตรง อยูในที่ไมไกลพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาคไดทรง
เห็นทานพระปณโฑลภารัทวาชะ ผูถือการอยูป าเปนวัตร ... อยูในที่ไมไกล ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทาน
นี้ในเวลานั้นวา
การไมวารายกัน ๑ การไมเบียดเบียนกัน ๑ การสํารวม
ในพระปาติโมกข ๑ ความเปนผูรูจักประมาณในภัต ๑
ที่นอนที่นั่งอันสงัด ๑ การประกอบความเพียรในอธิจิต ๑
นี้เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. สาริปุตตสูตร
[๑๐๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรผู
มีความปรารถนานอย สันโดษ ชอบสงัด ไมคลุกคลีดวยหมู ปรารภความเพียร
หมั่นประกอบในอธิจิต นั่งคูบัลลังกตั้งกายตรง อยูในที่ไมไกลพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นทานพระสารีบุตรผูมีความปรารถนานอย ... อยูในที่
ไมไกล ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
ความโศกทั้งหลายยอมไมมีแกผูทมี่ ีจิตยิง่ ไมประมาท เปน
มุนี ศึกษาอยูในครองแหงมุนี คงที่ สงบ มีสติทุกเมื่อ ฯ

จบสูตรที่ ๗
๘. สุนทรีสูตร
[๑๐๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาค
เปนผูที่มหาชนสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ทรงไดจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะและคิลานปจจัย เภสัชบริขาร แมภิกษุสงฆก็เปนผูท ี่มหาชนสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัย
เภสัชบริกขาร สวนพวกอัญญเดียรถียปริพาชก เปนพวกที่มหาชนไมสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ไมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัย
เภสัชบริกขาร ฯ
[๑๐๓] ครั้งนั้นแล พวกอัญญเดียรถียปริพาชก อดกลั้นสักการะของ
พระผูมีพระภาคและสักการะของภิกษุสงฆไมได เขาไปหานางสุนทรีปริพาชิกาถึง
ที่อยู ครั้นแลว ไดกลาวกะนางสุนทรีปริพาชิกาวา ดูกรนองหญิง เธอสามารถ
เพื่อจะทําประโยชนแกญาติทั้งหลายไดหรือ นางสุนทรีปริพาชิกาถามวา ดิฉนั จะ
ทําอะไร พระผูเ ปนเจา ดิฉันสามารถเพื่อจะทําอะไร แมชีวิตดิฉันก็สละเพื่อ
ประโยชนแกญาติทั้งหลายได ฯ
อัญ. ดูกรนองหญิง ถาเชนนั้นเธอจงไปสูพ ระวิหารเชตวันเนืองๆ เถิด ฯ
นางสุนทรีปริพาชิกา รับคําของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นแลว
ไดไปยังพระวิหารเชตวันเนืองๆ เมื่อใด พวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นได
ทราบวา นางสุนทรีปริพาชิกาคนเห็นกันมามากวา ไปยังพระวิหารเชตวันเนืองๆ
เมื่อนั้น ไดจางพวกนักเลงใหปลงชีวิตนางสุนทรีปริพาชิกานั้นเสีย แลวหมกไว
ในคูรอบพระวิหารเชตวันนั้นเอง แลวพากันเขาไปเฝาพระเจาปเสนทิโกศลถึงที่
ประทับ ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขอถวายพระพร นางสุนทรีปริพาชิกาอาตมภาพ
ทั้งหลายมิไดเห็น พระเจาปเสนทิโกศลตรัสถามวา พระคุณเจาทั้งหลายสงสัยใน
ที่ไหนเลา ฯ
อัญ. ในพระวิหารเชตวัน ขอถวายพระพร ฯ
ป. ถาอยางนั้น พระคุณเจาทั้งหลายจงคนพระวิหารเชตวัน ฯ
ครั้งนั้น พวกอัญญเดียรถียป ริพาชกเหลานั้น คนทั่วพระวิหารเชตวันแลว
ขุดศพนางสุนทรีปริพาชิกาตามที่ตนสั่งใหหมกไวขึ้นจากคู ยกขึ้นสูเตียงแลวใหนํา
ไปสูพระนครสาวัตถี เดินทางจากถนนนี้ไปถนนโนน จากตรอกนี้ไปตรอกโนน แลว
ใหพวกมนุษยโพนทะนาวา เชิญดูกรรมของเหลาสมณศากยบุตรเถิดนาย สมณศากย*บุตรเหลานี้ไมมีความละอาย ทุศีล มีธรรมเลวทราม พูดเท็จ ไมประพฤติพรหมจรรย

ก็สมณศากยบุตรเหลานี้ถึงจักปฏิญาณวา เปนผูประพฤติธรรม ประพฤติสม่ําเสมอ
ประพฤติพรหมจรรย พูดจริง มีศีล มีธรรมอันงาม ความเปนสมณะของสมณ*ศากยบุตรเหลานี้หามีไม ความเปนพรหมของสมณศากยบุตรเหลานี้หามีไม ความ
เปนสมณะของสมณศากยบุตรเหลานี้ฉิบหายเสียแลว ความเปนพรหมของสมณ
ศากยบุตรเหลานี้ฉิบหายเสียแลวความเปนสมณะของสมณศากยบุตรเหลานี้จักมีแต
ไหน ความเปนพรหมของสมณศากยบุตรเหลานี้จักมีแตไหน สมณศากยบุตรเหลานี้
ปราศจากความเปนสมณะ สมณศากยบุตรเหลานี้ปราศจากความเปนพรหม ก็
ไฉนเลา บุรุษกระทํากิจของบุรุษแลวจักปลงชีวิตหญิงเสีย ฯ
[๑๐๔] ก็สมัยนั้นแล มนุษยทั้งหลายในพระนครสาวัตถี เห็นภิกษุ
ทั้งหลายแลว ยอมดา ยอมบริภาษ ขึ้งเคียดเบียดเบียน ดวยวาจาอันหยาบคาย
มิใชของสัตบุรุษวา สมณศากยบุตรเหลานี้ไมมีความละอาย ... ก็ไฉนเลา บุรุษ
กระทํากิจของบุรุษแลวจะปลงชีวิตหญิงเสีย ฯ
[๑๐๕] ครั้งนั้นแล เวลาเชา ภิกษุมากดวยกันครองผาอันตรวาสก
ถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ครั้นกลับจากบิณฑบาต
ภายหลังภัตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่งอยู
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ บัดนี้ มนุษยทั้งหลายในพระนครสาวัตถี เห็นภิกษุทั้งหลายแลวยอมดา ...
ก็ไฉนเลา บุรุษกระทํากิจของบุรุษแลวจักปลงชีวิตหญิงเสีย พระผูมีพระภาคตรัส
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เสียงนัน่ จักมีอยูไมนาน จักมีอยู ๗ วันเทานั้น ลวง ๗ วัน
ไปแลวก็จักหายไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาอยางนั้น ทานทั้งหลายจงโตตอบ
มนุษยทั้งหลายผูทเี่ ห็นภิกษุทั้งหลายแลว ดา บริภาษ ขึ้งเคียด เบียดเบียน
ดวยวาจาอันหยาบคาย มิใชของสัตบุรุษดวยคาถานี้วา
คนที่พูดไมจริง หรือคนที่ทําบาปกรรมแลวพูดวา มิไดทํา
ยอมเขาถึงนรก คนแมทั้งสองพวกนั้น มีกรรมเลวทราม
ละไปแลว ยอมเปนผูเสมอกันในโลกหนา ฯ
[๑๐๖] ลําดับนั้นแล ภิกษุเหลานั้นเลาเรียนคาถานี้ในสํานักของพระผูม-ี
*พระภาคแลว ยอมโตตอบพวกมนุษยผูทเี่ ห็นภิกษุทั้งหลายแลวดา บริภาษ ขึ้งเคียด
เบียดเบียนดวยวาจาอันหยาบคาย มิใชของสัตบุรุษ ดวยคาถานี้วา
คนที่พูดไมจริง หรือคนที่กระทําบาปกรรม แลวพูดวา มิได
ทํา ยอมเขาถึงนรก คนแมทั้งสองพวกนัน้ มีกรรมเลวทราม
ละไปแลว ยอมเปนผูเสมอกันในโลกหนา ฯ
[๑๐๗] มนุษยทั้งหลายพากันดําริวา สมณศากยบุตรเหลานี้ไมไดทํา
ความผิด สมณศากยบุตรเหลานี้ไมไดทําบาป เสียงนั้นมีอยูไมนานนัก ไดมอี ยู

๗ วันเทานั้น ลวง ๗ วันแลวก็หายไป ครั้งนั้นแล ภิกษุเปนอันมากพากันไป
เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระองคผู
เจริญ ไมเคยมีมาแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัสพระดํารัสนี้ไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เสียงนั่นจักมีอยูไมนาน ลวง ๗ วันแลวก็จักหายไป เสียงนัน้ หายไปแลวเพียง
นั้น พระเจาขา ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
ชนทั้งหลายผูไมสาํ รวมแลว ยอมทิ่มแทงชนเหลาอื่นดวยวาจา
เหมือนเหลาทหารที่เปนขาศึกทิ่มแทงกุญชร ผูเขาสงครามดวย
ลูกศรฉะนั้น ภิกษุผูมีจิตไมประทุษราย ฟงคําอันหยาบคาย
ที่ชนทั้งหลายเปลงขึ้นแลว พึงอดกลั้น ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. อุปเสนวังคันตปุตตสูตร
[๑๐๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กลันทก*นิวาปสถาน ใกลพระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล ทานพระอุปเสนวังคันตบุตรหลีก
เรนอยูในที่ลับ ไดเกิดความปริวิตกแหงใจขึ้นอยางนี้วา เปนลาภของเราหนอเราได
ดีแลวหนอ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนศาสดาของเรา เราออก
บวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว เพื่อนพรหมจรรย
ของเรามีศีล มีธรรมอันงาม เราเปนผูกระทําบริบูรณในศีลทั้งหลาย เปนผู
มีจิตตั้งมั่นแนวแนเปนอันดี เราเปนพระอรหันตขีณาสพ และเราเปนผูมีฤทธิ์มาก
มีอานุภาพมาก ชีวิตของเราเจริญ ความตายของเราเจริญ ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวิตกแหงใจของทานพระ*อุปเสนวังคันตบุตรดวยพระหฤทัยแลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ชีวิตยอมไมทําใหผูใดเดือดรอน ผูนั้นยอมไมเศราโศกในที่
สุดแหงมรณะ ถาวาผูนั้นมีบทอันเห็นแลวไซร เปน
นักปราชญ ยอมไมเศราโศกในทามกลางแหงสัตวผูมีความ
โศก ภิกษุผูมีภวตัณหาอันตัดขาดแลว มีจิตสงบ มีชาติสงสารสิ้นแลว ยอมไมมภี พใหม ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. สาริปุตตสูตร
[๑๐๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้

สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตร
นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง พิจารณาความสงบระงับของตนอยู ในที่ไมไกลพระผูม-ี
*พระภาค พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นทานพระสารีบุตรนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง
พิจารณาความสงบระงับของตนอยูในที่ไมไกล ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
ภิกษุผูมีจิตสงบระงับ มีตัณหาอันจะนําไปในภพตัดขาดแลว
ชาติสงสารสิ้นแลว พนแลวจากเครื่องผูกแหงมาร ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบเมฆิยวรรคที่ ๔
-----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เมฆิยสูตร ๒. อุทธตสูตร ๓. โคปาลสูตร ๔. ชุณหสูตร
๕. นาคสูตร ๖. ปณโฑลภารทวาชสูตร ๗. สาริปุตตสูตร ๘. สุนทรีสูตร
๙. อุปเสนวังคันตปุตตสูตร ๑๐. สาริปุตตสูตร ฯ
--------------อุทาน โสณเถรวรรคที่ ๕
๑. ราชสูตร
[๑๑๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศล
ประทับอยูบนปราสาทชั้นบน พรอมดวยพระนางมลลิกาเทวี ลําดับนั้นแล
พระเจาปเสนทิโกศลตรัสถามพระนางมัลลิกาเทวีวา ดูกรนองมัลลิกา มีใครอื่น
บางไหมที่นองรักยิ่งกวาตน พระนางมัลลิกากราบทูลวา พระพุทธเจาขา หามี
ใครอื่นที่หมอมฉันจะรักยิ่งกวาตนไม ก็ทูลกระหมอมเลามีใครอื่นที่รักยิ่งกวา
พระองค เพคะ ฯ
ป. ดูกรนองมัลลิกา แมฉันก็ไมรักใครอื่นยิ่งกวาตน ฯ
ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จลงจากปราสาทแลว เสด็จเขา
ไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงที่ประทับ ทรงถวายบังคมแลวประทับนั่งอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
หมอมฉันอยูบนปราสาทกับพระนางมัลลิกาเทวี ไดถามพระนางมัลลิกาเทวีวา
มีใครอื่นที่นองรักยิ่งกวาตน เมื่อหมอมฉันถามอยางนี้ พระนางมัลลิกาเทวีกลาววา

พระพุทธเจาขา หามีใครอื่นที่หมอมฉันจะรักยิ่งกวาตนไม ก็ทูลกระหมอมเลามีใคร
อื่นที่รักยิ่งกวาพระองค หมอมฉันเมือ่ ถูกถามเขาอยางนี้ จึงไดตอบพระนางมัลลิกา
วา แมฉันก็ไมมีใครอื่นที่จะรักยิ่งกวาตน ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
ใครๆ ตรวจตราดวยจิตทั่วทุกทิศแลว หาไดพบผูเปนที่รักยิ่ง
กวาตนในที่ไหนๆ ไมเลย สัตวเหลาอื่นก็รักตนมากเหมือน
กัน เพราะฉะนั้น ผูรักตนจึงไมควรเบียดเบียนผูอ ื่น ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. อัปปายุกาสูตร
[๑๑๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เวลาเย็น ทานพระอานนท
ออกจากที่หลีกเรนแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว
นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระองคผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว พระมารดา
ของพระผูมีพระภาคทรงมีพระชนมายุนอยเหลือเกิน เมื่อพระผูมีพระภาคประสูติ
ได ๗ วัน พระมารดาของพระผูมีพระภาคก็เสด็จสวรรคต เขาถึงเทพนิกายชั้น
ดุสิต พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรอานนท
ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรอานนท มารดาของพระโพธิสัตวทั้งหลายมีอายุนอย
เหลือเกิน เมือ่ พระโพธิสัตวประสูติได ๗ วัน มารดาของพระโพธิสัตวยอมทํา
กาละ เขาถึงเทพนิกายชั้นดุสติ ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
สัตวเหลาใดเหลาหนึ่งผูเกิดแลว และแมจักเกิด สัตวทั้งหมด
นั้นจักละรางกายไป ทานผูฉลาดทราบความเสื่อมแหงสัตว
ทั้งปวงนั้นแลวพึงเปนผูม ีความเพียรประพฤติพรหมจรรย ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. สุปปพุทธกุฏฐิสูตร
[๑๑๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กลันทกนิวาป*สถาน ใกลพระนครราชคฤห ก็สมัยนั้นแล ในพระนครราชคฤห มีบุรุษเปน
โรคเรื้อนชื่อวาสุปปพุทธะ เปนมนุษยขัดสน กําพรา ยากไร ก็สมัย

นั้นแล พระผูมีพระภาคแวดลอมไปดวยบริษัทหมูใหญ ประทับนั่งแสดงธรรมอยู
สุปปพุทธกุฏฐิไดเห็นหมูมหาชนประชุมกันแตที่ไกลเทียว ครั้นแลวไดมีความดําริ
วาหมูมหาชนจะแบงของควรเคี้ยว หรือของควรบริโภคอะไรๆ ใหในที่นี้แนแท
ไฉนหนอ เราพึงเขาไปหาหมูมหาชน เราพึงไดของควรเคีย้ วหรือควรบริโภคใน
หมูมหาชนนี้เปนแน ลําดับนั้นแล สุปปพุทธกุฏฐิไดเขาไปหาหมูมหาชนนั้นแลว
ไดเห็นพระผูมพี ระภาคแวดลอมดวยบริษัทหมูใหญ ประทับนั่งแสดงธรรมอยู
ครั้นแลวไดมีความดําริวา หมูมหาชนคงไมแบงของควรเคี้ยวหรือของควรบริโภค
อะไรๆ ใหในที่นี้ พระสมณะโคดมนี้ทรงแสดงธรรมอยูในบริษัท ถากระไร แม
เราก็พึงฟงธรรม เขานั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งในบริษัทนั้นเอง ดวยคิดวา
แมเราก็จักฟงธรรม ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงกําหนดใจของบริษัททุก
หมูเหลาดวยพระทัยแลว ไดทรงกระทําไวในพระทัยวา ในบริษัทนี้ ใครหนอ
แลควรจะรูแจงธรรม พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นสุปปพุทธกุฏฐินั่งอยูในบริษัทนั้น
ครั้นแลวไดทรงพระดําริวา ในบริษัทนี้ บุรุษนี้แลควรจะรูแจงธรรม พระองค
ทรงปรารภสุปปพุทธกุฏฐิตรัสอนุปุพพิกถาคือ ทานกถา ศีลกถา สัคคกถา
โทษแหงกามอันต่ําทรามเศราหมอง และทรงประกาศอานิสงสในเนกขัมมะ เมื่อใด
พระผูมีพระภาคไดทรงทราบวาสุปปพุทธกุฏฐิมีจิตควร ออน ปราศจากนิวรณ
เฟองฟู ผองใส เมื่อนั้น พระองคทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจา
ทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือทุกข สมุทยั นิโรธ มรรค ธรรม*จักษุปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกิดขึน้ แกสุปปพุทธกุฏฐิในที่นั่งนั้นแลวา
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับเปนธรรมดา
เหมือนผาที่สะอาดปราศจากมลทิน ควรรับน้ํายอมดวยดีฉะนั้น ฯ
[๑๑๓] ลําดับนั้นแล สุปปพุทธกุฏฐิมีธรรมอันเห็นแลว มีธรรมอันบรรลุ
แลว มีธรรมอันรูแจงแลว มีธรรมอันหยั่งถึงแลว ขามความสงสัยไดแลว
ปราศจากความเคลือบแคลง บรรลุถึงความเปนผูแกลวกลา ไมเชื่อตอผูอื่นใน
ศาสนาของพระศาสดา ลุกจากอาสนะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระผูมีพระภาคทรงประกาศโดยอเนกปริยาย
เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตาม
ประทีปไวในทีม่ ืดดวยหวังวา ผูมีจักษุจักเห็นรูปได ฉะนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคนี้ ขอถึงพระผูมีพระภาคกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ
ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถงึ สรณะตลอดชีวิต ตั้งแต
วันนี้เปนตนไป ฯ

ลําดับนั้นแล สุปปพุทธกุฏฐิอันพระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหเห็นแจง
ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา ชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผูม-ี
*พระภาค ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมพี ระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป
ครั้งนั้นแล แมโคลูกออนชนสุปปพุทธกุฏฐิผูหลีกไปไมนานใหลมลง ปลงเสีย
จากชีวิต ลําดับนั้นแล ภิกษุมากดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ สุปปพุทธกุฏฐิอันพระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหเห็นแจง ให
สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว กระทํากาละ คติของเขาเปน
อยางไร ภพหนาของเขาเปนอยางไร พระเจาขา พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุปปพุทธกุฏฐิเปนบัณฑิต ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม และ
ไมเบียดเบียนเราใหลําบากเพราะธรรมเปนเหตุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุปปพุทธกุฏฐิ
เปนพระโสดาบัน เพราะความสิ้นไปแหงสังโยชนทั้งสาม มีความไมตกต่ําเปน
ธรรมดา เปนผูเ ที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา ฯ
[๑๑๔] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามพระ*ผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแลเปนเหตุเปนปจจัยเครือ่ งให
สุปปพุทธกุฏฐิเปนมนุษยขัดสน กําพรา ยากไร พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีแลว สุปปพุทธกุฏฐิเปนเศรษฐีบุตรอยูในกรุง*ราชคฤหนี้แล เขาออกไปยังภูมิเปนที่เลนในสวน ไดเห็นพระปจเจกพุทธเจา
นามวาตครสิขีกําลังเทีย่ วบิณฑบาตไปในพระนคร ครั้นแลวเขาดําริวา ใครนี่
เปนโรคเรื้อนเที่ยวไปอยู เขาถมน้ําลายแลวหลีกไปขางเบื้องซาย เขาหมกไหม
อยูในนรกสิ้นปเปนอันมาก สิน้ รอยป สิ้นพันป สิ้นแสนปเปนอันมาก เพราะ
ผลแหงกรรมนั้นยังเหลืออยู เขาจึงไดเปนมนุษยขัดสน กําพรา ยากไร อยูใน
กรุงราชคฤหนี้แล เขาอาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว สมาทานศรัทธา
ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ครั้นอาศัยธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตประกาศแลวสมาทาน
ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เมื่อตายไป เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค เปน
ผูเขาถึงความเปนสหายของเหลาเทวดาชั้นดาวดึงส เขายอมไพโรจนลวงเทวดา
เหลาอื่นในชั้นดาวดึงสนั้นดวยวรรณะและดวยยศ ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
บุรุษผูเปนบัณฑิต พึงละเวนบาปทั้งหลายในสัตวโลก เหมือน
บุรุษผูมีจักษุ เมื่อทางอื่นที่จะกาวไปมีอยู ยอมหลีกทีอ่ นั ไม
ราบเรียบเสียฉะนัน้ ฯ
จบสูตรที่ ๓

๔. กุมารกสูตร
[๑๑๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล เด็กรุนหนุมมาก
ดวยกัน จับปลาอยูในระหวางพระนครสาวัตถีกับพระวิหารเชตวัน ครั้งนั้นแล
เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขา
ไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ไดทอดพระเนตรเห็นเด็กรุนหนุมมากดวยกัน
จับปลาอยูในระหวางพระนครสาวัตถีกับพระวิหารเชตวัน ครั้นแลวเสด็จเขาไป
หาเด็กรุนหนุมเหลานั้น แลวไดตรัสถามวา พอหนูทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
กลัวตอความทุกข ความทุกขไมเปนที่รักของเธอทั้งหลายมิใชหรือ เด็กเหลานั้น
กราบทูลวา อยางนั้นพระเจาขา ขาพระองคทั้งหลายกลัวตอความทุกข ความ
ทุกขไมเปนที่รักของขาพระองคทั้งหลาย ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
ถาทานทั้งหลายกลัวตอความทุกข ถาความทุกขไมเปนที่รัก
ของทานทั้งหลายไซร ทานทั้งหลายอยาไดทําบาปกรรมทั้งใน
ที่แจงหรือในที่ลับเลย ถาทานทั้งหลายจักทําหรือทําอยูซึ่ง
บาปกรรมไซร ทานทั้งหลายแมจะเหาะหนีไปก็ยอมไมพน
ไปจากความทุกขเลย ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. อุโปสถสูตร
[๑๑๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปุพพารามปราสาทของนาง*วิสาขามิคารมารดา ก็สมัยนัน้ แล พระผูมีพระภาคแวดลอมดวยภิกษุสงฆ ประทับ
นั่งอยูในวันอุโบสถ ลําดับนั้นแล เมื่อราตรีลวงไปแลว ปฐมยามสิ้นไปแลว
ทานพระอานนทลุกจากอาสนะกระทําจีวรเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางที่
พระผูมีพระภาคประทับอยู ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
ราตรีลวงไปแลว ปฐมยามสิ้นไปแลว ภิกษุสงฆนั่งอยูนานแลว ขอพระผูม ี*พระภาคทรงแสดงปาติโมกขแกภิกษุทั้งหลายเถิด เมื่อทานพระอานนทกราบทูลอยาง
นี้แลว พระผูมีพระภาคไดทรงนิ่งอยู แมครั้งที่ ๒ เมื่อราตรีลวงไปแลว มัชฌิม*ยามสิ้นไปแลว ทานพระอานนทลุกจากอาสนะ กระทําจีวรเฉวียงบาขางหนึ่ง
ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูม ีพระภาคประทับอยู ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ราตรีลวงไปแลว มัชฌิมยามสิ้นไปแลว ภิกษุสงฆนั่ง

อยูนานแลว ขอพระผูมีพระภาคทรงแสดงปาติโมกขแกภิกษุทั้งหลายเถิด แมครั้ง
ที่ ๒ พระผูมีพระภาคไดทรงนิ่งอยู แมครั้งที่ ๓ เมื่อราตรีลวงไปแลว ปจฉิม*ยามสิ้นไปแลว อรุณขึ้นไปแลว จวนสวางแลว ทานพระอานนทลุกจากอาสนะ
กระทําจีวรเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมพี ระภาคประทับ ได
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ราตรีลวงไปแลว ปจฉิมยาม
สิ้นไปแลว อรุณขึ้นไปแลว จวนสวางแลว ภิกษุสงฆนั่งอยูนานแลว ขอ
พระผูมีพระภาคทรงแสดงปาติโมกขแกภิกษุทั้งหลายเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรอานนท บริษัทยังไมบริสุทธิ์ ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ ดําริวา
พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้วา ดูกรอานนท บริษัทยังไมบริสุทธิ์ ดังนี้ ทรง
หมายถึงใครหนอแล ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะกําหนดใจของภิกษุสงฆ
ทุกหมูเหลาดวยใจของตนแลวไดพิจารณาเห็นบุคคลนั้นผูทศุ ีล มีธรรมอันลามก
มีความประพฤติไมสะอาดนารังเกียจ มีการงานปกปด ไมเปนสมณะปฏิญาณวา
เปนสมณะ ไมเปนพรหมจารี ปฏิญาณวาเปนพรหมจารีผูเนาใน ผูอันราคะ
รั่วรดแลว ผูเปนดุจหยากเยื่อ นั่งอยูในทามกลางภิกษุสงฆ ครั้นแลว ทาน
พระมหาโมคคัลลานะลุกจากอาสนะเขาไปหาบุคคลนั้น แลวไดกลาวกะบุคคลนั้น
วา จงลุกขึ้นเถิดผูมีอายุ พระผูม ีพระภาคทรงเห็นทานแลว ทานไมมีธรรมเปน
เครื่องอยูรวมกับภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นแล บุคคลนั้นไดนิ่งเสีย แมครั้งที่ ๒
... แมครั้งที่ ๓ ทานพระมหาโมคคัลลานะก็ไดกลาวกะบุคคลนั้นวา จงลุกขึน้
เถิดผูมีอายุ พระผูมีพระภาคทรงเห็นทานแลว ทานไมมีธรรมเปนเครื่องอยูรวม
กับภิกษุทั้งหลาย แมครั้งที่ ๓ บุคคลนั้นก็ไดนิ่งเสีย ลําดับนัน้ แล ทานพระ*มหาโมคคัลลานะจับบุคคลนั้นที่แขน ฉุดใหออกไปจากภายนอกซุมประตู ใส*กลอนแลว เขาไปเฝาพระผูม พี ระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูม-ี
*พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคใหบุคคลนั้นออกไปแลว บริษัท
บริสุทธิ์แลว ขอพระผูมีพระภาคทรงแสดงปาติโมกขแกภิกษุทั้งหลายเถิด พระ*ผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโมคคัลลานะ นาอัศจรรย ดูกรโมคคัลลานะ ไมเคย
มีมาแลว โมฆบุรุษนี้อยูจนกระทั่งตองจับแขนฉุดออกไป ลําดับนั้นแล พระ*ผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ ตั้งแตนี้ไป เรา
จักไมกระทําอุโบสถ แสดงปาติโมกข ตั้งแตนี้ไป เธอทั้งหลายนั่นแลพึงกระทํา
อุโบสถ แสดงปาติโมกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคตจะพึงกระทําอุโบสถ
แสดงปาติโมกข ในเมื่อบริษัทไมบริสุทธิ์นั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาส ฯ
[๑๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในมหาสมุทร มีธรรมอันนาอัศจรรย ไม
เคยมีมา ๘ ประการนี้ ที่พวกอสูรเห็นแลวๆ พากันยินดีอยูในมหาสมุทร ๘
ประการเปนไฉน

ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาสมุทรลาดลุมลึกลงไปตามลําดับไมโกรกชันเหมือน
เหว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอทีม่ หาสมุทรลาดลุมลึกลงไปตามลําดับ ไมโกรกชัน
เหมือนเหว นี้เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา ประการที่ ๑ มีอยูใน
มหาสมุทร ที่พวกอสูรเห็นแลวๆ พากันยินดีอยูในมหาสมุทร ฯ
อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรเต็มเปยมอยูเสมอ ไมลนฝง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย แมขอที่มหาสมุทรเต็มเปยมอยูเสมอ ไมลนฝงนี้กเ็ ปนธรรมอันนา
อัศจรรย ไมเคยมีมาประการที่ ๒ ... ฯ
อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรยอมไมเกลื่อนกลนดวยซากศพเพราะคลื่น
ยอมซัดเอาซากศพเขาหาฝงใหขึ้นบก ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมขอที่มหาสมุทรไม
เกลื่อนกลนดวยซากศพ เพราะคลื่นยอมซัดเอาซากศพเขาหาฝงใหขึ้นบก นี้ก็
เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา ประการที่ ๓ ... ฯ
อีกประการหนึ่ง แมน้ําสายใหญๆ คือ แมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี
สรภู มหี แมน้ําเหลานั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแลว ยอมละชื่อและโคตรเดิม
หมด ถึงการนับวามหาสมุทรนั่นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมขอที่แมน้ําสายใหญๆ
คือ แมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี แมน้ําเหลานั้นไหลไปถึง
มหาสมุทรแลว ยอมละชื่อและโคตรเดิมหมด ถึงการนับวามหาสมุทรนั่นเอง
นี้ก็เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา ประการที่ ๔ ... ฯ
อีกประการหนึ่ง แมน้ําทุกสายในโลกยอมไหลไปรวมลงในมหาสมุทร
และสายฝนก็ตกลงสูมหาสมุทร มหาสมุทรก็มิไดปรากฏวาจะพรองหรือเต็มเพราะ
น้ํานั้นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมขอที่แมน้ําทุกสายในโลกไหลไปรวมลงใน
มหาสมุทร และสายฝนก็ตกลงสูมหาสมุทร แตมหาสมุทรก็มิไดปรากฏวาจะ
พรองหรือเต็มเพราะน้ํานั้นๆ นี้ก็เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา ประการ
ที่ ๕ ... ฯ
อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรมีรสเดียว คือ รสเค็ม ดูกรภิกษุทั้งหลาย
แมขอที่มหาสมุทรทั้งหลายมีรสเดียว คือ รสเค็ม นี้ก็เปนธรรมอันนาอัศจรรย
ไมเคยมีมา ประการที่ ๖ ... ฯ
อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิด ในมหาสมุทร
นั้นมีรัตนะเหลานี้ คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกว
ประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม แกวมรกต ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมขอที่
มหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิด ... นี้ก็เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา
ประการที่ ๗ ... ฯ
อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรเปนที่พํานักอาศัยของสิ่งที่มชี ีวิตใหญๆ สิ่ง
มีชีวิตใหญๆ ในมหาสมุทรนั้น คือ ปลาติมิ ปลามิงคละ ปลาติมิติมิงคละ

พวกอสูร นาค คนธรรพ แมที่มีรางกายใหญประมาณรอยโยชน สองรอย
โยชน สามรอยโยชน สี่รอยโยชน หารอยโยชน ก็มีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย
แมขอที่มหาสมุทรเปนที่พํานักของสิ่งที่มีชีวติ ใหญๆ ... นี้ก็เปนธรรมอันนา
อัศจรรย ไมเคยมีมา ประการที่ ๘ ที่พวกอสูรเห็นแลวๆ พากันยินดีอยูใน
มหาสมุทร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในมหาสมุทรมีธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา
๘ ประการนี้แล ที่พวกอสูรเห็นแลวๆ พากันยินดีอยูในมหาสมุทร ฯ
[๑๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมวินัยนี้ ก็มีธรรมอันนาอัศจรรย
ไมเคยมีมา ๘ ประการ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลวๆ พากันยินดีอยูในธรรมวินัย
ฉันนั้นเหมือนกัน ๘ ประการเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมวินัยนี้ มีการศึกษาไปตามลําดับ มีการ
กระทําไปตามลําดับ มีการปฏิบัติไปตามลําดับ มิใชวาจะมีการบรรลุอรหัตผลโดย
ตรง เปรียบเหมือนมหาสมุทรลาดลุมลึกไปตามลําดับ ไมโกรกชันเหมือนเหว
ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ในธรรมวินัยนี้มีการศึกษาไปตามลําดับ มีการ
กระทําไปตามลําดับ มีการปฏิบัติไปตามลําดับ มิใชวาจะมีการบรรลุอรหัตผลโดย
ตรง นี้เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาประการที่ ๑ ในธรรมวินัยนี้ ที่
ภิกษุทั้งหลายเห็นแลวๆ พากันยินดีอยูใ นธรรมวินัยนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สาวกทัง้ หลายของเรา ไมลวงสิกขาบทที่เราบัญญัติ
แลวแมเพราะเหตุแหงชีวิต เปรียบเสมือนมหาสมุทรเต็มเปยมอยูเสมอ ไมลน
ฝง ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลายแมขอที่สาวกทั้งหลายของเรา ไมลวงสิกขาบทที่
เราบัญญัติแลว นี้ก็เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา ประการที่ ๒ ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูทุศีล มีบาปธรรม มีความประพฤติไม
สะอาดนารังเกียจ ปกปดกรรมชั่ว ไมใชสมณะปฏิญาณวาเปนสมณะ ไมใช
ผูประพฤติพรหมจรรยปฏิญาณวาประพฤติพรหมจรรย เสียใน ชุมดวยราคะ
เปนดุจหยากเยือ่ สงฆไมยอมอยูรวมกับบุคคลนั้น ประชุมกันยกวัตรเธอเสีย
ทันที แมเขาจะนั่งอยูในทามกลางภิกษุสงฆ แตเขาก็ชื่อวาหางไกลจากสงฆ
และสงฆก็หางไกลจากเขา เปรียบเหมือนมหาสมุทร ไมเกลือ่ นกลนดวยซากศพ
เพราะคลื่นยอมซัดเอาซากศพในมหาสมุทรเขาหาฝง ใหขึ้นบก ฉะนั้น ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย แมขอที่บุคคลผูทุศีล มีบาปธรรม ... และสงฆก็หางไกลจากเขา
นี้ก็เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาประการที่ ๓ ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย วรรณะ ๔ จําพวก คือ กษัตริย พราหมณ
แพศย ศูทร ออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวยอมละ
ชื่อและโคตรเดิม ถึงการนับวาพระสมณศากยบุตรทั้งนั้น เปรียบเหมือนแมนา้ํ
ใหญๆ คือ แมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี แมน้ําเหลานั้นไหลไป

ถึงมหาสมุทรแลว ยอมละชื่อและโคตรเดิมหมด ถึงการนับวามหาสมุทรนั่นเอง
ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมขอที่วรรณะ ๔ จําพวก คือ กษัตริย พราหมณ
... ถึงการนับวาพระสมณศากยบุตรทั้งนั้น นี้ก็เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคย
มีมา ประการที่ ๔ ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมภิกษุเปนอันมากจะปรินิพพาน ดวยอนุปาทิเสส*นิพพานธาตุ นิพพานธาตุก็มิไดปรากฏวาพรองหรือเต็มดวยภิกษุนั้น เปรียบเหมือน
แมน้ําทุกสายในโลก ยอมไหลไปรวมลงในมหาสมุทร และสายฝนก็ตกลงสู
มหาสมุทร มหาสมุทรก็ไมปรากฏวาพรองหรือเต็ม ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
แมขอที่ภิกษุทั้งหลายจะปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพพานธาตุก็มิได
ปรากฏวาพรองหรือเต็มดวยภิกษุนั้น นี้เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา
ประการที่ ๕ ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมวินัยนี้มีรสเดียว คือวิมุตติรส เปรียบเหมือน
มหาสมุทรมีรสเดียว คือ รสเค็มฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมขอธรรมวินัยนี้มีรส
เดียว คือ วิมุตติรส นี้ก็เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา ประการ
ที่ ๖ ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมวินัยนี้มีรัตนะมากมายหลายชนิด ในธรรมวินัย
นั้นมีรัตนะเหลานี้ คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕
พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรัตนะมากมาย
หลายชนิด ในมหาสมุทรนั้นมีรัตนะเหลานี้ คือ แกวมุกดา แกวมณี แกว
ไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม แกวมรกต ฉะนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมขอทีธ่ รรมวินัยนี้มีรัตนะมากมายหลายชนิด ... อริยมรรคมี
องค ๘ นี้ก็เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา ประการที่ ๗ ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมวินัยนี้เปนที่พํานักอาศัยสิ่งมีชีวติ ใหญๆ ใน
ธรรมวินัยนั้น มีสิ่งที่มีชีวิตใหญๆ เหลานี้ คือ พระโสดาบัน ทานผูปฏิบัติ
เพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล พระสกทาคามี ทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่ง
สกทาคามิผล พระอนาคามี ทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล พระ*อรหันต ทานผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต เปรียบเหมือนมหาสมุทรเปนที่
พํานักอาศัยของสิ่งมีชีวิตใหญๆ ในมหาสมุทรนั้นมีสิ่งที่มีชีวติ ใหญๆ เหลานี้
คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคละ ปลาติมิติมิงคละ อสูร นาค คนธรรพ แมมีรางกาย
ใหญประมาณรอยโยชน สองรอยโยชน สามรอยโยชน สี่รอยโยชน
หารอยโยชนฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมขอที่ธรรมวินัยนี้เปนที่พํานักอาศัยสิ่งที่
มีชีวิตใหญๆ ... ทานผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต นี้ก็เปนธรรมอันนา
อัศจรรย ไมเคยมีมา ประการที่ ๘ ในธรรมวินัยนี้ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลวๆ

พากันยินดีอยูในธรรมวินัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมวินัยนี้ มีธรรมอันนา
อัศจรรย ไมเคยมีมา ๘ ประการนี้แล ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลวๆ พากันยินดี
อยูในธรรมวินัยนี้ ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
ฝน คือ กิเลสยอมรั่วรดสิง่ ที่ปกปด ยอมไมรั่วรดสิ่งที่เปด
เพราะฉะนั้น พึงเปดสิ่งที่ปกปดไวเสีย ฝน คือ กิเลส
ยอมไมรั่วรดสิ่งที่เปดนัน้ อยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. โสณสูตร
[๑๑๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระ*มหากัจจานะอยู ณ ปวัฏฏบรรพต แควนกุรุรฆระ ในอวันตีชนบท ก็สมัยนัน้ แล
อุบาสกชื่อโสณโกฏิกัณณะ เปนอุปฏฐากของทานพระมหากัจจานะ ครั้งนั้นแล
อุบาสกชื่อโสณโกฏิกัณณะ หลีกเรนอยูในทีล่ ับ ไดเกิดความปริวิตกแหงใจ
อยางนี้วา พระคุณเจามหากัจจานะยอมแสดงธรรมดวยอาการใดๆ ธรรมนั้นยอม
ปรากฏแกเราผูพิจารณาอยูดวยอาการนั้นๆ อยางนี้วา บุคคลผูครองเรือน จะ
ประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบูรณโดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย
ผิฉะนั้นเราพึงปลงผมและหนวดนุงหมผากาสายะออกบวชเปนบรรพชิตเถิด ลําดับ
นั้นแล อุบาสกโสณโกฏิกัณณะเขาไปหาทานพระมหากัจจานะถึงที่อยู อภิวาท
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระมหากัจจานะวา
ขาแตทานผูเจริญ ขอโอกาส กระผมหลีกเรนอยูในที่ลับ ไดเกิดปริวิตกแหงใจ
อยางนี้วา พระคุณเจามหากัจจานะยอมแสดงธรรมดวยอาการใดๆ ธรรมนั้น
ยอมปรากฏแกเราผูพิจารณาอยูดวยอาการนั้นๆ อยางนี้วา บุคคลผูอยูครองเรือน
จะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบูรณโดยสวนเดียวดุจสังข ไมใชทําไดงาย
ผิฉะนั้น เราพึงปลงผมและหนวดนุงหมผากาสายะออกบวชเปนบรรพชิตเถิด
ขาแตทานผูเจริญ ขอพระคุณเจามหากัจจานะโปรดใหกระผมบวชเถิด ฯ
[๑๒๐] เมื่ออุบาสกโสณโกฏิกัณณะกลาวอยางนี้แลว ทานพระมหา*กัจจานะไดกลาวกะอุบาสกโสณโกฏิกัณณะวา ดูกรโสณะ พรหมจรรยมีภัต
หนเดียว มีการนอนผูเดียวตลอดชีวิต ทําไดยากนัก ดูกรโสณะ เชิญทานเปน
คฤหัสถอยูในเรือนนั้นแล จงหมั่นประกอบพรหมจรรยอันมีภัตหนเดียว นอน
ผูเดียว เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายเถิด ครั้งนั้นแล การปรารภเพื่อ

จะบวชของอุบาสกโสณโกฏิกณ
ั ณะไดระงับไป แมครั้งที่ ๒ ... การปรารภเพื่อ
จะบวชของอุบาสกโสณโกฏิกณ
ั ณะก็ไดระงับไป แมครั้งที่ ๓ อุบาสกโสณโกฏิ*กัณณะหลีกเรนอยูในที่ลับ เกิดความปริวิตกแหงใจอยางนี้วา พระคุณเจา
มหากัจจานะยอมแสดงธรรมดวยอาการใดๆ ธรรมนั้นยอมปรากฏแกเราผูพิจารณา
อยูดวยอาการนั้นๆ อยางนี้วา บุคคลผูอยูครองเรือน จะประพฤติพรหมจรรย
ใหบริสุทธิ์บริบูรณโดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ผิฉะนั้น เรา
พึงปลงผมและหนวดนุงหมผากาสายะออกบวชเปนบรรพชิตเถิด แมครั้งที่ ๓
อุบาสกโสณโกฏิกัณณะก็ไดเขาไปหาทานพระมหากัจจานะถึงที่อยู อภิวาทแลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระมหากัจจานะวา ขาแต
ทานผูเจริญ กระผมหลีกเรนอยูในที่ลับ ไดเกิดความปริวิตกแหงใจอยางนีว้ า
พระคุณเจามหากัจจานะยอมแสดงธรรมดวยอาการใดๆ ธรรมนั้นยอมปรากฏ
แกเราผูพิจารณาอยูดวยอาการนั้นๆ อยางนี้วา บุคคลผูอยูครองเรือน จะประพฤติ
พรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณโดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ผิฉะนั้น
เราพึงปลงผมและหนวดนุงหมผากาสายะออกบวชเปนบรรพชิตเถิด ขาแตทาน
ผูเจริญ ขอพระคุณเจามหากัจจานะโปรดใหกระผมบวชเถิด ลําดับนั้นแล
ทานพระมหากัจจานะใหอุบาสกโสณโกฏิกณ
ั ณะบวชแลว ฯ
[๑๒๑] ก็โดยสมัยนั้น อวันตีทักขิณาบถมีภิกษุนอย ครั้งนั้นแล ทาน
พระมหากัจจานะใหประชุมพระภิกษุสงฆทศวรรคแตบาน และนิคมเปนตนนั้น
โดยยากลําบาก โดยลวงไปสามป จึงใหทานพระโสณะอุปสมบทได ครั้งนั้นแล
ทานพระโสณะอยูจําพรรษาแลว หลีกออกเรนอยูในที่ลับ เกิดความปริวิตกแหง
ใจอยางนี้วา เราไมไดเฝาพระผูมีพระภาคพระองคนั้นเฉพาะพระพักตร แตเราไดฟง
เทานั้นวา พระผูมีพระภาคพระองคนั้น พระองคเปนเชนนี้ๆ ถาวาพระอุปชฌายะ
พึงอนุญาตเราไซร เราพึงไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ลําดับนั้นแล เปนเวลาเย็น ทานพระโสณะออกจากที่เรน เขาไปหาพระมหา*กัจจานะถึงทีอ่ ยู อภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาว
กะทานพระมหากัจจานะวา ขาแตทานผูเจริญ ขอโอกาส เมือ่ กระผมหลีกออก
เรนอยูในที่ลับ ไดเกิดความปริวิตกแหงใจอยางนี้วา เราไมไดเฝาพระผูมีพระภาค
พระองคนั้นเฉพาะพระพักตร แตเราไดฟงเทานั้นวา พระผูมีพระภาคพระองคนั้น
พระองคเปนเชนนี้ๆ ถาวาพระอุปชฌายะพึงอนุญาตเราไซร เราพึงไปเฝา
พระผูมีพระภาคอรหัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ฯ
ทานพระมหากัจจานะกลาววา ดีละๆ โสณะ ทานจงไปเฝาพระผูมี*พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นเถิด ทานจักไดเฝาพระผูมพี ระภาค
พระองคนั้น ผูนาเลื่อมใส ควรเลื่อมใส มีอินทรียสงบ มีพระทัยสงบ

ผูถึงความสงบและความฝกอันสูงสุด ผูฝกแลว ผูคุมครองแลว มีอินทรียสํารวมแลว
ผูประเสริฐ ครั้นแลว ทานจงถวายบังคมพระบาทของพระผูม ีพระภาคดวยเศียรเกลา
ตามคําของเรา จงทูลถามถึงความเปนผูมอี าพาธนอย พระโรคเบาบาง กระปรี้*กระเปรา ทรงมีกําลัง ทรงอยูสําราญเถิด ฯ
ทานพระโสณะชื่นชมยินดีภาษิตของทานพระมหากัจจานะแลว ลุกจาก
อาสนะ อภิวาททานพระมหากัจจานะ กระทําประทักษิณ เก็บเสนาสนะแลว ถือ
บาตรและจีวรหลีกจาริกไปทางพระนครสาวัตถี เมื่อเที่ยวจาริกไปโดยลําดับ ไดถึง
พระนครสาวัตถีแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวได
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระมหากัจจานะอุปช ฌายะของขาพระองค
ถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา และทูลถามถึงความเปน
ผูมีพระอาพาธนอย พระโรคเบาบาง กระปรี้กระเปรา ทรงมีกําลัง ทรงอยูสาํ ราญ
พระเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอพึงอดทนไดหรือ พึงให
เปนไปไดหรือ เธอมาสิ้นหนทางไกลดวยความไมลําบากหรือ และเธอไมลําบาก
ดวยบิณฑบาตหรือ ทานพระโสณะกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองค
พึงอดทนได พึงใหเปนไปได ขาพระองคมาสิ้นหนทางไกลดวยความไมลําบาก
และขาพระองคไมลําบากดวยบิณฑบาตพระเจาขา ฯ
[๑๒๒] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสสั่งทานพระอานนทวา ดูกร
อานนท เธอจงปูลาดเสนาสนะสําหรับภิกษุผูอาคันตุกะนี้เถิด ลําดับนั้น ทาน
พระอานนทดําริวา พระผูมีพระภาคตรัสสั่งใชเราวา ดูกรอานนท เธอจงปูลาด
เสนาสนะสําหรับภิกษุอาคันตุกะนี้เถิด ดังนี้ เพื่อภิกษุใด พระผูมีพระภาคทรง
ปรารถนาจะประทับอยูในวิหารเดียวกันกับภิกษุนั้น พระผูมีพระภาคทรงปรารถนา
จะประทับอยูในวิหารเดียวกับทานพระโสณะ ทานพระอานนทไดปูลาดเสนาสนะ
สําหรับทานพระโสณะในวิหารที่พระผูมีพระภาคประทับอยู ครั้งนั้นแล พระผูม-ี
*พระภาคทรงยับยั้งดวยการบรรทมในอัพโภกาสสิ้นราตรีเปนอันมาก ทรงลางพระ*บาทแลว เสด็จเขาไปสูพระวิหาร แมทานพระโสณะก็ยับยั้งดวยการนอนใน
อัพโภกาสสิ้นราตรีเปนอันมาก ลางเทาแลวเขาไปสูพระวิหาร ครั้งนั้นแล พระผูม-ี
*พระภาคทรงลุกขึ้นในเวลาใกลรุงแหงราตรี รับสั่งกะทานพระโสณะวา ดูกรภิกษุ
การกลาวธรรมจงแจมแจงกะเธอเถิด ทานพระโสณะทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
ไดกลาวพระสูตรทั้งหมด ๑๖ สูตร จัดเปนวรรค ๘ วรรค ดวยสรภัญญะ ลําดับ
นั้น ในเวลาจบสรภัญญะของทานพระโสณะ พระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาวา
ดีละๆ ภิกษุ พระสูตร ๑๖ สูตร จัดเปนวรรค ๘ วรรค เธอเรียนดีแลว กระ
ทําไวในใจดีแลว จําทรงไวดีแลว เธอเปนผูประกอบดวยวาจาไพเราะ ไมมีโทษ

สามารถเพื่อจะยังเนือ้ ความใหแจมแจง ดูกรภิกษุ เธอมีพรรษาเทาไร ทานพระ*โสณะกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคมีพรรษาหนึ่ง ฯ
พ. เธอไดทาํ ชาอยูอยางนี้เพื่ออะไร ฯ
โส. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดเห็นโทษในกามทั้งหลายโดย
กาลนาน ทั้งฆราวาสก็คับแคบ มีกิจมาก มีกรณียมาก พระเจาขา ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทาน
นี้ในเวลานั้นวา
พระอริยเจายอมไมยินดีในบาป ทานผูสะอาดยอมไมยนิ ดี
ในบาป เพราะไดเห็นโทษในโลก เพราะไดรูธรรมอัน
ไมมีอุปธิ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. กังขาเรวตสูตร
[๑๒๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระกังขาเรวตะ
นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง พิจารณากังขาวิตรณวิสุทธิของตนอยูในที่ไมไกลพระผูมี
พระภาค พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นทานพระกังขาเรวตะผูนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง
พิจารณากังขาวิตรณวิสุทธิของตนอยูในที่ไมไกล ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
ความสงสัยอยางหนึ่งอยางใดในอัตภาพนี้หรือในอัตภาพอื่น
ในความรูของตน หรือในความรูของผูอนื่ บุคคลผูเพง
พินิจ มีความเพียร ประพฤติพรหมจรรยอยู ยอมละ
ความสงสัยเหลานั้นไดทั้งหมด ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. อานันทสูตร
[๑๒๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กลันทก*นิวาปสถาน ใกลพระนครราชคฤห ก็สมัยนัน้ แล ในวันอุโบสถเวลาเชา ทาน*พระอานนทนุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตยังพระนครราชคฤห พระ*เทวทัตตไดเห็นทานพระอานนทกําลังเที่ยวบิณฑบาตอยูในพระนครราชคฤห จึงเขา
ไปหาทานพระอานนท แลวไดกลาวกะทานพระอานนทวา ดูกรอาวุโสอานนท
บัดนี้ ผมจักกระทําอุโบสถและสังฆกรรมแยกจากพระผูมีพระภาค แยกจากภิกษุ-

*สงฆ ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเทีย่ วบิณฑบาตใน
พระนครราชคฤห กลับจากบิณฑบาตในภายหลังภัตแลว เขาไปเฝาพระผูม ี
พระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบ
ทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เวลาเชา
ขาพระองคนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครราชคฤห พระ*เทวทัตตไดเห็นขาพระองคกําลังเทีย่ วบิณฑบาตอยูในพระนครราชคฤห จึงเขาไปหา
ขาพระองค ครั้นแลวไดกลาวกะขาพระองควา ดูกรอาวุโสอานนท บัดนี้ ผม
จักกระทําอุโบสถและสังฆกรรมแยกจากพระผูมีพระภาค แยกจากภิกษุสงฆ ตั้ง
แตวันนี้เปนตนไป ขาแตพระองคผูเจริญ วันนี้ พระเทวทัตตจักทําลายสงฆ จัก
กระทําอุโบสถและสังฆกรรม ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
ความดีคนดีทําไดงาย ความดีคนชั่วทําไดยาก ความชัว่
คนชั่วทําไดงาย ความชั่วพระอริยเจาทั้งหลายทําไดยาก ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. สัททายมานสูตร
[๑๒๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทกับภิกษุสงฆหมู
ใหญ ก็สมัยนั้นแล มาณพมากดวยกันเปลงเสียงอื้ออึงผานไปในที่ไมไกลพระผูมี
พระภาค พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นมาณพมากดวยกันเปลงเสียงอื้ออึงผานไป
ในที่ไมไกล ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
ชนทั้งหลายผูมีสติหลงลืม อวดอางวาเปนบัณฑิต พูดตาม
อารมณ (พูดเท็จ) พูดยืดยาวตามปรารถนา ยอมไมรูสึก
ถึงเหตุที่ตนพูดชักนําผูอื่นนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. จูฬปนถกสูตร
[๑๒๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล ทานพระจูฬปนถกะ
นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวจําเพาะหนา ในที่ไมไกลพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นทานพระจูฬปนถกะนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติ

ไวจําเพาะหนา ในที่ไมไกล ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
ภิกษุมีกายตั้งมั่นแลว มีใจตั้งมั่นแลว ยืนอยูก็ดี นั่งอยูกด็ ี
นอนอยูก็ดี ควบคุมสตินี้ไวอยู เธอพึงไดคุณวิเศษทั้ง
เบื้องตนและเบื้องปลาย ครั้นไดคุณวิเศษทั้งเบื้องตนและ
เบื้องปลายแลว พึงถึงสถานที่เปนที่ไมเห็นแหงมัจจุราช ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบโสณเถรวรรคที่ ๕
---------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ราชสูตร ๒. อัปปายุกาสูตร ๓. สุปปพุทธกุฏฐิสูตร
๔. กุมารกสูตร ๕. อุโปสถสูตร ๖. โสณสูตร ๗. กังขาเรวตสูตร
๘. อานันทสูตร ๙. สัททายมานสูตร ๑๐. จูฬปนถกสูตร ฯ
----------------อุทาน ชัจจันธวรรคที่ ๖
๑. อายุสมโอสัชชนสูตร
[๑๒๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กุฏาคารศาลาปามหาวัน ใกล
พระนครเวสาลี ครั้งนั้นแล เวลาเชา พระผูมพี ระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตร
และจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังพระนครเวสาลี ครั้นเสด็จเขาไปบิณฑบาตยัง
พระนครเวสาลี กลับจากบิณฑบาตในภายหลังภัตแลว ตรัสเรียกทานพระอานนท
วา ดูกรอานนท เธอจงถือผานิสีทนะ เราจักเขาไปยังปาวาลเจดีย เพื่อพักกลางวัน
ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว ถือผานิสีทนะติดตามพระผูมีพระภาค
ไปขางหลังๆ ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดเสด็จเขาไปยังปาวาลเจดีย
ประทับนั่งบนอาสนะที่ทานพระอานนทจัดถวาย ครั้นแลว ไดตรัสกะทาน
พระอานนทวา ดูกรอานนท พระนครเวสาลีนา รื่นรมย อุเทนเจดียนารื่นรมย
โคตมกเจดียนา รื่นรมย สัตตัมพเจดียนารื่นรมย พหุปุตตเจดียนารื่นรมย
สารันทเจดียนา รื่นรมย ปาวาลเจดียนารื่นรมย ดูกรอานนท อิทธิบาท
๔ ประการ ทานผูใดผูหนึ่งไดเจริญแลว ทําใหมากแลว กระทําใหเปนดุจยาน
ใหเปนที่ตั้ง มั่นคงแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว ทานผูนั้นหวังอยู พึงดํารง
อยูไดตลอดกัปหนึ่งหรือเกินกวากัป ดูกรอานนท อิทธิบาท ๔ ประการ ตถาคต
ไดเจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยาน ใหเปนที่ตั้ง มั่นคงแลว สั่งสม

แลว ปรารภดีแลว ตถาคตหวังอยู พึงดํารงอยูไ ดตลอดกัปหรือเกินกวากัป ฯ
[๑๒๘] เมื่อพระผูมีพระภาคทรงกระทํานิมิตอันแจงชัด กระทําโอภาส
อันแจงชัดถึงอยางนี้ ทานพระอานนทก็ไมสามารถจะรู ไมทูลวิงวอนพระผูม ีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคทรงดํารงอยูตลอดกัปเถิด ขอพระ*สุคตทรงดํารงอยูตลอดกัปเถิด เพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชน
เปนอันมาก เพือ่ อนุเคราะหสัตวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกือ้ กูล เพื่อความสุข
แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เพราะถูกมารเขาดลจิต ฯ
แมครั้งที่ ๒ ...
แมครั้งที่ ๓ พระผูมีพระภาคก็ไดตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท
พระนครเวสาลีนารื่นรมย อุเทนเจดียนารื่นรมย โคตมกเจดียนารื่นรมย สัตตัมพ*เจดียน ารื่นรมย พหุปุตตเจดียนารื่นรมย สารันทเจดียนารืน่ รมย ปาวาลเจดียนา
รื่นรมย ดูกรอานนท อิทธิบาท ๔ ประการ ทานผูใดผูหนึ่งไดเจริญแลว ทําให
มากแลว ทําใหเปนดุจยาน ใหเปนที่ตั้ง มั่นคงแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว
ทานผูนั้นหวังอยู พึงดํารงอยูไ ดตลอดกัปหรือเกินกวากัป ดูกรอานนท อิทธิบาท
๔ ประการ ตถาคตไดเจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยาน ใหเปนที่ตั้ง มั่นคง
แลว สั่งสมแลว ปรารภแลว ตถาคตหวังอยู พึงดํารงอยูไดตลอดกัปหรือเกินกวากัป
เมื่อพระผูมีพระภาคทรงกระทํานิมิตอันแจงชัด กระทําโอภาสอันแจงชัดถึงอยางนี้
ทานพระอานนทก็ไมสามารถจะรู ไมทูลวิงวอนพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคทรงดํารงอยูตลอดกัปเถิด ขอพระสุคตทรงดํารงอยูตลอด
กัปเถิด เพื่อเกือ้ กูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อ
อนุเคราะหแกสัตวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกือ้ กูล เพื่อความสุขแกเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย เพราะถูกมารเขาดลจิต ฯ
[๑๒๙] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกร
อานนท เธอจงไปเถิด เธอสําคัญกาลอันควรในบัดนี้เถิด ทานพระอานนททูล
รับพระผูมีพระภาคแลว ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมพี ระภาค กระทํา
ประทักษิณแลว นั่งอยูที่โคนตนไมตนหนึ่งในที่ไมไกลพระผูม ีพระภาค ฯ
[๑๓๐] ลําดับนั้นแล เมื่อทานพระอานนทหลีกไปแลวไมนาน มารผูมี
บาปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผเู จริญ บัดนี้ ขอพระผูมี
พระภาคเสด็จปรินิพพานเถิด ขอพระสุคตเจาเสด็จปรินิพพานเถิด บัดนี้ เปนกาล
ควรปรินิพพานของพระผูมพี ระภาค ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคตรัส
พระดํารัสนี้ไววา ดูกรมารผูมบี าป ภิกษุผูเปนสาวกของเรา จักยังเปนผูไมฉลาด
ไมไดรับแนะนํา ไมถึงความแกลวกลา ยังไมใครความเกษมจากโยคะ ยังไมเปน

พหูสูต ไมทรงธรรม ไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไมปฏิบัติชอบ ไม
ประพฤติตามธรรม ไมเรียนอาจริยวาทของตนแลว บอก แสดง บัญญัติ
แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทําใหงาย แสดงธรรมปาฏิหาริยย่ํายีดวยดีซึ่ง
ปรัปปวาทที่เกิดขึ้นแลวโดยชอบธรรมไมไดเพียงใด เราจักยังไมปรินิพพานเพียง
นั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บัดนี้ ภิกษุสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูฉ ลาด
ไดรับแนะนําแลว ถึงความเปนผูแกลวกลาแลว ใครความเกษมจากโยคะ เปน
พหูสูต ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรม
เรียนอาจริยวาทของตนแลว บอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก
กระทําใหงาย ยอมแสดงธรรมมีปาฏิหาริยย่ํายีดวยดีซึ่งปรัปปวาทที่เกิดขึน้ แลวโดย
ชอบธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานเถิด
ขอพระสุคตเจาเสด็จปรินิพพานเถิด บัดนี้เปนกาลควรปรินิพพานของพระผูมีพระ*ภาค ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคตรัสพระดํารัสนี้ไววา ดูกรมารผูมี
บาป ภิกษุณีสาวิกาของเรา ... อุบาสกสาวกของเรา ... อุบาสิกาสาวิกาของเรา
จักยังเปนผูไ มฉลาด ไมไดรับแนะนําดีแลว ยังไมถึงความแกลวกลา ยังไม
ใครความเกษมจากโยคะ ไมทรงธรรม ไมเปนพหูสูต ยังไมปฏิบัติธรรมสมควร
แกธรรม ไมปฏิบัติชอบ ยังไมประพฤติตามธรรม ไมเรียนอาจริยวาทของตนแลว
บอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก จักกระทําใหงาย แสดงธรรม
มีปาฏิหาริยย่ํายีดวยดี ซึ่งปรัปปวาทที่บังเกิดขึ้นแลวโดยชอบธรรม ไมไดเพียงใด
เราจักยังไมปรินิพพานเพียงนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บัดนี้ อุบาสิกาสาวิกา
ของพระผูมีพระภาค เปนผูฉลาด ไดรับแนะนําดีแลว ถึงความแกลวกลา ใคร
ความเกษมจากโยคะ ทรงธรรม เปนพหูสูต ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม
ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรม เรียนอาจริยวาทของตนแลว บอก แสดง
บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก ยอมกระทําใหงาย แสดงธรรมมีปาฏิหาริย
ย่ํายีดวยดีซึ่งปรัปปวาทที่เกิดขึ้นแลวโดยชอบธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้
ขอพระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานเถิด ขอพระสุคตเจาเสด็จปรินิพพานเถิด
บัดนี้เปนกาลควรปรินิพพานของพระผูมีพระภาค ขาแตพระองคผเู จริญ ก็พระผูมี
พระภาคตรัสพระดํารัสนี้ไววา ดูกรมารผูมบี าป พรหมจรรยของเรานี้จักยังไม
เจริญ แพรหลาย กวางขวาง คนสวนมากยังไมรูทั่วถึง ยังไมแนนหนา เทวดา
และมนุษยทั้งหลายยังไมประกาศดีแลว เพียงใด เราจักไมปรินิพพานเพียงนั้น
บัดนี้ พรหมจรรยของพระผูม ีพระภาคเจริญแพรหลาย กวางขวาง คนสวนมาก
รูทั่วถึง แนนหนา เทวดาและมนุษยทั้งหลายประกาศดีแลว ขาแตพระองค
ผูเจริญ บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานเถิด ขอพระสุคตเจาเสด็จ
ปรินิพพานเถิด บัดนี้เปนกาลควรปรินิพพานของพระผูมพี ระภาค ฯ

[๑๓๑] เมื่อมารกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะมารผูมี
บาปนั้นวา ดูกรมารผูมีบาป ทานจงเปนผูขวนขวายนอยเถิด ไมนานนักตถาคต
จักปรินิพพาน แตนี้ลวงไป ๓ เดือน ตถาคตจักปรินิพพาน ครั้งนั้นแล พระผู
มีพระภาคมีพระสติสัมปชัญญะทรงปลงอายุสังขาร ณ ปาวาลเจดีย ก็เมื่อพระผู
มีพระภาคทรงปลงอายุสังขารแลว แผนดินใหญหวั่นไหว นาพึงกลัว โลมชาติ
ชูชัน และกลองทิพยก็บันลือลัน่ ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลวไดทรงเปลงอุทาน
นี้ในเวลานั้นวา
มุนีไดปลงเครื่องปรุงแตงภพอันเปนเหตุสมภพทั้งที่ชั่งไดและ
ชั่งไมได ยินดีแลวในภายใน มีจิตตั้งมั่น ไดทําลายกิเลสที่
เกิดในตนเหมือนทหารทําลายเกราะ ฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. ปฏิสัลลานสูตร
[๑๓๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปุพพารามปราสาทของนาง
วิสาขามิคารมารดา ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ในเวลาเย็น พระผูมี
พระภาคเสด็จออกจากทีเ่ รน ประทับนั่งอยูภายนอกซุมประตู ลําดับนั้นแล
พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูม พี ระภาคถึงที่ประทับ ทรงถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ก็สมัยนั้น ชฎิล ๗
คน นิครนถ ๗ คน อเจลก ๗ คน เอกสาฎก ๗ คน และปริพาชก ๗ คน
มีขนรักแรและเล็บงอกยาว หาบบริขารหลายอยาง เดินผานไปในที่ไมไกลพระผู
มีพระภาค พระเจาปเสนทิโกศลไดทอดพระเนตรเห็นชฎิล ๗ คน นิครนถ ๗
คน อเจลก ๗ คน เอกสาฎก ๗ คน และปริพาชก ๗ คนเหลานั้น ผูมีขน
รักแรและเล็บงอกยาว หาบบริขารหลายอยาง เดินผานไปในทีไ่ มไกลพระผูม ี
พระภาค ครั้นแลวทรงลุกจากอาสนะ ทรงกระทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่งแลวทรง
คุกพระชานุมณฑลเบื้องขวาลงที่แผนดิน ทรงประนมอัญชลีไปทางที่ชฎิล ๗
คน นิครนถ ๗ คน อเจลก ๗ คน เอกสาฎก ๗ คน และปริพาชก ๗ คนแลว
ทรงประกาศพระนาม ๓ ครั้งวา ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจาคือ พระเจา
ปเสนทิโกศล ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจาคือพระเจาปเสนทิโกศล ขาแต
ทานผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจาคือพระเจาปเสนทิโกศล ลําดับนั้นแล เมื่อชฎิล ๗
คน นิครนถ ๗ คน อเจลก ๗ คน เอกสาฎก ๗ คน และปริพาชก ๗ คน
เหลานั้นหลีกไปแลวไมนาน พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวน

ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ทา น
เหลานั้น เปนคนหนึ่งในจํานวนพระอรหันตหรือในจํานวนทานผูบรรลุอรหัตตมรรค
ในโลก ฯ
[๑๓๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรเปนคฤหัสถ
บริโภคกาม ทรงครองฆราวาสอันคับคั่งดวยพระโอรสและพระมเหสีอยู ทรงใช
สอยผาแควนกาสีและจันทนอยู ทรงทัดทรงดอกไม ของหอม และเครื่อง
ประเทืองผิวอยู ทรงยินดีเงินและทองอยู ยากที่จะทรงทราบไดวา ทานเหลานี้เปน
พระอรหันต หรือวาทานเหลานี้บรรลุอรหัตตมรรค ฯ
๑. ดูกรมหาบพิตร ศีล พึงทราบไดดวยการอยูรวมกัน และศีลนั้นแล
พึงทราบไดโดยกาลนาน ไมใชโดยกาลนิดหนอย เมื่อมนสิการพึงทราบได ไม
มนสิการไมพึงทราบ ผูมีปญญาพึงทราบได ผูมีปญญาทรามไมพึงทราบ ฯ
๒. ความเปนผูสะอาด พึงทราบไดดวยการปราศรัย และความเปนผู
สะอาดนั้นแลพึงทราบไดโดยกาลนาน ไมใชโดยกาลนิดหนอย มนสิการพึงทราบ
ได ไมมนสิการไมพึงทราบ ผูมีปญญาพึงทราบได ผูมีปญญาทรามไมพึงทราบ ฯ
๓. กําลังใจ พึงทราบไดในเพราะอันตราย และกําลังใจนั้นแลพึงทราบ
ไดโดยกาลนาน ไมใชโดยการนิดหนอย มนสิการพึงทราบได ไมมนสิการไม
พึงทราบ ผูมีปญญาพึงทราบได ผูมีปญญาทรามไมพึงทราบ ฯ
๔. ปญญา พึงทราบไดดวยการสนทนา ก็ปญญานั้นแลพึงทราบไดโดย
กาลนาน ไมใชโดยการนิดหนอย มนสิการพึงทราบได ไมมนสิการไมพึงทราบ
ผูมีปญญาพึงทราบได ผูมีปญ
 ญาทรามไมพึงทราบ ฯ
[๑๓๔] ป. ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระองคผูเจริญ
ไมเคยมีมา พระผูมีพระภาคไดตรัสพระดํารัสนี้วา ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตร
เปนคฤหัสถบริโภคกาม ทรงครองฆราวาสอันคับคั่งดวยพระโอรสและพระมเหสี
อยู ทรงใชสอยผาแควนกาสีและจันทนอยู ทรงทัดทรงดอกไม ของหอม และ
เครื่องประเทืองผิวอยู ทรงยินดีเงินและทองอยู ยากที่จะรูไดวา ทานเหลานั้น
เปนพระอรหันต หรือวาทานเหลานี้บรรลุอรหัตตมรรค ดูกรมหาบพิตร ศีล พึง
ทราบไดดวยการอยูรวมกัน และศีลนั้นแลพึงทราบไดโดยกาลนาน ไมใชโดย
กาลนิดหนอย มนสิการพึงทราบได ไมมนสิการไมพึงทราบ ผูมีปญญาพึงทราบ
ได ผูมีปญญาทรามไมพึงทราบ ความเปนผูสะอาด พึงทราบไดดวยการปราศรัย
และความเปนผูสะอาดนั้นแลพึงทราบไดโดยกาลนาน ไมใชโดยกาลนิดหนอย
มนสิการพึงทราบได ไมมนสิการไมพึงทราบ ผูมีปญญาพึงทราบได ผูมีปญ
 ญา
ทรามไมพึงทราบ กําลังใจ พึงทราบไดในเพราะอันตราย และกําลังใจนั้นแลพึง
ทราบไดโดยกาลนาน ไมใชโดยกาลนิดหนอย มนสิการพึงทราบได ไมมนสิการ

ไมพึงทราบ ผูมีปญญาพึงทราบได ผูมีปญญาทรามไมพึงทราบ ปญญาพึงทราบได
ดวยการสนทนา และปญญานั้นแลพึงทราบไดโดยกาลนาน ไมใชโดยนิดหนอย
มนสิการพึงทราบได ไมมนสิการไมพึงทราบ ผูมีปญญาพึงทราบได ผูมีปญ
 ญา
ทรามไมพึงทราบ ขาแตพระองคผูเจริญ พวกราชบุรุษปลอมตัวเปนนักบวชเที่ยว
สอดแนมของหมอมฉันเหลานี้ ตรวจตราชนบทแลวกลับมา พวกเขาตรวจตรา
กอน หมอมฉันจักตรวจตราภายหลัง ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ พวกเขาลอย
ธุลีและมลทินแลว อาบดีแลว ไลทาดีแลว ปลงผมและหนวดแลว นุงผาขาว
ผูอิ่มเอิบพรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรอตนอยู ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
บรรพชิตไมควรพยายามในบาปกรรมทั่วไป ไมควรเปนคนใช
ของผูอื่น ไมควรอาศัยผูอนื่ เปนอยู ไมควรแสดงธรรมเพื่อ
ประโยชนแตทรัพยนั้นๆ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. อาหุสูตร
[๑๓๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาค
ประทับนั่งทรงพิจารณาอกุศลบาปธรรมเปนอันมากที่พระองคทรงละไดแลว และ
กุศลธรรมเปนอันมากที่ถึงความเจริญบริบูรณ ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบอกุศลบาปธรรมเปนอันมากที่
พระองคทรงละไดแลว และกุศลธรรมเปนอันมากที่ถึงความเจริญบริบูรณ จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
สิ่งทั้งปวงไดมีแลวในกาลกอน ไมมีแลวในกาลนั้น สิ่ง
ทั้งปวงไมมีแลวในกาลกอน ไดมีแลวในกาลนั้น ไมมแี ลว
จักไมมี และยอมไมมีในบัดนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. กิรสูตรที่ ๑
[๑๓๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล สมณะ พราหมณ
ปริพาชกมากดวยกัน ผูมีลทั ธิตางๆ กัน มีทิฐิตางกัน มีความพอใจตางกัน มี
ความชอบใจตางกัน อาศัยทิฐินิสัยตางกัน อาศัยอยูในพระนครสาวัตถี สมณ-

*พราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา
๑. โลกเที่ยง นี้แหละจริง อื่นเปลา ฯ
สวนสมณพราหมณอีกพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา
๒. โลกไมเที่ยง นี้แหละจริง อื่นเปลา ฯ
สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา
๓. โลกมีทสี่ ุด ...
๔. โลกไมมที ี่สุด ...
๕. ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ...
๖. ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอืน่ ...
๗. สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเปนอีก ...
๘. สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมไมเปนอีก ...
๙. สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี นี้
แหละจริง อื่นเปลา ฯ
สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา
๑๐. สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็
หามิได นี้แหละจริง อื่นเปลา ฯ
สมณพราหมณเหลานั้นเกิดบาดหมางกัน ทะเลาะกัน วิวาทกัน ทิ่ม
แทงกันและกันดวยหอกคือปากวา ธรรมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมไม
เปนเชนนี้ ธรรมเปนเชนนี้ ฯ
[๑๓๗] ครั้งนั้นเปนเวลาเชา ภิกษุมากดวยกัน นุงแลวถือบาตรและ
จีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี
กลับจากบิณฑบาตรภายหลังภัตแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส สมณะ พราหมณ ปริพาชกมาก
ดวยกัน ผูมีลทั ธิตางๆ กัน มีทิฐิตางกัน มีความพอใจตางกัน มีความชอบใจ
ตางกัน อาศัยทิฐินิสัยตางกัน อาศัยอยูในพระนครสาวัตถี สมณพราหมณพวก
หนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา โลกเทีย่ ง นี้แหละจริง ... ธรรมเปนเชนนี้
ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมเปนเชนนี้ พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อัญญเดียรถียเปนคนบอด ไมมีจักษุ ไมรูจักประโยชน ไมรูจัก
ความฉิบหายใชประโยชน ไมรูจักธรรมไมรูจักสภาพมิใชธรรม เมื่อไมรูจัก
ประโยชน ไมรจู ักความฉิบหายใชประโยชน ไมรูจักธรรม ไมรูจักสภาพมิใชธรรม
ก็บาดหมางกัน ทะเลาะกัน วิวาทกัน ทิ่มแทงกันและกันดวยหอกคือปากวา ธรรม
เปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมเปนเชนนี้ ฯ

[๑๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ในพระนครสาวัตถีนี้
แล มีพระราชาพระองคหนึ่ง ครั้งนั้นแล พระราชาพระองคนั้นตรัสเรียกบุรุษคน
หนึ่งมาสั่งวา ดูกรบุรุษผูเจริญ นี่แนะเธอ คนตาบอดในพระนครสาวัตถีมีประมาณ
เทาใด ทานจงบอกใหคนตาบอดเหลานั้นทั้งหมดมาประชุมรวมกัน บุรุษนั้นทูล
รับพระราชดํารัสแลว พาคนตาบอดในพระนครสาวัตถีทั้งหมดเขาไปเฝาพระราชา
ถึงที่ประทับ ครั้นแลวไดกราบบังคมทูลพระราชาพระองคนั้นวา ขอเดชะ พวกคน
ตาบอดในพระนครสาวัตถีมาประชุมกันแลว พระพุทธเจาขา พระราชาพระองคนั้น
ตรัสวา แนะพนาย ถาอยางนัน้ ทานจงแสดงชางแกพวกคนตาบอดเถิด บุรุษ
นั้นทูลรับพระราชดํารัสแลวแสดงชางแกพวกคนตาบอด คือ แสดงศีรษะชางแก
คนตาบอดพวกหนึ่งวา ชางเปนเชนนี้ แสดงหูชางแกคนตาบอดพวกหนึ่งวา ชาง
เปนเชนนี้ แสดงงาชางแกคนตาบอดพวกหนึ่งวา ชางเปนเชนนี้ แสดงงวงชาง
แกคนตาบอดพวกหนึ่งวา ชางเปนเชนนี้ แสดงตัวชางแกคนตาบอดพวกหนึ่งวา
ชางเปนเชนนี้ แสดงเทาชางแกคนตาบอดพวกหนึ่งวา ชางเปนเชนนี้ แสดง
หลังชางแกคนตาบอดพวกหนึ่งวา ชางเปนเชนนี้ แสดงโคนหางชางแกคนตาบอด
พวกหนึ่งวา ชางเปนเชนนี้ แสดงปลายหางชางแกคนตาบอดพวกหนึ่งวา ชางเปน
เชนนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นแล บุรุษนั้น ครั้นแสดงชางแกพวกคนตา
บอดแลว เขาไปเฝาพระราชาพระองคนั้นถึงที่ประทับ ครั้นแลวไดกราบทูลวา
ขอเดชะ คนตาบอดเหลานั้นเห็นชางแลวแล บัดนี้ ขอใตฝาละอองธุลีพระบาท
จงทรงสําคัญเวลาอันควรเถิด พระเจาขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นแล พระ*ราชาพระองคนั้นเสด็จเขาไปถึงที่คนตาบอดเหลานั้น ครั้นแลวไดตรัสถามวา ดูกร
คนตาบอดทั้งหลาย พวกทานไดเห็นชางแลวหรือ คนตาบอดเหลานั้น กราบทูลวา
ขอเดชะ ขาพระพุทธเจาทั้งหลายไดเห็นแลว พระเจาขา ฯ
รา. ดูกรคนตาบอดทั้งหลาย ทานทั้งหลายกลาววา ขาพระพุทธเจา
ทั้งหลายไดเห็นชางแลว ดังนี้ ชางเปนเชนไร ฯ
คนตาบอดพวกที่ไดลูบคลําศีรษะชาง ไดกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ
ชางเปนเชนนี้ คือ เหมือนหมอ พระเจาขา คนตาบอดพวกที่ไดลูบคลําหูชาง
ไดกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ ชางเปนเชนนี้ คือ เหมือนกะดง พระเจาขา
คนตาบอดพวกที่ไดลูบคลํางาชางไดกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ ชางเปนเชนนี้
คือ เหมือนผาล พระเจาขา คนตาบอดพวกที่ไดลูบคลํางวงชางไดกราบทูลอยางนี้
วา ขอเดชะ ชางเปนเชนนี้ คือ เหมือนงอนไถ พระเจาขา คนตาบอดพวกที่
ไดลูบคลําตัวชางไดกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ ชางเปนเชนนี้ คือ เหมือน
ฉางขาว พระเจาขา คนตาบอดพวกที่ไดลูบคลําเทาชางไดกราบทูลอยางนี้วา
ขอเดชะ ชางเปนเชนนี้ คือ เหมือนเสา พระเจาขา คนตาบอดพวกที่ไดลูบคลํา

หลังชางไดกราบทูลวาอยางนี้ ขอเดชะ ชางเปนเชนนี้ คือ เหมือนครกตําขาว
พระเจาขา คนตาบอดพวกที่ไดลูบคลําโคนหางชางไดกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ
ชางเปนเชนนี้ คือ เหมือนสาก พระเจาขา คนตาบอดพวกที่ไดลูบคลําปลาย
หางชาง ไดกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ ชางเปนเชนนี้ คือ เหมือนไมกวาด
พระเจาขา คนตาบอดเหลานั้นไดทุมเถียงกันและกันวา ชางเปนเชนนี้ ชางไมใช
เปนเชนนี้ ชางไมใชเปนเชนนี้ ชางเปนเชนนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พระราชา
พระองคนั้นไดทรงมีพระทัยชืน่ ชมเพราะเหตุนั้นแล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล พวกอัญญเดียรถียปริพาชก
เปนคนบอด ไมมีจักษุ ยอมไมรูจักประโยชน ไมรูจักความฉิบหายใชประโยชน
ไมรูจักธรรม ไมรูจักสภาพมิใชธรรม เมื่อไมรูจักประโยชน ไมรูจักความฉิบหาย
ใชประโยชน ไมรูจักธรรม ไมรูจักสภาพมิใชธรรม ก็บาดหมางกัน ทะเลาะกัน
วิวาทกัน ทิ่มแทงกันและกันดวยหอกคือปากวา ธรรมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปน
เชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมเปนเชนนี้ ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทาน
นี้ในเวลานั้นวา
ไดยินวา สมณพราหมณพวกหนึ่งยอมของอยู เพราะทิฐิ
ทั้งหลายอันหาสาระมิไดเหลานี้ ชนทั้งหลายผูเห็นโดยสวน
เดียว ถือผิดซึ่งทิฐินิสัยนั้น ยอมวิวาทกัน ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. กิรสูตรที่ ๒
[๑๓๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
[๑๓๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล สมณะ พราหมณ
ปริพาชกมากดวยกัน ผูมีลทั ธิตางๆ กัน มีทิฐิตางกัน มีความพอใจตางกัน
มีความชอบใจตางกัน อาศัยทิฐินิสัยตางกัน อาศัยอยูในพระนครสาวัตถี สมณ*พราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา
๑. ตนและโลกเทีย่ ง นี้แหละจริง อื่นเปลา ฯ
สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา
๒. ตนและโลกไมเที่ยง นี้แหละจริง อื่นเปลา ฯ
สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา
๓. ตนและโลกเทีย่ งก็มี ไมเที่ยงก็มี ... ฯ
๔. ตนและโลกเทีย่ งก็มิใช ไมเที่ยงก็มิใช ... ฯ

๕. ตนและโลกอันตนเองสรางสรร ... ฯ
๖. ตนและโลกอันผูอื่นสรางสรร ... ฯ
๗. ตนและโลกอันตนเองสรางสรรก็มี อันผูอื่นสรางสรรก็มี ... ฯ
๘. ตนและโลกเกิดขึ้นลอยๆ ตนเองสรางสรรก็หามิได ผูอื่นสรางสรร
ก็หามิได ... ฯ
๙. ตนและโลกยั่งยืน มีทั้งสุขและทุกข ... ฯ
๑๐. ตนและโลกไมยั่งยืน มีทั้งสุขและทุกข ... ฯ
๑๑. ตนและโลกมีทั้งสุขและทุกข ยั่งยืนก็มี ไมยั่งยืนก็มี ... ฯ
๑๒. ตนและโลกมีทั้งสุขและทุกข ยั่งยืนก็หามิได ไมยั่งยืนก็หามิได ... ฯ
๑๓. ตนและโลกมีทั้งสุขและทุกข ตนเองสราง ... ฯ
๑๔. ตนและโลกมีทั้งสุขและทุกข ผูอื่นสรางสรร นี้แหละจริง อื่นเปลา ฯ
สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา
๑๕. ตนและโลกมีทั้งสุขและทุกข ตนเองสรางสรรก็มี ผูอื่นสรางสรร
ก็มี นี้แหละจริง อื่นเปลา ฯ
สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา
๑๖. ตนและโลกมีทั้งสุขและทุกข เกิดขึ้นลอยๆ ตนเองสรางสรรก็หา
มิได ผูอื่นสรางสรรก็หามิได นี้แหละจริง อื่นเปลา ฯ
สมณพราหมณเหลานั้นบาดหมางกัน ทะเลาะกัน วิวาทกัน ทิ่มแทงกัน
และกันดวยหอกคือปากวา ธรรมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปน
เชนนี้ ธรรมเปนเชนนี้ ฯ
[๑๔๐] ครั้งนั้นแล เวลาเชา ภิกษุมากดวยกัน นุงแลวถือบาตรและ
จีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี
กลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส สมณะ พราหมณ ปริพาชก
มากดวยกัน ผูม ีลัทธิตางๆ กัน มีทิฐิตางกัน มีความพอใจตางกัน อาศัยทิฐิ
นิสัยตางกัน อาศัยอยูในพระนครสาวัตถี สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้
มีทิฐิอยางนี้วา ตนและโลกเที่ยง นี้แหละจริง อื่นเปลา ฯลฯ ธรรมเปนเชนนี้
ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมเปนเชนนี้ พระเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อัญญเดียรถียป ริพาชกเปน
คนบอด ไมมีจักษุ ยอมไมรูจักประโยชน ไมรจู ักความฉิบหายใชประโยชน
ไมรูจักธรรม ไมรูจักสภาพมิใชธรรม เมื่อไมรูจักประโยชน ไมรูจักความฉิบหาย
ใชประโยชน ไมรูจักธรรม ไมรูจักสภาพมิใชธรรม ก็บาดหมางกัน ทะเลาะกัน

วิวาทกัน ทิ่มแทงกันและกันอยูดวยหอกคือปากวา ธรรมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปน
เชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมเปนเชนนี้ ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทาน
นี้ในเวลานั้นวา
ไดยินวา สมณพราหมณพวกหนึ่งของอยูในทิฐินิสัยเหลานี้
ยังไมถึงนิพพานเปนที่หยั่งลงเทียว ยอมจบอยูในระหวางแล ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. ติตถสูตร
[๑๔๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล สมณะ พราหมณ
ปริพาชกมากดวยกัน ผูมีลทั ธิตางๆ กัน มีทิฐิตางกัน มีความพอใจตางกัน
มีความชอบใจตางกัน อาศัยทิฐินิสัยตางกัน อาศัยอยูในพระนครสาวัตถี สมณ
พราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา ตนและโลกเที่ยง นี้แหละจริง
อื่นเปลา สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา ตนและโลกไม
เที่ยง นี้แหละจริง อื่นเปลา ... ธรรมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมไม
เปนเชนนี้ ธรรมเปนเชนนี้ ฯ
[๑๔๒] ลําดับนั้นแล เปนเวลาเชา ภิกษุหลายรูปนุงแลวถือบาตรและ
จีวร เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี เที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถี
กลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ สมณะ พราหมณ ปริพาชกมากดวยกัน มีลัทธิตางๆ
กัน มีทิฐิตางๆ กัน มีความพอใจตางๆ กัน มีความชอบใจตางๆ กัน อาศัย
ทิฐินิสัยตางๆ กัน อาศัยอยูในพระนครสาวัตถีนี้ สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะ
อยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา ตนและโลกเที่ยง นี้แหละจริง อื่นเปลา สมณพราหมณ
พวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา ตนและโลกไมเที่ยง นี้แหละจริง อื่นเปลา
... ธรรมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมเปนเชนนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อัญญเดียรถียป ริพาชกเปน
คนบอด ไมมีจักษุ ยอมไมรูจักประโยชน ไมรจู ักความฉิบหายใชประโยชน
ไมรูจักธรรม ไมรูจักสภาพมิใชธรรม เมื่อไมรูจักประโยชน ไมรูจักความฉิบหาย
มิใชประโยชน ไมรูจักธรรม ไมรูจักสภาพมิใชธรรม ก็บาดหมางกัน ทะเลาะกัน
วิวาทกัน พูดจาทิ่มแทงกันและกันดวยหอกคือปากวา ธรรมเปนเชนนี้ ธรรมไม
เปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมเปนเชนนี้ ฯ

ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทาน
นี้ในเวลานั้นวา
หมูสัตวนี้ขวนขวายแลวในทิฐิวา ตนและโลกเราสรางสรร
ประกอบดวยทิฐิวา ตนและโลกผูอื่นสรางสรร สมณพราหมณ
พวกหนึ่ง ไมรูจริงซึ่งทิฐินั้น ไมไดเห็นทิฐินั้นวาเปนลูกศร
ก็เมื่อผูพิจารณาเห็นอยูซ ึ่งความเห็นอันวิปริตนั้นวาเปนดุจลูกศร
ความเห็นวาเราสรางสรรยอมไมปรากฏแกผูนั้น ความเห็นวา
ผูอื่นสรางสรร ยอมไมปรากฏแกผูนั้น หมูสัตวนี้ประกอบ
แลวดวยมานะ มีมานะเปนเครื่องรอยรัด ถูกมานะผูกพันไว
แลว กระทําความขวนขวายในเพราะทิฐิทั้งหลาย ยอมไม
ลวงพนสงสารไปได ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. สุภูติสูตร
[๑๔๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระสุภูตินั่งคู
บัลลังก ตั้งกายตรง เขาสมาธิอันไมมีวิตกอยูในที่ไมไกลพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาคไดทรงเห็นทานพระสุภูติ นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง เขาสมาธิอันไมมี
วิตกอยูในที่ไมไกล ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทาน
นี้ในเวลานั้นวา
ผูใดกําจัดวิตกทั้งหลายไดแลว ถอนขึ้นดวยดีแลวไมมสี วน
เหลือในภายใน ผูนั้นลวงกิเลสเครื่องของไดแลว มีความ
สําคัญนิพพานอันเปนอรูป ลวงโยคะ ๔ ไดแลว ยอมไม
กลับมาสูชาติ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. คณิกาสูตร
[๑๔๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาป*สถาน ใกลพระนครราชคฤห ก็สมัยนั้นแล ในพระนครราชคฤห มีนักเลง ๒
พวก เปนผูกําหนัด มีจิตปฏิพัทธในหญิงแพศยาคนหนึ่ง เกิดความบาดหมางกัน
ทะเลาะกัน วิวาทกัน ประหัตประหารกันและกัน ดวยฝามือบาง ดวยกอนดิน
บาง ดวยทอนไมบาง ดวยศาตราบาง นักเลงเหลานั้นถึงความตายในที่นั้นบาง

ถึงความทุกขปางตายบาง ครั้งนั้นแล เปนเวลาเชาภิกษุมากดวยกัน นุงแลว
ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครราชคฤห ครั้นเที่ยวบิณฑบาตใน
พระนครราชคฤห กลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผเู จริญ ขอประทานพระวโรกาส ในพระนคร
ราชคฤห มีนักเลง ๒ พวก เปนผูกําหนัด มีจิตปฏิพัทธในหญิงแพศยาคนหนึ่ง ...
ถึงความตายในที่นั้นบาง ถึงความทุกขปางตายบาง พระเจาขา ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทาน
นี้ในเวลานั้นวา
เบญจกามคุณ ที่บุคคลถึงแลวและที่บุคคลจะพึงถึง ทั้งสอง
นี้เกลื่อนกลนแลวดวยธุลี คือ ราคะ แตบุคคลผูเรารอน
สําเหนียกตามอยู อนึ่ง การศึกษาอันเปนสาระ ศีล พรต ชีวิต
พรหมจรรย การอุปฏฐากอันเปนสาระ นี้เปนสวนสุดที่ ๑
อนึ่ง การประกอบตนพัวพันดวยความสุขในกาม ของบุคคลผูที่
กลาวอยางนี้วา โทษในกามไมมี นี้เปนสวนสุดที่ ๒ สวนสุด
ทั้งสองนี้เปนที่เจริญแหงตัณหาและอวิชชาอยางนี้ ตัณหาและ
อวิชชายอมยังทิฐิใหเจริญ สมณพราหมณบางพวกไมรูสวน
สุดทั้งสองนั้น ยอมจมอยู (ในสงสารดวยอํานาจการถือมั่น
สัสสตทิฐิ) สมณพราหมณบางพวกยอมแลนไป (ดวยอํานาจ
การถือมั่นอุจเฉททิฐิ) สวนทานผูที่รูสวนสุดทั้งสองนัน้ แลว
เปนผูไมตกไปในสวนสุดทั้งสองนั้น และไดสําคัญดวยการ
ละสวนสุดทั้งสองนั้น วัฏฏะของทานผูท ี่ดับไมมีเชื้อเหลานั้น
ยอมไมมีเพื่อจะบัญญัติ ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. อุปาติสูตร
[๑๔๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาค
ประทับนั่งในที่แจงในความมืดตื้อในราตรี เมื่อประทีปน้ํามันลุกโพลงอยู ก็สมัย
นั้นแล ตัวแมลงเปนอันมากตกลงรอบๆ ที่ประทีปน้ํามันเหลานั้น ยอมถึงความ
ทุกข ความพินาศ ความยอยยับ ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นตัว
แมลงเปนอันมากเหลานั้น ตกลงรอบๆ ที่ประทีปน้ํามันเหลานั้นถึงความทุกข
ความพินาศ ความยอยยับ ฯ

ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทาน
นี้ในเวลานั้นวา
สมณพราหมณพวกหนึ่งยอมแลนเลยไป ไมถึงธรรมอันเปน
สาระ ยอมพอกพูนเครื่องผูกใหมๆ ตั้งมั่นอยูในสิ่งที่ตน
เห็นแลวฟงแลวอยางนี้ เหมือนฝูงแมลงตกลงสูประทีปน้ํามัน
ฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. อุปปชชันติสูตร
[๑๔๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขา
ไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระตถาคตอรหันต*สัมมาสัมพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติขึ้นในโลก เพียงใด พวกอัญญเดียรถียยอมเปน
ผูอันมหาชนสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง และไดจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เพียงนั้น แตเมื่อใด พระตถาคต*อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นในโลก เมื่อนั้น พวกอัญญเดียรถียป ริพาชก
ยอมเปนผูอันมหาชนไมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง และไมไดจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ขาแตพระองคผเู จริญ บัดนี้
พระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆ ยอมเปนผูอนั มหาชนสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
ยําเกรง และไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท จริงอยางนั้น ดูกรอานนท จริงอยางนัน้
ดูกรอานนท พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเพียง
ใด ... แตเมื่อใดพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ... ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทาน
นี้ในเวลานั้นวา
หิงหอยนั้น สงแสงสวางอยูชั่วเวลาพระอาทิตยยังไมขนึ้ เมื่อ
พระอาทิตยขึ้นไปแลว หิงหอยนั้นก็อับแสง และไมสวางได
เลย พวกเดียรถียสวางเหมือนหิงหอยนั้น ตราบเทาที่
พระสัมมาสัมพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติขึ้นในโลก แตเมือ่ ใด
พระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นในโลก เมื่อนั้น พวก
เดียรถียและแมสาวกของพวกเดียรถียเหลานั้นยอมไมหมดจด
พวกเดียรถียผูมีทิฐิชั่วยอมไมพนไปจากทุกข ฯ

จบสูตรที่ ๑๐
จบชัจจันธวรรคที่ ๖
--------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อายุสมโอสัชชนสูตร ๒. ปฏิสัลลานสูตร ๓. อาหุสูตร ๔. กิร*สูตรที่ ๑ ๕. กิรสูตรที่ ๒ ๖. ติตถสูตร ๗. สุภูติสูตร ๘. คณิกาสูตร
๙. อุปาติสูตร ๑๐. อุปปชชันติสูตร ฯ
-------------อุทาน จูฬวรรคที่ ๗
ภัททิยสูตรที่ ๑
[๑๔๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถปณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตร
ชี้แจงใหทานพระลกุณฐกภัททิยะเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง
ดวยธรรมีกถา โดยอเนกปริยาย ครั้งนั้นแล เมือ่ ทานพระสารีบุตรชี้แจงใหทาน
พระลกุณฐกภัททิยะเห็นแจง ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา โดย
อเนกปริยาย จิตของทานพระลกุณฐกภัททิยะหลุดพนแลวจากอาสวะเพราะไมถือ
มั่น พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นทานพระลกุณฐกภัททิยะผูอ ันทานพระสารีบุตรชี้แจง
ใหเห็นแจง ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา โดยอเนกปริยาย
จิตของทานพระลกุณฐกภัททิยะหลุดพนแลวจากอาสวะเพราะไมถือมั่น ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
บุคคลผูพนวิเศษแลวในสิ่งทั้งปวงในเบื้องบนในเบื้องต่ํา ไม
ตามเห็นวา นี้เปนเรา บุคคลพนวิเศษแลวอยางนี้ ขามได
แลวซึ่งโอฆะที่ตนยังไมเคยขาม เพื่อความไมเกิดอีก ฯ
จบสูตรที่ ๑
ภัททิยสูตรที่ ๒
[๑๔๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถปณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตร
สําคัญทานพระลกุณฐกภัททิยะวา เปนพระเสขะ จึงชี้แจงใหเห็นแจง ใหสมา
ทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา โดยอเนกปริยาย ยิ่งกวาประมาณ
พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นทานพระสารีบุตรสําคัญทานพระลกุณฐกภัททิยะวา เปน

พระเสขะ ชี้แจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา
โดยอเนกปริยาย ยิ่งกวาประมาณ ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
บุคคลตัดวัฏฏะไดแลว บรรลุถึงนิพพานอันเปนสถานทีไ่ มมี
ตัณหา ตัณหาที่บุคคลใหเหือดแหงแลวยอมไมไหลไป วัฏฏะ
ที่บุคคลตัดไดแลว ยอมไมเปนไป นี้แลเปนที่สุดแหงทุกข ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. กามสูตรที่ ๑
[๑๔๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถปณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล มนุษยทั้งหลายใน
พระนครสาวัตถี โดยมากเปนผูของแลวในกามลวงเวลา เปนผูกําหนัดแลว ยินดี
แลว รักใครแลว หมกมุนแลว พัวพันแลว มัวเมาอยูในกามทั้งหลาย ครั้ง
นั้นแล เปนเวลาเชา ภิกษุเปนอันมากนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาต
ยังพระนครสาวัตถี ครั้นเที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถี กลับจากบิณฑบาต
ในภายหลังภัตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส มนุษยทั้งหลายในพระนครสาวัตถี โดยมากเปน
ผูของแลวในกามลวงเวลา เปนผูกําหนัดแลว ยินดีแลว รักใครแลว หมกมุน
แลว พัวพันแลว มัวเมาอยูในกามทั้งหลาย ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
สัตวทั้งหลายของแลวในกาม ของแลวดวยกามและธรรม
เปนเครื่องของ ไมเห็นโทษในสังโยชน ของแลวดวยธรรม
เปนเครื่องของคือสังโยชน พึงขามโอฆะอันกวางใหญไม
ไดเลย ฯ
จบสูตรที่ ๓
กามสูตรที่ ๒
[๑๕๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถปณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล มนุษยทั้งหลายใน
พระนครสาวัตถีโดยมากเปนผูข องแลวในกามลวงเวลา เปนผูก ําหนัดแลว ยินดี

แลว รักใครแลว หมกมุนแลว พัวพันแลว มืดมนมัวเมาอยูในกามทั้งหลาย
ครั้งนั้นแล เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จ
เขาไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี ไดทรงเห็นพวกมนุษยในพระนครสาวัตถีโดย
มาก เปนผูของแลวในกามทั้งหลาย กําหนัดแลว ยินดีแลว รักใครแลว หมก
มุนแลว พัวพันแลว มืดมนมัวเมาอยูในกามทั้งหลาย ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา ฯ
สัตวทั้งหลายผูมดื มนเพราะกาม ถูกตัณหาซึ่งเปนดุจขาย
ปกคลุมไวแลว ถูกเครื่องมุง คือ ตัณหาปกปดไวแลว ถูก
กิเลสมารและเทวปุตตมารผูกพันไวแลว ยอมไปสูชราและ
มรณะ เหมือนปลาที่ปากไซ เหมือนลูกโคที่ยังดื่มนมไป
ตามแมโค ฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. ลกุณฐกภัททิยสูตร
[๑๕๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถปณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระลกุณฐก
ภัททิยะกําลังเดินมาขางหลังของภิกษุเปนอันมาก เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นทานพระลกุณฐกภัททิยะเปนคนคอม มีผิว
พรรณทราม ไมนาดู พวกภิกษุดูหมิ่นโดยมาก เดินมาขางหลังของภิกษุเปนอันมาก
แตไกล ครั้นแลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเห็น
ภิกษุนั่น เปนคนคอม มีผิวพรรณทราม ไมนาดู พวกภิกษุดูหมิ่นโดยมาก กําลัง
เดินมาขางหลังๆ ของภิกษุเปนอันมากแตไกลหรือไม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
เห็นแลว พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ก็สมาบัติ
ที่ภิกษุนั้นไมเคยเขาแลว ไมใชหาไดงาย ภิกษุนั้นทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหม*จรรยอันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
รถคืออัตภาพ มีศีลอันหาโทษมิได หลังคาคือบริขารขาว
มีกรรมคือสติอันเดียวแลนไปอยู เชิญดูรถคืออัตภาพนั้นอัน
หาทุกขมิได มีกระแสตัณหาอันตัดขาดแลว หาเครื่องผูก

มิได แลนไปอยู ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. ตัณหักขยสูตร
[๑๕๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระอัญญา*โกณฑัญญะนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง พิจารณาซึ่งความหลุดพนเพราะความสิ้นตัณหา
อยูในที่ไมไกลพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นทานพระอัญญา*โกณฑัญญะนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง พิจารณาเห็นซึ่งความหลุดพนเพราะความสิ้น
ตัณหาอยูในที่ไมไกล ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
พระอริยบุคคลใดไมมีอวิชชาอันเปนมูลราก ไมมีแผนดิน คือ
อาสวะ นิวรณและอโยนิโสมนสิการ ไมมเี ถาวัลย คือ
มานะและอติมานะเปนตน ใบ คือ ความมัวเมา ประมาท
มายาและสาเถยยะเปนตน จะมีแตที่ไหน ใครเลาจะควร
นินทาพระอริยบุคคลนั้น ผูเปนนักปราชญ ผูพนแลวจาก
เครื่องผูก แมเทวดา แมพรหม ก็ยอมสรรเสริญพระอริยบุคคลนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. ปปญจขยสูตร
[๑๕๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาค
ประทับนั่งพิจารณาการละสวนสัญญาอันสหรคตดวยธรรมเครื่องเนิ่นชาของพระองค
อยู ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบการละสวนสัญญาอันสหรคตดวย
ธรรมเครื่องเนิน่ ชาของพระองคแลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ผูใดไมมีกิเลสเครื่องใหเนิน่ ชาและความตั้งอยู (ในสงสาร)
กาวลวงซึ่งที่ตอ คือ ตัณหาทิฐิ และลิ่ม คือ อวิชชาได แม
สัตวโลกพรอมทั้งเทวโลกยอมไมดูหมิ่นผูนั้น ผูไมมีตัณหา
เปนมุนี เที่ยวไปอยู ฯ
จบสูตรที่ ๗

๘. มหากัจจานสูตร
[๑๕๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระมหากัจจานะ
นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง มีกายคตาสติตั้งมั่นดีแลวเฉพาะหนาในภายใน ในที่
ไมไกลพระผูมพี ระภาค พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นทานพระมหากัจจานะนั่งคูบัลลังก
ตั้งกายตรง มีกายคตาสติตั้งมั่นดีแลวเฉพาะหนาในภายใน ในที่ไมไกล ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
ผูใดพึงตั้งกายคตาสติไวมั่นแลวเนืองๆ ในกาลทุกเมื่อวา
อะไรๆ อันพนจากขันธปญจกไมพึงมี อะไรๆ ที่ชื่อวาเปน
ของเราก็ไมพึงมี อะไรๆ ที่ชื่อวาตนอันพนจากขันธ
จักไมมี และอะไรๆ ที่เนื่องในตนจักไมมแี กเรา ผูนั้น
มีปกติอยูดวยอนุปุพพวิหารตามเห็นอยูในสังขารนั้น พึงขาม
ตัณหาไดโดยกาลเกิดขึ้นแหงอริยมรรคแล ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. อุทปานสูตร
[๑๕๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในมัลลชนบท พรอมดวยภิกษุ
สงฆหมูใหญ ไดเสด็จถึงพราหมณคามชื่อถูนะของมัลลกษัตริยทั้งหลาย พราหมณ
และคฤหบดีชาวถูนคามไดสดับขาววา แนะทานผูเจริญทั้งหลาย พระสมณโคดม
ศากยบุตรเสด็จออกบวชจากศากยตระกูล เสด็จจาริกไปในมัลลชนบทพรอมดวย
ภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึงถูนพราหมณคามโดยลําดับ พราหมณและคฤหบดี
ทั้งหลายเอาหญาและแกลบถมบอน้ําจนเต็มถึงปากบอ ดวยตั้งใจวา สมณะโลน
ทั้งหลายอยาไดดื่มน้ํา
[๑๕๖] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงแวะออกจากทางแลว เสด็จเขา
ไปยังโคนตนไมตนหนึ่ง ประทับนั่งบนอาสนะที่ทานพระอานนทจัดถวาย ครั้น
แลวตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เร็วเถิด เธอจงไปนําน้ํามาจากบอ
นั่นเพื่อเรา เมือ่ พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูม-ี
*พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ บอน้ํานั้นพวกพราหมณและคฤหบดีชาว
ถูนคามเอาหญาและแกลบถมจนเต็มถึงปากบอ ดวยตั้งใจวา สมณะโลนทั้งหลาย
อยาไดดมื่ น้ํา พระเจาขา ฯ
แมครั้งที่ ๒ ... ฯ

แมครั้งที่ ๓ พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท
เร็วเถิด เธอจงไปนําน้ํามาจากบอนั้นเพื่อเรา ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาค
แลว ถือบาตรเดินเขาไปยังบอน้ํานั้น ลําดับนั้นแล เมื่อทานพระอานนทเดินเขา
ไป บอน้ําลนขึ้นพาเอาหญาและแกลบทั้งหมดนั้นออกไปจากปากบอ เต็มไปดวย
น้ําใสแจว ไมขุนมัว จนถึงปากบอ ดุจไหลไปขังอยู ลําดับนั้นแล ทานพระ
อานนทดําริวา ทานผูเจริญ นาอัศจรรยหนอ ทานผูเจริญ ไมเคยมีมาหนอ ความ
ที่พระตถาคตทรงมีฤทธิ์มีอานุภาพมาก เมื่อเราเดินเขาไป บอน้ํานั้นแลลนขึน้ พา
เอาหญาและแกลบทั้งหมดนั้นออกไปจากปากบอ เต็มไปดวยน้ําใสแจว ไมขุนมัว
จนถึงปากบอ ดุจไหลไปขังอยู ทานพระอานนทเอาบาตรตักน้ําแลวเขาไปถวาย
พระผูมีพระภาค ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
นาอัศจรรย ขาแตพระองคผูเจริญ ไมเคยมีมา ความที่พระตถาคตทรงมีฤทธิ์มี
อานุภาพมาก เมื่อขาพระองคเดินเขาไป บอน้าํ นั้นแลลนขึ้นพาเอาหญาและ
แกลบทั้งหมดนั้นออกไปจากปากบอ เต็มไปดวยน้ําใสแจว ไมขุนมัว จนถึงปาก
บอ ดุจไหลไปขังอยู ขอพระผูม ีพระภาคทรงดื่มน้ําเถิด ขอพระสุคตจงทรง
ดื่มน้ําเถิด ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
ถาวาน้ําพึงมีในกาลทุกเมือ่ ไซร บุคคลจะพึงกระทําประโยชน
อะไรดวยบอน้ํา พระพุทธเจาตัดรากแหงตัณหาไดแลว จะ
พึงเที่ยวแสวงหาน้ําเพราะเหตุอะไร ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. อุเทนสูตร
[๑๕๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม ใกลพระนคร
โกสัมพี ก็สมัยนั้นแล เมื่อพระเจาอุเทนเสด็จประพาสพระราชอุทยาน ภายใน
พระราชวังถูกไฟไหม หญิง ๕๐๐ มีพระนางสามาวดีเปนประมุขทํากาละ ครั้ง
นั้นแล เปนเวลาเชา ภิกษุมากดวยกันนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาต
ยังพระนครโกสัมพี ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในพระนครโกสัมพี กลับจากบิณฑบาต
ภายหลังภัตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูม ีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอประทานพระวโรกาส เมื่อพระเจาอุเทนเสด็จประพาสพระราชอุทยาน ภายใน
พระราชวังถูกไฟไหม หญิง ๕๐๐ มีพระนางสามาวดีเปนประมุขทํากาละ คติ
แหงอุบาสิกาเหลานั้นเปนอยางไร ภพหนาเปนอยางไร พระผูมีพระภาคตรัส

วาดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาอุบาสิกาเหลานั้น อุบาสิกาที่เปนพระโสดาบันมีอยู
เปนพระสกทาคามินีมีอยู เปนพระอนาคามินีมีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกา
ทั้งหมดนั้นเปนผูไมไรผลทํากาละ ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
สัตวโลกมีโมหะเปนเครื่องผูกพัน ยอมปรากฏเหมือน
สมบูรณดวยเหตุ คนพาลมีอุปธิเปนเครื่องผูกพัน ถูก
ความมืดหุมหอไว ยอมปรากฏเหมือนวาเที่ยงยั่งยืน กิเลส
เครื่องกังวลยอมไมมีแกผูพิจารณาเห็นอยู ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบจูฬวรรคที่ ๗
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ภัททิยสูตรที่ ๑ ๒. ภัททิยสูตรที่ ๒ ๓. กามสูตรที่ ๑
๔. กามสูตรที่ ๒ ๕. ลกุณฐกภัททิยสูตร ๖. ตัณหักขยสูตร ๗. ปปญจขย*สูตร ๘. มหากัจจานสูตร ๙. อุทปานสูตร ๑๐. อุเทนสูตร ฯ
---------------อุทาน ปาฏลิคามิยวรรคที่ ๘
๑. นิพพานสูตรที่ ๑
[๑๕๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาค
ทรงชี้แจงใหภิกษุทั้งหลายเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวย
ธรรมมีกถาอันปฏิสังยุตตดวยนิพพาน ก็ภิกษุเหลานั้นกระทําใหมั่น มนสิการแลว
นอมนึกธรรมีกถาดวยจิตทั้งปวงแลว เงี่ยโสตลงฟงธรรม ลําดับนั้นแล พระผู-
*มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อายตนะนั้นมีอยู ดิน น้ํา ไฟ ลม อากาสานัญจายตนะ
วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ โลกนี้ โลกหนา
พระจันทรและพระอาทิตยทั้งสอง ยอมไมมีในอายตนะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เรายอมไมกลาวซึ่งอาตนะนั้นวา เปนการมา เปนการไป เปนการตั้งอยู เปนการ
จุติ เปนการอุปบัติ อายตนะนั้นหาที่ตั้งอาศัยมิได มิไดเปนไป หาอารมณมิได
นี้แลเปนที่สุดแหงทุกข ฯ
จบสูตรที่ ๑

๒. นิพพานสูตรที่ ๒
[๑๕๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาค
ทรงชี้แจงใหภิกษุทั้งหลายเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวย
ธรรมีกถาอันปฏิสังยุตตดวยนิพพาน ก็ภิกษุเหลานั้นกระทําใหมั่น มนสิการแลว
นอมนึกธรรมีกถาดวยจิตทั้งปวงแลว เงี่ยโสตลงฟงธรรม ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลวไดทรงเปลงอุทาน
นี้ในเวลานั้นวา
ฐานะที่บุคคลเห็นไดยากชื่อวานิพพาน ไมมีตัณหา นิพพาน
นั้นเปนธรรมจริงแท ไมเห็นไดโดยงายเลย ตัณหาอัน
บุคคลแทงตลอดแลว กิเลสเครื่องกังวลยอมไมมีแกบุคคล
ผูรู ผูเห็นอยู ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. นิพพานสูตรที่ ๓
[๑๖๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาค
ทรงชี้แจงใหภิกษุทั้งหลายเห็นแจง ... เงี่ยโสตลงสดับธรรม ลําดับนั้นแล
พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทานนีใ้ นเวลานั้นวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมชาติไมเกิดแลว ไมเปนแลว อันปจจัยกระทําไมไดแลว ปรุง
แตงไมไดแลว มีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาธรรมชาติอันไมเกิดแลว ไมเปนแลว
อันปจจัยกระทําไมไดแลว ปรุงแตงไมไดแลว จักไมไดมีแลวไซร การสลัดออก
ซึ่งธรรมชาติที่เกิดแลว เปนแลว อันปจจัยกระทําแลว ปรุงแตงแลว จะไมพึง
ปรากฏในโลกนี้เลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะธรรมชาติอันไมเกิดแลว ไมเปน
แลว อันปจจัยกระทําไมไดแลว ปรุงแตงไมไดแลว มีอยู ฉะนั้น การสลัด
ออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแลว เปนแลว อันปจจัยกระทําแลว ปรุงแตงแลว
จึงปรากฏ ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. นิพพานสูตรที่ ๔
[๑๖๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาค

ทรงชี้ใหภิกษุทั้งหลายเห็นแจง ... เงี่ยโสตลงฟงธรรม ลําดับนั้นแล พระผูมีพระ*ภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานัน้ วา ความไมหวั่นไหว
ยอมมีแกบุคคลผูอันตัณหาและทิฐิอาศัย ยอมไมมีแกผอู ันตัณหาและทิฐิไมอาศัย
เมื่อความหวั่นไหวไมมี ก็ยอมมีปสสัทธิ เมื่อมีปสสัทธิ ก็ยอมไมมีความยินดี
เมื่อไมมีความยินดี ก็ยอมไมมีการมาการไป เมื่อไมมีการมาการไป ก็ไมมีการจุติ
และอุปบัติ เมื่อไมมีการจุติและอุปบัติ โลกนี้โลกหนาก็ไมมี ระหวางโลกทั้งสอง
ก็ไมมี นี้แลเปนที่สุดแหงทุกข ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. จุนทสูตร
[๑๖๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในมัลลชนบท พรอมดวยภิกษุ
สงฆหมูใหญ ไดเสด็จถึงเมืองปาวา ไดยินวา ในที่นั้นพระผูม ีพระภาคประทับอยู
ณ อัมพวันของนายจุนทกรรมมารบุตรใกลเมืองปาวา นายจุนทกรรมมารบุตรได
สดับขาววา พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในมัลลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆ
หมูใหญเสด็จมาถึงเมืองปาวาแลว ประทับอยู ณ อัมพวันของเราใกลเมืองปาวา
ลําดับนั้นแล นายจุนทกรรมมารบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหนายจุนท*กรรมมารบุตรเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริง ดวยธรรมีกถา ลําดับนั้นแล
นายจุนทกรรมมารบุตร อันพระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆจงทรงรับภัตของขาพระองค
เพื่อเสวยในวันพรุงนี้ พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตโดยดุษณีภาพ ลําดับนั้นแล
นายจุนทกรรมมารบุตร ทราบวา พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตแลว ลุกจาก
อาสนะถวายบังคม กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ครั้งนั้น เมื่อลวงราตรีนั้นไป
นายจุนทกรรมมารบุตรสั่งใหตกแตงขาทนียโภชนียาหารอันประณีต และเนื้อสุกร
ออนเปนอันมากในนิเวศนของตน แลวใหกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ถึงเวลาแลว ภัตสําเร็จแลว ครั้งนั้นเปนเวลาเชา พระผูม ีพระ*ภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปยังนิเวศนของนายจุนทกรรมมาร*บุตร พรอมดวยภิกษุสงฆ แลวประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขาปูลาดถวาย ครั้นแลว
ตรัสกะนายจุนทกรรมมารบุตรวา ดูกรจุนทะ เนื้อสุกรออนอันใดทานไดตกแตง
ไว ทานจงอังคาสเราดวยเนือ้ สุกรออนนั้น สวนขาทนียโภชนียาหารอื่นใดทานได
ตกแตงไว ทานจงอังคาสภิกษุสงฆดวยขาทนียโภชนียาหารนั้นเถิด นายจุนท*กรรมมารบุตรทูลรับพระผูมีพระภาค แลวอังคาสพระผูมีพระภาคดวยเนื้อสุกรออน

ที่ไดตกแตงไว และอังคาสภิกษุสงฆดวยขาทนียโภชนียาหารอยางอื่นที่ไดตกแตง
ไว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสกะนายจุนทกรรมมารบุตรวา ดูกรจุนทะทานจง
ฝงเนื้อสุกรออนที่เหลืออยูนั้นเสียในบอ เราไมเห็นบุคคลผูบริโภคเนื้อสุกรออนนั้น
แลวพึงใหยอยไปโดยชอบ ในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน
หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย นอกจากตถาคต นายจุนท*กรรมมารบุตรทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ฝงเนื้อสุกรออนที่ยังเหลือเสียในบอ
แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหนายจุนทกรรมมารบุตรเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา เสด็จลุกจากอาสนะแลวหลีกไป ฯ
[๑๖๓] ครั้งนั้นแล เมื่อพระผูมีพระภาคทรงเสวยภัตของนายจุนทกรรม*มารบุตรแลว เกิดอาพาธกลา เวทนากลา มีการลงพระโลหิต ใกลตอนิพพาน
ไดยินวา ในสมัยนั้น พระผูมีพระภาคทรงมีพระสติสัมปชัญญะ ทรงอดกลัน้
ไมทุรนทุราย ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระอานนทวา มาเถิด
อานนท เราจักไปเมืองกุสินารา ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว ฯ
ขาพเจาไดสดับมาวา พระผูมีพระภาคผูเ ปนนักปราชญ เสวย
ภัตตาหารของนายจุนทกรรมมารบุตรแลว อาพาธกลา ใกลตอ
นิพพาน เกิดพยาธิกลาขึน้ แกพระศาสดาผูเสวยเนื้อสุกร
ออน พระผูมีพระภาคทรงถายพระโลหิตอยูไดตรัสวา เรา
จะไปนครกุสินารา ฯ
[๑๖๔] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงแวะออกจากทางแลวเสด็จเขา
ไปยังโคนตนไมตนหนึ่ง ครั้นแลวตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท
เร็วเถิด เธอจงปูลาดผาสังฆาฏิ ๔ ชั้นแกเรา เราเหน็ดเหนื่อยนัก จักนั่ง ทาน
พระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว ปูลาดผาสังฆาฏิ ๔ ชั้นถวาย พระผูมีพระ*ภาคประทับนั่งเหนืออาสนะที่ทานพระอานนทปูถวาย ครั้นแลวตรัสกะทานพระ*อานนทวา ดูกรอานนท เร็วเถิด เธอจงไปนําน้ําดื่มมาใหเรา เรากระหาย จัก
ดื่มน้ํา เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนั้นแลว ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผู*มีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ เกวียนประมาณ ๕๐๐ เลมผานไปแลว
น้ํานั้นถูกลอเกวียนบดแลว ขุนมัวหนอยหนึ่ง ไหลไปอยู แมน้ํากุกุฏานทีนี้มนี ้ํา
ใสจืดเย็นสนิท มีทาราบเรียบ ควรรื่นรมย อยูไมไกลนัก พระผูมีพระภาค
จักเสวยน้ําและจักสรงชําระพระกายใหเย็นในแมน้ํากุกุฏานทีนี้ แมครั้งที่ ๒ ...
แมครั้งที่ ๓ พระผูมีพระภาคก็ตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เร็วเถิด
เธอจงไปนําน้ําดื่มมาใหเรา เรากระหาย จักดื่มน้ํา ทานพระอานนททูลรับพระผู-
*มีพระภาคแลว ถือบาตรเขาไปยังแมน้ํานั้น ฯ

[๑๖๕] ครั้งนั้นแล แมน้ํานั้นถูกลอเกวียนบดแลว ขุนมัวหนอยหนึ่ง
ไหลไปอยู เมื่อทานพระอานนทเดินเขาไปใกล ใสแจวไมขุนมัวไหลไปอยู
ลําดับนั้น ทานพระอานนทดําริวา ทานผูเจริญ นาอัศจรรยหนอ ทานผูเจริญ
ไมเคยมีมาแลวหนอ ความที่พระตถาคตทรงมีฤทธิ์มีอานุภาพมาก แมน้ํานี้แล
ถูกลอเกวียนบดแลว ขุนมัวหนอยหนึ่งไหลไปอยู เมื่อเราเดินเขาไปใกล ใสแจว
ไมขุนมัวไหลไปอยู ทานพระอานนทเอาบาตรตักน้ําแลว เขาไปเฝาพระผูม พี ระภาค
ถึงที่ประทับ ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ นา
อัศจรรย ขาแตพระองคผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว ความที่พระตถาคตทรงมีฤทธิ์
มีอานุภาพมาก แมน้ํานี้แล ถูกลอเกวียนบดแลว ขุนมัวหนอยหนึ่งไหลไปอยู
เมื่อขาพระองคเดินเขาไปใกล ใสแจว ไมขุนมัวไหลไปอยู ขอพระผูมีพระภาค
เสวยน้ําเถิด ขอพระสุคตเสวยน้ําเถิด ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคไดเสวยน้ํา ฯ
[๑๖๖] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆเสด็จเขาไปยัง
แมน้ํากุกุฏานที ครั้นแลวเสด็จลงแมน้ํากุกุฏานที ทรงสรงและเสวยเสร็จแลว
เสด็จขึ้นแลวเสด็จเขาไปยังอัมพวัน ครั้นแลวตรัสเรียกทานพระจุนทกะวา ดูกร
จุนทกะ เธอจงปูลาดผาสังฆาฏิ ๔ ชั้นแกเราเถิด เราเหน็ดเหนื่อยจักนอน ทาน
พระจุนทกะทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ปูลาดผาสังฆาฏิ ๔ ชั้นถวาย ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคทรงสําเร็จสีหไสยาโดยพระปรัศวเบื้องขวา ซอนพระบาทเหลื่อม
พระบาท ทรงมีพระสติสัมปชัญญะ มนสิการอุฏฐานสัญญา สวนทานพระจุนทกะ
นั่งอยูเบื้องหนาพระพักตรพระผูมีพระภาค ณ ที่สําเร็จสีหไสยานั้นเอง ฯ
ครั้นกาลตอมา พระธรรมสังคาหกาจารยไดรจนาคาถาเหลานี้ไววา
[๑๖๗] พระพุทธเจาเสด็จไปยังแมน้ํากุกุฏานที มีน้ําใสแจวจืดสนิท
เสด็จลงไปแลว พระตถาคตผูศาสดาผูไมมีบุคคลเปรียบใน
โลกนี้ มีพระกายเหน็ดเหนื่อยนักแลว ทรงสรงและเสวย
แลวเสด็จขึ้น พระศาสดาผูอันโลกพรอมทั้งเทวโลกหอม
ลอมแลวในทามกลางแหงหมูภิกษุ พระผูมีพระภาคผูศาสดา
ผูแสวงหาคุณอันใหญทรงเปนไปแลวในพระธรรมนี้ เสด็จ
ถึงอัมพวันแลว ตรัสเรียกภิกษุชื่อจุนทกะวา เธอจงปูลาด
สังฆาฏิ ๔ ชั้นแกเราเถิด เราจักนอน ทานพระจุนทกะนั้น
อันพระผูมีพระภาคผูมีพระองคทรงอบรมแลว ทรงตักเตือน
แลว รีบปูลาดสังฆาฏิ ๔ ชั้นทีเดียว พระศาสดามีพระกาย
เหน็ดเหนื่อยนัก ทรงบรรทมแลว ฝายพระจุนทกะก็ไดนงั่
อยูเบื้องพระพักตร ณ ที่นั้น ฯ
[๑๖๘] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกร

อานนท ขอนี้จะพึงมีบาง ใครๆ จะพึงทําความเดือดรอนใหเกิดแกนายจุนทกรรม*มารบุตรวา ดูกรอาวุโสจุนทะ ไมเปนลาภของทาน ทานไดไมดีแลว ที่พระตถาคต
เสวยบิณฑบาตของทานเปนครั้งสุดทายแลวปรินิพพาน ดังนี้ ดูกรอานนท เธอ
พึงระงับความเดือดรอนของนายจุนทกรรมมารบุตรวา ดูกรอาวุโสจุนทะ เปนลาภ
ของทาน ทานไดดีแลว ที่พระตถาคตเสวยบิณฑบาตของทานเปนครั้งสุดทาย
แลวปรินิพพาน ดูกรอาวุโสจุนทะ ขอนี้เราไดฟงมา ไดรับมาแลวเฉพาะพระพักตร
พระผูมีพระภาควา บิณฑบาตทั้ง ๒ นี้มีผลเสมอกันๆ กัน มีวิบากเทาๆ กัน
มีผลมากและมีอานิสงสมากกวาบิณฑบาตเหลาอื่นมากนัก บิณฑบาต ๒ เปนไฉน
คือ บิณฑบาตที่พระตถาคตเสวยแลวไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ๑
บิณฑบาตที่พระตถาคตเสวยแลวเสด็จปรินพิ พานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑
บิณฑบาตทั้ง ๒ นี้มีผลเสมอๆ กัน มีวิบากเทาๆ กัน มีผลมากและมีอานิสงส
มากกวาบิณฑบาตเหลาอื่นมากนัก นายจุนทกรรมมารบุตรกอสรางกรรมที่เปนไป
เพื่ออายุ เพื่อวรรณะ เพื่อสวรรค เพื่อยศ เพื่ออธิปไตย ดูกรอานนท เธอพึง
ระงับความเดือดรอนของนายจุนทกรรมมารบุตรดวยประการอยางนี้ ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทาน
นี้ในเวลานั้นวา
บุญยอมเจริญแกบุคคลผูใหทาน บุคคลผูสํารวมยอมไมกอ
เวร สวนทานผูฉลาดยอมละบาป ครั้นละบาปแลวปรินิพพาน
เพราะความสิ้นไปแหงราคะ โทสะและโมหะ ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. ปาฏลิคามิยสูตร
[๑๖๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในแควนมคธ พรอมดวยภิกษุ
สงฆหมูใหญ ไดเสด็จถึงปาฏลิคาม อุบาสก (และอุบาสิกา) ชาวปาฏลิคามได
สดับขาววา พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในแควนมคธ พรอมดวยภิกษุสงฆหมู
ใหญ เสด็จไปถึงปาฏลิคามแลว ลําดับนั้นแล อุบาสกชาวปาฏลิคามพากันเขา
ไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาค
ทรงรับเรือนสําหรับพักของขาพระองคทั้งหลายเถิด พระผูม ีพระภาคทรงรับโดย
ดุษณีภาพ ลําดับนั้นแล อุบาสกชาวปาฏลิคาม ทราบวาพระผูมีพระภาคทรงรับแลว
ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวเขาไปยังเรือน
สําหรับพัก ครั้นแลวลาดเครื่องลาดทั้งปวง ปูลาดอาสนะ ตั้งหมอน้ํา ตาม
ประทีปน้ํามันแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวไดยืนอยู ณ ที่

ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
เรือนสําหรับพัก ขาพระองคทั้งหลายปูลาดแลว ปูลาดอาสนะ ตั้งหมอน้ํา ตาม
ประทีปน้ํามันแลว บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคทรงสําคัญกาลอันควรเถิด ครั้งนั้น
แล เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลวถือบาตรและจีวร เสด็จถึงเรือน
สําหรับพัก พรอมดวยภิกษุสงฆ ครั้นแลวทรงลางพระบาท เสด็จเขาไปยังเรือน
สําหรับพัก ประทับนังพิงเสากลางผินพระพักตรไปทางทิศบูรพา แมภิกษุสงฆลาง
เทาแลว เขาไปยังเรือนสําหรับพัก นั่งพิงฝาดานหลังผินหนาไปทางทิศบูรพา แวด
ลอมพระผูมีพระภาคอยู แมอบุ าสกชาวปาฏลิคามก็ลางเทาแลวเขาไปยังเรือน
สําหรับพัก นั่งพิงฝาดานหนาผินหนาไปทางทิศประจิม แวดลอมพระผูม-ี
*พระภาคอยู ฯ
[๑๗๐] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะอุบาสกชาวปาฏลิคามวา
ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย โทษแหงศีลวิบัติของบุคคลผูทุศีล ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน คือ บุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติในโลกนี้ ยอมเขาถึงความเสื่อมแหงโภคะ*ใหญเพราะความประมาทเปนเหตุ นี้เปนโทษแหงศีลวิบัติของบุคคลผูทุศีลประการ
ที่ ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง กิตติศัพทอันลามกของบุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติ ขจรไป
แลว นี้เปนโทษแหงศีลวิบัติของบุคคลผูทุศีลประการที่ ๒ ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติเขาไปหาบริษัทใด คือ ขัตติย*บริษัทก็ดี พราหมณบริษัทก็ดี คหบดีบริษัทก็ดี สมณบริษัทก็ดี ยอมไมแกลว
กลา เกอเขินเขาไปหา นี้เปนโทษแหงศีลวิบัติของบุคคลผูทุศลี ประการที่ ๓ ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติ ยอมเปนผูหลงใหลกระทํากาละ
นี้เปนโทษแหงศีลวิบัติของบุคคลผูทุศีลประการที่ ๔ ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก นี้เปนโทษแหงศีลวิบัติของบุคคลผูทุศีลประการที่ ๕ ดูกร
คฤหบดีทั้งหลาย โทษแหงศีลวิบัติของบุคคลผูทุศีล ๕ ประการนี้แล ฯ
ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย อานิสงสแหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีล ๕
ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลผูมีศีลผูถึงพรอมดวยศีลในโลกนี้
ยอมไดกองแหงโภคะใหญเพราะความไมประมาทเปนเหตุ นี้เปนอานิสงสแหงศีล*สมบัติของบุคคลผูมีศีลประการที่ ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง กิตติศัพทอันงามของบุคคลผูมีศีล ผูถึงพรอมดวยศีล
ยอมขจรไป นี้เปนอานิสงสแหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีลประการที่ ๒ ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลผูถึงพรอมดวยศีล เขาไปหาบริษัทใด คือ ขัตติย*บริษัทก็ดี พราหมณบริษัทก็ดี คหบดีบริษัทก็ดี สมณบริษัทก็ดี ยอมเปนผูแกลว

กลา ไมเกอเขินเขาไปหาบริษัทนั้น นี้เปนอานิสงสแหงศีลสมบัติของบุคคลผูมี
ศีลประการที่ ๓ ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลผูมีศีล ผูถึงพรอมดวยศีล ยอมเปนผูไมหลง
ใหลกระทํากาละ นี้เปนอานิสงสแหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีลประการที่ ๔ ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลผูมีศีล ผูถึงพรอมดวยศีล ยอมเขาถึงสุคติโลก
สวรรค นี้เปนอานิสงสแหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีลประการที่ ๕ ดูกรคฤหบดี
ทั้งหลาย อานิสงสแหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีล ๕ ประการนี้แล ฯ
[๑๗๑] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหอุบาสกชาวปาฏลิคาม
เห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา สิ้นราตรีเปนอันมาก
แลวทรงสงไปดวยพระดํารัสวา ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย ราตรีลวงไปแลว ทาน
ทั้งหลายจงสําคัญเวลาอันควร ณ บัดนี้เถิด ลําดับนั้น อุบาสกชาวปาฏลิคาม
ทั้งหลายชื่นชมยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาค ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมี*พระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ลําดับนั้น เมื่ออุบาสกชาวปาฏลิคาม
หลีกไปแลวไมนาน พระผูมีพระภาคไดเสด็จเขาไปยังสุญญาคาร ฯ
[๑๗๒] ก็สมัยนั้นแล มหาอํามาตยในแควนมคธชื่อสุนีธะและ
วัสสการะ จะสรางเมืองในปาฏลิคามเพื่อปองกันเจาวัชชีทงั้ หลาย ก็สมัยนัน้ แล
เทวดาเปนอันมากแบงเปนพวกละพัน ยอมรักษาพื้นที่ในปาฏลิคาม เทวดาผูมีศักดิ์
ใหญรักษาพื้นที่อยูในประเทศใด จิตของราชมหาอํามาตยของพระราชาผูมศี ักดิ์ใหญ
ยอมนอมไปเพื่อจะสรางนิเวศนในประเทศนัน้ เทวดาผูมีศักดิ์ปานกลางรักษาพื้นที่
อยูในประเทศใด จิตของราชมหาอํามาตยของพระราชาผูมีศักดิ์ปานกลาง ยอม
นอมไปเพื่อจะสรางนิเวศนในประเทศนั้น เทวดาผูมีศักดิ์ต่ํารักษาพื้นที่อยูใน
ประเทศใด จิตของราชมหาอํามาตยของพระราชาผูมีศักดิ์ต่ํา ยอมนอมไปเพื่อ
จะสรางนิเวศนในประเทศนัน้ พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นเทวดาเหลานั้นเปน
จํานวนพันๆ รักษาพื้นที่อยูในปาฏลิคาม ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของ
มนุษย คือ เทวดาผูมีศักดิ์ใหญ ... เทวดาผูมีศักดิ์ต่ํารักษาพื้นที่อยูในประเทศใด
จิตของราชมหาอํามาตยของพระราชาผูมีศักดิต์ ่ํา ยอมนอมไปเพื่อจะสรางนิเวศน
ในประเทศนั้น ครั้งนั้น เมื่อปจจุสสมัยแหงราตรีนั้นตั้งขึ้น พระผูมีพระภาคตรัสถาม
ทานพระอานนทวา ดูกรอานนท ใครหนอจะสรางเมืองในปาฏลิคาม ทานพระ*อานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผเู จริญ มหาอํามาตยในแวนแควนมคธชือ่
สุนีธะและวัสสการะจะสรางเมืองในปาฏลิคาม เพื่อปองกันเจาวัชชีทั้งหลาย
พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท มหาอํามาตยในแวนแควนมคธชื่อสุนีธะและวัสสการะ
จะสรางเมืองในปาฏลิคาม เพื่อปองกันเจาวัชชีทั้งหลาย ประหนึ่งวาปรึกษากับ

เทวดาชั้นดาวดึงสแลวสรางเมืองฉะนั้น ดูกรอานนท เราไดเห็นเทวดาเปน
จํานวนมากแบงเปนพวกละพัน รักษาพื้นที่อยูในปาฏลิคาม ดวยทิพยจักษุอนั
บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ณ ตําบลนี้ คือ เทวดาผูมีศักดิ์ใหญ ... เทวดาผู
มีศักดิ์ต่ํารักษาพื้นที่อยูในประเทศใด จิตของราชมหาอํามาตยของพระราชาผูมีศักดิ์
ต่ํา ยอมนอมไปเพื่อจะสรางนิเวศนในประเทศนั้น ดูกรอานนท เมืองนี้จักเปน
เมืองเลิศแหงทีป่ ระชุมของเหลามนุษยผูเปนอริยะ และเปนทางคาขาย เปนที่แก
หอสินคา อันตราย ๓ อยางจักมีแกเมืองปาฏลิคาม จากไฟ ๑ จากน้ํา ๑ จาก
ความแตกแหงกันและกัน ๑ ฯ
[๑๗๓] ครั้งนั้นแล มหาอํามาตยในแวนแควนมคธชื่อสุนีธะและ
วัสสการะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขอพระโคดมผูเ จริญพรอมดวยภิกษุสงฆ
โปรดทรงรับภัตของขาพระองคทั้งหลาย เพื่อเสวยในวันนี้ พระผูมีพระภาคทรงรับ
นิมนตโดยดุษณีภาพ ลําดับนั้น มหาอํามาตยในแวนแควนมคธชื่อสุนีธะและ
วัสสการะ ทราบวาพระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตแลวเขาไปยังที่พักของตน ครั้น
แลวสั่งใหตกแตงขาทนียโภชนียาหารอันประณีตในที่พักของตน แลวกราบทูล
ภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ถึงเวลาแลว ภัตเสร็จแลว
ครั้งนั้นเปนเวลาเชา พระผูมพี ระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขา
ไปยังที่พักของมหาอํามาตยในแวนแควนมคธชื่อสุนีธะและวัสสการะ พรอมดวย
ภิกษุสงฆ ครั้นแลวประทับนั่งเหนืออาสนะที่ปลู าดถวาย ลําดับนั้น มหาอํามาตย
ในแวนแควนมคธชื่อสุนีธะและวัสสการะ อังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุขดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต ใหอิ่มหนําสําราญดวยมือของตน ครั้ง
นั้นแล เมื่อพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จแลว ชักพระหัตถออกจากบาตรแลว มหา*อํามาตยในแวนแควนมคธชื่อสุนีธะและวัสสการะ ถือเอาอาสนะต่ําแหงหนึ่งนั่ง
อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนากะมหาอํามาตยในแวน
แควนมคธชื่อสุนีธะและวัสสการะผูนั่งอยูแลว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ดวย
พระคาถาเหลานี้วา
บุรุษชาติบัณฑิต ยอมสําเร็จการอยูในประเทศใด พึงเชิญ
ทานผูมีศีล สํารวมแลว ประพฤติพรหมจรรย ใหบริโภค
ในประเทศนั้น ควรอุทิศทักษิณาทานเพือ่ เทวดาผูสถิตอยู
ในที่นั้นๆ เทวดาเหลานั้นอันบุรุษชาติบัณฑิตนับถือ บูชา
ยอมนับถือบูชาบุรุษชาติบัณฑิตนั้น แตนั้นยอมอนุเคราะห
บุรุษชาติบัณฑิตนั้น ประหนึ่งมารดาอนุเคราะหบุตรแลวก็ยอม

เห็นความเจริญทุกเมื่อ ฯ
[๑๗๔] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคครั้นทรงอนุโมทนาแกมหาอํามาตยใน
แวนแควนมคธชื่อสุนีธะและวัสสการะดวยพระคาถาเหลานี้แลว เสด็จลุกจาก
อาสนะหลีกไป ก็สมัยนั้นแล มหาอํามาตยในแวนแควนมคธชือ่ สุนีธะและ
วัสสการะ ติดตามพระผูมีพระภาคไปขางหลังๆ ดวยตั้งใจวา วันนี้ พระสมณ*โคดมจักเสด็จออกโดยประตูใด ประตูนั้นจักชื่อวาโคตมประตู จักเสด็จขามแมน้ํา
คงคาโดยทาใด ทานั้นจักชื่อวาโคตมติฏฐะ ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จ
ออกประตูใด ประตูนั้นชื่อวาโคตมประตู พระผูมีพระภาคเสด็จไปยังแมนา้ํ คงคา
ก็สมัยนั้นแล แมน้ําคงคาเปนแมน้ําเต็มเปยมพอกาดื่มกินได มนุษยบางจําพวก
แสวงหาเรือ บางพวกแสวงหาพวง บางพวกผูกแพตองการจะขามไปฝงโนน ครั้ง
นั้น พระผูมีพระภาคทรงหายจากฝงนี้แหงแมน้ําคงคา ไปปรากฏอยูที่ฝงโนน
พรอมดวยภิกษุสงฆ เหมือนบุรุษผูมีกําลังพึงเหยียดแขนทีค่ ูหรือพึงคูแขนที่เหยียด
ฉะนั้น พระผูมพี ระภาคไดทรงเห็นมนุษยเหลานั้นบางพวกแสวงหาเรือ บางพวก
แสวงหาพวง บางพวกผูกแพ ตองการจะขามไปฝงโนน ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทาน
นี้ในเวลานั้นวา
ชนเหลาใดจะขามหวงน้าํ คือ สงสาร และสระ คือ ตัณหา
ชนเหลานั้นกระทําสะพาน คือ อริยมรรค ไมแตะตอง
เปอกตมคือกามทั้งหลายจึงขามสถานที่ลุมอันเต็มดวยน้ําได ก็
ชนแมตองการจะขามน้ํามีประมาณนอย ก็ตองผูกแพ สวน
พระพุทธเจา และพุทธสาวกทั้งหลายเปนผูมีปญญา เวน
จากแพก็ขามได ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. ทวิธาปถสูตร
[๑๗๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จดําเนินทางไกลไปในโกศลชนบท มีทาน
พระนาคสมาละเปนปจฉาสมณะ ทานพระนาคสมาละไดเห็นทาง ๒ แพรงใน
ระหวางทาง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ
นี้ทาง ไปกันตามทางนี้เถิดพระเจาขา เมื่อทานพระนาคสมาละกราบทูลอยางนี้แลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระนาคสมาละวา ดูกรนาคสมาละ นี้ทาง ไปกัน
ตามทางนี้เถิด แมครั้งที่ ๒ ... แมครั้งที่ ๓ ทานพระนาคสมาละก็ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาคผูเ จริญ นี้ทาง ไปกันตามทางนี้เถิด
พระเจาขา แมครั้งที่ ๓ พระผูมีพระภาคก็ไดตรัสกะทานพระนาคสมาละวา ดูกร

นาคสมาละ นีท้ าง ไปกันตามทางนี้เถิด ลําดับนั้น ทานพระนาคสมาละวางบาตร
และจีวรของพระผูมีพระภาคไวที่แผนดิน ณ ที่นั้นเอง ดวยกราบทูลวา ขาแต
พระผูมีพระภาคผูเจริญ นี้บาตรและจีวร ดังนี้ แลวหลีกไป ครั้นเมื่อทาน
พระนาคสมาละเดินไปโดยทางนั้น พวกโจรในระหวางทางออกมาแลว ทุบดวย
มือบาง เตะดวยเทาบาง ไดทุบบาตรและฉีกผาสังฆาฏิเสีย ครั้งนั้น ทาน
พระนาคสมาละมีบาตรแตก มีผาสังฆาฏิขาด เขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เมื่อขาพระองคเดินไปโดยทางนั้น พวกโจรใน
ระหวางทางออกมาแลว ทุบดวยมือและเตะดวยเทา ไดทุบบาตรและฉีกผาสังฆาฏิ
เสียแลว พระเจาขา ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลงอุทาน
นี้ในเวลานั้นวา
บุคคลผูถึงเวท ผูรู เทีย่ วไปดวยกัน อยูด ว ยกัน ปะปนกับ
ชนผูไมรู ยอมละเวนบุคคลผูลามกเสียได เหมือนนกกะเรียน
เมื่อบุคคลเอาน้ํานมปนน้ําเขาไปให ดื่มแตน้ํานมเทานัน้ ละ
เวนน้ํา ฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. วิสาขาสูตร
[๑๗๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ บุพพารามปราสาทของนางวิสาขา
มิคารมารดา ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล หลานของนางวิสาขามิคารมารดา
เปนที่รักที่พอใจ ทํากาละลง ครั้งนั้น นางวิสาขามิคารมารดามีผาเปยก ผมเปยก
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับในเวลาเที่ยง ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสกะนางวิสาขามิคารมารดาวา เชิญเถิดนาง*วิสาขา ทานมาแตไหนหนอ มีผาเปยก มีผมเปยก เขามา ณ ที่นี้ในเวลาเที่ยง
นางวิสาขากราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หลานของหมอมฉัน เปนที่รักที่
พอใจ ทํากาละเสียแลว เพราะฉะนั้น หมอมฉันจึงมีผาเปยกมีผมเปยก เขามา ณ
ที่นี้ในเวลาเทีย่ ง เจาคะ ฯ
พ. ดูกรนางวิสาขา ทานพึงปรารถนาบุตรและหลานเทามนุษยในพระนคร
สาวัตถีหรือ ฯ
วิ. ขาแตพระผูมีพระภาคผูเ จริญ หมอมฉันพึงปรารถนาบุตรและหลาน
เทามนุษยในพระนครสาวัตถี เจาคะ ฯ
พ. ดูกรนางวิสาขา มนุษยในพระนครสาวัตถีมากเพียงไร ทํากาละอยู

ทุกวันๆ ฯ
วิ. ขาแตพระองคผเู จริญ มนุษยในพระนครสาวัตถี ๑๐ คนบาง ๙ คน
บาง ๘ คนบาง ๗ คนบาง ๖ คนบาง ๕ คนบาง ๔ คนบาง ๓ คนบาง ๒ คนบาง
๑ คนบาง ทํากาละอยูท ุกวันๆ ฯ
พ. ดูกรนางวิสาขา ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานพึงเปนผูมี
ผาเปยกหรือมีผมเปยกเปนบางครั้งบางคราวหรือหนอ ฯ
วิ. ขาแตพระองคผเู จริญ ไมใชอยางนั้น เจาคะ พอเพียงแลวดวยบุตร
และหลานมากเพียงนั้นแกหมอมฉัน ฯ
พ. ดูกรนางวิสาขา ผูใดมีสงิ่ ที่รัก ๑๐๐ ผูนั้นก็มีทุกข ๑๐๐ ผูใดมีสิ่ง
ที่รัก ๙๐ ผูนั้นก็มีทุกข ๙๐ ผูใดมีสิ่งที่รัก ๘๐ ผูนั้นก็มีทุกข ๘๐ ผูใดมีสิ่งที่รัก ๗๐
ผูนั้นก็มีทุกข ๗๐ ผูใดมีสิ่งที่รกั ๖๐ ผูนั้นก็มีทกุ ข ๖๐ ผูใดมีสงิ่ ที่รัก ๕๐
ผูนั้นก็มีทุกข ๕๐ ผูใดมีสิ่งที่รกั ๔๐ ผูนั้นก็มที ุกข ๔๐ ผูใดมีสิ่งที่รัก ๓๐
ผูนั้นก็มีทุกข ๓๐ ผูใดมีสิ่งที่รัก ๒๐ ผูนั้นก็มีทุกข ๒๐ ผูใดมีสิ่งที่รัก ๑๐
ผูนั้นก็มีทุกข ๑๐ ผูใดมีสิ่งที่รัก ๙ ผูนั้นก็มีทุกข ๙ ผูใดมีสิ่งทีร่ ัก ๘
ผูนั้นก็มีทุกข ๘ ผูใดมีสิ่งที่รัก ๗ ผูนั้นก็มีทุกข ๗ ผูใดมีสิ่งทีร่ ัก ๖ ผูนั้นก็มี
ทุกข ๖ ผูใดมีสงิ่ ที่รัก ๕ ผูนั้นก็มีทุกข ๕ ผูใดมีสิ่งที่รัก ๔ ผูนั้นก็มีทุกข ๔
ผูใดมีสิ่งที่รัก ๓ ผูนั้นก็มีทกุ ข ๓ ผูใดมีสิ่งที่รกั ๒ ผูนั้นก็มีทกุ ข ๒ ผูใดมีสิ่ง
ที่รัก ๑ ผูนั้นก็มีทุกข ๑ ผูใดไมมีสิ่งที่รัก ผูนนั้ ก็ไมมีทุกข เรากลาววา ผูนั้น
ไมมีความโศก ปราศจากกิเลสดุจธุลี ไมมอี ุปายาส ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
ความโศกก็ดี ความร่ําไรก็ดี ความทุกขกด็ ี มากมายหลาย
อยางนี้มีอยูในโลก เพราะอาศัยสัตวหรือสังขารอันเปนที่รัก
เมื่อไมมีสัตวหรือสังขารอันเปนที่รัก ความโศก ความร่ําไร
และความทุกขเหลานี้ยอ มไมมี เพราะเหตุนั้นแล ผูใดไมมี
สัตวหรือสังขารอันเปนที่รักในโลกไหนๆ ผูนั้นเปนผูม ีความ
สุข ปราศจากความโศก เพราะเหตุนั้น ผูปรารถนาความไม
โศก อันปราศจากกิเลสดุจธุลี ไมพึงทําสัตวหรือสังขาร
ใหเปนที่รัก ในโลกไหนๆ ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. ทัพพสูตรที่ ๑
[๑๗๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาป-

*สถาน ใกลพระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล ทานพระทัพพมัลลบุตรเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระสุคต บัดนี้ เปนกาลปรินิพพานแหง
ขาพระองค พระเจาขา พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรทัพพะ เธอจงสําคัญเวลา
อันควร ณ บัดนี้เถิด ลําดับนั้น ทานพระทัพพมัลลบุตรลุกจากอาสนะ ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลว เหาะขึ้นไปสูเวหาส นั่งขัดสมาธิเขา
สมาบัติมีเตโชธาตุเปนอารมณอยูในอากาศกลางหาว ออกแลวปรินิพพาน เมื่อ
ทานพระทัพพมัลลบุตรเหาะขึ้นสูเวหาส นังขัดสมาธิเขาสมาบัติมีเตโชธาตุเปน
อารมณอยูในอากาศกลางหาว ออกแลวปรินิพพาน สรีระถูกไฟเผาไหมอยู
เถาไมปรากฏเลย เขมาก็ไมปรากฏ เหมือนเถาแหงเนยใสหรือน้ํามันที่ถูกไฟเผา
ไหมอยู ไมปรากฏเลย เขมาก็ไมปรากฏ ฉะนัน้ ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
รูปกายไดสลายแลว สัญญาดับแลว เวทนาทั้งปวงเปน
ธรรมชาติเย็นแลว สังขารทั้งหลายสงบแลว วิญญาณถึงความ
ตั้งอยูไมได ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. ทัพพสูตรที่ ๒
[๑๗๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระทัพพมัลลบุตรเหาะขึ้นไปสู
เวหาส นั่งขัดสมาธิเขาสมาบัติมีเตโชธาตุเปนอารมณอยูในอากาศกลางหาว ออก
แลวปรินิพพาน เมื่อสรีระถูกไฟเผาไหมอยู เถาไมปรากฏ เขมาก็ไมปรากฏ
เหมือนเถาแหงเนยใสหรือน้ํามันถูกไฟเผาไหมอยู ไมปรากฏเลย เขมาก็ไม
ปรากฏ ฉะนั้น ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา
คติของพระขีณาสพทั้งหลาย ผูหลุดพนแลวโดยชอบ ขาม
เครื่องผูกคือกามและโอฆะไดแลว ถึงแลวซึ่งความสุขอันหา
ความหวั่นไหวมิได ไมมเี พื่อจะบัญญัติ เหมือนคติแหงไฟ
ลุกโพลงอยูที่ภาชนะสัมฤทธิ์เปนตน อันนายชางเหล็กตีดวย

คอนเหล็ก ดับสนิท ยอมรูไมได ฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบปาฏลิคามิยวรรคที่ ๘
-----------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. นิพพานสูตรที่ ๑ ๒. นิพพานสูตรที่ ๒ ๓. นิพพานสูตรที่ ๓
๔. นิพพานสูตรที่ ๔ ๕. จุนทสูตร ๖. ปาฏลิคามิยสูตร ๗. ทวิธาปถสูตร
๘. วิสาขาสูตร ๙. ทัพพสูตรที่ ๑ ๑๐. ทัพพสูตรที่ ๒ ฯ
รวมวรรคที่มีในอุทานนี้ คือ
โพธิวรรคที่ ๑ มุจจลินทวรรคที่ ๒ นันทวรรคที่ ๓ เมฆิยวรรคที่ ๔
โสณวรรคที่ ๕ ชัจจันธวรรคที่ ๖ จูฬวรรคที่ ๗ ปาฏลิคามิยวรรคที่ ๘
มีสูตร ๘๐ สูตร วรรคที่ ๘ นี้ พระพุทธเจาผูม ีพระจักษุปราศจากมลทิน ทรง
จําแนกแสดงไวดีแลว บัณฑิตทั้งหลายผูมีศรัทธาแล ไดกลาววรรคนั้นวา อุทาน
ฉะนี้แล ฯ
จบอุทาน ฯ
---------อิติวุตตกะ
เอกนิบาตวรรคที่ ๑
๑. โลภสูตร
[๑๗๙] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอยางหนึ่งได เราเปนผูรับรองเธอทั้งหลาย
เพื่อความเปนพระอนาคามี ธรรมอยางหนึ่งเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายละธรรมอยางหนึ่ง คือ โลภะได เราเปนผูรับรองเธอทั้งหลายเพื่อความ
เปนพระอนาคามี ฯ
ชนผูเห็นแจงทั้งหลาย รูชัดดวยดีซึ่งความโลภอันเปนเหตุให
สัตวผูโลภไปสูทุคติ แลวละได ครั้นละไดแลว ยอมไมมา
สูโลกนี้อีกในกาลไหนๆ ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
จบสูตรที่ ๑
๒. โทสสูตร
[๑๘๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอยางหนึ่งได เราเปนผูรับรองเธอทั้งหลาย
เพื่อความเปนพระอนาคามี ธรรมอยางหนึ่งเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายละธรรมอยางหนึ่ง คือโทสะได เราเปนผูรับรองเธอทั้งหลายเพื่อความ
เปนพระอนาคามี ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ชนผูเห็นแจงทั้งหลาย รูชัดดวยดีซึ่งโทสะอันเปนเหตุใหสัตว
ผูประทุษรายไปสูทุคติ แลวละได ครั้นละไดแลวยอมไมมา
สูโลกนี้อีกในกาลไหนๆ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. โมหสูตร
[๑๘๑] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอยางหนึ่งได เราเปนผูรับรองเธอทั้งหลาย
เพื่อความเปนพระอนาคามี ธรรมอยางหนึ่งเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายละธรรมอยางหนึ่ง คือ โมหะได เราเปนผูรับรองเธอทั้งหลายเพื่อความ
เปนพระอนาคามี ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ชนผูเห็นแจงทั้งหลาย รูชัดดวยดีซึ่งโมหะอันเปนเหตุใหสัตว
ผูหลงไปสูทุคติ แลวละได ครั้นละไดแลว ยอมไมมาสูโ ลก
นี้อีกในกาลไหนๆ ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. โกธสูตร
[๑๘๒] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอยางหนึ่งได เราเปนผูรับรองเธอทั้งหลาย
เพื่อความเปนพระอนาคามี ธรรมอยางหนึ่งเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายละธรรมอยางหนึ่ง คือ โกธะได เราเปนผูรับรองเธอทั้งหลายเพื่อความ

เปนพระอนาคามี ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธนี้ดังนี้วา
ชนผูเห็นแจงทั้งหลาย รูชัดดวยดีซึ่งโกธะอันเปนเหตุใหสัตว
ผูโกรธไปสูทุคติ แลวละได ครั้นละไดแลว ยอมไมมาสู
โลกนี้อีกในกาลไหนๆ ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. มักขสูตร
[๑๘๓] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอยางหนึ่งได เราเปนผูรับรองเธอ
ทั้งหลายเพื่อความเปนพระอนาคามี ธรรมอยางหนึ่งเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายละธรรมอยางหนึ่ง คือ มักขะได เราเปนผูรับรองเธอทั้งหลายเพื่อ
ความเปนพระอนาคามี ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ชนผูเห็นแจงทั้งหลาย รูชัดดวยดีซึ่งมักขะอันเปนเหตุให
สัตวผูลบหลูไปสูทุคติ แลวละได ครั้นละไดแลว ยอม
ไมมาสูโลกนี้อีกในกาลไหนๆ ฯ
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลว ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. มานสูตร
[๑๘๔] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอยางหนึ่งได เราเปนผูรับรองเธอทั้งหลาย
เพื่อความเปนพระอนาคามี ธรรมอยางหนึ่งเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายละธรรมอยางหนึ่ง คือ มานะได เราเปนผูรับรองเธอทั้งหลายเพื่อความ
เปนพระอนาคามี ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา

ชนผูเห็นแจงทั้งหลาย รูชัดดวยดีซึ่งมานะอันเปนเหตุให
สัตวผูถือตัวไปสูทุคติ แลวละได ครั้นละไดแลว ยอมไม
มาสูโลกนี้อีกในกาลไหนๆ ฯ
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลว ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. สัพพสูตร
[๑๘๕] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้นขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมรูยงิ่ ซึ่งธรรมที่ควรรูยิ่งทั้งปวง ไมกําหนดรูธรรมที่ควร
กําหนดรูทั้งปวง ไมยังจิตใหคลายกําหนัดในธรรมที่ควรรูยิ่ง และธรรมที่ควรกําหนดรู
นั้น ยังละกิเลสวัฏไมได เปนผูไ มควรเพื่อความสิ้นทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สวนภิกษุรูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่งทั้งปวง กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรูทั้งปวง ยังจิต
ใหคลายกําหนัดในธรรมที่ควรรูยิ่งและธรรมที่ควรกําหนดรูนั้น ละกิเลสวัฏได
เปนผูควรเพื่อความสิ้นทุกข ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมี
พระภาคตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ผูใดรูธรรมเปนไปในภูมิ ๓ ทั้งปวง โดยสวนทั้งปวง
ยอมไมกําหนัดในสักกายธรรมทั้งปวง ผูนั้นกําหนดรูธรรมเปน
ไปในภูมิ ๓ ทั้งปวงแลว ลวงทุกขทั้งปวงไดโดยแท ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. มานสูตร
[๑๘๖] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมา
แลววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมรูยิ่ง ไมกําหนดรูมานะ ไมยังจิตใหคลาย
กําหนัดในมานะนั้น ยังละมานะนั้นไมไดเด็ดขาด เปนผูไ มควรเพื่อความสิ้นทุกข
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนภิกษุรูยิ่ง กําหนดรูมานะ ยังจิตใหคลายกําหนัดในมานะ
นั้น ละมานะนัน้ ไดเด็ดขาด เปนผูควรเพื่อความสิ้นทุกข ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
หมูสัตวนี้ประกอบแลวดวยมานะ มีมานะเปนเครื่องรอยรัด

ยินดีแลวในภพ ไมกําหนดรูมานะ ตองเปนผูมาสูภพอีก
สวนสัตวเหลาใดละมานะไดแลว นอมไปในธรรมเปนที่สิ้น
มานะ สัตวเหลานั้นครอบงํากิเลสเครื่องรอยรัดคือมานะ
เสียได กาวลวงไดแลวซึ่งกิเลสเครื่องรอยรัดทั้งปวง ฯ
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาได
สดับมาแลว ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. โลภสูตร
[๑๘๗] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมรูยงิ่ ไมกําหนดรูโลภะ ไมยังจิตใหคลายกําหนัดใน
โลภะ ยังละโลภะนั้นไมไดเด็ดขาด เปนผูไมควรเพื่อความสิ้นทุกข ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สวนภิกษุรูยิ่ง กําหนดรูโลภะ ยังจิตใหคลายกําหนัดในโลภะนั้น
ละโลภะนั้นไดเด็ดขาด เปนผูค วรเพื่อความสิ้นทุกข ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ชนผูเห็นแจงทั้งหลาย รูชัดดวยดีซึ่งความโลภอันเปนเหตุให
สัตวผูโลภไปสูทุคติ แลวละได ครั้นละไดแลว ยอมไมมา
สูโลกนี้อีกในกาลไหนๆ ฯ
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาได
สดับมาแลว ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. โทสสูตร
[๑๘๘] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้นขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมรูยงิ่ ไมกําหนดรูโทสะ ไมยังจิตใหคลายกําหนัดใน
โทสะนั้น ยังละโทสะนั้นไมไดเด็ดขาด เปนผูไมควรเพื่อความสิ้นทุกข ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สวนภิกษุรูยิ่ง กําหนดรูโทสะ ยังจิตใหคลายกําหนัดในโทสะนัน้
ละโทสะนั้นไดเด็ดขาด เปนผูค วรเพื่อความสิ้นทุกข ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ชนผูเห็นแจงทั้งหลาย รูชัดดวยดีซึ่งโทสะอันเปนเหตุให
สัตวผูประทุษรายไปสูทคุ ติ แลวละได ครั้นละไดแลว

ยอมไมมาสูโลกนี้อีกในกาลไหนๆ ฯ
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาได
สดับมาแลว ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบปาฏิโภควรรคที่ ๑
-----------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ
๑. โลภสูตร ๒. โทสสูตร ๓. โมหสูตร ๔. โกธสูตร ๕. มักขสูตร
๖. มานสูตร ๗. สัพพสูตร ๘. มานสูตร ๙. โลภสูตร ๑๐. โทสสูตร ฯ
------------อิติวุตตกะ เอกนิบาต วรรคที่ ๒
๑. โมหสูตร
[๑๘๙] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระ
ผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมรูยงิ่ ไมกําหนดรูโมหะ ไมยังจิตใหคลายกําหนัดใน
โมหะนั้น ยังละโมหะนั้นไมไดเด็ดขาด เปนผูไมควรเพื่อความสิ้นทุกข ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สวนภิกษุรูยิ่ง กําหนดรูโมหะ ยังจิตใหคลายกําหนัดในโมหะนั้น
ละโมหะนั้นไดเด็ดขาด เปนผูค วรเพื่อความสิ้นทุกข ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมี
พระภาคตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ชนผูเห็นแจงทั้งหลาย รูชัดดวยดีซึ่งโมหะอันเปนเหตุให
สัตวผูหลงไปสูทุคติ แลวละได ครั้นละไดแลว ยอมไมมาสู
โลกนี้อีกในกาลไหนๆ ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. โกธสูตร
[๑๙๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมรูยงิ่ ไมกําหนดรูโกธะ ไมยังจิตใหคลายกําหนัดในโกธะ
นั้น ยังละโกธะนั้นไมไดเด็ดขาด เปนผูไมควรเพื่อความสิ้นทุกข ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สวนภิกษุรูยิ่ง กําหนดรูโกธะ ยังจิตใหคลายกําหนัดในโกธะนั้น ละ
โกธะนั้นไดเด็ดขาด เปนผูควรเพื่อความสิ้นทุกข ฯ

พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมี
พระภาคตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ชนผูเห็นแจงทั้งหลาย รูชัดดวยดีซึ่งโกธะอันเปนเหตุให
สัตวผูโกรธไปสูทุคติ แลวละได ครั้นละไดแลว ยอมไมมา
สูโลกนี้อีกในกาลไหนๆ ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. มักขสูตร
[๑๙๑] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมรูยงิ่ ไมกําหนดรูมักขะ ไมยังจิตใหคลายกําหนัดใน
มักขะนั้น ยังละมักขะนั้นไมไดเด็ดขาด เปนผูไมควรเพื่อความสิ้นทุกข ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สวนภิกษุรูยิ่ง กําหนดรูมักขะ ยังจิตใหคลายกําหนัดในมักขะนัน้
ละมักขะนั้นไดเด็ดขาด เปนผูควรเพื่อความสิ้นทุกข ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ชนผูเห็นแจงทั้งหลาย รูชัดดวยดีซึ่งมักขะอันเปนเหตุให
สัตวผูลบหลูไปสูทุคติ แลวละได ครั้นละไดแลว ยอมไมมา
สูโลกนี้อีกในกาลไหนๆ ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมา
แลว ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. โมหสูตร
[๑๙๒] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผู
มีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมพิจารณาเห็นแมนิวรณอันหนึ่งอยางอื่น ซึ่งเปนเหตุให
หมูสัตวถูกนิวรณหุมหอแลวแลนไป ทองเทีย่ วไปสิ้นกาลนาน เหมือนนิวรณ
คือ อวิชชานี้เลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย หมูสัตวผูถูกนิวรณ คือ อวิชชาหุมหอแลว
ยอมแลนไป ทองเที่ยวไปสิ้นกาลนาน ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ซึ่งเปนเหตุใหหมูสัตวถูกธรรมนั้น

หุมหอแลว ทองเที่ยวไปสิ้นกาลนาน เหมือนหมูสัตวผู
ถูกโมหะหุมหอแลว ไมมีเลย สวนพระอริยสาวกเหลาใดละ
โมหะแลว ทําลายกองแหงความมืดไดแลว พระอริยสาวก
เหลานั้นยอมไมทองเทีย่ วไปอีก เพราะอวิชชาอันเปนตนเหตุ
(แหงสงสาร) ยอมไมมีแกพระอริยสาวกเหลานั้น ฯ
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลว ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. กามสูตร
[๑๙๓] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับแลววา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราไมพิจารณาเห็นแมสังโยชนอันหนึ่งอยางอืน่ ซึ่งเปนเหตุให
สัตวผูประกอบแลวแลนไป ทองเที่ยวไปสิ้นกาลนาน เหมือนสังโยชน คือ
ตัณหานี้เลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายผูประกอบดวยสังโยชน คือ ตัณหา
ยอมแลนไป ทองเที่ยวไปสิ้นกาลนาน ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
บุรุษผูมีตัณหาเปนเพื่อนสอง ทองเทีย่ วไปสิ้นกาลนาน ยอม
ไมกาวลวงสงสารอันมีความเปนอยางนีแ้ ละความเปนอยางอื่น
ไปได ภิกษุรูตัณหาซึ่งเปนแดนเกิดแหงทุกขนี้โดยความเปน
โทษแลว เปนผูปราศจากตัณหา ไมถือมั่น มีสติ พึงเวนรอบ ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. เสขสูตรที่ ๑
[๑๙๔] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระ
ผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุผเู ปนเสขะยังไมบรรลุอรหัตผล ปรารถนาความ
เกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ มอยู เราไมพิจารณาเห็นแมเหตุอันหนึ่งอยางอืน่ กระทํา
เหตุที่มี ณ ภายในวามีอุปการะมาก เหมือนโยนิโสมนสิการนีเ้ ลย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุมนสิการโดยแยบคาย ยอมละอกุศลเสียได ยอมเจริญกุศล
ใหเกิดมี ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค

ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ธรรมอยางอื่นอันมีอุปการะมาก เพื่อบรรลุประโยชนอนั สูงสุด
แหงภิกษุผูเปนพระเสขะ เหมือนโยนิโสมนสิการ ไมมี
เลย ภิกษุเริ่มตั้งไวซึ่งมนสิการโดยแยบคาย พึงบรรลุนิพพาน
อันเปนที่สิ้นไปแหงทุกขได ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. เสขสูตรที่ ๒
[๑๙๕] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผู
มีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุผเู ปนพระเสขะยังไมบรรลุอรหัตผล ปรารถนาความ
เกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ ม เราไมพิจารณาเห็นแมเหตุอันหนึ่งอยางอื่น กระทํา
เหตุที่มี ณ ภายนอกวามีอุปการะมาก เหมือนความมีมิตรดีนี้เลย ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
ภิกษุผูมีมิตรดียอมละอกุศลเสียได ยอมเจริญกุศลใหเกิดมี ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมี
พระภาคตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ภิกษุใดผูมีมิตรดี มีความยําเกรง มีความเคารพ กระทําตามคํา
ของมิตรดีทั้งหลาย มีสติสัมปชัญญะ ภิกษุนั้นพึงบรรลุธรรม
อันเปนที่สิ้นไปแหงสังโยชนทั้งปวงโดยลําดับ ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. เภทสูตร
[๑๙๖] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผู
มีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอยางหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิดขึ้นเพื่อความไม
เกื้อกูลแกชนหมูมาก เพื่อไมใชความสุขแกชนมาก เพื่อความฉิบหายแกชนมาก
เพื่อความไมเกือ้ กูล เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรมอยางหนึ่งเปน
ไฉน คือ สังฆเภท ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อสงฆแตกกันแลวยอมมีการบาดหมาง
ซึ่งกันและกัน มีการบริภาษซึ่งกันและกัน มีการดูหมิ่นซึ่งกันและกัน มีการ
ขับไลซึ่งกันและกัน ในเพราะสงฆแตกกันนั้น ชนทั้งหลายผูยังไมเลื่อมใส
ยอมไมเลื่อมใส และผูเลื่อมใสบางพวกยอมเปนอยางอื่นไป ฯ

พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ผูทําลายสงฆตองไปเกิดในอบาย ตกนรกตั้งอยูตลอดกัป ผูมี
ความยินดีในพวก ตั้งอยูในอธรรม ยอมเสื่อมจากธรรม
อันเกษมจากโยคะ ผูนั้นครั้นทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกัน
แลว ยอมหมกไหมอยูในนรกตลอดกัป ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. โมทสูตร
[๑๙๗] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอยางหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูล
แกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อประโยชนแกชนเปน
อันมาก เพื่อเกือ้ กูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรมอยางหนึ่ง
เปนไฉน คือ สังฆสามัคคี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อสงฆพรอมเพรียงกันอยู
ยอมไมมกี ารบาดหมางซึ่งกันและกัน ไมมกี ารบริภาษซึ่งกันและกัน ไมมกี าร
ขับไลซึ่งกันและกัน ในเพราะสังฆสามัคคีนนั้ ชนทั้งหลายผูยังไมเลื่อมใสยอม
เลื่อมใส และชนผูเลื่อมใสแลวยอมเลื่อมใสยิ่งๆ ขึ้นไป ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ความพรอมเพรียงของหมูใหเกิดสุข และการอนุเคราะหซึ่ง
หมูผูพรอมเพรียงกันใหเกิดสุข ผูยนิ ดีแลวในหมูผูพรอม
เพรียงกัน ตั้งอยูในธรรม ยอมไมเสื่อมจากธรรมอันเกษม
จากโยคะ ผูนั้นกระทําหมูใ หพรอมเพรียงกันแลว ยอม
บันเทิงในสวรรคตลอดกัป ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. ปุคคลสูตร
[๑๙๘] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดรูจิตของบุคคลบางคนในโลกนี้ ผูมีจิตขุนมัว ดวย

จิตอยางนี้แลว ถาในสมัยนี้ บุคคลนี้พึงกระทํากาละไซร เขาถูกกรรมของตน
ซัดไปในนรก เหมือนถูกนํามาทิ้งลงฉะนัน้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิต
ของเขาขุนมัว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเหตุแหงจิตขุนมัวแล สัตวบางพวก
ในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก อยางนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
พระพุทธเจาทรงทราบบุคคลบางคนในโลกนี้ ผูมีจิตขุนมัว
ไดทรงพยากรณเนื้อความนี้แกภิกษุทั้งหลาย ในสํานักของ
พระองควา ถาในสมัยนี้ บุคคลนี้พึงทํากาละไซร เขาพึง
เขาถึงนรก เพราะจิตของเขาขุนมัว เขาเปนอยางนั้น เหมือน
ถูกนํามาทอดทิ้งไวฉะนัน้ สัตวทั้งหลายยอมไปสูทุคติ เพราะ
เหตุแหงจิตขุนมัวนั่นแล ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบทุติยวรรคที่ ๒
----------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. โมหสูตร ๒. โกธสูตร ๓. มักขสูตร ๔. โมหสูตร
๕. กามสูตร ๖. เสขสูตรที่ ๑ ๗. เสขสูตรที่ ๒ ๘. เภทสูตร ๙. โมท*สูตร ๑๐. ปุคคลสูตร ฯ
-----------อิติวุตตกะ เอกนิบาต วรรคที่ ๓
๑. จิตตฌายีสูตร
[๑๙๙] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมา
แลววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดรูจิตของบุคคลบางคนในโลกนี้ผูมจี ิต
ผองใสดวยจิตอยางนี้แลว ถาในสมัยนี้ บุคคลนี้พึงกระทํากาละไซร เขา
พึงเกิดในสวรรค เหมือนเชิญมาไว ฉะนั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิต
ของเขาผองใส ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเหตุแหงจิตผองใสแล สัตวบางพวก
ในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมี
พระภาคตรัสคาถาประพันธดังนี้วา

พระพุทธเจาทรงทราบบุคคลบางคนในโลกนี้ผูมีจิตผองใส ได
ทรงพยากรณเนื้อความนี้แกภิกษุทั้งหลายในสํานักของพระองค
วา ถาในสมัยนี้ บุคคลนี้พึงกระทํากาละไซร บุคคลนี้
พึงเขาถึงสุคติ เพราะจิตของเขาผองใส เขาเปนอยางนัน้
เหมือนเชิญมาฉะนั้น เพราะเหตุแหงจิตผองใสแล สัตว
ทั้งหลายยอมไปสูสุคติ ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. ปุญญสูตร
[๒๐๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระ
ผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันต ตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอยาไดกลัวตอบุญเลย คําวาบุญนี้เปนชื่อแหง
ความสุข อันนาปรารถนา นาใคร นารัก นาพอใจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เรา
รูดวยญาณอันวิเศษยิ่ง ซึ่งวิบากอันนาปรารถนา นาใคร นารัก นาพอใจ ที่ตน
เสวยแลวสิ้นกาลนาน แหงบุญทั้งหลายที่ตนไดทําไวสิ้นกาลนาน เราเจริญ
เมตตาจิตตลอด ๗ ปแลว ไมกลับมาสูโลกนี้ตลอด ๗ สังวัฏฏวิวัฏฏกัป ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา เมือ่ กัปฉิบหายอยู เราเปนผูเขาถึงพรหมโลกชั้นอาภัสสระ
เมื่อกัปเจริญอยู เรายอมเขาถึงวิมานแหงพรหมที่วาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา
เราเปนพรหม เปนมหาพรหม เปนผูยิ่งใหญ ใครครอบงําไมได เปนผูสามารถ
เห็นอดีต อนาคตและปจจุบันโดยแท เปนผูยงั จิตใหเปนไปในอํานาจ อยูใน
วิมานพรหมนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เราไดเปนทาวสักกะผูเ ปนจอมเทพ ๓๖ ครั้ง
ไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูประกอบดวยธรรม เปนพระธรรมราชามีสมุทรสาครสี่
เปนขอบเขต เปนผูชนะวิเศษแลว ถึงความเปนผูมั่นคงในชนบท ประกอบดวย
รัตนะ ๗ ประการ หลายรอยครั้ง จะกลาวใยถึงความเปนพระเจาประเทศราชเลา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นดําริวา บัดนี้ เราเปนผูมีฤทธิม์ ากอยางนี้ มีอานุภาพมาก
อยางนี้ เพราะผลวิบากแหงกรรมอะไรของเราหนอแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้น
ดําริวา บัดนี้ เราเปนผูมีฤทธิ์มากอยางนี้ มีอานุภาพมากอยางนี้ เพราะผลวิบาก
แหงกรรม ๓ ประการของเรา คือ ทาน ๑ ทมะ ๑ สัญญมะ ๑ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
กุลบุตรผูใครประโยชน พึงศึกษาบุญนั่นแล อันสูงสุดตอไป
ซึ่งมีสุขเปนกําไร คือ พึงเจริญทาน ๑ ความประพฤติสงบ ๑

เมตตาจิต ๑ บัณฑิตครั้นเจริญธรรม ๓ ประการอันเปนเหตุ
เกิดแหงความสุขเหลานี้แลว ยอมเขาถึงโลกอันไมมีความ
เบียดเบียน เปนสุข ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. อุโภอัตถสูตร
[๒๐๑] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอยางหนึ่งอันภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยึด
ประโยชนทั้ง ๒ ไวได คือ ประโยชนในปจจุบัน ๑ ประโยชนในสัมปรายภพ ๑
ธรรมอยางหนึ่งเปนไฉน คือ ความไมประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย ธรรมอยางหนึ่งนี้แลอันภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยึดประโยชน
ทั้ง ๒ ไวได คือ ประโยชนในปจจุบัน ๑ ประโยชนในสัมปรายภพ ๑ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญ ความไมประมาท ในบุญกิริยา
ทั้งหลาย บัณฑิตไมประมาทแลว ยอมยึดประโยชนทั้งสอง
ไวได คือ ประโยชนในปจจุบัน ๑ ประโยชนในสัมปราย
ภพ ๑ นักปราชญเรากลาววาเปนบัณฑิต เพราะการได
ประโยชนทั้ง ๒ นั้น ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. เวปุลลปพพตสูตร
[๒๐๒] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนี้ ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลหนึ่งแลนไปทองเที่ยวไปตลอดกัป รางกระดูก หมู
กระดูก กองกระดูก พึงเปนกองใหญ เหมือนภูเขาเวปุลลบรรพตนี้ ถาวา
ใครๆ จะพึงรวบรวมไปกองไว และถาวาสวนแหงกระดูกอันใครๆ นําไปแลว
จะไมพึงฉิบหายไป ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา

พระสัมมาสัมพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันใหญ ตรัสไวดังนี้วา
กองแหงกระดูกของบุคคลคนหนึ่ง พึงเปนกองเสมอดวยภูเขา
โดยกัปหนึ่ง ก็ภูเขาใหญชื่อเวปุลลบรรพตนี้นั้นแล อันพระ
สัมมาสัมพุทธเจาตรัสบอกแลว สูงยิ่งกวาภูเขาคิชฌกูฏ
อยูใกลพระนครราชคฤหของชาวมคธ เมื่อใด บุคคลยอม
พิจารณาเห็นอริยสัจ คือ ทุกข ๑ ธรรมเปนเหตุเกิดแหง
ทุกข ๑ ธรรมเปนที่กาวลวงแหงทุกข ๑ อริยมรรคมีองค ๘
อันใหถึงความสงบแหงทุกข ๑ ดวยปญญาอันชอบ เมื่อนั้น
บุคคลนั้นทองเทีย่ วไปแลว ๗ ครั้งเปนอยางยิ่ง เปนผูกระทํา
ซึ่งที่สุดแหงทุกขได เพราะสังโยชนทั้งปวงสิ้นไป ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. สัมปชานมุสาวาทสูตร
[๒๐๓] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลลวงธรรมอยางหนึ่งแลว เรากลาววา บาปกรรมไรๆ
อันเขาจะไมพึงทําไมมีเลย ธรรมอยางหนึ่งเปนไฉน คือ สัมปชานมุสาวาท ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา ฯ
บาปกรรม ที่สัตวผูเปนคนมักพูดเท็จ ลวงธรรมอยางหนึ่งแลว
ขามโลกหนาเสียแลว จะไมพึงทํา ไมมเี ลย ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. ทานสูตร
[๒๐๔] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาวาสัตวทั้งหลายพึงรูผลแหงการจําแนกทานเหมือนอยางเรา
รูไซร สัตวทั้งหลายยังไมใหแลวก็จะไมพึงบริโภค อนึ่ง ความตระหนี่อันเปน
มลทิน จะไมพงึ ครอบงําจิตของสัตวเหลานั้น สัตวเหลานั้นไมพึงแบงคําขาว
คําหลังจากคําขาวนั้นแลวก็จะไมพึงบริโภค ถาปฏิคาหกของสัตวเหลานั้นพึงมี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตเพราะสัตวทั้งหลายไมรูผลแหงการจําแนกทานเหมือนอยาง

เรารู ฉะนั้น สัตวทั้งหลายไมใหแลวจึงบริโภค อนึ่ง ความตระหนี่อันเปนมลทิน
จึงยังครอบงําจิตของสัตวเหลานั้น ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ถาวาสัตวทั้งหลายพึงรูผลแหงการจําแนกทานเหมือนอยางที่
พระผูมีพระภาคผูแสวงหาคุณอันใหญตรัสแลว โดยวิธีที่
ผลนั้นเปนผลใหญไซร สัตวทั้งหลายพึงกําจัดความตระหนี่
อันเปนมลทินเสียแลว มีใจผองใส พึงใหทานที่ใหแลว
มีผลมาก ในพระอริยบุคคลทั้งหลายตามกาลอันควร อนึ่ง
ทายกเปนอันมาก ครั้นใหทักษิณาทาน คือ ขาวในพระทักษิไณยบุคคลทั้งหลายแลว จุติจากความเปนมนุษยนแี้ ลว
ยอมไปสูสวรรค และทายกเหลานั้นผูใ ครกาม ไมมีความ
ตระหนี่ ไปสูสวรรคแลวบันเทิงอยูในสวรรคนั้น เสวยอยู
ซึ่งผลแหงการจําแนกทาน ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. เมตตาภาวสูตร
[๒๐๕] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้นขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุญญกิริยาวัตถุอยางใดอยางหนึ่งมีอุปธิกิเลสเปนเหตุ
บุญญกิริยาวัตถุทั้งหมดนั้น ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แหงเมตตาเจโตวิมุติ เมตตา
เจโตวิมุตินั้นแล ครอบงําบุญญกิริยาวัตถุเหลานั้น สวางไสวไพโรจนเปรียบเหมือน
รัศมีแหงดาวชนิดใดชนิดหนึ่ง รัศมีดาวทั้งหมดนั้นยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แหงรัศมี
พระจันทร รัศมีพระจันทรนั่นแล ครอบงํารัศมีดาวเหลานัน้ สวางไสวไพโรจน
ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนในเมือ่ อากาศโปรงปราศจากเมฆใน
สารทสมัย ในเดือนทายแหงฤดูฝน พระอาทิตยลอยขึ้นไปสูท องฟา กําจัดอากาศ
อันมืดทั้งปวง สวางไสวไพโรจนฉะนั้น อนึ่ง เปรียบเหมือนดาวประกายพฤกษ
ในปจจุสสมัยแหงราตรี สวางไสวไพโรจน ฉะนั้น ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ผูใดมีสติ เจริญเมตตาไมมีประมาณ สังโยชนทั้งหลาย ของ
ผูนั้นผูพิจารณาเห็นซึ่งธรรมเปนที่สิ้นไปแหงอุปธิ ยอมเปน

ธรรมชาติเบาบาง ถาวาผูนั้นมีจิตไมประทุษรายซึ่งสัตวมีชีวิต
แมชนิดหนึ่ง เจริญเมตตาอยูไซร ผูนั้นยอมชื่อวาเปนผูม ีกุศล
เพราะการเจริญเมตตานั้น อันพระอริยบุคคลมีใจอนุเคราะห
ซึ่งสัตวมีชีวิตทุกหมูเหลา ยอมกระทําบุญเปนอันมาก พระราชฤาษี ทั้งหลายทรงชนะซึ่งแผนดิน อันเกลื่อนกลนดวยหมู
สัตว ทรงบูชาอยูซึ่งบุญเหลาใด (คือ อัสสเมธะ ปุริสเมธะ
สัมมาปาสะ วาชเปยยะ นิรัคคพะ) เสด็จเที่ยวไป
บุญเหลานั้นยอมไมถึงแมเสี้ยวที่ ๑๖ แหงเมตตาจิต อันบุคคล
เจริญดีแลว (เหมือนหมูดาวทั้งหมด ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖
แหงรัศมีพระจันทรฉะนัน้ ) ผูใดมีสวนแหงจิตประกอบดวย
เมตตาในสัตวทุกหมูเหลา ยอมไมฆาเอง ไมใชใหผูอื่นฆา
ไมชนะเอง ไมใชผูอื่นใหชนะ เวรของผูน ั้นยอมไมมีเพราะ
เหตุอะไรๆ เลยๆ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๗
จบตติยวรรคที่ ๓
----------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. จิตตฌายีสูตร ๒. อุโภอัตถสูตร ๓. บุญญสูตร ๔. เวปุลลปพพตสูตร
๕. สัมปชานมุสาวาทสูตร ๖. ทานสูตร ๗. เมตตาภาวสูตร
ในธรรมหมวดหนึ่งมีพระสูตรรวม ๒๗ สูตร คือ พระสูตรเหลานี้
๗ สูตร และพระสูตรขางตน ๒๐ สูตร ฉะนี้แล ฯ
จบเอกนิบาต ฯ
----------อิติวุตตกะ ทุกนิบาต วรรคที่ ๑
๑. ภิกขุสูตรที่ ๑
[๒๐๖] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ ยอมอยูเปนทุกข มี
ความเดือดรอน มีความคับแคน มีความเรารอน ในปจจุบัน เมื่อตายไปพึงหวัง
ไดทุคติ ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรีย
ทั้งหลาย ๑ ความเปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู

ประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล ยอมอยูเ ปนทุกข มีความเดือดรอน มีความ
คับแคน มีความเรารอน ในปจจุบัน เมื่อตายไปพึงหวังไดทุคติ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ภิกษุใดไมคุมครองทวารเหลานี้ คือ ตา หู จมูก ลิ้น
กาย และใจ ไมรูจักประมาณในโภชนะ และไมสํารวม
ในอินทรียทั้งหลาย ภิกษุนั้นยอมถึงความทุกข คือ ทุกข
กาย ทุกขใจ ภิกษุเชนนั้นมีกายถูกไฟ คือ ความทุกข
แผดเผาอยู มีใจถูกไฟ คือ ความทุกขแผดเผาอยู ยอม
อยูเปนทุกขทั้งกลางวันกลางคืน ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. ภิกขุสูตรที่ ๒
[๒๐๗] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ ยอมอยูเปนสุข ไมมี
ความเดือดรอน ไมมีความคับแคน ไมมีความเรารอน ในปจจุบัน เมื่อตายไป
พึงไดสุคติ ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรีย
ทั้งหลาย ๑ ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู
ประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล ยอมอยูเ ปนสุข ไมมีความเดือดรอน ไม
มีความคับแคน ไมมีความเรารอน ในปจจุบัน เมื่อตายไปพึงหวังไดสุคติ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ภิกษุใดคุมครองดีแลวซึ่งทวารเหลานี้ คือ ตา หู จมูก
ลิ้น กาย และใจ รูจักประมาณในโภชนะ และสํารวม
ในอินทรียทั้งหลาย ภิกษุนั้นยอมถึงความสุข คือ สุข
กาย สุขใจ ภิกษุเชนนั้นมีกายไมถูกไฟ คือ ความ
ทุกขแผดเผา มีใจไมถูกไฟ คือ ความทุกขแผดเผา
ยอมอยูเปนสุขทั้งกลางวันกลางคืน ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒

๓. ตปนียสูตร
[๒๐๘] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ ประการนี้ เปนเหตุใหเดือดรอน ๒ ประการ
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูไมไดทําความดีงาม
ไว ไมไดทํากุศลไว ไมไดทําบุญอันเปนเครื่องตอตานความขลาดกลัวไว ทําแต
บาป ทําอกุศลกรรมอันหยาบชา ทําอกุศลกรรมอันกลาแข็ง บุคคลนั้นยอมเดือด
รอนวา เราไมไดทํากรรมงามดังนี้บาง ยอมเดือดรอนวา เราทําแตบาปดังนี้บาง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ ประการนี้แล เปนเหตุใหเดือดรอน ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
บุคคลผูมีปญญาทราม กระทํากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต
และอกุศลกรรมอยางอืน่ อันประกอบดวยโทษ ไมกระทํา
กุศลกรรม กระทําแตอกุศลกรรมเปนอันมาก เมื่อตายไป
ยอมเขาถึงนรก ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. อตปนียสูตร
[๒๐๙] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ ประการนี้ ไมเปนเหตุใหเดือดรอน ๒ ประการ
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูไดทําความดีงามไว
ทํากุศลไว ไดทาํ บุญอันเปนเครื่องตอตานความขลาดกลัวไว ไมไดทําบาป ไม
ไดทําอกุศลกรรมอันหยาบชา ไมไดทําอกุศลกรรมอันกลาแข็ง บุคคลนั้นยอม
ไมเดือดรอนวา เราไดทํากรรมอันดีงามดังนีบ้ าง ยอมไมเดือดรอนวา เราไม
ไดทําบาปดังนี้บาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ ประการนี้แล ไมเปนเหตุ
ใหเดือดรอน ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
บุคคลผูมีปญญา ละกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต และ
ไมกระทําอกุศลกรรมอยางอื่นใด อันประกอบดวยโทษ กระทํา
แตกุศลกรรมเปนอันมาก เมื่อตายไปยอมเขาถึงสวรรค ฯ

เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. สีลสูตรที่ ๑
[๒๑๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ อันกรรมของตน
ซัดไปในนรก เหมือนถูกนํามาทิ้งลงฉะนัน้ ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ
ศีลอันลามก ๑ ทิฐิอันลามก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม
๒ ประการนี้แล อันกรรมของตนซัดไปในนรก เหมือนถูกนํามาทิ้งลงฉะนั้น ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
นรชนใดผูมีปญญาทราม ประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้
คือ ศีลอันลามก ๑ ทิฐิอันลามก ๑ นรชนนั้น เมื่อ
ตายไป ยอมเขาถึงนรก ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. สีลสูตรที่ ๒
[๒๑๑] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ อันกรรมของตน
นํามาไวในสวรรค เหมือนเชิญมาไวฉะนั้น ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ
ศีลดี ๑ ทิฐิดี ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ
นี้แล อันกรรมของตนนํามาไวในสวรรค เหมือนเชิญมาไวฉะนั้น ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
นรชนใดผูมีปญญา ประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้ คือ
ศีลดี ๑ ทิฐิดี ๑ นรชนนั้น เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสวรรค
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. อาตาปสูตร

[๒๑๒] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมมคี วามเพียร ไมมีโอตตัปปะ ไมควรเพื่อจะตรัสรู
ไมควรเพื่อนิพพาน ไมควรเพื่อจะบรรลุธรรมอันเปนแดนเกษมจากโยคะชัน้ เยี่ยม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีความเพียร ผูมีโอตตัปปะ ควรเพื่อจะตรัสรู ควร
เพื่อนิพพาน ควรเพื่อจะบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะชัน้ เยี่ยม ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ภิกษุใดไมมีความเพียร ไมมีโอตตัปปะ เกียจคราน
มีความเพียรเลว มากไปดวยถีนมิทธะ ไมมีหิริ ไมเอื้อเฟอ
ภิกษุเชนนั้น ไมควรเพื่อจะบรรลุญาณเปนเครื่องตรัสรูอันยอด
เยี่ยม สวนภิกษุใดมีสติ มีปญญาเครื่องรักษาตน มีฌาน
มีความเพียร มีโอตตัปปะ ไมประมาท ตัดกิเลสชาติเครื่อง
ประกอบสัตวไวดวยชาติและชราขาดแลว พึงบรรลุญาณ
เปนเครื่องตรัสรูอันยอดเยี่ยม ในอัตภาพนี้แล ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. นกุหนาสูตรที่ ๑
[๒๑๓] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรยนี้ ภิกษุไมอยูป ระพฤติเพื่อจะหลอกลวงชน ไม
อยูประพฤติเพื่อประจบคน ไมอยูประพฤติเพื่ออานิสงส คือ ลาภ สักการะ
ความสรรเสริญ ไมอยูประพฤติดวยคิดวา ชนจงรูจักเราดวยอาการอยางนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ที่แทพรหมจรรยนี้ ภิกษุยอมอยูประพฤติเพื่อการสํารวม
และเพื่อการละ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ไดทรงแสดงพรหมจรรยเครื่อง
กําจัดจัญไร อันเปนเหตุใหถึงฝง คือ นิพพาน เพื่อการ
สํารวมเพื่อการละ ทางนี้ พระพุทธเจาทัง้ หลายผูมีประโยชน
ใหญ ผูแสวงหาคุณอันใหญ ทรงดําเนินไปแลว ชนเหลา
ใดๆ ยอมปฏิบัติพรหมจรรยนั้น ตามที่พระพุทธเจาทรง

แสดงแลว ชนเหลานั้นๆ ผูกระทําตามคําสั่งสอนของ
พระศาสดา จักกระทําซึง่ ที่สุดแหงทุกขได ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. นกุหนาสูตรที่ ๒
[๒๑๔] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรยนี้ ภิกษุไมอยูป ระพฤติเพื่อจะหลอกลวงชน ไม
อยูประพฤติเพื่อจะประจบคน ไมอยูประพฤติเพื่ออานิสงส คือ ลาภ สักการะ
และความสรรเสริญ ไมอยูประพฤติดวยคิดวา ชนจงรูจักเราดวยอาการอยางนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ที่แทพรหมจรรยนี้ ภิกษุอยูประพฤติเพื่อความรูยิ่ง และ
เพื่อกําหนดรู ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ไดทรงแสดงพรหมจรรยเครื่อง
กําจัดจัญไร อันเปนเหตุใหถึงฝง คือ นิพพาน เพื่อความ
รูยิ่ง เพื่อกําหนดรู ทางนี้ พระพุทธเจาทั้งหลายผูมีประโยชน
ใหญ ผูแสวงหาคุณใหญ ทรงดําเนินไปแลว ชนเหลา
ใดๆ ยอมปฏิบัติพรหมจรรยนั้น ตามที่พระพุทธเจาทรง
แสดงแลว ชนเหลานั้นๆ ผูกระทําตามคําสั่งสอนของ
พระศาสดา จักกระทําซึง่ ที่สุดแหงทุกขได ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. โสมนัสสสูตร
[๒๑๕] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ เปนผูมากไปดวย
สุขและโสมนัสอยูในปจจุบัน เปนผูปรารภความเพียรแลวโดยแยบคาย เพื่อ
ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ ความสังเวช
ในฐานะอันเปนที่ตั้งแหงความสังเวช ๑ ความเพียรโดยแยบคายแหงบุคคลผู
สังเวช ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล เปน

ผูมากไปดวยสุขและโสมนัสอยูในปจจุบัน เปนผูปรารภความเพียรแลวโดย
แยบคาย เพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ภิกษุผูเปนบัณฑิต มีความเพียร มีปญญาเครื่องรักษาตน
พิจารณาโดยชอบแลวดวยปญญา พึงสังเวชในฐานะเปน
ที่ตั้งแหงความสังเวชทีเดียว ภิกษุผูมีปรกติอยูอยางนี้ มี
ความเพียร มีความประพฤติสงบ ไมฟุงซาน หมั่น
ประกอบอุบายเปนเครื่องสงบใจ พึงถึงความสิ้นไปแหง
ทุกขได ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบวรรคที่ ๑
----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ภิกขุสูตรที่ ๑ ๒. ภิกขุสูตรที่ ๒ ๓. ตปนียสูตร ๔. อตปนีย*สูตร ๕. สีลสูตรที่ ๑ ๖. สีลสูตรที่ ๒ ๗. อาตาปสูตร ๘. นกุหนา*สูตรที่ ๑ ๙. นกุหนาสูตรที่ ๒ ๑๐. โสมนัสสสูตร ฯ
---------อิติวุตตกะ ทุกนิบาต วรรคที่ ๒
๑. วิตักกสูตร
[๒๑๖] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิตก ๒ ประการ คือ เขมวิตก ๑ วิเวกวิตก ๑ ของพระ*ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ยอมเปนไปเนืองๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระ*ตถาคตมีความไมเบียดเบียนเปนที่มายินดี ยินดีแลวในความไมเบียดเบียน วิตกนี้
นั่นแลของพระตถาคตนั้น ผูมีความไมเบียดเบียนเปนที่มายินดี ยินดีแลวในความ
ไมเบียดเบียน ยอมเปนไปเนืองๆ วาเราจะไมเบียดเบียนสัตวอะไรๆ ผูสะดุง
หรือผูมั่นคงใหลําบากดวยการกระทํานี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตผูมีความ
สงัดเปนที่มายินดี ยินดีแลวในความสงัด วิตกนี้นั่นแลของพระตถาคตนี้ ผูมี
ความสงัดเปนที่มายินดี ยินดีแลวในความสงัด ยอมเปนไปเนืองๆ วา อกุศล
เราละไดแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล แมเธอทั้งหลายก็จงเปนผูม ี

ความไมเบียดเบียนเปนที่มายินดี ยินดีแลวในความไมเบียดเบียนอยูเถิด วิตกนี้
นั่นแลของเธอทั้งหลายนั้น ผูม ีความไมเบียดเบียนเปนที่มายินดี ยินดีแลวใน
ความไมเบียดเบียน จักเปนไปเนืองๆ วา เราทั้งหลายจะไมเบียดเบียนสัตว
อะไรๆ ผูสะดุงหรือผูมั่นคงใหลําบากดวยการกระทํานี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงเปนผูมีความสงัดเปนที่มายินดี ยินดีแลวในความสงัดอยูเ ถิด
วิตกนี้นั่นแลของเธอทั้งหลายนั้น ผูมีความสงัดเปนที่มายินดี ยินดีแลวในความ
สงัด จักเปนไปเนืองๆ วา อะไรชื่อวาอกุศล อกุศลอะไรๆ ที่เราทั้งหลายยัง
ละไมไดแลว เราทั้งหลายจะละอกุศลอะไร ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
วิตก ๒ ประการของพระตถาคตผูเปนพระพุทธเจา ผูครอบงํา
มารอันผูอื่นไมพึงครอบงําได ยอมเปนไปเนืองๆ พระตถาคตผูเปนพระพุทธเจานั้นไดแสดงเขมวิตกขอที่ ๑ ลําดับ
นั้นไดประกาศวิเวกวิตกขอที่ ๒ เรากลาวมุนีผูบรรเทาความ
มืด ผูถึงฝง ผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง ผูถึงคุณอันพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายพึงถึง ผูมีความชํานาญ ผูไมมี
อาสวะ ผูขามวัฏทุกขอันเปนยาพิษ ผูนอมไปแลวในธรรมเปน
ที่สิ้นตัณหา ผูทรงไวซึ่งรางกายอันมีในที่สุดนั้นแลวา ผูละมาร
ผูถึงฝงแหงชรา พระผูมีพระภาคผูมีปญญาดี มีพระจักษุรอบ
คอบ ผูปราศจากความโศก ขึ้นสูปราสาทอันสําเร็จดวย
(ปญญา) ธรรม ยอมพิจารณาเห็นหมูชนผูยังขามความโศกไม
ได ผูถูกชาติและชราครอบงํา เปรียบเหมือนบุรุษผูมีจักษุ
ยืนอยูบนยอดภูเขาหิน พึงเห็นหมูชนไดโดยรอบฉะนัน้ ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. เทศนาสูตร
[๒๑๗] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผู
มีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมเทศนา ๒ ประการ ของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ยอมมีโดยปริยาย ๒ ประการเปนไฉน คือ ธรรมเทศนาประการที่ ๑ นี้วา เธอ
ทั้งหลายจงเห็นบาปโดยความเปนบาป ธรรมเทศนาประการที่ ๒ แมนี้วา เธอ
ทั้งหลายครั้นเห็นบาปโดยความเปนบาปแลว จงเบื่อหนาย จงคลายกําหนัด จง

ปลดเปลื้องในบาปนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเทศนา ๒ ประการนี้ ของพระ*ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ยอมมีโดยปริยาย ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนี้พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
เธอจงเห็นการแสดงโดยปริยายของพระตถาคตพระพุทธเจา
ผูอนุเคราะหสัตวทุกหมูเหลา ก็ธรรม ๒ ประการ พระตถาคต
พระพุทธเจา ผูอนุเคราะหสัตวทุกหมูเหลาประกาศแลว เธอ
ทั้งหลายผูฉลาดจงเห็นบาป จงคลายกําหนัดในบาปนั้น เธอ
ทั้งหลายผูมีจิตคลายกําหนัดจากบาปนั้นแลว จักกระทําที่สุด
แหงทุกขได ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. วิชชาสูตร
[๒๑๘] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผู
มีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย อวิชชาเปนหัวหนาแหงอกุศลธรรม อหิริกะ อโนตตัปปะเปนไป
ตาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนวิชชาแลเปนหัวหนาแหงการถึงพรอมแหงกุศลธรรม
หิริและโอตตัปปะเปนไปตาม ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้นพระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ทุคติอยางใดอยางหนึ่ง ในโลกนี้และในโลกหนา ทั้งหมดมี
อวิชชาเปนมูล อันความปรารถนาและความโลภกอขึ้น ก็
เพราะเหตุที่บุคคลเปนผูมีความปรารถนาลามก ไมมีหริ ิ ไม
เอื้อเฟอ ฉะนั้นจึงยอมประสบบาปตองไปสูอบายเพราะบาป
นั้น เพราะเหตุนั้น ภิกษุสํารอกฉันทะ โลภะ และอวิชชา
ได ใหวิชชาบังเกิดขึ้นอยู พึงละทุคติทั้งปวงเสียได ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. ปญญาสูตร
[๒๑๙] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายผูเสือ่ มจากอริยปญญา ชื่อวาเสื่อมสุด สัตว
เหลานั้นยอมอยูเปนทุกข มีความเดือดรอน มีความคับแคน มีความเรารอน ใน
ปจจุบันทีเดียว เมื่อตายไปแลวพึงหวังไดทุคติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย
ผูไมเสื่อมจากอริยปญญา ชื่อวาไมเสื่อม สัตวเหลานั้นยอมอยูเปนสุข ไมมคี วาม
เดือดรอน ไมมคี วามคับแคน ไมมีความเรารอน ในปจจุบันเทียวแล เมื่อตาย
ไปพึงหวังไดสุคติ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้นพระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา ฯ
จงดูโลกพรอมดวยเทวโลก ผูตั้งมั่นลงแลวในนามรูป เพราะ
ความเสื่อมไปจากปญญา โลกพรอมดวยเทวโลกยอมสําคัญ
วา นามรูปนี้เปนของจริง ปญญาอันใหถึงความชําแรกกิเลส
นี้แล ประเสริฐที่สุดในโลก ดวยวาปญญานั้นยอมรูชัดโดย
ชอบซึ่งความสิ้นไปแหงชาติและภพ เทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ยอมรักใครตอพระสัมมาสัมพุทธเจาเหลานัน้ ผูมี
สติ มีปญญาราเริง ผูทรงไวซึ่งสรีระอันมีในที่สุด ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. ธรรมสูตร
[๒๒๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผู
มีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุกกธรรม ๒ ประการนี้ยอมรักษาโลก ๒ ประการเปนไฉน
คือ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาวาสุกกธรรม ๒ ประการนี้
จะไมพึงรักษาโลกไซร ในโลกนี้ก็ไมพึงปรากฏวา มารดา นา ปา ภรรยาของ
อาจารย หรือวาภรรยาของครู โลกจักถึงความปะปนกันไป เหมือนอยางแพะ
แกะ ไก สุกร สุนัข สุนัขจิ้งจอกฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเหตุที่
สุกกธรรม ๒ ประการนี้ยังรักษาโลกอยู ฉะนัน้ จึงยังปรากฏวา มารดา นา ปา
ภรรยาของอาจารย หรือวาภรรยาของครู ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้นพระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ถาสัตวเหลาใด ไมมีหิริและโอตตัปปะในกาลทุกเมื่อไซร
สัตวเหลานั้นมีสุกกธรรมเปนมูลปราศไปแลว เปนผูถึงชาติ
และมรณะ สวนสัตวเหลาใด เขาไปตั้งหิริและโอตัปปะ

ไวโดยชอบในกาลทุกเมือ่ สัตวเหลานั้นมีพรหมจรรยงอก
งาม เปนผูสงบ มีภพใหมสิ้นไปแลว ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. อชาตสูตร
[๒๒๑] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผู
มีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติอันไมเกิดแลว ไมเปนแลว อันปจจัยไมทําแลว
ไมปรุงแตงแลวมีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาวาธรรมชาติอันไมเกิดแลว ไมเปน
แลว อันปจจัยไมทําแลว ไมปรุงแตงแลว จักไมไดมีแลวไซร การสลัดออกซึง่
ธรรมชาติที่เกิดแลว เปนแลว อันปจจัยทําแลว ปรุงแตงแลว จะไมพึงปรากฏ
ในโลกนี้เลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเหตุที่ธรรมชาติอันไมเกิดแลว ไมเปน
แลว อันปจจัยไมทําแลว ไมปรุงแตงแลวมีอยู ฉะนั้นการสลัดออกซึ่งธรรมชาติ
ที่เกิดแลว เปนแลว อันปจจัยทําแลว ปรุงแตงแลว จึงปรากฏ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้นพระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ธรรมชาติอันเกิดแลว มีแลว เกิดขึ้นพรอมแลว อันปจจัย
ทําแลว ปรุงแตงแลว ไมยั่งยืน ระคนแลวดวยชราและ
มรณะ เปนรังแหงโรค ผุผัง มีอาหารและตัณหา เปน
แดนเกิด ไมควรเพื่อยินดีธรรมชาตินั้น การสลัดออกซึ่ง
ธรรมชาตินั้น เปนบทอันระงับ จะคาดคะเนเอาไมได ยั่งยืน
ไมเกิด ไมเกิดขึ้นพรอม ไมมีความโศก ปราศจากธุลี
ความดับแหงทุกขธรรมทั้งหลาย คือ ความที่สังขารสงบระงับ
เปนสุข ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. ธาตุสูตร
[๒๒๒] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผู
มีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นิพพานธาตุ ๒ ประการนี้ ๒ ประการเปนไฉน คือ สอุปาทิเสสนิพพาน
ธาตุ ๑ อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ

เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํา
กิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระลงไดแลว มีประโยชนของตนอันบรรลุแลว มี
สังโยชนในภพนี้สิ้นรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษุนั้นยอมเสวย
อารมณทั้งที่พึงใจและไมพึงใจ ยังเสวยสุขและทุกขอยู เพราะความที่อินทรีย ๕
เหลาใดเปนธรรมชาติไมบุบสลาย อินทรีย ๕ เหลานั้นของเธอยังตั้งอยูนั่นเทียว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสิ้นไปแหงราคะ ความสิ้นไปแหงโทสะ ความสิ้นไปแหง
โมหะ ของภิกษุนั้น นี้เราเรียกวา สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็อนุปาทิเสสนิพพานธาตุเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนพระอรหันตขีณาสพ
อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระลงไดแลว มีประโยชนของ
ตนอันบรรลุแลว มีสังโยชนในภพสิ้นรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ
เวทนาทั้งปวงในอัตภาพนี้แหละของภิกษุนั้น เปนธรรมชาติอันกิเลสทั้งหลายมี
ตัณหาเปนตนใหเพลิดเพลินมิไดแลว จัก (ดับ) เย็น ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรา
เรียกวา อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิพพานธาตุ ๒ ประการ
นี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมี
พระภาคตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
นิพพานธาตุ ๒ ประการนี้ พระตถาคต ผูมีจักษุผูอันตัณหา
และทิฐิไมอาศัยแลว ผูคงที่ประกาศไวแลว อันนิพพานธาตุ
อยางหนึ่งมีในปจจุบันนี้ ชื่อวาสอุปาทิเสส เพราะสิ้นตัณหา
เครื่องนําไปสูภพ สวนนิพพานธาตุ (อีกอยางหนึ่ง) เปนที่
ดับสนิทแหงภพทั้งหลายโดยประการทั้งปวง อันมีในเบื้องหนา
ชื่อวาอนุปาทิเสส ชนเหลาใดรูบทอันปจจัยไมปรุงแตงแลวนี้
มีจิตหลุดพนแลวเพราะสิ้นตัณหาเครื่องนําไปสูภพ ชน
เหลานั้นยินดีแลวในนิพพานเปนที่สิ้นกิเลสเพราะบรรลุธรรม
อันเปนสาระ เปนผูคงที่ ละภพไดทั้งหมด ฯ
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. สัลลานสูตร
[๒๒๓] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้นขาพเจาไดสดับมา
แลววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูมีความหลีกเรนเปนที่มายินดี
ยินดีแลวในความหลีกเรน ประกอบจิตของตนไวในสมถะในภายในเนืองๆ มีฌาน

ไมเสื่อม ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูนสุญญาคารอยูเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อเธอทั้งหลายมีความหลีกเรนเปนที่มายินดี ยินดีแลวในความหลีกเรน ประกอบ
จิตของตนไวในสมถะในภายในเนืองๆ มีฌานไมเสื่อม ประกอบดวยวิปสสนา
พอกพูนสุญญาคารอยู พึงหวังไดผล ๒ อยาง คือ อรหัตผลในปจจุบัน หรือ
เมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู ความเปนพระอนาคามี ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมี*พระภาคตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ชนเหลาใดมีจิตสงบแลว มีปญญาเปนเครื่องรักษาตน มีสติ
มีฌาน ไมมีความเพงเล็งในกามทั้งหลาย ยอมเห็น
แจงธรรมโดยชอบ เปนผูย ินดีแลวในความไมประมาท มี
ปรกติเห็นภัยในความประมาท ชนเหลานั้นเปนผูไมควรเพื่อ
ความเสื่อมรอบ ยอมมีในที่ใกลนิพพานเทียว
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลว ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
๙. สิกขาสูตร
[๒๒๔] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูม ีสิกขาเปนอานิสงส มีปญญายิ่ง
มีวิมุตติเปนสาระ มีสติเปนใหญอยูเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ เธอทั้งหลาย
มีสิกขาเปนอานิสงส มีปญญายิ่ง มีวิมุตติเปนสาระ มีสติเปนใหญอยู พึงหวัง
ผล ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตผลในปจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทาน
เหลืออยู ความเปนพระอนาคามี ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
เรากลาวมุนีผูมีสิกขาบริบูรณ มีความไมเสื่อมเปนธรรมดา
มีปญญายิ่ง มีปรกติเห็นที่สุด คือความสิ้นไปแหงชาติ
ผูทรงไวซึ่งรางกายอันมีในที่สุดนั้นแล วาผูละมาร ผูถงึ ฝง
แหงชรา เพราะเหตุนั้น ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงเปนผูยินดีในฌาน มีจติ ตั้งมั่นแลวในกาลทุกเมื่อ มี
ความเพียร มีปรกติเห็นที่สุด คือ ความสิ้นไปแหงชาติ
ครอบงํามารพรอมดวยเสนาไดแลว เปนผูถึงฝงแหงชาติ
และมรณะ ฯ

เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลว ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. ชาคริยสูตร
[๒๒๕] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุพึงเปนผูมีความเพียรเปนเครื่องตืน่ มีสติสัมปชัญญะ
มีจิตตั้งมั่น เบิกบาน ผองใส และพึงเปนผูเ ห็นแจงในกุศลธรรมทั้งหลาย
สมควรแกกาลในการประกอบกรรมฐานนั้นเนืองๆ เถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อภิกษุมีความเพียรเปนเครือ่ งตื่น มีสติสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น เบิกบาน
ผองใส เห็นแจงในกุศลธรรมทั้งหลายสมควรแกกาลในการประกอบกรรมฐาน
นั้นเนืองๆ พึงหวังผล ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตผลในปจจุบัน
หรือเมื่อยังมีอปุ าทานเหลืออยู ความเปนพระอนาคามี ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
เธอทั้งหลายตื่นอยู จงฟงคํานี้ เธอเหลาใดผูหลับแลว
เธอเหลานั้นจงตื่น ความเปนผูตื่นจากความหลับเปนคุณ
ประเสริฐ เพราะภัยยอมไมมีแกผูตื่นอยู ผูใดตื่นอยู
มีสติสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น เบิกบาน และผองใส
พิจารณาธรรมอยูโดยชอบโดยกาลอันควร ผูนั้นมีสมาธิ
เปนธรรมเอกผุดขึ้นแลว พึงกําจัดความมืดเสียได เพราะ
เหตุนั้นแล ภิกษุพึงคบธรรมเครื่องเปนผูตื่น ภิกษุผูมีความ
เพียร มีปญญาเปนเครื่องรักษาตน มีปรกติไดฌาน ตัด
กิเลสเครื่องประกอบสัตวไวดวยชาติและชราไดแลว พึงถูกตองญาณอันเปนเครื่องตรัสรูอยางยอดเยี่ยมในอัตภาพนี้แล ฯ
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลว ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
๑๑. อปายสูตร
[๒๒๖] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชน ๓ พวกนี้จักเกิดในอบาย จักเกิดในนรก
เพราะไมละความประพฤติชั่วชา ๓ พวกเปนไฉน คือ ผูไมใชพรหมจารีปฏิญาณ

วาเปนพรหมจารี ๑ ผูตามกําจัดชนผูประพฤติพรหมจรรยอันบริสุทธิ์บริบูรณ ดวย
อพรหมจรรยอันไมมีมูล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชน ๒ พวกนี้แล จักเกิดในอบาย
จักเกิดในนรก เพราะไมละความประพฤติชั่วชานี้ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ชนผูกลาวคําไมจริง ยอมเขาถึงนรก ก็หรือชนใดทํา
บาปกรรมแลวกลาววา ไมไดทํา แมคนทั้ง ๒ นั้นยอมเขา
ถึงนรกเหมือนกัน ชนทั้ง ๒ พวกนั้นเปนมนุษยผูมีกรรม
อันเลวทราม ละไปแลว ยอมเปนผูเ สมอกันในโลกหนา
คนเปนอันมากอันผากาสาวะพันคอ มีธรรมอันลามก
ไมสํารวม คนลามกเหลานั้นยอมเขาถึงนรก เพราะกรรมอัน
ลามกทั้งหลาย กอนเหล็กรอนเปรียบดวยเปลวไฟ อันผู
ทุศีลบริโภคแลวยังประเสริฐเสียกวา ผูท ุศีล ไมสํารวม
พึงบริโภคกอนขาวของชาวแวนแควน จะประเสริฐอะไร ฯ
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลว ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
๑๒. ทิฏฐิสูตร
[๒๒๗] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยทั้งหลายอันทิฐิ ๒ อยางพัวพัน
แลว บางพวกยอมติดอยู บางพวกยอมแลนเลยไป สวนพวกที่มีจักษุยอมเห็น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยบางพวกยอมติดอยูอยางไรเลา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยทั้งหลายมีภพเปนที่มายินดี ยินดีแลวในภพ
เพลิดเพลินดวยดีในภพ เมื่อพระตถาคตแสดงธรรมเพื่อความดับภพ จิตของ
เทวดาและมนุษยเหลานั้นยอมไมแลนไป ยอมไมเลือ่ มใส ยอมไมดํารงอยู
ดวยดี ยอมไมนอมไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยบางพวกยอมติดอยู
อยางนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยบางพวกยอมแลนเลยไปอยางไรเลา
ก็เทวดาและมนุษยบางพวกอึดอัด ระอา เกลียดชังอยูดวยภพนั่นแล ยอม
เพลิดเพลินความขาดสูญวา แนะทานผูเ จริญทั้งหลาย ไดยินวา เมื่อใด ตนนี้
เมื่อตายไป ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ เบื้องแตตายยอมไมเกิดอีก นี้ละเอียด
นี้ประณีต นี้ถองแท ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยบางพวกยอมแลนเลย

ไปอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนพวกที่มีจักษุยอมเห็นอยางไรเลา ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ยอมเห็นขันธ ๕ ที่เกิดแลวโดยความเปน (ขันธ ๕ ที่เกิดแลว) จริง ครั้น
เห็นขันธ ๕ ที่เกิดแลวโดยความเปนจริง ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อความเบื่อหนาย
เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับขันธ ๕ ที่เกิดแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนพวกที่มีจักษุ
ยอมเห็นอยางนี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
อริยสาวกใดเห็นขันธ ๕ ที่เกิดแลว และธรรมเปนเครื่อง
กาวลวงขันธ ๕ ที่เกิดแลวโดยความเปนจริง ยอมนอมไป
ในนิพพานตามความเปนจริง เพราะภวตัณหาหมดสิ้นไป
ถาวาอริยสาวกนั้นกําหนดรูขันธ ๕ ที่เกิดแลว ปราศจากตัณหา
ในภพนอยและภพใหญแลวไซร ภิกษุทั้งหลายยอมไมมาสู
ภพใหม เพราะความไมเกิดแหงอัตภาพที่เกิดแลว ฯ
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลว ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
จบวรรคที่ ๒
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. วิตักกสูตร ๒. เทศนาสูตร ๓. วิชชาสูตร ๔. ปญญาสูตร
๕. ธรรมสูตร ๖. อชาตสูตร ๗. ธาตุสูตร ๘. สัลลานสูตร ๙. สิกขาสูตร
๑๐. ชาคริยสูตร ๑๑. อปายสูตร ๑๒. ทิฏฐิสูตร
จบทุกนิบาต ฯ
-------------อิติวุตตกะ ติกนิบาต วรรคที่ ๑
๑. อกุศลมูลสูตร
[๒๒๘] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อกุศลมูล ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน
คือ โลภะเปนอกุศลมูล ๑ โทสะเปนอกุศลมูล ๑ โมหะเปนอกุศลมูล ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อกุศลมูล ๓ ประการนี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา

โลภะ โทสะ และโมหะ เกิดแลวในตนยอมเบียดเบียน
บุรุษผูมีจิตอันลามก เหมือนขุยของตน ยอมเบียดเบียน
ไมไผ ฉะนั้น
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลว ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. ธาตุสูตร
[๒๒๙] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธาตุ ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ รูปธาตุ ๑ อรูปธาตุ ๑
นิโรธธาตุ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธาตุ ๓ อยางนี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ชนเหลาใดกําหนดรูรูปธาตุแลว ไมดํารงอยูในอรูปธาตุ
นอมไปในนิโรธ ชนเหลานั้นเปนผูละมัจจุเสียได พระสัมมาสัมพุทธเจาผูหาอาสวะมิได ถูกตองอมตธาตุอันหาอุปธิมิได
ดวยนามกาย แลวกระทําใหแจงซึ่งการสละคืนอุปธิ ยอม
แสดงบทอันไมมีความโศก ปราศจากธุลี ฯ
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลว ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. เวทนาสูตรที่ ๑
[๒๓๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ สุขเวทนา ๑
ทุกขเวทนา ๑ อทุกขมสุขเวทนา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ ประการนี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
สาวกของพระพุทธเจา ผูม ีจิตตั้งมั่น ผูรูทั่ว มีสติ ยอมรูชัด
ซึ่งเวทนา เหตุเกิดแหงเวทนา ยอมรูชัดซึ่งธรรมเปนที่ดับ
แหงเวทนา และมรรคอันใหถึงความสิ้นไปแหงเวทนา ภิกษุ
หายหิวแลว ดับรอบแลว เพราะความสิ้นไปแหงเวทนา
ทั้งหลาย ฯ

เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลว ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. เวทนาสูตรที่ ๒
[๒๓๑] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ สุขเวทนา ๑
ทุกขเวทนา ๑ อทุกขมสุขเวทนา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงเห็นสุขเวทนาโดย
ความเปนทุกข พึงเห็นทุกขเวทนาโดยความเปนลูกศร พึงเห็นอทุกขมสุขเวทนา
โดยความเปนของไมเที่ยง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใดแล ภิกษุเห็นสุขเวทนา
โดยความเปนทุกข เห็นทุกขเวทนาโดยความเปนลูกศร เห็นอทุกขมสุขเวทนา
โดยความเปนของไมเที่ยง เมือ่ นั้น ภิกษุนี้เรากลาววา เปนพระอริยะผูเห็นโดย
ชอบ ตัดตัณหาขาดแลว ลวงสังโยชนแลว ไดกระทําแลวซึ่งที่สุดแหงทุกข
เพราะการละมานะโดยชอบ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ภิกษุใดไดเห็นสุขโดยความเปนทุกข ไดเห็นทุกขโดยความ
เปนลูกศร ไดเห็นอทุกขมสุขอันละเอียดโดยความเปนของ
ไมเที่ยง ภิกษุนั้นแลเปนผูเห็นโดยชอบ ยอมหลุดพนใน
เวทนานั้น ภิกษุนั้นแลอยูจบอภิญญา ระงับแลว กาวลวง
โยคะไดแลว ชื่อวาเปนมุนี ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. เอสนาสูตรที่ ๑
[๒๓๒] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ การ
แสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหาพรหมจรรย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
การแสวงหา ๓ ประการนี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
สาวกของพระพุทธเจา ผูม ีจิตตั้งมั่น ผูรูทั่ว มีสติ ยอมรูชัด

ซึ่งการแสวงหาทั้งหลาย เหตุเกิดแหงการแสวงหาทั้งหลาย
ธรรมเปนที่ดับแหงการแสวงหาทั้งหลาย และมรรคอันใหถึง
ความสิ้นไปแหงการแสวงหาทั้งหลาย ภิกษุหายหิวแลว ดับ
รอบแลว เพราะความสิ้นไปแหงการแสวงหาทั้งหลาย ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. เอสนาสูตรที่ ๒
[๒๓๓] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมา
แลววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ
การแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหาพรหมจรรย ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย การแสวงหา ๓ ประการนี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
การแสวงหากาม การแสวงหาภพ กับการแสวงหาพรหมจรรย
การยึดมั่นวาจริงดังนี้ เปนที่ตั้งแหงทิฐิที่เกิดขึน้ การแสวงหา
ทั้งหลายอันเปนที่ตั้งแหงทิฐิ พระอรหันตผูไมยินดีแลวดวย
ความยินดีทั้งปวง ผูนอมไปในธรรมเปนที่สิ้นตัณหา สละ
คืนเสียแลว ถอนขึ้นไดแลว ภิกษุเปนผูไมมีความหวัง ไมมี
ความสงสัย เพราะความสิ้นไปแหงการแสวงหาทั้งหลาย ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. อาสวสูตรที่ ๑
[๒๓๔] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมา
แลววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะ ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ
กามาสวะ ๑ ภวาสวะ ๑ อวิชชาสวะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะ ๓ ประการ
นี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
สาวกของพระพุทธเจาผูม ีจิตตั้งมั่น ผูรูทั่ว มีสติ ยอมรูชัด

ซึ่งอาสวะทั้งหลาย เหตุเกิดแหงอาสวะทัง้ หลาย ธรรมเปน
ที่ดับแหงอาสวะทั้งหลาย และมรรคอันใหถึงความสิ้นไปแหง
อาสวะทั้งหลาย ภิกษุหายหิวแลว ดับรอบแลว เพราะความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. อาสวสูตรที่ ๒
[๒๓๕] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะ ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ กามาสวะ ๑
ภวาสวะ ๑ อวิชชาสวะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะ ๓ ประการนี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ภิกษุใดมีกามาสวะสิ้นไปแลว สํารอกอวิชชาออกไดแลว
และมีภวาสวะหมดสิ้นแลว ภิกษุนั้นพนวิเศษแลว หาอุปธิ
มิได ชนะมารพรอมดวยพาหนะแลว ยอมทรงไวซึ่งรางกาย
อันมีในที่สุด ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. ตัณหาสูตร
[๒๓๖] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมา
แลววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัณหา ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ
กามตัณหา ๑ ภวตัณหา ๑ วิภวตัณหา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัณหา ๓ ประการนี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ชนทั้งหลาย ประกอบแลวดวยตัณหาเครื่องประกอบสัตวไว
มีจิตยินดีแลวในภพนอยและภพใหญ ชนเหลานั้นประกอบ
แลวดวยโยคะ คือ บวงแหงมาร เปนผูไมมีความเกษมจาก
โยคะ สัตวทั้งหลายผูถึงชาติและมรณะ ยอมไปสูสงสาร
สวนสัตวเหลาใดละตัณหาไดขาด ปราศจากตัณหาในภพนอย

และภพใหญ ถึงแลวซึ่งความสิ้นไปแหงอาสวะ สัตวเหลา
นั้นแล ถึงฝงแลวในโลก ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. มารเธยยสูตร
[๒๓๗] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ กาวลวงบวงแหงมาร
แลว ยอมรุงเรืองดุจอาทิตยฉะนั้น ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบแลวดวยศีลขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑
เปนผูประกอบแลวดวยสมาธิขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ เปนผูประกอบแลว
ดวยปญญาขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบแลว
ดวยธรรม ๓ ประการนี้แล กาวลวงบวงแหงมารแลว ยอมรุง เรืองดุจพระอาทิตย
ฉะนั้น ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ภิกษุใด เจริญศีล สมาธิ และปญญาดีแลว ภิกษุนั้น
กาวลวงบวงแหงมารไดแลว ยอมรุงเรือง ดุจพระอาทิตย
ฉะนั้น ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบวรรคที่ ๑
-------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อกุศลมูลสูตร ๒. ธาตุสูตร ๓. เวทนาสูตรที่ ๑ ๔. เวทนาสูตรที่ ๒
๕. เอสนาสูตรที่ ๑ ๖. เอสนาสูตรที่ ๒ ๗. อาสวสูตรที่ ๑ ๘. อาสวสูตรที่ ๒
๙. ตัณหาสูตร ๑๐. มารเธยยสูตร ฯ
----------อิติวุตตกะ ติกนิบาต วรรคที่ ๒
๑. ปุญญกิริยาวัตถุสูตร
[๒๓๘] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้

พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุญญกิริยาวัตถุ ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ
ทานมัยปุญญกิริยาวัตถุ ๑ ศีลมัยปุญญกิริยาวัตถุ ๑ ภาวนามัยปุญญกิริยาวัตถุ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุญญกิริยาวัตถุ ๓ ประการนี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
กุลบุตรผูใครประโยชน พึงศึกษาบุญนั่นแล อันใหผลเลิศ
ตอไป ซึ่งมีสุขเปนกําไร คือ พึงเจริญทาน ๑ ความ
ประพฤติเสมอ ๑ เมตตาจิต ๑ บัณฑิตครั้นเจริญธรรม ๓
ประการอันเปนเหตุใหเกิดความสุขเหลานี้แลว ยอมเขาถึง
โลกอันไมมีความเบียดเบียน ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. จักขุสูตร
[๒๓๙] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ มังสจักษุ ๑
ทิพยจักษุ ๑ ปญญาจักษุ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ๓ อยางนีแ้ ล ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
พระสัมมาสัมพุทธเจาผูส ูงสุดกวาบุรุษ ไดตรัสจักษุ ๓ อยางนี้
คือ มังสจักษุ ๑ ทิพยจักษุ ๑ ปญญาจักษุอันยอดเยี่ยม ๑
ความบังเกิดขึ้นแหงมังสจักษุเปนทางแหงทิพยจักษุ เมื่อใด
ญาณบังเกิดขึ้นแลว เมือ่ นั้น บุคคลยอมพนจากทุกขทั้งปวง
เพราะการไดเฉพาะซึ่งปญญาจักษุอันยอดเยีย่ ม ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. อินทรียสูตร
[๒๔๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ อนัญญตัญญัส-

*สามิตินทรีย ๑ อัญญินทรีย ๑ อัญญาตาวินทรีย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๓
ประการนี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ปฐมญาณ (อนัญญตัญญัสสามิตินทรีย) ยอมเกิดขึน้ ใน
เพราะโสดาปตติมรรค อันเปนเครื่องทํากิเลสทั้งหลายใหสิ้น
ไป แกพระเสขะผูย ังตองศึกษาอยู ผูปฏิบัติตามทางอันตรง
ธรรมชาติที่รูทั่วถึง (อัญญินทรีย) ยอมเกิดขึ้นในลําดับแต
ปฐมญาณนั้น ปจจเวกขณญาณ (อัญญาตาวินทรีย) ยอม
เกิดขึ้นวา วิมุตติของเราไมกําเริบ แกพระขีณาสพผูพนวิเศษ
แลว ผูคงที่ ภายหลังแตธรรมชาติที่รูทั่วถึงนั้น เพราะความ
สิ้นไปแหงกิเลสเปนเครื่องประกอบสัตวไวในภพ ถาวาบุคคล
ผูถึงพรอมแลวดวยอินทรีย ผูระงับแลว ยินดีแลวในสันติบทไซร บุคคลนั้นชนะมารพรอมทั้งพาหนะแลว ยอมทรง
ไวซึ่งรางกายอันมีในที่สดุ ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. อัทธาสูตร
[๒๔๑] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผู
มีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กาล ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ อดีตกาล ๑ อนาคตกาล ๑
ปจจุบันกาล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กาล ๓ อยางนี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
สัตวทั้งหลายผูมีความสําคัญในเรื่องที่พูดกัน ตั้งอยูเฉพาะ
แลวในเรื่องที่พูดกัน ยอมเขาถึงขาย คือ ความฉิบหาย และ
ขาย คือ กิเลสเครื่องประกอบแหงมัจจุ เพราะไมกําหนดรู
เรื่องที่พูดกัน พระขีณาสพยอมไมสําคัญผูพูด เพราะกําหนดรู
เรื่องที่พูดกัน เพราะทานถูกตองวิโมกขดวยใจ ทานถูกตอง
สันติบทอันยอดเยี่ยม พระขีณาสพนั้นแล ผูถึงพรอมแลว
ดวยเรื่องที่พูดกัน ผูระงับแลว ยินดีแลวในสันติบท พิจารณา
แลวมีปกติเสพ ตั้งอยูในธรรม ผูถึงฝงแหงเวท คือ สัจจะ ๔

ยอมไมเขาถึงการนับวาเปนมนุษยและเทวดา ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. ทุจริตสูตร
[๒๔๒] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทุจริต ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ กายทุจริต ๑
วจีทุจริต ๑ มโนทุจริต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทุจริต ๓ อยางนี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
บุคคลผูมีปญญาทราม กระทํากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต
และกระทําอกุศลกรรมอยางอื่นอันประกอบดวยโทษ ไม
กระทํากุศลกรรม กระทําอกุศลกรรมเปนอันมาก เมื่อตายไป
ยอมเขาถึงนรก ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. สุจริตสูตร
[๒๔๓] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุจริต ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ กายสุจริต ๑
วจีสุจริต ๑ มโนสุจริต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุจริต ๓ อยางนี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
บุคคลผูมีปญญา ละกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต และ
ไมกระทําอกุศลกรรมอยางอื่น อันประกอบดวยโทษ กระทํา
กุศลเปนอันมาก เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสวรรค ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. สุจิสูตร
[๒๔๔] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี

พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูสะอาด ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ ความ
เปนผูสะอาดทางกาย ๑ ความเปนผูสะอาดทางวาจา ๑ ความเปนผูสะอาดทางใจ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูสะอาด ๓ อยางนี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
พระอริยเจาทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ไดกลาวบุคคลผู
สะอาดทางกาย ผูสะอาดทางวาจา ผูสะอาดทางใจ ผู
หาอาสวะมิได วาเปนผูสะอาด ผูถึงพรอมดวยความ
เปนผูสะอาด ผูละกิเลสทั้งปวงเสียได ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. มุนีสูตร
[๒๔๕] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูรู ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ ความ
เปนผูรูทางกาย ๑ ความเปนผูร ูทางวาจา ๑ ความเปนผูรูทางใจ ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ความเปนผูรู ๓ อยางนี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
พระอริยเจาทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ไดกลาวบุคคล
ผูรูทางกาย ผูรูทางวาจา ผูรูทางใจ ผูหาอาสวะมิได
วาเปนมุนี ผูถึงพรอมดวยความเปนมุนี มีบาปอันลางแลว ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. ราคสูตร
[๒๔๖] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ราคะ โทสะ โมหะ บุคคลผูใดผูหนึ่งยังไมละไดแลว
บุคคลผูนี้เรากลาววา เปนผูอนั มารผูกไวแลว สวมบวงแลว และถูกมาร
ผูมีบาปพึงกระทําไดตามความพอใจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ราคะ โทสะ โมหะ

บุคคลผูใดผูหนึ่งละไดแลว บุคคลผูนี้เรากลาววา มารผูกไมได สวมบวงไมได
และมารผูมีบาปกระทําตามความพอใจไมได ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
พระอริยเจาทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ไดกลาวบุคคล
ผูสํารอกราคะ โทสะ โมหะ และอวิชชาไดแลว ผูมีตน
อันอบรมแลว ผูใดผูหนึ่ง วาเปนผูประเสริฐ ผูไป
แลวอยางนั้น ผูตรัสรูแลว ผูลวงเวรและภัย ผูละกิเลส
ทั้งปวงเสียได ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. ราคสูตร
[๒๔๗] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ราคะ โทสะ โมหะ ผูใดผูห นึ่งเปนภิกษุก็ตาม ภิกษุณี
ก็ตาม ยังละไมไดแลว ผูนี้เรากลาววา ขามสมุทรที่มีคลื่น มีระลอก มีน้ําวน
มีสัตวราย มีผีเสื้อน้ําไมได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ราคะ โทสะ โมหะ
ผูใดผูหนึ่งเปนภิกษุก็ตาม ภิกษุณีก็ตาม ละไดแลว ผูนี้เรากลาววา ขามพน
สมุทรที่มีคลื่น มีระลอก มีน้ําวน มีสัตวราย มีผีเสื้อน้าํ ไดแลว ขามถึงฝง
ตั้งอยูบนบก ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
เรากลาววา ผูใดสํารอกราคะ โทสะ โมหะ และอวิชชา
ไดแลว ผูนั้นขามพนสมุทรที่มีสัตวราย มีผีเสื้อน้าํ มีคลืน่
นาพึงกลัว ขามไดโดยยาก ไดแลว ผูนั้นลวงธรรม
เปนเครื่องของ ละมัจจุราช หาอุปธิมิได ละทุกขเพื่อความ
ไมเกิดอีก ถึงความสาบสูญแลว ยอมไมเขาถึงการนับ
ยังมัจจุราชใหหลงไดแลว ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบวรรคที่ ๒

----------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปุญญกิริยาวัตถุสูตร ๒. จักขุสูตร ๓. อินทรียสูตร ๔. อัทธา
สูตร ๕. ทุจริตสูตร ๖. สุจริตสูตร ๗. สุจิสูตร ๘. มุนีสูตร
๙. ราคสูตรที่ ๑ ๑๐. ราคสูตรที่ ๒ ฯ
----------อิติวุตตกะ ติกนิบาต วรรคที่ ๓
๑. มิจฉาทิฐิสูตร
[๒๔๘] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไดเห็นสัตวผูประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต
ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดมั่นการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อ
ตายไป เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวคํานั้น
แลวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไดเห็นสัตวผูประกอบดวยกายทุจริต ... เขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก เพราะไดฟงตอสมณะหรือพราหมณอื่นก็หามิได ก็แตวา
เรารูมาเอง เห็นมาเอง ทราบมาเอง จึงกลาวคํานั้นแลวา เราเห็นสัตวผูประกอบ
ดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดมัน่
การกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไป เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา ฯ
บุคคลในโลกนี้ ตั้งใจไวผดิ กลาววาจาผิด กระทํา
การงานผิดดวยกาย ผูมีการสดับนอย ทํากรรมอันไม
เปนบุญไวในชีวิตอันมีประมาณนอย ในมนุษยโลกนี้ เขา
ผูมีปญญาทราม เมื่อตายไป ยอมเขาถึงนรก ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. สัมมาทิฐิสูตร
[๒๔๙] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเห็นสัตวผูประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ถือมั่นการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ
เมื่อตายไป เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค ก็เรากลาวคํานั้นแลวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย

เราไดเห็นสัตวผูประกอบดวยกายสุจริต ... เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะได
ฟงตอสมณะหรือพราหมณอื่นก็หามิได ก็แตวาเรารูมาเอง เห็นมาเอง ทราบมาเอง
เราจึงกลาววา เราไดเห็นสัตวผูประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ถือมั่นการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ
เมื่อตายไป เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
บุคคลในโลกนี้ ตั้งใจไวชอบ กลาววาจาชอบ กระทํา
การงานชอบดวยกาย ผูม กี ารสดับมาก ผูก ระทํากรรม
เปนบุญไวในชีวิตอันมีประมาณนอย ในมนุษยโลกนี้
บุคคลนั้นเปนผูมีปญญา เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสวรรค ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. นิสสรณสูตร
[๒๕๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธาตุเปนทีส่ ลัดออก ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ เนกขัมมะ
(รูปฌาน) เปนที่สลัดออกซึ่งกามทั้งหลาย ๑ อรูปฌานเปนที่สลัดออกซึ่งรูปทัง้ หลาย ๑
นิโรธเปนที่สลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแลว อันปจจัยปรุงแตง อาศัยกันเกิดขึ้น ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธาตุเปนทีส่ ลัดออก ๓ อยางนี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ภิกษุผูมีความเพียร รูธรรมเปนเปนที่สลัดออกซึ่งกาม และ
อุบายเปนเครื่องกาวลวงรูปทั้งหลาย ถูกตองธรรมเปนที่
ระงับสังขารทั้งปวงในกาลทุกเมือ่ ภิกษุนั้นแลเปนผูเ ห็น
โดยชอบ ยอมนอมไปในธาตุนั้น ภิกษุนั้นแลอยูจบ
อภิญญา สงบระงับ กาวลวงโยคะไดแลว ชื่อวาเปนมุนี ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. รูปสูตร
[๒๕๑] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี

พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อรูปละเอียดกวารูป นิโรธละเอียดกวาอรูป ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปภพ และสัตวเหลาใดดํารงอยูใน
อรูปภพ สัตวเหลานั้นไมรูชัดซึ่งนิโรธเปนผูยังตองกลับมา
สูภพใหม สวนชนเหลาใด กําหนดรูรูปภพแลว ไมดํารงอยู
ในอรูปภพชนเหลานั้นยอมนอมไปในนิโรธ เปนผูละมัจจุเสีย
ได พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูหาอาสวะมิได ถูกตองอมตธาตุ
อันไมมีอุปธิดวยนามกายแลว กระทําใหแจงซึ่งการสละ
คืนอุปธิ ยอมแสดงบทอันไมมีความโศก ปราศจากธุลี ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. ปุตตสูตร
[๒๕๒] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผู
มีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุตร ๓ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน
คือ อติชาตบุตร ๑ อนุชาตบุตร ๑ อวชาตบุตร ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อติชาตบุตร เปนอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มารดาบิดาของบุตรในโลกนี้ ไมถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาเปน
สรณะ ไมงดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ การ
ดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เปนผูทุศีล มีธรรม
อันลามก สวนบุตรของมารดาและบิดาเหลานัน้ เปนผูถึงพระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆ วาเปนสรณะ งดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม
พูดเท็จ การดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท มีศลี
มีธรรมอันงาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย อติชาตบุตรเปนอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อนุชาตบุตรเปนอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย มารดา
บิดาของบุตรในโลกนี้ ถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาเปนสรณะ
งดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ การดื่มน้ําเมา
คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท มีศีล มีธรรมอันงาม สวนบุตร
ของมารดาบิดาเหลานั้น ถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาเปนสรณะ
งดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ การดื่มน้ําเมา

คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เปนผูมีศีล มีธรรมอันงาม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุชาตบุตรเปนอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อวชาตบุตรเปนอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย มารดา
บิดาของบุตรในโลกนี้ ถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาเปนสรณะ
งดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ การดื่มน้ําเมา
คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เปนผูมีศีล มีธรรมอันงาม
สวนบุตรของมารดาบิดาเหลานั้น ไมถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาเปน
สรณะ ไมงดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ การ
ดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เปนผูทุศีล มีธรรม
อันลามก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อวชาตบุตรเปนอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุตร ๓ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
บัณฑิตทั้งหลาย ยอมปรารถนาอติชาตบุตร และอนุชาตบุตร
ไมปรารถนาอวชาตบุตร ซึ่งเปนผูทําลายตระกูล สวนบุตร
เหลาใดเปนอุบาสก บุตรเหลานั้นแลชื่อวาเปนบุตรในโลก
บุตรเหลานั้นมีศรัทธา ถึงพรอมดวยศีล ผู (โอบออมอารี)
รูความประสงค ปราศจากความตระหนี่ ยอมรุงเรืองใน
บริษัททั้งหลาย เปรียบเหมือนพระจันทรพนแลวจากเมฆ
ฉะนั้น ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. อวุฏฐิกสูตร
[๒๕๓] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผู
มีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน
คือ บุคคลผูเสมอดวยฝนไมตก ๑ ผูดุจฝนตกในที่บางสวน ๑ ผูดุจฝนตกใน
ที่ทั่วไป ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเสมอดวยฝนไมตกเปนอยางไร บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ไมใหขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน
ที่พัก เครื่องประทีป แกสมณะพราหมณ คนกําพรา คนเดินทาง วนิพกและ
ยาจกทุกหมูเหลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเสมอดวยฝนไมตกเปนอยางนี้แล ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูดุจฝนตกในทีบ่ างสวนเปนอยางไร บุคคล
บางคนในโลกนี้ เปนผูใหขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล
ที่นอน ที่พัก เครื่องประทีป แกสมณะพราหมณ คนกําพรา คนเดินทาง วนิพก
และยาจกบางพวก ไมใหแกบางพวก ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูดุจฝนตกในที่
บางสวนเปนอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูดุจฝนตกในทีท่ ั่วไปเปนอยางไร บุคคล
บางคนในโลกนี้ ยอมใหขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล
ที่นอน ที่พัก เครื่องประทีป แกสมณะพราหมณ คนกําพรา คนเดินทาง
วนิพก และยาจกทั้งปวง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลดุจฝนตกในที่ทั่วไปเปนอยาง
นี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระ
ภาคตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
บุคคลไดพบสมณะ พราหมณ คนกําพรา คนเดินทาง
วนิพกแลว ยอมไมแบงขาว น้ํา และเครื่องบริโภคให
บัณฑิตทั้งหลาย กลาวบุคคลผูเปนบุรุษต่ําชานั้นแลวา เปน
ผูเสมอดวยฝนไมตก บุคคลใดยอมไมใหไทยธรรมแก
บุคคลบางพวก ยอมใหแกบุคคลบางพวก ชนผูมีปญญา
ทั้งหลายกลาวบุคคลนั้นวา ดุจฝนตกในที่บางสวน บุรุษผูมี
วาจาวา ภิกษาดี ผูอนุเคราะหสัตวทั่วหนา มีใจยินดีประดุจ
เรี่ยรายไทยธรรมกลาวอยูวา จงใหๆ ดังนี้ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ เปนผูเชนนั้น รวบรวมทรัพยที่ตนไดแลวดวย
ความหมั่นโดยชอบธรรม ยังวนิพกทั้งหลายผูมาถึงแลว
ใหอิ่มหนําดวยขาวและน้าํ โดยชอบ เปรียบเหมือนเมฆ
บันลือ กระหึ่มแลว ยอมยังฝนใหตก ยังน้ําใหไหลนอง
เต็มที่ดอนและที่ลุมฉะนัน้ ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. สุขสูตร
[๒๕๔] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผู
มีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตปรารถนาสุข ๓ ประการนี้ พึงรักษาศีล ๓ ประการเปนไฉน
คือ บัณฑิตปรารถนาอยูวา ขอความสรรเสริญจงมาถึงแกเรา ๑ ขอโภคสมบัติ

จงเกิดขึ้นแกเรา ๑ เมื่อตายไป เราจักเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ พึงรักษาศีล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตปรารถนาสุข ๓ ประการนี้แล พึงรักษาศีล ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระ
ภาคตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
นักปราชญปรารถนาสุข ๓ ประการ คือ ความสรรเสริญ ๑
การไดโภคทรัพยเครื่องปลื้มใจ ๑ ความบันเทิงในสวรรคใน
โลกหนา ๑ พึงรักษาศีล ถาวาบุคคลแมไมกระทําความชั่ว
แตเขาไปเสพบุคคลผูกระทําความชั่วอยูไ ซร บุคคลนั้น เปน
ผูอันบุคคลพึงรังเกียจในเพราะความชั่ว และโทษของบุคคล
ผูเสพคนชั่วนี้ ยอมงอกงาม บุคคลยอมกระทําบุคคลเชนใด
ใหเปนมิตร และยอมเขาไปเสพบุคคลเชนใดบุคคลนั้นแล
เปนผูเชนกับดวยบุคคลนั้น เพราะวาการอยูรวมกันเปน
เชนนั้น คนชั่วสองเสพบุคคลอื่นผูบริสุทธิ์โดยปรกติอยู
ยอมทําบุคคลอื่นผูบริสุทธิ์โดยปรกติที่สองเสพตน ใหติด
เปอนดวยความชั่ว เหมือนลูกศรที่แชยาพิษ ถูกยาพิษติด
เปอนแลว ยอมทําแลงลูกศรซึ่งไมติดเปอนแลวใหติด
เปอนดวยยาพิษฉะนั้น นักปราชญไมพึงเปนผูมีคนชั่วเปน
เพื่อนเลย เพราะความกลัวแตการเขาไปติดเปอน คนใด
หอปลาเนาไวดวยใบหญาคา แมหญาคาของคนนั้นยอมมีกลิ่น
เหม็นฟุงไปการเขาไป สองเสพคนพาล ยอมเปนเหมือน
อยางนั้น สวนคนใดหอกฤษณาไวดวยใบไม แมใบไมของ
คนนั้นยอมมีกลิ่นหอมฟุง ไป การเขาไปสองเสพนักปราชญ
ยอมเปนเหมือนอยางนั้น เพราะเหตุนั้น บัณฑิตรูความ
สําเร็จผลแหงตนดุจหอใบไมแลว ไมพึงเขาไปเสพอสัตบุรุษ
พึงเสพสัตบุรุษ เพราะวาอสัตบุรุษยอมนําไปสูนรก สัตบุรุษ
ยอมใหถึงสุคติ ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. ภินทนสูตร
[๒๕๕] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระ
ผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายนี้มีความแตกเปนที่สดุ วิญญาณมีการคลายไปเปนธรรมดา

ขันธบัญจกทั้งปวงไมเทีย่ ง เปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระ
ภาคตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
บุคคลรูกายวามีความแตกไปเปนที่สดุ และรูวิญญาณวามี
ความยอยยับไป เห็นภัยในขันธบัญจกทั้งหลายแลว ลวง
ชาติและมรณะเสียได มีตนอันอบรมแลว บรรลุถึงความ
สงบอยางยิ่ง จํานงอยูซึ่งการเปนที่ดับขันธ ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. ธาตุสูตร
[๒๕๖] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมเทียบเคียงกัน เสมอกันกับสัตวทั้งหลายโดย
ธาตุแล คือ สัตวผูมีอัธยาศัยเลว ยอมเทียบเคียงกัน เสมอกันกับสัตวผูมีอัธยาศัย
เลว สัตวผูมีอัธยาศัยดี ยอมเทียบเคียงกันกับสัตวผูมีอัธยาศัยดี ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย แมในอดีตกาล ... แมในอนาคตกาล ... แมในปจจุบันกาล สัตว*ทั้งหลาย ยอมเทียบเคียงกัน เสมอกันกับสัตวทั้งหลายโดยธาตุแล คือ สัตวผูมี
อัธยาศัยเลว ยอมเทียบเคียงกัน เสมอกันกับสัตวผูมีอัธยาศัยเลว สัตวผูมีอธั ยาศัย
ดี ยอมเทียบเคียงกัน เสมอกันกับสัตวผูมีอัธยาศัยดี ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
กิเลสเกิดเพราะความเกี่ยวของ บุคคลยอมตัดเสียไดเพราะ
ความไมเกี่ยวของ แมบุคคลผูมีความเปนอยูดี แตอาศัย
บุคคลผูเกียจครานยอมจมลงในสมุทร คือ สงสาร เปรียบ
เหมือนบุคคลขึ้นสูแพไมนอยๆ พึงจมลงในมหรรณพ
ฉะนั้น เพราะเหตุนั้น บุคคลพึงเวนบุคคลผูเกียจคราน
มีความเพียรอันเลวนั้นเสีย พึงอยูรวมกับพระอริยเจาทั้งหลาย
ผูสงัดแลวผูมีใจเด็ดเดี่ยว ผูมีปรกติเพง ผูปรารภความเพียร
เปนนิตย ผูเปนบัณฑิต ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙

๑๐. ปริหานสูตร
[๒๕๗] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้นขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ
๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเสขะในธรรมวินัยนี้ เปนผูมี
การงานเปนที่มายินดี ยินดีในการงาน ขวนขวายในความเปนผูมีการงานเปนที่มา
ยินดี ๑ เปนผูชอบคุย ยินดีในการคุย ขวนขวายในความเปนผูช อบคุย ๑
เปนผูชอบหลับ ยินดีในการหลับ ขวนขวายในความเปนผูชอบหลับ ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อม
แกภิกษุผูเสขะ ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเสขะในธรรมวินัยนี้
ไมเปนผูมกี ารงานเปนที่มายินดี ไมยินดีในการงาน ไมขวนขวายในความเปนผูมี
การงานเปนที่มายินดี ๑ ไมชอบคุย ไมยินดีในการคุย ไมขวนขวายในความเปน
ผูชอบคุย ๑ ไมชอบหลับ ไมยินดีในการหลับ ไมขวนขวายในความเปนผูชอบ
หลับ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อม
แกภิกษุผูเสขะ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ภิกษุผูมีการงานเปนที่มายินดี ยินดีในการคุย ชอบหลับและ
ฟุงซาน ผูเชนนั้นไมควรเพื่อบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุด
เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุพึงเปนผูมีกิจนอย เวนจากความหลับ
ไมฟุงซาน ภิกษุผูเชนนั้นควรเพื่อบรรลุสัมโพธิญาณ
อันสูงสุด ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
---------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มิจฉาทิฐิสูตร ๒. สัมมาทิฐิสูตร ๓. นิสสรณสูตร ๔. รูปสูตร
๕. ปุตตสูตร ๖. อวุฏฐิกสูตร ๗. สุขสูตร ๘. ภินทนสูตร ๙. ธาตุสูตร
๑๐. ปริหานสูตร ฯ
จบวรรคที่ ๓
----------------

อิติวุตตกะ ติกนิบาต วรรคที่ ๔
๑. วิตักกสูตร
[๒๕๘] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อกุศลวิตก ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน คือ วิตก
ประกอบดวยการไมใหผูอื่นดูหมิ่นตน ๑ วิตกประกอบดวยลาภ สักการะและ
ความสรรเสริญ ๑ วิตกประกอบดวยความเอ็นดูในผูอื่น ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อกุศลวิตก ๓ ประการนี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
บุคคลผูประกอบแลวดวยการไมใหผูอื่นดูหมิ่นตน ผูหนักใน
ลาภและสักการะ มีปรกติยินดีกับดวยอํามาตยทั้งหลาย เปน
ผูหางไกลจากความสิ้นไปแหงสังโยชน ภิกษุใดในธรรม
วินัยนี้ ละบุตร ปศุสัตว การใหกระทําวิวาหะ และการ
หวงแหนเสียได ภิกษุผูเชนนั้นๆ เปนผูควรเพื่อจะบรรลุ
สัมโพธิญาณอันสูงสุด ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. สักการสูตร
[๒๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไดเห็นสัตวผูอันสักการะครอบงําย่ํายีจิต
แลว เมื่อตายไป เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เราไดเห็นสัตวอันความ
ไมสักการะครอบงําย่ํายีจิตแลว เมื่อตายไป เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
เราไดเห็นสัตวอันสักการะและความไมสักการะทั้งสองครอบงําย่ํายีจิตแลว เขา
ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวคํานัน้ แลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไดเห็นสัตวอันสักการะครอบงําย่ํายีจติ แลว ... เขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก เพราะไดฟงตอสมณะหรือพราหมณอื่นก็หามิได ก็แตวา
เรารูมาเอง เห็นมาเอง ทราบมาเอง จึงกลาวคํานั้นแลวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราไดเห็นสัตวอันสักการะครอบงําย่ํายีจิตแลว เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
เราไดเห็นสัตวอันความไมสักการะครอบงําย่ํายีจิตแลว เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก เราไดเห็นสัตวอันสักการะและความไมสักการะทั้งสองครอบงําย่ํายีจิตแลว
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ
สมาธิของบุคคลใดผูอันบุคคลสักการะอยู ผูมีปรกติอยูดวย
ความไมประมาท ยอมไมหวั่นไหวเพราะสักการะและความ
ไมสักการะทั้งสอง พระอริยเจาทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปน

ตนกลาว บุคคลมีปรกติเพง ผูมีความเพียรเปนไปติดตอ
ผูเห็นแจงทิฐิอันสุขุม มีความสิ้นอุปาทานเปนที่มายินดี
วาเปนสัปบุรุษ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. สัททสูตร
[๒๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เสียง (ที่เกิดขึ้นเพราะปติ) ของเทวดา
๓ อยางนี้ ยอมเปลงออกไปในเหลาเทวดาเพราะอาศัยสมัยแตสมัย ๓ อยาง
เปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยใด พระอริยสาวกยอมคิดเพื่อจะปลงผม
และหนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิต ในสมัยนั้น เสียงของ
เทวดายอมเปลงออกไปในเหลาเทวดาวา พระอริยสาวกนี้ยอมคิดเพื่อทําสงคราม
กับมาร ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนเสียงของเทวดาขอที่ ๑ ยอมเปลงออกไปใน
เหลาเทวดาเพราะอาศัยสมัยแตสมัย ฯ
อีกประการหนึ่ง ในสมัยใด พระอริยสาวกประกอบความเพียรในการ
เจริญโพธิปกขิยธรรม ๗ ประการ ในสมัยนั้น เสียงของเทวดายอมเปลงออกไป
ในเหลาเทวดาวา พระอริยสาวกนั้นทําสงครามกับมาร ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปน
เสียงของเทวดา ขอที่ ๒ ยอมเปลงออกไปในเหลาเทวดาเพราะอาศัยสมัยแตสมัย
อีกประการหนึ่ง ในสมัยใด พระอริยสาวกกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบัน เขาถึงอยู ในสมัยนัน้ เสียงของเทวดายอมเปลงออกไปในเหลาเทวดา
วา พระอริยสาวกนี้พิชิตสงคราม ชนะแดนแหงสงครามนั้นแลวครอบครองอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนเสียงของเทวดาขอที่ ๓ ยอมเปลงออกไปในเหลาเทวดา
เพราะอาศัยสมัยแตสมัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เสียงของเทวดา ๓ ประการนี้แล
ยอมเปลงออกไปในเหลาเทวดาเพราะอาศัยสมัยแตสมัย ฯ
แมเทวดาทั้งหลาย เห็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา
ผูชนะสงครามแลว เปนผูใหญ ปราศจากความครั่นคราม
ยอมนอบนอมดวยคําวา ขาแตทานบุรุษอาชาไนย ขอ
นอบนอมแดทานผูครอบงํากิเลสทีเ่ อาชนะไดยาก ชนะเสนา
แหงมัจจุ ผูกางกั้นไวมไิ ดดวยวิโมกขเทวดาทั้งหลาย ยอม
นอบนอมพระขีณาสพผูมีอรหัตผลอันบรรลุแลวนี้ ดวย
ประการฉะนี้ เพราะเทวดาทั้งหลายไมเห็นเหตุแมมีประมาณ
นอย ของพระขีณาสพผูเปนบุรุษอาชาไนยนั้นอันเปนเหตุ
ใหทานเขาถึงอํานาจของมัจจุได ฉะนั้น จึงพากันนอบนอม

พระขีณาสพนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. จวมานสูตร
[๒๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด เทวดาเปนผูจะตองจุติจากเทพนิกาย
เมื่อนั้น นิมิตร ๕ ประการ ยอมปรากฏแกเทวดานั้น คือ ดอกไมยอมเหี่ยวแหง ๑
ผายอมเศราหมอง ๑ เหงื่อยอมไหลออกจากรักแร ๑ ผิวพรรณเศราหมองยอม
ปรากฏที่กาย ๑ เทวดายอมไมยินดีในทิพอาสนของตน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เทวดาทั้งหลายทราบวา เทพบุตรนี้จะตองเคลื่อนจากเทพนิกาย ยอมพลอยยินดี
กะเทพบุตรนั้นดวยถอยคํา ๓ อยางวา แนะทานผูเจริญ ขอทานจากเทวโลกนี้ไปสู
สุคติ ๑ ครั้นไปสูสุคติแลว ขอจงไดลาภที่ทานไดดีแลว ๑ ครั้นไดลาภที่ทานได
ดีแลว ขอจงเปนผูตั้งอยูดวยดี ๑ ฯ
[๒๖๒] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามวา
ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแลเปนสวนแหงการไปสูสุคติของเทวดาทัง้ หลาย
อะไรเปนสวนแหงลาภที่เทวดาทั้งหลายไดดีแลว อนึ่ง อะไรเปนสวนแหงการ
ตั้งอยูดวยดีของเทวดาทั้งหลาย พระเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนมนุษยแล เปนสวน
แหงการไปสูสุคติของเทวดาทัง้ หลาย เทวดาเกิดเปนมนุษยแลว ยอมไดศรัทธา
ในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว นี้แลเปนสวนแหงลาภที่เทวดาทั้งหลาย
ไดดีแลว ก็ศรัทธาของเทวดานั้นแล เปนคุณชาติตั้งลง มีมูลเกิดแลวประดิษฐาน
มั่นคง อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก พึงนํา
ไปไมได ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เปนสวนแหงการตั้งอยูดวยดีของเทวดา
ทั้งหลาย ฯ
เมื่อใด เทวดาจะตองจุติจากเทพนิกายเพราะความสิ้นอายุ
เมื่อนั้น เสียง ๓ อยางของเทวดาทั้งหลายผูพลอยยินดี
ยอมเปลงออกไปวา แนะทานผูเจริญ ทานจากเทวโลกนีไ้ ป
แลวจงถึงสุคติ จงถึงความเปนสหายแหงมนุษยทั้งหลายเถิด
ทานเปนมนุษยแลว จงไดศรัทธาอยางยิง่ ในพระสัทธรรม
ศรัทธาของทานนั้นพึงเปนคุณชาติตั้งลงมั่น มีมูลเกิดแลว
มั่นคงในพระสัทธรรมที่พระตถาคตประกาศดีแลว อันใครๆ
พึงนําไปมิไดตลอดชีพ ทานจงละกายทุจริต วจีทุจริต
มโนทุจริต และอยากระทําอกุศลกรรมอยางอื่นที่ประกอบ
ดวยโทษ กระทํากุศลดวยกาย ดวยวาจาใหมาก กระทํากุศล
ดวยใจหาประมาณมิได หาอุปธิมิได แตนั้นทานจงกระทําบุญ

อันใหเกิดสมบัตินั้นใหมาก ดวยทาน แลวยังสัตวแมเหลา
อื่นใหตั้งอยูในพระสัทธรรม ในพรหมจรรย เมื่อใด เทวดา
พึงรูแจงซึ่งเทวดาผูจะจุติ เมื่อนั้น ยอมพลอยยินดีดวยความ
อนุเคราะหนี้วา แนะเทวดา ทานจงมาบอยๆ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. โลกสูตร
[๒๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้ เมื่ออุบัติขึ้นในโลก
ยอมอุบัติขึ้นเพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อ
อนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้ เปนพระอรหันต
ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก
เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย เปนผูเ บิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระตถาคตพระองคนั้นทรง
แสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ที่ ๑ นี้ เมื่ออุบัติขึ้นในโลก ยอมอุบัติขึ้นเพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อ
ความสุขแกชนเปนอันมาก เพือ่ อนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล
เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
อีกประการหนึ่ง พระสาวกของพระศาสดาพระองคนั้นแหละเปนพระ
อรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลว
มีประโยชนของตนอันบรรลุแลว มีสังโยชนในภพสิ้นแลว หลุดพนแลวเพราะ
รูโดยชอบ สาวกนั้นแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สดุ
ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย แมบุคคลที่ ๒ นี้ เมื่ออุบัติขึ้นในโลกยอมอุบัติขึ้นเพื่อเกื้อกูลแกชน
เปนอันมาก เพือ่ ความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน
เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
อีกประการหนึ่ง พระสาวกของพระศาสดาพระองคนั้นแหละ ยังเปนผู
ศึกษาปฏิบัติอยู มีพระปริยัติธรรมสดับมามาก ประกอบดวยศีลและวัตร แมพระ
สาวกนั้นก็แสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศ
พรหมจรรยพรอมอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลที่ ๓ นี้ เมื่ออุบัติขึ้นในโลก อุบัติขึ้นเพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อ
ความสุขแกชนเปนอันมาก เพือ่ อนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล

เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้
แล เมื่ออุบัติขึ้นในโลก ยอมอุบัติเพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุข
แกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกือ้ กูล เพื่อความ
สุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
พระศาสดาแล ผูแสวงหาคุณอันใหญ เปนบุคคลที่ ๑ ในโลก
พระสาวกผูเกิดตามพระศาสดานั้น ผูม ีตนอันอบรมแลว
ตอมาพระสาวกอื่นอีกแมยังศึกษาปฏิบัติอยู ไดสดับมามาก
ประกอบดวยศีลและวัตร บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น เปนผู
ประเสริฐสุดในเทวดาและมนุษย บุคคล ๓ จําพวกเหลา
นั้น สองแสงสวาง แสดงธรรมอยู ยอมเปดประตูแหง
อมตนิพพาน ยอมชวยปลดเปลื้องชนเปนอันมากจากโยคะ
ชนทั้งหลายผูปฏิบัติตามอริยมรรคที่พระศาสดาผูนําพวก ผู
ยอดเยี่ยมทรงแสดงดีแลว เปนผูไมประมาทในศาสนา
ของพระสุคต ยอมกระทําซึ่งที่สุดแหงทุกขในอัตภาพนี้
ไดแท ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. อสุภสูตร
[๒๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูพิจารณาเห็นอารมณ
วาไมงามในกายอยู จงเขาไปตั้งอานาปาณสติไวเฉพาะหนาในภายใน และจง
พิจารณาเห็นความไมเทีย่ งในสังขารทั้งปวงอยูเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอ
ทั้งหลายพิจารณาเห็นอารมณวาไมงามในกายอยู ยอมละราคานุสัยในเพราะความ
เปนธาตุงามได เมื่อเธอทั้งหลายเขาไปตั้งอานาปาณสติไวเฉพาะหนาในภายใน
ธรรมเปนที่มานอนแหงวิตกทั้งหลาย (มิจฉาวิตก) ในภายนอก อันเปนไปใน
ฝกฝายแหงความคับแคน ยอมไมมี เมือ่ เธอทั้งหลายพิจารณาเห็นความไมเที่ยง
ในสังขารทั้งปวงอยู ยอมละอวิชชาได วิชชายอมเกิดขึ้น ฯ
ภิกษุผูพิจารณาเห็นอารมณวาไมงามในกาย มีสติเฉพาะใน
ลมหายใจ มีความเพียรทุกเมื่อ พิจารณาเห็นซึ่งนิพพาน
อันเปนที่ระงับสังขารทั้งปวง ภิกษุนั้นแล ผูเห็นโดยชอบ
พยายามอยู ยอมนอมไปในนิพพานเปนที่ระงับแหงสังขารทั้ง
ปวง ภิกษุนั้นแล ผูอยูจบอภิญญา สงบระงับลวงโยคะเสียได
แลว ชื่อวาเปนมุนี ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. ธรรมสูตร

[๒๖๕] เมื่อภิกษุกลาววา ผูนี้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแกธรรม เพื่อ
พยากรณดวยธรรมอันสมควรใด ธรรมอันสมควรนี้ ยอมมีแกภิกษุผูปฏิบัติธรรม
อันสมควรแกธรรม ดังนี้ ชื่อวายอมกลาวธรรมอยางเดียว ยอมไมกลาวอธรรม
อนึ่ง เมื่อภิกษุตรึก ยอมตรึกถึงวิตกที่เปนธรรมอยางเดียว ยอมไมตรึกถึงวิตกที่ไม
เปนธรรม ภิกษุเวนการกลาวอธรรมและการตรึกถึงอธรรมทั้ง ๒ นั้น เปนผูมี
อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู ฯ
ภิกษุมีธรรมเปนที่มายินดี ยินดีแลวในธรรม คนควาธรรมอยู
ระลึกถึงธรรมอยูเนืองๆ ยอมไมเสื่อมจากพระสัทธรรม
ภิกษุเดินอยูก็ดี ยืนอยูกด็ ี นั่งอยูก็ดี นอนอยูก็ดี ใหจิตของ
ตนสงบอยู ณ ภายใน ยอมถึงความสงบอันแทจริง ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. อันธการสูตร
[๒๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อกุศลวิตก ๓ ประการนี้ กระทําความมืด
มน ไมกระทําปญญาจักษุ กระทําความไมรู ยังปญญาใหดับ เปนไปในฝกฝาย
แหงความคับแคน ไมเปนไปเพื่อนิพพาน อกุศลวิตก ๓ ประการเปนไฉน คือ
กามวิตก ๑ พยาบาทวิตก ๑ วิหิงสาวิตก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อกุศลวิตก
๓ ประการนี้แล กระทําความมืดมน ไมกระทําปญญาจักษุ กระทําความไมรู
ยังปญญาใหดับ เปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน ไมเปนไปเพื่อนิพพาน ฯ
[๒๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลวิตก ๓ ประการนี้ ไมกระทําความมืดมน
กระทําปญญาจักษุ กระทําญาณ ยังปญญาใหเจริญ ไมเปนไปในฝกฝายแหง
ความคับแคน เปนไปเพื่อนิพพาน กุศลวิตก ๓ ประการเปนไฉน คือ เนกขัมม
วิตก ๑ อพยาบาทวิตก ๑ อวิหิงสาวิตก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลวิตก ๓
ประการนี้แล ไมกระทําความมืดมน กระทําปญญาจักษุ กระทําญาณ ยังปญญา
ใหเจริญ ไมเปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน เปนไปเพื่อนิพพาน ฯ
พึงตรึกกุศลวิตก ๓ ประการ แตพึงนําอกุศลวิตก ๓ ประการ
ออกเสีย พระโยคาวจรนั้นแล ยังมิจฉาวิตกทั้งหลายใหสงบ
ระงับ เปรียบเหมือนฝนยังธุลีที่ลมพัดฟุงขึ้นแลวใหสงบ
ฉะนั้น พระโยคาวจรนั้น มีใจอันเขาไปสงบวิตก ไดถึง
สันตบทคือนิพพานในปจจุบันนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. มลสูตร
[๒๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มลทินในภายใน ๓ ประการนี้ เปนอมิตร
เปนศัตรู เปนผูฆา เปนขาศึกในภายใน ๓ ประการเปนไฉน คือ โลภะ ๑

โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มลทินในภายใน ๓ ประการนี้แล เปน
อมิตร เปนศัตรู เปนผูฆา เปนขาศึกในภายใน ฯ
โลภะใหเกิดความฉิบหายโลภะทําจิตใหกําเริบชนไมรูสึกโลภะ
นั้นอันเกิดแลวในภายในวาเปนภัย คนโลภยอมไมรูประโยชน
ยอมไมเห็นธรรม โลภะยอมครอบงํานรชนในขณะนั้น ความ
มืดตื้อยอมมีในขณะนั้น ก็ผูใดละความโลภไดขาด ยอมไมโลภ
ในอารมณเปนที่ตั้งแหงความโลภ ความโลภอันอริยมรรคยอม
ละเสียไดจากบุคคลนั้น เปรียบเหมือนหยดน้ําตกไปจาก
ใบบัวฉะนั้น โทสะใหเกิดความฉิบหาย โทสะทําจิต
ใหกําเริบ ชนไมรูจักโทสะนั้นอันเกิดในภายในวาเปนภัย
คนโกรธยอมไมรูจักประโยชน ยอมไมเห็นธรรม โทสะ
ยอมครอบงํานรชนในขณะใด ความมืดตื้อยอมมีในขณะ
นั้น ก็บุคคลใดละโทสะไดขาด ยอมไมประทุษรายใน
อารมณเปนที่ตั้งแหงความประทุษราย โทสะอันอริยมรรค
ยอมละเสียไดจากบุคคลนั้น เปรียบเหมือนผลตาลสุกหลุด
จากขั้วฉะนั้น โมหะใหเกิดความฉิบหาย โมหะทําจิต
ใหกําเริบ ชนไมรูสึกโมหะนั้นอันเกิดในภายในวาเปนภัย
คนหลงยอมไมรูจักประโยชน ยอมไมเห็นธรรม โมหะ
ยอมครอบงํานรชนในขณะใด ความมือตื้อยอมมีในขณะ
นั้น ก็บุคคลใดละโมหะไดขาด ยอมไมหลงในอารมณ
เปนที่ตั้งแหงความหลง บุคคลนั้นยอมกําจัดความหลงได
ทั้งหมด เปรียบเหมือนพระอาทิตยอุทยั ขจัดมืดฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. เทวทัตตสูตร
[๒๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเทวทัตตผูอันอสัทธรรม ๓ ประการ
ครอบงําย่ํายีจิตแลว เปนผูเกิดในอบาย เกิดในนรก ตั้งอยูตลอดกัป เยียวยา
ไมไดอสัทธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเทวทัตตผูอันความ
เปนผูมีความปรารถนาลามกครอบงําย่ํายีจิตแลว เปนผูเกิดในอบาย เกิดในนรก
ตั้งอยูตลอดกัป เยียวยาไมได พระเทวทัตตผูอันความเปนผูม ีมิตรชั่วครอบงําย่ํายี
จิตแลว เปนผูเกิดในอบาย เกิดในนรก ตั้งอยูตลอดกัป เยียวยาไมได ก็เมื่อ
มรรคและผลทีค่ วรกระทําใหยิ่งมีอยู พระเทวทัตตถึงความพินาศเสียในระหวาง
เพราะการบรรลุคุณวิเศษมีประมาณเล็กนอย ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเทวทัตตผู
อันอสัทธรรม ๓ ประการนี้แล ครอบงําย่ํายีจิตแลว เปนผูเกิดในอบาย เกิด

ในนรก ตั้งอยูตลอดกัป เยียวยาไมได ฯ
ใครๆ ผูมีความปรารถนาลามก จงอยาอุบัติในสัตวโลก
เลย คติของบุคคลผูมีความปรารถนาลามกเชนไร ทาน
ทั้งหลายจงรูคติเชนนั้นดวยเหตุแมนี้ เราไดสดับมาแลววา
พระเทวทัตตโลกรูกันวา เปนบัณฑิต ยกยองกันวา มี
ตนอันอบรมแลว ดุจรุงเรืองอยูดวยยศ ดํารงอยูแลว
พระเทวทัตตนั้นประพฤติตามความประมาท เบียดเบียน
พระตถาคตพระองคนั้น ถึงอเวจีนรกอันมีประตู ๔ นาพึงกลัว
ก็ผูใดพึงประทุษรายตอบุคคลผูไมประทุษรายผูไมกระทํากรรม
อันลามก ผลอันลามกยอมถูกตองผูนั้นแล ผูมีจิตประทุษรายผู
ไมเอื้อเฟอ ผูใดพึงสําคัญเพื่อจะประทุษรายสมุทรดวยหมอ
ยาพิษผูนั้นพึงประทุษรายดวยหมอยาพิษนั้นไมได เพราะวา
สมุทรใหญมาก ผูใดยอมเบียดเบียนพระตถาคตผูดําเนินไป
โดยชอบมีจิตสงบระงับ ดวยความประทุษรายอยางนี้ ความ
ประทุษรายยอมไมงอกงามในพระตถาคตพระองคนั้น ภิกษุ
ผูดําเนินไปตามทางของพระพุทธเจา หรือของพระสาวก
ของพระพุทธเจาใด พึงถึงความสิ้นไปแหงทุกข ภิกษุ
เปนบัณฑิต พึงกระทําพระพุทธเจาหรือพระสาวกของพระ
พุทธเจา ผูเชนนั้น ใหเปนมิตร และพึงสองเสพพระพุทธ
เจาหรือพระสาวกของพระพุทธเจานั้น ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบวรรคที่ ๔
-------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. วิตักกสูตร ๒. สักการสูตร ๓. สัททสูตร ๔. จวมาน
สูตร ๕. โลกสูตร ๖. อสุภสูตร ๗. ธรรมสูตร ๘. อันธการ
สูตร ๙. มลสูตร ๑๐. เทวทัตตสูตร ฯ
------------อิติวุตตกะ ติกนิบาต วรรคที่ ๕
๑. ปสาทสูตร
[๒๗๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้

พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมา
แลววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเลื่อมใสอันเลิศ ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปน
ไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวไมมีเทาก็ดี ๒ เทาก็ดี ๔ เทาก็ดี มีเทามากก็ดี
มีรูปก็ดี ไมมีรูปก็ดี มีสัญญาก็ดี ไมมีสัญญาก็ดี มีสัญญาก็มิใชไมมีสัญญาก็มิ
ใชก็ดี มีประมาณเทาใด พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา บัณฑิตกลาววา
เลิศกวาสัตวประมาณเทานัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชนเหลาใดเลื่อมใสในพระ*พุทธเจา ชนเหลานั้นชื่อวาเลือ่ มใสในบุคคลผูเลิศ ก็และผลอันเลิศยอมมีแก
บุคคลผูเลื่อมใสในพระพุทธเจาผูเลิศ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขตธรรมก็ดี อสังขตธรรมก็ดี มีประมาณเทาใด
วิราคะ คือ ธรรมเปนที่บรรเทาความเมา นําเสียซึ่งความระหาย ถอนขึ้นดวยดี
ซึ่งอาลัย ตัดซึ่งวัฏฏะ สิ้นไปแหงตัณหา สิ้นกําหนัด ดับ นิพพาน บัณฑิต
กลาววาเลิศกวาสังขตธรรมและอสังขตธรรมเหลานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชนเหลา
ใดเลื่อมใสในวิราคธรรม ชนเหลานั้นชื่อวาเลือ่ มใสในธรรมอันเลิศ ก็ผลอัน
เลิศยอมมีแกบุคคลผูเลือ่ มใสในธรรมอันเลิศ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขตธรรมมีประมาณเทาใด อริยมรรคมีองค ๘ คือ
สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมา
วายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ บัณฑิตกลาววาเลิศกวาสังขตธรรมเหลานั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชนเหลาใดเลื่อมใสในธรรมคืออริยมรรค ชนเหลานั้นชื่อวา
เลื่อมใสในธรรมอันเลิศ ก็ผลอันเลิศยอมมีแกบุคคลผูเลื่อมใสในธรรมอันเลิศ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หมูก็ดี คณะก็ดี มีประมาณเทาใด หมูสาวกของ
พระตถาคต คือ คูบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ บัณฑิตกลาววาเลิศกวาหมูและคณะ
เหลานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชนเหลาใดเลื่อมใสในพระสงฆ ชนเหลานั้น
ชื่อวาเลื่อมใสในหมูผูเลิศ ก็ผลอันเลิศยอมมีแกบุคคลผูเลื่อมใสในพระสงฆ
ผูเลิศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเลื่อมใสอันเลิศ ๓ ประการนี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
เมื่อชนทั้งหลายเลื่อมใสแลวในพระรัตนตรัยที่เลิศ รูแจง
ธรรมอันเลิศ เลื่อมใสแลวในพระพุทธเจาผูเลิศ ซึ่งเปน
ทักขิไณยบุคคลผูยอดเยีย่ ม เลื่อมใสแลวในธรรมอันเลิศ
ซึ่งเปนที่สิ้นกําหนัดและเปนที่สงบ เปนสุข เลื่อมใสแลวใน
พระสงฆผูเลิศ ซึ่งเปนบุญเขตอยางยอดเยี่ยม ถวายทานใน
พระรัตนตรัย ที่เลิศ บุญที่เลิศยอมเจริญ อายุ วรรณะ
ยศ เกียรติคุณ สุขะและพละอันเลิศยอมเจริญ นักปราชญ

ถวายไทยธรรมแกพระรัตนตรัยที่เลิศ ตั้งมั่นอยูในธรรมอัน
เลิศแลว เปนเทวดาหรือเปนมนุษยก็ตาม เปนผูถึงความเปน
ผูเลิศบันเทิงอยู ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. ชีวิตสูตร
[๒๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนอยูเ พราะการแสวงหากอนขาวนี้
เปนกรรมที่ลามกของบุคคลผูเ ปนอยูทั้งหลาย บุคคลผูดายอมดาวา ทานผูนมี้ ีบาตร
ในมือ ยอมเที่ยวแสวงหากอนขาวในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กุลบุตรทั้งหลาย
เปนผูเปนไปในอํานาจแหงเหตุ อาศัยอํานาจแหงเหตุ ไมไดถูกพระราชาทรงให
นําไปจองจําไวเลย ไมไดถูกพวกโจรนําไปกักขังไว ไมไดเปนหนี้ ไมไดตกอยู
ในภัย เปนผูมคี วามเปนอยูเ ปนปรกติ ยอมเขาถึงความเปนอยูดวยการแสวงหา
กอนขาวนั้น ดวยคิดวา ก็แมพวกเราแล เปนผูถ ูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ครอบงําแลว ถูกทุกขติดตามแลว ถูกทุกข
ครอบงําแลว แมไฉน การกระทําซึ่งที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็กุลบุตรผูบวชแลวอยางนี้ เปนผูมีอภิชฌามาก มีความกําหนัด
อันแรงกลาในกามทั้งหลาย มีจิตพยาบาท มีความดําริแหงใจชั่วราย มีสติ
หลงลืม ไมรูสึกตัว มีจิตไมตั้งมั่น มีจิตหมุนไปผิด ไมสํารวมอินทรีย เรา
กลาวบุคคลนี้วา มีอุปมาเหมือนดุนฟนในที่เผาผี ที่ไฟติดทั่วแลวทั้งสองขาง ตรง
กลาง เปอนคูถ จะใชประโยชนเปนฟนในบาน ในปา ก็ไมสําเร็จฉะนั้น
บุคคลนี้เสื่อมแลวจากโภคะแหงคฤหัสถ และไมยังผลแหงความเปนสมณะให
บริบูรณได ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
บุคคลผูมีสวนชั่ว เสื่อมแลวจากโภคะแหงคฤหัสถ ยอม
ขจัดผลแหงความเปนสมณะใหกระจัดกระจายไป เหมือน
ดุนฟนในที่เผาผีฉิบหายไปอยู ฉะนั้น กอนเหล็กรอนเปรียบ
ดวยเปลวไฟ อันบุคคลบริโภคแลว ยังจะดีกวา บุคคลผู
ทุศีล ผูไมสํารวม พึงบริโภคกอนขาวของชาวแวนแควน
จะดีอะไร ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. สังฆาฏิสูตร

[๒๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาแมภิกษุจับที่ชายสังฆาฏิแลวพึงเปนผู
ติดตามไปขางหลังๆ เดินไปตามรอยเทาของเราอยูไซร แตภิกษุนั้นเปนผูมีอภิชฌา
เปนปรกติ มีความกําหนัดแรงกลาในกามทั้งหลาย มีจิตพยาบาท มีความดําริ
แหงใจชั่วราย มีสติหลงลืม ไมรูสึกตัว มีจิตไมตั้งมั่น มีจิตหมุนไปผิด ไม
สํารวมอินทรีย โดยที่แท ภิกษุนั้นอยูหางไกลเราทีเดียว และเราก็อยูหางไกล
ภิกษุนั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้นยอมไมเห็นธรรม เมื่อไมเห็นธรรม
ยอมชื่อวาไมเห็นเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาแมภิกษุนั้นพึงอยูในที่ประมาณ ๑๐๐
โยชนไซร แตภิกษุนั้นเปนผูไมมีอภิชฌา ไมมีความกําหนัดอันแรงกลาใน
กามทั้งหลาย ไมมีจิตพยาบาท ไมมีความดําริแหงใจชั่วราย มีสติมั่น รูสึกตัว
มีจิตตั้งมั่น มีจิตมีอารมณเปนอันเดียว สํารวมอินทรีย โดยทีแ่ ท ภิกษุนั้นอยู
ใกลชิดเราทีเดียว และเราก็อยูใ กลชิดภิกษุนั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุ
นั้นยอมเห็นธรรม เมื่อเห็นธรรมยอมชื่อวาเห็นเรา ฯ
บุคคลผูมักมาก มีความคับแคน ยังเปนไปตามตัณหา ดับ
ความเรารอนไมได แมหากวาพึงเปนผูติดตามพระสัมมา
สัมพุทธเจาผูหาความหวั่นไหวมิได ผูดบั ความเรารอนได
แลวไซร บุคคลนั้นผูกําหนัดยินดี ชื่อวาพึงเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูปราศจากความกําหนัดยินดี เพียงในที่ไกล
เทานั้น สวนบุคคลใดเปนบัณฑิต รูธรรมดวยปญญาเปน
เครื่องรูธรรมอันยิ่ง เปนผูหาความหวั่นไหวมิได สงบ
ระงับ เปรียบเหมือนหวงน้ําที่ไมมีลมฉะนั้น บุคคลนั้นผูหา
ความหวั่นไหวมิได ทั้งดับความเรารอนไดแลว ผูไมกําหนัด
ยินดี ชื่อวาพึงเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูหาความหวั่นไหว
มิได ทั้งดับความเรารอนไดแลว ปราศจากความกําหนัด
ยินดี ในที่ใกลแท ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. อัคคิสูตร
[๒๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฟ ๓ กองนี้ ๓ กองเปนไฉน คือ ไฟคือ
ราคะ ๑ ไฟคือโทสะ ๑ ไฟคือโมหะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฟ ๓ กองนี้แล ฯ
ไฟคือราคะ ยอมเผาสัตวผูกําหนัดแลวหมกมุนแลวในกาม
ทั้งหลาย สวนไฟคือโทสะ ยอมเผานรชนผูพยาบาท
มีปรกติฆาสัตว สวนไฟคือโมหะ ยอมเผานรชนผูลุมหลง
ไมฉลาดในอริยธรรม ไฟ ๓ กองนี้ยอมตามเผาหมูสัตวผูไมรู
สึกวาเปนไฟ ผูยินดียิ่งในกายตน ทั้งในภพนี้และภพหนา

สัตวเหลานั้นยอมพอกพูนนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉานอสุรกาย
และปตติวิสัย เปนผูไมพนไปจากเครื่องผูกแหงมาร สวน
สัตวเหลาใดประกอบความเพียรในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งกลางคืนกลางวัน สัตวเหลานั้นผูมีความสําคัญ
อารมณวาไมงามอยูเ ปนนิจ ยอมดับไฟ คือ ราคะได สวน
สัตวทั้งหลายผูสูงสุดในนรชน ยอมดับไฟคือโทสะไดดวย
เมตตาและดับไฟ คือ โมหะไดดวยปญญาอันเปนเครื่องใหถึง
ความชําแรกกิเลส สัตวเหลานั้นมีปญญาเปนเครื่องรักษาตน
ไมเกียจครานทั้งกลางคืนกลางวัน ดับไฟมีไฟคือราคะเปนตน
ได ยอมปรินิพพานโดยไมมีสวนเหลือ ลวงทุกขไดไมมี
สวนเหลือ บัณฑิตทั้งหลายผูเห็นอริยสัจผูถึงที่สุดแหงเวท
รูแลวโดยชอบดวยปญญาเปนเครื่องรูยิ่ง ซึ่งความสิ้นไปแหง
ชาติ ยอมไมมาสูภพใหม ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. อุปปริกขยสูตร
[๒๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อภิกษุพิจารณาอยูดวยประการใดๆ
วิญญาณของเธอไมฟุงซานแลว ไมสายไปแลว ไมดํารงอยูแ ลวในภายใน ภิกษุ
พึงพิจารณาดวยประการนั้นๆ เมื่อภิกษุไมสะดุงเพราะไมถือมั่น ความสมภพ คือ
ความเกิดขึ้นแหงทุกข คือ ชาติ ชราและมรณะ ยอมไมมีตอไป ฯ
ภิกษุละธรรมเปนเครื่องของ ๗ ประการไดแลว ตัดตัณหาเปน
เหตุนําไปในภพขาดแลว สงสาร คือ ชาติหมดสิ้นแลว ภพ
ใหมของเธอยอมไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. อุปปตติสูตร
[๒๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การเขาถึงกาม ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน
คือ เหลาสัตวผูมีกามอันปรากฏแลว ๑ เทวดาผูยินดีในกามทีต่ นนิรมิตเอง ๑ เทวดา
ผูใหอํานาจเปนไปในกามทีผ่ อู ื่นนิรมิตให ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การเขาถึงกาม
๓ อยางนี้แล ฯ
เหลาสัตวผูมีกามอันปรากฏแลว เทวดาผูยินดีในกามทีน่ ิรมิต
เอง เทวดาผูยังอํานาจใหเปนไป ทั้งมนุษยและสัตวผูบริโภค
กามเหลาอื่น ซึ่งเปนผูฉลาดในการบริโภคกาม ยอมไมกาว
ลวงสงสารอันมีความเปนอยางนี้และมีความเปนอยางอื่นไปได
บัณฑิตพึงสละกามทัง้ ที่เปนของทิพยทงั้ ที่เปนของมนุษย เสีย

ทั้งหมด บัณฑิตทั้งหลายตัดกระแสตัณหาในปยรูปและสาตรูป
ที่บุคคลกาวลวงไดโดยยากไดแลว ยอมปรินิพพานโดยไมมี
สวนเหลือลวงทุกขไดโดยไมมีสวนเหลือ บัณฑิตทั้งหลาย
ผูเห็นอริยสัจ ผูถึงเวท รูแลวโดยชอบดวยปญญาเปนเครื่อง
รูยิ่งซึ่งความสิ้นไปแหงชาติ ยอมไมมาสูภ พใหม ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. กามสูตร
[๒๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบแลวดวยกามโยคะ ผู-
*ประกอบแลวดวยภวโยคะ เปนอนาคามี ยังตองมาสูความเปนอยางนี้ (คืออัตภาพ
แหงมนุษย) ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระอริยบุคคลผูพรากแลวจากกามโยคะ (แต)
ยังประกอบดวยภวโยคะ เปนอนาคามี ไมมาสูความเปนอยางนี้ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย พระอริยบุคคลผูพรากแลวจากกามโยคะ พรากแลวจากภวโยคะ เปน
พระอรหันตขีณาสพ ฯ
สัตวทั้งหลายผูประกอบแลวดวยกามโยคะและภวโยคะ ยอม
ไปสูสงสารซึ่งมีปรกติถึงความเกิดและความตาย สวนสัตว
เหลาใดละกามทั้งหลายไดเด็ดขาด แตยงั ไมถึงความสิ้นไป
แหงอาสวะ ยังประกอบดวยภวโยคะ สัตวเหลานั้นบัณฑิต
กลาววา เปนพระอนาคามี สวนสัตวเหลาใด ตัดความสงสัย
ไดแลว มีมานะและมีภพใหมสิ้นแลว ถึงความสิ้นไปแหง
อาสวะทั้งหลายแลว สัตวเหลานั้นแลถึงฝงแลวในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. กัลยาณสูตร
[๒๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีศีลงาม มีธรรมงาม มีปญญางาม
เรากลาววา เปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย เปนบุรุษผูสูงสุดใน
ธรรมวินัยนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีศีลงามอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู
มีศีล สํารวมแลวดวยความสํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร
มีปรกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีศีลงามอยางนี้แล ภิกษุเปนผูมีศีลงามดวยประการ
ดังนี้ ฯ
ภิกษุเปนผูมีธรรมงามอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูป ระกอบดวย
ความเพียรในการเจริญโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการเนืองๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเปนผูมีธรรมงามอยางนี้แล ภิกษุเปนผูมศี ีลงาม มีธรรมงาม ดวยประการ

ดังนี้ ฯ
ภิกษุเปนผูมีปญญางามอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้กระทําใหแจงซึ่งเจโต*วิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิน้ ไป ดวยปญญา
อันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีปญญางาม
อยางนี้แล ภิกษุเปนผูมีศีลงาม มีธรรมงาม มีปญญางาม ดวยประการดังนี้ เรา
กลาววา เปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย เปนบุรุษสูงสุดในธรรม
วินัยนี้ ฯ
ภิกษุใดไมมีการทําชั่วดวยกาย วาจา ใจ พระอริยเจา
ทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน กลาวภิกษุผูมีหิรินั้นแลวา ผู
มีศีลงาม ภิกษุใดเจริญดีแลว ซึ่งธรรมทั้งหลายอันใหถึง
อริยมรรคญาณเปนเครือ่ งตรัสรูดีที่ตนไดบรรลุแลว พระอริยเจาทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตนกลาวภิกษุผูไมมีกิเลสเครื่อง
ฟูขึ้นนั้นแลวา ผูมีธรรมอันงาม ภิกษุใดรูชัดซึ่งความสิ้นไป
แหงทุกขของตนในอัตภาพนี้แล พระอริยเจาทั้งหลายมี
พระพุทธเจาเปนตน กลาวภิกษุผูไมมีอาสวะ สมบูรณดวย
ธรรมเหลานั้น ผูไมมีทุกข ตัดความสงสัยไดแลว ไมอาศัย
ละกิเลสทัง้ หมดในโลกทัง้ ปวงวา ผูมีปญญางาม ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. ทานสูตร
[๒๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาน ๒ อยางนี้ คือ อามิสทาน ๑ ธรรม
ทาน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาทาน ๒ อยางนี้ ธรรมทานเปนเลิศ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย การแจกจาย ๒ อยางนี้ คือ การแจกจายอามิส ๑ การแจกจาย
ธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาการแจกจาย ๒ อยางนี้ การแจกจายธรรม
เปนเลิศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การอนุเคราะห ๒ อยางนี้ คือ การอนุเคราะหดวย
อามิส ๑ การอนุเคราะหดวยธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาการอนุเคราะห
๒ อยางนี้ การอนุเคราะหดวยธรรมเปนเลิศ ฯ
พระพุทธเจาทั้งหลายไดตรัสทานใดวาอยางยิ่ง ยอดเยี่ยม
พระผูมีพระภาคไดทรงสรรเสริญการแจกจายทานใดวาอยางยิ่ง
ยอดเยี่ยม วิญูชนผูมีจิตเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจา
และพระอริยสงฆผเู ปนเขตอันเลิศ รูชัดอยูซึ่งทานและการ
แจกจายทานนั้นๆ ใครจะไมพึงบูชา (ใหทาน) ในกาลอัน
ควรเลา ประโยชนอยางยิง่ นั้น ของผูแสดงและผูฟงทั้ง
๒ ผูมีจิตเลื่อมใสในคําสั่งสอนของพระสุคตยอมหมดจด

ประโยชนอยางยิ่งนั้น ของผูไมประมาทแลวในคําสั่งสอน
ของพระสุคต ยอมหมดจด ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. ธรรมสูตร
[๒๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมบัญญัติบุคคลผูไดวิชชา ๓ วาเปน
พราหมณโดยธรรม เรายอมไมบัญญัติบุคคลอื่นวาเปนพราหมณ โดยเหตุเพียง
การกลาวตามคําที่เขากลาวไวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เรายอมบัญญัติบุคคลผูได
วิชชา ๓ วาเปนพราหมณโดยธรรม เรายอมไมบัญญัติบุคคลอื่นวาเปนพราหมณ
โดยเหตุเพียงการกลาวตามคําที่เขากลาวไวแลว อยางไร ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอัน
มาก คือ ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบ
ชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติ
บาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัป
เปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง วาในภพโนน เรามีชื่อ
อยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวย
ทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิด
ในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น
มีอาหารอยางนั้น ไดเสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้ ครั้น
จุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอม
ทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศดวยประการฉะนี้ ภิกษุนั้นไดบรรลุวิชชาที่ ๑ นี้แลว
กําจัดอวิชชาไดแลว วิชชาเกิดขึ้นแลว กําจัดความมืดไดแลว แสงสวางเกิดขึน้
แลว สมเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ วอยู ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ลวงจักษุ
ของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวย
กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ถือยึดการ
กระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไป เขาเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระ*อริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เมื่อตายไป เขา
เขาถึงสุคติโลกสวรรคดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ลวงจักษุ
ของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ เธอได
บรรลุวิชชาที่ ๒ นี้ กําจัดอวิชชาไดแลว วิชชาเกิดขึ้นแลว กําจัดความมืดแลว

แสงสวางเกิดขึน้ แลว สมเปนเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ ว
อยู ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึง
อยู เธอไดบรรลุวิชชาที่ ๓ นี้ กําจัดอวิชชาไดแลว วิชชาเกิดขึ้นแลว กําจัด
ความมืดไดแลว แสงสวางเกิดขึ้นแลว สมเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจ
เด็ดเดี่ยวอยู ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมบัญญัติบุคคลผูไดวิชชา ๓ วาเปนพราหมณ
โดยธรรม ยอมไมบัญญัติบุคคลอื่นวาเปนพราหมณ โดยเหตุเพียงกลาวตามคําที่
เขากลาวไวแลว อยางนี้แล ฯ
เรากลาวผูระลึกถึงชาติกอ นได เห็นทั้งสวรรคและอบาย และ
ถึงความสิ้นไปแหงชาติ เปนมุนี ผูอยูจบพรหมจรรยเพราะ
รูดวยปญญาอันยิ่ง เปนผูม ีไตรวิชชาดวยวิชชา ๓ วาเปน
พราหมณ เราไมกลาวบุคคลอื่นผูมีการกลาวตามที่เขากลาวไว
แลววาเปนพราหมณ ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบวรรคที่ ๕
--------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปสาทสูตร ๒. ชีวิตสูตร ๓. สังฆาฏิสูตร ๔. อัคคิสูตร
๕. อุปปริกขยสูตร ๖. อุปปตติสูตร ๗. กามสูตร ๘. กัลยาณสูตร
๙. ทานสูตร ๑๐. ธรรมสูตร ฯ
จบติกนิบาต
--------------อิติวุตตกะ จตุกกนิบาต
๑. พราหมณสูตร
[๒๘๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมี
พระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเปนพราหมณผูควรดวยการขอ มีมืออันลางแลวทุกเมือ่ ทรง
ไวซึ่งรางกายอันมีในที่สุด เปนหมอผาตัดกิเลส เธอทั้งหลายเปนบุตรผูเนื่องใน
อกเรา เกิดแตปาก เกิดแตธรรม อันธรรมนิรมิตแลว เปนทายาทแหงธรรม ไม

เปนทายาทแหงอามิส ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาน ๒ อยางนี้ คือ อามิสทาน ๑
ธรรมทาน ๑ บรรดาทาน ๒ อยางนี้ ธรรมทานเปนเลิศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
การแจกจาย ๒ อยางนี้ คือ การแจกจายอามิส ๑ การแจกจายธรรม ๑ บรรดา
การแจกจาย ๒ อยางนี้ การแจกจายธรรมเปนเลิศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การ
อนุเคราะห ๒ อยางนี้ คือ การอนุเคราะหดวยอามิส ๑ การอนุเคราะหดวย
ธรรม ๑ บรรดาการอนุเคราะห ๒ อยางนี้ การอนุเคราะหดวยธรรมเปนเลิศ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การบูชา ๒ อยางนี้ คือ การบูชาดวยอามิส ๑ การบูชา
ดวยธรรม ๑ บรรดาการบูชา ๒ อยางนี้ การบูชาดวยธรรมเปนเลิศ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
สัตวทั้งหลายยอมนอบนอมพระตถาคตผูไดบูชาธรรม ผูไมมี
ความตระหนี่ ผูมีปรกติอนุเคราะหสัตวทุกหมูเหลา ผู
ประเสริฐสุดในเทวดาและมนุษย ผูถึงฝง แหงภพเชนนั้น ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. จัตตาริสูตร
[๒๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปจจัย นอย หาไดงาย และไมมีโทษ ๔ อยาง
นี้ ๔ อยางเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาจีวร ผาบังสุกุล นอย หาไดงาย
และไมมีโทษ บรรดาโภชนะ คําขาวที่ไดดวยปลีแข็ง นอย หาไดงายและไมมีโทษ
บรรดาเสนาสนะ โคนไม นอย หาไดงายและไมมีโทษ บรรดาเภสัช มูตรเนา นอย
หาไดงายและไมมีโทษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปจจัย นอย หาไดงา ยและไมมีโทษ
๔ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ของภิกษุซึ่ง
เปนผูสันโดษดวยปจจัยที่นอย หาไดงายและไมมีโทษ วาเปนองคแหงความเปน
สมณะ ฯ
ความคับแคนแหงจิต ยอมไมมีแกภิกษุผสู ันโดษดวยปจจัย
นอย หาไดงายและไมมโี ทษ เพราะปรารภเสนาสนะ จีวร
ปานะและโภชนะ ทิศของเธอชื่อวาไมกระทบกระเทือน ภิกษุ
ผูสันโดษ ไมประมาท ยึดเหนี่ยวเอาไวไดซึ่งธรรมอัน
สมควรแกธรรมเครื่องความเปนสมณะที่พระตถาคตตรัสบอก
แลวแกเธอ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. ชานสูตร

[๒๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
ของภิกษุผูรูเห็นอยู เราไมกลาวความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ของภิกษุผไู มรูไม
เห็น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อภิกษุรูอะไร เห็นอะไร อาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไป
เมื่อภิกษุรูอยูเห็นอยูวา นี้ทุกข อาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไป เมือ่ ภิกษุรูอยูเห็นอยู
นี้ทุกขสมุทัย อาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไป เมื่อภิกษุรูอยูเห็นอยูวา นี้ทุกขนิโรธ
อาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไป เมื่อภิกษุรูอยูเห็นอยูวา นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูอยูเห็นอยูอยางนี้แล อาสวะ
ทั้งหลายจึงสิ้นไป ฯ
ปฐมญาณ (คืออนัญญตัญญัสสามีตินทรีย) ยอมเกิดขึน้ แก
พระเสขะผูศึกษาอยู ผูปฏิบัติตามทางตรง ในเพราะโสดา
ปตติมรรคอันเปนเครื่องทํากิเลสทั้งหลายใหสิ้นไป ธรรม
ชาติที่รูทั่วถึง (คืออัญญินทรีย) อันยอดเยี่ยม ยอมเกิดขึน้ ใน
ลําดับแตปฐมญาณนั้น แตธรรมชาติที่รูทั่วถึง คือ อัญญินทรีย
นั้นไป วิมุตติญาณอันสูงสุด ยอมเกิดขึน้ แกพระขีณาสพ
ผูพนวิเศษแลว ญาณในอริยมรรคอันเปนที่สิ้นไปแหงอาสวะ
และสังโยชนทั้งหลาย ยอมเกิดขึน้ วา สังโยชนทั้งหลายสิน้
ไปแลว คนพาลผูเกียจคราน ไมรูแจง ไมพึงบรรลุนิพพาน
อันเปนที่ปลดเปลื้องกิเลสเครื่องรอยรัดทั้งปวงนี้ไดเลย ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. สมณสูตร
[๒๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอม
ไมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธ*คามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลานั้น เราหายกยองวาเปนสมณะในหมู
สมณะหรือวาเปนพราหมณในหมูพราหมณไม และทานเหลานั้นหาไดทําใหแจง
ซึ่งผล คือ ความเปนสมณะและผลคือความเปนพราหมณดวยปญญาอันยิ่งเองใน
ปจจุบันเขาถึงอยูไม สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมรูชัดตาม
ความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
ก็สมณะหรือพราหมณเหลานั้นแล เรายกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะและยก
ยองวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ และทานเหลานั้นยอมกระทําใหแจงซึ่งผล
คือความเปนสมณะ และผลคือความเปนพราหมณดวยปญญาอันยิ่งในปจจุบัน
เขาถึงอยู ฯ
สมณพราหมณเหลาใด ไมรูชัดซึ่งทุกข เหตุเกิดแหงทุกข
ธรรมชาติเปนที่ดับทุกข ไมมีสวนเหลือโดยประการทั้งปวง

และไมรูชัดซึ่งมรรคอันใหถึงความสงบแหงทุกข สมณะพราหมณเหลานั้น เสื่อมแลวจากเจโตวิมุติและจากปญญาวิมุติ
เปนผูไมควรเพื่อทําที่สุดแหงทุกขได สมณพราหมณเหลานั้น
แล เปนผูเขาถึงชาติและชรา สวนสมณพราหมณเหลาใด
รูชัดซึ่งทุกข เหตุเกิดแหงทุกข ธรรมชาติเปนที่ดับแหงทุกข
ไมมีสวนเหลือโดยประการทั้งปวง และรูชัดซึ่งมรรคอันใหถึง
ความสงบแหงทุกข สมณพราหมณเหลานั้น ถึงพรอมดวย
เจโตวิมุติและปญญาวิมุติ เปนผูควรเพื่อทําที่สุดแหงทุกขได
สมณพราหมณเหลานั้นเปนผูไมเขาถึงชาติและชรา ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. สีลสูตร
[๒๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลาใดถึงพรอมแลวดวยศีล สมาธิ
ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสนะ เปนผูกลาวสอน ใหรูแจง ใหเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ใหราเริง เปนผูสามารถบอกพระสัทธรรมไดอยางดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เรากลาวการเห็นภิกษุเหลานั้นก็ดี การฟงภิกษุเหลานั้นก็ดี การเขาไปใกลภิกษุ
เหลานั้นก็ดี การไปนั่งใกลภิกษุเหลานั้นก็ดี การระลึกถึงภิกษุเหลานั้นก็ดี การบวช
ตามภิกษุเหลานั้นก็ดี วามีอุปการะมาก ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะเมื่อภิกษุซองเสพ
คบหา เขาไปนั่งใกลภิกษุเห็นปานนั้น ศีลขันธ สมาธิขันธ ปญญาขันธ วิมุตติขันธ
วิมุตติญาณทัสนขันธ แมที่ยังไมบริบูรณ ก็ถึงความบริบูรณดวยภาวนา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ภิกษุผูเห็นปานนี้นั้น เรากลาววา เปนศาสดาบาง นําพวกไปบาง
ละขาศึก คือกิเลสบาง กระทําแสงสวางบาง กระทําโอภาสบาง กระทําความ
รุงเรืองบาง กระทํารัศมีบาง ทรงคบเพลิงไวบาง เปนอริยะบาง มีจักษุบาง ดังนี้ ฯ
การไดเห็นพระอริยเจาทัง้ หลายผูมีตนอันอบรมแลว ผูมีปรกติ
เปนอยูโดยธรรม ยอมเปนเหตุแหงการกระทําซึ่งความ
ปราโมทยแกบัณฑิตทั้งหลายผูรูแจง บัณฑิตทั้งหลาย ฟงคํา
สอนของพระอริยเจาทั้งหลายผูกระทํารัศมี ผูกระทําแสงสวาง
เปนนักปราชญ ผูมีจักษุ ผูละขาศึก คือกิเลส ประกาศ
พระสัทธรรมยังสัตวโลกใหสวาง แลวรูโดยชอบซึ่งความสิ้น
ไปแหงชาติดวยปญญาอันยิ่ง ยอมไมมาสูภพใหม ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. ตัณหาสูตร
[๒๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัณหาเมื่อเกิดขึน้ แกภิกษุ ยอมเกิดขึ้นในที่
เกิดแหงตัณหา ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัณหาเมื่อเกิดขึ้น

แกภิกษุ ยอมเกิดขึ้นเพราะเหตุแหงจีวร ๑ เพราะเหตุแหงบิณฑบาต ๑ เพราะเหตุ
แหงเสนาสนะ ๑ หรือเพราะเหตุแหงสมบัติและวิบัติ ๑ ดวยประการฉะนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัณหาเมื่อเกิดขึ้นแกภิกษุ ยอมเกิดขึ้นในที่เปนที่เกิดแหง
ตัณหา ๔ อยางนี้แล ฯ
บุรุษผูมีตัณหาเปนเพื่อนสอง ทองเทีย่ วไปอยูสิ้นกาลนาน
ยอมไมกาวลวงสงสารอันมีความเปนอยางนี้ และความเปน
อยางอื่นไปได ภิกษุรูโทษนี้แลววา ตัณหาเปนเหตุใหเกิด
ทุกข เปนผูมีตัณหาปราศจากไปแลว ไมถือมั่น มีสติ พึง
เวนรอบ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. พรหมสูตร
[๒๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตระกูลใด บุตรบูชามารดาและบิดาอยูใน
เรือนของตน ตระกูลนั้นชื่อวามีพรหม มีบุรพเทวดา มีบุรพาจารย มีอาหุไนย
บุคคล ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวาพรหม เปนชื่อของมารดาและบิดา คําวาบุรพ*เทวดา เปนชือ่ ของมารดาและบิดา คําวาบุรพาจารย เปนชื่อของมารดาและบิดา
คําวาอาหุไนยบุคคล เปนชื่อของมารดาและบิดา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
มารดาและบิดาเปนผูมีอุปการะมาก เปนผูถนอมเลีย้ ง เปนผูแสดงโลกนี้แกบตุ ร ฯ
มารดาและบิดาเรากลาววา เปนพรหม เปนบุรพาจารย เปน
อาหุไนยบุคคลของบุตร เพราะเปนผูอนุเคราะหบุตร เพราะ
เหตุนั้นแหละ บัณฑิตพึงนอบนอมและพึงสักการะมารดาและ
บิดาทั้งสองนั้น ดวยขาว น้ํา ผา ที่นอน การขัดสี การ
ใหอาบน้ํา และการลางเทา บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญ
บุคคลนั้นในโลกนี้ทเี ดียว เพราะการปฏิบัติในมารดาและบิดา
บุคคลนั้นละไปแลว ยอมบันเทิงในสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. พหุการสูตร
[๒๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พราหมณและคฤหบดีทั้งหลายเปนผูมี
อุปการะมากแกเธอทั้งหลาย บํารุงเธอทั้งหลายดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและ
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร แมเธอทั้งหลายก็จงเปนผูมีอุปการะมากแกพราหมณและ
คฤหบดีทั้งหลาย จงแสดงธรรมอันงามในเบือ้ งตน งามในทามกลาง งามในที่สุด
จงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง
แกพราหมณและคฤหบดีเหลานั้นเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย คฤหัสถและบรรพชิต
ทั้งหลาย ตางอาศัยซึ่งกันและกันดวยอํานาจอามิสทานและธรรมทาน อยูประพฤติ

พรหมจรรยนี้ เพื่อตองการสลัดโอฆะ เพื่อจะทําซึ่งที่สุดแหงทุกขโดยชอบดวย
ประการอยางนี้ ฯ
คฤหัสถและบรรพชิตทั้งหลาย ตางอาศัยกันและกันทั้ง ๒ ฝาย
ยอมยังสัทธรรมอันเกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยมใหสําเร็จ
บรรพชิตทั้งหลายยอมปรารถนาเฉพาะจีวร บิณฑบาต ที่นอน
ที่นั่ง และคิลานปจจัย อันเปนเครื่องบรรเทาเสียซึ่งอันตราย
จากคฤหัสถทั้งหลาย สวนคฤหัสถทั้งหลายผูอยูครองเรือน
อาศัยพระอริยบุคคลผูปฏิบัติชอบแลว เชื่อถือซึ่งถอยคําของ
พระอรหันตทั้งหลาย มีปรกติเพงพินิจดวยปญญาอันบริสุทธิ์ดี
ประพฤติธรรมอันเปนทางไปสูสุคติในศาสนานี้ มีปรกติ
เพลิดเพลิน เปนผูใครกามบันเทิงอยูในเทวโลก ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. กุหนาสูตร
[๒๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ่งเปนผูหลอกลวง มีใจ
กระดาง ประจบประแจง ประกอบดวยกิเลสอันปรากฏดุจเขา มีกิเลสดุจไมออ
สูงขึ้น มีใจไมตั้งมั่น ภิกษุเหลานั้นเปนผูไมนบั ถือเรา ภิกษุเหลานั้นปราศไปแลว
จากธรรมวินัยนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนภิกษุเหลาใดเปนผูไ มหลอกลวง ไม
ประจบประแจง เปนนักปราชญ มีใจไมกระดาง มีใจตั้งมั่นดี ภิกษุเหลานั้นแล
เปนผูนับถือเรา ไมปราศไปแลวจากธรรมวินัยนี้ และยอมถึงความเจริญงอกงาม
ไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ฯ
ภิกษุเหลาใดเปนผูหลอกลวง มีใจกระดาง ประจบประแจง
ประกอบดวยกิเลสอันปรากฏดุจเขา มีกิเลสดุจไมออสูงขึ้น
มีใจไมตั้งมั่น ภิกษุเหลานั้นยอมไมงอกงามในธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว ภิกษุเหลาใดเปนผูไม
หลอกลวง ไมประจบประแจง เปนนักปราชญ มีใจไม
กระดาง มีใจตั้งมั่นดี ภิกษุเหลานั้นแล ยอมงอกงามใน
ธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. ปุริสสูตร
[๒๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษพึงถูกกระแสแหงแมน้ํา
คือ ปยรูปและสาตรูปพัดไป บุรุษผูมีจักษุยืนอยูที่ฝงเห็นบุรุษนั้นแลว พึงกลาว
อยางนี้วา แนะบุรุษผูเจริญ ทานถูกกระแสแหงแมน้ํา คือ ปยรูปและสาตรูปพัด
ไปแมโดยแท แตทานถึงหวงน้ําที่มีอยูภายใตแหงแมน้ํานี้ซึ่งมีคลื่น มีความวนเวียน

มีสัตวราย มีผีเสื้อน้ํา ยอมเขาถึงความตายหรือความทุกขปางตาย ลําดับนั้นแล
บุรุษนั้นไดฟงเสียงของบุรุษนั้นแลว พึงพยายามวายทวนกระแสน้ําดวยมือทัง้ ๒
และดวยเทาทั้ง ๒ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราแสดงขออุปมานี้แล เพื่อจะใหรูแจม
แจงซึ่งเนื้อความ ก็ในอุปมานีม้ ีเนื้อความดังตอไปนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวา
กระแสแหงแมน้ํานี้แล เปนชื่อแหงตัณหา คําวา ปยรูปและสาตรูป เปนชื่อ
อายตนะภายใน ๖ คําวา หวงน้ําในภายใต เปนชื่อแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕
คําวา มีคลื่น เปนชื่อแหงความโกรธและความแคนใจ คําวา มีความวนเวียน
เปนชื่อแหงกามคุณ ๕ คําวา มีสัตวราย มีผีเสื้อน้ํา เปนชื่อของมาตุคาม คําวา
ทวนกระแสน้ํา เปนชื่อของเนกขัมมะ คําวา พยายามดวยมือทั้งสองและดวยเทา
ทั้งสอง เปนชื่อแหงการปรารภความเพียร คําวา บุรุษผูมีจักษุยืนอยูทฝี่ ง เปนชื่อ
ของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฯ
ภิกษุพึงละกามทั้งหลายแมกับดวยทุกข เมื่อปรารถนาซึ่งความ
เกษมจากโยคะตอไป พึงเปนผูมีสัมปชัญญะ มีจิตหลุดพน
แลวดวยดี ถูกตองวิมุตติในกาลเปนทีบ่ รรลุมรรคและผลนั้น
ภิกษุนั้นผูถึงเวท อยูจบพรหมจรรยแลว ถึงที่สุดแหงโลก
เรากลาววา เปนผูถึงฝงแลว ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
๑๑. จรสูตร
[๒๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาแมกามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสา
วิตก ยอมเกิดขึน้ แกภิกษุผูเที่ยวไปอยู หากวาภิกษุยอมรับกามวิตก พยาบาทวิตก
หรือวิหิงสาวิตกนั้นไว ไมละเสีย ไมบรรเทาเสีย ไมทําใหสิ้นสุดเสีย ไมให
ถึงความไมมีไซร ภิกษุแมเที่ยวไปอยูเปนอยูแลวอยางนี้ เรากลาววา เปนผูไมมีความ
เพียร ไมมีโอตตัปปะ เกียจคราน มีความเพียรเลว ตลอดกาลเปนนิตย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาแมกามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก ยอมเกิดขึน้
แกภิกษุผูยืนอยู ... ผูนั่งอยู ... ถาแมกามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก
ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุผูนอนอยู ตื่นอยู หากวาภิกษุยอมรับกามวิตก พยาบาทวิตก
หรือวิหิงสาวิตกนั้นไว ไมละเสีย ไมบรรเทาเสีย ไมกระทําใหสิ้นสุดเสีย ไม
ใหถึงความไมมีไซร ภิกษุแมนอนอยู ตื่นอยู เปนอยูแลวอยางนี้ เรากลาววา
เปนผูไมมีความเพียร ไมมีโอตตัปปะ เกียจคราน มีความเพียรอันเลว ตลอดกาล
เปนนิตย
[๒๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาแมกามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสา
วิตก ยอมเกิดขึน้ แกภิกษุผูเที่ยวไปอยู หากวาภิกษุยอมไมรับกามวิตก พยาบาท
วิตก หรือวิหิงสาวิตกนั้นไว ละเสีย บรรเทาเสีย ทําใหสิ้นสุดเสีย ใหถึง

ความไมมีไซร ภิกษุแมเที่ยวไปอยูเปนอยูอยางนี้ เรากลาววา เปนผูมีความเพียร
มีโอตตัปปะ ปรารภความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ตลอดกาลเปนนิตย ถาแมกามวิตก
พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุผูยืนอยู ... ผูนั่งอยู ... ถาแม
กามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุผูนอนอยู ตื่นอยู
หากวาภิกษุยอมไมรับกามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกนั้นไว ละเสีย
บรรเทาเสีย ทําใหสิ้นสุดเสีย ใหถึงความไมมีไซร ภิกษุแมนอนอยู ตื่นอยู
เปนอยูแลวอยางนี้ เรากลาววา เปนผูมีความเพียร มีโอตตัปปะ ปรารภความ
เพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ตลอดกาลเปนนิตย
ภิกษุใดเที่ยวไปอยู ยืนอยู นั่งอยู หรือนอนอยู ยอมตรึก
ถึงวิตกอันลามกอันอาศัยแลวซึ่งเรือนไซร ภิกษุนั้นชื่อวา
ดําเนินไปตามทางผิด หมกมุนอยูในอารมณอันเปนที่ตั้งแหง
ความหลง ภิกษุเชนนั้น เปนผูไมควรเพือ่ จะถูกตองซึ่ง
สัมโพธิญาณอันสูงสุด ภิกษุใดเที่ยวไปอยู ยืนอยู นั่งอยู
หรือนอนอยู สงบระงับวิตกไดแลว ยินดีในธรรมเปนที่
สงบวิตก ภิกษุเชนนั้น เปนผูควรเพื่อจะถูกตองซึ่งสัมโพธิญาณอันสูงสุด ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
๑๒. สัมปนนสูตร
[๒๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงเปนผูมีศีลสมบูรณ มี
ปาติโมกขสมบูรณ สํารวมแลวดวยปาติโมขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร
มีปรกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลายเถิด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายมีศีลสมบูรณ มีปาติโมกขสมบูรณ สํารวมแลว
ดวยปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษอันมี
ประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย จะมีกจิ อะไรที่เธอทั้งหลาย
พึงกระทําใหยิ่งขึ้นไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาแมอภิชฌา พยาบาท ถีนมิทธะ
อุทธัจจกุกกุจจะ ของภิกษุผูเทีย่ วไปอยู เปนธรรมชาติปราศไปแลว อันภิกษุ
ผูเที่ยวไปอยูล ะวิจิกิจฉาไดแลว ปรารภความเพียรไมยอหยอน ตั้งสติไวมั่น ไม
หลงลืม กายระงับแลว ไมระส่ําระสาย ตั้งจิตมั่น มีอารมณอนั เดียว ภิกษุผู
เที่ยวไปอยูเปนอยูอยางนี้ เรากลาววา เปนผูมคี วามเพียร มีโอตตัปปะ ปรารภ
ความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ตลอดกาลเปนนิตย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาแมอภิชฌา
พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะของภิกษุผูยืนอยู เปนธรรมชาติปราศไปแลว...
ถาแมอภิชฌา พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ ของภิกษุผูนั่งอยูเ ปน
ธรรมชาติปราศไปแลว ... ถาแมอภิชฌา พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ

ของภิกษุผูนอนอยู ตื่นอยู เปนธรรมชาติปราศไปแลว อันภิกษุผูนอนอยู ตื่นอยู
ละวิจิกิจฉาไดแลว ปรารภความเพียร ไมยอหยอน ตั้งสติไวมั่น ไมหลงลืม
กายระงับแลว ไมระส่ําระสาย ตั้งจิตไวมั่น มีอารมณอันเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุแมผูนอนอยู ตื่นอยูเปนอยูแลวอยางนี้ เรากลาววา เปนผูม ีความเพียร
มีโอตตัปปะ ปรารภความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ตลอดกาลเปนนิตย ฯ
ภิกษุเพียรอยู พึงเดิน ยืน นั่ง นอน คูเขาเหยียดออก
ซึ่งอวัยวะมีมือและเทาเปนตนนี้ อนึ่งภิกษุพิจารณาโดยชอบ
ซึ่งความเกิดขึ้น และความเสื่อมไปแหงธรรมขันธในเบื้องบน
เบื้องขวาง เบื้องต่ํา จนตลอดภูมิเปนทีไ่ ปแหงสัตวผูสัญจร
ไปบนแผนดิน พระอริยเจาทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน
ไดกลาวภิกษุผูมีปรกติอยูอ ยางนั้น มีความเพียร มีความ
ประพฤติสงบ ไมฟุงซาน มีญาณทัศนวิสุทธิสมควรแกธรรม
เปนเครื่องสงบใจ ศึกษาอยู มีสติทุกเมือ่ อยางนั้นวา เปนผู
มีใจเด็ดเดี่ยวตลอดกาลเปนนิตย ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
๑๓. โลกสูตร
[๒๙๓] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตตรัสรูโลกแลว พรากแลวจากโลก ตรัสรูเหตุ
เกิดโลกแลว ละเหตุเกิดโลกไดแลว ตรัสรูความดับแหงโลกแลว ทําใหแจง
ความดับโลกแลว ตรัสรูปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงโลกแลว เจริญปฏิปทา
เครื่องใหถึงความดับแหงโลกแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่โลกพรอมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก ที่หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยเห็น
แลว ฟงแลว ทราบแลว รูแจงแลว ถึงแลว แสวงหาแลว ใครครวญแลว
ดวยใจ เพราะสิ่งนั้นพระตถาคตตรัสรูแลว ฉะนั้น บัณฑิตจึงกลาววาพระตถาคต
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตยอมตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใด
และยอมปรินพิ พานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในราตรีใด ยอมตรัสบอกแสดง
ซึ่งพุทธพจนอันใดในระหวางนี้ พุทธพจนนั้นทั้งหมด ยอมเปนอยางนั้นนัน่ แล
ไมเปนอยางอืน่ ฉะนั้น บัณฑิตจึงกลาววา พระตถาคต ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พระตถาคตตรัสอยางใด ทําอยางนั้น ทําอยางใด ตรัสอยางนั้น เพราะเหตุดังนั้น
บัณฑิตจึงกลาววา พระตถาคต ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตทรงครอบงําโลก
พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดา
และมนุษย อันใครๆ ครอบงําไมได ทรงเห็นโดยถองแท ยังอํานาจใหเปนไป

เพราะเหตุนั้น บัณฑิตจึงกลาววา พระตถาคต ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสเนือ้ ความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
พระพุทธเจาทรงรูโลกทัง้ หมด ในโลกทั้งปวงดวยพระปญญา
อันยิ่ง ตามความเปนจริง ทรงพรากแลวจากโลกทั้งหมด ไมมี
ผูเปรียบในโลกทั้งปวง เปนนักปราชญ ทรงครอบงํามาร
ทั้งหมด สังขารทั้งหมด ทรงปลดเปลื้องกิเลสเครื่องรอยรัดได
ทั้งหมด ความสงบอยางยวดยิ่ง คือ นิพพาน ซึ่งไมมีภัยแต
ไหนๆ พระพุทธเจาพระองคนี้ทรงถูกตองแลว พระพุทธเจา
พระองคนี้ทรงมีอาสวะสิ้นแลว ไมทรงมีทุกข ทรงตัดความ
สงสัยไดแลว ทรงถึงความสิ้นไปแหงกรรมทั้งหมด ทรง
นอมไปแลวในธรรมเปนที่สิ้นไปแหงอุปธิ พระผูมีพระภาค
พระองคนั้น ชื่อวาเปนพระพุทธเจา พระผูมีพระภาคพระองค
นั้น ชื่อวาเปนสีหะผูยอดเยี่ยม ทรงประกาศพรหมจักรแก
โลกพรอมทั้งเทวโลก เพราะเหตุดังนั้น เทวดาและมนุษย
ทั้งหลายผูถึงพระพุทธเจาวาเปนสรณะยอมมาประชุมกันนอม
นมัสการพระพุทธเจาพระองคนั้น ผูมพี ระคุณใหญ ผูปราศจาก
ความครั่นคราม บรรดาบุคคลผูฝกหัดอยู พระพุทธเจาผูทรง
ฝกแลว เปนผูประเสริฐสุด บรรดาบุคคลผูสงบอยู
พระพุทธเจาผูแสวงหาคุณ ผูสงบแลว เปนผูประเสริฐสุด
บรรดาบุคคลผูพนอยู พระพุทธเจาผูทรงพนแลวเปนผูเลิศ
บรรดาบุคคลผูขามอยู พระพุทธเจาผูท รงขามพนแลว เปนผู
ประเสริฐ เพราะเหตุนั้นแล เทวดาและมนุษยทั้งหลายยอม
นอบนอมพระพุทธเจาพระองคนี้ ผูมีพระคุณใหญ ผูปราศจาก
ความครั่นครามดวยคิดวา บุคคลผูเปรียบดวยพระองคยอม
ไมมีในโลกพรอมทั้งเทวโลก ฯ
เนื้อความแมนพี้ ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๓
จบจตุกกนิบาต
--------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. พราหมณสูตร ๒. จัตตาริสูตร ๓. ชานสูตร ๔. สมณสูตร

๕. ศีลสูตร ๖. ตัณหาสูตร ๗. พรหมสูตร ๘. พหุการสูตร ๙. กุหนาสูตร
๑๐. ปุริสสูตร ๑๑. จรสูตร ๑๒. สัมปนนสูตร ๑๓. โลกสูตร ฯ
จบอิติวุตตกะ
--------อุรควรรคที่ ๑
อุรคสูตรที่ ๑
[๒๙๔] ภิกษุใดแล ยอมกําจัดความโกรธที่เกิดขึ้นแลว เหมือน
หมอกําจัดพิษงูที่ซานไปแลวดวยโอสถ ฉะนั้น ภิกษุนั้นชื่อ
วายอมละซึ่งฝงในและฝงนอกเสียได เหมือนงูละคราบเกา
ที่คร่ําคราแลวฉะนั้น ภิกษุใดตัดราคะไดขาด พรอมทั้ง
อนุสัยไมมีสวนเหลือ เหมือนบุคคลลงไปตัดดอกปทุมซึ่ง
งอกขึ้นในสระฉะนั้น ภิกษุนั้นชื่อวายอมละฝงในและ
ฝงนอกเสียได เหมือนงูละคราบเกาที่คร่ําคราแลวฉะนัน้
ภิกษุใดยังตัณหาใหเหือดแหงไปทีละนอยๆ แลวตัดเสีย
ใหขาดโดยไมเหลือ ภิกษุนั้นชื่อวายอมละซึ่งฝงในและ
ฝงนอกเสียได เหมือนงูละคราบเกาที่คร่ําคราแลวฉะนัน้
ภิกษุใดถอนมานะพรอมทั้งอนุสัยไมมีสว นเหลือ เหมือนหวง
น้ําใหญถอนสะพานไมออ ที่ทุรพลฉะนัน้ ภิกษุนั้นชื่อวา
ยอมละฝง ในและฝงนอกเสียได เหมือนงูละคราบเกาที่
คร่ําคราแลวฉะนั้น ภิกษุใดคนควาอยู (ดวยปญญา) ไม
ประสบอัตภาพอันเปนสาระในภพทั้งหลาย เหมือนพราหมณ
คนควาอยู ไมประสบดอกที่ตนมะเดือ่ ฉะนั้น ภิกษุนั้น
ชื่อวายอมละซึ่งฝงในและฝงนอกเสียได เหมือนงูละ
คราบเกาที่คร่ําคราแลวฉะนั้น กิเลสเปนเครื่องใหกําเริบ
ยอมไมมีภายในจิตของภิกษุใด และภิกษุใดลวงเสียไดแลว
ซึ่งความเจริญและความเสื่อมอยางนี้ ภิกษุนั้นชื่อวายอมละ
ซึ่งฝงในและฝงนอกเสียได เหมือนงูละคราบเกาที่คร่ําครา
แลวฉะนั้น ภิกษุใดกําจัดวิตกไดแลว ปราบปรามดีแลว
ในภายใน ไมมีสวนเหลือ ภิกษุนั้นชื่อวายอมละฝงในและ
ฝงนอกเสียได เหมือนงูละคราบเกาที่คร่ําคราแลว ฉะนัน้
ภิกษุใดไมแลนเลยไป ไมลาอยู ลวงกิเลสเปนเครื่อง
ใหเนิ่นชานี้ไดหมดแลว ภิกษุนั้นชื่อวายอมละฝงในและ
ฝงนอกเสียได เหมือนงูละคราบเกาที่คร่ําคราแลว ฉะนัน้

ภิกษุใดรูวาธรรมชาติมีขันธเปนตน ทั้งหมดนี้เปนของแปรผัน
ไมแลนเลยไป ไมลาอยูในโลก ภิกษุนั้นชื่อวา ยอมละ
ซึ่งฝงในและฝงนอกเสียได เหมือนงูละคราบเกาที่คร่ําครา
แลว ฉะนั้น ภิกษุใดรูวา ธรรมชาติมีขันธเปนตนทั้งหมด
นี้เปนของแปรผัน ปราศจากความโลภ ไมแลนเลยไป
ไมลาอยูในโลก ภิกษุนั้นชื่อวายอมละซึง่ ฝงในและฝงนอก
เสียได เหมือนงูละคราบเกาที่คร่ําคราแลว ฉะนั้น ภิกษุ
ใดรูวา ธรรมชาติมีขันธเปนตนทั้งหมดนี้เปนของแปรผัน
ปราศจากราคะ ไมแลนเลยไป ไมลาอยูในโลก ภิกษุ
นั้นชื่อวายอมละซึ่งฝงในและฝงนอกเสียได เหมือนงูละ
คราบเกาที่คร่ําคราแลว ฉะนั้น ภิกษุใดรูวา ธรรมชาติ
มีขันธเปนตนทั้งหมดนี้เปนของแปรผัน ปราศจากโทสะ
ไมแลนเลยไป ไมลาอยูในโลก ภิกษุนั้นชื่อวายอมละ
ซึ่งฝงในและฝงนอกเสียได เหมือนงูละคราบเกาที่คร่ําครา
แลว ฉะนั้น ภิกษุใดรูวา ธรรมชาติมีขันธเปนตนทั้งหมดนี้
เปนของแปรผัน ปราศจากโมหะ ไมแลนเลยไป ไมลา
อยูในโลก ภิกษุนั้นชื่อวายอมละซึ่งฝงในและฝงนอก
เสียได เหมือนงูละคราบเกาที่คร่ําคราแลวฉะนั้น ภิกษุใด
ไมมีอนุสัยอะไรๆ ถอนอกุศลมูลไดแลว ภิกษุนั้นชื่อวา
ยอมละฝง ในและฝงนอกเสียได เหมือนงูละคราบเกาที่
คร่ําคราแลว ฉะนั้น ภิกษุใดไมมีกเิ ลสอันเกิดแตความ
กระวนกระวายอะไรๆ อันเปนปจจัยเพือ่ มาสูฝงใน ภิกษุนั้น
ชื่อวายอมละฝงในและฝงนอกเสียได เหมือนงูละคราบเกา
ที่คร่ําคราแลว ฉะนั้น ภิกษุใดไมมีกิเลสอันเกิดแตตัณหา
ดุจปาอะไรๆ อันเปนเหตุเพื่อความผูกพัน เพื่อความเกิด
ภิกษุนั้นชื่อวายอมละฝงในและฝงนอกเสียได เหมือนงูละ
คราบเกาที่คร่ําคราแลว ฉะนั้น ภิกษุใดละนิวรณ ๕ ไดแลว
ไมมีทุกข ขามความสงสัยไดแลว มีลกู ศรปราศไปแลว ภิกษุ
นั้นชื่อวายอมละฝงในและฝงนอกเสียได เหมือนงูละคราบเกา
ที่คร่ําคราแลว ฉะนั้น ฯ
จบอุรคสูตรที่ ๑
ธนิยสูตรที่ ๒
นายธนิยะคนเลี้ยงโคไดกลาวคาถาวา

[๒๙๕] เรามีขาวสําเร็จแลว มีน้ํานมรีด (จากแมโค) รองไวแลว
มีการอยูกับชนผูเปนบริวารผูมีความประพฤติอนุกูลเสมอกัน
ที่ใกลฝงแมน้ํามหี เรามุงบังกระทอมแลว กอไฟไวแลว
แนะฝน หากวาทานยอมปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระคาถาตอบวา
เราเปนผูไมโกรธ มีกิเลสดุจหลักตอปราศไปแลว เรามีการ
อยูสิ้นราตรีหนึ่งที่ใกลฝงแมน้ํามหี กระทอมมีหลังคาอัน
เปดแลว ไฟดับแลว แนะฝน หากวาทานปรารถนาก็เชิญ
ตกลงมาเถิด ฯ
นายธนิยะคนเลี้ยงโคไดกลาวคาถาวา
เหลือบและยุงยอมไมมี โคทั้งหลายยอมเที่ยวไปในประเทศ
ใกลแมน้ําซึ่งมีหญางอกขึ้นแลว พึงอดทนแมซึ่งฝนที่ตกลงมา
ได แนะฝน หากวาทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระคาถาตอบวา
ก็เราผูกแพไวแลว ตกแตงดีแลว กําจัดโอฆะ ขามถึงฝงแลว
ความตองการดวยแพยอมไมมี แนะฝน หากวาทานปรารถนา
ก็เชิญตกลงมาเถิด ฯ
นายธนิยะคนเลี้ยงโคไดกลาวคาถาวา
ภริยาเชื่อฟงเรา ไมโลเล เปนที่พอใจ อยูร วมกันสิ้น
กาลนาน เราไมไดยินความชั่วอะไรๆ ของภริยานั้น
แนะฝน หากทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระคาถาตอบวา
จิตเชื่อฟงเรา หลุดพนแลว เราอบรมแลว ฝกหัดดีแลวสิน้
กาลนาน และความชั่วของเรายอมไมมี แนะฝน หากวา
ทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด ฯ
นายธนิยะคนเลี้ยงโคไดกลาวคาถาวา
เราเปนผูเลี้ยงตนดวยอาหารและเครื่องนุงหมและบุตรทั้งหลาย
ของเราดํารงอยูดี ไมมีโรค เราไมไดยินความชั่วอะไรๆ ของ
บุตรเหลานั้น แนะฝน หากวาทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระคาถาตอบวา
เราไมเปนลูกจางของใครๆ เราเที่ยวไปดวยความเปน
พระสัพพัญูผูไมมีความตองการในโลกทั้งปวง เราไมมี
ความตองการคาจาง แนะฝน หากวาทานปรารถนาก็เชิญ

ตกลงมาเถิด ฯ
นายธนิยะคนเลี้ยงโคไดกลาวคาถาวา
โคแก ลูกโคออนที่ยังไมไดฝก แมโคที่มคี รรภ ลูกโคหนุม
แมโคผูปรารถนาประเวณีมีอยู อนึ่ง แมโคที่เปนเจาฝูง
แหงโคก็มีอยู แนะฝน หากวาทานปรารถนาก็เชิญตกลง
มาเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระคาถาตอบวา
โคแก ลูกโคออนที่ยังไมไดฝก แมโคที่มคี รรภ ลูกโคหนุม
แมโคที่ปรารถนาประเวณีก็ไมมี อนึ่ง แมโคที่เปนเจาฝูง
แหงโคก็ไมมี แนะฝน หากวาทานปรารถนาก็เชิญตก
ลงมาเถิด ฯ
นายธนิยะคนเลี้ยงโคไดกลาวคาถาวา
เสาเปนที่ผูกโคเราฝงไวแลว ไมหวั่นไหว เชือกสําหรับผูก
พิเศษประกอบดวยปมและบวงเราทําไวแลว สําเร็จดวย
หญามุงกระตายเปนของใหมมีสัณฐานดีสําหรับผูกโคทั้งหลาย
แมโคหนุมๆ ก็ไมอาจจะใหขาดไดเลย แนะฝน หากวา
ทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระคาถาตอบวา
เราจักไมเขาถึงการนอนในครรภอีก เหมือนโคตัดเชือก
สําหรับผูกขาดแลว เหมือนชางทําลายเถากระพังโหมไดแลว
ฉะนั้น แนะฝน หากวาทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด ฯ
ฝนไดตกเต็มทั้งที่ลุม ทั้งที่ดอน ในขณะนั้นเอง นายธนิยะ
คนเลี้ยงโคไดยินเสียงฝนตกอยู ไดกราบทูลเนื้อความนี้วา
เปนลาภของขาพระองคไมนอยหนอ ที่ขา พระองคไดเห็น
พระผูมีพระภาค ขาแตพระองคผูมีจักษุ ขาพระองคขอถึง
พระองควาเปนสรณะ ขาแตพระองคผูเปนมหามุนี ขอ
พระองคทรงเปนพระศาสดาของขาพระองค ทั้งภริยาทั้ง
ขาพระองคเปนผูเชื่อฟง ประพฤติพรหมจรรยในพระสุคต
ขาพระองคเปนผูถึงฝงแหงชาติและมรณะจะเปนผูกระทําซึ่ง
ที่สุดแหงทุกขได ฯ
มารผูมีบาปไดกลาวคาถาวา
คนยอมเพลิดเพลินเพราะอุปธิทั้งหลาย เปรียบเหมือน
บุคคลผูมีบุตร ยอมเพลิดเพลินเพราะบุตร บุคคลมีโค

ยอมเพลิดเพลินเพราะโค ฉะนั้น คนผูไมมีอุปธิ ยอมไม
เพลิดเพลินเลย ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระคาถาตอบวา
คนยอมเศราโศกเพราะอุปธิทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคล
ผูมีบุตร ยอมเศราโศกเพราะบุตร บุคคลผูมีโค ยอม
เศราโศกเพราะโค ฉะนั้น คนผูไมมีอุปธิ ยอมไม
เศราโศกเลย ฯ
จบธนิยสูตรที่ ๒
ขัคควิสาณสูตรที่ ๓
[๒๙๖] บุคคลวางอาชญาในสัตวทั้งปวงแลว ไมเบียดเบียนบรรดา
สัตวเหลานั้นแมผูใดผูหนึ่งใหลําบาก ไมพึงปรารถนาบุตร
จะพึงปรารถนาสหายแตที่ไหน พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือน
นอแรด ฉะนั้น ความเยือ่ ใยยอมมีแกบุคคลผูเกีย่ วของกัน
ทุกขนี้ยอมเกิดขึน้ ตามความเยื่อใย บุคคลเล็งเห็นโทษอัน
เกิดแตความเยื่อใย พึงเทีย่ วไปผูเ ดียว เหมือนนอแรด
ฉะนั้น บุคคลอนุเคราะหมิตรสหายเปนผูมีจิตปฏิพัทธแลว
ชื่อวายอมยังประโยชนใหเสื่อม บุคคลเห็นภัย คือ การยัง
ประโยชนใหเสื่อมในการเชยชิดนี้ พึงเที่ยวไปผูเ ดียวเหมือน
นอแรด ฉะนั้น บุคคลของอยูแลว ดวยความเยื่อใย
ในบุตรและภริยา เหมือนไมไผกอใหญเกี่ยวกายกัน ฉะนั้น
บุคคลไมของอยูเ หมือนหนอไม พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือน
นอแรด ฉะนั้น เนื้อในปาที่บุคคลไมผูกไวแลว ยอมไป
หากินตามความปรารถนา ฉันใด นรชนผูรูแจง เพงความ
ประพฤติตามความพอใจของตน พึงเที่ยวไปแตผูเดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น การปรึกษาในที่อยู ที่ยืน ในการไป
ในการเที่ยวยอมมีในทามกลางแหงสหาย บุคคลเพงความ
ประพฤติตามความพอใจ ที่พวกบุรุษชั่วไมเพงเล็งแลว
พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนัน้ การเลน
การยินดี ยอมมีในทามกลางแหงสหาย อนึ่ง ความรัก
ที่ยิ่งใหญยอมมีในบุตรทั้งหลาย บุคคลเมื่อเกลียดชังความ
พลัดพรากจากสัตวและสังขารอันเปนที่รัก พึงเที่ยวไป
ผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น บุคคลยอมเปนอยูตามสบาย
ในทิศทั้งสี่และไมเดือดรอน ยินดีดวยปจจัยตามมีตามได

ครอบงําเสียซึ่งอันตราย ไมหวาดเสียว พึงเปนผูเทีย่ วไป
ผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น แมบรรพชิตบางพวก
ก็สงเคราะหไดยาก อนึ่ง คฤหัสถผูอยูครองเรือนสงเคราะห
ไดยาก บุคคลเปนผูมีความขวนขวายนอยในบุตรของผูอื่น พึง
เที่ยวไปผูเ ดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น นักปราชญละเหตุ
อันเปนเครื่องปรากฏแหงคฤหัสถ ดุจตนทองหลางมีใบ
ลวงหลน ตัดเครื่องผูกแหงคฤหัสถไดแลว พึงเที่ยวไป
ผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น ถาวาบุคคลพึงไดสหาย
ผูมีปญญาเครื่องรักษาตน ผูเที่ยวไปรวมกันได มีปรกติ
อยูดวยกรรมดี เปนนักปราชญไซร พึงครอบงําอันตราย
ทั้งปวง เปนผูมีใจชื่นชม มีสติ เที่ยวไปกับสหายนั้น
หากวาบุคคลไมพึงไดสหายผูมีปญญาเครื่องรักษาตน ผูเทีย่ ว
ไปรวมกันได มีปรกติอยูดวยกรรมดี เปนนักปราชญไซร
พึงเที่ยวไปแตผูเดียว ดุจพระราชาทรงละแวนแควนอัน
พระองคทรงชนะแลวเสด็จไปแตผูเดียว ดุจชางชื่อมาตังคะ
ละโขลงเที่ยวอยูในปาแตผูเดียว ฉะนัน้ เรายอมสรรเสริญ
สหายผูถึงพรอมดวยศีลขันธเปนตน พึงคบสหายผูประเสริฐ
สุด ผูเสมอกัน กุลบุตรไมไดสหายผูประเสริฐสุดและผู
เสมอกันเหลานี้แลว พึงเปนผูบริโภคโภชนะไมมโี ทษ
เที่ยวไปผูเ ดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น บุคคลแลดู
กําไลทองทั้งสองอันงามผุดผอง ที่บุตรแหงนายชางทองให
สําเร็จดวยดีแลว กระทบกันอยูในขอมือ พึงเที่ยวไป
ผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น การที่เราจะพึงพูดจากับ
พระกุมารที่สอง หรือการของอยูดวยอํานาจแหงความเยื่อใย
พึงมีไดอยางนี้ บุคคลเล็งเห็นภัยนี้ในอนาคต พึงเที่ยวไป
ผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น ก็กามทั้งหลายงามวิจิตร
มีรสอรอย เปนที่รื่นรมยใจ ยอมย่ํายีจิตดวยรูปแปลกๆ
บุคคลเห็นโทษในกามคุณทั้งหลายแลว พึงเที่ยวไปผูเ ดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น บุคคลเห็นภัย คือ จัญไร ผี
อุปทวะ โรค ลูกศร และความนากลัวนี้ ในกามคุณ
ทั้งหลายแลว พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนัน้
บุคคลพึงครอบงําอันตรายเหลานี้แมทั้งปวง คือ หนาว รอน
หิว ระหาย ลม แดด เหลือบและสัตวเสือกคลานแลว

พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนัน้ บุคคลพึงเปนผู
เที่ยวไปผูเ ดียวเชนกับนอแรด เปรียบเหมือนชางใหญผเู กิด
ในตระกูลปทุม มีศีลขันธเกิดขึ้นแลว ละโขลงอยูในปาตาม
อภิรมย ฉะนั้น (พระปจเจกพุทธเจาไดกลาวกึ่งคาถาวา)
บุคคลพึงใครครวญถอยคําของพระพุทธเจาผูเ ปนเผาพันธุพระอาทิตยวา การที่บุคคลผูยนิ ดีแลวดวยการคลุกคลีดวยหมูคณะ
จะพึงบรรลุวิมุตติอันมีในสมัยนั้น ไมเปนฐานะที่จะมีได
(พระกุมารไดกลาวกึ่งคาถาที่พระปจเจกพุทธเจานามวาอาทิจจ
พันธุกลาวแลวใหบริบูรณวา) พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือน
นอแรด ฉะนั้น เราลวงพนทิฐิอันเปนขาศึกไดแลว ถึง
ความเปนผูเทีย่ ง ไดมรรคแลว เปนผูมญ
ี าณเกิดขึ้นแลว อัน
ผูอื่นไมพึงแนะนําพึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
บุคคลผูไมโลภ ไมหลอกลวง ไมมีความกระหาย ไมลบหลู
มีโมหะดุจน้ําฝาดอันกําจัดเสียแลว ไมมีความอยาก ครอบงํา
โลกทั้งปวงไดแลว พึงเทีย่ วไปผูเ ดียว เหมือนนอแรด
ฉะนั้น กุลบุตรพึงเวนสหายผูลามกไมพึงเสพดวยตนเอง
ซึ่งสหายผูชี้บอกความฉิบหายมิใชประโยชน ผูตั้งอยูในกรรม
อันไมเสมอ ผูของอยู ผูประมาท พึงเที่ยวไปผูเดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น บุคคลพึงคบมิตรผูเปนพหูสูตร
ทรงธรรม ผูยิ่งดวยคุณธรรม มีปฏิภาณ บุคคลรูจักประโยชน
ทั้งหลาย กําจัดความสงสัยไดแลว พึงเที่ยวไปผูเ ดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น บุคคลไมพอใจการเลน ความยินดี
และกามสุขในโลกแลว ไมเพงเล็งอยู เวนจากฐานะแหง
การประดับ มีปรกติกลาวคําสัตย พึงเที่ยวไปผูเดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น บุคคลละบุตร ภริยา บิดา
มารดา ทรัพย ขาวเปลือก พวกพอง และกามซึ่งตั้งอยู
ตามสวนแลว พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนัน้
บัณฑิตทราบวา ความเกี่ยวของในเวลาบริโภคเบญจกามคุณนี้
มีสุขนอย มีความยินดีนอ ย มีทุกขมาก ดุจหัวฝ ดังนี้แลว
พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนัน้ บุคคลพึงทําลาย
สังโยชนทั้งหลายเสีย เหมือนปลาทําลายขาย เหมือนไฟ
ไมหวนกลับมาสูที่ไหมแลว พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือน
นอแรด ฉะนั้น บุคคลผูมจี ักษุทอดลงแลว ไมคะนองเทา มี

อินทรียอันคุมครองแลว มีใจอันรักษาแลว ผูอันกิเลสไมรั่วรด
แลว และอันไฟ คือกิเลสไมแผดเผาอยู พึงเที่ยวไป
ผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น บุคคลละเพศแหงคฤหัสถ
ดุจตนทองหลางมีใบลวงหลนแลว นุงหมผากาสายะ ออก
บวชเปนบรรพชิต พึงเที่ยวไปผูเ ดียว เหมือนนอแรด
ฉะนั้น ภิกษุไมกระทําความยินดีในรสทั้งหลาย ไมโลเล
ไมเลี้ยงคนอื่น มีปรกติเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอก ผูมี
จิตไมผูกพันในตระกูล พึงเที่ยวไปผูเ ดียว เหมือนนอแรด
ฉะนั้น บุคคลละธรรมเปนเครื่องกั้นจิต ๕ อยาง บรรเทา
อุปกิเลสทั้งปวงแลว ผูอนั ทิฐิไมอาศัย ตัดโทษคือความ
เยื่อใยไดแลว พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
บุคคลละสุข ทุกข โสมนัสและโทมนัสในกาลกอนได
ไดอุเบกขาและสมถะอันบริสุทธิ์แลว พึงเที่ยวไปผูเดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น บุคคลปรารภความเพียรเพื่อบรรลุ
ปรมัตถประโยชน มีจิตไมหดหู มีความประพฤติไม
เกียจคราน มีความบากบั่นมั่น ถึงพรอมแลวดวยกําลังกาย
และกําลังญาณ พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนัน้
บุคคลไมละการหลีกเรนและฌาน มีปรกติประพฤติธรรม
อันสมควรเปนนิตยในธรรมทั้งหลาย พิจารณาเห็นโทษใน
ภพทั้งหลาย พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
บุคคลผูปรารถนาความสิ้นตัณหา พึงเปนผูไมประมาท ไม
เปนคนบาคนใบ มีการสดับ มีสติ มีธรรมอันกําหนด
รูแลว เปนผูเทีย่ ง มีความเพียร พึงเที่ยวไปผูเดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น บุคคลไมสะดุง ในธรรมมีความ
ไมเที่ยงเปนตน เหมือนราชสีหไมสะดุง ในเสียง ไมของอยู
ในธรรมมีขันธและอายตนะเปนตน เหมือนลมไมของอยู
ในขาย ไมติดอยูดวยความยินดีและความโลภ เหมือน
ดอกปทุมไมติดอยูดวยน้าํ พึงเที่ยวไปผูเ ดียว เหมือนนอแรด
ฉะนั้น บุคคลพึงเสพเสนาสนะอันสงัด เปนผูเทีย่ วไป
ผูเดียวเชนกับนอแรด เหมือนราชสีหมีเขี้ยวเปนกําลัง ขมขี่
ครอบงําหมูเนื้อเทีย่ วไป ฉะนั้น บุคคลเสพอยูซึ่งเมตตา
วิมุติ กรุณาวิมุติ มุทิตาวิมุติ และอุเบกขาวิมุติ ในกาล
อันควร ไมยินรายดวยโลกทั้งปวง พึงเที่ยวไปผูเ ดียว เหมือน

นอแรด ฉะนั้น บุคคลละราคะ โทสะ และโมหะแลว
ทําลายสังโยชนทั้งหลายแลว ไมสะดุงในเวลาสิ้นชีวิต พึง
เที่ยวไปผูเ ดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น มนุษยทั้งหลาย
ผูไมสะอาด มีปญญามุงประโยชนตน ยอมคบหาสมาคม
เพราะมีเหตุเปนประโยชน ผูไมมเี หตุมาเปนมิตร หาไดยาก
ในทุกวันนี้ บุคคลพึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น ฯ
จบขัคควิสาณสูตรที่ ๓
กสิภารทวาชสูตรที่ ๔
[๒๙๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พราหมณคามชื่อเอกนาฬา
ในทักขิณาคิรีชนบท แควนมคธ ก็สมัยนั้นแล กสิภารทวาชพราหมณประกอบ
ไถประมาณ ๕๐๐ ในเวลาเปนที่หวานพืช ครั้งนั้นแล เปนเวลาเชา พระผูมพี ระภาค
ทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปยังที่การงานของกสิภารทวาช
พราหมณ ก็สมัยนั้นแล การเลี้ยงดูของกสิภารทวาชพราหมณกําลังเปนไป
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปถึงทีเ่ ลี้ยงดู ครั้นแลวไดประทับยืนอยู
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง กสิภารทวาชพราหมณไดเห็นพระผูมพี ระภาคประทับยืนอยู
เพื่อบิณฑบาต ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระสมณะ ขา*พระองคแล ยอมไถและหวาน ครั้นไถและหวานแลวยอมบริโภค แมพระองค
ก็จงไถและหวาน ครั้นไถและหวานแลวจงบริโภคเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรพราหมณ แมเราก็ไถและหวาน ครั้นไถและหวานแลวยอมบริโภค ฯ
กสิ. ขาแตพระสมณะ ก็ขาพระองคยอมไมเห็นแอก ไถ ผาล ปฏัก
หรือโค ของทานพระโคดมเลย ก็แลเมื่อเปนเชนนี้ ทานพระโคดมตรัสอยางนี้
วา ดูกรพราหมณ แมเราก็ไถและหวาน ครั้นไถและหวานแลวยอมบริโภค ฯ
ลําดับนั้น กสิภารทวาชพราหมณไดทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
[๒๙๘] พระองคยอมปฏิญาณวาเปนชาวนา แตขาพระองคไมเห็น
ไถของพระองค พระองคอันขาพระองคทูลถามแลว ขอได
โปรดตรัสบอกไถแกขาพระองค โดยวิธีที่ขาพระองคจะพึง
รูจักไถของพระองค ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบดวยพระคาถาวา
ศรัทธาของเราเปนพืช ความเพียรของเราเปนฝน ปญญา
ของเราเปนแอกและไถ หิริของเราเปนงอนไถ ใจของเรา
เปนเชือก สติของเราเปนผาลและปฏัก เราคุมครองกาย
คุมครองวาจา สํารวมในอาหารในทอง ยอมกระทําการ

ถอนหญา คือ การกลาวใหพลาดดวยสัจจะ ความสงบเสงี่ยม
ของเราเปนเครื่องปลดเปลื้องกิเลส ความเพียรของเรานําธุระ
ไปเพื่อธุระนําไปถึงแดนเกษมจากโยคะ ไมหวนกลับมา
ยอมถึงสถานที่ๆ บุคคลไปแลวไมเศราโศก การไถนานั้น
เราไถแลวอยางนี้ การไถนานั้น ยอมมีผลเปนอมตะ บุคคล
ไถนานั่นแลว ยอมพนจากทุกขทั้งปวง ฯ
[๒๙๙] ลําดับนั้นแล กสิภารทวาชพราหมณเทขาวปายาสลงในถาด
สําริดใหญ แลวนอมถวายแดพระผูมีพระภาคดวยกราบทูลวา ขอทานพระโคดม
เสวยขาวปายาสเถิด เพราะพระองคทานเปนชาวนา ยอมไถนา อันมีผล
ไมตาย ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบดวยพระคาถาวา
ดูกรพราหมณ เราไมควรบริโภคโภชนะที่ขับกลอมไดมา
ขอนี้ไมใชธรรมของพระพุทธเจาทั้งหลาย ผูเห็นอยูโดยชอบ
พระพุทธเจาทั้งหลายยอมทรงหามโภชนะที่ขับกลอมไดมา
ดูกรพราหมณ เมื่อธรรมมีอยู การแสวงหานี้เปนความ
ประพฤติของพระพุทธเจาทั้งหลาย เชิญทานบํารุงพระขีณาสพ
ผูบริบูรณดวยคุณทั้งปวง ผูแสวงหาคุณอันใหญ ผูมีความ
คะนองอันสงบแลว ดวยขาวและน้ําอยางอื่นเถิด เพราะวา
เขตนั้นเปนเขตของบุคคลผูมุงบุญ ฯ
[๓๐๐] กสิ. ขาแตพระโคดม ก็เมื่อเปนเชนนี้ ขาพระองคจะถวาย
ขาวปายาสนี้แกใคร ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เรายอมไมเห็นบุคคลในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ผูบริโภคขาว
ปายาสนั้นแลว จะพึงใหยอยไดโดยชอบ นอกจากตถาคตหรือสาวกของตถาคต
เลย ดูกรพราหมณ ถาอยางนัน้ ทานจงทิ้งขาวปายาสนั้นเสียในที่ปราศจากของ
เขียว หรือจงใหจมลงในน้ําซึ่งไมมีตัวสัตวเถิด ฯ
ลําดับนั้น กสิภารทวาชพราหมณเทขาวปายาสนั้นใหจมลงในน้ําอันไมมี
ตัวสัตว พอขาวปายาสนั้นอันกสิภารทวาชพราหมณเทลงในน้ํา (ก็มีเสียง)
ดังจิจจิฏะ จิฏิจิฏะ เปนควันกลุมโดยรอบ เหมือนกอนเหล็กที่บุคคลเผาใหรอน
ตลอดวัน ทิ้งลงในน้ํา (มีเสียง) ดังจิจจิฏะ จิฏิจิฏะ เปนควันกลุมโดยรอบ
ฉะนั้น ฯ
[๓๐๑] ลําดับนั้นแล กสิภารทวาชพราหมณสลดใจ มีขนชูชัน เขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ หมอบลงแทบพระบาทของพระผูมีพระภาคดวย

เศียรเกลา แลวกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
ทานพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของทีค่ ว่ํา
เปดของที่ปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือตามประทีปไวในที่มืดดวยหวังวา คนมี
จักษุจักเห็นรูปได ฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญกับทั้งพระธรรม
และพระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอพระโคดมผูเ จริญโปรดทรงจําขาพระองควาเปน
อุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ขอขาพระองคพึงได
บรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระโคดมผูเ จริญเถิด กสิภารทวาชพราหมณได
บรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคแลว ก็ทานภารทวาชะอุปสมบท
แลวไมนาน หลีกออกจากหมูอ ยูผเู ดียว ไมประมาท มีความเพียร มีใจ
เด็ดเดี่ยว ไมชานักก็ทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ ม ที่กุลบุตร
ทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน
เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จ
แลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ก็ทานภารทวาชะไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง
ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย ฯ
จบกสิภารทวาชสูตรที่ ๔
จุนทสูตรที่ ๕
นายจุนทกัมมารบุตรทูลถามวา
[๓๐๒] ขาพระองคขอทูลถามพระพุทธเจาผูเปนมุนี มีพระปญญามาก
ผูเปนเจาของแหงพระธรรม ผูมีตัณหาปราศไปแลว ผูสูงสุด
กวาสัตว ผูประเสริฐกวาสารถีทั้งหลายวา สมณะในโลกมี
เทาไร ขอเชิญพระองคตรัสบอกสมณะเหลานั้นเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรจุนทะ
สมณะมี ๔ สมณะที่ ๕ ไมมี เราถูกทานถามซึ่งหนาแลว
ขอชี้แจงสมณะทั้ง ๔ เหลานั้น ใหแจมแจงแกทาน คือ
สมณะผูชนะสรรพกิเลสดวยมรรค ๑ สมณะผูแสดงมรรค
(แกชนเหลาอื่น) ๑ สมณะเปนอยูในมรรค ๑ สมณะ
ผูประทุษรายมรรค ๑
นายจุนทกัมมารบุตรทูลถามวา
พระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมตรัสสมณะผูช นะสรรพกิเลสดวย
มรรคอะไร สมณะเปนผูม ีปรกติเพงมรรคไมมีผูเปรียบ
สมณะเปนอยูในมรรค ขาพระองคทูลถามแลว ขอพระองค
ตรัสบอกแกขาพระองค อนึ่ง ขอพระองคทรงชี้แจง สมณะ

ผูประทุษรายมรรคใหแจงแกขาพระองคเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
พระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมตรัสสมณะผูข ามความสงสัย
ไดแลว ผูไมมีกิเลสดุจลูกศร ผูยินดียิ่งแลวในนิพพาน ผูไมมี
ความกําหนัด ผูคงที่ เปนผูนําโลกพรอมดวยเทวโลกวา
สมณะผูชนะสรรพกิเลสดวยมรรค ๑ ภิกษุใดในศาสนานี้รูวา
นิพพานเปนธรรมยิ่ง ยอมบอก ยอมจําแนกธรรมในธรรม
วินัยนี้แล พระพุทธเจาทัง้ หลายตรัสภิกษุที่ ๒ ผูตัดความ
สงสัย ผูเปนมุนีผูไมหวัน่ ไหวนั้น วาสมณะผูแสดงมรรค
ภิกษุใด เมื่อบทธรรมอันพระพุทธเจาทัง้ หลายทรงแสดงไว
ดีแลว เปนผูสํารวมแลว มีสติ เสพบทอันไมมีโทษอยู
ชื่อวาเปนอยูในมรรค พระพุทธเจาทั้งหลาย ตรัสภิกษุที่ ๓
นั้นวา เปนอยูในมรรค บุคคลกระทําเพศแหงพระพุทธเจา
พระปจเจกพระพุทธเจา และพระสาวกผูมีวัตรอันงาม ให
เปนเครื่องปกปดแลว มักประพฤติแลนไป ประทุษราย
ตระกูล เปนผูคะนอง มีมายา ไมสํารวม เปนคนแกลบ
บุคคลนั้นแลชื่อวา เปนสมณะผูประทุษรายมรรคอยางยิ่งดวย
วัตตปฏิรูป ก็พระอริยสาวกผูไดสดับ มีปญญา ทราบสมณะ
เหลานั้นทั้งหมดวาเปนเชนนั้น เห็นแลวอยางนี้ ยอมไมยัง
ศรัทธาของคฤหัสถผูทราบชัดสมณะเปลานี้ใหเสื่อม จะพึง
กระทําสมณะผูไ มถูกโทษประทุษราย ใหเสมอดวยสมณะ
ผูถูกโทษประทุษราย จะพึงกระทําสมณะผูบริสุทธิ์ ใหเสมอ
ดวยสมณะผูไมบริสุทธิ์ อยางไรได ฯ
จบจุนทสูตรที่ ๕
ปราภวสูตรที่ ๖
[๓๐๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เมื่อปฐมยามสิ้น
ไปแลว เทวดาตนหนึ่งมีรัศมีอันงดงามยิ่ง ทําพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสว
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ยืนอยู ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูม ีพระภาคดวยคาถาวา
[๓๐๔] ขาพระองคมา เพื่อจะทูลถามถึงคนผูเสื่อม และคนผูเจริญ
กะทานพระโคดม จึงขอทูลถามวาอะไรเปนทางของคน

เสื่อม ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ผูรูดีเปนผูเจริญ ผูรูชั่วเปนผูเสื่อม ผูใครธรรมเปนผูเจริญ
ผูเกลียดธรรมเปนผูเสื่อม เพราะเหตุนั้นแล เราจงทราบชัด
ขอนี้เถิดวาความเสื่อมนัน้ เปนที่ ๑
ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคจงตรัสบอกคนเสื่อมที่ ๒
อะไรเปนทางของคนเสือ่ ม ฯ
คนมีอสัตบุรุษเปนที่รัก ไมกระทําสัตบุรุษใหเปนที่รัก ชอบใจ
ธรรมของอสัตบุรุษ ขอนั้นเปนทางของคนเสื่อม เพราะเหตุ
นั้นแล เราจงทราบขอนี้เถิดวา ความเสื่อมนั้นเปนที่ ๒ ฯ
ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคจงตรัสบอกคนเสื่อมที่ ๓
อะไรเปนทางของคนเสือ่ ม ฯ
คนใดชอบนอน ชอบคุย ไมหมั่น เกียจคราน โกรธงาย
ขอนั้นเปนทางของคนเสื่อม เพราะเหตุนั้นแล เราจงทราบ
ชัดขอนี้เถิดวา ความเสื่อมนั้นเปนที่ ๓ ฯ
ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคจงตรัสบอกคนเสื่อมที่ ๔
อะไรเปนทางของคนเสือ่ ม ฯ
คนใดสามารถ แตไมเลี้ยงมารดาหรือบิดาผูแกเฒา ผานวัย
หนุมสาวไปแลว ขอนั้นเปนทางของคนเสื่อม เพราะเหตุ
นั้นแล เราจงทราบชัดขอนี้เถิดวา ความเสื่อมนั้นเปนที่ ๔ ฯ
ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคจงตรัสบอกคนเสื่อมที่ ๕
อะไรเปนทางของคนเสือ่ ม ฯ
คนใดลวงสมณะพราหมณ หรือแมวณิพกอื่นดวยมุสาวาท
ขอนั้นเปนทางของคนเสื่อม เพราะเหตุนั้นแล เราจงทราบ
ชัดขอนี้เถิดวา ความเสื่อมนั้นเปนที่ ๕ ฯ
ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคจงตรัสบอกคนเสื่อมที่ ๖
อะไรเปนทางของคนเสือ่ ม ฯ
คนมีทรัพยมาก มีเงินทองของกิน กินของอรอยแตผูเดียว
ขอนั้นเปนทางของคนเสื่อม เพราะเหตุนั้นแล เราจงทราบ
ชัดขอนี้เถิดวา ความเสื่อมนั้นเปนที่ ๖ ฯ
ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคจงตรัสบอกคนเสื่อมที่ ๗
อะไรเปนทางของคนเสือ่ ม ฯ
คนใดหยิ่งเพราะชาติ หยิ่งเพราะทรัพย และหยิ่งเพราะโคตร

ยอมดูหมิ่นญาติของตน ขอนั้นเปนทางของคนเสื่อม เพราะ
เหตุนั้น เราจงทราบชัดขอนี้เถิดวา ความเสื่อมนั้นเปนที่ ๗ ฯ
ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคจงตรัสบอกคนเสื่อมที่ ๘
อะไรเปนทางของคนเสือ่ ม ฯ
คนใดเปนนักเลงหญิง เปนนักเลงสุรา และเปนนักเลง
การพนันผลาญทรัพยทตี่ นหามาได ขอนั้นเปนทางของคนเสื่อม
เพราะเหตุนั้นแล เราจงทราบชัดขอนี้เถิดวา ความเสื่อม
นั้นเปนที่ ๘ ฯ
ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคจงตรัสบอกคนเสื่อมที่ ๙
อะไรเปนทางของคนเสือ่ ม ฯ
คนไมสันโดษดวยภริยาของตน ประทุษรายในภริยาของคนอื่น
เหมือนประทุษรายในหญิงแพศยา ขอนั้นเปนทางของคนเสื่อม
เพราะเหตุนั้นแล เราจงทราบชัดขอนี้เถิดวา ความเสื่อม
นั้นเปนที่ ๙ ฯ
ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคจงตรัสบอกคนเสื่อมที่ ๑๐
อะไรเปนทางของคนเสือ่ ม ฯ
ชายแกไดหญิงรุนสาวมาเปนภริยา ยอมนอนไมหลับ เพราะ
ความหึงหวงหญิงรุนสาวนั้น ขอนั้นเปนทางของคนเสื่อม
เพราะเหตุนั้น เราจงทราบชัดขอนี้เถิดวา ความเสื่อมนัน้
เปนที่ ๑๐ ฯ
ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคจงตรัสบอกคนเสื่อมที่ ๑๑
อะไรเปนทางของคนเสือ่ ม ฯ
คนใดตั้งหญิงนักเลงสุรุยสุราย หรือแมชาย เชนนั้นไวในความ
เปนใหญ ขอนั้นเปนทางของคนเสื่อม เพราะเหตุนั้น
เราจงทราบชัดขอนี้เถิดวา ความเสื่อมนัน้ เปนที่ ๑๑ ฯ
ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคจงตรัสบอกคนเสื่อมที่ ๑๒
อะไรเปนทางของคนเสือ่ ม ฯ
ก็บุคคลผูเกิดในสกุลกษัตริย มีโภคทรัพยนอย มีความมักใหญ
ปรารถนาราชสมบัติ ขอนั้นเปนทางของคนเสื่อม บัณฑิตผูถึง
พรอมดวยความเห็นอันประเสริฐ พิจารณาเห็นคนเหลานี้
เปนผูเสื่อมในโลก ทานยอมคบโลกที่เกษม (คนผูเจริญ) ฯ
จบปราภวสูตรที่ ๖
วสลสูตรที่ ๗

[๓๐๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เปนเวลาเชา พระผูมี
พระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาต
ยังพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล อัคคิกภารทวาชพราหมณกอไฟแลวตกแตง
ของที่ควรบูชา อยูในนิเวศน ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จเทีย่ วบิณฑบาต
ตามลําดับตรอก ในพระนครสาวัตถี เสด็จเขาไปยังนิเวศนของอัคคิกภารทวาช*พราหมณ อัคคิกภารทวาชพราหมณไดเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกลทีเดียว
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา หยุดอยูที่นั่นแหละคนโลน หยุดอยูท ี่
นั่นแหละสมณะ หยุดอยูที่นั่นแหละคนถอย ฯ
เมื่ออัคคิกภารทวาชพราหมณกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัส
ถามวา ดูกรพราหมณ ก็ทานรูจักคนถอย หรือธรรมเปนเครือ่ งกระทําใหเปน
คนถอยหรือ ฯ
อ. ทานพระโคดม ขาพเจาไมรูจักคนถอยหรือธรรมเปนเครื่องกระทํา
ใหเปนคนถอย ดีละ ขอทานพระโคดมจงแสดงธรรมตามที่ขาพเจาจะพึงรูจักคน
ถอยหรือธรรมเปนเครื่องกระทําใหเปนคนถอยเถิด ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ถาอยางนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
อัคคิกภารทวาชพราหมณทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระ*คาถาประพันธนี้วา
[๓๐๖] ๑. คนมักโกรธ ผูกโกรธ ลบหลูอยางเลว มีทิฐิวิบัติ และ
มีมายา พึงรูวาเปนคนถอย
๒. คนผูเบียดเบียนสัตวที่เกิดหนเดียว แมหรือเกิดสองหน
ไมมีความเอ็นดูในสัตว พึงรูวาเปนคนถอย ฯ
๓. คนเบียดเบียน เที่ยวปลน มีชื่อเสียงวา ฆาชาวบาน
และชาวนิคม พึงรูวาเปนคนถอย ฯ
๔. คนลักทรัพยที่ผูอื่นหวงแหน ไมไดอนุญาตให ใน
บานหรือในปา พึงรูวาเปนคนถอย ฯ
๕. คนที่กูหนี้มาใชแลวกลาววา หาไดเปนหนี้ทานไม หนี
ไปเสีย พึงรูวาเปนคนถอย ฯ
๖. คนฆาคนเดินทาง ชิงเอาสิ่งของ เพราะอยากไดสิ่งของ
พึงรูวาเปนคนถอย ฯ
๗. คนถูกเขาถามเปนพยาน แลวกลาวคําเท็จ เพราะเหตุ
แหงตนก็ดี เพราะเหตุแหงผูอื่นก็ดี เพราะเหตุแหงทรัพย

ก็ดี พึงรูวาเปนคนถอย ฯ
๘. คนผูประพฤติลวงเกิน ในภริยาของญาติก็ตาม ของ
เพื่อนก็ตาม ดวยขมขืนหรือดวยการรวมรักกัน พึงรูวาเปน
คนถอย ฯ
๙. คนผูสามารถ แตไมเลี้ยงมารดาหรือบิดาผูแกเฒาผานวัย
หนุมสาวไปแลว พึงรูวาเปนคนถอย ฯ
๑๐. คนผูทุบตีดาวามารดาบิดา พี่ชายพี่สาว พอตาแมยาย
แมผัวหรือพอผัว พึงรูวาเปนคนถอย ฯ
๑๑. คนผูถูกถามถึงประโยชน บอกสิ่งที่ไมเปนประโยชน
พูดกลบเกลื่อนเสีย พึงรูวาเปนคนถอย ฯ
๑๒. คนทํากรรมชั่วแลว ปรารถนาวาใครอยาพึงรูเรา ปกปด
ไว พึงรูวาเปนคนถอย ฯ
๑๓. คนผูไปสูสกุลอื่นแลว และบริโภคโภชนะที่สะอาด
ยอมไมตอบแทนเขาผูม าสูสกุลของตน พึงรูวาเปนคนถอย ฯ
๑๔. คนผูลวงสมณะ พราหมณ หรือแมวณิพกอื่น ดวย
มุสาวาท พึงรูวาเปนคนถอย ฯ
๑๕. เมื่อเวลาบริโภคอาหาร คนผูดาสมณะหรือพราหมณ
และไมใหโภชนะ พึงรูวาเปนคนถอย ฯ
๑๖. คนในโลกนี้ ผูอันโมหะครอบงําแลว ปรารถนา
ของเล็กนอย พูดอวดสิ่งที่ไมมี พึงรูวาเปนคนถอย ฯ
๑๗. คนเลวทราม ยกตนและดูหมิ่นผูอ นื่ ดวยมานะ
ของตน พึงรูวาเปนคนถอย ฯ
๑๘. คนฉุนเฉียว กระดาง มีความปรารถนาลามก มี
ความตระหนี่ โออวด ไมละอาย ไมสะดุง กลัว
พึงรูวาเปนคนถอย ฯ
๑๙. คนติเตียนพระพุทธเจา หรือติเตียนบรรพชิต หรือ
คฤหัสถสาวกของพระพุทธเจา พึงรูวาเปนคนถอย ฯ
๒๐. ผูใดแลไมเปนพระอรหันต แตปฏิญาณวาเปนพระอรหันต ผูนั้นแลเปนคนถอยต่ําชา เปนโจรในโลกพรอม
ทั้งพรหมโลก คนเหลาใด เราประกาศแกทานแลว
คนเหลานั้นนั่นแล เรากลาววาเปนคนถอย ฯ
บุคคลไมเปนคนถอยเพราะชาติ ไมเปนพราหมณเพราะชาติ
แตเปนคนถอยเพราะกรรม เปนพราหมณเพราะกรรม ทาน

จงรูขอนั้น ตามที่เราแสดงนี้ บุตรของคนจัณฑาลเลี้ยง
ตัวเองได ปรากฏชื่อวาตังมาคะ เปนคนกินของที่ตนให
สุกเอง เขาไดยศอยางสูงที่ไดแสนยาก กษัตริยและ
พราหมณเปนอันมากไดมาสูที่บํารุงของเขา เขาขึน้ ยานอัน
ประเสริฐ ไปสูหนทางใหญอันไมมีฝุน เขาสํารอกกามราคะเสียไดแลว เปนผูเ ขาถึงพรหมโลก ชาติไมได
หามเขาใหเขาถึงพรหมโลก พราหมณเกิดในสกุลผูสาธยายมนต เปนพวกรายมนต แตพวกเขาปรากฏในบาปกรรม
อยูเนืองๆ พึงถูกติเตียนในปจจุบันทีเดียว และภพหนา
ก็เปนทุคติ ชาติหามกันพวกเขาจากทุคติหรือจากครหาไมได
บุคคลไมเปนคนถอยเพราะชาติ ไมเปนพราหมณเพราะชาติ
แตเปนคนถอยเพราะกรรม เปนพราหมณเพราะกรรม ฯ
[๓๐๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อัคคิกภารทวาชพราหมณ
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองค
ทรงประกาศธรรม โดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด
บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปไวในที่มืด ดวยหวังวา คนมีจักษุ
จักเห็นรูปได ฉะนั้น ขาพระองคขอถึงพระองคกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ
เปนสรณะ ขอพระองคทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวติ
จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบวสลสูตรที่ ๗
เมตตสูตรที่ ๘
[๓๐๘] กุลบุตรผูฉลาดในประโยชน ปรารถนาเพื่อจะตรัสรูสันตบท
พึงบําเพ็ญไตรสิกขา กุลบุตรนั้นพึงเปนผูอาจหาญ เปนผู
ตรง ซื่อตรง วางาย ออนโยน ไมเยอหยิ่ง สันโดษ
เลี้ยงงาย มีกิจนอย มีความประพฤติเบา มีอินทรียอันสงบ
แลว มีปญญาเครื่องรักษาตน ไมคะนอง ไมพัวพันในสกุล
ทั้งหลาย และไมพึงประพฤติทุจริตเล็กนอยอะไรๆ ซึ่ง
เปนเหตุใหทานผูรูเหลาอื่นติเตียนได พึงเจริญเมตตาใน
สัตวทั้งหลายวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูมีสุข มีความเกษม
มีตนถึงความสุขเถิด สัตวมีชีวิตเหลาใดเหลาหนึ่งมีอยู เปน
ผูสะดุงหรือเปนผูมั่นคง ไมมีสวนเหลือ สัตวเหลาใดมี
กายยาวหรือใหญ ปานกลางหรือสั้น ผอมหรือพี ที่เรา

เห็นแลวหรือไมไดเห็น อยูในที่ไกลหรือในที่ใกล ที่เกิด
แลวหรือแสวงหาที่เกิด ขอสัตวทั้งหมดนั้นจงเปนผูมีตน
ถึงความสุขเถิด สัตวอื่นไมพึงขมขูสัตวอื่น ไมพึงดูหมิ่น
อะไรเขาในที่ไหนๆ ไมพึงปรารถนาทุกขใหแกกันและกัน
เพราะความโกรธ เพราะความเคียดแคน มารดาถนอมบุตร
คนเดียวผูเกิดในตน แมดว ยการยอมสละชีวิตได ฉันใด
กุลบุตรผูฉลาดในประโยชน พึงเจริญเมตตามีในใจไมมี
ประมาณในสัตวทั้งปวง แมฉันนั้น กุลบุตรนั้นพึงเจริญ
เมตตามีในใจไมมีประมาณ ไปในโลกทัง้ สิ้น ทั้งเบื้องบน
เบื้องต่ํา เบื้องขวาง ไมคับแคบ ไมมีเวร ไมมีศัตรู
กุลบุตรผูเจริญเมตตานั้นยืนอยูกด็ ี เดินอยูก็ดี นั่งอยูก ็ดี
นอนอยูก็ดี พึงเปนผูปราศจากความงวงเหงาเพียงใด ก็พึง
ตั้งสตินี้ไวเพียงนั้น บัณฑิตทั้งหลายกลาววิหารธรรมนี้
วาเปนพรหมวิหารในธรรมวินัยของพระอริยเจานี้ และกุลบุตร
ผูเจริญเมตตาไมเขาไปอาศัยทิฐิ เปนผูมศี ีลถึงพรอมแลว
ดวยทัศนะ นําความยินดีในกามทั้งหลายออกไดแลว ยอม
ไมถึงความนอนในครรภอีกโดยแทแล ฯ
จบเมตตสูตรที่ ๘
เหมวตสูตรที่ ๙
สาตาคิรยักษกลาววา
[๓๐๙] นี้วันเปนอุโบสถที่ ๑๕ ราตรีอันเปนทิพยปรากฏแลว มาเรา
ทั้งสองจงไปเฝาพระโคดมผูเปนพระศาสดามีพระนามอันไม
ทรามเถิด ฯ
เหมวตยักษถามวา
พระโคดมผูคงที่ทรงตั้งพระทัยไวดีแลว ในสัตวทั้งปวงแลหรือ
พระโคดมทรงกระทําความดําริในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ
ใหอยูในอํานาจแลหรือ ฯ
สาตาคิรยักษตอบวา
ก็พระองคเปนผูคงที่ ทรงตั้งพระทัยไวดีแลวในสัตวทั้งปวง
อนึ่ง พระองคทรงกระทําความดําริในอิฏฐารมณและ
อนิฏฐารมณ ใหอยูในอํานาจแลว ฯ
เหมวตยักษถามวา
พระโคดมไมทรงถือเอาสิ่งของที่เจาของเขาไมไดใหแลหรือ

ทรงสํารวมแลวในสัตวทั้งหลายแลหรือ ทรงหางไกลจาก
ความประมาทแลหรือ ยอมไมทรงละทิง้ ฌานแลหรือ ฯ
สาตาคิรยักษตอบวา
พระองคไมถือเอาสิ่งของที่เจาของเขาไมไดให ทรงสํารวม
แลวในสัตวทั้งหลาย และทรงหางไกลจากความประมาท
พระองคเปนผูตรัสรูแลว ยอมไมทรงละทิ้งฌาน ฯ
เหมวตยักษถามวา
พระโคดมไมตรัสคําเท็จแลหรือ มีพระวาจาไมหยาบคาย
แลหรือ ไมตรัสคําสอเสียดแลหรือ ไมตรัสคําเพอเจอ
แลหรือ ฯ
สาตาคิรยักษตอบวา
พระองคไมตรัสคําเท็จ มีพระวาจาไมหยาบคาย และไมตรัส
คําสอเสียด ตรัสคําที่เปนประโยชนอยางเดียว เพราะทรง
กําหนดดวยพระปญญา ฯ
เหมวตยักษถามวา
พระโคดมไมทรงยินดีในกามทั้งหลายแลหรือ พระหฤทัย
ของพระโคดมไมขุนมัวแลหรือ พระโคดมทรงลวงโมหะ
ไดแลวหรือ พระโคดมทรงมีพระจักษุในธรรมทั้งหลาย
แลหรือ ฯ
สาตาคิรยักษตอบวา
พระองคไมทรงยินดีในกามทั้งหลาย และพระหฤทัยของ
พระองคไมขุนมัว พระองคทรงลวงโมหะไดทั้งหมด พระองค
ตรัสรูแลว ทรงมีพระจักษุในธรรมทั้งหลาย ฯ
เหมวตยักษถามวา
พระโคดมทรงถึงพรอมแลว ดวยวิชชาแลหรือ ทรงมี
จรณะบริสุทธิ์แลหรือ อาสวะทั้งหลายของพระองคนั้นสิ้น
ไปแลวแลหรือ ภพใหมไมมีแลหรือ ฯ
สาตาคิรยักษตอบวา
พระองคทรงถึงพรอมแลวดวยวิชชา และทรงมีจรณะบริสุทธิ์
อาสวะทั้งหลายของพระองคสิ้นไปหมดแลว ภพใหมของ
พระองคไมมี ฯ
เหมวตยักษกลาววา
พระหฤทัยของพระโคดมผูเปนมุนี ถึงพรอมแลว กายกรรม

วจีกรรม และมโนกรรม มาเราทั้งสองจงไปเฝาพระโคดม
ผูทรงถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะกันเถิด ฯ
เหมวตยักษชมเชยพระผูมพี ระภาควา
มาเถิดเราจงไปเฝาพระโคดมผูมีพระชงฆเพียงปลีแขงเนื้อทราย
ผูซูบผอม เปนนักปราชญ มีพระกระยาหารนอย ไมโลภ
เปนมุนี ทรงฌานอยูในปา เราเขาไปเฝาพระโคดม ผูดุจ
ราชสีห เสด็จเทีย่ วไปพระองคเดียว ไมเสด็จมาสูภพใหม
ไมมีความหวงใย ในกามทั้งหลาย แลวจงทูลถามถึงธรรม
เปนเครื่องพนจากบวงมาร เราจงทูลถามพระโคดมผูตรัสบอก
ผูทรงแสดง ผูทรงถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง ผูตรัสรูแลว
ผูทรงลวงเวรภัยไดแลว ฯ
เหมวตยักษทูลถามวา
เมื่ออะไรเกิดขึ้น โลกจึงเกิดขึ้น โลกยอมกระทําความ
เชยชิดในอะไร โลกยึดถืออะไร เมือ่ อะไรมี โลก
จึงเดือดรอน ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรเหมวตะ
เมื่ออายตนะภายในและภายนอก ๖ เกิดขึ้น โลกจึงเกิด
ขึ้น โลกยอมกระทําความเชยชิดในอายตนะภายในและภาย
นอก ๖ โลกยึดถืออายตนะภายในและภายนอก ๖ นั่น
แหละ เมื่ออายตนะภายในและภายนอก ๖ มี โลกจึง
เดือดรอน ฯ
อุปาทานที่เปนเหตุใหโลกตองเดือดรอนเปนไฉน ขาพระองค
ทูลถามแลว ขอพระองคตรัสบอก ซึ่งธรรมชาติเปนเครื่อง
ออกจากโลก บุคคลจะพนจากทุกขไดอยางไร ฯ
กามคุณ ๕ ในโลกมีใจเปนที่ ๖ เราประกาศแลว บุคคล
คลายความพอใจในกามคุณ ๕ นี้ไดแลวยอมพนจากทุกขได
ดวยอาการอยางนี้ เราบอกซึ่งธรรมชาติเปนเครื่องออกจาก
โลกนี้ ตามความเปนจริง แกทานทั้งหลายแลว ถาแมทาน
ทั้งหลายพึงถามเราพันครั้ง เราก็จะบอกขอนี้แกทานทัง้ หลาย
เพราะบุคคลยอมพนจากทุกขไดดวยอาการอยางนี้ ฯ
ในโลกนี้ใครเลาขามโอฆะได ในโลกนี้ใครเลาขามอรรณพ
ได ใครยอมไมจมลงในอรรณพที่ลึกซึ้ง ไมมีที่พึ่ง ไมมี
ที่ยึดเหนี่ยว ฯ

ผูถึงพรอมแลวดวยศีล มีปญญา มีใจตั้งมั่นดีแลว มีความ
หมายรู ณ ภายใน มีสติทุกเมื่อ ยอมขามพนโอฆะที่ขามได
แสนยาก ผูนั้นเวนจากกามสัญญา ลวงสังโยชนทั้งปวงเสีย
ได มีความเพลิดเพลินและภพหมดสิ้นแลว ยอมไมจมลงใน
อรรณพ คือ สงสารอันลึก ฯ
เชิญทานทั้งหลาย ดูพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูมีพระปญญา
ลึกซึ้ง ผูทรงแสดงเนื้อความละเอียด ไมมีความกังวล
ไมของแลวในกามภพ พนวิเศษแลวในอารมณทั้งปวง ทรง
ดําเนินไปในทางอันเปนทิพย ทรงแสวงหาคุณอันใหญ
เชิญทานทั้งหลายดูพระผูมีพระภาคพระองคนั้นผูมีพระนามไมทราม ผูทรงแสดงเนื้อความละเอียด ผูทรงใหปญญา
ไมของแลวในอาลัยในกาม ทรงรูธรรมทั้งปวง มีพระปญญาดี
ทรงดําเนินไปในทางอันเปนอริยะ ทรงแสวงหาคุณอันใหญ ฯ
วันนี้เราทั้งหลายเห็นดีแลวหนอ สวางไสวแลว ตั้งขึ้นดีแลว
เพราะเราทั้งหลายไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูทรงขามโอฆะได
แลว หาอาสวะมิได ฯ
ยักษหนึ่งพันทั้งหมดเหลานี้ มีฤทธิ์ มียศ ยอมถึงพระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนสรณะดวยคําวา พระองคเปน
พระศาสดาผูยอดเยี่ยมของขาพระองคทั้งหลาย ขาพระองค
ทั้งหลาย จักขอนอบนอมซึ่งพระสัมพุทธเจาและความที่พระ
ธรรมเปนธรรมดี เที่ยวไปจากบานสูบาน จากภูเขาสูภูเขา ฯ
จบเหมวตสูตรที่ ๙
อาฬวกสูตรที่ ๑๐
[๓๑๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในที่อยูของอาฬวกยักษ ใกลเมือง
อาฬวี ครั้งนั้นแล อาฬวกยักษเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา จงออกไปเถิดสมณะ พระผูมพี ระภาคตรัสวา
ดีละทาน แลวไดเสด็จออกไป อาฬวกยักษไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา จงเขามา
เถิดสมณะ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละทาน แลวไดเสด็จเขาไป แมครั้งที่ ๒
... แมครั้งที่ ๓ ... แมครั้งที่ ๔ อาฬวกยักษไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
จงออกไปเถิดสมณะ พระผูมพี ระภาคตรัสวา ดูกรทาน เราจักไมออกไปละ
ทานจงกระทํากิจที่ทานจะพึงกระทําเถิด ฯ
อา. ดูกรสมณะ ขาพเจาจะถามปญหากะทาน ถาวาทานจักไมพยากรณ

แกขาพเจาไซร ขาพเจาจะควักดวงจิตของทานออกโยนทิ้ง จักฉีกหัวใจของทาน
หรือจักจับที่เทาทั้งสองของทานแลวขวางไปที่ฝงแมน้ําคงคา ฯ
พ. เรายังไมมองเห็นบุคคลผูที่จะพึงควักดวงจิตของเราออกโยนทิ้ง จะพึง
ฉีกหัวใจของเรา หรือจะพึงจับที่เทาทั้งสองแลวขวางไปที่ฝงแมน้ําคงคาได ในโลก
พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษย ดูกรทาน ก็และทานหวังจะถามปญหาก็จงถามเถิด ฯ
ลําดับนั้น อาฬวกยักษไดทลู ถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
[๓๑๑] อะไรเลาเปนทรัพยเครื่องปลื้มใจอันประเสริฐที่สุดของบุรุษใน
โลกนี้ อะไรเลาที่บุคคลประพฤติดีแลวยอมนําความสุขมาให
อะไรเลาเปนรสยังประโยชนใหสําเร็จกวารสทั้งหลาย นัก
ปราชญทั้งหลาย ไดกลาวชีวิตของบุคคลผูเปนอยูอยางไรวา
ประเสริฐที่สุด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบดวยพระคาถาวา
ศรัทธาเปนทรัพย เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐที่สุดของบุรุษใน
โลกนี้ ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแลวยอมนําความสุขมาให
สัจจะแลเปนรสยังประโยชนใหสําเร็จกวารสทั้งหลาย นัก
ปราชญทั้งหลายกลาวชีวติ ของบุคคลผูเปนอยูดวยปญญาวาประ
เสริฐที่สุด ฯ
บุคคลยอมขามโอฆะไดอยางไร บุคคลยอมขามอรรณพได
อยางไร บุคคลยอมลวงทุกขไดอยางไร ยอมบริสุทธิ์ได
อยางไร ฯ
บุคคลยอมขามโอฆะไดดวยศรัทธา ยอมขามอรรณพได
ดวยความไมประมาท ยอมลวงทุกขไดดวยความเพียร ยอม
บริสุทธิ์ไดดวยปญญา ฯ
บุคคลยอมไดปญญาอยางไร ยอมหาทรัพยไดอยางไร ยอม
ไดชื่อเสียงอยางไร ยอมผูกมิตรทั้งหลายไวไดอยางไร บุคคล
ละจากโลกนี้ไปสูโลกอื่นแลว ยอมไมเศราโศกอยางไร ฯ
บุคคลเชื่อธรรมของพระอรหันตทั้งหลาย เพื่อบรรลุนิพพาน
เปนผูไมประมาท มีปญญาเปนเครื่องสอดสอง ฟงอยูดว ยดี
ยอมไดปญญา บุคคลผูมีธุระ กระทําสมควร มีความหมั่น
ยอมหาทรัพยได บุคคลยอมไดชื่อเสียงดวยสัจจะ ผูใหยอ ม
ผูกมิตรไวได ผูใดมีศรัทธาอยูครองเรือน มีธรรม ๔ ประการ
นี้ คือ สัจจะ ธรรมะ ธิติ จาคะ ผูนั้นแลละจากโลกนี้

ไปแลวยอมไมเศราโศก ถาวาเหตุแหงการไดชื่อเสียงยิ่งไป
กวาสัจจะก็ดี เหตุแหงถารไดปญญายิ่งไปกวาทมะก็ดี เหตุ
แหงการผูกมิตรยิ่งไปกวาจาคะก็ดี เหตุแหงการหาทรัพย
ไดยิ่งไปกวาขันติก็ดี มีอยูใ นโลกนี้ไซร เชิญทานถามสมณพราหมณเปนอันมากแมเหลาอื่นดูเถิด ฯ
บัดนี้ ขาพระองคจะพึงถามสมณพราหมณเปนอันมากทําไม
เลา วันนี้ ขาพระองคทราบชัดประโยชนอันเปนไปในภพ
หนา พระพุทธเจาเสด็จมาสูเมืองอาฬวีเพื่อประทับอยู เพื่อ
ประโยชนแกขาพระองคหนอ วันนี้ ขาพระองคทราบชัด
พระทักขิไณยบุคคลผูเ ลิศ ที่บุคคลถวายทานแลวเปนทาน
มีผลมาก ขาพระองคจักนอบนอมพระสัมพุทธเจา และ
ความที่พระธรรมเปนธรรมดี เที่ยวไปจากบานสูบาน
จากเมืองสูเมือง ฯ
จบอาฬวกสูตรที่ ๑๐
วิชยสูตรที่ ๑๑
[๓๑๒] ถาวาบุคคลเที่ยวไป ยืนอยู นั่ง นอน คูเขาหรือเหยียดออก
นั่นเปนความเคลื่อนไหวของกาย กายประกอบแลวดวย
กระดูกและเอ็นฉาบดวยหนังและเนื้อ ปกปดดวยผิว เต็ม
ดวยไส อาหาร มีกอนตับ มูตร หัวใจ ปอด มาม ไต
น้ํามูก น้ําลาย เหงื่อ มันขน เลือด ไขขอ ดี เปลวมัน
อันปุถุชนผูเปนพาล ยอมไมเห็นตามความเปนจริง อนึ่ง ของ
อันไมสะอาดยอมไหลออกจากชองทั้งเกาของกายนีท้ กุ เมื่อ คือ
ขี้ตาจากตา ขี้หูจากหู และน้ํามูกจากจมูก บางคราวยอม
สํารอกออกจากปาก ดีและเสลดยอมสํารอกออก เหงื่อและ
หนองฝซึมออกจากกาย อนึ่ง อวัยวะเบื้องสูงของกายนีเ้ ปน
โพลง เต็มดวยมันสมอง คนพาลถูกอวิชชาหุมหอแลว ยอม
สําคัญกายนั้นโดยความเปนของสวยงาม ก็เมื่อใด เขาตาย
ขึ้นพอง มีสีเขียว ถูกทิ้งไวในปา เมื่อนัน้ ญาติทั้งหลาย
ยอมไมหวงใย สุนัขบาน สุนัขจิ้งจอก หมาปา หมูหนอน
กา แรง และสัตวเหลาอื่น ยอมกัดกินกายนั้น ภิกษุ
ในศาสนานี้ ไดฟงพระพุทธพจนแลว มีความรูชัด เธอ
ยอมกําหนดรูกายนี้ ยอมเห็นตามความเปนจริงทีเดียว สรีระ
ที่มีวิญญาณนี้เหมือนสรีระที่ตายแลวนัน่ สรีระที่ตายแลวนั้น

เหมือนสรีระที่มีวิญญาณนี้ ภิกษุพึงคลายความพอใจในกาย
เสียทั้งภายในและภายนอก ภิกษุนั้นมีความรูชัดในศาสนา
นี้ ไมยินดีแลวดวยฉันทราคะ ไดบรรลุอมฤตบท สงบ
ดับไมจุติ กายนี้มีสองเทา ไมสะอาด มีกลิ่นเหม็น อันบุคคล
บริหารอยู เต็มไปดวยซากศพตางๆ ถายของไมสะอาด
มีน้ําลายและน้ํามูกเปนตนใหไหลออกจากทวารทั้งเกา และ
ขับเหงื่อไคลใหไหลออกจากขุมขนนั้นๆ ผูใดพึงสําคัญเพื่อ
ยกยองตัวหรือพึงดูหมิ่นผูอื่น จักมีอะไร นอกจากการไมเห็น
อริยสัจ ฯ
จบวิชยสูตรที่ ๑๑
มุนีสูตรที่ ๑๒
[๓๑๓] ภัยเกิดแตความเชยชม ธุลีคือราคะ โทสะ และโมหะ
ยอมเกิดแตที่อยู ที่อันมิใชที่อยูและความไมเชยชมนี้แล
พระพุทธเจาผูเ ปนมุนีทรงเห็น (เปนความเห็นของมุนี)
ผูใดตัดกิเลสที่เกิดแลว ไมพึงปลูกใหเกิดขึ้นอีก เมือ่ กิเลส
นั้นเกิดอยู ก็ไมพึงใหหลั่งไหลเขาไป บัณฑิตทั้งหลายกลาว
ผูนั้นวาเปนมุนีเอก เที่ยวไปอยู ผูนั้นเปนผูแสวงหาคุณ
อันใหญ ไดเห็นสันติบท ผูใดกําหนดรูทตี่ ั้งแหงกิเลส
ฆาพืชไมทํายางแหงพืชใหหลั่งไหลเขาไป ผูนั้นแลเปนมุนี
มีปรกติเห็นที่สุดแหงความสิ้นไปแหงชาติ ละอกุศลวิตกเสีย
แลว ไมเขาถึงการนับวาเปนเทวดาหรือมนุษย ผูใดรูชัดภพ
อันเปนที่อาศัยอยูทั้งปวง ไมปรารถนาภพอันเปนที่อาศัยอยู
เหลานั้นแมภพหนึ่ง ผูนั้นแลเปนมุนี ปราศจากกําหนัด
ไมยินดีแลว ไมกอกรรม เปนผูถึงฝงโนนแลวแล อนึ่ง
ผูครอบงําธรรมไดทั้งหมด รูแจงธรรมทุกอยาง มีปญญาดี
ไมเขาไปติด (ไมเกี่ยวเกาะ) ในธรรมทั้งปวง ละธรรมได
ทั้งหมด นอมไปแลวในธรรมเปนที่สิ้นตัณหา นักปราชญ
ยอมประกาศวาเปนมุนี อนึ่ง ผูมีกําลังคือปญญาประกอบดวย
ศีลและวัตร มีจิตตั้งมั่น ยินดีในฌาน มีสติ หลุดพนจาก
เครื่องของ ไมมีกิเลสดุจหลักตอ ไมมีอาสวะ นักปราชญ
ยอมประกาศวาเปนมุนี หรือผูเปนมุนี (มีปญญา) ไม
ประมาท เที่ยวไปผูเดียว ไมหวั่นไหวเพราะนินทาและ
สรรเสริญ ไมสะดุงหวาดเพราะโลกธรรม เหมือนราชสีห

ไมสะดุงหวาดเพราะเสียง ไมของอยูในตัณหาและทิฐิ
เหมือนลมไมของอยูในตาขาย ไมติดอยูกับโลก เหมือน
ดอกบัวไมติดอยูกับน้ํา เปนผูนํา ไมใชผทู ี่ใครๆ อื่นจะพึง
นําไปได นักปราชญยอมประกาศวาเปนมุนี หรือแมผูใดไมถึง
ความยินดีหรือยินราย ในเรื่องที่ผูอื่นกลาววาจาดวยอํานาจ
การชมหรือการติ เหมือนเสามีอยูท ี่ทาเปนที่ลงอาบน้ํา ผูนั้น
ปราศจากราคะ มีอินทรียต ั้งมั่นดีแลว นักปราชญยอมประกาศ
วาเปนมุนี หรือแมผูใดแลดํารงตนไวซื่อตรงดุจกระสวย
เกลียดชังแตกรรมที่เปนบาป พิจารณาเห็นกรรมทั้งที่ไมเสมอ
และที่เสมอ (ทั้งผิดทั้งชอบ) ผูนั้นนักปราชญยอมประกาศวา
เปนมุนี หรือแมผูใดยังหนุมแนนหรือปูนกลาง สํารวมตน
ไมทําบาป เปนมุนี มีจิตหางจากบาป ไมโกรธงาย ไมวา ราย
ใครๆ ผูนั้นนักปราชญยอมประกาศวาเปนมุนี หรือแม
ผูใดอาศัยอาหารที่ผูอื่นใหเปนอยู ไดกอนขาวแตสวนที่ดี
สวนปานกลางหรือสวนที่เหลือ ไมอาจจะกลาวชม ทั้งไม
กลาวทับถมใหทายกตกต่ํา ผูนั้นนักปราชญยอมประกาศวา
เปนมุนี หรือแมผูใดไมหมกมุนอยูในรูปแหงหญิงอะไรๆ
ที่กําลังเปนสาวเปนผูรูเทีย่ วไปอยู ปราศจากความยินดีใน
เมถุน ไมกําหนัด หลุดพนแลวจากความมัวเมาประมาท
ผูนั้นนักปราชญยอมประกาศวาเปนมุนี หรือแมผูรูจักโลก
เห็นปรมัตถประโยชน ขามพนโอฆะและสมุทร เปนผูคงที่
ตัดกิเลสเครื่องรอยรัดไดขาดแลว อันทิฐหิ รือตัณหาอาศัยไม
ไดแลว ไมมีอาสวะ ผูนนั้ นักปราชญยอมประกาศวาเปนมุนี
คนทั้งสองไมเสมอกัน มีที่อยูและความเปนอยูไกลกัน คือ
คฤหัสถเลี้ยงลูกเมีย สวนภิกษุไมยึดถือวาเปนของเรา
มีวัตรงาม คฤหัสถไมสํารวมเพราะบั่นรอนสัตวอื่น ภิกษุเปน
มุนี สํารวมเปนนิตย รักษาสัตวมีชีวิตไว นกยูงมีสรอยคอ
เขียว บินไปในอากาศ ยังสูความเร็วของหงสไมไดในกาล
ไหนๆ ฉันใด คฤหัสถทําตามภิกษุผูเปนมุนี สงัดเงียบ
เพงอยูในปาไมได ฉันนัน้ ฯ
จบมุนีสูตรที่ ๑๒
จบอุรควรรคที่ ๑
----------

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อุรคสูตร ๒. ธนิยสูตร ๓. ขัคควิสาณสูตร ๔. กสิภารทวาช*สูตร ๕. จุนทสูตร ๖. ปราภวสูตร ๗. วสลสูตร ๘. เมตตสูตร
๙. เหมวตสูตร ๑๐. อาฬวกสูตร ๑๑. วิชยสูตร ๑๒. มุนีสูตร บัณฑิต
เรียกวาอุรควรรค ฯ
---------สุตตนิบาต จูฬวรรคที่ ๒
รตนสูตรที่ ๑
[๓๑๔] ภูตเหลาใดประชุมกันแลว ในประเทศนี้ก็ดี หรือภุมมเทวดาเหลาใดประชุมกันแลว ในอากาศก็ดี ขอหมูภูต
ทั้งปวงจงเปนผูมีใจดี และขอจงฟงภาษิตโดยเคารพ ดูกร
ภูตทั้งปวง เพราะเหตุนั้นแล ทานทั้งหลายจงตั้งใจฟง ขอ
จงแผเมตตาจิตในหมูมนุษย มนุษยเหลาใดนําพลีกรรมไป
ทั้งกลางคืนกลางวัน เพราะเหตุนั้นแล ทานทั้งหลายจง
เปนผูไมประมาท รักษามนุษยเหลานั้น ทรัพยเครื่องปลื้มใจ
อยางใดอยางหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอืน่ หรือรัตนะใดอัน
ประณีตในสวรรค ทรัพยและรัตนะนั้นเสมอดวยพระตถาคต
ไมมีเลย พุทธรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจจะวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ พระศากยมุนีผูมีพระหฤทัยดํารงมัน่ ไดบรรลุธรรมใดอันเปนที่สนิ้
กิเลส เปนที่สํารอกกิเลส เปนอมฤตธรรมอันประณีต
ธรรมชาติอะไรๆ อันสมควรดวยพระธรรมนั้นยอมไมมี
ธรรมรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจจวาจานีข้ อ
ความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
ทรงสรรเสริญแลวซึ่งสมาธิใด วาเปนธรรมอันสะอาด
บัณฑิตทั้งหลายกลาวสมาธิใด วาใหผลในลําดับสมาธิอนื่
เสมอดวยสมาธินั้นยอมไมมี ธรรมรัตนะแมนี้เปนรัตนะอัน
ประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดี จงมีแกสัตว
เหลานี้ บุคคล ๘ จําพวก ๔ คู อันสัตบุรุษทั้งหลาย
สรรเสริญแลว บุคคลเหลานั้นควรแกทักษิณาทาน เปน
สาวกของพระสุคต ทานที่บุคคลถวายแลวในทานเหลานั้น
ยอมมีผลมาก สังฆรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต ดวย
สัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ พระอริย

บุคคลเหลาใดในศาสนาของพระโคดม ประกอบดวยดีแลว
(ดวยกายประโยคและวจีประโยคอันบริสุทธิ์) มีใจมั่นคง
เปนผูไมมีความหวงใย (ในกายและชีวิต) พระอริยบุคคล
เหลานั้น บรรลุอรหัตผลที่ควรบรรลุหยั่งลงสูอมตนิพพาน
ไดซึ่งความดับกิเลส โดยเปลาเสวยผลอยู สังฆรัตนะแม
นี้เปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดี
จงมีแกสัตวเหลานี้ เสาเขื่อนที่ฝงลงดิน ไมหวั่นไหว
เพราะลมทั้งสี่ทิศ ฉันใด ผูใดพิจารณาเห็นอริยสัจทั้งหลาย
เราเรียกผูนั้นวาเปนสัตบุรุษ ผูไมหวั่นไหวเพราะโลกธรรม
มีอุปมาฉันนั้น สังฆรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต ดวย
สัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ พระอริยบุคคลเหลาใด ทําใหแจงซึ่งอริยสัจทั้งหลาย อันพระศาสดาทรงแสดงดีแลว ดวยปญญาอันลึกซึ้ง พระอริยบุคคลเหลานั้น ยังเปนผูป ระมาทอยางแรงกลาอยูก็จริง
ถึงกระนั้นทานยอมไมยดึ ถือเอาภพที่ ๘ สังฆรัตนะแมนี้เปน
รัตนะอันประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมี
แกสัตวเหลานี้ สักกายทิฐแิ ละวิจิกิจฉา หรือแมสีลัพพตปรามาส อันใดอันหนึ่งยังมีอยู ธรรมเหลานั้นอันพระอริยบุคคลนั้นละไดแลว พรอมดวยความถึงพรอมแหงการ
เห็น (นิพพาน) ทีเดียว อนึ่งพระอริยบุคคลเปนผูพนแลว
จากอบายทั้ง ๔ ทั้งไมควรเพื่อทําอภิฐานทั้ง ๖ (คือ
อนันตริยกรรม ๕ และการเขารีด) สังฆรัตนะแมนี้ เปนรัตนะ
อันประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตว
เหลานี้ พระอริยบุคคลนั้น ยังทําบาปกรรมดวยกาย
ดวยวาจา หรือดวยใจก็จริง ถึงกระนั้น ทานก็ไมควรเพือ่ จะ
ปกปดบาปกรรมอันนั้น ความที่บุคคลผูม ีธรรมเครื่อง
นิพพานอันตนเห็นแลว เปนผูไมควรเพือ่ ปกปดบาปกรรมนั้น
พระผูมีพระภาคตรัสแลว สังฆรัตนะแมนี้เปนรัตนะอัน
ประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตว
เหลานี้ พุมไมในปามียอดอันบานแลวในเดือนตนใน
คิมหันตฤดู ฉันใด พระผูม ีพระภาคไดทรงแสดงธรรมอัน
ประเสริฐยิ่ง เปนเครื่องใหถึงนิพพาน เพื่อประโยชน
เกื้อกูล มีอุปมาฉันนั้น พุทธรัตนะแมนี้ เปนรัตนะอัน

ประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตว
เหลานี้ พระพุทธเจาผูประเสริฐ ทรงทราบธรรมอัน
ประเสริฐ ทรงประทานธรรมอันประเสริฐ ทรงนํามา
ซึ่งธรรมอันประเสริฐ ไมมีผูยิ่งไปกวา ไดทรงแสดง
ธรรมอันประเสริฐ พุทธรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต
ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ พระอริยบุคคลเหลาใด ผูมีจติ อันหนายแลวในภพตอไป มีกรรม
เกาสิ้นแลว ไมมีกรรมใหมเครื่องสมภพ พระอริยบุคคลเหลานั้นมีพืชอันสิ้นแลว มีความพอใจไมงอกงาม
แลว เปนนักปราชญยอมนิพพาน เหมือนประทีปอัน
ดับไปฉะนั้น สังฆรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต ดวย
สัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ ภูตเหลา
ใดประชุมกันแลวในประเทศนี้กด็ ี หรือภุมมเทวดาเหลา
ใดประชุมกันแลวในอากาศก็ดี เราทั้งหลายจงนมัสการ
พระพุทธเจาผูไปแลวอยางนั้น ผูอันเทวดาและมนุษยทงั้
หลายบูชาแลว ขอความสวัสดีจงมีแกสตั วเหลานี้ ภูต
เหลาใดประชุมกันแลวในประเทศนี้ก็ดี หรือภุมมเทวดา
เหลาใด ประชุมกันแลวในอากาศก็ดี เราทั้งหลาย
จงนมัสการพระธรรมอันไปแลวอยางนั้น อันเทวดาและ
มนุษยทั้งหลายบูชาแลว ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้
ภูตเหลาใดประชุมกันแลวในประเทศนี้กด็ ี หรือภุมมเทวดา
เหลาใดประชุมกันแลวในอากาศก็ดี เราทั้งหลายจงนมัสการ
พระสงฆผูไปแลวอยางนัน้ ผูอันเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
บูชาแลว ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ ฯ
จบรัตนสูตรที่ ๑
อามคันธสูตรที่ ๒
ติสสดาบสทูลถามพระผูมพี ระภาคพระนามวากัสสป ดวยคาถาความวา
[๓๑๕] สัตบุรุษทั้งหลายบริโภคขาวฟาง ลูกเดือย ถั่วเขียว ใบ
ไม เหงามัน และผลไมที่ไดแลวโดยธรรม หาปรารถนา
กามกลาวคําเหลาะแหละไม ขาแตพระผูมีพระภาคพระ
นามวากัสสป พระองคเมื่อเสวยเนื้อชนิดใดที่ผอู ื่นทําสําเร็จ
ดีแลว ตบแตงไวถวายอยางประณีต เมื่อเสวยขาวสุก
แหงขาวสาลี ก็ชื่อวายอมเสวยกลิ่นดิบ ขาแตพระองค

ผูเปนเผาพันธุแหงพรหม พระองคตรัสอยางนี้วา กลิ่น
ดิบยอมไมควรแกเรา แตยังเสวยขาวสุกแหงขาวสาลีกับ
เนื้อนกที่บุคคลปรุงดีแลว ขาแตพระผูมีพระภาคพระนาม
วากัสสป ขาพระองคขอทูลถามความขอนี้กะพระองควา
กลิ่นดิบของพระองคมีประการอยางไร ฯ
พระผูมีพระภาคพระนามวากัสสปตรัสตอบดวยพระคาถาวา
การฆาสัตว การทุบตี การตัด การจองจํา การลัก การพูดเท็จ การกระทําดวยความหวัง การหลอกลวง การ
เรียนคัมภีรที่ไรประโยชน และการคบหาภรรยาผูอื่น นี้
ชื่อวากลิ่นดิบ เนื้อและโภชนะไมชื่อวากลิ่นดิบเลย ชน
เหลาใดในโลกนี้ ไมสํารวมในกามทั้งหลาย ยินดีใน
รสทั้งหลาย เจือปนไปดวยของไมสะอาด มีความเห็น
วาทานที่บุคคลใหแลวไมมีผล มีการงานไมเสมอ บุคคล
พึงแนะนําไดโดยยากนี้ ชือ่ วากลิ่นดิบของชนเหลานั้น เนื้อ
และโภชนะไมชื่อวาเปนกลิ่นดิบเลย ชนเหลาใดผูเ ศราหมอง หยาบชา หนาไหวหลังหลอก ประทุษรายมิตร
ไมมีความกรุณา มีมานะจัด มีปกติไมให และไมใหอะไรๆ
แกใครๆ นี้ชื่อวากลิ่นดิบของชนเหลานัน้ เนื้อและโภชนะ
ไมชื่อวากลิ่นดิบเลย ความโกรธ ความมัวเมา ความ
เปนคนหัวดื้อ ความตั้งอยูผิด มายา ฤษยา ความยกตน
ความถือตัว ความดูหมิ่น และความสนิทสนมดวยอสัตบุรุษทั้งหลาย นี้ชื่อวากลิน่ ดิบ เนื้อและโภชนะไมชื่อ
วากลิ่นดิบเลย ชนเหลาใดในโลกนี้ มีปรกติประพฤติ
ลามก กูหนี้มาแลวไมใช พูดเสียดสี พูดโกง เปนคน
เทียม เปนคนต่ําทราม กระทํากรรมหยาบชา นี้ชื่อวา
กลิ่นดิบของชนเหลานั้น เนื้อและโภชนะไมชื่อวากลิ่นดิบ
เลย ชนเหลาใดในโลกนี้ ไมสํารวมในสัตวทั้งหลาย ชักชวน
ผูอื่นประกอบการเบียดเบียน ทุศีล รายกาจ หยาบคาย
ไมเอื้อเฟอ นี้ชื่อวากลิ่นดิบของชนเหลานั้น เนื้อและ
โภชนะไมชื่อวากลิ่นดิบเลย สัตวเหลาใดกําหนัดแลวใน
สัตวเหลานี้ โกรธเคือง ฆาสัตว ขวนขวายในอกุศลเปน
นิตย ตายไปแลวยอมถึงที่มืด มีหัวลงตกไปสูนรก นี้
ชื่อวากลิ่นดิบของชนเหลานั้น เนื้อและโภชนะไมชอื่ วา

กลิ่นดิบเลย การไมกินปลาและเนือ้ ความเปนคน
ประพฤติเปลือย ความเปนคนโลน การเกลาชฎา ความ
เปนผูหมักหมมดวยธุลี การครองหนังเสือพรอมทั้งเล็บ
การบําเรอไฟ หรือแมวาความเศราหมองในกายทีเ่ ปนไป
ดวยความปรารถนา ความเปนเทวดา การยางกิเลสเปนอัน
มากในโลก มนตและการเซนสรวง ยัญและการซองเสพฤดู ยอมไมยังสัตวผไู มขามพนความสงสัยใหหมดจด
ได ผูใด คุมครองแลวในอินทรียทั้งหกเหลานั้น รูแจงอินทรีย
แลว ตั้งอยูในธรรม ยินดีในความเปนคนตรงและออน
โยน ลวงธรรมเปนเครื่องของเสียได ละทุกขไดทั้งหมด
ผูนั้นเปนนักปราชญ ไมติดอยูในธรรมที่เห็นแลว และ
ฟงแลว ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสบอกความขอนีบ้ อยๆ ดวยประการฉะนี้ ติสสดาบสผูถึงฝงแหงมนตไดทราบความขอนั้นแลว
พระผูมีพระภาคผูเปนมุนี ทรงประกาศดวยพระคาถาทั้ง
หลาย อันวิจิตรวา บุคคลผูที่ไมมกี ลิ่นดิบ ผูอันตัณหา
และทิฐิไมอาศัยแลว ตามรูไดยาก ติสสดาบสฟงบท
สุภาษิตซึ่งไมมีกลิ่นดิบ อันเปนเครื่องบรรเทาเสียซึ่งทุกข
ทั้งปวง ของพระพุทธเจาแลว เปนผูมีใจนอบนอม
ถวายบังคมพระบาทของตถาคต ไดทูลขอบรรพชาที่อาสนะ
นั่นแล ฯ
จบอามคันธสูตรที่ ๒
หิริสูตรที่ ๓
[๓๑๖] บุคคลผูไมมีหิริ เกลียดหิริ กลาวอยูวาเราเปนเพื่อน
ของทาน ไมเอื้อเฟอการงานแหงมิตรของตน พึงรูวา นั่น
ไมใชมิตรของเรา มิตรใดพูดวาจานารัก แตไมประกอบ
ดวยประโยชนในมิตรทั้งหลาย บัณฑิตยอมกําหนดรูผูนนั้
วาไมทําตามคําพูด มิตรใดหวังความแตกกัน ไมประมาท
คอยหาความผิดเทานั้น มิตรนั้นไมควรเสพ สวนมิตรที่
วางใจได เหมือนบุตรที่เกิดแตอก ซึ่งผูอนื่ กลาวเหตุตั้ง
รอยอยางพันอยางก็ใหแตกกันไมได มิตรนั้นแลควรเสพ
ความเพียร อันเปนเหตุกระทําความปราโมทย นําความ
สรรเสริญมาให นําสุขมาให ผลานิสงสอันนําธุระสมควร

แกบุรุษไปอยู ยอมเจริญ บุคคลดื่มรสแหงความอิ่ม
เอิบในธรรม ดื่มรสอันเกิดแตความสงัดกิเลสและรสแหง
ความสงบแลว ยอมเปนผูไมมีความกระวนกระวายไมมีบาป ฯ
จบหิริสูตรที่ ๓
มงคลสูตรที่ ๔
[๓๑๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของ
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เทวดาตนหนึ่ง เมื่อ
ปฐมยามลวงไปแลว มีรัศมีอันงดงามยิ่ง ทําพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง
ไสว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวยืนอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
[๓๑๘] เทวดาและมนุษยเปนอันมาก ผูหวังความสวัสดีไดพากันคิด
มงคลทั้งหลาย ขอพระองคไดโปรดตรัสอุดมมงคล ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสพระคาถาตอบวา
การไมคบคนพาล ๑ การคบบัณฑิต ๑ การบูชาบุคคลที่
ควรบูชา ๑ นี้เปนอุดมมงคล การอยูในประเทศอันสม
ควร ๑ ความเปนผูมีบุญอันทําไวแลวในกาลกอน ๑ การ
ตั้งตนไวชอบ ๑ นี้เปนอุดมมงคล พาหุสัจจะ ๑ ศิลป ๑
วินัยที่ศึกษาดีแลว ๑ วาจาสุภาษิต ๑ นี้เปนอุดมมงคล
การบํารุงมารดาบิดา ๑ การสงเคราะหบุตรภรรยา ๑ การงานอันไมอากูล ๑ นี้เปนอุดมมงคล ทาน ๑ การ
ประพฤติธรรม ๑ การสงเคราะหญาติ ๑ กรรมอันไมมี
โทษ ๑ นี้เปนอุดมมงคล การงดเวนจากบาป ๑ ความ
สํารวมจากการดื่มน้ําเมา ๑ ความไมประมาทในธรรมทัง้
หลาย ๑ นี้เปนอุดมมงคล ความเคารพ ๑ ความ
ประพฤติถอมตน ๑ ความสันโดษ ๑ ความกตัญู ๑
การฟงธรรมโดยกาล ๑ นี้เปนอุดมมงคล ความอดทน ๑
ความเปนผูวางาย ๑ การไดเห็นสมณะทั้งหลาย ๑ การ
สนทนาธรรมโดยกาล ๑ นี้เปนอุดมมงคล ความเพียร ๑
พรหมจรรย ๑ การเห็นอริยสัจ ๑ การกระทํานิพพาน
ใหแจง ๑ นี้เปนอุดมมงคล จิตของผูใดอันโลกธรรม
ทั้งหลายถูกตองแลว ยอมไมหวั่นไหว ไมเศราโศก
ปราศจากธุลี เปนจิตเกษม นี้เปนอุดมมงคล เทวดา

และมนุษยทั้งหลายทํามงคลเชนนี้แลว เปนผูไมปราชัย
ในขาศึกทุกหมูเหลา ยอมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน
นี้เปนอุดมมงคลของเทวดาและมนุษยเหลานั้น ฯ
จบมงคลสูตรที่ ๔
สูจิโลมสูตรที่ ๕
[๓๑๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูบน (แทนหิน) เตียงมีแมแคร
ในที่อยูของสูจโิ ลมยักษ ใกล (เทา) บานคยา ก็สมัยนั้นแล ขรยักษและ
สูจิโลมยักษเดินผานไปในที่ไมไกลพระผูมีพระภาค ลําดับนั้น ขรยักษไดกลาว
กะสูจิโลมยักษวา นั่นสมณะ สูจิโลมยักษไดกลาวกะขรยักษวา นั่นไมใชสมณะ
นั่นเปนสมณะเทียม เราทราบชัดวาสมณะหรือสมณะเทียมเพียงไร ลําดับนั้น
สูจิโลมยักษเขาไปเฝาพระผูม พี ระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวนอมกายของตนเขาไป
ใกลพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงเบนกาย (ของสูจิโลมยักษ) ออกไป
สูจิโลมยักษทูลถามพระผูมีพระภาควา ทานกลัวขาพเจาหรือสมณะ พระผูม-ี
*พระภาคตรัสวา เราไมกลัวทานดอกผูม ีอายุ แตสัมผัสของทานลามก ฯ
สู. ดูกรสมณะ ขาพเจาจักถามปญหากะทาน ถาทานไมพยากรณไซร
ขาพเจาจักควักดวงจิตของทานออกโยนทิ้งเสียหรือจักฉีกหทัยของทานเสีย หรือจัก
จับที่เทาทั้งสองแลวขวางไป ในแมน้ําคงคาฝง โนน ฯ
พ. เราไมเห็นบุคคลในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน
หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ผูซึ่งจะควักดวงจิตของเราออก
โยนทิ้ง หรือจะฉีกหทัยของเราเสีย หรือจะจับที่เทาทั้งสองแลวขวางไปในแมน้ํา
คงคาฝงโนน ผูม ีอายุ ก็แลทานปรารถนาจะถามปญหาขอใด ก็จงถามเถิด ฯ
ลําดับนั้นแล สูจิโลมยักษทลู ถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
[๓๒๐] ราคะและโทสะมีอะไรเปนเหตุเกิด ความไมยินดี ความ
ยินดี ขนลุกขนพอง เกิดแตอะไร วิตกทั้งหลายเกิดแตอะไร
แลวจึงปลอยลงไปหาใจที่เปนกุศล เหมือนพวกเด็กนอยเอา
ดายผูกตีนกาแลวปลอยลงไป ฉะนั้น ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบดวยพระคาถาวา
ราคะและโทสะมีอัตภาพเปนเหตุเกิด ความไมยินดี ความ
ยินดี ขนลุกขนพอง เกิดแตอัตภาพนี้ วิตกทั้งหลายเกิดแต
อัตภาพนี้แลวปลอยลงไปหาใจที่เปนกุศล เหมือนพวกเด็ก
นอยเอาดายผูกตีนกาแลวปลอยลงไป ฉะนั้นกิเลสทั้งหลาย
มีราคะเปนตน เกิดแตความเยื่อใย เกิดในตน เหมือน

ยานไทรเกิดแตตนไทร ฉะนั้น กิเลสเปนอันมาก ซานไป
แลวในกามทั้งหลาย เหมือนเถายานทรายรึงรัดไปแลวในปา
สัตวเหลาใด ยอมรูชัดซึ่งหมูกิเลสนั้นวามีกิเลสใดเปนเหตุ
สัตวเหลานั้นยอมบรรเทาซึ่งหมูกิเลสนั้นได ทานจงฟงเถิด
ยักษ สัตวเหลาใดยอมบรรเทาซึ่งหมูกิเลสได สัตวเหลานั้น
ยอมขามพนซึ่งโอฆะอันขามไดโดยยาก ที่ยังไมเคยขามแลว
เพื่อความไมเกิดอีก ฯ
จบสูจิโลมสูตรที่ ๕
ธรรมจริยสูตรที่ ๖
[๓๒๑] พระอริยเจาทั้งหลายกลาวความประพฤติทั้งที่เปนโลกิยและ
โลกุตทั้งสองนี้ คือ ความประพฤติธรรม พรหมจรรย
วาเปน (แกวอันสูงสุด) ธรรมเครื่องอยูอนั สูงสุด ถึงแม
บุคคลออกบวชเปนบรรพชิต ถาบุคคลนั้นเปนชาติปากกลา
ยินดีแลวในความเบียดเบียนดุจเนือ้ ไซร ความเปนอยูข อง
บุคคลนั้นเลวทราม ยอมยังกิเลสธุลีมีราคะเปนตนของตนให
เจริญ ภิกษุผูยินดีแลวในความทะเลาะ ถูกธรรมคือโมหะ
หุมหอแลว ยอมไมรูธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงแลว แม
อันเหลาภิกษุผูมีศีลเปนทีร่ ักบอกแลว ภิกษุผูถูกอวิชชา
หุมหอแลว ทําตนที่อบรมแลวใหลําบากอยู ยอมไมรูความ
เศราหมอง ยอมไมรูทางอันใหถึงนรก เมื่อไมรูก็เขาถึง
วินิบาต เขาถึงครรภจากครรภ เขาถึงที่มืดจากที่มดื ภิกษุผู
เชนนั้นแล ละไปแลว ยอมเขาถึงความทุกข ก็บุคคลใดผู
มีการงานเศราหมองเห็นปานนี้ตลอดกาลนาน พึงเปนผูเ ต็ม
แลวดวยบาป เหมือนหลุมคูถที่เต็มอยูนานป พึงเปนหลุม
เต็มดวยคูถ ฉะนั้น บุคคลนั้นเปนผูมีกเิ ลสเครื่องยียวน
หมดจดไดโดยยาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงรูจ ัก
บุคคลผูอาศัยเรือน ผูมีความปรารถนาลามก ผูมีความดําริ
ลามก ผูมีอาจาระและโคจรลามกเห็นปานนี้ เธอทั้งปวงพึง
เปนผูพรอมเพรียงกันเวนบุคคลนั้นเสีย จงกําจัดบุคคลผูเปน
เพียงดังแกลบ จงคราบุคคลผูเปนเพียงดังหยากเยื่อออกเสีย
แตนั้นจงขับบุคคลลีบผูไมใชสมณะแตมีความสําคัญวาเปน
สมณะไปเสีย ครั้นกําจัดบุคคลผูมีความปรารถนาลามก มี
อาจาระและโคจรลามกออกไปแลว เธอทั้งหลายผูบริสุทธิ์

แลว มีความเคารพกันและกัน จงสําเร็จการอยูรวมดวย
บุคคลผูบริสุทธิ์ทั้งหลาย แตนั้น เธอทั้งหลายผูพรอมเพรียง
กัน มีปญญาเครื่องรักษาตน จักกระทําที่สุดแหงทุกขได ฯ
จบธรรมจริยสูตรที่ ๖
พราหมณธรรมิกสูตรที่ ๗
[๓๒๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พราหมณมหาศาลชาว
แควนโกศลเปนอันมาก ผูแกเฒาเปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ เขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดสนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผาน
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวทูลถาม
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ บัดนี้ พวกพราหมณยอมปรากฏใน
พราหมณธรรมของพวกพราหมณเกาหรือ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ
ทั้งหลาย บัดนี้ พวกพราหมณหาปรากฏในพราหมณธรรมของพวกพราหมณ
เกาไม ฯ
พ. ขอประทานพระวโรกาส ขอทานพระโคดมโปรดตรัสพราหมณธรรม
ของพวกพราหมณเกา แกขาพระองคทั้งหลายเถิด ถาทานพระโคดมไมมคี วามหนัก
พระทัย ฯ
ภ. ดูกรพราหมณทั้งหลาย ถาอยางนั้น ทานทั้งหลายจงตั้งใจ จงใสใจ
ใหดี เราจักกลาว ฯ
พราหมณมหาศาลเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาค
ไดตรัสคาถาประพันธนี้วา
[๓๒๓] ฤาษีทั้งหลายมีในครั้งกอน สํารวมตน มีตบะละเบญจกามคุณแลว ไดประพฤติประโยชนของตนๆ พวกพราหมณ
แตเกากอนไมมีสัตวเลี้ยง ไมมีเงิน ไมมีสงิ่ ของตางๆ
พราหมณเหลานั้น มีทรัพยและขาวเปลือกอันเปนสวนแหง
การสาธยายมนต ไดรักษาขุมทรัพยอันประเสริฐไว ภัตที่
ประตูเรือนทายกทั้งหลาย เริ่มทําตั้งไวแลวเพื่อพราหมณเหลา
นั้น ทายกทั้งหลายไดสําคัญภัตนั้นวา เปนของที่ตนควรให
แกพราหมณเหลานั้น ผูแ สวงหาภัตที่เริ่มทําไวแลวดวย
ศรัทธา ชาวชนบท ชาวแวนแควน ผูมั่งคั่งดวยผาทีย่ อม
ดวยสีตางๆ และดวยที่นอนและที่อยู ไดนอบนอมพราหมณ
เหลานั้น พราหมณทั้งหลายผูอันธรรมรักษาแลว ใครๆ ไม

พึงฆา ไมพึงชนะ ใครๆ ไมหามพราหมณเหลานั้น ที่
ประตูแหงสกุลทั้งหลาย โดยประการทั้งปวง พราหมณเหลา
นั้นประพฤติพรหมจรรยตั้งแตเปนเด็กมาตลอดเวลาสี่สบิ แปด
ป ไดเที่ยวไปแสวงหาวิชชาและจรณะในกาลกอน พราหมณ
เหลานั้นไมไปหาหญิงอื่น ทั้งไมซื้อภรรยา อยูรวมกันเพราะ
ความรัก ชอบใจเสมอกันเทานั้น พราหมณผูเปนสามี ยอม
ไมรวมกับภรรยาผูเวนจากฤดู นอกจากสมัยที่ควรจะรวม
พราหมณยอมไมรวมเมถุนธรรมในระหวางโดยแท พราหมณ
ทั้งหลายสรรเสริญพรหมจรรย ศีล ความเปนผูซื่อตรง ความ
ออนโยน ตบะความสงบเสงี่ยม และความไมเบียดเบียน และ
แมความอดทน พราหมณผูเสมอดวยพรหม ผูมีความบาก
บั่นมั่นคง เปนผูสูงสุดกวาพราหมณเหลานั้น และพราหมณ
นั้นยอมไมเสพเมถุนธรรมโดยที่สุดความฝน พราหมณบาง
พวก ผูมีชาติแหงบุคคลผูรูแจงในโลกนีศ้ ึกษาตามวัตรของ
พราหมณผูเสมอดวยพรหมนั้นอยู ไดสรรเสริญพรหมจรรย
ศีลและแมขันติ พราหมณทั้งหลายขอขาวสาร ที่นอน ผา
เนยใสและน้ํามัน แลวรวบรวมไวโดยธรรม ไดกระทํายัญ คือ
ทานแตวัตถุ มีขาวสารเปนตนที่เขาใหแลวนั้น ในยัญที่ตน
ตั้งไว พราหมณเหลานั้นไมฆาแมโคเลย มารดา บิดา พี่นอง
ชายหรือญาติเหลาอื่น มิตรผูยิ่งใหญ ไมฆาแมโค ซึ่งเปนที่เกิด
แหงปญจโครสอันเปนยา ฉันใด แมโคเหลานี้ใหขาว ให
กําลัง ใหวรรณะ และใหความสุข พราหมณเหลานั้น
ทราบอํานาจประโยชนนี้แลว จึงไมฆาแมโคเลย ฉันนัน้
พราหมณทั้งหลายผูละเอียดออน มีรางกายใหญ มีวรรณะ
มียศ ขวนขวายในกิจนอยใหญ โดยธรรมของตน ได
ประพฤติแลวดวยขอปฏิบัติอันเปนเหตุใหหมูสัตวนี้ถึงความ
สุขในโลก ความวิปลาสไดมีแกพราหมณเหลานั้น เพราะ
ไดเห็นกามสุขอัน (ลามก) นอย ที่เกิดขึ้นจากกามคุณ
อันเปนของ (ลามก) นอย พราหมณทั้งหลายได
ปรารถนาเพงเล็งสมบัติของพระราชา เหลานารีที่ประดับ
ดีแลว รถเทียมดวยมาอาชาไนย ที่สรางตกแตงไวเปนอยางดี
มีการขลิบอันวิจิตร พื้นที่เรือน เรือนทีส่ รางกั้นเปนหองๆ
และโภคสมบัติซึ่งเปนของมนุษยอันโอฬาร เกลื่อนกลนไป

ดวยฝูงโค ประกอบไปดวยหมูนารีผูประเสริฐ พราหมณ
เหลานั้นผูกมนตในที่นนั้ แลว ไดเขาไปเฝาพระเจาโอกกากราชในกาลนั้นกราบทูลวา พระองคมีทรัพยและขาวเปลือก
มากมาย ขอเชิญพระองคทรงบูชายัญเถิด พระราชทรัพย
เครื่องปลื้มใจของพระองคมีมาก ลําดับนัน้ แล พราหมณ
ทั้งหลายยังพระราชาผูประเสริฐ ใหทรงยินยอมบูชายัญ
อัสสเมธะ ปุริสเมธะ (สัมมาปาสะ) วาชเปยยะ นิรัคคฬะ
พระราชาทรงบูชายัญเหลานี้แลว ไดพระราชาทานทรัพยแก
พราหมณทั้งหลาย คือ แมโค ที่นอน ผา เหลานารีที่
ประดับดีแลว รถเทียมดวยมาอาชาไนย ที่สรางตกแตงไว
เปนอยางดี มีการขลิบอันวิจิตร รับสั่งใหเอาธัญชาติตางๆ
บรรจุเรือนที่นารื่นรมย อันกั้นไวเปนหองๆ จนเต็มทุกหอง
แลวไดพระราชทานทรัพยแกพราหมณทั้งหลาย ก็พราหมณ
เหลานั้นไดทรัพยในที่นนั้ แลว ชอบใจการสั่งสมเสมอ
ตัณหายอมเจริญยิ่งแกพราหมณเหลานั้น ผูมีความปรารถนา
อันหยั่งลงแลว พราหมณเหลานั้นผูกมนตในที่นั้นแลว ได
เขาเฝาพระเจาโอกกากราชอีก กราบทูลวา แมโคทั้งหลาย
เกิดขึ้นเพื่อประโยชนสําหรับรับใชในสรรพกิจของมนุษย
เหมือนน้ํา แผนดิน เงิน ทรัพย และขาวเหนียว ฉะนั้น
เพราะวาน้ําเปนตนนั้นเปนเครื่องใชของสัตวทั้งหลาย ขอ
พระองคทรงบูชายัญเถิด ราชสมบัติของพระองคมีมาก ขอ
เชิญพระองคทรงบูชายัญเถิด พระราชทรัพยของพระองคมี
มาก ลําดับนั้นแล พราหมณทั้งหลายยังพระราชาผูประเสริฐ
ใหทรงยินยอมบูชายัญแลว ในการบูชายัญ พระราชาทรง
รับสั่งใหฆาแมโคหลายแสนตัว แมโคทั้งหลายเสมอดวยแพะ
สงบเสงี่ยม ถูกเขารีดนมดวยหมอ ยอมไมเบียดเบียนดวยเทา
ดวยเขา ดวยอวัยวะอะไรๆ โดยแท พระราชารับสั่งให
จับแมโคเหลานั้นที่เขาแลวใหฆาดวยศาตรา ลําดับนั้น
เทวดา พระอินทร พระพรหม อสูรและผีเสือ้ น้ํา ตางเปลง
วาจาวา มนุษยไมมีธรรม แลนไปเพราะศาตราตกลงที่แมโค
โรคสามชนิด คือ ความปรารถนา ๑ อนสนัญชรา ๑
(ความแกหงอม) ๑ ความปรารภสัตวของเลี้ยง ๑ ไดมีในกาล
กอน ไดแพรโรคออกเปน ๙๘ ชนิด บรรดาอาชญาทั้งหลาย

อธรรมนี้เปนของเกา เปนไปแลว แมโคทั้งหลายผูไม
ประทุษรายยอมถูกฆา คนผูบูชายัญทั้งหลายยอมเสื่อมจาก
ธรรม ธรรมอันเลวทรามนี้เปนของเกา วิญูชนติเตียนแลว
อยางนี้ วิญูชนเห็นธรรมอันเลวทรามเชนนี้ในที่ใด ยอม
ติเตียนคนผูบูชายัญในทีน่ ั้นเมื่อธรรมของพราหมณเกาฉิบหาย
แลวอยางนี้ศูทรและแพศยแตกกันแลว กษัตริยเปนอันมาก
แตกกันแลว ภรรยาดูหมิ่นสามี กษัตริยพราหมณผูเปนเผา
พันธุแหงพรหม แพศยและศูทรเหลาอื่น ผูอันโคตรรักษา
แลวทําวาทะวาชาติใหฉบิ หายแลว ไดตกอยูในอํานาจแหง
กามทั้งหลาย ฯ
[๓๒๔] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณมหาศาลเหลา
นั้นไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเ จริญ ภาษิตของพระองคแจม
แจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรง
ประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของคว่ํา เปดของที่ปด
บอกทางแกผูหลงทาง หรือตามประทีปในที่มดื ดวยหวังวาคนมีจักษุจักเห็นรูป
ฉะนั้นขาพระองคเหลานี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุ
สงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระองคเหลานี้วา เปนอุบาสกผูถึง
สรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบพราหมณธรรมิกสูตรที่ ๗
นาวาสูตรที่ ๘
[๓๒๕] ก็บุรุษพึงรูแจงธรรมจากบุคคลใด พึงบูชาบุคคลนั้น เหมือน
เทวดาบูชาพระอินทร ฉะนั้น บุคคลนั้นเปนพหูสูต ผูอันเตวาสิกบูชาแลว มีจิตเลือ่ มใสอันเตวาสิกนั้น ยอม
ชี้แจงธรรมใหแจมแจง บุรุษผูมีปญญา ไมประมาท
คบบุคคลผูเปนพหูสูตเชนนั้น กระทําธรรมนั้นใหมีประโยชน
ใครครวญแลว ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ยอมเปน
ผูรูแจมแจง แสดงธรรมแกผูอื่นและเปนผูละเอียด อันเตวาสิกซองเสพ อาจารยผูประกอบดวยธรรมนอย เปนคน
เขลา ผูยังไมบรรลุประโยชนและฤษยา ไมยังธรรมใหแจม
แจงในศาสนานี้เทียว ยังขามความสงสัยไมได ยอม
เขาถึงความตาย บุคคลไมยังธรรมใหแจมแจงแลว ไม
ใครครวญเนื้อความในสํานัก แหงบุคคลผูเปนพหูสูตทั้งหลาย
ไมรูดวยตนเอง ยังขามความสงสัยไมได จะสามารถ

ใหผูอื่นเพงพินิจไดอยางไร เหมือนคนขามแมน้ําที่มีนา้ํ มาก
มีกระแสไหลเชี่ยว ถูกน้ําพัดลอยไปตามกระแสน้ํา จะ
สามารถชวยใหผูอื่นขามไดอยางไร ฉะนั้น ผูใดขึ้นสูเรือที่
มั่นคง มีพายุและถอพรอมมูล ผูนั้นรูอบุ ายในเรือนั้น
เปนผูฉลาด มีสติ พึงชวยผูอื่นแมจํานวนมากในเรือนั้นให
ขามได แมฉันใด ผูใดไปดวยมรรคญาณทั้ง ๔ อบรม
ตนแลว เปนพหูสูต ไมมีความหวั่นไหวเปนธรรมดา ผูนั้น
แลรูชัดอยู พึงยังผูอื่นผูต ั้งใจสดับและสมบูรณดวยธรรม
อันเปนอุปนิสัยใหเพงพินิจได ฉันนั้น เพราะเหตุนั้นแล
บุคคลควรคบสัปบุรุษผูมีปญญา เปนพหูสูต บุคคลผูคบ
บุคคลเชนนั้น รูชัดเนื้อความแลว ปฏิบัติอยู รูแจงธรรม
แลว พึงไดความสุข ฯ
จบนาวาสูตรที่ ๘
กึสีลสูตรที่ ๙
ทานพระสารีบุตรทูลถามดวยคาถาวา
[๓๒๖] นรชนพึงมีปรกติอยางไร มีความประพฤติอยางไร พึงพอก
พูนกรรมเปนไฉน จึงจะเปนผูดํารงอยูโดยชอบ และพึง
บรรลุถึงประโยชนอันสูงสุดได พระเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
นรชนพึงเปนผูประพฤติออนนอมตอบุคคลผูเจริญ ไมริษยา
และเมื่อไปหาครูก็พึงรูจักกาล พึงรูจักขณะ ฟงธรรมีกถา
ที่ครูกลาวแลว พึงฟงสุภาษิตโดยเคารพ พึงไปหาครูผู
นั่งอยูในเสนาสนะของตนตามกาล ทํามานะดุจเสาใหพินาศ
พึงประพฤติออนนอม พึงระลึกถึงเนื้อความแหงภาษิต ธรรม
คือบาลี ศีล พรหมจรรย และพึงประพฤติโดยเอื้อเฟอ
ดวยดี นรชนมีธรรมเปนที่มายินดี ยินดีแลวในธรรม
ตั้งอยูในธรรม รูจักวินิจฉัยธรรม ไมพึงประพฤติถอยคํา
ที่ประทุษรายธรรมเลย พึงใหกาลสิ้นไปดวยภาษิตที่แท นรชน
ละความรื่นเริง การพูดกระซิบ ความร่ําไร ความประทุษราย ความหลอกลวงที่ทาํ ดวยมารยา ความยินดี ความถือตัว
ความแขงดี ความหยาบคาย และความหมกมุนดวยกิเลส
ดุจน้ําฝาด พึงเปนผูปราศจากความมัวเมา ดํารงตนมั่น
เที่ยวไป นรชนเชนนั้น รูแจงสุภาษิตที่เปนสาระ รูแจง

สูตรและสมาธิที่เปนสาระ ปญญาและสุตะ ยอมไมเจริญ
แกนรชนผูเปนคนผลุนผลัน เปนคนประมาท สวนนรชน
เหลาใด ยินดีแลวในธรรมที่พระอริยะเจาประกาศแลว นรชน
เหลานั้นเปนผูประเสริฐกวาสัตวที่เหลือดวยวาจา ดวยใจ
และการงาน นรชนเหลานั้นดํารงอยูดวยดีแลวในขันติ
โสรัจจะ และสมาธิ ไดบรรลุถึงธรรมอันเปนสาระแหงสติ
และปญญา ฯ
จบกึสีลสูตรที่ ๙
อุฏฐานสูตรที่ ๑๐
[๓๒๗] เธอทัง้ หลายจงลุกขึน้ เถิด จงนั่งเถิด เธอทั้งหลายจะได
ประโยชนอะไรดวยความหลับ เพราะความหลับจะเปน
ประโยชนอะไรแกเธอทัง้ หลาย ผูเรารอนเพราะโรค คือ
กิเลสมีประการตางๆ ถูกลูกศร คือ ราคะเปนตนแทงแลว
ยอยยับอยู เธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิด จงนั่งเถิด จงหมั่น
ศึกษาเพื่อสันติเถิด มัจจุราชอยารูวาเธอทั้งหลายประมาท
แลว ยังเธอทั้งหลายผูตกอยูในอํานาจใหลุมหลงเลย เธอ
ทั้งหลายจงขามตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ ซึ่งเปนเหตุ
ใหเทวดาและมนุษยผมู ีความตองการอาศัยรูป เปนตน ดํารงอยู
ขณะอยาไดลวงเธอทั้งหลายไปเสีย เพราะวาผูลวงขณะเสีย
แลว เปนผูยัดเยียดกันในนรกเศราโศกอยู ความประมาท
เปนดุจธุลี ตกตองแลวเพราะความมัวเมาในปฐมวัยนอกนี้
ความประมาทเปนดุจธุลี ตกตองแลวเพราะความมัวเมาใน
วัย เพราะฉะนั้น กุลบุตรผูเปนบัณฑิต พึงถอนลูกศร คือ
กิเลสมีราคะเปนตนของตนเสีย ดวยความไมประมาทและ
ดวยวิชชา ฯ
จบอุฏฐานสูตรที่ ๑๐
ราหุลสูตรที่ ๑๑
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา
[๓๒๘] เธอยอมไมดูหมิ่นบัณฑิต เพราะการอยูรวมกันเนืองๆ แล
หรือ การทรงคบเพลิง เพื่อมนุษยทั้งหลาย เธอนอบนอม
แลวแลหรือ ฯ
พระราหุลกราบทูลวา
ขาพระองคยอมไมดูหมิ่นบัณฑิต เพราะการอยูรวมกันเนืองๆ

การทรงคบเพลิงเพื่อมนุษยทั้งหลาย ขาพระองคนอบนอม
แลวเปนนิตย ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา
เธอละกามคุณหามีรูปเปนที่รัก เปนที่รื่นรมยใจ ออกบวช
ดวยศรัทธาแลว จงกระทําที่สุดทุกขเถิด เธอจงคบกัลยาณมิตร จงเสพที่นอนทีน่ ั่งอันสงัดเงียบ ปราศจากเสียง
กึกกอง จงรูจักประมาณในโภชนะ เธออยาไดกระทํา
ความอยากในวัตถุเปนที่เกิดตัณหาเหลานี้ คือ จีวร บิณฑบาต
ที่นอน ที่นั่ง และปจจัย เธออยากลับมาสูโลกนี้อีก จงเปน
ผูสํารวมในปาฏิโมกขและในอินทรีย ๕ จงมีสติไปแลวในกาย
จงเปนผูมากไปดวยความเบื่อหนาย จงเวนสุภนิมิต อันกอ
ใหเกิดความกําหนัด จงอบรมจิตใหมีอารมณเปนหนึ่ง ใหตั้ง
มั่นดีแลวในอสุภภาวนา จงอบรมวิปสนา จงละมานานุสัย
แตนั้นเธอจักเปนผูส งบ เพราะการละมานะเทีย่ วไป ฯ
ไดยินวา พระผูมีพระภาคตรัสสอนทานพระราหุล ดวยพระคาถาเหลานี้
เนืองๆ ดวยประการฉะนี้แล ฯ
จบราหุลสูตรที่ ๑๑
วังคีสสูตรที่ ๑๒
[๓๒๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่อคั คาฬวเจดีย ใกลเมืองอาฬวี
ก็สมัยนั้นแล พระเถระชื่อนิโครธกัปปะเปนอุปชฌายะ ของทานพระวังคีสะ
ปรินิพพานแลวไมนานที่อัคคาฬวเจดีย ครั้งนั้น ทานพระวังคีสะหลีกเรนอยูในที่
สงัด ไดเกิดความปริวิตกแหงใจขึ้นอยางนี้วา พระอุปชฌายะของเราปรินิพพาน
แลวหรือหนอแล หรือวายังไมปรินิพพาน ครั้นเวลาเย็น ทานพระวังคีสะ
ออกจากที่หลีกเรน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอประทานวโรกาส ขาพระองคหลีกออกเรนอยูในที่ลับ เกิดความปริวิตกแหง
ใจขึ้นอยางนี้วา พระอุปชฌายะของเราปรินิพพานแลวหรือหนอแล หรือวายัง
ไมไดปรินิพพาน ลําดับนั้น ทานพระวังคีสะลุกจากอาสนะ กระทําจีวรเฉวียงบา
ขางหนึ่ง ประณมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาค
ดวยคาถาวา
[๓๓๐] ขาพระองคทั้งหลาย ขอทูลถามพระศาสดาผูมีพระปญญา
ไมทราม ขาแตพระผูมีพระภาค ผูทรงเห็นธรรมอันมั่นคง

พระองคทรงขนานนามแหงภิกษุผูเปนพราหมณ ผูตัดความ
สงสัย มีชื่อเสียง มียศ ผูคมุ ครองตนได มุงวิมุติ ปรารภ
ความเพียร กระทํากาละที่อัคคาฬวเจดีย ที่ขาพระองคได
ประพฤตินอบนอมทานอยูวา นิโครธกัปปะ นิพพานแลว
ขาแตพระผูมีพระภาคผูศ ากยะ มีพระจักษุรอบคอบ แม
ขาพระองคทั้งหมดยอมปรารถนาเพื่อจะรูพระสาวกนั้น ขาพระองคทั้งหลายตั้งโสตไวชอบแลวเพื่อจะฟง พระองคเปน
พระศาสดาผูยอดเยี่ยมของขาพระองคทั้งหลาย ขอทรงโปรด
ตรัสความสงสัยของขาพระองคทั้งหลาย ขอพระองคตรัส
บอกความขอนี้แกขาพระองคเถิด ขาแตพระองคผูมีปญ
 ญา
เสมอดวยแผนดิน มีพระจักษุรอบคอบ ขอพระองคโปรด
ตรัสบอกภิกษุผูเปนพราหมณผูปรินิพพานแลว อนึ่ง ขอ
พระองคตรัสในทามกลางขาพระองคทงั้ หลาย เหมือนอยาง
ทาวสหัสสเนตร พระนามวาสักกะ ยอมตรัสในทามกลางแหง
เทวดาทั้งหลาย ฉะนั้น กิเลสเครื่องรอยรัดเหลาใดเหลาหนึ่ง
ในโลกนี้ เปนทางแหงโมหะ เปนฝกฝายแหงความไมรู
เปนที่ตั้งแหงความสงสัย กิเลสเครื่องรอยรัดเหลานั้น มา
ถึงพระตถาคตผูมีจักษุผูยิ่งกวานระทั้งหลายแลวยอมไมมี ก็
ถาวา พระผูมีพระภาคผูเ ปนบุรุษจะไมพึงกําจัดเหลากิเลสเสีย
โดยสวนเดียว เหมือนลมไมพึงกําจัดเมฆไซร สัตวโลก
ทั้งหมดถูกความไมรูปกคลุมแลว พึงเปนโลกมืด เหมือน
โลกที่ถูกเมฆปกคลุมแลวเปนโลกมืด ฉะนั้น นรชนทั้งหลาย
แมมีความรุงเรือง จะไมพึงเดือดรอน สวนนักปราชญ
ทั้งหลาย เปนผูกระทําความรุงเรือง ขาแตพระองคผูเปน
นักปราชญ เพราะเหตุนั้น ขาพระองคยอมสําคัญพระองควา
เปนนักปราชญ และวาผูก ระทําความรุงเรือง เหมือนอยาง
นั้นนั่นแล ขาพระองคทั้งหลายทราบอยู ซึ่งพระผูมีพระภาค
ผูเห็นแจมแจง จึงเขามาเฝา ขอพระองคโปรดตรัสบอก
ทรงกระทําใหแจมแจงซึ่งภิกษุชื่อนิโครธกัปปะ แกขาพระองค
ทั้งหลายในบริษัทเถิด พระองคผูมีพระดํารัสไพเราะ ขอ
จงตรัสถอยคําอันไพเราะเถิด ขอพระองคจงคอยเปลงดวย
พระสุรเสียงอันพระองคทรงกําหนดดีแลว เหมือนหมูหงส
ยกคอขึ้นแลว คอยๆ เปลงเสียงอันไพเราะ ฉะนั้น

ขาพระองคทั้งหมดเปนผูป ฏิบัติตรง จะคอยฟงพระดํารัส
อันไพเราะของพระองค ขาพระองคขอทูลวิงวอนใหพระองค
ผูละชาติและมรณะไดแลว ทรงกําจัดบาปไมมีสวนเหลือ
ใหทรงแสดงธรรม การกระทําความใครหามีแกปุถุชนทั้งหลาย
ไม สวนการกระทําความพิจารณายอมมีแกพระตถาคตทั้งหลาย
ไวยากรณอันสมบูรณนี้ เปนของพระองคผูมีพระปญญา
ผุดขึ้นดี ทรงเรียนดีแลว ขาแตพระผูมีพระภาคผูมีพระปญญา
ไมทราม อัญชลีมีในภายหลังนี้ ขาพระองคประฌมดีแลว
พระองคทรงทราบอยูซึ่งคติของภิกษุชื่อนิโครธกัปปะ อยาได
ทรงทําขาพระองคใหหลงเลย ขาแตพระผูมีพระภาคผูมคี วาม
เพียรไมทราม พระองคทรงรูแจงอริยธรรมอันประเสริฐยิ่ง
ทรงทราบอยูซึ่งไญยธรรมทั้งปวง อยาไดทรงทําขาพระองค
ใหหลงเลย ขาพระองคหวังจะไดสดับพระดํารัสของพระองค
อยู เหมือนบุรุษผูรอนแลวเพราะความรอนในฤดูรอน หวังจะ
ไดน้ํา ฉะนั้น ขอพระองคจงยังสัททายตนะ คือ สุตะให
ตกเถิด ภิกษุชื่อนิโครธกัปปะไดประพฤติพรหมจรรย ตาม
ความปรารถนา พรหมจรรยอะไรๆ ของทานไมเปลา นิพพาน
แลว ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุหรือ หรือวาเปนผูพน
วิเศษแลวยังมีอุปาทานเหลืออยู ขาพระองคทั้งหลายจะขอ
ฟงความขอนั้น ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบดวยพระคาถาวา
ภิกษุชื่อนิโครธกัปปะ ไดตัดตัณหาในนามรูปนี้ ที่เปนกระแส
แหงกัณหมาร อันนอนเนือ่ งแลวสิ้นกาลนาน เธอได
ขามพนชาติและมรณะไมมีสวนเหลือ ปรินิพพานแลวดวย
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ พระผูมีพระภาค ผูประเสริฐสุด
ดวยอินทรีย ๕ เปนตน ไดตรัสอยางนี้ ฯ
ทานพระวังคีสะกราบทูลวา
ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคนี้ไดฟงแลว ยอมเลือ่ มใส
พระดํารัสของพระองค ไดยินวา ขาพระองคไดทลู ถามถึง
พรหมจรรยอันไมเปลา พระองคผูเปนพราหมณไมลวงขา
พระองค พระสาวกของพระพุทธเจา เปนผูมีปรกติกลาว
อยางใด กระทําอยางนั้น ไดตัดขายอันมัน่ คงนั้นๆ ของ
มัจจุราชผูมีมายาขาดแลว ขาแตพระผูมีพระภาค ภิกษุ

ชื่อนิโครธกัปปะผูสมควร ไดเห็นเบื้องตนแหงอุปาทาน
ไดลวงบวงมารที่ขามไดแสนยากแลวหนอ ฯ
จบวังคีสสูตรที่ ๑๒
สัมมาปริพพาชนิยสูตรที่ ๑๓
พระพุทธนิมิตตรัสถามดวยพระคาถาวา
[๓๓๑] เราขอถามมุนีผูมีปญญามาก ผูขามถึงฝง ปรินิพพานแลว
ดํารงตนมั่น ภิกษุนั้นบรรเทากามทั้งหลายแลว พึงเวน
รอบโดยชอบในโลกอยางไร ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ภิกษุใด ถอนการถือความเกิด ความฝนและลักษณะวา
เปนมงคลขึ้นไดแลว ภิกษุนั้นละมงคลอันเปนโทษไดแลว
พึงเวนรอบโดยชอบในโลก ภิกษุพึงนําเสียซึ่งความกําหนัด
ในกามทั้งหลาย ทั้งที่เปนของมนุษย ทั้งที่เปนของทิพย
ภิกษุนั้นตรัสรูธรรมแลว กาวลวงภพไดแลว พึงเวนรอบ
โดยชอบในโลก ภิกษุกําจัดคําสอเสียดแลว พึงละความ
โกรธ ความตระหนี่ ภิกษุนั้นละความยินดีและความ
ยินรายไดแลว พึงเวนรอบโดยชอบในโลก ภิกษุละสัตว
และสังขารอันเปนที่รักและไมเปนที่รักแลว ไมถือมั่น อัน
ตัณหาและทิฐิไมอาศัยแลวในภพไหนๆ หลุดพนแลวจาก
ธรรมเปนที่ตั้งแหงสังโยชน พึงเวนรอบโดยชอบในโลก
ภิกษุนั้น กําจัดเสียแลวซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจแหงความ
พอใจในความยึดถือทั้งหลาย ยอมไมเห็นความเปนสาระ
ในอุปธิทั้งหลาย ภิกษุนั้นผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัยแลว
อันใครๆ พึงนําไปไมได พึงเวนรอบโดยชอบในโลก
ภิกษุนั้นไมผิดพลาดดวยวาจาใจและการงานแลว รูแจง
แลวซึ่งธรรมโดยชอบ ปรารถนาบทคือนิพพานอยู พึงเวน
รอบโดยชอบในโลก ภิกษุใดประสบอยู ไมพึงยึดถือ
วาเราแมถูกดาก็ไมพึงผูกโกรธ ไดโภชนะที่ผูอื่นใหแลว
ไมพึงประมาทมัวเมา ภิกษุนั้นพึงเวนรอบโดยชอบในโลก
ภิกษุละความโลภและภพแลว งดเวนจากการตัดและการ
จองจําสัตวอื่น ขามพนความสงสัย ไมมกี ิเลสดุจลูกศร
พึงเวนรอบโดยชอบในโลก ภิกษุรูแจงความปฏิบัติอันสมควร
แกตน และรูแจงธรรมตามความเปนจริงแลว ไมพึงเบียด-

เบียนสัตวไรๆ ในโลก พึงเวนรอบโดยชอบในโลก ภิกษุ
ใดไมมีอนุสัย ถอนอกุศลมูลอะไรๆ ขึ้นไดแลว ภิกษุ
นั้นไมมีความหวัง ไมมีตัณหา พึงเวนรอบโดยชอบ
ในโลก ภิกษุผูสิ้นอาสวะ ละมานะไดแลว กาวลวง
ธรรมชาติอันเปนทางแหงราคะไดหมด ฝกฝนตน ดับกิเลส
ไดแลว มีจิตตั้งมั่น พึงเวนรอบโดยชอบในโลก ภิกษุผู
มีศรัทธาไดสดับแลว เห็นมรรค ไมแลนไปดวยอํานาจ
ทิฐิในสัตวทั้งหลายผูไปแลวดวยทิฐิ ภิกษุนั้นเปนนักปราชญ
กําจัดเสียซึ่งโลภะ โทสะ และปฏิฆะ พึงเวนรอบ
โดยชอบในโลก ภิกษุนั้นชนะกิเลสดวยอรหัตมรรคอันหมด
จดดี มีกิเลสดุจหลังคาเปดแลว มีความชํานาญในธรรม
ทั้งหลาย ถึงนิพพาน ไมมีความหวั่นไหว ฉลาดในญาณ
อันเปนที่ดับสังขาร พึงเวนรอบโดยชอบในโลก ภิกษุ
ลวงความกําหนดวาเราวาของเรา ในปญจขันธทั้งทีเ่ ปนอดีต
ทั้งที่เปนอนาคต มีปญญาบริสุทธิ์กาวลวงทั้ง ๓ กาล หลุด
พนแลวจากอายตนะทั้งปวง พึงเวนรอบโดยชอบในโลก
ภิกษุผูรูบทแหงสัจจะทั้งหลาย ตรัสรูธรรม เห็นการละ
อาสวะทั้งหลายเปนวิวฏะ (นิพพาน) ไมของอยูในภพไหนๆ
เพราะความหมดสิ้นไปแหงอุปธิทั้งปวง พึงเวนรอบโดยชอบ
ในโลก ฯ
พระพุทธนิมิตตรัสพระคาถาวา
ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนี้เปนอยางนัน้ แนแททีเดียว ภิกษุ
ใดมีปรกติอยูอยางนี้ ฝกฝนตนแลว ลวงธรรมเปนที่ตั้ง
แหงสังโยชนทั้งปวง ภิกษุนั้นพึงเวนรอบโดยชอบในโลก ฯ
จบสัมมาปริพพาชนิยสูตรที่ ๑๓
ธรรมิกสูตรที่ ๑๔
[๓๓๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ธรรมิกอุบาสก
พรอมดวยอุบาสก ๕๐๐ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
[๓๓๓] ขาแตพระโคดมผูมีพระปญญาเสมอดวยแผนดิน ขาพระองคขอ
ทูลถามพระองค อุบาสกผูออกบวชเปนบรรพชิตก็ดี อุบาสก

ผูยังอยูครองเรือนอีกก็ดี บรรดาสาวกทั้งสองพวกนี้สาวก
กระทําอยางไรจึงจะเปนผูยังประโยชนใหสําเร็จ พระองค
เทานั้นแล ทรงทราบชัดซึ่งคติและความสําเร็จของโลกพรอม
ทั้งเทวโลก บุคคลผูเห็นประโยชนอันละเอียดเชนกับพระ
องคยอมไมมี บัณฑิตทั้งหลายยอมกลาวพระองคแล วาเปน
พระพุทธเจาผูประเสริฐ พระองคทรงแทงตลอดไญยธรรม
ทรงอนุเคราะหเหลาสัตว ไดทรงประกาศพระญาณและธรรม
ทั้งปวง ขาแตพระโคดมผูมีพระจักษุรอบคอบ พระองคผูมี
กิเลสดุจหลังคาที่เปดแลว เปนผูปราศจากมลทิน ไพโรจน
อยูในโลกทั้งปวง พญาชาง (เทพบุตร) ชื่อเอราวัณ
ทราบวา พระผูมีพระภาคนี้ทรงชนะบาปธรรม ดังนี้แลว
ไดไปในสํานักของพระองค พญาชางเอราวัณแมนั้นทูลถาม
ปญหากะพระองค ไดสดับปญหาแลวซองสาธุการชื่นชม
ยินดี ไดบรรลุธรรมไปแลว แมพระราชาพระนามวา
เวสสวัณกุเวรก็เขาเฝาพระองคทูลไตถามธรรมอยู พระองค
อันพระราชาพระนามวาเวสสวัณกุเวรแมนั้นแล ทูลถามแลว
ยอมตรัสบอก ทาวเวสสวัณกุเวรแมนั้นแล ไดสดับปญหาแลว
ทรงชื่นชมยินดี ไดเสด็จไปแลว พวกเดียรถียก็ดี อาชีวกก็ดี
นิครนถก็ดี ผูมีปรกติกระทําวาทะทั้งหมดนี้ยอมไมเกินพระองค
ดวยปญญา เหมือนบุคคลผูหยุดอยู ไมพึงเกินคนเดินเร็วซึ่ง
เดินอยู ฉะนั้น พวกพราหมณก็ดี แมพวกพราหมณผูเฒาก็ดี
ผูมีปรกติกระทําวาทะเหลาใดเหลาหนึ่งมีอยู และแมชนเหลา
อื่นสําคัญอยูวา เราทั้งหลายผูมีปรกติกระทําวาทะ ชนเหลา
นั้นทั้งหมด เปนผูเนือ่ งดวยประโยชนในพระองค ขาแต
พระผูมีพระภาค ขาพระองคทั้งหมดกําลังคอยฟงดวยดี ซึ่ง
ธรรมที่ละเอียดและนําความสุขมาให อันพระองคตรัสดีแลว
นี้ ขาแตพระพุทธเจาผูประเสริฐ พระองคอันขาพระองค
ทั้งหลายทูลถามแลว ไดโปรดตรัสบอกความขอนั้น แกขา
พระองคทั้งหลาย ภิกษุกับทั้งอุบาสกเหลานี้แมทั้งหมดนั่ง
ประชุมกันแลวในที่นั้นแหละ เพื่อจะฟงขอจงตั้งใจฟงธรรม
ที่พระผูมีพระภาคผูไมมมี ลทินตรัสรูแลว เหมือนเทวดา
ทั้งหลายตั้งใจฟงสุภาษิตของทาววาสวะ ฉะนั้น ฯ
พระผูมีพระภาค เพื่อจะทรงแสดงปฏิปทาของบรรพชิตกอน ตรัสเรียก

ภิกษุทั้งหลายมาแลว จึงตรัสพระคาถาวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟงเรา เราจะยังเธอ
ทั้งหลายใหฟงธรรมอันกําจัดกิเลส และเธอทั้งปวงจงประ
พฤติธรรมอันกําจัดกิเลสนั้น ภิกษุผูมีปญญาความคิด ผูเห็น
ประโยชน พึงเสพอิริยาบถอันสมควรแกบรรพชิตนั้น ภิกษุ
ไมพึงเที่ยวไปในเวลาวิกาลเลย อนึ่งภิกษุพึงเที่ยวไปเพื่อ
บิณฑบาตในบานในกาล ดวยวาธรรมเปนเครื่องของทั้งหลาย
ยอมของภิกษุผูเที่ยวไปในกาลอันไมสมควรไว เพราะเหตุ
นั้น ทานผูรูทั้งหลายยอมไมเทีย่ วไปในเวลาวิกาล รูป เสียง
กลิ่น รส และผัสสะ ยอมยังสัตวทั้งหลายใหมัวเมา ภิกษุนั้น
กําจัดเสียแลวซึ่งความพอใจในธรรมเหลานี้ พึงเขาไปยัง
โอกาสที่จะพึงบริโภคอาหารในเวลาเชาโดยกาล อนึ่ง ภิกษุ
ไดบิณฑบาตแลวตามสมัย พึงกลับไปนั่งในที่สงัดแตผู
เดียว ภิกษุผูสงเคราะหอตั ภาพแลว คิดถึงขันธสันดาน
ในภายใน ไมพึงสงใจไปในภายนอก ถาแมวาภิกษุนั้น
พึงเจรจากับสาวกอื่น หรือกับภิกษุรูปไรๆ ไซร ภิกษุนั้นพึง
กลาวธรรมอันประณีต ไมพึงกลาวคําสอเสียด ทั้งไมพงึ
กลาวคําติเตียนผูอื่น ก็บุคคลบางพวกยอมประถอยคํากัน
เรายอมไมสรรเสริญบุคคลเหลานั้นผูมปี ญญานอย ความ
เกี่ยวของดวยการวิวาท เกิดจากคลองแหงคํานั้นๆ ยอม
ของบุคคลเหลานั้นไว เพราะบุคคลเหลานั้นสงจิตไปในที่ไกล
จากสมถะและวิปสนา สาวกผูมีปญญาดี ฟงธรรมที่พระสุคต
ทรงแสดงแลว พิจารณาบิณฑบาต ที่อยู ที่นอน ที่นั่ง
น้ํา และการซักมลทินผาสังฆาฏิแลวพึงเสพ เพราะเหตุนั้น
แล ภิกษุไมติดแลวในธรรมเหลานี้ คือ บิณฑบาต ที่นอน
ที่นั่ง น้ํา และการซักมลทินผาสังฆาฏิ เหมือนหยาดน้ํา
ไมติดในใบบัว ฉะนั้น ก็เราจะบอกวัตรแหงคฤหัสถแกเธอ
ทั้งหลาย สาวกกระทําอยางไรจึงจะเปนผูยังประโยชนให
สําเร็จ จริงอยูสาวกไมพึงไดเพื่อจะถูกตองธรรมของภิกษุ
ลวนดวยอาการที่มีความหวงแหน สาวกวางอาชญาในสัตว
ทุกหมูเหลา ทั้งผูที่มั่นคงทั้งผูที่ยังสะดุงในโลกแลว ไมพงึ
ฆาสัตวเอง ไมพึงใชผูอื่นใหฆา และไมพึงอนุญาตใหผูอื่นฆา
แตนั้น สาวกรูอยู พึงเวนสิ่งที่เขาไมใหอะไรๆ ในที่ไหนๆ

ไมพึงใชใหผูอื่นลัก ไมพงึ อนุญาตใหผูอื่นลัก พึงเวนวัตถุ
ที่เจาของเขาไมใหทั้งหมด สาวกผูรูแจงพึงเวนอพรหมจรรย
เหมือนบุคคลเวนหลุมถานเพลิงที่ไฟลุกโชน ฉะนั้น แต
เมื่อไมสามารถประพฤติพรหมจรรย ก็ไมพึงกาวลวงภรรยา
ของผูอื่น ก็สาวกผูอยูในที่ประชุมก็ดี อยูในทามกลางบริษัท
ก็ดี ไมพึงกลาวเท็จแกบุคคลผูหนึ่ง ไมพึงใหผูอื่นกลาว
คําเท็จ ไมพึงอนุญาตใหผูอื่นกลาวเท็จ พึงเวนคําไมเปนจริง
ทั้งหมด สาวกผูเปนคฤหัสถไมพึงดื่มน้ําเมา พึงชอบใจธรรมนี้
ไมพึงใชใหผูอื่นดื่ม ไมพงึ อนุญาตใหผูอื่นดื่ม เพราะทราบ
ชัดการดื่มน้ําเมานั้นวา มีความเปนบาเปนที่สุด คนพาล
ทั้งหลายยอมกระทําบาปเอง และใชคนอื่นผูประมาทแลว
ใหกระทําบาป เพราะความเมานั่นเอง สาวกพึงเวนความ
เปนบา ความหลงที่คนพาลใครแลว อันเปนบอเกิดแหง
บาปนี้ ไมพึงฆาสัตว ไมพึงถือเอาสิ่งของที่เจาของเขาไมไดให
ไมพึงพูดมุสา ไมพึงดื่มน้ําเมา พึงเวนจากเมถุนธรรมอันเปน
ความประพฤติไมประเสริฐ ไมพึงบริโภคโภชนะในเวลา
วิกาลในราตรี ไมพึงทัดทรงดอกไมและไมพึงลูบไลของหอม
พึงนอนบนเตียงหรือบนพื้นดินที่เขาลาดแลว บัณฑิตทั้งหลาย
กลาวอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการนี้แล วาอัน
พระพุทธเจาผูถึงที่สุดแหงทุกข ทรงประกาศไวแลว แตนั้น
สาวกผูมีใจเลื่อมใส พึงเขาจําอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘
ประการใหบริบูรณดี ตลอดวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และ ๘ ค่ํา
แหงปกข และตลอดปาฏิหาริกปกข แตนั้นสาวกผูรูแจง
เขาจําอุโบสถอยูแตเชาแลว มีจิตเลื่อมใส ชื่นชมอยู
เนืองๆ พึงแจกจายภิกษุสงฆดวยขาวและน้ําตามควร พึงเลี้ยง
มารดาและบิดาดวยโภคสมบัติที่ไดมาโดยชอบธรรม พึงประกอบการคาขายอันชอบธรรม ไมประมาท ประพฤติวัตรแหง
คฤหัสถนี้อยู ยอมเขาถึงเหลาเทวดาชื่อวาสยัมปภา ผูมี
รัศมีในตน ฯ
จบธรรมิกสูตรที่ ๑๔
จบจูฬวรรคที่ ๒
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ

๑. รัตนสูตร ๒. อามคันธสูตร ๓. หิริสูตร ๔. มงคลสูตร ๕. สูจิโลม*สูตร ๖. ธรรมจริยสูตร ๗. พราหมณธรรมิกสูตร ๘. นาวาสูตร ๙. กึสีลสูตร
๑๐. อุฏฐานสูตร ๑๑. ราหุลสูตร ๑๒. วังคีสสูตร ๑๓. สัมมาปริพพาชนิยสูตร
๑๔. ธรรมิกสูตร ฯ
ทานผูรูทั้งหลายกลาวพระสูตร ๑๔ สูตรวาจูฬวรรคแล ฯ
---------สุตตนิบาต มหาวรรคที่ ๓
ปพพชาสูตรที่ ๑
ทานพระอานนทกลาวคาถาวา
[๓๕๔] ขาพเจาจักสรรเสริญบรรพชา อยางที่พระพุทธเจาผูมีพระจักษุ
ทรงบรรพชา ขาพเจาจักสรรเสริญบรรพชา อยางที่พระพุทธเจาพระองคนั้นทรงทดลองอยู ทรงพอพระทัยบรรพชา
ดวยดี พระพุทธเจาทรงเห็นวา ฆราวาสนี้คับแคบ เปนบอ
เกิดแหงธุลี และทรงเห็นวา บรรพชาปลอดโปรง จึงทรง
บรรพชา พระพุทธเจาครั้นทรงบรรพชาแลว ทรงเวนบาปกรรม
ทางกาย ทรงละวจีทุจริต ทรงชําระอาชีพใหหมดจด พระ
พุทธเจามีพระลักษณะอันประเสริฐมากมาย ไดเสด็จถึงกรุง
ราชคฤห เสด็จเที่ยวไปยังคิริพชนคร แควนมคธ เพื่อ
บิณฑบาตพระเจาพิมพิสารประทับยืนอยูบนปราสาท ไดทอด
พระเนตรเห็นพระพุทธเจาพระองคนั้น ผูสมบูรณดวยลักษณะ
จึงไดตรัสเนื้อความนี้วา แนะทานผูเ จริญทั้งหลาย ทานทั้งหลาย
จงดูภิกษุรูปนี้เถิด ภิกษุรูปนี้มีรูปงามสมบูรณ มีฉวีวรรณ
บริสุทธิ์ ถึงพรอมดวยการเที่ยวไป และเพงดูเพียงชั่วแอก
มีจักษุทอดลง มีสติ ภิกษุรูปนี้หาเหมือนผูบวชจากสกุลต่ํา
ไม ราชทูตทั้งหลายจงรีบไปเถิด เพื่อทราบวาภิกษุรูปนี้จัก
ไป ณ ที่ไหน ราชทูตที่พระเจาพิมพิสารสงไปเหลานั้น
ไดติดตามไปขางหลังเพือ่ ทราบวา ภิกษุรูปนี้จะไปที่ไหน
จักอยู ณ ที่ไหน พระพุทธเจาเสด็จไปตามลําดับตรอก ทรง
คุมครองทวาร สํารวมดีแลว มีพระสติสัมปชัญญะ ไดทรง
ยังบาตรใหเต็มเร็ว พระองคผูเปนมุนี เสด็จเทีย่ วบิณฑบาต
แลว เสด็จออกจากพระนคร เสด็จไปยังปณฑวบรรพต
ดวยทรงพระดําริวา จักประทับอยู ณ ที่นั้น ราชทูตทั้ง ๓
เห็นพระพุทธเจาเสด็จเขาไปสูที่ประทับ จึงพากันเขาไปเฝา

คนหนึ่งกลับมากราบทูลแตพระราชาวา ขอเดชะ ภิกษุรูปนั้น
นั่งอยูเบื้องหนาภูเขาปณฑวะ เหมือนเสือโครง โคอุสุภราช
และราชสีหในถ้ํา ฉะนั้น พระมหากษัตริย ทรงสดับคําของ
ราชทูตแลว รีบดวนเสด็จไปยังปณฑวบรรพตดวยยานอันอุดม
ทาวเธอเสด็จไปตลอดพื้นที่แหงยานแลว เสด็จลงจากยาน
เสด็จพระราชดําเนินดวยพระบาท เขาไปถึงปณฑวบรรพตนั้น
แลว ประทับนั่ง ครั้นแลวไดทรงสนทนาปราศรัย ครั้นผาน
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดตรัสเนื้อความนี้วา
ทานยังหนุมแนน ตั้งอยูในปฐมวัย สมบูรณดวยความเฟอง
ฟูแหงวรรณะ เหมือนกษัตริยผูมีพระชาติ ทานยังหมูพล
ใหงามอยู ผูอันหมูประเสริฐหอมลอมแลว ขาพเจาจะให
โภคสมบัติ ขอเชิญทานบริโภคโภคสมบัติเถิด ทานอัน
ขาพเจาถามแลวขอจงบอกชาติแกขาพเจาเถิด ฯ
พระพุทธเจาตรัสพระคาถาตอบวา
ดูกรมหาบพิตร ชนบทแหงแควนโกศลซึ่งเปนที่อยูขาง
หิมวันตประเทศ สมบูรณดวยทรัพยและความเพียร อาตมภาพ
โดยโคตรชื่ออาทิตย โดยชาติชื่อศากยะ ไมปรารถนากาม
เปนผูออกบวชจากสกุลนั้น อาตมภาพเห็นโทษในกาม
ทั้งหลาย เห็นการบรรพชาเปนที่ปลอดโปรง จักไปเพื่อความ
เพียร ใจของอาตมภาพยินดีในความเพียรนี้ ฯ
จบปพพชาสูตรที่ ๑
ปธานสูตรที่ ๒
[๓๕๕] มารไดเขามาหาเราผูม ีตนสงไปแลวเพื่อความเพียร บากบั่น
อยางยิ่ง เพงอยู ที่ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา เพื่อบรรลุนิพพาน
อันเกษมจากโยคะ กลาววาจานาเอ็นดูวา ทานผูซูบผอม มีผิว
พรรณเศราหมอง ความตายของทานอยูในที่ใกล เหตุแหง
ความตายของทานมีตั้งพันสวน ความเปนอยูของทานมีสวน
เดียว ชีวิตของทานผูยังเปนอยูประเสริฐกวา เพราะวาทาน
เปนอยูจักกระทําบุญได ทานประพฤติพรหมจรรย และบูชา
ไฟอยู ยอมสั่งสมบุญไดมาก ทานจักทําประโยชนอะไรดวย
ความเพียร ทางเพื่อความเพียรพึงดําเนินไปไดยาก กระทําได
ยาก ใหเกิดความยินดีไดยาก มารไดยืนกลาวคาถาเหลานี้ใน
สํานักของพระพุทธเจา พระผูมีพระภาคตรัสคาถาประพันธ

นี้กะมารผูกลาวอยางนัน้ วา แนะมารผูม ีบาป ผูเปนเผาพันธุ
ของคนประมาท ทานมาในที่นี้ดวยความตองการอันใด ความ
ตองการอันนั้นดวยบุญ แมมีประมาณนอย ก็ไมมีแกเรา สวน
ผูใดมีความตองการบุญ มารควรจะกลาวกะผูนั้น เรามีศรัทธา
ตบะ วิริยะ และปญญา ทานถามเราแมผมู ีตนสงไปแลว
ผูเปนอยูอยางนี้เพราะเหตุไร ลมนี้พึงพัดกระแสแมนา้ํ ทั้ง
หลายใหเหือดแหงไปได เลือดนอยหนึ่งของเราผูมีใจเด็ด
เดี่ยวไมพึงเหือดแหง เมื่อโลหิตเหือดแหงไปอยู ดีและเสลษม
ยอมเหือดแหงไป เมื่อเนือ้ สิ้นไปอยู จิตยอมเลื่อมใสโดยยิ่ง
สติปญญา และสมาธิของเรา ยอมตั้งมัน่ โดยยิ่ง เรานั้นถึงจะ
ไดรับเวทนาอันแรงกลาอยูอยางนี้ จิตยอมไมเพงเล็งกาม
ทั้งหลาย ทานจงดูความที่สัตวเปนผูบริสุทธิ์ กามทั้งหลาย
เรากลาววาเปนเสนาที่ ๑ ของทาน ความไมยินดีเรากลาววา
เปนเสนาที่ ๒ ของทาน ความหิวและความระหาย เรากลาว
วาเปนเสนาที่ ๓ ของทาน ตัณหา เรากลาววาเปนเสนา
ที่ ๔ ของทาน ถีนมิทธะ เรากลาววาเปนเสนาที่ ๕ ของ
ทาน ความขลาดกลัว เรากลาววาเปนเสนาที่ ๖ ของทาน
ความสงสัย เรากลาววาเปนเสนาที่ ๗ ของทาน ความลบหลู
ความหัวดื้อ เรากลาววาเปนเสนาที่ ๘ ของทาน ลาภ สรรเสริญ สักการะ เรากลาววาเปนเสนาที่ ๙ ของทาน และยศ
ที่ไดมาผิดซึ่งเปนเหตุ ใหบุคคลยกตนและดูหมิ่นผูอ ื่นเรากลาว
วาเปนเสนาที่ ๑๐ ของทาน แนะมาร เสนาของทานนี้มปี กติ
กําจัดซึ่งคนผูมีธรรมดํา คนผูไมกลายอมไมชนะซึ่งเสนาของ
ทานนั้น สวนคนผูกลายอมชนะได ครั้นชนะแลวยอมได
ความสุข ก็เพราะเหตุที่ไดความสุขนั้น แมเรานี้ก็พึงรักษา
หญามุงกระตายไว นาติเตียนชีวิตของเรา เราตายเสียใน
สงครามประเสริฐกวา แพแลวเปนอยูจะประเสริฐอะไร
สมณพราหมณบางพวกหยั่งลงแลวในเสนาของทานนี้ ยอม
ไมปรากฎ สวนผูที่มีวัตรงาม ยอมไปโดยหนทางที่ชนทั้งหลาย
ไมรู เราเห็นมารพรอมดวยพาหนะยกออกแลวโดยรอบ
จึงมุงหนาไปเพื่อรบ มารอยาไดยังเราใหเคลื่อนจากที่ โลก
พรอมดวยเทวโลกยอมครอบงําเสนาของทานไมได เราจะ
ทําลายเสนาของทานเสียดวยปญญา เหมือนบุคคลทําลาย

ภาชนะดินทั้งดิบทั้งสุก ดวยกอนหิน ฉะนั้น เราจักกระทํา
สัมมาสังกัปปะใหชํานาญและดํารงสติใหตั้งมั่นเปนอันดี แลว
จักเที่ยวจากแควนนี้ไปยังแควนโนน แนะนําสาวกเปนอันมาก
สาวกผูไมประมาทเหลานัน้ มีใจเด็ดเดีย่ ว กระทําตามคําสัง่
สอนของเราจักถึงที่ซึ่งไมมีความใคร ที่ชนทั้งหลายไปถึงแลว
ยอมไมเศราโศก ฯ
มารกลาวคาถาวา
เราไดติดตามรอยพระบาทของพระผูมพี ระภาคสิ้น ๗ ป ไมได
ประสบชองของพระสัมพุทธเจาผูมีศิริ มารไดไปตามลม
รอบๆ กอนหินซึ่งมีสีคลายกอนมันขน ดวยคิดวา เราจะ
ประสบความออนโยนในพระโคดมนี้บาง ความสําเร็จ
ประโยชนพึงมีบาง มารไมไดความพอใจในพระสัมพุทธเจา
ไดกลายเปนลมหลีกไปดวยคิดวา เราถึงพระโคดมแลว
จะทําใหทรงเบื่อพระทัยหลีกไป เหมือนกาถึงไสลบรรพต
แลวบินหลีกไป ฉะนั้น พิณของมารผูถูกความโศกครอบงํา
แลว ไดตกจากรักแร ลําดับนั้น มารนั้นเสียใจ ไดหายไป
ในที่นั้นนั่นแล ฯ
จบปธานสูตรที่ ๒
สุภาษิตสูตรที่ ๓
[๓๕๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย วาจาอันประกอบดวยองค ๔ เปน
วาจาสุภาษิต ไมเปนทุพภาษิต เปนวาจาไมมีโทษ และวิญูชนไมพึงติเตียน
องค ๔ เปนไฉน คือ ภิกษุในศาสนานี้ ยอมกลาวแตคําที่เปนสุภาษิต ไมกลาว
คําที่เปนทุพภาษิต ๑ ยอมกลาวคําที่เปนธรรม ไมกลาวคําที่ไมเปนธรรม ๑
ยอมกลาวแตคาํ อันเปนที่รัก ไมกลาวคําอันไมเปนที่รัก ๑ ยอมกลาวแตคําสัตย
ไมกลาวคําเหลาะแหละ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย วาจาอันประกอบดวยองค ๔ นี้แล
เปนวาจาสุภาษิต ไมเปนทุพภาษิต เปนวาจาไมมีโทษ และวิญูชนไมพึง
ติเตียน ฯ
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว
จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา

สัตบุรุษทั้งหลาย ไดกลาวคําอันเปนสุภาษิตวาเปนคําสูงสุด
บุคคลพึงกลาวแตคําที่เปนธรรม ไมพึงกลาวคําที่ไมเปนธรรม
ขอนั้นเปนที่ ๒ บุคคลพึงกลาวคําอันเปนที่รัก ไมพึงกลาว
คําอันไมเปนที่รัก ขอนั้นเปน ที่ ๓ บุคคลพึงกลาวคําสัตย
ไมพึงกลาวคําเหลาะแหละ ขอนั้นเปนที่ ๔ ฯ
[๓๕๗] ลําดับนั้นแล ทานพระวังคีสะลุกจากอาสนะ หมจีวรเฉวียงบา
ขางหนึ่ง ประณมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคประทับอยู แลวไดกราบทูลวา
ขาแตพระผูมีพระภาค พระธรรมเทศนา ยอมแจมแจงแกขา พระองค ขาแตพระ
สุคต พระธรรมเทศนายอมแจมแจงแกขาพระองค พระผูมพี ระภาคตรัสวา
ดูกรวังคีสะ ธรรมเทศนาจงแจมแจงกะเธอเถิด ฯ
ลําดับนั้นแล ทานพระวังคีสะไดชมเชยดวยคาถาทั้งหลายอันสมควร
ในที่เฉพาะพระพักตรวา
บุคคลพึงกลาววาจาอันไมเปนเครื่องทําตนใหเดือดรอน และ
ไมพึงเบียดเบียนผูอ ื่น วาจานั้นเปนสุภาษิตแท บุคคลพึง
กลาวแตวาจาอันเปนที่รัก อันชนชื่นชม ไมถือเอาคําอัน
ลามก กลาววาจาอันเปนที่รักของผูอื่น คําสัตยแลเปนวาจา
ไมตาย ธรรมนี้เปนของเกา สัตบุรุษทั้งหลายตั้งมั่นแลวใน
คําสัตยที่เปนอรรถและเปนธรรม วาจาที่พระพุทธเจาตรัส เปน
วาจาเกษม เพื่อบรรลุนิพพาน เพื่อกระทําใหแจงซึ่งที่สุดทุกข
วาจานั้นแลเปนวาจาสูงสุดกวาวาจาทั้งหลาย ฯ
จบสุภาษิตสูตรที่ ๓
สุนทริกสูตรที่ ๔
[๓๕๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ฝง แมน้ําสุนทริกา แควนโกศล
ชนบท ก็สมัยนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณครั้นบูชาไฟ บําเรอการบูชาไฟอยูที่
ฝงแมน้ําสุนทริกา ครั้งนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณครั้นบูชาไฟบําเรอไฟแลว
ลุกขึ้นจากอาสนะ เหลียวดูทิศทั้งสี่โดยรอบดวยคิดวา ใครหนอแล ควรบริโภค
เขาปายาสทีเ่ หลือนี้ สุนทริกภารทวาชพราหมณไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับนั่งทรง
คลุมพระกายตลอดพระเศียรอยูที่โคนไมแหงหนึ่ง จึงถือเอาขาวปายาสที่เหลือดวย
มือซาย ถือเตาน้ําดวยมือขางขวา เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคไดทรงเปดพระเศียรออก เพราะเสียงฝเทาของสุนทริกภารทวาช*พราหมณ ครั้งนั้น สุนทริกภารทวาชพราหมณคิดวา ทานผูนี้เปนคนโลนๆ
ดังนี้แลว ปรารถนาจะกลับจากที่นั้น ลําดับนั้น สุนทริกภารทวาชพราหมณดําริวา

แมพราหมณบางพวกในโลกนีก้ ็เปนคนโลน ผิฉะนั้นเราพึงเขาไปถามถึงชาติ ทีนั้น
แล สุนทริกภารทวาชพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ทานมีชาติอยางไร ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสตอบสุนทริกภารทวาชพราหมณดวย
พระคาถาวา
[๓๕๙] เราไมใชพราหมณ ไมใชราชโอรส ไมใชแพศยหรือใครๆ
เรากําหนดรูโคตรของปุถุชนแลว ไมมีความกังวล เทีย่ ว
ไปดวยปญญาในโลก เรานุงหม (ไตรจีวร) สังฆาฏิ ไมมี
เรือน ปลงผมแลว มีตนดับความเรารอนแลว ไมคลุกคลี
กับดวยมนุษย (มาณพ) ทั้งหลายในโลกนี้ เที่ยวไปอยู ทาน
ถามถึงปญหาเกี่ยวดวยโคตรอันไมสมควรกะเรา ดูกรพราหมณ
ผูเจริญ พวกพราหมณยอมถามกับพวกพราหมณดวยกันวา
ทานเปนพราหมณหรือหนอ ถาวาทานกลาววาเราเปนพราหมณ
แตทานกลาวกะเราผูมิใชพราหมณ เพราะเหตุนั้น เราขอ
ถามสาวิตรีซึ่งมีบท ๓ มีอักขระ ๒๔ กะทาน ฯ
พราหมณทูลถามวา
พวกฤาษี มนุษย กษัตริย และพราหมณเปนอันมากในโลก
นี้ อาศัยอะไร ไดกําหนดยัญแกเทวดาทัง้ หลาย ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
เราขอบอกวาผูถึงที่สุดทุกข ถึงที่สุดเวท จะพึงไดเครื่องบูชา
ในเมื่ออาหารอยางใดอยางหนึ่ง ผูใดเขาไปตั้งไวในกาลแหง
ยัญ ยัญกรรมของผูนั้นพึงสําเร็จ ฯ
พราหมณทูลวา
การบูชาของขาพเจานั้น พึงสําเร็จเปนแนแท เพราะขาพเจา
ไดพบบุคคลผูถึงเวทเชนนั้น อันที่จริง คนอื่นยอมได
บริโภคเครื่องบูชา เพราะไมไดพบบุคคลผูเชนทาน ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา
เพราะเหตุนั้นแหละพราหมณ ทานผูมีความตองการดวย
ประโยชน จงเขาไปถามเถิด ทานจะพบผูมีปญญาดี
ผูสงบ ผูไมมีความโกรธ ไมมีทุกข ไมมคี วามหวัง ในศาสนา
นี้แนแท ฯ
พราหมณทูลวา
(ขาแตพระโคดมผูเจริญ) ขาพเจายินดีแลวในยัญ ใครจะ

บูชายัญ แตขาพเจายังไมทราบชัด ขอทานจงพร่ําสอน
ขาพเจาเถิด ขอทานจงบอกซึ่งที่เปนที่สําเร็จแหงการบูชา
แกขาพเจาเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรพราหมณ ถาอยางนั้นทานจงเงี่ยโสตลงเถิด เราจักแสดง
ธรรมแกทาน ทานอยาถามถึงชาติ จงถามแตธรรมสําหรับ
ประพฤติเถิด ไฟยอมเกิดแตไมแล แมผูทเี่ กิดในสกุลต่ํา
เปนมุนีมีปญญา เปนผูเกียดกันอกุศลวิตกดวยหิริ รูเหตุ
การณไดโดยฉับพลันก็มี พราหมณผูมุงบุญพึงบูชา พึงหลั่ง
ไทยธรรมในทักขิไณยบุคคลผูที่ฝก ตนดวยสัจจะ ผูประกอบ
ดวยการฝกฝนอินทรีย ผูถ ึงที่สุดแหงเวท ผูอยูจบพรหมจรรย
ตามกาล ชนเหลาใดละกามทั้งหลายไดแลว ไมยึดมั่น
อะไรๆ เที่ยวไป มีตนสํารวมดีแลว เหมือนกระสวยที่
ไปตรง ฉะนั้น พราหมณผูมุงบุญพึงบูชา พึงหลั่งไทยธรรม
ในชนเหลานั้นตามกาล ชนเหลาใดปราศจากราคะ มี
อินทรียตั้งมั่นดีแลว หลุดพนแลวจากการจับของกิเลส
เปลงปลั่งอยู เหมือนพระจันทรที่พนแลวจากการเบียดเบียน
ของราหู สวางไสวอยู ฉะนั้น พราหมณพึงหลั่งไทยธรรม
ในชนเหลานั้นตามกาล ชนเหลาใดไมเกี่ยวของ มีสติ
ทุกเมื่อ ละนามรูป ที่คนพาลถือวาเปนของเราไดแลว เที่ยว
ไปในโลก พราหมณพึงหลั่งไทยธรรมในชนเหลานั้นตามกาล
พระตถาคตละกามทั้งหลายไดแลว ครอบงํากามทั้งหลาย
เที่ยวไป รูที่สุดแหงชาติและมรณะ ดับความเรารอนไดแลว
เปนผูเยือกเย็นเหมือนหวงน้ํา ยอมควรเครื่องบูชา พระ
ตถาคตผูเสมอดวยพระพุทธเจาทั้งหลาย อยูหางไกลจาก
บุคคลผูไมเสมอทั้งหลาย เปนผูมีปญญาไมมีที่สุด ผูอนั
ตัณหาทิฐิไมฉาบทาแลวในโลกนี้หรือในโลกอื่น ยอมควร
เครื่องบูชา พระตถาคตผูเปนพราหมณ ไมมีมายา ไมมี
มานะ ปราศจากความโลภ ไมยึดถือในสัตวและสังขารวา
เปนของเรา หาความหวังมิได บรรเทาความโกรธแลว
มีตนดับความเรารอนไดแลว ละมลทิน คือ ความโศก
เสียได ยอมควรเครื่องบูชา พระตถาคตละตัณหาและ
ทิฐิที่อยูประจําใจไดแลว ไมมีตัณหาและทิฐิอะไรๆ ไมถือ

มั่นในโลกนี้หรือในโลกอืน่ ยอมควรเครือ่ งบูชา พระ
ตถาคตมีจิตตั้งมั่นแลว ขามโอฆะไดแลว และไดรูธรรม
ดวยทิฐิอยางยิ่ง มีอาสวะสิ้นแลว ทรงไวซึ่งรางกายอัน
มีในที่สุด ยอมควรเครื่องบูชา ภวาสวะและวาจาหยาบคาย
อันพระตถาคตกําจัดไดแลว ทําใหสิ้นสูญ ไมมีอยู
พระตถาคตผูถึงเวท พนวิเศษแลวในธรรมทั้งปวง ยอม
ควรเครื่องบูชา พระตถาคตผูลวงกิเลสเครื่องของ ไมมี
ธรรมเปนเครื่องของ ไมเปนสัตวผูมีมานะในเหลาสัตวผูมี
มานะ กําหนดรูทุกขพรอมทั้งไรนาและที่ดิน ยอมควร
เครื่องบูชา พระตถาคตไมอาศัยตัณหา มีปรกติเห็น
นิพพาน กาวลวงทิฐิที่จะพึงใหผูอื่นรู ไมมีอารมณอะไรๆ
ยอมควรเครื่องบูชา ธรรมทั้งที่เปนภายในและภายนอก
พระตถาคตแทงตลอดแลว กําจัดไดแลว ถึงความสาปสูญ
มิไดมี พระตถาคตนั้นเปนผูสงบแลว นอมไปในธรรม
เปนที่สิ้นอุปาทาน ยอมควรเครื่องบูชา พระตถาคตเห็น
ที่สุดแหงความสิ้นไปแหงชาติ บรรเทาสังโยชนอันเปน
ทางแหงราคะเสียไดไมมสี วนเหลือ เปนผูบริสุทธิ์ ไมมี
โทษ ปราศจากมลทิน ไมมีความใคร ยอมควรเครื่อง
บูชา พระตถาคตไมพิจารณาเห็นตนโดยความเปนตน มีจิต
ตั้งมั่น ปฏิบัติตรง ดํารงตนมั่น ไมหวั่นไหว ไมมี
กิเลสดุจหลักตอ ไมมีความสงสัย ยอมควรเครื่องบูชา
พระตถาคตไมมีปจจัยแหงโมหะอะไรๆ เห็นดวยญาณใน
ธรรมทั้งปวง ทรงไวซึ่งสรีระมีในที่สุด และไดบรรลุ
สัมโพธิญาณที่ยอดเยีย่ ม อันเกษม ความบริสุทธิ์ของบุรุษ
ยอมมีดวยเหตุเพียงเทานี้ (พระตถาคตยอมควรเครื่องบูชา) ฯ
พราหมณทูลวา
ก็การบูชาของขาพระองค จะเปนการบูชาจริง เพราะวา
ขาพระองคไดบุคคลผูถึงเวทเชนนั้น พระผูมีพระภาคเปน
พรหม ผูเห็นเองแท ขอไดโปรดทรงรับ ทรงบริโภคเครื่อง
บูชาของขาพระองคเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรพราหมณ เราไมพึงบริโภคโภชนะที่ขับกลอมไดมา ขอนี้
ไมใชธรรมเนียมของพระพุทธเจาทั้งหลายผูทรงเห็นอยูโดย

ชอบ พระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมทรงหามโภชนะที่ขับ
กลอมไดมา ดูกรพราหมณ เมื่อธรรมมีอยู การแสวงหา
เปนความประพฤติของพระพุทธเจาทั้งหลาย ก็ทานจงบํารุง
พระขีณาสพผูบริบูรณดวยคุณทั้งปวง ผูแสวงหาคุณอันใหญ
ผูมีความคนองสงบแลว ดวยขาวน้ําอยางอื่นเถิด เพราะวา
เขตนั้นเปนเขตของบุคคลผูมุงบุญ ฯ
พราหมณทูลวา
ขาแตพระผูมีพระภาค ขอประทานวโรกาส ขาพระองคถึง
คําสั่งสอนของพระองคแลว พึงรูแจมแจงอยางที่พระองค
ตรัสบอก ขอพระองคจงทรงแสดงทักขิไณยบุคคลผูบริโภค
ทักขิณาของบุคคลผูเชนดวยขาพระองค ที่ขาพระองคจะพึง
แสวงหาบํารุงอยู ในกาลแหงยัญ แกขาพระองคเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา
ทานจงกําจัดความสยิ้วหนา จงประคองอัญชลีนอบนอมผูที่
ปราศจากความแขงดี ผูมจี ิตไมขุนมัว หลุดพนแลวจาก
กามทั้งหลาย บรรเทาความงวงเหงาเสียแลว นํากิเลสออก
เสียได ผูฉลาดในชาติและมรณะ ผูนั้นเปนมุนี สมบูรณ
ดวยปญญา ผูมาแลวสูยญ
ั เชนนั้น จงบูชาดวยขาวและ
น้ําเถิด ทักขิณายอมสําเร็จไดดวยอาการอยางนี้ ฯ
พราหมณทูลวา
พระองคเปนพระพุทธเจา ผูที่บุคคลควรบูชาในโลกทั้งปวง
เปนบุญเขตอยางยอดเยีย่ ม ยอมควรเครื่องบูชา ทานที่
บุคคลถวายแลวแดพระองค เปนทานมีผลมาก ฯ
[๓๖๐] ลําดับนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแต
พระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรม
โดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกผู
หลงทาง หรือตามประทีปไวในที่มืดดวยหวังวา ผูมีจักษุจักเห็นรูปไดฉะนัน้
ขาพระองคนี้ขอถึงพระองค กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขา
พระองคพึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระองคเถิด สุนทริกภารทวาช*พราหมณไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค ฯลฯ ก็ทานสุนทริก
ภารทวาชะไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย ฉะนั้นแล ฯ
จบสุนทริกภารทวาชสูตรที่ ๔

มาฆสูตรที่ ๕
[๓๖๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลกรุงราชคฤห
ครั้งนั้นแล มาฆมาณพเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมี
พระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ขาพระองคเปน
ทายก เปนทานบดี ผูรูความประสงคของผูข อควรแกการขอ ยอมแสวงหา
โภคทรัพยโดยธรรม ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมนําโภคทรัพยที่ตนไดมาโดยธรรม
ถวายแกปฏิคาหก ๑ องคบาง ๒ องคบาง ๓ องคบาง ๔ องคบาง ๕ องคบาง
๖ องคบาง ๗ องคบาง ๘ องคบาง ๙ องคบาง ๑๐ องคบาง ๒๐ องคบาง
๓๐ องคบาง ๔๐ องคบาง ๕๐ องคบาง ๑๐๐ องคบาง ยิ่งกวานั้นบาง ขาแต
พระโคดมผูเจริญ เมื่อขาพระองคถวายทานอยางนี้ บูชาอยางนี้ จะประสบบุญ
มากแลหรือ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาณพ เมื่อทานใหอยูอยางนัน้ บูชาอยู
อยางนั้น ยอมประสบบุญมากแท ดูกรมาณพ ผูใดแล เปนทายก เปนทานบดี
รูความประสงคของผูขอ ควรแกการขอ ยอมแสวงหาโภคทรัพยโดยธรรม ครั้น
แสวงหาไดแลว ยอมนําโภคทรัพยที่ตนไดมาโดยธรรม ถวายแกปฏิคาหก ๑ องค
บาง ฯลฯ ๑๐๐ องคบาง ยิ่งกวานั้นบาง ผูนั้นยอมประสบบุญมาก ฯ
ครั้งนั้นแล มาฆมาณพไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
[๓๖๒] ขาพระองคขอถามพระโคดมผูท รงรูถอยคํา ผูทรงผากาสายะ
ไมยึดถืออะไรเทีย่ วไป ผูใ ดเปนคฤหัสถ ควรแกการขอ เปน
ทานบดี มีความตองการบุญ มุงบุญ ใหขาวน้ํา บูชาแก
ชนเหลาอื่นในโลกนี้ การบูชาของผูบูชาอยูอยางนี้ จะพึง
บริสุทธิ์ไดอยางไร ฯ
พ. (ดูกรมาฆมาณพ) ผูใดเปนคฤหัสถ ควรแกการขอ เปน
ทานบดี มีความตองการบุญ มุงบุญ ใหขาวน้ําบูชาแกชน
เหลาอื่นในโลกนี้ ผูเชนนัน้ พึงใหทักขิไณยบุคคลยินดีได ฯ
ม. ผูใดเปนคฤหัสถ ควรแกการขอ เปนทานบดี มีความตองการบุญ มุงบุญ ใหขาวน้ําบูชาแกชนเหลาอื่นในโลกนี้ ขา
แตพระผูมีพระภาค ขอพระองคทรงบอกทักขิไณยบุคคล
แกขาพระองคเถิด ฯ
พ. ชนเหลาใดแลไมเกี่ยวของ หาเครื่องกังวลมิได สําเร็จกิจ
แลว มีจิตคุมครองแลว เที่ยวไปในโลก พราหมณผูมุงบุญ

พึงหลั่งไทยธรรม บูชาในชนเหลานั้นตามกาล ชนเหลาใดตัด
กิเลสเครื่องผูกพันคือสังโยชนไดทั้งหมด ฝกตนแลว เปน
ผูพนเด็ดขาด ไมมีทกุ ข ไมมีความหวัง พราหมณผูมุงบุญ
พึงหลั่งไทยธรรม บูชาในชนเหลานั้นตามกาล ชนเหลาใด
พนเด็ดขาดจากสังโยชนทั้งหมด ฝกตนแลว เปนผูหลุดพน
แลว ไมมีทุกข ไมมีความหวัง พราหมณพึงหลั่งไทยธรรม
บูชาในชนเหลานั้นตามกาล ชนเหลาใดละราคะ โทสะ
และโมหะไดแลว มีอาสวะสิ้นแลว อยูจบพรหมจรรย
พราหมณพึงหลั่งไทยธรรมบูชาในชนเหลานั้นตามกาล ชน
เหลาใดไมมีมายา ไมมีความถือตัว มีอาสวะสิ้นแลว อยูจ บ
พรหมจรรย พราหมณพึงหลั่งไทยธรรมในชนเหลานัน้ ตาม
กาล ชนเหลาใดปราศจากความโลภ ไมยึดถืออะไรๆ วา
เปนของเรา ไมมีความหวัง มีอาสวะสิ้นแลว อยูจบพรหมจรรย พราหมณพึงหลั่งไทยธรรมบูชาในชนเหลานั้นตามกาล
ชนเหลาใดแล ไมนอมไปในตัณหาทั้งหลาย ขามโอฆะไดแลว
ไมยึดถืออะไรๆ วาเปนของเรา เที่ยวไปอยู พราหมณพึง
หลั่งไทยธรรมบูชาในชนเหลานั้นตามกาล ชนเหลาใดไมมี
ตัณหาเพื่อเกิดในภพใหม ในโลกไหนๆ คือ ในโลกนี้
หรือในโลกอื่น พราหมณพึงหลั่งไทยธรรมบูชาในชนเหลา
นั้นตามกาล ชนเหลาใดละกามทั้งหลายไดแลว ไมยึดถือ
อะไรเที่ยวไป มีตนสํารวมดีแลว เหมือนกระสวยที่ตรงไป
ฉะนั้น พราหมณพึงหลั่งไทยธรรมบูชาในชนเหลานั้นตามกาล
ชนเหลาใดปราศจากความกําหนัด มีอินทรียตั้งมั่นดีแลว
พนจากการจับแหงกิเลส เปลงปลั่งอยู เหมือนพระจันทร
พนแลวจากราหูจับ สวางไสวอยูฉะนั้น พราหมณ
พึงหลั่งไทยธรรมบูชาในชนเหลานั้นตามกาล ชนเหลาใด
มีกิเลสสงบแลว ปราศจากความกําหนัด เปนผูไมโกรธ
ไมมีคติ เพราะละขันธอนั เปนไปในโลกนี้ไดเด็ดขาด
พราหมณพึงหลั่งไทยธรรมบูชาในชนเหลานั้นตามกาล ชน
เหลาใดละชาติและมรณะไมมีสวนเหลือ ลวงพนความสงสัย
ไดทั้งปวง พราหมณพึงหลั่งไทยธรรมบูชาในชนเหลานัน้
ตามกาล ชนเหลาใดมีตนเปนที่พึ่ง ไมมีเครื่องกังวล
หลุดพนแลวในธรรมทั้งปวง เที่ยวไปอยูในโลก พราหมณ

พึงหลั่งไทยธรรมบูชาในชนเหลานั้นตามกาล ชนเหลาใด
แล ยอมรูในขันธและอายตนะเปนตนตามความเปนจริงวา
ชาตินี้มีในที่สุด ภพใหมไมมี ดังนี้ พราหมณพึงหลั่งไทย
ธรรมบูชาในชนเหลานั้นตามกาล ชนเหลาใดเปนผูถึง
เวท ยินดีในฌาน มีสติ บรรลุธรรมเครื่องตรัสรูดี เปนที่
พึ่งของเทวดาและมนุษยเปนอันมาก พราหมณผูมุงบุญพึง
หลั่งไทยธรรมบูชาในชนเหลานั้นตามกาล ฯ
ม. คําถามของขาพระองคไมเปลาประโยชนแนนอน ขาแต
พระผูมีพระภาค พระองคตรัสบอกทักขิไณยบุคคลแก
ขาพระองคแลว ก็พระองคยอมทรงทราบไญยธรรมนี้ ใน
โลกนี้โดยถองแท จริงอยางนั้น ธรรมนี้พระองคทรงทราบ
แจมแจงแลว ผูใดเปนคฤหัสถ เปนผูควรแกการขอ เปน
ทานบดี มีความตองการบุญ มุงบุญ ใหขาวน้ําบูชาแกชน
เหลาอื่นในโลกนี้ ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคตรัส
บอกถึงความพรอมแหงยัญแกขาพระองค ฯ
พ. ดูกรมาฆะ เมื่อทานจะบูชาก็จงบูชาเถิด และจงทําจิตใหผองใส
ในกาลทั้งปวง เพราะยัญยอมเปนอารมณของบุคคลผูบ ูชายัญ
บุคคลตั้งมั่นในยัญนี้แลว ยอมละโทสะเสียได อนึ่ง บุคคล
ผูนั้น ปราศจากความกําหนัดแลว พึงกําจัดโทสะ เจริญ
เมตตาจิตอันประมาณมิได ไมประมาทแลวเนืองๆ ทั้งกลาง
คืนกลางวัน ยอมแผอัปปมัญญาภาวนาไปทั่วทิศ ฯ
ม. ใครยอมบริสุทธิ์ ใครยอมหลุดพน และใครยังติดอยู บุคคล
จะไปพรหมโลกไดดวยอะไร ขาแตพระองคผเู ปนมุนี
ขาพระองคทูลถามแลว ขอพระองคโปรดตรัสบอกแก
ขาพระองคผูไมรู ก็พระผูม ีพระภาคผูเปนพรหม ขาพระองค
ขออางเปนพยานในวันนี้ เพราะพระองคเปนผูเสมอดวย
พรหมของขาพระองคจริงๆ (ขาแตพระองคผูมีความรุง เรือง)
บุคคลจะเขาถึงพรหมโลกไดอยางไร ฯ
พ. (ดูกรมาฆะ) ผูใดยอมบูชายัญครบทั้ง ๓ อยาง ผูเ ชนนั้น
พึงใหทักขิไณยบุคคลทั้งหลายยินดีได เรายอมกลาวผูน ั้นวา
เปนผูควรแกการขอ ครั้นบูชาโดยชอบอยางนั้นแลว ยอมเขา
ถึงพรหมโลก ฯ
[๓๖๓] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว มาฆมาณพไดกราบทูล

พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ
ขอพระองคทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถ ึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปน
ตนไป ฯ
จบมาฆสูตรที่ ๕
สภิยสูตรที่ ๖
[๓๖๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กลันทก
นิวาปสถาน ใกลพระนครราชคฤห ก็สมัยนั้นแล เทวดาผูเ ปนสาโลหิตเกาของ
สภิยปริพาชก ไดแสดงปญญาขึ้นวา ดูกรสภิยะ สมณะหรือพราหมณผูใด ทาน
ถามปญหาเหลานี้แลวยอมพยากรณได ทานพึงประพฤติพรหมจรรยในสํานักของ
สมณะหรือพราหมณผูนั้นเถิด ลําดับนั้นแล สภิยปริพาชกเรียนปญหาในสํานัก
ของเทวดานั้นแล เขาไปหาสมณพราหมณทั้งหลายผูเปนเจาหมูเจาคณะ เปนคณา*จารย มีชื่อเสียง มีเกียรติยศ เปนเจาลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาดี คือ
ปูรณกัสสป มักขลิโคสาล อชิตเกสกัมพล ปกุทธกัจจายนะ สญชัยเวฬัฏฐ*บุตร นิครนถนาฏบุตร แลวจึงถามปญหาเหลานั้น สมณพราหมณเหลานั้นอัน
สภิยปริพาชกถามปญหาแลว แกไมได เมือ่ แกไมได ยอมแสดงความโกรธ
ความขัดเคือง และความไมพอใจใหปรากฎ ทั้งยังกลับถามสภิยปริพาชกอีก ครั้ง
นั้นแล สภิยปริพาชกมีความดําริวา ทานสมณพราหมณทั้งหลายผูเ ปนเจาหมูเจา
คณะ เปนคณาจารย มีชื่อเสียง มีเกียรติยศ เปนเจาลัทธิ ชนสวนมากยกยอง
วาดี คือ ปูรณกัสสป ฯลฯ นิครนถนาฏบุตร ถูกเราถามปญหาแลว แกไม
ได เมื่อแกไมได ยอมแสดงความโกรธ ความขัดเคือง และความไมพอใจให
ปรากฎ ทั้งยังกลับถามเราในปญหาเหลานี้อีก ถากระไร เราพึงละเพศกลับมา
บริโภคกามอีกเถิด ครั้งนั้นแล สภิยปริพาชกมีความดําริวา พระสมณโคดมนีแ้ ล
เปนเจาหมูเจาคณะ เปนคณาจารย มีชื่อเสียง มีเกียรติยศ เปนเจาลัทธิ ชน
สวนมากยกยองวาดี ถากระไรเราพึงเขาไปเฝาพระสมณโคดมแลวทูลถามปญหา
เหลานี้เถิด ลําดับนั้นแล สภิยปริพาชกมีความดําริวา ทานสมณพราหมณ
ทั้งหลายเปนผูเ กาแก เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ เปนผูเฒา รูราตรี
นาน บวชมานาน เปนเจาหมูเจาคณะ เปนคณาจารย มีชื่อเสียง มีเกียรติยศ
เปนเจาลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาดี คือ ปูรณกัสสป ฯลฯ นิครนถนาฏบุตร
ทานสมณพราหมณแมเหลานัน้ ถูกเราถามปญหาแลวแกไมได เมื่อแกไมได ยอม
แสดงความโกรธ ความขัดเคือง และความไมพอใจใหปรากฎ ทั้งยังกลับถาม
เราในปญหาเหลานี้อีก สวนพระสมณโคดมถูกเราทูลถามแลวจักทรงพยากรณ
ปญหาเหลานี้ไดอยางไร เพราะพระสมณโคดมยังเปนหนุมโดยพระชาติ ทั้งยัง

เปนผูใหมโดยบรรพชา ลําดับนั้น สภิยปริพาชกมีความดําริวา พระสมณโคดมเรา
ไมควรดูหมิ่นดูแคลนวา ยังเปนหนุม ถึงหากวาพระสมณโคดมจะยังเปนหนุม
แตทานก็เปนผูม ีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ถากระไรเราพึงเขาไปเฝาพระสมณโคดม
แลวทูลถามปญหาเหลานี้เถิด ลําดับนั้น สภิยปริพาชกไดหลีกจาริกไปทางพระนคร
ราชคฤห เมื่อเที่ยวจาริกไปโดยลําดับ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังพระวิหาร
เวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน ใกลพระนครราชคฤห ครั้นแลวปราศรัยกับพระผูมี
พระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
[๓๖๕] ขาพระองคผูมีความสงสัย มีความเคลือบแคลง มาหวังจะ
ทูลถามปญหา พระองคอันขาพระองคทูลถามปญหาแลว ขอ
จงตรัสพยากรณแกขาพระองคตามลําดับปญหา ใหสมควรแก
ธรรมเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรสภิยะ ทานมาแตไกล หวังจะถามปญหา เราอันทานถาม
ปญหาแลว จะกระทําที่สดุ แหงปญหาเหลานั้น จะพยากรณ
แกทานตามลําดับปญหา ใหสมควรแกธรรม ดูกรสภิยะ
ทานปรารถนาปญหาขอใดขอหนึ่งในใจ ก็เชิญถามเราเถิด
เราจะกระทําที่สุดเฉพาะปญหานั้นๆ แกทาน ฯ
[๓๖๖] ลําดับนั้น สภิยปริพาชกดําริวา นาอัศจรรยจริงหนอ ไมเคยมี
มาเลยหนอ เราไมไดแมเพียงใหโอกาสในสมณพราหมณเหลาอื่นเลย พระสมณ*โคดมไดทรงใหโอกาสนี้แกเราแลว สภิยปริพาชกมีใจชื่นชม เบิกบาน เฟองฟู
เกิดปติโสมนัส ไดกราบทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาควา
บัณฑิตกลาวบุคคลผูบรรลุอะไรวาเปนภิกษุ กลาวบุคคลวาผู
สงบเสงี่ยมดวยอาการอยางไร กลาวบุคคลวาผูฝกตนแลว
อยางไรและอยางไรบัณฑิตจึงกลาวบุคคลวา ผูรู ขาแตพระผู
มีพระภาค พระองคอันขาพระองคทูลถามแลว ขอจงตรัส
พยากรณแกขาพระองคเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรสภิยะ
ผูใดถึงความดับกิเลสดวยมรรคที่ตนอบรมแลว ขามความ
สงสัยเสียได ละความไมเปนและความเปนไดเด็ดขาด อยูจบ
พรหมจรรย มีภพใหมสิ้นแลว ผูนั้นบัณฑิตกลาววาเปนภิกษุ
ผูใดวางเฉยในอารมณมรี ูปเปนตนทั้งหมด มีสติ ไมเบียด
เบียนสัตวในโลกทั้งปวง ขามโอฆะไดแลว เปนผูสงบ ไม

ขุนมัว ไมมีกิเลสเครื่องฟูขึ้น ผูนั้นบัณฑิตกลาววาผูสงบ
เสงี่ยม ผูใดอบรมอินทรียแ ลว แทงตลอดโลกนี้และโลก
อื่น ทั้งภายในทั้งภายนอกในโลกทั้งปวง รอเวลาสิ้นชีวติ อยู
อบรมตนแลว ผูนั้นบัณฑิตกลาววาผูฝกตนแลว ผูพิจารณา
สงสารทั้งสองอยาง คือ จุติและอุปบัติ ตลอดกัปทั้งสิ้น
แลว ปราศจากธุลี ไมมีกเิ ลสเครื่องยียวน ผูหมดจด ถึง
ความสิ้นไปแหงชาติ ผูนั้นบัณฑิตกลาววาผูรู ฯ
[๓๖๗] ลําดับนั้น สภิยปริพาชก ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมี
พระภาคแลว มีใจชื่นชม เบิกบาน เฟองฟู เกิดปติโสมนัส ไดทูลถามปญหา
ขอตอไปกะพระผูมีพระภาควา
บัณฑิตกลาวบุคคลผูบรรลุอะไรวาเปนพราหมณ กลาวบุคคลวา
เปนสมณะ ดวยอาการอยางไร กลาวบุคคลผูลางบาปอยางไร
และอยางไรบัณฑิตจึงกลาวบุคคลวา เปนนาค (ผูประเสริฐ)
ขาแตพระผูมีพระภาค พระองคอันขาพระองคทูลถามแลว
ขอจงตรัสพยากรณแกขา พระองคเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา
ผูใดลอยบาปทั้งหมดแลว เปนผูปราศจากมลทิน มีจิตตั้งมั่นดี
ดํารงตนมั่น กาวลวงสงสารไดแลว เปนผูสําเร็จกิจ (เปน
ผูบริบูรณดวยคุณมีศีลเปนตน) ผูนั้นอันตัณหาและทิฐิไม
อาศัยแลว เปนผูคงที่ บัณฑิตกลาววาเปนพราหมณ ผูใดมี
กิเลสสงบแลว ละบุญและบาปไดแลว ปราศจากกิเลสธุลี
รูโลกนี้และโลกหนาแลว ลวงชาติและมรณะได ผูคงที่ เห็น
ปานนั้น บัณฑิตกลาววาเปนสมณะ ผูใดลางบาป ไดหมดใน
โลกทั้งปวง คือ อายตนะภายในและภายนอกแลว ยอม
ไมมาสูกัปในเทวดาและมนุษยผูสมควร ผูนั้นบัณฑิตกลาว
วาผูลางบาป ผูใดไมกระทําบาปอะไรๆ ในโลก สลัดออก
ซึ่งธรรมเปนเครื่องประกอบและเครื่องผูกไดหมด ไมขอ งอยู
ในธรรมเปนเครื่องของมีขันธเปนตนทั้งปวง หลุดพนเด็ดขาด
ผูคงที่ เห็นปานนั้น บัณฑิตกลาววาเปนนาค ฯ
[๓๖๘] ลําดับนั้น สภิยปริพาชก ฯลฯ ไดทลู ถามปญหาขอตอไป
กะพระผูมีพระภาควา
ทานผูรูทั้งหลายกลาวใครวาผูชนะเขต กลาวบุคคลวาเปนผู
ฉลาดดวยอาการอยางไร อยางไรจึงกลาวบุคคลวาเปนบัณฑิต

และกลาวบุคคลชื่อวาเปนมุนีดวยอาการอยางไร ขาแตพระผูมี
พระภาค พระองคอันขาพระองคทูลถามแลวขอจงตรัส
พยากรณแกขาพระองคเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรสภิยะ
ผูใดพิจารณา (อายตนะหรือกรรม) เขตทั้งสิ้น คือ เขตที่
เปนของทิพย เขตของมนุษยและเขตของพรหมแลว เปนผู
หลุดพนจากเครื่องผูกอันเปนรากเงาแหงเขตทั้งหมด ผูคงที่
เห็นปานนั้น ผูนั้นทานผูร ูทั้งหลายกลาววาเปนผูชนะเขต ผู
ใดพิจารณากะเปาะฟอง (กรรม) ทั้งสิ้น คือ กะเปาะฟอง
ที่เปนของทิพย กะเปาะฟองของมนุษย และกะเปาะฟอง
ของพรหมแลว เปนผูหลุดพนจากเครื่องผูกอันเปนรากเหงา
แหงกะเปาะฟองทั้งหมด ผูคงที่ เห็นปานนั้น ผูนั้นทานผูร ู
ทั้งหลายกลาววา เปนผูฉ ลาด ผูใดพิจารณาอายตนะทัง้ สอง
คือ อายตนะภายในและภายนอกแลว เปนผูมีปญญาอัน
บริสุทธิ์ กาวลวงธรรมดําและธรรมขาวไดแลว ผูคงที่ เห็น
ปานนั้น ผูนั้นทานผูรูทั้งหลายกลาววาเปนบัณฑิต ผูใดรู
ธรรมของอสัตบุรุษและของสัตบุรุษในโลกทั้งปวง คือ ใน
ภายในและภายนอก แลวดํารงอยู ผูนั้นอันเทวดาและมนุษย
บูชา ลวงธรรมเปนเครื่องของและขาย คือ ตัณหาและทิฐิ
แลว ทานผูรูทั้งหลายกลาววาเปนมุนี ฯ
[๓๖๙] ลําดับนั้น สภิยปริพาชก ฯลฯ ไดทลู ถามปญหาขอตอไปกะ
พระผูมีพระภาควา
บัณฑิตกลาวบุคคลผูบรรลุอะไร วาผูถึงเวท กลาวบุคคลวาผูรู
ตามดวยอาการอยางไร กลาวบุคคลผูมคี วามเพียร ดวยอาการ
อยางไร และบุคคลบัณฑิตกลาววา เปนผูชื่อวาอาชาไนยดวย
อาการอยางไร ขาแตพระผูมีพระภาค พระองคอันขาพระองค
ทูลถามแลว ขอจงตรัสพยากรณแกขาพระองคเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรสภิยะ
ผูใดพิจารณาเวททั้งสิ้น อันเปนของมีอยูแ หงสมณะและ
พราหมณทั้งหลาย ปราศจากความกําหนัดในเวทนาทั้งปวง
ผูนั้นลวงเวททั้งหมดแลว บัณฑิตกลาววาผูถึงเวท ผูใด
ใครครวญธรรมอันเปนเครื่องทําใหเนิน่ ชา และนามรูปอันเปน
รากเงาแหงโรค ทั้งภายในทั้งภายนอกแลว เปนผูหลุดพน

จากเครื่องผูกอันเปนรากเหงาแหงโรคทั้งปวง ผูคงที่ เห็นปาน
นั้น ผูนั้นบัณฑิตกลาววาผูรูตาม ผูใดงดเวนจากบาปทั้งหมด
ลวงความทุกขในนรกไดแลว ดํารงอยู ผูน ั้นบัณฑิตกลาววา
ผูมีความเพียร ผูนั้นมีความแกลวกลา มีความเพียร ผูคงที่
เห็นปานนั้น บัณฑิตกลาววาเปนนักปราชญ ผูใดตัดเครือ่ งผูก
อันเปนรากเหงาแหงธรรมเปนเครื่องของทั้งภายในทั้งภายนอก
ไดแลว หลุดพนแลวจากเครื่องผูกอันเปนรากเหงาแหงธรรม
เปนเครื่องของทั้งปวง ผูค งที่ เห็นปานนั้น ผูนั้นบัณฑิตกลาว
วาเปนผูชื่อวาอาชาไนย
[๓๗๐] ลําดับนั้น สภิยปริพาชก ฯลฯ ไดทลู ถามปญหาขอตอไปกะ
พระผูมีพระภาควา
บัณฑิตกลาวบุคคลผูบรรลุอะไร วาผูทรงพระสูตร กลาว
บุคคลวาเปนอริยะดวยอาการอยางไร กลาวบุคคลวาผูมีจรณะ
ดวยอาการอยางไร และบุคคลบัณฑิตกลาววาเปนผูชื่อวา
ปริพาชกดวยอาการอยางไร ขาแตพระผูมีพระภาค พระองค
อันขาพระองคทูลถามแลว ขอจงตรัสพยากรณแกขาพระองค
เถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรสภิยะ
บัณฑิตกลาวบุคคลผูฟงแลว รูยิ่งธรรมทั้งมวล ครอบงําธรรม
ที่มีโทษและไมมโี ทษอะไรๆ อันมีอยูในโลกเสียได ไมมี
ความสงสัย หลุดพนแลว ไมมีทุกขในธรรมมีขันธและ
อายตนะเปนตนทั้งปวง วาผูทรงพระสูตร บุคคลนั้นรูแลว
ตัดอาลัย (และ) อาสวะไดแลว ยอมไมเขาถึงการนอนใน
ครรภ บรรเทาสัญญา ๓ อยาง และเปอกตม คือ กามคุณแลว
ยอมไมมาสูกัป บัณฑิตกลาววาเปนอริยะ ผูใดในศาสนานี้
เปนผูบรรลุธรรมที่ควรบรรลุเพราะจรณะ เปนผูฉ ลาด รู
ธรรมไดในกาลทุกเมื่อ ไมของอยูในธรรมมีขันธเปนตน
ทั้งปวง มีจิตหลุดพนแลว ไมมีปฏิฆะ ผูน ั้นบัณฑิตกลาววา
ผูมีจรณะ ผูใดขับไลกรรมอันมีทุกขเปนผล ซึ่งมีอยู ทั้งที่
เปนอดีต อนาคต และเปนปจจุบันไดแลว มีปรกติกําหนด
ดวยปญญาเที่ยวไป กระทํามายากับทั้งมานะ ความโลภ
ความโกรธ และนามรูปใหมีที่สุดไดแลว ผูนั้นบัณฑิตกลาว
วาปริพาชก ผูบรรลุธรรมที่ควรบรรลุ ฯ

[๓๗๑] ลําดับนั้น สภิยปริพาชก ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแลว มีใจชื่นชม เฟองฟู เบิกบาน เกิดปติโสมนัส ลุกจาก
อาสนะ กระทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่งแลวประนมอัญชลีไปทางที่พระผูม-ี
*พระภาคประทับอยู ไดชมเชยพระผูมีพระภาคดวยคาถาอันสมควรในที่เฉพาะ
พระพักตรวา
ขาแตพระผูมีพระภาคผูม ีพระปญญาเสมอดวยแผนดิน
พระองคทรงกําจัดทิฐิ ๓ และทิฐิ ๖๐ ที่อาศัยคัมภีรอันเปน
วาทะเปนประธานของสมณะผูม ีลัทธิอนื่ ที่อาศัยอักขระคือ
ความหมายรูกัน (วาหญิงวาชาย) และสัญญาอันวิปริต
(ซึ่งเปนที่ยึดถือ) ทรงกาวลวงความมืด คือ โอฆะไดแลว
พระองคเปนผูถึงที่สุด ถึงฝงแหงทุกข เปนพระอรหันต
(ผูตรัสรูเองโดยชอบ) ทรงสําคัญพระองควาผูมีอาสวะสิ้นแลว
มีความรุงเรือง มีความรู มีพระปญญามาก ทรงชวยขาพระองค
ผูกระทําที่สุดทุกขใหขามไดแลว เพราะพระองคไดทรง
ทราบขอที่ขาพระองคสงสัยแลว ทรงชวยใหขาพระองค
ขามพนความสงสัย ขาแตพระองคผูเปนมุนี ผูทรงบรรลุ
ธรรมที่ควรบรรลุในทางแหงมุนี ผูไมมกี ิเลสดุจหลักตอ
ผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค
พระองคเปนผูสงบดีแลว พระองคผูมีพระจักษุ ทรงพยากรณ
ความสงสัยของขาพระองคที่ไดมีแลวในกาลกอนแกขา พระองค
พระองคเปนมุนีผูตรัสรูเองแนแท พระองคไมมีนิวรณ อนึ่ง
อุปายาสทั้งหมด พระองคทรงกําจัดเสียแลว ถอนขึ้นไดแลว
พระองคเปนผูเยือกเย็น เปนผูถึงการฝกตน มีพระปญญา
เครื่องจําทรง มีความบากบั่นเปนนิตยในสัจจะ เทวดาทั้งปวง
ทั้งสองพวก (คือ อากาสัฏฐเทวดา และภุมมัฏฐเทวดา)
ที่อาศัยอยูในนารทบรรพต ยอมชื่นชมตอพระองคผูประเสริฐยิ่ง
ผูมีความเพียรใหญ ผูแสดงธรรมเทศนา ขาแตพระองค
ผูเปนบุรุษอาชาไนย ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค
ขาแตพระองคผเู ปนบุรุษอันสูงสุด ขาพระองคขอนอบนอมแด
พระองค บุคคลผูเปรียบเสมอพระองค ไมมีในโลก
พรอมทั้งเทวโลก พระองคเปนพระพุทธเจา เปนพระศาสดา
เปนมุนีผูครอบงํามาร พระองคทรงตัดอนุสัย ขามโอฆะได
เองแลว ทรงชวยใหหมูสัตวนี้ขามไดดวย พระองคทรง

กาวลวงอุปธิ ทําลายอาสวะไดแลว พระองคเปนดังสีหะ
ไมมีอุปาทาน ทรงละความกลัวและความขลาดไดแลว
ไมทรงติดอยูในบุญและบาปทั้งสองอยาง เปรียบเหมือน
ดอกบัวขาบที่งามไมติดอยูในน้ําฉะนั้น ขาแตพระองคผูมี
ความเพียร ขอเชิญพระองคโปรดเหยียบพระบาทออกมาเถิด
สภิยะจะขอถวายบังคมพระบาทของพระศาสดา ฯ
[๓๗๒] ลําดับนั้นแล สภิยปริพาชก หมอบลงแทบพระบาทของ
พระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลาแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของ
ที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือตามประทีปในที่มืดดวยหวังวา
ผูมีจักษุจักเห็นรูปไดฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึงซึ่งพระผูมีพระภาค กับทั้ง
พระธรรมและพระภิกษุสงฆ วาเปนสรณะ ขาแตพระองคผูเจริญ ขอใหขาพระองค
พึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมพี ระภาคเถิด ฯ
พ. ดูกรสภิยะ ผูใดเคยเปนอัญญเดียรถียมากอน หวังบรรพชาหวัง
อุปสมบทในธรรมวินัยนี้ ผูนั้นจะตองอยูปริวาส ๔ เดือน เมือ่ ลวง ๔ เดือนไปแลว
ภิกษุทั้งหลายพอใจ จึงยังผูนนั้ ผูอยูปริวาสแลว ใหบรรพชาอุปสมบทเพื่อความ
เปนภิกษุ ก็แตวาเรารูความตางแหงบุคคลในขอนี้ ฯ
ส. ขาแตพระองคผเู จริญ ถาผูที่เคยเปนอัญญเดียรถียมากอน หวัง
บรรพชา หวังอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ จะตองอยูปริวาส ๔ เดือน เมื่อลวง ๔ เดือน
ภิกษุทั้งหลายพอใจ จึงยังผูนนั้ ผูอยูปริวาสแลวใหบรรพชาอุปสมบทเพื่อความเปน
ภิกษุไซร ขาพระองคจักอยูปริวาส ๔ ป เมื่อลวง ๔ ปแลว ภิกษุทั้งหลายพอใจ
ขอจงยังขาพระองคผูอยูปริวาสแลวใหบรรพชาอุปสมบท เพื่อความเปนภิกษุเถิด ฯ
สภิยปริพาชก ไดบรรพชา อุปสมบทในสํานักของพระผูม ีพระภาคแลว
ครั้นทานสภิยะอุปสมบทแลวไมนาน หลีกออกจากหมูอยูผเู ดียว ไมประมาท
มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ไมนานนัก ก็กระทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรย
อันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายผูออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติสิ้นแลวพรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทําทําสําเร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอีก
ก็ทานสภิยะไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลายฉะนี้แล ฯ
จบสภิยสูตรที่ ๖
เสลสูตรที่ ๗
[๓๗๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้

สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในชนบทชื่ออังคุตตราปะ
พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๑๒๕๐ รูป เสด็จถึงนิคมของชาวอังคุตตราปะ
ชื่ออาปณะ ฯ
เกณิยชฏิลไดสดับขาวมาวา พระสมณโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจาก
ศากยสกุล เสด็จจาริกไปในชนบทชื่ออังคุตตราปะ พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ
ประมาณ ๑๒๕๐ รูป เสด็จถึงนิคมชื่ออาปณะตามลําดับ ก็กติ ติศัพทอันงาม
ของทานพระโคดมพระองคนั้นแล ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ... ทรงเบิกบานแลว เปนผู
จําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกนี้พรอมทัง้ เทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจง
ชัดดวยพระปญญาอันยิ่งเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดา
และมนุษยใหรูตาม พระองคทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง
งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์
บริบูรณสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตเห็นปานนั้น ยอมเปนความดีแล ฯ
ครั้งนั้นแล เกณิยชฎิลเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับไดสนทนา
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหเกณิยชฎิลเห็นแจง ใหสมาทาน
อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา ฯ
ลําดับนั้น เกณิยชฎิล อันพระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหเห็นแจง ให
สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขอพระโคดมผูเ จริญ พรอมดวยภิกษุสงฆทรงรับภัตของขาพระองคเพื่อเสวยใน
วันพรุงนี้ พระเจาขา ฯ
[๓๗๔] เมือ่ เกณิยชฎิลกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัส
กะเกณิยชฎิลวา ดูกรเกณิยะ ภิกษุสงฆมีมากถึง ๑๒๕๐ รูป อนึ่ง ทานก็
เลื่อมใสในพวกพราหมณยิ่งนัก ฯ
แมครั้งที่ ๒ เกณิยชฎิลก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ ภิกษุสงฆมีมากถึง ๑๒๕๐ รูป ทั้งขาพระองคเปนผูเลื่อมใสในพวกพราหมณ
ก็จริง ถึงอยางนั้นก็ขอพระโคดมผูเจริญพรอมดวยภิกษุสงฆ ทรงรับภัตของ
ขาพระองคเพื่อเสวยในวันพรุงนี้ ... แมครั้งที่ ๓ เกณิยชฎิล ... พระผูมี*พระภาคทรงรับนิมนตดวยดุษณีภาพ
ลําดับนั้นแล เกณิยชฎิลทราบวาพระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตแลว ลุกจาก
อาสนะ เขาไปสูอาศรมของตนแลว เรียกมิตร (กรรมกร) อํามาตยและญาติ
สาโลหิตทั้งหลายมากลาววา มิตรอํามาตย และญาติสาโลหิตผูเจริญทั้งหลาย
จงฟงขาพเจา ขาพเจานิมนตพระสมณโคดมพรอมดวยภิกษุสงฆ เพื่อเสวยภัตใน

วันพรุงนี้ ขอทานทั้งหลายชวยขาพเจาขวนขวายดวยกาย พวกมิตร อํามาตย
และญาติสาโลหิตทั้งหลายของเกณิยชฎิลรับคําแลว บางพวกขุดเตา บางพวก
ฝาฝน บางพวกลางภาชนะ บางพวกชวยตั้งหมอน้ํา บางพวกปูอาสนะ สวน
เกณิยชฎิลตกแตงปะรําเอง ฯ
[๓๗๕] ก็สมัยนั้นแล เสลพราหมณอาศัยอยูในอาปณนิคม เปนผูรูจบ
ไตรเพทพรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุและคัมภีรเกตุภะ พรอมทั้งประเภทอักษร มีคัมภีร
อิติหาสเปนที่ ๕ เปนผูเขาใจตัวบท เขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะ
และตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ ทั้งบอกมนตแกมาณพ ๓๐๐ คนดวย ก็สมัยนั้น
เกณิยชฎิลเปนผูเลื่อมใสในเสลพราหมณยิ่งนัก ฯ
ครั้งนั้นแล เสลพราหมณแวดลอมดวยมาณพ ๓๐๐ คน เดินเที่ยว
พักผอนอยู ไดเขาไปสูอาศรมของเกณิยชฎิล ไดเห็นคนบางพวกขุดเตา ฯลฯ
บางพวกปูอาสนะ ในอาศรมของเกณิยชฎิล สวนเกณิยชฎิลตกแตงโรงปะรําเอง
ครั้นแลวไดถามเกณิยชฎิลวา ทานเกณิยผูเ จริญ จักมีอาวาหะ วิวาหะ หรือเตรียม
จัดมหายัญหรือ หรือทานไดทลู เชิญเสด็จพระเจาแผนดินมคธพระนามวาพิมพิสาร
จอมทัพ พรอมทั้งรี้พล เพื่อเสวยในวันพรุงนี้ ฯ
เกณิยชฎิลตอบวา ทานเสละผูเ จริญ อาวาหะหรือวิวาหะจะมีแกขาพเจา
ก็หามิได แมพระเจาแผนดินมคธพระนามวาพิมพิสารจอมทัพ พรอมทั้งรี้พล
ขาพเจาก็มิไดทูลเชิญเพื่อเสวยในวันพรุงนี้ แตขาพเจาจัดมหายัญ พระสมณโคดม
ผูศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุล เสด็จจาริกไปในชนบทชื่ออังคุตตราปะ
พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๑๒๕๐ รูป เสด็จถึงนิคมชื่ออาปณะตาม
ลําดับ ก็กิตติศัพทอันงามของทานพระโคดมนั้นแล ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะ
เหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ ทรงเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม
ดังนี้ ขาพเจานิมนตพระผูมีพระภาคพระองคนั้น พรอมดวยภิกษุสงฆ เพื่อ
เสวยภัตในวันพรุงนี้ ฯ
ส. ทานเกณิยะผูเ จริญ ทานกลาววา พุทโธ หรือ ฯ
ก. ทานเสละผูเจริญ ขาพเจากลาววา พุทโธ ฯ
ส. ทานเกณิยะผูเ จริญ ทานกลาววา พุทโธ หรือ ฯ
ก. ทานเสละผูเจริญ ขาพเจากลาววา พุทโธ ฯ
ลําดับนั้นแล เสลพราหมณดําริวา แมเสียงประกาศวา พุทโธ หาไดยาก
ในโลก พระมหาบุรุษผูประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ซึ่งมาในมนต
ของพวกเรา ยอมมีคติเปนสองเทานั้น ไมเปนอยางอื่น คือ ถาอยูครองเรือน
จะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ์ผูทรงธรรม เปนธรรมราชา เปนใหญในแผนดินมี
มหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชนะแลว มีราชอาณาจักรมัน่ คง ทรงสมบูรณ

ดวยแกว ๗ ประการ คือ จักรแกว ชางแกว มาแกว แกวมณี นางแกว
คฤหบดีแกว ปรินายกแกวเปนที่ ๗ พระราชโอรสของพระองคมีกวาพัน
ลวนกลาหาญ มีรูปทรงสมเปนวีระกษัตริย สามารถย่ํายีกองทัพของขาศึกได
พระองคทรงชํานะโดยธรรม มิตองใชอาชญา มิตองใชศาตรา ทรงครอบครอง
แผนดินมีสาครเปนขอบเขต ๑ ถาแลเสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก ๑ เสลพราหมณ
ถามวา ทานเกณิยะผูเจริญ ก็บัดนี้พระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาผูเ จริญ
พระองคนั้น ประทับอยูที่ไหน ฯ
[๓๗๖] เมื่อเสลพราหมณถามอยางนี้แลว เกณิยชฎิลไดยกแขนขวา
ขึ้นชี้แลว กลาวกะเสลพราหมณวา ทานเสละผูเจริญ พระผูม ีพระภาคประทับ
อยูที่ทิวไมมีสีเขียวนั่น ฯ
ลําดับนั้นแล เสลพราหมณพรอมดวยมาณพ ๓๐๐ คน เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ แลวกลาวเตือนมาณพเหลานั้นวา ทานผูเจริญทั้งหลาย
จงเงียบเสียง คอยๆ เดินตามกันมา เพราะทานผูเจริญเหลานัน้ เที่ยวไปผูเดียว
เหมือนราชสีห ใหยินดีไดยาก ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย เวลาเราสนทนากับ
พระสมณโคดม ทานทั้งหลายอยาพูดสอดขึ้นในระหวางถอยคําของเรา จงรอให
ถอยคําของเราจบลงกอน เสลพราหมณไดสนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาค
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
ครั้นแลว เสลพราหมณไดตรวจดูมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ใน
พระกายของพระผูมีพระภาค ก็ไดเห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการโดยมาก
เวนอยู ๒ ประการ คือ พระคุยหะเรนอยูในฝก ๑ พระชิวหาใหญ ๑ จึงยัง
เคลือบแคลงสงสัยไมเชื่อไมเลือ่ มใสในมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ ครั้งนั้นแล
พระผูมีพระภาคทรงดําริวา เสลพราหมณนี้ เห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ
ของเราโดยมาก เวนอยู ๒ ประการ คือ คุยหะเรนอยูในฝก ๑ ชิวหาใหญ ๑
จึงยังเคลือบแคลงสงสัยไมเชือ่ ไมเลือ่ มใสในมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ ทันใด
นั้น พระผูมีพระภาคทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร ใหเสลพราหมณไดเห็นพระคุยหะ
เรนอยูฝก และทรงแลบพระชิวหาสอดเขาชองพระกรรณทั้ง ๒ กลับไปมา
สอดเขาชองพระนาสิกทั้ง ๒ กลับไปมา แผปด มณฑลพระนลาต เสลพราหมณ
คิดวาพระสมณโคดม ทรงประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการบริบูรณ
ไมบกพรอง แตเราไมทราบวา พระองคเปนพระพุทธเจาหรือไม ก็แลเราได
ฟงคําของพราหมณทั้งหลายผูแกเฒาผูเ ปนอาจารยและปาจารยกลาวอยูวา พระผูมี*พระภาคเปนผูพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย ยอมทรงทําพระองคใหปรากฎ
ในเมื่อบุคคลกลาวถึงคุณของพระองค ถากระไรเราพึงชมเชยพระสมณโคดม

เฉพาะพระพักตรดวยคาถาอันสมควร ฯ
ลําดับนั้นแล เสลพราหมณไดชมเชยพระผูมีพระภาคเฉพาะพระพักตร
ดวยคาถาอันสมควรวา
ขาแตพระผูมีพระภาค พระองคมีพระกายบริบูรณ สวยงาม
ประสูติดีแลว มีพระเนตรงาม มีพระฉวีวรรณดุจทองคํา
มีพระเขี้ยวขาวดี มีความเพียร อวัยวะใหญนอยเหลาใด
มีแกคนผูเกิดดีแลว อวัยวะใหญนอยเหลานั้นทั้งหมดใน
พระกายของพระองคเปนมหาปุริสลักษณะ พระองคมี
พระเนตรแจมใส มีพระพักตรงาม มีกายใหญตรง มีรัศมี
รุงเรืองอยูในทามกลางสมณสงฆดังพระอาทิตย พระองคเปน
ภิกษุมีพระเนตรงาม มีพระฉวีวรรณงามเปลงปลั่งดังทองคํา
ประโยชนอะไรดวยความเปนสมณะของพระองคผูมีวรรณะอัน
อุดมอยางนี้ พระองคควรเปนพระเจาจักรพรรดิ์ผูประเสริฐ
ในราชสมบัติ ผูเปนใหญในแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ผูทรงชนะแลว ผูเ ปนใหญในชมพูทวีปมีกษัตริย
ประเทศราชตามเสด็จ ขาแตพระโคดม ขอพระองคทรง
เปนพระราชาที่พระราชาทรงบูชา เปนจอมมนุษย ครอง
ราชสมบัติเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา
[๓๗๗] ดูกรเสลพราหมณ เราเปนพระราชาชั้นเยีย่ มเปนพระธรรม
ราชา เรายังจักรที่ใครๆ พึงใหเปนไปไมไดใหเปนไป
โดยธรรม ฯ
เสลพราหมณกราบทูลวา
พระองคทรงปฏิญาณวาเปนพระสัมมาสัมพุทธะ เปนพระธรรม
ราชาชั้นเยี่ยม ขาแตพระโคดม พระองคตรัสวา จะยังจักร
ใหเปนไปโดยธรรม ใครหนอเปนสาวกเสนาบดีของพระองค
ผูประพฤติตามพระศาสดา ใครจะยังธรรมจักรที่พระองคให
เปนไปแลวนี้ ใหเปนไปตาม ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรเสลพราหมณ
สารีบุตรผูเกิดตามตถาคต จะยังธรรมจักรอันยอดเยีย่ มที่เรา
ใหเปนไปแลว ใหเปนไปตาม ดูกรพราหมณ ธรรมที่
ควรรูยิ่ง เราไดรูยิ่งแลว ธรรมที่ควรใหเจริญ เราไดให
เจริญแลวและธรรมที่ควรละ เราละไดแลว เพราะเหตุนั้น

เราจึงเปนพระพุทธะ ดูกรพราหมณ ทานจงขจัดความสงสัย
ในเราเสีย จงนอมใจเชื่อ การไดเห็นพระสัมมาสัมพุทธะ
ทั้งหลายเนืองๆ เปนกิจทีไ่ ดโดยยาก ความปรากฏเนืองๆ
แหงพระสัมมาสัมพุทธะพระองคใดแล หาไดยากในโลก เรา
เปนพระสัมพุทธะองคนั้น ผูเปนศัลยแพทยชั้นเยีย่ ม เราเปน
ผูประเสริฐไมมีผูเปรียบ ย่ํายีมารแลเสนามารเสียได ทําปจจามิตรทั้งหมดไวในอํานาจไมมีภัยแตที่ไหนๆ บันเทิงอยู ฯ
เสลพราหมณกลาววา
ทานผูเจริญทั้งหลาย จงฟงคํานี้ที่พระผูมีพระภาคมหาวีรบุรุษ
ผูมีจักษุ ผูเปนศัลยแพทยตรัสอยู ดังสีหะบันลืออยูในปา
ฉะนั้น ถึงแมพระองคจะเปนผูเกิดในสกุลต่ําทราม (ก็ตามที)
ใครๆ ไดเห็นพระองคผูประเสริฐไมมีผเู ปรียบ ย่ํายีมารและ
เสนามารเสียได จะไมพึงเลื่อมใส (ไมมีเลย) ผูใดปรารถนา
ก็จงตามเรามา หรือผูใดไมปรารถนาก็จงไปเถิด เราจักบวช
ในสํานักของพระสัมมาสัมพุทธะผูมีปญ
 ญาอันประเสริฐนี้ ถา
ทานผูเจริญชอบใจคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธะ อยางนี้
ไซร แมพวกเราก็จักบวชในสํานักของพระสัมมาสัมพุทธะ
ผูมีพระปญญาอันประเสริฐ ฯ
พราหมณทั้ง ๓๐๐ เหลานี้ ไดประนมอัญชลีทูลขอวา ขาแต
พระผูมีพระภาค ขาพระองคทั้งหลาย จักประพฤติพรหมจรรยในสํานักของพระองค ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรเสลพราหมณ
พรหมจรรยเรากลาวดีแลว ผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ไม
ประกอบดวยกาล เปนทีอ่ อกบวชอันไมเปลาประโยชน ของ
บุคคลผูไมประมาทศึกษาอยู ฯ
[๓๗๘] เสลพราหมณพรอมกับบริษัทไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของ
พระผูมีพระภาค ครั้งนั้นแล พอลวงราตรีนั้นไป เกณิยชฎิล สั่งใหตกแตง
ขาทนียะโภชนียาหารอันประณีตไวในอาศรมของตน เสร็จแลวใหกราบทูลภัตกาล
แดพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ถึงเวลาแลว ภัตเสร็จแลว ลําดับ
นั้น เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไป
ยังอาศรมของเกณิยชฎิล ครั้นแลว ประทับนั่งเหนืออาสนะทีเ่ ขาปูลาดถวาย
พรอมดวยภิกษุสงฆ ลําดับนั้นเกณิยชฎิล อังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุข ใหอิ่มหนําสําราญดวยขาทนียะโภชนียาหารอันประณีต ดวยมือของตน

เมื่อพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จ ชักพระหัตถจากบาตรแลว เกณิยชฎิลถืออาสนะ
ต่ําแหงหนึ่ง นั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งพระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาแก
เกณิยชฎิลดวยพระคาถาเหลานี้วา
ยัญทั้งหลายมีการบูชาไฟเปนประมุข ฉันททั้งหลายมีสาวิตติ
ฉันทเปนประมุข พระราชาเปนประมุขของมนุษยทั้งหลาย
พระจันทรเปนประมุขของดาวนักษัตรทั้งหลาย พระอาทิตย
เปนประมุขของความรอนทั้งหลาย พระสงฆแล เปนประมุข
ของบุคคลทั้งหลายผูมุงบุญ บูชาอยู ฯ
[๓๗๙] ครั้น พระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาแกเกณิยชฎิลดวยพระคาถา
เหลานี้แลว เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป ลําดับนั้นแล ทานพระเสละพรอมดวย
บริษัท หลีกออกจากหมูอยูผเู ดียว ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ไม
นานนักก็ทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ที่กลุ บุตรทั้งหลายออก
บวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู
รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ก็ทานพระเสละพรอมดวยบริษัท ไดเปนพระอรหันต
องคหนึ่งๆ ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทานพระเสละ พรอม
ทั้งบริษัทไดเขาไปเฝาพระผูม พี ระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวไดหมจีวรเฉวียงบา
ขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคประทับอยู ไดกราบทูลพระผูมีพระ
ภาคดวยคาถาวา
ขาแตพระผูมีพระภาคผูม ีพระจักษุ ขาพระองคทั้งหลายถึง
สรณะในวันที่ ๘ แตวันนี้ไป เพราะฉะนั้น ขาพระองค
ทั้งหลาย ฝกฝนตนอยูในศาสนาของพระองค ๗ ราตรี พระองคเปนพระพุทธเจา เปนศาสดา เปนมุนีครอบงํามาร ทรง
ตัดอนุสัยแลว เปนผูขามไดเองแลว ทรงชวยเหลือหมูสตั วนี้ให
ขามได พระองคทรงกาวลวงอุปธิไดแลว ทรงทําลายอาสวะ
ทั้งหลายแลว ไมทรงถือมั่น ทรงละความกลัวและความ
ขลาดไดแลว ดังสีหะ ภิกษุ ๓๐๐ รูปนี้ยืนประนมอัญชลีอยู
ขาแตพระวีรเจา ขอพระองคทรงเหยียดพระบาทยุคลเถิด
ทานผูประเสริฐทั้งหลาย จงถวายบังคมพระบาทยุคลของพระศาสดา ฯ
จบเสลสูตรที่ ๗
สัลลสูตรที่ ๘
[๓๘๐] ชีวิตของสัตวทั้งหลายในโลกนี้ ไมมีเครื่องหมาย ใครๆ รู

ไมได ทั้งลําบาก ทั้งนอย และประกอบดวยทุกข สัตว
ทั้งหลาย ผูเกิดแลว จะไมตายดวยความพยายามอันใด
ความพยายามอันนั้นไมมีเลย แมอยูไดถึงชราก็ตองตาย
เพราะสัตวทั้งหลายมีอยางนี้เปนธรรมดา ผลไมสุกงอมแลว
ชื่อวายอมมีภัยเพราะจะตองรวงหลนไปในเวลาเชา ฉันใด
สัตวทั้งหลายผูเ กิดแลว ชือ่ วายอมมีภยั เพราะจะตองตาย
เปนนิตย ฉันนั้น ภาชนะดินที่นายชางทําแลวทุกชนิด มี
ความแตกเปนที่สุด แมฉันใด ชีวิตของสัตวทั้งหลาย ก็
ฉันนั้น ทั้งเด็ก ทั้งผูใหญ ทั้งคนเขลา ทั้งคนฉลาด ลวน
ไปสูอํานาจของมฤตยู มีมฤตยูเปนที่ไปในเบื้องหนาดวยกัน
ทั้งหมด เมื่อสัตวเหลานั้นถูกมฤตยูครอบงําแลว ตองไป
ปรโลก บิดาจะปองกันบุตรไวก็ไมได หรือพวกญาติจะ
ปองกันพวกญาติไวก็ไมได ทานจงเห็น เหมือนเมื่อหมู
ญาติของสัตวทั้งหลายผูจ ะตองตาย กําลังแลดูรําพันอยูโดย
ประการตางๆ สัตวผูจะตองตายผูเดียวเทานั้นถูกมฤตยูนําไป
เหมือนโคที่บุคคลจะพึงฆาถูกนําไปตัวเดียวฉะนั้น ความตาย
และความแกกําจัดสัตวโลกอยูอยางนี้ เพราะเหตุนั้น นักปราชญทั้งหลายทราบชัดสภาพของโลกแลว ยอมไมเศราโศก
ทานยอมไมรูทางของผูม าหรือผูไป ไมเห็นที่สุดทั้งสองอยาง
ถึงจะคร่ําครวญไปก็ไรประโยชน ถาผูคร่ําครวญหลงเบียด
เบียนตนอยูจะยังประโยชนอะไรๆ ใหเกิดขึ้นไดไซร บัณฑิต
ผูเห็นแจงก็พึงกระทําความคร่ําครวญนั้น บุคคลจะถึงความ
สงบใจได เพราะการรองไห เพราะความเศราโศก ก็หาไม
ทุกขยอมเกิดแกผูนั้นยิ่งขึน้ และสรีระของผูนั้นก็จะซูบซีด
บุคคลผูเบียดเบียนตนเอง ยอมเปนผูซูบผอม มีผิวพรรณ
เศราหมอง สัตวทั้งหลายผูละไปแลว ยอมรักษาตนไมได
ดวยความรําพันนั้น การรําพันไรประโยชน คนผูทอดถอน
ถึงบุคคลผูทํากาละแลว ยังละความเศราโศกไมได ตกอยู
ในอํานาจแหงความเศราโศก ยอมถึงทุกขยิ่งขึ้น ทานจง
เห็นคนแมเหลาอื่นผูเ ตรียมจะดําเนินไปตามยถากรรม (และ)
สัตวทั้งหลายในโลกนี้ ผูม าถึงอํานาจแหงมัจจุแลว กําลัง
พากันดิ้นรนอยูทีเดียว ก็สัตวทั้งหลายยอมสําคัญดวยอาการ
ใดๆ อาการนั้นๆ ยอมแปรเปนอยางอื่นไปในภายหลัง ความ

พลัดพรากกัน เชนนี้ยอ มมีได ทานจงดูสภาพแหงโลกเถิด
มาณพแมจะพึงเปนอยูรอ ยปหรือยิ่งกวานั้น ก็ตองพลัดพราก
จากหมูญาติ ตองละทิ้งชีวิตไวในโลกนี้ เพราะเหตุนั้น บุคคล
ฟงพระธรรมเทศนาของพระอรหันตแลว เห็นคนผูลวงลับ
ทํากาละแลว กําหนดรูอยูวา บุคคลผูลวงลับทํากาละแลว
นั้น เราไมพึงไดวา จงเปนอยูอีกเถิด ดังนี้ พึงกําจัดความ
รําพันเสีย บุคคลพึงดับไฟที่ไหมลุกลามไปดวยน้ํา ฉันใด
นรชนผูเปนนักปราชญ มีปญญา เฉลียวฉลาด พึงกําจัด
ความเศราโศกที่เกิดขึ้นเสีย โดยฉับพลันเหมือนลมพัดนุน
ฉะนั้น คนผูแสวงหาความสุขเพื่อตน พึงกําจัดความรําพัน
ความทะยานอยากและความโทมนัสของตน พึงถอนลูกศร
คือกิเลสของตนเสีย เปนผูมีลูกศร คือ กิเลสอันถอนขึ้น
แลว อันตัณหาและทิฐิไมอาศัยแลวถึงความสงบใจ กาว
ลวงความเศราโศกไดทั้งหมด เปนผูไมมีความเศราโศก
เยือกเย็น ฉะนี้แล ฯ
จบสัลลสูตรที่ ๘
วาเสฏฐสูตรที่ ๙
[๓๘๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ราวปาอิจฉานงคลวันใกล
อิจฉานังคลคาม ก็สมัยนั้น พราหมณมหาศาลผูมีชื่อเสียงเปนอันมาก คือ
จังกีพราหมณ ตารุกขพราหมณ โปกขรสาติพราหมณ ชาณุสโสณีพราหมณ
โตเทยยพราหมณ และพราหมณมหาศาลผูมชี ื่อเสียงเหลาอืน่ อาศัยอยูใน
อิจฉานังคลคาม ครั้งนั้นแล วาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพ เดินพักผอนอยู
ไดสนทนากันในระหวางวา ทานผูเจริญ บุคคลชื่อวาเปนพราหมณดวยเหตุ
อยางไร ภารทวาชมาณพกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญบุคคลผูเปนอุภโตสุชาต
ทั้งฝายมารดาและฝายบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพ*บุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดดวยอางถึงชาติ บุคคลชื่อวาเปนพราหมณดวย
เหตุเพียงเทานี้ ฯ
วาเสฏฐมาณพกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ บุคคลเปนผูมีศีลและถึง
พรอมดวยวัตร บุคคลชื่อวาเปนพราหมณดวยเหตุเพียงเทานี้แล ฯ
ภารทวาชมาณพไมสามารถจะใหวาเสฏฐมาณพยินยอมไดเลย และวาเสฏฐ
มาณพก็ไมสามารถจะใหภารทวาชมาณพยินยอมได ฯ
ลําดับนั้นแล วาเสฏฐมาณพจึงกลาวกะภารทวาชมาณพวา ทานภารทวาชะ

พระสมณโคดมผูศากยบุตรนี้ เสด็จออกผนวชจากศากยสกุล ประทับอยู ณ
ราวปาอิจฉานังคลวัน ใกลอิจฉานังคลคาม ก็กิตติศัพทอันงามของทานพระโคดม
พระองคนั้นขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น
ฯลฯ เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ทานภารทวาชะ เราทั้งสองจงไปเฝา
พระสมณโคดมเถิด ครั้นแลวจักทูลถามเนื้อความนี้ พระสมณโคดมจักตรัส
พยากรณแกเราดวยประการใด เราจักทรงจําขอความนั้นไวดวยประการนัน้ ฯ
ภารทวาชมาณพ รับคําวาเสฏฐมาณพแลว ลําดับนั้น วาเสฏฐมาณพ
และภารทวาชมาณพ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดสนทนา
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว วาเสฏฐมาณพไดทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
[๓๘๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งสองเปนผูม ไี ตรวิชชา
อันอาจารยยกยองและรับรอง ขาพระองคเปนศิษยผูใหญ
ของโปกขรสาติพราหมณ ภารทวาชมาณพนี้ เปนศิษยผูใหญ
ของตารุกขพราหมณ ขาพระองคทั้งสองเปนผูถึงความสําเร็จ
ในเวทที่อาจารยผูมีไตรวิชชาบอกแลว เปนผูเขาใจตัวบท
และเปนผูชํานาญไวยากรณ ในเวท เชนกับอาจารย ขาแต
พระโคดม ขาพระองคทั้งสองมีการโตเถียงกันเพราะการอาง
ถึงชาติ ภารทวาชมาณพกลาววา บุคคลเปนพราหมณเพราะ
ชาติ สวนขาพระองคกลาววา บุคคลเปนพราหมณเพราะ
กรรม ขาแตพระโคดมผูม ีพระจักษุ ขอพระองคจงทรงทราบ
อยางนี้ ขาพระองคทั้งสองนั้นไมสามารถจะใหกันและกัน
ยินยอมได จึงพากันมาเพื่อจะทูลถามพระองคผูปรากฏวา เปน
พระสัมพุทธะ ขาแตพระโคดม ขาพระองคทั้งสอง ประนม
อัญชลีเขามาถวายนมัสการพระองคผูปรากฏวา เปนพระ
สัมพุทธะในโลก เหมือนชนทั้งหลาย ประนมอัญชลีเขามา
ไหวนมัสการพระจันทรอันเต็มดวง ฉะนั้น ขาพระองคทั้งสอง
ขอทูลถามพระโคดมผูมพี ระจักษุ ผูอุบัติขึ้นดีแลวในโลกวา
บุคคลเปนพราหมณเพราะชาติหรือเพราะกรรม ขอพระองค
จงตรัสบอกแกขาพระองคทั้งสองผูไมรู ดวยอาการทีข่ า
พระองคทั้งสองจะพึงรูจักพราหมณเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรวาเสฏฐะ
เราจักพยากรณแกทานทัง้ หลายตามลําดับตามสมควร สัตว
ทั้งหลายมีความแตกตางกันโดยชาติ เพราะชาติของสัตว

เหลานั้น มีประการตางๆ กัน ทานทั้งหลายยอมรูจัก
หญาและตนไม แตหญาและตนไม ก็ไมยอมรับวาเปน
หญาเปนตนไม หญาและตนไมเหลานัน้ มีสัณฐานสําเร็จ
มาแตชาติ เพราะชาติของมันตางๆ กัน แตนั้นทาน
ทั้งหลายจงรูจัก หนอน ตั๊กแตน มดดํา และมดแดง สัตว
เหลานั้นมีสัณฐานสําเร็จมาแตชาติ เพราะชาติของมัน
ตางๆ กัน ทานทั้งหลายจงรูจักสัตว ๔ เทา ทั้งตัวเล็ก
ตัวใหญ สัตวเหลานั้นมีสัณฐานสําเร็จมาแตชาติ เพราะ
ชาติของมันตางๆ กัน ตอแตนั้น ทานทั้งหลายจงรูจัก
ปลาที่เกิดในน้ําเที่ยวไปในน้ํา ปลาเหลานั้นมีสัณฐานสําเร็จ
มาแตชาติ เพราะชาติของมันมีตางๆ กัน ถัดจากนั้น
ทานทั้งหลายจงรูจักนกที่บินไปในเวหา นกเหลานั้นมีสณ
ั ฐาน
สําเร็จมาแตชาติ เพราะชาติของมันตางๆ กัน เพศที่
สําเร็จมาแตชาติเปนอันมาก ไมมีในมนุษยทั้งหลาย เหมือน
อยางสัณฐานที่สําเร็จมาแตชาติเปนอันมากในชาติเหลานี้
ฉะนั้น การกําหนดดวยผม ศีรษะ หู นัยนตา ปาก
จมูก ริมฝปาก คิ้ว คอ บา ทอง หลัง ตะโพก อก
ที่แคบ เมถุน มือ เทา นิ้วมือ เล็บ แขง ขา วรรณะ
หรือเสียง วาผมเปนตน ของพราหมณเปนเชนนี้ ของกษัตริย
เปนเชนนี้ยอมไมมีเลย เพศที่สําเร็จมาแตชาติไมมีใน
มนุษยทั้งหลายเลย เหมือนอยางสัณฐานที่สําเร็จมาแต
ชาติในชาติเหลาอื่น ฉะนัน้ ความแตกตางกันแหงสัณฐาน
มีผมเปนตนนี้ ที่สําเร็จมาแตกําเนิด ยอมไมมีในสรีระ
ของตนๆ เฉพาะในตัวมนุษยทั้งหลายเลย แตความตาง
กันในมนุษยทั้งหลาย บัณฑิตกลาวไวโดยสมัญญา ดูกร
วาเสฏฐะ ทานจงรูอยางนีว้ า ก็ในหมูมนุษย ผูใดผูหนึ่ง
อาศัยโครักขกรรมเลีย้ งชีพ ผูนั้นเปนชาวนา มิใช
พราหมณ ดูกรวาเสฏฐะ ทานจงรูอยางนีว้ า ก็ใน
หมูมนุษย ผูใดผูหนึ่งเลีย้ งชีพดวยศิลปะเปนอันมาก ผู
นั้นเปนศิลปน มิใชพราหมณ ดูกรวาเสฏฐะ ทานจง
รูอยางนี้วา ก็ในหมูมนุษย ผูใดผูหนึ่ง อาศัยการคา
ขายเลี้ยงชีพ ผูนั้นเปนพอคามิใชพราหมณ ดูกรวาเสฏฐะ
ทานจงรูอยางนี้วา ก็ในหมูมนุษย ผูใดผูหนึ่งเลี้ยงชีวิต

ดวยการรับใชผูอื่น ผูนั้นเปนผูรับใช มิใชพราหมณ
ดูกรวาเสฏฐะ ทานจงรูอยางนี้วา ก็ในหมูมนุษย ผู
ใดผูหนึ่งอาศัยการลักทรัพยเลี้ยงชีพ ผูนนั้ เปนโจร มิใช
พราหมณ ดูกรวาเสฏฐะ ทานจงรูอยางนีว้ า ก็ใน
หมูมนุษย ผูใดผูหนึ่งอาศัยลูกศรและศาตราเลี้ยงชีพ ผูนั้น
เปนนักรบอาชีพ มิใชพราหมณ ดูกรวาเสฏฐะ ทาน
จงรูอยางนี้วา ก็ในหมูมนุษย ผูใดผูหนึง่ เลี้ยงชีพดวยความ
เปนปุโรหิต ผูนั้นเปนผูยงั บุคคลใหบูชา มิใชเปนพราหมณ
ดูกรวาเสฏฐะ ทานจงรูอยางนี้วา ก็ในหมูมนุษย ผูใด
ผูหนึ่งปกครองบานและแวนแควน ผูนั้นเปนพระราชา
มิใชพราหมณ ก็เราหากลาวผูเกิดแตกําเนิดในทองมารดา
วาเปนพราหมณไม ผูนั้นเปนผูชื่อวาโภวาที ผูนั้นแล
ยังเปนผูมีเครื่องกังวล เรากลาวบุคคลผูไมมีเครื่องกังวล
ผูไมถือมั่น วาเปนพราหมณ เรากลาวผูต ัดสังโยชนไดทั้ง
หมด ไมสะดุงเลย ลวงธรรมเปนเครื่องของแลว พราก
โยคะทั้ง ๔ ไดแลว วาเปนพราหมณ เรากลาวผูที่ตัด
ชะเนาะคือความโกรธ เชือก คือ ตัณหา หัวเงื่อน คือ
ทิฐิ ๖๒ พรอมทั้งสายโยง คือ อนุสัยเสียได ผูมีลิ่ม
สลักอันถอดแลว ผูตรัสรูแลว วาเปนพราหมณ เรา
กลาวผูไมประทุษราย อดกลั้นไดซึ่งคําดาวา การทุบตีและ
การจองจํา ผูมีกําลังคือขันติ ผูมีหมูพลคือขันตี วาเปน
พราหมณ เรากลาวผูไมโกรธ มีวัตร มีศีล ไมมีกิเลส
อันฟูขึ้น ฝกตนแลว ทรงไวซึ่งรางกายมีในที่สุด วาเปน
พราหมณ เรากลาวผูไมตดิ อยูในกามทั้งหลาย ดุจน้ําไม
ติดอยูในใบบัว ดุจเมล็ดพันธุผักกาดไมติดอยูบนปลาย
เหล็กแหลม วาเปนพราหมณ เรากลาวผูร ูชัดความสิ้นไป
แหงทุกขของตน ในศาสนานี้แล ผูปลงภาระแลว
พรากกิเลสไดหมดแลว วาเปนพราหมณ เรากลาวผูมีปญญา
ลึกซึ้ง มีเมธา ผูฉลาดในทางและมิใชทาง ผูบรรลุถึง
ประโยชนอันสูงสุด วาเปนพราหมณ เรากลาวผูไมเกีย่ วของ
ดวยคน ๒ พวก คือ คฤหัสถและบรรพชิต ไมมีความ
อาลัยเที่ยวไป มีความปรารถนานอย วาเปนพราหมณ
เรากลาวผูวางอาชญาในสัตวทั้งหลาย ทั้งผูที่สะดุงและ

มั่นคง ไมฆาเอง ไมใชผูอนื่ ใหฆา วาเปนพราหมณ เรา
กลาวผูไมปองราย ผูดับเสียไดในผูที่มีอาชญาในตน ผูไม
ยึดถือในผูที่มีความยึดถือ วาเปนพราหมณ เรากลาวผูท ี่ทํา
ราคะ โทสะ มานะ และมักขะ ใหตกไปแลว ดุจเมล็ด
พันธุผักกาดตกไปจากปลายเหล็กแหลม วาเปนพราหมณ
เรากลาวผูเปลงถอยคําไมหยาบ ใหรูความกันได เปนคําจริง
ซึ่งไมเปนเหตุทําใครๆ ใหของอยู วาเปนพราหมณ ก็เรา
กลาวผูไมถือเอาสิ่งของยาวหรือสั้น นอยหรือใหญ งาม
และไมงาม ซึ่งเจาของมิไดใหแลวในโลก วาเปนพราหมณ
เรากลาวผูไมมีความหวังทั้งในโลกนี้และในโลกหนา ผูส ิ้น
หวัง พรากกิเลสไดหมดแลว วาเปนพราหมณ เรากลาว
ผูไมมีความอาลัย รูแลวทั่วถึง ไมมีความสงสัย หยั่งลงสู
นิพพาน ไดบรรลุแลวโดยลําดับ วาเปนพราหมณ เรา
กลาวผูละทิ้งบุญและบาปทั้ง ๒ ลวงธรรมเปนเครื่องของได
แลว ไมมีความเศราโศก ปราศจากธุลี บริสุทธิ์แลว
วาเปนพราหมณ เรากลาวผูมีความยินดีในภพหมดสิ้นแลว
ผูบริสุทธิ์ มีจิตผองใส ไมขุนมัวดุจพระจันทรที่ปราศจาก
มลทิน วาเปนพราหมณ เรากลาวผูลวงทางออม หลม
สงสาร โมหะเสียได เปนผูขามถึงฝง เพงฌาน ไมหวั่น
ไหว ไมมีความสงสัย ดับกิเลสไดแลวเพราะไมถือมั่น
วาเปนพราหมณ เรากลาวผูละกามในโลกนี้ไดเด็ดขาด
เปนผูไมมีเรือน บวชเสียได มีกามราคะหมดสิ้นแลว วา
เปนพราหมณ เรากลาวผูละตัณหาในโลกนี้ไดเด็ดขาด เปน
ผูไมมีเรือน งดเวน มีตัณหาและภพหมดสิ้นแลว วาเปน
พราหมณ เรากลาวผูละโยคะทีเ่ ปนของมนุษย แลวลวง
โยคะที่เปนของทิพยเสียได ผูพรากแลวจากโยคะทั้งปวง
วาเปนพราหมณ เรากลาวผูละความยินดีและความไมยนิ ดี
เปนผูเยือกเย็น หาอุปธิมไิ ด ผูครอบงําโลกทั้งปวง มีความ
เพียร วาเปนพราหมณ เรากลาวผูรูจุติและอุปบัติของสัตว
ทั้งหลาย โดยอาการทั้งปวง ผูไมของ ไปดี ตรัสรูแลว
วาเปนพราหมณ เรากลาวผูที่เทวดา คนธรรพ และมนุษยรู
คติไมได ผูสิ้นอาสวะแลว เปนพระอรหันต วาเปนพราหมณ
เรากลาวผูไมมเี ครื่องกังวลในขันธทั้งทีเ่ ปนอดีต อนาคต

และปจจุบัน ไมมีเครื่องกังวล ไมยึดถือ วาเปนพราหมณ
เรากลาวผูองอาจ ประเสริฐ เปนนักปราชญ แสวงหาคุณ
ใหญชนะมาร ไมมีความหวั่นไหว ลางกิเลสหมด ตรัสรู
แลว วาเปนพราหมณ เรากลาวผูระลึกชาติกอนๆ ได
เห็นสวรรคและอบาย และถึงความสิ้นไปแหงชาติแลว วา
เปนพราหมณ นามและโคตรที่เขากําหนดกัน เปนบัญญัติใน
โลก นามและโคตรมาแลวเพราะการรูตามกันมา ญาติ
สาโลหิตทั้งหลาย กําหนดไวในกาลที่บคุ คลเกิดแลวนัน้ ๆ
นามและโคตรที่กําหนดกันแลวนี้ เปนความเห็นของพวก
คนผูไมรู ซึ่งสืบเนื่องกันมาสิ้นกาลนาน พวกคนผูไมรู
ยอมกลาววาบุคคลเปนพราหมณเพราะชาติ แตบุคคลเปน
พราหมณเพราะชาติก็หามิได แตเปนพราหมณเพราะกรรม
ไมเปนพราหมณก็เพราะกรรม เปนชาวนาก็เพราะกรรม
เปนศิลปน เปนพอคา เปนผูรับใช เปนโจร เปนนักรบ
อาชีพ เปนปุโรหิต และแมเปนพระราชา ก็เพราะกรรม
บัณฑิตทั้งหลายผูมีปรกติเห็นปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในกรรม
และวิบาก ยอมเห็นกรรมตามความเปนจริงอยางนี้ โลก
ยอมเปนไปเพราะกรรม หมูสัตวยอมเปนไปเพราะกรรม
สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนเครื่องผูกพัน เปรียบเหมือนหมุด
แหงรถที่แลนไปอยู ฉะนัน้ บุคคลเปนพราหมณเพราะกรรม
อันประเสริฐนี้ คือ ตบะ สัญญมะ พรหมจรรย และ
ทมะ กรรมนี้ นําความเปนพราหมณที่สูงสุดมาให บุคคล
ผูถึงพรอมดวยไตรวิชชา เปนคนสงบ มีภพใหมสิ้นไปแลว
เปนพราหมณผูองอาจของบัณฑิตทั้งหลายผูรูแจงอยู ทานจง
รูอยางนี้เถิดวาเสฏฐะ ฯ
[๓๘๓] เมือ่ พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วาเสฏฐมาณพ และ
ภารทวาชมาณพ ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเ จริญ ภาษิต
ของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระองคทั้งสองวาเปน
อุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบวาเสฏฐสูตรที่ ๙
โกกาลิกสูตรที่ ๑๐
[๓๘๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ

ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล โกกาลิกภิกษุ เขา
ไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูล พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระสารีบุตร
และพระโมคคัลลานะ เปนผูมคี วามปรารถนาลามก ตกอยูในอํานาจแหงความ
ปรารถนาลามก พระเจาขา ฯ
[๓๘๕] เมือ่ โกกาลิกภิกษุกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัส
กะโกกาลิกภิกษุวา โกกาลิกะ เธออยาไดกลาวอยางนี้ โกกาลิกะ เธออยาได
กลาวอยางนี้ เธอจงยังจิตใหเลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด สารีบุตร
และโมคคัลลานะมีศีลเปนที่รกั ฯ
แมครั้งที่ ๒ โกกาลิกภิกษุกไ็ ดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ พระผูมีพระภาคทรงชักนําขาพระองคใหจงใจเชื่อ ใหเลื่อมใส ก็จริง
แตพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนผูม ีความปรารถนาลามก แมครั้งที่ ๒ พระ
ผูมีพระภาคก็ไดตรัสกะโกกาลิกภิกษุวา โกกาลิกะ เธออยาไดกลาวอยางนี้ โกกา*ลิกะ เธออยาไดกลาวอยางนี้เลย เธอจงยังจิตใหเลื่อมใสในสารีบุตรและ
โมคคัลลานะเถิด สารีบุตรและโมคคัลลานะมีศีลเปนที่รัก ฯ
แมครั้งที่ ๓ ...
ลําดับนั้นแล โกกาลิกภิกษุลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค
กระทําประทักษิณแลวหลีกไป เมื่อโกกาลิกภิกษุหลีกไปแลวไมนานนัก ไดมตี อม
ประมาณเมล็ดพันธุผักกาดเกิดขึ้นทั่วกาย ครัน้ แลว เปนตอมประมาณเทาเมล็ด
ถั่วเขียว เทาเมล็ดถั่วดํา เทาเมล็ดพุดซา เทาผลพุดซา เทาผลมะขามปอม เทา
ผลมะตูมออน เทาผลขนุนออน แตกหัวแลว หนองและเลือดไหลออก ลําดับ
นั้น โกกาลิกภิกษุมรณภาพเพราะอาพาธนั้นเอง ครั้นโกกาลิกภิกษุมรณภาพแลว
ก็ยอมอุบัติในปทุมนรก เพราะจิตคิดอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
ครั้งนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหม เมื่อปฐมยามลวงไปแลว มีรัศมีงามยิ่ง ทําพระ
เชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสว เขาไปเฝาพระผูม พี ระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว
ไดยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ โกกาลิกภิกษุมรณภาพแลว ครั้นแลวอุบัติในปทุมนรก เพราะ
จิตคิดอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ทาวสหัมบดีพรหมครั้นกราบ
ทูลดังนี้แลว กระทําประทักษิณแลว ไดอันตรธานไปในที่นนั้ เอง ฯ
ครั้นพอลวงราตรีนั้นไป พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ เมื่อปฐมยามลวงไปแลว ทาวสหัมบดีพรหม มีรัศมีอัน
งามยิ่ง ทําวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสว เขามาหาเราถึงที่อยู อภิวาทแลวยืน
อยูที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผเู จริญ โกกา-

*ลิกภิกษุมรณภาพแลวอุบัติในปทุมนรก เพราะจิตคิดอาฆาตในพระสารีบุตร และ
พระโมคคัลลานะ ทาวสหัมบดีพรหม ครั้นกลาวดังนี้แลว กระทําประทักษิณ
แลว ไดอันตรธานหายไปในที่นั้นเอง ฯ
[๓๘๖] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถาม
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ประมาณอายุในปทุมนรกนานเพียงใด
พระเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ประมาณอายุในปทุมนรกนานนัก
การนับประมาณอายุในปทุมนรกนั้นวา เทานี้ป เทานี้รอยป เทานี้พันป หรือวา
เทานี้แสนป ไมใชทําไดงาย ฯ
ภ. ขาแตพระองคผเู จริญ ก็พระองคสามารถจะทรงกระทําการเปรียบ
เทียบไดหรือไม พระเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคทรงรับวา สามารถ ภิกษุ ดังนี้แลว ตรัสวา ดูกรภิกษุ
เปรียบเหมือนเกวียนที่บรรทุกงาหนัก ๒๐ หาบของชาวโกศล เมื่อลวงไปได
รอยป พันป แสนป บุรุษพึงหยิบเมล็ดงาขึ้นจากเกวียนนั้นออกทิ้งเมล็ดหนึง่ ๆ
ดูกรภิกษุ เกวียนที่บรรทุกงาหนัก ๒๐ หาบของชาวโกศลนั้น จะพึงถึงความ
สิ้นไปโดยลําดับนี้เร็วเสียกวา แตอัพพุทนรกหนึ่งจะไมพึงถึงความสิ้นไปไดเลย
ดูกรภิกษุ ๒๐ อัพพุทนรกเปนหนึ่งนิรัพพุทนรก ๒๐ นิรัพพุทนรกเปนหนึ่ง
อัพพนรก ๒๐ อัพพนรกเปนหนึ่งอหหนรก ๒๐ อหหนรกเปนหนึ่งอฏฏนรก
๒๐ อฏฏนรกเปนหนึ่งกุมุทนรก ๒๐ กุมุทนรกเปนหนึ่งโสคันธิกนรก ๒๐
โสคันธินรกเปนหนึ่งอุปลกนรก ๒๐ อุปลกนรกเปนหนึ่งปุณฑรีกนรก ๒๐ ปุณฑรีก
นรกเปนหนึ่งปทุมนรก อยางนี้ ก็โกกาลิกภิกษุอุบัติในปทุมนรกเพราะจิตคิด
อาฆาตในสารีบุตรและโมคคัลลานะ ฯ
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว
จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา
[๓๘๗] ก็วาจาหยาบเชนกับขวาน เกิดในปากของบุรุษแลว เปน
เหตุตัดรอนตนเองของบุรุษผูเปนพาล ผูกลาวคําทุภาษิต ผู
ใดสรรเสริญคนที่ควรนินทา หรือนินทาคนที่ควรสรรเสริญ
ผูนั้นยอมกอโทษเพราะปาก ยอมไมไดความสุขเพราะโทษ
นั้น การแพดวยทรัพยเพราะเลนการพนันเปนโทษเพียง
เล็กนอย โทษของผูที่ยังใจใหประทุษรายในทานผูปฏิบตั ิดีนี้
แล เปนโทษมากกวา บุคคลตั้งวาจาและใจอันลามกไวแลว
เปนผูติเตียนพระอริยะเจา ยอมเขาถึงนรกตลอดกาลประมาณ
ดวยการนับป ๑๐๐,๐๐๐ นิรัพพุทะและ ๔๐ อัพพุทะ ผู

กลาวคําเท็จยอมเขาถึงนรก อนึ่ง ผูทํากรรมอันลามกแลว
กลาววาไมไดทํา ก็ยอ มเขาถึงนรกอยางเดียวกัน แมคนทั้ง
สองนั้นเปนมนุษยมีกรรมอันเลวทราม ละไปแลวยอมเปนผู
เสมอกันในโลกเบื้องหนา ผูใดประทุษรายตอคนผูไมประทุษ
ราย ผูเปนบุรุษหมดจด ไมมีกิเลสเครื่องยั่วยวน บาปยอม
กลับมาถึงผูเปนพาลนั้นเอง เหมือนธุลีละเอียดที่บุคคลซัดไป
ทวนลมฉะนั้น ผูที่ประกอบเนืองๆ ในคุณคือความโลภ
ไมมีศรัทธา กระดาง ไมรูความประสงคของผูขอ มีความ
ตระหนี่ ประกอบเนืองๆ ในคําสอเสียด ยอมบริภาษผูอื่น
ดวยวาจา แนะคนผูมีปากเปนหลม กลาวคําอันไมจริง ผู
ไมประเสริฐ ผูกําจัดความเจริญ ผูลามก ผูกระทําความชั่ว
ผูเปนบุรุษในที่สุด มีโทษ เปนอวชาต ทานอยาไดพูด
มากในที่นี้ อยาเปนสัตวนรก ทานยอมเกลี่ยธุลี คือ กิเลส
ลงในตนเพื่อกรรมมิใชประโยชนเกื้อกูล ทานผูทํากรรมหยาบ
ยังติเตียนสัตบุรุษ ทานประพฤติทุจริตเปนอันมากแลวยอม
ไปสูมหานรกสิ้นกาลนาน กรรมของใครๆ ยอมฉิบหายไปไม
ไดเลย บุคคลมาไดรับกรรมนั้นแล เปนเจาของแหงกรรมนั้น
(เพราะ) คนเขลาผูท ํากรรมหยาบ ยอมเห็นความทุกขในตน
ในปรโลก ผูทํากรรมหยาบยอมเขาถึงสถานที่อันนายนิรยบาล
นําขอเหล็กมา ยอมเขาถึงหลาวเหล็กอันคมกริบและยอม
เขาถึงกอนเหล็กแดงโชติชวง เปนอาหารอันสมควรแกกรรม
ที่ตนทําไวอยางนั้น สัตวนรกทั้งหลายจะพูดก็พูดไมได จะ
วิ่งหนีก็ไมได ไมไดที่ตานทานเลย นายนิรยบาลลากขึน้ ภูเขา
ถานเพลิง สัตวนรกนั้นนอนอยูบนถานเพลิงอันลาดไว ยอม
เขาไปสูกองไฟอันลุกโพลง พวกนายนิรยบาลเอาขายเหล็ก
พัน ตีดวยฆอนเหล็กในที่นั้น สัตวนรกทั้งหลายยอมไปสู
โรรุวนรกที่มืดทึบ ความมืดทึบนั้นแผไปเหมือนกลุมหมอก
ฉะนั้น ก็ทีนั้น สัตวนรกทั้งหลาย ยอมเขาไปสูหมอเหล็ก
อันไฟลุกโพลง ลอยฟองอยู ไหมอยูในหมอเหล็กนั้นอันไฟ
ลุกโพลงสิ้นกาลนาน ก็ผูทํากรรมหยาบจะไปสูทิศใดๆ ก็
หมกไหมอยูในหมอเหล็กอันเปอนดวยหนองและเลือดในทิศ
นั้นๆ ลําบากอยูในหมอเหล็กนั้น ผูทํากรรมหยาบหมกไหม
อยูในน้ําอันเปนที่อยูข องหมูหนอน ในหมอเหล็กนั้นๆ แม

ฝงเพื่อจะไปก็ไมมเี ลย เพราะกะทะครอบอยูโดยรอบมิดชิด
ในทิศทั้งปวง และยังมีปา ไมมีใบเปนดาบคม สัตวนรก
ทั้งหลายยอมเขาไปสูปาไม ถูกดาบใบไมตัดหัวขาด พวกนาย
นิรยบาล เอาเบ็ดเกี่ยวลิ้นออกแลว ยอมเบียดเบียนดวยการ
ดึงออกมาๆ ก็ลําดับนั้น สัตวนรกทั้งหลายยอมเขาถึงแมน้ําดาง
อันเปนหลม ยอมเขาถึงคมมีดโกนอันคมกริบ สัตวนรกทั้งหลาย
ผูกระทําบาป เปนผูเขลา ยอมตกลงไปบนคมมีดโกนนัน้ เพราะ
ไดกระทําบาปไว ก็สุนัขดํา สุนัขดาง และสุนัขจิ้งจอก ยอม
รุมกัดกินสัตวนรกทั้งหลาย ผูรองไหอยูท ี่นั้น ฝูงกาดํา แรง
นกตะกรุม และกาไมดํา ยอมรุมกันจิกกิน คนผูทํากรรม
หยาบ ยอมเห็นความเปนไปในนรกนี้ยากหนอ เพราะฉะนั้น
นรชนพึงเปนผูทํากิจที่ควรทําในชีวิตที่ยังเหลืออยูนี้ และไม
พึงประมาท เกวียนบรรทุกงา ผูรูทั้งหลายนับแลวนําเขาไป
เปรียบในปทุมนรก เปน ๕๑,๒๐๐ โกฏิ นรกเปนทุกข
เรากลาวแลวในพระสูตรนี้ เพียงใด สัตวทั้งหลายผูทํา
กรรมหยาบ พึงอยูในนรกแมนั้น ตลอดกาลนานเพียงนัน้
เพราะฉะนั้น บุคคลพึงกําหนดรักษาวาจา ใจ ใหเปนปรกติ
ในผูสะอาด มีศีลเปนที่รักและมีคุณดีงามทั้งหลาย ฯ
จบโกกาลิกสูตรที่ ๑๐
นาลกสูตรที่ ๑๑
[๓๘๘] อสิตฤาษีอยูในที่พักกลางวัน ไดเห็นทาวสักกะจอมเทพ
และเทวดาคณะไตรทสผูม ีใจชื่นชม มีปต ิโสมนัส ยกผา
ทิพยขึ้นเชยชมอยูอยางเหลือเกิน ในที่อยูอันสะอาด ครั้น
แลวจึงกระทําความนอบนอม แลวไดถามเทวดาทัง้ หลาย
ผูมีใจเบิกบานบันเทิงในที่นั้นวา เพราะเหตุไรหมูเทวดาจึง
เปนผูยินดีอยางเหลือเกิน ทานทั้งหลายยกผาทิพยขึ้นแลว
รื่นรมยอยูเพราะอาศัยอะไร แมคราวใด ไดมีสงครามกับ
พวกอสูร พวกเทวดาชนะ พวกอสูรปราชัย แมคราวนั้น
ขนลุกพองเชนนี้ก็มิไดมี เทวดาทั้งหลายไดเห็นเหตุอะไร ซึ่ง
ไมเคยมีมา จึงพากันเบิกบาน เปลงเสียงชมเชย ขับรอง
ประโคม ปรบมือ และฟอนรํากันอยู เราขอถามทาน
ทั้งหลายผูอยูบนยอดเขาสิเนรุ ดูกรทานผูนิรทุกขทั้งหลาย
ขอทานทั้งหลายจงชวยขจัดความสงสัยของเราโดยเร็วเถิด ฯ

เทวดาทั้งหลายกลาววา
พระโพธิสัตวผูเปนรัตนะอันประเสริฐนั้น หาผูเปรียบมิได
ไดเกิดแลวในมนุษยโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุข
ที่ปาลุมพินีวันในคามชนบทของเจาศากยะทั้งหลาย เพราะ
เหตุนั้น เราทั้งหลายจึงพากันยินดี เบิกบานอยางเหลือเกิน
พระโพธิสัตวนั้น เปนอัครบุคคลผูสูงสุดกวาสรรพสัตว เปน
ผูองอาจกวานรชน สูงสุดกวาหมูสัตวทั้งมวลเหมือนสีหะผูมี
กําลัง ครอบงําหมูเนื้อบันลืออยู จักทรงประกาศธรรมจักร
ที่ปาอิสิปตนะ ฯ
อสิตฤาษีไดฟงเสียงทีเ่ ทวดาทั้งหลายกลาวแลวก็รีบลง (จาก
ชั้นดาวดึงส) เขาไปยังทีป่ ระทับของพระเจาสุทโธทนะ นั่ง
ณ ที่นั้นแลว ไดทูลถามเจาศากยะทั้งหลายวา พระกุมาร
ประทับ ณ ที่ไหน แมอาตมภาพประสงคจะเฝา ลําดับนั้น
เจาศากยะทั้งหลายไดทรงแสดงพระกุมารผูรุงเรือง เหมือน
ทองคําที่ปากเบาซึ่งนายชางทองผูเ ฉลียวฉลาดหลอมดีแลว ผู
รุงเรืองดวยศิริ มีวรรณะไมทราม แกอสิตฤาษี อสิตฤาษี
ไดเห็นพระกุมารผูรุงเรืองเหมือนเปลวไฟ เหมือนพระจันทร
อันบริสุทธิ์ ซึ่งโคจรอยูในนภากาศ สวางไสวกวาหมูดาว
เหมือนพระอาทิตยพนแลวจากเมฆ แผดแสงอยูในสรทกาล
ก็เกิดความยินดีไดปติอันไพบูลย เทวดาทั้งหลายกั้นเศวตฉัตร
มีซี่เปนอันมาก และประกอบดวยมณฑลตั้งพันไวในอากาศ
จามรดามทองทั้งหลายตกลงอยู บุคคลผูถ ือจามรและเศวตฉัตร
ยอมไมปรากฏ ฤาษีผูทรงชฎาชื่อกัณหศิริ ไดเห็นพระกุมาร
ดุจแทงทองบนผากัมพลแดง และเศวตฉัตรที่กั้นอยูบน
พระเศียร เปนผูมีจิตเฟองฟู ดีใจ ไดรับเอาดวยมือทั้งสอง
ครั้นแลว อสิตฤาษีผูเรียนจบลักษณะมนต พิจารณาพระราช
กุมารผูประเสริฐ มีจิตเลื่อมใส ไดเปลงถอยคําวา พระกุมาร
นี้ไมมีผูอื่นยิ่งกวา สูงสุดกวาสัตวสองเทา ทีนั้น อสิตฤาษี
หวนระลึกถึงการบรรลุอรูปฌานของตน เปนผูเสียใจถึงน้ําตา
ตก เจาศากยะทั้งหลายไดทอดพระเนตรเห็นอสิตฤาษีรองไห
จึงตรัสถามวา ถาอันตรายจักมีในพระกุมารหรือหนอ อสิตฤาษีไดทูลเจาศากยะทั้งหลายผูทอดพระเนตรเห็นแลว ไมทรง
พอพระทัยวา อาตมภาพระลึกถึงกรรมอันไมเปนประโยชน

เกื้อกูลในพระกุมารหามิได อนึ่ง แมอันตรายก็จักไมมีแก
พระกุมารนี้ พระกุมารนี้เปนผูไมทราม ขอมหาบพิตรทั้งหลาย
จงเปนผูดีพระทัยเถิด พระกุมารนี้จักทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ พระกุมารนี้จักทรงเห็นนิพพานอันบริสุทธิ์อยางยิ่ง
ทรงหวังประโยชนแกชนเปนอันมาก จักทรงประกาศธรรมจักร พรหมจรรยของพระกุมารนี้จักแพรหลาย แตอายุของ
อาตมภาพ จักไมดํารงอยูไดนานในกาลนี้ อาตมภาพจัก
กระทํากาละเสียในระหวางนี้ จักไมไดฟง ธรรมของพระกุมาร
ผูมีความเพียรไมมีบุคคลผูเสมอ เพราะเหตุนั้น อาตมภาพจึง
เปนผูเรารอนถึงความพินาศ ถึงความทุกข อสิตฤาษียังปติ
อันไพบูลยใหเกิดแกเจาศากยะทั้งหลายแลว ออกจากพระ
ราชวัง ไปประพฤติพรหมจรรย เมื่อจะอนุเคราะหหลาน
ของตน ไดใหหลานสมาทานในธรรมของพระผูมีพระภาคผูมี
ความเพียรไมมีบุคคลผูเสมอ แลวกลาววา ในกาลขางหนา
เจาไดยินเสียงอันระบือไปวา พุทโธ ดังนี้ไซร พระผูมี
พระภาค ไดทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณแลว ยอมทรงเปด
เผยทางปรมัตถธรรม เจาจงไปทูลสอบถามดวยตนเอง ใน
สํานักของพระองค แลวประพฤติพรหมจรรยในสํานักพระผูมี
พระภาคพระองคนั้นเถิด อสิตฤาษีนั้นผูมีปรกติเห็นนิพพาน
อันบริสุทธิ์อยางยิ่งในอนาคต มีใจเกื้อกูลเชนนั้น ไดสั่งสอน
นาลกดาบส นาลกดาบสเปนผูสั่งสมบุญไว รักษาอินทรีย
รอคอยพระชินสีหอยู นาลกดาบสไดฟงเสียงประกาศในการ
ที่พระชินสีหทรงประกาศธรรมจักรอันประเสริฐ ไดไปเฝา
พระชินสีหผูองอาจกวาฤาษีแลว เปนผูเลือ่ มใส ไดทูลถาม
ปฏิปทาอันประเสริฐของมุนีกะพระชินสีห ผูเปนมุนีผู
ประเสริฐ ในเมื่อเวลาคําสั่งสอนของอสิตฤาษีมาถึงเขา
ฉะนี้แล ฯ
จบวัตถุกถา
[๓๘๙] ขาพระองค ไดรูตามคําของอสิตฤาษีโดยแท เพราะเหตุนั้น
ขาแตพระโคดม ขาพระองคทูลถามพระองคผูถึงฝงแหงธรรม
ทั้งปวง พระองคอันขาพระองคทูลถามแลว ขอจงตรัสบอก
มุนีและปฏิปทาอันสูงสุดของมุนี แหงบรรพชิตผูแสวงหาการ
เที่ยวไปเพื่อภิกษา แกขาพระองคเถิด ฯ

พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา
เราจักบัญญัติปฏิปทาของมุนีที่บุคคลทําไดยากใหเกิดความยินดี
ไดยาก แกทาน เอาเถิดเราจักบอกปฏิปทาของมุนีนั้นแกทาน
ทานจงอุปถัมภตน จงเปนผูมั่นคงเถิด พึงกระทําการดาและ
การไหวในบานใหเสมอกัน พึงรักษาความประทุษรายแหงใจ
พึงเปนผูสงบไมมีความเยอหยิ่งเปนอารมณ อารมณที่สงู ต่ํามี
อุปมาดวยเปลวไฟในปา ยอมมาสูครองจักษุเปนตน เหลานารี
ยอมประเลาประโลมมุนี นารีเหลานั้น อยาพึงประเลาประโลม
ทาน มุนีละกามทั้งหลายทั้งที่ดีแลว งดเวนจากเมถุนธรรม
ไมยินดียินราย ในสัตวทั้งหลายผูสะดุงและมั่นคง พึงกระทํา
ตนใหเปนอุปมาวา เราฉันใด สัตวเหลานี้ก็ฉันนั้น สัตว
เหลานี้ ฉันใด เราก็ฉันนัน้ ดังนี้แลว ไมพึงฆาเอง ไม
พึงใชผูอื่นใหฆา มุนีละความปรารถนาและความโลภในปจจัย
ที่ปุถุชนของอยูแลว เปนผูมีจักษุ พึงปฏิบัติปฏิปทาของมุนีนี้
พึงขามความทะเยอทะยานในปจจัย ซึ่งเปนเหตุแหงมิจฉาชีพ
ที่หมายรูกันวานรกนี้เสีย พึงเปนผูมีทอ งพรอง (ไมเห็น
แกทอง) มีอาหารพอประมาณ มีความปรารถนานอย ไมมี
ความโลภเปนผูหายหิว ไมมีความปรารถนาดวยความปรารถนา
ดับความเรารอนไดแลวทุกเมื่อ มุนีนั้นเทีย่ วไปรับบิณฑบาต
แลว พึงไปยังชายปา เขาไปนั่งอยูที่โคนตนไม พึงเปนผู
ขวนขวายในฌาน เปนนักปราชญ ยินดีแลวในปา พึงทําจิต
ใหยินดียิ่ง เพงฌานอยูทโี่ คนตนไม ครั้นเมื่อลวงราตรีไป
แลว พึงเขาไปสูบาน ไมยินดีโภชนะที่ยงั ไมได และ
โภชนะที่เขานําไปแตบาน ไปสูบานแลว ไมพึงเที่ยวไปใน
สกุลโดยรีบรอน ตัดถอยคําเสียแลว ไมพึงกลาววาจาเกีย่ ว
ดวยการแสวงหาของกิน มุนีนั้นคิดวา เราไดสิ่งใด สิ่งนีย้ ัง
ประโยชนใหสําเร็จ เราไมไดก็เปนความดี ดังนี้แลว เปน
ผูคงที่ เพราะการไดและไมไดทั้งสองอยางนั้นแล ยอมกาว
ลวงทุกขเสียได เปรียบเหมือนบุรุษแสวงหาผลไม เขาไปยัง
ตนไมแลว แมจะได แมไมได ก็ไมยินดี ไมเสียใจ
วางจิตเปนกลางกลับไป ฉะนั้น มุนีมีบาตรในมือเที่ยวไปอยู
ไมเปนใบ ก็สมมุติวาเปนใบ ไมพึงหมิ่นทานวานอย ไมพึง
ดูแคลนบุคคลผูให ก็ปฏิปทาสูงต่ําพระพุทธสมณะประกาศ

แลว มุนีทั้งหลาย ยอมไมไปสูนิพพานถึงสองครั้น นิพพาน
นี้ควรถูกตองครั้งเดียวเทานั้น หามได ก็ภิกษุผูไมมีตัณหา ตัด
กระแสรกิเลสไดแลว ละกิจนอยใหญไดเด็ดขาดแลว ยอม
ไมมีความเรารอน ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา
เราจักบอกปฏิปทาของมุนีแกทาน ภิกษุผูปฏิบัติปฏิปทาของ
มุนี พึงเปนผูมีคมมีดโกนเปนเครื่องเปรียบ กดเพดานไวดวย
ลิ้นแลว พึงเปนผูสํารวมที่ทอง มีจิตไมหยอหยอน และไม
พึงคิดมาก เปนผูไมมีกลิน่ ดิบ อันตัณหาและทิฐิไมอาศัยแลว
มีพรหมจรรยเปนที่ไปในเบื้องหนา พึงศึกษาเพื่อการนั่งผูเดียว
และเพื่อประกอบภาวนาที่สมณะพึงอบรม ทานผูเดียวแล
จักอภิรมยความเปนมุนที ี่เราบอกแลวโดยสวนเดียว ทีนั้นจง
ประกาศไปตลอดทั้งสิบทิศ ทานไดฟงเสียงสรรเสริญ ของ
นักปราชญทั้งหลายผูเพงฌาน ผูสละกามแลว แตนั้นพึง
กระทําหิริและศรัทธาใหยิ่งขึ้นไป เมือ่ เปนเชนนี้ ก็เปนสาวก
ของเราได ทานจะรูแจมแจงซึ่งคําที่เรากลาวนั้นได ดวยการ
แสดงแมน้ําทั้งหลาย ทั้งในเหมืองและหนอง แมน้ําหวย
ยอมไหลดังโดยรอบ แมน้ําใหญยอมไหลนิ่ง สิ่งใดพรอง
สิ่งนั้นยอมดัง สิ่งใดเต็ม สิ่งนั้นสงบ คนพาลเปรียบดวย
หมอน้ําที่มีน้ําครึ่งหนึ่ง บัณฑิตเปรียบเหมือนหวงน้ําที่เต็ม
สมณะกลาวถอยคําใดมากที่เขาถึงประโยชนประกอบดวย
ประโยชน รูถอยคํานั้นอยู ยอมแสดงธรรม สมณะผูนนั้ รู
อยู ยอมกลาวถอยคํามาก สมณะใดรูอยู สํารวมตน สมณะ
นั้นรูเหตุที่ไมนําประโยชนเกื้อกูล และความสุขมาใหแกสัตว
ทั้งหลาย ยอมไมกลาวมาก สมณะผูนนั้ เปนมุนี ยอมควร
ซึ่งปฏิปทาของมุนี สมณะนั้นไดถึงธรรมเครื่องเปนมุนแี ลว ฯ
จบนาลกสูตรที่ ๑๑
ทวยตานุปสสนาสูตรที่ ๑๒
[๓๙๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ บุพพาราม ปราสาทของนาง
วิสาขามิคารมารดา ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล เมือ่ ราตรีเพ็ญมีพระจันทร
เต็มดวงในวันอุโบสถที่ ๑๕ ค่ํา พระผูมีพระภาคอันภิกษุสงฆแวดลอมประทับนั่ง
อยูในอัพโภกาส ทรงชําเลืองเห็นภิกษุสงฆสงบนิ่ง จึงตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาจะพึงมีผูถามวา จะมีประโยชนอะไร เพื่อการฟงกุศลธรรม
อันเปนอริยะ เปนเครื่องนําออกไป อันใหถึงปญญาเปนเครื่องตรัสรู แกทาน
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายพึงตอบเขาอยางนี้วา มีประโยชนเพื่อรูธรรมเปนธรรม ๒
อยางตามความเปนจริง ถาจะพึงมีผูถามวา ทานทั้งหลายกลาวอะไรวาเปนธรรม ๒
อยาง พึงตอบเขาอยางนี้วา การพิจารณาเห็นเนืองๆ วา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทยั
นี้ขอที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ วา นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
นี้เปนขอที่ ๒ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดย
ชอบเนืองๆ อยางนี้ เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู พึงหวัง
ผล ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปจจุบันนี้ หรือเมื่อยังมีความ
ถือมั่นเหลืออยู เปนพระอนาคามี ฯ
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึง
ไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
[๓๙๑] ชนเหลาใดไมรูทุกข เหตุเกิดแหงทุกข ธรรมชาติเปนที่
ดับทุกขไมมีสวนเหลือ โดยประการทั้งปวง และไมรูมรรค
อันใหถึงความเขาไประงับทุกข ชนเหลานั้นเสื่อมแลวจาก
เจโตวิมุติและปญญาวิมุติ เปนผูไมควรเพื่อจะทําที่สุดแหง
ทุกขได เปนผูเขาถึงชาติและชราแท สวนชนเหลาใดรูทกุ ข
เหตุเกิดแหงทุกข ธรรมชาติเปนที่ดับทุกขไมมีสวนเหลือ
โดยประการทั้งปวง และรูมรรคอันใหถึงความเขาไประงับทุกข
ชนเหลานั้น ถึงพรอมแลวดวยเจโตวิมุติและปญญาวิมุติ เปน
ผูควรที่จะทําที่สุดแหงทุกขได และเปนผูไมเขาถึงชาติและ
ชรา ฯ
[๓๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาจะพึงมีผูถามวา การพิจารณาเห็นธรรม
เปนธรรม ๒ อยางโดยชอบเนืองๆ จะพึงมีโดยปริยายอยางอืน่ บางไหม พึงตอบ
เขาวาพึงมี ถาเขาพึงถามวา พึงมีอยางไรเลา พึงตอบวา การพิจารณาเห็นเนืองๆ
วา ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอมเกิดขึน้ เพราะอุปธิปจ จัย นี้เปนขอ ๑
การพิจารณาเห็นเนืองๆ วา เพราะอุปธิทั้งหลายนี้เองดับไป เพราะสํารอกโดย
ไมเหลือ ทุกขจงึ ไมเกิด นี้เปนขอที่ ๒ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็น
เนืองๆ ซึ่งธรรมเปนธรรม ๒ อยาง โดยชอบอยางนี้ ฯลฯ จึงไดตรัสคาถา
ประพันธตอไปอีกวา
ทุกขเหลาใดเหลาหนึ่ง มีเปนอันมากในโลก ยอมเกิดเพราะ
อุปธิเปนเหตุ ผูใดแลไมรูยอมกระทําอุปธิ ผูนั้นเปนผูเ ขลา
ยอมเขาถึงทุกขบอยๆ เพราะเหตุนั้น ผูพิจารณาเห็นเหตุเกิด

แหงทุกขเนืองๆ ทราบชัดอยู ไมพึงทําอุปธิ ฯ
[๓๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาจะพึงมีผูถามวา การพิจารณาเห็นธรรม
เปนธรรม ๒ อยางโดยชอบเนืองๆ พึงมีโดยปริยายอยางอื่นบางไหม ควรตอบ
เขาวา พึงมี ถาเขาถามวา พึงมีอยางไรเลา พึงตอบเขาวา การพิจารณาเห็น
เนืองๆ วา ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอมเกิดขึน้ เพราะอวิชชาเปนปจจัย
นี้เปนขอที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ วา เพราะอวิชชานั่นเองดับไปเพราะ
สํารอกโดยไมมีเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นีเ้ ปนขอที่ ๒ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู
พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้ ฯลฯ จึงไดตรัส
คาถาประพันธตอไปอีกวา
อวิชชานั้นเอง เปนคติของสัตวทั้งหลายผูเขาถึงชาติมรณะ
และสงสารอันมีความเปนอยางนี้ และความเปนอยางอืน่
บอยๆ อวิชชา คือ ความหลงใหญนี้ เปนความเที่ยงอยูส ิ้น
กาลนาน สัตวทั้งหลายผูไ ปดวยวิชชาเทานั้น ยอมไมไปสู
ภพใหม ฯ
[๓๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพิจารณาเห็น
เนืองๆ วา ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอมเกิดขึน้ เพราะสังขารเปนปจจัย
นี้เปนขอที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ วา เพราะสังขารทั้งหลายนั่นเองดับไป
เพราะสํารอกโดยไมมเี หลือ ทุกขจึงไมเกิด นี้เปนขอที่ ๒ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูพิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมเปนธรรม ๒ อยาง โดยชอบอยางนี้ ฯลฯ
จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอมเกิดขึน้ เพราะสังขารเปน
ปจจัย เพราะสังขารทั้งหลายดับโดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด
ภิกษุรูโทษนี้วา เพราะสังขารเปนปจจัย ทุกขจึงเกิดขึ้น
เพราะความสงบแหงสังขารทั้งมวล สัญญาทั้งหลายจึงดับ
ความสิ้นไปแหงทุกขยอมมีไดดวยอาการอยางนี้ ภิกษุรูความ
สิ้นไปแหงทุกขนี้โดยถองแท บัณฑิตทั้งหลายผูเห็นชอบ
ผูถึงเวทย รูโดยชอบแลว ครอบงํากิเลสเปนเครื่องประกอบ
ของมารไดแลว ยอมไมไปสูภพใหม ฯ
[๓๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพิจารณาเห็น
เนืองๆ วา ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอมเกิดขึน้ เพราะวิญญาณเปนปจจัย
นี้เปนขอที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ วา เพราะวิญญาณนั่นเองดับเพราะสํารอก
โดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นี้เปนขอที่ ๒ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณา
เห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้ ฯลฯ จึงตรัสคาถา

ประพันธตอไปอีกวา
ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอมเกิดขึน้ เพราะวิญญาณเปน
ปจจัย เพราะวิญญาณดับโดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด ภิกษุ
รูโทษนี้วา ทุกขยอมเกิดขึน้ เพราะวิญญาณเปนปจจัยดังนี้
แลว ยอมเปนผูหายหิว ดับรอบแลวเพราะความเขาไปสงบ
แหงวิญญาณ ฯ
[๓๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพิจารณาเห็น
เนืองๆ วา ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
นี้เปนขอที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ วา เพราะผัสสะนั่นเองดับเพราะสํารอก
โดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นี้เปนขอที่ ๒ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณา
เห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้ ฯลฯ จึงตรัสคาถา
ประพันธตอไปอีกวา
ความสิ้นไปแหงสังโยชน ของชนทั้งหลายผูอันผัสสะ
ครอบงําแลว ผูแลนไปตามกระแสรแหงภวตัณหา ผูดําเนิน
ไปแลวสูหนทางผิด ยอมอยูหางไกล สวนชนเหลาใด
กําหนดรูผัสสะดวยปญญา ยินดีแลวในธรรมเปนที่เขาไปสงบ
ชนแมเหลานั้น เปนผูหายหิวดับรอบแลว เพราะการดับไป
แหงผัสสะ ฯ
[๓๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพิจารณาเห็น
เนืองๆ วา ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอมเกิดขึน้ เพราะเวทนาเปนปจจัย
นี้เปนขอที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ วา เพราะเวทนานั่นเองดับเพราะสํารอก
โดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นี้เปนขอที่ ๒ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณา
เห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้ ฯลฯ จึงไดตรัสคาถา
ประพันธตอไปวา
ภิกษุรูเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง คือ สุขเวทนา หรือทุกขเวทนา
กับอทุกขมสุขเวทนา ที่มอี ยูทั้งภายในและภายนอกวา
เวทนานี้เปนเหตุแหงทุกข มีความสาปสูญไปเปนธรรมดา
มีความทรุดโทรมไปเปนธรรมดา ถูกตองดวยอุทยัพพยญาณ
แลว เห็นความเสื่อมไปอยู ยอมรูแจมแจง ความเปนทุกข
ในเวทนานั้นอยางนี้ เพราะเวทนาทั้งหลายสิ้นไปนั้นเอง
ทุกขจึงไมเกิด ฯ
[๓๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพิจารณาเห็น
เนืองๆ วา ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอมเกิดขึน้ เพราะตัณหาเปนปจจัย

นี้เปนขอที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ วา เพราะตัณหานั่นเองดับเพราะสํารอก
โดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นี้เปนขอที่ ๒ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณา
เห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้ ฯลฯ จึงไดตรัสคาถา
ประพันธตอไปอีกวา
บุรุษผูมีตัณหาเปนเพื่อนสอง ทองเทีย่ วไปสิ้นกาลนาน ยอม
ไมลวงพนสงสารอันมีความเปนอยางนี้ และความเปนอยางอื่น
ไปได ภิกษุรูโทษนี้วา ตัณหาเปนเหตุเกิดแหงทุกข เปนผู
มีตัณหาปราศจากไปแลว ไมถือมั่น มีสติ พึงเวนรอบ ฯ
[๓๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพิจารณาเห็น
เนืองๆ วา ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอมเกิดขึน้ เพราะอุปาทานเปนปจจัย
นี้เปนขอที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ วา เพราะอุปาทานนั่นเองดับเพราะสํารอก
โดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นี้เปนขอที่ ๒ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณา
เห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้ ฯลฯ จึงไดตรัสคาถา
ประพันธตอไปอีกวา
ภพยอมมีเพราะอุปาทานเปนปจจัย สัตวผูเกิดแลวยอมเขาถึง
ทุกข ตองตาย นี้เปนเหตุเกิดแหงทุกข เพราะเหตุนั้น
บัณฑิตทั้งหลายรูแลวโดยชอบ รูยิ่งความสิ้นไปแหงชาติแลว
ยอมไมไปสูภพใหม เพราะความสิ้นไปแหงอุปาทาน ฯ
[๔๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพิจารณาเห็น
เนืองๆ วา ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอมเกิดขึน้ เพราะความริเริ่มเปนปจจัย
นี้เปนขอที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ วา เพราะการริเริ่มนั่นเองดับเพราะสํารอก
โดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นี้เปนขอที่ ๒ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณา
เห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้ ฯลฯ จึงไดตรัสคาถา
ประพันธตอไปอีกวา
ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอมเกิดขึน้ เพราะความริเริ่ม
เปนปจจัย เพราะความริเริ่มดับโดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด
ภิกษุรูโทษนี้วา ทุกขยอมเกิดขึน้ เพราะความริเริ่มเปนปจจัย
ดังนี้แลว สละคืนความริเริ่มไดทั้งหมดแลว นอมไปใน
นิพพานทีไมมีความริเริม่ ถอนภวตัณหาขึ้นไดแลว มีจติ สงบ
มีชาติสงสารสิ้นแลว ยอมไมมีภพใหม ฯ
[๔๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพิจารณาเห็น
เนืองๆ วา ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอมเกิดขึน้ เพราะอาหารเปนปจจัย
นี้เปนขอที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ วา เพราะอาหารทั้งหมดนั่นเองดับเพราะ

สํารอกโดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นี้เปนขอที่ ๒ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู
พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้ ฯลฯ จึงได
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอมเกิดขึน้ เพราะอาหารเปน
ปจจัย เพราะอาหารทั้งหลายดับโดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด
ภิกษุผูตั้งอยูในธรรม ผูถึงเวทย รูโทษนีว้ า ทุกขยอมเกิดขึ้น
เพราะอาหารเปนปจจัย ดังนี้แลว กําหนดรูอาหารทั้งปวง
เปนผูอันตัณหาไมอาศัยในอาหารทั้งหมด รูโดยชอบซึง่
นิพพานอันไมมีโรค พิจารณาแลวเสพปจจัย ๔ ยอมไมเขา
ถึงการนับวา เปนเทวดาหรือมนุษย เพราะอาสวะทั้งหลาย
หมดสิ้นไป ฯ
[๔๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพิจารณาเห็น
เนืองๆ วา ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอมเกิดขึน้ เพราะความหวั่นไหวเปน
ปจจัย นี้เปนขอที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ วา เพราะความหวั่นไหวทั้งหลาย
นั่นเองดับไปเพราะสํารอกโดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นี้เปนขอที่ ๒ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้
ฯลฯ จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอมเกิดขึน้ เพราะความหวั่นไหวเปนปจจัย เพราะความหวั่นไหวดับไมมีเหลือ
ทุกขจึงไมเกิด ภิกษุรูโทษนี้วา ทุกขยอมเกิดขึน้ เพราะความ
หวั่นไหวเปนปจจัย ดังนี้ เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุสละตัณหา
แลว ดับสังขารทั้งหลายไดแลว เปนผูไมมีความหวั่นไหว
ไมถือมั่น แตนั้นพึงเวนรอบ ฯ
[๔๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพิจารณาเห็น
เนืองๆ วา ความดิ้นรนยอมมีแกผูอันตัณหา ทิฐิ และมานะอาศัยแลว นี้เปน
ขอที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ วา ผูที่ตัณหา ทิฐิ และมานะไมอาศัยแลว ยอม
ไมดิ้นรน นี้เปนขอที่ ๒ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรม
เปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้ ฯลฯ จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ผูอันตัณหา ทิฐิ และมานะไมอาศัยแลว ยอมไมดิ้นรน สวน
ผูอันตัณหา ทิฐิ และมานะอาศัยแลว ถือมั่นอยู ยอมไมลวงพน
สงสารอันมีความเปนอยางนี้ และความเปนอยางอื่นไปได
ภิกษุรูโทษนี้วา เปนภัยใหญในเพราะนิสสัย คือ ตัณหา
ทิฐิและมานะทั้งหลายแลว เปนผูอันตัณหา ทิฐิและมานะไม

อาศัยแลว ไมถือมั่น มีสติ พึงเวนรอบ ฯ
[๔๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพิจารณาเห็น
เนืองๆ วา อรูปภพละเอียดกวารูปภพ นี้เปนขอที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ วา
นิโรธละเอียดกวาอรูปภพ นี้เปนขอ ๒ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็น
เนืองๆ ซึ่งธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้ ฯลฯ จึงไดตรัสคาถา
ประพันธตอไปอีกวา
สัตวเหลาใดผูเขาถึงรูปภพ และตั้งอยูในอรูปภพ สัตว
เหลานั้นเมื่อยังไมรูชดั ซึ่งนิพพานก็ยังเปนผูจะตองมาสูภพใหม
สวนชนเหลาใดกําหนดรูรูปภพแลว (ไม) ดํารงอยูดวยดี
ในอรูปภพ ชนเหลานั้นนอมไปในนิพพานทีเดียว เปนผูละ
มัจจุเสียได ฯ
[๔๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นามรูปที่โลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ที่หมูสัตวพรอมทั้ง
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษยเล็งเห็นวา นามรูปนี้เปนของจริง พระอริยเจา
ทั้งหลายเห็นดวยดีแลวดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงวา นามรูปนั่นเปน
ของเท็จ นี้เปนอนุปสสนาขอที่ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิพพานที่โลกพรอมทัง้
เทวโลก มารโลก พรหมโลก ที่หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและ
มนุษยเล็งเห็นวา นิพพานนี้เปนของเท็จ พระอริยเจาทั้งหลายเห็นดวยดีแลว
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงวา นิพพานนั้นเปนของจริง นี้เปนอนุปสสนา
ขอที่ ๒ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมเปนธรรม ๒
อยางโดยชอบอยางนี้ ฯลฯ จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ทานผูมีความสําคัญในนามรูป อันเปนของมิใชตนวาเปนตน
จงดูโลกพรอมทั้งเทวโลก ผูยึดมั่นแลวในนามรูป ซึ่งสําคัญ
นามรูปนี้วา เปนของจริง ก็ชนทั้งหลายยอมสําคัญ (นามรูป)
ดวยอาการใดๆ นามรูปนั้น ยอมเปนอยางอื่นไปจากอาการ
ที่เขาสําคัญนั้นๆ นามรูปของผูนั้นแล เปนของเท็จ เพราะ
นามรูป มีความสาปสูญไปเปนธรรมดา นิพพานมีความ
ไมสาปสูญไปเปนธรรมดา พระอริยเจาทั้งหลายรูนิพพานนั้น
โดยความเปนจริง พระอริยเจาเหลานั้นแล เปนผูหายหิว
ดับรอบแลว เพราะตรัสรูของจริง ฯ
[๔๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาจะพึงมีผูถามวา การพิจารณาเห็นธรรม
เปนธรรม ๒ อยางเนืองๆ โดยชอบ จะพึงมีโดยปริยายอยางอืน่ บางไหม
พึงตอบเขาวา พึงมี ถาเขาถามวาพึงมีอยางไรเลา พึงตอบเขาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย

อิฏฐารมณที่โลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ที่หมูสัตวพรอมทั้ง
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษยเล็งเห็นวา เปนสุข พระอริยเจาทั้งหลายเห็น
ดวยดีแลวดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงวานั่นเปนทุกข นี้เปนอนุปส สนา
ขอที่ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิพพานที่โลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก
ที่หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยเล็งเห็นวา นี้เปนทุกข
พระอริยะเจาทั้งหลายเห็นดวยดีแลวดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงวา นั่น
เปนสุข นี้เปนอนุปสสนาขอที่ ๒ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นธรรม
เปนธรรม ๒ อยางโดยชอบเนืองๆ อยางนี้ ไมประมาท มีความเพียร มีใจ
เด็ดเดี่ยว พึงหวังผล ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปจจุบันนี้
หรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู เปนพระอนาคามี ฯ
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว
จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
รูป เสียง กลิ่น รส ผัสสะ และธรรมารมณลวนนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ มีประมาณเทาใด โลกกลาว
วามีอยู อารมณ ๖ อยางเหลานี้ โลกพรอมทั้งเทวโลกสมมติ
กันวาเปนสุข แตวาธรรมเปนที่ดับอารมณ ๖ อยางนี้ ชนเหลานั้นสมมติกันวาเปนทุกข ความดับแหงเบญจขันธ
พระอริยะเจาทั้งหลายเห็นวาเปนสุข ความเห็นขัดแยงกันกับ
โลกทั้งปวงนี้ ยอมมีแกบณ
ั ฑิตทั้งหลายผูเห็นอยู ชนเหลาอื่น
กลาววัตถุกามใดโดยความเปนสุข พระอริยเจาทั้งหลาย
กลาววัตถุกามนั้นโดยความเปนทุกข ชนเหลาอื่นกลาวนิพพาน
ใดโดยความเปนทุกข พระอริยเจาทั้งหลายผูรูแจงกลาว
นิพพานนั้นโดยความเปนสุข ทานจงพิจารณาธรรมที่รูไดยาก
ชนพาลทั้งหลายผูไมรูแจง พากันลุมหลงอยูในโลกนี้ ความ
มืดตื้อยอมมีแกชนพาลทัง้ หลายผูถูกอวิชชาหุมหอแลว ผูไม
เห็นอยู สวนนิพพาน เปนธรรมชาติเปดเผยแกสัตบุรุษ
ผูเห็นอยู เหมือนอยางแสงสวาง ฉะนั้น ชนทั้งหลายเปนผู
คนควา ไมฉลาดตอธรรม ยอมไมรูแจงนิพพานที่มีอยูในที่
ใกล ชนทั้งหลายผูถูกภวราคะครอบงําแลว แลนไปตาม
กระแสรภวตัณหา ผูเขาถึงวัฏฏะอันเปนบวงแหงมารเนืองๆ
ไมตรัสรูธรรมนี้ไดโดยงาย นอกจากพระอริยเจาทั้งหลาย
ใครหนอยอมควรจะรูบท คือ นิพพานที่พระอริยเจาทัง้ หลาย
ตรัสรูดีแลว พระอริยเจาทั้งหลายเปนผูไ มมีอาสวะเพราะรู

โดยชอบ ยอมปรินิพพาน ฯ
[๔๐๗] พระผูมีพระภาค ไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว ภิกษุ
เหลานั้นมีใจชืน่ ชมยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาค ก็และเมือ่ พระผูมีพระภาค
ตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู จิตของภิกษุประมาณ ๖๐ รูป หลุดพนแลวจากอาสวะ
ทั้งหลาย เพราะไมถือมั่น ดังนี้แล ฯ
จบทวยตานุปสสนาสูตรที่ ๑๒
---------รวมหัวขอประจําเรื่องในพระสูตรนี้ คือ
สัจจะ อุปธิ อวิชชา สังขาร วิญญาณเปนที่ ๕ ผัสสะ เวทนา
ตัณหา อุปาทาน อารัมภะ อาหาร ความหวั่นไหว ความดิ้นรน รูป และ
สัจจะกับทุกข รวมเปน ๑๖ ฯ
จบมหาวรรคที่ ๓
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปพพชาสูตร ๒. ปธานสูตร ๓. สุภาษิตสูตร ๔. สุนทริกสูตร
๕. มาฆสูตร ๖. สภิยสูตร ๗. เสลสูตร ๘. สัลลสูตร ๙. วาเสฏฐสูตร
๑๐. โกกาลิกสูตร ๑๑. นาลกสูตร ๑๒. ทวยตานุปสสนาสูตร สูตร ๑๒
สูตรเหลานี้ ทานเรียกวา มหาวรรค ดังนี้แล ฯ
---------สุตตนิบาต อัฏฐกวรรคที่ ๔
กามสูตรที่ ๑
[๔๐๘] ถาวาวัตถุกามจะสําเร็จแกสัตวผูปรารถนาอยูไซร สัตว
ปรารถนาสิ่งใดไดสิ่งนั้นแลว ก็ยอมเปนผูมีใจเอิบอิ่มแนแท
ถาเมื่อสัตวนั้นปรารถนาอยู เกิดความอยากไดแลว กาม
เหลานั้นยอมเสื่อมไปไซร สัตวนั้นยอมยอยยับเหมือนถูก
ลูกศรแทง ฉะนั้น ผูใดงดเวนกามทั้งหลาย เหมือนอยาง
บุคคลเวนศีรษะงูดวยเทาของตน ผูนนั้ เปนผูมีสติ ยอมกาว
ลวงตัณหาในโลกนี้ได นรชนใดยอมยินดีกามเปนอันมาก คือ
นา ที่ดิน เงิน โค มา ทาสกรรมกร เหลาสตรีและพวก
พอง กิเลสทั้งหลายอันมีกําลังนอย ยอมครอบงําย่ํายีนรชน
นั้นได อันตรายทั้งหลายก็ยอมย่ํายีนรชนนั้น แตนั้นทุกข
ยอมติดตามนรชนผูถูกอันตรายครอบงํา เหมือนน้ําไหลเขาสู
เรือที่แตกแลว ฉะนั้น เพราะฉะนั้น สัตวพึงเปนผูมีสติ

ทุกเมื่อ งดเวนกามทั้งหลายเสีย สัตวละกามเหลานั้นไดแลว
พึงขามโอฆะไดเหมือนบุรุษวิดเรือแลวพึงไปถึงฝง ฉะนัน้ ฯ
จบกามสูตรที่ ๑
คุหัฏฐกสูตรที่ ๒
[๔๐๙] นรชนผูของอยูในถ้ําคือกาย ถูกกิเลสเปนอันมากปกปดไว
แลว ดํารงอยูดวยอํานาจกิเลสมีราคะเปนตน หยั่งลงในกาม
คุณเครื่องทําจิตใหลุมหลง นรชนผูเห็นปานนั้นแล เปนผู
ไกลจากวิเวก เพราะวากามคุณทั้งหลายในโลก ไมใชละได
โดยงายเลย กามคุณทั้งหลายมีความปรารถนาเปนเหตุ เนื่อง
ดวยความยินดีในภพ เปลื้องออกไดโดยยาก คนอื่นจะเปลื้อง
ออกใหไมไดเลย นรชนทัง้ หลายมุงหวังกามในอนาคตบาง
ในอดีตบาง คร่ําครวญถึงกามเหลานี้ทเี่ คยมีแลวบาง อันตน
เปลื้องเองไดยาก และคนอื่นก็เปลื้องใหไมได สัตวเหลานั้น
ยินดี ขวนขวาย ลุมหลงอยูในกามทัง้ หลาย ไมเชื่อถือถอย
คําของบัณฑิตมีพระพุทธเจาเปนตน ตั้งอยูแลวในธรรมอันไม
สงบ ถูกทุกขครอบงําแลว ยอมรําพันอยูวา เราจุติจากโลก
นี้แลว จักเปนอยางไรหนอ เพราะเหตุนั้นแล สัตวพึงศึกษา
ไตรสิกขาในศาสนานี้แหละ พึงรูวาสิ่งอะไรๆ ในโลกไม
เปนความสงบ ไมพึงประพฤติความไมสงบเพราะเหตุแหง
สิ่งนั้น นักปราชญทั้งหลายกลาวชีวิตนัน้ วาเปนของนอยนัก
เราเห็นหมูสัตวนี้ ผูเปนไปในอํานาจความอยากในภพ
ทั้งหลาย กําลังดิ้นรนอยูในโลก นรชนทั้งหลายผูเลวทราม
ยอมบนเพออยูในปากมัจจุราช นรชนเหลานั้น ยังไม
ปราศจากความอยากในภพและมิใชภพทั้งหลายเลย ทาน
ทั้งหลายจงดูชนทั้งหลายผูถือวาสิ่งนั้นๆ เปนของเรา กําลัง
ดิ้นรนอยู เหมือนปลาในแองน้ํานอยมีกระแสขาดสิ้นแลว
ดิ้นรนอยู ฉะนั้น นรชนเห็นโทษแมนั้นแลว ไมพึงประพฤติ
เปนคนถือวาสิ่งนั้นๆ เปนของเรา ไมกระทําความติดของอยู
ในภพทั้งหลาย พึงกําจัดความพอใจในที่สุดทั้ง ๒ (มีผสั สะ
และเหตุเกิดแหงสัมผัสสะเปนตน) กําหนดรูผัสสะแลว
ไมกําหนัดตามในธรรมทั้งปวงมีรูปเปนตน ติเตียนตนเอง
เพราะขอใด อยาทําขอนัน้ เปนนักปราชญไมติดอยูในรูปที่ได
เห็นและเสียงที่ไดฟงเปนตน กําหนดรูสัญญาแลวพึงขาม

โอฆะ เปนมุนีไมติดอยูในอารมณที่ควรหวงแหน ถอนลูกศร
คือ กิเลสออกเสีย ไมประมาทเที่ยวไปอยู ยอมไมปรารถนา
โลกนี้และโลกหนา ฉะนี้แล ฯ
จบคุหัฏฐกสูตรที่ ๒
ทุฏฐัฏฐกสูตรที่ ๓
[๔๑๐] เดียรถียบางพวก มีใจประทุษราย ยอมติเตียนโดยแท
แมอนึ่ง พวกชนที่ฟงคําของเดียรถียเหลานั้นแลว ปลงใจ
เชื่อจริง ก็ติเตียน แตมุนียอมไมเขาถึงการติเตียนที่เกิดขึน้
แลว เพราะเหตุนั้น มุนียอมไมมีหลักตอ คือ ราคะ โทสะ
และโมหะ ในโลกไหนๆ บุคคลผูถูกความพอใจครอบงํา
แลว ตั้งมั่นอยูในความชอบใจ จะพึงลวงทิฐิของตนได
อยางไรเลา บุคคลกระทําทิฐิเหลานั้นใหบริบูรณดวยตนเอง
รูอยางใด ก็พึงกลาวอยางนั้น ผูใดไมถูกเขาถามเลย กลาว
อวดอางศีลและวัตรของตนแกผูอื่น ผูฉลาดทั้งหลายกลาว
ผูนั้นวา ผูไมมีอริยธรรม ผูใดกลาวอวดตนดวยตนเอง
ผูฉลาดทั้งหลายกลาวการอวดของผูนั้นวา ผูนี้ไมมีอริยธรรม
สวนภิกษุผูสงบ มีตนดับแลว ไมกลาวอวดในศีลทั้งหลายวา
เราเปนผูถึงพรอมแลวดวยศีล ผูฉลาดทัง้ หลายกลาวภิกษุ
นั้นวา มีอริยธรรม ภิกษุใดไมมีกเิ ลสเครือ่ งฟูขึ้นในโลก
ไหนๆ ผูฉลาดทั้งหลายกลาวการไมกลาวอวดของภิกษุ
นั้นวา ภิกษุนี้มีอริยธรรม ธรรม คือ ทิฐิอันปจจัยกําหนด
ปรุงแตงแวดลอม ไมผองแผว ยอมมีแกผใู ด ผูนั้นเปน
อยางนี้ เพราะเหตุที่ผูนั้นเห็นอานิสงส มีคติวิเศษเปนตนใน
ตน ฉะนั้นจึงเปนผูอาศัยทิฐินั้นอันละเอียด อาศัยความกําเริบ
นรชนตัดสินธรรมที่ตนยึดหมั่นแลวในธรรมทั้งหลาย ไมพึง
ลวงการยึดมั่นดวยทิฐิไดโดยงายเลย เพราะเหตุนั้น นรชน
ยอมยึดถือและถือมั่นธรรม ในเพราะความยึดมั่นดวยทิฐิ
เหลานั้น ก็บุคคลผูมีปญญา ไมมีทิฐิอันปจจัยกําหนดแลว
ในภพและมิใชภพ ในโลกไหนๆ บุคคลผูมีปญญานั้น
ละมายาและมานะไดแลว จะพึงถึงการนับเขาในคติพิเศษใน
ในนรกเปนตน ดวยคติพิเศษอะไร บุคคลผูมีปญญานั้น
ไมมีตัณหาและทิฐิ ก็บุคคลผูมีตัณหาและทิฐิ ยอมเขาถึง
วาทะในธรรมทั้งหลาย ผูนั้นจะพึงกลาวกะพระขีณาสพผูไมมี

ตัณหาและทิฐิวา ผูกําหนัดหรือวาผูประทุษรายไดอยางไร
ดวยความกําหนัดหรือความประทุษรายอะไร ความเห็นวา
เปนตน หรือความเห็นวาขาดสูญ ยอมไมมีแกพระขีณาสพ
นั้นเลย เพราะพระขีณาสพนั้น ละทิฐิไดทั้งหมดในอัตภาพ
นี้ ฉะนี้แล ฯ
จบทุฏฐัฏฐกสูตรที่ ๓
สุทธัฏฐกสูตรที่ ๔
[๔๑๑] คนพาลผูประกอบดวยทิฐิ สําคัญเอาเองวาเราไดเห็นบุคคล
ผูบริสุทธิ์เปนบุคคลผูยิ่งใหญหาโรคมิได ความหมดจดดวยดี
ยอมมีไดแกนรชนดวยการเห็น เมื่อคนพาลนั้นสําคัญเอาเอง
อยางนี้ รูวา ความเห็นนั้นเปนความเห็นยิ่ง แมเปนผูเ ห็น
บุคคลผูบริสุทธิ์เนืองๆ ก็ยอมเชื่อวา ความเห็นนั้นเปน
มรรคญาณ ถาวาความบริสุทธิ์ยอมมีไดแกนรชนดวยการเห็น
หรือนรชนนั้นยอมละทุกขไดดวยมรรค อันไมบริสุทธิ์อยาง
อื่นจากอริยมรรค นรชนผูเปนอยางนี้ยอมบริสุทธิ์ไมไดเลย
ก็คนมีทิฐิ ยอมกลาวยกยองความเห็นนัน้ ของคนผูกลาว
อยางนั้น พราหมณไมกลาวความบริสุทธิ์โดยมิจฉาทิฐญ
ิ าณ
อยางอื่นจากอริยมรรคญาณ ที่เกิดขึ้นในเพราะรูปที่ไดเห็น
เสียงที่ไดฟง ศีล พรต และในเพราะอารมณที่ไดทราบ
พราหมณนั้นไมติดอยูในบุญและบาป ละความเห็นวาเปนตน
เสียได ไมกระทําในบุญและบาปนี้ ชนผูป ระกอบดวยทิฐิ
เปนผูกลาวความบริสุทธิ์โดยทางมรรคอยางอื่นเหลานั้น ละ
ศาสดาเบื้องตนเสีย อาศัยศาสดาอื่น อันตัณหาครอบงํา
ยอมขามธรรมเปนเครื่องของไมได ชื่อวาถือเอาธรรมนั้น
ดวย สละธรรมนั้นดวย เปรียบเหมือนวานรจับและปลอย
กิ่งไมที่ตรงหนาเสียเพื่อจับกิ่งอื่น ฉะนัน้ สัตวผูของอยู
ในกามสัญญา สมาทานวัตรเองแลว ไปเลือกหาศาสดาดี
และเลว สวนพระขีณาสพผูมีปญญาเสมอดวยแผนดิน
ผูมีความรูแจง ตรัสรูธรรมดวยเวทคือมรรคญาณ ยอมไม
ไปเลือกหาศาสดาดีและเลว พระขีณาสพนั้นครอบงํามาร
และเสนาในธรรมทั้งปวง คืออารมณอยางใดอยางหนึ่งที่
ไดเห็น ไดฟง หรือไดทราบ ใครๆ จะพึงกําหนดพระขีณาสพ
ผูบริสุทธิ์ ผูเห็นความบริสุทธิ์ เปนผูมีหลังคาคือกิเลสอัน

เปดแลว ผูเทีย่ วไปอยู ดวยการกําหนดดวยตัณหาและทิฐิ
อะไรในโลกนี้ พระขีณาสพทั้งหลาย ยอมไมกําหนดดวย
ตัณหาหรือดวยทิฐิ ยอมไมกระทําตัณหาและทิฐิไวใน
เบื้องหนา พระขีณาสพเหลานั้นยอมไมกลาววา ความบริสุทธิ์
ลวงสวนดวยอกิริยาทิฐิและสัสสตทิฐิ ทานสละกิเลสเครื่อง
ยึดมั่นและเครื่องรอยรัดอันเนื่องอยูในจิตสันดานไดแลวยอม
ไมกระทําความหวังในโลกไหนๆ พราหมณผูลวงแดนกิเลสได
ไมมีความยึดถือวัตถุหรืออารมณอะไร เพราะไดรูหรือเพราะ
ไดเห็นเปนผูไมมีความยินดีดวยราคะ เปนผูปราศจากราคะ
ไมกําหนัดแลว พราหมณนั้น ไมมีความยึดถือวัตถุและ
อารมณอะไรๆ วาสิ่งนี้เปนของยิ่งในโลกนี้ ฉะนี้แล ฯ
จบสุทธัฏฐกสูตรที่ ๔
ปรมัฏฐกสูตรที่ ๕
[๔๑๒] บุคคลในโลกยึดถือในทิฐิทั้งหลายวา สิ่งนี้เปนอยางยิ่ง
ยอมกระทําศาสดาเปนตนของตนใหเปนผูประเสริฐ กลาว
ผูอื่นนอกจากศาสดาเปนตนของตนนั้นวา เลวทั้งหมด เพราะ
เหตุนั้น บุคคลนั้นจึงไมลว งพนความวิวาทไปได บุคคลนั้น
เห็นอานิสงสอันใดในตนกลาวคือ ทิฐิ ที่เกิดขึน้ ในสิ่งเหลานี้
คือ ในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดฟง ศีล พรต หรืออารมณ
ที่ไดทราบ บุคคลนั้นยึดมั่นอานิสงสในทิฐิของตนนั้นแลวา
ประเสริฐที่สุด เห็นศาสดาอื่นทั้งหมดโดยความเปนคนเลว
อนึ่ง บุคคลผูอาศัยศาสดาของตนแลว เห็นศาสดาอื่น
เปนคนเลว เพราะความเห็นอันใด ทานผูฉลาดทั้งหลาย
กลาวความเห็นนั้นวา เปนกิเลสเครื่องรอยรัด เพราะฉะนั้น
แหละ ภิกษุไมพึงยึดมั่นรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดฟง
อารมณที่ไดทราบ หรือศีลและพรต แมทิฐิก็ไมพึงกําหนด
ดวยญาณ หรือแมดวยศีลและพรตในโลก ไมพึงนําตนเขา
ไปเปรียบวา เปนผูเสมอเขา ไมพึงสําคัญวา เปนผูเลว
กวาเขา หรือวาเปนผูวิเศษกวาเขา ภิกษุนั้นละความเห็นวา
เปนตนไดแลว ไมถือมั่นอยู ยอมไมกระทํานิสัย (ตัณหา
นิสัยและทิฐินิสัย) แมในญาณ ไมเปนผูแ ลนไปเขาพวก
ในสัตวทั้งหลายผูแตกตางกันดวยอํานาจทิฐิตางๆ ยอมไม
กลับมาแมสูทิฐิอะไรๆ พราหมณในโลกนี้ไมมีตัณหาใน

สวนสุดทั้ง ๒ มีผัสสะเปนตนเพื่อความเกิดบอยๆ ในโลกนี้
หรือในโลกอื่น ไมมีความยึดมั่นอะไรๆ ไมมีสัญญาอันปจจัย
กําหนดแลวแมแตนอย ในรูปที่ไดเห็น ในเสียงทีไ่ ดฟง
หรือในอารมณที่ไดทราบ ในโลกนี้ เพราะไดตัดสินธรรม
ที่ตนยึดถือแลวในธรรมทั้งหลาย ใครๆ จะพึงกําหนดพราหมณ
นั้นผูไมถือมั่นทิฐิ ดวยการกําหนดดวยตัณหาหรือดวยการ
กําหนดดวยทิฐิอะไรๆ ในโลกนี้ พราหมณทั้งหลายยอมไม
กําหนดดวยตัณหาหรือทิฐิ ยอมไมกระทําตัณหาและทิฐิไวใน
เบื้องหนา แมธรรมคือทิฐิทั้งหลาย พราหมณเหลานั้นก็มไิ ด
ปกปดไว พราหมณผูอันใครๆ จะพึงนําไปดวยศีลและพรต
ไมได ถึงฝง คือ นิพพานแลว เปนผูคงที่ ยอมไมกลับมา
หากิเลสทั้งหลายอีก ฉะนัน้ แล ฯ
จบปรมัฏฐกสูตรที่ ๕
ชราสูตรที่ ๖
[๔๑๓] ชีวิตนี้นอยนัก สัตวยอ มตายแมภายใน ๑๐๐ ป ถาแมสัตว
เปนอยูเกิน (๑๐๐ ป) ไปไซร สัตวนั้นก็ยอมตายแมเพราะ
ชราโดยแทแล ชนทั้งหลายยอมเศราโศก เพราะสิ่งที่ตน
ยึดถือวาเปนของเรา สิ่งที่เคยหวงแหนเปนของเทีย่ งไมมีเลย
บุคคลเห็นวา สิ่งนี้มีความเปนไปตางๆ มีอยู ดังนี้แลว
ไมพึงอยูครองเรือน บุรุษยอมสําคัญสิ่งใดวา สิ่งนี้เปนของเรา
จําตองละสิ่งนั้นไปแมเพราะความตาย บัณฑิตผูนับถือ
พระพุทธเจาวาเปนของเรา ทราบขอนี้แลว ไมพึงนอมไป
ในความเปนผูถือวาสิ่งนั้นๆ เปนของเรา บุคคลผูตื่นขึ้นแลว
ยอมไมเห็นอารมณอันประจวบดวยความฝน แมฉันใด บุคคล
ยอมไมเห็นบุคคลผูที่ตนรักทํากาละลวงไปแลว แมฉันนั้น
บุคคลยอมกลาวขวัญกันถึงชื่อนี้ ของคนทั้งหลายผูอันตนได
เห็นแลวบาง ไดฟงแลวบาง ชื่อเทานั้นที่ควรกลาวขวัญถึง
ของบุคคลผูลวงไปแลว จักยังคงเหลืออยู ชนทั้งหลาย
ผูยินดีแลวในสิ่งที่ตนถือวาเปนของเรา ยอมละความโศก
ความร่ําไรและความตระหนี่ไมได เพราะเหตุนั้น มุนีทั้งหลาย
ผูเห็นนิพพานเปนแดนเกษม ละอารมณที่เคยหวงแหนได
เที่ยวไปแลว บัณฑิตทั้งหลายกลาวการไมแสดงตนในภพ อัน
ตางดวยนรกเปนตน ของภิกษุผูประพฤติหลีกเรน ผูเสพที่นั่ง

อันสงัด วาเปนการสมควร มุนีไมอาศัยแลวในอายตนะ
ทั้งปวง ยอมไมกระทําสัตวหรือสังขารใหเปนที่รักทั้งไมกระทํา
สัตวหรือสังขารใหเปนที่เกลียดชัง ยอมไมติดความร่ําไรและ
ความตระหนี่ ในสัตวหรือสังขารอันเปนที่รักและเปนที่เกลียด
ชังนั้น เปรียบเหมือนน้ําไมติดอยูบนใบไม ฉะนั้น หยาด
น้ํายอมไมติดอยูบนใบบัว น้ํายอมไมติดอยูที่ใบปทุม ฉันใด
มุนียอมไมติดในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดฟง หรืออารมณที่
ไดทราบ ฉันนั้น ผูมีปญญายอมไมสําคัญดวยรูปที่ไดเห็น
เสียงที่ไดฟง หรืออารมณที่ไดทราบ ยอมไมปรารถนาความ
บริสุทธิ์ดวย (มรรคอยางอื่น) ทางอื่น ผูม ีปญญานั้น ยอมไม
ยินดี ยอมไมยินราย ฉะนีแ้ ล ฯ
จบชราสูตรที่ ๖
ติสสเมตเตยยสูตรที่ ๗
ทานพระติสสเมตเตยยะทูลถามปญหาวา
[๔๑๔] ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขอพระองคจงตรัสบอกความคับแคน
แหงบุคคลผูประกอบเมถุนธรรมเนืองๆ เถิด ขาพระองค
ทั้งหลายไดสดับคําสั่งสอนของพระองคแลว จักศึกษาใน
วิเวก ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรเมตเตยยะ
ความคับแคนของบุคคลผูประกอบเมถุนธรรมมีอยู บุคคลผู
ประกอบเมถุนธรรม ยอมลืมแมคําสั่งสอน และยอมปฏิบัติ
ผิด นี้เปนกิจไมประเสริฐในบุคคลนั้น บุคคลใดประพฤติอยูผู
เดียวในกาลกอนแลว เสพเมถุนธรรม (ในภายหลัง)
บัณฑิตทั้งหลายกลาวบุคคลนั้นวา เปนคนมีกิเลสมากในโลก
เหมือนยวดยานที่แลนไปใกลเหว ฉะนัน้ ยศและเกียรติ
คุณในกาลกอนของบุคคลนั้น ยอมเสือ่ ม บุคคลเห็นโทษ
แมนี้แลว ควรศึกษาไตรสิกขาเพื่อละเมถุนธรรม ผูใดไมละ
เมถุนธรรม ผูนั้นถูกความดําริครอบงําแลว ซบเซาอยู
เหมือนคนกําพรา ฉะนั้น ผูนั้นฟงเสียงอันระบือไปของชน
เหลาอื่นแลว เปนผูเกอเขินเชนนั้น อนึ่ง ผูใดอันวาทะ
ของบุคคลอื่นตักเตือนแลว ยังกระทํากายทุจริตเปนตน ผูนี้
แหละพึงเปนผูมีเครื่องผูกใหญ ยอมถือเอาโทษแหงมุสาวาท
บุคคลอันผูอื่นรูกันดีแลววาเปนบัณฑิต อธิษฐานการเที่ยวไป

ผูเดียว แมในภายหลังประกอบในเมถุนธรรม ยอมมัวหมอง
เหมือนคนงมงาย ฉะนัน้ มุนีในศาสนานี้รูโทษในเบื้องตน
และเบื้องปลายนี้แลว ควรกระทําการเทีย่ วไปผูเ ดียวใหมั่นคง
ไมควรเสพเมถุนธรรม ควรศึกษาวิเวกเทานั้น การประพฤติ
วิเวกนี้ เปนกิจอันสูงสุดของพระอริยเจาทั้งหลาย มุนีไม
ควรสําคัญตนวาเปนผูประเสริฐดวยวิเวกนั้น มุนีนั้นแลยอม
อยูใกลนิพพาน หมูสัตวผูยินดีแลวในกามทั้งหลาย ยอมรัก
ใครตอมุนีผูสงัดแลวเทีย่ วไปอยู ผูไมมคี วามหวงใยในกาม
ทั้งหลาย ผูขามโอฆะไดแลว ฉะนี้แล ฯ
จบติสสเมตเตยยสูตรที่ ๗
ปสูรสูตรที่ ๘
[๔๑๕] สมณพราหมณผูประกอบดวยทิฐิ ยอมกลาววา
ความบริสุทธิ์วามีอยูในธรรมนี้เทานั้น ไมกลาวความบริสุทธิ์
ในธรรมเหลาอื่น สมณพราหมณเปนอันมาก กลาวความดี
งามในศาสดาของตนเปนตนที่ตนอาศัยแลว ถือมั่นอยูใ น
สัจจะเฉพาะอยาง (มีคําวาโลกเทีย่ งเปนตน) สมณพราหมณ
เจาทิฐิ ๒ พวกนั้น ประสงคจะกลาวโตตอบกัน เขาไปสู
บริษัทแลว ยอมโตเถียงกันและกันวาเปนคนเขลา สมณพราหมณเหลานั้นตองการแตความสรรเสริญ เปนผูมีความ
สําคัญวา เราทั้งหลายเปนคนฉลาดอาศัยศาสดาของกันและ
กันเปนตนแลว ยอมกลาวคําทะเลาะกัน บุคคลปรารถนาแต
ความสรรเสริญ ขวนขวายหาถอยคําวิวาท กระทบกระเทียบ
กันในทามกลางบริษัท แตกลับเปนผูเกอเขินในเพราะวาทะ
อันผูตัดสินปญหาไมทําใหเลื่อมใส บุคคลนั้นเปนผูแสวงหา
โทษ ยอมโกรธเพราะความนินทา ผูพิจารณาปญหาทั้งหลาย
กลาววาทะใดของบุคคลนั้นอันตนไมทาํ ใหเลื่อมใสแลววาเปน
วาทะเสื่อมสิ้น บุคคลผูมีวาทะเสื่อมแลวนั้น ยอมคร่ําครวญ
เศราโศก ทอดถอนใจวา ทานผูนี้กลาวสูงเกินเราไป ความ
วิวาทเหลานี้เกิดแลวในพวกสมณะ ความกระทบกระทัง่ กัน
ยอมมีในเพราะวาทะเหลานี้ บุคคลเห็นโทษแมนี้แลว พึง
เวนความทะเลาะกันเสีย ความสรรเสริญและลาภ ยอมไมมี
เปนอยางอื่นไปเลย ก็หรือบุคคลนั้นกลาววาทะในทามกลาง
บริษัท เปนผูอันบุคคลสรรเสริญแลวในเพราะทิฐินั้น ยอม

รื่นเริงใจสูงขึ้นเพราะตองการชัยชนะและมานะนั้นไดถึงความ
ตองการชัยชนะนั้นสมใจนึก การยกตนของบุคคลนั้น เปน
พื้นแหงความกระทบกัน และบุคคลนั้นยอมกลาวถึงการ
ถือตัวและการดูหมิ่นผูอนื่ บุคคลเห็นโทษแมนี้แลว พึงเวน
ความทะเลาะกันเสีย ผูฉ ลาดทั้งหลาย ยอมไมกลาวความ
บริสุทธิ์ดวยการทะเลาะกันนั้น บุคคลผูเจาทิฐิปรารถนาพบ
บุคคลเจาทิฐิผูเปนปฏิปกษกัน ยอมคําราม เปรียบเหมือน
ทหารผูกลาหาญ ซึ่งพระราชาทรงเลีย้ งแลวดวยราชขาทนียาหาร ปรารถนาพบทหารผูเปนปฏิปกษกนั ยอมคําราม ฉะนั้น
ดูกรทานผูองอาจ บุคคลเจาทิฐิเปนปฏิปกษของทานนั้น มีอยู
ณ ที่ใด ทานจงไป ณ ที่นั้นเถิด กิเลสชาติเพื่อการรบนี้
ไมมีในกาลกอนเลย (กิเลสชาตินั้นเราผูตถาคตละเสียแลว
ณ ควงแหงไมโพธินั้นแล) สมณพราหมณเหลาใดถือรัน้
ทิฐิแลว ยอมวิวาทกันและยอมกลาววา สิ่งนี้เทานั้นจริง
ทานผูกระทําความเปนขาศึกในวาทะ (ถอยคํา) ที่เกิดขึน้
จงกลาวทุมเถียงกะสมณพราหมณเหลานั้นเถิด พราหมณเหลา
นั้นไมมีในที่นี้เลย สวนพระอรหันตขีณาสพทั้งหลาย กําจัด
เสนา คือกิเลสใหพินาศแลว ไมกระทําความเห็นใหผิดไป
จากความเห็น เที่ยวไปอยู ดูกรปสุระ ทานจะไดสูรบโต
ตอบอะไร ในพระอรหันตผูไมมีความยึดถือวาสิ่งนี้ประเสริฐ
ในโลกนี้ ถาทานคิดถึงทิฐิทั้งหลายอยูดว ยใจ ถึงความตรึกไป
ตางๆ ถือเอาความเปนคูแขงขันกับพระพุทธะผูกําจัดกิเลส
ไดแลวไซร ทานจะสามารถเพื่อถือเอาความเปนคูแขงขันให
สําเร็จไมไดเลย ฯ
จบปสูรสูตรที่ ๘
มาคันทิยสูตรที่ ๙
พระผูมีพระภาคตรัสวา
[๔๑๖] ความพอใจในเมถุนธรรม ไมไดมีแกเราเพราะไดเห็นนาง
ตัณหานางอรดีและนางราคาเลย ความพอใจในเมถุนธรรม
อยางไรจักมีเพราะไดเห็นสรีระแหงธิดาของทานอันเต็มไปดวย
มูตรและคูถเลา เราไมปรารถนาจะถูกตองสรีระแหงธิดาของ
ทานนั้นแมดวยเทา ฯ
มาคันทิยพราหมณทูลวา

ถาพระองคไมทรงปรารถนานางแกวเชนนี้ ที่พระราชาผูเปน
จอมนระเปนอันมากทรงปรารถนากันแลวไซร พระองคตรัส
ทิฐิ ศีล พรต ชีวิต และการเขาถึงภพของพระองคเชนไร
หนอ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาคันทิยะ
กิจที่เราวินิจฉัยในธรรม คือ ทิฐิ ๖๒ แลวจึงยึดถือเอาวา
เรากลาวทิฐินี้วา ขอนี้เทานั้นจริง ขออื่นเปลา ดังนี้ ยอม
ไมมีแกเราและเราเห็นโทษในทิฐิทั้งหลายอยู ไมไดยดึ ถือ
ทิฐิอะไรๆ เมื่อคนควาสัจจะทั้งหลาย ก็ไดเห็นนิพพาน
กลาวคือความสงบ ณ ภายใน ฯ
มาคันทิยพราหมณทูลวา
ทิฐิเหลาใด ที่สัตวทั้งหลายไดวินิจฉัยกําหนดไวแลว ขาแต
พระองคผูเปนมุนี พระองคไมไดยึดถือทิฐิเหลานั้นเลย ตรัส
เนื้อความนี้ไดวา ความสงบ ณ ภายใน เนื้อความนั้นอัน
นักปราชญทั้งหลายประกาศไวอยางไรหนอ ขอพระองคจงตรัส
บอกแกขาพระองคเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาคันทิยะ
เราไมไดกลาวความบริสุทธิ์ดวยการเห็น การฟง การรู ทั้ง
ดวยศีลและพรต เราไมกลาวความบริสุทธิ์เวนจากการเห็น
จากการฟง จากการรู จากศีลและพรต ก็บุคคลสละธรรม
เปนไปในฝายดํามีทิฐิเปนตนเหลานี้แลว ไมถือมั่น เปนผูสงบ
ไมอาศัยธรรมอะไรแลวไมพึงปรารถนาภพ ฯ
มาคันทิยพราหมณทูลวา
ไดยินวา ถาพระองคไมตรัสความบริสุทธิ์ดวยการเห็น การ
ฟง การรู ทั้งศีลและพรต พระองคไมตรัสความบริสุทธิ์
เวนจากการเห็น จากการฟง จากการรู จากศีลและพรต
ขาพระองคยอมสําคัญธรรมเปนที่งงงวย ทีเดียวดวยวา ชน
บางพวกยังเชื่อความบริสุทธิ์ดวยการเห็น ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาคันทิยะ
ก็ทานอาศัยการเห็นถามอยูบอยๆ ไดถึงความหลงใหลไปใน
ทิฐิที่ทานยึดมั่นแลว และทานก็ไมไดเห็นสัญญาแมแตนอย
แตความสงบ ณ ภายในที่เรากลาวแลวนี้ เพราะเหตุนั้น
ทานจึงตั้งอยูโดยความเปนผูหลง ผูใดยอมสําคัญดวยมานะ

หรือดวยทิฐิวา เราเปนผูเ สมอเขาวิเศษกวาเขา หรือเลวกวา
เขา ผูนั้นพึงวิวาท เพราะมานะหรือทิฐินั้น ผูใดไมหวั่นไหว
ในการถือตัววา เสมอเขา วิเศษกวาเขาดังนี้เปนตน ผูนั้น
ยอมไมมีการวิวาท บุคคลผูมีมานะและทิฐิอันละไดแลวนั้น
ชื่อวาเปนพราหมณ จะพึงกลาวอะไรวา สิ่งนี้เทานั้นจริง
หรือจะพึงวิวาทเพราะมานะหรือทิฐิอะไรวา ของเราจริง ของ
ทานเท็จ อนึ่ง ความสําคัญวาเสมอเขาหรือวาไมเสมอเขา
ยอมไมมีในผูใด ผูนั้นจะพึงโตตอบวาทะกับใครๆ มุนีละอาลัย
ไดแลว ไมระลึกถึงอารมณเครื่องกําหนดหมาย ไมกระทํา
ความสนิทสนมในชาวบาน เปนผูสงัดจากกามทั้งหลาย ไม
ทําอัตภาพใหเกิดตอไป ไมพึงกลาวถอยคําแกงแยงกับคน
บุคคลผูประเสริฐ สงัดแลวจากธรรมมีทฐิ ิเปนตนเหลาใด
พึงเที่ยวไปในโลก ไมพึงถือเอาธรรมมีทฐิ ิเปนตนเหลานั้นขึ้น
กลาว มุนีผูมีถอยคําสงบ ไมกําหนัดยินดี ไมติดอยูในกาม
และในโลก เหมือนดอกปทุม มีกานเปนหนาม เกิดในน้ํา
โคลนตม ไมติดอยูดวยน้าํ และโคลนตม ฉะนั้น บุคคลผู
ถึงเวทคือมรรค ๔ เปนผูไมดําเนินไปดวยทิฐิ บุคคลนั้นไม
กลับมาสูมานะดวยการทราบ อันตางดวยอารมณ มีรปู ที่ได
ทราบแลวเปนตน บุคคลนั้นไมเปนผูสาํ เร็จแลวดวยตัณหา
มานะ และทิฐินั้น บุคคลนั้น แมกรรมและสุตะพึงนําไป
ไมได บุคคลนั้นอันสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอมนําเขาไปไมไดแลว
ในนิเวศน คือ ตัณหาและทิฐิ กิเลสเครื่องรอยรัดทั้งหลาย
ยอมไมมีแกบุคคลผูคลายสัญญาไดแลว ความหลงทั้งหลาย
ยอมไมมีแกบุคคลผูหลุดพนแลวดวยปญญา ชนเหลาใดยึด
ถือกามสัญญาและทิฐิ ชนเหลานั้นกระทบกระทั่งกันและกัน
เที่ยวไปอยูในโลก ฯ
จบมาคันทิยสูตรที่ ๙
ปุราเภทสูตรที่ ๑๐
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
[๔๑๗] บุคคลผูมีความเห็นอยางไร มีศีลอยางไร บัณฑิตจึงกลาววา
เปนผูสงบ ทานพระโคดมพระองคผูอันขาพระองคถามแลว
ขอจงตรัสบอกนระผูสูงสุดแกขาพเจาเถิด
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ฯ

ผูใดปราศจากตัณหากอนแตสรีระแตก เปนผูไมอาศัย (กาล
อันเปนอดีตอนาคต) เบื้องตนและเบื้องปลาย อันใครๆ จะ
พึงนับวา เปนผูยินดีแลวใน (กาลอันเปนปจจุบัน) ทามกลางไมได ความมุงหวังของผูนั้นยอมไมมี เรากลาวผูน ั้นวา
เปนผูสงบ ผูใดไมโกรธ ไมสะดุง ไมโออวด ไมคะนอง
พูดดวยปญญา ไมฟุงซาน ผูนั้นแล เปนมุนีผูสํารวมแลว
ดวยวาจา ผูใดไมทะเยอทะยานในสิ่งทีย่ ังไมมาถึง ไม
เศราโศกถึงสิ่งที่ลวงไปแลว เปนผูมีปรกติเห็นความสงัดใน
ผัสสะ อันใครๆ จะนําไปในทิฐิทั้งหลายไมไดเลย ผูใด
ปราศจากกิเลส ไมหลอกลวง มีปรกติไมทะเยอะทะยาน
ไมตระหนี่ ไมคะนอง ไมเปนที่เกลียดชัง ไมประกอบใน
คําสอเสียด เวนจากความเชยชมในกามคุณอันเปนวัตถุนา
ยินดี ทั้งไมประกอบในการดูหมิ่น เปนผูล ะเอียดออน มี
ปฏิภาณ ไมเชื่อตอใครๆ ไมกําหนัดยินดี ไมศึกษา เพราะ
ใครลาภ ไมโกรธเคืองในเพราะความไมมีลาภ และเปนผู
ไมพิโรธ ไมยินดีในรสดวยตัณหา เปนผูวางเฉย มีสติทุก
เมื่อ ไมสําคัญตัววาเสมอเขา วาวิเศษกวาเขา วาเลวกวาเขาใน
โลก กิเลสอันฟูขึ้นทั้งหลาย ของผูนั้น ยอมไมมี ฯ
ตัณหานิสสัยและทิฐินิสสัยของผูใดไมมี ผูนั้นรูธรรมแลว
เปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัยแลว ความทะยานอยากเพื่อ
ความมีหรือเพื่อความไมมี ของผูใดไมมี เรากลาวผูนั้นผูไมมี
ความหวงใยในกามทั้งหลายวา เปนผูสงบ กิเลสเครื่องรอยรัด
ทั้งหลายของผูใดไมมี ผูน ั้นขามตัณหาไดแลว บุตร ธิดา สัตว
เลี้ยง ไรนาและที่ดินของผูใดไมมี แมความเห็นวาเปนตัวตน
ก็ดี ความเห็นวาไมเปนตัวตนก็ดี อันใครๆ ยอมไมไดใน
ผูนั้น ปุถุชนหรือสมณพราหมณจะพึงกลาวกะผูนั้น (วาผู
ยินดีแลว หรือผูประทุษรายแลว) โดยโทษมีราคะเปนตนใด
โทษมีราคะเปนตนนั้น ไมใชเปนความมุง หวังของผูนั้น
เพราะเหตุนั้น ผูนั้นยอมไมหวั่นไหว ในเพราะถอยคํา
ทั้งหลาย มุนีผูปราศจากความกําหนัดยินดี ไมมีความตระหนี่
ยอมไมกลาวยกยองในบุคคลผูประเสริฐกวา ผูเสมอกัน หรือ
ผูเลวกวา ผูไมมีกัปปะ (คือตัณหาแลทิฐิ) ยอมไมมาสูกัปปะ
ผูใดไมมีความหวงแหนวาของตนในโลก ไมเศราโศกเพราะ

สิ่งที่ไมมีอยู และไมลําเอียงในธรรมทั้งหลาย ผูนั้นแล เรา
กลาววาเปนผูสงบ ฯ
จบปุราเภทสูตรที่ ๑๐
กลหวิวาทสูตรที่ ๑๑
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
[๔๑๘] ความทะเลาะ ความวิวาท ความร่ําไร ความเศราโศก กับ
ทั้งความตระหนี่ ความถือตัว ความดูหมิ่นผูอื่น และทัง้ คํา
สอเสียด เกิดจากอะไร ธรรมเครื่องเศราหมองเหลานั้นเกิด
จากอะไร ขอเชิญพระองคจงตรัสบอกเนื้อความที่ขาพระองค
ถามนั้นเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ความทะเลาะ ความวิวาท ความร่ําไร ความเศราโศก กับ
ทั้งความตระหนี่ ความถือตัว ความดูหมิ่นผูอื่น และทัง้ คํา
สอเสียด เกิดจากของที่รัก ความทะเลาะ ความวิวาท
ประกอบเขาแลวดวยความตระหนี่ ก็เมื่อความวิวาทเกิดแลว
คําสอเสียดยอมเกิด ฯ
พระพุทธนิมิตตรัสถามตอไปวา
ความรักในโลกเลามีอะไรเปนเหตุ แมอนึ่ง ชนเหลาใดมี
กษัตริยเปนตน มีความโลภ เที่ยวไปในโลก ความโลภของ
ชนมีกษัตริยเปนตนเหลานั้น มีอะไรเปนเหตุ ความหวังและ
ความสําเร็จของนรชนซึ่งมีในสัมปรายภพมีอะไรเปนเหตุ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ความรักในโลกมีความพอใจเปนเหตุ แมอนึ่ง ชนเหลาใดมี
กษัตริยเปนตน มีความโลภเที่ยวไปในโลก ความโลภของ
ชนมีกษัตริยเปนตนเหลานั้น มีความพอใจเปนเหตุ ความ
หวังและความสําเร็จของนรชน ซึ่งมีในสัมปรายภพ มีความ
พอใจนี้เปนเหตุ ฯ
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
ความพอใจในโลกเลามีอะไรเปนเหตุ แมการวินิจฉัย คือ
ตัณหาและทิฐิก็ดี ความโกรธ โทษแหงการกลาวมุสา และ
ความสงสัยก็ดี ที่พระสมณะตรัสแลว เกิดจากอะไร ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
บัณฑิตทั้งหลาย กลาวสุขเวทนาและทุกขเวทนาใดวา เปน

ความยินดีและความไมยนิ ดีในโลก ความพอใจยอมเกิด
เพราะอาศัยสุขเวทนาและทุกขเวทนานัน้ สัตวในโลก เห็น
ความเสื่อมไปและความเกิดขึ้นในรูปทั้งหลายแลว ยอม
กระทําการวินิจฉัย ความโกรธ โทษแหงการกลาวมุสา และ
ความสงสัยธรรมแมเหลานี้ เมื่อความยินดีและความไมยินดี
ทั้งสองอยางนั่นแหละมีอยู ก็ยอมเกิดขึน้ ได บุคคลผูมคี วาม
สงัดพึงศึกษาเพื่อทางแหงญาณ ทานผูเปนสมณะรูแลว จึง
กลาวธรรมทั้งหลาย ฯ
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
ความยินดีและความไมยนิ ดี มีอะไรเปนเหตุ เมื่อธรรมอะไร
ไมมี ธรรมเหลานี้จึงไมมี ขอพระองคจงตรัสบอกอรรถ คือ
ทั้งความเสื่อมไปและทั้งความเกิดขึ้น (แหงความยินดีและ
ความไมยินดี) นี้วา มีสิ่งใดเปนเหตุแกขาพระองคเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ความยินดี ความไมยินดี มีผัสสะเปนเหตุ เมื่อผัสสะไมมี
ธรรมเหลานี้จึงไมมี เราขอบอกอรรถ คือ ทั้งความเสื่อมไป
และทั้งความเกิดขึ้นนี้ วามีผัสสะนีเ้ ปนเหตุแกทาน ฯ
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
ผัสสะในโลกเลา มีอะไรเปนเหตุ อนึ่ง ความหวงแหนเกิด
จากอะไร เมื่อธรรมอะไรไมมี ความถือวาสิ่งนี้เปนของเราจึง
ไมมี เมื่อธรรมอะไรไมมี ผัสสะจึงไมถูกตอง ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ผัสสะอาศัยนามและรูปจึงเกิดขึ้น ความหวงแหนมีความ
ปรารถนาเปนเหตุ เมื่อความปรารถนาไมมี ความถือวาสิ่งนี้
เปนของเราจึงไมมี เมื่อรูปไมมี ผัสสะจึงไมถูกตอง ฯ
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
เมื่อบุคคลปฏิบัติอยางไร รูปจึงไมมี อนึ่ง สุขก็ดี ทุกขก็ดี
อยางไรจึงไมมี ขอพระองคโปรดตรัสบอกอาการที่รูปและสุข
ทุกขนี้ไมมีแกขาพระองคเถิด ขาพระองคมีใจดําริวา เราควรรู
ความขอนั้น ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
บุคคลเปนผูไมมีสัญญาดวยสัญญาเปนปรกติ เปนผูไมมี
สัญญาดวยสัญญาอันผิดปรกติ เปนผูไมมีสัญญาก็มิใช เปน

ผูมีสัญญาวาไมมีก็มิใช เมื่อบุคคลปฏิบัติแลวอยางนี้ รูปจึง
ไมมี เพราะวาธรรมเปนสวนแหงความเนิ่นชา มีสัญญา
เปนเหตุ ฯ
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
ขาพระองคไดถามความขอใดกะพระองค พระองคก็ไดทรง
แสดงความขอนั้นแกขาพระองคแลว ขาพระองคขอถามความ
ขออื่นกะพระองค ขอเชิญพระองคตรัสบอกความขอนัน้ เถิด
ก็สมณพราหมณผูเปนบัณฑิตพวกหนึ่งในโลกนี้ ยอมกลาว
ความบริสุทธิ์ของสัตววาเปนยอดดวยเหตุเพียงเทานี้ หรือวา
ยอมกลาวความบริสุทธิ์อยางอื่นอันยิ่งไปกวารูปสมาบัตินี้ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ก็สมณพราหมณผูมีวาทะวาเทีย่ ง พวกหนึ่ง (มีความถือตัววา)
เปนบัณฑิตในโลกนี้ ยอมกลาวอรูปสมาบัตินี้วา เปนความ
บริสุทธิ์ของสัตวแมดวยเหตุเพียงเทานี้ สมณพราหมณผูมี
วาทะวาขาดสูญพวกหนึ่ง เปนผูมีวาทะวาตนเปนคนฉลาดใน
อนุปาทิเสสนิพพาน ยอมโตเถียงสมณพราหมณผูมีวาทะวา
เที่ยงเหลานั้นแหละ สวนทานผูเปนมุนี รูบุคคลเจาทิฐิเหลา
นั้นวา เปนผูอาศัยสัสสตทิฐิและอุจเฉททิฐิ ทานผูเปนมุนีนั้น
เปนนักปราชญ พิจารณารูผูอาศัยทิฐิทั้งหลายแลว รูธรรม
โดยลักษณะมีความไมเที่ยงและเปนทุกขเปนตน หลุดพน
แลว ยอมไมทะเลาะวิวาทกับใคร ยอมไมมาเพื่อความเกิด
บอยๆ ฯ
จบกลหวิวาทสูตรที่ ๑๑
จูฬวิยูหสูตรที่ ๑๒
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
[๔๑๙] สมณพราหมณทั้งหลายยึดมั่นอยูในทิฐิของตนๆ ถือมั่นทิฐิ
แลว ปฏิญาณวาพวกเราเปนผูฉลาด ยอมกลาวตางๆ กันวา
ผูใดรูอยางนี้ ผูนั้นชื่อวารูธรรมคือทิฐิ ผูนั้นคัดคานธรรมคือ
ทิฐินี้อยู ชื่อวาเปนผูเ ลวทราม สมณพราหมณทั้งหลายถือมั่น
ทิฐิแมดวยอาการอยางนี้ ยอมโตเถียงกัน และกลาววา ผูอ ื่น
เปนคนเขลา ไมฉลาด วาทะของสมณพราหมณสองพวกนี้
วาทะไหนเปนวาทะจริงหนอ เพราะวาสมณพราหมณทั้งหมด
นี้ ตางก็กลาวกันวาเปนคนฉลาด ฯ

พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
หากวาผูใดไมยินยอมตามธรรม คือ ความเห็นของผูอ นื่ ผูนั้น
เปนคนพาล คนเขลา เปนคนมีปญญาทราม ชนเหลานี้
ทั้งหมดก็เปนคนพาล เปนคนมีปญญาต่ําทราม เพราะวาชน
เหลานี้ทั้งหมดถือมั่นอยูในทิฐิ ก็หากวาชนเหลานั้นเปนคน
ผองใสอยูในทิฐิของตนๆ จัดวาเปนคนมีปญญาบริสุทธิ์
เปนคนฉลาด มีความคิดไซร บรรดาคนเจาทิฐิเหลานั้น ก็จะ
ไมมีใครๆ เปนผูมีปญญาต่ําทราม เพราะวาทิฐิของชนแม
เหลานั้น ลวนเปนทิฐิเสมอกัน เหมือนทิฐิของพวกชนนอกนี้
อนึ่ง ชนทั้งสองพวกไดกลาวกันและกันวาเปนผูเขลา เพราะ
ความเห็นใด เราไมกลาวความเห็นนั้นวาแท เพราะเหตุที่ชน
เหลานั้น ไดกระทําความเห็นของตนๆ วาสิ่งนี้เทานั้นจริง
(สิ่งอื่นเปลา) ฉะนั้นแล ชนเหลานั้น จึงตั้งคนอื่นวา
เปนผูเขลา ฯ
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
สมณพราหมณแตละพวก กลาวทิฐิใดวาเปนความจริงแท
แมสมณพราหมณพวกอื่นก็กลาวทิฐินนั้ วา เปนความเท็จ
ไมจริง สมณพราหมณทั้งหลายมาถือมัน่ (ความจริงตางๆ
กัน) แมดวยอาการอยางนี้แลว ก็วิวาทกันเพราะเหตุไร
สมณพราหมณทั้งหลาย จึงไมกลาวสัจจะใหเปนหนึ่งลง
ไปได ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
สัจจะมีอยางเดียวเทานัน้ สัจจะที่สองไมมี ผูที่ทราบชัดมา
ทราบชัดอยู จะตองวิวาทกันเพราะสัจจะอะไรเลา สมณพราหมณเหลานั้น ยอมกลาวสัจจะทั้งหลายใหตางกันออกไป
ดวยตนเอง เพราะเหตุนั้น สมณพราหมณทั้งหลาย จึงไม
กลาวสัจจะใหเปนหนึ่งลงไปได ฯ
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
เพราะเหตุไรหนอ สมณพราหมณผูเปนเจาลัทธิทั้งหลาย
กลาวยกตนวาเปนคนฉลาด จึงกลาวสัจจะใหตางกันไป สัจจะ
มากหลายตางๆ กัน จะเปนอันใครๆ ไดสดับมา หรือวา
สมณพราหมณเหลานั้น ระลึกตามความคาดคะเนของตน ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา

สัจจะมากหลายตางๆ กัน เวนจากสัญญาวาเที่ยงเสีย ไมมี
ในโลกเลย ก็สมณพราหมณทั้งหลายมากําหนดความคาด
คะเนในทิฐิทั้งหลาย (ของตน) แลว จึงกลาวทิฐิธรรมอัน
เปนคูกันวา จริงๆ เท็จๆ ก็บุคคลเจาทิฐิ อาศัยทิฐิธรรม
เหลานี้ คือ รูปที่ไดเห็นบาง เสียงที่ไดฟงบาง อารมณที่ได
ทราบบาง ศีลและพรตบาง จึงเปนผูเห็นความบริสุทธิ์ และ
ตั้งอยูในการวินิจฉัยทิฐิแลวราเริงอยู กลาววา ผูอื่นเปนคน
เขลาไมฉลาด บุคคลเจาทิฐิยอมติเตียนบุคคลอื่นวาเปนผูเขลา
ดวยทิฐิใด กลาวยกตนวาเปนผูฉลาดดวยลําพังตน ยอมติเตียน
ผูอื่นกลาวทิฐินั้นเอง บุคคลยกตนวาเปนคนฉลาด ดวยทิฐิ
นั้น ชื่อวาเจาทิฐินั้นเต็มไปดวยความเห็นวาเปนสาระยิง่
และมัวเมาเพราะมานะ มีมานะบริบูรณ อภิเษกตนเองดวย
ใจวา เราเปนบัณฑิต เพราะวาทิฐินั้น ของเขาบริบูรณแลว
อยางนั้น ก็ถาวาบุคคลนั้นถูกเขาวาอยู จะเปนคนเลวทราม
ดวยถอยคําของบุคคลอื่นไซร ตนก็จะเปนผูมีปญญาต่ําทราม
ไปดวยกัน อนึ่ง หากวาบุคคลจะเปนผูถ ึงเวท เปนนักปราชญ
ดวยลําพังตนเองไซร สมณพราหมณทั้งหลายก็ไมมีใครเปน
ผูเขลา ชนเหลาใดกลาวยกยองธรรม คือ ทิฐิอื่นจากนี้ไป
ชนเหลานั้นผิดพลาด และไมบริบูรณดวยความหมดจด
เดียรถียทั้งหลายยอมกลาวแมอยางนี้โดยมาก เพราะวา
เดียรถียเหลานั้นยินดีนกั ดวยความยินดีในทิฐิของตน เดียรถีย
ทั้งหลาย กลาวความบริสุทธิ์ในธรรม คือทิฐินี้เทานั้น หากลาว
ความบริสุทธิ์ในธรรมเหลาอื่นไม เดียรถียทั้งหลาย โดยมาก
เชื่อมั่นแมดวยอาการอยางนี้ เดียรถียทั้งหลาย รับรองอยาง
หนักแนนในลัทธิของตนนั้น อนึ่ง เดียรถียรับรองอยางหนักแนนในลัทธิของตน จะพึงตั้งใครอื่นวาเปนผูเขลาในลัทธินี้เลา
เดียรถียนั้น เมื่อกลาวผูอนื่ วาเปนผูเขลา เปนผูมีธรรมไม
บริสุทธิ์ ก็พึงนําความทะเลาะวิวาทมาใหแกตนฝายเดียว
เดียรถียนั้น ตั้งอยูในการวินิจฉัยทิฐิแลว นิรมิตศาสดาเปน
ตนขึ้นดวยตนเอง ก็ตองวิวาทกันในโลกยิ่งขึ้นไป บุคคลละ
การวินิจฉัยทิฐิทั้งหมดแลว ยอมไมกระทําความทะเลาะวิวาท
ในโลก ฉะนี้แล ฯ
จบจูฬวิยูหสูตรที่ ๑๒

มหาวิยูหสูตรที่ ๑๓
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
[๔๒๐] บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งถือมั่นอยูในทิฐิ ยอมโตเถียงวิวาท
กันวา สิ่งนี้เทานั้นจริง บุคคลทั้งหมดนัน้ ยอมนําความนินทา
มาเนืองๆ หรือยอมไดความสรรเสริญในที่นั้นบาง ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
บุคคลเหลานั้นบางคราวไดความสรรเสริญบาง ผลคือความ
สรรเสริญนั้นนอยนัก ไมพอแกความสงบ เรายอมกลาวผล
แหงความวิวาทกัน ๒ ประการ คือ ความนินทาและความ
สรรเสริญ บัณฑิตเห็นโทษในผลแหงการวิวาทแมนี้แลว
เห็นนิพพานมิใชภูมิแหงการวิวาท วาเปนธรรมเกษม ไมพึง
วิวาทกัน ฯ
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
ทิฐิเหลาใดเหลาหนึ่งเปนอันมาก บัณฑิตผูรูแจงยอมไมเขาไป
ใกลทิฐิทั้งปวงนั้น บัณฑิตผูรูแจงนั้น เปนผูไมเขาไปใกล
จะพึงถึงธรรมที่ควรเขาไปใกลอะไร จึงจะไมทําความชอบใจ
ในรูปที่ไดเห็น ในเสียงที่ไดฟง ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ชนบางพวกผูมีศีลอันอุดม สําคัญอยูวาศีลเทานั้นเปนธรรม
อุดม จึงกลาวความบริสุทธิ์ดวยการสํารวม ชนเหลานั้น
สมาทานวัตรแลวตั้งมั่นอยู ดวยคิดวา เราทั้งหลายควรศึกษา
ความบริสุทธิ์ของศาสดานั้นในทิฐินี้เทานั้น ชนเหลานั้นอัน
ภพนําเขาไปแลว กลาววา เราทั้งหลายเปนผูฉลาด ถาบุคคล
เปนผูเคลื่อนจากศีลและพรตแลวไซร บุคคลนั้นยังกรรมให
ผิดไปแลวก็ไมหวั่นไหว ยังคร่ําครวญและปรารถนาความ
บริสุทธิ์อยู เหมือนบุคคลอยูปราศจากเรือน เสื่อมแลวจาก
พวก พึงปรารถนาเรือนหรือพวก ฉะนั้น อนึ่ง อริยสาวก
ละศีล พรต ธรรมที่มีโทษและไมมีโทษทั้งสิ้นนี้ แลวไม
ปรารถนาวา ธรรมชาตินี้บริสุทธิ์ ธรรมชาตินี้ไมบริสุทธิ์
เวนแลวจากความบริสุทธิ์และความไมบริสุทธิ์ ไมถือมั่นทิฐิ
แลวพึงเที่ยวไป ฯ
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
สมณพราหมณทั้งหลาย อาศัยทิฐินั้นหรือความเกลียดบาป

แมอนึ่ง อาศัยรูปที่ไดเห็นแลว เสียงที่ไดฟงแลว หรือ
อารมณที่ไดทราบแลว เปนผูระลึกแลนพนไปจากอกิริยทิฐิ
ยังไมปราศจากตัณหาในภพและมิใชภพแลว ยอมทอดถอน
ถึงความบริสุทธิ์ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ก็ความดิ้นรนทั้งหลาย ยอมมีแกผูปรารถนาความหวั่นไหว
มีอยูในวัตถุที่ตนกําหนดแลว การจุติและการอุบัติในภพนี้
ยอมไมมีแกผูใด ผูนั้นจะพึงหวั่นไหวจะพึงดิ้นรนในอารมณ
ไหนๆ เพราะเหตุอะไร ฯ
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
สมณพราหมณพวกหนึ่งกลาวธรรมใดวา เปนธรรมอยางยิ่ง
สวนสมณพราหมณเหลาอื่นกลาวธรรมนั้นแหละวา เปนธรรม
เลวทราม วาทะของสมณพราหมณทั้งสองพวกนี้ วาทะอยาง
ไหนจริงหนอ เพราะสมณพราหมณทั้งหมดนี้แล เปนผูกลาว
อวดอางวาตนเปนผูฉลาด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
สมณพราหมณทั้งหลายกลาวธรรมของตนนั่นแหละ วาเปน
ธรรมบริบูรณ แตกลับกลาวธรรมของผูอ ื่น วาเปนธรรม
เลวทราม สมณพราหมณทั้งหลาย ตางยึดถือทิฐิแม
ดวยอาการอยางนี้แลว ยอมวิวาทกัน สมณพราหมณ
ทั้งหลายกลาวทิฐิของตนๆ วา เปนของจริง ฯ
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
ถาวาบุคคลพึงเปนผูเลวทราม เพราะการติเตียนของบุคคลอื่น
ไซร ใครๆ จะไมพึงเปนผูว ิเศษในธรรมทั้งหลาย เพราะวา
สมณพราหมณเปนอันมาก ยอมกลาวธรรมของบุคคลอื่น
โดยความเปนธรรมเลวทราม ในธรรมของตน กลาววา
เปนธรรมมั่นคง ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
สมณพราหมณทั้งหลาย ยอมสรรเสริญหนทางเครื่องดําเนิน
ของตนอยางใด การบูชาธรรมของตนของสมณพราหมณ
เหลานั้น ก็ยังเปนไปอยูอยางนั้น หากวาวาทะทั้งปวง
จะพึงเปนของแทไซร ความบริสุทธิ์ของสมณพราหมณผู
มีถอยคําตางๆ กันเหลานั้นก็จะเปนผลเฉพาะตนๆ เทานั้น ฯ

พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
ญาณที่ผูอื่นจะพึงนําไปไมมีแกพราหมณ การวินิจฉัยในธรรม
คือ ทิฐิทั้งหลายวาขอนี้แหละจริง ดังนี้แลว ยึดถือไว ไม
มีแกพราหมณ เพราะเหตุนั้น พราหมณจึงลวงความวิวาท
เสียได พราหมณนั้นยอมไมเห็นธรรมอื่น โดยความ
เปนธรรมประเสริฐเลย ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
เดียรถียบางพวกกลาวอยูว า เรารู เราเห็น สิ่งที่เรารูเราเห็น
นี้ เปนอยางนั้นแล ดังนี้ จึงเชื่อความบริสุทธิ์ดวยทิฐิ
ถาวาเดียรถียไดเห็นแลวไซร ประโยชนอะไรเลาดวยความ
เห็นนั้นแกตน เพราะวาเดียรถียทั้งหลาย กาวลวง
อริยมรรคเสียแลวยอมกลาวความบริสุทธิ์ดวยธรรมอยางอื่น ฯ
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
นรชนเมื่อเห็นยอมเห็นนามรูป และครั้นเห็นแลวจักรูทั่ว
ถึงนามรูปเหลานั้นทีเดียว โดยความเปนของเทีย่ ง และ
โดยความเปนสุข นรชนนั้น จะเห็นนามรูปมากหรือนอย
โดยความเปนของเที่ยงและเปนสุข ก็จริง ถึงกระนั้น ผู
ฉลาดทั้งหลาย ยอมไมกลาวความบริสุทธิ์ดวยความเห็น
นั้นเลย ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ชนผูทําทิฐิที่ตนกําหนดไวในเบื้องหนา มีปรกติกลาวตาม
ความมั่นใจ ไมใชเปนผูอนั บุคคลอื่นพึงจะแนะนําไดงาย
เลย ผูนั้นอาศัยครูคนใดแลว ก็เปนผูกลาวความดีงาม
ในครูคนนั้น ผูนั้นเปนผูก ลาวความบริสุทธิ์ ไดเห็นความ
ถองแทในทิฐิของตน ฯ
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
พราหมณรูแลว ยอมไมเขาถึงเครื่องกําหนด คือ ตัณหาและ
ทิฐิ ไมแลนไปดวยทิฐิ และไมมีตัณหาทิฐิเครื่อง
ผูกพันดวยญาณ อนึ่ง พราหมณนั้น ไดรูสมบัติ คือ ทิฐิ
ทั้งหลายเปนอันมากแลววางเฉย ชนเหลาอื่นยอมยึดถือ
ทิฐิเหลานั้น ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
มุนีในโลกนี้ สละกิเลสเครือ่ งรอยรัดเสียแลว เมื่อผูอ ื่นเกิด

วิวาทกัน ก็ไมแลนไปเขาพวกเขา มุนีนั้นเปนผูสงบ
เมื่อผูอื่นไมสงบ ก็เปนผูม ีอุเบกขาอยู ทานไมมีการยึดถือ
ชนเหลาอื่นยอมยึดถือ ฯ
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
มุนีละอาสวะเบื้องตน (คือสวนที่ลวงแลว) เสีย ไมทาํ
อาสวะใหม (คือสวนที่เปนปจจุบัน) ไมเปนผูลําเอียงเพราะ
ความพอใจ อนึ่ง มุนีนั้นจะเปนผูย ึดมั่นกลาวก็หาไม มุนนี ั้น
เปนนักปราชญ หลุดพนแลวจากทิฐิทั้งหลาย ไมติเตียน
ตน ไมติดอยูในโลก ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
มุนีนั้น เปนผูไมมีมารและเสนามารในธรรมทั้งปวง คือ
อารมณอยางใดอยางหนึ่งที่ไดเห็นแลว ไดฟงแลว หรือได
ทราบแลว ปลงภาระลงแลว หลุดพนแลว เปนผูไมมี
เครื่องกําหนด ไมเขาไปยินดี ไมมีความปรารถนา ฉะนี้แล ฯ
จบมหาวิยูหสูตรที่ ๑๓
ตุวฏกสูตรที่ ๑๔
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
[๔๒๑] ขาพระองคขอทูลถามพระองคผูเปนเผาพันธุแหงพระทิตย ผูสงัด และมีความสงบเปนที่ตั้ง ผูแสวงหาคุณอันใหญ ภิกษุ
เห็นอยางไรจึงไมถือมั่นธรรมอะไรๆ ในโลก ยอมดับ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ภิกษุพึงปดกั้นเสียซึ่งธรรมทั้งปวง อันเปนรากเงาแหงสวน
ของธรรมเปนเครื่องยังสัตวใหเนิ่นชาซึ่งเปนไปอยูวา เปนเรา
ดวยปญญา ตัณหาอยางใดอยางหนึ่งพึงบังเกิดขึ้น ณ ภายใน
ภิกษุพึงเปนผูมีสติศึกษาทุกเมื่อ เพื่อปราบตัณหาเหลานั้น
ภิกษุพึงรูยิ่งธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ณ ภายใน หรือภายนอก
ไมพึงกระทําความถือตัวดวยธรรมนั้น สัตบุรุษทั้งหลายไม
กลาวความดับนั้นเลย ภิกษุไมพึงสําคัญวา เราเปนผูประเสริฐ
กวาเขา เสมอเขาหรือเลวกวาเขา ดวยความถือตัวนั้น
ถูกผูอื่นถามดวยคุณหลายประการ ก็ไมพึงกําหนดตนตั้งอยู
โดยนัยเปนตนวา เราบวชแลวจากสกุลสูง ภิกษุพึงสงบ
ระงับภายในเทียว ไมพึงแสวงหาความสงบโดยอุบายอยางอื่น
ความเห็นวาตัวตน ยอมไมมีแกภิกษุผูสงบแลว ณ ภายใน

อนึ่ง ความเห็นวาไมมีตัวตน คือ เห็นวาขาดสูญ จักมีแต
ที่ไหน คลื่นไมเกิดที่ทามกลางแหงสมุทร สมุทรนั้นตั้งอยู
ไมหวั่นไหว ฉันใด ภิกษุพึงเปนผูมั่นคง ไมหวั่นไหวใน
อิฐผลมีลาภเปนตน ฉันนั้น ภิกษุไมพึงกระทํากิเลสเครื่อง
ฟูขึ้นมีราคะเปนตน ในอารมณไหนๆ ฯ
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
ขาแตพระองคผูมีจกั ษุเปดแลว ขอพระองคไดตรัสบอก
ธรรมที่ทรงเห็นดวยพระองคเองอันนําเสียซึ่งอันตราย (ขอ
พระองคจงมีความเจริญ) ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองค
จงตรัสบอกขอปฏิบัติ และศีลเครื่องใหผูรักษาพนจากทุกข
หรือสมาธิเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ภิกษุไมพึงเปนผูโลเลดวยจักษุเลย พึงปดกั้นโสตเสียจาก
ถอยคําของชาวบาน (ดิรัจฉานกถา) ไมพึงกําหนัดยินดีในรส
และไมพึงถือสิ่งอะไรๆ ในโลกวาเปนของเรา เมื่อตนอัน
ผัสสะถูกตองแลว ในกาลใด ในกาลนั้น ภิกษุไมพึงกระทํา
ความร่ําไร ไมพึงปรารถนาภพในที่ไหนๆ และไมพึงหวั่นไหว
ในเพราะอารมณที่นากลัว ภิกษุไดขาว น้ํา ของเคี้ยว หรือ
แมผาแลว ไมพึงกระทําการสั่งสมไวและเมื่อไมไดสิ่งเหลา
นั้น ก็ไมพึงสะดุงดิ้นรน พึงเปนผูเพงฌาน ไมพึงโลเล
ดวยการเที่ยว พึงเวนจากความคะนอง ไมพึงประมาท
อีกอยางหนึ่ง ภิกษุพึงอยูในที่นั่งและที่นอนอันเงียบเสียง ไม
พึงนอนมาก พึงมีความเพียร เสพความเปนผูตื่นอยูพึงละเสีย
ใหเด็ดขาดซึ่งความเกียจคราน ความลอลวง ความราเริง การ
เลนเมถุนธรรมกับทั้งการประดับ ภิกษุผูนับถือพระพุทธเจาวา
เปนของเรา ไมพึงประกอบอาถรรพ ตําราทํานายฝน ทํานาย
ลักษณะนักขัตฤกษ การทํานายเสียงสัตวรอง การทํายาให
หญิงมีครรภ และการเยียวยารักษา ภิกษุไมพึงหวั่นไหว
เพราะนินทา เมื่อเขาสรรเสริญก็ไมพึงเหอเหิม พึงบรรเทา
ความโลภ พรอมทั้งความตระหนี่ ความโกรธและคําสอเสียด
เสีย ภิกษุไมพึงขวนขวายในการซื้อการขาย ไมพึงกระทํา
การกลาวติเตียนในที่ไหนๆ และไมพึงคลุกคลีในชาวบาน
ไมพึงเจรจากะชนเพราะความใครลาภ ภิกษุไมพึงเปนผูพูด

โออวด ไมพึงกลาววาจาประกอบปจจัยมีจีวรเปนตน ไมพึง
ศึกษาความเปนผูคะนอง ไมพึงกลาวถอยคําเถียงกัน ภิกษุ
พึงเปนผูมีสัมปชัญญะ ไมพึงนิยมในการกลาวมุสา ไมพึง
กระทําความโออวด อนึ่ง ไมพึงดูหมิ่นผูอ ื่นดวยความเปนอยู
ปญญา ศีลและพรต ภิกษุถูกผูอื่นเสียดสีแลว ไดฟงวาจา
มากของสมณะทั้งหลายหรือของชนผูพูดมาก ไมพึงโตตอบ
ดวยคําหยาบ เพราะสัตบุรุษทั้งหลายยอมไมกระทําความเปน
ขาศึก ภิกษุรูทั่วถึงธรรมนี้แลว คนควาพิจารณาอยู รูความ
ดับกิเลสวาเปนความสงบดังนี้แลว พึงเปนผูมีสติศึกษา
ทุกเมื่อ ไมพึงประมาทในศาสนาของพระโคดม ก็ภิกษุนั้น
พึงเปนผูครอบงําอารมณมีรูปเปนตน อันอารมณมีรูปเปนตน
ครอบงําไมได เปนผูเ ห็นธรรมที่ตนเห็นเอง ประจักษแกตน
เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุผูไมประมาท พึงนอบนอมศึกษา
ไตรสิกขาอยูเนืองๆ ในศาสนาของพระผูม ีพระภาคพระองค
นั้นทุกเมื่อเทอญ ฯ
จบตุวฏกสูตรที่ ๑๔
อัตตทัณฑสูตรที่ ๑๕
[๔๒๒] ภัยเกิดแลวแตอาชญาของตน ทานทั้งหลายจงเห็นคน
ผูทะเลาะกัน เราจักแสดงความสลดใจตามที่เราไดสลดใจ
มาแลว เราไดเห็นหมูสัตวกําลังดิ้นรนอยู (ดวยตัณหา
และทิฐิ) เหมือนปลาในแองน้ํานอย ฉะนัน้ ภัยไดเขามา
ถึงเราแลว เพราะไดเห็นคนทั้งหลายผูพโิ รธกันและกัน โลก
โดยรอบหาแกนสารมิได ทิศทั้งปวงหวั่นไหวแลว เรา
ปรารถนาความตานทานแกตนอยู ไมไดเห็นสถานที่อะไรๆ
อันทุกขมีชราเปนตนไมครอบงําแลว เราไมไดมีความยินดี
เพราะไดเห็นสัตวทั้งหลาย ผูอันทุกขมีชราเปนตนกระทบแลว
ผูถึงความพินาศ อนึ่ง เราไดเห็นกิเลสดุจลูกศรมีราคะเปนตน
ยากที่สัตวจะเห็นได อันอาศัยหทัยในสัตวเหลานี้ สัตวถูก
กิเลสดุจลูกศรมีราคะเปนตนใดเสียบติดอยูแลว ยอมแลน
ไปยังทิศทั้งปวง บัณฑิตถอนกิเลสดุจลูกศรมีราคะเปนตน
นั้นออกไดแลว ยอมไมแลนไปยังทิศและไมจมลงในโอฆะ
ทั้งสี่ (อารมณที่นายินดีเหลาใดมีอยูในโลก) หมูมนุษยยอ ม
พากันเลาเรียนศิลป เพื่อใหไดซึ่งอารมณที่นายินดีเหลานั้น

กุลบุตรผูเปนบัณฑิต ไมพึงขวนขวายในอารมณที่นายินดี
เหลานั้น พึงเบื่อหนายกามทั้งหลายโดยประการทั้งปวงแลว
พึงศึกษานิพพานของตน มุนีพึงเปนผูม ีสัจจะ ไมคะนอง
ไมมีมายา ละการสอเสียดเสีย เปนผูไมโกรธ พึงขามความ
โลภอันลามกและความตระหนี่เสีย นรชนพึงครอบงําความ
หลับ ความเกียจคราน ความทอแทเสีย ไมพึงอยูรวมดวย
ความประมาท ไมพึงดํารงอยูในการดูหมิ่นผูอื่น พึงมีใจนอม
ไปในนิพพาน ไมพึงนอมไปในการกลาวมุสา ไมพึงกระทํา
ความเสนหาในรูปและพึงกําหนดรูความถือตัว พึงเวนเสียจาก
ความผลุนผลันแลวเที่ยวไป ไมพึงเพลิดเพลินถึงอารมณที่ลวง
มาแลว ไมพึงกระทําความพอใจในอารมณที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา
ไมพึงเศราโศกถึงอารมณที่กําลังละไปอยู ไมพึงเปนผูอาศัย
ตัณหา เรากลาวความกําหนัดยินดีวาเปนโอฆะอันใหญหลวง
กลาวตัณหาวา เปนเครื่องกระซิบใจ ทําใจใหแลนไปใน
อารมณตางๆ กลาวตัณหาวาเปนอารมณแอบใจทําใจให
กําเริบ เปอกตมคือกามยากที่สัตวจะลวงไปได พราหมณ
ผูเปนมุนี ไมปลีกออกจากสัจจะแลว ยอมตั้งอยูบนบก
คือ นิพพาน มุนีนั้นแล สละคืนอายตนะทั้งหมดแลวโดยประการทั้งปวง เรากลาววา เปนผูสงบ มุนีนั้นแลเปนผูรู
เปนผูถึงเวท รูสังขตธรรมแลวอันตัณหาและทิฐิไมอาศัย
เปนอยูในโลกโดยชอบ ยอมไมทะเยอทะยานตออะไรๆ
ในโลกนี้ ผูใดขามกามทั้งหลาย และธรรมเปนเครื่องของยาก
ที่สัตวจะลวงไดในโลกนีไ้ ดแลว ผูนั้นตัดกระแสตัณหาขาด
แลว ไมมีเครื่องผูกพัน ยอมไมเศราโศก ยอมไมเพงเล็ง
ทานจงทํากิเลสชาติเครื่องกังวลในอดีตใหเหือดแหง กิเลส
ชาติเครื่องกังวลในอนาคตอยาไดมีแกทาน ถาวาทานจักไมถือ
เอาในปจจุบันไซร ทานจักเปนผูสงบเทีย่ วไป ผูใดไมมี
ความยึดถือในนามรูปวาเปนของเราโดยประการทั้งปวง และ
ไมเศราโศกเพราะเหตุแหงนามรูปอันไมมี ผูนั้นแลยอมไม
เสื่อมในโลก ผูใดไมมีกิเลสเครื่องกังวลวา สิ่งนี้ของเรา
และวา สิ่งนี้ของผูอื่น ผูน ั้นไมประสบการยึดถือในสิ่งนั้น
วาเปนของเราอยู ยอมไมเศราโศกวา ของเราไมมี บุคคลใด
ยอมไมเศราโศกวา ของเราไมมี เราเปนผูถูกถามถึงบุคคล

ผูไมหวั่นไหว จะบอกอานิสงส ๔ อยางในบุคคลนั้น ดังนี้วา
บุคคลนั้นไมมีความขวนขวาย ไมกําหนัดยินดี ไมมีความ
หวั่นไหวเปนผูเสมอในอารมณทั้งปวง ธรรมชาติเครื่องปรุง
แตงอะไรๆ ยอมไมมีแกผไู มหวั่นไหวผูรูแจง ผูนั้นเวนแลว
จากการปรารภมีปุญญาภิสังขารเปนตน ยอมเห็นความ
ปลอดโปรงในที่ทุกสถาน มุนียอมไมกลาวยกยองตนใน
บุคคลผูเสมอกัน ผูต่ํากวา ผูสูงกวา มุนีนั้นเปนผูสงบ
ปราศจากความตระหนี่ ยอมไมยดึ ถือ ไมสละธรรมอะไรๆ
ในบรรดาธรรมมีรูปเปนตน ฯ
จบอัตตทัณฑสูตรที่ ๑๕
สารีปุตตสูตรที่ ๑๖
(ทานพระสารีบุตรทูลถามวา)
[๔๒๓] พระศาสดาผูมีพระวาจาไพเราะอยางนี้ เสด็จมาแตชั้นดุสิต
สูแผนดิน ขาพระองคยังไมไดเห็นหรือไมไดยินตอใครๆ ใน
กาลกอนแตนี้เลย พระองคผูมีพระจักษุ ยอมปรากฏแกมนุษย
ทั้งหลาย เหมือนปรากฏแกโลกพรอมดวยเทวดา ฉะนัน้
พระองคผูเดียวบรรเทาความมืดไดทั้งหมด ทรงถึงความยินดี
ในเนกขัมมะ ศิษยทั้งหลายมีกษัตริยเปนตนเปนอันมาก มา
เฝาพระองคผูเปนพุทธะ ผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัยแลว ผู
คงที่ ไมหลอกลวง เสด็จมาแลวสูแผนดิน ณ เมืองสังกัสสะ
นี้ ดวยปญหามีอยู เมื่อภิกษุเกลียดชังแตทุกขมีชาติเปนตน
อยู เสพที่นั่งอันสงัด คือ โคนไม ปาชา หรือที่นั่งอันสงัด
ในถ้ําแหงภูเขา ในที่นอนอันเลวและประณีต ความขลาด
กลัวซึ่งเปนเหตุจะไมทําใหภิกษุหวั่นไหว ในที่นอนและที่นั่ง
อันไมมีเสียงกึกกองนั้น มีประมาณเทาไร อันตรายในโลก
ของภิกษุผูจะไปยังทิศทีไ่ มเคยไป ซึ่งภิกษุจะพึงครอบงําเสีย
ในที่นอนและที่นั่งอันสงัด มีประมาณเทาไร ภิกษุนั้นพึงมี
ถอยคําอยางไร พึงมีโคจรในโลกนี้อยางไร ภิกษุผูมีใจเด็ด
เดี่ยว พึงมีศีลและวัตรอยางไร สมาทานสิกขาอะไร จึงเปน
ผูมีจิตแนวแน มีปญญารักษาตน มีสติ พึงกําจัดมลทิน
ของตน เหมือนนายชางทองกําจัดมลทินของทอง ฉะนั้น ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร
ถาวาธรรมเปนเครื่องอยูส ําราญ และธรรมที่สมควรนี้ใด

ของภิกษุผูเกลียดชังแตทกุ ขมีชาติเปนตน ผูใครจะตรัสรู
เสพอยูซึ่งที่นั่งและที่นอนอันสงัดมีอยูไซร เราจะกลาวธรรม
เปนเครื่องอยูสําราญและธรรมที่สมควรนั่นตามที่รู แกเธอ
ภิกษุผูเปนปราชญ มีสติ ประพฤติอยูในเขตแดนของตน
ไมพึงกลัวแตภัย ๕ อยาง คือ เหลือบ ยุง สัตวเสือกคลาน
ผัสสะแหงมนุษย (มีมนุษยผูเปนโจรเปนตน) สัตวสี่เทา
ภิกษุผูแสวงหากุศลธรรมอยูเนืองๆ ไมพึงสะดุงแมตอเหลาชนผูประพฤติธรรมอื่นนอกจากสหธรรมิก แมไดเห็นเหตุ
การณอันนํามาซึ่งความขลาดเปนอันมากของชนเหลานั้น และ
อันตรายเหลาอื่น ก็พึงครอบงําเสียได ภิกษุอันผัสสะแหงโรค
คือ ความหิว เย็นจัด รอนจัด ถูกตองแลว พึงอดกลั้นได
ภิกษุนั้นเปนผูอันโรคเหลานั้นถูกตองแลวดวยอาการตางๆ ก็
มิไดทําโอกาสใหแกอภิสังขารเปนตน พึงบากบั่นกระทําความ
เพียรใหมั่นคงไมพึงกระทําการขโมย ไมพึงกลาวคํามุสา พึง
แผเมตตาไปยังหมูสัตวทั้งที่สะดุงและมัน่ คง ในกาลใด พึง
รูเทาความที่ใจเปนธรรมชาติขุนมัว ในกาลนั้น พึงบรรเทา
เสียดวยคิดวา นี้เปนฝกฝายแหงธรรมดํา ไมพึงลุอํานาจแหง
ความโกรธและการดูหมิน่ ผูอื่น พึงขุดรากเงาแหงความโกรธ
และการดูหมิ่นผูอื่นเหลานั้นแลวดํารงอยู เมื่อจะครอบงํา
ก็พึงครอบงําความรักหรือความไมรักเสียโดยแท ภิกษุผูประกอบดวยปติอันงาม มุงบุญเปนเบื้องหนาพึงขมอันตรายเหลา
นั้นเสีย พึงครอบงําความไมยินดีในที่นอนอันสงัด พึงครอบงํา
ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความร่ําไรทั้ง ๔ อยาง ผูเปนเสขะ ไมมี
ความกังวลเที่ยวไป พึงปราบวิตกอันเปนที่ตั้งแหงความร่ําไร
เหลานี้วาเราจักบริโภคอะไร หรือวาเราจักบริโภคที่ไหน เมื่อ
คืนนี้เรานอนเปนทุกขนกั ค่ําวันนี้เราจักนอนที่ไหน ภิกษุนั้น
ไดขาวและที่อยูในกาลแลวพึงรูจักประมาณ (ในกาลรับและ
ในกาลบริโภค) เพื่อความสันโดษในศาสนานี้ ภิกษุนั้น
คุมครองแลวในปจจัยเหลานั้น สํารวมระวังเทีย่ วไปในบาน
ถึงใครๆ ดาวาเสียดสีก็ไมพึงกลาววาจาหยาบ พึงเปนผูมีจักษุ
ทอดลงและไมพึงโลเลดวยเทา พึงเปนผูขวนขวายในฌาน
เปนผูตื่นอยูโดยมาก ปรารภอุเบกขา มีจิตตั้งมั่นดี พึงตัดเสีย
ซึ่งธรรมเปนที่อยูแหงวิตกและความคะนอง ภิกษุผูอัน

อุปชฌายะเปนตนตักเตือนแลวดวยวาจา พึงเปนผูมีสติยินดี
รับคําตักเตือนนั้น พึงทําลายตะปู คือความโกรธในสพรหมจารีทั้งหลาย พึงเปลงวาจาอันเปนกุศล ไมใหลวงเวลา ไม
พึงคิดในการกลาวติเตียนผูอื่น ตอแตนั้น พึงเปนผูมีสติ
ศึกษาเพื่อปราบธุลี ๕ อยางในโลก ครอบงําความกําหนัดยินดี
ในรูป เสียง กลิ่น รส และผัสสะ ครั้นปราบความ
พอใจในธรรมเหลานี้ไดแลว พึงเปนผูมีสติ มีจิตหลุดพน
ดวยดี พิจารณาธรรมอยูโดยชอบ โดยกาลอันสมควร
มีจิตแนวแน พึงกําจัดความมืดเสียได ฉะนี้แล ฯ
จบสารีปุตตสูตรที่ ๑๖
จบอัฏฐกวรรคที่ ๔
----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กามสูตร ๒. คุหัฏฐกสูตร ๓. ทุฏฐัฏฐสูตร ๔. สุทธัฏฐกสูตร
๕. ปรมัฏฐกสูตร ๖. ชราสูตร ๗. ติสสเมตเตยยสูตร ๘. ปสูรสูตร
๙. มาคันทิยสูตร ๑๐. ปุราเภทสูตร ๑๑. กลหวิวาทสูตร ๑๒. จูฬวิยูหสูตร
๑๓. มหาวิยูหสูตร ๑๔. ตุวฏกสูตร ๑๕. อัตตทัณฑสูตร ๑๖. สารีปุตตสูตร
พระสูตรเหลานี้ทั้งหมดมี ๘ วรรค ดวยประการฉะนี้ ฯ
---------สุตตนิบาต ปรายนวรรคที่ ๕
วัตถุกถา
[๔๒๔] พราหมณพาวรีผูถึงฝงแหงมนต ปรารถนาซึ่งความเปนผูไมมี
กังวล ไดจากบุรีอันเปนที่รื่นรมยแหงชาวโกศล ไปสูทกั ขิณาปถชนบท พราหมณนั้นอยูที่ใกลฝงแมน้ําโคธาวรี ใกล
พรมแดนแหงแควนอัสสกะและแควนมุฬกะ ดวยการแสวง
หาผลไม ชาวบานที่อาศัยพราหมณพาวรีนั้น ก็เปนผู
ไพบูลย พราหมณพาวรีไดบูชามหายัญ ดวยสวยอันเกิดแต
กสิกรรมเปนตนในบานนั้น ครั้นบูชามหายัญแลวไดกลับ
เขาไปสูอาศรม เมื่อพราหมณพาวรีนั้นกลับเขาไปสูอาศรม
แลว พราหมณอื่นเดินเทาเสียดสีกัน ฟนเขลอะ ศีรษะ
เกลือกกลัว้ ดวยธุลี ไดมาทําใหพราหมณพาวรีสะดุง ก็พราหมณ
นั้นเขาไปหาพราหมณพาวรีแลวขอทรัพย ๕๐๐ พราหมณพาวรี
เห็นพราหมณนั้นแลว ไดเชื้อเชิญดวยอาสนะไตถามถึงสุข

และทุกข แลวไดกลาววา ไทยธรรมวัตถุอันใดของเรา
ไทยธรรมวัตถุทั้งปวงนั้น เราสละเสียสิน้ แลว ดูกรพราหมณ
ทานจงเชื่อเราเถิด ทรัพย ๕๐๐ ของเราไมมี ฯ
พราหมณนั้นกลาววา
เมื่อเราขออยู ถาทานไมใหไซร ในวันที่ ๗ ศีรษะของทาน
จะแตก ๗ เสี่ยง พราหมณผูหลอกลวงนั้นกระทํากลอุบาย
แลว ไดกลาวคําจะใหเกิดความกลัว ฯ
พราหมณพาวรีฟงคําของพราหมณนั้นแลว เปนผูมีทกุ ข
ซูบซีด ไมบริโภคอาหาร เพรียบพรอมดวยลูกศรคือความโศก
อนึ่ง เมื่อพราหมณพาวรีคิดอยูอยางนี้ ใจก็ไมยินดีในฌาน ฯ
เทวดาผูปรารถนาประโยชน เห็นพราหมณพาวรีมีทุกข
สะดุงหวาดหวั่น จึงเขาไปหาพราหมณพาวรีแลวไดกลาววา
พราหมณนั้นไมรูจักศีรษะ เปนผูหลอกลวง ตองการทรัพย
ไมมีความรูในธรรมเปนศีรษะ และธรรมเปนเหตุใหศีรษะ
ตกไป ฯ
พราหมณพาวรีถามวา
บัดนี้ ทานรูจักขาพเจา ขาพเจาถามทานแลวขอทานจงบอก
ธรรมเปนศีรษะ และธรรมเปนเหตุใหศีรษะตกไป แก
ขาพเจาเถิด ขาพเจาจะฟงคําของทาน ฯ
เทวดาตอบวา
แมเราก็ไมรูธรรมเปนศีรษะ และธรรมเปนเหตุใหศีรษะ
ตกไป เราไมมีความรูในธรรมทั้ง ๒ นี้ ปญญาเปนเครื่อง
เห็นธรรมอันเปนศีรษะและธรรมเปนเหตุใหศีรษะตกไป ยอม
มีแกพระชินเจาทั้งหลาย ฯ
พราหมณพาวรีถามวา
ก็บัดนี้ ใครเลาในปฐพีมณฑลนี้ ยอมรู ดูกรเทวดา
ขอทานจงบอกบุคคลผูรูธรรมเปนศีรษะ และธรรมเปนเหตุ
ใหศีรษะตกไปนั้นแกขาพเจาเถิด ฯ
เทวดาตอบวา
ดูกรพราหมณ พระผูมีพระภาคผูศากยบุตรลําดับพระวงศของ
พระเจาโอกกากราช มีพระรัศมีรุงเรือง เปนนายกของโลก
เสด็จออกผนวชจากพระนครกบิลพัสดุ เปนผูตรัสรูดวย
พระองคเอง ทรงถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง ทรงบรรลุอภิญญา

และทศพลญาณครบถวน ทรงมีพระจักษุในสรรพธรรม ทรง
บรรลุธรรมเปนที่สิ้นไปแหงกรรมทั้งปวง ทรงนอมไปใน
ธรรมเปนที่สิ้นอุปธิ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นตรัสรูแลว
ในโลก มีพระจักษุ ทรงแสดงธรรม ทานจงไปทูลถาม
พระผูมีพระภาคพระองคนั้นเถิด พระองคจักตรัสพยากรณ
ขอความนั้นแกทาน ฯ
พราหมณพาวรีไดฟงคําวา สัมพุทโธ เปนผูมีใจเฟองฟู
มีความโศกเบาบาง และไดปติอันไพบูลย พราหมณพาวรี
นั้นมีใจชื่นชมเบิกบาน เกิดความโสมนัส จึงถามเทวดานั้น
วา พระโลกนาถประทับอยูในคามนิคมหรือในชนบทไหน
ขาพเจาจะพึงไปนมัสการพระสัมพุทธเจาผูอุดมกวาสัตวได
ในที่ใด ฯ
เทวดาตอบวา
พระชินเจาผูศากยบุตร ทรงมีพระปญญามาก มีพระปญญา
ประเสริฐ กวางขวาง ทรงปราศจากธุระ หาอาสวะมิได
องอาจกวานระ ทรงรูธรรมเปนศีรษะและธรรมเปนเหตุให
ศีรษะตกไป ประทับอยูในมันทิรสถานของชนชาวโกศล
ในพระนครสาวัตถี ฯ
ลําดับนั้น พราหมณพาวรี เรียกพราหมณทั้งหลายผูถึงฝง แหง
มนตซึ่งเปนศิษยมาสั่งวาดูกรมาณพทั้งหลาย ทานทั้งหลายจง
มาเถิด เราจักบอกแกทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงฟงคํา
ของเรา ความปรากฏแหงพระสัมพุทธเจาพระองคใดอันสัตว
ไดยากเนืองๆ ในโลกนี้ วันนี้ พระสัมพุทธเจาพระองคนนั้
ปรากฏวาเสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก ทานทั้งหลายจงรีบไป
เมืองสาวัตถี เขาเฝาพระสัมพุทธเจาผูอ ดุ มกวาสัตวเถิด ฯ
พราหมณผูเปนศิษยทั้งหลายซักถามดวยคาถาวา
ขาแตทานพราหมณ บัดนี้ ขาพเจาทั้งหลายไดเห็นแลวจะพึง
รูวา ทานผูนี้เปนพระสัมพุทธเจาดวยอุบายอยางไรเลา ขอ
ทานจงบอกอุบายที่ขาพเจาทั้งหลายจะพึงรูจักพระสัมพุทธเจา
พระองคนั้นแกขาพเจาทั้งหลายผูไมรเู ถิด ฯ
พราหมณพาวรีกลาววา
ก็มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ มาแลวในมนตทั้งหลาย
อันพราหมณาจารยทั้งหลายพยากรณไวบริบูรณแลวตามลําดับ

วามหาปุริสลักษณะทั้งหลาย มีอยูในวรกายของพระมหาบุรุษใด พระมหาบุรุษนั้น มีคติเปน ๒ เทานั้น คติที่ ๓
ไมมีเลย คือ ถาพระมหาบุรุษนั้นอยูครองเรือน จะพึงชนะ
ทั่วปฐพีนี้ จะทรงปกครองโดยธรรม ดวยไมตองใชอาชญา
ไมตองใชศาตรา ถาออกบวชเปนบรรพชิต จะไดเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาผูยอดเยีย่ ม มีหลังคาคือกิเลส
อันเปดแลว ทานทั้งหลายจงถามถึงชาติ โคตร ลักษณะ
มนต และศิษยเหลาอื่นอีกและถามถึงศีรษะและธรรมเปนเหตุ
ใหศีรษะตกไปดวยใจเทียว ถาวาทานนั้นจักเปนพระพุทธเจา
ผูทรงเห็นธรรมอันหาเครื่องกางกั้นมิไดไซร จักวิสัชนา
ปญหาอันทานทั้งหลายถามดวยใจดวยวาจาได ฯ
พราหมณมาณพผูเปนศิษย ๑๖ คน คือ อชิตะ ๑ ติสสเมตเตยยะ ๑ ปุณณกะ ๑ เมตตคู ๑ โธตกะ ๑ อุปสีวะ ๑
นันทะ ๑ เหมกะ ๑ โตเทยยะ ๑ กัปปะ ๑ ชตุกัณณี
ผูเปนบัณฑิต ๑ ภัทราวุธะ ๑ อุทยะ ๑ โปสาลพราหมณ ๑
โมฆราชผูมีเมธา ๑ ปงคิยะผูแสวงหาคุณอันใหญ ๑ พราหมณ
มาณพทั้งปวง คนหนึ่งๆ เปนเจาหมูเจาคณะ ปรากฏแก
โลกทั้งปวง เปนผูเพงฌาณ มีปญญาทรงจํา อันวาสนา
ในกอนอบรมแลว ทรงชฏาหนังเสือเหลือง ไดฟงคําของ
พราหมณพาวรีแลว อภิวาทพราหมณพาวรี กระทําประทักษิณ
แลว บายหนาตอทิศอุดร มุงไปยังที่ตั้งแหงแวนแควนมุฬกะ
เมืองมาหิสสติ ในคราวนั้น เมืองอุชเชนี เมืองโคนัทธะ
เมืองเวทิสะ เมืองวนนคร เมืองโกสัมพี เมืองสาเกต
เมืองสาวัตถีอันเปนเมืองอุดม เมืองเสตพยะ เมืองกบิลพัสดุ
เมืองกุสินารามันทิรสถาน (เมืองมันทิระ) เมืองปาวาโภคนคร
เมืองเวสาลี เมืองราชคฤห และปาสาณกเจดียอ ันเปน
รมณียสถานที่นารื่นรมยใจ พราหมณมาณพทั้งหลายพากัน
ยินดีไดรีบดวนขึ้นสูเจติยบรรพต เหมือนบุคคลผูกระหายน้ํา
ยินดีน้ําเย็น เหมือนพอคายินดีลาภใหญ และเหมือนบุคคล
ถูกความรอนแผดเผายินดีรมเงา ฉะนัน้ ก็ในสมัยนั้น
พระผูมีพระภาค อันภิกษุสงฆแวดลอมแลว ทรงแสดงธรรม
แกภิกษุทั้งหลายอยู ประหนึ่งราชสีหบันลืออยูในปา ฉะนั้น
อชิตมาณพไดเห็น พระสัมมาสัมพุทธเจามีพระรัศมีเรื่อเรือง

เหลืองออน ถึงความบริบูรณดังดวงจันทรในวันเพ็ญ ลําดับนั้น
อชิตมาณพไดเห็นพระอวัยวะอันบริบูรณ ในพระกายของ
พระผูมีพระภาคนั้น มีความราเริงยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ไดทูลถามปญหาดวยใจวาขอพระองคจงตรัสบอกอาง (ชาติ)
อายุ โคตร พรอมทั้งลักษณะ และขอไดตรัสบอกการถึง
ความสําเร็จในมนตทั้งหลายแหงอาจารยของขาพระองคเถิด
พราหมณผูเปนอาจารยของขาพระองคยอ มบอกมนตกะศิษยมี
ประมาณเทาไร พระเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ก็พราหมณผูเปนอาจารยของทานนั้น มีอายุรอยยี่สิบป
ชื่อพาวรีโดยโคตร ลักษณะในกายของพราหมณพาวรีนั้น
มี ๓ ประการ พราหมณพาวรีนั้นเรียนจบไตรเพท ในตํารา
ทํานายมหาปุริสลักษณะ คือ คัมภีรอิติหาสพรอมทั้งคัมภีร
นิฆัณฑุศาสตรและเกฏภศาสตร ถึงซึ่งความสําเร็จในธรรม
แหงพราหมณของตนยอมบอกมนตกะมาณพ ๕๐๐ ฯ
อชิตมาณพทูลถามวา
ขาแตพระองคผูสูงสุดกวานรชน ขอพระองคจงคนควาลักษณะ
ทั้งหลายของพราหมณพาวรี ขอทรงประกาศตัดความทะเยอ
ทะยาน อยาใหขาพระองคมีความสงสัยเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ดูกรมาณพ พราหมณพาวรีนั้น ยอมปกปดมุขมณฑล
(หนา) ดวยชิวหาได มีอณ
ุ ณาโลมชาติในระหวางคิ้ว มี
คุยหฐานอยูในฝกทานจงรูอยางนี้เถิด ฯ
ชนทั้งปวงไมไดยินใครๆ ผูถามเลย ไดฟงปญหาที่พระผูม-ี
พระภาคทรงพยากรณแลว (นึกคิดอยู) คิดพิศวงอยู เกิด
ความโสมนัสประนมอัญชลี (สรรเสริญ) วา พระผูมีพระภาค
เปนอะไรหนอ เปนเทวดาหรือเปนพรหม หรือเปนทาว
สุชัมบดีจอมเทพ เมื่อปญหาอันผูถามถามแลวดวยใจ ขอ
ปญหานั้นไฉนมาแจมแจงแกพระผูมีพระภาคได ฯ
อชิตมาณพทูลถามดวยใจตอไปวา
ขาแตพระผูมีพระภาค ทานพราหมณพาวรีถามถึงธรรมเปน
ศีรษะ และธรรมเปนเหตุใหศีรษะตกไป ขอพระองคตรัส
พยากรณขอนั้นกําจัดความสงสัยของพวกขาพระองคผูเปนฤาษี

เสียเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา
ทานจงรูเถิดวา อวิชชาชื่อวาธรรมเปนศีรษะ วิชชาประกอบ
ดวยศรัทธา สติ สมาธิ ฉันทะ และวิริยะ ชื่อวาเปน
ธรรมเครื่องใหศีรษะตกไป ลําดับนั้น อชิตมาณพมีความ
โสมนัสเปนอันมาก เบิกบานใจ กระทําหนังเสือเหลือง
เฉวียงบาขางหนึ่ง หมอบลงแทบพระบาทยุคลดวยเศียร
เกลา กราบทูลวา ขาแตพระองค ผูนิรทุกข ผูมีพระจักษุ
พราหมณพาวรีผูเจริญ มีจิตเบิกบาน ดีใจ พรอมดวยศิษย
ทั้งหลายขอไหวพระบาทยุคล (ของพระผูมีพระภาค) ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรมาณพ พราหมณพาวรีพรอมดวยศิษยทั้งหลาย จงเปน
ผูถึงความสุขเถิด แมถึงทานก็จงเปนผูถ ึงความสุข จงเปน
อยูสิ้นกาลนานเถิด ก็ทานทั้งหลายมีโอกาสอันเราไดกระทํา
แลว ปรารถนาในใจเพื่อจะถามปญหาขอใดขอหนึ่ง ก็จง
ถามความสงสัยทุกๆ อยางของพราหมณพาวรีหรือของทาน
ทั้งปวงเถิด อชิตมาณพมีโอกาสอันพระสัมพุทธเจากระทําแลว
นั่งลงประนมอัญชลี ทูลถามปญหาทีแรกกะพระตถาคต ณ
ที่นั้น ฉะนี้แล ฯ
จบวัตถุกถา
อชิตปญหาที่ ๑
[๔๒๕] อชิตมาณพทูลถามปญหาวา
โลกคือหมูสัตวอันอะไรหุมหอไว โลกยอมไมแจมแจงเพราะ
อะไร พระองคตรัสอะไรวา เปนเครื่องฉาบทาโลกไว อะไร
เปนภัยใหญของโลกนั้น ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรอชิตะ
โลกอันอวิชชาหุมหอไว โลกไมแจมแจงเพราะความตระหนี่
(เพราะความประมาท) เรากลาวตัณหา วาเปนเครื่องฉาบ
ทาโลกไว ทุกขเปนภัยใหญของโลกนั้น ฯ
อ. กระแสทั้งหลายยอมไหลไปในอารมณทั้งปวง อะไรเปน
เครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย ขอพระองคจงตรัสบอกเครื่องกั้น
กระแสทั้งหลาย กระแสทั้งหลายอันบัณฑิตยอมปดไดดวย
ธรรมอะไร ฯ

พ. ดูกรอชิตะ สติเปนเครื่องกั้นกระแสในโลก เรากลาวสติวา
เปนเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย กระแสเหลานั้นอันบัณฑิต
ยอมปดไดดวยปญญา ฯ
อ. ขาแตพระองคผูนิรทุกข ปญญา สติ และนามรูป ธรรม
ทั้งหมดนี้ยอมดับไป ณ ที่ไหน พระองคอันขาพระองคทูลถาม
แลว ขอจงตรัสบอกปญหาขอนี้แกขาพระองคเถิด ฯ
พ. ดูกรอชิตะ เราจะบอกปญหาที่ทานไดถามแลวแกทาน นาม
และรูปยอมดับไปไมมีสว นเหลือ ณ ที่ใด สติและปญญานี้
ยอมดับไป ณ ที่นั้นเพราะความดับแหงวิญญาณ ฯ
อ. ชนเหลาใดผูมีธรรมอันพิจารณาเห็นแลว และชนเหลาใดผูยัง
ตองศึกษาอยูเปนอันมากมีอยูในโลกนี้ ขาแตพระองคผู
นิรทุกข พระองคผูมีปญ
 ญารักษาตน อันขาพระองค
ทูลถามแลว ขอจงตรัสบอกความเปนไปของชนเหลานัน้ แกขา
พระองคเถิด ฯ
พ. ภิกษุไมกําหนัดยินดีในกามทั้งหลาย มีใจไมขุนมัว ฉลาดใน
ธรรมทั้งปวง มีสติ พึงเวนรอบ ฯ
จบอชิตมาณวกปญหาที่ ๑
ติสสเมตเตยยปญหาที่ ๒
[๔๒๖] ติสสเมตเตยยมาณพทูลถามปญหาวา
ใครชื่อวาผูยินดีในโลกนี้ ความหวั่นไหวทั้งหลายยอมไมมีแก
ใคร ใครรูสวนทั้งสอง (คืออดีตกับอนาคต) แลวไมติดอยู
ในสวนทามกลาง (ปจจุบัน) ดวยปญญา พระองคตรัส
สรรเสริญใครวา เปนมหาบุรุษ ใครลวงตัณหาเครื่องรอยรัดใน
โลกนี้ได ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรเมตเตยยะ
ภิกษุเห็นโทษในกามทั้งหลายแลวประพฤติพรหมจรรย มี
ตัณหาปราศไปแลว มีสติทุกเมื่อ พิจารณาเห็นธรรมแลว
ดับกิเลสไดแลว ชื่อวาผูย นิ ดีในโลกนี้ ความหวั่นไหว
ทั้งหลายยอมไมมีแกภิกษุนั้น ภิกษุนั้นรูซึ่งสวนทั้งสองแลว
ไมติดอยูในสวนทามกลางดวยปญญา เรากลาวสรรเสริญ
ภิกษุนั้นวาเปนมหาบุรุษ ภิกษุนั้นลวงตัณหาเครื่องรอยรัดใน
โลกนี้เสียได ฯ
จบติสสเมตเตยยมาณวกปญหาที่ ๒

ปุณณกปญหาที่ ๓
[๔๒๗] ปุณณกมาณพทูลถามปญหาวา
ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จึงมาเฝาพระองคผูไมมี
ความหวั่นไหว ผูทรงเห็นรากเงากุศลและอกุศล สัตว
ทั้งหลายผูเกิดเปนมนุษยในโลกนี้ คือ ฤาษี กษัตริย
พราหมณ เปนอันมาก อาศัยอะไร จึงบูชายัญแกเทวดา
ทั้งหลาย ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามพระองค
ขอพระองคจงตรัสบอกความขอนั้นแกขาพระองคเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา ดูกรปุณณกะ
สัตวทั้งหลายผูเ กิดเปนมนุษยเหลาใดเหลาหนึ่งเปนอันมากใน
โลกนี้ คือ ฤาษี กษัตริย พราหมณ ปรารถนาความเปน
มนุษยเปนตน อาศัยของมีชรา จึงบูชายัญแกเทวดา
ทั้งหลาย ฯ
ป. สัตวทั้งหลายผูเกิดเปนมนุษยเหลาใดเหลาหนึ่ง เปนอันมาก
ในโลกนี้ คือ ฤาษี กษัตริย พราหมณ บูชายัญแกเทวดา
ทั้งหลาย ขาแตพระผูมีพระภาคผูนิรทุกข สัตวทั้งหลายผู
เกิดเปนมนุษยเหลานั้น เปนคนไมประมาทในยัญ ขามพน
ชาติและชราไดบางแลหรือ ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองค
ขอทูลถามพระองค ขอพระองคตรัสบอกความขอนั้นแก
ขาพระองคเถิด ฯ
พ. ดูกรปุณณกะ สัตวทั้งหลายผูเ กิดเปนมนุษยเหลานั้น ยอม
มุงหวัง ยอมชมเชย ยอมปรารถนา ยอมบูชา ยอมรําพัน
ถึงกาม ก็เพราะอาศัยลาภ เรากลาววา สัตวเหลานั้นประกอบ
การบูชา ยังเปนคนกําหนัดยินดีในภพ ไมขามพนชาติและชรา
ไปได ฯ
ป. ขาแตพระองคผูนิรทุกข ถาหากวาสัตวเหลานั้นผูประกอบการ
บูชา ไมขามพนชาติและชราไปไดดวยยัญญวิธีทั้งหลายไซร
เมื่อเปนเชนนี้ ใครเลาในเทวโลกและมนุษยโลก ขามพน
ชาติและชราไปไดในบัดนี้ ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองค
ขอทูลถามพระองค ขอพระองคจงตรัสบอกความขอนั้นแก
ขาพระองคเถิด ฯ
พ. ดูกรปุณณกะ ผูใดไมมีความหวั่นไหว (ดิ้นรน) ในโลก
ไหนๆ เพราะไดพิจารณาเห็นธรรมที่ยิ่งและหยอนในโลก

ผูนั้นสงบแลว ไมมีความประพฤติชั่วอันจะทําใหมัวหมอง
ดุจควันไฟ ไมมีกิเลสอันกระทบจิต หาความ (ปรารถนา)
หวังมิได เรากลาววา ผูนนั้ ขามพนชาติและชราไปได
แลว ฯ
จบปุณณกมาณวกปญหาที่ ๓
เมตตคูปญหาที่ ๔
[๔๒๘] เมตตคูมาณพทูลถามปญหาวา
ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามพระองค ขอ
พระองคจงตรัสบอกขอความนั้นแกขาพระองคเถิด ขาพระองค
ยอมสําคัญพระองควาทรงถึงเวท มีจิตอันอบรมแลว ความ
ทุกขเหลาใดเหลาหนึ่งในโลกเปนอันมาก มีมาแลวแต
อะไร ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรเมตตคู
ทานไดถามเราถึงเหตุเปนแดนเกิดแหงทุกข เราจะบอกเหตุ
นั้นแกทานตามที่รู ความทุกขเหลาใดเหลาหนึ่งในโลกเปน
อันมาก ยอมเกิดเพราะอุปธิเปนเหตุ ผูใดไมรูแจงยอมกระทํา
อุปธิ ผูนั้นเปนคนเขลา ยอมเขาถึงทุกขบอยๆ เพราะ
ฉะนั้น เมื่อบุคคลมารูชัด เห็นชาติวาเปนเหตุเกิดแหงทุกข
ไมพึงกระทําอุปธิ ฯ
ม. ขาพระองคไดทูลถามความขอใด พระองคก็ทรงแสดงความ
ขอนั้นแกขาพระองคแลว ขาพระองคขอทูลถามความขออื่นอีก
ขอเชิญพระองคจงตรัสบอกความขอนัน้ เถิด นักปราชญ
ทั้งหลายยอมขามโอฆะ คือ ชาติ ชรา โสกะและปริเทวะ
ไดอยางไรหนอ ขาแตพระองคผูเปนมุนี ขอพระองคจง
ตรัสพยากรณธรรมอันเปนเครื่องขามโอฆะใหสําเร็จประโยชน
แกขาพระองคเถิด เพราะวาธรรมนี้ พระองคทรงทราบชัด
แลวดวยประการนั้น ฯ
พ. ดูกรเมตตคู เราจักแสดงธรรมแกทานในธรรมที่เราไดเห็น
แลว เปนธรรมประจักษแกตนที่บุคคลทราบชัดแลว พึง
เปนผูมีสติ ดําเนินขามตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ
ในโลกเสียได ฯ
ม. ขาแตพระองคผูแสวงหาคุณอันใหญ ก็ขาพระองคยินดีอยาง
ยิ่ง ซึ่งธรรมอันสูงสุดที่บุคคลทราบชัดแลว เปนผูมีสติ

พึงดําเนินขามตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ ในโลก
เสียได ฯ
พ. ดูกรเมตตคู ทานรูชัดซึ่งสวนอยางใดอยางหนึ่งในสวนเบื้อง
บน (คืออนาคต) ในสวนเบื้องต่ํา (คืออดีต) และแมใน
สวนเบื้องขวางสถานกลาง (คือปจจุบัน) จงบรรเทาความ
เพลิดเพลินและความยึดมั่นในสวนเหลานั้นเสีย วิญญาณ
(ของทาน) จะไมพึงตั้งอยูในภพ ภิกษุผูมีธรรมเปนเครือ่ งอยู
อยางนี้ มีสติ ไมประมาท ไดรูแจงแลวเทีย่ วไปอยู ละความ
ถือมั่นวาของเราไดแลว พึงละทุกข คือ ชาติ ชรา โสกะ
และปริเทวะในอัตภาพนี้เสีย ฯ
ม. ขาพระองคยินดีอยางยิ่งซึ่งพระวาจานี้ ของพระองคผแู สวงหา
คุณอันใหญ ขาแตพระผูมีพระภาคผูโคตมโคตร ธรรมอัน
ไมมีอุปธิพระองคทรงแสดงชอบแลว พระองคทรงละทุกขได
แนแลว เพราะวาธรรมนี้พระองคทรงรูแจงชัดแลวดวยประการ
นั้น ขาแตพระองคผูเปนมุนี พระองคพึงทรงสั่งสอนชน
เหลาใดไมหยุดยั้ง แมชนเหลานั้นก็พึงละทุกขไดเปนแน
ขาแตพระองคผูประเสริฐ เพราะเหตุนั้นขาพระองคจึงไดมา
ถวายบังคมพระองค ดวยคิดวา แมไฉน พระผูมีพระภาค
พึงทรงสั่งสอนขาพระองคไมหยุดหยอนเถิด ฯ
พ. ทานพึงรูผูใดวาเปนพราหมณผูถึงเวท ไมมีกิเลสเครื่องกังวล
ไมติดของอยูในกามภพ ผูนั้นแลขามโอฆะนี้ไดแนแลว ผู
นั้นขามถึงฝงแลว เปนผูไ มมีตะปู คือ กิเลส ไมมีความ
สงสัย นรชนนั้นรูแจงแลวแล เปนผูถึงเวทในศาสนานี้ สละ
ธรรมเปนเครื่องของนี้ในภพนอยและภพใหญ (ในภพและ
มิใชภพ) เสียไดแลว เปนผูมีตัณหาปราศไปแลว ไมมี
กิเลสอันกระทบจิต หาความหวังมิได เรากลาววาผูนั้นขาม
ชาติและชราไดแลว ฯ
จบเมตตคูมาณวกปญหาที่ ๔
โธตกปญหาที่ ๕
[๔๒๙] โธตกมาณพไดทูลถามปญหาวา
ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามพระองค ขอ
พระองคจงตรัสบอกขอความนั้นแกขาพระองคเถิด ขาแต
พระองคผูแสวงหาคุณอันใหญ ขาพระองคปรารถนาอยางยิ่ง

ซึ่งพระวาจาของพระองค ขาพระองคไดฟงพระสุรเสียงของ
พระองคแลว พึงศึกษาธรรมเปนเครื่องดับกิเลสของตน ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรโธตกะ
ถาเชนนั้น ทานจงมีปญญารักษาตน มีสติกระทําความเพียร
ในศาสนานี้เถิด ทานจงฟงเสียงแตสํานักของเรานี้แลว พึง
ศึกษาธรรมเปนเครื่องดับกิเลสของตนเถิด ฯ
ธ. ขาพระองคเห็นพระองคผูเปนพราหมณหากังวลมิได ทรงยัง
พระกายใหเปนไปอยูในเทวโลกและมนุษยโลก ขาแต
พระองคผูมีพระจักษุรอบคอบ เพราะเหตุนั้น ขาพระองคขอ
ถวายบังคมพระองค ขาแตพระองคผูศากยะ ขอพระองค
จงทรงปลดเปลื้องขาพระองคเสียจากความสงสัยเถิด ฯ
พ. ดูกรโธตกะ เราจักไมอาจเพื่อจะปลดเปลื้องใครๆ ผูยังมี
ความสงสัยในโลกใหพนไปได ก็ทานรูท ั่วถึงธรรมอัน
ประเสริฐอยู จะขามโอฆะนี้ไดดวยอาการอยางนี้ ฯ
ธ. ขาแตพระองคผเู ปนพรหม ขอพระองคจงทรงพระกรุณาสั่ง
สอนธรรมเปนที่สงัดกิเลส ที่ขาพระองคควรจะรูแจง และ
ขอพระองคทรงพระกรุณาสั่งสอนไมใหขาพระองคขัดของอยู
เหมือนอากาศเถิด ขาพระองคอยูในที่นนี้ ี่แหละ จะพึงเปน
ผูไมอาศัยแอบอิงเที่ยวไป ฯ
พ. ดูกรโธตกะ เราจักแสดงธรรมเครื่องระงับกิเลสแกทาน ใน
ธรรมที่เราไดเห็นแลวเปนธรรมประจักษแกตน ที่บุคคลไดรู
แจงแลวเปนผูมีสติ พึงดําเนินขามตัณหาอันซานไปในอารมณ
ตางๆ ในโลกเสียได ฯ
ธ. ขาแตพระองคผูแสวงหาคุณอันใหญ ก็ขาพระองคยินดี
อยางยิ่ง ซึ่งธรรมเปนเครื่องระงับกิเลสอันสูงสุด ที่บุคคลได
รูแจงแลว เปนผูมีสติ พึงดําเนินขามตัณหาอันซานไปใน
อารมณตางๆ ในโลกเสียได ฯ
พ. ดูกรโธตกะ ทานรูชัดซึ่งสวนอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งในสวน
เบื้องบน (คืออนาคต) ทั้งในสวนเบื้องต่ํา (คืออดีต) แม
ในสวนเบื้องขวางสถานกลาง (คือปจจุบัน) ทานรูแจงสิ่ง
นั้นวา เปนเครื่องของอยูใ นโลก อยางนี้แลว อยาไดทํา
ตัณหาเพื่อภพนอยและภพใหญเลย ฯ
จบโธตกมาณวกปญหาที่ ๕

อุปสีวปญหาที่ ๖
[๔๓๐] อุปสีวมาณพทูลถามปญหาวา
ขาแตพระองคผูศากยะ ขาพระองคผูเดียวไมอาศัยธรรมหรือ
บุคคลอะไรแลว ไมสามารถจะขามหวงน้ําใหญคือกิเลสได
ขาแตพระองคผูสมันตจักษุ ขอพระองคจงตรัสบอกที่หนวง
เหนี่ยว อันขาพระองคพึงอาศัยขามหวงน้ําคือกิเลสนี้ แก
ขาพระองคเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรอุปสีวะ
ทานจงเปนผูมีสติ เพงอากิญจัญญายตนสมาบัติ อาศัยอารมณ
วา ไมมี ดังนี้แลวขามหวงน้ําคือกิเลสเสียเถิด ทานจงละกาม
ทั้งหลายเสีย เปนผูเ วนจากความสงสัย เห็นธรรมเปนที่สิ้น
ไปแหงตัณหาใหแจมแจงทั้งกลางวันกลางคืนเถิด ฯ
อุ. ผูใดปราศจากความกําหนัดยินดีในกามทั้งปวงละสมาบัติอื่น
เสีย อาศัยอากิญจัญญายตนสมาบัติ นอมใจลงในสัญญา
วิโมกข (คืออากิญจัญญายตนสมาบัติ ธรรมเปลื้องสัญญา)
เปนอยางยิ่ง ผูนั้นเปนผูไมหวั่นไหว พึงตั้งอยูในอากิญจัญญายตนพรหมโลกนั้นแลหรือ ฯ
พ. ดูกรอุปสีวะ ผูใดปราศจากความกําหนัดยินดีในกามทั้งปวง
ละสมาบัติอื่นเสีย อาศัยอากิญจัญญายตนสมาบัติ นอมใจ
ลงในสัญญาวิโมกขเปนอยางยิ่ง ผูนั้นเปนผูไมหวั่นไหวพึงตั้ง
อยูในอากิญจัญญายตนพรหมโลกนั้น ฯ
อุ. ขาแตพระองคผูมีสมันตจักษุ ถาผูนั้นเปนผูไมหวั่นไหว พึง
ตั้งอยูในอากิญจัญญายตนพรหมโลกนั้นสิ้นปแมมากไซร ผู
นั้นพึงพนจากทุกขตางๆ ในอากิญจัญญายตนพรหมโลกนั้น
แหละ พึงเปนผูเยือกเย็น หรือวาวิญญาณของผูเ ชนนั้น พึง
เกิดเพื่อถือปฏิสนธิอีก ฯ
พ. ดูกรอุปสีวะ มุนีพนแลวจากนามกาย ยอมถึงการตั้งอยูไมได
ไมถึงการนับ เปรียบเหมือนเปลวไฟอันถูกกําลังลมพัดไป
แลว ยอมถึงการตั้งอยูไมได ไมถึงการนับ ฉะนั้น ฯ
อุ. ทานผูนั้นถึงความตั้งอยูไมได ทานผูนนั้ ไมมีหรือวาทานผูนั้น
เปนผูไมมีโรค ดวยความเปนผูเ ที่ยง ขาแตพระองคผู
เปนมุนี ขอพระองคจงตรัสพยากรณความขอนั้นใหสําเร็จ
ประโยชนแกขาพระองคเถิด เพราะวาธรรมนั้นพระองค

ทรงรูแจงแลวดวยประการนั้น ฯ
พ. ดูกรอุปสีวะ ทานผูถึงความตั้งอยูไมได ไมมีประมาณ ชน
ทั้งหลายจะพึงกลาวทานผูนั้นดวยกิเลสมีราคะเปนตนใด กิเลส
มีราคะเปนตนนั้นของทานไมมี เมื่อธรรม (มีขันธเปนตน)
ทั้งปวง ทานเพิกถอนขึ้นไดแลว แมทางแหงถอยคําทั้งหมด
ก็เปนอันทานเพิกถอนขึน้ ไดแลว ฯ
จบอุปสีวมาณวกปญหาที่ ๖
นันทปญหาที่ ๗
[๔๓๑] นันทมาณพผูทูลถามปญหาวา
ชนทั้งหลายกลาววา มุนที ั้งหลายมีอยูในโลก ชนทั้งหลาย
กลาวบุคคลวาเปนมุนีนนี้ ั้น ดวยอาการอยางไรหนอ ชน
ทั้งหลายกลาวบุคคลผูประกอบดวยญาณ หรือผูประกอบ
ดวยความเปนอยู วาเปนมุนี ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา
ดูกรนันทะ ผูฉลาดในโลกนี้ ไมกลาวบุคคลวาเปนมุนี ดวย
ความเห็น ดวยความสดับ หรือดวยความรู (ดวยศีลและ
วัตร) ชนเหลาใดกําจัดเสนามารใหพินาศแลว ไมมีความ
ทุกข ไมมีความหวัง เที่ยวไปอยู เรากลาวชนเหลานั้นวา
เปนมุนี ฯ
น. ขาแตพระผูมีพระภาค สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
กลาวความบริสุทธิ์ดวยความเห็นบาง ดวยการฟงบาง ดวย
ศีลและพรตบาง ดวยมงคลตื่นขาวเปนตนเปนอันมากบาง
ขาแตพระผูมีพระภาคผูน ิรทุกข สมณพราหมณเหลานั้น
ประพฤติอยูในทิฐิของตนนั้น ตามที่ตนเห็นวาเปนเครือ่ ง
บริสุทธิ์ ขามพนชาติและชราไดบางหรือไม ขาแตพระ
ผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามพระองค ขอพระองค
ตรัสบอกความขอนั้นแกขาพระองคเถิด ฯ
พ. ดูกรนันทะ สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง กลาว
ความบริสุทธิ์ดวยความเห็นบาง ดวยการฟงบาง ดวยศีล
และพรตบาง ดวยมงคลตื่นขาวเปนตนเปนอันมากบาง
สมณพราหมณเหลานั้นประพฤติอยูในทิฐิของตนนั้น ตาม
ที่ตนเห็นวาเปนเครื่องบริสุทธิ์ก็จริง ถึงอยางนั้น เรากลาววา
สมณพราหมณเหลานั้น ขามพนชาติและชราไปไมได ฯ

น. สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง กลาวความบริสุทธิ์ดวยการ
เห็นบาง ดวยการฟงบาง ดวยศีลและพรตบาง ดวยมงคลตื่น
ขาวเปนตนเปนอันมากบาง ขาแตพระองคผูเปนมุนี ถาพระองค
ตรัสวา สมณพราหมณเหลานั้นขามโอฆะไมไดแลว ขาแตพระ
องคผูนิรทุกข เมื่อเปนเชนนี้ ใครเลาในเทวโลกและ
มนุษยโลก ขามพนชาติและชราไดแลวในบัดนี้ ขาแต
พระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามพระองค ขอพระ
องคจงตรัสบอกความขอนั้นแกขาพระองคเถิด ฯ
พ. ดูกรนันทะ เราไมกลาววา สมณพราหมณทั้งหมดอันชาติ
และชราหุมหอไวแลว แตเรากลาววา คนเหลาใดในโลก
นี้ ละเสียซึ่งรูปที่ไดเห็นแลวก็ดี เสียงที่ไดฟงแลวก็ดี
อารมณที่ไดทราบแลวก็ดี ละเสียแมซึ่งศีลและพรตทั้งหมด
ก็ดี ละเสียซึ่งมงคลตื่นขาวเปนตน เปนอันมากทั้งหมด
ก็ดี กําหนดรูตัณหาแลว เปนผูหาอาสวะมิได คนเหลา
นั้นแลขามโอฆะไดแลว ฯ
น. ขาแตพระผูมีพระภาคผูโคดม ขาพระองคยินดียิ่งซึ่งพระ
ดํารัสของพระองคผูแสวงหาคุณอันใหญ ธรรมอันไมมีอุปธิ
พระองคทรงแสดงชอบแลว แมขาพระองคก็กลาววา คน
เหลาใดในโลกนี้ ละเสียซึ่งรูปที่ไดเห็นแลวก็ดี เสียงที่
ไดฟงแลวก็ดี อารมณที่ไดทราบแลวก็ดี ละเสียแมซึ่งศีลและ
พรตทั้งหมดก็ดี ละเสียซึง่ มงคลตื่นขาวเปนตนเปนอันมากทั้ง
หมดก็ดี กําหนดรูตัณหาแลว เปนผูหาอาสวะมิได คนเหลานั้น
ขามโอฆะไดแลว ฉะนี้แล ฯ
จบนันทมาณวกปญหาที่ ๗
เหมกปญหาที่ ๘
[๔๓๒] เหมกมาณพทูลถามปญหาวา
(กอนแตศาสนาของพระโคดม) อาจารยเหลาใดไดพยากรณ
ลัทธิของตนแกขาพระองค ในกาลกอนวา เหตุนี้ได
เปนมาแลวอยางนี้ๆ จักเปนอยางนี้ๆ คําพยากรณทั้งหมด
ของอาจารยเหลานั้น ไมประจักษแกตน คําพยากรณ
ทั้งหมดนั้น เปนเครื่องทําความตรึกใหทวีมากขึ้น (ขาพระ
องคไมยินดีในคําพยากรณนั้น) ขาแตพระองคผูเปนมุนี ขอ
พระองคจงตรัสบอกธรรมเปนเครื่องกําจัดตัณหา อันซาน

ไปในอารมณตางๆ ในโลกแกขาพระองคเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา
ดูกรเหมกะ ชนเหลาใดไดรูทั่วถึงบท คือ นิพพาน อันไมแปรผัน
เปนที่บรรเทาฉันทราคะในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดฟง และ
สิ่งที่ไดทราบ อันนารัก ณ ที่นี้ เปนผูมสี ติ มีธรรมอันเห็น
แลว ดับกิเลสไดแลว ชนเหลานั้นสงบระงับแลว มีสติ
ขามตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ ในโลกไดแลว ฯ
จบเหมกมาณวกปญหาที่ ๘
โตเทยยปญหาที่ ๙
[๔๓๓] โตเทยยมาณพทูลถามปญหาวา
ผูใดไมมีกามทั้งหลาย ไมมีตัณหา และขามความสงสัยได
แลว ความพนวิเศษของผูนั้นเปนอยางไร ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรโตเทยยะ
ผูใดไมมีกามทั้งหลาย ไมมีตัณหา และขามความสงสัยได
แลว ความพนวิเศษอยางอื่นของผูนั้นไมมี ฯ
ต. ผูนั้นไมมีความปรารถนา หรือยังปรารถนาอยู ผูนั้นเปน
ผูมีปญญา หรือยังเปนผูม ีปรกติกําหนดดวยปญญาอยู ขา
แตพระองคผูศากยะ ขาพระองคจะพึงรูแจงมุนีไดอยางไร
ขาแตพระองคผูมีพระจักษุรอบคอบ ขอพระองคจงตรัสบอก
มุนีนั้นใหแจงชัดแกขาพระองคเถิด ฯ
พ. ดูกรโตเทยยะ ผูนั้นไมมีความปรารถนา และไมเปนผู
ปรารถนาอยูดวย ผูนั้นเปนคนมีปญญามิใชเปนผูมีปรกติ
กําหนดดวยปญญาอยูดวย ทานจงรูจักมุนี วาเปนผูไมมี
กิเลสเครื่องกังวลไมขอ งอยูแลวในกามและภพแมอยางนี้ ฯ
จบโตเทยยมาณวกปญหาที่ ๙
กัปปปญหาที่ ๑๐
[๔๓๔] กัปปมาณพทูลถามปญหาวา
ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขอพระองคจงตรัสบอกซึ่งธรรมอัน
เปนที่พึ่งของชนทั้งหลาย ผูอันชราและมรณะครอบงําแลว
ดุจที่พึ่งของชนทั้งหลายผูอยูในทามกลางสาคร เมื่อคลืน่
เกิดแลว มีภัยใหญฉะนัน้ อนึ่ง ขอพระองคจงตรัสบอก
ที่พึ่งแกขาพระองคโดยอุบายที่ทุกขนี้ไมพึงมีอีกเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรกัปปะ

เราจะบอกธรรม อันเปนที่พึ่งของชนทั้งหลาย ผูอันชรา
และมรณะครอบงําแลว ดุจที่พึ่งของชนทั้งหลายผูอยูใน
ทามกลางสาคร เมื่อคลื่นเกิดแลว มีภัยใหญ แกทาน
ธรรมชาติไมมีเครื่องกังวล ไมมีความถือมั่น นี้เปนที่พงึ่ หาใช
อยางอื่นไม เรากลาวที่พึ่งอันเปนที่สิ้นไปแหงชราและมรณะวา
นิพพาน ชนเหลาใดรูนพิ พานนั้นแลว มีสติ มีธรรมอันเห็น
แลวดับกิเลสไดแลว ชนเหลานั้นไมอยูใตอํานาจของมาร
ไมเดินไปในทางของมาร ฯ
จบกัปปมาณวกปญหาที่ ๑๐
ชตุกัณณีปญหาที่ ๑๑
[๔๓๕] ชตุกณ
ั ณีมาณพทูลถามปญหาวา
ขาแตพระองคผูมีความเพียร ขาพระองคไดฟงพระองคผูไม
ใครกาม จึงมาเฝาเพื่อทูลถามพระองคผูลวงหวงน้ําคือ
กิเลสเสียได ไมมีกาม ขาแตพระองคผูมีพระเนตรคือพระ
สัพพัญุตญาณเกิดพรอมแลว ขอพระองคตรัสบอกทาง
สันติ ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคจงตรัสบอกทาง
สันตินั้นแกขาพระองคตามจริงเถิด เพราะวาพระผูมีพระภาค
ทรงมีเดช ครอบงํากามทั้งหลายเสียแลวดวยเดช เหมือน
พระอาทิตยมีเดช คือ รัศมี ครอบงําปฐพีดวยเดชไปอยูใน
อากาศ ฉะนั้น ขาแตพระผูมีพระภาคผูม ีปญญาดังแผนดิน
ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมเครื่องละชาติละชรา ณ ที่นี้ ที่ขา
พระองคควรจะรูแจง แกขาพระองคผมู ีปญญานอยเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรชตุกัณณี ทานไดเห็นซึ่ง
เนกขัมมะโดยความเปนธรรมอันเกษมแลว จงนําความ
กําหนัดในกามทั้งหลายเสียใหสิ้นเถิด อนึ่ง กิเลสชาติเครื่อง
กังวลที่ทานยึดไวแลว (ดวยอํานาจตัณหาและทิฐิ) ซึ่งควร
จะปลดเปลื้องเสีย อยามีแลวแกทาน กิเลสเครื่องกังวลใด
ไดมีแลวในกาลกอน ทานจงทํากิเลสเครื่องกังวลนั้นให
เหือดแหงเสียเถิด กิเลสเครื่องกังวลในภายหลัง อยาไดมี
แกทาน ถาทานจักไมถือเอากิเลสเครื่องกังวลในทามกลาง
ไซร ทานจักเปนผูสงบเทีย่ วไป ดูกรพราหมณ เมื่อ
ทานปราศจากความกําหนัดในนามและรูปแลวโดยประการทั้ง
ปวง อาสวะทั้งหลาย อันเปนเหตุใหไปสูอํานาจแหงมัจจุราช

ก็ยอมไมมีแกทาน ฯ
จบชตุกัณณีมาณวกปญหาที่ ๑๑
ภัทราวุธปญหาที่ ๑๒
[๔๓๖] ภัทราวุธมาณพทูลถามปญหาวา
ขาพระองคขอทูลวิงวอนพระองค ผูทรงละอาลัย ตัดตัณหา
เสียได ไมหวั่นไหว ละความเพลิดเพลิน ขามหวงน้ําคือ
กิเลสไดแลวพนวิเศษแลว ละธรรมเครื่องใหดําริ มีพระปญญา
ดี ขาแตพระองคผูมีความเพียร ชนในชนบทตางๆ
ประสงคจะฟงพระดํารัสของพระองค มาพรอมกันแลว
จากชนบททั้งหลาย ไดฟง พระดํารัสของพระองคผูประเสริฐ
แลว จักกลับไปจากที่นี้ ขอพระองคจงตรัสพยากรณแกชน
ในชนบทตางๆ เหลานั้นใหสําเร็จประโยชนเถิด เพราะ
ธรรมนี้พระองคทรงรูแจงแลวดวยประการนั้น ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรภัทราวุธะ
หมูชนควรจะนําเสียซึ่งตัณหา เปนเครื่องถือมั่นทั้งปวง
ในสวนเบื้องบน เบื้องต่ํา และในสวนเบื้องขวางสถาน
กลาง ใหสิ้นเชิง เพราะวาสัตวทั้งหลายยอมถือมั่นสิ่งใดๆ
ในโลก มารยอมติดตามสัตวไดเพราะสิ่งนั้นแหละ เพราะ
เหตุนั้น ภิกษุเมื่อรูชัดอยู มาเล็งเห็นหมูสตั ว ผูติดของอยู
แลวในวัฏฏะ อันเปนบวงแหงมารนี้วา เปนหมูสัตวติดของ
อยูแลวเพราะการถือมั่นดังนี้ พึงเปนผูมสี ติ ไมถือมั่นเครื่อง
กังวลในโลกทั้งปวง ฯ
จบภัทราวุธมาณวกปญหาที่ ๑๒
อุทยปญหาที่ ๑๓
[๔๓๗] อุทยมาณพทูลถามปญหาวา
ขาพระองคมีความตองการปญหา จึงมาเฝาพระองคผเู พงฌาน
ปราศจากธุลี ทรงนั่งโดยปรกติ ทรงทํากิจเสร็จแลว ไมมี
อาสวะ ทรงถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง ขอพระองคจงตรัสบอก
ธรรมอันเปนเครื่องพนที่ควรรูทั่วถึง สําหรับทําลายอวิชชา
เถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรอุทยะ
เรากลาวธรรมเปนเครื่องละความพอใจในกาม และโทมนัส
ทั้งสองอยาง เปนเครื่องบรรเทาความงวงเหงา เปนเครื่อง

หามความรําคาญ บริสุทธิ์ดีเพราะอุเบกขาและสติ มีความ
ตรึกถึงธรรมแลนไปในเบือ้ งหนา วาเปนธรรมเครื่องพนที่
ควรรูทั่วถึงสําหรับทําลายอวิชชา ฯ
อุ. โลกมีธรรมอะไรประกอบไว ธรรมชาติอะไรเปนเครื่อง
พิจารณา (เปนเครื่องสัญจร) ของโลกนัน้ เพราะละธรรม
อะไรไดเด็ดขาด ทานจึงกลาววา นิพพาน ฯ
พ. โลกมีความเพลิดเพลินประกอบไว ความตรึกไปตางๆ เปน
เครื่องพิจารณา (เปนเครือ่ งสัญจร) ของโลกนั้น เพราะ
ละตัณหาไดเด็ดขาด ทานจึงกลาววา นิพพาน ฯ
อุ. เมื่อบุคคลระลึกอยางไรเที่ยวไปอยู วิญญาณจึงจะดับ
ขาพระองคทั้งหลายมาเฝาเพื่อทูลถามพระองค ขาพระองค
ทั้งหลาย ขอฟงพระดํารัสของพระองค ฯ
พ. เมื่อบุคคลไมเพลิดเพลินเวทนา ทั้งภายในและภายนอก
ระลึกอยางนี้เที่ยวไปอยู วิญญาณจึงจะดับ ฯ
จบอุทยมาณวกปญหาที่ ๑๓
โปสาลปญหาที่ ๑๔
[๔๓๘] โปสาลมาณพทูลถามปญหาวา
ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จึงไดมาเฝาพระองค
พระผูมีพระภาคผูทรงแสดงอางสิ่งที่ลวงไปแลว (พระปรีชา
ญาณในกาลอันเปนอดีต) ไมทรงหวั่นไหว ทรงตัดความ
สงสัยไดแลว ทรงบรรลุถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง ขาแต
พระผูมีพระภาคผูศากยะ ขาพระองคขอทูลถามถึงญาณ
ของบุคคลผูมีความสําคัญในรูปกาวลวงเสียแลว ละรูป
กายไดทั้งหมด เห็นอยูวาไมมีอะไรนอยหนึ่งทั้งภายในและ
ภายนอก บุคคลเชนนั้นควรแนะนําอยางไร ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรโปสาละ
พระตถาคตทรงรูยิ่ง ซึ่งภูมิเปนที่ตั้งแหงวิญญาณทั้งปวง ทรง
ทราบบุคคลนั้นผูยังดํารงอยู ผูนอมไปแลวในอากิญจัญญายตนสมาบัติเปนตน ผูมีอากิญจัญญายตนสมาบัติเปนตน
นั้นเปนที่ไปในเบื้องหนา ผูที่เกิดในอากิญจัญญายตนสมาบัติ
วามีความเพลิดเพลินเปนเครื่องประกอบ ดังนี้แลว แตนั้น
ยอมเห็นแจงในอากิญจัญญายตนสมาบัตินั้น ญาณของ
บุคคลนั้นผูเปนพราหมณ อยูจบพรหมจรรยแลว เปนญาณ

อันถองแทอยางนี้ ฯ
จบโปสาลมาณวกปญหาที่ ๑๔
โมฆราชปญหาที่ ๑๕
[๔๓๙] โมฆราชมาณพทูลถามปญหาวา
ขาแตพระผูมีพระภาคผูศ ากยะ ขาพระองคไดทูลถามปญหา
ถึงสองครั้งแลว พระองคผูมีพระจักษุไมทรงพยากรณแก
ขาพระองค แตขาพระองคไดสดับมาวา พระสัมมาสัมพุทธเจา
ผูเปนเทพฤาษี จะทรงพยากรณในครั้งที่สาม (ขาพระองคจึง
ขอทูลถามวา) โลกนี้ โลกอื่น พรหมโลกกับทั้งเทวโลก
ขาพระองคยอมไมทราบความเห็นของพระองคผูโคดม ผูเรืองยศ ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จึงไดมาเฝา
พระองค (ผูมีปรกติเห็นกาวลวงวิสัยของสัตวโลก) ผูมี
ปรกติเห็นธรรมอันงามอยางนี้ บุคคลผูพ ิจารณาเห็นโลก
อยางไร มัจจุราชจึงจะไมเห็น ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา
ดูกรโมฆราช ทานจงเปนผูมีสติทุกเมือ่ พิจารณาเห็นโลกโดย
ความเปนของวางเปลาเถิด จงถอนความตามเห็นวาเปนตัวตน
เสียแลว พึงเปนผูขามพนมัจจุราชไดดว ยอาการอยางนี้
บุคคลผูพิจารณาเห็นโลกอยูอยางนี้ มัจจุราชจึงจะไมเห็น ฯ
จบโมฆราชมาณวกปญหาที่ ๑๕
ปงคิยปญหาที่ ๑๖
[๔๔๐] ปงคิยมาณพทูลถามปญหาวา
ขาพระองคเปนคนแกแลว มีกําลังนอย ผิวพรรณเศราหมอง
นัยนตาทั้งสองของขาพระองคไมผอ งใส (เห็นไมจะแจง)
หูสําหรับฟงก็ไมสะดวก ขอขาพระองคอยางไดเปนคนหลง
ฉิบหายเสียในระหวางเลย ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมที่
ขาพระองคควรรู ซึ่งเปนเครื่องละชาติและชราในอัตภาพนี้
เสียเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรปงคิยะ
ชนทั้งหลายไดเห็นเหลาสัตวผูเดือดรอนอยู เพราะรูปทั้งหลาย
แลว ยังเปนผูประมาทก็ยอ ยยับอยูเ พราะรูปทั้งหลาย ดูกรปงคิยะเพราะเหตุนั้น ทานจงเปนคนไมประมาทละรูปเสีย
เพื่อความไมเกิดอีก ฯ

ป. ทิศใหญสี่ ทิศนอยสี่ ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องต่ํา รวมเปน
สิบทิศ สิ่งไรๆ ในโลกที่พระองคไมไดเห็น ไมไดฟง
ไมไดทราบ หรือไมไดรูแจง มิไดมี ขอพระองคจงตรัส
บอกธรรมที่ขาพระองคควรรู เปนเครื่องละชาติและชราใน
อัตภาพนี้เถิด ฯ
พ. ดูกรปงคิยะ เมือ่ ทานเห็นหมูมนุษยผูถูกตัณหาครอบงําแลว
เกิดความเดือดรอน อันชราถึงรอบขาง ดูกรปงคิยะ เพราะ
เหตุนั้น ทานจงเปนคนไมประมาทละตัณหาเสีย เพื่อความ
ไมเกิดอีก ฯ
จบปงคิยมาณวกปญหาที่ ๑๖
[๔๔๑] เมื่อพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาสาณเจดียในมคธชนบท
ไดตรัสปารายนสูตรนี้ อันพราหมณมาณพ ๑๖ คน ผูเปน
บริวารของพราหมณพาวรี ทูลอาราธนาแลว ไดตรัสพยากรณ
ปญหา แมหากวาการกบุคคลรูทั่วถึงอรรถรูทั่วถึงธรรมแหง
ปญหาหนึ่งๆ แลวพึงปฏิบัติธรรมอันสมควรแกธรรมไซร
การกบุคคลนั้น ก็พึงถึงฝงโนนแหงชราและมรณะไดแนแท
เพราะธรรมเหลานี้ เปนประโยชนเกื้อกูลแกการถึงฝงโนน
เพราะเหตุนั้น คําวาปรายนะ จึงเปนชือ่ แหงธรรมปริยายนี้ ฯ
[๔๔๒] พราหมณมาณพผูอาราธนาทูลถามปญหา ๑๖ คนนั้น คือ
อชิตมาณพ ๑ ติสสเมตเตยยมาณพ ๑ ปุณณกมาณพ ๑
เมตตคูมาณพ ๑ โธตกมาณพ ๑ อุปสีวมาณพ ๑ นันทมาณพ ๑
เหมกมาณพ ๑ โตเทยยมาณพ ๑ กัปปมาณพ ๑ ชตุกัณณีมาณพผูเปนบัณฑิต ๑ ภัทราวุธมาณพ ๑ อุทยมาณพ ๑
โปสาลพราหมณมาณพ ๑ โมฆราชมาณพผูมีปญญา ๑
ปงคิยมาณพผูแสวงหาคุณอันใหญ ๑ พราหมณมาณพทั้ง ๑๖
คนนี้ ไดเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันใหญ ทรงมี
จรณะอันสมบูรณ พราหมณมาณพทั้ง ๑๖ คน ไดเขาไปเฝา
ทูลถามปญหาอันละเอียด กะพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
พระพุทธเจาผูเ ปนมุนีไดตรัสพยากรณปญหาที่พราหมณมาณพ
เหลานั้นทูลถามแลวตามจริงแท ทรงใหพราหมณมาณพ
ทั้งหลายยินดีแลว ดวยการตรัสพยากรณปญหาทุกๆ ปญหา
พราหมณมาณพทั้ง ๑๖ คนเหลานั้น อันพระพุทธเจาผูเปน
เผาพันธุ พระอาทิตยผูมจี ักษุใหยินดีแลว ไดประพฤติ

พรหมจรรยในสํานักของพระพุทธเจา ผูม ีพระปญญาอัน
ประเสริฐ เนื้อความแหงปญหาหนึ่งๆ ที่พระพุทธเจาทรงแสดงแลวดวยประการใด ผูใดพึงปฏิบัติตามดวยประการนั้น
ก็พึงจากฝงนี้ไปถึงฝงโนนได ผูนั้นเจริญมรรคอันอุดมอยู
ก็พึงจากฝงนี้ไปถึงฝงโนนได ธรรมปริยายนั้นเปนทางเพื่อไป
สูฝงโนน เพราะฉะนั้น ธรรมปริยายนั้นจึงชื่อวา ปรายนะ ฯ
[๔๔๓] ปงคิยมาณพกลาวคาถาวา
อาตมาจักขับตามภาษิตเครื่องไปยังฝงโนน (อาตมาขอกลาว
ตามที่พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นแลวดวยพระญาณ) พระพุทธเจาผูป ระเสริฐ ปราศจากมลทิน มีพระปญญากวางขวาง
ไมมีความใคร ทรงดับกิเลสไดแลว จะพึงตรัสมุสาเพราะ
เหตุอะไร เอาเถิด อาตมาจักแสดงวาจาทีค่ วรเปลงอันประกอบ
ดวยคุณของพระพุทธเจา ผูทรงละความหลงอันเปนมลทิน
ไดแลว ทรงละความถือตัวและความลบหลูไดเด็ดขาด ดูกร
ทานพราหมณาจารย พระพุทธเจาทรงบรรเทาความมืด มี
พระจักษุรอบคอบ ทรงถึงที่สุดของโลก ทรงลวงภพได
ทั้งหมด ไมมีอาสวะ ทรงละทุกขไดทั้งปวง มีพระนามตาม
ความเปนจริงวา พุทโธอันอาตมาเขาเฝาแลว นกพึงละปาเล็ก
แลวมาอยูอาศัยปาใหญอันมีผลไมมาก ฉันใด อาตมา มาละ
คณาจารยผูมีความเห็นนอยแลว ไดประสบพระพุทธเจาผูมี
ความเห็นประเสริฐ เหมือนหงสโผลงสูสระใหญ แมฉันนั้น
กอนแตศาสนาของพระโคดม อาจารยเหลาใด ไดพยากรณ
ลัทธิของตนแกอาตมาในกาลกอนวา เหตุนี้ไดเปนมาแลว
อยางนี้ จักเปนอยางนี้ คําพยากรณของอาจารยเหลานัน้
ทั้งหมด ไมประจักษแกตน คําพยากรณทั้งหมดนั้น เปน
เครื่องทําความตรึกใหทวีมากขึ้น (อาตมาไมพอใจในคํา
พยากรณนั้น) พระโคดมพระองคเดียวทรงบรรเทาความมืด
สงบระงับ มีพระรัศมีโชติชวง มีพระปญญาเปนเครื่อง
ปรากฏดุจแผนดิน มีพระปญญากวางขวาง ไดทรงแสดงธรรม
อันบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล เปนที่สิ้นตัณหา
ไมมีจัญไร หาอุปมาในที่ไหนๆ มิได แกอาตมา ฯ
พราหมณพาวรีผูอาจารยกลาวคาถาถามพระปงคิยะวา
ทานปงคิยะ พระโคดมพระองคใด ไดทรงแสดงธรรมอัน

บุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล เปนที่สิ้นตัณหา
ไมมีจัญไร หาอุปมาในที่ไหนๆ มิไดแกทาน เพราะเหตุไร
หนอ ทานจึงอยูปราศจากพระโคดมพระองคนั้น ผูมีพระปญญาเปนเครื่องปรากฏดุจแผนดิน มีพระปญญากวางขวาง
สิ้นกาลแมครูหนึ่งเลา ฯ
พระปงคิยะกลาวคาถาตอบพราหมณพาวรีผูอาจารยวา
ทานพราหมณ พระโคดมพระองคใด ไดทรงแสดงธรรมอัน
บุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล เปนที่สิ้นตัณหา
ไมมีจัญไร หาอุปมาในที่ไหนๆ มิได แกอาตมา อาตมา
มิไดอยูปราศจากพระโคดมพระองคนั้น ผูมีพระปญญาเปน
เครื่องปรากฏดุจแผนดิน มีพระปญญากวางขวาง สิ้นกาล
แมครูหนึ่ง ทานพราหมณ อาตมาไมประมาททั้งกลางคืน
กลางวัน เห็นอยูซึ่งพระพุทธเจาผูโคดมพระองคนั้นดวยใจ
เหมือนเห็นดวยจักษุ ฉะนั้น อาตมานมัสการอยูซึ่งพระพุทธเจาผูโ คดมพระองคนั้นตลอดราตรี อาตมามาสําคัญความ
ไมอยูปราศจากพระพุทธเจาผูโคดมพระองคนั้น ดวยความไม
ประมาทนั้น ศรัทธา ปติ มานะ และสติของอาตมา
ยอมนอมไปในคําสั่งสอนของพระพุทธเจาผูโ คดม พระพุทธเจาผูโ คดมผูมีพระปญญากวางขวาง ประทับอยูยังทิศาภาค
ใดๆ อาตมานั้นเปนผูนอบนอมไปโดยทิศาภาคนั้นๆ นั่นแล
รางกายของอาตมาผูแกแลว มีกําลังและเรี่ยวแรงนอยนัน่ เอง
ทานพราหมณ อาตมาไปสูพระพุทธเจาดวยการไปแหงความ
ดําริเปนนิตย เพราะวาใจของอาตมาประกอบแลวดวยพระพุทธเจานั้น อาตมานอนอยูบนเปอกตม คือกาม ดิ้นรนอยู
(เพราะตัณหา) ลอยจากเกาะหนึ่งไปสูเกาะหนึ่ง ครั้งนั้นอาตมา
ไดเห็นพระสัมพุทธเจา ผูทรงขามโอฆะไดแลว ไมมีอาสวะ ฯ
(ในเวลาจบคาถานี้ พระผูมีพระภาคทรงทราบความแกกลาแหงอินทรีย
ของพระปงคิยะและพราหมณพาวรีแลว ประทับอยู ณ นครสาวัตถีนั้นเอง
ทรงเปลงพระรัศมีดุจทองไปแลว พระปงคิยะกําลังนั่งพรรณนาพระพุทธคุณแก
พราหมณพาวรีอยู ไดเห็นพระรัศมีแลวคิดวา นี้อะไร เหลียวแลไป ไดเห็น
พระผูมีพระภาคประหนึ่งประทับอยูเบื้องหนาตน จึงบอกแกพราหมณพาวรีวา
พระพุทธเจาเสด็จมาแลว พราหมณพาวรีไดลุกจากอาสนะประคองอัญชลียืนอยู
แมพระผูมีพระภาค เมื่อจะทรงแผพระรัศมีแสดงพระองคแกพราหมณพาวรี

ทรงทราบธรรมเปนที่สบายของพระปงคิยะและพราหมณพาวรีทั้งสองแลว เมื่อจะ
ตรัสเรียกแตพระปงคิยะองคเดียว จึงไดตรัสพระคาถานี้วา)
ดูกรปงคิยะ พระวักกลิ พระภัทราวุธะ และพระอาฬวีโคดม
เปนผูมีศรัทธานอมลงแลว (ไดบรรลุอรหัตดวยศรัทธาธุระ)
ฉันใด แมทานก็จงปลอยศรัทธาลง ฉันนั้น ดูกรปงคิยะ
เมื่อทานนอมลงดวยศรัทธาปรารภวิปสสนา โดยนัยเปนตนวา
สังขารทั้งปวงไมเทีย่ ง ก็จักถึงนิพพาน อันเปนฝงโนนแหง
วัฏฏะอันเปนบวงแหงมัจจุราช ฯ
พระปงคิยะเมื่อจะประกาศความเลื่อมใสของตนจึงกราบทูลวา
ขาพระองคนี้ยอมเลื่อมใสอยางยิ่ง เพราะไดฟงพระวาจาของ
พระองคผูเปนมุนี พระองคมีกิเลสดุจหลังคาอันเปดแลว
ตรัสรูแลวดวยพระองคเอง ไมมีกิเลสดุจเสาเขือ่ น ทรงมี
ปฏิภาณ ทรงทราบธรรมเปนเหตุกลาววาประเสริฐยิ่ง ทรงทราบธรรมชาติทั้งปวง ทั้งเลวและประณีต พระองคเปน
ศาสดาผูกระทําที่สุดแหงปญหาทั้งหลาย แกเหลาชนผูม ีความ
สงสัยปฏิญาณอยู นิพพานอันกิเลสมีราคะเปนตนไมพึงนํา
ไปได เปนธรรมไมกําเริบ หาอุปมาในที่ไหนๆ มิได
ขาพระองคจักถึงอนุปาทิเสสนิพพานธาตุแนแท ขาพระองค
ไมมีความสงสัยในนิพพานนี้เลย ขอพระองคจงทรงจํา
ขาพระองควา เปนผูมีจิตนอมไปแลว (ในนิพพาน) ดวย
ประการนี้แล ฯ
จบปารายนวรรคที่ ๕
---------รวมพระสูตรที่มีในสุตตนิบาตนี้ คือ
[๔๔๔] ๑. อุรคสูตร ๒. ธนิยสูตร ๓. ขัคควิสาณสูตร
๔. กสิภารทวาชสูตร ๕. จุนทสูตร ๖. ปราภวสูตร
๗. วสลสูตร ๘. เมตตสูตร ๙. เหมวตสูตร ๑๐. อาฬวกสูตร
๑๑. วิชยสูตร ๑๒. มุนีสูตร วรรคที่ ๑ นี้มีเนื้อความ
ดีมาก รวมพระสูตรได ๑๒ สูตร พระผูมีพระภาคผูมีพระจักษุหามลทินมิได ทรงจําแนกแสดงไวดีแลว บัณฑิต
ทั้งหลายไดสดับกันมาวาอุรควรรค ฯ
๑. รตนสูตร ๒. อามคันธสูตร ๓. หิริสูตร ๔. มังคลสูตร
๕. สุจิโลมสูตร ๖. ธรรมจริยสูตร ๗. พราหมณธรรม-

มิกสูตร ๘. นาวาสูตร ๙. กึสีลสูตร ๑๐. อุฏฐานสูตร
๑๑. ราหุลสูตร ๑๒. วังคีสสูตร ๑๓. สัมมาปริพพาชนียสูตร
๑๔. ธรรมิกสูตร วรรคที่ ๒ นี้รวมพระสูตรได ๑๔ สูตร
พระผูมีพระภาคทรงจําแนกไวดีแลว ในวรรคที่ ๒ นั้น
บัณฑิตทั้งหลายกลาววรรคที่ ๒ นั้นวา จุฬกวรรค ฯ
๑. ปพพัชชาสูตร ๒. ปธานสูตร ๓. สุภาษิตสูตร
๔. สุนทริกสูตร ๕. มาฆสูตร ๖. สภิยสูตร ๗. เสลสูตร
๘. สัลลสูตร ๙. วาเสฏฐสูตร ๑๐. โกกาลิกสูตร
๑๑. นาลกสูตร ๑๒. ทวยตานุปสสนาสูตร วรรคที่ ๓ นี้
รวมพระสูตรได ๑๒ สูตร พระผูมีพระภาคทรงจําแนกไว
ดีแลวในวรรคที่ ๓ บัณฑิตไดสดับกันมามีชื่อวา มหาวรรค ฯ
๑. กามสูตร ๒. คุหัฏฐกสูตร ๓. ทุฏฐัฏฐกสูตร
๔. สุทธัฏฐกสูตร ๕. ปรมัฏฐกสูตร ๖. ชราสูตร
๗. ติสสเมตเตยยสูตร ๘. ปสูรสูตร ๙. มาคันทิยสูตร
๑๐. ปุราเภทสูตร ๑๑. กลหวิวาทสูตร ๑๒. จูฬวิยูหสูตร
๑๓. มหาวิยูหสูตร ๑๔. ตุวฏกสูตร ๑๕. อัตตทัณฑสูตร
๑๖. สาริปุตตสูตร วรรคที่ ๔ นี้รวมพระสูตรได ๑๖ สูตร
พระผูมีพระภาคทรงจําแนกไวดีแลวในวรรคที่ ๔ บัณฑิตทั้งหลายกลาววรรคที่ ๔ นั้นวา อัฏฐกวรรค ฯ
พระผูมีพระภาคผูประเสริฐในคณะ ประทับอยู ณ ปาสาณกเจดียอันประเสริฐ อันบุคคลตกแตงไวดีแลว ในมคธชนบท
เปนรัมณียสถาน เปนประเทศอันสวยงาม เปนที่อยูอ าศัย
แหงบุคคลผูมีบุญอันไดกระทําไวแลว อนึ่ง ไดยินวา พระผูมี
พระภาคอันพราหมณ ๑๖ คน ทูลถามปญหาแลว ไดทรง
ประกาศประทานธรรมกะชนทั้งสองพวกผูมาประชุมกันเต็มที่
ณ ปาสาณกเจดีย ในบริษัทประมาณ ๑๒ โยชน เพราะการ
ถามโสฬสปญหา พระผูมีพระภาคผูทรงชนะ ผูเลิศกวาสัตว
ไดทรงแสดงธรรมอันประกาศอรรถบริบูรณดวยพยัญชนะ
เปนที่เกิดความเกษมอยางยิ่ง เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกโลก
พระผูมีพระภาคผูเลิศกวาสัตว ไดทรงแสดงพระสูตรอันวิจิตร
ดวยธรรมเปนอันมาก เปนเหตุใหปลดเปลื้องกิเลสทั้งปวง
ไดทรงแสดงพระสูตร อันประกอบดวยบทแหงพยัญชนะ และ
อรรถ มีความเปรียบเทียบซึ่งหมายรูกันแลวดวยอักขระอัน

มั่นคง เปนสวนแหงความแจมแจงแหงวิจารณญาณของโลก
พระผูมีพระภาคผูเลิศกวาสัตว ไดทรงแสดงพระสูตรอันไมมี
มลทินเพราะมลทินคือราคะ มลทินคือโทสะ มลทินคือโมหะ
เปนสวนแหงธรรมปราศจากมลทิน เปนสวนแหงความ
แจมแจงแหงวิจารณญาณของโลก ไดทรงแสดงพระสูตรอัน
ประเสริฐ อันไมมีมลทินเพราะมลทินคือกิเลส มลทินคือ
ทุจริต เปนสวนแหงธรรมปราศจากมลทิน เปนสวนแหง
ความแจมแจงแหงวิจารณญาณของโลก ไดทรงแสดงพระสูตร
อันประเสริฐเปนเหตุปลดเปลื้องอาสวะ กิเลสเปนเครื่องผูก
กิเลสเปนเครื่องประกอบ นิวรณ และมลทินทั้ง ๓ ของ
โลกนั้น พระผูมีพระภาคผูเลิศกวาสัตว ไดทรงแสดงพระสูตร
อันประเสริฐหามลทินมิได เปนเครื่องบรรเทาความเศรา
หมองทุกอยาง เปนเครื่องคลายความกําหนัด ไมมีความ
หวั่นไหว ไมมีความโศก เปนธรรมอันละเอียด ประณีตและ
เห็นไดยาก ไดทรงแสดงพระสูตรอันประเสริฐ อันหักราน
ราคะและโทสะใหสงบ เปนเครื่องตัดกําเนิด ทุคติ วิญญาณ ๕
ความยินดีในพื้นฐาน คือ ตัณหา เปนเครื่องตานทานและเปน
เครื่องพน ไดทรงแสดงพระสูตรอันประเสริฐ ลึกซึ้งเห็น
ไดยากและละเอียดออน มีอรรถอันละเอียดบัณฑิตควรรูแจง
เปนสวนแหงความแจมแจงแหงวิจารณญาณของโลก ไดทรง
แสดงพระสูตรอันประเสริฐ ดุจดอกไมเครื่องประดับอันยั่งยืน
๙ ชนิด อันจําแนกอินทรีย ฌานและวิโมกข มีมรรคมีองค ๘
เปนยานอยางประเสริฐ พระผูมีพระภาคผูเลิศกวาสัตว ไดทรง
แสดงพระสูตรอันประเสริฐ ปราศจากมลทิน บริสุทธิ์
เปรียบดวยหวงน้ําวิจิตรดวยรตนะ เสมอดวยดอกไม มีเดช
อันเปรียบดวยพระอาทิตย พระผูมีพระภาคผูเลิศกวาสัตว
ไดทรงแสดงพระสูตรอันประเสริฐ ปลอดโปรง เกษม ใหสุข
เย็นสงบ มีประโยชนอยางยิ่งในการตอตานมัจจุ เปนเหตุ
ใหเห็นนิพพานอันดับกิเลสสนิทดีแลวของโลกนั้น ฯ
จบสุตตนิบาต
----------

