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                                             พระสุตตันตปฎก          
                                                  เลม ๗   
                                           สังยุตตนิกาย สคาถวรรค      
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น      
                                                เทวตาสังยุต            
                                                นฬวรรคท่ี ๑            
                                              โอฆตรณสูตรท่ี ๑         
         [๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้         
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ ทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล เม่ือปฐมยามลวงไปแลวเทวดาองคหนึ่ง มีวรรณงาม  
ยังพระวิหารเชตวันท้ังส้ินใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมี      พระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลว 
ถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค แลวไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ      
         [๒] เทวดาน้ัน ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลคํานี้   กะพระผูมีพระภาค 
วา ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ขาพระองคขอทูลถาม พระองค   ขามโอฆะไดอยางไร ฯ    
     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ทานผูมีอายุ เราไมพกัอยู ไมเพยีรอยู ขามโอฆะไดแลว ฯ       
     ท. ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ก็พระองคไมพักไมเพียร ขามโอฆะได อยางไรเลา ฯ            
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     พ. ทานผูมีอายุ เม่ือใด เรายังพักอยู เม่ือนั้น เรายังจมอยูโดยแท     เม่ือใดเรา 
ยังเพยีรอยู เม่ือนั้น เรายังลอยอยูโดยแท ทานผูมีอายุ เราไมพัก เรา ไมเพียร ขามโอฆะไดแลว 
อยางนี้แล ฯ            
     เทวดานั้นกลาวคาถานี้วา       
         นานหนอ ขาพเจาจึงจะเหน็ขีณาสวพราหมณผูดับรอบแลว    ไมพักอยู  
ไมเพียรอยู ขามตัณหาเปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวในโลก ฯ      
         [๓] เทวดานั้นกลาวคํานี้แลว พระศาสดาทรงอนุโมทนา คร้ังนั้นแล      เทวดานั้นดําริ 
วา พระศาสดาทรงอนุโมทนาคําของเรา จึงถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค   ทําประทักษณิแลวก็หาย 
ไป ณ ท่ีนัน้แล ฯ            
                      นิโมกขสูตรท่ี ๒         
         [๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้         
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล เม่ือปฐมยามลวงไปแลวเทวดาองคหนึ่ง มีวรรณ 
งาม ยังพระวิหารเชตวันท้ังส้ินใหสวางเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
คร้ันแลวจึงถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค แลวไดยนือยู ณ           ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ   
         [๕] เทวดาน้ัน คร้ันยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกราบทูล คํานี้กะ 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูไมมีทุกข พระองคยอมทรงทราบมรรคเปนทางหลีกพน  
ผลเปนความหลุดพน นิพพานเปนท่ีสงัด ของสัตวท้ังหลาย  หรือหนอ ฯ   
     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ทานผูมีอายุ เรารูจักมรรคเปนทางหลีกพนผลเปนความ 
หลุดพน นพิพานเปนท่ีสงัด ของสัตวท้ังหลายโดยแทจริง ฯ        
     ท. ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ก็พระองคยอมทรงทราบมรรคเปนทางหลีก พน ผลเปน 
ความหลุดพน นิพพานเปนท่ีสงัด ของสัตวท้ังหลายอยางไรเลา ฯ   
         [๖] พระผูมีพระภาคทรงวิสัชนาโดยคาถานี้วา  
         ทานผูมีอายุ เพราะความส้ินภพอันมีความเพลิดเพลินเปนมูล เพราะความ 
         ส้ินแหงสัญญาและวิญญาณ เพราะ ความดับ เพราะความสงบแหงเวทนา  
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         ท้ังหลาย เรายอมรูจัก       มรรคเปนทางหลีกพน ผลเปนความหลุดพน  
        นิพพานเปนท่ี สงัด ของสัตวท้ังหลายอยางนี้ ฯ        
                      อุปเนยยสูตรท่ี ๓        
         [๗] เทวดาน้ัน คร้ันยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกลาวคาถา นี้ในสํานัก 
พระผูมีพระภาควา         
                 ชีวติคืออายุมีประมาณนอย ถูกตอนเขาไปเร่ือย เม่ือบุคคลถูก  ชราตอน 
เขาไปแลว ยอมไมมีผูปองกัน บุคคลเม่ือเห็นภยันี้    ในมรณะ พึงทําบุญ 
ท้ังหลายท่ีนําความสุขมาให ฯ         
         [๘] ชีวิตคืออายุมีประมาณนอย ถูกตอนเขาไปเร่ือย เม่ือบุคคลถูกชราตอน 
เขาไปแลว ยอมไมมีผูปองกัน บุคคลเม่ือเห็นภยันีใ้นมรณะ พึงละ 
อามิสในโลกเสีย มุงสันติเถิด ฯ 
                      อัจเจนติสูตรท่ี ๔       
         [๙] เทวดาน้ัน คร้ันยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกลาวคาถานี้ในสํานกั 
พระผูมีพระภาควา         
กาลทั้งหลายยอมลวงไป ราตรีท้ังหลายยอมผานไป ช้ันแหงวยัยอมละ 
ลําดับไป บุคคลเม่ือเห็นภยันีใ้นมรณะ พึงทําบุญท้ังหลายที่นําความสุข 
มาให ฯ 
         [๑๐] กาลทั้งหลายยอมลวงไป ราตรีท้ังหลายยอมผานไป ช้ัน แหงวัยยอมละ 
ลําดับไป บุคคลเม่ือเห็นภยันีใ้นมรณะ พึงละอามิสในโลกเสีย มุงสันติ 
เถิด ฯ 
                      กติฉินทิสูตรท่ี ๕       
         [๑๑] เทวดานัน้ คร้ันยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกราบทูลถามพระผูมี 
พระภาคดวยคาถานี้วา   
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บุคคลควรตัดเทาไร ควรละเทาไร ควรบําเพ็ญคุณอันยิ่งเทาไร ภิกษ ุ
ลวงธรรมเคร่ืองของเทาไร พระองคจึงตรัสวาเปนผูขามโอฆะแลว ฯ 
         [๑๒] บุคคลควรตัดสังโยชนเปนสวนเบ้ืองตํ่า ๕ อยาง ควรละ สังโยชนเปน 
สวนเบื้องบน ๕ อยาง ควรบําเพ็ญอินทรียอันยิ่ง  ๕ อยาง ภิกษุลวง 
ธรรมเปนเคร่ืองของ ๕ อยาง เรากลาววา   เปนผูขามโอฆะแลว ฯ      
                       ชาครสูตรท่ี ๖          
         [๑๓] เทวดานัน้ คร้ันยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกลาว  คาถานี้ในสํานัก 
พระผูมีพระภาควา     
            เม่ือธรรมท้ังหลายต่ืนอยู ธรรมประเภทไหนนับวาหลับ เม่ือ ธรรม 
ท้ังหลายหลับ ธรรมประเภทไหนนับวาต่ืน บุคคลหมักหมมธุลีเพราะ 
ธรรมประเภทไหน บุคคลบริสุทธ์ิเพราะธรรม  ประเภทไหน ฯ    
     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา       
[๑๔] เม่ืออินทรีย ๕ อยางต่ืนอยู นิวรณ ๕ อยางนับวาหลับ 
 เม่ือนิวรณ ๕ อยางหลับอินทรีย ๕ อยาง นับวาต่ืน  
บุคคลหมักหมมธุลีเพราะนิวรณ ๕ อยาง บุคคลบริสุทธ์ิเพราะอินทรีย  
๕ อยาง ฯ 
                     อัปปฏิวิทิตสูตรท่ี ๗     
         [๑๕] เทวดานัน้ คร้ันยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกลาวคาถานี้ในสํานัก 
พระผูมีพระภาควา     
ธรรมท้ังหลายอันชนพวกใดยังไมแทงตลอดแลว ชนพวกนั้นยอมถูก 
จูงไปในวาทะของชนพวกอ่ืน ชนพวกนัน้ช่ือวายังหลับ  ไมตื่น (กาลนี)้ 
 เปนกาลสมควร เพื่อจะต่ืนของชนพวกนัน้ ฯ          
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[๑๖] ธรรมท้ังหลาย อันชนพวกใดแทงตลอดดีแลว ชนพวกนั้น ยอมไมถูก 
จูงไปในวาทะของชนพวกอ่ืน บุคคลผูรูดีท้ังหลาย  รูท่ัวถึงโดยชอบแลว  
ยอมประพฤติเสมอในหมูสัตวผูประพฤติไมเสมอ ฯ 
                      สุสัมมุฏฐสูตรท่ี ๘      
         [๑๗] เทวดานัน้ คร้ันยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกลาว  คาถานี้ในสํานัก 
พระผูมีพระภาควา     
ธรรมท้ังหลายอันชนพวกใดลืมเลือนแลว ชนพวกนั้น ยอมถูกจูงไปใน 
วาทะของชนพวกอ่ืน ชนพวกนัน้ช่ือวายังหลับไมตื่น(กาลนี้) เปนกาล 
ควรเพื่อจะต่ืนของชนพวกนัน้ ฯ 
[๑๘] ธรรมท้ังหลาย อันชนพวกใดไมลืมเลือนแลว ชนพวกน้ันยอมไมถูก 
จูงไปในวาทะของชนพวกอ่ืน บุคคลผูรูดีท้ังหลายรูท่ัวถึงโดยชอบแลว  
ยอมประพฤตเิสมอในหมูสัตวผูประพฤติไมเสมอ ฯ 
                      มานกามสูตรท่ี ๙         
         [๑๙] เทวดานัน้ คร้ันยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกลาว  คาถานี้ในสํานัก 
พระผูมีพระภาควา     
ทมะยอมไมมีแกบุคคลท่ีปรารถนามานะ ความรูยอมไมมีแกบุคคลท่ีมี 
จิตไมตั้งม่ัน บุคคลผูเดียว เม่ืออยูในปาประมาทแลว ไมพงึขามพนฝง 
แหงเตภูมิกวัฏอันเปนท่ีตั้งแหงมัจจุได ฯ 
[๒๐] บุคคลละมานะแลว มีจิตต้ังม่ันดแีลว มีจิตดี พนในธรรมท้ังปวงแลว  
เปนผูเดียว เม่ืออยูในปา ไมประมาทแลวบุคคลนั้นพึงขามฝงแหง 
เตภูมิกวัฏเปนท่ีตั้งแหงมัจจุได ฯ  
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              อรัญญสูตรท่ี ๑๐         
         [๒๑] เทวดานัน้ คร้ันยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดทูลถาม พระผูมีพระภาค 
ดวยคาถาวา           
            วรรณของภิกษุท้ังหลายผูอยูในปา ฉันภัตอยูหนเดียว เปน สัตบุรุษ 
ผูประพฤติธรรมอันประเสริฐ ยอมผองใสดวยเหตุ     อะไร ฯ         
     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา       
[๒๒] ภกิษุท้ังหลายไมเศราโศกถึงปจจัยท่ีลวงแลว ไมปรารถนาปจจัยท่ียังมา 
ไมถึง เล้ียงตนดวยปจจยัท่ีเกดิข้ึนเฉพาะหนา วรรณ (ของภิกษุท้ังหลาย 
นั้น) ยอมผองใสดวยเหตุนั้นเพราะความปรารถนาถึงปจจัยท่ียังไมมาถึง  
และความโศกถึงปจจัยท่ีลวงแลว พวกพาลภิกษจุึงซูบซีด เหมือนตนออ 
สดท่ีถูกถอนเสียแลว ฉะนั้น 
                     จบ นฬวรรค ท่ี ๑          
                     ________________            
     สูตรท่ีกลาวถึงในวรรคนั้น โอฆตรณสูตร นิโมกขสูตร อุปเนยยสูตร   อัจเจนติสูตร  
กติฉินทิสูตร ชาครสูตร อัปปฏิวิทิตสูตร สุสัมมุฏฐสูตร    มานกามสูตร อรัญญสูตร เปนท่ี ๑๐  
นฬวรรค ทานกลาวดวยสูตรท้ัง ๑๐ นั้น   ฉะนี้แล     
                     ___________________             
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                      นันทนวรรคท่ี ๒          
                       นันทนสูตรท่ี ๑         
         [๒๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม   ของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค ตรัสเรียกภกิษท้ัุงหลายวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดาํรัสของ  พระผูมีพระภาคแลว ฯ    
         [๒๔] พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนีว้า ดกูรภิกษุท้ังหลาย เร่ือง เคยมีมาแลว  
พวกเทวดาช้ันดาวดึงสองคหนึ่งแวดลอมดวยหมูนางอัปสร อ่ิมเอิบ พร่ังพรอมดวยเบญจกามคุณ 
อันเปนทิพย พวกนางอัปสรบําเรออยูในสวนนนัทวนั ไดกลาวคาถานีใ้นเวลานั้นวา        
เทวดาเหลาใดไมเห็นนันทวนั อันเปนท่ีอยูของหมูนรเทพ  สามสิบ  
ผูมียศ เทวดาเหลานั้นยอมไมรูจักความสุข ฯ 
         [๒๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือเทวดานั้นกลาวอยางนี้แลว เทวดาองค  หนึ่งไดยอน 
กลาวกะเทวดานั้นดวยคาถาวา         
ดูกรทานผูเขลา ทานยอมไมรูจักคําของพระอรหันตท้ังหลายวา สังขาร 
ท้ังปวงไมเท่ียง มีความเกิดขึน้และเส่ือมไปเปนธรรมดา เกิดข้ึนแลว 
ก็ดับไป ความสงบระงับสังขารเหลานั้นเสียไดเปนสุข ฯ 
                       นันทิสูตรท่ี ๒         
         [๒๖] เทวดานัน้ คร้ันยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกลาวคาถานี้ในสํานัก 
พระผูมีพระภาควา     
         คนมีบุตรยอมยินดีเพราะบุตรท้ังหลาย คนมีโค ยอมยินดี   เพราะโค 
ท้ังหลายเหมือนกันฉะนั้น เพราะอุปธิเปนความดีของ คน บุคคลใด 
ไมมีอุปธิ บุคคลนั้นไมมียนิดเีลย ฯ       
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[๒๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา     
บุคคลมีบุตร ยอมเศราโศกเพราะบุตรท้ังหลาย บุคคลมีโคยอมเศรา 
โศกเพราะโคท้ังหลายเหมือนกันฉะนั้น เพราะอุปธิเปนความเศราโศก 
ของคน บุคคลใดไมมีอุปธิ บุคคลนั้นไมเศราโศกเลย ฯ 
                     นัตถิปุตตสมสูตรท่ี ๓     
         [๒๘] เทวดานัน้ คร้ันยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกลาวคาถานี้ในสํานัก 
พระผูมีพระภาควา     
ความรักเสมอดวยความรักบุตรไมมี ทรัพยเสมอดวยโคยอมไมมี  
แสงสวางเสมอดวยดวงอาทิตยยอมไมมี สระท้ังหลายมีทะเลเปนอยางยิง่ ฯ 
         [๒๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา     
ความรักเสมอดวยความรักตนไมมี ทรัพยเสมอดวยขาวเปลือกยอม 
ไมมี แสงสวางเสมอดวยปญญายอมไมมี ฝนตางหากเปนสระยอดเยี่ยม ฯ 
                       ขัตติยสูตรท่ี ๔        
         [๓๐] เทวดานัน้ คร้ันยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกลาวคาถานี้ในสํานัก 
พระผูมีพระภาควา     
กษัตริยประเสริฐสุดกวาสัตว ๒ เทา โคประเสริฐสุดกวาสัตว ๔ เทา  
ภรรยาท่ีเปนนางกุมารีประเสริฐสุดกวาภรรยาท้ังหลาย บุตรใดเปนผูเกดิ 
กอน บุตรนั้นประเสริฐสุดกวาบุตรท้ังหลาย ฯ 
         [๓๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา     
พระสัมพุทธเจาประเสริฐสุดกวาสัตว ๒ เทา สัตวอาชาไนยประเสริฐ 
สุดกวาสัตว ๔ เทา ภรรยาท่ีปรนนิบัติดี ประเสริฐสุดกวาภรรยา 
ท้ังหลาย บุตรใดเปนผูเช่ือฟง บุตรนั้นประเสริฐสุดกวาบุตรท้ังหลาย ฯ  
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                      สกมานสูตรท่ี ๕          
         [๓๒] (เทวดากลาววา)           
เม่ือนกท้ังหลายพักรอน ในเวลาตะวันเท่ียง ปาใหญ  ประหนึ่งวา 
ครวญคราง ความครวญครางของปานั้นเปนภัยปรากฏแกขาพเจา ฯ 
         [๓๓] (พระผูมีพระภาคตรัสวา)   
เม่ือนกท้ังหลายพักรอน ในเวลาตะวันเท่ียง ปาใหญ  ประหนึ่งวา 
ครวญคราง นั้นเปนความยินดีปรากฏแกเรา ฯ 
                     นิททาตันทิสูตรท่ี ๖      
         [๓๔] (เทวดากลาววา)           
อริยมรรคไมปรากฏแกสัตวท้ังหลายในโลกนี้ เพราะความหลับ ความ 
เกียจคราน ความบิดกาย ความไมยินดี และความมึนเมาเพราะภัต ฯ 
         [๓๕] (พระผูมีพระภาคตรัสวา)   
เพราะขับไลความหลับ ความเกียจคราน ความบิดกายความไมยินดี  
และความมนึเมาเพราะภัต ดวยความเพยีรอริยมรรคยอมบริสุทธ์ิได ฯ 
                       ทุกกรสูตรท่ี ๗         
         [๓๖] (เทวดากลาววา)           
         ธรรมของสมณะ คนไมฉลาด ทําไดยาก ทนไดยาก    เพราะธรรมของ 
สมณะน้ันมีความลําบากมาก เปนท่ีติดขัดของ  คนพาล ฯ        
         [๓๗] (พระผูมีพระภาคตรัสวา)   
คนพาล ประพฤติธรรมของสมณะส้ินวันเทาใด หากไมหามจิต เขา 
ตกอยูในอํานาจของความดําริท้ังหลาย พึงติดขัดอยูทุกๆ อารมณ ภิกษุ  
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ยั้งวิตกในใจไวได เหมือนเตาหดอวยัวะท้ังหลายไวในกระดองของตน  
อันตัณหานิสัยและ  ทิฐินิสัยไมพัวพนัแลว ไมเบียดเบียนสัตวอ่ืน  
ปรินิพพาน     แลว ไมพึงติเตียนใคร ฯ    
                        หิริสูตรท่ี ๘         
[๓๘] บุรุษที่เกียดกันอกุศลธรรมดวยหิริ ไดมีอยูนอยคนในโลก ภิกษใุด 
บรรเทาความหลับเหมือนมาดีหลบแซ ภกิษุนั้นมีอยูนอยรูปในโลก ฯ 
[๓๙] ขีณาสวภิกษพุวกใด เปนผูเกียดกันอกุศลธรรมดวยหิริมีสติประพฤติอยู 
ในกาลทั้งปวง ขีณาสวภกิษพุวกนั้นมีนอย  ขีณาสวภกิษท้ัุงหลาย  
บรรลุนิพพานเปนสวนสุดแหงทุกขแลว เม่ือสัตตนิกายประพฤติไม 
เรียบรอย ยอมประพฤติเรียบรอย ฯ 
                       กุฏิกาสูตรท่ี ๙        
         [๔๐] (เทวดากลาววา)           
กระทอมของทานไมมีหรือ รังของทานไมมีหรือ เคร่ืองสืบตอของทาน 
ไมมีหรือ ทานเปนผูพนแลวจากเคร่ืองผูกหรือ ฯ 
[๔๑] (พระผูมีพระภาคตรัสวา) 
แนละ กระทอมของเราไมมี แนละ รังของเราไมมี แนละเคร่ือง 
สืบตอของเราไมมี แนละ เราเปนผูพนแลวจากเคร่ืองผูก ฯ 
[๔๒] ขาพเจากลาวแกทานวา อะไรเปนกระทอม ขาพเจากลาวแกทานวาอะไร 
เปนรัง ขาพเจากลาวแกทานวาอะไรเปนเคร่ืองสืบตอ ขาพเจากลาวแก 
ทานวาอะไรเปนเคร่ืองผูก ฯ 
[๔๓] ทานกลาวมารดาวาเปนกระทอม ทานกลาวภรรยาวาเปนรัง   ทานกลาว 
บุตรวาเปนเคร่ืองสืบตอ ทานกลาวตัณหาวาเปน  เคร่ืองผูกแกเรา ฯ         
         ดีจริง กระทอมของทานไมมี ดีจริง รังของทานไมมี ดีจริง    เคร่ือง 
สืบตอของทานไมมี ดีจริง ทานเปนผูพนแลวจาก      เคร่ืองผูก ฯ    
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                      สมิทธิสูตรท่ี ๑๐        
         [๔๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้        
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีตโปทาราม เขตพระนครราชคฤห   คร้ังนั้นแล  
พระสมิทธิเถระผูมีอายุ ตื่นข้ึนในเวลาใกลรุงแหงราตรี เขาไปท่ี ลําน้ําตโปทาเพ่ือจะลางตัว คร้ัน 
ลางตัวแลว จึงกลับข้ึนยืนมีจวีรผืนเดยีวรอให ตวัแหง ฯ   
         [๔๕] คร้ังนั้นแล เม่ือราตรีใกลสวาง เทวดาองคหนึง่ มีวรรณงาม  ยังลําน้ํา 
ตโปทาท้ังส้ินใหสวางท่ัว เขาไปหาพระสมิทธิเถระผูมีอายุถึงท่ีใกล คร้ันแลว จึงลอยอยูในอากาศ 
 ไดกลาวกะพระสมิทธิเถระผูมีอายุดวยคาถาวา     
            ภิกษุ ทานไมบริโภคแลว ยังขออยู ทานบริโภคแลว ก็ไม    ตองขอเลย  
ภิกษุ ทานบริโภคแลว จงขอเถิด กาลอยา ลวงทานไปเสียเลย ฯ        
         [๔๖] ส. เรายังไมรูกาล กาลยังลับ มิไดปรากฏ เพราะ  เหตุนั้น เราไมบริโภค 
แลว จึงยังขออยู กาลอยาลวงเราไป เสียเลย ฯ      
         [๔๗] คร้ังนั้นแล เทวดานั้นลงมายนืท่ีพื้นดินแลว กลาวกะพระสมิทธิ เถระวา ภิกษุ  
ทานเปนบรรพชิตยังหนุมแนน มีผมดําประกอบดวยปฐมวัย   จําเริญรุน จะเปนผูไมเพลิดเพลิน 
ในกามทั้งหลายเสียแลว ภกิษ ุทานจงบริโภค กามทั้งหลายเปนของมนษุย อยาละกามท่ีเห็น 
ประจักษเสีย วิง่ไปหาทิพยกามอัน         มีโดยกาลเลย ฯ           
         [๔๘] ส. ทานผูมีอายุ เราหาไดละกามท่ีเห็นประจกัษ วิ่งเขาไปหา  ทิพยกามอนัมีโดย 
กาลไม ทานผูมีอายุ เราละกามอันมีโดยกาลแลว วิ่งเขาไปหา  โลกุตรธรรมท่ีเห็นประจักษ ทาน 
ผูมีอายุ ดวยวากามท้ังหลายอันมีโดยกาล (เปนของช่ัวคราว) พระผูมีพระภาคตรัสวา มีทุกขมาก 
 มีความคับแคนมาก ในกาม  ท้ังหลายน้ันมีโทษยิ่ง โลกุตรธรรมนี้ อันบุคคลพึงเห็นเอง ใหผล 
ไมมีกาล ควร   เรียกรองผูอ่ืนวา ทานจงมาดูเถิด ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนท้ังหลายพึง          
ทราบเฉพาะตน ฯ           
         [๔๙] ท. ภิกษุ ก็กามทั้งหลายอันมีโดยกาล พระผูมีพระภาคตรัสวา  มีทุกขมาก มี 
ความคับแคนมาก มีโทษมาก เปนอยางไร โลกุตรธรรมนี้ อันบุคคลพึงเห็นเอง ใหผลไมมีกาล  
ควรรองเรียกผูอ่ืนวา ทานจงมาดูเถิด ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนท้ังหลาย พึงทราบ 
เฉพาะตน เปนอยางไร ฯ           
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         [๕๐] ส. ทานผูมีอายุ เราเปนผูใหม บวชไมนาน เพิง่มาสูธรรมวินัยนี้ เราไมอาจ 
บอกทานไดพสิดาร พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต สัมมาสัมพุทธเจา เสด็จประทับ 
ท่ีตโปทาราม เขตพระนครราชคฤห ทานเขา  ไปเฝาพระผูมีพระภาคพระองคนั้นแลว ทูลถามเร่ืองนี้ 
เถิด พระผูมีพระภาคทรง   พยากรณแกทานอยางใด ทานพึงทรงจําเร่ืองนั้นไวอยางนั้นเถิด ฯ          
     ท. พระผูมีพระภาคนัน้ อันพวกเทวดามีบริวารมากจําพวกอ่ืนแวดลอม  แลว ขาพเจาจะ 
เขาไปเฝาไมไดงายเลย ภิกษุ ถาทานเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  นั้นแลวพึงทูลถามเร่ืองนี้ แม 
ขาพเจาพึงมาเพื่อฟงธรรม ฯ   
     พระสมิทธิเถระผูมีอายุรับตอเทวดานั้นวา ทานผูมีอาย ุเราจะทูลถามอยางนี้ แลวจึงเขา 
ไปเฝาพระผูมีพระภาค คร้ันเขาไปแลว จึงถวายอภิวาท พระผูมีพระภาค แลวนั่งอยู ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง ฯ         
         [๕๑] พระสมิทธิเถระผูมีอายุ คร้ันนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว   ไดทูลคํานีก้ะพระ 
ผูมีพระภาควา ขาพระองคขอประทานโอกาสกราบทูล ขาพระองค ตื่นข้ึนในเวลาใกลรุงแหงราตรี  
เขาไปท่ีลําน้ําตโปทาเพ่ือลางตัว คร้ันลางตัวแลว กลับข้ึนยืน มีจวีรผืนเดียวรอใหตวัแหง ขาแต 
พระองคผูเจริญ คร้ังนั้นแล เม่ือราตรีใกลสวาง เทวดาองคหนึ่ง มีวรรณงาม ยังลําน้ําตโปทา 
ท้ังส้ินใหสวางท่ัว เขาไปหาขาพระองค คร้ันแลวจึงลอยอยูในอากาศ ไดกลาวดวยคาถานี้วา    
ภิกษุ ทานไมบริโภคแลว ยังขออยู ทานบริโภคแลว กไ็มตองขอเลย  
ภิกษุ ทานบริโภคแลว จงขอเถิด กาลอยาลวงทานไปเสียเลย ฯ 
     ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือเทวดากลาวอยางนี้แลว ขาพระองคไดกลาวกะเทวดาน้ันดวย 
คาถาวา  
         เรายังไมรูกาล กาลยังลับ มิไดปรากฏ เพราะเหตุนั้น เราไม บริโภคแลว  
         จึงยังขออยู กาลอยาลวงเราไปเสียเลย ฯ  
     ขาแตพระองคผูเจริญ คร้ังนั้นแล เทวดานั้นลงมายืนท่ีพื้นดินแลวกลาว คํานี้กะขาพระองค 
วา ภกิษุ ทานเปนบรรพชิตยงัหนุมแนน มีผมดํา ประกอบ ดวยปฐมวยัจําเริญรุน จะเปนผูไม 
เพลิดเพลินในกามท้ังหลายเสียแลว ภิกษุ ทานจงบริโภคกามท้ังหลายเปนของมนุษย อยาละกาม 
ท่ีเห็นประจักษ วิ่งเขาไป   หาทิพยกามอันมีโดยกาลเลย ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือเทวดานัน้ 
กลาวอยางนี้แลว      ขาพระองคไดกลาวคํานี้กะเทวดานัน้วา ทานผูมีอายุ เราหาไดละกามท่ีเห็น            
ประจักษ วิ่งเขาไปหาทิพยกามอันมีโดยกาลไม ทานผูมีอายุ เราละกามอันมีโดย กาลแลว วิ่งเขา  
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ไปหาโลกุตรธรรมท่ีเห็นประจักษ ทานผูมีอายุ ดวยวากามท้ังหลาย   อันมีโดยกาล พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกาม    ท้ังหลายน้ันมีโทษยิ่ง โลกุตรธรรมนี้ อันบุคคล 
พึงเห็นเอง ใหผลไมมีกาล  ควรรองเรียกผูอ่ืนวา ทานจงมาดูเถิด ควรนอมเขามาในตน อัน 
วิญูชนท้ังหลาย     พึงทราบเฉพาะตน ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือขาพระองคกลาวอยางนี้แลว   
เทวดานัน้ไดกลาวคํานี้กะขาพระองควา ภกิษุ กก็ามทั้งหลายอันมีโดยกาล พระผูมี พระภาคตรัสวา 
 มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก มีโทษมากเปนอยางไร โลกุตรธรรมนี้ อันบุคคลพึงเห็นเอง  
ใหผลไมมีกาล ควรรองเรียกผูอ่ืนวา ทาน จงมาดูเถิด ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนท้ังหลาย 
พึงทราบเฉพาะตน เปน  อยางไร ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือเทวดานัน้กลาวอยางนีแ้ลว ขา 
พระองคได  กลาวคํานี้กะเทวดานัน้วา ทานผูมีอายุ เราเปนผูบวชใหม เพิ่งมาสูธรรมวินัยนี้  เรา 
ไมอาจบอกทานไดพิสดาร พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จ 
ประทับอยูท่ีตโปทาราม เขตพระนครราชคฤห ทานเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคพระองคนั้นแลว  
ทูลถามเร่ืองนี้เถิด พระผูมีพระภาคทรงพยากรณ  แกทานอยางไร ทานพึงทรงจําเร่ืองนั้นไวอยางนัน้ 
เถิด ขาแตพระองคผูเจริญ    เม่ือขาพระองคกลาวอยางนี้แลว เทวดานั้นไดกลาวคํานีก้ะขาพระ 
องควา ภิกษุ พระผูมีพระภาคนั้น อันพวกเทวดามีบริวารมากจําพวกอ่ืนแวดลอมแลว ขาพเจา  
จะเขาไปเฝาไมไดงายเลย ภกิษุ ถาทานเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคนัน้แลวพึงทูลถามเร่ืองนี้ แม 
ขาพเจาพึงมาเพื่อฟงธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ ถาคําของเทวดา    นั้นเปนคําจริง เทวดานั้นพึงมา 
ในท่ีใกลวิหารนี้นี่แล ฯ       
     เม่ือพระสมิทธิเถระทูลอยางนี้แลว เทวดาน้ันไดกลาวคํานี้กะพระสมิทธิ  เถระผูมีอายุวา  
ทูลถามเถิด ภิกษุ ทูลถามเถิด ภิกษุ ขาพเจาตามมาถึงแลว ฯ          
[๕๒] คร้ังน้ันแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเทวดานั้นดวยคาถาท้ังหลายวา 
สัตวท้ังหลายมีความสําคัญในขอท่ีไดรับบอก ติดอยูในขอท่ีไดรับบอก  
ไมกําหนดรูขอท่ีไดรับบอก ยอมมาสูอํานาจแหงมัจจุสวนขีณาสวภิกษ ุ
กําหนดรูขอท่ีไดรับบอก ยอมไมสําคัญขอท่ีไดรับบอกแลว เพราะขอท่ี 
ไดรับบอกนั้น ยอมไมมีแกขีณาสวภิกษนุั้น ฉะนั้น เหตุท่ีจะพึงพดูถึงขอ 
ท่ีไดรับบอกจงึมิไดมีแกขีณาสวภิกษุนั้น ดกูรเทวดา ถาทานเขาใจก็จง 
พูด ฯ 
     เทวดานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมทราบเน้ือความแหง   ธรรมน้ี ท่ี 
พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอใหไดความโดยพิสดารได ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอพระโอกาส  
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 ขาพระองคพงึทราบเนื้อความแหงธรรมนี ้ท่ีพระผูมีพระภาคตรัสโดยยอใหไดความโดยพิสดารได 
อยางไร พระผูมีพระภาค   โปรดตรัสแกขาพระองคอยางนั้นเถิด ฯ            
[๕๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอไปดวยพระคาถาวา   
บุคคลใดสําคัญวาเราเสมอเขา วาเราดีกวาเขา วาเราเลวกวาเขาบุคคล 
นั้นพึงวิวาทกบัเขา ขีณาสวภิกษเุปนผูไมหวั่นไหวอยูใน  มานะ๓ อยาง  
มานะวาเราเสมอเขา วาเราดีกวาเขา วาเราเลวกวาเขา ยอมไมมีแก 
ขีณาสวภกิษนุัน้ ดูกรเทวดา ถาทานเขาใจกจ็งพูดเถิด ฯ 
     เทวดานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมทราบเน้ือความแหง ธรรมนี ้ท่ีพระ 
ผูมีพระภาคตรสัโดยยอใหไดความโดยพิสดารได ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอประทาน 
พระโอกาส ขาพระองคพึงทราบเนื้อความแหงธรรมนี้ท่ีพระผูมีพระภาคตรัสโดยยอใหไดความโดย 
พิสดารไดอยางใด ขอพระผูมีพระภาคโปรดตรัสแกขาพระองคอยางนัน้เถิด ฯ     
[๕๔] พระผูมีพระภาคตรัสตอไปดวยพระคาถาวา 
ขีณาสวภกิษุละบัญญัติเสียแลว บรรลุธรรมท่ีปราศจากมานะแลว ไดตดั 
ตัณหาในนามรูปนี้เสียแลว พวกเทวดา พวกมนษุยในโลกนี้ก็ดี ในโลกอ่ืนก็ดี ใน 
สวรรคท้ังหลายก็ดี ในสถานท่ีอาศัยของสัตวท้ังปวงก็ดี  
เท่ียวคนหากไ็มพบขีณาสวภกิษุนั้น   ผูมีเคร่ืองผูกอันตัดเสียแลว ไมมีทุกข  
ไมมีตัณหา ดูกรเทวดาถาทานเขาใจก็จงพดูเถิด ฯ 
         [๕๕] เทวดานัน้ทูลวา ขาแตพระองค ขาพระองคทราบเน้ือความแหง ธรรมนี้ ท่ีพระ 
ผูมีพระภาคตรสัโดยยอใหไดความโดยพิสดารอยางนีว้า       
     ไมควรทําบาปดวยวาจา ดวยใจ และดวยกาย อยางไหนๆ ในโลก ท้ังปวง ควรละกาม 
ท้ังหลายเสียแลว มีสติ มีสัมปชัญญะ ไมควรเสพทุกขอันประกอบดวยโทษ ไมเปนประโยชน ฯ     
                     จบนันทนวรรคท่ี ๒         
                     __________________________            
     สูตรท่ีกลาวในนันทนวรรคนั้น นันทนสูตร นันทิสูตร นัตถิปุตตสมสูตร   ขัตติยสูตร  
สกมานสูตร นิททาตันทิสูตร ทุกกรสูตร หริิสูตร กุฏิกาสูตร   เปนท่ี ๙ กับสมิทธิสูตร เปน 
ท่ี ๑๐ ทานกลาวแลวฉะนี้ ฯ     
                     ___________________________            
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                       สัตติวรรคท่ี ๓         
                       สัตติสูตรท่ี ๑         
         [๕๖] เทวดานัน้ คร้ันยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวคาถานี้ ในสํานัก 
พระผูมีพระภาควา            
ภิกษพุึงมีสติ เวนรอบเพ่ือละกามราคะ เหมือนบุรุษท่ีถูกประหารดวยหอก  
มุงถอนเสีย และเหมือนบุรุษท่ีถูกไฟไหมบนศีรษะ มุงดบัไฟ ฉะนัน้ ฯ 
         [๕๗] พระผูมีพระภาคตรัสพระคาถาวา          
ภิกษพุึงมีสติ เวนรอบเพ่ืออันละสักกายทิฏฐิ เหมือนบุรุษถูกประหารดวย 
หอก และเหมือนบุรุษท่ีถูกไฟไหมบนศีรษะ ฯ 
                       ผุสติสูตรท่ี ๒         
         [๕๘] ท. วิบากยอมไมถูกบุคคลผูไมถูกกรรม วิบากพึงถูก บุคคลผูถูกกรรม 
โดยแท เพราะฉะน้ัน วิบากยอมถูกบุคคลผูถูกกรรม ผูประทุษราย นรชน 
ผูไมประทุษราย ฯ 
[๕๙] ภ. บุคคลใดยอมประทุษรายแกนรชน ผูไมประทุษรายเปนผูบริสุทธ์ิ  
ปราศจากกิเลส บาปยอมกลับมาถึงบุคคลนั้น   ผูเปนพาลแท ประดุจธุลี 
อันละเอียดท่ีซัดไปทวนลม ฉะนั้น ฯ 
                       ชฏาสูตรท่ี ๓           
         [๖๐] ท. หมูสัตวรกท้ังภายใน รกท้ังภายนอก ถูกรกชัฏหุมหอแลว ขาแต 
พระโคดม เพราะฉะน้ัน ขาพระองคขอถามพระองควา ใครพึงถางรกชัฏ 
นี้ได ฯ  
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[๖๑] ภ. นรชนผูมีปญญา ตั้งม่ันแลวในศีล อบรมจิตและปญญาใหเจริญ 
อยู เปนผูมีความเพียร มีปญญารักษาตนรอดภิกษนุั้นพึงถางรกชัฏนี้ 
ได ราคะกด็ี โทสะก็ดี อวิชชาก็ดีบุคคลท้ังหลายใด กําจดัเสียแลว  
บุคคลท้ังหลายนั้น เปนผูมีอาสวะส้ินแลว เปนผูไกลจากกิเลส ตัณหา 
เปนเคร่ืองยุงอันบุคคลท้ังหลายนั้นสางเสียแลว นามก็ดี รูปก็ดี  
ปฏิฆสัญญาและรูปสัญญาก็ดี ยอมดับหมดในที่ใด ตณัหาเปนเคร่ือง 
ยุงนั้น ยอมขาดไปในท่ีนั้น ฯ 
                     มโนนิวารณสูตรท่ี ๔       
[๖๒] ท. บุคคลพึงหามใจแตอารมณใดๆ ทุกขยอมไมมาถึงบุคคลนั้นเพราะ 
อารมณนั้นๆ บุคคลนั้นพึงหามใจแตอารมณท้ังปวง บุคคลน้ันยอม 
พนจากทุกขเพราะอารมณท้ังปวง ฯ 
[๖๓] ภ. บุคคลไมควรหามใจแตอารมณท้ังปวง ท่ีเปนเหตุใหใจมาถึงความ 
สํารวม บาปยอมเกิดข้ึนแตอารมณใดๆ บุคคลพึงหามใจแตอารมณ 
นั้นๆ ฯ 
                      อรหันตสูตรท่ี ๕         
[๖๔] ท. ภิกษใุดเปนผูไกลจากกิเลส มีกิจทําเสร็จแลว มีอาสวะส้ินแลว 
 เปนผูทรงไวซ่ึงรางกายอันมีในท่ีสุด ภกิษุนั้นพึงกลาววา เราพูดดังนี ้
บาง บุคคลท้ังหลายอื่นพดูกะเราดังนี้บาง ฯ 
[๖๕] ภ. ภกิษใุดเปนผูไกลจากกิเลส มีกิจทําเสร็จแลว มีอาสวะส้ินแลว  
เปนผูทรงไวซ่ึงรางกายอันมีในท่ีสุด ภกิษนุั้นพึงกลาววา เราพูดดังนี้บาง  
บุคคลท้ังหลายอ่ืนพูดกะเราดังนี้บาง ภกิษนุั้นฉลาด ทราบคําพูดในโลก  
พึงกลาวตามสมมติท่ีพูดกัน ฯ  
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[๖๖] ท. ภิกษใุดเปนพระอรหันต มีกจิทําเสร็จแลว มีอาสวะส้ินแลว เปน 
ผูทรงไวซ่ึงรางกายอันมีในท่ีสุด ภิกษนุั้นยังติดมานะหรือหนอ จึงกลาววา  
เราพูดดังนี้บาง บุคคลท้ังหลายอ่ืนพูดกะเรา ดังนี้บาง ฯ 
[๖๗] ภ. กิเลสเปนเคร่ืองผูกท้ังหลาย มิไดมีแกภกิษุท่ีละมานะเสียแลว 
 มานะและคันถะท้ังปวง อันภิกษนุั้นกําจัดเสียแลวภิกษเุปนผูมีปญญาดี  
ลวงเสียแลวซ่ึงความสําคัญ ภิกษนุั้นพึงกลาววา เราพูดดังนี้บาง บุคคล 
ท้ังหลายอ่ืนพดูกะเราดังนี้บาง ภิกษนุั้นฉลาด ทราบคําพูดในโลก พึง 
กลาวตามสมมติท่ีพูดกัน ฯ 
                      ปชโชตสูตรท่ี ๖         
[๖๘] ท. โลกยอมรุงเรืองเพราะแสงสวางท้ังหลายใด แสงสวางท้ังหลายนั้น 
ยอมมีอยูเทาไรในโลก ขาพระองคท้ังหลายมาเพื่อจะทูลถามพระ 
ผูมีพระภาค ไฉนจะรูจกัแสงสวางท่ีทูลถามน้ัน ฯ 
[๖๙] ภ. แสงสวางท้ังหลายมีอยู ๔ อยางในโลก แสงสวางท่ี๕ มิไดมีใน 
โลกน้ี ดวงอาทิตยสวางในกลางวัน ดวงจนัทรสวางในกลางคืน อนึ่ง  
ไฟยอมรุงเรืองในกลางวนัและกลางคืนทุกหนแหง พระสัมพุทธเจา 
ประเสริฐกวาแสงสวางท้ังหลายแสงสวางของพระสัมพุทธเจา เปน 
แสงสวางอยางเยี่ยม ฯ 
                        สรสูตรท่ี ๗           
[๗๐] ท. สงสารท้ังหลายยอมกลับแตท่ีไหน วัฏฏะยอมไมเปนไปในท่ีไหน  
นามก็ดี รูปกด็ ียอมดับหมดในท่ีไหน ฯ 
[๗๑] ภ. น้ํา ดนิ ไฟ ลม ยอมไมตั้งอยูในท่ีใด สงสารท้ังหลายยอมกลับ 
แตท่ีนี้ วัฏฏะยอมไมเปนไปในท่ีนี้ นามกด็ีรูปก็ดี ยอมดับหมดในท่ีนี้ ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาท่ี 18 
                      มหัทธนสูตรท่ี ๘         
[๗๒] ท. กษัตริยท้ังหลายมีทรัพยมาก มีสมบัติมาก ท้ังมีแวนแควน ไมรูจัก 
พอในกามท้ังหลาย ยอมขันแขงซ่ึงกันและกันเม่ือกษัตริยท้ังหลายน้ัน 
มัวขวนขวาย ลอยไปตามกระแสแหงภพ บุคคลพวกไหนไมมีความ 
ขวนขวาย ละความโกรธและความทะเยอทะยานเสียแลวในโลก ฯ 
[๗๓] ภ. บุคคลท้ังหลาย ละเรือน ละบุตร ละปศุสัตวท่ีรักบวชแลว กําจัดราคะ  
โทสะ และอวชิชาเสียแลว เปนผูมีอาสวะส้ินแลว เปนผูไกลจากกิเลส  
บุคคลพวกนั้นเปนผูไมขวนขวายในโลก ฯ 
                      จตุจักกสูตรท่ี ๙        
[๗๔] ท. ขาแตพระองคผูมีความเพยีรมาก สรีระมีจักร ๔ มีทวาร ๙ เต็ม 
ดวยของไมสะอาด ประกอบดวยโลภะ ยอมเปนดังวาเปอกตม  
ความออกไป (จากทุกข) ได จักมีไดอยางไร ฯ 
[๗๕] ภ. ตัดความผูกโกรธดวย กิเลสเปนเคร่ืองรอยรัดดวยความปรารถนา 
และความโลภอันลามกดวย ถอนตัณหาอันมีอวิชชาเปนมูลเสียแลว 
อยางนี้ ความออกไป (จากทุกข)จึงจกัมีได ฯ 
                     เอณิชังคสูตรท่ี ๑๐       
[๗๖] ท. พวกขาพระองคเขามาเฝาแลว ขอทูลถามพระองคผูมีความเพียร 
ซูบผอม มีแขงดังเนื้อทราย มีอาหารนอย ไมมีความโลภ เปนเหมือน  
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ราชสีหและชางเท่ียวไปผูเดียว ไมมีหวงใยในกามท้ังหลาย บุคคลจะ 
พนจากทุกขไดอยางไร ฯ 
[๗๗] ภ. กามคุณ ๕ มีใจเปนท่ี ๖ บัณฑิตประกาศแลวในโลก   บุคคลเลิก 
ความพอใจในนามรูปนี้ไดแลว ก็พนจากทุกขไดอยางนี้ ฯ 
                      จบสัตติวรรคท่ี ๓        
                     _____________________          
     สูตรท่ีกลาวในสัตติวรรคนั้น สัตติสูตร ผุสติสูตร ชฏาสูตร มโนนิวารณสูตร  
อรหันตสูตร ปชโชตสูตร สรสูตร มหัทธนสูตร จตุจักกสูตร  เปนท่ี ๙ กับเอณิชังคสูตร  
ครบ ๑๐ ฉะนีแ้ล ฯ      
                     ______________________            
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                    สตุลลปกายิกวรรคที่ ๔      
                       สัพภิสูตรท่ี ๑         
         [๗๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้        
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน อนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล เม่ือปฐมยามลวงไปแลว พวกเทวดาสตุลลปกายิกา 
 (ผูเทิดทูนธรรมของสัตบุรุษ) มากดวยกนั มีวรรณงาม  ยังพระวหิารเชตวันใหสวาง 
ท่ัวกัน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลว   จึงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวจึง 
ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ      
         [๗๙] เทวดาองคหนึ่ง คร้ันยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกลาวคาถานี้ในสํานัก 
พระผูมีพระภาควา     
บุคคลควรนั่งรวมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทกับพวกสัตบุรุษ 
บุคคลทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว มีแตคุณอันประเสริฐ ไมมี 
โทษอันลามกเลย ฯ 
         [๘๐] ลําดับนั้น เทวดาอื่นอีกไดกลาวคาถานี้ในสํานกัพระผูมีพระภาควา 
บุคคลควรนั่งรวมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทกับพวกสัตบุรุษ  
บุคคลทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว ยอมไดปญญา หาไดปญญาแต 
คนอันธพาลอื่นไม ฯ 
         [๘๑] ลําดับนั้นแล เทวดาอ่ืนอีกไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมี       
พระภาควา  
บุคคลควรนั่งรวมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทกับพวกสัตบุรุษ  
บุคคลทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว ยอมไมเศราโศก ในทาม 
กลางแหงเร่ืองเปนท่ีตั้งแหงความเศราโศก ฯ 
         [๘๒] ลําดับนั้นแล เทวดาอ่ืนอีกไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา  
บุคคลควรนั่งรวมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทกับพวกสัตบุรุษ   
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บุคคลทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว ยอมไพโรจนในทามกลาง 
แหงญาติ ฯ 
         [๘๓] ลําดับนั้นแล เทวดาอ่ืนอีกไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา  
บุคคลควรนั่งรวมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทกับพวกสัตบุรุษ  
สัตวท้ังหลายทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลวยอมไปสูสุคติ ฯ 
         [๘๔] ในลําดับนั้นแล เทวดาอ่ืนอีก ไดกลาวคาถานี้ในสํานกัพระผูมีพระภาควา       
บุคคลควรนั่งรวมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทกับพวกสัตบุรุษ  
สัตวท้ังหลายทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลวยอมดํารงอยูสบาย 
เนืองๆ ฯ 
     ในลําดับนัน้แล เทวดาอ่ืนอีก ไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาควา   ขาแตพระผูมี 
พระภาค คําของใครหนอแลเปนสุภาษิต ฯ 
         [๘๕] พระผูมีพระภาคตรัสบอกวา คําของพวกทานท้ังหมดเปนสุภาษิต       
โดยปริยาย ก็แตพวกทานจงฟงซ่ึงคําของเราบาง     
บุคคลควรนั่งรวมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทกับพวกสัตบุรุษ บุคคล 
ทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว ยอมพนจากทุกขท้ังปวง ฯ 
                      มัจฉริยสูตรท่ี ๒        
         [๘๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน 
อนาถบิณฑิตเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล เม่ือปฐมยามลวงไป แลว พวกเทวดา 
สตุลลปกายิกามากดวยกนั มีวรรณงาม ยังพระวหิารเชตวันท้ังส้ินใหสวาง เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลวจึงถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค แลวยืนอยู ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง ฯ     
         [๘๗] เทวดาตนหน่ึง คร้ันยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวคาถานี้ใน 
สํานักพระผูมีพระภาควา      
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เพราะความตระหน่ี และความประมาทอยางนี้ บุคคลจึงใหทานไมได  
บุคคลผูหวังบุญ รูแจงอยู พึงใหทานได ฯ 
         [๘๘] ในลําดับนั้นแล เทวดาอ่ืนอีก ไดกลาวคาถาท้ังหลายน้ีในสํานักพระผูมี 
พระภาควา       
คนตระหนีก่ลัวภยัใดยอมใหทานไมได ภัยนั้นนั่นแลยอมมีแกคน 
ตระหนี่ผูไมใหทาน คนตระหนี่ยอมกลัวความหวิและความกระหายใด  
ความหวิและความกระหายนัน้ยอมถูกตองคนตระหนีน่ั้นนั่นแลผูเปน 
พาลทั้งในโลกนี้และในโลกหนา ฉะนั้นบุคคลควรกําจัดความตระหนีอั่น 
เปนสนิมในใจ ใหทานเถิดเพราะบุญท้ังหลายยอมเปนท่ีพึง่ของสัตว 
ท้ังหลายในโลกหนา ฯ 
         [๘๙] ในลําดับนั้นแล เทวดาอ่ืนอีก ไดกลาวคาถาท้ังหลายน้ีในสํานัก พระผูมี 
พระภาควา       
ชนท้ังหลายเหลาใด เม่ือของมีนอยกแ็บงให เหมือนพวกเดินทางไกล 
ก็แบงของใหแกพวกท่ีเดนิทางรวมกัน ชนท้ังหลายเหลานัน้ เม่ือบุคคล 
ท้ังหลายเหลาอ่ืนตายแลว กช่ื็อวายอมไมตาย ธรรมนี้เปนของบัณฑิตแต 
ปางกอน ชนพวกหนึ่งเม่ือของมีนอยกแ็บงให ชนพวกหนึง่มีของมากก ็
ไมให ทักษณิาท่ีใหแตของนอย นับเสมอดวยพนั ฯ 
         [๙๐] ในลําดับนั้นแล เทวดาอ่ืนอีก ไดกลาวคาถาท้ังหลายน้ีในสํานักพระผูมีพระภาควา       
ทาน พวกพาลชนเม่ือให ใหไดยาก กุศลธรรม พวกพาลชนเม่ือทํา  
ทําไดยาก พวกอสัตบุรุษยอมไมทําตาม ธรรมของสัตบุรุษ อันพวก 
อสัตบุรุษดําเนนิตามไดแสนยาก เพราะฉะนั้น การไปจากโลกน้ีของพวก 
สัตบุรุษและของพวกอสัตบุรุษจึงตางกัน พวกอสัตบุรุษยอมไปสูนรก พวก 
สัตบุรุษยอมเปนผูดําเนินไปสูสวรรค ฯ 
     ในลําดับนัน้แล เทวดาอ่ืนอีก ไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระผูมี 
พระภาค คําของใครหนอแลเปนสุภาษิต ฯ 
         [๙๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา คําของพวกทานท้ังหมดเปนสุภาษติโดยปริยาย กแ็ต 
พวกทานจงฟงซ่ึงคําของเราบาง         
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บุคคลแมใด ยอมประพฤติธรรม ประพฤติสะอาด เปนผูเล้ียงภริยา  
และเม่ือของมีนอยกใ็หได เม่ือบุรุษแสนหนึ่งบูชาภิกษุพนัหนึ่ง หรือ 
บริจาคทรัพยพันกหาปณะ การบูชาของบุคคลเหลานั้น ยอมไมถึงสวน 
รอย ของบุคคลอยางนั้น ฯ 
[๙๒] ในลําดบันั้นแล เทวดาอ่ืนอีก ไดกลาวกะพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
การบูชาอันไพบูลยใหญโตนี ้ยอมไมเทาถึงสวนแหงทานท่ีบุคคลให 
ดวยความประพฤติธรรม เพราะเหตุอะไร เม่ือบุรุษแสนหนึ่งบูชาภิกษ ุ
พันหนึ่ง หรือบริจาคทรัพยพันกหาปณะการบูชาของบุรุษเหลานั้นยอม 
ไมถึงสวนรอยของบุคคลอยางนั้น ฯ 
         [๙๓] ในลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเทวดานัน้ดวย พระคาถาวา  
บุคคลเหลาหนึ่ง ตั้งอยูในกรรมปราศจากความสงบ (ปราศจากธรรม)  
โบยเขา ฆาเขา ทําใหเขาเศราโศกแลวใหทานทานนั้นจัดวาทาน 
มีหนาอันนองดวยน้ําตา จดัวาทานเปนไปกบัดวยอาชญา จึงยอมไมเทา 
ถึงสวนแหงทานท่ีใหดวยความสงบ(ประพฤติธรรม) เม่ือบุรุษแสนหนึ่ง 
บูชาภิกษพุันหนึ่ง หรือบริจาคทรัพยพันกหาปณะ การบูชาของบุรุษ 
เหลานั้น ยอมไมถึงสวนรอยของบุคคลอยางนั้น โดยนัยอยางนี้ ฯ 
                       สาธุสูตรท่ี ๓          
         [๙๔] คร้ังนั้นแล เม่ือปฐมยามลวงไปแลว พวกเทวดาสตุลลปกายิกามากดวยกัน  
มีวรรณงาม ยังพระวหิารเชตวันท้ังส้ินใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมี พระภาคถึงท่ี 
ประทับ คร้ันถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลว จึงไดยืนอยู ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ   
         [๙๕] เทวดาองคหนึ่ง คร้ันยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดเปลงอุทานนี้ใน 
สํานักพระผูมีพระภาควา     
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ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ทานยังประโยชนใหสําเร็จไดแลเพราะความ 
ตระหนีแ่ละความประมาทอยางนี้ บุคคลจงึใหทานไมได อันบุคคล 
ผูหวังบุญ รูแจงอยู พึงใหทานได ฯ 
[๙๖] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานนี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา 
ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ทานยังประโยชนใหสําเร็จไดแลอนึ่ง แมเม่ือ 
ของมีอยูนอย ทานก็ยังประโยชนใหสําเร็จไดบุคคลพวกหนึ่ง เม่ือของ 
มีนอย ยอมแบงใหได บุคคลพวกหนึ่ง มีของมากก็ใหไมได ทักษณิา 
ท่ีใหแตของนอย ก็นับเสมอดวยพัน ฯ 
[๙๗] ในลําดบันั้นแล เทวดาอ่ืนอีก ไดเปลงอุทานนี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา 
ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ทานยังประโยชนใหสําเร็จไดแลแมเม่ือ 
ของมีอยูนอย ทานก็ยังประโยชนใหสําเร็จได อนึ่งทานท่ีใหแมดวยศรัทธา 
ก็ยังประโยชนใหสําเร็จได นกัปราชญท้ังหลายกลาววาทานและการรบ 
เสมอกัน พวกวีรบุรุษแมมีนอย ยอมชนะคนขลาดท่ีมากได ถาบุคคล 
เช่ืออยูยอมใหส่ิงของแมนอยได เพราะฉะนั้นแล ทายกนัน้ยอมเปนผูมี 
ความสุขในโลกหนา ฯ 
[๙๘] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานนี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา 
ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ทานยังประโยชนใหสําเร็จไดแลแมเม่ือของ 
มีอยูนอย การใหทานไดเปนการดี อนึ่ง ทานท่ีใหแมดวยศรัทธาก็ยัง 
ประโยชนใหสําเร็จได อนึ่ง ทานท่ีใหแกบุคคลผูมีธรรมอันไดแลว 
 ยิ่งเปนการดี บุคคลใดเกิดมายอมใหทานแกผูมีธรรมอันไดแลว ผูมี 
ธรรมอันบรรลุแลวดวยความหม่ันและความเพียร บุคคลนั้นลวงพนนรก 
แหงยมราช ยอมเขาถึงสถานอันเปนทิพย ฯ 
[๙๙] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานนี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา 
ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ทานยังประโยชนใหสําเร็จไดแล   แมเม่ือของ 
มีอยูนอย การใหทานไดเปนการดี ทานท่ีใหแมดวยศรัทธาก็ยัง 
ประโยชนใหสําเร็จได ทานที่ใหแกบุคคลผูมีธรรมอันไดแลว ยิ่งเปน 
การดี อนึ่ง ทานท่ีบุคคลเลือกใหยิ่งเปนการดี ทานท่ีเลือกให พระสุคต  
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ทรงสรรเสริญแลวบุคคลท้ังหลายผูควรแกทักษิณา ยอมมีอยูในโลกคือ 
หมูสัตวนี้ ทานท้ังหลาย อันบุคคลใหแลวในบุคคลท้ังหลายน้ัน ยอม 
มีผลมาก เหมือนพืชท้ังหลายท่ีบุคคลหวานแลวในนาดี ฯ 
[๑๐๐] ในลําดบันั้นแล เทวดาอ่ืนอีก ไดเปลงอุทานนี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา 
ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ทานยังประโยชนใหสําเร็จไดแล  แมเม่ือของ 
มีอยูนอย การใหทานไดเปนการดี ทานท่ีใหแมดวยศรัทธาก็ให 
ประโยชนสําเร็จได ทานท่ีใหแกบุคคลผูมีธรรมอันไดแลวยิ่งเปนการดี  
อนึ่ง ทานท่ีบุคคลเลือกใหยิ่งเปนการดี อนึ่ง ความสํารวมแมในสัตว 
ท้ังหลายยิ่งเปนการดีบุคคลใดประพฤติเปนผูไมเบียดเบียนสัตวท้ังหลาย 
อยู ไมทําบาป เพราะกลัวความติเตียนแหงผูอ่ืน บัณฑิตท้ังหลายยอม 
สรรเสริญบุคคลซ่ึงเปนผูกลัวบาป แตไมสรรเสริญบุคคลผูกลาในการ 
ทําบาปนั้น สัตบุรุษท้ังหลายยอมไมทําบาป เพราะความกลัวบาป 
แทจริง ฯ 
     ในลําดับนัน้แล เทวดาอ่ืนอีก ไดกลาวคํานี้กะพระผูมีพระภาควา   ขาแตพระผูมี 
พระภาค คําของใครหนอแลเปนสุภาษิต ฯ 
         [๑๐๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา คําของพวกทานท้ังหมดเปนสุภาษติ  โดยปริยาย แตวาพวก 
ทานจงฟงซ่ึงคําของเราบาง    
ก็ทานอันบัณฑิตสรรเสริญแลวโดยสวนมากโดยแท กแ็ตธรรมบท  
(นิพพาน) แหละประเสริฐวาทาน เพราะวาสัตบุรุษท้ังหลายผูมีปญญา  
ในกาลกอนกด็ี ในกาลกอนกวากด็ี บรรลุซ่ึงนิพพานแลวแทจริง ฯ 
                       นสันติสูตรท่ี ๔        
         [๑๐๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั  อารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ  
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     คร้ังนั้นแล เม่ือปฐมยามลวงไปแลว พวกเทวดาสตุลลปกายิกามากดวยกัน มีวรรณ 
งาม ยังพระวิหารเชตวันท้ังส้ินใหสวางเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี ประทับ คร้ัน 
แลวจึงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวยืนอยู ณ ท่ีควรสวน   ขางหนึ่ง ฯ 
         [๑๐๓] เทวดาตนหน่ึง คร้ันยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกลาวคาถานี้ใน 
สํานักพระผูมีพระภาควา     
กามทั้งหลายในหมูมนุษยท่ีเปนของเท่ียงยอมไมมี บุรุษผูเกี่ยวของแลว  
ผูประมาทแลวในอารมณเปนท่ีตั้งแหงความใครท้ังหลายอันมีอยูในหมู 
มนุษยนี้ ไมมาถึงนิพพานเปนท่ีไมกลับมาแตวัฏฏะเปนท่ีตั้งแหงมัจจุ  
เบญจขันธเกิดแตฉันทะทุกขก็เกิดแตฉันทะ เพราะกําจัดฉันทะเสีย  
จึงกําจัดเบญจขันธได เพราะกําจัดเบญจขันธได จึงกําจดัทุกขได  
อารมณอันงามท้ังหลายในโลกไมเปนกาม ความกําหนัดท่ีพรอมไปดวย 
ความดําริเปนกามของบุรุษ อารมณอันงามท้ังหลายยอมตั้งอยูในโลก 
อยางนั้นนั่นแหละ บุคคลผูมีปญญาท้ังหลายยอมกําจัดฉันทะในอารมณ 
ท้ังหลายน้ันโดยแท บุคคลพึงละความโกรธเสีย พึงท้ิงมานะเสีย พึง 
ลวงสังโยชนท้ังปวงเสียทุกขท้ังหลาย ยอมไมตกถึงบุคคลนั้น ผูไม 
เกี่ยวของในนามรูป ผูไมมีกิเลสเปนเคร่ืองกังวล ขีณาสวภิกษุละ 
บัญญัติเสียแลว ไมติดมานะแลว ไดตดัตัณหาในนามรูปนี้เสียแลว 
พวกเทวดา พวกมนษุย ในโลกนี้ก็ดี ในโลกอ่ืนก็ดี ในสวรรค 
ท้ังหลายก็ดี ในสถานเปนท่ีอาศัยแหงสัตวท้ังปวงก็ดเีท่ียวคนหา ก ็
ไมพบขีณาสวภิกษนุั้น ผูมีเคร่ืองผูกอันตัดเสียแลว ไมมีทุกข ไมมี 
ตัณหา ฯ 
[๑๐๔] (ทานพระโมฆราชกลาว) 
ก็หากวา พวกเทวดา พวกมนษุย ในโลกน้ีกด็ี ในโลกอ่ืนกด็ี ไม 
ไดเหน็พระขีณาสพนั้น ผูอุดมกวานรชน ผูประพฤติประโยชนเพื่อพวก 
นรชน ผูพนแลวอยางนั้น เทวดาและมนุษยเหลาใด ยอมไหว 
พระขีณาสพนัน้ เทวดาและมนุษยเหลานั้น ยอมเปนผูอันบัณฑิตพึง 
สรรเสริญ ฯ  
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         [๑๐๕] (พระผูมีพระภาคตรัส)     
ดูกรภกิษุ แมพวกเทวดาและมนุษยเหลานัน้ ยอมเปนผูอันบัณฑิตพึง 
สรรเสริญ พวกเทวดาและมนุษยเหลาใด ยอมไหวขีณาสวภกิษุนัน้ ผูพน 
แลวอยางนั้น ดูกรภกิษุ แมพวกเทวดาและมนุษยเหลานัน้รูธรรมแลว  
ละวิจกิิจฉาแลว กย็อมเปนผูลวงแลวซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองของ ฯ 
                     อุชฌานสัญญีสูตรท่ี ๕     
         [๑๐๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น เม่ือปฐมยามลวงไปแลว พวกเทวดาผูมีความ 
มุงหมายเพงโทษมากดวยกนั มีวรรณงาม ยังพระ  วิหารเชตวันท้ังส้ินใหสวางเขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ แลวจึงไดลอย    อยูในอากาศ ฯ           
         [๑๐๗] เทวดาตนหน่ึง คร้ันลอยอยูในอากาศแลว ไดกลาวคาถานี้ใน สํานักพระผูมี 
พระภาควา  
บุคคลใดประกาศตนอันมีอยูโดยอาการอยางอ่ืน ใหเขารูโดยอาการอยาง 
อ่ืน บุคคลนั้นลวงปจจยัเขากนิดวยความเปนขโมย เหมือนความลวงกิน 
แหงพรานนก ก็บุคคลทํากรรมใดควรพูดถึงกรรมน้ัน ไมทํากรรมใด ก ็
ไมควรพูดถึงกรรมนั้นบัณฑติท้ังหลายยอมรูจักบุคคลนั้น ผูไมทํา มัว 
แตพูดอยู ฯ 
         [๑๐๘] พระผูมีพระภาคตรัสคาถาท้ังหลายนีว้า 
ใครๆ ไมอาจดาํเนินปฏิปทานี้ดวยเหตุสักวาพูด หรือฟงสวนเดยีว บุคคล 
ผูมีปญญาท้ังหลาย ผูมีฌาน ยอมพนจากเคร่ืองผูกของมาร ดวยปฏิปทา 
อันมั่นคงนี้บุคคลผูมีปญญาท้ังหลาย ทราบความเปนไปของโลกแลวรู 
แลว เปนผูดับกิเลส ขามตัณหาเปนเคร่ืองเกี่ยวของในโลกแลวยอมไม 
พูดโดยแท ฯ 
         [๑๐๙] ในลําดับนั้นแล เทวดาเหลานัน้ลงมายืนบนแผนดิน หมอบลงใกลพระบาทท้ัง 
สองของพระผูมีพระภาคแลว ไดทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาควาขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ โทษ  
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ของพวกขาพเจาลวงไปแลว พวกขาพเจาเหลาใด เปนพาลอยางไร เปนผูหลงแลวอยางไร  
เปนผูไมฉลาดอยางไร ไดสําคัญ แลววาพระผูมีพระภาคอันพวกเราพึงรุกราน ขาแตพระผูมีพระ 
ภาคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดอดโทษของพวกขาพเจานัน้ เพื่อจะสํารวมในกาลตอไป ฯ      
     ในลําดับนัน้แล พระผูมีพระภาคไดทรงยิ้มแยม ฯ           
         [๑๑๐] ในลําดับนั้นแล เทวดาเหลานัน้ผูเพงโทษโดยประมาณย่ิง กลับ ข้ึนไปบน 
อากาศ เทวดาตนหน่ึงไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา       
เม่ือเราแสดงโทษอยู ถาบุคคลใดมีความโกรธอยูในภายในมีความเคือง 
หนัก ยอมไมอดโทษให บุคคลน้ันยอมสอดสวมเวร หากวาในโลกนี้  
โทษก็ไมมี ความผิดก็ไมมี เวรท้ังหลายก็ไมสงบ ในโลกน้ีใครพึงเปน 
คนฉลาด เพราะเหตุไร โทษทั้งหลายของใครก็ไมมี ความผิดของใครก็ 
ไมมีใครไมถึงแลวซ่ึงความหลงใหล ในโลกน้ี ใครยอมเปนผูมีปญญา  
เปนผูมีสติในกาลทั้งปวง ฯ 
         [๑๑๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา    
โทษท้ังหลายก็ไมมี ความผิดก็ไมมีแกพระตถาคตน้ัน ผูตรัสรูแลว ผู 
เอ็นดูแกสัตวท้ังปวง พระตถาคตนั้นไมถึงแลวซ่ึงความหลงใหล พระ 
ตถาคตน้ันยอมเปนผูมีปญญา เปนผูมีสติในกาลทั้งปวง เม่ือพวกทาน 
แสดงโทษอยู หากบุคคลใดมีความโกรธอยูในภายใน มีความเคืองหนกั 
 ยอมไมอดโทษให บุคคลนัน้ยอมสอดสวมเวร เราไมชอบเวรน้ัน เรา 
ยอมอดโทษแกทานท้ังหลาย ฯ 
                       สัทธาสูตรท่ี ๖         
         [๑๑๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล เม่ือปฐมยามลวง ไปแลว พวกเทวดา 
สตุลลปกายิกามากดวยกนั มีวรรณงาม ยงัพระวหิารเชตวัน     ท้ังส้ินใหสวาง เขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลวจงึถวายอภวิาท  พระผูมีพระภาคแลวยนือยู ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง ฯ            
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         [๑๑๓] เทวดาตนหน่ึง คร้ันยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกลาวคาถานี้ 
ในสํานักพระผูมีพระภาควา     
ศรัทธาเปนเพือ่นสองของคน หากวาความเปนผูไมมีศรัทธาไมตั้งอยู แต 
นั้นบริวารยศและเกียรตยิศยอมมีแกเขาน้ันอนึ่ง เขาน้ันละท้ิงสรีระแลว 
ก็ไปสูสวรรค บุคคลพึงละความโกรธเสีย พึงท้ิงมานะเสีย พึงลวง 
สังโยชนท้ังปวงเสียกเิลสเปนเคร่ืองเกี่ยวของ ยอมไมเกาะเกีย่วบุคคล 
นั้น ผูไมเกีย่วของในนามรูป ผูไมมีกิเลสเปนเคร่ืองกังวล ฯ 
         [๑๑๔] (พระผูมีพระภาคตรัสวา)  
พวกชนพาลผูมีปญญาทราม ยอมตามประกอบความประมาทสวนนัก 
ปราชญยอมรักษาความไมประมาท เหมือนบุคคลรักษาทรัพยอันประเสริฐ  
บุคคลอยาตามประกอบความประมาทและอยาตามประกอบความสนทิ 
สนมดวยอํานาจความยนิดีทางกาม เพราะวาบุคคลไมประมาทแลวเพง 
พินิจอยู ยอมบรรลุบรมสุข ฯ 
                       สมยสูตรท่ี ๗           
         [๑๑๕] ขาพเจาสดับมาแลวอยางนี้          
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปามหาวัน เขตกรุงกบิลพสัดุ แควนสักกะ  
กับดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ลวนเปนพระอรหันต   ก็พวกเทวดามาแตโลกธาตุสิบ 
แลว ประชุมกนัมาก เพื่อจะเหน็พระผูมีพระภาค   และพระภิกษุสงฆ ฯ       
         [๑๑๖] ในคร้ังนั้นแล เทวดา ๔ องคท่ีเกิดในหมูพรหมชั้นสุทธาวาส  ไดมีความดําริ 
วา พระผูมีพระภาคพระองคนี้แล ประทับอยู ณ ปามหาวัน เขต กรุงกบิลพัสดุ แควนสักกะ กับ 
ดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ลวน  เปนพระอรหันต ก็พวกเทวดามาแตโลกธาตุ 
สิบประชุมกันมาก เพื่อจะเหน็พระผูมี       พระภาคและพระภกิษุสงฆ ไฉนหนอแมเราท้ังหลายควร 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  คร้ันเขาไปเฝาแลว พึงกลาวคาถาคนละคาถา ในสํานักพระผูมี 
พระภาค ฯ         
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         [๑๑๗] ในคร้ังนั้นแล พวกเทวดาทั้ง ๔ นั้นจงึหายจากหมูพรหมช้ัน  สุทธาวาส มา 
ปรากฏอยูเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค เหมือนบุรุษผูมีกําลัง เหยยีดแขนท่ีคูออกหรือคูแขนท่ี 
เหยยีดเขา ฉะนั้น ฯ          
         [๑๑๘] เทวดาองคหนึ่ง คร้ันยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวไดกลาว    คาถาน้ี 
ในสํานักพระผูมีพระภาควา     
การประชุมใหญในปาใหญ มีพวกเทวดามาประชุมกันแลว  พวกขาพเจา 
มาสูท่ีชุมนุมอันเปนธรรมนี้ เพื่อจะเยี่ยมหมูพระผูท่ีใครๆ ใหแพไมได ฯ 
         [๑๑๙] ในลําดับนั้นแล เทวดาองคอ่ืนอีก ไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา       
ภิกษุท้ังหลายในท่ีประชุมนั้นตั้งจิตม่ันแลว ไดทําจิตของตนให 
ตรงแลวภกิษท้ัุงปวงนั้นเปนบัณฑิตยอมรักษาอินทรียท้ังหลาย 
 ดุจดังวานายสารถีถือบังเหียน ฉะนั้น ฯ 
         [๑๒๐] ในลําดับนั้นแล เทวดาองคอ่ืนอีก ไดกลาวคาถานี้ในสํานัก  พระผูมีพระภาควา       
ภิกษุท้ังหลายนั้นตัดกเิลสดังตะปูเสียแลว ตัดกิเลสดังวาล่ิมสลักเสีย 
แลว ถอนกิเลสดังวาเสาเข่ือนเสียแลว มิไดมีความหวั่นไหว เปนผู 
หมดจดปราศจากมลทิน อันพระพุทธเจาผูมีจักษุทรงฝกดีแลว เปน 
หมูนาคหนุมประพฤติอยู ฯ 
         [๑๒๑] ในลําดับนั้นแล เทวดาองคอ่ืนอีก ไดกลาวคาถานี้ในสํานัก พระผูมีพระภาควา       
ชนเหลาใดเหลาหนึ่งถึงแลวซ่ึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ชนเหลานั้นจัก 
ไมไปสูอบายภูมิ ละรางกายอันเปนของมนุษยแลวจกัยังหมูเทวดาให 
บริบูรณ ฯ 
                       สกลิกสูตรท่ี ๘         
         [๑๒๒] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้       
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ มิคทายวัน ในสวนมัททกจุฉิ   เขตพระนคร 
ราชคฤห  
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 ก็โดยสมัยนั้นแล พระบาทของพระผูมีพระภาคถูกสะเกด็ หินกระทบแลว ไดยินวา 
 เวทนาทั้งหลาย ของพระผูมีพระภาคมาก เปนความ     ลําบากมีในพระสรีระ กลาแข็ง เผ็ดรอน  
ไมสําราญ ไมทรงสบาย ไดยินวา   พระผูมีพระภาคทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกล้ันเวทนาท้ังหลาย 
 ไมทรงเดือดรอน ในครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาครับส่ังใหปูผาสังฆาฏิส่ีช้ัน ทรงสําเร็จสีหไสยาส         
โดยพระปรัสเบ้ืองขวา ซอนพระบาทเหล่ือมดวยพระบาท ทรงมีพระสติสัมปชัญญะอยู ฯ         
         [๑๒๓] คร้ังนั้นแล เม่ือปฐมยามลวงไปแลว พวกเทวดาสตุลลปกายิกา  เจ็ดรอย มี 
วรรณงาม ยังสวนมัททกุจฉิท้ังส้ินใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค      ถึงท่ีประทับ คร้ันแลว 
ถวายอภวิาทพระผูมีพระภาคแลวไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวน      ขางหนึ่ง ฯ 
         [๑๒๔] เทวดาตนหน่ึงคร้ันยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดเปลง อุทานนี้ใน 
สํานักพระผูมีพระภาควา พระสมณโคดมผูเจริญเปนนาคหนอ กแ็หละ  พระสมณโคดม ทรงมี 
พระสติสัมปชัญญะ ทรงอดกล้ันซ่ึงเวทนาท้ังหลายอันมีใน    พระสรีระเกิดข้ึนแลว เปนความ 
ลําบาก กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมสําราญ ไมทรง   สบาย ดวยความท่ีพระสมณโคดมเปนนาค มิ 
ไดทรงเดือดรอน ฯ       
         [๑๒๕] ในครั้งนั้นแล เทวดาอ่ืนอีก ไดเปลงอุทานนีใ้นสํานักพระผูมี พระภาควา  
พระสมณโคดมผูเจริญ เปนสีหะหนอ ก็แหละพระสมณโคดมทรง  มีพระสติสัมปชัญญะอดกล้ัน 
ซ่ึงเวทนาท้ังหลายอันมีในพระสรีระเกิดข้ึนแลว เปน ความลําบาก กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมสําราญ  
ไมทรงสบาย ดวยความท่ีพระ สมณโคดมเปนสีหะ มิไดทรงเดือดรอน ฯ            
         [๑๒๖] ในคร้ังนั้นแล เทวดาอ่ืนอีก ไดเปลงอุทานนีใ้นสํานักพระผูมี พระภาควา  
พระสมณโคดมผูเจริญเปนอาชาไนยหนอ ก็แหละพระสมณโคดมทรงมีพระสติสัมปชัญญะอด 
กล้ันเวทนาท้ังหลายอันมีในพระสรีระเกิดข้ึนแลว เปน      ความลําบาก กลาแข็ง เผ็ดรอน ไม 
สําราญ ไมทรงสบาย ดวยความท่ีพระสมณโคดมเปนอาชาไนย มิไดทรงเดือดรอน ฯ         
         [๑๒๗] ในครั้งนั้นแล เทวดาอ่ืนอีก ไดเปลงอุทานนีใ้นสํานักพระผูมี พระภาควา  
พระสมณโคดมผูเจริญเปนผูองอาจหนอ กแ็หละพระสมณโคดม  ทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกล้ัน 
ซ่ึงเวทนาท้ังหลาย อันมีในพระสรีระเกิดข้ึนแลว    เปนความลําบาก กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมสําราญ 
 ไมทรงสบาย ดวยความท่ี    พระสมณโคดมเปนผูองอาจ มิไดทรงเดือดรอน ฯ      
         [๑๒๘] ในครั้งนั้นแล เทวดาอ่ืนอีก ไดเปลงอุทานนีใ้นสํานักพระผูมี พระภาควา  
พระสมณโคดมผูเจริญเปนผูใฝธุระหนอ กแ็หละพระสมณโคดม ทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกล้ัน  
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เวทนาทั้งหลายอันมีในพระสรีระเกิดข้ึนแลว เปน  ความลําบาก กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมสําราญ ไม 
ทรงสบาย ดวยความท่ีพระสมณโคดมเปนผูใฝธุระ มิไดทรงเดือดรอน ฯ    
         [๑๒๙] ในคร้ังนั้นแล เทวดาอ่ืนอีก ไดเปลงอุทานนีใ้นสํานักพระผูมีพระภาควา  
พระสมณโคดมผูเจริญเปนผูฝกแลวหนอ กแ็หละพระสมณโคดม    ทรงมีพระสติสัมปชัญญะ อด 
กล้ันซ่ึงเวทนาท้ังหลายอันมีในพระสรีระเกดิข้ึนแลว        เปนความลําบาก กลาแข็ง เผ็ดรอน ไม 
สําราญ ไมทรงสบาย ดวยความท่ีพระ    สมณโคดมเปนผูฝกแลว มิไดทรงเดือดรอน ฯ      
         [๑๓๐] ในคร้ังนั้นแล เทวดาอ่ืนอีก ไดเปลงอุทานนีใ้นสํานักพระผูมีพระภาควา  
ทานท้ังหลายจงดูสมาธิท่ีพระสมณโคดมใหเจริญดีแลว อนึ่ง จิตพระสมณโคดมใหพนดีแลว  
อนึ่ง จิตเปนไปตามราคะ พระสมณโคดมไมใหนอม   ไปเฉพาะแลว อนึ่ง จิตเปนไปตามโทสะ 
 พระสมณโคดมไมใหกลับมาแลว  อนึ่ง จิตพระสมณโคดมหาตองต้ังใจขม ตองคอยหามกนัไม  
บุคคลใดพึงสําคัญ พระสมณโคดมผูเปนบุรุษนาค เปนบุรุษสีหะ เปนบุรุษอาชาไนย เปนบุรุษ 
องอาจเปนบุรุษใฝธุระ เปนบุรุษฝกแลวเหน็ปานนีว้าเปนผูอันตนพึงลวงเกิน บุคคลนัน้  จะเปน 
อะไรนอกจากไมมีตา ฯ           
     เทวดานั้นคร้ันกลาวดังนี้แลว ไดกลาวคาถาทั้งหลายน้ีวา           
พราหมณท้ังหลายมีเวทหา มีตบะ ประพฤตอิยูตั้งรอยป  แตจิตของ 
พราหมณเหลานั้นไมพนแลวโดยชอบ พราหมณเหลานั้นมีจิตเลว ยอม 
ไมลุถึงฝง ฯ 
พราหมณเหลานั้น เปนผูอันตณัหาครอบงําแลว เกีย่วของดวยพรตและ 
ศีล ประพฤติตบะอันเศราหมองอยูตั้งรอยปแตจิตของพราหมณเหลา 
นั้นไมพนแลวโดยชอบ พราหมณเหลานั้นมีจิตเลว ยอมไมลุถึงฝง ฯ         
 ความฝกฝนยอมไมมีแกบุคคลท่ีใครมานะ ความรูยอมไมมีแกบุคคลท่ีมี 
จิตไมตั้งม่ัน บุคคลผูเดียวเมื่ออยูในปา ประมาทอยูแลว ไมพึงขามพน 
ฝงแหงแดนมจัจุได ฯ 
บุคคลละมานะแลว มีจิตต้ังม่ันดีแลว มีจิตดี พนในธรรมท้ังปวงแลว  
ผูเดียว อยูในปา ไมประมาทแลว บุคคลนัน้พึงขามพนฝงแหงแดนมัจจุ 
ได ฯ  
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                    ปฐมปชชุนนธีตสูุตรท่ี ๙   
         [๑๓๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้        
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาในปามหาวนั    เขตพระนคร 
เวสาลี คร้ังนั้นแล เม่ือปฐมยามลวงไปแลว ธิดาของทาวปชชุนนะ  ช่ือโกกนทา มีวรรณิอัน 
งาม ยังปามหาวันท้ังส้ินใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค      ถึงท่ีประทับ คร้ันแลวจงึ 
ถวายอภวิาท แลวยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
         [๑๓๒] ธิดาของทาวปชชุนนะ ช่ือโกกนทา คร้ันยนือยู ณ ท่ีควร สวนขางหนึ่งแลว ได 
กลาวคาถาท้ังหลายน้ีในสํานักพระผูมีพระภาควา       
หมอมฉันช่ือวาโกกนทา เปนธิดาของทาวปชชุนนะ ยอมไหวเฉพาะ 
พระสัมพุทธเจาผูเลิศกวาสัตว ผูเสด็จอยูในปา เขตพระนครเวสาลี  
สุนทรพจนวา ธรรมอันพระสัมพุทธเจาผูมีพระปญญาจักษุ ตามตรัสรู 
แลวดังนี้ หมอมฉันไดยนิแลวในกาลกอน แทจริง หมอมฉันนั้น  
เม่ือพระสุคตผูเปนมุนีทรงแสดงอยู ยอมรูประจักษในกาลนี้ ชนเหลา 
ใดเหลาหนึ่งมีปญญาทราม ติเตียนธรรมอันประเสริฐเท่ียวไปอยู   ชน 
เหลานั้น ยอมเขาถึงโรรุวนรกอันรายกาจ ประสบทุกขตลอดกาลนาน  
สวนชนท้ังหลายเหลาใดแล ประกอบดวยความอดทนและความสงบใน 
ธรรมอันประเสริฐ ชนท้ังหลายเหลานัน้ ละรางกายอันเปนของมนุษย  
แลวจักยังหมูเทวดาใหบริบูรณ ฯ 
                   ทุติยปชชุนนธีตสูุตรท่ี ๑๐ 
         [๑๓๓] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้        
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาในปามหาวนั    เขตพระนคร 
เวสาลี คร้ังนั้นแล เม่ือปฐมยามลวงไปแลว ธิดาของทาวปชชุนนะ  ช่ือจลุลโกกนทา มีวรรณงาม  
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 ยังปามหาวันท้ังส้ินใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลวจึงถวายอภิวาท 
พระผูมีพระภาค แลวยนือยู ณ ท่ี         ควรสวนขางหนึ่ง ฯ      
         [๑๓๔] ธิดาของทาวปชชุนนะ ช่ือจุลลโกกนทา คร้ันยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง 
 ไดกลาวคาถาท้ังหลายในสํานักพระผูมีพระภาควา  
ธิดาของทาวปชชุนนะ ช่ือโกกนทา มีวรรณสวางดังสายฟามาแลวใน 
ท่ีนี้ ไหวพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ไดกลาวแลวซ่ึงคาถา 
ท้ังหลายน้ีมีประโยชนเทยีว หมอมฉันพึงจําแนกธรรมน้ันโดยปริยายแม 
มาก ธรรมเชนนั้นมีอยูโดยปริยาย ธรรมเทาใดท่ีหมอมฉันศึกษาแลวดวย 
ใจ หมอมฉันจกักลาวอรรถแหงธรรมนั้นโดยยอ ใครๆ ไมควรทํากรรม 
อันลามกดวยวาจา ดวยใจ หรือดวยกายอยางไรๆ ในโลกท้ังปวง  
ใครๆ ละกามท้ังหลายแลว มีสติสัมปชัญญะ ไมพึงเสพทุกขอันไม 
ประกอบดวยประโยชน ฯ 
                  จบ สตุลลปกายิกวรรค ท่ี ๔    
                     _________________________            
     สูตรท่ีกลาวในสตุลลปกายิกวรรคนั้น สัพภิสูตร มัจฉริสูตร สาธุสูตร  นสันติสูตร  
อุชฌานสัญญิสูตร สัทธาสูตร สมยสูตร สกลิกสูตร ปชชุนนธีตุสูตรท้ัง ๒ สูตร ฉะนี้แล ฯ      
                      _________________________             
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                      อาทิตตวรรคท่ี ๕         
                      อาทิตตสูตรท่ี ๑         
         [๑๓๕] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้       
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ  ทานอานาถ 
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล เม่ือปฐมยามลวงไปแลว เทวดาองคหนึ่ง ซ่ึง 
มีวรรณงาม ยังพระวหิารเชตวันท้ังส้ินใหสวาง  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
คร้ันแลวจึงอภวิาทพระผูมีพระภาค แลวยนื     อยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ        
         [๑๓๖] เทวดานัน้ยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวคาถา  เหลานี้ในสํานักพระผูมีพระ 
ภาควา    
เม่ือเรือนถูกไฟไหมแลว เจาของเรือนขนเอาภาชนะใดออกไปได ภาชนะ 
นั้นยอมเปนประโยชนแกเขา สวนส่ิงของท่ีมิไดขนออกไป ยอมไหมใน 
ไฟนั้น ฉันใด ฯ 
โลก (คือหมูสัตว) อันชราและมรณะเผาแลว ก็ฉันน้ัน ควรนําออก  
(ซ่ึงโภคสมบัติ) ดวยการใหทาน เพราะทานวัตถุท่ีบุคคลใหแลว ไดช่ือ 
วานําออกดีแลว ฯ 
ทานวัตถุท่ีบุคคลใหแลวนั้นยอมมีสุขเปนผล ท่ียังมิไดใหยอมไมเปน 
เหมือนเชนนัน้ โจรยังปลนได พระราชายงัริบไดเพลิงยงัไหมได หรือ 
สูญหายไปได ฯ 
อนึ่ง บุคคลจําตองละรางกายพรอมดวยส่ิงเคร่ืองอาศัยดวยตายจากไป  
ผูมีปญญารูชัด ดั่งนี้แลว ควรใชสอยและใหทาน ฯ 
เม่ือไดใหทานและใชสอยตามควรแลว จะไมถูกติฉิน เขาถึง สถานท่ี 
อันเปนสวรรค ฯ  
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กินททสูตรท่ี ๒ 
[๑๓๗] เทวดาทูลถามวา 
บุคคลใหส่ิงอะไรช่ือวาใหกาํลัง ใหส่ิงอะไรช่ือวาใหวรรณะ  ใหส่ิงอะไร 
ช่ือวาใหความสุข ใหส่ิงอะไรชื่อวาใหจักษแุละบุคคลเชนไรช่ือวาให 
ทุกส่ิงทุกอยาง ขาพระองคทูลถามพระองค ขอพระองคตรัสบอกแก 
ขาพระองคดวยเถิด ฯ 
[๑๓๘] พระผูมีพระภาคตรสัตอบวา 
บุคคลใหอาหารช่ือวาใหกําลัง ใหผาช่ือวาใหวรรณะ ใหยานพาหนะช่ือ 
วาใหความสุข ใหประทีปโคมไฟชื่อวาใหจกัษุและผูท่ีใหท่ีพักพาอาศัย 
ช่ือวาใหทุกส่ิงทุกอยาง สวนผูท่ีพรํ่าสอนธรรมช่ือวาใหอมฤตธรรม ฯ 
                       อันนสูตรท่ี ๓          
         [๑๓๙] เทวดากราบทูลวา          
เทวดาและมนษุยท้ังสองพวก ตางก็พอใจอาหารดวยกันท้ังนั้น  เออ  
ก็ผูท่ีไมพอใจอาหารชื่อวายกัษโดยแท ฯ 
         [๑๔๐] พ. ชนเหลาใดมีใจผองใสแลว ใหอาหารนัน้ดวยศรัทธา   อาหารนั้น 
แลยอมพะนอเขาท้ังในโลกนีแ้ละโลกหนา เพราะเหตุนั้นบุคคลพึงนํา 
ความตระหนี่ใหปราศจากไป พึงขมความ  ตระหนี่ซ่ึงเปนตัวมลทินเสียให 
ทาน เพราะบุญท้ังหลายเปนท่ีพึ่งของเหลาสัตวในโลกหนา ฯ 
                      เอกมูลสูตรท่ี ๔         
         [๑๔๑] เทวดากราบทูลวา          
บาดาล มีรากอันเดียว มีความวนสอง มีมลทินสาม มี  เคร่ืองลาดหา 
เปนทะเล หมุนไปไดสิบสองดาน ฤาษีขามพนแลว ฯ  
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                      อโนมิยสูตรท่ี ๕         
         [๑๔๒] เทวดากราบทูลวา          
ทานท้ังหลายเชิญดูพระพุทธเจาพระองคนัน้ ผูมีพระนามไมทราม ผูทรง 
เห็นประโยชนอันละเอียด ผูใหซ่ึงปญญาไมทรงของอยูในอาลัยคือกาม  
ตรัสรูธรรมทุกอยาง มีพระปรีชาดี ทรงกาวไปในทางอันประเสริฐ ผูทรง 
แสวงคุณอันใหญ ฯ 
                      อัจฉราสูตรท่ี ๖         
         [๑๔๓] เทวดาทูลถามวา           
ปาชัฏช่ือโมหนะ อันหมูนางอัปสรประโคมแลว อันหมูปศาจสิงอยูแลว  
ทําไฉนจึงจะหนีไปได ฯ 
         [๑๔๔] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
ทางนั้นช่ือวาเปนทางตรง ทิศนั้นช่ือวาไมมีภัย รถช่ือวาไมมีเสียงดัง 
ประกอบดวยลอคือธรรม หิริเปนฝาของรถนั้นสติเปนเกราะกั้นของรถ 
นั้น เรากลาวธรรมมีสัมมาทิฏฐินาํหนาวาเปนสารถี ยานชนิดนี้มีอยูแก 
ผูใด จะเปนหญิงหรือชายกต็าม เขา (ยอมไป) ในสํานกัพระนิพพาน 
ดวยยานนี้แหละ ฯ 
                      วนโรปสูตรท่ี ๗          
         [๑๔๕] เทวดาทูลถามวา           
ชนพวกไหนมีบุญ เจริญในกาลทุกเม่ือท้ังกลางวันและกลางคืน ชน 
พวกไหนตั้งอยูในธรรม สมบูรณดวยศีลเปนผูไปสวรรค ฯ 
         [๑๔๖] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
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ชนเหลาใดสรางอาราม (สวนไมดอกไมผล) ปลูกหมูไม(ใชรมเงา)  
สรางสะพาน และชนเหลาใดใหโรงน้ําเปนทานและบอน้ําท้ังบานท่ี 
พักอาศัย ชนเหลานั้นยอมมีบุญ เจริญในกาลทุกเม่ือท้ังกลางวันและ 
กลางคืน ชนเหลานั้นต้ังอยูในธรรม สมบูรณดวยศีล เปนผูไปสวรรค ฯ 
                      เชตวนสูตรท่ี ๘          
         [๑๔๗] เทวดากราบทูลวา          
ก็พระเชตวันมหาวหิารนี้นั้น อันหมูแหงทานผูแสวงคุณอยูอาศัยแลว  
อันพระพุทธเจาผูเปนพระธรรมราชาประทับอยูแลว เปนแหลงท่ีเกดิปต ิ
ของขาพระองค การงาน ๑ วชิา ๑ธรรม ๑ ศีล ๑ ชีวิตอยางสูง ๑  
สัตวท้ังหลายยอมบริสุทธ์ิดวยคุณธรรม ๕ นี้ หาบริสุทธ์ิดวยโคตรหรือ 
ดวยทรัพยไม ฯเพราะเหตุนัน้แหละ คนผูฉลาด เม่ือเห็นประโยชน 
ของตนควรเลือกเฟนธรรมโดยอุบายอันแยบคาย เพราะเม่ือเลือกเฟน 
เชนนี้ ยอมหมดจดไดในธรรมเหลานั้น ฯ 
พระสารีบุตรรูปเดียวเทานัน้ (เปนผูประเสริฐ) ดวยปญญา  ศีล และ 
ความสงบ ภิกษุใดเปนผูถึงซ่ึงฝง ภิกษนุั้นกมี็ทานพระสารีบุตรนั้นเปน 
เยี่ยม ฯ 
                       มัจฉริสูตรท่ี ๙        
         [๑๔๘] เทวดาทูลถามวา           
คนเหลาใดในโลกนี้ เปนคนตระหน่ี เหนยีวแนน ดแีตวาเขาทําการ 
กีดขวางคนเหลาอ่ืนผูใหอยู ฯ 
วิบากของคนพวกนั้นจะเปนเชนไร และสัมปรายภพของเขาจะเปน 
เชนไร ฯ  
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         ขาพระองคมาเพื่อทูลถามพระผูมีพระภาค ไฉนขาพระองคจึง จะรูความ 
         ขอนั้น ฯ         
         [๑๔๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
คนเหลาใดในโลกนี้ เปนคนตระหน่ี เหนยีวแนน ดแีตวาเขาทําการ 
กีดขวางคนเหลาอ่ืนผูใหอยู ฯ 
คนเหลานั้นยอมเขาถึงนรก กาํเนิดสัตวดิรัจฉาน หรือยมโลก  ถาหาก 
ถึงความเปนมนุษย ก็เกดิในสกุลคนยากจน ซ่ึงจะหาทอนผา อาหาร 
 ความราเริงและความสนุกสนานไดโดยยาก ฯ 
คนพาลเหลานัน้ตองประสงคส่ิงใดแตผูอ่ืน เขายอมไมไดแมส่ิงนั้น  
สมความปรารถนา นั่นเปนผลในภพนี้ และภพหนากย็ังเปนทุคติอีก 
ดวย ฯ 
         [๑๕๐] เทวดาทูลถามวา           
ก็ขอนี้ขาพระองคเขาใจชัดอยางนี้ (แต) จะทูลถามขออ่ืนกะพระโคดม  
ชนเหลาใดในโลกนี้ไดความเปนมนุษยแลวรูถอยคํา ปราศจากความ 
ตระหนี่ เล่ือมใสในพระพุทธเจาพระธรรมและพระสงฆ เปนผูมีความ 
เคารพแรงกลา วิบากของชนเหลานั้นจะเปนเชนไร และ 
สัมปรายภพของเขาจะเปนเชนไร ขาพระองคมาเพื่อทูลถามพระผูมี 
พระภาค ไฉนขาพระองคจึงจะรูความขอนัน้ ฯ 
         [๑๕๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
ชนเหลาใดในโลกนี้ไดความเปนมนุษยแลว รูถอยคํา ปราศจากความ 
ตระหนี่ เล่ือมใสในพระพุทธเจา พระธรรมและพระสงฆ เปนผูมี 
ความเคารพแรงกลา ชนเหลานี้ยอมปรากฏในสวรรคอันเปนท่ีอุบัติ  
หากถึงความเปนมนุษย ยอมเกิดในสกุลท่ีม่ังค่ัง ไดผาอาหารความราเริง 
และความสนกุสนานโดยไมยาก พึงมีอํานาจแผไปในโภคทรัพยท่ีผูอ่ืนหา 
สะสมไว บันเทิงใจอยู นั่นเปนวิบากในภพนี้ ท้ังภพหนาก็เปนสุคติ ฯ  
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                      ฆฏิกรสูตรท่ี ๑๐         
         [๑๕๒] ฆฏิกรพรหมกราบทูลวา      
ภิกษุ ๗ รูปผูเขาถึงพรหมโลกช่ือวาอวิหา เปนผูหลุดพนแลว  มีราคะ  
โทสะส้ินแลว ขามเคร่ืองเกาะเกีย่วในโลกไดแลว ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสถามวา       
ก็ภิกษุเหลานัน้คือผูใดบาง ผูขามเคร่ืองของเปนบวงของมารท่ีขามได 
แสนยาก ละกายของมนุษยแลวกาวลวงซ่ึงทิพยโยคะ ฯ 
     ฆฏิกรพรหมกราบทูลวา            
คือทานอุปกะ ๑ ทานผลคัณฑะ ๑ ทานปุกกุสาติ ๑ รวมเปน ๓ ทาน  
ทานภัททิยะ ๑ ทานขัณฑเทวะ ๑ ทานพหุทันตี ๑ ทานสิงคิยะ ๑ 
 (รวมเปน ๗ ทาน) ทานเหลานั้นลวนแตละกายของมนุษย กาวลวง 
ทิพยโยคะไดแลว ฯ 
         [๑๕๓] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา 
ทานเปนคนมีความฉลาด กลาวสรรเสริญภิกษเุหลานั้น ผูละบวงมารได 
แลว ภกิษุเหลานั้นตรัสรูธรรมของใครเลา จึงตัดเคร่ืองผูกคือภพเสียได ฯ 
         [๑๕๔] ฆฏิกรพรหมกราบทูลวา      
ทานเหลานั้น ตรัสรูธรรมของผูใดจึงตัดเคร่ืองผูกคือภพเสียได   ผูนัน้ 
ไมมีอ่ืนไปจากพระผูมีพระภาค และธรรมนั้นไมมีอ่ืนไปจากคําส่ังสอน 
ของพระองค ฯ 
นามและรูปดบัไมเหลือในธรรมใด ทานเหลานั้นไดรูธรรมนั้นในพระ 
ศาสนาน้ี จึงตัดเคร่ืองผูกคือภพเสียได ฯ 
         [๑๕๕] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา 
ทานกลาววาจาลึกรูไดยาก เขาใจใหดีไดยาก ทานรูธรรม  ของใคร  
จึงกลาววาจาเชนนี้ได ฯ  
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         [๑๕๖] ฆฏิกรพรหมกราบทูลวา      
            เม่ือกอนขาพระองคเปนชางหมอ ทําหมออยูในเวภฬิงคชนบท    เปน 
ผูเล้ียงมารดาและบิดา ไดเปนอุบาสกของพระกัสสปพุทธเจา เปนผู 
เวนจากเมถุนธรรม เปนผูประพฤติพรหมจรรยไมเกีย่วดวยอามิส ได 
เคยเปนคนรวมบานกับพระองค ท้ังไดเคยเปนสหายของพระองคในกาล 
ปางกอน ขาพระองครูจักภกิษุ ๗ รูปเหลานี้ ผูหลุดพนแลว มีราคะ 
และโทสะส้ินแลวผูขามเคร่ืองของในโลกไดแลว ฯ 
         [๑๕๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา    
แนะนายชางหมอ ทานกลาวเรื่องอยางใด เร่ืองนั้นไดเปนจริงแลวอยาง 
นั้นในกาลนั้น เม่ือกอนทานเคยเปนชางหมอทําหมออยูในเวภฬิงค 
ชนบท เปนผูเล้ียงมารดาและบิดา เปนอุบาสกของพระกสัสปพุทธเจา  
เปนผูเวนจากเมถุนธรรมเปนผูประพฤติพรหมจรรย ไมเกีย่วดวยอามิส  
ไดเปนคนเคยรวมบานกนักบัเรา ท้ังไดเคยเปนสหายของเราในปาง 
กอน ฯ 
     พระสังคีติกาจารยกลาววา      
สหายเกาท้ังสอง ผูมีตนอันอบรมแลว ทรงไวซ่ึงสรีระมีในท่ีสุด ได 
มาพบกันดวยอาการอยางนี้ ฯ 
                    จบ อาทิตตวรรค ท่ี ๕       
                    ___________________________           
                สูตรท่ีกลาวในอาทิตตวรรคนั้น คือ          
     อาทิตตสูตร กินททสูตร อันนสูตร เอกมูลสูตร อโนมิยสูตร อัจฉราสูตร วนโรป 
สูตร เชตวนสูตร มัจฉริสูตร ฆฏิกรสูตร ฉะนี้แล ฯ     
                    ________________________________            
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                       ชราวรรคท่ี ๖           
                       ชราสูตรท่ี ๑           
         [๑๕๘] เทวดาทูลถามวา           
อะไรหนอยังประโยชนใหสําเร็จ จนกระทั่งชรา อะไรหนอ  ตั้งม่ันแลวยัง 
ประโยชนใหสําเร็จ อะไรหนอเปนรัตนะของคนท้ังหลาย อะไรหนอ 
โจรลักไปไดยาก ฯ 
         [๑๕๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
ศีลยังประโยชนใหสําเร็จจนกระท่ังชรา ศรัทธาต้ังม่ันแลวยังประโยชน 
ใหสําเร็จ ปญญาเปนรัตนะของคนท้ังหลาย บุญอันโจรลักไปไดยาก ฯ 
                      อชรสาสูตรท่ี ๒          
         [๑๖๐] เทวดาทูลถามวา           
อะไรหนอ เพราะไมชํารุดจงึยังประโยชนใหสําเร็จ อะไรหนอดํารงม่ัน 
แลว ยังประโยชนใหสําเร็จ อะไรหนอเปนรัตนะของชนท้ังหลาย  
อะไรหนอบุคคลพึงนําใหพนจากพวกโจรได ฯ 
         [๑๖๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
ศีล เพราะไมชํารุดจึงยังประโยชนใหสําเร็จ ศรัทธา ดํารงม่ันแลวยัง 
ประโยชนใหสําเร็จ ปญญา เปนรัตนะของคนท้ังหลายบุญ อันบุคคล 
พึงนําไปใหพนจากพวกโจรได ฯ  
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                       มิตตสูตรท่ี ๓          
         [๑๖๒] เทวดาทูลถามวา           
อะไรหนอเปนมิตรของคนเดินทาง อะไรหนอเปนมิตรในเรือนของตน  
อะไรเปนมิตรของคนมีธุระเกิดข้ึน อะไรหนอเปนมิตรติดตามไปถึงภพหนา ฯ 
         [๑๖๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
พวกเกวียน พวกโคตางเปนมิตรของคนเดินทาง มารดาเปนมิตรใน 
เรือนของตน สหายเปนมิตรของคนผูมีธุระเกิดขึน้เนืองๆ บุญท่ีตนทํา 
เองเปนมิตรติดตามไปถึงภพหนา ฯ 
                       วัตถุสูตรท่ี ๔         
         [๑๖๔] เทวดาทูลถามวา           
อะไรหนอเปนท่ีตั้งของมนุษยท้ังหลาย อะไรหนอเปนสหายอยางยิ่งใน 
โลกน้ี เหลาสัตวมีชีวิตที่อาศัยแผนดนิ อาศัยอะไรหนอเลี้ยงชีพ ฯ 
         [๑๖๕] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
บุตรเปนท่ีตั้งของมนุษยท้ังหลาย ภรรยาเปนสหายอยางยิง่  เหลาสัตวมี 
ชีวิตท่ีอาศัยแผนดิน อาศัยฝนเล้ียงชีพอยู ฯ 
                      ปฐมชนสูตรท่ี ๕          
         [๑๖๖] เทวดาทูลถามวา           
อะไรหนอยังคนใหเกิด อะไรหนอของเขายอมวิ่งพลาน  อะไรหนอ 
เวียนวายไปยังสงสาร อะไรหนอเปนภัยใหญของเขา ฯ 
         [๑๖๗] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
ตัณหายังคนใหเกิด จิตของเขายอมวิ่งพลาน สัตวเวียนวายไปยังสงสาร  
ทุกขเปนภยัใหญของเขา ฯ  
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                      ทุติยชนสูตรท่ี ๖        
        [๑๖๘] เทวดาทูลถามวา            
อะไรหนอยังคนใหเกิด อะไรหนอของเขายอมวิ่งพลาน  อะไรหนอ 
เวียนวายไปยังสงสาร สัตวยอมไมหลุดพนจากอะไร ฯ 
        [๑๖๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
ตัณหายังคนใหเกิด จิตของเขายอมวิ่งพลาน สัตวเวียนวายไปยังสงสาร  
สัตวยอมไมหลุดพนจากทุกข ฯ 
                      ตติยชนสูตรท่ี ๗         
        [๑๗๐] เทวดาทูลถามวา            
อะไรหนอยังคนใหเกิด อะไรหนอของเขายอมวิ่งพลาน  อะไรหนอ 
เวียนวายไปยังสงสาร อะไรหนอเปนท่ีพํานักของสัตวนัน้ ฯ 
        [๑๗๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
ตัณหายังคนใหเกิด จิตของเขายอมวิ่งพลาน สัตวเวียนวายไปยังสงสาร  
กรรมเปนท่ีพํานักของสัตวนัน้ ฯ 
                       อุปปถสูตรท่ี ๘         
        [๑๗๒] เทวดาทูลถามวา            
อะไรหนอบณัฑิตกลาววาเปนทางผิด อะไรหนอส้ินไปตามคืนและวัน  
อะไรหนอเปนมลทินของพรหมจรรย อะไรหนอมิใชน้ําแตเปนเคร่ือง 
ชําระลาง ฯ  
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        [๑๗๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
ราคะบัณฑิตกลาววาเปนทางผิด วัยส้ินไปตามคืนและวัน   หญิงเปน 
มลทินของพรหมจรรย หมูสัตวนีย้อมติดอยูในหญิงนี้ ตบะและ 
พรหมจรรยนัน้ มิใชน้ําแตเปนเคร่ืองชําระลาง ฯ 
                       ทุติยสูตรท่ี ๙         
        [๑๗๔] เทวดาทูลถามวา            
อะไรหนอเปนเพื่อนของคน อะไรหนอยอมปกครองคนน้ัน   และสัตว 
ยินดใีนอะไรจงึพนจากทุกขท้ังปวงได ฯ 
        [๑๗๕] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
ศรัทธาเปนเพือ่นของคน ปญญายอมปกครองคนนั้น สัตวยินดีในพระนิพ 
พานจึงพนจากทุกขท้ังปวงได ฯ 
                       กวิสูตรท่ี ๑๐          
        [๑๗๖] เทวดาทูลถามวา            
อะไรหนอเปนตนเหตุของคาถา อะไรหนอเปนเคร่ืองปรากฏ(พยัญชนะ) 
 ของคาถาเหลานั้น คาถาอาศัยอะไรหนอ อะไรหนอเปนท่ีอาศัยของ 
คาถา ฯ 
        [๑๗๗] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
ฉันทเปนตนเหตุของคาถา อักขระเปนเคร่ืองปรากฏ (พยัญชนะ) ของ 
คาถา คาถาอาศัยแลวซ่ึงช่ือ กวีเปนท่ีอาศัยของคาถา ฯ 
                     จบ ชราวรรค ท่ี ๖         
                    ______________________           
                 สูตรท่ีกลาวในชราวรรคนั้น คือ            
    ชราสูตร อชรสาสูตร มิตตสูตร วัตถุสูตร ชนสูตร ๓ สูตร อุปปถสูตร ทุติยสูตร  
กับกวิสูตร เต็มวรรคพอดี ฯ   
                     _________________________            
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                       อันธวรรคท่ี ๗          
                       นามสูตรท่ี ๑           
        [๑๗๘] เทวดาทูลถามวา            
อะไรหนอครอบงําส่ิงท้ังปวง ส่ิงท้ังปวงท่ียิ่งข้ึนไปกวาส่ิงอะไรยอมไมมี  
ส่ิงท้ังปวงเปนไปตามอํานาจของธรรมอันหนึ่งคืออะไร ฯ 
        [๑๗๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
ช่ือยอมครอบงําส่ิงท้ังปวง ส่ิงท้ังปวงท่ียิ่งข้ึนไปกวาช่ือไมมี  ส่ิงท้ังปวง 
เปนไปตามอํานาจของธรรมอันหนึ่งคือช่ือ ฯ 
                       จิตตสูตรท่ี ๒          
        [๑๘๐] เทวดาทูลถามวา            
โลกอันอะไรยอมนําไป อันอะไรหนอยอมเสือกไสไป โลกท้ังหมด 
เปนไปตามอํานาจของธรรมอันหนึ่งคืออะไร ฯ 
        [๑๘๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
โลกอันจิตยอมนําไป อันจิตยอมเสือกไสไป โลกท้ังหมดเปนไปตาม 
อํานาจของธรรมอันหนึ่งคือจิต ฯ 
                       ตัณหาสูตรท่ี ๓         
        [๑๘๒] เทวดาทูลถามวา            
โลกอันอะไรหนอยอมนําไป อันอะไรหนอยอมเสือกไสไป  โลกท้ังหมด 
เปนไปตามอํานาจของธรรมอันหนึ่งคืออะไร ฯ  
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[๑๘๓] พระผูมีพระภาคตรสัตอบวา  
โลกอันตัณหายอมนําไป อันตัณหายอมเสือกไสไป โลกท้ังหมดเปนไป 
ตามอํานาจของธรรมอันหนึ่งคือตัณหา ฯ 
                      สัญโญชนสูตรท่ี ๔        
        [๑๘๔] เทวดาทูลถามวา            
โลกมีอะไรหนอเปนเคร่ืองประกอบไว อะไรหนอเปนเคร่ืองเท่ียวไปของ 
โลกน้ัน เพราะละขาดซ่ึงธรรมอะไรจึงเรียกวานิพพาน ฯ 
        [๑๘๕] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
โลกมีความเพลิดเพลินเปนเคร่ืองประกอบไว วติกเปนเคร่ืองเท่ียวไป 
ของโลกนั้น เพราะละตัณหาเสียไดขาด จงึเรียกวานิพพาน ฯ 
                       พันธนสูตรท่ี ๕         
        [๑๘๖] เทวดาทูลถามวา            
โลกมีอะไรหนอเปนเคร่ืองผูกไว อะไรหนอเปนเคร่ืองเที่ยวไปของ 
โลกน้ัน เพราะละเสียไดซ่ึงอะไร จึงตัดเคร่ืองผูกไดหมด ฯ 
        [๑๘๗] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
โลกมีความเพลิดเพลินเปนเคร่ืองผูกไว วติกเปนเคร่ืองเที่ยวไปของ 
โลกน้ัน เพราะละตัณหาเสียไดขาด จึงตัดเคร่ืองผูกไดหมด ฯ 
                      อัพภาหตสูตรท่ี ๖        
        [๑๘๘] เทวดาทูลถามวา            
โลกอันอะไรหนอกําจัดแลว อันอะไรหนอลอมไวแลว อันลูกศรคือ 
อะไรเสียบแลว อันอะไรเผาแลวในกาลทุกเม่ือ ฯ  
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[๑๘๙] พระผูมีพระภาคตรสัตอบวา  
โลกอันมฤตยูกําจัดแลว อันชราลอมไวแลว อันลูกศรคือ  ตัณหาเสียบ 
แลว อันความอยากเผาใหรอนแลวในกาลทุกเม่ือ ฯ 
                       อุฑฑิตสูตรท่ี ๗        
        [๑๙๐] เทวดาทูลถามวา            
โลกอันอะไรหนอดักไว อันอะไรหนอลอมไว โลกอันอะไรหนอปดไว  
โลกต้ังอยูแลวในอะไร ฯ 
        [๑๙๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
โลกอันตัณหาดักไว อันชราลอมไว โลกอันมฤตยูปดไวโลกต้ังอยูแลว 
ในทุกข ฯ 
                       ปหิตสูตรท่ี ๘         
        [๑๙๒] เทวดาทูลถามวา            
โลกอันอะไรหนอปดไว โลกต้ังอยูแลวในอะไร โลกอันอะไรหนอ 
ดักไว อันอะไรหนอลอมไว ฯ 
        [๑๙๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
โลกอันมฤตยูปดไว โลกต้ังอยูแลวในทุกข โลกอันตัณหาดักไว  
อันชราลอมไว ฯ 
                       อิจฉาสูตรท่ี ๙         
        [๑๙๔] เทวดาทูลถามวา            
โลกอันอะไรผูกไว เพราะกําจัดอะไรเสียจึงจะหลุดพน  เพราะละอะไร 
ไดขาด จึงตัดเคร่ืองผูกไดทุกอยาง ฯ  
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[๑๙๕] พระผูมีพระภาคตรสัตอบวา  
โลกอันความอยากผูกไว เพราะกําจดัความอยากเสียไดจึงหลุดพน เพราะ 
ละความอยากไดขาด จึงตัดเคร่ืองผูกไดท้ังหมด ฯ 
                       โลกสูตรท่ี ๑๐          
        [๑๙๖] เทวดาทูลถามวา            
เม่ืออะไรเกดิข้ึน โลกจึงเกดิข้ึน โลกยอมชมเชยในอะไรโลกยึดถือ 
ซ่ึงอะไร โลกยอมเดือดรอนเพราะอะไร ฯ 
        [๑๙๗] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
เม่ืออายตนะ ๖ เกิดข้ึน โลกจึงเกิดข้ึน โลกยอมทําความชมเชยใน 
อายตนะ ๖ โลกยึดถืออายตนะ ๖ นั่นแหละโลกยอมเดือดรอนเพราะ 
อายตนะ ๖ ฯ 
                     จบ อันธวรรค ท่ี ๗        
                    _________________________           
                 สูตรท่ีกลาวในอันธวรรคนั้น คือ           
    นามสูตร จิตตสูตร ตัณหาสูตร สัญโญชนสูตร พันธนสูตร   อัพภาหตสูตร 
 อุฑฑิตสูตร ปหิตสูตร อิจฉาสูตร กับโลกสูตร รวมเปน ๑๐ ฯ      
                    ______________________________            
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                      ฆัตวาวรรคท่ี ๘          
                       ฆัตวาสูตรท่ี ๑         
        [๑๙๘] เทวดานัน้ ยนื ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวย 
คาถาวา 
ฆาอะไรหนอจึงอยูเปนสุข ฆาอะไรหนอจึงไมเศราโศก  ขาแตพระโคดม  
พระองคชอบฆาอะไรซ่ึงเปนธรรมอันเดียว ฯ 
        [๑๙๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
ฆาความโกรธเสียไดจึงอยูเปนสุข ฆาความโกรธเสียจึงไมเศราโศก แนะ  
เทวดา พระอริยเจาท้ังหลาย สรรเสริญการฆาความโกรธ ซ่ึงมีราก 
เปนพิษ มียอดหวาน เพราะฆาความโกรธนัน้เสียแลวยอมไมเศราโศก ฯ 
                        รถสูตรท่ี ๒           
        [๒๐๐] เทวดาทูลถามวา            
อะไรหนอเปนสงาของรถ อะไรหนอเปนเคร่ืองปรากฏของไฟ  อะไรหนอ 
เปนสงาของแวนแควน อะไรหนอเปนสงาของสตรี ฯ         
        [๒๐๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
ธงเปนสงาของรถ ควันเปนเคร่ืองปรากฏของไฟ พระราชาเปนสงาของ 
แวนแควน ภัศดาเปนสงาของสตรี ฯ 
                       วิตตสูตรท่ี ๓          
        [๒๐๒] เทวดาทูลถามวา             
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อะไรหนอเปนทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจอยางประเสริฐของคนในโลกน้ี อะไร 
หนอที่บุคคลประพฤติดีแลวนําความสุขมาใหอะไรหนอเปนรสดีกวา 
บรรดารสทั้งหลาย คนมีชีวิตเปนอยูอยางไร นักปราชญท้ังหลายกลาววา 
มีชีวิตประเสริฐ ฯ 
        [๒๐๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
ศรัทธาเปนทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจอยางประเสริฐของคนในโลกน้ี  ธรรมท่ี 
บุคคลประพฤติดีแลวนําความสุขมาให ความจริงเทานั้นเปนรสท่ีดียิ่งกวา 
รสท้ังหลาย คนท่ีเปนอยูดวยปญญานักปราชญท้ังหลายกลาววามีชีวิต 
ประเสริฐ ฯ 
                       วุฏฐิสูตรท่ี ๔         
        [๒๐๔] เทวดาทูลถามวา            
บรรดาส่ิงท่ีงอกข้ึน ส่ิงอะไรหนอประเสริฐ บรรดาส่ิงท่ีตกไป  อะไร 
หนอประเสริฐ บรรดาสัตวท่ีเดินดวยเทา ใครเปนผูประเสริฐ  
บรรดาชนผูแถลงคารม ใครเปนผูประเสริฐ ฯ 
        [๒๐๕] เทวดาผูหนึ่งแกวา       
บรรดาส่ิงท่ีงอกข้ึน ขาวกลาเปนประเสริฐ บรรดาส่ิงท่ีตกไป  ฝนเปน 
ประเสริฐ บรรดาสัตวท่ีเดนิดวยเทา เหลาโคเปนประเสริฐ บรรดาชน 
ผูแถลงคารม บุตรเปนประเสริฐ (เพราะไมกลาวรายใหมารดาบิดา) ฯ 
        [๒๐๖] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
บรรดาส่ิงท่ีงอกข้ึน ความรูเปนประเสริฐ บรรดาส่ิงท่ีตกไป  อวิชชา 
เปนประเสริฐ บรรดาสัตวท่ีเดินดวยเทา พระสงฆเปนประเสริฐ  
บรรดาชนผูแถลงคารม พระพุทธเจาเปนประเสริฐ ฯ 
                        ภีตสูตรท่ี ๕          
        [๒๐๗] เทวดาทูลถามวา             
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ประชุมชนเปนอันมากในโลกน้ี กลัวอะไรหนอ มรรคาท่ีดีแท พระ 
พุทธเจาตรัสไวดวยเหตุมิใชนอย ขาแตพระโคดมผูมีปญญาดุจแผนดนิ  
ขาพระองคขอถามถึงเหตุนั้น วาบุคคลต้ังอยูในอะไรแลวไมพึงกลัว 
ปรโลก ฯ 
        [๒๐๘] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
บุคคลต้ังวาจาและใจไวโดยชอบ มิไดทําบาปดวยกาย อยูครอบครอง 
เรือนท่ีมีขาวและนํ้ามาก เปนผูมีศรัทธา เปนผูออนโยน มีปรกติ 
เอ้ือเฟอเผ่ือแผ ทราบถอยคํา ผูท่ีตั้งอยูในธรรม ๔ อยางเหลานี้ ช่ือวา 
ผูดํารงในธรรม ไมตองกลัวปรโลก ฯ 
                       นชีรติสูตรท่ี ๖        
        [๒๐๙] เทวดาทูลถามวา            
อะไรหนอยอมทรุดโทรม อะไรไมทรุดโทรม อะไรหนอทานเรียกวา 
ทางผิด อะไรหนอเปนอันตรายแหงธรรม อะไรหนอส้ินไปตามคืน 
และวนั อะไรหนอเปนมลทนิของพรหมจรรย อะไรไมใชน้ําแตเปน 
เคร่ืองชําระลาง ในโลกมีชองกี่ชองท่ีจิตไมตั้งอยูได ขาพระองคมาเพื่อ 
ทูลถามพระผูมีพระภาค ไฉนขาพระองคจะรูความขอนัน้ได ฯ 
        [๒๑๐] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
รูปของสัตวท้ังหลายยอมทรุดโทรม นามและโคตรยอมไมทรุดโทรม  
ราคะทานเรียกวาทางผิด ความโลภเปนอันตรายของธรรม วัยส้ินไป 
ตามคืนและวนั หญิงเปนมลทินของพรหมจรรย หมูสัตวนี้ยอมของอยู 
ในหญิงนี้ ตบะและพรหมจรรยท้ังสองนั้น มิใชน้ําแตเปนเคร่ือง 
ชําระลาง ในโลกมีชองอยู ๖ ชองท่ีจิตไมตั้งอยูได   คือความเกียจ 
คราน ๑ ความประมาท ๑ ความไมหม่ัน ๑ ความไมสํารวม ๑   
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ความมักหลับ ๑ ความอางเลศไมทํางาน ๑ พึงเวนชองท้ัง ๖ เหลานั้น 
เสียโดยประการท้ังปวงเถิด ฯ 
                       อิสสรสูตรท่ี ๗         
        [๒๑๑] เทวดาทูลถามวา            
อะไรหนอเปนใหญในโลก อะไรหนอเปนสูงสุดแหงภณัฑะ ท้ังหลาย  
อะไรหนอเปนดังสนิมศัสตราในโลก อะไรหนอเปนเสนียดในโลก  
ใครหนอนําของไปอยูยอมถูกหาม แตใครนําไปกลับเปนท่ีรัก ใครหนอ 
มาหาบอยๆ บัณฑิตยอมยินดตีอนรับ ฯ 
        [๒๑๒] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
อํานาจเปนใหญในโลก หญิงเปนสูงสุดแหงภัณฑะท้ังหลาย  ความโกรธ 
เปนดังสนิมศัสตราในโลก พวกโจรเปนเสนียดในโลก โจรนําของไป 
อยูยอมถูกหาม แตสมณะนาํไปกลับเปนท่ีรัก สมณะมาหาบอยๆ  
บัณฑิตยอมยนิดีตอนรับ ฯ 
                       กามสูตรท่ี ๘           
        [๒๑๓] เทวดาทูลถามวา            
กุลบุตรผูใครประโยชนไมควรใหส่ิงอะไร คนไมควรสละอะไร อะไร 
หนอที่เปนสวนดีงามควรปลอย แตท่ีเปนสวนลามกไมควรปลอย ฯ 
        [๒๑๔] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
บุรุษไมพึงใหซ่ึงตน ไมพึงสละซ่ึงตน วาจาท่ีดีควรปลอย  แตวาจา 
ท่ีลามกไมควรปลอย  
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                      ปาเถยยสูตรท่ี ๙         
        [๒๑๕] เทวดาทูลถามวา            
อะไรหนอยอมรวบรวมไวซ่ึงเสบียง อะไรหนอเปนท่ีมานอนแหง 
โภคทรัพยท้ังหลาย อะไรหนอยอมเสือกไสนรชนไป  อะไรหนอ 
ละไดยากในโลก สัตวเปนอันมากติดอยูในอะไรเหมือนนกติดบวง ฯ 
        [๒๑๖] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
ศรัทธายอมรวบรวมไวซ่ึงเสบียง ศิริ (คือม่ิงขวัญ) เปนท่ีมานอน 
แหงโภคทรัพยท้ังหลาย ความอยากยอมเสือกไสนรชนไป ความอยาก 
ละไดยากในโลก สัตวเปนอันมากติดอยูในความอยาก เหมือนนก 
ติดบวง ฯ 
 
                      ปชโชตสูตรท่ี ๑๐        
        [๒๑๗] เทวดาทูลถามวา            
อะไรเปนแสงสวางในโลก อะไรหนอเปนธรรมเคร่ืองต่ืนอยูในโลก อะไร 
หนอเปนสหายในการงานของผูเปนอยูดวยการงาน อะไรหนอเปน 
เคร่ืองสืบตอชีวิตของเขา อะไรหนอยอมพะนอเล้ียงบุคคลผูเกียจคราน 
บาง ไมเกียจครานบาง บางมารดาเล้ียงดูบุตร เหลาสัตวมีชีวิตที่อาศัย 
แผนดินอาศัยอะไรหนอเล้ียงชีวิต ฯ 
        [๒๑๘] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
ปญญาเปนแสงสวางในโลก สติเปนธรรมเคร่ืองต่ืนอยูในโลก ฝูงโค 
เปนสหายในการงานของผูเปนอยูดวยการงาน ไถเปนเคร่ืองตอชีวิต 
ของเขา ฝนยอมเล้ียงบุคคลผูเกียจครานบางไมเกียจครานบาง เหมือน 
มารดาเล้ียงบุตร เหลาสัตวมีชีวิตที่อาศัยแผนดิน อาศัยฝนเล้ียงชีวิต ฯ 
                       อรณสูตรท่ี ๑๑          
[๒๑๙] เทวดาทูลถามวา       
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คนพวกไหนหนอไมเปนขาศึกในโลกนี้ พรหมจรรยท่ีอยูจบแลวของ 
ชนพวกไหน ยอมไมเส่ือม คนพวกไหนกาํหนดรูความอยากได 
ในโลกน้ี ความเปนไทยมีแกคนพวกไหนทุกเม่ือ มารดาบิดาหรือ 
พี่นองยอมไหวบุคคลนั้น ผูตั้งม่ันในศีลคือ ใครหนอ พวกกษัตริย 
ยอมอภวิาทใครหนอ ในธรรมวินัยนี้ ผูมีชาติต่ํา ฯ    
        [๒๒๐] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
สมณะท้ังหลายในธรรมวนิัยนี้ ไมเปนขาศึกในโลก พรหมจรรยท่ีอยู 
จบแลวของสมณะท้ังหลายยอมไมเส่ือม สมณะท้ังหลายยอมกําหนดรู 
ความอยากได ความเปนไทยยอมมีแกสมณะท้ังหลายทุกเม่ือ มารดา 
บิดาหรือพี่นองยอมไหวบุคคลนั้น ผูตั้งม่ัน (ในศีล) คือสมณะ ถึงพวก 
กษัตริยก็อภวิาทสมณะในธรรมวินัยนี้ ผูมีชาติต่ํา ฯ 
                    จบ ฆัตวาวรรค ท่ี ๘        
                    _________________________           
                สูตรท่ีกลาวในฆัตวาวรรคนั้น คือ           
    ฆัตวาสูตร รถสูตร วิตตสูตร วุฏฐิสูตร ภตีสูตร นชีรติสูตร อิสสรสูตร กามสูตร  
ปาเถยยสูตร ปชโชตสูตร และอรณสูตร ฯ 
                     จบ เทวตาสังยุต ฯ         
                     _________________________            
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                       เทวปุตตสงยุต           
                        วรรคท่ี ๑ 
                     ปฐมกัสสปสูตรท่ี ๑        
        [๒๒๑] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้        
    สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
    คร้ังน้ัน กัสสปเทวบุตร เม่ือราตรีปฐมยามส้ินไปแลว มีวรรณอันงาม ยิ่งนกั  
ยังพระวิหารเชตวันท้ังส้ินใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  คร้ันแลว ก็ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง    กัสสปเทวบุตรยืนอยู ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา    พระผูมีพระภาคทรงประกาศภกิษุไวแลว แต 
ไมทรงประกาศคําสอนของภิกษุ ฯ      
    พระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรกัสสปเทวบุตร ถาอยางนั้นคําสอนนั้นจง แจมแจง ณ ท่ีนี้ 
เถิด ฯ 
        [๒๒๒] กัสสปเทวบุตร ไดกราบทูลวา บุคคลพึงศึกษาคําสุภาษิต การเขาไปนั่งใกล 
สมณะ การนั่งในท่ีเรนลับแตผูเดียว และการสงบระงับจิต ฯ            
    พระศาสดาไดทรงพอพระทัย ฯ        
    ลําดับนั้น กสัสปเทวบุตรทราบวา พระศาสดาทรงพอพระทัย จึงถวาย บังคมพระผูมี 
พระภาค ทําประทักษณิแลวอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
                     ทุติยกัสสปสูตรท่ี ๒      
        [๒๒๓] ... อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ...   กัสสปเทวบุตร  
ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดภาษิตคาถานี้ ในสํานัก พระผูมีพระภาควา    
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ภิกษพุึงเปนผูเพงพินิจ มีจิตหลุดพนแลว พึงหวังธรรมอันไมเปนท่ีเกิด 
ข้ึนแหงหฤทัย 
อนึ่ง ภิกษุผูมุงตอพระอรหัตนั้น พึงรูความเกิดข้ึน และความเส่ือมไป 
แหงโลก พึงมีใจดี อันตัณหาและทิฐิไมอิงอาศัยแลว ฯ 
                       มาฆสูตรท่ี ๓           
        [๒๒๔] ... อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถีคร้ังนั้น มาฆ 
เทวบุตร เม่ือราตรีปฐมยามส้ินไปแลว มีวรรณอันงามยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตวันท้ังส้ินใหสวาง 
 เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลว      ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ไดยืน 
อยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ        
        [๒๒๕] มาฆเทวบุตรยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูล  พระผูมีพระภาค 
ดวยคาถาวา           
บุคคลฆาอะไรสิ จึงจะอยูเปนสุข ฆาอะไรสิ จึงจะไมเศราโศก ขาแต 
พระโคดม พระองคทรงพอพระทัยการฆาธรรมอะไร ซ่ึงเปนธรรม 
อันเดียว ฯ 
        [๒๒๖] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
บุคคลฆาความโกรธแลว ยอมอยูเปนสุข ฆาความโกรธแลว  ยอมไม 
เศราโศก ดูกรทาววัตรภู อริยะท้ังหลาย สรรเสริญการฆาความโกรธ  
ซ่ึงมีรากเปนพษิ มียอดหวาน เพราะวาบุคคลฆาความโกรธนั้นแลว 
ยอมไมเศราโศก ฯ 
                       มาคธสูตรท่ี ๔          
        [๒๒๗] มาคธเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวไดกราบทูล พระผูมี 
พระภาคดวยคาถาวา            
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แสงสวางในโลก มีกี่อยาง ขาพระองคมาเพื่อทูลถามพระผูมีพระภาคแลว  
ไฉนจะพึงทราบขอนั้นได ฯ 
        [๒๒๘] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
แสงสวางในโลกมี ๔ อยาง อยางท่ี ๕ ไมมีในโลกน้ี  พระอาทิตยสอง 
สวางในกลางวัน พระจันทรสองสวางในกลางคืน สวนไฟสองสวาง 
ในท่ีนั้นๆ ท้ังกลางวันและกลางคืน พระสัมพุทธเจาประเสริฐสุดกวา 
แสงสวางท้ังหลายแสงสวางนี้เปนยอดเยีย่ม ฯ 
                       ทามลิสูตรท่ี ๕         
        [๒๒๙] ... อารามแหงอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี คร้ัง  นั้น ทามลิเทวบุตร  
เม่ือราตรีปฐมยามส้ินไปแลว มีวรรณงามยิ่งนัก ยังพระวิหาร  เชตวันท้ังส้ินใหสวาง เขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลวกถ็วายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ไดยนื ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง ฯ      
        [๒๓๐] ทามลิเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวไดภาษิตคาถานี้ ใน 
สํานักพระผูมีพระภาควา        
พราหมณผูไมเกียจคราน พึงทําความเพยีรนี้ เขาไมปรารถนาภพ 
ดวยเหตนุั้น เพราะละกามไดขาดแลว ฯ 
        [๒๓๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา     
ทามลิ กิจไมมีแกพราหมณ เพราะวา พราหมณทํากิจเสร็จแลว บุคคล 
ยังไมไดทาจอดในแมน้ําท้ังหลาย เพยีงใด เขาเปนสัตวเกดิ ตอง 
พยายาม ดวยตัวทุกอยาง เพยีงนั้น ก็ผูนัน้ไดทาเปนท่ีจอดแลว ยนือยู 
บนบก ไมตองพยายาม เพราะวา เขาเปนผูถึงฝงแลว ฯ 
ดูกรทามลิเทวบุตร นี้เปนขออุปมาแหงพราหมณ ผูมีอาสวะส้ินแลว  
มีปญญาเพงพินิจ ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาท่ี 59 
พราหมณนั้น ถึงท่ีสุดแหงชาติและมรณะแลว ไมตองพยายาม เพราะ 
เปนผูถึงฝงแลว ฯ 
                       กามทสูตรท่ี ๖          
        [๒๓๒] กามทเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค สมณธรรมทําไดโดยยาก ขาแต พระผูมีพระภาค สมณธรรม 
ทําไดโดยยากยิ่ง ฯ         
    พระผูมีพระภาคตรัสวา           
ชนท้ังหลาย ผูตั้งม่ันแลวดวยศีลแหงพระเสขะ มีตนต้ังม่ันแลว ยอม 
กระทํา แมซ่ึงสมณธรรมอันบุคคลทําไดโดยยากความยนิดี ยอมนําสุข 
มาใหแกบุคคลผูเขาถึงแลวซ่ึงความเปนผูไมมีเรือน ฯ 
        [๒๓๓] กามทเทวบุตรกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขอท่ีหาไดยากนี้ คือความ 
สันโดษ ยินดี ฯ           
    พระผูมีพระภาคตรัสวา           
ชนเหลาใด ยนิดีแลวในความสงบแหงจิต ชนเหลาใด มีใจยินดีแลว 
ในความอบรมจิต ท้ังกลางวนัและกลางคืน ชนเหลานัน้ ยอมไดแม 
ซ่ึงส่ิงท่ีไดโดยยาก ฯ 
        [๒๓๔] กามทเทวบุตรกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค ธรรมชาติท่ี ตั้งม่ันไดยากน้ี  
คือจิต ฯ          
    พระผูมีพระภาคตรัสวา           
ชนเหลาใด ยนิดีแลวในความสงบอินทรีย ชนเหลานั้น  ยอมต้ังม่ัน  
ซ่ึงจิตท่ีตั้งม่ันไดยาก ดูกรกามทเทวบุตร อริยะท้ังหลายเหลานั้นตัดขาย 
แหงมัจจุไปได ฯ 
        [๒๓๕] กามทเทวบุตรกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค ทางท่ีไปไดยาก คือ ทางท่ี 
ไมเสมอ ฯ  
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    พระผูมีพระภาคตรัสวา           
ดูกรกามทเทวบุตร อริยะท้ังหลาย ยอมไปได แมในทางที่ไมเสมอ  
ท่ีไปไดยาก 
ผูมิใชอริยะ ยอมเปนผูบายศีรษะลงเบ้ืองตํ่า ตกไปในทางอันไมเสมอ  
ทางนั้นสมํ่าเสมอสําหรับอริยะท้ังหลาย เพราะอริยะท้ังหลาย เปนผู 
สมํ่าเสมอ ในทางอันไมเสมอ ฯ 
                     ปญจาลจัณฑสูตรท่ี ๗      
        [๒๓๖] ปญจาลจัณฑเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดภาษิตคาถานี้  
ในสํานักพระผูมีพระภาควา           
บุคคลผูมีปญญามาก ไดประสบโอกาส ในท่ีคับแคบหนอ  ผูใดไดรูฌาน  
เปนผูตื่น ผูนั้นเปนผูหลีกออกไดอยางองอาจเปนมุนี ฯ 
        [๒๓๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา     
ชนเหลาใด แมอยูในท่ีคับแคบ แตไดเฉพาะแลวซ่ึงสติ  เพื่อการบรรลุ 
ธรรม คือพระนิพพาน ชนเหลานั้น ตั้งม่ันดแีลว โดยชอบ ฯ 
                       ตายนสูตรท่ี ๘          
        [๒๓๘] คร้ังนั้น ตายนเทวบุตรผูเปนเจาลัทธิมาแตกอน เม่ือราตรีปฐมยามส้ินไป 
แลว มีวรรณอันงามยิ่งนกั ยังพระวหิารเชตวันท้ังส้ินใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
ถึงท่ีประทับ คร้ันแลวก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ        
        [๒๓๙] ตายนเทวบุตร ยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวไดภาษิตคาถา เหลานี้  
ในสํานักพระผูมีพระภาควา   
ทานจงพยายามตัดกระแสตัณหา จงบรรเทากามเสียเถิดพราหมณ ฯ 
มุนีไมละกาม ยอมไมเขาถึงความท่ีจิตแนวแนได ฯ  
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ถาบุคคลจะพึงทําความเพยีร พึงทําความเพยีรนั้นจริงๆ พงึบากบ่ัน 
ทําความเพยีรนั้นใหม่ัน เพราะวาการบรรพชาท่ีปฏิบัติยอหยอน ยิ่ง 
เร่ียรายโทษดุจธุลี ฯ 
ความช่ัวไมทําเสียเลยประเสริฐกวา ความชัว่ยอมเผาผลาญในภายหลัง ฯ 
ก็กรรมใดทําแลว ไมเดือดรอนในภายหลัง กรรมนั้นเปนความดี ทําแลว 
ประเสริฐกวา หญาคาอันบุคคลจับไมดี ยอมบาดมือนั่นเองฉันใด ฯ 
           ความเปนสมณะ อันบุคคลปฏิบัติไมดี ยอมฉุดเขาไปเพื่อ เกดิในนรก  
ฉันนั้น ฯ        
กรรมอันยอหยอนอยางใดอยางหนึ่ง วัตรอันใดท่ีเศราหมอง และ 
พรหมจรรยท่ีนารังเกียจ ท้ังสามอยางนั้น ไมมีผลมาก ฯ 
    ตายนเทวบุตร คร้ันไดกลาวดังน้ีแลว กถ็วายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษณิแลว 
อันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ           
        [๒๔๐] คร้ังนั้น โดยลวงราตรีนั้นแลว พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุ ท้ังหลายมาวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือคืนนี้ เทวบุตรนามวาตายนะ ผูเปนเจาลัทธิ  มาแตกอน  เม่ือราตรี 
ปฐมยามส้ินไป  มีวรรณอันงามยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตวนัท้ังส้ินใหสวาง  เขามาหาเราถึง 
ท่ีอยู คร้ันแลว ก็อภวิาทเราแลว ไดยนือยู  ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ตายนเทวบุตร ยืนอยู ณ  
ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดภาษิต       คาถาเหลานี้ในสํานกัของเราวา        
ทานจงพยายามตัดกระแสตัณหา จงบรรเทากามเสียเถิดพราหมณ 
มุนีไมละกาม ยอมไมเขาถึงความท่ีจิตแนวแนได ฯ  
ถาบุคคลจะพึงทําความเพยีร พึงทําความเพยีรนั้นจริงๆ พงึบากบ่ัน 
ทําความเพยีรนั้นใหม่ัน เพราะวาการบรรพชาท่ีปฏิบัติยอหยอน ยิ่ง 
เร่ียรายโทษดุจธุลี ฯ 
ความช่ัว ไมทําเสียเลยประเสริฐกวา ความช่ัวยอมเผาผลาญในภายหลัง ฯ 
ก็กรรมใดทําแลวไมเดือดรอนในภายหลัง กรรมนั้นเปนความดี ทําแลว 
ประเสริฐกวา หญาคาอันบุคคลจับไมดี ยอมบาดมือนั่นเอง ฉันใด ฯ 
ความเปนสมณะ อันบุคคลปฏิบัติไมดี ยอมฉุดเขาไปเพือ่เกิดในนรก  
ฉันนั้น ฯ  
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กรรมอันยอหยอนอยางใดอยางหนึ่ง วัตรอันใดท่ีเศราหมอง  และ 
พรหมจรรยท่ีนารังเกียจ ท้ังสามอยางนั้น ไมมีผลมาก ฯ 
    ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตายนเทวบุตรคร้ันไดกลาวดังน้ีแลว ก็อภวิาทเรา ทําประทักษณิแลว 
อันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย จงศึกษา จงเลาเรียน จงทรงจําตายนคาถาไว  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตายนคาถาประกอบ ดวยประโยชน เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย ฯ       
                       จันทิมสูตรท่ี ๙        
        [๒๔๑] พระผูมีพระภาคประทับ ... เขตพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้น จันทิมเทวบุตร 
ถูกอสุรินทราหูเขาจับแลว คร้ังนั้นจันทิมเทวบุตรระลึกถึงพระผูมีพระภาค ไดภาษติคาถานี้ในเวลา 
นั้นวา        
ขาแตพระพุทธเจา ผูแกลวกลา ขอความนอบนอมจงมีแดพระองค  
พระองคเปนผูหลุดพนแลวในธรรมท้ังปวง ขาพระองคถึงเฉพาะแลว  
ซ่ึงฐานะอันคับขัน ขอพระองคจงเปนท่ีพึ่งแหงขาพระองคนั้น ฯ 
        [๒๔๒] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค ทรงปรารภจันทิมเทวบุตรไดตรัส กะอสุรินทราหู 
ดวยพระคาถาวา         
จันทิมเทวบุตร ถึงตถาคตผูเปนพระอรหนัต วาเปนท่ีพึ่ง  ดูกรราหู  
ทานจงปลอยจนัทิมเทวบุตร พระพุทธเจาท้ังหลายเปนผูอนุเคราะห 
แกโลก ฯ 
        [๒๔๓] ลําดับนั้นอสุรินทราหู ปลอยจันทิมเทวบุตรแลว มีรูปอันกระหดืกระหอบ  
เขาไปหาอสุรินทเวปจติติถึงท่ีอยู คร้ันแลวก็เปนผูเศราสลด เกิดขนพอง ไดยนือยู ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง ฯ        
        [๒๔๔] อสุรินทเวปจิตติ ไดกลาวกะอสุรินทราหู ผูยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
ดวยคาถาวา           
ดูกรราหู ทําไมหนอ ทานจึงกระหดืกระหอบปลอยพระจันทรเสีย  
ทําไมหนอ ทานจึงมีรูปสลด มายืนกลัวอยู ฯ  
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[๒๔๕] อสุรินทราหูกลาววา       
ขาพเจาถูกขับดวยคาถาของพระพุทธเจา หากขาพเจาไมพึงปลอยจันทิม 
เทวบุตร ศีรษะของขาพเจาพึงแตกเจ็ดเส่ียงมีชีวิตอยู ก็ไมพึงไดรับ 
ความสุข ฯ 
                       สุริยสูตรท่ี ๑๐        
        [๒๔๖] กโ็ดยสมัยนัน้ สุริยเทวบุตร ถูกอสุรินทราหูเขาจับแลว คร้ังน้ัน สุริย 
เทวบุตร ระลึกถึงพระผูมีพระภาค ไดกลาวคาถานี้ในเวลานั้นวา   
ขาแตพระพุทธเจา ผูแกลวกลา ขอความนอบนอมจงมีแดพระองค  
พระองคเปนผูหลุดพนแลวในธรรมท้ังปวง ขาพระองคถึงเฉพาะแลวซ่ึง 
ฐานะอันคับขัน ขอพระองคจงเปนท่ีพึ่งแหงขาพระองคนัน้ ฯ 
        [๒๔๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงปรารภสุริยเทวบุตรไดตรัสกะอสุรินทราหูดวย 
พระคาถาวา          
สุริยเทวบุตร ถึงตถาคตผูเปนพระอรหนัต วาเปนท่ีพึง ดกูรราหู ทาน 
จงปลอยสุริยะ พระพุทธเจาท้ังหลาย เปนผูอนุเคราะหแกโลก สุริยะ 
ใดเปนผูสองแสง กระทําความสวางในท่ีมืดมิด มีสัณฐานเปนวงกลม  
มีเดชสูง ดูกรราหู ทานอยากลืนกินสุริยะนัน้ ผูเท่ียวไปในอากาศ  
ดูกรราหู ทานจงปลอยสุริยะ ผูเปนบุตรของเรา ฯ 
        [๒๔๘] ลําดับนั้น อสุรินทราหู ปลอยสุริยเทวบุตรแลว มีรูปอันกระหืดกระหอบ  
เขาไปหาอสุรินทเวปจติติถึงท่ีอยู คร้ันแลวก็เปนผูเศราสลด เกิดขนพอง ไดยนือยู ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง ฯ        
        [๒๔๙] อสุรินทเวปจิตติ ไดกลาวกะอสุรินทราหู ผูยืนอยู ณ ท่ี  ควรสวนขางหนึ่ง  
ดวยคาถาวา        
ดูกรราหู ทําไมหนอ ทานจึงกระหดืกระหอบ ปลอยพระสุริยะเสีย  
ทําไมหนอ ทานจึงมีรูปเศราสลด มายืนกลัวอยู ฯ  
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[๒๕๐] อสุรินทราหู กลาววา      
ขาพเจาถูกขับดวยคาถาของพระพุทธเจา ถาขาพเจาไมพึงปลอยพระสุริยะ  
ศีรษะของขาพเจาพึงแตกเจ็ดเส่ียง มีชีวิตอยู ก็ไมพึงไดรับความสุข ฯ 
                       จบ วรรคท่ี ๑           
                       ______________________________  
     รวมพระสูตรในวรรคท่ี ๑ นี้ มี ๑๐ สูตร คือ ปฐมกัสสปสูตรท่ี ๑  ทุติยกัสสปสูตร 
ท่ี ๒ มาฆสูตรท่ี ๓ มาคธสูตรท่ี ๔ ทามลิสูตรท่ี ๕ กามทสูตร ท่ี ๖ ปญจาลจัณฑสูตรท่ี ๗ 
 ตายนสูตรท่ี ๘ จันทิมสูตรท่ี ๙ และสุริยสูตรท่ี ๑๐ ฯ       
                       _____________________________   
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                    อนาถปณฑิกวรรคท่ี ๒       
                      จันทิมสสูตรท่ี ๑        
        [๒๕๑] พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเชตวัน อารามของทาน อนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น จันทิมสเทวบุตร เม่ือปฐมยามส้ินไปแลว มีวรรณงามยิ่งนกั  
ยังพระวิหารเชตวันท้ังส้ินใหสวาง เขาไปเฝา     พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลวก็ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาค แลวไดยืนอยู    ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
        [๒๕๒] จันทิมสเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ได    กลาวคาถานี้ ใน 
สํานักพระผูมีพระภาควา           
ก็ชนเหลาใด เขาถึงฌาน มีจิตเปนสมาธิ มีปญญา มีสติชนเหลา 
นั้น จักถึงความสวัสดี ประดุจเนื้อในชวากเขา ไรร้ินยุง ฉะนั้น ฯ 
        [๒๕๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา     
ก็ชนเหลาใด เขาถึงฌาน ไมประมาท ละกิเลสได ชนเหลานั้น จัก 
ถึงฝงประดุจปลา ทําลายขายไดแลว ฉะนั้น ฯ 
                       เวณฑุสูตรท่ี ๒         
        [๒๕๔] เวณฑุเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาว คาถานี้ ใน 
สํานักพระผูมีพระภาควา    
ชนเหลาใด นั่งใกลพระสุคต ประกอบตนในศาสนาของพระโคดม ไม 
ประมาทแลว ศึกษาตามอยู ชนเหลานั้นถึงความสุขแลวหนอ ฯ  
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[๒๕๕] พระผูมีพระภาคตรสัวา     
ชนเหลาใด เปนผูเพงพินจิ ศึกษาตามในขอส่ังสอน อันเรากลาวไว 
แลว ชนเหลานั้น ไมประมาทอยูในกาล ไมพึงไปสูอํานาจแหงมัจจุ ฯ 
                      ทีฆลัฏฐิสูตรท่ี ๓       
        [๒๕๖] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้        
    สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเวฬวุัน อันเปนท่ี ใหเหยื่อแกกระแต  
เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น ทีฆลัฏฐิเทวบุตร เม่ือ ราตรีปฐมยามส้ินไปแลว มีวรรณอันงาม 
ยิ่งนัก ยังพระวิหารเวฬวุันท้ังส้ินใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลว 
 ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว     ไดยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ  
        [๒๕๗] ทีฆลัฏฐิเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาว คาถานี้ ใน 
สํานักพระผูมีพระภาควา    
ภิกษพุึงเปนผูมีปกติเพงพนิจิ มีจิตหลุดพนแลว พึงหวังความไมเกดิข้ึน 
แหงหทัย รูความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปแหงโลกแลว มีใจดี อัน 
ตัณหาและทิฐไิมอิงอาศัยแลว มีคุณขอนัน้เปนอานิสงส ฯ 
                       นันทนสูตรท่ี ๔         
        [๒๕๘] นันทนเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
ดวยคาถาวา    
ขาแตพระโคดม ผูมีพระปญญากวางขวาง ขาพระองคขอทูลถามพระองค 
ถึงญาณทัสสนะ อันไมเวยีนกลับแหงพระผูมีพระภาค  บัณฑิตท้ังหลาย 
เรียกบุคคลชนิดไรวา เปนผูมีศีล เรียกบุคคลชนิดไรวา เปนผูมีปญญา  
บุคคลชนิดไรลวงทุกขอยูได เทวดาท้ังหลาย บูชาบุคคลชนิดไร ฯ  
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[๒๕๙] พระผูมีพระภาคตรสัตอบวา  
บุคคลใด มีศีล มีปญญา มีตนอบรมแลว มีจติต้ังม่ันยินดีในฌาน  
มีสติ เขาปราศจากความโศกทั้งหมด ละไดขาดมีอาสวะส้ินแลว ทรง 
ไวซ่ึงรางกายมีในท่ีสุด บัณฑิตท้ังหลายเรียกบุคคลชนิดนั้นวา เปน 
ผูมีศีล เรียกบุคคลชนิดนั้นวาเปนผูมีปญญา บุคคลชนิดนั้นลวง 
ทุกขอยูได เทวดาท้ังหลายบูชาบุคคลชนิดนั้น ฯ 
                       จันทนสูตรท่ี ๕         
        [๒๖๐] จนัทนเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ได  กราบทูลพระผูมีพระ 
ภาคดวยคาถาวา    
บุคคลผูไมเกียจครานท้ังกลางคืนและกลางวัน จะขามโอฆะไดอยางไรสิ  
ใครจะไมจมในหวงน้ําลึก อันไมมีท่ีพึ่งพิงไมมีท่ียึดเหน่ียว ฯ 
        [๒๖๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา     
บุคคลผูสมบูรณดวยศีล ในกาลทุกเม่ือ มีปญญา มีใจตั้งม่ันดีแลว  
ปรารภความเพียร มีตนสงไปแลว ยอมขามโอฆะท่ีขามไดยาก เขาเวน 
ขาดแลวจากกามสัญญา ลวงรูปสัญโญชนได มีภพเปนท่ีเพลิดเพลิน 
ส้ินไปแลว ยอมไมจมในหวงน้ําลึก ฯ 
                      วาสุทัตตสูตรท่ี ๖       
        [๒๖๒] วาสุทัตตเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ได    กลาวคาถานี้ใน 
สํานักพระผูมีพระภาควา            
ภิกษพุึงมีสติเพื่อละกามราคะ งดเวนเสีย ประดุจบุคคลถูกแทงดวยหอก  
ประดุจบุคคลถูกไฟไหมศีรษะอยู ฯ  
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[๒๖๓] พระผูมีพระภาคตรสัวา     
ภิกษพุึงมีสติเพื่อการละสักกายทิฏฐิ งดเวนเสีย ประดุจบุคคลถูกแทง 
ดวยหอก ประดุจบุคคลถูกไฟไหมศีรษะอยู ฯ 
                      สุพรหมสูตรท่ี ๗         
        [๒๖๔] สุพรหมเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาคดวยคาถาวา    
จิตนี้สะดุงอยูเปนนิตย ใจนีห้วาดเสียวอยูเปนนิตย ถาเม่ือกิจท้ังหลาย 
ยังไมเกดิข้ึน หรือเกิดข้ึนแลวก็ตาม ถาความไมสะดุงกลัวมีอยู ขา 
พระองคทูลถามแลว ขอจงตรัสบอกขอนั้นแกขาพระองค ฯ 
        [๒๖๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา     
นอกจากปญญาและความเพยีร นอกจากความสํารวมอินทรีย  นอกจาก 
ความสละวางโดยประการท้ังปวง เรายังไมเห็นความสวัสดีแหงสัตว 
ท้ังหลาย ฯ 
    สุพรหมเทวบุตรไดกลาวดงันี้แลว ฯลฯ กอั็นตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ      
                       กกุธสูตรท่ี ๘          
        [๒๖๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้        
    สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระอัญชนวนั สถานพระราชทานอภัยแกเนื้อ  
เขตเมืองสาเกต คร้ังนั้น กกธุเทวบุตร เม่ือราตรีปฐมยามส้ินไปแลว มีวรรณงามยิ่งนกั  
ยังอัญชนวนัท้ังส้ินใหสวาง เขาไปเฝา พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลว ก็ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว ได ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ     
        [๒๖๗] กกุธเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูล  พระผูมีพระภาค 
วา ขาแตพระสมณะ พระองคทรงยินดีอยูหรือ ฯ    
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พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรผูมีอายุ เราไดอะไรจึงจะยนิดี ฯ 
กกุธเทวบุตรกราบทูลวา ขาแตพระสมณะ ถาอยางนั้นพระองคทรงเศราโศกอยูหรือ ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรผูมีอายุ เราเส่ือมอะไรจึงจะเศราโศก ฯ 
กกุธเทวบุตรกราบทูลวา ขาแตพระสมณะ ถาอยางนั้นพระองคไมทรงยนิดีเลย ไมทรง 
เศราโศกเลยหรือ ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา เปนเชนนั้นผูมีอายุ ฯ 
        [๒๖๘] กกุธเทวบุตร กราบทูลวา    
ขาแตภิกษุ พระองคไมมีทุกขบางหรือ ความเพลิดเพลินไมมีบางหรือ  
ความเบ่ือหนายไมครอบงําพระองคผูประทับนั่งแตพระองคเดียวบางหรือ ฯ 
        [๒๖๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา     
ดูกรทานผูอันคนบูชา เราไมมีทุกขเลย และความเพลิดเพลินก็ไมมี  
อนึ่ง ความเบ่ือหนาย ก็ไมครอบงําเราผูนั่งแตผูเดียว ฯ 
        [๒๗๐] กกุธเทวบุตรกราบทูลวา     
ขาแตภิกษุ ทําไมพระองคจึงไมมีทุกข ทําไมความเพลิดเพลินจึงไมมี  
ทําไมความเบ่ือหนาย จึงไมครอบงําพระองคผูนั่งแตผูเดยีว ฯ 
        [๒๗๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา     
ผูมีทุกขนั่นแหละ จึงมีความเพลิดเพลิน ผูมีความเพลิดเพลินนั่นแหละ  
จึงมีทุกข ภกิษยุอมเปนผูไมมีความเพลิดเพลินไมมีทุกข ทานจงรูอยาง 
นี้เถิด ผูมีอายุ ฯ 
        [๒๗๒] กกุธเทวบุตรกราบทูลวา     
นานหนอ ขาพระองคจึงพบเห็นภกิษุ ผูเปนพราหมณดับรอบแลว  
ไมมีความเพลิดเพลิน ไมมีทุกข ขามพนเคร่ืองของในโลกแลว ฯ 
                       อุตตรสูตรท่ี ๙         
        [๒๗๓] ราชคฤหนิทาน ฯ อุตตรเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขาง  หนึ่งแลว ได 
กลาวคาถานี้ ในสํานักพระผูมีพระภาควา           
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ชีวิตมีอายนุอย ถูกชราตอนเขาไป ชีวิตท่ีถูกชราตอนเขาไปแลว ยอม 
ไมมีท่ีตานทาน บุคคลเห็นภยัในมรณะนี้แลวพึงทําบุญอันจะนําความ 
สุขมาให ฯ 
        [๒๗๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา     
ชีวิตมีอายนุอย ถูกชราตอนเขาไป ชีวิตท่ีถูกชราตอนเขาไปแลว ยอม 
ไมมีท่ีตานทาน ผูเห็นภัยในความตายนี้ พงึละโลกามิสเสีย มุงตอ 
สันติ ฯ 
                    อนาถปณฑิกสูตรท่ี ๑๐      
        [๒๗๕] อนาถบิณฑิกเทวบุตร ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวคาถา 
เหลานี้ ในสํานักพระผูมีพระภาควา      
ก็พระเชตวันนีน้ั้น อันหมูแหงทานผูแสวงคุณพํานกัอยู  พระธรรมราชา 
ก็ประทับอยูแลว เปนท่ีใหเกดิปติแกขาพระองค ฯ 
สัตวท้ังหลาย ยอมบริสุทธ์ิดวยสวน ๕ นี้ คือ กรรม  วิชชา ธรรม  
ศีล และชีวิตอันอุดม หาใชบริสุทธ์ิดวยโคตรหรือทรัพยไม ฯ 
เพราะเหตุนั้นแหละ บุรุษผูเปนบัณฑิต เม่ือเล็งเห็นประโยชนของตน  
พึงเลือกเฟนธรรมโดยแยบคายอยางนี้ จึงจะบริสุทธ์ิในธรรมนั้น พระ 
สารีบุตรรูปเดียวเทานั้น เปนผูประเสริฐดวยปญญา ศีล และธรรม 
เคร่ืองสงบระงับ ภิกษใุดเปนผูถึงซ่ึงฝง ภิกษุนั้นก็มีทานพระสารีบุตร 
นั้นเปนอยางเยี่ยม ฯ 
    อนาถบิณฑกิเทวบุตร คร้ันไดกลาวดังนีแ้ลว ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทํา 
ประทักษณิแลวอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
        [๒๗๖] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค เม่ือลวงราตรีนั้นแลว จึงตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมา 
วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือคืนนี้เทวบุตรองคหนึ่ง เม่ือราตรี ปฐมยามส้ินไปแลว มีวรรณงาม 
ยิ่งนัก ยังวหิารเชตวันท้ังส้ินใหสวาง เขามาหาเราถึงท่ีอยู คร้ันแลว ก็อภวิาทเราแลว ได  
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ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง    เทวบุตรนั้น ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาว 
คาถาเหลานี้ในสํานัก    เราวา      
ก็พระเชตวันนีน้ั้น อันหมูแหงทานผูแสวงคุณพํานกัอยูพระธรรมราชา 
ก็ประทับอยูแลว เปนท่ีใหเกดิปติแกขาพระองค ฯ 
สัตวท้ังหลายยอมบริสุทธ์ิดวยสวน ๕ นี้ คือ กรรม วิชชา  ธรรม ศีล  
และชีวิตอันอุดม หาใชบริสุทธ์ิดวยโคตรหรือทรัพยไม ฯ 
เพราะเหตุนั้นแหละ บุรุษผูเปนบัณฑิต เม่ือเล็งเห็นประโยชนของตน  
พึงเลือกเฟนธรรมโดยแยบคายอยางนี้ จึงจะบริสุทธ์ิในธรรมนั้น พระ 
สารีบุตรรูปเดียวเทานั้น เปนผูประเสริฐ  ดวยปญญา ศีล และธรรม 
เคร่ืองสงบระงับ ภิกษใุดเปนผูถึงซ่ึงฝง ภิกษุนั้นก็มีทานพระสารีบุตร 
นั้นเปนอยางเยี่ยม ฯ 
    ดูกรภกิษุท้ังหลาย เทวบุตรนั้นคร้ันไดกลาวดังน้ีแลว กอ็ภิวาทเรา ทําประทักษณิแลว อันตรธาน 
ไปในท่ีนัน้เอง ฯ          
        [๒๗๗] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เทวบุตรนั้นเห็นจะเปนอนาถบิณฑิกเทวบุตรแน อนาถบิณฑิก 
คฤหบดีไดเล่ือมใสยิ่งนักในทานพระสารีบุตร ฯ        
    พระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรอานนท ถูกละๆ ดูกรอานนท ขอท่ีจะพึง ถึงดวยการนกึคิด 
มีประมาณเพียงใดน้ัน เธอถึงแลว ดูกรอานนท ก็เทวบุตรนั้น  คือ อนาถบิณฑิกเทวบุตร ฯ 
                   จบ อนาถบิณฑกิวรรคท่ี ๒     
                  ___________________________________         
    รวมพระสูตรในอนาถบิณฑิกวรรคท่ี ๒ นี้มี ๑๐ สูตร คือ จันทิมสสูตรท่ี ๑ เวณฑุสูตร 
ท่ี ๒ ทีฆลัฏฐิสูตรท่ี ๓ นันทนสูตรท่ี ๔ จนัทนสูตรท่ี ๕   วาสุทัตตสูตรท่ี ๖ สุพรหมสูตรท่ี ๗  
กกุธสูตรท่ี ๘ อุตตรสูตรท่ี ๙ และ     อนาถบิณฑิกสูตรท่ี ๑๐ ฯ  
                   ________________________________           
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                    นานาติตถิยวรรคที่ ๓       
                        สิวสูตรท่ี ๑          
        [๒๗๘] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้        
    สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น เม่ือปฐมยามลวงแลว   สิวเทวบุตร มีวรรณะงามยิ่งนัก 
 ยังพระวิหารเชตวันท้ังส้ินใหสวาง เขาไปเฝา พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลว จึงถวาย 
อภิวาทพระผูมีพระภาคแลวไดยืน    อยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ        
        [๒๗๙] สิวเทพบุตร คร้ันยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาว คาถาเหลานี้ ใน 
สํานักพระผูมีพระภาควา           
บุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษ  
บุคคลรูท่ัวถึงพระสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว เปนผูประเสริฐ ไม 
เปนผูตกตํ่า บุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเทานั้น ควรทําความ 
สนิทสนมกับพวกสัตบุรุษ บุคคลรูท่ัวถึงพระสัทธรรมของพวกสัตบุรุษ 
แลว ยอมไดปญญา ไมคลาดเปนอยางอ่ืน บุคคลควรสมาคมกับพวก 
สัตบุรุษเทานัน้ ควรทําความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษ บุคคลรูท่ัวถึง 
พระสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว ยอมไมเศราโศกในทามกลางแหง 
ความเศราโศกบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเทานั้น ควรทําความ 
สนิทสนมกับพวกสัตบุรุษ บุคคลรูท่ัวถึงพระสัทธรรมของพวกสัตบุรุษ 
แลวยอม รุงโรจนในทามกลางหมูญาติ บุคคลควรสมาคมกับพวก 
สัตบุรุษเทานัน้ ควรทําความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษ เหลาสัตวรูท่ัว 
ถึงพระสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลวยอมถึงสุคติ บุคคลควรสมาคม 
กับพวกสัตบุรุษเทานั้น ควรทําความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษ เหลา 
สัตวรูท่ัวถึงพระสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว ยอมยนืยงตลอดไป ฯ  
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        [๒๘๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสตอบสิวเทวบุตรดวยพระคาถาวา     
บุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเทานั้น ควรทําความสนิทสนมกับพวก 
สัตบุรุษ บุคคลรูท่ัวถึงสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว ยอมพนจากทุกข 
ท้ังปวง ฯ 
                       เขมสูตรท่ี ๒           
        [๒๘๑] เขมเทพบุตร คร้ันยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวไดกลาวคาถาเหลานี้  
ในสํานักพระผูมีพระภาควา           
คนพาลผูมีปญญาทราม ยอมประพฤติกับตนเองดังศัตรู ยอมทํากรรม 
ลามกอันอํานวยผลเผ็ดรอน บุคคลทํากรรมใดแลว  ยอมเดือดรอนภาย 
หลัง มีหนานองดวยน้ําตารองไหอยู เสวยผลแหงกรรมใด กรรมนั้น 
ทําแลวไมดเีลย บุคคลทํากรรมใดแลว ไมเดือดรอนในภายหลัง มี 
หัวใจแชมช่ืนเบิกบานเสวยผลแหงกรรมใด กรรมนั้นทําแลวเปนการดี  
บุคคลรูกรรมใดวาเปนประโยชนแกตน ควรรีบลงมือกระทํากรรมน้ัน 
ทีเดียว อยาพยายามเปนนกัปราชญเจาความคิด ดวยความคิดอยางพอคา 
เกวยีน พอคาเกวยีนละหนทางสายใหญท่ีเรียบรอยสม่ําเสมอเสีย แวะ 
ไปสูทางท่ีขรุขระ เพลาก็หกัสะบ้ันซบเซา ฉันใดบุคคลละท้ิงธรรม  
หันไปประพฤติตามอธรรม ก็ฉันนั้น เปนคนเขลาเบาปญญา ดําเนิน 
ไปสูทางมฤตยูซบเซาอยู เหมือนพอคาเกวยีนมีเพลาเกวยีนหักแลว 
 ฉะนั้น ฯ 
                       เสรีสูตรท่ี ๓          
        [๒๘๒] เสรีเทพบุตร คร้ันยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวไดกลาวคาถาทูลถวาย 
พระผูมีพระภาควา         
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เทวดาและมนษุยท้ังสองพวก ตางก็พอใจอาหารดวยกันท้ังนั้น เออ  
ก็ผูท่ีไมพอใจอาหารชื่อวายกัษโดยแท ฯ 
        [๒๘๓] พระผูมีพระภาคไดตรัสตอบเสรีเทพบุตร ดวยพระคาถาวา            
ชนเหลาใดมีใจผองใส ใหขาวและน้ําดวยศรัทธา ขาวและน้ํานั้นแล  
ยอมพะนอเขาทั้งในโลกนี้และโลกหนา เพราะเหตุนั้น สมควรเปล้ือง 
ความเหนียวแนนเสีย ครอบงํามลทินของใจเสีย พึงใหทาน บุญเทานั้น 
ยอมเปนท่ีพึ่งของเหลาสัตวในโลกหนา ฯ 
        [๒๘๔] ส. นาอัศจรรยพระเจาขา ไมเคยมีมา พระเจาขา พระดํารัสนี้ พระผูมีพระภาค 
ตรัสแจมแจงแลว      
ชนเหลาใดมีใจผองใส ใหขาวและน้ําดวยศรัทธา ขาวและน้ํานั้นแล  
ยอมพะนอเขาทั้งในโลกนี้และโลกหนา เพราะเหตุนั้น สมควรเปล้ือง 
ความเหนียวแนนเสีย ครอบงํามลทินของใจเสีย พึงใหทาน บุญ 
เทานั้นเปนท่ีพึง่ของเหลาสัตวในโลกหนา ฯ 
        [๒๘๕] ขาแตพระองคผูเจริญ เร่ืองเคยมีมาแลว หมอมฉันไดเปน พระเจาแผนดนิ 
 มีนามวาเสรี เปนทายก เปนทานบดี เปนผูกลาวชมการใหทานท่ีประตูท้ัง ๔ ดาน หมอมฉัน 
ไดใหทานแกสมณพราหมณ คนกําพรา คนเดินทางไกล วณิพกและยาจกท้ังหลาย คร้ันตอมา 
 พวกฝายในพากันเขาไปหาหมอมฉัน ไดพูดปรารภข้ึนวา พระองคทรงบําเพ็ญทาน แตพวก 
หมอมฉันไมไดให ทาน เปนการชอบท่ีพวกหมอมฉันจะไดอาศัยใตฝาละอองธุลีพระบาทใหทาน       
กระทําบุญบาง หมอมฉันจึงคิดเห็นวา เราเองก็เปนทายก เปนทานบดี เปนผูกลาว   ชมการ 
ใหทาน เม่ือมีผูพูดวา พวกหมอมฉันจะใหทาน เราจะวาอะไร แลวจึงมอบ   ประตูดานแรก 
ใหแกพวกฝายในไป เขาพากนัใหทานในท่ีนั้น ทานของหมอมฉันก็ลดไป ขาแตพระองคผูเจริญ  
คร้ันตอมา พวกกษัตริยพระราชวงศพากนัเขาไปหาหมอมฉัน ไดพูดปรารภข้ึนวา พระองคทรง 
บําเพ็ญทาน พวกฝายในก็บําเพ็ญทาน แตพวกขาพระพุทธเจาไมไดใหทาน  เปนการชอบท่ี 
พวกขาพระพทุธเจาจะไดอาศัยใต  ฝาละอองธุลีพระบาทกระทําบุญบาง หมอมฉันกคิ็ดเห็นวา  
เราเองก็เปนทายก เปนทานบดี เปนผูกลาวชมการใหทาน เม่ือมีผูพูดวา พวกขาพระพุทธเจา 
จะใหทานเราจะ วาอะไร แลวจึงมอบประตูดานท่ีสองใหแกพวกกษตัริยพระราชวงศไป พวก  



พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาท่ี 75 
กษัตริย  พระราชวงศตางก็พากันใหทานในท่ีนั้น ทานของหมอมฉันกล็ดไป ขาแตพระองคผูเจริญ   
คร้ันตอมา พวกพลกาย (ขาราชการฝายทหาร) เขาไปหาหมอมฉันไดพดูปรารภ    ข้ึนวา พระองค 
ก็ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล พวกฝายในกท็รงบําเพ็ญพระกุศล   พวกกษัตริยพระราชวงศก็ทรง 
บําเพ็ญพระกศุล พวกขาพระพุทธเจามิไดใหทาน   เปนการชอบท่ีพวกขาพระพุทธเจาจะไดอาศัย 
ใตฝาละอองธุลีพระบาทใหทานกระทํา           บุญบาง หมอมฉันจึงคิดเห็นวา เราเองกเ็ปนทายก 
เปนทานบดี เปนผู       กลาวชมการใหทาน เม่ือมีผูพูดวา พวกขาพระพุทธเจาจะใหทาน เราจะ 
วาอะไร   แลวจึงมอบประตูดานท่ีสามใหพวกพลกายไป เขาก็พากนัใหทานใน ท่ีนัน้ ทาน ของ 
หมอมฉันก็ลดไป ขาแตพระองคผูเจริญ คร้ันตอมา มีพวกพราหมณ    คฤหบดี (ขาราชการ 
ฝายพลเรือน) เขาไปหาหมอมฉันไดพูดปรารภข้ึนวา พระองค   ก็ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล  
พวกฝายในกท็รงบําเพ็ญพระกุศล พวกกษตัริยพระราช   วงศก็ทรงบําเพ็ญพระกุศล พวกขาราชการ 
ฝายทหารก็ใหทาน แตพวกขาพระพุทธเจา  ไมไดใหทาน เปนการชอบท่ีพวกขาพระพทุธเจาจะได 
อาศัยใตฝาละอองธุลีพระบาท  ใหทานกระทําบุญบาง หมอมฉันจึงคิดเห็นวา เราเองกเ็ปน 
ทายก เปนทานบดี เปน   ผูกลาวชมการใหทาน เม่ือมีผูพดูวา พวกขาพระพุทธเจาจะใหทาน  
เราจะวาอะไร แลวจึงมอบประตูดานท่ีส่ีใหพวกพราหมณคฤหบดีไป เขาตางก็พากันใหทาน 
ในท่ีนั้น ทานของหมอมฉันก็ลดไป ขาแตพระองคผูเจริญ พวกเจาหนาท่ี   ท้ังหลายตางพากนั 
เขาไปหาหมอมฉัน ไดทูลสนองข้ึนวา บัดน้ีพระองคจะไมทรง บําเพ็ญทานในท่ีไหนๆ อีกหรือ 
 เม่ือเขาทูลอยางนี้ หมอมฉันจึงกลาวตอบไปวาทานท้ังหลาย ถาอยางนัน้ ในทองถ่ินชนบท 
นอกๆ ออกไป มีรายไดใดๆ     เกิดข้ึน พวกทานจงรวบรวมสงเขาไปในเมือง (เขาทอง 
พระคลัง) เสียกึ่งหนึ่ง      อีกกึ่งหนึ่งพวกทานจงใหทานแกสมณพราหมณ คนกําพรา คนเดิน 
ทางไกล         วณิพกและยาจกท้ังหลายในชนบทนั้นเถิด (เปนเชนดังกราบบังคมทูลถวายน้ีแหละ  
พระเจาขา) หมอมฉันจึงยังไมถึงท่ีสุดแหงบุญท่ีไดบําเพญ็ไว แหงกุศลท่ีได     กอสรางไวตลอด 
กาลนานอยางนี้ โดยท่ีจะมาคํานึงถึงวา เทานี้เปนบุญพอแลว         เทานี้เปนผลของบุญพอแลว 
 หรือเทานี้ท่ีเราพึงต้ังอยูในสามัคคีธรรม (คือพรอม เพรียงรวมทําบุญกับเขาพอแลว) ฯ      
        [๒๘๖] นาอัศจรรย พระเจาขา ไมเคยมีมา พระเจาขา พระดํารัสนี้   พระผูมีพระภาค 
ตรัสแจมแจงแลว       
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ชนเหลาใดมีใจผองใส ใหขาวและน้ําดวยศรัทธา ขาวและน้ํานั้นแล  
ยอมพะนอเขาทั้งในโลกนี้และโลกหนา เพราะเหตุนั้น สมควรเปล้ือง 
ความเหนียวแนนเสีย ครอบงํามลทินของใจเสีย พึงใหทาน บุญ 
เทานั้นยอมเปนท่ีพึ่งของเหลาสัตวในโลกหนา ฯ 
                      ฆฏิการสูตรท่ี ๔         
        [๒๘๗] ฆฏิการเทพบุตร คร้ันยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ได กลาวคาถานี้ 
ในสํานักพระผูมีพระภาควา            
ภิกษุ ๗ รูป ผูเขาถึงพรหมโลกช่ือวาอวิหาเปนผูหลุดพนแลวส้ินราคะ  
โทสะแลว ขามพนเคร่ืองของตางๆ ในโลกเสียไดแลว ฯ 
    พระผูมีพระภาคตรัสถามวา        
ก็ภิกษุเหลานัน้ คือใครบางผูขามพนเคร่ืองของเปนบวงมารอันแสนยาก 
ท่ีใครๆ จะขามพนได ละกายของมนุษยแลวกาวลวงเคร่ืองประกอบ 
อันเปนทิพย ฯ 
         ฆฏิการเทพบุตรกราบทูลวา    
คือ ทานอุปกะ ๑ ทานผลคัณฑะ ๑ ทานปุกกุสาติ ๑ รวมเปน  ๓ ทาน  
ทานภัททิยะ ๑ ทานขัณฑเทวะ ๑ ทานพาหรัุคคิ ๑ ทานลิงคิยะ ๑  
(รวมเปน ๗ ทาน) ทานเหลานั้นลวนแตละกายของมนุษย กาวลวง 
เคร่ืองประกอบอันเปนทิพยไดแลว ฯ 
        [๒๘๘] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา  
ทานเปนคนมีความฉลาด กลาวสรรเสริญภิกษเุหลานั้น ผูละบวงมาร 
ไดแลว ภิกษุเหลานั้นรูท่ัวถึงธรรมของใคร จึงไดตัดเคร่ืองผูกคือภพ 
เสียได ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาท่ี 77 
[๒๘๙] ฆ. ทานเหลานั้นรูท่ัวถึงธรรมของผูใดจึงตัดเคร่ืองผูกคือภพเสียได ผูนัน้ 
นอกจากพระผูมีพระภาค และธรรมนั้นนอกจากพระศาสนาของพระองค 
แลวเปนไมมี ฯ 
นามและรูปดบัไมเหลือในธรรมใด ทานเหลานั้นไดรูธรรมนั้นในพระ 
ศาสนาน้ี จึงตัดเคร่ืองผูกคือภพได ฯ 
[๒๙๐] พ. ทานกลาววาจาลึก รูไดยาก เขาใจใหดีไดยากทานรูท่ัวถึงธรรม 
ของใคร จึงกลาววาจาเชนนีไ้ด ฯ 
[๒๙๑] ฆ. คร้ังกอนขาพเจาเปนชางหมอ ทําหมออยูในเวภฬิงคชนบท เปน 
ผูเล้ียงดูมารดาบิดา เปนอุบาสกของพระกสัสปพุทธเจา เวนขาดจาก 
เมถุนธรรม ประพฤติพรหมจรรย ไมมีอามิส ไดเคยเปนคนรวมบานกับ 
พระองคท้ังเคยไดเปนสหายของพระองคในปางกอน ขาพเจารูจักภิกษ ุ
ท้ัง ๗  รูปเหลานี้ ผูหลุดพนแลว ส้ินราคะ โทสะแลวขามพนเคร่ือง 
ของตางๆ ในโลกไดแลว ฯ 
[๒๙๒] พ. แน นายชางหมอ ทานพูดอยางใดก็ไดเปนจริงแลว  อยางนั้นใน 
กาลนั้น คร้ังกอนทานเปนชางหมอ ทําหมออยูในเวภฬิงคชนบท เปน 
ผูเล้ียงดูมารดาบิดา เปนอุบาสกของพระกสัสปพุทธเจา งดเวนจาก 
เมถุนธรรม ประพฤติพรหมจรรย ไมมีอามิส ไดเปนคนเคยรวมบานกนั 
กับเรา ท้ังไดเคยเปนสหายของเราในปางกอน ฯ 
    พระสังคีติกาจารยกลาววา       
สหายเกาท้ังสอง ผูมีตนอันอบรมแลว ทรงไวซ่ึงสรีระมีในท่ีสุด 
 ไดมาพบกนัดวยอาการอยางนี้ ฯ 
                       ชันตุสูตรท่ี ๕         
        [๒๙๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้         
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    สมัยหนึ่ง ภกิษุเปนจํานวนมากอยูในกุฎีอันต้ังอยูในปาขางเขาหิมวนัต  แควนโกศล  
เปนผูฟุงซาน เยอหยิ่ง โอนเอน ปากกลา วาจาสามหาว มีสติ    ฟนเฟอน ขาดสัมปชัญญะ 
ไมม่ันคง  มีจติคิดนอกทาง ประพฤติเยีย่งคฤหัสถ ฯ 
        [๒๙๔] วนัหนึ่งเปนวนัอุโบสก ๑๕ คํ่า ชันตุเทพบุตรเขาไปหาพวกภิกษุ  เหลานัน้ถึงท่ีอยู  
คร้ันแลวจึงไดกลาวกะภกิษุเหลานั้นดวยคาถาทั้งหลายวา         
คร้ังกอน พวกภิกษุผูเปนสาวกพระโคดมเปนอยูงาย (เล้ียงงาย) ไมเปน 
ผูมักไดแสวงหาบิณฑบาต ไมมักไดท่ีนอนท่ีนั่ง ฯ 
ทานรูวาส่ิงท้ังปวงในโลกเปนของไมเท่ียง กระทําท่ีสุดแหงทุกขได ฯ     
สวนทานเหลานี้ ทําตนใหเปนคนเล้ียงยากเหมือนชาวบานท่ีโกงเขากิน  
กินๆ แลวก็นอน เท่ียวประจบไปในเรือนของคนอ่ืน ฯ 
ขาพเจาขอทําอัญชลีตอทาน ขอพูดกะทานบางพวกในท่ีนี้วาพวกทาน 
ถูกเขาทอดท้ิงหมดท่ีพึ่ง เปนเหมือนเปรต ฯ 
ท่ีขาพเจากลาวนี้หมายเอาบุคคลจําพวกท่ีประมาทอยู สวนทานพวกใด 
ไมประมาทอยู ขาพเจาขอนมัสการทานพวกนั้น ฯ 
                      โรหิตัสสสูตรท่ี ๖       
        [๒๙๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั   อารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
    คร้ังน้ันแล เม่ือปฐมยามลวงไปแลว โรหิตัสสเทวบุตรมีวรรณงามยิง่นัก  ยังพระวหิาร 
เชตวันท้ังส้ินใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลว  จึงถวายอภิวาทพระผูมี 
พระภาคแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ     
    โรหิตัสสเทพบุตรยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกราบทูล    พระผูมีพระภาควา       
    ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลสถิตอยู ณ ท่ีใดหนอ จึงจะไมเกดิ ไมแก ไมตาย ไมจุติ  
ไมอุปบัติ ขาแตพระองคผูเจริญ อันบุคคลจะอาจบางหรือไม      เพื่อท่ีจะรู เพื่อท่ีจะเห็น หรือ 
เพื่อท่ีจะบรรลุท่ีสุดโลกไดดวยการเดินทาง ฯ         
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        [๒๙๖] พ. อาวุโส ท่ีใดเปนท่ีไมเกดิ ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุปบัต ิ      เราไมพูด 
ถึงท่ีนั้นอันเปนท่ีสุดของโลกวา ควรรู ควรเห็น ควรบรรลุดวยการ       เดินทาง ฯ   
    ร. นาอัศจรรย พระเจาขา ไมเคยมีมา พระเจาขา พระดาํรัสนี้พระผูมี      พระภาคตรัส 
แจมแจง ดังปรากฏวา อาวุโส ท่ีใดเปนท่ีไมเกิด ไมแก ไมตาย       ไมจตุิ ไมอุปบัติ เราไม 
พูดถึงท่ีนั้นอันเปนท่ีสุดของโลกวา ควรรู ควรเห็น      ควรบรรลุดวยการเดินทาง ฯ            
        [๒๙๗] ร. ขาแตพระองคผูเจริญ แตปางกอน ขาพระองคเปนฤาษี     ช่ือโรหิตัสสะ 
 เปนบุตรของอิสสรชน มีฤทธ์ิ เหาะไปในอากาศได มีความเร็ว   ประดุจอาจารยสอนศิลปธนู  
จับธนูม่ัน ชาญศึกษา ชํานาญมือ เคยประกวดยิงธนู   มาแลว ยิงผานเงาตาลตามขวางไดดวย 
ลูกศรขนาดเบาโดยสะดวกดาย ยางเทาของ  ขาพระองคเห็นปานนี้ ประดุจจากมหาสมุทรดานทิศ 
บูรพา กาวถึงมหาสมุทรดานทิศ          ประจิม ขาพระองคมาประสงคอยูแตเพียงวา เราจักบรรลุ 
ถึงท่ีสุดของโลกดวยการ    เดินทาง ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคประกอบดวยความเร็วขนาดนี้  
ดวย ยางเทาขนาดน้ี เวนจากการกิน การขบเค้ียว และการล้ิมรสอาหาร เวนจากการ ถายอุจจาระ  
ปสสาวะ เวนจากระงับความเหน็ดเหน่ือยดวยการหลับนอน มีอายุ  ถึงรอยป ดํารงชีพอยูถึง 
รอยป เดินทางตลอดรอยป กย็ังไมถึงท่ีสุดของโลกได    แตมาทํากาลกิริยาเสียในระวาง  
นาอัศจรรยนกั พระเจาขา ไมเคยมีมา พระเจาขา        พระดํารัสนี้ พระผูมีพระภาคตรสั 
แจมแจงแลว ดังปรากฏวา อาวุโส ท่ีใดเปนท่ี     ไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุปบัต ิเราไมพูดถึง 
ท่ีนั้นอันเปนท่ีสุดของโลก    วาควรรู ควรเห็น ควรบรรลุ ดวยการเดนิทาง ฯ     
        [๒๙๘] พ. ดูกรอาวุโส ท่ีใดเปนท่ีไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ    ไมอุปบัติ  
เราไมพูดถึงท่ีนั้นอันเปนท่ีสุดของโลก วาควรรู ควรเห็น ควรบรรลุ     ดวยการเดนิทาง  
ก็ถาหากเรายังไมบรรลุถึงท่ีสุดของโลกแลว ก็จะไมกลาวถึงการ      กระทําท่ีสุดทุกข ก็แตวาเรา 
บัญญัติเรียกวาโลก เหตุใหเกดิโลก การดับของโลก         และทางใหถึงความดับโลก ในสรีระราง 
 มีประมาณวาหน่ึงนี้ และพรอมท้ังสัญญาพรอมท้ังใจครอง ฯ       
    แตไหนแตไรมา ยังไมมีใครบรรลุถึงท่ีสุดโลกดวยการเดินทาง และเพราะ ท่ียังบรรลุ 
ถึงท่ีสุดโลกไมได จึงไมพนไปจากทุกข ฯ         
    เหตุนั้นแหละ คนมีปญญาดี ตระหนักชัดเร่ืองโลก ถึงท่ีสุดโลกได    อยูจบพรหมจรรย 
แลว รูจักท่ีสุดโลกแลว เปนผูระงับแลว จึงไมหวังโลกนีแ้ละ   โลกหนา ฯ    
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                       นันทสูตรท่ี ๗          
        [๒๙๙] นนัทเทพบุตร คร้ันยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกลาว คาถานี้ในสํานัก 
พระผูมีพระภาควา     
กาลยอมลวงไป ราตรียอมผานไป ช้ันแหงวยัยอมละลําดับไป ฯ 
บุคคลมาพิจารณาเหน็ภยัในมรณะน้ี ควรทําบุญอันนาํความสุขมาให ฯ 
        [๓๐๐] พ. กาลยอมลวงไป ราตรียอมผานไป ช้ันแหงวัยยอมละลําดับไป  บุคคลมา 
พิจารณาเห็นภยัในมรณะนี้ มุงตอสันติ ควรละโลกามิสเสีย ฯ          
                     นันทิวิสาลสูตรท่ี ๘      
        [๓๐๑] นนัทิวิสาลเทพบุตร คร้ันยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว  จึงไดกลาวคาถา 
ทูลถวายพระผูมีพระภาควา         
ขาแตพระองคผูเปนมหาวีรบุรุษ สรีรยนต มีจักร ๑- ๔ มีทวาร ๒- ๙  
เต็มไปดวยของไมสะอาด ประกอบดวยความโลภ ยอมเปนประดุจ 
เปอกตม ไฉนจักมีความออกไปจากทุกขได ฯ 
        [๓๐๒] พ. บุคคลตัดความผูกโกรธดวย กิเลสเปนเคร่ืองรัดดวย  ความปรารถนาและ 
ความโลภอันช่ัวชาดวย ถอนตัณหาพรอมท้ังอวิชชาอันเปนมูล รากเสียได อยางนี้จึงจักออกไป 
จากทุกขได       
                        สุสิมสูตรท่ี ๙        
        [๓๐๓] สาวัตถีนิทาน ฯ            
    ณ กาลคร้ังหนึ่ง ทานพระอานนทเถระเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี ประทับ คร้ันแลว 
จึงถวายอภิวาท นั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ           



พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาท่ี 81 
    พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอานนทวา อานนท เธอชอบสารีบุตร  หรือไม ฯ   
     อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ใครเลาท่ีไมใชคนพาล ไมใชคนมุทะลุ ไมใช      คนงมงาย  
ไมใชคนมีจิตวิปลาส จะไมชอบทานพระสารีบุตร เพราะทานเปน  บัณฑิต มีปญญามาก เปนเจา 
ปญญา มีปญญาชวนใหราเริง มีปญญาแลน    มีปญญาหลักแหลม มีปญญาแทงตลอด มีความ 
ปรารถนานอย สันโดษ    เปนผูสงัดกาย สงัดใจ ไมคลุกคลีดวยหมู ปรารภความเพียร  
เปนผูเขาใจพดู     อดทนตอถอยคํา เปนผูโจทกทวงคนผิด เปนผูตําหนคินช่ัว ขาแตพระองค   
ผูเจริญ ใครเลาท่ีไมใชคนพาล ไมใชคนมุทะลุ ไมใชคนงมงาย ไมใชคน  มีจิตวิปลาส จะไม 
ชอบทาน ฯ          
        [๓๐๔] พ. อยางนั้นๆ อานนท ใครเลาท่ีไมใชคนพาล ไมใชคนมุทะลุ   ไมใชคน 
งมงาย ไมใชคนมีจิตวิปลาส จะไมชอบสารีบุตร เพราะสารีบุตรเปนบัณฑิต มีปญญามาก เปนเจาปญญา  
มีปญญาชวนใหราเริง มีปญญาแลน    มีปญญาหลักแหลม มีปญญาแทงตลอด มีความ 
ปรารถนานอย สันโดษ เปนผู สงัดกาย สงัดใจ ไมคลุกคลีดวยหมู ปรารภความเพียร เปนผู 
เขาใจพูด อดทน ตอถอยคํา เปนผูโจทกทวงคนผิด เปนผูตําหนิคนชัว่ อานนท ใครเลาท่ีไมใช 
คน       พาล ไมใชคนมุทะลุ ไมใชคนงมงาย ไมใชคนมีจติวิปลาส จะไมชอบสารีบุตร ฯ 
        [๓๐๕] ณ กาลคร้ังนั้น สุสิมเทพบุตร แวดลอมไปดวยเทพบุตร บริษัทเปนอันมาก  
ขณะท่ีพระผูมีพระภาคและพระอานนทเถระ กําลังกลาว สรรเสริญคุณทานพระสารีบุตรอยู ไดเขา 
ไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลวจึงถวายอภวิาท แลวยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
เม่ือยืนเรียบรอยแลว    จึงไดกราบบังคมทูลพระผูมีพระภาควา จริงอยางนั้น พระผูมีพระภาค  
จริง  อยางนั้น พระสุคต อันใครเลาท่ีไมใชคนพาล ไมใชคนมุทะลุ ไมใชคนงมงาย ไมใชคน 
มีจิตวิปลาส จะไมชอบทานพระสารีบุตร เพราะทานเปนบัณฑิต ฯลฯ   เปนผูตําหนิคนช่ัว  
ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะขาพระองคไดเขารวมประชุม    เทพบุตรบริษัทใดๆ ก็ไดยินเสียงอยาง 
หนาหวูา ทานพระสารีบุตรเปนบัณฑิต ฯลฯ       เปนผูตําหนิคนช่ัว ขาแตพระองคผูเจริญ ใครเลา 
ท่ีไมใชคนพาล ไมใชคนมุทะลุ      ไมใชคนงมงาย ไมใชคนมีจิตวิปลาส จะไมชอบทาน ฯ            
        [๓๐๖] คร้ังนั้น เทพบุตรบริษัทของสุสิมเทพบุตรอยู  เปนผูปล้ืมใจ เบิกบาน เกดิปติ            
กําลังกลาวสรรเสริญคุณทานพระสารีบุตรอยู ขณะท่ีสุสิมเทพบุตร  กําลังกลาวสรรเสริญคุณทานพระ 
สารีบุตรอยู เปนผูปล้ืมใจ เบิกบาน เกดิปติ   โสมนัส มีรัศมีแหงผิวพรรณแพรวพราวปรากฏอยู ฯ     
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        [๓๐๗] แกวมณีและแกวไพฑูรย อันงาม โชติชวง แปดเหล่ียม อันบุคคลขัดสี 
เรียบรอยแลว วางไวบนผากมัพลสีเหลือง ยอมสองแสงแพรวพราวรุงรวง ฉันใด  
เทพบุตรบริษทัของสุสิมเทพบุตร ขณะท่ีสุสิมเทพบุตรกําลังกลาว    สรรเสริญคุณทานพระสารีบุตร 
อยู เปนผูปล้ืมใจ เบิกบาน เกดิปติโสมนัส   มีรัศมีแหงผิวพรรณแพรวพราวปรากฏอยู ฯ           
        [๓๐๘] แทงทองชมพูนทุ เปนของท่ีบุตรนายชางทองผูขยันหม่ันใสเบา  หลอมไลจนส้ิน 
ราคีเสร็จแลว วางไวบนผากาํพลสีเหลือง ยอมข้ึนสีผุดผองเปลง     ปล่ัง ฉันใด เทพบุตรบริษัท 
ของสุสิมเทพบุตร ขณะท่ีสุสิมเทพบุตรกําลังกลาว สรรเสริญคุณทานพระสารีบุตรอยู เปนผู 
ปล้ืมใจ เบิกบาน เกิดปติโสมนัส มีรัศมี      แหงผิวพรรณแพรวพราวปรากฏอยู ฯ      
        [๓๐๙] ดาวประกายพฤกษ ขณะท่ีอากาศปลอดโปรงปราศจากหมูเมฆใน    ฤดูสรทกาล  
ยอมสองแสงสุกสกาววาวระยับ ฉันใด เทพบุตรบริษัทของสุสิมเทพบุตร ขณะท่ีสุสิมเทพบุตร 
กําลังกลาวสรรเสริญคุณทานพระสารีบุตรอยู เปนผู  ปล้ืมใจ เบิกบาน เกิดปติโสมนัส มีรัศมี 
แหงผิวพรรณแพรวพราวปรากฏอยู ฯ    
        [๓๑๐] พระอาทิตยขณะท่ีอากาศปลอดโปรง ปราศจากหมูเมฆในฤดู  สรทกาล พวยพุง 
ข้ึนสูทองฟา ขจัดความมดืท่ีมีอยูในอากาศทั้งปวง ยอมแผดแสง แจมจาไพโรจน ฉันใด  
เทพบุตรบริษทัของสุสิมเทพบุตร ขณะท่ีสุสิมเทพบุตร  กําลังกลาวสรรเสริญคุณทานพระสารีบุตร 
อยู เปนผูปล้ืมใจ เบิกบาน เกดิปติ       โสมนัส มีรัศมีแหงผิวพรรณแพรวพราวปรากฏอยู ฯ   
        [๓๑๑] คร้ังนั้น สุสิมเทพบุตร ไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาค ปรารภถึงทาน 
พระสารีบุตรวา          
ทานพระสารีบุตรคนรูจักทานดีวาเปนบัณฑิตไมใชคนมักโกรธ  มีความ 
ปรารถนานอย สงบเสง่ียม ฝกฝนมาดี มีคุณงามความด ี
อันพระศาสดาทรงสรรเสริญ เปนผูแสวงคุณ ฯ 
        [๓๑๒] พระผูมีพระภาคไดภาษิตคาถาตอบสุสิมเทพบุตรปรารภถึงทาน พระสารีบุตรวา          
สารีบุตรใครๆ ก็รูจักวาเปนบัณฑิต ไมใชคนมักโกรธ มีความ  
ปรารถนานอย สงบเสง่ียม อบรม ฝกฝนมาดี จํานงอยูก็แตกาลเปน 
ท่ีปรินิพพาน ฯ  
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            นานาติตถิยสูตรท่ี ๑๐      
        [๓๑๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้        
    สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเวฬวุัน อันเปนท่ีให เหยื่อแกกระแต  
เขตพระนครราชคฤห ณ กาลคร้ังหนึ่ง เม่ือปฐมยามลวงแลว    พวกเทพบุตรผูเปนสาวกเดียรถีย 
ตางๆ เปนอันมาก คือ อสมเทพบุตร สหลี    เทพบุตร นิกเทพบุตร กาโกฏกเทพบุตร  
เวฏัมพรีเทพบุตร มาณวคามิยเทพบุตร     มีวรรณงามยิ่ง ยังพระวิหารเวฬุวนัท้ังส้ินให 
สวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลวจึงอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวยืน 
อยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ    
        [๓๑๔] อสมเทพบุตร คร้ันยืนอยู ณ สวนท่ีควรขางหนึ่งแลว ไดกลาว คาถานี้ใน 
สํานักพระผูมีพระภาค ปรารภถึงทานปูรณะกัสสปวา      
ครูปูรณะกัสสป เพียงแตมองไมเห็นบาปหรือบุญของตน  ในเพราะเหตท่ีุ 
สัตวถูกฟน ถูกฆา ถูกโบย ถูกขมเหง ในโลกน้ีเทานัน้ ทานบอกให 
วางใจเสีย ทานยอมควรที่จะยกยองวาเปนศาสดา ฯ 
        [๓๑๕] สหลีเทพบุตร ไดกลาวคาถานีใ้นสํานักพระผูมีพระภาค ปรารภ  ถึงทาน 
มักขลิโคศาล ตอไปวา         
ครูมักขลิโคศาล สํารวมตนดแีลว เพราะรังเกียจบาปดวยตบะ  ละวาจา 
ท่ีกอใหเกิดความทะเลาะกับคนเสีย เปนผูสมํ่าเสมองดเวนจากส่ิง 
ท่ีมีโทษ พูดจริง ทานมักขลิโคศาล จัดวาเปนผูคงท่ี ไมกระทําบาป 
โดยแท ฯ 
        [๓๑๖] นกิเทพบุตร ไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาค ปรารภถึงทานนิครนถ  
นาฏบุตรตอไปวา         
ครูนิครนถ นาฏบุตร เปนผูเกลียดบาป มีปญญารักษาตัวรอดเห็นภัย 
ในสงสาร เปนผูระมัดระวังท้ัง ๔ ยาม เปดเผยส่ิงท่ีตนเหน็แลวและ 
ฟงแลว นาจะไมใชผูหยาบชาโดยแท ฯ  
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[๓๑๗] อาโกฏกเทพบุตร ไดกลาวคาถานีใ้นสํานักพระผูมีพระภาค  ปรารภถึงพวกเดียรถีย 
ตางๆ ตอไปอีกวา           
ทานปกุธะ กจัจายนะ ทานนคิรนถ นาฏบุตร และพวกทานมักขลิโคศาล  
ทานปูรณะกัสสปเหลานี้ ลวนแตเปนศาสดาของหมู บรรลุถึงท่ีสุดใน 
สมณธรรมแลว ทานเหลานัน้คงเปนผูไมไกลไปจากสัตบุรุษแนนอน ฯ 
        [๓๑๘] เวฏัมพรีเทพบุตร ไดกลาวตอบอาโกฏกเทพบุตรดวยคาถาวา           
สุนัขจิ้งจอกสัตวเลวๆ ใครจะตีตนเสมอราชสีห แมจะไมใชสัตว 
ข้ีเร้ือน แตก็มีบางคราวท่ีทําตนเทียมราชสีห ฯ 
ครูของหมูบําเพ็ญตัวเปนคนแนะหนทาง แตพูดคําเท็จ มีมรรยาท 
นารังเกียจ จะเทียบกับสัตบุรุษไมได ฯ 
        [๓๑๙] ลําดับนั้น มารผูลามกเขาสิงเวฏัมพรีเทพบุตรแลวไดกลาวคาถานี้ใน 
สํานักพระผูมีพระภาควา            
สัตวเหลาใด ประกอบแลว ในความเกลียดบาปดวยตบะรักษาความ 
สงบสงัดอยู ติดอยูในรูป ปรารถนาเทวโลก สัตวเหลานัน้ ยอม 
ส่ังสอนชอบ เพื่อปรโลกโดยแท ฯ 
        [๓๒๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี้เปนมารตัวรายกาจ  จึงไดทรงภาษิตคาถา 
ตอบมารผูลามกวา  
รูปใดๆ จะอยูในโลกนี้หรือโลกหนา และจะอยูในอากาศ   มีรัศมี 
รุงเรืองก็ตามที รูปท้ังหมดเหลานั้น อันมารสรรเสริญแลว วางดักสัตว 
ไวแลว เหมือนเขาเอาเหยื่อลอเพ่ือฆาปลาฉะนั้น ฯ 
        [๓๒๑] ลําดับนั้น มาณวคามิยเทพบุตร ไดภาษิตคาถาเหลานี้ในสํานกั พระผูมีพระภาค 
 ปรารภถึงพระผูมีพระภาควา        
ภูเขาวิปุละ เขากลาวกันวา เปนสูงเยี่ยมกวาภูเขาท่ีตั้งอยูในพระนคร 
ราชคฤห เสตบรรพตเปนเลิศกวาภูเขาท่ีตัง้อยูในปาหิมวนัต พระอาทิตย 
เปนเลิศกวาส่ิงท่ีไปในอากาศ มหาสมุทรเปนเลิศกวาหวงน้ําท้ังหลาย   
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พระจันทรเปนเลิศกวาดวงดาวท้ังหลาย พระพุทธเจาโลกกลาววาเปน 
เลิศกวาประชุมชนท้ังโลก พรอมท้ังเทวโลก ฯ 
                   จบ นานาติตถิยวรรค ท่ี ๓    
                   __________________________________          
    รวมพระสูตรในนานาติตถิยวรรคท่ี ๓ นี้ มี ๑๐ สูตร คือ สิวสูตรท่ี ๑   เขมสูตรท่ี ๒  
เสรีสูตรท่ี ๓ ฆฏิการสูตรท่ี ๔ ชันตุสูตรท่ี ๕ โรหิตัสสสูตรท่ี ๖  นันทสูตรท่ี ๗ นันทิวิสาล 
สูตรท่ี ๘ สุสิมสูตรท่ี ๙ และนานาติตถิยสูตรท่ี ๑๐ ฯ          
                     จบ เทวปุตตสังยุตต       
                     _________________________            
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                       โกสลสังยุตต           
                       ปฐมวรรคท่ี ๑           
                       ทหรสูตรท่ี ๑           
        [๓๒๒] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้        
    สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเชตวัน อารามของ  ทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศล   ไดเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
ถึงท่ีประทับ คร้ันแลวจึงไดทรงปราศรัยกับ    พระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึง 
กันไปแลว จึงประทับนั่ง ณ         ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ   
        [๓๒๓] พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ได ทูลถาม 
พระผูมีพระภาควา แมพระโคดมผูเจริญยอมทรงปฏิญาณบางหรือไมวา  เราไดตรัสรูพระสัมมา 
สัมโพธิญาณอยางยอดเยีย่ม  
    พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรมหาบพิตร ก็พระองคเม่ือจะตรัสโดย  ชอบกพ็ึงตรัสถึง 
อาตมภาพวา ตถาคตไดตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณอยางยอด เยี่ยม ดกูรมหาบพิตร เพราะวา 
อาตมภาพไดตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ฯ    
        [๓๒๔] พระเจาปเสนทิโกศลทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดม  ผูเจริญ แม 
สมณพราหมณบางพวก เปนเจาหมู เจาคณะ เปนคณาจารย  มี   ช่ือเสียง มีเกยีรติยศ เปนเจา 
ลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาดี คือ ปูรณะกสัสปมักขลิโคศาล นิครนถ นาฏบุตร สัญชัย  
เวลัฏฐบุตร ปกุธะ กัจจายนะ อชิต      เกสกัมพล ฯ  
    สมณพราหมณแมเหลานัน้ เม่ือถูกหมอมฉันถามวา ทานท้ังหลายยอม ปฏิญาณไดหรือวา  
เราไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณดังนี้ ก็ยังไมปฏิญาณ    ตนไดวา ไดตรัสรูพระอนุตตร 
สัมมาสัมโพธิญาณ  สวนพระโคดมผูเจริญยังทรง เปนหนุมโดยกําเนิดและยังทรงเปนผูใหมโดย 
บรรพชา ไฉนจึงปฏิญาณไดเลา ฯ    
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        [๓๒๕] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรมหาบพิตร ของ ๔ อยางเหลานี้ ไมควรดู 
ถูกดูหม่ินวาเล็กนอย ๔ อยางเปนไฉน ของ ๔ อยางคือ    
    ๑. กษัตริยไมควรดูถูกดหูม่ินวายงัทรงพระเยาว          
    ๒. งู ไมควรดูถูกดูหม่ินวาตัวเล็ก          
    ๓. ไฟ ไมควรดูถูกดหูม่ินวาเล็กนอย         
    ๔. ภิกษุ ไมควรดูถูกดหูม่ินวายงัหนุม      
    ดูกรมหาบพิตร ของ ๔ อยางเหลานี้ ไมควรดูถูกดหูม่ินวาเล็กนอย ฯ    
        [๓๒๖] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแลว จึงได 
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา      
นรชนไมพึงดถููกดูหม่ิน กษตัริยผูถึงพรอมดวยพระชาติ มีพระชาติสูง  
ผูทรงพระยศวายังทรงพระเยาว  เพราะเหตุวาพระองคเปนมนุษยช้ันสูง 
 ไดเสวยราชสมบัติแลว ทรงพระพิโรธข้ึน ยอมทรงลงพระราชอาชญา 
อยางหนกัแกเขาไดฉะนัน้ ผูรักษาชีวิตของตน พึงงดเวนการสบประ 
มาทกษัตริยนัน้เสีย ฯ 
นรชนเหน็งูท่ีบานหรือท่ีปาก็ตาม ไมพึงดถููกดูหม่ินวาตัวเล็ก(เพราะ 
เหตุวา) งูเปนสัตวมีพิษ (เดช) ยอมเท่ียวไปดวย  รูปรางตางๆ งูนั้น 
พึงมากัด ชายหญิงผูพล้ังเผลอในบางคราวฉะน้ัน ผูรักษาชีวิตของตน 
 พึงงดเวนการสบประมาทงูนั้นเสีย ฯ 
นรชนไมพึงดถููกดูหม่ินไฟท่ีกินเช้ือมาก ลุกเปนเปลว มีทางดํา (ท่ีๆ  
ไฟไหมไปดํา) วาเล็กนอย เพราะวาไฟน้ันไดเช้ือแลวก็เปนกองไฟใหญ  
พึงลามไหมชายหญิงผูพล้ังเผลอในบางคราว ฉะนัน้ ผูรักษาชีวิตของตน  
พึงงดเวนการสบประมาทไฟน้ันเสีย ฯ 
(แตวา) ปาใดที่ถูกไฟไหมจนดําไปแลว เม่ือวันคืนลวงไปๆพรรณหญา 
หรือตนไมยังงอกข้ึนท่ีปานั้นได สวนผูใดถูกภิกษุผูมีศีลแผดเผา  ดวย  
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เดช บุตรธิดาและปศุสัตวของผูนั้นยอมพนิาศ ทายาทของเขาก็ยอม 
ไมไดรับทรัพยมรดก เขาเปนผูไมมีเผาพันธุ ยอมเปนเหมือนตาล 
ยอดดวน ฯ 
ฉะนั้นแลบุคคลผูเปนบัณฑิต พิจารณาเห็นงู ไฟ กษัตริยผูทรงยศ  
และภกิษุผูมีศีล วาเปนภยัแกตน พึงประพฤติตอโดยชอบทีเดียว ฯ 
        [๓๒๗] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสจบลงแลว พระเจาปเสนทิโกศลได   กราบทูลพระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระภาษติของพระองคแจมแจง นัก ขาแตพระองคผูเจริญ  
ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั บุคคลหงายของท่ีคว่ํา     เปดของท่ีปด บอกทาง 
แกคนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยหวังวา ผูมีจกัษุจะไดเห็นรูป ฉันใด พระผูมี 
พระภาคไดทรงแสดงธรรมโดยปริยายเปนอันมากก็ฉันนัน้เหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ  
ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาค       พระธรรมและพระภกิษุสงฆวาเปนท่ีพึ่งเปนท่ีระลึก ขอพระผูมี 
พระภาคจงทรงจํา    ขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณคมนจนตลอดชีวิตต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฯ            
                       ปุริสสูตรท่ี ๒         
        [๓๒๘] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้        
    สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเชตวัน อารามแหงทาน อนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
    คร้ังน้ันแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี  ประทับ คร้ันแลว 
จึงทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวประทับนั่ง ณ ท่ีควร  สวนขางหน่ึง ฯ         
    พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกราบ  ทูลพระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมกี่อยางเม่ือบังเกดิข้ึนในภายใน   ของบุคคล ยอมบังเกิด 
ข้ึนเพื่อความไมเปนประโยชน เพื่อความทุกข เพื่อความอยูไมสบาย ฯ           
        [๓๒๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรมหาบพิตร ธรรม ๓ อยางแล    เม่ือบังเกิดขึ้น 
ในภายในของบุรุษ ยอมบังเกิดข้ึนเพื่อความไมเปนประโยชน เพื่อ  ความทุกข เพื่อความอยูไม 
สบาย ธรรม ๓ อยางเปนไฉน ธรรม ๓ อยาง คือ      
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    ๑. โลภะ 
    ๒. โทสะ 
    ๓. โมหะ 
    ดูกรมหาบพิตร ธรรม ๓ อยางนี้แล เม่ือบังเกิดข้ึนในภายในของบุคคล     ยอมบังเกดิข้ึน 
เพื่อความไมเปนประโยชน เพื่อความทุกข เพื่อความอยูไมสบาย ฯ       
        [๓๓๐] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษตินี้   จบลงแลว จึงได 
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา      
โลภะ โทสะ และโมหะ ท่ีเกดิข้ึนในตนยอมบ่ันรอนบุคคลผูใจบาป เ 
หมือนผลของตนยอมบ่ันรอนตนเตาร้ัง ฉะนั้น ฯ 
                       ราชสูตรท่ี ๓           
        [๓๓๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้        
    สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเชตวัน อารามแหง   ทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ         
    คร้ังน้ันแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลว 
จึงทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
     พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกราบ ทูลพระผูมีพระภาค 
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ผูท่ีเกิดมาแลวท่ีพนจากชราและมรณะ    มีอยูบางหรือไม ฯ     
         [๓๓๒] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรมหาบพิตร คนเกิดมาแลวท่ี   จะพนจากชรา 
มรณะไมมีเลย แมกษัตริยมหาศาลซ่ึงเปนผูม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มี โภคะมาก มีทองและเงิน 
มากมาย มีทรัพยเคร่ืองอุปกรณนาปล้ืมใจมากมาย มี   ทรัพยคือขาวเปลือกมากมาย ก็ไมมีพนจาก 
ชรามรณะ แมพราหมณมหาศาลซ่ึงเปนผูม่ังค่ัง ฯลฯ ก็ไมมีพนจากชรามรณะ แมคฤหบดีมหาศาล 
 กไ็มมีพนจากชรา  มรณะ ภกิษุแมทุกองค ซ่ึงเปนพระอรหันต หมดส้ินอาสวะแลว อยูจบ 
พรหมจรรย    แลว กระทํากรณียะเสร็จแลว วางภาระหนกัลงไดแลว ไดบรรลุประโยชนของตน    
แลว หมดส้ินกิเลสเคร่ืองประกอบไวในภพแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ    รางกายนีแ้ม 
แหงพระอรหนัตเหลานั้น ก็เปนสภาพแตกดับ ถูกทอดท้ิงเปน   ธรรมดา ฯ     
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         [๓๓๓] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้    จบลงแลว จึงได 
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา      
ราชรถอันวิจิตรดียอมชํารุดโดยแท อนึ่ง แมสรีระก็ยอมเขาถึงชรา แตวา 
ธรรมของสัตบุรุษหาเขาถึงชราไม สัตบุรุษเทานั้น ยอมรูกันไดกับ 
สัตบุรุษ ฯ 
                        ปยสูตรท่ี ๔          
         [๓๓๔] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้       
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามแหง ทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ         
     คร้ังนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี ประทับ คร้ันแลว  
จึงทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวน ขางหนึ่ง ฯ 
     พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกราบ ทูลพระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ (วันนี้) ขาพระองคเขาท่ีลับพักผอน อยู ไดเกิดความนึกคิด 
อยางนี้วา ชนเหลาไหนหนอแลชื่อวารักตน ชนเหลาไหน   ช่ือวาไมรักตน ขาพระองคจึงไดเกิด 
ความคิดตอไปวา ก็ชนเหลาใดแลยอม  ประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ ชนเหลานัน้ช่ือวาไม 
รักตน ถึงแมชนเหลานั้นจะพึง   กลาวอยางนี้วา เรารักตน ถึงเชนนั้น ชนเหลานั้นกช่ื็อวาไมรัก 
ตน ขอนั้นเปน    เพราะเหตุไร ก็เพราะเหตุวา ชนผูไมรักใครกันยอมทําความเสียหายใหแกผูไม          
รักใครกันไดโดยประการใด ชนเหลานั้นยอมทําความเสียหายใหแกตนดวยตนเอง ไดโดยประการนัน้  
ฉะนั้น ชนเหลานั้นจึงช่ือวาไมรักตน สวนวาชนเหลาใดแล    ยอมประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา  
ใจ ชนเหลานัน้ช่ือวารักตน ถึงแมชนเหลานั้น    จะพึงกลาวอยางนีว้า เราไมรักตน ถึงเชนนั้น 
ชนเหลานั้นกช่ื็อวารักตน ขอนั้น   เปนเพราะเหตุไร ก็เพราะเหตุวา ชนผูท่ีรักใครกนัยอมทําความดี 
ความเจริญ ให       แกผูท่ีรักใครกันไดโดยประการใด ชนเหลานั้นยอมทําความดีความเจริญ ใหแก           
ตนดวยตนเองไดโดยประการนั้น ฉะนัน้ ชนเหลานั้นจึงช่ือวารักตน ฯ         
         [๓๓๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา ถูกแลวๆ มหาบพิตร เพราะวาชน บางพวกยอม 
ประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ ชนเหลานั้นไมช่ือวารักตน ถึง  แมพวกเขาจะกลาวอยางนี้วา  
เราท้ังหลายมีความรักตน ถึงเชนนั้นพวกเขาก็ช่ือวา    ไมมีความรักตน ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร  
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 ก็เพราะเหตุวา ชนผูไมรักใครกันยอม   ทําความเสียหายใหแกผูไมรักใครกันไดโดยประการใด  
พวกเขาเหลานั้นยอมทําความเสียหายแกตนดวยตนเองไดโดยประการนั้น พวกเขาเหลานั้นจึง 
ช่ือวาไมรัก        ตน สวนวาชนบางพวกยอมประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา ใจ พวกเหลานั้นช่ือวา  
รักตน ถึงแมพวกเขาจะกลาวอยางนี้วา เราไมรักตน ถึงเชนนั้นพวกเหลานั้นก็ช่ือ   วารักตน  
ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ก็เพราะเหตุวาชนผูท่ีรักใครกันยอมทําความดี    ความเจริญใหแกชนผูท่ี 
รักใครกันไดโดยประการใด พวกเหลานั้นยอมทําความดี    ความเจริญแกตนดวยตนเองไดโดย 
ประการนั้น ฉะนั้น พวกเหลานั้นจึงช่ือวารักตน ฯ        
         [๓๓๖] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้  จบลงแลว จึงได 
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา      
ถาบุคคลพึงรูวาตนเปนท่ีรัก ไมพึงประกอบดวยบาป เพราะวาความสุข 
นั้นไมเปนผลที่บุคคลผูทําช่ัวจะพึงไดโดยงาย ฯ 
เม่ือบุคคลถูกมรณะครอบงํา ละท้ิงภพมนษุยไปอยู ก็อะไรเปนสมบัติ 
ของเขา และเขายอมพาเอาอะไรไปได อนึ่ง  อะไรเลาจะติดตามเขาไป 
ประดุจเงาตดิตามตนไป ฉะนั้น ฯ 
ผูท่ีมาเกิดแลวจําจะตองตายในโลกนี้ ยอมทํากรรมอันใดไว คือ  เปน 
บุญและเปนบาปท้ังสองประการ บุญและบาปน้ันแลเปนสมบัติของเขา 
 และเขาจะพาเอาบุญและบาปนั้นไป (สูปรโลก)อนึ่ง บุญและบาปนั้น 
ยอมเปนของติดตามเขาไปประดุจเงาตดิตามตนไป ฉะนัน้ ฯ 
เพราะฉะนั้น บุคคลพึงทํากัลยาณกรรมสะสมไวเปนสมบัติในปรโลก  
(เพราะวา) บุญทั้งหลายยอมเปนท่ีพึ่งของสัตวท้ังหลายในปรโลก ฯ 
                     อัตตรักขิตสูตรท่ี ๕      
         [๓๓๗] พระเจาปเสนทิโกศล ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว   ไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ วันนี้หมอมฉันไดเขาท่ีลับ   พักผอนอยู ไดเกิดความ 
นึกคิดอยางนี้วา ชนพวกไหนหนอแล ช่ือวาเปนผูรักษา ตน ชนพวกไหนหนอแล ช่ือวาเปน 
ผูไมรักษาตน ขาพระองคไดคิดตอไปวา   ก็ชนบางพวกแลยอมประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ 
 ชนพวกนั้นช่ือวาเปนผู   ไมรักษาตน ถึงแมพลชาง พลมา พลรถ หรือพลเดินเทา จะพึงรักษา  
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เขา ถึง   เชนนัน้ชนพวกนัน้ ก็ช่ือวาไมเปนผูรักษาตน ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ก็เพราะ เหตุวา  
การรักษาเชนนั้น เปนการรักษาภายนอก มิใชเปนการรักษาภายใน ฉะนั้น     ชนพวกนั้นจึงช่ือวา 
เปนผูไมรักษาตน สวนวาชนบางพวกยอมประพฤติสุจริตดวย     กาย วาจา ใจ ชนพวกนัน้ช่ือวา 
เปนผูรักษาตน ถึงแมวาพลชาง พลมา พลรถ  หรือพลเดินเทา จะไมรักษาเขา ถึงเชนนัน้ 
ชนพวกนั้นก็ช่ือวาเปนผูรักษาตน       ขอนัน้เปนเพราะเหตุไร ก็เพราะเหตุวาการรักษาเชนนั้น เปน 
การรักษาภายใน มิใช      เปนการรักษาภายนอก ฉะนัน้ ชนพวกนั้นจึงช่ือวาเปนผูรักษาตน ฯ           
         [๓๓๘] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ถูกแลวๆ มหาบพิตร ก็ชนบาง    พวกยอมประพฤติ 
ทุจริตดวยกาย วาจา ใจ ชนพวกนัน้ช่ือวาเปนผูไมรักษาตน  ถึงแมชนพวกนัน้จะมีพลชาง  
พลมา พลรถ หรือพลเดินเทา คอยรักษา ถึง    เชนนั้นชนพวกนั้นก็ช่ือวาไมรักษาตน ขอนั้น 
เปนเพราะเหตุไร ก็เพราะเหตุวา    การรักษาเชนนัน้เปนการรักษาภายนอก มิใชเปนการรักษา 
ภายใน ฉะนั้น ชนพวก นั้นจงึช่ือวาไมรักษาตน สวนวาชนบางพวกยอมประพฤติสุจริตดวยกาย  
วาจา ใจ           ชนพวกนั้นช่ือวาเปนผูรักษาตน ถึงแมชนพวกนั้นจะไมมีพลชาง พลมา พลรถ  
หรือพลเดินเทา คอยรักษา ถึงเชนนั้นชนพวกนัน้ก็ช่ือวารักษาตน ขอนัน้เปน   เพราะเหตุไร ก ็
เพราะเหตุวาการรักษาเชนนัน้เปนการรักษาภายใน มิใชเปนการ   รักษาภายนอก ฉะนั้น ชนพวก 
นั้นจึงช่ือวาเปนผูรักษาตน ฯ      
         [๓๓๙] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้  จบลงแลว จึงได 
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา      
การสํารวมดวยกายเปนการดี การสํารวมดวยวาจาเปนการดีการสํารวม 
ดวยใจเปนการดี การสํารวมในท่ีท้ังปวงเปนการดีบุคคลสํารวมในท่ี 
ท้ังปวงแลวมีความละอายตอบาป เรากลาววาเปนผูรักษาตน ฯ 
                       อัปปกสูตรท่ี ๖         
         [๓๔๐] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้       
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามแหง ทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ         
     คร้ังนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี  ประทับ คร้ันแลว 
จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวน  ขางหนึ่ง ฯ  
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     พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูล พระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ วันนีห้มอมฉันไดเขาท่ีลับพักผอนอยู     ไดเกดิความคิดอยางนี ้
วา สัตวเหลาใดไดโภคทรัพยยิ่งๆ แลว ยอมไมมัวเมา         ไมประมาท ไมถึงความติดอยูในกามคุณ  
และไมประพฤติผิดในสัตวท้ังหลาย    สัตวเหลานัน้มีจํานวนนอยในโลก สวนวาสัตวเหลาใดได 
โภคทรัพยยิ่งๆ แลว         ยอมมัวเมา ประมาท ถึงความติดอยูในกามคุณ และประพฤติผิดในสัต 
วท้ังหลาย  สัตวเหลานัน้แลมจีํานวนมากมายในโลก ฯ            
         [๓๔๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ถูกแลวๆ มหาบพิตร สัตวเหลาใดไดโภคทรัพย 
ยิ่งๆ แลว ยอมไมมัวเมา ไมประมาท ไมถึงความติดอยูในกามคุณ และไมประพฤติผิดในสัตว 
ท้ังหลาย สัตวเหลานั้นมีจํานวนนอยในโลกสวนวาสัตวเหลาใดไดโภคทรัพยยิ่งๆ แลว ยอม 
มัวเมา ประมาท ถึงความติด อยูในกามคุณ และประพฤติผิดในสัตวท้ังหลาย สัตวเหลานั้นแล 
มีจํานวนมาก   มายในโลก ฯ  
         [๓๔๒] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้  จบลงแลว จึงได 
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา      
สัตวท้ังหลายเปนผูกําหนดักลาในโภคทรัพย ท่ีนาใคร มักมาก  หลงใหล 
ในกามคุณ ยอมไมรูสึกการกาวลวง (ประพฤติผิดในสัตวพวกอ่ืน)  
เหมือนพวกเนือ้ไมรูสึกแรวซ่ึงโกงดักไวฉะนั้น ผลเผ็ดรอนยอมมีแก 
สัตวพวกนั้นในภายหลัง เพราะวากรรมเชนนั้นมีวิบากเลวทราม ฯ 
                     อรรถกรณสูตรท่ี ๗         
         [๓๔๓] พระเจาปเสนทิโกศล ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ วันนี้หมอมฉันไดนั่ง ณ ท่ี  พจิารณาคดี เหน็กษัตริย 
มหาศาลบาง พราหมณมหาศาลบาง คฤหบดีมหาศาลบาง   ซ่ึงเปนผูม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะ 
มาก มีทองและเงินมากมาย มีทรัพยเคร่ือง      อุปกรณนาปล้ืมใจมากมาย มีทรัพยคือขาวเปลือก 
มากมาย ยังกลาวมุสาท้ังท่ีรูสึก   อยู เพราะเหตุแหงกาม เพราะเร่ืองกาม เพราะมีกามเปนเคามูล  
หมอมฉันได เกิดความนึกคิดอยางนีว้า เปนการไมสมควรเลยดวยการท่ีเราจะพิจารณาคดีในบัดนี ้      
(เพราะ) บัดนี้ ราชโอรสนามวาวิฑฑูภะผูมีหนาช่ืนบาน จกัปรากฏโดยการ   พิจารณาคดี ฯ    
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         [๓๔๔] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ชอบแลวๆ มหาบพิตร กษตัริย มหาศาล  
พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาล แมบางพวกเปนผูม่ังค่ัง มีทรัพย มาก ฯลฯ มีทรัพยคือ 
ขาวเปลือกมากมาย ยังจักกลาวมุสาท้ังท่ีรูสึกอยู เพราะเหตุแหงกาม เพราะเร่ืองกาม เพราะมี 
กามเปนเคามูล ขอนั้นจักเปนไปเพื่อความ เส่ือมประโยชน เพื่อความทุกขแกพวกเขาตลอดกาล 
นาน ฯ          
         [๓๔๕] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแลว จึงได 
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา      
สัตวท้ังหลายเปนผูกําหนดักลาในโภคทรัพยท่ีนาใคร มักมากหลงใหล 
ในกามคุณ ยอมไมรูสึกการลวงเกนิ เหมือนพวกปลากําลังเขาไปสูเคร่ือง 
ดัก ซ่ึงอาดักอยู ฉะนัน้ ผลอันเผ็ดรอนยอมมีแกสัตวพวกนั้นใน 
ภายหลัง เพราะวากรรมเชนนั้นมีวิบากเลวทราม ฯ 
                       มัลลิกาสูตรท่ี ๘       
         [๓๔๖] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้       
         สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเชตวัน อารามแหง ทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ         
         ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลไดประทับ ณ ปราสาทอันประเสริฐช้ันบน  
พรอมดวยพระนางมัลลิการาชเทวี ฯ  
         คร้ังน้ันแล พระเจาปเสนทิโกศลไดตรัสกับพระนางมัลลิการาชเทวีวา แนะ มัลลิกา  
ก็คนอ่ืนคือใครเลาซ่ึงเปนท่ีรักยิ่งกวาตน ยอมมีแกเธอหรือหนอแล ฯ          
         พระนางมัลลิกาไดทูลสนองวา ขาแตมหาราชเจา ก็คนอ่ืนคือใครเลาซ่ึง   เปนท่ีรักยิ่งกวาตน  
ยอมไมมีแกหมอมฉันแล กค็นอ่ืนคือใครเลาซ่ึงเปนท่ีรักยิ่ง  กวาตน ยอมมีแกพระองคหรือไฉน ฯ    
         พระเจาปเสนทิโกศลตรัสวา แนะมัลลิกา คนอ่ืนใครๆ ซ่ึงเปนท่ีรักยิ่ง   กวาตนยอมไมมี 
แมแกฉัน ฯ          
         [๓๔๗] คร้ังนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จลงจากปราสาทเขาไปเฝา  พระผูมีพระภาค 
ถึงท่ีประทับ คร้ันแลว จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวประทับ     นัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ         
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         พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกราบทูล      พระผูมีพระ 
ภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ วันนีห้มอมฉันไดอยูท่ีปราสาทอัน  ประเสริฐช้ันบนกับดวยพระนาง 
มัลลิการาชเทวี ไดพดูกับพระนางมัลลิการาชเทวีวา     แนะมัลลิกา ก็คนอ่ืนคือใครเลาซ่ึงเปนท่ีรัก 
ยิ่งกวาตน ยอมมีอยูหรือหนอแล       ขาแตพระองคผูเจริญ คร้ันหมอมฉันพูดอยางนีแ้ลว พระนาง 
มัลลิการาชเทวีไดทูล     สนองหมอมฉันวา ขาแตพระมหาราชเจา ก็คนอ่ืนคือใครเลาซ่ึงเปนท่ีรักยิง่ 
กวาตน     ยอมไมมีแกหมอมฉันแล ก็คนอ่ืนใครๆ ซ่ึงเปนท่ีรักยิ่งกวาตนยอมมีอยูแกพระองค 
หรือไฉน ขาแตพระองคผูเจริญ คร้ันพระนางมัลลิกาทูลสนองอยางนี้แลวหมอมฉันไดพูดกับ 
พระนางมัลลิการาชเทวีวา แนะมัลลิกา คนอ่ืนใครๆ ซ่ึงเปน      ท่ีรักยิ่งกวาตน ยอมไมมีแมแ 
กฉันแล ฯ         
         [๓๔๘] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแลว จึงได  ตรัสพระคาถานี้ 
ในเวลานั้นวา         
บุคคลคนหาดวยจติตลอดทิศท้ังหมด ไมไดพบใครซ่ึงเปนท่ีรักยิ่งกวาตน 
ในท่ีไหนๆ เลย สัตวท้ังหลายเหลาอ่ืนก็รักตนมากเชนนัน้เหมือนกัน  
ฉะนั้น ผูรักตนจึงไมควรเบียดเบียนสัตวอ่ืน ฯ 
                       ยัญญสูตรท่ี ๙          
         [๓๔๙] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้       
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามแหงทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ         
     ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลไดตระเตรียมการบูชามหายัญ     โคผู ๕๐๐  
ตัว ลูกโคผู ๕๐๐ ตัว ลูกโคตัวเมีย ๕๐๐ ตัว แพะ ๕๐๐ ตวั และ    แกะ ๕๐๐ ตัว ถูกนําไปผูก 
ไวท่ีหลักเพื่อบูชายัญ แมชนบางคนของพระเจา     ปเสนทิโกศลนั้น เปนทาส คนใชหรือกรรมกร 
ท่ีมีอยู แมชนเหลานั้นถูกอาชญา ถูกภัยคุกคาม มีหนานองดวยน้ําตารองไหพลาง กระทํา 
บริกรรมไปพลาง ฯ         
         [๓๕๐] คร้ังนั้นแล พวกภิกษุหลายรูปครองผาเรียบรอยแลวในเวลาเชา  ถือบาตรและ 
จีวรเขาไปสูกรุงสาวัตถี เพื่อบิณฑบาต กลับจากบิณฑบาตในเวลาหลัง   ภัตแลว เขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว      ไดนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ  
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     ภิกษเุหลานั้นนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค   วา ขาแต 
พระองคผูเจริญ วันนี้พระเจาปเสนทิโกศลไดตระเตรียมการบูชามหายญั    โคผู ๕๐๐ ตัว ลูก 
โคผู ๕๐๐ ตัว ลูกโคตัวเมีย ๕๐๐ ตัว แพะ ๕๐๐ ตัว และ    แกะ ๕๐๐ ตัว ถูกนําไปผูกไวท่ีหลัก 
เพื่อบูชายัญ แมชนบางคนของพระเจา      ปเสนทิโกศลนั้น เปนทาส คนใช หรือกรรมกร  
ท่ีมีอยู ชนแมเหลานั้นถูกอาชญา           ถูกภัยคุกคาม มีหนานองดวยน้ําตารองไหพลาง กระทํา 
บริกรรมไปพลาง ฯ         
         [๓๕๑] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแลว จึงได  ตรัสพระคาถา 
เหลานี้ในเวลานั้นวา    
มหายัญท่ีมีการตระเตรียมมาก มีการฆาแพะ แกะ โค และสัตว 
ชนิดตางๆ คือ อัศวเมธ  ปุริสเมธ  สัมมาปาสะ  วาชเปยยะ   
นิรัคคฬะ  มหายัญเหลานั้น เปนยัญไมมีผลมาก (เพราะ)   
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พระพุทธเจาเปนตนผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญผูดําเนินปฏิปทาอันชอบ  
ยอมไมเขาไปใกลยัญนัน้ ฯ 
สวนยัญใด มีการตระเตรียมนอย ไมมีการฆา แพะ แกะโค และ 
สัตวชนิดตางๆ ซ่ึงบุคคลบูชาสืบตระกูลทุกเม่ือพระพทุธเจาเปนตน 
ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ผูดาํเนินปฏิปทาอันชอบ ยอมเขาไปใกลยัญ 
นั้น ฯ 
ผูมีปญญาควรบูชายัญนั้น ยญันั้นเปนยัญมีผลมาก เม่ือบุคคลบูชา 
ยัญนั้นนัน่แหละ ยอมมีแตความดี ไมมีความช่ัวชาเลวทราม ยัญก ็
เปนยัญอยางไพบูลย และเทวดายอมเล่ือมใส ฯ 
                      พันธนสูตรท่ี ๑๐         
         [๓๕๒] ก็โดยสมัยนั้นแล หมูมหาชนถูกพระเจาปเสนทิโกศลใหจองจํา ไวแลว บาง 
พวกถูกจองจําดวยเชือก บางพวกถูกจองจําดวยข่ือคา บางพวกถูก   จองจําดวยโซตรวน ฯ      
     คร้ังนั้นแล ภิกษหุลายรูปครองผาเรียบรอยแลวในเวลาเชาถือบาตและจีวร  เขาไปสูพระ 
นครสาวัตถี เพื่อบิณฑบาต คร้ันกลับจากบิณฑบาตในเวลาหลัง    ภัตตาหารแลว เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลวจึงถวายบังคพระผูมีพระภาค แลวไดนั่งอยู ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง ฯ      
     พวกภิกษุเหลานั้นนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  
ขาแตพระองคผูเจริญ วันนีห้มูมหาชนถูกพระเจาปเสนทิโกศลใหจองจําไวแลว บางพวกถูก 
จองจําดวยเชือก บางพวกถูกจองจําดวยข่ือคา บางพวก   ถูกจองจําดวยโซตรวน ฯ   
         [๓๕๓] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแลว จึงได  ตรัสพระคาถา 
เหลานี้ในเวลานั้นวา    
นักปราชญท้ังหลายไมไดกลาวเคร่ืองจองจาํท่ีทําดวยเหล็ก ทําดวยไม  
และทําดวยหญา (เชือก) วาเปนเคร่ืองจองจําท่ีม่ันนักปราชญท้ังหลาย  
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กลาวความรักใครพอใจนกัในแกวมณี  และกณุฑล และความหวงอาลัย 
ในบุตรและภรรยาท้ังหลายวาเปนเคร่ืองจองจําท่ีม่ัน พาใหตกตํ่า เปน 
เคร่ืองจําท่ีหยอนๆแตปลดเปล้ืองไดยาก นักปราชญท้ังหลายตัด 
เคร่ืองจองจําแมเชนนั้นออกบวช เปนผูไมมีความหวงอาลัย ละกามสุข 
เสียแลว ฯ 
                       จบ วรรคท่ี ๑           
                       ________________________ 
   รวมพระสูตรในปฐมวรรคท่ี ๑ นี้ คือ 
     ทหรสูตรท่ี ๑ ปุริสสูตรท่ี ๒ ราชสูตรท่ี ๓ ปยสูตรท่ี ๔ อัตตรักขิต สูตรท่ี ๕  
อัปปกสูตรท่ี ๖ อรรถกรณสูตรท่ี ๗ มัลลิกาสูตรท่ี ๘ ยัญญสูตรท่ี ๙  และพันธนสูตรท่ี ๑๐ ฯ    
                   _____________________________   
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                       ทุติยวรรคท่ี ๒         
                       ชฏิลสูตรท่ี ๑          
         [๓๕๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารบพุพาราม   ปราสาทของมิคาร 
มารดา เขตพระนครสาวัตถี ฯ          
     ก็สมัยนั้น ในเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่ทรงพักผอนแลว  ประทับนั่งท่ี 
ภายนอกซุมประตู ฯ      
     คร้ังนั้น พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ     คร้ันแลวก ็
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวประทับนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ           
         [๓๕๕] ก็สมัยนั้น ชฎิล ๗ คน นิครนถ ๗ คน อเจลก ๗ คน    เอกสาฎกนิครนถ  
๗ คน ปริพาชก ๗ คน ผูมีขนรักแร เล็บ และขนยาว ถือ     เคร่ืองบริขารตางๆ เดินผานไปใน 
ท่ีไมไกล พระผูมีพระภาค ฯ   
     ทันใดนัน้ พระเจาปเสนทิโกศลก็เสด็จลุกจากอาสนะทรงกระทําพระภษูา เฉวยีงพระอังสา 
ขางหนึ่ง ทรงจดพระชานุมณฑลเบื้องขวา ณ พื้นแผนดนิ ทรง   ประนมอัญชลีไปทางชฎิล ๗ คน  
นิครนถ ๗ คน อเจลก ๗ คน เอกสาฏก นิครนถ ๗ คน ปริพาชก ๗ คน เหลานั้นแลว ทรง 
ประกาศพระนาม ๓ คร้ังวา   ทานเจาขา ขาพเจาคือพระราชาปเสนทิโกศล... ทานเจาขา ขาพเจา 
คือพระราชา         ปเสนทิโกศล ฯ            
     ลําดับนั้น เม่ือชฎิล ๗ คน นิครนถ ๗ คน อเจลก ๗ คน เอกสาฎกนิครนถ ๗ คน  
ปริพาชก ๗ คนเหลานั้น เดนิผานไปไดไมนาน พระเจาปเสนทิโกศล เสด็จเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลว ก็ถวายบังคม    พระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขาง 
หนึ่ง ฯ       
     พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูล พระผูมีพระ 
ภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกนักบวชเหลานั้น คงเปนพระอรหนัต หรือทานพระอรหัตมรรค 
เหลาใดเหลาหนึ่งในโลก ฯ            
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         [๓๕๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร พระองคเปนคฤหสัถ  บริโภคกาม 
 ครอบครองเรือน บรรทมเบียดพระโอรสและพระชายา ทาจุรณจันทน     อันมาแตแควนกาสี ทรง 
มาลาของหอมและเคร่ืองลูบไล ยินดีเงินและทอง ยากท่ี จะรูเร่ืองนี้วา คนพวกนี้เปนพระอรหันต  
หรือคนพวกนีบ้รรลุอรหัตมรรค ฯ   
     ดูกรมหาบพิตร ศีลพึงรูไดดวยการอยูรวมกัน ก็ศีลนัน้จะพึงรูไดโดย  กาลนาน ไมใช 
ดวยกาลเล็กนอย ผูสนใจจึงจะรูได ผูไมสนใจกไ็มรู ผูมีปญญา  จึงจะรูได ผูมีปญญาทรามก็ไมรู ฯ            
     ดูกรมหาบพิตร ความสะอาดพึงรูไดดวยการงาน ก็ความสะอาดน้ันจะพึง  รูไดดวยกาล 
นาน ไมใชดวยกาลเล็กนอย ผูสนใจจึงจะรูได ผูไมสนใจก็ไมรู   ผูมีปญญาจึงจะรูได ผูมีปญญา 
ทรามก็ไมรู ฯ  
     ดูกรมหาบพิตร กําลังใจพึงรูไดในคราวมีอันตราย กก็ําลังใจนัน้ จะพึงรู ไดดวยกาลนาน  
ไมใชดวยกาลเล็กนอย ผูสนใจจึงจะรูได ผูไมสนใจก็ไมรู      ผูมีปญญาจึงจะรูได ผูมีปญญาทราม 
ก็ไมรู ฯ  
     ดูกรมหาบพิตร ปญญาพึงรูไดดวยการสนทนา ก็ปญญาน้ันจะพึงรูไดดวยกาลนาน 
 ไมใชดวยกาลเล็กนอย ผูสนใจจึงจะรูได ผูไมสนใจกไ็มรู ผูมีปญญา  จึงจะรูได ผูมีปญญาทราม 
ก็ไมรู ฯ            
         [๓๕๗] พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ นา อัศจรรย ขาแต 
พระองคผูเจริญ เร่ืองไมเคยมีแลว ขาแตพระองคผูเจริญ เทาท่ี   พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร 
มหาบพิตร พระองคเปนคฤหสัถ บริโภคกาม...    ยากท่ีจะรูเร่ืองนี้... ผูมีปญญาจึงจะรูได ผูมี 
ปญญาทรามก็ไมรู ดังนี้ เปนอันตรัส   ดีแลว ฯ    
     ขาแตพระองคผูเจริญ นักบวชเหลานัน้เปนคนของหมอมฉัน เปนจารบุรุษ   เปนคนสืบ 
ขาวลับ เท่ียวสอดแนมไปยังชนบทแลวพากันมา ในภายหลังขาพระองค  จึงจะรูเร่ืองราวท่ีคน 
เหลานั้นสืบไดกอน ฯ     
     ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้คนเหลานัน้ ชําระลางละอองธุลีนั้นแลว อาบดี ประเทือง 
ผิวดี โกนผมและหนวดแลว นุงหมผาขาว เอิบอ่ิมเพรียบพรอม ดวยเบญจกามคุณ บําเรอ 
ขาพระองคอยู ฯ             
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         [๓๕๘] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบความน้ีแลว จึงไดทรงภาษิตพระคาถา 
เหลานี้ในเวลานั้นวา   
คนผูเกิดมาดี ไมควรไววางใจ เพราะผิวพรรณและรูปราง  ไมควรไว 
วางใจ เพราะการเห็นกนัช่ัวครูเดียว เพราะวานักบวชผูไมสํารวม 
ท้ังหลาย ยอมเท่ียวไปยังโลกนี้ ดวยเคร่ืองบริขารของเหลานักบวชผู 
สํารวมดีแลว ประดุจกณุฑลดิน และมาสกโลหะหุมดวยทองคําปลอม 
ไว คนท้ังหลายไมบริสุทธ์ิในภายใน งามแตภายนอก แวดลอมดวย 
บริวารทองเท่ียวอยูในโลก ฯ 
                      ปญจราชสูตรท่ี ๒        
         [๓๕๙] พระผูมีพระภาคประทับ ... เขตพระนครสาวัตถี ฯ      
     ก็สมัยนั้น พระราชา ๕ พระองค มีพระเจาปเสนทิโกศลเปนประมุข    ผูเอิบอ่ิมเพรียบ 
พรอมไดรับบําเรออยูดวยเบญจพิธกามคุณ เกิดถอยคําโตเถียงกันข้ึนวา อะไรหนอเปนยอดแหง 
กามทั้งหลาย ฯ         
     ในพระราชาเหลานั้น บางองคไดตรัสอยางนี้วา รูปท้ังหลายเปนยอดแหงกามท้ังหลาย ฯ           
     บางองคไดตรัสอยางนี้วา เสียงท้ังหลายเปนยอดแหงกามท้ังหลาย ฯ    
     บางองคไดตรัสอยางนี้วา กล่ินท้ังหลายเปนยอดแหงกามท้ังหลาย ฯ    
     บางองคไดตรัสอยางนี้วา รสท้ังหลายเปนยอดแหงกามทั้งหลาย ฯ       
     บางองคไดตรัสอยางนี้วา โผฏฐัพพะท้ังหลายเปนยอดแหงกามท้ังหลาย ฯ 
     เพราะเหตุท่ีพระราชาเหลานั้น ไมอาจทรงยังกันและกันใหเขาพระทัยได จงึพระเจา 
ปเสนทิโกศล ไดตรัสกะพระราชาเหลานัน้วา มาเถิดทานสหายท้ังหลาย  เราจักเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลวจักทูลถามความขอนี้กะพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคจักทรง 
พยากรณแกเราท้ังหลายอยางใด เราท้ังหลาย   พึงจําคําพยากรณนั้นไวอยางนั้นเถิด ฯ            
     พระราชาเหลานั้น ทรงรับพระดํารัสของพระเจาปเสนทิโกศลแลว ฯ           
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         [๓๖๐] คร้ังนั้น พระราชา ๕ พระองคเหลานั้น มีพระเจาปเสนทิโกศล   เปนประมุข  
เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลวก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ  
ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ       
     พระเจาปเสนทิโกศล ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูล พระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคท้ังหลายในที่นี้ เปนราชา ท้ัง ๕ คน เอิบอ่ิม 
เพรียบพรอมไดรับบําเรออยูดวยเบญจกามคุณ เกิดมีถอยคํา     โตเถียงกันข้ึนวา      
     อะไรหนอเปนยอดแหงกามท้ังหลาย บางทานกลาวอยางนีว้า รูปท้ังหลาย เปนยอดแหง 
กามทั้งหลาย บางทานกลาวอยางนี้วา เสียงท้ังหลายเปนยอดแหงกามท้ังหลาย บางทานกลาว 
อยางนี้วา กล่ินท้ังหลายเปนยอดแหงกามท้ังหลายบางทานกลาวอยางนี้วา รสท้ังหลาย 
เปนยอดแหงกามท้ังหลาย บางทานกลาวอยางนี้ วา โผฏฐัพพะท้ังหลายเปนยอดแหงกามทั้งหลาย  
ขาแตพระองคผูเจริญ อะไร  หนอเปนยอดแหงกามท้ังหลาย ฯ         
         [๓๖๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ยอดสุดแหงความพอใจน่ันแหละ 
อาตมภาพกลาววาเปนยอดในเบญจกามคุณ ดูกรมหาบพิตร รูปเหลาใดเปนท่ีพอใจของคนบาง 
คน รูปเหลานัน้ไมเปนท่ีพอใจของคนบางคน เขา ดีใจ มีความดําริบริบูรณดวยรูปเหลาใด รูป 
อ่ืนจากรูปเหลานั้น จะยิ่งกวา หรือ  ประณีตกวา เขาก็ไมปรารถนา รูปเหลานั้นเปนอยางยิ่งสําหรับ 
เขา รูปเหลานัน้เปนยอดเยีย่มสําหรับเขา ดูกรมหาบพิตร เสียงเหลาใด ... ดูกรมหาบพติร       
กล่ินเหลาใด ... ดูกรมหาบพติร รสเหลาใด ... ดูกรมหาบพิตร โผฏฐัพพะ  เหลาใด เปนท่ีพอใจ 
ของคนบางคน โผฏฐัพพะเหลานั้น ไมเปนท่ีพอใจของคน    บางคน เขาดีใจ มีความดําริบริบูรณ 
ดวยโผฏฐัพพะเหลาใด โผฏฐัพพะอ่ืนจาก   โผฏฐัพพะเหลานั้น จะยิ่งกวา หรือประณตีกวา เขา 
ก็ไมปรารถนา โผฏฐัพพะ เหลานั้นเปนอยางยิ่งสําหรับเขา โผฏฐัพพะเหลานั้นเปนยอดเยี่ยม 
สําหรับเขา ฯ           
         [๓๖๒] ก็สมัยนั้น จันทนังคลิกอุบาสกนั่งอยูในบริษัทนั้น ฯ           
     ลําดับนั้น จนัทนังคลิกอุบาสกลุกจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลี 
ไปทางพระผูมีพระภาค แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต  พระผูมีพระภาค เหตุอยางหน่ึง  
ยอมแจมแจงกะขาพระองค ขาแตพระสุคต   เหตุอยางหนึ่งยอมแจมแจงกะขาพระองค ฯ        
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรจันทนังคลิกะ ขอเหตนุัน้จงแจมแจงเถิด ฯ  
     ลําดับนั้น จนัทนังคลิกอุบาสก ไดสรรเสริญพระผูมีพระภาคเฉพาะพระพักตร ดวย 
คาถาท่ีสมควรแกเหตุนั้นวา           
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ดอกปทุมช่ือโกกนุท บานในเวลาเชา ยังไมส้ินกล่ินยังมีกล่ินหอมอยู  
ฉันใด ทานจงดูพระอังคีรส ผูไพโรจนอยูดจุดวงอาทิตย รุงโรจนอยู 
ในอากาศ ฉะนั้น ฯ 
         [๓๖๓] ลําดับนั้น พระราชา ๕ พระองคเหลานั้น ทรงใหจันทนังคลิกอุบาสกหมดวย 
ผา ๕ ผืน (คือพระราชทานผาหม ๕ ผืน) ฯ         
     ทันใดนัน้ จันทนังคลิกอุบาสก ก็ถวายใหพระผูมีพระภาคทรงหมดวย ผา ๕ ผืน 
เหลานั้น ฯ    
                      โทณปากสูตรท่ี ๓         
         [๓๖๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ... เขตพระนครสาวัตถี ฯ  
     ก็สมัยนั้น พระเจาปเสนทิโกศลเสวยพระสุธาหารหุงดวยขาวสารหนึ่งทะนาน คร้ังนั้น  
พระเจาปเสนทิโกศลเสวยแลวทรงอึดอัด เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลว 
ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวประทับนัง่ ณ   ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ   
         [๓๖๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบวา พระเจาปเสนทิโกศลนั้นเสวยแลวทรง 
อึดอัด จึงไดทรงภาษิตพระคาถานี้ในเวลานั้นวา 
มนุษยผูมีสติอยูทุกเม่ือ รูจกัประมาณในโภชนะท่ีไดมา  ยอมมีเวทนา 
เบาบาง เขายอมแกชา ครองอายุไดยืนนาน ฯ 
         [๓๖๖] ก็สมัยนั้น มาณพช่ือสุทัศนะ ยืนอยูเบ้ืองพระปฤษฎางค พระเจาปเสนทิโกศล ฯ     
     ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลจึงตรัสเรียกสุทัสสนมาณพมารับส่ังวา มาเถิด เจา 
สุทัศนะ เจาจงเรียนคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาค แลวจงกลาวใน   เวลาเราบริโภคอาหาร อนึ่ง  
เราจะใหนิตยภัตแกเจาวันละ ๑๐๐ กหาปณะทุกวนั ฯ 
     สุทัสสนมาณพรับสนองพระดํารัสพระเจาปเสนทิโกศลวา เปนพระมหากรุณาอยางยิ่ง  
พระพุทธเจาขา ดังนี้ แลวเรียนคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาค กลาวในเวลาท่ีพระเจาปเสนทิโกศล  
เสวยพระกระยาหารวา           
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มนุษยผูมีสติอยูทุกเม่ือ รูจกัประมาณในโภชนะท่ีไดมา  ยอมมีเวทนา 
เบาบาง เขายอมแกชา ครองอายุไดยืนนาน ฯ 
         [๓๖๗] คร้ังนั้น พระเจาปเสนทิโกศล ทรงดํารงอยูโดยมีพระกระยาหารหนึ่งทะนาน 
ขาวสุกเปนอยางมากเปนลําดับมา ฯ      
     ในลําดับตอมา พระเจาปเสนทิโกศลมีพระวรกายกระปรี้กระเปราดี ทรงลูบพระวรกาย 
ดวยฝาพระหัตถ ทรงเปลงพระอุทานนีใ้นเวลานั้นวา พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงอนุเคราะห 
เราดวยประโยชนท้ัง ๒ คือ ประโยชนภพนี้ และ ประโยชนภพหนาหนอ ฯ     
                   ปฐมสังคามวัตถุสูตรท่ี ๔    
         [๓๖๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ... เขตพระนครสาวัตถี ฯ  
     คร้ังนั้น พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร ทรงตระเตรียม จตุรงคินีเสนา ยกไปรุกราน 
พระเจาปเสนทิโกศล ถึงแควนกาสี ฯ    
     พระเจาปเสนทิโกศลไดทรงสดับขาววา พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู    เวเทหบุิตร  
ทรงตระเตรียมจตุรงคินีเสนายกมารุกรานเราถึงแควนกาสี ฯ         
     ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลจึงทรงจัดจตุรงคินีเสนา ยกออกไปตอสู   พระเจาแผนดิน 
มคธ อชาตสัตรู เวเทหิบุตร ปองกันแควนกาสี ฯ   
     คร้ังนั้น พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร กับพระเจาปเสนทิโกศล ทรงทํา 
สงครามกันแลว แตในสงครามคร้ังนั้น พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตรทรงชํานะ 
พระเจาปเสนทิโกศล ฯ 
     ฝายพระเจาปเสนทิโกศลผูปราชัย ก็เสดจ็ลาทัพกลับพระนครสาวัตถี  ราชธานีของพระองค ฯ     
         [๓๖๙] คร้ังนั้น เวลาเชา ภิกษเุปนจํานวนมากนุงหมแลว ถือบาตรและ จวีรเขาไป 
บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี เท่ียวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว  ในเวลาปจฉาภัต กลับจาก 
บิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลว ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาค  
แลวนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ             
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     ภิกษเุหลานั้นนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค  วา ขาแต 
พระองคผูเจริญ ขอประทานพระโอกาส พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู  เวเทหิบุตร ทรง 
ตระเตรียมจตุรงคินีเสนา ยกมารุกรานพระเจาปเสนทิโกศลถึง   แควนกาสี พระเจาปเสนทิโกศล 
ไดทรงสดับขาววา พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรูเวเทหบุิตร ทรงตระเตรียมจตุรงคินเีสนา  
ยกมารุกรานเราถึงแควนกาสี ขาแต พระองคผูเจริญ ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศล จึงทรงจัด 
จตุรงคินีเสนา ยก ออกไปตอสูพระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร ปองกันแควนกาสี  
คร้ังนั้น        พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร กับพระเจาปเสนทิโกศลทรงทําสงคราม   
กันแลว แตในสงครามคร้ังนั้น พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร ทรง ชํานะพระเจาปเสน 
ทิโกศล ขาแตพระองคผูเจริญ ฝายพระเจาปเสนทิโกศล     ผูปราชัย ก็เสด็จลาทัพกลับพระนคร 
สาวัตถีราชธานีของพระองค ฯ 
         [๓๗๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระเจาแผนดนิ มคธอชาตสัตรู  
เวเทหิบุตร มีมิตรเลวทราม มีสหายเลวทราม มีพระทัยนอมไปในคนเลวทราม ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ฝายพระเจาปเสนทิโกศล มีมิตรดีงาม มีสหายดีงาม มีพระทัยนอมไปในคนดีงาม ดกูรภิกษุท้ังหลาย วัน 
นี้พระเจาปเสน ทิโกศลทรงแพมาแลวอยางนี้ จักบรรทมเปนทุกขตลอดราตรีนี้ ฯ 
         [๓๗๑] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้  จบลงแลว จึงได 
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา      
ผูชํานะยอมกอเวร ผูแพยอมนอนเปนทุกข บุคคลละความชนะและ 
ความแพเสียแลว จึงสงบระงับ นอนเปนสุข ฯ 
                   ทุติยสังคามวัตถุสูตรท่ี ๕  
         [๓๗๒] คร้ังนั้น พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร ทรงตระเตรียมจตุรง 
คินีเสนา ยกไปรุกรานพระเจาปเสนทิโกศลถึงแควนกาสี ฯ        
     พระเจาปเสนทิโกศลไดทรงสดับขาววา พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู   เวเทหิบุตร  
ทรงตระเตรียมจตุรงคินีเสนา ยกมารุกรานเราถึงแควนกาสี ฯ         
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     ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลจึงทรงจัดจตุรงคินีเสนา ยกออกไปตอสู   พระเจาแผนดิน 
มคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร ปองกันแควนกาสี ฯ    
     คร้ังนั้น พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร กับพระเจาปเสนทิโกศลทรงทํา 
สงครามกันแลว แตในสงครามคร้ังนั้นพระเจาปเสนทิโกศลทรงชํานะพระเจาแผนดนิมคธ 
อชาตสัตรู เวเทหิบุตร และทรงจับพระองคเปนเชลย     ศึกได ฯ    
         [๓๗๓] คร้ังนั้น พระเจาปเสนทิโกศลไดมีพระดําริวา ถึงแมพระเจาแผนดินมคธ 
อชาตสัตรู เวเทหิบุตรนี้ จะประทุษรายเราผูมิไดประทุษราย แตเธอกย็งั   เปนพระภาคิไนยของเรา  
อยากระนั้นเลย เราควรยดึพลชางท้ังหมด ยึดพลมา  ท้ังหมด ยดึพลรถทั้งหมด ยดึพล 
เดินเทาท้ังหมดของพระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู       เวเทหิบุตร แลวปลอยพระองคไปท้ัง 
ยังมีพระชนมอยูเถิด ฯ     
     ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลทรงยึดพลชางท้ังหมด ทรงยึดพลมา   ท้ังหมด ทรงยึด 
พลเดินเทาท้ังหมด ของพระเจาแผนดนิมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร แลวทรงปลอยพระองค 
ไปท้ังยังมีพระชนมอยู ฯ     
         [๓๗๔] คร้ังนั้น เวลาเชา ภิกษเุปนจํานวนมาก นุงหมแลว ถือบาตร  และจีวร เขาไป 
บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี เท่ียวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถี  แลว ในเวลาปจฉาภัต 
 กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี  ประทับ คร้ันแลวก็ถวายบังคมพระผูมี 
พระภาค แลวนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ      
     ภิกษเุหลานั้น นั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระโอกาส พระเจาแผนดินมคธ  อชาตสัตรู เวเทหิบุตร  
ทรงตระเตรียมจตุรงคินีเสนา ยกมารุกรานพระเจาปเสนทิโกศลถึงแควนกาสี พระเจาปเสนทิ 
โกศลไดทรงสดับขาววา พระเจาแผนดินมคธ อชาตสัตรู เวเทหิบุตร ทรงตระเตรียมจตุรงคินีเสนา 
 ยกมารุกรานถึงแควนกาสี ขาแตพระองคผูเจริญ ลําดับนัน้ พระเจาปเสนทิโกศลจึงทรงจัดจตุรงคินเีสนา 
ยกออกไปตอสูพระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร ปองกันแควนกาสี   คร้ังนั้น พระเจา 
แผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตรกับพระเจาปเสนทิโกศล ทรงทําสงครามกันแลว ขาแต 
พระองคผูเจริญ แตในสงครามคร้ังนั้น พระเจาปเสนทิโกศลทรงชํานะพระเจาแผนดนิมคธ 
อชาตสัตรู เวเทหิบุตร และทรงจับพระองค   เปนเชลยศึกไดดวย คร้ังนั้น พระเจาปเสนทิโกศล 
ไดมีพระดําริวา ถึงแมพระเจา     แผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตรนี้ จะประทุษรายเราผูมิได  
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ประทุษราย แตเธอ        ก็ยังเปนพระภาคิไนยของเรา อยากระนั้นเลยเราควรยึดพลชางท้ังหมด ยดึ 
พลมาท้ังหมด ยึดพลรถทั้งหมด ยึดพลเดินเทาท้ังหมด ของพระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู           
เวเทหิบุตร แลวปลอยพระองคไปท้ังยังมีพระชนมอยูเถิด ขาแตพระองคผูเจริญ   ลําดับนั้น  
พระเจาปเสนทิโกศลทรงยึดพลชางท้ังหมด ทรงยึดพลมาท้ังหมด ทรง  ยึดพลรถทั้งหมด ทรงยึด 
พลเดินเทาท้ังหมด ของพระเจาแผนดนิมคธอชาตสัตรู   เวเทหิบุตร แลวทรงปลอยพระองค 
ไปท้ังยังมีพระชนมอยู ฯ      
         [๓๗๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลวจึงไดทรง  ภาษิตพระคาถา 
เหลานี้ในเวลานั้นวา   
บุรุษจะแยงชิงเขาได ก็ช่ัวกาลท่ีการแยงชิงของเขายังพอสําเร็จได แต 
เม่ือใด คนเหลาอ่ืนยอมแยงชิง ผูแยงชิงนั้น ยอมถูกเขากลับแยงชิง 
เม่ือนั้น ฯ 
เพราะวา คนพาลยอมสําคัญวา เปนฐานะตราบเทาท่ีบาปยงัไมใหผล  
แตบาปใหผลเมื่อใด คนพาลยอมเขาถึงทุกขเม่ือนั้น ฯ 
ผูฆายอมไดรับการฆาตอบ ผูชํานะยอมไดรับการชนะตอบ  ผูดา 
ยอมไดรับการดาตอบ และผูข้ึงเคียดยอมไดรับความข้ึงเคียดตอบ  
ฉะนั้น เพราะความหมุนเวยีนแหงกรรม ผูแยงชิงนัน้ ยอมถูกเขากลับ 
แยงชิงคืน ฯ 
                        ธีตุสูตรท่ี ๖         
         [๓๗๖] สาวัตถีนิทาน ฯ           
     คร้ังนั้น พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ    คร้ันแลว  
ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ          
     ลําดับนั้น ราชบุรุษเขาไปเฝาพระเจาปเสนทิโกศลถึงท่ีประทับ คร้ันแลว  ก็กราบทูล  
ณ ท่ีใกลพระกรรณของพระเจาปเสนทิโกศลวา ขาแตพระองค   ผูประเสริฐ พระนางมลัลิกาเทว ี
ทรงประสูติพระธิดาแลว ฯ         
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     เม่ือบุรุษกราบทูลอยางนี้แลว พระเจาปเสนทิโกศลก็ไมทรงเบิกบาน    พระทัย ฯ    
         [๓๗๗] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบวา พระเจาปเสนทิโกศล   ไมทรงเบิกบาน 
พระทัย จึงไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้ในเวลานัน้วา          
ดูกรมหาบพิตรผูเปนใหญยิ่งกวาปวงชน แทจริง แมสตรีบางคนก็เปน 
ผูประเสริฐ พระองคจงชุบเล้ียงไว สตรีท่ีมีปญญา มีศีล ปฏิบัติแมผัว 
พอผัวดังเทวดา จงรักสามี ฯ 
บุรุษที่เกิดจากสตรีนั้น ยอมเปนคนแกลวกลา เปนเจาแหงทิศได  
บุตรของภริยาดีเชนนัน้ แมราชสมบัติก็ครอบครองได ฯ 
                    ปฐมอัปปมาทสูตรท่ี ๗       
         [๓๗๘] พระผูมีพระภาคประทับ ... เขตพระนครสาวัตถี ... พระเจาปเสนทิโกศล  
ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค วา ขาแตพระองคผูเจริญ  
ธรรมอยางหนึง่ท่ียึดไวไดซ่ึงประโยชนท้ัง ๒ คือ   ประโยชนภพนี้ และประโยชนภพหนา มีอยู 
หรือ พระเจาขา ฯ     
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ธรรมอยางหนึ่งท่ียึดไวไดซ่ึง ประโยชนท้ัง ๒ คือ  
ประโยชนภพนี้ และประโยชนภพหนามีอยู ฯ  
     พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมอยาง  หนึ่งท่ียึดไวไดซ่ึง 
ประโยชนท้ัง ๒ คือ ประโยชนภพนี้ และประโยชนภพหนา    คืออะไร ฯ   
         [๓๗๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ธรรมอยางหนึ่งท่ียึด    ไวไดซ่ึง 
ประโยชนท้ัง ๒ คือ ประโยชนภพนี้ และประโยชนภพหนา คือ ความ  ไมประมาท ฯ 
     ดูกรมหาบพิตร รอยเทาของสัตวท้ังหลายท่ีสัญจรไปบนแผนดนิ ชนดิใด   ชนดิหนึง่ 
 รอยเทาเหลานั้นท้ังหมด ยอมถึงการรวมลงในรอยเทาชาง รอยเทาชาง    ยอมกลาวกันวา  
เปนเลิศกวารอยเทาเหลานัน้ เพราะเปนของใหญ ขอนี้มีอุปมา    ฉันใด ดูกรมหาบพิตร ธรรม 
อยางหนึ่งท่ียึดไวไดซ่ึงประโยชนท้ัง ๒ คือ ประโยชน     ภพนี้ และประโยชนภพหนา คือความ 
ไมประมาท กมี็อุปไมยฉันนัน้ ฯ             
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         [๓๘๐] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้  จบลงแลว จึงได 
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา      
บุคคลปรารถนาอยูซ่ึงอายุ ความไมมีโรค วรรณะ สวรรค  ความเกิด 
ในตระกูลสูง และความยินดอัีนโอฬารตอๆ ไปพึงบําเพญ็ความ 
ไมประมาท บัณฑิตท้ังหลายยอมสรรเสริญความไมประมาทในบุญ 
กิริยาท้ังหลาย บัณฑิตผูไมประมาทยอมยดึไวไดซ่ึงประโยชนท้ัง ๒ คือ 
 ประโยชนภพนี้ และประโยชนภพหนา เพราะยึดไวไดซ่ึงประโยชน  
ผูมีปญญาจึงไดนามวา "บัณฑิต" ฯ 
                    ทุติยอัปปมาทสูตรท่ี ๘     
         [๓๘๑] พระผูมีพระภาคประทับ ... เขตพระนครสาวัตถี ...  พระเจาปเสนทิโกศล 
ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ  
ขอประทานพระโอกาส ความปริวิตกแหงใจ บังเกิดข้ึนแกขาพระองคผูเขาท่ีลับพักผอนอยูอยางนี้วา  
ธรรมท่ีพระผูมีพระภาค  ตรัสดีแลวนั่นแหละ สําหรับผูมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไปในคนท่ีดี  
ไมใช          สําหรับผูมีมิตรช่ัว มีสหายช่ัว มีจิตนอมไปในคนท่ีช่ัว ฯ     
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรมหาบพิตร ขอนี้เปน 
อยางนั้น ดูกรมหาบพิตร ธรรมท่ีอาตมภาพกลาวดแีลวนั่นแหละ สําหรับผูมีมิตรดี มีสหายดี  
มีจิตนอมไปในคนดี ไมใชสําหรับผูมีมิตรช่ัว มี สหายช่ัว มีจิตนอมไปในคนท่ีช่ัว ฯ   
         [๓๘๒] ดูกรมหาบพิตร สมัยหนึ่ง อาตมภาพอยูท่ีนคิมของหมูเจาศากยะ ช่ือวานครกะ  
ในสักกชนบท ดูกรมหาบพิตร คร้ังนั้น ภิกษุอานนท    เขาไปหาอาตมภาพถึงท่ีอยู คร้ันแลว  
ก็อภวิาทอาตมภาพ แลวนั่งอยู ณ ท่ีควร    สวนขางหนึ่ง ดูกรมหาบพิตร ภิกษุอานนทนั่งอยู 
 ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว   ไดกลาวกะอาตมภาพวา ขาแตพระองคผูเจริญ ความเปนผูมีมิตรดี  
มีสหายดีมีจิตนอมไปในคนท่ีดี เปนคุณกึ่งหนึ่งแหงพรหมจรรย ดูกรมหาบพิตร เม่ือภิกษุ          
อานนทกลาวอยางนี้แลว อาตมภาพไดกลาวกะภกิษุอานนทวา ดกูรอานนท เธออยากลาวอยางนั้น  
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 ดูกรอานนท ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไปในคนท่ีดีนี้ เปนพรหมจรรยท้ังส้ิน 
ทีเดียว ดูกรอานนท นีภ่ิกษุผูมีมิตรดีพึง   ปรารถนา ภิกษผูุมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไปใน 
คนท่ีดี จักเจริญอริยมรรคมีองคแปด จักกระทําซ่ึงอริยมรรคมีองคแปดใหมากได ฯ          
         [๓๘๓] ดูกรอานนท กภ็ิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไปในคนท่ีดี ยอมเจริญ 
อริยมรรคมีองคแปด ยอมกระทําซ่ึงอริยมรรคมีองคแปดใหมากไดอยางไร ฯ   
     ดูกรอานนท ภิกษใุนศาสนานี้ ยอมเจริญสัมมาทิฐิ อันอาศัยวเิวก   อาศัยวิราคะ  
อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อความสละคืน ยอมเจริญสัมมาสังกัปปะ ...ยอมเจริญสัมมาวาจา . 
.. ยอมเจริญสัมมากัมมันตะ ... ยอมเจริญสัมมาอาชีวะ ...   ยอมเจริญสัมมาวายามะ ... ยอมเจริญ 
สัมมาสติ ... ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อัน อาศัยวิเวก อาศัยวริาคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพือ่ความ 
สละคืน ฯ   
     ดูกรอานนท ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไปในคนท่ีดี ยอมเจริญ  อริยมรรค 
มีองคแปด ยอมกระทําซ่ึงอริยมรรคมีองคแปดใหมากได อยางนี้แล ฯ  
     ดูกรอานนท โดยปริยายแมนี้ พึงทราบวา ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี  มีจิตนอมไป 
ในคนท่ีดี นี้เปนพรหมจรรยท้ังส้ินทีเดียว ฯ      
     ดูกรอานนท ดวยวาอาศัยเราเปนมิตรดี สัตวท้ังหลายผูมีความเกิดเปน ธรรมดา ยอม 
หลุดพนจากความเกิดได สัตวท้ังหลายผูมีความแกเปนธรรมดา ยอมหลุดพนจากความแกได สัตว 
ท้ังหลายผูมีความเจ็บปวยเปนธรรมดา ยอมหลุดพน จากความเจ็บปวยได สัตวท้ังหลายผูมี 
ความตายเปนธรรมดา ยอมหลุดพนจาก  ความตายได สัตวท้ังหลายผูมีความโศก ความรํ่าไร  
ความทุกข ความเสียใจ   และความคับแคนใจเปนธรรมดา ยอมหลุดพนจากความโศก ความ 
รํ่าไร ความทุกข ความเสียใจ และความคับแคนใจได ฯ      
     ดูกรอานนท โดยปริยายนี้แล พึงทราบวา ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไป 
ในคนท่ีดนีี้ เปนพรหมจรรยท้ังส้ินทีเดียว ฯ      
         [๓๘๔] ดูกรมหาบพิตร เพราะเหตุนัน้แหละ พระองคพึงทรงสําเหนียก  อยางนีว้า  
เราจักเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไปในคนท่ีดี ดูกรมหาบพิตร พระองคพึงทรงสําเหนยีก 
อยางนี้แล ฯ   
     ดูกรมหาบพิตร ธรรมอยางหนึ่งนี้ คือความไมประมาทในกุศลธรรม  ท้ังหลาย พระองค 
ผูมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไปในคนท่ีด ีพึงทรงอาศัย  อยูเถิด ฯ   
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     ดูกรมหาบพิตร เม่ือพระองคไมประมาท อาศัยความไมประมาท หมูนางสนมผูตามเสด็จ 
จักมีความคิดอยางนีว้า พระราชาเปนผูไมประมาท อาศัยความไมประมาท ถากระนั้น แมพวก 
เราก็จักเปนผูไมประมาท อาศัยความไมประมาท ฯ            
     ดูกรมหาบพิตร เม่ือพระองคไมประมาท อาศัยความไมประมาท แมกษัตริยท้ังหลาย 
ผูตามเสด็จจักมีความคิดอยางนี้วา พระราชาเปนผูไมประมาท อาศัยความไมประมาท ถากระนั้น  
แมพวกเรากจ็กัเปนผูไมประมาท อาศัยความไม  ประมาท ฯ    
     ดูกรมหาบพิตร เม่ือพระองคไมประมาท อาศัยความไมประมาท แม กองทัพ (ขาราชการ 
ฝายทหาร) กจ็กัมีความคิดอยางนี้วา พระราชาเปนผูไม ประมาท อาศัยความไมประมาท  
ถากระนั้น แมพวกเราก็จักเปนผูไมประมาท   อาศัยความไมประมาท ฯ    
     ดูกรมหาบพิตร เม่ือพระองคไมประมาท อาศัยความไมประมาท แม  ชาวนิคมและ 
ชาวชนบทกจ็กัมีความคิดอยางนี้วา พระราชาเปนผูไมประมาท อาศัยความไมประมาท ถากระนั้น  
แมพวกเรากจ็กัเปนผูไมประมาท อาศัยความไม   ประมาท ฯ    
     ดูกรมหาบพิตร เม่ือพระองคไมประมาท อาศัยความไมประมาท แมพระองคเองกจ็ัก 
เปนผูไดรับคุมครองแลว ไดรับรักษาแลว แมหมูนางสนมก็จัก  เปนผูไดรับคุมครองแลว ไดรับ 
รักษาแลว แมเรือนคลังก็จักเปนอันไดรับ    คุมครองแลว ไดรับรักษาแลว ฯ      
         [๓๘๕] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแลว จึงได 
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา      
บุคคลผูปรารถนาโภคะอันโอฬารตอๆ ไป พึงบําเพญ็ความไมประมาท  
บัณฑิตท้ังหลาย ยอมสรรเสริญความไมประมาทในบุญกริิยาท้ังหลาย  
บัณฑิตผูไมประมาทยอมยดึไวไดซ่ึงประโยชนท้ัง ๒ คือประโยชนภพนี้  
และประโยชนภพหนาเพราะยึดไวไดซ่ึงประโยชน ผูมีปญญาจึงได 
นามวา"บัณฑติ" ฯ 
                     ปฐมาปุตตกสูตรท่ี ๙       
         [๓๘๖] สาวัตถีนิทาน ฯ            
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     คร้ังนั้น พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับในเวลาเท่ียงวัน  
คร้ันแลว ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ         
     พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพระเจาปเสนทิโกศลผูประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งวา เชิญ 
เถอะมหาบพิตร พระองคเสด็จมาจากไหนหนอ ในเวลาเท่ียงวัน ฯ 
     พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ คฤหบดีผูเปนเศรษฐีในพระนคร 
สาวัตถีนี้ กระทํากาลกิริยาแลว หมอมฉันใหขนทรัพยสมบัติ  อันไมมีบุตรรับมรดกนัน้ มาไว 
ภายในพระราชวังแลวก็มา ขาแตพระองคผูเจริญ   เฉพาะเงินเทานั้นมี ๘,๐๐๐,๐๐๐ สวนเคร่ือง 
รูปยะไมตองพดูถึง ก็แตคฤหบดีผูเปน เศรษฐีนั้น ไดบริโภคอาหารเห็นปานนี้ คือบริโภค 
ปลายขาวกับน้าํสมพอูม ไดใช   ผาเคร่ืองนุงหมเห็นปานนี้ คือนุงหมผาเนื้อหยาบท่ีตัดเปน 
สามช้ินเย็บติดกัน ไดใชยานพาหนะเหน็ปานนี้ คือใชรถเกาๆ กั้นรมทําดวยใบไม ฯ       
         [๓๘๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ขอนี้เปนอยางนั้น  ดูกรมหาบพติร  
ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรมหาบพิตร อสัตบุรุษไดโภคะอันโอฬาร แลว ไมยังตนใหไดรับความสุข  
ใหไดรับความอิ่มหนําเลย ไมยังมารดาและบิดา  ใหไดรับความสุข ใหไดรับความอ่ิมหนํา ไมยัง 
บุตรและภรรยาใหไดรับความสุข   ใหไดรับความอ่ิมหนาํ ไมยังทาสกรรมกรใหไดรับความสุข  
ใหไดรับความอิ่มหนํา  ไมยังมิตรและอํามาตยใหไดรับความสุข ใหไดรับความอ่ิมหนาํ ไมยัง 
ทักษิณาอัน         มีผลในเบ้ืองบน มีอารมณดี มีวิบากเปนสุข เปนไปเพือ่สวรรค ใหตัง้อยูใน            
สมณพราหมณท้ังหลาย โภคะเหลานั้นของเขาท่ีมิไดใชสอยโดยชอบอยางนี้  พระราชาท้ังหลายยอม 
นําไปบาง โจรทั้งหลายยอมนําไปบาง ไฟยอมไหมเสียบาง น้ํายอมพัดไปเสียบาง ทายาท 
ท้ังหลายผูไมเปนท่ีรักยอมนาํไปบาง ฯ        
     ดูกรมหาบพิตร เม่ือเปนเชนนี้ โภคะท่ีมิไดใชสอยโดยชอบของเขา   เหลานั้น ยอมถึง 
ความหมดส้ินไปเปลาโดยไมถึงการบริโภค ฯ     
     ดูกรมหาบพิตร ในท่ีของอมนุษย มีสระโบกขรณีซ่ึงมีน้ําใส มีน้ําเย็น    มีน้ําจืดสนทิ  
ใสตลอด มีทาดี นาร่ืนรมย น้ํานั้นคนไมพงึตักเอาไปเลย ไมพึงดื่ม ไมพงึอาบ หรือไมพึง 
กระทําตามความตองการได ดูกรมหาบพิตร ก็เม่ือ เปนเชนนี้ น้ําท่ีมิไดบริโภคโดยชอบนั้น พึง 
ถึงความหมดส้ินไปเปลา โดยไมถึงการบริโภค แมฉันใด ดูกรมหาบพติร อสัตบุรุษไดโภคะ 
อันโอฬารแลว ไมยัง  ตนใหไดรับความสุข ใหไดรับความอ่ิมหนําเลย ฯลฯ ดูกรมหาบพิตร เม่ือ  
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เปน  เชนนี้ โภคะท่ีมิไดบริโภคโดยชอบของเขาเหลานั้น ยอมถึงความหมดส้ินไป  เปลาโดยไมถึง 
การบริโภค ฉันนั้นเหมือนกนั ฯ      
         [๓๘๘] ดูกรมหาบพิตร สวนสัตบุรุษไดโภคะอันโอฬารแลว ยอมยัง  ตนใหไดรับ 
ความสุข ใหไดรับความอ่ิมหนํา ยอมยังมารดาและบิดาใหไดรับความสุข ใหไดรับความอ่ิมหนํา  
ยอมยังบุตรและภรรยาใหไดรับความสุข ใหไดรับ ความอ่ิมหนํา ยอมยงัทาสกรรมกรใหไดรับ 
ความสุข ใหไดรับความอ่ิมหนํา ยอม ยังมิตรและอํามาตยใหไดรับความสุข ใหไดรับความอ่ิมหนํา  
ยอมประดิษฐานไวซ่ึงทักษิณาอันมีผลในเบ้ืองบน มีอารมณดี มีวิบากเปนสุข เปนไปเพื่อสวรรค            
ในสมณพราหมณท้ังหลาย โภคะเหลานั้นของเขา ท่ีบริโภคโดยชอบอยูอยางนี้  พระราชาท้ังหลาย 
ยอมนําไปไมได โจรทั้งหลายยอมนําไปไมได ไฟยอมไมไหม  น้ํายอมไมพัดไป ทายาทท้ังหลาย 
ผูไมเปนท่ีรักยอมนําไปไมได ฯ           
     ดูกรมหาบพิตร เม่ือเปนเชนนี้ โภคะท่ีบริโภคอยูโดยชอบของเขาเหลา นั้น ยอมถึงการ 
บริโภค ไมถึงความหมดส้ินไปเปลา ฯ            
     ดูกรมหาบพิตร ในท่ีไมไกลคามหรือนคิม มีสระโบกขรณี ซ่ึงมีน้ําใส   มีน้ําเย็น มีน้ํา 
จืดสนิท ใสตลอด มีทาดี นาร่ืนรมย น้ํานัน้คนพึงตักไปบางพึงดื่มบาง พงึอาบบาง พึงกระทํา 
ตามความตองการบาง ดูกรมหาบพิตร ก็เม่ือ เปนเชนนี้ น้าํท่ีบริโภคอยูโดยชอบนัน้ พงึถึงการ 
บริโภค ไมถึงความหมดส้ินไป   เปลา แมฉันใด ดกูรมหาบพิตร สัตบุรุษไดโภคะอันโอฬารแลว  
ยอมยังตนให   ไดรับความสุข ใหไดรับความอ่ิมหนํา ฯลฯ เม่ือเปนเชนนี้ โภคะท่ีบริโภคอยู โดย 
ชอบของเขาเหลานั้น ยอมถึงการบริโภค ไมถึงความหมดส้ินไปเปลา ฉัน   นั้นเหมือนกัน ฯ         
         [๓๘๙] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแลว จึงได 
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา      
น้ํามีอยูในท่ีของอมนุษย คนยอมงดน้ําท่ีไมพึงดื่มนั้น ฉันใด  คนช่ัวได 
ทรัพยแลว ยอมไมบริโภคดวยตนเอง ยอมไมใหทาน ฉันนั้น สวน 
วิญูชนผูมีปญญา ไดโภคะแลว เขายอมบริโภค และทํากิจ เขาเปน 
คนอาจหาญ เล้ียงดูหมู   ญาติ ไมถูกติเตียน ยอมเขาถึงแดนสวรรค ฯ   
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                     ทุติยาปุตตกสูตรท่ี ๑๐    
         [๓๙๐] คร้ังนั้น พระเจาปเสนทิโกศล เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถึงท่ีประทับใน 
เวลาเท่ียงวัน คร้ันแลว ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ        
     พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพระเจาปเสนทิโกศลผูประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งวา เชิญ 
เถอะมหาบพิตร พระองคเสด็จมาจากไหนหนอ ในเวลาเท่ียงวัน ฯ 
     พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ คฤหบดีผูเปนเศรษฐีในพระนคร 
สาวัตถีนี้ กระทํากาลกิริยาแลว หมอมฉันใหขนทรัพยสมบัติ  อันไมมีบุตรรับมรดกนัน้ มาไวใน 
พระราชวังแลวก็มา ขาแตพระองคผูเจริญ เฉพาะเงินเทานั้นมี ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สวนเคร่ืองรูปยะ 
ไมตองพูดถึง ขาแตพระองค   ผูเจริญ ก็คฤหบดีผูเปนเศรษฐีนั้น ไดบริโภคอาหารเหน็ปานนี้ คือ 
บริโภคปลาย   ขาวกับน้ําสมพอูม ไดใชผาเคร่ืองนุงหมเหน็ปานนี้ คือนุงหมผาเนื้อหยาบท่ีตัด เปน 
สามช้ินเย็บติดกัน ไดใชยานพาหนะเหน็ปานนี้ คือใชรถเกาๆ กั้นรมทําดวย     ใบไม ฯ     
         [๓๙๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ขอนี้เปนอยางนั้น   ดูกรมหาบพติร 
 ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรมหาบพิตร เร่ืองเคยมีมาแลว คฤหบดี ผูเปนเศรษฐีนั้น ไดส่ังใหจดั 
บิณฑบาตถวายพระปจเจกสัมพุทธะ นามวา ตครสิขี    วาทานท้ังหลาย จงถวายบิณฑะแกสมณะ 
แลวลุกจากอาสนะเดินหลีกไป แตคร้ัน  ถวายแลว ภายหลังไดมีวิปฏิสารวา บิณฑบาตนี้ ทาส 
หรือกรรมกรพึงบริโภคยัง  ดีกวา นอกจากนี้เขายังปลงชีวิตบุตรนอยคนเดียวของพีช่าย เพราะเหตุ 
ทรัพย สมบัติอีก ดูกรมหาบพิตร การท่ีคฤหบดีผูเปนเศรษฐีนั้น ส่ังใหจดับิณฑบาต ถวาย 
พระตครสิขีปจเจกสัมพุทธะ ดวยวิบากของกรรมนั้น เขาจึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๗ คร้ัง ดวย 
วิบากอันเปนสวนเหลือของกรรมนั้นเหมือนกัน ไดครอง   ความเปนเศรษฐีในพระนครสาวัตถีนี้ 
แหละถึง ๗ คร้ัง ฯ           
     ดูกรมหาบพิตร การท่ีคฤหบดีผูเปนเศรษฐีนั้นถวายแลวภายหลังไดมี  วิปฏิสารวา บิณฑบาต 
นี้ทาสหรือกรรมกรพึงบริโภคยังดีกวา ดวยวิบากของกรรม นั้น จิตของเขาจึงไมนอมไปเพ่ือบริโภค 
อาหารอันโอฬาร จิตของเขาจึงไมนอมไป     เพื่อใชผาเคร่ืองนุงหมอันโอฬาร จิตของเขาจึงไมนอม 
ไปเพื่อใชยานพาหนะอัน โอฬาร จิตของเขาจึงไมนอมไปเพ่ือบริโภคเบญจกามคุณอันโอฬาร ฯ  
     ดูกรมหาบพิตร ก็แหละการที่คฤหบดีผูเปนเศรษฐีนัน้ ปลงชีวิตบุตรนอย คนเดียวของ 
พี่ชาย เพราะเหตุทรัพยสมบัติ ดวยวิบากของกรรมนั้น เขาจึงถูกไฟเผาอยูในนรกหลายป   
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หลายพันป หลายแสนป ดวยวิบากอันเปนสวนเหลือของ  กรรมนั้นเหมือนกัน ทรัพยสมบัติ 
อันไมมีบุตรรับมรดกของเขานี้ จึงถูกขนเขาพระคลังหลวงเปนคร้ังท่ี ๗ ฯ         
     ดูกรมหาบพิตร ก็บุญเกาของคฤหบดีผูเปนเศรษฐีนัน้หมดส้ินแลว และบุญใหมกไ็มได 
สะสมไว ฯ            
     ดูกรมหาบพิตร ก็ในวันนี ้คฤหบดีผูเปนเศรษฐี ถูกไฟเผาอยูใน มหาโรรุวนรก ฯ           
     พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ คฤหบดีผูเปน  เศรษฐี เขาถึง 
มหาโรรุวนรกอยางนั้นหรือ ฯ        
     พระผูมีพระภาคตรัสวา อยางนั้นมหาบพิตร คฤหบดผูีเปนเศรษฐี เขา ถึงมหาโรรุวนรก 
แลว ฯ    
         [๓๙๒] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้  จบลงแลว จึงได 
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา      
ขาวเปลือก ทรัพย เงินทอง หรือขาวของ ท่ีหวงแหนอยางใดอยางหน่ึง 
มีอยู ทาส กรรมกร คนใช และผูอาศัยของเขา พึงพาเอาไปไมได 
ท้ังหมด จะตองถึงซ่ึงการละท้ิงไวท้ังหมด ฯ 
ก็บุคคลทํากรรมใด ดวยกาย ดวยวาจา หรือดวยใจ กรรมนั้นแหละ  
เปนของๆ เขา และเขายอมพาเอากรรมนั้นไป  อนึ่งกรรมนั้นยอม 
ติดตามเขาไป เหมือนเงาติดตามตน ฉะนัน้เพราะฉะน้ัน บุคคลควร 
ทํากรรมดี ส่ังสมไวสําหรับภพหนาบุญท้ังหลายยอมเปนท่ีพึ่งของสัตว 
ท้ังหลายในโลกหนา ฯ 
                       จบ วรรคท่ี ๒           
                       __________________________________ 
     รวมพระสูตรในวรรคท่ี ๒ นี้ มี ๑๐ สูตร คือ ชฏิลสูตรท่ี ๑ ปญจราชสูตรท่ี ๒  
โทณปากสูตรท่ี ๓ สังคามวัตถุสูตร กลาวไว ๒ สูตร เปนท่ี ๔  และท่ี ๕ ธีตุสูตรท่ี ๖ อัปปมาท 
สูตร ๒ สูตร เปนท่ี ๗ และท่ี ๘ กับอปุตตกสูตร กลาวไว ๒ สูตร เปนท่ี ๙ และท่ี ๑๐  
ครบวรรคพอดี ฯ     
                      ______________________________             
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                       ตติยวรรคท่ี ๓          
                       ปุคคลสูตรท่ี ๑         
         [๓๙๓] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้       
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระเชตวัน อารามของทาน  อนาถบิณฑกิเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
     คร้ังนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศล เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี ประทับ คร้ันแลว 
ทรงถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค แลวไดประทับนั่ง ณ ท่ีควร สวนขางหนึ่ง ฯ         
     พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทาวเธอผูประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งวา    ดกูรมหาบพิตร  
บุคคล ๔ จําพวกน้ีมีปรากฏอยูในโลก บุคคล ๔ จําพวกเปนไฉน   บุคคล ๔ จําพวกคือ บุคคล 
ผูมืดแลวมืดตอไปจําพวก ๑ บุคคลผูมืดแลวกลับ    สวางตอไปจําพวก ๑ บุคคลผูสวางแลวกลับมืด 
ตอไปจําพวก ๑ บุคคลผูสวางแลว   คงสวางตอไปจําพวก ๑ ฯ   
         [๓๙๔] ดูกรมหาบพิตร ก็อยางไร บุคคลช่ือวามืดแลวคงมืดตอไป   ดูกรมหาบพิตร  
บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดมาภายหลังในตระกูลอันตํ่า คือในตระกูลจณัฑาล ในตระกูลชาง 
จักสาน ในตระกูลพราน ในตระกูลชางรถ หรือ  ในตระกลูคนเทหยากเยื่อ ซ่ึงขัดสน มีขาวน้ํา 
โภชนาหารนอย มีอาชีพฝดเคือง  เปนตระกูลท่ีหาอาหารและผานุงหมไดโดยยาก และเขาเปนคน 
ท่ีมีผิวพรรณทรามไมนาดูไมนาชม เปนคนเล็กแคระ มีอาพาธมาก เปนคนเสียจักษุ เปนงอย  เปน 
คนกระจอกหรือเปนเปล้ีย  มักหาขาว น้ํา ผานุงหม ยวดยาน ดอกไม   ของหอม เคร่ืองลูบไล  
ท่ีนอน ท่ีอยูอาศัย เคร่ืองประทีปไมใครได เขาซํ้าประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ คร้ันเขา 
ประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจแลว  คร้ันตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกร 
มหาบพิตร บุรุษพึงไป    จากความมืดทึบสูความมืดทึบ หรือพึงไปจากความมืดมัวสูความมืดมัว  
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 หรือพึง ไปจากโลหิตอันมีมลทินสูโลหิตอันมีมลทิน ฉันใด ดูกรมหาบพิตร ตถาคตกลาววา 
บุคคลนี้ มีอุปไมยฉันนัน้ ดกูรมหาบพิตร อยางนี้แล บุคคลช่ือวาเปนผูมืดแลวคงมืดตอไป ฯ            
         [๓๙๕] ดูกรมหาบพิตร ก็อยางไร บุคคลช่ือวาเปนผูมืดแลวกลับสวางตอไป ดกูร 
มหาบพิตร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนเกิดมาภายหลังในตระกูล   อันต่ําทราม คือในตระกูล 
จัณฑาล ในตระกูลชางจักสาน ในตระกูลพราน ใน   ตระกูลชางรถ หรือในตระกูลคนเทหยากเยื่อ  
ขัดสน มีขาวน้าํโภชนาหารนอย     มีอาชีพฝดเคือง เปนตระกูลท่ีหาอาหารและผานุงหมไดโดยยาก 
 และเขาเปนคนมีผิวพรรณทราม ไมนาดูไมนาชม เปนคนเล็กแคระ เปนคนมีอาพาธมาก เปน     
คนเสียจักษุ เปนคนงอย เปนคนกระจอก หรือเปนคนเปล้ีย มักหาขาว น้าํ    ผา ยวดยาน  
ดอกไม ของหอมเคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีอยูอาศัย และเคร่ือง   ประทีปไมใครได แมกระน้ัน  
เขาก็ประพฤตสุิจริตดวยกาย วาจา ใจ คร้ันเขา ประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา ใจแลว คร้ันตาย 
ไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ดูกรมหาบพิตร บุรุษพึงข้ึนจากแผนดินสูบัลลังก หรือพึงข้ึน 
จากบัลลังกสูหลังมา    หรือพึงข้ึนจากหลังมาสูคอชาง หรือพึงข้ึนจากคอชางสูปราสาท แมฉันใด 
 ดูกรมหาบพิตร ตถาคตยอมกลาววา บุคคลน้ีมีอุปไมยฉันนั้น ดกูรมหาบพิตร อยางนี้ แล บุคคล 
ช่ือวาเปนผูมืดแลวกลับสวางตอไป ฯ   
         [๓๙๖] ดกูรมหาบพิตร ก็อยางไร บุคคลช่ือวาเปนผูสวางแลวกลับมืด  ตอไป ดูกร 
มหาบพิตร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเกิดมาภายหลังในตระกูลสูง  คือในตระกูลขัตติยมหาศาล  
หรือในตระกลูคฤหบดี   มหาศาล ม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก มีทองและเงินลนเหลือ  
มีของ  ใชนาปล้ืมใจลนเหลือ มีทรัพยคือขาวเปลือกลนเหลือ และเขาเปนคนมีรูปงามนาดูนาชม  
ประกอบดวยความงามแหงผิวเปนเยี่ยม มักหาขาว น้ํา ผา ยวดยาน ดอกไม ของหอม  
เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีอยูอาศัย และเคร่ืองประทีปไดสะดวก   แตเขากลับประพฤติทุจริตดวย 
กาย วาจา ใจ คร้ันเขาประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา    ใจแลว คร้ันตายไป ยอมเขาถึงอบาย  
ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรมหาบพิตร  บุรุษลงจากปราสาทสูคอชาง หรือลงจากคอชางสูหลังมา  
หรือลงจากหลังมาสูบัลลังก หรือลงจากบัลลังกสูพื้นดิน หรือจากพืน้ดนิเขาไปสูท่ีมืด แมฉันใด         
ดูกรมหาบพิตร ตถาคตกลาววา บุคคลนี้มีอุปไมยฉันนัน้ ดูกรมหาบพิตร อยางนี้แล    บุคคล 
ช่ือวาเปนผูสวางแลวกลับมืดตอไป ฯ       
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         [๓๙๗] ดูกรมหาบพิตร ก็อยางไร บุคคลช่ือวาเปนผูสวางแลวคงสวางตอไป ดกูร 
มหาบพิตร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนเกิดมาภายหลังในตระกูลสูง คือในตระกลูขัตติย 
มหาศาล ในตระกูลพราหมณมหาศาล หรือในตระกูลคฤหบดีมหาศาล อันม่ังค่ัง มีทรัพยมาก  
มีโภคสมบัติมาก มีทองและเงินลน  เหลือ มีของใชนาปล้ืมใจลนเหลือ มีทรัพยคือขาวเปลือก 
ลนเหลือ และเขาเปน   คนมีรูปสวย นาดนูาชม ประกอบดวยความงามแหงผิวเปนเยี่ยม มักหา 
ขาว น้ํา ผา ยวดยาน ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีอยูอาศัยและเคร่ือง ประทีป 
ไดสะดวก เขายอมประพฤตสุิจริตดวยกาย วาจา ใจ คร้ันเขาประพฤติ สุจริตดวยกาย วาจา  
ใจแลว คร้ันตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกร    มหาบพิตร บุรุษพึงกาวไปดวยดจีาก 
บัลลังกสูบัลลังก หรือพึงกาวไปดวยดีจากหลัง    มาสูหลังมา หรือพึงกาวไปดวยดีจากคอชางสู 
คอชาง หรือพึงกาวไปดวยดจีาก    ปราสาทสูปราสาท แมฉันใด ดกูรมหาบพิตร ตถาคตยอม 
กลาววา บุคคลน้ีมี     อุปไมยฉันนั้น ดูกรมหาบพิตร อยางนี้แล บุคคลช่ือวาเปนผูสวางแลวคง 
สวางตอไป     ดูกรมหาบพิตร บุคคล ๔ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ดังนี้ ฯ   
         [๓๙๘] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้  จบลงแลว จึงได 
ตรัสพระคาถาประพันธตอไปอีกวา   
ดูกรมหาบพิตร บุรุษเข็ญใจไมมีศรัทธา เปนคนตระหนี่เหนียวแนน  
มีความดําริช่ัว เปนมิจฉาทิฐิ ไมมีความเอ้ือเฟอยอมดา ยอมบริภาษ 
สมณะหรือพราหมณหรือวณพิกอ่ืนๆเขาเปนคนไมมีประโยชน เปน 
คนมักข้ึงเคียด ยอมหามคนท่ีกําลังจะใหโภชนาหารแกคนท่ีขอ ดูกร 
มหาบพิตรผูเปนใหญยิ่งของประชาราษฎร คนเชนนั้นเม่ือตายไป ยอม 
เขาถึงนรกอันรายแรง นี่ช่ือวาผูมืดแลวคงมืดตอไป ฯ 
ดูกรมหาบพิตร บุรุษ (บางคน) เปนคนเข็ญใจ (แต) เปนคนมีศรัทธา  
ไมมีความตระหนี่ เขามีความดําริประเสริฐ มีใจไมฟุงซาน ยอมใหทาน  
ยอมลุกรับสมณะหรือพราหมณ หรือวณิพกอ่ืนๆ ยอมสําเหนยีกใน 
จรรยาอันเรียบรอย ไมหามคนท่ีกําลังจะใหโภชนาหารแกคนท่ีขอ ดูกร 
มหาบพิตรผูเปนใหญยิ่งของประชาราษฎร คนเชนนั้นเม่ือตายไป ยอม 
เขาถึงไตรทิพสถาน นี่ช่ือวาผูมืดแลวกลับสวางตอไป ฯ  
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ดูกรมหาบพิตร บุรุษ (บางคน) ถึงหากจะม่ังมี (แต) ไมมีศรัทธา เปน 
คนมีความตระหนี่เหนียวแนน มีความดําริช่ัวเปนมิจฉาทิฐิ ไมมีความ 
เอ้ือเฟอ ยอมดายอมบริภาษสมณะหรือพราหมณ หรือวณพิกอ่ืนๆ  
เขาเปนคนไมมีประโยชน เปนคนมักข้ึงเคียด ยอมหามคนท่ีกําลังจะให 
โภชนาหารแกคนท่ีขอดูกรมหาบพิตรผูเปนใหญยิ่งของประชาราษฎร  
คนเชนนั้นเม่ือตายไป ยอมเขาถึงนรกอันรายแรง นี่ช่ือวา ผูสวางแลว 
กลับมืดตอไป ฯ 
ดูกรมหาบพิตร บุรุษ (บางคน) ถึงหากจะม่ังมี ก็เปนคนมี  ศรัทธา ไมมี 
ความตระหนี่ เขามีความดําริประเสริฐ มีใจไมฟุงซาน ยอมใหทาน  
ยอมลุกรับสมณะหรือพราหมณหรือแมวณิพกอ่ืนๆ ยอมสําเหนียกใน 
จรรยาอันเรียบรอย ไมหามคนท่ีกําลังจะใหโภชนาหารแกผูท่ีขอ ดูกร 
มหาบพิตรผูเปนใหญยิ่งของประชาราษฎร คนเชนนั้นเม่ือตายไป ยอม 
เขาถึงไตรทิพสถาน นี่ช่ือวาผูสวางแลวคงสวางตอไป ดงันี้ ฯ 
                      อัยยิกาสูตรท่ี ๒        
         [๓๙๙] สาวัตถีนิทาน ฯ           
     คร้ังนั้นแลเปนเวลากลางวัน พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
ประทับ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลว ประทับอยู ณ ท่ีควร  สวนขางหนึ่ง ฯ         
     พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทาวเธอผูประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งวา    เชิญเถิดมหา 
บพิตร พระองคเสด็จมาจากไหนหนอแตวนั ฯ            
     พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระอัยยิกาของหมอม ฉัน ผูทรงชรา  
เปนผูเฒา เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัย มีพระชนมพรรษา ๑๒๐   พรรษา ไดเสด็จทิวงคตเสีย 
แลว ทานเปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจของหมอมฉันมาก  พระพุทธเจาขา หากหมอมฉันจะพึงได 
สมหวังวา ขอพระอัยยิกาเจาของเราอยาได   เสด็จทิวงคตเลย ดังนี้ แมดวยใชชางแกวแลกไซร  
หมอมฉันพึงใหแมซ่ึงชางแกว    เพื่อใหไดสมหวัง ดังน้ี พระพุทธเจาขา หากหมอมฉันพึงได  
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สมหวังวา ขอพระอัยยิกาเจาของเราอยาไดเสด็จทิวงคตเลย แมดวยใชมาแกวแลกไซร หมอมฉัน           
พึงใหแมซ่ึงมาแกวเพื่อใหไดสมหวัง พระพทุธเจาขา หากหมอมฉันพึงไดสมหวัง  วา ขอพระ 
อัยยิกาเจาของเราอยาไดเสดจ็ทิวงคตเลย ดงันี้ แมดวยใชบานสวย  แลกไซร หมอมฉันพึงให 
แมซ่ึงบานสวยเพื่อใหไดสมหวัง พระพุทธเจาขา หาก หมอมฉันพึงไดสมหวังวา ขอพระอัยยิกา 
เจาของเราอยาไดเสด็จทิวงคตเลย ดังนีแ้มดวยใชชนบทแลกไซร หมอมฉันพึงใหแมซ่ึงชนบท 
เพื่อใหไดสมหวัง พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคํานี้ไววา สัตวท้ังหลายทั้งปวง 
 มีมรณะ เปนธรรมดา มีมรณะเปนท่ีสุด ไมลวงพนมรณะไปไดเลย ดังนี้นั้น เปนคําตรัสท่ีชอบ  
เปนของอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ฯ         
         [๔๐๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา ขอน้ันเปนอยางนั้น มหาบพิตร ขอนั้น เปนอยางนั้น  
มหาบพิตร สัตวท้ังหลายท้ังปวง มีความตายเปนธรรมดา มีความ ตายเปนท่ีสุด ไมลวงพน 
ความตายไปไดเลย ดกูรมหาบพิตร ภาชนะดิน ชนิดใดชนิดหนึ่ง ท้ังท่ีดิบท้ังท่ีสุก ภาชนะดิน 
เหลานั้นท้ังหมด มีความแตกเปนธรรมดา มีความแตกเปนท่ีสุด ไมลวงพนความแตกไปไดเลย  
แมฉันใด ดูกรมหาบพิตร  สัตวท้ังหลายท้ังปวง มีความตายเปนธรรมดา มีความตายเปนท่ีสุด  
ไมลวงพนความตายไปไดเลย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ            
         [๔๐๑] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงได 
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา      
สัตวท้ังหลายทั้งปวงตองตาย   เพราะชีวิตมีความตายเปนท่ีสุด  สัตว 
ท้ังหลายจักไปตามกรรม เขาถึงผลแหงบุญและบาป คือ  ผูมีกรรมเปน 
บาป จักไปสูนรก สวนผูมีกรรมเปนบุญ จักไปสูสุคติ ฯ 
เพราะฉะนั้น พึงทํากรรมงามอันจะนําไปสูสัมปรายภพ ส่ังสมไว บุญ 
ท้ังหลายยอมเปนท่ีพึ่งของสัตวท้ังหลายในปรโลก ฯ 
                       โลกสูตรท่ี ๓           
         [๔๐๒] สาวัตถีนิทาน ฯ           
     พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวไดทูลพระผูมีพระภาควา  
พระพุทธเจาขา ธรรมเทาไรหนอแลเม่ือเกดิข้ึนแกโลก ยอมเกิดข้ึน เพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล  
เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมสําราญ ฯ          
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         [๔๐๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ธรรม ๓ อยางแล     เม่ือเกิดข้ึนแกโลก  
ยอมเกิดข้ึนเพือ่ไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพือ่ทุกข เพื่อความ  อยูไมสําราญ ธรรม ๓ อยางเปน 
ไฉน ฯ  
     ๑. ดูกรมหาบพิตร ธรรมคือความโลภแล เม่ือเกิดข้ึนแกโลกยอมเกดิ    ข้ึนเพื่อไมเปน 
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมสําราญ ฯ     
     ๒. ดูกรมหาบพิตร ธรรมคือโทสะความประทุษรายแล เม่ือเกิดข้ึน     แกโลก ยอมเกิด 
ข้ึนเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไม        สําราญ ฯ     
     ๓. ดูกรมหาบพิตร ธรรมคือโมหะความหลงแล เม่ือเกดิข้ึนแกโลก     ยอมเกิดข้ึนเพือ่ 
ไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมสําราญ ฯ         
     ดูกรมหาบพิตร ธรรม ๓ อยางนี้แล เม่ือเกิดข้ึนแกโลก ยอมเกิดข้ึน  เพื่อไมเปน 
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมสําราญ ฯ         
         [๔๐๔] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้  จบลงแลว จึงได 
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา      
โลภะ โทสะ และโมหะ อันบังเกิดแกตนยอมเบียดเบียน  บุรุษ ผูมีใจ 
เปนบาป ดุจผลของตนเบียดเบียนไมเตาร้ังฉะน้ัน ฯ 
                      อิสสัตถสูตรท่ี ๔        
         [๔๐๕] สาวัตถีนิทาน ฯ           
     พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวไดกราบทูล พระผูมีพระภาค 
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ทาน บุคคลพึงใหในท่ีไหนหนอแล ฯ  
     พ. ดูกรมหาบพิตร จิตยอมเล่ือมใสในท่ีใด พึงใหในท่ีนั้นแล ฯ         
     ป. ขาแตพระองคผูเจริญ และทานท่ีใหแลวในที่ไหนจึงมีผลมาก ฯ      
         [๔๐๖] พ. ดูกรมหาบพิตร ทานพึงใหในท่ีไหนนัน่เปนขอหนึ่ง และทาน  ท่ีใหแลวใน 
ท่ีไหนจึงมีผลมาก นั่นเปนอีกขอหนึ่ง ดกูรมหาบพิตร ทานท่ีใหแลว แกผูมีศีลแลมีผลมาก ทาน  
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ท่ีใหแลวในผูทุศีลหามีผลมากไม ดูกรมหาบพิตร และ    ดวยเหตนุั้น อาตมภาพจักยอนถาม 
มหาบพิตรในปญหากรรมขอนั้นบาง มหาบพิตร  พอพระทัยอยางใด พงึพยากรณอยางนั้น ฯ           
         [๔๐๗] มหาบพิตรจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ณ ท่ีนี้การยุทธพึงปรากฏเฉพาะ 
หนาแดพระองค สงครามพึงปะทะกัน ถาวากุมารท่ีเปนกษัตริยผูไมไดศึกษา ไมไดหดัมือ ไมได 
รับความชํานาญ ไมไดประลองการยิง เปนคน ขลาด เปนคนมักส่ัน เปนคนมักสะดุง เปนคน 
มักวิ่งหนี พึงมาอาสาไซร พระองค   พึงทรงชุบเล้ียงบุรุษนั้นหรือ และพระองคพึงทรงตองการบุรุษ 
เชนนั้นหรือ ฯ 
     ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมพึงชุบเล้ียงบุรุษเชนนัน้ และ  ขาพระองคไมตองการ 
บุรุษเชนนั้นเลย ฯ          
     พ. ถาวา กมุารท่ีเปนพราหมณ ผูไมไดศึกษา ฯลฯ พึงมาอาสาไซร ฯลฯถาวากุมาร 
ท่ีเปนแพศย ผูไมไดศึกษา ฯลฯ พึงมาอาสาไซร ฯลฯ ถาวากุมารท่ีเปน    ศูทร ผูไมไดศึกษา ฯลฯ  
พึงมาอาสาไซร พระองคพึงทรงชุบเล้ียงบุรุษนั้นหรือ    และพระองคพึงทรงตองการบุรุษเชนนั้น 
หรือ ฯ      
     ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมพึงชุบเล้ียงบุรุษนั้น และขา  พระองคไมพึง 
ตองการบุรุษเชนนั้นแล ฯ          
         [๔๐๘] พ. ดูกรมหาบพิตร พระองคจะทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน      ณ ท่ีนี้การ 
ยุทธพึงปรากฏแกพระองค สงครามพึงปะทะกัน ถาวา กมุารท่ีเปนกษัตริย    ผูศึกษาดแีลว ได 
หัดมือแลว ไดรับความชํานาญแลว ไดประลองการยิงมาแลวไมเปนคนขลาด ไมเปนคนส่ัน  
ไมเปนคนสะดุง ไมเปนคนมักวิ่งหนี พึงมา  อาสาไซร พระองคพึงทรงชุบเล้ียงบุรุษนัน้หรือ  
และพระองคพึงทรงมีพระประสงค        บุรุษเชนนั้นหรือ ฯ     
     ป. ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันพึงชุบเล้ียงบุรุษนั้น และหมอมฉันพึงตองการบุรุษ 
เชนนั้น ฯ           
     พ. ถาวากุมารท่ีเปนพราหมณ ผูศึกษาดีแลว ฯลฯ พึงมาอาสาไซร ฯลฯ ถาวา กุมาร 
ท่ีเปนแพศย ผูศึกษาดแีลว ฯลฯ พึงมาอาสาไซร ฯลฯ ถาวา กุมาร     ท่ีเปนศูทร ผูศึกษาดีแลว ฯลฯ 
 พึงมาอาสาไซร พระองคจะพึงทรงชุบเล้ียงบุรุษ   นั้นหรือ และพระองคจะพึงทรงมีพระประสงค 
บุรุษเชนนั้นหรือ     
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     ป. ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันพึงชุบเล้ียงบุรุษนั้น และหมอมฉันพึงตองการบุรุษ 
เชนนั้น ฯ           
         [๔๐๙] พ. ฉันนั้นนั่นแล มหาบพิตร แมหากวา กุลบุตรออกจากเรือน   ตระกูลไรๆ  
เปนผูบวชหาเรือนมิได และกุลบุตรนั้น เปนผูมีองค ๕ อันละได แลว เปนผูประกอบแลวดวยองค ๕  
ทานท่ีใหแลวในกุลบุตรนั้น ยอมเปนทานมีผลมาก องค ๕ อันกุลบุตรนั้นละไดแลวเปนไฉน  
กามฉันทะอันกุลบุตรนั้นละ ไดแลว พยาบาทอันกุลบุตรนั้นละไดแลว ถีนมิทธะอันกลุบุตรนั้น 
ละไดแลว  อุทธัจจกุกกุจจะอันกุลบุตรนั้นละไดแลว วิจิกจิฉาอันกุลบุตรนั้นละไดแลว องค ๕      
เหลานี้อันกุลบุตรนั้นละไดแลว กุลบุตรนัน้เปนผูประกอบดวยองค ๕ เปนไฉน  กุลบุตรนั้น 
เปนผูประกอบแลวดวยศีลขันธ อันเปนของพระอเสขะ เปนผูประกอบ  แลวดวยสมาธิขันธอัน 
เปนของพระอเสขะ เปนผูประกอบแลวดวยปญญาขันธ   อันเปนของพระอเสขะ เปนผูประกอบ 
แลวดวยวิมุตติขันธอันเปนของพระอเสขะ เปนผูประกอบแลวดวยวิมุตติญาณทัสสนขันธ  
อันเปนของพระอเสขะ กุลบุตรนั้น  เปนผูประกอบแลวดวยองค ๕ เหลานี้ ทานท่ีใหแลวในกุลบุตร 
ผูมีองค ๕ อันละ       ไดแลว ผูประกอบแลวดวยองค ๕ ดงันี้ ยอมมีผลมาก ฯ        
         [๔๑๐] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้  จบลงแลว จึงได 
ตรัสคาถาประพนัธตอไปอีกวา      
ศิลปะการยิงแมน กําลังเขมแข็ง และความกลาหาญมีอยู ในชายหนุม 
ผูใด พระราชาผูทรงพระประสงคดวยการยทุธพึงทรงชุบเล้ียงชายหนุม 
เชนนั้น ไมพึงทรงชุบเล้ียงชายหนุมผูไมกลาหาญ เพราะเหตุแหงชาติ  
ฉันใด ฯ 
ธรรมะคือขันติ และโสรัจจะ ตั้งอยูแลวในบุคคลใด บุคคลพึงบูชา 
บุคคลนั้นผูมีปญญา มีความประพฤติเยีย่งพระอริยะแมมีชาติทราม  
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
พึงสรางอาศรมอันเปนท่ีร่ืนรมย ยังผูพหูสูตท้ังหลายใหสํานักอยู ณ ท่ีนั้น  
พึงสรางบอน้ําไวในปาท่ีกันดารนํ้า และสะพานในท่ีเปนหลม พึงถวาย  
ขาว น้ํา ของเค้ียว ผา และเสนาสนะในทานผูซ่ือตรงท้ังหลาย  
ดวยน้ําใจอันผองใสเมฆมีสายฟาแลบแปลบปลาบ (เมฆอันประกอบ  
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ดวยถองแถวแหงสายฟา) มียอดต้ังรอยกระหึ่มอยู ยังแผนดินใหโชกชุม 
อยูยอมยังท่ีดอนและท่ีลุมใหเต็ม แมฉันใด ฯ 
ทายกผูมีศรัทธา เปนบัณฑิตไดฟงแลว ยอมจัดหาโภชนาหารมาเล้ียง 
วณิพก ดวยขาวน้ําใหอ่ิมหนาํ บันเทิงใจ เท่ียวไปในโรงทาน ส่ังวา  
ทานท้ังหลายจงให ทานท้ังหลายจงใหดังนี้ และทายกนั้นบันลือเสียง 
เหมือนเสียงกระห่ึมแหงเมฆเม่ือฝนกําลังตก ฉะนัน้ ธารแหงบุญอัน 
ไพบูลยนั้น ยอมยังทายกผูให ใหชุมช่ืน ฯ 
                     ปพพโตปมสูตรท่ี ๕        
         [๔๑๑] สาวัตถีนิทาน ฯ           
     คร้ังนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลไดเสดจ็เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี   ประทับในตอน 
กลางวัน คร้ันแลวไดทรงอภวิาท แลวประทับอยู ณ ท่ีควร    สวนขางหนึ่ง ฯ         
     พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสกะทาวเธอวา เชิญเถิดมหาบพิตร พระองค  เสด็จมาแตไหน 
หนอ แตวัน ฯ           
     ป. ขาแตพระองคผูเจริญ พระราชาผูกษตัริย ไดมูรธาภเิษกแลว ผูเมา แลวเพราะความ 
เมาในความเปนใหญ ผูอันความกําหนัดในกามกลุมรุมแลว ผูถึงแลวซ่ึงความม่ันคงในชนบท  
ผูชํานะซ่ึงปฐพีมณฑลอันใหญแลวครอบครองอยู  ยอมมีราชกรณียะอันใด บัดนี้หมอมฉันถึงแลว 
ซ่ึงความขวนขวายในราชกรณียะ  เหลานัน้ ฯ 
         [๔๑๒] พ. ดูกรมหาบพิตร พระองคจะทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน     ณ ท่ีนี้ 
ขาราชการของพระองค ผูควรเช่ือถือ มีวาจาเปนหลักฐาน พึงมาแตทิศ     ตะวนัออก เขาเขามา 
เฝาพระองค แลวพึงกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะพระมหา  ราชเจา ขอพระองคพึงทรงทราบใตฝา 
ละอองธุลีพระบาท ขาพระพทุธเจาพึงมาจาก   ทิศตะวันออก ณ ท่ีนัน้ ขาพระพุทธเจาไดเหน็ภูเขา 
ใหญสูงเทียมเมฆ กําลังกล้ิง     บดปวงสัตวมา พระพุทธเจาขา ส่ิงใดท่ีพระองคจะพึงทรงกระทํา  
ขอไดโปรด   กระทําเสีย ลําดับนั้น ขาราชการคนท่ี ๒ ผูควรเช่ือถือ มีวาจาเปนหลักฐาน พึงมา 
แตทิศใต ฯลฯ ถัดนั้น ขาราชการคนท่ี ๓ ผูควรเช่ือถือ มีวาจาเปนหลักฐาน    พึงมาจากทิศ 
ตะวนัตก ฯลฯ ตอจากนั้น ขาราชการคนท่ี ๔ ผูควรเช่ือถือ มีวาจา เปนหลักฐาน พึงมาจากทิศ 
เหนือ เขาเขามาเฝาพระองคแลว พึงกราบทูลอยางนี้วา    ขอเดชะพระมหาราชเจา ขอพระองค  
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พึงทรงทราบใตฝาละอองธุลีพระบาท ขาพระพุทธเจาพึงมาจากทิศเหนอื ณ ท่ีนั้น ขาพระพุทธเจา 
ไดเหน็ภูเขาใหญสูง     เทียมเมฆ กําลังกล้ิงบดปวงสัตวมา พระพุทธเจาขา ส่ิงใดท่ีพระองคจะพึง 
ทรงกระทํา ขอไดโปรดกระทําเสียเถิด ฯ      
     ดูกรมหาบพิตร คร้ันเม่ือมหาภยัอันรายกาจ ท่ีทําใหมนุษยพินาศใหญโตถึงเพียงนี ้ 
บังเกิดข้ึนแลวแกพระองค อะไรเลา ท่ีพระองคจะพึงทรงกระทําใน ภาวะแหงมนุษยท่ีไดแสนยาก ฯ        
     ป. ขาแตพระองคผูเจริญ คร้ันเม่ือมหาภยัอันรายกาจ ท่ีทําใหมนษุยพนิาศอันใหญโต 
ถึงเพียงนั้น บังเกิดข้ึนแกหมอมฉัน อะไรจะพึงเปนกิจท่ีหมอมฉัน   พงึกระทํา ในภาวะแหงมนษุย 
ท่ีไดแสนยากเลา นอกจากการประพฤติธรรม    นอกจากการประพฤติสม่ําเสมอ นอกจากการสราง 
กุศล นอกจากการทําบุญ ฯ            
         [๔๑๓] พ. ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพขอถวายพระพรใหพระองคทรงทราบ ดูกร 
มหาบพิตร ชราและมรณะยอมครอบงําพระองค ดูกรมหาบพิตร ก็และเม่ือชรามรณะครอบงํา 
พระองคอยู อะไรเลา จะพึงเปนกิจท่ีมหาบพิตรพึง กระทํา ฯ     
     ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็และเม่ือชรามรณะครอบงําหมอมฉันอยู   อะไรเลาจะพึงเปน 
กิจท่ีหมอมฉันควรจะทํา นอกจากการประพฤติธรรม นอกจาก  การประพฤติสมํ่าเสมอ นอกจาก 
การสรางกุศล นอกจากการทําบุญ ขาแตพระองค  ผูเจริญ การรบดวยชางเหลาใด ยอมมีแก 
พระราชาผูเปนกษัตริย ผูไดมูรธา  ภิเษกแลว ผูเมาแลวเพราะความเมาในความเปนใหญ ผูอัน 
ความกําหนัดในกาม  กลุมรุมแลว ผูถึงแลวซ่ึงความม่ันคงในชนบท ผูชํานะซ่ึงปฐพีมณฑลอันใหญ  
แลว        ครอบงําอยู ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือชรามรณะครอบงําอยู คติวิสัยแหงการรบดวยชางแม 
เหลานั้น ไมมีเลย  ขาแตพระองคผูเจริญ การรบดวยมาแมเหลาใด      ฯลฯ การรบดวยรถแม 
เหลาใด ฯลฯ การรบดวยทหารเดินเทาแมเหลาใด ยอมมี  แกพระราชาผูเปนกษัตริย ผูไดมูรธา 
ภิเษกแลว ผูเมาแลวเพราะความเมาในความ        เปนใหญ ผูอันความกําหนัดในกามกลุมรุมแลว  
ผูถึงแลวซ่ึงความม่ันคงในชนบท  ผูชํานะปฐพีมณฑลอนัใหญแลวครอบงําอยู ขาแตพระองคผู 
เจริญ เม่ือชรามรณะครอบงําอยู คติวิสัยแหงการรบดวยทหารเดินเทาแมเหลานั้นไมมีเลย  
ขาแตพระองค     ผูเจริญ ในราชสกุลนี้ มหาอํามาตยผูมีมนต ซ่ึงสามารถจะใชมนตทําลายขาศึก            
ท่ียกมา ก็มีอยูเหมือนกนั ขาแตพระองคผูเจริญ แตเม่ือชรามรณะครอบงําสิ  คติวิสัยแหงการ 
รบดวยมนต แมเหลานั้นหามีไม อนึ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ  ในราชสกุลนี้ เงินทองท้ังท่ีอยู  
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ในพื้นดิน ท้ังที่อยูในเวหาส ซ่ึงพวกหมอมฉัน   สามารถจะใชเปนเคร่ืองมือยุแหยใหขาศึกท่ียกมา 
แตกกนัก็มีอยูเปนอันมาก ขาแพระองคผูเจริญ แตเม่ือชรามรณะครอบงําสิ คติวิสัยแหงการ 
รบดวยทรัพยแม เหลานัน้หามีไม ขาแตพระองคผูเจริญ ก็แลเม่ือชรามรณะครอบงําอยู อะไรเลา          
จะพึงเปนกิจท่ีหมอมฉันควรทํา นอกจากการประพฤติธรรม นอกจากการประพฤติ  สมํ่าเสมอ 
 นอกจากการสรางกุศล นอกจากการทําบุญ ฯ    
         [๔๑๔] ป. ถูกแลวๆ มหาบพิตร ก็เม่ือชรามรณะครอบงําอยู อะไร เลาจะพึงเปนกิจ 
ท่ีพระองคควรทํานอกจากการประพฤติธรรม นอกจากประพฤติสมํ่าเสมอ นอกจากการสรางกุศล 
 นอกจากการทําบุญ ฯ    
         [๔๑๕] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้  จบลงแลว จึงได 
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา ฯ    
ภูเขาใหญแลวดวยศิลา จดทองฟา กล้ิงบดสัตวมาโดยรอบท้ัง ๔ ทิศ  
แมฉันใด ชราและมัจจกุ็ฉันนั้น ยอมครอบงําสัตวท้ังหลาย คือ พวก 
กษัตริย พวกพราหมณ พวกแพศยพวกศูทร พวกจัณฑาล และ 
คนเทมูลฝอย ไมเวนใครๆไวเลย ยอมย่ํายีเสียส้ิน ณ ท่ีนัน้ ไมมี 
ยุทธภูมิสําหรับพลชาง พลมา ไมมียุทธภูมิสําหรับพลรถ ไมมียุทธภูมิ 
สําหรับพลราบ และไมอาจจะเอาชนะแมดวยการรบดวยมนตหรือดวย 
ทรัพย เพราะฉะน้ันแล บุรุษผูเปนบัณฑิตมีปญญา เม่ือเล็งเห็น 
ประโยชนตน พึงต้ังศรัทธาไวในพระพุทธเจา ในพระธรรมและใน 
พระสงฆ ผูใดมีปรกติประพฤติธรรมดวยกาย ดวยวาจา หรือดวยใจ 
 บัณฑิตท้ังหลายยอมสรรเสริญผูนั้น ในโลกนี้นั่นเทียว ผูนั้นละโลกนี ้
ไป ยอมบันเทิงในสวรรค ฯ 
                      จบ โกสลสังยุต           
                      _______________________________ 
     รวมพระสูตรในตติยวรรคนี้ มี ๕ สูตร คือ ปุคคลสูตรท่ี ๑ อัยยกิาสูตรท่ี ๒ โลก 
สูตรท่ี ๓ อิสสัตถสูตรท่ี ๔ ปพพโตปมสูตรท่ี ๕ โกสลสังยุต วรรคนี้มี ๕ สูตร พระพุทธเจา 
ผูประเสริฐ สุคตตรัสเทศนาแลว ฯ            
                     _______________________________             
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                        มารสังยุต 
                       ปฐมวรรคท่ี ๑           
                     ตโปกรรมสูตรท่ี ๑         
         [๔๑๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้       
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสรูใหมๆ ประทับอยูท่ีตนไมอชปาล นิโครธ ใกลฝง 
แมน้ําเนรัญชรา ณ ตําบลอุรุเวลา คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงประทับพักผอนอยูในท่ีลับ  
ไดเกดิความปริวิตกแหงพระทัยอยางนีว้า โอ เรา       เปนผูพนจากทุกกรกิริยานั้นแลว โอ สาธุ  
เราเปนผูพนแลวจากทุกกรกริิยาอันไม     ประกอบดวยประโยชนนัน้ โอ สาธุ เราเปนสัตวท่ี 
บรรลุโพธิญาณแลว ฯ        
         [๔๑๗] คร้ังนั้นแล มารผูมีบาปไดทราบความปริวติกแหงพระทัยของ  พระผูมีพระภาค 
ดวยจิต จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ แลวไดกราบทูล  พระผูมีพระภาคดวยคาถาวา           
มาณพท้ังหลายยอมบริสุทธ์ิไดดวยการบําเพ็ญตบะใด ทานหลีกจากตบะ 
นั้นเสียแลว เปนผูไมบริสุทธ์ิ มาสําคัญตนวาเปนผูบริสุทธ์ิ ทานพลาด 
จากมรรคาแหงความบริสุทธ์ิเสียแลว ฯ 
         [๔๑๘] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึงได ตรัสกะมารผูมี 
บาปดวยพระคาถาวา     
เรารูแลววา ตบะอ่ืนๆ อยางใดอยางหน่ึง ไมประกอบดวยประโยชน  
ตบะท้ังหมดหาอํานวยประโยชนใหไม ดจุไมแจวหรือไมถอ ไมอํานวย 
ประโยชนบนบก ฉะนัน้ (เรา) จึงเจริญมรรค คือ ศีล สมาธิ และ 
ปญญา เพื่อความตรัสรูเปนผูบรรลุความบริสุทธ์ิอยางยอดเยี่ยมแลว 
 ดูกรมารผูกระทําซ่ึงท่ีสุด ตัวทานเปนผูท่ีเรากําจัดเสียไดแลว ฯ  
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     คร้ังนั้นแล มารผูมีบาปเปนทุกขเสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา   พระสุคตทรงรู 
จักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ   
                      นาคสูตรท่ี ๒            
         [๔๑๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้       
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสรูแลวใหมๆ ประทับอยูท่ีตนไม  อชปาลนิโครธ ใกลฝง 
แมน้ําเนรัญชรา ณ อุรุเวลาประเทศ ก็โดยสมัยนั้นแล  พระผูมีพระภาคประทับนั่งในที่กลาง 
แจง ในราตรีอันมืดทึบ และฝนกําลังตก    ประปรายอยู ฯ           
         [๔๒๐] คร้ังนั้นแล มารผูบาปใครจะใหเกดิความกลัว ความคร่ันคราม ขนลุกขน 
พองแดพระผูมีพระภาค จึงเนรมิตเพศเปนพระยาชางใหญ เขาไปใกล  พระผูมีพระภาคถึงท่ี 
ประทับ พระยาชางนั้นมีศีรษะเหมือนกับกอนหินใหญสีดํางาท้ังสองของมันเหมือนเงินบริสุทธ์ิ 
 งวงเหมือนงอนไถใหญ ฯ     
         [๔๒๑] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป ดังน้ี  แลวไดตรัสกะมาร 
ผูมีบาปดวยพระคาถาวา          
ทานจําแลงเพศท้ังท่ีงามและไมงาม ทองเท่ียวอยูตลอดกาลอันยืดยาว 
นาน มารผูมีบาปเอย ไมพอท่ีทานจะทําการจําแลงเพศนัน้เลย ดกูรมาร 
ผูกระทําซ่ึงท่ีสุด ตัวทานเปนผูท่ีเรากําจัดเสียไดแลว ฯ 
     คร้ังนั้นแล มารผูมีบาปเปนทุกขเสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา   พระสุคตทรง 
รูจักเรา ดังนี้ จงึไดอันตรธานไปในท่ีนัน้เอง ฯ   
                        สุภสูตรท่ี ๓          
         [๔๒๒] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้       
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสรูแลวใหมๆ ประทับอยูท่ีตนไม อชปาลนิโครธ ใกล 
ฝงแมน้ําเนรัญชรา ณ อุรุเวลาประเทศ ก็โดยสมัยนั้นแล  พระผูมีพระภาคประทับนั่งในที่กลาง 
แจงในราตรีอันมืดทึบ และฝนกําลังตก  ประปรายอยู ฯ            
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         [๔๒๓] คร้ังนั้นแล มารผูมีบาปใครจะใหเกิดความกลัว ความคร่ันคราม ขนลุกขนพอง 
แดพระผูมีพระภาค จึงเขาไปใกลพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ แลว     แสดงเพศตางๆ หลากหลาย 
 ท้ังท่ีงามท้ังท่ีไมงาม ในท่ีไมไกลแตพระผูมีพระภาค ฯ        
         [๔๒๔] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป ดังน้ี  จึงตรัสกะมารผูมี 
บาปดวยพระคาถาท้ังหลายวา      
ทานจําแลงเพศท้ังท่ีงามท้ังท่ีไมงาม ทองเท่ียวอยูตลอดกาลอันยืดยาว 
นาน มารผูมีบาปเอย ไมพอท่ีทานจะทําการจําแลงเพศนัน้เลย ดกูรมาร 
ผูกระทําซ่ึงท่ีสุด ตัวทานเปนผูท่ีเรากําจัดเสียไดแลว ฯ 
และชนเหลาใดสํารวมดีแลว ดวยกาย ดวยวาจา และดวยใจ ชน 
เหลานั้น ยอมไมเปนผูตกอยูในอํานาจของมารชนเหลานัน้ ยอมไม 
เปนผูเดินตามหลัง ฯ 
     คร้ังนั้นแล มารผูมีบาปเปนทุกขเสียใจวา พระผูมีพระภาค ทรงรูจักเรา   พระสุคตทรงรูจัก 
เรา จึงไดอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ          
                      ปฐมปาสสูตรท่ี ๔         
         [๔๒๕] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้       
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสี ณ ท่ี 
นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ฯ  
     ภิกษเุหลานั้นไดทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ฯ 
     พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความหลุดพนอยางยอด   เยีย่มเราบรรลุแลว  
ความหลุดพนอยางยอดเยีย่ม เรากระทําใหแจงแลว เพราะ การกระทําไวในใจโดยแยบคาย  
เพราะการต้ังความเพยีรไวชอบโดยแยบคาย  ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมเธอท้ังหลายก็จงบรรลุซ่ึงความ 
หลุดพนอยางยอดเยี่ยม จง กระทําใหแจงซ่ึงความหลุดพนอยางยอดเยีย่ม เพราะการกระทําไวในใจ 
โดยแยบคายเพราะการต้ังความเพยีรไวชอบโดยแยบคายเถิด ฯ       



พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาท่ี 130 
         [๔๒๖] คร้ังนั้นแล มารผูมีบาปไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ   แลวไดทูลพระผู 
มีพระภาคดวยคาถาวา 
ทานเปนผูท่ีถูกเราผูกไวแลวดวยบวงของมารท้ังท่ีเปนของทิพยท้ังท่ีเปน 
ของมนุษย ทานเปนผูท่ีถูกเราผูกไวแลวดวยเคร่ืองผูกของมาร ดูกร 
สมณะ ทานจกัไมหลุดพนจากวิสัยของเราไปได ฯ 
         [๔๒๗] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึงได  ตรัสกะมารผูมี 
บาปดวยพระคาถาวา     
เราเปนผูพนแลวจากบวงของมาร ท้ังท่ีเปนของทิพย ท้ังท่ีเปน ของ 
มนุษย เราเปนผูพนแลวจากเคร่ืองผูกของมาร ดูกรมาร  ผูกระทําซ่ึง 
ความพินาศ ทานเปนผูท่ีเรากําจัดเสียไดแลว ฯ 
     คร้ังนั้นแล มารผูมีบาปเปนทุกขเสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา   พระสุคตทรงรู 
จักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ   
                      ทุติยปาสสูตรท่ี ๕       
         [๔๒๘] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้       
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสี  
ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฯ  
     ภิกษเุหลานั้นไดทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ฯ 
     พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราพนแลวจากบวงท้ังปวง    ท้ังท่ีเปน 
ของทิพย ท้ังท่ีเปนของมนุษย ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมเธอท้ังหลายก็พนแลว จากบวงท้ังปวง ท้ัง 
ท่ีเปนของทิพย ท้ังท่ีเปนของมนุษย ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอ   ท้ังหลายจงเท่ียวจาริกไปเพื่อ 
ประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพื่อความสุขแกชนหมูมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน  
เพื่อเกื้อกูล เพือ่ความสุขแกเทวดา  และมนษุยท้ังหลาย เธอท้ังหลายอยาไดไปดวยกัน ๒ รูป โดย 
ทางเดียวกัน ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงแสดงธรรม งามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง  
งามในท่ีสุดจงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง  
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สัตวท้ังหลายผูมีธุลีในจักษนุอยมีอยู เพราะไมไดฟงธรรมยอมเส่ือมรอบ ผูรูท่ัวถึงซ่ึงธรรม 
จักมี ดูกรภิกษท้ัุงหลาย แมเราก็จักไปยังอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม ฯ  
         [๔๒๙] คร้ังนั้นแล มารผูมีบาปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ แลวไดทูลพระ 
ผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
ทานเปนผูท่ีถูกเราผูกไวแลวดวยบวงท้ังปวง ท้ังท่ีเปนของทิพย  ท้ังท่ีเปน 
ของมนุษย ทานเปนผูท่ีถูกเราผูกไวแลว ดวยเคร่ืองพันธนาการอันใหญ  
ดูกรสมณะ ทานจักไมพนไปจากวิสัยของเราได ฯ 
         [๔๓๐] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป    จึงไดตรัสกะมารผูมี 
บาปดวยพระคาถาวา           
เราเปนผูพนแลวจากบวงท้ังปวง ท้ังท่ีเปนของทิพย ท้ังท่ีเปนของมนุษย  
เราเปนผูพนแลวจากเคร่ืองพันธนาการอันใหญดกูรมารผูกระทําซ่ึงความ 
พินาศ ทานเปนผูท่ีเรากําจัดเสียไดแลว ฯ 
     คร้ังนั้นแล มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา  พระสุคตทรง 
รูจักเรา ดังนี้ จงึไดอันตรธานไป ณ ท่ีนัน้เอง ฯ  
                       สัปปสูตรท่ี ๖          
         [๔๓๑] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้       
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนัอันเปนสถาน  ท่ีพระราชทาน 
เหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ     
     ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคไดประทับนั่งในท่ีกลางแจงในราตรีอันมืดทึบ และ 
ฝนกําลังตกประปรายอยู ฯ 
         [๔๓๒] คร้ังนั้นแล มารผูมีบาปใครจะใหเกิดความกลัว ความคร่ันคราม ขนลุกขน 
พองแกพระผูมีพระภาค จึงนิรมิตเพศเปนพระยางูใหญเขาไปใกล   พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
กายของพระยางูนั้นเปนเหมือนเรือลําใหญท่ีขุดดวยซุง      ท้ังตน พังพานของมันเปนเหมือนเส่ือ 
ลําแพนผืนใหญ สําหรับปูตากแปงของชาง ทําสุรา นัยนตาของมันเปนเหมือนถาดสําริดใบใหญ  
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ของพระเจาโกศล ล้ินของมัน แลบออกจากปากเหมือนสายฟาแลบ ในขณะท่ีเมฆกําลังกระหึ่ม  
ฉะนั้น เสียง   หายใจเขาออกของมัน เหมือนเสียงสูบชางทองท่ีกําลังพนลมอยูก็ปานกัน ฯ     
         [๔๓๓] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป ดังน้ี  จึงไดตรัสกะมาร 
ผูมีบาปดวยพระคาถาท้ังหลายวา   
มุนีเสพเรือนวางเปลาเพื่ออยูอาศัย มุนีนัน้เปนผูมีตนอันสํารวมแลว เขา 
สละความอาลัยในอัตภาพนัน้เท่ียวไป เพราะการสละความอาลัยใน 
อัตภาพแลวเท่ียวไปนั้น เหมาะสมแกผูเชนนั้น ฯ 
สัตวท่ีสัญจรไปมาก็มาก ส่ิงท่ีนากลัวก็มาก อนึ่ง เหลือบและสัตวเล้ือย 
คลานก็ชุกชุม (แต) มหามุนีผูอยูในเรือนวางเปลา ยอมไมยงัแมแต 
ขนใหไหว ในเพราะส่ิงท่ีนากลัวเหลานัน้ ฯ 
ถึงแมทองฟาจะพึงแตก แผนดินจะพึงไหว สัตวท้ังหลาย  พึงสะดุง 
กลัวกันหมดกต็ามที แมถึงวาหอกหรือหลาวจะจออยูท่ีอกก็ตามเถิด พระ 
พุทธเจาท้ังหลายยอมไมทรงทําการปองกันในเพราะอุปธิ (คือขันธ)  
ท้ังหลาย ฯ 
     คร้ังนั้นแล มารผูมีบาป เปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา พระสุคต 
ทรงรูจักเรา ดงันี้ จึงไดอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ   
                       สุปปติสูตรท่ี ๗        
         [๔๓๔] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้       
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั อันเปนสถาน ท่ีพระราช 
ทานเหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ     
     คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จจงกรมอยูในท่ีกลางแจงเกือบตลอดราตรีในสมัยใกลรุง 
แหงราตรี ทรงลางพระบาทแลวเสด็จเขาพระวหิารทรงสําเร็จสีหไสยาโดยพระปรัศเบ้ืองขวา  
ทรงเหล่ือมพระบาทดวยพระบาท ทรงมีพระสติสัมปชัญญะ ทรงทําความหมายในอันจะเสดจ็ลุก 
ข้ึนไวในพระหฤทัย ฯ             
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         [๔๓๕] คร้ังนั้นแล มารผูมีบาปไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับแลวไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาคดวยคาถาวา         
ทานหลับหรือ ทานจะหลับเสียทําไมนะ ทานหลับเปนตายเทียวหรือนี่  
ทานหลับโดยสําคัญวา เราไดเรือนวางเปลากระนั้นหรือ เม่ือพระอาทิตย 
ข้ึนโดงแลว ทานยังจะหลับอยูหรือนี่ ฯ 
         [๔๓๖] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึงไดตรัสกะมาร 
ผูมีบาปดวยพระคาถาวา     
พระพุทธเจาซ่ึงไมมีตัณหาดจุขาย ซ่ึงแสไปในอารมณตางๆสําหรับจะ 
นําไปสูภพไหนๆ ยอมบรรทมหลับ เพราะความส้ินไปรอบแหงอุปธิ 
ท้ังปวง กงการอะไรของทานในเร่ืองนี้เลามารเอย ฯ 
     คร้ังนั้นแล มารผูมีบาป เปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา      
พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จงึไดอันตรธานไปในท่ีนัน้เอง ฯ   
                       นันทนสูตรท่ี ๘         
         [๔๓๗] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้       
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน  อนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
         [๔๓๘] คร้ังนั้นแล มารผูมีบาปไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ     แลวไดกลาว 
คาถานี้ในสํานกัพระผูมีพระภาควา     
คนมีบุตร ยอมเพลิดเพลินเพราะบุตร คนมีโคก็ยอมเพลิดเพลินเพราะ 
โค ฉันนั้นเหมือนกัน อุปธิท้ังหลายน่ันแลเปนเคร่ืองเพลิดเพลินของ 
นรชน เพราะคนท่ีไมมีอุปธิหาเพลิดเพลินไม ฯ 
         [๔๓๙] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึงได ตรัสกะมารผูมี 
บาปดวยพระคาถาวา     
คนมีบุตร ยอมเศราโศกเพราะบุตร คนมีโคก็ยอมเศราโศกเพราะโค ฉัน  
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นั้นเหมือนกัน อุปธิท้ังหลายน่ันแล เปนเหตุเศราโศกของนรชน เพราะ 
คนท่ีไมมีอุปธิหาเศราโศกไม ฯ 
     คร้ังนั้นแล มารผูมีบาป เปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา   พระสุคต 
ทรงรูจักเรา ดงันี้ จึงไดอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ   
                      ปฐมอายุสูตรท่ี ๙        
         [๔๔๐] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้       
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั อันเปนสถาน  ท่ีพระราชทาน 
เหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ     
     ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ดังนี้ ฯ    
     ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว         
     พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย อายุของมนุษยท้ังหลายนี้    นอยนัก จําตอง 
ไปสูสัมปรายภพ ควรทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย สัตวผูเกิดมาแลวจะไมตายไมมี ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย คนท่ีเปนอยูนาน ยอมเปนอยูได   เพียงรอยป หรือจะอยูเกินไปไดบาง ก็มีนอย ฯ  
         [๔๔๑] คร้ังนั้นแล มารผูมีบาปไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  แลวไดกราบ 
ทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา         
อายุของมนุษยท้ังหลายยนืยาว คนดีไมควรดูหม่ินอายุนั้นเลย  ควร 
ประพฤติดุจเดก็ออนท่ีมุงแตจะกนินม ฉะนั้น การมาแหงมัจจุไมมี ฯ 
         [๔๔๒] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึงได  ตรัสกะมารผูมี 
บาปดวยพระคาถาวา     
อายุของมนุษยท้ังหลายนอย คนดีควรดหูม่ินอายุนัน้เสีย ควรประพฤติ 
ดุจคนท่ีถูกไฟไหมศีรษะ ฉะนั้น  การท่ีจะไมมาแหงมัจจุไมมีเลย ฯ       
     คร้ังนั้นแล มารผูมีบาป เปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา พระสุคต 
ทรงรูจักเรา ดงันี้ จึงไดอันตรธานไปในท่ีนั้นแล ฯ             
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                     ทุติยอายุสูตรท่ี ๑๐      
         [๔๔๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั อัน   เปนสถานท่ี 
พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ         
     ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสขอนี้วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย อายุของมนุษย 
ท้ังหลายน้ีนอยนัก จําตองไปสูสัมปรายภพ ควรทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย สัตวผูเกิด 
แลวจะไมตายไมมีเลย ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนท่ีเปนอยูนาน  ยอมเปนอยูไดเพยีงรอยป หรือจะ 
เกินข้ึนไปก็นอย ดังนี้ ฯ  
        [๔๔๔] คร้ังนั้นแล มารผูมีบาป ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ     แลวได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา         
วันคืนยอมไมผานพนไป ชีวติยอมไมรุกรนไป อายยุอมจรตามสัตวท้ังหลาย 
ไป ดุจกงจรตามธูปรถไป ฉะนั้น ดังนี้ ฯ 
        [๔๔๕] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึงได ตรัสกะมารผูมี 
บาปดวยพระคาถาวา     
วันคืนยอมผานพนไป ชีวิตยอมรุกรนไป อายุของสัตวท้ังหลาย  ยอม 
ส้ินเปลืองไป ดุจน้ําแหงแมน้ํานอย ฉะนั้น ดังนี้ ฯ 
    คร้ังน้ันแล มารผูมีบาป เปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา พระสุคต 
ทรงรูจักเรา ดงันี้ จึงไดอันตรธานไปในท่ีนั้นแล ฯ            
                       จบ วรรคท่ี ๑           
                       _______ 
รวมพระสูตรในปฐมวรรคนีมี้ ๑๐ สูตร คือ            
    ตโปกรรมสูตรท่ี ๑ นาคสูตรท่ี ๒ สุภสูตรท่ี ๓ ปาสสูตรมี ๒ สูตรเปนท่ี ๔ และ 
ท่ี ๕ สัปปสูตรท่ี ๖ สุปปติสูตรท่ี ๗ นันทนสูตรท่ี ๘ อายุสูตรอีก ๒   สูตรเปนท่ี ๙ และท่ี ๑๐ 
                      _________             
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                       ทุติยวรรคท่ี ๒         
                      ปาสานสูตรท่ี ๑          
        [๔๔๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏเขตกรุงราชคฤห ฯ        
    ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับนัง่ในท่ีแจง ในเวลากลางคืนอันมืด และฝนกาํลัง 
ตกประปรายอยู ฯ           
        [๔๔๗] คร้ังนั้นแล มารผูมีบาปตองการจะยังความกลัว ความหวาดเสียวขนพอง 
สยองเกลา ใหเกิดข้ึนแกพระผูมีพระภาค จงึเขาไป ณ ท่ีพระผูมีพระภาคประทับอยู คร้ันแลว  
กล้ิงศิลากอนใหญๆ ไปใกลพระผูมีพระภาค ฯ          
        [๔๔๘] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึงตรัสสําทับกะมาร 
ผูมีบาปดวยพระคาถาวา    
แมถึงวาทานจะพึงกล้ิงภูเขาคิชฌกูฏหมดท้ังส้ิน ความหวั่นไหวก็จะไมมี 
แกพระพุทธเจาท้ังหลายผูหลุดพนแลวโดยชอบแนแท ฯ 
    ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกขเสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา  พระสุคตทรง 
รูจักเรา ดังนี้ จงึไดหายไปในที่นั้นเอง ฯ        
                        สีหสูตรท่ี ๒          
        [๔๔๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ      
    ก็สมัยนั้นแล พระองคแวดลอมดวยบรษิัทหมูใหญ ทรงแสดงธรรมอยู ฯ     
    คร้ังน้ันแล มารผูมีบาปไดมีความคิดเหน็อยางนี้วา พระสมณโคดมน้ีแล แวดลอม 
ดวยบริษัทหมูใหญ แสดงธรรมอยู ถากระไรเราพึงเขาไปใกล ณ ท่ีพระสมณโคดมประทับอยู  
เพื่อการกําบังจักษุเถิด ฯ       
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        [๔๕๐] ลําดับนั้น มารผูมีบาปเขาไปใกลพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  คร้ันแลว กลาวกะ 
พระผูมีพระภาคดวยคาถาวา      
ทานเปนผูองอาจในบริษัท บันลือสีหนาท ดุจราชสีห ฉะนั้นหรือ  
ก็ผูท่ีพอจะตอสูทานยังมี ทานเขาใจวาเปนผูชนะแลวหรือ ฯ 
        [๔๕๑] พระผูมีพระภาค ตรัสตอบดวยพระคาถาวา  
ตถาคตเปนมหาวีรบุรุษ องอาจในบริษัท บรรลุทสพลญาณ ขามตัณหา 
อันเปนเหตุของในโลกเสียได บันลืออยูโดยแท ฯ 
    คร้ังน้ันแล มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา   พระสุคตทรง 
รูจักเรา ดังนี้ จงึไดหายไปในท่ีนั้นเอง ฯ        
                       สกลิกสูตรท่ี ๓         
        [๔๕๒] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้        
    สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ มัททกุจฉิมิคทายวัน เขตกรุงราชคฤห ฯ           
    ก็โดยสมัยนัน้แล พระบาทของพระผูมีพระภาคถูกสะเก็ดหนิเจาะแลว    ไดยินวา เวทนา 
ท้ังหลาย อันยิง่ เปนไปในพระสรีระ เปนทุกข แรงกลา เผ็ดรอน ไมเปนท่ียินดี ไมเปนท่ี 
ทรงสบาย ยอมเปนไปแดพระผูมีพระภาค พระองคมีพระสติสัมปชัญญะอดกล้ันซ่ึงเวทนา 
เหลานั้น ไมกระสับกระสาย ฯ           
    ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหลาดผาสังฆาฏิเปน ๔ ช้ัน แลวสําเร็จ สีหไสยา  
โดยพระปรัศเบ้ืองขวา พระบาทซายเหล่ือมพระบาทขวา มีพระสติ   สัมปชัญญะ ฯ 
        [๔๕๓] คร้ังนั้นแล มารผูมีบาปเขาไปเฝาพระองคถึงท่ีประทับ แลวทูล ถามพระผูมี 
พระภาคดวยคาถาวา        
ทานนอนดวยความเขลา หรือมัวเมาคิดกาพยกลอนอยู   ประโยชน 
ท้ังหลายของทานไมมีมาก ทานอยู ณ ท่ีนั่งท่ีนอนอันสงัดแตผูเดียว  
ตั้งหนานอนหลับ นี่อะไร ทานหลับทีเดยีวหรือ ฯ  
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[๔๕๔] พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา           
เราไมไดนอนดวยความเขลา ท้ังมิไดมัวเมาคิดกาพยกลอนอยูเราบรร 
ลุประโยชนแลวปราศจากความโศก อยู ณ ท่ีนั่งท่ีนอนอันสงัดแตผูเดยีว  
นอนรําพึงดวยความเอ็นดใูนสัตวท้ังปวง ฯ 
ลูกศรเขาไปในอกของชนเหลาใด รอยหทัยใหลุมหลงอยู แมชน 
เหลานั้นในโลกนี้ ผูมีลูกศรเสียบอกอยู ยังไดความหลับเราผูปราศจาก 
ลูกศรแลว ไฉนจะไมหลับเลา ฯ 
เราเดินทางไปในทางท่ีมีราชสีหเปนตน ก็มิไดหวาดหวั่น ถึงหลับใน 
ท่ีเชนนั้นก็มิไดกลัวเกรง กลางคืนและกลางวันยอมไมทําใหเราเดือดรอน  
เรายอมไมพบเห็นความเส่ือมอะไรๆในโลก ฉะนั้น เราผูมีความ 
เอ็นดูในสัตวท้ังปวงจึงนอนหลับ ฯ 
    คร้ังน้ันแล มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา  พระสุคต 
ทรงรูจักเรา ดงันี้ จึงไดหายไปในท่ีนั้นเอง ฯ        
                       ปฏิรูปสูตรท่ี ๔        
        [๔๕๕] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้        
    สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ศาลาหลังหนึ่ง ในพราหมณคาม   ในแควน 
โกศล ฯ           
    ก็โดยสมัยนัน้แล พระผูมีพระภาคแวดลอมดวยคฤหัสถบริษัทหมูใหญทรงแสดงธรรมอยู ฯ       
    ลําดับนั้น มารผูมีบาปไดมีความคิดข้ึนวา พระสมณโคดมน้ีแวดลอม   ดวยคฤหัสถ 
บริษัทหมูใหญ ทรงแสดงธรรมอยู ถากระไรเราพึงเขาไปใกลพระสมณโคดมถึงท่ีประทับ เพื่อ 
การกําบังจักษุเถิด ฯ 
        [๔๕๖] ลําดับนั้น มารผูมีบาปเขาไปใกลพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ัน แลว จึงทูล 
ถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา         
ทานพรํ่าสอนผูอ่ืนดวยส่ิงใด ส่ิงนั้นไมสมควรแกทาน เม่ือทานกลาว 
ถึงธรรมนั้น อยาไดของอยูในความยนิดยีนิราย ฯ  
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[๔๕๗] พระผูมีพระภาคตรสัตอบวา  
พระสัมพุทธเจามีปรกติอนุเคราะหดวยจิตอันเกื้อกูล ทรงพรํ่าสอนผูอ่ืน 
ดวยส่ิงใด ตถาคตมีจิตหลุดพนจากความยินดียินรายในส่ิงนั้นแลว ฯ 
    คร้ังน้ันแล มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา   พระสุคตทรง 
รูจกัเรา ดังนี้ จงึไดหายไปในที่นั้นนั่นเอง ฯ    
                       มานสสูตรท่ี ๕          
        [๔๕๘] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้        
    สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเชตวัน อารามของทาน อนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
        [๔๕๙] คร้ังนั้นแล มารผูมีบาปไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ     คร้ันแลว ได 
กลาวกะพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา   
บวงใดมีใจไปไดในอากาศ กาํลังเท่ียวไป ขาพระองคจักคลองพระองค 
ไวดวยบวงนัน้ สมณะ ทานไมพนเรา ฯ 
        [๔๖๐] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
เราหมดความพอใจในรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อันเปนของ 
ร่ืนรมยใจแลว แนะมาร เรากาํจัดทานไดแลว ฯ 
    ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา   พระสุคตทรง 
รูจักเรา ดังนี้ จงึไดหายไปในที่นั้นนั่นเอง ฯ    
                       ปตตสูตรท่ี ๖          
        [๔๖๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเชตวัน อารามของทาน  อนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
    ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงยังภกิษุท้ังหลายใหเห็นแจง ใหสมา  ทาน ใหอาจหาญ  
ใหราเริง ดวยธรรมีกถาเกี่ยวดวยอุปาทานขันธ ๕ ก็ภกิษุ เหลานั้นทําในใจใหสําเร็จประโยชน  
นอมนึกมาดวยความเต็มใจ เง่ียโสตลงสดับธรรมอยู ฯ   
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    คร้ังน้ันแล มารผูมีบาปไดมีความคิดวา พระสมณโคดมน้ีแล ยังภิกษ ุ   ท้ังหลายให 
เห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาเกี่ยวดวย    อุปาทานขันธ ๕ ก็ภกิษ ุ
เหลานั้นทําในใจใหสําเร็จประโยชน นอมนกึมาดวยความเต็มใจ เง่ียโสตลงสดับธรรมอยู  
ถากระไร เราพึงเขาไปใกลพระสมณโคดมถึงท่ีประทับ เพื่อการกําบังตาเถิด ฯ        
    ก็โดยสมัยนัน้แล ภกิษุเหลานั้นไดวางบาตรเปนอันมากไวในท่ีกลางแจง ฯ            
        [๔๖๒] ลําดับนั้น มารผูมีบาปแปลงเพศเปนโคเดินไปยังท่ีบาตรเหลานั้นวางอยู ฯ           
    ลําดับนั้น ภกิษุรูปหนึ่งจึงบอกกะภิกษุอีกรูปหนึ่งวา ภกิษุๆ โคนั้นพงึทําบาตรท้ังหลาย 
ใหแตก ฯ  
    เม่ือภิกษุนั้นพูดอยางนัน้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุนัน้วา ภกิษุนั่นมิใชโค  
นั่นเปนมารผูมีบาป มาเพื่อกําบังตาพวกเธอ ฯ      
        [๔๖๓] คร้ังนั้นแล  พระผูมีพระภาคทรงทราบวา ผูนี้เปนมารผูมีบาปจึงตรัสกะมารผูมี 
บาปดวยพระคาถาวา  
พระอริยสาวกยอมเบ่ือหนายในรูป เวทนา สัญญา สังขาร  และ 
วิญญาณ อยางนี้วา เราไมใชนั่น นั่นไมใชของเราแมมารและเสนา 
มารแสวงหาอยูในท่ีท้ังปวง ก็ไมพบอริยสาวก  ผูเบ่ือหนายแลวอยางนี้  
มีอัตภาพอันเกษมลวงพนสังโยชนท้ังปวงแลว ฯ 
    ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา  พระสุคตทรงรูจักเรา  
ดังนี้ จึงไดหายไปในท่ีนั้นนัน่เอง ฯ    
                      อายตนสูตรท่ี ๗          
        [๔๖๔] คร้ังหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปา มหาวัน เขตเมือง 
เวสาลี ฯ 
    ก็โดยสมัยนัน้แล พระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุท้ังหลายใหเห็นแจง ให สมาทาน 
 ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาเกี่ยวดวยผัสสายตนะ ๖ ฯ         
    ก็ภิกษุเหลานั้นทําในใจใหสําเร็จประโยชน นอมนึกมาดวยความเต็มใจ   เง่ียโสตลง 
สดับธรรมอยู ฯ             
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    คร้ังน้ันแล มารผูมีบาปไดมีความคิดวา พระสมณโคดมน้ีแล ยังภิกษ ุ  ท้ังหลายให 
เห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาเกี่ยว  ดวยผัสสายตนะ ๖ และ 
ภิกษเุหลานั้นทําในใจใหสําเร็จประโยชน นอมนึก    มาดวยความเต็มใจ เง่ียโสตลงสดับธรรมอยู  
ถากระไร เราพึงเขาไปเฝาพระ  สมณโคดมถึงท่ีประทับ เพื่อการกําบังตาเถิด ฯ      
        [๔๖๕] คร้ังนั้นแล มารผูมีบาปเขาไปใกลพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  คร้ันแลว ไดรอง 
เสียงดังพิลึกพงึกลัว ประดุจแผนดินจะถลม ในท่ีใกล   พระผูมีพระภาค ฯ        
    ลําดับนั้น ภกิษุรูปหนึ่งจึงกลาวกะภกิษุอีกรูปหนึ่งอยางนี้วา ภิกษุ  ภิกษุ    แผนดนิ 
นี้เห็นจะถลมเสียละกระมัง ฯ  
    เม่ือภิกษุนั้นกลาวอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคจึงตรัสกะภิกษุนัน้วา ดกูรภิกษุ แผนดนิ 
นี้ยอมไมถลม ดูกรภกิษุ นัน่มารผูมีบาปมาแลว เพื่อกําบังตา        พวกเธอ ฯ    
        [๔๖๖] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี้เปนมารผูมีบาป  จึงตรัสกะมารผูมี 
บาปดวยพระคาถาวา  
รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณท้ังส้ินนี้  เปน 
โลกามิสอันแรงกลา โลกหมกมุนอยูในอารมณเหลานี้ สวนสาวกของ 
พระพุทธเจามีสติกาวลวงโลกามิสนั้น และกาวลวงบวงมารแลว  
รุงเรืองอยูดุจพระอาทิตย ฉะนั้น ฯ 
    ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา  พระสุคต 
ทรงรูจักเรา ดงันี้ จึงไดหายไปในท่ีนั้นนั่นเอง ฯ    
                       ปณฑิกสูตรท่ี ๘        
        [๔๖๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ บานพราหมณใน  ปญจสาลคาม  
แควนมคธ ฯ   
    ก็สมัยนั้นแล ท่ีบานพราหมณ ในปญจสาลคาม มีนักขัตฤกษแจกของ   แกพวกเด็กๆ  
คร้ันรุงเชา พระผูมีพระภาคทรงครองแลว ทรงถือบาตรและจวีรเสด็จเขาไปสูบานพราหมณใน 
ปญจสาลคามเพ่ือบิณฑบาต ฯ          
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    ก็โดยสมัยนัน้แล พราหมณผูคฤหบดีชาวปญจสาลคามถูกมารผูมีบาปเขาดลใจ ดวย 
ประสงควา พระสมณโคดมอยาไดบิณฑบาตเลย ฯ           
    พระผูมีพระภาคเจาเสดจ็เขาสูบานพราหมณในปญจสาลคามเพื่อบิณฑบาต ดวยบาตรเปลา 
อยางใด ก็เสดจ็กลับมาดวยบาตรเปลาอยางนั้น ฯ  
        [๔๖๘] ลําดับนั้น มารผูมีบาปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  คร้ันแลว จงึกลาว 
กะพระผูมีพระภาควา สมณะ ทานไดบิณฑบาตบางไหม ฯ      
    พระผูมีพระภาคตรัสวา แนะมารผูมีบาป ทานไดกระทําใหเราไมได บิณฑบาตมิใชหรือ ฯ      
    มารผูมีบาปกราบทูลวา ถาอยางนั้น ขอพระผูมีพระภาคจงเสด็จเขาไปสูบานพราหมณใน 
ปญจสาลคาม เพื่อบิณฑบาตคร้ังท่ีสองอีกเถิด พระเจาขา ขา พระองคจกักระทําใหพระผูมี 
พระภาคไดบิณฑบาต ฯ   
        [๔๖๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา     
มารมาขัดขวางตถาคต ไดประสพส่ิงมิใชบุญแลว ดูกรมารผูมีบาป  
ทานเขาใจวา "บาปยอมไมใหผลแกเรา" ฉะนั้นหรือพวกเราไมมีความ 
กังวล ยอมอยูเปนสุขสบายหนอ พวกเราจักมีปติเปนภกัษา ดุจอาภัส 
สรเทพ ฉะนั้น ฯ 
     คร้ังนั้นแล มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา    พระสุคตทรงรู 
จักเรา ดังนี้ จึงไดหายไปในท่ีนั้นนั่นเอง ฯ    
                       กัสสกสูตรท่ี ๙         
        [๔๗๐] สาวัตถีนิทาน ฯ            
    ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงยังภกิษุท้ังหลายใหเห็นแจง ให   สมาทาน ใหอาจหาญ  
ใหราเริง ดวยธรรมีกถาเกี่ยวดวยพระนิพพาน และภิกษเุหลานั้นทําในใจใหสําเร็จประโยชน  
นอมนึกมาดวยความเต็มใจ เง่ียโสตลงสดับธรรมอยู ฯ  
    คร้ังน้ันแล มารผูมีบาปไดมีความคิดวา พระสมณโคดมน้ีแล ทรงยัง ภิกษุท้ังหลาย 
ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาเกี่ยวดวยพระนิพพาน ถากระไร  
เราพึงเขาไปใกลพระสมณโคดมถึงท่ีประทับ  เพื่อการกาํบังตาเถิด ฯ    
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        [๔๗๑] คร้ังนั้นแล มารผูมีบาปจึงนิรมิตเพศเปนชาวนาแบกไถใหญ    ถือปะฏักมีดามยาว  
มีผมยาวรุงรังปกหนาปกหลัง นุงผาเนื้อหยาบ มีเทาท้ังสองเปอน   โคลน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
ถึงท่ีประทับ คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตสมณะ ทานไดเห็นโคท้ังหลายบางไหม ฯ      
    พระผูมีพระภาคตรัสถามวา แนะมารผูมีบาป ทานจะตองการอะไรดวย  โคท้ังหลายเลา ฯ        
    มารกราบทูลวา ขาแตพระสมณะ จกัษุเปนของเราแท รูปก็เปนของเรา  อายตนะคือ 
วิญญาณอันเกดิแกจักษุสัมผัสก็เปนของเรา ทานจะหนีเราไปไหนพน  ขาแตสมณะ โสตเปน 
ของเรา เสียงเปนของเรา อายตนะคือวิญญาณอันเกดิแต  โสตสัมผัสก็เปนของเรา ทานจะหนีเรา 
ไปไหนพน ขาแตสมณะ จมูกเปนของเรา   กล่ินเปนของเรา อายตนะคือวิญญาณอันเกดิแต 
ฆานสัมผัส ก็เปนของเรา ทานจะ หนีเราไปไหนพน ขาแตสมณะ ล้ินเปนของเรา รสเปนของเรา  
อายตนะคือ  วญิญาณอันเกิดแตชิวหาสัมผัสก็เปนของเรา ทานจะหนีเราไปไหนพน ขาแตสมณะ  
กายเปนของเรา โผฏฐัพพะเปนของเรา อายตนะคือวิญญาณอันเกดิแตกาย สัมผัสก็เปนของเรา  
ทานจะหนีเราไปไหนพน ขาแตสมณะ ใจเปนของเรา    ธรรมารมณเปนของเรา อายตนะคือ 
วิญญาณอันเกดิแตมโนสัมผัสก็เปนของเรา    ทานจะหนีเราไปไหนพน ฯ  
        [๔๗๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมารผูมีบาป จักษุเปนของทาน    รูปเปนของทาน  
อายตนะคือวญิญาณอันเกิดแตจักษุสัมผัสก็เปนของทานแท ดูกรมารผูมีบาป แตในท่ีใด ไมมี 
จักษุ ไมมีรูป ไมมีอายตนะคือวิญญาณอันเกิดแตจักษุ     สัมผัส ท่ีนั้นมิใชทางดําเนนิของทาน  
โสตเปนของทาน เสียงเปนของทาน   อายตนะคือวิญญาณอันเกิดแตโสตสัมผัสก็เปนของทาน  
แตในท่ีใด ไมมีโสต ไมมีเสียง ไมมีอายตนะคือวิญญาณอันเกิดแตโสตสัมผัส ท่ีนั้นมิใชทาง 
ดําเนินของ  ทาน จมูกเปนของทาน กล่ินเปนของทาน อายตนะคือวิญญาณอันเกดิแตฆาน      
สัมผัสเปนของทาน ฯลฯ ล้ินเปนของทาน รสเปนของทาน อายตนะคือวิญญาณ อันเกิดแต 
ชิวหาสัมผัสเปนของทาน ฯลฯ กายเปนของทาน โผฏฐัพพะเปนของทานอายตนะคือวญิญาณ 
อันเกิดแตกายสัมผัสเปนของทาน ฯลฯ ใจเปนของทานธรรมารมณท้ังหลายเปนของทาน อายตนะ 
คือวิญญาณอันเกิดแตมโนสัมผัสก็เปน ของทาน แตในท่ีใด ไมมีใจ ไมมีธรรมารมณ ไมมีอายตนะ 
คือวิญญาณอันเกิดแต        มโนสัมผัส ท่ีนั้นมิใชทางดําเนินของทาน ฯ        
        [๔๗๓] มารกราบทูลวา 
ชนเหลาใดกลาวถึงส่ิงใดวา นี้ของเรา และกลาววา นี้เปนเรา  ถาใจ 
ของทานมีอยูในส่ิงนั้น ขาแตสมณะ ทานกจ็ะไมพนเราไปได ฯ  
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[๔๗๔] พระผูมีพระภาคตรสัตอบวา ชนเหลาใดกลาวถึงส่ิงใด ส่ิงนั้น ไมมีแกเรา  
ชนเหลาใดกลาว ชนเหลานัน้ไมใชเรา ดกูรมารผูมีบาป ทานจงรู   อยางนี้ ทานยอมไมเห็นแมทาง 
ของเรา ฯ          
    ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา  พระสุคตทรง 
รูจักเรา ดังนี้ จงึไดหายไปในที่นั้นนั่นเอง ฯ    
                       รัชชสูตรท่ี ๑๐         
        [๔๗๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กระทอมอันต้ังอยูในปา ในประเทศ 
หิมวันต แควนโกศล ฯ    
    คร้ังน้ันแล พระผูมีพระภาคประทับทรงพักผอนอยูในท่ีลับไดทรงปริวิตกวา เราจะสามารถ 
เสวยรัชสมบัตโิดยธรรม โดยที่ไมเบียดเบียนเอง ไมใชใหผูอ่ืนเบียดเบียน ไมทําผูอ่ืน 
ใหเส่ือมเอง ไมใชใหเขาทําผูอ่ืนใหเส่ือม ไมเศราโศกเอง ไมทําใหผูอ่ืนเศราโศกไดหรือไม ฯ 
        [๔๗๖] คร้ังนั้นแล มารผูมีบาปทราบความปริวิตกแหงพระหฤทัยของพระผูมีพระภาค 
ดวยจิตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  คร้ันแลวจึง    กราบทูลพระผูมีพระภาควา  
ขอพระผูมีพระภาคจงทรงเสวยรัชสมบัติเถิด พระเจาขา    ขอพระสุคตจงเสวยรัชสมบัติโดย 
ธรรม โดยท่ีไมเบียดเบียนเอง ไมใชใหผูอ่ืนเบียดเบียน ไมทําใหผูอ่ืนเสือ่มเอง ไมใชใหเขา 
ทําคนอ่ืนใหเส่ือม ไมเศราโศก      เอง ไมทําใหผูอ่ืนเศราโศก ฯ       
    พระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรมารผูมีบาป ทานเห็นอะไรของเรา ทําไมจึงไดพดูกะเรา 
อยางนี้วา ขอพระผูมีพระภาคจงเสวยรัชสมบัติเถิด พระเจาขา ขอพระสุคตจงเสวยรัชสมบัติ 
โดยธรรม โดยที่ไมเบียดเบียนเอง ไมใชใหผูอ่ืนเบียดเบียนไมทําใหผูอ่ืนเส่ือมเอง ไมใชให 
เขาทําผูอ่ืนใหเส่ือม ไมเศราโศกเอง ไมทําใหผูอ่ืน เศราโศก ฯ  
    มารกราบทูลวา พระเจาขา อิทธิบาทท้ัง ๔ พระองคทรงบําเพ็ญใหเจริญ   กระทําใหมาก  
กระทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนวัตถุท่ีตั้ง กระทําไมหยุด ส่ังสม    ปรารภดวยดแีลว พระเจาขา  
ก็เม่ือพระองคทรงพระประสงค ทรงอธิษฐานภูเขา หลวงช่ือหิมพานตใหเปนทองคําลวน ภูเขานั้น 
ก็พึงเปนทองคําลวน ฯ           
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        [๔๗๗] พระผูมีพระภาคตรัสกะมารดวยพระคาถาวา 
ภูเขาทองคําลวนมีสีสุก ถึงสองเทาก็ยังไมพอแกบุคคลคนหน่ึง บุคคล 
ทราบดังนี้แลว พึงประพฤติสงบ ผูใดไดเหน็ทุกขมีกามเปนเหตุแลวไฉน 
ผูนั้นจะพึงนอมใจไปในกามเลาบุคคลทราบอุปธิวา เปนเคร่ืองของใน 
โลกแลว พึงศึกษาเพ่ือกําจัดอุปธินั้นเสีย ฯ 
     ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา     พระสุคตทรง 
รูจักเรา ดังนี้ จงึไดหายไปในท่ีนั้นนั่นเอง ฯ    
                       จบวรรคท่ี ๒            
                       _______  
  รวมพระสูตรในวรรคท่ี ๒ นี้มี ๑๐ สูตร คือ       
        ปาสาณสูตรท่ี ๑ สีหสูตรท่ี ๒ สกลิกสูตรท่ี ๓ ปฏิรูปสูตรท่ี ๔ มานสสูตรท่ี ๕  
ปตตสูตรท่ี ๑ อายตนสูตรท่ี ๗ ปณฑิกสูตรท่ี ๘ กัสสกสูตรท่ี ๙  กับรัชชสูตร ครบ ๑๐ ฯ    
                       _______  
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                       ตติยวรรคท่ี ๓          
                      สัมพหุลสูตรท่ี ๑        
        [๔๗๘] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้        
    สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีนครศิลาวดี ในแควนสักกะ ฯ      
    ก็สมัยนั้นแล ภิกษุมากดวยกัน เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีตน อันสงไปแลว  
อยูในท่ีใกลพระผูมีพระภาค ฯ      
        [๔๗๙] คร้ังนั้นแล มารผูมีบาปนิรมิตเพศเปนพราหมณมุนชฎาใหญ นุง หนังเสือ เปน 
คนแกหลังโกง หายใจเสียงดังครืดคราด ถือไมเทาทําดวยไมมะเดื่อ เขาไปหาภกิษุเหลานั้นถึง 
ท่ีอยู คร้ันแลวจึงกลาวกะภิกษุเหลานั้นวา ทานบรรพชิตผู  เจริญท้ังหลายลวนแตเปนคนหนุม 
กระชุมกระชวย มีผมดํา ประกอบดวยความหนุม  แนน ยังไมเบ่ือในกามารมณท้ังหลายดวย 
ปฐมวัย ขอทานจงบริโภคกามอันเปน  ของมนุษย อยาละผลอันเห็นเอง วิ่งไปสูผลช่ัวคราวเลย ฯ       
    ภิกษเุหลานัน้ตอบวา ดกูรพราหมณ พวกเรายอมไมละผลอันเห็นเอง   วิ่งไปสูผลช่ัวคราว  
แตเราท้ังหลายละผลชั่วคราววิ่งไปสูผลอันเห็นเอง ดกูรพราหมณ เพราะวากามท้ังหลาย พระผูมี 
พระภาคตรัสวาเปนของช่ัวคราว มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามท้ังหลายมีโดยยิ่ง  
ธรรมนี้มีผลอันเห็นเอง  ใหผลไมจํากัดกาล เปนของควรเรียกกนัมาดู ควรนอมมาไวในตน อัน 
วิญูชน    ท้ังหลายพึงรูไดเฉพาะตน ฯ          
    เม่ือภิกษุเหลานั้นกลาวอยางนี้แลว มารผูมีบาปจึงส่ันศีรษะ แลบล้ิน  ทําหนาขมวดเปน 
สามรอย จดจองไมเทาหลีกไป ฯ      
        [๔๘๐] คร้ังนั้นแล ภกิษเุหลานั้นเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ   ถวายอภิวาท 
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ภิกษุเหลานั้นคร้ันนั่งแลว จึงกราบทูลพระผูมี 
พระภาควา พระเจาขา ขาพระองคท้ังหลายเปนผูไมประมาท บําเพ็ญความเพียร มีตนอันสงไป 
แลว อยูในท่ีใกลพระองค ณ ท่ีนี้ พระเจาขา มีพราหมณคนหนึ่ง มุนชฎาใหญ นุงหนังเสือ  
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เปนคนแก หลังโกง  หายใจเสียงดังครืดคราด ถือไมเทาทําดวยไมมะเด่ือ เขาไปหาขาพระองค 
ยังท่ีอยู      คร้ันแลวไดกลาวกะขาพระองควา ทานบรรพชิตผูเจริญท้ังหลาย ลวนแตเปนคน          
หนุมกระชุมกระชวย มีผมดาํ ประกอบดวยความหนุมแนน ยังไมเบ่ือใน  กามารมณท้ังหลายดวย 
ปฐมวัย ขอทานจงบริโภคกามอันเปนของมนุษย อยาละ   ผลอันเห็นเอง วิ่งไปสูผลช่ัวคราวเลย  
พระเจาขา เม่ือพราหมณกลาวอยางนีแ้ลว พวกขาพระองคไดกลาวกะพราหมณนัน้วา ดูกรพราหมณ  
พวกเรายอมไมละผล    อันเห็นเอง วิ่งไปสูผลช่ัวคราว แตพวกเราละผลชั่วคราว วิ่งไปสูผลอันเห็น 
เอง      ดูกรพราหมณ เพราะกามท้ังหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา เปนของช่ัวคราว มี ทุกขมาก 
 มีความคับแคนมาก โทษในกามท้ังหลายน้ันมีโดยยิ่ง ธรรมนี้มีผลอัน เห็นเอง ใหผลไมจํากัดกาล 
 เปนของควรเรียกมาดู ควรนอมไวในตน อัน วิญูชนท้ังหลายพึงรูเฉพาะตน พระเจาขา เม่ือ 
ขาพระองคกลาวอยางนีแ้ลว   พราหมณนั้นส่ันศีรษะ แลบล้ิน ทําหนาขมวดเปนสามรอย จดจอง 
ไมเทาหลีกไป ฯ    
        [๔๘๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย นัน้มิใชพราหมณ    นั้นเปนมารผูมี 
บาป มาเพื่อกําบังตาเธอท้ังหลาย ฯ 
    ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแลว จึงภาษิตพระคาถา นี้ในเวลานั้นวา        
ผูใดไดเห็นทุกขมีกามเปนเหตุแลว ไฉนผูนัน้จะพึงนอมใจไปในกามเลา  
บุคคลผูทราบอุปธิวา เปนเคร่ืองของอยูในโลกแลว พึงศึกษาเพื่อกําจัด 
อุปธินั้นเสีย ฯ 
                       สมิทธิสูตรท่ี ๒        
        [๔๘๒] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้        
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีกรุงศิลาวดี ในแควนสักกะ ฯ    
         ก็สมัยนัน้แล ทานสมทิธิเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีตนอัน สงไปแลว อยูในท่ี 
ใกลพระผูมีพระภาค ฯ         
    คร้ังน้ันแล ทานสมิทธิผูพักผอนอยูในท่ีลับ มีความปริวิตกแหงจิตเกดิข้ึนอยางนีว้า เปน 
ลาภของเราดีแทท่ีเราไดพระอรหันตผูตรัสรูเองโดยชอบ เปน พระศาสดาของเรา เปนลาภของเรา  
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ดีแทท่ีเราไดบวชในพระธรรมวินัย อัน พระศาสดาตรัสดีแลวอยางนี้ เปนลาภของเราดีแทท่ีเราได 
เพื่อนพรหมจรรยอันมี         ศีลมีกัลยาณธรรม ฯ       
        [๔๘๓] คร้ังนั้นแล มารผูมีบาปทราบความปริวิตกแหงจิตของทานสมิทธิ ดวยจิตแลว  
เขาไปหาทานสมิทธิถึงท่ีอยู คร้ันแลว จึงทําเสียงดังนากลัวนาหวาดเสียวประดุจแผนดินจะถลม  
ณ ท่ีใกลทานสมิทธิ ฯ       
        [๔๘๔] ลําดับนั้น ทานสมิทธิเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ    ถวายอภวิาท 
พระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ท่ีควรขางหนึ่ง ทานสมิทธิคร้ันนั่ง ณ   ท่ีควรขางหนึ่งแลวแล 
 จึงไดกราบทูลวา พระเจาขา ขาพระองคเปนผูไมประมาท มีความเพยีร มีตนอันสงไปแลว  
อยูในท่ีใกลพระองค ณ ท่ีนี้ พระเจาขา  ขาพระองคอยูในท่ีลับเรน มีความปริวิตกแหงจิตเกิดข้ึน 
อยางนี้วา เปนลาภของ เราดีแทท่ีเราไดพระอรหันตผูตรัสรูเองโดยชอบ เปนพระศาสดาของเรา  
เปนลาภ   ของเราดีแทท่ีเราไดบวชในพระธรรมวินัยอันพระศาสดาตรัสดีแลวอยางนี ้เปนลาภของ 
เราดีแทท่ีเราไดเพื่อนพรหมจรรย อันมีศีลมีกัลยาณธรรม พระเจาขา ขณะนัน้ กไ็ดมีเสียงดัง 
นากลัว นาหวาดเสียวประดจุแผนดนิจะถลม เกิดข้ึนใน  ท่ีใกลขาพระองค ฯ     
        [๔๘๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา สมิทธิ นั้นไมใชแผนดินจะถลม นั้น เปนมารผูมีบาป 
มาเพื่อกําบังตาเธอ เธอจงไปเถิด สมิทธิ จงเปนผูไมประมาท มีความเพยีร มีตนอันสงไปแลว 
อยูในท่ีนั้นตามเดิมเถิด ฯ      
    ทานสมิทธิรับพระดํารัสแลวลุกข้ึนจากอาสนะ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค ทําประทักษณิ 
แลวหลีกไป ฯ      
        [๔๘๖] แมคร้ังท่ีสอง ทานสมิทธิเปนผูไมประมาท มีความเพยีร มีตน  อันสงไปแลว 
อยูในท่ีนั้นนัน่เอง แมในครั้งท่ีสอง ทานสมิทธิไปในท่ีลับเรนอยู มีความปริวิตกเกิดข้ึนอยางนี้  
ฯลฯ แมในคร้ังท่ีสอง มารผูมีบาปทราบความปริวิตกแหงจิตของทานสมิทธิดวยจติแลว ฯลฯ  
จึงทําเสียงดังนากลัว นาหวาดเสียว  ประดุจแผนดินจะถลม ณ ท่ีใกลทานสมิทธิ ฯ       
        [๔๘๗] ลําดับนั้น ทานสมิทธิทราบวา ผูนี้เปนมารผูมีบาป จึงกลาวกะมารผูมีบาปดวย 
คาถาวา            
เราหลีกออกจากเรือนบวชเปนผูไมมีเรือนดวยศรัทธา สติและปญญา 
ของเรา เรารูแลว อน่ึง จิตของเราต้ังม่ันดีแลว ทานจักบนัดาลรูป 
ตางๆ อันนากลัวอยางไร กจ็กัไมยังเราใหหวาดกลัวไดเลยโดยแท ฯ  
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    ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา ภิกษุสมิทธิรูจกัเรา ดังนี้   จึงไดหายไปในท่ี 
นั้นนั่นเอง ฯ       
                       โคธิกสูตรท่ี ๓         
        [๔๘๘] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้        
    สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเวฬวุัน อันเปนสถานท่ีพระราชทาน 
เหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ        
    ก็สมัยนั้นแล ทานโคธิกะ อยูท่ีกาลศิลาขางภูเขาอิสิคิลิ ฯ           
        [๔๘๙] คร้ังนั้นแล ทานโคธิกะเปนผูไมประมาท มีความเพยีร มีจิตม่ันคงอยู ได 
บรรลุเจโตวิมุติอันเปนโลกีย ภายหลังทานโคธิกะไดเส่ือมจากเจโตวิมุติอันเปนโลกียนั้น แมคร้ัง 
ท่ี ๒ ทานโคธิกะเปนผูไมประมาท มีความเพียร  มีจิตม่ันคงอยู ไดบรรลุเจโตวิมุติอันเปนโลกีย  
แมในครั้งท่ี ๒ ก็ไดเส่ือมจาก   เจโตวิมุติอันเปนโลกียนัน้ แมคร้ังท่ี ๓ ทานโคธิกะเปนผูไม 
ประมาท มีความเพียร มีจิตม่ันคงอยู ไดบรรลุเจโตวิมุติอันเปนโลกีย แมในครั้งท่ี ๓ ก็ไดเส่ือม   
จากเจโตวิมุตอัินเปนโลกียนั้น แมคร้ังท่ี ๔ ทานโคธิกะเปนผูไมประมาท มีความเพยีร มีจิต 
ม่ันคงอยู ไดบรรลุเจโตวิมุติอันเปนโลกีย แมในครั้งท่ี ๔ ก็ไดเส่ือม  จากเจโตวิมุติอันเปนโลกีย 
นั้น แมคร้ังท่ี ๕ ทานโคธิกะเปนผูไมประมาท มีความเพยีร มีจิตม่ันคงอยู ไดบรรลุเจโตวิมุต ิ
อันเปนโลกีย แมในครั้งท่ี ๕ ก็ไดเส่ือม  จากเจโตวิมุติอันเปนโลกียนัน้ แมคร้ังท่ี ๖ ทานโคธิกะ 
เปนผูไมประมาท มีความเพยีร มีจิตม่ันคงอยู ไดบรรลุเจโตวิมุติอันเปนโลกีย แมในครั้งท่ี ๖ 
 ก็ไดเส่ือม  จากเจโตวิมุติอันเปนโลกียนัน้ แมคร้ังท่ี ๗ ทานโคธิกะเปนผูไมประมาท มีความเพยีร  
มีจิตม่ันคงอยู ก็ไดบรรลุเจโตวิมุติอันเปนโลกียอีก ฯ        
    คร้ังน้ันแล ทานโคธิกะไดเกิดความคิดอยางนีว้า เราไดเส่ือมจากเจโตวิมุติอันเปนโลกีย 
ถึง ๖ คร้ังแลว ถากระไรเราพงึนําศัสตรามา ฯ          
        [๔๙๐] ลําดับนั้นแล มารผูมีบาปทราบความปริวิตกแหงจิตของทาน โคธิกะดวยจติแลว  
จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา     
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ขาแตพระองคผูมีจักษุ มีเพยีรใหญ มีปญญามาก รุงเรืองดวยฤทธ์ิและ 
ยศ กาวลวงเวรและภยัท้ังปวง ขาพระองคขอถวายบังคมพระบาทท้ังคู  
ขาแตพระองคผูมีเพียรใหญ สาวกของพระองคอันมรณะครอบงําแลว  
ยอมคิดจํานงหวังความตาย ขาแตพระองคผูทรงไวซ่ึงความรุงเรือง ขอ 
พระองคจงหามสาวกของพระองคนั้นเสียเถิด ฯ 
ขาแตพระผูมีพระภาคผูปรากฏในหมูชน สาวกของพระองคยินดีใน 
พระศาสนา ยงัไมไดบรรลุพระอรหันตอันตัดเสียซ่ึงมานะ ยังเปนพระ 
เสขะอยู ไฉนจะพึงกระทํากาลเสียเลา ฯก็เวลานั้น ทานโคธิกะไดนํา 
ศัสตรามาแลว ฯ 
        [๔๙๑] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบวา ผูนี้เปนมารผูมีบาป จึง ไดตรัสกะมาร 
ผูมีบาปดวยพระคาถาวา  
ปราชญท้ังหลายยอมทําอยางนี้แล ยอมไมหวงใยชีวิต โคธิกะภกิษุ ถอน 
ตัณหาพรอมดวยราก นิพพานแลว ฯ 
        [๔๙๒] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายมาแลวตรัส วา ภิกษุท้ังหลาย  
เรามาไปสูกาลศิลา ขางภูเขาอิสิคิลิ อันเปนท่ีโคธิกกุลบุตร    นําศัสตรามาแลว ฯ        
    ภิกษเุหลานัน้ กราบทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ฯ            
    คร้ังน้ันแล พระผูมีพระภาคพรอมดวยภกิษุหลายรูปไดเขาไปยังกาลศิลาขางภูเขา 
อิสิคิลิ ฯ     
    พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นโคธิกะมีคออันพลิกแลว นอนอยู     บนเตียงท่ีไกล 
เทียว ก็เวลานัน้แล ควันหรือหมอกพลุงไปสูทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต  
ทิศเบ้ืองบน ทิศเบ้ืองตํ่า และอนุทิศ ฯ            
        [๔๙๓] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวก 
เธอเห็นไหม ควันหรือหมอกนั้นพลุงไปสูทิศตะวนัออก ทิศ ตะวนัตก ทิศเหนือ ทิศใต ทิศ 
เบ้ืองบน ทิศเบ้ืองตํ่า และอนุทิศ เม่ือภกิษเุหลานั้นกราบทูลรับพระดํารัสแลวจึงตรัสวา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย นั่นมารผูมีบาปเท่ียวแสวงหาวิญญาณของโคธิกกุลบุตร ดวยคิดวา วิญญาณของโคธิก 
กุลบุตรต้ัง อยู ณ ท่ีไหน ดูกรภิกษุท้ังหลาย โคธิกกุลบุตร มีวิญญาณอันไมตั้งอยูแลวปรินิพพาน 
แลว ฯ          
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        [๔๙๔] คร้ังนั้นแล มารผูมีบาปถือพิณมีสีเหลืองเหมือนมะตูมสุก เขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา       
ขาพระองคไดคนหาวิญญาณของโคธิกกุลบุตร ท้ังในทิศเบ้ืองบน ท้ัง 
ทิศเบ้ืองตํ่า ท้ังทางขวาง ท้ังทิศใหญ ทิศนอยท่ัวแลว มิไดประสบ  
โคธิกะนั้นไป ณ ท่ีไหน ฯ 
        [๔๙๕] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
นักปราชญผูใดสมบูรณดวยธิติ มีปรกติเพงพินิจ ยินดแีลวในฌานทุก 
เม่ือ พากเพยีรอยูตลอดวันและคืน ไมมีความอาลัยในชีวติ ชนะเสนา 
ของมัจจุราชแลว ไมกลับมาสูภพใหม นักปราชญนั้นคือโคธิกกุลบุตร  
ไดถอนตัณหาพรอมดวยราก ปรินพิพานแลว ฯ 
     พิณไดพลัดตกจากรักแรของมารผูมีความเศราโศก ในลําดับนั้น ยกัษ  นั้นมีความโทมนัส  
หายไปในท่ีนัน้นั่นเอง ฯ        
                      สัตตวัสสสูตรท่ี ๔       
        [๔๙๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้        
    สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับท่ีตนอชปาลนิโครธ ริมฝงแมน้ํา    เนรัญชรา ณ ตําบล 
อุรุเวลา ฯ           
    ก็สมัยนั้นแล มารผูมีบาปติดตามพระผูมีพระภาค คอยมุงหาชองโอกาส   ส้ิน ๗ ป ก็ยัง 
ไมไดชอง ฯ         
        [๔๙๗] ภายหลังมารผูมีบาป จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ   คร้ันแลว ไดทูล 
ถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา    
ทานถูกความโศกทับถมหรือ จึงไดมาซบเซาอยูในปาอยางนี้  ทานเส่ือม 
จากทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจแลวหรือ หรือวากาํลังปรารถนาอยู ทานไดทํา 
ความช่ัวอะไรๆ ไวในบานหรือ เหตุไรทานจึงไมทํามิตรภาพกับชน 
ท้ังปวงเลา หรือวาทานทํามิตรภาพกับใครๆ ไมสําเร็จ ฯ  
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[๔๙๘] พระผูมีพระภาคตรสัตอบวา  
ดูกรมารผูเปนเผาของบุคคลผูประมาทแลว เราขุดรากของความเศราโศก 
ท้ังหมดแลว ไมมีความช่ัว ไมเศราโศก เพงอยู เราชนะความติดแนน  
กลาวคือความโลภในภพท้ังหมดเปนผูไมมีอาสวะ เพงอยู ฯ 
        [๔๙๙] มารทูลวา     
ถาใจของทานยังของอยูในส่ิงท่ีชนท้ังหลาย กลาววาส่ิงนีเ้ปนของเรา  
แลวาส่ิงนี้เปนเราแลว สมณะ ทานจักไมพนเราไปได ฯ 
        [๕๐๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา     
ส่ิงท่ีชนท้ังหลายกลาววาเปนของเรานั้น ยอมไมเปนของเรา  และส่ิงท่ี 
ชนท้ังหลายกลาววา เปนเรา ก็ไมเปนเราเหมือนกัน แนะ มารผูมีบาป  
ทานจงทราบอยางนี้เถิด แมทานก็จักไมเหน็ทางของเรา ฯ 
        [๕๐๑] มารทูลวา     
ถาทานรูจักทางอันปลอดภัย เปนท่ีไปสูอมตมหานิพพาน ก็จงหลีกไป 
แตคนเดยีวเถิด จะพรํ่าสอนคนอ่ืนทําไมเลา ฯ 
        [๕๐๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา     
ชนเหลาใดมุงไปสูฝง ยอมถึงพระนิพพาน อันมิใชโอกาสของมาร  
เราถูกชนเหลานั้นถามแลว จกับอกวา ส่ิงใดเปนความจริง ส่ิงนั้นหา 
อุปธิกิเลสมิได ฯ 
        [๕๐๓] มารทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เหมือนอยางวามีสระโบกขรณี  ในท่ีไมไกล 
แหงบานหรือนิคม ในสระน้ันมีปูอยู คร้ังนัน้ พวกเดก็ชายหรือพวก  เด็กหญิงเปนอันมาก ออก 
จากบานหรือนิคมนั้นแลวเขาไปถึงท่ีสระโบกขรณีนั่นต้ังอยู คร้ันแลวจึงจับปูนั้นข้ึนจากน้ําใหอยู 
บนบก พระเจาขา ก็ปูนั้นยังกามทุกๆ  กามใหยืน่ออก พวกเด็กชายหรือเด็กหญิงเหลานั้น พึง 
ริดพึงหักพึงทําลายกามนั้น เสียทุกๆ กามดวยไมหรือกอนหิน พระเจาขา ก็เม่ือเปนอยางนั้น ปูนั้น 
มีกามถูกริด ถูกหัก ถูกทําลายเสียหมดแลว ยอมไมอาจกาวลงไปสูสระโบกขรณีนั้น  อีกเหมือน 
แตกอน ฉันใด อารมณแมทุกชนิดอันเปนวสัิยของมาร อันใหสัตว  เสพผิด ทําใหสัตวดิ้นรน  
อารมณนั้นท้ังหมด อันพระผูมีพระภาคตัดรอน หักรานย่ํายีเสียหมดแลว บัดนี้ ขาพระองคผูคอย 
หาโอกาส ยอมไมอาจเขาไปใกล    พระผูมีพระภาคไดอีก ฉันนั้น ฯ       
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        [๕๐๔] คร้ันแลว มารผูมีบาปไดภาษติคาถาอันเปนท่ีตั้งแหงความเบ่ือหนายเหลานี้ ใน 
สํานักพระผูมีพระภาควา         
ฝูงกาเห็นกอนหินมีสีดุจมันขน จึงบินเขาไปใกลดวยเขาใจวา เราท้ังหลาย  
พึงประสบอาหารในท่ีนีเ้ปนแน ความยนิดีพึงมีโดยแท ฯ 
เม่ือพยายามอยูไมไดอาหารสมประสงคในท่ีนั้น จึงบินหลีกไป ฯ 
ขาแตพระโคดม ขาพระองคก็เหมือนกามาพบศิลา ฉะนัน้ขอหลีกไป ฯ 
    คร้ังน้ันแล มารผูมีบาปคร้ันกลาวคาถาอันเปนท่ีตั้งแหงความเบ่ือหนาย เหลานี้  
ในสํานักพระผูมีพระภาคแลว จึงหลีกจากท่ีนั้น ไปนั่งขัดสมาธิท่ีพื้นดิน   ไมไกลจากพระผูมี 
พระภาค เปนผูนิ่ง เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา หมด   ปฏิภาณ เอาไมขีดแผนดินอยู ฯ       
                      มารธีตุสูตรท่ี ๕        
        [๕๐๕] คร้ังนั้นแล มารธิดาท้ัง ๓ คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา    จึงพากันเขา 
ไปหาพระยามารถึงท่ีอยู คร้ันแลวจึงถามพระยามารดวยคาถาวา   
ขาแตคุณพอ คุณพอมีความเสียใจดวยเหตอุะไร หรือเศราโศกถึงผูชาย 
คนไหน หมอมฉันจักผูกผูชายคนน้ันดวยบวง คือราคะ นํามาถวาย  
เหมือนบุคคลผูกชางมาจากปา ฉะนั้นชายนั้นจักตกอยูในอํานาจของ 
คุณพอ ฯ 
        [๕๐๖] พระยามารกลาววา          
ชายน้ันเปนพระอรหันตผูดําเนินไปดแีลวในโลก ไมเปนผูอันใครๆ 
 พึงนํามาดวยราคะไดงายๆ กาวลวงบวงมารไปแลว เพราะฉะนัน้ เรา 
จึงเศราโศกมาก ฯ 
        [๕๐๗] คร้ังนั้นแล มารธิดา คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา จึง พากันเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลวกราบทูลพระผูมีพระภาคอยาง นี้วา ขาแตพระสมณะ พวก 
หมอมฉันจักขอบําเรอพระบาทของพระองค ฯ            
    ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคมิไดทรงใสพระทัยถึงคําของนางมารธิดาเหลานั้น เพราะ 
พระองคทรงนอมพระทัยไปในความส้ินอุปธิกิเลสอยางยอดเยี่ยม ฯ     
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        [๕๐๘] ลําดับนั้น มารธิดา คือนางตัณหา นางอรดี นางราคา จึงหลีกออกไป ณ  
ท่ีควรสวนขางหน่ึง แลวรวมคิดกันอยางนี้วา ความประสงคของ  บุรุษมีตางๆ กันแล อยากระนั้น 
เลย พวกเราควรนิรมิตเพศเปนนางกุมาริกาคน  ละรอยๆ ฯ   
    ลําดับนั้น มารธิดา คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา จงึพากันนิรมิตเพศเปนนาง 
กุมาริกาคนละรอยๆ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี ้
วา ขาแตพระสมณะ พวกหมอมฉันจะขอบําเรอ   พระบาทของพระองค ฯ      
   พระผูมีพระภาคมิไดทรงใสพระทัยถึงถอยคําของมารธิดา เพราะพระองค ทรงนอมพระทัย 
ไปในความส้ินอุปธิกิเลสอยางยอดเยี่ยม ฯ         
        [๕๐๙] ลําดับนั้น มารธิดาท้ัง ๓ คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา  พากันหลีกไป  
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว รวมกันคิดอยางนี้วา ความประสงคของ บุรุษมีตางๆ กัน อยากระนั้น 
เลย พวกเราควรพากันจําแลงเพศเปนหญิงยงัไมเคยคลอดบุตรคนละรอยๆ ฯ     
    ลําดับนั้นแล มารธิดาท้ัง ๓ คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา จึงพากันจําแลงเพศเปน 
หญิงยังไมเคยคลอดบุตรคนละรอยๆ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ แลวกราบทูลพระผูมี 
พระภาคอยางนี้วา ขาแตพระสมณะ พวกหมอมฉันจะขอบําเรอบาทของพระองค ฯ 
    ถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคก็มิไดทรงใสพระทัยถึงเลย เพราะพระองค ทรงนอมพระทัย 
ไปในความส้ินอุปธิกิเลสอยางยอดเยี่ยม ฯ         
        [๕๑๐] ฝายนางตณัหา นางอรดี นางราคา พากันหลีกไป ณ ท่ีควรขางหนึ่งแลว  
รวมคิดกันอยางนี้วา ความประสงคของบุรุษท้ังหลายมีตางๆ กัน อยากระนั้นเลย พวกเราควร 
จําแลงเพศเปนหญิงท่ีคลอดบุตรแลวคราวเดยีวคนละ  รอยๆ ฯ     
    ลําดับนั้นแล นางตัณหา นางอรดี นางราคา พากันจําแลงเพศเปนหญิง  คลอดแลว 
คราวเดียวคนละรอยๆ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ แลว กราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี ้
วา ขาแตพระสมณะ พวกหมอมฉันจะขอบําเรอ   พระบาทของพระองค ฯ      
    ถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคก็มิไดทรงใสพระทัยถึง เพราะพระองคทรงนอมพระทัยไป 
ในความส้ินอุปธิกิเลสอยางยอดเยี่ยม ฯ            
        [๕๑๑] ลําดับนั้นแล นางตัณหา นางอรดี นางราคา ฯลฯ จึงพากนัจําแลงเพศเปนหญิง 
ท่ีคลอดบุตรแลว ๒ คราว คนละรอยๆ เขาไปเฝาพระผูมี   พระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ แมถึงอยาง  
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นั้น พระผูมีพระภาคก็มิไดทรงใสพระทัยถึง       เพราะพระองคทรงนอมพระทัยไปในความส้ิน 
อุปธิกิเลสอยางยอดเยี่ยม ฯ         
        [๕๑๒] ลําดับนั้น นางตัณหา นางอรดี นางราคา ฯลฯ จึงพากัน  จําแลงเพศเปนหญิง 
กลางคน คนละรอยๆ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ   ฯลฯ ถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาค 
ก็มิไดทรงใสพระทัยถึงเลย เพราะพระองค ทรงนอมพระทัยไปในความส้ินอุปธิกิเลสอยางยอด 
เยี่ยม ฯ         
        [๕๑๓] ลําดับนั้น นางตัณหา นางอรดี นางราคา ฯลฯ จึงพากัน จําแลงเพศเปนหญิง 
ผูใหญคนละรอยๆ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคจนถึงท่ีประทับ ฯลฯ แมถึงอยางนั้น พระผูมีพระ 
ภาคก็มิไดทรงใสพระทัยถึง เพราะพระองคทรงนอมพระทัยไปในความส้ินอุปธิกิเลสอยางยอดเยีย่ม ฯ            
        [๕๑๔] ลําดับนั้น มารธิดา คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา พากัน   หลีกไป ณ  
ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว จึงพดูกันวา เร่ืองนีจ้ริงดังบิดาของเราไดพูด ไววา      
ชายน้ันเปนพระอรหันต ผูดําเนินไปดแีลวในโลก ไมเปนผูอันใครๆ  
พึงนํามาดวยราคะไดงายๆ กาวลวงบวงมารไปไดแลว เพราะฉะน้ัน  
เราจึงเศราโศกมาก ฯ 
    ก็ถาพวกเราพึงเลาโลมสมณะหรือพราหมณคนใดท่ียังไมหมดราคะ ดวย   ความพยายาม 
อยางนี้ หทัยของสมณะหรือพราหมณคนนัน้พึงแตก หรือโลหิตอุน  พึงพลุงออกจากปาก หรือพึง 
ถึงกับเปนบา หรือถึงความมีจิตฟุงซาน (จติลอย)    เหมือนอยางไมออสดอันลมพัดขาดแลว ยอม 
หงอยเหงาเหีย่วแหงไป แมฉันใด  สมณะหรือพราหมณนัน้พึงซูบซีดเหีย่วแหงไป ฉันนั้น 
เหมือนกนั ฯ 
     คร้ันแลว นางตัณหา นางอรดี นางราคา พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  ถึงท่ีประทับ  
แลวยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ            
        [๕๑๕] นางตัณหามารธิดา คร้ันยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ได  กราบทูล 
พระผูมีพระภาคดวยคาถาวา    
ทานถูกความโศกทับถมหรือ จึงไดมาซบเซาอยูในปาอยางนี้  ทานเส่ือม 
จากทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจแลวหรือ หรือวากาํลังปรารถนาอยู ทานไดทํา 
ความช่ัวอะไรๆ ไวในบานหรือเพราะเหตไุร ทานจึงไมทํามิตรภาพกับ 
ชนท้ังปวงเลา หรือวาทานทํามิตรภาพกับใครๆ ไมสําเร็จ ฯ  
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[๕๑๖] พระผูมีพระภาคตรสัตอบวา  
เราชนะเสนาคือปยรูปและสาตรูป (รูปท่ีรักและรูปท่ีพอใจ)      เปน 
ผูๆ เดียวเพงอยู ไดรูความบรรลุประโยชน และความ   สงบแหงหทัย  
วาเปนความสุข ฯ    
เพราะฉะนั้น เราจึงไมทําความเปนมิตรกับชนท้ังปวง และ  ความเปน 
มิตรกับใครๆ ยอมไมอํานวยประโยชนใหแกเรา ฯ            
        [๕๑๗] ลําดับนั้น นางอรดีมารธิดาไดทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา    
ภิกษใุนพระศาสนาน้ี มีปรกติอยูดวยธรรมเปนเคร่ืองอยูอยางไหนมาก  
จึงขามโอฆะท้ัง ๕ แลว เวลานี้ไดขามโอฆะท่ี ๖แลว กามสัญญา 
ท้ังหลายยอมหอมลอมไมไดซ่ึงบุคคลผูเพงฌานอยางไหนมาก ฯ 
        [๕๑๘] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
บุคคลมีกายอันสงบแลว มีจติหลุดพนดีแลว เปนผูไมมีอะไรๆ เปน 
เคร่ืองปรุงแตง มีสติ ไมมีความอาลัย ไดรูท่ัวซ่ึงธรรม มีปรกติเพงอยู 
ดวยฌานท่ี ๔ อันหาวิตกมิได ยอมไมกําเริบ ไมซานไป ไมเปนผูยอทอ ฯ 
ภิกษใุนศาสนาน้ี เปนผูมีปรกติอยูดวยธรรมเปนเคร่ืองอยูอยางนี้มาก  
จึงขามโอฆะท้ัง ๕ ไดแลว บัดนี้ไดขามโอฆะท่ี๖ แลว กามสัญญา 
ท้ังหลายยอมหอมลอมไมได ซ่ึงภิกษุผูเพงฌานอยางนี้มาก ฯ 
        [๕๑๙] ลําดับนั้นแล นางราคามารธิดา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวย คาถาวา     
พระศาสดาผูเปนหัวหนาดูแลคณะสงฆ ไดตัดตัณหาขาดแลว  และ 
ชนผูมีศรัทธาเปนอันมาก จกัประพฤติตามไดแนแท  พระศาสดานี้เปน 
ผูไมมีความอาลัย ไดตัดขาดจากมือมัจจุราชแลว จกันําหมูชนเปนอันมาก  
ไปสูฝงพระนพิพาน ฯ 
        [๕๒๐] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
ตถาคตมีความแกลวกลาใหญ ยอมนําสัตวไปดวยพระสัทธรรมแล เม่ือ 
ตถาคตนําไปอยูโดยธรรม ไฉนความริษยาจะพึงมีแกทานผูรูเลา ฯ  
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[๕๒๑] ลําดับนั้นแล มารธิดาท้ัง ๓ คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา  พากัน 
เขาไปหาพระยามารถึงท่ีอยู ฯ   
    พระยามารเห็นมารธิดา คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา มาแตไกล    คร้ันเห็นแลว  
ไดกลาวพอดวยคาถาท้ังหลายวา    
พวกคนโงพากันทําลายภูเขาดวยกานบัว ขุดภูเขาดวยเล็บ  เค้ียวเหล็ก 
ดวยฟนท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะทําพระโคดมใหเบ่ือเขาตองหลีกไป  
เปนประดจุบุคคลวางหินไวบนศีรษะแลวแทรกลงไปในบาดาล หรือดจุ 
บุคคลเอาอกกระแทกตอฉะนั้น ฯ 
พระศาสดาไดขับไลนางตัณหา นางอรดี และนางราคา ผูมีรูปนาทัศนา 
ยิ่ง ซ่ึงไดมาแลวในท่ีนั้นใหหนีไป เหมือนลมพัดปุยนุน ฉะนั้น ฯ 
                       จบวรรคท่ี ๓            
                       _______  
 รวมสูตรในวรรคท่ีสามมี ๕ สูตร คือ  
สัมพหุลสูตรท่ี ๑ สมิทธิสูตรท่ี ๒   โคธิกสูตรท่ี ๓ สัตตวัสสสูตรท่ี ๔ มารธีตุสูตร 
ท่ี ๕ นี้ พระพุทธเจาผูประเสริฐ      ทรงแสดงแลวกะมารธิดา ฯ  
                       จบมารสังยุต            
                       _______   
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                        ภิกขุนีสังยตุ         
                      อาฬวกิาสูตรท่ี ๑        
        [๕๒๒] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้        
    สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเชตวัน อารามของ  ทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ         
    คร้ังน้ัน เวลาเชา อาฬวกิาภิกษณุีนุงหมแลวถือบาตรและจีวร เขาไป  บิณฑบาตยัง 
พระนครสาวตัถี เท่ียวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลา  ปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาต 
 มีความตองการดวยวิเวก จึงเขาไปในปาอันธวัน ฯ  
        [๕๒๓] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหอาฬวกิาภกิษุณีบังเกิดความกลัว ความหวาด 
เสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคล่ือนจากวเิวก จึง  เขาไปหาอาฬวิกาภิกษุณีถึงท่ี 
อยู คร้ันแลวไดกลาวกะอาฬวิกาภิกษณุีดวยคาถาวา       
ในโลก ไมมีทางออกไปจากทุกขได ทานจกัทําอะไรดวย วิเวก จงเสวย 
ความยินดีในกามเถิด อยาไดมีความเดือดรอนในภายหลังเลย ฯ 
        [๕๒๔] ลําดับนั้น อาฬวิกาภิกษณุีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอกลาว  คาถา จะเปน 
มนุษยหรืออมนุษย ฯ      
    ทันใดนัน้ อาฬวกิาภกิษณุไีดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาป ใครจะให    เราบังเกิดความกลัว  
ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะให  เคล่ือนจากวเิวก จึงกลาวคาถา ฯ      
    คร้ันอาฬวกิาภิกษณุีทราบวา นี่คือมารผูมีบาปแลว จึงไดกลาวกะมารผูมีบาปดวยคาถาวา          
ในโลกน้ีมีทางออกไปจากทุกขได เรารูชัดดีแลวดวยปญญา  ดูกรมาร 
ผูมีบาปซ่ึงเปนเผาพันธุของผูประมาท ทานไมรูจักทางนัน้ กามทั้งหลาย 
เปรียบดวยหอกและหลาว กองกามท้ังหลายน้ันประหนึ่งวาผีราย เรา 
ไมใยดีถึงความยินดใีนกามท่ีทานกลาวถึงนั้น ฯ  
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    ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา อาฬวกิาภกิษณุีรูจักเรา ดังนี ้ จึงไดอันตรธานไป 
ในท่ีนั้นเอง ฯ      
                       โสมาสูตรท่ี ๒          
        [๕๒๕] สาวัตถีนิทาน ฯ            
    คร้ังน้ัน เวลาเชา โสมาภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขาไป   บิณฑบาตยัง 
พระนครสาวตัถี เท่ียวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลา   ปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาต 
แลว เขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักผอนกลางวัน คร้ัน     ถึงปาอันธวันแลว จึงนั่งพักกลางวันท่ีโคน 
ไมตนหนึ่ง ฯ      
        [๕๒๖] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหโสมาภิกษณุีบังเกดิความกลัว   ความหวาดเสียว  
ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคล่ือนจากสมาธิ จึง     เขาไปหาโสมาภิกษณุถึีงท่ีนั่งพัก 
 คร้ันแลวไดกลาวกะโสมาภกิษุณดีวยคาถาวา          
สตรีมีปญญาเพียงสองนิ้ว ไมอาจถึงฐานะอันจะพึงอดทนไดดวยยาก  
ซ่ึงทานผูแสวงท้ังหลายจะพึงถึงได ฯ 
        [๕๒๗] ลําดับนั้น โสมาภิกษณุีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอกลาวคาถา  จะเปนมนุษย 
หรืออมนุษย ฯ           
    ทันใดนัน้ โสมาภิกษณุีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาป ใครจะใหเรา บังเกิดความกลัว  
ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคล่ือน   จากสมาธิ จึงกลาวคาถา ฯ 
    คร้ันโสมาภิกษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาปแลว จึงไดกลาวกะมารผูมีบาป  ดวยคาถาวา 
ความเปนสตรีจะทําอะไรได เม่ือจิตต้ังม่ันดแีลว เม่ือญาณ เปนไป 
แกผูเหน็ธรรมอยูโดยชอบ ผูใดจะพึงมีความคิดเห็นแนอยางนีว้า เรา 
เปนสตรี หรือวาเราเปนบุรุษ หรือจะยังมีความเกาะเกีย่ววา เรามีอยู  
มารควรจะกลาวกะผูนั้น ฯ 
    ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา โสมาภิกษณุีรูจักเรา ดังนี้   จงึไดอันตรธานไปใน 
ท่ีนั้นเอง ฯ       
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                       โคตมีสูตรท่ี ๓         
        [๕๒๘] สาวัตถีนิทาน ฯ            
    คร้ังน้ัน เวลาเชา กิสาโคตมีภิกษณุีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาต 
ในพระนครสาวัตถี เท่ียวบิณฑบาตไปในพระนครสาวตัถีแลว เวลาปจฉาภัตกลับจากบิณฑบาตแลว 
เขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักผอนกลางวัน คร้ันถึงปาอันธวันแลว จึงนัง่พักกลางวนัท่ีโคนไม 
ตนหนึ่ง ฯ            
        [๕๒๙] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหกิสาโคตมีภกิษุณีบังเกิดความกลัว ความหวาด 
เสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคล่ือนจากสมาธิ   จึงเขาไปหากิสาโคตมีภิกษณุ ี
ถึงท่ีนั่งพัก คร้ันแลว ไดกลาวกะกิสาโคตมีภิกษณุี    ดวยคาถาวา 
ทานมีบุตรตายแลว มานั่งอยูคนเดียว มีหนาเหมือนคนรองไห มาอยู 
กลางปาคนเดยีว กําลังแสวงหาบุรุษบางหรือหนอ ฯ 
        [๕๓๐] ลําดับนั้น กิสาโคตมีภิกษณุีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอกลาว   คาถา จะเปน 
มนุษยหรืออมนุษย        
    ทันใดนัน้ กสิาโคตมีภิกษณุีไดมีความดาํริวา นี่คือมารผูมีบาป ใครจะใหเราบังเกดิ 
ความกลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคล่ือนจากสมาธิ จึงกลาว 
คาถา ฯ   
    คร้ันกิสาโคตมีภิกษณุีทราบวา นี่คือมารผูมีบาปแลว จงึไดกลาวกะมารผูมีบาปดวยคาถาวา     
เรามีบุตรตายแลว เหมือนความตายของบุตร ถึงท่ีสุดแลว บุรุษท้ังหลาย 
ก็มีความตายของบุตรนี้เปนท่ีสุดเหมือนกนั เราไมเศราโศก ไมรองไห  
ไมกลัวความตายนั้นดอก ฯ 
ผูมีอายุ ความเพลิดเพลินในสวนท้ังปวง เรากําจัดแลว  กองมืดเรา 
ทําลายแลว เราชนะเสนาแหงมัจจุแลว ไมมีอาสวะอยู ฯ 
    ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา กิสาโคตมีภิกษุณีรูจกัเรา ดังนี้ จึงได 
อันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ            
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                       วิชยาสูตรท่ี ๔         
        [๕๓๑] สาวัตถีนิทาน ฯ            
    คร้ังน้ัน เวลาเชา วิชยาภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวร ฯลฯ จึงนัง่    พักกลางวนั 
ท่ีโคนไมตนหนึ่ง ฯ       
        [๕๓๒] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหวิชยาภิกษณุีบังเกดิความกลัว   ความหวาดเสียว  
ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคล่ือนจากสมาธิ จึงเขา ไปหาวชิยาภกิษณุีถึงท่ีนั่งพัก  
คร้ันแลว ไดกลาวกะวิชยาภกิษุณดีวยคาถาวา           
เธอยังเปนสาวมีรูปงาม และฉันก็ยังเปนหนุมแนน มาเถิดนาง เรามา 
อภิรมยกนัดวยดนตรี มีองคหา ฯ 
        [๕๓๓] ลําดับนั้น วิชยาภิกษณุีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอกลาวคาถา    จะเปนมนุษย 
หรืออมนุษย ฯ           
    ทันใดนัน้ วชิยาภกิษณุีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาป ใครจะใหเราบังเกิดความกลัว  
ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคล่ือน   จากสมาธิ จึงไดกลาวคาถา ฯ          
    คร้ันวิชยาภกิษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาปแลว จึงไดกลาวกะมารผูมีบาปดวยคาถาวา 
ดูกรมาร รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อันนาร่ืนรมยใจ  เราขอ 
มอบใหทานผูเดียว เพราะเราไมตองการมัน เราอึดอัด   ระอาดวยกาย 
เนา อันจะแตกทําลาย เปอยพงัไปนี้ กามตณัหา เราถอนไดแลว  
ความมืดในรูปภพท่ีสัตวท้ังหลายเขาถึง ในอรูปภพท่ีสัตวท้ังหลายเปน 
ภาคี และในสมาบัติอันสงบท้ังปวง เรากําจัดไดแลว ฯ 
    ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา วิชยาภิกษุณีรูจักเรา   ดังน้ี จงึไดอันตรธานไปใน 
ท่ีนั้นเอง ฯ            
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                     อุบลวรรณาสูตรท่ี ๕       
        [๕๓๔] สาวัตถีนิทาน ฯ            
    คร้ังน้ัน เวลาเชา อุบลวรรณาภกิษณุีนุงหมแลว ถือบาตรและจวีร ฯลฯ ไดยนือยู 
ท่ีโคนตนสาลพฤกษซ่ึงมีดอกบานสะพร่ัง ตนหนึ่ง ฯ   
        [๕๓๕] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหอุบลวรรณาภิกษณุีบังเกิดความ กลัว ความ 
หวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคล่ือนจากสมาธิ   จึงเขาไปหาอุบลวรรณา 
ภิกษณุีถึงท่ีท่ียนือยู คร้ันแลวไดกลาวกะอุบลวรรณาภกิษณุี   ดวยคาถาวา 
ดูกรภกิษณุี ทานคนเดียว เขามายังตนสาลพฤกษ ซ่ึงมีดอกบานสะพร่ัง 
ตลอดยอด แลวยืนอยูท่ีโคนตนสาลพฤกษ ก็ฉวีวรรณของทานไมมี 
ท่ีสอง คนท้ังหลายก็จะมาในท่ีนี้เชนทานทานกลัวพวกนักเลงเพราะ 
ความเขลาหรือ ฯ 
        [๕๓๖] ลําดับนั้น อุบลวรรณาภิกษุณไีดมีความดําริวา นี่ใครหนอกลาว คาถา จะเปน 
มนุษยหรืออมนุษย ฯ      
    ทันใดนัน้ อุบลวรรณาภกิษุณีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาป ใครจะใหเราบังเกดิความกลัว  
ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะให  เคล่ือนจากสมาธิ จึงกลาว 
คาถา ฯ      
    คร้ันอุบลวรรณาภิกษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาปแลว จงึไดกลาวกะมารผูมีบาปดวยคาถา 
วา       
แมนักเลงต้ังแสนมาในท่ีนี้ ก็ตามเถิด เราไมสะเทือนขน  ไมสะดุง  
ดูกรมาร ถึงเราคนเดียว กไ็มกลัวทาน ฯ 
เรานี้จะหายตัวหรือเขาทองพวกทาน แมจะยืนอยู ณ ระหวาง  ดวงตา 
บนดั้งจมูก ทานจักไมเห็นเรา ฯ 
เราเปนผูชํานาญในจิต อิทธิบาทเราเจริญดแีลว เราพนแลว  จากเคร่ือง 
ผูกทุกชนิด เราไมกลัวทานดอก ทานผูมีอายุ ฯ 
    ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา อุบลวรรณาภกิษุณีรูจักเรา ดงันี้ จึงไดอันตรธาน 
ไปในท่ีนัน้เอง ฯ            
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                       จาลาสูตรท่ี ๖          
        [๕๓๗] สาวัตถีนิทาน ฯ            
    คร้ังน้ัน เวลาเชา จาลาภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขาไป   บิณฑบาตยัง 
พระนครสาวตัถี เท่ียวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลาปจฉาภัตกลับจากบิณฑบาตแลว 
เขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักกลางวัน คร้ันถึงปาอันธวัน แลวจึงนั่งพักกลางวันท่ีโคนไมตนหนึ่ง ฯ        
        [๕๓๘] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหจาลาภิกษณุีบังเกดิความกลัว   ความหวาดเสียว 
ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคล่ือนจากสมาธิ จึง เขาไปหาจาลาภิกษณุีถึงท่ีนั่งพัก 
 คร้ันแลวไดกลาวกะจาลาภกิษุณวีา ดกูรภกิษุณี    ทานไมชอบใจอะไรหนอ ฯ   
    จาลาภิกษณุตีอบวา ดูกรทานผูมีอายุ เราไมชอบความเกิดเลย ฯ          
        [๕๓๙] ม. เพราะเหตุไรหนอ ทานจึงไมชอบความเกดิผูเกิดมาแลวยอม      
 บริโภคกาม ใครหนอใหทานยึดถือเร่ืองนี้ อยาเลยภิกษณุ ี   ทานจง 
ชอบความเกิดข้ึน ฯ            
        [๕๔๐] จา. ความตายยอมมีแกผูท่ีเกดิมาแลว ผูท่ีเกิดมาแลวยอมพบ   เห็นทุกข คือ  
การจองจํา การฆา ความเศราหมอง   เพราะฉะนัน้ เราจึงไมชอบ 
ความเกิด ฯ            
  พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเปนเคร่ืองกาวลวงความเกดิ     พระองค 
สอนใหเราต้ังอยูในสัจจะ  เพื่อละทุกขท้ังมวล ฯ  
  สัตวเหลาใดเขาถึงรูปภพ และสัตวเหลาใดเปนภาคีแหง อรูปภพ  
สัตวเหลานั้นเม่ือยังไมรูนิโรธ ตองมาสูภพอีก ฯ 
    ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา จาลาภิกษณุีรูจกัเรา ดังนี้    จงึไดอันตรธานไปใน 
ท่ีนั้นเอง ฯ      
                      อุปจาลาสูตรท่ี ๗        
        [๕๔๑] สาวัตถีนิทาน ฯ             
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    คร้ังน้ัน เวลาเชา อุปจาลาภิกษณุีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขาไป  บิณฑบาต 
ยังพระนครสาวัตถี เท่ียวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลาปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาต 
แลวเขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักกลางวนั คร้ันถึงปา อันธวันแลว จึงนั่งพักกลางวนัอยูท่ีโคนไม 
ตนหนึ่ง ฯ        
        [๕๔๒] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหอุปจาลาภกิษุณีบังเกิดความกลัว  ความหวาด 
เสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคล่ือนจากสมาธิ จึงเขาไปหาอุปจาลาภิกษุณีถึงท่ี 
นั่งพัก คร้ันแลวไดกลาวกะอุปจาลาภิกษณุวีา ดูกรภิกษุณ ีอยางไรหนอทานจึงอยากจะเกิด ฯ           
    อุปจาลาภิกษุณีตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ เราไมอยากเกิดในท่ีไหนๆ     เลย ฯ       
        [๕๔๓] ม. ทานจงตั้งจติไวในพวกเทพช้ันดาวดึงส ช้ันยาม ช้ันดุสิต   ช้ัน 
นิมมานรดี และช้ันวสวดีเถิด ทานจักไดเสวยความ  ยินดี ฯ    
        [๕๔๔] อุ. พวกเทพช้ันดาวดึงส ช้ันยาม ช้ันดุสิต ช้ันนิมมานรดี   และช้ัน 
วสวดี ยังผูกพนัอยูดวยเคร่ืองผูกคือกาม จําตอง    กลับมาสูอํานาจ 
มารอีก โลกท้ังหมดเรารอน โลกท้ังหมดคุเปนควัน โลกทั้งหมด 
ลุกโพลง โลกท้ังหมดส่ัน    สะเทือน ฯ  
 ใจของเรายินดีแนวในพระนิพพาน อันไมส่ันสะเทือน อันไม 
หวั่นไหว ท่ีปุถุชนเสพไมได มิใชคติของมาร ฯ         
    ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา อุปจาลาภิกษณุีรูจักเรา ดังนี ้ จึงไดอันตรธานไป 
ในท่ีนั้นเอง ฯ      
                     สีสุปจาลาสูตรท่ี ๘       
        [๕๔๕] สาวัตถีนิทาน ฯ            
    คร้ังน้ัน เวลาเชา สีสุปจาลาภิกษณุีนุงหมแลว ถือบาตรและจวีรเขาไปบิณฑบาตยังพระนคร 
สาวัตถี เท่ียวบิณฑบาตไปในพระนครสาวตัถีแลว เวลาปจฉาภัตกลับจากบิณฑบาตแลวเขาไป 
ยังปาอันธวันเพื่อพักกลางวนั คร้ันถึงปาอันธวัน จึงนั่งพกักลางวันท่ีโคนไมตนหนึ่ง ฯ             



พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาท่ี 165 
        [๕๔๖] ลําดับนั้น มารผูมีบาปเขาไปหาสีสุปจาลาภิกษุณีถึงท่ีนั่งพัก  คร้ันแลวไดกลาว 
กะสีสุปจาลาภกิษุณวีา ดกูรภกิษุณี ทานชอบใจทิฐิของใคร หนอ ฯ       
    สีสุปจาลาภิกษุณีตอบวา ดกูรทานผูมีอาย ุเราไมชอบใจทิฐิของใคร  เลย ฯ       
        [๕๔๗] ม. ทานจงใจเปนคนโลน ปรากฏตัวเหมือนสมณะ แตไฉน  ทานจึงไม 
ชอบใจทิฐิ ทานจึงประพฤติเร่ืองนี้ เพราะความงมงายดอกหรือ ฯ         
        [๕๔๘] สี. คนเจาทิฐิ ภายนอกพระศาสนาน้ี ยอมจมอยูใน  ทิฐท้ัิงหลาย 
 เราไมชอบใจธรรมของพวกเขา พวกเขาเปนคน ไมฉลาดตอธรรม  
ยังมีพระพุทธเจาผูเสด็จอุบัตใินศากยสกุล หาบุคคลอ่ืนเปรียบมิได  
ทรงครอบงําสวนท้ังปวง ทรงบรรเทาเสียซ่ึงมาร ไมปราชัยในท่ี 
ทุกสถาน ทรงพนแลวในสวนท้ังปวง เปนผูอันตัณหาและทิฐ ิ
อาศัยไมได มีพระจักษุทร เห็นธรรมท้ังปวง ทรงบรรลุธรรมเปนท่ี 
ส้ินกรรมทุกอยาง  ทรงนอมไปในธรรมเปนท่ีส้ินอุปธิ พระผูมี 
พระภาคพระองคนั้นเปนศาสดาของเรา เราชอบใจคําสอนของ 
พระองคทาน ฯ          
    ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา สีสุปจาลาภิกษุณีรูจกัเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไป 
ในท่ีนั้นเอง ฯ           
                       เสลาสูตรท่ี ๙          
        [๕๔๙] สาวัตถีนิทาน ฯ            
    คร้ังน้ัน เวลาเชา เสลาภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขาไป บิณฑบาตยัง 
พระนครสาวตัถี เท่ียวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลาปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาต 
แลวเขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักกลางวนั คร้ันถึงปาอันธวันแลว จึงนั่งพกักลางวันท่ีโคนไม 
ตนหนึ่ง ฯ            
        [๕๕๐] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหเสลาภิกษณุบัีงเกิดความกลัว    ความหวาดเสียว  
ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคล่ือนจากสมาธิ จึงเขา ไปหาเสลาภิกษุณีถึงท่ีนั่งพัก 
 คร้ันแลว ไดกลาวกะเสลาภกิษุณดีวยคาถาวา  
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         รูปนี้ ใครสราง ผูสรางรูปอยูท่ีไหน รูปบังเกิดในท่ีไหน    รูปดับไปใน 
ท่ีไหน ฯ         
        [๕๕๑] ลําดับนั้น เสลาภิกษณุีไดมีความดําริวา นีใ่ครหนอกลาวคาถา จะเปนมนษุย 
หรืออมนุษย ฯ           
    ทันใดนัน้ เสลาภิกษุณไีดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาป ใครจะใหเราบังเกิดความ 
กลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคล่ือนจากสมาธิ จึงกลาว 
คาถา ฯ 
    คร้ันเสลาภิกษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาปแลว จึงไดกลาวกะมารผูมีบาป ดวยคาถาวา 
รูปนี้ ไมมีใครสราง อัตภาพนี้ ไมมีใครกอ รูปเกิดข้ึนเพราะอาศัยเหตุ  
ดับไป เพราะเหตุดับ ฯ 
พืชชนิดใดชนดิหนึ่งท่ีบุคคลหวานลงในนา ยอมงอกข้ึนเพราะอาศัย 
เหตุ ๒ ประการ คือ รสในแผนดิน และยางในพืช ฉันใด ขันธ  
ธาตุ และอายตนะ ๖ เหลานี้ ก็เกิดข้ึน   เพราะอาศัยเหตุดบัไป ฉันนั้น ฯ        
    ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา เสลาภิกษณุีรูจกัเรา ดังนี้   จึงไดอันตรธานไปในท่ี 
นั้นเอง ฯ      
                      วชิราสูตรท่ี ๑๐         
        [๕๕๒] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้        
    สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณ 
ฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวตัถี ฯ         
    คร้ังน้ัน เวลาเชา วชิราภกิษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขาไป บิณฑบาตยังพระ 
นครสาวัตถี เท่ียวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลาปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาตแลว 
เขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักกลางวัน คร้ันถึงปาอันธวันแลว จึงนั่งพักกลางวันท่ีโคนไมตนหนึ่ง ฯ            
        [๕๕๓] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหวชิราภิกษณุีบังเกดิความกลัว  ความหวาดเสียว  
ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคล่ือนจากสมาธิ จึงเขาไปหาวชิราภิกษณุีถึงที่นั่งพัก คร้ัน 
แลวไดกลาวกะวชิราภิกษณุดีวยคาถาวา             
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         สัตวนี้ ใครสราง ผูสรางสัตวอยูท่ีไหน สัตวบังเกดิใน       
         ท่ีไหน สัตวดับไปในท่ีไหน ฯ            
        [๕๕๔] ลําดับนั้น วชิราภิกษณุีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอกลาวคาถา  จะเปนมนุษย 
หรืออมนุษย ฯ           
    ทันใดนัน้ วชิราภิกษณุีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาปใครจะใหเรา   บังเกิดความกลัว  
ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคล่ือน  จากสมาธิ จึงกลาวคาถา ฯ 
    คร้ันวชิราภกิษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาป แลวจึงไดกลาวกะมารผูมีบาป  ดวยคาถาวา 
         ดูกรมาร เพราะเหตุไรหนอ ความเหน็ของทานจึงหวนกลับ  มาวาสัตว ฯ   
         ในกองสังขารลวนนี้ ยอมไมไดนามวาสัตว ฯ         
         เหมือนอยางวา เพราะคุมสวนท้ังหลายเขา เสียงวารถยอมมี  ฉันใด ฯ        
         เม่ือขันธท้ังหลายยังมีอยู การสมมติวาสัตวยอมมี ฉันนั้น ฯ   
         ความจริงทุกขเทานั้นยอมเกิด ทุกขยอมต้ังอยูและเส่ือมส้ินไป นอกจากทุกข  
        ไมมีอะไรเกิด นอกจากทุกข ไมมี   อะไรดับ ฯ      
    ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา วชิราภิกษุณีรูจักเรา ดังนี้   จงึไดอันตรธานไปใน 
ท่ีนั้นเอง ฯ      
                       จบภิกษุณีสังยตุ        
                       _______ 
 รวมพระสูตรในภกิขุนีสังยตุนี้มี ๑๐ สูตร คือ     
        อาฬวกิาสูตรท่ี ๑ โสมาสูตรท่ี ๒ โคตมีสูตรท่ี ๓ วิชยาสูตรท่ี ๔   อุบลวรรณาสูตรท่ี ๕  
จาลาสูตรท่ี ๖ อุปจาลาสูตรท่ี ๗ สีสุปจาลาสูตรท่ี ๘   เสลาสูตรท่ี ๙ กับวชิราสูตรครบ ๑๐ ฯ  
                       _______   
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                        พรหมสังยุต            
                       ปฐมวรรคท่ี ๑           
                      อายาจนสูตรท่ี ๑         
        [๕๕๕] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้        
    สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคแรกตรัสรู ประทับอยูท่ีตนอชปาลนิโครธ   แถบฝงแมน้ําเนรัญ 
ชรา เขตอุรุเวลาประเทศ ฯ       
    คร้ังน้ัน ความปริวิตกแหงพระหฤทัยบังเกิดข้ึนแกพระผูมีพระภาคผูเสด็จ    เขาท่ีลับ  
ทรงพักผอนอยูอยางนีว้า ธรรมท่ีเราตรัสรูแลวนี้ ลึกซ้ึง เห็นไดยาก  รูตามไดยาก สงบ ประณีต  
คาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต   ก็หมูสัตวนี้แล ยังยนิดดีวยอาลัย ยนิดีแลว 
ในอาลัย เบิกบานแลวในอาลัย ก็ฐานะนี้ คือ ความเปนปจจัยแหงธรรมมีสังขารเปนตนนี้ เปน 
ธรรมอาศัยกันและกันเกิดข้ึน อันหมูสัตวผูยนิดีดวยอาลัย ยินดแีลวในอาลัย เบิกบานแลวใน 
อาลัย    จะพึงเห็นไดยาก แมฐานะนี้ ก็เห็นไดยาก คือ ธรรมเปนท่ีระงับสังขารท้ังปวง ธรรม 
เปนท่ีสละคืนอุปธิท้ังปวง ธรรมเปนท่ีส้ินตัณหา ธรรมเปนท่ีสํารอก ธรรม  เปนท่ีดับ นิพพาน  
ก็ถาเราจะพึงแสดงธรรม แตชนเหลาอ่ืนจะไมพึงรูท่ัวถึงธรรม   ของเรา ขอนั้น จะพึงเปนความ 
เหน็ดเหน่ือยของเรา ขอนั้น จะพึงเปนความ ลําบากของเรา ฯ           
    อนึ่ง ไดยนิวา คาถาอันนาอัศจรรยยิ่งนกัเหลานี้ ท่ีพระผูมีพระภาคไมเคยไดทรง 
สดับมาแตกอน เกิดแจมแจงกะพระผูมีพระภาควา   
บัดนี้ เราไมควรจะประกาศธรรม ท่ีเราตรัสรูแลวโดยยาก  ธรรมนี้ เหลา 
สัตวผูถูกราคะโทสะครอบงําแลว จะตรัสรูไมไดงาย เหลาสัตวผูยินด ี
แลวดวยความกําหนดั ถูกกองแหงความมืดหุมหอแลว จักไมเห็นธรรม 
อันทวนกระแส ละเอียดลึกซ้ึง เห็นไดยาก เปนอณู ฯ 
    เม่ือพระผูมีพระภาคทรงพจิารณาเหน็ดังนี้ พระหฤทยัก็ทรงนอมไปเพื่อ   ความขวนขวาย 
นอย ไมทรงนอมไปเพื่อทรงแสดงธรรม ฯ   
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        [๕๕๖] คร้ังนั้น สหัมบดีพรหม ทราบความปริวิตกแหงพระหฤทัยของ พระผูมีพระ 
ภาคดวยใจแลว ไดมีความดําริวา ทานผูเจริญท้ังหลาย โลกจะฉิบหาย  หนอ ทานผูเจริญท้ังหลาย  
โลกจะพินาศหนอ เพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงนอมพระหฤทัยไปเพื่อความ 
ขวนขวายนอย ไมทรงนอมพระหฤทัย  ไปเพื่อทรงแสดงธรรม ฯ    
    ลําดับนั้น สหัมบดีพรหมอันตรธานไปในพรหมโลก มาปรากฏอยูเฉพาะพระพักตรพระผูมี 
พระภาค เหมือนบุรุษมีกําลังพึงเหยียดออกซ่ึงแขนท่ีคูอยู หรือ   พึงคูเขาซ่ึงแขนท่ีเหยียดอยู  
ฉะนั้น ฯ         
    คร้ันแลว สหัมบดีพรหมกระทําผาหมเฉวียงบาขางหน่ึงแลว คุกชาณุ   มณฑลเบ้ืองขวาลงท่ี 
แผนดิน ประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค แลวไดกราบทูล   พระผูมีพระภาควา ขาแตพระ 
องคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรมเถิด   ขอพระสุคตจงทรงแสดงธรรมเถิด สัตว 
ท้ังหลายผูมีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอยเปนปรกติก็มีอยู เพราะมิไดสดบัยอมเส่ือมจากธรรม สัตว 
ท้ังหลายผูรูท่ัวถึงธรรม     จักมี ฯ     
    สหัมบดีพรหม ไดกราบทูลดังนี้แลว คร้ันแลวไดกราบทูลเปนนิคมคาถา  อีกวา      
เม่ือกอนธรรมท่ีไมบริสุทธ์ิซ่ึงศาสดาผูมีมลทินท้ังหลายคิดแลวปรากฏข้ึน 
ในหมูชนชาวมคธ ขอพระองคจงทรงเปดประตูอมตะเถิด ขอสัตว 
ท้ังหลายจงฟงธรรมซ่ึงพระพุทธเจา ผูปราศจากมลทินตรัสรูแลวเถิด ขอ 
พระองคผูมีพระปญญาดี มีพระจักษุโดยรอบ มีความโศกอันปราศจาก 
แลว จงเสดจ็ข้ึนสูปราสาทอันสําเร็จดวยธรรม จงพิจารณาชุมชนผูจม 
อยูในความโศก ถูกชาติและชราครอบงําแลว อุปมาเหมือนบุคคล  ผู 
อยูบนยอดภูเขา อันลวนดวยศิลา จะพึงเห็นชุมชนโดยรอบฉะน้ัน ฯ 
ขาแตพระองคผูแกลวกลา ผูทรงชนะสงครามแลว ผูทรงนําพวก ผูไม 
มีหนี้ ขอพระองคจงเสด็จลุกข้ึนเถิด จงเสด็จเท่ียวไปในโลกเถิด ขอ 
พระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรมเถิดผูรูท่ัวถึงธรรมจักมี ฯ 
        [๕๕๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบการเช้ือเชิญของพรหม และ  ทรงอาศัยพระ 
กรุณาในสัตวท้ังหลาย จึงทรงสอดสองดูโลกดวยพระพุทธจักษุ ฯ     
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    เม่ือพระผูมีพระภาคทรงสอดสองดูโลกดวยพระพุทธจักษุ ก็ไดทรงเห็น   สัตวท้ังหลาย  
บางพวกมีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอย บางพวกมีกเิลสดุจธุลีในดวงตา  มาก บางพวกมีอินทรียกลา  
บางพวกมีอินทรียออน บางพวกมีอาการด ีบางพวก มีอาการเลว บางพวกจะพึงสอนใหรูไดโดย 
งาย บางพวกจะพึงสอนใหรูไดโดยยากบางพวกมีปรกติเห็นโทษในปรโลกวาเปนภัยอยู ฯ     
    ในกออุบลก็ดี ในกอปทุมก็ดี ในกอบุณฑริก็ดี ดอกอุบลก็ดี ดอกปทุมก็ดี ดอก 
บุณฑริกก็ดี บางเหลาเกิดแลวในน้ํา เจริญแลวในน้ํา อาศัยอยูในน้ําจมอยูในน้ํา อันนํ้าเล้ียง 
อยู บางเหลาเกดิแลวในน้ํา เจริญแลวในน้ํา ตั้งอยู      เสมอน้ํา บางเหลาเกิดแลวในน้ํา เจริญ 
แลวในน้ํา ตั้งข้ึนพนน้ํา อันน้ําไมติดแลว    แมฉันใด พระผูมีพระภาคทรงสอดสองดูโลกดวย 
พระพุทธจักษุ ก็ไดทรงเห็นสัตว    ท้ังหลาย บางพวกมีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอย บางพวกมีกเิลส 
ดุจธุลีในดวงตา   มาก บางพวกมีอินทรียกลา บางพวกมีอินทรียออน บางพวกมีอาการดี บางพวก    
มีอาการเลว บางพวกจะพึงสอนใหรูไดโดยงาย บางพวกจะพึงสอนใหรูไดโดยยากบางพวก 
มีปรกติเห็นโทษในปรโลกวาเปนภัยอยู ฉันนั้น คร้ันทรงเห็นแลว จึงได     ตรัสตอบสหัมบดีพรหม 
ดวยพระคาถาวา    
ประตูอมตะ เราเปดแลวเพราะทาน ชนผูฟงจงปลอยศรัทธามาเถิด ดูกร 
พรหม เราจะไมมีความสําคัญในความลําบากแสดงธรรมอันประณีต 
ท่ีชํานิชํานาญในหมูมนุษย ฯ 
        [๕๕๘] ลําดับนั้น สหมับดีพรหมดําริวา เราอันพระผูมีพระภาคทรงทําโอกาสเพ่ือทรง 
แสดงธรรมแลว จึงถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลว อันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ            
                       คารวสูตรท่ี ๒          
        [๕๕๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้        
    สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคแรกตรัสรู ประทับอยูท่ีตนอชปาลนิโครธ   แถบฝงแมน้ํา 
เนรัญชรา เขตอุรุเวลาประเทศ ฯ       
    คร้ังน้ัน ความปริวิตกแหงพระหฤทัยบังเกิดแกพระผูมีพระภาคผูเสดจ็เขา ท่ีลับ ทรง 
พักผอนอยูอยางนี้วา บุคคลผูไมมีท่ีเคารพ ไมมีท่ียําเกรง ยอมอยู เปนทุกข เราจะพึงสักการะ  
เคารพ อาศัยสมณะหรือพราหมณใครผูใดอยูหนอ ฯ    
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        [๕๖๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดมีพระดําริวา เราควรสักการะ  เคารพสมณะหรือ 
พราหมณอ่ืนแลวอาศัยอยู เพือ่ความบริบูรณแหงศีลขันธท่ียังไม     บริบูรณ แตวา เรายังไมเห็น 
สมณะหรือพราหมณอ่ืนท่ีถึงพรอมดวยศีลยิ่งกวาตนในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ   เทวดาและมนุษย ซ่ึงเราควรสักการะเคารพแลวอาศัยอยู เรา 
ควรสักการะเคารพ  สมณะหรือพราหมณอ่ืนแลวอาศยัอยู เพื่อความบริบูรณแหงสมาธิท่ียังไม 
บริบูรณ       แตวาเรายังไมเห็นสมณะหรือพราหมณอ่ืนท่ีถึงพรอมดวยสมาธิยิ่งกวาตนในโลก           
พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดา   และมนุษย 
ซ่ึงเราควรสักการะเคารพแลวอาศัยอยู เราควรสักการะเคารพสมณะ  หรือพราหมณอ่ืนแลวอาศยั 
อยู เพื่อความบริบูรณแหงปญญาขันธท่ียังไมบริบูรณ  แตวา เรายังไมเหน็สมณะหรือพราหมณอ่ืน 
ท่ีถึงพรอมดวยปญญายิ่งกวาตนในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ัง 
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ซ่ึงเราควรสักการะเคารพแลวอาศัยอยู เราควรสักการะเคารพ 
สมณะ  หรือพราหมณอ่ืนแลวอาศัยอยู เพื่อความบริบูรณแหงวิมุตติขันธท่ียังไมบริบูรณ   แต 
วาเรายังไมเหน็สมณะหรือพราหมณอ่ืน ท่ีถึงพรอมดวยวิมุตติยิ่งกวาตน ในโลก   พรอมท้ังเทวโลก  
มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดา   และมนุษย ซ่ึงเราควรสักการะ 
เคารพแลวอาศัยอยู เราควรสักการะเคารพสมณะ  หรือพราหมณอ่ืนแลวอาศัยอยู เพือ่ความ 
บริบูรณแหงวมุิตติญาณทัสสนขันธท่ียังไม   บริบูรณ แตวา เรายังไมเห็นสมณะหรือพราหมณอ่ืนท่ี 
ถึงพรอมดวยวมุิตติญาณ    ทัสสนะ ยิ่งกวาตน ในโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
 ในหมูสัตว    พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนษุย ซ่ึงเราควรสักการะเคารพแลวอาศัยอยู  
อยากระนั้นเลย เราควรสักการะเคารพธรรมท่ีเราตรัสรูนั้นแหละ แลวอาศัยอยู ฯ          
        [๕๖๑] ลําดับนั้น สหัมบดีพรหม ทราบความปริวิตกแหงพระหฤทัยของพระผูมีพระ 
ภาคดวยใจแลว ก็อันตรธานไปในพรหมโลก มาปรากฏเฉพาะ พระพักตรพระผูมีพระภาค เหมือนบุรุษ 
มีกําลัง พึงเหยยีดออกซ่ึงแขนท่ีคูอยู        หรือพึงคูเขาซ่ึงแขนท่ีเหยียดอยู ฉะนัน้ ฯ     
    คร้ันแลว สหัมบดีพรหมกระทําผาหมเฉวียงบาขางหน่ึง ประนมอัญชลี  ไปทางพระผูมี 
พระภาค แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค   เร่ืองนี้เปนอยางนั้น ขาแต 
พระสุคต เร่ืองนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดไดมี 
มาแลวตลอดกาลอันลวงแลว แมพระผูมีพระภาคเหลานั้น ก็ทรงสักการะเคารพธรรมนั่นเองแลวอาศัย 
อยู ขาแตพระองคผูเจริญ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดจกัมีตลอดกาลไกลอันยังไมมาถึง   
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แมพระผูมีพระภาคเหลานั้น ก็จักทรงสักการะเคารพธรรมน่ันเองแลวอาศัยอยูขาแตพระองคผู 
เจริญ แมพระผูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ ก็ ขอจงทรงสักการะเคารพธรรมน่ัน 
แหละ แลวอาศัยอยู ฯ 
        [๕๖๒] สหัมบดีพรหม ไดกราบทูลดังนี้แลว คร้ันแลวไดกลาวนคิม  คาถาอีกวา  
พระสัมพุทธเจาท้ังหลายเหลาใดท่ีลวงไปแลวก็ดี พระพุทธเจาท้ัง 
หลายเหลาใดที่ยังไมมีมากด็ ีและพระสัมพทุธเจาพระองคใดในบัดนี้ผู 
ยังความโศกของชนเปนอันมากใหเส่ือมหายก็ดพีระพุทธเจาเหลานั้นทุก 
พระองค ทรงเคารพพระสัทธรรมอยูแลว ยังอยู และจักอยูตอไป ขอ 
นี้เปนธรรมดาของพระพุทธเจาท้ังหลาย เพราะเหตุนัน้แหละ กุลบุตร 
ผูรักตนหวังความเปนผูใหญ เม่ือระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจา 
ท้ังหลาย พึงเคารพพระสัทธรรม ฯ 
                     พรหมเทวสูตรท่ี ๓         
        [๕๖๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้        
    สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเชตวัน อารามแหทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ         
    ก็สมัยนั้นแล บุตรแหงนางพราหมณีคนหน่ึง ช่ือพรหมเทวะ ออกบวชในสํานกัของพระ 
ผูมีพระภาค คร้ังนั้นแล ทานพระพรหมเทวะเปนผูเดยีว หลีกออกแลว ไมประมาท มีความ 
เพียร มีตนอันสงไปแลว อยูไมนานเทาไร ก็ไดกระทําใหแจงซ่ึงคุณวิเศษอันยอดเยีย่มเปนท่ี 
สุดแหงพรหมจรรย  ท่ีกุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือน บวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองประสงค 
เพราะรูแจงชัด เองในปรัตยุบันนี้แหละเขาถึงอยู ทานไดทราบวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยู          
จบแลว กิจท่ีจะตองทํา ไดทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้อีกมิไดมี ก็  แหละทาน 
พรหมเทวะไดเปนพระอรหนัตองคหนึ่งในบรรดาพระอรหันตแลว ฯ       
        [๕๖๔] คร้ังนั้นแล ทานพระพรหมเทวะ ในเวลารุงเชานุงหมแลว ถือ   บาตรจีวรเขา 
ไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี ทานเท่ียวบิณฑบาตในพระนครสาวตัถีตามลําดับตรอก เขาไป 
ยังนิเวศนแหงมารดาของตน     
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    ก็สมัยนั้นแล นางพราหมณีผูมารดาของทานพระพรหมเทวะถือการบูชาบิณฑะแกพรหม 
ม่ันคงเปนนิตย ฯ       
    คร้ังน้ันแล ทาวสหัมบดีพรหมคิดวา นางพราหมณีผูมารดาของทานพระพรหมเทวะน้ีแล 
 ถือการบูชาบิณฑะแกพรหมมั่นคงเปนนติย ไฉนหนอ เราพึง   เขาไปหานางแลวทําใหสลดใจ ฯ         
        [๕๖๕] ลําดับนั้น ทาวสหัมบดีพรหมหายไปในพรหมโลกปรากฏแลวใน     นิเวศนของ 
มารดาแหงทานพระพรหมเทวะ เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกาํลังพึงเหยยีดออกซ่ึงแขนท่ีคูเขาแลว  
หรือพึงคูเขาซ่ึงแขนท่ีเหยียดออกแลว ฉะนัน้ ฯ 
    คร้ังน้ันแล ทาวสหัมบดีพรหมลอยอยูในอากาศ ไดกลาวกะนางพราหมณี    ผูมารดาของ 
ทานพระพรหมเทวะดวยคาถาท้ังหลายวา   
ดูกรนางพราหมณี ทานถือการบูชาดวยกอนขาวแกพรหมใดม่ันคงเปน 
นิตย พรหมโลกของพรหมน้ันอยูไกลจากท่ีนี้ ดูกรนางพราหมณี ภักษา 
ของพรหมไมใชเชนนี้ ทานไมรูจักทางของพรหม ทําไมจึงบนถึงพรหม ฯ 
ดูกรนางพราหมณี ก็ทานพระพรหมเทวะของทานนั้น เปนผูหมดอุปธิ 
กิเลส ถึงความเปนอติเทพ ไมมีกิเลสเปนเคร่ืองกังวล มีปรกติขอ  
ไมเล้ียงดูผูอ่ืน ทานพระพรหมเทวะท่ีเขาสูเรือนของทานเพื่อบิณฑบาต  
เปนผูสมควรแกบิณฑะท่ีบุคคลพึงนําาบูชา ถึงเวท มีตนอันอบรมแลว  
สมควรแกทักษิณาทานของมนุษยและเทวดาท้ังหลาย ลอยบาปเสียแลว  
อันตัณหาและทิฐิไมฉาบทาแลว เปนผูเยือกเย็นกําลังเท่ียวแสวงหา 
อาหารอยู ฯ 
อดีตอนาคตไมมีแกทานพระพรหมเทวะนั้น ทานพระพรหมเทวะเปนผู 
สงบระงับ ปราศจากควนั ไมมีทุกข ไมมีความหวัง วางอาชญาใน 
ปุถุชนผูยังมีความหวาดหวัน่ และพระขีณาสพผูม่ันคงแลว ขอทาน 
พระพรหมเทวะน้ันจงบริโภคบิณฑบาตอันเลิศท่ีสําหรับบูชาพรหมของ 
ทาน ฯ 
ทานพระพรหมเทวะซ่ึงเปนผูมีเสนามารไปปราศแลว มีจิตสงบระงับ ฝก 
ตนแลว เท่ียวไปเหมือนชางตัวประเสริฐ ไมหวั่นไหว เปนภิกษุมีศีล 
ดี มีจิตพนวิเศษแลว ขอทานพระพรหมเทวะน้ัน จงบริโภคบิณฑบาต 
อันเลิศท่ีสําหรับบูชาพรหมของทาน ฯ  
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ทานจงเปนผูเล่ือมใสในทานพระพรหมเทวะน้ัน เปนผูไมหวัน่ไหว ตัง้ 
ทักษิณาไวในทานผูเปนทักษิเณยยบุคคล ดูกรนางพราหมณี ทานเห็น 
มุนีผูมีโอฆะอันขามแลวจงทาํบุญ อันจะนําความสุขตอไปมาให ฯ 
ทานจงเปนผูเล่ือมใสในทาน พระพรหมเทวะน้ันเปนผูไมหวัน่ไหว ตัง้ 
ทักษิณาไวในทานผูเปนทักษิเณยยบุคคล ดูกรนางพราหมณี ทานเห็น 
มุนีผูมีโอฆะอันขามแลว ไดทําบุญอันจะนาํความสุขตอไปมาใหแลว ฯ 
                        พกสูตรท่ี ๔           
        [๕๖๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
    ก็สมัยนั้นแล พกพรหมไดเกิดทิฐิอันช่ัวชาเห็นปานดังนี้วา ฐานะแหงพรหมนี้เท่ียง ยั่งยืน 
 ติดตอกัน คงท่ี มีความไมเคล่ือนไหวเปนธรรมดา ไมเกดิ   ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุปบัติ  
ก็แหละอุบายเปนเคร่ืองออกไปอันยิ่งอยางอ่ืน    จากฐานะแหงพรหมน้ีไมมี ฯ           
        [๕๖๗] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวิตกแหงใจของพกพรหมดวย 
พระทัยแลว ทรงหายไปในพระเชตวนัวหิารแลวไดปรากฏในพรหม  โลกนั้น เปรียบเหมือนบุรุษ 
มีกําลังพึงเหยยีดออกซ่ึงแขนท่ีคูเขา หรือคูเขาซ่ึง   แขนท่ีเหยยีดออก ฉะนั้น ฯ            
    พกพรหมไดเห็นพระผูมีพระภาคกําลังเสด็จมาแตไกลทีเดียว คร้ันแลวได กราบทูลพระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขอพระองคจงเสด็จมาเถิด     ขาแตพระองคผูนริทุกข  
พระองคเสด็จมาดีแลว ขาแตพระองคผูนริทุกข นานเทียวแลพระองคไดกระทําปริยายเพ่ือการ 
เสด็จมา ณ พรหมโลกนี้ ขาแตพระองค ผูนริทุกข ก็ฐานะแหงพรหมน้ีเท่ียง ยั่งยืน ติดตอกัน 
 คงท่ี มีความไมเคล่ือนไหวเปนธรรมดา ไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุปบัติ ก็อุบาย 
เปนเคร่ืองออกไปอันยิ่งอยางอ่ืนจากฐานะแหงพรหมนี้ไมมี ฯ  
        [๕๖๘] เม่ือพกพรหมกลาวเชนนีแ้ลว พระผูมีพระภาคไดตรัสคํานี้กะพกพรหมวา ทาน 
ผูเจริญท้ังหลาย พกพรหมนัน้ถึงความโงเขลาแลวหนอ ทานผู เจริญท้ังหลาย  พกพรหมนั้น 
ถึงความโงเขลาแลวหนอ พกพรหมกลาวฐานะแหง พรหมท่ีเปนของไมเท่ียงเลยวาเท่ียง กลาว  
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ฐานะแหงพรหมท่ีเปนของไมยั่งยนืเลยวา  ยั่งยืน กลาวฐานะแหงพรหมท่ีเปนของไมติดตอกันเลย 
วาติดตอกนั กลาวฐานะแหง  พรหมท่ีเปนของไมคงท่ีเลยวาคงท่ี กลาวฐานะแหงพรหมท่ีเปนของ 
ความเคล่ือนไหว เปนธรรมดาทีเดียววา มีความไมเคล่ือนไหวเปนธรรมดา และกลาวฐานะแหง     
พรหมอันเปนท่ีเกิดแก ตาย และเปนท่ีจุติและอุปบัติแหงตนวา ฐานะแหงพรหมนี้     ไมเกิด  
ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุปบัติ ก็แหละยอมกลาวอุบายเปนเคร่ืองออก   ไปอันยิ่งอยางอ่ืนซ่ึงมีอยู 
วาไมมี ดังนี้ ฯ   
        [๕๖๙] พกพรหมทูลวา  
ขาแตพระโคดม พวกขาพระองค ๗๒ คน บังเกิดในพรหมโลกนี้ 
เพราะบุญกรรม ยังอํานาจใหเปนไป ลวงชาติชราไดแลว การอุปบัติใน 
พรหมโลก ซ่ึงถึงฝงไตรเภทนี้เปนท่ีสุดแลว ชนมิใชนอยยอมปรารถนา 
เปนดังพวกขาพระองค ฯ 
        [๕๗๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา     
ดูกรพกพรหม ทานสําคัญอายุใดวายาว ก็อายุนั้นส้ัน ไมยาวเลย ดกูร 
พรหม เรารูอายุหนึ่งแสนนิรัพพุท  ของทานไดดี ฯ 
        [๕๗๑] พกพรหมทูลวา  
ขาแตพระผูมีพระภาค พระองคตรัสวา เราเปนผูมีปรกติเห็นไมมีท่ีส้ินสุด  
ลวงชาติชราและความโศกไดแลวดังนี้ อะไรเปนศีลวัตรเกาแกของ 
ขาพระองคหนอ ขอพระองคจงตรัสบอกศีลวัตรซ่ึงขาพระองคควรรู 
แจงชัด ฯ 
        [๕๗๒] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
๑. ขอท่ีทานยังมนุษยเปนอันมาก ผูซ่ึงกระหายนํ้าอันแดดแผดเผาแลว 
ในฤดูรอนใหไดดื่มน้ํากิน เปนศีลวัตรเกาแกของทาน เรายังระลึกไดอยู  
ประดุจหลับแลวและต่ืนข้ึนฉะน้ัน ฯ 
๒. ขอท่ีทานชวยปลดเปล้ืองประชุมชน ซ่ึงถูกโจรจับพาไปอยูท่ีฝง 
แมน้ําคงคา เปนศีลวัตรเกาแกของทาน เรายังระลึกไดอยูประดุจหลับแลว 
และต่ืนข้ึน ฉะนั้น ฯ  
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๓. ขอท่ีทานขมข่ีดวยกําลัง แลวชวยปลดเปล้ืองเรือซ่ึงถูกนาคผูรายกาจ 
จับไวในกระแสของแมน้ําคงคา เพราะความเอ็นดูในหมูมนุษย ขอนัน้ 
เปนศีลวัตรเกาแกของทาน เรายังระลึกไดอยู ประดุจหลับแลวและ 
ตื่นข้ึน ฉะนัน้ ฯ 
๔. และเราไดเปนอันเตวาสิกของทาน นามวากัปปมาณพเราไดเขาใจ 
ทานแลววา มีความรูชอบ มีวัตร ขอนั้นเปนศีลวัตรเกาแกของทาน  
เรายังระลึกไดอยู ประดุจหลับแลวและต่ืนข้ึน ฉะนั้น ฯ 
พกพรหมทูลวา 
พระองคทรงทราบอายุนี้ของขาพระองคแนแท แมส่ิงอ่ืนๆพระองคก ็
ทรงทราบได เพราะพระองคเปนพระพุทธเจา ฉะนั้น อานภุาพอันรุงโรจน 
ของพระองคนี ้จึงยังพรหมโลกใหสวางไสวต้ังอยู ฯ 
                     อปราทิฏฐิสูตรท่ี ๕       
        [๕๗๓] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้        
    สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเชตวัน อารามของทาน อนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
    ก็โดยสมัยนัน้แล พรหมองคหนึ่งไดเกิดทฐิิอันชั่วชาเห็นปานดังนีว้า สมณะหรือ 
พราหมณท่ีจะพึงมาในพรหมโลกนี้ไดไมมีเลย ฯ          
        [๕๗๔] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวิตกแหงใจของ พรหมนัน้ดวย 
พระทัยแลว ทรงหายไปในพระวิหารเชตวนัปรากฏแลวในพรหมโลก นั้นเปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง 
พึงเหยยีดออกซึ่งแขนท่ีคูไว หรือพึงคูเขาซ่ึงแขนท่ี  เหยียดออก ฉะนัน้ ฯ      
    ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับนัง่ขัดสมาธิในเวหาเบ้ืองบนของพรหมนั้น เขา 
เตโชธาตุกสิณแลว ฯ     
        [๕๗๕] คร้ังนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะไดมีความคิดเชนนี้วา    บัดนี้พระผูมี 
พระภาคประทับอยู ณ ท่ีไหนหนอ ฯ     
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    ทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดเหน็แลวแลซ่ึงพระผูมีพระภาคผูประทับนั่ง ขัดสมาธิใน 
เวหาเบ้ืองบนของพรหมน้ัน เขาเตโชธาตุกสิณแลว ดวยจกัษุเพยีงดัง  ทิพยอันบริสุทธ์ิลวงจักษ ุ
ของมนุษย คร้ันแลวไดหายไปในพระวิหารเชตวัน ปรากแลวในพรหมโลกน้ัน ปานดังบุรุษ 
มีกําลังพึงเหยยีดออกซ่ึงแขนท่ีคูเขา หรือพึงคู    เขาซ่ึงแขนท่ีเหยยีดออกแลว ฉะนั้น ฯ            
    ลําดับนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะอาศัยทิศบูรพา นั่งขัดสมาธิ  ในเวหาเบ้ืองบน 
ของพรหมนั้น (แต) ต่ํากวาพระผูมีพระภาคเขาเตโชธาตุกสิณ  แลว ฯ      
        [๕๗๖] คร้ังนั้นแล ทานพระมหากัสสปไดมีความคิดนี้วา บัดนี้พระผูมีพระภาค 
ประทับอยู ณ ท่ีไหนหนอแล ทานพระมหากัสสปไดเห็นแลวแลซ่ึงพระผูมีพระภาค ฯลฯ ดวย 
จักษุเพียงดังทิพย ฯลฯ คร้ันแลวไดหายไปในพระวิหารเชตวัน ปรากฏแลวในพรหมโลกนั้น 
 ปานดังบุรุษมีกําลัง ฯลฯ ฉะนั้น ฯ           
    ลําดับนั้นแล ทานพระมหากัสสปอาศัยทิศทักษิณนั่งขัดสมาธิในเวหาสเบ้ืองบนของ 
พรหมนั้น (แต) ต่ํากวาพระผูมีพระภาค เขาเตโชธาตุกสิณแลว ฯ  
        [๕๗๗] คร้ังนั้นแล ทานพระมหากัปปนะไดมีความคิดนี้วา บัดนีพ้ระผูมีพระภาค 
ประทับอยู ณ ท่ีไหนหนอแล ฯ  
    ลําดับนั้นแล ทานพระมหากัปปนะไดเหน็พระผูมีพระภาค ฯลฯ ดวยจักษุเพียงดังทิพย  
คร้ันแลวไดหายไปในพระวหิารเชตวนัปรากฏแลวในพรหมโลกนั้น ปานดังบุรุษมีกําลัง ฯลฯ  
ฉะนั้น ฯ            
    ลําดับนั้นแล ทานพระมหากัปปนะอาศัยปจฉิมทิศ นั่งขัดสมาธิในเวหา   เบ้ืองบน 
พรหมนั้น (แต) ต่ํากวาพระผูมีพระภาค เขาเตโชธาตุกสิณแลว ฯ     
        [๕๗๘] คร้ังนั้นแล ทานพระอนุรุทธไดมีความคิดนี้วา บัดน้ีพระผูมีพระภาคประทับ 
อยู ณ ท่ีไหนหนอแล ทานพระอนุรุทธไดเหน็แลวแลซ่ึงพระผูมีพระภาค ฯลฯ ดวยจกัษเุพียง 
ดังทิพย คร้ันแลวไดหายไปในพระวิหารเชตวัน ปรากฏแลวในพรหมโลกน้ัน ปานดังบุรุษมี 
กําลัง ฯลฯ ฉะนั้น ฯ           
    ลําดับนั้นแล ทานพระอนรุุทธ อาศัยทิศอุดรนั่งขัดสมาธิในวิเวหาเบ้ืองบนของ 
พรหมนั้น (แต) ต่ํากวาพระผูมีพระภาค เขาเตโชธาตุกสิณแลว ฯ         
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        [๕๗๙] คร้ังนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะพรหมดวย คาถาวา     
ผูมีอายุ ทิฐิในกอนของทาน แมในวันนี้ก็ยงัมีแกทานหรือ ทานเห็น 
พระผูมีพระภาคผูเปนไปลวงวิเศษ ผูเปนเบ้ืองหนาของสัตวในพรหม 
โลกหรือ ฯ 
        [๕๘๐] พรหมนั้นตอบวา ขาแตทานผูนิรทุกข ทิฐิในเกากอน ของขาพเจามิไดมี 
แกขาพเจา ขาพเจายอมเห็นพระผูมีพระภาคผูเปนไปลวงวิเศษ ผูเปน 
เบ้ืองหนาของสัตวในพรหมโลก ไฉนในวนันี้ ขาพเจาจะพึงกลาววา "เรา 
เปนผูเท่ียงเปนผูติดตอกัน" ดงันี้เลา ฯ 
        [๕๘๑] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคยงัพรหมนั้นใหสลดใจแลว ไดหายไปใน 
พรหมโลกน้ัน ปรากฏแลวในพระวิหารเชตวันปานดังบุรุษมีกําลังพึงเหยียดออกซ่ึงแขนที่คูเขา  
หรือพึงคูเขาซ่ึงแขนท่ีไดเหยยีดออกแลว ฉะนั้น ฯ  
    ลําดับนั้นแล พรหมไดเรียกพรหมปาริสัชชะ  องคหนึ่งมาวา แนะทานผูนิรทุกข ทาน 
จงมา ทานจงเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะจนถึงท่ีอยู คร้ันแลว  จงกลาวกะทานพระมหา 
โมคคัลลานะอยางนี้วา ขาแตทานผูนิรทุกข สาวกท้ังหลาย   ของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น  
แมเหลาอ่ืนซ่ึงมีฤทธ์ิมากมีอานุภาพมาก เหมือน กับทานพระมหาโมคคัลลานะ ทานพระกัสสป  
ทานพระกัปปนะและทานพระอนุรุทธะผูเจริญ ก็ยังมีอยูหรือหนอแล ฯ        
    พรหมปาริสัชชะนั้นรับคําของพรหมนัน้วา อยางนั้นทานผูนิรทุกข แลว หายไปใน 
พรหมโลกน้ัน ปรากฏแลวขางหนาทานพระมหาโมคคัลลานะ ปานดัง บุรุษมีกําลัง ฯลฯ ฉะนั้น ฯ           
        [๕๘๒] คร้ังนั้นแล พรหมปาริสัชชะนั้น อภวิาททานพระมหาโมคคัลลานะแลว  
ไดยืนอยูในท่ีควรสวนขางหนึ่ง    
    พรหมปาริสัชชะนั้นยนื ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวไดกลาวคํานีก้ะทาน  พระมหา 
โมคคัลลานะวา ขาแตทานผูนิรทุกข สาวกท้ังหลายของพระผูมีพระภาคพระองคนั้นแมเหลาอ่ืน 
ซ่ึงมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากเหมือนกับทานพระมหาโมคคัลลานะ ทานพระกัสสป ทานพระ 
กัปปนะ และทานพระอนุรุทธะก็ยังมีอยู   หรือหนอ ฯ   
        [๕๘๓] ลําดับนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะพรหมปาริสัชชะดวยคาถาวา     
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สาวกท้ังหลายของพระพุทธเจา ซ่ึงไดวิชชา ๓ บรรลุอิทธิวิธีญาณ และ 
ฉลาดในเจโตปริยญาณ หมดอาสวะ ไกลจากกิเลส มีอยูมาก  
ดังนี้ ฯ 
        [๕๘๔] ลําดับนั้นแล พรหมปาริสัชชะนั้นชืน่ชมอนุโมทนาภาษติของ ทานมหาโมคคัล 
ลานะแลว เขาไปหาพรหมนัน้ถึงท่ีอยู คร้ันแลวไดกลาวคํานี้กะพรหมนัน้วา ขาแตทานผู 
นิรทุกข พระมหาโมคคัลลานะกลาวเชนนีว้า     
สาวกท้ังหลายของพระพุทธเจา ซ่ึงไดวิชชา ๓ บรรลุอิทธิวิธีญาณ และ 
ฉลาดในเจโตปริยญาณ หมดอาสวะ ไกลจากกิเลส มีอยูมาก ดังนี้ ฯ 
        [๕๘๕] พรหมปาริสัชชะไดกลาวคํานี้แลว พรหมมีใจยนิดีช่ืนชมภาษิต ของพรหม 
ปาริสัชชะนั้นแล ฯ            
                       ปมาทสูตรท่ี ๖          
        [๕๘๖] สาวัตถีนิทาน ฯ            
    ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเปนผูประทับพักกลางวนั หลีกเรนอยู ฯ   
    คร้ังน้ันแล สุพรหมปจเจกพรหม และสุทธาวาสปจเจกพรหมเขาไป ใกลท่ีประทับของ 
พระผูมีพระภาค คร้ันแลวไดยืนพิงบานประตูคนละขาง ฯ     
    ลําดับนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหมไดกลาวกะสุทธาวาสปจเจกพรหมวา แนะทานผูนิรทุกข  
ไมใชกาลอันควรท่ีจะเขาเฝาพระผูมีพระภาคกอน พระผูมีพระภาคทรงประทับพักกลางวันหลีกเรน 
อยู ก็พรหมโลกโนนบริบูรณและเบิกบาน แลว แตพรหมในพรหมโลกนั้น ยอมอยูดวยความ 
ประมาท แนะทานผูนิรทุกข มาไปดวยกนั เราท้ังหลายจักเขาไปยังพรหมโลกนั้น คร้ันแลวพึง 
ยังพรหมนัน้ใหสลดใจ       
    สุทธาวาสปจเจกพรหมไดรับคําของสุพรหมปจเจกพรหมแลว ฯ     
    คร้ังน้ันแล สุพรหมปจเจกพรหมและสุทธาวาสปจเจกพรหม ไดหายไป  จากเบ้ือง 
พระพักตรของพระผูมีพระภาค ปรากฏแลวในพรหมโลกนั้น ปานดังบุรุษมี กําลัง ฯลฯ ฉะนั้น ฯ       
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    พรหมนั้นไดเห็นแลวแลซ่ึงพรหมท้ังหลายเหลานัน้ ผูมาอยูแตท่ีไกลเทียว     คร้ันแลว  
ไดกลาวคํานี้กะพรหมเหลานัน้วา แนะทานผูนิรทุกขท้ังหลาย เชิญเถิด   พวกทานมากนัแตท่ี 
ไหนหนอ ฯ          
    พรหมเหลานั้นกลาววา แนะทานผูนิรทุกข พวกเรามาแตสํานักของ   พระผูมีพระภาค 
 ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น แนะทานผูนิรทุกข กท็านจะไปสูท่ีบํารุงของ 
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาบางหรือ ฯ          
        [๕๘๗] เม่ือพรหมเหลานั้นกลาวแลวเชนนี้แล พรหมนั้นอดกล้ันคํานั้น ไมได จึง 
นิรมิตตนเปนพันตน แลวไดกลาวคํานี้กะสุพรหมปจเจกพรหมวา ฯ    
    "แนะทานผูนิรทุกข ทานเห็นอิทธานุภาพเห็นปานดังนี้ของเราหรือไม" ฯ            
    สุพรหมปจเจกพรหมกลาววา "แนะทานผูนิรทุกข เราเห็นอยูแลซ่ึง  อิทธานุภาพเหน็ 
ปานดั่งนี้ของทาน" ฯ  
   พรหมนั้นกลาววา "แนะทานผูนิรทุกข เราน้ันแลเปนผูมีฤทธ์ิมากอยางนี้     มีอานุภาพ 
มากอยางนี้ จักไปสูท่ีบํารุงของสมณะหรือพราหมณอ่ืนทําไม" ฯ      
        [๕๘๘] ลําดับนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหมนิรมิตตนเปนสองพันตน แลวไดกลาวคํานี ้
กะพรหมวา          
    "แนะทานผูนิรทุกข ทานเห็นอิทธานุภาพ เห็นปานดังนี้ของเราหรือไม" ฯ           
    พรหมนั้นกลาววา "แนะทานผูนิรทุกข เราเห็นอยูแลซ่ึงอิทธานุภาพ  เห็นปานดั่งนีข้อง 
ทาน ฯ 
    สุพรหมปจเจกพรหมกลาววา "แนะทานผูนิรทุกข พระผูมีพระภาคพระองคนั้นเทานั้น 
เปนผูมีฤทธ์ิมากกวา และมีอานุภาพใหญกวาทานและเราดวย ฯ       
    "แนะทานผูนิรทุกข ทานพึงไปสูท่ีบํารุงของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูเปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจา" ฯ 
        [๕๘๙] คร้ังนั้นแล พรหมนั้นไดกลาวกะสุพรหมปจเจกพรหมดวย  คาถาวา    
"แนะพรหม ครุธ ๓๐๐ หงส ๔๐๐ เหยีย่วตะไกร  ๕๐๐  และวิมาน 
ของเราผูมีฌานนี้นั้นยอมรุงโรจนสองสวางอยูในทิศอุดร" ฯ 
        [๕๙๐] สุพรหมปจเจกพรหมกลาววา   



พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาท่ี 181 
    "วิมานของทานนั้นถึงจะรุงโรจนสองสวางอยูในทิศอุดรก็จริง ถึงเชนนั้นเพราะเหน็โทษ 
ในรูป [และ] เพราะเหน็รูปอันหวัน่ไหวดวยความหนาวเปนตนอยู เปนนิจ ฉะนัน้พระศาสดา 
ผูมีเมธาดีจึงไมยินดใีนรูป"          
        [๕๙๑] คร้ังนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหมและสุทธาวาสปจเจกพรหม  ยังพรหมนั้นให 
สลดใจแลวหายไปในท่ีนั้นเอง ฯ      
     ก็พรหมนัน้ โดยสมัยตอมาไดไปสูท่ีบํารุงของพระผูมีพระภาคผูเปน พระอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาแลวแล ฯ  
                    ปฐมโกกาลิกสูตรท่ี ๗       
        [๕๙๒] สาวัตถีนิทาน ฯ            
    ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงประทับพักกลางวนัหลีกเรนอยูแลว ฯ    
    คร้ังน้ันแล สุพรหมปจเจกพรหมและสุทธาวาสปจเจกพรหมเขาไปใกล   ท่ีประทับของ 
พระผูมีพระภาค คร้ันแลวไดยืนพิงบานประตูคนละขาง ฯ         
        [๕๙๓] ลําดับนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหมปรารภพระโกกาลิกภกิษุ ไดกลาวคาถานี้ใน 
สํานักพระผูมีพระภาควา         
"ใครผูมีปญญาในโลกน้ี จะพึงกําหนดวดัซ่ึงพระขีณาสพผูมีคุณอันใครๆ  
ประมาณไมได เราเห็นวาผูนั้นไมมีธุตธรรมเปนปุถุชน วัดอยูซ่ึง 
พระขีณาสพผูมีคุณ อันใครๆ ประมาณมิได ฯ 
                       ติสสกสูตรท่ี ๘         
        [๕๙๔] สาวัตถีนิทาน ฯ            
    ก็โดยสมัยนัน้แล พระผูมีพระภาคทรงประทับพักกลางวันหลีกเรนอยูแลว ฯ      
    คร้ังน้ันแล สุพรหมปจเจกพรหมและสุทธาวาสปจเจกพรหมเขาไปใกล   ท่ีประทับของ 
พระผูมีพระภาค คร้ันแลวไดยืนพิงบานประตูคนละขาง ฯ         
        [๕๙๕] ลําดับนั้นแล สุทธาวาสปจเจกพรหมปรารภกตโมรกติสสกภิกษ ุ ไดกลาวคาถานี้ 
ในสํานักของพระผูมีพระภาควา       
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ใครผูมีปญญาในโลกนี้จะพงึกําหนดวดัซ่ึงพระขีณาสพผูมีคุณ  อันใครๆ  
ประมาณไมได เราเห็นวาผูนั้นไมมีธุตธรรม  เปนคนไมมีปญญา วัดอยู 
ซ่ึงพระขีณาสพผูมีคุณอันใครๆประมาณมิได 
                      ตุทุพรหมสูตรท่ี ๙       
        [๕๙๖] สาวัตถีนิทาน ฯ            
    ก็โดยสมัยนัน้แล พระโกกาลิกภิกษุ เปนผูอาพาธ ถึงความลําบากเปนไขหนัก ฯ           
    คร้ังน้ันแล ตุทุปจเจกพรหม เม่ือราตรีปฐมยามลวงไปแลวมีรัศมีอันงามยิ่งนกั ยังพระ 
วิหารเชตวันท้ังส้ินใหสวาง เขาไปหาพระโกกาลิกภิกษจุนถึงท่ีอยู คร้ันแลวไดยืนในเวหาส  
กลาวคํานี้กะพระโกกาลิกภิกษุวา           
    "ขาแตทานโกกาลิก ทานจงทําจิตใหเล่ือมใสในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ  
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เปนผูมีศีลเปนที่รัก" ฯ     
    พระโกกาลิกภิกษุถามวา "ผูมีอายุ ทานเปนใคร" ฯ         
    ตุทุปจเจกพรหมตอบวา "เราคือตุทุปจเจกพรหม" ฯ           
    พระโกกาลิกภิกษุกลาววา "ผูมีอายุ พระผูมีพระภาคไดทรงพยากรณทานแลววาเปน 
พระอนาคามี มิใชหรือ ไฉนเลา ทานจึงยังมาเท่ียวอยูในท่ีนี้ จงเหน็เถิดวา ก็นีเ่ปนความผิด 
ของทานเพียงไร ฯ        
        [๕๙๗] ตทุุปจเจกพรหมไดกลาววา 
ชนพาลเม่ือกลาวคําเปนทุพภาษิต ช่ือวายอมตัดตนดวย   ศัสตราใด ก็ศัสตรา 
นั้นยอมเกิดในปากของบุรุษผูเกิดแลว ฯผูใดสรรเสริญผูท่ีควรถูกติ หรือ 
ติผูท่ีควรไดรับความสรรเสริญผูนั้นช่ือวาส่ังสมโทษดวยปาก เพราะ 
โทษน้ัน เขายอมไมประสบความสุข ฯ 
ความปราชัยดวยทรัพย ในเพราะการพนนัท้ังหลาย พรอมดวยส่ิงของ 
ของตนท้ังหมดก็ดี พรอมดวยตนกด็ี ก็เปนโทษเพียงเล็กนอย ฯ  
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บุคคลใดทําใจใหประทุษรายในทานผูปฏิบัติดีท้ังหลาย ความประทุษราย 
แหงใจของบุคคลน้ันเปนโทษใหญกวา ฯ 
บุคคลต้ังวาจาและใจอันลามกไว เปนผูมักติเตียนพระอริยเจา  ยอมเขา 
ถึงนรก ซ่ึงมีปริมาณแหงอายถึุงแสนสามสิบหกนิรัพพุท กัปหาอัพพุท  ฯ 
                    ทุติยโกกาลิกสูตรท่ี ๑๐    
        [๕๙๘] สาวัตถีนิทาน ฯ            
    คร้ังน้ันแล พระโกกาลิกภกิษุเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  คร้ันแลวถวาย 
อภิวาทพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ      
    พระโกกาลิกภิกษุนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกราบทูลคํานี้ กะพระผูมีพระภาควา     
    "พระเจาขา พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมีความปรารถนาลามก  ไปแลวสูอํานาจ 
แหงความปรารถนาอันลามก" ฯ         
        [๕๙๙] เม่ือพระโกกาลิกภิกษุกลาวเชนนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัส คํานี้กะพระ 
โกกาลิกภกิษวุา           
    "โกกาลิก กเ็ธออยาไดกลาวเชนนี้ โกกาลิก ก็เธออยาไดกลาวเชนนี้ โกกาลิก เธอ 
จงทําจิตใหเล่ือมใสในภกิษช่ืุอวาสารีบุตรและโมคคัลลานะ ภกิษุช่ือวาสารีบุตรและโมคคัลลานะ 
เปนผูมีศีลเปนที่รัก" ฯ           
    แมคร้ังท่ีสองแล พระโกกาลิกภิกษกุ็ไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาควา            
    "พระเจาขา บุคคลผูมีวาจาควรเช่ือไดควรไวใจไดของขาพระองคจะมีอยูก็จริง ถึงเชนนั้น 
แล พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะก็ยังเปนผูปรารถนาลามก ไปแลวสูอํานาจแหงความ 
ปรารถนาลามก ฯ        
     แมคร้ังท่ีสองแล พระผูมีพระภาคก็ไดตรัสคํานี้กะพระโกกาลิกภิกษวุา  
    "โกกาลิก กเ็ธออยาไดกลาวเชนนี้ โกกาลิก ก็เธออยาไดกลาวเชนนี้ โกกาลิก เธอ 
จงทําจิตใหเล่ือมใสในภกิษช่ืุอวาสารีบุตรและโมคคัลลานะ ภกิษุ ช่ือวาสารีบุตรและโมคคัลลานะ 
เปนผูมีศีลเปนที่รัก ฯ         
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    แมคร้ังท่ีสามแล พระโกกาลิกภิกษุก็ทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาควา       
    "ฯลฯ ไปแลวสูอํานาจแหงความปรารถนาอันลามก" ฯ            
    แมคร้ังท่ีสามแล พระผูมีพระภาคก็ตรัสคํานี้กะพระโกกาลิกภิกษุวา      
    "ฯลฯ ภิกษช่ืุอวาสารีบุตรและโมคคัลลานะเปนผูมีศีลเปนท่ีรัก ฯ      
        [๖๐๐] ลําดับนั้นแล พระโกกาลิกภิกษลุุกจากอาสนะถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค  
กระทําประทักษิณหลีกไปแลว ฯ       
    ก็เม่ือพระโกกาลิกภิกษหุลีกไปแลวไมนาน ตอมท้ังหลายขนาดเมล็ด พรรณผักกาดไดผุด 
ข้ึนท่ัวกายของเธอ ตอมเหลานั้นไดโตข้ึนเปนขนาดถ่ัวเขียว  แลวก็โตข้ึนเปนขนาดถ่ัวดํา แลว 
ก็โตข้ึนเปนขนาดเมล็ดพดุซา แลวก็โตข้ึนเปน ขนาดลูกพุดซา แลวก็โตข้ึนเปนขนาดผลมะขาม 
ปอม แลวก็โตข้ึนเปนขนาด  ผลมะตูมออน แลวก็โตข้ึนเปนขนาดผลมะตูม ตอจากนัน้ก็แตกท่ัว  
แลวหนอง   และเลือดหล่ังไหลออกแลว ฯ           
    คร้ังน้ันแล พระโกกาลิกภกิษุไดกระทํากาละแลว เพราะอาพาธอันนัน้เอง คร้ันกระทํา 
กาละแลวก็เขาถึงปทุมนรก  เพราะจิตอาฆาตในพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ ฯ      
        [๖๐๑] คร้ังนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหม เม่ือราตรีปฐมยามลวงแลว  มีรัศมีงามยิ่งนัก ยัง 
พระวหิารเชตวันท้ังส้ินใหสวางเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี ประทับ คร้ันแลวถวายอภวิาทพระ 
ผูมีพระภาค แลวไดยนือยู ณ ท่ีควรสวน  ขางหนึ่ง ฯ 
    ทาวสหัมบดีพรหมยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาควา     
    พระเจาขา พระโกกาลิกภกิษุไดกระทํากาละแลว และเขาถึงแลว  ซ่ึงปทุมนรก เพราะจิต 
อาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ฯ    
    ทาวสหัมบดีพรหมไดกลาวคํานี้แลว คร้ันแลวถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค กระทํา 
ประทักษณิแลวหายไปในท่ีนั้นแล ฯ     
        [๖๐๒] คร้ันลวงราตรีนั้นแลว พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลาย มาวา ภกิษุ 
ท้ังหลาย  เม่ือคืนนี้ทาวสหัมบดีพรหมเม่ือราตรีลวงปฐมยามไปแลว  มีรัศมีงามยิ่งนัก ยังวหิาร 
เชตวันท้ังส้ินใหสวาง เขาไปหาเราถึงท่ีอยู คร้ันแลว  ไหวเราแลวไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง ฯ    
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    ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทาวสหมับดีพรหมยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวแล ไดกลาวคํานี ้
กะเราวาพระเจาขา พระโกกาลิกภิกษุไดกระทํากาละแลว และเขาถึงแลวซ่ึงปทุมนรก เพราะจิตอาฆาต 
ในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ฯ  
    ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทาวสหมับดีพรหมไดกลาวคํานี้แลว คร้ันแลว   ไหวเรากระทํา 
ประทักษณิ แลวหายไปในท่ีนั้นเอง ฯ   
        [๖๐๓] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลคํานี้  กะพระผูมีพระภาควา  
"พระเจาขา ประมาณแหงอายุในปทุมนรกนานเทาไรหนอ ฯ   
   พระผูมีพระภาคตรัสวา "ดกูรภิกษุ ประมาณแหงอายุในปทุมนรกนานแล อันใครๆ  
ไมกระทําไดโดยงาย เพื่ออันนับวาเทานี้ป หรือวาเทานี้รอยป หรือวาเทานี้พันป หรือวาเทานี ้
แสนป ฯ            
    ภิกษนุั้นทูลถามวา พระเจาขา พระองคอาจท่ีจะทรงกระทําอุปมา         ไดหรือ ฯ   
        [๖๐๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา "ดูกรภกิษุ เราอาจอยู แลวตรัสวา   ดูกรภกิษุ เปรียบ 
เหมือนเกวยีนบรรทุกงาแหงชาวโกศลซ่ึงบรรทุกงาได ๒๐ ขารี    บุรุษพึงเก็บงาข้ึนจากเกวียนนั้น 
โดยลวงรอยปๆ  ตอเมล็ดหนึง่ๆ ฯ          
    "ดูกรภกิษุ เกวยีนบรรทุกงาแหงชาวโกศลซ่ึงบรรทุกงาได ๒๐ ขารีนัน้   พึงถึงความส้ิน 
ไปหมดไป เพราะความเพียรนี้เร็วกวา สวนอัพพุทนรกหนึ่งยังไม ถึงความส้ินหมดไปเลย ฯ   
    "ดูกรภกิษุ ๒๐ อัพพุทนรกเปนหนึ่งนิรัพพุทนรก ๒๐ นิรัพพุทนรกเปน  หนึ่งอพพนรก 
 ๒๐ อพพนรกเปนหนึ่งอฏฏนรก ดูกรภิกษ ุ๒๐ อฏฏนรกเปน   หนึ่งอหหนรก ๒๐ อหหนรกเปน 
หนึ่งกุมุทนรก ๒๐ กุมุทนรกเปนหนึ่งโสคันธิก   นรก ดกูรภิกษุ ๒๐ โสคันธิกนรกเปนหนึ่งอุปปลก 
นรก ๒๐ อุปปลกนรกเปน หนึ่งปุณฑริกนรก ๒๐ ปุณฑริกนรกเปนหนึง่ปทุมนรก ดูกรภิกษุ  
ก็ภิกษุโกกาลิก เขาถึงปทุมนรกแลวแล เพราะจิตอาฆาตในภกิษุ ช่ือวาสารีบุตรและโมคคัลลานะ ฯ            
        [๖๐๕] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษตินี้  จบลงแลว จึงได 
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา       
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ชนพาลเม่ือกลาวคําเปนทุพภาษิตช่ือวายอมตัดตนดวยศัสตราใดก็ศัสตรา 
นั้นยอมเกิดในปากของบุรุษผูเกิดแลว ฯ 
ผูใดสรรเสริญผูท่ีควรถูกติ หรือติผูท่ีควรไดรับความสรรเสริญผูนั้นชื่อ 
วาส่ังสมโทษดวยปาก เพราะโทษนั้น เขายอมไมประสบความสุข ฯ 
ความปราชัยดวยทรัพยในเพราะการพนนัท้ังหลาย พรอมดวยส่ิงของ 
ของตนท้ังหมดก็ดี พรอมดวยตนกด็ี ก็เปนโทษเพียงเล็กนอยๆ ฯ 
บุคคลใดทําใจใหประทุษรายในทานผูปฏิบัติดีท้ังหลาย ความประทุษราย 
แหงใจของบุคคลน้ันเปนโทษใหญกวา ฯ 
บุคคลต้ังวาจาและใจอันลามกไว เปนผูมักติเตียนพระอริยเจายอมเขา 
ถึงนรกซ่ึงมีปริมาณ แหงอายุถึงแสนสามสิบหกนิรัพพทุ กับหาอัพพทุะ ฯ 
                       จบวรรคท่ี ๑            
                       _______  
    รวมพระสูตรในปฐมวรรคน้ี มี ๑๐ สูตร คือ อายาจนสูตรท่ี ๑ คารวสูตรท่ี ๒ พรหม 
เทวสูตรท่ี ๓ พกพรหมสูตรท่ี ๔ อปราทิฏฐิสูตรท่ี ๕ ปมาทสูตรท่ี ๖โกกาลิกสูตรท่ี ๗  
ติสสกสูตรท่ี ๘ ตุทุพรหมสูตรท่ี ๙ อปรโกกาลิกสูตรท่ี ๑๐ ฯ            
                       ________             
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                       ทุติยวรรคท่ี ๒         
                     สนังกุมารสูตรท่ี ๑       
        [๖๐๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้        
    สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีฝงแมน้ําสัปปนี เขตพระนครราชคฤห ฯ   
    คร้ังน้ันแล สนังกุมารพรหม เม่ือราตรีปฐมยามลวงไปแลวมีรัศมีอันงดงามยิ่ง ยังฝง 
แมน้ําสัปปนีท้ังส้ินใหสวางแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ คร้ันแลวถวายอภิวาท 
พระผูมีพระภาค แลวไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวน ขางหนึ่ง ฯ 
        [๖๐๗] สนังกุมารพรหม ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวไดภาษติ คาถานี้ใน 
สํานักแหงพระผูมีพระภาควา 
กษัตริยเปนผูประเสริฐท่ีสุดในหมูชนผูรังเกียจดวยโคตร แตทานผูถึง 
พรอมดวยวิชชาและจรณะ เปนผูประเสริฐท่ีสุดในเทวดาและมนุษย ฯ 
        [๖๐๘] สนังกุมารพรหมไดกราบทูลคํานี้แลว พระศาสดาไดทรงพอพระทัยแลว ฯ            
    คร้ังน้ันแล สนังกุมารพรหมทราบวา พระศาสดาทรงพอพระทัยตอเรา  ถวายอภวิาท 
พระผูมีพระภาค ทําประทักษณิแลวอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ        
                      เทวทัตตสูตรท่ี ๒        
        [๖๐๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้        
    สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีภเูขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห   ในเม่ือพระ 
เทวทัตตหลีกไปแลวไมนาน ฯ            
    คร้ังน้ันแล ทาวสหัมบดีพรหม เม่ือราตรีปฐมยามลวงไปแลว มีรัศมี อันงดงามยิ่ง  
ยังภูเขาคิชฌกฏูท้ังส้ินใหสวางแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ ถวายอภวิาทพระผูมี 
พระภาคแลวไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ    
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        [๖๑๐] ทาวสหัมบดีพรหมยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวปรารภพระเทวทัตต  
ไดภาษิตคาถานี้ในสํานกัพระผูมีพระภาควา            
ผลกลวยแลยอมฆาตนกลวย ขุยไผยอมฆาตนไผ ขุยออยอมฆาตนออ  
สักการะยอมฆาบุรุษช่ัว เหมือนลูกในทองฆาแมมาอัศดร ฉะนั้น ฯ 
                     อันธกวินทสูตรท่ี ๓       
        [๖๑๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในอันธกวินทคาม ในแควนมคธ ฯ  
    ก็โดยสมัยนัน้แล พระผูมีพระภาคประทับนั่งอยูในท่ีแจงในราตรีอันมืด และฝนกําลังตก 
ประปรายอยู ฯ           
     ลําดับนั้นแล ทาวสหัมบดพีรหม เม่ือราตรีปฐมยามลวงไปแลว มีรัศมีอันงดงามยิ่ง  
ยังอันธกวินทคามท้ังส้ินใหสวางแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค   ถึงที่ประทับ ถวายอภวิาทพระผูมี 
พระภาคแลวไดยืนอยู ณ ท่ีควรขางหนึ่ง ฯ 
        [๖๑๒] ทาวสหัมบดีพรหมยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดภาษิตคาถาเหลานี้ 
ในสํานักพระผูมีพระภาควา            
ภิกษพุึงเสพท่ีนอนและท่ีนั่งอันสงัด พึงประพฤติเพื่อความหลุดพนจาก 
สัญโญชน ถาวาภกิษุไมพึงไดความยนิดีในท่ีนั้นไซร ก็พึงเปนผูมีตน 
อันรักษาแลว มีสติ พึงอยูในหมูภิกษุผูเที่ยวไปอยูจากตระกูลสูตระกูล  
เพื่อบิณฑบาต มีอินทรียอันคุมครองแลว มีปญญารักษาตน มีสติ พึง 
เสพท่ีนอนและท่ีนั่งอันสงัด ภิกษพุนแลวจากภยั นอมไปแลวในธรรม 
อันไมมีภยั ปราศจากความสยดสยอง นั่งอยูแลวในท่ีมีสัตวเล้ือยคลาน  
อันนากลัว สายฟาฉวดัเฉวยีน ฝนตกในราตรีอันมืด ก็ขาพระองคไม 
อาจกําหนดนบัในใจของขาพระองคไดเลยวา เหตุนี้ขาพระองคเคยเหน็ 
แลวแน ขาพระองคไมกลาวถึงเหตุนี้วาเปนอยางนีใ้นพรหมจรรย (คือ 
ธรรมเทศนา) คราวหน่ึงเกิดมีพระขีณาสพผูละความตายไดมีจํานวนพนั 
 พระเสขะมากกวาหารอย และพระเสขะท้ังสิบ ท้ังรอย    ท้ังหมดถึง  
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กระแสมรรคแลว ไมไปสูกําเนิดสัตวดิรัจฉานสวนหมูสัตวนอกนี้เปน 
ผูมีสวนบุญดังนี้ เพราะกลัวมุสาวาท ฯ 
                      อรุณวตีสูตรท่ี ๔        
        [๖๑๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเชตวัน      อารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ฯ   
    ในท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย      ภิกษุเหลานั้น 
ทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ฯ         
        [๖๑๔] พระผูมีพระภาคไดตรัสคํานี้วา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมี มาแลว มีพระราชา 
พระนามวา "อรุณวา" ราชธานีของพระเจาอรุณวามีนามวา   "อรุณวตี" พระผูมีพระภาคอรหันต 
สัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขี ทรงเขาไปอาศัย ราชธานีอรุณวตีประทับอยู ฯ          
    ก็พระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขี ไดมีคูพระสาวก  นามวา 
พระอภภิูและพระสัมภวะ เปนคูพระสาวกท่ีเจริญเลิศ ฯ     
        [๖๑๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวาสิขี ตรัสเรียกภกิษุนามวาอภภิมูาวา ดูกรพราหมณ มาเถิด เราจักไปพรหมโลกช้ันใด 
ช้ันหนึ่งช่ัวกาล กวาจะถึงเวลาฉัน ฯ    
     ภิกษุอภภิูทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ   พระนามวาสิขีแลว ฯ     
    ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขี และ ภกิษุอภิภไูด 
หายไปจากอรุณวตีราชธานี ปรากฏในพรหมโลกนั้น เหมือนอยางบุรุษผูมีกําลังเหยยีดแขนท่ีงอเขา 
มาแลวออกไป หรืองอแขนท่ีเหยยีดออกไปแลวเขามา      ฉะนั้น ฯ    
    ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี  ตรัสกะภิกษุอภภิ ู
วา ดูกรพราหมณ ธรรมีกถาจงแจมแจงแกพรหม พรหมบริษัทและพรหมปาริสัชชะท้ังหลายเถิด  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุอภภิรัูบพระดํารัสของพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขี 
แลว แลวยังพรหม พรหมบริษัท และพรหมปาริสัชชะท้ังหลาย ใหเหน็แจง ใหสมาทาน  
ใหอาจหาญ ให    ร่ืนเริง ดวยธรรมมีกถาแลว ฯ         
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        [๖๑๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ไดยินวาในกาลนั้น พรหม พรหมบริษทั   และพรหมปาริสัชชะ 
ท้ังหลาย ยกโทษติเตียนโพนทะนาวา แนะทานผูเจริญ   นาอัศจรรยจริง ไมเคยมีมาเลย ก็เม่ือ 
พระศาสดาประทับอยูเฉพาะหนา เหตุไฉน     พระสาวกจงึแสดงธรรม ฯ    
    ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขี ตรัส  เรียกภกิษุ 
อภิภูมาวา ดกูรพราหมณ พรหม พรหมบริษัท และพรหมปาริสัชชะ เหลานั้นติเตียนวา แนะ 
ทานผูเจริญ นาอัศจรรยจริง ไมเคยมีมาเลย ก็เม่ือพระศาสดาประทับอยูเฉพาะหนา เหตุไฉน 
พระสาวกจึงแสดงธรรม ดูกรพราหมณ  ถาอยางนั้น เธอจงใหพรหม พรหมบริษัท และพรหม 
ปาริสัชชะท้ังหลายหลากใจ   ยิ่งข้ึนกวาประมาณ ฯ    
    ภิกษภุิอภูทูลรับพระดํารัส ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขีแลว  
มีกายปรากฏแสดงธรรมบาง มีกายไมปรากฏแสดงธรรมบาง มีกาย ปรากฏกึ่งหนึ่งตอนลาง ไม 
ปรากฏกึ่งหนึง่ตอนบนแสดงธรรมบาง มีกายปรากฏ   กึ่งหนึ่งตอนบน ไมปรากฏ กึ่งหนึ่งตอนลาง 
แสดงธรรมบาง ฯ      
        [๖๑๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ไดยินวา ในกาลนั้น พรหม พรหมบริษัท  และพรหม 
ปาริสัชชะท้ังหลาย ไดมีจิตพิศวงเกดิแลววา นาอัศจรรยจริง ไมเคย    มีมาเลย ทานผูเจริญท้ังหลาย   
ความท่ีสมณะผูเปนมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก ดูกรภิกษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล ภกิษุอภภิูไดกราบ 
ทูลพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขีวา พระเจาขา ขาพระองคยอมทราบ  
ขาพระองคเปนผูกลาว  วาจาเห็นปานนี้ ในทามกลางภิกษุสงฆวา ทานผูมีอายุท้ังหลาย เราอยูท่ี 
พรหมโลก      สามารถยังหม่ืนโลกธาตุใหรูแจมแจงดวยเสียงได ฯ           
    พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขีตรัสวา ดูกร พราหมณ เปนกาล 
ของเธอท่ีเธอยืนอยูท่ีพรหมโลก พึงยังหม่ืนโลกธาตุใหรูแจมแจงดวยเสียงได ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
พระอภภิูทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาค อรหนัตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขีวา อยางนัน้ 
พระเจาขา ดังนี้แลว ยืนอยูใน  พรหมโลก ไดภาษิตคาถาเหลานี้วา     
ทานท้ังหลายจงริเร่ิม จงกาวหนา จงประกอบ (ความเพยีร)ในพระ 
พุทธศาสนา จงกําจัดเสนาแหงมัจจุเหมือนชางกําจัดเรือนไมออ ฉะนั้น  
ผูใดจักไมประมาทในพระธรรมวินัยนี้อยู ผูนั้นจักละสงสารคือชาติ แลว 
กระทําท่ีสุดแหงทุกขได ฯ  
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[๖๑๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนาม 
วาสิขี และภกิษุอภภิูยังพรหม พรหมบริษทั และพรหมปาริสัชชะ  ท้ังหลายใหหลากใจแลว ได 
หายไปจากพรหมโลกนั้น (มา) ปรากฏในอรุณวตี ราชธานี เหมือนบุรุษผูมีกําลังเหยยีดแขนท่ีงอ 
เขามาแลวออกไป หรืองอแขนท่ีเหยยีดออกไปแลวเขามาฉะน้ัน ดกูรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล  
พระผูมีพระภาค        อรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขี ตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายมาวา ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย เม่ือภกิษุอภภิยูืนอยูในพรหมโลก กลาวคาถาท้ังหลายอยู เธอท้ังหลาย ไดยินหรือไม ฯ         
    ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา เม่ือภิกษุอภภิูยนือยูในพรหมโลก กลาวคาถา  ท้ังหลายอยู  
ขาพระองคท้ังหลายไดยินแลว พระเจาขา ฯ      
    พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขี ตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ก็เม่ือภกิษุอภภิูยืนอยูในพรหมโลก กลาวคาถาท้ังหลายอยู เธอท้ังหลาย    ไดยินวาอยางไร ฯ      
    ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา พระเจาขา เม่ือภิกษุอภภิูยืนอยูในพรหมโลก กลาวคาถา 
ท้ังหลายอยู ขาพระองคท้ังหลายไดยนิอยางนี้วา   
"ทานท้ังหลายจงริเร่ิม จงกาวหนา จงประกอบ (ความเพยีร)ใน 
พระพุทธศาสนา จงกําจดัเสนาแหงมัจจุเหมือนชางกําจัดเรือนไมออ  
ฉะนั้น ผูใดจักไมประมาทในพระธรรมวินัยนี้อยู ผูนั้นจักละสงสารคือ 
ชาติ แลวจกักระทําท่ีสุดทุกขไดพระเจาขา ฯ 
    เม่ือภิกษุอภภิูยืนอยูในพรหมโลกกลาวคาถาท้ังหลายอยู ขาพระองค  ท้ังหลายไดยินแลว 
อยางนี้ ฯ        
        [๖๑๙] พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขีตรัสวา ดีละ    ดีละ  
ภิกษุท้ังหลาย ดีแท ภกิษุท้ังหลาย เม่ือภกิษุอภภิูยืนอยูในพรหมโลก กลาว  คาถาท้ังหลายอยู  
เธอท้ังหลายไดยินแลว ฯ        
    พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุท้ังหลายเหลานัน้มีใจ ยินดีช่ืนชมภาษิต 
ของพระผูมีพระภาคแลว ดังนี้แล ฯ            
                     ปรินิพพานสูตรท่ี ๕       
        [๖๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีสาลวัน อันเปนท่ีแวะพัก แหงมัลล 
กษัตริยท้ังหลาย เขตเมืองกุสินารา ระหวางแหงสาลพฤกษท้ังคู  ในสมยัจะเสด็จปรินพิพาน ฯ             
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    คร้ังน้ันแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรภกิษุ    ท้ังหลาย เอาเถิด  
บัดนี้ เราขอเตือนเธอท้ังหลายวา สังขารท้ังหลายมีความเส่ือม ไปเปนธรรมดา เธอท้ังหลาย 
จงยังกจิท้ังปวงใหถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิดดังนี้ นี้เปนวาจาคร้ังสุดทายของตถาคต ฯ        
        [๖๒๑] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงเขาปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานแลว ทรง 
เขาทุติยฌาน ออกจากทุตยิฌานแลว ทรงเขาตติยฌาน ออกจากตติยฌานแลว ทรงเขาจตุตถฌาน 
ออกจากจตตุถฌานแลว ทรงเขาอากาสานัญจายตนฌาน ออกจากอากาสานัญจายตนฌานแลว  
ทรงเขาวิญญาณัญจายตนฌาน ออกจากวิญญาณัญจายตนฌานแลว ทรงเขาอากิญจัญญายตนฌาน  
ออกจากอากิญจัญญายตนฌานแลว ทรงเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ออกจากเนวสัญญานา 
สัญญายตนฌานแลว ทรงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติแลว 
 ทรงเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนฌานแลว ทรงเขา 
อากิญจัญญายตนฌาน ออกจากอากิญจัญญายตนฌานแลว ทรงเขาวิญญาณัญจายตนฌาน ออกจาก 
วิญญานัญจายตนฌานแลว ทรงเขาอากาสานัญจายตนฌาน ออกจากอากาสานัญจายตนฌานแลว  
ทรงเขาจตุตถฌาน ออกจากจตุตถฌานแลว ทรงเขาตติยฌาน ออกจากตติยฌานแลว ทรงเขา 
ทุติยฌานออกจากทุติยฌานแลว ทรงเขาปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานแลว ทรงเขาทุติยฌาน 
ออกจากทุตยิฌานแลว ทรงเขาตติยฌาน ออกจากตติยฌานแลว ทรงเขาจตุตถฌานพระผูมี 
พระภาคออกจากจตุตถฌานแลว เสด็จปรินิพพานในลําดับนั้น ฯ 

[๖๒๒] เม่ือพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลว ทาวสหัมบดพีรหมไดกลาว  คาถานี้พรอมกับ 
กาลเปนท่ีปรินิพพานวา 
สัตวทุกหมูเหลา จักทอดท้ิงรางกายไวในโลก พระตถาคตผูศาสดา  
ผูหาบุคคลเปรียบมิไดในโลก ถึงแลวซ่ึงกําลังพระญานเปนพระสัมพุทธ 
เชนนี้ ยังปรินพิพานแลว ฯ 

[๖๒๓] เม่ือพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลว ทาวสักกะผูเปนใหญของทวยเทพไดกลาว 
คาถานี้ พรอมกับกาลเปนท่ีปรินิพพานวา 
สังขารท้ังหลาย ไมเท่ียงหนอ มีความเกิดขึน้ และเส่ือมไปเปนธรรมดา  
เกิดข้ึนแลวยอมดับไป ความเขาไปสงบสังขารเหลานั้นเปนสุข ฯ 

[๖๒๔] เม่ือพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลว ทานพระอานนทไดกลาวคาถานี้พรอมกับ 
กาลเปนท่ีปรินิพพานวา  
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เม่ือพระสัมพทุธเจาผูประกอบดวยอาการอันประเสริฐท้ังปวงปรินิพพาน 
แลว ความสยดสยอง (และ) ความชูชันแหงขนไดมีแลวในกาลนั้น ฯ 

[๖๒๕] เม่ือพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลว ทานพระอนรุุทธไดกลาวคาถานี้ พรอมกับ 
กาลเปนท่ีปรินิพพานวา 

ลมอัสสาสะปสสาสะ (หายใจเขาออก) มิไดมีแลวแดพระผูมีพระภาค 
ผูมีจิตต้ังม่ันคงท่ี พระผูมีพระภาคมีจกัษุไมทรงหวั่นไหว ทรงปรารภ 
สันติปรินิพพานแลว พระผูมีพระภาคมีจติไมหดหู ทรงอดกล้ันเวทนา 
เสียได ความพนแหงจิตไดมีแลว เหมือนความดับแหงประทีป ฉะนั้น ฯ 
จบพรหมปญจกะ 
________ 

รวมพระสูตร 
พรหมปญจกะนี้ พระธรรมสังคาหกาจารยแสดงดวยสนงักุมารสูตร  เทวทัตตสูตร  
อันทธกวินทสูตร อรุณวตีสูตร และปรินิพพานสูตร ฯ 
จบพรหมสังยตุต 
________  
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พราหมณสังยตุต 
อรหันตวรรคท่ี ๑ 
ธนัญชานีสูตรท่ี ๑ 

[๖๒๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเวฬุวนั อันเปนท่ีพระราชทานเหยือ่ 
แกกระแต เขตพระนครราชคฤห 
ก็โดยสมัยนั้นแล นางพราหมณีช่ือธนัญชานีแหงพราหมณ ผูภารทวาชโคตรคนหนึ่ง เปน 
ผูเล่ือมใสยิ่งในพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ ฯ 

[๖๒๗] คร้ังนัน้แล นางธนัญชานีพราหมณี กําลังนําภัตเขาไปเพื่อพราหมณภารทวาช 
โคตร กาวเทาพลาดจึงเปลงอุทาน ๓ คร้ังวา ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคพระอรหนัตสัมมา 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น ... ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค 
นั้น ฯ 

เม่ือนางธนัญชานีพราหมณีกลาวอยางนีแ้ลว พราหมณภารทวาชโคตรไดกลาวกะนาง 
ธนัญชานีพราหมณวีา กห็ญิงถอยนี้กลาวคุณของสมณะโลนอยางนี้อยางนี้ ไมวาท่ีไหนๆ แนะ 
หญิงถอย บัดนี้ เราจักยกวาทะตอพระศาสดานั้นของเจา ฯ 

นางธนัญชานีพราหมณกีลาววา พราหมณ ฉันยังไมเห็นบุคคลผูจะพึงยกถอยคําตอ 
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นในโลก พรอมดวยเทวโลก มารโลก  
พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมดวยสมณพราหมณเทวดาและมนุษย ขาแตพราหมณ เอาเถิด ทาน 
จงไป แมไปแลวก็จักรู ฯ 

[๖๒๘] ลําดับนั้นแล พราหมณภารทวาชโคตรโกรธขัดใจ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
ถึงท่ีประทับ คร้ันแลว สนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาคแลวนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
พราหมณภารทวาชโคตรนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวกะพระผูมีพระภาคดวย 
คาถาวา  
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บุคคลฆาอะไรได ยอมนอนเปนสุข ฆาอะไรได ยอมไมเศราโศก  
ขาแตพระโคดม พระองคยอมชอบใจการฆาธรรมอะไรเปนธรรมอัน 
เอก ฯ 

[๖๒๙] พระผูมีพระภาคตรสัตอบวา บุคคลฆาความโกรธไดยอมนอนเปนสุข  
ฆาความโกรธไดยอมไมเศราโศก ดูกรพราหมณ พระอริยะเจาท้ังหลาย 
ยอมสรรเสริญการฆาความโกรธ อันมีมูลเปนพิษ มีท่ีสุด (ยอด ) 
อันคืนคลาย เพราะวาบุคคลฆาความโกรธนั้นไดแลว ยอมไมเศราโศก ฯ 

[๖๓๐] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณภารทวาชโคตรไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกัขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิต 
ของพระองคแจมแจงนกั พระโคดมผูเจริญทรงประกาศพระธรรมโดยปริยายเปนอันมาก เปรียบ 
เหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่าํเปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืด 
ดวยคิดวา คนมีจักษยุอมเหน็รูปได ฉะนัน้ ขาพระองคนี้ ขอถึงพระโคดมผูเจริญกบัท้ังพระธรรม 
และพระภิกษสุงฆวาเปนสรณะ ขอขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักของ 
พระโคดมผูเจริญ ฯ 

พราหมณภารทวาชโคตรไดบรรพชาไดอุปสมบทแลวในสํานักของพระผูมีพระภาค ก็ทาน 
พระภารทวาชอุปสมบทแลวไมนาน หลีกไปอยูผูเดยีวไมประมาทมีความเพียร มีตนสงไปอยู 
ไมนานเทาไรนัก กก็ระทําใหแจงซ่ึงคุณวิเศษอันยอดเยีย่ม เปนท่ีสุดแหงพรหมจรรย ซ่ึงกุลบุตร 
ท้ังหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ มีความตองการ ดวยปญญาเปนเคร่ืองรูยิ่งเอง 
ในปจจุบันนี้เขาถึงอยู ไดทราบวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีจะตองทําไดทําเสร็จ 
แลวกิจอ่ืนอีกเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี กแ็หละทานพระภารทวาชไดเปนพระอรหนัตรูปหนึ่ง  
ในบรรดาพระอรหันตท้ังหลาย ดังนีแ้ล ฯ 

อักโกสกสูตรท่ี ๒ 
[๖๓๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวหิารเวฬวุัน อันเปนท่ีพระราชทาน 

เหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ฯ  
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อักโกสกภารทวาชพราหมณไดสดับมาวา ไดยนิวา พราหมณภารทวาชโคตรออกจากเรือน 
บวชเปนบรรพชิต ในสํานกัของพระสมณโคดมแลว ดังนี้โกรธ ขัดใจ เขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลว ดาบริภาษพระผูมีพระภาคดวยวาจาอันหยาบคาย มิใชของสัตบุรุษ ฯ 

[๖๓๒] เม่ืออักโกสกภารทวาชพราหมณกลาวอยางนีแ้ลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะ 
อักโกสกภารทวาชพราหมณวา ดูกรพราหมณ ทานยอมสําคัญความขอนั้นเปนไฉน มิตรและ 
อํามาตย ญาติสาโลหิต ผูเปนแขกของทาน ยอมมาบางไหม ฯ 
อักโกสกภารทวาชพราหมณตอบวา พระโคดมผูเจริญ มิตรและอํามาตยญาติสาโลหิต  
ผูเปนแขกของขาพระองคยอมมาเปนบางคราว ฯ 

พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ทานยอมสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานจัดของ 
เค้ียวของบริโภคหรือของดืม่ตอนรับมิตรและอํามาตยญาติสาโลหิตผูเปนแขกเหลานั้นบางหรือ 
ไม ฯ 

อ. พระโคดมผูเจริญ ขาพระองคจัดของเค้ียวของบริโภคหรือของดื่มตอนรับมิตรและ 
อํามาตยญาติสาโลหิตผูเปนแขกเหลานั้นบางในบางคราว ฯ 

พ. ดูกรพราหมณ ก็ถาวามิตรและอํามาตยญาติสาโลหิตผูเปนแขกเหลานั้นไมรับ ของ 
เค้ียวของบริโภคหรือของดืม่นั้นจะเปนของใคร ฯ 

อ. พระโคดมผูเจริญ ถาวามิตรและอํามาตยญาติสาโลหิตผูเปนแขกเหลานั้นไมรับ ของ 
เค้ียวของบริโภคหรือของดืม่นั้น ก็เปนของขาพระองคอยางเดิม ฯ 

พ. ดูกรพราหมณ ขอนี้ก็อยางเดียวกัน ทานดาเราผูไมดาอยู ทานโกรธเราผูไมโกรธอยู  
ทานหมายม่ันเราผูไมหมายม่ันอยู เราไมรับเร่ืองมีการดาเปนตนของทานนั้น ดกูรพราหมณ เร่ือง 
มีการดาเปนตนนั้นกเ็ปนของทานผูเดียว ดกูรพราหมณ เร่ืองมีการดาเปนตนนั้นก็เปนของทาน 
ผูเดียว แลวตรัสตอไปวา ดูกรพราหมณ ผูใดดาตอบบุคคลผูดาอยู โกรธตอบบุคคลผูโกรธอยู  
หมายม่ันตอบบุคคลผูหมายม่ันอยู ดกูรพราหมณ ผูนี้เรากลาววา ยอมบริโภคดวยกนั ยอม 
กระทําตอบกนั  เรานั้นไมบริโภครวม ไมกระทําตอบดวยทานเปนอันขาด ดูกรพราหมณ เร่ืองมี 
การดาเปนตนนั้นเปนของทานผูเดียว ดกูรพราหมณ เร่ืองมีการดาเปนตนนั้นเปนของทานผูเดียว ฯ 

อ. บริษัทพรอมดวยพระราชา ยอมทราบพระโคดมผูเจริญ อยางนี้วาพระสมณโคดม 
เปนพระอรหนัต ก็เม่ือเปนเชนนั้น ไฉนพระโคดมผูเจริญ จึงยังโกรธอยูเลา ฯ  
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[๖๓๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา 

ผูไมโกรธ ฝกฝนตนแลว มีความเปนอยูสมํ่าเสมอ หลุดพนแลว  
เพราะรูชอบ สงบ คงท่ีอยู ความโกรธจักมีมาแตท่ีไหน ผูใดโกรธ 
ตอบบุคคลผูโกรธแลว ผูนั้นเปนผูลามกกวาบุคคลนั้นแหละ เพราะการ 
โกรธตอบนั้น บุคคลไมโกรธตอบ บุคคลผูโกรธแลว ช่ือวายอมชนะ 
สงครามอันบุคคลชนะไดโดยยาก ผูใดรูวาผูอ่ืนโกรธแลว เปนผูมีสติ 
สงบเสียได ผูนั้นช่ือวายอมประพฤติประโยชนแกท้ังสองฝาย คือแกตน 
และแกบุคคลอ่ืน เม่ือผูนั้นรักษาประโยชนอยูท้ังสองฝาย คือของตน 
และของบุคคลอ่ืน ชนท้ังหลายผูไมฉลาดในธรรมยอมสําคัญบุคคลนั้นวา  
เปนคนเขลาดงันี้ ฯ 

[๖๓๔] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อักโกสกภารทวาชพราหมณไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั พระโคดมผูเจริญทรงประกาศพระธรรมโดยปริยายเปนอันมาก  
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ําเปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปใน 
ท่ีมืดดวยคิดวา คนมีจักษยุอมเห็นรูปไดฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ พระธรรม  
และพระภิกษสุงฆวาเปนสรณะ ขอขาพระองคพึงไดบรรพชาพึงไดอุปสมบทในสํานักของพระ 
โคดมผูเจริญ ฯ 

อักโกสกภารทวาชพราหมณไดบรรพชาไดอุปสมบทแลวในสํานักของพระผูมีพระภาค ก ็
ทานอักโกสกภารทวาชอุปสมบทแลวไมนานแล หลีกไปอยูผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร  
มีตนสงไปอยู ไมนานเทาไรนัก กก็ระทําใหแจงซ่ึงคุณวิเศษอันยอดเยีย่มเปนท่ีสุดแหง 
พรหมจรรยซ่ึงกุลบุตรท้ังหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบมีความตองการ ดวย 
ปญญาเปนเคร่ืองรูยิ่งเองในปจจุบันนีเ้ขาถึงอยู ไดทราบวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว 
 กิจท่ีจะตองทําไดทําเสร็จแลว กิจอ่ืนอีกเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี กแ็หละทานพระอักโกสก 
ภารทวาชะไดเปนพระอรหนัตรูปหนึ่ง ในบรรดาพระอรหนัตท้ังหลาย ดงันี้แล ฯ  
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อสุรินทกสูตรท่ี ๓ 

[๖๓๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวหิารเวฬวุัน อันเปนท่ีพระราชทาน 
เหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ฯ 

อสุรินทกภารทวาชพราหมณไดสดับมาวา ไดยนิวา พราหมณภารทวาชโคตร ออกจาก 
เรือนบวชเปนบรรพชิตในสํานักของพระสมณโคดม โกรธ ขัดใจเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
ประทับ คร้ันแลว ดา บริภาษพระผูมีพระภาคดวยวาจาอันหยาบคาย มิใชของสัตบุรุษ ฯ 
เม่ืออสุรินทกภารทวาชพราหมณกลาวอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดทรงน่ิงเสีย ฯ 
ลําดับนั้นแล อสุรินทกภารทวาชพราหมณไดกลาวกะพระผูมีพระภาควา  พระสมณะ  
เราชนะทานแลว พระสมณะ เราชนะทานแลว ฯ 

[๖๓๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
ชนพาลกลาวคําหยาบดวยวาจา ยอมสําคัญวาชนะทีเดยีว แตความ 
อดกล้ันไดเปนความชนะของบัณฑิตผูรูแจงอยู ผูใดโกรธตอบบุคคล 
ผูโกรธแลว ผูนั้นเปนผูลามกกวาบุคคลผูโกรธแลว เพราะการโกรธตอบ 
นั้น บุคคลไมโกรธตอบบุคคลผูโกรธแลว ยอมช่ือวาชนะสงครามอัน 
บุคคลชนะไดโดยยากผูใดรูวา ผูอ่ืนโกรธแลว เปนผูมีสติสงบอยูได  
ผูนั้นช่ือวายอมประพฤติประโยชนแกท้ังสองฝาย คือแกตนและแก 
ผูอ่ืนเม่ือผูนั้นรักษาประโยชนอยูท้ังสองฝาย คือของตนและของผูอ่ืน  
ชนท้ังหลายผูไมฉลาดในธรรม ยอมสําคัญบุคคลนั้นวาเปนคนเขลา  
ดังนี้ ฯ 

[๖๓๗] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อสุรินทกภารทวาชพราหมณไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ขาแตพระโคดมผูเจริญ  
ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั พระโคดมผูเจริญทรงประกาศพระธรรมโดยปริยายเปนอันมาก 
 เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ําเปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปใน 
ท่ีมืดดวยคิดวาคนมีจักษยุอมเห็นรูปไดฉะนัน้ ขาพระองคนี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ พระธรรม  
และพระภิกษสุงฆวาเปนสรณะ ขอขาพระองค พึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักของ 
พระโคดมผูเจริญ ฯ  
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อสุรินทกภารทวาชพราหมณไดบรรพชา ไดอุปสมบทแลวในสํานักของพระผูมีพระภาค  

ก็ทานอสุรินทกภารทวาชะอุปสมบทแลวไมนานแล หลีกไปอยูผูเดยีว ไมประมาท มีความ 
เพียร มีตนสงไปอยู ไมนานเทาไรนัก กก็ระทําใหแจงซ่ึงคุณวิเศษอันยอดเยีย่มเปนท่ีสุดแหง 
พรหมจรรย ซ่ึงกุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบมีความตองการ ดวย 
ปญญาเปนเคร่ืองรูยิ่งเองในปจจุบันนีเ้ขาถึงอยู ไดทราบวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กจิ 
ท่ีจะตองทําไดทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ก็แหละทานพระอสุรินทกภาร 
ทวาชะไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ในบรรดาพระอรหนัตท้ังหลาย ดังนี้แล ฯ 

พิลังคิกสูตรท่ี ๔ 
[๖๓๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวหิารเวฬวุัน อันเปนท่ีพระราชทาน 

เหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ฯ 
พิลังคิกภารทวาชพราหมณไดสดับมาวา ไดยินวา พราหมณภารทวาชโคตรออกจากเรือน 

บวชเปนบรรพชิตในสํานกัของพระสมณโคดม ดังนี้ โกรธ ขัดใจเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
ถึงท่ีประทับ คร้ันแลว ไดยืนนิ่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 

[๖๓๙] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวติก แหงใจของพิลังคิกภาร 
ทวาชพราหมณดวยพระหฤทัยแลว ไดตรัสกะพิลังคิกภารทวาชพราหมณดวยพระคาถาวา 
ผูใดประทุษรายตอคนผูไมประทุษราย เปนบุรุษผูหมดจด ไมมีกิเลส 
เปนเคร่ืองยัว่ยวน บาปยอมกลับสนองผูนั้นผูเปนพาลนั่นเอง เปรียบ 
เหมือนธุลีอันละเอียด ท่ีบุคคลซัดไปสูท่ีทวนลม ฉะนัน้ ฯ 

[๖๔๐] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พิลังคิกภารทวาชพราหมณไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ขาแตพระโคดม 
ผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั พระโคดมผูเจริญทรงประกาศพระธรรมโดยปริยายเปน 
อันมาก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ําเปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสอง 
ประทีปในท่ีมืดดวยคิดวาคนมีจักษยุอมเหน็รูปไดฉะนั้น ขาพระองคนีข้อถึงพระโคดมผูเจริญ พระ 
ธรรม และพระภกิษุสงฆวาเปนสรณะ ขอขาพระองคพึงไดบรรพชาพึงไดอุปสมบทในสํานักของ 
พระโคดมผูเจริญ ฯ  
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พิลังคิกภารทวาชพราหมณ ไดบรรพชา ไดอุปสมบทแลวในสํานักของพระผูมีพระภาค 
 ก็ทานพิลังคิกภารทวาชอุปสมบทแลวไมนานแล หลีกไปอยูผูเดียวไมประมาท มีความเพียร  
มีตนสงไปอยู ไมนานเทาไรนัก กก็ระทําใหแจงซ่ึงคุณวิเศษอันยอดเยีย่ม เปนท่ีสุดแหง 
พรหมจรรยซ่ึงกุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ มีความตองการดวย 
ปญญาเปนเคร่ืองรูยิ่งเองในปจจุบันนี้ เขาถึงอยู ไดทราบวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว 
กิจท่ีจะตองทําไดทําเสร็จแลว กิจอ่ืนอีกเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี กแ็หละทานภารทวาชะ 
ไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ในบรรดาพระอรหันตท้ังหลาย ดังนีแ้ล ฯ 

อหิงสกสูตรท่ี ๕ 
[๖๔๑] สาวัตถีนิทาน ฯ 

คร้ังนั้นแล อหงิสกภารทวาชพราหมณ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ คร้ัน 
แลว สนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาคแลว คร้ันผานการปราศรัย  พอใหระลึกถึงกนัไปแลว  
จึงนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 

อหิงสกภารทวาชะพราหมณ นั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคช่ือวาอหิงสกะ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขา 
พระองคช่ือวาอหิงสกะ ฯ 

[๖๔๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
ถาวาทานมีช่ือวาอหิงสกะ ทานพึงเปนผูไมเบียดเบียนดวยกาย ดวยวาจา 
และดวยใจ ผูนั้นยอมเปนผูช่ือวา อหิงสกะ โดยแทเพราะไมเบียด 
เบียนซ่ึงผูอ่ืน ฯ 

[๖๔๓] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อหิงสกภารทวาชพราหมณไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ขาแตพระโคดมผู 
เจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ฯลฯ ก็แหละพระอหิงสกภารทวาชะ ไดเปนพระ 
อรหันตรูปหนึง่ ในบรรดาพระอรหันตท้ังหลายดังนีแ้ล ฯ  
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ชฏาสูตรท่ี ๖ 

[๖๔๔] สาวัตถีนิทาน ฯ 
คร้ังนั้นแล ชฏาภารทวาชพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ  คร้ันแลว  
สนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ี 
ควรสวนขางหนึ่ง ฯ 

[๖๔๕] ชฏาภารทวาชพราหมณ นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาคดวยคาถาวา 
ตัณหาพายุงในภายใน พายุงในภายนอก หมูสัตวถูกตณัหาพายุงรัดรึงไว 
แลว ขาแตพระโคดม เพราะเหตุนั้น ขาพระองคขอทูลถามพระองควา  
ใครพึงสางตัณหาพายุงนี้ได ฯ 

[๖๔๖] พระผูมีพระภาคตรสัวา 
ภิกษใุดเปนคนมีปญญา ตั้งม่ันอยูในศีล อบรมจิตและปญญาใหเจริญ  
มีความเพยีร มีปญญารักษาตน ภิกษุนั้นพึงสางตัณหาพายุงนี้ได ราคะ 
โทสะและอวชิชา อันชนเหลาใดสํารอกแลว ชนเหลานัน้เปนพระ 
อรหันต มีอาสวะส้ินแลวตณัหาพายุงอันชนเหลานั้นสางไดแลว นาม 
และรูปยอมดบัไปไมเหลือในท่ีใด ปฏิฆสัญญา รูปสัญญา และตัณหา 
พายุงนัน่ ยอมขาดไปในท่ีนัน้ ฯ 

[๖๔๗] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ชฏาภารทวาชพราหมณไดกราบทูลพระ 
ผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนักขาแตพระโคดมผูเจริญ  
ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ฯลฯ กแ็หละทานชฏาภารทวาชะ ไดเปนพระอรหนัตรูปหนึ่ง  
ในบรรดาพระอรหันตท้ังหลาย ดังนีแ้ล ฯ 

สุทธิกสูตรท่ี ๗ 
[๖๔๘] สาวัตถีนิทาน ฯ 

คร้ังนั้นแล สุทธิกภารทวาชพราหมณ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ คร้ันแลว  
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สนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ี 
ควรสวนขางหนึ่ง ฯ 

[๖๔๙] สุทธิกภารทวาชพราหมณ นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวคาถา 
นี้ในสํานกัของพระผูมีพระภาควา 
พราหมณบางคน ในโลกแมเปนผูมีศีล กระทําตบะอยู ยอมหมดจดไม 
ได พราหมณนั้นถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะยอมหมดจดได หมู 
สัตวอ่ืนนอกนีย้อมหมดจดไมได ฯ 

[๖๕๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
พราหมณผูกลาวถอยคําแมมาก เปนผูเนาและเศราหมองในภายใน  
อาศัยการโกหก (ลวงโลก) ยอมไมเปนพราหมณเพราะชาติกษัตริย  
พราหมณ แพทย สูทร คนจณัฑาล และคนเทหยากเยื่อ มีความเพยีร 
อันปรารภแลว มีตนสงไปแลวมีความบากบ่ันม่ันเปนนิตย ยอมถึง 
ความหมดจดอยางยิ่ง ทานจงรูอยางนี้เถิดพราหมณ 

[๖๕๑] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สุทธิกภารทวาชพราหมณไดกราบทูลพระ 
ผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ  
ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ฯลฯ กแ็หละทานพระภารทวาชะ ไดเปนพระอรหนัตรูปหนึ่ง ใน 
บรรดาพระอรหันตท้ังหลาย ดังนี้แล ฯ 

อัคคิกสูตรท่ี ๘ 
[๖๕๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวหิารเวฬวุันอันเปนท่ีพระราชทาน 

เหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ฯ 
ก็โดยสมัยนั้นแล อัคคิกภารทวาชพราหมณปรุงขาวปายาสดวยเนยใสดวยคิดวา  เรา 

จักบูชาไฟ จักบําเรอการบูชาไฟ ฯ  
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[๖๕๓] คร้ังนัน้แล พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจวีรเสด็จเขาไปสู 

กรุงราชคฤห เพื่อบิณฑบาตในเวลาเชา เสดจ็ไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤหตามลําดับตรอก เสด็จ 
เขาไปยังท่ีอยูของอัคคิกภารทวาชพราหมณ คร้ันแลวไดประทับยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 

[๖๕๔] อัคคิกภารทวาชพราหมณ ไดเหน็พระผูมีพระภาคประทับยืนเพื่อบิณฑบาต  
คร้ันแลวไดกราบทูลกะพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
พราหมณผูถึงพรอมแลวดวยไตรวิชชา มีชาติฟงคัมภีรเปนอันมาก ถึงพรอม 
แลวดวยวิชชาและจรณะ พราหมณนัน้ควรบริโภคปายาสน้ี ฯ 

[๖๕๕] พระผูมีพระภาคตรสัวา 
พราหมณผูกลาวถอยคําแมมาก  เปนผูเนาและเศราหมองในภายใน  อัน 
ความโกหกแวดลอมแลว ยอมไมช่ือวาเปนพราหมณเพราะชาติ ผูใดรู 
ปุพเพนวิาส  และเห็นท้ังสวรรคท้ังอบาย อนึ่ง ถึงความส้ินไปแหง 
ชาติ เปนมุนีผูอยูจบแลวเพราะรูยิ่ง ผูนั้นเปนผูมีไตรวิชชาดวยวิชชา 
สามเหลานี้ ช่ือวาเปนพราหมณผูถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ  
พราหมณนั้นควรบริโภคปายาสนี้ ฯ 

อัคคิกภารทวาชพราหมณกราบทูลวา พระโคดมผูเจริญ ขอเชิญบริโภคเถิด พระโคดม 
เปนพราหมณผูเจริญ ฯ 

[๖๕๖] พระผูมีพระภาคตรสัวา 
เราไมพึงบริโภคโภชนะท่ีไดเพราะการขับกลอม ดูกรพราหมณ  นัน่ไมใช 
ธรรมของผูพิจารณาอยู พระพุทธเจาท้ังหลายยอมรังเกยีจโภชนะท่ีได 
เพราะการขับกลอม ดูกรพราหมณ เม่ือธรรมมีอยู ความเล้ียงชีพนี้กย็ัง 
มี อนึ่ง ทานจงบํารุงพระขีณาสพท้ังส้ินผูแสวงหาคุณอันใหญ ผูมี 
ความคนองอันสงบแลวดวยขาวน้ําอันอ่ืน เพราะวาการบํารุงนั้น ยอม 
เปนเขตของผูมุงบุญ ฯ 

[๖๕๗] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อัคคิกภารทวาชพราหมณ  ไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ขาแตพระโคดมผู 
เจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ฯลฯ ก็แหละทานพระภารทวาชไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง  
ในบรรดาพระอรหันตท้ังหลาย ดังนีแ้ล ฯ  
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สุนทริกสูตรท่ี ๙ 

[๖๕๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีฝงแมน้ําสุนทริกา ในโกศลชนบท ฯ 
ก็โดยสมัยนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณ บูชาไฟ บําเรอการบูชาไฟอยูท่ีฝงแมน้ํา 
สุนทริกา ฯ 

ลําดับนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณ บูชาไฟ บําเรอการบูชาไฟแลวลุกข้ึนจาก 
อาสนะ เหลียวดูทิศท้ัง ๔ โดยรอบ ดวยคิดวา ใครหนอควรบริโภคปายาสอันเหลือจากการ 
บูชานี้ ฯ 

[๖๕๙] สุนทริกภารทวาชพราหมณ ไดเหน็พระผูมีพระภาค ทรงคลุมอวัยวะพรอมดวย 
พระเศียร ประทับนั่งท่ีโคนตนไมตนหนึ่ง คร้ันแลวถือขาวปายาสที่เหลือจากการบูชาไฟดวยมือ 
ซาย  ถือเตาน้ําดวยมือขวา  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ ฯ 
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงเปดพระเศียรดวยเสียงเทาของสุนทริกภารทวาชพราหมณ 
คร้ังนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณกลาววา นี้พระสมณะโลนผูเจริญ  นี้พระสมณะโลน 
ผูเจริญ แลวประสงคจะกลับจากที่นั้นทีเดยีว ฯ 

ลําดับนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณไดมีความดําริวา พราหมณบาง พวกในโลกนี ้
เปนผูโลนบางก็มี ถากระไรเราพึงเขาไปหาพระสมณะผูโลนนั้นแลวถามถึงชาติ ฯ 
ลําดับนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณ เขาไปหาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ คร้ัน 
แลว ไดถามพระผูมีพระภาควา ทานเปนชาติอะไร ฯ 

[๖๖๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
ทานอยาถามถึงชาติ แตจงถามถึงความประพฤติเถิด ไฟยอมเกิดจาก 
ไมแล บุคคลแมเกิดในตระกลูตํ่าเปนมุนี มีความเพยีรเปนผูรูท่ัวถึงเหตุ  
หามโทษเสียดวยหิริ ฝกตนแลวดวยสัจจะประกอบดวยการปราบปราม  
ถึงท่ีสุดแหงเวท มีพรหมจรรยอันอยูจบแลว ผูใดมยีัญอันนอมเขาไป 
แลว บูชาพราหมณผูนัน้ ผูนัน้ช่ือวายอมบูชาพระทักขิไณยบุคคลโดย 
กาล ฯ  
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[๖๖๑] สุนทริกภารทวาชพราหมณกราบทูลวา 

การบูชานี้ของขาพระองคเปนอันบูชาดีแลว เซนสรวงดแีลวเปนแน  
เพราะขาพระองคไดพบผูถึงเวทเชนนั้น และเพราะขาพระองคไมพบบุคคล 
เชนพระองค ชนอ่ืนจึงบริโภคปายาสอันเหลือจากการบูชา ฯ 

สุนทริกภารทวาชพราหมณกราบทูลวา พระโคดมผูเจริญเปนพราหมณเชิญบริโภคเถิด ฯ 
[๖๖๒] พระผูมีพระภาคตรสัวา 

เราไมบริโภคโภชนะท่ีขับดวยคาถา ดูกรพราหมณ นัน่ไมใชธรรมของผู 
พิจารณาอยู พระพุทธเจาท้ังหลาย ยอมบรรเทาโภชนะท่ีขับดวยคาถา ดูกร 
พราหมณ เม่ือธรรมมีอยู นั่นเปนความประพฤติ อนึ่ง ทานจงบํารุง 
พระขีณาสพท้ังส้ินผูแสวงหาคุณอันใหญ ผูมีความคะนองอันสงบแลว  
ดวยส่ิงอ่ืนคือขาวน้ํา เพราะวาการบํารุงนัน้ยอมเปนเขตของผูมุงบุญ ฯ 

[๖๖๓] ลําดับนั้น สุนทริกภารทวาชพราหมณกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ถา 
เชนนั้นขาพระองคจะใหปายาสอันเหลือจากการบูชานี้แกใคร ฯ 

พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ เรายงัไมแลเห็นบุคคลในโลก  พรอมท้ังเทวโลก  
มารโลก พรหมโลก  ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนุษย ซ่ึงจะบริโภคปายาส 
ท่ีเหลือจากการบูชานี้แลว จะพึงถึงความยอยไปโดยชอบ นอกจากตถาคตหรือสาวกของตถาคต  
ดูกรพราหมณ ถาอยางนั้นทานจงท้ิงปายาสอันเหลือจากการบูชานั้น ณ ท่ีปราศจากของเขียว  
หรือท้ิงใหจมลงไปในนํ้าท่ีไมมีตัวสัตว ฯ 

[๖๖๔] ลําดับนั้น สุนทริกภารทวาชพราหมณท้ิงปายาสอันเหลือจากการบูชานั้น ให 
จมลงไปในน้ําท่ีไมมีตัวสัตว ฯ 

คร้ังนั้นแล ปายาสอันเหลือจากการบูชานั้น อันสุนทริกภารทวาชพราหมณเทลงแลวใน 
น้ํายอมมีเสียงดัง วิจิฏะ วิฏิจฏิะ และเดือดเปนควันกลุม เหมือนอยางผาลท่ีรอนแลวตลอดอัน  
อันบุคคลใสลงแลวในน้ํา ยอมมีเสียงดัง วจิิฏะวิฏิจิฏะ และเดือดเปนควันคลุม ฉะนัน้ ฯ 

ลําดับนั้น สุนทริกภารทวาชพราหมณ หลากใจเกิดขนชูชัน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
ยังท่ีประทับ คร้ันแลว ไดยืนอยูในท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 

[๖๖๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะสุนทริกภารทวาชพราหมณ ผูยนือยู  ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง ดวยพระคาถาท้ังหลายวา  
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ดูกรพราหมณ ทานเผาไมอยูอยาสําคัญซ่ึงความบริสุทธ์ิ  ก็การเผาไมนี ้
เปนของภายนอก ผูฉลาดท้ังหลายยอมไมกลาวความบริสุทธ์ิดวยการเผา 
ไมนั้น ดกูรพราหมณ เราละการเผาไมซ่ึงบุคคลพึงปรารถนาความ 
บริสุทธ์ิดวยการเผาไมอันเปนของมีในภายนอก แลวยังไฟคือญาณให 
โพลงภายในตนทีเดียว เราเปนพระอรหนัต  มีไฟอันโพลงแลวเปน 
นิตย มีจิตต้ังไวชอบแลวเปนนิตย ประพฤติพรหมจรรยอยู ดูกรพราหมณ  
มานะแลเปนดจุภาระคือ หาบของทาน ความโกรธดุจควนั มุสาวาท 
เปนดุจเถา ล้ินเปนประดจุภาชนะเคร่ืองบูชา หทัยเปนท่ีตัง้กองกูณฑ  
ตนท่ีฝกดีแลว เปนความรุงเรืองของบุรุษ ดูกรพราหมณ  บุคคลผูถึง 
เวททั้งหลายน้ันแล อาบในหวงน้ําคือธรรมของบุรุษท้ังหลาย มีทาคือ 
ศีลไมขุนมัว อันบัณฑิตท้ังหลายสรรเสริญแลว มีตัวไมเปยกแลว ยอม 
ขามถึงฝง ดูกรพราหมณ สัจจะธรรม ความสํารวม พรหมจรรย  
การถึงธรรมอันประเสริฐ อาศัยในทามกลาง ทานจงกระทําความนอบ 
นอมในพระขีณาสพผูตรงท้ังหลาย เรากลาวคนนัน้วาผูมีธรรมเปนสาระ ฯ 

[๖๖๖] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สุนทริกภารทวาชพราหมณไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ขาแตพระโคดมผู 
เจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ฯลฯ ก็แหละทานพระภารทวาชะ ไดเปนพระอรหันต 
รูปหนึ่ง ในบรรดาพระอรหนัตท้ังหลาย ดงันี้แล ฯ 

พหุธิติสูตรท่ี ๑๐ 
[๖๖๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในชัฏปาแหงหนึ่ง ในโกศลชนบท ฯ 

ก็โดยสมัยนั้นแล โคใช ๑๔ ตัว ของพราหมณภารทวาชโคตรคนหนึ่งหายไป ฯ 
[๖๖๘] คร้ังนัน้แล พราหมณภารทวาชโคตรเท่ียวแสวงหาโคใชเหลานั้นอยู เขาไปถึง 
ชัฏปานั้น คร้ันแลว ไดเหน็พระผูมีพระภาคประทับอยูในชัฏปานั้นทรงคูบัลลังก ตั้งพระกาย  



พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาท่ี 207 
ตรง ทรงดํารงพระสติเฉพาะพระพักตร คร้ันแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับแลว  
ไดกลาวคาถาเหลานี้ในสํานกัของพระผูมีพระภาควา 
โคใช ๑๔ ตวั ของพระสมณะนี้ไมมีแน แตของเราหายไปได ๖๐ วนั 
เขาวันนี้ เพราะเหตุนั้น พระสมณะน้ีจึงเปนผูมีความสุข งาท้ังหลายอัน 
เลวมีใบหนึ่งและสองใบในไร ของพระสมณะน้ีไมมีเปนแน เพราะ 
เหตุนั้น พระสมณะน้ีจึงเปนผูมีความสุข หนูท้ังหลายในฉางเปลา ยอม 
ไมรบกวนแกพระสมณะนี้ดวยการยกหูหางข้ึนแลวกระโดดโลดเตนเปน 
แนเพราะเหตุนั้น พระสมณะนี้จึงเปนผูมีความสุข เคร่ืองลาดของ 
พระสมณะนี้ใชตั้งเจ็ดเดือนไมดาดาษแลว ดวยสัตวท้ังหลายท่ีบังเกิด 
ข้ึนเปนแน เพราะเหตุนัน้ พระสมณะนี้จึงเปนผูมีความสุข หญิงหมาย  
บุตรธิดามีบุตรคนหนึ่งและสองคนของพระสมณะนี้ยอมไมมีแน เพราะ 
เหตุนั้น พระสมณะน้ีจึงเปนผูมีความสุข แมลงวันมีตัวอันลาย ไต 
ตอมบุคคลผูหลับดวยเทา ยอมไมไตตอมพระสมณะนี้เปนแน  เพราะ 
เหตุนั้น พระสมณะน้ีจึงเปนผูมีความสุข ในเวลาใกลรุง เจาหนี ้
ท้ังหลาย ยอมไมทวงพระสมณะน้ีวา ทานท้ังหลายจงให ดังนี้เปนแน 
 เพราะเหตุนั้น พระสมณะนีจ้ึงเปนผูมีความสุข ฯ 

[๖๖๙] พระผูมีพระภาคไดภาษิตพระคาถาตอบวา 
ดูกรพราหมณ โคใช ๑๔ ตวัของเราไมมีเลย แตของทานหายไปได  
๖๐ วันเขาวันนี้ ดูกรพราหมณ เพราะเหตุนัน้เราจึงเปนผูมีความสุข  
ดูกรพราหมณ งาท้ังหลายอันเลวมีใบหนึ่งและสองใบในไร ของเราไม 
มีเลย ดูกรพราหมณ  หนูท้ังหลายในฉางเปลา ยอมไมรบกวนเราเลย  
ดวยการยกหูหางข้ึนแลวกระโดดโลดเตน ดูกรพราหมณ เพราะเหตุนั้น  
เราจึงเปนผูมีความสุข ดูกรพราหมณ เคร่ืองลาดของเราใชตั้งเจ็ดเดือน 
ไมดาดาษเลย ดวยสัตวท้ังหลายท่ีบังเกิดข้ึน ดูกรพราหมณ เพราะเหตุ 
นั้น เราจึงเปนผูมีความสุข ดูกรพราหมณหญิงหมาย บุตรธิดามีบุตร 
คนหน่ึงและสองคน ของเราไมมีเลย ดูกรพราหมณ เพราะเหตุนั้น  
เราจึงเปนผูมีความสุขแมลงวนัมีตัวอันลาย ไตตอมบุคคลผูหลับดวย  
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เทา ยอมไมไตตอมเราเลย ดกูรพราหมณ เพราะเหตุนั้น เราจึงเปน 
ผูมีความสุข ดูกรพราหมณ ในเวลาใกลรุง เจาหนี้ท้ังหลาย  ยอมไม 
ทวงเราเลยวา ทานท้ังหลายจงให ทานท้ังหลายจงให  ดูกรพราหมณ 
 เพราะเหตุนั้น เราจึงเปนผูมีความสุข ฯ 

[๖๗๐] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณภารทวาชโคตรไดกราบทูลพระ 
ผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
 ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระโคดมผูเจริญทรงประกาศพระธรรมโดยปริยายเปนอันมาก  
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ําเปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปใน 
ท่ีมืดดวยคิดวา คนมีจักษยุอมเห็นรูปฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึงพระสมณโคดมผูเจริญ พระ 
ธรรม และพระภกิษุสงฆวาเปนสรณะ ขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักของ 
พระโคดมผูเจริญ ฯ 

พราหมณภารทวาชโคตรไดบรรพชา ไดอุปสมบทแลวในสํานักของพระผูมีพระภาค ก็ 
ทานพระภารทวาชะอุปสมบทแลวไมนาน หลีกไปอยูผูเดียวไมประมาท มีความเพยีร มีตน 
สงไปอยู ไมนานเทาไรนัก กก็ระทําใหแจงซ่ึงคุณวิเศษอันยอดเยี่ยมเปนท่ีสุดแหงพรหมจรรย 
ซ่ึงกุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ มีความตองการ ดวยปญญาเคร่ือง 
รูยิ่งเองในปจจบัุนนี้เขาถึงอยู ไดทราบวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีจะตองทํา 
ไดทําเสร็จแลว กิจอ่ืนอีกเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี กแ็หละทานพระภารทวาชะไดเปนพระ 
อรหันตรูปหนึง่ ในบรรดาพระอรหันตท้ังหลาย ดังนีแ้ล ฯ 

จบ อรหันตวรรค ท่ี ๑ 
________ 

รวมพระสูตรในวรรคนี้ ๑๐ สูตร คือ 
ธนัญชานีสูตร ๑ อักโกสกสูตร ๑ อสุรินทกสูตร ๑ พิลังคิกสูตร ๑  
อหิงสกสูตร ๑ ชฏาสูตร ๑ สุทธิกสูตร ๑ อัคคิกสูตร ๑ สุนทริก 
สูตร ๑ พหุธิติสูตร ๑ ฯ 
________  
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พราหมณสังยตุต 
อุปาสกวรรคท่ี ๒ 
กสิสูตรท่ี ๑ 

[๖๗๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จประทับอยู ณ พราหมณคามช่ือวาเอกนาลา ในทัก 
ขิณาคีรีชนบท แควนมคธ กใ็นสมัยนั้น กสิภารทวาชพราหมณเทียมไถมีจํานวน ๕๐๐ ในกาล 
 (ฤดู) หวานขาว ฯ 

[๖๗๒] คร้ังนัน้แล พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจวีรเสด็จเขาไปยังท่ี 
ทําการงานของกสิภารทวาชพราหมณในเวลาเชา ฯ 
สมัยนั้นแล กสิภารทวาชพราหมณกาํลังเล้ียงอาหาร (ม้ือเชา) ฯ 

คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสดจ็เขาไปยังท่ีเล้ียงอาหาร (ของเขา) คร้ันแลวประทับยืน 
อยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 

กสิภารทวาชพราหมณ ไดเหน็พระผูมีพระภาคประทับยนืบิณฑบาตอยู  คร้ันแลวได 
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระสมณะ ขาพเจาไถและหวานคร้ันไถและหวานแลว  
ยอมบริโภค ขาแตพระสมณะ แมพระองคก็จงไถและหวาน คร้ันไถและหวานแลว จงบริโภค 
เถิด ฯ 

พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ แมเราก็ไถและหวาน คร้ันไถและหวานแลว 
ก็บริโภค ฯ 

กสิภารทวาชพราหมณกราบทูลวา ก็ขาพเจาไมเห็นแอก ไถ ผาล ประตัก  หรือโค 
ท้ังหลายของทานพระโคดมเลย เม่ือเชนนี้ทานพระโคดมยงักลาวอยางนีว้า  ดูกรพราหมณ แมเรา 
ก็ไถและหวาน คร้ันไถและหวานแลวก็บริโภค ฯ  
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[๖๗๓] คร้ังนัน้แล กสิภารทวาชพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 

พระองคปฏิญาณวาเปนชาวนา แตขาพเจาไมเห็นการไถของพระองค  
พระองคผูเปนชาวนา ขาพเจาถามแลวขอจงตรัสบอก ไฉน ขา 
พระองคจะรูการทํานาของพระองคนั้นได ฯ 

[๖๗๔] พระผูมีพระภาคตรสัตอบวา 
ศรัทธาเปนพืช ความเพยีรเปนฝน ปญญาของเราเปนแอกและไถ หิริ 
เปนงอนไถ ใจเปนเชือก สติของเราเปนผาลและประตัก เรามีกาย 
คุมครองแลว มีวาจาคุมครองแลว เปนผูสํารวมแลวในการบริโภคอาหาร  
เราทําการดายหญา (คือวาจาสับปรับ) ดวยคําสัตย โสรัจจะของเราเปน 
เคร่ืองใหแลวเสร็จงาน ความเพียรของเราเปนเคร่ืองนําธุระไปใหสมหวงั 
นําไปถึงความเกษมจากโยคะ ไปไมถอยหลัง ยังท่ีซ่ึงบุคคลไปแลวไม 
เศราโศก ฯ 

เราทํานาอยางนี้ นาท่ีเราทํานัน้ยอมมีผลเปนอมตะ บุคคลทํานาอยางนี ้
แลว ยอมพนจากทุกขท้ังปวงได ฯ 
กสิภารทวาชพราหมณกราบทูลวา ทานพระโคดมผูเปนชาวนา ขอจงบริโภคอมฤตผล 
ท่ีทานพระโคดมไถนั้นเถิด ฯ 

[๖๗๕] พระผูมีพระภาคตรสัวา เราไมพึงบริโภคโภชนะ ซ่ึงไดเพราะความ 
ขับกลอม ดูกรพราหมณ นี่เปนธรรมของบุคคล  ผูเห็นอรรถและธรรม 
อยู ทานผูรูท้ังหลาย ยอมรังเกียจโภชนะท่ีไดเพราะการขับกลอม ดูกร 
พราหมณ เม่ือธรรมมีอยู ความเปนไป (อาชีวะ) นี้กย็ังมีอยู แตทาน 
จงบํารุง ซ่ึงพระขีณาสพท้ังส้ิน ผูแสวงหาคุณใหญ มีความคะนอง 
ระงับแลวดวยขาวน้ําอันอ่ืน ดวยวาการบํารุงนั้นเปนนาบุญของผูมุงบุญ ฯ 

[๖๗๖] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว กสิภารทวาชพราหมณไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ขาแตพระโคดม ภาษิตของพระองค 
แจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายภาชนะท่ีคว่ํา เปดของท่ีปดไว  
บอกทางแกคนหลงทาง สองประทีปในท่ีมืด ดวยหวังวา คนมีจักษจุักมองเห็นได ขาแตพระ 
โคดม ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษสุงฆวาเปนสรณะ ขอ  
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พระผูมีพระภาคทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะจนตลอดชีวิตต้ังแต 
วันนี้เปนตนไป ฯ 

อุทัยสูตรท่ี ๒ 
[๖๗๗] สาวัตถีนิทาน ฯ 

คร้ังนั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสดจ็เขาไปยัง 
ท่ีอยูของอุทัยพราหมณ ฯ 

ลําดับนั้น  อุทัยพราหมณเอาขาวใสบาตรถวายพระผูมีพระภาคจนเต็ม ฯ 
[๖๗๘] แมคร้ังท่ี ๒ ในเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจวีร 

เสด็จเขาไปยังท่ีอยูของอุทัยพราหมณ ฯ 
ลําดับนั้น อุทัยพราหมณเอาขาวใสบาตรถวายพระผูมีพระภาคจนเต็ม ฯ 
[๖๗๙] แมคร้ังท่ี ๓ เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวรเสดจ็ 

เขาไปยังท่ีอยูของอุทัยพราหมณ แมในคร้ังท่ี ๓ อุทัยพราหมณเอาขาวใสบาตรถวายพระผูมีพระภาค 
จนเต็มแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควาพระสมณโคดมนี้ติดในรส (ติดใจในอาหาร) จึง 
เสด็จมาบอยๆ ฯ 

[๖๘๐] พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา กสิกรยอมหวานพืชบอยๆ ฝนยอมตกบอยๆ  
ชาวนายอมไถนาบอยๆ แวนแควนยอมบริบูรณดวยธัญชาติบอยๆยาจกยอมขอบอยๆ ทาน 
บดีก็ใหบอยๆ ทานบดีใหบอยๆ แลว กเ็ขาถึงสวรรคบอยๆ ผูตองการน้ํานมยอมรีดนมบอยๆ  
ลูกโคยอมเขาหาแมโคบอยๆ บุคคลยอมลําบากและด้ินรนบอยๆ คนเขลายอมเขาถึงครรภบอยๆ  
สัตวยอมเกดิและตายบอยๆ บุคคลท้ังหลายยอมนําซากศพไปปาชาบอยๆ สวนผูมีปญญาถึงจะ 
เกิดบอยๆ ก็เพือ่ไดมรรคแลวไมเกิดอกี  ดังนี้ ฯ 

[๖๘๑] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อุทัยพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  
ขาแตพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจง 
นัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดจุหงายภาชนะท่ีคว่ําเปดของท่ีปดไว บอกทางแก 
คนหลงทาง สองประทีปในที่มืดดวยหวังวาคนมีจกัษุจกัมองเห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม   



พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาท่ี 212 
ขาพรองคขอถึงพระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระภกิษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคทรงจํา 
ขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะจนตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ 

เทวหิตสูตรท่ี ๓ 
[๖๘๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อันเปนอารามของอนาถบิณฑกิ 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
สมัยนั้น พระผูมีพระภาคประชวรดวยโรคลม ฯ 
ทานพระอุปวาณะ เปนอุปฏฐากพระผูมีพระภาค ฯ 
คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงเรียกทานพระอุปวาณะมาตรัสวา อุปวาณะเธอจงรู  

น้ํารอนเพื่อฉัน ทานพระอุปวาณะทูลรับพระผูมีพระภาคแลว นุงสบงถือบาตรและ 
จีวรเขาไปยังท่ีอยูของเทวหิตพราหมณ แลวยืนนิ่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
[๖๘๓] เทวหิตพราหมณไดเห็นทานพระอุปวาณะยืนนิ่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ได 
กลาวกะทานพระอุปวาณะดวยคาถาวา 
ทานเปนสมณะศีรษะโลน ครองผาสังฆาฏิยืนนิ่งอยู ทานปรารถนาอะไร  
แสวงหาอะไร  มาเพื่อขออะไรหรือ ฯ 

[๖๘๔] ทานพระอุปวาณะตอบวา 
พระสุคตมุนีเปนอรหันตในโลกประชวรดวยโรคลม ถามีน้ํารอน ขอทาน 
จงถวายแกพระสุคตมุนีเถิดพราหมณ ฉันปรารถนาจะเอาไปถวายพระผูมี 
พระภาค ในบรรดาผูท่ีควรแกการบูชา สักการะ นอบนอมท้ังหลาย  
อันบุคคลไดบูชาสักการะ นอบนอมแลวนัน้ ฯ 

[๖๘๕] คร้ังนัน้ เทวหิตพราหมณใหบุรุษ (คนใช) ถือกาน้ํารอน และหอน้ําออย  
(ตามไป) ถวายทานพระอุปวาณะ ฯ 

ลําดับนั้น ทานพระอุปวาณะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับแลว  อัญเชิญให 
พระผูมีพระภาคสรงสนาน และละลายน้ําออยดวยน้ํารอนแลวถวายพระผูมีพระภาค ฯ  
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ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงหายประชวรน้ัน ฯ 

[๖๘๖] ตอมา เทวหิตพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยงัท่ีประทับแลว ปราศรัยกับ 
พระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
เทวหิตพราหมณนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถา 
วา 

พึงใหไทยธรรมท่ีไหน ทานอันบุคคลใหท่ีไหนมีผลมาก  ทักษิณาสําเร็จ 
ในท่ีไหน แกบุคคลผูบูชาอยางไร ฯ 

[๖๘๗] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
ผูใดรูขันธท่ีเคยอาศัยในกอน แลเห็นสวรรคและอบาย บรรลุพระอรหัต 
อันเปนท่ีส้ินชาติ อยูจบแลวเพราะรูยิ่ง เปนมุนี พึงใหไทยธรรมในผูนี้  
ทานท่ีใหแลวในผูนี้มีผลมาก  ทักษณิายอมสําเร็จแกบุคคลผูบูชาอยางนี้ 
แหละ ฯ 

[๖๘๘] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว เทวหิตพราหมณไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาควา ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนกัขาแตทานพระโคดม ภาษิต 
ของพระองคแจมแจงนกั พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดจุหงายภาชนะที่คว่ํา เปด 
ของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทางสองประทีปในท่ีมืดดวยหวังวา คนมีจักษุจกัมองเหน็รูปได  
ขาแตทานพระโคดมขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค กับพระธรรมและพระภกิษุสงฆวาเปน 
สรณะ ขอพระองคจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต 
ตั้งแตวนันี้เปนตนไป ฯ 

มหาศาลสูตรท่ี ๔ 
[๖๘๙] สาวัตถีนิทาน ฯ 
คร้ังนั้น พราหมณมหาศาลคนหน่ึง เปนคนปอน นุงหมปอน เขาไปเฝาพระผูมี 

พระภาคยังท่ีประทับ สนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน  
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ไปแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพราหมณมหาศาลนั้น ผูนั่ง ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่งแลววา ดูกรพราหมณทําไมทานจึงเปนคนปอน นุงหมกป็อน ฯ 

พราหมณมหาศาลกราบทูลวา ขาแตทานพระโคดม พวกบุตรของขาพระองค ๔ คน 
ในบานนี้คบคิดกับภรรยาแลวขับขาพระองคออกจากเรือน ฯ 

[๖๙๐] ดกูรพราหมณ ถาอยางนั้น ทานจงเรียนคาถานี้แลว เม่ือหมูมหาชนประชุมกัน 
ท่ีสภา และเม่ือพวกบุตรมาประชุมพรอมแลว จงกลาววา 
เราช่ืนชม และปรารถนาความเจริญแกบุตรเหลาใด บุตรเหลานั้นคบคิด 
กันกับภรรยารุมวาเรา ดังสุนขัรุมเหาสุกร เขาวาพวกมันเปนอสัตบุรุษ 
ลามก รองเรียกเราวาพอๆ พวกมันประดุจยักษแปลงเปนบุตรมา ละท้ิง 
เราผูลวงเขาปจฉิมวัยไว ฯ 

พวกมนักําจดัคนแกไมมีสมบัติออกจากท่ี (อาศัย) กิน ดังมาแกท่ีเจาของ 
ปลอยท้ิงฉะน้ัน ฯ 

บิดาของบุตรพาลเปนผูเฒาตองขอในเรือนผูอ่ืนไดยินวาไมเทาของเรา 
ยังจะดีกวา พวกบุตรท่ีไมเช่ือฟงจะดีอะไร เพราะไมเทายังปองกันโค 
หรือสุนัขดุได ในท่ีมืดยังใชยนัไปขางหนาได ในท่ีลึกยังใชหยั่งดไูด  
พลาดแลวยังยัง้อยูไดดวยอานุภาพไมเทา ฯ 

[๖๙๑] คร้ังนัน้แล พราหมณมหาศาลนั้นเรียนคาถานี้ในสํานักพระผูพระภาคแลว  
เม่ือหมูมหาชนประชุมกันในสภา และเม่ือพวกบุตรมาประชุมแลวจึงไดกลาววา 
เราช่ืนชมและปรารถนาความเจริญแกบุตรเหลาใด บุตรเหลานั้น คบคิด 
กันกับภรรยารุมวาเรา ดังสุนขัรุมเหาสุกร เขาวาพวกมันเปนอสัตบุรุษ 
ลามก รองเรียกเราวาพอๆ พวกมันประดุจยักษแปลงเปนบุตรมา 
 ละท้ิงเราผูลวงเขาปจฉิมวัยไว ฯ 

พวกมนักําจดัคนแกไมมีสมบัติออกจากท่ี (อาศัย) กินดังมาแกท่ีเจาของ 
ปลอยท้ิงฉะน้ัน ฯ 

บิดาของบุตรพาลเปนผูเฒาตองขอในเรือนผูอ่ืน ไดยินวาไมเทาของเรา 
ยังจะดีกวา พวกบุตรท่ีไมเช่ือฟงจะดีอะไร เพราะไมเทายังปองกันโค  
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หรือสุนัขดุได ในท่ีมืดยังใชยนัไปขางหนาได ในท่ีลึกยังใชหยั่งดไูด  
พลาดแลวยังยัง้อยูไดดวยอานุภาพไมเทา ฯ 

[๖๙๒] ลําดับนั้น พวกบุตรนําพราหมณมหาศาลนั้นไปยังเรือนใหอาบนํ้าแลวให 
นุงหมผาคูหนึง่ๆ ทุกๆ คน ฯ 

พราหมณมหาศาลนั้น ถือผาคูหนึ่งไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ  สนทนาปราศรัย 
กับพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ทาน 
พระโคดม ขาพเจาช่ือวาเปนพราหมณ ยอมแสวงหาทรัพยสําหรับอาจารยมาใหอาจารย ขอทาน 
พระโคดมผูเปนอาจารยของขาพเจาจงรับสวนของอาจารยเถิด ฯ 

พระผูมีพระภาคทรงรับดวยความอนุเคราะห ฯ 
[๖๙๓] คร้ังนัน้ พราหมณมหาศาลน้ัน ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  ขาแตทาน 

พระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั  
พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายภาชนะท่ีคว่ํา เปดของท่ีปดไว บอกทางแก 
คนหลงทาง สองประทีปในที่มืดดวยหวังวาคนมีจกัษุจกัมองเห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม  
ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค กับพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคจงทรง 
จําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ 

มานัตถัทธสูตรท่ี ๕ 
[๖๙๔] สาวัตถีนิทาน ฯ 

สมัยนั้น พราหมณมีนามวามานัตถัทธะ สํานักอยูในกรุงสาวัตถี เขาไมไหวมารดา  
บิดา อาจารย พี่ชาย ฯ 

[๖๙๕] สมัยนัน้ พระผูมีพระภาคอันบริษัทหมูใหญแวดลอมทรงแสดงธรรมอยู ฯ 
คร้ังนั้น มานัตถัทธพราหมณมีความดําริวา พระสมณโคดมน้ีอันบริษัทหมูใหญแวด 
ลอมแสดงธรรมอยู  ถากระไร เราจะเขาไปเฝาพระสมณโคดมยังท่ีประทับ ถาพระสมณโคดม 
ตรัสกะเรา เราก็จะพูดกะทาน ถาพระสมณโคดมไมตรัสกะเรา  เรากจ็ะไมพดูกะทาน ลําดับนั้น 
แล มานัตถัทธพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับแลวยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
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 คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคไมตรัสดวย มานตัถัทธพราหมณตองการจะกลับจากท่ีนั้น ดวยคิดวา 
พระสมณโคดมน้ีไมรูอะไร ฯ 

[๖๙๖] ทีนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวิตกในใจของมานัตถัทธพราหมณดวย 
พระหฤทัยแลว ไดตรัสกะมานัตถัทธพราหมณดวยพระคาถาวา 
ดูกรพราหมณ ใครในโลกน้ีมีมานะไมดเีลย ผูใดมาดวยประโยชนใด  
ผูนั้นพึงเพิ่มพนูประโยชนนัน้แล ฯ 

[๖๙๗] คร้ังนัน้ มานัตถัทธพราหมณคิดวา พระสมณโคดมทราบจิตเรา  จึงหมอบ 
ลงดวยศีรษะท่ีใกลพระบาทพระผูมีพระภาค ณ ท่ีนั้นเอง แลวจูบพระบาทพระผูมีพระภาคดวยปาก 
และนวดดวยมือ ประกาศช่ือวา ขาแตทานพระโคดมขาพระองคมีนามวา มานัตถัทธะๆ ฯ 
คร้ังนั้น บริษัทนั้นเกดิประหลาดใจวา นาอัศจรรยจริง ไมเคยมีหนอ  มานัตถัทธ 
พราหมณนี้ไมไหวมารดา บิดา อาจารย พีช่าย แตพระสมณโคดมทรงทําคนเห็นปานนี้ใหทํา 
นอบนบไดเปนอยางดยีิ่ง ฯ 

ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสกะมานัตถัทธพราหมณวา พอละพราหมณ  เชิญลุกข้ึน 
นั่งบนอาสนะของตนเถิด เพราะทานมีจิตเล่ือมใสในเราแลว ฯ 

[๖๙๘] ลําดับนั้น มานัตถัทธพราหมณนั่งบนอาสนะของตนแลวไดกราบทูลพระผูมี  
พระภาคดวยคาถาวา 

ไมควรทํามานะในใคร ควรมีความเคารพในใคร พึงยําเกรงใคร บูชาใคร 
ดวยดีแลว จึงเปนการดี ฯ 

[๖๙๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
ไมควรทํามานะในมารดา บิดา พี่ชาย และในอาจารยเปนท่ี ๔ พึงมี 

ความเคารพในบุคคลเหลานั้น พึงยําเกรงบุคคลเหลานั้น บูชาบุคคล 
เหลานั้นดวยดแีลวจึงเปนการดี บุคคลพึงทําลายมานะเสีย ไมควรม ี
ความกระดางในพระอรหันตผูเย็นสนิท ผูทํากิจเสร็จแลว หาอาสวะมิได  
ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวาเพราะอนุสัยนั้น ฯ 

[๗๐๐] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว มานัตถัทธพราหมณไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาควา ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนกัขาแตทานพระโคดม ภาษิต  
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ของพระองคแจมแจงนกั พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายดจุหงายภาชนะที่คว่ํา เปด 
ของท่ีปดไว บอกทางแกคนหลงทางสองประทีปในท่ีมืด ดวยหวังวา คนมีจักษจุักมองเห็นรูป 
ได ขาแตทานพระโคดมขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค  กับพระธรรมและพระภิกษุสงฆเปน 
สรณะ ขอพระองคจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต 
ตั้งแตวนันี้เปนตนไป ฯ 

ปจจนิกสูตรท่ี ๖ 
[๗๐๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระเชตวัน อารามของทานอนาถ 

บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้น พราหมณมีนามวาปจจนิกสาตะ สํานักอยูใน 
กรุงสาวัตถี ปจจนิกสาตพราหมณมีความดาํริวา อยากระนั้นเลย เราพึงเขาไปเฝาพระสมณโคดม 
ยังท่ีประทับเถิด พระสมณโคดมจักตรัสคําใดๆ เราจักเปนขาศึกคํานั้นๆ ดังนี้ ฯ 

[๗๐๒] สมัยนัน้ พระผูมีพระภาคเสด็จจงกรมอยูในท่ีแจง ลําดับนั้น  ปจจนิกสาต 
พราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับแลว เดินตามพระผูมีพระภาคซ่ึงกําลังเสด็จจงกรม 
อยู ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขอทานพระสมณะจงตรัสธรรม ฯ 

[๗๐๓] พระผูมีพระภาคตรสัวา 
คําอันเปนสุภาษิต อันบุคคลผูยินดีจะเปนขาศึก มีจิตเศราหมอง มากไป 
ดวยความแขงดี  จะเห็นแจงดวยดีไมได  สวนวาบุคคลใด กําจัดความ 
แขงดีและความไมเล่ือมใสแหงใจ ถอนความอาฆาตไดแลว ผูนั้นแล 
พึงรูคําอันเปนสุภาษิต ฯ 

[๗๐๔] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว ปจจนิกสาตพราหมณกราบทูลพระผูมีพระ 
ภาควา ทานพระโคดม ภาษติของพระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจม 
แจงนกั พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายดุจหงายภาชนะท่ีคว่ํา เปดของท่ีปดไว  
บอกทางแกคนหลงทาง สองประทีปในท่ีมืด ดวยหวังวาคนมีจักษจุะมองเห็นรูปได ขาแต 
ทานพระโคดม ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาค กับพระธรรมและพระสงฆเปนสรณะ ขอ 
พระองคจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวนันี ้
เปนตนไป ฯ  
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นวกรรมิกสูตรท่ี ๗ 

[๗๐๕] สมัยนัน้ พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ไพรสณฑแหงหนึ่งในแควนโกศล ฯ 
สมัยหนึ่ง นวกรรมิกภารทวาชพราหมณใหคนทํางานอยูในไพรสณฑนัน้เขาไดเห็น 
พระผูมีพระภาคซ่ึงประทับนั่งคูบัลลังก (นั่งขัดสมาธิ) ตั้งพระกายตรงดาํรงพระสติไวเฉพาะหนา  
ท่ีโคนสาลพฤกษตนหนึ่ง คร้ันเหน็แลว เขามีความคิดวา เราใหคนทํางานอยูในไพรสณฑนีจ้ึง 
ยินดี สวนพระสมณะน้ี ใหคนทําอะไรอยูจงึยินดี ฯ 

[๗๐๖] ลําดับนั้น นวกรรมิกภารทวาชพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับแลว 
 ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
ขาแตทานภกิษุ ทานทํางานอะไรหรือ จึงอยูในปาสาลพฤกษ  พระโคดม 
อยูในปาผูเดียว ไดความยนิดีอะไร ฯ 

[๗๐๗] พระผูมีพระภาคตรสัวา 
เราไมมีกรณยีกิจในปาดอก เพราะเราถอนรากเงาปา อันเปนขาศึก 
เสียแลว เราไมมีปาคือกิเลส ปราศจากลูกศรคือกิเลสละความกระสัน 
เสียแลว จึงยินดีอยูผูเดยีวในปา ฯ 

[๗๐๘] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว นวกรรมิกภารทวาชพราหมณไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนกัทานพระโคดม ภาษิตของ 
พระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายภาชนะท่ีคว่ํา เปดของ 
ท่ีปดไว บอกทางแกคนหลงทางสองประทีปในท่ีมืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจะมองเห็นรูปได  
ขาแตทานพระโคดมขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระภกิษุสงฆเปนสรณะ  
ขอพระองคจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวนันี ้
เปนตนไป ฯ 

กัฏฐหารสูตรท่ี ๘ 
[๗๐๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ไพรสณฑแหงหนึ่งในแควนโกศล 

โนน ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาท่ี 219 
ก็สมัยนั้น พวกมาณพหลายคน ซ่ึงเปนอันเตวาสิกของพราหมณภารทวาชโคตรคนหน่ึง   
เท่ียวหาฟนพากันเขาไปยังไพรสณฑนั้น แลวไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับนั่งคูบัลลังก ตั้งพระกาย 
ตรง ดํารงพระสติไวเฉพาะหนา อยูในไพรสณฑนั้น จึงเขาไปหาพราหมณภารทวาชโคตรถึงท่ีอยู  
แลวบอกพราหมณภารทวาชโคตรวา ขอทานพึงทราบ พระสมณโคดมประทับนั่งคูบัลลังก ตั้ง 
พระกายตรง ดาํรงพระสติไวเฉพาะหนา อยูในไพรสณฑ ฯ 

[๗๑๐] ลําดับนั้น พราหมณภารทวาชโคตรพรอมดวยมาณพเหลานั้นเขาไปยังไพรสณฑ 
นั้นแลว ไดเหน็พระผูมีพระภาคประทับนัง่คูบัลลังก ตั้งพระกายตรง ดาํรงพระสติไวเฉพาะหนา  
คร้ันเห็นแลว จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ณท่ีนั้น แลวไดทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
ภิกษุ ทานเขาไปสูปาท่ีวางเปลาปราศจากคนในปาหนาทบึ นาหวาด 
เสียวนกั มีกายไมหวัน่เปนประโยชน งาม เพงพินิจอยางดหีนอ  
ทานเปนมุนีอาศัยปา อยูในปาผูเดียว ซ่ึงไมมีการขับรอง และการ 
บรรเลง การท่ีทานมีจิตยนิดี อยูในปาแตผูเดียวนี้ ปรากฏเปนขอ 
นาอัศจรรยแกขาพเจา ขาพเจาปรารถนาไตรทิพยอันสูงสุด จึง 
มุงหมายความเปนสหายกับทาวมหาพรหมผูเปนอธิบดีของโลก เหตุไร  
ทานจึงชอบใจปาท่ีปราศจากคน ทานทําความเพียรในท่ีนีเ้พื่อบังเกิด 
เปนพรหมหรือ ฯ 

[๗๑๑] พระผูมีพระภาคตรสัวา 
ความมุงหวังหรือความเพลิดเพลินอยางใดๆ ในอารมณหลายชนิด ซ่ึงมี 
ประจําอยูทุกเม่ือ นานาประการ หรือตัณหาอันเปนเหตุใหกระชับแนน  
ซ่ึงมีอวิชชาเปนมูลราก กอใหเกิดทั้งหมด เราทําใหส้ินสุดพรอมท้ังราก 
แลว เราจึงไมมีความมุงหวัง ไมมีตัณหาประจํา ไมมีตณัหาเขามาใกล  
มีปรกติเห็นหมดจดในธรรมท้ังปวง บรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดประเสริฐ  
เราควรเปนพรหม แกลวกลาเพงอยู ฯ 

[๗๑๒] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว พราหมณภารทวาชโคตรไดกราบทูลพระ 
ผูมีพระภาควา ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนักทานพระโคดม ภาษิตของ 
พระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายภาชนะท่ีคว่ํา เปดของ  
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ท่ีปดไว บอกทางแกคนหลงทาง  สองประทีปในท่ีมืด ดวยหวังวา คนมีจักษจุะมองเห็นรูปได  
ขาแตทานพระโคดมขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระภกิษุสงฆเปนสรณะ  
ขอพระองคจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต  ตั้งแตวนันี ้
เปนตนไป ฯ 

มาตุโปสกสูตรท่ี ๙ 
[๗๑๓] สาวัตถีนิทาน ฯ 

คร้ังนั้น มาตุโปสกพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ สนทนาปราศรัย 
กับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
มาตุโปสกพราหมณนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ทาน 
พระโคดมผูเจริญ ขาพเจาแสวงหาภิกษาโดยชอบแลวเล้ียงมารดาและบิดา ขาพระองค 
ทําเชนนี้ ช่ือวาทํากิจท่ีควรทําหรือไม ฯ 

พระผูมีพระภาคตรัสวา ชอบยิ่ง พราหมณ ทานทําดังนี้ ช่ือวาไดทํากิจท่ีควรทําแลว  
ดวยวา ผูใดแสวงหาภิกษาโดยชอบแลว เล้ียงมารดาและบิดาผูนั้นยอมไดบุญเปนอันมาก ฯ 

[๗๑๔] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้  จบลงแลว จึงได 
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
บุคคลใดเล้ียงมารดาและบิดาโดยชอบ เพราะการบํารุงมารดาและบิดา 
นั่นแล บัณฑิตยอมสรรเสริญบุคคลนั้นในโลกนี้ทีเดยีว บุคคลนั้นละ 
ไปจากโลกนีแ้ลวยอมบันเทิงในสวรรค ฯ 

[๗๑๕] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว มาตุโปสกพราหมณไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาควา ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดม ภาษิตของพระองค 
แจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายดุจหงายภาชนะท่ีคว่ํา เปดของท่ีปดไว  
บอกทางแกคนหลงทาง สองประทีปในท่ีมืด ดวยหวังวา คนมีจักษจุะมองเห็นรูปได ขาแตทาน 
พระโคดมขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอพระองค  
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จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต   ตั้งแตวนันี้เปน 
ตนไป ฯ 

ภิกขกสูตรท่ี ๑๐ 
[๗๑๖] สาวัตถีนิทาน ฯ 

คร้ังนั้น ภิกขกพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ สนทนาปราศรัยกับ 
พระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณท่ีควรสวนขางหน่ึง  
ภิกขกพราหมณนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตทานพระโคดม 
ผูเจริญ ขาพระองคเปนคนขอ พระองคก็เปนผูขอ ในความขอนี้ เราจะตางอะไรกัน ฯ 

[๗๑๗] พระผูมีพระภาคตรสัวา 
บุคคลหาช่ือวาเปนภกิษุเพยีงดวยการขอคนอื่นไม บุคคลสมาทานธรรม 
เปนพิษ หาช่ือวาเปนภิกษุไดไม ผูใดในโลกน้ีละบุญและบาปเสียแลว  
ประพฤติพรหมจรรยดวยการพิจารณา ผูนัน้แลชื่อวาเปนภิกษุ ฯ 

[๗๑๘] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว ภิกขกพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  
ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดมภาษิตของพระองคแจมแจงนกั  
พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายภาชนะท่ีคว่ํา เปดของท่ีปดไว บอกทาง 
แกคนหลงทาง สองประทีปในท่ีมืดดวยหวังวา คนมีจักษุจักมองเห็นรูปได ขาแตทาน 
พระโคดม ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระสงฆเปนสรณะตลอดชีวิต  
ตั้งแตวนันี้เปนตนไป ฯ 

สังครวสูตรท่ี ๑๑ 
[๗๑๙] สาวัตถีนิทาน ฯ 
สมัยนั้น สังครวพราหมณอาศัยอยูในกรุงสาวัตถี มีลัทธิถือความบริสุทธ์ิดวยน้าํ  

ปรารถนาความบริสุทธ์ิดวยน้ํา ประพฤติการลงอาบน้ําชําระรางกายท้ังเวลาเยน็เวลาเชาเปนนิตย ฯ  
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คร้ังนั้น ทานพระอานนทนุงแลวถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีใน 

เวลาเชา คร้ันเท่ียวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีแลวกลับมาเวลาหลังอาหารเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 

[๗๒๐] ทานพระอานนทนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  
พระเจาขา สังครวพราหมณอาศัยอยูในกรุงสาวัตถี เขามีลัทธิถือความบริสุทธ์ิดวยน้าํ ปรารถนา 
ความบริสุทธ์ิดวยน้ํา ประพฤติการลงอาบน้ําชําระรางกาย ท้ังเวลาเย็นเวลาเชาเปนนิตย  
ขาพระองคขอโอกาส ขอพระผูมีพระภาคจงเสด็จไปหาสังครวพราหมณยังท่ีอยูอาศัย ดวยความ 
อนุเคราะหเถิดพระเจาขา ฯ 

พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดษุณภีาพ ฯ 
คร้ังนั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวรเสดจ็เขาไปหาสังครว 

พราหมณยังท่ีอยูอาศัย แลวประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว ฯ 
[๗๒๑] ลําดับนั้น สังครวพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคแลวสนทนาปราศรัย 
กับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 

พระผูมีพระภาคไดตรัสถามสังครวพราหมณ ซ่ึงนั่งอยู ณ สวนขางหนึ่งวา  ดูกรพราหมณ  
เขาวา ทานไดช่ือวาถือความบริสุทธ์ิดวยน้าํ ปรารถนาความบริสุทธ์ิดวยน้ํา ทานถือการลงอาบน้ํา 
ชําระรางกาย ท้ังเวลาเยน็เวลาเชาเปนนิตย จริงหรือ ฯ 

สังครวพราหมณกราบทูลวา จริงเชนนั้น ทานพระโคดมผูเจริญ ฯ 
พ. ดูกรพราหมณ ทานเห็นอํานาจประโยชนอะไรจึงไดช่ือวามีลัทธิถือความบริสุทธ์ิ 
ดวยน้ํา ปรารถนาความบริสุทธ์ิดวยน้ํา ถือการลงอาบน้ําชําระรางกาย ท้ังเวลาเยน็เวลาเชา 
เปนนิตย ฯ 

ส. ทานพระโคดม บาปกรรมใดท่ีขาพระองคทําในเวลากลางวัน ขาพระองคลอยบาป 
กรรมนั้นเสียดวยการอาบน้ําในเวลาเย็น บาปกรรมใดท่ีขาพระองคทําในเวลากลางคืน ขาพระองค 
ลอยบาปกรรมนั้นเสียดวยการอาบน้ําในเวลาเชา ทานพระโคดม ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชน 
นี้แหละ จึงไดช่ือวา มีลัทธิถือความบริสุทธ์ิดวยน้าํ ปรารถนาความบริสุทธ์ิดวยน้ํา ถือการลง 
อาบน้ําชําระรางกาย ท้ังเวลาเย็นเวลาเชาเปนนิตย ฯ 

[๗๒๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา  
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ดูกรพราหมณ หวงน้ําคือธรรมมีศีลเปนทาไมขุน สัตบุรุษสรรเสริญ 
ตอสัตบุรุษ เปนท่ีท่ีบุคคลผูถึงเวทอาบแลว บุคคลผูมีตัวไมเปยก 
เทานั้นจึงจะขามถึงฝงได ฯ 

[๗๒๓] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว สังครวพราหมณไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาควา ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดมภาษิตของพระองค 
แจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายภาชนะท่ีคว่ํา เปดของท่ีปดไว  
บอกทางแกคนหลงทาง สองประทีปในท่ีมืดดวยหวังวา คนมีจักษจุักมองเห็นรูปได ขาแตทาน 
พระโคดม ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะขอพระองค 
ทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวติ ตั้งแตวนันี้เปนตนไป ฯ 

โขมทุสสสูตรท่ี ๑๒ 
[๗๒๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้

สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นคิมช่ือวา โขมทุสสะของเจาศากยะ ในแควน 
สักกะ ฯ 

คร้ังนั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลวทรงถือบาตรและจวีร เสด็จเขาไปบิณฑบาต 
ยังโขมทุสสนิคม ฯ 

สมัยนั้น พราหมณและคฤหบดีชาวโขมทุสสนิคม ประชุมกันอยูในสภา  ดวยกรณียกิจ 
บางอยาง และฝนกําลังตกอยูประปราย ฯ 

ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยังสภานั้น ฯ 
พราหมณและคฤหบดีชาวโขมทุสสนิคม ไดเหน็พระผูมีพระภาคเสดจ็มาแตไกล คร้ันแลว 
ไดกลาวคํานี้วา คนพวกไหนช่ือวาสมณะโลน และคนพวกไหนรูจักธรรมของสภา ฯ 

[๗๒๕] คร้ังนัน้ พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพราหมณและคฤหบดีชาวโขมทุสสนิค 
 ดวยพระคาถาวา 

ในท่ีใดไมมีคนสงบ ท่ีนั้นไมช่ือวาสภา คนเหลาใดไมกลาวธรรม  
คนเหลานั้นไมช่ือวาคนสงบ คนสงบละราคะโทสะ และโมหะแลว 
กลาวธรรมอยู ฯ  
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[๗๒๖] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณและคฤหบดีชาวโขมทุสสนิคม  

ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ทานพระโคดม  
ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ทานพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เหมือนหงาย 
ของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปดบอกทางใหแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืด ดวยหวงัวาคนมี 
จักษุจกัเห็นรูปฉะนั้น พวกขาพระองคเหลานี้ขอถึงทานพระโคดมผูเจริญกับพระธรรมและพระภิกษุ 
สงฆเปนสรณะ ขอทานพระโคดมทรงจําพวกขาพระองควา เปนอุบาสกถึงพระรัตนตรัยวาเปน 
สรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนีเ้ปนตนไป ดังนี้ ฯ 

จบอุบาสกวรรคท่ี ๒ 
_____________ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. กสิสูตร ๒. อุทัยสูตร ๓. เทวหิตสูตร ๔. มหาศาลสูตร๕. มานัตถัทธสูตร  
๖. ปจจนกิสูตร ๗. นวกรรมกิสูตร ๘. กัฏฐหารสูตร๙. มาตุโปสกสูตร ๑๐. ภิกขกสูตร  
๑๑. สังครวสูตร ๑๒. โขมทุสสสูตร ฯ 
จบพราหมณสังยุต 
____________  
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วังคีสสังยุต 
นิกขันตสูตรท่ี ๑ 

[๗๒๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
สมัยหนึ่ง ทานพระวังคีสะ อยูท่ีอัคคาฬวเจดีย เขตเมืองอาฬวี กับทานพระนิโครธ 
กัปปะผูเปนอุปชฌาย ก็สมัยนั้น ทานพระวังคีสะยังเปนภกิษุใหมบวชไดไมนาน ถูกละไวให 
เฝาวิหาร ฯ 

[๗๒๘] คร้ังนัน้ สตรีเปนอันมาก ประดับประดารางกายแลว เขาไปยังอาราม 
เท่ียวดูท่ีอยูของพวกภิกษ ุ
คร้ังนั้นแล ความกระสันยอมบังเกิดข้ึน ความกําหนัดยอมรบกวนจิตของทานพระวังคีสะ  
เพราะไดเห็นสตรีเหลานั้น ฯ 

ลําดับนั้น ทานพระวังคีสะ มีความคิดดังนีว้า ไมเปนลาภของเราหนอ  ไมใชลาภของ 
เราหนอ เราไดช่ัวเสียแลวหนอ เราไมไดดีเสียแลวหนอ ท่ีเราเกิดความกระสัน ท่ีความกําหนดั 
รบกวนจิตเรา เหตุท่ีคนอ่ืนๆ จะพึงบรรเทาความกระสันแลวยังความยินดีใหบังเกิดข้ึนแกเรา  
ในความกําหนดัท่ีบังเกิดข้ึนแลวนี้เราจะไดแตท่ีไหน อยากระนั้นเลย เราพึงบรรเทาความกระสัน 
เสียแลวยังความยินดใีหเกิดข้ึนแกตนดวยตนเองเถิด ฯ 

[๗๒๙] ในกาลนั้นแล ทานพระวังคีสะบรรเทาความกระสันเสียแลว  ยงัความยินดีให 
เกิดข้ึนแกตนเองแลว ไดภาษิตคาถาเหลานี้ในเวลานั้นวา 
วิตกท้ังหลายเปนเหตุใหคะนอง (เกดิมา) แตฝายธรรมดําเหลานี้ ยอม 
วิ่งเขามาสูเราผูออกจากเรือนบวช เปนผูไมมีเหยาเรือนแลว ฯ 
บุตรของคนช้ันสูงท้ังหลาย ผูมีฝมืออันเชี่ยวชาญ ศึกษาดแีลว ทรงธน ู
ไวม่ันคง พึงทําจํานวนคนท่ีไมยอมหนีตั้งพันๆ ใหกระจัดกระจายไป 
รอบดาน (ฉันใด)  
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ถึงแมวาสตรีมากยิ่งกวานีจ้ักมา สตรีเหลานั้นก็จักเบียดเบียนเรา ผูตั้งม่ัน 
แลวในธรรมของตนไมไดเลย (ฉันนัน้) 
เพราะวา เราไดฟงทางเปนท่ีไปสูพระนิพพานนี้ในท่ีเฉพาะพระพักตร 
ของพระพุทธเจา ผูเปนเผาพนัธุ พระอาทิตยแลวใจของเรายินดแีลวใน 
ทางเปนท่ีไปสูพระนิพพานนัน้ ฯ 

แนะมารผูช่ัวราย ถาทานจะเขามาหาเราผูอยูอยางนี้ แนะมฤตยุราช  
เราจักทําโดยวธีิท่ีทานจักไมเห็นแมซ่ึงทางของเราไดเลย ดังนี้ ฯ 

อรติสูตรท่ี ๒ 
[๗๓๐] สมัยหนึ่ง ทานวังคีสะ อยูท่ีอัคคาฬวเจดยี เขตเมืองอาฬวกีับทานพระ 

นิโครธกัปปะผูเปนอุปชฌาย โดยสมัยนั้นแล ทานพระนิโครธกัปปะกลับจากบิณฑบาตในเวลา 
ปจฉาภัต ยอมเขาไปสูวิหาร ยอมออกในเวลาเย็นบางในวนัรุงข้ึนหรือในเวลาภกิษาจารบาง ฯ 

[๗๓๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ความกระสันยอมบังเกิดข้ึน ความกําหนัดยอมรบกวนจิต 
ของทานพระวงัคีสะ ลําดับนั้น ทานพระวังคีสะมีความคิดดังนีว้าไมเปนลาภของเราหนอ ไมใช 
ลาภของเราหนอ เราไดช่ัวเสียแลวหนอ เราไมไดดีเสียแลวหนอ ท่ีเราเกิดความกระสันข้ึนแลว  
ท่ีความกําหนดัรบกวนจิตเรา เราจะไดเหตท่ีุคนอื่นๆ จะพึงบรรเทาความกระสันแลวยังความ 
ยินดใีหเกิดข้ึนแกเราในความกําหนดัท่ีเกดิข้ึนแลวนีแ้ตท่ีไหน อยากระนัน้เลย เราพึงบรรเทา 
ความกระสันแลว ยังความยินดีใหเกิดข้ึนแกตนดวยตนเองเถิด ฯ 

[๗๓๒] คร้ังนัน้แล ทานพระวังคีสะบรรเทาความกระสันแลว   ยังความยินด ี
ใหเกดิข้ึนแกตนดวยตนเอง ไดภาษิตคาถาเหลานี้ในเวลานั้นวา 
บุคคลใดละความไมยนิดี (ในศาสนา) และความยินดี (ในกามคุณ 
ท้ังหลาย) และวิตกอันอาศัยเรือนโดยประการท้ังปวงแลว ไมพึงทําปา 
ใหญคือกิเลสในอารมณไหนๆ เปนผูไมมีปาคือกิเลส เปนผูไมนอมใจ 
ไปแลว ผูนั้นแลช่ือวาเปนภกิษุ ฯ 

รูปอยางใดอยางหนึ่งในโลกนี้ ท่ีตั้งอยูบนแผนดินกด็ี ท้ังต้ังอยูใน 
เวหาสกด็ี ท่ีอยูในแผนดนิกด็ี ยอมทรุดโทรม เปนของไมเท่ียง 
ท้ังหมด บุคคลท้ังหลายผูสํานึกตน ยอมถึงความตกลงอยางนี้เท่ียวไป ฯ  
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ชนท้ังหลายเปนผูติดแลว ในอุปธิท้ังหลายคือ ในรูปอันตนเห็นแลว 

 ในเสียงอันตนไดฟงแลว ในกล่ินและรสอันตนไดกระทบแลว และใน 
โผฏฐัพพารมณอันตนรูแลว ทานจงบรรเทาความพอใจในกามคุณ ๕  
เหลานั้น เปนผูไมหวั่นไหวบุคคลใดไมตดิอยูในกามคุณ ๕ เหลานั้น  
บัณฑิตท้ังหลายเรียกบุคคลนัน้วา เปนมุนี ฯ 

วิตกของคนท้ังหลายอาศัยปยรูปสาตรูป ๖๐ เปนอันมาก  ตั้งลงแลว 
โดยไมเปนธรรมในหมูปุถุชน บุคคลไมพึงถึงวังวนกิเลสในอารมณ 
ไหนๆ และบุคคลผูไมพูดจาช่ัวหยาบ จึงช่ือวาเปนภิกษุ ฯ 
บัณฑิตผูมีจิตต้ังม่ันแลวตลอดกาลนาน ผูไมลวงโลก ผูมีปญญาแกกลา  
ผูไมทะเยอทะยาน เปนมุนี ผูถึงบทอันระงับแลว อาศัยพระนิพพาน  
เปนผูดับกิเลสไดแลว ยอมรอคอยกาล (เปนท่ีปรินิพพาน) ดังนี้ ฯ 

เปสลาติมัญญนาสูตรท่ี ๓ 
[๗๓๓] สมัยหนึ่ง ทานพระวงัคีสะอยูท่ีอัคคาฬวเจดยี เขตเมืองอาฬวี  กับทานพระ 

นิโครธกัปปะผูอุปชฌาย ก็โดยสมัยนัน้แล ทานพระวังคีสะนึกดหูม่ินภกิษุท้ังหลาย ผูมีศีลเปน 
ท่ีรักเหลาอ่ืน ดวยปฏิภาณของตน ฯ 

คร้ังนั้นแล ทานพระวังคีสะมีความคิดดังนี้วา ไมเปนลาภของเราหนอ  ไมใชลาภของเรา 
หนอ เราไดช่ัวเสียแลวหนอ เราไมไดดีเสียแลวหนอ ท่ีเราดูหมิ่นภิกษุท้ังหลาย ผูมีศีลเปนที่ 
รักเหลาอ่ืน ดวยปฏิภาณของตน ดังนี้ ฯ 

[๗๓๔] คร้ังนัน้แล ทานพระวังคีสะยังความวิปฏิสารใหเกิดข้ึนแกตนดวยตนเองแลว  
ไดภาษิตคาถาเหลานี้ในเวลานั้นวา 
ดูกรทานผูเปนสาวกของพระโคดม ทานจงละมานะเสียทานจงละหนทาง 
แหงมานะในโลกน้ีเสีย อยาใหมีสวนเหลือได (เพราะ) หมูสัตวผูอัน 
ความลบหลูทําใหมัวหมอง แลวยอมเปนผูมีความเดือดรอนตลอดกาล 
นาน สัตวท้ังหลายผูอันมานะกําจัดแลวยอมตกนรก ชนท้ังหลายผูอัน  
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มานะกําจัดแลว เขาถึงนรกแลว ยอมเศราโศกส้ินกาลนาน ภิกษุผู 
ชํานะกิเลสดวยมรรคเปนผูปฏิบัติชอบ ยอมไมเศราโศกเลยในกาลไหนๆ  
ยอมไดรับเกียรติคุณและความสุข บัณฑิตท้ังหลายยอมเรียกภกิษุผูเชน 
นั้นวา เปนผูเหน็ธรรม เพราะฉะน้ัน ทานจงเปนผูไมมีกิเลสเพียงตะปู 
เคร่ืองตรึงใจในโลกนี้ เปนผูมีความเพยีรจงละนิวรณท้ังหลายเสีย  
เปนผูบริสุทธ์ิ และละมานะอยาใหมีสวนเหลือแลว ทําท่ีสุดแหงกิเลส 
ดวยวิชชา เปนผูสงบระงับ ดังนี้ ฯ 

อานันทสูตรท่ี ๔ 
[๗๓๕] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยูท่ีพระวิหารเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิก 

เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
คร้ังนั้นแล ในเวลาเชา ทานพระอานนทนุงหมแลวถือบาตรและจวีร  เขาไปเท่ียว 
บิณฑบาตในพระนครสาวตัถี มีทานพระวังคีสะเปนปจฉาสมณะ ก็โดยสมัยนั้นแล ความกระสัน 
ไดเกดิข้ึน ความกําหนดัยอมรบกวนจิตของทานพระวังคีสะ ฯ 

[๗๓๖] คร้ังนัน้แล ทานพระวังคีสะไดกลาวกะทานพระอานนทดวยคาถาวา 
ขาพเจาเรารอนเพราะกามราคะ จิตของขาพเจารุมรอน ขอทานจงบอก 
วิธีเปนเคร่ืองดบัราคะ เพื่ออนุเคราะหแกขาพเจาดวยเถิด ทานผูโคดม ฯ 
ทานพระอานนทจึงกลาววา 

[๗๓๗] จิตของทานรุมรอน เพราะสัญญาอันวิปลาส ทานจงละเวนนิมิตอัน 
สวยงาม อันเปนท่ีตั้งแหงราคะเสีย ทานจงเห็นสังขารท้ังหลาย โดย 
ความเปนของแปรปรวน โดยเปนทุกขและอยาเห็นโดยความเปนตน  
ทานจงดับราคะอันแรงกลาทานจงอยาถูกราคะเผาผลาญบอยๆ ทาน 
จงเจริญจิตในอสุภกัมมัฏฐาน ใหเปนจิตมีอารมณเปนอันเดียวต้ังม่ัน 
ดวยดีเถิด ทานจงมีกายคตาสติ ทานจงเปนผูมากดวยความหนาย  ทาน 
จงเจริญความไมมีนิมิต และจงถอนมานานสัุยเสีย เพราะการรูเทาถึง 
มานะ ทานจักเปนผูสงบระงับเท่ียวไป ดังนี้ ฯ  
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สุภาษิตสูตรท่ี ๕ 

[๗๓๘] สาวัตถีนิทาน ฯ 
ในสมัยนัน้แล พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษ ุ
เหลานั้นทูลรับพระพุทธดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนีว้า  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย วาจาอันประกอบดวยองค๔ เปนวาจาสุภาษิต ไมเปนวาจาทพุภาษติ เปนวาจา 
ไมมีโทษ และเปนวาจาอันวญิูชนท้ังหลายไมติเตียน องค ๔ เปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมกลาวแตวาจาท่ีบุคคลกลาวดีแลวอยางเดียว ไมกลาววาจาท่ีบุคคลกลาว 
ช่ัวแลว ๑ ยอมกลาวแตวาจาท่ีเปนธรรมอยางเดียว ไมกลาววาจาท่ีไมเปนธรรม ๑ ยอมกลาว 
แตวาจาอันเปนท่ีรักอยางเดยีว ไมกลาววาจาอันไมเปนท่ีรัก ๑ยอมกลาวแตวาจาจริงอยางเดยีว ไม 
กลาววาจาเท็จ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย วาจาอันประกอบดวยองค ๔ เหลานี้แล เปนวาจาสุภาษิต  
ไมเปนวาจาทุพภาษิต เปนวาจาไมมีโทษ และเปนวาจาอันวิญูชนท้ังหลายไมติเตียน ฯ 

[๗๓๙] พระผูมีพระภาค ผูพระสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนีจ้บลงแลว จึง 
ไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
สัตบุรุษท้ังหลาย ไดกลาววาจาสุภาษิตวาเปนท่ีหนึ่ง บุคคลพึงกลาววาจา 
ท่ีเปนธรรม ไมพึงกลาววาจาท่ีไมเปนธรรม เปนท่ีสอง บุคคลพึงกลาว 
วาจาอันเปนท่ีรัก ไมพึงกลาววาจาอันไมเปนท่ีรัก เปนท่ีสาม บุคคลพึง 
กลาววาจาจริง ไมพึงกลาววาจาเท็จ เปนท่ีส่ี ดังนี้ ฯ 

คร้ังนั้นแล ทานพระวังคีสะลุกข้ึนจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่ง  ประนมอัญชลี 
เฉพาะพระผูมีพระภาคแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค เนือ้ความนี้ยอม 
แจมแจงกะขาพระองค ขาแตพระสุคต เนือ้ความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา เนื้อความน้ีจงแจมแจงกะเธอเถิด วังคีสะ ฯ 

[๗๔๐] คร้ังนัน้แล ทานพระวังคีสะไดทูลสรรเสริญพระผูมีพระภาคดวยคาถาท้ังหลาย 
อันสมควร ณ ท่ีเฉพาะพระพกัตรวา 
บุคคลพึงกลาวแตวาจาท่ีไมเปนเหตุยังตนใหเดือดรอน และไมเปนเหตุ 
เบียดเบียนผูอ่ืน วาจานั้นแลเปนสุภาษิต บุคคลพึงกลาวแตวาจาอันเปน  
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ท่ีรัก ท่ีชนท้ังหลายชื่นชมแลว ไมถือเอาคําท่ีช่ัวชาท้ังหลาย กลาวแต 
วาจาอันเปนท่ีรักแกชนเหลาอ่ืน คําสัตยแล เปนวาจาไมตาย ธรรมนี้ 
เปนของมีมาแตเกากอน สัตบุรุษท้ังหลายเปนผูตั้งม่ันแลวในคําสัตย ท่ี 
เปนอรรถและเปนธรรม พระพุทธเจาตรัสพระวาจาใด ซ่ึงเปนวาจาเกษม  
เพื่อใหถึงพระนิพพาน เพื่อทําท่ีสุดแหงทุกขพระวาจานั้นแลเปนสูง 
สุดกวาวาจาท้ังหลาย ดังนี้ ฯ 

สารีปุตตสูตรท่ี ๖ 
[๗๔๑] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวหิารเชตวัน อารามของทานอนาถ 

บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
ก็สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรช้ีแจงใหภกิษุท้ังหลาย เห็นแจง สมาทาน  อาจหาญ 

 ราเริง ดวยธรรมีกถา ดวยวาจาของชาวเมือง สละสลวย ไมมีโทษไมเคล่ือนคลาด อาจยัง 
ผูฟงใหรูเนื้อความไดแจมแจง ฯ 

สวนภกิษุเหลานั้นก็ทําธรรมนั้นใหเปนประโยชน ใสใจกําหนดดวยจติท้ังปวง เง่ียโสต 
ลงฟงธรรม ฯ 

[๗๔๒] คร้ังนัน้แล ทานพระวังคีสะมีความคิดดังนีว้า ทานพระสารีบุตรนี้ แนะนํา 
ชักชวนภิกษุท้ังหลายใหอาจหาญ ร่ืนเริงดวยธรรมีกถา ดวยวาจาของชาวเมือง สละสลวย ไมมี 
โทษ ไมเคล่ือนคลาด อาจยังผูฟงใหรูเนื้อความไดแจมแจง ฯ 
สวนภกิษุเหลานั้นเลา ก็ทําธรรมนั้นใหเปนประโยชน ใสใจกําหนดดวยจิตท้ังปวง  
เง่ียโสตลงฟงธรรม อยากระนั้นเลย เราควรสรรเสริญทานพระสารีบุตรดวยคาถาท้ังหลายอัน 
สมควรในท่ีเฉพาะหนาเถิด ฯ 

ลําดับนั้นแล ทานพระวังคีสะลุกจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่งแลว ประนม 
อัญชลีเฉพาะทานพระสารีบุตรแลว ไดกลาวกะทานพระสารีบุตรดังนีว้า ทานสารีบุตร เนื้อความ 
นี้ยอมแจมแจงกะขาพเจา ทานสารีบุตร เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพเจา ฯ 
ทานพระสารีบุตรกลาวกะทานพระวังคีสะวา เนื้อความน้ันจงแจมแจงกะทานเถิด ทาน 
วังคีสะ ฯ  
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[๗๔๓] คร้ังนัน้แล ทานพระวังคีสะไดสรรเสริญทานพระสารีบุตร  ตอหนาดวยคาถา 

ท้ังหลายอันสมควรวา 
ทานสารีบุตรเปนนักปราชญ มีปญญาลึกซ้ึง ฉลาดในทางและมิใช 

ทาง มีปญญามาก ยอมแสดงธรรมแกภิกษท้ัุงหลายแสดงโดยยอก็ได  
แสดงโดยพิสดารก็ได เสียงของทานไพเราะดังกอง เหมือนเสียง 
นกสาริกา ปฏิภาณเกิดข้ึนโดยไมรูส้ินสุด เม่ือทานแสดงธรรมอยู ภิกษ ุ
ท้ังหลายยอมฟงเสียงอันไพเราะ เปนผูปล้ืมจิตยินดีดวยเสียงอันเพราะ  
นายินดี นาฟง เง่ียโสตอยู ดังนี้ ฯ 

ปวารณาสูตรท่ี ๗ 
[๗๔๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับท่ีพระวหิารบพุพาราม ปราสาทของนางวิสาขา 

ผูเปนมารดามิคารเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี กับพระภกิษุสงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป 
 ลวนเปนอรหนัตท้ังหมด ฯ 

ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเปนผูอันภิกษุสงฆแวดลอม ประทับนั่งในท่ีแจง  
เพื่อทรงปวารณาในวันอุโบสถ ๑๕ คํ่า ฯ 

คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงตรวจดูเหน็ภิกษุสงฆเปนผูนิ่งอยูแลว จึงรับส่ังกะภกิษุ 
ท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย บัดนี้ เราขอปวารณาเธอท้ังหลายเธอท้ังหลายจะไมตเิตียน 
กรรมไรๆ ท่ีเปนไปทางกายหรือทางวาจาของเราบางหรือ ฯ 

[๗๔๕] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรลุกข้ึนจากอาสนะ ทํา 
ผาหมเฉวียงบาขางหนึ่งแลว ประนมอัญชลีเฉพาะพระผูมีพระภาคแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคท้ังหลายติเตียนกรรมไรๆ อันเปนไปทางพระกายหรือทาง 
พระวาจาของพระผูมีพระภาคไมไดเลยขาแตพระองคผูเจริญ เพราะวา พระผูมีพระภาคทรงยัง 
ทางท่ียังไมเกดิใหเกิดข้ึนทรงยังทางท่ียังไมเกิดมิใหเกดิมี ทรงบอกทางท่ียังไมมีผูบอก เปนผู 
ทรงรูทางทรงรูแจงทาง ทรงฉลาดในทาง ขาแตพระองคผูเจริญ สาวกท้ังหลายในบัดนี้เปนผู 
เดินตามทาง บัดนี้แลขอปวารณาพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคจะไมทรงติเตียนกรรมไรๆ  
อันเปนไปทางกายหรือทางวาจาของขาพระองคบางหรือ ฯ  
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พระผูมีพระภาคตรัสวา สารีบุตร เราติเตียนกรรมไรๆ อันเปนไปทางกายหรือทางวาจา 

ของเธอไมไดเลย สารีบุตร เธอเปนบัณฑิต สารีบุตร เธอเปนผูมีปญญามาก เปนผูมีปญญา 
แนนหนา สารีบุตร เธอเปนผูมีปญญาชวนใหราเริงเปนผูมีปญญาวองไว เปนผูมีปญญาหลัก 
แหลม เปนผูมีปญญาสยายกิเลสไดสารีบุตร โอรสพระองคใหญของพระเจาจกัรพรรดิ ยอม 
ยังจักรอันพระราชบิดาใหเปนไปแลว ใหเปนไปตามไดโดยชอบ ฉันใด สารีบุตร เธอก็ฉันนั้น 
เหมือนกนัยอมยังธรรมจักรอันยอดเยี่ยม อันเราใหเปนไปแลวใหเปนไปตามไดโดยชอบแทจริง ฯ 

ทานพระสารีบุตรจึงกราบทูลอีกวา ขาแตพระองคผูเจริญ หากวาพระผูมีพระภาค ไมทรง 
ติเตียนกรรมไรๆ อันเปนไปทางกาย หรือทางวาจาของขาพระองคไซร ขาแตพระองคผูเจริญ  
ก็พระผูมีพระภาคจะไมทรงติเตียนกรรมไรๆ อันเปนไปทางกายหรือทางวาจาของภกิษุ ๕๐๐ รูป 
เหลานี้บางหรือ ฯ 

พระผูมีพระภาคตรัสวา สารีบุตร เราไมติเตียนกรรมไรๆ อันเปนไปทางกายหรือทาง 
วาจา ของภกิษ ุ๕๐๐ รูปแมเหลานี้ สารีบุตร เพราะบรรดาภิกษ๕ุ๐๐ รูปเหลานี้ ภกิษ ุ๖๐ รูป  
เปนผูไดวิชชา ๓ อีก ๖๐ รูป เปนผูไดอภิญญา ๖อีก ๖๐ รูป เปนผูไดอุภโตภาควิมุติ สวนท่ี 
ยังเหลือเปนผูไดปญญาวิมุต ิฯ 

คร้ังนั้นแล ทานพระวังคีสะลุกข้ึนจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่งแลว ประนม 
อัญชลีเฉพาะพระผูมีพระภาคแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วาขาแตพระผูมีพระภาค  
เนื้อความนีย้อมแจมแจงกะขาพระองค ขาแตพระสุคตเนื้อความน้ียอมแจมแจงกะขาพระองค ฯ 
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา เนือ้ความนั้นจงแจมแจงกะเธอเถิด วังคีสะ ฯ 

[๗๔๖] คร้ังนัน้แล ทานพระวังคีสะ ไดสรรเสริญพระผูมีพระภาคในท่ีเฉพาะพระพักตร 
ดวยคาถาท้ังหลายอันสมควรวา 

วันนี้เปนวนัอุโบสถท่ี ๑๕ ภิกษุ ๕๐๐ รูป มาประชุมกันแลว  เพื่อความ 
บริสุทธ์ิ ลวนเปนผูตัดกิเลส เคร่ืองประกอบและเคร่ืองผูกไดแลว เปน 
ผูไมมีความคับแคน เปนผูมีภพใหมส้ินแลว เปนผูแสวงหาคุณอัน 
ประเสริฐ พระเจาจักรพรรดหิอมลอมดวยอํามาตยเสด็จเลียบพระมหา 
อาณาจักรนี้ ซ่ึงมีสมุทรสาครปนขอบเขตโดยรอบ ฉันใด สาวกท้ังหลาย 
ผูบรรลุไตรวิชชา ผูละมฤตยุราชเสียได ยอมน่ังหอมลอมพระผูมีพระภาค  
ผูชํานะสงครามแลว เปนผูนาํพวกอันหาผูนําอ่ืนยิ่งกวาไมมี ฉันนั้น   
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พระสาวกท้ังหมดเปนบุตรของพระผูมีพระภาค ผูช่ัวชาไมมีในสมาคมนี้  
ขาพระองคขอถวายบังคมพระผูมีพระภาค ผูหักลูกศร คือตัณหาเสียได  
ผูเปนเผาพันธุ พระอาทิตย ดงันี้ ฯ 

ปโรสหัสสสูตรท่ี ๘ 
[๗๔๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน 

อนาถบิณฑกิเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี กับภิกษุสงฆหมูใหญ๑,๒๕๐ รูป ฯ 
ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหภกิษุท้ังหลายเห็นแจง ใหสมาทาน  
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาอันประกอบดวยนิพพาน ฯ 
ฝายภิกษุเหลานั้น ไดทําธรรมน้ันใหสําเร็จประโยชน ใสใจกําหนดดวยจิตท้ังปวง  
เง่ียโสตลงฟงธรรม ฯ 

[๗๔๘] คร้ังนัน้แล ทานพระวังคีสะมีความคิดดังนีว้า พระผูมีพระภาคนี้ทรงแนะนํา  
ทรงชักชวนภกิษุท้ังหลายใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอันประกอบดวยนิพพาน ฝาย 
ภิกษเุหลานั้น ก็ทําธรรมนั้นใหสําเร็จประโยชน ใสใจกําหนดดวยจิตท้ังปวง เง่ียโสตลงฟงธรรม 
นั้น อยากระนัน้เลย เราควรจะสรรเสริญพระผูมีพระภาคในท่ีเฉพาะพระพักตร ดวยคาถาท้ังหลาย 
อันสมควรเถิด ฯ 

คร้ังนั้นแล ทานพระวังคีสะลุกข้ึนจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่งแลว ประนม 
อัญชลีเฉพาะพระผูมีพระภาคแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วาขาแตพระผูมีพระภาค เนื้อ 
ความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ขาแตพระสุคตเนื้อความน้ียอมแจมแจงกะขาพระองค ฯ 
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา เนือ้ความนั่นจงแจมแจงกะเธอเถิด วังคีสะ ฯ 

[๗๔๙] คร้ังนัน้แล ทานพระวังคีสะไดกราบทูลสรรเสริญพระผูมีพระภาคในท่ีเฉพาะ 
พระพักตร ดวยคาถาท้ังหลายอันสมควรวา 

ภิกษุมากกวาพัน ยอมนั่งหอมลอมพระสุคตผูทรงแสดงธรรมอันปราศจาก 
ธุลีคือพระนิพพาน ธรรมอันหาภยัแตไหนมิไดภกิษุท้ังหลายยอมฟง 
ธรรมอันปราศจากมลทิน ซ่ึงพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว พระ  
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สัมพุทธเจาผูอันหมูภกิษหุอมลอมแลว ยอมงามจริงหนอ ขาแต 
พระผูมีพระภาคพระองคเปนผูทรงนามวาพญาชางอันประเสริฐ เปน 
พระฤาษีท่ี ๗ แหงพระฤาษท้ัีงหลาย เปนผูดุจมหาเมฆยงัฝนใหตกใน 
พระสาวก ขาแตพระองคผูทรงแกลวกลาใหญ วังคีสะสาวกของพระองค  
ออกจากท่ีพกักลางวันดวยความใครเพื่อเฝาพระศาสดา ขอถวายบังคม 
พระบาท ดังน้ี ฯ 

พระผูมีพระภาคตรัสถามวา วังคีสะ คาถาเหลานี้เธอตรึกตรองไวกอนหรือๆ วาแจม 
แจงกะเธอโดยฉับพลัน ฯ 

ทานพระวังคีสะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ คาถาเหลานี้ ขาพระองคมิไดตรึกตรอง 
ไวกอนเลย แตยอมแจมแจงกะขาพระองคโดยทันทีเทียวแล ฯ 

พระผูมีพระภาคตรัสวา วังคีสะ คาถาท้ังหลายท่ีเธอไมไดตรึกตรองไวในกาลกอน จงแจม 
แจงกะเธอยิ่งกวาประมาณเถิด ฯ 

[๗๕๐] ทานพระวังคีสะ ทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาควา ไดพระเจาขา แลว 
ไดทูลสรรเสริญพระผูมีพระภาคดวยคาถาท้ังหลายซ่ึงตนไมไดตรึกตรองไวในกาลกอน โดยยิ่งกวา 
ประมาณวา 

พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใด ทรงครอบงําหนทางผิดต้ังรอยของมาร 
เสียได ทรงทําลายกิเลสเคร่ืองตรึงใจเพียงดงัตะปูท้ังหลายเสียไดเสด็จ 
เท่ียวไป ทานท้ังหลายจงดพูระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ผูทรงทํา 
การแกเคร่ืองผูกเสียได ผูอันกิเลสอาศัยไมไดแลว ผูทรงจําแนกธรรม 
เปนสวนๆพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใดไดทรงบอกทางมีอยางตางๆ 
เพื่อเปนเคร่ืองขามโอฆะ เม่ือหนทางนัน้ ซ่ึงเปนทางไมตาย  อันพระ 
สัมมาสัมพุทธเจานั้นตรัสบอกแลว พระสาวกท้ังหลายเปนผูเห็นธรรมไม 
งอนแงน ตั้งม่ันแลว พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใด ทรงทําความ 
รุงเรืองแทงตลอดซ่ึงธรรมแลว ไดทรงเห็นธรรมเปนท่ีกาวลวงทิฐิท้ังปวง  
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น คร้ันทรงทราบแลวและทรงกระทําให 
แจง(ธรรมนั้น) แลว ไดทรงแสดงฐานะท้ัง ๑๐ อันเลิศ ความประมาท 
อะไร ในธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลวดวยดีอยางนี้   
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จักมีแกผูรูท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแล  บุคคลพึงเปนผูไมประมาท นอมใจ 
ศึกษาในพระศาสนาของพระผูมีพระภาคพระองคนั้นทุกเม่ือ ดังนี้ ฯ 

โกณทัญญสูตรท่ี ๙ 
[๗๕๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเวฬวุัน อันเปนท่ีพระ 

ราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ฯ 
คร้ังนั้นแล ทานพระอัญญาโกณฑัญญะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับตอกาล 
นานนักทีเดยีว คร้ันแลวไดหมอบลงแทบพระบาทท้ังสองของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา  
จูบพระบาทท้ังสองของพระผูมีพระภาคดวยปากนวดฟนดวยมือท้ังสอง และประกาศช่ือวา ขาแต 
พระผูมีพระภาค ขาพระองคช่ือวา โกณฑญัญะ ขาแตพระสุคต ขาพระองคช่ือวาโกณฑัญญะ 
 ดังนี้ ฯ 

[๗๕๒] คร้ังนัน้แล ทานพระวังคีสะมีความคิดดังนีว้า ทานพระอัญญาโกณฑัญญะนี้  
นานนักทีเดยีวจึงไดเขาเฝาพระผูมีพระภาค คร้ันเขาเฝาแลว ไดหมอบลงแทบพระบาททั้งสอง 
ของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา จูบพระบาทท้ังสองของพระผูมีพระภาคดวยปาก นวดฟนดวย 
มือท้ังสอง และประกาศชื่อวาขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคช่ือวา โกณฑัญญะ ขาแต 
พระสุคต ขาพระองคช่ือวา โกณฑัญญะ อยากระนั้นเลย เราพึงชมเชยทานพระอัญญาโกณฑัญญะ 
ในท่ีเฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคดวยคาถาท้ังหลายตามสมควรเถิด ฯ 

คร้ังนั้นแล ทานพระวังคีสะลุกข้ึนจากอาสนะแลว ประนมอัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาค 
ประทับแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดงันี้วา ขาแตพระผูมีพระภาค เนื้อความนีย้อมแจมแจง 
กะขาพระองค ขาแตพระสุคต เนื้อความนีย้อมแจมแจงกะขาพระองค ฯ 

พระผูมีพระภาคไดตรัสวา เนือ้ความนั่นจงแจมแจงกะเธอเถิด วังคีสะดังนี้ ฯ 
[๗๕๓] คร้ังนัน้แล ทานพระวังคีสะไดชมเชยทานพระอัญญาโกณฑัญญะ เฉพาะพระ 

พักตรพระผูมีพระภาคดวยคาถาท้ังหลายอันสมควรวา 
พระโกณฑัญญะเถระนี้ เปนผูตรัสรูตามพระพุทธองค เปนผูมีความเพียร 
เคร่ืองกาวหนาอยางแรงกลา เปนผูไดธรรมเคร่ืองอยูเปนสุขท้ังหลาย 
อันเกิดแตวเิวกเนืองนิตย คุณอันใดอันพระสาวกผูทําตามคําสอนของ  
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พระศาสดาพึงบรรลุ คุณอันนั้นทุกอยางอันพระโกณฑัญญะเถระนั้น  
เปนผูไมประมาทศึกษาอยูบรรลุแลวโดยลําดับ พระโกณฑัญญะเถระ 
เปนผูมีอานุภาพมาก เปนผูไดวิชชา ๓ เปนผูฉลาดในเจโตปริยญาณ 
 เปนทายาทของพระพุทธองค ไหวอยูซ่ึงพระบาทท้ังสองของพระศาสดา  
ดังนี้ ฯ 

โมคคัลลานสูตรท่ี ๑๐ 
[๗๕๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับ ณ กาฬสิลา ขางภูเขาอิสิคิลิ  เขตพระนคร 

ราชคฤห พรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ลวนเปนพระอรหันตท้ังหมด ฯ 
ไดยินวา ทานพระมหาโมคคัลลานะตามพิจารณาจิตอันหลุดพนพิเศษ  (จากกิเลส)  

อันหาอุปธิมิได ของภิกษุเหลานั้นดวยจิตอยู ฯ 
[๗๕๕] คร้ังนัน้แล ทานพระวังคีสะมีความคิดดังนีว้า พระผูมีพระภาคนี้แลประทับท่ี 

กาฬสิลา ขางภเูขาอิสิคิลิ เขตกรุงราชคฤห พรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป  
ลวนเปนพระอรหันตท้ังหมด ทานพระมหาโมคคัลลานะก็ตามพิจารณาจิตอันหลุดพนพิเศษ (จาก 
กิเลส) อันหาอปุธิมิไดของภกิษุเหลานั้นดวยจิตอยู อยากระนั้นเลย เราพึงชมเชยทานพระมหา 
โมคคัลลานะเฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคดวยคาถาท้ังหลายอันสมควรเถิด ฯ 

คร้ังนั้นแล ทานพระวังคีสะลุกข้ึนจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่งประนมอัญชลี 
ไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระผูมีพระภาค  
เนื้อความนีย้อมแจมแจงกะขาพระองค ขาแตพระสุคต เนือ้ความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ฯ 

พระผูมีพระภาคตรัสวา เนื้อความนั่นจงแจมแจงกะเธอเถิด วังคีสะ ฯ 
[๗๕๖] คร้ังนัน้แล ทานพระวังคีสะ ไดชมเชยทานพระมหาโมคคัลลานะเฉพาะ 

พระพักตรพระผูมีพระภาคดวยคาถาท้ังหลายอันสมควรวา 
พระสาวกท้ังหลายผูสําเร็จไตรวิชชา ผูละมฤตยูเสียได ยอมนั่งหอมลอม 
พระมุนี ผูถึงฝงแหงทุกข  ซ่ึงประทับนั่งอยูท่ีขางแหงภเูขา  พระมหา 
โมคคัลลานะผูมีฤทธ์ิมาก ยอมสอดสองพระสาวกเหลานั้นดวยจิต  ตาม 
พิจารณาจิตอันหลุดพนพิเศษแลว อันหาอุปธิมิไดของพระสาวกเหลานั้น  
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อยู พระสาวกทั้งหลายยอมนั่งหอมลอมพระโคดม ผูเปนมุนี ซ่ึง 
สมบูรณดวยพระคุณท้ังปวงอยางนี้ ผูถึงฝงแหงทุกข ผูประกอบดวย 
พระคุณเปนอเนกประการ ดงันี้ ฯ 

คัคคราสูตรท่ี ๑๑ 
[๗๕๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาค ประทับอยูท่ีริมฝงสระบัวช่ือวา  คัคครา เขตนคร 

จัมปา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป อุบาสกประมาณ ๗๐๐  คน และเทวดา 
หลายพันองค ฯ 

นัยวา พระผูมีพระภาครุงเรืองลวงภิกษุ อุบาสกและเทวดาเหลานั้น ดวยพระวรรณะ 
และดวยพระยศ ฯ 

[๗๕๘] คร้ังนัน้แล ทานพระวังคีสะ มีความคิดดังนีว้า พระผูมีพระภาคนี้แล  
ประทับอยูท่ีฝงสระบัวช่ือวาคัคครา เขตนครจัมปา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ  ประมาณ ๕๐๐ รูป  
อุบาสกประมาณ ๗๐๐ คน และเทวดาหลายพันองคนยัวา พระผูมีพระภาครุงเรืองลวงภิกษุ  
อุบาสกและเทวดาเหลานั้น ดวยพระวรรณะและดวยพระยศ อยากระนัน้เลย เราพึงชมเชย 
พระผูมีพระภาค ณ ท่ีเฉพาะพระพักตร ดวยคาถาอันสมควรเถิด ฯ 

คร้ังนั้นแล ทานพระวังคีสะ ลุกข้ึนจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนม 
อัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับอยูแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค  
เนื้อความนีย้อมแจมแจงกะขาพระองค ขาแตพระสุคต เนือ้ความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ฯ 
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา เนือ้ความนั่นจงแจมแจงกะเธอเถิด วังคีสะ ฯ 

[๗๕๙] คร้ังนัน้แล ทานพระวังคีสะ ไดชมเชยพระผูมีพระภาค ณ ท่ีเฉพาะพระพักตร  
ดวยคาถาอันสมควรวา 

พระจันทรพระอาทิตยซ่ึงปราศจากมลทิน ยอมแจมกระจางในทองฟา  
ซ่ึงปราศจากเมฆฝน ฉันใด ขาแตพระองคผูมีพระรัศมีซานออกแต 
พระสรีรกาย ผูเปนมหามุนี พระองคยอมรุงเรืองลวงสรรพสัตวโลก  
ดวยพระยศ ฉันนั้น ดังนี้ ฯ  
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วังคีสสูตรท่ี ๑๒ 

[๗๖๐] สมัยหนึ่ง ทานพระวงัคีสะ อยูท่ีพระวหิารเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 

ก็สมัยนั้นแล ทานพระวังคีสะ เปนผูบรรลุพระอรหัตแลวไมนาน เสวยวิมุตติสุขอยู  
ไดภาษิตคาถาเหลานี้ ในเวลานั้นวา 

ในกาลกอน เราเปนผูมัวเมาดวยความเปนกวี ไดเท่ียวไปแลว สูบาน 
จากบาน   สูเมอืงจากเมือง   คร้ันเราไดเหน็พระสัมพุทธเจา  
ศรัทธาจึงบังเกิดข้ึนแกเรา พระสัมพุทธเจานั้นไดทรงแสดงธรรม 
คือขันธ อายตนะ ธาตุแกเรา เราไดฟงธรรมของพระองคแลว  
ก็บรรพชาเปนผูหาเรือนมิได พระมุนีไดตรัสรูพระโพธิญาณ เพื่อ 
ประโยชนแกประชุมชนเปนอันมากแกภกิษุและภกิษณุท้ัีงหลาย ผูไดถึง ได 
เห็นนยิามธรรมการมาของเราในสํานักของพระพุทธเจาของเรา เปนการ 
มาดีจริงหนอ วิชชา ๓ อันเราไดบรรลุแลวโดยลําดับ พระศาสนาของ 
พระพุทธองคเราไดทําแลว เรายอมรูขันธสันดานอันเราเคยอยูในกาล 
กอน ทิพจกัษญุาณเราทําใหหมดจดแลว เราเปนผูสําเร็จไตรวิชชา บรรลุ 
อิทธิวิธี ฉลาดในเจโตปริยญาณดังนี้ ฯ 

จบวังคีสสังยุต 
_______ 
รวมพระสูตรแหงวังคีสสังยุตมี ๑๒ สูตร คือ 
นิกขันตสูตรท่ี ๑ อรติสูตรท่ี ๒ เปสลาติมัญญนาสูตรท่ี ๓ อานันทสูตรท่ี ๔ สุภาษิต 
สูตรท่ี ๕  สารีปุตตสูตรท่ี ๖ ปวารณาสูตรท่ี ๗ ปโรสหัสสสูตรท่ี ๘ โกณฑัญญสูตรท่ี ๙  
โมคคัลลานสูตรท่ี ๑๐ คัคคราสูตรท่ี ๑๑ กับวังคีสสูตรครบ ๑๒ ฯ 
__________  
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วนสังยุต 
วิเวกสูตรท่ี ๑ 

[๗๖๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่ง ในแควนโกศล  สมัยนั้นแล  

ภิกษุรูปนั้น พกัผอนกลางวนั ตรึกอกุศลวติกลามกอิงอาศัยเรือน ฯ 
[๗๖๒] คร้ังนัน้ เทวดาท่ีสิงอยูในปานั้น มีความเอ็นดใูครประโยชนแกภิกษนุั้น  

หวังจะใหเธอสลดใจ จึงเขาไปหาแลวกลาวกะเธอดวยคาถาวา 
ทานใครวิเวก จึงเขาปา สวนใจของทานแสซานไปภายนอก  ทานเปนคน  
จงกําจัดความพอใจในคนเสีย แตนัน้ ทานจักเปนผูมีความสุข ปราศจาก 
ความกําหนัด ทานมีสติ ละความไมยนิดีเสียได เราเตือนใหทาน 
ระลึกถึงธรรมของสัตบุรุษ ธุลีคือกิเลสประดุจบาดาลท่ีขามไดยาก ไดแก 
ความกําหนัดในกามอยาไดครอบงําทานเลย นกท่ีเปอนฝุน ยอมสลัดธุลี 
ท่ีแปดเปอนใหตกไป ฉันใด ภิกษุผูมีเพียร มีสติยอมสลัดธุลีคือกิเลส 
ท่ีแปดเปอนใหตกไป ฉันนัน้ ดังนี ้
ลําดับนั้น ภกิษุนั้นเปนผูอันเทวดานัน้เตือนใหสังเวช ถึงซ่ึงความสลดใจแลวแล ฯ 

อุปฏฐานสูตรท่ี ๒ 
[๗๖๓] สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งในแควนโกศล สมัยนั้น 

แล ภิกษุรูปนัน้ ไปนอนหลับในท่ีพักกลางวัน ฯ 
[๗๖๔] คร้ังนัน้ เทวดาท่ีสิงอยูในปานั้น มีความเอ็นดใูครประโยชนแกภิกษุรูปนั้น  

หวังจะใหเธอสลดใจจึงเขาไปหาแลวไดกลาวกะเธอดวยคาถาวา  
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ทานจงลุกข้ึนเถิดภิกษุ ทานจะตองการอะไรดวยความหลับ  ทานผูเรารอน 
ดวยกิเลส อันลูกศรคือตัณหาเสียบแทง ดิน้รนอยู จะมัวหลับ 
มีประโยชนอะไร ทานออกจากเรือนบวชดวยความเปนผูไมมีเรือน 
ดวยศรัทธาใด ทานจงเพิ่มพนูศรัทธานั้นเถิด อยาไปสูอํานาจของความ 
หลับเลย ฯ 

[๗๖๕] คนเขลาหมกมุนอยูในกามารมณเหลาใด กามารมณเหลานัน้ ไมเท่ียง  
ไมยั่งยนื ความหลับจะแผดเผาบรรพชิตผูพนแลว ผูไมเกี่ยวของใน 
กามารมณซ่ึงยงัสัตวใหตดิอยูไดอยางไร เพราะกําจัดฉันทราคะเสียได  
และเพราะกาวลวงอวิชชาเสียได ญาณน้ันเปนของบริสุทธ์ิอยางยิ่ง ไฉน 
ความหลับจะแผดเผาบรรพชิตได ความหลับจะแผดเผาบรรพชิต  ผูไมมีโศก   
ไมมีความแคนใจ เพราะทําลายอวิชชาเสียดวยวิชชา และเพราะอาสวะ 
ส้ินไปหมดแลวอยางไรได ความหลับจะแผดเผาบรรพชิตผูปรารภความ 
เพียร ผูมีตนอนัสงไปแลว ผูบากบ่ันม่ันเปนนิตย ผูจํานงพระนิพพาน 
อยูอยางไรได ฯ 

กัสสปโคตตสูตรท่ี ๓ 
[๗๖๖] สมัยหนึ่ง ทานพระกสัสปโคตร พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งในแควนโกศล  

สมัยนั้นแล ทานอยูในท่ีพักกลางวัน กลาวสอนนายพรานเน้ือคนหนึ่ง ฯ 
[๗๖๗] คร้ังนัน้ เทวดาผูสิงอยูในปานั้น มีความเอ็นดใูครประโยชนแกทานพระ 

กัสสปโคตร หวังจะใหทานสลดใจจึงเขาไปหา แลวไดกลาวกะทานดวยคาถาวา 
ภิกษุผูกลาวสอนนายพรานเนื้อซ่ึงเท่ียวไปตามซอกเขาผูทรามปญญา ไมรู 
เทาถึงการณ ในกาลอันไมควร ยอมปรากฏแกเราประดจุคนเขลา  
เขาเปนคนพาล ถึงฟงธรรมอยูก็ไมเขาใจเนื้อความ แสงประทีปโพลงอยู 
ก็ไมเหน็ เม่ือทานกลาวธรรมอยู ยอมไมรูเน้ือความ ขาแตทาน  
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กัสสป ถึงแมทานจักทรงประทีปอันโพลงต้ัง ๑๐ ดวง เขาก็จักไมเห็น 
รูป เพราะจักษ ุ(คือญาณ) ของเขาไมมี ฯ 
ลําดับนั้น ทานกัสสปโคตร ผูอันเทวดาน้ันใหสังเวช ถึงซ่ึงความสลดใจแลว ฯ 

สัมพหุลสูตรท่ี ๔ 
[๗๖๘] สมัยหนึ่ง ภิกษุมากดวยกัน พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งในแควนโกศล  

คร้ังนั้นแล ภกิษุเหลานั้นอยูจาํพรรษาถวนไตรมาสแลวหลีกไปสูจาริก ฯ 
[๗๖๙] คร้ังนัน้ เทวดาผูสิงอยูในแนวปานัน้ เม่ือไมเหน็ภิกษเุหลานั้นก็ครํ่าครวญถึง  

ไดกลาวคาถานี้ในเวลานั้นวา 
ความสนิทสนมยอมปรากฏประดุจความไมยินดีเพราะเห็นภกิษุเปน 
อันมากในอาสนะอันสงัด ทานเหลานั้น เปนพหุสูตมีถอยคําไพเราะ  
ทานเปนสาวกของพระโคดม ไปท่ีไหนกันเสียแลว ฯ 

[๗๗๐] เม่ือเทวดานัน้กลาวอยางนี้แลว เทวดาอีกองคหนึ่งไดกลาวกะเทวดาน้ันดวย 
คาถาวา 
ภิกษุท้ังหลายเปนผูไมอาลัยท่ีอยู เท่ียวไปเปนหมูประดุจวานร  ไปสู 
แควนมคธและโกศล บางพวกก็บายหนาไปสูแควนวัชชี ฯ 

อานันทสูตรท่ี ๕ 
[๗๗๑] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนท พํานกัอยูในแนวปาแหงหนึ่งในแควนโกศล  

สมัยนั้นแล ทานพระอานนท เปนผูมากไปดวยการรับแขกฝายคฤหัสถเกินเวลาอยู ฯ 
[๗๗๒] คร้ังนัน้แล เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น มีความเอ็นดู ใครประโยชนแกทาน 

พระอานนท ใครจะใหทานสังเวชจึงเขาไปหาถึงท่ีอยู คร้ันแลวไดกลาวกะทานดวยคาถาวา  
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ทานเขาไปสูท่ีรกคือโคนตนไมแลว จงใสใจถึงพระนิพพาน  โคตมะ  
ทานจงเพงฌาน อยาประมาท ถอยคําท่ีสนทนาของทานจักทําอะไรได ฯ 
ลําดับนั้น ทานพระอานนท เปนผูอันเทวดานั้นใหสังเวชถึงซ่ึงความ 
สลดใจแลวแล ฯ 

อนุรุทธสูตรท่ี ๖ 
[๗๗๓] สมัยหนึ่ง ทานพระอนุรุทธพํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งในแควนโกศล ฯ 
[๗๗๔] คร้ังนัน้แล   เทวดาช้ันดาวดึงสองคหนึ่งช่ือชาลิ  นีเปนภรรยาเกาของ 

ทานพระอนุรุทธ เขาไปหาทานถึงท่ีอยู คร้ันแลวไดกลาวกะทานดวยคาถาวา 
ทานจงตั้งจิตของทานไวในหมูทวยเทพช้ันดาวดึงส ซ่ึงพร่ังพรอมดวย 
อารมณอันนาใครท้ังปวง ท่ีทานเคยอยูในกาลกอนทานจะเปนผูอันหมู 
เทวดาแวดลอมเปนบริวาร ยอมงดงาม ฯ 

[๗๗๕] อ. เหลานางเทพกัลยาผูมีคติอันทราม ดํารงม่ันอยูในกายของตน  
สัตวท้ังหลายเหลานั้น แมเปนผูมีคติอันทรามก็ถูกนางเทพกัลยา 
ปรารถนา ฯ 

[๗๗๖] ท. เหลาสัตวผูไมไดเห็นที่อยูอันเปนท่ีนาเพลิดเพลินของนรเทพช้ัน 
ไตรทศ ผูมียศ ก็ช่ือวาไมรูจกัความสุข ฯ 

[๗๗๗] อ. ดกูรเทวดาผูเขลา ทานไมรูแจงตามคําของพระอรหันตวา 
สังขารท้ังปวงไมเท่ียง มีอันเกิดข้ึนและเส่ือมไปเปนธรรมดา บังเกิดข้ึน 
แลวยอมเส่ือมไป  การเขาไประงับสังขารเหลานั้นเสียไดเปนสุข บัดนี้  
การอยูครอบครองของเราไมมีอีกตอไป ตณัหาประดุจดงัวาขายในหมู 
เทพของเราก็ไมมีสงสารคือชาติส้ินไปแลว บัดนีภ้พใหม ไมมีอีก 
ตอไป ฯ 

นาคทัตตสูตรท่ี ๗ 
[๗๗๘] สมัยหนึ่ง ทานพระนาคทัตตะ พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งในแควนโกศล  

สมัยนั้นแล ทานพระนาคทัตตะเขาไปสูบานแตเชาตรูและกลับมาหลังเท่ียง ฯ  
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[๗๗๙] คร้ังนัน้แล เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น มีความเอ็นดู ใครประโยชนแกทาน 

พระนาคทัตตะ ใครจะใหทานสังเวช จึงเขาไปหาถึงท่ีอยู คร้ันแลวไดกลาวกะทานดวย 
คาถาวา 

ทานนาคทัตตะ ทานเขาไปแลวในกาลและกลับมาในกลางวัน(ทาน) 
 มีปรกติเท่ียวไปเกินเวลา คลุกคลีกับคฤหัสถ พลอยรวมสุขรวมทุกข 
กับเขา เรายอมกลัวพระนาคทัตตะ ผูคะนองส้ินดี และพัวพันในสกุล 
ท้ังหลาย ทานอยาไปสูอํานาจของมัจจุราชผูมีกําลัง ผูกระทําซ่ึงท่ีสุดเลย ฯ 
ลําดับนั้น ทานพระนาคทัตตะ เปนผูอันเทวดานั้นใหสังเวชถึงซ่ึงความสลดใจแลวแล ฯ 

กุลฆรณีสูตรท่ี ๘ 
[๗๘๐] สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในราวปาแหงหนึ่งในแควนโกศล  

สมัยนั้นแล ภกิษุนั้นไปอยูคลุกคลีในสกุลแหงหนึ่งเกนิเวลา ฯ 
[๗๘๑] คร้ังนัน้แล เทวดาผูสิงอยูในราวปานั้น มีความเอ็นดูใครประโยชนแกภิกษุนั้น  
ใครจะใหเธอสังเวช จึงเนรมิตเพศแหงหญิงแมเรือนในตระกูลนั้นเขาไปหาถึงท่ีอยู  
คร้ันแลวไดกลาวกะภิกษุนัน้ดวยคาถาวา 
ชนท้ังหลาย ยอมประชุมสนทนากันท่ีฝงแมน้ําในโรงท่ีพัก  ในสภา และ 
ในถนน สวนเราและทานเปนดังรือ ฯ 

[๗๘๒] แทจริงเสียงท่ีเปนขาศึกมีมากอันทานผูมีตบะ พึงอดทน ไมพึงเกอเขิน 
เพราะเหตุนั้น เพราะสัตวหาไดเศราหมองดวยเหตนุั้นไม แตผูใด 
มักสะดุงเพราะเสียงประดุจเนื้อทรายในปา  นักปราชญกลาวผูนั้นวา 
มีจิตเบา วัตรของเขายอมไมสมบูรณ ฯ 

วัชชีปุตตสูตรท่ี ๙ 
[๗๘๓] สมัยหนึ่ง ภิกษุวัชชีบุตรรูปหนึ่ง พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งใกลเมืองเวสาลี  

สมัยนั้นแล วาระแหงมหรสพตลอดราตรีท้ังปวงยอมมีในเมืองเวสาลี ฯ  
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[๗๘๔] คร้ังนัน้แล ภกิษุนัน้ไดฟงเสียงกึกกองแหงดนตรี อันบุคคลตีและบรรเลงแลว 

ในเมืองเวสาลี ครํ่าครวญอยู ไดภาษิตคาถาน้ีในเวลานั้นวา 
เราเปนคนๆ เดียวอยูในปา ประดุจทอนไมท่ีเขาท้ิงแลวในปา  ฉะนั้น  
ใครจะเปนผูลามกกวาเราในราตรีเชนนี้หนอ ฯ 

[๗๘๕] ลําดับนั้น เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น มีความเอ็นดู ใครประโยชนแกเธอ  
ใครจะยงัเธอใหสลดจึงเขาไปหาจนถึงท่ีอยู คร้ันแลวไดกลาวกะเธอดวยคาถาวา 
ทานเปนคนๆ เดียวเทานัน้อยูในปา ประดุจทอนไมท่ีเขาท้ิงแลวในปา 
ฉะนั้น เทวดาและมนุษยท้ังหลายเปนอันมากยอมรักทาน ประดุจ 
สัตวนรกรักผูท่ีจะไปสวรรค ฉะนั้น ฯ 
ลําดับนั้นแล ภกิษุนั้นเปนผูอันเทวดาใหสังเวชถึงซ่ึงความสลดแลวแล ฯ 

สัชฌายสูตรท่ี ๑๐ 
[๗๘๖] สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในปาแหงหนึ่งในแควนโกศล  สมัยนั้น  

ภิกษนุั้น นยัวาเม่ือกอนเปนผูมากไปดวยการสาธยายเกินเวลาอยู สมัยตอมา เธอเปนผูขวน 
ขวายนอยเปนผูนิ่ง ยังกาลใหลวงไป ฯ 

[๗๘๗] คร้ังนัน้แล เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น ไมไดฟงธรรมของเธอ  จึงเขาไปหา 
ถึงท่ีอยู คร้ันแลวไดกลาวกะเธอดวยคาถาวา 
ภิกษุ ทานอยูรวมกับภิกษุท้ังหลาย ยอมไมสาธยายบทแหง พระธรรม  
เพราะเหตุไร บุคคลฟงธรรมแลวยอมไดความเล่ือมใส ผูกลาวธรรม 
ยอมไดรับความสรรเสริญในทิฏฐธรรมเทียว ฯ 

[๗๘๘] ภิ. ความพอใจในบทแหงพระธรรมไดมีแลวในกาลกอน จนถึงกาลท่ี 
เรามารวมดวยวิราคะและเพราะเรามารวมดวยวิราคะแลว สัตบุรุษ 
ท้ังหลายรูท่ัวถึง รูป เสียง กล่ิน รส และโผฏฐัพพะ อยางใดอยาง 
หนึ่งแลว ไดกลาวการเสียสละ(อารมณนัน้ๆ) เสีย ฯ  
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อโยนิโสมนสิการสูตรท่ี ๑๑ 

[๗๘๙] สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งในแควนโกศล สมัย 
นั้นแล เธอไปที่พักในกลางวนั ตรึกอกุศลวติกอันลามกคือกามวิตกพยาบาทวิตก และ 
วิหิงสาวิตก ฯ 

[๗๙๐] คร้ังนัน้แล เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น มีความเอ็นดู ใครประโยชน แก 
ภิกษนุั้น  หวังจะใหภกิษนุั้นสังเวช   จึงเขาไปหาถึงท่ีอยู  คร้ันแลวไดกลาวกะภิกษุนัน้ 
ดวยคาถาวา 

ทานถูกวิตกกนิ เพราะมนสิการไมแยบคาย ทานจงละมนสิการไม 
แยบคายเสีย และจงใครครวญโดยแยบคาย ทานปรารภพระศาสดา 
พระธรรม พระสงฆ และศีลของตนแลวจะบรรลุความปราโมทย ปติ 
และสุขโดยไมตองสงสัย แตนั้นทานจกัเปนผูมากดวยความปราโมทย  
จักกระทําท่ีสุดแหงทุกขได ฯ 
ลําดับนั้นแล ภกิษุนั้น เปนผูอันเทวดานั้นใหสังเวชถึงซ่ึงความสลดใจแลวแล ฯ 

มัชฌันติกสูตรท่ี ๑๒ 
[๗๙๑] สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งในแควนโกศล ฯ 
[๗๙๒] คร้ังนัน้แล เทวดาผูสิงอยูในปานัน้ เขาไปหาถึงท่ีอยู คร้ัน 

แลวไดภาษิตคาถาเหลานี้ในสํานักของภิกษุนั้นวา 
ในกาลกําลังเท่ียงวัน เม่ือนกท้ังหลายจับเจาแลว ภัยนั้นยอมปรากฏแก 
เรา ประดุจปาใหญสงเสียงอยู ฯ 

ภิ. ในกาลกําลังเท่ียง เม่ือนกท้ังหลายจับเจาแลว ความยินดีนั้นยอมปรากฏ 
แกเรา ประดุจปาใหญสงเสียงอยู ฉะนัน้ ฯ  
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ปากตินทริยสูตรท่ี ๑๓ 

[๗๙๓] สมัยหนึ่ง ภิกษุมากดวยกัน พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งในแควนโกศล  
ลวนเปนผูฟุงซาน เหอเหิม ข้ีโอ ปากกลา พูดเหลวไหลมีสติฟนเฟอน ไมรูสึกตน ไม 
หนักแนน จิตไมม่ันคง มีอินทรียอันเปดเผย ฯ 

[๗๙๔] คร้ังนัน้แล เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น มีความเอ็นดู ใครประโยชนแกภกิษุเหลานั้น 
 หวังจะใหพวกเธอสังเวชจึงเขาไปหาถึงท่ีอยู  คร้ันแลวไดกลาวกะพวกเธอดวยคาถาวา 
ภิกษุท้ังหลายผูเปนสาวก ของพระสมณโคดมในกาลกอน  มีปกติเปนอยู 
งาย ไมมักได แสวงหาบิณฑบาต [ตามได]  ไมมักไดแสวงหาเสนาสนะ  
[ตามได] ทานเหลานั้นรูความไมเท่ียงในโลกแลว ไดกระทําท่ีสุดแหง 
ทุกขแลว [สวนพวกทาน] ทําตนใหเปนผูเล้ียงยาก ประดุจผูเอาเปรียบ 
ชาวบานในบาน กินแลวๆ กน็อนหมกมุนอยูในเรือนของคนอื่น เรา 
ขอกระทําอัญชลีแกพระสงฆแลวขอกลาวถึงภิกษุท่ีควรกลาวบางพวก  
ในพระศาสนาน้ี ทานเหลานัน้ถูกเขาทอดท้ิงหาท่ีพึ่งมิได เหมือนอยาง 
คนท่ีตายแลว ถูกเขาทอดท้ิงไวในปาชา ฉะน้ัน เรากลาวหมายถึงภกิษ ุ
จําพวกท่ีเปนผูประมาทอยู แตทานเหลาใดเปนผูไมประมาทอยู เราขอ 
กระทําการนอบนอมแกทานเหลานั้น ฯ 

ลําดับนั้นแล ภกิษุเหลานั้นเปนผูอันเทวดานัน้ใหสังเวชถึงซ่ึงความสลดใจแลวแล ฯ 
ปทุมปุบผสูตรท่ี ๑๔ 

[๗๙๕] สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งในแควนโกศล สมัย 
นั้นแล ภกิษนุัน้กลับจากบิณฑบาตภายหลังเวลาฉัน ลงสูสระโบกขรณแีลวสูดดมดอกปทุม ฯ 

[๗๙๖] คร้ังนัน้แล เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น มีความเอ็นดู ใครประโยชนแกภกิษ ุ
นั้น หวังจะใหเธอสลด จึงเขาไปหาถึงท่ีอยู คร้ันแลวไดกลาวกะเธอดวยคาถาวา 
ทานสูดดมดอกไมท่ีเกดิในน้าํซ่ึงใครๆ ไมไดใหแลว นีเ้ปนองคอันหนึ่ง 
แหงความเปนขะโมย ทานผูนิรทุกข ทานเปนผูขะโมยกล่ิน ฯ  
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[๗๙๗] ภิ. เราไมไดนําไป เราไมไดหกั เราดมดอกไมท่ีเกดิในน้ําหางๆ เม่ือ 

เปนเชนนี้ทานจะเรียกวาเปนผูขะโมยกล่ินดวยเหตดุังรือ สวนบุคคลท่ี 
ขุดเงาบัว หักดอกบัวบุณฑริกเปนผูมีการงานอันเกล่ือนกลนอยางนี้  
ไฉนทานจึงไมเรียกเขาวาเปนขะโมย ฯ 

[๗๙๘] เท. บุรุษผูมีบาปหนา แปดเปอนดวยราคาทิกิเลสเกินเหตุเราไมพดูถึง 
คนนั้น แตเราควรจะกลาวกะทาน บาปประมาณเทาปลายขนทราย ยอม 
ปรากฏประดุจเทากอนเมฆในนภากาศแกบุรุษผูไมมีกิเลส ดังวาเนนิ ผู 
มักแสวงหาไตรสิกขาอันสะอาดเปนนจิ ฯ 

[๗๙๙] ภิ. ดกูอนเทวดา ทานรูจักเราแนละ และทานเอ็นดูเราดูกอนเทวดา ทาน 
เห็นกรรมเชนนี้ในกาลใด ทานพึงกลาวอีก[ในกาลนั้น] เถิด ฯ 

[๘๐๐] เราไมไดอาศัยทานเปนอยูเลย และเราไมไดมีความเจริญ เพราะทาน  
ดูกอนภิกษุ ทานพึงไปสุคติไดดวยกรรมท่ีทานพึงรู ฯ 
ลําดับนั้นแล ภกิษุนั้นเปนผูอันเทวดานั้นใหสลด ถึงซ่ึงความสังเวชแลวแล ฯ 

วนสังยุต จบบริบูรณ 
__________ 
รวมพระสูตรแหงวนสังยุต มี ๑๔ สูตร คือ 
วิเวกสูตรท่ี ๑ อุปฏฐานสูตรท่ี ๒ กัสสปโคตตสูตรท่ี ๓ สัมพหุลสูตรท่ี ๔ อานันทสูตร 
ท่ี ๕ อนุรุทธสูตรท่ี ๖ นาคทัตตสูตรท่ี ๗ กุลฆรณีสูตรท่ี ๘ วัชชีปุตตสูตรท่ี ๙ สัชฌายสูตร 
ท่ี ๑๐ อโยนิโสมนสิการสูตรท่ี ๑๑ มัชฌันติกสูตรท่ี ๑๒ปากตินทริยสูตรท่ี ๑๓ กับปทุมปุบผสูตร  
ครบ ๑๔ ฯ 
____________  
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ยักขสังยุต 
อินทกสูตรท่ี ๑ 

[๘๐๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูบนภูเขาอินทกูฏ ซ่ึงอินทกยกัษ  ครอบครอง เขต 
กรุงราชคฤห ฯ 

[๘๐๒] คร้ังนัน้แล อินทกยักษเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  คร้ันแลวได 
กราบทูลดวยคาถาวา 

"[ถา] ทานผูรูท้ังหลายกลาววา รูปหาใชชีพไม สัตวนีจ้ะประสพ  
รางกายนี้ไดอยางไรหนอ กระดูกและกอนเนื้อ จะมาแตไหน สัตวนีจ้ะ 
ติดอยูในครรภไดอยางไร" 

[๘๐๓] พระผูมีพระภาคตรสัวา "รูปน้ีเปนกลละกอนจากกลละเปนอัพพุทะ  
จากอัพพุทะเกดิเปนเปสิ จากเปสิเกิดเปนฆนะจากฆนะเกิดเปน ๕ ปุม  
(ปญจสาขา) ตอจากนั้น มีผมขนและเล็บ (เปนตน) เกิดข้ึน มารดา 
ของสัตวในครรภบริโภคขาวน้ําโภชนาหารอยางใด สัตวผูอยูในครรภ 
มารดา ก็ยังอัตภาพใหเปนไปดวยอาหารอยางนั้นในครรภนั้น" ฯ 

สักกสูตรท่ี ๒ 
[๘๐๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูบนภเูขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห ฯ 
[๘๐๕] คร้ังนัน้แล ยักษมีช่ือวาสักกะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลว 

ไดกราบทูลดวยคาถาวา 
"การส่ังสอนคนอ่ืนนั้น ไมเหมาะแกสมณะเชนทาน ผูละกเิลสได 

ท้ังหมด ผูพนจากไตรภพ"  
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[๘๐๖] พระผูมีพระภาคตรสัวา "ดูกรสักกะ ธรรมเคร่ืองอยูรวมกนั  ยอมเกิด 

ดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง คนมีปญญาไมควรที่จะไหวตามเหตุนั้นดวยใจ  
ถาคนมีใจผองใสแลวส่ังสอนคนอ่ืนบุคคลนั้นยอมไมเปนผูพัวพนัดวย 
เหตุนั้น นอกจากจะอนุเคราะหเอ็นดู" ฯ 

สูจิโลมสูตรท่ี ๓ 
[๘๐๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับบนเตียงชนิดมีเทาตรึงติดกับแมแคร อัน 

เปนท่ีครอบครองของสูจิโลมยักษ เขตบานคยา ฯ 
สมัยนั้นแล ยักษช่ือขระและยกัษช่ือสูจิโลมะเดินผานเขาไปไมไกลพระผูมีพระภาค ฯ 
คร้ังนั้นแล ยักษช่ือขระไดพดูกับสูจิโลมยกัษวา 
นั่นสมณะ ฯ 

นั่นไมใชสมณะ เปนสมณะนอย แตจะเปนสมณะหรือสมณะนอยเราพอจะรูได ฯ 
[๘๐๘] คร้ังนัน้แล สูจิโลมยกัษไดเขาไปใกลพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ คร้ันแลว 

ไดเขาไปเหน่ียวพระกายของพระองค ฯ 
พระผูมีพระภาคทรงกระเถิบถอยพระกายไปเล็กนอย ฯ 
คร้ังนั้นแล สูจโิลมยักษไดถามพระผูมีพระภาควา ทานกลัวเราไหมสมณะ ฯ 
อาวุโส เราไมกลัวทานเลย แตสัมผัสของทานเลวทราม ฯ 
สมณะ เราจักถามปญหากะทาน ถาทานไมกลาวแกแกเรา เราจักทําจิตของทานให 

พลุงพลาน หรือจักฉีกหวัใจของทาน หรือจักจับท่ีเทาแลวเหวี่ยงไปฝงโนนแหงแมน้าํคงคา ฯ 
อาวุโส เราไมเห็นใครเลยในโลก ท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอม 

ท้ังสมณะ พราหมณ เทวดาและมนุษย ท่ีจะพึงทําจิตของเราใหพลุงพลาน หรือฉีกหวัใจเรา 
 หรือจับเราท่ีเทาแลวเหวีย่งไปฝงโนนแหงแมน้ําคงคาได อาวุโส เอาเถอะ ทานจงถามตามท่ีทาน 
จํานงเถิด ฯ 

[๘๐๙] สูจิโลมยักษ จึงถามวา  
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  ราคะแลโทสะ มีอะไรเปนเหตุความไมยนิด ีความยินดี และความ 
สยดสยอง เกดิแตอะไรความตรึกในใจเกดิแตอะไรแลวดกัจิตไวได  
เหมือนพวกเดก็ดักกา ฉะนัน้ ฯ 

[๘๑๐] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
 ราคะแลโทสะมีอัตภาพนี้เปนเหตุ ความไมยินดี ความยนิดี และความ 

สยดสยองเกดิแตอัตภาพนี้ ความตรึกในใจเกิดแตอัตภาพนี้แลว ดกัจิต 
ไวไดเหมือนพวกเด็กดกักา ฉะนั้น ฯ 

อกุศลวิตกเปนอันมาก เกดิแตความเยื่อใยคือตัณหา เกิดข้ึนในตน 
แลวแผซานไปในวัตถุกามท้ังหลาย เหมือนยานไทร  เกิดแตลําตน 
ไทรแลวแผซานไปในปา ฉะนั้น ฯ 

ชนเหลาใดยอมรู อัตภาพนั้นวาเกดิแตส่ิงใด ชนเหลานัน้ยอมบรรเทา 
เหตุเกดินั้นเสียได ดกูรยกัษ ทานจงฟง ชนเหลานั้นยอมขามหวง 
กิเลสนี้ ซ่ึงขามไดยาก และไมเคยขามเพื่อความไมมีภพอีกตอไป ฯ 

มณิภัททสูตรท่ี ๔ 
[๘๑๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีเจดยีช่ือมณิมาฬกะ  อันเปนท่ีครอบครอง 

ของยักษช่ือมณีภัท ในแควนมคธ ฯ 
[๘๑๒] คร้ังนัน้แล ยักษช่ือมณภิัททะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลว 

ไดกลาวคาถานี้ในสํานกัพระผูมีพระภาควา 
ความเจริญยอมมีแกคนมีสติทุกเมื่อ คนมีสติยอมไดความสุข ความดี 
ยอมมีแกคนมีสติเปนนิตย และคนมีสติยอมหลุดพนจากเวร ฯ 

พระผูมีพระภาคตรัสวา 
ความเจริญยอมมีแกคนมีสติทุกเมื่อ คนมีสติยอมไดความสุข  ความดี 
ยอมมีแกคนมีสติเปนนิตย แตคนมีสติยังไมหลุดพนจากเวร ฯ 

[๘๑๓] แตผูใดมีใจยินดใีนความไมเบียดเบียนตลอดวันและคืนท้ังหมด และ 
เปนผูมีสวนแหงเมตตาในสรรพสัตว ผูนั้นยอมไมมีเวรกบัใครๆ ฯ  
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สานุสูตรท่ี ๕ 

[๘๑๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวหิารเชตวัน  อารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตเมืองสาวัตถี ฯ 

สมัยนั้นแล บุตรของอุบาสิกาคนหน่ึงช่ือสานุ ถูกยักษเขาสิง ฯ 
[๘๑๕] คร้ังนัน้แล อุบาสิกานั้นไดปริเวทนาการกลาวคาถาเหลานี้ในเวลานั้น 

วาฉันไดสดับตอพระอรหันตท้ังหลายวา ชนเหลาใดเขาอยูอุโบสถอัน 
ประกอบดวยองค ๘ ประการดวยดี ตลอดดิถีท่ี ๑๔ ท่ี ๑๕ และท่ี ๘  
แหงปกษ ท้ังตลอดปาริหาริกปกษ ประพฤติพรหมจรรยอยู ยักษ 
ท้ังหลายยอมไมเลนกับชนเหลานั้นบัดนี้ ฉันเห็นในวันนี้ ยักษเลน 
กับสามเณรสานุ ฯ 

[๘๑๖] ยักษกลาววา 
ทานไดสดับตอพระอรหันตท้ังหลายวา ชนเหลาใดเขาอยูอุโบสถอัน 

ประกอบดวยองค ๘ ประการ ตลอดดิถีท่ี ๑๔ ท่ี ๑๕ และท่ี ๘ แหง 
ปกษ ท้ังตลอดปาริหาริกปกษ ประพฤติพรหมจรรยอยู ยกัษท้ังหลาย 
ยอมไมเลนกับชนเหลานั้น เปนการชอบ ทานพึงบอกสานุผูฟนขึ้นแลว 
วา ยกัษส่ังคํานี้ไววาทานอยาไดกระทํากรรมอันลามกท้ังในท่ีแจงและ 
ท่ีลับ ถาทานจักกระทําหรือกาํลังกระทํากรรมอันลามกไซร ถึงทานจะ 
เหาะหนีไปก็ไมพนจากทุกข ฯ 

[๘๑๗] สามเณรสานุฟนข้ึนแลวกลาววา 
โยม ญาติ และมิตรท้ังหลายยอมรองไหถึงคนท่ีตายแลว หรือยังเปนอยู 
แตหายไป โยมยังเหน็ฉันเปนอยู ไฉนเหตุไรโยมจึงรองไหถึงฉัน ฯ 

[๘๑๘] อุบาสิกากลาววา 
ลูกเอย ญาติและมิตรท้ังหลายยอมรองไหถึงคนท่ีตายแลวหรือยังเปนอยู 
แตหายไป แตคนใดละกามทั้งหลายแลวจะกลับมาในกามนี้อีก ลูกรัก  
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 ญาติและมิตรท้ังหลายยอมรองไหถึงคนนัน้ เพราะเขาเปนอยูตอไปอีกก็ 
เหมือนตายแลว แนพอเรายกทานขึ้นจากเถารึงท่ียังรอนระอุแลว  
ทานอยากจะตกลงไปสูเถารึงอีก แนพอ เรายกทานข้ึนจากเหวแลว  
ทานอยากจะตกลงไปสูเหวอีก เราจะโพนทะนาแกใครเลาวา ขอทานจง 
ชวยกัน ขอความเจริญจงมีแกทาน ประดุจส่ิงของท่ีขนออกแลวจาก 
เรือนท่ีไฟไหม แตทานอยากจะเผามันเสียอีก ฯ 

ปยังกรสูตรท่ี ๖ 
[๘๑๙] สมัยหนึ่ง ทานพระอนุรุทธอยูในพระวิหารเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิก 

เศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ฯ 
สมัยนั้นแล ทานพระอนุรุทธลุกข้ึนในเวลาใกลรุงแหงราตรี กลาวบทแหงพระธรรมอยู ฯ 

[๘๒๐] คร้ังนัน้แล นางยกัษณิีผูเปนมารดาของปยังกระปลอบบุตรนอยอยางนี้วา 
ปยังกระ อยาอึกทึกไป ภิกษกุําลังกลาวบทพระธรรมอยู อนึ่ง เรารูแจง 
บทพระธรรมแลวปฏิบัติ ขอนั้นจะพึงมีเพือ่ประโยชนเกือ้กูลแกเรา ฯ 

[๘๒๑] เราสํารวมในเหลาสัตวมีปราณ เราไมกลาวเท็จท้ังท่ีรูอยู  เราศึกษา  
ทําตนใหเปนผูมีศีลดีนั่นแหละ เราจะพนจากกําเนดิปศาจ ฯ 

ปุนัพสุสูตรท่ี ๗ 
[๘๒๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเชตวัน  อารามของทาน 

อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ฯ 
สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุท้ังหลายใหเหน็แจง ใหสมาทาน  ใหอาจหาญ 

 ใหร่ืนเริงอยูดวยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตดวยพระนิพพาน ฯ 
ภิกษเุหลานั้นตั้งใจมนสิการ ประมวลไวดวยใจท้ังหมด เง่ียโสตลงสดับพระธรรม ฯ  
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[๘๒๓] คร้ังนัน้แล นางยกัษณิีผูเปนมารดาของปุนัพสุปลอบบุตรนอยอยางนีว้า 

นิ่งเสียเถิดลูกอุตรา นิ่งเสียเถิดลูกปุนัพสุ จนกวาแมจะฟงธรรมของ 
พระพุทธเจาผูประเสริฐ ผูเปนพระศาสดาจบ พระผูมีพระภาคตรัสนิพพาน 
อันเปนเคร่ืองเปล้ืองตนเสีย จากกิเลสเคร่ืองรอยกรองท้ังปวง เวลาท่ี 
ปรารถนาในธรรมน้ันจะลวงเลยแมไปเสีย ลูกของตนเปนท่ีรักในโลก 
 ผัวของตนเปนท่ีรักในโลก แตความปรารถนาในธรรมน้ัน เปนท่ีรักของ 
แมยิ่งกวาลูกและผัวนั้น เพราะลูกหรือผัวท่ีรัก พึงปลดเปล้ืองจากทุกข 
ไมได เหมือนการฟงธรรมยอมปลดเปล้ืองเหลาสัตวจากทุกขได ในเม่ือ 
โลกอันทุกขวงลอมแลวประกอบดวยชราและมรณะ แมปรารถนาจะ 
ฟงธรรม ท่ีพระพุทธเจาตรัสรูดวยพระปญญาอันยิ่ง เพื่อพนจากชราและ 
มรณะจงนิ่งเสียเถิดลูกปุนัพสุ ฯ 

[๘๒๔] ปุนพัสุพูดวา 
แมจา ฉันจกัไมพูด อุตรานองสาวของฉันกจ็ักเปนผูนิ่งเชิญแมฟง 
ธรรมอยางเดียว การฟงพระสัทธรรมนําความสุขมาให แมจา เราไมรู 
พระสัทธรรมจึงไดเท่ียวไปลําบากพระพุทธเจาพระองคนี้ เปนผูทําความ 
สวางไสวแกเทวดาและมนษุยผูลุมหลง มีพระสรีระคร้ังสุดทาย มีพระ 
จักษุ แสดงธรรมอยู ฯ 

[๘๒๕] ยกัษณิีพูดวา 
นาช่ืนชมนัก ลูกผูนอนบนอกของแมเปนคนฉลาด ลูกของแมยอม 
รักใครพระธรรมอันบริสุทธ์ิของพระพุทธเจาผูประเสริฐ ปุนัพสุเจาจงมี 
ความสุขเถิด วนันี้แมเปนผูยางข้ึนไปในพระศาสนา แมและเจาเหน็ 
อริยสัจแลว แมแมอุตราก็จงฟงแม ฯ 

สุทัตตสูตรท่ี ๘ 
[๘๒๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับในสีตวัน เขตกรุงราชคฤห ฯ  
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สมัยนั้นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีไปถึงกรุงราชคฤหดวยกรณียกิจบางอยาง ฯ 
อนาถบิณฑิกคฤหบดีไดสดับวา เขาลือกันวาพระพุทธเจาเสด็จอุบัติแลวในโลก จึงใน 

ขณะน้ันเอง ปรารถนาจะเขาเฝาพระผูมีพระภาค ฯ 
คร้ังนั้นแล ทานอนาถบิณฑกิคฤหบดีไดดาํริวา วันน้ีเปนกาลไมควรเพือ่จะเขาเฝาพระผู 

มีพระภาค พรุงนี้เถิด เราจึงจกัเขาเฝาทานคฤหบดีนอนรําพึงถึงพระพุทธเจา สําคัญวาสวาง 
แลวลุกข้ึนในราตรีถึง ๓ คร้ัง ฯ 

ลําดับนั้น ทานคฤหบดีเดินไปทางประตูปาชา พวกอมนุษยเปดประตูให ฯ 
[๘๒๗] คร้ันเม่ืออนาถบิณฑิกคฤหบดีออกจากเมืองไป แสงสวางก็อันตรธานไป ความ 

มืดปรากฏข้ึน ความกลัว ความหวาดเสียว ขนพองสยองเกลาบังเกิดข้ึน ทานคฤหบด ี
จึงใครท่ีจะกลับเสียจากท่ีนั้น ฯ 

คร้ังนั้น ยักษช่ือสีวกะไมปรากฏรางไดสงเสียงใหไดยนิวา 
ชางแสนหนึ่ง มาแสนหนึ่ง รถเทียมดวยมาอัศดรแสนหน่ึง หญิงสาว 
ท่ีสอดสวมแกวมณแีละกุณฑลแสนหน่ึง ยอมไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖ อัน 
จําแนกแลว ๑๖ คร้ัง แหงการยกยางเทาไปกาวหนึ่ง ทานจงกาวหนา 
ไปเถิดคฤหบดี ทานจงกาวหนาไปเถิดคฤหบดี การกาวหนาไปของทาน 
ประเสริฐ การถอยหลังไมประเสริฐเลย ฯ 

คร้ังนั้นแล ความมืดไดหายไป แสงสวางปรากฏข้ึนแกทานอนาถบิณฑกิคฤหบดี ความ 
กลัว ความหวาดเสียว และขนพองสยองเกลาก็ระงับไป ฯ 

[๘๒๘] แมคร้ังท่ี ๒ แสงสวางหายไป ความมืดปรากฏข้ึนแกทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี  
ความกลัว ความหวาดเสียว และขนพองสยองเกลาบังเกิดข้ึน ทานคฤหบดีจึงใครท่ีจะกลับ 
เสียจากท่ีนั้นอีก ฯ 

แมคร้ังท่ี ๒ ยกัษช่ือสิวกะไมปรากฏรางไดสงเสียงใหไดยินวา 
ชางแสนหนึ่ง มาแสนหนึ่ง ฯลฯ ยอมไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖อันจาํแนก 
แลว ๑๖ คร้ัง แหงการยกยางเทาไปกาวหนึ่งทานจงกาวหนาไปเถิด 
คฤหบดี ทานจงกาวหนาไปเถิดคฤหบดีการกาวหนาไปของทาน 
ประเสริฐ การถอยหลังไมประเสริฐเลย ฯ  
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คร้ังนั้นแล ความมืดไดหายไป แสงสวางปรากฏข้ึนแกทานอนาถบิณฑกิคฤหบดี  

ความกลัว ความหวาดเสียว และขนพองสยองเกลาก็ระงับไป ฯ 
[๘๒๙] แมคร้ังท่ี ๓ แสงสวางหายไป ความมืดปรากฏข้ึนแกทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี  

ความกลัว ความหวาดเสียว และขนพองสยองเกลาบังเกิดข้ึน ทานคฤหบดีจึงใครท่ีจะกลับ 
เสียจากท่ีนั้นอีก ฯ 

แมคร้ังท่ี ๓ ยกัษช่ือสิวกะไมปรากฏรางไดสงเสียงใหไดยินวา 
ชางแสนหนึ่ง มาแสนหนึ่ง ฯลฯ ยอมไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖ อันจําแนก 
แลว ๑๖ คร้ัง แหงการยกยางเทาไปกาวหนึ่งทานจงกาวหนาไปเถิด 
คฤหบดี ทานจงกาวหนาไปเถิดคฤหบดีการกาวหนาไปของทานประเสริฐ 
 การถอยหลังไมประเสริฐเลย ฯ 

คร้ังนั้นแล ความมืดไดหายไป แสงสวางไดปรากฏข้ึนแกทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี  
ความกลัว ความหวาดเสียว และขนพองสยองเกลาก็ระงับไป ฯ 

[๘๓๐] คร้ังนัน้แล อนาถบิณฑิกคฤหบดีเดินเขาไปถึงสีตวัน ฯ 
สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จลุกข้ึนในเวลาใกลรุงแหงราตรี เสด็จจงกรมอยูในท่ี 
แจง พระองคไดทอดพระเนตรเห็นอนาถบณิฑิกคฤหบดผูีมาแตไกลคร้ันแลวเสดจ็ลงจากที ่
จงกรมประทับบนอาสนะท่ีปูลาดไว คร้ันแลวไดตรัสเรียกอนาถบิณฑกิคฤหบดีวา มานี่เถิดสุทัตตะ ฯ 
คร้ังนั้นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีคิดวา พระผูมีพระภาคทรงทักเราโดยชื่อ จึงหมอบลง 
แทบพระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลาในท่ีนัน้เอง แลวกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระ 
ภาคผูเจริญ พระองคประทับอยูเปนสุขหรือพระเจาขา ฯ 

[๘๓๑] พระผูมีพระภาคตรสัตอบวา 
พราหมณผูดับกิเลสเสียไดแลวไมติดอยูในกามท้ังหลาย เปนผูเย็น  
ปราศจากอุปธิ ยอมอยูเปนสุขเสมอไป ผูท่ีตัดตัณหาเคร่ืองเกี่ยวของได 
หมดแลว กําจดัความกระวนกระวายในใจเสียได เปนผูสงบอยูเปนสุข  
เพราะถึงสันติดวยใจ ฯ  
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ปฐมสุกกาสูตรท่ี ๙ 

[๘๓๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเวฬวุัน อันเปนท่ีใหเหยือ่ 
แกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ 

สมัยนั้นแล ภกิษุณีช่ือสุกกา อันบริษัทใหญแวดลอมแสดงธรรมอยู ฯ 
[๘๓๓] คร้ังนัน้แล ยักษผูเล่ือมใสยิ่งในสุกกาภกิษุณจีากถนนน้ีไปยังถนนโนน จาก 

ตรอกนี้ไปยังตรอกโนน ในกรุงราชคฤห ไดภาษิตคาถาเหลานี้ในเวลานั้นวา 
มนุษยท้ังหลายในกรุงราชคฤห ไมเขาไปนั่งใกลสุกกาภกิษุณี  ผูแสดง 
อมตบทอยู มัวทําอะไรกัน เปนผูประดุจดื่มน้ําผ้ึงหอมแลวก็นอน กแ็ล 
อมตบทนั้นใครจะคัดคานไมได เปนของไมไดเจือปรุง แตมีโอชา ผูมี 
ปญญาคงไดดื่มอมตธรรมเหมือนคนเดินทางไดดื่มน้ําฝน ฉะนั้น ฯ 

ทุติยสุกกาสูตรท่ี ๑๐ 
[๘๓๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวหิารเวฬวุัน อันเปนท่ีใหเหยื่อ 

แกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ 
สมัยนั้นแล อุบาสกคนหน่ึงไดถวายโภชนาหารแกสุกกาภิกษณุี ฯ 
[๘๓๕] คร้ังนัน้แล ยักษผูเล่ือมใสยิ่งในสุกกาภิกษุณจีากถนนน้ีไปยังถนนโนน จาก 

ตรอกนี้ไปยังตรอกโนน ในพระนครราชคฤห ไดภาษิตคาถาน้ีในเวลานั้นวา 
อุบาสกผูไดถวายโภชนะแกสุกกาภกิษณุีผูหลุดพนจากกิเลสเคร่ืองรอย 
รัดท้ังปวง เปนคนมีปญญาแท ประสพบุญมากหนอ ฯ 

จิราสูตรท่ี ๑๑ 
[๘๓๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวหิารเวฬวุันอันเปนท่ีใหเหยื่อ 

แกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ  
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สมัยนั้นแล อุบาสกคนหน่ึงไดถวายจีวรแกจิราภกิษณุี ฯ 
[๘๓๗] คร้ังนัน้ ยักษผูเล่ือมใสยิ่งในจิราภกิษุณี จากถนนนี้ไปยงัถนนโนน จาก 

ตรอกนี้ไปยังตรอกโนน ในพระนครราชคฤห ไดภาษิตคาถาน้ีในเวลานั้นวา 
อุบาสกผูไดถวายจวีรแกจีราภิกษณุีผูหลุดพนจากกิเลสเคร่ืองประกอบท้ังปวง เปน 
คนมีปญญาแท ประสพบุญมากหนอ ฯ 

อาฬวกสูตรท่ี ๑๒ 
[๘๓๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับในท่ีอยูของอาฬวกยักษ เขตเมืองอาฬวี ฯ 

คร้ังนั้นแล อาฬวกยกัษเขาไปใกลพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลวไดกลาววา  
ทานจงออกมา สมณะ ฯ 

พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีแลวผูมีอายุ แลวก็เสด็จออกมา ฯ 
ยักษกลาววา ทานจงเขาไป สมณะ ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีแลวผูมีอายุ แลวก็เสด็จเขาไป ฯ 

แมคร้ังท่ี ๒ ฯลฯ แมคร้ังท่ี ๓ อาฬวกยกัษไดกลาววา ฯลฯพระผูมีพระภาคตรัสวา ฯลฯ 
[๘๓๙] คร้ันคร้ังท่ี ๔ อาฬวกยักษไดกลาววา ทานจงออกมา สมณะ ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา ผูมีอายุ เราจักไมออกไปละทานจะทําอะไรก็จงทําเถิด ฯ 

สมณะ เราจักถามปญหากะทาน ถาทานพยากรณแกเราไมได เราจักทําจิตของทานให 
ฟุงซาน หรือฉีกหัวใจของทานหรือจักจับท่ีเทาแลวเหวีย่งไปยังแมน้ําคงคาฝงโนน ฯ 

อาวุโส เราไมเห็นใครเลยในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู 
สัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยท่ีจะพึงทําจิตของเราใหฟุงซานได หรือขยี้หัวใจ 
ของเรา หรือจับเราท่ีเทาแลวเหวีย่งไปยังแมน้ําคงคาฝงโนน เอาเถิด อาวุโส เชิญถามปญหา 
ตามท่ีทานจํานงเถิด ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาท่ี 258 
[๘๔๐] อาฬวกยักษทูลถามวา 
อะไรหนอ เปนทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจอันประเสริฐของคนในโลกน้ี อะไร 

หนอที่บุคคลประพฤติดีแลวนําความสุขมาให  อะไรหนอเปนรสอัน 
ลํ้าเลิศกวารสท้ังหลาย นักปราชญท้ังหลายกลาวชีวิตของผูท่ีเปนอยู 
อยางไร วาประเสริฐสุด ฯ 

[๘๔๑] พระผูมีพระภาคตรสัตอบวา 
ศรัทธาเปนทรัพย อันประเสริฐของคนในโลกน้ี ธรรมอันบุคคลประพฤติ 
ดีแลว นําความสุขมาให ความสัตยแลเปนรสอันลํ้าเลิศกวารสท้ังหลาย 
นักปราชญท้ังหลายกลาวชีวติของผูท่ีเปนอยูดวยปญญาวาประเสริฐสุด ฯ 

[๘๔๒] อาฬวกยักษทูลถามวา 
คนขามโอฆะไดอยางไรหนอ ขามอรรณพไดอยางไร ลวงทุกขไดอยางไร  
บริสุทธ์ิไดอยางไร 

[๘๔๓] พระผูมีพระภาคตรสัตอบวา 
คนขามโอฆะไดดวยศรัทธา ขามอรรณพไดดวยความไมประมาท ลวง 
ทุกขไดดวยความเพียร บริสุทธ์ิไดดวยปญญา ฯ 

[๘๔๔] อาฬวกยักษทูลถามวา 
คนไดปญญาอยางไรหนอ ทําอยางไรจึงจะหาทรัพยได คนไดช่ือเสียง 
อยางไรหนอ ทําอยางไรจึงจะผูกมิตรไวได คนละโลกน้ีไปสูโลกหนา  
ทําอยางไรจึงจะไมเศราโศก ฯ 

[๘๔๕] พระผูมีพระภาคตรสัตอบวา 
บุคคลเช่ือธรรมของพระอรหันต เพื่อบรรลุนิพพาน ฟงอยูดวยดยีอมได 
ปญญา เปนผูไมประมาท มีวจิาร คนทําเหมาะเจาะ ไมทอดธุระ  
เปนผูหม่ัน ยอมหาทรัพยได คนยอมไดช่ือเสียงเพราะความสัตย ผูให 
ยอมผูกมิตรไวได บุคคลใดผูอยูครองเรือนประกอบดวยศรัทธา มีธรรม  
๔ ประการนี้คือ สัจจะ ธรรมะ ธิติ จาคะ บุคคลนั้นแล ละโลก 
นี้ไปแลวยอมไมเศราโศก เชิญทานถามสมณพราหมณเปนอันมากเหลา 
อ่ืนดูซิวาในโลกนี้มีอะไรยิ่งไปกวาสัจจะ ทมะ จาคะและขันติ ฯ  
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[๘๔๖] อาฬวกยักษกราบทูลวา 

ทําไมหนอ ขาพเจาจึงจะตองถามสมณพราหมณเปนอันมากในบัดนี้  
วันนี้ขาพเจารูชัดถึงสัมปรายิกประโยชน พระพุทธเจาเสดจ็มาอยูเมือง 
อาฬวี เพื่อประโยชนแกขาพเจาโดยแทวันนีข้าพเจารูชัดถึงทานท่ีบุคคล 
ใหในท่ีใดมีผลมาก ขาพเจาจักเท่ียวจากบานไปสูบาน จากบุรีไปสูบุรี  
พลางนมัสการพระสัมพุทธเจาและพระธรรมซ่ึงเปนธรรมท่ีดี ฯ 

จบยักขสังยุตบริบูรณ 
__________ 
รวมพระสูตรแหงยกัขสังยุต ๑๒ สูตร คือ 
อินทกสูตรท่ี ๑ สักกสูตรท่ี ๒ สูจิโลมสูตรท่ี ๓ มณิภัทสูตรท่ี ๔สานุสูตรท่ี ๕  
ปยังกรสูตรท่ี ๖ ปุนัพสุสูตรท่ี ๗ สุทัตตสูตรท่ี ๘ สุกกาสูตร ๒ สูตร จีราสูตร ๑๑ 
 อาฬวกสูตร ๑ รวม ๑๒ สูตร ฯ 
__________  
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สักกสังยุต 
ปฐมวรรคท่ี ๑ 
สุวีรสูตรท่ี ๑ 

[๘๔๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 

ในกาลนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฯ 
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ฯ 

[๘๔๘] พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว พวกอสูรได 
รบกับพวกเทวดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสเรียกสุวีรเทพบุตร 
มาบัญชาวา พอสุวีระ พวกอสูรเหลานี้กําลังพากันมารบพวกเทวดา พอจงไปปองกนัพวกอสูรไว  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สุวีรเทพบุตรรับบัญชาของทาวสักกะจอมเทวดาวา ขอเดชะ ขอพระองคจง 
ทรงพระเจริญดังนี้ แลวมัวประมาทเสีย ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมคร้ังท่ี ๒ แลทาวสักกะ 
จอมเทวดาก็ไดตรัสเรียกสุวรีเทพบุตรมาส่ังวา พอสุวีระ พวกอสูรเหลานี้กําลังพากันมารบพวก 
เทวดา พอจงไปปองกันพวกอสูรไว ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมคร้ังท่ี ๒สุวีรเทพบุตรรับบัญชา 
ของทาวสักกะจอมเทวดาวา ขอเดชะ ขอพระองคจงทรงพระเจริญ แลวมัวประมาทเสีย ฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมคร้ังท่ี ๓ ทาวสักกะจอมเทวดาก็ไดตรัสเรียกสุวีรเทพบุตรมาส่ังวา  
พอสุวีระ พวกอสูรเหลานี้กําลังพากันมารบพวกเทวดา พอจงไปปองกนัพวกอสูรไว ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย แมคร้ังท่ี ๓ สุวีรเทพบุตรรับบัญชาของทาวสักกะจอมเทวดาวา ขอเดชะ ขอพระองค 
จงทรงพระเจริญ แลวมัวประมาทเสีย ฯ 

[๘๔๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลําดับนั้นแล ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสกะสุวรีเทพบุตรดวย 
คาถาวา  
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บุคคลไมหม่ัน ไมพยายาม จะประสพสุขได ณ ท่ีใด ดูกรสุวีระ เจา 
จงไป ณ ท่ีนั้น และจงพาเราไปใหถึง ณ ท่ีนั้นดวยเถิด ฯ 

[๘๕๐] สุวีรเทพบุตรกราบทูลวา 
บุคคลเปนผูเกียจคราน ไมหม่ัน และไมใชใครๆ ใหกระทํากิจท้ังหลาย 
อีกดวย เขาพึงพร่ังพรอมดวยกามทุกอยาง ขาแตทาวสักกะ ขอพระองค 
จงตรัสบอกฐานะอันประเสริฐนั้นแกขาพระองค 

[๘๕๑] ทาวสักกะตรัสตอบวา 
ท่ีใด บุคคลเกียจคราน ไมหม่ัน ถึงความสุขลวงสวนได  สุวีระ เ 
จาจงไป ณ ท่ีนั้นและจงพาเราไปใหถึง ณ ท่ีนั้นดวยเถิด ฯ 

[๘๕๒] สุวีรเทพบุตรทูลวา 
ขาแตทาวสักกะผูประเสริฐกวาเทวดา ขาพระองคท้ังหลายจะพึงไดความ 
สุขใด โดยไมตองทําการงาน ขาแตทาวสักกะขอพระองคจงตรัสบอก 
ความสุขนั้นอันประเสริฐ ท่ีไมมีความแหงใจ ไมมีความคับแคนแก 
ขาพระองคเถิด ฯ 

[๘๕๓] ทาวสักกะตรัสตอบวา 
หากความสุขจะมีไดโดยไมตองทําการงาน ไมวาในท่ีไหนๆใครๆ  
ยอมทรงชีพอยูไมได เพราะนั่นเปนทางแหงนิพพานสุวรีะ เจาจงไป  
ณ ท่ีนั้น และจงพาเราไปใหถึง ณ ท่ีนั้นดวยเถิด ฯ 

[๘๕๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กท็าวสักกะจอมเทวดาพระองคนั้น อาศัยผลบุญของพระองค 
เปนอยู เสวยรัชสมบัติอันมีความเปนใหญยิง่ดวยความเปนอิสระแหงเทวดาช้ันดาวดึงส ยังมา 
พรรณนาคุณแหงความเพยีรคือความหม่ัน ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอบวชในธรรมวนิยัท่ีเรา 
กลาวชอบแลวอยางนี้ พึงหมัน่ เพียรพยายาม เพื่อบรรลุมรรคผลท่ียังไมบรรลุ เพื่อไดมรรคผล 
ท่ียังไมได เพื่อกระทําใหแจงซ่ึงมรรคผลท่ียังไมไดกระทําใหแจง ขอน้ีจะพึงงดงามในธรรมวินัยนี ้
โดยแท ฯ 

สุสิมสูตรท่ี ๒ 
[๘๕๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเชตวันอารามของทาน 

อนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ  
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ในกาลนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฯ 
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ฯ 

[๘๕๖] พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว  พวกอสูรไดพา 
กันมารบกับพวกเทวดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้น ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสเรียกสุสิมเทพบุตร 
มาบัญชาวา พอสุสิมะ พวกอสูรเหลานี้กําลังพากันมารบพวกเทวดา พอจงไปปองกนัพวกอสูรไว  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สุสิมเทพบุตรรับบัญชาทาวสักกะจอมเทวดาวา ขอเดชะ ขอพระองคจงทรง 
พระเจริญดังนี ้แลวมัวประมาทเสีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมคร้ังท่ี ๒ ฯลฯ แมคร้ังท่ี ๓ 
ทาวสักกะจอมเทวดาก็ไดตรัสเรียกสุสิมเทพบุตรมาบัญชาวา พอสุสิมะ พวกอสูรเหลานี้กําลังพา 
กันมารบพวกเทวดา  พอจงไปปองกันพวกอสูรไว ดูกรภกิษุท้ังหลายแมในครั้งท่ี ๓ สุสิม 
เทพบุตรรับบัญชาทาวสักกะจอมเทวดาวา ขอเดชะขอพระองคจงทรงพระเจริญ ดังนี้ แลวมัว 
ประมาทเสีย ฯ 

[๘๕๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสกะสุสิมเทพบุตร 
ดวยคาถาวา 

บุคคลไมหม่ัน ไมพยายาม แตประสบความสุขได ณ ท่ีใด  ดูกรสุสิมะ  
เจาจงไป ณ ท่ีนั้น และจงพาเราไปใหถึง ณ ท่ีนั้นดวยเถิด ฯ 

[๘๕๘] สุสิมเทพบุตรกราบทูลวา 
บุคคลเปนผูเกียจคราน ไมหม่ัน และไมใชใครๆ ใหกระทํากิจท้ังหลาย 
อีกดวย เขาพึงพร่ังพรอมดวยกามทุกอยาง ขาแตทาวสักกะ ขอพระองค 
จงตรัสบอกฐานะอันประเสริฐนั้นแกขาพระองค ฯ 

[๘๕๙] ทาวสักกะตรัสตอบวา 
ท่ีใด บุคคลเกียจคราน ไมหม่ัน ถึงความสุขลวงสวนไดสุสิมะ เจา 
จงไป ณ ท่ีนั้น และจงพาเราไปใหถึง ณ ท่ีนั้นดวยเถิด ฯ 

[๘๖๐] สุสิมเทพบุตรกราบทูลวา 
ขาแตทาวสักกะผูประเสริฐกวาเทวดา ขาพระองคท้ังหลาย   จะพึงได 
ความสุขใด โดยไมตองทําการงาน ขาแตทาวสักกะ  ขอพระองคจง 
ตรัสบอกความสุขนั้นอันประเสริฐ ท่ีไมมีความแหงใจ ไมมีความ 
คับแคนแกขาพระองคเถิด ฯ  
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[๘๖๑] ทาวสักกะตรัสตอบวา 

หากความสุขจะมีไดโดยไมตองทําการงาน ไมวาในท่ีไหนๆใครๆ  
ยอมยังชีพอยูไมได เพราะนัน่เปนทางแหงนิพพาน  สุสิมะ เจาจงไป 
 ณ ท่ีนั้น และจงพาเราไปใหถึง ณ ท่ีนั้นดวยเถิด ฯ 

[๘๖๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กท็าวสักกะจอมเทวดาพระองคนั้นอาศัย ผลบุญของพระองค 
เปนอยู เสวยรัชสมบัติมีความเปนใหญยิ่งดวยความเปนอิสระแหงเทวดาช้ันดาวดึงส จึงจัก 
พรรณนาคุณแหงความเพยีรคือความหม่ัน ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอบวชแลวในธรรมวินยัอันเรา 
กลาวชอบแลวอยางนี้ พึงหมัน่เพียร พยายาม เพื่อบรรลุมรรคผลท่ียังไมบรรลุ เพื่อไดมรรคผล 
ท่ียังไมได เพื่อกระทําใหแจงซ่ึงมรรคผลอันตนยังมิไดทําใหแจง ขอน้ีจะพึงงดงามในธรรมวินัยนี ้
โดยแท ฯ 

ธชัคคสูตรท่ี ๓ 
[๘๖๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเชตวัน  อารามของทาน 

อนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
ในกาลนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฯ 
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ฯ 

[๘๖๔] พระผูมีพระภาคตรสัพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว  
สงครามระหวางเทวดากับอสูรประชิดกันแลว ดูกรภิกษท้ัุงหลายคร้ังนัน้แล ทาวสักกะผูเปน 
จอมแหงเทวดาตรัสเรียกเทวดาชั้นดาวดึงสมาส่ังวาแนะ ทานผูนิรทุกขท้ังหลาย หากความกลัว 
ก็ดี ความหวาดเสียวก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี จะพงึเกิดข้ึนแกพวกเทวดาผูไปในสงคราม  
สมัยนั้นพวกทานพึงแลดยูอดธงของเราทีเดียว เพราะวาเม่ือพวกทานแลดูยอดธงของเราอยู ความ 
กลัวก็ดี ความหวาดสะดุงกด็ ีความขนพองสยองเกลาก็ดี ท่ีจักมีข้ึนกจ็ักหายไป ถาพวกทานไมแลด ู
ยอดธงของเรา ทีนั้นพวกทานพึงแลดยูอดธงของทาวปชาบดีเทวราชเถิด เพราะวาเม่ือพวกทาน 
แลดูยอดธงของทาวปชาบดีเทวราชอยูความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงกด็ี ความขนพองสยองเกลา 
ก็ดี ท่ีจักมีข้ึนกจ็ักหายไป หากพวกทานไมแลดูยอดธงของทาวปชาบดีเทวราช ทีนั้นพวกทาน 
พึงแลดูยอดธงของทาววรุณเทวราชเถิด เพราะวาเม่ือพวกทานแลดูยอดธงของทาววรุณเทวราชอยู   
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ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี ท่ีจักมีข้ึนก็จักหายไป หากพวก 
ทานไมแลดยูอดธงของทาววรุณเทวราช ทีนั้นพวกทานพึงแลดูยอดธงของทาวอีสานเทวราชเถิด  
เพราะวาเมื่อพวกทานแลดูยอดธงของทาวอีสานเทวราชอยู ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงกด็ี  
ความขนพองสยองเกลาก็ดี ท่ีจักมีข้ึนกจ็ักหายไป ฯ 

ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือพวกเทวดาแลดยูอดธงของทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทวดาก็ดี  
แลดูยอดธงของทาวปชาบดีเทวราชอยูกด็ี แลดูยอดธงของทาววรุณเทวราชอยูก็ดี แลดูยอดธง 
ของทาวอีสานเทวราชอยูก็ดี  ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี  
ท่ีจักมีข้ึนพึงหายไปไดบาง ไมไดบางขอนัน้เปนเหตุแหงอะไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหตุวา  
ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทวดา ยังเปนผูไมปราศจากราคะ ไมปราศจากโทสะ ไมปราศจากโมหะ 
 ยังเปนผูกลัว หวาดสะดุง หนีไปอยู ฯ 

[๘๖๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนเราแลกลาวอยางนี้วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย หากความ 
กลัวก็ดี ความหวาดสะดุงกด็ ีความขนพองสยองเกลาก็ดพีึงบังเกิดแกพวกเธอผูไปในปาก็ดี  
อยูท่ีโคนไมกด็ี อยูในเรือนท่ีวางเปลาก็ดทีีนั้นพวกเธอพึงตามระลึกถึงเรานี้แหละวา แมเพราะ 
เหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นเปนพระอรหันต เปนผูตรัสรูเองโดยชอบ เปนผูถึงพรอม 
ดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว เปนผูรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอ่ืนจะยิ่ง 
ไปกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูตื่นแลว เปนผูจําแนกธรรม ดังนี้  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะวา เม่ือพวกเธอตามระลึกถึงเราอยูความกลัวก็ด ีความหวาดสะดุงกด็ี  
ความขนพองสยองเกลาก็ดี ท่ีจักมีข้ึนกจ็ักหายไป หากพวกเธอไมตามระลึกถึงเรา ทีนั้นพวก 
เธอพึงตามระลึกถึงพระธรรมวาพระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว บุคคลพึงเหน็ไดเอง 
 ไมประกอบดวยกาลควรเรียกใหมาดูได ควรนอมเขาไปในตน อันวิญูชนพึงรูแจงไดเฉพาะตน  
ดังนี้ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เพราะวา เม่ือพวกเธอตามระลึกถึงพระธรรมอยู ความกลัวก็ดคีวาม 
หวาดสะดุงกด็ ีความขนพองสยองเกลาก็ดี ท่ีจักมีข้ึนกจ็ักหายไป หากพวกเธอไมตามระลึกถึง 
พระธรรม ทีนั้นพวกเธอพึงตามระลึกถึงพระสงฆวาพระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปน 
ผูปฏิบัติดีแลว เปนผูปฏิบัติตรง เปนผูปฏิบัติเปนธรรม เปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง พระสงฆนัน้คือใคร 
 ไดแกคูแหงบุรุษส่ีรวมเปนบุรุษบุคคลแปด นี้คือพระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูควรแก 
สักการะที่เขานํามาบูชา เปนผูควรแกของตอนรับ เปนผูควรแกทักขิณา เปนผูควรแกการทําอัญชลี   
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เปนบุญเขตของโลก ไมมีบุญเขตอ่ืนยิ่งไปกวา เพราะวา เม่ือพวกเธอตามระลึกถึงพระสงฆอยู  
ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี ท่ีจักมีข้ึนก็จักหายไป ขอนั้น 
เปนเพราะเหตุแหงอะไร เพราะวาพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนผูปราศจากราคะ  
ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะ ไมเปนผูกลัว ไมหวาด ไมสะดุง ไมหนไีป ฯ 

[๘๖๖] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนีจ้บลงแลว จึงได 
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 

ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายอยูในปากด็ี  อยูท่ีโคนไมกด็ีอยูใน 
เรือนวางเปลาก็ดี พึงระลึกถึงพระสัมพุทธเจาเถิด ความกลัวไม 
พึงมีแกเธอท้ังหลาย ถาวาเธอท้ังหลายไมพึงระลึกถึงพระพุทธเจาผูเจริญ 
ท่ีสุดในโลก ผูองอาจกวานรชน ทีนั้นเธอท้ังหลายพึงระลึกถึงพระธรรม 
อันนําออกจากทุกข อันพระพุทธเจาทรงแสดงดีแลว ถาเธอทั้งหลายไม 
พึงระลึกถึงพระธรรมอันนําออกจากทุกข อันพระพุทธเจาทรงแสดงดีแลว 
ทีนั้น เธอท้ังหลายพึงระลึกถึงพระสงฆผูเปนบุญเขต ไมมีบุญเขตอ่ืน 
ยิ่งไปกวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือเธอท้ังหลายระลึกถึงพระพุทธเจา  
พระธรรมและพระสงฆอยู ความกลัวก็ดีความหวาดสะดุงก็ดี ความ 
ขนพองสยองเกลาก็ดี จกัไมมีเลย ฯ 

เวปจิตติสูตรท่ี ๔ 
[๘๖๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเชตวันอารามของอนาถ 

บิณฑิกเศรษฐี ฯลฯ 
[๘๖๘] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนีว้า ดูกรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว 

 สงครามระหวางเทวดากับอสูรประชิดกนัแลว ดกูรภกิษท้ัุงหลายคร้ังนั้นแล ทาวเวปจิตติจอม 
อสูรตรัสกะพวกอสูรวา ดกูรทานผูนิรทุกขท้ังหลายถาเม่ือสงครามระหวางเทวดากบัอสูรประชิดกัน  
พวกอสูรพึงชนะ พวกเทวดาพึงปราชัยไซร ทานท้ังหลายพึงมัดทาวสักกะจอมเทวดา ดวยการมัด  
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หาแหงอันมีคอเปนท่ี ๕ แลวพึงนํามายังอสูรบุรี ในสํานักของเรา ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมทาว 
สักกะจอมเทวดาก็บัญชากะเทวดาช้ันดาวดงึสท้ังหลายวา ดูกรทานผูนิรทุกขท้ังหลายถาเม่ือ 
สงครามระหวางเทวดากับอสูรประชิดกัน พวกเทวดาพึงชนะ พวกอสูรถึงปราชัยไซร ทานท้ังหลาย 
พึงมัดทาวเวปจิตติจอมอสูร ดวยการมัดหาแหงอันมีคอเปนท่ี ๕ แลวพึงนํามายังสุธรรมาสภา  
ในสํานักของเรา ดูกรภิกษุท้ังหลาย กแ็ลในสงครามคร้ังนั้น พวกเทวดาชนะ พวกอสรูปราชัย 
 คร้ังนั้น เทวดาช้ันดาวดึงสไดจับทาวเวปจติติจอมอสูรมัดดวยการมัดหาแหง อันมีคอเปนท่ี ๕  
แลวนํามายังสุธรรมาสภา ในสํานักของทาวสักกะจอมเทวดา ฯ 

[๘๖๙] ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ไดทราบวา ในคร้ังนั้น ทาวเวปจิตติจอมอสูรถูกมัดดวย 
การมัดหาแหงอันมีคอเปนท่ี ๕ ไดดาบริภาษทาวสักกะจอมเทวดาซ่ึงกาํลังเสด็จเขาและออก 
ยังสุธรรมาสภา ดวยวาจาอันหยาบคาย มิใชของสัตบุรุษ ฯ 

[๘๗๐] ดกูรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล มาตลีเทพบุตร ผูสงเคราะหไดทูลถามทาวสักกะ 
จอมเทวดาดวยคาถาวา 
ขาแตทาวสักกะมฆวาฬ พระองคไดทรงสดับถอยคําอันหยาบคาย เฉพาะ 
หนา ของทาวเวปจิตติจอมอสูร ยังทรงอดทนได เพราะความกลัว  
หรือเพราะไมมีกําลัง พระเจาขา ฯ 

[๘๗๑] ทาวสักกะตรัสตอบวา 
เราอดทนถอยคําอันหยาบคายของทาวเวปจิตติได เพราะความกลัวหรือ 
เพราะไมมีกําลัง ก็หาไม วิญูชนผูเชนเราไฉนจะพึงโตตอบกับคน 
พาลเลา ฯ 

[๘๗๒] มาตลีเทพบุตรกราบทูลวา 
คนพาลพึงทําลายไดอยางยิ่ง ถาไมพึงเกียดกันเสียกอน  เพราะฉะน้ัน  
ธีรชนพึงเกียดกันคนพาลดวยอาชญาอยางรุนแรง ฯ 

[๘๗๓] ทาวสักกะตรัสตอบวา 
ผูใดรูวาคนอ่ืนโกรธแลว เปนผูมีสติสงบระงับได เราเหน็วา การสงบ 
ระงับไดของผูนั้นแล เปนการเกียดกันคนพาลละ ฯ 

[๘๗๔] มาตลีเทพบุตรกราบทูลวา  
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ขาแตทาววาสวะ ขาพระองคเห็นโทษในความอดทนน้ีแล เม่ือใด คน 
พาลยอมสําคัญบุคคลนั้นวา ผูนี้ยอมอดกล้ันตอเราเพราะความกลัว  
เม่ือนั้น คนมีปญญาทรามยิ่งขมข่ีผูนั้นเหมือนโคยิ่งขมข่ีโคตัวท่ีแพหน ี
ไป ฉะนั้น ฯ 

[๘๗๕] ทาวสักกะตรัสตอบวา 
บุคคลจงสําคัญเห็นวา ผูนี้อดกล้ันตอเราเพราะความกลัวหรือหาไมกต็าม 
ที ประโยชนท้ังหลายมีประโยชนของตนเปนอยางยิ่ง ประโยชนยิ่งกวา 
ขันติไมมี ผูใดแลเปนคนมีกําลังอดกล้ันตอคนผูทุรพลไวได ความ 
อดกล้ันของผูนั้น บัณฑิตท้ังหลายกลาววาเปนขันติอยางยิ่ง คนทุรพล 
จําตองอดทนอยูเปนนิตย บัณฑิตท้ังหลายกลาวกําลังของผูซ่ึงมีกําลัง 
อยางคนพาลวามิใชกําลัง ไมมีผูใดที่จะกลาวโตตอผูมีกําลังผูซ่ึงธรรม 
คุมครองแลวไดเลย เพราะความโกรธนั้น โทษท่ีลามกจงึมีแกผูท่ีโกรธ 
ตอบตอผูท่ีโกรธ บุคคลผูไมโกรธตอบตอผูท่ีโกรธ ยอมช่ือวาชนะ 
สงครามซ่ึงเอาชนะไดยาก ผูใดรูวาผูอ่ืนโกรธแลว เปนผูมีสติระงับไวได  
ผูนั้นช่ือวาประพฤติประโยชนแกท้ังสองฝาย คือ ท้ังฝายตนและคนอ่ืน  
คนท่ีไมฉลาดในธรรม ยอมสําคัญเห็นผูรักษาประโยชนของท้ังสอง 
ฝาย คือ ของตนและของคนอื่น วาเปนคนโง ดังนี้ ฯ 

[๘๗๖] ดกูรภกิษุท้ังหลาย กท็าวสักกะจอมเทวดาพระองคนั้น เขาไปอาศัยผลบุญของ 
พระองคเปนอยู เสวยรัชสมบัติมีความเปนใหญยิ่งดวยความเปนอิสระแหงเทวดาช้ันดาวดึงส  
ยังจักพรรณนาคุณของขันติและโสรัจจะได ฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีพวกเธอบวชแลวในธรรมวินัยท่ีเรากลาวชอบแลวเชนนี้ เปนผู 
อดทนและสงบเสง่ียมนี้ จะพึงงามในธรรมวินัยนี้โดยแท ฯ 

สุภาษิตชยสูตรท่ี ๕ 
[๘๗๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน 

อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ  
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[๘๗๘] พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว  

สงครามระหวางพวกเทวดากับอสูรไดประชิดกนัแลว ดกูรภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล ทาวเวปจิตติ 
จอมอสูรไดตรัสกะทาวสักกะจอมเทวดาวาแนจอมเทวดา เราจงเอาชนะกันดวยการกลาวคํา 
สุภาษิตเถิด ฯ 

ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสวา แนะทาวเวปจิตติ ตกลงเราจงเอาชนะกันดวยการกลาวคํา 
สุภาษิต ฯ 

ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล พวกเทวดาและพวกอสูรไดรวมกนัต้ังผูตัดสินวา ผูตัดสิน 
เหลานี้จักรูท่ัวถึงคําสุภาษิต คําทุพภาษิต ฯ 

ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลําดับนั้นแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสกะทาวสักกจอมเทวดา 
วา แนะจอมเทวดา ทานจงตรัสคาถา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือทาวเวปจิตติตรัสเชนนี้ ทาวสักกะ 
จอมเทวดาไดตรัสกะทาวเวปจิตติจอมอสูรวาแนะทาวเวปจิตติในเทวโลกนี้ทานเปนเทพมากอน  
ทานจงกลาวคาถาเถิด ฯ 

[๘๗๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือทาวสักกะตรัสเชนนี้แลว ทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสคาถาน้ีวา 
พวกคนพาลยิง่กร้ิวโกรธ ถาหากบุคคลไมตัดรอนเสีย ฉะนั้นนักปราชญ 
ผูมีปญญา จึงควรกําจดัคนพาลเสียดวยอาญาอันรุนแรง ฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสคาถาแลว เหลาอสูรพากันอนุโมทนา  
พวกเทวดาตางก็พากันนิ่ง ดกูรภิกษุท้ังหลาย ลําดับนั้นแลทาวเวปจติติจอมอสูรไดกลาวกะ 
ทาวสักกะจอมเทวดาวา แนะจอมเทวดา ทานจงกลาวคาถาเถิด ฯ 

[๘๘๐] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เม่ือทาวเวปจิตติตรัสเชนนี้แลว ทาวสักกะจอมเทวดาได 
ตรัสคาถาน้ีวา ฯ 

ผูใดรูวาผูอ่ืนโกรธแลว เปนผูมีสติระงับไวได เราเหน็วาการระงับไว 
ไดของผูนั้น เปนเคร่ืองตัดรอนคนพาล ฯ 

ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เม่ือทาวสักกะจอมเทวดาไดภาษิตคาถาแลว พวกเทวดาพากัน 
อนุโมทนา เหลาอสูรตางก็นิ่ง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลําดับนัน้แล ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสกะทาว 
เวปจิตติจอมอสูรวา ดูกรทาวเวปจิตติ ทานจงตรัสคาถาเถิด ฯ  
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[๘๘๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือทาวสักกะตรัสเชนนี้ ทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสคาถา 

นี้วา 
ดูกรทาววาสวะ เราเหน็โทษของการอดกล้ันนี่แหละ เพราะวาเม่ือใด 

คนพาลสําคัญเห็นผูนั้นวา ผูนี้อดกล้ันตอเราเพราะความกลัว เม่ือนั้น  
คนพาลผูทรามปญญายิ่งขมข่ีผูนั้นเหมือนโคยิ่งขมข่ีโคตัวแพท่ีหนีไป  
ฉะนั้น ฯ 

ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือทาวเวปจิตติจอมอสูรภาษิตคาถาแลว เหลาอสูรพากันอนุโมทนา  
พวกเทวดาตางก็นิ่ง ดกูรภิกษุท้ังหลาย ลําดับนั้นแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสกะทาวสักกะ 
จอมเทวดาวา แนะจอมเทวดา ทานจงตรัสคาถาเถิด ฯ 

[๘๘๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือทาวเวปจิตติจอมอสูรตรัสเชนนี้ ทาวสักกะจอมเทวดา 
ไดตรัสคาถาเหลานี้วา 

บุคคลจงสําคัญเห็นวา ผูนี้อดกล้ันตอเราเพราะความกลัวหรือหาไมกต็ามที  
ประโยชนท้ังหลายมีประโยชนของตนเปนอยางยิ่ง ประโยชนยิ่งกวาขันติ 
ไมมี ผูใดแลเปนคนมีกําลังอดกล้ันตอคนทุรพลไวได ความอดกล้ัน 
ไวไดของผูนัน้บัณฑิตท้ังหลายกลาววาเปนขันติอยางยิ่ง คนทุรพล 
ยอมจะอดทนอยูเปนนิตย บัณฑิตท้ังหลายเรียกกําลังของผูท่ีมีกําลัง 
อยางคนพาลวามิใชกําลัง ไมมีผูใดที่จะกลาวโตตอผูท่ีมีกําลังอันธรรม 
คุมครองแลวไดเลย เพราะความโกรธนั้น โทษอันลามกจึงมีแกผูท่ี 
โกรธตอบผูท่ีโกรธแลว บุคคลผูไมโกรธตอบผูท่ีโกรธแลว ยอมช่ือวาชนะ 
สงครามซ่ึงเอาชนะไดยาก ผูใดรูวาผูอ่ืนโกรธแลว เปนผูมีสติระงับ 
ไวได ผูนั้นชื่อวาประพฤติประโยชนแกท้ังสองฝาย คือ ท้ังฝายตน 
และคนอ่ืน คนผูท่ีไมฉลาดในธรรม ยอมสําคัญเห็นผูท่ีรักษาประโยชน 
ของท้ังสองฝาย คือ ของตนและคนอ่ืน วาเปนคนโง ดังนี ้ฯ 

ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือทาวสักกะจอมเทวดาไดภาษิตคาถาเหลานี้แลวพวกเทวดาพากนั 
อนุโมทนา เหลาอสูรตางก็นิ่ง ฯ  
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[๘๘๓] ดกูรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล ผูตัดสินท้ังของพวกเทวดาและพวกอสูรได 

กลาวคํานีว้า ทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสคาถาท้ังหลายแลวแล แตคาถาเหลานั้นมีความเกีย่วเกาะ 
ดวยอาชญา มีความเกีย่วเกาะดวยศาตรา เพราะเหตุเชนนี้ จึงมีความหมายม่ัน ความแกงแยง  
ความทะเลาะววิาท ทาวสักกะจอมเทวดาไดตรัสคาถาท้ังหลายแลวแล ก็คาถาเหลานัน้ไมเกีย่วเกาะ 
ดวยอาชญา ไมเกี่ยวเกาะดวยศาตรา เพราะเหตุเชนนี้ จึงมีความไมหมายม่ัน ความไมแกงแยง 
ความไมทะเลาะววิาท ทาวสักกะจอมเทวดาชนะเพราะไดตรัสคําสุภาษิต ฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ชัยชนะดวยการกลาวคําสุภาษิตไดเปนของทาวสักกะจอมเทวดาดวย 
ประการฉะนีแ้ล ฯ 

กุลาวกสูตรท่ี ๖ 
[๘๘๔] สาวัตถีนิทาน ฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว สงครามระหวางพวกเทวดาและอสูรไดประชิดกนั 

แลว ดูกรภิกษท้ัุงหลาย กใ็นสงครามคราวน้ัน พวกอสูรเปนฝายมีชัย พวกเทวดาเปนฝาย 
ปราชัย ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเทวดาผูพายแพตางพากันหนีไปทางทิศอุดร พวกอสูรไดชวนกัน 
ไลพวกเทวดาเหลานั้นไปแลวทีแลว ฯ 

[๘๘๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล ทาวสักกะจอมเทวดาไดตรัส  กะมาตลีสังคาหก 
เทพบุตรดวยคาถาวา 

ดูกรมาตลี เธอจงหลีกเล่ียงรังนกในปาไมงิ้ว โดยบายหนางอนรถกลับ  
ถึงเราจะตองเสียสละชีวิตในพวกอสูรก็ตามทีนกเหลานีอ้ยาไดปราศจาก 
รังเสียเลย ฯ 

ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาตลีสังคาหกเทพบุตรรับพระดํารัสของทาวสักกะจอมเทวดาวา ขอ 
ความเจริญจงมีแดพระองค ดั่งนี้แลว ใหรถซ่ึงเทียมดวยมาอาชาไนยพนัตัวหนัหลังกลับ ฯ 

[๘๘๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล พวกอสูรคิดวา บัดน้ีรถ ซ่ึงเทียมดวยมา 
อาชาไนยพันตัวของทาวสักกะจอมเทวดาหันกลับมาแลว พวกเทวดาจกัทําสงครามกับพวกอสูร 
แมเปนคร้ังท่ีสองแล พวกอสูรตางตกใจกลับเขาไปสูอสูรบุรี ดูกรภิกษุท้ังหลาย ชัยชนะโดย 
ธรรมแทๆ ไดเปนของทาวสักกะจอมเทวดาแลว ดวยประการฉะนี้แล ฯ  
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นทุพภยิสูตรท่ี ๗ 

[๘๘๗] สาวัตถีนิทาน ฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทวดาผูหลีกเรนออกอยูในท่ีลับ  

ไดเกดิความตรึกนึกคิดข้ึนวา เราไมควรประทุษรายแมแกผูท่ีเปนขาศึกตอเรา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
คร้ังนั้นแล ทาวเวปจิตติจอมอสูร ไดทราบความดําริของทาวสักกะจอมเทวดาดวยใจของตนแลว 
 เขาไปหาทาวสักกะจอมเทวดาจนถึงท่ีประทับ ฯ 

[๘๘๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทาวสักกะจอมเทวดาไดทอดพระเนตรเห็นทาวเวปจิตติ 
จอมอสูรผูมาแตไกลทีเดยีว คร้ันแลวจึงตรัสกะทาวเวปจิตติจอมอสูรวาหยุดเถอะ ทานทาว 
เวปจิตติ ทานถูกจับเสียแลว ฯ 

ทาวเวปจิตติตรัสถามวา แนะทานผูนิรทุกข ทานละท้ิงความคิดเม่ือกอนของทานเสีย 
แลวหรือ ฯ 

ทาวสักกะตรัสวา ทาวเวปจติติ ก็ทานจงสาบานเพื่อท่ีจะไมประทุษรายตอเรา ฯ 
[๘๘๙] ทาวเวปจิตติตรัสคาถาวา 

แนะทาวสุชัมบดี บาปของคนพูดเท็จ บาปของคนผูติเตียนพระอริยะเจา  
บาปของคนผูประทุษรายตอมิตร และบาปของคนอกตัญู จงถูกตอง 
ผูท่ีประทุษรายตอทาน ฯ 

วิโรจนอสุรินทสูตรท่ี ๘ 
[๘๙๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเชตวันอารามของทาน 

อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคกําลังเสด็จเขาท่ีพัก 
กลางวัน คร้ังน้ันแล ทาวสักกะจอมเทวดากับทาววิโรจนะจอมอสูร เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
ถึงท่ีประทับ คร้ันแลวไดยืนพิงบานพระทวารองคละขาง ฯ 

[๘๙๑] ลําดับนั้นแล ทาวเวโรจนะจอมอสูรไดตรัสคาถาน้ี ในสํานกัของพระผูมีพระภาควา 
เปนชายควรพยายามไปจนกวาประโยชนสําเร็จ ประโยชนงดงามอยูท่ีความสําเร็จ นี้เปน 
ถอยคําของเวโรจนะ ฯ  
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[๘๙๒] ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสวา 

เปนชายควรพยายามไปจนกวาประโยชนสําเร็จ ประโยชนท้ังหลาย 
งดงามอยูท่ีความสําเร็จ ประโยชนยิ่งกวาขันติไมมี ฯ 

[๘๙๓] ทาวเวโรจนะจอมอสูรตรัสวา 
สรรพสัตวยอมเกิดความตองการในส่ิงนั้นๆ ตามควร สวนการบริโภค 
ของสรรพสัตวมีการปรุงประกอบเปนอยางยิ่ง ประโยชนท้ังหลาย 
งดงามอยูท่ีความสําเร็จ นี้เปนถอยคําของเวโรจนะ ฯ 

[๘๙๔] ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสวา 
สรรพสัตวยอมเกิดความตองการในส่ิงนั้นๆ ตามควร สวนการบริโภค 
ของสรรพสัตว มีการปรุงประกอบเปนอยางยิ่งประโยชนท้ังหลายง 
ดงามอยูท่ีความสําเร็จ ประโยชนยิ่งกวาขันติไมมี ฯ 

อารัญญกสูตรท่ี ๙ 
[๘๙๕] สาวัตถีนิทาน ฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว ฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมมากรูปดวยกัน อาศัยอยู 

ในกุฎีท่ีมุงบังดวยใบไม ในราวปา ดูกรภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล ทาวสักกะจอมเทวดากับทาว 
เวปจิตติจอมอสูร เขาไปหาฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลานั้นถึงท่ีอยู ฯ 

[๘๙๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย  คร้ังนั้นแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรสวมรองเทาหนาหลายช้ัน  
สะพายดาบ มีผูกั้นรมให เขาไปสูอาศรมทางทวารอันเลิศเขาไปใกลฤาษผูีมีศีลมีกัลยาณธรรม 
เหลานั้นหางไมถึงวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแลทาวสักกะจอมเทวดาทรงถอดฉลองพระบาท  
ประทานพระขรรคใหแกผูอ่ืนรับส่ังใหลดฉัตรเสด็จเขาไปทางอาศรมโดยทางทวารเขาออก  
ประทับประคองอัญชลีนมัสการฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลานั้นอยูใตลม ฯ 

[๘๙๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลําดับนั้นแล ฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลานั้นไดกลาว 
กะทาวสักกะจอมเทวดาดวยคาถาวา 
กล่ินของพวกฤาษผูีประพฤติพรตมานาน ยอมจะฟุงจากกายไปตามลม ดูกร 
ทาวสหัสนัยน พระองคจงถอยไปเสียจากท่ีนี้ดูกรทาวเทวราช กล่ินของ 
พวกฤาษไีมสะอาด ฯ  
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[๘๙๘] ทาวสักกะตรัสตอบวา 

กล่ินของพวกฤาษีผูประพฤตพรตมานาน ยอมจะฟุงจากกายไปตามลม  
ทานเจาขา พวกขาพเจาตางกมุ็งหวังกล่ินนี้เหมือนกับบุคคลมุงหวังระเบียบ 
ดอกไมอันวิจติร งดงาม บนศีรษะ ฉะนั้น ก็พวกเทวดาหามีความ 
สําคัญในกล่ินของผูมีศีลนี้วาเปนกล่ินปฏิกลูไม ฯ 

สมุททกสูตรท่ี ๑๐ 
[๘๙๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเชตวัน  อารามของทาน 

อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ 
[๙๐๐] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เร่ืองเคยมีมาแลว  

ฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมมากรูปดวยกัน อาศัยอยูในกุฎีท่ีมุงบังดวยใบไมแทบฝงสมุทร ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย สมัยนั้นแล สงครามระหวางพวกเทวดากับอสูรไดประชิดกันแลว ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย คร้ังนั้นแล พวกฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลานั้นพากนัคิดเห็นวา พวกเทวดาต้ังอยู 
ในธรรม พวกอสูรไมตั้งอยูในธรรม ภัยนั้นพึงเกิดแกพวกเราเพราะอสูรโดยแท อยากระนั้นเลย  
พวกเราควรเขาไปหาทาวสมพรจอมอสูรแลวขออภัยทานเถิด ฯ 

[๙๐๑] ดกูรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล ฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลานั้นไดอันตรธาน 
ไปในบรรณกฎีุแทบฝงสมุทร ไปปรากฏอยูตรงหนาทาวสมพรจอมอสูรเหมือนบุรุษมีกําลังเหยยีด 
แขนท่ีคู หรือคูแขนท่ีเหยียด ฉะนั้น ดกูรภกิษุท้ังหลายลําดับนั้น พวกฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรม 
เหลานั้น ไดกลาวกะทาวสมพรจอมอสูรดวยคาถาวา ฯ 

พวกฤาษีมาขออภัยกะทานทาวสมพร การใหภยัหรือใหอภัยทานกระทํา 
ไดโดยแท ฯ 

[๙๐๒] ทาวสมพรจอมอสูรไดกลาวตอบวา 
การอภัยไมมีแกพวกฤาษี ผูช่ัวชาคบหาทาวสักกะ เราใหเฉพาะแตภัย 
เทานั้นแกพวกทานผูขออภัย ฯ  
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[๙๐๓] พวกฤาษีกลาววา 

ทานใหเฉพาะแตภยัเทานัน้แกพวกเราผูขออภัย พวกเราขอรับเอาแตอภยั 
อยางเดยีว สวนภัยจงเปนของทานเถิด บุคคลหวานพืชเชนใดยอม 
ไดผลเชนนั้น คนทําดียอมไดดี ทําช่ัวก็ยอมไดช่ัว แนะพอ ทานหวาน 
พืชลงไปไวแลว ทานจักตองเสวยผลของมัน ฯ 

ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล ฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลานั้น ไดสาปแชงทาวสมพร 
จอมอสูร แลวอันตรธานหายไปในท่ีตรงหนาทาวสมพรจอมอสูร แลวไปปรากฏอยูในบรรณกุฎี 
แทบฝงสมุทร เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนท่ีคู หรือคูแขนท่ีเหยยีด ฉะนั้น ฯ 

[๙๐๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล ทาวสมพรจอมอสูรถูกฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรม 
เหลานั้นสาปแชงแลว ไดยินวาในคืนวนันัน้ ตกใจหวาดหวั่นถึงสามครั้ง ฯ 

จบวรรคท่ีหนึง่ 
_______ 
รวมพระสูตรแหงสักกสังยตุมี ๑๐ สูตร คือ 
สุวีรสูตรท่ี ๑ สุสิมสูตรท่ี ๒ ธชัคคสูตรท่ี ๓ เวปจิตติสูตรท่ี ๔สุภาสิตชยสูตรท่ี ๕  
กุลาวกสูตรท่ี ๖ นทุพภยิสูตรท่ี ๗ วิโรจนอสุรินทสูตรท่ี ๘อารัญญกสูตรท่ี ๙ สมุททก 
สูตรท่ี ๑๐ ฯ 
_______  
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ทุติยวรรคท่ี ๒ 
ปฐมเทวสูตรท่ี ๑ 

[๙๐๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเชตวันอารามของอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ในกาลคร้ังนั้นแล ฯลฯ 

[๙๐๖] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภกิษุท้ังหลายทาวสักกะจอมเทพ 
เม่ือยังเปนมนษุยอยูในกาลกอน ไดสมาทานวัตรบท ๗ ประการบริบูรณ เพราะเปนผูสมาทาน 
วัตรบท ๗ ประการ จึงไดถึงความเปนทาวสักกะวัตรบท ๗ ประการเปนไฉน คือ เราพึงเล้ียง 
มารดาบิดาจนตลอดชีวิต ๑ เราพึงประพฤติออนนอมตอผูใหญในตระกูลจนตลอดชีวติ ๑ เราพึง 
พูดวาจาออนหวานตลอดชีวิต ๑ เราไมพึงพูดวาจาสอเสียดตลอดชีวิต ๑ เราพึงมีใจปราศจากความ 
ตระหนี่อันเปนมลทินอยูครองเรือน มีการบริจาคอันปลอยแลว มีฝามืออันชุมยินดใีนการสละ  
ควรแกการขอ ยินดใีนการแจกจายทานตลอดชีวิต ๑ เราพึงพูดคําสัตยตลอดชีวิต ๑ เราไมพึง 
โกรธตลอดชีวิต ๑ ถาแมความโกรธพึงเกิดข้ึนแกเรา เราพึงกําจัดมันเสียโดยฉับพลันทีเดียว ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทาวสักกะจอมเทพ เม่ือยังเปนมนษุยอยูในกาลกอน ไดสมาทานวตัรบท ๗  
ประการนี้บริบูรณ เพราะเปนผูสมาทานวตัรบท ๗ ประการดังนี้ จึงไดถึงความเปนทาวสักกะ ฯ 

[๙๐๗] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถา 
ประพันธตอไปอีกวา 

เทวดาช้ันดาวดึงส กลาวถึงนรชน ผูเปนบุคคลเล้ียงมารดาบิดามีปรกติ 
ประพฤติออนนอมตอผูใหญในตระกูล เจรจาออนหวาน กลาวแตคํา 
สมานมิตรสหาย ละคําสอเสียด ประกอบในอุบายเปนเคร่ืองกําจัดความ 
ตระหนี่ มีวาจาสัตย ครอบงําความโกรธได นั้นแลวา เปนสัปบุรุษ 
ดังนี ้

ทุติยเทวสูตรท่ี ๒ 
[๙๐๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเชตวัน  อารามของอนาถ 

บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ในกาลคร้ังนั้นแล ฯลฯ  
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[๙๐๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภกิษุท้ังหลายทาวสักกะจอมเทพ 

เม่ือยังเปนมนษุยอยูในกาลกอน เปนมาณพชื่อวามฆะ เพราะเหตุนัน้ จึงถูกเรียกวา ทาวมฆวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทาวสักกะจอมเทพเม่ือยังเปนมนษุยอยูในกาลกอนไดใหทานมากอน เพราะเหตุนั้น  
จึงถูกเรียกวา ทาวปุรินททะ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทาวสักกะจอมเทพเม่ือยังเปนมนษุยอยูในกาลกอน 
ไดใหทานโดยเคารพ เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวา ทาวสักกะ ดกูรภกิษุท้ังหลาย ทาวสักกะ 
จอมเทพเม่ือยงัเปนมนุษยอยูในกาลกอน ไดใหท่ีพกัอาศัยเพราะเหตุนัน้ จึงถูกเรียกวา  
ทาววาสวะ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ทาวสักกะจอมเทพยอมทรงคิดเนื้อความไดตั้งพันโดยครูเดียว  
เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวา ทาวสหัสนัยน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทาวสักกะจอมเทพทรงมีนาง 
อสุรกัญญานามวาสุชาเปนปชาบดี เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวา ทาวสุชัมบดี ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลายทาวสักกะจอมเทพเสวยรัชสมบัติเปนอิสราธิบดีของทวยเทพช้ันดาวดึงส เพราะเหตุนั้น 
 จึงถูกเรียกวา เทวานมินทะ ฯ 

[๙๑๐] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ทาวสักกะจอมเทพเม่ือยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน ได 
สมาทานวัตรบท ๗ ประการบริบูรณ เพราะเปนผูสมาทานวัตรบท ๗ประการบริบูรณ จึงไดถึง 
ความเปนทาวสักกะ วัตรบท ๗ ประการเปนไฉน คือเราพึงเล้ียงมารดาบิดาจนตลอดชีวิต ๑ ...  
ถาแมความโกรธพึงเกิดข้ึนแกเรา เราพึงกําจัดมันเสียโดยฉับพลันทีเดียว ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  
ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน ไดสมาทานวัตรบท ๗ ประการน้ีบริบูรณ  
เพราะเปนผูสมาทานวัตรบท ๗ ประการดังนี้ จึงไดถึงความเปนทาวสักกะ ฯ 

[๙๑๑] พระผูมีพระภาค ฯลฯ จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
เทวดาชัน้ดาวดึงสกลาวนรชนผูเปนบุคคลเล้ียงมารดาบิดา...วา เปนสัปบุรุษ ดังนี้ ฯ 

ตติยเทวสูตรท่ี ๓ 
[๙๑๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กฏูาคารศาลา ในปามหาวนั  เขตเมือง 

เวสาลี ฯ 
คร้ังนั้นแล เจาลิจฉวีพระนามวามหาลี เสดจ็เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  

คร้ันแลวทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนหน่ึง เม่ือประทับนั่ง   
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ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งเรียบรอยแลว ไดตรัสถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ  
พระองคทรงเห็นทาวสักกะจอมเทพหรือพระพุทธเจาขา ฯ 

พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรมหาลี อาตมาเห็นทาวสักกะจอมเทพถวายพร ฯ 
ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ผูท่ีพระองคทรงเห็นนัน้ จักเปนรูปเปรียบของทาวสักกะ 

เปนแน เพราะวาทาวสักกะจอมเทพยากท่ีใครๆ จะเห็นไดพระพุทธเจาขา ฯ 
[๙๑๓] พ. ดูกรมหาลี อาตมารูจักทาวสักกะดวย รูธรรมเคร่ืองกระทําใหเปนทาว 

สักกะดวย และรูถึงธรรมท่ีทาวสักกะไดถึงความเปนทาวสักกะเพราะเปนผูสมาทานธรรมนั้นดวย  
ดูกรมหาลี ทาวสักกะจอมเทพเม่ือยังเปนมนุษยในกาลกอน เปนมาณพชื่อวามฆะ เพราะเหตุนัน้  
จึงถูกเรียกวา ทาวมฆวา ดูกรมหาลี ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนษุยอยูในกาลกอน ไดใหทาน 
มากอนเพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวา ทาวปุรินททะ ดกูรมหาลี ทาวสักกะจอมเทพเม่ือยังเปน 
มนุษยอยูในกาลกอน ไดใหทานโดยเคารพ เพราะเหตุนัน้ จึงถูกเรียกวาทาวสักกะ ดกูรมหาลี  
ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน ไดใหท่ีพักอาศัย เพราะเหตุนั้น จึงถูก 
เรียกวา ทาววาสวะ ดกูรมหาลี ทาวสักกะจอมเทพยอมทรงคิดเนื้อความไดตั้งพันโดยครูเดียว 
 เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวาทาวสหัสนัยน ดูกรมหาลี ทาวสักกะจอมเทพทรงมีนางอสุรกัญญา 
นามวาสุชาเปนปชาบดี เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวาทาวสุชัมบดี ดูกรมหาลี ทาวสักกะ 
จอมเทพเสวยรัชสมบัติเปนอิสราธิบดีของทวยเทพช้ันดาวดึงส เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวา  
เทวานมินทะ ฯ 

[๙๑๔] ดูกรมหาลี ทาวสักกะจอมเทพเม่ือยังเปนมนษุยอยูในกาลกอนไดสมาทาน 
วัตรบท ๗ ประการบริบูรณ เพราะเปนผูสมาทานวัตรบท ๗ ประการจึงไดถึงความเปนทาวสักกะ  
วัตรบท ๗ ประการเปนไฉน คือ เราพึงเล้ียงมารดาบิดาจนตลอดชีวิต ๑ เราพึงประพฤติ 
ออนนอมตอผูใหญในตระกูลตลอดชีวิต ๑เราพึงพูดวาจาออนหวานตลอดชีวิต ๑ เราไมพึงพูดวาจา 
สอเสียดตลอดชีวิต ๑ เราพึงมีใจปราศจากความตระหนีอั่นเปนมลทินอยูครองเรือน มีการ 
บริจาคอันปลอยแลว มีฝามืออันชุม ยินดใีนการสละ ควรแกการขอ ยนิดีในการแจกจาย 
ทานตลอดชีวติ ๑ เราพึงพูดคําสัตยตลอดชีวิต ๑ เราไมพึงโกรธตลอดชีวิต ถาแมความโกรธ 
พึงเกิดข้ึนแกเรา เราพึงกําจัดมันเสียโดยฉับพลันทีเดียว ๑ ดูกรมหาลีทาวสักกะจอมเทพเม่ือ 
ยังเปนมนษุยอยูในกาลกอน ไดสมาทานวตัรบท ๗ ประการน้ีบริบูรณ เพราะเปนผูสมาทาน 
วัตรบท ๗ ประการดังนี้ จึงไดถึงความเปนทาวสักกะ ฯ  
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[๙๑๕] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัส 

คาถาประพันธตอไปอีกวา 
เทวดาช้ันดาวดึงส กลาวนรชนผูเปนบุคคลเล้ียงมารดาบิดา มีปรกติ 

ประพฤติออนนอมตอผูใหญในตระกูล เจรจาออนหวาน กลาวแตคํา 
สมานมิตรสหาย ละคําสอเสียด ประกอบในอุบายเปนเคร่ืองกําจัด 
ความตระหนี่ มีวาจาสัตย ครอบงําความโกรธได นั้นแลวา เปน 
สัปบุรุษ ดังนี ้

ทฬิททสูตรท่ี ๔ 
[๙๑๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเวฬวุันกลันทกนิวาปสถาน  

เขตพระนครราชคฤห ในกาลนั้นแล พระผูมีพระภาคตรสัเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควาพระพุทธเจาขา ฯ 

[๙๑๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนีว้า ดูกรภกิษุท้ังหลายเร่ืองเคยมีมาแลว  
ในพระนครราชคฤหนี้แล ไดมีบุรุษคนหนึ่งเปนมนุษยขัดสนเปนมนุษยกําพรา เปนมนุษย 
ยากไร เขายึดม่ันศรัทธา ศีล สุตะ จาคะปญญา ในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลว  
คร้ันเขายึดม่ันศรัทธา ศีล สุตะจาคะ ปญญา ในธรรมวินยัท่ีตถาคตประกาศแลว เม่ือแตก 
กายตายไป ไดอุบัติยังสุคติโลกสวรรค คือ ความเปนสหายของเทวดาช้ันดาวดึงส เทพบุตรนั้น 
รุงเรืองลวงเทวดาเหลาอ่ืนดวยรัศมีและยศ ฯ 

[๙๑๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไดยินวา ในกาลคร้ังนั้น พวกเทวดาช้ันดาวดึงสพากัน 
ยกโทษตําหนติิเตียนวา ดกูรทานผูเจริญท้ังหลาย นาอัศจรรยนักดกูรทานผูเจริญท้ังหลาย  
ยังไมเคยมีมาเลย เทพบุตรผูนี้เม่ือยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน เปนมนุษยขัดสน เปนมนุษย 
กําพรา เปนมนุษยยากไร เม่ือแตกกายตายแลว เขาอุบัติยงัสุคติโลกสวรรค คือ ความเปน 
สหายของเทวดาช้ันดาวดึงสยอมรุงเรืองลวงเทวดาเหลาอ่ืนดวยรัศมีและยศ ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  
คร้ังนั้นแลทาวสักกะจอมเทพตรัสกะเทวดาช้ันดาวดึงสวา ดูกรทานผูนริทุกขท้ังหลาย ทาน 
ท้ังหลายอยายกโทษตอเทพบุตรนี้เลย ดูกรทานผูนิรทุกขท้ังหลาย เทพบุตรนี้แลเม่ือยังเปน 
มนุษยอยูในกาลกอน ยึดม่ันศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ในพระธรรมวินัยท่ีพระตถาคต 
ทรงประกาศแลว คร้ันยึดม่ันศรัทธา ศีล สุตะจาคะ ปญญา ในพระธรรมวินัยท่ีพระตถาคต  
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ประกาศแลว เม่ือแตกกายตายลงจึงอุบัติยังสุคติโลกสวรรค คือ ความเปนสหายของเทวดา 
ช้ันดาวดึงส ยอมรุงเรืองลวงเทวดาเหลาอ่ืนดวยรัศมีและยศ ฯ 

[๙๑๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลําดับนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพเม่ือจะทรงพลอยยินดกีะพวก 
เทวดาชัน้ดาวดึงส จึงไดตรัสคาถาเหลานี้ในเวลานั้นวา 
บุคคลใด มีศรัทธาต้ังม่ันไมหวั่นไหวในพระตถาคต มีศีลงามท่ีพระอริยะ 
เจาพอใจสรรเสริญ มีความเล่ือมใสในพระสงฆและมีความเหน็ตรง  
บัณฑิตท้ังหลายเรียกบุคคลนัน้วา เปนคนไมขัดสน ชีวิตของบุคคลนั้น 
ไมเปลาประโยชนเพราะเหตุนั้น บุคคลผูมีปญญา เม่ือระลึกถึงคําสอน 
ของพระพุทธเจาท้ังหลาย พงึประกอบเนืองๆ ซ่ึงศรัทธา ศีล ความ 
เล่ือมใส และความเหน็ธรรมเถิด ฯ 

รามเณยยกสูตรท่ี ๕ 
[๙๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเชตวัน อารามของ 

อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
คร้ังนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  คร้ันแลว 
ทรงถวายบังคมแลวประทับอยู ณ ท่ีควรสวนหนึ่ง ทรงประทับเรียบรอยแลว ไดตรัสถาม 
พระผูมีพระภาควา สถานท่ีเชนไรหนอ เปนภูมิสถานอันนาร่ืนรมย ฯ 

[๙๒๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบดวยพระคาถาวา  
อารามอันวิจิตร ปาอันวิจิตร สระโบกขรณท่ีีสรางอยางดี ยอมไมถึง 
เส้ียวท่ี ๑๖ อันแบงออก ๑๖ คร้ัง แหงภูมิสถานอันร่ืนรมยของมนุษย  
พระอรหันตท้ังหลายอยูในท่ีใด เปนบานหรือปาก็ตาม เปนท่ีลุมหรือ 
ท่ีดอนก็ตาม ท่ีนั้นเปนภูมิสถานอันนาร่ืนรมย ฯ 

ยชมานสูตรท่ี ๖ 
[๙๒๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราช 

คฤห คร้ังนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลวทรง 
ถวายบังคมแลว ประทับอยู ณ ท่ีสมควรสวนหนึ่ง ฯ  
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[๙๒๓] ทาวสักกะจอมเทพประทับ ณ ท่ีสมควรสวนหนึง่ เรียบรอยแลว ไดทูล 

ถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
เม่ือมนุษยท้ังหลายผูเปนสัตวปรารถนาบุญบูชาอยู กระทําบุญมีอุปธิเปน 

ผล ทานท่ีใหแลวในท่ีไหนมีผลมาก พระพุทธเจาขา ฯ 
[๙๒๔] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 

ทานผูปฏิบัติ ๔ จําพวก  ทานผูตั้งอยูในผล ๔ จําพวก นัน่คือพระสงฆ  
เปนผูซ่ือตรง ประกอบดวยปญญาและศีล  เม่ือมนุษยท้ังหลายผูเปน 
สัตวปรารถนาบุญบูชาอยู กระทําบุญมีอุปธิเปนผล ทานท่ีใหแลวใน 
สงฆมีผลมาก ฯ 

วันทนสูตรท่ี ๗ 
[๙๒๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิก 

เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงหลีกเรนอยูในท่ีพักกลางวัน ฯ 
คร้ังนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพ และทาวสหมับดีพรหมเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 

ถึงท่ีประทับ คร้ันแลว ไดประทับยืนพิงบานพระทวารอยูองคละบาน ฯ 
[๙๒๖] ลําดับนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพไดตรัสพระคาถานี้ ในสํานกัพระผูมีพระภาควา 

ขาแตพระองคผูแกลวกลา ทรงชนะสงครามแลว ทรงปลงภาระลงแลว  
ไมทรงมีหนี้ ขอเชิญพระองคเสด็จลุกข้ึนเสด็จเท่ียวไปในโลกเถิด อนึ่ง  
จิตของพระองคหลุดพนดแีลว เหมือนพระจันทรในราตรีวันเพ็ญ ฉะนัน้ ฯ 

[๙๒๗] ทาวสหัมบดีพรหมตรัสคานวา ดูกรจอมเทพ พระองคไมควรกราบทูลพระ 
ตถาคตอยางนีเ้ลย แตควรจะกราบทูลพระตถาคตอยางนีแ้ลวา 
ขาแตพระองคผูแกลวกลา ทรงชนะสงครามแลว ทรงเปนผูนําพวก ไม 
ทรงมีหนี้สิน ขอเชิญพระองคเสด็จลุกข้ึนเสด็จเท่ียวไปในโลก ขอเชิญ 
พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมจักมีผูรูท่ัวถึงธรรมเปนแน ฯ  
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ปฐมสักกนมัสนสูตรท่ี ๘ 

[๙๒๘] สาวัตถีนิทาน ฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพตรัสกะมาตลีสังคาหกเทพบุตร 

วา ดูกรสหายมาตลี ทานจงเตรียมจัดรถมาอาชาไนยซ่ึงเทียมดวยมาพนัตัว เราจะไปยังพื้นท่ี 
อุทยานเพื่อชมภูมิภาคอันงดงาม ดูกรภกิษุท้ังหลายมาตลีสังคาหกเทพบุตรทูลรับพระดํารัสทาว 
สักกะจอมเทพวา ขอเดชะ ขอความเจริญจงมีแดพระองค ดังนี้แลว เตรียมจัดรถมาอาชาไนย 
ซ่ึงเทียมดวยมาพันตัวเสร็จแลว กราบทูลแดทาวสักกะจอมเทพวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข  
รถมาอาชาไนยซ่ึงเทียมดวยมาพันตัวสําหรับพระองคเตรียมจัดไวเสร็จแลว ขอพระองคทรง 
ทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล ไดทราบวาทาวสักกะจอมเทพขณะ 
เสด็จลงจากเวชยันตปราสาท ทรงประนมอัญชลีนมัสการทิศเปนอันมาก ฯ 

[๙๒๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล มาตลีสังคาหกเทพบุตร ไดทูลถามทาวสักกะ 
จอมเทพดวยคาถาวา 

พราหมณท้ังหลายผูบรรลุไตรวิชชา กษัตริยท้ังหลาย ณ ภูมิภาคท้ังหมด 
 ทาวมหาราชท้ัง ๔ และทวยเทพชาวไตรทศผูมียศยอมนอบนอมพระองค  
ขาแตทาวสักกะ เม่ือเปนเชนนั้นพระองคทรงนอบนอมทานผูควรบูชา 
คนใด ทานผูควรบูชาคนนั้นช่ือไรเลา ขอเดชะ ฯ 

[๙๓๐] ทาวสักกะตรัสตอบวา 
พราหมณท้ังหลายผูบรรลุไตรวิชชา กษัตริยท้ังหลาย ณ ภูมิภาคท้ังหมด  
ทาวมหาราชท้ัง ๔ และทวยเทพชาวไตรทศ  ผูมียศ นอบนอมทานผูใด 
ซ่ึงเปนผูสมบูรณดวยศีล มีจติต้ังม่ันตลอดกาลนาน ผูบวชแลวโดยชอบ  
มีพรหมจรรยเปนเบ้ืองหนา คฤหัสถเหลาใดเปนผูทําบุญ มีศีล เปน 
อุบาสกเล้ียงดภูรรยาโดยชอบธรรม ดูกรมาตลี เรานอบนอมคฤหัสถ 
เหลานั้น ฯ 

[๙๓๑] มา. ขาแตทาวสักกะ ไดยินวา พระองคทรงนอบนอมบุคคลเหลา 
ใด บุคคลเหลานั้นเปนผูประเสริฐท่ีสุดในโลกเทียว  
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ขาแตทาววาสวะ พระองคทรงนอบนอมบุคคลเหลาใด ถึง ขาพระองคกข็อ 
นอบนอมบุคคลเหลานั้น ฯ 

[๙๓๒] ทาวมฆวาสุชัมบดีเทวราชผูเปนประมุขของเทวดาท้ังหลาย  คร้ันตรัส 
ดังนี้แลว ทรงนอมนมัสการทิศเปนอันมาก แลวเสดจ็ข้ึนรถ ฯ 
ทุติยสักกนมัสนสูตรท่ี ๙ 

[๙๓๓] สาวัตถีนิทาน ฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพไดตรัสกะมาตลีสังคาหกเทพ 
บุตรวา ดูกรสหายมาตลี ทานจงเตรียมจัดรถมาอาชาไนยซ่ึงเทียมดวยมาพันตัว เราจะไปยังพื้น 
ท่ีอุทยานเพื่อชมภูมิภาคอันงดงาม ดูกรภิกษุท้ังหลายมาตลีสังคาหกเทพบุตรทูลรับพระดํารัสทาว 
สักกะจอมเทพวา ขอเดชะ ขอความเจริญจงมีแดพระองค ดังนี้แลว จัดเตรียมรถมาอาชาไนย 
ซ่ึงเทียมดวยมาพันตัวเสร็จแลว กราบทูลแกทาวสักกะจอมเทพวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข  
รถมาอาชาไนยซ่ึงเทียมดวยมาพันตัวสําหรับพระองค จดัเตรียมไวเสร็จแลว ขอพระองค 
ทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไดทราบวา คร้ังน้ันแลทาวสักกะจอม 
เทพขณะเสด็จลงจากเวชยันตปราสาท ทรงประนมอัญชลีนมัสการพระผูมีพระภาคอยู ฯ 

[๙๓๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล มาตลีสังคาหกเทพบุตรไดทูลถามทาวสักกะ 
จอมเทพดวยคาถาวา 

ขาแตทาววาสวะ เทวดาและมนุษยท้ังหลายยอมนอบนอมพระองคนั่น 
เทียว ขาแตทาวสักกะ เม่ือเชนนั้น พระองคทรงนอบนอมทานผูควร 
บูชาคนใด ทานผูควรบูชาคนนั้น คือใครเลา ฯ 

[๙๓๕] ทาวสักกะตรัสตอบวา 
ดูกรมาตลี พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใดในโลกพรอมท้ังเทวโลก  
เรานอบนอมพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ผูเปนศาสดามีพระนาม 
ไมทราม ดูกรมาตลี ทานเหลาใดสํารอกราคะ โทสะและอวิชชาแลว  
เปนพระอรหนัตขีณาสพ เรานอบนอมทานเหลานั้น ดูกรมาตลี ทาน  
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เหลาใดกําจัดราคะและโทสะกาวลวงอวิชชา ยังเปนพระเสขะ ยินด ี
ในธรรมเคร่ืองปราศจากการส่ังสม เปนผูไมประมาท ตามศึกษาอยู 
เรานอบนอมทานเหลานั้น ฯ 

[๙๓๖] มา. ขาแตทาวสักกะ ไดยินวา พระองคทรงนอบนอม  บุคคลเหลาใด  
บุคคลเหลานั้นเปนผูประเสริฐท่ีสุดในโลกเทียว ขาแตทาววาสวะ พระ 
องคทรงนอบนอมบุคคลเหลาใดแมขาพระองคก็ขอนอบนอมบุคคล 
เหลานั้น ฯ 

[๙๓๗] ทาวมฆวาสุชัมบดีเทวราช ผูเปนประมุขของเทวดาท้ังหลาย คร้ันตรัส 
ดังนี้แลว ทรงนอมนมัสการพระผูมีพระภาค แลวเสด็จข้ึนรถ ฯ 
ตติยสักกนมัสนสูตรท่ี ๑๐ 

[๙๓๘] สาวัตถีนิทาน ฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพไดตรัสกะมาตลีสังคาหก 
เทพบุตรวา ดกูรสหายมาตลี ทานจงเตรียมจัดรถมาอาชาไนยซ่ึงเทียมดวยมาพนัตัว เราจะไป 
ยังพื้นท่ีอุทยานเพื่อชมภูมิภาคอันงดงาม ดกูรภิกษุท้ังหลายมาตลีสังคาหกเทพบุตรทูลรับพระดํารัส 
ทาวสักกะจอมเทพวา ขอเดชะ ขอความเจริญจงมีแดพระองค ดังนีแ้ลว จัดเตรียมรถมาอาชาไนย 
ซ่ึงเทียมดวยมาพันตัวเสร็จแลว กราบทูลแกทาวสักกะจอมเทพวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข  
รถมาอาชาไนยซ่ึงเทียมดวยมาพันตัวสําหรับพระองค จดัเตรียมไวเสร็จแลว ขอพระองค 
ทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไดทราบวา คร้ังน้ันแลทาวสักกะจอม 
เทพขณะเสด็จลงจากเวชยันตปราสาท ทรงประนมอัญชลีนอมนมัสการพระภิกษุสงฆอยู ฯ 

[๙๓๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล มาตลีสังคาหกเทพบุตรไดทูลถามทาวสักกะ 
จอมเทพดวยคาถาวา 

นรชนผูนอนทับกายอันเปอยเนาเหลานี้ พึงนอบนอมพระองคนั่นเทียว  
พวกเขาจมอยูในซากอันเต็มไปดวยความหวิและความกระหาย ขาแต 
ทาววาสวะ เพราะเหตุไรหนอพระองคจึงทรงโปรดปรานทานผูไมมีเรือน  
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เหลานั้น ขอพระองคตรัสบอกมรรยาทของฤาษีท้ังหลาย ขาพระองคขอ 
ฟงพระดํารัสของพระองค ฯ 

[๙๔๐] ทาวสักกะตรัสตอบวา 
ดูกรมาตลี เราโปรดปรานมรรยาทของทานผูไมมีเรือนเหลานั้น  ทาน 
เหลานั้นเปนผูไมมีความหวงใยในบานท่ีทานหลีกออกไป บุคคลผูจะเกบ็ 
ขาวเปลือกของทานเหลานั้นไวในฉางก็ไมมี ผูจะเก็บไวในหมอก็ไมมี  
ผูจะเก็บไวในกระเชากไ็มมี ทานเหลานั้นมีวัตรอันงาม แสวงหาอาหารที่ 
ผูอ่ืนทําเสร็จแลวเยยีวยาอัตภาพดวยอาหารนั้น ทานเหลานั้นเปนนัก 
ปราชญกลาวคําสุภาษิต เปนผูนิ่งประพฤติสมํ่าเสมอ ดูกรมาตลี พวก 
เทวดายังโกรธกับพวกอสูร และสัตวเปนอันมากยังมีโกรธกันและกัน  
เม่ือเขายังโกรธกัน ทานเหลานั้นไมโกรธ ดับเสียไดในบุคคลผูมีอาชญา 
ในตน เม่ือชนท้ังหลายยังมีความถือม่ันทานเหลานั้นไมถือม่ัน ดูกร 
มาตลี เรานอมนมัสการทานเหลานั้น ฯ 

[๙๔๑] มา. ขาแตทาวสักกะ ไดยินวา พระองคทรงนอบนอมบุคคลเหลาใด  
บุคคลเหลานั้นเปนผูประเสริฐท่ีสุดในโลกเทียว ขาแตทาววาสวะ พระ 
องคทรงนอบนอมบุคคลเหลาใดแมขาพระองคก็ขอนอบนอมบุคคล 
เหลานั้น ฯ 

[๙๔๒] ทาวมฆวาสุชัมบดีเทวราช ผูเปนประมุขของเทวดาท้ังหลาย คร้ันตรัส 
ดังนี้แลวทรงนอมนมัสการพระภิกษุสงฆแลวเสด็จข้ึนรถ ฉะนี้แล ฯ 
จบวรรคท่ี ๒ 
_______ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
ปฐมเทวสูตร ๑ ทุติยเทวสูตร ๑ ตติยเทวสูตร ๑ ทฬิททสูตร ๑รามเณยยกสูตร ๑  
ยชมานสูตร ๑ วันทนสูตร ๑ ปฐมสักกนมัสนสูตร ๑ทุติยสักกนมัสนสูตร ๑ ตติยสักก 
นมัสนสูตร ๑ ฯ 
_______  
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สักกปญจกะท่ี ๓ 
ฆัตวาสูตรท่ี ๑ 

[๙๔๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 

คร้ังนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  คร้ันแลว 
ทรงถวายบังคม แลวประทับอยู ณ ท่ีสมควรสวนหนึ่ง ฯ 

[๙๔๔] ทาวสักกะจอมเทพประทับอยู ณ ท่ีสมควรสวนหนึ่ง เรียบรอยแลว ไดทูล 
ถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
บุคคลฆาอะไรแลวสิจึงจะอยูเปนสุข ฆาอะไรแลวสิจึงจะไมเศราโศก  
ขาแตพระโคดม พระองคทรงชอบการฆาอะไรอันเปนธรรมอยางเอก ฯ 

[๙๔๕] พระผูมีพระภาคตรสัตอบวา 
บุคคลฆาความโกรธเสียแลว ยอมอยูเปนสุข ฆาความโกรธเสียแลว 

ยอมไมเศราโศก ดูกรทาววาสวะ พระอริยะเจาท้ังหลายยอมสรรเสริญ  
การฆาความโกรธอันมีรากเปนพิษมียอดหวาน เพราะวาบุคคลฆาความ 
โกรธนั้นเสียแลว ยอมไมเศราโศก ฯ 

ทุพรรณิยสูตรท่ี ๒ 
[๙๔๖] สาวัตถีนิทาน ฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว ยกัษตนหน่ึงมีผิวพรรณทราม ต่ําเต้ีย  พุงพลุย  

นั่งอยูบนอาสนะแหงทาวสักกะจอมเทพ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไดยนิวาในท่ีนั้น พวกเทวดา 
ช้ันดาวดึงสพากันยกโทษตําหนิติเตียนวา ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย นาอัศจรรยหนอ ดูกรทาน 
ผูเจริญท้ังหลาย ไมเคยมีมาแลวหนอ ยักษนี้มีผิวพรรณทราม ต่ําเต้ีย พุงพลุย นั่งอยูบน  
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อาสนะแหงทาวสักกะจอมเทพ ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเทวดาชั้นดาวดึงสยกโทษตําหนิติเตียนดวย 
ประการใดๆ ยกัษนั้นยิ่งเปนผูมีรูปงามท้ังนาดูนาชมและนาเล่ือมใสยิง่ข้ึนกวาเดิมดวยประการนั้นๆ ฯ 

[๙๔๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล พวกเทวดาชัน้ดาวดึงสพากันเขาไปเฝาทาวสักกะ 
จอมเทพถึงท่ีประทับ คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขอประทานโอกาสตอ 
พระองค ยักษตนหน่ึงมีผิวพรรณทราม ต่ําเต้ียพุงพลุย นั่งอยูบนอาสนะของพระองค ขาแต 
พระองคผูเจริญ ไดทราบวา ณ ท่ีนั้นพวกเทวดาช้ันดาวดงึสพากันยกโทษตําหนิตเิตียนวา ดกูร 
ทานผูเจริญท้ังหลาย นาอัศจรรยหนอ ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย ไมเคยมีมาหนอ ยกัษนีมี้ผิว 
พรรณทรามตํ่าเตี้ย พุงพลุย นั่งอยูบนอาสนะของทาวสักกะจอมเทพ ขาแตพระองคผูนิรทุกข 
พวกเทวดาช้ันดาวดึงสยกโทษตําหนิตเิตียนดวยประการใดๆ ยักษนั้นยิ่งเปนผูมีรูปงามท้ังนาดูนาชม 
และนาเล่ือมใสยิ่งกวาเดิม ดวยประการนั้นๆ ขาแตพระองคผูนิรทุกข ยกัษนั้นจักเปนผูมีความ 
โกรธเปนอาหารเปนแนเทียว ขอเดชะ ฯ 

[๙๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพเสด็จเขาไปหายักษผูมีความ 
โกรธเปนอาหารนั้นจนถึงท่ีอยู คร้ันแลวทรงหมผาเฉวียงพระอังสาขางหนึ่ง ทรงคุกพระชานุมณฑล 
เบ้ืองขวาลง ณ พื้นดิน ทรงประนมอัญชลีไปทางท่ียักษตนนั้นอยู แลวประกาศพระนาม ๓ คร้ัง 
วา ดูกรทานผูนิรทุกข เราคือทาวสักกะจอมเทพ ... ดูกรทานผูนิรทุกข เราคือทาวสักกะจอมเทพ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทาวสักกะจอมเทพทรงประกาศพระนามดวยประการใดๆ ยักษตนนั้นยิ่ง 
มีผิวพรรณทรามและตํ่าเต้ียพุงพลุยยิ่งกวาเดิม ยักษนัน้เปนผูมีผิวพรรณทรามและตํ่าเต้ียพุง 
พลุยยิ่งกวาเดมิแลว ไดหายไป ณ ท่ีนัน้นัน่เอง ฯ 

[๙๔๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพประทับนั่งบนอาสนะของ 
พระองคแลว เม่ือจะทรงยังพวกเทวดาชัน้ดาวดึงสใหยินด ีจึงไดตรัสพระคาถาเหลานีไ้วในเวลา 
นั้นวา 

เราเปนผูมีจิตอันโทสะไมกระทบกระท่ัง เปนผูอันความหมุน(มาร) นํา 
ไปไมไดงาย เราไมโกรธมานานแล ความโกรธยอมไมตัง้อยูในเรา ถึง 
เราโกรธก็ไมกลาวคําหยาบ และไมกลาวคําไมชอบธรรม เราเห็นประโยชน 
ของตนจึงขมตนไว ฯ  
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มายาสูตรท่ี ๓ 

[๙๕๐] สาวัตถีนิทาน ฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว ทาวเวปจิตติจอมอสูรปวย ไดรับทุกข เปนไขหนกั  

ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพเสด็จไปเยี่ยมทาวเวปจิตติจอมอสูรถึงท่ีประทับ 
ตรัสถามถึงความเจ็บไข ดูกรภกิษุท้ังหลายทาวเวปจิตติจอมอสูรทรงเห็นทาวสักกะจอมเทพ 
กําลังเสด็จมาแตไกลเทียว คร้ันแลวไดตรัสกะทาวสักกะจอมเทพวา ขาแตพระองคผูจอมเทพ 
 ขอจงชวยรักษาหมอมฉันดวยเถิด ฯ 

ทาวสักกะตรัสวา ขาแตทาวเวปจิตติ ขอเชิญตรัสบอกมายาของอสุรินทรกะหมอมฉัน 
กอน ฯ 

เว. ขาแตพระองคผูนิรทุกข หมอมฉันยังกราบทูลไมไดจนกวาจะไดสอบถามพวกอสูร 
ดูกอน ฯ 

ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลําดับนั้นแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรตรัสสอบถามพวกอสูรวา ดูกร 
ทานผูนิรทุกขท้ังหลาย เราจะบอกมายาของอสุรินทรกะทาวสักกะจอมเทพนะ ฯ 
พวกอสูรทูลวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระองคอยาตรัสบอกมายาของอสุรินทร 
กะทาวสักกะจอมเทพเลย ฯ 

[๙๕๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสกะทาวสักกะจอมเทพ 
ดวยคาถาวา 

ขาแตทาวมฆวาสุชัมบดีสักกเทวราช บุคคลผูมีมายายอมเขาถึงนรก 
ครบรอยป เหมือนดังอสุรินทร ฉะนั้น ฯ 

อัจจยสูตรท่ี ๔ 
[๙๕๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเชตวันอารามของทาน 

อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ  
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ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุสองรูปโตเถียงกัน ในการโตเถียงกันนั้น ภิกษุรูปหนึ่งไดพูด 

ลวงเกิน ฯ 
คร้ังนั้นแล ภกิษุผูพูดลวงเกินนั้นแสดงโทษโดยความเปนโทษ (รับผิดและขอโทษ) ใน 

สํานักของภิกษุนั้น ภิกษุนั้นไมรับ ฯ 
[๙๕๓] คร้ังนัน้แล ภกิษุเปนอันมาก พากนัเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  

คร้ันแลวไดถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่งอยู ณ ท่ีสมควรสวนหนึ่ง เม่ือนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
หนึ่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส 
 ภิกษุสองรูปโตเถียงกัน ในการโตเถียงกันนั้น ภกิษุรูปหนึ่งไดพดูลวงเกิน ขาแตพระองคผูเจริญ  
ลําดับนั้นภกิษผูุพูดลวงเกนิแสดงโทษโดยความเปนโทษในสํานักของภิกษนุั้น ภิกษนุั้นไมรับ  
พระพุทธเจาขา ฯ 

[๙๕๔] พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย คนพาลมี ๒ จําพวกน้ี คือ ผูไม 
เห็นโทษโดยความเปนโทษ ๑ ผูไมรับตามสมควรแกธรรมเม่ือผูอ่ืนแสดงโทษ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
คนพาลมี ๒ จาํพวกนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลายบัณฑติมี ๒ จําพวกนี้ คือ ผูเห็นโทษโดยความเปน 
โทษ ๑ ผูรับตามสมควรแกธรรมเม่ือผูอ่ืนแสดงโทษ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย บัณฑติมี ๒ จําพวก 
นี้แล ฯ 

[๙๕๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพ เม่ือจะทรงยังเทวดา 
ช้ันดาวดึงสใหพลอยยนิดี ณ สุธรรมาสภา จึงไดตรัสพระคาถานี้ในเวลานั้นวา 
ขอความโกรธจงตกอยูในอํานาจของทานท้ังหลาย ขอความเส่ือมคลาย 
ในมิตรธรรมอยาไดเกิดมีแกทานทั้งหลาย ทานท้ังหลายอยาไดติเตียนผูท่ี 
ไมควรติเตียน และอยาไดพูดคําสอเสียดเลย ก็ความโกรธเปรียบปาน 
ดังภูเขา ยอมย่าํยีคนลามก ฯ 

อักโกธสูตรท่ี ๕ 
[๙๕๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของอนาถบิณฑิก 

เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ในกาลคร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ฯลฯ  
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[๙๕๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนีว้า ดูกรภกิษุท้ังหลายเร่ืองเคยมีมาแลว  

ทาวสักกะจอมเทพ เมื่อจะทรงยังเทวดาช้ันดาวดึงสใหพลอยยินดี ณ สุธรรมาสภา จึงไดตรัส 
พระคาถานี้ในเวลานั้นวา 

ความโกรธอยาไดครอบงําทานท้ังหลาย และทานท้ังหลายอยาไดโกรธ 
ตอบตอบุคคลผูโกรธ ความไมโกรธและความไมเบียดเบียน ยอมมีใน 
ทานผูประเสริฐทุกเม่ือ ก็ความโกรธเปรียบปานดังภเูขา ยอมย่ํายีคน 
ลามก ฉะนี้แล ฯ 

จบสักกปญจกะ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
ฆัตวาสูตร ๑ ทุพรรณิยสูตร ๑ มายาสูตร ๑ อัจจยสูตร ๑ อักโกธสูตร ๑ 
สักกสูตร ๕ สูตรนี้ พระพุทธเจาผูประเสริฐทรงแสดงไวแลว ฯ 
จบสักกสังยุตบริบูรณ 
รวมสังยุตท่ีมีในสคาถวรรคนี้ ๑๑ สังยุต คือ 
เทวตาสังยุต ๑ เทวปุตตสังยตุ ๑ โกศลสังยุต ๑ มารสังยุต ๑ ภิกขุนีสังยตุ ๑  
พรหมสังยุต ๑ พราหมณสังยตุ ๑ วังคีสสังยตุ ๑ วนสังยุต ๑ยักขสังยุต ๑ สักกสังยุต ๑ ฯ 
จบสคาถวรรค 
_______ 


