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พระสุตตันตปฎก
เลม ๗
สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
เทวตาสังยุต
นฬวรรคที่ ๑
โอฆตรณสูตรที่ ๑
[๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ ทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เมือ่ ปฐมยามลวงไปแลวเทวดาองคหนึ่ง มีวรรณงาม
ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมี พระภาคถึงทีป่ ระทับ ครั้นแลว
ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๒] เทวดานั้น ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลคํานี้ กะพระผูมพี ระภาค
วา ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ขาพระองคขอทูลถาม พระองค ขามโอฆะไดอยางไร ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ทานผูมีอายุ เราไมพกั อยู ไมเพียรอยู ขามโอฆะไดแลว ฯ
ท. ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ก็พระองคไมพักไมเพียร ขามโอฆะได อยางไรเลา ฯ
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พ. ทานผูมีอายุ เมื่อใด เรายังพักอยู เมื่อนั้น เรายังจมอยูโดยแท เมือ่ ใดเรา
ยังเพียรอยู เมือ่ นั้น เรายังลอยอยูโดยแท ทานผูมีอายุ เราไมพัก เรา ไมเพียร ขามโอฆะไดแลว
อยางนี้แล ฯ
เทวดานั้นกลาวคาถานี้วา
นานหนอ ขาพเจาจึงจะเห็นขีณาสวพราหมณผูดับรอบแลว ไมพักอยู
ไมเพียรอยู ขามตัณหาเปนเครื่องเกาะเกี่ยวในโลก ฯ
[๓] เทวดานั้นกลาวคํานี้แลว พระศาสดาทรงอนุโมทนา ครั้งนั้นแล เทวดานั้นดําริ
วา พระศาสดาทรงอนุโมทนาคําของเรา จึงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลวก็หาย
ไป ณ ที่นนั้ แล ฯ
นิโมกขสูตรที่ ๒
[๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เมือ่ ปฐมยามลวงไปแลวเทวดาองคหนึ่ง มีวรรณ
งาม ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิน้ ใหสวางเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นแลวจึงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวไดยนื อยู ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๕] เทวดานั้น ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกราบทูล คํานี้กะ
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูไมมีทุกข พระองคยอมทรงทราบมรรคเปนทางหลีกพน
ผลเปนความหลุดพน นิพพานเปนที่สงัด ของสัตวทั้งหลาย หรือหนอ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ทานผูมีอายุ เรารูจักมรรคเปนทางหลีกพนผลเปนความ
หลุดพน นิพพานเปนที่สงัด ของสัตวทั้งหลายโดยแทจริง ฯ
ท. ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ก็พระองคยอมทรงทราบมรรคเปนทางหลีก พน ผลเปน
ความหลุดพน นิพพานเปนทีส่ งัด ของสัตวทั้งหลายอยางไรเลา ฯ
[๖] พระผูมีพระภาคทรงวิสัชนาโดยคาถานี้วา
ทานผูมีอายุ เพราะความสิ้นภพอันมีความเพลิดเพลินเปนมูล เพราะความ
สิ้นแหงสัญญาและวิญญาณ เพราะ ความดับ เพราะความสงบแหงเวทนา
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ทั้งหลาย เรายอมรูจัก มรรคเปนทางหลีกพน ผลเปนความหลุดพน
นิพพานเปนที่ สงัด ของสัตวทั้งหลายอยางนี้ ฯ
อุปเนยยสูตรที่ ๓
[๗] เทวดานั้น ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกลาวคาถา นี้ในสํานัก
พระผูมีพระภาควา
ชีวติ คืออายุมีประมาณนอย ถูกตอนเขาไปเรื่อย เมื่อบุคคลถูก ชราตอน
เขาไปแลว ยอมไมมีผูปองกัน บุคคลเมื่อเห็นภัยนี้ ในมรณะ พึงทําบุญ
ทั้งหลายที่นําความสุขมาให ฯ
[๘] ชีวิตคืออายุมีประมาณนอย ถูกตอนเขาไปเรื่อย เมื่อบุคคลถูกชราตอน
เขาไปแลว ยอมไมมีผูปองกัน บุคคลเมื่อเห็นภัยนีใ้ นมรณะ พึงละ
อามิสในโลกเสีย มุงสันติเถิด ฯ
อัจเจนติสูตรที่ ๔
[๙] เทวดานั้น ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกลาวคาถานี้ในสํานัก
พระผูมีพระภาควา
กาลทั้งหลายยอมลวงไป ราตรีทั้งหลายยอมผานไป ชั้นแหงวัยยอมละ
ลําดับไป บุคคลเมื่อเห็นภัยนีใ้ นมรณะ พึงทําบุญทั้งหลายที่นําความสุข
มาให ฯ
[๑๐] กาลทั้งหลายยอมลวงไป ราตรีทั้งหลายยอมผานไป ชั้น แหงวัยยอมละ
ลําดับไป บุคคลเมื่อเห็นภัยนีใ้ นมรณะ พึงละอามิสในโลกเสีย มุงสันติ
เถิด ฯ
กติฉินทิสูตรที่ ๕
[๑๑] เทวดานัน้ ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกราบทูลถามพระผูมี
พระภาคดวยคาถานี้วา
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บุคคลควรตัดเทาไร ควรละเทาไร ควรบําเพ็ญคุณอันยิ่งเทาไร ภิกษุ
ลวงธรรมเครื่องของเทาไร พระองคจึงตรัสวาเปนผูขามโอฆะแลว ฯ
[๑๒] บุคคลควรตัดสังโยชนเปนสวนเบื้องต่ํา ๕ อยาง ควรละ สังโยชนเปน
สวนเบื้องบน ๕ อยาง ควรบําเพ็ญอินทรียอนั ยิ่ง ๕ อยาง ภิกษุลว ง
ธรรมเปนเครื่องของ ๕ อยาง เรากลาววา เปนผูขามโอฆะแลว ฯ
ชาครสูตรที่ ๖
[๑๓] เทวดานัน้ ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกลาว คาถานี้ในสํานัก
พระผูมีพระภาควา
เมื่อธรรมทั้งหลายตืน่ อยู ธรรมประเภทไหนนับวาหลับ เมื่อ ธรรม
ทั้งหลายหลับ ธรรมประเภทไหนนับวาตื่น บุคคลหมักหมมธุลีเพราะ
ธรรมประเภทไหน บุคคลบริสุทธิ์เพราะธรรม ประเภทไหน ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
[๑๔] เมื่ออินทรีย ๕ อยางตื่นอยู นิวรณ ๕ อยางนับวาหลับ
เมื่อนิวรณ ๕ อยางหลับอินทรีย ๕ อยาง นับวาตื่น
บุคคลหมักหมมธุลีเพราะนิวรณ ๕ อยาง บุคคลบริสุทธิ์เพราะอินทรีย
๕ อยาง ฯ
อัปปฏิวิทิตสูตรที่ ๗
[๑๕] เทวดานัน้ ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกลาวคาถานี้ในสํานัก
พระผูมีพระภาควา
ธรรมทั้งหลายอันชนพวกใดยังไมแทงตลอดแลว ชนพวกนั้นยอมถูก
จูงไปในวาทะของชนพวกอืน่ ชนพวกนัน้ ชื่อวายังหลับ ไมตื่น (กาลนี)้
เปนกาลสมควร เพื่อจะตื่นของชนพวกนัน้ ฯ
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[๑๖] ธรรมทั้งหลาย อันชนพวกใดแทงตลอดดีแลว ชนพวกนั้น ยอมไมถกู
จูงไปในวาทะของชนพวกอืน่ บุคคลผูรูดีทั้งหลาย รูทั่วถึงโดยชอบแลว
ยอมประพฤติเสมอในหมูสัตวผูประพฤติไมเสมอ ฯ
สุสัมมุฏฐสูตรที่ ๘
[๑๗] เทวดานัน้ ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกลาว คาถานี้ในสํานัก
พระผูมีพระภาควา
ธรรมทั้งหลายอันชนพวกใดลืมเลือนแลว ชนพวกนั้น ยอมถูกจูงไปใน
วาทะของชนพวกอืน่ ชนพวกนัน้ ชื่อวายังหลับไมตื่น(กาลนี้) เปนกาล
ควรเพื่อจะตื่นของชนพวกนัน้ ฯ
[๑๘] ธรรมทั้งหลาย อันชนพวกใดไมลืมเลือนแลว ชนพวกนั้นยอมไมถกู
จูงไปในวาทะของชนพวกอืน่ บุคคลผูรูดีทั้งหลายรูทั่วถึงโดยชอบแลว
ยอมประพฤติเสมอในหมูสัตวผูประพฤติไมเสมอ ฯ
มานกามสูตรที่ ๙
[๑๙] เทวดานัน้ ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกลาว คาถานี้ในสํานัก
พระผูมีพระภาควา
ทมะยอมไมมแี กบุคคลที่ปรารถนามานะ ความรูยอมไมมีแกบุคคลที่มี
จิตไมตั้งมั่น บุคคลผูเดียว เมือ่ อยูในปาประมาทแลว ไมพงึ ขามพนฝง
แหงเตภูมิกวัฏอันเปนที่ตั้งแหงมัจจุได ฯ
[๒๐] บุคคลละมานะแลว มีจิตตั้งมั่นดีแลว มีจิตดี พนในธรรมทั้งปวงแลว
เปนผูเดียว เมือ่ อยูในปา ไมประมาทแลวบุคคลนั้นพึงขามฝงแหง
เตภูมิกวัฏเปนที่ตั้งแหงมัจจุได ฯ
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อรัญญสูตรที่ ๑๐
[๒๑] เทวดานัน้ ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดทูลถาม พระผูมีพระภาค
ดวยคาถาวา
วรรณของภิกษุทั้งหลายผูอยูในปา ฉันภัตอยูห นเดียว เปน สัตบุรุษ
ผูประพฤติธรรมอันประเสริฐ ยอมผองใสดวยเหตุ อะไร ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
[๒๒] ภิกษุทั้งหลายไมเศราโศกถึงปจจัยทีล่ วงแลว ไมปรารถนาปจจัยที่ยังมา
ไมถึง เลี้ยงตนดวยปจจัยที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา วรรณ (ของภิกษุทั้งหลาย
นั้น) ยอมผองใสดวยเหตุนั้นเพราะความปรารถนาถึงปจจัยที่ยังไมมาถึง
และความโศกถึงปจจัยที่ลวงแลว พวกพาลภิกษุจึงซูบซีด เหมือนตนออ
สดที่ถูกถอนเสียแลว ฉะนั้น
จบ นฬวรรค ที่ ๑
________________
สูตรที่กลาวถึงในวรรคนั้น โอฆตรณสูตร นิโมกขสูตร อุปเนยยสูตร อัจเจนติสูตร
กติฉินทิสูตร ชาครสูตร อัปปฏิวิทิตสูตร สุสัมมุฏฐสูตร มานกามสูตร อรัญญสูตร เปนที่ ๑๐
นฬวรรค ทานกลาวดวยสูตรทั้ง ๑๐ นั้น ฉะนี้แล
___________________
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นันทนวรรคที่ ๒
นันทนสูตรที่ ๑
[๒๓] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม ของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของ พระผูมีพระภาคแลว ฯ
[๒๔] พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนวี้ า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่อง เคยมีมาแลว
พวกเทวดาชัน้ ดาวดึงสองคหนึ่งแวดลอมดวยหมูนางอัปสร อิ่มเอิบ พรั่งพรอมดวยเบญจกามคุณ
อันเปนทิพย พวกนางอัปสรบําเรออยูในสวนนันทวัน ไดกลาวคาถานีใ้ นเวลานั้นวา
เทวดาเหลาใดไมเห็นนันทวัน อันเปนที่อยูข องหมูนรเทพ สามสิบ
ผูมียศ เทวดาเหลานั้นยอมไมรูจักความสุข ฯ
[๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเทวดานั้นกลาวอยางนี้แลว เทวดาองค หนึ่งไดยอน
กลาวกะเทวดานั้นดวยคาถาวา
ดูกรทานผูเขลา ทานยอมไมรูจักคําของพระอรหันตทั้งหลายวา สังขาร
ทั้งปวงไมเทีย่ ง มีความเกิดขึน้ และเสื่อมไปเปนธรรมดา เกิดขึ้นแลว
ก็ดับไป ความสงบระงับสังขารเหลานั้นเสียไดเปนสุข ฯ
นันทิสูตรที่ ๒
[๒๖] เทวดานัน้ ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกลาวคาถานี้ในสํานัก
พระผูมีพระภาควา
คนมีบุตรยอมยินดีเพราะบุตรทั้งหลาย คนมีโค ยอมยินดี เพราะโค
ทั้งหลายเหมือนกันฉะนั้น เพราะอุปธิเปนความดีของ คน บุคคลใด
ไมมีอุปธิ บุคคลนั้นไมมียนิ ดีเลย ฯ
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[๒๗] พระผูมพี ระภาคตรัสวา
บุคคลมีบุตร ยอมเศราโศกเพราะบุตรทั้งหลาย บุคคลมีโคยอมเศรา
โศกเพราะโคทั้งหลายเหมือนกันฉะนั้น เพราะอุปธิเปนความเศราโศก
ของคน บุคคลใดไมมีอุปธิ บุคคลนั้นไมเศราโศกเลย ฯ
นัตถิปุตตสมสูตรที่ ๓
[๒๘] เทวดานัน้ ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกลาวคาถานี้ในสํานัก
พระผูมีพระภาควา
ความรักเสมอดวยความรักบุตรไมมี ทรัพยเสมอดวยโคยอมไมมี
แสงสวางเสมอดวยดวงอาทิตยยอมไมมี สระทั้งหลายมีทะเลเปนอยางยิง่ ฯ
[๒๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ความรักเสมอดวยความรักตนไมมี ทรัพยเสมอดวยขาวเปลือกยอม
ไมมี แสงสวางเสมอดวยปญญายอมไมมี ฝนตางหากเปนสระยอดเยี่ยม ฯ
ขัตติยสูตรที่ ๔
[๓๐] เทวดานัน้ ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกลาวคาถานี้ในสํานัก
พระผูมีพระภาควา
กษัตริยประเสริฐสุดกวาสัตว ๒ เทา โคประเสริฐสุดกวาสัตว ๔ เทา
ภรรยาที่เปนนางกุมารีประเสริฐสุดกวาภรรยาทั้งหลาย บุตรใดเปนผูเกิด
กอน บุตรนั้นประเสริฐสุดกวาบุตรทั้งหลาย ฯ
[๓๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา
พระสัมพุทธเจาประเสริฐสุดกวาสัตว ๒ เทา สัตวอาชาไนยประเสริฐ
สุดกวาสัตว ๔ เทา ภรรยาทีป่ รนนิบัติดี ประเสริฐสุดกวาภรรยา
ทั้งหลาย บุตรใดเปนผูเชื่อฟง บุตรนั้นประเสริฐสุดกวาบุตรทั้งหลาย ฯ
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สกมานสูตรที่ ๕
[๓๒] (เทวดากลาววา)
เมื่อนกทั้งหลายพักรอน ในเวลาตะวันเทีย่ ง ปาใหญ ประหนึ่งวา
ครวญคราง ความครวญครางของปานั้นเปนภัยปรากฏแกขาพเจา ฯ
[๓๓] (พระผูมีพระภาคตรัสวา)
เมื่อนกทั้งหลายพักรอน ในเวลาตะวันเทีย่ ง ปาใหญ ประหนึ่งวา
ครวญคราง นั้นเปนความยินดีปรากฏแกเรา ฯ
นิททาตันทิสูตรที่ ๖
[๓๔] (เทวดากลาววา)
อริยมรรคไมปรากฏแกสัตวทั้งหลายในโลกนี้ เพราะความหลับ ความ
เกียจคราน ความบิดกาย ความไมยินดี และความมึนเมาเพราะภัต ฯ
[๓๕] (พระผูมีพระภาคตรัสวา)
เพราะขับไลความหลับ ความเกียจคราน ความบิดกายความไมยินดี
และความมึนเมาเพราะภัต ดวยความเพียรอริยมรรคยอมบริสุทธิ์ได ฯ
ทุกกรสูตรที่ ๗
[๓๖] (เทวดากลาววา)
ธรรมของสมณะ คนไมฉลาด ทําไดยาก ทนไดยาก เพราะธรรมของ
สมณะนัน้ มีความลําบากมาก เปนที่ติดขัดของ คนพาล ฯ
[๓๗] (พระผูมีพระภาคตรัสวา)
คนพาล ประพฤติธรรมของสมณะสิ้นวันเทาใด หากไมหามจิต เขา
ตกอยูในอํานาจของความดําริทั้งหลาย พึงติดขัดอยูทกุ ๆ อารมณ ภิกษุ
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ยั้งวิตกในใจไวได เหมือนเตาหดอวัยวะทั้งหลายไวในกระดองของตน
อันตัณหานิสัยและ ทิฐินิสัยไมพัวพันแลว ไมเบียดเบียนสัตวอื่น
ปรินิพพาน แลว ไมพึงติเตียนใคร ฯ
หิริสูตรที่ ๘
[๓๘] บุรุษที่เกียดกันอกุศลธรรมดวยหิริ ไดมีอยูนอยคนในโลก ภิกษุใด
บรรเทาความหลับเหมือนมาดีหลบแซ ภิกษุนั้นมีอยูนอยรูปในโลก ฯ
[๓๙] ขีณาสวภิกษุพวกใด เปนผูเกียดกันอกุศลธรรมดวยหิริมีสติประพฤติอยู
ในกาลทั้งปวง ขีณาสวภิกษุพวกนั้นมีนอย ขีณาสวภิกษุทั้งหลาย
บรรลุนิพพานเปนสวนสุดแหงทุกขแลว เมื่อสัตตนิกายประพฤติไม
เรียบรอย ยอมประพฤติเรียบรอย ฯ
กุฏิกาสูตรที่ ๙
[๔๐] (เทวดากลาววา)
กระทอมของทานไมมีหรือ รังของทานไมมีหรือ เครื่องสืบตอของทาน
ไมมีหรือ ทานเปนผูพนแลวจากเครื่องผูกหรือ ฯ
[๔๑] (พระผูมพี ระภาคตรัสวา)
แนละ กระทอมของเราไมมี แนละ รังของเราไมมี แนละเครื่อง
สืบตอของเราไมมี แนละ เราเปนผูพนแลวจากเครื่องผูก ฯ
[๔๒] ขาพเจากลาวแกทานวา อะไรเปนกระทอม ขาพเจากลาวแกทานวาอะไร
เปนรัง ขาพเจากลาวแกทานวาอะไรเปนเครื่องสืบตอ ขาพเจากลาวแก
ทานวาอะไรเปนเครื่องผูก ฯ
[๔๓] ทานกลาวมารดาวาเปนกระทอม ทานกลาวภรรยาวาเปนรัง ทานกลาว
บุตรวาเปนเครือ่ งสืบตอ ทานกลาวตัณหาวาเปน เครื่องผูกแกเรา ฯ
ดีจริง กระทอมของทานไมมี ดีจริง รังของทานไมมี ดีจริง เครื่อง
สืบตอของทานไมมี ดีจริง ทานเปนผูพนแลวจาก เครือ่ งผูก ฯ
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สมิทธิสูตรที่ ๑๐
[๔๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทตี่ โปทาราม เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล
พระสมิทธิเถระผูมีอายุ ตื่นขึน้ ในเวลาใกลรุงแหงราตรี เขาไปที่ ลําน้ําตโปทาเพื่อจะลางตัว ครั้น
ลางตัวแลว จึงกลับขึ้นยืนมีจวี รผืนเดียวรอให ตัวแหง ฯ
[๔๕] ครั้งนั้นแล เมื่อราตรีใกลสวาง เทวดาองคหนึง่ มีวรรณงาม ยังลําน้ํา
ตโปทาทั้งสิ้นใหสวางทัว่ เขาไปหาพระสมิทธิเถระผูมีอายุถึงที่ใกล ครั้นแลว 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] ครั้งนั้นแล เทวดานั้นลงมายืนที่พื้นดินแลว กลาวกะพระสมิทธิ เถระวา ภิกษุ
ทานเปนบรรพชิตยังหนุมแนน มีผมดําประกอบดวยปฐมวัย จําเริญรุน จะเปนผูไมเพลิดเพลิน
ในกามทั้งหลายเสียแลว ภิกษุ ทานจงบริโภค กามทั้งหลายเปนของมนุษย อยาละกามที่เห็น
ประจักษเสีย วิง่ ไปหาทิพยกามอัน มีโดยกาลเลย ฯ
[๔๘] ส. ทานผูมีอายุ เราหาไดละกามที่เห็นประจักษ วิ่งเขาไปหา ทิพยกามอันมีโดย
กาลไม ทานผูมีอายุ เราละกามอันมีโดยกาลแลว วิ่งเขาไปหา โลกุตรธรรมที่เห็นประจักษ ทาน
ผูมีอายุ ดวยวากามทั้งหลายอันมีโดยกาล (เปนของชั่วคราว) พระผูมีพระภาคตรัสวา มีทุกขมาก
มีความคับแคนมาก ในกาม ทั้งหลายนั้นมีโทษยิ่ง โลกุตรธรรมนี้ อันบุคคลพึงเห็นเอง ใหผล
ไมมีกาล ควร เรียกรองผูอื่นวา ทานจงมาดูเถิด ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนทัง้ หลายพึง
ทราบเฉพาะตน ฯ
[๔๙] ท. ภิกษุ ก็กามทั้งหลายอันมีโดยกาล พระผูมพี ระภาคตรัสวา มีทุกขมาก มี
ความคับแคนมาก มีโทษมาก เปนอยางไร โลกุตรธรรมนี้ อันบุคคลพึงเห็นเอง ใหผลไมมีกาล
ควรรองเรียกผูอ ื่นวา ทานจงมาดูเถิด ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนทั้งหลาย พึงทราบ
เฉพาะตน เปนอยางไร ฯ
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[๕๐] ส. ทานผูมีอายุ เราเปนผูใหม บวชไมนาน เพิง่ มาสูธรรมวินัยนี้ เราไมอาจ
บอกทานไดพสิ ดาร พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต สัมมาสัมพุทธเจา เสด็จประทับ
ที่ตโปทาราม เขตพระนครราชคฤห ทานเขา ไปเฝาพระผูม ีพระภาคพระองคนั้นแลว ทูลถามเรื่องนี้
เถิด พระผูมีพระภาคทรง พยากรณแกทา นอยางใด ทานพึงทรงจําเรือ่ งนั้นไวอยางนั้นเถิด ฯ
ท. พระผูมีพระภาคนัน้ อันพวกเทวดามีบริวารมากจําพวกอืน่ แวดลอม แลว ขาพเจาจะ
เขาไปเฝาไมไดงายเลย ภิกษุ ถาทานเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค นั้นแลวพึงทูลถามเรื่องนี้ แม
ขาพเจาพึงมาเพื่อฟงธรรม ฯ
พระสมิทธิเถระผูมีอายุรับตอเทวดานั้นวา ทานผูมีอายุ เราจะทูลถามอยางนี้ แลวจึงเขา
ไปเฝาพระผูมพี ระภาค ครั้นเขาไปแลว จึงถวายอภิวาท พระผูมีพระภาค แลวนั่งอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ฯ
[๕๑] พระสมิทธิเถระผูมีอายุ ครั้นนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลคํานีก้ ะพระ
ผูมีพระภาควา ขาพระองคขอประทานโอกาสกราบทูล ขาพระองค ตื่นขึ้นในเวลาใกลรุงแหงราตรี
เขาไปที่ลําน้ําตโปทาเพื่อลางตัว ครั้นลางตัวแลว กลับขึ้นยืน มีจวี รผืนเดียวรอใหตวั แหง ขาแต
พระองคผูเจริญ ครั้งนั้นแล เมื่อราตรีใกลสวาง เทวดาองคหนึ่ง มีวรรณงาม ยังลําน้ําตโปทา
ทั้งสิ้นใหสวางทั่ว เขาไปหาขาพระองค ครั้นแลวจึงลอยอยูในอากาศ ไดกลาวดวยคาถานี้วา
ภิกษุ ทานไมบริโภคแลว ยังขออยู ทานบริโภคแลว ก็ไมตองขอเลย
ภิกษุ ทานบริโภคแลว จงขอเถิด กาลอยาลวงทานไปเสียเลย ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเทวดากลาวอยางนี้แลว ขาพระองคไดกลาวกะเทวดานัน้ ดวย
คาถาวา
เรายังไมรูกาล กาลยังลับ มิไดปรากฏ เพราะเหตุนั้น เราไม บริโภคแลว
จึงยังขออยู กาลอยาลวงเราไปเสียเลย ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้งนั้นแล เทวดานั้นลงมายืนทีพ่ ื้นดินแลวกลาว คํานี้กะขาพระองค
วา ภิกษุ ทานเปนบรรพชิตยังหนุมแนน มีผมดํา ประกอบ ดวยปฐมวัยจําเริญรุน จะเปนผูไม
เพลิดเพลินในกามทั้งหลายเสียแลว ภิกษุ ทานจงบริโภคกามทั้งหลายเปนของมนุษย อยาละกาม
ที่เห็นประจักษ วิ่งเขาไป หาทิพยกามอันมีโดยกาลเลย ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเทวดานัน้
กลาวอยางนี้แลว ขาพระองคไดกลาวคํานี้กะเทวดานัน้ วา ทานผูมีอายุ เราหาไดละกามที่เห็น
ประจักษ วิ่งเขาไปหาทิพยกามอันมีโดยกาลไม ทานผูมีอายุ เราละกามอันมีโดย กาลแลว วิ่งเขา
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ไปหาโลกุตรธรรมที่เห็นประจักษ ทานผูมีอายุ ดวยวากามทั้งหลาย อันมีโดยกาล พระผูมีพระภาค
ตรัสวา มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกาม ทั้งหลายนั้นมีโทษยิ่ง โลกุตรธรรมนี้ อันบุคคล
พึงเห็นเอง ใหผลไมมีกาล ควรรองเรียกผูอนื่ วา ทานจงมาดูเถิด ควรนอมเขามาในตน อัน
วิญูชนทั้งหลาย พึงทราบเฉพาะตน ขาแตพระองคผเู จริญ เมื่อขาพระองคกลาวอยางนี้แลว
เทวดานัน้ ไดกลาวคํานี้กะขาพระองควา ภิกษุ ก็กามทั้งหลายอันมีโดยกาล พระผูมี พระภาคตรัสวา
มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก มีโทษมากเปนอยางไร โลกุตรธรรมนี้ อันบุคคลพึงเห็นเอง
ใหผลไมมีกาล ควรรองเรียกผูอื่นวา ทาน จงมาดูเถิด ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนทั้งหลาย
พึงทราบเฉพาะตน เปน อยางไร ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเทวดานัน้ กลาวอยางนีแ้ ลว ขา
พระองคได กลาวคํานี้กะเทวดานัน้ วา ทานผูมีอายุ เราเปนผูบวชใหม เพิ่งมาสูธรรมวินัยนี้ เรา
ไมอาจบอกทานไดพิสดาร พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จ
ประทับอยูที่ตโปทาราม เขตพระนครราชคฤห ทานเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคพระองคนั้นแลว
ทูลถามเรื่องนี้เถิด พระผูมีพระภาคทรงพยากรณ แกทานอยางไร ทานพึงทรงจําเรื่องนั้นไวอยางนัน้
เถิด ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อขาพระองคกลาวอยางนี้แลว เทวดานั้นไดกลาวคํานีก้ ะขาพระ
องควา ภิกษุ พระผูมีพระภาคนั้น อันพวกเทวดามีบริวารมากจําพวกอื่นแวดลอมแลว ขาพเจา
จะเขาไปเฝาไมไดงายเลย ภิกษุ ถาทานเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคนัน้ แลวพึงทูลถามเรื่องนี้ แม
ขาพเจาพึงมาเพื่อฟงธรรม ขาแตพระองคผเู จริญ ถาคําของเทวดา นั้นเปนคําจริง เทวดานั้นพึงมา
ในที่ใกลวิหารนี้นี่แล ฯ
เมื่อพระสมิทธิเถระทูลอยางนี้แลว เทวดานั้นไดกลาวคํานี้กะพระสมิทธิ เถระผูมีอายุวา
ทูลถามเถิด ภิกษุ ทูลถามเถิด ภิกษุ ขาพเจาตามมาถึงแลว ฯ
[๕๒] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเทวดานั้นดวยคาถาทั้งหลายวา
สัตวทั้งหลายมีความสําคัญในขอที่ไดรับบอก ติดอยูใ นขอที่ไดรับบอก
ไมกําหนดรูขอ ที่ไดรับบอก ยอมมาสูอํานาจแหงมัจจุสวนขีณาสวภิกษุ
กําหนดรูขอที่ไดรับบอก ยอมไมสําคัญขอที่ไดรับบอกแลว เพราะขอที่
ไดรับบอกนั้น ยอมไมมีแกขณ
ี าสวภิกษุนั้น ฉะนั้น เหตุทจี่ ะพึงพูดถึงขอ
ที่ไดรับบอกจึงมิไดมีแกขีณาสวภิกษุนั้น ดูกรเทวดา ถาทานเขาใจก็จง
พูด ฯ
เทวดานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมทราบเนื้อความแหง ธรรมนี้ ที่
พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอใหไดความโดยพิสดารได ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอพระโอกาส
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ขาพระองคพงึ ทราบเนื้อความแหงธรรมนี้ ที่พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอใหไดความโดยพิสดารได
อยางไร พระผูม ีพระภาค โปรดตรัสแกขาพระองคอยางนั้นเถิด ฯ
[๕๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอไปดวยพระคาถาวา
บุคคลใดสําคัญวาเราเสมอเขา วาเราดีกวาเขา วาเราเลวกวาเขาบุคคล
นั้นพึงวิวาทกับเขา ขีณาสวภิกษุเปนผูไมหวั่นไหวอยูใ น มานะ๓ อยาง
มานะวาเราเสมอเขา วาเราดีกวาเขา วาเราเลวกวาเขา ยอมไมมีแก
ขีณาสวภิกษุนนั้ ดูกรเทวดา ถาทานเขาใจก็จงพูดเถิด ฯ
เทวดานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมทราบเนื้อความแหง ธรรมนี้ ที่พระ
ผูมีพระภาคตรัสโดยยอใหไดความโดยพิสดารได ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอประทาน
พระโอกาส ขาพระองคพึงทราบเนื้อความแหงธรรมนี้ทพี่ ระผูมีพระภาคตรัสโดยยอใหไดความโดย
พิสดารไดอยางใด ขอพระผูม ีพระภาคโปรดตรัสแกขาพระองคอยางนัน้ เถิด ฯ
[๕๔] พระผูมพี ระภาคตรัสตอไปดวยพระคาถาวา
ขีณาสวภิกษุละบัญญัติเสียแลว บรรลุธรรมที่ปราศจากมานะแลว ไดตดั
ตัณหาในนามรูปนี้เสียแลว พวกเทวดา พวกมนุษยในโลกนี้ก็ดี ในโลกอื่นก็ดี ใน
สวรรคทั้งหลายก็ดี ในสถานที่อาศัยของสัตวทั้งปวงก็ดี
เที่ยวคนหาก็ไมพบขีณาสวภิกษุนั้น ผูมีเครื่องผูกอันตัดเสียแลว ไมมีทกุ ข
ไมมีตัณหา ดูกรเทวดาถาทานเขาใจก็จงพูดเถิด ฯ
[๕๕] เทวดานัน้ ทูลวา ขาแตพระองค ขาพระองคทราบเนื้อความแหง ธรรมนี้ ที่พระ
ผูมีพระภาคตรัสโดยยอใหไดความโดยพิสดารอยางนีว้ า
ไมควรทําบาปดวยวาจา ดวยใจ และดวยกาย อยางไหนๆ ในโลก ทัง้ ปวง ควรละกาม
ทั้งหลายเสียแลว มีสติ มีสัมปชัญญะ ไมควรเสพทุกขอนั ประกอบดวยโทษ ไมเปนประโยชน ฯ
จบนันทนวรรคที่ ๒
__________________________
สูตรที่กลาวในนันทนวรรคนั้น นันทนสูตร นันทิสูตร นัตถิปุตตสมสูตร ขัตติยสูตร
สกมานสูตร นิททาตันทิสูตร ทุกกรสูตร หิริสูตร กุฏิกาสูตร เปนที่ ๙ กับสมิทธิสูตร เปน
ที่ ๑๐ ทานกลาวแลวฉะนี้ ฯ
___________________________
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สัตติวรรคที่ ๓
สัตติสูตรที่ ๑
[๕๖] เทวดานัน้ ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวคาถานี้ ในสํานัก
พระผูมีพระภาควา
ภิกษุพึงมีสติ เวนรอบเพื่อละกามราคะ เหมือนบุรุษที่ถูกประหารดวยหอก
มุงถอนเสีย และเหมือนบุรษุ ที่ถูกไฟไหมบนศีรษะ มุงดับไฟ ฉะนัน้ ฯ
[๕๗] พระผูมีพระภาคตรัสพระคาถาวา
ภิกษุพึงมีสติ เวนรอบเพื่ออันละสักกายทิฏฐิ เหมือนบุรษุ ถูกประหารดวย
หอก และเหมือนบุรุษที่ถูกไฟไหมบนศีรษะ ฯ
ผุสติสูตรที่ ๒
[๕๘] ท. วิบากยอมไมถูกบุคคลผูไมถูกกรรม วิบากพึงถูก บุคคลผูถูกกรรม
โดยแท เพราะฉะนั้น วิบากยอมถูกบุคคลผูถูกกรรม ผูประทุษราย นรชน
ผูไมประทุษราย ฯ
[๕๙] ภ. บุคคลใดยอมประทุษรายแกนรชน ผูไมประทุษรายเปนผูบริสุทธิ์
ปราศจากกิเลส บาปยอมกลับมาถึงบุคคลนั้น ผูเปนพาลแท ประดุจธุลี
อันละเอียดที่ซัดไปทวนลม ฉะนั้น ฯ
ชฏาสูตรที่ ๓
[๖๐] ท. หมูสัตวรกทั้งภายใน รกทั้งภายนอก ถูกรกชัฏหุมหอแลว ขาแต
พระโคดม เพราะฉะนั้น ขาพระองคขอถามพระองควา ใครพึงถางรกชัฏ
นี้ได ฯ
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[๖๑] ภ. นรชนผูมีปญญา ตั้งมั่นแลวในศีล อบรมจิตและปญญาใหเจริญ
อยู เปนผูมีความเพียร มีปญญารักษาตนรอดภิกษุนั้นพึงถางรกชัฏนี้
ได ราคะก็ดี โทสะก็ดี อวิชชาก็ดีบุคคลทั้งหลายใด กําจัดเสียแลว
บุคคลทั้งหลายนั้น เปนผูมีอาสวะสิ้นแลว เปนผูไกลจากกิเลส ตัณหา
เปนเครื่องยุงอันบุคคลทั้งหลายนั้นสางเสียแลว นามก็ดี รูปก็ดี
ปฏิฆสัญญาและรูปสัญญาก็ดี ยอมดับหมดในที่ใด ตัณหาเปนเครื่อง
ยุงนั้น ยอมขาดไปในทีน่ ั้น ฯ
มโนนิวารณสูตรที่ ๔
[๖๒] ท. บุคคลพึงหามใจแตอารมณใดๆ ทุกขยอมไมมาถึงบุคคลนั้นเพราะ
อารมณนั้นๆ บุคคลนั้นพึงหามใจแตอารมณทั้งปวง บุคคลนั้นยอม
พนจากทุกขเพราะอารมณทั้งปวง ฯ
[๖๓] ภ. บุคคลไมควรหามใจแตอารมณทงั้ ปวง ที่เปนเหตุใหใจมาถึงความ
สํารวม บาปยอมเกิดขึ้นแตอารมณใดๆ บุคคลพึงหามใจแตอารมณ
นั้นๆ ฯ
อรหันตสูตรที่ ๕
[๖๔] ท. ภิกษุใดเปนผูไกลจากกิเลส มีกิจทําเสร็จแลว มีอาสวะสิ้นแลว
เปนผูทรงไวซึ่งรางกายอันมีในที่สุด ภิกษุนั้นพึงกลาววา เราพูดดังนี้
บาง บุคคลทั้งหลายอื่นพูดกะเราดังนี้บาง ฯ
[๖๕] ภ. ภิกษุใดเปนผูไกลจากกิเลส มีกิจทําเสร็จแลว มีอาสวะสิ้นแลว
เปนผูทรงไวซงึ่ รางกายอันมีในที่สุด ภิกษุนั้นพึงกลาววา เราพูดดังนี้บาง
บุคคลทั้งหลายอื่นพูดกะเราดังนี้บาง ภิกษุนั้นฉลาด ทราบคําพูดในโลก
พึงกลาวตามสมมติที่พูดกัน ฯ
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[๖๖] ท. ภิกษุใดเปนพระอรหันต มีกจิ ทําเสร็จแลว มีอาสวะสิ้นแลว เปน
ผูทรงไวซึ่งรางกายอันมีในทีส่ ุด ภิกษุนั้นยังติดมานะหรือหนอ จึงกลาววา
เราพูดดังนี้บาง บุคคลทั้งหลายอื่นพูดกะเรา ดังนี้บาง ฯ
[๖๗] ภ. กิเลสเปนเครื่องผูกทั้งหลาย มิไดมีแกภกิ ษุที่ละมานะเสียแลว
มานะและคันถะทั้งปวง อันภิกษุนั้นกําจัดเสียแลวภิกษุเปนผูมีปญญาดี
ลวงเสียแลวซึง่ ความสําคัญ ภิกษุนั้นพึงกลาววา เราพูดดังนี้บาง บุคคล
ทั้งหลายอื่นพูดกะเราดังนี้บา ง ภิกษุนั้นฉลาด ทราบคําพูดในโลก พึง
กลาวตามสมมติที่พูดกัน ฯ
ปชโชตสูตรที่ ๖
[๖๘] ท. โลกยอมรุงเรืองเพราะแสงสวางทัง้ หลายใด แสงสวางทั้งหลายนั้น
ยอมมีอยูเทาไรในโลก ขาพระองคทั้งหลายมาเพื่อจะทูลถามพระ
ผูมีพระภาค ไฉนจะรูจกั แสงสวางที่ทูลถามนั้น ฯ
[๖๙] ภ. แสงสวางทั้งหลายมีอยู ๔ อยางในโลก แสงสวางที่๕ มิไดมีใน
โลกนี้ ดวงอาทิตยสวางในกลางวัน ดวงจันทรสวางในกลางคืน อนึ่ง
ไฟยอมรุงเรืองในกลางวันและกลางคืนทุกหนแหง พระสัมพุทธเจา
ประเสริฐกวาแสงสวางทั้งหลายแสงสวางของพระสัมพุทธเจา เปน
แสงสวางอยางเยี่ยม ฯ
สรสูตรที่ ๗
[๗๐] ท. สงสารทั้งหลายยอมกลับแตที่ไหน วัฏฏะยอมไมเปนไปในทีไ่ หน
นามก็ดี รูปก็ดี ยอมดับหมดในที่ไหน ฯ
[๗๑] ภ. น้ํา ดิน ไฟ ลม ยอมไมตั้งอยูในที่ใด สงสารทั้งหลายยอมกลับ
แตที่นี้ วัฏฏะยอมไมเปนไปในที่นี้ นามก็ดีรปู ก็ดี ยอมดับหมดในที่นี้ ฯ
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มหัทธนสูตรที่ ๘
[๗๒] ท. กษัตริยทั้งหลายมีทรัพยมาก มีสมบัติมาก ทั้งมีแวนแควน ไมรูจัก
พอในกามทั้งหลาย ยอมขันแขงซึ่งกันและกันเมื่อกษัตริยท ั้งหลายนั้น
มัวขวนขวาย ลอยไปตามกระแสแหงภพ บุคคลพวกไหนไมมีความ
ขวนขวาย ละความโกรธและความทะเยอทะยานเสียแลวในโลก ฯ
[๗๓] ภ. บุคคลทั้งหลาย ละเรือน ละบุตร ละปศุสัตวที่รักบวชแลว กําจัดราคะ
โทสะ และอวิชชาเสียแลว เปนผูมีอาสวะสิ้นแลว เปนผูไ กลจากกิเลส
บุคคลพวกนั้นเปนผูไมขวนขวายในโลก ฯ
จตุจักกสูตรที่ ๙
[๗๔] ท. ขาแตพระองคผูมีความเพียรมาก สรีระมีจักร ๔ มีทวาร ๙ เต็ม
ดวยของไมสะอาด ประกอบดวยโลภะ ยอมเปนดังวาเปอกตม
ความออกไป (จากทุกข) ได จักมีไดอยางไร ฯ
[๗๕] ภ. ตัดความผูกโกรธดวย กิเลสเปนเครื่องรอยรัดดวยความปรารถนา
และความโลภอันลามกดวย ถอนตัณหาอันมีอวิชชาเปนมูลเสียแลว
อยางนี้ ความออกไป (จากทุกข)จึงจักมีได ฯ
เอณิชังคสูตรที่ ๑๐
[๗๖] ท. พวกขาพระองคเขามาเฝาแลว ขอทูลถามพระองคผูมีความเพียร
ซูบผอม มีแขงดังเนื้อทราย มีอาหารนอย ไมมีความโลภ เปนเหมือน
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ราชสีหและชางเที่ยวไปผูเดียว ไมมีหว งใยในกามทั้งหลาย บุคคลจะ
พนจากทุกขไดอยางไร ฯ
[๗๗] ภ. กามคุณ ๕ มีใจเปนที่ ๖ บัณฑิตประกาศแลวในโลก บุคคลเลิก
ความพอใจในนามรูปนี้ไดแลว ก็พนจากทุกขไดอยางนี้ ฯ
จบสัตติวรรคที่ ๓
_____________________
สูตรที่กลาวในสัตติวรรคนั้น สัตติสูตร ผุสติสูตร ชฏาสูตร มโนนิวารณสูตร
อรหันตสูตร ปชโชตสูตร สรสูตร มหัทธนสูตร จตุจักกสูตร เปนที่ ๙ กับเอณิชังคสูตร
ครบ ๑๐ ฉะนีแ้ ล ฯ
______________________
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สตุลลปกายิกวรรคที่ ๔
สัพภิสูตรที่ ๑
[๗๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน อนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เมือ่ ปฐมยามลวงไปแลว พวกเทวดาสตุลลปกายิกา
(ผูเทิดทูนธรรมของสัตบุรุษ) มากดวยกัน มีวรรณงาม ยังพระวิหารเชตวันใหสวาง
ทั่วกัน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว จึงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวจึง
ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๗๙] เทวดาองคหนึ่ง ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวคาถานี้ในสํานัก
พระผูมีพระภาควา
บุคคลควรนั่งรวมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทกับพวกสัตบุรุษ
บุคคลทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว มีแตคณ
ุ อันประเสริฐ ไมมี
โทษอันลามกเลย ฯ
[๘๐] ลําดับนั้น เทวดาอื่นอีกไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
บุคคลควรนั่งรวมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทกับพวกสัตบุรุษ
บุคคลทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว ยอมไดปญญา หาไดปญญาแต
คนอันธพาลอื่นไม ฯ
[๘๑] ลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีกไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมี
พระภาควา
บุคคลควรนั่งรวมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทกับพวกสัตบุรุษ
บุคคลทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว ยอมไมเศราโศก ในทาม
กลางแหงเรื่องเปนที่ตั้งแหงความเศราโศก ฯ
[๘๒] ลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีกไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมพี ระภาควา
บุคคลควรนั่งรวมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทกับพวกสัตบุรุษ
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บุคคลทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว ยอมไพโรจนในทามกลาง
แหงญาติ ฯ
[๘๓] ลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีกไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมพี ระภาควา
บุคคลควรนั่งรวมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทกับพวกสัตบุรุษ
สัตวทั้งหลายทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลวยอมไปสูสุคติ ฯ
[๘๔] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
บุคคลควรนั่งรวมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทกับพวกสัตบุรุษ
สัตวทั้งหลายทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลวยอมดํารงอยูสบาย
เนืองๆ ฯ
ในลําดับนัน้ แล เทวดาอืน่ อีก ไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูม ี
พระภาค คําของใครหนอแลเปนสุภาษิต ฯ
[๘๕] พระผูมีพระภาคตรัสบอกวา คําของพวกทานทั้งหมดเปนสุภาษิต
โดยปริยาย ก็แตพวกทานจงฟงซึ่งคําของเราบาง
บุคคลควรนั่งรวมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทกับพวกสัตบุรุษ บุคคล
ทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว ยอมพนจากทุกขทงั้ ปวง ฯ
มัจฉริยสูตรที่ ๒
[๘๖] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิตเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เมือ่ ปฐมยามลวงไป แลว พวกเทวดา
สตุลลปกายิกามากดวยกัน มีวรรณงาม ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวจึงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวยืนอยู ณ ทีค่ วรสวน
ขางหนึ่ง ฯ
[๘๗] เทวดาตนหนึ่ง ครั้นยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวคาถานี้ใน
สํานักพระผูมพี ระภาควา
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เพราะความตระหนี่ และความประมาทอยางนี้ บุคคลจึงใหทานไมได
บุคคลผูหวังบุญ รูแจงอยู พึงใหทานได ฯ
[๘๘] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดกลาวคาถาทั้งหลายนี้ในสํานักพระผูมี
พระภาควา
คนตระหนีก่ ลัวภัยใดยอมใหทานไมได ภัยนั้นนั่นแลยอมมีแกคน
ตระหนี่ผูไมใหทาน คนตระหนี่ยอมกลัวความหิวและความกระหายใด
ความหิวและความกระหายนัน้ ยอมถูกตองคนตระหนีน่ ั้นนั่นแลผูเปน
พาลทั้งในโลกนี้และในโลกหนา ฉะนั้นบุคคลควรกําจัดความตระหนีอ่ ัน
เปนสนิมในใจ ใหทานเถิดเพราะบุญทั้งหลายยอมเปนที่พงึ่ ของสัตว
ทั้งหลายในโลกหนา ฯ
[๘๙] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดกลาวคาถาทัง้ หลายนี้ในสํานัก พระผูมี
พระภาควา
ชนทั้งหลายเหลาใด เมื่อของมีนอยก็แบงให เหมือนพวกเดินทางไกล
ก็แบงของใหแกพวกที่เดินทางรวมกัน ชนทัง้ หลายเหลานัน้ เมื่อบุคคล
ทั้งหลายเหลาอื่นตายแลว ก็ชื่อวายอมไมตาย ธรรมนี้เปนของบัณฑิตแต
ปางกอน ชนพวกหนึ่งเมื่อของมีนอยก็แบงให ชนพวกหนึง่ มีของมากก็
ไมให ทักษิณาที่ใหแตของนอย นับเสมอดวยพัน ฯ
[๙๐] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดกลาวคาถาทัง้ หลายนี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ทาน พวกพาลชนเมื่อให ใหไดยาก กุศลธรรม พวกพาลชนเมื่อทํา
ทําไดยาก พวกอสัตบุรุษยอมไมทําตาม ธรรมของสัตบุรุษ อันพวก
อสัตบุรุษดําเนินตามไดแสนยาก เพราะฉะนั้น การไปจากโลกนี้ของพวก
สัตบุรุษและของพวกอสัตบุรุษจึงตางกัน พวกอสัตบุรุษยอมไปสูนรก พวก
สัตบุรุษยอมเปนผูดําเนินไปสูสวรรค ฯ
ในลําดับนัน้ แล เทวดาอืน่ อีก ไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูม ี
พระภาค คําของใครหนอแลเปนสุภาษิต ฯ
[๙๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา คําของพวกทานทั้งหมดเปนสุภาษิตโดยปริยาย ก็แต
พวกทานจงฟงซึ่งคําของเราบาง
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บุคคลแมใด ยอมประพฤติธรรม ประพฤติสะอาด เปนผูเลี้ยงภริยา
และเมื่อของมีนอยก็ใหได เมื่อบุรุษแสนหนึ่งบูชาภิกษุพนั หนึ่ง หรือ
บริจาคทรัพยพันกหาปณะ การบูชาของบุคคลเหลานั้น ยอมไมถึงสวน
รอย ของบุคคลอยางนั้น ฯ
[๙๒] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดกลาวกะพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
การบูชาอันไพบูลยใหญโตนี้ ยอมไมเทาถึงสวนแหงทานที่บุคคลให
ดวยความประพฤติธรรม เพราะเหตุอะไร เมื่อบุรุษแสนหนึ่งบูชาภิกษุ
พันหนึ่ง หรือบริจาคทรัพยพันกหาปณะการบูชาของบุรุษเหลานั้นยอม
ไมถึงสวนรอยของบุคคลอยางนั้น ฯ
[๙๓] ในลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเทวดานัน้ ดวย พระคาถาวา
บุคคลเหลาหนึ่ง ตั้งอยูในกรรมปราศจากความสงบ (ปราศจากธรรม)
โบยเขา ฆาเขา ทําใหเขาเศราโศกแลวใหทานทานนั้นจัดวาทาน
มีหนาอันนองดวยน้ําตา จัดวาทานเปนไปกับดวยอาชญา จึงยอมไมเทา
ถึงสวนแหงทานที่ใหดวยความสงบ(ประพฤติธรรม) เมื่อบุรุษแสนหนึ่ง
บูชาภิกษุพันหนึ่ง หรือบริจาคทรัพยพันกหาปณะ การบูชาของบุรุษ
เหลานั้น ยอมไมถึงสวนรอยของบุคคลอยางนั้น โดยนัยอยางนี้ ฯ
สาธุสูตรที่ ๓
[๙๔] ครัง้ นั้นแล เมื่อปฐมยามลวงไปแลว พวกเทวดาสตุลลปกายิกามากดวยกัน
มีวรรณงาม ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมี พระภาคถึงที่
ประทับ ครั้นถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลว จึงไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๙๕] เทวดาองคหนึ่ง ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดเปลงอุทานนี้ใน
สํานักพระผูมพี ระภาควา
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ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ทานยังประโยชนใหสําเร็จไดแลเพราะความ
ตระหนีแ่ ละความประมาทอยางนี้ บุคคลจึงใหทานไมได อันบุคคล
ผูหวังบุญ รูแจงอยู พึงใหทานได ฯ
[๙๖] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานนี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ทานยังประโยชนใหสําเร็จไดแลอนึ่ง แมเมื่อ
ของมีอยูนอย ทานก็ยังประโยชนใหสําเร็จไดบุคคลพวกหนึ่ง เมื่อของ
มีนอย ยอมแบงใหได บุคคลพวกหนึ่ง มีของมากก็ใหไมได ทักษิณา
ที่ใหแตของนอย ก็นับเสมอดวยพัน ฯ
[๙๗] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานนี้ในสํานักพระผูมพี ระภาควา
ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ทานยังประโยชนใหสําเร็จไดแลแมเมื่อ
ของมีอยูนอย ทานก็ยังประโยชนใหสําเร็จได อนึ่งทานทีใ่ หแมดวยศรัทธา
ก็ยังประโยชนใหสําเร็จได นักปราชญทั้งหลายกลาววาทานและการรบ
เสมอกัน พวกวีรบุรุษแมมีนอ ย ยอมชนะคนขลาดที่มากได ถาบุคคล
เชื่ออยูยอมใหสิ่งของแมนอยได เพราะฉะนั้นแล ทายกนัน้ ยอมเปนผูมี
ความสุขในโลกหนา ฯ
[๙๘] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานนี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ทานยังประโยชนใหสําเร็จไดแลแมเมื่อของ
มีอยูนอย การใหทานไดเปนการดี อนึ่ง ทานที่ใหแมดว ยศรัทธาก็ยัง
ประโยชนใหสําเร็จได อนึ่ง ทานที่ใหแกบคุ คลผูมีธรรมอันไดแลว
ยิ่งเปนการดี บุคคลใดเกิดมายอมใหทานแกผูมีธรรมอันไดแลว ผูมี
ธรรมอันบรรลุแลวดวยความหมั่นและความเพียร บุคคลนั้นลวงพนนรก
แหงยมราช ยอมเขาถึงสถานอันเปนทิพย ฯ
[๙๙] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานนี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ทานยังประโยชนใหสําเร็จไดแล แมเมื่อของ
มีอยูนอย การใหทานไดเปนการดี ทานที่ใหแมดว ยศรัทธาก็ยัง
ประโยชนใหสําเร็จได ทานที่ใหแกบุคคลผูมีธรรมอันไดแลว ยิ่งเปน
การดี อนึ่ง ทานที่บุคคลเลือกใหยิ่งเปนการดี ทานที่เลือกให พระสุคต
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ทรงสรรเสริญแลวบุคคลทั้งหลายผูควรแกทักษิณา ยอมมีอยูในโลกคือ
หมูสัตวนี้ ทานทั้งหลาย อันบุคคลใหแลวในบุคคลทั้งหลายนั้น ยอม
มีผลมาก เหมือนพืชทั้งหลายที่บุคคลหวานแลวในนาดี ฯ
[๑๐๐] ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานนี้ในสํานักพระผูมพี ระภาควา
ขาแตพระองคผูไมมีทุกข ทานยังประโยชนใหสําเร็จไดแล แมเมื่อของ
มีอยูนอย การใหทานไดเปนการดี ทานที่ใหแมดว ยศรัทธาก็ให
ประโยชนสําเร็จได ทานทีใ่ หแกบุคคลผูมธี รรมอันไดแลวยิ่งเปนการดี
อนึ่ง ทานที่บุคคลเลือกใหยิ่งเปนการดี อนึ่ง ความสํารวมแมในสัตว
ทั้งหลายยิ่งเปนการดีบุคคลใดประพฤติเปนผูไมเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย
อยู ไมทําบาป เพราะกลัวความติเตียนแหงผูอ ื่น บัณฑิตทั้งหลายยอม
สรรเสริญบุคคลซึ่งเปนผูกลัวบาป แตไมสรรเสริญบุคคลผูกลาในการ
ทําบาปนั้น สัตบุรุษทั้งหลายยอมไมทําบาป เพราะความกลัวบาป
แทจริง ฯ
ในลําดับนัน้ แล เทวดาอืน่ อีก ไดกลาวคํานี้กะพระผูม ีพระภาควา ขาแตพระผูมี
พระภาค คําของใครหนอแลเปนสุภาษิต ฯ
[๑๐๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา คําของพวกทานทั้งหมดเปนสุภาษิต โดยปริยาย แตวาพวก
ทานจงฟงซึ่งคําของเราบาง
ก็ทานอันบัณฑิตสรรเสริญแลวโดยสวนมากโดยแท ก็แตธรรมบท
(นิพพาน) แหละประเสริฐวาทาน เพราะวาสัตบุรุษทั้งหลายผูมีปญญา
ในกาลกอนก็ดี ในกาลกอนกวาก็ดี บรรลุซึ่งนิพพานแลวแทจริง ฯ
นสันติสูตรที่ ๔
[๑๐๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
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ครั้งนั้นแล เมื่อปฐมยามลวงไปแลว พวกเทวดาสตุลลปกายิกามากดวยกัน มีวรรณ
งาม ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิน้ ใหสวางเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ ประทับ ครั้น
แลวจึงถวายอภิวาทพระผูมพี ระภาค แลวยืนอยู ณ ที่ควรสวน ขางหนึ่ง ฯ
[๑๐๓] เทวดาตนหนึ่ง ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวคาถานี้ใน
สํานักพระผูมพี ระภาควา
กามทั้งหลายในหมูมนุษยที่เปนของเที่ยงยอมไมมี บุรุษผูเกี่ยวของแลว
ผูประมาทแลวในอารมณเปนที่ตั้งแหงความใครทั้งหลายอันมีอยูในหมู
มนุษยนี้ ไมมาถึงนิพพานเปนที่ไมกลับมาแตวัฏฏะเปนที่ตั้งแหงมัจจุ
เบญจขันธเกิดแตฉันทะทุกขก็เกิดแตฉันทะ เพราะกําจัดฉันทะเสีย
จึงกําจัดเบญจขันธได เพราะกําจัดเบญจขันธได จึงกําจัดทุกขได
อารมณอันงามทั้งหลายในโลกไมเปนกาม ความกําหนัดที่พรอมไปดวย
ความดําริเปนกามของบุรุษ อารมณอันงามทั้งหลายยอมตั้งอยูในโลก
อยางนั้นนั่นแหละ บุคคลผูมีปญญาทั้งหลายยอมกําจัดฉันทะในอารมณ
ทั้งหลายนั้นโดยแท บุคคลพึงละความโกรธเสีย พึงทิ้งมานะเสีย พึง
ลวงสังโยชนทงั้ ปวงเสียทุกขทั้งหลาย ยอมไมตกถึงบุคคลนั้น ผูไม
เกี่ยวของในนามรูป ผูไมมีกิเลสเปนเครื่องกังวล ขีณาสวภิกษุละ
บัญญัติเสียแลว ไมติดมานะแลว ไดตดั ตัณหาในนามรูปนี้เสียแลว
พวกเทวดา พวกมนุษย ในโลกนี้ก็ดี ในโลกอื่นก็ดี ในสวรรค
ทั้งหลายก็ดี ในสถานเปนทีอ่ าศัยแหงสัตวทั้งปวงก็ดเี ที่ยวคนหา ก็
ไมพบขีณาสวภิกษุนั้น ผูมีเครื่องผูกอันตัดเสียแลว ไมมีทกุ ข ไมมี
ตัณหา ฯ
[๑๐๔] (ทานพระโมฆราชกลาว)
ก็หากวา พวกเทวดา พวกมนุษย ในโลกนี้กด็ ี ในโลกอื่นก็ดี ไม
ไดเห็นพระขีณาสพนั้น ผูอดุ มกวานรชน ผูประพฤติประโยชนเพื่อพวก
นรชน ผูพนแลวอยางนั้น เทวดาและมนุษยเหลาใด ยอมไหว
พระขีณาสพนัน้ เทวดาและมนุษยเหลานั้น ยอมเปนผูอันบัณฑิตพึง
สรรเสริญ ฯ
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[๑๐๕] (พระผูมีพระภาคตรัส)
ดูกรภิกษุ แมพวกเทวดาและมนุษยเหลานัน้ ยอมเปนผูอนั บัณฑิตพึง
สรรเสริญ พวกเทวดาและมนุษยเหลาใด ยอมไหวขณ
ี าสวภิกษุนนั้ ผูพน
แลวอยางนั้น ดูกรภิกษุ แมพวกเทวดาและมนุษยเหลานัน้ รูธรรมแลว
ละวิจกิ ิจฉาแลว ก็ยอมเปนผูล วงแลวซึ่งธรรมเปนเครื่องของ ฯ
อุชฌานสัญญีสูตรที่ ๕
[๑๐๖] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น เมื่อปฐมยามลวงไปแลว พวกเทวดาผูมีความ
มุงหมายเพงโทษมากดวยกัน มีวรรณงาม ยังพระ วิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ แลวจึงไดลอย อยูในอากาศ ฯ
[๑๐๗] เทวดาตนหนึ่ง ครั้นลอยอยูในอากาศแลว ไดกลาวคาถานี้ใน สํานักพระผูม ี
พระภาควา
บุคคลใดประกาศตนอันมีอยูโดยอาการอยางอื่น ใหเขารูโดยอาการอยาง
อื่น บุคคลนั้นลวงปจจัยเขากินดวยความเปนขโมย เหมือนความลวงกิน
แหงพรานนก ก็บุคคลทํากรรมใดควรพูดถึงกรรมนั้น ไมทํากรรมใด ก็
ไมควรพูดถึงกรรมนั้นบัณฑิตทั้งหลายยอมรูจักบุคคลนั้น ผูไมทํา มัว
แตพูดอยู ฯ
[๑๐๘] พระผูมีพระภาคตรัสคาถาทั้งหลายนีว้ า
ใครๆ ไมอาจดําเนินปฏิปทานี้ดวยเหตุสักวาพูด หรือฟงสวนเดียว บุคคล
ผูมีปญญาทั้งหลาย ผูมีฌาน ยอมพนจากเครื่องผูกของมาร ดวยปฏิปทา
อันมั่นคงนี้บุคคลผูมีปญญาทั้งหลาย ทราบความเปนไปของโลกแลวรู
แลว เปนผูดับกิเลส ขามตัณหาเปนเครื่องเกี่ยวของในโลกแลวยอมไม
พูดโดยแท ฯ
[๑๐๙] ในลําดับนั้นแล เทวดาเหลานัน้ ลงมายืนบนแผนดิน หมอบลงใกลพระบาททั้ง
สองของพระผูมีพระภาคแลว ไดทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาควาขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ โทษ
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ของพวกขาพเจาลวงไปแลว พวกขาพเจาเหลาใด เปนพาลอยางไร เปนผูห ลงแลวอยางไร
เปนผูไมฉลาดอยางไร ไดสําคัญ แลววาพระผูมีพระภาคอันพวกเราพึงรุกราน ขาแตพระผูมีพระ
ภาคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดอดโทษของพวกขาพเจานัน้ เพื่อจะสํารวมในกาลตอไป ฯ
ในลําดับนัน้ แล พระผูมีพระภาคไดทรงยิ้มแยม ฯ
[๑๑๐] ในลําดับนั้นแล เทวดาเหลานัน้ ผูเพงโทษโดยประมาณยิ่ง กลับ ขึ้นไปบน
อากาศ เทวดาตนหนึ่งไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
เมื่อเราแสดงโทษอยู ถาบุคคลใดมีความโกรธอยูในภายในมีความเคือง
หนัก ยอมไมอดโทษให บุคคลนั้นยอมสอดสวมเวร หากวาในโลกนี้
โทษก็ไมมี ความผิดก็ไมมี เวรทั้งหลายก็ไมสงบ ในโลกนีใ้ ครพึงเปน
คนฉลาด เพราะเหตุไร โทษทั้งหลายของใครก็ไมมี ความผิดของใครก็
ไมมีใครไมถึงแลวซึ่งความหลงใหล ในโลกนี้ ใครยอมเปนผูมีปญญา
เปนผูมีสติในกาลทั้งปวง ฯ
[๑๑๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา
โทษทั้งหลายก็ไมมี ความผิดก็ไมมีแกพระตถาคตนั้น ผูต รัสรูแลว ผู
เอ็นดูแกสัตวทั้งปวง พระตถาคตนั้นไมถึงแลวซึ่งความหลงใหล พระ
ตถาคตนั้นยอมเปนผูมีปญญา เปนผูมีสติในกาลทั้งปวง เมื่อพวกทาน
แสดงโทษอยู หากบุคคลใดมีความโกรธอยูในภายใน มีความเคืองหนัก
ยอมไมอดโทษให บุคคลนัน้ ยอมสอดสวมเวร เราไมชอบเวรนั้น เรา
ยอมอดโทษแกทานทั้งหลาย ฯ
สัทธาสูตรที่ ๖
[๑๑๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เมือ่ ปฐมยามลวง ไปแลว พวกเทวดา
สตุลลปกายิกามากดวยกัน มีวรรณงาม ยังพระวิหารเชตวัน ทั้งสิ้นใหสวาง เขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวจึงถวายอภิวาท พระผูมีพระภาคแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ฯ
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[๑๑๓] เทวดาตนหนึ่ง ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวคาถานี้
ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ศรัทธาเปนเพือ่ นสองของคน หากวาความเปนผูไมมีศรัทธาไมตั้งอยู แต
นั้นบริวารยศและเกียรติยศยอมมีแกเขานัน้ อนึ่ง เขานั้นละทิ้งสรีระแลว
ก็ไปสูสวรรค บุคคลพึงละความโกรธเสีย พึงทิ้งมานะเสีย พึงลวง
สังโยชนทั้งปวงเสียกิเลสเปนเครื่องเกี่ยวของ ยอมไมเกาะเกีย่ วบุคคล
นั้น ผูไมเกีย่ วของในนามรูป ผูไมมีกิเลสเปนเครื่องกังวล ฯ
[๑๑๔] (พระผูมีพระภาคตรัสวา)
พวกชนพาลผูมีปญญาทราม ยอมตามประกอบความประมาทสวนนัก
ปราชญยอมรักษาความไมประมาท เหมือนบุคคลรักษาทรัพยอันประเสริฐ
บุคคลอยาตามประกอบความประมาทและอยาตามประกอบความสนิท
สนมดวยอํานาจความยินดีทางกาม เพราะวาบุคคลไมประมาทแลวเพง
พินิจอยู ยอมบรรลุบรมสุข ฯ
สมยสูตรที่ ๗
[๑๑๕] ขาพเจาสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปามหาวัน เขตกรุงกบิลพัสดุ แควนสักกะ
กับดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ลวนเปนพระอรหันต ก็พวกเทวดามาแตโลกธาตุสิบ
แลว ประชุมกันมาก เพื่อจะเห็นพระผูมีพระภาค และพระภิกษุสงฆ ฯ
[๑๑๖] ในครั้งนั้นแล เทวดา ๔ องคที่เกิดในหมูพรหมชั้นสุทธาวาส ไดมีความดําริ
วา พระผูมีพระภาคพระองคนี้แล ประทับอยู ณ ปามหาวัน เขต กรุงกบิลพัสดุ แควนสักกะ กับ
ดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ลวน เปนพระอรหันต ก็พวกเทวดามาแตโลกธาตุ
สิบประชุมกันมาก เพื่อจะเห็นพระผูมี พระภาคและพระภิกษุสงฆ ไฉนหนอแมเราทั้งหลายควร
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ครั้นเขาไปเฝาแลว พึงกลาวคาถาคนละคาถา ในสํานักพระผูมี
พระภาค ฯ
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[๑๑๗] ในครั้งนั้นแล พวกเทวดาทั้ง ๔ นั้นจึงหายจากหมูพรหมชัน้ สุทธาวาส มา
ปรากฏอยูเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค เหมือนบุรุษผูมีกําลัง เหยียดแขนที่คูออกหรือคูแขนที่
เหยียดเขา ฉะนั้น ฯ
[๑๑๘] เทวดาองคหนึ่ง ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวไดกลาว คาถานี้
ในสํานักพระผูมีพระภาควา
การประชุมใหญในปาใหญ มีพวกเทวดามาประชุมกันแลว พวกขาพเจา
มาสูที่ชุมนุมอันเปนธรรมนี้ เพื่อจะเยี่ยมหมูพ ระผูที่ใครๆ ใหแพไมได ฯ
[๑๑๙] ในลําดับนั้นแล เทวดาองคอื่นอีก ไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมนั้นตั้งจิตมั่นแลว ไดทําจิตของตนให
ตรงแลวภิกษุทั้งปวงนั้นเปนบัณฑิตยอมรักษาอินทรียท ั้งหลาย
ดุจดังวานายสารถีถือบังเหียน ฉะนั้น ฯ
[๑๒๐] ในลําดับนั้นแล เทวดาองคอื่นอีก ไดกลาวคาถานี้ในสํานัก พระผูมีพระภาควา
ภิกษุทั้งหลายนั้นตัดกิเลสดังตะปูเสียแลว ตัดกิเลสดังวาลิ่มสลักเสีย
แลว ถอนกิเลสดังวาเสาเขื่อนเสียแลว มิไดมีความหวั่นไหว เปนผู
หมดจดปราศจากมลทิน อันพระพุทธเจาผูม ีจักษุทรงฝกดีแลว เปน
หมูนาคหนุมประพฤติอยู ฯ
[๑๒๑] ในลําดับนั้นแล เทวดาองคอื่นอีก ไดกลาวคาถานี้ในสํานัก พระผูมีพระภาควา
ชนเหลาใดเหลาหนึ่งถึงแลวซึ่งพระพุทธเจาเปนสรณะ ชนเหลานั้นจัก
ไมไปสูอบายภูมิ ละรางกายอันเปนของมนุษยแลวจักยังหมูเทวดาให
บริบูรณ ฯ
สกลิกสูตรที่ ๘
[๑๒๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ มิคทายวัน ในสวนมัททกุจฉิ เขตพระนคร
ราชคฤห

พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาที่ 31
ก็โดยสมัยนั้นแล พระบาทของพระผูมีพระภาคถูกสะเก็ด หินกระทบแลว ไดยินวา
เวทนาทั้งหลาย ของพระผูมพี ระภาคมาก เปนความ ลําบากมีในพระสรีระ กลาแข็ง เผ็ดรอน
ไมสําราญ ไมทรงสบาย ไดยินวา พระผูม ีพระภาคทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลัน้ เวทนาทั้งหลาย
ไมทรงเดือดรอน ในครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาครับสั่งใหปูผาสังฆาฏิสี่ชั้น ทรงสําเร็จสีหไสยาส
โดยพระปรัสเบื้องขวา ซอนพระบาทเหลื่อมดวยพระบาท ทรงมีพระสติสัมปชัญญะอยู ฯ
[๑๒๓] ครั้งนั้นแล เมือ่ ปฐมยามลวงไปแลว พวกเทวดาสตุลลปกายิกา เจ็ดรอย มี
วรรณงาม ยังสวนมัททกุจฉิทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถึงที่ประทับ ครั้นแลว
ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวน ขางหนึ่ง ฯ
[๑๒๔] เทวดาตนหนึ่งครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดเปลง อุทานนี้ใน
สํานักพระผูมพี ระภาควา พระสมณโคดมผูเจริญเปนนาคหนอ ก็แหละ พระสมณโคดม ทรงมี
พระสติสัมปชัญญะ ทรงอดกลั้นซึ่งเวทนาทั้งหลายอันมีใน พระสรีระเกิดขึ้นแลว เปนความ
ลําบาก กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมสําราญ ไมทรง สบาย ดวยความที่พระสมณโคดมเปนนาค มิ
ไดทรงเดือดรอน ฯ
[๑๒๕] ในครั้งนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานนีใ้ นสํานักพระผูมี พระภาควา
พระสมณโคดมผูเจริญ เปนสีหะหนอ ก็แหละพระสมณโคดมทรง มีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้น
ซึ่งเวทนาทั้งหลายอันมีในพระสรีระเกิดขึน้ แลว เปน ความลําบาก กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมสําราญ
ไมทรงสบาย ดวยความที่พระ สมณโคดมเปนสีหะ มิไดทรงเดือดรอน ฯ
[๑๒๖] ในครั้งนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานนีใ้ นสํานักพระผูมี พระภาควา
พระสมณโคดมผูเจริญเปนอาชาไนยหนอ ก็แหละพระสมณโคดมทรงมีพระสติสัมปชัญญะอด
กลั้นเวทนาทั้งหลายอันมีในพระสรีระเกิดขึ้นแลว เปน ความลําบาก กลาแข็ง เผ็ดรอน ไม
สําราญ ไมทรงสบาย ดวยความที่พระสมณโคดมเปนอาชาไนย มิไดทรงเดือดรอน ฯ
[๑๒๗] ในครั้งนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานนีใ้ นสํานักพระผูมี พระภาควา
พระสมณโคดมผูเจริญเปนผูองอาจหนอ ก็แหละพระสมณโคดม ทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลัน้
ซึ่งเวทนาทั้งหลาย อันมีในพระสรีระเกิดขึน้ แลว เปนความลําบาก กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมสําราญ
ไมทรงสบาย ดวยความที่ พระสมณโคดมเปนผูองอาจ มิไดทรงเดือดรอน ฯ
[๑๒๘] ในครั้งนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานนีใ้ นสํานักพระผูมี พระภาควา
พระสมณโคดมผูเจริญเปนผูใฝธุระหนอ ก็แหละพระสมณโคดม ทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้น
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เวทนาทั้งหลายอันมีในพระสรีระเกิดขึ้นแลว เปน ความลําบาก กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมสําราญ ไม
ทรงสบาย ดวยความที่พระสมณโคดมเปนผูใฝธุระ มิไดทรงเดือดรอน ฯ
[๑๒๙] ในครั้งนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานนีใ้ นสํานักพระผูมีพระภาควา
พระสมณโคดมผูเจริญเปนผูฝกแลวหนอ ก็แหละพระสมณโคดม ทรงมีพระสติสัมปชัญญะ อด
กลั้นซึ่งเวทนาทั้งหลายอันมีในพระสรีระเกิดขึ้นแลว เปนความลําบาก กลาแข็ง เผ็ดรอน ไม
สําราญ ไมทรงสบาย ดวยความที่พระ สมณโคดมเปนผูฝกแลว มิไดทรงเดือดรอน ฯ
[๑๓๐] ในครั้งนั้นแล เทวดาอื่นอีก ไดเปลงอุทานนีใ้ นสํานักพระผูมีพระภาควา
ทานทั้งหลายจงดูสมาธิที่พระสมณโคดมใหเจริญดีแลว อนึ่ง จิตพระสมณโคดมใหพน ดีแลว
อนึ่ง จิตเปนไปตามราคะ พระสมณโคดมไมใหนอม ไปเฉพาะแลว อนึ่ง จิตเปนไปตามโทสะ
พระสมณโคดมไมใหกลับมาแลว อนึ่ง จิตพระสมณโคดมหาตองตั้งใจขม ตองคอยหามกันไม
บุคคลใดพึงสําคัญ พระสมณโคดมผูเปนบุรุษนาค เปนบุรุษสีหะ เปนบุรุษอาชาไนย เปนบุรุษ
องอาจเปนบุรษุ ใฝธุระ เปนบุรุษฝกแลวเห็นปานนีว้ าเปนผูอันตนพึงลวงเกิน บุคคลนัน้ จะเปน
อะไรนอกจากไมมีตา ฯ
เทวดานั้นครั้นกลาวดังนี้แลว ไดกลาวคาถาทั้งหลายนี้วา
พราหมณทั้งหลายมีเวทหา มีตบะ ประพฤติอยูตั้งรอยป แตจิตของ
พราหมณเหลานั้นไมพน แลวโดยชอบ พราหมณเหลานั้นมีจิตเลว ยอม
ไมลุถึงฝง ฯ
พราหมณเหลานั้น เปนผูอันตัณหาครอบงําแลว เกีย่ วของดวยพรตและ
ศีล ประพฤติตบะอันเศราหมองอยูตั้งรอยปแตจิตของพราหมณเหลา
นั้นไมพน แลวโดยชอบ พราหมณเหลานั้นมีจิตเลว ยอมไมลุถึงฝง ฯ
ความฝกฝนยอมไมมีแกบุคคลที่ใครมานะ ความรูยอมไมมีแกบุคคลที่มี
จิตไมตั้งมั่น บุคคลผูเดียวเมื่ออยูในปา ประมาทอยูแลว ไมพึงขามพน
ฝงแหงแดนมัจจุได ฯ
บุคคลละมานะแลว มีจิตตั้งมั่นดีแลว มีจิตดี พนในธรรมทั้งปวงแลว
ผูเดียว อยูในปา ไมประมาทแลว บุคคลนัน้ พึงขามพนฝง แหงแดนมัจจุ
ได ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาที่ 33
ปฐมปชชุนนธีตสุ ูตรที่ ๙
[๑๓๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาในปามหาวัน เขตพระนคร
เวสาลี ครั้งนั้นแล เมื่อปฐมยามลวงไปแลว ธิดาของทาวปชชุนนะ ชื่อโกกนทา มีวรรณิอัน
งาม ยังปามหาวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถึงที่ประทับ ครั้นแลวจึง
ถวายอภิวาท แลวยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๑๓๒] ธิดาของทาวปชชุนนะ ชื่อโกกนทา ครั้นยืนอยู ณ ที่ควร สวนขางหนึ่งแลว ได
กลาวคาถาทั้งหลายนี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
หมอมฉันชื่อวาโกกนทา เปนธิดาของทาวปชชุนนะ ยอมไหวเฉพาะ
พระสัมพุทธเจาผูเลิศกวาสัตว ผูเสด็จอยูใ นปา เขตพระนครเวสาลี
สุนทรพจนวา ธรรมอันพระสัมพุทธเจาผูมีพระปญญาจักษุ ตามตรัสรู
แลวดังนี้ หมอมฉันไดยนิ แลวในกาลกอน แทจริง หมอมฉันนั้น
เมื่อพระสุคตผูเปนมุนีทรงแสดงอยู ยอมรูป ระจักษในกาลนี้ ชนเหลา
ใดเหลาหนึ่งมีปญญาทราม ติเตียนธรรมอันประเสริฐเทีย่ วไปอยู ชน
เหลานั้น ยอมเขาถึงโรรุวนรกอันรายกาจ ประสบทุกขตลอดกาลนาน
สวนชนทั้งหลายเหลาใดแล ประกอบดวยความอดทนและความสงบใน
ธรรมอันประเสริฐ ชนทั้งหลายเหลานัน้ ละรางกายอันเปนของมนุษย
แลวจักยังหมูเทวดาใหบริบรู ณ ฯ
ทุติยปชชุนนธีตสุ ูตรที่ ๑๐
[๑๓๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาในปามหาวัน เขตพระนคร
เวสาลี ครั้งนั้นแล เมื่อปฐมยามลวงไปแลว ธิดาของทาวปชชุนนะ ชื่อจุลลโกกนทา มีวรรณงาม
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ยังปามหาวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวจึงถวายอภิวาท
พระผูมีพระภาค แลวยืนอยู ณ ที่ ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๑๓๔] ธิดาของทาวปชชุนนะ ชื่อจุลลโกกนทา ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ไดกลาวคาถาทั้งหลายในสํานักพระผูมีพระภาควา
ธิดาของทาวปชชุนนะ ชื่อโกกนทา มีวรรณสวางดังสายฟามาแลวใน
ที่นี้ ไหวพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ไดกลาวแลวซึ่งคาถา
ทั้งหลายนี้มีประโยชนเทียว หมอมฉันพึงจําแนกธรรมนัน้ โดยปริยายแม
มาก ธรรมเชนนั้นมีอยูโดยปริยาย ธรรมเทาใดที่หมอมฉันศึกษาแลวดวย
ใจ หมอมฉันจักกลาวอรรถแหงธรรมนั้นโดยยอ ใครๆ ไมควรทํากรรม
อันลามกดวยวาจา ดวยใจ หรือดวยกายอยางไรๆ ในโลกทั้งปวง
ใครๆ ละกามทั้งหลายแลว มีสติสัมปชัญญะ ไมพึงเสพทุกขอันไม
ประกอบดวยประโยชน ฯ
จบ สตุลลปกายิกวรรค ที่ ๔
_________________________
สูตรที่กลาวในสตุลลปกายิกวรรคนั้น สัพภิสูตร มัจฉริสูตร สาธุสูตร นสันติสูตร
อุชฌานสัญญิสูตร สัทธาสูตร สมยสูตร สกลิกสูตร ปชชุนนธีตุสูตรทั้ง ๒ สูตร ฉะนี้แล ฯ
_________________________
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อาทิตตวรรคที่ ๕
อาทิตตสูตรที่ ๑
[๑๓๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ ทานอานาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เมื่อปฐมยามลวงไปแลว เทวดาองคหนึ่ง ซึ่ง
มีวรรณงาม ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นแลวจึงอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวยืน อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๑๓๖] เทวดานัน้ ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวคาถา เหลานี้ในสํานักพระผูมีพระ
ภาควา
เมื่อเรือนถูกไฟไหมแลว เจาของเรือนขนเอาภาชนะใดออกไปได ภาชนะ
นั้นยอมเปนประโยชนแกเขา สวนสิ่งของที่มิไดขนออกไป ยอมไหมใน
ไฟนั้น ฉันใด ฯ
โลก (คือหมูสัตว) อันชราและมรณะเผาแลว ก็ฉันนั้น ควรนําออก
(ซึ่งโภคสมบัติ) ดวยการใหทาน เพราะทานวัตถุที่บุคคลใหแลว ไดชื่อ
วานําออกดีแลว ฯ
ทานวัตถุที่บุคคลใหแลวนั้นยอมมีสุขเปนผล ที่ยังมิไดใหยอมไมเปน
เหมือนเชนนัน้ โจรยังปลนได พระราชายังริบไดเพลิงยังไหมได หรือ
สูญหายไปได ฯ
อนึ่ง บุคคลจําตองละรางกายพรอมดวยสิ่งเครื่องอาศัยดวยตายจากไป
ผูมีปญญารูชัด ดั่งนี้แลว ควรใชสอยและใหทาน ฯ
เมื่อไดใหทานและใชสอยตามควรแลว จะไมถูกติฉิน เขาถึง สถานที่
อันเปนสวรรค ฯ
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กินททสูตรที่ ๒
[๑๓๗] เทวดาทูลถามวา
บุคคลใหสิ่งอะไรชื่อวาใหกาํ ลัง ใหสิ่งอะไรชื่อวาใหวรรณะ ใหสิ่งอะไร
ชื่อวาใหความสุข ใหสิ่งอะไรชื่อวาใหจักษุและบุคคลเชนไรชื่อวาให
ทุกสิ่งทุกอยาง ขาพระองคทูลถามพระองค ขอพระองคตรัสบอกแก
ขาพระองคดวยเถิด ฯ
[๑๓๘] พระผูม ีพระภาคตรัสตอบวา
บุคคลใหอาหารชื่อวาใหกําลัง ใหผาชื่อวาใหวรรณะ ใหยานพาหนะชือ่
วาใหความสุข ใหประทีปโคมไฟชื่อวาใหจกั ษุและผูทใี่ หที่พักพาอาศัย
ชื่อวาใหทกุ สิ่งทุกอยาง สวนผูที่พร่ําสอนธรรมชื่อวาใหอมฤตธรรม ฯ
อันนสูตรที่ ๓
[๑๓๙] เทวดากราบทูลวา
เทวดาและมนุษยท้งั สองพวก ตางก็พอใจอาหารดวยกันทั้งนั้น เออ
ก็ผูที่ไมพอใจอาหารชื่อวายักษโดยแท ฯ
[๑๔๐] พ. ชนเหลาใดมีใจผองใสแลว ใหอาหารนัน้ ดวยศรัทธา อาหารนั้น
แลยอมพะนอเขาทั้งในโลกนีแ้ ละโลกหนา เพราะเหตุนั้นบุคคลพึงนํา
ความตระหนี่ใหปราศจากไป พึงขมความ ตระหนี่ซึ่งเปนตัวมลทินเสียให
ทาน เพราะบุญทั้งหลายเปนที่พึ่งของเหลาสัตวในโลกหนา ฯ
เอกมูลสูตรที่ ๔
[๑๔๑] เทวดากราบทูลวา
บาดาล มีรากอันเดียว มีความวนสอง มีมลทินสาม มี เครื่องลาดหา
เปนทะเล หมุนไปไดสิบสองดาน ฤาษีขามพนแลว ฯ
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อโนมิยสูตรที่ ๕
[๑๔๒] เทวดากราบทูลวา
ทานทั้งหลายเชิญดูพระพุทธเจาพระองคนนั้ ผูมีพระนามไมทราม ผูทรง
เห็นประโยชนอันละเอียด ผูใหซึ่งปญญาไมทรงของอยูในอาลัยคือกาม
ตรัสรูธรรมทุกอยาง มีพระปรีชาดี ทรงกาวไปในทางอันประเสริฐ ผูทรง
แสวงคุณอันใหญ ฯ
อัจฉราสูตรที่ ๖
[๑๔๓] เทวดาทูลถามวา
ปาชัฏชื่อโมหนะ อันหมูนางอัปสรประโคมแลว อันหมูป ศาจสิงอยูแลว
ทําไฉนจึงจะหนีไปได ฯ
[๑๔๔] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ทางนั้นชื่อวาเปนทางตรง ทิศนั้นชื่อวาไมมีภัย รถชื่อวาไมมีเสียงดัง
ประกอบดวยลอคือธรรม หิริเปนฝาของรถนั้นสติเปนเกราะกั้นของรถ
นั้น เรากลาวธรรมมีสัมมาทิฏฐินาํ หนาวาเปนสารถี ยานชนิดนี้มีอยูแก
ผูใด จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม เขา (ยอมไป) ในสํานักพระนิพพาน
ดวยยานนี้แหละ ฯ
วนโรปสูตรที่ ๗
[๑๔๕] เทวดาทูลถามวา
ชนพวกไหนมีบุญ เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน ชน
พวกไหนตั้งอยูในธรรม สมบูรณดวยศีลเปนผูไปสวรรค ฯ
[๑๔๖] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
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ชนเหลาใดสรางอาราม (สวนไมดอกไมผล) ปลูกหมูไม(ใชรมเงา)
สรางสะพาน และชนเหลาใดใหโรงน้ําเปนทานและบอน้ําทั้งบานที่
พักอาศัย ชนเหลานั้นยอมมีบุญ เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและ
กลางคืน ชนเหลานั้นตั้งอยูใ นธรรม สมบูรณดว ยศีล เปนผูไปสวรรค ฯ
เชตวนสูตรที่ ๘
[๑๔๗] เทวดากราบทูลวา
ก็พระเชตวันมหาวิหารนี้นั้น อันหมูแหงทานผูแสวงคุณอยูอาศัยแลว
อันพระพุทธเจาผูเปนพระธรรมราชาประทับอยูแลว เปนแหลงที่เกิดปติ
ของขาพระองค การงาน ๑ วิชา ๑ธรรม ๑ ศีล ๑ ชีวิตอยางสูง ๑
สัตวทั้งหลายยอมบริสุทธิ์ดวยคุณธรรม ๕ นี้ หาบริสุทธิ์ดวยโคตรหรือ
ดวยทรัพยไม ฯเพราะเหตุนนั้ แหละ คนผูฉลาด เมื่อเห็นประโยชน
ของตนควรเลือกเฟนธรรมโดยอุบายอันแยบคาย เพราะเมื่อเลือกเฟน
เชนนี้ ยอมหมดจดไดในธรรมเหลานั้น ฯ
พระสารีบุตรรูปเดียวเทานัน้ (เปนผูประเสริฐ) ดวยปญญา ศีล และ
ความสงบ ภิกษุใดเปนผูถึงซึ่งฝง ภิกษุนั้นก็มีทานพระสารีบุตรนั้นเปน
เยี่ยม ฯ
มัจฉริสูตรที่ ๙
[๑๔๘] เทวดาทูลถามวา
คนเหลาใดในโลกนี้ เปนคนตระหนี่ เหนียวแนน ดีแตวาเขาทําการ
กีดขวางคนเหลาอื่นผูใหอยู ฯ
วิบากของคนพวกนั้นจะเปนเชนไร และสัมปรายภพของเขาจะเปน
เชนไร ฯ
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ขาพระองคมาเพื่อทูลถามพระผูมีพระภาค ไฉนขาพระองคจึง จะรูความ
ขอนั้น ฯ
[๑๔๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
คนเหลาใดในโลกนี้ เปนคนตระหนี่ เหนียวแนน ดีแตวาเขาทําการ
กีดขวางคนเหลาอื่นผูใหอยู ฯ
คนเหลานั้นยอมเขาถึงนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน หรือยมโลก ถาหาก
ถึงความเปนมนุษย ก็เกิดในสกุลคนยากจน ซึ่งจะหาทอนผา อาหาร
ความราเริงและความสนุกสนานไดโดยยาก ฯ
คนพาลเหลานัน้ ตองประสงคสิ่งใดแตผูอนื่ เขายอมไมไดแมสิ่งนั้น
สมความปรารถนา นั่นเปนผลในภพนี้ และภพหนาก็ยังเปนทุคติอีก
ดวย ฯ
[๑๕๐] เทวดาทูลถามวา
ก็ขอนี้ขาพระองคเขาใจชัดอยางนี้ (แต) จะทูลถามขออื่นกะพระโคดม
ชนเหลาใดในโลกนี้ไดความเปนมนุษยแลวรูถอยคํา ปราศจากความ
ตระหนี่ เลื่อมใสในพระพุทธเจาพระธรรมและพระสงฆ เปนผูมีความ
เคารพแรงกลา วิบากของชนเหลานั้นจะเปนเชนไร และ
สัมปรายภพของเขาจะเปนเชนไร ขาพระองคมาเพื่อทูลถามพระผูมี
พระภาค ไฉนขาพระองคจึงจะรูความขอนัน้ ฯ
[๑๕๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ชนเหลาใดในโลกนี้ไดความเปนมนุษยแลว รูถอยคํา ปราศจากความ
ตระหนี่ เลื่อมใสในพระพุทธเจา พระธรรมและพระสงฆ เปนผูมี
ความเคารพแรงกลา ชนเหลานี้ยอมปรากฏในสวรรคอันเปนที่อุบัติ
หากถึงความเปนมนุษย ยอมเกิดในสกุลที่มั่งคั่ง ไดผาอาหารความราเริง
และความสนุกสนานโดยไมยาก พึงมีอํานาจแผไปในโภคทรัพยที่ผูอนื่ หา
สะสมไว บันเทิงใจอยู นั่นเปนวิบากในภพนี้ ทั้งภพหนาก็เปนสุคติ ฯ
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ฆฏิกรสูตรที่ ๑๐
[๑๕๒] ฆฏิกรพรหมกราบทูลวา
ภิกษุ ๗ รูปผูเขาถึงพรหมโลกชื่อวาอวิหา เปนผูหลุดพนแลว มีราคะ
โทสะสิ้นแลว ขามเครื่องเกาะเกีย่ วในโลกไดแลว ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา
ก็ภิกษุเหลานัน้ คือผูใดบาง ผูขามเครื่องของเปนบวงของมารที่ขามได
แสนยาก ละกายของมนุษยแลวกาวลวงซึ่งทิพยโยคะ ฯ
ฆฏิกรพรหมกราบทูลวา
คือทานอุปกะ ๑ ทานผลคัณฑะ ๑ ทานปุกกุสาติ ๑ รวมเปน ๓ ทาน
ทานภัททิยะ ๑ ทานขัณฑเทวะ ๑ ทานพหุทนั ตี ๑ ทานสิงคิยะ ๑
(รวมเปน ๗ ทาน) ทานเหลานั้นลวนแตละกายของมนุษย กาวลวง
ทิพยโยคะไดแลว ฯ
[๑๕๓] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา
ทานเปนคนมีความฉลาด กลาวสรรเสริญภิกษุเหลานั้น ผูละบวงมารได
แลว ภิกษุเหลานั้นตรัสรูธรรมของใครเลา จึงตัดเครื่องผูกคือภพเสียได ฯ
[๑๕๔] ฆฏิกรพรหมกราบทูลวา
ทานเหลานั้น ตรัสรูธรรมของผูใดจึงตัดเครือ่ งผูกคือภพเสียได ผูนนั้
ไมมีอื่นไปจากพระผูมีพระภาค และธรรมนั้นไมมีอื่นไปจากคําสั่งสอน
ของพระองค ฯ
นามและรูปดับไมเหลือในธรรมใด ทานเหลานั้นไดรูธรรมนั้นในพระ
ศาสนานี้ จึงตัดเครื่องผูกคือภพเสียได ฯ
[๑๕๕] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา
ทานกลาววาจาลึกรูไดยาก เขาใจใหดีไดยาก ทานรูธรรม ของใคร
จึงกลาววาจาเชนนี้ได ฯ
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[๑๕๖] ฆฏิกรพรหมกราบทูลวา
เมื่อกอนขาพระองคเปนชางหมอ ทําหมออยูในเวภฬิงคชนบท เปน
ผูเลี้ยงมารดาและบิดา ไดเปนอุบาสกของพระกัสสปพุทธเจา เปนผู
เวนจากเมถุนธรรม เปนผูประพฤติพรหมจรรยไมเกีย่ วดวยอามิส ได
เคยเปนคนรวมบานกับพระองค ทั้งไดเคยเปนสหายของพระองคในกาล
ปางกอน ขาพระองครูจักภิกษุ ๗ รูปเหลานี้ ผูหลุดพนแลว มีราคะ
และโทสะสิ้นแลวผูขามเครื่องของในโลกไดแลว ฯ
[๑๕๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา
แนะนายชางหมอ ทานกลาวเรื่องอยางใด เรือ่ งนั้นไดเปนจริงแลวอยาง
นั้นในกาลนั้น เมื่อกอนทานเคยเปนชางหมอทําหมออยูในเวภฬิงค
ชนบท เปนผูเลี้ยงมารดาและบิดา เปนอุบาสกของพระกัสสปพุทธเจา
เปนผูเวนจากเมถุนธรรมเปนผูประพฤติพรหมจรรย ไมเกีย่ วดวยอามิส
ไดเปนคนเคยรวมบานกันกับเรา ทั้งไดเคยเปนสหายของเราในปาง
กอน ฯ
พระสังคีติกาจารยกลาววา
สหายเกาทั้งสอง ผูมีตนอันอบรมแลว ทรงไวซึ่งสรีระมีในที่สุด ได
มาพบกันดวยอาการอยางนี้ ฯ
จบ อาทิตตวรรค ที่ ๕
___________________________
สูตรที่กลาวในอาทิตตวรรคนั้น คือ
อาทิตตสูตร กินททสูตร อันนสูตร เอกมูลสูตร อโนมิยสูตร อัจฉราสูตร วนโรป
สูตร เชตวนสูตร มัจฉริสูตร ฆฏิกรสูตร ฉะนี้แล ฯ
________________________________
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ชราวรรคที่ ๖
ชราสูตรที่ ๑
[๑๕๘] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอยังประโยชนใหสําเร็จ จนกระทั่งชรา อะไรหนอ ตั้งมั่นแลวยัง
ประโยชนใหสําเร็จ อะไรหนอเปนรัตนะของคนทั้งหลาย อะไรหนอ
โจรลักไปไดยาก ฯ
[๑๕๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ศีลยังประโยชนใหสําเร็จจนกระทั่งชรา ศรัทธาตั้งมั่นแลวยังประโยชน
ใหสําเร็จ ปญญาเปนรัตนะของคนทั้งหลาย บุญอันโจรลักไปไดยาก ฯ
อชรสาสูตรที่ ๒
[๑๖๐] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอ เพราะไมชํารุดจึงยังประโยชนใหสําเร็จ อะไรหนอดํารงมัน่
แลว ยังประโยชนใหสําเร็จ อะไรหนอเปนรัตนะของชนทัง้ หลาย
อะไรหนอบุคคลพึงนําใหพน จากพวกโจรได ฯ
[๑๖๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ศีล เพราะไมชาํ รุดจึงยังประโยชนใหสําเร็จ ศรัทธา ดํารงมั่นแลวยัง
ประโยชนใหสําเร็จ ปญญา เปนรัตนะของคนทั้งหลายบุญ อันบุคคล
พึงนําไปใหพน จากพวกโจรได ฯ
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มิตตสูตรที่ ๓
[๑๖๒] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอเปนมิตรของคนเดินทาง อะไรหนอเปนมิตรในเรือนของตน
อะไรเปนมิตรของคนมีธุระเกิดขึ้น อะไรหนอเปนมิตรติดตามไปถึงภพหนา ฯ
[๑๖๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
พวกเกวียน พวกโคตางเปนมิตรของคนเดินทาง มารดาเปนมิตรใน
เรือนของตน สหายเปนมิตรของคนผูมีธุระเกิดขึน้ เนืองๆ บุญที่ตนทํา
เองเปนมิตรติดตามไปถึงภพหนา ฯ
วัตถุสูตรที่ ๔
[๑๖๔] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอเปนที่ตั้งของมนุษยทั้งหลาย อะไรหนอเปนสหายอยางยิ่งใน
โลกนี้ เหลาสัตวมีชีวิตที่อาศัยแผนดิน อาศัยอะไรหนอเลี้ยงชีพ ฯ
[๑๖๕] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
บุตรเปนที่ตั้งของมนุษยทั้งหลาย ภรรยาเปนสหายอยางยิง่ เหลาสัตวมี
ชีวิตที่อาศัยแผนดิน อาศัยฝนเลี้ยงชีพอยู ฯ
ปฐมชนสูตรที่ ๕
[๑๖๖] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอยังคนใหเกิด อะไรหนอของเขายอมวิ่งพลาน อะไรหนอ
เวียนวายไปยังสงสาร อะไรหนอเปนภัยใหญของเขา ฯ
[๑๖๗] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ตัณหายังคนใหเกิด จิตของเขายอมวิ่งพลาน สัตวเวียนวายไปยังสงสาร
ทุกขเปนภัยใหญของเขา ฯ
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ทุติยชนสูตรที่ ๖
[๑๖๘] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอยังคนใหเกิด อะไรหนอของเขายอมวิ่งพลาน อะไรหนอ
เวียนวายไปยังสงสาร สัตวยอมไมหลุดพนจากอะไร ฯ
[๑๖๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ตัณหายังคนใหเกิด จิตของเขายอมวิ่งพลาน สัตวเวียนวายไปยังสงสาร
สัตวยอมไมหลุดพนจากทุกข ฯ
ตติยชนสูตรที่ ๗
[๑๗๐] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอยังคนใหเกิด อะไรหนอของเขายอมวิ่งพลาน อะไรหนอ
เวียนวายไปยังสงสาร อะไรหนอเปนทีพ่ ํานักของสัตวนนั้ ฯ
[๑๗๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ตัณหายังคนใหเกิด จิตของเขายอมวิ่งพลาน สัตวเวียนวายไปยังสงสาร
กรรมเปนที่พํานักของสัตวนนั้ ฯ
อุปปถสูตรที่ ๘
[๑๗๒] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอบัณฑิตกลาววาเปนทางผิด อะไรหนอสิ้นไปตามคืนและวัน
อะไรหนอเปนมลทินของพรหมจรรย อะไรหนอมิใชน้ําแตเปนเครื่อง
ชําระลาง ฯ
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[๑๗๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ราคะบัณฑิตกลาววาเปนทางผิด วัยสิ้นไปตามคืนและวัน หญิงเปน
มลทินของพรหมจรรย หมูสตั วนยี้ อมติดอยูในหญิงนี้ ตบะและ
พรหมจรรยนนั้ มิใชน้ําแตเปนเครื่องชําระลาง ฯ
ทุติยสูตรที่ ๙
[๑๗๔] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอเปนเพื่อนของคน อะไรหนอยอมปกครองคนนั้น และสัตว
ยินดีในอะไรจึงพนจากทุกขทั้งปวงได ฯ
[๑๗๕] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ศรัทธาเปนเพือ่ นของคน ปญญายอมปกครองคนนั้น สัตวยินดีในพระนิพ
พานจึงพนจากทุกขทั้งปวงได ฯ
กวิสูตรที่ ๑๐
[๑๗๖] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอเปนตนเหตุของคาถา อะไรหนอเปนเครื่องปรากฏ(พยัญชนะ)
ของคาถาเหลานั้น คาถาอาศัยอะไรหนอ อะไรหนอเปนที่อาศัยของ
คาถา ฯ
[๑๗๗] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ฉันทเปนตนเหตุของคาถา อักขระเปนเครื่องปรากฏ (พยัญชนะ) ของ
คาถา คาถาอาศัยแลวซึ่งชื่อ กวีเปนที่อาศัยของคาถา ฯ
จบ ชราวรรค ที่ ๖
______________________
สูตรที่กลาวในชราวรรคนั้น คือ
ชราสูตร อชรสาสูตร มิตตสูตร วัตถุสูตร ชนสูตร ๓ สูตร อุปปถสูตร ทุติยสูตร
กับกวิสูตร เต็มวรรคพอดี ฯ
_________________________
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อันธวรรคที่ ๗
นามสูตรที่ ๑
[๑๗๘] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอครอบงําสิ่งทั้งปวง สิ่งทั้งปวงที่ยิ่งขึ้นไปกวาสิง่ อะไรยอมไมมี
สิ่งทั้งปวงเปนไปตามอํานาจของธรรมอันหนึ่งคืออะไร ฯ
[๑๗๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ชื่อยอมครอบงําสิ่งทั้งปวง สิ่งทั้งปวงที่ยิ่งขึ้นไปกวาชื่อไมมี สิ่งทั้งปวง
เปนไปตามอํานาจของธรรมอันหนึ่งคือชื่อ ฯ
จิตตสูตรที่ ๒
[๑๘๐] เทวดาทูลถามวา
โลกอันอะไรยอมนําไป อันอะไรหนอยอมเสือกไสไป โลกทั้งหมด
เปนไปตามอํานาจของธรรมอันหนึ่งคืออะไร ฯ
[๑๘๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
โลกอันจิตยอมนําไป อันจิตยอมเสือกไสไป โลกทั้งหมดเปนไปตาม
อํานาจของธรรมอันหนึ่งคือจิต ฯ
ตัณหาสูตรที่ ๓
[๑๘๒] เทวดาทูลถามวา
โลกอันอะไรหนอยอมนําไป อันอะไรหนอยอมเสือกไสไป โลกทั้งหมด
เปนไปตามอํานาจของธรรมอันหนึ่งคืออะไร ฯ
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[๑๘๓] พระผูม ีพระภาคตรัสตอบวา
โลกอันตัณหายอมนําไป อันตัณหายอมเสือกไสไป โลกทั้งหมดเปนไป
ตามอํานาจของธรรมอันหนึ่งคือตัณหา ฯ
สัญโญชนสูตรที่ ๔
[๑๘๔] เทวดาทูลถามวา
โลกมีอะไรหนอเปนเครื่องประกอบไว อะไรหนอเปนเครื่องเที่ยวไปของ
โลกนั้น เพราะละขาดซึ่งธรรมอะไรจึงเรียกวานิพพาน ฯ
[๑๘๕] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
โลกมีความเพลิดเพลินเปนเครื่องประกอบไว วิตกเปนเครื่องเที่ยวไป
ของโลกนั้น เพราะละตัณหาเสียไดขาด จึงเรียกวานิพพาน ฯ
พันธนสูตรที่ ๕
[๑๘๖] เทวดาทูลถามวา
โลกมีอะไรหนอเปนเครื่องผูกไว อะไรหนอเปนเครื่องเที่ยวไปของ
โลกนั้น เพราะละเสียไดซึ่งอะไร จึงตัดเครื่องผูกไดหมด ฯ
[๑๘๗] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
โลกมีความเพลิดเพลินเปนเครื่องผูกไว วิตกเปนเครื่องเที่ยวไปของ
โลกนั้น เพราะละตัณหาเสียไดขาด จึงตัดเครื่องผูกไดหมด ฯ
อัพภาหตสูตรที่ ๖
[๑๘๘] เทวดาทูลถามวา
โลกอันอะไรหนอกําจัดแลว อันอะไรหนอลอมไวแลว อันลูกศรคือ
อะไรเสียบแลว อันอะไรเผาแลวในกาลทุกเมื่อ ฯ
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[๑๘๙] พระผูม ีพระภาคตรัสตอบวา
โลกอันมฤตยูกําจัดแลว อันชราลอมไวแลว อันลูกศรคือ ตัณหาเสียบ
แลว อันความอยากเผาใหรอนแลวในกาลทุกเมื่อ ฯ
อุฑฑิตสูตรที่ ๗
[๑๙๐] เทวดาทูลถามวา
โลกอันอะไรหนอดักไว อันอะไรหนอลอมไว โลกอันอะไรหนอปดไว
โลกตั้งอยูแลวในอะไร ฯ
[๑๙๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
โลกอันตัณหาดักไว อันชราลอมไว โลกอันมฤตยูปดไวโลกตั้งอยูแลว
ในทุกข ฯ
ปหิตสูตรที่ ๘
[๑๙๒] เทวดาทูลถามวา
โลกอันอะไรหนอปดไว โลกตั้งอยูแลวในอะไร โลกอันอะไรหนอ
ดักไว อันอะไรหนอลอมไว ฯ
[๑๙๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
โลกอันมฤตยูปดไว โลกตั้งอยูแลวในทุกข โลกอันตัณหาดักไว
อันชราลอมไว ฯ
อิจฉาสูตรที่ ๙
[๑๙๔] เทวดาทูลถามวา
โลกอันอะไรผูกไว เพราะกําจัดอะไรเสียจึงจะหลุดพน เพราะละอะไร
ไดขาด จึงตัดเครื่องผูกไดทุกอยาง ฯ
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[๑๙๕] พระผูม ีพระภาคตรัสตอบวา
โลกอันความอยากผูกไว เพราะกําจัดความอยากเสียไดจึงหลุดพน เพราะ
ละความอยากไดขาด จึงตัดเครื่องผูกไดทั้งหมด ฯ
โลกสูตรที่ ๑๐
[๑๙๖] เทวดาทูลถามวา
เมื่ออะไรเกิดขึน้ โลกจึงเกิดขึ้น โลกยอมชมเชยในอะไรโลกยึดถือ
ซึ่งอะไร โลกยอมเดือดรอนเพราะอะไร ฯ
[๑๙๗] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
เมื่ออายตนะ ๖ เกิดขึ้น โลกจึงเกิดขึ้น โลกยอมทําความชมเชยใน
อายตนะ ๖ โลกยึดถืออายตนะ ๖ นั่นแหละโลกยอมเดือดรอนเพราะ
อายตนะ ๖ ฯ
จบ อันธวรรค ที่ ๗
_________________________
สูตรที่กลาวในอันธวรรคนั้น คือ
นามสูตร จิตตสูตร ตัณหาสูตร สัญโญชนสูตร พันธนสูตร อัพภาหตสูตร
อุฑฑิตสูตร ปหิตสูตร อิจฉาสูตร กับโลกสูตร รวมเปน ๑๐ ฯ
______________________________
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ฆัตวาวรรคที่ ๘
ฆัตวาสูตรที่ ๑
[๑๙๘] เทวดานัน้ ยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวย
คาถาวา
ฆาอะไรหนอจึงอยูเปนสุข ฆาอะไรหนอจึงไมเศราโศก ขาแตพระโคดม
พระองคชอบฆาอะไรซึ่งเปนธรรมอันเดียว ฯ
[๑๙๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ฆาความโกรธเสียไดจึงอยูเปนสุข ฆาความโกรธเสียจึงไมเศราโศก แนะ
เทวดา พระอริยเจาทั้งหลาย สรรเสริญการฆาความโกรธ ซึ่งมีราก
เปนพิษ มียอดหวาน เพราะฆาความโกรธนัน้ เสียแลวยอมไมเศราโศก ฯ
รถสูตรที่ ๒
[๒๐๐] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอเปนสงาของรถ อะไรหนอเปนเครื่องปรากฏของไฟ อะไรหนอ
เปนสงาของแวนแควน อะไรหนอเปนสงาของสตรี ฯ
[๒๐๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ธงเปนสงาของรถ ควันเปนเครื่องปรากฏของไฟ พระราชาเปนสงาของ
แวนแควน ภัศดาเปนสงาของสตรี ฯ
วิตตสูตรที่ ๓
[๒๐๒] เทวดาทูลถามวา
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อะไรหนอเปนทรัพยเครื่องปลื้มใจอยางประเสริฐของคนในโลกนี้ อะไร
หนอที่บุคคลประพฤติดีแลวนําความสุขมาใหอะไรหนอเปนรสดีกวา
บรรดารสทั้งหลาย คนมีชีวิตเปนอยูอยางไร นักปราชญทั้งหลายกลาววา
มีชีวิตประเสริฐ ฯ
[๒๐๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ศรัทธาเปนทรัพยเครื่องปลื้มใจอยางประเสริฐของคนในโลกนี้ ธรรมที่
บุคคลประพฤติดีแลวนําความสุขมาให ความจริงเทานั้นเปนรสที่ดียิ่งกวา
รสทั้งหลาย คนที่เปนอยูด วยปญญานักปราชญทั้งหลายกลาววามีชวี ิต
ประเสริฐ ฯ
วุฏฐิสูตรที่ ๔
[๒๐๔] เทวดาทูลถามวา
บรรดาสิ่งที่งอกขึ้น สิ่งอะไรหนอประเสริฐ บรรดาสิ่งที่ตกไป อะไร
หนอประเสริฐ บรรดาสัตวที่เดินดวยเทา ใครเปนผูประเสริฐ
บรรดาชนผูแถลงคารม ใครเปนผูประเสริฐ ฯ
[๒๐๕] เทวดาผูหนึ่งแกวา
บรรดาสิ่งที่งอกขึ้น ขาวกลาเปนประเสริฐ บรรดาสิ่งที่ตกไป ฝนเปน
ประเสริฐ บรรดาสัตวที่เดินดวยเทา เหลาโคเปนประเสริฐ บรรดาชน
ผูแถลงคารม บุตรเปนประเสริฐ (เพราะไมกลาวรายใหมารดาบิดา) ฯ
[๒๐๖] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
บรรดาสิ่งที่งอกขึ้น ความรูเปนประเสริฐ บรรดาสิ่งที่ตกไป อวิชชา
เปนประเสริฐ บรรดาสัตวที่เดินดวยเทา พระสงฆเปนประเสริฐ
บรรดาชนผูแถลงคารม พระพุทธเจาเปนประเสริฐ ฯ
ภีตสูตรที่ ๕
[๒๐๗] เทวดาทูลถามวา
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ประชุมชนเปนอันมากในโลกนี้ กลัวอะไรหนอ มรรคาที่ดีแท พระ
พุทธเจาตรัสไวดว ยเหตุมิใชนอย ขาแตพระโคดมผูมีปญญาดุจแผนดิน
ขาพระองคขอถามถึงเหตุนั้น วาบุคคลตั้งอยูในอะไรแลวไมพึงกลัว
ปรโลก ฯ
[๒๐๘] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
บุคคลตั้งวาจาและใจไวโดยชอบ มิไดทําบาปดวยกาย อยูค รอบครอง
เรือนที่มีขาวและน้ํามาก เปนผูมีศรัทธา เปนผูออนโยน มีปรกติ
เอื้อเฟอเผื่อแผ ทราบถอยคํา ผูที่ตั้งอยูในธรรม ๔ อยางเหลานี้ ชื่อวา
ผูดํารงในธรรม ไมตองกลัวปรโลก ฯ
นชีรติสูตรที่ ๖
[๒๐๙] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอยอมทรุดโทรม อะไรไมทรุดโทรม อะไรหนอทานเรียกวา
ทางผิด อะไรหนอเปนอันตรายแหงธรรม อะไรหนอสิ้นไปตามคืน
และวัน อะไรหนอเปนมลทินของพรหมจรรย อะไรไมใชน้ําแตเปน
เครื่องชําระลาง ในโลกมีชองกี่ชองที่จิตไมตั้งอยูได ขาพระองคมาเพื่อ
ทูลถามพระผูมีพระภาค ไฉนขาพระองคจะรูความขอนัน้ ได ฯ
[๒๑๐] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
รูปของสัตวทั้งหลายยอมทรุดโทรม นามและโคตรยอมไมทรุดโทรม
ราคะทานเรียกวาทางผิด ความโลภเปนอันตรายของธรรม วัยสิ้นไป
ตามคืนและวัน หญิงเปนมลทินของพรหมจรรย หมูสัตวนี้ยอมของอยู
ในหญิงนี้ ตบะและพรหมจรรยทั้งสองนั้น มิใชน้ําแตเปนเครื่อง
ชําระลาง ในโลกมีชองอยู ๖ ชองที่จิตไมตั้งอยูได คือความเกียจ
คราน ๑ ความประมาท ๑ ความไมหมั่น ๑ ความไมสํารวม ๑
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ความมักหลับ ๑ ความอางเลศไมทํางาน ๑ พึงเวนชองทั้ง ๖ เหลานั้น
เสียโดยประการทั้งปวงเถิด ฯ
อิสสรสูตรที่ ๗
[๒๑๑] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอเปนใหญในโลก อะไรหนอเปนสูงสุดแหงภัณฑะ ทั้งหลาย
อะไรหนอเปนดังสนิมศัสตราในโลก อะไรหนอเปนเสนียดในโลก
ใครหนอนําของไปอยูยอมถูกหาม แตใครนําไปกลับเปนที่รัก ใครหนอ
มาหาบอยๆ บัณฑิตยอมยินดีตอนรับ ฯ
[๒๑๒] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
อํานาจเปนใหญในโลก หญิงเปนสูงสุดแหงภัณฑะทั้งหลาย ความโกรธ
เปนดังสนิมศัสตราในโลก พวกโจรเปนเสนียดในโลก โจรนําของไป
อยูยอมถูกหาม แตสมณะนําไปกลับเปนที่รัก สมณะมาหาบอยๆ
บัณฑิตยอมยินดีตอนรับ ฯ
กามสูตรที่ ๘
[๒๑๓] เทวดาทูลถามวา
กุลบุตรผูใครประโยชนไมควรใหสิ่งอะไร คนไมควรสละอะไร อะไร
หนอที่เปนสวนดีงามควรปลอย แตที่เปนสวนลามกไมควรปลอย ฯ
[๒๑๔] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
บุรุษไมพึงใหซึ่งตน ไมพึงสละซึ่งตน วาจาที่ดีควรปลอย แตวาจา
ที่ลามกไมควรปลอย
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ปาเถยยสูตรที่ ๙
[๒๑๕] เทวดาทูลถามวา
อะไรหนอยอมรวบรวมไวซึ่งเสบียง อะไรหนอเปนที่มานอนแหง
โภคทรัพยทั้งหลาย อะไรหนอยอมเสือกไสนรชนไป อะไรหนอ
ละไดยากในโลก สัตวเปนอันมากติดอยูในอะไรเหมือนนกติดบวง ฯ
[๒๑๖] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ศรัทธายอมรวบรวมไวซึ่งเสบียง ศิริ (คือมิง่ ขวัญ) เปนทีม่ านอน
แหงโภคทรัพยทั้งหลาย ความอยากยอมเสือกไสนรชนไป ความอยาก
ละไดยากในโลก สัตวเปนอันมากติดอยูในความอยาก เหมือนนก
ติดบวง ฯ
ปชโชตสูตรที่ ๑๐
[๒๑๗] เทวดาทูลถามวา
อะไรเปนแสงสวางในโลก อะไรหนอเปนธรรมเครื่องตื่นอยูในโลก อะไร
หนอเปนสหายในการงานของผูเปนอยูดว ยการงาน อะไรหนอเปน
เครื่องสืบตอชีวิตของเขา อะไรหนอยอมพะนอเลี้ยงบุคคลผูเกียจคราน
บาง ไมเกียจครานบาง บางมารดาเลี้ยงดูบุตร เหลาสัตวมชี ีวิตที่อาศัย
แผนดินอาศัยอะไรหนอเลี้ยงชีวิต ฯ
[๒๑๘] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ปญญาเปนแสงสวางในโลก สติเปนธรรมเครื่องตื่นอยูในโลก ฝูงโค
เปนสหายในการงานของผูเปนอยูดว ยการงาน ไถเปนเครือ่ งตอชีวิต
ของเขา ฝนยอมเลี้ยงบุคคลผูเกียจครานบางไมเกียจครานบาง เหมือน
มารดาเลี้ยงบุตร เหลาสัตวมชี ีวิตที่อาศัยแผนดิน อาศัยฝนเลี้ยงชีวิต ฯ
อรณสูตรที่ ๑๑
[๒๑๙] เทวดาทูลถามวา
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คนพวกไหนหนอไมเปนขาศึกในโลกนี้ พรหมจรรยที่อยูจ บแลวของ
ชนพวกไหน ยอมไมเสื่อม คนพวกไหนกําหนดรูความอยากได
ในโลกนี้ ความเปนไทยมีแกคนพวกไหนทุกเมื่อ มารดาบิดาหรือ
พี่นองยอมไหวบุคคลนั้น ผูตั้งมั่นในศีลคือ ใครหนอ พวกกษัตริย
ยอมอภิวาทใครหนอ ในธรรมวินัยนี้ ผูมชี าติต่ํา ฯ
[๒๒๐] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
สมณะทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ไมเปนขาศึกในโลก พรหมจรรยที่อยู
จบแลวของสมณะทั้งหลายยอมไมเสื่อม สมณะทั้งหลายยอมกําหนดรู
ความอยากได ความเปนไทยยอมมีแกสมณะทั้งหลายทุกเมื่อ มารดา
บิดาหรือพี่นองยอมไหวบุคคลนั้น ผูตั้งมั่น (ในศีล) คือสมณะ ถึงพวก
กษัตริยก ็อภิวาทสมณะในธรรมวินัยนี้ ผูมีชาติต่ํา ฯ
จบ ฆัตวาวรรค ที่ ๘
_________________________
สูตรที่กลาวในฆัตวาวรรคนั้น คือ
ฆัตวาสูตร รถสูตร วิตตสูตร วุฏฐิสูตร ภีตสูตร นชีรติสูตร อิสสรสูตร กามสูตร
ปาเถยยสูตร ปชโชตสูตร และอรณสูตร ฯ
จบ เทวตาสังยุต ฯ
_________________________
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เทวปุตตสงยุต
วรรคที่ ๑
ปฐมกัสสปสูตรที่ ๑
[๒๒๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้น กัสสปเทวบุตร เมือ่ ราตรีปฐมยามสิ้นไปแลว มีวรรณอันงาม ยิ่งนัก
ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว ก็ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคแลว ไดยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง กัสสปเทวบุตรยืนอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระผูมีพระภาคทรงประกาศภิกษุไวแลว แต
ไมทรงประกาศคําสอนของภิกษุ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัสสปเทวบุตร ถาอยางนั้นคําสอนนั้นจง แจมแจง ณ ที่นี้
เถิด ฯ
[๒๒๒] กัสสปเทวบุตร ไดกราบทูลวา บุคคลพึงศึกษาคําสุภาษิต การเขาไปนั่งใกล
สมณะ การนั่งในที่เรนลับแตผูเดียว และการสงบระงับจิต ฯ
พระศาสดาไดทรงพอพระทัย ฯ
ลําดับนั้น กัสสปเทวบุตรทราบวา พระศาสดาทรงพอพระทัย จึงถวาย บังคมพระผูม ี
พระภาค ทําประทักษิณแลวอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
ทุติยกัสสปสูตรที่ ๒
[๒๒๓] ... อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... กัสสปเทวบุตร
ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดภาษิตคาถานี้ ในสํานัก พระผูมีพระภาควา
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ภิกษุพึงเปนผูเพงพินิจ มีจิตหลุดพนแลว พึงหวังธรรมอันไมเปนที่เกิด
ขึ้นแหงหฤทัย
อนึ่ง ภิกษุผูมุงตอพระอรหัตนั้น พึงรูความเกิดขึ้น และความเสื่อมไป
แหงโลก พึงมีใจดี อันตัณหาและทิฐิไมอิงอาศัยแลว ฯ
มาฆสูตรที่ ๓
[๒๒๔] ... อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้น มาฆ
เทวบุตร เมื่อราตรีปฐมยามสิ้นไปแลว มีวรรณอันงามยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิน้ ใหสวาง
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว ก็ถวายบังคมพระผูม ีพระภาคแลว ไดยืน
อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๒๒๕] มาฆเทวบุตรยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูล พระผูมีพระภาค
ดวยคาถาวา
บุคคลฆาอะไรสิ จึงจะอยูเปนสุข ฆาอะไรสิ จึงจะไมเศราโศก ขาแต
พระโคดม พระองคทรงพอพระทัยการฆาธรรมอะไร ซึ่งเปนธรรม
อันเดียว ฯ
[๒๒๖] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
บุคคลฆาความโกรธแลว ยอมอยูเปนสุข ฆาความโกรธแลว ยอมไม
เศราโศก ดูกรทาววัตรภู อริยะทั้งหลาย สรรเสริญการฆาความโกรธ
ซึ่งมีรากเปนพิษ มียอดหวาน เพราะวาบุคคลฆาความโกรธนั้นแลว
ยอมไมเศราโศก ฯ
มาคธสูตรที่ ๔
[๒๒๗] มาคธเทวบุตร ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวไดกราบทูล พระผูมี
พระภาคดวยคาถาวา
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แสงสวางในโลก มีกี่อยาง ขาพระองคมาเพื่อทูลถามพระผูมีพระภาคแลว
ไฉนจะพึงทราบขอนั้นได ฯ
[๒๒๘] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
แสงสวางในโลกมี ๔ อยาง อยางที่ ๕ ไมมใี นโลกนี้ พระอาทิตยสอง
สวางในกลางวัน พระจันทรสองสวางในกลางคืน สวนไฟสองสวาง
ในที่นั้นๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน พระสัมพุทธเจาประเสริฐสุดกวา
แสงสวางทั้งหลายแสงสวางนี้เปนยอดเยีย่ ม ฯ
ทามลิสูตรที่ ๕
[๒๒๙] ... อารามแหงอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้ง นั้น ทามลิเทวบุตร
เมื่อราตรีปฐมยามสิ้นไปแลว มีวรรณงามยิ่งนัก ยังพระวิหาร เชตวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ไดยนื ณ ทีค่ วร
สวนขางหนึ่ง ฯ
[๒๓๐] ทามลิเทวบุตร ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวไดภาษิตคาถานี้ ใน
สํานักพระผูมพี ระภาควา
พราหมณผูไมเกียจคราน พึงทําความเพียรนี้ เขาไมปรารถนาภพ
ดวยเหตุนั้น เพราะละกามไดขาดแลว ฯ
[๒๓๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ทามลิ กิจไมมแี กพราหมณ เพราะวา พราหมณทํากิจเสร็จแลว บุคคล
ยังไมไดทาจอดในแมน้ําทั้งหลาย เพียงใด เขาเปนสัตวเกิด ตอง
พยายาม ดวยตัวทุกอยาง เพียงนั้น ก็ผูนนั้ ไดทาเปนที่จอดแลว ยืนอยู
บนบก ไมตองพยายาม เพราะวา เขาเปนผูถ ึงฝงแลว ฯ
ดูกรทามลิเทวบุตร นี้เปนขออุปมาแหงพราหมณ ผูมีอาสวะสิ้นแลว
มีปญญาเพงพินิจ ฯ
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พราหมณนั้น ถึงที่สุดแหงชาติและมรณะแลว ไมตองพยายาม เพราะ
เปนผูถึงฝงแลว ฯ
กามทสูตรที่ ๖
[๒๓๒] กามทเทวบุตร ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค สมณธรรมทําไดโดยยาก ขาแต พระผูมีพระภาค สมณธรรม
ทําไดโดยยากยิ่ง ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา
ชนทั้งหลาย ผูต ั้งมั่นแลวดวยศีลแหงพระเสขะ มีตนตั้งมั่นแลว ยอม
กระทํา แมซึ่งสมณธรรมอันบุคคลทําไดโดยยากความยินดี ยอมนําสุข
มาใหแกบุคคลผูเขาถึงแลวซึ่งความเปนผูไมมีเรือน ฯ
[๒๓๓] กามทเทวบุตรกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขอที่หาไดยากนี้ คือความ
สันโดษ ยินดี ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา
ชนเหลาใด ยินดีแลวในความสงบแหงจิต ชนเหลาใด มีใจยินดีแลว
ในความอบรมจิต ทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหลานัน้ ยอมไดแม
ซึ่งสิ่งที่ไดโดยยาก ฯ
[๒๓๔] กามทเทวบุตรกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค ธรรมชาติที่ ตั้งมั่นไดยากนี้
คือจิต ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา
ชนเหลาใด ยินดีแลวในความสงบอินทรีย ชนเหลานั้น ยอมตั้งมั่น
ซึ่งจิตที่ตั้งมั่นไดยาก ดูกรกามทเทวบุตร อริยะทั้งหลายเหลานั้นตัดขาย
แหงมัจจุไปได ฯ
[๒๓๕] กามทเทวบุตรกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค ทางที่ไปไดยาก คือ ทางที่
ไมเสมอ ฯ
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พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรกามทเทวบุตร อริยะทั้งหลาย ยอมไปได แมในทางที่ไมเสมอ
ที่ไปไดยาก
ผูมิใชอริยะ ยอมเปนผูบายศีรษะลงเบื้องต่าํ ตกไปในทางอันไมเสมอ
ทางนั้นสม่ําเสมอสําหรับอริยะทั้งหลาย เพราะอริยะทั้งหลาย เปนผู
สม่ําเสมอ ในทางอันไมเสมอ ฯ
ปญจาลจัณฑสูตรที่ ๗
[๒๓๖] ปญจาลจัณฑเทวบุตร ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดภาษิตคาถานี้
ในสํานักพระผูมีพระภาควา
บุคคลผูมีปญญามาก ไดประสบโอกาส ในที่คับแคบหนอ ผูใดไดรฌ
ู าน
เปนผูตื่น ผูนั้นเปนผูหลีกออกไดอยางองอาจเปนมุนี ฯ
[๒๓๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ชนเหลาใด แมอยูในที่คับแคบ แตไดเฉพาะแลวซึ่งสติ เพื่อการบรรลุ
ธรรม คือพระนิพพาน ชนเหลานั้น ตั้งมั่นดีแลว โดยชอบ ฯ
ตายนสูตรที่ ๘
[๒๓๘] ครั้งนั้น ตายนเทวบุตรผูเปนเจาลัทธิมาแตกอ น เมื่อราตรีปฐมยามสิ้นไป
แลว มีวรรณอันงามยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ครั้นแลวก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวไดยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๒๓๙] ตายนเทวบุตร ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวไดภาษิตคาถา เหลานี้
ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ทานจงพยายามตัดกระแสตัณหา จงบรรเทากามเสียเถิดพราหมณ ฯ
มุนีไมละกาม ยอมไมเขาถึงความที่จิตแนวแนได ฯ
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ถาบุคคลจะพึงทําความเพียร พึงทําความเพียรนั้นจริงๆ พึงบากบั่น
ทําความเพียรนั้นใหมั่น เพราะวาการบรรพชาที่ปฏิบัติยอ หยอน ยิ่ง
เรี่ยรายโทษดุจธุลี ฯ
ความชั่วไมทําเสียเลยประเสริฐกวา ความชัว่ ยอมเผาผลาญในภายหลัง ฯ
ก็กรรมใดทําแลว ไมเดือดรอนในภายหลัง กรรมนั้นเปนความดี ทําแลว
ประเสริฐกวา หญาคาอันบุคคลจับไมดี ยอมบาดมือนั่นเองฉันใด ฯ
ความเปนสมณะ อันบุคคลปฏิบัติไมดี ยอมฉุดเขาไปเพื่อ เกิดในนรก
ฉันนั้น ฯ
กรรมอันยอหยอนอยางใดอยางหนึ่ง วัตรอันใดที่เศราหมอง และ
พรหมจรรยทนี่ ารังเกียจ ทั้งสามอยางนั้น ไมมีผลมาก ฯ
ตายนเทวบุตร ครั้นไดกลาวดังนีแ้ ลว ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลว
อันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
[๒๔๐] ครั้งนั้น โดยลวงราตรีนั้นแลว พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ ทั้งหลายมาวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ เทวบุตรนามวาตายนะ ผูเปนเจาลัทธิ มาแตกอน เมื่อราตรี
ปฐมยามสิ้นไป มีวรรณอันงามยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง เขามาหาเราถึง
ที่อยู ครั้นแลว ก็อภิวาทเราแลว ไดยนื อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ตายนเทวบุตร ยืนอยู ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดภาษิต คาถาเหลานี้ในสํานักของเราวา
ทานจงพยายามตัดกระแสตัณหา จงบรรเทากามเสียเถิดพราหมณ
มุนีไมละกาม ยอมไมเขาถึงความที่จิตแนวแนได ฯ
ถาบุคคลจะพึงทําความเพียร พึงทําความเพียรนั้นจริงๆ พึงบากบั่น
ทําความเพียรนั้นใหมั่น เพราะวาการบรรพชาที่ปฏิบัติยอ หยอน ยิ่ง
เรี่ยรายโทษดุจธุลี ฯ
ความชั่ว ไมทาํ เสียเลยประเสริฐกวา ความชั่วยอมเผาผลาญในภายหลัง ฯ
ก็กรรมใดทําแลวไมเดือดรอนในภายหลัง กรรมนั้นเปนความดี ทําแลว
ประเสริฐกวา หญาคาอันบุคคลจับไมดี ยอมบาดมือนั่นเอง ฉันใด ฯ
ความเปนสมณะ อันบุคคลปฏิบัติไมดี ยอมฉุดเขาไปเพือ่ เกิดในนรก
ฉันนั้น ฯ
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กรรมอันยอหยอนอยางใดอยางหนึ่ง วัตรอันใดที่เศราหมอง และ
พรหมจรรยทนี่ ารังเกียจ ทั้งสามอยางนั้น ไมมีผลมาก ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตายนเทวบุตรครั้นไดกลาวดังนีแ้ ลว ก็อภิวาทเรา ทําประทักษิณแลว
อันตรธานไปในที่นั้นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงศึกษา จงเลาเรียน จงทรงจําตายนคาถาไว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตายนคาถาประกอบ ดวยประโยชน เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย ฯ
จันทิมสูตรที่ ๙
[๒๔๑] พระผูมีพระภาคประทับ ... เขตพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้น จันทิมเทวบุตร
ถูกอสุรินทราหูเขาจับแลว ครั้งนั้นจันทิมเทวบุตรระลึกถึงพระผูมีพระภาค ไดภาษิตคาถานี้ในเวลา
นั้นวา
ขาแตพระพุทธเจา ผูแกลวกลา ขอความนอบนอมจงมีแดพระองค
พระองคเปนผูห ลุดพนแลวในธรรมทั้งปวง ขาพระองคถึงเฉพาะแลว
ซึ่งฐานะอันคับขัน ขอพระองคจงเปนที่พึ่งแหงขาพระองคนั้น ฯ
[๒๔๒] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค ทรงปรารภจันทิมเทวบุตรไดตรัส กะอสุรินทราหู
ดวยพระคาถาวา
จันทิมเทวบุตร ถึงตถาคตผูเปนพระอรหันต วาเปนทีพ่ ึ่ง ดูกรราหู
ทานจงปลอยจันทิมเทวบุตร พระพุทธเจาทัง้ หลายเปนผูอนุเคราะห
แกโลก ฯ
[๒๔๓] ลําดับนั้นอสุรินทราหู ปลอยจันทิมเทวบุตรแลว มีรูปอันกระหืดกระหอบ
เขาไปหาอสุรินทเวปจิตติถึงที่อยู ครั้นแลวก็เปนผูเศราสลด เกิดขนพอง ไดยนื อยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ฯ
[๒๔๔] อสุรินทเวปจิตติ ไดกลาวกะอสุรินทราหู ผูยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ดวยคาถาวา
ดูกรราหู ทําไมหนอ ทานจึงกระหืดกระหอบปลอยพระจันทรเสีย
ทําไมหนอ ทานจึงมีรูปสลด มายืนกลัวอยู ฯ
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[๒๔๕] อสุรินทราหูกลาววา
ขาพเจาถูกขับดวยคาถาของพระพุทธเจา หากขาพเจาไมพึงปลอยจันทิม
เทวบุตร ศีรษะของขาพเจาพึงแตกเจ็ดเสีย่ งมีชีวิตอยู ก็ไมพึงไดรับ
ความสุข ฯ
สุริยสูตรที่ ๑๐
[๒๔๖] ก็โดยสมัยนัน้ สุริยเทวบุตร ถูกอสุรินทราหูเขาจับแลว ครั้งนั้น สุริย
เทวบุตร ระลึกถึงพระผูมีพระภาค ไดกลาวคาถานี้ในเวลานั้นวา
ขาแตพระพุทธเจา ผูแกลวกลา ขอความนอบนอมจงมีแดพระองค
พระองคเปนผูห ลุดพนแลวในธรรมทั้งปวง ขาพระองคถึงเฉพาะแลวซึ่ง
ฐานะอันคับขัน ขอพระองคจงเปนที่พึ่งแหงขาพระองคนนั้ ฯ
[๒๔๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงปรารภสุริยเทวบุตรไดตรัสกะอสุรินทราหูดวย
พระคาถาวา
สุริยเทวบุตร ถึงตถาคตผูเปนพระอรหันต วาเปนที่พึง ดูกรราหู ทาน
จงปลอยสุริยะ พระพุทธเจาทั้งหลาย เปนผูอนุเคราะหแกโลก สุริยะ
ใดเปนผูสองแสง กระทําความสวางในที่มดื มิด มีสัณฐานเปนวงกลม
มีเดชสูง ดูกรราหู ทานอยากลืนกินสุริยะนัน้ ผูเที่ยวไปในอากาศ
ดูกรราหู ทานจงปลอยสุริยะ ผูเปนบุตรของเรา ฯ
[๒๔๘] ลําดับนั้น อสุรินทราหู ปลอยสุริยเทวบุตรแลว มีรูปอันกระหืดกระหอบ
เขาไปหาอสุรินทเวปจิตติถึงที่อยู ครั้นแลวก็เปนผูเศราสลด เกิดขนพอง ไดยนื อยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ฯ
[๒๔๙] อสุรินทเวปจิตติ ไดกลาวกะอสุรินทราหู ผูยืนอยู ณ ที่ ควรสวนขางหนึ่ง
ดวยคาถาวา
ดูกรราหู ทําไมหนอ ทานจึงกระหืดกระหอบ ปลอยพระสุริยะเสีย
ทําไมหนอ ทานจึงมีรูปเศราสลด มายืนกลัวอยู ฯ
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[๒๕๐] อสุรินทราหู กลาววา
ขาพเจาถูกขับดวยคาถาของพระพุทธเจา ถาขาพเจาไมพึงปลอยพระสุริยะ
ศีรษะของขาพเจาพึงแตกเจ็ดเสี่ยง มีชีวิตอยู ก็ไมพึงไดรับความสุข ฯ
จบ วรรคที่ ๑
______________________________
รวมพระสูตรในวรรคที่ ๑ นี้ มี ๑๐ สูตร คือ ปฐมกัสสปสูตรที่ ๑ ทุติยกัสสปสูตร
ที่ ๒ มาฆสูตรที่ ๓ มาคธสูตรที่ ๔ ทามลิสูตรที่ ๕ กามทสูตร ที่ ๖ ปญจาลจัณฑสูตรที่ ๗
ตายนสูตรที่ ๘ จันทิมสูตรที่ ๙ และสุริยสูตรที่ ๑๐ ฯ
_____________________________
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อนาถปณฑิกวรรคที่ ๒
จันทิมสสูตรที่ ๑
[๒๕๑] พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเชตวัน อารามของทาน อนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น จันทิมสเทวบุตร เมื่อปฐมยามสิ้นไปแลว มีวรรณงามยิ่งนัก
ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปเฝา พระผูมีพระภาคถึงทีป่ ระทับ ครั้นแลวก็ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาค แลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๒๕๒] จันทิมสเทวบุตร ยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว ได กลาวคาถานี้ ใน
สํานักพระผูมพี ระภาควา
ก็ชนเหลาใด เขาถึงฌาน มีจิตเปนสมาธิ มีปญญา มีสติชนเหลา
นั้น จักถึงความสวัสดี ประดุจเนื้อในชวากเขา ไรริ้นยุง ฉะนั้น ฯ
[๒๕๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ก็ชนเหลาใด เขาถึงฌาน ไมประมาท ละกิเลสได ชนเหลานั้น จัก
ถึงฝงประดุจปลา ทําลายขายไดแลว ฉะนั้น ฯ
เวณฑุสูตรที่ ๒
[๒๕๔] เวณฑุเทวบุตร ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาว คาถานี้ ใน
สํานักพระผูมพี ระภาควา
ชนเหลาใด นั่งใกลพระสุคต ประกอบตนในศาสนาของพระโคดม ไม
ประมาทแลว ศึกษาตามอยู ชนเหลานั้นถึงความสุขแลวหนอ ฯ
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[๒๕๕] พระผูม ีพระภาคตรัสวา
ชนเหลาใด เปนผูเพงพินจิ ศึกษาตามในขอสั่งสอน อันเรากลาวไว
แลว ชนเหลานั้น ไมประมาทอยูในกาล ไมพึงไปสูอํานาจแหงมัจจุ ฯ
ทีฆลัฏฐิสูตรที่ ๓
[๒๕๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน อันเปนที่ ใหเหยื่อแกกระแต
เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น ทีฆลัฏฐิเทวบุตร เมื่อ ราตรีปฐมยามสิ้นไปแลว มีวรรณอันงาม
ยิ่งนัก ยังพระวิหารเวฬุวันทัง้ สิ้นใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว
ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ไดยนื อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๒๕๗] ทีฆลัฏฐิเทวบุตร ยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาว คาถานี้ ใน
สํานักพระผูมพี ระภาควา
ภิกษุพึงเปนผูม ีปกติเพงพินจิ มีจิตหลุดพนแลว พึงหวังความไมเกิดขึน้
แหงหทัย รูความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหงโลกแลว มีใจดี อัน
ตัณหาและทิฐไิ มอิงอาศัยแลว มีคุณขอนัน้ เปนอานิสงส ฯ
นันทนสูตรที่ ๔
[๒๕๘] นันทนเทวบุตร ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
ดวยคาถาวา
ขาแตพระโคดม ผูมีพระปญญากวางขวาง ขาพระองคขอทูลถามพระองค
ถึงญาณทัสสนะ อันไมเวียนกลับแหงพระผูมีพระภาค บัณฑิตทั้งหลาย
เรียกบุคคลชนิดไรวา เปนผูมีศีล เรียกบุคคลชนิดไรวา เปนผูมีปญญา
บุคคลชนิดไรลวงทุกขอยูได เทวดาทั้งหลาย บูชาบุคคลชนิดไร ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาที่ 67
[๒๕๙] พระผูม ีพระภาคตรัสตอบวา
บุคคลใด มีศีล มีปญญา มีตนอบรมแลว มีจติ ตั้งมั่นยินดีในฌาน
มีสติ เขาปราศจากความโศกทั้งหมด ละไดขาดมีอาสวะสิน้ แลว ทรง
ไวซึ่งรางกายมีในที่สุด บัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคลชนิดนั้นวา เปน
ผูมีศีล เรียกบุคคลชนิดนั้นวาเปนผูมีปญญา บุคคลชนิดนั้นลวง
ทุกขอยูได เทวดาทั้งหลายบูชาบุคคลชนิดนั้น ฯ
จันทนสูตรที่ ๕
[๒๖๐] จันทนเทวบุตร ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ได กราบทูลพระผูมีพระ
ภาคดวยคาถาวา
บุคคลผูไมเกียจครานทั้งกลางคืนและกลางวัน จะขามโอฆะไดอยางไรสิ
ใครจะไมจมในหวงน้ําลึก อันไมมีที่พึ่งพิงไมมีที่ยึดเหนีย่ ว ฯ
[๒๖๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา
บุคคลผูสมบูรณดว ยศีล ในกาลทุกเมื่อ มีปญญา มีใจตั้งมั่นดีแลว
ปรารภความเพียร มีตนสงไปแลว ยอมขามโอฆะที่ขามไดยาก เขาเวน
ขาดแลวจากกามสัญญา ลวงรูปสัญโญชนได มีภพเปนที่เพลิดเพลิน
สิ้นไปแลว ยอมไมจมในหวงน้ําลึก ฯ
วาสุทัตตสูตรที่ ๖
[๒๖๒] วาสุทัตตเทวบุตร ยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว ได กลาวคาถานี้ใน
สํานักพระผูมพี ระภาควา
ภิกษุพึงมีสติเพื่อละกามราคะ งดเวนเสีย ประดุจบุคคลถูกแทงดวยหอก
ประดุจบุคคลถูกไฟไหมศีรษะอยู ฯ
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[๒๖๓] พระผูม ีพระภาคตรัสวา
ภิกษุพึงมีสติเพื่อการละสักกายทิฏฐิ งดเวนเสีย ประดุจบุคคลถูกแทง
ดวยหอก ประดุจบุคคลถูกไฟไหมศีรษะอยู ฯ
สุพรหมสูตรที่ ๗
[๒๖๔] สุพรหมเทวบุตร ยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมี
พระภาคดวยคาถาวา
จิตนี้สะดุงอยูเปนนิตย ใจนีห้ วาดเสียวอยูเปนนิตย ถาเมือ่ กิจทั้งหลาย
ยังไมเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแลวก็ตาม ถาความไมสะดุงกลัวมีอยู ขา
พระองคทูลถามแลว ขอจงตรัสบอกขอนั้นแกขาพระองค ฯ
[๒๖๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา
นอกจากปญญาและความเพียร นอกจากความสํารวมอินทรีย นอกจาก
ความสละวางโดยประการทัง้ ปวง เรายังไมเห็นความสวัสดีแหงสัตว
ทั้งหลาย ฯ
สุพรหมเทวบุตรไดกลาวดังนี้แลว ฯลฯ ก็อันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
กกุธสูตรที่ ๘
[๒๖๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระอัญชนวัน สถานพระราชทานอภัยแกเนื้อ
เขตเมืองสาเกต ครั้งนั้น กกุธเทวบุตร เมื่อราตรีปฐมยามสิ้นไปแลว มีวรรณงามยิ่งนัก
ยังอัญชนวันทัง้ สิ้นใหสวาง เขาไปเฝา พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว ก็ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว ได ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๒๖๗] กกุธเทวบุตร ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูล พระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระสมณะ พระองคทรงยินดีอยูห รือ ฯ
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พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรผูมีอายุ เราไดอะไรจึงจะยินดี ฯ
กกุธเทวบุตรกราบทูลวา ขาแตพระสมณะ ถาอยางนั้นพระองคทรงเศราโศกอยูหรือ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรผูมีอายุ เราเสื่อมอะไรจึงจะเศราโศก ฯ
กกุธเทวบุตรกราบทูลวา ขาแตพระสมณะ ถาอยางนั้นพระองคไมทรงยินดีเลย ไมทรง
เศราโศกเลยหรือ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา เปนเชนนั้นผูมีอายุ ฯ
[๒๖๘] กกุธเทวบุตร กราบทูลวา
ขาแตภิกษุ พระองคไมมีทุกขบางหรือ ความเพลิดเพลินไมมีบางหรือ
ความเบื่อหนายไมครอบงําพระองคผูประทับนั่งแตพระองคเดียวบางหรือ ฯ
[๒๖๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรทานผูอันคนบูชา เราไมมีทุกขเลย และความเพลิดเพลินก็ไมมี
อนึ่ง ความเบื่อหนาย ก็ไมครอบงําเราผูนั่งแตผูเดียว ฯ
[๒๗๐] กกุธเทวบุตรกราบทูลวา
ขาแตภิกษุ ทําไมพระองคจึงไมมีทุกข ทําไมความเพลิดเพลินจึงไมมี
ทําไมความเบือ่ หนาย จึงไมครอบงําพระองคผูนั่งแตผูเดียว ฯ
[๒๗๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ผูมีทุกขนั่นแหละ จึงมีความเพลิดเพลิน ผูมคี วามเพลิดเพลินนั่นแหละ
จึงมีทุกข ภิกษุยอมเปนผูไมมคี วามเพลิดเพลินไมมีทุกข ทานจงรูอยาง
นี้เถิด ผูมีอายุ ฯ
[๒๗๒] กกุธเทวบุตรกราบทูลวา
นานหนอ ขาพระองคจึงพบเห็นภิกษุ ผูเปนพราหมณดับรอบแลว
ไมมีความเพลิดเพลิน ไมมีทกุ ข ขามพนเครื่องของในโลกแลว ฯ
อุตตรสูตรที่ ๙
[๒๗๓] ราชคฤหนิทาน ฯ อุตตรเทวบุตร ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขาง หนึ่งแลว ได
กลาวคาถานี้ ในสํานักพระผูม ีพระภาควา
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ชีวิตมีอายุนอย ถูกชราตอนเขาไป ชีวิตที่ถูกชราตอนเขาไปแลว ยอม
ไมมีที่ตานทาน บุคคลเห็นภัยในมรณะนี้แลวพึงทําบุญอันจะนําความ
สุขมาให ฯ
[๒๗๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ชีวิตมีอายุนอย ถูกชราตอนเขาไป ชีวิตที่ถูกชราตอนเขาไปแลว ยอม
ไมมีที่ตานทาน ผูเห็นภัยในความตายนี้ พึงละโลกามิสเสีย มุงตอ
สันติ ฯ
อนาถปณฑิกสูตรที่ ๑๐
[๒๗๕] อนาถบิณฑิกเทวบุตร ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวคาถา
เหลานี้ ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ก็พระเชตวันนีน้ ั้น อันหมูแ หงทานผูแสวงคุณพํานักอยู พระธรรมราชา
ก็ประทับอยูแ ลว เปนที่ใหเกิดปติแกขาพระองค ฯ
สัตวทั้งหลาย ยอมบริสุทธิ์ดวยสวน ๕ นี้ คือ กรรม วิชชา ธรรม
ศีล และชีวิตอันอุดม หาใชบริสุทธิ์ดวยโคตรหรือทรัพยไม ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ บุรุษผูเปนบัณฑิต เมือ่ เล็งเห็นประโยชนของตน
พึงเลือกเฟนธรรมโดยแยบคายอยางนี้ จึงจะบริสุทธิ์ในธรรมนั้น พระ
สารีบุตรรูปเดียวเทานั้น เปนผูประเสริฐดวยปญญา ศีล และธรรม
เครื่องสงบระงับ ภิกษุใดเปนผูถึงซึ่งฝง ภิกษุนั้นก็มที านพระสารีบุตร
นั้นเปนอยางเยี่ยม ฯ
อนาถบิณฑิกเทวบุตร ครัน้ ไดกลาวดังนีแ้ ลว ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทํา
ประทักษิณแลวอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
[๒๗๖] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค เมือ่ ลวงราตรีนั้นแลว จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา
วา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เมื่อคืนนี้เทวบุตรองคหนึ่ง เมื่อราตรี ปฐมยามสิ้นไปแลว มีวรรณงาม
ยิ่งนัก ยังวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง เขามาหาเราถึงที่อยู ครั้นแลว ก็อภิวาทเราแลว ได
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ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เทวบุตรนั้น ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาว
คาถาเหลานี้ในสํานัก เราวา
ก็พระเชตวันนีน้ ั้น อันหมูแ หงทานผูแสวงคุณพํานักอยูพระธรรมราชา
ก็ประทับอยูแ ลว เปนที่ใหเกิดปติแกขาพระองค ฯ
สัตวทั้งหลายยอมบริสุทธิ์ดวยสวน ๕ นี้ คือ กรรม วิชชา ธรรม ศีล
และชีวิตอันอุดม หาใชบริสทุ ธิ์ดวยโคตรหรือทรัพยไม ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ บุรุษผูเปนบัณฑิต เมือ่ เล็งเห็นประโยชนของตน
พึงเลือกเฟนธรรมโดยแยบคายอยางนี้ จึงจะบริสุทธิ์ในธรรมนั้น พระ
สารีบุตรรูปเดียวเทานั้น เปนผูประเสริฐ ดวยปญญา ศีล และธรรม
เครื่องสงบระงับ ภิกษุใดเปนผูถึงซึ่งฝง ภิกษุนั้นก็มที านพระสารีบุตร
นั้นเปนอยางเยี่ยม ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวบุตรนั้นครั้นไดกลาวดังนีแ้ ลว ก็อภิวาทเรา ทําประทักษิณแลว อันตรธาน
ไปในที่นนั้ เอง ฯ
[๒๗๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เทวบุตรนั้นเห็นจะเปนอนาถบิณฑิกเทวบุตรแน อนาถบิณฑิก
คฤหบดีไดเลื่อมใสยิ่งนักในทานพระสารีบุตร ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ถูกละๆ ดูกรอานนท ขอที่จะพึง ถึงดวยการนึกคิด
มีประมาณเพียงใดนั้น เธอถึงแลว ดูกรอานนท ก็เทวบุตรนั้น คือ อนาถบิณฑิกเทวบุตร ฯ
จบ อนาถบิณฑิกวรรคที่ ๒
___________________________________
รวมพระสูตรในอนาถบิณฑิกวรรคที่ ๒ นี้มี ๑๐ สูตร คือ จันทิมสสูตรที่ ๑ เวณฑุสูตร
ที่ ๒ ทีฆลัฏฐิสูตรที่ ๓ นันทนสูตรที่ ๔ จันทนสูตรที่ ๕ วาสุทัตตสูตรที่ ๖ สุพรหมสูตรที่ ๗
กกุธสูตรที่ ๘ อุตตรสูตรที่ ๙ และ อนาถบิณฑิกสูตรที่ ๑๐ ฯ
________________________________
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นานาติตถิยวรรคที่ ๓
สิวสูตรที่ ๑
[๒๗๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น เมื่อปฐมยามลวงแลว สิวเทวบุตร มีวรรณะงามยิ่งนัก
ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปเฝา พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว จึงถวาย
อภิวาทพระผูม ีพระภาคแลวไดยืน อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๒๗๙] สิวเทพบุตร ครั้นยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาว คาถาเหลานี้ ใน
สํานักพระผูมพี ระภาควา
บุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษ ควรทําความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษ
บุคคลรูทั่วถึงพระสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว เปนผูประเสริฐ ไม
เปนผูตกต่ํา บุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเทานั้น ควรทําความ
สนิทสนมกับพวกสัตบุรุษ บุคคลรูทั่วถึงพระสัทธรรมของพวกสัตบุรุษ
แลว ยอมไดปญ
 ญา ไมคลาดเปนอยางอื่น บุคคลควรสมาคมกับพวก
สัตบุรุษเทานัน้ ควรทําความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษ บุคคลรูทั่วถึง
พระสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว ยอมไมเศราโศกในทามกลางแหง
ความเศราโศกบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเทานั้น ควรทําความ
สนิทสนมกับพวกสัตบุรุษ บุคคลรูทั่วถึงพระสัทธรรมของพวกสัตบุรุษ
แลวยอม รุงโรจนในทามกลางหมูญาติ บุคคลควรสมาคมกับพวก
สัตบุรุษเทานัน้ ควรทําความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษ เหลาสัตวรูทั่ว
ถึงพระสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลวยอมถึงสุคติ บุคคลควรสมาคม
กับพวกสัตบุรุษเทานั้น ควรทําความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษ เหลา
สัตวรูทั่วถึงพระสัทธรรมของพวกสัตบุรษุ แลว ยอมยืนยงตลอดไป ฯ
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[๒๘๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสตอบสิวเทวบุตรดวยพระคาถาวา
บุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเทานั้น ควรทําความสนิทสนมกับพวก
สัตบุรุษ บุคคลรูทั่วถึงสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว ยอมพนจากทุกข
ทั้งปวง ฯ
เขมสูตรที่ ๒
[๒๘๑] เขมเทพบุตร ครั้นยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลวไดกลาวคาถาเหลานี้
ในสํานักพระผูมีพระภาควา
คนพาลผูมีปญญาทราม ยอมประพฤติกับตนเองดังศัตรู ยอมทํากรรม
ลามกอันอํานวยผลเผ็ดรอน บุคคลทํากรรมใดแลว ยอมเดือดรอนภาย
หลัง มีหนานองดวยน้ําตารองไหอยู เสวยผลแหงกรรมใด กรรมนั้น
ทําแลวไมดเี ลย บุคคลทํากรรมใดแลว ไมเดือดรอนในภายหลัง มี
หัวใจแชมชืน่ เบิกบานเสวยผลแหงกรรมใด กรรมนั้นทําแลวเปนการดี
บุคคลรูกรรมใดวาเปนประโยชนแกตน ควรรีบลงมือกระทํากรรมนั้น
ทีเดียว อยาพยายามเปนนักปราชญเจาความคิด ดวยความคิดอยางพอคา
เกวียน พอคาเกวียนละหนทางสายใหญที่เรียบรอยสม่ําเสมอเสีย แวะ
ไปสูทางที่ขรุขระ เพลาก็หกั สะบั้นซบเซา ฉันใดบุคคลละทิ้งธรรม
หันไปประพฤติตามอธรรม ก็ฉันนั้น เปนคนเขลาเบาปญญา ดําเนิน
ไปสูทางมฤตยูซบเซาอยู เหมือนพอคาเกวียนมีเพลาเกวียนหักแลว
ฉะนั้น ฯ
เสรีสูตรที่ ๓
[๒๘๒] เสรีเทพบุตร ครั้นยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลวไดกลาวคาถาทูลถวาย
พระผูมีพระภาควา
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เทวดาและมนุษยทั้งสองพวก ตางก็พอใจอาหารดวยกันทั้งนั้น เออ
ก็ผูที่ไมพอใจอาหารชื่อวายักษโดยแท ฯ
[๒๘๓] พระผูมีพระภาคไดตรัสตอบเสรีเทพบุตร ดวยพระคาถาวา
ชนเหลาใดมีใจผองใส ใหขาวและน้ําดวยศรัทธา ขาวและน้ํานั้นแล
ยอมพะนอเขาทั้งในโลกนี้และโลกหนา เพราะเหตุนั้น สมควรเปลื้อง
ความเหนียวแนนเสีย ครอบงํามลทินของใจเสีย พึงใหทาน บุญเทานั้น
ยอมเปนที่พึ่งของเหลาสัตวในโลกหนา ฯ
[๒๘๔] ส. นาอัศจรรยพระเจาขา ไมเคยมีมา พระเจาขา พระดํารัสนี้ พระผูมีพระภาค
ตรัสแจมแจงแลว
ชนเหลาใดมีใจผองใส ใหขาวและน้ําดวยศรัทธา ขาวและน้ํานั้นแล
ยอมพะนอเขาทั้งในโลกนี้และโลกหนา เพราะเหตุนั้น สมควรเปลื้อง
ความเหนียวแนนเสีย ครอบงํามลทินของใจเสีย พึงใหทาน บุญ
เทานั้นเปนทีพ่ งึ่ ของเหลาสัตวในโลกหนา ฯ
[๒๘๕] ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องเคยมีมาแลว หมอมฉันไดเปน พระเจาแผนดิน
มีนามวาเสรี เปนทายก เปนทานบดี เปนผูก ลาวชมการใหทานที่ประตูทั้ง ๔ ดาน หมอมฉัน
ไดใหทานแกสมณพราหมณ คนกําพรา คนเดินทางไกล วณิพกและยาจกทั้งหลาย ครั้นตอมา
พวกฝายในพากันเขาไปหาหมอมฉัน ไดพูดปรารภขึ้นวา พระองคทรงบําเพ็ญทาน แตพวก
หมอมฉันไมไดให ทาน เปนการชอบที่พวกหมอมฉันจะไดอาศัยใตฝาละอองธุลีพระบาทใหทาน
กระทําบุญบาง หมอมฉันจึงคิดเห็นวา เราเองก็เปนทายก เปนทานบดี เปนผูกลาว ชมการ
ใหทาน เมื่อมีผูพูดวา พวกหมอมฉันจะใหทาน เราจะวาอะไร แลวจึงมอบ ประตูดานแรก
ใหแกพวกฝายในไป เขาพากันใหทานในทีน่ ั้น ทานของหมอมฉันก็ลดไป ขาแตพระองคผูเจริญ
ครั้นตอมา พวกกษัตริยพระราชวงศพากันเขาไปหาหมอมฉัน ไดพูดปรารภขึ้นวา พระองคทรง
บําเพ็ญทาน พวกฝายในก็บําเพ็ญทาน แตพวกขาพระพุทธเจาไมไดใหทาน เปนการชอบที่
พวกขาพระพุทธเจาจะไดอาศัยใต ฝาละอองธุลีพระบาทกระทําบุญบาง หมอมฉันก็คิดเห็นวา
เราเองก็เปนทายก เปนทานบดี เปนผูกลาวชมการใหทาน เมื่อมีผูพูดวา พวกขาพระพุทธเจา
จะใหทานเราจะ วาอะไร แลวจึงมอบประตูดานที่สองใหแกพวกกษัตริยพระราชวงศไป พวก
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กษัตริย พระราชวงศตางก็พากันใหทานในที่นั้น ทานของหมอมฉันก็ลดไป ขาแตพระองคผูเจริญ
ครั้นตอมา พวกพลกาย (ขาราชการฝายทหาร) เขาไปหาหมอมฉันไดพดู ปรารภ ขึ้นวา พระองค
ก็ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล พวกฝายในก็ทรงบําเพ็ญพระกุศล พวกกษัตริยพระราชวงศก็ทรง
บําเพ็ญพระกุศล พวกขาพระพุทธเจามิไดใหทาน เปนการชอบที่พวกขาพระพุทธเจาจะไดอาศัย
ใตฝาละอองธุลีพระบาทใหทานกระทํา
บุญบาง หมอมฉันจึงคิดเห็นวา เราเองก็เปนทายก
เปนทานบดี เปนผู กลาวชมการใหทาน เมื่อมีผูพูดวา พวกขาพระพุทธเจาจะใหทาน เราจะ
วาอะไร แลวจึงมอบประตูดานที่สามใหพวกพลกายไป เขาก็พากันใหทานใน ที่นนั้ ทาน ของ
หมอมฉันก็ลดไป ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้นตอมา มีพวกพราหมณ คฤหบดี (ขาราชการ
ฝายพลเรือน) เขาไปหาหมอมฉันไดพูดปรารภขึ้นวา พระองค ก็ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล
พวกฝายในก็ทรงบําเพ็ญพระกุศล พวกกษัตริยพระราช วงศก็ทรงบําเพ็ญพระกุศล พวกขาราชการ
ฝายทหารก็ใหทาน แตพวกขาพระพุทธเจา ไมไดใหทาน เปนการชอบทีพ่ วกขาพระพุทธเจาจะได
อาศัยใตฝาละอองธุลีพระบาท ใหทานกระทําบุญบาง หมอมฉันจึงคิดเห็นวา เราเองก็เปน
ทายก เปนทานบดี เปน ผูกลาวชมการใหทาน เมื่อมีผูพดู วา พวกขาพระพุทธเจาจะใหทาน
เราจะวาอะไร แลวจึงมอบประตูดานที่สี่ใหพวกพราหมณคฤหบดีไป เขาตางก็พากันใหทาน
ในที่นั้น ทานของหมอมฉันก็ลดไป ขาแตพระองคผูเจริญ พวกเจาหนาที่ ทั้งหลายตางพากัน
เขาไปหาหมอมฉัน ไดทูลสนองขึ้นวา บัดนี้พระองคจะไมทรง บําเพ็ญทานในที่ไหนๆ อีกหรือ
เมื่อเขาทูลอยางนี้ หมอมฉันจึงกลาวตอบไปวาทานทั้งหลาย ถาอยางนัน้ ในทองถิ่นชนบท
นอกๆ ออกไป มีรายไดใดๆ เกิดขึ้น พวกทานจงรวบรวมสงเขาไปในเมือง (เขาทอง
พระคลัง) เสียกึ่งหนึ่ง อีกกึ่งหนึ่งพวกทานจงใหทานแกสมณพราหมณ คนกําพรา คนเดิน
ทางไกล วณิพกและยาจกทั้งหลายในชนบทนั้นเถิด (เปนเชนดังกราบบังคมทูลถวายนีแ้ หละ
พระเจาขา) หมอมฉันจึงยังไมถึงที่สุดแหงบุญที่ไดบําเพ็ญไว แหงกุศลที่ได กอสรางไวตลอด
กาลนานอยางนี้ โดยที่จะมาคํานึงถึงวา เทานี้เปนบุญพอแลว เทานี้เปนผลของบุญพอแลว
หรือเทานี้ที่เราพึงตั้งอยูในสามัคคีธรรม (คือพรอม เพรียงรวมทําบุญกับเขาพอแลว) ฯ
[๒๘๖] นาอัศจรรย พระเจาขา ไมเคยมีมา พระเจาขา พระดํารัสนี้ พระผูมีพระภาค
ตรัสแจมแจงแลว
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ชนเหลาใดมีใจผองใส ใหขาวและน้ําดวยศรัทธา ขาวและน้ํานั้นแล
ยอมพะนอเขาทั้งในโลกนี้และโลกหนา เพราะเหตุนั้น สมควรเปลื้อง
ความเหนียวแนนเสีย ครอบงํามลทินของใจเสีย พึงใหทาน บุญ
เทานั้นยอมเปนที่พึ่งของเหลาสัตวในโลกหนา ฯ
ฆฏิการสูตรที่ ๔
[๒๘๗] ฆฏิการเทพบุตร ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ได กลาวคาถานี้
ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ภิกษุ ๗ รูป ผูเขาถึงพรหมโลกชื่อวาอวิหาเปนผูหลุดพนแลวสิ้นราคะ
โทสะแลว ขามพนเครื่องของตางๆ ในโลกเสียไดแลว ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา
ก็ภิกษุเหลานัน้ คือใครบางผูขามพนเครื่องของเปนบวงมารอันแสนยาก
ที่ใครๆ จะขามพนได ละกายของมนุษยแลวกาวลวงเครื่องประกอบ
อันเปนทิพย ฯ
ฆฏิการเทพบุตรกราบทูลวา
คือ ทานอุปกะ ๑ ทานผลคัณฑะ ๑ ทานปุกกุสาติ ๑ รวมเปน ๓ ทาน
ทานภัททิยะ ๑ ทานขัณฑเทวะ ๑ ทานพาหุรัคคิ ๑ ทานลิงคิยะ ๑
(รวมเปน ๗ ทาน) ทานเหลานั้นลวนแตละกายของมนุษย กาวลวง
เครื่องประกอบอันเปนทิพยไดแลว ฯ
[๒๘๘] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา
ทานเปนคนมีความฉลาด กลาวสรรเสริญภิกษุเหลานั้น ผูละบวงมาร
ไดแลว ภิกษุเหลานั้นรูทั่วถึงธรรมของใคร จึงไดตัดเครือ่ งผูกคือภพ
เสียได ฯ
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[๒๘๙] ฆ. ทานเหลานั้นรูทวั่ ถึงธรรมของผูใดจึงตัดเครือ่ งผูกคือภพเสียได ผูนนั้
นอกจากพระผูมีพระภาค และธรรมนั้นนอกจากพระศาสนาของพระองค
แลวเปนไมมี ฯ
นามและรูปดับไมเหลือในธรรมใด ทานเหลานั้นไดรูธรรมนั้นในพระ
ศาสนานี้ จึงตัดเครื่องผูกคือภพได ฯ
[๒๙๐] พ. ทานกลาววาจาลึก รูไดยาก เขาใจใหดีไดยากทานรูทั่วถึงธรรม
ของใคร จึงกลาววาจาเชนนีไ้ ด ฯ
[๒๙๑] ฆ. ครั้งกอนขาพเจาเปนชางหมอ ทําหมออยูในเวภฬิงคชนบท เปน
ผูเลี้ยงดูมารดาบิดา เปนอุบาสกของพระกัสสปพุทธเจา เวนขาดจาก
เมถุนธรรม ประพฤติพรหมจรรย ไมมีอามิส ไดเคยเปนคนรวมบานกับ
พระองคทั้งเคยไดเปนสหายของพระองคในปางกอน ขาพเจารูจักภิกษุ
ทั้ง ๗ รูปเหลานี้ ผูหลุดพนแลว สิ้นราคะ โทสะแลวขามพนเครื่อง
ของตางๆ ในโลกไดแลว ฯ
[๒๙๒] พ. แน นายชางหมอ ทานพูดอยางใดก็ไดเปนจริงแลว อยางนั้นใน
กาลนั้น ครั้งกอนทานเปนชางหมอ ทําหมออยูในเวภฬิงคชนบท เปน
ผูเลี้ยงดูมารดาบิดา เปนอุบาสกของพระกัสสปพุทธเจา งดเวนจาก
เมถุนธรรม ประพฤติพรหมจรรย ไมมีอามิส ไดเปนคนเคยรวมบานกัน
กับเรา ทั้งไดเคยเปนสหายของเราในปางกอน ฯ
พระสังคีติกาจารยกลาววา
สหายเกาทั้งสอง ผูมีตนอันอบรมแลว ทรงไวซึ่งสรีระมีในที่สุด
ไดมาพบกันดวยอาการอยางนี้ ฯ
ชันตุสูตรที่ ๕
[๒๙๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
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สมัยหนึ่ง ภิกษุเปนจํานวนมากอยูในกุฎีอนั ตั้งอยูในปาขางเขาหิมวันต แควนโกศล
เปนผูฟุงซาน เยอหยิ่ง โอนเอน ปากกลา วาจาสามหาว มีสติ ฟนเฟอน ขาดสัมปชัญญะ
ไมมั่นคง มีจติ คิดนอกทาง ประพฤติเยีย่ งคฤหัสถ ฯ
[๒๙๔] วันหนึ่งเปนวันอุโบสก ๑๕ ค่ํา ชันตุเทพบุตรเขาไปหาพวกภิกษุ เหลานัน้ ถึงที่อยู
ครั้นแลวจึงไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นดวยคาถาทั้งหลายวา
ครั้งกอน พวกภิกษุผูเปนสาวกพระโคดมเปนอยูงาย (เลี้ยงงาย) ไมเปน
ผูมักไดแสวงหาบิณฑบาต ไมมักไดทนี่ อนที่นั่ง ฯ
ทานรูวาสิ่งทั้งปวงในโลกเปนของไมเที่ยง กระทําที่สุดแหงทุกขได ฯ
สวนทานเหลานี้ ทําตนใหเปนคนเลี้ยงยากเหมือนชาวบานที่โกงเขากิน
กินๆ แลวก็นอน เที่ยวประจบไปในเรือนของคนอื่น ฯ
ขาพเจาขอทําอัญชลีตอทาน ขอพูดกะทานบางพวกในทีน่ ี้วาพวกทาน
ถูกเขาทอดทิ้งหมดที่พึ่ง เปนเหมือนเปรต ฯ
ที่ขาพเจากลาวนี้หมายเอาบุคคลจําพวกที่ประมาทอยู สวนทานพวกใด
ไมประมาทอยู ขาพเจาขอนมัสการทานพวกนั้น ฯ
โรหิตัสสสูตรที่ ๖
[๒๙๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้นแล เมื่อปฐมยามลวงไปแลว โรหิตัสสเทวบุตรมีวรรณงามยิง่ นัก ยังพระวิหาร
เชตวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว จึงถวายอภิวาทพระผูมี
พระภาคแลว ไดยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ฯ
โรหิตัสสเทพบุตรยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกราบทูล พระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลสถิตอยู ณ ที่ใดหนอ จึงจะไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ
ไมอุปบัติ ขาแตพระองคผูเจริญ อันบุคคลจะอาจบางหรือไม เพื่อทีจ่ ะรู เพื่อที่จะเห็น หรือ
เพื่อที่จะบรรลุที่สุดโลกไดดว ยการเดินทาง ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาที่ 79
[๒๙๖] พ. อาวุโส ที่ใดเปนที่ไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุปบัติ เราไมพูด
ถึงที่นั้นอันเปนที่สุดของโลกวา ควรรู ควรเห็น ควรบรรลุดวยการ เดินทาง ฯ
ร. นาอัศจรรย พระเจาขา ไมเคยมีมา พระเจาขา พระดํารัสนี้พระผูมี พระภาคตรัส
แจมแจง ดังปรากฏวา อาวุโส ที่ใดเปนที่ไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจตุ ิ ไมอุปบัติ เราไม
พูดถึงที่นั้นอันเปนที่สุดของโลกวา ควรรู ควรเห็น ควรบรรลุดวยการเดินทาง ฯ
[๒๙๗] ร. ขาแตพระองคผูเจริญ แตปางกอน ขาพระองคเปนฤาษี ชื่อโรหิตัสสะ
เปนบุตรของอิสสรชน มีฤทธิ์ เหาะไปในอากาศได มีความเร็ว ประดุจอาจารยสอนศิลปธนู
จับธนูมั่น ชาญศึกษา ชํานาญมือ เคยประกวดยิงธนู มาแลว ยิงผานเงาตาลตามขวางไดดว ย
ลูกศรขนาดเบาโดยสะดวกดาย ยางเทาของ ขาพระองคเห็นปานนี้ ประดุจจากมหาสมุทรดานทิศ
บูรพา กาวถึงมหาสมุทรดานทิศ
ประจิม ขาพระองคมาประสงคอยูแตเพียงวา เราจักบรรลุ
ถึงที่สุดของโลกดวยการ เดินทาง ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคประกอบดวยความเร็วขนาดนี้
ดวย ยางเทาขนาดนี้ เวนจากการกิน การขบเคี้ยว และการลิ้มรสอาหาร เวนจากการ ถายอุจจาระ
ปสสาวะ เวนจากระงับความเหน็ดเหนื่อยดวยการหลับนอน มีอายุ ถึงรอยป ดํารงชีพอยูถึง
รอยป เดินทางตลอดรอยป ก็ยังไมถึงที่สุดของโลกได แตมาทํากาลกิริยาเสียในระวาง
นาอัศจรรยนกั พระเจาขา ไมเคยมีมา พระเจาขา พระดํารัสนี้ พระผูม ีพระภาคตรัส
แจมแจงแลว ดังปรากฏวา อาวุโส ที่ใดเปนที่ ไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุปบัติ เราไมพูดถึง
ที่นั้นอันเปนทีส่ ุดของโลก วาควรรู ควรเห็น ควรบรรลุ ดวยการเดินทาง ฯ
[๒๙๘] พ. ดูกรอาวุโส ที่ใดเปนทีไ่ มเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุปบัติ
เราไมพูดถึงทีน่ ั้นอันเปนที่สุดของโลก วาควรรู ควรเห็น ควรบรรลุ ดวยการเดินทาง
ก็ถาหากเรายังไมบรรลุถึงที่สุดของโลกแลว ก็จะไมกลาวถึงการ กระทําที่สุดทุกข ก็แตวาเรา
บัญญัติเรียกวาโลก เหตุใหเกิดโลก การดับของโลก และทางใหถึงความดับโลก ในสรีระราง
มีประมาณวาหนึ่งนี้ และพรอมทั้งสัญญาพรอมทั้งใจครอง ฯ
แตไหนแตไรมา ยังไมมีใครบรรลุถึงที่สุดโลกดวยการเดินทาง และเพราะ ที่ยังบรรลุ
ถึงที่สุดโลกไมได จึงไมพนไปจากทุกข ฯ
เหตุนั้นแหละ คนมีปญญาดี ตระหนักชัดเรื่องโลก ถึงที่สุดโลกได อยูจบพรหมจรรย
แลว รูจักที่สุดโลกแลว เปนผูระงับแลว จึงไมหวังโลกนีแ้ ละ โลกหนา ฯ
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นันทสูตรที่ ๗
[๒๙๙] นันทเทพบุตร ครั้นยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง แลวไดกลาว คาถานี้ในสํานัก
พระผูมีพระภาควา
กาลยอมลวงไป ราตรียอมผานไป ชั้นแหงวัยยอมละลําดับไป ฯ
บุคคลมาพิจารณาเห็นภัยในมรณะนี้ ควรทําบุญอันนําความสุขมาให ฯ
[๓๐๐] พ. กาลยอมลวงไป ราตรียอมผานไป ชั้นแหงวัยยอมละลําดับไป บุคคลมา
พิจารณาเห็นภัยในมรณะนี้ มุง ตอสันติ ควรละโลกามิสเสีย ฯ
นันทิวิสาลสูตรที่ ๘
[๓๐๑] นันทิวิสาลเทพบุตร ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว จึงไดกลาวคาถา
ทูลถวายพระผูม ีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเปนมหาวีรบุรุษ สรีรยนต มีจักร ๑- ๔ มีทวาร ๒- ๙
เต็มไปดวยของไมสะอาด ประกอบดวยความโลภ ยอมเปนประดุจ
เปอกตม ไฉนจักมีความออกไปจากทุกขได ฯ
[๓๐๒] พ. บุคคลตัดความผูกโกรธดวย กิเลสเปนเครื่องรัดดวย ความปรารถนาและ
ความโลภอันชั่วชาดวย ถอนตัณหาพรอมทั้งอวิชชาอันเปนมูล รากเสียได อยางนี้จึงจักออกไป
จากทุกขได
สุสิมสูตรที่ ๙
[๓๐๓] สาวัตถีนิทาน ฯ
ณ กาลครั้งหนึ่ง ทานพระอานนทเถระเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ ประทับ ครั้นแลว
จึงถวายอภิวาท นั่งอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ฯ
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พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอานนทวา อานนท เธอชอบสารีบุตร หรือไม ฯ
อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ใครเลาที่ไมใชคนพาล ไมใชคนมุทะลุ ไมใช คนงมงาย
ไมใชคนมีจิตวิปลาส จะไมชอบทานพระสารีบุตร เพราะทานเปน บัณฑิต มีปญญามาก เปนเจา
ปญญา มีปญญาชวนใหราเริง มีปญญาแลน มีปญญาหลักแหลม มีปญ
 ญาแทงตลอด มีความ
ปรารถนานอย สันโดษ เปนผูสงัดกาย สงัดใจ ไมคลุกคลีดวยหมู ปรารภความเพียร
เปนผูเขาใจพูด อดทนตอถอยคํา เปนผูโจทกทวงคนผิด เปนผูตําหนิคนชั่ว ขาแตพระองค
ผูเจริญ ใครเลาที่ไมใชคนพาล ไมใชคนมุทะลุ ไมใชคนงมงาย ไมใชคน มีจิตวิปลาส จะไม
ชอบทาน ฯ
[๓๐๔] พ. อยางนั้นๆ อานนท ใครเลาที่ไมใชคนพาล 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 เปนผูต ําหนิคนชัว่ อานนท ใครเลาที่ไมใช
คน พาล ไมใชคนมุทะลุ ไมใชคนงมงาย ไมใชคนมีจติ วิปลาส จะไมชอบสารีบุตร ฯ
[๓๐๕] ณ กาลครั้งนั้น สุสิมเทพบุตร แวดลอมไปดวยเทพบุตร บริษัทเปนอันมาก
ขณะที่พระผูมีพระภาคและพระอานนทเถระ กําลังกลาว สรรเสริญคุณทานพระสารีบุตรอยู ไดเขา
ไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ครั้นแลวจึงถวายอภิวาท แลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
เมื่อยืนเรียบรอยแลว จึงไดกราบบังคมทูลพระผูมีพระภาควา จริงอยางนั้น พระผูมพี ระภาค
จริง อยางนั้น พระสุคต อันใครเลาที่ไมใชคนพาล ไมใชคนมุทะลุ ไมใชคนงมงาย ไมใชคน
มีจิตวิปลาส จะไมชอบทานพระสารีบุตร เพราะทานเปนบัณฑิต ฯลฯ เปนผูตําหนิคนชั่ว
ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะขาพระองคไดเขารวมประชุม เทพบุตรบริษัทใดๆ ก็ไดยินเสียงอยาง
หนาหูวา ทานพระสารีบุตรเปนบัณฑิต ฯลฯ เปนผูตําหนิคนชัว่ ขาแตพระองคผูเจริญ ใครเลา
ที่ไมใชคนพาล ไมใชคนมุทะลุ ไมใชคนงมงาย ไมใชคนมีจิตวิปลาส จะไมชอบทาน ฯ
[๓๐๖] ครั้งนั้น เทพบุตรบริษัทของสุสิมเทพบุตรอยู เปนผูปลื้มใจ เบิกบาน เกิดปติ
กําลังกลาวสรรเสริญคุณทานพระสารีบุตรอยู ขณะที่สสุ ิมเทพบุตร กําลังกลาวสรรเสริญคุณทานพระ
สารีบุตรอยู เปนผูปลื้มใจ เบิกบาน เกิดปติ โสมนัส มีรัศมีแหงผิวพรรณแพรวพราวปรากฏอยู ฯ
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[๓๐๗] แกวมณีและแกวไพฑูรย อันงาม โชติชวง แปดเหลี่ยม อันบุคคลขัดสี
เรียบรอยแลว วางไวบนผากัมพลสีเหลือง ยอมสองแสงแพรวพราวรุงรวง ฉันใด
เทพบุตรบริษทั ของสุสิมเทพบุตร ขณะทีส่ ุสิมเทพบุตรกําลังกลาว สรรเสริญคุณทานพระสารีบุตร
อยู เปนผูปลื้มใจ เบิกบาน เกิดปติโสมนัส มีรัศมีแหงผิวพรรณแพรวพราวปรากฏอยู ฯ
[๓๐๘] แทงทองชมพูนทุ เปนของที่บุตรนายชางทองผูขยันหมั่นใสเบา หลอมไลจนสิ้น
ราคีเสร็จแลว วางไวบนผากําพลสีเหลือง ยอมขึ้นสีผุดผองเปลง ปลั่ง ฉันใด เทพบุตรบริษัท
ของสุสิมเทพบุตร ขณะที่สสุ ิมเทพบุตรกําลังกลาว สรรเสริญคุณทานพระสารีบุตรอยู เปนผู
ปลื้มใจ เบิกบาน เกิดปติโสมนัส มีรัศมี แหงผิวพรรณแพรวพราวปรากฏอยู ฯ
[๓๐๙] ดาวประกายพฤกษ ขณะที่อากาศปลอดโปรงปราศจากหมูเมฆใน ฤดูสรทกาล
ยอมสองแสงสุกสกาววาวระยับ ฉันใด เทพบุตรบริษัทของสุสิมเทพบุตร ขณะที่สุสิมเทพบุตร
กําลังกลาวสรรเสริญคุณทานพระสารีบุตรอยู เปนผู ปลื้มใจ เบิกบาน เกิดปติโสมนัส มีรัศมี
แหงผิวพรรณแพรวพราวปรากฏอยู ฯ
[๓๑๐] พระอาทิตยขณะที่อากาศปลอดโปรง ปราศจากหมูเมฆในฤดู สรทกาล พวยพุง
ขึ้นสูทองฟา ขจัดความมืดทีม่ ีอยูในอากาศทั้งปวง ยอมแผดแสง แจมจาไพโรจน ฉันใด
เทพบุตรบริษทั ของสุสิมเทพบุตร ขณะทีส่ ุสิมเทพบุตร กําลังกลาวสรรเสริญคุณทานพระสารีบุตร
อยู เปนผูปลื้มใจ เบิกบาน เกิดปติ โสมนัส มีรัศมีแหงผิวพรรณแพรวพราวปรากฏอยู ฯ
[๓๑๑] ครั้งนั้น สุสิมเทพบุตร ไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาค ปรารภถึงทาน
พระสารีบุตรวา
ทานพระสารีบุตรคนรูจักทานดีวาเปนบัณฑิตไมใชคนมักโกรธ มีความ
ปรารถนานอย สงบเสงี่ยม ฝกฝนมาดี มีคณ
ุ งามความดี
อันพระศาสดาทรงสรรเสริญ เปนผูแสวงคุณ ฯ
[๓๑๒] พระผูมีพระภาคไดภาษิตคาถาตอบสุสิมเทพบุตรปรารภถึงทาน พระสารีบุตรวา
สารีบุตรใครๆ ก็รูจักวาเปนบัณฑิต ไมใชคนมักโกรธ มีความ
ปรารถนานอย สงบเสงี่ยม อบรม ฝกฝนมาดี จํานงอยูก็แตกาลเปน
ที่ปรินิพพาน ฯ
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นานาติตถิยสูตรที่ ๑๐
[๓๑๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน อันเปนที่ให เหยื่อแกกระแต
เขตพระนครราชคฤห ณ กาลครั้งหนึ่ง เมื่อปฐมยามลวงแลว พวกเทพบุตรผูเปนสาวกเดียรถีย
ตางๆ เปนอันมาก คือ อสมเทพบุตร สหลี เทพบุตร นิกเทพบุตร กาโกฏกเทพบุตร
เวฏัมพรีเทพบุตร มาณวคามิยเทพบุตร มีวรรณงามยิ่ง ยังพระวิหารเวฬุวนั ทั้งสิ้นให
สวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวจึงอภิวาทพระผูม ีพระภาค แลวยืน
อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๓๑๔] อสมเทพบุตร ครั้นยืนอยู ณ สวนที่ควรขางหนึ่งแลว ไดกลาว คาถานี้ใน
สํานักพระผูมพี ระภาค ปรารภถึงทานปูรณะกัสสปวา
ครูปูรณะกัสสป เพียงแตมองไมเห็นบาปหรือบุญของตน ในเพราะเหตุที่
สัตวถูกฟน ถูกฆา ถูกโบย ถูกขมเหง ในโลกนี้เทานัน้ ทานบอกให
วางใจเสีย ทานยอมควรที่จะยกยองวาเปนศาสดา ฯ
[๓๑๕] สหลีเทพบุตร ไดกลาวคาถานีใ้ นสํานักพระผูมีพระภาค ปรารภ ถึงทาน
มักขลิโคศาล ตอไปวา
ครูมักขลิโคศาล สํารวมตนดีแลว เพราะรังเกียจบาปดวยตบะ ละวาจา
ที่กอใหเกิดความทะเลาะกับคนเสีย เปนผูส ม่ําเสมองดเวนจากสิ่ง
ที่มีโทษ พูดจริง ทานมักขลิโคศาล จัดวาเปนผูคงที่ ไมกระทําบาป
โดยแท ฯ
[๓๑๖] นิกเทพบุตร ไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูม ีพระภาค ปรารภถึงทานนิครนถ
นาฏบุตรตอไปวา
ครูนิครนถ นาฏบุตร เปนผูเกลียดบาป มีปญ
 ญารักษาตัวรอดเห็นภัย
ในสงสาร เปนผูระมัดระวังทัง้ ๔ ยาม เปดเผยสิ่งที่ตนเห็นแลวและ
ฟงแลว นาจะไมใชผูหยาบชาโดยแท ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาที่ 84
[๓๑๗] อาโกฏกเทพบุตร ไดกลาวคาถานีใ้ นสํานักพระผูมีพระภาค ปรารภถึงพวกเดียรถีย
ตางๆ ตอไปอีกวา
ทานปกุธะ กัจจายนะ ทานนิครนถ นาฏบุตร และพวกทานมักขลิโคศาล
ทานปูรณะกัสสปเหลานี้ ลวนแตเปนศาสดาของหมู บรรลุถึงที่สุดใน
สมณธรรมแลว ทานเหลานัน้ คงเปนผูไมไกลไปจากสัตบุรุษแนนอน ฯ
[๓๑๘] เวฏัมพรีเทพบุตร ไดกลาวตอบอาโกฏกเทพบุตรดวยคาถาวา
สุนัขจิ้งจอกสัตวเลวๆ ใครจะตีตนเสมอราชสีห แมจะไมใชสัตว
ขี้เรื้อน แตก็มบี างคราวที่ทําตนเทียมราชสีห ฯ
ครูของหมูบําเพ็ญตัวเปนคนแนะหนทาง แตพูดคําเท็จ มีมรรยาท
นารังเกียจ จะเทียบกับสัตบุรษุ ไมได ฯ
[๓๑๙] ลําดับนั้น มารผูล ามกเขาสิงเวฏัมพรีเทพบุตรแลวไดกลาวคาถานี้ใน
สํานักพระผูมพี ระภาควา
สัตวเหลาใด ประกอบแลว ในความเกลียดบาปดวยตบะรักษาความ
สงบสงัดอยู ติดอยูในรูป ปรารถนาเทวโลก สัตวเหลานัน้ ยอม
สั่งสอนชอบ เพื่อปรโลกโดยแท ฯ
[๓๒๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี้เปนมารตัวรายกาจ จึงไดทรงภาษิตคาถา
ตอบมารผูลามกวา
รูปใดๆ จะอยูใ นโลกนี้หรือโลกหนา และจะอยูใ นอากาศ มีรัศมี
รุงเรืองก็ตามที รูปทั้งหมดเหลานั้น อันมารสรรเสริญแลว วางดักสัตว
ไวแลว เหมือนเขาเอาเหยื่อลอเพื่อฆาปลาฉะนั้น ฯ
[๓๒๑] ลําดับนั้น มาณวคามิยเทพบุตร ไดภาษิตคาถาเหลานี้ในสํานัก พระผูมีพระภาค
ปรารภถึงพระผูมีพระภาควา
ภูเขาวิปุละ เขากลาวกันวา เปนสูงเยี่ยมกวาภูเขาที่ตั้งอยูใ นพระนคร
ราชคฤห เสตบรรพตเปนเลิศกวาภูเขาที่ตงั้ อยูในปาหิมวันต พระอาทิตย
เปนเลิศกวาสิ่งที่ไปในอากาศ มหาสมุทรเปนเลิศกวาหวงน้ําทั้งหลาย
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พระจันทรเปนเลิศกวาดวงดาวทั้งหลาย พระพุทธเจาโลกกลาววาเปน
เลิศกวาประชุมชนทั้งโลก พรอมทั้งเทวโลก ฯ
จบ นานาติตถิยวรรค ที่ ๓
__________________________________
รวมพระสูตรในนานาติตถิยวรรคที่ ๓ นี้ มี ๑๐ สูตร คือ สิวสูตรที่ ๑ เขมสูตรที่ ๒
เสรีสูตรที่ ๓ ฆฏิการสูตรที่ ๔ ชันตุสูตรที่ ๕ โรหิตัสสสูตรที่ ๖ นันทสูตรที่ ๗ นันทิวิสาล
สูตรที่ ๘ สุสิมสูตรที่ ๙ และนานาติตถิยสูตรที่ ๑๐ ฯ
จบ เทวปุตตสังยุตต
_________________________
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โกสลสังยุตต
ปฐมวรรคที่ ๑
ทหรสูตรที่ ๑
[๓๒๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ ทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศล ไดเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ครั้นแลวจึงไดทรงปราศรัยกับ พระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึง
กันไปแลว จึงประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๓๒๓] พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ได ทูลถาม
พระผูมีพระภาควา แมพระโคดมผูเจริญยอมทรงปฏิญาณบางหรือไมวา เราไดตรัสรูพระสัมมา
สัมโพธิญาณอยางยอดเยีย่ ม
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรมหาบพิตร ก็พระองคเมื่อจะตรัสโดย ชอบก็พึงตรัสถึง
อาตมภาพวา ตถาคตไดตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณอยางยอด เยี่ยม ดูกรมหาบพิตร เพราะวา
อาตมภาพไดตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ฯ
[๓๒๔] พระเจาปเสนทิโกศลทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดม ผูเจริญ แม
สมณพราหมณบางพวก เปนเจาหมู เจาคณะ เปนคณาจารย มี ชื่อเสียง มีเกียรติยศ เปนเจา
ลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาดี คือ ปูรณะกัสสปมักขลิโคศาล นิครนถ นาฏบุตร สัญชัย
เวลัฏฐบุตร ปกุธะ กัจจายนะ อชิต เกสกัมพล ฯ
สมณพราหมณแมเหลานัน้ เมื่อถูกหมอมฉันถามวา ทานทั้งหลายยอม ปฏิญาณไดหรือวา
เราไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณดังนี้ ก็ยังไมปฏิญาณ ตนไดวา ไดตรัสรูพระอนุตตร
สัมมาสัมโพธิญาณ สวนพระโคดมผูเจริญยังทรง เปนหนุมโดยกําเนิดและยังทรงเปนผูใหมโดย
บรรพชา ไฉนจึงปฏิญาณไดเลา ฯ
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[๓๒๕] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรมหาบพิตร ของ ๔ อยางเหลานี้ ไมควรดู
ถูกดูหมิ่นวาเล็กนอย ๔ อยางเปนไฉน ของ ๔ อยางคือ
๑. กษัตริยไ มควรดูถูกดูหมิ่นวายังทรงพระเยาว
๒. งู ไมควรดูถูกดูหมิ่นวาตัวเล็ก
๓. ไฟ ไมควรดูถูกดูหมิ่นวาเล็กนอย
๔. ภิกษุ ไมควรดูถูกดูหมิน่ วายังหนุม
ดูกรมหาบพิตร ของ ๔ อยางเหลานี้ ไมควรดูถูกดูหมิน่ วาเล็กนอย ฯ
[๓๒๖] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแลว จึงได
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
นรชนไมพึงดูถูกดูหมิ่น กษัตริยผูถึงพรอมดวยพระชาติ มีพระชาติสูง
ผูทรงพระยศวายังทรงพระเยาว เพราะเหตุวาพระองคเปนมนุษยชั้นสูง
ไดเสวยราชสมบัติแลว ทรงพระพิโรธขึ้น ยอมทรงลงพระราชอาชญา
อยางหนักแกเขาไดฉะนัน้ ผูรักษาชีวิตของตน พึงงดเวนการสบประ
มาทกษัตริยน นั้ เสีย ฯ
นรชนเห็นงูทบี่ านหรือที่ปาก็ตาม ไมพึงดูถูกดูหมิ่นวาตัวเล็ก(เพราะ
เหตุวา) งูเปนสัตวมีพิษ (เดช) ยอมเทีย่ วไปดวย รูปรางตางๆ งูนั้น
พึงมากัด ชายหญิงผูพลั้งเผลอในบางคราวฉะนั้น ผูรักษาชีวิตของตน
พึงงดเวนการสบประมาทงูนั้นเสีย ฯ
นรชนไมพึงดูถูกดูหมิ่นไฟทีก่ ินเชื้อมาก ลุกเปนเปลว มีทางดํา (ที่ๆ
ไฟไหมไปดํา) วาเล็กนอย เพราะวาไฟนั้นไดเชื้อแลวก็เปนกองไฟใหญ
พึงลามไหมชายหญิงผูพลั้งเผลอในบางคราว ฉะนัน้ ผูรักษาชีวิตของตน
พึงงดเวนการสบประมาทไฟนั้นเสีย ฯ
(แตวา) ปาใดที่ถูกไฟไหมจนดําไปแลว เมือ่ วันคืนลวงไปๆพรรณหญา
หรือตนไมยังงอกขึ้นที่ปานั้นได สวนผูใดถูกภิกษุผูมีศีลแผดเผา ดวย

พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาที่ 88
เดช บุตรธิดาและปศุสัตวของผูนั้นยอมพินาศ ทายาทของเขาก็ยอม
ไมไดรับทรัพยมรดก เขาเปนผูไมมีเผาพันธุ ยอมเปนเหมือนตาล
ยอดดวน ฯ
ฉะนั้นแลบุคคลผูเปนบัณฑิต พิจารณาเห็นงู ไฟ กษัตริยผทู รงยศ
และภิกษุผูมีศลี วาเปนภัยแกตน พึงประพฤติตอโดยชอบทีเดียว ฯ
[๓๒๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสจบลงแลว พระเจาปเสนทิโกศลได กราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระภาษิตของพระองคแจมแจง นัก ขาแตพระองคผเู จริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก บุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทาง
แกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มดื ดวยหวังวา ผูมีจกั ษุจะไดเห็นรูป ฉันใด พระผูมี
พระภาคไดทรงแสดงธรรมโดยปริยายเปนอันมากก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ขาแตพระองคผเู จริญ
ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนที่พึ่งเปนทีร่ ะลึก ขอพระผูมี
พระภาคจงทรงจํา ขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณคมนจนตลอดชีวิตตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
ปุริสสูตรที่ ๒
[๓๒๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามแหงทาน อนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ ประทับ ครั้นแลว
จึงทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวประทับนั่ง ณ ทีค่ วร สวนขางหนึ่ง ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกราบ ทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมกี่อยางเมื่อบังเกิดขึ้นในภายใน ของบุคคล ยอมบังเกิด
ขึ้นเพื่อความไมเปนประโยชน เพื่อความทุกข เพื่อความอยูไมสบาย ฯ
[๓๒๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรมหาบพิตร ธรรม ๓ อยางแล เมื่อบังเกิดขึ้น
ในภายในของบุรุษ ยอมบังเกิดขึ้นเพื่อความไมเปนประโยชน 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 เมื่อบังเกิดขึ้นในภายในของบุคคล ยอมบังเกิดขึ้น
เพื่อความไมเปนประโยชน เพื่อความทุกข เพื่อความอยูไ มสบาย ฯ
[๓๓๐] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแลว จึงได
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
โลภะ โทสะ และโมหะ ที่เกิดขึ้นในตนยอมบั่นรอนบุคคลผูใจบาป เ
หมือนผลของตนยอมบั่นรอนตนเตารั้ง ฉะนั้น ฯ
ราชสูตรที่ ๓
[๓๓๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามแหง ทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว
จึงทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวประทับนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกราบ ทูลพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ผูที่เกิดมาแลวที่พน จากชราและมรณะ มีอยูบ างหรือไม ฯ
[๓๓๒] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรมหาบพิตร คนเกิดมาแลวที่ จะพนจากชรา
มรณะไมมีเลย แมกษัตริยมหาศาลซึ่งเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มี โภคะมาก มีทองและเงิน
มากมาย มีทรัพยเครื่องอุปกรณนาปลื้มใจมากมาย มี ทรัพยคือขาวเปลือกมากมาย ก็ไมมีพนจาก
ชรามรณะ แมพราหมณมหาศาลซึ่งเปนผูมั่งคั่ง ฯลฯ ก็ไมมีพนจากชรามรณะ แมคฤหบดีมหาศาล
ก็ไมมีพนจากชรา มรณะ ภิกษุแมทกุ องค ซึ่งเปนพระอรหันต หมดสิ้นอาสวะแลว อยูจบ
พรหมจรรย แลว กระทํากรณียะเสร็จแลว วางภาระหนักลงไดแลว ไดบรรลุประโยชนของตน
แลว หมดสิ้นกิเลสเครื่องประกอบไวในภพแลว หลุดพนแลวเพราะรูโ ดยชอบ รางกายนีแ้ ม
แหงพระอรหันตเหลานั้น ก็เปนสภาพแตกดับ ถูกทอดทิ้งเปน ธรรมดา ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาที่ 90
[๓๓๓] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแลว จึงได
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ราชรถอันวิจิตรดียอมชํารุดโดยแท อนึ่ง แมสรีระก็ยอมเขาถึงชรา แตวา
ธรรมของสัตบุรุษหาเขาถึงชราไม สัตบุรุษเทานั้น ยอมรูกันไดกับ
สัตบุรุษ ฯ
ปยสูตรที่ ๔
[๓๓๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามแหง ทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ ประทับ ครั้นแลว
จึงทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวน ขางหนึ่ง ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกราบ ทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ (วันนี้) ขาพระองคเขาที่ลับพักผอน อยู ไดเกิดความนึกคิด
อยางนี้วา ชนเหลาไหนหนอแลชื่อวารักตน ชนเหลาไหน ชื่อวาไมรักตน ขาพระองคจึงไดเกิด
ความคิดตอไปวา ก็ชนเหลาใดแลยอม ประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ ชนเหลานัน้ ชื่อวาไม
รักตน ถึงแมชนเหลานั้นจะพึง กลาวอยางนี้วา เรารักตน ถึงเชนนั้น ชนเหลานั้นก็ชื่อวาไมรัก
ตน ขอนั้นเปน เพราะเหตุไร ก็เพราะเหตุวา ชนผูไมรักใครกันยอมทําความเสียหายใหแกผูไม
รักใครกันไดโดยประการใด ชนเหลานั้นยอมทําความเสียหายใหแกตนดวยตนเอง ไดโดยประการนัน้
ฉะนั้น ชนเหลานั้นจึงชื่อวาไมรักตน สวนวาชนเหลาใดแล ยอมประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา
ใจ ชนเหลานัน้ ชื่อวารักตน ถึงแมชนเหลานั้น จะพึงกลาวอยางนีว้ า เราไมรักตน ถึงเชนนั้น
ชนเหลานั้นก็ชื่อวารักตน ขอนั้น เปนเพราะเหตุไร ก็เพราะเหตุวา ชนผูที่รักใครกนั ยอมทําความดี
ความเจริญ ให แกผูที่รักใครกันไดโดยประการใด ชนเหลานั้นยอมทําความดีความเจริญ ใหแก
ตนดวยตนเองไดโดยประการนั้น ฉะนัน้ ชนเหลานั้นจึงชือ่ วารักตน ฯ
[๓๓๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา ถูกแลวๆ มหาบพิตร เพราะวาชน บางพวกยอม
ประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ ชนเหลานั้นไมชื่อวารักตน ถึง แมพวกเขาจะกลาวอยางนี้วา
เราทั้งหลายมีความรักตน ถึงเชนนั้นพวกเขาก็ชื่อวา ไมมีความรักตน ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร
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ก็เพราะเหตุวา ชนผูไมรักใครกันยอม ทําความเสียหายใหแกผูไมรักใครกันไดโดยประการใด
พวกเขาเหลานั้นยอมทําความเสียหายแกตนดวยตนเองไดโดยประการนั้น พวกเขาเหลานั้นจึง
ชื่อวาไมรัก ตน สวนวาชนบางพวกยอมประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา ใจ พวกเหลานั้นชื่อวา
รักตน ถึงแมพวกเขาจะกลาวอยางนี้วา เราไมรักตน ถึงเชนนั้นพวกเหลานั้นก็ชื่อ วารักตน
ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ก็เพราะเหตุวาชนผูที่รักใครกันยอมทําความดี ความเจริญใหแกชนผูที่
รักใครกันไดโดยประการใด พวกเหลานั้นยอมทําความดี ความเจริญแกตนดวยตนเองไดโดย
ประการนั้น ฉะนั้น พวกเหลานั้นจึงชื่อวารักตน ฯ
[๓๓๖] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแลว จึงได
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ถาบุคคลพึงรูวาตนเปนที่รัก ไมพึงประกอบดวยบาป เพราะวาความสุข
นั้นไมเปนผลที่บุคคลผูทําชั่วจะพึงไดโดยงาย ฯ
เมื่อบุคคลถูกมรณะครอบงํา ละทิ้งภพมนุษยไปอยู ก็อะไรเปนสมบัติ
ของเขา และเขายอมพาเอาอะไรไปได อนึ่ง อะไรเลาจะติดตามเขาไป
ประดุจเงาติดตามตนไป ฉะนั้น ฯ
ผูที่มาเกิดแลวจําจะตองตายในโลกนี้ ยอมทํากรรมอันใดไว คือ เปน
บุญและเปนบาปทั้งสองประการ บุญและบาปนั้นแลเปนสมบัติของเขา
และเขาจะพาเอาบุญและบาปนั้นไป (สูปรโลก)อนึ่ง บุญและบาปนั้น
ยอมเปนของติดตามเขาไปประดุจเงาติดตามตนไป ฉะนัน้ ฯ
เพราะฉะนั้น บุคคลพึงทํากัลยาณกรรมสะสมไวเปนสมบัติในปรโลก
(เพราะวา) บุญทั้งหลายยอมเปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลายในปรโลก ฯ
อัตตรักขิตสูตรที่ ๕
[๓๓๗] พระเจาปเสนทิโกศล ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ วันนี้หมอมฉันไดเขาที่ลับ พักผอนอยู ไดเกิดความ
นึกคิดอยางนี้วา ชนพวกไหนหนอแล ชื่อวาเปนผูรักษา ตน ชนพวกไหนหนอแล ชื่อวาเปน
ผูไมรักษาตน ขาพระองคไดคิดตอไปวา ก็ชนบางพวกแลยอมประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ
ชนพวกนั้นชือ่ วาเปนผู ไมรักษาตน ถึงแมพลชาง พลมา พลรถ หรือพลเดินเทา จะพึงรักษา
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เขา ถึง เชนนัน้ ชนพวกนัน้ ก็ชื่อวาไมเปนผูรักษาตน ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ก็เพราะ เหตุวา
การรักษาเชนนั้น เปนการรักษาภายนอก มิใชเปนการรักษาภายใน ฉะนั้น ชนพวกนั้นจึงชื่อวา
เปนผูไมรักษาตน สวนวาชนบางพวกยอมประพฤติสุจริตดวย กาย วาจา ใจ ชนพวกนัน้ ชื่อวา
เปนผูรักษาตน ถึงแมวาพลชาง พลมา พลรถ หรือพลเดินเทา จะไมรกั ษาเขา ถึงเชนนัน้
ชนพวกนั้นก็ชอื่ วาเปนผูรักษาตน ขอนัน้ เปนเพราะเหตุไร ก็เพราะเหตุวาการรักษาเชนนั้น เปน
การรักษาภายใน มิใช เปนการรักษาภายนอก ฉะนัน้ ชนพวกนั้นจึงชือ่ วาเปนผูรักษาตน ฯ
[๓๓๘] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ถูกแลวๆ มหาบพิตร ก็ชนบาง พวกยอมประพฤติ
ทุจริตดวยกาย วาจา ใจ ชนพวกนัน้ ชื่อวาเปนผูไมรักษาตน ถึงแมชนพวกนัน้ จะมีพลชาง
พลมา พลรถ หรือพลเดินเทา คอยรักษา ถึง เชนนั้นชนพวกนั้นก็ชื่อวาไมรักษาตน ขอนั้น
เปนเพราะเหตุไร ก็เพราะเหตุวา การรักษาเชนนัน้ เปนการรักษาภายนอก มิใชเปนการรักษา
ภายใน ฉะนั้น ชนพวก นั้นจึงชื่อวาไมรักษาตน สวนวาชนบางพวกยอมประพฤติสุจริตดวยกาย
วาจา ใจ
ชนพวกนั้นชือ่ วาเปนผูรักษาตน ถึงแมชนพวกนั้นจะไมมีพลชาง พลมา พลรถ
หรือพลเดินเทา คอยรักษา ถึงเชนนั้นชนพวกนัน้ ก็ชื่อวารักษาตน ขอนัน้ เปน เพราะเหตุไร ก็
เพราะเหตุวาการรักษาเชนนัน้ เปนการรักษาภายใน มิใชเปนการ รักษาภายนอก ฉะนั้น ชนพวก
นั้นจึงชื่อวาเปนผูรักษาตน ฯ
[๓๓๙] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแลว จึงได
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
การสํารวมดวยกายเปนการดี การสํารวมดวยวาจาเปนการดีการสํารวม
ดวยใจเปนการดี การสํารวมในที่ทั้งปวงเปนการดีบุคคลสํารวมในที่
ทั้งปวงแลวมีความละอายตอบาป เรากลาววาเปนผูรักษาตน ฯ
อัปปกสูตรที่ ๖
[๓๔๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามแหง ทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ ประทับ ครั้นแลว
จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวน ขางหนึ่ง ฯ
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พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูล พระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ วันนีห้ มอมฉันไดเขาทีล่ ับพักผอนอยู ไดเกิดความคิดอยางนี้
วา สัตวเหลาใดไดโภคทรัพยยิ่งๆ แลว ยอมไมมัวเมา ไมประมาท ไมถึงความติดอยูในกามคุณ
และไมประพฤติผิดในสัตวทั้งหลาย สัตวเหลานัน้ มีจํานวนนอยในโลก สวนวาสัตวเหลาใดได
โภคทรัพยยิ่งๆ แลว ยอมมัวเมา ประมาท ถึงความติดอยูในกามคุณ และประพฤติผิดในสัต
วทั้งหลาย สัตวเหลานัน้ แลมีจํานวนมากมายในโลก ฯ
[๓๔๑] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ถูกแลวๆ มหาบพิตร สัตวเหลาใดไดโภคทรัพย
ยิ่งๆ แลว ยอมไมมัวเมา ไมประมาท ไมถึงความติดอยูใ นกามคุณ และไมประพฤติผิดในสัตว
ทั้งหลาย สัตวเหลานั้นมีจํานวนนอยในโลกสวนวาสัตวเหลาใดไดโภคทรัพยยิ่งๆ แลว ยอม
มัวเมา ประมาท ถึงความติด อยูในกามคุณ และประพฤติผิดในสัตวทั้งหลาย สัตวเหลานั้นแล
มีจํานวนมาก มายในโลก ฯ
[๓๔๒] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแลว จึงได
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
สัตวทั้งหลายเปนผูกําหนัดกลาในโภคทรัพย ที่นาใคร มักมาก หลงใหล
ในกามคุณ ยอมไมรูสึกการกาวลวง (ประพฤติผิดในสัตวพวกอืน่ )
เหมือนพวกเนือ้ ไมรูสึกแรวซึ่งโกงดักไวฉะนั้น ผลเผ็ดรอนยอมมีแก
สัตวพวกนั้นในภายหลัง เพราะวากรรมเชนนั้นมีวิบากเลวทราม ฯ
อรรถกรณสูตรที่ ๗
[๓๔๓] พระเจาปเสนทิโกศล ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ วันนี้หมอมฉันไดนั่ง ณ ที่ พิจารณาคดี เห็นกษัตริย
มหาศาลบาง พราหมณมหาศาลบาง คฤหบดีมหาศาลบาง ซึ่งเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะ
มาก มีทองและเงินมากมาย มีทรัพยเครื่อง อุปกรณนาปลื้มใจมากมาย มีทรัพยคือขาวเปลือก
มากมาย ยังกลาวมุสาทั้งที่รูสึก อยู เพราะเหตุแหงกาม เพราะเรื่องกาม เพราะมีกามเปนเคามูล
หมอมฉันได เกิดความนึกคิดอยางนีว้ า เปนการไมสมควรเลยดวยการที่เราจะพิจารณาคดีในบัดนี้
(เพราะ) บัดนี้ ราชโอรสนามวาวิฑฑ
ู ภะผูมหี นาชื่นบาน จักปรากฏโดยการ พิจารณาคดี ฯ
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[๓๔๔] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ชอบแลวๆ มหาบพิตร กษัตริย มหาศาล
พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาล แมบางพวกเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพย มาก ฯลฯ มีทรัพยคือ
ขาวเปลือกมากมาย ยังจักกลาวมุสาทั้งที่รูสึกอยู เพราะเหตุแหงกาม เพราะเรื่องกาม เพราะมี
กามเปนเคามูล ขอนั้นจักเปนไปเพื่อความ เสื่อมประโยชน เพื่อความทุกขแกพวกเขาตลอดกาล
นาน ฯ
[๓๔๕] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแลว จึงได
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
สัตวทั้งหลายเปนผูกําหนัดกลาในโภคทรัพยที่นาใคร มักมากหลงใหล
ในกามคุณ ยอมไมรูสึกการลวงเกิน เหมือนพวกปลากําลังเขาไปสูเครื่อง
ดัก ซึ่งอาดักอยู ฉะนัน้ ผลอันเผ็ดรอนยอมมีแกสัตวพวกนั้นใน
ภายหลัง เพราะวากรรมเชนนั้นมีวิบากเลวทราม ฯ
มัลลิกาสูตรที่ ๘
[๓๔๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามแหง ทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลไดประทับ ณ ปราสาทอันประเสริฐชั้นบน
พรอมดวยพระนางมัลลิการาชเทวี ฯ
ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลไดตรัสกับพระนางมัลลิการาชเทวีวา แนะ มัลลิกา
ก็คนอื่นคือใครเลาซึ่งเปนที่รักยิ่งกวาตน ยอมมีแกเธอหรือหนอแล ฯ
พระนางมัลลิกาไดทูลสนองวา ขาแตมหาราชเจา ก็คนอื่นคือใครเลาซึ่ง เปนที่รักยิ่งกวาตน
ยอมไมมีแกหมอมฉันแล ก็คนอื่นคือใครเลาซึ่งเปนที่รักยิ่ง กวาตน ยอมมีแกพระองคหรือไฉน ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลตรัสวา แนะมัลลิกา คนอื่นใครๆ ซึ่งเปนที่รักยิ่ง กวาตนยอมไมมี
แมแกฉนั ฯ
[๓๔๗] ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จลงจากปราสาทเขาไปเฝา พระผูม ีพระภาค
ถึงที่ประทับ ครั้นแลว จึงถวายบังคมพระผูม ีพระภาค แลวประทับ นัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
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พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูล พระผูมีพระ
ภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ วันนีห้ มอมฉันไดอยูที่ปราสาทอัน ประเสริฐชั้นบนกับดวยพระนาง
มัลลิการาชเทวี ไดพดู กับพระนางมัลลิการาชเทวีวา แนะมัลลิกา ก็คนอื่นคือใครเลาซึ่งเปนที่รัก
ยิ่งกวาตน ยอมมีอยูหรือหนอแล ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้นหมอมฉันพูดอยางนีแ้ ลว พระนาง
มัลลิการาชเทวีไดทูล สนองหมอมฉันวา ขาแตพระมหาราชเจา ก็คนอื่นคือใครเลาซึ่งเปนที่รักยิง่
กวาตน ยอมไมมีแกหมอมฉันแล ก็คนอื่นใครๆ ซึ่งเปนที่รักยิ่งกวาตนยอมมีอยูแ กพระองค
หรือไฉน ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้นพระนางมัลลิกาทูลสนองอยางนี้แลวหมอมฉันไดพูดกับ
พระนางมัลลิการาชเทวีวา แนะมัลลิกา คนอื่นใครๆ ซึ่งเปน ที่รักยิ่งกวาตน ยอมไมมีแมแ
กฉันแล ฯ
[๓๔๘] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแลว จึงได ตรัสพระคาถานี้
ในเวลานั้นวา
บุคคลคนหาดวยจิตตลอดทิศทั้งหมด ไมไดพบใครซึ่งเปนที่รักยิ่งกวาตน
ในที่ไหนๆ เลย สัตวทั้งหลายเหลาอื่นก็รักตนมากเชนนัน้ เหมือนกัน
ฉะนั้น ผูรักตนจึงไมควรเบียดเบียนสัตวอนื่ ฯ
ยัญญสูตรที่ ๙
[๓๔๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามแหงทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลไดตระเตรียมการบูชามหายัญ โคผู ๕๐๐
ตัว ลูกโคผู ๕๐๐ ตัว ลูกโคตัวเมีย ๕๐๐ ตัว แพะ ๕๐๐ ตัว และ แกะ ๕๐๐ ตัว ถูกนําไปผูก
ไวที่หลักเพื่อบูชายัญ แมชนบางคนของพระเจา ปเสนทิโกศลนั้น เปนทาส คนใชหรือกรรมกร
ที่มีอยู แมชนเหลานั้นถูกอาชญา ถูกภัยคุกคาม มีหนานองดวยน้ําตารองไหพลาง กระทํา
บริกรรมไปพลาง ฯ
[๓๕๐] ครั้งนั้นแล พวกภิกษุหลายรูปครองผาเรียบรอยแลวในเวลาเชา ถือบาตรและ
จีวรเขาไปสูกรุงสาวัตถี เพื่อบิณฑบาต กลับจากบิณฑบาตในเวลาหลัง ภัตแลว เขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ไดนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
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ภิกษุเหลานั้นนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค วา ขาแต
พระองคผูเจริญ วันนี้พระเจาปเสนทิโกศลไดตระเตรียมการบูชามหายัญ โคผู ๕๐๐ ตัว ลูก
โคผู ๕๐๐ ตัว ลูกโคตัวเมีย ๕๐๐ ตัว แพะ ๕๐๐ ตัว และ แกะ ๕๐๐ ตัว ถูกนําไปผูกไวที่หลัก
เพื่อบูชายัญ แมชนบางคนของพระเจา ปเสนทิโกศลนั้น เปนทาส คนใช หรือกรรมกร
ที่มีอยู ชนแมเหลานั้นถูกอาชญา
ถูกภัยคุกคาม มีหนานองดวยน้ําตารองไหพลาง กระทํา
บริกรรมไปพลาง ฯ
[๓๕๑] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแลว จึงได ตรัสพระคาถา
เหลานี้ในเวลานั้นวา
มหายัญที่มีการตระเตรียมมาก มีการฆาแพะ แกะ โค และสัตว
ชนิดตางๆ คือ อัศวเมธ ปุริสเมธ สัมมาปาสะ วาชเปยยะ
นิรัคคฬะ มหายัญเหลานั้น เปนยัญไมมีผลมาก (เพราะ)

พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาที่ 97
พระพุทธเจาเปนตนผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญผูดําเนินปฏิปทาอันชอบ
ยอมไมเขาไปใกลยัญนัน้ ฯ
สวนยัญใด มีการตระเตรียมนอย ไมมกี ารฆา แพะ แกะโค และ
สัตวชนิดตางๆ ซึ่งบุคคลบูชาสืบตระกูลทุกเมื่อพระพุทธเจาเปนตน
ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ผูดาํ เนินปฏิปทาอันชอบ ยอมเขาไปใกลยัญ
นั้น ฯ
ผูมีปญญาควรบูชายัญนั้น ยัญนั้นเปนยัญมีผลมาก เมื่อบุคคลบูชา
ยัญนั้นนัน่ แหละ ยอมมีแตความดี ไมมีความชั่วชาเลวทราม ยัญก็
เปนยัญอยางไพบูลย และเทวดายอมเลื่อมใส ฯ
พันธนสูตรที่ ๑๐
[๓๕๒] ก็โดยสมัยนั้นแล หมูมหาชนถูกพระเจาปเสนทิโกศลใหจองจํา ไวแลว บาง
พวกถูกจองจําดวยเชือก บางพวกถูกจองจําดวยขื่อคา บางพวกถูก จองจําดวยโซตรวน ฯ
ครั้งนั้นแล ภิกษุหลายรูปครองผาเรียบรอยแลวในเวลาเชาถือบาตและจีวร เขาไปสูพระ
นครสาวัตถี เพื่อบิณฑบาต ครั้นกลับจากบิณฑบาตในเวลาหลัง ภัตตาหารแลว เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวจึงถวายบังคพระผูมพี ระภาค แลวไดนั่งอยู ณ ทีค่ วรสวน
ขางหนึ่ง ฯ
พวกภิกษุเหลานั้นนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ วันนีห้ มูมหาชนถูกพระเจาปเสนทิโกศลใหจองจําไวแลว บางพวกถูก
จองจําดวยเชือก บางพวกถูกจองจําดวยขื่อคา บางพวก ถูกจองจําดวยโซตรวน ฯ
[๓๕๓] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแลว จึงได ตรัสพระคาถา
เหลานี้ในเวลานั้นวา
นักปราชญทั้งหลายไมไดกลาวเครื่องจองจําที่ทําดวยเหล็ก ทําดวยไม
และทําดวยหญา (เชือก) วาเปนเครื่องจองจําที่มั่นนักปราชญทั้งหลาย
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กลาวความรักใครพอใจนักในแกวมณี และกุณฑล และความหวงอาลัย
ในบุตรและภรรยาทั้งหลายวาเปนเครื่องจองจําที่มั่น พาใหตกต่ํา เปน
เครื่องจําที่หยอนๆแตปลดเปลื้องไดยาก นักปราชญทั้งหลายตัด
เครื่องจองจําแมเชนนั้นออกบวช เปนผูไมมีความหวงอาลัย ละกามสุข
เสียแลว ฯ
จบ วรรคที่ ๑
________________________
รวมพระสูตรในปฐมวรรคที่ ๑ นี้ คือ
ทหรสูตรที่ ๑ ปุริสสูตรที่ ๒ ราชสูตรที่ ๓ ปยสูตรที่ ๔ อัตตรักขิต สูตรที่ ๕
อัปปกสูตรที่ ๖ อรรถกรณสูตรที่ ๗ มัลลิกาสูตรที่ ๘ ยัญญสูตรที่ ๙ และพันธนสูตรที่ ๑๐ ฯ
_____________________________
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ทุติยวรรคที่ ๒
ชฏิลสูตรที่ ๑
[๓๕๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารบุพพาราม ปราสาทของมิคาร
มารดา เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ก็สมัยนั้น ในเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่ทรงพักผอนแลว ประทับนั่งที่
ภายนอกซุมประตู ฯ
ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวก็
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวประทับนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๓๕๕] ก็สมัยนั้น ชฎิล ๗ คน นิครนถ ๗ คน อเจลก ๗ คน เอกสาฎกนิครนถ
๗ คน ปริพาชก ๗ คน ผูมีขนรักแร เล็บ และขนยาว ถือ เครื่องบริขารตางๆ เดินผานไปใน
ที่ไมไกล พระผูมีพระภาค ฯ
ทันใดนัน้ พระเจาปเสนทิโกศลก็เสด็จลุกจากอาสนะทรงกระทําพระภูษา เฉวียงพระอังสา
ขางหนึ่ง ทรงจดพระชานุมณฑลเบื้องขวา ณ พื้นแผนดิน ทรง ประนมอัญชลีไปทางชฎิล ๗ คน
นิครนถ ๗ คน อเจลก ๗ คน เอกสาฏก นิครนถ ๗ คน ปริพาชก ๗ คน เหลานั้นแลว ทรง
ประกาศพระนาม ๓ ครั้งวา ทานเจาขา ขาพเจาคือพระราชาปเสนทิโกศล... ทานเจาขา ขาพเจา
คือพระราชา ปเสนทิโกศล ฯ
ลําดับนั้น เมื่อชฎิล ๗ คน นิครนถ ๗ คน อเจลก ๗ คน เอกสาฎกนิครนถ ๗ คน
ปริพาชก ๗ คนเหลานั้น เดินผานไปไดไมนาน พระเจาปเสนทิโกศล เสด็จเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคถึงทีป่ ระทับ ครั้นแลว ก็ถวายบังคม พระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูล พระผูมีพระ
ภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกนักบวชเหลานั้น คงเปนพระอรหันต หรือทานพระอรหัตมรรค
เหลาใดเหลาหนึ่งในโลก ฯ
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[๓๕๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร พระองคเปนคฤหัสถ บริโภคกาม
ครอบครองเรือน บรรทมเบียดพระโอรสและพระชายา ทาจุรณจันทน อันมาแตแควนกาสี ทรง
มาลาของหอมและเครื่องลูบไล ยินดีเงินและทอง ยากที่ จะรูเรื่องนี้วา คนพวกนี้เปนพระอรหันต
หรือคนพวกนีบ้ รรลุอรหัตมรรค ฯ
ดูกรมหาบพิตร ศีลพึงรูไดดวยการอยูรวมกัน ก็ศีลนัน้ จะพึงรูไดโดย กาลนาน ไมใช
ดวยกาลเล็กนอย ผูสนใจจึงจะรูได ผูไมสนใจก็ไมรู ผูมีปญญา จึงจะรูไ ด ผูมีปญญาทรามก็ไมรู ฯ
ดูกรมหาบพิตร ความสะอาดพึงรูไดดว ยการงาน ก็ความสะอาดนั้นจะพึง รูไดดว ยกาล
นาน ไมใชดวยกาลเล็กนอย ผูสนใจจึงจะรูไ ด ผูไมสนใจก็ไมรู ผูมีปญญาจึงจะรูได ผูม ีปญญา
ทรามก็ไมรู ฯ
ดูกรมหาบพิตร กําลังใจพึงรูไดในคราวมีอันตราย ก็กําลังใจนัน้ จะพึงรู ไดดวยกาลนาน
ไมใชดว ยกาลเล็กนอย ผูสนใจจึงจะรูได ผูไมสนใจก็ไมรู ผูมีปญญาจึงจะรูได ผูมีปญ
 ญาทราม
ก็ไมรู ฯ
ดูกรมหาบพิตร ปญญาพึงรูไดดวยการสนทนา ก็ปญญานั้นจะพึงรูไดดว ยกาลนาน
ไมใชดว ยกาลเล็กนอย ผูสนใจจึงจะรูได ผูไ มสนใจก็ไมรู ผูมีปญญา จึงจะรูได ผูมีปญญาทราม
ก็ไมรู ฯ
[๓๕๗] พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ นา อัศจรรย ขาแต
พระองคผูเจริญ เรื่องไมเคยมีแลว ขาแตพระองคผูเจริญ เทาที่ พระผูมพี ระภาคตรัสวา ดูกร
มหาบพิตร พระองคเปนคฤหัสถ บริโภคกาม... ยากที่จะรูเรื่องนี้... ผูมีปญญาจึงจะรูไ ด ผูมี
ปญญาทรามก็ไมรู ดังนี้ เปนอันตรัส ดีแลว ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ นักบวชเหลานัน้ เปนคนของหมอมฉัน เปนจารบุรุษ เปนคนสืบ
ขาวลับ เที่ยวสอดแนมไปยังชนบทแลวพากันมา ในภายหลังขาพระองค จึงจะรูเรื่องราวที่คน
เหลานั้นสืบไดกอน ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้คนเหลานัน้ ชําระลางละอองธุลีนั้นแลว อาบดี ประเทือง
ผิวดี โกนผมและหนวดแลว นุงหมผาขาว เอิบอิ่มเพรียบพรอม ดวยเบญจกามคุณ บําเรอ
ขาพระองคอยู ฯ
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[๓๕๘] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบความนี้แลว จึงไดทรงภาษิตพระคาถา
เหลานี้ในเวลานั้นวา
คนผูเกิดมาดี ไมควรไววางใจ เพราะผิวพรรณและรูปราง ไมควรไว
วางใจ เพราะการเห็นกันชั่วครูเดียว เพราะวานักบวชผูไมสํารวม
ทั้งหลาย ยอมเที่ยวไปยังโลกนี้ ดวยเครื่องบริขารของเหลานักบวชผู
สํารวมดีแลว ประดุจกุณฑลดิน และมาสกโลหะหุมดวยทองคําปลอม
ไว คนทั้งหลายไมบริสุทธิ์ในภายใน งามแตภายนอก แวดลอมดวย
บริวารทองเที่ยวอยูในโลก ฯ
ปญจราชสูตรที่ ๒
[๓๕๙] พระผูมีพระภาคประทับ ... เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ก็สมัยนั้น พระราชา ๕ พระองค มีพระเจาปเสนทิโกศลเปนประมุข ผูเอิบอิ่มเพรียบ
พรอมไดรับบําเรออยูดวยเบญจพิธกามคุณ เกิดถอยคําโตเถียงกันขึ้นวา อะไรหนอเปนยอดแหง
กามทั้งหลาย ฯ
ในพระราชาเหลานั้น บางองคไดตรัสอยางนี้วา รูปทั้งหลายเปนยอดแหงกามทั้งหลาย ฯ
บางองคไดตรัสอยางนี้วา เสียงทั้งหลายเปนยอดแหงกามทั้งหลาย ฯ
บางองคไดตรัสอยางนี้วา กลิ่นทั้งหลายเปนยอดแหงกามทั้งหลาย ฯ
บางองคไดตรัสอยางนี้วา รสทั้งหลายเปนยอดแหงกามทั้งหลาย ฯ
บางองคไดตรัสอยางนี้วา โผฏฐัพพะทั้งหลายเปนยอดแหงกามทั้งหลาย ฯ
เพราะเหตุที่พระราชาเหลานั้น ไมอาจทรงยังกันและกันใหเขาพระทัยได จึงพระเจา
ปเสนทิโกศล ไดตรัสกะพระราชาเหลานัน้ วา มาเถิดทานสหายทั้งหลาย เราจักเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคถึงทีป่ ระทับ ครั้นแลวจักทูลถามความขอนี้กะพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคจักทรง
พยากรณแกเราทั้งหลายอยางใด เราทั้งหลาย พึงจําคําพยากรณนั้นไวอยางนั้นเถิด ฯ
พระราชาเหลานั้น ทรงรับพระดํารัสของพระเจาปเสนทิโกศลแลว ฯ
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[๓๖๐] ครั้งนั้น พระราชา ๕ พระองคเหลานั้น มีพระเจาปเสนทิโกศล เปนประมุข
เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
พระเจาปเสนทิโกศล ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูล พระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลายในที่นี้ เปนราชา ทั้ง ๕ คน เอิบอิ่ม
เพรียบพรอมไดรับบําเรออยูด วยเบญจกามคุณ เกิดมีถอยคํา โตเถียงกันขึ้นวา
อะไรหนอเปนยอดแหงกามทั้งหลาย บางทานกลาวอยางนีว้ า รูปทั้งหลาย เปนยอดแหง
กามทั้งหลาย บางทานกลาวอยางนี้วา เสียงทั้งหลายเปนยอดแหงกามทั้งหลาย บางทานกลาว
อยางนี้วา กลิน่ ทั้งหลายเปนยอดแหงกามทั้งหลายบางทานกลาวอยางนี้วา รสทั้งหลาย
เปนยอดแหงกามทั้งหลาย บางทานกลาวอยางนี้ วา โผฏฐัพพะทั้งหลายเปนยอดแหงกามทั้งหลาย
ขาแตพระองคผูเจริญ อะไร หนอเปนยอดแหงกามทั้งหลาย ฯ
[๓๖๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ยอดสุดแหงความพอใจนัน่ แหละ
อาตมภาพกลาววาเปนยอดในเบญจกามคุณ ดูกรมหาบพิตร รูปเหลาใดเปนที่พอใจของคนบาง
คน รูปเหลานัน้ ไมเปนที่พอใจของคนบางคน เขา ดีใจ มีความดําริบริบูรณดวยรูปเหลาใด รูป
อื่นจากรูปเหลานั้น จะยิ่งกวา หรือ ประณีตกวา เขาก็ไมปรารถนา รูปเหลานั้นเปนอยางยิ่งสําหรับ
เขา รูปเหลานัน้ เปนยอดเยีย่ มสําหรับเขา ดูกรมหาบพิตร เสียงเหลาใด ... ดูกรมหาบพิตร
กลิ่นเหลาใด ... ดูกรมหาบพิตร รสเหลาใด ... ดูกรมหาบพิตร โผฏฐัพพะ เหลาใด เปนที่พอใจ
ของคนบางคน โผฏฐัพพะเหลานั้น ไมเปนที่พอใจของคน บางคน เขาดีใจ มีความดําริบริบูรณ
ดวยโผฏฐัพพะเหลาใด โผฏฐัพพะอืน่ จาก โผฏฐัพพะเหลานั้น จะยิ่งกวา หรือประณีตกวา เขา
ก็ไมปรารถนา โผฏฐัพพะ เหลานั้นเปนอยางยิ่งสําหรับเขา โผฏฐัพพะเหลานั้นเปนยอดเยี่ยม
สําหรับเขา ฯ
[๓๖๒] ก็สมัยนั้น จันทนังคลิกอุบาสกนั่งอยูในบริษัทนั้น ฯ
ลําดับนั้น จันทนังคลิกอุบาสกลุกจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลี
ไปทางพระผูมพี ระภาค แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต พระผูมีพระภาค เหตุอยางหนึ่ง
ยอมแจมแจงกะขาพระองค ขาแตพระสุคต เหตุอยางหนึ่งยอมแจมแจงกะขาพระองค ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรจันทนังคลิกะ ขอเหตุนนั้ จงแจมแจงเถิด ฯ
ลําดับนั้น จันทนังคลิกอุบาสก ไดสรรเสริญพระผูมีพระภาคเฉพาะพระพักตร ดวย
คาถาที่สมควรแกเหตุนั้นวา
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ดอกปทุมชื่อโกกนุท บานในเวลาเชา ยังไมสิ้นกลิ่นยังมีกลิ่นหอมอยู
ฉันใด ทานจงดูพระอังคีรส ผูไพโรจนอยูดจุ ดวงอาทิตย รุง โรจนอยู
ในอากาศ ฉะนั้น ฯ
[๓๖๓] ลําดับนั้น พระราชา ๕ พระองคเหลานั้น ทรงใหจันทนังคลิกอุบาสกหมดวย
ผา ๕ ผืน (คือพระราชทานผาหม ๕ ผืน) ฯ
ทันใดนัน้ จันทนังคลิกอุบาสก ก็ถวายใหพระผูมีพระภาคทรงหมดวย ผา ๕ ผืน
เหลานั้น ฯ
โทณปากสูตรที่ ๓
[๓๖๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ... เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ก็สมัยนั้น พระเจาปเสนทิโกศลเสวยพระสุธาหารหุงดวยขาวสารหนึ่งทะนาน ครั้งนั้น
พระเจาปเสนทิโกศลเสวยแลวทรงอึดอัด เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว
ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวประทับนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๓๖๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบวา พระเจาปเสนทิโกศลนั้นเสวยแลวทรง
อึดอัด จึงไดทรงภาษิตพระคาถานี้ในเวลานั้นวา
มนุษยผูมีสติอยูทุกเมื่อ รูจกั ประมาณในโภชนะทีไ่ ดมา ยอมมีเวทนา
เบาบาง เขายอมแกชา ครองอายุไดยืนนาน ฯ
[๓๖๖] ก็สมัยนั้น มาณพชื่อสุทัศนะ ยืนอยูเบื้องพระปฤษฎางค พระเจาปเสนทิโกศล ฯ
ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลจึงตรัสเรียกสุทัสสนมาณพมารับสั่งวา มาเถิด เจา
สุทัศนะ เจาจงเรียนคาถานี้ในสํานักพระผูม ีพระภาค แลวจงกลาวใน เวลาเราบริโภคอาหาร อนึ่ง
เราจะใหนิตยภัตแกเจาวันละ ๑๐๐ กหาปณะทุกวัน ฯ
สุทัสสนมาณพรับสนองพระดํารัสพระเจาปเสนทิโกศลวา เปนพระมหากรุณาอยางยิ่ง
พระพุทธเจาขา ดังนี้ แลวเรียนคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาค กลาวในเวลาที่พระเจาปเสนทิโกศล
เสวยพระกระยาหารวา
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มนุษยผูมีสติอยูทุกเมื่อ รูจกั ประมาณในโภชนะทีไ่ ดมา ยอมมีเวทนา
เบาบาง เขายอมแกชา ครองอายุไดยืนนาน ฯ
[๓๖๗] ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศล ทรงดํารงอยูโดยมีพระกระยาหารหนึ่งทะนาน
ขาวสุกเปนอยางมากเปนลําดับมา ฯ
ในลําดับตอมา พระเจาปเสนทิโกศลมีพระวรกายกระปรี้กระเปราดี ทรงลูบพระวรกาย
ดวยฝาพระหัตถ ทรงเปลงพระอุทานนีใ้ นเวลานั้นวา พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงอนุเคราะห
เราดวยประโยชนทั้ง ๒ คือ ประโยชนภพนี้ และ ประโยชนภพหนาหนอ ฯ
ปฐมสังคามวัตถุสูตรที่ ๔
[๓๖๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ... เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้น พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร ทรงตระเตรียม จตุรงคินีเสนา ยกไปรุกราน
พระเจาปเสนทิโกศล ถึงแควนกาสี ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลไดทรงสดับขาววา พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร
ทรงตระเตรียมจตุรงคินีเสนายกมารุกรานเราถึงแควนกาสี ฯ
ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลจึงทรงจัดจตุรงคินีเสนา ยกออกไปตอสู พระเจาแผนดิน
มคธ อชาตสัตรู เวเทหิบุตร ปองกันแควนกาสี ฯ
ครั้งนั้น พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร กับพระเจาปเสนทิโกศล ทรงทํา
สงครามกันแลว แตในสงครามครั้งนั้น พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตรทรงชํานะ
พระเจาปเสนทิโกศล ฯ
ฝายพระเจาปเสนทิโกศลผูปราชัย ก็เสด็จลาทัพกลับพระนครสาวัตถี ราชธานีของพระองค ฯ
[๓๖๙] ครั้งนั้น เวลาเชา ภิกษุเปนจํานวนมากนุงหมแลว ถือบาตรและ จีวรเขาไป
บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี เที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว ในเวลาปจฉาภัต กลับจาก
บิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาค
แลวนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
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ภิกษุเหลานั้นนั่งอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค วา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอประทานพระโอกาส พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร ทรง
ตระเตรียมจตุรงคินีเสนา ยกมารุกรานพระเจาปเสนทิโกศลถึง แควนกาสี พระเจาปเสนทิโกศล
ไดทรงสดับขาววา พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรูเวเทหิบุตร ทรงตระเตรียมจตุรงคินเี สนา
ยกมารุกรานเราถึงแควนกาสี ขาแต พระองคผูเจริญ ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศล จึงทรงจัด
จตุรงคินีเสนา ยก ออกไปตอสูพระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร ปองกันแควนกาสี
ครั้งนั้น พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร กับพระเจาปเสนทิโกศลทรงทําสงคราม
กันแลว แตในสงครามครั้งนั้น พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร ทรง ชํานะพระเจาปเสน
ทิโกศล ขาแตพระองคผูเจริญ ฝายพระเจาปเสนทิโกศล ผูปราชัย ก็เสด็จลาทัพกลับพระนคร
สาวัตถีราชธานีของพระองค ฯ
[๓๗๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาแผนดิน มคธอชาตสัตรู
เวเทหิบตุ ร มีมิตรเลวทราม มีสหายเลวทราม มีพระทัยนอมไปในคนเลวทราม ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ฝายพระเจาปเสนทิโกศล มีมิตรดีงาม มีสหายดีงาม มีพระทัยนอมไปในคนดีงาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย วัน
นี้พระเจาปเสน ทิโกศลทรงแพมาแลวอยางนี้ จักบรรทมเปนทุกขตลอดราตรีนี้ ฯ
[๓๗๑] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแลว จึงได
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ผูชํานะยอมกอเวร ผูแพยอมนอนเปนทุกข บุคคลละความชนะและ
ความแพเสียแลว จึงสงบระงับ นอนเปนสุข ฯ
ทุติยสังคามวัตถุสูตรที่ ๕
[๓๗๒] ครั้งนั้น พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร ทรงตระเตรียมจตุรง
คินีเสนา ยกไปรุกรานพระเจาปเสนทิโกศลถึงแควนกาสี ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลไดทรงสดับขาววา พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบตุ ร
ทรงตระเตรียมจตุรงคินีเสนา ยกมารุกรานเราถึงแควนกาสี ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาที่ 106
ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลจึงทรงจัดจตุรงคินีเสนา ยกออกไปตอสู พระเจาแผนดิน
มคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร ปองกันแควนกาสี ฯ
ครั้งนั้น พระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร กับพระเจาปเสนทิโกศลทรงทํา
สงครามกันแลว แตในสงครามครั้งนั้นพระเจาปเสนทิโกศลทรงชํานะพระเจาแผนดินมคธ
อชาตสัตรู เวเทหิบุตร และทรงจับพระองคเปนเชลย ศึกได ฯ
[๓๗๓] ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศลไดมีพระดําริวา ถึงแมพระเจาแผนดินมคธ
อชาตสัตรู เวเทหิบุตรนี้ จะประทุษรายเราผูมิไดประทุษราย แตเธอก็ยงั เปนพระภาคิไนยของเรา
อยากระนั้นเลย เราควรยึดพลชางทั้งหมด ยึดพลมา ทั้งหมด ยึดพลรถทั้งหมด ยึดพล
เดินเทาทั้งหมดของพระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร แลวปลอยพระองคไปทั้ง
ยังมีพระชนมอยูเถิด ฯ
ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลทรงยึดพลชางทั้งหมด ทรงยึดพลมา ทั้งหมด ทรงยึด
พลเดินเทาทั้งหมด ของพระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร แลวทรงปลอยพระองค
ไปทั้งยังมีพระชนมอยู ฯ
[๓๗๔] ครั้งนั้น เวลาเชา ภิกษุเปนจํานวนมาก นุงหมแลว ถือบาตร และจีวร เขาไป
บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี เที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถี แลว ในเวลาปจฉาภัต
กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงที่ ประทับ ครั้นแลวก็ถวายบังคมพระผูมี
พระภาค แลวนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
ภิกษุเหลานั้น นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระโอกาส พระเจาแผนดินมคธ อชาตสัตรู เวเทหิบุตร
ทรงตระเตรียมจตุรงคินีเสนา ยกมารุกรานพระเจาปเสนทิโกศลถึงแควนกาสี พระเจาปเสนทิ
โกศลไดทรงสดับขาววา พระเจาแผนดินมคธ อชาตสัตรู เวเทหิบตุ ร ทรงตระเตรียมจตุรงคินีเสนา
ยกมารุกรานถึงแควนกาสี ขาแตพระองคผเู จริญ ลําดับนัน้ พระเจาปเสนทิโกศลจึงทรงจัดจตุรงคินเี สนา
ยกออกไปตอสูพระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร ปองกันแควนกาสี ครั้งนั้น พระเจา
แผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตรกับพระเจาปเสนทิโกศล ทรงทําสงครามกันแลว ขาแต
พระองคผูเจริญ แตในสงครามครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศลทรงชํานะพระเจาแผนดินมคธ
อชาตสัตรู เวเทหิบุตร และทรงจับพระองค เปนเชลยศึกไดดว ย ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศล
ไดมีพระดําริวา ถึงแมพระเจา แผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตรนี้ จะประทุษรายเราผูมิได
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ประทุษราย แตเธอ ก็ยังเปนพระภาคิไนยของเรา อยากระนั้นเลยเราควรยึดพลชางทั้งหมด ยึด
พลมาทั้งหมด ยึดพลรถทั้งหมด ยึดพลเดินเทาทั้งหมด ของพระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู
เวเทหิบตุ ร แลวปลอยพระองคไปทั้งยังมีพระชนมอยูเถิด ขาแตพระองคผูเจริญ ลําดับนั้น
พระเจาปเสนทิโกศลทรงยึดพลชางทั้งหมด ทรงยึดพลมาทั้งหมด ทรง ยึดพลรถทั้งหมด ทรงยึด
พลเดินเทาทั้งหมด ของพระเจาแผนดินมคธอชาตสัตรู เวเทหิบุตร แลวทรงปลอยพระองค
ไปทั้งยังมีพระชนมอยู ฯ
[๓๗๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลวจึงไดทรง ภาษิตพระคาถา
เหลานี้ในเวลานั้นวา
บุรุษจะแยงชิงเขาได ก็ชวั่ กาลที่การแยงชิงของเขายังพอสําเร็จได แต
เมื่อใด คนเหลาอื่นยอมแยงชิง ผูแยงชิงนั้น ยอมถูกเขากลับแยงชิง
เมื่อนั้น ฯ
เพราะวา คนพาลยอมสําคัญวา เปนฐานะตราบเทาที่บาปยังไมใหผล
แตบาปใหผลเมื่อใด คนพาลยอมเขาถึงทุกขเมื่อนั้น ฯ
ผูฆายอมไดรบั การฆาตอบ ผูชํานะยอมไดรับการชนะตอบ ผูดา
ยอมไดรับการดาตอบ และผูข ึ้งเคียดยอมไดรับความขึ้งเคียดตอบ
ฉะนั้น เพราะความหมุนเวียนแหงกรรม ผูแยงชิงนัน้ ยอมถูกเขากลับ
แยงชิงคืน ฯ
ธีตุสูตรที่ ๖
[๓๗๖] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว
ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
ลําดับนั้น ราชบุรุษเขาไปเฝาพระเจาปเสนทิโกศลถึงที่ประทับ ครั้นแลว ก็กราบทูล
ณ ที่ใกลพระกรรณของพระเจาปเสนทิโกศลวา ขาแตพระองค ผูประเสริฐ พระนางมัลลิกาเทวี
ทรงประสูติพระธิดาแลว ฯ
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เมื่อบุรุษกราบทูลอยางนี้แลว พระเจาปเสนทิโกศลก็ไมทรงเบิกบาน พระทัย ฯ
[๓๗๗] ครั้งนั้น พระผูม ีพระภาคทรงทราบวา พระเจาปเสนทิโกศล ไมทรงเบิกบาน
พระทัย จึงไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้ในเวลานัน้ วา
ดูกรมหาบพิตรผูเปนใหญยิ่งกวาปวงชน แทจริง แมสตรีบางคนก็เปน
ผูประเสริฐ พระองคจงชุบเลี้ยงไว สตรีทมี่ ีปญญา มีศีล ปฏิบัติแมผัว
พอผัวดังเทวดา จงรักสามี ฯ
บุรุษที่เกิดจากสตรีนั้น ยอมเปนคนแกลวกลา เปนเจาแหงทิศได
บุตรของภริยาดีเชนนัน้ แมราชสมบัติก็ครอบครองได ฯ
ปฐมอัปปมาทสูตรที่ ๗
[๓๗๘] พระผูมีพระภาคประทับ ... เขตพระนครสาวัตถี ... พระเจาปเสนทิโกศล
ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค วา ขาแตพระองคผูเจริญ
ธรรมอยางหนึง่ ที่ยึดไวไดซึ่งประโยชนทั้ง ๒ คือ ประโยชนภพนี้ และประโยชนภพหนา มีอยู
หรือ พระเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ธรรมอยางหนึ่งที่ยึดไวไดซึ่ง ประโยชนทั้ง ๒ คือ
ประโยชนภพนี้ และประโยชนภพหนามีอยู ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมอยาง หนึ่งทีย่ ึดไวไดซึ่ง
ประโยชนทั้ง ๒ คือ ประโยชนภพนี้ และประโยชนภพหนา คืออะไร ฯ
[๓๗๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ธรรมอยางหนึ่งทีย่ ึด ไวไดซึ่ง
ประโยชนทั้ง ๒ คือ ประโยชนภพนี้ และประโยชนภพหนา คือ ความ ไมประมาท ฯ
ดูกรมหาบพิตร รอยเทาของสัตวทั้งหลายที่สัญจรไปบนแผนดิน ชนิดใด ชนิดหนึง่
รอยเทาเหลานั้นทั้งหมด ยอมถึงการรวมลงในรอยเทาชาง รอยเทาชาง ยอมกลาวกันวา
เปนเลิศกวารอยเทาเหลานัน้ เพราะเปนของใหญ ขอนี้มีอปุ มา ฉันใด ดูกรมหาบพิตร ธรรม
อยางหนึ่งทีย่ ึดไวไดซึ่งประโยชนทั้ง ๒ คือ ประโยชน ภพนี้ และประโยชนภพหนา คือความ
ไมประมาท ก็มีอุปไมยฉันนัน้ ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาที่ 109
[๓๘๐] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแลว จึงได
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
บุคคลปรารถนาอยูซึ่งอายุ ความไมมีโรค วรรณะ สวรรค ความเกิด
ในตระกูลสูง และความยินดีอันโอฬารตอๆ ไปพึงบําเพ็ญความ
ไมประมาท บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญความไมประมาทในบุญ
กิริยาทั้งหลาย บัณฑิตผูไมประมาทยอมยึดไวไดซึ่งประโยชนทั้ง ๒ คือ
ประโยชนภพนี้ และประโยชนภพหนา เพราะยึดไวไดซึ่งประโยชน
ผูมีปญญาจึงไดนามวา "บัณฑิต" ฯ
ทุติยอัปปมาทสูตรที่ ๘
[๓๘๑] พระผูมีพระภาคประทับ ... เขตพระนครสาวัตถี ... พระเจาปเสนทิโกศล
ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอประทานพระโอกาส ความปริวิตกแหงใจ บังเกิดขึน้ แกขาพระองคผูเขาที่ลับพักผอนอยูอยางนี้วา
ธรรมที่พระผูมีพระภาค ตรัสดีแลวนั่นแหละ สําหรับผูมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไปในคนที่ดี
ไมใช
สําหรับผูมีมิตรชั่ว มีสหายชัว่ มีจิตนอมไปในคนที่ชั่ว ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรมหาบพิตร ขอนี้เปน
อยางนั้น ดูกรมหาบพิตร ธรรมที่อาตมภาพกลาวดีแลวนั่นแหละ สําหรับผูมีมิตรดี มีสหายดี
มีจิตนอมไปในคนดี ไมใชสําหรับผูมีมิตรชั่ว มี สหายชัว่ มีจิตนอมไปในคนที่ชั่ว ฯ
[๓๘๒] ดูกรมหาบพิตร สมัยหนึ่ง อาตมภาพอยูทนี่ คิ มของหมูเจาศากยะ ชื่อวานครกะ
ในสักกชนบท ดูกรมหาบพิตร ครั้งนั้น ภิกษุอานนท เขาไปหาอาตมภาพถึงที่อยู ครั้นแลว
ก็อภิวาทอาตมภาพ แลวนั่งอยู ณ ที่ควร สวนขางหนึ่ง ดูกรมหาบพิตร ภิกษุอานนทนั่งอยู
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวกะอาตมภาพวา ขาแตพระองคผูเจริญ ความเปนผูมีมิตรดี
มีสหายดีมีจิตนอมไปในคนที่ดี เปนคุณกึ่งหนึ่งแหงพรหมจรรย ดูกรมหาบพิตร เมื่อภิกษุ
อานนทกลาวอยางนี้แลว อาตมภาพไดกลาวกะภิกษุอานนทวา ดูกรอานนท เธออยากลาวอยางนั้น
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ดูกรอานนท ความเปนผูมีมติ รดี มีสหายดี มีจิตนอมไปในคนที่ดีนี้ เปนพรหมจรรยทั้งสิ้น
ทีเดียว ดูกรอานนท นีภ่ ิกษุผมู ีมิตรดีพึง ปรารถนา ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไปใน
คนที่ดี จักเจริญอริยมรรคมีองคแปด จักกระทําซึ่งอริยมรรคมีองคแปดใหมากได ฯ
[๓๘๓] ดูกรอานนท ก็ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไปในคนที่ดี ยอมเจริญ
อริยมรรคมีองคแปด ยอมกระทําซึ่งอริยมรรคมีองคแปดใหมากไดอยางไร ฯ
ดูกรอานนท ภิกษุในศาสนานี้ ยอมเจริญสัมมาทิฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อความสละคืน ยอมเจริญสัมมาสังกัปปะ ...ยอมเจริญสัมมาวาจา .
.. ยอมเจริญสัมมากัมมันตะ ... ยอมเจริญสัมมาอาชีวะ ... ยอมเจริญสัมมาวายามะ ... ยอมเจริญ
สัมมาสติ ... ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อัน อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพือ่ ความ
สละคืน ฯ
ดูกรอานนท ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไปในคนที่ดี ยอมเจริญ อริยมรรค
มีองคแปด ยอมกระทําซึ่งอริยมรรคมีองคแปดใหมากได อยางนี้แล ฯ
ดูกรอานนท โดยปริยายแมนี้ พึงทราบวา ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไป
ในคนที่ดี นี้เปนพรหมจรรยทั้งสิ้นทีเดียว ฯ
ดูกรอานนท ดวยวาอาศัยเราเปนมิตรดี สัตวทั้งหลายผูมีความเกิดเปน ธรรมดา ยอม
หลุดพนจากความเกิดได สัตวทั้งหลายผูมีความแกเปนธรรมดา ยอมหลุดพนจากความแกได สัตว
ทั้งหลายผูมีความเจ็บปวยเปนธรรมดา ยอมหลุดพน จากความเจ็บปวยได สัตวทั้งหลายผูมี
ความตายเปนธรรมดา ยอมหลุดพนจาก ความตายได สัตวทั้งหลายผูมคี วามโศก ความร่ําไร
ความทุกข ความเสียใจ และความคับแคนใจเปนธรรมดา ยอมหลุดพนจากความโศก ความ
ร่ําไร ความทุกข ความเสียใจ และความคับแคนใจได ฯ
ดูกรอานนท โดยปริยายนี้แล พึงทราบวา ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไป
ในคนที่ดนี ี้ เปนพรหมจรรยทั้งสิ้นทีเดียว ฯ
[๓๘๔] ดูกรมหาบพิตร เพราะเหตุนนั้ แหละ พระองคพึงทรงสําเหนียก อยางนีว้ า
เราจักเปนผูมมี ิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไปในคนที่ดี ดูกรมหาบพิตร พระองคพึงทรงสําเหนียก
อยางนี้แล ฯ
ดูกรมหาบพิตร ธรรมอยางหนึ่งนี้ คือความไมประมาทในกุศลธรรม ทั้งหลาย พระองค
ผูมีมิตรดี มีสหายดี มีจิตนอมไปในคนทีด่ ี พึงทรงอาศัย อยูเถิด ฯ
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ดูกรมหาบพิตร เมื่อพระองคไมประมาท อาศัยความไมประมาท หมูน างสนมผูตามเสด็จ
จักมีความคิดอยางนีว้ า พระราชาเปนผูไมประมาท อาศัยความไมประมาท ถากระนั้น แมพวก
เราก็จักเปนผูไมประมาท อาศัยความไมประมาท ฯ
ดูกรมหาบพิตร เมื่อพระองคไมประมาท อาศัยความไมประมาท แมกษัตริยท ั้งหลาย
ผูตามเสด็จจักมีความคิดอยางนี้วา พระราชาเปนผูไมประมาท อาศัยความไมประมาท ถากระนั้น
แมพวกเราก็จกั เปนผูไมประมาท อาศัยความไม ประมาท ฯ
ดูกรมหาบพิตร เมื่อพระองคไมประมาท อาศัยความไมประมาท แม กองทัพ (ขาราชการ
ฝายทหาร) ก็จกั มีความคิดอยางนี้วา พระราชาเปนผูไม ประมาท อาศัยความไมประมาท
ถากระนั้น แมพวกเราก็จักเปนผูไมประมาท อาศัยความไมประมาท ฯ
ดูกรมหาบพิตร เมื่อพระองคไมประมาท อาศัยความไมประมาท แม ชาวนิคมและ
ชาวชนบทก็จกั มีความคิดอยางนี้วา พระราชาเปนผูไมประมาท อาศัยความไมประมาท ถากระนั้น
แมพวกเราก็จกั เปนผูไมประมาท อาศัยความไม ประมาท ฯ
ดูกรมหาบพิตร เมื่อพระองคไมประมาท อาศัยความไมประมาท แมพระองคเองก็จัก
เปนผูไดรับคุมครองแลว ไดรบั รักษาแลว แมหมูนางสนมก็จัก เปนผูไดรับคุมครองแลว ไดรับ
รักษาแลว แมเรือนคลังก็จักเปนอันไดรับ คุมครองแลว ไดรับรักษาแลว ฯ
[๓๘๕] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแลว จึงได
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
บุคคลผูปรารถนาโภคะอันโอฬารตอๆ ไป พึงบําเพ็ญความไมประมาท
บัณฑิตทั้งหลาย ยอมสรรเสริญความไมประมาทในบุญกิริยาทั้งหลาย
บัณฑิตผูไมประมาทยอมยึดไวไดซึ่งประโยชนทั้ง ๒ คือประโยชนภพนี้
และประโยชนภพหนาเพราะยึดไวไดซึ่งประโยชน ผูมีปญ
 ญาจึงได
นามวา"บัณฑิต" ฯ
ปฐมาปุตตกสูตรที่ ๙
[๓๘๖] สาวัตถีนิทาน ฯ
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ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับในเวลาเที่ยงวัน
ครั้นแลว ก็ถวายบังคมพระผูม ีพระภาคแลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพระเจาปเสนทิโกศลผูประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา เชิญ
เถอะมหาบพิตร พระองคเสด็จมาจากไหนหนอ ในเวลาเทีย่ งวัน ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ คฤหบดีผูเปนเศรษฐีในพระนคร
สาวัตถีนี้ กระทํากาลกิริยาแลว หมอมฉันใหขนทรัพยสมบัติ อันไมมีบตุ รรับมรดกนัน้ มาไว
ภายในพระราชวังแลวก็มา ขาแตพระองคผูเจริญ เฉพาะเงินเทานั้นมี ๘,๐๐๐,๐๐๐ สวนเครื่อง
รูปยะไมตองพูดถึง ก็แตคฤหบดีผูเปน เศรษฐีนั้น ไดบริโภคอาหารเห็นปานนี้ คือบริโภค
ปลายขาวกับน้าํ สมพอูม ไดใช ผาเครื่องนุงหมเห็นปานนี้ คือนุงหมผาเนื้อหยาบที่ตัดเปน
สามชิ้นเย็บติดกัน ไดใชยานพาหนะเห็นปานนี้ คือใชรถเกาๆ กั้นรมทําดวยใบไม ฯ
[๓๘๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรมหาบพิตร
ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรมหาบพิตร อสัตบุรุษไดโภคะอันโอฬาร แลว ไมยังตนใหไดรับความสุข
ใหไดรับความอิ่มหนําเลย ไมยังมารดาและบิดา ใหไดรบั ความสุข ใหไดรับความอิ่มหนํา ไมยัง
บุตรและภรรยาใหไดรับความสุข ใหไดรบั ความอิ่มหนํา ไมยังทาสกรรมกรใหไดรับความสุข
ใหไดรับความอิ่มหนํา ไมยังมิตรและอํามาตยใหไดรับความสุข ใหไดรบั ความอิ่มหนํา ไมยัง
ทักษิณาอัน มีผลในเบื้องบน มีอารมณดี มีวิบากเปนสุข เปนไปเพือ่ สวรรค ใหตงั้ อยูใน
สมณพราหมณทั้งหลาย โภคะเหลานั้นของเขาที่มิไดใชสอยโดยชอบอยางนี้ พระราชาทั้งหลายยอม
นําไปบาง โจรทั้งหลายยอมนําไปบาง ไฟยอมไหมเสียบาง น้ํายอมพัดไปเสียบาง ทายาท
ทั้งหลายผูไมเปนที่รักยอมนําไปบาง ฯ
ดูกรมหาบพิตร เมื่อเปนเชนนี้ โภคะทีม่ ิไดใชสอยโดยชอบของเขา เหลานั้น ยอมถึง
ความหมดสิ้นไปเปลาโดยไมถึงการบริโภค ฯ
ดูกรมหาบพิตร ในที่ของอมนุษย มีสระโบกขรณีซึ่งมีน้ําใส มีน้ําเย็น มีน้ําจืดสนิท
ใสตลอด มีทาดี นารื่นรมย น้ํานั้นคนไมพงึ ตักเอาไปเลย ไมพึงดื่ม ไมพงึ อาบ หรือไมพึง
กระทําตามความตองการได ดูกรมหาบพิตร ก็เมื่อ เปนเชนนี้ น้ําที่มิไดบริโภคโดยชอบนั้น พึง
ถึงความหมดสิ้นไปเปลา โดยไมถึงการบริโภค แมฉันใด ดูกรมหาบพิตร อสัตบุรุษไดโภคะ
อันโอฬารแลว ไมยัง ตนใหไดรับความสุข ใหไดรับความอิ่มหนําเลย ฯลฯ ดูกรมหาบพิตร เมื่อ
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เปน เชนนี้ โภคะที่มิไดบริโภคโดยชอบของเขาเหลานั้น ยอมถึงความหมดสิ้นไป เปลาโดยไมถึง
การบริโภค ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
[๓๘๘] ดูกรมหาบพิตร สวนสัตบุรุษไดโภคะอันโอฬารแลว ยอมยัง ตนใหไดรับ
ความสุข ใหไดรับความอิ่มหนํา ยอมยังมารดาและบิดาใหไดรับความสุข ใหไดรับความอิ่มหนํา
ยอมยังบุตรและภรรยาใหไดรับความสุข ใหไดรับ ความอิ่มหนํา ยอมยังทาสกรรมกรใหไดรับ
ความสุข ใหไดรับความอิ่มหนํา ยอม ยังมิตรและอํามาตยใหไดรับความสุข ใหไดรับความอิ่มหนํา
ยอมประดิษฐานไวซึ่งทักษิณาอันมีผลในเบือ้ งบน มีอารมณดี มีวิบากเปนสุข เปนไปเพื่อสวรรค
ในสมณพราหมณทั้งหลาย โภคะเหลานั้นของเขา ที่บริโภคโดยชอบอยูอ ยางนี้ พระราชาทั้งหลาย
ยอมนําไปไมได โจรทั้งหลายยอมนําไปไมได ไฟยอมไมไหม น้ํายอมไมพัดไป ทายาททั้งหลาย
ผูไมเปนที่รักยอมนําไปไมได ฯ
ดูกรมหาบพิตร เมื่อเปนเชนนี้ โภคะทีบ่ ริโภคอยูโดยชอบของเขาเหลา นั้น ยอมถึงการ
บริโภค ไมถึงความหมดสิ้นไปเปลา ฯ
ดูกรมหาบพิตร ในที่ไมไกลคามหรือนิคม มีสระโบกขรณี ซึ่งมีน้ําใส มีน้ําเย็น มีน้ํา
จืดสนิท ใสตลอด มีทาดี นารืน่ รมย น้ํานัน้ คนพึงตักไปบางพึงดื่มบาง พึงอาบบาง พึงกระทํา
ตามความตองการบาง ดูกรมหาบพิตร ก็เมือ่ เปนเชนนี้ น้าํ ที่บริโภคอยูโดยชอบนัน้ พึงถึงการ
บริโภค ไมถึงความหมดสิ้นไป เปลา แมฉันใด ดูกรมหาบพิตร สัตบุรุษไดโภคะอันโอฬารแลว
ยอมยังตนให ไดรับความสุข ใหไดรับความอิ่มหนํา ฯลฯ เมื่อเปนเชนนี้ โภคะที่บริโภคอยู โดย
ชอบของเขาเหลานั้น ยอมถึงการบริโภค ไมถึงความหมดสิ้นไปเปลา ฉัน นั้นเหมือนกัน ฯ
[๓๘๙] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแลว จึงได
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
น้ํามีอยูในที่ของอมนุษย คนยอมงดน้ําที่ไมพึงดื่มนั้น ฉันใด คนชัว่ ได
ทรัพยแลว ยอมไมบริโภคดวยตนเอง ยอมไมใหทาน ฉันนั้น สวน
วิญูชนผูมีปญ
 ญา ไดโภคะแลว เขายอมบริโภค และทํากิจ เขาเปน
คนอาจหาญ เลี้ยงดูหมู ญาติ ไมถูกติเตียน ยอมเขาถึงแดนสวรรค ฯ
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ทุติยาปุตตกสูตรที่ ๑๐
[๓๙๐] ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศล เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถึงที่ประทับใน
เวลาเที่ยงวัน ครั้นแลว ก็ถวายบังคมพระผูม ีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพระเจาปเสนทิโกศลผูประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา เชิญ
เถอะมหาบพิตร พระองคเสด็จมาจากไหนหนอ ในเวลาเทีย่ งวัน ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ คฤหบดีผูเปนเศรษฐีในพระนคร
สาวัตถีนี้ กระทํากาลกิริยาแลว หมอมฉันใหขนทรัพยสมบัติ อันไมมีบตุ รรับมรดกนัน้ มาไวใน
พระราชวังแลวก็มา ขาแตพระองคผูเจริญ เฉพาะเงินเทานั้นมี ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สวนเครื่องรูปยะ
ไมตองพูดถึง ขาแตพระองค ผูเจริญ ก็คฤหบดีผูเปนเศรษฐีนั้น ไดบริโภคอาหารเห็นปานนี้ คือ
บริโภคปลาย ขาวกับน้ําสมพอูม ไดใชผาเครื่องนุงหมเห็นปานนี้ คือนุง หมผาเนื้อหยาบที่ตัด เปน
สามชิ้นเย็บติดกัน ไดใชยานพาหนะเห็นปานนี้ คือใชรถเกาๆ กั้นรมทําดวย ใบไม ฯ
[๓๙๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรมหาบพิตร
ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรมหาบพิตร เรื่องเคยมีมาแลว คฤหบดี ผูเปนเศรษฐีนั้น ไดสั่งใหจดั
บิณฑบาตถวายพระปจเจกสัมพุทธะ นามวา ตครสิขี วาทานทั้งหลาย จงถวายบิณฑะแกสมณะ
แลวลุกจากอาสนะเดินหลีกไป แตครั้น ถวายแลว ภายหลังไดมีวิปฏิสารวา บิณฑบาตนี้ ทาส
หรือกรรมกรพึงบริโภคยัง ดีกวา นอกจากนี้เขายังปลงชีวิตบุตรนอยคนเดียวของพีช่ าย เพราะเหตุ
ทรัพย สมบัติอีก ดูกรมหาบพิตร การที่คฤหบดีผูเปนเศรษฐีนั้น สั่งใหจดั บิณฑบาต ถวาย
พระตครสิขีปจเจกสัมพุทธะ ดวยวิบากของกรรมนั้น เขาจึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๗ ครั้ง ดวย
วิบากอันเปนสวนเหลือของกรรมนั้นเหมือนกัน ไดครอง ความเปนเศรษฐีในพระนครสาวัตถีนี้
แหละถึง ๗ ครั้ง ฯ
ดูกรมหาบพิตร การที่คฤหบดีผูเปนเศรษฐีนั้นถวายแลวภายหลังไดมี วิปฏิสารวา บิณฑบาต
นี้ทาสหรือกรรมกรพึงบริโภคยังดีกวา ดวยวิบากของกรรม นั้น จิตของเขาจึงไมนอมไปเพื่อบริโภค
อาหารอันโอฬาร จิตของเขาจึงไมนอมไป เพื่อใชผาเครื่องนุงหมอันโอฬาร จิตของเขาจึงไมนอม
ไปเพื่อใชยานพาหนะอัน โอฬาร จิตของเขาจึงไมนอมไปเพื่อบริโภคเบญจกามคุณอันโอฬาร ฯ
ดูกรมหาบพิตร ก็แหละการที่คฤหบดีผูเปนเศรษฐีนนั้ ปลงชีวิตบุตรนอย คนเดียวของ
พี่ชาย เพราะเหตุทรัพยสมบัติ ดวยวิบากของกรรมนั้น เขาจึงถูกไฟเผาอยูในนรกหลายป
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หลายพันป หลายแสนป ดวยวิบากอันเปนสวนเหลือของ กรรมนั้นเหมือนกัน ทรัพยสมบัติ
อันไมมีบุตรรับมรดกของเขานี้ จึงถูกขนเขาพระคลังหลวงเปนครั้งที่ ๗ ฯ
ดูกรมหาบพิตร ก็บุญเกาของคฤหบดีผูเปนเศรษฐีนนั้ หมดสิ้นแลว และบุญใหมกไ็ มได
สะสมไว ฯ
ดูกรมหาบพิตร ก็ในวันนี้ คฤหบดีผูเปนเศรษฐี ถูกไฟเผาอยูใน มหาโรรุวนรก ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ คฤหบดีผูเปน เศรษฐี เขาถึง
มหาโรรุวนรกอยางนั้นหรือ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา อยางนั้นมหาบพิตร คฤหบดีผูเปนเศรษฐี เขา ถึงมหาโรรุวนรก
แลว ฯ
[๓๙๒] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแลว จึงได
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ขาวเปลือก ทรัพย เงินทอง หรือขาวของ ที่หวงแหนอยางใดอยางหนึ่ง
มีอยู ทาส กรรมกร คนใช และผูอาศัยของเขา พึงพาเอาไปไมได
ทั้งหมด จะตองถึงซึ่งการละทิ้งไวทั้งหมด ฯ
ก็บุคคลทํากรรมใด ดวยกาย ดวยวาจา หรือดวยใจ กรรมนั้นแหละ
เปนของๆ เขา และเขายอมพาเอากรรมนั้นไป อนึ่งกรรมนั้นยอม
ติดตามเขาไป เหมือนเงาติดตามตน ฉะนัน้ เพราะฉะนั้น บุคคลควร
ทํากรรมดี สั่งสมไวสําหรับภพหนาบุญทั้งหลายยอมเปนที่พึ่งของสัตว
ทั้งหลายในโลกหนา ฯ
จบ วรรคที่ ๒
__________________________________
รวมพระสูตรในวรรคที่ ๒ นี้ มี ๑๐ สูตร คือ ชฏิลสูตรที่ ๑ ปญจราชสูตรที่ ๒
โทณปากสูตรที่ ๓ สังคามวัตถุสูตร กลาวไว ๒ สูตร เปนที่ ๔ และที่ ๕ ธีตุสูตรที่ ๖ อัปปมาท
สูตร ๒ สูตร เปนที่ ๗ และที่ ๘ กับอปุตตกสูตร กลาวไว ๒ สูตร เปนที่ ๙ และที่ ๑๐
ครบวรรคพอดี ฯ
______________________________
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ตติยวรรคที่ ๓
ปุคคลสูตรที่ ๑
[๓๙๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระเชตวัน อารามของทาน อนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศล เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ ประทับ ครั้นแลว
ทรงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวไดประทับนั่ง ณ ที่ควร สวนขางหนึ่ง ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทาวเธอผูประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา ดูกรมหาบพิตร
บุคคล ๔ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก บุคคล ๔ จําพวกเปนไฉน บุคคล ๔ จําพวกคือ บุคคล
ผูมืดแลวมืดตอไปจําพวก ๑ บุคคลผูมืดแลวกลับ สวางตอไปจําพวก ๑ บุคคลผูสวางแลวกลับมืด
ตอไปจําพวก ๑ บุคคลผูสวางแลว คงสวางตอไปจําพวก ๑ ฯ
[๓๙๔] ดูกรมหาบพิตร ก็อยางไร บุคคลชื่อวามืดแลวคงมืดตอไป ดูกรมหาบพิตร
บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดมาภายหลังในตระกูลอันต่ํา คือในตระกูลจัณฑาล ในตระกูลชาง
จักสาน ในตระกูลพราน ในตระกูลชางรถ หรือ ในตระกูลคนเทหยากเยื่อ ซึ่งขัดสน มีขาวน้ํา
โภชนาหารนอย มีอาชีพฝดเคือง เปนตระกูลที่หาอาหารและผานุงหมไดโดยยาก และเขาเปนคน
ที่มีผิวพรรณทรามไมนาดูไมนาชม เปนคนเล็กแคระ มีอาพาธมาก เปนคนเสียจักษุ เปนงอย เปน
คนกระจอกหรือเปนเปลี้ย มักหาขาว น้ํา ผานุงหม ยวดยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล
ที่นอน ที่อยูอาศัย เครื่องประทีปไมใครได เขาซ้ําประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ ครั้นเขา
ประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจแลว ครั้นตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกร
มหาบพิตร บุรุษพึงไป จากความมืดทึบสูค วามมืดทึบ หรือพึงไปจากความมืดมัวสูความมืดมัว
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หรือพึง ไปจากโลหิตอันมีมลทินสูโลหิตอันมีมลทิน ฉันใด ดูกรมหาบพิตร ตถาคตกลาววา
บุคคลนี้ มีอุปไมยฉันนัน้ ดูกรมหาบพิตร อยางนี้แล บุคคลชื่อวาเปนผูมืดแลวคงมืดตอไป ฯ
[๓๙๕] ดูกรมหาบพิตร ก็อยางไร บุคคลชื่อวาเปนผูมืดแลวกลับสวางตอไป ดูกร
มหาบพิตร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนเกิดมาภายหลังในตระกูล อันต่ําทราม คือในตระกูล
จัณฑาล ในตระกูลชางจักสาน ในตระกูลพราน ใน ตระกูลชางรถ หรือในตระกูลคนเทหยากเยื่อ
ขัดสน มีขาวน้าํ โภชนาหารนอย มีอาชีพฝดเคือง เปนตระกูลที่หาอาหารและผานุงหมไดโดยยาก
และเขาเปนคนมีผิวพรรณทราม ไมนาดูไมนาชม เปนคนเล็กแคระ เปนคนมีอาพาธมาก เปน
คนเสียจักษุ เปนคนงอย เปนคนกระจอก หรือเปนคนเปลี้ย มักหาขาว น้าํ ผา ยวดยาน
ดอกไม ของหอมเครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอ าศัย และเครือ่ ง ประทีปไมใครได แมกระนั้น
เขาก็ประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา ใจ ครั้นเขา ประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา ใจแลว ครัน้ ตาย
ไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกรมหาบพิตร บุรุษพึงขึน้ จากแผนดินสูบัลลังก หรือพึงขึ้น
จากบัลลังกสูหลังมา หรือพึงขึ้นจากหลังมาสูคอชาง หรือพึงขึ้นจากคอชางสูปราสาท แมฉันใด
ดูกรมหาบพิตร ตถาคตยอมกลาววา บุคคลนี้มีอุปไมยฉันนั้น ดูกรมหาบพิตร อยางนี้ แล บุคคล
ชื่อวาเปนผูมืดแลวกลับสวางตอไป ฯ
[๓๙๖] ดูกรมหาบพิตร ก็อยางไร บุคคลชื่อวาเปนผูสวางแลวกลับมืด ตอไป ดูกร
มหาบพิตร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเ กิดมาภายหลังในตระกูลสูง คือในตระกูลขัตติยมหาศาล
หรือในตระกูลคฤหบดี มหาศาล มั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก มีทองและเงินลนเหลือ
มีของ ใชนาปลื้มใจลนเหลือ มีทรัพยคือขาวเปลือกลนเหลือ และเขาเปนคนมีรูปงามนาดูนาชม
ประกอบดวยความงามแหงผิวเปนเยี่ยม มักหาขาว น้ํา ผา ยวดยาน ดอกไม ของหอม
เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย และเครื่องประทีปไดสะดวก แตเขากลับประพฤติทุจริตดวย
กาย วาจา ใจ ครั้นเขาประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจแลว ครั้นตายไป ยอมเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรมหาบพิตร บุรุษลงจากปราสาทสูคอชาง หรือลงจากคอชางสูหลังมา
หรือลงจากหลังมาสูบัลลังก หรือลงจากบัลลังกสูพื้นดิน หรือจากพืน้ ดินเขาไปสูที่มืด แมฉันใด
ดูกรมหาบพิตร ตถาคตกลาววา บุคคลนี้มีอุปไมยฉันนัน้ ดูกรมหาบพิตร อยางนี้แล บุคคล
ชื่อวาเปนผูสวางแลวกลับมืดตอไป ฯ
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[๓๙๗] ดูกรมหาบพิตร ก็อยางไร บุคคลชื่อวาเปนผูสวางแลวคงสวางตอไป ดูกร
มหาบพิตร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนเกิดมาภายหลังในตระกูลสูง คือในตระกูลขัตติย
มหาศาล ในตระกูลพราหมณมหาศาล หรือในตระกูลคฤหบดีมหาศาล อันมั่งคั่ง มีทรัพยมาก
มีโภคสมบัติมาก มีทองและเงินลน เหลือ มีของใชนาปลื้มใจลนเหลือ มีทรัพยคือขาวเปลือก
ลนเหลือ และเขาเปน คนมีรูปสวย นาดูนา ชม ประกอบดวยความงามแหงผิวเปนเยี่ยม มักหา
ขาว น้ํา ผา ยวดยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัยและเครื่อง ประทีป
ไดสะดวก เขายอมประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา ใจ ครั้นเขาประพฤติ สุจริตดวยกาย วาจา
ใจแลว ครัน้ ตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกร มหาบพิตร บุรุษพึงกาวไปดวยดีจาก
บัลลังกสูบัลลังก หรือพึงกาวไปดวยดีจากหลัง มาสูหลังมา หรือพึงกาวไปดวยดีจากคอชางสู
คอชาง หรือพึงกาวไปดวยดีจาก ปราสาทสูปราสาท แมฉันใด ดูกรมหาบพิตร ตถาคตยอม
กลาววา บุคคลนี้มี อุปไมยฉันนั้น ดูกรมหาบพิตร อยางนี้แล บุคคลชื่อวาเปนผูสวางแลวคง
สวางตอไป ดูกรมหาบพิตร บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ดังนี้ ฯ
[๓๙๘] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแลว จึงได
ตรัสพระคาถาประพันธตอไปอีกวา
ดูกรมหาบพิตร บุรุษเข็ญใจไมมีศรัทธา เปนคนตระหนี่เหนียวแนน
มีความดําริชั่ว เปนมิจฉาทิฐิ ไมมีความเอื้อเฟอยอมดา ยอมบริภาษ
สมณะหรือพราหมณหรือวณิพกอื่นๆเขาเปนคนไมมีประโยชน เปน
คนมักขึ้งเคียด ยอมหามคนทีก่ ําลังจะใหโภชนาหารแกคนที่ขอ ดูกร
มหาบพิตรผูเปนใหญยิ่งของประชาราษฎร คนเชนนั้นเมื่อตายไป ยอม
เขาถึงนรกอันรายแรง นี่ชื่อวาผูมืดแลวคงมืดตอไป ฯ
ดูกรมหาบพิตร บุรุษ (บางคน) เปนคนเข็ญใจ (แต) เปนคนมีศรัทธา
ไมมีความตระหนี่ เขามีความดําริประเสริฐ มีใจไมฟุงซาน ยอมใหทาน
ยอมลุกรับสมณะหรือพราหมณ หรือวณิพกอื่นๆ ยอมสําเหนียกใน
จรรยาอันเรียบรอย ไมหามคนที่กําลังจะใหโภชนาหารแกคนที่ขอ ดูกร
มหาบพิตรผูเปนใหญยิ่งของประชาราษฎร คนเชนนั้นเมื่อตายไป ยอม
เขาถึงไตรทิพสถาน นี่ชื่อวาผูมืดแลวกลับสวางตอไป ฯ
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ดูกรมหาบพิตร บุรุษ (บางคน) ถึงหากจะมัง่ มี (แต) ไมมศี รัทธา เปน
คนมีความตระหนี่เหนียวแนน มีความดําริชั่วเปนมิจฉาทิฐิ ไมมีความ
เอื้อเฟอ ยอมดายอมบริภาษสมณะหรือพราหมณ หรือวณิพกอื่นๆ
เขาเปนคนไมมีประโยชน เปนคนมักขึ้งเคียด ยอมหามคนที่กําลังจะให
โภชนาหารแกคนที่ขอดูกรมหาบพิตรผูเปนใหญยิ่งของประชาราษฎร
คนเชนนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึงนรกอันรายแรง นี่ชื่อวา ผูสวางแลว
กลับมืดตอไป ฯ
ดูกรมหาบพิตร บุรุษ (บางคน) ถึงหากจะมัง่ มี ก็เปนคนมี ศรัทธา ไมมี
ความตระหนี่ เขามีความดําริประเสริฐ มีใจไมฟุงซาน ยอมใหทาน
ยอมลุกรับสมณะหรือพราหมณหรือแมวณิพกอืน่ ๆ ยอมสําเหนียกใน
จรรยาอันเรียบรอย ไมหามคนที่กําลังจะใหโภชนาหารแกผูที่ขอ ดูกร
มหาบพิตรผูเปนใหญยิ่งของประชาราษฎร คนเชนนั้นเมื่อตายไป ยอม
เขาถึงไตรทิพสถาน นี่ชื่อวาผูสวางแลวคงสวางตอไป ดังนี้ ฯ
อัยยิกาสูตรที่ ๒
[๓๙๙] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้นแลเปนเวลากลางวัน พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายอภิวาทพระผูม ีพระภาคแลว ประทับอยู ณ ที่ควร สวนขางหนึ่ง ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทาวเธอผูประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา เชิญเถิดมหา
บพิตร พระองคเสด็จมาจากไหนหนอแตวนั ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระอัยยิกาของหมอม ฉัน ผูทรงชรา
เปนผูเฒา เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัย มีพระชนมพรรษา ๑๒๐ พรรษา ไดเสด็จทิวงคตเสีย
แลว ทานเปนที่รัก เปนที่พอใจของหมอมฉันมาก พระพุทธเจาขา หากหมอมฉันจะพึงได
สมหวังวา ขอพระอัยยิกาเจาของเราอยาได เสด็จทิวงคตเลย ดังนี้ แมดวยใชชางแกวแลกไซร
หมอมฉันพึงใหแมซึ่งชางแกว เพื่อใหไดสมหวัง ดังนี้ พระพุทธเจาขา หากหมอมฉันพึงได
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สมหวังวา ขอพระอัยยิกาเจาของเราอยาไดเสด็จทิวงคตเลย แมดว ยใชมาแกวแลกไซร หมอมฉัน
พึงใหแมซึ่งมาแกวเพื่อใหไดสมหวัง พระพุทธเจาขา หากหมอมฉันพึงไดสมหวัง วา ขอพระ
อัยยิกาเจาของเราอยาไดเสด็จทิวงคตเลย ดังนี้ แมดว ยใชบานสวย แลกไซร หมอมฉันพึงให
แมซึ่งบานสวยเพื่อใหไดสมหวัง พระพุทธเจาขา หาก หมอมฉันพึงไดสมหวังวา ขอพระอัยยิกา
เจาของเราอยาไดเสด็จทิวงคตเลย ดังนีแ้ มดวยใชชนบทแลกไซร หมอมฉันพึงใหแมซึ่งชนบท
เพื่อใหไดสมหวัง พระพุทธเจาขา พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสคํานี้ไววา สัตวทั้งหลายทั้งปวง
มีมรณะ เปนธรรมดา มีมรณะเปนที่สุด ไมลวงพนมรณะไปไดเลย ดังนี้นั้น เปนคําตรัสที่ชอบ
เปนของอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ฯ
[๔๐๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา ขอนั้นเปนอยางนั้น มหาบพิตร ขอนั้น เปนอยางนั้น
มหาบพิตร สัตวทั้งหลายทั้งปวง มีความตายเปนธรรมดา มีความ ตายเปนที่สุด ไมลวงพน
ความตายไปไดเลย ดูกรมหาบพิตร ภาชนะดิน ชนิดใดชนิดหนึ่ง ทั้งทีด่ ิบทั้งที่สุก ภาชนะดิน
เหลานั้นทั้งหมด มีความแตกเปนธรรมดา มีความแตกเปนที่สุด ไมลวงพนความแตกไปไดเลย
แมฉันใด ดูกรมหาบพิตร สัตวทั้งหลายทั้งปวง มีความตายเปนธรรมดา มีความตายเปนที่สุด
ไมลวงพนความตายไปไดเลย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
[๔๐๑] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงได
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
สัตวทั้งหลายทั้งปวงตองตาย เพราะชีวิตมีความตายเปนที่สุด สัตว
ทั้งหลายจักไปตามกรรม เขาถึงผลแหงบุญและบาป คือ ผูมีกรรมเปน
บาป จักไปสูนรก สวนผูมีกรรมเปนบุญ จักไปสูสุคติ ฯ
เพราะฉะนั้น พึงทํากรรมงามอันจะนําไปสูสัมปรายภพ สั่งสมไว บุญ
ทั้งหลายยอมเปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลายในปรโลก ฯ
โลกสูตรที่ ๓
[๔๐๒] สาวัตถีนิทาน ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวไดทูลพระผูมีพระภาควา
พระพุทธเจาขา ธรรมเทาไรหนอแลเมื่อเกิดขึ้นแกโลก ยอมเกิดขึ้น เพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล
เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมสําราญ ฯ
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[๔๐๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร ธรรม ๓ อยางแล เมื่อเกิดขึ้นแกโลก
ยอมเกิดขึน้ เพือ่ ไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพือ่ ทุกข เพื่อความ อยูไมสําราญ ธรรม ๓ อยางเปน
ไฉน ฯ
๑. ดูกรมหาบพิตร ธรรมคือความโลภแล เมื่อเกิดขึ้นแกโลกยอมเกิด ขึ้นเพื่อไมเปน
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมสําราญ ฯ
๒. ดูกรมหาบพิตร ธรรมคือโทสะความประทุษรายแล เมื่อเกิดขึ้น แกโลก ยอมเกิด
ขึ้นเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไม สําราญ ฯ
๓. ดูกรมหาบพิตร ธรรมคือโมหะความหลงแล เมื่อเกิดขึ้นแกโลก ยอมเกิดขึน้ เพือ่
ไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมสําราญ ฯ
ดูกรมหาบพิตร ธรรม ๓ อยางนี้แล เมื่อเกิดขึ้นแกโลก ยอมเกิดขึน้ เพื่อไมเปน
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมสําราญ ฯ
[๔๐๔] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแลว จึงได
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
โลภะ โทสะ และโมหะ อันบังเกิดแกตนยอมเบียดเบียน บุรุษ ผูมีใจ
เปนบาป ดุจผลของตนเบียดเบียนไมเตารั้งฉะนั้น ฯ
อิสสัตถสูตรที่ ๔
[๔๐๕] สาวัตถีนิทาน ฯ
พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวไดกราบทูล พระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ทาน บุคคลพึงใหในที่ไหนหนอแล ฯ
พ. ดูกรมหาบพิตร จิตยอมเลื่อมใสในทีใ่ ด พึงใหในทีน่ ั้นแล ฯ
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ และทานที่ใหแลวในที่ไหนจึงมีผลมาก ฯ
[๔๐๖] พ. ดูกรมหาบพิตร ทานพึงใหในที่ไหนนัน่ เปนขอหนึ่ง และทาน ที่ใหแลวใน
ที่ไหนจึงมีผลมาก นั่นเปนอีกขอหนึ่ง ดูกรมหาบพิตร ทานที่ใหแลว แกผูมีศีลแลมีผลมาก ทาน
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ที่ใหแลวในผูท ุศีลหามีผลมากไม ดูกรมหาบพิตร และ ดวยเหตุนั้น อาตมภาพจักยอนถาม
มหาบพิตรในปญหากรรมขอนั้นบาง มหาบพิตร พอพระทัยอยางใด พึงพยากรณอยางนั้น ฯ
[๔๐๗] มหาบพิตรจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ณ ที่นี้การยุทธพึงปรากฏเฉพาะ
หนาแดพระองค สงครามพึงปะทะกัน ถาวากุมารที่เปนกษัตริยผูไมไดศึกษา ไมไดหดั มือ ไมได
รับความชํานาญ ไมไดประลองการยิง เปนคน ขลาด เปนคนมักสั่น เปนคนมักสะดุง เปนคน
มักวิ่งหนี พึงมาอาสาไซร พระองค พึงทรงชุบเลี้ยงบุรุษนั้นหรือ และพระองคพึงทรงตองการบุรุษ
เชนนั้นหรือ ฯ
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมพึงชุบเลี้ยงบุรษุ เชนนัน้ และ ขาพระองคไมตองการ
บุรุษเชนนั้นเลย ฯ
พ. ถาวา กุมารที่เปนพราหมณ ผูไมไดศึกษา ฯลฯ พึงมาอาสาไซร ฯลฯถาวากุมาร
ที่เปนแพศย ผูไ มไดศึกษา ฯลฯ พึงมาอาสาไซร ฯลฯ ถาวากุมารที่เปน ศูทร ผูไมไดศึกษา ฯลฯ
พึงมาอาสาไซร พระองคพึงทรงชุบเลี้ยงบุรุษนั้นหรือ และพระองคพึงทรงตองการบุรุษเชนนั้น
หรือ ฯ
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมพึงชุบเลี้ยงบุรษุ นั้น และขา พระองคไมพึง
ตองการบุรุษเชนนั้นแล ฯ
[๔๐๘] พ. ดูกรมหาบพิตร พระองคจะทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ณ ทีน่ ี้การ
ยุทธพึงปรากฏแกพระองค สงครามพึงปะทะกัน ถาวา กุมารที่เปนกษัตริย ผูศึกษาดีแลว ได
หัดมือแลว ไดรับความชํานาญแลว ไดประลองการยิงมาแลวไมเปนคนขลาด ไมเปนคนสั่น
ไมเปนคนสะดุง ไมเปนคนมักวิ่งหนี พึงมา อาสาไซร พระองคพึงทรงชุบเลี้ยงบุรุษนัน้ หรือ
และพระองคพึงทรงมีพระประสงค บุรุษเชนนั้นหรือ ฯ
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันพึงชุบเลี้ยงบุรุษนั้น และหมอมฉันพึงตองการบุรุษ
เชนนั้น ฯ
พ. ถาวากุมารที่เปนพราหมณ ผูศึกษาดีแลว ฯลฯ พึงมาอาสาไซร ฯลฯ ถาวา กุมาร
ที่เปนแพศย ผูศ ึกษาดีแลว ฯลฯ พึงมาอาสาไซร ฯลฯ ถาวา กุมาร ที่เปนศูทร ผูศึกษาดีแลว ฯลฯ
พึงมาอาสาไซร พระองคจะพึงทรงชุบเลี้ยงบุรุษ นั้นหรือ และพระองคจะพึงทรงมีพระประสงค
บุรุษเชนนั้นหรือ
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ป. ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันพึงชุบเลี้ยงบุรุษนั้น และหมอมฉันพึงตองการบุรุษ
เชนนั้น ฯ
[๔๐๙] พ. ฉันนั้นนั่นแล มหาบพิตร แมหากวา กุลบุตรออกจากเรือน ตระกูลไรๆ
เปนผูบวชหาเรือนมิได และกุลบุตรนั้น เปนผูมีองค ๕ อันละได แลว เปนผูประกอบแลวดวยองค ๕
ทานที่ใหแลวในกุลบุตรนั้น ยอมเปนทานมีผลมาก องค ๕ อันกุลบุตรนั้นละไดแลวเปนไฉน
กามฉันทะอันกุลบุตรนั้นละ ไดแลว พยาบาทอันกุลบุตรนั้นละไดแลว ถีนมิทธะอันกุลบุตรนั้น
ละไดแลว อุทธัจจกุกกุจจะอันกุลบุตรนั้นละไดแลว วิจิกจิ ฉาอันกุลบุตรนั้นละไดแลว องค ๕
เหลานี้อันกุลบุตรนั้นละไดแลว กุลบุตรนัน้ เปนผูประกอบดวยองค ๕ เปนไฉน กุลบุตรนั้น
เปนผูประกอบแลวดวยศีลขันธ อันเปนของพระอเสขะ เปนผูประกอบ แลวดวยสมาธิขันธอัน
เปนของพระอเสขะ เปนผูประกอบแลวดวยปญญาขันธ อันเปนของพระอเสขะ เปนผูประกอบ
แลวดวยวิมุตติขันธอันเปนของพระอเสขะ เปนผูประกอบแลวดวยวิมตุ ติญาณทัสสนขันธ
อันเปนของพระอเสขะ กุลบุตรนั้น เปนผูประกอบแลวดวยองค ๕ เหลานี้ ทานที่ใหแลวในกุลบุตร
ผูมีองค ๕ อันละ ไดแลว ผูประกอบแลวดวยองค ๕ ดังนี้ ยอมมีผลมาก ฯ
[๔๑๐] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแลว จึงได
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ศิลปะการยิงแมน กําลังเขมแข็ง และความกลาหาญมีอยู ในชายหนุม
ผูใด พระราชาผูทรงพระประสงคดวยการยุทธพึงทรงชุบเลี้ยงชายหนุม
เชนนั้น ไมพึงทรงชุบเลี้ยงชายหนุมผูไมกลาหาญ เพราะเหตุแหงชาติ
ฉันใด ฯ
ธรรมะคือขันติ และโสรัจจะ ตั้งอยูแ ลวในบุคคลใด บุคคลพึงบูชา
บุคคลนั้นผูมีปญญา มีความประพฤติเยีย่ งพระอริยะแมมีชาติทราม
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
พึงสรางอาศรมอันเปนที่รื่นรมย ยังผูพหูสตู ทั้งหลายใหสํานักอยู ณ ทีน่ ั้น
พึงสรางบอน้ําไวในปาที่กันดารน้ํา และสะพานในที่เปนหลม พึงถวาย
ขาว น้ํา ของเคีย้ ว ผา และเสนาสนะในทานผูซื่อตรงทั้งหลาย
ดวยน้ําใจอันผองใสเมฆมีสายฟาแลบแปลบปลาบ (เมฆอันประกอบ
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ดวยถองแถวแหงสายฟา) มียอดตั้งรอยกระหึ่มอยู ยังแผนดินใหโชกชุม
อยูยอมยังที่ดอนและที่ลุมใหเต็ม แมฉันใด ฯ
ทายกผูมีศรัทธา เปนบัณฑิตไดฟงแลว ยอมจัดหาโภชนาหารมาเลี้ยง
วณิพก ดวยขาวน้ําใหอิ่มหนํา บันเทิงใจ เทีย่ วไปในโรงทาน สั่งวา
ทานทั้งหลายจงให ทานทั้งหลายจงใหดังนี้ และทายกนั้นบันลือเสียง
เหมือนเสียงกระหึ่มแหงเมฆเมื่อฝนกําลังตก ฉะนัน้ ธารแหงบุญอัน
ไพบูลยนั้น ยอมยังทายกผูให ใหชุมชื่น ฯ
ปพพโตปมสูตรที่ ๕
[๔๑๑] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลไดเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ ประทับในตอน
กลางวัน ครั้นแลวไดทรงอภิวาท แลวประทับอยู ณ ที่ควร สวนขางหนึ่ง ฯ
พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสกะทาวเธอวา เชิญเถิดมหาบพิตร พระองค เสด็จมาแตไหน
หนอ แตวัน ฯ
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ พระราชาผูกษัตริย ไดมูรธาภิเษกแลว ผูเมา แลวเพราะความ
เมาในความเปนใหญ ผูอันความกําหนัดในกามกลุมรุมแลว ผูถึงแลวซึ่งความมั่นคงในชนบท
ผูชํานะซึ่งปฐพีมณฑลอันใหญแลวครอบครองอยู ยอมมีราชกรณียะอันใด บัดนี้หมอมฉันถึงแลว
ซึ่งความขวนขวายในราชกรณียะ เหลานัน้ ฯ
[๔๑๒] พ. ดูกรมหาบพิตร พระองคจะทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ณ ทีน่ ี้
ขาราชการของพระองค ผูควรเชื่อถือ มีวาจาเปนหลักฐาน พึงมาแตทิศ ตะวันออก เขาเขามา
เฝาพระองค แลวพึงกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะพระมหา ราชเจา ขอพระองคพึงทรงทราบใตฝา
ละอองธุลีพระบาท ขาพระพุทธเจาพึงมาจาก ทิศตะวันออก ณ ที่นนั้ ขาพระพุทธเจาไดเห็นภูเขา
ใหญสูงเทียมเมฆ กําลังกลิ้ง บดปวงสัตวมา พระพุทธเจาขา สิ่งใดทีพ่ ระองคจะพึงทรงกระทํา
ขอไดโปรด กระทําเสีย ลําดับนั้น ขาราชการคนที่ ๒ ผูค วรเชื่อถือ มีวาจาเปนหลักฐาน พึงมา
แตทิศใต ฯลฯ ถัดนั้น ขาราชการคนที่ ๓ ผูควรเชื่อถือ มีวาจาเปนหลักฐาน พึงมาจากทิศ
ตะวันตก ฯลฯ ตอจากนั้น ขาราชการคนที่ ๔ ผูควรเชื่อถือ มีวาจา เปนหลักฐาน พึงมาจากทิศ
เหนือ เขาเขามาเฝาพระองคแลว พึงกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะพระมหาราชเจา ขอพระองค
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พึงทรงทราบใตฝาละอองธุลีพระบาท ขาพระพุทธเจาพึงมาจากทิศเหนือ ณ ที่นั้น ขาพระพุทธเจา
ไดเห็นภูเขาใหญสูง เทียมเมฆ กําลังกลิ้งบดปวงสัตวมา พระพุทธเจาขา สิ่งใดทีพ่ ระองคจะพึง
ทรงกระทํา ขอไดโปรดกระทําเสียเถิด ฯ
ดูกรมหาบพิตร ครั้นเมื่อมหาภัยอันรายกาจ ที่ทําใหมนุษยพินาศใหญโตถึงเพียงนี้
บังเกิดขึ้นแลวแกพระองค อะไรเลา ที่พระองคจะพึงทรงกระทําใน ภาวะแหงมนุษยทไี่ ดแสนยาก ฯ
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้นเมื่อมหาภัยอันรายกาจ ทีท่ ําใหมนุษยพนิ าศอันใหญโต
ถึงเพียงนั้น บังเกิดขึ้นแกหมอมฉัน อะไรจะพึงเปนกิจทีห่ มอมฉัน พึงกระทํา ในภาวะแหงมนุษย
ที่ไดแสนยากเลา นอกจากการประพฤติธรรม นอกจากการประพฤติสม่ําเสมอ นอกจากการสราง
กุศล นอกจากการทําบุญ ฯ
[๔๑๓] พ. ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพขอถวายพระพรใหพระองคทรงทราบ ดูกร
มหาบพิตร ชราและมรณะยอมครอบงําพระองค ดูกรมหาบพิตร ก็และเมื่อชรามรณะครอบงํา
พระองคอยู อะไรเลา จะพึงเปนกิจที่มหาบพิตรพึง กระทํา ฯ
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็และเมื่อชรามรณะครอบงําหมอมฉันอยู อะไรเลาจะพึงเปน
กิจที่หมอมฉันควรจะทํา นอกจากการประพฤติธรรม นอกจาก การประพฤติสม่ําเสมอ นอกจาก
การสรางกุศล นอกจากการทําบุญ ขาแตพระองค ผูเจริญ การรบดวยชางเหลาใด ยอมมีแก
พระราชาผูเปนกษัตริย ผูไดมูรธา ภิเษกแลว ผูเมาแลวเพราะความเมาในความเปนใหญ ผูอัน
ความกําหนัดในกาม กลุมรุมแลว ผูถึงแลวซึ่งความมั่นคงในชนบท ผูช ํานะซึ่งปฐพีมณฑลอันใหญ
แลว ครอบงําอยู ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อชรามรณะครอบงําอยู คติวิสัยแหงการรบดวยชางแม
เหลานั้น ไมมเี ลย ขาแตพระองคผูเจริญ การรบดวยมาแมเหลาใด ฯลฯ การรบดวยรถแม
เหลาใด ฯลฯ การรบดวยทหารเดินเทาแมเหลาใด ยอมมี แกพระราชาผูเ ปนกษัตริย ผูไ ดมูรธา
ภิเษกแลว ผูเมาแลวเพราะความเมาในความ เปนใหญ ผูอันความกําหนัดในกามกลุมรุมแลว
ผูถึงแลวซึ่งความมั่นคงในชนบท ผูชํานะปฐพีมณฑลอันใหญแลวครอบงําอยู ขาแตพระองคผู
เจริญ เมื่อชรามรณะครอบงําอยู คติวิสัยแหงการรบดวยทหารเดินเทาแมเหลานั้นไมมเี ลย
ขาแตพระองค ผูเจริญ ในราชสกุลนี้ มหาอํามาตยผูมีมนต ซึ่งสามารถจะใชมนตทําลายขาศึก
ที่ยกมา ก็มีอยูเหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ แตเมื่อชรามรณะครอบงําสิ คติวิสัยแหงการ
รบดวยมนต แมเหลานั้นหามีไม อนึ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ ในราชสกุลนี้ เงินทองทัง้ ที่อยู
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ในพื้นดิน ทั้งที่อยูในเวหาส ซึ่งพวกหมอมฉัน สามารถจะใชเปนเครื่องมือยุแหยใหขา ศึกที่ยกมา
แตกกันก็มีอยูเปนอันมาก ขาแพระองคผูเจริญ แตเมื่อชรามรณะครอบงําสิ คติวิสัยแหงการ
รบดวยทรัพยแม เหลานัน้ หามีไม ขาแตพระองคผูเจริญ ก็แลเมื่อชรามรณะครอบงําอยู อะไรเลา
จะพึงเปนกิจทีห่ มอมฉันควรทํา นอกจากการประพฤติธรรม นอกจากการประพฤติ สม่ําเสมอ
นอกจากการสรางกุศล นอกจากการทําบุญ ฯ
[๔๑๔] ป. ถูกแลวๆ มหาบพิตร ก็เมือ่ ชรามรณะครอบงําอยู อะไร เลาจะพึงเปนกิจ
ที่พระองคควรทํานอกจากการประพฤติธรรม นอกจากประพฤติสม่ําเสมอ นอกจากการสรางกุศล
นอกจากการทําบุญ ฯ
[๔๑๕] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแลว จึงได
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา ฯ
ภูเขาใหญแลวดวยศิลา จดทองฟา กลิ้งบดสัตวมาโดยรอบทั้ง ๔ ทิศ
แมฉันใด ชราและมัจจุก็ฉันนั้น ยอมครอบงําสัตวทั้งหลาย คือ พวก
กษัตริย พวกพราหมณ พวกแพศยพวกศูทร พวกจัณฑาล และ
คนเทมูลฝอย ไมเวนใครๆไวเลย ยอมย่ํายีเสียสิ้น ณ ที่นนั้ ไมมี
ยุทธภูมิสําหรับพลชาง พลมา ไมมียุทธภูมสิ ําหรับพลรถ ไมมียุทธภูมิ
สําหรับพลราบ และไมอาจจะเอาชนะแมดวยการรบดวยมนตหรือดวย
ทรัพย เพราะฉะนั้นแล บุรุษผูเปนบัณฑิตมีปญญา เมื่อเล็งเห็น
ประโยชนตน พึงตั้งศรัทธาไวในพระพุทธเจา ในพระธรรมและใน
พระสงฆ ผูใดมีปรกติประพฤติธรรมดวยกาย ดวยวาจา หรือดวยใจ
บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญผูนั้น ในโลกนี้นั่นเทียว ผูนั้นละโลกนี้
ไป ยอมบันเทิงในสวรรค ฯ
จบ โกสลสังยุต
_______________________________
รวมพระสูตรในตติยวรรคนี้ มี ๕ สูตร คือ ปุคคลสูตรที่ ๑ อัยยิกาสูตรที่ ๒ โลก
สูตรที่ ๓ อิสสัตถสูตรที่ ๔ ปพพโตปมสูตรที่ ๕ โกสลสังยุต วรรคนี้มี ๕ สูตร พระพุทธเจา
ผูประเสริฐ สุคตตรัสเทศนาแลว ฯ
_______________________________
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มารสังยุต
ปฐมวรรคที่ ๑
ตโปกรรมสูตรที่ ๑
[๔๑๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสรูใหมๆ ประทับอยูท ี่ตนไมอชปาล นิโครธ ใกลฝง
แมน้ําเนรัญชรา ณ ตําบลอุรุเวลา ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงประทับพักผอนอยูใ นที่ลับ
ไดเกิดความปริวิตกแหงพระทัยอยางนีว้ า โอ เรา เปนผูพนจากทุกกรกิริยานั้นแลว โอ สาธุ
เราเปนผูพนแลวจากทุกกรกิริยาอันไม ประกอบดวยประโยชนนนั้ โอ สาธุ เราเปนสัตวที่
บรรลุโพธิญาณแลว ฯ
[๔๑๗] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปไดทราบความปริวติ กแหงพระทัยของ พระผูมพี ระภาค
ดวยจิต จึงเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ แลวไดกราบทูล พระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
มาณพทั้งหลายยอมบริสุทธิ์ไดดว ยการบําเพ็ญตบะใด ทานหลีกจากตบะ
นั้นเสียแลว เปนผูไมบริสุทธิ์ มาสําคัญตนวาเปนผูบริสุทธิ์ ทานพลาด
จากมรรคาแหงความบริสุทธิ์เสียแลว ฯ
[๔๑๘] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึงได ตรัสกะมารผูมี
บาปดวยพระคาถาวา
เรารูแลววา ตบะอื่นๆ อยางใดอยางหนึ่ง ไมประกอบดวยประโยชน
ตบะทั้งหมดหาอํานวยประโยชนใหไม ดุจไมแจวหรือไมถอ ไมอํานวย
ประโยชนบนบก ฉะนัน้ (เรา) จึงเจริญมรรค คือ ศีล สมาธิ และ
ปญญา เพื่อความตรัสรูเปนผูบรรลุความบริสุทธิ์อยางยอดเยี่ยมแลว
ดูกรมารผูกระทําซึ่งที่สุด ตัวทานเปนผูที่เรากําจัดเสียไดแลว ฯ
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ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปเปนทุกขเสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา พระสุคตทรงรู
จักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
นาคสูตรที่ ๒
[๔๑๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสรูแลวใหมๆ ประทับอยูที่ตนไม อชปาลนิโครธ ใกลฝง
แมน้ําเนรัญชรา ณ อุรุเวลาประเทศ ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับนั่งในที่กลาง
แจง ในราตรีอันมืดทึบ และฝนกําลังตก ประปรายอยู ฯ
[๔๒๐] ครั้งนั้นแล มารผูบาปใครจะใหเกิดความกลัว ความครั่นคราม ขนลุกขน
พองแดพระผูมีพระภาค จึงเนรมิตเพศเปนพระยาชางใหญ เขาไปใกล พระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ พระยาชางนั้นมีศีรษะเหมือนกับกอนหินใหญสีดํางาทั้งสองของมันเหมือนเงินบริสุทธิ์
งวงเหมือนงอนไถใหญ ฯ
[๔๒๑] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป ดังนี้ แลวไดตรัสกะมาร
ผูมีบาปดวยพระคาถาวา
ทานจําแลงเพศทั้งที่งามและไมงาม ทองเที่ยวอยูตลอดกาลอันยืดยาว
นาน มารผูมีบาปเอย ไมพอที่ทานจะทําการจําแลงเพศนัน้ เลย ดูกรมาร
ผูกระทําซึ่งที่สุด ตัวทานเปนผูที่เรากําจัดเสียไดแลว ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปเปนทุกขเสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา พระสุคตทรง
รูจักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในที่นนั้ เอง ฯ
สุภสูตรที่ ๓
[๔๒๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสรูแลวใหมๆ ประทับอยูที่ตนไม อชปาลนิโครธ ใกล
ฝงแมน้ําเนรัญชรา ณ อุรุเวลาประเทศ ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับนั่งในที่กลาง
แจงในราตรีอันมืดทึบ และฝนกําลังตก ประปรายอยู ฯ
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[๔๒๓] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปใครจะใหเกิดความกลัว ความครัน่ คราม ขนลุกขนพอง
แดพระผูมีพระภาค จึงเขาไปใกลพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ แลว แสดงเพศตางๆ หลากหลาย
ทั้งที่งามทั้งที่ไมงาม ในที่ไมไกลแตพระผูมีพระภาค ฯ
[๔๒๔] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป ดังนี้ จึงตรัสกะมารผูมี
บาปดวยพระคาถาทั้งหลายวา
ทานจําแลงเพศทั้งที่งามทั้งที่ไมงาม ทองเที่ยวอยูตลอดกาลอันยืดยาว
นาน มารผูมีบาปเอย ไมพอที่ทานจะทําการจําแลงเพศนัน้ เลย ดูกรมาร
ผูกระทําซึ่งที่สุด ตัวทานเปนผูที่เรากําจัดเสียไดแลว ฯ
และชนเหลาใดสํารวมดีแลว ดวยกาย ดวยวาจา และดวยใจ ชน
เหลานั้น ยอมไมเปนผูตกอยูใ นอํานาจของมารชนเหลานัน้ ยอมไม
เปนผูเดินตามหลัง ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปเปนทุกขเสียใจวา พระผูมีพระภาค ทรงรูจักเรา พระสุคตทรงรูจัก
เรา จึงไดอันตรธานไปในทีน่ ั้นเอง ฯ
ปฐมปาสสูตรที่ ๔
[๔๒๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทปี่ าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสี ณ ที่
นั้นแล พระผูมพี ระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฯ
ภิกษุเหลานั้นไดทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความหลุดพนอยางยอด เยีย่ มเราบรรลุแลว
ความหลุดพนอยางยอดเยีย่ ม เรากระทําใหแจงแลว เพราะ การกระทําไวในใจโดยแยบคาย
เพราะการตั้งความเพียรไวชอบโดยแยบคาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเธอทั้งหลายก็จงบรรลุซึ่งความ
หลุดพนอยางยอดเยี่ยม จง กระทําใหแจงซึง่ ความหลุดพนอยางยอดเยีย่ ม เพราะการกระทําไวในใจ
โดยแยบคายเพราะการตั้งความเพียรไวชอบโดยแยบคายเถิด ฯ
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[๔๒๖] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปไดเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ แลวไดทูลพระผู
มีพระภาคดวยคาถาวา
ทานเปนผูที่ถูกเราผูกไวแลวดวยบวงของมารทั้งที่เปนของทิพยทั้งที่เปน
ของมนุษย ทานเปนผูที่ถูกเราผูกไวแลวดวยเครื่องผูกของมาร ดูกร
สมณะ ทานจักไมหลุดพนจากวิสัยของเราไปได ฯ
[๔๒๗] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึงได ตรัสกะมารผูมี
บาปดวยพระคาถาวา
เราเปนผูพนแลวจากบวงของมาร ทั้งที่เปนของทิพย ทั้งทีเ่ ปน ของ
มนุษย เราเปนผูพนแลวจากเครื่องผูกของมาร ดูกรมาร ผูกระทําซึ่ง
ความพินาศ ทานเปนผูที่เรากําจัดเสียไดแลว ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปเปนทุกขเสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา พระสุคตทรงรู
จักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
ทุติยปาสสูตรที่ ๕
[๔๒๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทปี่ าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสี
ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฯ
ภิกษุเหลานั้นไดทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราพนแลวจากบวงทั้งปวง ทั้งที่เปน
ของทิพย ทั้งทีเ่ ปนของมนุษย ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเธอทั้งหลายก็พน แลว จากบวงทั้งปวง ทั้ง
ที่เปนของทิพย ทั้งที่เปนของมนุษย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ ทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพื่อความสุขแกชนหมูมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน
เพื่อเกื้อกูล เพือ่ ความสุขแกเทวดา และมนุษยทั้งหลาย เธอทั้งหลายอยาไดไปดวยกัน ๒ รูป โดย
ทางเดียวกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงแสดงธรรม งามในเบื้องตน งามในทามกลาง
งามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณส้นิ เชิง
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สัตวทั้งหลายผูมีธุลีในจักษุนอยมีอยู เพราะไมไดฟงธรรมยอมเสื่อมรอบ ผูรูทั่วถึงซึ่งธรรม
จักมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเราก็จักไปยังอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม ฯ
[๔๒๙] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ แลวไดทลู พระ
ผูมีพระภาคดวยคาถาวา
ทานเปนผูที่ถูกเราผูกไวแลวดวยบวงทั้งปวง ทั้งที่เปนของทิพย ทั้งที่เปน
ของมนุษย ทานเปนผูที่ถูกเราผูกไวแลว ดวยเครื่องพันธนาการอันใหญ
ดูกรสมณะ ทานจักไมพนไปจากวิสยั ของเราได ฯ
[๔๓๐] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึงไดตรัสกะมารผูมี
บาปดวยพระคาถาวา
เราเปนผูพนแลวจากบวงทั้งปวง ทั้งที่เปนของทิพย ทั้งทีเ่ ปนของมนุษย
เราเปนผูพนแลวจากเครื่องพันธนาการอันใหญดกู รมารผูกระทําซึ่งความ
พินาศ ทานเปนผูที่เรากําจัดเสียไดแลว ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา พระสุคตทรง
รูจักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไป ณ ที่นนั้ เอง ฯ
สัปปสูตรที่ ๖
[๔๓๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั อันเปนสถาน ที่พระราชทาน
เหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ
ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมพี ระภาคไดประทับนั่งในที่กลางแจงในราตรีอันมืดทึบ และ
ฝนกําลังตกประปรายอยู ฯ
[๔๓๒] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปใครจะใหเกิดความกลัว ความครัน่ คราม ขนลุกขน
พองแกพระผูมีพระภาค จึงนิรมิตเพศเปนพระยางูใหญเขาไปใกล พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
กายของพระยางูนั้นเปนเหมือนเรือลําใหญที่ขุดดวยซุง ทั้งตน พังพานของมันเปนเหมือนเสื่อ
ลําแพนผืนใหญ สําหรับปูตากแปงของชาง ทําสุรา นัยนตาของมันเปนเหมือนถาดสําริดใบใหญ
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ของพระเจาโกศล ลิ้นของมัน แลบออกจากปากเหมือนสายฟาแลบ ในขณะที่เมฆกําลังกระหึ่ม
ฉะนั้น เสียง หายใจเขาออกของมัน เหมือนเสียงสูบชางทองที่กําลังพนลมอยูก็ปานกัน ฯ
[๔๓๓] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป ดังนี้ จึงไดตรัสกะมาร
ผูมีบาปดวยพระคาถาทั้งหลายวา
มุนีเสพเรือนวางเปลาเพื่ออยูอ าศัย มุนีนนั้ เปนผูมีตนอันสํารวมแลว เขา
สละความอาลัยในอัตภาพนัน้ เที่ยวไป เพราะการสละความอาลัยใน
อัตภาพแลวเทีย่ วไปนั้น เหมาะสมแกผูเชนนั้น ฯ
สัตวที่สัญจรไปมาก็มาก สิ่งที่นากลัวก็มาก อนึ่ง เหลือบและสัตวเลื้อย
คลานก็ชุกชุม (แต) มหามุนีผอู ยูในเรือนวางเปลา ยอมไมยงั แมแต
ขนใหไหว ในเพราะสิ่งที่นากลัวเหลานัน้ ฯ
ถึงแมทองฟาจะพึงแตก แผนดินจะพึงไหว สัตวทั้งหลาย พึงสะดุง
กลัวกันหมดก็ตามที แมถึงวาหอกหรือหลาวจะจออยูที่อกก็ตามเถิด พระ
พุทธเจาทั้งหลายยอมไมทรงทําการปองกันในเพราะอุปธิ (คือขันธ)
ทั้งหลาย ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาป เปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา พระสุคต
ทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดอนั ตรธานไปในทีน่ ั้นเอง ฯ
สุปปติสูตรที่ ๗
[๔๓๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั อันเปนสถาน ที่พระราช
ทานเหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จจงกรมอยูในทีก่ ลางแจงเกือบตลอดราตรีในสมัยใกลรุง
แหงราตรี ทรงลางพระบาทแลวเสด็จเขาพระวิหารทรงสําเร็จสีหไสยาโดยพระปรัศเบื้องขวา
ทรงเหลื่อมพระบาทดวยพระบาท ทรงมีพระสติสัมปชัญญะ ทรงทําความหมายในอันจะเสด็จลุก
ขึ้นไวในพระหฤทัย ฯ
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[๔๓๕] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปไดเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับแลวไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
ทานหลับหรือ ทานจะหลับเสียทําไมนะ ทานหลับเปนตายเทียวหรือนี่
ทานหลับโดยสําคัญวา เราไดเรือนวางเปลากระนั้นหรือ เมื่อพระอาทิตย
ขึ้นโดงแลว ทานยังจะหลับอยูหรือนี่ ฯ
[๔๓๖] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึงไดตรัสกะมาร
ผูมีบาปดวยพระคาถาวา
พระพุทธเจาซึง่ ไมมีตัณหาดุจขาย ซึ่งแสไปในอารมณตา งๆสําหรับจะ
นําไปสูภพไหนๆ ยอมบรรทมหลับ เพราะความสิ้นไปรอบแหงอุปธิ
ทั้งปวง กงการอะไรของทานในเรื่องนี้เลามารเอย ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาป เปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา
พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในที่นนั้ เอง ฯ
นันทนสูตรที่ ๘
[๔๓๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน อนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
[๔๓๘] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปไดเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ แลวไดกลาว
คาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
คนมีบุตร ยอมเพลิดเพลินเพราะบุตร คนมีโคก็ยอมเพลิดเพลินเพราะ
โค ฉันนั้นเหมือนกัน อุปธิทงั้ หลายนั่นแลเปนเครื่องเพลิดเพลินของ
นรชน เพราะคนที่ไมมีอุปธิหาเพลิดเพลินไม ฯ
[๔๓๙] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึงได ตรัสกะมารผูมี
บาปดวยพระคาถาวา
คนมีบุตร ยอมเศราโศกเพราะบุตร คนมีโคก็ยอมเศราโศกเพราะโค ฉัน

พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาที่ 134
นั้นเหมือนกัน อุปธิทั้งหลายนั่นแล เปนเหตุเศราโศกของนรชน เพราะ
คนที่ไมมีอุปธิหาเศราโศกไม ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาป เปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา พระสุคต
ทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดอนั ตรธานไปในทีน่ ั้นเอง ฯ
ปฐมอายุสูตรที่ ๙
[๔๔๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั อันเปนสถาน ที่พระราชทาน
เหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ
ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดังนี้ ฯ
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อายุของมนุษยทั้งหลายนี้ นอยนัก จําตอง
ไปสูสัมปรายภพ ควรทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย สัตวผูเกิดมาแลวจะไมตายไมมี ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย คนที่เปนอยูน าน ยอมเปนอยูได เพียงรอยป หรือจะอยูเกินไปไดบาง ก็มีนอย ฯ
[๔๔๑] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปไดเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ แลวไดกราบ
ทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
อายุของมนุษยทั้งหลายยืนยาว คนดีไมควรดูหมิ่นอายุนั้นเลย ควร
ประพฤติดุจเด็กออนที่มุงแตจะกินนม ฉะนั้น การมาแหงมัจจุไมมี ฯ
[๔๔๒] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึงได ตรัสกะมารผูมี
บาปดวยพระคาถาวา
อายุของมนุษยทั้งหลายนอย คนดีควรดูหมิน่ อายุนนั้ เสีย ควรประพฤติ
ดุจคนที่ถูกไฟไหมศีรษะ ฉะนั้น การที่จะไมมาแหงมัจจุไมมีเลย ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาป เปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา พระสุคต
ทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดอนั ตรธานไปในทีน่ ั้นแล ฯ
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ทุติยอายุสูตรที่ ๑๐
[๔๔๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั อัน เปนสถานที่
พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ
ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสขอนี้วา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อายุของมนุษย
ทั้งหลายนี้นอยนัก จําตองไปสูสัมปรายภพ ควรทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย สัตวผูเกิด
แลวจะไมตายไมมีเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนที่เปนอยูน าน ยอมเปนอยูไ ดเพียงรอยป หรือจะ
เกินขึ้นไปก็นอ ย ดังนี้ ฯ
[๔๔๔] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาป ไดเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ แลวได
กราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
วันคืนยอมไมผานพนไป ชีวติ ยอมไมรุกรนไป อายุยอมจรตามสัตวทั้งหลาย
ไป ดุจกงจรตามธูปรถไป ฉะนั้น ดังนี้ ฯ
[๔๔๕] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึงได ตรัสกะมารผูมี
บาปดวยพระคาถาวา
วันคืนยอมผานพนไป ชีวิตยอมรุกรนไป อายุของสัตวทงั้ หลาย ยอม
สิ้นเปลืองไป ดุจน้ําแหงแมน้ํานอย ฉะนั้น ดังนี้ ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาป เปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา พระสุคต
ทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดอนั ตรธานไปในทีน่ ั้นแล ฯ
จบ วรรคที่ ๑
_______
รวมพระสูตรในปฐมวรรคนีม้ ี ๑๐ สูตร คือ
ตโปกรรมสูตรที่ ๑ นาคสูตรที่ ๒ สุภสูตรที่ ๓ ปาสสูตรมี ๒ สูตรเปนที่ ๔ และ
ที่ ๕ สัปปสูตรที่ ๖ สุปปติสูตรที่ ๗ นันทนสูตรที่ ๘ อายุสูตรอีก ๒ สูตรเปนที่ ๙ และที่ ๑๐
_________
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ทุติยวรรคที่ ๒
ปาสานสูตรที่ ๑
[๔๔๖] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏเขตกรุงราชคฤห ฯ
ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับนัง่ ในที่แจง ในเวลากลางคืนอันมืด และฝนกําลัง
ตกประปรายอยู ฯ
[๔๔๗] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปตองการจะยังความกลัว ความหวาดเสียวขนพอง
สยองเกลา ใหเกิดขึ้นแกพระผูมีพระภาค จึงเขาไป ณ ที่พระผูมีพระภาคประทับอยู ครัน้ แลว
กลิ้งศิลากอนใหญๆ ไปใกลพระผูมีพระภาค ฯ
[๔๔๘] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึงตรัสสําทับกะมาร
ผูมีบาปดวยพระคาถาวา
แมถึงวาทานจะพึงกลิ้งภูเขาคิชฌกูฏหมดทั้งสิ้น ความหวั่นไหวก็จะไมมี
แกพระพุทธเจาทั้งหลายผูหลุดพนแลวโดยชอบแนแท ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกขเสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา พระสุคตทรง
รูจักเรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นเอง ฯ
สีหสูตรที่ ๒
[๔๔๙] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ก็สมัยนั้นแล พระองคแวดลอมดวยบริษัทหมูใหญ ทรงแสดงธรรมอยู ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปไดมีความคิดเห็นอยางนี้วา พระสมณโคดมนี้แล แวดลอม
ดวยบริษัทหมูใ หญ แสดงธรรมอยู ถากระไรเราพึงเขาไปใกล ณ ที่พระสมณโคดมประทับอยู
เพื่อการกําบังจักษุเถิด ฯ
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[๔๕๐] ลําดับนั้น มารผูม ีบาปเขาไปใกลพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว กลาวกะ
พระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
ทานเปนผูองอาจในบริษัท บันลือสีหนาท ดุจราชสีห ฉะนั้นหรือ
ก็ผูที่พอจะตอสูทานยังมี ทานเขาใจวาเปนผูชนะแลวหรือ ฯ
[๔๕๑] พระผูมีพระภาค ตรัสตอบดวยพระคาถาวา
ตถาคตเปนมหาวีรบุรุษ องอาจในบริษัท บรรลุทสพลญาณ ขามตัณหา
อันเปนเหตุของในโลกเสียได บันลืออยูโดยแท ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา พระสุคตทรง
รูจักเรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นเอง ฯ
สกลิกสูตรที่ ๓
[๔๕๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ มัททกุจฉิมิคทายวัน เขตกรุงราชคฤห ฯ
ก็โดยสมัยนัน้ แล พระบาทของพระผูมีพระภาคถูกสะเก็ดหินเจาะแลว ไดยินวา เวทนา
ทั้งหลาย อันยิง่ เปนไปในพระสรีระ เปนทุกข แรงกลา เผ็ดรอน ไมเปนที่ยินดี ไมเปนที่
ทรงสบาย ยอมเปนไปแดพระผูมีพระภาค พระองคมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นซึ่งเวทนา
เหลานั้น ไมกระสับกระสาย ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหลาดผาสังฆาฏิเปน ๔ ชั้น แลวสําเร็จ สีหไสยา
โดยพระปรัศเบื้องขวา พระบาทซายเหลื่อมพระบาทขวา มีพระสติ สัมปชัญญะ ฯ
[๔๕๓] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปเขาไปเฝาพระองคถึงที่ประทับ แลวทูล ถามพระผูมี
พระภาคดวยคาถาวา
ทานนอนดวยความเขลา หรือมัวเมาคิดกาพยกลอนอยู ประโยชน
ทั้งหลายของทานไมมีมาก ทานอยู ณ ทีน่ ั่งที่นอนอันสงัดแตผูเดียว
ตั้งหนานอนหลับ นี่อะไร ทานหลับทีเดียวหรือ ฯ
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[๔๕๔] พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา
เราไมไดนอนดวยความเขลา ทั้งมิไดมัวเมาคิดกาพยกลอนอยูเราบรร
ลุประโยชนแลวปราศจากความโศก อยู ณ ที่นั่งที่นอนอันสงัดแตผูเดียว
นอนรําพึงดวยความเอ็นดูในสัตวทั้งปวง ฯ
ลูกศรเขาไปในอกของชนเหลาใด รอยหทัยใหลุมหลงอยู แมชน
เหลานั้นในโลกนี้ ผูมีลูกศรเสียบอกอยู ยังไดความหลับเราผูปราศจาก
ลูกศรแลว ไฉนจะไมหลับเลา ฯ
เราเดินทางไปในทางที่มีราชสีหเปนตน ก็มไิ ดหวาดหวั่น ถึงหลับใน
ที่เชนนั้นก็มิไดกลัวเกรง กลางคืนและกลางวันยอมไมทําใหเราเดือดรอน
เรายอมไมพบเห็นความเสื่อมอะไรๆในโลก ฉะนั้น เราผูมคี วาม
เอ็นดูในสัตวทงั้ ปวงจึงนอนหลับ ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา พระสุคต
ทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นเอง ฯ
ปฏิรูปสูตรที่ ๔
[๔๕๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ศาลาหลังหนึ่ง ในพราหมณคาม ในแควน
โกศล ฯ
ก็โดยสมัยนัน้ แล พระผูมีพระภาคแวดลอมดวยคฤหัสถบริษัทหมูใหญทรงแสดงธรรมอยู ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปไดมีความคิดขึ้นวา พระสมณโคดมนี้แวดลอม ดวยคฤหัสถ
บริษัทหมูใหญ ทรงแสดงธรรมอยู ถากระไรเราพึงเขาไปใกลพระสมณโคดมถึงที่ประทับ เพื่อ
การกําบังจักษุเถิด ฯ
[๔๕๖] ลําดับนั้น มารผูม ีบาปเขาไปใกลพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้น แลว จึงทูล
ถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
ทานพร่ําสอนผูอื่นดวยสิ่งใด สิ่งนั้นไมสมควรแกทาน เมือ่ ทานกลาว
ถึงธรรมนั้น อยาไดของอยูใ นความยินดียนิ ราย ฯ
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[๔๕๗] พระผูม ีพระภาคตรัสตอบวา
พระสัมพุทธเจามีปรกติอนุเคราะหดว ยจิตอันเกื้อกูล ทรงพร่ําสอนผูอื่น
ดวยสิ่งใด ตถาคตมีจิตหลุดพนจากความยินดียินรายในสิ่งนั้นแลว ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา พระสุคตทรง
รูจกั เรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นนั่นเอง ฯ
มานสสูตรที่ ๕
[๔๕๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน อนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
[๔๕๙] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปไดเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ครั้นแลว ได
กลาวกะพระผูม ีพระภาคดวยคาถาวา
บวงใดมีใจไปไดในอากาศ กําลังเที่ยวไป ขาพระองคจักคลองพระองค
ไวดว ยบวงนัน้ สมณะ ทานไมพนเรา ฯ
[๔๖๐] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
เราหมดความพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเปนของ
รื่นรมยใจแลว แนะมาร เรากําจัดทานไดแลว ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา พระสุคตทรง
รูจักเรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นนั่นเอง ฯ
ปตตสูตรที่ ๖
[๔๖๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน อนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมา ทาน ใหอาจหาญ
ใหราเริง ดวยธรรมีกถาเกี่ยวดวยอุปาทานขันธ ๕ ก็ภกิ ษุ เหลานั้นทําในใจใหสําเร็จประโยชน
นอมนึกมาดวยความเต็มใจ เงี่ยโสตลงสดับธรรมอยู ฯ
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ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปไดมีความคิดวา พระสมณโคดมนี้แล ยังภิกษุ ทั้งหลายให
เห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาเกี่ยวดวย อุปาทานขันธ ๕ ก็ภกิ ษุ
เหลานั้นทําในใจใหสําเร็จประโยชน นอมนึกมาดวยความเต็มใจ เงีย่ โสตลงสดับธรรมอยู
ถากระไร เราพึงเขาไปใกลพระสมณโคดมถึงที่ประทับ เพื่อการกําบังตาเถิด ฯ
ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุเหลานั้นไดวางบาตรเปนอันมากไวในที่กลางแจง ฯ
[๔๖๒] ลําดับนั้น มารผูม ีบาปแปลงเพศเปนโคเดินไปยังที่บาตรเหลานั้นวางอยู ฯ
ลําดับนั้น ภิกษุรูปหนึ่งจึงบอกกะภิกษุอกี รูปหนึ่งวา ภิกษุๆ โคนั้นพึงทําบาตรทั้งหลาย
ใหแตก ฯ
เมื่อภิกษุนั้นพูดอยางนัน้ แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุนนั้ วา ภิกษุนั่นมิใชโค
นั่นเปนมารผูม ีบาป มาเพื่อกําบังตาพวกเธอ ฯ
[๔๖๓] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา ผูนี้เปนมารผูมีบาปจึงตรัสกะมารผูมี
บาปดวยพระคาถาวา
พระอริยสาวกยอมเบื่อหนายในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และ
วิญญาณ อยางนี้วา เราไมใชนั่น นั่นไมใชของเราแมมารและเสนา
มารแสวงหาอยูในที่ทั้งปวง ก็ไมพบอริยสาวก ผูเบื่อหนายแลวอยางนี้
มีอัตภาพอันเกษมลวงพนสังโยชนทั้งปวงแลว ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา พระสุคตทรงรูจักเรา
ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นนัน่ เอง ฯ
อายตนสูตรที่ ๗
[๔๖๔] ครั้งหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปา มหาวัน เขตเมือง
เวสาลี ฯ
ก็โดยสมัยนัน้ แล พระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ให สมาทาน
ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาเกี่ยวดวยผัสสายตนะ ๖ ฯ
ก็ภิกษุเหลานั้นทําในใจใหสําเร็จประโยชน นอมนึกมาดวยความเต็มใจ เงีย่ โสตลง
สดับธรรมอยู ฯ
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ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปไดมีความคิดวา พระสมณโคดมนี้แล ยังภิกษุ ทั้งหลายให
เห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาเกี่ยว ดวยผัสสายตนะ ๖ และ
ภิกษุเหลานั้นทําในใจใหสําเร็จประโยชน นอมนึก มาดวยความเต็มใจ เงี่ยโสตลงสดับธรรมอยู
ถากระไร เราพึงเขาไปเฝาพระ สมณโคดมถึงที่ประทับ เพื่อการกําบังตาเถิด ฯ
[๔๖๕] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปเขาไปใกลพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว ไดรอง
เสียงดังพิลึกพึงกลัว ประดุจแผนดินจะถลม ในที่ใกล พระผูมีพระภาค ฯ
ลําดับนั้น ภิกษุรูปหนึ่งจึงกลาวกะภิกษุอกี รูปหนึ่งอยางนี้วา ภิกษุ ภิกษุ แผนดิน
นี้เห็นจะถลมเสียละกระมัง ฯ
เมื่อภิกษุนั้นกลาวอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคจึงตรัสกะภิกษุนนั้ วา ดูกรภิกษุ แผนดิน
นี้ยอมไมถลม ดูกรภิกษุ นัน่ มารผูมีบาปมาแลว เพื่อกําบังตา พวกเธอ ฯ
[๔๖๖] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา นี้เปนมารผูมีบาป จึงตรัสกะมารผูมี
บาปดวยพระคาถาวา
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณทั้งสิ้นนี้ เปน
โลกามิสอันแรงกลา โลกหมกมุนอยูใ นอารมณเหลานี้ สวนสาวกของ
พระพุทธเจามีสติกาวลวงโลกามิสนั้น และกาวลวงบวงมารแลว
รุงเรืองอยูดุจพระอาทิตย ฉะนั้น ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา พระสุคต
ทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นนั่นเอง ฯ
ปณฑิกสูตรที่ ๘
[๔๖๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ บานพราหมณใน ปญจสาลคาม
แควนมคธ ฯ
ก็สมัยนั้นแล ที่บานพราหมณ ในปญจสาลคาม มีนักขัตฤกษแจกของ แกพวกเด็กๆ
ครั้นรุงเชา พระผูมีพระภาคทรงครองแลว ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปสูบานพราหมณใน
ปญจสาลคามเพื่อบิณฑบาต ฯ
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ก็โดยสมัยนัน้ แล พราหมณผูคฤหบดีชาวปญจสาลคามถูกมารผูมีบาปเขาดลใจ ดวย
ประสงควา พระสมณโคดมอยาไดบณ
ิ ฑบาตเลย ฯ
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาสูบานพราหมณในปญจสาลคามเพื่อบิณฑบาต ดวยบาตรเปลา
อยางใด ก็เสด็จกลับมาดวยบาตรเปลาอยางนั้น ฯ
[๔๖๘] ลําดับนั้น มารผูม ีบาปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว จึงกลาว
กะพระผูมีพระภาควา สมณะ ทานไดบิณฑบาตบางไหม ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา แนะมารผูมีบาป ทานไดกระทําใหเราไมได บิณฑบาตมิใชหรือ ฯ
มารผูมีบาปกราบทูลวา ถาอยางนั้น ขอพระผูมีพระภาคจงเสด็จเขาไปสูบานพราหมณใน
ปญจสาลคาม เพื่อบิณฑบาตครั้งที่สองอีกเถิด พระเจาขา ขา พระองคจกั กระทําใหพระผูมี
พระภาคไดบณ
ิ ฑบาต ฯ
[๔๖๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา
มารมาขัดขวางตถาคต ไดประสพสิ่งมิใชบุญแลว ดูกรมารผูมีบาป
ทานเขาใจวา "บาปยอมไมใหผลแกเรา" ฉะนั้นหรือพวกเราไมมีความ
กังวล ยอมอยูเปนสุขสบายหนอ พวกเราจักมีปติเปนภักษา ดุจอาภัส
สรเทพ ฉะนั้น ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา พระสุคตทรงรู
จักเรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นนั่นเอง ฯ
กัสสกสูตรที่ ๙
[๔๗๐] สาวัตถีนิทาน ฯ
ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ให สมาทาน ใหอาจหาญ
ใหราเริง ดวยธรรมีกถาเกี่ยวดวยพระนิพพาน และภิกษุเหลานั้นทําในใจใหสําเร็จประโยชน
นอมนึกมาดวยความเต็มใจ เงี่ยโสตลงสดับธรรมอยู ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปไดมีความคิดวา พระสมณโคดมนี้แล ทรงยัง ภิกษุทั้งหลาย
ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรา เริง ดวยธรรมีกถาเกี่ยวดวยพระนิพพาน ถากระไร
เราพึงเขาไปใกลพระสมณโคดมถึงที่ประทับ เพื่อการกําบังตาเถิด ฯ
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[๔๗๑] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปจึงนิรมิตเพศเปนชาวนาแบกไถใหญ ถือปะฏักมีดามยาว
มีผมยาวรุงรังปกหนาปกหลัง นุงผาเนื้อหยาบ มีเทาทั้งสองเปอน โคลน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตสมณะ ทานไดเห็นโคทั้งหลายบางไหม ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา แนะมารผูมบี าป ทานจะตองการอะไรดวย โคทั้งหลายเลา ฯ
มารกราบทูลวา ขาแตพระสมณะ จักษุเปนของเราแท รูปก็เปนของเรา อายตนะคือ
วิญญาณอันเกิดแกจักษุสัมผัสก็เปนของเรา ทานจะหนีเราไปไหนพน ขาแตสมณะ โสตเปน
ของเรา เสียงเปนของเรา อายตนะคือวิญญาณอันเกิดแต โสตสัมผัสก็เปนของเรา ทานจะหนีเรา
ไปไหนพน ขาแตสมณะ จมูกเปนของเรา กลิ่นเปนของเรา อายตนะคือวิญญาณอันเกิดแต
ฆานสัมผัส ก็เปนของเรา ทานจะ หนีเราไปไหนพน ขาแตสมณะ ลิ้นเปนของเรา รสเปนของเรา
อายตนะคือ วิญญาณอันเกิดแตชิวหาสัมผัสก็เปนของเรา ทานจะหนีเราไปไหนพน ขาแตสมณะ
กายเปนของเรา โผฏฐัพพะเปนของเรา อายตนะคือวิญญาณอันเกิดแตกาย สัมผัสก็เปนของเรา
ทานจะหนีเราไปไหนพน ขาแตสมณะ ใจเปนของเรา ธรรมารมณเปนของเรา อายตนะคือ
วิญญาณอันเกิดแตมโนสัมผัสก็เปนของเรา ทานจะหนีเราไปไหนพน ฯ
[๔๗๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมารผูมีบาป จักษุเปนของทาน รูปเปนของทาน
อายตนะคือวิญญาณอันเกิดแตจักษุสัมผัสก็เปนของทานแท ดูกรมารผูม ีบาป แตในทีใ่ ด ไมมี
จักษุ ไมมีรูป ไมมีอายตนะคือวิญญาณอันเกิดแตจักษุ สัมผัส ที่นั้นมิใชทางดําเนินของทาน
โสตเปนของทาน เสียงเปนของทาน อายตนะคือวิญญาณอันเกิดแตโสตสัมผัสก็เปนของทาน
แตในทีใ่ ด ไมมีโสต ไมมีเสียง ไมมีอายตนะคือวิญญาณอันเกิดแตโสตสัมผัส ที่นั้นมิใชทาง
ดําเนินของ ทาน จมูกเปนของทาน กลิ่นเปนของทาน อายตนะคือวิญญาณอันเกิดแตฆาน
สัมผัสเปนของทาน ฯลฯ ลิ้นเปนของทาน รสเปนของทาน อายตนะคือวิญญาณ อันเกิดแต
ชิวหาสัมผัสเปนของทาน ฯลฯ กายเปนของทาน โผฏฐัพพะเปนของทานอายตนะคือวิญญาณ
อันเกิดแตกายสัมผัสเปนของทาน ฯลฯ ใจเปนของทานธรรมารมณทั้งหลายเปนของทาน อายตนะ
คือวิญญาณอันเกิดแตมโนสัมผัสก็เปน ของทาน แตในที่ใด ไมมีใจ ไมมีธรรมารมณ ไมมีอายตนะ
คือวิญญาณอันเกิดแต มโนสัมผัส ที่นั้นมิใชทางดําเนินของทาน ฯ
[๔๗๓] มารกราบทูลวา
ชนเหลาใดกลาวถึงสิ่งใดวา นี้ของเรา และกลาววา นี้เปนเรา ถาใจ
ของทานมีอยูในสิ่งนั้น ขาแตสมณะ ทานก็จะไมพน เราไปได ฯ
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[๔๗๔] พระผูม ีพระภาคตรัสตอบวา ชนเหลาใดกลาวถึงสิ่งใด สิ่งนั้น ไมมีแกเรา
ชนเหลาใดกลาว ชนเหลานัน้ ไมใชเรา ดูกรมารผูมีบาป ทานจงรู อยางนี้ ทานยอมไมเห็นแมทาง
ของเรา ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา พระสุคตทรง
รูจักเรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นนั่นเอง ฯ
รัชชสูตรที่ ๑๐
[๔๗๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กระทอมอันตั้งอยูในปา ในประเทศ
หิมวันต แควนโกศล ฯ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับทรงพักผอนอยูใ นที่ลับไดทรงปริวิตกวา เราจะสามารถ
เสวยรัชสมบัตโิ ดยธรรม โดยที่ไมเบียดเบียนเอง ไมใชใหผูอื่นเบียดเบียน ไมทําผูอื่น
ใหเสื่อมเอง ไมใชใหเขาทําผูอื่นใหเสื่อม ไมเศราโศกเอง ไมทําใหผูอนื่ เศราโศกไดหรือไม ฯ
[๔๗๖] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปทราบความปริวิตกแหงพระหฤทัยของพระผูมีพระภาค
ดวยจิตแลว เขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวจึง กราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขอพระผูมีพระภาคจงทรงเสวยรัชสมบัติเถิด พระเจาขา ขอพระสุคตจงเสวยรัชสมบัติโดย
ธรรม โดยที่ไมเบียดเบียนเอง ไมใชใหผูอื่นเบียดเบียน ไมทําใหผูอื่นเสือ่ มเอง ไมใชใหเขา
ทําคนอื่นใหเสื่อม ไมเศราโศก เอง ไมทาํ ใหผูอื่นเศราโศก ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมารผูมีบาป ทานเห็นอะไรของเรา ทําไมจึงไดพดู กะเรา
อยางนี้วา ขอพระผูมีพระภาคจงเสวยรัชสมบัติเถิด พระเจาขา ขอพระสุคตจงเสวยรัชสมบัติ
โดยธรรม โดยที่ไมเบียดเบียนเอง ไมใชใหผูอื่นเบียดเบียนไมทําใหผูอื่นเสื่อมเอง ไมใชให
เขาทําผูอื่นใหเสื่อม ไมเศราโศกเอง ไมทําใหผูอื่น เศราโศก ฯ
มารกราบทูลวา พระเจาขา อิทธิบาททั้ง ๔ พระองคทรงบําเพ็ญใหเจริญ กระทําใหมาก
กระทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนวัตถุที่ตั้ง กระทําไมหยุด สั่งสม ปรารภดวยดีแลว พระเจาขา
ก็เมื่อพระองคทรงพระประสงค ทรงอธิษฐานภูเขา หลวงชื่อหิมพานตใหเปนทองคําลวน ภูเขานั้น
ก็พึงเปนทองคําลวน ฯ
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[๔๗๗] พระผูมีพระภาคตรัสกะมารดวยพระคาถาวา
ภูเขาทองคําลวนมีสีสุก ถึงสองเทาก็ยังไมพอแกบุคคลคนหนึ่ง บุคคล
ทราบดังนี้แลว พึงประพฤติสงบ ผูใดไดเห็นทุกขมีกามเปนเหตุแลวไฉน
ผูนั้นจะพึงนอมใจไปในกามเลาบุคคลทราบอุปธิวา เปนเครื่องของใน
โลกแลว พึงศึกษาเพื่อกําจัดอุปธินั้นเสีย ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา พระสุคตทรง
รูจักเรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นนั่นเอง ฯ
จบวรรคที่ ๒
_______
รวมพระสูตรในวรรคที่ ๒ นี้มี ๑๐ สูตร คือ
ปาสาณสูตรที่ ๑ สีหสูตรที่ ๒ สกลิกสูตรที่ ๓ ปฏิรูปสูตรที่ ๔ มานสสูตรที่ ๕
ปตตสูตรที่ ๑ อายตนสูตรที่ ๗ ปณฑิกสูตรที่ ๘ กัสสกสูตรที่ ๙ กับรัชชสูตร ครบ ๑๐ ฯ
_______
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ตติยวรรคที่ ๓
สัมพหุลสูตรที่ ๑
[๔๗๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่นครศิลาวดี ในแควนสักกะ ฯ
ก็สมัยนั้นแล ภิกษุมากดวยกัน เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีตน อันสงไปแลว
อยูในทีใ่ กลพระผูมีพระภาค ฯ
[๔๗๙] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปนิรมิตเพศเปนพราหมณมุนชฎาใหญ นุง หนังเสือ เปน
คนแกหลังโกง หายใจเสียงดังครืดคราด ถือไมเทาทําดวยไมมะเดื่อ เขาไปหาภิกษุเหลานั้นถึง
ที่อยู ครั้นแลวจึงกลาวกะภิกษุเหลานั้นวา ทานบรรพชิตผู เจริญทั้งหลายลวนแตเปนคนหนุม
กระชุมกระชวย มีผมดํา ประกอบดวยความหนุม แนน ยังไมเบื่อในกามารมณทั้งหลายดวย
ปฐมวัย ขอทานจงบริโภคกามอันเปน ของมนุษย อยาละผลอันเห็นเอง วิ่งไปสูผลชั่วคราวเลย ฯ
ภิกษุเหลานัน้ ตอบวา ดูกรพราหมณ พวกเรายอมไมละผลอันเห็นเอง วิ่งไปสูผลชั่วคราว
แตเราทั้งหลายละผลชั่วคราววิ่งไปสูผลอันเห็นเอง ดูกรพราหมณ เพราะวากามทั้งหลาย พระผูมี
พระภาคตรัสวาเปนของชั่วคราว มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามทั้งหลายมีโดยยิ่ง
ธรรมนี้มีผลอันเห็นเอง ใหผลไมจํากัดกาล เปนของควรเรียกกันมาดู ควรนอมมาไวในตน อัน
วิญูชน ทั้งหลายพึงรูไดเฉพาะตน ฯ
เมื่อภิกษุเหลานั้นกลาวอยางนี้แลว มารผูม ีบาปจึงสั่นศีรษะ แลบลิ้น ทําหนาขมวดเปน
สามรอย จดจองไมเทาหลีกไป ฯ
[๔๘๐] ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานั้นเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ ถวายอภิวาท
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ภิกษุเหลานั้นครั้นนั่งแลว จึงกราบทูลพระผูมี
พระภาควา พระเจาขา ขาพระองคทั้งหลายเปนผูไมประมาท บําเพ็ญความเพียร มีตนอันสงไป
แลว อยูใ นที่ใกลพระองค ณ ที่นี้ พระเจาขา มีพราหมณคนหนึ่ง มุน ชฎาใหญ นุงหนังเสือ

พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาที่ 147
เปนคนแก หลังโกง หายใจเสียงดังครืดคราด ถือไมเทาทําดวยไมมะเดือ่ เขาไปหาขาพระองค
ยังที่อยู ครัน้ แลวไดกลาวกะขาพระองควา ทานบรรพชิตผูเจริญทั้งหลาย ลวนแตเปนคน
หนุมกระชุมกระชวย มีผมดํา ประกอบดวยความหนุมแนน ยังไมเบื่อใน กามารมณท้งั หลายดวย
ปฐมวัย ขอทานจงบริโภคกามอันเปนของมนุษย อยาละ ผลอันเห็นเอง วิ่งไปสูผลชั่วคราวเลย
พระเจาขา เมื่อพราหมณกลาวอยางนีแ้ ลว พวกขาพระองคไดกลาวกะพราหมณนนั้ วา ดูกรพราหมณ
พวกเรายอมไมละผล อันเห็นเอง วิ่งไปสูผลชั่วคราว แตพวกเราละผลชั่วคราว วิ่งไปสูผลอันเห็น
เอง ดูกรพราหมณ เพราะกามทั้งหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา เปนของชั่วคราว มี ทุกขมาก
มีความคับแคนมาก โทษในกามทั้งหลายนัน้ มีโดยยิ่ง ธรรมนี้มีผลอัน เห็นเอง ใหผลไมจํากัดกาล
เปนของควรเรียกมาดู ควรนอมไวในตน อัน วิญูชนทัง้ หลายพึงรูเฉพาะตน พระเจาขา เมื่อ
ขาพระองคกลาวอยางนีแ้ ลว พราหมณนั้นสั่นศีรษะ แลบลิ้น ทําหนาขมวดเปนสามรอย จดจอง
ไมเทาหลีกไป ฯ
[๔๘๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นัน้ มิใชพราหมณ นั้นเปนมารผูมี
บาป มาเพื่อกําบังตาเธอทั้งหลาย ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแลว จึงภาษิตพระคาถา นี้ในเวลานั้นวา
ผูใดไดเห็นทุกขมีกามเปนเหตุแลว ไฉนผูนนั้ จะพึงนอมใจไปในกามเลา
บุคคลผูทราบอุปธิวา เปนเครื่องของอยูในโลกแลว พึงศึกษาเพื่อกําจัด
อุปธินั้นเสีย ฯ
สมิทธิสูตรที่ ๒
[๔๘๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทกี่ รุงศิลาวดี ในแควนสักกะ ฯ
ก็สมัยนัน้ แล ทานสมิทธิเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีตนอัน สงไปแลว อยูในที่
ใกลพระผูมีพระภาค ฯ
ครั้งนั้นแล ทานสมิทธิผูพักผอนอยูในทีล่ ับ มีความปริวิตกแหงจิตเกิดขึ้นอยางนีว้ า เปน
ลาภของเราดีแทที่เราไดพระอรหันตผูตรัสรูเองโดยชอบ เปน พระศาสดาของเรา เปนลาภของเรา
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ดีแทที่เราไดบวชในพระธรรมวินัย อัน พระศาสดาตรัสดีแลวอยางนี้ เปนลาภของเราดีแทที่เราได
เพื่อนพรหมจรรยอันมี ศีลมีกัลยาณธรรม ฯ
[๔๘๓] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปทราบความปริวิตกแหงจิตของทานสมิทธิ ดวยจิตแลว
เขาไปหาทานสมิทธิถึงที่อยู ครั้นแลว จึงทําเสียงดังนากลัวนาหวาดเสียวประดุจแผนดินจะถลม
ณ ที่ใกลทานสมิทธิ ฯ
[๔๘๔] ลําดับนั้น ทานสมิทธิเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ ถวายอภิวาท
พระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ทีค่ วรขางหนึ่ง ทานสมิทธิครั้นนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่งแลวแล
จึงไดกราบทูลวา พระเจาขา ขาพระองคเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีตนอันสงไปแลว
อยูในทีใ่ กลพระองค ณ ที่นี้ พระเจาขา ขาพระองคอยูในที่ลับเรน มีความปริวิตกแหงจิตเกิดขึน้
อยางนี้วา เปนลาภของ เราดีแทที่เราไดพระอรหันตผูตรัสรูเองโดยชอบ เปนพระศาสดาของเรา
เปนลาภ ของเราดีแทที่เราไดบวชในพระธรรมวินัยอันพระศาสดาตรัสดีแลวอยางนี้ เปนลาภของ
เราดีแทที่เราไดเพื่อนพรหมจรรย อันมีศีลมีกัลยาณธรรม พระเจาขา ขณะนัน้ ก็ไดมีเสียงดัง
นากลัว นาหวาดเสียวประดุจแผนดินจะถลม เกิดขึ้นใน ที่ใกลขาพระองค ฯ
[๔๘๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา สมิทธิ นั้นไมใชแผนดินจะถลม นั้น เปนมารผูม ีบาป
มาเพื่อกําบังตาเธอ เธอจงไปเถิด สมิทธิ จงเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีตนอันสงไปแลว
อยูในทีน่ ั้นตามเดิมเถิด ฯ
ทานสมิทธิรับพระดํารัสแลวลุกขึ้นจากอาสนะ ถวายอภิวาทพระผูมพี ระภาค ทําประทักษิณ
แลวหลีกไป ฯ
[๔๘๖] แมครั้งที่สอง ทานสมิทธิเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีตน อันสงไปแลว
อยูในทีน่ ั้นนัน่ เอง แมในครั้งที่สอง ทานสมิทธิไปในที่ลับเรนอยู มีความปริวิตกเกิดขึ้นอยางนี้
ฯลฯ แมในครั้งที่สอง มารผูมีบาปทราบความปริวิตกแหงจิตของทานสมิทธิดวยจิตแลว ฯลฯ
จึงทําเสียงดังนากลัว นาหวาดเสียว ประดุจแผนดินจะถลม ณ ที่ใกลทานสมิทธิ ฯ
[๔๘๗] ลําดับนั้น ทานสมิทธิทราบวา ผูนี้เปนมารผูมีบาป จึงกลาวกะมารผูมีบาปดวย
คาถาวา
เราหลีกออกจากเรือนบวชเปนผูไมมีเรือนดวยศรัทธา สติและปญญา
ของเรา เรารูแลว อนึ่ง จิตของเราตั้งมั่นดีแลว ทานจักบันดาลรูป
ตางๆ อันนากลัวอยางไร ก็จกั ไมยังเราใหหวาดกลัวไดเลยโดยแท ฯ
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ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา ภิกษุสมิทธิรูจกั เรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่
นั้นนั่นเอง ฯ
โคธิกสูตรที่ ๓
[๔๘๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน อันเปนสถานที่พระราชทาน
เหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ
ก็สมัยนั้นแล ทานโคธิกะ อยูที่กาลศิลาขางภูเขาอิสิคิลิ ฯ
[๔๘๙] ครั้งนั้นแล ทานโคธิกะเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีจิตมั่นคงอยู ได
บรรลุเจโตวิมุติอันเปนโลกีย ภายหลังทานโคธิกะไดเสื่อมจากเจโตวิมตุ ิอันเปนโลกียน ั้น แมครั้ง
ที่ ๒ ทานโคธิกะเปนผูไ มประมาท มีความเพียร มีจิตมั่นคงอยู ไดบรรลุเจโตวิมุติอันเปนโลกีย
แมในครั้งที่ ๒ ก็ไดเสื่อมจาก เจโตวิมุติอันเปนโลกียนนั้ แมครั้งที่ ๓ ทานโคธิกะเปนผูไม
ประมาท มีความเพียร มีจิตมัน่ คงอยู ไดบรรลุเจโตวิมุติอนั เปนโลกีย แมในครั้งที่ ๓ ก็ไดเสื่อม
จากเจโตวิมุตอิ ันเปนโลกียน ั้น แมครั้งที่ ๔ ทานโคธิกะเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีจิต
มั่นคงอยู ไดบรรลุเจโตวิมุติอันเปนโลกีย แมในครั้งที่ ๔ ก็ไดเสื่อม จากเจโตวิมตุ ิอันเปนโลกีย
นั้น แมครั้งที่ ๕ ทานโคธิกะเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีจิตมั่นคงอยู ไดบรรลุเจโตวิมุติ
อันเปนโลกีย แมในครั้งที่ ๕ ก็ไดเสื่อม จากเจโตวิมตุ ิอันเปนโลกียนนั้ แมครั้งที่ ๖ ทานโคธิกะ
เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีจิตมั่นคงอยู ไดบรรลุเจโตวิมุติอันเปนโลกีย แมในครั้งที่ ๖
ก็ไดเสื่อม จากเจโตวิมตุ ิอันเปนโลกียนนั้ แมครั้งที่ ๗ ทานโคธิกะเปนผูไมประมาท มีความเพียร
มีจิตมั่นคงอยู ก็ไดบรรลุเจโตวิมุติอันเปนโลกียอีก ฯ
ครั้งนั้นแล ทานโคธิกะไดเกิดความคิดอยางนีว้ า เราไดเสื่อมจากเจโตวิมุติอันเปนโลกีย
ถึง ๖ ครั้งแลว ถากระไรเราพึงนําศัสตรามา ฯ
[๔๙๐] ลําดับนั้นแล มารผูมีบาปทราบความปริวิตกแหงจิตของทาน โคธิกะดวยจิตแลว
จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา

พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาที่ 150
ขาแตพระองคผูมีจักษุ มีเพียรใหญ มีปญญามาก รุงเรืองดวยฤทธิ์และ
ยศ กาวลวงเวรและภัยทั้งปวง ขาพระองคขอถวายบังคมพระบาททั้งคู
ขาแตพระองคผูมีเพียรใหญ สาวกของพระองคอันมรณะครอบงําแลว
ยอมคิดจํานงหวังความตาย ขาแตพระองคผทู รงไวซึ่งความรุงเรือง ขอ
พระองคจงหามสาวกของพระองคนั้นเสียเถิด ฯ
ขาแตพระผูมพี ระภาคผูปรากฏในหมูชน สาวกของพระองคยินดีใน
พระศาสนา ยังไมไดบรรลุพระอรหันตอันตัดเสียซึ่งมานะ ยังเปนพระ
เสขะอยู ไฉนจะพึงกระทํากาลเสียเลา ฯก็เวลานั้น ทานโคธิกะไดนํา
ศัสตรามาแลว ฯ
[๔๙๑] ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคทรงทราบวา ผูนี้เปนมารผูมีบาป จึง ไดตรัสกะมาร
ผูมีบาปดวยพระคาถาวา
ปราชญทั้งหลายยอมทําอยางนี้แล ยอมไมหวงใยชีวิต โคธิกะภิกษุ ถอน
ตัณหาพรอมดวยราก นิพพานแลว ฯ
[๔๙๒] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัส วา ภิกษุทั้งหลาย
เรามาไปสูกาลศิลา ขางภูเขาอิสิคิลิ อันเปนที่โคธิกกุลบุตร นําศัสตรามาแลว ฯ
ภิกษุเหลานัน้ กราบทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ฯ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุหลายรูปไดเขาไปยังกาลศิลาขางภูเขา
อิสิคิลิ ฯ
พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นโคธิกะมีคออันพลิกแลว นอนอยู บนเตียงที่ไกล
เทียว ก็เวลานัน้ แล ควันหรือหมอกพลุงไปสูทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต
ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องต่ํา และอนุทิศ ฯ
[๔๙๓] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวก
เธอเห็นไหม ควันหรือหมอกนั้นพลุงไปสูทศิ ตะวันออก ทิศ ตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต ทิศ
เบื้องบน ทิศเบื้องต่ํา และอนุทิศ เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลรับพระดํารัสแลวจึงตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นั่นมารผูมีบาปเที่ยวแสวงหาวิญญาณของโคธิกกุลบุตร ดวยคิดวา วิญญาณของโคธิก
กุลบุตรตั้ง อยู ณ ที่ไหน ดูกรภิกษุทั้งหลาย โคธิกกุลบุตร มีวิญญาณอันไมตั้งอยูแลวปรินิพพาน
แลว ฯ
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[๔๙๔] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปถือพิณมีสีเหลืองเหมือนมะตูมสุก เขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคถึงทีป่ ระทับ ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
ขาพระองคไดคนหาวิญญาณของโคธิกกุลบุตร ทั้งในทิศเบื้องบน ทั้ง
ทิศเบื้องต่ํา ทั้งทางขวาง ทั้งทิศใหญ ทิศนอยทั่วแลว มิไดประสบ
โคธิกะนั้นไป ณ ที่ไหน ฯ
[๔๙๕] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
นักปราชญผูใดสมบูรณดวยธิติ มีปรกติเพงพินิจ ยินดีแลวในฌานทุก
เมื่อ พากเพียรอยูตลอดวันและคืน ไมมีความอาลัยในชีวติ ชนะเสนา
ของมัจจุราชแลว ไมกลับมาสูภพใหม นักปราชญนั้นคือโคธิกกุลบุตร
ไดถอนตัณหาพรอมดวยราก ปรินพิ พานแลว ฯ
พิณไดพลัดตกจากรักแรของมารผูมีความเศราโศก ในลําดับนั้น ยักษ นั้นมีความโทมนัส
หายไปในที่นนั้ นั่นเอง ฯ
สัตตวัสสสูตรที่ ๔
[๔๙๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับที่ตนอชปาลนิโครธ ริมฝงแมน้ํา เนรัญชรา ณ ตําบล
อุรุเวลา ฯ
ก็สมัยนั้นแล มารผูมีบาปติดตามพระผูม ีพระภาค คอยมุงหาชองโอกาส สิ้น ๗ ป ก็ยัง
ไมไดชอง ฯ
[๔๙๗] ภายหลังมารผูมีบาป จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว ไดทูล
ถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
ทานถูกความโศกทับถมหรือ จึงไดมาซบเซาอยูในปาอยางนี้ ทานเสื่อม
จากทรัพยเครื่องปลื้มใจแลวหรือ หรือวากําลังปรารถนาอยู ทานไดทํา
ความชั่วอะไรๆ ไวในบานหรือ เหตุไรทานจึงไมทํามิตรภาพกับชน
ทั้งปวงเลา หรือวาทานทํามิตรภาพกับใครๆ ไมสําเร็จ ฯ
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[๔๙๘] พระผูม ีพระภาคตรัสตอบวา
ดูกรมารผูเปนเผาของบุคคลผูประมาทแลว เราขุดรากของความเศราโศก
ทั้งหมดแลว ไมมีความชั่ว ไมเศราโศก เพงอยู เราชนะความติดแนน
กลาวคือความโลภในภพทั้งหมดเปนผูไมมีอาสวะ เพงอยู ฯ
[๔๙๙] มารทูลวา
ถาใจของทานยังของอยูในสิ่งที่ชนทั้งหลาย กลาววาสิ่งนีเ้ ปนของเรา
แลวาสิ่งนี้เปนเราแลว สมณะ ทานจักไมพนเราไปได ฯ
[๕๐๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา
สิ่งที่ชนทั้งหลายกลาววาเปนของเรานั้น ยอมไมเปนของเรา และสิ่งที่
ชนทั้งหลายกลาววา เปนเรา ก็ไมเปนเราเหมือนกัน แนะ มารผูมีบาป
ทานจงทราบอยางนี้เถิด แมทา นก็จักไมเห็นทางของเรา ฯ
[๕๐๑] มารทูลวา
ถาทานรูจักทางอันปลอดภัย เปนที่ไปสูอมตมหานิพพาน ก็จงหลีกไป
แตคนเดียวเถิด จะพร่ําสอนคนอื่นทําไมเลา ฯ
[๕๐๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ชนเหลาใดมุงไปสูฝง ยอมถึงพระนิพพาน อันมิใชโอกาสของมาร
เราถูกชนเหลานั้นถามแลว จักบอกวา สิ่งใดเปนความจริง สิ่งนั้นหา
อุปธิกิเลสมิได ฯ
[๕๐๓] มารทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เหมือนอยางวามีสระโบกขรณี ในที่ไมไกล
แหงบานหรือนิคม ในสระนัน้ มีปูอยู ครั้งนัน้ พวกเด็กชายหรือพวก เด็กหญิงเปนอันมาก ออก
จากบานหรือนิคมนั้นแลวเขาไปถึงที่สระโบกขรณีนั่นตัง้ อยู ครั้นแลวจึงจับปูนั้นขึน้ จากน้ําใหอยู
บนบก พระเจาขา ก็ปูนั้นยังกามทุกๆ กามใหยนื่ ออก พวกเด็กชายหรือเด็กหญิงเหลานั้น พึง
ริดพึงหักพึงทําลายกามนั้น เสียทุกๆ กามดวยไมหรือกอนหิน พระเจาขา ก็เมื่อเปนอยางนั้น ปูนั้น
มีกามถูกริด ถูกหัก ถูกทําลายเสียหมดแลว ยอมไมอาจกาวลงไปสูสระโบกขรณีนั้น อีกเหมือน
แตกอน ฉันใด อารมณแมทุกชนิดอันเปนวิสัยของมาร อันใหสัตว เสพผิด ทําใหสัตวดิ้นรน
อารมณนั้นทั้งหมด อันพระผูมีพระภาคตัดรอน หักรานย่ํายีเสียหมดแลว บัดนี้ ขาพระองคผูคอย
หาโอกาส ยอมไมอาจเขาไปใกล พระผูม ีพระภาคไดอกี ฉันนั้น ฯ
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[๕๐๔] ครั้นแลว มารผูมีบาปไดภาษิตคาถาอันเปนที่ตั้งแหงความเบื่อหนายเหลานี้ ใน
สํานักพระผูมพี ระภาควา
ฝูงกาเห็นกอนหินมีสีดุจมันขน จึงบินเขาไปใกลดวยเขาใจวา เราทั้งหลาย
พึงประสบอาหารในที่นเี้ ปนแน ความยินดีพึงมีโดยแท ฯ
เมื่อพยายามอยูไมไดอาหารสมประสงคในที่นั้น จึงบินหลีกไป ฯ
ขาแตพระโคดม ขาพระองคก็เหมือนกามาพบศิลา ฉะนัน้ ขอหลีกไป ฯ
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปครั้นกลาวคาถาอันเปนที่ตั้งแหงความเบื่อหนาย เหลานี้
ในสํานักพระผูมีพระภาคแลว จึงหลีกจากที่นั้น ไปนั่งขัดสมาธิที่พื้นดิน ไมไกลจากพระผูมี
พระภาค เปนผูนิ่ง เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา หมด ปฏิภาณ เอาไมขีดแผนดินอยู ฯ
มารธีตุสูตรที่ ๕
[๕๐๕] ครั้งนั้นแล มารธิดาทั้ง ๓ คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา จึงพากันเขา
ไปหาพระยามารถึงที่อยู ครั้นแลวจึงถามพระยามารดวยคาถาวา
ขาแตคุณพอ คุณพอมีความเสียใจดวยเหตุอะไร หรือเศราโศกถึงผูชาย
คนไหน หมอมฉันจักผูกผูชายคนนั้นดวยบวง คือราคะ นํามาถวาย
เหมือนบุคคลผูกชางมาจากปา ฉะนั้นชายนั้นจักตกอยูใ นอํานาจของ
คุณพอ ฯ
[๕๐๖] พระยามารกลาววา
ชายนั้นเปนพระอรหันตผูดําเนินไปดีแลวในโลก ไมเปนผูอันใครๆ
พึงนํามาดวยราคะไดงายๆ กาวลวงบวงมารไปแลว เพราะฉะนัน้ เรา
จึงเศราโศกมาก ฯ
[๕๐๗] ครั้งนั้นแล มารธิดา คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา จึง พากันเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวกราบทูลพระผูมีพระภาคอยาง นี้วา ขาแตพระสมณะ พวก
หมอมฉันจักขอบําเรอพระบาทของพระองค ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคมิไดทรงใสพระทัยถึงคําของนางมารธิดาเหลานั้น เพราะ
พระองคทรงนอมพระทัยไปในความสิ้นอุปธิกิเลสอยางยอดเยี่ยม ฯ
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[๕๐๘] ลําดับนั้น มารธิดา คือนางตัณหา นางอรดี นางราคา จึงหลีกออกไป ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวรวมคิดกันอยางนี้วา ความประสงคของ บุรุษมีตางๆ กันแล อยากระนั้น
เลย พวกเราควรนิรมิตเพศเปนนางกุมาริกาคน ละรอยๆ ฯ
ลําดับนั้น มารธิดา คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา จึงพากันนิรมิตเพศเปนนาง
กุมาริกาคนละรอยๆ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้
วา ขาแตพระสมณะ พวกหมอมฉันจะขอบําเรอ พระบาทของพระองค ฯ
พระผูมีพระภาคมิไดทรงใสพระทัยถึงถอยคําของมารธิดา เพราะพระองค ทรงนอมพระทัย
ไปในความสิ้นอุปธิกิเลสอยางยอดเยี่ยม ฯ
[๕๐๙] ลําดับนั้น มารธิดาทั้ง ๓ คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา พากันหลีกไป
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว รวมกันคิดอยางนี้วา ความประสงคของ บุรุษมีตางๆ กัน อยากระนั้น
เลย พวกเราควรพากันจําแลงเพศเปนหญิงยังไมเคยคลอดบุตรคนละรอยๆ ฯ
ลําดับนั้นแล มารธิดาทั้ง ๓ คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา จึงพากันจําแลงเพศเปน
หญิงยังไมเคยคลอดบุตรคนละรอยๆ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ แลวกราบทูลพระผูมี
พระภาคอยางนี้วา ขาแตพระสมณะ พวกหมอมฉันจะขอบําเรอบาทของพระองค ฯ
ถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคก็มิไดทรงใสพระทัยถึงเลย เพราะพระองค ทรงนอมพระทัย
ไปในความสิ้นอุปธิกิเลสอยางยอดเยี่ยม ฯ
[๕๑๐] ฝายนางตัณหา นางอรดี นางราคา พากันหลีกไป ณ ที่ควรขางหนึ่งแลว
รวมคิดกันอยางนี้วา ความประสงคของบุรุษทั้งหลายมีตางๆ กัน อยากระนั้นเลย พวกเราควร
จําแลงเพศเปนหญิงที่คลอดบุตรแลวคราวเดียวคนละ รอยๆ ฯ
ลําดับนั้นแล นางตัณหา นางอรดี นางราคา พากันจําแลงเพศเปนหญิง คลอดแลว
คราวเดียวคนละรอยๆ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ แลว กราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้
วา ขาแตพระสมณะ พวกหมอมฉันจะขอบําเรอ พระบาทของพระองค ฯ
ถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคก็มิไดทรงใสพระทัยถึง เพราะพระองคทรงนอมพระทัยไป
ในความสิ้นอุปธิกิเลสอยางยอดเยี่ยม ฯ
[๕๑๑] ลําดับนั้นแล นางตัณหา นางอรดี นางราคา ฯลฯ จึงพากันจําแลงเพศเปนหญิง
ที่คลอดบุตรแลว ๒ คราว คนละรอยๆ เขาไปเฝาพระผูมี พระภาคถึงทีป่ ระทับ ฯลฯ แมถึงอยาง
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นั้น พระผูมีพระภาคก็มไิ ดทรงใสพระทัยถึง เพราะพระองคทรงนอมพระทัยไปในความสิ้น
อุปธิกิเลสอยางยอดเยี่ยม ฯ
[๕๑๒] ลําดับนั้น นางตัณหา นางอรดี นางราคา ฯลฯ จึงพากัน จําแลงเพศเปนหญิง
กลางคน คนละรอยๆ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ ถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาค
ก็มิไดทรงใสพระทัยถึงเลย เพราะพระองค ทรงนอมพระทัยไปในความสิ้นอุปธิกิเลสอยางยอด
เยี่ยม ฯ
[๕๑๓] ลําดับนั้น นางตัณหา นางอรดี นางราคา ฯลฯ จึงพากัน จําแลงเพศเปนหญิง
ผูใหญคนละรอยๆ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคจนถึงที่ประทับ ฯลฯ แมถงึ อยางนั้น พระผูมีพระ
ภาคก็มิไดทรงใสพระทัยถึง เพราะพระองคทรงนอมพระทัยไปในความสิ้นอุปธิกิเลสอยางยอดเยีย่ ม ฯ
[๕๑๔] ลําดับนั้น มารธิดา คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา พากัน หลีกไป ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว จึงพูดกันวา เรื่องนีจ้ ริงดังบิดาของเราไดพูด ไววา
ชายนั้นเปนพระอรหันต ผูดําเนินไปดีแลวในโลก ไมเปนผูอันใครๆ
พึงนํามาดวยราคะไดงายๆ กาวลวงบวงมารไปไดแลว เพราะฉะนั้น
เราจึงเศราโศกมาก ฯ
ก็ถาพวกเราพึงเลาโลมสมณะหรือพราหมณคนใดที่ยังไมหมดราคะ ดวย ความพยายาม
อยางนี้ หทัยของสมณะหรือพราหมณคนนัน้ พึงแตก หรือโลหิตอุน พึงพลุงออกจากปาก หรือพึง
ถึงกับเปนบา หรือถึงความมีจิตฟุงซาน (จิตลอย) เหมือนอยางไมออสดอันลมพัดขาดแลว ยอม
หงอยเหงาเหีย่ วแหงไป แมฉนั ใด สมณะหรือพราหมณนนั้ พึงซูบซีดเหีย่ วแหงไป ฉันนั้น
เหมือนกัน ฯ
ครั้นแลว นางตัณหา นางอรดี นางราคา พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถึงที่ประทับ
แลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๕๑๕] นางตัณหามารธิดา ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ได กราบทูล
พระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
ทานถูกความโศกทับถมหรือ จึงไดมาซบเซาอยูในปาอยางนี้ ทานเสื่อม
จากทรัพยเครื่องปลื้มใจแลวหรือ หรือวากําลังปรารถนาอยู ทานไดทํา
ความชั่วอะไรๆ ไวในบานหรือเพราะเหตุไร ทานจึงไมทาํ มิตรภาพกับ
ชนทั้งปวงเลา หรือวาทานทํามิตรภาพกับใครๆ ไมสําเร็จ ฯ
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[๕๑๖] พระผูม ีพระภาคตรัสตอบวา
เราชนะเสนาคือปยรูปและสาตรูป (รูปที่รักและรูปที่พอใจ) เปน
ผูๆ เดียวเพงอยู ไดรูความบรรลุประโยชน และความ สงบแหงหทัย
วาเปนความสุข ฯ
เพราะฉะนั้น เราจึงไมทําความเปนมิตรกับชนทั้งปวง และ ความเปน
มิตรกับใครๆ ยอมไมอํานวยประโยชนใหแกเรา ฯ
[๕๑๗] ลําดับนั้น นางอรดีมารธิดาไดทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
ภิกษุในพระศาสนานี้ มีปรกติอยูดวยธรรมเปนเครื่องอยูอยางไหนมาก
จึงขามโอฆะทั้ง ๕ แลว เวลานี้ไดขามโอฆะที่ ๖แลว กามสัญญา
ทั้งหลายยอมหอมลอมไมไดซึ่งบุคคลผูเพงฌานอยางไหนมาก ฯ
[๕๑๘] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
บุคคลมีกายอันสงบแลว มีจติ หลุดพนดีแลว เปนผูไมมีอะไรๆ เปน
เครื่องปรุงแตง มีสติ ไมมีความอาลัย ไดรูทวั่ ซึ่งธรรม มีปรกติเพงอยู
ดวยฌานที่ ๔ อันหาวิตกมิได ยอมไมกําเริบ ไมซานไป ไมเปนผูยอทอ ฯ
ภิกษุในศาสนานี้ เปนผูมีปรกติอยูดว ยธรรมเปนเครื่องอยูอยางนี้มาก
จึงขามโอฆะทั้ง ๕ ไดแลว บัดนี้ไดขามโอฆะที่๖ แลว กามสัญญา
ทั้งหลายยอมหอมลอมไมได ซึ่งภิกษุผูเพงฌานอยางนี้มาก ฯ
[๕๑๙] ลําดับนั้นแล นางราคามารธิดา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวย คาถาวา
พระศาสดาผูเปนหัวหนาดูแลคณะสงฆ ไดตัดตัณหาขาดแลว และ
ชนผูมีศรัทธาเปนอันมาก จักประพฤติตามไดแนแท พระศาสดานี้เปน
ผูไมมีความอาลัย ไดตัดขาดจากมือมัจจุราชแลว จักนําหมูชนเปนอันมาก
ไปสูฝงพระนิพพาน ฯ
[๕๒๐] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ตถาคตมีความแกลวกลาใหญ ยอมนําสัตวไปดวยพระสัทธรรมแล เมื่อ
ตถาคตนําไปอยูโดยธรรม ไฉนความริษยาจะพึงมีแกทานผูรูเลา ฯ
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[๕๒๑] ลําดับนั้นแล มารธิดาทั้ง ๓ คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา พากัน
เขาไปหาพระยามารถึงที่อยู ฯ
พระยามารเห็นมารธิดา คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา มาแตไกล ครั้นเห็นแลว
ไดกลาวพอดวยคาถาทั้งหลายวา
พวกคนโงพากันทําลายภูเขาดวยกานบัว ขุดภูเขาดวยเล็บ เคี้ยวเหล็ก
ดวยฟนทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะทําพระโคดมใหเบื่อเขาตองหลีกไป
เปนประดุจบุคคลวางหินไวบนศีรษะแลวแทรกลงไปในบาดาล หรือดุจ
บุคคลเอาอกกระแทกตอฉะนั้น ฯ
พระศาสดาไดขับไลนางตัณหา นางอรดี และนางราคา ผูมีรูปนาทัศนา
ยิ่ง ซึ่งไดมาแลวในทีน่ ั้นใหหนีไป เหมือนลมพัดปุยนุน ฉะนั้น ฯ
จบวรรคที่ ๓
_______
รวมสูตรในวรรคที่สามมี ๕ สูตร คือ
สัมพหุลสูตรที่ ๑ สมิทธิสูตรที่ ๒ โคธิกสูตรที่ ๓ สัตตวัสสสูตรที่ ๔ มารธีตุสูตร
ที่ ๕ นี้ พระพุทธเจาผูประเสริฐ ทรงแสดงแลวกะมารธิดา ฯ
จบมารสังยุต
_______
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ภิกขุนีสังยุต
อาฬวิกาสูตรที่ ๑
[๕๒๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ ทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา อาฬวิกาภิกษุณีนุงหมแลวถือบาตรและจีวร เขาไป บิณฑบาตยัง
พระนครสาวัตถี เที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลา ปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาต
มีความตองการดวยวิเวก จึงเขาไปในปาอันธวัน ฯ
[๕๒๓] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหอาฬวิกาภิกษุณีบังเกิดความกลัว ความหวาด
เสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากวิเวก จึง เขาไปหาอาฬวิกาภิกษุณีถึงที่
อยู ครั้นแลวไดกลาวกะอาฬวิกาภิกษุณีดว ยคาถาวา
ในโลก ไมมีทางออกไปจากทุกขได ทานจักทําอะไรดวย วิเวก จงเสวย
ความยินดีในกามเถิด อยาไดมีความเดือดรอนในภายหลังเลย ฯ
[๕๒๔] ลําดับนั้น อาฬวิกาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอกลาว คาถา จะเปน
มนุษยหรืออมนุษย ฯ
ทันใดนัน้ อาฬวิกาภิกษุณไี ดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาป ใครจะให เราบังเกิดความกลัว
ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะให เคลื่อนจากวิเวก จึงกลาวคาถา ฯ
ครั้นอาฬวิกาภิกษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาปแลว จึงไดกลาวกะมารผูมีบาปดวยคาถาวา
ในโลกนี้มีทางออกไปจากทุกขได เรารูชัดดีแลวดวยปญญา ดูกรมาร
ผูมีบาปซึ่งเปนเผาพันธุของผูประมาท ทานไมรูจักทางนัน้ กามทั้งหลาย
เปรียบดวยหอกและหลาว กองกามทั้งหลายนั้นประหนึ่งวาผีราย เรา
ไมใยดีถึงความยินดีในกามที่ทานกลาวถึงนั้น ฯ
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ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา อาฬวิกาภิกษุณีรูจักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไป
ในที่นั้นเอง ฯ
โสมาสูตรที่ ๒
[๕๒๕] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา โสมาภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขาไป บิณฑบาตยัง
พระนครสาวัตถี เที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลา ปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาต
แลว เขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักผอนกลางวัน ครั้น ถึงปาอันธวันแลว จึงนั่งพักกลางวันที่โคน
ไมตนหนึ่ง ฯ
[๕๒๖] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหโสมาภิกษุณีบังเกิดความกลัว ความหวาดเสียว
ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ จึง เขาไปหาโสมาภิกษุณถี ึงที่นั่งพัก
ครั้นแลวไดกลาวกะโสมาภิกษุณดี วยคาถาวา
สตรีมีปญญาเพียงสองนิ้ว ไมอาจถึงฐานะอันจะพึงอดทนไดดว ยยาก
ซึ่งทานผูแสวงทั้งหลายจะพึงถึงได ฯ
[๕๒๗] ลําดับนั้น โสมาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอกลาวคาถา จะเปนมนุษย
หรืออมนุษย ฯ
ทันใดนัน้ โสมาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาป ใครจะใหเรา บังเกิดความกลัว
ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อน จากสมาธิ จึงกลาวคาถา ฯ
ครั้นโสมาภิกษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาปแลว จึงไดกลาวกะมารผูมบี าป ดวยคาถาวา
ความเปนสตรีจะทําอะไรได เมื่อจิตตั้งมั่นดีแลว เมื่อญาณ เปนไป
แกผูเห็นธรรมอยูโดยชอบ ผูใ ดจะพึงมีความคิดเห็นแนอยางนีว้ า เรา
เปนสตรี หรือวาเราเปนบุรุษ หรือจะยังมีความเกาะเกีย่ ววา เรามีอยู
มารควรจะกลาวกะผูนั้น ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา โสมาภิกษุณีรูจักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปใน
ที่นั้นเอง ฯ
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โคตมีสูตรที่ ๓
[๕๒๘] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา กิสาโคตมีภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาต
ในพระนครสาวัตถี เที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลาปจฉาภัตกลับจากบิณฑบาตแลว
เขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักผอนกลางวัน ครั้นถึงปาอันธวันแลว จึงนัง่ พักกลางวันทีโ่ คนไม
ตนหนึ่ง ฯ
[๕๒๙] ลําดับนั้น มารผูม ีบาปใครจะใหกิสาโคตมีภกิ ษุณีบังเกิดความกลัว ความหวาด
เสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ จึงเขาไปหากิสาโคตมีภิกษุณี
ถึงที่นั่งพัก ครั้นแลว ไดกลาวกะกิสาโคตมีภิกษุณี ดวยคาถาวา
ทานมีบุตรตายแลว มานั่งอยูค นเดียว มีหนาเหมือนคนรองไห มาอยู
กลางปาคนเดียว กําลังแสวงหาบุรุษบางหรือหนอ ฯ
[๕๓๐] ลําดับนั้น กิสาโคตมีภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอกลาว คาถา จะเปน
มนุษยหรืออมนุษย
ทันใดนัน้ กิสาโคตมีภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาป ใครจะใหเราบังเกิด
ความกลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลือ่ นจากสมาธิ จึงกลาว
คาถา ฯ
ครั้นกิสาโคตมีภิกษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาปแลว จึงไดกลาวกะมารผูมีบาปดวยคาถาวา
เรามีบุตรตายแลว เหมือนความตายของบุตร ถึงที่สุดแลว บุรุษทั้งหลาย
ก็มีความตายของบุตรนี้เปนที่สุดเหมือนกัน เราไมเศราโศก ไมรองไห
ไมกลัวความตายนั้นดอก ฯ
ผูมีอายุ ความเพลิดเพลินในสวนทั้งปวง เรากําจัดแลว กองมืดเรา
ทําลายแลว เราชนะเสนาแหงมัจจุแลว ไมมีอาสวะอยู ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา กิสาโคตมีภิกษุณีรูจกั เรา ดังนี้ จึงได
อันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
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วิชยาสูตรที่ ๔
[๕๓๑] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา วิชยาภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวร ฯลฯ จึงนัง่ พักกลางวัน
ที่โคนไมตนหนึ่ง ฯ
[๕๓๒] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหวิชยาภิกษุณีบังเกิดความกลัว ความหวาดเสียว
ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ จึงเขา ไปหาวิชยาภิกษุณีถึงที่นั่งพัก
ครั้นแลว ไดกลาวกะวิชยาภิกษุณดี วยคาถาวา
เธอยังเปนสาวมีรูปงาม และฉันก็ยังเปนหนุมแนน มาเถิดนาง เรามา
อภิรมยกนั ดวยดนตรี มีองคหา ฯ
[๕๓๓] ลําดับนั้น วิชยาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอกลาวคาถา จะเปนมนุษย
หรืออมนุษย ฯ
ทันใดนัน้ วิชยาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาป ใครจะใหเราบังเกิดความกลัว
ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อน จากสมาธิ จึงไดกลาวคาถา ฯ
ครั้นวิชยาภิกษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาปแลว จึงไดกลาวกะมารผูมบี าปดวยคาถาวา
ดูกรมาร รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันนารื่นรมยใจ เราขอ
มอบใหทานผูเดียว เพราะเราไมตองการมัน เราอึดอัด ระอาดวยกาย
เนา อันจะแตกทําลาย เปอยพังไปนี้ กามตัณหา เราถอนไดแลว
ความมืดในรูปภพที่สัตวทั้งหลายเขาถึง ในอรูปภพที่สัตวทั้งหลายเปน
ภาคี และในสมาบัติอันสงบทั้งปวง เรากําจัดไดแลว ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา วิชยาภิกษุณีรจู ักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปใน
ที่นั้นเอง ฯ
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อุบลวรรณาสูตรที่ ๕
[๕๓๔] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา อุบลวรรณาภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวร ฯลฯ ไดยนื อยู
ที่โคนตนสาลพฤกษซึ่งมีดอกบานสะพรั่ง ตนหนึ่ง ฯ
[๕๓๕] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหอุบลวรรณาภิกษุณีบังเกิดความ กลัว ความ
หวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ จึงเขาไปหาอุบลวรรณา
ภิกษุณีถึงที่ที่ยนื อยู ครั้นแลวไดกลาวกะอุบลวรรณาภิกษุณี ดวยคาถาวา
ดูกรภิกษุณี ทานคนเดียว เขามายังตนสาลพฤกษ ซึ่งมีดอกบานสะพรั่ง
ตลอดยอด แลวยืนอยูที่โคนตนสาลพฤกษ ก็ฉวีวรรณของทานไมมี
ที่สอง คนทั้งหลายก็จะมาในที่นี้เชนทานทานกลัวพวกนักเลงเพราะ
ความเขลาหรือ ฯ
[๕๓๖] ลําดับนั้น อุบลวรรณาภิกษุณไี ดมีความดําริวา นี่ใครหนอกลาว คาถา จะเปน
มนุษยหรืออมนุษย ฯ
ทันใดนัน้ อุบลวรรณาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาป ใครจะใหเราบังเกิดความกลัว
ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะให เคลื่อนจากสมาธิ จึงกลาว
คาถา ฯ
ครั้นอุบลวรรณาภิกษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาปแลว จึงไดกลาวกะมารผูมีบาปดวยคาถา
วา
แมนักเลงตั้งแสนมาในที่นี้ ก็ตามเถิด เราไมสะเทือนขน ไมสะดุง
ดูกรมาร ถึงเราคนเดียว ก็ไมกลัวทาน ฯ
เรานี้จะหายตัวหรือเขาทองพวกทาน แมจะยืนอยู ณ ระหวาง ดวงตา
บนดั้งจมูก ทานจักไมเห็นเรา ฯ
เราเปนผูชํานาญในจิต อิทธิบาทเราเจริญดีแลว เราพนแลว จากเครื่อง
ผูกทุกชนิด เราไมกลัวทานดอก ทานผูมีอายุ ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา อุบลวรรณาภิกษุณีรจู ักเรา ดังนี้ จึงไดอนั ตรธาน
ไปในที่นนั้ เอง ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาที่ 163
จาลาสูตรที่ ๖
[๕๓๗] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา จาลาภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขาไป บิณฑบาตยัง
พระนครสาวัตถี เที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลาปจฉาภัตกลับจากบิณฑบาตแลว
เขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักกลางวัน ครั้นถึงปาอันธวัน แลวจึงนั่งพักกลางวันที่โคนไมตนหนึ่ง ฯ
[๕๓๘] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหจาลาภิกษุณีบังเกิดความกลัว ความหวาดเสียว
ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ จึง เขาไปหาจาลาภิกษุณีถึงที่นั่งพัก
ครั้นแลวไดกลาวกะจาลาภิกษุณวี า ดูกรภิกษุณี ทานไมชอบใจอะไรหนอ ฯ
จาลาภิกษุณตี อบวา ดูกรทานผูมีอายุ เราไมชอบความเกิดเลย ฯ
[๕๓๙] ม. เพราะเหตุไรหนอ ทานจึงไมชอบความเกิดผูเกิดมาแลวยอม
บริโภคกาม ใครหนอใหทานยึดถือเรื่องนี้ อยาเลยภิกษุณี ทานจง
ชอบความเกิดขึ้น ฯ
[๕๔๐] จา. ความตายยอมมีแกผูที่เกิดมาแลว ผูที่เกิดมาแลวยอมพบ เห็นทุกข คือ
การจองจํา การฆา ความเศราหมอง เพราะฉะนัน้ เราจึงไมชอบ
ความเกิด ฯ
พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเปนเครื่องกาวลวงความเกิด พระองค
สอนใหเราตั้งอยูในสัจจะ เพื่อละทุกขทั้งมวล ฯ
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปภพ และสัตวเหลาใดเปนภาคีแหง อรูปภพ
สัตวเหลานั้นเมื่อยังไมรูนิโรธ ตองมาสูภพอีก ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา จาลาภิกษุณีรูจกั เรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปใน
ที่นั้นเอง ฯ
อุปจาลาสูตรที่ ๗
[๕๔๑] สาวัตถีนิทาน ฯ
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ครั้งนั้น เวลาเชา อุปจาลาภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขาไป บิณฑบาต
ยังพระนครสาวัตถี เที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลาปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาต
แลวเขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักกลางวัน ครั้นถึงปา อันธวันแลว จึงนั่งพักกลางวันอยูท ี่โคนไม
ตนหนึ่ง ฯ
[๕๔๒] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหอุปจาลาภิกษุณีบังเกิดความกลัว ความหวาด
เสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ จึงเขาไปหาอุปจาลาภิกษุณีถึงที่
นั่งพัก ครั้นแลวไดกลาวกะอุปจาลาภิกษุณวี า ดูกรภิกษุณี อยางไรหนอทานจึงอยากจะเกิด ฯ
อุปจาลาภิกษุณีตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ เราไมอยากเกิดในที่ไหนๆ เลย ฯ
[๕๔๓] ม. ทานจงตั้งจิตไวในพวกเทพชั้นดาวดึงส ชั้นยาม ชั้นดุสิต ชั้น
นิมมานรดี และชั้นวสวดีเถิด ทานจักไดเสวยความ ยินดี ฯ
[๕๔๔] อุ. พวกเทพชัน้ ดาวดึงส ชั้นยาม ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี และชั้น
วสวดี ยังผูกพันอยูดว ยเครื่องผูกคือกาม จําตอง กลับมาสูอํานาจ
มารอีก โลกทั้งหมดเรารอน โลกทั้งหมดคุเปนควัน โลกทั้งหมด
ลุกโพลง โลกทั้งหมดสั่น สะเทือน ฯ
ใจของเรายินดีแนวในพระนิพพาน อันไมสั่นสะเทือน อันไม
หวั่นไหว ที่ปถุ ุชนเสพไมได มิใชคติของมาร ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา อุปจาลาภิกษุณีรูจักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไป
ในที่น้นั เอง ฯ
สีสุปจาลาสูตรที่ ๘
[๕๔๕] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา สีสุปจาลาภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนคร
สาวัตถี เที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลาปจฉาภัตกลับจากบิณฑบาตแลวเขาไป
ยังปาอันธวันเพื่อพักกลางวัน ครั้นถึงปาอันธวัน จึงนั่งพักกลางวันที่โคนไมตนหนึ่ง ฯ
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[๕๔๖] ลําดับนั้น มารผูม ีบาปเขาไปหาสีสุปจาลาภิกษุณีถึงที่นั่งพัก ครั้นแลวไดกลาว
กะสีสุปจาลาภิกษุณวี า ดูกรภิกษุณี ทานชอบใจทิฐิของใคร หนอ ฯ
สีสุปจาลาภิกษุณีตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ เราไมชอบใจทิฐิของใคร เลย ฯ
[๕๔๗] ม. ทานจงใจเปนคนโลน ปรากฏตัวเหมือนสมณะ แตไฉน ทานจึงไม
ชอบใจทิฐิ ทานจึงประพฤติเรื่องนี้ เพราะความงมงายดอกหรือ ฯ
[๕๔๘] สี. คนเจาทิฐิ ภายนอกพระศาสนานี้ ยอมจมอยูใน ทิฐทิ ั้งหลาย
เราไมชอบใจธรรมของพวกเขา พวกเขาเปนคน ไมฉลาดตอธรรม
ยังมีพระพุทธเจาผูเสด็จอุบัตใิ นศากยสกุล หาบุคคลอื่นเปรียบมิได
ทรงครอบงําสวนทั้งปวง ทรงบรรเทาเสียซึ่งมาร ไมปราชัยในที่
ทุกสถาน ทรงพนแลวในสวนทั้งปวง เปนผูอันตัณหาและทิฐิ
อาศัยไมได มีพระจักษุทร เห็นธรรมทั้งปวง ทรงบรรลุธรรมเปนที่
สิ้นกรรมทุกอยาง ทรงนอมไปในธรรมเปนที่สิ้นอุปธิ พระผูมี
พระภาคพระองคนั้นเปนศาสดาของเรา เราชอบใจคําสอนของ
พระองคทาน ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา สีสุปจาลาภิกษุณีรูจกั เรา ดังนี้ จึงไดอนั ตรธานไป
ในที่นั้นเอง ฯ
เสลาสูตรที่ ๙
[๕๔๙] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา เสลาภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขาไป บิณฑบาตยัง
พระนครสาวัตถี เที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลาปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาต
แลวเขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักกลางวัน ครั้นถึงปาอันธวันแลว จึงนั่งพักกลางวันที่โคนไม
ตนหนึ่ง ฯ
[๕๕๐] ลําดับนั้น มารผูม ีบาปใครจะใหเสลาภิกษุณบี ังเกิดความกลัว ความหวาดเสียว
ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ จึงเขา ไปหาเสลาภิกษุณีถึงที่นั่งพัก
ครั้นแลว ไดกลาวกะเสลาภิกษุณดี วยคาถาวา
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รูปนี้ ใครสราง ผูสรางรูปอยูที่ไหน รูปบังเกิดในที่ไหน รูปดับไปใน
ที่ไหน ฯ
[๕๕๑] ลําดับนั้น เสลาภิกษุณีไดมีความดําริวา นีใ่ ครหนอกลาวคาถา จะเปนมนุษย
หรืออมนุษย ฯ
ทันใดนัน้ เสลาภิกษุณไี ดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาป ใครจะใหเราบังเกิดความ
กลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ จึงกลาว
คาถา ฯ
ครั้นเสลาภิกษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาปแลว จึงไดกลาวกะมารผูมบี าป ดวยคาถาวา
รูปนี้ ไมมีใครสราง อัตภาพนี้ ไมมีใครกอ รูปเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุ
ดับไป เพราะเหตุดับ ฯ
พืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่บุคคลหวานลงในนา ยอมงอกขึ้นเพราะอาศัย
เหตุ ๒ ประการ คือ รสในแผนดิน และยางในพืช ฉันใด ขันธ
ธาตุ และอายตนะ ๖ เหลานี้ ก็เกิดขึน้ เพราะอาศัยเหตุดบั ไป ฉันนั้น ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา เสลาภิกษุณีรูจกั เรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในที่
นั้นเอง ฯ
วชิราสูตรที่ ๑๐
[๕๕๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณ
ฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา วชิราภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขาไป บิณฑบาตยังพระ
นครสาวัตถี เที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแลว เวลาปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาตแลว
เขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักกลางวัน ครั้นถึงปาอันธวันแลว จึงนั่งพักกลางวันที่โคนไมตนหนึ่ง ฯ
[๕๕๓] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหวชิราภิกษุณีบังเกิดความกลัว ความหวาดเสียว
ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ จึงเขาไปหาวชิราภิกษุณีถึงที่นั่งพัก ครั้น
แลวไดกลาวกะวชิราภิกษุณดี วยคาถาวา
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สัตวนี้ ใครสราง ผูสรางสัตวอยูที่ไหน สัตวบังเกิดใน
ที่ไหน สัตวดับไปในทีไ่ หน ฯ
[๕๕๔] ลําดับนั้น วชิราภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอกลาวคาถา จะเปนมนุษย
หรืออมนุษย ฯ
ทันใดนัน้ วชิราภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาปใครจะใหเรา บังเกิดความกลัว
ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อน จากสมาธิ จึงกลาวคาถา ฯ
ครั้นวชิราภิกษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาป แลวจึงไดกลาวกะมารผูมบี าป ดวยคาถาวา
ดูกรมาร เพราะเหตุไรหนอ ความเห็นของทานจึงหวนกลับ มาวาสัตว ฯ
ในกองสังขารลวนนี้ ยอมไมไดนามวาสัตว ฯ
เหมือนอยางวา เพราะคุมสวนทั้งหลายเขา เสียงวารถยอมมี ฉันใด ฯ
เมื่อขันธทั้งหลายยังมีอยู การสมมติวา สัตวยอมมี ฉันนั้น ฯ
ความจริงทุกขเทานั้นยอมเกิด ทุกขยอ มตั้งอยูและเสื่อมสิ้นไป นอกจากทุกข
ไมมีอะไรเกิด นอกจากทุกข ไมมี อะไรดับ ฯ
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา วชิราภิกษุณีรจู ักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปใน
ที่นั้นเอง ฯ
จบภิกษุณีสังยุต
_______
รวมพระสูตรในภิกขุนีสังยุตนี้มี ๑๐ สูตร คือ
อาฬวิกาสูตรที่ ๑ โสมาสูตรที่ ๒ โคตมีสูตรที่ ๓ วิชยาสูตรที่ ๔ อุบลวรรณาสูตรที่ ๕
จาลาสูตรที่ ๖ อุปจาลาสูตรที่ ๗ สีสุปจาลาสูตรที่ ๘ เสลาสูตรที่ ๙ กับวชิราสูตรครบ ๑๐ ฯ
_______
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พรหมสังยุต
ปฐมวรรคที่ ๑
อายาจนสูตรที่ ๑
[๕๕๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคแรกตรัสรู ประทับอยูที่ตนอชปาลนิโครธ แถบฝงแมน้ําเนรัญ
ชรา เขตอุรุเวลาประเทศ ฯ
ครั้งนั้น ความปริวิตกแหงพระหฤทัยบังเกิดขึ้นแกพระผูมีพระภาคผูเสด็จ เขาที่ลับ
ทรงพักผอนอยูอยางนีว้ า ธรรมที่เราตรัสรูแลวนี้ ลึกซึ้ง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต
คาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ก็หมูสัตวนี้แล ยังยินดีดวยอาลัย ยินดีแลว
ในอาลัย เบิกบานแลวในอาลัย ก็ฐานะนี้ คือ ความเปนปจจัยแหงธรรมมีสังขารเปนตนนี้ เปน
ธรรมอาศัยกันและกันเกิดขึน้ อันหมูสัตวผูยนิ ดีดว ยอาลัย ยินดีแลวในอาลัย เบิกบานแลวใน
อาลัย จะพึงเห็นไดยาก แมฐานะนี้ ก็เห็นไดยาก คือ ธรรมเปนที่ระงับสังขารทั้งปวง ธรรม
เปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง ธรรมเปนที่สิ้นตัณหา ธรรมเปนที่สํารอก ธรรม เปนที่ดับ นิพพาน
ก็ถาเราจะพึงแสดงธรรม แตชนเหลาอื่นจะไมพึงรูทั่วถึงธรรม ของเรา ขอนั้น จะพึงเปนความ
เหน็ดเหนื่อยของเรา ขอนั้น จะพึงเปนความ ลําบากของเรา ฯ
อนึ่ง ไดยนิ วา คาถาอันนาอัศจรรยยิ่งนักเหลานี้ ที่พระผูมีพระภาคไมเคยไดทรง
สดับมาแตกอน เกิดแจมแจงกะพระผูมีพระภาควา
บัดนี้ เราไมควรจะประกาศธรรม ที่เราตรัสรูแลวโดยยาก ธรรมนี้ เหลา
สัตวผูถูกราคะโทสะครอบงําแลว จะตรัสรูไมไดงาย เหลาสัตวผูยินดี
แลวดวยความกําหนัด ถูกกองแหงความมืดหุมหอแลว จักไมเห็นธรรม
อันทวนกระแส ละเอียดลึกซึ้ง เห็นไดยาก เปนอณู ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคทรงพิจารณาเห็นดังนี้ พระหฤทัยก็ทรงนอมไปเพื่อ ความขวนขวาย
นอย ไมทรงนอมไปเพื่อทรงแสดงธรรม ฯ
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[๕๕๖] ครั้งนั้น สหัมบดีพรหม ทราบความปริวิตกแหงพระหฤทัยของ พระผูมีพระ
ภาคดวยใจแลว ไดมีความดําริวา ทานผูเจริญทั้งหลาย โลกจะฉิบหาย หนอ ทานผูเจริญทั้งหลาย
โลกจะพินาศหนอ เพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงนอมพระหฤทัยไปเพื่อความ
ขวนขวายนอย ไมทรงนอมพระหฤทัย ไปเพื่อทรงแสดงธรรม ฯ
ลําดับนั้น สหัมบดีพรหมอันตรธานไปในพรหมโลก มาปรากฏอยูเฉพาะพระพักตรพระผูมี
พระภาค เหมือนบุรุษมีกําลังพึงเหยียดออกซึ่งแขนที่คูอยู หรือ พึงคูเขาซึ่งแขนที่เหยียดอยู
ฉะนั้น ฯ
ครั้นแลว สหัมบดีพรหมกระทําผาหมเฉวียงบาขางหนึง่ แลว คุกชาณุ มณฑลเบื้องขวาลงที่
แผนดิน ประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค แลวไดกราบทูล พระผูมีพระภาควา ขาแตพระ
องคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรมเถิด ขอพระสุคตจงทรงแสดงธรรมเถิด สัตว
ทั้งหลายผูมีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอยเปนปรกติก็มีอยู เพราะมิไดสดับยอมเสื่อมจากธรรม สัตว
ทั้งหลายผูรูทั่วถึงธรรม จักมี ฯ
สหัมบดีพรหม ไดกราบทูลดังนี้แลว ครัน้ แลวไดกราบทูลเปนนิคมคาถา อีกวา
เมื่อกอนธรรมที่ไมบริสุทธิ์ซึ่งศาสดาผูมีมลทินทั้งหลายคิดแลวปรากฏขึน้
ในหมูชนชาวมคธ ขอพระองคจงทรงเปดประตูอมตะเถิด ขอสัตว
ทั้งหลายจงฟงธรรมซึ่งพระพุทธเจา ผูปราศจากมลทินตรัสรูแลวเถิด ขอ
พระองคผูมีพระปญญาดี มีพระจักษุโดยรอบ มีความโศกอันปราศจาก
แลว จงเสด็จขึน้ สูปราสาทอันสําเร็จดวยธรรม จงพิจารณาชุมชนผูจม
อยูในความโศก ถูกชาติและชราครอบงําแลว อุปมาเหมือนบุคคล ผู
อยูบนยอดภูเขา อันลวนดวยศิลา จะพึงเห็นชุมชนโดยรอบฉะนั้น ฯ
ขาแตพระองคผูแกลวกลา ผูท รงชนะสงครามแลว ผูทรงนําพวก ผูไม
มีหนี้ ขอพระองคจงเสด็จลุกขึ้นเถิด จงเสด็จเที่ยวไปในโลกเถิด ขอ
พระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรมเถิดผูรูทั่วถึงธรรมจักมี ฯ
[๕๕๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบการเชื้อเชิญของพรหม และ ทรงอาศัยพระ
กรุณาในสัตวทั้งหลาย จึงทรงสอดสองดูโลกดวยพระพุทธจักษุ ฯ
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เมื่อพระผูมพี ระภาคทรงสอดสองดูโลกดวยพระพุทธจักษุ ก็ไดทรงเห็น สัตวทั้งหลาย
บางพวกมีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอย บางพวกมีกเิ ลสดุจธุลีในดวงตา มาก บางพวกมีอินทรียกลา
บางพวกมีอนิ ทรียออน บางพวกมีอาการดี บางพวก มีอาการเลว บางพวกจะพึงสอนใหรูไดโดย
งาย บางพวกจะพึงสอนใหรไู ดโดยยากบางพวกมีปรกติเห็นโทษในปรโลกวาเปนภัยอยู ฯ
ในกออุบลก็ดี ในกอปทุมก็ดี ในกอบุณฑริก็ดี ดอกอุบลก็ดี ดอกปทุมก็ดี ดอก
บุณฑริกก็ดี บางเหลาเกิดแลวในน้ํา เจริญแลวในน้ํา อาศัยอยูในน้ําจมอยูใ นน้ํา อันน้ําเลีย้ ง
อยู บางเหลาเกิดแลวในน้ํา เจริญแลวในน้ํา ตั้งอยู เสมอน้ํา บางเหลาเกิดแลวในน้ํา เจริญ
แลวในน้ํา ตั้งขึ้นพนน้ํา อันน้ําไมติดแลว แมฉันใด พระผูมีพระภาคทรงสอดสองดูโลกดวย
พระพุทธจักษุ ก็ไดทรงเห็นสัตว ทั้งหลาย บางพวกมีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอย บางพวกมีกเิ ลส
ดุจธุลีในดวงตา มาก บางพวกมีอินทรียกลา บางพวกมีอินทรียออน บางพวกมีอาการดี บางพวก
มีอาการเลว บางพวกจะพึงสอนใหรูไดโดยงาย บางพวกจะพึงสอนใหรูไดโดยยากบางพวก
มีปรกติเห็นโทษในปรโลกวาเปนภัยอยู ฉันนั้น ครั้นทรงเห็นแลว จึงได ตรัสตอบสหัมบดีพรหม
ดวยพระคาถาวา
ประตูอมตะ เราเปดแลวเพราะทาน ชนผูฟงจงปลอยศรัทธามาเถิด ดูกร
พรหม เราจะไมมีความสําคัญในความลําบากแสดงธรรมอันประณีต
ที่ชํานิชํานาญในหมูมนุษย ฯ
[๕๕๘] ลําดับนั้น สหัมบดีพรหมดําริวา เราอันพระผูมีพระภาคทรงทําโอกาสเพื่อทรง
แสดงธรรมแลว จึงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลว อันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
คารวสูตรที่ ๒
[๕๕๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคแรกตรัสรู ประทับอยูที่ตนอชปาลนิโครธ แถบฝงแมน้ํา
เนรัญชรา เขตอุรุเวลาประเทศ ฯ
ครั้งนั้น ความปริวิตกแหงพระหฤทัยบังเกิดแกพระผูมพี ระภาคผูเสด็จเขา ที่ลับ ทรง
พักผอนอยูอยางนี้วา บุคคลผูไมมีที่เคารพ ไมมีที่ยําเกรง ยอมอยู เปนทุกข เราจะพึงสักการะ
เคารพ อาศัยสมณะหรือพราหมณใครผูใดอยูหนอ ฯ
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[๕๖๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดมีพระดําริวา เราควรสักการะ เคารพสมณะหรือ
พราหมณอื่นแลวอาศัยอยู เพือ่ ความบริบูรณแหงศีลขันธที่ยังไม บริบูรณ แตวา เรายังไมเห็น
สมณะหรือพราหมณอื่นที่ถึงพรอมดวยศีลยิ่งกวาตนในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก
ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ซึง่ เราควรสักการะเคารพแลวอาศัยอยู เรา
ควรสักการะเคารพ สมณะหรือพราหมณอื่นแลวอาศัยอยู เพื่อความบริบูรณแหงสมาธิที่ยังไม
บริบูรณ แตวาเรายังไมเห็นสมณะหรือพราหมณอื่นที่ถึงพรอมดวยสมาธิยิ่งกวาตนในโลก
พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดา และมนุษย
ซึ่งเราควรสักการะเคารพแลวอาศัยอยู เราควรสักการะเคารพสมณะ หรือพราหมณอื่นแลวอาศัย
อยู เพื่อความบริบูรณแหงปญญาขันธที่ยังไมบริบูรณ แตวา เรายังไมเห็นสมณะหรือพราหมณอื่น
ที่ถึงพรอมดวยปญญายิ่งกวาตนในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสตั วพรอมทั้ง
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ซึ่งเราควรสักการะเคารพแลวอาศัยอยู เราควรสักการะเคารพ
สมณะ หรือพราหมณอื่นแลวอาศัยอยู เพื่อความบริบูรณแหงวิมุตติขันธที่ยังไมบริบูรณ แต
วาเรายังไมเห็นสมณะหรือพราหมณอื่น ที่ถึงพรอมดวยวิมุตติยิ่งกวาตน ในโลก พรอมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก ในหมูสตั วพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดา และมนุษย ซึ่งเราควรสักการะ
เคารพแลวอาศัยอยู เราควรสักการะเคารพสมณะ หรือพราหมณอื่นแลวอาศัยอยู เพือ่ ความ
บริบูรณแหงวิมุตติญาณทัสสนขันธที่ยังไม บริบูรณ แตวา เรายังไมเห็นสมณะหรือพราหมณอื่นที่
ถึงพรอมดวยวิมุตติญาณ ทัสสนะ ยิ่งกวาตน ในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก
ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ซึ่งเราควรสักการะเคารพแลวอาศัยอยู
อยากระนั้นเลย เราควรสักการะเคารพธรรมที่เราตรัสรูนั้นแหละ แลวอาศัยอยู ฯ
[๕๖๑] ลําดับนั้น สหัมบดีพรหม ทราบความปริวิตกแหงพระหฤทัยของพระผูม ีพระ
ภาคดวยใจแลว ก็อันตรธานไปในพรหมโลก มาปรากฏเฉพาะ พระพักตรพระผูมีพระภาค เหมือนบุรุษ
มีกําลัง พึงเหยียดออกซึ่งแขนที่คูอยู หรือพึงคูเขาซึ่งแขนที่เหยียดอยู ฉะนัน้ ฯ
ครั้นแลว สหัมบดีพรหมกระทําผาหมเฉวียงบาขางหนึง่ ประนมอัญชลี ไปทางพระผูมี
พระภาค แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค เรือ่ งนี้เปนอยางนั้น ขาแต
พระสุคต เรื่องนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดไดมี
มาแลวตลอดกาลอันลวงแลว แมพระผูมีพระภาคเหลานั้น ก็ทรงสักการะเคารพธรรมนั่นเองแลวอาศัย
อยู ขาแตพระองคผูเจริญ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดจักมีตลอดกาลไกลอันยังไมมาถึง
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แมพระผูมีพระภาคเหลานั้น ก็จักทรงสักการะเคารพธรรมนั่นเองแลวอาศัยอยูขาแตพระองคผู
เจริญ แมพระผูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ ก็ ขอจงทรงสักการะเคารพธรรมนั่น
แหละ แลวอาศัยอยู ฯ
[๕๖๒] สหัมบดีพรหม ไดกราบทูลดังนี้แลว ครั้นแลวไดกลาวนิคม คาถาอีกวา
พระสัมพุทธเจาทั้งหลายเหลาใดที่ลวงไปแลวก็ดี พระพุทธเจาทั้ง
หลายเหลาใดที่ยังไมมีมาก็ดี และพระสัมพุทธเจาพระองคใดในบัดนี้ผู
ยังความโศกของชนเปนอันมากใหเสื่อมหายก็ดพี ระพุทธเจาเหลานั้นทุก
พระองค ทรงเคารพพระสัทธรรมอยูแลว ยังอยู และจักอยูตอไป ขอ
นี้เปนธรรมดาของพระพุทธเจาทั้งหลาย เพราะเหตุนนั้ แหละ กุลบุตร
ผูรักตนหวังความเปนผูใหญ เมื่อระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย พึงเคารพพระสัทธรรม ฯ
พรหมเทวสูตรที่ ๓
[๕๖๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามแหทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ก็สมัยนั้นแล บุตรแหงนางพราหมณีคนหนึ่ง ชื่อพรหมเทวะ ออกบวชในสํานักของพระ
ผูมีพระภาค ครั้งนั้นแล ทานพระพรหมเทวะเปนผูเดียว หลีกออกแลว ไมประมาท มีความ
เพียร มีตนอันสงไปแลว อยูไ มนานเทาไร ก็ไดกระทําใหแจงซึ่งคุณวิเศษอันยอดเยีย่ มเปนที่
สุดแหงพรหมจรรย ที่กุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือน บวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองประสงค
เพราะรูแจงชัด เองในปรัตยุบนั นี้แหละเขาถึงอยู ทานไดทราบวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยู
จบแลว กิจที่จะตองทํา ไดทาํ เสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้อกี มิไดมี ก็ แหละทาน
พรหมเทวะไดเปนพระอรหันตองคหนึ่งในบรรดาพระอรหันตแลว ฯ
[๕๖๔] ครั้งนั้นแล ทานพระพรหมเทวะ ในเวลารุงเชานุงหมแลว ถือ บาตรจีวรเขา
ไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี ทานเที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีตามลําดับตรอก เขาไป
ยังนิเวศนแหงมารดาของตน
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ก็สมัยนั้นแล นางพราหมณีผูมารดาของทานพระพรหมเทวะถือการบูชาบิณฑะแกพรหม
มั่นคงเปนนิตย ฯ
ครั้งนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหมคิดวา นางพราหมณีผูมารดาของทานพระพรหมเทวะนี้แล
ถือการบูชาบิณฑะแกพรหมมั่นคงเปนนิตย ไฉนหนอ เราพึง เขาไปหานางแลวทําใหสลดใจ ฯ
[๕๖๕] ลําดับนั้น ทาวสหัมบดีพรหมหายไปในพรหมโลกปรากฏแลวใน นิเวศนของ
มารดาแหงทานพระพรหมเทวะ เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกาํ ลังพึงเหยียดออกซึ่งแขนทีค่ ูเขาแลว
หรือพึงคูเขาซึ่งแขนที่เหยียดออกแลว ฉะนัน้ ฯ
ครั้งนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหมลอยอยูในอากาศ ไดกลาวกะนางพราหมณี ผูมารดาของ
ทานพระพรหมเทวะดวยคาถาทั้งหลายวา
ดูกรนางพราหมณี ทานถือการบูชาดวยกอนขาวแกพรหมใดมั่นคงเปน
นิตย พรหมโลกของพรหมนัน้ อยูไกลจากทีน่ ี้ ดูกรนางพราหมณี ภักษา
ของพรหมไมใชเชนนี้ ทานไมรูจักทางของพรหม ทําไมจึงบนถึงพรหม ฯ
ดูกรนางพราหมณี ก็ทานพระพรหมเทวะของทานนั้น เปนผูหมดอุปธิ
กิเลส ถึงความเปนอติเทพ ไมมีกิเลสเปนเครื่องกังวล มีปรกติขอ
ไมเลี้ยงดูผูอื่น ทานพระพรหมเทวะทีเ่ ขาสูเรือนของทานเพื่อบิณฑบาต
เปนผูสมควรแกบิณฑะที่บุคคลพึงนําาบูชา ถึงเวท มีตนอันอบรมแลว
สมควรแกทักษิณาทานของมนุษยและเทวดาทั้งหลาย ลอยบาปเสียแลว
อันตัณหาและทิฐิไมฉาบทาแลว เปนผูเยือกเย็นกําลังเที่ยวแสวงหา
อาหารอยู ฯ
อดีตอนาคตไมมีแกทานพระพรหมเทวะนั้น ทานพระพรหมเทวะเปนผู
สงบระงับ ปราศจากควัน ไมมีทุกข ไมมีความหวัง วางอาชญาใน
ปุถุชนผูยังมีความหวาดหวัน่ และพระขีณาสพผูมั่นคงแลว ขอทาน
พระพรหมเทวะนั้นจงบริโภคบิณฑบาตอันเลิศที่สําหรับบูชาพรหมของ
ทาน ฯ
ทานพระพรหมเทวะซึ่งเปนผูมีเสนามารไปปราศแลว มีจิตสงบระงับ ฝก
ตนแลว เทีย่ วไปเหมือนชางตัวประเสริฐ ไมหวั่นไหว เปนภิกษุมีศีล
ดี มีจิตพนวิเศษแลว ขอทานพระพรหมเทวะนั้น จงบริโภคบิณฑบาต
อันเลิศที่สําหรับบูชาพรหมของทาน ฯ
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ทานจงเปนผูเลื่อมใสในทานพระพรหมเทวะนัน้ เปนผูไ มหวัน่ ไหว ตัง้
ทักษิณาไวในทานผูเปนทักษิเณยยบุคคล ดูกรนางพราหมณี ทานเห็น
มุนีผูมีโอฆะอันขามแลวจงทําบุญ อันจะนําความสุขตอไปมาให ฯ
ทานจงเปนผูเลื่อมใสในทาน พระพรหมเทวะนัน้ เปนผูไ มหวัน่ ไหว ตัง้
ทักษิณาไวในทานผูเปนทักษิเณยยบุคคล ดูกรนางพราหมณี ทานเห็น
มุนีผูมีโอฆะอันขามแลว ไดทําบุญอันจะนําความสุขตอไปมาใหแลว ฯ
พกสูตรที่ ๔
[๕๖๖] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ก็สมัยนั้นแล พกพรหมไดเกิดทิฐิอนั ชั่วชาเห็นปานดังนี้วา ฐานะแหงพรหมนี้เทีย่ ง ยั่งยืน
ติดตอกัน คงที่ มีความไมเคลื่อนไหวเปนธรรมดา ไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุปบัติ
ก็แหละอุบายเปนเครื่องออกไปอันยิ่งอยางอื่น จากฐานะแหงพรหมนีไ้ มมี ฯ
[๕๖๗] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวิตกแหงใจของพกพรหมดวย
พระทัยแลว ทรงหายไปในพระเชตวันวิหารแลวไดปรากฏในพรหม โลกนั้น เปรียบเหมือนบุรุษ
มีกําลังพึงเหยียดออกซึ่งแขนที่คูเขา หรือคูเขาซึ่ง แขนที่เหยียดออก ฉะนั้น ฯ
พกพรหมไดเห็นพระผูมพี ระภาคกําลังเสด็จมาแตไกลทีเดียว ครั้นแลวได กราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผนู ิรทุกข ขอพระองคจงเสด็จมาเถิด ขาแตพระองคผูนริ ทุกข
พระองคเสด็จมาดีแลว ขาแตพระองคผูนริ ทุกข นานเทียวแลพระองคไดกระทําปริยายเพื่อการ
เสด็จมา ณ พรหมโลกนี้ ขาแตพระองค ผูนริ ทุกข ก็ฐานะแหงพรหมนี้เที่ยง ยั่งยืน ติดตอกัน
คงที่ มีความไมเคลื่อนไหวเปนธรรมดา ไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุปบัติ ก็อุบาย
เปนเครื่องออกไปอันยิ่งอยางอื่นจากฐานะแหงพรหมนี้ไมมี ฯ
[๕๖๘] เมื่อพกพรหมกลาวเชนนีแ้ ลว พระผูมีพระภาคไดตรัสคํานี้กะพกพรหมวา ทาน
ผูเจริญทั้งหลาย พกพรหมนัน้ ถึงความโงเขลาแลวหนอ ทานผู เจริญทั้งหลาย พกพรหมนั้น
ถึงความโงเขลาแลวหนอ พกพรหมกลาวฐานะแหง พรหมที่เปนของไมเที่ยงเลยวาเที่ยง กลาว
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ฐานะแหงพรหมที่เปนของไมยั่งยืนเลยวา ยั่งยืน กลาวฐานะแหงพรหมที่เปนของไมติดตอกันเลย
วาติดตอกัน กลาวฐานะแหง พรหมที่เปนของไมคงที่เลยวาคงที่ กลาวฐานะแหงพรหมที่เปนของ
ความเคลื่อนไหว เปนธรรมดาทีเดียววา มีความไมเคลื่อนไหวเปนธรรมดา และกลาวฐานะแหง
พรหมอันเปนที่เกิดแก ตาย และเปนทีจ่ ุติและอุปบัติแหงตนวา ฐานะแหงพรหมนี้ ไมเกิด
ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุปบัติ ก็แหละยอมกลาวอุบายเปนเครื่องออก ไปอันยิ่งอยางอื่นซึ่งมีอยู
วาไมมี ดังนี้ ฯ
[๕๖๙] พกพรหมทูลวา
ขาแตพระโคดม พวกขาพระองค ๗๒ คน บังเกิดในพรหมโลกนี้
เพราะบุญกรรม ยังอํานาจใหเปนไป ลวงชาติชราไดแลว การอุปบัติใน
พรหมโลก ซึ่งถึงฝงไตรเภทนี้เปนที่สุดแลว ชนมิใชนอยยอมปรารถนา
เปนดังพวกขาพระองค ฯ
[๕๗๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรพกพรหม ทานสําคัญอายุใดวายาว ก็อายุนั้นสั้น ไมยาวเลย ดูกร
พรหม เรารูอายุหนึ่งแสนนิรพั พุท ของทานไดดี ฯ
[๕๗๑] พกพรหมทูลวา
ขาแตพระผูมพี ระภาค พระองคตรัสวา เราเปนผูมีปรกติเห็นไมมีที่สิ้นสุด
ลวงชาติชราและความโศกไดแลวดังนี้ อะไรเปนศีลวัตรเกาแกของ
ขาพระองคหนอ ขอพระองคจงตรัสบอกศีลวัตรซึ่งขาพระองคควรรู
แจงชัด ฯ
[๕๗๒] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
๑. ขอที่ทานยังมนุษยเปนอันมาก ผูซึ่งกระหายน้ําอันแดดแผดเผาแลว
ในฤดูรอนใหไดดื่มน้ํากิน เปนศีลวัตรเกาแกของทาน เรายังระลึกไดอยู
ประดุจหลับแลวและตื่นขึน้ ฉะนั้น ฯ
๒. ขอที่ทานชวยปลดเปลื้องประชุมชน ซึ่งถูกโจรจับพาไปอยูที่ฝง
แมน้ําคงคา เปนศีลวัตรเกาแกของทาน เรายังระลึกไดอยูป ระดุจหลับแลว
และตื่นขึ้น ฉะนั้น ฯ
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๓. ขอที่ทานขมขี่ดวยกําลัง แลวชวยปลดเปลื้องเรือซึ่งถูกนาคผูรายกาจ
จับไวในกระแสของแมน้ําคงคา เพราะความเอ็นดูในหมูม นุษย ขอนัน้
เปนศีลวัตรเกาแกของทาน เรายังระลึกไดอยู ประดุจหลับแลวและ
ตื่นขึ้น ฉะนัน้ ฯ
๔. และเราไดเปนอันเตวาสิกของทาน นามวากัปปมาณพเราไดเขาใจ
ทานแลววา มีความรูชอบ มีวัตร ขอนั้นเปนศีลวัตรเกาแกของทาน
เรายังระลึกไดอยู ประดุจหลับแลวและตื่นขึ้น ฉะนั้น ฯ
พกพรหมทูลวา
พระองคทรงทราบอายุนี้ของขาพระองคแนแท แมสิ่งอื่นๆพระองคก็
ทรงทราบได เพราะพระองคเปนพระพุทธเจา ฉะนั้น อานุภาพอันรุงโรจน
ของพระองคนี้ จึงยังพรหมโลกใหสวางไสวตั้งอยู ฯ
อปราทิฏฐิสูตรที่ ๕
[๕๗๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน อนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ก็โดยสมัยนัน้ แล พรหมองคหนึ่งไดเกิดทิฐิอันชั่วชาเห็นปานดังนีว้ า สมณะหรือ
พราหมณทจี่ ะพึงมาในพรหมโลกนี้ไดไมมีเลย ฯ
[๕๗๔] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวิตกแหงใจของ พรหมนัน้ ดวย
พระทัยแลว ทรงหายไปในพระวิหารเชตวันปรากฏแลวในพรหมโลก นั้นเปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง
พึงเหยียดออกซึ่งแขนที่คูไว หรือพึงคูเขาซึ่งแขนที่ เหยียดออก ฉะนัน้ ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับนัง่ ขัดสมาธิในเวหาเบื้องบนของพรหมนั้น เขา
เตโชธาตุกสิณแลว ฯ
[๕๗๕] ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะไดมีความคิดเชนนี้วา บัดนี้พระผูมี
พระภาคประทับอยู ณ ที่ไหนหนอ ฯ
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ทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดเห็นแลวแลซึ่งพระผูม ีพระภาคผูประทับนั่ง ขัดสมาธิใน
เวหาเบื้องบนของพรหมนั้น เขาเตโชธาตุกสิณแลว ดวยจักษุเพียงดัง ทิพยอันบริสุทธิ์ลวงจักษุ
ของมนุษย ครัน้ แลวไดหายไปในพระวิหารเชตวัน ปรากแลวในพรหมโลกนั้น ปานดังบุรุษ
มีกําลังพึงเหยียดออกซึ่งแขนที่คูเขา หรือพึงคู เขาซึ่งแขนที่เหยียดออกแลว ฉะนั้น ฯ
ลําดับนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะอาศัยทิศบูรพา นั่งขัดสมาธิ ในเวหาเบื้องบน
ของพรหมนั้น (แต) ต่ํากวาพระผูมีพระภาคเขาเตโชธาตุกสิณ แลว ฯ
[๕๗๖] ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสปไดมีความคิดนี้วา บัดนี้พระผูมีพระภาค
ประทับอยู ณ ที่ไหนหนอแล ทานพระมหากัสสปไดเห็นแลวแลซึ่งพระผูมีพระภาค ฯลฯ ดวย
จักษุเพียงดังทิพย ฯลฯ ครั้นแลวไดหายไปในพระวิหารเชตวัน ปรากฏแลวในพรหมโลกนั้น
ปานดังบุรุษมีกําลัง ฯลฯ ฉะนั้น ฯ
ลําดับนั้นแล ทานพระมหากัสสปอาศัยทิศทักษิณนั่งขัดสมาธิในเวหาสเบื้องบนของ
พรหมนั้น (แต) ต่ํากวาพระผูม ีพระภาค เขาเตโชธาตุกสิณแลว ฯ
[๕๗๗] ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัปปนะไดมีความคิดนี้วา บัดนีพ้ ระผูมีพระภาค
ประทับอยู ณ ที่ไหนหนอแล ฯ
ลําดับนั้นแล ทานพระมหากัปปนะไดเห็นพระผูมีพระภาค ฯลฯ ดวยจักษุเพียงดังทิพย
ครั้นแลวไดหายไปในพระวิหารเชตวันปรากฏแลวในพรหมโลกนั้น ปานดังบุรุษมีกําลัง ฯลฯ
ฉะนั้น ฯ
ลําดับนั้นแล ทานพระมหากัปปนะอาศัยปจฉิมทิศ นั่งขัดสมาธิในเวหา เบื้องบน
พรหมนั้น (แต) ต่ํากวาพระผูม ีพระภาค เขาเตโชธาตุกสิณแลว ฯ
[๕๗๘] ครั้งนั้นแล ทานพระอนุรุทธไดมีความคิดนี้วา บัดนี้พระผูมีพระภาคประทับ
อยู ณ ที่ไหนหนอแล ทานพระอนุรุทธไดเห็นแลวแลซึ่งพระผูมีพระภาค ฯลฯ ดวยจักษุเพียง
ดังทิพย ครั้นแลวไดหายไปในพระวิหารเชตวัน ปรากฏแลวในพรหมโลกนั้น ปานดังบุรุษมี
กําลัง ฯลฯ ฉะนั้น ฯ
ลําดับนั้นแล ทานพระอนุรุทธ อาศัยทิศอุดรนั่งขัดสมาธิในวิเวหาเบือ้ งบนของ
พรหมนั้น (แต) ต่ํากวาพระผูม ีพระภาค เขาเตโชธาตุกสิณแลว ฯ
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[๕๗๙] ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะพรหมดวย คาถาวา
ผูมีอายุ ทิฐิในกอนของทาน แมในวันนี้ก็ยงั มีแกทานหรือ ทานเห็น
พระผูมีพระภาคผูเปนไปลวงวิเศษ ผูเปนเบือ้ งหนาของสัตวในพรหม
โลกหรือ ฯ
[๕๘๐] พรหมนั้นตอบวา ขาแตทานผูน ิรทุกข ทิฐิในเกากอน ของขาพเจามิไดมี
แกขาพเจา ขาพเจายอมเห็นพระผูมีพระภาคผูเปนไปลวงวิเศษ ผูเปน
เบื้องหนาของสัตวในพรหมโลก ไฉนในวันนี้ ขาพเจาจะพึงกลาววา "เรา
เปนผูเที่ยงเปนผูติดตอกัน" ดังนี้เลา ฯ
[๕๘๑] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคยังพรหมนั้นใหสลดใจแลว ไดหายไปใน
พรหมโลกนั้น ปรากฏแลวในพระวิหารเชตวันปานดังบุรุษมีกําลังพึงเหยียดออกซึ่งแขนที่คูเขา
หรือพึงคูเขาซึ่งแขนที่ไดเหยียดออกแลว ฉะนั้น ฯ
ลําดับนั้นแล พรหมไดเรียกพรหมปาริสัชชะ องคหนึ่งมาวา แนะทานผูนิรทุกข ทาน
จงมา ทานจงเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะจนถึงที่อยู ครั้นแลว จงกลาวกะทานพระมหา
โมคคัลลานะอยางนี้วา ขาแตทานผูนิรทุกข สาวกทั้งหลาย ของพระผูม ีพระภาคพระองคนั้น
แมเหลาอื่นซึ่งมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมาก เหมือน กับทานพระมหาโมคคัลลานะ ทานพระกัสสป
ทานพระกัปปนะและทานพระอนุรุทธะผูเจริญ ก็ยังมีอยูห รือหนอแล ฯ
พรหมปาริสัชชะนั้นรับคําของพรหมนัน้ วา อยางนั้นทานผูนิรทุกข แลว หายไปใน
พรหมโลกนั้น ปรากฏแลวขางหนาทานพระมหาโมคคัลลานะ ปานดัง บุรุษมีกําลัง ฯลฯ ฉะนั้น ฯ
[๕๘๒] ครั้งนั้นแล พรหมปาริสัชชะนั้น อภิวาททานพระมหาโมคคัลลานะแลว
ไดยืนอยูในทีค่ วรสวนขางหนึ่ง
พรหมปาริสัชชะนั้นยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวไดกลาวคํานีก้ ะทาน พระมหา
โมคคัลลานะวา ขาแตทานผูน ิรทุกข สาวกทั้งหลายของพระผูมีพระภาคพระองคนั้นแมเหลาอื่น
ซึ่งมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากเหมือนกับทานพระมหาโมคคัลลานะ ทานพระกัสสป ทานพระ
กัปปนะ และทานพระอนุรทุ ธะก็ยังมีอยู หรือหนอ ฯ
[๕๘๓] ลําดับนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะพรหมปาริสัชชะดวยคาถาวา
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สาวกทั้งหลายของพระพุทธเจา ซึ่งไดวิชชา ๓ บรรลุอิทธิวิธีญาณ และ
ฉลาดในเจโตปริยญาณ หมดอาสวะ ไกลจากกิเลส มีอยูม าก
ดังนี้ ฯ
[๕๘๔] ลําดับนั้นแล พรหมปาริสัชชะนั้นชืน่ ชมอนุโมทนาภาษิตของ ทานมหาโมคคัล
ลานะแลว เขาไปหาพรหมนัน้ ถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวคํานี้กะพรหมนัน้ วา ขาแตทานผู
นิรทุกข พระมหาโมคคัลลานะกลาวเชนนีว้ า
สาวกทั้งหลายของพระพุทธเจา ซึ่งไดวิชชา ๓ บรรลุอิทธิวิธีญาณ และ
ฉลาดในเจโตปริยญาณ หมดอาสวะ ไกลจากกิเลส มีอยูม าก ดังนี้ ฯ
[๕๘๕] พรหมปาริสัชชะไดกลาวคํานี้แลว พรหมมีใจยินดีชื่นชมภาษิต ของพรหม
ปาริสัชชะนั้นแล ฯ
ปมาทสูตรที่ ๖
[๕๘๖] สาวัตถีนิทาน ฯ
ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเปนผูประทับพักกลางวัน หลีกเรนอยู ฯ
ครั้งนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหม และสุทธาวาสปจเจกพรหมเขาไป ใกลที่ประทับของ
พระผูมีพระภาค ครั้นแลวไดยืนพิงบานประตูคนละขาง ฯ
ลําดับนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหมไดกลาวกะสุทธาวาสปจเจกพรหมวา แนะทานผูนิรทุกข
ไมใชกาลอันควรที่จะเขาเฝาพระผูมีพระภาคกอน พระผูมพี ระภาคทรงประทับพักกลางวันหลีกเรน
อยู ก็พรหมโลกโนนบริบูรณและเบิกบาน แลว แตพรหมในพรหมโลกนั้น ยอมอยูดว ยความ
ประมาท แนะทานผูนิรทุกข มาไปดวยกัน เราทั้งหลายจักเขาไปยังพรหมโลกนั้น ครั้นแลวพึง
ยังพรหมนัน้ ใหสลดใจ
สุทธาวาสปจเจกพรหมไดรับคําของสุพรหมปจเจกพรหมแลว ฯ
ครั้งนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหมและสุทธาวาสปจเจกพรหม ไดหายไป จากเบื้อง
พระพักตรของพระผูมีพระภาค ปรากฏแลวในพรหมโลกนั้น ปานดังบุรุษมี กําลัง ฯลฯ ฉะนั้น ฯ
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พรหมนั้นไดเห็นแลวแลซึ่งพรหมทั้งหลายเหลานัน้ ผูมาอยูแตที่ไกลเทียว ครั้นแลว
ไดกลาวคํานี้กะพรหมเหลานัน้ วา แนะทานผูนิรทุกขทั้งหลาย เชิญเถิด พวกทานมากันแตที่
ไหนหนอ ฯ
พรหมเหลานั้นกลาววา แนะทานผูนิรทุกข พวกเรามาแตสํานักของ พระผูมีพระภาค
ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น แนะทานผูนิรทุกข ก็ทานจะไปสูที่บํารุงของ
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาบางหรือ ฯ
[๕๘๗] เมื่อพรหมเหลานั้นกลาวแลวเชนนี้แล พรหมนั้นอดกลั้นคํานั้น ไมได จึง
นิรมิตตนเปนพันตน แลวไดกลาวคํานี้กะสุพรหมปจเจกพรหมวา ฯ
"แนะทานผูน ิรทุกข ทานเห็นอิทธานุภาพเห็นปานดังนี้ของเราหรือไม" ฯ
สุพรหมปจเจกพรหมกลาววา "แนะทานผูนิรทุกข เราเห็นอยูแ ลซึ่ง อิทธานุภาพเห็น
ปานดั่งนี้ของทาน" ฯ
พรหมนั้นกลาววา "แนะทานผูนิรทุกข เรานั้นแลเปนผูม ีฤทธิ์มากอยางนี้ มีอานุภาพ
มากอยางนี้ จักไปสูที่บํารุงของสมณะหรือพราหมณอื่นทําไม" ฯ
[๕๘๘] ลําดับนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหมนิรมิตตนเปนสองพันตน แลวไดกลาวคํานี้
กะพรหมวา
"แนะทานผูน ิรทุกข ทานเห็นอิทธานุภาพ เห็นปานดังนี้ของเราหรือไม" ฯ
พรหมนั้นกลาววา "แนะทานผูนิรทุกข เราเห็นอยูแ ลซึ่งอิทธานุภาพ เห็นปานดั่งนีข้ อง
ทาน ฯ
สุพรหมปจเจกพรหมกลาววา "แนะทานผูนิรทุกข พระผูมีพระภาคพระองคนั้นเทานั้น
เปนผูมีฤทธิ์มากกวา และมีอานุภาพใหญกวาทานและเราดวย ฯ
"แนะทานผูน ิรทุกข ทานพึงไปสูที่บํารุงของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูเปนพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา" ฯ
[๕๘๙] ครั้งนั้นแล พรหมนั้นไดกลาวกะสุพรหมปจเจกพรหมดวย คาถาวา
"แนะพรหม ครุธ ๓๐๐ หงส ๔๐๐ เหยีย่ วตะไกร ๕๐๐ และวิมาน
ของเราผูมีฌานนี้นั้นยอมรุงโรจนสองสวางอยูในทิศอุดร" ฯ
[๕๙๐] สุพรหมปจเจกพรหมกลาววา
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"วิมานของทานนั้นถึงจะรุงโรจนสองสวางอยูใ นทิศอุดรก็จริง ถึงเชนนั้นเพราะเห็นโทษ
ในรูป [และ] เพราะเห็นรูปอันหวัน่ ไหวดวยความหนาวเปนตนอยู เปนนิจ ฉะนัน้ พระศาสดา
ผูมีเมธาดีจึงไมยินดีในรูป"
[๕๙๑] ครั้งนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหมและสุทธาวาสปจเจกพรหม ยังพรหมนั้นให
สลดใจแลวหายไปในที่นั้นเอง ฯ
ก็พรหมนัน้ โดยสมัยตอมาไดไปสูที่บํารุงของพระผูมีพระภาคผูเปน พระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาแลวแล ฯ
ปฐมโกกาลิกสูตรที่ ๗
[๕๙๒] สาวัตถีนิทาน ฯ
ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงประทับพักกลางวันหลีกเรนอยูแ ลว ฯ
ครั้งนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหมและสุทธาวาสปจเจกพรหมเขาไปใกล ที่ประทับของ
พระผูมีพระภาค ครั้นแลวไดยืนพิงบานประตูคนละขาง ฯ
[๕๙๓] ลําดับนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหมปรารภพระโกกาลิกภิกษุ ไดกลาวคาถานี้ใน
สํานักพระผูมพี ระภาควา
"ใครผูมีปญญาในโลกนี้ จะพึงกําหนดวัดซึ่งพระขีณาสพผูมีคุณอันใครๆ
ประมาณไมได เราเห็นวาผูน ั้นไมมีธุตธรรมเปนปุถุชน วัดอยูซึ่ง
พระขีณาสพผูม ีคุณ อันใครๆ ประมาณมิได ฯ
ติสสกสูตรที่ ๘
[๕๙๔] สาวัตถีนิทาน ฯ
ก็โดยสมัยนัน้ แล พระผูมีพระภาคทรงประทับพักกลางวันหลีกเรนอยูแ ลว ฯ
ครั้งนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหมและสุทธาวาสปจเจกพรหมเขาไปใกล ที่ประทับของ
พระผูมีพระภาค ครั้นแลวไดยืนพิงบานประตูคนละขาง ฯ
[๕๙๕] ลําดับนั้นแล สุทธาวาสปจเจกพรหมปรารภกตโมรกติสสกภิกษุ ไดกลาวคาถานี้
ในสํานักของพระผูมีพระภาควา
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ใครผูมีปญญาในโลกนี้จะพึงกําหนดวัดซึ่งพระขีณาสพผูม ีคุณ อันใครๆ
ประมาณไมได เราเห็นวาผูน ั้นไมมีธุตธรรม เปนคนไมมีปญญา วัดอยู
ซึ่งพระขีณาสพผูมีคุณอันใครๆประมาณมิได
ตุทุพรหมสูตรที่ ๙
[๕๙๖] สาวัตถีนิทาน ฯ
ก็โดยสมัยนัน้ แล พระโกกาลิกภิกษุ เปนผูอาพาธ ถึงความลําบากเปนไขหนัก ฯ
ครั้งนั้นแล ตุทุปจเจกพรหม เมื่อราตรีปฐมยามลวงไปแลวมีรัศมีอนั งามยิ่งนัก ยังพระ
วิหารเชตวันทัง้ สิ้นใหสวาง เขาไปหาพระโกกาลิกภิกษุจนถึงที่อยู ครั้นแลวไดยืนในเวหาส
กลาวคํานี้กะพระโกกาลิกภิกษุวา
"ขาแตทานโกกาลิก ทานจงทําจิตใหเลือ่ มใสในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เปนผูม ีศีลเปนที่รัก" ฯ
พระโกกาลิกภิกษุถามวา "ผูมีอายุ ทานเปนใคร" ฯ
ตุทุปจเจกพรหมตอบวา "เราคือตุทุปจเจกพรหม" ฯ
พระโกกาลิกภิกษุกลาววา "ผูมีอายุ พระผูมีพระภาคไดทรงพยากรณทานแลววาเปน
พระอนาคามี มิใชหรือ ไฉนเลา ทานจึงยังมาเที่ยวอยูในที่นี้ จงเห็นเถิดวา ก็นเ่ี ปนความผิด
ของทานเพียงไร ฯ
[๕๙๗] ตุทุปจเจกพรหมไดกลาววา
ชนพาลเมื่อกลาวคําเปนทุพภาษิต ชื่อวายอมตัดตนดวย ศัสตราใด ก็ศสั ตรา
นั้นยอมเกิดในปากของบุรุษผูเกิดแลว ฯผูใดสรรเสริญผูที่ควรถูกติ หรือ
ติผูที่ควรไดรบั ความสรรเสริญผูนั้นชื่อวาสั่งสมโทษดวยปาก เพราะ
โทษนั้น เขายอมไมประสบความสุข ฯ
ความปราชัยดวยทรัพย ในเพราะการพนันทั้งหลาย พรอมดวยสิ่งของ
ของตนทั้งหมดก็ดี พรอมดวยตนก็ดี ก็เปนโทษเพียงเล็กนอย ฯ
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บุคคลใดทําใจใหประทุษรายในทานผูปฏิบตั ิดีทั้งหลาย ความประทุษราย
แหงใจของบุคคลนั้นเปนโทษใหญกวา ฯ
บุคคลตั้งวาจาและใจอันลามกไว เปนผูมักติเตียนพระอริยเจา ยอมเขา
ถึงนรก ซึ่งมีปริมาณแหงอายุถึงแสนสามสิบหกนิรัพพุท กัปหาอัพพุท ฯ
ทุติยโกกาลิกสูตรที่ ๑๐
[๕๙๘] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้นแล พระโกกาลิกภิกษุเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวถวาย
อภิวาทพระผูม ีพระภาค แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
พระโกกาลิกภิกษุนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกราบทูลคํานี้ กะพระผูมีพระภาควา
"พระเจาขา พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมีความปรารถนาลามก ไปแลวสูอํานาจ
แหงความปรารถนาอันลามก" ฯ
[๕๙๙] เมื่อพระโกกาลิกภิกษุกลาวเชนนี้แลว พระผูม ีพระภาคไดตรัส คํานี้กะพระ
โกกาลิกภิกษุวา
"โกกาลิก ก็เธออยาไดกลาวเชนนี้ โกกาลิก ก็เธออยาไดกลาวเชนนี้ โกกาลิก เธอ
จงทําจิตใหเลือ่ มใสในภิกษุชื่อวาสารีบุตรและโมคคัลลานะ ภิกษุชื่อวาสารีบุตรและโมคคัลลานะ
เปนผูมีศีลเปนที่รัก" ฯ
แมครั้งที่สองแล พระโกกาลิกภิกษุก็ไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาควา
"พระเจาขา บุคคลผูมีวาจาควรเชื่อไดควรไวใจไดของขาพระองคจะมีอยูก็จริง ถึงเชนนั้น
แล พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะก็ยังเปนผูปรารถนาลามก ไปแลวสูอํานาจแหงความ
ปรารถนาลามก ฯ
แมครั้งที่สองแล พระผูมีพระภาคก็ไดตรัสคํานี้กะพระโกกาลิกภิกษุวา
"โกกาลิก ก็เธออยาไดกลาวเชนนี้ โกกาลิก ก็เธออยาไดกลาวเชนนี้ โกกาลิก เธอ
จงทําจิตใหเลือ่ มใสในภิกษุชื่อวาสารีบุตรและโมคคัลลานะ ภิกษุ ชื่อวาสารีบุตรและโมคคัลลานะ
เปนผูมีศีลเปนที่รัก ฯ
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แมครั้งที่สามแล พระโกกาลิกภิกษุก็ทูลคํานี้กะพระผูม ีพระภาควา
"ฯลฯ ไปแลวสูอํานาจแหงความปรารถนาอันลามก" ฯ
แมครั้งที่สามแล พระผูมีพระภาคก็ตรัสคํานี้กะพระโกกาลิกภิกษุวา
"ฯลฯ ภิกษุชื่อวาสารีบุตรและโมคคัลลานะเปนผูมีศีลเปนที่รัก ฯ
[๖๐๐] ลําดับนั้นแล พระโกกาลิกภิกษุลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค
กระทําประทักษิณหลีกไปแลว ฯ
ก็เมื่อพระโกกาลิกภิกษุหลีกไปแลวไมนาน ตอมทั้งหลายขนาดเมล็ด พรรณผักกาดไดผุด
ขึ้นทั่วกายของเธอ ตอมเหลานั้นไดโตขึ้นเปนขนาดถั่วเขียว แลวก็โตขึน้ เปนขนาดถัว่ ดํา แลว
ก็โตขึ้นเปนขนาดเมล็ดพุดซา แลวก็โตขึ้นเปน ขนาดลูกพุดซา แลวก็โตขึ้นเปนขนาดผลมะขาม
ปอม แลวก็โตขึ้นเปนขนาด ผลมะตูมออน แลวก็โตขึ้นเปนขนาดผลมะตูม ตอจากนัน้ ก็แตกทัว่
แลวหนอง และเลือดหลั่งไหลออกแลว ฯ
ครั้งนั้นแล พระโกกาลิกภิกษุไดกระทํากาละแลว เพราะอาพาธอันนัน้ เอง ครั้นกระทํา
กาละแลวก็เขาถึงปทุมนรก เพราะจิตอาฆาตในพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ ฯ
[๖๐๑] ครั้งนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหม เมื่อราตรีปฐมยามลวงแลว มีรัศมีงามยิ่งนัก ยัง
พระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ ประทับ ครั้นแลวถวายอภิวาทพระ
ผูมีพระภาค แลวไดยนื อยู ณ ที่ควรสวน ขางหนึ่ง ฯ
ทาวสหัมบดีพรหมยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาควา
พระเจาขา พระโกกาลิกภิกษุไดกระทํากาละแลว และเขาถึงแลว ซึ่งปทุมนรก เพราะจิต
อาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ฯ
ทาวสหัมบดีพรหมไดกลาวคํานี้แลว ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค กระทํา
ประทักษิณแลวหายไปในทีน่ ั้นแล ฯ
[๖๐๒] ครั้นลวงราตรีนั้นแลว พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย มาวา ภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ทาวสหัมบดีพรหมเมื่อราตรีลวงปฐมยามไปแลว มีรัศมีงามยิ่งนัก ยังวิหาร
เชตวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปหาเราถึงที่อยู ครั้นแลว ไหวเราแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ฯ
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสหัมบดีพรหมยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวแล ไดกลาวคํานี้
กะเราวาพระเจาขา พระโกกาลิกภิกษุไดกระทํากาละแลว และเขาถึงแลวซึ่งปทุมนรก เพราะจิตอาฆาต
ในพระสารีบตุ รและพระโมคคัลลานะ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสหัมบดีพรหมไดกลาวคํานี้แลว ครั้นแลว ไหวเรากระทํา
ประทักษิณ แลวหายไปในที่นั้นเอง ฯ
[๖๐๓] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลคํานี้ กะพระผูมพี ระภาควา
"พระเจาขา ประมาณแหงอายุในปทุมนรกนานเทาไรหนอ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา "ดูกรภิกษุ ประมาณแหงอายุในปทุมนรกนานแล อันใครๆ
ไมกระทําไดโดยงาย เพื่ออันนับวาเทานี้ป หรือวาเทานี้รอ ยป หรือวาเทานี้พันป หรือวาเทานี้
แสนป ฯ
ภิกษุนั้นทูลถามวา พระเจาขา พระองคอาจที่จะทรงกระทําอุปมา ไดหรือ ฯ
[๖๐๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา "ดูกรภิกษุ เราอาจอยู แลวตรัสวา ดูกรภิกษุ เปรียบ
เหมือนเกวียนบรรทุกงาแหงชาวโกศลซึ่งบรรทุกงาได ๒๐ ขารี บุรุษพึงเก็บงาขึ้นจากเกวียนนั้น
โดยลวงรอยปๆ ตอเมล็ดหนึง่ ๆ ฯ
"ดูกรภิกษุ เกวียนบรรทุกงาแหงชาวโกศลซึ่งบรรทุกงาได ๒๐ ขารีนนั้ พึงถึงความสิ้น
ไปหมดไป เพราะความเพียรนี้เร็วกวา สวนอัพพุทนรกหนึ่งยังไม ถึงความสิ้นหมดไปเลย ฯ
"ดูกรภิกษุ ๒๐ อัพพุทนรกเปนหนึ่งนิรพั พุทนรก ๒๐ นิรัพพุทนรกเปน หนึ่งอพพนรก
๒๐ อพพนรกเปนหนึ่งอฏฏนรก ดูกรภิกษุ ๒๐ อฏฏนรกเปน หนึ่งอหหนรก ๒๐ อหหนรกเปน
หนึ่งกุมุทนรก ๒๐ กุมุทนรกเปนหนึ่งโสคันธิก นรก ดูกรภิกษุ ๒๐ โสคันธิกนรกเปนหนึ่งอุปปลก
นรก ๒๐ อุปปลกนรกเปน หนึ่งปุณฑริกนรก ๒๐ ปุณฑริกนรกเปนหนึง่ ปทุมนรก ดูกรภิกษุ
ก็ภิกษุโกกาลิก เขาถึงปทุมนรกแลวแล เพราะจิตอาฆาตในภิกษุ ชื่อวาสารีบุตรและโมคคัลลานะ ฯ
[๖๐๕] พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแลว จึงได
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
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ชนพาลเมื่อกลาวคําเปนทุพภาษิตชื่อวายอมตัดตนดวยศัสตราใดก็ศัสตรา
นั้นยอมเกิดในปากของบุรุษผูเกิดแลว ฯ
ผูใดสรรเสริญผูที่ควรถูกติ หรือติผูที่ควรไดรับความสรรเสริญผูนั้นชื่อ
วาสั่งสมโทษดวยปาก เพราะโทษนั้น เขายอมไมประสบความสุข ฯ
ความปราชัยดวยทรัพยในเพราะการพนันทั้งหลาย พรอมดวยสิ่งของ
ของตนทั้งหมดก็ดี พรอมดวยตนก็ดี ก็เปนโทษเพียงเล็กนอยๆ ฯ
บุคคลใดทําใจใหประทุษรายในทานผูปฏิบตั ิดีทั้งหลาย ความประทุษราย
แหงใจของบุคคลนั้นเปนโทษใหญกวา ฯ
บุคคลตั้งวาจาและใจอันลามกไว เปนผูมักติเตียนพระอริยเจายอมเขา
ถึงนรกซึ่งมีปริมาณ แหงอายุถึงแสนสามสิบหกนิรัพพุท กับหาอัพพุทะ ฯ
จบวรรคที่ ๑
_______
รวมพระสูตรในปฐมวรรคนี้ มี ๑๐ สูตร คือ อายาจนสูตรที่ ๑ คารวสูตรที่ ๒ พรหม
เทวสูตรที่ ๓ พกพรหมสูตรที่ ๔ อปราทิฏฐิสูตรที่ ๕ ปมาทสูตรที่ ๖โกกาลิกสูตรที่ ๗
ติสสกสูตรที่ ๘ ตุทุพรหมสูตรที่ ๙ อปรโกกาลิกสูตรที่ ๑๐ ฯ
________
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ทุติยวรรคที่ ๒
สนังกุมารสูตรที่ ๑
[๖๐๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ฝง แมน้ําสัปปนี เขตพระนครราชคฤห ฯ
ครั้งนั้นแล สนังกุมารพรหม เมื่อราตรีปฐมยามลวงไปแลวมีรัศมีอนั งดงามยิ่ง ยังฝง
แมน้ําสัปปนีทงั้ สิ้นใหสวางแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ ครั้นแลวถวายอภิวาท
พระผูมีพระภาค แลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวน ขางหนึ่ง ฯ
[๖๐๗] สนังกุมารพรหม ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวไดภาษิต คาถานี้ใน
สํานักแหงพระผูมีพระภาควา
กษัตริยเปนผูป ระเสริฐที่สุดในหมูชนผูรังเกียจดวยโคตร แตทานผูถึง
พรอมดวยวิชชาและจรณะ เปนผูประเสริฐที่สุดในเทวดาและมนุษย ฯ
[๖๐๘] สนังกุมารพรหมไดกราบทูลคํานี้แลว พระศาสดาไดทรงพอพระทัยแลว ฯ
ครั้งนั้นแล สนังกุมารพรหมทราบวา พระศาสดาทรงพอพระทัยตอเรา ถวายอภิวาท
พระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลวอันตรธานไปในทีน่ ั้นเอง ฯ
เทวทัตตสูตรที่ ๒
[๖๐๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ภเู ขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห ในเมื่อพระ
เทวทัตตหลีกไปแลวไมนาน ฯ
ครั้งนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหม เมื่อราตรีปฐมยามลวงไปแลว มีรัศมี อันงดงามยิ่ง
ยังภูเขาคิชฌกูฏทั้งสิ้นใหสวางแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผูมี
พระภาคแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
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[๖๑๐] ทาวสหัมบดีพรหมยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลวปรารภพระเทวทัตต
ไดภาษิตคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ผลกลวยแลยอมฆาตนกลวย ขุยไผยอมฆาตนไผ ขุยออยอมฆาตนออ
สักการะยอมฆาบุรุษชั่ว เหมือนลูกในทองฆาแมมาอัศดร ฉะนั้น ฯ
อันธกวินทสูตรที่ ๓
[๖๑๑] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยูในอันธกวินทคาม ในแควนมคธ ฯ
ก็โดยสมัยนัน้ แล พระผูมีพระภาคประทับนั่งอยูในที่แจงในราตรีอันมืด และฝนกําลังตก
ประปรายอยู ฯ
ลําดับนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหม เมื่อราตรีปฐมยามลวงไปแลว มีรัศมีอันงดงามยิ่ง
ยังอันธกวินทคามทั้งสิ้นใหสวางแลว เขาไปเฝาพระผูมพี ระภาค ถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผูม ี
พระภาคแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรขางหนึ่ง ฯ
[๖๑๒] ทาวสหัมบดีพรหมยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว ไดภาษิตคาถาเหลานี้
ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ภิกษุพึงเสพทีน่ อนและทีน่ ั่งอันสงัด พึงประพฤติเพื่อความหลุดพนจาก
สัญโญชน ถาวาภิกษุไมพึงไดความยินดีในที่นั้นไซร ก็พึงเปนผูมีตน
อันรักษาแลว มีสติ พึงอยูในหมูภิกษุผูเที่ยวไปอยูจ ากตระกูลสูตระกูล
เพื่อบิณฑบาต มีอินทรียอันคุม ครองแลว มีปญญารักษาตน มีสติ พึง
เสพที่นอนและที่นั่งอันสงัด ภิกษุพนแลวจากภัย นอมไปแลวในธรรม
อันไมมีภยั ปราศจากความสยดสยอง นั่งอยูแลวในที่มีสตั วเลื้อยคลาน
อันนากลัว สายฟาฉวัดเฉวียน ฝนตกในราตรีอันมืด ก็ขาพระองคไม
อาจกําหนดนับในใจของขาพระองคไดเลยวา เหตุนี้ขาพระองคเคยเห็น
แลวแน ขาพระองคไมกลาวถึงเหตุนี้วาเปนอยางนีใ้ นพรหมจรรย (คือ
ธรรมเทศนา) คราวหนึ่งเกิดมีพระขีณาสพผูละความตายไดมีจํานวนพัน
พระเสขะมากกวาหารอย และพระเสขะทั้งสิบ ทั้งรอย ทั้งหมดถึง
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กระแสมรรคแลว ไมไปสูกําเนิดสัตวดิรจั ฉานสวนหมูสัตวนอกนี้เปน
ผูมีสวนบุญดังนี้ เพราะกลัวมุสาวาท ฯ
อรุณวตีสูตรที่ ๔
[๖๑๓] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ฯ
ในที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้น
ทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ฯ
[๖๑๔] พระผูมีพระภาคไดตรัสคํานี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมี มาแลว มีพระราชา
พระนามวา "อรุณวา" ราชธานีของพระเจาอรุณวามีนามวา "อรุณวตี" พระผูมีพระภาคอรหันต
สัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขี ทรงเขาไปอาศัย ราชธานีอรุณวตีประทับอยู ฯ
ก็พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขี ไดมีคูพระสาวก นามวา
พระอภิภูและพระสัมภวะ เปนคูพระสาวกที่เจริญเลิศ ฯ
[๖๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาสิขี ตรัสเรียกภิกษุนามวาอภิภมู าวา ดูกรพราหมณ มาเถิด เราจักไปพรหมโลกชั้นใด
ชั้นหนึ่งชัว่ กาล กวาจะถึงเวลาฉัน ฯ
ภิกษุอภิภูทลู รับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ พระนามวาสิขีแลว ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขี และ ภิกษุอภิภไู ด
หายไปจากอรุณวตีราชธานี ปรากฏในพรหมโลกนั้น เหมือนอยางบุรษุ ผูมีกําลังเหยียดแขนที่งอเขา
มาแลวออกไป หรืองอแขนทีเ่ หยียดออกไปแลวเขามา ฉะนั้น ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี ตรัสกะภิกษุอภิภู
วา ดูกรพราหมณ ธรรมีกถาจงแจมแจงแกพรหม พรหมบริษัทและพรหมปาริสัชชะทั้งหลายเถิด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอภิภรู ับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขี
แลว แลวยังพรหม พรหมบริษัท และพรหมปาริสัชชะทั้งหลาย ใหเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ให รื่นเริง ดวยธรรมมีกถาแลว ฯ
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[๖๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยินวาในกาลนั้น พรหม พรหมบริษทั และพรหมปาริสัชชะ
ทั้งหลาย ยกโทษติเตียนโพนทะนาวา แนะทานผูเจริญ นาอัศจรรยจริง ไมเคยมีมาเลย ก็เมื่อ
พระศาสดาประทับอยูเฉพาะหนา เหตุไฉน พระสาวกจึงแสดงธรรม ฯ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขี ตรัส เรียกภิกษุ
อภิภูมาวา ดูกรพราหมณ พรหม พรหมบริษัท และพรหมปาริสัชชะ เหลานั้นติเตียนวา แนะ
ทานผูเจริญ นาอัศจรรยจริง ไมเคยมีมาเลย ก็เมื่อพระศาสดาประทับอยูเฉพาะหนา เหตุไฉน
พระสาวกจึงแสดงธรรม ดูกรพราหมณ ถาอยางนั้น เธอจงใหพรหม พรหมบริษัท และพรหม
ปาริสัชชะทั้งหลายหลากใจ ยิ่งขึ้นกวาประมาณ ฯ
ภิกษุภิอภูทลู รับพระดํารัส ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขีแลว
มีกายปรากฏแสดงธรรมบาง มีกายไมปรากฏแสดงธรรมบาง มีกาย ปรากฏกึ่งหนึ่งตอนลาง ไม
ปรากฏกึ่งหนึง่ ตอนบนแสดงธรรมบาง มีกายปรากฏ กึ่งหนึ่งตอนบน ไมปรากฏ กึ่งหนึ่งตอนลาง
แสดงธรรมบาง ฯ
[๖๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา ในกาลนั้น พรหม พรหมบริษัท และพรหม
ปาริสัชชะทั้งหลาย ไดมจี ิตพิศวงเกิดแลววา นาอัศจรรยจริง ไมเคย มีมาเลย ทานผูเ จริญทั้งหลาย
ความที่สมณะผูเปนมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล ภิกษุอภิภูไดกราบ
ทูลพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขีวา พระเจาขา ขาพระองคยอมทราบ
ขาพระองคเปนผูกลาว วาจาเห็นปานนี้ ในทามกลางภิกษุสงฆวา ทานผูมีอายุทั้งหลาย เราอยูที่
พรหมโลก สามารถยังหมื่นโลกธาตุใหรแู จมแจงดวยเสียงได ฯ
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขีตรัสวา ดูกร พราหมณ เปนกาล
ของเธอที่เธอยืนอยูที่พรหมโลก พึงยังหมืน่ โลกธาตุใหรูแจมแจงดวยเสียงได ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พระอภิภูทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขีวา อยางนัน้
พระเจาขา ดังนี้แลว ยืนอยูใ น พรหมโลก ไดภาษิตคาถาเหลานี้วา
ทานทั้งหลายจงริเริ่ม จงกาวหนา จงประกอบ (ความเพียร)ในพระ
พุทธศาสนา จงกําจัดเสนาแหงมัจจุเหมือนชางกําจัดเรือนไมออ ฉะนั้น
ผูใดจักไมประมาทในพระธรรมวินัยนี้อยู ผูน ั้นจักละสงสารคือชาติ แลว
กระทําที่สุดแหงทุกขได ฯ
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[๖๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนาม
วาสิขี และภิกษุอภิภูยังพรหม พรหมบริษทั และพรหมปาริสัชชะ ทั้งหลายใหหลากใจแลว ได
หายไปจากพรหมโลกนั้น (มา) ปรากฏในอรุณวตี ราชธานี เหมือนบุรษุ ผูมีกําลังเหยียดแขนที่งอ
เขามาแลวออกไป หรืองอแขนที่เหยียดออกไปแลวเขามาฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล
พระผูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขี ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อภิกษุอภิภยู ืนอยูใ นพรหมโลก กลาวคาถาทั้งหลายอยู เธอทัง้ หลาย ไดยินหรือไม ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา เมื่อภิกษุอภิภูยนื อยูในพรหมโลก กลาวคาถา ทั้งหลายอยู
ขาพระองคทั้งหลายไดยินแลว พระเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขี ตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็เมื่อภิกษุอภิภูยืนอยูในพรหมโลก กลาวคาถาทั้งหลายอยู เธอทั้งหลาย ไดยินวาอยางไร ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา พระเจาขา เมื่อภิกษุอภิภูยืนอยูในพรหมโลก กลาวคาถา
ทั้งหลายอยู ขาพระองคทั้งหลายไดยนิ อยางนี้วา
"ทานทั้งหลายจงริเริ่ม จงกาวหนา จงประกอบ (ความเพียร)ใน
พระพุทธศาสนา จงกําจัดเสนาแหงมัจจุเหมือนชางกําจัดเรือนไมออ
ฉะนั้น ผูใดจักไมประมาทในพระธรรมวินัยนี้อยู ผูนั้นจักละสงสารคือ
ชาติ แลวจักกระทําที่สุดทุกขไดพระเจาขา ฯ
เมื่อภิกษุอภิภูยืนอยูในพรหมโลกกลาวคาถาทั้งหลายอยู ขาพระองค ทั้งหลายไดยินแลว
อยางนี้ ฯ
[๖๑๙] พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระนามวาสิขีตรัสวา ดีละ ดีละ
ภิกษุทั้งหลาย ดีแท ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอภิภูยืนอยูในพรหมโลก กลาว คาถาทั้งหลายอยู
เธอทั้งหลายไดยินแลว ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุทั้งหลายเหลานัน้ มีใจ ยินดีชื่นชมภาษิต
ของพระผูมีพระภาคแลว ดังนี้แล ฯ
ปรินิพพานสูตรที่ ๕
[๖๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยูที่สาลวัน อันเปนทีแ่ วะพัก แหงมัลล
กษัตริยทั้งหลาย เขตเมืองกุสนิ ารา ระหวางแหงสาลพฤกษทั้งคู ในสมัยจะเสด็จปรินพิ พาน ฯ
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ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เอาเถิด
บัดนี้ เราขอเตือนเธอทั้งหลายวา สังขารทั้งหลายมีความเสื่อม ไปเปนธรรมดา เธอทั้งหลาย
จงยังกิจทั้งปวงใหถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิดดังนี้ นี้เปนวาจาครัง้ สุดทายของตถาคต ฯ
[๖๒๑] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงเขาปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานแลว ทรง
เขาทุติยฌาน ออกจากทุตยิ ฌานแลว ทรงเขาตติยฌาน ออกจากตติยฌานแลว ทรงเขาจตุตถฌาน
ออกจากจตุตถฌานแลว 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
ออกจากทุตยิ ฌานแลว ทรงเขาตติยฌาน ออกจากตติยฌานแลว ทรงเขาจตุตถฌานพระผูมี
พระภาคออกจากจตุตถฌานแลว เสด็จปรินิพพานในลําดับนั้น ฯ
[๖๒๒] เมื่อพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลว ทาวสหัมบดีพรหมไดกลาว คาถานี้พรอมกับ
กาลเปนที่ปรินิพพานวา
สัตวทุกหมูเหลา จักทอดทิ้งรางกายไวในโลก พระตถาคตผูศาสดา
ผูหาบุคคลเปรียบมิไดในโลก ถึงแลวซึ่งกําลังพระญานเปนพระสัมพุทธ
เชนนี้ ยังปรินพิ พานแลว ฯ
[๖๒๓] เมื่อพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลว ทาวสักกะผูเปนใหญของทวยเทพไดกลาว
คาถานี้ พรอมกับกาลเปนทีป่ รินิพพานวา
สังขารทั้งหลาย ไมเทีย่ งหนอ มีความเกิดขึน้ และเสื่อมไปเปนธรรมดา
เกิดขึ้นแลวยอมดับไป ความเขาไปสงบสังขารเหลานั้นเปนสุข ฯ
[๖๒๔] เมื่อพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลว ทานพระอานนทไดกลาวคาถานี้พรอมกับ
กาลเปนที่ปรินิพพานวา
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เมื่อพระสัมพุทธเจาผูประกอบดวยอาการอันประเสริฐทัง้ ปวงปรินิพพาน
แลว ความสยดสยอง (และ) ความชูชันแหงขนไดมีแลวในกาลนั้น ฯ
[๖๒๕] เมื่อพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลว ทานพระอนุรุทธไดกลาวคาถานี้ พรอมกับ
กาลเปนที่ปรินิพพานวา
ลมอัสสาสะปสสาสะ (หายใจเขาออก) มิไดมีแลวแดพระผูมีพระภาค
ผูมีจิตตั้งมั่นคงที่ พระผูมีพระภาคมีจกั ษุไมทรงหวั่นไหว ทรงปรารภ
สันติปรินิพพานแลว พระผูมีพระภาคมีจติ ไมหดหู ทรงอดกลั้นเวทนา
เสียได ความพนแหงจิตไดมแี ลว เหมือนความดับแหงประทีป ฉะนั้น ฯ
จบพรหมปญจกะ
________
รวมพระสูตร
พรหมปญจกะนี้ พระธรรมสังคาหกาจารยแสดงดวยสนังกุมารสูตร เทวทัตตสูตร
อันทธกวินทสูตร อรุณวตีสูตร และปรินิพพานสูตร ฯ
จบพรหมสังยุตต
________
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พราหมณสังยุตต
อรหันตวรรคที่ ๑
ธนัญชานีสูตรที่ ๑
[๖๒๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเวฬุวนั อันเปนที่พระราชทานเหยือ่
แกกระแต เขตพระนครราชคฤห
ก็โดยสมัยนั้นแล นางพราหมณีชื่อธนัญชานีแหงพราหมณ ผูภารทวาชโคตรคนหนึ่ง เปน
ผูเลื่อมใสยิ่งในพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ ฯ
[๖๒๗] ครั้งนัน้ แล นางธนัญชานีพราหมณี กําลังนําภัตเขาไปเพื่อพราหมณภารทวาช
โคตร กาวเทาพลาดจึงเปลงอุทาน ๓ ครั้งวา ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคพระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาพระองคนั้น ... ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ฯ
เมื่อนางธนัญชานีพราหมณีกลาวอยางนีแ้ ลว พราหมณภารทวาชโคตรไดกลาวกะนาง
ธนัญชานีพราหมณีวา ก็หญิงถอยนี้กลาวคุณของสมณะโลนอยางนี้อยางนี้ ไมวาทีไ่ หนๆ แนะ
หญิงถอย บัดนี้ เราจักยกวาทะตอพระศาสดานั้นของเจา ฯ
นางธนัญชานีพราหมณีกลาววา พราหมณ ฉันยังไมเห็นบุคคลผูจะพึงยกถอยคําตอ
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นในโลก พรอมดวยเทวโลก มารโลก
พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมดวยสมณพราหมณเทวดาและมนุษย ขาแตพราหมณ เอาเถิด ทาน
จงไป แมไปแลวก็จักรู ฯ
[๖๒๘] ลําดับนั้นแล พราหมณภารทวาชโคตรโกรธขัดใจ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ครั้นแลว สนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาคแลวนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
พราหมณภารทวาชโคตรนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวกะพระผูมีพระภาคดวย
คาถาวา
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บุคคลฆาอะไรได ยอมนอนเปนสุข ฆาอะไรได ยอมไมเศราโศก
ขาแตพระโคดม พระองคยอมชอบใจการฆาธรรมอะไรเปนธรรมอัน
เอก ฯ
[๖๒๙] พระผูม ีพระภาคตรัสตอบวา บุคคลฆาความโกรธไดยอมนอนเปนสุข
ฆาความโกรธไดยอมไมเศราโศก ดูกรพราหมณ พระอริยะเจาทั้งหลาย
ยอมสรรเสริญการฆาความโกรธ อันมีมูลเปนพิษ มีที่สุด (ยอด )
อันคืนคลาย เพราะวาบุคคลฆาความโกรธนั้นไดแลว ยอมไมเศราโศก ฯ
[๖๓๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณภารทวาชโคตรไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนักขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิต
ของพระองคแจมแจงนัก พระโคดมผูเจริญทรงประกาศพระธรรมโดยปริยายเปนอันมาก เปรียบ
เหมือนบุคคลหงายของที่คว่าํ เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืด
ดวยคิดวา คนมีจักษุยอมเห็นรูปได ฉะนัน้ ขาพระองคนี้ ขอถึงพระโคดมผูเจริญกับทั้งพระธรรม
และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักของ
พระโคดมผูเจริญ ฯ
พราหมณภารทวาชโคตรไดบรรพชาไดอุปสมบทแลวในสํานักของพระผูมีพระภาค ก็ทาน
พระภารทวาชอุปสมบทแลวไมนาน หลีกไปอยูผูเดียวไมประมาทมีความเพียร มีตนสงไปอยู
ไมนานเทาไรนัก ก็กระทําใหแจงซึ่งคุณวิเศษอันยอดเยีย่ ม เปนที่สุดแหงพรหมจรรย ซึ่งกุลบุตร
ทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ มีความตองการ ดวยปญญาเปนเครื่องรูยิ่งเอง
ในปจจุบนั นี้เขาถึงอยู ไดทราบวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่จะตองทําไดทําเสร็จ
แลวกิจอืน่ อีกเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ก็แหละทานพระภารทวาชไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง
ในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย ดังนีแ้ ล ฯ
อักโกสกสูตรที่ ๒
[๖๓๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเวฬุวัน อันเปนที่พระราชทาน
เหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ฯ
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อักโกสกภารทวาชพราหมณไดสดับมาวา ไดยนิ วา พราหมณภารทวาชโคตรออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิต ในสํานักของพระสมณโคดมแลว ดังนี้โกรธ ขัดใจ เขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคถึงทีป่ ระทับ ครั้นแลว ดาบริภาษพระผูมีพระภาคดวยวาจาอันหยาบคาย มิใชของสัตบุรุษ ฯ
[๖๓๒] เมื่ออักโกสกภารทวาชพราหมณกลาวอยางนีแ้ ลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะ
อักโกสกภารทวาชพราหมณวา ดูกรพราหมณ ทานยอมสําคัญความขอนั้นเปนไฉน มิตรและ
อํามาตย ญาติสาโลหิต ผูเปนแขกของทาน ยอมมาบางไหม ฯ
อักโกสกภารทวาชพราหมณตอบวา พระโคดมผูเจริญ มิตรและอํามาตยญาติสาโลหิต
ผูเปนแขกของขาพระองคยอมมาเปนบางคราว ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ทานยอมสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานจัดของ
เคี้ยวของบริโภคหรือของดืม่ ตอนรับมิตรและอํามาตยญาติสาโลหิตผูเปนแขกเหลานั้นบางหรือ
ไม ฯ
อ. พระโคดมผูเจริญ ขาพระองคจัดของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่มตอนรับมิตรและ
อํามาตยญาติสาโลหิตผูเปนแขกเหลานั้นบางในบางคราว ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ก็ถาวามิตรและอํามาตยญาติสาโลหิตผูเปนแขกเหลานั้นไมรับ ของ
เคี้ยวของบริโภคหรือของดืม่ นั้นจะเปนของใคร ฯ
อ. พระโคดมผูเจริญ ถาวามิตรและอํามาตยญาติสาโลหิตผูเปนแขกเหลานั้นไมรับ ของ
เคี้ยวของบริโภคหรือของดืม่ นั้น ก็เปนของขาพระองคอยางเดิม ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ขอนี้ก็อยางเดียวกัน ทานดาเราผูไมดาอยู ทานโกรธเราผูไมโกรธอยู
ทานหมายมัน่ เราผูไมหมายมัน่ อยู เราไมรับเรื่องมีการดาเปนตนของทานนั้น ดูกรพราหมณ เรื่อง
มีการดาเปนตนนั้นก็เปนของทานผูเดียว ดูกรพราหมณ เรื่องมีการดาเปนตนนั้นก็เปนของทาน
ผูเดียว แลวตรัสตอไปวา ดูกรพราหมณ ผูใดดาตอบบุคคลผูดาอยู โกรธตอบบุคคลผูโกรธอยู
หมายมั่นตอบบุคคลผูหมายมั่นอยู ดูกรพราหมณ ผูนี้เรากลาววา ยอมบริโภคดวยกัน ยอม
กระทําตอบกัน เรานั้นไมบริโภครวม ไมกระทําตอบดวยทานเปนอันขาด ดูกรพราหมณ เรื่องมี
การดาเปนตนนั้นเปนของทานผูเดียว ดูกรพราหมณ เรื่องมีการดาเปนตนนั้นเปนของทานผูเดียว ฯ
อ. บริษัทพรอมดวยพระราชา ยอมทราบพระโคดมผูเจริญ อยางนี้วาพระสมณโคดม
เปนพระอรหันต ก็เมื่อเปนเชนนั้น ไฉนพระโคดมผูเจริญ จึงยังโกรธอยูเลา ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาที่ 197
[๖๓๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ผูไมโกรธ ฝกฝนตนแลว มีความเปนอยูสม่ําเสมอ หลุดพนแลว
เพราะรูชอบ สงบ คงที่อยู ความโกรธจักมีมาแตที่ไหน ผูใดโกรธ
ตอบบุคคลผูโกรธแลว ผูนั้นเปนผูลามกกวาบุคคลนั้นแหละ เพราะการ
โกรธตอบนั้น บุคคลไมโกรธตอบ บุคคลผูโกรธแลว ชื่อวายอมชนะ
สงครามอันบุคคลชนะไดโดยยาก ผูใดรูว า ผูอื่นโกรธแลว เปนผูมีสติ
สงบเสียได ผูนั้นชื่อวายอมประพฤติประโยชนแกทั้งสองฝาย คือแกตน
และแกบุคคลอื่น เมื่อผูนั้นรักษาประโยชนอยูทั้งสองฝาย คือของตน
และของบุคคลอื่น ชนทั้งหลายผูไมฉลาดในธรรมยอมสําคัญบุคคลนั้นวา
เปนคนเขลาดังนี้ ฯ
[๖๓๔] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อักโกสกภารทวาชพราหมณไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระโคดมผูเ จริญทรงประกาศพระธรรมโดยปริยายเปนอันมาก
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ําเปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปใน
ที่มืดดวยคิดวา คนมีจักษุยอมเห็นรูปไดฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ พระธรรม
และพระภิกษุสงฆวา เปนสรณะ ขอขาพระองคพึงไดบรรพชาพึงไดอุปสมบทในสํานักของพระ
โคดมผูเจริญ ฯ
อักโกสกภารทวาชพราหมณไดบรรพชาไดอุปสมบทแลวในสํานักของพระผูมีพระภาค ก็
ทานอักโกสกภารทวาชอุปสมบทแลวไมนานแล หลีกไปอยูผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร
มีตนสงไปอยู ไมนานเทาไรนัก ก็กระทําใหแจงซึ่งคุณวิเศษอันยอดเยีย่ มเปนที่สุดแหง
พรหมจรรยซึ่งกุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบมีความตองการ ดวย
ปญญาเปนเครื่องรูยิ่งเองในปจจุบันนีเ้ ขาถึงอยู ไดทราบวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว
กิจที่จะตองทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นอีกเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ก็แหละทานพระอักโกสก
ภารทวาชะไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย ดังนี้แล ฯ
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อสุรินทกสูตรที่ ๓
[๖๓๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเวฬุวัน อันเปนที่พระราชทาน
เหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ฯ
อสุรินทกภารทวาชพราหมณไดสดับมาวา ไดยนิ วา พราหมณภารทวาชโคตร ออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิตในสํานักของพระสมณโคดม โกรธ ขัดใจเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงที่
ประทับ ครั้นแลว ดา บริภาษพระผูมีพระภาคดวยวาจาอันหยาบคาย มิใชของสัตบุรุษ ฯ
เมื่ออสุรินทกภารทวาชพราหมณกลาวอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดทรงนิ่งเสีย ฯ
ลําดับนั้นแล อสุรินทกภารทวาชพราหมณไดกลาวกะพระผูมีพระภาควา พระสมณะ
เราชนะทานแลว พระสมณะ เราชนะทานแลว ฯ
[๖๓๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ชนพาลกลาวคําหยาบดวยวาจา ยอมสําคัญวาชนะทีเดียว แตความ
อดกลั้นไดเปนความชนะของบัณฑิตผูรูแจงอยู ผูใดโกรธตอบบุคคล
ผูโกรธแลว ผูนั้นเปนผูลามกกวาบุคคลผูโกรธแลว เพราะการโกรธตอบ
นั้น บุคคลไมโกรธตอบบุคคลผูโกรธแลว ยอมชื่อวาชนะสงครามอัน
บุคคลชนะไดโดยยากผูใดรูว า ผูอื่นโกรธแลว เปนผูมีสติสงบอยูได
ผูนั้นชื่อวายอมประพฤติประโยชนแกทั้งสองฝาย คือแกตนและแก
ผูอื่นเมื่อผูนั้นรักษาประโยชนอยูทั้งสองฝาย คือของตนและของผูอื่น
ชนทั้งหลายผูไ มฉลาดในธรรม ยอมสําคัญบุคคลนั้นวาเปนคนเขลา
ดังนี้ ฯ
[๖๓๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อสุรินทกภารทวาชพราหมณไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระโคดมผูเ จริญทรงประกาศพระธรรมโดยปริยายเปนอันมาก
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ําเปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปใน
ที่มืดดวยคิดวาคนมีจักษุยอมเห็นรูปไดฉะนัน้ ขาพระองคนี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ พระธรรม
และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอขาพระองค พึงไดบรรพชา พึงไดอปุ สมบทในสํานักของ
พระโคดมผูเจริญ ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาที่ 199
อสุรินทกภารทวาชพราหมณไดบรรพชา ไดอุปสมบทแลวในสํานักของพระผูมีพระภาค
ก็ทานอสุรินทกภารทวาชะอุปสมบทแลวไมนานแล หลีกไปอยูผูเดียว ไมประมาท มีความ
เพียร มีตนสงไปอยู ไมนานเทาไรนัก ก็กระทําใหแจงซึ่งคุณวิเศษอันยอดเยีย่ มเปนทีส่ ุดแหง
พรหมจรรย ซึง่ กุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบมีความตองการ ดวย
ปญญาเปนเครื่องรูยิ่งเองในปจจุบันนีเ้ ขาถึงอยู ไดทราบวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจ
ที่จะตองทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี ก็แหละทานพระอสุรินทกภาร
ทวาชะไดเปนพระอรหันตรปู หนึ่ง ในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย ดังนี้แล ฯ
พิลังคิกสูตรที่ ๔
[๖๓๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเวฬุวัน อันเปนที่พระราชทาน
เหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ฯ
พิลังคิกภารทวาชพราหมณไดสดับมาวา ไดยินวา พราหมณภารทวาชโคตรออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิตในสํานักของพระสมณโคดม ดังนี้ โกรธ ขัดใจเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ครั้นแลว ไดยืนนิ่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๖๓๙] ลําดับนั้นแล พระผูมพี ระภาคทรงทราบความปริวติ ก แหงใจของพิลังคิกภาร
ทวาชพราหมณดว ยพระหฤทัยแลว ไดตรัสกะพิลังคิกภารทวาชพราหมณดว ยพระคาถาวา
ผูใดประทุษรายตอคนผูไมประทุษราย เปนบุรุษผูหมดจด ไมมีกิเลส
เปนเครื่องยัว่ ยวน บาปยอมกลับสนองผูนั้นผูเปนพาลนั่นเอง เปรียบ
เหมือนธุลีอันละเอียด ที่บุคคลซัดไปสูที่ทวนลม ฉะนัน้ ฯ
[๖๔๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พิลังคิกภารทวาชพราหมณไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระโคดมผูเจริญทรงประกาศพระธรรมโดยปริยายเปน
อันมาก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ําเปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสอง
ประทีปในที่มดื ดวยคิดวาคนมีจักษุยอมเห็นรูปไดฉะนั้น ขาพระองคนขี้ อถึงพระโคดมผูเจริญ พระ
ธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอขาพระองคพึงไดบรรพชาพึงไดอุปสมบทในสํานักของ
พระโคดมผูเจริญ ฯ
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พิลังคิกภารทวาชพราหมณ ไดบรรพชา ไดอุปสมบทแลวในสํานักของพระผูมีพระภาค
ก็ทานพิลังคิกภารทวาชอุปสมบทแลวไมนานแล หลีกไปอยูผูเดียวไมประมาท มีความเพียร
มีตนสงไปอยู ไมนานเทาไรนัก ก็กระทําใหแจงซึ่งคุณวิเศษอันยอดเยีย่ ม เปนที่สุดแหง
พรหมจรรยซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ มีความตองการดวย
ปญญาเปนเครื่องรูยิ่งเองในปจจุบันนี้ เขาถึงอยู ไดทราบวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว
กิจที่จะตองทําไดทําเสร็จแลว กิจอืน่ อีกเพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี ก็แหละทานภารทวาชะ
ไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย ดังนีแ้ ล ฯ
อหิงสกสูตรที่ ๕
[๖๔๑] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้นแล อหิงสกภารทวาชพราหมณ เขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคยังที่ประทับ ครั้น
แลว สนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาคแลว ครั้นผานการปราศรัย พอใหระลึกถึงกันไปแลว
จึงนั่งอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ฯ
อหิงสกภารทวาชะพราหมณ นั่งอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคชื่อวาอหิงสกะ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขา
พระองคชื่อวาอหิงสกะ ฯ
[๖๔๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา
ถาวาทานมีชื่อวาอหิงสกะ ทานพึงเปนผูไมเบียดเบียนดวยกาย ดวยวาจา
และดวยใจ ผูน ั้นยอมเปนผูชื่อวา อหิงสกะ โดยแทเพราะไมเบียด
เบียนซึ่งผูอื่น ฯ
[๖๔๓] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อหิงสกภารทวาชพราหมณไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผู
เจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ก็แหละพระอหิงสกภารทวาชะ ไดเปนพระ
อรหันตรูปหนึง่ ในบรรดาพระอรหันตทั้งหลายดังนีแ้ ล ฯ
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ชฏาสูตรที่ ๖
[๖๔๔] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้นแล ชฏาภารทวาชพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ ครั้นแลว
สนทนาปราศรัยกับพระผูมพี ระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๖๔๕] ชฏาภารทวาชพราหมณ นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมี
พระภาคดวยคาถาวา
ตัณหาพายุงในภายใน พายุง ในภายนอก หมูสัตวถูกตัณหาพายุงรัดรึงไว
แลว ขาแตพระโคดม เพราะเหตุนั้น ขาพระองคขอทูลถามพระองควา
ใครพึงสางตัณหาพายุงนี้ได ฯ
[๖๔๖] พระผูม ีพระภาคตรัสวา
ภิกษุใดเปนคนมีปญญา ตั้งมั่นอยูในศีล อบรมจิตและปญญาใหเจริญ
มีความเพียร มีปญญารักษาตน ภิกษุนั้นพึงสางตัณหาพายุง นี้ได ราคะ
โทสะและอวิชชา อันชนเหลาใดสํารอกแลว ชนเหลานัน้ เปนพระ
อรหันต มีอาสวะสิ้นแลวตัณหาพายุงอันชนเหลานั้นสางไดแลว นาม
และรูปยอมดับไปไมเหลือในที่ใด ปฏิฆสัญญา รูปสัญญา และตัณหา
พายุงนัน่ ยอมขาดไปในทีน่ นั้ ฯ
[๖๔๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ชฏาภารทวาชพราหมณไดกราบทูลพระ
ผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนักขาแตพระโคดมผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ก็แหละทานชฏาภารทวาชะ ไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง
ในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย ดังนีแ้ ล ฯ
สุทธิกสูตรที่ ๗
[๖๔๘] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้นแล สุทธิกภารทวาชพราหมณ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ ครั้นแลว
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สนทนาปราศรัยกับพระผูมพี ระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๖๔๙] สุทธิกภารทวาชพราหมณ นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวคาถา
นี้ในสํานักของพระผูมีพระภาควา
พราหมณบางคน ในโลกแมเปนผูมีศีล กระทําตบะอยู ยอมหมดจดไม
ได พราหมณนั้นถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะยอมหมดจดได หมู
สัตวอื่นนอกนีย้ อมหมดจดไมได ฯ
[๖๕๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา
พราหมณผูกลาวถอยคําแมมาก เปนผูเนาและเศราหมองในภายใน
อาศัยการโกหก (ลวงโลก) ยอมไมเปนพราหมณเพราะชาติกษัตริย
พราหมณ แพทย สูทร คนจัณฑาล และคนเทหยากเยื่อ มีความเพียร
อันปรารภแลว มีตนสงไปแลวมีความบากบัน่ มั่นเปนนิตย ยอมถึง
ความหมดจดอยางยิ่ง ทานจงรูอยางนี้เถิดพราหมณ
[๖๕๑] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สุทธิกภารทวาชพราหมณไดกราบทูลพระ
ผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ก็แหละทานพระภารทวาชะ ไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ใน
บรรดาพระอรหันตทั้งหลาย ดังนี้แล ฯ
อัคคิกสูตรที่ ๘
[๖๕๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเวฬุวันอันเปนที่พระราชทาน
เหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ฯ
ก็โดยสมัยนั้นแล อัคคิกภารทวาชพราหมณปรุงขาวปายาสดวยเนยใสดวยคิดวา เรา
จักบูชาไฟ จักบําเรอการบูชาไฟ ฯ
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[๖๕๓] ครั้งนัน้ แล พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปสู
กรุงราชคฤห เพื่อบิณฑบาตในเวลาเชา เสด็จไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤหตามลําดับตรอก เสด็จ
เขาไปยังที่อยูข องอัคคิกภารทวาชพราหมณ ครั้นแลวไดประทับยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๖๕๔] อัคคิกภารทวาชพราหมณ ไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับยืนเพื่อบิณฑบาต
ครั้นแลวไดกราบทูลกะพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
พราหมณผูถึงพรอมแลวดวยไตรวิชชา มีชาติฟงคัมภีรเปนอันมาก ถึงพรอม
แลวดวยวิชชาและจรณะ พราหมณนนั้ ควรบริโภคปายาสนี้ ฯ
[๖๕๕] พระผูม ีพระภาคตรัสวา
พราหมณผูกลาวถอยคําแมมาก เปนผูเนาและเศราหมองในภายใน อัน
ความโกหกแวดลอมแลว ยอมไมชื่อวาเปนพราหมณเพราะชาติ ผูใดรู
ปุพเพนิวาส และเห็นทั้งสวรรคทั้งอบาย อนึ่ง ถึงความสิ้นไปแหง
ชาติ เปนมุนีผอู ยูจบแลวเพราะรูยิ่ง ผูนั้นเปนผูมีไตรวิชชาดวยวิชชา
สามเหลานี้ ชื่อวาเปนพราหมณผูถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ
พราหมณนั้นควรบริโภคปายาสนี้ ฯ
อัคคิกภารทวาชพราหมณกราบทูลวา พระโคดมผูเจริญ ขอเชิญบริโภคเถิด พระโคดม
เปนพราหมณผูเจริญ ฯ
[๖๕๖] พระผูม ีพระภาคตรัสวา
เราไมพึงบริโภคโภชนะที่ไดเพราะการขับกลอม ดูกรพราหมณ นัน่ ไมใช
ธรรมของผูพิจารณาอยู พระพุทธเจาทั้งหลายยอมรังเกียจโภชนะทีไ่ ด
เพราะการขับกลอม ดูกรพราหมณ เมื่อธรรมมีอยู ความเลี้ยงชีพนี้กย็ ัง
มี อนึ่ง ทานจงบํารุงพระขีณาสพทั้งสิ้นผูแสวงหาคุณอันใหญ ผูมี
ความคนองอันสงบแลวดวยขาวน้ําอันอื่น เพราะวาการบํารุงนั้น ยอม
เปนเขตของผูมุงบุญ ฯ
[๖๕๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อัคคิกภารทวาชพราหมณ ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผู
เจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ก็แหละทานพระภารทวาชไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง
ในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย ดังนีแ้ ล ฯ
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สุนทริกสูตรที่ ๙
[๖๕๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ฝงแมน้ําสุนทริกา ในโกศลชนบท ฯ
ก็โดยสมัยนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณ บูชาไฟ บําเรอการบูชาไฟอยูที่ฝงแมน้ํา
สุนทริกา ฯ
ลําดับนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณ บูชาไฟ บําเรอการบูชาไฟแลวลุกขึ้นจาก
อาสนะ เหลียวดูทิศทั้ง ๔ โดยรอบ ดวยคิดวา ใครหนอควรบริโภคปายาสอันเหลือจากการ
บูชานี้ ฯ
[๖๕๙] สุนทริกภารทวาชพราหมณ ไดเห็นพระผูมีพระภาค ทรงคลุมอวัยวะพรอมดวย
พระเศียร ประทับนั่งที่โคนตนไมตนหนึ่ง ครั้นแลวถือขาวปายาสที่เหลือจากการบูชาไฟดวยมือ
ซาย ถือเตาน้ําดวยมือขวา เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงเปดพระเศียรดวยเสียงเทาของสุนทริกภารทวาชพราหมณ
ครั้งนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณกลาววา นี้พระสมณะโลนผูเจริญ นี้พระสมณะโลน
ผูเจริญ แลวประสงคจะกลับจากที่นั้นทีเดียว ฯ
ลําดับนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณไดมีความดําริวา พราหมณบาง พวกในโลกนี้
เปนผูโลนบางก็มี ถากระไรเราพึงเขาไปหาพระสมณะผูโลนนั้นแลวถามถึงชาติ ฯ
ลําดับนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณ เขาไปหาพระผูมพี ระภาคยังที่ประทับ ครั้น
แลว ไดถามพระผูมีพระภาควา ทานเปนชาติอะไร ฯ
[๖๖๐] พระผูมพี ระภาคตรัสวา
ทานอยาถามถึงชาติ แตจงถามถึงความประพฤติเถิด ไฟยอมเกิดจาก
ไมแล บุคคลแมเกิดในตระกูลต่ําเปนมุนี มีความเพียรเปนผูรูทั่วถึงเหตุ
หามโทษเสียดวยหิริ ฝกตนแลวดวยสัจจะประกอบดวยการปราบปราม
ถึงที่สุดแหงเวท มีพรหมจรรยอันอยูจ บแลว ผูใดมียัญอันนอมเขาไป
แลว บูชาพราหมณผูนนั้ ผูนนั้ ชื่อวายอมบูชาพระทักขิไณยบุคคลโดย
กาล ฯ
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[๖๖๑] สุนทริกภารทวาชพราหมณกราบทูลวา
การบูชานี้ของขาพระองคเปนอันบูชาดีแลว เซนสรวงดีแลวเปนแน
เพราะขาพระองคไดพบผูถึงเวทเชนนั้น และเพราะขาพระองคไมพบบุคคล
เชนพระองค ชนอื่นจึงบริโภคปายาสอันเหลือจากการบูชา ฯ
สุนทริกภารทวาชพราหมณกราบทูลวา พระโคดมผูเจริญเปนพราหมณเชิญบริโภคเถิด ฯ
[๖๖๒] พระผูม ีพระภาคตรัสวา
เราไมบริโภคโภชนะที่ขับดวยคาถา ดูกรพราหมณ นัน่ ไมใชธรรมของผู
พิจารณาอยู พระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมบรรเทาโภชนะทีข่ ับดวยคาถา ดูกร
พราหมณ เมื่อธรรมมีอยู นั่นเปนความประพฤติ อนึ่ง ทานจงบํารุง
พระขีณาสพทัง้ สิ้นผูแสวงหาคุณอันใหญ ผูมีความคะนองอันสงบแลว
ดวยสิ่งอื่นคือขาวน้ํา เพราะวาการบํารุงนัน้ ยอมเปนเขตของผูมุงบุญ ฯ
[๖๖๓] ลําดับนั้น สุนทริกภารทวาชพราหมณกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ถา
เชนนั้นขาพระองคจะใหปายาสอันเหลือจากการบูชานี้แกใคร ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ เรายังไมแลเห็นบุคคลในโลก พรอมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก ในหมูส ัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย ซึ่งจะบริโภคปายาส
ที่เหลือจากการบูชานี้แลว จะพึงถึงความยอยไปโดยชอบ นอกจากตถาคตหรือสาวกของตถาคต
ดูกรพราหมณ ถาอยางนั้นทานจงทิ้งปายาสอันเหลือจากการบูชานั้น ณ ที่ปราศจากของเขียว
หรือทิ้งใหจมลงไปในน้ําที่ไมมีตัวสัตว ฯ
[๖๖๔] ลําดับนั้น สุนทริกภารทวาชพราหมณทิ้งปายาสอันเหลือจากการบูชานั้น ให
จมลงไปในน้ําที่ไมมีตัวสัตว ฯ
ครั้งนั้นแล ปายาสอันเหลือจากการบูชานั้น อันสุนทริกภารทวาชพราหมณเทลงแลวใน
น้ํายอมมีเสียงดัง วิจิฏะ วิฏิจฏิ ะ และเดือดเปนควันกลุม เหมือนอยางผาลที่รอนแลวตลอดอัน
อันบุคคลใสลงแลวในน้ํา ยอมมีเสียงดัง วิจิฏะวิฏิจิฏะ และเดือดเปนควันคลุม ฉะนัน้ ฯ
ลําดับนั้น สุนทริกภารทวาชพราหมณ หลากใจเกิดขนชูชนั เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ยังที่ประทับ ครั้นแลว ไดยืนอยูในที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๖๖๕] พระผูม ีพระภาคไดตรัสกะสุนทริกภารทวาชพราหมณ ผูยนื อยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ดวยพระคาถาทั้งหลายวา
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ดูกรพราหมณ ทานเผาไมอยูอ ยาสําคัญซึ่งความบริสุทธิ์ ก็การเผาไมนี้
เปนของภายนอก ผูฉลาดทั้งหลายยอมไมกลาวความบริสุทธิ์ดวยการเผา
ไมนั้น ดูกรพราหมณ เราละการเผาไมซึ่งบุคคลพึงปรารถนาความ
บริสุทธิ์ดวยการเผาไมอันเปนของมีในภายนอก แลวยังไฟคือญาณให
โพลงภายในตนทีเดียว เราเปนพระอรหันต มีไฟอันโพลงแลวเปน
นิตย มีจิตตั้งไวชอบแลวเปนนิตย ประพฤติพรหมจรรยอยู ดูกรพราหมณ
มานะแลเปนดุจภาระคือ หาบของทาน ความโกรธดุจควัน มุสาวาท
เปนดุจเถา ลิ้นเปนประดุจภาชนะเครื่องบูชา หทัยเปนที่ตงั้ กองกูณฑ
ตนที่ฝกดีแลว เปนความรุงเรืองของบุรุษ ดูกรพราหมณ บุคคลผูถึง
เวททั้งหลายนัน้ แล อาบในหวงน้ําคือธรรมของบุรุษทั้งหลาย มีทาคือ
ศีลไมขุนมัว อันบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญแลว มีตัวไมเปยกแลว ยอม
ขามถึงฝง ดูกรพราหมณ สัจจะธรรม ความสํารวม พรหมจรรย
การถึงธรรมอันประเสริฐ อาศัยในทามกลาง ทานจงกระทําความนอบ
นอมในพระขีณาสพผูตรงทั้งหลาย เรากลาวคนนัน้ วาผูม ีธรรมเปนสาระ ฯ
[๖๖๖] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สุนทริกภารทวาชพราหมณไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผู
เจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ก็แหละทานพระภารทวาชะ ไดเปนพระอรหันต
รูปหนึ่ง ในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย ดังนี้แล ฯ
พหุธิติสูตรที่ ๑๐
[๖๖๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในชัฏปาแหงหนึ่ง ในโกศลชนบท ฯ
ก็โดยสมัยนั้นแล โคใช ๑๔ ตัว ของพราหมณภารทวาชโคตรคนหนึ่งหายไป ฯ
[๖๖๘] ครั้งนัน้ แล พราหมณภารทวาชโคตรเที่ยวแสวงหาโคใชเหลานั้นอยู เขาไปถึง
ชัฏปานั้น ครั้นแลว ไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับอยูในชัฏปานั้นทรงคูบัลลังก ตั้งพระกาย
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ตรง ทรงดํารงพระสติเฉพาะพระพักตร ครัน้ แลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับแลว
ไดกลาวคาถาเหลานี้ในสํานักของพระผูมพี ระภาควา
โคใช ๑๔ ตัว ของพระสมณะนี้ไมมแี น แตของเราหายไปได ๖๐ วัน
เขาวันนี้ เพราะเหตุนั้น พระสมณะนีจ้ ึงเปนผูมีความสุข งาทั้งหลายอัน
เลวมีใบหนึ่งและสองใบในไร ของพระสมณะนีไ้ มมีเปนแน เพราะ
เหตุนั้น พระสมณะนีจ้ ึงเปนผูมีความสุข หนูทั้งหลายในฉางเปลา ยอม
ไมรบกวนแกพระสมณะนี้ดว ยการยกหูหางขึ้นแลวกระโดดโลดเตนเปน
แนเพราะเหตุนั้น พระสมณะนี้จึงเปนผูมีความสุข เครื่องลาดของ
พระสมณะนี้ใชตั้งเจ็ดเดือนไมดาดาษแลว ดวยสัตวทั้งหลายที่บังเกิด
ขึ้นเปนแน เพราะเหตุนนั้ พระสมณะนี้จึงเปนผูมีความสุข หญิงหมาย
บุตรธิดามีบุตรคนหนึ่งและสองคนของพระสมณะนี้ยอมไมมีแน เพราะ
เหตุนั้น พระสมณะนีจ้ ึงเปนผูมีความสุข แมลงวันมีตัวอันลาย ไต
ตอมบุคคลผูหลับดวยเทา ยอมไมไตตอมพระสมณะนี้เปนแน เพราะ
เหตุนั้น พระสมณะนีจ้ ึงเปนผูมีความสุข ในเวลาใกลรุง เจาหนี้
ทั้งหลาย ยอมไมทวงพระสมณะนีว้ า ทานทั้งหลายจงให ดังนี้เปนแน
เพราะเหตุนั้น พระสมณะนีจ้ ึงเปนผูมีความสุข ฯ
[๖๖๙] พระผูม ีพระภาคไดภาษิตพระคาถาตอบวา
ดูกรพราหมณ โคใช ๑๔ ตัวของเราไมมีเลย แตของทานหายไปได
๖๐ วันเขาวันนี้ ดูกรพราหมณ เพราะเหตุนนั้ เราจึงเปนผูมคี วามสุข
ดูกรพราหมณ งาทั้งหลายอันเลวมีใบหนึ่งและสองใบในไร ของเราไม
มีเลย ดูกรพราหมณ หนูทั้งหลายในฉางเปลา ยอมไมรบกวนเราเลย
ดวยการยกหูหางขึ้นแลวกระโดดโลดเตน ดูกรพราหมณ เพราะเหตุนั้น
เราจึงเปนผูมีความสุข ดูกรพราหมณ เครื่องลาดของเราใชตั้งเจ็ดเดือน
ไมดาดาษเลย ดวยสัตวทั้งหลายที่บังเกิดขึน้ ดูกรพราหมณ เพราะเหตุ
นั้น เราจึงเปนผูมีความสุข ดูกรพราหมณหญิงหมาย บุตรธิดามีบุตร
คนหนึ่งและสองคน ของเราไมมีเลย ดูกรพราหมณ เพราะเหตุนั้น
เราจึงเปนผูมีความสุขแมลงวันมีตัวอันลาย ไตตอมบุคคลผูหลับดวย

พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาที่ 208
เทา ยอมไมไตตอมเราเลย ดูกรพราหมณ เพราะเหตุนั้น เราจึงเปน
ผูมีความสุข ดูกรพราหมณ ในเวลาใกลรุง เจาหนี้ทั้งหลาย ยอมไม
ทวงเราเลยวา ทานทั้งหลายจงให ทานทั้งหลายจงให ดูกรพราหมณ
เพราะเหตุนั้น เราจึงเปนผูมคี วามสุข ฯ
[๖๗๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณภารทวาชโคตรไดกราบทูลพระ
ผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระโคดมผูเจริญทรงประกาศพระธรรมโดยปริยายเปนอันมาก
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ําเปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปใน
ที่มืดดวยคิดวา คนมีจักษุยอมเห็นรูปฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึงพระสมณโคดมผูเจริญ พระ
ธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักของ
พระโคดมผูเจริญ ฯ
พราหมณภารทวาชโคตรไดบรรพชา ไดอุปสมบทแลวในสํานักของพระผูมีพระภาค ก็
ทานพระภารทวาชะอุปสมบทแลวไมนาน หลีกไปอยูผูเดียวไมประมาท มีความเพียร มีตน
สงไปอยู ไมนานเทาไรนัก ก็กระทําใหแจงซึ่งคุณวิเศษอันยอดเยี่ยมเปนที่สุดแหงพรหมจรรย
ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ มีความตองการ ดวยปญญาเครื่อง
รูยิ่งเองในปจจุบันนี้เขาถึงอยู ไดทราบวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่จะตองทํา
ไดทําเสร็จแลว กิจอืน่ อีกเพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี ก็แหละทานพระภารทวาชะไดเปนพระ
อรหันตรูปหนึง่ ในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย ดังนีแ้ ล ฯ
จบ อรหันตวรรค ที่ 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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พราหมณสังยุตต
อุปาสกวรรคที่ ๒
กสิสูตรที่ ๑
[๖๗๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จประทับอยู ณ พราหมณคามชื่อวาเอกนาลา ในทัก
ขิณาคีรีชนบท แควนมคธ ก็ในสมัยนั้น กสิภารทวาชพราหมณเทียมไถมีจํานวน ๕๐๐ ในกาล
(ฤดู) หวานขาว ฯ
[๖๗๒] ครั้งนัน้ แล พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปยังที่
ทําการงานของกสิภารทวาชพราหมณในเวลาเชา ฯ
สมัยนั้นแล กสิภารทวาชพราหมณกาํ ลังเลี้ยงอาหาร (มื้อเชา) ฯ
ครั้งนั้น พระผูม ีพระภาคเสด็จเขาไปยังที่เลีย้ งอาหาร (ของเขา) ครั้นแลวประทับยืน
อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
กสิภารทวาชพราหมณ ไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับยืนบิณฑบาตอยู ครั้นแลวได
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระสมณะ ขาพเจาไถและหวานครัน้ ไถและหวานแลว
ยอมบริโภค ขาแตพระสมณะ แมพระองคก็จงไถและหวาน ครั้นไถและหวานแลว จงบริโภค
เถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ แมเราก็ไถและหวาน ครั้นไถและหวานแลว
ก็บริโภค ฯ
กสิภารทวาชพราหมณกราบทูลวา ก็ขาพเจาไมเห็นแอก ไถ ผาล ประตัก หรือโค
ทั้งหลายของทานพระโคดมเลย เมื่อเชนนี้ทา นพระโคดมยังกลาวอยางนีว้ า ดูกรพราหมณ แมเรา
ก็ไถและหวาน ครั้นไถและหวานแลวก็บริโภค ฯ
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[๖๗๓] ครั้งนัน้ แล กสิภารทวาชพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
พระองคปฏิญาณวาเปนชาวนา แตขาพเจาไมเห็นการไถของพระองค
พระองคผูเปนชาวนา ขาพเจาถามแลวขอจงตรัสบอก ไฉน ขา
พระองคจะรูก ารทํานาของพระองคนั้นได ฯ
[๖๗๔] พระผูม ีพระภาคตรัสตอบวา
ศรัทธาเปนพืช ความเพียรเปนฝน ปญญาของเราเปนแอกและไถ หิริ
เปนงอนไถ ใจเปนเชือก สติของเราเปนผาลและประตัก เรามีกาย
คุมครองแลว มีวาจาคุมครองแลว เปนผูสํารวมแลวในการบริโภคอาหาร
เราทําการดายหญา (คือวาจาสับปรับ) ดวยคําสัตย โสรัจจะของเราเปน
เครื่องใหแลวเสร็จงาน ความเพียรของเราเปนเครื่องนําธุระไปใหสมหวัง
นําไปถึงความเกษมจากโยคะ ไปไมถอยหลัง ยังที่ซึ่งบุคคลไปแลวไม
เศราโศก ฯ
เราทํานาอยางนี้ นาที่เราทํานัน้ ยอมมีผลเปนอมตะ บุคคลทํานาอยางนี้
แลว ยอมพนจากทุกขทั้งปวงได ฯ
กสิภารทวาชพราหมณกราบทูลวา ทานพระโคดมผูเปนชาวนา ขอจงบริโภคอมฤตผล
ที่ทานพระโคดมไถนั้นเถิด ฯ
[๖๗๕] พระผูม ีพระภาคตรัสวา เราไมพึงบริโภคโภชนะ ซึ่งไดเพราะความ
ขับกลอม ดูกรพราหมณ นี่เปนธรรมของบุคคล ผูเห็นอรรถและธรรม
อยู ทานผูรูทั้งหลาย ยอมรังเกียจโภชนะทีไ่ ดเพราะการขับกลอม ดูกร
พราหมณ เมื่อธรรมมีอยู ความเปนไป (อาชีวะ) นี้กย็ ังมีอยู แตทาน
จงบํารุง ซึ่งพระขีณาสพทั้งสิน้ ผูแสวงหาคุณใหญ มีความคะนอง
ระงับแลวดวยขาวน้ําอันอื่น ดวยวาการบํารุงนั้นเปนนาบุญของผูมุงบุญ ฯ
[๖๗๖] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว กสิภารทวาชพราหมณไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดม ภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายภาชนะที่คว่ํา เปดของที่ปดไว
บอกทางแกคนหลงทาง สองประทีปในทีม่ ืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจักมองเห็นได ขาแตพระ
โคดม ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอ
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พระผูมีพระภาคทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะจนตลอดชีวิตตั้งแต
วันนี้เปนตนไป ฯ
อุทัยสูตรที่ ๒
[๖๗๗] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปยัง
ที่อยูของอุทัยพราหมณ ฯ
ลําดับนั้น อุทยั พราหมณเอาขาวใสบาตรถวายพระผูมีพระภาคจนเต็ม ฯ
[๖๗๘] แมครั้งที่ ๒ ในเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร
เสด็จเขาไปยังที่อยูของอุทัยพราหมณ ฯ
ลําดับนั้น อุทัยพราหมณเอาขาวใสบาตรถวายพระผูมีพระภาคจนเต็ม ฯ
[๖๗๙] แมครั้งที่ ๓ เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จ
เขาไปยังที่อยูข องอุทัยพราหมณ แมในครั้งที่ ๓ อุทัยพราหมณเอาขาวใสบาตรถวายพระผูมีพระภาค
จนเต็มแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควาพระสมณโคดมนี้ติดในรส (ติดใจในอาหาร) จึง
เสด็จมาบอยๆ ฯ
[๖๘๐] พระผูม ีพระภาคจึงตรัสวา กสิกรยอมหวานพืชบอยๆ ฝนยอมตกบอยๆ
ชาวนายอมไถนาบอยๆ แวนแควนยอมบริบูรณดวยธัญชาติบอยๆยาจกยอมขอบอยๆ ทาน
บดีก็ใหบอยๆ ทานบดีใหบอยๆ แลว ก็เขาถึงสวรรคบอยๆ ผูตองการน้ํานมยอมรีดนมบอยๆ
ลูกโคยอมเขาหาแมโคบอยๆ บุคคลยอมลําบากและดิน้ รนบอยๆ คนเขลายอมเขาถึงครรภบอยๆ
สัตวยอมเกิดและตายบอยๆ บุคคลทั้งหลายยอมนําซากศพไปปาชาบอยๆ สวนผูมีปญ
 ญาถึงจะ
เกิดบอยๆ ก็เพือ่ ไดมรรคแลวไมเกิดอีก ดังนี้ ฯ
[๖๘๑] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อุทัยพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายภาชนะที่คว่ําเปดของที่ปดไว บอกทางแก
คนหลงทาง สองประทีปในที่มืดดวยหวังวาคนมีจกั ษุจกั มองเห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม
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ขาพรองคขอถึงพระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคทรงจํา
ขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะจนตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
เทวหิตสูตรที่ ๓
[๖๘๒] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อันเปนอารามของอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
สมัยนั้น พระผูมีพระภาคประชวรดวยโรคลม ฯ
ทานพระอุปวาณะ เปนอุปฏฐากพระผูมีพระภาค ฯ
ครั้งนั้น พระผูม ีพระภาคทรงเรียกทานพระอุปวาณะมาตรัสวา อุปวาณะเธอจงรู
น้ํารอนเพื่อฉัน ทานพระอุปวาณะทูลรับพระผูมีพระภาคแลว นุงสบงถือบาตรและ
จีวรเขาไปยังทีอ่ ยูของเทวหิตพราหมณ แลวยืนนิ่งอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๖๘๓] เทวหิตพราหมณไดเห็นทานพระอุปวาณะยืนนิ่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ได
กลาวกะทานพระอุปวาณะดวยคาถาวา
ทานเปนสมณะศีรษะโลน ครองผาสังฆาฏิยืนนิ่งอยู ทานปรารถนาอะไร
แสวงหาอะไร มาเพื่อขออะไรหรือ ฯ
[๖๘๔] ทานพระอุปวาณะตอบวา
พระสุคตมุนีเปนอรหันตในโลกประชวรดวยโรคลม ถามีน้ํารอน ขอทาน
จงถวายแกพระสุคตมุนีเถิดพราหมณ ฉันปรารถนาจะเอาไปถวายพระผูมี
พระภาค ในบรรดาผูที่ควรแกการบูชา สักการะ นอบนอมทั้งหลาย
อันบุคคลไดบูชาสักการะ นอบนอมแลวนัน้ ฯ
[๖๘๕] ครั้งนัน้ เทวหิตพราหมณใหบุรุษ (คนใช) ถือกาน้ํารอน และหอน้ําออย
(ตามไป) ถวายทานพระอุปวาณะ ฯ
ลําดับนั้น ทานพระอุปวาณะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับแลว อัญเชิญให
พระผูมีพระภาคสรงสนาน และละลายน้ําออยดวยน้ํารอนแลวถวายพระผูมีพระภาค ฯ
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ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงหายประชวรนั้น ฯ
[๖๘๖] ตอมา เทวหิตพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับแลว ปราศรัยกับ
พระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
เทวหิตพราหมณนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถา
วา
พึงใหไทยธรรมที่ไหน ทานอันบุคคลใหทไี่ หนมีผลมาก ทักษิณาสําเร็จ
ในที่ไหน แกบุคคลผูบูชาอยางไร ฯ
[๖๘๗] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ผูใดรูขันธที่เคยอาศัยในกอน แลเห็นสวรรคและอบาย บรรลุพระอรหัต
อันเปนที่สิ้นชาติ อยูจบแลวเพราะรูยิ่ง เปนมุนี พึงใหไทยธรรมในผูนี้
ทานที่ใหแลวในผูนี้มีผลมาก ทักษิณายอมสําเร็จแกบุคคลผูบูชาอยางนี้
แหละ ฯ
[๖๘๘] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว เทวหิตพราหมณไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนักขาแตทา นพระโคดม ภาษิต
ของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายภาชนะที่คว่ํา เปด
ของที่ปด บอกทางแกคนหลงทางสองประทีปในที่มืดดวยหวังวา คนมีจักษุจกั มองเห็นรูปได
ขาแตทานพระโคดมขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค กับพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปน
สรณะ ขอพระองคจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต
ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป ฯ
มหาศาลสูตรที่ ๔
[๖๘๙] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้น พราหมณมหาศาลคนหนึ่ง เปนคนปอน นุงหมปอน เขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคยังที่ประทับ สนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน
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ไปแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมพี ระภาคไดตรัสกะพราหมณมหาศาลนั้น ผูน ั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่งแลววา ดูกรพราหมณทําไมทานจึงเปนคนปอน นุงหมก็ปอน ฯ
พราหมณมหาศาลกราบทูลวา ขาแตทานพระโคดม พวกบุตรของขาพระองค ๔ คน
ในบานนี้คบคิดกับภรรยาแลวขับขาพระองคออกจากเรือน ฯ
[๖๙๐] ดูกรพราหมณ ถาอยางนั้น ทานจงเรียนคาถานี้แลว เมื่อหมูมหาชนประชุมกัน
ที่สภา และเมือ่ พวกบุตรมาประชุมพรอมแลว จงกลาววา
เราชื่นชม และปรารถนาความเจริญแกบุตรเหลาใด บุตรเหลานั้นคบคิด
กันกับภรรยารุมวาเรา ดังสุนขั รุมเหาสุกร เขาวาพวกมันเปนอสัตบุรุษ
ลามก รองเรียกเราวาพอๆ พวกมันประดุจยักษแปลงเปนบุตรมา ละทิ้ง
เราผูลวงเขาปจฉิมวัยไว ฯ
พวกมันกําจัดคนแกไมมีสมบัติออกจากที่ (อาศัย) กิน ดังมาแกที่เจาของ
ปลอยทิ้งฉะนัน้ ฯ
บิดาของบุตรพาลเปนผูเฒาตองขอในเรือนผูอื่นไดยินวาไมเทาของเรา
ยังจะดีกวา พวกบุตรที่ไมเชื่อฟงจะดีอะไร เพราะไมเทายังปองกันโค
หรือสุนัขดุได ในที่มืดยังใชยนั ไปขางหนาได ในที่ลึกยังใชหยั่งดูได
พลาดแลวยังยัง้ อยูไดดว ยอานุภาพไมเทา ฯ
[๖๙๑] ครั้งนัน้ แล พราหมณมหาศาลนั้นเรียนคาถานี้ในสํานักพระผูพระภาคแลว
เมื่อหมูมหาชนประชุมกันในสภา และเมือ่ พวกบุตรมาประชุมแลวจึงไดกลาววา
เราชื่นชมและปรารถนาความเจริญแกบุตรเหลาใด บุตรเหลานั้น คบคิด
กันกับภรรยารุมวาเรา ดังสุนขั รุมเหาสุกร เขาวาพวกมันเปนอสัตบุรุษ
ลามก รองเรียกเราวาพอๆ พวกมันประดุจยักษแปลงเปนบุตรมา
ละทิ้งเราผูลวงเขาปจฉิมวัยไว ฯ
พวกมันกําจัดคนแกไมมีสมบัติออกจากที่ (อาศัย) กินดังมาแกที่เจาของ
ปลอยทิ้งฉะนัน้ ฯ
บิดาของบุตรพาลเปนผูเฒาตองขอในเรือนผูอื่น ไดยินวาไมเทาของเรา
ยังจะดีกวา พวกบุตรที่ไมเชื่อฟงจะดีอะไร เพราะไมเทายังปองกันโค
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หรือสุนัขดุได ในที่มืดยังใชยนั ไปขางหนาได ในที่ลึกยังใชหยั่งดูได
พลาดแลวยังยัง้ อยูไดดว ยอานุภาพไมเทา ฯ
[๖๙๒] ลําดับนั้น พวกบุตรนําพราหมณมหาศาลนั้นไปยังเรือนใหอาบน้ําแลวให
นุงหมผาคูหนึง่ ๆ ทุกๆ คน ฯ
พราหมณมหาศาลนั้น ถือผาคูหนึ่งไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ สนทนาปราศรัย
กับพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ทาน
พระโคดม ขาพเจาชื่อวาเปนพราหมณ ยอมแสวงหาทรัพยสําหรับอาจารยมาใหอาจารย ขอทาน
พระโคดมผูเปนอาจารยของขาพเจาจงรับสวนของอาจารยเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคทรงรับดวยความอนุเคราะห ฯ
[๖๙๓] ครั้งนัน้ พราหมณมหาศาลนั้น ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตทาน
พระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายภาชนะที่คว่ํา เปดของที่ปดไว บอกทางแก
คนหลงทาง สองประทีปในที่มืดดวยหวังวาคนมีจกั ษุจกั มองเห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม
ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค กับพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคจงทรง
จําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
มานัตถัทธสูตรที่ ๕
[๖๙๔] สาวัตถีนิทาน ฯ
สมัยนั้น พราหมณมีนามวามานัตถัทธะ สํานักอยูใ นกรุงสาวัตถี เขาไมไหวมารดา
บิดา อาจารย พี่ชาย ฯ
[๖๙๕] สมัยนัน้ พระผูมีพระภาคอันบริษัทหมูใหญแวดลอมทรงแสดงธรรมอยู ฯ
ครั้งนั้น มานัตถัทธพราหมณมีความดําริวา พระสมณโคดมนี้อันบริษัทหมูใหญแวด
ลอมแสดงธรรมอยู ถากระไร เราจะเขาไปเฝาพระสมณโคดมยังที่ประทับ ถาพระสมณโคดม
ตรัสกะเรา เราก็จะพูดกะทาน ถาพระสมณโคดมไมตรัสกะเรา เราก็จะไมพดู กะทาน ลําดับนั้น
แล มานัตถัทธพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
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ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคไมตรัสดวย มานัตถัทธพราหมณตองการจะกลับจากที่นั้น ดวยคิดวา
พระสมณโคดมนี้ไมรูอะไร ฯ
[๖๙๖] ทีนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวิตกในใจของมานัตถัทธพราหมณดว ย
พระหฤทัยแลว ไดตรัสกะมานัตถัทธพราหมณดว ยพระคาถาวา
ดูกรพราหมณ ใครในโลกนี้มมี านะไมดเี ลย ผูใดมาดวยประโยชนใด
ผูนั้นพึงเพิ่มพูนประโยชนนนั้ แล ฯ
[๖๙๗] ครั้งนัน้ มานัตถัทธพราหมณคิดวา พระสมณโคดมทราบจิตเรา จึงหมอบ
ลงดวยศีรษะทีใ่ กลพระบาทพระผูมีพระภาค ณ ที่นั้นเอง แลวจูบพระบาทพระผูมีพระภาคดวยปาก
และนวดดวยมือ ประกาศชือ่ วา ขาแตทานพระโคดมขาพระองคมีนามวา มานัตถัทธะๆ ฯ
ครั้งนั้น บริษัทนั้นเกิดประหลาดใจวา นาอัศจรรยจริง ไมเคยมีหนอ มานัตถัทธ
พราหมณนี้ไมไหวมารดา บิดา อาจารย พีช่ าย แตพระสมณโคดมทรงทําคนเห็นปานนี้ใหทํา
นอบนบไดเปนอยางดียิ่ง ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสกะมานัตถัทธพราหมณวา พอละพราหมณ เชิญลุกขึ้น
นั่งบนอาสนะของตนเถิด เพราะทานมีจิตเลื่อมใสในเราแลว ฯ
[๖๙๘] ลําดับนั้น มานัตถัทธพราหมณนั่งบนอาสนะของตนแลวไดกราบทูลพระผูมี
พระภาคดวยคาถาวา
ไมควรทํามานะในใคร ควรมีความเคารพในใคร พึงยําเกรงใคร บูชาใคร
ดวยดีแลว จึงเปนการดี ฯ
[๖๙๙] พระผูมพี ระภาคตรัสตอบวา
ไมควรทํามานะในมารดา บิดา พี่ชาย และในอาจารยเปนที่ ๔ พึงมี
ความเคารพในบุคคลเหลานั้น พึงยําเกรงบุคคลเหลานั้น บูชาบุคคล
เหลานั้นดวยดีแลวจึงเปนการดี บุคคลพึงทําลายมานะเสีย ไมควรมี
ความกระดางในพระอรหันตผูเย็นสนิท ผูท ํากิจเสร็จแลว หาอาสวะมิได
ไมมีผูอื่นยิ่งกวาเพราะอนุสัยนั้น ฯ
[๗๐๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว มานัตถัทธพราหมณไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนักขาแตทา นพระโคดม ภาษิต
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ของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายดุจหงายภาชนะที่คว่ํา เปด
ของที่ปดไว บอกทางแกคนหลงทางสองประทีปในที่มืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจักมองเห็นรูป
ได ขาแตทานพระโคดมขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค กับพระธรรมและพระภิกษุสงฆเปน
สรณะ ขอพระองคจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต
ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป ฯ
ปจจนิกสูตรที่ ๖
[๗๐๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้น พราหมณมนี ามวาปจจนิกสาตะ สํานักอยูใน
กรุงสาวัตถี ปจจนิกสาตพราหมณมีความดําริวา อยากระนั้นเลย เราพึงเขาไปเฝาพระสมณโคดม
ยังที่ประทับเถิด พระสมณโคดมจักตรัสคําใดๆ เราจักเปนขาศึกคํานั้นๆ ดังนี้ ฯ
[๗๐๒] สมัยนัน้ พระผูมีพระภาคเสด็จจงกรมอยูในทีแ่ จง ลําดับนั้น ปจจนิกสาต
พราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับแลว เดินตามพระผูมีพระภาคซึ่งกําลังเสด็จจงกรม
อยู ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขอทานพระสมณะจงตรัสธรรม ฯ
[๗๐๓] พระผูม ีพระภาคตรัสวา
คําอันเปนสุภาษิต อันบุคคลผูยินดีจะเปนขาศึก มีจิตเศราหมอง มากไป
ดวยความแขงดี จะเห็นแจงดวยดีไมได สวนวาบุคคลใด กําจัดความ
แขงดีและความไมเลื่อมใสแหงใจ ถอนความอาฆาตไดแลว ผูนั้นแล
พึงรูคําอันเปนสุภาษิต ฯ
[๗๐๔] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว ปจจนิกสาตพราหมณกราบทูลพระผูมีพระ
ภาควา ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจม
แจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายดุจหงายภาชนะทีค่ ว่ํา เปดของทีป่ ดไว
บอกทางแกคนหลงทาง สองประทีปในทีม่ ืด ดวยหวังวาคนมีจักษุจะมองเห็นรูปได ขาแต
ทานพระโคดม ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาค กับพระธรรมและพระสงฆเปนสรณะ ขอ
พระองคจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวนั นี้
เปนตนไป ฯ
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นวกรรมิกสูตรที่ ๗
[๗๐๕] สมัยนัน้ พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ไพรสณฑแหงหนึ่งในแควนโกศล ฯ
สมัยหนึ่ง นวกรรมิกภารทวาชพราหมณใหคนทํางานอยูในไพรสณฑนนั้ เขาไดเห็น
พระผูมีพระภาคซึ่งประทับนั่งคูบัลลังก (นั่งขัดสมาธิ) ตั้งพระกายตรงดํารงพระสติไวเฉพาะหนา
ที่โคนสาลพฤกษตนหนึ่ง ครั้นเห็นแลว เขามีความคิดวา เราใหคนทํางานอยูในไพรสณฑนจี้ ึง
ยินดี สวนพระสมณะนี้ ใหคนทําอะไรอยูจ งึ ยินดี ฯ
[๗๐๖] ลําดับนั้น นวกรรมิกภารทวาชพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
ขาแตทานภิกษุ ทานทํางานอะไรหรือ จึงอยูในปาสาลพฤกษ พระโคดม
อยูในปาผูเดียว ไดความยินดีอะไร ฯ
[๗๐๗] พระผูม ีพระภาคตรัสวา
เราไมมีกรณียกิจในปาดอก เพราะเราถอนรากเงาปา อันเปนขาศึก
เสียแลว เราไมมีปาคือกิเลส ปราศจากลูกศรคือกิเลสละความกระสัน
เสียแลว จึงยินดีอยูผูเดียวในปา ฯ
[๗๐๘] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว นวกรรมิกภารทวาชพราหมณไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนักทานพระโคดม ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายภาชนะที่คว่ํา เปดของ
ที่ปดไว บอกทางแกคนหลงทางสองประทีปในที่มืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจะมองเห็นรูปได
ขาแตทานพระโคดมขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะ
ขอพระองคจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวนั นี้
เปนตนไป ฯ
กัฏฐหารสูตรที่ ๘
[๗๐๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ไพรสณฑแหงหนึ่งในแควนโกศล
โนน ฯ
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ก็สมัยนั้น พวกมาณพหลายคน ซึ่งเปนอันเตวาสิกของพราหมณภารทวาชโคตรคนหนึ่ง
เที่ยวหาฟนพากันเขาไปยังไพรสณฑนั้น แลวไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับนั่งคูบัลลังก ตั้งพระกาย
ตรง ดํารงพระสติไวเฉพาะหนา อยูในไพรสณฑนั้น จึงเขาไปหาพราหมณภารทวาชโคตรถึงที่อยู
แลวบอกพราหมณภารทวาชโคตรวา ขอทานพึงทราบ พระสมณโคดมประทับนั่งคูบ ัลลังก ตั้ง
พระกายตรง ดํารงพระสติไวเฉพาะหนา อยูใ นไพรสณฑ ฯ
[๗๑๐] ลําดับนั้น พราหมณภารทวาชโคตรพรอมดวยมาณพเหลานั้นเขาไปยังไพรสณฑ
นั้นแลว ไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับนัง่ คูบัลลังก ตั้งพระกายตรง ดํารงพระสติไวเฉพาะหนา
ครั้นเห็นแลว จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ณที่นั้น แลวไดทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
ภิกษุ ทานเขาไปสูปาที่วางเปลาปราศจากคนในปาหนาทึบ นาหวาด
เสียวนัก มีกายไมหวัน่ เปนประโยชน งาม เพงพินิจอยางดีหนอ
ทานเปนมุนีอาศัยปา อยูในปาผูเดียว ซึ่งไมมีการขับรอง และการ
บรรเลง การที่ทานมีจิตยินดี อยูในปาแตผูเดียวนี้ ปรากฏเปนขอ
นาอัศจรรยแกขาพเจา ขาพเจาปรารถนาไตรทิพยอันสูงสุด จึง
มุงหมายความเปนสหายกับทาวมหาพรหมผูเปนอธิบดีของโลก เหตุไร
ทานจึงชอบใจปาที่ปราศจากคน ทานทําความเพียรในที่นเี้ พื่อบังเกิด
เปนพรหมหรือ ฯ
[๗๑๑] พระผูม ีพระภาคตรัสวา
ความมุงหวังหรือความเพลิดเพลินอยางใดๆ ในอารมณหลายชนิด ซึ่งมี
ประจําอยูทกุ เมื่อ นานาประการ หรือตัณหาอันเปนเหตุใหกระชับแนน
ซึ่งมีอวิชชาเปนมูลราก กอใหเกิดทั้งหมด เราทําใหสิ้นสุดพรอมทั้งราก
แลว เราจึงไมมีความมุงหวัง ไมมีตัณหาประจํา ไมมีตณ
ั หาเขามาใกล
มีปรกติเห็นหมดจดในธรรมทั้งปวง บรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดประเสริฐ
เราควรเปนพรหม แกลวกลาเพงอยู ฯ
[๗๑๒] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว พราหมณภารทวาชโคตรไดกราบทูลพระ
ผูมีพระภาควา ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนักทานพระโคดม ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายภาชนะที่คว่ํา เปดของ
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ที่ปดไว บอกทางแกคนหลงทาง สองประทีปในที่มดื ดวยหวังวา คนมีจักษุจะมองเห็นรูปได
ขาแตทานพระโคดมขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะ
ขอพระองคจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวนั นี้
เปนตนไป ฯ
มาตุโปสกสูตรที่ ๙
[๗๑๓] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้น มาตุโปสกพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ สนทนาปราศรัย
กับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณที่ควรสวนขางหนึ่ง
มาตุโปสกพราหมณนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ทาน
พระโคดมผูเจริญ ขาพเจาแสวงหาภิกษาโดยชอบแลวเลีย้ งมารดาและบิดา ขาพระองค
ทําเชนนี้ ชื่อวาทํากิจที่ควรทําหรือไม ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ชอบยิ่ง พราหมณ ทานทําดังนี้ ชือ่ วาไดทํากิจทีค่ วรทําแลว
ดวยวา ผูใดแสวงหาภิกษาโดยชอบแลว เลีย้ งมารดาและบิดาผูนั้นยอมไดบุญเปนอันมาก ฯ
[๗๑๔] พระผูม ีพระภาคผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแลว จึงได
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
บุคคลใดเลี้ยงมารดาและบิดาโดยชอบ เพราะการบํารุงมารดาและบิดา
นั่นแล บัณฑิตยอมสรรเสริญบุคคลนั้นในโลกนี้ทีเดียว บุคคลนั้นละ
ไปจากโลกนีแ้ ลวยอมบันเทิงในสวรรค ฯ
[๗๑๕] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว มาตุโปสกพราหมณไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดม ภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายดุจหงายภาชนะที่คว่ํา เปดของที่ปดไว
บอกทางแกคนหลงทาง สองประทีปในทีม่ ืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจะมองเห็นรูปได ขาแตทาน
พระโคดมขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอพระองค
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จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวนั นี้เปน
ตนไป ฯ
ภิกขกสูตรที่ ๑๐
[๗๑๖] สาวัตถีนิทาน ฯ
ครั้งนั้น ภิกขกพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ สนทนาปราศรัยกับ
พระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณที่ควรสวนขางหนึ่ง
ภิกขกพราหมณนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตทานพระโคดม
ผูเจริญ ขาพระองคเปนคนขอ พระองคก็เปนผูขอ ในความขอนี้ เราจะตางอะไรกัน ฯ
[๗๑๗] พระผูม ีพระภาคตรัสวา
บุคคลหาชื่อวาเปนภิกษุเพียงดวยการขอคนอื่นไม บุคคลสมาทานธรรม
เปนพิษ หาชื่อวาเปนภิกษุไดไม ผูใดในโลกนี้ละบุญและบาปเสียแลว
ประพฤติพรหมจรรยดวยการพิจารณา ผูนนั้ แลชื่อวาเปนภิกษุ ฯ
[๗๑๘] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว ภิกขกพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดมภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายภาชนะที่คว่ํา เปดของที่ปดไว บอกทาง
แกคนหลงทาง สองประทีปในที่มืดดวยหวังวา คนมีจักษุจักมองเห็นรูปได ขาแตทาน
พระโคดม ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระสงฆเปนสรณะตลอดชีวิต
ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป ฯ
สังครวสูตรที่ ๑๑
[๗๑๙] สาวัตถีนิทาน ฯ
สมัยนั้น สังครวพราหมณอาศัยอยูในกรุงสาวัตถี มีลัทธิถือความบริสุทธิ์ดวยน้าํ
ปรารถนาความบริสุทธิ์ดวยน้ํา ประพฤติการลงอาบน้ําชําระรางกายทั้งเวลาเย็นเวลาเชาเปนนิตย ฯ
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ครั้งนั้น ทานพระอานนทนุงแลวถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีใน
เวลาเชา ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีแลวกลับมาเวลาหลังอาหารเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๗๒๐] ทานพระอานนทนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
พระเจาขา สังครวพราหมณอาศัยอยูในกรุงสาวัตถี เขามีลัทธิถือความบริสุทธิ์ดวยน้าํ ปรารถนา
ความบริสุทธิ์ดวยน้ํา ประพฤติการลงอาบน้ําชําระรางกาย ทั้งเวลาเย็นเวลาเชาเปนนิตย
ขาพระองคขอโอกาส ขอพระผูมีพระภาคจงเสด็จไปหาสังครวพราหมณยังที่อยูอาศัย ดวยความ
อนุเคราะหเถิดพระเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดุษณีภาพ ฯ
ครั้งนั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปหาสังครว
พราหมณยังทีอ่ ยูอาศัย แลวประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว ฯ
[๗๒๑] ลําดับนั้น สังครวพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคแลวสนทนาปราศรัย
กับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสถามสังครวพราหมณ ซึ่งนั่งอยู ณ สวนขางหนึ่งวา ดูกรพราหมณ
เขาวา ทานไดชื่อวาถือความบริสุทธิ์ดวยน้าํ ปรารถนาความบริสุทธิ์ดวยน้ํา ทานถือการลงอาบน้ํา
ชําระรางกาย ทั้งเวลาเย็นเวลาเชาเปนนิตย จริงหรือ ฯ
สังครวพราหมณกราบทูลวา จริงเชนนั้น ทานพระโคดมผูเจริญ ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ทานเห็นอํานาจประโยชนอะไรจึงไดชอื่ วามีลัทธิถือความบริสุทธิ์
ดวยน้ํา ปรารถนาความบริสุทธิ์ดวยน้ํา ถือการลงอาบน้ําชําระรางกาย ทั้งเวลาเย็นเวลาเชา
เปนนิตย ฯ
ส. ทานพระโคดม บาปกรรมใดที่ขาพระองคทําในเวลากลางวัน ขาพระองคลอยบาป
กรรมนั้นเสียดวยการอาบน้ําในเวลาเย็น บาปกรรมใดที่ขา พระองคทําในเวลากลางคืน ขาพระองค
ลอยบาปกรรมนั้นเสียดวยการอาบน้ําในเวลาเชา ทานพระโคดม ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชน
นี้แหละ จึงไดชื่อวา มีลัทธิถือความบริสุทธิ์ดวยน้าํ ปรารถนาความบริสุทธิ์ดวยน้ํา ถือการลง
อาบน้ําชําระรางกาย ทั้งเวลาเย็นเวลาเชาเปนนิตย ฯ
[๗๒๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา
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ดูกรพราหมณ หวงน้ําคือธรรมมีศีลเปนทาไมขุน สัตบุรุษสรรเสริญ
ตอสัตบุรุษ เปนที่ที่บุคคลผูถึงเวทอาบแลว บุคคลผูมีตัวไมเปยก
เทานั้นจึงจะขามถึงฝงได ฯ
[๗๒๓] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว สังครวพราหมณไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดมภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายภาชนะที่คว่ํา เปดของที่ปดไว
บอกทางแกคนหลงทาง สองประทีปในทีม่ ืดดวยหวังวา คนมีจักษุจักมองเห็นรูปได ขาแตทาน
พระโคดม ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะขอพระองค
ทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวติ ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป ฯ
โขมทุสสสูตรที่ ๑๒
[๗๒๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมชื่อวา โขมทุสสะของเจาศากยะ ในแควน
สักกะ ฯ
ครั้งนั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลวทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาต
ยังโขมทุสสนิคม ฯ
สมัยนั้น พราหมณและคฤหบดีชาวโขมทุสสนิคม ประชุมกันอยูใ นสภา ดวยกรณียกิจ
บางอยาง และฝนกําลังตกอยูป ระปราย ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยังสภานั้น ฯ
พราหมณและคฤหบดีชาวโขมทุสสนิคม ไดเห็นพระผูมพี ระภาคเสด็จมาแตไกล ครัน้ แลว
ไดกลาวคํานี้วา คนพวกไหนชื่อวาสมณะโลน และคนพวกไหนรูจ ักธรรมของสภา ฯ
[๗๒๕] ครั้งนัน้ พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพราหมณและคฤหบดีชาวโขมทุสสนิค
ดวยพระคาถาวา
ในที่ใดไมมีคนสงบ ที่นั้นไมชื่อวาสภา คนเหลาใดไมกลาวธรรม
คนเหลานั้นไมชื่อวาคนสงบ คนสงบละราคะโทสะ และโมหะแลว
กลาวธรรมอยู ฯ
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[๗๒๖] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณและคฤหบดีชาวโขมทุสสนิคม
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดม
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เหมือนหงาย
ของที่คว่ํา เปดของที่ปดบอกทางใหแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืด ดวยหวังวาคนมี
จักษุจกั เห็นรูปฉะนั้น พวกขาพระองคเหลานี้ขอถึงทานพระโคดมผูเจริญกับพระธรรมและพระภิกษุ
สงฆเปนสรณะ ขอทานพระโคดมทรงจําพวกขาพระองควา เปนอุบาสกถึงพระรัตนตรัยวาเปน
สรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนีเ้ ปนตนไป ดังนี้ ฯ
จบอุบาสกวรรคที่ ๒
_____________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กสิสูตร ๒. อุทัยสูตร ๓. เทวหิตสูตร ๔. มหาศาลสูตร๕. มานัตถัทธสูตร
๖. ปจจนิกสูตร ๗. นวกรรมิกสูตร ๘. กัฏฐหารสูตร๙. มาตุโปสกสูตร ๑๐. ภิกขกสูตร
๑๑. สังครวสูตร ๑๒. โขมทุสสสูตร ฯ
จบพราหมณสังยุต
____________
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วังคีสสังยุต
นิกขันตสูตรที่ ๑
[๗๒๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง ทานพระวังคีสะ อยูที่อัคคาฬวเจดีย เขตเมืองอาฬวี กับทานพระนิโครธ
กัปปะผูเปนอุปชฌาย ก็สมัยนั้น ทานพระวังคีสะยังเปนภิกษุใหมบวชไดไมนาน ถูกละไวให
เฝาวิหาร ฯ
[๗๒๘] ครั้งนัน้ สตรีเปนอันมาก ประดับประดารางกายแลว เขาไปยังอาราม
เที่ยวดูที่อยูของพวกภิกษุ
ครั้งนั้นแล ความกระสันยอมบังเกิดขึ้น ความกําหนัดยอมรบกวนจิตของทานพระวังคีสะ
เพราะไดเห็นสตรีเหลานั้น ฯ
ลําดับนั้น ทานพระวังคีสะ มีความคิดดังนีว้ า ไมเปนลาภของเราหนอ ไมใชลาภของ
เราหนอ เราไดชั่วเสียแลวหนอ เราไมไดดีเสียแลวหนอ ที่เราเกิดความกระสัน ที่ความกําหนัด
รบกวนจิตเรา เหตุที่คนอื่นๆ จะพึงบรรเทาความกระสันแลวยังความยินดีใหบังเกิดขึ้นแกเรา
ในความกําหนัดที่บังเกิดขึน้ แลวนี้เราจะไดแตที่ไหน อยากระนั้นเลย เราพึงบรรเทาความกระสัน
เสียแลวยังความยินดีใหเกิดขึน้ แกตนดวยตนเองเถิด ฯ
[๗๒๙] ในกาลนั้นแล ทานพระวังคีสะบรรเทาความกระสันเสียแลว ยังความยินดีให
เกิดขึ้นแกตนเองแลว ไดภาษิตคาถาเหลานี้ในเวลานั้นวา
วิตกทั้งหลายเปนเหตุใหคะนอง (เกิดมา) แตฝายธรรมดําเหลานี้ ยอม
วิ่งเขามาสูเราผูออกจากเรือนบวช เปนผูไมมีเหยาเรือนแลว ฯ
บุตรของคนชั้นสูงทั้งหลาย ผูมีฝมืออันเชี่ยวชาญ ศึกษาดีแลว ทรงธนู
ไวมั่นคง พึงทําจํานวนคนทีไ่ มยอมหนีตั้งพันๆ ใหกระจัดกระจายไป
รอบดาน (ฉันใด)
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ถึงแมวาสตรีมากยิ่งกวานีจ้ ักมา สตรีเหลานั้นก็จักเบียดเบียนเรา ผูตั้งมั่น
แลวในธรรมของตนไมไดเลย (ฉันนัน้ )
เพราะวา เราไดฟงทางเปนทีไ่ ปสูพระนิพพานนี้ในทีเ่ ฉพาะพระพักตร
ของพระพุทธเจา ผูเปนเผาพันธุ พระอาทิตยแลวใจของเรายินดีแลวใน
ทางเปนที่ไปสูพ ระนิพพานนัน้ ฯ
แนะมารผูชวั่ ราย ถาทานจะเขามาหาเราผูอยูอยางนี้ แนะมฤตยุราช
เราจักทําโดยวิธีที่ทานจักไมเห็นแมซึ่งทางของเราไดเลย ดังนี้ ฯ
อรติสูตรที่ ๒
[๗๓๐] สมัยหนึ่ง ทานวังคีสะ อยูที่อัคคาฬวเจดีย เขตเมืองอาฬวีกับทานพระ
นิโครธกัปปะผูเปนอุปชฌาย โดยสมัยนั้นแล ทานพระนิโครธกัปปะกลับจากบิณฑบาตในเวลา
ปจฉาภัต ยอมเขาไปสูวิหาร ยอมออกในเวลาเย็นบางในวันรุงขึ้นหรือในเวลาภิกษาจารบาง ฯ
[๗๓๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ความกระสันยอมบังเกิดขึ้น ความกําหนัดยอมรบกวนจิต
ของทานพระวังคีสะ ลําดับนั้น ทานพระวังคีสะมีความคิดดังนีว้ าไมเปนลาภของเราหนอ ไมใช
ลาภของเราหนอ เราไดชวั่ เสียแลวหนอ เราไมไดดีเสียแลวหนอ ที่เราเกิดความกระสันขึ้นแลว
ที่ความกําหนัดรบกวนจิตเรา เราจะไดเหตุที่คนอื่นๆ จะพึงบรรเทาความกระสันแลวยังความ
ยินดีใหเกิดขึ้นแกเราในความกําหนัดที่เกิดขึ้นแลวนีแ้ ตที่ไหน อยากระนัน้ เลย เราพึงบรรเทา
ความกระสันแลว ยังความยินดีใหเกิดขึ้นแกตนดวยตนเองเถิด ฯ
[๗๓๒] ครั้งนัน้ แล ทานพระวังคีสะบรรเทาความกระสันแลว ยังความยินดี
ใหเกิดขึ้นแกตนดวยตนเอง ไดภาษิตคาถาเหลานี้ในเวลานั้นวา
บุคคลใดละความไมยนิ ดี (ในศาสนา) และความยินดี (ในกามคุณ
ทั้งหลาย) และวิตกอันอาศัยเรือนโดยประการทั้งปวงแลว ไมพึงทําปา
ใหญคือกิเลสในอารมณไหนๆ เปนผูไมมีปาคือกิเลส เปนผูไมนอมใจ
ไปแลว ผูนั้นแลชื่อวาเปนภิกษุ ฯ
รูปอยางใดอยางหนึ่งในโลกนี้ ที่ตั้งอยูบนแผนดินก็ดี ทั้งตัง้ อยูใน
เวหาสก็ดี ที่อยูในแผนดินก็ดี ยอมทรุดโทรม เปนของไมเที่ยง
ทั้งหมด บุคคลทั้งหลายผูสํานึกตน ยอมถึงความตกลงอยางนี้เที่ยวไป ฯ
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ชนทั้งหลายเปนผูติดแลว ในอุปธิทั้งหลายคือ ในรูปอันตนเห็นแลว
ในเสียงอันตนไดฟงแลว ในกลิ่นและรสอันตนไดกระทบแลว และใน
โผฏฐัพพารมณอันตนรูแ ลว ทานจงบรรเทาความพอใจในกามคุณ ๕
เหลานั้น เปนผูไมหวั่นไหวบุคคลใดไมตดิ อยูในกามคุณ ๕ เหลานั้น
บัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคลนัน้ วา เปนมุนี ฯ
วิตกของคนทัง้ หลายอาศัยปยรูปสาตรูป ๖๐ เปนอันมาก ตั้งลงแลว
โดยไมเปนธรรมในหมูปุถุชน บุคคลไมพึงถึงวังวนกิเลสในอารมณ
ไหนๆ และบุคคลผูไมพูดจาชั่วหยาบ จึงชือ่ วาเปนภิกษุ ฯ
บัณฑิตผูมีจิตตั้งมั่นแลวตลอดกาลนาน ผูไ มลวงโลก ผูมีปญญาแกกลา
ผูไมทะเยอทะยาน เปนมุนี ผูถ ึงบทอันระงับแลว อาศัยพระนิพพาน
เปนผูดับกิเลสไดแลว ยอมรอคอยกาล (เปนที่ปรินิพพาน) ดังนี้ ฯ
เปสลาติมัญญนาสูตรที่ ๓
[๗๓๓] สมัยหนึ่ง ทานพระวังคีสะอยูที่อัคคาฬวเจดีย เขตเมืองอาฬวี กับทานพระ
นิโครธกัปปะผูอุปชฌาย ก็โดยสมัยนัน้ แล ทานพระวังคีสะนึกดูหมิ่นภิกษุทั้งหลาย ผูมีศีลเปน
ที่รักเหลาอื่น ดวยปฏิภาณของตน ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะมีความคิดดังนี้วา ไมเปนลาภของเราหนอ ไมใชลาภของเรา
หนอ เราไดชวั่ เสียแลวหนอ เราไมไดดีเสียแลวหนอ ที่เราดูหมิ่นภิกษุทงั้ หลาย ผูมีศีลเปนที่
รักเหลาอื่น ดวยปฏิภาณของตน ดังนี้ ฯ
[๗๓๔] ครั้งนัน้ แล ทานพระวังคีสะยังความวิปฏิสารใหเกิดขึ้นแกตนดวยตนเองแลว
ไดภาษิตคาถาเหลานี้ในเวลานั้นวา
ดูกรทานผูเปนสาวกของพระโคดม ทานจงละมานะเสียทานจงละหนทาง
แหงมานะในโลกนี้เสีย อยาใหมีสวนเหลือได (เพราะ) หมูสัตวผูอัน
ความลบหลูทําใหมัวหมอง แลวยอมเปนผูม ีความเดือดรอนตลอดกาล
นาน สัตวทั้งหลายผูอันมานะกําจัดแลวยอมตกนรก ชนทั้งหลายผูอัน
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มานะกําจัดแลว เขาถึงนรกแลว ยอมเศราโศกสิ้นกาลนาน ภิกษุผู
ชํานะกิเลสดวยมรรคเปนผูปฏิบัติชอบ ยอมไมเศราโศกเลยในกาลไหนๆ
ยอมไดรับเกียรติคุณและความสุข บัณฑิตทั้งหลายยอมเรียกภิกษุผูเชน
นั้นวา เปนผูเห็นธรรม เพราะฉะนั้น ทานจงเปนผูไมมีกิเลสเพียงตะปู
เครื่องตรึงใจในโลกนี้ เปนผูม ีความเพียรจงละนิวรณทั้งหลายเสีย
เปนผูบริสุทธิ์ และละมานะอยาใหมีสว นเหลือแลว ทําที่สุดแหงกิเลส
ดวยวิชชา เปนผูสงบระงับ ดังนี้ ฯ
อานันทสูตรที่ ๔
[๗๓๕] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้นแล ในเวลาเชา ทานพระอานนทนงุ หมแลวถือบาตรและจีวร เขาไปเที่ยว
บิณฑบาตในพระนครสาวัตถี มีทานพระวังคีสะเปนปจฉาสมณะ ก็โดยสมัยนั้นแล ความกระสัน
ไดเกิดขึ้น ความกําหนัดยอมรบกวนจิตของทานพระวังคีสะ ฯ
[๗๓๖] ครั้งนัน้ แล ทานพระวังคีสะไดกลาวกะทานพระอานนทดว ยคาถาวา
ขาพเจาเรารอนเพราะกามราคะ จิตของขาพเจารุมรอน ขอทานจงบอก
วิธีเปนเครื่องดับราคะ เพื่ออนุเคราะหแกขา พเจาดวยเถิด ทานผูโคดม ฯ
ทานพระอานนทจึงกลาววา
[๗๓๗] จิตของทานรุมรอน เพราะสัญญาอันวิปลาส ทานจงละเวนนิมิตอัน
สวยงาม อันเปนที่ตั้งแหงราคะเสีย ทานจงเห็นสังขารทั้งหลาย โดย
ความเปนของแปรปรวน โดยเปนทุกขและอยาเห็นโดยความเปนตน
ทานจงดับราคะอันแรงกลาทานจงอยาถูกราคะเผาผลาญบอยๆ ทาน
จงเจริญจิตในอสุภกัมมัฏฐาน ใหเปนจิตมีอารมณเปนอันเดียวตั้งมั่น
ดวยดีเถิด ทานจงมีกายคตาสติ ทานจงเปนผูมากดวยความหนาย ทาน
จงเจริญความไมมีนิมิต และจงถอนมานานุสัยเสีย เพราะการรูเทาถึง
มานะ ทานจักเปนผูสงบระงับเที่ยวไป ดังนี้ ฯ
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สุภาษิตสูตรที่ ๕
[๗๓๘] สาวัตถีนิทาน ฯ
ในสมัยนัน้ แล พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระพุทธดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนวี้ า
ดูกรภิกษุทั้งหลาย วาจาอันประกอบดวยองค๔ เปนวาจาสุภาษิต ไมเปนวาจาทุพภาษิต เปนวาจา
ไมมีโทษ และเปนวาจาอันวิญูชนทั้งหลายไมติเตียน องค ๔ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมกลาวแตวาจาที่บคุ คลกลาวดีแลวอยางเดียว ไมกลาววาจาทีบ่ ุคคลกลาว
ชั่วแลว ๑ ยอมกลาวแตวาจาที่เปนธรรมอยางเดียว ไมกลาววาจาที่ไมเปนธรรม ๑ ยอมกลาว
แตวาจาอันเปนที่รักอยางเดียว ไมกลาววาจาอันไมเปนทีร่ ัก ๑ยอมกลาวแตวาจาจริงอยางเดียว ไม
กลาววาจาเท็จ ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย วาจาอันประกอบดวยองค ๔ เหลานี้แล เปนวาจาสุภาษิต
ไมเปนวาจาทุพภาษิต เปนวาจาไมมีโทษ และเปนวาจาอันวิญูชนทัง้ หลายไมติเตียน ฯ
[๗๓๙] พระผูมีพระภาค ผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนีจ้ บลงแลว จึง
ไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
สัตบุรุษทั้งหลาย ไดกลาววาจาสุภาษิตวาเปนที่หนึ่ง บุคคลพึงกลาววาจา
ที่เปนธรรม ไมพึงกลาววาจาที่ไมเปนธรรม เปนที่สอง บุคคลพึงกลาว
วาจาอันเปนทีร่ ัก ไมพึงกลาววาจาอันไมเปนที่รัก เปนทีส่ าม บุคคลพึง
กลาววาจาจริง ไมพึงกลาววาจาเท็จ เปนที่สี่ ดังนี้ ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลี
เฉพาะพระผูมีพระภาคแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค เนือ้ ความนี้ยอม
แจมแจงกะขาพระองค ขาแตพระสุคต เนือ้ ความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา เนื้อความนี้จงแจมแจงกะเธอเถิด วังคีสะ ฯ
[๗๔๐] ครั้งนัน้ แล ทานพระวังคีสะไดทูลสรรเสริญพระผูมีพระภาคดวยคาถาทั้งหลาย
อันสมควร ณ ที่เฉพาะพระพักตรวา
บุคคลพึงกลาวแตวาจาที่ไมเปนเหตุยังตนใหเดือดรอน และไมเปนเหตุ
เบียดเบียนผูอนื่ วาจานั้นแลเปนสุภาษิต บุคคลพึงกลาวแตวาจาอันเปน
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ที่รัก ที่ชนทั้งหลายชื่นชมแลว ไมถือเอาคําที่ชั่วชาทั้งหลาย กลาวแต
วาจาอันเปนทีร่ ักแกชนเหลาอื่น คําสัตยแล เปนวาจาไมตาย ธรรมนี้
เปนของมีมาแตเกากอน สัตบุรุษทั้งหลายเปนผูตั้งมั่นแลวในคําสัตย ที่
เปนอรรถและเปนธรรม พระพุทธเจาตรัสพระวาจาใด ซึง่ เปนวาจาเกษม
เพื่อใหถึงพระนิพพาน เพื่อทําที่สุดแหงทุกขพระวาจานั้นแลเปนสูง
สุดกวาวาจาทัง้ หลาย ดังนี้ ฯ
สารีปุตตสูตรที่ ๖
[๗๔๑] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ก็สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรชี้แจงใหภกิ ษุทั้งหลาย เห็นแจง สมาทาน อาจหาญ
ราเริง ดวยธรรมีกถา ดวยวาจาของชาวเมือง สละสลวย ไมมีโทษไมเคลื่อนคลาด อาจยัง
ผูฟงใหรูเนื้อความไดแจมแจง ฯ
สวนภิกษุเหลานั้นก็ทําธรรมนั้นใหเปนประโยชน ใสใจกําหนดดวยจิตทั้งปวง เงี่ยโสต
ลงฟงธรรม ฯ
[๗๔๒] ครั้งนัน้ แล ทานพระวังคีสะมีความคิดดังนีว้ า ทานพระสารีบุตรนี้ แนะนํา
ชักชวนภิกษุทงั้ หลายใหอาจหาญ รื่นเริงดวยธรรมีกถา ดวยวาจาของชาวเมือง สละสลวย ไมมี
โทษ ไมเคลื่อนคลาด อาจยังผูฟงใหรูเนื้อความไดแจมแจง ฯ
สวนภิกษุเหลานั้นเลา ก็ทําธรรมนั้นใหเปนประโยชน ใสใจกําหนดดวยจิตทั้งปวง
เงี่ยโสตลงฟงธรรม อยากระนั้นเลย เราควรสรรเสริญทานพระสารีบุตรดวยคาถาทั้งหลายอัน
สมควรในที่เฉพาะหนาเถิด ฯ
ลําดับนั้นแล ทานพระวังคีสะลุกจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่งแลว ประนม
อัญชลีเฉพาะทานพระสารีบุตรแลว ไดกลาวกะทานพระสารีบุตรดังนีว้ า ทานสารีบุตร เนื้อความ
นี้ยอมแจมแจงกะขาพเจา ทานสารีบุตร เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพเจา ฯ
ทานพระสารีบุตรกลาวกะทานพระวังคีสะวา เนื้อความนัน้ จงแจมแจงกะทานเถิด ทาน
วังคีสะ ฯ
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[๗๔๓] ครั้งนัน้ แล ทานพระวังคีสะไดสรรเสริญทานพระสารีบุตร ตอหนาดวยคาถา
ทั้งหลายอันสมควรวา
ทานสารีบุตรเปนนักปราชญ มีปญญาลึกซึ้ง ฉลาดในทางและมิใช
ทาง มีปญญามาก ยอมแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายแสดงโดยยอก็ได
แสดงโดยพิสดารก็ได เสียงของทานไพเราะดังกอง เหมือนเสียง
นกสาริกา ปฏิภาณเกิดขึ้นโดยไมรูสิ้นสุด เมื่อทานแสดงธรรมอยู ภิกษุ
ทั้งหลายยอมฟงเสียงอันไพเราะ เปนผูปลืม้ จิตยินดีดว ยเสียงอันเพราะ
นายินดี นาฟง เงี่ยโสตอยู ดังนี้ ฯ
ปวารณาสูตรที่ ๗
[๗๔๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับที่พระวิหารบุพพาราม ปราสาทของนางวิสาขา
ผูเปนมารดามิคารเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี กับพระภิกษุสงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป
ลวนเปนอรหันตทั้งหมด ฯ
ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเปนผูอันภิกษุสงฆแวดลอม ประทับนั่งในทีแ่ จง
เพื่อทรงปวารณาในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา ฯ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงตรวจดูเห็นภิกษุสงฆเปนผูนิ่งอยูแลว จึงรับสั่งกะภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอปวารณาเธอทั้งหลายเธอทัง้ หลายจะไมตเิ ตียน
กรรมไรๆ ที่เปนไปทางกายหรือทางวาจาของเราบางหรือ ฯ
[๗๔๕] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรลุกขึ้นจากอาสนะ ทํา
ผาหมเฉวียงบาขางหนึ่งแลว ประนมอัญชลีเฉพาะพระผูมีพระภาคแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลายติเตียนกรรมไรๆ อันเปนไปทางพระกายหรือทาง
พระวาจาของพระผูมีพระภาคไมไดเลยขาแตพระองคผูเจริญ เพราะวา พระผูมีพระภาคทรงยัง
ทางที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้นทรงยังทางที่ยังไมเกิดมิใหเกิดมี ทรงบอกทางที่ยังไมมีผูบอก เปนผู
ทรงรูทางทรงรูแจงทาง ทรงฉลาดในทาง ขาแตพระองคผูเจริญ สาวกทั้งหลายในบัดนี้เปนผู
เดินตามทาง บัดนี้แลขอปวารณาพระผูมีพระภาค พระผูม ีพระภาคจะไมทรงติเตียนกรรมไรๆ
อันเปนไปทางกายหรือทางวาจาของขาพระองคบางหรือ ฯ
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พระผูมีพระภาคตรัสวา สารีบุตร เราติเตียนกรรมไรๆ อันเปนไปทางกายหรือทางวาจา
ของเธอไมไดเลย สารีบุตร เธอเปนบัณฑิต สารีบุตร เธอเปนผูมีปญญามาก เปนผูมีปญ
 ญา
แนนหนา สารีบุตร เธอเปนผูมีปญญาชวนใหราเริงเปนผูมปี ญญาวองไว เปนผูมีปญญาหลัก
แหลม เปนผูมปี ญญาสยายกิเลสไดสารีบุตร โอรสพระองคใหญของพระเจาจักรพรรดิ ยอม
ยังจักรอันพระราชบิดาใหเปนไปแลว ใหเปนไปตามไดโดยชอบ ฉันใด สารีบุตร เธอก็ฉันนั้น
เหมือนกันยอมยังธรรมจักรอันยอดเยี่ยม อันเราใหเปนไปแลวใหเปนไปตามไดโดยชอบแทจริง ฯ
ทานพระสารีบุตรจึงกราบทูลอีกวา ขาแตพระองคผูเจริญ หากวาพระผูมีพระภาค ไมทรง
ติเตียนกรรมไรๆ อันเปนไปทางกาย หรือทางวาจาของขาพระองคไซร ขาแตพระองคผูเจริญ
ก็พระผูมีพระภาคจะไมทรงติเตียนกรรมไรๆ อันเปนไปทางกายหรือทางวาจาของภิกษุ ๕๐๐ รูป
เหลานี้บางหรือ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา สารีบุตร เราไมติเตียนกรรมไรๆ อันเปนไปทางกายหรือทาง
วาจา ของภิกษุ ๕๐๐ รูปแมเหลานี้ สารีบุตร เพราะบรรดาภิกษุ๕๐๐ รูปเหลานี้ ภิกษุ ๖๐ รูป
เปนผูไดวิชชา ๓ อีก ๖๐ รูป เปนผูไดอภิญญา ๖อีก ๖๐ รูป เปนผูไดอุภโตภาควิมุติ สวนที่
ยังเหลือเปนผูไ ดปญญาวิมุติ ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่งแลว ประนม
อัญชลีเฉพาะพระผูมีพระภาคแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วาขาแตพระผูมพี ระภาค
เนื้อความนีย้ อมแจมแจงกะขาพระองค ขาแตพระสุคตเนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา เนือ้ ความนั้นจงแจมแจงกะเธอเถิด วังคีสะ ฯ
[๗๔๖] ครั้งนัน้ แล ทานพระวังคีสะ ไดสรรเสริญพระผูมีพระภาคในที่เฉพาะพระพักตร
ดวยคาถาทั้งหลายอันสมควรวา
วันนี้เปนวันอุโบสถที่ ๑๕ ภิกษุ ๕๐๐ รูป มาประชุมกันแลว เพื่อความ
บริสุทธิ์ ลวนเปนผูตัดกิเลส เครื่องประกอบและเครื่องผูกไดแลว เปน
ผูไมมีความคับแคน เปนผูมภี พใหมสิ้นแลว เปนผูแสวงหาคุณอัน
ประเสริฐ พระเจาจักรพรรดิหอมลอมดวยอํามาตยเสด็จเลียบพระมหา
อาณาจักรนี้ ซึง่ มีสมุทรสาครปนขอบเขตโดยรอบ ฉันใด สาวกทั้งหลาย
ผูบรรลุไตรวิชชา ผูละมฤตยุราชเสียได ยอมนั่งหอมลอมพระผูมีพระภาค
ผูชํานะสงครามแลว เปนผูนาํ พวกอันหาผูน ําอื่นยิ่งกวาไมมี ฉันนั้น
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พระสาวกทั้งหมดเปนบุตรของพระผูมีพระภาค ผูชั่วชาไมมีในสมาคมนี้
ขาพระองคขอถวายบังคมพระผูมีพระภาค ผูหักลูกศร คือตัณหาเสียได
ผูเปนเผาพันธุ พระอาทิตย ดังนี้ ฯ
ปโรสหัสสสูตรที่ ๘
[๗๔๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี กับภิกษุสงฆหมูใหญ๑,๒๕๐ รูป ฯ
ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหภกิ ษุทั้งหลายเห็นแจง ใหสมาทาน
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาอันประกอบดวยนิพพาน ฯ
ฝายภิกษุเหลานั้น ไดทําธรรมนั้นใหสําเร็จประโยชน ใสใจกําหนดดวยจิตทั้งปวง
เงี่ยโสตลงฟงธรรม ฯ
[๗๔๘] ครั้งนัน้ แล ทานพระวังคีสะมีความคิดดังนีว้ า พระผูมีพระภาคนี้ทรงแนะนํา
ทรงชักชวนภิกษุทั้งหลายใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอันประกอบดวยนิพพาน ฝาย
ภิกษุเหลานั้น ก็ทําธรรมนั้นใหสําเร็จประโยชน ใสใจกําหนดดวยจิตทัง้ ปวง เงี่ยโสตลงฟงธรรม
นั้น อยากระนัน้ เลย เราควรจะสรรเสริญพระผูมีพระภาคในที่เฉพาะพระพักตร ดวยคาถาทั้งหลาย
อันสมควรเถิด ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่งแลว ประนม
อัญชลีเฉพาะพระผูมีพระภาคแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วาขาแตพระผูมพี ระภาค เนื้อ
ความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ขาแตพระสุคตเนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา เนือ้ ความนั่นจงแจมแจงกะเธอเถิด วังคีสะ ฯ
[๗๔๙] ครั้งนัน้ แล ทานพระวังคีสะไดกราบทูลสรรเสริญพระผูมีพระภาคในที่เฉพาะ
พระพักตร ดวยคาถาทั้งหลายอันสมควรวา
ภิกษุมากกวาพัน ยอมนั่งหอมลอมพระสุคตผูทรงแสดงธรรมอันปราศจาก
ธุลีคือพระนิพพาน ธรรมอันหาภัยแตไหนมิไดภกิ ษุทั้งหลายยอมฟง
ธรรมอันปราศจากมลทิน ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว พระ
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สัมพุทธเจาผูอันหมูภกิ ษุหอมลอมแลว ยอมงามจริงหนอ ขาแต
พระผูมีพระภาคพระองคเปนผูทรงนามวาพญาชางอันประเสริฐ เปน
พระฤาษีที่ ๗ แหงพระฤาษีทั้งหลาย เปนผูดุจมหาเมฆยังฝนใหตกใน
พระสาวก ขาแตพระองคผทู รงแกลวกลาใหญ วังคีสะสาวกของพระองค
ออกจากที่พกั กลางวันดวยความใครเพื่อเฝาพระศาสดา ขอถวายบังคม
พระบาท ดังนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา วังคีสะ คาถาเหลานี้เธอตรึกตรองไวกอนหรือๆ วาแจม
แจงกะเธอโดยฉับพลัน ฯ
ทานพระวังคีสะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ คาถาเหลานี้ ขาพระองคมิไดตรึกตรอง
ไวกอนเลย แตยอมแจมแจงกะขาพระองคโดยทันทีเทียวแล ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา วังคีสะ คาถาทั้งหลายที่เธอไมไดตรึกตรองไวในกาลกอน จงแจม
แจงกะเธอยิ่งกวาประมาณเถิด ฯ
[๗๕๐] ทานพระวังคีสะ ทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาควา ไดพระเจาขา แลว
ไดทูลสรรเสริญพระผูมีพระภาคดวยคาถาทั้งหลายซึ่งตนไมไดตรึกตรองไวในกาลกอน โดยยิ่งกวา
ประมาณวา
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใด ทรงครอบงําหนทางผิดตั้งรอยของมาร
เสียได ทรงทําลายกิเลสเครื่องตรึงใจเพียงดังตะปูทั้งหลายเสียไดเสด็จ
เที่ยวไป ทานทั้งหลายจงดูพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ผูทรงทํา
การแกเครื่องผูกเสียได ผูอันกิเลสอาศัยไมไดแลว ผูทรงจําแนกธรรม
เปนสวนๆพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใดไดทรงบอกทางมีอยางตางๆ
เพื่อเปนเครื่องขามโอฆะ เมื่อหนทางนัน้ ซึ่งเปนทางไมตาย อันพระ
สัมมาสัมพุทธเจานั้นตรัสบอกแลว พระสาวกทั้งหลายเปนผูเห็นธรรมไม
งอนแงน ตั้งมัน่ แลว พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใด ทรงทําความ
รุงเรืองแทงตลอดซึ่งธรรมแลว ไดทรงเห็นธรรมเปนที่กาวลวงทิฐิทั้งปวง
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ครั้นทรงทราบแลวและทรงกระทําให
แจง(ธรรมนั้น) แลว ไดทรงแสดงฐานะทั้ง ๑๐ อันเลิศ ความประมาท
อะไร ในธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลวดวยดีอยางนี้
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จักมีแกผูรูทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแล บุคคลพึงเปนผูไมประมาท นอมใจ
ศึกษาในพระศาสนาของพระผูมีพระภาคพระองคนั้นทุกเมื่อ ดังนี้ ฯ
โกณทัญญสูตรที่ ๙
[๗๕๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน อันเปนที่พระ
ราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระอัญญาโกณฑัญญะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับตอกาล
นานนักทีเดียว ครั้นแลวไดหมอบลงแทบพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา
จูบพระบาททัง้ สองของพระผูมีพระภาคดวยปากนวดฟนดวยมือทั้งสอง และประกาศชื่อวา ขาแต
พระผูมีพระภาค ขาพระองคชื่อวา โกณฑัญญะ ขาแตพระสุคต ขาพระองคชื่อวาโกณฑัญญะ
ดังนี้ ฯ
[๗๕๒] ครั้งนัน้ แล ทานพระวังคีสะมีความคิดดังนีว้ า ทานพระอัญญาโกณฑัญญะนี้
นานนักทีเดียวจึงไดเขาเฝาพระผูมีพระภาค ครั้นเขาเฝาแลว ไดหมอบลงแทบพระบาททั้งสอง
ของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา จูบพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคดวยปาก นวดฟนดวย
มือทั้งสอง และประกาศชื่อวาขาแตพระผูมพี ระภาค ขาพระองคชื่อวา โกณฑัญญะ ขาแต
พระสุคต ขาพระองคชื่อวา โกณฑัญญะ อยากระนั้นเลย เราพึงชมเชยทานพระอัญญาโกณฑัญญะ
ในที่เฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคดวยคาถาทั้งหลายตามสมควรเถิด ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะแลว ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาค
ประทับแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระผูมีพระภาค เนื้อความนีย้ อ มแจมแจง
กะขาพระองค ขาแตพระสุคต เนื้อความนีย้ อมแจมแจงกะขาพระองค ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา เนือ้ ความนั่นจงแจมแจงกะเธอเถิด วังคีสะดังนี้ ฯ
[๗๕๓] ครั้งนัน้ แล ทานพระวังคีสะไดชมเชยทานพระอัญญาโกณฑัญญะ เฉพาะพระ
พักตรพระผูมพี ระภาคดวยคาถาทั้งหลายอันสมควรวา
พระโกณฑัญญะเถระนี้ เปนผูตรัสรูตามพระพุทธองค เปนผูมีความเพียร
เครื่องกาวหนาอยางแรงกลา เปนผูไดธรรมเครื่องอยูเปนสุขทั้งหลาย
อันเกิดแตวเิ วกเนืองนิตย คุณอันใดอันพระสาวกผูทําตามคําสอนของ
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พระศาสดาพึงบรรลุ คุณอันนั้นทุกอยางอันพระโกณฑัญญะเถระนั้น
เปนผูไมประมาทศึกษาอยูบรรลุแลวโดยลําดับ พระโกณฑัญญะเถระ
เปนผูมีอานุภาพมาก เปนผูไดวิชชา ๓ เปนผูฉลาดในเจโตปริยญาณ
เปนทายาทของพระพุทธองค ไหวอยูซึ่งพระบาททั้งสองของพระศาสดา
ดังนี้ ฯ
โมคคัลลานสูตรที่ ๑๐
[๗๕๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับ ณ กาฬสิลา ขางภูเขาอิสิคิลิ เขตพระนคร
ราชคฤห พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ลวนเปนพระอรหันตทั้งหมด ฯ
ไดยินวา ทานพระมหาโมคคัลลานะตามพิจารณาจิตอันหลุดพนพิเศษ (จากกิเลส)
อันหาอุปธิมิได ของภิกษุเหลานั้นดวยจิตอยู ฯ
[๗๕๕] ครั้งนัน้ แล ทานพระวังคีสะมีความคิดดังนีว้ า พระผูมีพระภาคนี้แลประทับที่
กาฬสิลา ขางภูเขาอิสิคิลิ เขตกรุงราชคฤห พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป
ลวนเปนพระอรหันตทั้งหมด ทานพระมหาโมคคัลลานะก็ตามพิจารณาจิตอันหลุดพนพิเศษ (จาก
กิเลส) อันหาอุปธิมิไดของภิกษุเหลานั้นดวยจิตอยู อยากระนั้นเลย เราพึงชมเชยทานพระมหา
โมคคัลลานะเฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคดวยคาถาทั้งหลายอันสมควรเถิด ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่งประนมอัญชลี
ไปทางที่พระผูมีพระภาคประทับแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระผูมีพระภาค
เนื้อความนีย้ อมแจมแจงกะขาพระองค ขาแตพระสุคต เนือ้ ความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา เนื้อความนั่นจงแจมแจงกะเธอเถิด วังคีสะ ฯ
[๗๕๖] ครั้งนัน้ แล ทานพระวังคีสะ ไดชมเชยทานพระมหาโมคคัลลานะเฉพาะ
พระพักตรพระผูมีพระภาคดวยคาถาทั้งหลายอันสมควรวา
พระสาวกทั้งหลายผูสําเร็จไตรวิชชา ผูละมฤตยูเสียได ยอมนั่งหอมลอม
พระมุนี ผูถึงฝงแหงทุกข ซึ่งประทับนั่งอยูท ี่ขางแหงภูเขา พระมหา
โมคคัลลานะผูมีฤทธิ์มาก ยอมสอดสองพระสาวกเหลานั้นดวยจิต ตาม
พิจารณาจิตอันหลุดพนพิเศษแลว อันหาอุปธิมิไดของพระสาวกเหลานั้น
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อยู พระสาวกทั้งหลายยอมนั่งหอมลอมพระโคดม ผูเปนมุนี ซึ่ง
สมบูรณดวยพระคุณทั้งปวงอยางนี้ ผูถึงฝงแหงทุกข ผูประกอบดวย
พระคุณเปนอเนกประการ ดังนี้ ฯ
คัคคราสูตรที่ ๑๑
[๗๕๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาค ประทับอยูที่ริมฝงสระบัวชื่อวา คัคครา เขตนคร
จัมปา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป อุบาสกประมาณ ๗๐๐ คน และเทวดา
หลายพันองค ฯ
นัยวา พระผูมพี ระภาครุงเรืองลวงภิกษุ อุบาสกและเทวดาเหลานั้น ดวยพระวรรณะ
และดวยพระยศ ฯ
[๗๕๘] ครั้งนัน้ แล ทานพระวังคีสะ มีความคิดดังนีว้ า พระผูมีพระภาคนี้แล
ประทับอยูที่ฝง สระบัวชื่อวาคัคครา เขตนครจัมปา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป
อุบาสกประมาณ ๗๐๐ คน และเทวดาหลายพันองคนยั วา พระผูมีพระภาครุงเรืองลวงภิกษุ
อุบาสกและเทวดาเหลานั้น ดวยพระวรรณะและดวยพระยศ อยากระนัน้ เลย เราพึงชมเชย
พระผูมีพระภาค ณ ที่เฉพาะพระพักตร ดวยคาถาอันสมควรเถิด ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะ ลุกขึ้นจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนม
อัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคประทับอยูแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค
เนื้อความนีย้ อมแจมแจงกะขาพระองค ขาแตพระสุคต เนือ้ ความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา เนือ้ ความนั่นจงแจมแจงกะเธอเถิด วังคีสะ ฯ
[๗๕๙] ครั้งนัน้ แล ทานพระวังคีสะ ไดชมเชยพระผูมีพระภาค ณ ที่เฉพาะพระพักตร
ดวยคาถาอันสมควรวา
พระจันทรพระอาทิตยซึ่งปราศจากมลทิน ยอมแจมกระจางในทองฟา
ซึ่งปราศจากเมฆฝน ฉันใด ขาแตพระองคผูมีพระรัศมีซานออกแต
พระสรีรกาย ผูเปนมหามุนี พระองคยอมรุง เรืองลวงสรรพสัตวโลก
ดวยพระยศ ฉันนั้น ดังนี้ ฯ
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วังคีสสูตรที่ ๑๒
[๗๖๐] สมัยหนึ่ง ทานพระวังคีสะ อยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ก็สมัยนั้นแล ทานพระวังคีสะ เปนผูบรรลุพระอรหัตแลวไมนาน เสวยวิมุตติสุขอยู
ไดภาษิตคาถาเหลานี้ ในเวลานั้นวา
ในกาลกอน เราเปนผูมัวเมาดวยความเปนกวี ไดเทีย่ วไปแลว สูบาน
จากบาน สูเมืองจากเมือง ครั้นเราไดเห็นพระสัมพุทธเจา
ศรัทธาจึงบังเกิดขึ้นแกเรา พระสัมพุทธเจานั้นไดทรงแสดงธรรม
คือขันธ อายตนะ ธาตุแกเรา เราไดฟงธรรมของพระองคแลว
ก็บรรพชาเปนผูหาเรือนมิได พระมุนีไดตรัสรูพระโพธิญาณ เพื่อ
ประโยชนแกประชุมชนเปนอันมากแกภกิ ษุและภิกษุณที ั้งหลาย ผูไดถึง ได
เห็นนิยามธรรมการมาของเราในสํานักของพระพุทธเจาของเรา เปนการ
มาดีจริงหนอ วิชชา ๓ อันเราไดบรรลุแลวโดยลําดับ พระศาสนาของ
พระพุทธองคเราไดทําแลว เรายอมรูขันธสันดานอันเราเคยอยูในกาล
กอน ทิพจักษุญาณเราทําใหหมดจดแลว เราเปนผูสําเร็จไตรวิชชา บรรลุ
อิทธิวิธี ฉลาดในเจโตปริยญาณดังนี้ ฯ
จบวังคีสสังยุต
_______
รวมพระสูตรแหงวังคีสสังยุตมี ๑๒ สูตร คือ
นิกขันตสูตรที่ ๑ อรติสูตรที่ ๒ เปสลาติมัญญนาสูตรที่ ๓ อานันทสูตรที่ ๔ สุภาษิต
สูตรที่ ๕ สารีปุตตสูตรที่ ๖ ปวารณาสูตรที่ ๗ ปโรสหัสสสูตรที่ ๘ โกณฑัญญสูตรที่ ๙
โมคคัลลานสูตรที่ ๑๐ คัคคราสูตรที่ ๑๑ กับวังคีสสูตรครบ ๑๒ ฯ
__________
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วนสังยุต
วิเวกสูตรที่ ๑
[๗๖๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูใ นแนวปาแหงหนึ่ง ในแควนโกศล สมัยนั้นแล
ภิกษุรูปนั้น พักผอนกลางวัน ตรึกอกุศลวิตกลามกอิงอาศัยเรือน ฯ
[๗๖๒] ครั้งนัน้ เทวดาที่สิงอยูในปานั้น มีความเอ็นดูใครประโยชนแกภิกษุนั้น
หวังจะใหเธอสลดใจ จึงเขาไปหาแลวกลาวกะเธอดวยคาถาวา
ทานใครวิเวก จึงเขาปา สวนใจของทานแสซานไปภายนอก ทานเปนคน
จงกําจัดความพอใจในคนเสีย แตนนั้ ทานจักเปนผูมีความสุข ปราศจาก
ความกําหนัด ทานมีสติ ละความไมยนิ ดีเสียได เราเตือนใหทาน
ระลึกถึงธรรมของสัตบุรุษ ธุลีคือกิเลสประดุจบาดาลที่ขามไดยาก ไดแก
ความกําหนัดในกามอยาไดครอบงําทานเลย นกที่เปอนฝุน ยอมสลัดธุลี
ที่แปดเปอนใหตกไป ฉันใด ภิกษุผูมีเพียร มีสติยอมสลัดธุลีคือกิเลส
ที่แปดเปอนใหตกไป ฉันนัน้ ดังนี้
ลําดับนั้น ภิกษุนั้นเปนผูอันเทวดานัน้ เตือนใหสงั เวช ถึงซึ่งความสลดใจแลวแล ฯ
อุปฏฐานสูตรที่ ๒
[๗๖๓] สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งในแควนโกศล สมัยนั้น
แล ภิกษุรูปนัน้ ไปนอนหลับในที่พักกลางวัน ฯ
[๗๖๔] ครั้งนัน้ เทวดาที่สิงอยูในปานั้น มีความเอ็นดูใครประโยชนแกภิกษุรูปนั้น
หวังจะใหเธอสลดใจจึงเขาไปหาแลวไดกลาวกะเธอดวยคาถาวา
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ทานจงลุกขึ้นเถิดภิกษุ ทานจะตองการอะไรดวยความหลับ ทานผูเรารอน
ดวยกิเลส อันลูกศรคือตัณหาเสียบแทง ดิน้ รนอยู จะมัวหลับ
มีประโยชนอะไร ทานออกจากเรือนบวชดวยความเปนผูไมมีเรือน
ดวยศรัทธาใด ทานจงเพิ่มพูนศรัทธานั้นเถิด อยาไปสูอํานาจของความ
หลับเลย ฯ
[๗๖๕] คนเขลาหมกมุนอยูใ นกามารมณเหลาใด กามารมณเหลานัน้ ไมเที่ยง
ไมยั่งยืน ความหลับจะแผดเผาบรรพชิตผูพนแลว ผูไมเกี่ยวของใน
กามารมณซึ่งยังสัตวใหตดิ อยูไ ดอยางไร เพราะกําจัดฉันทราคะเสียได
และเพราะกาวลวงอวิชชาเสียได ญาณนั้นเปนของบริสุทธิ์อยางยิ่ง ไฉน
ความหลับจะแผดเผาบรรพชิตได ความหลับจะแผดเผาบรรพชิต ผูไมมีโศก
ไมมีความแคนใจ เพราะทําลายอวิชชาเสียดวยวิชชา และเพราะอาสวะ
สิ้นไปหมดแลวอยางไรได ความหลับจะแผดเผาบรรพชิตผูปรารภความ
เพียร ผูมีตนอันสงไปแลว ผูบ ากบั่นมั่นเปนนิตย ผูจํานงพระนิพพาน
อยูอยางไรได ฯ
กัสสปโคตตสูตรที่ ๓
[๗๖๖] สมัยหนึ่ง ทานพระกัสสปโคตร พํานักอยูใ นแนวปาแหงหนึ่งในแควนโกศล
สมัยนั้นแล ทานอยูในที่พักกลางวัน กลาวสอนนายพรานเนื้อคนหนึ่ง ฯ
[๗๖๗] ครั้งนัน้ เทวดาผูสิงอยูในปานั้น มีความเอ็นดูใครประโยชนแกทานพระ
กัสสปโคตร หวังจะใหทานสลดใจจึงเขาไปหา แลวไดกลาวกะทานดวยคาถาวา
ภิกษุผกู ลาวสอนนายพรานเนื้อซึ่งเที่ยวไปตามซอกเขาผูทรามปญญา ไมรู
เทาถึงการณ ในกาลอันไมควร ยอมปรากฏแกเราประดุจคนเขลา
เขาเปนคนพาล ถึงฟงธรรมอยูก็ไมเขาใจเนื้อความ แสงประทีปโพลงอยู
ก็ไมเห็น เมื่อทานกลาวธรรมอยู ยอมไมรูเนื้อความ ขาแตทาน
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กัสสป ถึงแมทานจักทรงประทีปอันโพลงตั้ง ๑๐ ดวง เขาก็จักไมเห็น
รูป เพราะจักษุ (คือญาณ) ของเขาไมมี ฯ
ลําดับนั้น ทานกัสสปโคตร ผูอันเทวดานั้นใหสังเวช ถึงซึ่งความสลดใจแลว ฯ
สัมพหุลสูตรที่ ๔
[๗๖๘] สมัยหนึ่ง ภิกษุมากดวยกัน พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งในแควนโกศล
ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานั้นอยูจาํ พรรษาถวนไตรมาสแลวหลีกไปสูจาริก ฯ
[๗๖๙] ครั้งนัน้ เทวดาผูสิงอยูในแนวปานัน้ เมื่อไมเห็นภิกษุเหลานั้นก็คร่ําครวญถึง
ไดกลาวคาถานี้ในเวลานั้นวา
ความสนิทสนมยอมปรากฏประดุจความไมยินดีเพราะเห็นภิกษุเปน
อันมากในอาสนะอันสงัด ทานเหลานั้น เปนพหุสูตมีถอ ยคําไพเราะ
ทานเปนสาวกของพระโคดม ไปที่ไหนกันเสียแลว ฯ
[๗๗๐] เมื่อเทวดานัน้ กลาวอยางนี้แลว เทวดาอีกองคหนึ่งไดกลาวกะเทวดานัน้ ดวย
คาถาวา
ภิกษุทั้งหลายเปนผูไมอาลัยที่อยู เที่ยวไปเปนหมูประดุจวานร ไปสู
แควนมคธและโกศล บางพวกก็บายหนาไปสูแควนวัชชี ฯ
อานันทสูตรที่ ๕
[๗๗๑] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนท พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งในแควนโกศล
สมัยนั้นแล ทานพระอานนท เปนผูมากไปดวยการรับแขกฝายคฤหัสถเกินเวลาอยู ฯ
[๗๗๒] ครั้งนัน้ แล เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น มีความเอ็นดู ใครประโยชนแกทาน
พระอานนท ใครจะใหทานสังเวชจึงเขาไปหาถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวกะทานดวยคาถาวา
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ทานเขาไปสูที่รกคือโคนตนไมแลว จงใสใจถึงพระนิพพาน โคตมะ
ทานจงเพงฌาน อยาประมาท ถอยคําที่สนทนาของทานจักทําอะไรได ฯ
ลําดับนั้น ทานพระอานนท เปนผูอันเทวดานั้นใหสังเวชถึงซึ่งความ
สลดใจแลวแล ฯ
อนุรุทธสูตรที่ ๖
[๗๗๓] สมัยหนึ่ง ทานพระอนุรุทธพํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งในแควนโกศล ฯ
[๗๗๔] ครั้งนัน้ แล เทวดาชัน้ ดาวดึงสองคหนึ่งชื่อชาลิ นีเปนภรรยาเกาของ
ทานพระอนุรทุ ธ เขาไปหาทานถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวกะทานดวยคาถาวา
ทานจงตั้งจิตของทานไวในหมูทวยเทพชั้นดาวดึงส ซึ่งพรั่งพรอมดวย
อารมณอันนาใครทั้งปวง ทีท่ านเคยอยูใ นกาลกอนทานจะเปนผูอันหมู
เทวดาแวดลอมเปนบริวาร ยอมงดงาม ฯ
[๗๗๕] อ. เหลานางเทพกัลยาผูมีคติอันทราม ดํารงมั่นอยูในกายของตน
สัตวทั้งหลายเหลานั้น แมเปนผูมีคติอันทรามก็ถูกนางเทพกัลยา
ปรารถนา ฯ
[๗๗๖] ท. เหลาสัตวผูไมไดเห็นที่อยูอนั เปนที่นาเพลิดเพลินของนรเทพชั้น
ไตรทศ ผูมียศ ก็ชื่อวาไมรูจกั ความสุข ฯ
[๗๗๗] อ. ดูกรเทวดาผูเขลา ทานไมรูแจงตามคําของพระอรหันตวา
สังขารทั้งปวงไมเที่ยง มีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเปนธรรมดา บังเกิดขึน้
แลวยอมเสื่อมไป การเขาไประงับสังขารเหลานั้นเสียไดเปนสุข บัดนี้
การอยูครอบครองของเราไมมีอีกตอไป ตัณหาประดุจดังวาขายในหมู
เทพของเราก็ไมมีสงสารคือชาติสิ้นไปแลว บัดนีภ้ พใหม ไมมีอีก
ตอไป ฯ
นาคทัตตสูตรที่ ๗
[๗๗๘] สมัยหนึ่ง ทานพระนาคทัตตะ พํานักอยูใ นแนวปาแหงหนึ่งในแควนโกศล
สมัยนั้นแล ทานพระนาคทัตตะเขาไปสูบานแตเชาตรูและกลับมาหลังเที่ยง ฯ
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[๗๗๙] ครั้งนัน้ แล เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น มีความเอ็นดู ใครประโยชนแกทาน
พระนาคทัตตะ ใครจะใหทานสังเวช จึงเขาไปหาถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวกะทานดวย
คาถาวา
ทานนาคทัตตะ ทานเขาไปแลวในกาลและกลับมาในกลางวัน(ทาน)
มีปรกติเที่ยวไปเกินเวลา คลุกคลีกับคฤหัสถ พลอยรวมสุขรวมทุกข
กับเขา เรายอมกลัวพระนาคทัตตะ ผูคะนองสิ้นดี และพัวพันในสกุล
ทั้งหลาย ทานอยาไปสูอํานาจของมัจจุราชผูมีกําลัง ผูกระทําซึ่งที่สุดเลย ฯ
ลําดับนั้น ทานพระนาคทัตตะ เปนผูอันเทวดานั้นใหสังเวชถึงซึ่งความสลดใจแลวแล ฯ
กุลฆรณีสูตรที่ ๘
[๗๘๐] สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในราวปาแหงหนึ่งในแควนโกศล
สมัยนั้นแล ภิกษุนั้นไปอยูคลุกคลีในสกุลแหงหนึ่งเกินเวลา ฯ
[๗๘๑] ครั้งนัน้ แล เทวดาผูสิงอยูในราวปานั้น มีความเอ็นดูใครประโยชนแกภิกษุนั้น
ใครจะใหเธอสังเวช จึงเนรมิตเพศแหงหญิงแมเรือนในตระกูลนั้นเขาไปหาถึงที่อยู
ครั้นแลวไดกลาวกะภิกษุนนั้ ดวยคาถาวา
ชนทั้งหลาย ยอมประชุมสนทนากันที่ฝงแมน้ําในโรงทีพ่ ัก ในสภา และ
ในถนน สวนเราและทานเปนดังรือ ฯ
[๗๘๒] แทจริงเสียงที่เปนขาศึกมีมากอันทานผูมีตบะ พึงอดทน ไมพึงเกอเขิน
เพราะเหตุนั้น เพราะสัตวหาไดเศราหมองดวยเหตุนั้นไม แตผูใด
มักสะดุงเพราะเสียงประดุจเนื้อทรายในปา นักปราชญกลาวผูนั้นวา
มีจิตเบา วัตรของเขายอมไมสมบูรณ ฯ
วัชชีปุตตสูตรที่ ๙
[๗๘๓] สมัยหนึ่ง ภิกษุวัชชีบตุ รรูปหนึ่ง พํานักอยูใ นแนวปาแหงหนึ่งใกลเมืองเวสาลี
สมัยนั้นแล วาระแหงมหรสพตลอดราตรีทั้งปวงยอมมีในเมืองเวสาลี ฯ
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[๗๘๔] ครั้งนัน้ แล ภิกษุนนั้ ไดฟงเสียงกึกกองแหงดนตรี อันบุคคลตีและบรรเลงแลว
ในเมืองเวสาลี คร่ําครวญอยู ไดภาษิตคาถานี้ในเวลานั้นวา
เราเปนคนๆ เดียวอยูในปา ประดุจทอนไมที่เขาทิ้งแลวในปา ฉะนั้น
ใครจะเปนผูลามกกวาเราในราตรีเชนนี้หนอ ฯ
[๗๘๕] ลําดับนั้น เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น มีความเอ็นดู ใครประโยชนแกเธอ
ใครจะยังเธอใหสลดจึงเขาไปหาจนถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวกะเธอดวยคาถาวา
ทานเปนคนๆ เดียวเทานัน้ อยูใ นปา ประดุจทอนไมที่เขาทิง้ แลวในปา
ฉะนั้น เทวดาและมนุษยทั้งหลายเปนอันมากยอมรักทาน ประดุจ
สัตวนรกรักผูท ี่จะไปสวรรค ฉะนั้น ฯ
ลําดับนั้นแล ภิกษุนั้นเปนผูอนั เทวดาใหสังเวชถึงซึ่งความสลดแลวแล ฯ
สัชฌายสูตรที่ ๑๐
[๗๘๖] สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในปาแหงหนึ่งในแควนโกศล สมัยนั้น
ภิกษุนั้น นัยวาเมื่อกอนเปนผูม ากไปดวยการสาธยายเกินเวลาอยู สมัยตอมา เธอเปนผูขวน
ขวายนอยเปนผูนิ่ง ยังกาลใหลวงไป ฯ
[๗๘๗] ครั้งนัน้ แล เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น ไมไดฟง ธรรมของเธอ จึงเขาไปหา
ถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวกะเธอดวยคาถาวา
ภิกษุ ทานอยูรว มกับภิกษุทั้งหลาย ยอมไมสาธยายบทแหง พระธรรม
เพราะเหตุไร บุคคลฟงธรรมแลวยอมไดความเลื่อมใส ผูกลาวธรรม
ยอมไดรับความสรรเสริญในทิฏฐธรรมเทียว ฯ
[๗๘๘] ภิ. ความพอใจในบทแหงพระธรรมไดมีแลวในกาลกอน จนถึงกาลที่
เรามารวมดวยวิราคะและเพราะเรามารวมดวยวิราคะแลว สัตบุรุษ
ทั้งหลายรูทั่วถึง รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ อยางใดอยาง
หนึ่งแลว ไดกลาวการเสียสละ(อารมณนนั้ ๆ) เสีย ฯ
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อโยนิโสมนสิการสูตรที่ ๑๑
[๗๘๙] สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งในแควนโกศล สมัย
นั้นแล เธอไปที่พักในกลางวัน ตรึกอกุศลวิตกอันลามกคือกามวิตกพยาบาทวิตก และ
วิหิงสาวิตก ฯ
[๗๙๐] ครั้งนัน้ แล เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น มีความเอ็นดู ใครประโยชน แก
ภิกษุนั้น หวังจะใหภกิ ษุนั้นสังเวช จึงเขาไปหาถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวกะภิกษุนนั้
ดวยคาถาวา
ทานถูกวิตกกิน เพราะมนสิการไมแยบคาย ทานจงละมนสิการไม
แยบคายเสีย และจงใครครวญโดยแยบคาย ทานปรารภพระศาสดา
พระธรรม พระสงฆ และศีลของตนแลวจะบรรลุความปราโมทย ปติ
และสุขโดยไมตองสงสัย แตนั้นทานจักเปนผูมากดวยความปราโมทย
จักกระทําที่สุดแหงทุกขได ฯ
ลําดับนั้นแล ภิกษุนั้น เปนผูอนั เทวดานั้นใหสังเวชถึงซึ่งความสลดใจแลวแล ฯ
มัชฌันติกสูตรที่ ๑๒
[๗๙๑] สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งในแควนโกศล ฯ
[๗๙๒] ครั้งนัน้ แล เทวดาผูสิงอยูในปานัน้ เขาไปหาถึงที่อยู ครั้น
แลวไดภาษิตคาถาเหลานี้ในสํานักของภิกษุนั้นวา
ในกาลกําลังเที่ยงวัน เมื่อนกทั้งหลายจับเจาแลว ภัยนั้นยอมปรากฏแก
เรา ประดุจปาใหญสงเสียงอยู ฯ
ภิ. ในกาลกําลังเที่ยง เมื่อนกทั้งหลายจับเจาแลว ความยินดีนั้นยอมปรากฏ
แกเรา ประดุจปาใหญสงเสียงอยู ฉะนัน้ ฯ
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ปากตินทริยสูตรที่ ๑๓
[๗๙๓] สมัยหนึ่ง ภิกษุมากดวยกัน พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งในแควนโกศล
ลวนเปนผูฟุงซาน เหอเหิม ขี้โอ ปากกลา พูดเหลวไหลมีสติฟนเฟอน ไมรูสึกตน ไม
หนักแนน จิตไมมั่นคง มีอินทรียอันเปดเผย ฯ
[๗๙๔] ครั้งนัน้ แล เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น มีความเอ็นดู ใครประโยชนแกภกิ ษุเหลานั้น
หวังจะใหพวกเธอสังเวชจึงเขาไปหาถึงทีอ่ ยู ครั้นแลวไดกลาวกะพวกเธอดวยคาถาวา
ภิกษุทั้งหลายผูเปนสาวก ของพระสมณโคดมในกาลกอน มีปกติเปนอยู
งาย ไมมักได แสวงหาบิณฑบาต [ตามได] ไมมักไดแสวงหาเสนาสนะ
[ตามได] ทานเหลานั้นรูความไมเที่ยงในโลกแลว ไดกระทําที่สุดแหง
ทุกขแลว [สวนพวกทาน] ทําตนใหเปนผูเลี้ยงยาก ประดุจผูเอาเปรียบ
ชาวบานในบาน กินแลวๆ ก็นอนหมกมุนอยูในเรือนของคนอื่น เรา
ขอกระทําอัญชลีแกพระสงฆแลวขอกลาวถึงภิกษุที่ควรกลาวบางพวก
ในพระศาสนานี้ ทานเหลานัน้ ถูกเขาทอดทิง้ หาที่พึ่งมิได เหมือนอยาง
คนที่ตายแลว ถูกเขาทอดทิ้งไวในปาชา ฉะนั้น เรากลาวหมายถึงภิกษุ
จําพวกที่เปนผูป ระมาทอยู แตทานเหลาใดเปนผูไมประมาทอยู เราขอ
กระทําการนอบนอมแกทานเหลานั้น ฯ
ลําดับนั้นแล ภิกษุเหลานั้นเปนผูอันเทวดานัน้ ใหสังเวชถึงซึ่งความสลดใจแลวแล ฯ
ปทุมปุบผสูตรที่ ๑๔
[๗๙๕] สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งในแควนโกศล สมัย
นั้นแล ภิกษุนนั้ กลับจากบิณฑบาตภายหลังเวลาฉัน ลงสูสระโบกขรณีแลวสูดดมดอกปทุม ฯ
[๗๙๖] ครั้งนัน้ แล เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น มีความเอ็นดู ใครประโยชนแกภกิ ษุ
นั้น หวังจะใหเธอสลด จึงเขาไปหาถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวกะเธอดวยคาถาวา
ทานสูดดมดอกไมที่เกิดในน้าํ ซึ่งใครๆ ไมไดใหแลว นีเ้ ปนองคอันหนึ่ง
แหงความเปนขะโมย ทานผูน ิรทุกข ทานเปนผูขะโมยกลิ่น ฯ
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[๗๙๗] ภิ. เราไมไดนําไป เราไมไดหกั เราดมดอกไมทเี่ กิดในน้ําหางๆ เมื่อ
เปนเชนนี้ทานจะเรียกวาเปนผูขะโมยกลิ่นดวยเหตุดังรือ สวนบุคคลที่
ขุดเงาบัว หักดอกบัวบุณฑริกเปนผูมีการงานอันเกลื่อนกลนอยางนี้
ไฉนทานจึงไมเรียกเขาวาเปนขะโมย ฯ
[๗๙๘] เท. บุรษุ ผูมีบาปหนา แปดเปอนดวยราคาทิกิเลสเกินเหตุเราไมพดู ถึง
คนนั้น แตเราควรจะกลาวกะทาน บาปประมาณเทาปลายขนทราย ยอม
ปรากฏประดุจเทากอนเมฆในนภากาศแกบุรุษผูไมมีกิเลส ดังวาเนิน ผู
มักแสวงหาไตรสิกขาอันสะอาดเปนนิจ ฯ
[๗๙๙] ภิ. ดูกอ นเทวดา ทานรูจักเราแนละ และทานเอ็นดูเราดูกอนเทวดา ทาน
เห็นกรรมเชนนี้ในกาลใด ทานพึงกลาวอีก[ในกาลนั้น] เถิด ฯ
[๘๐๐] เราไมไดอาศัยทานเปนอยูเลย และเราไมไดมีความเจริญ เพราะทาน
ดูกอนภิกษุ ทานพึงไปสุคติไดดวยกรรมทีท่ านพึงรู ฯ
ลําดับนั้นแล ภิกษุนั้นเปนผูอนั เทวดานั้นใหสลด ถึงซึ่งความสังเวชแลวแล ฯ
วนสังยุต จบบริบูรณ
__________
รวมพระสูตรแหงวนสังยุต มี ๑๔ สูตร คือ
วิเวกสูตรที่ ๑ อุปฏฐานสูตรที่ ๒ กัสสปโคตตสูตรที่ ๓ สัมพหุลสูตรที่ ๔ อานันทสูตร
ที่ ๕ อนุรุทธสูตรที่ ๖ นาคทัตตสูตรที่ ๗ กุลฆรณีสูตรที่ ๘ วัชชีปุตตสูตรที่ ๙ สัชฌายสูตร
ที่ ๑๐ อโยนิโสมนสิการสูตรที่ ๑๑ มัชฌันติกสูตรที่ ๑๒ปากตินทริยสูตรที่ ๑๓ กับปทุมปุบผสูตร
ครบ ๑๔ ฯ
____________
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ยักขสังยุต
อินทกสูตรที่ ๑
[๘๐๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูบนภูเขาอินทกูฏ ซึ่งอินทกยักษ ครอบครอง เขต
กรุงราชคฤห ฯ
[๘๐๒] ครั้งนัน้ แล อินทกยักษเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวได
กราบทูลดวยคาถาวา
"[ถา] ทานผูรูทั้งหลายกลาววา รูปหาใชชพี ไม สัตวนจี้ ะประสพ
รางกายนี้ไดอยางไรหนอ กระดูกและกอนเนื้อ จะมาแตไหน สัตวนจี้ ะ
ติดอยูในครรภไดอยางไร"
[๘๐๓] พระผูม ีพระภาคตรัสวา "รูปนี้เปนกลละกอนจากกลละเปนอัพพุทะ
จากอัพพุทะเกิดเปนเปสิ จากเปสิเกิดเปนฆนะจากฆนะเกิดเปน ๕ ปุม
(ปญจสาขา) ตอจากนั้น มีผมขนและเล็บ (เปนตน) เกิดขึน้ มารดา
ของสัตวในครรภบริโภคขาวน้ําโภชนาหารอยางใด สัตวผูอยูในครรภ
มารดา ก็ยังอัตภาพใหเปนไปดวยอาหารอยางนั้นในครรภนั้น" ฯ
สักกสูตรที่ ๒
[๘๐๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูบนภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห ฯ
[๘๐๕] ครั้งนัน้ แล ยักษมีชื่อวาสักกะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว
ไดกราบทูลดวยคาถาวา
"การสั่งสอนคนอื่นนั้น ไมเหมาะแกสมณะเชนทาน ผูละกิเลสได
ทั้งหมด ผูพนจากไตรภพ"
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[๘๐๖] พระผูม ีพระภาคตรัสวา "ดูกรสักกะ ธรรมเครื่องอยูรวมกัน ยอมเกิด
ดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง คนมีปญญาไมควรที่จะไหวตามเหตุนั้นดวยใจ
ถาคนมีใจผองใสแลวสั่งสอนคนอื่นบุคคลนั้นยอมไมเปนผูพัวพันดวย
เหตุนั้น นอกจากจะอนุเคราะหเอ็นดู" ฯ
สูจิโลมสูตรที่ ๓
[๘๐๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับบนเตียงชนิดมีเทาตรึงติดกับแมแคร อัน
เปนที่ครอบครองของสูจิโลมยักษ เขตบานคยา ฯ
สมัยนั้นแล ยักษชื่อขระและยักษชื่อสูจิโลมะเดินผานเขาไปไมไกลพระผูมีพระภาค ฯ
ครั้งนั้นแล ยักษชื่อขระไดพดู กับสูจิโลมยักษวา
นั่นสมณะ ฯ
นั่นไมใชสมณะ เปนสมณะนอย แตจะเปนสมณะหรือสมณะนอยเราพอจะรูได ฯ
[๘๐๘] ครั้งนัน้ แล สูจิโลมยักษไดเขาไปใกลพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ ครั้นแลว
ไดเขาไปเหนีย่ วพระกายของพระองค ฯ
พระผูมีพระภาคทรงกระเถิบถอยพระกายไปเล็กนอย ฯ
ครั้งนั้นแล สูจโิ ลมยักษไดถามพระผูมีพระภาควา ทานกลัวเราไหมสมณะ ฯ
อาวุโส เราไมกลัวทานเลย แตสัมผัสของทานเลวทราม ฯ
สมณะ เราจักถามปญหากะทาน ถาทานไมกลาวแกแกเรา เราจักทําจิตของทานให
พลุงพลาน หรือจักฉีกหัวใจของทาน หรือจักจับที่เทาแลวเหวี่ยงไปฝงโนนแหงแมนา้ํ คงคา ฯ
อาวุโส เราไมเห็นใครเลยในโลก ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส ัตวพรอม
ทั้งสมณะ พราหมณ เทวดาและมนุษย ที่จะพึงทําจิตของเราใหพลุงพลาน หรือฉีกหัวใจเรา
หรือจับเราที่เทาแลวเหวีย่ งไปฝงโนนแหงแมน้ําคงคาได อาวุโส เอาเถอะ ทานจงถามตามที่ทาน
จํานงเถิด ฯ
[๘๐๙] สูจิโลมยักษ จึงถามวา
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ราคะแลโทสะ มีอะไรเปนเหตุความไมยนิ ดี ความยินดี และความ
สยดสยอง เกิดแตอะไรความตรึกในใจเกิดแตอะไรแลวดักจิตไวได
เหมือนพวกเด็กดักกา ฉะนัน้ ฯ
[๘๑๐] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ราคะแลโทสะมีอัตภาพนี้เปนเหตุ ความไมยินดี ความยินดี และความ
สยดสยองเกิดแตอัตภาพนี้ ความตรึกในใจเกิดแตอัตภาพนี้แลว ดักจิต
ไวไดเหมือนพวกเด็กดักกา ฉะนั้น ฯ
อกุศลวิตกเปนอันมาก เกิดแตความเยื่อใยคือตัณหา เกิดขึน้ ในตน
แลวแผซานไปในวัตถุกามทั้งหลาย เหมือนยานไทร เกิดแตลําตน
ไทรแลวแผซานไปในปา ฉะนั้น ฯ
ชนเหลาใดยอมรู อัตภาพนั้นวาเกิดแตสิ่งใด ชนเหลานัน้ ยอมบรรเทา
เหตุเกิดนั้นเสียได ดูกรยักษ ทานจงฟง ชนเหลานั้นยอมขามหวง
กิเลสนี้ ซึ่งขามไดยาก และไมเคยขามเพื่อความไมมีภพอีกตอไป ฯ
มณิภัททสูตรที่ ๔
[๘๑๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่เจดียชื่อมณิมาฬกะ อันเปนที่ครอบครอง
ของยักษชื่อมณีภัท ในแควนมคธ ฯ
[๘๑๒] ครั้งนัน้ แล ยักษชื่อมณิภัททะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว
ไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ความเจริญยอมมีแกคนมีสติทุกเมื่อ คนมีสติยอมไดความสุข ความดี
ยอมมีแกคนมีสติเปนนิตย และคนมีสติยอมหลุดพนจากเวร ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา
ความเจริญยอมมีแกคนมีสติทุกเมื่อ คนมีสติยอมไดความสุข ความดี
ยอมมีแกคนมีสติเปนนิตย แตคนมีสติยังไมหลุดพนจากเวร ฯ
[๘๑๓] แตผูใดมีใจยินดีในความไมเบียดเบียนตลอดวันและคืนทั้งหมด และ
เปนผูมีสวนแหงเมตตาในสรรพสัตว ผูนั้นยอมไมมีเวรกับใครๆ ฯ
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สานุสูตรที่ ๕
[๘๑๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตเมืองสาวัตถี ฯ
สมัยนั้นแล บุตรของอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อสานุ ถูกยักษเขาสิง ฯ
[๘๑๕] ครั้งนัน้ แล อุบาสิกานั้นไดปริเวทนาการกลาวคาถาเหลานี้ในเวลานั้น
วาฉันไดสดับตอพระอรหันตทั้งหลายวา ชนเหลาใดเขาอยูอุโบสถอัน
ประกอบดวยองค ๘ ประการดวยดี ตลอดดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ และที่ ๘
แหงปกษ ทั้งตลอดปาริหาริกปกษ ประพฤติพรหมจรรยอยู ยักษ
ทั้งหลายยอมไมเลนกับชนเหลานั้นบัดนี้ ฉันเห็นในวันนี้ ยักษเลน
กับสามเณรสานุ ฯ
[๘๑๖] ยักษกลาววา
ทานไดสดับตอพระอรหันตทั้งหลายวา ชนเหลาใดเขาอยูอุโบสถอัน
ประกอบดวยองค ๘ ประการ ตลอดดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ และที่ ๘ แหง
ปกษ ทั้งตลอดปาริหาริกปกษ ประพฤติพรหมจรรยอยู ยักษทั้งหลาย
ยอมไมเลนกับชนเหลานั้น เปนการชอบ ทานพึงบอกสานุผูฟนขึ้นแลว
วา ยักษสั่งคํานี้ไววาทานอยาไดกระทํากรรมอันลามกทั้งในที่แจงและ
ที่ลับ ถาทานจักกระทําหรือกําลังกระทํากรรมอันลามกไซร ถึงทานจะ
เหาะหนีไปก็ไมพนจากทุกข ฯ
[๘๑๗] สามเณรสานุฟนขึน้ แลวกลาววา
โยม ญาติ และมิตรทั้งหลายยอมรองไหถึงคนที่ตายแลว หรือยังเปนอยู
แตหายไป โยมยังเห็นฉันเปนอยู ไฉนเหตุไรโยมจึงรองไหถึงฉัน ฯ
[๘๑๘] อุบาสิกากลาววา
ลูกเอย ญาติและมิตรทั้งหลายยอมรองไหถึงคนที่ตายแลวหรือยังเปนอยู
แตหายไป แตคนใดละกามทั้งหลายแลวจะกลับมาในกามนี้อีก ลูกรัก
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ญาติและมิตรทั้งหลายยอมรองไหถึงคนนัน้ เพราะเขาเปนอยูตอไปอีกก็
เหมือนตายแลว แนพอเรายกทานขึ้นจากเถารึงที่ยังรอนระอุแลว
ทานอยากจะตกลงไปสูเถารึงอีก แนพอ เรายกทานขึน้ จากเหวแลว
ทานอยากจะตกลงไปสูเหวอีก เราจะโพนทะนาแกใครเลาวา ขอทานจง
ชวยกัน ขอความเจริญจงมีแกทา น ประดุจสิ่งของที่ขนออกแลวจาก
เรือนที่ไฟไหม แตทานอยากจะเผามันเสียอีก ฯ
ปยังกรสูตรที่ ๖
[๘๑๙] สมัยหนึ่ง ทานพระอนุรุทธอยูในพระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ฯ
สมัยนั้นแล ทานพระอนุรุทธลุกขึ้นในเวลาใกลรุงแหงราตรี กลาวบทแหงพระธรรมอยู ฯ
[๘๒๐] ครั้งนัน้ แล นางยักษิณีผูเปนมารดาของปยังกระปลอบบุตรนอยอยางนี้วา
ปยังกระ อยาอึกทึกไป ภิกษุกําลังกลาวบทพระธรรมอยู อนึ่ง เรารูแจง
บทพระธรรมแลวปฏิบัติ ขอนั้นจะพึงมีเพือ่ ประโยชนเกือ้ กูลแกเรา ฯ
[๘๒๑] เราสํารวมในเหลาสัตวมีปราณ เราไมกลาวเท็จทัง้ ที่รูอยู เราศึกษา
ทําตนใหเปนผูม ีศีลดีนั่นแหละ เราจะพนจากกําเนิดปศาจ ฯ
ปุนัพสุสูตรที่ ๗
[๘๒๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยูในพระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ฯ
สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ
ใหรื่นเริงอยูดว ยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตดวยพระนิพพาน ฯ
ภิกษุเหลานั้นตั้งใจมนสิการ ประมวลไวดว ยใจทั้งหมด เงี่ยโสตลงสดับพระธรรม ฯ
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[๘๒๓] ครั้งนัน้ แล นางยักษิณีผูเปนมารดาของปุนัพสุปลอบบุตรนอยอยางนีว้ า
นิ่งเสียเถิดลูกอุตรา นิ่งเสียเถิดลูกปุนัพสุ จนกวาแมจะฟงธรรมของ
พระพุทธเจาผูป ระเสริฐ ผูเปนพระศาสดาจบ พระผูมีพระภาคตรัสนิพพาน
อันเปนเครื่องเปลื้องตนเสีย จากกิเลสเครื่องรอยกรองทั้งปวง เวลาที่
ปรารถนาในธรรมนั้นจะลวงเลยแมไปเสีย ลูกของตนเปนที่รักในโลก
ผัวของตนเปนที่รักในโลก แตความปรารถนาในธรรมนั้น เปนที่รักของ
แมยิ่งกวาลูกและผัวนั้น เพราะลูกหรือผัวทีร่ ัก พึงปลดเปลื้องจากทุกข
ไมได เหมือนการฟงธรรมยอมปลดเปลื้องเหลาสัตวจากทุกขได ในเมือ่
โลกอันทุกขวงลอมแลวประกอบดวยชราและมรณะ แมปรารถนาจะ
ฟงธรรม ที่พระพุทธเจาตรัสรูดวยพระปญญาอันยิ่ง เพื่อพนจากชราและ
มรณะจงนิ่งเสียเถิดลูกปุนัพสุ ฯ
[๘๒๔] ปุนพั สุพูดวา
แมจา ฉันจักไมพูด อุตรานองสาวของฉันก็จักเปนผูนิ่งเชิญแมฟง
ธรรมอยางเดียว การฟงพระสัทธรรมนําความสุขมาให แมจา เราไมรู
พระสัทธรรมจึงไดเทีย่ วไปลําบากพระพุทธเจาพระองคนี้ เปนผูทําความ
สวางไสวแกเทวดาและมนุษยผูลุมหลง มีพระสรีระครั้งสุดทาย มีพระ
จักษุ แสดงธรรมอยู ฯ
[๘๒๕] ยักษิณีพูดวา
นาชื่นชมนัก ลูกผูนอนบนอกของแมเปนคนฉลาด ลูกของแมยอม
รักใครพระธรรมอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจาผูประเสริฐ ปุนัพสุเจาจงมี
ความสุขเถิด วันนี้แมเปนผูยางขึ้นไปในพระศาสนา แมและเจาเห็น
อริยสัจแลว แมแมอุตราก็จงฟงแม ฯ
สุทัตตสูตรที่ ๘
[๘๒๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับในสีตวัน เขตกรุงราชคฤห ฯ
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สมัยนั้นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีไปถึงกรุงราชคฤหดวยกรณียกิจบางอยาง ฯ
อนาถบิณฑิกคฤหบดีไดสดับวา เขาลือกันวาพระพุทธเจาเสด็จอุบัติแลวในโลก จึงใน
ขณะนัน้ เอง ปรารถนาจะเขาเฝาพระผูมีพระภาค ฯ
ครั้งนั้นแล ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีไดดาํ ริวา วันนี้เปนกาลไมควรเพือ่ จะเขาเฝาพระผู
มีพระภาค พรุง นี้เถิด เราจึงจักเขาเฝาทานคฤหบดีนอนรําพึงถึงพระพุทธเจา สําคัญวาสวาง
แลวลุกขึ้นในราตรีถึง ๓ ครั้ง ฯ
ลําดับนั้น ทานคฤหบดีเดินไปทางประตูปาชา พวกอมนุษยเปดประตูให ฯ
[๘๒๗] ครั้นเมื่ออนาถบิณฑิกคฤหบดีออกจากเมืองไป แสงสวางก็อันตรธานไป ความ
มืดปรากฏขึ้น ความกลัว ความหวาดเสียว ขนพองสยองเกลาบังเกิดขึ้น ทานคฤหบดี
จึงใครที่จะกลับเสียจากทีน่ ั้น ฯ
ครั้งนั้น ยักษชอื่ สีวกะไมปรากฏรางไดสงเสียงใหไดยนิ วา
ชางแสนหนึ่ง มาแสนหนึ่ง รถเทียมดวยมาอัศดรแสนหนึง่ หญิงสาว
ที่สอดสวมแกวมณีและกุณฑลแสนหนึ่ง ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ อัน
จําแนกแลว ๑๖ ครั้ง แหงการยกยางเทาไปกาวหนึ่ง ทานจงกาวหนา
ไปเถิดคฤหบดี ทานจงกาวหนาไปเถิดคฤหบดี การกาวหนาไปของทาน
ประเสริฐ การถอยหลังไมประเสริฐเลย ฯ
ครั้งนั้นแล ความมืดไดหายไป แสงสวางปรากฏขึ้นแกทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี ความ
กลัว ความหวาดเสียว และขนพองสยองเกลาก็ระงับไป ฯ
[๘๒๘] แมครัง้ ที่ ๒ แสงสวางหายไป ความมืดปรากฏขึ้นแกทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี
ความกลัว ความหวาดเสียว และขนพองสยองเกลาบังเกิดขึ้น ทานคฤหบดีจึงใครที่จะกลับ
เสียจากทีน่ ั้นอีก ฯ
แมครั้งที่ ๒ ยักษชื่อสิวกะไมปรากฏรางไดสงเสียงใหไดยินวา
ชางแสนหนึ่ง มาแสนหนึ่ง ฯลฯ ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖อันจําแนก
แลว ๑๖ ครั้ง แหงการยกยางเทาไปกาวหนึ่งทานจงกาวหนาไปเถิด
คฤหบดี ทานจงกาวหนาไปเถิดคฤหบดีการกาวหนาไปของทาน
ประเสริฐ การถอยหลังไมประเสริฐเลย ฯ
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ครั้งนั้นแล ความมืดไดหายไป แสงสวางปรากฏขึ้นแกทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี
ความกลัว ความหวาดเสียว และขนพองสยองเกลาก็ระงับไป ฯ
[๘๒๙] แมครัง้ ที่ ๓ แสงสวางหายไป ความมืดปรากฏขึ้นแกทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี
ความกลัว ความหวาดเสียว และขนพองสยองเกลาบังเกิดขึ้น ทานคฤหบดีจึงใครที่จะกลับ
เสียจากทีน่ ั้นอีก ฯ
แมครั้งที่ ๓ ยักษชื่อสิวกะไมปรากฏรางไดสงเสียงใหไดยินวา
ชางแสนหนึ่ง มาแสนหนึ่ง ฯลฯ ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ อันจําแนก
แลว ๑๖ ครั้ง แหงการยกยางเทาไปกาวหนึ่งทานจงกาวหนาไปเถิด
คฤหบดี ทานจงกาวหนาไปเถิดคฤหบดีการกาวหนาไปของทานประเสริฐ
การถอยหลังไมประเสริฐเลย ฯ
ครั้งนั้นแล ความมืดไดหายไป แสงสวางไดปรากฏขึ้นแกทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี
ความกลัว ความหวาดเสียว และขนพองสยองเกลาก็ระงับไป ฯ
[๘๓๐] ครั้งนัน้ แล อนาถบิณฑิกคฤหบดีเดินเขาไปถึงสีตวัน ฯ
สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จลุกขึ้นในเวลาใกลรุงแหงราตรี เสด็จจงกรมอยูในที่
แจง พระองคไดทอดพระเนตรเห็นอนาถบิณฑิกคฤหบดีผูมาแตไกลครั้นแลวเสด็จลงจากที่
จงกรมประทับบนอาสนะทีป่ ูลาดไว ครั้นแลวไดตรัสเรียกอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา มานี่เถิดสุทัตตะ ฯ
ครั้งนั้นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีคิดวา พระผูมีพระภาคทรงทักเราโดยชื่อ จึงหมอบลง
แทบพระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลาในที่นนั้ เอง แลวกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระ
ภาคผูเจริญ พระองคประทับอยูเปนสุขหรือพระเจาขา ฯ
[๘๓๑] พระผูม ีพระภาคตรัสตอบวา
พราหมณผูดับกิเลสเสียไดแลวไมติดอยูใ นกามทั้งหลาย เปนผูเย็น
ปราศจากอุปธิ ยอมอยูเปนสุขเสมอไป ผูที่ตัดตัณหาเครื่องเกี่ยวของได
หมดแลว กําจัดความกระวนกระวายในใจเสียได เปนผูสงบอยูเปนสุข
เพราะถึงสันติดวยใจ ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาที่ 256
ปฐมสุกกาสูตรที่ ๙
[๘๓๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยูในพระวิหารเวฬุวัน อันเปนที่ใหเหยือ่
แกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ
สมัยนั้นแล ภิกษุณีชื่อสุกกา อันบริษัทใหญแวดลอมแสดงธรรมอยู ฯ
[๘๓๓] ครั้งนัน้ แล ยักษผูเลื่อมใสยิ่งในสุกกาภิกษุณจี ากถนนนี้ไปยังถนนโนน จาก
ตรอกนี้ไปยังตรอกโนน ในกรุงราชคฤห ไดภาษิตคาถาเหลานี้ในเวลานั้นวา
มนุษยทั้งหลายในกรุงราชคฤห ไมเขาไปนั่งใกลสุกกาภิกษุณี ผูแ สดง
อมตบทอยู มัวทําอะไรกัน เปนผูประดุจดื่มน้ําผึ้งหอมแลวก็นอน ก็แล
อมตบทนั้นใครจะคัดคานไมได เปนของไมไดเจือปรุง แตมีโอชา ผูมี
ปญญาคงไดดื่มอมตธรรมเหมือนคนเดินทางไดดื่มน้ําฝน ฉะนั้น ฯ
ทุติยสุกกาสูตรที่ ๑๐
[๘๓๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเวฬุวัน อันเปนที่ใหเหยื่อ
แกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ
สมัยนั้นแล อุบาสกคนหนึ่งไดถวายโภชนาหารแกสุกกาภิกษุณี ฯ
[๘๓๕] ครั้งนัน้ แล ยักษผูเลื่อมใสยิ่งในสุกกาภิกษุณจี ากถนนนี้ไปยังถนนโนน จาก
ตรอกนี้ไปยังตรอกโนน ในพระนครราชคฤห ไดภาษิตคาถานี้ในเวลานั้นวา
อุบาสกผูไดถวายโภชนะแกสุกกาภิกษุณีผูหลุดพนจากกิเลสเครื่องรอย
รัดทั้งปวง เปนคนมีปญญาแท ประสพบุญมากหนอ ฯ
จิราสูตรที่ ๑๑
[๘๓๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเวฬุวันอันเปนที่ใหเหยื่อ
แกกระแต เขตกรุงราชคฤห ฯ
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สมัยนั้นแล อุบาสกคนหนึ่งไดถวายจีวรแกจิราภิกษุณี ฯ
[๘๓๗] ครั้งนัน้ ยักษผูเลื่อมใสยิ่งในจิราภิกษุณี จากถนนนี้ไปยังถนนโนน จาก
ตรอกนี้ไปยังตรอกโนน ในพระนครราชคฤห ไดภาษิตคาถานี้ในเวลานั้นวา
อุบาสกผูไดถวายจีวรแกจีราภิกษุณีผูหลุดพนจากกิเลสเครื่องประกอบทั้งปวง เปน
คนมีปญญาแท ประสพบุญมากหนอ ฯ
อาฬวกสูตรที่ ๑๒
[๘๓๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับในที่อยูข องอาฬวกยักษ เขตเมืองอาฬวี ฯ
ครั้งนั้นแล อาฬวกยักษเขาไปใกลพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ครั้นแลวไดกลาววา
ทานจงออกมา สมณะ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีแลวผูมีอายุ แลวก็เสด็จออกมา ฯ
ยักษกลาววา ทานจงเขาไป สมณะ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีแลวผูมีอายุ แลวก็เสด็จเขาไป ฯ
แมครั้งที่ ๒ ฯลฯ แมครั้งที่ ๓ อาฬวกยักษไดกลาววา ฯลฯพระผูมีพระภาคตรัสวา ฯลฯ
[๘๓๙] ครั้นครั้งที่ ๔ อาฬวกยักษไดกลาววา ทานจงออกมา สมณะ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ผูมีอายุ เราจักไมออกไปละทานจะทําอะไรก็จงทําเถิด ฯ
สมณะ เราจักถามปญหากะทาน ถาทานพยากรณแกเราไมได เราจักทําจิตของทานให
ฟุงซาน หรือฉีกหัวใจของทานหรือจักจับที่เทาแลวเหวีย่ งไปยังแมน้ําคงคาฝงโนน ฯ
อาวุโส เราไมเห็นใครเลยในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู
สัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยทจี่ ะพึงทําจิตของเราใหฟุงซานได หรือขยี้หัวใจ
ของเรา หรือจับเราที่เทาแลวเหวีย่ งไปยังแมน้ําคงคาฝงโนน เอาเถิด อาวุโส เชิญถามปญหา
ตามที่ทานจํานงเถิด ฯ
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[๘๔๐] อาฬวกยักษทูลถามวา
อะไรหนอ เปนทรัพยเครื่องปลื้มใจอันประเสริฐของคนในโลกนี้ อะไร
หนอที่บุคคลประพฤติดีแลวนําความสุขมาให อะไรหนอเปนรสอัน
ล้ําเลิศกวารสทั้งหลาย นักปราชญทั้งหลายกลาวชีวิตของผูที่เปนอยู
อยางไร วาประเสริฐสุด ฯ
[๘๔๑] พระผูม ีพระภาคตรัสตอบวา
ศรัทธาเปนทรัพย อันประเสริฐของคนในโลกนี้ ธรรมอันบุคคลประพฤติ
ดีแลว นําความสุขมาให ความสัตยแลเปนรสอันล้ําเลิศกวารสทั้งหลาย
นักปราชญทั้งหลายกลาวชีวติ ของผูที่เปนอยูดวยปญญาวาประเสริฐสุด ฯ
[๘๔๒] อาฬวกยักษทูลถามวา
คนขามโอฆะไดอยางไรหนอ ขามอรรณพไดอยางไร ลวงทุกขไดอยางไร
บริสุทธิ์ไดอยางไร
[๘๔๓] พระผูม ีพระภาคตรัสตอบวา
คนขามโอฆะไดดว ยศรัทธา ขามอรรณพไดดวยความไมประมาท ลวง
ทุกขไดดว ยความเพียร บริสุทธิ์ไดดวยปญญา ฯ
[๘๔๔] อาฬวกยักษทูลถามวา
คนไดปญญาอยางไรหนอ ทําอยางไรจึงจะหาทรัพยได คนไดชื่อเสียง
อยางไรหนอ ทําอยางไรจึงจะผูกมิตรไวได คนละโลกนี้ไปสูโลกหนา
ทําอยางไรจึงจะไมเศราโศก ฯ
[๘๔๕] พระผูม ีพระภาคตรัสตอบวา
บุคคลเชื่อธรรมของพระอรหันต เพื่อบรรลุนิพพาน ฟงอยูดวยดียอมได
ปญญา เปนผูไมประมาท มีวจิ าร คนทําเหมาะเจาะ ไมทอดธุระ
เปนผูหมั่น ยอมหาทรัพยได คนยอมไดชื่อเสียงเพราะความสัตย ผูให
ยอมผูกมิตรไวได บุคคลใดผูอ ยูครองเรือนประกอบดวยศรัทธา มีธรรม
๔ ประการนี้คอื สัจจะ ธรรมะ ธิติ จาคะ บุคคลนั้นแล ละโลก
นี้ไปแลวยอมไมเศราโศก เชิญทานถามสมณพราหมณเปนอันมากเหลา
อื่นดูซิวาในโลกนี้มีอะไรยิ่งไปกวาสัจจะ ทมะ จาคะและขันติ ฯ
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[๘๔๖] อาฬวกยักษกราบทูลวา
ทําไมหนอ ขาพเจาจึงจะตองถามสมณพราหมณเปนอันมากในบัดนี้
วันนี้ขาพเจารูช ัดถึงสัมปรายิกประโยชน พระพุทธเจาเสด็จมาอยูเมือง
อาฬวี เพื่อประโยชนแกขาพเจาโดยแทวันนีข้ าพเจารูชัดถึงทานที่บุคคล
ใหในที่ใดมีผลมาก ขาพเจาจักเที่ยวจากบานไปสูบาน จากบุรีไปสูบุรี
พลางนมัสการพระสัมพุทธเจาและพระธรรมซึ่งเปนธรรมที่ดี ฯ
จบยักขสังยุตบริบูรณ
__________
รวมพระสูตรแหงยักขสังยุต ๑๒ สูตร คือ
อินทกสูตรที่ ๑ สักกสูตรที่ ๒ สูจิโลมสูตรที่ ๓ มณิภัทสูตรที่ ๔สานุสูตรที่ ๕
ปยังกรสูตรที่ ๖ ปุนัพสุสูตรที่ ๗ สุทัตตสูตรที่ ๘ สุกกาสูตร ๒ สูตร จีราสูตร ๑๑
อาฬวกสูตร ๑ รวม ๑๒ สูตร ฯ
__________
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สักกสังยุต
ปฐมวรรคที่ ๑
สุวีรสูตรที่ ๑
[๘๔๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ในกาลนัน้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฯ
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ฯ
[๘๔๘] พระผูม ีพระภาครับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว พวกอสูรได
รบกับพวกเทวดา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสเรียกสุวีรเทพบุตร
มาบัญชาวา พอสุวีระ พวกอสูรเหลานี้กําลังพากันมารบพวกเทวดา พอจงไปปองกันพวกอสูรไว
ดูกรภิกษุท้งั หลาย สุวีรเทพบุตรรับบัญชาของทาวสักกะจอมเทวดาวา ขอเดชะ ขอพระองคจง
ทรงพระเจริญดังนี้ แลวมัวประมาทเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมครั้งที่ ๒ แลทาวสักกะ
จอมเทวดาก็ไดตรัสเรียกสุวรี เทพบุตรมาสั่งวา พอสุวีระ พวกอสูรเหลานี้กําลังพากันมารบพวก
เทวดา พอจงไปปองกันพวกอสูรไว ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมครั้งที่ ๒สุวีรเทพบุตรรับบัญชา
ของทาวสักกะจอมเทวดาวา ขอเดชะ ขอพระองคจงทรงพระเจริญ แลวมัวประมาทเสีย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมครั้งที่ ๓ ทาวสักกะจอมเทวดาก็ไดตรัสเรียกสุวีรเทพบุตรมาสั่งวา
พอสุวีระ พวกอสูรเหลานี้กําลังพากันมารบพวกเทวดา พอจงไปปองกันพวกอสูรไว ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย แมครั้งที่ ๓ สุวีรเทพบุตรรับบัญชาของทาวสักกะจอมเทวดาวา ขอเดชะ ขอพระองค
จงทรงพระเจริญ แลวมัวประมาทเสีย ฯ
[๘๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นแล ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสกะสุวรี เทพบุตรดวย
คาถาวา
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บุคคลไมหมั่น ไมพยายาม จะประสพสุขได ณ ที่ใด ดูกรสุวีระ เจา
จงไป ณ ทีน่ ั้น และจงพาเราไปใหถึง ณ ทีน่ ั้นดวยเถิด ฯ
[๘๕๐] สุวีรเทพบุตรกราบทูลวา
บุคคลเปนผูเกียจคราน ไมหมั่น และไมใชใครๆ ใหกระทํากิจทั้งหลาย
อีกดวย เขาพึงพรั่งพรอมดวยกามทุกอยาง ขาแตทาวสักกะ ขอพระองค
จงตรัสบอกฐานะอันประเสริฐนั้นแกขาพระองค
[๘๕๑] ทาวสักกะตรัสตอบวา
ที่ใด บุคคลเกียจคราน ไมหมั่น ถึงความสุขลวงสวนได สุวีระ เ
จาจงไป ณ ทีน่ ั้นและจงพาเราไปใหถึง ณ ที่นั้นดวยเถิด ฯ
[๘๕๒] สุวีรเทพบุตรทูลวา
ขาแตทาวสักกะผูประเสริฐกวาเทวดา ขาพระองคทั้งหลายจะพึงไดความ
สุขใด โดยไมตองทําการงาน ขาแตทาวสักกะขอพระองคจงตรัสบอก
ความสุขนั้นอันประเสริฐ ทีไ่ มมีความแหงใจ ไมมีความคับแคนแก
ขาพระองคเถิด ฯ
[๘๕๓] ทาวสักกะตรัสตอบวา
หากความสุขจะมีไดโดยไมตอ งทําการงาน ไมวาในที่ไหนๆใครๆ
ยอมทรงชีพอยูไมได เพราะนั่นเปนทางแหงนิพพานสุวรี ะ เจาจงไป
ณ ที่นั้น และจงพาเราไปใหถงึ ณ ที่นั้นดวยเถิด ฯ
[๘๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทาวสักกะจอมเทวดาพระองคนั้น อาศัยผลบุญของพระองค
เปนอยู เสวยรัชสมบัติอันมีความเปนใหญยงิ่ ดวยความเปนอิสระแหงเทวดาชั้นดาวดึงส ยังมา
พรรณนาคุณแหงความเพียรคือความหมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอบวชในธรรมวินยั ที่เรา
กลาวชอบแลวอยางนี้ พึงหมัน่ เพียรพยายาม เพื่อบรรลุมรรคผลที่ยังไมบรรลุ เพื่อไดมรรคผล
ที่ยังไมได เพื่อกระทําใหแจงซึ่งมรรคผลที่ยังไมไดกระทําใหแจง ขอนี้จะพึงงดงามในธรรมวินัยนี้
โดยแท ฯ
สุสิมสูตรที่ ๒
[๘๕๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน
อนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
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ในกาลนัน้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฯ
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ฯ
[๘๕๖] พระผูม ีพระภาครับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว พวกอสูรไดพา
กันมารบกับพวกเทวดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสเรียกสุสิมเทพบุตร
มาบัญชาวา พอสุสิมะ พวกอสูรเหลานี้กําลังพากันมารบพวกเทวดา พอจงไปปองกันพวกอสูรไว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุสิมเทพบุตรรับบัญชาทาวสักกะจอมเทวดาวา ขอเดชะ ขอพระองคจงทรง
พระเจริญดังนี้ แลวมัวประมาทเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมครั้งที่ ๒ ฯลฯ แมครั้งที่ ๓
ทาวสักกะจอมเทวดาก็ไดตรัสเรียกสุสิมเทพบุตรมาบัญชาวา พอสุสิมะ พวกอสูรเหลานี้กําลังพา
กันมารบพวกเทวดา พอจงไปปองกันพวกอสูรไว ดูกรภิกษุทั้งหลายแมในครั้งที่ ๓ สุสิม
เทพบุตรรับบัญชาทาวสักกะจอมเทวดาวา ขอเดชะขอพระองคจงทรงพระเจริญ ดังนี้ แลวมัว
ประมาทเสีย ฯ
[๘๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสกะสุสิมเทพบุตร
ดวยคาถาวา
บุคคลไมหมั่น ไมพยายาม แตประสบความสุขได ณ ที่ใด ดูกรสุสิมะ
เจาจงไป ณ ทีน่ ั้น และจงพาเราไปใหถึง ณ ที่นั้นดวยเถิด ฯ
[๘๕๘] สุสิมเทพบุตรกราบทูลวา
บุคคลเปนผูเกียจคราน ไมหมั่น และไมใชใครๆ ใหกระทํากิจทั้งหลาย
อีกดวย เขาพึงพรั่งพรอมดวยกามทุกอยาง ขาแตทาวสักกะ ขอพระองค
จงตรัสบอกฐานะอันประเสริฐนั้นแกขาพระองค ฯ
[๘๕๙] ทาวสักกะตรัสตอบวา
ที่ใด บุคคลเกียจคราน ไมหมั่น ถึงความสุขลวงสวนไดสุสิมะ เจา
จงไป ณ ทีน่ ั้น และจงพาเราไปใหถึง ณ ทีน่ ั้นดวยเถิด ฯ
[๘๖๐] สุสิมเทพบุตรกราบทูลวา
ขาแตทาวสักกะผูประเสริฐกวาเทวดา ขาพระองคทั้งหลาย จะพึงได
ความสุขใด โดยไมตองทําการงาน ขาแตทา วสักกะ ขอพระองคจง
ตรัสบอกความสุขนั้นอันประเสริฐ ที่ไมมคี วามแหงใจ ไมมีความ
คับแคนแกขาพระองคเถิด ฯ
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[๘๖๑] ทาวสักกะตรัสตอบวา
หากความสุขจะมีไดโดยไมตอ งทําการงาน ไมวาในที่ไหนๆใครๆ
ยอมยังชีพอยูไมได เพราะนัน่ เปนทางแหงนิพพาน สุสิมะ เจาจงไป
ณ ที่นั้น และจงพาเราไปใหถึง ณ ที่นั้นดวยเถิด ฯ
[๘๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทาวสักกะจอมเทวดาพระองคนั้นอาศัย ผลบุญของพระองค
เปนอยู เสวยรัชสมบัติมีความเปนใหญยิ่งดวยความเปนอิสระแหงเทวดาชั้นดาวดึงส จึงจัก
พรรณนาคุณแหงความเพียรคือความหมั่น ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอบวชแลวในธรรมวินยั อันเรา
กลาวชอบแลวอยางนี้ พึงหมัน่ เพียร พยายาม เพื่อบรรลุมรรคผลที่ยังไมบรรลุ เพื่อไดมรรคผล
ที่ยังไมได เพื่อกระทําใหแจงซึ่งมรรคผลอันตนยังมิไดทาํ ใหแจง ขอนีจ้ ะพึงงดงามในธรรมวินัยนี้
โดยแท ฯ
ธชัคคสูตรที่ ๓
[๘๖๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ในกาลนัน้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฯ
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ฯ
[๘๖๔] พระผูม ีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว
สงครามระหวางเทวดากับอสูรประชิดกันแลว ดูกรภิกษุทั้งหลายครั้งนัน้ แล ทาวสักกะผูเปน
จอมแหงเทวดาตรัสเรียกเทวดาชั้นดาวดึงสมาสั่งวาแนะ ทานผูนิรทุกขทั้งหลาย หากความกลัว
ก็ดี ความหวาดเสียวก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี จะพึงเกิดขึ้นแกพวกเทวดาผูไปในสงคราม
สมัยนั้นพวกทานพึงแลดูยอดธงของเราทีเดียว เพราะวาเมือ่ พวกทานแลดูยอดธงของเราอยู ความ
กลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี ที่จักมีขึ้นก็จักหายไป ถาพวกทานไมแลดู
ยอดธงของเรา ทีนั้นพวกทานพึงแลดูยอดธงของทาวปชาบดีเทวราชเถิด เพราะวาเมื่อพวกทาน
แลดูยอดธงของทาวปชาบดีเทวราชอยูความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลา
ก็ดี ที่จักมีขึ้นก็จักหายไป หากพวกทานไมแลดูยอดธงของทาวปชาบดีเทวราช ทีนั้นพวกทาน
พึงแลดูยอดธงของทาววรุณเทวราชเถิด เพราะวาเมื่อพวกทานแลดูยอดธงของทาววรุณเทวราชอยู
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ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี ที่จักมีขนึ้ ก็จักหายไป หากพวก
ทานไมแลดูยอดธงของทาววรุณเทวราช ทีนั้นพวกทานพึงแลดูยอดธงของทาวอีสานเทวราชเถิด
เพราะวาเมื่อพวกทานแลดูยอดธงของทาวอีสานเทวราชอยู ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี
ความขนพองสยองเกลาก็ดี ที่จักมีขึ้นก็จักหายไป ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพวกเทวดาแลดูยอดธงของทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทวดาก็ดี
แลดูยอดธงของทาวปชาบดีเทวราชอยูกด็ ี แลดูยอดธงของทาววรุณเทวราชอยูก็ดี แลดูยอดธง
ของทาวอีสานเทวราชอยูก ็ดี ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี
ที่จักมีขึ้นพึงหายไปไดบาง ไมไดบางขอนัน้ เปนเหตุแหงอะไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุวา
ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทวดา ยังเปนผูไมปราศจากราคะ ไมปราศจากโทสะ ไมปราศจากโมหะ
ยังเปนผูกลัว หวาดสะดุง หนีไปอยู ฯ
[๘๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนเราแลกลาวอยางนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากความ
กลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดพี ึงบังเกิดแกพวกเธอผูไปในปาก็ดี
อยูที่โคนไมกด็ ี อยูในเรือนที่วางเปลาก็ดที ีนั้นพวกเธอพึงตามระลึกถึงเรานี้แหละวา แมเพราะ
เหตุนี้ๆ พระผูม ีพระภาคพระองคนั้นเปนพระอรหันต เปนผูตรัสรูเองโดยชอบ เปนผูถึงพรอม
ดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว เปนผูรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมผี ูอื่นจะยิ่ง
ไปกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย เปนผูต ื่นแลว เปนผูจําแนกธรรม ดังนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะวา เมื่อพวกเธอตามระลึกถึงเราอยูความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี
ความขนพองสยองเกลาก็ดี ที่จักมีขึ้นก็จักหายไป หากพวกเธอไมตามระลึกถึงเรา ทีนั้นพวก
เธอพึงตามระลึกถึงพระธรรมวาพระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว บุคคลพึงเห็นไดเอง
ไมประกอบดวยกาลควรเรียกใหมาดูได ควรนอมเขาไปในตน อันวิญูชนพึงรูแจงไดเฉพาะตน
ดังนี้ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะวา เมื่อพวกเธอตามระลึกถึงพระธรรมอยู ความกลัวก็ดคี วาม
หวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี ที่จักมีขึ้นก็จักหายไป หากพวกเธอไมตามระลึกถึง
พระธรรม ทีนั้นพวกเธอพึงตามระลึกถึงพระสงฆวาพระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปน
ผูปฏิบัติดีแลว เปนผูปฏิบัติตรง เปนผูปฏิบัติเปนธรรม เปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง พระสงฆนนั้ คือใคร
ไดแกคแู หงบุรุษสี่รวมเปนบุรุษบุคคลแปด นี้คือพระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูควรแก
สักการะที่เขานํามาบูชา เปนผูควรแกของตอนรับ เปนผูควรแกทกั ขิณา เปนผูควรแกการทําอัญชลี
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เปนบุญเขตของโลก ไมมีบุญเขตอื่นยิ่งไปกวา เพราะวา เมือ่ พวกเธอตามระลึกถึงพระสงฆอยู
ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี ที่จักมีขนึ้ ก็จักหายไป ขอนั้น
เปนเพราะเหตุแหงอะไร เพราะวาพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนผูปราศจากราคะ
ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะ ไมเปนผูกลัว ไมหวาด ไมสะดุง ไมหนีไป ฯ
[๘๖๖] พระผูม ีพระภาคผูสคุ ตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนีจ้ บลงแลว จึงได
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอยูในปาก็ดี อยูที่โคนไมกด็ ีอยูใน
เรือนวางเปลาก็ดี พึงระลึกถึงพระสัมพุทธเจาเถิด ความกลัวไม
พึงมีแกเธอทั้งหลาย ถาวาเธอทั้งหลายไมพึงระลึกถึงพระพุทธเจาผูเจริญ
ที่สุดในโลก ผูองอาจกวานรชน ทีนั้นเธอทัง้ หลายพึงระลึกถึงพระธรรม
อันนําออกจากทุกข อันพระพุทธเจาทรงแสดงดีแลว ถาเธอทั้งหลายไม
พึงระลึกถึงพระธรรมอันนําออกจากทุกข อันพระพุทธเจาทรงแสดงดีแลว
ทีนั้น เธอทั้งหลายพึงระลึกถึงพระสงฆผูเปนบุญเขต ไมมบี ุญเขตอื่น
ยิ่งไปกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายระลึกถึงพระพุทธเจา
พระธรรมและพระสงฆอยู ความกลัวก็ดีความหวาดสะดุงก็ดี ความ
ขนพองสยองเกลาก็ดี จักไมมีเลย ฯ
เวปจิตติสูตรที่ ๔
[๘๖๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี ฯลฯ
[๘๖๘] พระผูม ีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนวี้ า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งเคยมีมาแลว
สงครามระหวางเทวดากับอสูรประชิดกันแลว ดูกรภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแล ทาวเวปจิตติจอม
อสูรตรัสกะพวกอสูรวา ดูกรทานผูนิรทุกขทั้งหลายถาเมื่อสงครามระหวางเทวดากับอสูรประชิดกัน
พวกอสูรพึงชนะ พวกเทวดาพึงปราชัยไซร ทานทั้งหลายพึงมัดทาวสักกะจอมเทวดา ดวยการมัด
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หาแหงอันมีคอเปนที่ ๕ แลวพึงนํามายังอสูรบุรี ในสํานักของเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมทาว
สักกะจอมเทวดาก็บัญชากะเทวดาชั้นดาวดึงสทั้งหลายวา ดูกรทานผูนิรทุกขทั้งหลายถาเมื่อ
สงครามระหวางเทวดากับอสูรประชิดกัน พวกเทวดาพึงชนะ พวกอสูรถึงปราชัยไซร ทานทั้งหลาย
พึงมัดทาวเวปจิตติจอมอสูร ดวยการมัดหาแหงอันมีคอเปนที่ ๕ แลวพึงนํามายังสุธรรมาสภา
ในสํานักของเรา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็แลในสงครามครั้งนั้น พวกเทวดาชนะ พวกอสูรปราชัย
ครั้งนั้น เทวดาชั้นดาวดึงสไดจับทาวเวปจิตติจอมอสูรมัดดวยการมัดหาแหง อันมีคอเปนที่ ๕
แลวนํามายังสุธรรมาสภา ในสํานักของทาวสักกะจอมเทวดา ฯ
[๘๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดทราบวา ในครั้งนั้น ทาวเวปจิตติจอมอสูรถูกมัดดวย
การมัดหาแหงอันมีคอเปนที่ ๕ ไดดาบริภาษทาวสักกะจอมเทวดาซึ่งกําลังเสด็จเขาและออก
ยังสุธรรมาสภา ดวยวาจาอันหยาบคาย มิใชของสัตบุรุษ ฯ
[๘๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล มาตลีเทพบุตร ผูสงเคราะหไดทลู ถามทาวสักกะ
จอมเทวดาดวยคาถาวา
ขาแตทาวสักกะมฆวาฬ พระองคไดทรงสดับถอยคําอันหยาบคาย เฉพาะ
หนา ของทาวเวปจิตติจอมอสูร ยังทรงอดทนได เพราะความกลัว
หรือเพราะไมมีกําลัง พระเจาขา ฯ
[๘๗๑] ทาวสักกะตรัสตอบวา
เราอดทนถอยคําอันหยาบคายของทาวเวปจิตติได เพราะความกลัวหรือ
เพราะไมมกี ําลัง ก็หาไม วิญูชนผูเชนเราไฉนจะพึงโตตอบกับคน
พาลเลา ฯ
[๘๗๒] มาตลีเทพบุตรกราบทูลวา
คนพาลพึงทําลายไดอยางยิ่ง ถาไมพึงเกียดกันเสียกอน เพราะฉะนัน้
ธีรชนพึงเกียดกันคนพาลดวยอาชญาอยางรุนแรง ฯ
[๘๗๓] ทาวสักกะตรัสตอบวา
ผูใดรูวาคนอื่นโกรธแลว เปนผูมีสติสงบระงับได เราเห็นวา การสงบ
ระงับไดของผูน ั้นแล เปนการเกียดกันคนพาลละ ฯ
[๘๗๔] มาตลีเทพบุตรกราบทูลวา
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ขาแตทาววาสวะ ขาพระองคเห็นโทษในความอดทนนี้แล เมื่อใด คน
พาลยอมสําคัญบุคคลนั้นวา ผูนี้ยอมอดกลัน้ ตอเราเพราะความกลัว
เมื่อนั้น คนมีปญ
 ญาทรามยิ่งขมขี่ผูนั้นเหมือนโคยิ่งขมขี่โคตัวที่แพหนี
ไป ฉะนั้น ฯ
[๘๗๕] ทาวสักกะตรัสตอบวา
บุคคลจงสําคัญเห็นวา ผูน ี้อดกลั้นตอเราเพราะความกลัวหรือหาไมกต็ าม
ที ประโยชนทงั้ หลายมีประโยชนของตนเปนอยางยิ่ง ประโยชนยิ่งกวา
ขันติไมมี ผูใดแลเปนคนมีกําลังอดกลั้นตอคนผูทุรพลไวได ความ
อดกลั้นของผูนั้น บัณฑิตทั้งหลายกลาววาเปนขันติอยางยิ่ง คนทุรพล
จําตองอดทนอยูเปนนิตย บัณฑิตทั้งหลายกลาวกําลังของผูซึ่งมีกําลัง
อยางคนพาลวามิใชกําลัง ไมมีผูใดที่จะกลาวโตตอผูมีกําลังผูซึ่งธรรม
คุมครองแลวไดเลย เพราะความโกรธนั้น โทษที่ลามกจึงมีแกผูที่โกรธ
ตอบตอผูที่โกรธ บุคคลผูไมโกรธตอบตอผูที่โกรธ ยอมชื่อวาชนะ
สงครามซึ่งเอาชนะไดยาก ผูใ ดรูวาผูอื่นโกรธแลว เปนผูม ีสติระงับไวได
ผูนั้นชื่อวาประพฤติประโยชนแกทั้งสองฝาย คือ ทั้งฝายตนและคนอืน่
คนที่ไมฉลาดในธรรม ยอมสําคัญเห็นผูรักษาประโยชนของทั้งสอง
ฝาย คือ ของตนและของคนอื่น วาเปนคนโง ดังนี้ ฯ
[๘๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทาวสักกะจอมเทวดาพระองคนั้น เขาไปอาศัยผลบุญของ
พระองคเปนอยู เสวยรัชสมบัติมีความเปนใหญยิ่งดวยความเปนอิสระแหงเทวดาชั้นดาวดึงส
ยังจักพรรณนาคุณของขันติและโสรัจจะได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่พวกเธอบวชแลวในธรรมวินัยที่เรากลาวชอบแลวเชนนี้ เปนผู
อดทนและสงบเสงี่ยมนี้ จะพึงงามในธรรมวินัยนี้โดยแท ฯ
สุภาษิตชยสูตรที่ ๕
[๘๗๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล ฯลฯ
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[๘๗๘] พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว
สงครามระหวางพวกเทวดากับอสูรไดประชิดกันแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวเวปจิตติ
จอมอสูรไดตรัสกะทาวสักกะจอมเทวดาวาแนจอมเทวดา เราจงเอาชนะกันดวยการกลาวคํา
สุภาษิตเถิด ฯ
ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสวา แนะทาวเวปจิตติ ตกลงเราจงเอาชนะกันดวยการกลาวคํา
สุภาษิต ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พวกเทวดาและพวกอสูรไดรวมกันตั้งผูตัดสินวา ผูตัดสิน
เหลานี้จักรูทวั่ ถึงคําสุภาษิต คําทุพภาษิต ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสกะทาวสักกจอมเทวดา
วา แนะจอมเทวดา ทานจงตรัสคาถา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อทาวเวปจิตติตรัสเชนนี้ ทาวสักกะ
จอมเทวดาไดตรัสกะทาวเวปจิตติจอมอสูรวาแนะทาวเวปจิตติในเทวโลกนี้ทานเปนเทพมากอน
ทานจงกลาวคาถาเถิด ฯ
[๘๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อทาวสักกะตรัสเชนนี้แลว ทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสคาถานี้วา
พวกคนพาลยิง่ กริ้วโกรธ ถาหากบุคคลไมตัดรอนเสีย ฉะนั้นนักปราชญ
ผูมีปญญา จึงควรกําจัดคนพาลเสียดวยอาญาอันรุนแรง ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสคาถาแลว เหลาอสูรพากันอนุโมทนา
พวกเทวดาตางก็พากันนิ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นแลทาวเวปจิตติจอมอสูรไดกลาวกะ
ทาวสักกะจอมเทวดาวา แนะจอมเทวดา ทานจงกลาวคาถาเถิด ฯ
[๘๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อทาวเวปจิตติตรัสเชนนี้แลว ทาวสักกะจอมเทวดาได
ตรัสคาถานี้วา ฯ
ผูใดรูวาผูอื่นโกรธแลว เปนผูมีสติระงับไวได เราเห็นวาการระงับไว
ไดของผูนั้น เปนเครื่องตัดรอนคนพาล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อทาวสักกะจอมเทวดาไดภาษิตคาถาแลว พวกเทวดาพากัน
อนุโมทนา เหลาอสูรตางก็นิ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนัน้ แล ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสกะทาว
เวปจิตติจอมอสูรวา ดูกรทาวเวปจิตติ ทานจงตรัสคาถาเถิด ฯ
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[๘๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อทาวสักกะตรัสเชนนี้ ทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสคาถา
นี้วา
ดูกรทาววาสวะ เราเห็นโทษของการอดกลั้นนี่แหละ เพราะวาเมื่อใด
คนพาลสําคัญเห็นผูนั้นวา ผูน ี้อดกลั้นตอเราเพราะความกลัว เมื่อนั้น
คนพาลผูทรามปญญายิ่งขมขี่ผูนั้นเหมือนโคยิ่งขมขี่โคตัวแพทหี่ นีไป
ฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อทาวเวปจิตติจอมอสูรภาษิตคาถาแลว เหลาอสูรพากันอนุโมทนา
พวกเทวดาตางก็นิ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสกะทาวสักกะ
จอมเทวดาวา แนะจอมเทวดา ทานจงตรัสคาถาเถิด ฯ
[๘๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อทาวเวปจิตติจอมอสูรตรัสเชนนี้ ทาวสักกะจอมเทวดา
ไดตรัสคาถาเหลานี้วา
บุคคลจงสําคัญเห็นวา ผูน ี้อดกลั้นตอเราเพราะความกลัวหรือหาไมกต็ ามที
ประโยชนทั้งหลายมีประโยชนของตนเปนอยางยิ่ง ประโยชนยิ่งกวาขันติ
ไมมี ผูใดแลเปนคนมีกําลังอดกลั้นตอคนทุรพลไวได ความอดกลั้น
ไวไดของผูนนั้ บัณฑิตทั้งหลายกลาววาเปนขันติอยางยิ่ง คนทุรพล
ยอมจะอดทนอยูเปนนิตย บัณฑิตทั้งหลายเรียกกําลังของผูที่มีกําลัง
อยางคนพาลวามิใชกําลัง ไมมีผูใดที่จะกลาวโตตอผูที่มีกําลังอันธรรม
คุมครองแลวไดเลย เพราะความโกรธนั้น โทษอันลามกจึงมีแกผูที่
โกรธตอบผูที่โกรธแลว บุคคลผูไมโกรธตอบผูที่โกรธแลว ยอมชื่อวาชนะ
สงครามซึ่งเอาชนะไดยาก ผูใ ดรูวาผูอื่นโกรธแลว เปนผูม ีสติระงับ
ไวได ผูน ั้นชื่อวาประพฤติประโยชนแกทั้งสองฝาย คือ ทั้งฝายตน
และคนอื่น คนผูที่ไมฉลาดในธรรม ยอมสําคัญเห็นผูที่รักษาประโยชน
ของทั้งสองฝาย คือ ของตนและคนอื่น วาเปนคนโง ดังนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อทาวสักกะจอมเทวดาไดภาษิตคาถาเหลานี้แลวพวกเทวดาพากัน
อนุโมทนา เหลาอสูรตางก็นิ่ง ฯ
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[๘๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ผูตัดสินทั้งของพวกเทวดาและพวกอสูรได
กลาวคํานีว้ า ทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสคาถาทั้งหลายแลวแล แตคาถาเหลานั้นมีความเกีย่ วเกาะ
ดวยอาชญา มีความเกีย่ วเกาะดวยศาตรา เพราะเหตุเชนนี้ จึงมีความหมายมั่น ความแกงแยง
ความทะเลาะวิวาท ทาวสักกะจอมเทวดาไดตรัสคาถาทั้งหลายแลวแล ก็คาถาเหลานัน้ ไมเกีย่ วเกาะ
ดวยอาชญา ไมเกี่ยวเกาะดวยศาตรา เพราะเหตุเชนนี้ จึงมีความไมหมายมั่น ความไมแกงแยง
ความไมทะเลาะวิวาท ทาวสักกะจอมเทวดาชนะเพราะไดตรัสคําสุภาษิต ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชัยชนะดวยการกลาวคําสุภาษิตไดเปนของทาวสักกะจอมเทวดาดวย
ประการฉะนีแ้ ล ฯ
กุลาวกสูตรที่ ๖
[๘๘๔] สาวัตถีนิทาน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว สงครามระหวางพวกเทวดาและอสูรไดประชิดกัน
แลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในสงครามคราวนั้น พวกอสูรเปนฝายมีชัย พวกเทวดาเปนฝาย
ปราชัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเทวดาผูพายแพตางพากันหนีไปทางทิศอุดร พวกอสูรไดชวนกัน
ไลพวกเทวดาเหลานั้นไปแลวทีแลว ฯ
[๘๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทวดาไดตรัส กะมาตลีสังคาหก
เทพบุตรดวยคาถาวา
ดูกรมาตลี เธอจงหลีกเลี่ยงรังนกในปาไมงิ้ว โดยบายหนางอนรถกลับ
ถึงเราจะตองเสียสละชีวิตในพวกอสูรก็ตามทีนกเหลานีอ้ ยาไดปราศจาก
รังเสียเลย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตลีสังคาหกเทพบุตรรับพระดํารัสของทาวสักกะจอมเทวดาวา ขอ
ความเจริญจงมีแดพระองค ดั่งนี้แลว ใหรถซึ่งเทียมดวยมาอาชาไนยพันตัวหันหลังกลับ ฯ
[๘๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พวกอสูรคิดวา บัดนี้รถ ซึ่งเทียมดวยมา
อาชาไนยพันตัวของทาวสักกะจอมเทวดาหันกลับมาแลว พวกเทวดาจักทําสงครามกับพวกอสูร
แมเปนครั้งที่สองแล พวกอสูรตางตกใจกลับเขาไปสูอสูรบุรี ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ชัยชนะโดย
ธรรมแทๆ ไดเปนของทาวสักกะจอมเทวดาแลว ดวยประการฉะนี้แล ฯ
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นทุพภิยสูตรที่ ๗
[๘๘๗] สาวัตถีนิทาน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทวดาผูหลีกเรนออกอยูในที่ลับ
ไดเกิดความตรึกนึกคิดขึ้นวา เราไมควรประทุษรายแมแกผูที่เปนขาศึกตอเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ครั้งนั้นแล ทาวเวปจิตติจอมอสูร ไดทราบความดําริของทาวสักกะจอมเทวดาดวยใจของตนแลว
เขาไปหาทาวสักกะจอมเทวดาจนถึงที่ประทับ ฯ
[๘๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสักกะจอมเทวดาไดทอดพระเนตรเห็นทาวเวปจิตติ
จอมอสูรผูมาแตไกลทีเดียว ครั้นแลวจึงตรัสกะทาวเวปจิตติจอมอสูรวาหยุดเถอะ ทานทาว
เวปจิตติ ทานถูกจับเสียแลว ฯ
ทาวเวปจิตติตรัสถามวา แนะทานผูนิรทุกข ทานละทิ้งความคิดเมื่อกอนของทานเสีย
แลวหรือ ฯ
ทาวสักกะตรัสวา ทาวเวปจิตติ ก็ทานจงสาบานเพื่อที่จะไมประทุษรายตอเรา ฯ
[๘๘๙] ทาวเวปจิตติตรัสคาถาวา
แนะทาวสุชัมบดี บาปของคนพูดเท็จ บาปของคนผูติเตียนพระอริยะเจา
บาปของคนผูประทุษรายตอมิตร และบาปของคนอกตัญู จงถูกตอง
ผูที่ประทุษรายตอทาน ฯ
วิโรจนอสุรินทสูตรที่ ๘
[๘๙๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคกําลังเสด็จเขาที่พัก
กลางวัน ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทวดากับทาววิโรจนะจอมอสูร เขาไปเฝาพระผูมพี ระภาค
ถึงที่ประทับ ครั้นแลวไดยืนพิงบานพระทวารองคละขาง ฯ
[๘๙๑] ลําดับนั้นแล ทาวเวโรจนะจอมอสูรไดตรัสคาถานี้ ในสํานักของพระผูมีพระภาควา
เปนชายควรพยายามไปจนกวาประโยชนสําเร็จ ประโยชนงดงามอยูที่ความสําเร็จ นี้เปน
ถอยคําของเวโรจนะ ฯ
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[๘๙๒] ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสวา
เปนชายควรพยายามไปจนกวาประโยชนสําเร็จ ประโยชนทั้งหลาย
งดงามอยูที่ความสําเร็จ ประโยชนยิ่งกวาขันติไมมี ฯ
[๘๙๓] ทาวเวโรจนะจอมอสูรตรัสวา
สรรพสัตวยอมเกิดความตองการในสิ่งนั้นๆ ตามควร สวนการบริโภค
ของสรรพสัตวมีการปรุงประกอบเปนอยางยิ่ง ประโยชนทั้งหลาย
งดงามอยูท่คี วามสําเร็จ นี้เปนถอยคําของเวโรจนะ ฯ
[๘๙๔] ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสวา
สรรพสัตวยอมเกิดความตองการในสิ่งนั้นๆ ตามควร สวนการบริโภค
ของสรรพสัตว มีการปรุงประกอบเปนอยางยิ่งประโยชนทั้งหลายง
ดงามอยูที่ความสําเร็จ ประโยชนยิ่งกวาขันติไมมี ฯ
อารัญญกสูตรที่ ๙
[๘๙๕] สาวัตถีนิทาน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ฤาษีผมู ีศีลมีกัลยาณธรรมมากรูปดวยกัน อาศัยอยู
ในกุฎีที่มุงบังดวยใบไม ในราวปา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครัง้ นั้นแล ทาวสักกะจอมเทวดากับทาว
เวปจิตติจอมอสูร เขาไปหาฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลานั้นถึงที่อยู ฯ
[๘๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรสวมรองเทาหนาหลายชัน้
สะพายดาบ มีผูกั้นรมให เขาไปสูอาศรมทางทวารอันเลิศเขาไปใกลฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรม
เหลานั้นหางไมถึงวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแลทาวสักกะจอมเทวดาทรงถอดฉลองพระบาท
ประทานพระขรรคใหแกผูอนื่ รับสั่งใหลดฉัตรเสด็จเขาไปทางอาศรมโดยทางทวารเขาออก
ประทับประคองอัญชลีนมัสการฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลานั้นอยูใตลม ฯ
[๘๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นแล ฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลานั้นไดกลาว
กะทาวสักกะจอมเทวดาดวยคาถาวา
กลิ่นของพวกฤาษีผูประพฤติพรตมานาน ยอมจะฟุงจากกายไปตามลม ดูกร
ทาวสหัสนัยน พระองคจงถอยไปเสียจากที่นี้ดูกรทาวเทวราช กลิ่นของ
พวกฤาษีไมสะอาด ฯ
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[๘๙๘] ทาวสักกะตรัสตอบวา
กลิ่นของพวกฤาษีผูประพฤตพรตมานาน ยอมจะฟุงจากกายไปตามลม
ทานเจาขา พวกขาพเจาตางก็มุงหวังกลิ่นนี้เหมือนกับบุคคลมุงหวังระเบียบ
ดอกไมอันวิจติ ร งดงาม บนศีรษะ ฉะนั้น ก็พวกเทวดาหามีความ
สําคัญในกลิ่นของผูมีศีลนี้วาเปนกลิ่นปฏิกลู ไม ฯ
สมุททกสูตรที่ ๑๐
[๘๙๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล ฯลฯ
[๙๐๐] พระผูมพี ระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งเคยมีมาแลว
ฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมมากรูปดวยกัน อาศัยอยูในกุฎีทมี่ ุงบังดวยใบไมแทบฝงสมุทร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สมัยนั้นแล สงครามระหวางพวกเทวดากับอสูรไดประชิดกันแลว ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พวกฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลานั้นพากันคิดเห็นวา พวกเทวดาตั้งอยู
ในธรรม พวกอสูรไมตั้งอยูในธรรม ภัยนั้นพึงเกิดแกพวกเราเพราะอสูรโดยแท อยากระนั้นเลย
พวกเราควรเขาไปหาทาวสมพรจอมอสูรแลวขออภัยทานเถิด ฯ
[๙๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครัง้ นั้นแล ฤาษีผมู ีศีลมีกัลยาณธรรมเหลานั้นไดอันตรธาน
ไปในบรรณกุฎีแทบฝงสมุทร ไปปรากฏอยูตรงหนาทาวสมพรจอมอสูรเหมือนบุรุษมีกําลังเหยียด
แขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลายลําดับนั้น พวกฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรม
เหลานั้น ไดกลาวกะทาวสมพรจอมอสูรดวยคาถาวา ฯ
พวกฤาษีมาขออภัยกะทานทาวสมพร การใหภยั หรือใหอภัยทานกระทํา
ไดโดยแท ฯ
[๙๐๒] ทาวสมพรจอมอสูรไดกลาวตอบวา
การอภัยไมมีแกพวกฤาษี ผูชวั่ ชาคบหาทาวสักกะ เราใหเฉพาะแตภัย
เทานั้นแกพวกทานผูขออภัย ฯ
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[๙๐๓] พวกฤาษีกลาววา
ทานใหเฉพาะแตภยั เทานัน้ แกพวกเราผูขออภัย พวกเราขอรับเอาแตอภัย
อยางเดียว สวนภัยจงเปนของทานเถิด บุคคลหวานพืชเชนใดยอม
ไดผลเชนนั้น คนทําดียอมไดดี ทําชั่วก็ยอมไดชั่ว แนะพอ ทานหวาน
พืชลงไปไวแลว ทานจักตองเสวยผลของมัน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลานั้น ไดสาปแชงทาวสมพร
จอมอสูร แลวอันตรธานหายไปในที่ตรงหนาทาวสมพรจอมอสูร แลวไปปรากฏอยูในบรรณกุฎี
แทบฝงสมุทร เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น ฯ
[๙๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวสมพรจอมอสูรถูกฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรม
เหลานั้นสาปแชงแลว ไดยินวาในคืนวันนัน้ ตกใจหวาดหวั่นถึงสามครั้ง ฯ
จบวรรคที่หนึง่
_______
รวมพระสูตรแหงสักกสังยุตมี ๑๐ สูตร คือ
สุวีรสูตรที่ ๑ สุสิมสูตรที่ ๒ ธชัคคสูตรที่ ๓ เวปจิตติสูตรที่ ๔สุภาสิตชยสูตรที่ ๕
กุลาวกสูตรที่ ๖ นทุพภิยสูตรที่ ๗ วิโรจนอสุรินทสูตรที่ ๘อารัญญกสูตรที่ ๙ สมุททก
สูตรที่ ๑๐ ฯ
_______
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ทุติยวรรคที่ ๒
ปฐมเทวสูตรที่ ๑
[๙๐๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ในกาลครั้งนั้นแล ฯลฯ
[๙๐๖] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลายทาวสักกะจอมเทพ
เมื่อยังเปนมนุษยอยูใ นกาลกอน ไดสมาทานวัตรบท ๗ ประการบริบูรณ เพราะเปนผูส มาทาน
วัตรบท ๗ ประการ จึงไดถึงความเปนทาวสักกะวัตรบท ๗ ประการเปนไฉน คือ เราพึงเลี้ยง
มารดาบิดาจนตลอดชีวิต ๑ เราพึงประพฤติออนนอมตอผูใหญในตระกูลจนตลอดชีวติ ๑ เราพึง
พูดวาจาออนหวานตลอดชีวิต ๑ เราไมพึงพูดวาจาสอเสียดตลอดชีวิต ๑ เราพึงมีใจปราศจากความ
ตระหนี่อนั เปนมลทินอยูครองเรือน มีการบริจาคอันปลอยแลว มีฝามืออันชุมยินดีในการสละ
ควรแกการขอ ยินดีในการแจกจายทานตลอดชีวิต ๑ เราพึงพูดคําสัตยตลอดชีวิต ๑ เราไมพึง
โกรธตลอดชีวิต ๑ ถาแมความโกรธพึงเกิดขึ้นแกเรา เราพึงกําจัดมันเสียโดยฉับพลันทีเดียว ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสักกะจอมเทพ เมื่อยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน ไดสมาทานวัตรบท ๗
ประการนี้บริบูรณ เพราะเปนผูสมาทานวัตรบท ๗ ประการดังนี้ จึงไดถึงความเปนทาวสักกะ ฯ
[๙๐๗] พระผูม ีพระภาคผูสคุ ตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถา
ประพันธตอไปอีกวา
เทวดาชัน้ ดาวดึงส กลาวถึงนรชน ผูเปนบุคคลเลี้ยงมารดาบิดามีปรกติ
ประพฤติออนนอมตอผูใหญในตระกูล เจรจาออนหวาน กลาวแตคํา
สมานมิตรสหาย ละคําสอเสียด ประกอบในอุบายเปนเครื่องกําจัดความ
ตระหนี่ มีวาจาสัตย ครอบงําความโกรธได นั้นแลวา เปนสัปบุรุษ
ดังนี้
ทุติยเทวสูตรที่ ๒
[๙๐๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ในกาลครั้งนั้นแล ฯลฯ
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[๙๐๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลายทาวสักกะจอมเทพ
เมื่อยังเปนมนุษยอยูใ นกาลกอน เปนมาณพชื่อวามฆะ เพราะเหตุนนั้ จึงถูกเรียกวา ทาวมฆวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนุษยอยูในกาลกอนไดใหทานมากอน เพราะเหตุนั้น
จึงถูกเรียกวา ทาวปุรินททะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน
ไดใหทานโดยเคารพ เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวา ทาวสักกะ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ทาวสักกะ
จอมเทพเมื่อยังเปนมนุษยอยูใ นกาลกอน ไดใหที่พกั อาศัยเพราะเหตุนนั้ จึงถูกเรียกวา
ทาววาสวะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสักกะจอมเทพยอมทรงคิดเนื้อความไดตั้งพันโดยครูเดียว
เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวา ทาวสหัสนัยน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสักกะจอมเทพทรงมีนาง
อสุรกัญญานามวาสุชาเปนปชาบดี เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวา ทาวสุชมั บดี ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายทาวสักกะจอมเทพเสวยรัชสมบัติเปนอิสราธิบดีของทวยเทพชัน้ ดาวดึงส เพราะเหตุนั้น
จึงถูกเรียกวา เทวานมินทะ ฯ
[๙๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน ได
สมาทานวัตรบท ๗ ประการบริบูรณ เพราะเปนผูสมาทานวัตรบท ๗ประการบริบูรณ จึงไดถึง
ความเปนทาวสักกะ วัตรบท ๗ ประการเปนไฉน คือเราพึงเลี้ยงมารดาบิดาจนตลอดชีวิต ๑ ...
ถาแมความโกรธพึงเกิดขึ้นแกเรา เราพึงกําจัดมันเสียโดยฉับพลันทีเดียว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนุษยอยูใ นกาลกอน ไดสมาทานวัตรบท ๗ ประการนี้บริบูรณ
เพราะเปนผูสมาทานวัตรบท ๗ ประการดังนี้ จึงไดถึงความเปนทาวสักกะ ฯ
[๙๑๑] พระผูมพี ระภาค ฯลฯ จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
เทวดาชัน้ ดาวดึงสกลาวนรชนผูเปนบุคคลเลี้ยงมารดาบิดา...วา เปนสัปบุรุษ ดังนี้ ฯ
ตติยเทวสูตรที่ ๓
[๙๑๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ในปามหาวัน เขตเมือง
เวสาลี ฯ
ครั้งนั้นแล เจาลิจฉวีพระนามวามหาลี เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นแลวทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนหนึ่ง เมื่อประทับนั่ง
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ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งเรียบรอยแลว ไดตรัสถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
พระองคทรงเห็นทาวสักกะจอมเทพหรือพระพุทธเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรมหาลี อาตมาเห็นทาวสักกะจอมเทพถวายพร ฯ
ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ผูที่พระองคทรงเห็นนัน้ จักเปนรูปเปรียบของทาวสักกะ
เปนแน เพราะวาทาวสักกะจอมเทพยากทีใ่ ครๆ จะเห็นไดพระพุทธเจาขา ฯ
[๙๑๓] พ. ดูกรมหาลี อาตมารูจักทาวสักกะดวย รูธรรมเครื่องกระทําใหเปนทาว
สักกะดวย และรูถึงธรรมที่ทาวสักกะไดถึงความเปนทาวสักกะเพราะเปนผูสมาทานธรรมนั้นดวย
ดูกรมหาลี ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนุษยในกาลกอน เปนมาณพชื่อวามฆะ เพราะเหตุนนั้
จึงถูกเรียกวา ทาวมฆวา ดูกรมหาลี ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนุษยอยูใ นกาลกอน ไดใหทาน
มากอนเพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวา ทาวปุรนิ ททะ ดูกรมหาลี ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปน
มนุษยอยูในกาลกอน ไดใหทานโดยเคารพ เพราะเหตุนนั้ จึงถูกเรียกวาทาวสักกะ ดูกรมหาลี
ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนุษยอยูใ นกาลกอน ไดใหที่พักอาศัย เพราะเหตุนั้น จึงถูก
เรียกวา ทาววาสวะ ดูกรมหาลี ทาวสักกะจอมเทพยอมทรงคิดเนื้อความไดตั้งพันโดยครูเดียว
เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวาทาวสหัสนัยน ดูกรมหาลี ทาวสักกะจอมเทพทรงมีนางอสุรกัญญา
นามวาสุชาเปนปชาบดี เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวาทาวสุชัมบดี ดูกรมหาลี ทาวสักกะ
จอมเทพเสวยรัชสมบัติเปนอิสราธิบดีของทวยเทพชั้นดาวดึงส เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกวา
เทวานมินทะ ฯ
[๙๑๔] ดูกรมหาลี ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนุษยอยูในกาลกอนไดสมาทาน
วัตรบท ๗ ประการบริบูรณ เพราะเปนผูสมาทานวัตรบท ๗ ประการจึงไดถึงความเปนทาวสักกะ
วัตรบท ๗ ประการเปนไฉน คือ เราพึงเลี้ยงมารดาบิดาจนตลอดชีวิต ๑ เราพึงประพฤติ
ออนนอมตอผูใหญในตระกูลตลอดชีวิต ๑เราพึงพูดวาจาออนหวานตลอดชีวิต ๑ เราไมพึงพูดวาจา
สอเสียดตลอดชีวิต ๑ เราพึงมีใจปราศจากความตระหนีอ่ ันเปนมลทินอยูครองเรือน มีการ
บริจาคอันปลอยแลว มีฝามืออันชุม ยินดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดีในการแจกจาย
ทานตลอดชีวติ ๑ เราพึงพูดคําสัตยตลอดชีวิต ๑ เราไมพึงโกรธตลอดชีวิต ถาแมความโกรธ
พึงเกิดขึ้นแกเรา เราพึงกําจัดมันเสียโดยฉับพลันทีเดียว ๑ ดูกรมหาลีทาวสักกะจอมเทพเมื่อ
ยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน ไดสมาทานวัตรบท ๗ ประการนี้บริบูรณ เพราะเปนผูสมาทาน
วัตรบท ๗ ประการดังนี้ จึงไดถึงความเปนทาวสักกะ ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - หนาที่ 278
[๙๑๕] พระผูม ีพระภาคผูสคุ ตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัส
คาถาประพันธตอไปอีกวา
เทวดาชัน้ ดาวดึงส กลาวนรชนผูเปนบุคคลเลี้ยงมารดาบิดา มีปรกติ
ประพฤติออนนอมตอผูใหญในตระกูล เจรจาออนหวาน กลาวแตคํา
สมานมิตรสหาย ละคําสอเสียด ประกอบในอุบายเปนเครื่องกําจัด
ความตระหนี่ มีวาจาสัตย ครอบงําความโกรธได นั้นแลวา เปน
สัปบุรุษ ดังนี้
ทฬิททสูตรที่ ๔
[๙๑๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน
เขตพระนครราชคฤห ในกาลนั้นแล พระผูม ีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควาพระพุทธเจาขา ฯ
[๙๑๗] พระผูม ีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนวี้ า ดูกรภิกษุทั้งหลายเรือ่ งเคยมีมาแลว
ในพระนครราชคฤหนี้แล ไดมีบุรุษคนหนึ่งเปนมนุษยขัดสนเปนมนุษยกําพรา เปนมนุษย
ยากไร เขายึดมั่นศรัทธา ศีล สุตะ จาคะปญญา ในธรรมวินัยทีต่ ถาคตประกาศแลว
ครั้นเขายึดมั่นศรัทธา ศีล สุตะจาคะ ปญญา ในธรรมวินยั ที่ตถาคตประกาศแลว เมื่อแตก
กายตายไป ไดอุบัติยังสุคติโลกสวรรค คือ ความเปนสหายของเทวดาชัน้ ดาวดึงส เทพบุตรนั้น
รุงเรืองลวงเทวดาเหลาอื่นดวยรัศมีและยศ ฯ
[๙๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา ในกาลครั้งนั้น พวกเทวดาชัน้ ดาวดึงสพากัน
ยกโทษตําหนิติเตียนวา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย นาอัศจรรยนักดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย
ยังไมเคยมีมาเลย เทพบุตรผูนี้เมื่อยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน เปนมนุษยขัดสน เปนมนุษย
กําพรา เปนมนุษยยากไร เมือ่ แตกกายตายแลว เขาอุบัติยงั สุคติโลกสวรรค คือ ความเปน
สหายของเทวดาชั้นดาวดึงสยอมรุงเรืองลวงเทวดาเหลาอื่นดวยรัศมีและยศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ครั้งนั้นแลทาวสักกะจอมเทพตรัสกะเทวดาชั้นดาวดึงสวา ดูกรทานผูนริ ทุกขทั้งหลาย ทาน
ทั้งหลายอยายกโทษตอเทพบุตรนี้เลย ดูกรทานผูนิรทุกขทั้งหลาย เทพบุตรนี้แลเมือ่ ยังเปน
มนุษยอยูในกาลกอน ยึดมัน่ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ในพระธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคต
ทรงประกาศแลว ครั้นยึดมัน่ ศรัทธา ศีล สุตะจาคะ ปญญา ในพระธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคต
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ประกาศแลว เมื่อแตกกายตายลงจึงอุบัติยังสุคติโลกสวรรค คือ ความเปนสหายของเทวดา
ชั้นดาวดึงส ยอมรุงเรืองลวงเทวดาเหลาอื่นดวยรัศมีและยศ ฯ
[๙๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพเมื่อจะทรงพลอยยินดีกะพวก
เทวดาชัน้ ดาวดึงส จึงไดตรัสคาถาเหลานี้ในเวลานั้นวา
บุคคลใด มีศรัทธาตั้งมั่นไมหวั่นไหวในพระตถาคต มีศีลงามที่พระอริยะ
เจาพอใจสรรเสริญ มีความเลื่อมใสในพระสงฆและมีความเห็นตรง
บัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคลนัน้ วา เปนคนไมขัดสน ชีวิตของบุคคลนั้น
ไมเปลาประโยชนเพราะเหตุนั้น บุคคลผูมีปญญา เมื่อระลึกถึงคําสอน
ของพระพุทธเจาทั้งหลาย พึงประกอบเนืองๆ ซึ่งศรัทธา ศีล ความ
เลื่อมใส และความเห็นธรรมเถิด ฯ
รามเณยยกสูตรที่ ๕
[๙๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว
ทรงถวายบังคมแลวประทับอยู ณ ที่ควรสวนหนึ่ง ทรงประทับเรียบรอยแลว ไดตรัสถาม
พระผูมีพระภาควา สถานที่เชนไรหนอ เปนภูมิสถานอันนารื่นรมย ฯ
[๙๒๑] พระผูม ีพระภาคตรัสตอบดวยพระคาถาวา
อารามอันวิจิตร ปาอันวิจิตร สระโบกขรณีที่สรางอยางดี ยอมไมถึง
เสี้ยวที่ ๑๖ อันแบงออก ๑๖ ครั้ง แหงภูมิสถานอันรื่นรมยของมนุษย
พระอรหันตทงั้ หลายอยูใ นทีใ่ ด เปนบานหรือปาก็ตาม เปนที่ลุมหรือ
ที่ดอนก็ตาม ทีน่ ั้นเปนภูมิสถานอันนารื่นรมย ฯ
ยชมานสูตรที่ ๖
[๙๒๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราช
คฤห ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพเสด็จเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวทรง
ถวายบังคมแลว ประทับอยู ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง ฯ
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[๙๒๓] ทาวสักกะจอมเทพประทับ ณ ที่สมควรสวนหนึง่ เรียบรอยแลว ไดทูล
ถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
เมื่อมนุษยทั้งหลายผูเปนสัตวปรารถนาบุญบูชาอยู กระทําบุญมีอุปธิเปน
ผล ทานที่ใหแลวในที่ไหนมีผลมาก พระพุทธเจาขา ฯ
[๙๒๔] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ทานผูปฏิบัติ ๔ จําพวก ทานผูตั้งอยูในผล ๔ จําพวก นัน่ คือพระสงฆ
เปนผูซื่อตรง ประกอบดวยปญญาและศีล เมื่อมนุษยทั้งหลายผูเปน
สัตวปรารถนาบุญบูชาอยู กระทําบุญมีอุปธิเปนผล ทานที่ใหแลวใน
สงฆมีผลมาก ฯ
วันทนสูตรที่ ๗
[๙๒๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงหลีกเรนอยูในที่พักกลางวัน ฯ
ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพ และทาวสหัมบดีพรหมเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ครั้นแลว ไดประทับยืนพิงบานพระทวารอยูอ งคละบาน ฯ
[๙๒๖] ลําดับนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพไดตรัสพระคาถานี้ ในสํานักพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูแกลวกลา ทรงชนะสงครามแลว ทรงปลงภาระลงแลว
ไมทรงมีหนี้ ขอเชิญพระองคเสด็จลุกขึ้นเสด็จเที่ยวไปในโลกเถิด อนึ่ง
จิตของพระองคหลุดพนดีแลว เหมือนพระจันทรในราตรีวันเพ็ญ ฉะนัน้ ฯ
[๙๒๗] ทาวสหัมบดีพรหมตรัสคานวา ดูกรจอมเทพ พระองคไมควรกราบทูลพระ
ตถาคตอยางนีเ้ ลย แตควรจะกราบทูลพระตถาคตอยางนีแ้ ลวา
ขาแตพระองคผูแกลวกลา ทรงชนะสงครามแลว ทรงเปนผูนําพวก ไม
ทรงมีหนี้สิน ขอเชิญพระองคเสด็จลุกขึ้นเสด็จเที่ยวไปในโลก ขอเชิญ
พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมจักมีผูรูทั่วถึงธรรมเปนแน ฯ
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ปฐมสักกนมัสนสูตรที่ ๘
[๙๒๘] สาวัตถีนิทาน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพตรัสกะมาตลีสังคาหกเทพบุตร
วา ดูกรสหายมาตลี ทานจงเตรียมจัดรถมาอาชาไนยซึ่งเทียมดวยมาพันตัว เราจะไปยังพื้นที่
อุทยานเพื่อชมภูมิภาคอันงดงาม ดูกรภิกษุทงั้ หลายมาตลีสงั คาหกเทพบุตรทูลรับพระดํารัสทาว
สักกะจอมเทพวา ขอเดชะ ขอความเจริญจงมีแดพระองค ดังนี้แลว เตรียมจัดรถมาอาชาไนย
ซึ่งเทียมดวยมาพันตัวเสร็จแลว กราบทูลแดทาวสักกะจอมเทพวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข
รถมาอาชาไนยซึ่งเทียมดวยมาพันตัวสําหรับพระองคเตรียมจัดไวเสร็จแลว ขอพระองคทรง
ทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ไดทราบวาทาวสักกะจอมเทพขณะ
เสด็จลงจากเวชยันตปราสาท ทรงประนมอัญชลีนมัสการทิศเปนอันมาก ฯ
[๙๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล มาตลีสังคาหกเทพบุตร ไดทูลถามทาวสักกะ
จอมเทพดวยคาถาวา
พราหมณทั้งหลายผูบรรลุไตรวิชชา กษัตริยทั้งหลาย ณ ภูมิภาคทั้งหมด
ทาวมหาราชทั้ง ๔ และทวยเทพชาวไตรทศผูมียศยอมนอบนอมพระองค
ขาแตทาวสักกะ เมื่อเปนเชนนั้นพระองคทรงนอบนอมทานผูควรบูชา
คนใด ทานผูควรบูชาคนนั้นชื่อไรเลา ขอเดชะ ฯ
[๙๓๐] ทาวสักกะตรัสตอบวา
พราหมณทั้งหลายผูบรรลุไตรวิชชา กษัตริยทั้งหลาย ณ ภูมิภาคทั้งหมด
ทาวมหาราชทัง้ ๔ และทวยเทพชาวไตรทศ ผูมียศ นอบนอมทานผูใด
ซึ่งเปนผูสมบูรณดวยศีล มีจติ ตั้งมั่นตลอดกาลนาน ผูบวชแลวโดยชอบ
มีพรหมจรรยเปนเบื้องหนา คฤหัสถเหลาใดเปนผูทําบุญ มีศีล เปน
อุบาสกเลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรม ดูกรมาตลี เรานอบนอมคฤหัสถ
เหลานั้น ฯ
[๙๓๑] มา. ขาแตทาวสักกะ ไดยินวา พระองคทรงนอบนอมบุคคลเหลา
ใด บุคคลเหลานั้นเปนผูประเสริฐที่สุดในโลกเทียว
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ขาแตทาววาสวะ พระองคทรงนอบนอมบุคคลเหลาใด ถึง ขาพระองคกข็ อ
นอบนอมบุคคลเหลานั้น ฯ
[๙๓๒] ทาวมฆวาสุชัมบดีเทวราชผูเปนประมุขของเทวดาทั้งหลาย ครั้นตรัส
ดังนี้แลว ทรงนอมนมัสการทิศเปนอันมาก แลวเสด็จขึน้ รถ ฯ
ทุติยสักกนมัสนสูตรที่ ๙
[๙๓๓] สาวัตถีนิทาน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพไดตรัสกะมาตลีสังคาหกเทพ
บุตรวา ดูกรสหายมาตลี ทานจงเตรียมจัดรถมาอาชาไนยซึ่งเทียมดวยมาพันตัว เราจะไปยังพื้น
ที่อุทยานเพื่อชมภูมิภาคอันงดงาม ดูกรภิกษุทั้งหลายมาตลีสังคาหกเทพบุตรทูลรับพระดํารัสทาว
สักกะจอมเทพวา ขอเดชะ ขอความเจริญจงมีแดพระองค ดังนี้แลว จัดเตรียมรถมาอาชาไนย
ซึ่งเทียมดวยมาพันตัวเสร็จแลว กราบทูลแกทาวสักกะจอมเทพวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข
รถมาอาชาไนยซึ่งเทียมดวยมาพันตัวสําหรับพระองค จัดเตรียมไวเสร็จแลว ขอพระองค
ทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดทราบวา ครั้งนั้นแลทาวสักกะจอม
เทพขณะเสด็จลงจากเวชยันตปราสาท ทรงประนมอัญชลีนมัสการพระผูมีพระภาคอยู ฯ
[๙๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล มาตลีสังคาหกเทพบุตรไดทูลถามทาวสักกะ
จอมเทพดวยคาถาวา
ขาแตทาววาสวะ เทวดาและมนุษยทั้งหลายยอมนอบนอมพระองคนั่น
เทียว ขาแตทาวสักกะ เมื่อเชนนั้น พระองคทรงนอบนอมทานผูควร
บูชาคนใด ทานผูควรบูชาคนนั้น คือใครเลา ฯ
[๙๓๕] ทาวสักกะตรัสตอบวา
ดูกรมาตลี พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใดในโลกพรอมทั้งเทวโลก
เรานอบนอมพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ผูเปนศาสดามีพระนาม
ไมทราม ดูกรมาตลี ทานเหลาใดสํารอกราคะ โทสะและอวิชชาแลว
เปนพระอรหันตขีณาสพ เรานอบนอมทานเหลานั้น ดูกรมาตลี ทาน
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เหลาใดกําจัดราคะและโทสะกาวลวงอวิชชา ยังเปนพระเสขะ ยินดี
ในธรรมเครื่องปราศจากการสั่งสม เปนผูไมประมาท ตามศึกษาอยู
เรานอบนอมทานเหลานั้น ฯ
[๙๓๖] มา. ขาแตทาวสักกะ ไดยินวา พระองคทรงนอบนอม บุคคลเหลาใด
บุคคลเหลานั้นเปนผูประเสริฐที่สุดในโลกเทียว ขาแตทา ววาสวะ พระ
องคทรงนอบนอมบุคคลเหลาใดแมขาพระองคก็ขอนอบนอมบุคคล
เหลานั้น ฯ
[๙๓๗] ทาวมฆวาสุชัมบดีเทวราช ผูเปนประมุขของเทวดาทั้งหลาย ครั้นตรัส
ดังนี้แลว ทรงนอมนมัสการพระผูมีพระภาค แลวเสด็จขึน้ รถ ฯ
ตติยสักกนมัสนสูตรที่ ๑๐
[๙๓๘] สาวัตถีนิทาน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพไดตรัสกะมาตลีสังคาหก
เทพบุตรวา ดูกรสหายมาตลี ทานจงเตรียมจัดรถมาอาชาไนยซึ่งเทียมดวยมาพันตัว เราจะไป
ยังพื้นที่อุทยานเพื่อชมภูมภิ าคอันงดงาม ดูกรภิกษุทั้งหลายมาตลีสังคาหกเทพบุตรทูลรับพระดํารัส
ทาวสักกะจอมเทพวา ขอเดชะ ขอความเจริญจงมีแดพระองค ดังนีแ้ ลว จัดเตรียมรถมาอาชาไนย
ซึ่งเทียมดวยมาพันตัวเสร็จแลว กราบทูลแกทาวสักกะจอมเทพวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข
รถมาอาชาไนยซึ่งเทียมดวยมาพันตัวสําหรับพระองค จัดเตรียมไวเสร็จแลว ขอพระองค
ทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดทราบวา ครั้งนั้นแลทาวสักกะจอม
เทพขณะเสด็จลงจากเวชยันตปราสาท ทรงประนมอัญชลีนอมนมัสการพระภิกษุสงฆอยู ฯ
[๙๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล มาตลีสังคาหกเทพบุตรไดทูลถามทาวสักกะ
จอมเทพดวยคาถาวา
นรชนผูนอนทับกายอันเปอยเนาเหลานี้ พึงนอบนอมพระองคนั่นเทียว
พวกเขาจมอยูใ นซากอันเต็มไปดวยความหิวและความกระหาย ขาแต
ทาววาสวะ เพราะเหตุไรหนอพระองคจึงทรงโปรดปรานทานผูไมมีเรือน
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เหลานั้น ขอพระองคตรัสบอกมรรยาทของฤาษีทั้งหลาย ขาพระองคขอ
ฟงพระดํารัสของพระองค ฯ
[๙๔๐] ทาวสักกะตรัสตอบวา
ดูกรมาตลี เราโปรดปรานมรรยาทของทานผูไมมีเรือนเหลานั้น ทาน
เหลานั้นเปนผูไมมีความหวงใยในบานที่ทานหลีกออกไป บุคคลผูจะเก็บ
ขาวเปลือกของทานเหลานั้นไวในฉางก็ไมมี ผูจะเก็บไวในหมอก็ไมมี
ผูจะเก็บไวในกระเชาก็ไมมี ทานเหลานั้นมีวัตรอันงาม แสวงหาอาหารที่
ผูอื่นทําเสร็จแลวเยียวยาอัตภาพดวยอาหารนั้น ทานเหลานั้นเปนนัก
ปราชญกลาวคําสุภาษิต เปนผูนิ่งประพฤติสม่ําเสมอ ดูกรมาตลี พวก
เทวดายังโกรธกับพวกอสูร และสัตวเปนอันมากยังมีโกรธกันและกัน
เมื่อเขายังโกรธกัน ทานเหลานั้นไมโกรธ ดับเสียไดในบุคคลผูมีอาชญา
ในตน เมื่อชนทั้งหลายยังมีความถือมั่นทานเหลานั้นไมถือมั่น ดูกร
มาตลี เรานอมนมัสการทานเหลานั้น ฯ
[๙๔๑] มา. ขาแตทาวสักกะ ไดยินวา พระองคทรงนอบนอมบุคคลเหลาใด
บุคคลเหลานั้นเปนผูประเสริฐที่สุดในโลกเทียว ขาแตทา ววาสวะ พระ
องคทรงนอบนอมบุคคลเหลาใดแมขาพระองคก็ขอนอบนอมบุคคล
เหลานั้น ฯ
[๙๔๒] ทาวมฆวาสุชัมบดีเทวราช ผูเปนประมุขของเทวดาทั้งหลาย ครั้นตรัส
ดังนี้แลวทรงนอมนมัสการพระภิกษุสงฆแลวเสด็จขึน้ รถ ฉะนี้แล ฯ
จบวรรคที่ ๒
_______
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ 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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สักกปญจกะที่ ๓
ฆัตวาสูตรที่ ๑
[๙๔๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว
ทรงถวายบังคม แลวประทับอยู ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง ฯ
[๙๔๔] ทาวสักกะจอมเทพประทับอยู ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง เรียบรอยแลว ไดทูล
ถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
บุคคลฆาอะไรแลวสิจึงจะอยูเปนสุข ฆาอะไรแลวสิจึงจะไมเศราโศก
ขาแตพระโคดม พระองคทรงชอบการฆาอะไรอันเปนธรรมอยางเอก ฯ
[๙๔๕] พระผูม ีพระภาคตรัสตอบวา
บุคคลฆาความโกรธเสียแลว ยอมอยูเปนสุข ฆาความโกรธเสียแลว
ยอมไมเศราโศก ดูกรทาววาสวะ พระอริยะเจาทั้งหลายยอมสรรเสริญ
การฆาความโกรธอันมีรากเปนพิษมียอดหวาน เพราะวาบุคคลฆาความ
โกรธนั้นเสียแลว ยอมไมเศราโศก ฯ
ทุพรรณิยสูตรที่ ๒
[๙๔๖] สาวัตถีนิทาน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ยักษตนหนึ่งมีผวิ พรรณทราม ต่ําเตีย้ พุงพลุย
นั่งอยูบนอาสนะแหงทาวสักกะจอมเทพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยนิ วาในที่นั้น พวกเทวดา
ชั้นดาวดึงสพากันยกโทษตําหนิติเตียนวา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย นาอัศจรรยหนอ ดูกรทาน
ผูเจริญทั้งหลาย ไมเคยมีมาแลวหนอ ยักษนี้มีผิวพรรณทราม ต่ําเตี้ย พุงพลุย นั่งอยูบน
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อาสนะแหงทาวสักกะจอมเทพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเทวดาชั้นดาวดึงสยกโทษตําหนิติเตียนดวย
ประการใดๆ ยักษนั้นยิ่งเปนผูมีรูปงามทั้งนาดูนาชมและนาเลื่อมใสยิง่ ขึ้นกวาเดิมดวยประการนั้นๆ ฯ
[๙๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พวกเทวดาชัน้ ดาวดึงสพากันเขาไปเฝาทาวสักกะ
จอมเทพถึงที่ประทับ ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขอประทานโอกาสตอ
พระองค ยักษตนหนึ่งมีผวิ พรรณทราม ต่ําเตี้ยพุงพลุย นั่งอยูบนอาสนะของพระองค ขาแต
พระองคผูเจริญ ไดทราบวา ณ ที่นั้นพวกเทวดาชั้นดาวดึงสพากันยกโทษตําหนิตเิ ตียนวา ดูกร
ทานผูเจริญทั้งหลาย นาอัศจรรยหนอ ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ไมเคยมีมาหนอ ยักษนมี้ ีผิว
พรรณทรามต่ําเตี้ย พุงพลุย นั่งอยูบนอาสนะของทาวสักกะจอมเทพ ขาแตพระองคผูนิรทุกข
พวกเทวดาชัน้ ดาวดึงสยกโทษตําหนิตเิ ตียนดวยประการใดๆ ยักษนั้นยิ่งเปนผูมีรูปงามทั้งนาดูนาชม
และนาเลื่อมใสยิ่งกวาเดิม ดวยประการนั้นๆ ขาแตพระองคผูนิรทุกข ยักษนั้นจักเปนผูมีความ
โกรธเปนอาหารเปนแนเทียว ขอเดชะ ฯ
[๙๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพเสด็จเขาไปหายักษผูมีความ
โกรธเปนอาหารนั้นจนถึงทีอ่ ยู ครั้นแลวทรงหมผาเฉวียงพระอังสาขางหนึ่ง ทรงคุกพระชานุมณฑล
เบื้องขวาลง ณ พื้นดิน ทรงประนมอัญชลีไปทางที่ยักษตนนั้นอยู แลวประกาศพระนาม ๓ ครั้ง
วา ดูกรทานผูนิรทุกข เราคือทาวสักกะจอมเทพ ... ดูกรทานผูนิรทุกข เราคือทาวสักกะจอมเทพ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสักกะจอมเทพทรงประกาศพระนามดวยประการใดๆ ยักษตนนั้นยิ่ง
มีผิวพรรณทรามและต่ําเตีย้ พุงพลุยยิ่งกวาเดิม ยักษนนั้ เปนผูมีผิวพรรณทรามและต่าํ เตี้ยพุง
พลุยยิ่งกวาเดิมแลว ไดหายไป ณ ที่นนั้ นัน่ เอง ฯ
[๙๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพประทับนั่งบนอาสนะของ
พระองคแลว เมื่อจะทรงยังพวกเทวดาชัน้ ดาวดึงสใหยินดี จึงไดตรัสพระคาถาเหลานีไ้ วในเวลา
นั้นวา
เราเปนผูมีจิตอันโทสะไมกระทบกระทั่ง เปนผูอันความหมุน(มาร) นํา
ไปไมไดงาย เราไมโกรธมานานแล ความโกรธยอมไมตงั้ อยูในเรา ถึง
เราโกรธก็ไมกลาวคําหยาบ และไมกลาวคําไมชอบธรรม เราเห็นประโยชน
ของตนจึงขมตนไว ฯ
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มายาสูตรที่ ๓
[๙๕๐] สาวัตถีนิทาน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ทาวเวปจิตติจอมอสูรปวย ไดรับทุกข เปนไขหนัก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพเสด็จไปเยี่ยมทาวเวปจิตติจอมอสูรถึงที่ประทับ
ตรัสถามถึงความเจ็บไข ดูกรภิกษุทั้งหลายทาวเวปจิตติจอมอสูรทรงเห็นทาวสักกะจอมเทพ
กําลังเสด็จมาแตไกลเทียว ครั้นแลวไดตรัสกะทาวสักกะจอมเทพวา ขาแตพระองคผูจอมเทพ
ขอจงชวยรักษาหมอมฉันดวยเถิด ฯ
ทาวสักกะตรัสวา ขาแตทาวเวปจิตติ ขอเชิญตรัสบอกมายาของอสุรินทรกะหมอมฉัน
กอน ฯ
เว. ขาแตพระองคผูนิรทุกข หมอมฉันยังกราบทูลไมไดจนกวาจะไดสอบถามพวกอสูร
ดูกอน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรตรัสสอบถามพวกอสูรวา ดูกร
ทานผูนิรทุกขทั้งหลาย เราจะบอกมายาของอสุรินทรกะทาวสักกะจอมเทพนะ ฯ
พวกอสูรทูลวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระองคอยาตรัสบอกมายาของอสุรินทร
กะทาวสักกะจอมเทพเลย ฯ
[๙๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสกะทาวสักกะจอมเทพ
ดวยคาถาวา
ขาแตทาวมฆวาสุชัมบดีสักกเทวราช บุคคลผูมีมายายอมเขาถึงนรก
ครบรอยป เหมือนดังอสุรินทร ฉะนั้น ฯ
อัจจยสูตรที่ ๔
[๙๕๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
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ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุสองรูปโตเถียงกัน ในการโตเถียงกันนั้น ภิกษุรปู หนึ่งไดพูด
ลวงเกิน ฯ
ครั้งนั้นแล ภิกษุผูพูดลวงเกินนั้นแสดงโทษโดยความเปนโทษ (รับผิดและขอโทษ) ใน
สํานักของภิกษุนั้น ภิกษุนั้นไมรับ ฯ
[๙๕๓] ครั้งนัน้ แล ภิกษุเปนอันมาก พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นแลวไดถวายบังคมพระผูม ีพระภาคแลวนั่งอยู ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง เมื่อนั่ง ณ ที่ควรสวน
หนึ่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส
ภิกษุสองรูปโตเถียงกัน ในการโตเถียงกันนั้น ภิกษุรูปหนึ่งไดพดู ลวงเกิน ขาแตพระองคผูเจริญ
ลําดับนั้นภิกษุผูพูดลวงเกินแสดงโทษโดยความเปนโทษในสํานักของภิกษุนั้น ภิกษุนั้นไมรับ
พระพุทธเจาขา ฯ
[๙๕๔] พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลมี ๒ จําพวกนี้ คือ ผูไม
เห็นโทษโดยความเปนโทษ ๑ ผูไมรับตามสมควรแกธรรมเมื่อผูอื่นแสดงโทษ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
คนพาลมี ๒ จําพวกนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลายบัณฑิตมี ๒ จําพวกนี้ คือ ผูเ ห็นโทษโดยความเปน
โทษ ๑ ผูรับตามสมควรแกธรรมเมื่อผูอื่นแสดงโทษ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตมี ๒ จําพวก
นี้แล ฯ
[๙๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพ เมื่อจะทรงยังเทวดา
ชั้นดาวดึงสใหพลอยยินดี ณ สุธรรมาสภา จึงไดตรัสพระคาถานี้ในเวลานั้นวา
ขอความโกรธจงตกอยูใ นอํานาจของทานทั้งหลาย ขอความเสื่อมคลาย
ในมิตรธรรมอยาไดเกิดมีแกทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายอยาไดติเตียนผูที่
ไมควรติเตียน และอยาไดพูดคําสอเสียดเลย ก็ความโกรธเปรียบปาน
ดังภูเขา ยอมย่าํ ยีคนลามก ฯ
อักโกธสูตรที่ ๕
[๙๕๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ในกาลครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ
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[๙๕๗] พระผูม ีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนวี้ า ดูกรภิกษุทั้งหลายเรือ่ งเคยมีมาแลว
ทาวสักกะจอมเทพ เมื่อจะทรงยังเทวดาชั้นดาวดึงสใหพลอยยินดี ณ สุธรรมาสภา จึงไดตรัส
พระคาถานี้ในเวลานั้นวา
ความโกรธอยาไดครอบงําทานทั้งหลาย และทานทั้งหลายอยาไดโกรธ
ตอบตอบุคคลผูโกรธ ความไมโกรธและความไมเบียดเบียน ยอมมีใน
ทานผูประเสริฐทุกเมื่อ ก็ความโกรธเปรียบปานดังภูเขา ยอมย่ํายีคน
ลามก ฉะนี้แล ฯ
จบสักกปญจกะ
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
ฆัตวาสูตร ๑ ทุพรรณิยสูตร ๑ มายาสูตร ๑ อัจจยสูตร ๑ อักโกธสูตร ๑
สักกสูตร ๕ สูตรนี้ พระพุทธเจาผูประเสริฐทรงแสดงไวแลว ฯ
จบสักกสังยุตบริบูรณ
รวมสังยุตที่มีในสคาถวรรคนี้ ๑๑ สังยุต คือ
เทวตาสังยุต ๑ เทวปุตตสังยุต ๑ โกศลสังยุต ๑ มารสังยุต ๑ ภิกขุนีสังยุต ๑
พรหมสังยุต ๑ พราหมณสังยุต ๑ วังคีสสังยุต ๑ วนสังยุต ๑ยักขสังยุต ๑ สักกสังยุต ๑ ฯ
จบสคาถวรรค
_______

