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                           พระสุตตันตปฎก 
                             เลม ๑๗ 
        ขุททกนกิาย ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต 
        ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
                                สรณคมนในขุททกปาฐะ 
        [๑] ขาพเจาขอถึงพระพทุธเจาเปนสรณะ ขาพเจาขอถึงพระธรรมเปนสรณะ ขาพเจา 
ขอถึงพระสงฆเปนสรณะ แมคร้ังท่ี ๒ ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ แมคร้ังท่ี ๒ ขาพเจา 
ขอถึงพระธรรมเปนสรณะ แมคร้ังท่ี ๒ ขาพเจาขอถึงพระสงฆเปนสรณะ แมคร้ังท่ี ๓ ขาพเจา 
ขอถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ แมคร้ังท่ี ๓ ขาพเจาขอถึงพระธรรมเปนสรณะ แมคร้ังท่ี ๓  
ขาพเจาขอถึงพระสงฆเปนสรณะ ฯ 
                                 จบสรณคมน 
                             สิกขาบท ๑๐ ในขุททกปาฐะ 
        [๒] ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเคร่ืองงดเวนจากการฆาสัตว ขาพเจา 
ขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเคร่ืองงดเวนจากการลักทรัพยขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท 
คือ เจตนาเคร่ืองงดเวนจากอพรหมจรรย ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเคร่ืองงดเวน 
จากมุสาวาท ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเคร่ืองงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุรา 
และเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเคร่ืองงดเวน 
จากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเคร่ืองงดเวนจาก  
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การฟอน การขับ การประโคม และการดกูารเลนอันเปนขาศึกขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท  
คือ เจตนาเคร่ืองงดเวนจากการลูบไลทัดทรงประดับดอกไมและของหอม อันเปนลักษณะแหงการ 
แตงตัว ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบทคือ เจตนาเคร่ืองงดเวนจากการนั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอน 
ใหญ ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเคร่ืองงดเวนจากการรับทองและเงิน ฯ 
        จบสิกขาบท ๑๐ 
        อาการ ๓๒ ในขุททกปาฐะ 
        [๓] ในกายน้ีมี ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูกเยื่อในกระดูก  
มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ดี เศลษม  
หนอง เลือด เหง่ือ มันขน น้าํตา เปลวมันน้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร เยือ่มันสมอง 
ในสมอง ฯ 
        จบอาการ ๓๒ 
        สามเณรปญหาในขุททกปาฐะ 
        [๔] อะไรชื่อวา ๑ คือ สัตวท้ังปวงตั้งอยูไดเพราะอาหาร อะไรช่ือวา๒ คือ นาม 
และรูป อะไรช่ือวา ๓ คือ เวทนา ๓ อะไรช่ือวา ๔ คือ อริยสัจ ๔ อะไรช่ือวา ๕ คือ  
อุปาทานขันธ ๕ อะไรช่ือวา ๖ คือ อายตนะภายใน ๖ อะไรชื่อวา ๗ คือ โพชฌงค ๗  
อะไรช่ือวา ๘ คือ อริยมรรคมีองค ๘อะไรชื่อวา ๙ คือ สัตตาวาส ๙ อะไรช่ือวา ๑๐ คือ  
ผูประกอบดวยองค๑๐ ทานกลาววา เปนพระอรหันต ฯ 
        จบสามเณรปญหา 
        มงคลสูตรในขุททกปาฐะ 
        [๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล คร้ันปฐมยามลวงไปเทวดาตนหนึ่งมีรัศมีงามยิง่นัก   
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ยังพระวิหารเชตวันท้ังส้ินใหสวางไสว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว 
ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
        [๖] เทวดาและมนุษยเปนอันมาก ผูหวงัความสวัสดี ไดพากนัคิดมงคลทั้งหลาย  
        ขอพระองคจงตรัสอุดมมงคล 
พระผูมีพระภาคตรัสพระคาถาตอบวา 
        การไมคบคนพาล ๑ การคบบัณฑิต ๑ การบูชาบุคคลท่ีควรบูชา ๑ นี้เปน 
        อุดมมงคล การอยูในประเทศอันสมควร ๑ความเปนผูมีบุญอันกระทําแลว 
        ในกาลกอน ๑ การตั้งตนไวชอบ ๑ นี้เปนอุดมมงคล พาหุสัจจะ ๑ ศิลป ๑ 
        วินยัท่ีศึกษาดีแลว ๑ วาจาสุภาสิต ๑ นีเ้ปนอุดมมงคล การบํารุงมารดา 
        บิดา ๑ การสงเคราะหบุตรภรรยา ๑ การงานอันไมอากูล ๑ นี้เปนอุดมมงคล 
        ทาน ๑ การประพฤติธรรม ๑การสงเคราะหญาติ ๑ กรรมอันไมมีโทษ ๑ 
        นี้เปนอุดมมงคลการงดการเวนจากบาป ๑ ความสํารวมจากการดื่มน้ําเมา ๑ 
        ความไมประมาทในธรรมท้ังหลาย ๑ นี้เปนอุดมมงคลความเคารพ ๑ 
        ความประพฤติถอมตน ๑ ความสันโดษ ๑ความกตัญู ๑ การฟงธรรม 
        โดยกาล ๑ นี้เปนอุดมมงคลความอดทน ๑ ความเปนผูวางาย ๑ การ 
        ไดเหน็สมณะท้ังหลาย ๑ การสนทนาธรรมโดยกาล ๑ นี้เปนอุดมมงคล 
        ความเพยีร ๑ พรหมจรรย ๑ การเห็นอริยสัจ ๑ การกระทํานิพพานใหแจง ๑ 
        นี้เปนอุดมมงคล จิตของผูใดอันโลกธรรมท้ังหลายถูกตองแลว ยอมไม 
        หวั่นไหว ๑ ไมเศราโศก ๑ ปราศจากธุลี ๑ เปนจิตเกษม ๑ นี้เปน 
        อุดมมงคล เทวดาและมนุษยท้ังหลาย ทํามงคลเชนนี้แลว เปนผูไมปราชัย 
        ในขาศึกทุกหมูเหลา ยอมถึงความสวัสดีในท่ีทุกสถาน นี้เปนอุดมมงคล 
        ของเทวดาและมนุษยเหลานั้น ฯ 
                                จบมงคลสูตร 
                        รัตนสูตร ในขุททกปาฐะ 
        [๗] ภูตเหลาใด ประชุมกันแลวในประเทศนี้กด็ี หรือภุมมเทวดา เหลาใดประชุม 
        กันแลวในอากาศก็ดี ขอหมูภูตท้ังปวงจงเปนผูมีใจดีและจงฟงภาษิตโดย  
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        เคารพ ดกูรภูตท้ังปวง เพราะเหตุนั้นแล ทานท้ังหลายจงต้ังใจฟง ขอจง 
        แผเมตตาจิตในหมูมนุษย มนุษยเหลาใด นําพลีกรรมไปท้ังกลางวัน 
        ท้ังกลางคืน เพราะเหตุนั้นแล ทานท้ังหลายจงเปนผูไมประมาทรักษามนุษย 
        เหลานั้น ทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจอยางใดอยางหนึ่งในโลกนี้ หรือในโลกอ่ืน  
        หรือรัตนะใดอันประณตีในสวรรค ทรัพยและรัตนะนั้น เสมอดวยพระ 
        ตถาคตไมมีเลย พุทธรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจจวาจานี ้
        ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ พระศากยมุนีมีพระหฤทัยดํารงม่ัน  
        ไดบรรลุธรรมอันใดเปนท่ีส้ินกิเลส เปนท่ีสํารอกกิเลส เปนอมฤตธรรม 
        อันประณตี ธรรมชาติอะไรๆเสมอดวยพระธรรมนั้นยอมไมมี ธรรมรัตนะ 
        แมนี้เปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตว 
        เหลานี้ พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ทรงสรรเสริญแลวซ่ึงสมาธิใด วาเปน 
        ธรรมอันสะอาด บัณฑติท้ังหลายกลาวซ่ึงสมาธิใด วาใหผลในลําดับ 
        สมาธิอ่ืนเสมอดวยสมาธินั้นยอมไมมี ธรรมรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต  
        ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ บุคคล ๘จําพวก ๔ คู  
        อันสัตบุรุษท้ังหลายสรรเสริญแลว บุคคลเหลานั้นควรแกทักษณิาทาน  
        เปนสาวกของพระตถาคต ทานท่ีบุคคลถวายแลวในทานเหลานัน้ ยอมมี 
        ผลมาก สังฆรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีตดวยสัจจวาจานี้ ขอความ 
        สวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ พระอริยบุคคลเหลาใด ในศาสนาของพระโคดม  
        ประกอบดีแลว [ดวยกายประโยคและวจีประโยคอันบริสุทธ์ิ] มีใจมั่นคง 
        เปนผูไมมีความหวงใย [ในกายและชีวิต] พระอริยบุคคลเหลานั้น  
        บรรลุอรหัตผลที่ควรบรรลุหยั่งลงสูอมตนิพพาน ไดซ่ึงความดับกิเลสโดย 
        เปลา เสวยผลอยู สังฆรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจจวาจานี้  
        ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ เสาเข่ือนท่ีฝงลงดินไมหวั่นไหวเพราะ 
        ลมท้ังส่ีทิศ ฉันใด ผูใดพิจารณาเห็นอริยสัจท้ังหลาย เราเรียกผูนั้นวา 
        เปนสัตบุรุษ ผูไมหวัน่ไหวเพราะโลกธรรมมีอุปมาฉันนั้น สังฆรัตนะนี ้
        เปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวสัดีจงมีแกสัตวเหลานี ้
        พระอริยบุคคลเหลาใด ทําใหแจงซ่ึงอริยสัจท้ังหลาย อันพระศาสดาทรง  
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        แสดงดีแลว ดวยปญญาอันลึกซ้ึง พระอริยบุคคลเหลานั้น ยังเปนผู 
        ประมาทอยางแรงกลาอยูก็จริง ถึงกระนั้น ทานยอมไมยึดถือเอาภพท่ี ๘  
        สังฆรัตนะแมนีเ้ปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวสัดี 
        จงมีแกสัตวเหลานี้ สักกายทิฏฐิและวจิิกิจฉา หรือแมสีลัพพตปรามาส 
        อันใดอันหนึ่งยังมีอยู ธรรมเหลานั้น อันพระอริยบุคคลนั้นละไดแลว  
        พรอมดวยความถึงพรอมแหงการเห็น[นิพพาน] ทีเดยีว อนึ่ง พระอริย 
        บุคคลเปนผูพนแลวจากอบายท้ัง ๔ ท้ังไมควรเพื่อจะทําอภฐิานท้ัง ๖ [คือ 
        อนันตริยกรรม ๕ และการเขารีด] สังฆรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต  
        ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานีพ้ระอริยบุคคลนั้นยัง 
        ทําบาปกรรมดวยกาย ดวยวาจา หรือดวยใจ กจ็ริง ถึงกระนั้น ทานไม 
        ควร เพื่อจะปกปดบาปกรรมอันนั้น ความที่บุคคลผูมีธรรมเคร่ืองถึงนิพพาน 
        อันตนเหน็แลว เปนผูไมควรเพื่อปกปดบาปกรรมนัน้ พระผูมีพระภาค 
        ตรัสแลว สังฆรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีตดวยสัจจวาจานี้ ขอความ 
        สวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ พุมไมในปามียอดอันบานแลวในเดือนตนใน 
        คิมหันตฤดู ฉันใดพระผูมีพระภาคไดทรงแสดงธรรมอันประเสริฐยิ่ง เปน 
        เคร่ืองใหถึงนิพพาน เพือ่ประโยชนเกือ้กูลมีอุปมา ฉันนั้นพุทธรัตนะ 
        แมนี้เปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตว 
        เหลานี้ พระพุทธเจาผูประเสริฐทรงทราบธรรมอันประเสริฐ ทรงประทาน 
        ธรรมอันประเสริฐทรงนํามาซ่ึงธรรมอันประเสริฐ ไมมีผูยิ่งไปกวา ได 
        ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ พุทธรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณตี ดวย 
        สัจจวาจานี้ ขอความสวสัดีจงมีแกสัตวเหลานี้ พระอริยบุคคลเหลาใดผูมีจิต 
        อันหนายแลวในภพตอไป มีกรรมเกาส้ินแลว ไมมีกรรมใหมเคร่ืองสมภพ 
        พระอริยบุคคลเหลานั้น มีพืชอันส้ินแลว มีความพอใจไมงอกงามแลว  
        เปนนักปราชญ ยอมนิพพาน เหมือนประทีปอันดับไป ฉะนั้น สังฆรัตนะ 
        แมนี้เปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตว 
        เหลานี้ภตูเหลาใดประชุมกันแลวในประเทศนี้กด็ี หรือภุมมเทวดา 
        เหลาใดประชุมกันแลวในอากาศก็ดี เราท้ังหลาย จงนมัสการพระพุทธเจา  
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        ผูไปแลวอยางนั้น ผูอันเทวดาและมนษุยท้ังหลายบูชาแลว ขอความสวัสดี 
        จงมีแกสัตวเหลานี้ ภูตเหลาใดประชุมกันแลวในประเทศก็ด ีหรือ 
        ภุมมเทวดาเหลาใดประชุมกันแลวในอากาศก็ดี เราท้ังหลายจงนมัสการ 
        พระธรรม อันไปแลวอยางนั้น อันเทวดาและมนุษยบูชาแลว ขอความ 
        สวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ ภูตเหลาใดประชุมกันแลวในประเทศนีก้็ดี หรือ 
        ภุมมเทวดาเหลาใดประชุมกันแลวในอากาศก็ดี เราท้ังหลาย จงนมัสการ 
        พระสงฆผูไปแลวอยางนั้น ผูอันเทวดาและมนุษยบูชาแลว ขอความสวัสดี 
        จงมีแกสัตวเหลานี้ ฯ 
                        จบรัตนสูตร ฯ 
                        ติโรกุฑฑกณัฑในขุททกปาฐะ 
        [๘] [ถาวาปราชญพึงหาความสุขอันไพบูลยเพราะสละความสุขพอ        ประมาณไซร  
        เม่ือปราชญเห็นความสุขอันไพบูลย พึงสละความสุขพอประมาณเสีย]  
        เปรตท้ังหลายมาสูเรือนของตน ยืนอยูภายนอกฝาเรือน ทาง ๔ แพรง  
        ทาง๓ แพรง และใกลบานประตู เม่ือขาว น้ํา ของเค้ียวและของบริโภค 
        เปนอันมาก อันญาติท้ังหลายตั้งไวแลวญาติไรๆ ของเปรตเหลานัน้ 
        ระลึกไมได เพราะกรรมของสัตวเหลานั้นเปนปจจัย ชนเหลาใดเปนผู 
        อนุเคราะห ชนเหลานั้นยอมใหน้ําและโภชนะอันสะอาดประณีตอันเปน 
        ของควรโดยกาล ดวยอุทิศเจตนาอยางนี้วา ขอทานนี้จงสําเร็จแกญาติ 
        ท้ังหลาย ขอญาติท้ังหลายจงเปนผูถึงความสุขเถิดและญาติผูละโลกน้ี 
        ไปแลวเหลานั้น มาประชุมพรอมกันแลวในที่นั้น เม่ือมีขาวและน้ําเปน 
        อันมาก ยอมอนุโมทนาโดยเคารพวา เราท้ังหลายไดสมบัติเชนนี้ เพราะ 
        เหตุแหงญาติเหลาใด ขอญาติเหลานั้นของพวกเราจงเปนอยูนานเถิด  
        บูชาอันทายกท้ังหลายทําแลวแกเราท้ังหลาย และทายกท้ังหลายก็หาไรผล 
        ไม ในเปรตวิสัยนั้น ไมมีกสิกรรม ไมมีโครักขกรรม ไมมีพาณิชยกรรม  
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        เชนนั้น ไมมีการซ้ือการขาย [การแลกเปล่ียน] ดวยเงิน ผูทํากาลกิริยาละ 
        ไปแลว ยอมยังอัตภาพใหเปนไปในเปรตวิสัยนั้น ดวยทานท้ังหลายท่ี 
        ญาติใหแลวแตมนษุยโลกนี้ น้ําฝนตกลงในท่ีดอนยอมไหลไปสูท่ีลุม  
        ฉันใด ทานท่ีญาติท้ังหลายใหแลวแตมนุษยในโลกน้ียอมสําเร็จแกเปรต 
        ท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน หวงน้ําท่ีเต็ม ยอมยังสมุทรสาครใหเต็มเปยม 
        ฉันใด ทานท่ีญาติท้ังหลายใหแลวแตมนุษยโลกนี้ ยอมสําเร็จแกเปรต 
        ท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันทานไดทําแลวใน 
        กาลกอนวาผูนี้ไดใหส่ิงนี้แกเรา ผูนีไ้ดทํากิจนี้ของเรา ผูนี้เปนญาติ  
        เปนมิตร เปนเพื่อนของเรา ดังนี้ ก็ควรใหทักษิณาทาน เพื่อผูท่ีละโลก 
        นี้ไปแลว การรองไหกด็ี ความเศราโศกก็ดี ความร่ําไรรําพันอยางอ่ืนก็ดี  
        บุคคลไมควรทําเลย เพราะวาการรองไหเปนตนนั้น ไมเปนประโยชนแก 
        ญาติท้ังหลายผูละไปแลว ญาติท้ังหลายยอมต้ังอยูอยางนั้น ก็ทักษณิาทาน 
        นี้แลอันทานใหแลว ประดิษฐานไวดแีลวในสงฆ ยอมสําเร็จโดยพลัน  
        เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกเปรตนั้น ตลอดกาลนาน ญาติธรรมนี้นั้นทานได 
        แสดงใหปรากฏแลว บูชาอันยิ่งทานกไ็ดทําแลวแกญาติท้ังหลายผูละไป 
        แลว และทานท้ังหลายไดเพิ่มกําลังใหแกภกิษุท้ังหลายแลว บุญไมใชนอย 
        ทานทั้งหลายไดขวนขวายแลว ดังนี้แล ฯ 
        จบติโรกุฑฑกณัฑ 
        นิธิกัณฑในขุททกปาฐะ 
        [๙] บุรุษยอมฝงขุมทรัพยไวในน้ําลึกดวยคิดวา เม่ือกิจท่ีเปนประโยชนเกดิข้ึน  
        ทรัพยนี้จกัเปนประโยชนแกเรา เพ่ือเปลื้องการประทุษรายจากพระราชา 
        บาง ความบีบค้ันจากโจรบาง เพื่อเปลื้องหนี้สินบาง ทุพภิกขภัยบาง  
        ในคราวเกิดอันตรายบาง ขุมทรัพยท่ีเขาฝงไวในโลกเพื่อประโยชนนี้แล 
        ขุมทรัพยท่ีเขาฝงไวเปนอยางดี ในนํ้าลึกเพียงนั้น ขุมทรัพยนั้นท้ังหมด   
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        ยอมหาสําเร็จประโยชนแกเขาในกาลทั้งปวงทีเดียวไม เพราะขุมทรัพย 
        เคล่ือนจากท่ีเสียบาง ความจําของเขายอมหลงลืมเสียบาง นาคท้ังหลาย 
        ลักไปเสียบาง ยกัษท้ังหลายลักไปเสียบาง ทายาทผูไมเปนท่ีรักขุดเอาไป 
        เม่ือเขาไมเหน็บาง เม่ือใดเขาสิ้นบุญ เม่ือนั้นขุมทรัพยท้ังหมดนั้นยอม 
        พินาศไป ขุมทรัพยคือบุญ เปนขุมทรัพยอันผูใดเปนหญิงก็ตาม เปนชาย 
        ก็ตาม ฝงไวดแีลวดวยทาน ศีลความสํารวม และความฝกตน ในเจดีย 
        ก็ดี ในสงฆก็ดี ในบุคคลก็ดีในแขกกด็ี ในมารดาก็ดี ในบิดาก็ดี ใน 
        พี่ชายก็ดี ขุมทรัพยนั้นช่ือวาอันผูนั้นฝงไวดแีลว ใครๆ ไมอาจผจญได  
        เปนของติดตามตนไป บรรดาโภคะท้ังหลายเม่ือเขาจําตองละไปเขายอม 
        พาขุมทรัพยคือบุญนั้นไป ขุมทรัพยคือบุญ ไมสาธารณะแกชนเหลาอ่ืน  
        โจรลักไปไมได บุญนธิิอันใดติดตนไปได ปราชญพึงทําบุญนิธิอันนั้น 
        บุญนิธินี้ใหสมบัติท่ีพึงใครท้ังปวงแกเทวดาและมนษุยท้ังหลาย เทวดา 
        และมนุษยท้ังหลายปรารถนานักซ่ึงผลใดๆ ผลนั้นๆ ท้ังหมด อันเทวดา 
        และมนุษยเหลานัน้ยอมไดดวยบุญนิธินี้ ความเปนผูมีผิวพรรณงาม ความ 
        เปนผูมีเสียงไพเราะ ความเปนผูมีทรวดทรงดี ความเปนผูมีรูปสวย ความ 
        เปนอธิบดี ความเปนผูมีบริวาร อิฐผลทั้งปวงนั้น อันเทวดาและมนุษย 
        ยอมไดดวยบุญนิธินี้ ความเปนพระราชาประเทศราช ความเปนใหญ 
        สุขของพระเจาจกัรพรรดิอันเปนท่ีรัก แมความเปนพระราชาแหงเทวดาใน 
        ทิพกาย อิฐผลท้ังปวงนัน้ อันเทวดาและมนุษยยอมไดดวยบุญนิธินี้  
        มนุษยสมบัติ ความยินดีในเทวโลกและนิพพานสมบัติ อิฐผลท้ังปวงนี้  
        เทวดาและมนุษยยอมไดดวยบุญนิธินี ้ความท่ีพระโยคาวจร ถาเม่ืออาศัย 
        คุณเคร่ืองถึงพรอมคือมิตร แลวประกอบอยูโดยอุบายอันแยบคายไซร เปน 
        ผูมีความชํานาญในวิชชาและวิมุตติ อิฐผลทั้งปวงนี้ อันเทวดาและมนุษย 
        ยอมไดดวยบุญนิธินี้ ปฏิสัมภิทาวิโมกข สาวกบารมีญาณ ปจเจกโพธิญาณ  
        และพุทธภูมิอิฐผลทั้งปวงนี้ อันเทวดาและมนุษยยอมไดดวยบุญนธิินี้  
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        คุณเคร่ืองถึงพรอมคือบุญนี้ เปนไปเพื่อประโยชนมากอยางนี้เพราะเหตุนัน้  
        บัณฑิตผูมีปญญาจึงสรรเสริญความท่ีบุคคลมีบุญอันทําไวแลว ฯ 
         จบนิธิกณัฑ 
        กรณียเมตตสูตรในขุททกปาฐะ 
        [๑๐] กุลบุตรผูฉลาดในประโยชน ปรารถนาจะตรัสรูบทอันสงบแลวอยู พึง 
        บําเพ็ญไตรสิกขา กุลบุตรนั้นพึงเปนผูอาจหาญเปนผูตรง ซ่ือตรง วา 
        งาย ออนโยน ไมเยอหยิง่ สันโดษเล้ียงงาย มีกิจนอย มีความ 
        ประพฤติเบา มีอินทรียอันสงบระงับ มีปญญาเคร่ืองรักษาตน ไมคะนอง  
        ไมพัวพนัในสกุลท้ังหลาย ไมพึงประพฤติทุจริตเล็กนอยอะไรๆ ซ่ึงเปน 
        เหตุใหทานผูรูเหลาอ่ืนติเตียนได พึงแผไมตรีจิตในสัตวท้ังหลายวา ขอ 
        สัตวท้ังปวงจงเปนผูมีสุข มีความเกษม มีตนถึงความสุขเถิด สัตวมีชีวิต 
        เหลาใดเหลาหนึ่งมีอยู เปนผูสะดุงหรือเปนผูม่ันคง ผอมหรือพี และสัตว 
        เหลาใดมีกายยาวหรือใหญ ปานกลางหรือส้ัน ท่ีเราเห็นแลวหรือมิไดเหน็ 
        อยูในท่ีไกลหรือท่ีใกล ท่ีเกิดแลวหรือแสวงหาท่ีเกิด ขอสัตวท้ังหมดนั้น 
        จงเปนผูมีตนถึงความสุขเถิด สัตวอ่ืนไมพึงขมขูสัตวอ่ืน ไมพึงดหูม่ิน 
        อะไรเขาในท่ีไหนๆ ไมพึงปรารถนาทุกขแกกันและกันเพราะความกร้ิว 
        โกรธ เพราะความเคียดแคน มารดาถนอมบุตรคนเดียวผูเกิดในตน แมดวย 
        การยอมสละชีวิตได ฉันใด กุลบุตรผูฉลาดในประโยชนพึงเจริญเมตตา 
        มีในใจไมมีประมาณในสัตวท้ังปวง แมฉันนั้นก็กุลบุตรนั้น พึงเจริญ 
        เมตตามีในใจไมมีประมาณไปในโลกท้ังส้ิน ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ือง 
        ขวาง ไมคับแคบไมมีเวร ไมมีศัตรู กุลบุตรผูเจริญเมตตาน้ันยนือยูก็ดี  
        เดินอยูกด็ี นั่งอยูก็ดี นอนอยูกด็ี พึงเปนผูปราศจากความงวงเหงาเพียงใด   
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        ก็พึงต้ังสตินี้ไวเพียงนั้น บัณฑิตท้ังหลายกลาววิหารธรรมนี้วา เปนพรหม 
        วิหาร ในธรรมวินัยของพระอริยเจาน้ี กุลบุตรผูเจริญเมตตา ไมเขาไป 
        อาศัยทิฐิ เปนผูมีศีลถึงพรอมดวยทัศนะ กําจัดความยินดใีนกามท้ังหลาย 
        ออกไดแลว ยอมไมถึงความนอนในครรภอีกโดยแทแล ฯ 
        จบเมตตสูตร 
        จบขุททกปาฐะ  
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                                        ธรรมบท  
                                        ยมกวรรคท่ี ๑ 
        [๑๑] ธรรมท้ังหลายมีใจเปนหวัหนา มีใจประเสริฐท่ีสุด สําเร็จแลวแตใจ  
        ถาบุคคลมีใจอันโทษประทุษรายแลว กลาวอยูก็ตาม ทําอยูก็ตาม  
        ทุกขยอมไปตามบุคคลนั้น เพราะทุจริต๓ อยางนั้น เหมือนลอหมุนไป 
        ตามรอยเทาโคผูลากเกวียนไปอยู ฉะนั้น ธรรมท้ังหลายมีใจเปนหวัหนา  
        มีใจประเสริฐที่สุด สําเร็จแลวแตใจ ถาบุคคลมีใจผองใส กลาวอยูกต็าม 
        ทําอยูก็ตาม สุขยอมไปตามบุคคลนั้นเพราะสุจริต ๓ อยางเหมือน 
        เงามีปรกติไปตาม ฉะนัน้ ก็ชนเหลาใดเขาไปผูกเวรไววา คนโนนดาเรา  
        คนโนนไดตีเรา คนโนนไดชนะเรา คนโนนไดลักส่ิงของๆ เรา ดังนี้  
        เวรของชนเหลานั้นยอมไมระงับ สวนชนเหลาใดไมเขาไปผูกเวรไววา 
        คนโนนดาเรา คนโนนไดตีเรา คนโนนไดชนะเรา คนโนนไดลักส่ิง 
        ของๆ เรา ดังนี้ เวรของชนเหลานั้นยอมระงับ ในกาลไหนๆ เวร 
        ในโลกน้ียอมไมระงับเพราะเวรเลย แตยอมระงับเพราะความไมจองเวร  
        ธรรมนี้เปนของเกา ก็ชนเหลาอ่ืนไมรูสึกวา พวกเรายอมยุบยับใน 
        ทามกลางสงฆนี้ สวนชนเหลาใดในทามกลางสงฆนั้น ยอมรูสึก ความ 
        หมายม่ันยอมระงับจากชนเหลานั้น มารยอมรังควาญบุคคลผูมีปรกติเห็น 
        อารมณวางาม ผูไมสํารวมแลวในอินทรียท้ังหลาย ไมรูประมาณใน 
        โภชนะ เกียจคราน มีความเพยีรเลว เหมือนลมระรานตนไมท่ีทุรพล  
        ฉะนั้น มารยอมรังควาญไมไดซ่ึงบุคคลผูมีปรกติเห็นอารมณวาไมงามอยู  
        สํารวมดีแลวในอินทรียท้ังหลาย รูประมาณในโภชนะ มีศรัทธา ปรารภ 
        ความเพยีร เหมือนลมระรานภเูขาหินไมได ฉะนั้น ผูใดยังไมหมด  
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        กิเลสดุจน้ําฝาดปราศจากทมะและสัจจะจกันุงหมผากาสายะผูนัน้ 
        ไมควรเพือ่จะนุงหมผากาสายะ สวนผูใดมีกิเลสดุจน้ําฝาดอันคายแลว  
        ตั้งม่ันแลวในศีลประกอบดวยทมะและสัจจะ ผูนัน้แลยอมควรเพือ่จะนุง 
        หมผากาสาวะ ชนเหลาใดมีความรูในธรรมอันหาสาระมิไดวาเปนสาระ 
        และมีปกติเห็นในธรรมอันเปนสาระ วาไมเปนสาระ ชนเหลานั้น 
        มีความดาํริผิดเปนโคจร ยอมไมบรรลุธรรมอันเปนสาระ ชนเหลาใด 
        รูธรรมอันเปนสาระ โดยความเปนสาระ และรูธรรมอันหาสาระมิได  
        โดยความเปนธรรมอันหาสาระมิได ชนเหลานั้นมีความดําริชอบเปน 
        โคจร ยอมบรรลุธรรมอันเปนสาระ ฝนยอมร่ัวรดเรือนท่ีบุคคลมุงไมดี  
        ฉันใด ราคะยอมร่ัวรดจติท่ีบุคคลไมอบรมแลว ฉันนั้น ฝนยอมไม 
        ร่ัวรดเรือนท่ีบุคคลมุงดี ฉันใด ราคะยอมไมร่ัวรดจิตท่ีบุคคลอบรมดีแลว 
        ฉันนั้น บุคคลผูทําบาปยอมเศราโศกในโลกน้ียอมเศราโศกใน 
        โลกหนา ยอมเศราโศกในโลกท้ังสอง บุคคลผูทําบาปนั้นยอมเศราโศก  
        บุคคลผูทําบาปนั้นเหน็กรรมท่ีเศราหมองของตนแลว ยอมเดือดรอน 
        ผูทําบุญไวแลวยอมบันเทิงในโลกนี้ ยอมบันเทิงในโลกหนา ยอมบันเทิง 
        ในโลกท้ังสอง ผูทําบุญไวแลวนั้นยอมบันเทิง ผูทําบุญไวแลวนั้นเห็น 
        ความบริสุทธ์ิแหงกรรมของตนแลว ยอมบันเทิงอยางยิ่ง บุคคล 
        ผูทําบาปยอมเดือดรอนในโลกน้ี ยอมเดือดรอนในโลกหนา ยอม 
        เดือดรอนในโลกทั้งสอง บุคคลผูทําบาปนั้นยอมเดอืดรอนวาบาปเรา 
        ทําแลว บุคคลผูทําบาปนั้นไปสูทุคติแลว ยอมเดือดรอนโดยยิ่ง  
        ผูทําบุญไวแลวยอมเพลิดเพลินในโลกนี้ ยอมเพลิดเพลินในโลกหนา 
        ยอมเพลิดเพลินในโลกท้ังสอง ผูทําบุญไวแลวยอมเพลิดเพลินวา  
        บุญอันเราทําไวแลว ผูทําบุญไวแลวนั้นไปสูสุคติ ยอมเพลิดเพลิน 
        โดยยิ่ง หากวานรชนกลาวคําอันมีประโยชนแมมาก แตเปนผูไมทํา 
        กรรมอันการกบุคคลพึงกระทํา เปนผูประมาทแลวไซร นรชนนั้นยอม 
        ไมเปนผูมีสวนแหงคุณเคร่ืองความเปนสมณะ ประดุจนายโคบาลนับโค 
        ของชนเหลาอ่ืน ยอมไมมีสวนแหงปญจโครส ฉะนั้น หากวานรชน  
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        กลาวคําอันมีประโยชนแมนอยยอมประพฤติธรรมสมควรแกธรรม  
        ละราคะ โทสะ และโมหะแลว รูท่ัวโดยชอบ มีจิตหลุดพนดวยดแีลว  
        ไมถือม่ันในโลกนี้หรือในโลกหนา นรชนนั้นยอมเปนผูมีสวนแหงคุณ 
        เคร่ืองความเปนสมณะ ฯ 
        จบยมกวรรคท่ี ๑ 
        คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคท่ี ๒ 
        [๑๒] ความไมประมาท เปนทางเคร่ืองถึงอมตนิพพาน ความประมาทเปนทาง 
        แหงความตาย ชนผูไมประมาทยอมไมตาย ชนเหลาใดประมาทแลว 
        ยอมเปนเหมือนคนตายแลว บัณฑิตท้ังหลายต้ังอยูในความไมประมาท  
        ทราบเหตุนั่นโดยความแปลกกันแลว ยอมบันเทิงในความไมประมาท 
        ยินดแีลวในธรรมอันเปนโคจรของพระอริยเจาท้ังหลาย ทานเหลานั้น 
        เปนนักปราชญ เพงพินจิ มีความเพยีรเปนไปติดตอมีความบากบ่ันม่ัน 
        เปนนิตย ยอมถูกตองนพิพานอันเกษมจากโยคะ หาธรรมอ่ืนยิ่งกวา 
        มิได ยศยอมเจริญแกบุคคลผูมีความหม่ัน มีสติ มีการงานอันสะอาด  
        ผูใครครวญแลวจึงทําผูสํารวมระวัง ผูเปนอยูโดยธรรม และผูไมประมาท  
        ผูมีปญญาพึงทําท่ีพึงท่ีหวงน้ําทวมทับไมได ดวยความหม่ันความไม 
        ประมาท ความสํารวมระวัง และความฝกตน ชนท้ังหลายผูเปนพาล 
        มีปญญาทราม ยอมประกอบตามความประมาท สวนนักปราชญยอม 
        รักษาความไมประมาท เหมือนทรัพยอันประเสริฐสุด ทานท้ังหลายอยา 
        ประกอบตามความประมาทอยาประกอบการชมเชยดวยสามารถความ 
        ยินดใีนกามเพราะวาคนผูไมประมาทแลว เพงอยู ยอมถึงสุขอันไพบูลย 
        เม่ือใด บัณฑิตยอมบรรเทาความประมาทดวยความไมประมาทเม่ือนั้น 
        บัณฑิตผูมีความประมาทอันบรรเทาแลวนั้น ข้ึนสูปญญาดุจปราสาท ไมมี 
        ความโศก ยอมพจิารณาเห็นหมูสัตวผูมีความโศก นักปราชญยอม  
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        พิจารณาเห็นคนพาล เหมือนบุคคลอยูบนภูเขามองเห็นคนผูอยูท่ีภาคพื้น  
        ฉะนั้น ผูมีปญญาดี เม่ือสัตวท้ังหลายประมาทแลว ยอมไมประมาท 
        เม่ือสัตวท้ังหลายหลับ ยอมต่ืนอยูโดยมาก ยอมละบุคคลเห็นปานนั้น 
        ไป ประดุจมามีกําลังเร็วละมาไมมีกําลังไป ฉะนั้นทาวมัฆวาฬ 
        ถึง ความเปนผูประเสริฐ ท่ีสุดกวา เทวดาท้ังหลายดวยความไมประมาท  
        บัณฑิตท้ังหลายยอมสรรเสริญความไมประมาท ความประมาทบัณฑิต 
        ติเตียนทุกเม่ือ ภกิษยุินดีแลวในความไมประมาท หรือเห็นภยัในความ 
        ประมาท เผาสังโยชนนอยใหญไป ดังไฟไหมเช้ือนอยใหญไป ฉะนั้น 
        ภิกษุผูยินดีแลวในความไมประมาทหรือเห็นภยัใน ความประมาทเปนผู 
        ไมควรเพือ่จะเส่ือมรอบ ยอมมีในท่ีใกลนิพพานทีเดยีว ฯ 
        จบอัปปมาทวรรคท่ี ๒ 
        คาถาธรรมบท จิตตวรรคท่ี ๓ 
        [๑๓] นกัปราชญยอมทําจิตท่ีดิ้นรน กลับกลอกรักษาไดโดยยากหามได 
        โดยยาก ใหตรง ดังชางศรดัดลูกศรใหตรง ฉะนั้นจิตนี้ 
        อันพระโยคาวจรยกขึ้นแลวจากอาลัย คือเบญจกามคุณเพยีงดังน้ํา  
        ซัดไปในวิปสสนากรรมฐานเพียงดังบก เพื่อจะละบวงมาร ยอมดิ้นรน  
        ดุจปลาอันชาวประมง ยกข้ึนแลวจากท่ีอยูคือน้ําโยนไปแลวบนบก  
        ดิ้นรนอยู ฉะนั้น การฝกฝนจิตท่ีขมไดยาก อันเร็ว มีปรกติตกไปใน 
        อารมณอันบุคคลพึงใครอยางไร เปนความดี เพราะวาจิตท่ีบุคคล 
        ฝกดีแลวนําสุขมาให นกัปราชญพึงรักษาจิตท่ีเห็นไดแสนยากละเอียด 
        ออนมีปกติตกไปตามความใคร เพราะวาจติท่ีบุคคลคุมครองแลวนําสุข 
        มาให ชนเหลาใดจกัสํารวมจิตอันไปในท่ีไกล ดวงเดียวเท่ียวไป  
        หาสรีระมิได มีถํ้าเปนท่ีอยูอาศัยชนเหลานั้นจะพนจากเคร่ืองผูกแหงมาร  
        ปญญายอมไมบริบูรณแกบุคคลผูมีจิตไมตั้งม่ัน ไมรูแจมแจงซ่ึงพระ  
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        สัทธรรมมีความเล่ือมใสอันเล่ือนลอย ภยัยอมไมมีแกพระขีณาสพ ผูมี 
        จิตอันราคะไมร่ัวรด ผูมีใจอันโทสะไมตามกระทบแลวผูมีบุญและบาป 
        อันละไดแลว ผูตื่นอยู กุลบุตรทราบกายน้ีวาเปรียญดวยหมอแลว  
        พึงกั้นจิตนี้ใหเปรียบเหมือนนครพึงรบมารดวยอาวธุคือ ปญญา อน่ึง  
        พึงรักษาตรุณวิปสสนาที่ตนชนะแลว และไมพึงหวงใย กายน้ีอันบุคคล 
        ท้ิงแลวมีวิญญาณปราศแลวไมนานหนอจักนอนทับแผนดิน ประดุจ 
        ทอนไมไมมีประโยชนโจรหัวโจกเหน็โจรหัวโจก ก็หรือคนมีเวรเห็น 
        คนผูคูเวรกันพึงทําความฉิบหาย และความทุกขใดใหจิตท่ีบุคคลต้ังไวผิด 
        พึงทําบุคคลน้ันใหเลวยิง่กวาความฉิบหายและความทุกขนั้นมารดาบิดา 
        ไมพึงทําเหตุนั้นได หรือแมญาติเหลาอ่ืนก็ไมพึงทําเหตุนั้นได จิตท่ีบุคคล 
        ตั้งไวชอบแลวพึงทําเขาใหประเสริฐกวาเหตุนั้น ฯ 
        จบจิตตวรรคท่ี ๓ 
        คาถาธรรมบท ปุปผวรรคท่ี ๔ 
        [๑๔] ใครจักรูแจงแผนดินนี้ ใครจกัรูแจงยมโลกและมนุษยโลกน้ีพรอมกับ 
        เทวโลก ใครจักเลือกสรรบทธรรมท่ีเราแสดงดีแลวดุจนายมาลาการ 
        ผูฉลาด เลือกสรรดอกไม ฉะนั้น พระเสขะจักรูแจงแผนดิน  
        พระเสขะจักรูแจงยมโลกและมนษุยโลกน้ีพรอมกบัเทวโลก พระเสขะ 
        จักเลือกสรรบทธรรมท่ีเราแสดงดีแลวดุจนายมาลาการผูฉลาดเลือก 
        สรรดอกไม ฉะนั้นภิกษุทราบกายนี้วา เปรียบดวยฟองน้ํา ตรัสรู 
        พรอมเฉพาะกายน้ีวามีพยับแดดเปนธรรม ตัดดอกไมอันเปนประธาน 
        ของมารแลว พึงไปสูท่ีท่ีมัจจุราชไมเห็น มัจจยุอมจบันระผูมีใจอันซาน 
        ไปแลวในอารมณตางๆ กําลังเลือกเก็บดอกไมท้ังหลายนั่นเทียวไป 
        เหมือนหวงน้ําใหญพัดบานอันหลับแลวไป ฉะนัน้ มัจจุผูทําซ่ึงท่ีสุด  
        ยอมทํานระผูมีใจอันซานไปแลวในอารมณตางๆ กําลังเลือกเก็บดอกไม  
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        ท้ังหลาย ไมอ่ิมแลวในกามคุณนัน่แล ไวในอํานาจ ภมรไมยังดอกไม 
        อันมีสีใหชอกชํ้า ล้ิมเอาแตรสแลวยอมบินไป แมฉันใดมุนพีึงเท่ียวไป 
        ในบาน ฉันนั้น บุคคลไมพึงใสใจคําแสลงหูของชนเหลาอ่ืน ไมพึง 
        แลดูกิจท่ีทําแลวและยังไมไดทําของชนเหลาอ่ืน พึงพิจารณากจิท่ีทําแลว 
        และยังไมไดทําของตนเทานั้น ดอกไมงามมีสีแตไมมีกล่ินแมฉันใด  
        วาจาสุภาษิตยอมไมมีผลแกบุคคลผูไมทํา ฉันนั้น ดอกไมงามมีสี 
        มีกล่ินแมฉันใด วาจาสุภาษิตยอมมีผลแกบุคคลผูทําดี ฉันนั้น 
        นายมาลาการพึงทํากลุมดอกไมใหมาก แตกองแหงดอกไมแมฉันใด 
        สัตว [ผูมีอันจะพึงตายเปนสภาพ] ผูเกิดแลวพึงทํากศุลใหมาก  
        ฉันนั้น กล่ินดอกไมยอมฟุงทวนลมไปไมได กล่ินจนัทนหรือกฤษณา  
        และกะลําพัก ยอมฟุงทวนลมไปไมได สวนกล่ินของสัตบุรุษยอมฟุง 
        ทวนลมไปไดเพราะสัตบุรุษฟุงไปท่ัวทิศ กล่ินคือศีลเปนเยีย่มกวา 
        คันธชาติเหลานี้ คือจันทน กฤษณา ดอกบัว และมะลิ กล่ินกฤษณา 
        และจันทนนี้ เปนกล่ินมีประมาณนอย สวนกล่ินของผูมีศีลทั้งหลาย 
        เปนกล่ินสูงสุด ยอมฟุงไปในเทวดาและมนุษยท้ังหลาย มารยอม 
        ไมพบทางของทานผูมีศีลถึงพรอมแลวมีปกติอยูดวยความไมประมาท  
        ผูพนวิเศษแลวเพราะรูโดยชอบ ดอกปทุมมีกล่ินหอม พึงเกิดในกอง 
        แหงหยากเยื่ออันเขาท้ิงแลวในใกลทางใหญนั้น ยอมเปนท่ีร่ืนรมยใจ 
        ฉันใด พระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา เม่ือปุถุชนทั้งหลายผูเปน 
        เพียงดั่งกองหยากเย่ือ ยอมไพโรจนลวงปุถุชนท้ังหลายผูเปนดังคน 
        บอดดวยปญญา ฉันนั้น ฯ 
        จบปุปผวรรคท่ี ๔ 
        คาถาธรรมบท พาลวรรคท่ี ๕ 
        [๑๕] ราตรียาวแกคนผูตื่นอยู โยชนยาวแกคนผูเม่ือยลา สงสารยาวแก 
        คนพาลผูไมรูแจงพระสัทธรรม ถาวาบุคคลเม่ือเท่ียวไปไมพึงประสบ  
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        สหายประเสริฐกวาตน หรือสหายผูเชนดวยตนไซร บุคคลนั้นพึง 
        ทําการเท่ียวไปผูเดียวใหม่ัน เพราะวาคุณเคร่ืองความเปนสหาย ยอมไมมี 
        ในคนพาล คนพาลยอมเดือดรอนวา บุตรของเรามีอยู ทรัพยของเรา 
        มีอยู ดังนีต้นนั่นแลยอมไมมีแกตน บุตรท้ังหลายแตท่ีไหน ทรัพย 
        แตท่ีไหน ผูใดเปนพาลยอมสําคัญความท่ีตนเปนพาลได ดวยเหตุนั้น  
        ผูนั้นยังเปนบัณฑิตไดบาง สวนผูใดเปนพาลมีความสําคัญตนวาเปน 
        บัณฑิต ผูนั้นแลเรากลาววาเปนพาล ถาคนพาลเขาไปนั่งใกลบัณฑติ 
        แมตลอดชีวิต เขายอมไมรูแจงธรรมเหมือนทัพพไีมรูจักรสแกง ฉะนั้น  
        ถาวาวิญูชนเขาไปนั่งใกลบัณฑิตแมครูหนึ่ง ทานยอมรูธรรมไดฉับพลัน  
        เหมือนล้ินรูรสแกงฉะนั้น คนพาลมปีญญาทราม มีตนเหมือนขาศึก 
        เท่ียวทําบาปกรรมอันมีผลเผ็ดรอน บุคคลทํากรรมใดแลวยอมเดือดรอน 
        ในภายหลัง กรรมนั้นทําแลวไมดี บุคคลมีหนาชุมดวยน้ําตา รองไหอยู  
        ยอมเสพผลของกรรมใดกรรมน้ันทําแลวไมดี บุคคลทํากรรมใดแลว  
        ยอมไมเดอืดรอนในภายหลัง กรรมนั้นแลทําแลวเปนดี บุคคลอัน 
        ปติโสมนัสเขาถึงแลว [ดวยกําลังแหงปติ] [ดวยกําลังแหงโสมนัส] 
        ยอมเสพผลแหงกรรมใด กรรมนั้นทําแลวเปนดี คนพาลยอมสําคัญบาป 
        ประดุจน้าํหวาน ตลอดกาลที่บาปยังไมใหผลแตบาปใหผลเม่ือใด  
        คนพาลยอมเขาถึงทุกขเม่ือนั้น คนพาลถึงบริโภคโภชนะดวยปลาย 
        หญาคาทุกเดือนๆ เขายอมไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖ ซ่ึงจําแนกออกไปแลว  
        ๑๖ หน ของพระอริยบุคคลท้ังหลายผูมีธรรมอันนับไดแลว ก็บาปกรรม 
        บุคคลทําแลวยังไมแปรไป เหมือนน้ํานมในวันนีย้ังไมแปรไปฉะนั้น  
        บาปกรรมน้ันยอมตามเผาคนพาล เหมือนไฟอันเถาปกปดแลว ฉะนั้น  
        ความรูนัน้ยอมเกดิแกคนพาลเพื่อส่ิงมิใชประโยชนอยางเดยีว ความรู  
        ยังปญญาช่ือวามุทธาของเขาใหฉิบหายตกไป ยอมฆาสวนแหงธรรมขาว 
        ของคนพาลเสียภิกษุผูเปนพาล พึงปรารถนาความสรรเสริญอันไมมีอยู  
        ความหอมลอมในภิกษท้ัุงหลาย ความเปนใหญในอาวาส และการบูชา  
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        ในสกุลของชนเหลาอ่ืน ความดําริยอมบังเกิดข้ึนแกภกิษุพาลวา คฤหัสถ 
        และบรรพชิตท้ังสองฝาย จงสําคัญกรรมท่ีบุคคลทําแลววา เพราะอาศัย 
        เราผูเดียว คฤหัสถและบรรพชิตเหลานั้นจงเปนไปในอํานาจของเรา 
        ผูเดียว ในบรรดากิจนอยและกิจใหญท้ังหลาย กิจอะไรๆ อิจฉา 
        [ความริษยา]มานะ [ความถือตัว] ยอมเจริญแกภกิษพุาลนั้น ภิกษ ุ
        ผูเปนสาวกของพระพทุธเจารูยิ่งแลว ซ่ึงปฏิปทา ๒ อยางนี้วา ปฏิปทา 
        อันเขาอาศัยลาภเปนอยางหนึ่ง ปฏิปทาเคร่ืองใหถึงนิพพานเปนอยางหนึ่ง  
        ดังน้ีแลว ไมพึงเพลิดเพลินสักการะ พงึพอกพูนวิเวกเนอืงๆ ฯ 
        จบพาลวรรคท่ี ๕ 
        คาถาธรรมบท ปณทิตวรรคท่ี ๖ 
        [๑๖] บุคคลพึงเห็นบุคคลใดผูมักชี้โทษ เหมือนบุคคลผูบอกขุมทรัพย มักกลาว 
        ขมข่ี มีปญญา พึงคบบุคคลผูเปนบัณฑิตเชนนัน้ เพราะวาเม่ือคบ 
        บัณฑิตเชนนั้น มีแตคุณท่ีประเสริฐโทษท่ีลามกยอมไมมี บุคคล 
        พึงกลาวสอน พึงพรํ่าสอนและพึงหามจากธรรมของอสัตบุรุษ  
        ก็บุคคลนั้น ยอมเปนท่ีรักของสัตบุรุษท้ังหลาย แตไมเปนท่ีรักของ 
        พวกอสัตบุรุษบุคคลไมควรคบมิตรเลวทราม ไมควรคบบุรุษอาธรรม  
        ควรคบมิตรดี ควรคบบุรุษสูงสุด บุคคลผูอ่ิมเอิบในธรรมมีใจ 
        ผองใสแลว ยอมอยูเปนสุข บัณฑิตยอมยินดใีนธรรมท่ีพระอริยเจา 
        ประกาศแลวทุกเม่ือ กพ็วกคนไขน้ํายอมไขน้ําไป พวกชางศรยอมดัด 
        ลูกศร พวกชางถากยอมถากไมบัณฑิตท้ังหลายยอมฝกฝนตน ภูเขา 
        หินลวน เปนแทงทึบยอมไมหวัน่ไหวเพราะลมฉันใด บัณฑิตท้ังหลาย 
        ยอมไมหวั่นไหวเพราะนินทาและสรรเสริญ ฉันนั้น หวงน้ําลึกใสไม 
        ขุนมัว แมฉันใด บัณฑติยท้ังหลายฟงธรรมแลวยอมผองใส ฉันนั้น  
        สัตบุรุษท้ังหลายยอมเวนในธรรมท้ังปวงโดยแท สัตบุรุษท้ังหลายหาใคร  
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        กามบนไม บัณฑิตท้ังหลายผูอันสุขหรือทุกขถูกตองแลว ยอมไมแสดง 
        อาการสูงๆ ต่ําๆ บัณฑิตยอมไมทําบาปเพราะเหตุแหงตน ไมทําบาป 
        เพราะเหตุแหงผูอ่ืน ไมพึงปรารถนาบุตร ไมพึงปรารถนาทรัพย ไมพึง 
        ปรารถนาแวนแควน ไมพึงปรารถนาความสําเร็จแกตนโดยไมชอบธรรม 
        บัณฑิตนัน้พึงเปนผูมีศีลมีปญญา ประกอบดวยธรรม ในหมูมนุษย  
        ชนผูท่ีถึงฝงมีนอย สวนหมูสัตวนอกนีย้อมเลาะไปตามฝงท้ังน้ัน กช็น 
        เหลาใดแล ประพฤติตามธรรมในธรรมอันพระสุคตเจาตรัสแลวโดยชอบ 
        ชนเหลานั้นขามบวงมารท่ีขามไดโดยยาก แลวจักถึงฝง บัณฑิตออกจาก 
        อาลัยแลว อาศัยความไมมีอาลัยละธรรมดําแลวพึงเจริญธรรมขาว บัณฑิต 
        พึงปรารถนาความยินดยีิ่งในวิเวกท่ียนิดีไดโดยยาก ละกามท้ังหลายแลว 
        ไมมีกิเลสเคร่ืองกังวล พึงชําระตนใหผองแผว จากเคร่ืองเศราหมองจิต  
        ชนเหลาใดอบรมจิตดวยดีโดยชอบ ในองคแหงธรรมสามัคคีเปน 
        เคร่ืองตรัสรู ชนเหลาใดไมถือม่ัน ยินดแีลวในการสละคืนความถือม่ัน 
        ชนเหลานั้นมีอาสวะส้ินแลวมีความรุงเรืองปรินพิพานแลวในโลก ฯ 
        จบปณฑติวรรคท่ี ๖ 
        คาถาธรรมบท อรหันตวรรคท่ี ๗ 
        [๑๗] ความเรารอนยอมไมมีแกผูท่ีมีทางไกลอันถึงแลว ผูมีความโศกปราศ 
        ไปแลว ผูพนวิเศษแลวในธรรมท้ังปวง ผูมีกิเลสเคร่ืองรอยรัดท้ังปวง 
        อันละไดแลว ทานผูมีสติยอมขวนขวายทานยอมไมยนิดีในท่ีอยู  
        ทานละความหวงใยเสีย เหมือนหงสสละเปอกตมไป ฉะนั้น ชนเหลาใด 
        ไมมีการส่ังสมมีโภชนะอันกําหนดแลว มีสุญญตวิโมกขและ 
        อนิมิตตวโิมกขเปนโคจร คติของชนเหลานั้น รูไดโดยยาก เหมือน 
        คติฝูงนกในอากาศ ฉะนั้น ภกิษใุดมีอาสวะส้ินแลว อันตัณหาและ 
        ทิฐิไมอาศัยแลวในอาหาร มีสุญญตวิโมกขและอนิมิตตวิโมกข  
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        เปนโคจร รอยเทาของภกิษุนั้นไปตามไดโดยยากเหมือนรอยเทาของ 
        ฝูงนกในอากาศ ฉะนั้น อินทรียของภกิษุใดถึงความสงบระงับ  
        เหมือนมาอันนายสารถีฝกดีแลว แมเทวดาและมนษุยท้ังหลาย ยอม 
        รักใครตอภิกษนุั้น ผูมีมานะอันละไดแลว หาอาสวะมิได ผูคงท่ี  
        ภิกษุผูมีอาสวะส้ินแลวมีใจเสมอดวยแผนดิน ผูคงท่ี เปรียบดังเสา 
        เข่ือน มีวตัรดีปราศจากกิเลสเพียงดังเปอกตม ผองใส เหมือน 
        หวงน้ําท่ีปราศจากเปอกตมมีน้ําใส ยอมไมพิโรธ สงสารทั้งหลาย 
        ยอมไมมีแกภกิษุผูคงท่ี มีอาสวะส้ินแลว เชนนัน้ ใจ วาจาและ 
        กายกรรมของภิกษุผูขีณาสพนั้น ผูหลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ สงบ 
        ระงับ คงท่ี เปนธรรมชาติสงบแลว นรชนใดไมเช่ือตอผูอ่ืน รูนิพพาน 
        อันปจจยัอะไรๆ ทําไมได ผูตัดท่ีตอมีโอกาสอันขจัดแลว มีความหวัง 
        อันคลายแลว นรชนนัน้แลเปนบุรุษผูสูงสุด พระอรหันตท้ังหลาย 
        ยอมอยูในท่ีใดคือบานหรือปา ท่ีลุมหรือท่ีดอน ท่ีนัน้เปนภาคพื้นอันบุคคล 
        พึงร่ืนรมย ชนไมยินดใีนปาเหลาใด ปาเหลานั้น ควรร่ืนรมย ผูมีราคะ 
        ไปปราศแลวท้ังหลาย จักยนิดีในปาเห็นปานนั้น เพราะวาทานไมใช 
        ผูแสวงหากาม ฯ 
        จบอรหันตวรรคท่ี ๖ 
        คาถาธรรมบท สหัสสวรรคท่ี ๘ 
        [๑๘] หากวาวาจาแมตั้งพันประกอบดวยบทอันไมเปนประโยชนไซรบทอัน 
        เปนประโยชนบทหนึ่งท่ีบุคคลฟงแลวยอมสงบ ประเสริฐกวา คาถาแม 
        ตั้งพันประกอบดวยบทอันไมเปนประโยชนไซร คาถาบทหนึ่งท่ีบุคคล 
        ฟงแลวยอมสงบประเสริฐกวาก็บุคคลใดพึงกลาวคาถา ประกอบดวยบท 
        อันไมเปนประโยชนตัง้รอย บทธรรมบทหนึ่งท่ีบุคคลฟงแลวยอมสงบ  
        ประเสริฐกวา บุคคลใดพึงชนะหมูมนษุยตั้งพนัคูณดวยพนั ในสงคราม  
        บุคคลนั้นไมช่ือวาเปนผูชนะอยางสูงในสงครามสวนบุคคลใดพึง  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-อิตอวุตตก-สุตตนิบาต - หนาท่ี 21 
        ชนะตนผูเดียว บุคคลนั้นแล ช่ือวาเปนผูชนะอยางสูงสุดในสงคราม  
        ตนแลอันบุคคลชนะแลวประเสริฐ สวนหมูสัตวนอกนี้ๆ อันบุคคล 
        ชนะแลวจักประเสริฐอะไร เพราะวา เทวดา คนธรรพ มารกับท้ังพรหม  
        พึงทําความชนะของบุรุษผูมีตนอันฝกแลว มีปกติประพฤติสํารวมเปน 
        นิตย ผูเปนสัตวเกดิเหน็ปานนั้นใหกลับแพไมได ก็การบูชาของผูท่ีบูชา 
        ทานผูมีตนอันอบรมแลวคนหนึ่ง แมเพียงครูหนึ่ง ประเสริฐกวาการ 
        บูชาของผูท่ีบูชาดวยทรัพยพันหนึ่งตลอดรอยปเสมอทุกเดือนๆ การ 
        บูชาต้ังรอยปนั้นจะประเสริฐอะไร กก็ารบูชา ของผูท่ีบูชาทานผูมีตนอัน 
        อบรมแลวคนหนึ่งแล แมเพียงครูหนึ่ง ประเสริฐกวาผูบําเรอไฟในปา 
        ตั้งรอยป การบําเรอไฟตั้งรอยปนั้นจะประเสริฐอะไร บุคคลผูมุงบุญ 
        พึงบูชายญัท่ีบุคคลเซนสรวงแลว และยัญท่ีบุคคลบูชาแลว อยางใด 
        อยางหนึง่ในโลกตลอดปหนึ่ง ยัญท่ีบุคคลเซนสรวงแลว และยัญท่ี 
        บุคคลบูชาแลว [ทาน] นัน้ แมท้ังหมด ยอมไมถึงสวนท่ี ๔ 
        แหงการอภิวาทในทานผูดําเนินไปตรงท้ังหลาย การอภิวาทในทานผู 
        ดําเนินไปตรงท้ังหลาย ประเสริฐกวา ธรรม ๔ ประการคือ อายุ  
        วรรณะ สุขะ พละ ยอมเจริญแกบุคคลผูมีการอภิวาทเปนปกติ ผูออนนอม 
        ตอผูเจริญเปนนิตย ก็บุคคลผูมีศีลเพงพินิจ มีชีวิตอยูวันเดยีว  
        ประเสริฐกวาบุคคลผูทุศีล มีจิตไมม่ันคง มีชีวิตอยูตัง้รอยป ก็บุคคล 
        ผูมีปญญาเพงพินิจ มีชีวิตอยูวันเดียวประเสริฐกวาบุคคลผูไรปญญามี 
        จิตไมม่ันคง มีชีวิตอยูตัง้รอยป ก็บุคคลผูปรารภความเพียรม่ัน มีชีวิตอยู 
        วันเดียว ประเสริฐกวาบุคคลผูเกียจครานมีความเพยีรอันเลว มีชีวติอยู 
        ตั้งรอยป ก็บุคคลผูพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและเส่ือมไป มีชีวิตอยู 
        วันเดียวประเสริฐกวาบุคคล ผูไมพิจารณาเห็นความเกิดข้ึน และความ 
        เส่ือมไปมีชีวิตอยูตั้งรอยป ก็บุคคลผูพิจารณาเห็นอมตบท มีชีวิต 
        อยูวันเดยีว ประเสริฐกวาบุคคลผูไมพิจารณาเหน็อมตบทมีชีวิตอยู 
        รอยป กบุ็คคลผูพิจารณาเหน็ธรรมอันสูงสุด มีชีวิตอยูวันเดยีว 
        ประเสริฐกวาบุคคล ผูไมพิจารณาเห็นธรรมอันสูงสุดมีชีวิตอยูรอยป 
        จบสหัสสวรรคท่ี ๘  
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        คาถาธรรมบท ปาปวรรคท่ี ๙ 
        [๑๙] บุคคลพึงรีบทําความดี พึงหามจิตจากบาป เพราะเม่ือทําบุญชาไป ใจ 
        ยอมยินดใีนบาป หากบุรุษพึงทําบาปไซร ไมพึงทําบาปนั้นบอยๆ ไม 
        พึงทําความพอใจในบาปนั้น เพราะการส่ังสมบาปนําทุกขมาให หากวา 
        บุรุษพึงทําบุญไซร พึงทําบุญนั้นบอยๆ พึงทําความพอใจในบุญน้ัน  
        เพราะการส่ังสมบุญนําสุขมาให แมคนลามกยอมเหน็ความเจริญตราบ 
        เทาท่ีบาปยังไมใหผล แตเม่ือใดบาปยอมใหผล คนลามกจึงเห็นบาป 
        เม่ือนั้น แมคนเจริญก็ยอมเห็นบาป ตราบเทาท่ีความเจริญยังไมใหผล 
        บุคคลอยาพึงดูหม่ินบาปวา บาปมีประมาณนอย[พอประมาณ] จกัไม 
        มาถึง แมหมอน้ํายอมเตม็ไดดวยหยาดน้ําท่ีตกทีละหยาดๆ [ฉันใด]  
        คนพาลส่ังสมบาปแมทีละนอยๆ ยอมเต็มดวยบาป [ฉันนั้น] บุคคล 
        อยาพึงดหูม่ินบุญวา บุญมีประมาณนอยจักไมมาถึง แมหมอน้ํายอม 
        เต็มไดดวยหยาดนํ้าท่ีตกทีละหยาดๆ นกัปราชญส่ังสมบุญแมทีละนอยๆ  
        ยอมเต็มดวยบุญ ภิกษพุึงเวนบาปดุจพอคามีพวกนอย มีทรัพยมาก  
        เวนทางท่ีควรกลัว ดจุบุรุษผูใครตอชีวติเวนยาพิษ ฉะนั้น ถาท่ีฝามือ 
        ไมพึงมีแผลไซรบุคคลพึงนํายาพษิไปดวยฝามือได เพราะยาพิษยอมไม 
        ซึมซาบฝามือท่ีไมมีแผล บาปยอมไมมีแกคนไมทํา ผูใดยอมประทุษราย 
        ตอคนผูไมประทุษราย ผูเปนบุรุษหมดจด ไมมีกิเลสเคร่ืองยั่วยวน  
        บาปยอมกลับถึงผูนั้นแหละ ผูเปนพาลดุจธุลีละเอียดท่ีบุคคลซัดทวน 
        ลมไป ฉะนั้น คนบางพวกยอมเขาถึงครรภ บางพวกมีกรรมอันลามก 
        ยอมเขาถึงนรกผูท่ีมีคติดียอมไปสูสวรรค ผูท่ีไมมีอาสวะยอมปรินิพพาน 
        อากาศ ทามกลางสมุทร ชองภูเขาอันเปนท่ีเขาไป สวนแหงแผนดนิ 
        ท่ีบุคคลสถิตอยูแลว พงึพนจากกรรมอันลามกไดไมมีเลย อากาศ  
        ทามกลางสมุทร ชองภูเขาอันเปนท่ีเขาไปสวนแหงแผนดิน ท่ีบุคคล 
        สถิตอยูแลว มัจจุพึงครอบงําไมได ไมมีเลย ฯ 
        จบปาปวรรคท่ี ๙  
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        คาถาธรรมบท ทัณฑวรรคท่ี ๑๐ 
        [๒๐] ภิกษุทําตนใหเปนอุปมาวา สัตวท้ังปวงยอมสะดุงตออาชญาสัตวท้ังปวง 
        ยอมกลัวตอความตาย แลวไมพึงฆาเอง ไมพึงใชผูอ่ืนใหฆา ภิกษทํุาตน 
        ใหเปนอุปมาวา สัตวท้ังปวงยอมสะดุงตออาชญา ชีวิตเปนท่ีรักของสัตว 
        ท้ังปวง แลวไมพึงฆาเอง ไมพึงใชผูอ่ืนใหฆา ผูใดแสวงหาความสุขเพื่อ 
        ตนยอมเบียดเบียนสัตวท้ังหลายผูใครความสุขดวยอาชญา ผูนั้นยอมไม 
        ไดความสุขในโลกหนา ผูใดแสวงหาความสุขเพื่อตน ยอมไมเบียดเบียน 
        สัตวท้ังหลายผูใครความสุข ดวยอาชญา ผูนั้นยอมไดความสุขในโลกหนา 
        ทานอยาไดกลาวคําหยาบกะใครๆ ผูท่ีทานกลาวแลวพึงกลาวตอบทาน 
        เพราะวาถอยคําแข็งดีใหเกิดทกุข อาชญาตอบพึงถูกตองทานถาทานไม 
        ยังตนใหหวั่นไหวดุจกงัสดาลถูกขจัดแลว ทานนีจ้ะเปนผูถึงนิพพาน  
        ความแข็งดียอมไมมีแกทาน นายโคบาลยอมตอนฝูงโคไปสูท่ีหากนิ ดวย 
        ทอนไมฉันใด ความแกและความตายยอมตอนอายุของสัตวท้ังหลายไป  
        ฉันนั้น คนพาลผูไรปญญาทํากรรมอันลามกอยู ยอมไมรูสึก ภายหลัง 
        ยอมเดือดรอนเพราะกรรมของตนเอง เหมือนบุคคลถูกไฟไหม ฉะนั้น  
        ผูใดยอมประทุษรายในพระขีณาสพผูไมมีอาชญา ผูไมประทุษราย ดวย 
        อาชญา ผูนั้นยอมเขาถึงเหตุแหงทุกข ๑๐ อยาง อยางใดอยางหน่ึงพลัน 
        ทีเดียว คือเวทนาหยาบชา ความเส่ือมทรัพย ความแตกแหงสรีระอาพาธ 
        หนัก ความฟุงซานแหงจิต ความขัดของแตพระราชาการกลาวตูอันราย 
        แรง ความส้ินญาติ ความยอยยับแหงโภคะท้ังหลาย หรือไฟยอมไหม 
        เรือนของเขา เม่ือตายไป เขาผูไรปญญายอมเขาถึงนรก ความประพฤติ 
        เปลือย การทรงชฎาการนอนท่ีเปอกตม การไมกินขาว หรือการนอน 
        เหนือแผนดิน ความคลุกคลีดวยธุลี ความเพยีรอันปรารภดวยความเปน 
        คนกระโหยง ยังสัตวมีความสงสัยอันขามไมไดแลวใหหมดจดไมได ถา 
        แมบุคคลผูประดับแลว เปนผูสงบ ฝกแลวเท่ียงแลว เปนผูประพฤติ  
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        ธรรมอันประเสริฐ วางอาชญาในสัตวทุกจําพวก แลวพึงประพฤติสมํ่า 
        เสมอไซร บุคคลนั้นช่ือวาเปนพราหมณ บุคคลนั้นช่ือวาเปนสมณะ  
        บุคคลนั้นช่ือวาเปนภิกษุ บุรุษผูเกยีดกันอกุศลวิตกดวยหิริ มีอยูในโลก 
        นอยคน บุรุษผูบรรเทาความหลับต่ืนอยู ดุจมาท่ีเจริญหลบแส หาไดยาก 
        มาท่ีเจริญถูกนายสารถีเฆ่ียนดวยแสยอมทําความเพียร ฉันใด เธอ 
        ท้ังหลายจงเปนผูมีความเพียรมีความสังเวช ฉันนั้นเถิด เธอท้ังหลาย 
        เปนผูประกอบดวยศรัทธา ศีล วิริยะ สมาธิ และการวินิจฉัยธรรม  
        เปนผูมีวชิชาและจรณะอันสมบูรณ เปนผูมีสติ จักละทุกขมีประมาณ 
        ไมนอยนีเ้สียได กพ็วกใชน้ํายอมไขน้ําไป พวกชางศรยอมดัดลูกศร  
        พวกชางถากยอมถากไม ผูมีวัตรอันงามยอมฝกตน ฯ 
        จบทัณฑวรรคท่ี ๑๐ 
        คาถาธรรมบท ชราวรรคท่ี ๑๑ 
        [๒๑] ราเริงอะไรกันหนอ ยินดีอะไรกัน ในเม่ือโลกสันนิวาสถูกไฟไหมโพลง 
        แลวเปนนิตย ทานท้ังหลายถูกความมดืหุมหอแลว เพราะเหตุไรจงึไม 
        แสวงหาประทีป ทานจงดูอัตภาพอันบุญกรรมทําใหวิจิตรแลว มีกายเปน 
        แผล อันกระดูกสามรอยทอนปรุงข้ึนแลว กระสับกระสาย อันมหาชน 
        ดําริกันโดยมาก ไมมีความยั่งยืนม่ันคง รูปนี้ครํ่าคราแลว เปนรังแหงโรค  
        ผุพัง กายของตนอันเปอยเนาจะแตกเพราะชีวิตมีความตายเปนท่ีสุด  
        กระดกูเหลาใดเขาไมปรารถนาแลว เหมือนน้ําเตาในสารทกาล มีสี 
        เหมือนนกพิราบ จะยินดีอะไรเพราะไดเห็นกระดกูเหลานั้น สรีระอัน 
        กรรมสรางสรรใหเปนเมืองแหงกระดกู มีเนื้อและเลือดเปนเคร่ืองไลทา  
        เปนท่ีตั้งแหงความแก ความตาย ความถือตัว และความลบหลู ราชรถ 
        ท้ังหลายอันวิจิตรยอมครํ่าคราไดโดยแท อนึ่งแมสรีระก็เขาถึงความครํ่า 
        ครา สวนธรรมของสัตบุรุษยอมไมเขาถึงความครํ่าครา สัตบุรุษแลยอม  
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        สนทนาดวยสัตบุรุษบุรุษมีสุตะนอยนี ้ยอมแกเหมือนโคถึก เนื้อของ 
        เขายอมเจริญ [แต] ปญญาของเขาหาเจริญไม เราแสวงหานายชาง 
        เรือนอยู เม่ือยังไมประสบ แลนไปแลวสูสงสารมีชาติไมนอย ความ 
        เกิดเปนทุกขรํ่าไป แนะนายชางเรือน บัดนี้เราพบทานแลว ทานจักไม 
        ตองสรางเรือนอีก ซ่ีโครงของทานท้ังหมดเราหกัแลว ยอดเรือนเราขจัด 
        เสียแลว จิตของเราถึงแลวซ่ึงนิพพานอันปราศจากสังขาร เราบรรลุ 
        ความส้ินแหงตัณหาแลว คนพาลทั้งหลายไมประพฤติพรหมจรรย ไมได 
        ทรัพยในคราวเปนหนุม ยอมซบเซา เหมือนนกกะเรียนแก ซบเซา 
        อยูบนเปอกตม ซ่ึงส้ินปลาแลว ฉะนัน้ คนพาลท้ังหลายไมประพฤติ 
        พรหมจรรย ไมไดทรัพยในคราวเปนหนุมยอมนอนทอดถอนถึงทรัพยเกา  
        เหมือนลูกศรส้ินไปแลวจากแลง ฉะนั้น ฯ 
        จบชราวรรคท่ี ๑๑ 
        คาถาธรรมบท อัตตวรรคท่ี ๑๒ 
        [๒๒] หากวาบุคคลพึงรูวาตนเปนท่ีรักไซร พึงรักษาตนนั้นไว ใหเปนอัตภาพ 
        อันตนรักษาดีแลว บัณฑิตพึงประคับประคองตนไวตลอดยามท้ังสาม  
        ยามใดยามหน่ึง บุคคลพึงยังตนนั้นแลใหตั้งอยูในคุณอันสมควรเสีย 
        กอน พึงพรํ่าสอนผูอ่ืนในภายหลัง บัณฑิตไมพึงเศราหมอง หากวา 
        ภิกษพุึงทําตนเหมือนอยางท่ีตนพรํ่าสอนคนอ่ืนไซร ภิกษนุั้นมีตนอันฝก 
        ดีแลวหนอ พึงฝก ไดยินวาตนแลฝกไดยาก ตนแลเปนท่ีพึ่งของตน  
        บุคคลอ่ืนไรเลาพึงเปนท่ีพึ่งได เพราะวาบุคคลมีตนฝกฝนดีแลว ยอมได 
        ท่ีพึ่งอันไดโดยยาก ความช่ัวท่ีตนทําไวเองเกดิแตตน มีตนเปนแดนเกิด  
        ยอมย่ํายคีนมีปญญาทรามดุจเพชรย่ํายีแกวมณีท่ีเกดิแตหิน ฉะนั้น  
        ความเปนผูทุศีลลวงสวน ยอมรวบรัดอัตภาพของบุคคลใด ทําใหเปน  
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        อัตภาพอันตนรัดลงแลว เหมือนเถายานทรายรวบรัดไมสาละใหเปนอัน 
        ทวมทับแลว บุคคลนั้นยอมทําตนเหมือนโจรผูเปนโจกปรารถนาโจร 
        ผูเปนโจก ฉะนัน้ กรรมไมดีและไมเปนประโยชนแกตน ทําไดงาย  
        สวนกรรมใดแล เปนประโยชนดวย ดีดวย กรรมนัน้แลทําไดยาก 
        อยางยิ่ง ผูใดมีปญญาทราม อาศัยทิฐอัินลามก ยอมคัดคานคําส่ังสอน 
        ของพระพุทธเจา ผูอรหันต เปนพระอริยเจา มีปกติเปนอยูโดยธรรม  
        การคัดคานและทิฐิอันลามกของผูนั้น ยอมเผล็ดเพื่อฆาตน เหมือนขุย 
        ไผฆาตนไผฉะนั้น ทําช่ัวดวยตนเอง ยอมเศราหมองดวยตนเอง ไม 
        ทําช่ัวดวยตนเอง ยอมหมดจดดวยตนเอง ความบริสุทธ์ิ ความไม 
        บริสุทธ์ิ เปนของเฉพาะตัวคนอ่ืนพึงชําระคนอ่ืนใหหมดจดหาไดไม  
        บุคคลไมพึงยังประโยชนของตนใหเส่ือม เพราะประโยชนของผูอ่ืนแม 
        มากบุคคลรูจักประโยชนของตนแลว พึงขวนขวายในประโยชนของตน ฯ 
        จบอัตตวรรคท่ี ๑๒ 
        คาถาธรรมบท โลกวรรคท่ี ๑๓ 
        [๒๓] บุคคลไมพึงเสพธรรมอันเลว ไมพึงอยูรวมกบัความประมาทไมพึงเสพ 
        มิจฉาทิฐิ ไมพึงเปนคนรกโลก ภิกษุไมพึงประมาทในบิณฑะท่ีลุก 
        พึงข้ึนยืนรับ พึงประพฤติธรรมใหสุจริต ผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุข 
        ท้ังในโลกนี้และในโลกหนา พึงประพฤติธรรมใหสุจริต ไมพึงประพฤติ 
        ใหทุจริต ผูประพฤติธรรม ยอมอยูเปนสุขท้ังในโลกนี้และในโลกหนา 
        มัจจุราชยอมไมเห็นบุคคลผูพิจารณาเห็นโลก ดุจบุคคลเห็นฟองน้ําเห็น 
        พยับแดด ฉะนั้น ทานท้ังหลายจงมาดโูลกน้ีอันวิจติรเปรียบดวยราชรถ  
        ท่ีพวกคนเขลาหมกอยู [แต] พวกผูรูหาของอยูไม ก็ผูใดประมาทแลว 
        ในกาลกอน ในภายหลังผูนั้นยอมไมประมาท เขายอมยังโลกนี้ให  
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        สวางไสว เหมือนพระจันทรพนแลวจากเมฆ ฉะนัน้ ผูใดทํากรรมอัน 
        ลามกผูนั้นยอมปด [ละ] เสียไดดวยกุศล บุคคลนั้นยอมยังโลกนี้ให 
        สวางไสว เหมือนพระจันทรพนแลวจากเมฆ ฉะนัน้ โลกน้ีมืดมน ใน 
        โลกน้ีนอยคนท่ีจะเหน็แจง สัตวไปสวรรคไดนอยดจุนกพนจากขาย ฝูง 
        หงสยอมไปในทางพระอาทิตย ทานผูเจริญอิทธิบาทดีแลว ยอมไปใน 
        อากาศดวยฤทธ์ิ นักปราชญท้ังหลายชนะมารพรอมท้ังพาหนะไดแลว  
        ยอมออกไปจากโลก คนลวงธรรมอยางเอกเสียแลว เปนคนมักพูดเท็จ  
        ขามโลกหนาเสียแลว ไมพึงทําบาป ยอมไมมี คนตระหนีย่อมไปสู 
        เทวโลกไมไดเลย คนพาลยอมไมสรรเสริญทานโดยแทสวนนกัปราชญ 
        อนุโมทนาทาน เพราะการอนุโมทนาทานนั่นเอง ทานยอมเปนผูมีความ 
        สุขในโลกหนา โสดาปตติผลประเสริฐกวาความเปนพระราชาเอกใน 
        แผนดิน กวาความไปสูสวรรค และกวาความเปนอธิบดีในโลกท้ังปวง ฯ 
        จบโลกวรรคท่ี ๑๓ 
        คาถาธรรมบท พุทธวรรคท่ี ๑๔ 
        [๒๔] กิเลสชาติอันพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใดทรงชนะแลวอัน 
        พระองคยอมไมกลับแพกิเลสชาติอันพระสัมมาสัมพทุธเจาพระองค 
        นั้นทรงชนะแลว กิเลสบางอยางยอมไมไปตามในโลก ทานท้ังหลาย 
        จักนําพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นผูตรัสรูแลว มีอารมณหาท่ีสุดมิได  
        ผูไมมีรองรอย ไปดวยรองรอยอะไร ตณัหามีขายสายไปในอารมณตางๆ  
        ไมมีแกพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใด เพื่อจะนําไปในภพไหนๆ ทาน 
        ท้ังหลายจักนําพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นผูตรัสรูแลว มีอารมณหา 
        ท่ีสุดมิได ผูไมมีรองรอย ไปดวยรองรอยอะไร พระสัมมาสัมพุทธเจา 
        เหลาใด ผูขวนขวายแลวในฌาน เปนนักปราชญ ยินดีแลวในธรรม  
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        เปนท่ีเขาไประงับ คือ เนกขัมมะ แมเทวดาและมนษุยท้ังหลาย ยอม 
        รักใครพระสัมพุทธเจาผูมีสติเหลานั้น การไดเฉพาะความเปน 
        มนุษยยาก ความเปนอยูของสัตวท้ังหลายยาก การฟงพระสัทธรรมยาก  
        การเกิดข้ึนแหงพระพุทธเจาท้ังหลายยากความไมทําบาปท้ังปวง ความ 
        บําเพ็ญกศุลใหถึงพรอม ความชําระจิตของตนใหผองแผว นี้เปนคําส่ัง 
        สอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย ความอดทน คือ ความอดกล้ัน เปน 
        ตบะอยางยิ่งทานผูรูท้ังหลายยอมกลาวนิพพานวาเปนธรรมอยางยิง่ ผูฆา 
        สัตวอ่ืนไมช่ือวาเปนบรรพชิต ผูเบียดเบียนสัตวอ่ืน ไมช่ือวาเปนสมณะ 
        เลย การไมเขาไปวารายกัน ๑ การไมเขาไปฆา ๑ ความสํารวมในพระ 
        ปาติโมกข ๑ ความเปนผูรูจักประมาณในภัต ๑ การนอนการนั่งอันสงัด ๑  
        การประกอบความเพียรในอธิจิต ๑ นีเ้ปนคําส่ังสอนของพระพุทธเจา 
        ท้ังหลาย ความอ่ิมในกามท้ังหลาย ยอมไมมีเพราะฝน คือกหาปณะ  
        กามทั้งหลายมีความเพลิดเพลิน [ยนิดี] นอยเปนทุกข บัณฑิตรูดงันี้ 
        แลว ทานยอมไมถึงความยินดใีนในกามท้ังหลายแมอันเปนทิพย สาวก 
        ของพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนผูยนิดแีลวในธรรมเปนท่ีส้ินไปแหง 
        ตัณหามนุษยเปนอันมากแล ถูกภยัคุกคามแลว ยอมถึงภูเขา ปาอาราม 
        และรุกขเจดียวา เปนท่ีพึ่ง ท่ีพึ่งนั้นแลไมเกษม ท่ีพึง่นั้นไมอุดม เพราะ 
        บุคคลอาศัยท่ีพึ่งนัน้ ยอมไมพนจากทุกขท้ังปวงได สวนผูใดถึงพระ 
        พุทธเจา พระธรรม และพระสงฆวาเปนท่ีพึ่ง ยอมเห็นอริยสัจ ๔ คือ 
        ทุกข เหตุใหเกดิทุกขความกาวลวงทุกข และอริยมรรคประกอบดวย 
        องค ๘ อันใหถึงความสงบระงับทุกข ดวยปญญาอันชอบ ท่ีพึ่งนัน้แล 
        เปนท่ีพึ่งอันเกษม ท่ีพึ่งนั้นอุดม เพราะบุคคลอาศัยท่ีพึ่งนั้นยอมพน 
        จากทุกขท้ังปวงได บุรุษอาชาไนยหาไดยาก ทานยอมไมเกิดในท่ีท่ัวไป  
        ทานเปนนักปราชญยอมเกิดในสกุลใด สกุลนั้นยอมถึงความสุข ความ 
        เกิดข้ึนแหงพระพุทธเจาท้ังหลาย นําสุขมาให พระสัทธรรมเทศนานําสุข 
        มาให ความพรอมเพรียงแหงหมูนําสุขมาให ความเพียรของผูพรอม  
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        เพรียงกนัใหเกดิสุข ใครๆ ไมอาจนับบุญของบุคคลผูบูชาซ่ึงปูชารห 
        บุคคล คือ พระพุทธเจาหรือสาวกของพระพุทธเจา ผูกาวลวงธรรม 
        เคร่ืองเนิ่นชา ผูขามความโศกและความรํ่าไรไดแลว วาบุญน้ีมีประมาณ 
        เทานี้ ใครๆ ไมอาจนับบุญของบุคคลผูบูชาปูชารหบุคคลเหลานั้น  
        ผูคงท่ี ผูนิพพานแลว ไมมีภัยแตท่ีไหนๆ วาบุญน้ีประมาณเทานี้ ฯ 
        จบพุทธวรรคท่ี ๑๔ 
        จบปฐมภาณวาร 
        คาถาธรรมบท สุขวรรคท่ี ๑๕ 
        [๒๕] เม่ือพวกมนุษยมีเวรกันอยู เราเปนผูไมมีเวรอยู เมื่อพวกมนษุยมีเวรกันอยู  
        เราเปนผูไมมีเวรอยู เปนอยูสบายดหีนอเม่ือพวกมนษุยมีความเรารอน 
        กันอยู เราเปนผูไมมีความเรารอนอยู เปนอยูสบายดหีนอ เม่ือพวก 
        มนุษยมีความขวนขวายอยู เราเปนผูไมมีความขวนขวายอยู เม่ือพวก 
        มนุษยมีความขวนขวายกันอยู เราเปนผูไมมีความขวนขวายอยูเปนอยู 
        สบายดีหนอ เราไมมีกิเลสชาติเคร่ืองกังวล เปนอยูสบายดีหนอ เรามี 
        ปติเปนภกัษาเหมือนเหลาเทวดาช้ันอาภัสสระ ผูชนะยอมกอเวร ผูแพ 
        ยอมเปนทุกขพระขีณาสพผูสงบระงับ ละความชนะความแพไดแลว 
        ยอมอยูเปนสุข ไฟเสมอดวยราคะไมมี โทษเสมอดวยโทสะไมมี ทุกข 
        เชนดวยขันธไมมี สุขยิ่งกวาความสงบไมมี ความหวิเปนโรคอยางยิ่ง  
        สังขารเปนทุกขอยางยิ่งบัณฑิตทราบเนื้อความนี้ตามความเปนจริงแลว  
        ยอมทําใหแจงซ่ึงนพิพาน เพราะนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง ลาภท้ังหลาย 
        มีความไมมีโรคเปนอยางยิ่ง ทรัพยมีความสันโดษเปนอยางยิ่งญาติ 
        ท้ังหลายมีความคุนเคยเปนอยางยิ่ง นพิพานเปนสุขอยางยิ่ง บุคคลผูปติ  
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        ในธรรม เม่ือดื่มรส ดื่มรสอันเกิดแตวเิวกและรสแหงความสงบแลว  
        ยอมไมมีความกระวนกระวายไมมีบาป การเห็นพระอริยะเจาท้ังหลายเปน 
        ความดี การอยูรวมกับพระอริยะเจาเหลานั้น เปนสุขทุกเม่ือ บุคคลพึง 
        เปนผูมีความสุขเปนนติยได เพราะการไมเห็นคนพาลท้ังหลายดวยวา 
        บุคคลผูสมคบกับคนพาลเท่ียวไป ยอมเศราโศกส้ินกาลนาน การอยู 
        รวมกับคนพาลเปนทุกขทุกเม่ือ เหมือนการอยูรวมกับศัตรู สวน 
        นักปราชญมีการอยูรวมเปนสุข เหมือนสมาคมแหงญาติ เพราะเหตุนั้นแล  
        บุคคลพึงคบบุคคลนั้นผูเปนนักปราชญ มีปญญา เปนพหูสูต มีปกติ 
        นําธุระไปมีวัตร เปนพระอริยะ เปนสัปบุรุษ ผูมีปญญาดีเชนนั้น 
        เหมือนพระจันทรคบครองแหงนักษตัร ฉะนั้น ฯ 
        จบสุขวรรคท่ี ๑๕ 
        คาถาธรรมบท ปยวรรคท่ี ๑๖ 
        [๒๖] บุคคลประกอบตนในกจิท่ีไมควรประกอบ และไมประกอบตนในกิจท่ี 
        ควรประกอบ ละประโยชนเสีย มักถือเอาสัตวหรือสังขารวาเปน 
        ท่ีรัก ยอมทะเยอทะยานตอบุคคลผูประกอบตามตน บุคคลอยาสมาคม 
        แลวดวยสัตวหรือสังขารอันเปนท่ีรัก หรือดวยสัตวหรือสังขารอันไม 
        เปนท่ีรัก ในกาลไหนๆเพราะการไมเห็นสัตวหรือสังขารอันเปนท่ีรัก  
        และการเห็นสัตวหรือสังขารอันไมเปนท่ีรัก เปนทุกข เพราะเหตุนัน้ 
        บุคคลไมพึงทําสัตวหรือสังขารใหเปนท่ีรัก เพราะการพลัดพรากจากสัตว 
        และสังขารอันเปนท่ีรัก ลามก กิเลสเคร่ืองรอยรัดท้ังหลาย ยอมไมมี 
        แกบุคคลท่ีไมมีสัตวและสังขารอันเปนท่ีรักและไมเปนท่ีรัก ความโศก 
        ยอมเกิดแตของท่ีรักภัยยอมเกิดแตของที่รัก ความโศกยอมไมมีแก 
        บุคคลผูพนวิเศษแลว จากของท่ีรัก ภยัจักมีแตท่ีไหน ความโศกยอมเกิด 
        แตความรัก ภัยยอมเกดิแตความรัก ความโศกยอมไมมีแกผูพนวิเศษ  
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        แลว จากความรัก ภยัจกัมีแตท่ีไหน ความโศกยอมเกิดแตความยนิดี  
        ภัยยอมเกดิแตความยินด ีความโศกยอมไมมีแกบุคคลผูพนวิเศษแลว 
        จากความยินดี ภัยจักมีแตท่ีไหน ความโศกยอมเกดิแตกาม ภยัยอมเกิด 
        แตกามความโศกยอมไมมีแกบุคคลผูพนวิเศษแลวจากกาม ภยัจกัมี 
        แตท่ีไหน ความโศกยอมเกิดแตตัณหา ภัยยอมเกดิแตตัณหาความโศก 
        ยอมไมมีแกบุคคลผูพนวิเศษแลวจากตัณหา ภัยจักมีแตท่ีไหน ชนยอม 
        กระทําบุคคลผูสมบูรณดวยศีลและทัศนะผูตั้งอยูในธรรม มีปกติ 
        กลาวคําสัจ ผูทําการงานของตน ใหเปนท่ีรัก ภกิษพุึงเปนผูมีความ 
        พอใจในนิพพานอันใครๆบอกไมได เปนผูอันใจถูกตอง และเปน 
        ผูมีจิตไมเกี่ยวเกาะแลวในกาม ภกิษนุัน้เรากลาววาผูมีกระแสในเบ้ืองบน 
        ญาติมิตร และเพื่อนผูมีใจดี ยอมช่ืนชมตอบุรุษผูจากไปส้ินกาลนาน  
        กลับมาแลวโดยสวัสดี แตท่ีไกล วามาแลว บุญท้ังหลาย ยอมตอนรับ 
        แมบุคคลผูทําบุญไว ซ่ึงจากโลกนี้ไปสูโลกอ่ืน ดุจญาติตอนรับญาติท่ีรัก 
        ผูมาแลว ฉะนั้น ฯ 
        จบปยวรรคท่ี ๑๖ 
        คาถาธรรมบท โกธวรรคท่ี ๑๗ 
        [๒๗] บุคคลพึงละความโกรธเสีย พึงละมานะเสีย พึงกาวลวงสังโยชนเสีย 
        ท้ังหมด ทุกขท้ังหลายยอมไมตกตามบุคคลนั้นผูไมของอยูในนามรูป  
        ไมมีกิเลสเคร่ืองกังวล บุคคลใดแล พงึหามความโกรธท่ีเกิดข้ึนแลว 
        ไวได ดุจบุคคลหามรถซ่ึงกําลังแลนไปได ฉะนัน้ เรากลาวบุคคลนั้น 
        วาเปนสารถี คนนอกน้ีเปนคนถือเชือก พึงชนะความโกรธดวยความ 
        ไมโกรธ พึงชนะความไมดีดวยความด ีพึงชนะความตระหนีด่วยการให 
        พึงชนะคนมักกลาวคําเหลาะแหละดวยคําสัตย พึงกลาวคําสัตยไมพึง 
        โกรธ แมเม่ือมีของนอย ถูกขอแลวก็พงึให บุคคลพึงไปในสํานักแหง 
        เทวดาท้ังหลาย เพราะเหตุ ๓ ประการนี้มุนีเหลาใดผูไมเบียดเบียน   
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        สํารวมแลวดวยกายเปนนิตยมุนีเหลานั้นยอมไปสูสถานท่ีไมจุติ ท่ีคน 
        ท้ังหลายไปแลวไมเศราโศก อาสวะทั้งหลายของผูตื่นอยูทุกเมื่อ ศึกษา 
        เนืองๆท้ังกลางวันและกลางคืน ผูนอมไปแลวสูนิพพาน ยอมถึง 
        ความไมมี ดูกรอตุละ การนินทาหรือการสรรเสริญนี้มีมาแตโบราณ  
        มิใชมีเพยีงวันนี้ คนยอมนินทาแมผูนัง่นิ่ง แมผูพูดมาก แมพดูพอ 
        ประมาณ ผูไมถูกนินทาไมมีในโลก บุรุษผูถูกนินทาโดยสวนเดียว  
        หรือถูกสรรเสริญโดยสวนเดยีวไมมีแลว จักไมมี และไมมีในบัดนี ้
        ถาวาผูรูใครครวญแลวทุกวัน ยอมสรรเสริญบุคคลใด ผูมีความประ 
        พฤติไมขาดเปนนกัปราชญ ตั้งม่ันแลวในปญญาและศีล ใครยอมควร 
        เพื่อจะนนิทาบุคคลนั้นผูเหมือนดังแทงแหงทองชมพูนุช แมเทวดาและ 
        มนุษยท้ังหลาย กย็อมสรรเสริญบุคคลนั้น แมพรหมก็สรรเสริญบุคคล 
        นั้น ภกิษพุึงรักษาความกําเริบทางกายพึงเปนผูสํารวมดวยกาย ละกาย 
        ทุจริตแลว พึงประพฤติสุจริตดวยกาย พึงรักษาความกําเริบทางวาจา 
        พึงเปนผูสํารวมดวยวาจา ละวจีทุจริตแลว พึงประพฤติสุจริตดวยวาจา  
        พึงรักษาความกําเริบทางใจ พึงเปนผูสํารวมดวยใจ ละมโนทุจริตแลว 
        พึงประพฤติสุจริตดวยใจ นักปราชญท้ังหลาย สํารวมแลวดวยกาย  
        สํารวมแลวดวยวาจา สํารวมแลวดวยใจ ทานเหลานัน้แล สํารวม 
        เรียบรอยแลว ฯ 
        จบโกธวรรคท่ี ๑๗ 
        คาถาธรรมบท มลวรรคท่ี ๑๘ 
        [๒๘] บัดนี้ทานเปนดจุใบไมเหลือง อนึ่ง แมบุรุษของพระยายมกป็รากฏแก 
        ทานแลว ทานต้ังอยูในปากแหงความเส่ือม อนึ่งเสบียงเดินทางของ 
        ทานก็ยังไมมี ทานจงทาํท่ีพึงแกตน จงรีบพยายาม จงเปนบัณฑติ 
        ทานเปนผูมีมลทินอันขจัดแลวไมมีกิเลสเคร่ืองยียวนจักถึงอริยภูมิอัน 
        เปนทิพย บัดนี้ทานเปนผูมีวัยอันชรานําเขาไปแลว เตรียมจะไปยงัสํานัก  
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        ของพระยายม อนึ่ง ท่ีพกัในระหวางของทานก็ยังไมมี และเสบียงเดิน 
        ทางของทานก็ยังไมมี ทานจงทําท่ีพึ่งแกตน จงรีบพยายาม จงเปน 
        บัณฑิต ทานเปนผูมีมลทินอันขจัดแลว ไมมีกิเลสเคร่ืองยียวน จกัไมเขา 
        ถึงชาติและชราอีก นักปราชญทํากุศลทีละนอยๆ ในขณะๆ พึงขจัดมลทิน 
        ของตนออกไดโดยลําดบั เหมือนชางทองขจัดมลทินของทอง ฉะน้ัน  
        สนิมเกิดข้ึนแตเหล็กเอง คร้ันเกิดข้ึนแตเหล็กนั้นแลว ยอมกดัเหล็กนั้น 
        แหละ ฉันใด กรรมของตนยอมนําบุคคลผูมักประพฤติลวงปญญาช่ือ 
        โธนา ไปสูทุคติ ฉันนั้น มนตมีอันไมทองบนเปนมลทิน เรือนมีการ 
        ไมหม่ันเปนมลทิน ความเกียจครานเปนมลทินของผิวพรรณ ความ 
        ประมาทเปนมลทินของผูรักษา ความประพฤติช่ัวเปนมลทินของหญิง  
        ความตระหนีเ่ปนมลทนิของผูให ธรรมท้ังหลายท่ีลามกเปนมลทินแท ท้ัง 
        ในโลกน้ีท้ังในโลกหนา เราจะบอกมลทินกวามลทนินั้น คืออวิชชาเปน 
        มลทินอยางยิ่ง ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลายละมลทนินี้เสียแลว จง 
        เปนผูไมมีมลทินเถิด บุคคลผูไมมีหิริกลาเพียงดังกา มักขจัด มักแลน 
        ไป ผูคะนอง เปนผูเศราหมองเปนอยูงาย สวนบุคคลผูมีหิริ มีปกติ 
        แสวงหาความสะอาดเปนนิตย ไมหดหู ไมคะนอง มีอาชีวะหมดจด 
        เห็นอยูเปนอยูยาก นรชนใดยอมลางผลาญสัตวมีชีวิต ถือเอาส่ิงของท่ี 
        เจาของไมไดใหในโลก คบหาภริยาคนอ่ืน กลาวคําเท็จ และประกอบ 
        การดื่มสุราเมรัยเนืองๆ นรชนนี้ยอมขุดทรัพยอันเปนตนทุนของตนใน 
        โลกน้ีแล ดูกรบุรุษผูเจริญทานจงรูอยางนี้วา บาปธรรมท้ังหลายอัน 
        บุคคลไมสํารวมแลวความโลภและสภาวะมิใชธรรม อยาพึงย่ํายีทานเพื่อ 
        ทุกขส้ินกาลนาน ชนยอมใหตามศรัทธาตามความเล่ือมใสโดยแทบุคคล 
        ใดยอมเปนผูเกอเขินในเพราะน้ําและขาว ของชนเหลาอ่ืนนั้น บุคคล 
        นั้นยอมไมบรรลุสมาธิ ในกลางวนัหรือกลางคืน สวนผูใดตัดความเปนผู 
        เกอเขินนีไ้ดขาด ถอนข้ึนใหรากขาดแลว ผูนั้นแลยอมบรรลุสมาธิ ใน 
        กลางวันหรือกลางคืน ไฟเสมอดวยราคะไมมี ผูจับเสมอดวยโทสะไม  
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        มีขายเสมอดวยโมหะไมมี แมน้ําเสมอดวยตัณหาไมมี โทษของผูอ่ืน 
        เห็นไดงาย สวนโทษของตนเห็นไดยาก เพราะวาบุคคลน้ันยอมโปรย 
        โทษของคนอ่ืน ดุจบุคคลโปรยแกลบแตปกปดโทษของตนไว เหมือน 
        พรานนกปกปดอัตภาพดวยกิ่งไม ฉะนั้น อาสวะท้ังหลายยอมเจริญแก 
        บุคคลผูตามเพงโทษผูอ่ืน มีความสําคัญในการยกโทษเปนนิตย บุคคล 
        นั้นเปนผูไกลจากความส้ินอาสวะ สมณะภายนอกไมมี ดังรอยเทาไมมี 
        ในอากาศ ฉะนั้น หมูสัตวยินดีแลวในธรรมเคร่ืองยังสัตวใหเนิ่นชา  
        พระตถาคตท้ังหลาย ไมมีธรรมเคร่ืองยังสัตวใหเนิน่ชา สมณะภายนอก 
        ไมมี ดังรอยเทาไมมีในอากาศฉะน้ัน สังขารท้ังหลายเท่ียงไมมี กิเลส 
        ชาติเคร่ืองยังสัตวใหหวัน่ไหวไมมีแกพระพุทธเจา ฯ 
        จบมลวรรคท่ี ๑๘ 
        คาถาธรรมบท ธัมมัตถวรรคท่ี ๑๙ 
        [๒๙] บุคคลไมช่ือวาต้ังอยูในธรรม ดวยเหตุท่ีวินิจฉัยอรรถคดีโดยผลุนผลัน 
        สวนผูใดเปนบัณฑติวินจิฉัยอรรถคดี และความอันไมเปนอรรถคดีท้ัง 
        สอง วินิจฉัยบุคคลเหลาอ่ืนโดยความไมผลุนผลัน โดยธรรมสมํ่าเสมอ  
        ผูนั้นช่ือวาคุมครองกฎหมายเปนนกัปราชญ เรากลาววา ตั้งอยูในธรรม  
        บุคคลไมช่ือวาเปนบัณฑิต ดวยเหตุเพียงท่ีพูดมาก บุคคลผูมีความเกษม 
        ไมมีเวร ไมมีภัย เราเรียกวา เปนบัณฑติ บุคคลไมช่ือวาทรงธรรม 
        ดวยเหตุเพียงท่ีพูดมาก สวนผูใดฟงธรรมแมนอยแลว ยอมพิจารณาเหน็ 
        ธรรมดวยนามกาย [และ] ไมประมาทธรรม ผูนั้นแล ช่ือวาเปนผูทรง 
        ธรรม บุคคลไมช่ือวาเปนเถระ เพราะเหตุท่ีมีผมหงอกบนศีรษะ วยั 
        ของบุคคลนั้นแกหงอมแลว บุคคลนัน้เรากลาววา เปนผูแกเปลา สัจจะ  
        ธรรมะอหิงสา สัญญมะและทมะ มีอยูในผูใด ผูนั้นแลมีมลทินอัน 
        คายแลว เปนนักปราชญ เราเรียกวาเปนเถระ นรชนผูมักริษยา มี  
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        ความตระหนี่ โออวด ไมเปนผูช่ือวามีรูปงามเพราะเหตุเพียงพูด หรือ 
        เพราะความเปนผูมีวรรณะงาม สวนผูใดตัดโทษมีความริษยาเปนตนนี ้
        ไดขาด ถอนข้ึนใหรากขาดแลว ผูนั้นมีโทษอันคายแลว มีปญญา เรา 
        เรียกวา ผูมีรูปงาม บุคคลไมช่ือวาเปนสมณะเพราะศีรษะโลน บุคคล 
        ผูไมมีวัตร พูดเหลาะแหละ มากดวยความอิจฉาและความโลภจักเปน 
        สมณะอยางไรได สวนผูใดสงบบาปนอยใหญไดโดยประการ 
        ท้ังปวง ผูนั้นเรากลาววาเปนสมณะ เพราะสงบบาปไดแลว บุคคลไมช่ือ 
        วาเปนภกิษุดวยเหตุเพียงท่ีขอคนอ่ืนบุคคลสมาทานธรรมอันเปนพิษ  
        ไมช่ือวาเปนภิกษุดวยเหตุนั้นผูใดในโลกน้ีลอยบุญและบาปแลว  
        ประพฤติพรหมจรรยรูธรรมท้ังปวงแลว เท่ียวไปในโลก ผูนั้นแลเรา 
        เรียกวาเปนภิกษุ บุคคลไมช่ือวาเปนมุนีเพราะความนิ่ง บุคคลผูหลงลืม 
        ไมรูแจง ไมช่ือวาเปนมุนี สวนผูใดเปนบัณฑิตถือธรรมอันประเสริฐ 
        เปนดุจบุคคลประคองตราช่ัง เวนบาปท้ังหลายผูนัน้ช่ือวาเปนมุนี  
        เพราะเหตุนั้นผูนั้นช่ือวามุนี ผูใดรูจักโลกท้ังสอง ผูนั้นเราเรียกวาเปน 
        มุนีเพราะเหตุนั้น บุคคลไมช่ือวาเปนอริยะ เพราะเหตุท่ีเบียดเบียน 
        สัตวท้ังปวง บุคคลท่ีเราเรียกวาเปนอริยะ เพราะไมเบียดเบียนสัตว 
        ท้ังปวง ดกูรภิกษุภกิษยุงัไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะ อยาถึงความ 
        ชะลาใจดวยเหตุเพยีงศีลและวัตร ดวยความเปนพหสููต ดวยการได 
        สมาธิ ดวยการนอนในท่ีสงัด หรือดวยเหตุเพียงความดําริเทานี้วา เรา 
        ถูกตองสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ ซ่ึงปุถุชนเสพไมได ฯ 
        จบธัมมัฏฐวรรคท่ี ๑๙ 
        คาถาธรรมบท มรรควรรคท่ี ๒๐ 
        [๓๐] ทางมีองคแปด ประเสริฐกวาทางท้ังหลาย ธรรมอันพระอริยะเจาพึงถึง  
        ๔ ประการประเสริฐกวาสัจจะท้ังหลายวิราคธรรมประเสริฐกวาธรรม 
        ท้ังหลาย พระตถาคตผูมีจักษุประเสริฐกวาสัตวสองเทาและอรูปธรรม  
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        ท้ังหลาย ทางนี้เทานั้นเพื่อความหมดจดแหงทัศนะ ทางอ่ืนไมมี เพราะ 
        เหตุนั้นทานท้ังหลายจงดําเนินไปตามทางน้ีแหละ เพราะทางนี้เปน 
        ท่ียังมารและเสนามารใหหลง ดวยวาทานท้ังหลายดําเนินไปตามทาง 
        นี้แลว จกัทําท่ีสุดแหงทุกขได เราทราบชัดธรรมเปนท่ีสลัดกิเลส 
        เพียงดังลูกศรออก บอกทางแกทานท้ังหลายแลว ทานท้ังหลายพึง 
        ทําความเพียรเคร่ืองยังกเิลสใหเรารอนพระตถาคตท้ังหลายเปนแตผู 
        บอกชนทั้งหลาย ดําเนนิไปแลวผูเพงพินิจ จะพนจากเคร่ืองผูกแหง 
        มารได เม่ือใด บุคคลพิจารณาเหน็ดวยปญญาวา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง  
        เม่ือนั้นเขายอมเบ่ือหนายในทุกข นี้เปนทางแหงความหมดจด เม่ือใด 
        บุคคลพิจารณาเห็นดวยปญญาวา สังขารท้ังปวงเปนทุกขเม่ือนั้น  
        เขายอมเบื่อหนายในทุกข นี้เปนทางแหงความหมดจด เม่ือใด บุคคล 
        พิจารณาเห็นดวยปญญาวา ธรรมท้ังปวงเปนอนตัตา เม่ือนั้นเขายอม 
        เบ่ือหนายในทุกข นี้เปนทางแหงความหมดจด บุคคลหนุมมีกําลัง ไม 
        ลุกข้ึนในกาลเปนท่ีลุกข้ึน เขาถึงความเปนคนเกยีจคราน มีความดําริ 
        อันจมเสียแลว ช่ือวาเปนคนเกยีจคราน คนเกยีจครานยอมไมประสบ 
        ทางแหงปญญา บุคคลพึงตามรักษาวาจา พึงสํารวมดีแลวดวยใจ และ 
        ไมพึงทําอกุศลดวยกาย พึงชําระกรรมบถ ๓ ประการนี้ใหหมดจด พึง 
        ยินดีมรรคท่ีฤาษีประกาศแลว ปญญาเพียงดังแผนดนิยอมเกดิ เพราะ 
        ความประกอบโดยแท ความส้ินไปแหงปญญาเพียงดังแผนดนิเพราะ 
        ความไมประกอบ บัณฑิตรูทางสองแพรงแหงความเจริญและความเส่ือม 
        นี้แลว พงึต้ังตนไวโดยอาการที่ปญญาเพียงดังแผนดิน จะเจริญข้ึนได  
        ทานทั้งหลายจงตัดปาอยาตัดตนไม ภยัยอมเกิดแตปา ดูกรภกิษ ุ
        ท้ังหลาย เธอท้ังหลายตัดปาและหมูไมในปาแลว จงเปนผูไมมีปา 
        เพราะกิเลสดุจหมูไมในปาแมประมาณนอยในนารีของนระ ยังไมขาด 
        เพียงใด นระน้ันยังมีใจเกาะเกี่ยว ดจุลูกโคผูดื่มกินน้าํนม มีเกาะ 
        เกี่ยวในมารดาเพียงนั้น ทานจงตัดความรักของตนเสีย ดุจบุคคลเด็ด 
        ดอกโกมุทอันเกิดในสรทกาลดวยฝามือ ทานจงเพ่ิมพูนทางสงบอยาง 
        เดียว นิพพานอันพระสุคตทรงแสดงแลว คนพาลยอมคิดผิดวา เรา  
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        จักอยูในท่ีนี้ตลอดฤดูฝน จักอยูในท่ีนีต้ลอดฤดูหนาว และฤดูรอนดังนี้  
        ยอมไมรูอันตราย มัจจยุอมพาเอาคนผูมัวเมาในบุตรและปสุสัตวมีมนัส 
        ของติดในอารมณตางๆ เหมือนหวงน้ําใหญพาเอาชาวบานผูหลับไป 
        ฉะนั้น เม่ือบุคคลถูกมัจจุผูทําซ่ึงท่ีสุดครอบงําแลว บุตรท้ังหลายยอม 
        ไมมีเพื่อความตานทานบิดายอมไมมีเพื่อความตานทาน ถึงพวกพอง 
        ท้ังหลายก็ยอมไมมีเพื่อความตานทาน ความเปนผูตานทานไมมีในญาติ 
        ท้ังหลาย บัณฑิตทราบอํานาจประโยชนนี้แลว พึงเปนผูสํารวมแลวดวย 
        ศีล พึงรีบชําระทางเปนท่ีไปสูนิพพานพลันทีเดยีว ฯ 
        จบมรรควรรคท่ี ๒๐ 
        คาถาธรรมบท ปกิณณกวรรคท่ี ๒๑ 
        [๓๑] ถาวาปราชญพึงเห็นความสุขอันไพบูลย เพราะสละความสุขพอ 
        ประมาณไซร เม่ือปราชญเห็นความสุขอันไพบูลย พึงสละความสุขพอ 
        ประมาณเสีย ผูใดปรารถนาความสุขเพื่อตนดวยการเขาไปต้ังความทุกข 
        ไวในผูอ่ืน ผูนั้นระคนแลวดวยความเกี่ยวของดวยเวร ยอมไมพนไป 
        จากเวร กก็รรมท่ีควรทําภิกษเุหลานี้ละท้ิงเสียแลว สวนภิกษุเหลาใด 
        ยอมทํากรรมท่ีไมควรทํา อาสวะท้ังหลายยอมเจริญแกภกิษุเหลานั้นผูมี 
        มานะดังไมออยกข้ึนแลว ประมาทแลว ก็กายคตาสติอันภิกษเุหลาใด 
        ปรารภดวยดเีปนนิตย ภิกษเุหลานั้นผูทําความเพียรเปนไปติดตอในกรรม 
        ท่ีควรทํา ยอมไมสองเสพกรรมท่ีไมควรทํา อาสวะทั้งหลายของภกิษ ุ
        เหลานั้น ผูมีสติสัมปชัญญะ ยอมถึงความส้ินไป พราหมณฆามารดา 
        บิดาเสียได ฆาพระราชาผูเปนกษัตริยท้ังสองเสียได และฆาแวนแควน 
        พรอมกับนายเสมียนเสียได ยอมเปนผูไมมีทุกขไป พราหมณฆามารดา 
        บิดาเสียได ฆาพระราชาผูเปนพราหมณท้ังสองเสียได และฆานวิรณ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-อิตอวุตตก-สุตตนิบาต - หนาท่ี 38 
        มีวิจิกจิฉานิวรณดุจเสือโครงเปนท่ี ๕ เสียได ยอมเปนผูไมมีทุกขไป สติ 
        ของชนเหลาใดไปแลวในพระพุทธเจาเปนนิตยท้ังกลางวันและกลางคืน 
        ชนเหลานั้นช่ือวาเปนสาวกของพระโคดม ตื่นอยู ตื่นดีแลวในกาลทุก 
        เม่ือ สติของชนเหลาใดไปแลวในพระธรรมเปนนิตยท้ังกลางวนัและ 
        กลางคืน ชนเหลานั้นช่ือวาเปนสาวกของพระโคดม ตื่นอยู ตื่นดีแลวใน 
        กาลทุกเม่ือ สติของชนเหลาใดไปแลวในพระสงฆเปนนิตย ท้ังกลางวัน 
        และกลางคืนชนเหลานัน้ช่ือวาเปนสาวกของพระโคดม ตื่นอยู ตืน่ดี 
        แลวในกาลทุกเม่ือ สติของชนเหลาใดไปแลวในกายเปนนติยท้ังกลาง 
        วันและกลางคืน ชนเหลานั้นช่ือวาเปนสาวกของพระโคดม ต่ืนอยู ตื่น 
        ดีแลวในกาลทุกเมื่อ ใจของชนเหลาใดยินดีแลวในความไมเบียดเบียน  
        ท้ังกลางวนัและกลางคืนชนเหลานัน้ช่ือวาเปนสาวกของพระโคดม ตื่น 
        อยู ตื่นดแีลวในกาลทุกเม่ือ ใจของชนเหลาใดยินดแีลวในภาวนา ท้ัง 
        กลางวันและกลางคืน ชนเหลานั้นช่ือวาเปนสาวกของพระโคดม ตื่นอยู  
        ตื่นดีแลวในกาลทุกเม่ือ บวชไดยาก ยนิดีไดยาก เรือนมีการอยูครอง 
        ไมดี นําความทุกขมาให การอยูรวมกบับุคคลผูไมเสมอกัน นําความทุกข 
        มาให ชนผูเดินทางไกลอันทุกขตกตามแลว เพราะเหตุนั้น บุคคลไมพึง 
        เดินทางไกลและไมพึงเปนผูอันทุกขตกตามแลว กุลบุตรผูมีศรัทธา ถึง 
        พรอมแลวดวยศีล เพรียบพรอมแลวดวยยศและโภคะ ไปถึงประเทศ 
        ใดๆ เปนผูอันคนบูชาแลวในประเทศนั้นๆ แล สัตบุรุษยอมปรากฏ 
        ไดในท่ีไกล เหมือนภูเขาหิมวันต อสัตบุรุษแมนั่งแลวในท่ีนีก้็ยอมไม 
        ปรากฏเหมือนลูกศรทีบุ่คคลยิงไปแลวในเวลากลางคืน ฉะนั้น ภกิษุพึง 
        เสพการนั่งผูเดียว การนอนผูเดียว ไมเกียจคราน เท่ียวไปผูเดียว  
        ฝกหัดตนผูเดียว พึงเปนผูยินดีแลวในที่สุดปา ฯ 
        จบปกิณณวรรคท่ี ๒๑  
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        คาถาธรรมบท นิรยวรรคท่ี ๒๒ 
        [๓๒] บุคคลผูกลาวคําไมจริงยอมเขาถึงนรก หรือแมผูใดทําบาปกรรมแลว  
        กลาววามิไดทํา ผูนั้นยอมเขาถึงนรกเชนเดียวกนัแมคนท้ังสองนั้นเปน 
        มนุษยผูมีกรรมเลวทรามละไปแลว ยอมเปนผูเสมอกันในโลกหนา คน 
        เปนอันมากผูอันผากาสาวะพันคอแลว มีธรรมอันลามก ไมสํารวม  
        เปนคนช่ัวชา ยอมเขาถึงนรกเพราะกรรมอันลามกท้ังหลาย กอนเหล็ก 
        แดงเปรียบดวยเปลวไฟ อันบุคคลบริโภคแลวประเสริฐกวาบุคคลผูทุศีล  
        ไมสํารวม พึงบริโภคกอนขาวของชาวแวนแควน จะประเสริฐอะไร  
        นรชนผูประมาทแลว ทําชูภริยาของผูอ่ืน ยอมถึงฐานะ ๔ อยาง คือ 
        ไมไดบุญ ๑ไมไดนอนตามความใคร ๑ นินทาเปนท่ี ๓ นรกเปนท่ี ๔ 
        การไมไดบุญและคติอันลามก ยอมมีแกนรชนนั้น ความยินดีของ 
        บุรุษผูกลัวกับหญิงผูกลัว นอยนัก และพระราชาทรงลงอาชญาอยางหนัก  
        เพราะฉะนั้น นรชนไมควรทําชูภริยาของผูอ่ืน หญาคาบุคคลจับไมดี 
        ยอมบาดมือ ฉันใด ความเปนสมณะท่ีบุคคลปฏิบัติไมดี ยอมคราเขาไปใน 
        นรก ฉันนั้นการงานอยางใดอยางหน่ึงท่ียอหยอน วตัรท่ีเศราหมอง  
        และพรหมจรรยท่ีระลึกดวยความรังเกยีจ ยอมไมมีผลมาก ถาจะทําพึง 
        ทํากิจนั้นจริงๆ พึงบากบ่ันใหม่ัน ก็สมณธรรมท่ียอหยอน ยอม 
        เร่ียรายกเิลสดุจธุลีโดยยิง่ ความช่ัวไมทําเสียเลยดกีวา เพราะความ 
        ช่ัวทําใหเดือดรอนในภายหลัง สวนความดีทํานัน่แลเปนดี เพราะทํา 
        แลวไมเดอืดรอนในภายหลัง ทานท้ังหลายจงคุมครองตนเหมือนปจจันต 
        นคร ท่ีมนุษยท้ังหลายคุมครองไวพรอมท้ังภายในและภายนอก ฉะนั้น 
        ขณะอยาลวงทานท้ังหลายไปเสีย เพราะวา ผูท่ีลวง ขณะเสียแลว เปน 
        ผูยัดเยยีดกันในนรก ยอมเศราโศก สัตวท้ังหลายผูถือม่ันมิจฉาทิฐ ิ
        ยอมละอายเพราะวัตถุอันบุคคลไมพึงละอาย ยอมไมละอายเพราะ 
        วัตถุอันบุคคลพึงละอาย ยอมไปสูทุคติ สัตวท้ังหลายผูถือม่ันมิจฉาทิฐิ  
        ผูมีปกติเห็นในส่ิงท่ีไมควรกลัววาควรกลัว และมีปกติเห็นในส่ิงท่ีควร 
        กลัววาไมควรกลัว ยอมไปสูทุคติ สัตวท้ังหลายผูถือม่ันมิจฉาทิฐมีิปกติ  
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        รูในส่ิงท่ีไมมีโทษวามีโทษ และมีปกติเห็นในส่ิงท่ีมีโทษวาไมมีโทษ  
        ยอมไปสูทุคติ สัตวท้ังหลายผูถือม่ันสัมมาทิฐิ รูธรรมท่ีมีโทษโดย 
        ความเปนธรรมท่ีมีโทษ และรูธรรมท่ีหาโทษมิไดโดยความเปนธรรมหา 
        โทษมิได ยอมไปสูสุคติ ฯ 
        จบนิรยวรรคท่ี ๒๒ 
        คาถาธรรมบท นาควรรคท่ี ๒๓ 
        [๓๓] เราจักอดกล้ันซ่ึงคําลวงเกิน ดจุชางอดทนซ่ึงลูกศรที่ออกมาจากแลง 
        ในสงคราม ฉะนั้น เพราะคนทุศีลมีมาก ชนท้ังหลายยอมนําสัตว 
        พาหนะท่ีฝกหัดแลวไปสูท่ีชุมนุม พระราชายอมทรงพาหนะท่ีไดฝกหัด 
        แลว ในหมูมนุษยคนท่ีไดฝกแลว อดทนซ่ึงคําลวงเกินได เปนผูประเสริฐ 
        สุด มาอัสดร มาอาชาไนย มาสินธพ และชางกุญชรผูมหานาคชนดิ 
        ท่ีนายควานฝกแลว จึงเปนสัตวประเสริฐ บุคคลผูมีตนอันฝกแลว  
        ประเสริฐกวาพาหนะเหลานั้น บุคคลผูฝกตนแลว พึงไปสูทิศท่ียังไมเคย 
        ไปดวยตนท่ีฝกแลว ฝกดีแลว    ได ฉันใด บุคคลพึงไปสูทิศท่ียังไมเคย 
        ไปแลวดวยยานเหลานี้ ฉันนั้น หาไดไม กุญชรนามวา ธนปาลกะ ผู 
        ตกมันจดั หามไดยาก เขาผูกไวแลว ยอมไมบริโภคอาหารกุญชรยอมระลึก 
        ถึงปาเปนท่ีอยูแหงชาง เม่ือใด บุคคลเปนผูบริโภคมาก มักงวงซึม  
        นอนหลับ พลิกกลับไปมา ดุจสุกรใหญอันบุคคลปรนปรือดวยเหยื่อ เม่ือ 
        นั้น บุคคลนั้นเปนคนเขลาเขาหองบอยๆ จิตนี้ไดเท่ียวไปสูท่ีจาริกตาม 
        ความปรารถนา ตามความใคร ตามความสุข ในกาลกอนวนันี้ เราจักขม 
        จิตนั้นโดยอุบายอันแยบคาย ดุจนายควานชางผูถือขอขมชางผูตกมัน 
        ฉะนั้น ทานท้ังหลายจงเปนผูยินดใีนความไมประมาท จงตามรักษาจิต 
        ของตน จงถอนตนข้ึนจากหลมคือกิเลสท่ีถอนไดยาก ดุจกุญชรผูจม 
        แลวในเปอกตมถอนตนขึ้นได ฉะนั้น ถาวาบุคคลพึงไดสหายผูมี 
        ปญญารักษาตน ผูเที่ยวไปดวยกัน มีปกติอยูดวยกรรมดี เปนนกัปราชญ  
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        ไซร บุคคลนั้นพึงครอบงําอันตรายท้ังปวง มีใจช่ืนชม มีสติเท่ียวไป 
        กับสหายนั้น ถาวาบุคคลไมพึงไดสหายผูมีปญญารักษาตน ผูเทีย่วไปดวย 
        กันมีปกติอยูดวยกรรมดี เปนนกัปราชญไซร บุคคลนั้นพึงเท่ียวไปผู 
        เดียวดุจพระราชาทรงละแวนแควน อันพระองคทรงชนะ แลวเสดจ็เท่ียว 
        ไปพระองคเดียว ดุจชางช่ือมาตังคะละโขลงเท่ียวไปตัวเดยีวในปา  
        ฉะนั้น การเท่ียวไปของบุคคลผูเดียวประเสริฐกวา เพราะความเปน 
        สหายไมมีในเพราะชนพาล บุคคลพึงเท่ียวไปผูเดียว ดุจชางช่ือมาตังคะ 
        มีความขวนขวายนอยเท่ียวไปในปา และไมพึงทําบาปท้ังหลาย  
        สหายท้ังหลายเมื่อความตองการเกิดข้ึน นําความสุขมาให ความยิน 
        ดีดวยปจจัยตามมีตามได นํามาซ่ึงความสุข บุญนําความสุขมาใหใน 
        เวลาส้ินชีวิต การละทุกขไดท้ังหมดนาํมาซ่ึงความสุขความเปนผูเกื้อกูล 
        มารดานํามาซ่ึงความสุขในโลก ความเปนผูเกื้อกูลบิดานํามาซ่ึงความสุข 
        ความเปนผูเกื้อกูลสมณะนํามาซ่ึงความสุขในโลกและความเปนผูเกื้อกูล 
        พราหมณนํามาซ่ึงความสุขในโลก ศีลนํามาซ่ึงความสุขตราบเทาชรา  
        ศรัทธาต้ังม่ันแลวนํามาซ่ึงความสุข การไดเฉพาะซ่ึงปญญานํามาซ่ึง 
        ความสุข การไมทําบาปทั้งหลายนํามาซ่ึงความสุข ฯ 
        จบนาควรรคท่ี ๒๓ 
        คาถาธรรมบท ตัณหาวรรคท่ี ๒๔ 
        [๓๔] ตณัหายอมเจริญแกมนษุยผูประพฤติประมาท ดุจเคลือเถายานทราย  
        ฉะนั้น บุคคลนั้นยอมเรรอนไปสูภพนอยใหญ ดังวานรปรารถนาผลไม 
        เรรอนไปในปา ฉะนั้น ตัณหาน้ีลามกซานไปในอารมณตางๆ ในโลก  
        ยอมครอบงําบุคคลใดความโศกท้ังหลายยอมเจริญแกบุคคลนั้น ดจุ 
        หญาคมบางอันฝนตกเชยแลวงอกงามอยูในปา ฉะนั้น บุคคลใดแล  
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        ยอมครอบงําตัณหาอันลามก ลวงไปไดโดยยากในโลกความโศก 
        ท้ังหลายยอมตกไปจากบุคคลนั้น เหมือนหยาดน้ําตกไปจากใบบัว  
        ฉะนั้น เพราะเหตุนัน้ เราจึงกลาวกะทานท้ังหลายผูมาประชุมกันในท่ีนี้  
        ทานทั้งหลายจงขุดรากแหงตัณหาเสีย ดุจบุรุษตองการแฝกขุดแฝก  
        ฉะนั้นมารอยาระรานทานท้ังหลายบอยๆ ดุจกระแสน้ําระรานไมออ 
        ฉะนั้น ตนไม เม่ือรากหาอันตรายมิได ม่ันคงอยู แมถูกตัดแลวก ็
        กลับงอกข้ึนได ฉันใด ทุกขนี้ เม่ือบุคคลยังถอนเช้ือตัณหาข้ึนไมได 
        แลว ยอมเกิดข้ึนบอยๆ แมฉันนั้นความดําริท้ังหลายที่อาศัยราคะ 
        เปนของใหญ ยอมนําบุคคลผูมีตัณหาดังกระแส ๓๖ อันไหลไปในอารมณ 
        ซ่ึงทําใหใจเอิบอาบ เปนของกลา ไปสูทิฐิช่ัว กระแสตัณหายอม 
        ไหลไปในอารมณท้ังปวง ตัณหาดังเครือเถาเกิดข้ึนแลวยอมต้ังอยู ก็ 
        ทานทั้งหลายเห็นตัณหาดังเครือเถานั้นอันเกิดแลว จงตัดรากเสียดวย 
        ปญญา โสมนัสท่ีซานไปแลวและท่ีเปนไปกับดวยความเยื่อใย ยอมมี 
        แกสัตว สัตวเหลานั้นอาศัยความสําราญ แสวงหาสุข นรชนเหลานัน้ 
        แลเปนผูเขาถึงชาติและชรา หมูสัตวถูกตัณหาอันทําความสะดุงหอม 
        ลอมแลว ยอมกระสับกระสาย ดุจกระตายติดแรวกระสับกระสายอยู  
        ฉะนั้น สัตวท้ังหลายเปนผูของแลวดวยสังโยชนและธรรมเปนเคร่ือง 
        ของ ยอมเขาถึงทุกขบอยๆส้ินกาลนาน หมูสัตวถูกตัณหาอันทําความ 
        สะดุงหอมลอมแลว ยอมกระสับกระสาย ดุจกระตายติดแรวกระสับ 
        กระสายอยู ฉะนัน้ เพราะเหตุนั้น ภิกษุเม่ือหวังวิราคะธรรมแกตน  
        พึงบรรเทาตัณหาที่ทําความสะดุงเสีย ทานท้ังหลายจงเห็นบุคคลผูไมมี 
        กิเลสเพียงดังหมูไมในปา มีใจนอมไปแลวในความเพียรดุจปา พนแลว 
        จากตัณหาเพียงดังปา ยงัแลนเขาหาปานั่นแล บุคคลนี้พนแลวจาก 
        เคร่ืองผูกยังแลนเขาหาเคร่ืองผูก นักปราชญท้ังหลายหากลาวเคร่ืองผูก 
        ซ่ึงเกิดแตเหล็ก เกดิแตไม และเกดิแตหญาปลองวาม่ันไม สัตวผู 
        กําหนดัแลว กําหนัดนกัแลว ในแกวมณีและแกวกณุฑลท้ังหลาย  
        และความหวงใยในบุตรและภริยา นกัปราชญท้ังหลายกลาวเคร่ืองผูกอัน  
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        หนวงลง อันหยอน อันบุคคลเปล้ืองไดโดยยาก นัน้วาม่ัน นกัปราชญ 
        ท้ังหลายตัดเคร่ืองผูกแมนั้นแลว เปนผูไมมีความหวงใยละกามสุขแลว  
        ยอมเวนรอบ สัตวเหลาใดถูกราคะยอมแลว สัตวเหลานั้นยอมแลน 
        ไปตามกระแสตัณหา ดจุแมลงมุมแลนไปตามใยท่ีตนทําเอง ฉะนั้น  
        นักปราชญท้ังหลายตัดเคร่ืองผูกแมนัน้แลว เปนผูไมมีความหวงใย ยอม 
        ละทุกขท้ังปวงไป ทานจงปลอยความอาลัยในขันธท่ีเปนอดีตเสีย จง 
        ปลอยความอาลัยในขันธท่ีเปนอนาคตเสีย จงปลอยความอาลัยในขันธ 
        ท่ีเปนปจจุบันเสีย จกัเปนผูถึงฝงแหงภพ มีใจพนวิเศษแลวในสังขต 
        ธรรมท้ังปวง จักไมเขาถึงชาติและชราอีก ตัณหายอมเจริญยิ่งแกผูท่ีถูก 
        วิตกย่ํายี ผูมีราคะกลา มีปกติเหน็อารมณวางาม ผูนัน้แลยอมทําเครื่อง 
        ผูกใหม่ัน สวนผูใดยินดแีลวในฌานเปนท่ีสงบวิตก มีสติทุกเม่ือ เจริญ 
        อสุภะอยู ผูนั้นแลจักทําตัณหาใหส้ินไป ผูนั้นจะตัดเคร่ืองผูกแหงมาร 
        ได ภกิษผูุถึงความสําเร็จแลว ไมมีความสะดุง ปราศจากตัณหาไมมี 
        กิเลสเคร่ืองยั่วยวน ตัดลูกศรอันยังสัตวใหไปสูภพไดแลว อัตภาพ 
        ของภิกษนุี้มีในที่สุด ภกิษุปราศจากตัณหาไมยึดม่ัน ฉลาดในนิรุต ิ
        และบท รูจักความประชุมเบ้ืองตน และเบ้ืองปลายแหงอักษรท้ังหลาย 
        ภิกษนุั้นแลมีสรีระในท่ีสุด เรากลาววา มีปญญามาก เปนมหาบุรุษ  
        เราเปนผูครอบงําธรรมท้ังปวง รูแจงธรรมท้ังปวง อันตัณหาและทิฐิไม 
        ฉาบทาแลวในธรรมท้ังปวง ละธรรมไดทุกอยางพนวิเศษแลวเพราะความ 
        ส้ินตัณหา รูยิ่งเอง พึงแสดงใครเลา (วาเปนอุปชฌายหรืออาจารย) การ 
        ใหธรรมเปนทานยอมชํานะการใหท้ังปวง รสแหงธรรมยอมชํานะรสทั้ง 
        ปวงความยินดใีนธรรมยอมชํานะความยินดีท้ังปวง ความส้ินตัณหา 
        ยอมชํานะทุกขท้ังปวง โภคทรัพยท้ังหลาย ยอมฆาคนมีปญญาทราม แต 
        หาฆาผูท่ีแสวงหาฝงไม คนมีปญญาทรามยอมฆาตนได เหมือนบุคคลฆา 
        ผูอ่ืนเพราะความอยากไดโภคทรัพย ฉะนั้น นาท้ังหลาย มีหญาเปนโทษ 
        หมูสัตวมีราคะเปนโทษ เพราะเหตุนั้นแล ทานท่ีบุคคลถวายในทาน 
        ผูปราศจากราคะ ยอมมีผลมาก นาท้ังหลายมีหญาเปนโทษ หมูสัตวนี้  
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        มีโทสะเปนโทษ เพราะเหตุนั้นแล ทานท่ีบุคคลถวายในทานผูปราศจาก 
        โทสะ ยอมมีผลมาก นาท้ังหลายมีหญาเปนโทษ หมูสัตวนี้มีโมหะ 
        เปนโทษ เพราะเหตุนั้นแล ทานท่ีบุคคลถวายในทานผูปราศจากโมหะ  
        ยอมมีผลมาก นาท้ังหลายมีหญาเปนโทษ หมูสัตวนีมี้ความอิจฉาเปน 
        โทษ เพราะเหตุนั้นแลทานท่ีบุคคลถวายในทานผูปราศจากความอิจฉา  
        ยอมมีผลมาก ฯ 
        จบตัณหาวรรคท่ี ๒๔ 
        คาถาธรรมบท ภิกขุวรรคท่ี ๒๕ 
        [๓๕] ความสํารวมดวยจักษุเปนความดี ความสํารวมดวยหูเปนความดี ความ 
        สํารวมดวยจมกูเปนความดี ความสํารวมดวยล้ินเปนความดี ความ 
        สํารวมดวยกายเปนความดี ความสํารวมดวยวาจาเปนความดี ความ 
        สํารวมดวยใจเปนความดีความสํารวมในทวารท้ังปวงเปนความดี ภิกษ ุ
        ผูสํารวมแลวในทวารทัง้ปวง ยอมพนจากทุกขท้ังปวงได ผูท่ีสํารวมมือ 
        สํารวมเทา สํารวมวาจา สํารวมตน ยินดีในอารมณภายใน มีจิตต้ังม่ัน  
        อยูผูเดียว สันโดษ บัณฑิตท้ังหลายกลาวผูนั้นวาเปนภิกษุ ภกิษใุด 
        สํารวมปาก มีปกติกลาวดวยปญญา มีจิตไมฟุงซาน ยอมแสดงอรรถ 
        และธรรมภาษิตของภกิษุนั้นไพเราะ ภิกษุผูมีธรรมเปนท่ีมายินดี ยินด ี
        แลวในธรรม คนควาธรรม ระลึกถึงธรรม ยอมไมเส่ือมจากสัทธรรม 
        ภิกษไุมพงึดูหม่ินลาภของตน ไมพึงเท่ียวปรารถนาลาภของผูอ่ืน เพราะ 
        ภิกษุปรารถนาลาภของผูอ่ืนอยู ยอมไมบรรลุสมาธิ ถาวาภิกษุแมมีลาภ 
        นอยกย็อมไมดูหม่ินลาภของตนไซร เทวดาทั้งหลายยอมสรรเสริญ 
        ภิกษนุั้น ผูมีอาชีพบริสุทธ์ิ ไมเกียจคราน ผูใดไมมีความยึดถือในนาม 
        รูปวาของเราโดยประการท้ังปวง และยอม      ไมเศราโศกเพราะนามรูปไมมี 
        อยู ผูนั้นแลเรากลาววา เปนภกิษุ ภิกษใุดมีปกติอยูดวยเมตตา เล่ือมใส  
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        แลวในพระพุทธศาสนา ภิกษนุั้นพึงบรรลุสันตบทอันเปนท่ีระงับสังขาร 
        เปนสุข ดูกรภิกษุ เธอจงวิดเรือนี้ เรือท่ีเธอวิดแลวจักถึงเร็ว เธอตัด 
        ราคะและโทสะแลว จกัถึงนิพพานในภายหลัง ภิกษุพึงตัดโอรัมภาคยิ 
        สังโยชน ๕ พึงละอุทธัมภาคิยสังโยชน ๕ พึงเจริญอินทรีย ๕ ใหยิ่ง  
        ภิกษุลวงธรรมเปนเคร่ืองของ ๕ อยางไดแลว เรากลาววา เปนผูขาม 
        โอฆะได ดูกรภกิษุ เธอจงเพง และอยาประมาท จิตของเธอหมุนไป 
        ในกามคุณ เธออยาเปนผูประมาทกลืนกอนโลหะอยาถูกไฟเผาครํ่าครวญ 
        วานี้ทุกข ฌานไมมีแกผูไมมีปญญาปญญาไมมีแกผูไมมีฌาน ฌานและ 
        ปญญามีอยูในผูใด ผูนัน้แลอยูในท่ีใกลนิพพาน ความยินดีอันมใิชของ 
        มนุษยยอมมีแกภกิษุผูเขาไปสูเรือนวาง ผูมีจิตสงบ ผูเห็นแจงซ่ึงธรรม 
        โดยชอบ ในกาลใดๆ ภกิษุยอมพิจารณาเหน็ความเกิดข้ึน และความ 
        เส่ือมไปแหงขันธท้ังหลาย ในกาลนัน้ๆภิกษนุั้นยอมไดปติและ 
        ปราโมทย ปติและปราโมทยนั้นเปนอมตะของบัณฑิตท้ังหลายผูรูแจง 
        อยู บรรดาธรรมเหลานั้นธรรมนี้ คือ ความคุมครองอินทรีย ความ 
        สันโดษ และความสํารวมในปาฏิโมกข เปนเบ้ืองตนของภิกษุผูมีปญญา 
        ในธรรมวินัยนี้ ทานจงคบกัลยาณมิตร มีอาชีพหมดจดไมเกียจคราน  
        ภิกษพุึงเปนผูประพฤติปฏิสันถาร พึงเปนผูฉลาดในอาจาระ เปนผูมากดวย 
        ความปราโมทย เพราะความประพฤติในปฏิสันถาร และความเปนผูฉลาด 
        ในอาจาระนั้นจักทําท่ีสุดแหงทุกขได ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย 
        จงเปล้ืองราคะและโทสะเสีย เหมือนมะลิปลอยดอกที่เหี่ยวแหงแลว  
        ฉะนั้น ภกิษุผูมีกายสงบ มีวาจาสงบ มีใจสงบมีใจตัง้ม่ันดี มีอามิส 
        ในโลกอันคายแลว เรากลาววา เปนผูสงบระงับ จงเตือนตนดวยตน 
        เอง จงสงวนตนดวยตนเอง ดูกรภกิษุ เธอน้ันผูมีตนอันคุมครองแลว  
        มีสติ จักอยูเปนสุข ตนแลเปนท่ีพึ่งของตน ตนแลเปนคติของตน  
        เพราะเหตุนั้น ทานจงสํารวมตน เหมือนพอคาระวังมาดีไว ฉะนั้น   
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        ภิกษุผูมากดวยความปราโมทยเล่ือมใสแลวในพุทธศาสนา พึงบรรลุ 
        สันตบทอันเปนท่ีเขาไปสงบแหงสังขาร เปนสุข ภิกษุใดแล ยังเปน 
        หนุมยอมเพียรพยายามในพุทธศาสนา ภิกษนุั้นยอมยงัโลกนี้ใหสวาง 
        ไสว เหมือนพระจนัทรพนแลวจากเมฆ ฉะนั้น ฯ 
        จบภิกขุวรรคท่ี ๒๕ 
        คาถาธรรมบท พราหมณวรรคท่ี ๒๖ 
        [๓๖] ดกูรพราหมณ ทานจงพยายามตัดกระแสตัณหาเสีย จงบรรเทากาม 
        ท้ังหลายเสีย ดูกรพราหมณ ทานรูความส้ินไปแหงสังขารท้ังหลายแลว  
        จะเปนผูรูนิพพานอันปจจัยอะไรๆ ปรุงแตงไมได เม่ือใด พราหมณ 
        เปนผูถึงฝงในธรรมท้ัง ๒ ประการ เม่ือนั้น กิเลสเปนเคร่ืองประกอบ 
        ท้ังปวงของพราหมณนัน้ผูรูแจง ยอมถึงความสาบสูญไป ฝงก็ดีธรรมชาติ 
        มิใชฝงกด็ี ฝงและธรรมชาติมิใชฝง ยอมไมมีแกผูใด เรากลาวผูนัน้ซ่ึง 
        มีความกระวนกระวายไปปราศแลว ผูไมประกอบแลว วาเปนพราหมณ  
        เรากลาวบุคคลผูเพงฌานปราศจากธุลี นั่งอยูผูเดยีว ทํากิจเสร็จแลว  
        ไมมีอาสวะบรรลุประโยชนอันสูงสุดนั้น วาเปนพราหมณ พระอาทิตย 
        ยอมสองแสงสวางในกลางวัน พระจนัทรยอมสองแสงสวางใน 
        กลางคืน กษัตริยทรงผูกสอดเคร่ืองครบยอมมีสงาพราหมณผูเพงฌาน 
        ยอมรุงเรือง สวนพระพทุธเจายอมรุงเรืองดวยพระเดชตลอดวันและคืน 
        ท้ังส้ิน บุคคลผูมีบาปอันลอยแลวแล เรากลาววาเปนพราหมณ เรา 
        กลาวบุคคลวาเปนสมณะเพราะประพฤติสงบ บุคคลผูขับไลมลทินของ 
        ตน เรากลาววาเปนบรรพชิต เพราะการขับไลนั้น พราหมณไมพึง 
        ประหารพราหมณ พราหมณไมพึงปลอยเวรแกพราหมณนัน้ เราติเตียน 
        บุคคลผูประหารพราหมณ เราติเตียนบุคคลผูปลอยเวรแกพราหมณ กวา  
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        บุคคลผูประหารนั้น การเกียจกันใจจากส่ิงอันเปนท่ีรักท้ังหลาย ของ 
        พราหมณ เปนคุณประเสริฐหานอยไม ใจประกอบดวยความเบียดเบียน 
        ยอมกลับจากวัตถุใดๆ ทุกขยอมสงบไดหมดจากวัตถุนั้นๆเรากลาว 
        บุคคลผูไมมีกรรมช่ัวทางกาย วาจา ใจ ผูสํารวมแลวจากฐานะท้ัง ๓ 
        วาเปนพราหมณ บุคคลพึงรูแจงธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดง 
        แลวจากบุคคลใด พึงนอบนอมบุคคลนั้นโดยเคารพ เหมือนพราหมณ 
        นอบนอมการบูชาไฟ ฉะนั้น บุคคลช่ือวาเปนพราหมณ เพราะการเกลา 
        ชฎา เพราะโคตร เพราะชาติหามิได สัจจะและธรรมะมีอยูในผูใด  
        ผูนั้นเปนผูสะอาดอยู ผูนั้นเปนพราหมณดวย ดกูรทานผูมีปญญาทราม  
        จะมีประโยชนอะไรดวยการเกลาชฎาแกทาน จะมีประโยชนอะไร  
        ดวยผาสาฎกท่ีทําดวยหนังชะมดแกทาน ภายในของทานรกชัฏ ทาน 
        ยอมขัดสีแตอวยัวะภายนอก เรากลาวบุคคลผูทรงผาบังสุกุลซูบผอม  
        สะพร่ังไปดวยเสนเอ็น ผูเดียวเพง (ฌาน)อยูในปานัน้ วาเปนพราหมณ  
        ก็เราไมกลาวผูท่ีเกิดแตกําเนิด ผูมีมารดาเปนแดนเกดิ วาเปนพราหมณ  
        ผูนั้นเปนผูช่ือวาโภวาท ี(ผูกลาววาทานผูเจริญ) ผูนัน้แลเปนผูมีกิเลส 
        เคร่ืองกังวล เรากลาวบุคคลผูไมมีกิเลสเคร่ืองกังวลผูไมถือม่ันนั้น วา 
        เปนพราหมณ เรากลาวผูท่ีตัดสังโยชนท้ังหมดได ไมสะดุง ผูลวงกิเลส 
        เปนเคร่ืองของ ไมประกอบแลว วาเปนพราหมณ เรากลาวบุคคลผูตัด 
        ความโกรธดุจชะเนาะ ตัดตัณหาดุจหนังหัวเกวยีน และตัดทิฐดิุจเง่ือน 
        พรอมท้ังอนุสัยดุจสายเสียได ผูมีอวิชชาดุจล่ิมสลักอันถอนแลว ตรัสรู 
        แลว วาเปนพราหมณ เรากลาวผูไมประทุษราย อดกล้ันไดซ่ึงการดา  
        การทุบตีและการจองจาํ ผูมีกําลัง คือ ขันติ ผูมีหมูพลเมืองคือขันติ 
        วาเปนพราหมณ เรากลาวบุคคลผูไมโกรธ มีวัตร มีศีลไมมีกิเลส 
        เคร่ืองฟูข้ึน ฝกตนแลว มีรางกายตั้งอยูในท่ีสุดนั้น วาเปนพราหมณ  
        เรากลาวผูท่ีไมติดในกามท้ังหลายดุจน้ําไมติดอยูในใบบัว ดังเมล็ดพันธุ  
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        ผักกาดไมติดอยูบนปลายเหล็กแหลมนั้น วาเปนพราหมณ เรากลาวผูท่ี 
        รูแจงความส้ินทุกขของตนในธรรมวนิัยนี้ มีภาระอันปลงแลวพรากแลว  
        วาเปนพราหมณ เรากลาวบุคคลผูมีปญญาลึกซ้ึง เปนนักปราชญ ผูฉลาด 
        ในมรรคและมิใชมรรค ผูบรรลุประโยชนอันสูงสุดนั้น วาเปนพราหมณ  
        เรากลาวผูท่ีไมเกี่ยวของกับคน ๒ พวก คือ คฤหัสถและบรรพชิตผูไม 
        มีความอาลัยเท่ียวไป ผูมีความปรารถนานอยนั้น วาเปนพราหมณ เรา 
        กลาวผูท่ีวางอาชญาในสัตวท้ังหลาย ผูท่ีสะดุงและม่ันคง ไมฆาเอง ไม 
        ใชผูอ่ืนใหฆา วาเปนพราหมณเรากลาวบุคคลผูไมผิดในผูผิด ผูดับเสียใน 
        ผูท่ีมีอาชญาในตน ผูไมยึดถือในขันธท่ียังมีความยึดถือนั้น วาเปนพราหมณ 
        เรากลาวผูท่ีทําราคะ โทสะ มานะ และมักขะใหตกไปดุจเมล็ดพนัธุ 
        ผักกาดท่ีเขาใหตกไปจากปลายเหล็กแหลมน้ัน วาเปนพราหมณ เรา 
        กลาวบุคคลผูเปลงวาจาไมหยาบคาย อันเปนเหตุใหผูอ่ืนรูแจมแจงกันได  
        เปนคําจริง ผูไมทําใครๆ ใหขัดใจกันนั้น วาเปนพราหมณ เรากลาวผูท่ีไม 
        ถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมใหในโลกน้ี ยาวก็ตาม ส้ันก็ตาม นอยก็ตาม  
        มากก็ตาม งามก็ตาม ไมงามก็ตาม วาเปนพราหมณ เรากลาวผูไมมีความ 
        หวังในโลกนี้และในโลกหนา ไมมีตณัหา ไมประกอบดวยกิเลส วา 
        เปนพราหมณเรากลาวผูท่ีไมมีความอาลัย ไมเคลือบแคลงสงสัยเพราะ 
        รูท่ัว หยั่งลงสูอมตะ บรรลุโดยลําดับ วาเปนพราหมณเรากลาวผูละ 
        ท้ิงบุญและบาปท้ังสอง ลวงกิเลสเคร่ืองขัดของในโลกน้ี ผูไมมีความโศก  
        ปราศจากธุลี บริสุทธ์ิวาเปนพราหมณ เรากลาวผูท่ีมีความเพลิดเพลิน 
        ในภพส้ินแลว ผูบริสุทธ์ิ มีจิตผองใส ไมขุนมัว เหมือนพระจันทร 
        ปราศจากมลทินนั้น วาเปนพราหมณ เรากลาวผูลวงทางล่ืน ทางท่ีไป 
        ไดยาก สงสาร และโมหะน้ีเสียได เปนผูขามแลว ถึงฝง เพง (ฌาน)  
        ไมหวัน่ไหว ไมมีความเคลือบแคลงสงสัย ดับแลวเพราะไมถือม่ัน  
        วาเปนพราหมณเรากลาวผูละกามท้ังหลายในโลกนี้ เปนผูไมมีเรือน 
        งดเวนเสียได มีกามและภพหมดส้ินแลว วาเปนพราหมณเรากลาว  
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        ผูละตัณหาในโลกนีไ้ดแลว ภพหมดส้ินแลว วาเปนพราหมณ เรากลาว 
        ผูละโยคะของมนุษย ลวงโยคะอันเปนทิพย พรากแลวจากโยคะท้ังปวง 
        วาเปนพราหมณ เรากลาวผูละความยนิดี และความไมยินดไีด เปนผูเย็น 
        ไมมีกิเลสเปนเหตุเขาไปทรงไว ครอบงําเสียซ่ึงโลกท้ังปวงผูแกลวกลา 
        วาเปนพราหมณ เรากลาวผูรูจุติและอุบัติของสัตวท้ังหลาย โดยประการ 
        ท้ังปวง ผูไมของอยู ไปดีตรัสรูแลว วาเปนพราหมณ เรากลาวผูท่ี 
        เทวดา คนธรรพและมนุษยรูคติของเขาไมได มีอาสวะส้ินแลว เปน 
        พระอรหนัต วาเปนพราหมณ เรากลาวผูท่ีไมมีกิเลสเคร่ืองกังวล 
        ในขันธท่ีเปนอดีต ในขันธท่ีเปนอนาคต และในขันธท่ีเปนปจจุบัน  
        ไมมีความกังวล ไมมีความยึดถือวาเปนพราหมณ เรากลาวผูองอาจ  
        ประเสริฐ แกลวกลา แสวงหาคุณอันใหญ ชนะเสร็จแลว ไมหวั่นไหว 
        ลางกิเลส ตรัสรูแลว วาเปนพราหมณ เรากลาวผูท่ีรูปุพเพนวิาส เหน็ 
        สวรรคและอบาย และไดถึงความส้ินไปแหงชาติ อยูจบพรหมจรรย 
        เพราะรูยิง่ เปนมุนีอยูจบพรหมจรรยท้ังปวงแลว วาเปนพราหมณ ฯ 
        จบพราหมณวรรคท่ี ๒๖ 
        __________ 
        รวมวรรคที่มีในคาถาธรรมบท คือ 
        [๓๗] ยมกวรรค อัปปมาทวรรค จิตตวรรค ปุปผวรรค พาลวรรคปณฑิตวรรค  
อรหันตวรรค สหัสสวรรค ปาปวรรค ทัณฑวรรค ชราวรรคอัตตวรรค โลกวรรค พุทธวรรค 
สุขวรรค ปยวรรค โกธวรรค มลวรรคธัมมัฏฐวรรค รวมเปน ๒๐ วรรค ปกิณณกวรรค  
นิรยวรรค นาควรรคตัณหาวรรค ภิกขุวรรค พราหมณวรรค รวมท้ังหมดนี้เปน ๒๖ วรรค  
อันพระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตยทรงแสดงแลว ในยมกวรรคมี ๒๐ คาถาใน 
อัปปมาทวรรคมี ๑๒ คาถา ในจิตตวรรคมี ๑๑ คาถา ในปุปผวรรคมี ๑๖ คาถาในพาลวรรคมี  
๑๗ คาถา ในปณฑิตวรรคมี ๑๔ คาถา ในอรหันตวรรคมี ๑๐ คาถาในสหัสสวรรคมี ๑๖ คาถา   
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ในปาปวรรคมี ๑๓ คาถา ในทัณฑวรรคมี ๑๗ คาถาในชราวรรคมี ๑๑ คาถา ในอัตตวรรคมี ๑๒  
คาถา ในโลกวรรคมี ๑๒ คาถาในพุทธวรรคมี ๑๖ คาถา ในสุขวรรคและปยวรรคมีวรรคละ ๑๒ 
คาถา ในโกธวรรคมี ๑๔ คาถา ในมลวรรคมี ๒๑ คาถา ในธัมมัฏฐวรรคมี ๑๗ คาถา ในมรรค 
วรรคมี ๑๖ คาถา ในปกิณณกวรรคมี ๑๖ คาถา ในนิรยวรรคและนาควรรคมีวรรคละ ๑๔ คาถา 
ในตัณหาวรรคมี ๒๒ คาถา ในภกิขุวรรคมี ๒๓ คาถาในพราหมณวรรคอันเปนวรรคท่ีสุดมี ๔๐ 
คาถา คาถา ๔๒๓ คาถา อันพระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย ทรงแสดงไวในนิบาต 
ในธรรมบท ฯ 
         จบธรรมบท  
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        โพธิวรรคท่ี ๑ 
        ๑. โพธิสูตรท่ี ๑ 
        [๓๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคตรัสรูใหมๆ ประทับอยูท่ีโคนไมโพธ์ิใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา  
ท่ีตําบลอุรุเวลา ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับนั่งเสวยวิมุติสุขดวยบัลลังกอันเดียว  
ตลอด ๗ วัน คร้ังนั้นแล พอสัปดาหนัน้ลวงไปพระผูมีพระภาคเสดจ็ออกจากสมาธินัน้ ไดทรง 
มนสิการปฏิจจสมุปบาทอันเปนอนุโลมดวยดตีลอดปฐมยามแหงราตรี ดังนี้วา เม่ือส่ิงนี้มี ส่ิงนี้ 
ก็มี เพราะส่ิงนีเ้กิด ส่ิงนี้จึงเกดิ คือ เพราะอวิชชาเปนปจจยัจึงมีสังขาร เพราะสังขารเปน 
ปจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะวญิญาณเปนปจจัยจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจยัจึงมีสฬายตนะ 
เพราะสฬายตนะเปนปจจยัจงึมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจยั 
จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเปนปจจยัจึงมีภพ เพราะภพเปน 
ปจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจยัจึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและ 
อุปายาส ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังส้ินนี ้ยอมมีไดดวยประการอยางนี้ ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานี้วา 
        ในกาลใดแล ธรรมท้ังหลายมาปรากฎแกพราหมณผูมีเพียรเพงอยู ใน 
        กาลนั้น ความสงสัยท้ังปวงของพราหมณนั้นยอมส้ินไปเพราะมารูแจง 
        ธรรมพรอมดวยเหตุ ฯ 
         จบสูตรท่ี ๑ 
        ๒. โพธิสูตรท่ี ๒ 
        [๓๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้  
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        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคตรัสรูใหมๆ ประทับอยูท่ีโคนไมโพธ์ิใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา 
ท่ีตําบลอุรุเวลา ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับนั่งเสวยวิมุติสุขดวยบัลลังกอันเดียว  
ตลอด ๗ วัน พอลวงสัปดาหนั้นไป พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากสมาธินั้นแลว ทรง 
มนสิการปฏิจจสมุปบาทอันเปนปฏิโลมดวยดี ตลอดมัชฌิมยามแหงราตรีดังนี้วา เม่ือส่ิงนี้ไมมี  
ส่ิงนี้ก็ไมมี เพราะส่ิงนี้ดับ ส่ิงนี้ก็ดับ คือ พระอวิชชาดับสังขารจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณ 
จึงดับ เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับสฬายตนะจึงดบั เพราะสฬายตนะดับ 
ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดบัเวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับตัณหาจึงดบั เพราะตัณหาดับอุปาทาน 
จึงดับ เพราะอุปาทานดับภพจึงดับ เพราะภพดับชาติจึงดบั เพราะชาติดบั ชรา มรณะ โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้ ยอมมีดวยประการ 
อยางนี้ ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว จึงทรงเปลงอุทานในเวลาน้ันวา 
        ในกาลใดแลธรรมท้ังหลายมาปรากฏแกพราหมณผูมีเพียรเพงอยู ในกาล 
        นั้น ความสงสัยท้ังปวงของพราหมณนั้น ยอมส้ินไปเพราะไดรูแจง 
        ความส้ินไปแหงปจจัยท้ังหลาย ฯ 
         จบสูตรท่ี ๒ 
        ๓. โพธิสูตรท่ี ๓ 
        [๔๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคตรัสรูใหมๆ ประทับอยูท่ีโคนไมโพธ์ิใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา  
ท่ีตําบลอุรุเวลา ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับนั่งเสวยวิมุติสุขดวยบัลลังกอันเดียว 
ตลอด ๗ วัน คร้ังนั้นแล พอลวงสัปดาหนัน้ไปพระผูมีพระภาคเสดจ็ออกจากสมาธินัน้แลว  
ทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทท้ังอนุโลมและปฏิโลมดวยดี ตลอดปจฉิมยามแหงราตรี ดังนี้วา  
เม่ือส่ิงนี้มี ส่ิงนี้ก็มีเพราะส่ิงนี้เกิด ส่ิงนีจ้ึงเกิด เม่ือส่ิงนี้ไมมี ส่ิงนี้ก็ไมมี เพราะส่ิงนี้ดบั  
ส่ิงนี้จึงดับ คือ เพราะอวิชชาเปนปจจยั จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณเพราะ 
วิญญาณเปนปจจัยจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจยัจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะ  
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เปนปจจยัจึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจยัจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงมีตัณหา เพราะ 
ตัณหาเปนปจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัยจงึมีภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ  
เพราะชาติเปนปจจัยจึงมีชรา มรณะโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ความเกิด 
ข้ึนแหงกองทกุขท้ังส้ินนี้ยอมมีไดดวยประการอยางนี้ เพราะอวิชชานัน้แลดับโดยสํารอกไมเหลือ 
สังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดบั เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ 
สฬายตนะจึงดบั เพราะสฬายตนะดับผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับ 
ตัณหาจงึดับ เพราะตัณหาดบัอุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับภพจึงดับ เพราะภพดับชาติจึงดับ 
เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะทุกข โทมนัส และอุปายาสจึงดับ ความดับ 
แหงกองทุกขท้ังส้ินนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้น 
วา 
        ในกาลใดแล ธรรมท้ังหลายมาปรากฏแกพราหมณผูมีเพียรเพงอยู ในกาล 
        นั้น พราหมณนัน้ยอมกําจัดมารและเสนามารเสียได ดุจพระอาทติย 
        กําจัดมืดสองแสงสวางอยูในอากาศฉะนั้น ฯ 
         จบสูตรท่ี ๓ 
        ๔. อชปาลนิโครธสูตร 
        [๔๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคตรัสรูใหมๆ ประทับอยูท่ีควงไมอชปาลนโิครธใกลฝงแมน้ํา 
เนรัญชรา ท่ีตําบลอุรุเวลา ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับนั่งเสวยวิมุติสุขดวยบัลลังก 
อันเดียวตลอด ๗ วัน คร้ังนั้นแล พอลวงสัปดาหนั้นไป พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากสมาธิ 
นั้น คร้ังนั้นแล พราหมณคนหน่ึงผูมักตวาดผูอ่ืนวา หึ หึ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวไดยนือยู ณท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุคคลช่ือวาเปน 
พราหมณเพราะเหตุเพียงเทาไรหนอแล และธรรมท่ีทําบุคคลใหเปนพราหมณเปนไฉน  
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        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบเน้ือความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา 
        พราหมณใดมีบาปธรรมอันลอยเสียแลว ไมมักตวาดผูอ่ืนวาหึ หึ ไมมี 
        กิเลสดุจน้ําฝาดมีตนอันสํารวมแลว ถึงท่ีสุดแหงเวท อยูจบพรหมจรรย 
        แลว ไมมีกิเลสเคร่ืองฟูข้ึนในโลกไหนๆ พราหมณนั้นควรกลาววาทะ 
        วาเปนพราหมณโดยชอบธรรม ฯ 
         จบสูตรท่ี ๔ 
        ๕. เถรสูตร 
        [๔๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรทานพระมหาโมคคัลลานะ ทาน 
พระมหากัสสปะ ทานพระมหากัจจานะ ทานพระมหาโกฏฐิตะ ทานพระมหากัปปนะ ทานพระมหา 
จุนทะ ทานพระอนุรุทธะทานพระเรวัตตะและทานพระนันทะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
ประทับพระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นทานเหลานั้นกําลังมาแตไกล คร้ันแลวตรัสเรียก 
ภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พราหมณเหลานัน้มาอยู ดูกรภิกษท้ัุงหลาย พราหมณเหลานั้น 
มาอยู เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุผูมีชาติเปนพราหมณรูปหนึ่ง ไดทูลถามพระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญบุคคลช่ือวาเปนพราหมณเพราะเหตุเพยีงเทาไรหนอแล และ 
ธรรมท่ีทําบุคคลใหเปนพราหมณเปนไฉน 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้น 
วา 
        ชนเหลาใดลอยบาปท้ังหลายไดแลว มีสติอยูทุกเม่ือ มีสังโยชนส้ินแลว  
        ตรัสรูแลว ชนเหลานั้นแลช่ือวาเปนพราหมณในโลก ฯ 
         จบสูตรท่ี ๕  
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        ๖. มหากสัสปสูตร 
        [๔๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนักลันทกนวิาปสถาน ใกล 
พระนครราชคฤห ก็สมัยนั้นแล ทานพระมหากัสสปะอยูท่ีถํ้าปปผลิคูหา อาพาธ ไดรับทุกข  
เปนไขหนัก สมัยตอมา ทานพระมหากัสสปะหายจากอาพาธนั้นแลวไดคิดวา ไฉนเราพึง 
เขาไปสูพระนครราชคฤหเพื่อบิณฑบาตกส็มัยนั้น เทวดาประมาณ ๕๐๐ ถึงความขวนขวายเพ่ือ 
จะใหทานพระมหากัสสปะไดบิณฑบาต ทานพระมหากัสสปะหามเทวดาประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น 
แลวเวลาเชา นุงแลว ถือเอาบาตรและจีวรเขาไปสูพระนครราชคฤหเพื่อบิณฑบาตตามทางท่ี 
อยูแหงมนุษยขัดสน ท่ีอยูแหงมนุษยกําพรา ท่ีอยูแหงชางหูก พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตร 
เห็นทานพระมหากัสสปะกําลังเท่ียวบิณฑบาต ในพระนครราชคฤห ตามทางท่ีอยูแหงมนุษยขัดสน  
ท่ีอยูแหงมนุษยกําพราท่ีอยูแหงชางหูก ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลา 
นั้นวา 
        เรากลาวบุคคลมิใชผูเล้ียงคนอ่ืน ผูรูยิง่ ผูฝกตนแลว ดํารงอยูแลวใน 
        สารธรรม ผูมีอาสวะส้ินแลว ผูมีโทษอันคายแลววาเปนพราหมณ ฯ 
         จบสูตรท่ี ๖ 
        ๗. ปาวาสูตร 
        [๔๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีอชกลาปกเจดีย อันเปนท่ีอยูแหงอชกลาปกยักษ  
ใกลเมืองปาวา ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับนั่ง ณท่ีแจง ในความมืดต้ือในราตรี  
และฝนกก็ําลังโปรยละอองอยู คร้ังนั้นแลอชกลาปกยักษใครจะทําความกลัว ความหวาดเสียว 
ขนลุกชูชันใหเกิดข้ึนแกพระผูมีพระภาคจึงเขาไปหาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลวไดทํา 
เสียงวาอักกุโล ปกกุโล อักกลุปกกุลัง ข้ึน ๓ คร้ัง ในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาคแลวกลาว 
วา ดูกรสมณะ นั่นปศาจปรากฏแกทาน ฯ  
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        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลา 
นั้นวา 
        ในกาลใด บุคคลเปนผูถึงฝงในธรรมท้ังหลายของตน เปนพราหมณ  
        ในกาลนัน้ ยอมไมกลัวปศาจและเสียงวาปกกุลอยางนี้ ฯ 
         จบสูตรท่ี ๗ 
        ๘. สังคามชิสูตร 
        [๔๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระสังคามชิถึงพระนครสาวัตถีโดยลําดับ เพื่อจะ 
เฝาพระผูมีพระภาค ภริยาเกาของทานพระสังคามชิไดฟงขาววา พระผูเปนเจาสังคามชิถึงพระนคร 
สาวัตถีแลว นางไดอุมทารกไปยังพระวหิารเชตวนั ก็สมัยนั้นแล ทานพระสังคามชินั่งพักกลาง 
วันท่ีโคนตนไมแหงหนึ่ง คร้ังน้ัน ภริยาเกาของทานพระสังคามชิ เขาไปหาทานพระสังคามชิ 
ถึงท่ีอยู คร้ันแลว ไดกลาวกะทานพระสังคามชิวา ขาแตสมณะ ก็ทานจงเล้ียงดูดิฉันผูมีบุตรนอย 
เถิด เม่ือภริยาเกากลาวอยางนี้แลว ทานพระสังคามชิก็นิ่งเสีย แมคร้ังท่ี ๒ แมคร้ังท่ี ๓ ภริยา 
เกาของทานพระสังคามชิก็ไดกลาวกะทานพระสังคามชิวา ขาแตสมณะ ก็ทานจงเล้ียงดูดิฉัน 
ผูมีบุตรนอยเถิดทานพระสังคามชิก็ไดนิ่งเสีย ลําดับนั้นแล ภริยาเกาของทานพระสังคามชิ 
อุมทารกน้ันไปวางไวขางหนาทานพระสังคามชิ กลาววา ขาแตสมณะ นี้บุตรของทานทานจงเล้ียง 
ดูบุตรนั้นเถิด ดังนี้แลวหลีกไป ลําดับนั้นแล ทานพระสังคามชิไมไดแลดูท้ังไมไดพูดกะทารกนั้น 
เลย ลําดับนั้น ภริยาเกาของทานพระสังคามชิไปคอยดูอยูในท่ีไมไกล ไดเห็นทานพระสังคามชิ 
ผูไมแลดูท้ังไมไดพูดกะทารกคร้ันแลวจึงไดคิดวา สมณะน้ีแลไมมีความตองการแมดวยบุตร  
นางกลับจากท่ีนั้นแลวอุมทารกหลีกไป พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นการกระทําอันแปลกแมเหน็ 
ปานนี้ แหงภริยาเกาของทานพระสังคามชิ ดวยทิพจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนษุย ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดเปลงอุทานน้ีในเวลานัน้วา 
        เรากลาวผูไมยินดภีริยาเกาผูมาอยู ผูไมเศราโศกถึงภริยาเกาผูหลีกไปอยู  
        ผูชนะสงคราม พนแลวจากธรรมเปนเคร่ืองของวาเปนพราหมณ ฯ 
         จบสูตรท่ี ๘  
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        ๙. ชฎิลสูตร 
        [๔๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ คยาสีสะประเทศใกลบานคยาก็สมัยนัน้แล  
ชฎิลมากดวยกนัผุดข้ึนบาง ดาํลงบาง ผุดข้ึนและดําลงบาง รดน้ําบาง บูชาไฟบาง ท่ีแมน้ําคยา  
ในสมัยหิมะตก ระหวาง ๘ วัน ในราตรีมีความหนาวในเหมันตฤดู ดวยคิดเหน็วา ความหมด 
จดยอมมีไดดวยการกระทํานีพ้ระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นพวกชฎิลเหลานั้น ผุดข้ึนบาง  
ดําลงบางผุดข้ึนและดําลงบาง รดน้ําบาง บูชาไฟบาง ท่ีทาแมน้ําคยา ในสมัยหิมะตกระหวาง  
๘ วัน ในราตรีมีความหนาวในเหมันตฤดู ดวยคิดเห็นวา ความหมดจดยอมมีไดดวยการกระทํานี้ ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลา 
นั้นวา 
        ความสะอาดยอมไมมีเพราะนํ้า (แต) ชนเปนอันมากยังอาบอยูในน้ํานี้  
        สัจจะ และธรรมะมีอยูในผูใด ผูนั้นเปนผูสะอาดและเปนพราหมณ ฯ 
         จบสูตรท่ี ๙ 
        ๑๐. พาหยิสูตร 
        [๔๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล กุลบุตรช่ือพาหิยทารุจีริยะอาศัยอยูท่ีทาสุปปารกะ 
ใกลฝงสมุทร เปนผูอันมหาชนสักการะ เคารพ นับถือบูชา ยําเกรง ไดจวีร บิณฑบาต  
เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร คร้ังนั้นแล พาหิยทารุจีริยะหลีกเรนอยูในท่ีลับ เกิด 
ความปริวิตกแหงใจอยางนีว้าเราเปนคนหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตหรือผูถึงอรหัตตมรรคในโลก  
ลําดับนั้นแลเทวดาผูเปนสายโลหิตในกาลกอนของพาหยิทารุจีริยะ เปนผูอนุเคราะห หวัง 
ประโยชน ไดทราบความปริวิตกแหงใจของพาหิยทารุจีริยะดวยใจ แลวเขาไปหาพาหยิทารุจีริยะ  
คร้ันแลวไดกลาววา ดกูรพาหิยะ ทานไมเปนพระอรหนัตหรือไมเปนผูถึงอรหัตตมรรคอยางแนนอน   
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ทานไมมีปฏิปทาเคร่ืองใหเปนพระอรหนัตหรือเคร่ืองเปนผูถึงอรหัตตมรรค พาหิยทารุจีริยะถามวา  
เม่ือเปนอยางนั้น บัดนีใ้ครเลาเปนพระอรหันต หรือเปนผูถึงอรหัตตมรรคในโลกกับเทวโลก  
เทวดาตอบวา ดูกรพาหยิะ ในชนบททางเหนือ มีพระนครชื่อวาสาวัตถี บัดนี้ พระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ประทับอยูในพระนครนั้น ดูกรพาหิยะ พระผูมีพระภาค 
พระองคนั้นแลเปนพระอรหันตอยางแนนอน ท้ังทรงแสดงธรรมเพ่ือความเปนพระอรหันตดวย 
ลําดับนั้นแล พาหิยทารุจีริยะผูอันเทวดานัน้ใหสลดใจแลว หลีกไปจากทาสุปปารกะในทันใด 
นั้นเอง ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคผูประทับอยูในพระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐีใกลพระนครสาวัตถี โดยการพกัแรมส้ินราตรีหนึง่ในท่ีท้ังปวง ฯ 
        [๔๘] ก็สมัยนั้นแล ภิกษุมากดวยกันจงกรมอยูในท่ีแจง พาหิยทารุจีริยะเขาไปหาภิกษ ุ
ท้ังหลายถึงท่ีอยู คร้ันแลวไดถามภิกษุเหลานั้นวา ขาแตทานท้ังหลายผูเจริญ บัดนี้ พระผูมี 
พระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาประทับอยู ณ ท่ีไหนหนอขาพเจาประสงคจะเฝาพระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ภิกษเุหลานั้นตอบวา ดูกรพาหยิะ พระผูมีพระภาค 
เสด็จเขาไปสูละแวกบานเพือ่บิณฑบาต ลําดับนั้นแล พาหิยทารุจีริยะรีบดวนออกจากพระวิหาร 
เชตวัน เขาไปยังพระนครสาวัตถี ไดเห็นพระผูมีพระภาคกําลังเสด็จเท่ียวบิณฑบาตในพระนคร 
สาวัตถี นาเล่ือมใส ควรเล่ือมใส มีอินทรียสงบ มีพระทัยสงบ ถึงความฝกและความสงบ 
อันสูงสุด มีตนอันฝกแลว คุมครองแลว มีอินทรียสํารวมแลวผูประเสริฐ แลวไดเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาค หมอบลงแทบพระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลาแลว ไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองค  
ขอพระสุคตโปรดทรงแสดงธรรมท่ีจะพึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข แกขาพระองค 
ส้ินกาลนานเถิด ฯ 
        [๔๙] เม่ือพาหิยทารุจีริยะกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวาดูกรพาหยิะ 
เวลานี้ยังไมสมควรกอน เพราะเรายังเขาไปสูละแวกบานเพ่ือบิณฑบาตอยู แมคร้ังท่ี ๒ พาหยิ 
ทารุจีริยะกไ็ดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ความเปนไปแหงอันตรายแกชีวติ 
ของพระผูมีพระภาคกด็ี ความเปนไปแหงอันตรายแกชีวติของขาพระองคก็ดี รูไดยากแล ขาแต 
พระองคผูเจริญขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองค ขอพระสุคตโปรดทรง 
แสดงธรรมท่ีจะพึงเปนไปเพือ่ประโยชนเกือ้กูล เพื่อความสุข แกขาพระองคตลอดกาลนานเถิด ฯ  
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        แมคร้ังท่ี ๒...แมคร้ังท่ี ๓ พาหิยทารุจริียะกไ็ดกราบทูลพระผูมีพระภาควาขาแตพระองค 
ผูเจริญ ก็ความเปนไปแหงอันตรายแกชีวิตของพระผูมีพระภาคกด็ีความเปนไปแหงอันตรายแก 
ชีวิตของขาพระองคก็ดี รูไดยากแล ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงแสดง 
ธรรมแกขาพระองค ขอพระสุคตโปรดทรงแสดงธรรมเพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข แก 
ขาพระองคส้ินกาลนานเถิด ฯ 
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพาหยิะ เพราะเหตุนั้นแล ทานพึงศึกษาอยางนี้วา เม่ือ 
เห็น จกัเปนสักวาเห็น เม่ือฟงจักเปนสักวาฟง เม่ือทราบจักเปนสักวาทราบ เม่ือรูแจงจกัเปน 
สักวารูแจง ดูกรพาหิยะ ทานพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกรพาหยิะ ในกาลใดแล เม่ือทานเห็นจัก 
เปนสักวาเห็น เม่ือฟงจักเปนสักวาฟง เม่ือทราบจักเปนสักวาทราบ เม่ือรูแจงจักเปนสักวารูแจง 
ในกาลนัน้ ทานยอมไมมีในกาลใด ทานไมมี ในกาลนัน้ ทานยอมไมมีในโลกน้ี ยอมไมมี 
ในโลกหนายอมไมมีในระหวางโลกท้ังสอง นี้แลเปนท่ีสุดแหงทุกข ฯ 
        ลําดับนั้นแล จิตของพาหิยทารุจีริยะ กุลบุตรหลุดพนแลวจากอาสวะท้ังหลายเพราะไม 
ถือม่ันในขณะนั้นเอง ดวยพระธรรมเทศนาโดยยอนี้ของพระผูมีพระภาค ลําดับนั้นแล พระผูมี 
พระภาคตรัสสอนพาหิยทารุจีริยะกุลบุตรดวยพระโอวาทโดยยอนี้แลว เสด็จหลีกไป ฯ 
        [๕๐] คร้ังนั้นแล เม่ือพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน แมโคลูกออนขวิด 
พาหิยทารุจีริยะใหลมลงปลงเสียจากชีวิต คร้ันพระผูมีพระภาคเสดจ็เท่ียวบิณฑบาตในพระนคร 
สาวัตถีเสด็จกลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต เสด็จออกจากพระนครพรอมกับภกิษุเปนอันมาก  
ไดทอดพระเนตรเห็นพาหิยทารุจีริยะทํากาละแลว จึงตรัสกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ทานท้ังหลายจงชวยกันจับสรีระของพาหิยทารุจีริยะยกข้ึนสูเตียงแลว จงนําไปเผาเสีย แลวจงทํา 
สถูปไว ดูกรภกิษุท้ังหลาย พาหิยทารุจีริยะประพฤติธรรมอันประเสริฐเสมอกับทานท้ังหลาย  
ทํากาละแลว ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ชวยกันยกสรีระของพระพาหิยทารุจีริยะ 
ข้ึนสูเตียง แลวนําไปเผา และทําสถูปไวแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดนั่งอยู  
ณ ท่ีควรขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ สรีระของพาหิย 
ทารุจีริยะขาพระองคท้ังหลายเผาแลว และสถูปของพาหิยทารุจีริยะนั้น ขาพระองคท้ังหลายทําไว 
แลวคติของพาหิยทารุจีริยะนัน้เปนอยางไร ภพเบ้ืองหนาของเขาเปนอยางไร ฯ 
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พาหยิทารุจีริยะเปนบัณฑิตปฏิบัติธรรมสมควร 
แกธรรม ท้ังไมทําเราใหลําบาก เพราะเหตุแหงการแสดงธรรมดูกรภิกษุท้ังหลาย พาหิยทารุจีริยะ 
ปรินิพพานแลว ฯ  
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คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานัน้วา 
        ดิน น้ํา ไฟ และลม ยอมไมหยั่งลงในนิพพานธาตุใดในนพิพานธาตุ 
        นั้น ดาวท้ังหลายยอมไมสวาง พระอาทิตยยอมไมปรากฏ พระจันทร 
        ยอมไมสวาง ความมืดยอมไมมีก็เมื่อใดพราหมณช่ือวาเปนมุนีเพราะรู  
        (สัจจะ ๔) รูแลวดวยตน เม่ือนั้น พราหมณยอมหลุดพนจากรูปและ 
        อรูปจากสุขและทุกข ฯ 
        จบสูตรท่ี ๑๐ 
        จบโพธิวรรคท่ี ๑ 
        __________ 
        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
        ๑. โพธิสูตรท่ี ๑                         ๒. โพธิสูตรท่ี ๒  
        ๓. โพธิสูตรท่ี ๓                         ๔. อชปาลนิโครธสูตร  
        ๕. เถรสูตร                                 ๖. มหากัสสปสูตร  
        ๗. ปาวาสูตร                         ๘. สังคามชิสูตร 
        ๙. ชฎิลสูตร                                 ๑๐. พาหิยสูตร ฯ  
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        อุทาน มุจจลินทวรรคท่ี ๒ 
        ๑. มุจจลินทสูตร 
        [๕๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคตรัสรูใหมๆ ประทับอยูท่ีควงไมมุจลินทใกลฝงแมน้ํา 
เนรัญชรา ตําบลอุรุเวลา ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับนั่งเสวยวิมุติสุขดวยบัลลังกอัน 
เดียวตลอด ๗ วัน สมัยนั้น อกาลเมฆใหญบังเกิดข้ึนแลว ฝนตกพรําตลอด ๗ วัน มีลมหนาว 
ประทุษราย คร้ังนั้นแล พระยามุจลินทนาคราชออกจากที่อยูของตน มาวงรอบพระกายของพระผูมี 
พระภาคดวยขนดหาง๗ รอบ แผพังพานใหญเบ้ืองบนพระเศียรดวยต้ังใจวา ความหนาวอยาได 
เบียดเบียนพระผูมีพระภาค ความรอนอยาไดเบียดเบียนพระผูมีพระภาค สัมผัสแหงเหลือบ ยุง 
ลม แดด และสัตวเล้ือยคลานอยาไดเบียดเบียนพระผูมีพระภาคคร้ันพอลวงสัปดาหนั้นไป  
พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากสมาธินั้น คร้ังนั้นพระยามุจลินทนาคราชทราบวาอากาศโปรง ปราศ 
จากเมฆแลวจงึคลายขนดหางจากพระกายพระผูมีพระภาค นิมิตเพศของตนยืนอยูเฉพาะพระพักตร 
พระผูมีพระภาคประนมอัญชลีนมัสการพระผูมีพระภาคอยู ฯ 
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานัน้วา 
        วิเวกเปนสุขของผูยินดี มีธรรมอันสดับแลว พิจารณาเห็นอยูความไม 
        เบียดเบียน คือ ความสํารวมในสัตวท้ังหลาย เปนสุขในโลก ความ 
        เปนผูมีราคะไปปราศแลว คือ ความกาวลวงซ่ึงกามท้ังหลายเสียได เปน 
        สุขในโลก ความนําซ่ึงอัสมิมานะเสียได นี้แลเปนสุขอยางยิ่ง ฯ 
         จบสูตรท่ี ๑ 
        ๒. ราชสูตร 
        [๕๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณ 
ฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวตัถี ก็สมัยนั้นแล เม่ือภิกษุมากดวยกนักลับจากบิณฑบาตภายหลัง 
ภัตแลว นั่งประชุมกันในศาลาเปนท่ีบํารุง เกิดสนทนาข้ึนในระหวางวา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย   
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บรรดาพระราชาสองพระองคนี้ คือพระเจาแผนดินมคธจอมทัพพระนามวาพิมพิสารก็ดี พระเจา 
ปเสนทิโกศลก็ดี องคไหนหนอแลมีพระราชทรัพยมากกวากัน มีโภคสมบัติมากกวากนั มีทอง 
พระคลังมากกวากัน มีแวนแควนมากกวากนั มีพาหนะมากกวากัน มีกําลังมากกวากันหรือมี 
อานุภาพมากกวากัน การสนทนาในระหวางของภิกษุเหลานั้นคางเพยีงนี้คร้ังนั้นแล เวลาเย็น  
พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากท่ีหลีกเรนเสด็จเขาไปยังศาลาเปนท่ีบํารุง ประทับนั่งบนอาสนะท่ี 
บุคคลปูลาดไว คร้ันแลวตรัสถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บัดนี้ เธอท้ังหลายน่ัง 
ประชุมสนทนากันดวยเร่ืองอะไรหนอการสนทนา ในระหวางของเธอทั้งหลายท่ียังคางอยูเปน 
อยางไร ภกิษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เม่ือ 
ขาพระองคท้ังหลายกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตแลว นัง่ประชุมกันในศาลาเปนท่ีบํารุง เกิด 
สนทนากันข้ึนในระหวางวา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย บรรดาพระราชาสองพระองคนี้คือ พระเจา 
แผนดินมคธจอมทัพพระนามวาพิมพิสารก็ดี พระเจาปเสนทิโกศลก็ดอีงคไหนหนอแลมีพระ 
ราชทรัพยมากกวากนั มีโภคสมบัติมากกวากัน มีทองพระคลังมากกวากัน มีแวนแควนมากกวา 
กัน มีพาหนะมากกวากัน มีกําลังมากกวากัน มีฤทธ์ิมากกวากนั หรือมีอานุภาพมากกวากัน  
ขาแตพระองคผูเจริญการสนทนาในระวางของขาพระองคท้ังหลายน้ีแล คางอยูเพียงนี้ ก็พอ 
พระผูมีพระภาคเสด็จมาถึง พระเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย การท่ีเธอ 
ท้ังหลายพึงกลาวถอยคําเหน็ปานนี้นั้น ไมสมควรแกเธอท้ังหลายผูเปนกุลบุตรออกบวชเปน 
บรรพชิตดวยศรัทธาเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายประชุมกันแลว ควรทําเหตุสองประการ 
คือ ธรรมีกถาหรือดุษณีภาพอันเปนของพระอริยะ ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลา 
นั้นวา 
        กามสุขในโลกและทิพยสุข ยอมไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖ [ท่ีจําแนกออก ๑๖ หน]  
        แหงสุขคือความส้ินตัณหา ฯ 
         จบสูตรท่ี ๒ 
        ๓. ทัณฑสูตร 
        [๕๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล เด็กมากดวยกนัเอาทอนไมตงีูอยูในระหวางพระนคร  
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สาวัตถีและพระวหิารเชตวนั คร้ังนั้นเปนเวลาเชาพระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสก ทรงถือบาตร 
และจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ไดทอดพระเนตรเห็นเด็กเหลานั้นเอาทอนไม 
ตีงูอยูในระหวางพระนครสาวัตถีและพระวหิารเชตวนั ฯ 
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา 
        ผูใดแสวงหาความสุขเพื่อตน ยอมเบียดเบียนสัตวท้ังหลายผูใครความ 
        สุขดวยทอนไม ผูนั้นยอมไมไดความสุขในโลกหนา ผูใดแสวงหาความ 
        สุขเพื่อตน ยอมไมเบียดเบียนสัตวท้ังหลายผูใครความสุขดวยทอนไม  
        ผูนั้นยอมไดความสุขในโลกหนา ฯ 
         จบสูตรท่ี ๓ 
        ๔. สักการสูตร 
        [๕๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเปนผูอันมหาชนสักการะ เคารพ  
นับถือ บูชา ยําเกรง ทรงไดจวีร บิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร แม 
ภิกษุสงฆกเ็ปนผูอันมหาชนสักการะเคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ 
และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร สวนพวกอัญญเดียรถียปริพาชก เปนผูอันมหาชนไมสักการะ 
ไมเคารพ ไมนบัถือ ไมบูชา ไมยําเกรง ไมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจยั 
เภสัชบริขาร คร้ังนั้นแล พวกอัญญเดียรถียปริพาชก อดกล้ันสักการะของพระผูมีพระภาคและ 
ของภิกษุสงฆไมได เห็นภิกษุท้ังหลายในบานและในปาแลว ยอมดา ปริภาษ กร้ิวกราด  
เบียดเบียน ดวยวาจาหยาบคายไมใชของสัตบุรุษ คร้ังนั้นแล ภิกษุมากดวยกันเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้พระผูมีพระภาคเปนผูอันมหาชนสักการะเคารพ 
นับถือ บูชา ยําเกรง ทรงไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร แม 
ภิกษุสงฆกเ็ปนผูอันมหาชนสักการะ เคารพ นับถือบูชา ยําเกรง ไดจวีร บิณฑบาต   
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เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขารสวนพวกอัญญเดยีรถียปริพาชก เปนผูอันมหาชน 
ไมสักการะ ไมเคารพไมนับถือ ไมบูชา ไมยําเกรง ไมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและ 
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร ขาแตพระองคผูเจริญ พวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นอดกล้ัน 
สักการะ ของพระผูมีพระภาคและของภิกษุสงฆไมได เห็นภกิษุสงฆในบานและในปาแลว ยอม 
ดา บริภาษ กร้ิวกราด เบียดเบียน ดวยวาจาหยาบคายไมใชของสัตบุรุษ ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา 
        ทานทั้งหลาย ผูอันสุขและทุกขถูกตองแลวในบาน ในปาไมตั้งสุข 
        และทุกขนั้นจากตน ไมตั้งสุขและทุกขนั้นจากผูอ่ืนผัสสะท้ังหลายยอม 
        ถูกตองเพราะอาศัยอุปธิ ผัสสะท้ังหลายพึงถูกตองนพิพานอันไมมีอุปธิ 
        เพราะเหตุไร ฯ 
         จบสูตรท่ี ๔ 
        ๕. อุปาสกสูตร 
        [๕๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล อุบาสกชาวบานอิจฉานังคละคนหน่ึง เดิน 
ทางมาถึงพระนครสาวัตถีโดยลําดับ ดวยกรณียกจิบางอยาง คร้ังน้ันแล อุบาสกนั้นยังกรณียกิจ 
นั้นใหสําเร็จในพระนครสาวัตถีแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง  
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งพระผูมีพระภาคไดตรัสกะอุบาสกนั้นวา ดูกรอุบาสก ทานกระทําปริยายนี ้
เพื่อมา ณ ท่ีนีโ้ดยกาลนานแล อุบาสกนั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคประสงค 
จะเฝาเยี่ยมพระผูมีพระภาคแตกาลนาน แตวาขาพระองคขวนขวายดวยกิจท่ีตองทําบางอยาง จึงไม 
สามารถจะเขามาเฝาพระผูมีพระภาคได 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา  
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        กิเลสเคร่ืองกังวลยอมไมมีแกผูใด ความสุขยอมมีแกผูนั้นหนอ ผูมีธรรม 
        อันนับไดแลวเปนพหูสูต ทานจงดูบุคคลผูมีกิเลสเคร่ืองกังวลเดือดรอน 
        อยู ชนผูปฏิพัทธในชนยอมเดือดรอน ฯ 
         จบสูตรท่ี ๕ 
        ๖. คัพภินสูีตร 
        [๕๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล นางมาณวิกาสาวภรรยาของปริพาชกคนหนึ่ง มีครรภ 
ใกลเวลาคลอดแลว คร้ังนั้นแล นางปริพาชิกานั้นไดกลาวปริพาชกวา ทานพราหมณ ทานจง 
ไปนําน้ํามันซ่ึงจักเปนอุปการะสําหรับดิฉันผูคลอดแลวมาเถิด เม่ือนางปริพาชิกากลาวอยางนีแ้ลว  
ปริพาชกนั้นไดกลาวกะนางปริพาชิกาวา ฉันจะนําน้ํามันมาใหนางผูเจริญแตท่ีไหนเลา แมคร้ังท่ี ๒ 
... แมคร้ังท่ี ๓ นางปริพาชิกานั้นก็ไดกลาวกะปริพาชกนัน้วา ทานพราหมณทานจงไปนําน้ํามัน 
ซ่ึงจักเปนอุปการะสําหรับดิฉันผูคลอดแลวมาเถิด 
        [๕๗] ก็สมัยนั้นแล ราชบุรุษไดใหเนยใสบาง น้ํามันบางในพระคลังของพระเจา 
ปเสนทิโกศล แกสมณะบาง พราหมณบางเพื่อดื่มพอความตองการไมใหเพื่อนําไป คร้ังนั้นแล  
ปริพาชกนั้นดาํริวา ก็ราชบุรุษใหเนยใสบาง น้ํามันบาง ในพระคลังของพระเจาปเสนทิโกศล  
แกสมณะบาง พราหมณบาง เพื่อดื่มพอความตองการ ไมใหเพื่อนําไป ไฉนหนอ เราพึงไปยัง 
พระคลังของพระเจาปเสนทิโกศล ดื่มน้ํามันพอความตองการแลว กลับมาเรือน สํารอกน้ํามัน 
ซ่ึงจักเปนอุปการะแกนางปริพาชิกาผูคลอดนี้เถิด คร้ังนั้นแล ปริพาชกนัน้ไปยังพระคลังของ 
พระเจาปเสนทิโกศล ดื่มน้ํามันพอความตองการแลว กลับมาเรือนไมสามารถ เพื่อจะไวเบ้ืองตํ่า 
[ดวยอํานาจการถายทอง] ปริพาชกนั้นอันทุกขเวทนาอนักลาเผ็ดรอนถูกตองแลว ยอมหมุนมา 
และหมุนไปโดยรอบ คร้ังน้ันเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงผาอันตรวาสกทรงถือบาตรและ  
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จีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวตัถี ไดทอดพระเนตรเห็นปริพาชกนั้น ผูอันทุกข 
เวทนาอันกลาเผ็ดรอนถูกตองแลว หมุนมาหมุนไปอยูโดยรอบ ฯ 
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา 
        ชนผูไมมีกิเลสเคร่ืองกังวล มีความสุขหนอ ชนผูถึงเวท(คือ อริย 
        มรรคญาณ) เทานั้น ช่ือวาผูไมมีกิเลสเคร่ืองกังวลทานจงดูชนผูมี 
        กิเลสเคร่ืองกังวลเดือดรอนอยู ชนเปนผูมีจิตปฏิพัทธในชนยอมเดอืด 
        รอน ฯ 
         จบสูตรท่ี ๖ 
        ๗. เอกปุตตสูตร 
        [๕๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล บุตรคนเดียวของอุบาสกคนหน่ึง เปนท่ีรัก เปน 
ท่ีพอใจ ทํากาละแลว คร้ังนัน้แล อุบาสกมากดวยกนัมีผาชุม มีผมเปยกเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคถึงท่ีประทับในเวลาเท่ียง ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาค 
ไดตรัสถามอุบาสกเหลานั้นวาดูอุบาสกท้ังหลาย ทานท้ังหลายมีผาชุม มีผมเปยกเขามาใน 
ท่ีนี้ในเวลาเท่ียงเพราะเหตุไรหนอ เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสถามอยางนี้แลว อุบาสกนัน้ได 
กราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคบุตรคนเดียวของขาพระองค ผูเปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจทํากาละ 
แลวเพราะเหตนุั้น ขาพระองคท้ังหลายจึงมีผาชุม มีผมเปยก เขามาในท่ีนี้ในเวลาเท่ียง ฯ 
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานัน้วา 
        หมูเทวดาและหมูมนุษยเปนจํานวนมาก ยินดีแลวดวยความเพลิดเพลิน 
        ในรูปอันเปนท่ีรัก ถึงความทุกข เส่ือมหมดแลว(จากสมบัติ) ยอม 
        ไปสูอํานาจแหงมัจจุราช พระอริยบุคคลเหลาใดแล ไมประมาทท้ังกลาง 
        คืนและกลางวัน ยอมละรูปอันเปนท่ีรักเสียได พระอริยบุคคลเลานั้น  
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        แล ยอมขุดข้ึนไดซ่ึงอามิสแหงมัจจุราช อันเปนมูลแหงวัฏทุกขท่ีลวงได 
        โดยยาก ฯ 
         จบสูตรท่ี ๗ 
        ๘. สุปปวาสาสูตร 
        [๕๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปากณุฑิฐานวัน ใกลพระนครกุณฑยิา ก็สมัย 
นั้นแล พระนางสุปปวาสาพระธิดาของพระเจาโกลิยะทรงครรภอยูถึง ๗ ป มีครรภหลงอยูถึง ๗ 
วัน พระนางสุปปวาสานั้น ผูอันทุกขเวทนากลาเผ็ดรอนถูกตองแลวทรงอดกล้ันไดดวยการตรึก 
๓ ขอวา พระผูมีพระภาคพระองคนั้นตรัสรูดวยพระองคโดยชอบหนอ ยอมทรงแสดงธรรมเพ่ือ 
ละทุกขเหน็ปานนี้ พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ปฏิบัติดีแลวหนอปฏิบัติเพื่อ 
ละทุกขเหน็ปานนี้ นิพพานซ่ึงเปนท่ีไมมีทุกขเห็นปานนี้เปนสุขดีหนอ ฯ 
        [๖๐] คร้ังนั้นแล พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาเชิญพระสวามีมาวาเชิญมาน่ีเถิดพระลูก 
เจา ขอเชิญพระองคเสด็จไปเฝาพระผูมีพระภาค คร้ันแลว ทรงถวายบังคมพระบาทของพระผูมี 
พระภาค ดวยเศียรเกลาตามคําของหมอมฉัน จงทูลถามถึงความเปนผูมีพระอาพาธนอย พระโรค 
เบาบาง กะปร้ีกะเปรามีพระกําลังความอยูสําราญวา ขาแตพระองคผูเจริญ นางสุปปวาสาโกลิย 
ธิดาถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา และทูลถามความเปนผูมีพระอาพาธ 
นอย พระโรคเบาบาง กะปร้ีกะเปรา มีพระกําลัง ความอยูสําราญ อนึ่งขอพระองคจงกราบทูล 
อยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ นางสุปปวาสาโกลิยธิดาทรงครรภ ๗ ป มีครรภหลงอยู ๗ วนั  
นางสุปปวาสานั้นอันทุกขเวทนากลาเผ็ดรอนถูกตองแลว ยอมอดกล้ันไดดวยการตรึก ๓ ขอวา 
พระผูมีพระภาคพระองคนั้นตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบหนอ ยอมทรงแสดงธรรมเพ่ือละทุกข 
เห็นปานนี้พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ปฏิบัติดีหนอ ปฏิบัติเพื่อละทุกขเหน็ 
ปานนี้ นิพพานซ่ึงเปนท่ีไมมีทุกขเห็นปานนี้ เปนสุขดหีนอ พระราชบุตรพระเจาโกลิยะนั้น  
ทรงรับคําของพระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาแลวเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
บังคมแลวประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งคร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต  
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พระองคผูเจริญ พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดา ถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียร 
เกลา และตรัสถามถึงความเปนผูมีพระอาพาธนอย พระโรคเบาบาง กะปร้ีกะเปรา ทรงพระ 
กําลัง ความอยูสําราญ และรับส่ังอยางนี้วา พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาทรงครรภอยูถึง ๗ ป  
มีครรภหลงอยู ๗ วัน พระนางสุปปวาสานั้นผูอันทุกขเวทนากลาเผ็ดรอนถูกตองแลว ยอม 
อดกล้ันไดดวยการตรึก ๓ ขอวา พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบหนอ  
ยอมทรงแสดงธรรมเพ่ือละทุกขเห็นปานนี้ พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ปฏิบัติ 
ดีหนอ ปฏิบัติเพื่อละทุกขเหน็ปานนี้ นพิพานซ่ึงเปนท่ีไมมีทุกขเห็นปานนี้ เปนสุขดหีนอ ฯ 
        พระผูมีพระภาคตรัสวา พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาจงเปนผูมีสุข หาโรคมิได คลอด 
บุตรหาโรคมิไดเถิด ก็แลพระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาทรงมีสุขหาโรคมิได ประสูติพระโอรสผูหา 
โรคมิได พรอมกับพระดํารัสของพระผูมีภาคพระราชบุตรของพระเจาโกลิยะนัน้ทูลรับพระ 
ดํารัสแลว ทรงช่ืนชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาค เสด็จลุกข้ึนจากอาสนะ ถวายบังคม 
กระทําประทักษิณแลวเสด็จกลับไปสูนิเวสนของตน ไดทรงเห็นพระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาทรง 
มีสุขหาโรคมิได ประสูติพระโอรสผูหาโรคมิได คร้ันแลวไดทรงดําริวา นาอัศจรรยจริงหนอไม 
เคยมีมา พระตถาคตมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก ก็แลพระนางสุปปวาสาโกลิยธิดานี้ทรงมีสุข  
หาโรคมิได คงจักประสูติพระโอรสผูหาโรคมิได พรอมกับพระดํารัสของพระผูมีพระภาค ไดเปน 
ผูปล้ืมใจ เบิกบาน มีปติโสมนัส ฯ 
        [๖๑] คร้ังน้ันแล พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาทูลเชิญพระสวามีมาวาขาแตพระลูกเจา  
ขอเชิญพระองคเสด็จมานี่เถิด เชิญพระองคเสด็จไปเฝาพระผูมีพระภาค แลวจงถวายบังคมพระผูมี 
พระภาคดวยเศียรเกลาตามคําของหมอมฉันวาขาแตพระองคผูเจริญ นางสุปปวาสาโกลิยธิดา  
ถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา อน่ึง ขอพระองคจงทูลอยางนีว้า ขาแต 
พระองคผูเจริญนางสุปปวาสาโกลิยธิดาทรงครรภอยูถึง ๗ ป มีครรภหลงถึง ๗ วัน บัดนี้  
พระนางมีสุข หาโรคมิได คลอดบุตรผูหาโรคมิได นางนิมนตภกิษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข 
ดวยภัตตาหารสิ้น ๗ วัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคกับภกิษุสงฆ จงทรงรับ 
ภัตตาหารของนางสุปปวาสาโกลิยธิดา ๗ วนัเถิด พระราชบุตรของพระเจาโกลิยะนั้นทรงรับคํา 
พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาแลว เสร็จไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคมแลว ประทับ 
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งคร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระนาง  
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สุปปวาสาโกลิยธิดาถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา อน่ึง พระนางรับส่ัง 
มาอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาทรงครรภอยูถึง ๗ ป มีครรภหลง 
ถึง ๗ วัน บัดนี้ พระนางทรงมีสุข หาโรคมิไดประสูติพระโอรสผูหาโรคมิได พระนางนิมนต 
พระภกิษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขดวยภัตตาหารส้ิน ๗ วัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผู 
มีพระภาคกับภิกษุสงฆโปรดทรงรับภัตตาหารของนางสุปปวาสาโกลิยธิดาส้ิน ๗ วันเถิด ฯ 
        [๖๒] ก็สมัยนั้นแล อุบาสกคนหน่ึงนิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขดวยภัต 
เพื่อฉันในวันพรุง ก็อุบาสกนั้นเปนอุปฏฐากของทานพระมหาโมคคัลลานะ คร้ังนั้นแล พระผูมี 
พระภาคตรัสเรียกทานพระมหาโมคคัลลานะวามาน่ีแนะโมคคัลลานะ ทานจงเขาไปหาอุบาสกนั้น  
คร้ันแลวจงกลาวกะอุบาสกนัน้อยางนีว้า ทานผูมีอายุ พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาทรงครรภอยูถึง  
๗ ปมีครรภหลงถึง ๗ วัน บัดนี้ พระนางทรงมีสุข หาโรคมิได ประสูตพิระโอรสผูหาโรค 
มิได นิมนตภกิษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขดวยภัตตาหารส้ิน ๗ วนัพระนางสุปปวาสาโกลิย 
ธิดาจงทําภัตตาหารส้ิน ๗ วนัเถิด อุปฏฐากของทานนั้นจักทําภายหลัง ทานพระมหาโมคคัลลานะ 
ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว เขาไปหาอุบาสกนั้น คร้ันแลวไดกลาวกะอุบาสกน้ันวา ดูกรทานผูมี 
อายุ พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดา ทรงครรภอยูถึง ๗ ป มีครรภหลงถึง ๗ วัน บัดนี้ พระนาง 
ทรงมีสุขหาโรคมิได ประสูตพิระโอรสผูหาโรคมิได นิมนตภิกษุสงฆมีพระพระพุทธเจาเปนประมุข 
ดวยภัตตาหารสิ้น ๗ วัน พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาจงทําภัตส้ิน๗ วนั ทานจักทําในภายหลัง  
อุบาสกนั้นกลาววา ขาแตทานผูเจริญ ถาวาพระมหาโมคคัลลานะผูเปนเจาเปนผูประกนัธรรม ๓ 
อยาง คือ โภคสมบัติ ชีวิตและศรัทธา ของกระผมไดไซร พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดา 
จงทําภตัตาหารส้ิน๗ วันเถิด กระผมจักทําในภายหลัง ฯ 
        โม. ดูกรทานผูมีอายุ ฉันจะเปนผูประกันธรรม ๒ อยาง คือโภคสมบัติและชีวิต 
ของทาน สวนทานเองเปนผูประกันศรัทธา ฯ 
        อุ. ขาแตทานผูเจริญ ถาวาพระมหาโมคคัลลานะผูเปนเจาเปนผูประกันธรรม ๒ อยาง  
คือ โภคสมบัติและชีวิตไดไซร พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาจงทําภัตตาหารส้ิน ๗ วันเถิด กระผม 
จักทําในภายหลัง ฯ 
        คร้ังนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะ ยังอุบาสกนั้นใหยนิยอมแลวเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคใหอุบาสกนั้น  
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ยินยอมแลว พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาจงทรงทําภัตตาหารตลอด ๗ วัน อุบาสกนัน้จะทําใน 
ภายหลัง พระเจาขา ฯ 
        คร้ังนั้นแล พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดา ทรงอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข  
ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยพระหัตถของพระนาง ส้ิน ๗ วัน ใหทารกนัน้ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคและใหไหวภิกษุสงฆแลว ลําดับนั้นแล ทานพระสารีบุตรไดถามทารกนั้นวา  
พอหนู เธอสบายดีหรือพอเปนไปหรอก หรือทุกขอะไรๆ ไมมีหรือ ทารกนั้นตอบวา ขาแต 
พระสารีบุตรผูเจริญ กระผมจกัสบายแตไหนได พอเปนไปแตไหน กระผมอยูในทองเปอนดวย 
โลหิตถึง ๗ ป ลําดับนั้นแล พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดา ทรงมีพระทัยช่ืนชมเบิกบานเกิดปต ิ
โสมนัสวา บุตรของเราไดสนทนากับพระธรรมเสนาบดี ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาทรงมีพระทัย 
ช่ืนชม เบิกบานเกิดปติโสมนัสแลว จึงตรัสถามพระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาวา ดูกรพระนาง  
พึงปรารถนาพระโอรสเห็นปานนี้แมอ่ืนหรือ พระนางสุปปวาสากราบทลูวา ขาแตพระผูมีพระภาค 
ผูเจริญ หมอมฉันพึงปรารถนาบุตรเห็นปานนี้แมอ่ืนอีก ๗ คนเจาคะ ฯ 
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานัน้วา 
        ทุกขอันไมนายินดี ยอมครอบงําคนผูประมาท โดยความเปนของนายินดี  
        ทุกขอันไมนารักยอมครอบงําคนผูประมาทโดยความเปนของนารัก ทุกข 
        ยอมครอบงําบุคคลผูประมาทโดยความเปนสุข ฯ 
         จบสูตรท่ี ๘ 
        ๙. วิสาขาสูตร 
        [๖๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ บุพพารามปราสาทของวิสาขามิคารมารดา ใกล 
พระนครสาวตัถี ก็สมัยนั้นแล ประโยชนบางอยางของนางวิสาขามิคารมารดา เนื่องในพระเจา 
ปเสนทิโกศล พระเจาปเสนทิโกศลไมทรงยังประโยชนนั้นใหสําเร็จตามความประสงค คร้ังนั้น 
เปนเวลาเท่ียง นางวิสาขามิคารมารดาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว   
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นั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคตรัสถามนางวิสาขามิคารมารดาวา ดกูรนางวิสาขา 
ทานมาแตท่ีไหนหนอในเวลาเท่ียง นางวสิาขามิคารมารดากราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ 
ประทานพระวโรกาส ประโยชนบางอยางของหมอมฉันเนื่องในพระเจาปเสนทิโกศล พระเจา 
ปเสนทิโกศลไมทรงยังประโยชนนัน้ใหสําเร็จตามความประสงค ฯ 
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานัน้วา 
        ประโยชนท้ังหมดอยูในอํานาจของผูอ่ืน นําทุกขมาให ความเปนใหญท้ัง 
        หมดนําสุขมาให เม่ือมีสาธารณประโยชนท่ีจะพึงใหสําเร็จ สัตวท้ังหลาย 
        ยอมเดือดรอน เพราะวากิเลสเคร่ืองประกอบสัตวท้ังหลาย กาวลวงได 
        โดยยาก ฯ 
         จบสูตรท่ี ๙ 
        ๑๐. กาฬโิคธาภัททิยสูตร 
        [๖๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีอนุปยอัมพวนั ก็สมัยนัน้แลทานพระภัททิยะ 
พระโอรสของพระราชาเทวพีระนามวา กาฬิโคธา อยูในปาก็ดีอยูโคนไมก็ดี อยูเรือนวางก็ดี  
ไดเปลงอุทานเนืองๆ วา สุขหนอ สุขหนอภิกษเุปนอันมากไดฟงทานพระภัททิยะพระโอรส 
ของพระราชเทวีกาฬิโคธาอยูในปาก็ดี อยูโคนไมก็ดี อยูเรือนวางก็ดี เปลงอุทานเนืองๆ วา  
สุขหนอ สุขหนอคร้ันแลวภกิษุเหลานั้นไดพากันปริวติกวา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ทานพระ 
ภัททิยะพระโอรสของพระราชเทวีกาฬิโคธา ไมยินดีประพฤติพรหมจรรยโดยไมตองสงสัย ทาน 
อยูปาก็ดี อยูโคนไมก็ดี อยูเรือนวางกด็ี คงหวลระลึกถึงความสุขในราชสมบัติเม่ือเปนคฤหัสถ 
ในกาลกอน จงึไดเปลงอุทานเนืองๆ วาสุขหนอ สุขหนอ คร้ังนั้นแล ภิกษเุปนอันมากเขา 
ไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวได 
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระภัททิยะพระโอรสของพระราชเทว ี
กาฬิโคธา คงไมยินดีประพฤติพรหมจรรยโดยไมตองสงสัย ทานอยูในปาก็ดีอยูโคนไมก็ดี อยู 
เรือนวางกด็ี คงหวลระลึกถึงความสุขในราชสมบัติ เม่ือเปนคฤหัสถในกาลกอน จึงไดเปลงอุทาน 
เนืองๆ วา สุขหนอ สุขหนอ ฯ  
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        [๖๕] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรสัส่ังภิกษุรูปหนึ่งวา ดกูรภกิษุเธอจงไปเรียก 
ภัททิยะภกิษุมาตามคําของเราวา ภัททิยะผูมีอายุ พระศาสดาตรัสส่ังใหหาทาน ภกิษนุัน้ทูลรับ 
พระผูมีพระภาคแลว เขาไปหาทานพระภัททิยะพระโอรสของพระราชเทวีกาฬิโคธา คร้ันแลวได 
กลาวกะทานพระภัททิยะพระโอรสของพระราชเทวีกาฬิโคธาวา ดูกรอาวุโสภัททิยะ พระศาสดา 
รับส่ังใหหาทานทานพระภัททิยะพระโอรสของพระราชเทวีกาฬิโคธา รับคําภิกษุนัน้แลว เขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งพระผูมีพระภาค 
ไดตรัสถามทาน พระภัททิยะพระโอรสของพระราชเทวกีาฬิโคธาวาดูกรภัททิยะ ไดยนิวา ทาน 
อยูในปาก็ดี อยูโคนไมกด็ี อยูเรือนวางก็ดีเปลงอุทานเนืองๆ วา สุขหนอ สุขหนอ ดังนี้ 
จริงหรือ ทานพระภัททิยะทูลรับวา จริงพระเจาขา 
        พ. ดูกรภทัทิยะ ทานเห็นอํานาจประโยชนอะไรเลา อยูในปาก็ดีอยูโคนไมก็ดี อยู 
เรือนวางกด็ี จงึเปลงอุทานเนืองๆ วา สุขหนอ สุขหนอ ฯ 
        ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือขาพระองคเปนคฤหัสถในกาลกอนเสวยสุขในราช 
สมบัติอยู ไดมีการรักษาอันพวกราชบุรุษจดัแจงดแีลว ท้ังภายในพระราชวัง ท้ังภายนอกพระ 
ราชวัง ท้ังภายในพระนคร ท้ังภายนอกพระนครท้ังภายในชนบท ท้ังภายนอกชนบท ขาแต 
พระองคผูเจริญ ขาพระองคนั้นแลเปนผูอันราชบุรุษรักษาแลวคุมครองแลวอยางนี้ ยงัเปนผูกลัว 
หวาดเสียวระแวง สะดุงอยู แตบัดนี้ ขาพระองคผูเดียวอยูปาก็ดี อยูโคนไมก็ดี อยูเรือน 
วางก็ดี ไมกลัว ไมหวาดเสียว ไมระแวง ไมสะดุง มีความขวนขวายนอยมีขนตก เปนไป 
อยูดวยของท่ีผูอ่ืนให มีใจดจุเนื้ออยู ขาแตพระองคผูเจริญขาพระองคเหน็อํานาจประโยชนนีแ้ล  
อยูในปาก็ดี อยูโคนไมกด็ี อยูเรือนวางก็ดี จึงไดเปลงอุทานเนืองๆ วา สุขหนอ สุขหนอ ฯ 
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา 
        ความกําเริบ (ความโกรธ) ยอมไมมีภายในพระอริยบุคคลผูกาวลวง 
        ความเจริญและความเส่ือมมีประการอยางนั้น เทวดาทั้งหลาย ยอมไม 
        สามารถเพื่อจะเห็นพระอริยบุคคลนั้นผูปราศจากภัย มีความสุข ไมมี 
        ความโศก ฯ 
        จบสูตรท่ี ๑๐ 
        จบมุจลินทวรรคท่ี ๒  
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        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
        ๑. มุจจลินทสูตร                 ๒. ราชสูตร  
        ๓. ทัณฑสูตร                 ๔. สักการสูตร 
        ๕. อุปาสกสูตร                 ๖. คัพภินีสูตร  
        ๗. เอกปุตตสูตร                 ๘. สุปปวาสาสูตร 
        ๙. วิสาขาสูตร                 ๑๐. กาฬิโคธาภัททิยสูตร ฯ  
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        อุทาน นนัทวรรคท่ี ๓ 
        ๑. กรรมสูตร 
        [๖๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ ฯ 
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งนัง่คูบัลลังกตั้งกายตรงอยูในท่ีไมไกล 
พระผูมีพระภาค อดกล้ันทุกขเวทนาอันกลาเผ็ดรอนซ่ึงเกดิแตผลแหงกรรมเกา มีสติสัมปชัญญะ 
ไมพร่ันพรึงอยู พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นภกิษุนั้น นั่งคูบัลลังกตั้งกายตรงอยูในท่ีไม 
ไกลอดกล้ันทุกขเวทนาอันกลาเผ็ดรอนซ่ึงเกิดแตผลแหงกรรมเกา มีสติสัมปชัญญะไมพร่ันพรึง 
อยู ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเน้ือความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้น 
วา 
        ภิกษุละกรรมท้ังหมดไดแลว กาํจัดกรรมเปนดังธุลีท่ีตนทําไวแลวใน 
        กอนไมมีการยึดถือวาของเรา ดํารงม่ัน คงท่ีประโยชนท่ีจะกลาวกะ 
        ชน (วาทานจงทํายาเพื่อเรา) ยอมไมมี ฯ 
         จบสูตรท่ี ๑ 
        ๒. นันทสูตร 
        [๖๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระนันทะพระภาดาของพระผูมีพระภาค  
โอรสของพระมาตุจฉา ไดบอกแกภิกษุเปนอันมากอยางนี้วา ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย ผมไม 
ยินดีประพฤตพิรหมจรรย ไมสามารถจะทรงพรหมจรรยอยูได ผมจะบอกคืนสิกขาลาเพศ 
คร้ังนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว นั่งอยู ณ ท่ีควร  
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สวนขางหนึ่งคร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระนันทะ 
พระภาดาของพระผูมีพระภาค โอรสของพระมาตุจฉา ไดบอกแกภิกษุเปนอันมากอยางนี้วา ดกูร 
ทานผูมีอายุท้ังหลาย ผมไมยนิดีประพฤติพรหมจรรย ไมสามารถจะทรงพรหมจรรย ผมจะบอก 
คืนสิกขาลาเพศ ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุรูปหนึ่งวา มาเถิดภิกษุ เธอจงเรียก 
นันทภกิษุมาตามคําของเราวาดูกรทานนนัทะพระศาสดารับส่ังใหหาทาน ภิกษุนั้นทูลรับ 
พระผูมีพระภาคแลวเขาไปหาทานพระนันทะถึงท่ีอยู คร้ันแลว ไดกลาวกะทานพระนันทะวา  
ดูกรทานนนัทะ พระศาสดารับส่ังใหหาทาน ทานพระนนัทะรับคําภกิษุนั้นแลวเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว นั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งพระผูมีพระภาคไดตรัสถาม 
ทานพระนันทะวา ดกูรนันทะ ไดยินวา เธอไดบอกแกภกิษุเปนอันมากอยางนี้วา ดูกรทานผูมี 
อายุท้ังหลาย ผมไมยินดีประพฤติพรหมจรรย ฯลฯ ผมจักบอกคืนสิกขาลาเพศ ดังนี้จริงหรือ  
ทานพระนันทะกราบทูลวา จริง พระเจาขา ฯ 
        พ. ดูกรนนัทะ ทานไมยนิดีประพฤติพรหมจรรย จกัไมสามารถทรงพรหมจรรยไวได  
จักบอกคืนสิกขาลาเพศเพ่ือเหตุไรเลา ฯ 
        น. ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือขาพระองคออกจากเรือน นางสากิยานีผูชนบทกัลยาณ ี
มีผมอันสางไวกึ่งหนึ่งแลดูแลว ไดกลาวกะขาพระองควา ขาแตพระลูกเจา ขอพระลูกเจาพึงดวน 
เสด็จกลับมา ขาพระองคระลึกถึงคําของนางน้ันจึงไมยินดีประพฤติพรหมจรรย ไมสามารถจะ 
ทรงพรหมจรรยไวได จกับอกคืนสิกขาลาเพศ ฯ 
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงจับทานพระนันทะท่ีแขน แลวทรงหายจากพระวิหารเชตวัน  
ไปปรากฏในเหลาเทวดาช้ันดาวดึงส เหมือนบุรุษมีกําลังพึงเหยยีดแขนที่คู หรือพึงคูแขนท่ีเหยยีด 
ฉะนั้น ฯ 
        [๖๘] ก็สมัยนั้นแล นางอัปสรประมาณ ๕๐๐ มีเทาดุจนกพิราบมาสูท่ีบํารุงของทาว 
สักกะจอมเทพ คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระนันทะวา ดูกรนันทะ เธอเห็นนาง 
อัปสร ๕๐๐ เหลานี้ผูมีเทาดจุนกพิราบหรือไมทานพระนันทะทูลรับวา เห็น พระเจาขา ฯ 
        พ. ดูกรนนัทะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน นางสากิยานีผูชนบทกัลยานี หรือ 
นางอัปสรประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ ซ่ึงมีเทาดุจนกพิราบไหนหนอแลมีรูปงามกวา นาดูกวา หรือ 
นาเล่ือมใสกวา ฯ 
        น. ขาแตพระองคผูเจริญ นางลิงผูมีอวัยวะใหญนอยถูกไฟไหม หแูละจมูกขาด ฉันใด  
นางสากิยานีผูชนบทกัลยานกี็ฉันนั้นแล เม่ือเทียบกับนางอัปสรประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ ยอมไม  
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เขาถึงเพียงหนึง่เส้ียว ไมเขาถึงเพียงสวนหนึง่ของเส้ียว ไมเขาถึงเพียงการเอาเขาไปเปรียบวา 
หญิงนี้เปนเชนนั้น  ท่ีแทนางอัปสรประมาณ ๕๐๐ เหลานี้มีรูปงามกวา นาดูกวา และนาเล่ือมใส 
กวาพระเจาขา ฯ 
        พ. ยินดีเถิดนันทะ อภิรมยเถิดนันทะ เราเปนผูรับรองเธอเพื่อใหไดนางอัปสรประมาณ  
๕๐๐ ซ่ึงมีเทาดุจนกพิราบ ฯ 
        น. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพระผูมีพระภาคทรงรับรองขาพระองคเพื่อใหไดนางอัปสร 
ประมาณ ๕๐๐ ซ่ึงมีเทาดุจนกพิราบไซร ขาพระองคจักยินดีประพฤตพิรหมจรรย พระเจาขา ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงจับทานพระนันทะท่ีแขน แลวทรงหายจากเทวดาชั้น 
ดาวดึงส ไปปรากฏที่พระวหิารเชตวนั เหมือนบุรุษมีกําลังพึงเหยยีบแขนท่ีคู หรือคูแขนท่ีเหยียด  
ฉะนั้น ภิกษุท้ังหลายไดสดบัขาววา ทานพระนันทะพระภาดาของพระผูมีพระภาค โอรสของ 
พระมาตุจฉา ประพฤติพรหมจรรยเพราะเหตุแหงนางอัปสร ไดยินวา พระผูมีพระภาคเปน 
ผูรับรองทาน เพื่อใหไดนางอัปสรประมาณ ๕๐๐ ซ่ึงมีเทาดุจนกพิราบ ฯ 
        [๖๙] คร้ังน้ันแล ภกิษุท้ังหลายผูเปนสหายของทานพระนันทะ ยอมรองเรียกทาน 
พระนันทะดวยวาทะวาเปนลูกจาง และดวยวาทะวาผูอันพระผูมีพระภาคทรงไถมาวา ไดยินวา ทาน 
พระนันทะเปนลูกจาง ไดยนิวา ทานพระนันทะเปนผูท่ีพระผูมีพระภาคทรงไถมา ทานประพฤต ิ
พรหมจรรยเพราะเหตุนางอัปสรไดยินวา พระผูมีพระภาคทรงเปนผูรับรองทาน เพื่อใหไดนาง 
อัปสร ๕๐๐ซ่ึงมีเทาดุจนกพิราบ ฯ 
        คร้ังนั้นแล ทานพระนันทะอึดอัดระอาเกลียดชังดวยวาทะวา เปนลูกจางและดวยวาทะ 
วาเปนผูอันพระผูมีพระภาคทรงไถมาของพวกภิกษุผูเปนสหาย จึงหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ไม 
ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยูไมนานนักกก็ระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอัน 
ยอดเยี่ยม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งดวย 
ตนเองในปจจบัุนเขาถึงอยู รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําสําเร็จแลว 
กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ก็ทานพระนันทะไดเปนพระอรหนัตรูปหนึ่งในจํานวนพระ 
อรหันตท้ังหลาย ฯ 
        [๗๐] คร้ังนั้นแล เม่ือปฐมยามลวงไปแลว เทวดาตนหน่ึงมีวรรณะงามยิ่งนัก ยัง 
พระวหิารเชตวันท้ังส้ินใหสวางไสว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว ได  
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ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ  
ทานพระนันทะพระภาดาของพระผูมีพระภาค โอรสของพระมาตุจฉาทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญา 
วิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู 
แมญาณก็ไดเกิดข้ึนแกพระผูมีพระภาควา พระนันทะทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติปญญาวมุิติ อันหา 
อาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไปดวยปญญาอันยิง่เองในปจจุบันเขาถึงอยู ฯ 
        คร้ันพอลวงราตรีนั้นไป ทานพระนันทะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
แลว นั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ 
พระผูมีพระภาคทรงรับรองขาพระองคเพื่อใหไดนางอัปสร ๕๐๐ ผูมีเทาดุจนกพิราบ ขาพระองคขอ 
ปลดเปล้ืองพระผูมีพระภาคจากการรับรองนั้น พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนันทะ แมเราก็กําหนด 
รูใจของเธอดวยใจของเราวา นันทะทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ 
อาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู แมเทวดาก็ไดบอกเนื้อความนี ้
แกเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระนันทะพระภาดาของพระผูมีพระภาคโอรสของพระมาตุจฉา  
ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญา 
อันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรนนัทะ เม่ือใดแล จิตของเธอหลุดพนแลวจากอาสวะ 
ท้ังหลายเพราะไมถือม่ัน เม่ือนั้น เราพนแลวจากการรบัรองนี้ ฯ 
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานัน้วา 
        ภิกษใุดขามเปอกตมคือกามไดแลว ย่ํายีหนาม คือกามไดแลว ภิกษนุั้น 
        บรรลุถึงความส้ินโมหะ ยอมไมหวัน่ไหวในเพราะสุขและทุกข ฯ 
         จบสูตรท่ี ๒ 
        ๓. ยโสชสูตร 
        [๗๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ภกิษุประมาณ ๕๐๐ รูปมีพระยโสชะเปนประมุข เดินทาง 
มาถึงพระนครสาวัตถีโดยลําดับ เพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาค ก็ภิกษุอาคันตุกะเหลานั้นปราศรัยอยู 
กับภิกษุท้ังหลายผูเปนเจาถ่ินปูลาดเสนาสนะ เก็บบาตรและจีวรกันอยู ไดสงเสียงอ้ืออึง   
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คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพระอานนทวา ดูกรอานนท ใครนั่นมีเสียงอ้ืออึงเหมือน 
ชาวประมงแยงปลากัน ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญภิกษุประมาณ ๕๐๐  
รูป มีพระยโสชะเปนประมุขเหลานี้ เดนิทางมาถึงพระนครสาวัตถีโดยลําดบั เพื่อจะเฝาพระผูมี 
พระภาค ก็ภกิษุผูอาคันตุกะเหลานั้น ปราศรัยอยูกับภิกษท้ัุงหลายผูเปนเจาถ่ิน ปูลาดเสนาสนะ  
เก็บบาตรและจีวรกันอยูสงเสียงอ้ืออึง พระเจาขา ฯ 
        พ. ดูกรอานนท ถาเชนนั้น เธอจงเรียกภิกษุเหลานัน้มาตามคําของเราวา พระศาสดา 
รับส่ังหาทานท้ังหลาย ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว เขาไปหาภกิษุเหลานั้นถึงท่ีอยู  
คร้ันแลวไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นวาพระศาสดารับส่ังหาทานท้ังหลาย ภิกษเุหลานั้นรับคําทาน 
พระอานนทแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวไดนั่ง ณ ท่ีควรสวนขาง 
หนึ่ง พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุไรหนอ เธอท้ังหลาย 
จึงสงเสียงอ้ืออึงเหมือนชาวประมงแยงปลากัน ฯ 
        [๗๒] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสถามอยางนี้แลว ทานพระยโสชะไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูปเหลานี้เดนิทางมาถึงพระนครสาวัตถี 
โดยลําดับ เพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาค ภิกษผูุอาคันตุกะเหลานี้ปราศรัยกบัภิกษุท้ังหลายผูเปน 
เจาถ่ิน ปูลาดเสนาสนะ เก็บบาตรและจวีรกันอยูสงเสียงอ้ืออึง พระเจาขา ฯ 
        พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงไป เราประณามเธอท้ังหลายเธอท้ังหลายไมควร 
อยูในสํานกัของเรา ฯ 
        ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค  
กระทําประทักษิณแลว เก็บเสนาสนะ ถือบาตรและจวีรหลีกจาริกไปทางวัชชีชนบท เท่ียวจาริก 
ไปในวัชชีชนบทโดยลําดับ ถึงแมน้ําวัคคุมุทานที กระทํากุฎีมุงบังดวยใบไม เขาจําพรรษาอยู 
ใกลฝงแมน้ําวคัคุมุทานที ฯ 
        [๗๓] คร้ังนั้นแล ทานพระยโสชะเขาจาํพรรษาแลว เรียกภกิษุท้ังหลายมาวา ดกูร 
ทานผูมีอายุท้ังหลาย พระผูมีพระภาคทรงใครประโยชน ทรงแสวงหาประโยชน ทรงอนุเคราะห  
ทรงอาศัยความอนุเคราะห ประณามเราท้ังหลาย พระผูมีพระภาคพึงทรงใครประโยชนแกเรา 
ท้ังหลายผูอยูดวยประการใด ขอเราท้ังหลายจงสําเร็จการอยูดวยประการน้ันเถิด ภกิษุเหลานั้นรับ 
คําทานพระยโสชะแลว คร้ังน้ันแล ภกิษุเหลานั้นหลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร  
มีใจเดด็เดีย่วอยู ทุกๆ รูปไดทําใหแจงซ่ึงวชิชา ๓ ภายในพรรษาน้ันเอง ฯ  
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        [๗๔] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครสาวัตถีตามพระอัธยาศัยแลว  
เสด็จจาริกไปทางพระนครเวสาลี เสด็จเท่ียวจาริกไปโดยลําดับไดเสดจ็ถึงพระนครเวสาลี ไดยิน 
วา พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวนั ใกลพระนครเวสาลีนั้น คร้ังนั้นแล  
พระผูมีพระภาคทรงมนสิการกําหนดใจของภิกษุท้ังหลายผูอยูท่ีฝงแมน้ําวัคคุมุทานที ดวยพระทัย 
ของพระองคแลวตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท ภิกษุท้ังหลายผูอยูท่ีฝงแมน้ําวัคคุมุทานที  
อยูในทิศใด ทิศนี้เหมือนมีแสงสวางแกเรา เหมือนมีโอภาสแกเรา เธอเปนผูไมรังเกียจท่ีจะไป 
เพื่อความสนใจแหงเรา เธอพึงสงภิกษุผูเปนทูตไปในสํานักแหงภกิษุท้ังหลายผูท่ีอยูฝงแมน้ํา 
วัคคุมุทานทีดวยส่ังวา พระศาสดารับส่ังหาทานท้ังหลาย พระศาสดาใครจะเหน็ทานท้ังหลาย  
ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว เขาไปหาภกิษุรูปหนึ่ง คร้ันแลวไดกลาวกะภิกษนุั้นวา 
ดูกรอาวุโสทานจงเขาไปหาภิกษุท้ังหลายผูอยูท่ีฝงแมน้ําวัคคุมุทานที คร้ันแลว จงกลาวกะภกิษ ุ
ท้ังหลายผูท่ีอยูฝงแมน้ําวัคคุมุทานทีอยางนีว้า พระศาสดารับส่ังหาทานท้ังหลาย พระศาสดาทรง 
ประสงคจะเหน็ทานท้ังหลาย ภกิษุนัน้รับคําทานพระอานนทแลวหายจากกูฏาคารศาลาปามหาวัน  
ไปปรากฏขางหนาภกิษุเหลานั้นท่ีฝงแมน้ําวัคคุมุทานที เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลังพึงเหยยีดแขน 
ท่ีคูหรือคูแขนที่เหยยีดฉะนัน้ ลําดับนั้น ภกิษุนั้นไดกลาวกะภกิษุท้ังหลายผูอยูท่ีฝงแมน้ํา 
วัคคุมุทานทีวาพระศาสดารับส่ังหาทานท้ังหลาย พระศาสดาทรงประสงคเห็นทานท้ังหลายภกิษ ุ
เหลานั้นรับคําภิกษนุั้นแลว เก็บเสนาสนะ ถือบาตรและจวีร หายจากท่ีฝงแมน้ําวัคคุมุทานที ไป 
ปรากฏเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค ท่ีกูฏาคารศาลาปามหาวันเปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง 
พึงเหยยีดแขนที่คู หรือคูแขนท่ีเหยียด ฉะนั้น ฯ 
        [๗๕] ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับนั่งอยูดวยสมาธิอันไมหวั่นไหว คร้ังนั้น  
ภิกษเุหลานั้นมีความดําริวา บัดนี้ พระผูมีพระภาคประทับอยูดวยวิหารธรรมไหนหนอ ภกิษ ุ
เหลานั้นมีความดําริอีกวา บัดนี้ พระผูมีพระภาคประทับอยูดวยอาเนญชวิหารธรรม ภิกษุท้ังหมด 
นั้นแลนั่งอยูดวยอาเนญชสมาธิ ฯ 
        คร้ังนั้นแล เม่ือราตรีลวงไป เม่ือปฐมยามผานไป ทานพระอานนทลุกจากอาสนะ 
กระทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่งประนมอัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับอยูไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ราตรีลวงไปแลว ปฐมยามผานไปแลว ภิกษุอาคันตุกะ 
ท้ังหลายน่ังอยูนานแลวขอพระผูมีพระภาคทรงปราศรัยกับภิกษุอาคันตุกะท้ังหลายเถิด พระเจาขา ฯ  
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        เม่ือทานพระอานนทกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดทรงนิ่งอยูแมคร้ังท่ี ๒ เม่ือ 
ราตรีลวงไปแลว เม่ือมัชฌิมยามผานไปแลว ทานพระอานนทลุกจากอาสนะ กระทําผาอุตราสงค 
เฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับอยูแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
วา ขาแตพระองคผูเจริญราตรีลวงไปแลว มัชฌิมยามผานไปแลว ภิกษอุาคันตุกะท้ังหลายนั่ง 
อยูนานแลวขอพระผูมีพระภาคทรงปราศรัยกับภกิษุอาคันตุกะท้ังหลายเถิด พระเจาขา แมคร้ัง 
ท่ี ๒ พระผูมีพระภาคไดทรงนิ่งอยู ฯ 
        แมคร้ังท่ี ๓ เม่ือราตรีลวงไปแลว ปจฉิมยามผานไปแลว อรุณข้ึนแลวเม่ือราตรีรุงอรุณ  
ทานพระอานนทลุกข้ึนจากอาสนะกระทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางท่ี 
พระผูมีพระภาคประทับอยูแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ราตรีลวง 
ไปแลว ปจฉิมยามผานไปแลวอรุณข้ึนแลว ราตรีรุงอรุณ ภิกษุอาคันตุกะท้ังหลายนั่งอยูนาน 
แลว ขอพระผูมีพระภาคทรงปราศรัยกับภกิษุอาคันตุกะท้ังหลายเถิด พระเจาขา ฯ 
        คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากสมาธินั้น แลวตรัสกะทานพระอานนทวา  
ดูกรอานนท ถาวาเธอพึงรูไซร ความแจมแจงแมมีประมาณเทานีก้็ไมพึงปรากฏแกเธอ ดูกร 
อานนท เราและภกิษุ ๕๐๐ เหลานี้ท้ังหมด นั่งแลวดวยอาเนญชสมาธิ ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา 
        ภิกษใุดชนะหนาม คือ กาม ชนะการดา การฆา และการจองจําได 
        แลว ภกิษุนั้นม่ันคงไมหวั่นไหวดุจภูเขา ภิกษนุั้นยอมไมหวัน่ไหวใน 
        เพราะสุขและทุกข ฯ 
         จบสูตรท่ี ๓ 
        ๔. สารีปุตตสูตร 
        [๗๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติ 
ไวเบ้ืองหนาอยูในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาคพระผูมีพระภาคไดทรงเหน็ทานพระสารีบุตรนั่งคู 
บัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเบ้ืองหนา ในท่ีไมไกล ฯ  
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        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลา 
นั้นวา 
        ภิกษุผูดุจภูเขา ยอมไมหวั่นไหวเพราะความส้ินโมหะเหมือนภูเขาหิน 
        ไมหวัน่ไหว ตั้งอยูดวยดี ฉะนั้น ฯ 
         จบสูตรท่ี ๔ 
        ๕. โกลิตสูตร 
        [๗๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง 
มีกายคตาสติอันต้ังไวแลวในภายใน อยูในท่ีไมไกล พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นทาน 
พระมหาโมคคัลลานะนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง มีกายคตาสติอันตั้งไวดแีลวในภายใน อยูในท่ีไม 
ไกล ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้น 
วา 
        ภิกษเุขาไปต้ังกายคตาสติไวแลว สํารวมแลวในผัสสายตนะ ๖มีจิต 
        ตั้งม่ันแลวเนืองๆ พึงรูความดับกเิลสของตน ฯ 
         จบสูตรท่ี ๕ 
        ๖. ปลินทวัจฉสูตร 
        [๗๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนักลันทกนวิาปสถาน ใกล 
พระนครราชคฤห ก็สมัยนั้นแล ทานพระปลินทวัจฉะยอมรองเรียกภกิษุท้ังหลายดวยวาทะวาคนถอย  
คร้ังนั้นแล ภกิษุมากดวยกัน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่งอยู ณ ท่ี  
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ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระ 
ปลินทวัจฉะยอมรองเรียกภกิษุท้ังหลายดวยวาทะวาคนถอย ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส 
เรียกภิกษุรูปหนึ่งวา ดกูรภกิษุ เธอจงไปเรียกปลินทวัจฉภิกษุมาตามคําของเราวาดูกรอาวุโสวัจฉะ  
พระศาสดารับส่ังใหหาทาน ภิกษนุั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลวเขาไปหาทานพระปลินทวัจฉะถึง 
ท่ีอยู คร้ันแลวไดกลาวกะทานปลินทวัจฉะวาดูกรอาวุโส พระศาสดารับส่ังใหหาทาน ทาน 
พระปลินทวจัฉะรับคําภิกษนุั้นแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ  
ท่ีควรสวนขางหน่ึงพระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระปลินทวัจฉะวา ดูกรปลินทวจัฉะไดยินวา 
เธอยอมรองเรียกภิกษุท้ังหลายดวยวาทะวาคนถอยจริงหรือ ทานพระปลินทวัจฉะทูลรับวา อยางนัน้  
พระเจาขา ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงมนสิการถึงขันธอันมีในกอนของทานพระปลินทวัจฉะ  
แลวตรัสกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายอยายกโทษวัจฉภกิษุเลย วจัฉภิกษ ุ
ยอมไมมุงโทษ เรียกภิกษุท้ังหลายดวยวาทะวาคนถอย วัจฉภกิษุเกิดในสกุลพราหมณ ๕๐๐ ชาติ  
โดยไมเจือปนเลย วาทะวาคนถอยนั้นวัจฉภิกษุประพฤตมิานาน เพราะเหตุนั้น วัจฉภกิษุนีย้อม 
รองเรียกภกิษท้ัุงหลายดวยวาทะวาคนถอย ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้น 
วา 
        มายา มานะ ยอมไมเปนไปในผูใด ผูใดมีความโลภส้ินไปแลว ไมมี 
        ความยึดถือวาเปนของเรา ไมมีความหวัง บรรเทาความโกรธไดแลว  
        มีจิตเยน็แลว ผูนั้นช่ือวาเปนพราหมณผูนั้นช่ือวาเปนสมณะ ผูนัน้ 
        ช่ือวาเปนภิกษุ ฯ 
         จบสูตรท่ี ๖ 
        ๗. มหากสัสปสูตร 
        [๗๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนักลันทกนวิาปสถาน ใกล 
พระนครราชคฤห ก็สมัยนั้นแล ทานพระมหากัสสปน่ังเขาสมาธิอยางใดอยางหนึ่งอยู โดยบัลลังก  
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เดียว ท่ีถํ้าปปผลิคูหา ส้ิน ๗ วัน คร้ันพอลวง ๗ วนันั้นไปทานพระมหากัสสปก็ออกจาก 
สมาธินั้น เม่ือทานพระมหากัสสปออกจากสมาธินั้นแลว ไดมีความคดิวา ถากระไร เราพึงเขาไป 
บิณฑบาตยังพระนครราชคฤหเถิด ก็สมัยนัน้แล เทวดาประมาณ ๕๐๐ ถึงความขวนขวาย 
เพื่อจะใหทานพระมหากัสสปไดบิณฑบาต คร้ังนั้นเปนเวลาเชา ทานพระมหากัสสปหามเทวดา 
ประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น แลวนุงผาอันตรวาสก ถือบาตรและจวีรเขาไปบิณฑบาตยังพระนคร 
ราชคฤห ฯ 
        [๘๐] ก็สมัยนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพ ทรงพระประสงคจะถวายบิณฑบาตแก 
ทานพระมหากัสสป จึงทรงนิรมิตเพศเปนนายชางหกูทอหูกอยูนางอสุรกัญญาช่ือวาสุชาดา 
กรอดายหลอดอยู คร้ังนั้นแล ทานพระมหากัสสปเท่ียวไปบิณฑบาตในพระนครราชคฤหตาม 
ลําดับตรอก เขาไปถึงนิเวศนของทาวสักกะจอมเทพ ทาวสักกะจอมเทพไดทรงเหน็ทาน 
พระมหากัสสปมาแตไกล คร้ันแลวเสด็จออกจากเรือนทรงตอนรับ ทรงรับบาตรจากมือ 
เสด็จเขาไปสูเรือน ทรงคดขาวออกจากหมอใสเต็มบาตร แลวทรงถวายแดทานพระมหากัสสป 
บิณฑบาตนัน้มีสูปะและพยญัชนะเปนอันมาก คร้ังนั้นแล ทานพระมหากัสสปคิดวา สัตวนี ้
เปนใครหนอแล มีอิทธานุภาพเห็นปานนี้ คร้ังนั้นแล ทานพระมหากัสสปมีความคิดวาทาวสักกะ 
จอมเทพหรือหนอแล ทานพระมหากัสสปทราบดังนี้แลวไดกลาวกะทาวสักกะจอมเทพวา 
ดูกรทาวโกสีย มหาบพิตรทํากรรมนี้แลวแลมหาบพิตรอยาไดทํากรรมเห็นปานนี้แมอีก 
ทาวสักกะจอมเทพตรัสวา ขาแตทานพระมหากัสสปผูเจริญ แมขาพเจาก็ตองการบุญ แมขาพเจา 
ก็พึงทําเพราะบุญคร้ังนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพทรงอภิวาททานพระมหากัสสป ทรงทํา 
ประทักษณิแลว เหาะข้ึนสูเวหาส เปลงอุทาน ๓ คร้ังในอากาศวา 
        โอ ทานเปนทานอยางยิง่ เราต้ังไวดแีลวในพระกัสสป 
        โอ ทานเปนทานอยางยิง่ เราต้ังไวดแีลวในพระกัสสป 
        โอ ทานเปนทานอยางยิง่เราต้ังไวดแีลวในพระกัสสป ฯ 
        [๘๑] พระผูมีพระภาคไดทรงสดับอุทานของทาวสักกะจอมเทพเสด็จเหาะข้ึนไปสูเวหาส 
แลว ทรงเปลงอุทานในอากาศ ๓ คร้ังวา 
        โอ ทานเปนทานอยางยิง่ เราต้ังไวดแีลวในพระกัสสป  
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        โอ ทานเปนทานอยางยิง่ เราต้ังไวดแีลวในพระกัสสป 
        โอ ทานเปนทานอยางยิง่เราต้ังไวดแีลวในพระกัสสป ฯ 
        ดวยทิพโสตธาตุอันบริสุทธ์ิลวงโสตของมนุษย ลําดับนั้นแลพระผูมีพระภาคทราบเน้ือความ 
นี้แลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานัน้วา 
        เทวดาและมนุษยท้ังหลาย ยอมรักใครตอภิกษุผูถือการเท่ียวบิณฑบาต 
        เปนวัตร ผูเล้ียงตนมิใชเล้ียงคนอ่ืน ผูคงท่ีสงบแลวมีสติทุกเม่ือ ฯ 
         จบสูตรท่ี ๗ 
        ๘. ปณฑปาตสูตร 
        [๘๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ภิกษุมากดวยกันกลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต 
นั่งประชุมกันในโรงกลมใกลตนกุม สนทนากันถึงเร่ืองเปนไปในระหวางนีว้า ดูกรทานผูมีอาย ุ
ท้ังหลาย ภกิษผูุถือการเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร เท่ียวบิณฑบาตอยู ยอมไดเหน็รูปอันเปนท่ีพอใจ 
ดวยจักษุยอมไดฟงเสียงอันเปนท่ีพอใจดวยหู ยอมไดดมกล่ินอันเปนท่ีพอใจดวยจมูกยอมได 
ล้ิมรสอันเปนท่ีพอใจดวยล้ิน ยอมไดถูกตองโผฏฐัพพะอันเปนท่ีพอใจดวยกาย ตามกาล 
อันสมควร ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุผูถือการเท่ียวบณิฑบาตเปนวตัรเปนผูอันมหาชน 
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ยอมเท่ียวไปบิณฑบาต ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย 
ผิฉะนั้น เราท้ังหลายจงถือการเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตรเถิด แมเราท้ังหลายก็จกัไดเห็นรูปอันเปน 
ท่ีพอใจดวยจักษุ ไดฟงเสียงอันเปนท่ีพอใจดวยหู ไดดมกล่ินอันเปนท่ีพอใจดวยจมูก ไดล้ิมรส 
อันเปนท่ีพอใจดวยล้ิน ไดถูกตองโผฏฐัพพะอันเปนท่ีพอใจดวยกาย ตามกาลอันสมควรแมเรา 
ท้ังหลายก็จกัเปนผูอันมหาชนสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรงเท่ียวไปบิณฑบาต ภิกษ ุ
เหลานั้นสนทนากถาคางอยูในระหวางเพียงน้ี คร้ังนั้นแลเปนเวลาเยน็ พระผูมีพระภาคเสด็จออก 
จากท่ีเรนแลวไดเสด็จเขาไปถึงโรงกลมใกลตนกุม แลวประทับนั่ง ณ อาสนะท่ีปูลาดไว คร้ันแลว  
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ตรัสถามภิกษท้ัุงหลายวาดูกรภิกษุท้ังหลาย บัดนี้ เธอท้ังหลายนั่งประชุมสนทนากันดวยเร่ือง 
อะไรหนอและเธอทั้งหลายสนทนาเร่ืองอะไรคางไวในระหวาง ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา 
ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคท้ังหลายกลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัตนั่งประชุมกันใน 
โรงกลมใกลตนกุมนี้ เกิดสนทนากันในระหวางนีว้า ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุผูถือการ 
เท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร เท่ียวไปบิณฑบาตอยูยอมไดเหน็รูปอันเปนท่ีพอใจดวยจักษุ ... แมเรา 
ท้ังหลายก็จกัเปนผูอันมหาชนสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง เท่ียวไปบิณฑบาต ขาแต 
พระองคผูเจริญขาพระองคท้ังหลายสนทนาเร่ืองคางไวในระหวางนี้แล ก็พอดีพระผูมีพระภาค 
เสด็จมาถึง พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย การท่ีเธอท้ังหลายเปนกุลบุตรออกบวช 
เปนบรรพชิตดวยศรัทธา พงึกลาวเร่ืองเหน็ปานนี้นัน้ไมสมควรเลยเธอท้ังหลายประชมุ 
กันแลวพึงกระทําอาการ ๒ อยาง คือ ธรรมีกถา หรือดุษณีภาพอันเปนอริยะ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลา 
นั้นวา 
        ถาวาภิกษุไมอาศัยเสียงสรรเสริญแลวไซรเทวดาและมนุษยท้ังหลาย  
        ยอมรักใครตอภิกษุผูถือการเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตรผูเล้ียงตนมิใชผูเล้ียง 
        คนอ่ืน ผูคงท่ี ฯ 
         จบสูตรท่ี ๘ 
        ๙. สิปปสูตร 
        [๘๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ภิกษุมากดวยกันกลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต 
แลว นั่งประชุมกันในโรงกลม ไดสนทนากนัถึงเร่ืองเปนไปในระหวางวา ดูกรทานผูมีอายุ 
ท้ังหลาย ใครหนอแลยอมรูศิลป ใครศึกษาศิลปอะไร ศิลปอยางไหนเปนยอดแหงศิลปท้ังหลาย 
บรรดาภิกษเุหลานั้นภิกษุบางพวกกลาวอยางนี้วา ศิลปในการฝกชางเปนยอดแหงศิลปท้ังหลาย   
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บางพวกกลาวอยางนี้วา ศิลปในการฝกมาเปนยอดแหงศิลปท้ังหลาย บางพวกกลาวอยางนีว้า  
ศิลปในการขับรถเปนยอดแหงศิลปท้ังหลาย บางพวกกลาวอยางนีว้า ศิลปในการยิงธนูเปนยอด 
แหงศิลปท้ังหลายบางพวกกลาวอยางนีว้า ศิลปทางอาวุธเปนยอดแหงศิลปท้ังหลาย บางพวก 
กลาวอยางนี้วา ศิลปทางนับนิ้วมือเปนยอดแหงศิลปท้ังหลาย บางพวกกลาวอยางนีว้า ศิลป 
ในการคํานวณเปนยอดแหงศิลปท้ังหลาย บางพวกกลาวอยางนีว้า ศิลปนับประมวลเปนยอด 
แหงศิลปท้ังหลาย บางพวกกลาวอยางนี้วา ศิลปในการขีดเขียนเปนยอดแหงศิลปท้ังหลาย  
บางพวกกลาวอยางนี้วา ศิลปในการแตงกาพยกลอนเปนยอดแหงศิลปท้ังหลาย บางพวก 
กลาวอยางนี้วาศิลปในทางโลกายตศาสตรเปนยอดแหงศิลปท้ังหลาย บางพวกกลาว 
อยางนี้วา ศิลปในทางภูมิศาสตรเปนยอดแหงศิลปท้ังหลาย ภิกษเุหลานั้นสนทนาเร่ืองคางไวใน 
ระหวางเพียงนี้ คร้ังนั้นแล เปนเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่เรน ไดเสดจ็เขาไป 
ถึงโรงกลม แลวประทับนั่ง ณ อาสนะท่ีปูลาดไว คร้ันแลวตรัสถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย บัดนี ้เธอท้ังหลายน่ังประชุมสนทนากันดวยเร่ืองอะไรหนอ และเธอท้ังหลายสนทนา 
เร่ืองอะไรคางไว ภกิษเุหลานั้นกราบทูลวา ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคท้ังหลายกลับจาก 
บิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต นั่งประชุมกันในโรงกลม เกดิสนทนากันในระหวางวา ดกูรทาน 
ผูมีอายุท้ังหลาย ใครหนอแลยอมรูศิลป ... บางพวกกลาวอยางนี้วาศิลปในทางภูมิศาสตรเปน 
ยอดแหงศิลปท้ังหลาย ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคท้ังหลายสนทนาเร่ืองคางไวในระหวาง 
นี้แลก็พอดพีระผูมีพระภาคเสด็จมาถึง พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย การท่ีเธอ 
ท้ังหลายเปนกลุบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา กลาวกถาเหน็ปานนี้นั้นไมสมควรเลย 
เธอท้ังหลายประชุมกันแลว พึงกระทําอาการ ๒ อยาง คือ ธรรมีกถา หรือดุษณภีาพอันเปน 
อริยะ ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ใน 
เวลานั้นวา 
        ผูไมอาศัยศิลปเล้ียงชีพ ผูเบา ปรารถนาประโยชน มีอินทรียสํารวมแลว  
        พนวิเศษแลวในธรรมท้ังปวง ไมมีท่ีอยูเท่ียวไป ไมยดึถือวาของเรา  
        ไมมีความหวัง ผูนัน้กําจัดมารไดแลว เปนผูเท่ียวไปผูเดียว ช่ือวาเปน 
        ภิกษุ ฯ 
         จบสูตรท่ี ๙  
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        ๑๐. โลกสูตร 
        [๘๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคแรกตรัสรู ประทับอยูท่ีควงไมโพธ์ิใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา  
ตําบลอุรุเวลา ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขโดยบัลลังกเดยีวตลอด  
๗ วัน คร้ังนั้นแลโดยลวง ๗ วันนัน้ไป พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากสมาธินั้นแลวทรงตรวจด ู
โลกดวยพุทธจักษุ ไดทรงเห็นหมูสัตวผูเดือดรอนอยูดวยความเดือดรอนเปนอันมาก และผูถูก 
ความเรารอนเปนอันมากซ่ึงเกิดจากราคะบาง เกิดจากโทสะบาง เกิดจากโมหะบาง แผดเผาอยู ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลา 
นั้นวา 
        โลกน้ีเกดิความเดือดรอนแลว ถูกผัสสะครอบงําแลว ยอมกลาวถึง 
        โรคโดยความเปนตัวตน ก็โลกยอมสําคัญโดยประการใด ขันธปญจก 
        อันเปนวตัถุแหงความสําคัญนั้น ยอมเปนอยางอ่ืนจากประการท่ีตน 
        สําคัญนั้น โลกของแลวในภพมีความแปรปรวนเปนอ่ืน ถูกภพครอบงํา 
        แลว ยอมเพลิดเพลินภพนั่นเอง (สัตว) โลกยอมเพลิดเพลินส่ิงใด 
        ส่ิงนั้นเปนภัย โลกกลัวส่ิงใด ส่ิงนั้นเปนทุกข ก็บุคคลอยูประพฤติ 
        พรหมจรรยนี้เพื่อจะละภพแล ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
        กลาวความหลุดพนจากภพดวยภพ(สัสสตทิฐิ)เรากลาววา สมณ 
        พราหมณเหลานั้นท้ังหมดไมหลุดพนไปจากภพ กห็รือสมณะหรือ 
        พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง กลาวความสลัดออกจากภพดวยความไมมี 
        ภพ (อุจเฉททิฐิ)เรากลาววา สมณพราหมณเหลานั้นท้ังหมดไม 
        สลัดออกไปจากภพ ก็ทุกขนี้ยอมเกิดเพราะอาศัยอุปธิท้ังปวง ความเกิด 
        แหงทุกขยอมไมมี เพราะความส้ินอุปาทานท้ังปวง ทานจงดูโลกนี้  
        สัตวท้ังหลายเปนจํานวนมาก ถูกอวิชชาครอบงําหรือยินดใีนขันธปญจก 
        ท่ีเกิดแลว ไมพนไปจากภพก็ภพเหลาใดเหลาหนึ่งในสวนท้ังปวง  
        (ในเบ้ืองบนเบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง) โดยสวนทั้งปวง (สวรรค อบาย  
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        และมนุษยเปนตน) ภพท้ังหมดนัน้ ไมเท่ียง เปนทุกขมีความ 
        แปรปรวนเปนธรรมดา อันบุคคลผูเห็นขันธปญจกกลาวคือ ภพ ตาม 
        ความเปนจริงดวย ปญญา อันชอบอยางนี้ อยูยอมละภวตัณหาได  
        ท้ังไมเพลิดเพลินวภิวตัณหา ความดับดวยอรยิมรรคเปนเคร่ืองสํารอก 
        ไมมีสวนเหลือ เพราะความส้ินไปแหงตัณหาทั้งหลาย โดยประการ 
        ท้ังปวง เปนนิพพานภพใหมยอมไมมีแกภกิษนุั้น ผูดับแลวเพราะไม 
        ถือม่ัน ภกิษุนั้นครอบงํามาร ชนะสงคราม ลวงภพไดท้ังหมด เปนผู 
        คงท่ีฉะนีแ้ล ฯ 
        จบสูตรท่ี ๑๐ 
        จบนนัทวรรคท่ี ๓ 
        _________ 
        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
        ๑. กรรมสูตร                         ๒. นันทสูตร  
        ๓. ยโสชสูตร                 ๔. สาริปุตตสูตร 
        ๕. โกลิตสูตร                 ๖. ปลินทวัจฉสูตร  
        ๗. มหากสัสปสูตร         ๘. ปณฑปาตสูตร 
        ๙. สิปปสูตร                         ๑๐. โลกสูตร ฯ  
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        อุทาน เมฆิยวรรคท่ี ๔ 
        ๑. เมฆิยสูตร 
        [๘๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ จาลิกบรรพต ใกลเมืองจาลิกา ก็สมัยนั้นแล  
ทานพระเมฆยิะเปนอุปฏฐากพระผูมีพระภาค คร้ังนั้นแลทานพระเมฆิยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวยืนอยู ณท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  
ขาแตพระองคผูเจริญขาพระองคปรารถนาจะเขาไปบิณฑบาตในชันตุคาม พระผูมีพระภาคตรัสวา  
ดูกรเมฆิยะ เธอจงสําคัญเวลาอันควร ณ บัดนี้เถิด คร้ังนัน้เปนเวลาเชา ทานพระเมฆยิะนุงแลว  
ถือบาตรและจวีรเขาไปยังชันตุคามเพื่อบิณฑบาต คร้ันเท่ียวไปในชันตุคามเพื่อบิณฑบาตแลว  
กลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต เขาไปยังฝงแมน้ํากิมิกาฬา คร้ันแลวเดินพักผอนอยูท่ีฝง 
แมน้ํากิมิกาฬา ไดเหน็ปามะมวงนาเล่ือมใส นาร่ืนรมย คร้ันแลวคิดวา ปามะมวงนี้นาเล่ือมใส  
นาร่ืนรมยจริงหนอปามะมวงนี้สมควรแกความเพยีรของกุลบุตรผูมีความตองการดวยความเพยีร 
จริงหนอถาวาพระผูมีพระภาคพึงทรงอนุญาตเราไซร เราพึงมาสูอัมพวนันี้เพื่อบําเพ็ญเพียร 
ลําดับนั้นแล ทานพระเมฆิยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว นัง่อยู ณ  
ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทาน 
พระวโรกาส เวลาเชา ขาพระองคนุงแลว ถือบาตรและจวีรเขาไปบิณฑบาตยังชันตุคาม คร้ัน 
เท่ียวไปบิณฑบาตในชันตุคามแลวกลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต เขาไปยังฝงแมน้ํากิมิกาฬา  
คร้ันแลวเดนิพกัผอนอยูท่ีฝงแมน้ํากิมิกาฬา ไดเหน็อัมพวนันาเล่ือมใส นาร่ืนรมย จึงได 
คิดวาอัมพวันนี้นาเล่ือมใส นาร่ืนรมยจริงหนอ อัมพวันนี้ สมควรเพ่ือความเพยีรของกุลบุตร 
ผูมีความตองการดวยความเพยีรจริงหนอ ถาวาพระผูมีพระภาคพึงทรงอนุญาตเราไซร เราพึงมาสู 
อัมพวันนี้เพื่อบําเพ็ญเพยีร ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวาพระผูมีพระภาคจะทรงอนุญาตขาพระองค 
ไซร ขาพระองคพึงไปสูอัมพวันเพื่อบําเพญ็เพียร ฯ  
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        [๘๖] เม่ือทานพระเมฆิยะกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรเมฆิยะ  
จงรอกอน เราอยูแตผูเดยีวเธอจงรอยูจนกวาภิกษุรูปอ่ืนจะมาแมคร้ังท่ี ๒ ทานพระเมฆิยะได 
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญพระผูมีพระภาคไมมีกิจอะไรๆ ท่ีพึงทําใหยิ่ง 
หรือการส่ังสมอริยมรรคท่ีพระองคทรงทําแลวไมมี แตขาพระองคยังมีกิจท่ีพึงทําใหยิ่ง ยังมีการ 
ส่ังสมอริยมรรคที่ทําแลว ถาวาพระผูมีพระภาคจะทรงอนญุาตขาพระองคไซร ขาพระองคพึง 
ไปสูอัมพวันนัน้เพื่อบําเพ็ญเพียร แมคร้ังท่ี ๒ ... แมคร้ังท่ี ๓ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรเมฆิยะ 
เราพึงกลาวอะไรกะเธอผูกลาวอยูวา บําเพญ็เพียร ดูกรเมฆิยะ เธอจงสําคัญเวลาอันสมควร  
ณ บัดนี้ ฯ 
        [๘๗] คร้ังนั้นแล ทานพระเมฆิยะลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทํา 
ประทักษณิแลว เขาไปยังอัมพวันนั้น คร้ันแลวไดเท่ียวไปท่ัวอัมพวนั แลวนั่งพกักลางวันอยู 
ท่ีโคนตนไมตนหนึ่ง คร้ังน้ัน เม่ือทานพระเมฆิยะพักอยูในอัมพวันนัน้ อกุศลวิตกอันลามก  
๓ ประการ คือ กามวิตก พยาบาทวิตกวิหิงสาวิตก ยอมฟุงซานโดยมาก คร้ังนั้นแล  
ทานพระเมฆยิะคิดวา นาอัศจรรยหนอไมเคยมีมาแลวหนอ เราออกบวชเปนบรรพชิตดวย 
ศรัทธา แตกลับถูกอกุศลวิตกอันลามก ๓ ประการนี้ คือ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก  
ครอบงําแลว คร้ังนั้นเปนเวลาเย็น ทานพระเมฆิยะออกจากท่ีเรน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
ถึงท่ีประทับ แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เม่ือขาพระองคพักอยูในอัมพวันนั้น อกุศลวิตกอันลามก ๓  
ประการ คือ กามวิตก พยาบาทวิตกวิหิงสาวิตก ยอมฟุงซานโดยมาก ขาพระองคนั้นคิดวา  
นาอัศจรรยหนอ ไมเคยมีมาแลวหนอ กเ็ราออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา แตกลับถูกอกุศล 
วิตกอันลามก ๓ ประการนี้ คือ กามวิตก พยาบาทวิตก วหิิงสาวิตก ครอบงําแลว ฯ 
        [๘๘] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรเมฆิยะ ธรรม ๕ ประการ ยอมเปนไปเพื่อความ 
แกกลาแหงเจโตวิมุติท่ียังไมแกกลา ๕ ประการเปนไฉน ดูกรเมฆิยะ ภกิษุในธรรมวินัยนี้  
เปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพือ่นดี นี้เปนธรรมประการท่ี ๑ ยอมเปนไปเพ่ือความแกกลา 
แหงเจโตวิมุตท่ีิยังไมแกกลา ฯ 
        อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูมีศีล สํารวมระวังในพระปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระ 
แลโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย 
นี้เปนธรรมประการท่ี ๒ ยอมเปนไปเพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมุติท่ียงัไมแกกลา ฯ  
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        อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงกถา 
เคร่ืองขัดเกลากิเลส เปนไปเพื่อเปนท่ีสบายในการเปดจติ เพื่อเบ่ือหนายโดยสวนเดยีว  
เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อเขาไปสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน  
คือ อัปปจฉกถา สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถาอสังสัคคกถา วิริยารัมภกถา ศีลกถา สมาธิกถา  
ปญญากถา วิมุตติกถาวิมุตติญาณทัสสนกถา นี้เปนธรรมประการท่ี ๓ ยอมเปนไปเพ่ือความ 
แกกลาแหงเจโตวิมุติท่ียังไมแกกลา ฯ 
        อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความเกิดข้ึน 
แหงกุศลธรรม เปนผูมีกําลัง มีความบากบ่ันม่ันคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม นี้เปนธรรม 
ประการท่ี ๔ ยอมเปนไปเพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมุติท่ียังไมแกกลา ฯ 
        อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเคร่ืองพิจารณาความเกิดและ 
ความดับ เปนอริยะ ชําแรกกเิลสใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ นี้เปนธรรมประการท่ี ๕  
ยอมเปนไปเพ่ือความแกกลาแหงเจโตวิมุตท่ีิยังไมแกกลาดูกรเมฆิยะ ธรรม ๕ ประการนี้  
ยอมเปนไปเพ่ือความแกกลาแหงเจโตวิมุตท่ีิยังไมแกกลา ดูกรเมฆิยะ ภกิษุผูมีมิตรดี มีสหายดี  
มีเพื่อนดี พึงหวังคุณขอนีไ้ด คือ ตนจักเปนผูมีศีล ... จักสมาทานศึกษาในสิกขาบทท้ังหลาย  
ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพือ่นด ีพึงหวังคุณขอนี้ได คือ ตนจักไดตามความปรารถนาได 
โดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงกถาเคร่ืองขัดเกลากิเลส ... วิมุตติญาณทัสสนกถาภิกษุผูมีมิตรดี  
มีสหายดี มีเพือ่นดี พึงหวังคุณขอนี้ได คือ ตนจักเปนผูปรารภความเพียร ... ไมทอดธุระใน 
กุศลธรรม ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี พึงหวังคุณขอนี้ได คือ ตนจักเปนผูมีปญญา ...  
ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ฯ 
        [๘๙] ดกูรเมฆิยะ กแ็ลอันภิกษุนั้นต้ังอยูในธรรม ๕ ประการนี้แลวพึงเจริญธรรม ๔  
ประการใหยิ่งข้ึนไป คือ พึ่งเจริญอสุภะเพือ่ละราคะ พึงเจริญเมตตาเพ่ือละพยาบาท พึงเจริญ 
อานาปานสติเพ่ือตัดวิตก พึงเจริญอนิจจสัญญาเพ่ือเพิกถอนอัสมิมานะ ดูกรเมฆิยะ อนัตตสัญญา 
ยอมปรากฏแกภิกษุผูไดอนิจจสัญญา ผูท่ีไดอนัตตสัญญายอมบรรลุนิพพานอันเปนท่ีเพิกถอน 
เสียไดซ่ึงอัสมิมานะในปจจบัุนเทียว ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลา 
นั้นวา 
        วิตกอันเลวทราม วิตกอันสุขุม ตั้งม่ันแลวทําใจใหเยอหยิ่งบุคคล 
        ผูมีจิตหมนุไปแลวไมทราบวิตกแหงใจเหลานี้ ยอมแลนไปสูภพนอย  
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        และภพใหญ สวนบุคคลผูมีความเพียร มีสติ ทราบวิตกแหงใจ 
        เหลานี้แลว ยอมปดเสีย พระอริยสาวกผูตรัสรูแลว ยอมละไดเด็ดขาด 
        ไมมีสวนเหลือ ซ่ึงวิตกเหลานี้ท่ีตั้งม่ันแลว ทําใจใหเยอหยิ่ง ฯ 
         จบสูตรท่ี ๑ 
        ๒. อุทธตสูตร 
        [๙๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีสาลวัน อันเปนท่ีเสด็จประพาสของมัลลกษัตริย 
ท้ังหลาย ใกลกรุงกุสินารา กส็มัยนั้นแล ภกิษุมากดวยกนัเปนผูมีจิตฟุงซาน เยอหยิ่ง  
กลับกลอก มีปากกลา มีวาจาเกล่ือนกลน มีสติหลงลืม ไมรูสํานึกตัว มีจิตไมตั้งม่ัน มีจิต 
หมุนไปผิด ไมสํารวมอินทรีย อยูในกุฎีท่ีเขาสรางไวในปา ในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค  
พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นภกิษุเหลานั้น ผูมีจิตฟุงซาน เยอหยิ่ง ปากกลา วาจาเกล่ือนกลน  
มีสติหลงลืม ไมรูสํานึกตัว มีจิตไมตั้งม่ัน มีจิตหมุนไปผิด ไมสํารวมอินทรีย อยูในกุฎีท่ีเขา 
สรางไวในปาในท่ีไมไกล ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลา 
นั้นวา 
        ภิกษุมีกายไมรักษาแลว เปนมิจฉาทิฐิ และถูกถีนมิทธะครอบงําแลว  
        ยอมไปสูอํานาจแหงมาร เพราะเหตุนัน้ภิกษุพึงเปนผูรักษาจิต มีความ 
        ดําริชอบเปนโคจร มุงสัมมาทิฐิเปนเบ้ืองหนา รูความเกิดข้ึนและความ 
        เส่ือมไปแลวครอบงําถีนมิทธะ พึงละทุคติท้ังหมดได ฯ 
         จบสูตรท่ี ๒ 
        ๓. โคปาลสูตร 
        [๙๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้  
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        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ คร้ัง 
นั้นแล พระผูมีพระภาคทรงแวะออกจากทางแลว เสด็จเขาไปยังโคนตนไมแหงหนึ่ง แลวประทับ 
นั่งท่ีอาสนะอันบุคคลปูไวแลว คร้ังนั้นแลนายโคบาลคนหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ถวายบังคมแลว นั่งอยูณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหนายโคบาลนั้นเห็น 
แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา คร้ังนั้นแล นายโคบาลนั้น อัน 
พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ได 
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคพรอมดวยภกิษุสงฆ ทรง 
รับภัตของขาพระองคเพื่อเสวยในวนัพรุงนี้เถิด พระเจาขาพระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตโดย 
ดุษณภีาพ ลําดบันั้นแล นายโคบาลน้ันทราบวาพระผูมีพระภาคทรงรับแลวลุกออกจากอาสนะ 
ถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป พอลวงราตรีนั้นไป นายโคบาล 
ส่ังใหตกแตงขาวปายาสมีน้ํานอย และสัปปใหม อันเพียงพอ ในนิเวศนของตนแลวใหกราบ 
ทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ถึงเวลาแลว ภัตเสร็จแลว คร้ันเวลาเชา  
พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปยังนิเวศนของนายโคบาล 
พรอมดวยภกิษุสงฆ คร้ันแลวประทับนั่งท่ีอาสนะท่ีเขาปูลาดถวาย ลําดบันั้นแล นายโคบาล 
อังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขดวยขาวปายาสมีน้ํานอยและสัปปใหมใหอ่ิมหนําสําราญ 
ดวยมือของตน เม่ือพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จชักพระหตัถจากบาตรแลว นายโคบาลถือเอาอาสนะ 
ต่ําแหงหนึ่งนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหนายโคบาลนั้นเห็นแจง 
ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลวเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป ฯ 
        [๙๒] คร้ังนั้นแล เม่ือพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน บุรุษคนหนึ่งไดปลง 
ชีวิตนายโคบาลนั้นในระหวางเขตบาน ลําดับนั้นแล ภิกษุมากดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว นั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ไดทราบวา นายโคบาลอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขให 
อ่ิมหนําสําราญดวยขาวปายาสมีน้ํานอยและสัปปใหมดวยมือของตนในวันนี้แลว ถูกบุรุษคนหนึ่ง 
ปลงชีวิตเสียแลวในระหวางเขตบาน ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลา 
นั้นวา  
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        โจรหัวโจกเหน็โจรหวัโจกแลว พึงทําความฉิบหายหรือความทุกขใหกัน 
        ก็หรือคนมีเวรเหน็คนมีเวรแลว พึงทําความฉิบหายหรือความทุกขใหกัน 
        จิตท่ีตั้งไวผิดพึงทําเขาใหเลวกวานัน้ ฯ 
         จบสูตรท่ี ๓ 
        ๔. ชุณหสูตร 
        [๙๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนักลันทกนวิาปสถาน ใกลกรุง 
ราชคฤห ก็สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโมคคัลลานะอยูท่ีกโปตกันทราวหิาร 
ก็สมัยนั้น ทานพระสารีบุตรมีผมอันปลงแลวใหมๆ นั่งเขาสมาธิอยางหนึ่งอยูกลางแจงในคืน 
เดือนหงาย ฯ 
        [๙๔] ก็สมัยนั้น ยักษสองสหายออกจากทิศอุดรไปยงัทิศทักษิณ ดวยกรณยีกิจบาง 
อยาง ไดเห็นทานพระสารีบุตรมีผมอันปลงแลวใหมๆ นั่งอยูกลางแจงในคืนเดือนหงาย คร้ันแลว 
ยักษตนหนึ่งไดกลาวกะยักษผูเปนสหายวา ดูกรสหาย เราจะประหารท่ีศีรษะแหงสมณะน้ี เม่ือ 
ยักษนั้นกลาวอยางนี้แลว ยกัษผูเปนสหายไดกลาวกะยักษนั้นวา ดูกรสหาย อยาเลย ทานอยา 
ประหารสมณะเลยดูกรสหาย สมณะนั้นมีคุณยิ่ง มีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก แมคร้ังท่ี ๒ ...  
แมคร้ังท่ี ๓ ยกัษนั้นก็ไดกลาวกะยกัษผูเปนสหายวา ดูกรสหาย เราจะประหารท่ีศีรษะแหงสมณะ 
นี้ แมคร้ังท่ี ๓ ยักษผูเปนสหายก็ไดกลาวกะยักษนัน้วา ดกูรสหาย อยาเลย ทานอยาประหาร 
สมณะเลย ดูกรสหาย สมณะนั้นมีคุณยิ่ง มีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก ลําดับนั้นแล ยักษนั้น 
ไมเช่ือยักษผูเปนสหาย ไดประหารท่ีศีรษะแหงทานพระสารีบุตรเถระ ยักษนั้นพึงยังพระยาชางสูง 
ตั้ง ๗ ศอกหรือ ๘ ศอกใหจมลงไปก็ได หรือพึงทําลายยอดภูเขาใหญกไ็ด ดวยการประหารนัน้ 
ก็แลยักษนัน้กลาววา เรายอมเรารอน แลวไดตกลงไปสูนรกใหญในท่ีนัน้เอง ฯ 
        [๙๕] ทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดเห็นยกัษนั้นประหารท่ีศีรษะแหงทานพระสารีบุตร  
ดวยจักษุเพยีงดังทิพยอันบริสุทธ์ิลวงจักษขุองมนุษย แลวเขาไปหาทานพระสารีบุตร คร้ันแลว 
ไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรอาวุโส ทานพึงอดทนไดหรือ พึงยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ   
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ทุกขอะไรๆ ไมมีหรือ ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรอาวโุสโมคคัลลานะ ผมพึงอดทนได พึง 
ยังอัตภาพใหเปนไปได แตบนศีรษะของผมมีทุกขหนอยหนึ่ง ฯ 
        ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลวทานพระสารีบุตรมีฤทธ์ิมาก มี 
อานุภาพมาก ยักษตนหนึ่งไดประหารศีรษะของทานในท่ีนี้ การประหารเปนการประหารใหญเพยีง 
นั้น ยกัษนัน้พงึยังพระยาชางสูงต้ัง ๗ ศอก ๘ ศอกใหจมลงไปก็ได หรือพึงทําลายยอดภูเขาใหญ 
ก็ได ดวยการประหารนั้น กแ็ลทานพระสารีบุตรไดกลาวอยางนีว้า ดกูรอาวุโสโมคคัลลานะ  
ผมพึงอดทนได พึงยังอัตภาพใหเปนไปได แตบนศีรษะของผมมีทุกขหนอยหน่ึง ฯ 
        สา. ดูกรอาวุโสโมคคัลลานะ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ทานมหาโมคคัลลานะมีฤทธ์ิมาก มี 
อานุภาพมาก ท่ีเห็นยักษ สวนผมไมเห็นแมซ่ึงปศาจผูเลนฝุนในบัดนี้ ฯ 
        [๙๖] พระผูมีพระภาคไดทรงสดับการเจรจาปราศรัยเห็นปานนี้ แหงทานมหานาคท้ัง 
สองนั้น ดวยโสตธาตุอันเปนทิพยอันบริสุทธ์ิลวงโสตธาตุของมนุษยคร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาค 
ทรงทราบเน้ือความนี้แลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานีว้า 
        จิตของผูใดเปรียบดวยภูเขาหนิ ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว ไมกําหนัดใน 
        อารมณเปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ไมโกรธเคืองในอารมณเปนท่ีท้ังแหง 
        การโกรธเคือง จิตของผูใดอบรมแลวอยางนี้ทุกขจักถึงผูนั้นแตท่ีไหน ฯ 
         จบสูตรท่ี ๔ 
        ๕. นาคสูตร 
        [๙๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม ใกลเมืองโกสัมพีก็สมัยนัน้แล  
พระผูมีพระภาคเกล่ือนกลนอยูดวย ภิกษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตย 
ของพระราชา เดียรถีย สาวกแหงเดยีรถีย ประทับอยูลําบากไมผาสุก ลําดับนั้นแล พระผูมี 
พระภาคทรงดาํริวา บัดนี้ เราแลเกล่ือนกลนอยูดวยภิกษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา  
มหาอํามาตยของพระราชา เดียรถีย สาวกแหงเดยีรถีย อยูลําบากไมผาสุก ถากระไรเราพึง  
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หลีกออกจากหมูอยูผูเดยีวเถิด คร้ังนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสกแลวทรงถือ 
บาตรและจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังเมืองโกสัมพี คร้ันเสด็จเท่ียวบิณฑบาตในเมืองโกสัมพี  
เสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตแลว ทรงเก็บเสนาสนะดวยพระองคเอง ทรงถือบาตรและ 
จวีร ไมทรงบอกลาอุปฏฐาก ไมทรงบอกเลาภิกษุสงฆ พระองคเดียวไมมีเพื่อนสอง เสด็จหลีก 
จาริกไปทางปาปาลิไลยกะเสด็จจาริกไปโดยลําดับ ถึงปาปาลิไลยกะแลว ฯ 
        [๙๘] ไดยินวา ณ ท่ีนัน้ พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีควงไมภัททสาละในราวไพรรัก 
ขิตวัน ในปาปาลิไลยกะ แมพระยาชางเชือกหนึ่ง เกล่ือนกลนอยูดวยเหลาชางพลาย ชางพัง  
ชางสะเท้ิน ลูกชาง กินหญาท่ีชางท้ังหลายเล็มยอดเสียแลว และชางท้ังหลายกินกิ่งไมท่ีพระยาชาง 
นั้นหกัลงๆ พระชางนั้นดื่มน้ําท่ีขุน และเม่ือพระยาชางนั้นลงและข้ึนจากน้ํา เหลาชางพังเดินเสียดสี 
กายไป พระยาชางนั้นเกล่ือนกลนอยูลําบากไมผาสุก ลําดับนั้นแล พระยาชางนั้นดําริวา บัดนี้ เรา 
แลเกล่ือนกลนอยูดวยเหลาชางพลาย ชางพงั ชางสะเท้ินลูกชาง เรากินหญาท่ีชางท้ังหลาย 
เล็มยอดเสียแลว และชางท้ังหลายกินกิ่งไมท่ีเราหักลงๆ เราดื่มน้ําท่ีขุน และเม่ือเราลงและข้ึน 
จากน้ํา เหลาชางพังท้ังหลายเดินเสียดสีกายไป เราเกล่ือนกลนอยูลําบากไมผาสุก ถากระไรเราพึง 
หลีกออกจากโขลงอยูแตผูเดยีว ลําดับนั้นแล พระยาชางนัน้หลีกออกจากโขลง แลวเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคท่ีควงไมภัททสาละ ในราวปารักขิตวนั ณ ปาปาลิไลยกะท่ีพระผูมีพระภาคประทับ 
อยู ไดยินวา พระยาชางน้ันกระทําประเทศที่พระผูมีพระภาคประทับอยูในรักขิตวันนั้นใหปราศจาก 
ของเขียว และเขาไปต้ังน้ําฉันน้ําใชไวสําหรับพระผูมีพระภาคดวยงวง ฯ 
        [๙๙] คร้ังน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงหลีกเรนอยูในท่ีลับ ทรงเกิดความปริวิตกแหง 
พระทัยอยางนีว้า เม่ือกอนเราแลเกล่ือนกลนอยูดวยภิกษุ ภกิษุณีอุบาสก อุบาสิกา พระราชา  
มหาอํามาตยของพระราชา เดียรถีย สาวกแหงเดยีรถีย เราเกล่ือนกลนอยูลําบากไมผาสุก บัดนี้  
เรานั้นไมเกล่ือนกลนอยูดวยภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตยของ 
พระราชา เดยีรถียสาวกแหงเดียรถีย เราไมเกล่ือนกลนเปนอยูสุขสําราญ พระยาชางนั้นเกดิ 
ความปริวิตกแหงใจอยางนีว้า เม่ือกอนเราแลเกล่ือนกลนอยูดวยเหลาชางพลาย ชางพงั ชาง 
สะเท้ิน ลูกชาง เรากินหญาท่ีชางท้ังหลายเล็มยอดเสียแลว และชางท้ังหลายกินกิ่งไมท่ีเราหัก 
ลงๆ เราดื่มน้ําท่ีขุน และเม่ือเราลงและข้ึนจากน้ําชางพังท้ังหลายเดนิเสียดสีกายไป เรา 
เกล่ือนกลนอยูลําบากไมผาสุก บัดนี้ เราไมเกล่ือนกลนอยูดวยเหลาชางพลาย ชางพัง ชาง 
สะเท้ิน ลูกชาง เราไมกินหญาท่ีชางท้ังหลายเล็มยอดแลว และชางท้ังหลายไมกนิกิ่งไมท่ีเราหัก  
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ลงๆ เราดื่มน้ําท่ีไมขุน และเม่ือเราลงและข้ึนจากน้ํา ชางพังท้ังหลายก็ไมเดินเสียดสีกายไป  
เราไมเกล่ือนกลนอยูเปนสุขสําราญ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบความสงัดกายของพระองค และทรงทราบความ 
ปริวิตกแหงใจของพระยาชางนั้น ดวยพระหฤทัยแลว ทรงเปลงอุทานนีใ้นเวลานั้นวา 
        จิตของพระยาชางผูมีงาเชนกับงอนรถนี้ ยอมสมกับจิตท่ีประเสริฐของพระ 
        พุทธเจาผูประเสริฐ เพราะพระพุทธเจาพระองคเดยีว ทรงยินดีอยูในปา ฯ 
         จบสูตรท่ี ๕ 
        ๖. ปณโฑลภารทวาชสูตร 
        [๑๐๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระปณโฑลภารทวาชะผูถือการอยูปาเปนวัตร 
ถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ถือทรงไตรจีวรเปนวัตร มีความปรารถนา 
นอย สันโดษ ชอบสงัดไมคลุกคลีดวยหมู ปรารภความเพียร ผูมีวาทะกําจัด หม่ันประกอบ 
ในอธิจิตนั่งคูบัลลังกตั้งกายตรง อยูในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคไดทรงเห็น 
ทานพระปณโฑลภารัทวาชะ ผูถือการอยูปาเปนวัตร ... อยูในท่ีไมไกล ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา 
        การไมวารายกัน ๑ การไมเบียดเบียนกัน ๑ การสํารวมในพระปาติ 
        โมกข ๑ ความเปนผูรูจกัประมาณในภัต ๑ท่ีนอนท่ีนั่งอันสงัด ๑ การ 
        ประกอบความเพียรในอธิจิต ๑นี้เปนคําส่ังสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย ฯ 
         จบสูตรท่ี ๖ 
        ๗. สาริปุตตสูตร 
        [๑๐๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้  
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        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรผูมีความปรารถนานอย สันโดษ  
ชอบสงัด ไมคลุกคลีดวยหมู ปรารภความเพียรหม่ันประกอบในอธิจิต นั่งคูบัลลังกตั้งกายตรง  
อยูในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาคพระผูมีพระภาคไดทรงเห็นทานพระสารีบุตรผูมีความปรารถนา 
นอย ... อยูในท่ีไมไกล ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา 
        ความโศกท้ังหลายยอมไมมีแกผูท่ีมีจติยิ่ง ไมประมาท เปนมุนี ศึกษาอยูในครอง 
        แหงมุนี คงท่ี สงบ มีสติทุกเม่ือ ฯ 
         จบสูตรท่ี ๗ 
        ๘. สุนทรีสูตร 
        [๑๐๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเปนผูท่ีมหาชนสักการะ เคารพ  
นับถือ บูชา ยําเกรง ทรงไดจวีร บิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปจจัย เภสัชบริขาร แม 
ภิกษุสงฆกเ็ปนผูท่ีมหาชนสักการะเคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ 
และคิลานปจจยัเภสัชบริกขาร สวนพวกอัญญเดียรถียปริพาชก เปนพวกท่ีมหาชนไมสักการะ 
เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ไมไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร ฯ 
        [๑๐๓] คร้ังนั้นแล พวกอัญญเดียรถียปริพาชก อดกล้ันสักการะของพระผูมีพระภาค 
และสักการะของภิกษุสงฆไมได เขาไปหานางสุนทรีปริพาชิกาถึงท่ีอยู คร้ันแลว ไดกลาวกะนาง 
สุนทรีปริพาชิกาวา ดกูรนองหญิง เธอสามารถเพ่ือจะทําประโยชนแกญาติท้ังหลายไดหรือ นาง 
สุนทรีปริพาชิกาถามวา ดิฉันจะทําอะไร พระผูเปนเจา ดิฉันสามารถเพ่ือจะทําอะไร แมชีวิต 
ดิฉันก็สละเพ่ือประโยชนแกญาติท้ังหลายได ฯ 
        อัญ. ดูกรนองหญิง ถาเชนนั้นเธอจงไปสูพระวิหารเชตวันเนืองๆ เถิด ฯ 
        นางสุนทรีปริพาชิกา รับคําของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นแลวไดไปยังพระ 
วิหารเชตวันเนืองๆ เม่ือใด พวกอัญญเดยีรถียปริพาชกเหลานั้นไดทราบวา นางสุนทรีปริพาชิกา  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-อิตอวุตตก-สุตตนิบาต - หนาท่ี 99 
คนเห็นกันมามากวา ไปยังพระวิหารเชตวนัเนืองๆเม่ือนัน้ ไดจางพวกนักเลงใหปลงชีวิตนาง 
สุนทรีปริพาชิกานั้นเสีย แลวหมกไวในคูรอบพระวิหารเชตวันนั้นเอง แลวพากนัเขาไปเฝา 
พระเจาปเสนทิโกศลถึงท่ีประทับ คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขอถวายพระพร นางสุนทรีปริพาชิกา 
อาตมภาพท้ังหลายมิไดเห็น พระเจาปเสนทิโกศลตรัสถามวา พระคุณเจาท้ังหลายสงสัยในท่ี 
ไหนเลา ฯ 
        อัญ. ในพระวิหารเชตวนั ขอถวายพระพร ฯ 
        ป. ถาอยางนั้น พระคุณเจาท้ังหลายจงคนพระวหิารเชตวัน ฯ 
        คร้ังนั้น พวกอัญญเดยีรถียปริพาชกเหลานั้น คนท่ัวพระวิหารเชตวันแลวขุดศพนาง 
สุนทรีปริพาชิกาตามท่ีตนส่ังใหหมกไวข้ึนจากคู ยกข้ึนสูเตียงแลวใหนําไปสูพระนครสาวัตถี  
เดินทางจากถนนน้ีไปถนนโนน จากตรอกนี้ไปตรอกโนน แลวใหพวกมนุษยโพนทะนาวา เชิญด ู
กรรมของเหลาสมณศากยบุตรเถิดนาย สมณศากยบุตรเหลานี้ไมมีความละอาย ทุศีล มีธรรม 
เลวทราม พูดเท็จ ไมประพฤติพรหมจรรยก็สมณศากยบุตรเหลานี้ถึงจกัปฏิญาณวา เปนผู 
ประพฤติธรรม ประพฤติสมํ่าเสมอประพฤติพรหมจรรย พูดจริง มีศีล มีธรรมอันงาม ความ 
เปนสมณะของสมณศากยบุตรเหลานี้หามีไม ความเปนพรหมของสมณศากยบุตรเหลานี้หามีไม  
ความเปนสมณะของสมณศากยบุตรเหลานี้ฉิบหายเสียแลว ความเปนพรหมของสมณศากยบุตร 
เหลานี้ฉิบหายเสียแลวความเปนสมณะของสมณศากยบุตรเหลานี้จักมีแตไหน ความเปนพรหม 
ของสมณศากยบุตรเหลานี้จกัมีแตไหน สมณศากยบุตรเหลานี้ปราศจากความเปนสมณะ สมณ 
ศากยบุตรเหลานี้ปราศจากความเปนพรหม ก็ไฉนเลา บุรุษกระทํากิจของบุรุษแลวจกัปลงชีวิต 
หญิงเสีย ฯ 
        [๑๐๔] กส็มัยนั้นแล มนุษยท้ังหลายในพระนครสาวัตถี เห็นภิกษท้ัุงหลายแลว ยอม 
ดา ยอมบริภาษ ข้ึงเคียดเบียดเบียน ดวยวาจาอันหยาบคายมิใชของสัตบุรุษวา สมณศากยบุตร 
เหลานี้ไมมีความละอาย ... กไ็ฉนเลา บุรุษกระทํากจิของบุรุษแลวจะปลงชีวิตหญิงเสีย ฯ 
        [๑๐๕] คร้ังนั้นแล เวลาเชา ภิกษุมากดวยกันครองผาอันตรวาสกถือบาตรและจีวร 
เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี คร้ันกลับจากบิณฑบาตภายหลังภตัแลว เขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว นั่งอยูณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ มนษุยท้ังหลายในพระนครสาวตัถี เห็นภกิษุท้ังหลาย 
แลวยอมดา ...ก็ไฉนเลา บุรุษกระทํากิจของบุรุษแลวจกัปลงชีวิตหญิงเสีย พระผูมีพระภาคตรัส 
วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เสียงนัน่จักมีอยูไมนาน จักมีอยู ๗ วันเทานั้น ลวง ๗ วันไปแลวก็จกั  
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หายไป ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาอยางนั้น ทานท้ังหลายจงโตตอบมนุษยท้ังหลายผูท่ีเห็นภิกษุท้ังหลาย 
แลว ดา บริภาษ ข้ึงเคียด เบียดเบียนดวยวาจาอันหยาบคาย มิใชของสัตบุรุษดวยคาถาน้ีวา 
        คนท่ีพูดไมจริง หรือคนที่ทําบาปกรรมแลวพูดวา มิไดทํายอมเขาถึง 
        นรก คนแมท้ังสองพวกน้ัน มีกรรมเลวทรามละไปแลว ยอมเปนผู 
        เสมอกันในโลกหนา ฯ 
        [๑๐๖] ลําดับนั้นแล ภิกษุเหลานั้นเลาเรียนคาถานี้ในสํานักของพระผูมีพระภาคแลว  
ยอมโตตอบพวกมนษุยผูท่ีเห็นภกิษุท้ังหลายแลวดา บริภาษ ข้ึงเคียดเบียดเบียนดวยวาจาอันหยาบ 
คาย มิใชของสัตบุรุษ ดวยคาถานี้วา 
        คนท่ีพูดไมจริง หรือคนที่กระทําบาปกรรม แลวพูดวา มิไดทํา ยอมเขา 
        ถึงนรก คนแมท้ังสองพวกน้ันมีกรรมเลวทรามละไปแลว ยอมเปนผู 
        เสมอกันในโลกหนา ฯ 
        [๑๐๗] มนุษยท้ังหลายพากันดําริวา สมณศากยบุตรเหลานี้ไมไดทําความผิด สมณศากย 
บุตรเหลานี้ไมไดทําบาป เสียงนั้นมีอยูไมนานนัก ไดมีอยู๗ วันเทานั้น ลวง ๗ วันแลวก็หาย 
ไป คร้ังนั้นแล ภิกษเุปนอันมากพากันไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว  
นั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งคร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแต 
พระองคผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระดํารัสนี้ไววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
เสียงนั่นจกัมีอยูไมนาน ลวง ๗ วันแลวกจ็ักหายไป เสียงนัน้หายไปแลวเพียงนัน้ พระเจาขา ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลา 
นั้นวา 
        ชนท้ังหลายผูไมสํารวมแลว ยอมท่ิมแทงชนเหลาอ่ืนดวยวาจาเหมือน 
        เหลาทหารท่ีเปนขาศึกท่ิมแทงกุญชร ผูเขาสงครามดวยลูกศรฉะน้ัน  
        ภิกษุผูมีจติไมประทุษราย ฟงคําอันหยาบคายท่ีชนท้ังหลายเปลงข้ึนแลว  
        พึงอดกล้ัน ฯ 
         จบสูตรท่ี ๘ 
        ๙. อุปเสนวังคันตปุตตสูตร 
        [๑๐๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้  
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        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั กลันทกนิวาปสถาน ใกล 
พระนครราชคฤห คร้ังนั้นแล ทานพระอุปเสนวังคันตบุตรหลีกเรนอยูในท่ีลับ ไดเกดิความ 
ปริวิตกแหงใจข้ึนอยางนีว้า เปนลาภของเราหนอเราไดดแีลวหนอ พระผูมีพระภาคอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาเปนศาสดาของเรา เราออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยอันพระผูมีพระภาค 
ตรัสดีแลว เพือ่นพรหมจรรยของเรามีศีล มีธรรมอันงาม เราเปนผูกระทําบริบูรณในศีลท้ังหลาย 
เปนผูมีจิตต้ังม่ันแนวแนเปนอันดี เราเปนพระอรหันตขีณาสพ และเราเปนผูมีฤทธ์ิมากมี 
อานุภาพมาก ชีวิตของเราเจริญ ความตายของเราเจริญ ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวติกแหงใจของทานพระอุปเสนวังคันต 
บุตรดวยพระหฤทัยแลว ทรงเปลงอุทานนีใ้นเวลานั้นวา 
        ชีวิตยอมไมทําใหผูใดเดือดรอน ผูนัน้ยอมไมเศราโศกในที่สุดแหงมรณะ 
        ถาวาผูนั้นมีบทอันเหน็แลวไซร เปนนักปราชญ ยอมไมเศราโศกในทาม 
        กลางแหงสัตวผูมีความโศก ภิกษุผูมีภวตัณหาอันตัดขาดแลว มีจิต 
        สงบ มีชาติสงสารส้ินแลว ยอมไมมีภพใหม ฯ 
         จบสูตรท่ี ๙ 
        ๑๐. สาริปุตตสูตร 
        [๑๐๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง พิจารณา 
ความสงบระงับของตนอยู ในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นทานพระสารี 
บุตรนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรงพิจารณาความสงบระงับของตนอยูในท่ีไมไกล ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลา 
นั้นวา 
        ภิกษุผูมีจติสงบระงับ มีตัณหาอันจะนาํไปในภพตัดขาดแลวชาติสงสาร 
        ส้ินแลว พนแลวจากเคร่ืองผูกแหงมาร ฯ 
        จบสูตรท่ี ๑๐ 
        จบเมฆิยวรรคท่ี ๔  
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        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
        ๑. เมฆิยสูตร                                         ๒. อุทธตสูตร  
        ๓. โคปาลสูตร                                 ๔. ชุณหสูตร 
        ๕. นาคสูตร                                         ๖. ปณโฑลภารทวาชสูตร  
        ๗. สาริปุตตสูตร                                 ๘. สุนทรีสูตร 
        ๙. อุปเสนวังคันตปุตตสูตร         ๑๐. สาริปุตตสูตร ฯ  
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                                อุทาน โสณเถรวรรคท่ี ๕ 
                                       ๑. ราชสูตร 
        [๑๑๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลประทับอยูบนปราสาทช้ันบน  
พรอมดวยพระนางมลลิกาเทวี ลําดับนั้นแลพระเจาปเสนทิโกศลตรัสถามพระนางมัลลิกาเทวีวา  
ดูกรนองมัลลิกา มีใครอ่ืนบางไหมท่ีนองรักยิ่งกวาตน พระนางมัลลิกากราบทูลวา พระพุทธเจาขา  
หามีใครอ่ืนท่ีหมอมฉันจะรักยิ่งกวาตนไม ก็ทูลกระหมอมเลามีใครอ่ืนท่ีรักยิ่งกวาพระองค เพคะ ฯ 
        ป. ดูกรนองมัลลิกา แมฉันก็ไมรักใครอ่ืนยิ่งกวาตน ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จลงจากปราสาทแลว เสด็จเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคถึงท่ีประทับ ทรงถวายบังคมแลวประทับนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบ 
ทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญหมอมฉันอยูบนปราสาทกับพระนางมลัลิกาเทวี ได 
ถามพระนางมัลลิกาเทวีวามีใครอ่ืนที่นองรักยิ่งกวาตน เม่ือหมอมฉันถามอยางนี้ พระนางมัลลิกา 
เทวีกลาววาพระพุทธเจาขา หามีใครอ่ืนท่ีหมอมฉันจะรักยิ่งกวาตนไม ก็ทูลกระหมอมเลามีใคร 
อ่ืนท่ีรักยิ่งกวาพระองค หมอมฉันเม่ือถูกถามเขาอยางนี้ จงึไดตอบพระนางมัลลิกาวา แมฉันก ็
ไมมีใครอ่ืนทีจ่ะรักยิ่งกวาตน ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้น 
วา 
        ใครๆ ตรวจตราดวยจิตท่ัวทุกทิศแลว หาไดพบผูเปนท่ีรักยิ่งกวาตนในท่ี 
        ไหนๆ ไมเลย สัตวเหลาอ่ืนก็รักตนมากเหมือนกัน เพราะฉะน้ัน 
        ผูรักตนจงึไมควรเบียดเบียนผูอ่ืน ฯ 
         จบสูตรท่ี ๑  
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        ๒. อัปปายุกาสูตร 
        [๑๑๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล เวลาเย็น ทานพระอานนทออกจากท่ีหลีกเรนแลว  
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวได 
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระองคผูเจริญ ไมเคยมี 
มาแลว พระมารดาของพระผูมีพระภาคทรงมีพระชนมายุนอยเหลือเกนิ เม่ือพระผูมีพระภาค 
ประสูติได ๗ วัน พระมารดาของพระผูมีพระภาคก็เสดจ็สวรรคต เขาถึงเทพนิกายช้ันดุสิต  
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ขอนี้เปนอยางนัน้ ดกูรอานนทขอนี้เปนอยางนั้น ดูกร 
อานนท มารดาของพระโพธิสัตวท้ังหลายมีอายุนอยเหลือเกิน เม่ือพระโพธิสัตวประสูติได ๗ วัน  
มารดาของพระโพธิสัตวยอมทํากาละ เขาถึงเทพนิกายช้ันดุสิต ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้น 
วา 
        สัตวเหลาใดเหลาหนึ่งผูเกิดแลว และแมจักเกดิ สัตวท้ังหมดนัน้จักละ 
        รางกายไป ทานผูฉลาดทราบความเส่ือมแหงสัตวท้ังปวงนั้นแลวพึงเปน 
        ผูมีความเพียรประพฤตพิรหมจรรย ฯ 
         จบสูตรท่ี ๒ 
        ๓. สุปปพุทธกุฏฐิสูตร 
        [๑๑๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั กลันทกนิวาปสถาน ใกล 
พระนครราชคฤห ก็สมัยนั้นแล ในพระนครราชคฤห มีบุรุษเปนโรคเร้ือนช่ือวาสุปปพุทธะ 
เปนมนุษยขัดสน กําพรา ยากไร ก็สมัยนัน้แล พระผูมีพระภาคแวดลอมไปดวยบริษัทหมูใหญ  
ประทับนั่งแสดงธรรมอยูสุปปพุทธกุฏฐิไดเห็นหมูมหาชนประชุมกันแตท่ีไกลเทียว คร้ันแลวได  
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มีความดําริวาหมูมหาชนจะแบงของควรเค้ียว หรือของควรบริโภคอะไรๆ ใหในท่ีนีแ้นแท 
ไฉนหนอ เราพึงเขาไปหาหมูมหาชน เราพึงไดของควรเค้ียวหรือควรบริโภคในหมูมหาชนนี้เปน 
แน ลําดับนัน้แล สุปปพุทธกุฏฐิไดเขาไปหาหมูมหาชนนัน้แลวไดเหน็พระผูมีพระภาคแวดลอม 
ดวยบริษัทหมูใหญ ประทับนั่งแสดงธรรมอยูคร้ันแลวไดมีความดําริวา หมูมหาชนคงไมแบง 
ของควรเค้ียวหรือของควรบริโภคอะไรๆ ใหในท่ีนี้ พระสมณะโคดมนี้ทรงแสดงธรรมอยูใน 
บริษัท ถากระไร แมเราก็พึงฟงธรรม เขานั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งในบริษัทนั้นเอง ดวย 
คิดวาแมเราก็จกัฟงธรรม ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงกําหนดใจของบริษัททุกหมูเหลาใด 
ดวยพระทัยแลว ไดทรงกระทําไวในพระทัยวา ในบริษัทนี้ ใครหนอแลควรจะรูแจงธรรม  
พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นสุปปพุทธกุฏฐินั่งอยูในบริษทันั้นคร้ันแลวไดทรงพระดําริวา ในบริษัท 
นี้ บุรุษนี้แลควรจะรูแจงธรรม พระองคทรงปรารภสุปปพุทธกุฏฐิตรัสอนุปุพพิกถาคือ ทานกถา 
ศีลกถา สัคคกถาโทษแหงกามอันตํ่าทรามเศราหมอง และทรงประกาศอานิสงสในเนกขัมมะ 
เม่ือใดพระผูมีพระภาคไดทรงทราบวาสุปปพุทธกุฏฐิมีจิตควร ออน ปราศจากนิวรณเฟองฟู ผองใส 
เม่ือนั้น พระองคทรงประกาศพระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจาท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองค 
เอง คือทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ธรรมจักษุปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกิดข้ึนแก 
สุปปพุทธกุฏฐิในท่ีนั่งนัน้แลวาส่ิงใดส่ิงหนึง่มีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมี 
ความดับเปนธรรมดาเหมือนผาท่ีสะอาดปราศจากมลทิน ควรรับน้ํายอมดวยดีฉะนั้น ฯ 
        [๑๑๓] ลําดับนั้นแล สุปปพุทธกุฏฐิมีธรรมอันเห็นแลว มีธรรมอันบรรลุแลว มีธรรม 
อันรูแจงแลว มีธรรมอันหยัง่ถึงแลว ขามความสงสัยไดแลวปราศจากความเคลือบแคลง  
บรรลุถึงความเปนผูแกลวกลา ไมเช่ือตอผูอ่ืนในศาสนาของพระศาสดา ลุกจากอาสนะ เขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย บังคมแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบ 
ทูลพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ 
ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั พระผูมีพระภาคทรงประกาศโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนหงาย 
ของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปไวในท่ีมืดดวยหวงัวา ผูมี 
จักษุจกัเห็นรูปได ฉะนัน้ ขาแตพระองคผูเจริญขาพระองคนี้ ขอถึงพระผูมีพระภาคกบัท้ังพระธรรม 
และพระภิกษสุงฆวาเปนสรณะขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึง 
สรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนีเ้ปนตนไป ฯ  
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        ลําดับนั้นแล สุปปพุทธกุฏฐิอันพระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหเหน็แจงใหสมาทาน  
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา ช่ืนชมยินดพีระภาษิตของพระผูมีพระภาค ลุกจากอาสนะถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษณิแลวหลีกไปคร้ังน้ันแล แมโคลูกออนชนสุปปพทุธกุฏฐิ 
ผูหลีกไปไมนานใหลมลง ปลงเสียจากชีวติ ลําดับนั้นแล ภิกษุมากดวยกันเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคมแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาค 
วาขาแตพระองคผูเจริญ สุปปพุทธกุฏฐิอันพระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน  
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว กระทํากาละ คติของเขาเปนอยางไร ภพหนาของเขาเปน 
อยางไร พระเจาขา พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวาดกูรภิกษุท้ังหลาย สุปปพุทธกุฏฐิเปน 
บัณฑิต ปฏิบัตธิรรมสมควรแกธรรม และไมเบียดเบียนเราใหลําบากเพราะธรรมเปนเหตุ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย สุปปพุทธกุฏฐิเปนพระโสดาบัน เพราะความส้ินไปแหงสังโยชนท้ังสาม มีความ 
ไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา ฯ 
        [๑๑๔] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามพระผูมีพระภาควา  
ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแลเปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองใหสุปปพทุธกุฏฐิเปนมนุษยขัดสน 
กําพรา ยากไร พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย เร่ืองเคยมีแลว สุปปพุทธ 
กุฏฐิเปนเศรษฐีบุตรอยูในกรุงราชคฤหนี้แล เขาออกไปยงัภูมิเปนท่ีเลนในสวน ไดเหน็ 
พระปจเจกพุทธเจานามวาตครสิขีกําลังเท่ียวบิณฑบาตไปในพระนคร คร้ันแลวเขาดําริวา ใครนี ่
เปนโรคเร้ือนเที่ยวไปอยู เขาถมน้ําลายแลวหลีกไปขางเบ้ืองซาย เขาหมกไหมอยูในนรกส้ินปเปน 
อันมาก ส้ินรอยป ส้ินพันป ส้ินแสนปเปนอันมาก เพราะผลแหงกรรมน้ันยังเหลืออยู เขาจึง 
ไดเปนมนุษยขัดสน กําพรา ยากไร อยูในกรุงราชคฤหนี้แล เขาอาศัยธรรมวินัยท่ีพระตถาคต 
ประกาศแลว สมาทานศรัทธาศีล สุตะ จาคะ ปญญา คร้ันอาศัยธรรมวนิัยท่ีพระตถาคต 
ประกาศแลวสมาทานศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เม่ือตายไป เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค  
เปนผูเขาถึงความเปนสหายของเหลาเทวดาช้ันดาวดึงส เขายอมไพโรจนลวงเทวดาเหลาอ่ืนในช้ัน 
ดาวดึงสนัน้ดวยวรรณะและดวยยศ ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้น 
วา  
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        บุรุษผูเปนบัณฑิต พึงละเวนบาปท้ังหลายในสัตวโลก เหมือนบุรุษผูมี 
        จักษุ เม่ือทางอ่ืนท่ีจะกาวไปมีอยู ยอมหลีกท่ีอันไมราบเรียบเสียฉะนั้น ฯ 
         จบสูตรท่ี ๓ 
        ๔. กุมารกสูตร 
        [๑๑๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล เด็กรุนหนุมมากดวยกนั จับปลาอยูในระหวาง 
พระนครสาวตัถีกับพระวหิารเชตวัน คร้ังน้ันแลเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสก 
แลว ทรงถือบาตรและจวีรเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ไดทอดพระเนตรเห็นเดก็ 
รุนหนุมมากดวยกันจับปลาอยูในระหวางพระนครสาวตัถีกับพระวหิารเชตวัน คร้ันแลวเสด็จ 
เขาไปหาเดก็รุนหนุมเหลานัน้ แลวไดตรัสถามวา พอหนท้ัูงหลาย เธอท้ังหลายกลัวตอความ 
ทุกข ความทุกขไมเปนท่ีรักของเธอท้ังหลายมิใชหรือ เด็กเหลานั้นกราบทูลวา อยางนัน้พระเจาขา  
ขาพระองคท้ังหลายกลัวตอความทุกข ความทุกขไมเปนท่ีรักของขาพระองคท้ังหลาย ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้น 
วา 
        ถาทานท้ังหลายกลัวตอความทุกข ถาความทุกขไมเปนท่ีรักของทาน 
        ท้ังหลายไซร ทานทั้งหลายอยาไดทําบาปกรรมท้ังในท่ีแจงหรือในท่ีลับ 
        เลย ถาทานท้ังหลายจักทําหรือทําอยูซ่ึงบาปกรรมไซร ทานท้ังหลาย 
        แมจะเหาะหนไีปกย็อมไมพนไปจากความทุกขเลย ฯ 
         จบสูตรท่ี ๔ 
        ๕. อุโปสถสูตร 
        [๑๑๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปุพพารามปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดา  
ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคแวดลอมดวยภิกษุสงฆ ประทับนั่งอยูในวนัอุโบสถ ลําดับนั้นแล   
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เม่ือราตรีลวงไปแลว ปฐมยามส้ินไปแลวทานพระอานนทลุกจากอาสนะกระทําจวีรเฉวียงบา 
ขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับอยู ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต 
พระองคผูเจริญราตรีลวงไปแลว ปฐมยามส้ินไปแลว ภิกษุสงฆนั่งอยูนานแลว ขอพระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงปาติโมกขแกภิกษท้ัุงหลายเถิด เม่ือทานพระอานนทกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาค 
ไดทรงนิ่งอยู แมคร้ังท่ี ๒ เม่ือราตรีลวงไปแลว มัชฌิมยามส้ินไปแลว ทานพระอานนทลุกจาก 
อาสนะ กระทําจีวรเฉวยีงบาขางหนึ่งประนมอัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับอยู ไดกราบ 
ทูลพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ ราตรีลวงไปแลว มัชฌิมยามส้ินไปแลว ภิกษุสงฆ 
นั่งอยูนานแลว ขอพระผูมีพระภาคทรงแสดงปาติโมกขแกภิกษุท้ังหลายเถิด แมคร้ังท่ี ๒  
พระผูมีพระภาคไดทรงนิ่งอยู แมคร้ังท่ี ๓ เม่ือราตรีลวงไปแลว ปจฉิมยามส้ินไปแลว อรุณข้ึน 
ไปแลว จวนสวางแลว ทานพระอานนทลุกจากอาสนะกระทําจีวรเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนม 
อัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับ ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ  
ราตรีลวงไปแลว ปจฉิมยามส้ินไปแลว อรุณข้ึนไปแลว จวนสวางแลว ภิกษุสงฆนั่งอยูนาน 
แลว ขอพระผูมีพระภาคทรงแสดงปาติโมกขแกภกิษุท้ังหลายเถิด พระผูมีพระภาคตรสัวาดูกร 
อานนท บริษทัยังไมบริสุทธ์ิ ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ ดําริวาพระผูมีพระภาค 
ตรัสอยางนี้วา ดูกรอานนท บริษัทยังไมบริสุทธ์ิ ดังนี้ ทรงหมายถึงใครหนอแล ลําดับนั้น  
ทานพระมหาโมคคัลลานะกําหนดใจของภิกษุสงฆทุกหมูเหลาดวยใจของตนแลวไดพิจารณาเห็น 
บุคคลนั้นผูทุศีล มีธรรมอันลามกมีความประพฤติไมสะอาดนารังเกยีจ มีการงานปกปด ไม 
เปนสมณะปฏิญาณวาเปนสมณะ ไมเปนพรหมจารี ปฏิญาณวาเปนพรหมจารีผูเนาใน ผูอันราคะ 
ร่ัวรดแลว ผูเปนดุจหยากเยื่อ นั่งอยูในทามกลางภิกษุสงฆ คร้ันแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะ 
ลุกจากอาสนะเขาไปหาบุคคลน้ัน แลวไดกลาวกะบุคคลนั้นวา จงลุกข้ึนเถิดผูมีอายุ พระผูมี 
พระภาคทรงเห็นทานแลว ทานไมมีธรรมเปนเคร่ืองอยูรวมกับภิกษท้ัุงหลาย ลําดบันั้นแล  
บุคคลนั้นไดนิง่เสีย แมคร้ังท่ี ๒... แมคร้ังท่ี ๓ ทานพระมหาโมคคัลลานะกไ็ดกลาวกะบุคคล 
นั้นวา จงลุกข้ึนเถิดผูมีอายุ พระผูมีพระภาคทรงเห็นทานแลว ทานไมมีธรรมเปนเคร่ืองอยูรวม 
กับภิกษุท้ังหลาย แมคร้ังท่ี ๓ บุคคลนั้นก็ไดนิ่งเสีย ลําดับนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะ 
จับบุคคลนั้นท่ีแขน ฉุดใหออกไปจากภายนอกซุมประตู ใสกลอนแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
ถึงท่ีประทับ คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคใหบุคคล 
นั้นออกไปแลว บริษัทบริสุทธ์ิแลว ขอพระผูมีพระภาคทรงแสดงปาติโมกขแกภิกษท้ัุงหลายเถิด  
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พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโมคคัลลานะ นาอัศจรรย ดกูรโมคคัลลานะ ไมเคยมีมาแลว  
โมฆบุรุษนี้อยูจนกระท่ังตองจับแขนฉุดออกไป ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุท้ังหลาย 
วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บัดนี้ ตั้งแตนี้ไป เราจักไมกระทําอุโบสถ แสดงปาติโมกข ตั้งแตนี้ไป  
เธอท้ังหลายน่ันแลพึงกระทําอุโบสถ แสดงปาติโมกข ดกูรภิกษุท้ังหลาย การท่ีตถาคตจะพึง 
กระทําอุโบสถแสดงปาติโมกข ในเม่ือบริษัทไมบริสุทธ์ินั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาส ฯ 
        [๑๑๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ในมหาสมุทร มีธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา ๘ ประการ 
นี้ ท่ีพวกอสูรเห็นแลวๆ พากนัยินดีอยูในมหาสมุทร ๘ประการเปนไฉน 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย มหาสมุทรลาดลุมลึกลงไปตามลําดับไมโกรกชันเหมือนเหว ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีมหาสมุทรลาดลุมลึกลงไปตามลําดับ ไมโกรกชันเหมือนเหว นี้เปนธรรม 
อันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา ประการท่ี ๑ มีอยูในมหาสมุทร ท่ีพวกอสูรเห็นแลวๆ พากนัยินด ี
อยูในมหาสมุทร ฯ 
        อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรเต็มเปยมอยูเสมอ ไมลนฝง ดูกรภกิษท้ัุงหลาย แมขอท่ี 
มหาสมุทรเต็มเปยมอยูเสมอ ไมลนฝงนี้ก็เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาประการท่ี ๒ ... ฯ 
        อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรยอมไมเกล่ือนกลนดวยซากศพเพราะคล่ืนยอมซัดเอาซาก 
ศพเขาหาฝงใหข้ึนบก ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมขอท่ีมหาสมุทรไมเกล่ือนกลนดวยซากศพ เพราะ 
คล่ืนยอมซัดเอาซากศพเขาหาฝงใหข้ึนบก นี้ก็เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา ประการท่ี ๓ ... ฯ 
        อีกประการหนึ่ง แมน้ําสายใหญๆ คือ แมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดีสรภู มหี แมน้ํา 
เหลานั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแลว ยอมละช่ือและโคตรเดิมหมด ถึงการนับวามหาสมุทรนั่นเอง 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมขอท่ีแมน้ําสายใหญๆ คือ แมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภ ูมหี  
แมน้ําเหลานั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแลว ยอมละช่ือและโคตรเดิมหมด ถึงการนับวามหาสมุทรนั่นเอง 
นี้ก็เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา ประการท่ี ๔ ... ฯ 
        อีกประการหนึ่ง แมน้ําทุกสายในโลกยอมไหลไปรวมลงในมหาสมุทรและสายฝนก ็
ตกลงสูมหาสมุทร มหาสมุทรก็มิไดปรากฏวาจะพรองหรือเต็มเพราะน้าํนั้นๆ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
แมขอท่ีแมน้ําทุกสายในโลกไหลไปรวมลงในมหาสมุทร และสายฝนกต็กลงสูมหาสมุทร แต 
มหาสมุทรก็มิไดปรากฏวาจะพรองหรือเต็มเพราะน้ํานั้นๆ นี้ก็เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมี 
มา ประการท่ี ๕ ... ฯ  
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        อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรมีรสเดียว คือ รสเค็ม ดูกรภิกษุท้ังหลายแมขอท่ีมหาสมุทร 
ท้ังหลายมีรสเดียว คือ รสเค็ม นี้ก็เปนธรรมอันนาอัศจรรยไมเคยมีมา ประการท่ี ๖ ... ฯ 
        อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนดิ ในมหาสมุทรนั้นมีรัตนะเหลานี้  
คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม แกวมรกต 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมขอท่ีมหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิด ... นี้ก็เปนธรรมอันนาอัศจรรย  
ไมเคยมีมาประการท่ี ๗ ... ฯ 
        อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรเปนท่ีพํานักอาศัยของส่ิงท่ีมีชีวิตใหญๆ ส่ิงมีชีวิตใหญๆ  
ในมหาสมุทรนั้น คือ ปลาติมิ ปลามิงคละ ปลาติมิติมิงคละพวกอสูร นาค คนธรรพ แมท่ี 
มีรางกายใหญประมาณรอยโยชน สองรอยโยชน สามรอยโยชน ส่ีรอยโยชน หารอยโยชน  
ก็มีอยู ดกูรภิกษุท้ังหลายแมขอท่ีมหาสมุทรเปนท่ีพํานักของส่ิงท่ีมีชีวิตใหญๆ ... นี้กเ็ปนธรรม 
อันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา ประการท่ี ๘ ท่ีพวกอสูรเหน็แลวๆ พากันยนิดีอยูในมหาสมุทร  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในมหาสมุทรมีธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา๘ ประการนี้แล ท่ีพวกอสูร 
เห็นแลวๆ พากันยนิดีอยูในมหาสมุทร ฯ 
        [๑๑๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ในธรรมวนิัยนี้ ก็มีธรรมอันนาอัศจรรยไมเคยมีมา ๘ ประการ  
ท่ีภิกษุท้ังหลายเหน็แลวๆ พากันยนิดีอยูในธรรมวินัยฉันนั้นเหมือนกนั ๘ ประการเปนไฉน 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ในธรรมวินัยนี้ มีการศึกษาไปตามลําดับ มีการกระทําไปตามลําดับ  
มีการปฏิบัติไปตามลําดับ มิใชวาจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยตรง เปรียบเหมือนมหาสมุทรลาดลุม 
ลึกไปตามลําดับ ไมโกรกชันเหมือนเหวฉะนั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ขอท่ีในธรรมวินยันี้มีการ 
ศึกษาไปตามลําดับ มีการกระทําไปตามลําดับ มีการปฏิบัติไปตามลําดับ มิใชวาจะมีการบรรลุ 
อรหัตผลโดยตรง นี้เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาประการท่ี ๑ ในธรรมวินัยนี้ ท่ีภิกษ ุ
ท้ังหลายเหน็แลวๆ พากันยินดีอยูในธรรมวินัยนี้ ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สาวกท้ังหลายของเรา ไมลวงสิกขาบทท่ีเราบัญญัติแลวแมเพราะเหตุ 
แหงชีวิต เปรียบเสมือนมหาสมุทรเต็มเปยมอยูเสมอ ไมลนฝง ฉะนั้น ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
แมขอท่ีสาวกท้ังหลายของเรา ไมลวงสิกขาบทท่ีเราบัญญัติแลว นี้กเ็ปนธรรมอันนาอัศจรรย ไม 
เคยมีมา ประการท่ี ๒ ... ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลผูทุศีล มีบาปธรรม มีความประพฤติไมสะอาดนารังเกียจ  
ปกปดกรรมช่ัว ไมใชสมณะปฏิญาณวาเปนสมณะ ไมใชผูประพฤติพรหมจรรยปฏิญาณวาประพฤติ  
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พรหมจรรย เสียใน ชุมดวยราคะเปนดุจหยากเยื่อ สงฆไมยอมอยูรวมกบับุคคลนั้น ประชุม 
กันยกวัตรเธอเสียทันที แมเขาจะนั่งอยูในทามกลางภิกษุสงฆ แตเขาก็ช่ือวาหางไกลจากสงฆ 
และสงฆก็หางไกลจากเขา เปรียบเหมือนมหาสมุทร ไมเกล่ือนกลนดวยซากศพเพราะคล่ืนยอม 
ซัดเอาซากศพในมหาสมุทรเขาหาฝง ใหข้ึนบก ฉะนั้น ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมขอท่ีบุคคลผูทุศีล 
มีบาปธรรม ... และสงฆก็หางไกลจากเขานีก้็เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาประการท่ี ๓ ... ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย วรรณะ ๔ จําพวก คือ กษัตริย พราหมณแพศย ศูทร ออก 
บวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลวยอมละช่ือและโคตรเดิม ถึงการนับวาพระ 
สมณศากยบุตรท้ังนั้น เปรียบเหมือนแมน้าํใหญๆ คือ แมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี  
แมน้ําเหลานั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแลว ยอมละช่ือและโคตรเดิมหมด ถึงการนับวามหาสมุทร 
นั่นเองฉะนั้น ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมขอท่ีวรรณะ ๔ จําพวก คือ กษัตริย พราหมณ... ถึง 
การนับวาพระสมณศากยบุตรท้ังนั้น นี้ก็เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา ประการท่ี ๔ ... ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย แมภกิษุเปนอันมากจะปรินพิพาน ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพ 
พานธาตุก็มิไดปรากฏวาพรองหรือเต็มดวยภิกษนุั้น เปรียบเหมือนแมน้าํทุกสายในโลก ยอมไหล 
ไปรวมลงในมหาสมุทร และสายฝนก็ตกลงสูมหาสมุทร มหาสมุทรก็ไมปรากฏวาพรองหรือเต็ม 
ฉะนั้น ดกูรภกิษุท้ังหลายแมขอท่ีภิกษุท้ังหลายจะปรินพิพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพ 
พานธาตุก็มิไดปรากฏวาพรองหรือเต็มดวยภิกษนุั้น นีเ้ปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา 
ประการท่ี ๕ ... ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรมวินัยนี้มีรสเดียว คือวิมุตติรส เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรสเดียว  
คือ รสเค็มฉะน้ัน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย แมขอธรรมวินัยนีมี้รสเดียว คือ วิมุตติรส นี้ก็เปนธรรม 
อันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา ประการท่ี ๖ ... ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรมวินัยนี้มีรัตนะมากมายหลายชนิด ในธรรมวินัยนั้นมีรัตนะเหลานี้  
คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรค 
มีองค ๘ เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิด ในมหาสมุทรนั้นมีรัตนะเหลานี้  
คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม แกว 
มรกต ฉะนั้นดกูรภิกษุท้ังหลาย แมขอท่ีธรรมวินัยนี้มีรัตนะมากมายหลายชนิด ... อริยมรรคมี 
องค ๘ นี้ก็เปนธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา ประการท่ี ๗ ... ฯ  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรมวินัยนี้เปนท่ีพํานักอาศัยส่ิงมีชีวิตใหญๆ ในธรรมวินัยนัน้ มีส่ิง 
ท่ีมีชีวิตใหญๆ เหลานี้ คือ พระโสดาบัน ทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล พระ 
สกทาคามี ทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล พระอนาคามี ทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจง 
ซ่ึงอนาคามิผล พระอรหันต ทานผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต เปรียบเหมือนมหาสมุทร 
เปนท่ีพํานกัอาศัยของส่ิงมีชีวติใหญๆ ในมหาสมุทรนั้นมีส่ิงท่ีมีชีวิตใหญๆ เหลานี้คือ ปลาติมิ  
ปลาติมิงคละ ปลาติมิติมิงคละ อสูร นาค คนธรรพ แมมีรางกายใหญประมาณรอยโยชน  
สองรอยโยชน สามรอยโยชน ส่ีรอยโยชนหารอยโยชนฉะนั้น ดูกรภกิษท้ัุงหลาย แมขอท่ี 
ธรรมวินัยนี้เปนท่ีพํานักอาศัยส่ิงท่ีมีชีวิตใหญๆ ... ทานผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต นีก้็เปน 
ธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา ประการท่ี ๘ ในธรรมวินัยนี้ ท่ีภกิษท้ัุงหลายเหน็แลวๆพา 
กันยนิดีอยูในธรรมวินัย ดกูรภิกษุท้ังหลาย ในธรรมวนิยันี้ มีธรรมอันนาอัศจรรย ไมเคยมีมา  
๘ ประการนีแ้ล ท่ีภิกษุท้ังหลายเห็นแลวๆ พากันยินดีอยูในธรรมวินยันี้ ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา 
        ฝน คือ กิเลสยอมร่ัวรดส่ิงท่ีปกปด ยอมไมร่ัวรดส่ิงท่ีเปดเพราะฉะนั้น  
        พึงเปดส่ิงท่ีปกปดไวเสีย ฝน คือ กิเลสยอมไมร่ัวรดส่ิงท่ีเปดนั้น 
        อยางนี้ ฯ 
         จบสูตรท่ี ๕ 
        ๖. โสณสูตร 
        [๑๑๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระมหากัจจานะอยู ณ ปวัฏฏบรรพต แควน 
กุรุรฆระ ในอวันตีชนบท กส็มัยนั้นแลอุบาสกช่ือโสณโกฏิกัณณะ เปนอุปฏฐากของทานพระ 
มหากัจจานะ คร้ังนั้นแลอุบาสกช่ือโสณโกฏิกัณณะ หลีกเรนอยูในท่ีลับ ไดเกดิความปริวิตก 
แหงใจอยางนีว้า พระคุณเจามหากัจจานะยอมแสดงธรรมดวยอาการใดๆ ธรรมนั้นยอมปรากฏ  
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แกเราผูพิจารณาอยูดวยอาการนั้นๆ อยางนี้วา บุคคลผูครองเรือน จะประพฤติพรหมจรรยให 
บริสุทธ์ิบริบูรณโดยสวนเดยีวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงายผิฉะนั้นเราพึงปลงผมและหนวดนุงหม 
ผากาสายะออกบวชเปนบรรพชิตเถิด ลําดบันั้นแล อุบาสกโสณโกฏิกัณณะเขาไปหาทานพระ 
มหากัจจานะถึงท่ีอยู อภวิาทแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกลาวกะทานพระมหา 
กัจจานะวาขาแตทานผูเจริญ ขอโอกาส กระผมหลีกเรนอยูในท่ีลับ ไดเกิดปริวิตกแหงใจ 
อยางนี้วา พระคุณเจามหากัจจานะยอมแสดงธรรมดวยอาการใดๆ ธรรมนั้นยอมปรากฏแกเราผู 
พิจารณาอยูดวยอาการนั้นๆ อยางนี้วา บุคคลผูอยูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธ์ิ 
บริบูรณโดยสวนเดยีวดุจสังข ไมใชทําไดงายผิฉะนั้น เราพึงปลงผมและหนวดนุงหมผากาสายะ 
ออกบวชเปนบรรพชิตเถิดขาแตทานผูเจริญ ขอพระคุณเจามหากจัจานะโปรดใหกระผมบวชเถิด ฯ 
        [๑๒๐] เม่ืออุบาสกโสณโกฏิกณัณะกลาวอยางนี้แลว ทานพระมหากัจจานะไดกลาวกะ 
อุบาสกโสณโกฏิกัณณะวา ดูกรโสณะ พรหมจรรยมีภัตหนเดยีว มีการนอนผูเดียวตลอดชีวิต  
ทําไดยากนัก ดูกรโสณะ เชิญทานเปนคฤหัสถอยูในเรือนนั้นแล จงหมั่นประกอบพรหมจรรย 
อันมีภัตหนเดยีว นอนผูเดยีว เปนคําส่ังสอนของพระพุทธเจาท้ังหลายเถิด คร้ังนั้นแล การ 
ปรารภเพื่อจะบวชของอุบาสกโสณโกฏิกัณณะไดระงับไป แมคร้ังท่ี ๒ ... การปรารภเพ่ือจะบวช 
ของอุบาสกโสณโกฏิกัณณะก็ไดระงับไป แมคร้ังท่ี ๓ อุบาสกโสณโกฏิกัณณะหลีกเรนอยูในท่ี 
ลับ เกิดความปริวิตกแหงใจอยางนี้วา พระคุณเจามหากัจจานะยอมแสดงธรรมดวยอาการใดๆ  
ธรรมนั้นยอมปรากฏแกเราผูพิจารณาอยูดวยอาการนั้นๆ อยางนี้วา บุคคลผูอยูครองเรือน จะ 
ประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธ์ิบริบูรณโดยสวนเดียวดจุสังขขัด ไมใชทําไดงาย ผิฉะนั้น เรา 
พึงปลงผมและหนวดนุงหมผากาสายะออกบวชเปนบรรพชิตเถิด แมคร้ังท่ี ๓อุบาสกโสณโกฏิ 
กัณณะก็ไดเขาไปหาทานพระมหากจัจานะถึงท่ีอยู อภิวาทแลวนั่งณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ัน 
แลวไดกลาวกะทานพระมหากัจจานะวา ขาแตทานผูเจริญ กระผมหลีกเรนอยูในท่ีลับ ไดเกดิ 
ความปริวิตกแหงใจอยางนีว้าพระคุณเจามหากัจจานะยอมแสดงธรรมดวยอาการใดๆ ธรรมนั้น 
ยอมปรากฏแกเราผูพิจารณาอยูดวยอาการนั้นๆ อยางนีว้า บุคคลผูอยูครองเรือน จะประพฤติ 
พรหมจรรยบริสุทธ์ิบริบูรณโดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ผิฉะนั้นเราพึงปลงผมและ 
หนวดนุงหมผากาสายะออกบวชเปนบรรพชิตเถิด ขาแตทานผูเจริญ ขอพระคุณเจามหากัจจานะ 
โปรดใหกระผมบวชเถิด ลําดบันั้นแลทานพระมหากจัจานะใหอุบาสกโสณโกฏิกัณณะบวชแลว ฯ  
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        [๑๒๑] กโ็ดยสมัยนัน้ อวันตีทักขิณาบถมีภิกษุนอย คร้ังนั้นแล ทานพระมหากัจจานะ 
ใหประชุมพระภกิษุสงฆทศวรรคแตบาน และนิคมเปนตนนั้นโดยยากลําบาก โดยลวงไปสามป 
จึงใหทานพระโสณะอุปสมบทได คร้ังนั้นแลทานพระโสณะอยูจําพรรษาแลว หลีกออกเรนอยู 
ในท่ีลับ เกิดความปริวิตกแหงใจอยางนีว้า เราไมไดเฝาพระผูมีพระภาคพระองคนั้นเฉพาะพระ 
พักตร แตเราไดฟงเทานัน้วา พระผูมีพระภาคพระองคนั้น พระองคเปนเชนนี้ๆ ถาวาพระ 
อุปชฌายะพึงอนุญาตเราไซร เราพึงไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
ลําดับนั้นแล เปนเวลาเย็น ทานพระโสณะออกจากท่ีเรน เขาไปหาพระมหากัจจานะถึงท่ีอยู  
อภิวาทแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกลาวกะทานพระมหากัจจานะวา ขาแตทาน 
ผูเจริญ ขอโอกาส เม่ือกระผมหลีกออกเรนอยูในท่ีลับ ไดเกิดความปริวติกแหงใจอยางนี้วา 
เราไมไดเฝาพระผูมีพระภาคพระองคนั้นเฉพาะพระพักตร แตเราไดฟงเทานั้นวา พระผูมีพระภาค 
พระองคนั้นพระองคเปนเชนนี้ๆ ถาวาพระอุปชฌายะพงึอนุญาตเราไซร เราพึงไปเฝาพระผูมีพระ 
ภาคอรหัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ฯ 
        ทานพระมหากัจจานะกลาววา ดีละๆ โสณะ ทานจงไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหนัตสัม 
มาสัมพุทธเจาพระองคนั้นเถิด ทานจักไดเฝาพระผูมีพระภาคพระองคนัน้ ผูนาเล่ือมใส ควร 
เล่ือมใส มีอินทรียสงบ มีพระทัยสงบผูถึงความสงบและความฝกอันสูงสุด ผูฝกแลว ผูคุม 
ครองแลว มีอินทรียสํารวมแลวผูประเสริฐ คร้ันแลว ทานจงถวายบังคมพระบาทของพระผูมี 
พระภาคดวยเศียรเกลาตามคําของเรา จงทูลถามถึงความเปนผูมีอาพาธนอย พระโรคเบาบาง  
กระปร้ีกระเปรา ทรงมีกําลัง ทรงอยูสําราญเถิด ฯ 
        ทานพระโสณะช่ืนชมยนิดีภาษิตของทานพระมหากัจจานะแลว ลุกจากอาสนะ อภิวาท 
ทานพระมหากัจจานะ กระทําประทักษณิ เก็บเสนาสนะแลว ถือบาตรและจวีรหลีกจาริกไปทาง 
พระนครสาวตัถี เม่ือเท่ียวจาริกไปโดยลําดับ ไดถึงพระนครสาวัตถีแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขาง 
หนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระมหากัจจานะอุปชฌายะของขาพระ 
องคถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา และทูลถามถึงความเปนผูมีพระอา 
พาธนอย พระโรคเบาบาง กระปร้ีกระเปรา ทรงมีกําลัง ทรงอยูสําราญพระเจาขา พระผูมีพระ 
ภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอพึงอดทนไดหรือ พึงใหเปนไปไดหรือ เธอมาส้ินหนทางไกลดวย  
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ความไมลําบากหรือ และเธอไมลําบากดวยบิณฑบาตหรือ ทานพระโสณะกราบทูลวา ขาแต 
พระผูมีพระภาค ขาพระองคพึงอดทนได พึงใหเปนไปได ขาพระองคมาส้ินหนทางไกลดวยความ 
ไมลําบากและขาพระองคไมลําบากดวยบิณฑบาตพระเจาขา ฯ 
        [๑๒๒] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสส่ังทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เธอจง 
ปูลาดเสนาสนะสําหรับภกิษผูุอาคันตุกะนี้เถิด ลําดับนั้น ทานพระอานนทดําริวา พระผูมีพระภาค 
ตรัสส่ังใชเราวา ดูกรอานนท เธอจงปูลาดเสนาสนะสําหรับภิกษุอาคันตุกะนี้เถิด ดังนี้ เพื่อภิกษ ุ
ใด พระผูมีพระภาคทรงปรารถนาจะประทับอยูในวิหารเดียวกันกับภกิษุนั้น พระผูมีพระภาคทรง 
ปรารถนาจะประทับอยูในวหิารเดียวกับทานพระโสณะ ทานพระอานนทไดปูลาดเสนาสนะสําหรับ 
ทานพระโสณะในวิหารที่พระผูมีพระภาคประทับอยู คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงยับยั้งดวย 
การบรรทมในอัพโภกาสส้ินราตรีเปนอันมาก ทรงลางพระบาทแลว เสด็จเขาไปสูพระวหิาร แม 
ทานพระโสณะก็ยับยั้งดวยการนอนในอัพโภกาสส้ินราตรีเปนอันมาก ลางเทาแลวเขาไปสูพระ 
วิหาร คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงลุกข้ึนในเวลาใกลรุงแหงราตรี รับส่ังกะทานพระโสณะวา 
ดูกรภกิษุการกลาวธรรมจงแจมแจงกะเธอเถิด ทานพระโสณะทูลรับพระผูมีพระภาคแลวได 
กลาวพระสูตรท้ังหมด ๑๖ สูตร จัดเปนวรรค ๘ วรรค ดวยสรภัญญะ ลําดับนั้น ในเวลาจบ 
สรภัญญะของทานพระโสณะ พระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาวาดีละๆ ภิกษุ พระสูตร ๑๖ สูตร 
จัดเปนวรรค ๘ วรรค เธอเรียนดแีลว กระทําไวในใจดีแลว จําทรงไวดแีลว เธอเปนผูประกอบ 
ดวยวาจาไพเราะ ไมมีโทษสามารถเพ่ือจะยงัเนื้อความใหแจมแจง ดูกรภิกษุ เธอมีพรรษาเทาไร 
ทานพระโสณะกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคมีพรรษาหนึ่ง ฯ 
        พ. เธอไดทําชาอยูอยางนี้เพื่ออะไร ฯ 
        โส. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดเห็นโทษในกามท้ังหลายโดยกาลนาน ท้ัง 
ฆราวาสก็คับแคบ มีกิจมาก มีกรณียมาก พระเจาขา ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา 
        พระอริยเจายอมไมยินดใีนบาป ทานผูสะอาดยอมไมยินดใีนบาป  
        เพราะไดเห็นโทษในโลก เพราะไดรูธรรมอันไมมีอุปธิ ฯ 
         จบสูตรท่ี ๖  
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        ๗. กังขาเรวตสูตร 
        [๑๒๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระกังขาเรวตะนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง  
พิจารณากงัขาวิตรณวิสุทธิของตนอยูในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นทาน 
พระกังขาเรวตะผูนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรงพิจารณากังขาวติรณวิสุทธิของตนอยูในท่ีไมไกล ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้น 
วา 
        ความสงสัยอยางหนึ่งอยางใดในอัตภาพนี้หรือในอัตภาพอ่ืนในความรู 
        ของตน หรือในความรูของผูอ่ืน บุคคลผูเพงพินิจ มีความเพยีร  
        ประพฤติพรหมจรรยอยู ยอมละความสงสัยเหลานั้นไดท้ังหมด ฯ 
         จบสูตรท่ี ๗ 
        ๘. อานันทสูตร 
        [๑๒๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั กลันทกนิวาปสถาน ใกล 
พระนครราชคฤห ก็สมัยนั้นแล ในวนัอุโบสถเวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลว ถือบาตรและ 
จีวร เขาไปบิณฑบาตยงัพระนครราชคฤห พระเทวทัตตไดเหน็ทานพระอานนทกาํลังเท่ียวบิณฑบาต 
อยูในพระนครราชคฤห จึงเขาไปหาทานพระอานนท แลวไดกลาวกะทานพระอานนทวา ดกูร 
อาวุโสอานนทบัดนี้ ผมจักกระทําอุโบสถและสังฆกรรมแยกจากพระผูมีพระภาค แยกจากภิกษ ุ
สงฆ ตั้งแตวันนี้เปนตนไป คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทเท่ียวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห  
กลับจากบิณฑบาตในภายหลังภัตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง  
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประ 
ทานพระวโรกาส เวลาเชาขาพระองคนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครราชคฤห   
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พระเทวทัตตไดเห็นขาพระองคกําลังเท่ียวบิณฑบาตอยูในพระนครราชคฤห จึงเขาไปหาขาพระองค  
คร้ันแลวไดกลาวกะขาพระองควา ดูกรอาวุโสอานนท บัดนี้ ผมจักกระทําอุโบสถและสังฆกรรม 
แยกจากพระผูมีพระภาค แยกจากภิกษุสงฆ ตั้งแตวนันี้เปนตนไป ขาแตพระองคผูเจริญ วันนี้  
พระเทวทัตตจกัทําลายสงฆ จักกระทําอุโบสถและสังฆกรรม ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้น 
วา 
        ความดีคนดีทําไดงาย ความดีคนช่ัวทําไดยาก ความช่ัวคนช่ัวทําไดงาย  
        ความช่ัวพระอริยเจาท้ังหลายทําไดยาก ฯ 
         จบสูตรท่ี ๘ 
        ๙. สัททายมานสูตร 
        [๑๒๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทกับภิกษุสงฆหมูใหญ ก็สมัยนั้น 
แล มาณพมากดวยกันเปลงเสียงอ้ืออึงผานไปในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคไดทรง 
เห็นมาณพมากดวยกนัเปลงเสียงอ้ืออึงผานไปในท่ีไมไกล ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้น 
วา 
        ชนท้ังหลายผูมีสติหลงลืม อวดอางวาเปนบัณฑติ พดูตามอารมณ  
        (พูดเท็จ) พูดยืดยาวตามปรารถนา ยอมไมรูสึกถึงเหตุท่ีตนพูดชักนาํ 
        ผูอ่ืนนั้น ฯ 
         จบสูตรท่ี ๙  
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        ๑๐. จูฬปนถกสูตร 
        [๑๒๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล ทานพระจฬูปนถกะนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง  
ดํารงสติไวจําเพาะหนา ในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาคพระผูมีพระภาคไดทรงเห็นทานพระจูฬปนถกะ 
นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวจําเพาะหนา ในท่ีไมไกล ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้น 
วา 
        ภิกษุมีกายต้ังม่ันแลว มีใจตั้งม่ันแลว ยืนอยูก็ดี นั่งอยูก็ดนีอนอยูกด็ี  
        ควบคุมสตินี้ไวอยู เธอพึงไดคุณวิเศษท้ังเบ้ืองตนและเบ้ืองปลาย คร้ัน 
        ไดคุณวิเศษท้ังเบ้ืองตนและเบ้ืองปลายแลว พึงถึงสถานท่ีเปนท่ีไมเห็น 
        แหงมัจจรุาช ฯ 
        จบสูตรท่ี ๑๐ 
        จบโสณเถรวรรคท่ี ๕ 
        ____________ 
        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
        ๑. ราชสูตร                                 ๒. อัปปายุกาสูตร  
        ๓. สุปปพุทธกุฏฐิสูตร                ๔. กุมารกสูตร  
        ๕. อุโปสถสูตร                         ๖. โสณสูตร  
        ๗. กังขาเรวตสูตร                ๘. อานันทสูตร  
        ๙. สัททายมานสูตร                 ๑๐. จูฬปนถกสูตร ฯ  
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        อุทาน ชัจจันธวรรคท่ี ๖ 
        ๑. อายุสมโอสัชชนสูตร 
        [๑๒๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กุฏาคารศาลาปามหาวัน ใกลพระนครเวสาลี  
คร้ังนั้นแล เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจวีรเสด็จเขาไปบิณฑบาต 
ยังพระนครเวสาลี คร้ันเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังพระนครเวสาลี กลับจากบิณฑบาตในภายหลัง 
ภัตแลว ตรัสเรียกทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เธอจงถือผานิสีทนะ เราจักเขาไปยัง 
ปาวาลเจดยี เพือ่พักกลางวนัทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว ถือผานิสีทนะติดตาม 
พระผูมีพระภาคไปขางหลังๆ ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดเสด็จเขาไปยงัปาวาลเจดยีประทับนั่ง 
บนอาสนะท่ีทานพระอานนทจัดถวาย คร้ันแลว ไดตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท  
พระนครเวสาลีนาร่ืนรมย อุเทนเจดียนาร่ืนรมยโคตมกเจดียนาร่ืนรมย สัตตัมพเจดยีนาร่ืนรมย  
พหุปุตตเจดียนาร่ืนรมยสารันทเจดยีนาร่ืนรมย ปาวาลเจดียนาร่ืนรมย ดูกรอานนท อิทธิบาท 
๔ ประการ ทานผูใดผูหนึ่งไดเจริญแลว ทําใหมากแลว กระทําใหเปนดจุยานใหเปนท่ีตั้ง  
ม่ันคงแลว ส่ังสมแลว ปรารภดีแลว ทานผูนั้นหวังอยู พึงดํารงอยูไดตลอดกัปหนึ่งหรือเกินกวากัป  
ดูกรอานนท อิทธิบาท ๔ ประการ ตถาคตไดเจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยาน  
ใหเปนท่ีตั้ง ม่ันคงแลว ส่ังสมแลว ปรารภดีแลว ตถาคตหวังอยู พึงดํารงอยูไดตลอดกัปหรือ 
เกินกวากัป ฯ 
        [๑๒๘] เม่ือพระผูมีพระภาคทรงกระทํานิมิตอันแจงชัด กระทําโอภาสอันแจงชัดถึงอยางนี ้
ทานพระอานนทก็ไมสามารถจะรู ไมทูลวิงวอนพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมี 
พระภาคทรงดาํรงอยูตลอดกปัเถิด ขอพระสุคตทรงดํารงอยูตลอดกัปเถิด เพื่อเกื้อกูลแกชนเปน 
อันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพือ่อนุเคราะหสัตวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล 
เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เพราะถูกมารเขาดลจิต ฯ 
        แมคร้ังท่ี ๒ ...  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-อิตอวุตตก-สุตตนิบาต - หนาท่ี 120 
        แมคร้ังท่ี ๓ พระผูมีพระภาคก็ไดตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนทพระนคร 
เวสาลีนาร่ืนรมย อุเทนเจดียนาร่ืนรมย โคตมกเจดียนาร่ืนรมย สัตตัมพเจดยีนาร่ืนรมย  
พหุปุตตเจดียนาร่ืนรมย สารันทเจดยีนาร่ืนรมย ปาวาลเจดียนาร่ืนรมย ดูกรอานนท อิทธิบาท 
๔ ประการ ทานผูใดผูหนึ่งไดเจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยาน ใหเปนท่ีตั้ง  
ม่ันคงแลว ส่ังสมแลว ปรารภดีแลวทานผูนั้นหวังอยู พึงดํารงอยูไดตลอดกัปหรือเกนิกวากัป 
ดูกรอานนท อิทธิบาท๔ ประการ ตถาคตไดเจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยาน  
ใหเปนท่ีตั้ง ม่ันคงแลว ส่ังสมแลว ปรารภแลว ตถาคตหวังอยู พึงดํารงอยูไดตลอดกปัหรือ 
เกินกวากัปเม่ือพระผูมีพระภาคทรงกระทํานิมิตอันแจงชัด กระทําโอภาสอันแจงชัดถึงอยางนี ้
ทานพระอานนทก็ไมสามารถจะรู ไมทูลวิงวอนพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ  
ขอพระผูมีพระภาคทรงดํารงอยูตลอดกัปเถิด ขอพระสุคตทรงดํารงอยูตลอดกัปเถิด เพื่อเกื้อกูล 
แกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหแกสัตวโลก เพื่อประโยชน  
เพื่อเกื้อกูล เพือ่ความสุขแกเทวดาและมนษุยท้ังหลาย เพราะถูกมารเขาดลจิต ฯ 
        [๑๒๙] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระอานนทวา ดกูรอานนท เธอจงไปเถิด 
เธอสําคัญกาลอันควรในบัดนี้เถิด ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว ลุกจากอาสนะ 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลว นั่งอยูท่ีโคนตนไมตนหนึ่งในท่ีไมไกลพระผูมี 
พระภาค ฯ 
        [๑๓๐] ลําดับนั้นแล เม่ือทานพระอานนทหลีกไปแลวไมนาน มารผูมีบาปเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานเถิด ขอพระสุคตเจา 
เสด็จปรินิพพานเถิด บัดนี้ เปนกาลควรปรินิพพานของพระผูมีพระภาค ขาแตพระองคผูเจริญ  
ก็พระผูมีพระภาคตรัสพระดํารัสนี้ไววา ดกูรมารผูมีบาป ภิกษุผูเปนสาวกของเรา จกัยังเปนผู 
ไมฉลาดไมไดรับแนะนํา ไมถึงความแกลวกลา ยังไมใครความเกษมจากโยคะ ยังไมเปน 
พหูสูต ไมทรงธรรม ไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไมปฏิบัติชอบ ไมประพฤติตามธรรม  
ไมเรียนอาจริยวาทของตนแลว บอก แสดง บัญญัติแตงต้ัง เปดเผย จําแนก กระทําใหงาย 
แสดงธรรมปาฏิหาริยย่ํายีดวยดีซ่ึงปรัปปวาทท่ีเกิดข้ึนแลวโดยชอบธรรมไมไดเพยีงใด เราจักยังไม 
ปรินิพพานเพยีงนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บัดนี้ ภิกษุสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูฉลาด  
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ไดรับแนะนําแลว ถึงความเปนผูแกลวกลาแลว ใครความเกษมจากโยคะ เปนพหูสูต ทรงธรรม 
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรมเรียนอาจริยวาทของตนแลว บอก 
แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนกกระทําใหงาย ยอมแสดงธรรมมีปาฏิหาริยย่ําย ี
ดวยดีซ่ึงปรัปปวาทท่ีเกดิข้ึนแลวโดยชอบธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาค 
เสด็จปรินิพพานเถิดขอพระสุคตเจาเสด็จปรินิพพานเถิด บัดนี้เปนกาลควรปรินิพพานของ 
พระผูมีพระภาค ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคตรัสพระดํารัสนี้ไววา ดูกรมารผูมีบาป  
ภิกษณุีสาวกิาของเรา ... อุบาสกสาวกของเรา ... อุบาสิกาสาวิกาของเราจักยังเปนผูไมฉลาด 
ไมไดรับแนะนําดีแลว ยังไมถึงความแกลวกลา ยังไมใครความเกษมจากโยคะ ไมทรงธรรม  
ไมเปนพหูสูต ยังไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไมปฏิบัติชอบ ยังไมประพฤติตามธรรม ไมเรียน 
อาจริยวาทของตนแลวบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก จกักระทําใหงาย  
แสดงธรรมมีปาฏิหาริยย่ํายดีวยดี ซ่ึงปรัปปวาทท่ีบังเกดิข้ึนแลวโดยชอบธรรม ไมไดเพียงใด 
เราจักยังไมปรินิพพานเพียงนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บัดนี้ อุบาสิกาสาวิกาของพระผูมี 
พระภาค เปนผูฉลาด ไดรับแนะนําดแีลว ถึงความแกลวกลา ใครความเกษมจากโยคะ 
ทรงธรรม เปนพหูสูต ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรม เรียน 
อาจริยวาทของตนแลว บอก แสดงบัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ยอมกระทําใหงาย  
แสดงธรรมมีปาฏิหาริยย่ํายดีวยดีซ่ึงปรัปปวาทท่ีเกดิข้ึนแลวโดยชอบธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ  
บัดนี้ขอพระผูมีพระภาคเสดจ็ปรินิพพานเถิด ขอพระสุคตเจาเสด็จปรินพิพานเถิดบัดนี้เปนกาล 
ควรปรินิพพานของพระผูมีพระภาค ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคตรัสพระดํารัสนี้ไววา  
ดูกรมารผูมีบาป พรหมจรรยของเรานี้จักยังไมเจริญ แพรหลาย กวางขวาง คนสวนมากยังไมรู 
ท่ัวถึง ยังไมแนนหนา เทวดาและมนุษยท้ังหลายยังไมประกาศดแีลว เพียงใด เราจักไม 
ปรินิพพานเพยีงนั้นบัดนี้ พรหมจรรยของพระผูมีพระภาคเจริญแพรหลาย กวางขวาง คนสวน 
มากรูท่ัวถึง แนนหนา เทวดาและมนุษยท้ังหลายประกาศดีแลว ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้  
ขอพระผูมีพระภาคเสดจ็ปรินิพพานเถิด ขอพระสุคตเจาเสด็จปรินิพพานเถิด บัดนี้เปนกาล 
ควรปรินิพพานของพระผูมีพระภาค ฯ 
        [๑๓๑] เม่ือมารกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะมารผูมีบาปนั้นวา ดูกร 
มารผูมีบาป ทานจงเปนผูขวนขวายนอยเถิด ไมนานนักตถาคตจักปรินพิพาน แตนี้ลวงไป  
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๓ เดือน ตถาคตจักปรินิพพาน คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคมีพระสติสัมปชัญญะทรงปลงอายุ 
สังขาร ณ ปาวาลเจดีย ก็เม่ือพระผูมีพระภาคทรงปลงอายุสังขารแลว แผนดินใหญหวัน่ไหว  
นาพึงกลัว โลมชาติชูชัน และกลองทิพยกบั็นลือล่ัน ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลวไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลา 
นั้นวา 
        มุนีไดปลงเคร่ืองปรุงแตงภพอันเปนเหตุสมภพท้ังท่ีช่ังไดและช่ังไมได  
        ยินดแีลวในภายใน มีจติต้ังม่ัน ไดทําลายกิเลสท่ีเกิดในตนเหมือนทหาร 
        ทําลายเกราะ ฉะนั้น ฯ 
         จบสูตรท่ี ๑ 
        ๒. ปฏิสัลลานสูตร 
        [๑๓๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปุพพารามปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดา  
ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ในเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากท่ีเรน ประทับ 
นั่งอยูภายนอกซุมประตู ลําดับนั้นแลพระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
ประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ก็สมัยนั้น  
ชฎิล ๗คน นิครนถ ๗ คน อเจลก ๗ คน เอกสาฎก ๗ คน และปริพาชก ๗ คนมีขน 
รักแรและเล็บงอกยาว หาบบริขารหลายอยาง เดินผานไปในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค พระเจา 
ปเสนทิโกศลไดทอดพระเนตรเห็นชฎิล ๗ คน นิครนถ ๗คน อเจลก ๗ คน เอกสาฎก ๗  
คน และปริพาชก ๗ คนเหลานั้น ผูมีขนรักแรและเล็บงอกยาว หาบบริขารหลายอยาง 
เดินผานไปในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค คร้ันแลวทรงลุกจากอาสนะ ทรงกระทําผาหมเฉวียงบา 
ขางหนึ่งแลวทรงคุกพระชานมุณฑลเบ้ืองขวาลงท่ีแผนดนิ ทรงประนมอัญชลีไปทางท่ีชฎิล ๗คน  
นิครนถ ๗ คน อเจลก ๗ คน เอกสาฎก ๗ คน และปริพาชก ๗ คนแลวทรงประกาศ 
พระนาม ๓ คร้ังวา ขาแตทานผูเจริญท้ังหลาย ขาพเจาคือ พระเจาปเสนทิโกศล ขาแตทาน  
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ผูเจริญท้ังหลาย ขาพเจาคือพระเจาปเสนทิโกศล ขาแตทานผูเจริญท้ังหลาย ขาพเจาคือพระเจา 
ปเสนทิโกศล ลําดับนั้นแล เม่ือชฎิล ๗คน นิครนถ ๗ คน อเจลก ๗ คน เอกสาฎก ๗ คน  
และปริพาชก ๗ คนเหลานั้นหลีกไปแลวไมนาน พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคถึงท่ีประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ทานเหลานั้น เปนคนหนึ่ง 
ในจํานวนพระอรหันตหรือในจํานวนทานผูบรรลุอรหัตตมรรคในโลก ฯ 
        [๑๓๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรเปนคฤหัสถบริโภคกาม  
ทรงครองฆราวาสอันคับค่ังดวยพระโอรสและพระมเหสีอยู ทรงใชสอยผาแควนกาสีและจันทนอยู  
ทรงทัดทรงดอกไม ของหอม และเคร่ืองประเทืองผิวอยู ทรงยินดีเงินและทองอยู ยากท่ีจะทรง 
ทราบไดวา ทานเหลานี้เปนพระอรหันต หรือวาทานเหลานี้บรรลุอรหัตตมรรค ฯ 
        ๑. ดูกรมหาบพิตร ศีล พึงทราบไดดวยการอยูรวมกนั และศีลนั้นแลพึงทราบไดโดย 
กาลนาน ไมใชโดยกาลนิดหนอย เม่ือมนสิการพึงทราบได ไมมนสิการไมพึงทราบ ผูมีปญญา 
พึงทราบได ผูมีปญญาทรามไมพึงทราบ ฯ 
        ๒. ความเปนผูสะอาด พึงทราบไดดวยการปราศรัย และความเปนผูสะอาดน้ันแล 
พึงทราบไดโดยกาลนาน ไมใชโดยกาลนิดหนอย มนสิการพึงทราบได ไมมนสิการไมพึงทราบ  
ผูมีปญญาพึงทราบได ผูมีปญญาทรามไมพึงทราบ ฯ 
        ๓. กําลังใจ พึงทราบไดในเพราะอันตราย และกําลังใจนั้นแลพึงทราบไดโดยกาลนาน  
ไมใชโดยการนิดหนอย มนสิการพึงทราบได ไมมนสิการไมพึงทราบ ผูมีปญญาพึงทราบได  
ผูมีปญญาทรามไมพึงทราบ ฯ 
        ๔. ปญญา พึงทราบไดดวยการสนทนา ก็ปญญานัน้แลพึงทราบไดโดยกาลนาน ไมใช 
โดยการนดิหนอย มนสิการพึงทราบได ไมมนสิการไมพึงทราบผูมีปญญาพึงทราบได ผูมีปญญา 
ทรามไมพึงทราบ ฯ 
        [๑๓๔] ป. ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระองคผูเจริญไมเคยมีมา  
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระดํารัสนี้วา ดกูรมหาบพิตร มหาบพิตรเปนคฤหัสถบริโภคกาม ทรง 
ครองฆราวาสอันคับค่ังดวยพระโอรสและพระมเหสีอยู ทรงใชสอยผาแควนกาสีและจันทนอยู  
ทรงทัดทรงดอกไม ของหอม และเคร่ืองประเทืองผิวอยู ทรงยินดีเงินและทองอยู ยากท่ีจะรู 
ไดวา ทานเหลานั้นเปนพระอรหันต หรือวาทานเหลานี้บรรลุอรหัตตมรรค ดูกรมหาบพิตร  
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ศีล พึงทราบไดดวยการอยูรวมกัน และศีลนั้นแลพึงทราบไดโดยกาลนาน ไมใชโดยกาล 
นิดหนอย มนสิการพึงทราบได ไมมนสิการไมพึงทราบ ผูมีปญญาพึงทราบได ผูมีปญญาทราม 
ไมพึงทราบ ความเปนผูสะอาด พึงทราบไดดวยการปราศรัยและความเปนผูสะอาดน้ันแล 
พึงทราบไดโดยกาลนาน ไมใชโดยกาลนิดหนอยมนสิการพึงทราบได ไมมนสิการไมพึงทราบ 
ผูมีปญญาพึงทราบได ผูมีปญญาทรามไมพึงทราบ กําลังใจ พึงทราบไดในเพราะอันตราย และ 
กําลังใจนัน้แลพึงทราบไดโดยกาลนาน ไมใชโดยกาลนิดหนอย มนสิการพึงทราบได ไมมนสิการ 
ไมพึงทราบ ผูมีปญญาพึงทราบได ผูมีปญญาทรามไมพึงทราบ ปญญาพึงทราบไดดวยการสนทนา 
และปญญานั้นแลพึงทราบไดโดยกาลนาน ไมใชโดยนิดหนอยมนสิการพึงทราบได ไม 
มนสิการไมพงึทราบ ผูมีปญญาพึงทราบได ผูมีปญญาทรามไมพึงทราบ ขาแตพระองคผูเจริญ  
พวกราชบุรุษปลอมตัวเปนนักบวชเท่ียวสอดแนมของหมอมฉันเหลานี้ ตรวจตราชนบทแลวกลับมา  
พวกเขาตรวจตรากอน หมอมฉันจักตรวจตราภายหลัง ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ พวกเขา 
ลอยธุลีและมลทินแลว อาบดีแลว ไลทาดแีลว ปลงผมและหนวดแลว นุงผาขาวผูอ่ิมเอิบ 
พร่ังพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรอตนอยู ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลา 
นั้นวา 
        บรรพชิตไมควรพยายามในบาปกรรมท่ัวไป ไมควรเปนคนใชของผูอ่ืน  
        ไมควรอาศัยผูอ่ืนเปนอยู ไมควรแสดงธรรมเพ่ือประโยชนแตทรัพยนั้นๆ ฯ 
         จบสูตรท่ี ๒ 
        ๓. อาหุสูตร 
        [๑๓๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับนั่งทรงพิจารณาอกศุลบาป 
ธรรมเปนอันมากท่ีพระองคทรงละไดแลว และกุศลธรรมเปนอันมากท่ีถึงความเจริญบริบูรณ ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบอกุศลบาปธรรมเปนอันมากท่ีพระองคทรงละได 
แลว และกุศลธรรมเปนอันมากท่ีถึงความเจริญบริบูรณ จึงทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานัน้วา  
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        ส่ิงท้ังปวงไดมีแลวในกาลกอน ไมมีแลวในกาลนัน้ ส่ิงท้ังปวงไมมี 
        แลวในกาลกอน ไดมีแลวในกาลนัน้ ไมมีแลวจกัไมมี และยอมไมมี 
        ในบัดนี้ ฯ 
         จบสูตรท่ี ๓ 
        ๔. กริสูตรท่ี ๑ 
        [๑๓๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล สมณะ พราหมณปริพาชกมากดวยกนั ผูมีลัทธิ 
ตางๆ กัน มีทิฐิตางกัน มีความพอใจตางกนั มีความชอบใจตางกนั อาศัยทิฐินิสัยตางกนั  
อาศัยอยูในพระนครสาวัตถี สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้า 
        ๑. โลกเท่ียง นี้แหละจริง อ่ืนเปลา ฯ 
        สวนสมณพราหมณอีกพวกหน่ึงมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้า 
        ๒. โลกไมเท่ียง นีแ้หละจริง อ่ืนเปลา ฯ 
        สมณพราหมณพวกหนึง่มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้า 
        ๓. โลกมีท่ีสุด ... 
        ๔. โลกไมมีท่ีสุด ... 
        ๕. ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ... 
        ๖. ชีพเปนอ่ืน สรีระก็เปนอ่ืน ... 
        ๗. สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเปนอีก ... 
        ๘. สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมไมเปนอีก ... 
        ๙. สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี นีแ้หละจริง  
        อ่ืนเปลา ฯ 
        สมณพราหมณพวกหนึง่มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้า  
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        ๑๐. สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกกห็ามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได  
        นี้แหละจริง อ่ืนเปลา ฯ 
        สมณพราหมณเหลานั้นเกิดบาดหมางกัน ทะเลาะกัน วิวาทกัน ท่ิมแทงกันและกัน 
ดวยหอกคือปากวา ธรรมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมเปน 
เชนนี้ ฯ 
        [๑๓๗] คร้ังนั้นเปนเวลาเชา ภิกษุมากดวยกัน นุงแลวถือบาตรและจีวร 
เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี คร้ันเท่ียวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีกลับจากบิณฑบาต 
ภายหลังภัตแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส สมณะ 
พราหมณ ปริพาชกมากดวยกัน ผูมีลัทธิตางๆ กัน มีทิฐิตางกัน มีความพอใจตางกนั มีความ 
ชอบใจตางกนั อาศัยทิฐินิสัยตางกัน อาศัยอยูในพระนครสาวัตถี สมณพราหมณพวกหนึ่ง 
มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้า โลกเท่ียง นี้แหละจริง ... ธรรมเปนเชนนี้ธรรมไมเปนเชนนี้  
ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมเปนเชนนี้ พระผูมีพระภาคตรสัวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย อัญญเดียรถียเปน 
คนบอด ไมมีจกัษุ ไมรูจกัประโยชน ไมรูจกัความฉิบหายใชประโยชน ไมรูจักธรรมไมรูจัก 
สภาพมิใชธรรม เม่ือไมรูจักประโยชน ไมรูจักความฉิบหายใชประโยชน ไมรูจักธรรม ไมรูจัก 
สภาพมิใชธรรมก็บาดหมางกนั ทะเลาะกัน วิวาทกัน ท่ิมแทงกันและกันดวยหอกคือปากวา  
ธรรมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมเปนเชนนี้ ฯ 
        [๑๓๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว ในพระนครสาวัตถีนี้แล มีพระราชา 
พระองคหนึ่ง คร้ังนั้นแล พระราชาพระองคนั้นตรัสเรียกบุรุษคนหนึ่งมาส่ังวา ดูกรบุรุษผูเจริญ 
นี่แนะเธอ คนตาบอดในพระนครสาวัตถีมีประมาณเทาใด ทานจงบอกใหคนตาบอดเหลานั้น 
ท้ังหมดมาประชุมรวมกนั บุรุษนั้นทูลรับพระราชดํารัสแลว พาคนตาบอดในพระนครสาวัตถี 
ท้ังหมดเขาไปเฝาพระราชาถึงท่ีประทับ คร้ันแลวไดกราบบังคมทูลพระราชาพระองคนั้นวา ขอเดชะ  
พวกคนตาบอดในพระนครสาวัตถีมาประชุมกันแลว พระพุทธเจาขา พระราชาพระองคนั้นตรัสวา  
แนะพนาย ถาอยางนั้น ทานจงแสดงชางแกพวกคนตาบอดเถิด บุรุษนัน้ทูลรับพระราชดํารัส 
แลวแสดงชางแกพวกคนตาบอด คือ แสดงศีรษะชางแกคนตาบอดพวกหนึ่งวา ชางเปนเชนนี้  
แสดงหูชางแกคนตาบอดพวกหนึ่งวา ชางเปนเชนนี้ แสดงงาชางแกคนตาบอดพวกหนึ่งวา   
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ชางเปนเชนนี้ แสดงงวงชางแกคนตาบอดพวกหน่ึงวา ชางเปนเชนนี้ แสดงตัวชางแกคน 
ตาบอดพวกหนึ่งวาชางเปนเชนนี้ แสดงเทาชางแกคนตาบอดพวกหน่ึงวา ชางเปนเชนนี้  
แสดงหลังชางแกคนตาบอดพวกหน่ึงวา ชางเปนเชนนี้ แสดงโคนหางชางแกคนตาบอดพวก 
หนึ่งวา ชางเปนเชนนี้ แสดงปลายหางชางแกคนตาบอดพวกหน่ึงวา ชางเปนเชนนี้ ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ลําดบันั้นแล บุรุษนั้น คร้ันแสดงชางแกพวกคนตาบอดแลว เขาไปเฝาพระราชา 
พระองคนั้นถึงท่ีประทับ คร้ันแลวไดกราบทูลวาขอเดชะ คนตาบอดเหลานั้นเหน็ชางแลวแล  
บัดนี้ ขอใตฝาละอองธุลีพระบาทจงทรงสําคัญเวลาอันควรเถิด พระเจาขา ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ลําดับนั้นแล พระราชาพระองคนั้นเสด็จเขาไปถึงท่ีคนตาบอดเหลานัน้ คร้ันแลวไดตรัสถามวา 
ดูกรคนตาบอดท้ังหลาย พวกทานไดเห็นชางแลวหรือ คนตาบอดเหลานั้น กราบทูลวาขอเดชะ 
ขาพระพุทธเจาท้ังหลายไดเห็นแลว พระเจาขา ฯ 
        รา. ดูกรคนตาบอดท้ังหลาย ทานท้ังหลายกลาววา ขาพระพุทธเจาท้ังหลายไดเหน็ 
ชางแลว ดังนี้ ชางเปนเชนไร ฯ 
        คนตาบอดพวกท่ีไดลูบคลําศีรษะชาง ไดกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะชางเปนเชนนี้  
คือ เหมือนหมอ พระเจาขา คนตาบอดพวกที่ไดลูบคลําหูชางไดกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ  
ชางเปนเชนนี้ คือ เหมือนกะดง พระเจาขาคนตาบอดพวกท่ีไดลูบคลํางาชางไดกราบทูล 
อยางนี้วา ขอเดชะ ชางเปนเชนนี้คือ เหมือนผาล พระเจาขา คนตาบอดพวกท่ีไดลูบคลํา 
งวงชางไดกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ ชางเปนเชนนี้ คือ เหมือนงอนไถ พระเจาขา คนตาบอด 
พวกท่ีไดลูบคลําตัวชางไดกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ ชางเปนเชนนี้ คือ เหมือนฉางขาว  
พระเจาขา คนตาบอดพวกท่ีไดลูบคลําเทาชางไดกราบทูลอยางนี้วาขอเดชะ ชางเปนเชนนี้  
คือ เหมือนเสา พระเจาขา คนตาบอดพวกที่ไดลูบคลําหลังชางไดกราบทูลวาอยางนี ้ขอเดชะ  
ชางเปนเชนนี้ คือ เหมือนครกตําขาวพระเจาขา คนตาบอดพวกท่ีไดลูบคลําโคนหางชางได 
กราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะชางเปนเชนนี้ คือ เหมือนสาก พระเจาขา คนตาบอดพวกท่ี 
ไดลูบคลําปลายหางชาง ไดกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ ชางเปนเชนนี้ คือ เหมือนไมกวาด 
พระเจาขา คนตาบอดเหลานัน้ไดทุมเถียงกนัและกนัวา ชางเปนเชนนี้ ชางไมใชเปนเชนนี้  
ชางไมใชเปนเชนนี้ ชางเปนเชนนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็พระราชาพระองคนั้นไดทรงมีพระทัย 
ช่ืนชมเพราะเหตุนั้นแล ฯ  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ฉันนัน้เหมือนกันแล พวกอัญญเดยีรถียปริพาชกเปนคนบอด  
ไมมีจักษุ ยอมไมรูจักประโยชน ไมรูจักความฉิบหายใชประโยชนไมรูจักธรรม ไมรูจักสภาพ 
มิใชธรรม เม่ือไมรูจักประโยชน ไมรูจักความฉิบหายใชประโยชน ไมรูจักธรรม ไมรูจักสภาพมิ 
ใชธรรม ก็บาดหมางกนั ทะเลาะกันวิวาทกัน ท่ิมแทงกนัและกนัดวยหอกคือปากวา ธรรมเปน 
เชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมเปนเชนนี้ ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา 
        ไดยนิวา สมณพราหมณพวกหนึ่งยอมของอยู เพราะทิฐิท้ังหลายอันหา 
        สาระมิไดเหลานี้ ชนท้ังหลายผูเห็นโดยสวนเดยีว ถือผิดซ่ึงทิฐินิสัยนั้น  
        ยอมววิาทกัน ฯ 
         จบสูตรท่ี ๔ 
        ๕. กิรสูตรท่ี ๒ 
        [๑๓๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล สมณะ พราหมณปริพาชกมากดวยกนั  
ผูมีลัทธิตางๆ กัน มีทิฐิตางกนั มีความพอใจตางกันมีความชอบใจตางกนั อาศัยทิฐินิสัย 
ตางกัน อาศัยอยูในพระนครสาวัตถี สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา 
        ๑. ตนและโลกเท่ียง นี้แหละจริง อ่ืนเปลา ฯ 
        สมณพราหมณพวกหนึง่มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้า 
        ๒. ตนและโลกไมเท่ียง นี้แหละจริง อ่ืนเปลา ฯ 
        สมณพราหมณพวกหนึง่มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้า 
        ๓. ตนและโลกเท่ียงก็มี ไมเท่ียงก็มี ... ฯ 
        ๔. ตนและโลกเท่ียงก็มิใช ไมเท่ียงก็มิใช ... ฯ 
        ๕. ตนและโลกอันตนเองสรางสรร ... ฯ  
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        ๖. ตนและโลกอันผูอ่ืนสรางสรร ... ฯ 
        ๗. ตนและโลกอันตนเองสรางสรรก็มี อันผูอ่ืนสรางสรรก็มี ... ฯ 
        ๘. ตนและโลกเกิดข้ึนลอยๆ ตนเองสรางสรรก็หามิได ผูอ่ืนสรางสรรก็หามิได ... ฯ 
        ๙. ตนและโลกยั่งยืน มีท้ังสุขและทุกข ... ฯ 
        ๑๐. ตนและโลกไมยั่งยนื มีท้ังสุขและทุกข ... ฯ 
        ๑๑. ตนและโลกมีท้ังสุขและทุกข ยั่งยืนก็มี ไมยั่งยนืก็มี ... ฯ 
        ๑๒. ตนและโลกมีท้ังสุขและทุกข ยัง่ยืนกห็ามิได ไมยั่งยนืกห็ามิได ... ฯ 
        ๑๓. ตนและโลกมีท้ังสุขและทุกข ตนเองสราง ... ฯ 
        ๑๔. ตนและโลกมีท้ังสุขและทุกข ผูอ่ืนสรางสรร นี้แหละจริง อ่ืนเปลา ฯ 
        สมณพราหมณพวกหนึง่มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้า 
        ๑๕. ตนและโลกมีท้ังสุขและทุกข ตนเองสรางสรรก็มี ผูอ่ืนสรางสรรก็มี นี้แหละ 
จริง อ่ืนเปลา ฯ 
        สมณพราหมณพวกหนึง่มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้า 
        ๑๖. ตนและโลกมีท้ังสุขและทุกข เกดิข้ึนลอยๆ ตนเองสรางสรรก็หามิได ผูอ่ืน 
สรางสรรก็หามิได นี้แหละจริง อ่ืนเปลา ฯ 
        สมณพราหมณเหลานั้นบาดหมางกนั ทะเลาะกนั ววิาทกัน ท่ิมแทงกันและกันดวย 
หอกคือปากวา ธรรมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมเปนเชนนี้ ฯ 
        [๑๔๐] คร้ังนั้นแล เวลาเชา ภิกษุมากดวยกัน นุงแลวถือบาตรและจวีรเขาไปบิณฑ 
บาตยังพระนครสาวัตถี คร้ันเท่ียวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตแลว 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว นัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวได 
กราบทูลพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส สมณะ พราหมณ  
ปริพาชกมากดวยกัน ผูมีลัทธิตางๆ กัน มีทิฐิตางกัน มีความพอใจตางกัน อาศัยทิฐนิสัิย 
ตางกัน อาศัยอยูในพระนครสาวัตถี สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้มีทิฐิอยางนี้วา  
ตนและโลกเท่ียง นี้แหละจริง อ่ืนเปลา ฯลฯ ธรรมเปนเชนนี้ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปน 
เชนนี้ ธรรมเปนเชนนี้ พระเจาขา ฯ  
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        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย อัญญเดียรถียปริพาชกเปนคนบอด ไมมี 
จักษุ ยอมไมรูจักประโยชน ไมรูจักความฉิบหายใชประโยชนไมรูจกัธรรม ไมรูจักสภาพมิใช 
ธรรม เม่ือไมรูจักประโยชน ไมรูจักความฉิบหายใชประโยชน ไมรูจกัธรรม ไมรูจักสภาพมิ 
ใชธรรม ก็บาดหมางกนั ทะเลาะกันวิวาทกัน ท่ิมแทงกนัและกนัอยูดวยหอกคือปากวา ธรรม 
เปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี ้ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมเปนเชนนี้ ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา 
        ไดยนิวา สมณพราหมณพวกหนึ่งของอยูในทิฐนิิสัยเหลานีย้ังไมถึง 
        นิพพานเปนท่ีหยั่งลงเทียว ยอมจบอยูในระหวางแล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๕ 
        ๖. ติตถสูตร 
        [๑๔๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล สมณะ พราหมณปริพาชกมากดวยกนั ผูมี 
ลัทธิตางๆ กัน มีทิฐิตางกัน มีความพอใจตางกันมีความชอบใจตางกนั อาศัยทิฐินิสัย 
ตางกัน อาศัยอยูในพระนครสาวัตถี สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา  
ตนและโลกเท่ียง นี้แหละจริงอ่ืนเปลา สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฐอิยางนี้วา 
ตนและโลกไมเท่ียง นีแ้หละจริง อ่ืนเปลา ... ธรรมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมไม 
เปนเชนนี้ ธรรมเปนเชนนี้ ฯ 
        [๑๔๒] ลําดับนั้นแล เปนเวลาเชา ภิกษุหลายรูปนุงแลวถือบาตรและจีวร เขาไป 
บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี เท่ียวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตภายหลัง 
ภัตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ สมณะ พราหมณ ปริพาชกมาก 
ดวยกัน มีลัทธิตางๆกัน มีทิฐติางๆ กัน มีความพอใจตางๆ กัน มีความชอบใจตางๆ กัน  
อาศัยทิฐินิสัยตางๆ กัน อาศัยอยูในพระนครสาวัตถีนี้ สมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะ 
อยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้า ตนและโลกเท่ียง นีแ้หละจริง อ่ืนเปลา สมณพราหมณพวกหนึง่ 
มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้า ตนและโลกไมเท่ียง นีแ้หละจริง อ่ืนเปลา... ธรรมเปนเชนนี้  
ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมเปนเชนนี้ ฯ  
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        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย อัญญเดียรถียปริพาชกเปนคนบอด ไมมี 
จักษุ ยอมไมรูจักประโยชน ไมรูจักความฉิบหายใชประโยชนไมรูจกัธรรม ไมรูจักสภาพมิใช 
ธรรม เม่ือไมรูจักประโยชน ไมรูจักความฉิบหายมิใชประโยชน ไมรูจกัธรรม ไมรูจักสภาพ 
มิใชธรรม ก็บาดหมางกนั ทะเลาะกนัววิาทกัน พูดจาท่ิมแทงกันและกันดวยหอกคือปากวา  
ธรรมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมไมเปนเชนนี้ ธรรมเปนเชนนี้ ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา 
        หมูสัตวนี้ขวนขวายแลวในทิฐิวา ตนและโลกเราสรางสรรประกอบ 
        ดวยทิฐิวา ตนและโลกผูอ่ืนสรางสรร สมณพราหมณพวกหนึ่ง ไมรูจริง 
        ซ่ึงทิฐินั้น ไมไดเห็นทิฐนิั้นวาเปนลูกศรก็เม่ือผูพิจารณาเหน็อยูซ่ึง 
        ความเหน็อันวิปริตนัน้วาเปนดจุลูกศรความเห็นวาเราสรางสรร 
        ยอมไมปรากฏแกผูนั้น ความเหน็วาผูอ่ืนสรางสรร ยอมไมปรากฏแก 
        ผูนั้น หมูสัตวนี้ประกอบแลวดวยมานะ มีมานะเปนเคร่ืองรอยรัด ถูก 
        มานะผูกพันไวแลว กระทําความขวนขวายในเพราะทิฐิท้ังหลาย ยอม 
        ไมลวงพนสงสารไปได ฯ 
         จบสูตรท่ี ๖ 
        ๗. สุภูติสูตร 
        [๑๔๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระสุภูตนิั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง เขาสมาธิ 
อันไมมีวิตกอยูในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคไดทรงเหน็ทานพระสุภตูิ นั่งคูบัลลังก  
ตั้งกายตรง เขาสมาธิอันไมมีวิตกอยูในท่ีไมไกล ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา 
        ผูใดกําจดัวิตกท้ังหลายไดแลว ถอนข้ึนดวยดแีลวไมมีสวนเหลือในภาย 
        ใน ผูนั้นลวงกิเลสเคร่ืองของไดแลว มีความสําคัญนิพพานอันเปน 
        อรูป ลวงโยคะ ๔ ไดแลว ยอมไมกลับมาสูชาติ ฯ 
         จบสูตรท่ี ๗  
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        ๘. คณิกาสูตร 
        [๑๔๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนักลันทกนวิาปสถาน ใกล 
พระนครราชคฤห ก็สมัยนั้นแล ในพระนครราชคฤห มีนักเลง ๒พวก เปนผูกําหนดั มีจิต 
ปฏิพัทธในหญิงแพศยาคนหน่ึง เกดิความบาดหมางกันทะเลาะกัน ววิาทกัน ประหัตประหาร 
กันและกัน ดวยฝามือบาง ดวยกอนดินบาง ดวยทอนไมบาง ดวยศาตราบาง นักเลงเหลานั้น 
ถึงความตายในท่ีนั้นบางถึงความทุกขปางตายบาง คร้ังน้ันแล เปนเวลาเชาภิกษุมากดวยกัน  
นุงแลวถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครราชคฤห คร้ันเท่ียวบิณฑบาตในพระนคร 
ราชคฤห กลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ  
ขอประทานพระวโรกาส ในพระนครราชคฤห มีนักเลง ๒ พวก เปนผูกําหนดั มีจิตปฏิพัทธ 
ในหญิงแพศยาคนหนึ่ง ...ถึงความตายในท่ีนั้นบาง ถึงความทุกขปางตายบาง พระเจาขา ฯ 
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานัน้วา 
        เบญจกามคุณ ท่ีบุคคลถึงแลวและท่ีบุคคลจะพึงถึง ท้ังสองนี้เกล่ือน 
        กลนแลวดวยธุลี คือ ราคะ แตบุคคลผูเรารอนสําเหนยีกตามอยู อนึง่ 
        การศึกษาอันเปนสาระ ศีล พรต ชีวิตพรหมจรรย การอุปฏฐากอัน 
        เปนสาระ นี้เปนสวนสุดท่ี ๑อนึ่ง การประกอบตนพัวพันดวยความสุข 
        ในกาม ของบุคคลผูท่ีกลาวอยางนีว้า โทษในกามไมมี นี้เปนสวนสุด 
        ท่ี ๒ สวนสุดท้ังสองนี้เปนท่ีเจริญแหงตัณหาและอวิชชาอยางนี้ ตณัหา 
        และอวิชชายอมยังทิฐใิหเจริญ สมณพราหมณบางพวกไมรูสวนสุดท้ัง 
        สองน้ัน ยอมจมอยู (ในสงสารดวยอํานาจการถือม่ันสัสสตทิฐิ)  
        สมณพราหมณบางพวกยอมแลนไป (ดวยอํานาจการถือม่ันอุจเฉททิฐิ)  
        สวนทานผูท่ีรูสวนสุดท้ังสองนั้นแลวเปนผูไมตกไปในสวนสุดท้ังสองนั้น 
        และไดสําคัญดวยการละสวนสุดท้ังสองน้ัน วัฏฏะของทานผูท่ีดับไมมี 
        เช้ือเหลานั้นยอมไมมีเพื่อจะบัญญัติ ฯ 
         จบสูตรท่ี ๘  
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        ๙. อุปาติสูตร 
        [๑๔๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับนั่งในท่ีแจงในความมืดต้ือ 
ในราตรี เม่ือประทีปน้ํามันลุกโพลงอยู ก็สมัยนั้นแล ตัวแมลงเปนอันมากตกลงรอบๆ ท่ี 
ประทีปน้ํามันเหลานั้น ยอมถึงความทุกข ความพินาศ ความยอยยับ ลําดับนั้นแล พระผูมี 
พระภาคไดทรงเห็นตัวแมลงเปนอันมากเหลานั้น ตกลงรอบๆ ท่ีประทีปน้ํามันเหลานั้นถึงความ 
ทุกขความพินาศ ความยอยยบั ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา 
        สมณพราหมณพวกหนึง่ยอมแลนเลยไป ไมถึงธรรมอันเปนสาระ ยอม 
        พอกพูนเคร่ืองผูกใหมๆ  ตั้งม่ันอยูในส่ิงท่ีตนเห็นแลวฟงแลวอยางนี้  
        เหมือนฝูงแมลงตกลงสูประทีปน้ํามันฉะน้ัน ฯ 
         จบสูตรท่ี ๙ 
        ๑๐. อุปปชชันติสูตร 
        [๑๔๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งคร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค 
ผูเจริญ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติข้ึนในโลก เพียงใด พวกอัญญ 
เดียรถียยอมเปนผูอันมหาชนสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง และไดจีวร  
บิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปจจยัเภสัชบริขาร เพียงนัน้ แตเม่ือใด พระตถาคตอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึนในโลก เม่ือนั้น พวกอัญญเดียรถียปริพาชกยอมเปนผูอันมหาชน 
ไมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง และไมไดจีวรบณิฑบาต เสนาสนะและคิลาน  
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ปจจัยเภสัชบริขาร ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้พระผูมีพระภาคและภกิษสุงฆ ยอมเปนผูอัน 
มหาชนสักการะ เคารพ นับถือ บูชายําเกรง และไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและ 
คิลานปจจัยเภสัชบริขารพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท จริงอยางนั้น ดูกรอานนท จริง 
อยางนั้นดูกรอานนท พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติข้ึนในโลกเพียงใด  
... แตเม่ือใดพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ... ฯ 
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานัน้วา 
        หิงหอยนัน้ สงแสงสวางอยูช่ัวเวลาพระอาทิตยยังไมข้ึน เม่ือพระอาทิตย 
        ข้ึนไปแลว หิงหอยนัน้กอั็บแสง และไมสวางไดเลย พวกเดียรถีย 
        สวางเหมือนหิงหอยนั้น ตราบเทาท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจายังไมเสดจ็ 
        อุบัติข้ึนในโลก แตเม่ือใดพระสัมมาสัมพุทธเจาเสดจ็อุบัติข้ึนในโลก 
        เม่ือนั้น พวกเดียรถียและแมสาวกของพวกเดียรถียเหลานั้นยอมไม 
        หมดจดพวกเดียรถียผูมีทิฐิช่ัวยอมไมพนไปจากทุกข ฯ 
        จบสูตรท่ี ๑๐ 
        จบชัจจันธวรรคท่ี ๖ 
        ________ 
        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
        ๑. อายุสมโอสัชชนสูตร                 ๒. ปฏิสัลลานสูตร  
        ๓. อาหุสูตร                                         ๔. กิรสูตรท่ี ๑  
        ๕. กิรสูตรท่ี ๒                                 ๖. ติตถสูตร  
        ๗. สุภูติสูตร                                         ๘. คณิกาสูตร 
        ๙. อุปาติสูตร                                  ๑๐. อุปปชชันติสูตร ฯ  
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        อุทาน จฬูวรรคท่ี ๗ 
        ภัททิยสูตรท่ี ๑ 
        [๑๔๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถปณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรช้ีแจงใหทานพระลกณุฐกภัททิยะ 
เห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา โดยอเนกปริยาย คร้ังนั้นแล  
เม่ือทานพระสารีบุตรช้ีแจงใหทานพระลกณุฐกภัททิยะเห็นแจง ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง  
ดวยธรรมีกถา โดยอเนกปริยาย จิตของทานพระลกณุฐกภัททิยะหลุดพนแลวจากอาสวะเพราะไม 
ถือม่ัน พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นทานพระลกุณฐกภัททิยะผูอันทานพระสารีบุตรช้ีแจงใหเห็นแจง  
ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา โดยอเนกปริยายจิตของทานพระลกุณฐกภทัทิยะ 
หลุดพนแลวจากอาสวะเพราะไมถือม่ัน ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา 
        บุคคลผูพนวิเศษแลวในส่ิงท้ังปวงในเบื้องบนในเบ้ืองตํ่า ไมตาม 
        เห็นวา นีเ้ปนเรา บุคคลพนวิเศษแลวอยางนี้ ขามไดแลวซ่ึงโอฆะท่ีตน 
        ยังไมเคยขาม เพื่อความไมเกิดอีก ฯ 
         จบสูตรท่ี ๑ 
        ภัททิยสูตรท่ี ๒ 
        [๑๔๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถปณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรสําคัญทานพระลกณุฐกภัททิยะวา 
เปนพระเสขะ จึงช้ีแจงใหเหน็แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา โดย  
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อเนกปริยาย ยิง่กวาประมาณพระผูมีพระภาคไดทรงเห็นทานพระสารีบุตรสําคัญทานพระ 
ลกุณฐกภัททิยะวา เปนพระเสขะ ช้ีแจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวย 
ธรรมีกถาโดยอเนกปริยาย ยิง่กวาประมาณ ฯ 
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานัน้วา 
        บุคคลตัดวัฏฏะไดแลว บรรลุถึงนิพพานอันเปนสถานท่ีไมมีตัณหา ตัณหา 
        ท่ีบุคคลใหเหือดแหงแลวยอมไมไหลไป วัฏฏะท่ีบุคคลตัดไดแลว  
        ยอมไมเปนไป นี้แลเปนท่ีสุดแหงทุกข ฯ 
         จบสูตรท่ี ๒ 
        ๓. กามสูตรท่ี ๑ 
        [๑๔๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถปณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล มนุษยท้ังหลายในพระนครสาวัตถี โดยมากเปน 
ผูของแลวในกามลวงเวลา เปนผูกําหนดัแลว ยินดีแลว รักใครแลว หมกมุนแลว พวัพนั 
แลว มัวเมาอยูในกามทั้งหลาย คร้ังนั้นแล เปนเวลาเชา ภกิษุเปนอันมากนุงแลว ถือบาตร 
และจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี คร้ันเท่ียวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถี กลับจาก 
บิณฑบาตในภายหลังภัตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณท่ี 
ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทาน 
พระวโรกาส มนุษยท้ังหลายในพระนครสาวัตถี โดยมากเปนผูของแลวในกามลวงเวลา เปนผู 
กําหนดัแลว ยนิดีแลว รักใครแลว หมกมุนแลว พวัพันแลว มัวเมาอยูในกามท้ังหลาย ฯ 
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานัน้วา 
        สัตวท้ังหลายของแลวในกาม ของแลวดวยกามและธรรมเปนเคร่ืองของ  
        ไมเห็นโทษในสังโยชน ของแลวดวยธรรมเปนเคร่ืองของคือสังโยชน  
        พึงขามโอฆะอันกวางใหญไมไดเลย ฯ 
         จบสูตรท่ี ๓  
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        กามสูตรท่ี ๒ 
        [๑๕๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถปณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล มนุษยท้ังหลายในพระนครสาวัตถีโดยมากเปนผู 
ของแลวในกามลวงเวลา เปนผูกําหนดัแลว ยินดีแลว รักใครแลว หมกมุนแลว พวัพนัแลว  
มืดมนมัวเมาอยูในกามท้ังหลายคร้ังนั้นแล เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือ 
บาตรและจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี ไดทรงเห็นพวกมนุษยในพระนครสาวัตถี 
โดยมาก เปนผูของแลวในกามท้ังหลาย กําหนัดแลว ยนิดแีลว รักใครแลว หมกมุนแลว  
พัวพันแลว มืดมนมัวเมาอยูในกามทั้งหลาย ฯ 
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานัน้วา ฯ 
        สัตวท้ังหลายผูมืดมนเพราะกาม ถูกตณัหาซ่ึงเปนดจุขายปกคลุมไวแลว  
        ถูกเคร่ืองมุง คือ ตัณหาปกปดไวแลว ถูกกิเลสมารและเทวปุตตมาร 
        ผูกพันไวแลว ยอมไปสูชราและมรณะ เหมือนปลาท่ีปากไซ เหมือน 
ลูกโคท่ียังดื่มนมไปตามแมโค ฉะนั้น ฯ 
         จบสูตรท่ี ๔ 
        ๕. ลกุณฐกภัททิยสูตร 
        [๑๕๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถปณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระลกณุฐกภัททิยะกําลังเดินมาขางหลังของ 
ภิกษเุปนอันมาก เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นทานพระ 
ลกุณฐกภัททิยะเปนคนคอม มีผิวพรรณทราม ไมนาดู พวกภิกษุดหูม่ินโดยมาก เดินมาขาง 
หลังของภิกษเุปนอันมากแตไกล คร้ันแลวตรัสถามภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอ  
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ท้ังหลายเหน็ภกิษุนั่น เปนคนคอม มีผิวพรรณทราม ไมนาดู พวกภกิษุดหูม่ินโดยมาก กําลังเดิน 
มาขางหลังๆ ของภิกษุเปนอันมากแตไกลหรือไม ภกิษุท้ังหลายกราบทูลวาเห็นแลว พระเจาขา ฯ 
        พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุนั้นมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก ก็สมาบัตท่ีิภิกษนุั้นไมเคย 
เขาแลว ไมใชหาไดงาย ภกิษุนั้นทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ท่ีกุลบุตร 
ท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้นดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ 
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานัน้วา 
        รถคืออัตภาพ มีศีลอันหาโทษมิได หลังคาคือบริขารขาวมีกรรมคือสติ 
        อันเดียวแลนไปอยู เชิญดูรถคืออัตภาพนั้นอันหาทุกขมิได มีกระแส 
        ตัณหาอนัตัดขาดแลว หาเคร่ืองผูกมิได แลนไปอยู ฯ 
         จบสูตรท่ี ๕ 
        ๖. ตัณหกัขยสูตร 
        [๑๕๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระอัญญาโกณฑัญญะนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง  
พิจารณาซ่ึงความหลุดพนเพราะความส้ินตัณหาอยูในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 
ไดทรงเห็นทานพระอัญญาโกณฑัญญะนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง พิจารณาเห็นซ่ึงความหลุดพน 
เพราะความส้ินตัณหาอยูในท่ีไมไกล ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้น 
วา 
        พระอริยบุคคลใดไมมีอวิชชาอันเปนมูลราก ไมมีแผนดิน คืออาสวะ  
        นิวรณและอโยนิโสมนสิการ ไมมีเถาวัลย คือมานะและอติมานะ 
        เปนตน ใบ คือ ความมัวเมา ประมาทมายาและสาเถยยะเปนตน 
        จะมีแตท่ีไหน ใครเลาจะควรนนิทาพระอริยบุคคลนั้น ผูเปนนกัปราชญ   
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        ผูพนแลวจากเคร่ืองผูก แมเทวดา แมพรหม กย็อมสรรเสริญพระ 
        อริยบุคคลนั้น ฯ 
         จบสูตรท่ี ๖ 
        ๗. ปปญจขยสูตร 
        [๑๕๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับนั่งพจิารณาการละสวนสัญญา 
อันสหรคตดวยธรรมเคร่ืองเนิ่นชาของพระองคอยู ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบการละสวนสัญญาอันสหรคตดวยธรรมเคร่ืองเนิ่น 
ชาของพระองคแลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานัน้วา 
        ผูใดไมมีกิเลสเคร่ืองใหเนิ่นชาและความต้ังอยู (ในสงสาร)กาวลวงซ่ึง 
        ท่ีตอ คือ ตัณหาทิฐิ และล่ิม คือ อวิชชาได แมสัตวโลกพรอมท้ัง 
        เทวโลกยอมไมดูหม่ินผูนั้น ผูไมมีตัณหาเปนมุนี เท่ียวไปอยู ฯ 
         จบสูตรท่ี ๗ 
        ๘. มหากจัจานสูตร 
        [๑๕๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระมหากัจจานะนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง มี 
กายคตาสติตั้งม่ันดีแลวเฉพาะหนาในภายใน ในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคไดทรง 
เห็นทานพระมหากัจจานะนั่งคูบัลลังกตั้งกายตรง มีกายคตาสติตั้งม่ันดีแลวเฉพาะหนาในภายใน  
ในท่ีไมไกล ฯ  
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ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานัน้วา 
        ผูใดพึงต้ังกายคตาสติไวม่ันแลวเนืองๆ ในกาลทุกเม่ือวาอะไรๆ อัน 
        พนจากขันธปญจกไมพงึมี อะไรๆ ท่ีช่ือวาเปนของเราก็ไมพึงมี อะไรๆ  
        ท่ีช่ือวาตนอันพนจากขันธจักไมมี และอะไรๆ ท่ีเนือ่งในตนจกัไมมีแก 
        เรา ผูนั้นมีปกติอยูดวยอนุปุพพวหิารตามเห็นอยูในสังขารนั้น พึงขาม 
        ตัณหาไดโดยกาลเกดิข้ึนแหงอริยมรรคแล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๘ 
        ๙. อุทปานสูตร 
        [๑๕๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในมัลลชนบท พรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญ  
ไดเสด็จถึงพราหมณคามช่ือถูนะของมัลลกษัตริยท้ังหลาย พราหมณและคฤหบดีชาวถูนคามได 
สดับขาววา แนะทานผูเจริญท้ังหลาย พระสมณโคดมศากยบุตรเสด็จออกบวชจากศากยตระกูล 
เสด็จจาริกไปในมัลลชนบทพรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึงถูนพราหมณคามโดยลําดับ  
พราหมณและคฤหบดีท้ังหลายเอาหญาและแกลบถมบอน้ําจนเต็มถึงปากบอ ดวยต้ังใจวา สมณะ 
โลนท้ังหลายอยาไดดื่มน้ํา 
        [๑๕๖] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงแวะออกจากทางแลว เสดจ็เขาไปยังโคนตนไม 
ตนหนึ่ง ประทับนั่งบนอาสนะท่ีทานพระอานนทจัดถวาย คร้ันแลวตรัสกะทานพระอานนทวา  
ดูกรอานนท เร็วเถิด เธอจงไปนําน้ํามาจากบอนั่นเพื่อเรา เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว 
ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ บอน้ํานัน้พวกพราหมณ 
และคฤหบดีชาวถูนคามเอาหญาและแกลบถมจนเต็มถึงปากบอ ดวยต้ังใจวา สมณะโลนท้ังหลาย 
อยาไดดื่มน้ํา พระเจาขา ฯ 
        แมคร้ังท่ี ๒ ... ฯ 
        แมคร้ังท่ี ๓ พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนทเร็วเถิด เธอจง 
ไปนําน้ํามาจากบอนั้นเพื่อเรา ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว ถือบาตรเดินเขาไปยัง  
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บอน้ํานั้น ลําดบันั้นแล เม่ือทานพระอานนทเดินเขาไป บอน้ําลนข้ึนพาเอาหญาและแกลบท้ังหมด 
นั้นออกไปจากปากบอ เต็มไปดวยน้ําใสแจว ไมขุนมัว จนถึงปากบอ ดจุไหลไปขังอยู ลําดับ 
นั้นแล ทานพระอานนทดาํริวา ทานผูเจริญ นาอัศจรรยหนอ ทานผูเจริญ ไมเคยมีมาหนอ  
ความท่ีพระตถาคตทรงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมาก เม่ือเราเดินเขาไป บอน้าํนั้นแลลนข้ึนพาเอาหญา 
และแกลบท้ังหมดนั้นออกไปจากปากบอ เต็มไปดวยน้ําใสแจว ไมขุนมัวจนถึงปากบอ ดุจไหล 
ไปขังอยู ทานพระอานนทเอาบาตรตักน้ําแลวเขาไปถวายพระผูมีพระภาค คร้ันแลวไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญนาอัศจรรย ขาแตพระองคผูเจริญ ไมเคยมีมา ความ 
ท่ีพระตถาคตทรงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมาก เม่ือขาพระองคเดินเขาไป บอน้ํานั้นแลลนข้ึนพาเอาหญา 
และแกลบท้ังหมดนั้นออกไปจากปากบอ เต็มไปดวยน้ําใสแจว ไมขุนมัว จนถึงปากบอ ดุจไหล 
ไปขังอยู ขอพระผูมีพระภาคทรงดื่มน้ําเถิด ขอพระสุคตจงทรงดื่มน้ําเถิด ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา 
        ถาวาน้ําพึงมีในกาลทกุเม่ือไซร บุคคลจะพึงกระทําประโยชนอะไรดวย 
        บอน้ํา พระพุทธเจาตัดรากแหงตัณหาไดแลว จะพึงเท่ียวแสวงหาน้ํา 
        เพราะเหตุอะไร ฯ 
         จบสูตรท่ี ๙ 
        ๑๐. อุเทนสูตร 
        [๑๕๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม ใกลพระนครโกสัมพี ก็สมัยนั้นแล 
เม่ือพระเจาอุเทนเสด็จประพาสพระราชอุทยาน ภายในพระราชวังถูกไฟไหม หญิง ๕๐๐ มี 
พระนางสามาวดีเปนประมุขทํากาละ คร้ังนั้นแล เปนเวลาเชา ภิกษุมากดวยกนันุงแลว  
ถือบาตรและจวีรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครโกสัมพี คร้ันเท่ียวบิณฑบาตในพระนครโกสัมพี  
กลับจากบิณฑบาตภายหลังภตัแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณท่ี 
ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญขอประทาน 
พระวโรกาส เม่ือพระเจาอุเทนเสด็จประพาสพระราชอุทยาน ภายในพระราชวังถูกไฟไหม หญิง   
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๕๐๐ มีพระนางสามาวดีเปนประมุขทํากาละ คติแหงอุบาสิกาเหลานั้นเปนอยางไร ภพหนาเปน 
อยางไร พระผูมีพระภาคตรสัวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย บรรดาอุบาสิกาเหลานั้น อุบาสิกาท่ีเปน 
พระโสดาบันมีอยูเปนพระสกทาคามินีมีอยู เปนพระอนาคามินีมีอยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุบาสิกา 
ท้ังหมดนัน้เปนผูไมไรผลทํากาละ ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา 
        สัตวโลกมีโมหะเปนเคร่ืองผูกพัน ยอมปรากฏเหมือนสมบูรณดวยเหตุ  
        คนพาลมีอุปธิเปนเคร่ืองผูกพัน ถูกความมืดหุมหอไว ยอมปรากฏเหมือน 
        วาเท่ียงยัง่ยืน กิเลสเคร่ืองกังวลยอมไมมีแกผูพิจารณาเหน็อยู ฯ 
        จบสูตรท่ี ๑๐ 
        จบจูฬวรรคท่ี ๗ 
        __________ 
        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
        ๑. ภัททิยสูตรท่ี ๑                         ๒. ภัททิยสูตรท่ี ๒  
        ๓. กามสูตรท่ี ๑                        ๔. กามสูตรท่ี ๒  
        ๕. ลกุณฐกภัททิยสูตร                 ๖. ตัณหักขยสูตร  
        ๗. ปปญจขยสูตร                         ๘. มหากัจจานสูตร  
        ๙. อุทปานสูตร                         ๑๐. อุเทนสูตร ฯ  
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        อุทาน ปาฏลิคามิยวรรคท่ี ๘ 
        ๑. นิพพานสูตรท่ี ๑ 
        [๑๕๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหภิกษุท้ังหลายเห็นแจง 
ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมมีกถาอันปฏิสังยุตตดวยนพิพาน กภ็ิกษุเหลานั้น 
กระทําใหม่ัน มนสิการแลวนอมนึกธรรมีกถาดวยจิตท้ังปวงแลว เง่ียโสตลงฟงธรรม ลําดับ 
นั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย อายตนะนัน้มีอยู ดิน น้ํา ไฟ ลม อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะ 
อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ โลกน้ี โลกหนาพระจนัทรและพระอาทิตยท้ังสอง 
ยอมไมมีในอายตนะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลายเรายอมไมกลาวซ่ึงอาตนะนัน้วา เปนการมา เปน 
การไป เปนการต้ังอยู เปนการจุติ เปนการอุปบัติ อายตนะน้ันหาที่ตั้งอาศัยมิได มิไดเปนไป 
หาอารมณมิไดนี้แลเปนท่ีสุดแหงทุกข ฯ 
         จบสูตรท่ี ๑ 
        ๒. นิพพานสูตรท่ี ๒ 
        [๑๕๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหภิกษุท้ังหลายเห็นแจง  
ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตตดวยนิพพาน กภ็ิกษเุหลานั้น 
กระทําใหม่ัน มนสิการแลวนอมนึกธรรมีกถาดวยจิตท้ังปวงแลว เง่ียโสตลงฟงธรรม ฯ  
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        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลวไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา 
        ฐานะท่ีบุคคลเห็นไดยากช่ือวานพิพาน ไมมีตัณหา นิพพานนั้นเปน 
        ธรรมจริงแท ไมเหน็ไดโดยงายเลย ตณัหาอันบุคคลแทงตลอดแลว 
        กิเลสเคร่ืองกังวลยอมไมมีแกบุคคลผูรู ผูเห็นอยู ฯ 
         จบสูตรท่ี ๒ 
        ๓. นิพพานสูตรท่ี ๓ 
        [๑๖๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหภิกษุท้ังหลายเห็นแจง ...  
เง่ียโสตลงสดับธรรม ลําดับนั้นแลพระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทานนี้ 
ในเวลานั้นวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมชาติไมเกิดแลว ไมเปนแลว อันปจจัยกระทําไมไดแลว  
ปรุงแตงไมไดแลว มีอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาธรรมชาติอันไมเกดิแลว ไมเปนแลวอันปจจัย 
กระทําไมไดแลว ปรุงแตงไมไดแลว จักไมไดมีแลวไซร การสลัดออกซ่ึงธรรมชาติท่ีเกิดแลว  
เปนแลว อันปจจัยกระทําแลว ปรุงแตงแลว จะไมพึงปรากฏในโลกน้ีเลย ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ก็เพราะธรรมชาติอันไมเกดิแลว ไมเปนแลว อันปจจยักระทําไมไดแลว ปรุงแตงไมไดแลว มีอยู 
ฉะนั้น การสลัดออกซ่ึงธรรมชาติท่ีเกิดแลว เปนแลว อันปจจัยกระทําแลว ปรุงแตงแลวจึง 
ปรากฏ ฯ 
         จบสูตรท่ี ๓ 
        ๔. นิพพานสูตรท่ี ๔ 
        [๑๖๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงช้ีใหภกิษุท้ังหลายเห็นแจง ...   
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เง่ียโสตลงฟงธรรม ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ทรงเปลงอุทานนี ้
ในเวลานั้นวา ความไมหวั่นไหวยอมมีแกบุคคลผูอันตัณหาและทิฐิอาศัย ยอมไมมีแกผูอันตัณหา 
และทิฐิไมอาศัยเม่ือความหวัน่ไหวไมมี กย็อมมีปสสัทธิ เม่ือมีปสสัทธิ ก็ยอมไมมีความยินด ี
เม่ือไมมีความยินดี ก็ยอมไมมีการมาการไป เม่ือไมมีการมาการไป ก็ไมมีการจุติและอุปบัติ  
เม่ือไมมีการจตุิและอุปบัติ โลกนี้โลกหนาก็ไมมี ระหวางโลกท้ังสองก็ไมมี นี้แลเปนท่ีสุดแหง 
ทุกข ฯ 
         จบสูตรท่ี ๔ 
        ๕. จุนทสูตร 
        [๑๖๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในมัลลชนบท พรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญ ได 
เสด็จถึงเมืองปาวา ไดยินวา ในท่ีนั้นพระผูมีพระภาคประทับอยูณ อัมพวันของนายจุนทกรรม 
มารบุตรใกลเมืองปาวา นายจุนทกรรมมารบุตรไดสดับขาววา พระผูมีพระภาคเสดจ็จาริกไปใน 
มัลลชนบท พรอมดวยภิกษสุงฆหมูใหญเสด็จมาถึงเมืองปาวาแลว ประทับอยู ณ อัมพวนัของเรา 
ใกลเมืองปาวาลําดับนั้นแล นายจนุทกรรมมารบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
บังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหนายจุนทกรรมมารบุตรเห็นแจง  
ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริง ดวยธรรมีกถา ลําดับนั้นแลนายจุนทกรรมมารบุตร อันพระ 
ผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหเหน็แจง ใหสมาทานใหอาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ไดกราบ 
ทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคพรอมดวยภกิษุสงฆจงทรงรับภตั 
ของขาพระองคเพื่อเสวยในวันพรุงนี้ พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตโดยดุษณภีาพ ลําดับนั้นแล 
นายจนุทกรรมมารบุตร ทราบวา พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตแลว ลุกจากอาสนะถวายบังคม 
กระทําประทักษิณแลวหลีกไป คร้ังนั้น เม่ือลวงราตรีนั้นไปนายจนุทกรรมมารบุตรส่ังใหตกแตง 
ขาทนียโภชนยีาหารอันประณีต และเน้ือสุกรออนเปนอันมากในนิเวศนของตน แลวใหกราบทูล 
ภัตกาลแดพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ ถึงเวลาแลว ภัตสําเร็จแลว คร้ังนั้นเปน  
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เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปยงันิเวศนของนายจุนทกรรม 
มารบุตร พรอมดวยภกิษุสงฆ แลวประทับนั่งเหนืออาสนะท่ีเขาปูลาดถวาย คร้ันแลวตรัสกะ 
นายจนุทกรรมมารบุตรวา ดูกรจุนทะ เนือ้สุกรออนอันใดทานไดตกแตงไว ทานจงอังคาสเราดวย 
เนื้อสุกรออนนั้น สวนขาทนียโภชนียาหารอื่นใดทานไดตกแตงไว ทานจงอังคาสภกิษุสงฆดวย 
ขาทนียโภชนียาหารนัน้เถิด นายจนุทกรรมมารบุตรทูลรับพระผูมีพระภาค แลวอังคาสพระผูมี 
พระภาคดวยเนื้อสุกรออนท่ีไดตกแตงไว และอังคาสภิกษุสงฆดวยขาทนียโภชนียาหารอยางอ่ืนท่ี 
ไดตกแตงไว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสกะนายจุนทกรรมมารบุตรวา ดูกรจุนทะทานจงฝง 
เนื้อสุกรออนท่ีเหลืออยูนั้นเสียในบอ เราไมเห็นบุคคลผูบริโภคเนื้อสุกรออนนั้นแลวพึงใหยอยไป 
โดยชอบ ในโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ  
เทวดาและมนษุย นอกจากตถาคต นายจุนทกรรมมารบุตรทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ฝงเนื้อสุกร 
ออนท่ียังเหลือเสียในบอแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ี 
ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหนายจุนทกรรมมารบุตรเห็นแจง ใหสมาทานให 
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา เสด็จลุกจากอาสนะแลวหลีกไป ฯ 
        [๑๖๓] คร้ังนั้นแล เม่ือพระผูมีพระภาคทรงเสวยภัตของนายจุนทกรรม  มารบุตรแลว  
เกิดอาพาธกลา เวทนากลา มีการลงพระโลหิต ใกลตอนพิพานไดยินวา ในสมัยนัน้ พระผูมี 
พระภาคทรงมีพระสติสัมปชัญญะ ทรงอดกล้ันไมทุรนทุราย คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส 
กะทานพระอานนทวา มาเถิดอานนท เราจกัไปเมืองกุสินารา ทานพระอานนททูลรับพระผูมี 
พระภาคแลว ฯ 
        ขาพเจาไดสดับมาวา พระผูมีพระภาคผูเปนนักปราชญ เสวยภตัตาหาร 
        ของนายจุนทกรรมมารบุตรแลว อาพาธกลา ใกลตอนิพพาน เกิด 
        พยาธิกลาข้ึนแกพระศาสดาผูเสวยเนือ้สุกรออน พระผูมีพระภาคทรง 
        ถายพระโลหิตอยูไดตรัสวา เราจะไปนครกุสินารา ฯ 
        [๑๖๔] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงแวะออกจากทางแลวเสดจ็เขาไปยังโคนตนไม 
ตนหนึ่ง คร้ันแลวตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนทเร็วเถิด เธอจงปูลาดผาสังฆาฏิ ๔ ช้ัน 
แกเรา เราเหน็ดเหนื่อยนกั จกันั่ง ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว ปูลาดผาสังฆาฏิ  
๔ ช้ันถวาย พระผูมีพระภาคประทับนั่งเหนืออาสนะท่ีทานพระอานนทปูถวาย คร้ันแลวตรัสกะ 
ทานพระอานนทวา ดกูรอานนท เร็วเถิด เธอจงไปนําน้ําดื่มมาใหเรา เรากระหาย จกัดืม่น้ํา  
เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนั้นแลว ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต  
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พระองคผูเจริญ บัดนี้ เกวียนประมาณ ๕๐๐ เลมผานไปแลวน้ํานัน้ถูกลอเกวยีนบดแลว ขุนมัว 
หนอยหน่ึง ไหลไปอยู แมน้าํกุกุฏานทีนี้มีน้ําใสจืดเย็นสนิท มีทาราบเรียบ ควรร่ืนรมย อยูไม 
ไกลนัก พระผูมีพระภาคจกัเสวยนํ้าและจกัสรงชําระพระกายใหเย็นในแมน้ํากกุุฏานทีนี้ แมคร้ัง 
ท่ี ๒ ...แมคร้ังท่ี ๓ พระผูมีพระภาคก็ตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เร็วเถิดเธอจง 
ไปนําน้ําดื่มมาใหเรา เรากระหาย จกัดื่มน้ํา ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว ถือบาตร 
เขาไปยังแมน้าํนั้น ฯ 
        [๑๖๕] คร้ังนั้นแล แมน้าํนั้นถูกลอเกวยีนบดแลว ขุนมัวหนอยหนึ่งไหลไปอยู เม่ือ 
ทานพระอานนทเดินเขาไปใกล ใสแจวไมขุนมัวไหลไปอยูลําดับนั้น ทานพระอานนทดําริวา  
ทานผูเจริญ นาอัศจรรยหนอ ทานผูเจริญไมเคยมีมาแลวหนอ ความท่ีพระตถาคตทรงมีฤทธ์ิ 
มีอานุภาพมาก แมน้ํานีแ้ลถูกลอเกวียนบดแลว ขุนมัวหนอยหนึ่งไหลไปอยู เม่ือเราเดินเขาไป 
ใกล ใสแจวไมขุนมัวไหลไปอยู ทานพระอานนทเอาบาตรตักน้ําแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
ถึงท่ีประทับ คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแต 
พระองคผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว ความท่ีพระตถาคตทรงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมาก แมน้ํานี้แล ถูก 
ลอเกวียนบดแลว ขุนมัวหนอยหนึ่งไหลไปอยูเม่ือขาพระองคเดินเขาไปใกล ใสแจว ไมขุนมัว 
ไหลไปอยู ขอพระผูมีพระภาคเสวยน้ําเถิด ขอพระสุคตเสวยน้ําเถิด คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาค 
ไดเสวยน้ํา ฯ 
        [๑๖๖] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษสุงฆเสด็จเขาไปยังแมน้ํากุกฏุานที  
คร้ันแลวเสด็จลงแมน้ํากุกุฏานที ทรงสรงและเสวยเสร็จแลวเสด็จข้ึนแลวเสด็จเขาไปยงัอัมพวัน  
คร้ันแลวตรัสเรียกทานพระจุนทกะวา ดกูรจุนทกะ เธอจงปูลาดผาสังฆาฏิ ๔ ช้ันแกเราเถิด 
เราเหน็ดเหน่ือยจักนอน ทานพระจุนทกะทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ปูลาดผาสังฆาฏิ ๔ ช้ันถวาย  
ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคทรงสําเร็จสีหไสยาโดยพระปรัศวเบ้ืองขวา ซอนพระบาทเหล่ือม 
พระบาท ทรงมีพระสติสัมปชัญญะ มนสิการอุฏฐานสัญญา สวนทานพระจุนทกะนัง่อยูเบ้ืองหนา 
พระพักตรพระผูมีพระภาค ณ ท่ีสําเร็จสีหไสยานั้นเอง ฯ 
        คร้ันกาลตอมา พระธรรมสังคาหกาจารยไดรจนาคาถาเหลานี้ไววา 
        [๑๖๗] พระพุทธเจาเสดจ็ไปยังแมน้ํากกุุฏานที มีน้ําใสแจวจดืสนิท        เสด็จลง 
        ไปแลว พระตถาคตผูศาสดาผูไมมีบุคคลเปรียบในโลกนี้ มีพระกาย 
        เหน็ดเหนื่อยนกัแลว ทรงสรงและเสวยแลวเสด็จข้ึน พระศาสดาผูอัน  
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        โลกพรอมท้ังเทวโลกหอมลอมแลวในทามกลางแหงหมูภิกษุ พระผูมี 
        พระภาคผูศาสดาผูแสวงหาคุณอันใหญทรงเปนไปแลวในพระธรรมนี้  
        เสด็จถึงอัมพวันแลว ตรัสเรียกภกิษุช่ือจุนทกะวา เธอจงปูลาดสังฆาฏิ  
        ๔ ช้ันแกเราเถิด เราจักนอน ทานพระจนุทกะน้ันอันพระผูมีพระภาค 
        ผูมีพระองคทรงอบรมแลว ทรงตักเตือนแลว รีบปูลาดสังฆาฏิ ๔ ช้ัน 
        ทีเดียว พระศาสดามีพระกายเหน็ดเหนื่อยนกั ทรงบรรทมแลว ฝาย 
        พระจุนทกะกไ็ดนั่งอยูเบ้ืองพระพักตร ณ ท่ีนั้น ฯ 
        [๑๖๘] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระอานนทวา ดกูรอานนท ขอนี้ 
จะพึงมีบาง ใครๆ จะพึงทําความเดือดรอนใหเกดิแกนายจุนทกรรมมารบุตรวา ดูกรอาวุโสจุนทะ  
ไมเปนลาภของทาน ทานไดไมดีแลว ท่ีพระตถาคตเสวยบิณฑบาตของทานเปนคร้ังสุดทายแลว 
ปรินิพพาน ดังนี้ ดูกรอานนท เธอพึงระงับความเดือดรอนของนายจุนทกรรมมารบุตรวา ดูกร 
อาวุโสจุนทะ เปนลาภของทาน ทานไดดีแลว ท่ีพระตถาคตเสวยบิณฑบาตของทานเปนคร้ัง 
สุดทายแลวปรินิพพาน ดูกรอาวุโสจุนทะ ขอนี้เราไดฟงมา ไดรับมาแลวเฉพาะพระพักตร 
พระผูมีพระภาควา บิณฑบาตทั้ง ๒ นี้มีผลเสมอกันๆ กัน มีวิบากเทาๆ กันมีผลมากและมีอานิสงส 
มากกวาบิณฑบาตเหลาอ่ืนมากนัก บิณฑบาต ๒ เปนไฉนคือ บิณฑบาตที่พระตถาคตเสวย 
แลวไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ๑บิณฑบาตที่พระตถาคตเสวยแลวเสด็จปรินิพพาน 
ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑บิณฑบาตท้ัง ๒ นี้มีผลเสมอๆ กนั มีวิบากเทาๆ กัน มีผล 
มากและมีอานสิงสมากกวาบิณฑบาตเหลาอ่ืนมากนัก นายจุนทกรรมมารบุตรกอสรางกรรมท่ีเปน 
ไปเพื่ออายุ เพือ่วรรณะ เพื่อสวรรค เพื่อยศ เพื่ออธิปไตย ดูกรอานนท เธอพึงระงับความ 
เดือดรอนของนายจนุทกรรมมารบุตรดวยประการอยางนี้ ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา 
        บุญยอมเจริญแกบุคคลผูใหทาน บุคคลผูสํารวมยอมไมกอเวร สวนทาน 
        ผูฉลาดยอมละบาป คร้ันละบาปแลวปรินิพพานเพราะความส้ินไปแหง 
        ราคะ โทสะและโมหะ ฯ 
         จบสูตรท่ี ๕  
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        ๖. ปาฏลิคามิยสูตร 
        [๑๖๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในแควนมคธ พรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญ  
ไดเสด็จถึงปาฏลิคาม อุบาสก (และอุบาสิกา) ชาวปาฏลิคามไดสดับขาววา พระผูมีพระภาค 
เสด็จจาริกไปในแควนมคธ พรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญ เสด็จไปถึงปาฏลิคามแลว ลําดับ 
นั้นแล อุบาสกชาวปาฏลิคามพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ 
ท่ีควรสวนขางหน่ึงคร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมี 
พระภาคทรงรับเรือนสําหรับพักของขาพระองคท้ังหลายเถิด พระผูมีพระภาคทรงรับโดยดษุณภีาพ  
ลําดับนั้นแล อุบาสกชาวปาฏลิคาม ทราบวาพระผูมีพระภาคทรงรับแลวลุกจากอาสนะ ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษณิแลวเขาไปยังเรือนสําหรับพัก คร้ันแลวลาดเคร่ืองลาด 
ท้ังปวง ปูลาดอาสนะ ตั้งหมอน้ํา ตามประทีปน้ํามันแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวาย 
บังคมแลวไดยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค 
ผูเจริญเรือนสําหรับพัก ขาพระองคท้ังหลายปูลาดแลว ปูลาดอาสนะ ตัง้หมอน้ํา ตามประทีป 
น้ํามันแลว บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคทรงสําคัญกาลอันควรเถิด คร้ังนั้นแล เปนเวลาเชา  
พระผูมีพระภาคทรงนุงแลวถือบาตรและจีวร เสด็จถึงเรือนสําหรับพัก พรอมดวยภกิษุสงฆ  
คร้ันแลวทรงลางพระบาท เสด็จเขาไปยังเรือนสําหรับพัก ประทับนังพิงเสากลางผินพระพักตร 
ไปทางทิศบูรพา แมภกิษุสงฆลางเทาแลว เขาไปยังเรือนสําหรับพัก นั่งพิงฝาดานหลังผินหนา 
ไปทางทิศบูรพา แวดลอมพระผูมีพระภาคอยู แมอุบาสกชาวปาฏลิคามก็ลางเทาแลวเขาไปยัง 
เรือนสําหรับพกั นั่งพิงฝาดานหนาผินหนาไปทางทิศประจิม แวดลอมพระผูมีพระภาคอยู ฯ 
        [๑๗๐] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะอุบาสกชาวปาฏลิคามวาดูกรคฤหบดี 
ท้ังหลาย โทษแหงศีลวิบัติของบุคคลผูทุศีล ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคล 
ผูทุศีลมีศีลวิบัติในโลกนี้ ยอมเขาถึงความเส่ือมแหงโภคะใหญเพราะความประมาทเปนเหตุ นี ้
เปนโทษแหงศีลวิบัติของบุคคลผูทุศีลประการที่ ๑ ฯ 
        อีกประการหนึ่ง กิตติศัพทอันลามกของบุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติ ขจรไปแลว นี้เปนโทษ 
แหงศีลวิบัติของบุคคลผูทุศีลประการที่ ๒ ฯ  
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        อีกประการหนึ่ง บุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติเขาไปหาบริษัทใด คือ ขัตติยบริษัทกด็ี พราหมณ 
บริษัทก็ดี คหบดีบริษัทก็ดี สมณบริษัทกด็ี ยอมไมแกลวกลา เกอเขินเขาไปหาบริษทันั้น 
นี้เปนโทษแหงศีลวิบัติของบุคคลผูทุศีลประการที่ ๓ ฯ 
        อีกประการหนึ่ง บุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติ ยอมเปนผูหลงใหลกระทํากาละนี้เปนโทษ 
แหงศีลวิบัติของบุคคลผูทุศีลประการที่ ๔ ฯ 
        อีกประการหนึ่ง บุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติ เม่ือตายไป ยอมเขาถึงอบายทุคติ วินิบาต 
นรก นี้เปนโทษแหงศีลวิบัตขิองบุคคลผูทุศีลประการที่ ๕ ดูกรคฤหบดีท้ังหลาย โทษแหง 
ศีลวิบัติของบุคคลผูทุศีล ๕ ประการนี้แล ฯ 
        ดูกรคฤหบดีท้ังหลาย อานิสงสแหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีล ๕ประการนี้ ๕ ประการ 
เปนไฉน คือ บุคคลผูมีศีลผูถึงพรอมดวยศีลในโลกนี้ยอมไดกองแหงโภคะใหญเพราะความ 
ไมประมาทเปนเหตุ นีเ้ปนอานิสงสแหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีลประการที่ ๑ ฯ 
        อีกประการหนึ่ง กิตติศัพทอันงามของบุคคลผูมีศีล ผูถึงพรอมดวยศีลยอมขจรไป  
นี้เปนอานิสงสแหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีลประการท่ี ๒ ฯ 
        อีกประการหนึ่ง บุคคลผูถึงพรอมดวยศีล เขาไปหาบริษัทใด คือ ขัตติยบริษัทกด็ี  
พราหมณบริษทัก็ดี คหบดีบริษัทก็ดี สมณบริษัทก็ดี ยอมเปนผูแกลวกลา ไมเกอเขินเขาไปหา 
บริษัทนั้น นี้เปนอานิสงสแหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีลประการที่ ๓ ฯ 
        อีกประการหนึ่ง บุคคลผูมีศีล ผูถึงพรอมดวยศีล ยอมเปนผูไมหลงใหลกระทํากาละ  
นี้เปนอานิสงสแหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีลประการท่ี ๔ ฯ 
        อีกประการหนึ่ง บุคคลผูมีศีล ผูถึงพรอมดวยศีล ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  
นี้เปนอานิสงสแหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีลประการท่ี ๕ ดูกรคฤหบดีท้ังหลาย อานิสงสแหงศีลสมบัติ
ของบุคคลผูมีศีล  
๕ ประการนีแ้ล ฯ 
        [๑๗๑] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหอุบาสกชาวปาฏลิคามเห็นแจง  
ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา ส้ินราตรีเปนอันมากแลวทรงสงไปดวยพระดํารัส 
วา ดูกรคฤหบดีท้ังหลาย ราตรีลวงไปแลว ทานท้ังหลายจงสําคัญเวลาอันควร ณ บัดนี้เถิด  
ลําดับนั้น อุบาสกชาวปาฏลิคามท้ังหลายช่ืนชมยินดภีาษิตของพระผูมีพระภาค ลุกจากอาสนะ  
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ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ลําดับนั้น เม่ืออุบาสกชาวปาฏลิคาม 
หลีกไปแลวไมนาน พระผูมีพระภาคไดเสด็จเขาไปยังสุญญาคาร ฯ 
        [๑๗๒] กส็มัยนั้นแล มหาอํามาตยในแควนมคธช่ือสุนีธะและวัสสการะ จะสราง 
เมืองในปาฏลิคามเพื่อปองกนัเจาวัชชีท้ังหลาย ก็สมัยนัน้แลเทวดาเปนอันมากแบงเปนพวกละพัน  
ยอมรักษาพืน้ท่ีในปาฏลิคาม เทวดาผูมีศักดิ์ใหญรักษาพื้นท่ีอยูในประเทศใด จิตของราชมหา 
อํามาตยของพระราชาผูมีศักดิ์ใหญยอมนอมไปเพื่อจะสรางนิเวศนในประเทศนั้น เทวดาผูมี 
ศักดิ์ปานกลางรักษาพื้นท่ีอยูในประเทศใด จิตของราชมหาอํามาตยของพระราชาผูมีศักดิ์ปานกลาง  
ยอมนอมไปเพื่อจะสรางนิเวศนในประเทศนั้น เทวดาผูมีศักดิ์ต่ํารักษาพื้นท่ีอยูในประเทศใด จิต 
ของราชมหาอํามาตยของพระราชาผูมีศักดิต์่ํา ยอมนอมไปเพ่ือจะสรางนิเวศนในประเทศนั้น 
พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นเทวดาเหลานั้นเปนจํานวนพันๆ รักษาพื้นท่ีอยูในปาฏลิคาม ดวย 
ทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย คือ เทวดาผูมีศักดิ์ใหญ ... เทวดาผูมีศักดิ์ต่ํารักษาพื้นท่ี 
อยูในประเทศใดจิตของราชมหาอํามาตยของพระราชาผูมีศักดิ์ต่ํา ยอมนอมไปเพื่อจะสราง 
นิเวศนในประเทศนั้น คร้ังนัน้ เม่ือปจจุสสมัยแหงราตรีนัน้ต้ังข้ึน พระผูมีพระภาคตรสัถามทาน 
พระอานนทวา ดูกรอานนท ใครหนอจะสรางเมืองในปาฏลิคาม ทานพระอานนทกราบทูลวา  
ขาแตพระองคผูเจริญ มหาอํามาตยในแวนแควนมคธช่ือสุนีธะและวัสสการะจะสรางเมืองใน 
ปาฏลิคาม เพื่อปองกันเจาวชัชีท้ังหลายพระเจาขา ฯ 
        พ. ดูกรอานนท มหาอํามาตยในแวนแควนมคธช่ือสุนีธะและวัสสการะจะสรางเมือง 
ในปาฏลิคาม เพื่อปองกันเจาวัชชีท้ังหลาย ประหนึ่งวาปรึกษากับเทวดาช้ันดาวดึงสแลวสราง 
เมืองฉะนั้น ดกูรอานนท เราไดเหน็เทวดาเปนจํานวนมากแบงเปนพวกละพัน รักษาพืน้ท่ีอยูใน 
ปาฏลิคาม ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย ณ ตําบลนี้ คือ เทวดาผูมีศักดิใ์หญ ...  
เทวดาผูมีศักดิตํ่์ารักษาพื้นท่ีอยูในประเทศใด จิตของราชมหาอํามาตยของพระราชาผูมีศักดิ์ต่ํา 
ยอมนอมไปเพื่อจะสรางนิเวศนในประเทศนั้น ดูกรอานนท เมืองนี้จกัเปนเมืองเลิศแหงท่ีประชุม 
ของเหลามนุษยผูเปนอริยะ และเปนทางคาขาย เปนท่ีแกหอสินคา อันตราย ๓ อยางจักมีแก 
เมืองปาฏลิคาม จากไฟ ๑ จากนํ้า ๑ จากความแตกแหงกนัและกนั ๑ ฯ 
        [๑๗๓] คร้ังนั้นแล มหาอํามาตยในแวนแควนมคธช่ือสุนีธะและวสัสการะ เขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคคร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึก  
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ถึงกันไปแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งคร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขอ 
พระโคดมผูเจริญพรอมดวยภิกษุสงฆโปรดทรงรับภัตของขาพระองคท้ังหลาย เพื่อเสวยในวันนี้  
พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตโดยดุษณภีาพ ลําดับนั้น มหาอํามาตยในแวนแควนมคธช่ือสุนีธะ 
และวัสสการะ ทราบวาพระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตแลวเขาไปยังท่ีพักของตน คร้ันแลวส่ังให 
ตกแตงขาทนยีโภชนียาหารอันประณีตในท่ีพักของตน แลวกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา  
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ถึงเวลาแลว ภัตเสร็จแลวคร้ังนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรง 
นุงแลว ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปยงัท่ีพักของมหาอํามาตยในแวนแควนมคธช่ือสุนีธะและ 
วัสสการะ พรอมดวยภิกษุสงฆ คร้ันแลวประทับนั่งเหนอือาสนะท่ีปูลาดถวาย ลําดับนั้น มหา 
อํามาตยในแวนแควนมคธช่ือสุนีธะและวสัสการะ อังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขดวย 
ขาทนียโภชนียาหารอันประณีต ใหอ่ิมหนาํสําราญดวยมือของตน คร้ังนั้นแล เม่ือพระผูมีพระ 
ภาคเสวยเสร็จแลว ชักพระหตัถออกจากบาตรแลว มหาอํามาตยในแวนแควนมคธช่ือสุนธีะและ 
วัสสการะ ถือเอาอาสนะตํ่าแหงหนึ่งนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนา 
กะมหาอํามาตยในแวนแควนมคธช่ือสุนีธะและวัสสการะผูนั่งอยูแลว ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ดวย 
พระคาถาเหลานี้วา 
        บุรุษชาติบัณฑิต ยอมสําเร็จการอยูในประเทศใด พึงเชิญทานผูมีศีล  
        สํารวมแลว ประพฤติพรหมจรรย ใหบริโภคในประเทศนั้น ควรอุทิศ 
        ทักษิณาทานเพ่ือเทวดาผูสถิตอยูในท่ีนั้นๆ เทวดาเหลานั้นอันบุรุษชาติ 
        บัณฑิตนบัถือ บูชายอมนับถือบูชาบุรุษชาติบัณฑิตนั้น แตนั้นยอม 
        อนุเคราะหบุรุษชาติบัณฑิตนั้น ประหนึ่งมารดาอนุเคราะหบุตรแลวกย็อม 
        เห็นความเจริญทุกเม่ือ ฯ 
        [๑๗๔] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคคร้ันทรงอนุโมทนาแกมหาอํามาตยในแวนแควนมคธ 
ช่ือสุนีธะและวัสสการะดวยพระคาถาเหลานี้แลว เสดจ็ลุกจากอาสนะหลีกไป ก็สมัยนัน้แล  
มหาอํามาตยในแวนแควนมคธช่ือสุนีธะและวัสสการะ ติดตามพระผูมีพระภาคไปขางหลังๆ ดวย 
ตั้งใจวา วันนี้ พระสมณโคดมจักเสด็จออกโดยประตูใด ประตูนั้นจกัช่ือวาโคตมประตู จัก 
เสด็จขามแมน้าํคงคาโดยทาใด ทานั้นจกัช่ือวาโคตมติฏฐะ คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จ 
ออกประตูใด ประตูนั้นช่ือวาโคตมประตู พระผูมีพระภาคเสด็จไปยังแมน้ําคงคาก็สมัยนั้นแล   
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แมน้ําคงคาเปนแมน้ําเต็มเปยมพอกาดื่มกนิได มนษุยบางจําพวกแสวงหาเรือ บางพวกแสวงหา 
พวง บางพวกผูกแพตองการจะขามไปฝงโนน คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงหายจากฝงนี้แหง 
แมน้ําคงคา ไปปรากฏอยูท่ีฝงโนนพรอมดวยภิกษุสงฆ เหมือนบุรุษผูมีกําลังพึงเหยยีดแขนท่ีคู 
หรือพึงคูแขนที่เหยยีดฉะนัน้ พระผูมีพระภาคไดทรงเหน็มนุษยเหลานั้นบางพวกแสวงหาเรือ  
บางพวกแสวงหาพวง บางพวกผูกแพ ตองการจะขามไปฝงโนน ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา 
        ชนเหลาใดจะขามหวงน้าํ คือ สงสาร และสระ คือ ตัณหาชนเหลานั้น 
        กระทําสะพาน คือ อริยมรรค ไมแตะตองเปอกตมคือกามท้ังหลายจึง 
        ขามสถานท่ีลุมอันเต็มดวยน้ําได ก็ชนแมตองการจะขามน้ํามีประมาณ 
        นอย ก็ตองผูกแพ สวนพระพุทธเจา และพุทธสาวกท้ังหลายเปนผูมี 
        ปญญา เวนจากแพก็ขามได ฯ 
         จบสูตรท่ี ๖ 
        ๗. ทวิธาปถสูตร 
        [๑๗๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จดําเนนิทางไกลไปในโกศลชนบท มีทานพระนาคสมาละ 
เปนปจฉาสมณะ ทานพระนาคสมาละไดเห็นทาง ๒ แพรงในระหวางทาง คร้ันแลวไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญนี้ทาง ไปกันตามทางน้ีเถิดพระเจาขา เม่ือทาน 
พระนาคสมาละกราบทูลอยางนี้แลวพระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระนาคสมาละวา ดูกร 
นาคสมาละ นี้ทาง ไปกันตามทางน้ีเถิด แมคร้ังท่ี ๒ ... แมคร้ังท่ี ๓ ทานพระนาคสมาละก็ได 
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ นี้ทาง ไปกันตามทางน้ีเถิดพระเจาขา 
แมคร้ังท่ี ๓ พระผูมีพระภาคก็ไดตรัสกะทานพระนาคสมาละวา ดกูรนาคสมาละ นี้ทาง ไปกัน 
ตามทางน้ีเถิด ลําดับนั้น ทานพระนาคสมาละวางบาตรและจีวรของพระผูมีพระภาคไวท่ีแผนดิน 
ณ ท่ีนั้นเอง ดวยกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ นี้บาตรและจีวร ดังนี้ แลวหลีกไป   
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คร้ันเม่ือทานพระนาคสมาละเดินไปโดยทางนั้น พวกโจรในระหวางทางออกมาแลว ทุบดวยมือ 
บาง เตะดวยเทาบาง ไดทุบบาตรและฉีกผาสังฆาฏิเสีย คร้ังนั้น ทานพระนาคสมาละมีบาตร 
แตก มีผาสังฆาฏิขาด เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เม่ือขาพระองค 
เดินไปโดยทางนั้น พวกโจรในระหวางทางออกมาแลว ทุบดวยมือและเตะดวยเทา ไดทุบบาตร 
และฉีกผาสังฆาฏิเสียแลว พระเจาขา ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา 
        บุคคลผูถึงเวท ผูรู เท่ียวไปดวยกนั อยูดวยกัน ปะปนกับชนผูไมรู  
        ยอมละเวนบุคคลผูลามกเสียได เหมือนนกกะเรียนเมื่อบุคคลเอาน้ํานม 
        ปนน้ําเขาไปให ดืม่แตน้าํนมเทานั้น ละเวนน้ํา ฉะน้ัน ฯ 
         จบสูตรท่ี ๗ 
        ๘. วิสาขาสูตร 
        [๑๗๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ บุพพารามปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดา 
ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล หลานของนางวิสาขามิคารมารดาเปนท่ีรักท่ีพอใจ ทํา 
กาละลง คร้ังนั้น นางวิสาขามิคารมารดามีผาเปยก ผมเปยกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
ในเวลาเท่ียง ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสกะนางวิสาขา 
มิคารมารดาวา เชิญเถิดนางวสิาขา ทานมาแตไหนหนอ มีผาเปยก มีผมเปยก เขามา ณ ท่ีนี ้
ในเวลาเท่ียงนางวิสาขากราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หลานของหมอมฉัน เปนท่ีรักท่ี 
พอใจ ทํากาละเสียแลว เพราะฉะน้ัน หมอมฉันจึงมีผาเปยกมีผมเปยก เขามา ณท่ีนี้ในเวลา 
เท่ียง เจาคะ ฯ 
        พ. ดูกรนางวิสาขา ทานพึงปรารถนาบุตรและหลานเทามนุษยในพระนครสาวัตถีหรือ ฯ 
        วิ. ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ หมอมฉันพงึปรารถนาบุตรและหลานเทามนุษยใน 
พระนครสาวตัถี เจาคะ ฯ  
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        พ. ดูกรนางวิสาขา มนษุยในพระนครสาวัตถีมากเพียงไร ทํากาละอยูทุกวันๆ ฯ 
        วิ. ขาแตพระองคผูเจริญ มนุษยในพระนครสาวัตถี ๑๐ คนบาง ๙ คนบาง ๘ คนบาง  
๗ คนบาง ๖ คนบาง ๕ คนบาง ๔ คนบาง ๓ คนบาง ๒ คนบาง๑ คนบาง ทํากาละอยูทุกวันๆ ฯ 
        พ. ดูกรนางวิสาขา ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานพึงเปนผูมีผาเปยกหรือมี 
ผมเปยกเปนบางคร้ังบางคราวหรือหนอ ฯ 
        วิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ไมใชอยางนั้น เจาคะ พอเพียงแลวดวยบุตรและหลานมาก 
เพียงนัน้แกหมอมฉัน ฯ 
        พ. ดูกรนางวิสาขา ผูใดมีส่ิงท่ีรัก ๑๐๐ ผูนั้นก็มีทุกข ๑๐๐ ผูใดมีส่ิงท่ีรัก ๙๐ ผูนั้นก็มี 
ทุกข ๙๐ ผูใดมีส่ิงท่ีรัก ๘๐ ผูนั้นก็มีทุกข ๘๐ ผูใดมีส่ิงท่ีรัก ๗๐ผูนั้นกมี็ทุกข ๗๐ ผูใดมี 
ส่ิงท่ีรัก ๖๐ ผูนั้นก็มีทุกข ๖๐ ผูใดมีส่ิงท่ีรัก ๕๐ผูนั้นก็มีทุกข ๕๐ ผูใดมีส่ิงท่ีรัก ๔๐ ผูนั้น 
ก็มีทุกข ๔๐ ผูใดมีส่ิงท่ีรัก ๓๐ผูนั้นก็มีทุกข ๓๐ ผูใดมีส่ิงท่ีรัก ๒๐ ผูนั้นก็มีทุกข ๒๐ ผูใด 
มีส่ิงท่ีรัก ๑๐ผูนั้นก็มีทุกข ๑๐ ผูใดมีส่ิงท่ีรัก ๙ ผูนั้นก็มีทุกข ๙ ผูใดมีส่ิงท่ีรัก ๘ผูนั้นกมี็ 
ทุกข ๘ ผูใดมีส่ิงท่ีรัก ๗ ผูนั้นก็มีทุกข ๗ ผูใดมีส่ิงท่ีรัก ๖ ผูนั้นก็มีทุกข ๖ ผูใดมีส่ิงท่ีรัก ๕ 
ผูนั้นก็มีทุกข ๕ ผูใดมีส่ิงท่ีรัก ๔ ผูนั้นก็มีทุกข ๔ผูใดมีส่ิงท่ีรัก ๓ ผูนั้นกมี็ทุกข ๓ ผูใดมีส่ิง 
ท่ีรัก ๒ ผูนั้นกมี็ทุกข ๒ ผูใดมีส่ิงท่ีรัก ๑ ผูนั้นก็มีทุกข ๑ ผูใดไมมีส่ิงท่ีรัก ผูนั้นกไ็มมีทุกข 
เรากลาววา ผูนั้นไมมีความโศก ปราศจากกิเลสดุจธุลี ไมมีอุปายาส ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา 
        ความโศกก็ดี ความร่ําไรก็ดี ความทุกขก็ดี มากมายหลายอยางนี ้
        มีอยูในโลก เพราะอาศัยสัตวหรือสังขารอันเปนท่ีรักเม่ือไมมีสัตวหรือ 
        สังขารอันเปนท่ีรัก ความโศก ความรํ่าไรและความทุกขเหลานีย้อมไมมี  
        เพราะเหตนุั้นแล ผูใดไมมีสัตวหรือสังขารอันเปนท่ีรักในโลกไหนๆ  
        ผูนั้นเปนผูมีความสุข ปราศจากความโศก เพราะเหตุนั้น ผูปรารถนา 
        ความไมโศก อันปราศจากกิเลสดุจธุลี ไมพึงทําสัตวหรือสังขารใหเปน 
        ท่ีรัก ในโลกไหนๆ ฯ 
         จบสูตรท่ี ๘  
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        ๙. ทัพพสูตรท่ี ๑ 
        [๑๗๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนักลันทกนวิาปสถาน ใกล 
พระนครราชคฤห คร้ังนั้นแล ทานพระทัพพมัลลบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระสุคต 
บัดนี้ เปนกาลปรินิพพานแหงขาพระองค พระเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรทัพพะ เธอ 
จงสําคัญเวลาอันควร ณ บัดนี้เถิด ลําดับนัน้ ทานพระทัพพมัลลบุตรลุกจากอาสนะ ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลว เหาะข้ึนไปสูเวหาส นั่งขัดสมาธิเขาสมาบัติมีเตโชธาตุ 
เปนอารมณอยูในอากาศกลางหาว ออกแลวปรินิพพาน เม่ือทานพระทัพพมัลลบุตรเหาะข้ึนสู 
เวหาส นังขัดสมาธิเขาสมาบัติมีเตโชธาตุเปนอารมณอยูในอากาศกลางหาว ออกแลวปรินิพพาน 
สรีระถูกไฟเผาไหมอยูเถาไมปรากฏเลย เขมาก็ไมปรากฏ เหมือนเถาแหงเนยใสหรือน้ํามันท่ี 
ถูกไฟเผาไหมอยู ไมปรากฏเลย เขมาก็ไมปรากฏ ฉะนั้น ฯ 
        ลําดบันั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา 
        รูปกายไดสลายแลว สัญญาดับแลว เวทนาท้ังปวงเปนธรรมชาติเย็นแลว  
        สังขารท้ังหลายสงบแลว วิญญาณถึงความต้ังอยูไมได ฯ 
         จบสูตรท่ี ๙ 
        ๑๐. ทัพพสูตรท่ี ๒ 
        [๑๗๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
เม่ือพระทัพพมัลลบุตรเหาะข้ึนไปสูเวหาส นั่งขัดสมาธิเขาสมาบัติมีเตโชธาตุเปนอารมณอยูใน  
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อากาศกลางหาว ออกแลวปรินิพพาน เม่ือสรีระถูกไฟเผาไหมอยู เถาไมปรากฏเขมาก็ไมปรากฏ 
เหมือนเถาแหงเนยใสหรือน้าํมันถูกไฟเผาไหมอยู ไมปรากฏเลย เขมาก็ไมปรากฏ ฉะนั้น ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้ลว ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา 
        คติของพระขีณาสพท้ังหลาย ผูหลุดพนแลวโดยชอบ ขามเคร่ืองผูกคือ 
        กามและโอฆะไดแลว ถึงแลวซ่ึงความสุขอันหาความหวั่นไหวมิได ไมมีเพื่อ 
        จะบัญญัติ เหมือนคติแหงไฟลุกโพลงอยูท่ีภาชนะสัมฤทธ์ิเปนตน อัน 
        นายชางเหล็กตีดวยคอนเหล็ก ดับสนทิ ยอมรูไมได ฉะนั้น ฯ 
        จบสูตรท่ี ๑๐ 
        จบปาฏลิคามิยวรรคท่ี ๘ 
        ________________ 
        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
        ๑. นิพพานสูตรท่ี ๑                 ๒. นิพพานสูตรท่ี ๒                         ๓. นิพพานสูตรท่ี ๓ 
๔. นิพพานสูตรท่ี ๔        ๕. จุนทสูตร       ๖. ปาฏลิคามิยสูตร       ๗. ทวิธาปถสูตร      ๘. วิสาขาสูตร  
๙. ทัพพสูตรท่ี ๑         ๑๐. ทัพพสูตรท่ี ๒ ฯ 
        รวมวรรคที่มีในอุทานนี้ คือ 
        โพธิวรรคท่ี ๑ มุจจลินทวรรคท่ี ๒ นนัทวรรคท่ี ๓ เมฆิยวรรคท่ี ๔โสณวรรคท่ี ๕  
ชัจจันธวรรคท่ี ๖ จูฬวรรคท่ี ๗ ปาฏลิคามิยวรรคท่ี ๘มสูีตร ๘๐ สูตร วรรคท่ี ๘ นี้ พระพุทธเจา 
ผูมีพระจักษุปราศจากมลทิน ทรงจําแนกแสดงไวดแีลว บัณฑิตท้ังหลายผูมีศรัทธาแล ไดกลาว 
วรรคนั้นวา อุทานฉะน้ีแล ฯ 
         จบอุทาน ฯ  
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         อิติวุตตกะ 
        เอกนิบาตวรรคท่ี ๑ 
        ๑. โลภสูตร 
        [๑๗๙] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย 
ละธรรมอยางหนึ่งได เราเปนผูรับรองเธอท้ังหลายเพื่อความเปนพระอนาคามี ธรรมอยางหนึ่งเปน 
ไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลายละธรรมอยางหนึ่ง คือ โลภะได เราเปนผูรับรองเธอ 
ท้ังหลายเพื่อความเปนพระอนาคามี ฯ 
        ชนผูเห็นแจงท้ังหลาย รูชัดดวยดีซ่ึงความโลภอันเปนเหตุใหสัตวผูโลภ 
        ไปสูทุคติ แลวละได คร้ันละไดแลว ยอมไมมาสูโลกนี้อีกในกาล 
        ไหนๆ ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลว 
         จบสูตรท่ี ๑ 
        ๒. โทสสูตร 
        [๑๘๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย 
ละธรรมอยางหนึ่งได เราเปนผูรับรองเธอท้ังหลายเพื่อความเปนพระอนาคามี ธรรมอยางหนึ่ง 
เปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายละธรรมอยางหนึ่ง คือโทสะได เราเปนผูรับรองเธอ 
ท้ังหลายเพื่อความเปนพระอนาคามี ฯ  
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        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        ชนผูเห็นแจงท้ังหลาย รูชัดดวยดีซ่ึงโทสะอันเปนเหตุใหสัตวผูประทุษราย 
        ไปสูทุคติ แลวละได คร้ันละไดแลวยอมไมมาสูโลกน้ีอีกในกาลไหนๆ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๒ 
        ๓. โมหสูตร 
        [๑๘๑] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย 
ละธรรมอยางหนึ่งได เราเปนผูรับรองเธอท้ังหลายเพื่อความเปนพระอนาคามี ธรรมอยางหนึ่งเปน 
ไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลายละธรรมอยางหนึ่ง คือ โมหะได เราเปนผูรับรองเธอ 
ท้ังหลายเพื่อความเปนพระอนาคามี ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        ชนผูเห็นแจงท้ังหลาย รูชัดดวยดีซ่ึงโมหะอันเปนเหตุใหสัตวผูหลงไปสู 
        ทุคติ แลวละได คร้ันละไดแลว ยอมไมมาสูโลกน้ีอีกในกาลไหนๆ ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๓ 
        ๔. โกธสูตร 
        [๑๘๒] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย  
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ละธรรมอยางหนึ่งได เราเปนผูรับรองเธอท้ังหลายเพื่อความเปนพระอนาคามี ธรรมอยางหนึ่งเปน 
ไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลายละธรรมอยางหนึ่ง คือ โกธะได เราเปนผูรับรองเธอ 
ท้ังหลายเพื่อความเปนพระอนาคามี ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธนี้ดังนี้วา 
        ชนผูเห็นแจงท้ังหลาย รูชัดดวยดีซ่ึงโกธะอันเปนเหตุใหสัตวผูโกรธไปสู 
        ทุคติ แลวละได คร้ันละไดแลว ยอมไมมาสูโลกน้ีอีกในกาลไหนๆ ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๔ 
        ๕. มักขสูตร 
        [๑๘๓] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย 
ละธรรมอยางหนึ่งได เราเปนผูรับรองเธอท้ังหลายเพื่อความเปนพระอนาคามี ธรรมอยางหนึ่งเปน 
ไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลายเธอท้ังหลายละธรรมอยางหนึ่ง คือ มักขะได เราเปนผูรับรองเธอ 
ท้ังหลายเพื่อความเปนพระอนาคามี ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        ชนผูเห็นแจงท้ังหลาย รูชัดดวยดีซ่ึงมักขะอันเปนเหตุใหสัตวผูลบหลู 
        ไปสูทุคติ แลวละได คร้ันละไดแลว ยอมไมมาสูโลกนี้อีกในกาล 
        ไหนๆ ฯ 
        เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลว ฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๕  
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        ๖. มานสูตร 
        [๑๘๔] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย 
ละธรรมอยางหนึ่งได เราเปนผูรับรองเธอท้ังหลายเพื่อความเปนพระอนาคามี ธรรมอยางหนึ่ง 
เปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายละธรรมอยางหนึ่ง คือ มานะได เราเปนผูรับรอง 
เธอท้ังหลายเพือ่ความเปนพระอนาคามี ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        ชนผูเห็นแจงท้ังหลาย รูชัดดวยดีซ่ึงมานะอันเปนเหตุใหสัตวผูถือตวั 
        ไปสูทุคติ แลวละได คร้ันละไดแลว ยอมไมมาสูโลกนี้อีกในกาลไหนๆ ฯ 
        เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลว ฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๖ 
        ๗. สัพพสูตร 
        [๑๘๕] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้นขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมรูยิ่งซ่ึง 
ธรรมท่ีควรรูยิ่งท้ังปวง ไมกําหนดรูธรรมท่ีควรกําหนดรูท้ังปวง ไมยังจติใหคลายกําหนัดในธรรม 
ท่ีควรรูยิ่ง และธรรมท่ีควรกาํหนดรูนัน้ ยังละกิเลสวัฏไมได เปนผูไมควรเพ่ือความส้ินทุกข ดูกร 
ภิกษุท้ังหลายสวนภกิษุรูยิ่งธรรมท่ีควรรูยิ่งท้ังปวง กําหนดรูธรรมท่ีควรกําหนดรูท้ังปวง ยังจติ 
ใหคลายกําหนดัในธรรมท่ีควรรูยิ่งและธรรมท่ีควรกําหนดรูนั้น ละกิเลสวัฏไดเปนผูควรเพื่อความ 
ส้ินทุกข ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า  
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        ผูใดรูธรรมเปนไปในภมิู ๓ ท้ังปวง โดยสวนท้ังปวงยอมไมกําหนัดใน 
        สักกายธรรมท้ังปวง ผูนั้นกําหนดรูธรรมเปนไปในภูมิ ๓ ท้ังปวงแลว  
        ลวงทุกขท้ังปวงไดโดยแท ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๗ 
        ๘. มานสูตร 
        [๑๘๖] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมรูยิ่ง  
ไมกําหนดรูมานะ ไมยังจิตใหคลายกําหนดัในมานะน้ัน ยังละมานะน้ันไมไดเด็ดขาด เปนผูไม 
ควรเพื่อความสิ้นทุกขดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนภิกษุรูยิ่ง กาํหนดรูมานะ ยังจิตใหคลายกําหนดั 
ในมานะนั้น ละมานะนั้นไดเด็ดขาด เปนผูควรเพื่อความสิ้นทุกข ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        หมูสัตวนี้ประกอบแลวดวยมานะ มีมานะเปนเคร่ืองรอยรัดยินดแีลว 
        ในภพ ไมกําหนดรูมานะ ตองเปนผูมาสูภพอีกสวนสัตวเหลาใดละ 
        มานะไดแลว นอมไปในธรรมเปนท่ีส้ินมานะ สัตวเหลานั้นครอบงํา 
        กิเลสเคร่ืองรอยรัดคือมานะเสียได กาวลวงไดแลวซ่ึงกิเลสเคร่ืองรอยรัด 
        ท้ังปวง ฯ 
        เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลว ฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๘  
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        ๙. โลภสูตร 
        [๑๘๗] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมรูยิ่ง  
ไมกาํหนดรูโลภะ ไมยังจิตใหคลายกําหนดัในโลภะ ยังละโลภะน้ันไมไดเด็ดขาด เปนผูไมควร 
เพื่อความส้ินทุกข ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนภกิษุรูยิ่ง กําหนดรูโลภะ ยังจิตใหคลายกําหนดัใน 
โลภะนั้นละโลภะนัน้ไดเด็ดขาด เปนผูควรเพื่อความส้ินทุกข ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        ชนผูเห็นแจงท้ังหลาย รูชัดดวยดีซ่ึงความโลภอันเปนเหตุใหสัตวผูโลภ 
        ไปสูทุคติ แลวละได คร้ันละไดแลว ยอมไมมาสูโลกนี้อีกในกาล 
        ไหนๆ ฯ 
        เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลว ฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๙ 
        ๑๐. โทสสูตร 
        [๑๘๘] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้นขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมรูยิ่ง  
ไมกําหนดรูโทสะ ไมยังจิตใหคลายกําหนดัในโทสะน้ัน ยังละโทสะน้ันไมไดเด็ดขาด เปนผูไม 
ควรเพื่อความสิ้นทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนภกิษุรูยิ่ง กําหนดรูโทสะ ยังจติใหคลายกําหนัด 
ในโทสะนั้นละโทสะน้ันไดเด็ดขาด เปนผูควรเพื่อความสิ้นทุกข ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า  
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        ชนผูเห็นแจงท้ังหลาย รูชัดดวยดีซ่ึงโทสะอันเปนเหตุใหสัตวผูประทุษ 
        รายไปสูทุคติ แลวละได คร้ันละไดแลวยอมไมมาสูโลกน้ีอีกในกาล 
        ไหนๆ ฯ 
        เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลว ฉะนี้แล ฯ 
        จบสูตรท่ี ๑๐ 
        จบปาฏิโภควรรคท่ี ๑ 
        ________________ 
        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ีคือ 
        ๑. โลภสูตร                         ๒. โทสสูตร  
        ๓. โมหสูตร                         ๔. โกธสูตร  
        ๕. มักขสูตร                        ๖. มานสูตร  
        ๗. สัพพสูตร                 ๘. มานสูตร 
        ๙. โลภสูตร                         ๑๐. โทสสูตร ฯ  
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        อิติวุตตกะ เอกนิบาต วรรคท่ี ๒ 
        ๑. โมหสูตร 
        [๑๘๙] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมรูยิ่ง  
ไมกําหนดรูโมหะ ไมยังจิตใหคลายกําหนดัในโมหะน้ัน ยังละโมหะน้ันไมไดเด็ดขาด เปนผูไม 
ควรเพื่อความสิ้นทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนภกิษุรูยิ่ง กําหนดรูโมหะ ยังจติใหคลายกําหนัด 
ในโมหะน้ันละโมหะนั้นไดเด็ดขาด เปนผูควรเพื่อความสิ้นทุกข ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        ชนผูเห็นแจงท้ังหลาย รูชัดดวยดีซ่ึงโมหะอันเปนเหตุใหสัตวผูหลง 
        ไปสูทุคติ แลวละได คร้ันละไดแลว ยอมไมมาสูโลกนี้อีกในกาล 
        ไหนๆ ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๑ 
        ๒. โกธสูตร 
        [๑๙๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมรูยิ่ง  
ไมกําหนดรูโกธะ ไมยังจิตใหคลายกําหนดัในโกธะน้ัน ยังละโกธะนั้นไมไดเดด็ขาด เปนผูไม 
ควรเพื่อความสิ้นทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนภกิษุรูยิ่ง กําหนดรูโกธะ ยังจิตใหคลายกําหนดั 
ในโกธะน้ัน ละโกธะนัน้ไดเด็ดขาด เปนผูควรเพื่อความสิ้นทุกข ฯ  
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        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        ชนผูเห็นแจงท้ังหลาย รูชัดดวยดีซ่ึงโกธะอันเปนเหตุใหสัตวผูโกรธ 
        ไปสูทุคติ แลวละได คร้ันละไดแลว ยอมไมมาสูโลกนี้อีกในกาล 
        ไหนๆ ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๒ 
        ๓. มักขสูตร 
        [๑๙๑] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมรูยิ่ง  
ไมกําหนดรูมักขะ ไมยังจิตใหคลายกําหนดัในมักขะนัน้ ยังละมักขะนัน้ไมไดเด็ดขาด เปนผู 
ไมควรเพื่อความส้ินทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนภิกษุรูยิง่ กําหนดรูมักขะ ยังจิตใหคลาย 
กําหนดัในมักขะน้ันละมักขะนั้นไดเดด็ขาด เปนผูควรเพือ่ความส้ินทุกข ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        ชนผูเห็นแจงท้ังหลาย รูชัดดวยดีซ่ึงมักขะอันเปนเหตุใหสัตวผูลบหลู 
        ไปสูทุคติ แลวละได คร้ันละไดแลว ยอมไมมาสูโลกนี้อีกในกาล 
        ไหนๆ ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลว ฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๓ 
        ๔. โมหสูตร 
        [๑๙๒] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย เราไมพิจารณา  
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เห็นแมนิวรณอันหนึ่งอยางอ่ืน ซ่ึงเปนเหตุใหหมูสัตวถูกนวิรณหุมหอแลวแลนไป ทองเท่ียวไป 
ส้ินกาลนาน เหมือนนวิรณคือ อวิชชานี้เลย ดูกรภกิษุท้ังหลาย หมูสัตวผูถูกนิวรณ คือ  
อวิชชาหุมหอแลวยอมแลนไป ทองเท่ียวไปส้ินกาลนาน ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        ธรรมอ่ืนแมอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนเหตุใหหมูสัตวถูกธรรมนั้นหุมหอแลว 
        ทองเท่ียวไปส้ินกาลนาน เหมือนหมูสัตวผูถูกโมหะหุมหอแลว ไม 
        มีเลย สวนพระอริยสาวกเหลาใดละโมหะแลว ทําลายกองแหง 
        ความมืดไดแลว พระอริยสาวกเหลานั้นยอมไมทองเท่ียวไปอีก เพราะ 
        อวิชชาอันเปนตนเหตุ(แหงสงสาร) ยอมไมมีแกพระอริยสาวก 
        เหลานั้น ฯ 
        เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลว ฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๔ 
        ๕. กามสูตร 
        [๑๙๓] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับแลววา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราไมพจิารณา 
เห็นแมสังโยชนอันหนึ่งอยางอ่ืน ซ่ึงเปนเหตุใหสัตวผูประกอบแลวแลนไป ทองเท่ียวไปส้ิน 
กาลนาน เหมือนสังโยชน คือตัณหานีเ้ลย ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายผูประกอบดวย 
สังโยชน คือ ตัณหายอมแลนไป ทองเท่ียวไปส้ินกาลนาน ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        บุรุษผูมีตัณหาเปนเพื่อนสอง ทองเท่ียวไปส้ินกาลนาน ยอมไมกาว 
        ลวงสงสารอันมีความเปนอยางนีแ้ละความเปนอยางอ่ืนไปได ภิกษุรู  
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        ตัณหาซ่ึงเปนแดนเกดิแหงทุกขนี้โดยความเปนโทษแลว เปนผูปราศจาก 
        ตัณหา ไมถือม่ัน มีสติ พึงเวนรอบ ฯ 
        เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๕ 
        ๖. เสขสูตรท่ี ๑ 
        [๑๙๔] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือภกิษุ 
ผูเปนเสขะยังไมบรรลุอรหัตผล ปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู เราไมพิจารณาเห็น 
แมเหตุอันหนึง่อยางอ่ืน กระทําเหตุท่ีมี ณ ภายในวามีอุปการะมาก เหมือนโยนิโสมนสิการนี้เลย 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุมนสิการโดยแยบคาย ยอมละอกศุลเสียได ยอมเจริญกุศลใหเกิดมี ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        ธรรมอยางอ่ืนอันมีอุปการะมาก เพื่อบรรลุประโยชนอันสูงสุดแหงภิกษ ุ
        ผูเปนพระเสขะ เหมือนโยนิโสมนสิการ ไมมีเลย ภกิษุเร่ิมต้ังไวซ่ึง 
        มนสิการโดยแยบคาย พึงบรรลุนิพพานอันเปนท่ีส้ินไปแหงทุกขได ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๖ 
        ๗. เสขสูตรท่ี ๒ 
        [๑๙๕] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือภกิษุ 
ผูเปนพระเสขะยังไมบรรลุอรหัตผล ปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม เราไมพิจารณาเห็น 
แมเหตุอันหนึง่อยางอ่ืน กระทําเหตุท่ีมี ณ ภายนอกวามีอุปการะมาก เหมือนความมีมิตรดีนี้เลย  
ดูกรภกิษุท้ังหลายภิกษุผูมีมิตรดียอมละอกุศลเสียได ยอมเจริญกุศลใหเกิดมี ฯ  
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        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        ภิกษใุดผูมีมิตรดี มีความยําเกรง มีความเคารพ กระทําตามคําของมิตรดี 
        ท้ังหลาย มีสติสัมปชัญญะ ภิกษุนั้นพงึบรรลุธรรมอันเปนท่ีส้ินไป 
        แหงสังโยชนท้ังปวงโดยลําดับ ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๗ 
        ๘. เภทสูตร 
        [๑๙๖] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม 
อยางหนึ่งเม่ือเกิดข้ึนในโลก ยอมเกิดข้ึนเพือ่ความไมเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพื่อไมใชความสุข 
แกชนมาก เพือ่ความฉิบหายแกชนมากเพ่ือความไมเกื้อกลู เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษย 
ท้ังหลาย ธรรมอยางหนึ่งเปนไฉน คือ สังฆเภท ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็เม่ือสงฆแตกกนัแลว 
ยอมมีการบาดหมางซ่ึงกันและกัน มีการบริภาษซ่ึงกันและกัน มีการดหูม่ินซ่ึงกันและกัน มีการ 
ขับไลซ่ึงกันและกัน ในเพราะสงฆแตกกันนั้น ชนท้ังหลายผูยังไมเล่ือมใสยอมไมเล่ือมใส  
และผูเล่ือมใสบางพวกยอมเปนอยางอ่ืนไป ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        ผูทําลายสงฆตองไปเกดิในอบาย ตกนรกต้ังอยูตลอดกัป ผูมีความยินด ี
        ในพวก ตั้งอยูในอธรรม ยอมเส่ือมจากธรรมอันเกษมจากโยคะ ผูนั้น 
        คร้ันทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกนัแลว ยอมหมกไหมอยูในนรกตลอดกัป ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๘  
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        ๙. โมทสูตร 
        [๑๙๗] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม 
อยางหนึ่งเม่ือเกิดข้ึนในโลก ยอมเกิดข้ึนเพือ่เกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพือ่ความสุขแกชนเปน 
อันมาก เพื่อประโยชนแกชนเปนอันมาก เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษย 
ท้ังหลาย ธรรมอยางหนึ่งเปนไฉน คือ สังฆสามัคคี ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เม่ือสงฆพรอม 
เพรียงกนัอยูยอมไมมีการบาดหมางซ่ึงกันและกัน ไมมีการบริภาษซ่ึงกนัและกนั ไมมีการ 
ขับไลซ่ึงกันและกัน ในเพราะสังฆสามัคคีนั้น ชนท้ังหลายผูยังไมเล่ือมใสยอมเล่ือมใส 
และชนผูเล่ือมใสแลวยอมเล่ือมใสยิ่งๆ ข้ึนไป ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        ความพรอมเพรียงของหมูใหเกิดสุข และการอนุเคราะหซ่ึงหมูผูพรอม 
        เพรียงกนัใหเกดิสุข ผูยนิดีแลวในหมูผูพรอมเพรียงกัน ตั้งอยูในธรรม  
        ยอมไมเส่ือมจากธรรมอันเกษมจากโยคะ ผูนั้นกระทําหมูใหพรอมเพรียง 
        กันแลว ยอมบันเทิงในสวรรคตลอดกัป ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๙ 
        ๑๐. ปุคคลสูตร 
        [๑๙๘] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากําหนดรูจิต 
ของบุคคลบางคนในโลกน้ี ผูมีจิตขุนมัว ดวยจิตอยางนี้แลว ถาในสมัยนี้ บุคคลนี้พึงกระทํา 
กาละไซร เขาถูกกรรมของตนซัดไปในนรก เหมือนถูกนาํมาท้ิงลงฉะน้ัน ขอนั้นเพราะเหตุไร  
เพราะจิตของเขาขุนมัว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะเหตุแหงจิตขุนมัวแล สัตวบางพวกในโลกน้ี  
เม่ือตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก อยางนี้ ฯ  
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        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        พระพุทธเจาทรงทราบบุคคลบางคนในโลกนี้ ผูมีจติขุนมัวไดทรง 
        พยากรณเนื้อความนีแ้กภิกษุท้ังหลาย ในสํานักของพระองควา ถาใน 
        สมัยนี้ บุคคลนี้พึงทํากาละไซร เขาพึงเขาถึงนรก เพราะจิตของเขา 
        ขุนมัว เขาเปนอยางนัน้ เหมือนถูกนํามาทอดท้ิงไวฉะนั้น สัตวท้ังหลาย 
        ยอมไปสูทุคติ เพราะเหตุแหงจิตขุนมัวนั่นแล ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
        จบสูตรท่ี ๑๐ 
        จบทุติยวรรคท่ี ๒ 
        ______________ 
        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
        ๑. โมหสูตร                         ๒. โกธสูตร  
        ๓. มักขสูตร                         ๔. โมหสูตร 
        ๕. กามสูตร                         ๖. เสขสูตรท่ี ๑  
        ๗. เสขสูตรท่ี ๒                 ๘. เภทสูตร  
        ๙. โมทสูตร                         ๑๐. ปุคคลสูตร ฯ  
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        อิติวุตตกะ เอกนิบาต วรรคท่ี ๓ 
        ๑. จิตตฌายีสูตร 
        [๑๙๙] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาค 
ผูเปนพระอรหนัตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดบัมาแลววา ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
เรากําหนดรูจติของบุคคลบางคนในโลกน้ีผูมีจิตผองใสดวยจติอยางนีแ้ลว ถาในสมัยนี้ บุคคลนี้ 
พึงกระทํากาละไซร เขาพึงเกิดในสวรรค เหมือนเชิญมาไว ฉะนั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร  
เพราะจิตของเขาผองใส ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะเหตุแหงจิตผองใสแล สัตวบางพวกในโลกน้ี  
เม่ือตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        พระพุทธเจาทรงทราบบุคคลบางคนในโลกนี้ผูมีจติผองใส ไดทรง 
        พยากรณเนื้อความนีแ้กภิกษุท้ังหลายในสํานักของพระองควา ถาใน 
        สมัยนี้ บุคคลนี้พึงกระทํากาละไซร บุคคลนี้พึงเขาถึงสุคติ เพราะจิต 
        ของเขาผองใส เขาเปนอยางนั้นเหมือนเชิญมาฉะน้ัน เพราะเหตุ 
        แหงจิตผองใสแล สัตวท้ังหลายยอมไปสูสุคติ ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๑ 
        ๒. ปุญญสูตร 
        [๒๐๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันต ตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย  
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อยาไดกลัวตอบุญเลย คําวาบุญนี้เปนช่ือแหงความสุข อันนาปรารถนา นาใคร นารัก  
นาพอใจ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เรารูดวยญาณอันวเิศษยิ่ง ซ่ึงวิบากอันนาปรารถนา นาใคร นารัก  
นาพอใจ ท่ีตนเสวยแลวส้ินกาลนาน แหงบุญท้ังหลายท่ีตนไดทําไวส้ินกาลนาน เราเจริญ 
เมตตาจิตตลอด ๗ ปแลว ไมกลับมาสูโลกน้ีตลอด ๗ สังวัฏฏวิวัฏฏกัป ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ไดยินวา เม่ือกปัฉิบหายอยู เราเปนผูเขาถึงพรหมโลกช้ันอาภัสสระเม่ือกปัเจริญอยู เรายอม 
เขาถึงวิมานแหงพรหมท่ีวาง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไดยินวาเราเปนพรหม เปนมหาพรหม เปนผู 
ยิ่งใหญ ใครครอบงําไมได เปนผูสามารถเห็นอดีต อนาคตและปจจุบันโดยแท เปนผูยังจิตให 
เปนไปในอํานาจ อยูในวิมานพรหมน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เราไดเปนทาวสักกะผูเปนจอมเทพ ๓๖ คร้ัง 
ไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูประกอบดวยธรรม เปนพระธรรมราชามีสมุทรสาครส่ีเปน 
ขอบเขต เปนผูชนะวิเศษแลว ถึงความเปนผูม่ันคงในชนบท ประกอบดวยรัตนะ ๗ ประการ  
หลายรอยคร้ัง จะกลาวใยถึงความเปนพระเจาประเทศราชเลาดูกรภิกษท้ัุงหลาย เราน้ันดําริวา  
บัดนี้ เราเปนผูมีฤทธ์ิมากอยางนี้ มีอานุภาพมากอยางนี้ เพราะผลวิบากแหงกรรมอะไรของเรา 
หนอแล ดกูรภกิษุท้ังหลาย เรานั้นดําริวา บัดนี้ เราเปนผูมีฤทธ์ิมากอยางนี้ มีอานุภาพมาก 
อยางนี้ เพราะผลวิบากแหงกรรม ๓ ประการของเรา คือ ทาน ๑ ทมะ ๑ สัญญมะ ๑ ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        กุลบุตรผูใครประโยชน พึงศึกษาบุญนั่นแล อันสูงสุดตอไปซ่ึงมีสุข 
        เปนกําไร คือ พึงเจริญทาน ๑ ความประพฤติสงบ ๑เมตตาจิต ๑  
        บัณฑิตคร้ันเจริญธรรม ๓ ประการอันเปนเหตุเกิดแหงความสุขเหลานี้ 
        แลว ยอมเขาถึงโลกอันไมมีความเบียดเบียน เปนสุข ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๒ 
        ๓. อุโภอัตถสูตร 
        [๒๐๑] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม  
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อยางหนึ่งอันภิกษเุจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยึดประโยชนท้ัง ๒ ไวได คือ ประโยชนใน 
ปจจุบัน ๑ ประโยชนในสัมปรายภพ ๑ธรรมอยางหนึ่งเปนไฉน คือ ความไมประมาทใน 
กุศลธรรมท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมอยางหนึ่งนีแ้ลอันภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว  
ยอมยึดประโยชนท้ัง ๒ ไวได คือ ประโยชนในปจจุบัน ๑ ประโยชนในสัมปรายภพ ๑ ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        บัณฑิตท้ังหลายยอมสรรเสริญ ความไมประมาท ในบุญกิริยาท้ังหลาย  
        บัณฑิตไมประมาทแลว ยอมยึดประโยชนท้ังสองไวได คือ ประโยชน 
        ในปจจุบัน ๑ ประโยชนในสัมปรายภพ ๑ นักปราชญเรากลาววาเปน 
        บัณฑิต เพราะการไดประโยชนท้ัง ๒ นั้น ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๓ 
        ๔. เวปุลลปพพตสูตร 
        [๒๐๒] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนี้ ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลหนึ่ง 
แลนไปทองเท่ียวไปตลอดกปั รางกระดูก หมูกระดูก กองกระดกู พึงเปนกองใหญ เหมือน 
ภูเขาเวปุลลบรรพตน้ี ถาวาใครๆ จะพึงรวบรวมไปกองไว และถาวาสวนแหงกระดกูอันใครๆ  
นําไปแลวจะไมพึงฉิบหายไป ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        พระสัมมาสัมพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันใหญ ตรัสไวดังนี้วากองแหง 
        กระดกูของบุคคลคนหน่ึง พึงเปนกองเสมอดวยภูเขาโดยกัปหนึ่ง ก็ 
        ภูเขาใหญช่ือเวปุลลบรรพตน้ีนั้นแล อันพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสบอก  
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        แลว สูงยิง่กวาภูเขาคิชฌกูฏอยูใกลพระนครราชคฤหของชาวมคธ  
        เม่ือใด บุคคลยอมพิจารณาเหน็อริยสัจ คือ ทุกข ๑ ธรรมเปนเหตุ 
        เกิดแหงทุกข ๑ ธรรมเปนท่ีกาวลวงแหงทุกข ๑ อริยมรรคมีองค ๘ 
        อันใหถึงความสงบแหงทุกข ๑ ดวยปญญาอันชอบ เม่ือนั้นบุคคลนั้น 
        ทองเท่ียวไปแลว ๗ คร้ังเปนอยางยิ่ง เปนผูกระทําซ่ึงท่ีสุดแหงทุกขได  
        เพราะสังโยชนท้ังปวงส้ินไป ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๔ 
        ๕. สัมปชานมุสาวาทสูตร 
        [๒๐๓] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคล 
ลวงธรรมอยางหนึ่งแลว เรากลาววา บาปกรรมไรๆอันเขาจะไมพึงทําไมมีเลย ธรรมอยางหนึ่ง 
เปนไฉน คือ สัมปชานมุสาวาท ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า ฯ 
        บาปกรรม ท่ีสัตวผูเปนคนมักพูดเท็จ ลวงธรรมอยางหนึ่งแลวขามโลก 
        หนาเสียแลว จะไมพึงทํา ไมมีเลย ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๕ 
        ๖. ทานสูตร 
        [๒๐๔] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาวาสัตว  
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ท้ังหลายพึงรูผลแหงการจําแนกทานเหมือนอยางเรารูไซร สัตวท้ังหลายยังไมใหแลวก็จะไมพึง 
บริโภค อนึ่ง ความตระหนีอั่นเปนมลทิน จะไมพึงครอบงําจิตของสัตวเหลานัน้ สัตวเหลานัน้ 
ไมพึงแบงคําขาวคําหลังจากคําขาวนั้นแลวก็จะไมพึงบริโภค ถาปฏิคาหกของสัตวเหลานั้นพึงมี 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย แตเพราะสัตวท้ังหลายไมรูผลแหงการจําแนกทานเหมือนอยางเรารู ฉะนั้น 
สัตวท้ังหลายไมใหแลวจึงบริโภค อนึ่ง ความตระหนี่อันเปนมลทินจึงยงัครอบงําจิตของสัตว 
เหลานั้น ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        ถาวาสัตวท้ังหลายพึงรูผลแหงการจําแนกทานเหมือนอยางท่ีพระผูมี 
        พระภาคผูแสวงหาคุณอันใหญตรัสแลว โดยวิธีท่ีผลนั้นเปนผลใหญไซร  
        สัตวท้ังหลายพึงกําจดัความตระหน่ีอันเปนมลทินเสียแลว มีใจผองใส  
        พึงใหทานท่ีใหแลวมีผลมาก ในพระอริยบุคคลท้ังหลายตามกาลอันควร  
        อนึ่งทายกเปนอันมาก คร้ันใหทักษิณาทาน คือ ขาวในพระทักษิไณย 
        บุคคลท้ังหลายแลว จุตจิากความเปนมนุษยนี้แลวยอมไปสูสวรรค และ 
        ทายกเหลานั้นผูใครกาม ไมมีความตระหนี่ ไปสูสวรรคแลวบันเทิง 
        อยูในสวรรคนั้น เสวยอยูซ่ึงผลแหงการจําแนกทาน ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๖ 
        ๗. เมตตาภาวสูตร 
        [๒๐๕] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้นขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย บุญญ 
กิริยาวัตถุอยางใดอยางหน่ึงมีอุปธิกิเลสเปนเหตุบุญญกิริยาวัตถุท้ังหมดนั้น ยอมไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖ 
แหงเมตตาเจโตวิมุติ เมตตาเจโตวิมุตินัน้แล ครอบงําบุญญกิริยาวัตถุเหลานั้น สวางไสวไพโรจน  
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เปรียบเหมือนรัศมีแหงดาวชนิดใดชนิดหนึง่ รัศมีดาวท้ังหมดนั้นยอมไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖ แหง 
รัศมีพระจันทร รัศมีพระจันทรนั่นแล ครอบงํารัศมีดาวเหลานั้น สวางไสว 
ไพโรจนฉะนัน้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนในเม่ืออากาศโปรงปราศจากเมฆในสารทสมัย 
ในเดือนทายแหงฤดูฝน พระอาทิตยลอยข้ึนไปสูทองฟา กําจัดอากาศอันมืดท้ังปวง สวางไสว 
ไพโรจนฉะนัน้ อนึ่ง เปรียบเหมือนดาวประกายพฤกษในปจจุสสมัยแหงราตรี สวางไสว 
ไพโรจน ฉะนัน้ ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        ผูใดมีสติ เจริญเมตตาไมมีประมาณ สังโยชนท้ังหลาย ของผูนั้นผูพจิารณา 
        เห็นซ่ึงธรรมเปนท่ีส้ินไปแหงอุปธิ ยอมเปนธรรมชาติเบาบาง ถาวา 
        ผูนั้นมีจิตไมประทุษรายซ่ึงสัตวมีชีวิตแมชนิดหนึ่ง เจริญเมตตาอยูไซร  
        ผูนั้นยอมช่ือวาเปนผูมีกศุลเพราะการเจริญเมตตาน้ัน อันพระอริย 
        บุคคลมีใจอนุเคราะหซ่ึงสัตวมีชีวิตทกุหมูเหลา ยอมกระทําบุญ 
        เปนอันมาก พระราชฤาษี ท้ังหลายทรงชนะซ่ึงแผนดิน อัน 
        เกล่ือนกลนดวยหมูสัตว ทรงบูชาอยูซ่ึงบุญเหลาใด (คือ อัสสเมธะ  
        ปุริสเมธะสัมมาปาสะ วาชเปยยะ นิรัคคพะ) เสด็จเท่ียวไป 
        บุญเหลานั้นยอมไมถึงแมเส้ียวท่ี ๑๖ แหงเมตตาจิต อันบุคคลเจริญดี 
        แลว (เหมือนหมูดาวท้ังหมด ยอมไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖แหงรัศมีพระจันทร 
        ฉะนั้น) ผูใดมีสวนแหงจิตประกอบดวยเมตตาในสัตวทุกหมูเหลา  
        ยอมไมฆาเอง ไมใชใหผูอ่ืนฆาไมชนะเอง ไมใชผูอ่ืนใหชนะ เวรของ 
        ผูนั้นยอมไมมีเพราะเหตุอะไรๆ เลยๆ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๗ 
        จบตติยวรรคท่ี ๓  
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        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
        ๑. จิตตฌายีสูตร                         ๒. อุโภอัตถสูตร  
        ๓. บุญญสูตร                         ๔. เวปุลลปพพตสูตร 
        ๕. สัมปชานมุสาวาทสูตร         ๖. ทานสูตร 
        ๗. เมตตาภาวสูตร 
        ในธรรมหมวดหน่ึงมีพระสูตรรวม ๒๗ สูตร คือ พระสูตรเหลานี๗้ สูตร และ 
พระสูตรขางตน ๒๐ สูตร ฉะนี้แล ฯ 
        จบเอกนิบาต ฯ  
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        อิติวุตตกะ ทุกนิบาต วรรคท่ี ๑ 
        ๑. ภิกขุสูตรท่ี ๑ 
        [๒๐๖] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบ 
ดวยธรรม ๒ ประการ ยอมอยูเปนทุกข มีความเดือดรอน มีความคับแคน มีความเรารอน  
ในปจจุบัน เม่ือตายไปพึงหวงัไดทุคติ ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมคุมครอง 
ทวารในอินทรียท้ังหลาย ๑ ความเปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผู 
ประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล ยอมอยูเปนทุกข มีความเดือดรอน มีความคับแคน มีความ 
เรารอน ในปจจุบัน เม่ือตายไปพึงหวังไดทุคติ ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        ภิกษใุดไมคุมครองทวารเหลานี้ คือ ตา หู จมูก ล้ินกาย และใจ  
        ไมรูจักประมาณในโภชนะ และไมสํารวมในอินทรียท้ังหลาย ภิกษุนั้น 
        ยอมถึงความทุกข คือ ทุกขกาย ทุกขใจ ภกิษุเชนนัน้มีกายถูกไฟ 
        คือ ความทุกขแผดเผาอยู มีใจถูกไฟ คือ ความทุกขแผดเผาอยู ยอม 
        อยูเปนทุกขท้ังกลางวันกลางคืน ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๑ 
        ๒. ภิกขุสูตรท่ี ๒ 
        [๒๐๗] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบ  
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ดวยธรรม ๒ ประการ ยอมอยูเปนสุข ไมมีความเดือดรอน ไมมีความคับแคน ไมมีความเรารอน 
ในปจจุบัน เม่ือตายไปพึงไดสุคติ ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูคุมครองทวาร 
ในอินทรียท้ังหลาย ๑ ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบ 
ดวยธรรม ๒ ประการนี้แล ยอมอยูเปนสุข ไมมีความเดือดรอน ไมมีความคับแคน ไมมีความ 
เรารอน ในปจจุบัน เม่ือตายไปพึงหวังไดสุคติ ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        ภิกษใุดคุมครองดีแลวซ่ึงทวารเหลานี้ คือ ตา หู จมูกล้ิน กาย และ 
        ใจ รูจักประมาณในโภชนะ และสํารวมในอินทรียท้ังหลาย ภกิษนุั้น 
        ยอมถึงความสุข คือ สุขกาย สุขใจ ภกิษุเชนนั้นมีกายไมถูกไฟ คือ  
        ความทุกขแผดเผา มีใจไมถูกไฟ คือ ความทุกขแผดเผายอมอยูเปน 
        สุขท้ังกลางวันกลางคืน ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๒ 
        ๓. ตปนียสูตร 
        [๒๐๘] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒  
ประการนี้ เปนเหตุใหเดือดรอน ๒ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลก 
นี้เปนผูไมไดทําความดีงามไว ไมไดทํากศุลไว ไมไดทําบุญอันเปนเคร่ืองตอตานความขลาดกลัวไว  
ทําแตบาป ทําอกุศลกรรมอันหยาบชา ทําอกุศลกรรมอันกลาแข็ง บุคคลน้ันยอมเดือดรอนวา  
เราไมไดทํากรรมงามดังนี้บาง ยอมเดือดรอนวา เราทําแตบาปดังนี้บางดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม  
๒ ประการนีแ้ล เปนเหตุใหเดือดรอน ฯ  
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        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        บุคคลผูมีปญญาทราม กระทํากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตและ 
        อกุศลกรรมอยางอ่ืน อันประกอบดวยโทษ ไมกระทํากุศลกรรม กระทํา 
        แตอกุศลกรรมเปนอันมาก เม่ือตายไปยอมเขาถึงนรก ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๓ 
        ๔. อตปนียสูตร 
        [๒๐๙] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒  
ประการนี้ ไมเปนเหตุใหเดือดรอน ๒ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนใน 
โลกน้ีเปนผูไดทําความดีงามไวทํากุศลไว ไดทําบุญอันเปนเคร่ืองตอตานความขลาดกลัวไว ไม 
ไดทําบาป ไมไดทําอกุศลกรรมอันหยาบชา ไมไดทําอกศุลกรรมอันกลาแข็ง บุคคลนั้นยอมไม 
เดือดรอนวา เราไดทํากรรมอันดีงามดังนีบ้าง ยอมไมเดอืดรอนวา เราไมไดทําบาปดงันี้บาง  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ ประการนี้แล ไมเปนเหตุใหเดือดรอน ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        บุคคลผูมีปญญา ละกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต และไมกระทํา 
        อกุศลกรรมอยางอ่ืนใด อันประกอบดวยโทษ กระทําแตกุศลกรรมเปน 
        อันมาก เม่ือตายไปยอมเขาถึงสวรรค ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๔  
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        ๕. สีลสูตรท่ี ๑ 
        [๒๑๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบ 
ดวยธรรม ๒ ประการ อันกรรมของตนซัดไปในนรก เหมือนถูกนํามาท้ิงลงฉะน้ัน ธรรม ๒  
ประการเปนไฉน คือศีลอันลามก ๑ ทิฐิอันลามก ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบ 
ดวยธรรม๒ ประการนี้แล อันกรรมของตนซัดไปในนรก เหมือนถูกนาํมาท้ิงลงฉะน้ัน ฯ     
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        นรชนใดผูมีปญญาทราม ประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้คือ ศีลอัน 
        ลามก ๑ ทิฐิอันลามก ๑ นรชนนั้น เม่ือตายไป ยอมเขาถึงนรก ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๕ 
        ๖. สีลสูตรที่ ๒ 
        [๒๑๑] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผู 
ประกอบดวยธรรม ๒ ประการ อันกรรมของตนนํามาไวในสวรรค เหมือนเชิญมาไวฉะนั้น  
ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือศีลดี ๑ ทิฐิดี ๑ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บุคคลผูประกอบดวย 
ธรรม ๒ ประการนี้แล อันกรรมของตนนํามาไวในสวรรค เหมือนเชิญมาไวฉะนั้น ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        นรชนใดผูมีปญญา ประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้ คือศีลดี ๑ ทิฐิ 
        ดี ๑ นรชนนั้น เม่ือตายไป ยอมเขาถึงสวรรค 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๖  
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        ๗. อาตาปสูตร 
        [๒๑๒] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูไมมี 
ความเพยีร ไมมีโอตตัปปะ ไมควรเพื่อจะตรัสรูไมควรเพื่อนิพพาน ไมควรเพื่อจะบรรลุธรรม 
อันเปนแดนเกษมจากโยคะช้ันเยีย่มดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูมีความเพยีร ผูมีโอตตัปปะ ควร 
เพื่อจะตรัสรู ควรเพื่อนิพพาน ควรเพื่อจะบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะช้ันเยีย่ม ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        ภิกษใุดไมมีความเพยีร ไมมีโอตตัปปะ เกยีจครานมีความเพยีรเลว  
        มากไปดวยถีนมิทธะ ไมมีหิริ ไมเอ้ือเฟอภิกษุเชนนัน้ ไมควรเพื่อจะ 
        บรรลุญาณเปนเคร่ืองตรัสรูอันยอดเยีย่ม สวนภิกษุใดมีสติ มีปญญา 
        เคร่ืองรักษาตน มีฌานมีความเพยีร มีโอตตัปปะ ไมประมาท ตัด 
        กิเลสชาติเคร่ืองประกอบสัตวไวดวยชาติและชราขาดแลว พึงบรรลุ 
        ญาณเปนเคร่ืองตรัสรูอันยอดเยี่ยม ในอัตภาพนีแ้ล ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๗ 
        ๘. นกุหนาสูตรท่ี ๑ 
        [๒๑๓] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย พรหมจรรย 
นี้ ภิกษุไมอยูประพฤติเพื่อจะหลอกลวงชน ไมอยูประพฤติเพื่อประจบคน ไมอยูประพฤติเพื่อ 
อานิสงส คือ ลาภ สักการะความสรรเสริญ ไมอยูประพฤติดวยคิดวา ชนจงรูจักเราดวย  
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อาการอยางนีดู้กรภกิษุท้ังหลาย ท่ีแทพรหมจรรยนี้ ภกิษยุอมอยูประพฤติเพื่อการสํารวมและ 
เพื่อการละ ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ไดทรงแสดงพรหมจรรยเคร่ืองกําจัดจัญไร  
        อันเปนเหตุใหถึงฝง คือ นิพพาน เพือ่การสํารวมเพื่อการละ ทางน้ี  
        พระพุทธเจาท้ังหลายผูมีประโยชนใหญ ผูแสวงหาคุณอันใหญ ทรง 
        ดําเนินไปแลว ชนเหลาใดๆ ยอมปฏิบัติพรหมจรรยนั้น ตามท่ี 
        พระพุทธเจาทรงแสดงแลว ชนเหลานัน้ๆ ผูกระทําตามคําส่ังสอนของ 
        พระศาสดา จักกระทําซ่ึงท่ีสุดแหงทุกขได ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๘ 
        ๙. นกุหนาสูตรท่ี ๒ 
        [๒๑๔] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย พรหมจรรยนี้  
ภิกษไุมอยูประพฤติเพื่อจะหลอกลวงชน ไมอยูประพฤติเพื่อจะประจบคน ไมอยูประพฤติเพื่อ 
อานิสงส คือ ลาภ สักการะและความสรรเสริญ ไมอยูประพฤติดวยคิดวา ชนจงรูจักเรา 
ดวยอาการอยางนี้ดูกรภิกษุท้ังหลาย ท่ีแทพรหมจรรยนี้ ภกิษุอยูประพฤติเพื่อความรูยิง่ และ 
เพื่อกําหนดรู ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ไดทรงแสดงพรหมจรรยเคร่ืองกําจัดจัญไร  
        อันเปนเหตุใหถึงฝง คือ นิพพาน เพือ่ความรูยิ่ง เพือ่กําหนดรู ทางนี้   
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        พระพุทธเจาท้ังหลายผูมีประโยชนใหญ ผูแสวงหาคุณใหญ ทรงดําเนิน 
        ไปแลว ชนเหลาใดๆ ยอมปฏิบัติพรหมจรรยนั้น ตามท่ีพระพุทธเจา 
        ทรงแสดงแลว ชนเหลานั้นๆ ผูกระทําตามคําส่ังสอนของพระศาสดา  
        จักกระทําซ่ึงท่ีสุดแหงทุกขได ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๙ 
        ๑๐. โสมนัสสสูตร 
        [๒๑๕] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบ 
ดวยธรรม ๒ ประการ เปนผูมากไปดวยสุขและโสมนัสอยูในปจจุบัน เปนผูปรารภความเพยีร 
แลวโดยแยบคาย เพื่อความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ ความ 
สังเวชในฐานะอันเปนท่ีตั้งแหงความสังเวช ๑ ความเพยีรโดยแยบคายแหงบุคคลผูสังเวช ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล เปนผูมากไปดวยสุขและโสมนัส 
อยูในปจจุบัน เปนผูปรารภความเพียรแลวโดยแยบคาย เพื่อความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        ภิกษุผูเปนบัณฑิต มีความเพียร มีปญญาเคร่ืองรักษาตนพิจารณาโดย 
        ชอบแลวดวยปญญา พึงสังเวชในฐานะเปนท่ีตั้งแหงความสังเวชทีเดียว  
        ภิกษุผูมีปรกติอยูอยางนี้ มีความเพยีร มีความประพฤติสงบ ไมฟุงซาน  
        หม่ันประกอบอุบายเปนเคร่ืองสงบใจ พึงถึงความส้ินไปแหงทุกขได ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
        จบสูตรท่ี ๑๐ 
        จบวรรคท่ี ๑  
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        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
        ๑. ภิกขุสูตรท่ี ๑                         ๒. ภกิขุสูตรท่ี ๒  
        ๓. ตปนียสูตร                         ๔. อตปนียสูตร          
        ๕. สีลสูตรท่ี ๑                         ๖. สีลสูตรท่ี ๒  
        ๗. อาตาปสูตร                         ๘. นกหุนาสูตรท่ี ๑          
        ๙. นกุหนาสูตรท่ี ๒                 ๑๐. โสมนัสสสูตร ฯ  
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        อิติวุตตกะ ทุกนิบาต วรรคท่ี ๒ 
        ๑. วิตักกสูตร 
        [๒๑๖] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาค 
ผูเปนพระอรหนัตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดบัมาแลววาดกูรภิกษุท้ังหลาย  
วิตก ๒ ประการ คือ เขมวิตก ๑ วิเวกวิตก ๑ ของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ยอม 
เปนไปเนืองๆ ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระตถาคตมีความไมเบียดเบียนเปนท่ีมายินดี ยินดแีลวใน 
ความไมเบียดเบียน วติกนีน้ัน่แลของพระตถาคตนั้น ผูมีความไมเบียดเบียนเปนท่ีมายนิดี ยนิ 
ดีแลวในความไมเบียดเบียน ยอมเปนไปเนอืงๆ วาเราจะไมเบียดเบียนสัตวอะไรๆ ผูสะดุง 
หรือผูม่ันคงใหลําบากดวยการกระทํานี้ ดกูรภิกษุท้ังหลาย พระตถาคตผูมีความสงัดเปนท่ีมายินดี  
ยินดแีลวในความสงัด วิตกนี้นั่นแลของพระตถาคตนี้ ผูมีความสงัดเปนท่ีมายินดี ยินดีแลวใน 
ความสงัด ยอมเปนไปเนืองๆ วา อกุศลเราละไดแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนัน้แล  
แมเธอท้ังหลายก็จงเปนผูมีความไมเบียดเบียนเปนท่ีมายนิดี ยนิดีแลวในความไมเบียดเบียนอยู 
เถิด วิตกน้ีนั่นแลของเธอท้ังหลายน้ัน ผูมีความไมเบียดเบียนเปนท่ีมายนิดี ยนิดีแลวในความ 
ไมเบียดเบียน จักเปนไปเนืองๆ วา เราท้ังหลายจะไมเบียดเบียนสัตวอะไรๆ ผูสะดุงหรือผู 
ม่ันคงใหลําบากดวยการกระทํานี้ ดูกรภิกษท้ัุงหลายเธอท้ังหลายจงเปนผูมีความสงัดเปนท่ีมายินดี  
ยินดแีลวในความสงัดอยูเถิดวิตกนี้นั่นแลของเธอท้ังหลายน้ัน ผูมีความสงัดเปนท่ีมายินดี  
ยินดแีลวในความสงัด จักเปนไปเนืองๆ วา อะไรช่ือวาอกศุล อกุศลอะไรๆ ท่ีเราท้ังหลายยัง 
ละไมไดแลว เราท้ังหลายจะละอกุศลอะไร ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        วิตก ๒ ประการของพระตถาคตผูเปนพระพุทธเจา ผูครอบงํามารอันผูอ่ืน 
        ไมพึงครอบงําได ยอมเปนไปเนืองๆ พระตถาคตผูเปนพระพุทธเจา 
        นั้นไดแสดงเขมวิตกขอท่ี ๑ ลําดับนั้นไดประกาศวิเวกวิตกขอท่ี ๒ เรา  
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        กลาวมุนผูีบรรเทาความมืด ผูถึงฝง ผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง ผูถึง 
        คุณอันพระสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายพึงถึง ผูมีความชํานาญ ผูไมมี      
        อาสวะ ผูขามวัฏทุกขอันเปนยาพิษ ผูนอมไปแลวในธรรมเปนท่ีส้ิน 
        ตัณหา ผูทรงไวซ่ึงรางกายอันมีในท่ีสุดนั้นแลวา ผูละมารผูถึงฝงแหง 
        ชรา พระผูมีพระภาคผูมีปญญาดี มีพระจักษุรอบคอบ ผูปราศจากความ 
        โศก ข้ึนสูปราสาทอันสําเร็จดวย(ปญญา) ธรรม ยอมพิจารณาเหน็หมู 
        ชนผูยังขามความโศกไมได ผูถูกชาตแิละชราครอบงํา เปรียบเหมือน 
        บุรุษผูมีจักษุยนือยูบนยอดภูเขาหนิ พงึเห็นหมูชนไดโดยรอบฉะนั้น ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๑ 
        ๒. เทศนาสูตร 
        [๒๑๗] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรมเทศนา 
๒ ประการ ของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจายอมมีโดยปริยาย ๒ ประการเปนไฉน 
คือ ธรรมเทศนาประการท่ี ๑ นี้วา เธอท้ังหลายจงเห็นบาปโดยความเปนบาป ธรรมเทศนา 
ประการท่ี ๒ แมนี้วา เธอท้ังหลายคร้ันเหน็บาปโดยความเปนบาปแลว จงเบ่ือหนาย จงคลาย 
กําหนดั จงปลดเปล้ืองในบาปนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมเทศนา ๒ ประการนี้ ของพระ 
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ยอมมีโดยปริยาย ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสคาถาประพันธ 
ดังนี้วา 
        เธอจงเหน็การแสดงโดยปริยายของพระตถาคตพระพุทธเจาผูอนุเคราะห 
        สัตวทุกหมูเหลา ก็ธรรม ๒ ประการ พระตถาคตพระพุทธเจา ผูอน ุ
        เคราะหสัตวทุกหมูเหลาประกาศแลว เธอท้ังหลายผูฉลาดจงเห็นบาป   
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        จงคลายกาํหนัดในบาปนั้น เธอท้ังหลายผูมีจิตคลายกําหนดัจากบาปนั้น 
        แลว จกักระทําท่ีสุดแหงทุกขได ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๒ 
        ๓. วิชชาสูตร 
        [๒๑๘] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อวิชชาเปน 
หัวหนาแหงอกุศลธรรม อหิริกะ อโนตตัปปะเปนไปตาม ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนวิชชาแล 
เปนหวัหนาแหงการถึงพรอมแหงกุศลธรรมหิริและโอตตัปปะเปนไปตาม ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้นพระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        ทุคติอยางใดอยางหน่ึง ในโลกนี้และในโลกหนา ท้ังหมดมีอวิชชาเปนมูล  
        อันความปรารถนาและความโลภกอข้ึน ก็เพราะเหตุท่ีบุคคลเปนผูมีความ 
        ปรารถนาลามก ไมมีหริิ ไมเอ้ือเฟอ ฉะนั้นจึงยอมประสบบาปตองไป 
        สูอบายเพราะบาปนั้น เพราะเหตุนั้น ภิกษุสํารอกฉันทะ โลภะ และ 
        อวิชชาได ใหวิชชาบังเกิดข้ึนอยู พึงละทุคติท้ังปวงเสียได ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๓ 
        ๔. ปญญาสูตร 
        [๒๑๙] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลาย 
ผูเส่ือมจากอริยปญญา ช่ือวาเส่ือมสุด สัตวเหลานั้นยอมอยูเปนทุกข มีความเดือดรอน มี 
ความคับแคน มีความเรารอน ในปจจุบันทีเดียว เม่ือตายไปแลวพึงหวังไดทุคติ ดูกรภิกษุ  
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ท้ังหลาย สัตวท้ังหลายผูไมเส่ือมจากอริยปญญา ช่ือวาไมเส่ือม สัตวเหลานั้นยอมอยูเปนสุข  
ไมมีความเดือดรอน ไมมีความคับแคน ไมมีความเรารอน ในปจจุบันเทียวแล เม่ือตายไปพึง 
หวังไดสุคติ ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้นพระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า ฯ 
        จงดูโลกพรอมดวยเทวโลก ผูตั้งม่ันลงแลวในนามรูป เพราะความเส่ือม 
        ไปจากปญญา โลกพรอมดวยเทวโลกยอมสําคัญวา นามรูปนี้เปนของ 
        จริง ปญญาอันใหถึงความชําแรกกิเลสนี้แล ประเสริฐท่ีสุดในโลก 
        ดวยวาปญญานั้นยอมรูชัดโดยชอบซ่ึงความส้ินไปแหงชาติและภพ เทวดา 
        และมนุษยท้ังหลาย ยอมรักใครตอพระสัมมาสัมพุทธเจาเหลานั้น ผูมี 
        สติ มีปญญาราเริง ผูทรงไวซ่ึงสรีระอันมีในท่ีสุด ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๔ 
        ๕. ธรรมสูตร   
        [๒๒๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย สุกกธรรม 
๒ ประการนีย้อมรักษาโลก ๒ ประการเปนไฉนคือ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ถาวาสุกกธรรม ๒ ประการนี้จะไมพึงรักษาโลกไซร ในโลกน้ีก็ไมพงึปรากฏวา มารดา นา ปา  
ภรรยาของอาจารย หรือวาภรรยาของครู โลกจักถึงความปะปนกันไป เหมือนอยางแพะแกะ 
ไก สุกร สุนัข สุนัขจ้ิงจอกฉะนั้น ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็เพราะเหตุท่ีสุกกธรรม ๒ ประการนี้ 
ยังรักษาโลกอยู ฉะนัน้จึงยังปรากฏวา มารดา นา ปาภรรยาของอาจารย หรือวาภรรยาของครู ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้นพระผูมีพระภาคตรัสคาถาประพันธ 
ดังนี้วา 
        ถาสัตวเหลาใด ไมมีหิริและโอตตัปปะในกาลทุกเม่ือไซรสัตวเหลานั้น 
        มีสุกกธรรมเปนมูลปราศไปแลว เปนผูถึงชาติและมรณะ สวนสัตว  
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        เหลาใด เขาไปต้ังหิริและโอตัปปะไวโดยชอบในกาลทุกเม่ือ สัตว 
        เหลานั้นมีพรหมจรรยงอกงาม เปนผูสงบ มีภพใหมส้ินไปแลว ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้ ฯ 
         จบสูตรท่ี ๕ 
        ๖. อชาตสูตร 
        [๒๒๑] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมชาติ 
อันไมเกดิแลว ไมเปนแลว อันปจจยัไมทําแลวไมปรุงแตงแลวมีอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาวา 
ธรรมชาติอันไมเกิดแลว ไมเปนแลว อันปจจัยไมทําแลว ไมปรุงแตงแลว จักไมไดมีแลวไซร  
การสลัดออกซ่ึงธรรมชาติท่ีเกิดแลว เปนแลว อันปจจยัทําแลว ปรุงแตงแลว จะไมพึงปรากฏ 
ในโลกน้ีเลย ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะเหตุท่ีธรรมชาติอันไมเกดิแลว ไมเปนแลว อันปจจัย 
ไมทําแลว ไมปรุงแตงแลวมีอยู ฉะนัน้การสลัดออกซ่ึงธรรมชาติท่ีเกิดแลว เปนแลว อันปจจยั 
ทําแลว ปรุงแตงแลว จึงปรากฏ ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้นพระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        ธรรมชาติอันเกิดแลว มีแลว เกดิข้ึนพรอมแลว อันปจจัยทําแลว  
        ปรุงแตงแลว ไมยั่งยืน ระคนแลวดวยชราและมรณะ เปนรังแหงโรค  
        ผุผัง มีอาหารและตณัหา เปนแดนเกดิ ไมควรเพื่อยนิดีธรรมชาตินั้น  
        การสลัดออกซ่ึงธรรมชาตินั้น เปนบทอันระงับ จะคาดคะเนเอาไมได  
        ยั่งยืนไมเกิด ไมเกิดข้ึนพรอม ไมมีความโศก ปราศจากธุลีความ 
        ดับแหงทุกขธรรมท้ังหลาย คือ ความท่ีสังขารสงบระงับเปนสุข ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๖  
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        ๗. ธาตุสูตร 
        [๒๒๒] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นิพพาน 
ธาต ุ๒ ประการนี้ ๒ ประการเปนไฉน คือ สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑ อนุปาทิเสสนิพพาน 
ธาตุ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สอุปาทิเสสนิพพานธาตุเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนพระ 
อรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว ปลงภาระลงไดแลว มีประโยชน 
ของตนอันบรรลุแลว มี  สังโยชนในภพนีส้ิ้นรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษนุั้น 
ยอมเสวยอารมณท้ังท่ีพึงใจและไมพึงใจ ยังเสวยสุขและทุกขอยู เพราะความท่ีอินทรีย ๕เหลา 
ใดเปนธรรมชาติไมบุบสลาย อินทรีย ๕ เหลานั้นของเธอยังต้ังอยูนัน่เทียวดกูรภกิษุท้ังหลาย  
ความส้ินไปแหงราคะ ความส้ินไปแหงโทสะ ความส้ินไปแหงโมหะ ของภิกษนุั้น นีเ้ราเรียก 
วา สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ดูกรภกิษุท้ังหลายก็อนุปาทิเสสนิพพานธาตุเปนไฉน ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้ เปนพระอรหนัตขีณาสพอยูจบพรหมจรรย ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว ปลงภาระลงได 
แลว มีประโยชนของตนอันบรรลุแลว มีสังโยชนในภพส้ินรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดย 
ชอบเวทนาท้ังปวงในอัตภาพนี้แหละของภิกษนุั้น เปนธรรมชาติอันกิเลสท้ังหลายมีตัณหาเปน 
ตนใหเพลิดเพลินมิไดแลว จกั (ดับ) เยน็ ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เราเรียกวา อนุปาทิเสส 
นิพพานธาตุ ดกูรภิกษุท้ังหลาย นิพพานธาตุ ๒ ประการนี้แล ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถาประพันธ 
ดังนี้วา 
        นิพพานธาตุ ๒ ประการนี้ พระตถาคต ผูมีจักษุผูอันตณัหาและทิฐิไม 
        อาศัยแลว ผูคงท่ีประกาศไวแลว อันนิพพานธาตุอยางหนึ่งมีในปจจุบัน 
        นี้ ช่ือวาสอุปาทิเสส เพราะส้ินตัณหาเครื่องนําไปสูภพ สวนนพิพาน 
        ธาตุ (อีกอยางหนึ่ง) เปนท่ีดับสนิทแหงภพท้ังหลายโดยประการทั้งปวง 
        อันมีในเบื้องหนาช่ือวาอนุปาทิเสส ชนเหลาใดรูบทอันปจจยัไมปรุง 
        แตงแลวนี้มีจิตหลุดพนแลวเพราะส้ินตัณหาเครื่องนําไปสูภพ ชน  
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        เหลานั้นยินดแีลวในนพิพานเปนท่ีส้ินกิเลสเพราะบรรลุธรรมอันเปน 
        สาระ เปนผูคงท่ี ละภพไดท้ังหมด ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๗ 
        ๘. สัลลานสูตร 
        [๒๒๓] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้นขาพเจาไดสดับมาแลววา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลาย 
จงเปนผูมีความหลีกเรนเปนท่ีมายินดยีินดแีลวในความหลีกเรน ประกอบจิตของตนไวใน 
สมถะในภายในเนืองๆ มีฌานไมเส่ือม ประกอบดวยวิปสสนา พอกพนูสุญญาคารอยูเถิด  
ดูกรภกิษุท้ังหลายเม่ือเธอท้ังหลายมีความหลีกเรนเปนท่ีมายินดี ยินดแีลวในความหลีกเรน  
ประกอบจิตของตนไวในสมถะในภายในเนืองๆ มีฌานไมเส่ือม ประกอบดวยวิปสสนาพอกพูน 
สุญญาคารอยู พึงหวังไดผล ๒ อยาง คือ อรหัตผลในปจจุบัน หรือเม่ือยังมีอุปาทานเหลืออยู  
ความเปนพระอนาคามี ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถาประพันธ 
ดังนี้วา 
        ชนเหลาใดมีจิตสงบแลว มีปญญาเปนเคร่ืองรักษาตน มีสติมีฌาน  
        ไมมีความเพงเล็งในกามท้ังหลาย ยอมเห็นแจงธรรมโดยชอบ เปนผู 
        ยินดแีลวในความไมประมาท มีปรกติเห็นภัยในความประมาท ชนเหลา 
        นั้นเปนผูไมควรเพื่อความเส่ือมรอบ ยอมมีในท่ีใกลนิพพานเทียว 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลว ฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๑  
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        ๙. สิกขาสูตร 
        [๒๒๔] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผู 
เปนพระอรหนัตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดบัมาแลววาดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอ 
ท้ังหลายจงเปนผูมีสิกขาเปนอานิสงส มีปญญายิ่งมีวิมุตติเปนสาระ มีสติเปนใหญอยูเถิด  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือเธอท้ังหลายมีสิกขาเปนอานิสงส มีปญญายิ่ง มีวมุิตติเปนสาระ มีสติ 
เปนใหญอยู พงึหวังผล ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตผลในปจจุบัน หรือเม่ือยังมี 
อุปาทานเหลืออยู ความเปนพระอนาคามี ฯ 
        พระผูมีพระภาคตรัสเนือ้ความนี้แลว ในพระสูตรนัน้ พระผูมีพระภาคตรัสคาถาประพันธ 
ดังนี้วา 
        เรากลาวมุนีผูมีสิกขาบริบูรณ มีความไมเส่ือมเปนธรรมดามีปญญายิ่ง  
        มีปรกติเห็นท่ีสุด คือความส้ินไปแหงชาติผูทรงไวซ่ึงรางกายอันมีในท่ี 
        สุดนั้นแล วาผูละมาร ผูถึงฝงแหงชรา เพราะเหตุนัน้ ภิกษุท้ังหลาย  
        เธอท้ังหลายจงเปนผูยนิดีในฌาน มีจติต้ังม่ันแลวในกาลทุกเม่ือ มีความ 
        เพียร มีปรกติเห็นที่สุด คือ ความส้ินไปแหงชาติครอบงํามารพรอม 
        ดวยเสนาไดแลว เปนผูถึงฝงแหงชาติและมรณะ ฯ 
        เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลว ฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๙ 
        ๑๐. ชาคริยสูตร 
        [๒๒๕] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษพุึง 
เปนผูมีความเพียรเปนเคร่ืองต่ืน มีสติสัมปชัญญะมีจิตต้ังม่ัน เบิกบาน ผองใส และพึงเปน 
ผูเห็นแจงในกศุลธรรมท้ังหลายสมควรแกกาลในการประกอบกรรมฐานนั้นเนืองๆ เถิด ดูกร 
ภิกษุท้ังหลายเมื่อภิกษุมีความเพียรเปนเคร่ืองต่ืน มีสติสัมปชัญญะ มีจติต้ังม่ัน เบิกบาน  
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ผองใส เห็นแจงในกุศลธรรมท้ังหลายสมควรแกกาลในการประกอบกรรมฐานน้ันเนืองๆ พึง 
หวังผล ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตผลในปจจบัุนหรือเม่ือยังมีอุปาทานเหลืออยู  
ความเปนพระอนาคามี ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถาประพันธ 
ดังนี้วา 
        เธอท้ังหลายต่ืนอยู จงฟงคํานี้ เธอเหลาใดผูหลับแลวเธอเหลานัน้จงตื่น  
        ความเปนผูตื่นจากความหลับเปนคุณประเสริฐ เพราะภยัยอมไมมีแกผูตื่นอยู  
        ผูใดตื่นอยูมีสติสัมปชัญญะ มีจิตต้ังม่ัน เบิกบาน และผองใสพิจารณา 
        ธรรมอยูโดยชอบโดยกาลอันควร ผูนั้นมีสมาธิเปนธรรมเอกผุดข้ึนแลว  
        พึงกําจัดความมืดเสียได เพราะเหตุนัน้แล ภกิษุพึงคบธรรมเคร่ืองเปน 
        ผูตื่น ภิกษุผูมีความเพยีร มีปญญาเปนเคร่ืองรักษาตน มีปรกติไดฌาน 
        ตัดกิเลสเคร่ืองประกอบสัตวไวดวยชาติและชราไดแลว พึงถูกตองญาณ 
        อันเปนเคร่ืองตรัสรูอยางยอดเยี่ยมในอัตภาพนีแ้ล ฯ 
        เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลว ฉะนี้แล ฯ 
        จบสูตรท่ี ๑๐ 
        ๑๑. อปายสูตร 
        [๒๒๖] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ชน ๒ พวก 
นี้จักเกิดในอบาย จักเกิดในนรกเพราะไมละความประพฤติช่ัวชา ๓ พวกเปนไฉน คือ ผู 
ไมใชพรหมจารีปฏิญาณวาเปนพรหมจารี ๑ ผูตามกําจัดชนผูประพฤติพรหมจรรยอันบริสุทธ์ิ 
บริบูรณ ดวยอพรหมจรรยอันไมมีมูล ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ชน ๒ พวกนี้แล จักเกิดในอบาย 
จักเกดิในนรก เพราะไมละความประพฤตช่ัิวชานี้ ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถาประพันธ 
ดังนี้วา  
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        ชนผูกลาวคําไมจริง ยอมเขาถึงนรก กห็รือชนใดทําบาปกรรมแลวกลาว 
        วา ไมไดทํา แมคนท้ัง ๒ นั้นยอมเขาถึงนรกเหมือนกัน ชนท้ัง ๒ พวก 
        นั้นเปนมนุษยผูมีกรรมอันเลวทราม ละไปแลว ยอมเปนผูเสมอกันใน 
        โลกหนาคนเปนอันมากอันผากาสาวะพันคอ มีธรรมอันลามกไม 
        สํารวม คนลามกเหลานัน้ยอมเขาถึงนรก เพราะกรรมอันลามกท้ังหลาย 
        กอนเหล็กรอนเปรียบดวยเปลวไฟ อันผูทุศีลบริโภคแลวยังประเสริฐ 
        เสียกวา ผูทุศีล ไมสํารวมพึงบริโภคกอนขาวของชาวแวนแควน จะ 
        ประเสริฐอะไร ฯ 
        เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลว ฉะนี้แล ฯ 
        จบสูตรท่ี ๑๑ 
        ๑๒. ทิฏฐิสูตร 
        [๒๒๗] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เทวดาและ 
มนุษยท้ังหลายอันทิฐิ ๒ อยางพัวพนัแลว บางพวกยอมติดอยู บางพวกยอมแลนเลยไป สวน 
พวกท่ีมีจักษยุอมเห็น ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เทวดาและมนุษยบางพวกยอมติดอยูอยางไรเลา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
เทวดาและมนษุยท้ังหลายมีภพเปนท่ีมายนิดี ยนิดีแลวในภพเพลิดเพลินดวยดใีนภพ เม่ือ 
พระตถาคตแสดงธรรมเพ่ือความดับภพ จติของเทวดาและมนุษยเหลานั้นยอมไมแลนไป ยอม 
ไมเล่ือมใส ยอมไมดํารงอยูดวยดี ยอมไมนอมไป ดูกรภกิษุท้ังหลาย เทวดาและมนษุยบาง 
พวกยอมติดอยูอยางนี้ ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เทวดาและมนุษยบางพวกยอมแลนเลยไปอยางไรเลาก็เทวดาและ 
มนุษยบางพวกอึดอัด ระอา เกลียดชังอยูดวยภพนัน่แล ยอมเพลิดเพลินความขาดสูญวา แนะ 
ทานผูเจริญท้ังหลาย ไดยินวา เม่ือใด ตนนี้เม่ือตายไป ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ เบ้ืองหนา 
แตตายยอมไมเกิดอีก นี้ละเอียดนี้ประณีต นี้ถองแท ดูกรภิกษุท้ังหลาย เทวดาและมนษุยบาง 
พวกยอมแลนเลยไปอยางนีแ้ล ฯ  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สวนพวกท่ีมีจักษยุอมเห็นอยางไรเลา ภิกษใุนธรรมวินัยนีย้อมเห็น 
ขันธ ๕ ท่ีเกิดแลวโดยความเปน (ขันธ ๕ ท่ีเกิดแลว) จริง คร้ันเห็นขันธ ๕ ท่ีเกิดแลวโดยความ 
เปนจริง ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อความเบ่ือหนายเพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับขันธ ๕ ท่ีเกิดแลว  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนพวกที่มีจักษยุอมเห็นอยางนี้แล ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        อริยสาวกใดเห็นขันธ ๕ ท่ีเกิดแลว และธรรมเปนเคร่ืองกาวลวงขันธ ๕  
        ท่ีเกิดแลวโดยความเปนจริง ยอมนอมไปในนพิพานตามความเปนจริง 
        เพราะภวตัณหาหมดส้ินไปถาวาอริยสาวกน้ันกําหนดรูขันธ ๕ ท่ีเกิด 
        แลว ปราศจากตัณหาในภพนอยและภพใหญแลวไซร ภิกษุท้ังหลาย 
        ยอมไมมาสูภพใหม เพราะความไมเกดิแหงอัตภาพที่เกิดแลว ฯ 
        เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลว ฉะนี้แล ฯ 
        จบสูตรท่ี ๑๒ 
        จบวรรคท่ี ๒ 
        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
        ๑. วิตักกสูตร                 ๒. เทศนาสูตร 
        ๓. วิชชาสูตร                 ๔. ปญญาสูตร 
        ๕. ธรรมสูตร                 ๖. อชาตสูตร  
        ๗. ธาตุสูตร                         ๘. สัลลานสูตร  
        ๙. สิกขาสูตร                        ๑๐. ชาคริยสูตร          
        ๑๑. อปายสูตร                 ๑๒. ทิฏฐิสูตร 
        จบทุกนบิาต ฯ  
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        อิติวุตตกะ ติกนิบาต วรรคท่ี ๑ 
        ๑. อกุศลมูลสูตร 
        [๒๒๘] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อกุศลมูล  
๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉนคือ โลภะเปนอกุศลมูล ๑ โทสะเปนอกุศลมูล ๑ โมหะ 
เปนอกุศลมูล ๑      ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อกุศลมูล ๓ ประการนี้แล ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        โลภะ โทสะ และโมหะ เกิดแลวในตนยอมเบียดเบียนบุรุษผูมีจิต 
        อันลามก เหมือนขุยของตน ยอมเบียดเบียนไมไผ ฉะนั้น 
        เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลว ฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๑ 
        ๒. ธาตุสูตร 
        [๒๒๙] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย ธาตุ ๓ อยางนี้  
๓ อยางเปนไฉน คือ รูปธาตุ ๑ อรูปธาตุ ๑นิโรธธาตุ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธาตุ ๓ อยาง 
นี้แล ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        ชนเหลาใดกําหนดรูรูปธาตุแลว ไมดํารงอยูในอรูปธาตุนอมไปใน 
        นิโรธ ชนเหลานั้นเปนผูละมัจจุเสียได พระสัมมาสัมพุทธเจาผูหาอาสวะ  
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        มิได ถูกตองอมตธาตุอันหาอุปธิมิไดดวยนามกาย แลวกระทําใหแจงซ่ึง 
        การสละคืนอุปธิ ยอมแสดงบทอันไมมีความโศก ปราศจากธุลี ฯ 
        เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลว ฉะน้ีแล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๒ 
        ๓. เวทนาสูตรท่ี ๑ 
        [๒๓๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย เวทนา ๓  
ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ สุขเวทนา ๑ทุกขเวทนา ๑ อทุกขมสุขเวทนา ๑ ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย เวทนา ๓ ประการนี้แล ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        สาวกของพระพุทธเจา ผูมีจิตต้ังม่ัน ผูรูท่ัว มีสติ ยอมรูชัดซ่ึงเวทนา  
        เหตุเกดิแหงเวทนา ยอมรูชัดซ่ึงธรรมเปนท่ีดับแหงเวทนา และมรรค 
        อันใหถึงความส้ินไปแหงเวทนา ภกิษุหายหวิแลว ดับรอบแลว เพราะ 
        ความส้ินไปแหงเวทนาท้ังหลาย ฯ 
        เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลว ฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๓ 
        ๔. เวทนาสูตรท่ี ๒ 
        [๒๓๑] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย เวทนา ๓ 
ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ สุขเวทนา ๑ทุกขเวทนา ๑ อทุกขมสุขเวทนา ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย พึงเหน็สุขเวทนาโดยความเปนทุกข พึงเห็นทุกขเวทนาโดยความเปนลูกศร  
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พึงเห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความเปนของไมเท่ียง ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็เม่ือใดแล ภิกษุเห็น 
สุขเวทนาโดยความเปนทุกข เห็นทุกขเวทนาโดยความเปนลูกศร เห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความ 
เปนของไมเท่ียง เม่ือนั้น ภิกษุนี้เรากลาววา เปนพระอริยะผูเห็นโดยชอบ ตัดตัณหาขาดแลว  
ลวงสังโยชนแลว ไดกระทําแลวซ่ึงท่ีสุดแหงทุกขเพราะการละมานะโดยชอบ ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        ภิกษใุดไดเห็นสุขโดยความเปนทุกข ไดเหน็ทุกขโดยความเปนลูกศร  
        ไดเหน็อทุกขมสุขอันละเอียดโดยความเปนของไมเท่ียง ภกิษุนัน้แล 
        เปนผูเหน็โดยชอบ ยอมหลุดพนในเวทนาน้ัน ภกิษุนั้นแลอยูจบอภิญญา  
        ระงับแลว กาวลวงโยคะไดแลว ช่ือวาเปนมุนี ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๔ 
        ๕. เอสนาสูตรท่ี ๑ 
        [๒๓๒] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย การแสวงหา  
๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ การแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหา 
พรหมจรรย ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายการแสวงหา ๓ ประการนี้แล ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดงันีว้า 
        สาวกของพระพุทธเจา ผูมีจิตต้ังม่ัน ผูรูท่ัว มีสติ ยอมรูชัดซ่ึงการ 
        แสวงหาท้ังหลาย เหตุเกิดแหงการแสวงหาท้ังหลายธรรมเปนท่ีดับ 
        แหงการแสวงหาท้ังหลาย และมรรคอันใหถึงความสิ้นไปแหงการแสวง  
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        หาท้ังหลาย ภกิษุหายหวิแลว ดับรอบแลว เพราะความส้ินไปแหงการ 
        แสวงหาท้ังหลาย ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๕ 
        ๖. เอสนาสูตรท่ี ๒ 
        [๒๓๓] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย การแสวง 
หา ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือการแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหา 
พรหมจรรย ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย การแสวงหา ๓ ประการนี้แล ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        การแสวงหากาม การแสวงหาภพ กับการแสวงหาพรหมจรรยการ 
        ยึดม่ันวาจริงดังนี้ เปนท่ีตั้งแหงทิฐิท่ีเกิดข้ึน การแสวงหาท้ังหลาย 
        อันเปนท่ีตั้งแหงทิฐิ พระอรหันตผูไมยินดแีลวดวยความยินดีท้ังปวง 
        ผูนอมไปในธรรมเปนท่ีส้ินตัณหา สละคืนเสียแลว ถอนข้ึนไดแลว 
        ภิกษเุปนผูไมมีความหวัง ไมมีความสงสัย เพราะความส้ินไปแหงการ 
        แสวงหาท้ังหลาย ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๖ 
        ๗. อาสวสูตรท่ี ๑ 
        [๒๓๔] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อาสวะ ๓   
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ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือกามาสวะ ๑ ภวาสวะ ๑ อวิชชาสวะ ๑ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย อาสวะ ๓ ประการนี้แล ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        สาวกของพระพุทธเจาผูมีจิตต้ังม่ัน ผูรูท่ัว มีสติ ยอมรูชัดซ่ึงอาสวะ 
        ท้ังหลาย เหตุเกดิแหงอาสวะท้ังหลาย ธรรมเปนท่ีดับแหงอาสวะ 
        ท้ังหลาย และมรรคอันใหถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ภกิษหุาย 
        หิวแลว ดบัรอบแลว เพราะความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดบัมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๗ 
        ๘. อาสวสูตรท่ี ๒ 
        [๒๓๕] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย อาสวะ ๓  
ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ กามาสวะ ๑ภวาสวะ ๑ อวิชชาสวะ ๑ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย อาสวะ ๓ ประการนี้แล ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        ภิกษใุดมีกามาสวะส้ินไปแลว สํารอกอวิชชาออกไดแลวและมีภวาสวะ 
        หมดส้ินแลว ภกิษนุั้นพนวิเศษแลว หาอุปธิมิได ชนะมารพรอมดวย 
        พาหนะแลว ยอมทรงไวซ่ึงรางกายอันมีในท่ีสุด ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๘  
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        ๙. ตัณหาสูตร 
        [๒๓๖] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัณหา ๓  
ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือกามตัณหา ๑ ภวตัณหา ๑ วภิวตัณหา ๑ ดกูรภิกษุ 
ท้ังหลาย ตัณหา ๓ ประการนีแ้ล ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        ชนท้ังหลาย ประกอบแลวดวยตัณหาเคร่ืองประกอบสัตวไวมีจิตยินด ี
        แลวในภพนอยและภพใหญ ชนเหลานั้นประกอบแลวดวยโยคะ คือ  
        บวงแหงมาร เปนผูไมมีความเกษมจากโยคะ สัตวท้ังหลายผูถึงชาติและ 
        มรณะ ยอมไปสูสงสารสวนสัตวเหลาใดละตัณหาไดขาด ปราศจาก 
        ตัณหาในภพนอยและภพใหญ ถึงแลวซ่ึงความส้ินไปแหงอาสวะ สัตว 
        เหลานั้นแล ถึงฝงแลวในโลก ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๙ 
        ๑๐. มารเธยยสูตร 
        [๒๓๗] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุ 
ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ กาวลวงบวงแหงมารแลว ยอมรุงเรืองดุจอาทิตยฉะนั้น  
ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบแลวดวยศีล 
ขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑เปนผูประกอบแลวดวยสมาธิขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ เปน 
ผูประกอบแลวดวยปญญาขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบแลว 
ดวยธรรม ๓ ประการนี้แล กาวลวงบวงแหงมารแลว ยอมรุงเรืองดุจพระอาทิตยฉะนั้น ฯ  
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        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        ภิกษใุด เจริญศีล สมาธิ และปญญาดแีลว ภกิษนุั้นกาวลวงบวงแหง 
        มารไดแลว ยอมรุงเรือง ดุจพระอาทิตยฉะนัน้ ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
        จบสูตรท่ี ๑๐ 
        จบวรรคท่ี ๑ 
        _____________ 
        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
        ๑. อกุศลมูลสูตร                         ๒. ธาตุสูตร  
        ๓. เวทนาสูตรท่ี ๑                 ๔. เวทนาสูตรท่ี ๒ 
        ๕. เอสนาสูตรท่ี ๑                 ๖. เอสนาสูตรท่ี ๒  
        ๗. อาสวสูตรท่ี ๑                         ๘. อาสวสูตรท่ี ๒ 
        ๙. ตัณหาสูตร                         ๑๐. มารเธยยสูตร ฯ  
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        อิติวุตตกะ ติกนิบาต วรรคท่ี ๒ 
        ๑. ปุญญกิริยาวัตถุสูตร 
        [๒๓๘] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดบัมาแลววา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปุญญกิริยาวัตถุ  
๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือทานมัยปุญญกิริยาวัตถุ ๑ ศีลมัยปุญญกิริยาวัตถุ ๑  
ภาวนามัยปุญญกิริยาวัตถุ ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปุญญกิริยาวัตถุ ๓ ประการนี้แล ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        กุลบุตรผูใครประโยชน พึงศึกษาบุญนั่นแล อันใหผลเลิศตอไป ซ่ึง 
        มีสุขเปนกําไร คือ พึงเจริญทาน ๑ ความประพฤติเสมอ ๑ เมตตา 
        จิต ๑ บัณฑิตคร้ันเจริญธรรม ๓ประการอันเปนเหตุใหเกดิความสุข 
        เหลานี้แลว ยอมเขาถึงโลกอันไมมีความเบียดเบียน ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๑ 
        ๒. จักขุสูตร 
        [๒๓๙] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย จักษุ ๓ อยางนี้  
๓ อยางเปนไฉน คือ มังสจักษุ ๑ทิพยจกัษุ ๑ ปญญาจักษุ ๑ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย จักษุ ๓ 
อยางนี้แล ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า  
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        พระสัมมาสัมพุทธเจาผูสูงสุดกวาบุรุษ ไดตรัสจักษ ุ๓ อยางนี้คือ  
        มังสจักษ ุ๑ ทิพยจกัษุ ๑ ปญญาจักษุอันยอดเยี่ยม ๑ความบังเกดิข้ึน 
        แหงมังสจักษุเปนทางแหงทิพยจักษุ เม่ือใดญาณบังเกิดข้ึนแลว เม่ือ 
        นั้น บุคคลยอมพนจากทุกขท้ังปวงเพราะการไดเฉพาะซ่ึงปญญาจักษ ุ
        อันยอดเยีย่ม ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๒ 
        ๓. อินทรียสูตร 
        [๒๔๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๓  
ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ อนัญญตัญญัสสามิตินทรีย ๑ อัญญินทรีย ๑ อัญญาตา 
วินทรีย ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๓ประการนี้แล ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        ปฐมญาณ (อนัญญตัญญัสสามิตินทรีย) ยอมเกิดข้ึนในเพราะโสดา 
        ปตติมรรค อันเปนเคร่ืองทํากิเลสท้ังหลายใหส้ินไป แกพระเสขะผูยัง 
        ตองศึกษาอยู ผูปฏิบัติตามทางอันตรงธรรมชาติท่ีรูท่ัวถึง (อัญญินทรีย) 
        ยอมเกิดข้ึนในลําดับแตปฐมญาณน้ัน ปจจเวกขณญาณ (อัญญาตาวินทรีย) 
        ยอมเกิดข้ึนวา วิมุตติของเราไมกําเริบ แกพระขีณาสพผูพนวิเศษแลว 
        ผูคงท่ี ภายหลังแตธรรมชาติท่ีรูท่ัวถึงนั้น เพราะความส้ินไปแหงกิเลส 
        เปนเคร่ืองประกอบสัตวไวในภพ ถาวาบุคคลผูถึงพรอมแลวดวยอินทรีย  
        ผูระงับแลว ยินดีแลวในสันติบทไซร บุคคลนั้นชนะมารพรอมท้ัง 
        พาหนะแลว ยอมทรงไวซ่ึงรางกายอันมีในท่ีสุด ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๓  
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        ๔. อัทธาสูตร 
        [๒๔๑] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย กาล ๓ อยางนี้ ๓ 
อยางเปนไฉน คือ อดีตกาล ๑ อนาคตกาล ๑ปจจุบันกาล ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
กาล ๓ อยางนีแ้ล ฯ         
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        สัตวท้ังหลายผูมีความสําคัญในเร่ืองท่ีพูดกัน ตั้งอยูเฉพาะแลวในเร่ืองท่ี 
        พูดกัน ยอมเขาถึงขาย คือ ความฉิบหาย และขาย คือ กิเลสเคร่ือง 
        ประกอบแหงมัจจุ เพราะไมกําหนดรูเร่ืองท่ีพูดกัน พระขีณาสพยอมไม 
        สําคัญผูพูด เพราะกําหนดรูเร่ืองท่ีพูดกนั เพราะทานถูกตองวิโมกขดวยใจ  
        ทานถูกตองสันติบทอันยอดเยี่ยม พระขีณาสพนั้นแล ผูถึงพรอมแลว 
        ดวยเร่ืองท่ีพูดกัน ผูระงับแลว ยนิดีแลวในสันติบท พิจารณาแลวมี 
        ปกติเสพ ตั้งอยูในธรรม ผูถึงฝงแหงเวท คือ สัจจะ ๔ยอมไมเขา 
        ถึงการนับวาเปนมนุษยและเทวดา ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๔ 
        ๕. ทุจริตสูตร 
        [๒๔๒] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย ทุจริต ๓ 
อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ กายทุจริต ๑วจีทุจริต ๑ มโนทุจริต ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
ทุจริต ๓ อยางนี้แล ฯ  
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        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        บุคคลผูมีปญญาทราม กระทํากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตและ 
        กระทําอกุศลกรรมอยางอ่ืนอันประกอบดวยโทษ ไมกระทํากศุลกรรม  
        กระทําอกุศลกรรมเปนอันมาก เม่ือตายไปยอมเขาถึงนรก ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๕ 
        ๖. สุจริตสูตร 
        [๒๔๓] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย สุจริต ๓  
อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ กายสุจริต วจีสุจริต ๑ มโนสุจริต ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
สุจริต ๓ อยางนี้แล ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        บุคคลผูมีปญญา ละกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต และไมกระทํา 
        อกุศลกรรมอยางอ่ืน อันประกอบดวยโทษ กระทํากุศลเปนอันมาก เม่ือ 
        ตายไป ยอมเขาถึงสวรรค ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๖ 
         ๗. สุจิสูตร 
        [๒๔๔] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเปนผู  
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สะอาด ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ ความเปนผูสะอาดทางกาย ๑ ความเปนผูสะอาด 
ทางวาจา ๑ ความเปนผูสะอาดทางใจ ๑ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเปนผูสะอาด ๓ อยางนีแ้ล ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        พระอริยเจาท้ังหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ไดกลาวบุคคลผูสะอาดทาง 
        กาย ผูสะอาดทางวาจา ผูสะอาดทางใจ ผูหาอาสวะมิได วาเปนผู 
        สะอาด ผูถึงพรอมดวยความเปนผูสะอาด ผูละกิเลสท้ังปวงเสียได ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๗ 
         ๘. มุนีสูตร 
        [๒๔๕] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเปนผูรู  
๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ ความเปนผูรูทางกาย ๑ ความเปนผูรูทางวาจา ๑ ความเปน 
ผูรูทางใจ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความเปนผูรู ๓ อยางนี้แล ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        พระอริยเจาท้ังหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ไดกลาวบุคคลผูรูทางกาย  
        ผูรูทางวาจา ผูรูทางใจ ผูหาอาสวะมิไดวาเปนมุนี ผูถึงพรอมดวย 
        ความเปนมุนี มีบาปอันลางแลว ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๘ 
        ๙. ราคสูตร 
        [๒๔๖] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย ราคะ โทสะ   
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โมหะ บุคคลผูใดผูหนึ่งยังไมละไดแลวบุคคลผูนี้เรากลาววา เปนผูอันมารผูกไวแลว สวมบวง 
แลว และถูกมารผูมีบาปพึงกระทําไดตามความพอใจ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ราคะ โทสะ โมหะ 
บุคคลผูใดผูหนึ่งละไดแลว บุคคลผูนี้เรากลาววา มารผูกไมได สวมบวงไมไดและมารผูมีบาป 
กระทําตามความพอใจไมได ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        พระอริยเจาท้ังหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ไดกลาวบุคคลผูสํารอกราคะ  
        โทสะ โมหะ และอวิชชาไดแลว ผูมีตนอันอบรมแลว ผูใดผูหนึ่ง  
        วาเปนผูประเสริฐ ผูไปแลวอยางนั้น ผูตรัสรูแลว ผูลวงเวรและภยั 
        ผูละกิเลสท้ังปวงเสียได ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๙ 
        ๑๐. ราคสูตร 
        [๒๔๗] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย ราคะ โทสะ 
โมหะ ผูใดผูหนึ่งเปนภิกษกุต็าม ภิกษุณกีต็าม ยังละไมไดแลว ผูนี้เรากลาววา ขามสมุทรท่ีมี 
คล่ืน มีระลอก มีน้ําวนมีสัตวราย มีผีเส้ือน้ําไมได ดกูรภิกษุท้ังหลาย ราคะ โทสะ โมหะ 
ผูใดผูหนึ่งเปนภิกษกุ็ตาม ภิกษุณีก็ตาม ละไดแลว ผูนี้เรากลาววา ขามพนสมุทรท่ีมีคล่ืน มี 
ระลอก มีน้ําวน มีสัตวราย มีผีเส้ือน้ําไดแลว ขามถึงฝงต้ังอยูบนบก ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        เรากลาววา ผูใดสํารอกราคะ โทสะ โมหะ และอวิชชาไดแลว ผูนัน้ 
        ขามพนสมุทรท่ีมีสัตวราย มีผีเส้ือน้ํา มีคล่ืนนาพึงกลัว ขามไดโดยยาก  
        ไดแลว ผูนั้นลวงธรรมเปนเคร่ืองของ ละมัจจุราช หาอุปธิมิได ละทุกข  
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        เพื่อความไมเกิดอีก ถึงความสาบสูญแลว ยอมไมเขาถึงการนับยัง 
        มัจจุราชใหหลงไดแลว ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
        จบสูตรท่ี ๑๐ 
        จบวรรคท่ี ๒ 
        ______________ 
          รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
        ๑. ปุญญกิริยาวัตถุสูตร                 ๒. จักขุสูตร  
        ๓. อินทรียสูตร                                 ๔. อัทธาสูตร  
        ๕. ทุจริตสูตร                                 ๖. สุจริตสูตร  
        ๗. สุจิสูตร                                         ๘. มุนีสูตร 
        ๙. ราคสูตรท่ี ๑                                 ๑๐. ราคสูตรท่ี ๒ ฯ  
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        อิติวุตตกะ ติกนิบาต วรรคท่ี ๓ 
        ๑. มิจฉาทิฐิสูตร 
        [๒๔๘] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย เราไดเห็น 
สัตวผูประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยดึม่ัน 
การกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เม่ือตายไป เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
เรากลาวคํานั้นแลวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราไดเหน็สัตวผูประกอบดวยกายทุจริต ... เขาถึงอบาย 
ทุคติ วินิบาต นรก เพราะไดฟงตอสมณะหรือพราหมณอ่ืนก็หามิได กแ็ตวาเรารูมาเอง เห็น 
มาเอง ทราบมาเอง จึงกลาวคํานั้นแลวา เราเห็นสัตวผูประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโน 
ทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยดึม่ันการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เม่ือตายไป 
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า ฯ 
        บุคคลในโลกนี้ ตั้งใจไวผิด กลาววาจาผิด กระทําการงานผิดดวยกาย 
        ผูมีการสดับนอย ทํากรรมอันไมเปนบุญไวในชีวิตอันมีประมาณนอย  
        ในมนษุยโลกน้ี เขาผูมีปญญาทราม เมื่อตายไป ยอมเขาถึงนรก ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๑ 
        ๒. สัมมาทิฐิสูตร 
        [๒๔๙] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย เราเหน็สัตว  
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ผูประกอบดวยกายสุจริต วจสุีจริต มโนสุจริตไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ถือม่ัน 
การกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิเม่ือตายไป เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค ก็เรากลาวคํานั้นแลวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลายเราไดเห็นสัตวผูประกอบดวยกายสุจริต ... เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะได 
ฟงตอสมณะหรือพราหมณอ่ืนก็หามิได กแ็ตวาเรารูมาเอง เห็นมาเอง ทราบมาเองเราจึงกลาววา  
เราไดเหน็สัตวผูประกอบดวยกายสุจริต วจสุีจริต มโนสุจริตไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมา 
ทิฐิ ถือม่ันการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิเม่ือตายไป เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        บุคคลในโลกนี้ ตั้งใจไวชอบ กลาววาจาชอบ กระทําการงานชอบดวย 
        กาย ผูมีการสดับมาก ผูกระทํากรรมเปนบุญไวในชีวิตอันมีประมาณนอย 
        ในมนษุยโลกน้ีบุคคลนั้นเปนผูมีปญญา เม่ือตายไป ยอมเขาถึงสวรรค ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๒ 
        ๓. นิสสรณสูตร 
        [๒๕๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย ธาตุเปนท่ี 
สลัดออก ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ เนกขัมมะ(รูปฌาน) เปนท่ีสลัดออกซ่ึงกามท้ัง 
หลาย ๑ อรูปฌานเปนท่ีสลัดออกซ่ึงรูปท้ังหลาย ๑นิโรธเปนท่ีสลัดออกซ่ึงธรรมชาติท่ีเกิดแลว  
อันปจจยัปรุงแตง อาศัยกนัเกิดข้ึน ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธาตุเปนท่ีสลัดออก ๓ อยางนีแ้ล ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        ภิกษุผูมีความเพยีร รูธรรมเปนเปนท่ีสลัดออกซ่ึงกาม และอุบายเปนเคร่ือง 
        กาวลวงรูปท้ังหลาย ถูกตองธรรมเปนท่ีระงับสังขารท้ังปวงในกาลทุกเม่ือ   
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        ภิกษนุั้นแลเปนผูเห็นโดยชอบ ยอมนอมไปในธาตุนั้น ภกิษุนัน้แลอยูจบ 
        อภิญญา สงบระงับ กาวลวงโยคะไดแลว ช่ือวาเปนมุนี ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๓ 
         ๔. รูปสูตร 
        [๒๕๑] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย อรูปละเอียด 
กวารูป นิโรธละเอียดกวาอรูป ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        สัตวเหลาใดเขาถึงรูปภพ และสัตวเหลาใดดํารงอยูในอรูปภพ สัตว 
        เหลานั้นไมรูชัดซ่ึงนิโรธเปนผูยังตองกลับมาสูภพใหม สวนชนเหลาใด  
        กําหนดรูรูปภพแลว ไมดํารงอยูในอรูปภพชนเหลานั้นยอมนอมไปใน 
        นิโรธ เปนผูละมัจจุเสียได พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูหาอาสวะมิได  
        ถูกตองอมตธาตุอันไมมีอุปธิดวยนามกายแลว กระทําใหแจงซ่ึงการ 
        สละคืนอุปธิ ยอมแสดงบทอันไมมีความโศก ปราศจากธุลี ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๔ 
        ๕. ปุตตสูตร 
        [๒๕๒] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนีพระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย บุตร ๓   
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จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉนคือ อติชาตบุตร ๑ อนุชาตบุตร ๑ อวชาต 
บุตร ๑ ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็อติชาตบุตร เปนอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลายมารดาบิดาของ 
บุตรในโลกน้ี ไมถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาเปนสรณะ ไมงดเวนจากการฆาสัตว  
ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ การดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความ 
ประมาท เปนผูทุศีล มีธรรมอันลามก สวนบุตรของมารดาและบิดาเหลานั้น เปนผูถึงพระพุทธเจา  
พระธรรมพระสงฆ วาเปนสรณะ งดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม 
พูดเท็จ การดืม่น้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท มีศีลมีธรรมอันงาม  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อติชาตบุตรเปนอยางนีแ้ล ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็อนชุาตบุตรเปนอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย มารดาบิดาของบุตร 
ในโลกน้ี ถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาเปนสรณะงดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย  
ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ การดื่มน้ําเมาคือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท  
มีศีล มีธรรมอันงาม สวนบุตรของมารดาบิดาเหลานั้น ถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ  
วาเปนสรณะงดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ การดื่มน้ําเมา 
คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท เปนผูมีศีล มีธรรมอันงามดูกรภกิษุท้ังหลาย  
อนุชาตบุตรเปนอยางนีแ้ล ฯ 
        ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ก็อวชาตบุตรเปนอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย มารดาบิดาของบุตร 
ในโลกน้ี ถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาเปนสรณะงดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย  
ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ การดื่มน้ําเมาคือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท  
เปนผูมีศีล มีธรรมอันงามสวนบุตรของมารดาบิดาเหลานัน้ ไมถึงพระพทุธเจา พระธรรม  
พระสงฆ วาเปนสรณะ ไมงดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ  
การดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท เปนผูทุศีล มีธรรมอันลามก 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อวชาตบุตรเปนอยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลายบุตร ๓ จําพวกนี้แล มีปรากฏ 
อยูในโลก ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า  
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        บัณฑิตท้ังหลาย ยอมปรารถนาอติชาตบุตร และอนชุาตบุตรไม 
        ปรารถนาอวชาตบุตร ซ่ึงเปนผูทําลายตระกูล สวนบุตรเหลาใดเปน 
        อุบาสก บุตรเหลานั้นแลช่ือวาเปนบุตรในโลกบุตรเหลานั้นมีศรัทธา 
        ถึงพรอมดวยศีล ผู (โอบออมอารี)รูความประสงค ปราศจากความ 
        ตระหนี่ ยอมรุงเรืองในบริษัทท้ังหลาย เปรียบเหมือนพระจนัทรพน 
        แลวจากเมฆฉะน้ัน ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๕ 
        ๖. อวุฏฐิกสูตร 
        [๒๕๓] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวก 
นี้ มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉนคือ บุคคลผูเสมอดวยฝนไมตก ๑ ผูดุจฝนตกในท่ี 
บางสวน ๑ ผูดจุฝนตกในท่ีท่ัวไป ๑ ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็บุคคลเสมอดวยฝนไมตกเปนอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม 
ใหขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอนท่ีพัก เคร่ืองประทีป แก 
สมณะพราหมณ คนกําพรา คนเดินทาง วนิพกและยาจกทุกหมูเหลา ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
บุคคลผูเสมอดวยฝนไมตกเปนอยางนีแ้ล ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็บุคคลผูดุจฝนตกในท่ีบางสวนเปนอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้  
เปนผูใหขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไลท่ีนอน ท่ีพัก เคร่ืองประทีป  
แกสมณะพราหมณ คนกําพรา คนเดินทาง วนิพกและยาจกบางพวก ไมใหแกบางพวก  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูดุจฝนตกในท่ีบางสวนเปนอยางนี้แล ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็บุคคลผูดุจฝนตกในท่ีท่ัวไปเปนอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้  
ยอมใหขาว น้าํ ผา ยาน ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไลท่ีนอน ท่ีพัก เคร่ืองประทีป  
แกสมณะพราหมณ คนกําพรา คนเดินทางวนิพก และยาจกท้ังปวง ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
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บุคคลดุจฝนตกในท่ีท่ัวไปเปนอยางนีแ้ล ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยู 
ในโลก ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        บุคคลไดพบสมณะ พราหมณ คนกําพรา คนเดินทางวนิพกแลว  
        ยอมไมแบงขาว น้ํา และเคร่ืองบริโภคใหบัณฑิตท้ังหลาย กลาว 
        บุคคลผูเปนบุรุษตํ่าชานั้นแลวา เปนผูเสมอดวยฝนไมตก บุคคลใด 
        ยอมไมใหไทยธรรมแกบุคคลบางพวก ยอมใหแกบุคคลบางพวก ชนผูมี 
        ปญญาท้ังหลายกลาวบุคคลนั้นวา ดุจฝนตกในท่ีบางสวน บุรุษผูมีวาจาวา  
        ภิกษาดี ผูอนุเคราะหสัตวท่ัวหนา มีใจยินดีประดุจเร่ียรายไทยธรรม 
        กลาวอยูวา จงใหๆ ดังนี้ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเชนนั้น รวบรวม 
        ทรัพยท่ีตนไดแลวดวยความหม่ันโดยชอบธรรม ยังวนิพกท้ังหลายผูมา 
        ถึงแลวใหอ่ิมหนําดวยขาวและน้ําโดยชอบ เปรียบเหมือนเมฆบันลือ  
        กระหึ่มแลว ยอมยังฝนใหตก ยังน้ําใหไหลนองเต็มท่ีดอนและท่ีลุม 
        ฉะนั้น ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๖ 
         ๗. สุขสูตร 
        [๒๕๔] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บัณฑิต 
ปรารถนาสุข ๓ ประการนี้ พึงรักษาศีล ๓ ประการเปนไฉนคือ บัณฑิตปรารถนาอยูวา ขอ 
ความสรรเสริญจงมาถึงแกเรา ๑ ขอโภคสมบัติจงเกิดข้ึนแกเรา ๑ เม่ือตายไป เราจกัเขาถึง 
สุคติโลกสวรรค ๑ พึงรักษาศีลดูกรภิกษุท้ังหลาย บัณฑติปรารถนาสุข ๓ ประการนีแ้ล พึง 
รักษาศีล ฯ  
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        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        นักปราชญปรารถนาสุข ๓ ประการ คือ ความสรรเสริญ ๑การไดโภค 
        ทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจ ๑ ความบันเทิงในสวรรคในโลกหนา ๑ พึงรักษา 
        ศีล ถาวาบุคคลแมไมกระทําความช่ัวแตเขาไปเสพบุคคลผูกระทําความ 
        ช่ัวอยูไซร บุคคลนั้น เปนผูอันบุคคลพึงรังเกียจในเพราะความช่ัว  
        และโทษของบุคคลผูเสพคนช่ัวนี้ ยอมงอกงาม บุคคลยอมกระทํา 
        บุคคลเชนใดใหเปนมิตร และยอมเขาไปเสพบุคคลเชนใดบุคคลนัน้ 
        แลเปนผูเชนกับดวยบุคคลน้ัน เพราะวาการอยูรวมกันเปนเชนนัน้ คน 
        ช่ัวสองเสพบุคคลอ่ืนผูบริสุทธ์ิโดยปรกติอยูยอมทําบุคคลอ่ืนผูบริสุทธ์ิ 
        โดยปรกติท่ีสองเสพตน ใหตดิเปอนดวยความช่ัว เหมือนลูกศรทีแ่ช 
        ยาพิษ ถูกยาพิษตดิเปอนแลว ยอมทําแลงลูกศรซ่ึงไมติดเปอนแลวให 
        ติดเปอนดวยยาพษิฉะนั้น นักปราชญไมพึงเปนผูมีคนชั่วเปนเพือ่นเลย  
        เพราะความกลัวแตการเขาไปติดเปอน คนใดหอปลาเนาไวดวยใบหญา 
        คา แมหญาคาของคนนั้นยอมมีกล่ินเหม็นฟุงไปการเขาไป สองเสพ 
        คนพาล ยอมเปนเหมือนอยางนั้น สวนคนใดหอกฤษณาไวดวยใบไม  
        แมใบไมของคนน้ันยอมมีกล่ินหอมฟุงไป การเขาไปสองเสพนักปราชญ 
        ยอมเปนเหมือนอยางนัน้ เพราะเหตุนัน้ บัณฑิตรูความสําเร็จผลแหงตน 
        ดุจหอใบไมแลว ไมพึงเขาไปเสพอสัตบุรุษพึงเสพสัตบุรุษ เพราะวา 
        อสัตบุรุษยอมนําไปสูนรก สัตบุรุษยอมใหถึงสุคติ ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๗ 
        ๘. ภินทนสูตร 
        [๒๕๕] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย กายน้ีมีความ  
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แตกเปนท่ีสุด วิญญาณมีการคลายไปเปนธรรมดาขันธบัญจกท้ังปวงไมเท่ียง เปนทุกข มีความ 
แปรปรวนไปเปนธรรมดา ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        บุคคลรูกายวามีความแตกไปเปนท่ีสุด และรูวิญญาณวามีความยอยยับ 
        ไป เห็นภยัในขันธบัญจกท้ังหลายแลว ลวงชาติและมรณะเสียได มี 
        ตนอันอบรมแลว บรรลุถึงความสงบอยางยิ่ง จํานงอยูซ่ึงการเปนท่ี 
        ดับขันธ ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๘ 
        ๙. ธาตุสูตร 
        [๒๕๖] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ัง 
หลายยอมเทียบเคียงกัน เสมอกันกับสัตวท้ังหลายโดยธาตุแล คือ สัตวผูมีอัธยาศัยเลว ยอม 
เทียบเคียงกัน เสมอกันกับสัตวผูมีอัธยาศัยเลว สัตวผูมีอัธยาศัยดี ยอมเทียบเคียงกันกับสัตว 
ผูมีอัธยาศัยดี ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมในอดตีกาล ... แมในอนาคตกาล ... แมในปจจุบันกาล  
สัตวท้ังหลาย ยอมเทียบเคียงกัน เสมอกันกบัสัตวท้ังหลายโดยธาตุแล คือ สัตวผูมีอัธยาศัย 
เลว ยอมเทียบเคียงกัน เสมอกันกับสัตวผูมีอัธยาศัยเลว สัตวผูมีอัธยาศัยดี ยอมเทียบเคียง 
กัน เสมอกันกบัสัตวผูมีอัธยาศัยดี ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        กิเลสเกิดเพราะความเก่ียวของ บุคคลยอมตัดเสียไดเพราะความไมเกี่ยว 
        ของ แมบุคคลผูมีความเปนอยูดี แตอาศัยบุคคลผูเกียจครานยอมจมลง  
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        ในสมุทร คือ สงสาร เปรียบเหมือนบุคคลข้ึนสูแพไมนอยๆ พึง 
        จมลงในมหรรณพฉะนัน้ เพราะเหตุนัน้ บุคคลพึงเวนบุคคลผูเกียจ 
        ครานมีความเพยีรอันเลวนั้นเสีย พึงอยูรวมกับพระอริยเจาท้ังหลาย 
        ผูสงดัแลวผูมีใจเด็ดเดี่ยว ผูมีปรกติเพง ผูปรารภความเพียรเปนนิตย  
        ผูเปนบัณฑิต ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๙ 
        ๑๐. ปริหานสูตร 
        [๒๕๗] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้นขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓  
ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเส่ือมแกภกิษุผูเสขะ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ภิกษุผูเสขะในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีการงานเปนท่ีมายินดี ยินดใีนการงาน ขวนขวายในความ 
เปนผูมีการงานเปนท่ีมายนิดี ๑ เปนผูชอบคุย ยินดีในการคุย ขวนขวายในความเปนผูชอบคุย  
๑เปนผูชอบหลับ ยินดีในการหลับ ขวนขวายในความเปนผูชอบหลับ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความเส่ือมแกภกิษุผูเสขะ ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความไมเส่ือมแกภกิษุผูเสขะ  
๓ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูเสขะในธรรมวินัยนี้ไมเปนผูมีการงานเปนท่ีมา 
ยินดี ไมยินดีในการงาน ไมขวนขวายในความเปนผูมีการงานเปนท่ีมายินดี ๑ ไมชอบคุย ไม 
ยินดใีนการคยุ ไมขวนขวายในความเปนผูชอบคุย ๑ ไมชอบหลับ ไมยนิดีในการหลับ ไม 
ขวนขวายในความเปนผูชอบหลับ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อ 
ความไมเส่ือมแกภกิษุผูเสขะ ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า  
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        ภิกษุผูมีการงานเปนท่ีมายินดี ยินดใีนการคุย ชอบหลับและฟุงซาน  
        ผูเชนนั้นไมควรเพื่อบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดเพราะเหตุนัน้แล ภิกษ ุ
        พึงเปนผูมีกิจนอย เวนจากความหลับไมฟุงซาน ภกิษผูุเชนนั้นควรเพ่ือ 
        บรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุด ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
        จบสูตรท่ี ๑๐ 
        ____________ 
        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
        ๑. มิจฉาทิฐิสูตร                         ๒. สัมมาทิฐิสูตร  
        ๓. นิสสรณสูตร                         ๔. รูปสูตร 
        ๕. ปุตตสูตร                                 ๖. อวุฏฐิกสูตร 
        ๗. สุขสูตร                                ๘. ภนิทนสูตร  
        ๙. ธาตุสูตร                                ๑๐. ปริหานสูตร ฯ 
        จบวรรคท่ี ๓  
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        อิติวุตตกะ ติกนิบาต วรรคท่ี ๔ 
        ๑. วิตักกสูตร 
        [๒๕๘] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย อกุศลวิตก  
๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน คือ วิตกประกอบดวยการไมใหผูอ่ืนดหูม่ินตน ๑ วิตกประกอบ 
ดวยลาภ สักการะและความสรรเสริญ ๑ วิตกประกอบดวยความเอ็นดใูนผูอ่ืน ๑ ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลายอกุศลวิตก ๓ ประการน้ีแล ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        บุคคลผูประกอบแลวดวยการไมใหผูอ่ืนดูหม่ินตน ผูหนักในลาภและ 
        สักการะ มีปรกติยินดีกบัดวยอํามาตยท้ังหลาย เปนผูหางไกลจากความ 
        ส้ินไปแหงสังโยชน ภกิษุใดในธรรม       วินยันี้ ละบุตร ปศุสัตว  
        การใหกระทําววิาหะ และการหวงแหนเสียได ภิกษผูุเชนนั้นๆ  
        เปนผูควรเพื่อจะบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุด ฯ 
         จบสูตรท่ี ๑ 
        ๒. สักการสูตร 
        [๒๕๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราไดเห็นสัตวผูอันสักการะครอบงําย่ํายีจิตแลว เม่ือตายไป  
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เราไดเห็นสัตวอันความไมสักการะครอบงําย่ํายีจิตแลว เม่ือ 
ตายไป เขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรกเราไดเหน็สัตวอันสักการะและความไมสักการะ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-อิตอวุตตก-สุตตนิบาต - หนาท่ี 223 
และความไมสักการะทั้งสองครอบงําย่ํายีจติแลว เขาถึงอบาย ทุคติ วินบิาต นรก ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เรากลาวคํานั้นแลววาดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไดเหน็สัตวอันสักการะครอบงําย่ําย ี
จิตแลว ... เขาถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก เพราะไดฟงตอสมณะหรือพราหมณอ่ืนก็หามิได  
ก็แตวาเรารูมาเอง เห็นมาเอง ทราบมาเอง จึงกลาวคํานั้นแลวา ดูกรภกิษท้ัุงหลายเราไดเห็น 
สัตวอันสักการะครอบงําย่ํายีจิตแลว เขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรกเราไดเหน็สัตวอันความ 
ไมสักการะครอบงําย่ํายีจิตแลว เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาตนรก เราไดเห็นสัตวอันสักการะ 
และความไมสักการะทั้งสองครอบงําย่ํายีจติแลวเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิาต นรก ฯ 
        สมาธิของบุคคลใดผูอันบุคคลสักการะอยู ผูมีปรกติอยูดวยความไม 
        ประมาท ยอมไมหวั่นไหวเพราะสักการะและความไมสักการะท้ังสอง  
        พระอริยเจาท้ังหลายมีพระพุทธเจาเปนตนกลาว บุคคลมีปรกติเพง ผูมี 
        ความเพยีรเปนไปติดตอผูเห็นแจงทิฐิอันสุขุม มีความส้ินอุปาทาน 
        เปนท่ีมายินดวีาเปนสัปบุรุษ ฯ 
         จบสูตรท่ี ๒ 
        ๓. สัททสูตร 
        [๒๖๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เสียง (ท่ีเกดิข้ึนเพราะปต)ิ ของเทวดา๓ อยางนี้  
ยอมเปลงออกไปในเหลาเทวดาเพราะอาศัยสมัยแตสมัย ๓ อยางเปนไฉน 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ในสมัยใด พระอริยสาวกยอมคิดเพื่อจะปลงผมและหนวด นุงหมผา 
กาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิต ในสมัยนั้น เสียงของเทวดายอมเปลงออกไปในเหลาเทวดาวา  
พระอริยสาวกนี้ยอมคิดเพื่อทําสงครามกับมาร ดูกรภิกษท้ัุงหลาย นี้เปนเสียงของเทวดาขอท่ี ๑  
ยอมเปลงออกไปในเหลาเทวดาเพราะอาศัยสมัยแตสมัย ฯ 
        อีกประการหนึ่ง ในสมยัใด พระอริยสาวกประกอบความเพียรในการเจริญโพธิปกขิยธรรม 
๗ ประการ ในสมัยนั้น เสียงของเทวดายอมเปลงออกไปในเหลาเทวดาวา พระอริยสาวกน้ัน 
ทําสงครามกับมาร ดูกรภิกษท้ัุงหลาย นี้เปนเสียงของเทวดา ขอท่ี ๒ ยอมเปลงออกไปในเหลา 
เทวดาเพราะอาศัยสมัยแตสมัย  
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        อีกประการหนึ่ง ในสมยัใด พระอริยสาวกกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติปญญาวิมุติ 
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู  
ในสมัยนัน้ เสียงของเทวดายอมเปลงออกไปในเหลาเทวดาวา พระอริยสาวกน้ีพชิิตสงคราม  
ชนะแดนแหงสงครามนั้นแลวครอบครองอยูดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนเสียงของเทวดาขอท่ี ๓ 
ยอมเปลงออกไปในเหลาเทวดาเพราะอาศัยสมัยแตสมัย ดูกรภกิษุท้ังหลาย เสียงของเทวดา 
๓ ประการนี้แลยอมเปลงออกไปในเหลาเทวดาเพราะอาศัยสมัยแตสมัย ฯ 
        แมเทวดาทั้งหลาย เหน็สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจาผูชนะสงคราม 
        แลว เปนผูใหญ ปราศจากความคร่ันครามยอมนอบนอมดวยคําวา  
        ขาแตทานบุรุษอาชาไนย ขอนอบนอมแดทานผูครอบงํากิเลสท่ีเอาชนะ 
        ไดยาก ชนะเสนาแหงมัจจุ ผูกางกัน้ไวมิไดดวยวิโมกขเทวดาทั้งหลาย  
        ยอมนอบนอมพระขีณาสพผูมีอรหัตผลอันบรรลุแลวนี้ ดวยประการฉะนี้  
        เพราะเทวดาท้ังหลายไมเห็นเหตุแมมีประมาณนอย ของพระขีณาสพ 
        ผูเปนบุรุษอาชาไนยน้ันอันเปนเหตุใหทานเขาถึงอํานาจของมัจจไุด ฉะนัน้  
        จึงพากันนอบนอมพระขีณาสพนั้น ฯ 
         จบสูตรท่ี ๓ 
        ๔. จวมานสูตร 
        [๒๖๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือใด เทวดาเปนผูจะตองจุติจากเทพนกิายเม่ือนัน้  
นิมิตร ๕ ประการ ยอมปรากฏแกเทวดานั้น คือ ดอกไมยอมเหี่ยวแหง ๑ผายอมเศราหมอง ๑  
เหง่ือยอมไหลออกจากรักแร ๑ ผิวพรรณเศราหมองยอมปรากฏที่กาย ๑ เทวดายอมไมยนิดีใน 
ทิพอาสนของตน ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลายเทวดาท้ังหลายทราบวา เทพบุตรนี้จะตองเคล่ือนจาก 
เทพนิกาย ยอมพลอยยินดีกะเทพบุตรนัน้ดวยถอยคํา ๓ อยางวา แนะทานผูเจริญ ขอทานจาก 
เทวโลกนี้ไปสูสุคติ ๑ คร้ันไปสูสุคติแลว ขอจงไดลาภท่ีทานไดดแีลว ๑ คร้ันไดลาภท่ีทาน 
ไดดีแลว ขอจงเปนผูตั้งอยูดวยดี ๑ ฯ  
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        [๒๖๒] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามวาขาแตพระองค 
ผูเจริญ อะไรหนอแลเปนสวนแหงการไปสูสุคติของเทวดาท้ังหลายอะไรเปนสวนแหง 
ลาภท่ีเทวดาท้ังหลายไดดีแลว อนึ่ง อะไรเปนสวนแหงการต้ังอยูดวยดขีองเทวดาท้ังหลาย  
พระเจาขา ฯ 
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเปนมนุษยแล เปนสวนแหงการไปสู 
สุคติของเทวดาท้ังหลาย เทวดาเกิดเปนมนษุยแลว ยอมไดศรัทธาในธรรมวินัยท่ีพระตถาคต 
ประกาศแลว นี้แลเปนสวนแหงลาภท่ีเทวดาท้ังหลายไดดีแลว กศ็รัทธาของเทวดาน้ันแล  
เปนคุณชาติตั้งลง มีมูลเกิดแลวประดิษฐานม่ันคง อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม  
หรือใครๆ ในโลก พึงนําไปไมได ดกูรภิกษุท้ังหลาย นีแ้ล เปนสวนแหงการต้ังอยูดวยด ี
ของเทวดาท้ังหลาย ฯ 
        เม่ือใด เทวดาจะตองจุตจิากเทพนิกายเพราะความส้ินอายุเม่ือนั้น  
        เสียง ๓ อยางของเทวดาทั้งหลายผูพลอยยินดียอมเปลงออกไปวา  
        แนะทานผูเจริญ ทานจากเทวโลกน้ีไปแลวจงถึงสุคติ จงถึงความเปน 
        สหายแหงมนุษยท้ังหลายเถิดทานเปนมนุษยแลว จงไดศรัทธาอยางยิ่ง 
        ในพระสัทธรรมศรัทธาของทานนั้นพงึเปนคุณชาติตัง้ลงม่ัน มีมูลเกิด 
        แลวม่ันคงในพระสัทธรรมท่ีพระตถาคตประกาศดแีลว อันใครๆพงึนําไป 
        มิไดตลอดชีพ ทานจงละกายทุจริต วจีทุจริตมโนทุจริต และอยา 
        กระทําอกุศลกรรมอยางอ่ืนท่ีประกอบดวยโทษ กระทํากุศลดวยกาย 
        ดวยวาจาใหมาก กระทํากุศลดวยใจหาประมาณมิได หาอุปธิมิได  
        แตนั้นทานจงกระทําบุญอันใหเกิดสมบัตินั้นใหมาก ดวยทาน แลวยัง 
        สัตวแมเหลาอ่ืนใหตั้งอยูในพระสัทธรรม ในพรหมจรรย เม่ือใด  
        เทวดาพึงรูแจงซ่ึงเทวดาผูจะจุติ เม่ือนัน้ ยอมพลอยยนิดีดวยความ 
        อนุเคราะหนี้วา แนะเทวดา ทานจงมาบอยๆ ฯ 
         จบสูตรท่ี ๔  
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        ๕. โลกสูตร 
        [๒๖๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ี เม่ืออุบัติข้ึนในโลกยอมอุบัติข้ึนเพื่อ 
เกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพือ่ความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน  
เพื่อเกื้อกูล เพือ่ความสุขแกเทวดาและมนษุยท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกเปนไฉน 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย พระตถาคตเสด็จอุบัติข้ึนในโลกนี้ เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ 
ถึงพรอมดวยวชิชาและจรณะ เสด็จไปดแีลว ทรงรูแจงโลกเปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมี 
ผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม 
พระตถาคตพระองคนั้นทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศ 
พรหมจรรยพรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลท่ี ๑ นี้  
เม่ืออุบัติข้ึนในโลก ยอมอุบัติข้ึนเพ่ือเกื้อกลูแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปน 
อันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพือ่ความสุขแกเทวดาและ 
มนุษยท้ังหลาย ฯ 
        อีกประการหนึ่ง พระสาวกของพระศาสดาพระองคนั้นแหละเปนพระอรหันตขีณาสพ อยู 
จบพรหมจรรย ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลวมีประโยชนของตนอันบรรลุแลว 
มีสังโยชนในภพส้ินแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ สาวกนั้นแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน  
งามในทามกลาง งามในท่ีสุดประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณ 
ส้ินเชิง ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมบุคคลท่ี ๒ นี้ เม่ืออุบัติข้ึนในโลกยอมอุบัติข้ึนเพื่อเกื้อกูล 
แกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชนเพื่อ 
เกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
        อีกประการหนึ่ง พระสาวกของพระศาสดาพระองคนั้นแหละ ยังเปนผูศึกษาปฏิบัติอยู  
มีพระปริยัติธรรมสดับมามาก ประกอบดวยศีลและวัตร แมพระสาวกนั้นกแ็สดงธรรมงามใน 
เบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมอรรถท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ 
บริบูรณส้ินเชิง ดูกรภกิษุท้ังหลายบุคคลท่ี ๓ นี้ เม่ืออุบัตข้ึินในโลก อุบัติข้ึนเพื่อเกื้อกลูแกชน 
เปนอันมาก เพือ่ความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล  
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เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ีแล เม่ืออุบัติ 
ข้ึนในโลก ยอมอุบัติเพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพือ่ 
อนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
        พระศาสดาแล ผูแสวงหาคุณอันใหญ เปนบุคคลท่ี ๑ ในโลก 
        พระสาวกผูเกิดตามพระศาสดาน้ัน ผูมีตนอันอบรมแลวตอมาพระสาวก 
        อ่ืนอีกแมยังศึกษาปฏิบัติอยู ไดสดับมามากประกอบดวยศีลและวตัร  
        บุคคล ๓ จําพวกเหลานัน้ เปนผูประเสริฐสุดในเทวดาและมนษุย บุคคล 
        ๓ จําพวกเหลานั้น สองแสงสวาง แสดงธรรมอยู ยอมเปดประตูแหง 
        อมตนิพพาน ยอมชวยปลดเปล้ืองชนเปนอันมากจากโยคะชนท้ังหลาย 
        ผูปฏิบัติตามอริยมรรคท่ีพระศาสดาผูนาํพวก ผูยอดเยีย่มทรงแสดงดีแลว 
        เปนผูไมประมาทในศาสนาของพระสุคต ยอมกระทําซ่ึงท่ีสุดแหงทุกข 
        ในอัตภาพนี้ไดแท ฯ 
         จบสูตรท่ี ๕ 
        ๖. อสุภสูตร 
        [๒๖๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเปนผูพจิารณาเห็นอารมณวาไมงามในกายอยู  
จงเขาไปต้ังอานาปาณสติไวเฉพาะหนาในภายใน และจงพิจารณาเห็นความไมเท่ียงในสังขาร 
ท้ังปวงอยูเถิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือเธอท้ังหลายพิจารณาเห็นอารมณวาไมงามในกายอยู  
ยอมละราคานุสัยในเพราะความเปนธาตุงามได เม่ือเธอท้ังหลายเขาไปตั้งอานาปาณสติไวเฉพาะ 
หนาในภายในธรรมเปนท่ีมานอนแหงวิตกท้ังหลาย (มิจฉาวิตก) ในภายนอก อันเปนไปในฝกฝาย 
แหงความคับแคน ยอมไมมี เม่ือเธอท้ังหลายพิจารณาเหน็ความไมเท่ียงในสังขารท้ังปวงอยู  
ยอมละอวิชชาได วิชชายอมเกิดข้ึน ฯ 
        ภิกษุผูพจิารณาเห็นอารมณวาไมงามในกาย มีสติเฉพาะในลมหายใจ  
        มีความเพยีรทุกเม่ือ พจิารณาเห็นซ่ึงนพิพานอันเปนท่ีระงับสังขาร  
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        ท้ังปวง ภกิษุนั้นแล ผูเหน็โดยชอบพยายามอยู ยอมนอมไปใน 
        นิพพานเปนท่ีระงับแหงสังขารท้ังปวง ภิกษนุั้นแล ผูอยูจบอภิญญา  
        สงบระงับลวงโยคะเสียไดแลว ช่ือวาเปนมุนี ฯ 
         จบสูตรท่ี ๖ 
        ๗. ธรรมสูตร 
        [๒๖๕] เม่ือภิกษกุลาววา ผูนี้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแกธรรม เพื่อพยากรณดวยธรรมอัน 
สมควรใด ธรรมอันสมควรนี้ ยอมมีแกภกิษุผูปฏิบัติธรรมอันสมควรแกธรรม ดังนี้ ช่ือวายอม 
กลาวธรรมอยางเดียว ยอมไมตรึกถึงวิตกท่ีเปนธรรม  ภิกษุเวนการกลาวธรรมและการตรึกถึง 
อธรรมท้ัง ๒ นั้นเปนผูมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู ฯ 
        ภิกษุมีธรรมเปนท่ีมายินดี ยินดีแลวในธรรม คนควาธรรมอยูระลึกถึง 
        ธรรมอยูเนืองๆ ยอมไมเส่ือมจากพระสัทธรรมภิกษุเดินอยูก็ดี ยนือยู 
        ก็ดี นั่งอยูก็ดี นอนอยูกด็ ีใหจิตของตนสงบอยู ณ ภายใน ยอมถึง 
        ความสงบอันแทจริง ฯ 
         จบสูตรท่ี ๗ 
        ๘. อันธการสูตร 
        [๒๖๖] ดกูรภกิษุท้ังหลาย อกุศลวิตก ๓ ประการนี้ กระทําความมืดมน ไมกระทํา 
ปญญาจักษุ กระทําความไมรู ยังปญญาใหดับ เปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน ไมเปนไป 
เพื่อนิพพาน อกุศลวิตก ๓ ประการเปนไฉน คือกามวิตก ๑ พยาบาทวิตก ๑ วหิิงสาวิตก ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อกุศลวิตก๓ ประการนีแ้ล กระทําความมืดมน ไมกระทําปญญาจักษุ  
กระทําความไมรูยังปญญาใหดับ เปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน ไมเปนไปเพื่อนพิพาน ฯ  
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        [๒๖๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กุศลวิตก ๓ ประการนี้ ไมกระทําความมืดมนกระทํา 
ปญญาจักษุ กระทําญาณ ยังปญญาใหเจริญ ไมเปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน เปนไป 
เพื่อนิพพาน กศุลวิตก ๓ ประการเปนไฉน คือ เนกขัมมวติก ๑ อพยาบาทวิตก ๑  
อวิหิงสาวิตก ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย กุศลวิตก ๓ประการนีแ้ล ไมกระทําความมืดมน กระทํา 
ปญญาจักษุ กระทําญาณ ยังปญญาใหเจริญ ไมเปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน เปนไปเพื่อ 
นิพพาน ฯ 
        พึงตรึกกศุลวิตก ๓ ประการ แตพึงนาํอกุศลวิตก ๓ ประการออกเสยี  
        พระโยคาวจรน้ันแล ยงัมิจฉาวิตกท้ังหลายใหสงบระงับ เปรียบเหมือน 
        ฝนยังธุลีท่ีลมพัดฟุงข้ึนแลวใหสงบฉะน้ัน พระโยคาวจรนั้น มีใจอัน 
        เขาไปสงบวิตก ไดถึงสันตบทคือนิพพานในปจจุบันนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๘ 
         ๙. มลสูตร 
        [๒๖๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย มลทินในภายใน ๓ ประการนี้ เปนอมิตรเปนศัตรู  
เปนผูฆา เปนขาศึกในภายใน ๓ ประการเปนไฉน คือ โลภะ ๑โทสะ ๑ โมหะ ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย มลทินในภายใน ๓ ประการนี้แล เปนอมิตร เปนศัตรู เปนผูฆา 
เปนขาศึกในภายใน ฯ 
        โลภะใหเกิดความฉิบหายโลภะทําจิตใหกําเริบชนไมรูสึกโลภะน้ัน 
        อันเกิดแลวในภายในวาเปนภยั คนโลภยอมไมรูประโยชนยอมไม 
        เห็นธรรม โลภะยอมครอบงํานรชนในขณะนั้น ความมืดต้ือยอมมีใน 
        ขณะน้ัน ก็ผูใดละความโลภไดขาด ยอมไมโลภในอารมณเปนท่ีตั้ง 
        แหงความโลภ ความโลภอันอริยมรรคยอมละเสียไดจากบุคคลนั้น  
        เปรียบเหมือนหยดน้ําตกไปจากใบบัวฉะน้ัน โทสะใหเกิดความฉิบหาย  
        โทสะทําจิตใหกําเริบ ชนไมรูจักโทสะนั้นอันเกิดในภายในวาเปนภัย 
        คนโกรธยอมไมรูจักประโยชน ยอมไมเห็นธรรม โทสะยอมครอบงํา  
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        นรชนในขณะใด ความมืดต้ือยอมมีในขณะนั้น ก็บุคคลใดละโทสะ 
        ไดขาด ยอมไมประทุษรายในอารมณเปนท่ีตั้งแหงความประทุษราย โทสะ 
        อันอริยมรรคยอมละเสียไดจากบุคคลนั้น เปรียบเหมือนผลตาลสุกหลุด 
        จากข้ัวฉะนั้น โมหะใหเกิดความฉิบหาย โมหะทําจติใหกําเริบ 
        ชนไมรูสึกโมหะนั้นอันเกิดในภายในวาเปนภัยคนหลงยอมไมรูจัก 
        ประโยชน ยอมไมเห็นธรรม โมหะยอมครอบงํานรชนในขณะใด  
        ความมือต้ือยอมมีในขณะนัน้ ก็บุคคลใดละโมหะไดขาด ยอมไมหลงใน 
        อารมณเปนท่ีตั้งแหงความหลง บุคคลน้ันยอมกําจดัความหลงไดท้ังหมด  
        เปรียบเหมือนพระอาทิตยอุทัยขจดัมืดฉะน้ัน ฯ 
         จบสูตรท่ี ๙ 
        ๑๐. เทวทัตตสูตร 
        [๒๖๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย พระเทวทัตตผูอันอสัทธรรม ๓ ประการครอบงําย่ํายีจติแลว 
เปนผูเกิดในอบาย เกดิในนรก ตั้งอยูตลอดกัป เยยีวยาไมไดอสัทธรรม ๓ ประการเปนไฉน 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระเทวทัตตผูอันความเปนผูมีความปรารถนาลามกครอบงําย่ํายีจติแลว เปนผูเกดิ 
ในอบาย เกิดในนรกต้ังอยูตลอดกัป เยยีวยาไมได พระเทวทัตตผูอันความเปนผูมีมิตรช่ัว 
ครอบงําย่ํายีจติแลว เปนผูเกดิในอบาย เกดิในนรก ตั้งอยูตลอดกัป เยยีวยาไมได ก็เม่ือ 
มรรคและผลที่ควรกระทําใหยิ่งมีอยู พระเทวทัตตถึงความพินาศเสียในระหวางเพราะการบรรลุ 
คุณวิเศษมีประมาณเล็กนอย ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระเทวทัตตผูอันอสัทธรรม ๓ ประการนี้แล  
ครอบงําย่ํายีจติแลว เปนผูเกดิในอบาย เกดิในนรก ตั้งอยูตลอดกัป เยยีวยาไมได ฯ 
        ใครๆ ผูมีความปรารถนาลามก จงอยาอุบัติในสัตวโลกเลย คติของ 
        บุคคลผูมีความปรารถนาลามกเชนไร ทานท้ังหลายจงรูคติเชนนั้นดวย 
        เหตุแมนี้ เราไดสดับมาแลววาพระเทวทัตตโลกรูกนัวา เปนบัณฑิต  
        ยกยองกนัวา มีตนอันอบรมแลว ดุจรุงเรืองอยูดวยยศ ดํารงอยูแลว 
        พระเทวทัตตนั้นประพฤติตามความประมาท เบียดเบียนพระตถาคต 
        พระองคนั้น ถึงอเวจนีรกอันมีประตู ๔ นาพึงกลัวกผู็ใดพึงประทุษ  
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        รายตอบุคคลผูไมประทุษรายผูไมกระทํากรรมอันลามก ผลอันลามก 
        ยอมถูกตองผูนั้นแล ผูมีจิตประทุษรายผูไมเอ้ือเฟอ ผูใดพึงสําคัญ 
        เพื่อจะประทุษรายสมทุรดวยหมอยาพิษผูนั้นพึงประทุษรายดวยหมอยาพิษ 
        นั้นไมได เพราะวาสมุทรใหญมาก ผูใดยอมเบียดเบียนพระตถาคต 
        ผูดําเนินไปโดยชอบมีจติสงบระงับ ดวยความประทุษรายอยางนี้ ความ 
        ประทุษรายยอมไมงอกงามในพระตถาคตพระองคนัน้ ภิกษุผูดําเนนิไป 
        ตามทางของพระพุทธเจา หรือของพระสาวกของพระพุทธเจาใด พึงถึง 
        ความส้ินไปแหงทุกข ภกิษุเปนบัณฑิต พึงกระทําพระพุทธเจาหรือ 
        พระสาวกของพระพุทธเจา ผูเชนนั้น ใหเปนมิตร และพึงสองเสพ 
        พระพุทธเจาหรือพระสาวกของพระพทุธเจานั้น ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
        จบสูตรท่ี ๑๐ 
        จบวรรคท่ี ๔ 
        _____________ 
        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
        ๑. วิตักกสูตร                 ๒. สักการสูตร 
        ๓. สัททสูตร                         ๔. จวมานสูตร          
        ๕. โลกสูตร                         ๖. อสุภสูตร  
        ๗. ธรรมสูตร                 ๘. อันธการสูตร          
        ๙. มลสูตร                         ๑๐. เทวทัตตสูตร ฯ  
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        อิติวุตตกะ ติกนิบาต วรรคท่ี ๕ 
        ๑. ปสาทสูตร 
        [๒๗๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ความเล่ือม 
ใสอันเลิศ ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สัตวไมมีเทาก็ดี ๒ เทาก็ดี  
๔ เทาก็ดี มีเทามากก็ดีมีรูปกด็ี ไมมีรูปก็ดี มีสัญญาก็ดี ไมมีสัญญาก็ดี มีสัญญาก็มิใชไมมี 
สัญญาก็มิใชกด็ี มีประมาณเทาใด พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา บัณฑิตกลาววาเลิศกวา 
สัตวประมาณเทานั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย ชนเหลาใดเล่ือมใสในพระพุทธเจา ชนเหลานัน้ช่ือวา 
เล่ือมใสในบุคคลผูเลิศ ก็และผลอันเลิศยอมมีแกบุคคลผูเล่ือมใสในพระพุทธเจาผูเลิศ ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สังขตธรรมก็ดี อสังขตธรรมก็ดี มีประมาณเทาใดวิราคะ คือ  
ธรรมเปนท่ีบรรเทาความเมา นําเสียซ่ึงความระหาย ถอนข้ึนดวยดีซ่ึงอาลัย ตัดซ่ึงวัฏฏะ ส้ิน 
ไปแหงตัณหา ส้ินกําหนดั ดบั นิพพาน บัณฑิตกลาววาเลิศกวาสังขตธรรมและอสังขตธรรม 
เหลานั้น ดกูรภิกษุท้ังหลาย ชนเหลาใดเล่ือมใสในวิราคธรรม ชนเหลานั้นช่ือวาเล่ือมใสใน 
ธรรมอันเลิศ ก็ผลอันเลิศยอมมีแกบุคคลผูเล่ือมใสในธรรมอันเลิศ ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สังขตธรรมมีประมาณเทาใด อริยมรรคมีองค ๘ คือสัมมาทิฐิ  
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมา 
สมาธิ บัณฑิตกลาววาเลิศกวาสังขตธรรมเหลานั้นดกูรภกิษุท้ังหลาย ชนเหลาใดเล่ือมใสใน 
ธรรมคืออริยมรรค ชนเหลานั้นช่ือวาเล่ือมใสในธรรมอันเลิศ ก็ผลอันเลิศยอมมีแกบุคคลผูเล่ือม 
ใสในธรรมอันเลิศ ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย หมูกด็ี คณะก็ดี มีประมาณเทาใด หมูสาวกของพระตถาคต คือ  
คูบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ บัณฑิตกลาววาเลิศกวาหมูและคณะเหลานั้น ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
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ชนเหลาใดเล่ือมใสในพระสงฆ ชนเหลานั้นช่ือวาเล่ือมใสในหมูผูเลิศ ก็ผลอันเลิศยอมมีแก 
บุคคลผูเล่ือมใสในพระสงฆผูเลิศ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเล่ือมใสอันเลิศ ๓ ประการนี้แล ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        เม่ือชนท้ังหลายเล่ือมใสแลวในพระรัตนตรัยท่ีเลิศ รูแจงธรรมอันเลิศ 
        เล่ือมใสแลวในพระพุทธเจาผูเลิศ ซ่ึงเปนทักขิไณยบุคคลผูยอดเยี่ยม  
        เล่ือมใสแลวในธรรมอันเลิศซ่ึงเปนท่ีส้ินกําหนดัและเปนท่ีสงบ เปน 
        สุข เล่ือมใสแลวในพระสงฆผูเลิศ ซ่ึงเปนบุญเขตอยางยอดเยี่ยม  
        ถวายทานในพระรัตนตรัย ท่ีเลิศ บุญท่ีเลิศยอมเจริญ อายุ วรรณะ 
        ยศ เกยีรติคุณ สุขะและพละอันเลิศยอมเจริญ นักปราชญถวายไทย 
        ธรรมแกพระรัตนตรัยท่ีเลิศ ตั้งม่ันอยูในธรรมอันเลิศแลว เปนเทวดา 
        หรือเปนมนุษยก็ตาม เปนผูถึงความเปนผูเลิศบันเทิงอยู ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๑ 
        ๒. ชีวิตสูตร 
        [๒๗๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความเปนอยูเพราะการแสวงหากอนขาวนี้เปนกรรมท่ีลามก 
ของบุคคลผูเปนอยูท้ังหลาย บุคคลผูดายอมดาวา ทานผูนี้มีบาตรในมือ ยอมเท่ียวแสวงหากอน 
ขาวในโลก ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็กุลบุตรท้ังหลายเปนผูเปนไปในอํานาจแหงเหตุ อาศัยอํานาจ 
แหงเหตุ ไมไดถูกพระราชาทรงใหนําไปจองจําไวเลย ไมไดถูกพวกโจรนําไปกกัขังไว ไมไดเปน 
หนี้ ไมไดตกอยูในภัย เปนผูมีความเปนอยูเปนปรกติ ยอมเขาถึงความเปนอยูดวยการแสวงหากอน 
ขาวนั้น ดวยคิดวา กแ็มพวกเราแล เปนผูถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะปริเทวะ ทุกข  
โทมนัส อุปายาส ครอบงําแลว ถูกทุกขติดตามแลว ถูกทุกขครอบงําแลว แมไฉน การกระทําซ่ึง 
ท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้จะพึงปรากฏ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็กุลบุตรผูบวชแลวอยางนี้ เปนผูมี  
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อภิชฌามาก มีความกําหนัดอันแรงกลาในกามท้ังหลาย มีจิตพยาบาท มีความดําริแหงใจช่ัวราย 
มีสติหลงลืม ไมรูสึกตัว มีจิตไมตั้งม่ัน มีจิตหมุนไปผิด ไมสํารวมอินทรีย เรากลาวบุคคลนี้วา  
มีอุปมาเหมือนดุนฟนในท่ีเผาผี ท่ีไฟติดท่ัวแลวท้ังสองขาง ตรงกลาง เปอนคูถ จะใชประโยชน 
เปนฟนในบาน ในปา ก็ไมสําเร็จฉะน้ันบุคคลนี้เส่ือมแลวจากโภคะแหงคฤหัสถ และไมยัง 
ผลแหงความเปนสมณะใหบริบูรณได ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        บุคคลผูมีสวนช่ัว เส่ือมแลวจากโภคะแหงคฤหัสถ ยอมขจัดผลแหง 
        ความเปนสมณะใหกระจัดกระจายไป เหมือนดุนฟนในท่ีเผาผีฉิบหายไป 
        อยู ฉะนัน้ กอนเหล็กรอนเปรียบดวยเปลวไฟ อันบุคคลบริโภคแลว 
        ยังจะดีกวา บุคคลผูทุศีล ผูไมสํารวม พึงบริโภคกอนขาวของชาวแวน 
        แควนจะดีอะไร ฯ 
         จบสูตรท่ี ๒ 
        ๓. สังฆาฏิสูตร 
        [๒๗๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาแมภิกษุจับท่ีชายสังฆาฏิแลวพึงเปนผูติดตามไปขางหลังๆ  
เดินไปตามรอยเทาของเราอยูไซร แตภกิษนุั้นเปนผูมีอภชิฌาเปนปรกติ มีความกําหนัดแรงกลา 
ในกามทั้งหลาย มีจิตพยาบาท มีความดําริแหงใจช่ัวราย มีสติหลงลืม ไมรูสึกตัว มีจิตไมตั้ง 
ม่ัน มีจิตหมนุไปผิด ไมสํารวมอินทรีย โดยท่ีแท ภิกษนุัน้อยูหางไกลเราทีเดียว และเราก็อยู 
หางไกลภกิษนุั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนัน้ยอมไมเห็นธรรม เม่ือไมเห็นธรรมยอม 
ช่ือวาไมเห็นเรา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาแมภกิษุนั้นพึงอยูในท่ีประมาณ ๑๐๐โยชนไซร แต 
ภิกษนุั้นเปนผูไมมีอภิชฌา ไมมีความกําหนัดอันแรงกลาในกามท้ังหลาย ไมมีจิตพยาบาท ไมมี 
ความดําริแหงใจช่ัวราย มีสติม่ัน รูสึกตัวมีจติต้ังม่ัน มีจิตมีอารมณเปนอันเดียว สํารวมอินทรีย  
โดยท่ีแท ภิกษนุั้นอยูใกลชิดเราทีเดียว และเราก็อยูใกลชิดภิกษนุั้น ขอนัน้เพราะเหตุไร  
เพราะภกิษนุั้นยอมเห็นธรรม เม่ือเห็นธรรมยอมช่ือวาเห็นเรา ฯ  
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        บุคคลผูมักมาก มีความคับแคน ยังเปนไปตามตัณหา ดับความเรารอน 
        ไมได แมหากวาพึงเปนผูติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจาผูหาความหวั่นไหว 
        มิได ผูดบัความเรารอนไดแลวไซร บุคคลนั้นผูกําหนัดยินดี ช่ือวาพึง 
        เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูปราศจากความกําหนดัยินดี เพยีงในท่ีไกล 
        เทานั้น สวนบุคคลใดเปนบัณฑิต รูธรรมดวยปญญาเปนเคร่ืองรูธรรม 
        อันยิ่ง เปนผูหาความหวั่นไหวมิได สงบระงับ เปรียบเหมือนหวงน้ํา 
        ท่ีไมมีลมฉะนั้น บุคคลนั้นผูหาความหวั่นไหวมิได ท้ังดับความเรารอน 
        ไดแลว ผูไมกําหนัดยนิดี ช่ือวาพึงเหน็พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูหา 
        ความหวัน่ไหวมิได ท้ังดับความเรารอนไดแลว ปราศจากความกําหนัด 
        ยินดี ในท่ีใกลแท ฯ 
         จบสูตรท่ี ๓ 
        ๔. อัคคิสูตร 
        [๒๗๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฟ ๓ กองนี้ ๓ กองเปนไฉน คือ ไฟคือราคะ ๑ ไฟ 
คือโทสะ ๑ ไฟคือโมหะ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฟ ๓ กองนี้แล ฯ 
        ไฟคือราคะ ยอมเผาสัตวผูกําหนัดแลวหมกมุนแลวในกามท้ังหลาย 
        สวนไฟคือโทสะ ยอมเผานรชนผูพยาบาทมีปรกติฆาสัตว สวนไฟ 
        คือโมหะ ยอมเผานรชนผูลุมหลงไมฉลาดในอริยธรรม ไฟ ๓ กองนี้ 
        ยอมตามเผาหมูสัตวผูไมรูสึกวาเปนไฟ ผูยินดยีิ่งในกายตน ท้ังในภพนี ้
        และภพหนาสัตวเหลานัน้ยอมพอกพูนนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน 
        อสุรกายและปตติวิสัย เปนผูไมพนไปจากเคร่ืองผูกแหงมาร สวนสัตว 
        เหลาใดประกอบความเพียรในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจาท้ัง 
        กลางคืนกลางวัน สัตวเหลานั้นผูมีความสําคัญอารมณวาไมงามอยูเปน 
        นิจ ยอมดับไฟ คือ ราคะได สวนสัตวท้ังหลายผูสูงสุดในนรชน  
        ยอมดับไฟคือโทสะไดดวยเมตตาและดับไฟ คือ โมหะไดดวยปญญา  
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        อันเปนเคร่ืองใหถึงความชําแรกกิเลส สัตวเหลานั้นมีปญญาเปนเคร่ือง 
        รักษาตนไมเกียจครานทั้งกลางคืนกลางวัน ดับไฟมีไฟคือราคะเปนตน 
        ได ยอมปรินิพพานโดยไมมีสวนเหลือ ลวงทุกขไดไมมีสวนเหลือ  
        บัณฑิตท้ังหลายผูเห็นอริยสัจผูถึงท่ีสุดแหงเวทรูแลวโดยชอบดวยปญญา 
        เปนเคร่ืองรูยิ่ง ซ่ึงความสิ้นไปแหงชาติ ยอมไมมาสูภพใหม ฯ 
         จบสูตรท่ี ๔ 
        ๕. อุปปริกขยสูตร 
        [๒๗๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เม่ือภกิษพุิจารณาอยูดวยประการใดๆวิญญาณของเธอ 
ไมฟุงซานแลว ไมสายไปแลว ไมดํารงอยูแลวในภายใน ภิกษพุึงพิจารณาดวยประการนั้นๆ  
เม่ือภิกษุไมสะดุงเพราะไมถือม่ัน ความสมภพ คือความเกิดข้ึนแหงทุกข คือ ชาติ ชรา 
และมรณะ ยอมไมมีตอไป ฯ 
        ภิกษุละธรรมเปนเคร่ืองของ ๗ ประการไดแลว ตดัตัณหาเปนเหตุนําไป 
        ในภพขาดแลว สงสาร คือ ชาติหมดส้ินแลว ภพใหมของเธอยอมไมมี ฯ 
         จบสูตรท่ี ๕ 
        ๖. อุปปตติสูตร 
        [๒๗๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย การเขาถึงกาม ๓ อยางนี ้๓ อยางเปนไฉนคือ เหลา 
สัตวผูมีกามอันปรากฏแลว ๑ เทวดาผูยินดใีนกามที่ตนนริมิตเอง ๑ เทวดาผูใหอํานาจเปนไปใน 
กามที่ผูอ่ืนนิรมิตให ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย การเขาถึงกาม๓ อยางนี้แล ฯ 
        เหลาสัตวผูมีกามอันปรากฏแลว เทวดาผูยินดีในกามที่นิรมิตเอง เทวดา 
        ผูยังอํานาจใหเปนไป ท้ังมนุษยและสัตวผูบริโภคกามเหลาอ่ืน ซ่ึงเปน 
        ผูฉลาดในการบริโภคกาม ยอมไมกาวลวงสงสารอันมีความเปนอยางนี้ 
        และมีความเปนอยางอ่ืนไปไดบัณฑติพึงสละกามทั้งท่ีเปนของทิพยท้ังท่ี  
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        เปนของมนุษย เสียท้ังหมด บัณฑิตท้ังหลายตัดกระแสตัณหาในปยรูป 
        และสาตรูปท่ีบุคคลกาวลวงไดโดยยากไดแลว ยอมปรินิพพานโดยไมมี 
        สวนเหลือลวงทุกขไดโดยไมมีสวนเหลือ บัณฑิตท้ังหลายผูเห็นอริยสัจ  
        ผูถึงเวท รูแลวโดยชอบดวยปญญาเปนเคร่ืองรูยิ่งซ่ึงความส้ินไปแหงชาติ  
        ยอมไมมาสูภพใหม ฯ 
         จบสูตรท่ี ๖ 
        ๗. กามสูตร 
        [๒๗๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบแลวดวยกามโยคะ ผูประกอบแลวดวย 
ภวโยคะ เปนอนาคามี ยังตองมาสูความเปนอยางนี้ (คืออัตภาพแหงมนุษย) ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
พระอริยบุคคลผูพรากแลวจากกามโยคะ (แต)ยังประกอบดวยภวโยคะ เปนอนาคามี ไมมา 
สูความเปนอยางนี้ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย พระอริยบุคคลผูพรากแลวจากกามโยคะ พรากแลวจาก 
ภวโยคะ เปนพระอรหันตขีณาสพ ฯ 
        สัตวท้ังหลายผูประกอบแลวดวยกามโยคะและภวโยคะ ยอมไปสูสงสาร 
        ซ่ึงมีปรกติถึงความเกิดและความตาย สวนสัตวเหลาใดละกามท้ังหลายได 
        เด็ดขาด แตยังไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะ ยังประกอบดวยภวโยคะ  
        สัตวเหลานั้นบัณฑิตกลาววา เปนพระอนาคามี สวนสัตวเหลาใด  
        ตัดความสงสัยไดแลว มีมานะและมีภพใหมส้ินแลว ถึงความส้ินไป 
        แหงอาสวะทั้งหลายแลว สัตวเหลานัน้แลถึงฝงแลวในโลก ฯ 
         จบสูตรท่ี ๗ 
        ๘. กัลยาณสูตร 
        [๒๗๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูมีศีลงาม มีธรรมงาม มีปญญางามเรากลาววา 
เปนพระอรหนัตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย เปนบุรุษผูสูงสุดในธรรมวินัยนี้ ฯ  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษเุปนผูมีศีลงามอยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล  
สํารวมแลวดวยความสํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรมีปรกติเห็นภัยในโทษ 
มีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ดกูรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษุเปนผูมีศีลงาม 
อยางนี้แล ภิกษุเปนผูมีศีลงามดวยประการดังนี้ ฯ 
        ภิกษเุปนผูมีธรรมงามอยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนี้เปนผูประกอบดวยความเพยีรในการเจริญ 
โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการเนืองๆ ดูกรภกิษุท้ังหลายภิกษุเปนผูมีธรรมงามอยางนี้แล ภิกษ ุ
เปนผูมีศีลงาม มีธรรมงาม ดวยประการดังนี้ ฯ 
        ภิกษเุปนผูมีปญญางามอยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนีก้ระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญา 
วิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึง 
อยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีปญญางามอยางนี้แล ภิกษเุปนผูมีศีลงาม มีธรรมงาม มี 
ปญญางาม ดวยประการดังนี ้เรากลาววา เปนพระอรหนัตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย เปนบุรุษ 
สูงสุดในธรรมวินัยนี้ ฯ 
        ภิกษใุดไมมีการทําช่ัวดวยกาย วาจา ใจ พระอริยเจาท้ังหลาย มีพระ 
        พุทธเจาเปนตน กลาวภกิษุผูมีหิรินัน้แลวา ผูมีศีลงาม ภิกษใุดเจริญดี 
        แลว ซ่ึงธรรมท้ังหลายอันใหถึงอริยมรรคญาณเปนเคร่ืองตรัสรูดีท่ีตนได 
        บรรลุแลว พระอริยเจาท้ังหลายมีพระพุทธเจาเปนตนกลาวภิกษผูุไมมี 
        กิเลสเคร่ืองฟูข้ึนนั้นแลวา ผูมีธรรมอันงาม ภิกษุใดรูชัดซ่ึงความส้ินไป 
        แหงทุกขของตนในอัตภาพนีแ้ล พระอริยเจาท้ังหลายมีพระพุทธเจาเปน 
        ตน กลาวภิกษุผูไมมีอาสวะ สมบูรณดวยธรรมเหลานั้น ผูไมมีทุกข  
        ตัดความสงสัยไดแลว ไมอาศัยละกเิลสท้ังหมดในโลกท้ังปวงวา ผู 
        มีปญญางาม ฯ 
         จบสูตรท่ี ๘ 
        ๙. ทานสูตร 
        [๒๗๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทาน ๒ อยางนี้ คือ อามิสทาน ๑ ธรรมทาน ๑ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย บรรดาทาน ๒ อยางนี้ ธรรมทานเปนเลิศ ดกูรภิกษุท้ังหลาย การแจกจาย ๒   
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อยางนี้ คือ การแจกจายอามสิ ๑ การแจกจายธรรม ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดาการแจกจาย 
๒ อยางนี้ การแจกจายธรรมเปนเลิศ ดูกรภกิษุท้ังหลาย การอนุเคราะห ๒ อยางนี้ คือ การ 
อนุเคราะหดวยอามิส ๑ การอนุเคราะหดวยธรรม ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดาการอนุเคราะห 
๒ อยางนี้ การอนุเคราะหดวยธรรมเปนเลิศ ฯ 
        พระพุทธเจาท้ังหลายไดตรัสทานใดวาอยางยิ่ง ยอดเยีย่มพระผูมีพระ 
        ภาคไดทรงสรรเสริญการแจกจายทานใดวาอยางยิ่งยอดเยี่ยม วิญูชน 
        ผูมีจิตเล่ือมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจาและพระอริยสงฆผูเปนเขตอัน 
        เลิศ รูชัดอยูซ่ึงทานและการแจกจายทานน้ันๆ ใครจะไมพึงบูชา  
        (ใหทาน) ในกาลอันควรเลา ประโยชนอยางยิ่งนั้น ของผูแสดง 
        และผูฟงทั้ง๒ ผูมีจิตเล่ือมใสในคําส่ังสอนของพระสุคตยอมหมดจด 
        ประโยชนอยางยิ่งนั้น ของผูไมประมาทแลวในคําส่ังสอนของพระสุคต 
        ยอมหมดจด ฯ 
         จบสูตรท่ี ๙ 
        ๑๐. ธรรมสูตร 
        [๒๗๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมบัญญัติบุคคลผูไดวิชชา ๓ วาเปนพราหมณโดยธรรม 
เรายอมไมบัญญัติบุคคลอ่ืนวาเปนพราหมณ โดยเหตุเพียงการกลาวตามคําท่ีเขากลาวไวแลว ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ก็เรายอมบัญญัติบุคคลผูไดวิชชา ๓ วาเปนพราหมณโดยธรรม เรายอมไมบัญญัติ 
บุคคลอ่ืนวาเปนพราหมณโดยเหตุเพียงการกลาวตามคําท่ีเขากลาวไวแลว อยางไร ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ชาติ 
หนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง  
สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง 
ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดววิัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวฏัฏกัปเปนอัน 
มากบาง วาในภพโนน เรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยาง 
นั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดไป  
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เกิดในภพโนน แมในภพนัน้ เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น 
มีอาหารอยางนั้น ไดเสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพ 
นั้นแลวไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ 
ดวยประการฉะนี้ ภกิษนุั้นไดบรรลุวิชชาท่ี ๑ นี้แลวกําจัดอวิชชาไดแลว วิชชาเกดิข้ึนแลว  
กําจัดความมืดไดแลว แสงสวางเกดิข้ึนแลว สมเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ด 
เดี่ยวอยู ฯ 
        อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีตมีผิว 
พรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย ยอมรู 
ชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต  
ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ถือยึดการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เม่ือตายไป เขาเขา 
ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกสวนสัตวเหลานีป้ระกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต  
ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เม่ือตายไป เขา 
เขาถึงสุคติโลกสวรรคดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุต ิกําลังอุปบัติ เลว ประณีตมีผิว 
พรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย ยอมรู 
ชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ เธอไดบรรลุวิชชาท่ี ๒ นี้ กําจัดอวชิชาได 
แลว วิชชาเกิดข้ึนแลว กําจัดความมืดแลวแสงสวางเกิดข้ึนแลว สมเปนเปนผูไมประมาท มี 
ความเพยีร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู ฯ 
        อีกประการหนึ่ง ภกิษุกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได  
เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู เธอไดบรรลุวิชชาท่ี ๓ นี้  
กําจัดอวิชชาไดแลว วิชชาเกดิข้ึนแลว กําจดัความมืดไดแลว แสงสวางเกิดข้ึนแลว สมเปนผู 
ไมประมาท มีความเพยีร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู ฯ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เรายอมบัญญัติบุคคลผูไดวิชชา ๓ วาเปนพราหมณโดยธรรม ยอม 
ไมบัญญัติบุคคลอ่ืนวาเปนพราหมณ โดยเหตุเพยีงกลาวตามคําท่ีเขากลาวไวแลว อยางนี้แล ฯ 
        เรากลาวผูระลึกถึงชาติกอนได เห็นทัง้สวรรคและอบาย และถึงความ 
        ส้ินไปแหงชาติ เปนมุนี ผูอยูจบพรหมจรรยเพราะรูดวยปญญาอันยิ่ง  
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        เปนผูมีไตรวิชชาดวยวชิชา ๓ วาเปนพราหมณ เราไมกลาวบุคคลอ่ืนผู 
        มีการกลาวตามท่ีเขากลาวไวแลววาเปนพราหมณ ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
        จบสูตรท่ี ๑๐ 
        จบวรรคท่ี ๕ 
        _______________ 
        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
        ๑. ปสาทสูตร                         ๒. ชีวิตสูตร  
        ๓. สังฆาฏิสูตร                         ๔. อัคคิสูตร 
        ๕. อุปปริกขยสูตร                 ๖. อุปปตติสูตร  
        ๗. กามสูตร                                 ๘. กลัยาณสูตร 
        ๙. ทานสูตร                                 ๑๐. ธรรมสูตร ฯ 
         จบติกนบิาต  
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        อิติวุตตกะ จตุกกนิบาต 
        ๑. พราหมณสูตร 
        [๒๘๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผูเปน 
พระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววาดูกรภกิษุท้ังหลาย เราเปน 
พราหมณผูควรดวยการขอ มีมืออันลางแลวทุกเม่ือ ทรงไวซ่ึงรางกายอันมีในท่ีสุด เปนหมอผา 
ตัดกิเลส เธอท้ังหลายเปนบุตรผูเนื่องในอกเรา เกิดแตปาก เกิดแตธรรม อันธรรมนิรมิตแลว  
เปนทายาทแหงธรรม ไมเปนทายาทแหงอามิส ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ทาน ๒ อยางนี้ คือ อามิส 
ทาน ๑ธรรมทาน ๑ บรรดาทาน ๒ อยางนี้ ธรรมทานเปนเลิศ ดูกรภิกษท้ัุงหลายการแจก 
จาย ๒ อยางนี ้คือ การแจกจายอามิส ๑ การแจกจายธรรม ๑ บรรดาการแจกจาย ๒ อยางนี้  
การแจกจายธรรมเปนเลิศ ดูกรภิกษุท้ังหลาย การอนุเคราะห ๒ อยางนี ้คือ การอนุเคราะหดวย 
อามิส ๑ การอนุเคราะหดวยธรรม ๑ บรรดาการอนุเคราะห ๒ อยางนี้ การอนุเคราะหดวยธรรม 
เปนเลิศดูกรภกิษุท้ังหลาย การบูชา ๒ อยางนี้ คือ การบูชาดวยอามิส ๑ การบูชาดวยธรรม ๑  
บรรดาการบูชา ๒ อยางนี้ การบูชาดวยธรรมเปนเลิศ ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถา 
ประพันธดังนีว้า 
        สัตวท้ังหลายยอมนอบนอมพระตถาคตผูไดบูชาธรรม ผูไมมีความตระหนี่  
        ผูมีปรกติอนุเคราะหสัตวทุกหมูเหลา ผูประเสริฐสุดในเทวดาและมนุษย  
        ผูถึงฝงแหงภพเชนนัน้ ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
         จบสูตรท่ี ๑  
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        ๒. จัตตาริสูตร 
        [๒๘๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปจจยั นอย หาไดงาย และไมมีโทษ ๔ อยางนี้ ๔ อยาง 
เปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย บรรดาจีวร ผาบังสุกุล นอย หาไดงายและไมมีโทษ บรรดา 
โภชนะ คําขาวท่ีไดดวยปลีแข็ง นอย หาไดงายและไมมีโทษบรรดาเสนาสนะ โคนไม นอย 
หาไดงายและไมมีโทษ บรรดาเภสัช มูตรเนา นอยหาไดงายและไมมีโทษ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
ปจจัย นอย หาไดงายและไมมีโทษ๔ อยางนี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เรากลาวธรรมอยางใด 
อยางหนึ่ง ของภิกษุซ่ึงเปนผูสันโดษดวยปจจัยท่ีนอย หาไดงายและไมมีโทษ วาเปนองคแหง 
ความเปนสมณะ ฯ 
        ความคับแคนแหงจิต ยอมไมมีแกภิกษุผูสันโดษดวยปจจยันอย หา 
        ไดงายและไมมีโทษ เพราะปรารภเสนาสนะ จวีรปานะและโภชนะ  
        ทิศของเธอช่ือวาไมกระทบกระเทือน ภิกษุผูสันโดษ ไมประมาท ยดึ 
        เหนีย่วเอาไวไดซ่ึงธรรมอันสมควรแกธรรมเคร่ืองความเปนสมณะ 
        ท่ีพระตถาคตตรัสบอกแลวแกเธอ ฯ 
         จบสูตรท่ี ๒ 
        ๓. ชานสูตร 
        [๒๘๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาวความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายของภิกษุผูรูเห็นอยู  
เราไมกลาวความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลาย ของภิกษุผูไมรูไมเห็น ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็เม่ือ 
ภิกษุรูอะไร เหน็อะไร อาสวะท้ังหลายจึงส้ินไปเม่ือภกิษุรูอยูเห็นอยูวา นีทุ้กข อาสวะ 
ท้ังหลายจึงส้ินไป เมื่อภิกษุรูอยูเห็นอยูนี้ทุกขสมุทัย อาสวะท้ังหลายจึงส้ินไป เม่ือภิกษุรูอยู 
เห็นอยูวา นี้ทุกขนิโรธอาสวะท้ังหลายจึงส้ินไป เม่ือภกิษรูุอยูเห็นอยูวา นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
อาสวะท้ังหลายจึงส้ินไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุรูอยูเหน็อยูอยางนี้แล อาสวะท้ังหลายจึงส้ินไป ฯ 
        ปฐมญาณ (คืออนัญญตัญญัสสามีตินทรีย) ยอมเกดิข้ึนแกพระเสขะผู 
        ศึกษาอยู ผูปฏิบัติตามทางตรง ในเพราะโสดาปตติมรรคอันเปนเคร่ือง  
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        ทํากิเลสท้ังหลายใหส้ินไป ธรรมชาติท่ีรูท่ัวถึง (คืออัญญินทรีย) อันยอด 
        เยี่ยม ยอมเกิดข้ึนในลําดับแตปฐมญาณนั้น แตธรรมชาติท่ีรูท่ัวถึง คือ  
        อัญญินทรียนั้นไป วิมุตติญาณอันสูงสุด ยอมเกดิข้ึนแกพระขีณาสพ 
        ผูพนวิเศษแลว ญาณในอริยมรรคอันเปนท่ีส้ินไปแหงอาสวะและ 
        สังโยชนท้ังหลาย ยอมเกิดข้ึนวา สังโยชนท้ังหลายส้ินไปแลว คนพาล 
        ผูเกียจคราน ไมรูแจง ไมพึงบรรลุนิพพานอันเปนท่ีปลดเปล้ืองกิเลส 
        เคร่ืองรอยรัดท้ังปวงนี้ไดเลย ฯ 
         จบสูตรท่ี ๓ 
        ๔. สมณสูตร 
        [๒๘๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ ยอมไมรูชัดตาม 
ความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือ 
พราหมณเหลานั้น เราหายกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะหรือวาเปนพราหมณในหมูพราหมณไม  
และทานเหลานั้นหาไดทําใหแจงซ่ึงผล คือ ความเปนสมณะและผลคือความเปนพราหมณดวย 
ปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยูไม สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมรูชัด 
ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็สมณะหรือ 
พราหมณเหลานั้นแล เรายกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะและยกยองวาเปนพราหมณในหมู 
พราหมณ และทานเหลานั้นยอมกระทําใหแจงซ่ึงผลคือความเปนสมณะ และผลคือความเปน 
พราหมณดวยปญญาอันยิ่งในปจจุบันเขาถึงอยู ฯ 
        สมณพราหมณเหลาใด ไมรูชัดซ่ึงทุกข เหตุเกดิแหงทุกขธรรมชาติ 
        เปนท่ีดับทุกข ไมมีสวนเหลือโดยประการท้ังปวงและไมรูชัดซ่ึงมรรคอัน 
        ใหถึงความสงบแหงทุกข สมณะพราหมณเหลานั้น เส่ือมแลวจากเจโตวิมุต ิ
        และจากปญญาวิมุติเปนผูไมควรเพื่อทําท่ีสุดแหงทุกขได สมณพราหมณ 
        เหลานั้นแล เปนผูเขาถึงชาติและชรา สวนสมณพราหมณเหลาใดรูชัด 
        ซ่ึงทุกข เหตุเกิดแหงทุกข ธรรมชาติเปนท่ีดับแหงทุกขไมมีสวน  
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        เหลือโดยประการท้ังปวง และรูชัดซ่ึงมรรคอันใหถึงความสงบแหงทุกข  
        สมณพราหมณเหลานั้น ถึงพรอมดวยเจโตวิมุติและปญญาวิมุติ เปนผู 
        ควรเพื่อทําท่ีสุดแหงทุกขไดสมณพราหมณเหลานัน้เปนผูไมเขาถึงชาติ 
        และชรา ฯ 
         จบสูตรท่ี ๔ 
         ๕. สีลสูตร 
        [๒๘๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเหลาใดถึงพรอมแลวดวยศีล สมาธิปญญา วิมุตติ  
วิมุตติญาณทัสนะ เปนผูกลาวสอน ใหรูแจง ใหเห็นแจง ใหสมาทานใหอาจหาญ ใหราเริง 
เปนผูสามารถบอกพระสัทธรรมไดอยางดี ดูกรภกิษุท้ังหลายเรากลาวการเห็นภกิษุเหลานั้นก็ด ี
การฟงภกิษุเหลานั้นก็ดี การเขาไปใกลภกิษเุหลานั้นกด็ี การไปนั่งใกลภกิษุเหลานั้นกด็ี การ 
ระลึกถึงภิกษุเหลานั้นกด็ี การบวชตามภกิษุเหลานั้นก็ดี วามีอุปการะมาก ขอนั้นเพราะเหตุไร  
เพราะเม่ือภิกษุซองเสพคบหา เขาไปนั่งใกลภิกษเุหน็ปานนั้น ศีลขันธ สมาธิขันธ ปญญาขันธ  
วิมุตติขันธวิมุตติญาณทัสนขันธ แมท่ียังไมบริบูรณ ก็ถึงความบริบูรณดวยภาวนา ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย กภ็ิกษุผูเห็นปานนีน้ั้น เรากลาววา เปนศาสดาบาง นําพวกไปบางละขาศึก คือ 
กิเลสบาง กระทําแสงสวางบาง กระทําโอภาสบาง กระทําความรุงเรืองบาง กระทํารัศมีบาง 
ทรงคบเพลิงไวบาง เปนอริยะบาง มีจักษุบาง ดังน้ี ฯ 
        การไดเหน็พระอริยเจาท้ังหลายผูมีตนอันอบรมแลว ผูมีปรกติเปนอยู 
        โดยธรรม ยอมเปนเหตุแหงการกระทําซ่ึงความปราโมทยแกบัณฑิต 
        ท้ังหลายผูรูแจง บัณฑติท้ังหลาย ฟงคําสอนของพระอริยเจาท้ังหลาย 
        ผูกระทํารัศมี ผูกระทําแสงสวางเปนนักปราชญ ผูมีจักษุ ผูละขาศึก  
        คือกิเลส ประกาศพระสัทธรรมยังสัตวโลกใหสวาง แลวรูโดยชอบซ่ึง 
        ความส้ินไปแหงชาติดวยปญญาอันยิ่ง ยอมไมมาสูภพใหม ฯ 
         จบสูตรท่ี ๕  
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        ๖. ตัณหาสูตร 
        [๒๘๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตัณหาเม่ือเกิดข้ึนแกภิกษุ ยอมเกิดข้ึนในท่ีเกดิแหงตัณหา  
๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตัณหาเม่ือเกิดข้ึนแกภกิษ ุยอมเกิดข้ึนเพราะ 
เหตุแหงจวีร ๑ เพราะเหตุแหงบิณฑบาต ๑ เพราะเหตุแหงเสนาสนะ ๑ หรือเพราะเหตแุหง 
สมบัติและวิบัติ ๑ ดวยประการฉะนี้ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตณัหาเม่ือเกดิข้ึนแกภกิษุ ยอมเกิดข้ึน 
ในท่ีเปนท่ีเกิดแหงตัณหา ๔ อยางนี้แล ฯ 
        บุรุษผูมีตัณหาเปนเพื่อนสอง ทองเท่ียวไปอยูส้ินกาลนานยอมไมกาว 
        ลวงสงสารอันมีความเปนอยางนี้ และความเปน     อยางอ่ืนไปได ภิกษุรู 
        โทษน้ีแลววา ตณัหาเปนเหตุใหเกิดทุกข เปนผูมีตัณหาปราศจากไป 
        แลว ไมถือม่ัน มีสติ พึงเวนรอบ ฯ 
         จบสูตรท่ี ๖ 
        ๗. พรหมสูตร 
        [๒๘๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตระกูลใด บุตรบูชามารดาและบิดาอยูในเรือนของตน  
ตระกูลนั้นช่ือวามีพรหม มีบุรพเทวดา มีบุรพาจารย มีอาหุไนยบุคคล ดูกรภิกษุท้ังหลาย คํา 
วาพรหม เปนช่ือของมารดาและบิดา คําวาบุรพเทวดา เปนช่ือของมารดาและบิดา คําวา 
บุรพาจารย เปนช่ือของมารดาและบิดาคําวาอาหุไนยบุคคล เปนช่ือของมารดาและบิดา ขอนั้น 
เพราะเหตุไร เพราะมารดาและบิดาเปนผูมีอุปการะมาก เปนผูถนอมเล้ียง เปนผูแสดงโลกน้ี 
แกบุตร ฯ 
        มารดาและบิดาเรากลาววา เปนพรหม เปนบุรพาจารย เปนอาหุไนย 
        บุคคลของบุตร เพราะเปนผูอนุเคราะหบุตร เพราะเหตุนั้นแหละ  
        บัณฑิตพึงนอบนอมและพึงสักการะมารดาและบิดาท้ังสองนั้น ดวยขาว   
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        น้ํา ผา ท่ีนอน การขัดสี การใหอาบน้ํา และการลางเทา บัณฑิต 
        ท้ังหลายยอมสรรเสริญบุคคลนั้นในโลกนี้ทีเดยีว เพราะการปฏิบัติใน 
        มารดาและบิดาบุคคลนัน้ละไปแลว ยอมบันเทิงในสวรรค ฯ 
         จบสูตรท่ี ๗ 
        ๘. พหุการสูตร 
        [๒๘๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พราหมณและคฤหบดีท้ังหลายเปนผูมีอุปการะมากแกเธอ 
ท้ังหลาย บํารุงเธอท้ังหลายดวยจวีร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร แม 
เธอท้ังหลายกจ็งเปนผูมีอุปการะมากแกพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย จงแสดงธรรมอันงามใน 
เบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุดจงประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ 
บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิงแกพราหมณและคฤหบดีเหลานัน้เถิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย คฤหัสถและ 
บรรพชิตท้ังหลาย ตางอาศัยซ่ึงกันและกันดวยอํานาจอามิสทานและธรรมทาน อยูประพฤติ 
พรหมจรรยนี้ เพื่อตองการสลัดโอฆะ เพื่อจะทําซ่ึงท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบดวยประการอยางนี้ ฯ 
        คฤหัสถและบรรพชิตท้ังหลาย ตางอาศัยกันและกนัท้ัง ๒ ฝายยอมยัง 
        สัทธรรมอันเกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยมใหสําเร็จบรรพชิตท้ังหลาย 
        ยอมปรารถนาเฉพาะจีวร บิณฑบาต ท่ีนอนท่ีนั่ง และคิลานปจจัย  
        อันเปนเคร่ืองบรรเทาเสียซ่ึงอันตรายจากคฤหัสถท้ังหลาย สวนคฤหัสถ 
        ท้ังหลายผูอยูครองเรือนอาศัยพระอรยิบุคคลผูปฏิบัติชอบแลว เช่ือถือ 
        ซ่ึงถอยคําของพระอรหนัตท้ังหลาย มีปรกติเพงพินจิดวยปญญาอันบริสุทธ์ิ 
        ดีประพฤติธรรมอันเปนทางไปสูสุคติในศาสนานี้ มีปรกติเพลิดเพลิน 
        เปนผูใครกามบันเทิงอยูในเทวโลก ฯ 
         จบสูตรท่ี ๘  
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        ๙. กุหนาสูตร 
        [๒๘๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ่งเปนผูหลอกลวง มีใจกระดาง  
ประจบประแจง ประกอบดวยกิเลสอันปรากฏดุจเขา มีกิเลสดุจไมออสูงข้ึน มีใจไมตัง้ม่ัน  
ภิกษเุหลานั้นเปนผูไมนบัถือเรา ภิกษเุหลานั้นปราศไปแลวจากธรรมวนิัยนี้ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย 
สวนภกิษุเหลาใดเปนผูไมหลอกลวง ไมประจบประแจง เปนนักปราชญ มีใจไมกระดาง มีใจ 
ตั้งม่ันดี ภกิษุเหลานั้นแลเปนผูนับถือเรา ไมปราศไปแลวจากธรรมวนิยันี้ และยอมถึงความ 
เจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ฯ 
        ภิกษเุหลาใดเปนผูหลอกลวง มใีจกระดาง ประจบประแจงประกอบ 
        ดวยกิเลสอันปรากฏดุจเขา มีกิเลสดุจไมออสูงข้ึนมีใจไมตั้งม่ัน ภิกษุ 
        เหลานั้นยอมไมงอกงามในธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว 
        ภิกษเุหลาใดเปนผูไมหลอกลวง ไมประจบประแจง เปนนักปราชญ มี 
        ใจไมกระดาง มีใจต้ังม่ันดี ภกิษุเหลานั้นแล ยอมงอกงามในธรรมอัน 
        พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว ฯ 
         จบสูตรท่ี ๙ 
        ๑๐. ปุริสสูตร 
        [๒๘๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษพึงถูกกระแสแหงแมน้ําคือ ปยรูปและ 
สาตรูปพัดไป บุรุษผูมีจักษยุนือยูท่ีฝงเหน็บุรุษนั้นแลว พึงกลาวอยางนี้วา แนะบุรุษผูเจริญ  
ทานถูกกระแสแหงแมน้ํา คือ ปยรูปและสาตรูปพัดไปแมโดยแท แตทานถึงหวงน้ําท่ีมีอยูภาย 
ใตแหงแมน้ํานี้ซ่ึงมีคล่ืน มีความวนเวยีนมีสัตวราย มีผีเส้ือน้ํา ยอมเขาถึงความตายหรือความ 
ทุกขปางตาย ลําดับนั้นแลบรุุษนั้นไดฟงเสียงของบุรุษนัน้แลว พึงพยายามวายทวนกระแสน้ํา 
ดวยมือท้ัง ๒และดวยเทาท้ัง ๒ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราแสดงขออุปมานี้แล เพื่อจะใหแจม 
แจงซ่ึงเนื้อความ ก็ในอุปมานี้มีเนื้อความดงัตอไปนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย คําวากระแสแหงแมน้ํา 
นี้แล เปนช่ือแหงตัณหา คําวา ปยรูปและสาตรูป เปนช่ืออายตนะภายใน ๖ คําวา หวงน้ํา  
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ในภายใต เปนช่ือแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕คําวา มีคล่ืน เปนช่ือแหงความโกรธและความ 
แคนใจ คําวา มีความวนเวยีนเปนช่ือแหงกามคุณ ๕ คําวา มีสัตวราย มีผีเส้ือน้ํา เปนช่ือของ 
มาตุคาม คําวาทวนกระแสน้าํ เปนช่ือของเนกขัมมะ คําวา พยายามดวยมือท้ังสองและดวย 
เทาท้ังสอง เปนช่ือแหงการปรารภความเพียร คําวา บุรุษผูมีจักษยุืนอยูท่ีฝง เปนช่ือของพระ 
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฯ 
        ภิกษพุึงละกามท้ังหลายแมกับดวยทุกข เม่ือปรารถนาซ่ึงความเกษมจาก 
        โยคะตอไป พึงเปนผูมีสัมปชัญญะ มีจิตหลุดพนแลวดวยดี ถูกตอง 
        วิมุตติในกาลเปนท่ีบรรลุมรรคและผลน้ันภกิษุนัน้ผูถึงเวท อยูจบ 
        พรหมจรรยแลว ถึงท่ีสุดแหงโลกเรากลาววา เปนผูถึงฝงแลว ฯ 
        จบสูตรท่ี ๑๐ 
        ๑๑. จรสูตร 
        [๒๙๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาแมกามวติก พยาบาทวติก หรือวหิิงสาวิตก ยอมเกดิข้ึน 
แกภกิษุผูเท่ียวไปอยู หากวาภิกษยุอมรับกามวิตก พยาบาทวิตกหรือวหิิงสาวิตกนั้นไว ไมละเสีย  
ไมบรรเทาเสีย ไมทําใหส้ินสุดเสีย ไมใหถึงความไมมีไซร ภิกษแุมเท่ียวไปอยูเปนอยูแลว 
อยางนี้ เรากลาววา เปนผูไมมีความเพยีร ไมมีโอตตัปปะ เกียจคราน มีความเพยีรเลว ตลอด 
กาลเปนนิตยดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาแมกามวติก พยาบาทวติก หรือวหิิงสาวิตก ยอมเกดิข้ึน 
แกภกิษุผูยืนอยู ... ผูนั่งอยู ... ถาแมกามวิตก พยาบาทวิตก หรือวหิิงสาวิตกยอมเกดิข้ึนแกภิกษ ุ
ผูนอนอยู ตื่นอยู หากวาภิกษุยอมรับกามวิตก พยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนั้นไว ไมละเสีย 
ไมบรรเทาเสีย ไมกระทําใหส้ินสุดเสีย ไมใหถึงความไมมีไซร ภิกษแุมนอนอยู ตืน่อยู เปน 
อยูแลวอยางนี้ เรากลาววาเปนผูไมมีความเพียร ไมมีโอตตัปปะ เกยีจคราน มีความเพยีรอัน 
เลว ตลอดกาลเปนนิตย 
        [๒๙๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาแมกามวติก พยาบาทวติก หรือวหิิงสาวิตก ยอมเกดิ 
ข้ึนแกภิกษุผูเที่ยวไปอยู หากวาภิกษยุอมไมรับกามวิตก พยาบาทวติก หรือวิหิงสาวิตกนั้นไว   
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ละเสีย บรรเทาเสีย ทําใหส้ินสุดเสีย ใหถึงความไมมีไซร ภิกษแุมเท่ียวไปอยูเปนอยูอยางนี้  
เรากลาววา เปนผูมีความเพยีรมีโอตตัปปะ ปรารภความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ตลอดกาลเปน 
นิตย ถาแมกามวติกพยาบาทวิตก หรือวิหงิสาวิตก ยอมเกิดข้ึนแกภกิษผูุยืนอยู ... ผูนัง่อยู ...  
ถาแมกามวิตก พยาบาทวติก หรือวิหิงสาวิตก ยอมเกดิข้ึนแกภกิษุผูนอนอยู ตื่นอยูหากวา 
ภิกษยุอมไมรับกามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกนั้นไว ละเสียบรรเทาเสีย ทําใหส้ิน 
สุดเสีย ใหถึงความไมมีไซร ภิกษแุมนอนอยู ตื่นอยูเปนอยูแลวอยางนี้ เรากลาววา เปน 
ผูมีความเพียร มีโอตตัปปะ ปรารภความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ว ตลอดกาลเปนนิตย  
        ภิกษใุดเที่ยวไปอยู ยนือยู นั่งอยู หรือนอนอยู ยอมตรึกถึงวิตกอัน 
        ลามกอันอาศัยแลวซ่ึงเรือนไซร ภิกษนุั้นช่ือวาดําเนนิไปตามทางผิด  
        หมกมุนอยูในอารมณอันเปนท่ีตั้งแหงความหลง ภิกษเุชนนัน้ เปนผูไม 
        ควรเพื่อจะถูกตองซ่ึงสัมโพธิญาณอันสูงสุด ภิกษใุดเท่ียวไปอยู ยืนอยู  
        นั่งอยูหรือนอนอยู สงบระงับวิตกไดแลว ยินดีในธรรมเปนท่ีสงบวิตก  
        ภิกษเุชนนั้น เปนผูควรเพื่อจะถูกตองซ่ึงสัมโพธิญาณอันสูงสุด ฯ 
        จบสูตรท่ี ๑๑ 
        ๑๒. สัมปนนสูตร 
        [๒๙๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย จงเปนผูมีศีลสมบูรณ มีปาติโมกขสมบูรณ  
สํารวมแลวดวยปาติโมขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรมีปรกติเหน็ภัยในโทษมีประมาณ 
นอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลายเถิดดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือเธอท้ังหลายมีศีล 
สมบูรณ มีปาติโมกขสมบูรณ สํารวมแลวดวยปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร 
มีปรกติเห็นภยัในโทษอันมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย จะมีกจิอะไรที ่
เธอท้ังหลายพึงกระทําใหยิ่งข้ึนไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาแมอภิชฌา พยาบาท ถีนมิทธะ 
อุทธัจจกุกกุจจะ ของภิกษุผูเที่ยวไปอยู เปนธรรมชาติปราศไปแลว อันภิกษุผูเท่ียวไปอยูละ 
วิจิกจิฉาไดแลว ปรารภความเพียรไมยอหยอน ตั้งสติไวม่ัน ไมหลงลืม กายระงับแลว ไม 
ระสํ่าระสาย ตัง้จิตม่ัน มีอารมณอันเดยีว ภกิษุผูเท่ียวไปอยูเปนอยูอยางนี้ เรากลาววา เปนผูมีความ  
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เพียร มีโอตตัปปะ ปรารภความเพยีร มีใจเด็ดเดีย่ว ตลอดกาลเปนนิตย ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
ถาแมอภิชฌาพยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกกุกุจจะของภกิษุผูยืนอยู เปนธรรมชาติปราศไปแลว 
แลว...ถาแมอภิชฌา พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ ของภิกษุผูนั่งอยูเปนธรรมชาติปราศ 
ไปแลว ... ถาแมอภิชฌา พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะของภกิษุผูนอนอยู ตืน่อยู เปน 
ธรรมชาติปราศไปแลว อันภกิษุผูนอนอยู ตื่นอยูละวิจิกจิฉาไดแลว ปรารภความเพียร ไม 
ยอหยอน ตั้งสติไวม่ัน ไมหลงลืมกายระงับแลว ไมระสํ่าระสาย ต้ังจิตไวม่ัน มีอารมณอัน 
เดียว ดูกรภิกษท้ัุงหลายภกิษแุมผูนอนอยู ตืน่อยูเปนอยูแลวอยางนี้ เรากลาววา เปนผูมี 
ความเพยีรมีโอตตัปปะ ปรารภความเพียร มีใจเดด็เดีย่ว ตลอดกาลเปนนิตย ฯ 
        ภิกษเุพียรอยู พึงเดิน ยนื นั่ง นอน คูเขาเหยยีดออกซ่ึงอวัยวะมี 
        มือและเทาเปนตนนี้ อนึ่งภิกษุพิจารณาโดยชอบซ่ึงความเกิดข้ึน และ 
        ความเส่ือมไปแหงธรรมขันธในเบ้ืองบนเบ้ืองขวาง เบ้ืองตํ่า จนตลอด 
        ภูมิเปนท่ีไปแหงสัตวผูสัญจรไปบนแผนดิน พระอริยเจาท้ังหลาย มี 
        พระพุทธเจาเปนตนไดกลาวภกิษุผูมีปรกติอยูอยางนั้น มีความเพยีร  
        มีความประพฤติสงบ ไมฟุงซาน มีญาณทัศนวิสุทธิสมควรแกธรรมเปน 
        เคร่ืองสงบใจ ศึกษาอยู มีสติทุกเม่ืออยางนั้นวา เปนผูมีใจเดด็เดีย่ว 
        ตลอดกาลเปนนิตย ฯ 
        จบสูตรท่ี ๑๒ 
        ๑๓. โลกสูตร 
        [๒๙๓] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคผู 
เปนพระอรหนัตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดบัมาแลววา ดกูรภิกษุท้ังหลาย พระ 
ตถาคตตรัสรูโลกแลว พรากแลวจากโลก ตรัสรูเหตุเกิดโลกแลว ละเหตุเกิดโลกไดแลว  
ตรัสรูความดับแหงโลกแลว ทําใหแจงความดับโลกแลว ตรัสรูปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับแหง 
โลกแลว เจริญปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับแหงโลกแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดท่ีโลกพรอม 
ท้ังเทวโลกมารโลก พรหมโลก ท่ีหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนษุยเห็นแลว  
ฟงแลว ทราบแลว รูแจงแลว ถึงแลว แสวงหาแลว ใครครวญแลวดวยใจ เพราะส่ิงนั้น  
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พระตถาคตตรัสรูแลว ฉะนั้น บัณฑิตจึงกลาววาพระตถาคตดูกรภกิษุท้ังหลาย พระตถาคต 
ยอมตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใดและยอมปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ 
ในราตรีใด ยอมตรัสบอกแสดงซ่ึงพุทธพจนอันใดในระหวางนี้ พุทธพจนนั้นท้ังหมด ยอม 
เปนอยางนัน้นัน่แลไมเปนอยางอ่ืน ฉะนั้น บัณฑิตจึงกลาววา พระตถาคต ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
พระตถาคตตรัสอยางใด ทําอยางนั้น ทําอยางใด ตรัสอยางนั้น เพราะเหตุดังนั้นบัณฑิตจึงกลาว 
วา พระตถาคต ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระตถาคตทรงครอบงําโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก 
พรหมโลก หมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย อันใครๆ ครอบงําไมได ทรงเหน็ 
โดยถองแท ยงัอํานาจใหเปนไปเพราะเหตุนั้น บัณฑิตจงึกลาววา พระตถาคต ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสเนื้อความนีแ้ลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคตรัสคาถาประพันธ 
ดังนี้วา 
        พระพุทธเจาทรงรูโลกท้ังหมด ในโลกท้ังปวงดวยพระปญญาอันยิ่ง ตาม 
        ความเปนจริง ทรงพรากแลวจากโลกทั้งหมด ไมมีผูเปรียบในโลกทั้ง 
        ปวง เปนนักปราชญ ทรงครอบงํามารท้ังหมด สังขารท้ังหมด ทรง 
        ปลดเปล้ืองกิเลสเคร่ืองรอยรัดไดท้ังหมด ความสงบอยางยวดยิ่ง คือ  
        นิพพาน ซ่ึงไมมีภัยแตไหนๆ พระพุทธเจาพระองคนี้ทรงถูกตองแลว 
        พระพุทธเจาพระองคนีท้รงมีอาสวะส้ินแลว ไมทรงมีทุกข ทรงตัด 
        ความสงสัยไดแลว ทรงถึงความส้ินไปแหงกรรมท้ังหมด ทรงนอมไป 
        แลวในธรรมเปนท่ีส้ินไปแหงอุปธิ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ช่ือวา 
        เปนพระพุทธเจา พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ช่ือวาเปนสีหะผูยอด 
        เยี่ยม ทรงประกาศพรหมจักรแกโลกพรอมท้ังเทวโลก เพราะเหตุดังนั้น  
        เทวดาและมนุษยท้ังหลายผูถึงพระพุทธเจาวาเปนสรณะยอมมาประชุมกัน 
        นอมนมัสการพระพุทธเจาพระองคนั้น ผูมีพระคุณใหญ ผูปราศจากความ 
        คร่ันคราม บรรดาบุคคลผูฝกหัดอยู พระพุทธเจาผูทรงฝกแลว เปน 
        ผูประเสริฐสุด บรรดาบุคคลผูสงบอยูพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณ ผู 
        สงบแลว เปนผูประเสริฐสุดบรรดาบุคคลผูพนอยู พระพุทธเจาทรง 
        พนแลวเปนผูเลิศบรรดาบุคคลผูขามอยู พระพุทธเจาผูทรงขามพน 
        แลว เปนผูประเสริฐ เพราะเหตุนัน้แล เทวดาและมนษุยท้ังหลาย  
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        ยอมนอบนอมพระพุทธเจาพระองคนี้ ผูมีพระคุณใหญ ผูปราศจากความ 
        คร่ันครามดวยคิดวา บุคคลผูเปรียบดวยพระองคยอมไมมีในโลกพรอม 
        ท้ังเทวโลก ฯ 
เนื้อความแมนีพ้ระผูมีพระภาคตรัสแลว เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาไดสดับมาแลวฉะนี้แล ฯ 
        จบสูตรท่ี ๑๓ 
        จบจตุกกนิบาต 
        ________ 
        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
        ๑. พราหมณสูตร                         ๒. จตัตาริสูตร  
        ๓. ชานสูตร                                 ๔. สมณสูตร 
        ๕. ศีลสูตร                                 ๖. ตัณหาสูตร  
        ๗. พรหมสูตร                         ๘. พหกุารสูตร  
        ๙. กุหนาสูตร                                ๑๐. ปุริสสูตร          
        ๑๑. จรสูตร                                 ๑๒. สัมปนนสูตร         
        ๑๓. โลกสูตร ฯ 
        จบอิติวุตตกะ  
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        อุรควรรคท่ี ๑ 
        อุรคสูตรท่ี ๑ 
        [๒๙๔] ภกิษุใดแล ยอมกําจัดความโกรธท่ีเกิดข้ึนแลว เหมือนหมอกําจัดพษิง ู
        ท่ีซานไปแลวดวยโอสถ ฉะนั้น ภิกษุนัน้ช่ือวายอมละซ่ึงฝงในและฝง 
        นอกเสียได เหมือนงูละคราบเกาท่ีครํ่าคราแลวฉะนั้น ภกิษใุดตดัราคะ 
        ไดขาด พรอมท้ังอนุสัยไมมีสวนเหลือ เหมือนบุคคลลงไปตัดดอกปทุม 
        ซ่ึงงอกข้ึนในสระฉะนัน้ ภิกษุนั้นช่ือวายอมละฝงในและฝงนอกเสียได  
        เหมือนงูละคราบเกาท่ีครํ่าคราแลวฉะนั้นภิกษุใดยงัตัณหาใหเหือดแหง 
        ไปทีละนอยๆ แลวตัดเสียใหขาดโดยไมเหลือ ภกิษนุั้นช่ือวายอมละ 
        ซ่ึงฝงในและฝงนอกเสียได เหมือนงูละคราบเกาท่ีครํ่าคราแลวฉะน้ัน 
        ภิกษใุดถอนมานะพรอมท้ังอนุสัยไมมีสวนเหลือ เหมือนหวงน้ําใหญ 
        ถอนสะพานไมออท่ีทุรพลฉะน้ัน ภิกษุนั้นช่ือวายอมละฝงในและฝงนอก 
        เสียได เหมือนงูละคราบเกาท่ีครํ่าคราแลวฉะน้ัน ภิกษุใดคนควาอยู  
        (ดวยปญญา) ไมประสบอัตภาพอันเปนสาระในภพท้ังหลาย เหมือน 
        พราหมณคนควาอยู ไมประสบดอกท่ีตนมะเดื่อฉะนั้น ภกิษุนัน้ช่ือวา 
        ยอมละซ่ึงฝงในและฝงนอกเสียได เหมือนงูละคราบเกาท่ีครํ่าคราแลว 
        ฉะนั้น กิเลสเปนเคร่ืองใหกําเริบยอมไมมีภายในจิตของภิกษใุด และ 
        ภิกษใุดลวงเสียไดแลวซ่ึงความเจริญและความเส่ือมอยางนี้ ภกิษนุั้น 
        ช่ือวายอมละซ่ึงฝงในและฝงนอกเสียได เหมือนงูละคราบเกาท่ีครํ่าครา 
        แลวฉะนัน้ ภิกษุใดกําจดัวิตกไดแลว ปราบปรามดีแลวในภายใน ไมมี 
        สวนเหลือ ภิกษนุั้นช่ือวายอมละฝงในและฝงนอกเสียได เหมือนงู  
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        ละคราบเกาท่ีครํ่าคราแลว ฉะนั้นภิกษุใดไมแลนเลยไป ไมลาอยู ลวง 
        กิเลสเปนเคร่ืองใหเนิน่ชานี้ไดหมดแลว ภิกษุนั้นช่ือวายอมละฝงในและ 
        ฝงนอกเสียได เหมือนงูละคราบเกาท่ีครํ่าคราแลว ฉะนั้นภิกษุใดรูวา 
        ธรรมชาติมีขันธเปนตน ท้ังหมดนี้เปนของแปรผันไมแลนเลยไป  
        ไมลาอยูในโลก ภิกษุนัน้ช่ือวา ยอมละซ่ึงฝงในและฝงนอกเสียได 
        เหมือนงูละคราบเกาท่ีครํ่าคราแลว ฉะนั้น ภิกษุใดรูวา ธรรมชาติมีขันธ 
        เปนตนท้ังหมดนี้เปนของแปรผัน ปราศจากความโลภ ไมแลนเลยไป 
        ไมลาอยูในโลก ภิกษุนัน้ช่ือวายอมละซ่ึงฝงในและฝงนอกเสียได เหมือน 
        งูละคราบเกาท่ีครํ่าคราแลว ฉะนั้น ภกิษุใดรูวา ธรรมชาติมีขันธเปนตน 
        ท้ังหมดนีเ้ปนของแปรผันปราศจากราคะ ไมแลนเลยไป ไมลาอยูใน 
        โลก ภิกษุนั้นช่ือวายอมละซ่ึงฝงในและฝงนอกเสียได เหมือนงูละ 
        คราบเกาท่ีครํ่าคราแลว ฉะนั้น ภิกษุใดรูวา ธรรมชาติมีขันธเปนตนท้ัง 
        หมดนี้เปนของแปรผัน ปราศจากโทสะไมแลนเลยไป ไมลาอยูในโลก  
        ภิกษนุั้นช่ือวายอมละซ่ึงฝงในและฝงนอกเสียได เหมือนงูละคราบเกาท่ี 
        ครํ่าคราแลว ฉะนั้น ภิกษุใดรูวา ธรรมชาติมีขันธเปนตนท้ังหมดนี ้
        เปนของแปรผัน ปราศจากโมหะ ไมแลนเลยไป ไมลาอยูในโลก  
        ภิกษนุั้นช่ือวายอมละซ่ึงฝงในและฝงนอกเสียได เหมือนงูละคราบเกาท่ี 
        ครํ่าคราแลวฉะนั้น ภิกษุใดไมมีอนุสัยอะไรๆ ถอนอกุศลมูลไดแลว  
        ภิกษนุั้นช่ือวายอมละฝงในและฝงนอกเสียได เหมือนงูละคราบเกาท่ี 
        ครํ่าคราแลว ฉะนั้น ภิกษุใดไมมีกิเลสอันเกิดแตความกระวนกระวาย 
        อะไรๆ อันเปนปจจัยเพือ่มาสูฝงใน ภกิษุนั้นช่ือวายอมละฝงในและ 
        ฝงนอกเสียได เหมือนงูละคราบเกาท่ีครํ่าคราแลว ฉะนั้น ภิกษุใดไมมี 
        กิเลสอันเกิดแตตณัหาดจุปาอะไรๆ อันเปนเหตุเพื่อความผูกพัน เพื่อ 
        ความเกิดภิกษนุั้นช่ือวายอมละฝงในและฝงนอกเสียได เหมือนงูละ 
        คราบเกาท่ีครํ่าคราแลว ฉะนั้น ภิกษุใดละนิวรณ ๕ ไดแลวไมมีทุกข   
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        ขามความสงสัยไดแลว มีลูกศรปราศไปแลว ภิกษนุัน้ช่ือวายอมละ 
        ฝงในและฝงนอกเสียได เหมือนงูละคราบเกาท่ีครํ่าคราแลว ฉะนัน้ ฯ 
        จบอุรคสูตรท่ี ๑ 
        ธนิยสูตรท่ี ๒ 
        นายธนิยะคนเล้ียงโคไดกลาวคาถาวา 
        [๒๙๕] เรามีขาวสําเร็จแลว มีน้ํานมรีด (จากแมโค) รองไวแลวมีการอยูกับ 
        ชนผูเปนบริวารผูมีความประพฤติอนกุูลเสมอกันท่ีใกลฝงแมน้ํามหี  
        เรามุงบังกระทอมแลว กอไฟไวแลวแนะฝน หากวาทานยอมปรารถนา 
        ก็เชิญตกลงมาเถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระคาถาตอบวา 
        เราเปนผูไมโกรธ มีกิเลสดุจหลักตอปราศไปแลว เรามีการอยูส้ินราตรี 
        หนึ่งท่ีใกลฝงแมน้ํามหี กระทอมมีหลังคาอันเปดแลว ไฟดบัแลว  
        แนะฝน หากวาทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด ฯ 
นายธนิยะคนเลี้ยงโคไดกลาวคาถาวา 
        เหลือบและยุงยอมไมมี โคท้ังหลายยอมเท่ียวไปในประเทศใกลแมน้ํา 
        ซ่ึงมีหญางอกข้ึนแลว พงึอดทนแมซ่ึงฝนท่ีตกลงมาได แนะฝน หาก 
        วาทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระคาถาตอบวา 
        ก็เราผูกแพไวแลว ตกแตงดีแลว กําจดัโอฆะ ขามถึงฝงแลวความ 
        ตองการดวยแพยอมไมมี แนะฝน หากวาทานปรารถนาก็เชิญตกลงมา 
        เถิด ฯ 
นายธนิยะคนเลี้ยงโคไดกลาวคาถาวา 
        ภริยาเช่ือฟงเรา ไมโลเล เปนท่ีพอใจ อยูรวมกนัส้ินกาลนาน เราไม 
        ไดยนิความช่ัวอะไรๆ ของภริยานั้นแนะฝน หากทานปรารถนาก็เชิญ 
        ตกลงมาเถิด ฯ  
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พระผูมีพระภาคไดตรัสพระคาถาตอบวา 
        จิตเช่ือฟงเรา หลุดพนแลว เราอบรมแลว ฝกหัดดีแลวส้ินกาลนาน  
        และความช่ัวของเรายอมไมมี แนะฝน หากวาทานปรารถนาก็เชิญตกลง 
        มาเถิด ฯ 
นายธนิยะคนเลี้ยงโคไดกลาวคาถาวา 
        เราเปนผูเล้ียงตนดวยอาหารและเคร่ืองนุงหมและบุตรท้ังหลายของเรา 
        ดํารงอยูด ีไมมีโรค เราไมไดยินความช่ัวอะไรๆ ของบุตรเหลานั้น  
        แนะฝน หากวาทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระคาถาตอบวา 
        เราไมเปนลูกจางของใครๆ เราเท่ียวไปดวยความเปนพระสัพพัญูผูไม 
        มีความตองการในโลกท้ังปวง เราไมมีความตองการคาจาง แนะฝน  
        หากวาทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด ฯ 
นายธนิยะคนเลี้ยงโคไดกลาวคาถาวา 
        โคแก ลูกโคออนท่ียังไมไดฝก แมโคท่ีมีครรภ ลูกโคหนุมแมโคผู 
        ปรารถนาประเวณีมีอยู อนึ่ง แมโคท่ีเปนเจาฝูงแหงโคก็มีอยู แนะฝน  
        หากวาทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระคาถาตอบวา 
        โคแก ลูกโคออนท่ียังไมไดฝก แมโคท่ีมีครรภ ลูกโคหนุมแมโคท่ี 
        ปรารถนาประเวณีก็ไมมี อนึ่ง แมโคท่ีเปนเจาฝูงแหงโคก็ไมมี แนะฝน  
        หากวาทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด ฯ 
นายธนิยะคนเลี้ยงโคไดกลาวคาถาวา 
        เสาเปนท่ีผูกโคเราฝงไวแลว ไมหวั่นไหว เชือกสําหรับผูกพิเศษประกอบ 
        ดวยปมและบวงเราทําไวแลว สําเร็จดวยหญามุงกระตายเปนของใหม 
        มีสัณฐานดีสําหรับผูกโคท้ังหลาย     แมโคหนุมๆ ก็ไมอาจจะใหขาดไดเลย  
        แนะฝน หากวาทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-อิตอวุตตก-สุตตนิบาต - หนาท่ี 258 
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระคาถาตอบวา 
        เราจักไมเขาถึงการนอนในครรภอีก เหมือนโคตัดเชือกสําหรับผูกขาด 
        แลว เหมือนชางทําลายเถากระพังโหมไดแลวฉะนั้น แนะฝน หาก 
        วาทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด ฯฝนไดตกเต็มท้ังท่ีลุม ท้ังท่ีดอน  
        ในขณะน้ันเอง นายธนยิะคนเล้ียงโคไดยินเสียงฝนตกอยู ไดกราบทูล 
        เนื้อความนี้วาเปนลาภของขาพระองคไมนอยหนอ ท่ีขาพระองคไดเห็น 
        พระผูมีพระภาค ขาแตพระองคผูมีจักษุ ขาพระองคขอถึงพระองควาเปน 
        สรณะ ขาแตพระองคผูเปนมหามุนี ขอพระองคทรงเปนพระศาสดา 
        ของขาพระองค ท้ังภริยาท้ังขาพระองคเปนผูเช่ือฟง ประพฤติพรหมจรรย 
        ในพระสุคตขาพระองคเปนผูถึงฝงแหงชาติและมรณะจะเปนผูกระทํา 
        ซ่ึงท่ีสุดแหงทุกขได ฯ 
มารผูมีบาปไดกลาวคาถาวา 
        คนยอมเพลิดเพลินเพราะอุปธิท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุคคลผูมีบุตร  
        ยอมเพลิดเพลินเพราะบุตร บุคคลมีโคยอมเพลิดเพลินเพราะโค ฉะนั้น 
        คนผูไมมีอุปธิ ยอมไมเพลิดเพลินเลย ฯ 
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระคาถาตอบวา 
        คนยอมเศราโศกเพราะอุปธิท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุคคลผูมีบุตร ยอม 
        เศราโศกเพราะบุตร บุคคลผูมีโค ยอมเศราโศกเพราะโค ฉะนั้น คน 
        ผูไมมีอุปธิ ยอมไมเศราโศกเลย ฯ 
        จบธนิยสูตรท่ี ๒ 
        ขัคควิสาณสูตรท่ี ๓ 
        [๒๙๖] บุคคลวางอาชญาในสัตวท้ังปวงแลว ไมเบียดเบียนบรรดาสัตวเหลานัน้ 
        แมผูใดผูหนึ่งใหลําบาก ไมพึงปรารถนาบุตรจะพึงปรารถนาสหายแตท่ี 
        ไหน พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น ความเยื่อใยยอมมีแก  
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        บุคคลผูเกี่ยวของกันทุกขนี้ยอมเกิดข้ึนตามความเยือ่ใย บุคคลเล็งเห็น 
        โทษอันเกิดแตความเยือ่ใย พึงเท่ียวไปผูเดียว เหมือนนอแรดฉะน้ัน  
        บุคคลอนุเคราะหมิตรสหายเปนผูมีจิตปฏิพัทธแลวช่ือวายอมยัง 
        ประโยชนใหเส่ือม บุคคลเห็นภยั คือ การยังประโยชนใหเส่ือมใน 
        การเชยชิดนี้ พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น บุคคลของอยู 
        แลว ดวยความเยื่อใยในบุตรและภริยา เหมือนไมไผกอใหญเกี่ยวกาย 
        กัน ฉะนัน้บุคคลไมของอยูเหมือนหนอไม พึงเท่ียวไปผูเดยีว เหมือน 
        นอแรด ฉะนั้น เนื้อในปาท่ีบุคคลไมผูกไวแลว ยอมไปหากนิตาม 
        ความปรารถนา ฉันใด นรชนผูรูแจง เพงความประพฤติตามความ 
        พอใจของตน พึงเท่ียวไปแตผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น การปรึกษา 
        ในท่ีอยู ท่ียืน ในการไปในการเท่ียวยอมมีในทามกลางแหงสหาย  
        บุคคลเพงความประพฤติตามความพอใจ ท่ีพวกบุรุษช่ัวไมเพงเล็งแลว 
        พึงเท่ียวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น การเลนการยินดี ยอมมี 
        ในทามกลางแหงสหาย อนึ่ง ความรักท่ียิ่งใหญยอมมีในบุตรท้ังหลาย 
        บุคคลเม่ือเกลียดชังความพลัดพรากจากสัตวและสังขารอันเปนท่ีรัก พึง 
        เท่ียวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนัน้ บุคคลยอมเปนอยูตามสบาย 
        ในทิศท้ังส่ีและไมเดือดรอน ยินดดีวยปจจัยตามมีตามไดครอบงําเสีย 
        ซ่ึงอันตราย ไมหวาดเสียว พึงเปนผูเท่ียวไปผูเดียว เหมือนนอแรด  
        ฉะนั้น แมบรรพชิตบางพวกก็สงเคราะหไดยาก อนึ่ง คฤหัสถผูอยู 
        ครองเรือนสงเคราะหไดยาก บุคคลเปนผูมีความขวนขวายนอยในบุตร 
        ของผูอ่ืน พึงเท่ียวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนัน้ นักปราชญละเหตุ 
        อันเปนเคร่ืองปรากฏแหงคฤหัสถ ดุจตนทองหลางมีใบลวงหลน ตัด 
        เคร่ืองผูกแหงคฤหัสถไดแลว พึงเท่ียวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น 
        ถาวาบุคคลพึงไดสหายผูมีปญญาเคร่ืองรักษาตน ผูเที่ยวไปรวมกันได  
        มีปรกติอยูดวยกรรมดี เปนนักปราชญไซร พึงครอบงําอันตรายท้ังปวง  
        เปนผูมีใจช่ืนชม มีสติ เท่ียวไปกับสหายน้ันหากวาบุคคลไมพึงได 
        สหายผูมีปญญาเคร่ืองรักษาตน ผูเท่ียวไปรวมกันได มีปรกติอยูดวย  
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        กรรมดี เปนนักปราชญไซรพึงเท่ียวไปแตผูเดียว ดจุพระราชาทรง 
        ละแวนแควนอันพระองคทรงชนะแลวเสด็จไปแตผูเดียว ดุจชางช่ือ 
        มาตังคะละโขลงเท่ียวอยูในปาแตผูเดียว ฉะนัน้ เรายอมสรรเสริญ 
        สหายผูถึงพรอมดวยศีลขันธเปนตน พงึคบสหายผูประเสริฐสุด ผูเสมอ 
        กัน กุลบุตรไมไดสหายผูประเสริฐสุดและผูเสมอกันเหลานี้แลว พงึ 
        เปนผูบริโภคโภชนะไมมีโทษเท่ียวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น  
        บุคคลแลดูกําไลทองท้ังสองอันงามผุดผอง ท่ีบุตรแหงนายชางทองให 
        สําเร็จดวยดีแลว กระทบกันอยูในขอมือ พึงเท่ียวไปผูเดียว เหมือน 
        นอแรด ฉะนั้น การท่ีเราจะพึงพดูจากับพระกุมารที่สอง หรือการของ 
        อยูดวยอํานาจแหงความเยื่อใยพึงมีไดอยางนี้ บุคคลเล็งเห็นภยันีใ้น 
        อนาคต พึงเท่ียวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนัน้ ก็กามทั้งหลายงาม 
        วิจิตรมีรสอรอย เปนท่ีร่ืนรมยใจ ยอมย่ํายีจติดวยรูปแปลกๆบุคคล 
        เห็นโทษในกามคุณท้ังหลายแลว พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด 
        ฉะนั้น บุคคลเห็นภยั คือ จัญไร ผีอุปทวะ โรค ลูกศร และ 
        ความนากลัวนี้ ในกามคุณท้ังหลายแลว พึงเท่ียวไปผูเดียว เหมือน 
        นอแรด ฉะนั้นบุคคลพงึครอบงําอันตรายเหลานีแ้มท้ังปวง คือ หนาว 
        รอนหิว ระหาย ลม แดด เหลือบและสัตวเสือกคลานแลวพึง 
        เท่ียวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนัน้ บุคคลพึงเปนผูเท่ียวไปผูเดียว 
        เชนกับนอแรด เปรียบเหมือนชางใหญผูเกิดในตระกูลปทุม มีศีลขันธ 
        เกิดข้ึนแลว ละโขลงอยูในปาตามอภริมย ฉะนั้น (พระปจเจกพุทธเจา 
        ไดกลาวกึ่งคาถาวา)บุคคลพึงใครครวญถอยคําของพระพุทธเจาผูเปน 
        เผาพันธุพระอาทิตยวา การท่ีบุคคลผูยินดแีลวดวยการคลุกคลีดวยหมูคณะ 
        จะพึงบรรลุวิมุตติอันมีในสมัยนัน้ ไมเปนฐานะท่ีจะมีได(พระกุมารได 
        กลาวกึ่งคาถาท่ีพระปจเจกพุทธเจานามวาอาทิจจพันธุกลาวแลวใหบริบูรณ 
        วา) พึงเท่ียวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น เราลวงพนทิฐิอันเปน 
        ขาศึกไดแลว ถึงความเปนผูเท่ียง ไดมรรคแลว เปนผูมีญาณเกิดข้ึน 
        แลว อันผูอ่ืนไมพึงแนะนําพึงเท่ียวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น  
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        บุคคลผูไมโลภ ไมหลอกลวง ไมมีความกระหาย ไมลบหลูมีโมหะ 
        ดุจน้ําฝาดอันกําจดัเสียแลว ไมมีความอยาก ครอบงําโลกท้ังปวงไดแลว  
        พึงเท่ียวไปผูเดียว เหมือนนอแรดฉะน้ัน กุลบุตรพึงเวนสหายผูลามก 
        ไมพึงเสพดวยตนเองซ่ึงสหายผูช้ีบอกความฉิบหายมิใชประโยชน  
        ผูตั้งอยูในกรรมอันไมเสมอ ผูของอยู ผูประมาท พึงเท่ียวไปผูเดียว 
        เหมือนนอแรด ฉะนัน้ บุคคลพึงคบมิตรผูเปนพหูสูตรทรงธรรม ผูยิ่ง 
        ดวยคุณธรรม มีปฏิภาณ บุคคลรูจักประโยชนท้ังหลาย กําจดัความ 
        สงสัยไดแลว พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น บุคคลไม 
        พอใจการเลน ความยินดีและกามสุขในโลกแลว ไมเพงเล็งอยู  
        เวนจากฐานะแหงการประดับ มีปรกติกลาวคําสัตย พึงเท่ียวไปผูเดียว 
        เหมือนนอแรด ฉะนัน้ บุคคลละบุตร ภริยา บิดามารดา ทรัพย  
        ขาวเปลือก พวกพอง และกามซ่ึงต้ังอยูตามสวนแลว พึงเท่ียวไป 
        ผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้นบัณฑิตทราบวา ความเก่ียวของใน 
        เวลาบริโภคเบญจกามคุณนี้มีสุขนอย มีความยินดีนอย มีทุกขมาก  
        ดุจหวัฝ ดังนี้แลวพึงเท่ียวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น บุคคล 
        พึงทําลายสังโยชนท้ังหลายเสีย เหมือนปลาทําลายขาย เหมือนไฟไม 
        หวนกลับมาสูท่ีไหมแลว พึงเท่ียวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนัน้  
        บุคคลผูมีจักษุทอดลงแลว ไมคะนองเทา มีอินทรียอันคุมครองแลว 
        มีใจอันรักษาแลว ผูอันกิเลสไมร่ัวรดแลว และอันไฟ คือกิเลสไม 
        แผดเผาอยู พึงเท่ียวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนัน้ บุคคลละเพศ 
        แหงคฤหสัถดุจตนทองหลางมีใบลวงหลนแลว นุงหมผากาสายะ  
        ออกบวชเปนบรรพชิต พึงเท่ียวไปผูเดียว เหมือนนอแรดฉะน้ัน  
        ภิกษไุมกระทําความยนิดีในรสท้ังหลาย ไมโลเลไมเล้ียงคนอ่ืน มี 
        ปรกติเท่ียวบิณฑบาตตามลําดับตรอก ผูมีจิตไมผูกพนัในตระกูล พงึเท่ียว 
        ไปผูเดียว เหมือนนอแรดฉะน้ัน บุคคลละธรรมเปนเคร่ืองกั้นจิต ๕  
        อยาง บรรเทาอุปกิเลสท้ังปวงแลว ผูอันทิฐิไมอาศัย ตัดโทษคือ  
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        ความเยื่อใยไดแลว พึงเท่ียวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้นบุคคล 
        ละสุข ทุกข โสมนัสและโทมนัสในกาลกอนไดไดอุเบกขาและสมถะ 
        อันบริสุทธ์ิแลว พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น บุคคล 
        ปรารภความเพียรเพื่อบรรลุปรมัตถประโยชน มีจติไมหดหู มีความ 
        ประพฤติไมเกียจคราน มีความบากบ่ันม่ัน ถึงพรอมแลวดวยกําลังกาย 
        และกําลังญาณ พึงเท่ียวไปผูเดยีว เหมือนนอแรด ฉะนั้นบุคคลไม 
        ละการหลีกเรนและฌาน มีปรกติประพฤติธรรมอันสมควรเปนนติยใน 
        ธรรมท้ังหลาย พิจารณาเห็นโทษในภพท้ังหลาย พึงเท่ียวไปผูเดียว  
        เหมือนนอแรด ฉะนัน้บุคคลผูปรารถนาความส้ินตัณหา พึงเปนผูไม 
        ประมาท ไมเปนคนบาคนใบ มีการสดบั มีสติ มีธรรมอันกําหนด 
        รูแลว เปนผูเท่ียง มีความเพียร พึงเท่ียวไปผูเดยีวเหมือนนอแรด  
        ฉะนั้น บุคคลไมสะดุงในธรรมมีความไมเท่ียงเปนตน เหมือนราชสีห 
        ไมสะดุงในเสียง ไมของอยูในธรรมมีขันธและอายตนะเปนตน เหมือน 
        ลมไมของอยูในขาย ไมติดอยูดวยความยินดแีละความโลภ เหมือน 
        ดอกปทุมไมติดอยูดวยน้ํา พึงเท่ียวไปผูเดียว เหมือนนอแรดฉะนั้น  
        บุคคลพึงเสพเสนาสนะอันสงัด เปนผูเท่ียวไปผูเดียวเชนกับนอแรด  
        เหมือนราชสีหมีเข้ียวเปนกําลัง ขมข่ีครอบงําหมูเนือ้เท่ียวไป ฉะนั้น  
        บุคคลเสพอยูซ่ึงเมตตาวิมุติ กรุณาวิมุติ มุทิตาวิมุติ และอุเบกขาวมุิติ  
        ในกาลอนัควร ไมยนิรายดวยโลกท้ังปวง พึงเท่ียวไปผูเดียว เหมือน 
        นอแรด ฉะนั้น บุคคลละราคะ โทสะ และโมหะแลวทําลายสังโยชน 
        ท้ังหลายแลว ไมสะดุงในเวลาส้ินชีวติ พึงเท่ียวไปผูเดียว เหมือน 
        นอแรด ฉะนั้น มนษุยท้ังหลายผูไมสะอาด มีปญญามุงประโยชนตน  
        ยอมคบหาสมาคมเพราะมีเหตุเปนประโยชน ผูไมมีเหตุมาเปนมิตร  
        หาไดยากในทุกวนันี้ บุคคลพึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น ฯ 
        จบขัคควสิาณสูตรท่ี ๓  
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        กสิภารทวาชสูตรท่ี ๔ 
        [๒๙๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พราหมณคามช่ือเอกนาฬาในทักขิณาคิรีชนบท  
แควนมคธ ก็สมัยนั้นแล กสิภารทวาชพราหมณประกอบไถประมาณ ๕๐๐ ในเวลาเปนท่ีหวาน 
พืช คร้ังนั้นแล เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสดจ็เขาไป 
ยังท่ีการงานของกสิภารทวาชพราหมณ กส็มัยนั้นแล การเล้ียงดูของกสิภารทวาชพราหมณกาํลัง 
เปนไปลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเสดจ็เขาไปถึงท่ีเล้ียงดู คร้ันแลวไดประทับยนือยูณ ท่ี 
ควรสวนขางหนึ่ง กสิภารทวาชพราหมณไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับยืนอยูเพื่อบิณฑบาต  
คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระสมณะ ขาพระองคแล ยอมไถและหวาน คร้ัน 
ไถและหวานแลวยอมบริโภค แมพระองคก็จงไถและหวาน คร้ันไถและหวานแลวจงบริโภคเถิด 
พระผูมีพระภาคตรัสวาดูกรพราหมณ แมเราก็ไถและหวาน คร้ันไถและหวานแลวยอมบริโภค ฯ 
        กสิ. ขาแตพระสมณะ ก็ขาพระองคยอมไมเห็นแอก ไถ ผาล ปฏักหรือโค ของ 
ทานพระโคดมเลย ก็แลเม่ือเปนเชนนี้ ทานพระโคดมตรัสอยางนี้วา ดกูรพราหมณ แมเราก็ 
ไถและหวาน คร้ันไถและหวานแลวยอมบริโภค ฯ 
        ลําดับนั้น กสิภารทวาชพราหมณไดทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
        [๒๙๘] พระองคยอมปฏิญาณวาเปนชาวนา แตขาพระองคไมเห็นไถของพระองค  
        พระองคอันขาพระองคทูลถามแลว ขอไดโปรดตรัสบอกไถแกขาพระองค  
        โดยวิธีท่ีขาพระองคจะพึงรูจักไถของพระองค ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบดวยพระคาถาวา 
        ศรัทธาของเราเปนพืช ความเพยีรของเราเปนฝน ปญญาของเราเปน 
        แอกและไถ หิริของเราเปนงอนไถ ใจของเราเปนเชือก สติของเรา 
        เปนผาลและปฏัก เราคุมครองกายคุมครองวาจา สํารวมในอาหารใน 
        ทอง ยอมกระทําการถอนหญา คือ การกลาวใหพลาดดวยสัจจะ ความ 
        สงบเสงี่ยมของเราเปนเคร่ืองปลดเปล้ืองกิเลส ความเพียรของเรานาํธุระ 
        ไปเพื่อธุระนําไปถึงแดนเกษมจากโยคะ ไมหวนกลับมายอมถึงสถาน  
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        ท่ีๆ บุคคลไปแลวไมเศราโศก การไถนานั้นเราไถแลวอยางนี้ การ 
        ไถนานั้น ยอมมีผลเปนอมตะ บุคคลไถนานั่นแลว ยอมพนจากทุกข 
        ท้ังปวง ฯ 
        [๒๙๙] ลําดับนั้นแล กสิภารทวาชพราหมณเทขาวปายาสลงในถาดสําริดใหญ แลว 
นอมถวายแดพระผูมีพระภาคดวยกราบทูลวา ขอทานพระโคดมเสวยขาวปายาสเถิด เพราะพระ 
องคทานเปนชาวนา ยอมไถนา อันมีผลไมตาย ฯ 
        พระผูมีพระภาคตรัสตอบดวยพระคาถาวา 
                ดูกรพราหมณ เราไมควรบริโภคโภชนะท่ีขับกลอมไดมาขอนีไ้มใชธรรม 
                ของพระพุทธเจาท้ังหลาย ผูเห็นอยูโดยชอบพระพุทธเจาท้ังหลาย 
                ยอมทรงหามโภชนะท่ีขับกลอมไดมาดูกรพราหมณ เม่ือธรรมมีอยู  
                การแสวงหานี้เปนความประพฤติของพระพุทธเจาท้ังหลาย เชิญทาน 
                บํารุงพระขีณาสพผูบริบูรณดวยคุณท้ังปวง ผูแสวงหาคุณอันใหญ ผูมี 
                ความคะนองอันสงบแลว ดวยขาวและน้ําอยางอ่ืนเถิด เพราะวาเขตนั้น 
                เปนเขตของบุคคลผูมุงบุญ ฯ 
        [๓๐๐] กสิ. ขาแตพระโคดม ก็เม่ือเปนเชนนี้ ขาพระองคจะถวายขาวปายาสนีแ้ก 
ใคร ฯ 
        พ. ดูกรพราหมณ เรายอมไมเห็นบุคคลในโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลกพรหมโลก  
ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ผูบริโภคขาวปายาสนั้นแลว จะพึงให 
ยอยไดโดยชอบ นอกจากตถาคตหรือสาวกของตถาคตเลย ดูกรพราหมณ ถาอยางนั้น ทานจง 
ท้ิงขาวปายาสนั้นเสียในท่ีปราศจากของเขียว หรือจงใหจมลงในน้ําซ่ึงไมมีตัวสัตวเถิด ฯ 
        ลําดับนั้น กสิภารทวาชพราหมณเทขาวปายาสนัน้ใหจมลงในน้ําอันไมมีตัวสัตว พอขาว 
ปายาสนั้นอันกสิภารทวาชพราหมณเทลงในน้ํา (ก็มีเสียง)ดังจิจจิฏะ จิฏิจิฏะ เปนควันกลุม 
โดยรอบ เหมือนกอนเหล็กท่ีบุคคลเผาใหรอนตลอดวัน ท้ิงลงในน้ํา (มีเสียง) ดังจจิจฏิะ  
จิฏิจิฏะ เปนควันกลุมโดยรอบฉะน้ัน ฯ 
        [๓๐๑] ลําดับนั้นแล กสิภารทวาชพราหมณสลดใจ มีขนชูชัน เขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคถึงท่ีประทับ หมอบลงแทบพระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา แลวกราบทูล  
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พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ขาแตพระโคดม 
ผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกัทานพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบ 
เหมือนหงายของท่ีคว่ําเปดของท่ีปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือตามประทีปไวในท่ีมืดดวย 
หวังวา คนมีจกัษุจกัเหน็รูปได ฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญกับท้ังพระธรรมและพระ 
ภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอด 
ชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ขอขาพระองคพึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระโคดม 
ผูเจริญเถิด กสิภารทวาชพราหมณไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคแลว ก็ทาน 
ภารทวาชะอุปสมบทแลวไมนาน หลีกออกจากหมูอยูผูเดยีว ไมประมาท มีความเพยีร มีใจเดด็ 
เดี่ยว ไมชานกัก็ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปน 
บรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู รูชัดวา ชาติส้ินแลว  
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี ก็ทาน 
ภารทวาชะไดเปนพระอรหนัตรูปหนึ่งในจาํนวนพระอรหันตท้ังหลาย ฯ 
        จบกสิภารทวาชสูตรท่ี ๔ 
        จุนทสูตรท่ี ๕ 
        นายจุนทกัมมารบุตรทูลถามวา 
        [๓๐๒] ขาพระองคขอทูลถามพระพุทธเจาผูเปนมุนี มีพระปญญามากผูเปนเจา 
        ของแหงพระธรรม ผูมีตัณหาปราศไปแลว ผูสูงสุดกวาสัตว ผู 
        ประเสริฐกวาสารถีท้ังหลายวา สมณะในโลกมีเทาไร ขอเชิญพระองค 
        ตรัสบอกสมณะเหลานัน้เถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรจุนทะ 
        สมณะมี ๔ สมณะท่ี ๕ ไมมี เราถูกทานถามซ่ึงหนาแลวขอช้ีแจง 
        สมณะท้ัง ๔ เหลานัน้ ใหแจมแจงแกทาน คือสมณะผูชนะสรรพ 
        กิเลสดวยมรรค ๑ สมณะผูแสดงมรรค(แกชนเหลาอ่ืน) ๑ สมณะ 
        เปนอยูในมรรค ๑ สมณะผูประทุษรายมรรค ๑  
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นายจนุทกัมมารบุตรทูลถามวา 
        พระพุทธเจาท้ังหลาย ยอมตรัสสมณะผูชนะสรรพกิเลสดวยมรรคอะไร  
        สมณะเปนผูมีปรกติเพงมรรคไมมีผูเปรียบสมณะเปนอยูในมรรค ขาพระ 
        องคทูลถามแลว ขอพระองคตรัสบอกแกขาพระองค อนึ่ง ขอพระองค 
        ทรงช้ีแจง สมณะผูประทุษรายมรรคใหแจงแกขาพระองคเถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        พระพุทธเจาท้ังหลาย ยอมตรัสสมณะผูขามความสงสัยไดแลว ผูไมมี 
        กิเลสดุจลูกศร ผูยินดียิง่แลวในนิพพาน ผูไมมีความกําหนดั ผูคงท่ี  
        เปนผูนําโลกพรอมดวยเทวโลกวาสมณะผูชนะสรรพกิเลสดวยมรรค ๑  
        ภิกษใุดในศาสนาน้ีรูวานิพพานเปนธรรมยิ่ง ยอมบอก ยอมจําแนก 
        ธรรมในธรรมวินัยนีแ้ล พระพุทธเจาท้ังหลายตรัสภิกษุท่ี ๒ ผูตัดความ 
        สงสัย ผูเปนมุนีผูไมหวัน่ไหวนั้น วาสมณะผูแสดงมรรคภิกษุใด เม่ือ 
        บทธรรมอันพระพุทธเจาท้ังหลายทรงแสดงไวดีแลว เปนผูสํารวมแลว 
        มีสติ เสพบทอันไมมีโทษอยูช่ือวาเปนอยูในมรรค พระพุทธเจา 
        ท้ังหลาย ตรัสภิกษุท่ี ๓นั้นวา เปนอยูในมรรค บุคคลกระทําเพศแหง 
        พระพุทธเจาพระปจเจกพระพุทธเจา และพระสาวกผูมีวัตรอันงาม 
        ใหเปนเครื่องปกปดแลว มักประพฤติแลนไป ประทุษรายตระกูล 
        เปนผูคะนอง มีมายา ไมสํารวม เปนคนแกลบบุคคลน้ันแลชื่อวา  
        เปนสมณะผูประทุษรายมรรคอยางยิ่งดวยวัตตปฏิรูป ก็พระอริยสาวกผูได 
        สดับ มีปญญา ทราบสมณะเหลานั้นท้ังหมดวาเปนเชนนั้น เห็นแลว 
        อยางนี้ ยอมไมยังศรัทธาของคฤหัสถผูทราบชัดสมณะเปลานีใ้หเส่ือม  
        จะพึงกระทําสมณะผูไมถูกโทษประทุษราย ใหเสมอดวยสมณะผูถูก 
        โทษประทุษราย จะพึงกระทําสมณะผูบริสุทธ์ิ ใหเสมอดวยสมณะผู 
        ไมบริสุทธ์ิ อยางไรได ฯ 
        จบจุนทสูตรท่ี ๕  
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        ปราภวสูตรท่ี ๖ 
        [๓๐๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล เม่ือปฐมยามส้ินไปแลว เทวดาตนหน่ึงมีรัศมีอันงด 
งามยิ่ง ทําพระวิหารเชตวันท้ังส้ินใหสวางไสวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคแลว ยืนอยู ณท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคดวย 
คาถาวา 
        [๓๐๔] ขาพระองคมา เพื่อจะทูลถามถึงคนผูเส่ือม และคนผูเจริญกะทานพระโคดม  
        จึงขอทูลถามวาอะไรเปนทางของคนเสื่อม ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        ผูรูดีเปนผูเจริญ ผูรูช่ัวเปนผูเส่ือม ผูใครธรรมเปนผูเจริญผูเกลียด 
        ธรรมเปนผูเส่ือม เพราะเหตุนั้นแล เราจงทราบชัดขอนี้เถิดวาความ 
        เส่ือมนั้นเปนท่ี ๑ 
        ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคจงตรัสบอกคนเส่ือมท่ี ๒อะไรเปน 
        ทางของคนเส่ือม ฯ 
        คนมีอสัตบุรุษเปนท่ีรัก ไมกระทําสัตบุรุษใหเปนท่ีรัก ชอบใจธรรม 
        ของอสัตบุรุษ ขอนั้นเปนทางของคนเสื่อม เพราะเหตุนั้นแล เราจง 
        ทราบขอนี้เถิดวา ความเส่ือมนั้นเปนท่ี ๒ ฯ 
        ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคจงตรัสบอกคนเส่ือมท่ี ๓อะไรเปน 
        ทางของคนเส่ือม ฯ 
        คนใดชอบนอน ชอบคุย ไมหม่ัน เกยีจคราน โกรธงายขอนั้น 
        เปนทางของคนเส่ือม เพราะเหตุนั้นแล เราจงทราบชัดขอนี้เถิดวา  
        ความเส่ือมนั้นเปนท่ี ๓ ฯ 
        ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคจงตรัสบอกคนเส่ือมท่ี ๔อะไรเปน 
        ทางของคนเส่ือม ฯ  
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        คนใดสามารถ แตไมเล้ียงมารดาหรือบิดาผูแกเฒา ผานวัยหนุมสาว 
        ไปแลว ขอนั้นเปนทางของคนเส่ือม เพราะเหตุนั้นแล เราจงทราบชัด 
        ขอนี้เถิดวา ความเส่ือมนั้นเปนท่ี ๔ ฯ 
        ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคจงตรัสบอกคนเส่ือมท่ี ๕อะไรเปน 
        ทางของคนเส่ือม ฯ 
        คนใดลวงสมณะพราหมณ หรือแมวณิพกอ่ืนดวยมุสาวาทขอนั้นเปน 
        ทางของคนเส่ือม เพราะเหตุนั้นแล เราจงทราบชัดขอนี้เถิดวา ความ 
        เส่ือมนั้นเปนท่ี ๕ ฯ 
        ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคจงตรัสบอกคนเส่ือมท่ี ๖อะไรเปน 
        ทางของคนเส่ือม ฯ 
        คนมีทรัพยมาก มีเงินทองของกิน กนิของอรอยแตผูเดียวขอนั้นเปน 
        ทางของคนเส่ือม เพราะเหตุนั้นแล เราจงทราบชัดขอนี้เถิดวา ความ 
        เส่ือมนั้นเปนท่ี ๖ ฯ 
        ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคจงตรัสบอกคนเส่ือมท่ี ๗อะไรเปน 
        ทางของคนเส่ือม ฯ 
        คนใดหยิง่เพราะชาติ หยิ่งเพราะทรัพย และหยิ่งเพราะโคตรยอม 
        ดูหม่ินญาติของตน ขอนั้นเปนทางของคนเส่ือม เพราะเหตุนัน้ เราจง 
        ทราบชัดขอนี้เถิดวา ความเส่ือมนั้นเปนท่ี ๗ ฯ 
        ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคจงตรัสบอกคนเส่ือมท่ี ๘อะไรเปน 
        ทางของคนเส่ือม ฯ 
        คนใดเปนนักเลงหญิง เปนนักเลงสุรา และเปนนักเลงการพนันผลาญ 
        ทรัพยท่ีตนหามาได ขอนั้นเปนทางของคนเส่ือมเพราะเหตุนัน้แล  
        เราจงทราบชัดขอนี้เถิดวา ความเส่ือมนั้นเปนท่ี ๘ ฯ 
        ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคจงตรัสบอกคนเส่ือมท่ี ๙อะไรเปน 
        ทางของคนเส่ือม ฯ 
        คนไมสันโดษดวยภริยาของตน ประทุษรายในภริยาของคนอ่ืนเหมือน  
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        ประทุษรายในหญิงแพศยา ขอนั้นเปนทางของคนเส่ือมเพราะเหตุ 
        นั้นแล เราจงทราบชัดขอนี้เถิดวา ความเส่ือมนั้นเปนท่ี ๙ ฯ 
        ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคจงตรัสบอกคนเส่ือมท่ี ๑๐อะไรเปน 
        ทางของคนเส่ือม ฯ 
        ชายแกไดหญิงรุนสาวมาเปนภริยา ยอมนอนไมหลับ เพราะความหึงหวง 
        หญิงรุนสาวนั้น ขอนัน้เปนทางของคนเส่ือมเพราะเหตุนั้น เราจง 
        ทราบชัดขอนี้เถิดวา ความเส่ือมนั้นเปนท่ี ๑๐ ฯ 
        ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคจงตรัสบอกคนเส่ือมท่ี ๑๑อะไร 
        เปนทางของคนเส่ือม ฯ 
        คนใดต้ังหญิงนักเลงสุรุยสุราย หรือแมชาย เชนนัน้ไวในความเปนใหญ  
        ขอนั้นเปนทางของคนเสื่อม เพราะเหตนุั้นเราจงทราบชัดขอนี้เถิดวา  
        ความเส่ือมนั้นเปนท่ี ๑๑ ฯ 
        ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคจงตรัสบอกคนเส่ือมท่ี ๑๒อะไร 
        เปนทางของคนเส่ือม ฯ 
        ก็บุคคลผูเกิดในสกุลกษตัริย มีโภคทรัพยนอย มีความมักใหญ 
        ปรารถนาราชสมบัติ ขอนั้นเปนทางของคนเส่ือม บัณฑิตผูถึงพรอมดวย 
        ความเหน็อันประเสริฐ พิจารณาเห็นคนเหลานี้เปนผูเส่ือมในโลก ทาน 
        ยอมคบโลกท่ีเกษม (คนผูเจริญ) ฯ 
        จบปราภวสูตรท่ี ๖ 
        วสลสูตรท่ี ๗ 
        [๓๐๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว 
ทรงถือบาตรและจีวร เสดจ็เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล อัคคิก  
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ภารทวาชพราหมณกอไฟแลวตกแตงของท่ีควรบูชา อยูในนิเวศน ลําดบันั้นแล พระผูมีพระภาค 
เสด็จเท่ียวบิณฑบาตตามลําดับตรอก ในพระนครสาวัตถี เสด็จเขาไปยังนิเวศนของอัคคิก 
ภารทวาชพราหมณ อัคคิกภารทวาชพราหมณไดเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกลทีเดียวคร้ัน 
แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา หยุดอยูท่ีนั่นแหละคนโลน หยดุอยูท่ีนั่นแหละสมณะ หยดุ 
อยูท่ีนั่นแหละคนถอย ฯ 
        เม่ืออัคคิกภารทวาชพราหมณกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสถามวา ดูกร 
พราหมณ ก็ทานรูจักคนถอย หรือธรรมเปนเคร่ืองกระทําใหเปนคนถอยหรือ ฯ 
        อ. ทานพระโคดม ขาพเจาไมรูจักคนถอยหรือธรรมเปนเคร่ืองกระทําใหเปนคนถอย 
ดีละ ขอทานพระโคดมจงแสดงธรรมตามท่ีขาพเจาจะพึงรูจักคนถอยหรือธรรมเปนเคร่ืองกระทําให 
เปนคนถอยเถิด ฯ 
        พ. ดูกรพราหมณ ถาอยางนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวอัคคิกภารทวาช 
พราหมณทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระคาถาประพันธนีว้า 
        [๓๐๖] ๑. คนมักโกรธ ผูกโกรธ ลบหลูอยางเลว มีทิฐิวิบัติ และมีมายา 
        พึงรูวาเปนคนถอย 
        ๒. คนผูเบียดเบียนสัตวท่ีเกิดหนเดยีว แมหรือเกดิสองหนไมมี 
        ความเอ็นดูในสัตว พึงรูวาเปนคนถอย ฯ 
        ๓. คนเบียดเบียน เท่ียวปลน มีช่ือเสียงวา ฆาชาวบานและชาว 
        นิคม พึงรูวาเปนคนถอย ฯ 
        ๔. คนลักทรัพยท่ีผูอ่ืนหวงแหน ไมไดอนุญาตให ในบานหรือในปา  
        พึงรูวาเปนคนถอย ฯ 
        ๕. คนท่ีกูหนี้มาใชแลวกลาววา หาไดเปนหนี้ทานไม หนีไปเสีย  
        พึงรูวาเปนคนถอย ฯ 
        ๖. คนฆาคนเดินทาง ชิงเอาส่ิงของ เพราะอยากไดส่ิงของพึงรูวา 
        เปนคนถอย ฯ 
        ๗. คนถูกเขาถามเปนพยาน แลวกลาวคําเท็จ เพราะเหตุแหงตนก็ด ี 
        เพราะเหตุแหงผูอ่ืนกด็ี เพราะเหตุแหงทรัพยก็ดี พึงรูวาเปนคนถอย ฯ  
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        ๘. คนผูประพฤติลวงเกิน ในภริยาของญาติก็ตาม ของเพื่อนก็ตาม  
        ดวยขมขืนหรือดวยการรวมรักกัน พึงรูวาเปนคนถอย ฯ 
        ๙. คนผูสามารถ แตไมเล้ียงมารดาหรือบิดาผูแกเฒาผานวัยหนุมสาว 
        ไปแลว พึงรูวาเปนคนถอย ฯ 
        ๑๐. คนผูทุบตีดาวามารดาบิดา พี่ชายพี่สาว พอตาแมยายแมผัวหรือ 
        พอผัว พงึรูวาเปนคนถอย ฯ 
        ๑๑. คนผูถูกถามถึงประโยชน บอกส่ิงท่ีไมเปนประโยชนพูดกลบ 
        เกล่ือนเสีย พึงรูวาเปนคนถอย ฯ 
        ๑๒. คนทํากรรมช่ัวแลว ปรารถนาวาใครอยาพึงรูเรา ปกปดไว พึงรู 
        วาเปนคนถอย ฯ 
        ๑๓. คนผูไปสูสกุลอ่ืนแลว และบริโภคโภชนะท่ีสะอาดยอมไมตอบ 
        แทนเขาผูมาสูสกุลของตน พึงรูวาเปนคนถอย ฯ 
        ๑๔. คนผูลวงสมณะ พราหมณ หรือแมวณิพกอ่ืน ดวยมุสาวาท  
        พึงรูวาเปนคนถอย ฯ 
        ๑๕. เม่ือเวลาบริโภคอาหาร คนผูดาสมณะหรือพราหมณและไมให 
        โภชนะ พึงรูวาเปนคนถอย ฯ 
        ๑๖. คนในโลกน้ี ผูอันโมหะครอบงําแลว ปรารถนาของเล็กนอย พูด 
        อวดส่ิงท่ีไมมี พึงรูวาเปนคนถอย ฯ 
        ๑๗. คนเลวทราม ยกตนและดูหม่ินผูอ่ืน ดวยมานะของตน พึงรูวา 
        เปนคนถอย ฯ 
        ๑๘. คนฉุนเฉียว กระดาง มีความปรารถนาลามก มีความตระหนี่  
        โออวด ไมละอาย ไมสะดุงกลัวพึงรูวาเปนคนถอย ฯ 
        ๑๙. คนติเตียนพระพุทธเจา หรือติเตียนบรรพชิต หรือคฤหัสถสาวก 
        ของพระพุทธเจา พึงรูวาเปนคนถอย ฯ 
        ๒๐. ผูใดแลไมเปนพระอรหันต แตปฏิญาณวาเปนพระอรหันต ผูนั้น 
        แลเปนคนถอยต่ําชา เปนโจรในโลกพรอมท้ังพรหมโลก คนเหลาใด  
        เราประกาศแกทานแลวคนเหลานั้นนัน่แล เรากลาววาเปนคนถอย ฯ  
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        บุคคลไมเปนคนถอยเพราะชาติ ไมเปนพราหมณเพราะชาติแตเปน 
        คนถอยเพราะกรรม เปนพราหมณเพราะกรรม ทานจงรูขอนั้น ตามท่ี 
        เราแสดงนี้ บุตรของคนจัณฑาลเล้ียงตัวเองได ปรากฏช่ือวาตังมาคะ  
        เปนคนกนิของท่ีตนใหสุกเอง เขาไดยศอยางสูงท่ีไดแสนยาก กษัตริย 
        และพราหมณเปนอันมากไดมาสูท่ีบํารุงของเขา เขาข้ึนยานอันประเสริฐ  
        ไปสูหนทางใหญอันไมมีฝุน เขาสํารอกกามราคะเสียไดแลว เปนผูเขา 
        ถึงพรหมโลก ชาติไมไดหามเขาใหเขาถึงพรหมโลก พราหมณเกิดใน 
        สกุลผูสาธยายมนต เปนพวกรายมนต แตพวกเขาปรากฏในบาปกรรม 
        อยูเนืองๆ พึงถูกติเตียนในปจจุบันทีเดยีว และภพหนาก็เปนทุคติ  
        ชาติหามกันพวกเขาจากทุคติหรือจากครหาไมไดบุคคลไมเปนคนถอย 
        เพราะชาติ ไมเปนพราหมณเพราะชาติแตเปนคนถอยเพราะกรรม  
        เปนพราหมณเพราะกรรม ฯ 
        [๓๐๗] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อัคคิกภารทวาชพราหมณได 
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก 
พระองคทรงประกาศธรรม โดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด 
บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปไวในท่ีมืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจกัเห็นรูปได ฉะนัน้  
ขาพระองคขอถึงพระองคกับท้ังพระธรรมและพระภกิษุสงฆเปนสรณะ ขอพระองคทรงจําขา 
พระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิตจําเดิมแตวนันี้เปนตนไป ฯ 
        จบวสลสูตรท่ี ๗ 
        เมตตสูตรท่ี ๘ 
        [๓๐๘] กลุบุตรผูฉลาดในประโยชน ปรารถนาเพ่ือจะตรัสรูสันตบท        พึงบําเพ็ญ 
        ไตรสิกขา กุลบุตรนั้นพงึเปนผูอาจหาญ เปนผูตรง ซ่ือตรง วางาย 
        ออนโยน ไมเยอหยิ่ง สันโดษเล้ียงงาย มีกิจนอย มีความประพฤติเบา 
        มีอินทรียอันสงบแลว มีปญญาเคร่ืองรักษาตน ไมคะนอง ไม  
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        พัวพนัในสกุลท้ังหลาย และไมพึงประพฤติทุจริตเล็กนอยอะไรๆ ซ่ึง 
        เปนเหตุใหทานผูรูเหลาอ่ืนติเตียนได พึงเจริญเมตตาในสัตวท้ังหลายวา  
        ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูมีสุข มีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิด สัตว 
        มีชีวิตเหลาใดเหลาหนึง่มีอยู เปนผูสะดุงหรือเปนผูม่ันคง ไมมีสวนเหลือ 
        สัตวเหลาใดมีกายยาวหรือใหญ ปานกลางหรือส้ัน ผอมหรือพี ท่ีเรา 
        เห็นแลวหรือไมไดเห็น อยูในท่ีไกลหรือในท่ีใกล ท่ีเกิดแลวหรือแสวง 
        หาท่ีเกิด ขอสัตวท้ังหมดนั้นจงเปนผูมีตนถึงความสุขเถิด สัตวอ่ืนไมพึง 
        ขมขูสัตวอ่ืน ไมพึงดหูม่ินอะไรเขาในท่ีไหนๆ ไมพึงปรารถนาทุกข 
        ใหแกกนัและกันเพราะความโกรธ เพราะความเคียดแคน มารดา 
        ถนอมบุตรคนเดียวผูเกดิในตน แมดวยการยอมสละชีวิตได ฉันใด 
        กุลบุตรผูฉลาดในประโยชน พึงเจริญเมตตามีในใจไมมีประมาณในสัตว 
        ท้ังปวง แมฉันนั้น กุลบุตรนั้นพึงเจริญเมตตามีในใจไมมีประมาณ ไป 
        ในโลกท้ังส้ิน ท้ังเบ้ืองบนเบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ไมคับแคบ ไมมีเวร  
        ไมมีศัตรูกุลบุตรผูเจริญเมตตาน้ันยืนอยูก็ดี เดินอยูกด็ี นั่งอยูก็ด ี
        นอนอยูกด็ี พึงเปนผูปราศจากความงวงเหงาเพียงใด ก็พึงต้ังสตินี้ไว 
        เพียงนัน้ บัณฑิตท้ังหลายกลาววิหารธรรมนี้วาเปนพรหมวิหารในธรรม 
        วินยัของพระอริยเจาน้ี และกุลบุตรผูเจริญเมตตาไมเขาไปอาศัยทิฐ ิ 
        เปนผูมีศีลถึงพรอมแลวดวยทัศนะ นาํความยินดีในกามท้ังหลายออกได 
        แลว ยอมไมถึงความนอนในครรภอีกโดยแทแล ฯ 
        จบเมตตสูตรท่ี ๘ 
        เหมวตสูตรท่ี ๙ 
        สาตาคิรยักษกลาววา 
        [๓๐๙] นีว้ันเปนอุโบสถท่ี ๑๕ ราตรีอันเปนทิพยปรากฏแลว มาเรา        ท้ังสองจงไป 
        เฝาพระโคดมผูเปนพระศาสดามีพระนามอันไมทรามเถิด ฯ  
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เหมวตยักษถามวา 
        พระโคดมผูคงท่ีทรงต้ังพระทัยไวดแีลว ในสัตวท้ังปวงแลหรือพระโคดม 
        ทรงกระทําความดําริในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณใหอยูในอํานาจแล 
        หรือ ฯ 
สาตาคิรยักษตอบวา 
        ก็พระองคเปนผูคงท่ี ทรงต้ังพระทัยไวดีแลวในสัตวท้ังปวงอนึ่ง  
        พระองคทรงกระทําความดําริในอิฏฐารมณและอนฏิฐารมณ ใหอยูใน 
        อํานาจแลว ฯ 
เหมวตยักษถามวา 
        พระโคดมไมทรงถือเอาส่ิงของท่ีเจาของเขาไมไดใหแลหรือทรงสํารวม 
        แลวในสัตวท้ังหลายแลหรือ ทรงหางไกลจากความประมาทแลหรือ  
        ยอมไมทรงละท้ิงฌานแลหรือ ฯ 
สาตาคิรยักษตอบวา 
        พระองคไมถือเอาส่ิงของท่ีเจาของเขาไมไดให ทรงสํารวมแลวในสัตว 
        ท้ังหลาย และทรงหางไกลจากความประมาทพระองคเปนผูตรัสรูแลว  
        ยอมไมทรงละท้ิงฌาน ฯ 
เหมวตยักษถามวา 
        พระโคดมไมตรัสคําเท็จแลหรือ มีพระวาจาไมหยาบคายแลหรือ ไมตรัส 
        คําสอเสียดแลหรือ ไมตรัสคําเพอเจอแลหรือ ฯ 
สาตาคิรยักษตอบวา 
        พระองคไมตรัสคําเท็จ มีพระวาจาไมหยาบคาย และไมตรัสคําสอเสียด 
        ตรัสคําท่ีเปนประโยชนอยางเดยีว เพราะทรงกําหนดดวยพระปญญา ฯ 
เหมวตยักษถามวา 
        พระโคดมไมทรงยินดใีนกามท้ังหลายแลหรือ พระหฤทัยของพระโคดม 
        ไมขุนมัวแลหรือ พระโคดมทรงลวงโมหะไดแลวหรือ พระโคดมทรงมี 
        พระจักษใุนธรรมท้ังหลายแลหรือ ฯ  
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สาตาคิรยักษตอบวา 
        พระองคไมทรงยินดใีนกามท้ังหลาย และพระหฤทัยของพระองคไมขุน 
        มัว พระองคทรงลวงโมหะไดท้ังหมด พระองคตรัสรูแลว ทรงมี 
        พระจักษใุนธรรมท้ังหลาย ฯ 
เหมวตยักษถามวา 
        พระโคดมทรงถึงพรอมแลว ดวยวชิชาแลหรือ ทรงมีจรณะบริสุทธ์ิ 
        แลหรือ อาสวะท้ังหลายของพระองคนั้นส้ินไปแลวแลหรือ ภพใหมไมมี 
        แลหรือ ฯ 
สาตาคิรยักษตอบวา 
        พระองคทรงถึงพรอมแลวดวยวิชชา และทรงมีจรณะบริสุทธ์ิอาสวะ 
        ท้ังหลายของพระองคส้ินไปหมดแลว ภพใหมของพระองคไมมี ฯ 
เหมวตยักษกลาววา 
        พระหฤทยัของพระโคดมผูเปนมุนี ถึงพรอมแลว กายกรรมวจีกรรม  
        และมโนกรรม มาเราท้ังสองจงไปเฝาพระโคดมผูทรงถึงพรอมแลวดวย 
        วิชชาและจรณะกันเถิด ฯ 
เหมวตยักษชมเชยพระผูมีพระภาควา 
        มาเถิดเราจงไปเฝาพระโคดมผูมีพระชงฆเพียงปลีแขงเนื้อทรายผูซูบผอม 
        เปนนักปราชญ มีพระกระยาหารนอย ไมโลภเปนมุนี ทรงฌานอยูใน 
        ปา เราเขาไปเฝาพระโคดม ผูดุจราชสีห เสด็จเท่ียวไปพระองคเดยีว  
        ไมเสด็จมาสูภพใหมไมมีความหวงใย ในกามท้ังหลาย แลวจงทูลถาม 
        ถึงธรรมเปนเคร่ืองพนจากบวงมาร เราจงทูลถามพระโคดมผูตรัสบอก 
        ผูทรงแสดง ผูทรงถึงฝงแหงธรรมท้ังปวง ผูตรัสรูแลวผูทรงลวงเวรภัย 
        ไดแลว ฯ 
เหมวตยักษทูลถามวา 
        เม่ืออะไรเกิดข้ึน โลกจึงเกิดข้ึน โลกยอมกระทําความเชยชิดในอะไร  
        โลกยึดถืออะไร เม่ืออะไรมี โลกจึงเดอืดรอน ฯ  
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พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรเหมวตะ 
        เม่ืออายตนะภายในและภายนอก ๖ เกดิข้ึน โลกจึงเกดิข้ึน โลกยอม 
        กระทําความเชยชิดในอายตนะภายในและภายนอก ๖ โลกยึดถืออายตนะ 
        ภายในและภายนอก ๖ นั่นแหละ เม่ืออายตนะภายในและภายนอก ๖  
        มี โลกจึงเดือดรอน ฯ 
        อุปาทานท่ีเปนเหตุใหโลกตองเดือดรอนเปนไฉน ขาพระองคทูลถาม 
        แลว ขอพระองคตรัสบอก ซ่ึงธรรมชาติเปนเคร่ืองออกจากโลก บุคคล 
        จะพนจากทุกขไดอยางไร ฯ 
        กามคุณ ๕ ในโลกมีใจเปนท่ี ๖ เราประกาศแลว บุคคลคลายความพอใจ 
        ในกามคุณ ๕ นี้ไดแลวยอมพนจากทุกขไดดวยอาการอยางนี้ เราบอกซ่ึง 
        ธรรมชาติเปนเคร่ืองออกจากโลกนี้ ตามความเปนจริง แกทานท้ังหลาย 
        แลว ถาแมทานท้ังหลายพึงถามเราพันคร้ัง เราก็จะบอกขอนี้แกทาน 
        ท้ังหลายเพราะบุคคลยอมพนจากทุกขไดดวยอาการอยางนี้ ฯ 
        ในโลกน้ีใครเลาขามโอฆะได ในโลกนี้ใครเลาขามอรรณพได ใครยอม 
        ไมจมลงในอรรณพท่ีลึกซ้ึง ไมมีท่ีพึ่ง ไมมีท่ียึดเหน่ียว ฯ 
        ผูถึงพรอมแลวดวยศีล มีปญญา มีใจตั้งม่ันดีแลว มีความหมายรู ณ  
        ภายใน มสีติทุกเม่ือ ยอมขามพนโอฆะท่ีขามไดแสนยาก ผูนัน้เวน 
        จากกามสัญญา ลวงสังโยชนท้ังปวงเสียได มีความเพลิดเพลินและภพ 
        หมดส้ินแลว ยอมไมจมลงในอรรณพ คือ สงสารอันลึก ฯ 
        เชิญทานท้ังหลาย ดูพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูมีพระปญญาลึกซ้ึง 
        ผูทรงแสดงเนื้อความละเอียด ไมมีความกังวลไมของแลวในกามภพ 
        พนวิเศษแลวในอารมณท้ังปวง ทรงดําเนินไปในทางอันเปนทิพย ทรง 
        แสวงหาคุณอันใหญเชิญทานท้ังหลายดูพระผูมีพระภาคพระองคนั้น 
        ผูมีพระนามไมทราม ผูทรงแสดงเนื้อความละเอียด ผูทรงใหปญญา ไม 
        ของแลวในอาลัยในกาม ทรงรูธรรมท้ังปวง มีพระปญญาดีทรงดําเนิน 
        ไปในทางอันเปนอริยะ ทรงแสวงหาคุณอันใหญ ฯ  
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        วันนีเ้ราท้ังหลายเหน็ดแีลวหนอ สวางไสวแลว ตั้งข้ึนดีแลวเพราะเรา 
        ท้ังหลายไดเหน็พระสัมพุทธเจาผูทรงขามโอฆะไดแลว หาอาสวะมิได ฯ 
        ยักษหนึ่งพันท้ังหมดเหลานี้ มีฤทธ์ิ มียศ ยอมถึงพระผูมีพระภาคพระองค 
        นั้น เปนสรณะดวยคําวา พระองคเปนพระศาสดาผูยอดเยีย่มของ 
        ขาพระองคท้ังหลาย ขาพระองคท้ังหลาย จักขอนอบนอมซ่ึงพระ 
        สัมพุทธเจาและความท่ีพระธรรมเปนธรรมดี เท่ียวไปจากบานสูบาน  
        จากภเูขาสูภูเขา ฯ 
        จบเหมวตสูตรท่ี ๙ 
        อาฬวกสูตรท่ี ๑๐ 
        [๓๑๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในท่ีอยูของอาฬวกยกัษ ใกลเมืองอาฬวี คร้ังนั้น 
แล อาฬวกยกัษเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
จงออกไปเถิดสมณะ พระผูมีพระภาคตรสัวาดีละทาน แลวไดเสด็จออกไป อาฬวกยักษ 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา จงเขามาเถิดสมณะ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละทาน แลวได 
เสด็จเขาไป แมคร้ังท่ี ๒... แมคร้ังท่ี ๓ ... แมคร้ังท่ี ๔ อาฬวกยกัษไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
จงออกไปเถิดสมณะ พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรทาน เราจักไมออกไปละทานจงกระทํากิจท่ี 
ทานจะพึงกระทําเถิด ฯ 
        อา. ดูกรสมณะ ขาพเจาจะถามปญหากะทาน ถาวาทานจักไมพยากรณแกขาพเจาไซร  
ขาพเจาจะควักดวงจิตของทานออกโยนท้ิง จักฉีกหวัใจของทานหรือจกัจับท่ีเทาท้ังสองของทาน 
แลวขวางไปท่ีฝงแมน้ําคงคา ฯ 
        พ. เรายังไมมองเห็นบุคคลผูท่ีจะพึงควักดวงจิตของเราออกโยนท้ิง จะพึงฉีกหวัใจของ 
เรา หรือจะพึงจับท่ีเทาท้ังสองแลวขวางไปท่ีฝงแมน้ําคงคาได ในโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก  
พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนุษย ดูกรทาน ก็และทานหวังจะ 
ถามปญหาก็จงถามเถิด ฯ  
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        ลําดับนั้น อาฬวกยกัษไดทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
        [๓๑๑] อะไรเลาเปนทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจอันประเสริฐท่ีสุดของบุรุษในโลกนี้  
        อะไรเลาท่ีบุคคลประพฤติดีแลวยอมนําความสุขมาใหอะไรเลาเปนรส 
        ยังประโยชนใหสําเร็จกวารสท้ังหลาย นักปราชญท้ังหลาย ไดกลาวชีวิต 
        ของบุคคลผูเปนอยูอยางไรวาประเสริฐท่ีสุด ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบดวยพระคาถาวา 
        ศรัทธาเปนทรัพย เคร่ืองปล้ืมใจอันประเสริฐท่ีสุดของบุรุษในโลกนี้ ธรรม 
        ท่ีบุคคลประพฤติดีแลวยอมนําความสุขมาใหสัจจะแลเปนรสยัง 
        ประโยชนใหสําเร็จกวารสท้ังหลาย นักปราชญท้ังหลายกลาวชีวติของ 
        บุคคลผูเปนอยูดวยปญญาวาประเสริฐท่ีสุด ฯ 
        บุคคลยอมขามโอฆะไดอยางไร บุคคลยอมขามอรรณพไดอยางไร บุคคล 
        ยอมลวงทุกขไดอยางไร ยอมบริสุทธ์ิไดอยางไร ฯ 
        บุคคลยอมขามโอฆะไดดวยศรัทธา ยอมขามอรรณพไดดวยความไม 
        ประมาท ยอมลวงทุกขไดดวยความเพียร ยอมบริสุทธ์ิไดดวยปญญา ฯ 
        บุคคลยอมไดปญญาอยางไร ยอมหาทรัพยไดอยางไร ยอมไดช่ือเสียง 
        อยางไร ยอมผูกมิตรท้ังหลายไวไดอยางไร บุคคลละจากโลกนี้ไปสูโลก 
        อ่ืนแลว ยอมไมเศราโศกอยางไร ฯ 
        บุคคลเช่ือธรรมของพระอรหันตท้ังหลาย เพื่อบรรลุนิพพานเปนผูไม 
        ประมาท มีปญญาเปนเคร่ืองสอดสอง ฟงอยูดวยดียอมไดปญญา  
        บุคคลผูมีธุระ กระทําสมควร มีความหม่ันยอมหาทรัพยได บุคคลยอม 
        ไดช่ือเสียงดวยสัจจะ ผูใหยอมผูกมิตรไวได ผูใดมีศรัทธาอยูครองเรือน 
        มีธรรม ๔ ประการนี้ คือ สัจจะ ธรรมะ ธิติ จาคะ ผูนั้นแลละจาก 
        โลกน้ีไปแลวยอมไมเศราโศก ถาวาเหตุแหงการไดช่ือเสียงยิ่งไปกวา 
        สัจจะกด็ี เหตุแหงถารไดปญญายิ่งไปกวาทมะก็ดี เหตุแหงการผูกมิตร 
        ยิ่งไปกวาจาคะกด็ี เหตุแหงการหาทรัพยไดยิ่งไปกวาขันติก็ดี มีอยูใน 
        โลกน้ีไซร เชิญทานถามสมณพราหมณเปนอันมากแมเหลาอ่ืนดเูถิด ฯ  
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        บัดนี้ ขาพระองคจะพึงถามสมณพราหมณเปนอันมากทําไมเลา วนันี้  
        ขาพระองคทราบชัดประโยชนอันเปนไปในภพหนา พระพุทธเจาเสด็จ 
        มาสูเมืองอาฬวีเพื่อประทับอยู เพื่อประโยชนแกขาพระองคหนอ วนันี้  
        ขาพระองคทราบชัดพระทักขิไณยบุคคลผูเลิศ ท่ีบุคคลถวายทานแลว 
        เปนทานมีผลมาก ขาพระองคจักนอบนอมพระสัมพุทธเจา และความท่ี 
        พระธรรมเปนธรรมดี เท่ียวไปจากบานสูบานจากเมืองสูเมือง ฯ 
        จบอาฬวกสูตรท่ี ๑๐ 
        วิชยสูตรท่ี ๑๑ 
        [๓๑๒] ถาวาบุคคลเท่ียวไป ยนือยู นั่ง นอน คูเขาหรือเหยยีดออกนัน่เปน 
        ความเคล่ือนไหวของกาย กายประกอบแลวดวยกระดูกและเอ็นฉาบดวย 
        หนังและเนื้อ ปกปดดวยผิว เต็มดวยไส อาหาร มีกอนตับ มูตร  
        หัวใจ ปอด มาม ไตน้ํามูก น้ําลาย เหง่ือ มันขน เลือด ไขขอ  
        ดี เปลวมันอันปุถุชนผูเปนพาล ยอมไมเห็นตามความเปนจริง อน่ึง  
        ของอันไมสะอาดยอมไหลออกจากชองท้ังเกาของกายน้ีทุกเมื่อ คือข้ีตา 
        จากตา ข้ีหูจากหู และน้าํมูกจากจมูก บางคราวยอมสํารอกออกจากปาก 
        ดีและเสลดยอมสํารอกออก เหง่ือและหนองฝซึมออกจากกาย อนึ่ง  
        อวัยวะเบ้ืองสูงของกายน้ีเปนโพลง เต็มดวยมันสมอง คนพาลถูก 
        อวิชชาหุมหอแลว ยอมสําคัญกายนั้นโดยความเปนของสวยงาม กเ็ม่ือ 
        ใด เขาตายข้ึนพอง มีสีเขียว ถูกท้ิงไวในปา เม่ือนั้น ญาติท้ังหลาย 
        ยอมไมหวงใย สุนัขบาน สุนัขจิ้งจอก หมาปา หมูหนอนกา แรง  
        และสัตวเหลาอ่ืน ยอมกดักินกายนัน้ ภกิษุในศาสนานี้ ไดฟงพระ 
        พุทธพจนแลว มีความรูชัด เธอยอมกาํหนดรูกายน้ี ยอมเห็นตามความ 
        เปนจริงทีเดียว สรีระทีมี่วิญญาณน้ีเหมือนสรีระท่ีตายแลวนั่น สรีระท่ี 
        ตายแลวนั้นเหมือนสรีระท่ีมีวิญญาณนี้ ภิกษุพึงคลายความพอใจในกาย  
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        เสียท้ังภายในและภายนอก ภิกษุนั้นมีความรูชัดในศาสนานี้ ไมยนิดี 
        แลวดวยฉันทราคะ ไดบรรลุอมฤตบท สงบดับไมจตุิ กายน้ีมีสองเทา  
        ไมสะอาด มีกล่ินเหม็น อันบุคคลบริหารอยู เต็มไปดวยซากศพตางๆ  
        ถายของไมสะอาดมีน้ําลายและนํ้ามูกเปนตนใหไหลออกจากทวารท้ัง 
        เกา และขับเหง่ือไคลใหไหลออกจากขุมขนนั้นๆ ผูใดพึงสําคัญเพื่อ 
        ยกยองตัวหรือพึงดหูม่ินผูอ่ืน จักมีอะไร นอกจากการไมเห็นอริยสัจ ฯ 
        จบวิชยสูตรท่ี ๑๑ 
        มุนีสูตรท่ี ๑๒ 
        [๓๑๓] ภยัเกิดแตความเชยชม ธุลีคือราคะ โทสะ และโมหะยอมเกดิแตท่ีอยู  
        ท่ีอันมิใชท่ีอยูและความไมเชยชมนีแ้ลพระพุทธเจาผูเปนมุนีทรงเหน็  
        (เปนความเห็นของมุน)ีผูใดตัดกเิลสท่ีเกิดแลว ไมพึงปลูกใหเกิด 
        ข้ึนอีก เม่ือกิเลสนั้นเกดิอยู ก็ไมพึงใหหล่ังไหลเขาไป บัณฑิตท้ังหลาย 
        กลาวผูนัน้วาเปนมุนีเอก เท่ียวไปอยู ผูนั้นเปนผูแสวงหาคุณอันใหญ  
        ไดเหน็สันติบท ผูใดกําหนดรูท่ีตั้งแหงกิเลสฆาพืชไมทํายางแหงพชื 
        ใหหล่ังไหลเขาไป ผูนัน้แลเปนมุนีมีปรกติเห็นที่สุดแหงความส้ินไป 
        แหงชาติ ละอกุศลวิตกเสียแลว ไมเขาถึงการนับวาเปนเทวดาและ 
        และมนุษย ผูใดรูชัดภพอันเปนท่ีอาศัยอยูท้ังปวง ไมปรารถนาภพอัน 
        เปนท่ีอาศัยอยูเหลานั้นแมภพหนึ่ง ผูนั้นแลเปนมุนี ปราศจากกําหนัด 
        ไมยินดีแลว ไมกอกรรม เปนผูถึงฝงโนนแลวแล อนึง่ผูครอบงําธรรม 
        ไดท้ังหมด รูแจงธรรมทุกอยาง มีปญญาดีไมเขาไปติด (ไมเกี่ยวเกาะ)  
        ในธรรมท้ังปวง ละธรรมไดท้ังหมด นอมไปแลวในธรรมเปนท่ีส้ิน 
        ตัณหา นกัปราชญยอมประกาศวาเปนมุนี อน่ึง ผูมีกําลังคือปญญา 
        ประกอบดวยศีลและวตัร มีจิตต้ังม่ัน ยนิดีในฌาน มีสติ หลุดพนจาก 
        เคร่ืองของ ไมมีกิเลสดุจหลักตอ ไมมีอาสวะ นกัปราชญยอมประกาศ  
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        วาเปนมุนี หรือผูเปนมุนี (มีปญญา) ไมประมาท เท่ียวไปผูเดียว  
        ไมหวัน่ไหวเพราะนินทาและสรรเสริญ ไมสะดุงหวาดเพราะโลกธรรม 
        เหมือนราชสีหไมสะดุงหวาดเพราะเสียง ไมของอยูในตณัหาและทิฐ ิ
        เหมือนลมไมของอยูในตาขาย ไมติดอยูกับโลก เหมือนดอกบัวไมติด 
        อยูกับน้ํา เปนผูนํา ไมใชผูท่ีใครๆ อ่ืนจะพึงนําไปได นักปราชญ 
        ยอมประกาศวาเปนมุนี หรือแมผูใดไมถึงความยินดหีรือยินราย ใน 
        เร่ืองท่ีผูอ่ืนกลาววาจาดวยอํานาจการชมหรือการติ เหมือนเสามีอยูท่ีทา 
        เปนท่ีลงอาบน้ํา ผูนั้นปราศจากราคะ มีอินทรียตั้งม่ันดีแลว นักปราชญ 
        ยอมประกาศวาเปนมุนี หรือแมผูใดแลดํารงตนไวซ่ือตรงดุจกระสวย 
        เกลียดชังแตกรรมท่ีเปนบาป พิจารณาเห็นกรรมท้ังท่ีไมเสมอและท่ี 
        เสมอ (ท้ังผิดท้ังชอบ) ผูนั้นนักปราชญยอมประกาศวาเปนมุนี หรือ 
        แมผูใดยงัหนุมแนนหรือปูนกลาง สํารวมตนไมทําบาป เปนมุนี มี 
        จิตหางจากบาป ไมโกรธงาย ไมวารายใครๆ ผูนั้นนกัปราชญยอม 
        ประกาศวาเปนมุนี หรือแมผูใดอาศัยอาหารท่ีผูอ่ืนใหเปนอยู ไดกอน 
        ขาวแตสวนท่ีดีสวนปานกลางหรือสวนท่ีเหลือ ไมอาจจะกลาวชม  
        ท้ังไม      กลาวทับถมใหทายกตกตํ่า ผูนั้นนักปราชญยอมประกาศวาเปนมุน ี
        หรือแมผูใดไมหมกมุนอยูในรูปแหงหญิงอะไรๆท่ีกําลังเปนสาวเปนผูรู 
        เท่ียวไปอยู ปราศจากความยินดใีนเมถุน ไมกําหนัด หลุดพนแลว 
        จากความมัวเมาประมาทผูนั้นนักปราชญยอมประกาศวาเปนมุนี หรือ 
        แมผูรูจักโลกเห็นปรมัตถประโยชน ขามพนโอฆะและสมุทร เปนผูคง 
        ท่ีตัดกิเลสเคร่ืองรอยรัดไดขาดแลว อันทิฐิหรือตัณหาอาศัยไมไดแลว  
        ไมมีอาสวะ ผูนัน้นักปราชญยอมประกาศวาเปนมุนคีนท้ังสองไมเสมอ 
        กัน มีท่ีอยูและความเปนอยูไกลกัน คือคฤหัสถเล้ียงลูกเมีย สวน 
        ภิกษไุมยดึถือวาเปนของเรามีวัตรงาม คฤหัสถไมสํารวมเพราะบ่ันรอน 
        สัตวอ่ืน ภิกษเุปนมุนี สํารวมเปนนิตย รักษาสัตวมีชีวิตไว นกยูง 
        มีสรอยคอเขียว บินไปในอากาศ ยังสูความเร็วของหงสไมไดในกาล  
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        ไหนๆ ฉันใด คฤหัสถทําตามภิกษุผูเปนมุนี สงัดเงียบเพงอยูในปา 
        ไมได ฉันนั้น ฯ 
        จบมุนีสูตรท่ี ๑๒ 
        จบอุรควรรคท่ี ๑ 
        __________ 
        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
        ๑. อุรคสูตร                         ๒. ธนิยสูตร  
        ๓. ขัคควิสาณสูตร        ๔. กสิภารทวาชสูตร  
        ๕. จุนทสูตร                         ๖. ปราภวสูตร  
        ๗. วสลสูตร                         ๘. เมตตสูตร 
        ๙. เหมวตสูตร                 ๑๐. อาฬวกสูตร  
        ๑๑. วิชยสูตร                 ๑๒. มุนีสูตร บัณฑิตเรียกวาอุรควรรค ฯ  
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        สุตตนิบาต จูฬวรรคท่ี ๒ 
        รตนสูตรท่ี ๑ 
        [๓๑๔] ภตูเหลาใดประชุมกันแลว ในประเทศนี้กด็ี หรือภุมมเทวดาเหลาใด 
        ประชุมกนัแลว ในอากาศก็ดี ขอหมูภตูท้ังปวงจงเปนผูมีใจดี และ 
        ขอจงฟงภาษติโดยเคารพ ดูกรภตูท้ังปวง เพราะเหตุนั้นแล ทาน 
        ท้ังหลายจงต้ังใจฟง ขอจงแผเมตตาจติในหมูมนุษย มนุษยเหลาใด 
        นําพลีกรรมไปท้ังกลางคืนกลางวัน เพราะเหตุนั้นแล ทานท้ังหลายจง 
        เปนผูไมประมาท รักษามนุษยเหลานัน้ ทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจอยางใด 
        อยางหนึง่ในโลกนี้หรือในโลกอ่ืน หรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค  
        ทรัพยและรัตนะนั้นเสมอดวยพระตถาคตไมมีเลย พุทธรัตนะแมนี้เปน 
        รัตนะอันประณีต ดวยสัจจะวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้  
        พระศากยมุนีผูมีพระหฤทัยดํารงม่ัน ไดบรรลุธรรมใดอันเปนท่ีส้ินกิเลส  
        เปนท่ีสํารอกกิเลส เปนอมฤตธรรมอันประณีตธรรมชาติอะไรๆ อัน 
        สมควรดวยพระธรรมนั้นยอมไมมีธรรมรัตนะแมนีเ้ปนรัตนะอันประณีต  
        ดวยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ พระพุทธเจาผูประเสริฐ 
        สุดทรงสรรเสริญแลวซ่ึงสมาธิใด วาเปนธรรมอันสะอาดบัณฑิต 
        ท้ังหลายกลาวสมาธิใด วาใหผลในลําดับสมาธิอ่ืนเสมอดวยสมาธินั้น 
        ยอมไมมี ธรรมรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอ 
        ความสวสัดี จงมีแกสัตวเหลานี้ บุคคล ๘ จําพวก ๔ คู อันสัตบุรุษ 
        ท้ังหลายสรรเสริญแลว บุคคลเหลานั้นควรแกทักษณิาทาน เปนสาวก 
        ของพระสุคต ทานท่ีบุคคลถวายแลวในทานเหลานัน้ยอมมีผลมาก  
        สังฆรัตนะแมนีเ้ปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวสัดี 
        จงมีแกสัตวเหลานี้ พระอริยบุคคลเหลาใดในศาสนาของพระโคดม  
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        ประกอบดวยดีแลว(ดวยกายประโยคและวจีประโยคอันบริสุทธ์ิ) มี 
        ใจม่ันคงเปนผูไมมีความหวงใย (ในกายและชีวิต) พระอริยบุคคล 
        เหลานั้น บรรลุอรหัตผลที่ควรบรรลุหยั่งลงสูอมตนิพพานไดซ่ึงความ 
        ดับกิเลส โดยเปลาเสวยผลอยู สังฆรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณตี  
        ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ เสาเข่ือนท่ีฝงลงดิน  
        ไมหวัน่ไหวเพราะลมท้ังส่ีทิศ ฉันใด ผูใดพิจารณาเห็นอริยสัจท้ังหลาย 
        เราเรียกผูนั้นวาเปนสัตบุรุษ ผูไมหวัน่ไหวเพราะโลกธรรมมีอุปมา 
        ฉันนั้น สังฆรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอ 
        ความสวสัดีจงมีแกสัตวเหลานี้ พระอริยบุคคลเหลาใด ทําใหแจง 
        ซ่ึงอริยสัจท้ังหลาย อันพระศาสดาทรงแสดงดีแลว ดวยปญญาอันลึกซ้ึง  
        พระอริยบุคคลเหลานั้น ยังเปนผูประมาทอยางแรงกลาอยูก็จริงถึงกระนั้น 
        ทานยอมไมยึดถือเอาภพท่ี ๘ สังฆรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณตี ดวย 
        สัจจวาจานี้ ขอความสวสัดีจงมีแกสัตวเหลานี้ สักกายทิฐิและวิจกิิจฉา  
        หรือแมสีลัพพตปรามาส อันใดอันหนึ่งยังมีอยู ธรรมเหลานั้นอัน 
        พระอริยบุคคลนั้นละไดแลว พรอมดวยความถึงพรอมแหงการเหน็  
        (นิพพาน) ทีเดียว อนึ่งพระอริยบุคคลเปนผูพนแลวจากอบายท้ัง ๔ ท้ัง 
        ไมควรเพือ่ทําอภิฐานท้ัง ๖ (คืออนันตริยกรรม ๕ และการเขารีด)  
        สังฆรัตนะแมนี้ เปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอความ 
        สวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ พระอริยบุคคลน้ัน ยังทําบาปกรรมดวยกาย 
        ดวยวาจา หรือดวยใจกจ็ริง ถึงกระนัน้ ทานก็ไมควรเพ่ือจะปกปดบาป 
        กรรมอันนั้น ความท่ีบุคคลผูมีธรรมเคร่ืองนิพพานอันตนเหน็แลว เปน 
        ผูไมควรเพื่อปกปดบาปกรรมนั้นพระผูมีพระภาคตรัสแลว สังฆรัตนะ 
        แมนี้เปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตว 
        เหลานี้ พุมไมในปามียอดอันบานแลวในเดือนตนในคิมหันตฤดู ฉันใด 
        พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงธรรมอันประเสริฐยิ่ง เปนเคร่ืองใหถึง 
        นิพพาน เพื่อประโยชนเกื้อกูล มีอุปมาฉันนั้น พุทธรัตนะแมนี้  
        เปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวสัดีจงมีแกสัตว  
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        เหลานี้ พระพุทธเจาผูประเสริฐ ทรงทราบธรรมอันประเสริฐ ทรง 
        ประทานธรรมอันประเสริฐ ทรงนํามาซ่ึงธรรมอันประเสริฐ ไมมีผูยิ่ง 
        ไปกวา ไดทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ พุทธรัตนะแมนี้เปนรัตนะ 
        อันประณีตดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ พระ 
        อริยบุคคลเหลาใด ผูมีจติอันหนายแลวในภพตอไป มีกรรมเกาส้ินแลว 
        ไมมีกรรมใหมเคร่ืองสมภพ พระอริยบุคคลเหลานั้นมีพืชอันส้ินแลว มี 
        ความพอใจไมงอกงามแลว เปนนักปราชญยอมนิพพาน เหมือนประทีป 
        อันดับไปฉะน้ัน สังฆรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจจวาจา 
        นี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้ ภูตเหลาใดประชุมกันแลวใน 
        ประเทศนี้ก็ดี หรือภุมมเทวดาเหลาใดประชุมกันแลวในอากาศกด็ี เรา 
        ท้ังหลายจงนมัสการพระพุทธเจาผูไปแลวอยางนั้น ผูอันเทวดาและมนุษย 
        ท้ังหลายบูชาแลว ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี ้ภูตเหลาใดประชุม 
        กันแลวในประเทศนีก้ด็ี หรือภุมมเทวดาเหลาใด ประชุมกันแลวใน 
        อากาศกด็ี เราท้ังหลายจงนมัสการพระธรรมอันไปแลวอยางนั้น อัน 
        เทวดาและมนุษยท้ังหลายบูชาแลว ขอความสวัสดจีงมีแกสัตวเหลานี้ 
        ภูตเหลาใดประชุมกันแลวในประเทศนี้ก็ดี หรือภุมมเทวดาเหลาใด 
        ประชุมกนัแลวในอากาศก็ดี เราท้ังหลายจงนมัสการพระสงฆผูไปแลว 
        อยางนั้น ผูอันเทวดาและมนุษยท้ังหลายบูชาแลว ขอความสวัสดจีงมี 
        แกสัตวเหลานี้ ฯ 
        จบรัตนสูตรท่ี ๑ 
        อามคันธสูตรท่ี ๒ 
        ติสสดาบสทูลถามพระผูมีพระภาคพระนามวากัสสป ดวยคาถาความวา 
        [๓๑๕] สัตบุรุษท้ังหลายบริโภคขาวฟาง ลูกเดือย ถ่ัวเขียว ใบไม เหงามัน 
        และผลไมท่ีไดแลวโดยธรรม หาปรารถนากามกลาวคําเหลาะแหละไม  
        ขาแตพระผูมีพระภาคพระนามวากัสสป พระองคเม่ือเสวยเนื้อชนิดใดท่ี  
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        ผูอ่ืนทําสําเร็จดีแลว ตบแตงไวถวายอยางประณีต เม่ือเสวยขาวสุกแหง 
        ขาวสาลี ก็ช่ือวายอมเสวยกล่ินดิบ ขาแตพระองคผูเปนเผาพันธุแหง 
        พรหม พระองคตรัสอยางนี้วา กล่ินดบิยอมไมควรแกเรา แตยังเสวย 
        ขาวสุกแหงขาวสาลีกับเนื้อนกท่ีบุคคลปรุงดีแลว ขาแตพระผูมีพระภาค 
        พระนามวากัสสป ขาพระองคขอทูลถามความขอนี้กะพระองควากล่ิน 
        ดิบของพระองคมีประการอยางไร ฯ 
พระผูมีพระภาคพระนามวากสัสปตรัสตอบดวยพระคาถาวา 
        การฆาสัตว การทุบตี การตัด การจองจํา การลัก การพูดเท็จ การ 
        กระทําดวยความหวัง การหลอกลวง การเรียนคัมภรีท่ีไรประโยชน และ 
        การคบหาภรรยาผูอ่ืน นี้ช่ือวากล่ินดบิ เนื้อและโภชนะไมช่ือวากล่ินดิบ 
        เลย ชนเหลาใดในโลกนี้ ไมสํารวมในกามท้ังหลาย ยินดใีนรส 
        ท้ังหลาย เจือปนไปดวยของไมสะอาด มีความเหน็วาทานท่ีบุคคลใหแลว 
        ไมมีผล มีการงานไมเสมอ บุคคลพึงแนะนําไดโดยยากนี้ ช่ือวากล่ิน 
        ดิบของชนเหลานั้น เนือ้และโภชนะไมช่ือวาเปนกล่ินดิบเลย ชนเหลา 
        ใดผูเศราหมอง หยาบชา หนาไหวหลังหลอก ประทุษรายมิตรไมมี 
        ความกรุณา มีมานะจัด มีปกติไมให และไมใหอะไรๆแกใครๆ  
        นี้ช่ือวากล่ินดิบของชนเหลานั้น เนื้อและโภชนะไมช่ือวากล่ินดิบเลย  
        ความโกรธ ความมัวเมา ความเปนคนหัวดื้อ ความต้ังอยูผิด มายา  
        ฤษยา ความยกตนความถือตัว ความดหูม่ิน และความสนิทสนม 
        ดวยอสัตบุรุษท้ังหลาย นี้ช่ือวากล่ินดบิ เนื้อและโภชนะไมช่ือวากล่ิน 
        ดิบเลย ชนเหลาใดในโลกนี้ มีปรกติประพฤติลามก กูหนี้มาแลวไม 
        ใช พูดเสียดสี พูดโกง เปนคนเทียม เปนคนตํ่าทราม กระทํากรรม 
        หยาบชา นี้ช่ือวากล่ินดบิของชนเหลานั้น เนื้อและโภชนะไมช่ือวากล่ิน 
        ดิบเลย ชนเหลาใดในโลกนี้ ไมสํารวมในสัตวท้ังหลาย ชักชวนผูอ่ืน 
        ประกอบการเบียดเบียน ทุศีล รายกาจ หยาบคายไมเอ้ือเฟอ นี้ช่ือ 
        วากล่ินดบิของชนเหลานั้น เนื้อและโภชนะไมช่ือวากล่ินดิบเลย สัตว 
        เหลาใดกาํหนัดแลวในสัตวเหลานี้ โกรธเคือง ฆาสัตว ขวนขวายใน  
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        อกุศลเปนนิตย ตายไปแลวยอมถึงท่ีมืด มีหัวลงตกไปสูนรก นี้ช่ือ 
        วากล่ินดบิของชนเหลานั้น เนื้อและโภชนะไมช่ือวากล่ินดิบเลย การ 
        ไมกินปลาและเนื้อ ความเปนคนประพฤติเปลือย ความเปนคนโลน  
        การเกลาชฎา ความเปนผูหมักหมมดวยธุลี การครองหนังเสือพรอมท้ัง 
        เล็บการบําเรอไฟ หรือแมวาความเศราหมองในกายท่ีเปนไปดวยความ 
        ปรารถนา ความเปนเทวดา การยางกิเลสเปนอันมากในโลก มนตและ 
        การเซนสรวง ยัญและการซองเสพฤดู ยอมไมยังสัตวผูไมขามพนความ 
        สงสัยใหหมดจดได ผูใด คุมครองแลวในอินทรียท้ังหกเหลานั้น รูแจง 
        อินทรียแลว ตั้งอยูในธรรม ยินดีในความเปนคนตรงและออนโยน  
        ลวงธรรมเปนเคร่ืองของเสียได ละทุกขไดท้ังหมดผูนั้นเปนนกัปราชญ  
        ไมติดอยูในธรรมท่ีเห็นแลว และฟงแลว ฯ 
        พระผูมีพระภาคไดตรัสบอกความขอนี้บอยๆ ดวยประการฉะน้ี ตสิส 
        ดาบสผูถึงฝงแหงมนตไดทราบความขอนั้นแลวพระผูมีพระภาคผูเปน 
        มุนี ทรงประกาศดวยพระคาถาท้ังหลาย อันวจิิตรวา บุคคลผูท่ีไมมีกล่ิน 
        ดิบ ผูอันตัณหาและทิฐไิมอาศัยแลว ตามรูไดยาก ตสิสดาบสฟง 
        บทสุภาษติซ่ึงไมมีกล่ินดิบ อันเปนเคร่ืองบรรเทาเสียซ่ึงทุกขท้ังปวง  
        ของพระพุทธเจาแลว เปนผูมีใจนอบนอมถวายบังคมพระบาทของตถาคต  
        ไดทูลขอบรรพชาท่ีอาสนะนั่นแล ฯ 
        จบอามคันธสูตรท่ี ๒ 
         หิริสูตรท่ี ๓ 
        [๓๑๖] บุคคลผูไมมีหิริ เกลียดหิริ กลาวอยูวาเราเปนเพื่อนของทาน ไมเอ้ือเฟอ 
        การงานแหงมิตรของตน พึงรูวา นัน่ไมใชมิตรของเรา มิตรใดพูดวาจา 
        นารัก แตไมประกอบดวยประโยชนในมิตรท้ังหลาย บัณฑติยอมกําหนด 
        รูผูนั้นวาไมทําตามคําพดู มิตรใดหวังความแตกกัน ไมประมาทคอย  
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        หาความผิดเทานั้น มิตรนั้นไมควรเสพ สวนมิตรท่ีวางใจได เหมือน 
        บุตรท่ีเกดิแตอก ซ่ึงผูอ่ืนกลาวเหตุตั้งรอยอยางพันอยางก็ใหแตกกนัไม 
        ได มิตรนั้นแลควรเสพความเพียร อันเปนเหตุกระทําความปราโมทย  
        นําความสรรเสริญมาให นําสุขมาให ผลานิสงสอันนําธุระสมควรแก 
        บุรุษไปอยู ยอมเจริญ บุคคลดื่มรสแหงความอ่ิมเอิบในธรรม ดื่มรส 
        อันเกิดแตความสงัดกิเลสและรสแหงความสงบแลว ยอมเปนผูไมมี 
        ความกระวนกระวายไมมีบาป ฯ 
        จบหิริสูตรท่ี ๓ 
        มงคลสูตรท่ี ๔ 
        [๓๑๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนัอารามของอนาถบิณฑกิ 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล เทวดาตนหน่ึง เม่ือปฐมยามลวงไปแลว มีรัศมีอัน 
งดงามยิ่ง ทําพระวิหารเชตวนัท้ังส้ินใหสวางไสว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
บังคมแลวยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
        [๓๑๘] เทวดาและมนษุยเปนอันมาก ผูหวังความสวัสดีไดพากันคิดมงคล 
        ท้ังหลาย ขอพระองคไดโปรดตรัสอุดมมงคล ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสพระคาถาตอบวา 
        การไมคบคนพาล ๑ การคบบัณฑิต ๑ การบูชาบุคคลท่ีควรบูชา ๑ นี ้
        เปนอุดมมงคล การอยูในประเทศอันสมควร ๑ ความเปนผูมีบุญอันทํา 
        ไวแลวในกาลกอน ๑ การตั้งตนไวชอบ ๑ นี้เปนอุดมมงคล พาห ุ
        สัจจะ ๑ ศิลป ๑วินัยท่ีศึกษาดแีลว ๑ วาจาสุภาษิต ๑ นี้เปนอุดม 
        มงคลการบํารุงมารดาบิดา ๑ การสงเคราะหบุตรภรรยา ๑ การงานอัน 
        ไมอากูล ๑ นี้เปนอุดมมงคล ทาน ๑ การประพฤติธรรม ๑ การ 
        สงเคราะหญาติ ๑ กรรมอันไมมีโทษ ๑ นี้เปนอุดมมงคล การงดเวน  
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        จากบาป ๑ ความสํารวมจากการดื่มน้าํเมา ๑ ความไมประมาทในธรรม 
        ท้ังหลาย ๑ นี้เปนอุดมมงคล ความเคารพ ๑ ความประพฤติถอมตน ๑  
        ความสันโดษ ๑ ความกตัญู ๑การฟงธรรมโดยกาล ๑ นี้เปนอุดม 
        มงคล ความอดทน ๑ความเปนผูวางาย ๑ การไดเห็นสมณะท้ังหลาย ๑  
        การสนทนาธรรมโดยกาล ๑ นี้เปนอุดมมงคล ความเพียร ๑พรหม 
        จรรย ๑ การเห็นอริยสัจ ๑ การกระทํานิพพานใหแจง ๑ นี้เปนอุดม 
        มงคล จิตของผูใดอันโลกธรรมท้ังหลายถูกตองแลว ยอมไมหวั่นไหว  
        ไมเศราโศกปราศจากธุลี เปนจิตเกษม นี้เปนอุดมมงคล เทวดาและ 
        มนุษยท้ังหลายทํามงคลเชนนี้แลว เปนผูไมปราชัยในขาศึกทุกหมูเหลา  
        ยอมถึงความสวัสดีในท่ีทุกสถานน้ีเปนอุดมมงคลของเทวดาและมนุษย 
        เหลานั้น ฯ 
        จบมงคลสูตรท่ี ๔ 
        สูจิโลมสูตรท่ี ๕ 
        [๓๑๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูบน (แทนหิน) เตียงมีแมแครในท่ีอยูของสูจิโลม 
ยักษ ใกล (เทา) บานคยา ก็สมัยนั้นแล ขรยกัษและสูจิโลมยักษเดินผานไปในท่ีไมไกล 
พระผูมีพระภาค ลําดับนั้น ขรยักษไดกลาวกะสูจิโลมยักษวา นัน่สมณะ สูจิโลมยักษไดกลาว 
กะขรยกัษวา นั่นไมใชสมณะนั่นเปนสมณะเทียม เราทราบชัดวาสมณะหรือสมณะเทียมเพยีงไร 
ลําดับนั้นสูจิโลมยักษเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลวนอมกายของตนเขาไป 
ใกลพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงเบนกาย (ของสูจิโลมยักษ) ออกไปสูจิโลมยักษทูลถาม 
พระผูมีพระภาควา ทานกลัวขาพเจาหรือสมณะ พระผูมีพระภาคตรัสวา เราไมกลัวทานดอกผูมี 
อายุ แตสัมผัสของทานลามก ฯ  
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        สู. ดูกรสมณะ ขาพเจาจกัถามปญหากะทาน ถาทานไมพยากรณไซรขาพเจาจักควัก 
ดวงจิตของทานออกโยนท้ิงเสียหรือจักฉีกหทัยของทานเสีย หรือจักจับท่ีเทาท้ังสองแลวขวางไป 
ในแมน้ําคงคาฝงโนน ฯ 
        พ. เราไมเห็นบุคคลในโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอม 
ท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ผูซ่ึงจะควักดวงจิตของเราออกโยนทิ้ง หรือจะฉีกหทัยของ 
เราเสีย หรือจะจับท่ีเทาท้ังสองแลวขวางไปในแมน้ําคงคาฝงโนน ผูมีอายุ ก็แลทานปรารถนา 
จะถามปญหาขอใด ก็จงถามเถิด ฯ 
        ลําดับนั้นแล สูจิโลมยักษทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
        [๓๒๐] ราคะและโทสะมีอะไรเปนเหตุเกิด ความไมยินดี ความยนิดี ขนลุกขนพอง 
        เกิดแตอะไร วิตกท้ังหลายเกิดแตอะไรแลวจึงปลอยลงไปหาใจท่ีเปน 
        กุศล เหมือนพวกเดก็นอยเอาดายผูกตนีกาแลวปลอยลงไป ฉะนัน้ ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบดวยพระคาถาวา 
        ราคะและโทสะมีอัตภาพเปนเหตุเกดิ ความไมยนิดี ความยินดี ขนลุก 
        ขนพอง เกิดแตอัตภาพนี้ วิตกท้ังหลายเกิดแตอัตภาพนี้แลวปลอยลง 
        ไปหาใจท่ีเปนกุศล เหมือนพวกเดก็นอยเอาดายผูกตีนกาแลวปลอยลง 
        ไป ฉะนัน้กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน เกิดแตความเยื่อใย เกดิใน 
        ตน เหมือนยานไทรเกิดแตตนไทร ฉะนั้น กิเลสเปนอันมาก ซาน 
        ไปแลวในกามท้ังหลาย เหมือนเถายานทรายรึงรัดไปแลวในปาสัตว 
        เหลาใด ยอมรูชัดซ่ึงหมูกิเลสนั้นวามีกิเลสใดเปนเหตุสัตวเหลานั้น 
        ยอมบรรเทาซ่ึงหมูกิเลสนั้นได ทานจงฟงเถิดยักษ สัตวเหลาใดยอม 
        บรรเทาซ่ึงหมูกิเลสได สัตวเหลานั้นยอมขามพนซ่ึงโอฆะอันขามไดโดย 
        ยาก ท่ียังไมเคยขามแลวเพื่อความไมเกิดอีก ฯ 
        จบสูจิโลมสูตรท่ี ๕ 
        ธรรมจริยสูตรท่ี ๖ 
        [๓๒๑] พระอริยเจาท้ังหลายกลาวความประพฤติท้ังท่ีเปนโลกิยและโลกุตระ 
        ท้ังสองนี้ คือ ความประพฤติธรรม พรหมจรรยวาเปน (แกวอัน  
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        สูงสุด) ธรรมเคร่ืองอยูอันสูงสุด ถึงแมบุคคลออกบวชเปนบรรพชิต  
        ถาบุคคลนั้นเปนชาติปากกลายินดีแลวในความเบียดเบียนดจุเนื้อไซร  
        ความเปนอยูของบุคคลนั้นเลวทราม ยอมยังกเิลสธุลีมีราคะเปนตน 
        ของตนใหเจริญ ภกิษุผูยินดแีลวในความทะเลาะ ถูกธรรมคือโมหะ 
        หุมหอแลว ยอมไมรูธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงแลว แมอันเหลา 
        ภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรักบอกแลว ภิกษุผูถูกอวิชชาหุมหอแลว ทําตนท่ี 
        อบรมแลวใหลําบากอยู ยอมไมรูความเศราหมอง ยอมไมรูทางอัน 
        ใหถึงนรก เม่ือไมรูก็เขาถึงวินิบาต เขาถึงครรภจากครรภ เขาถึงท่ี 
        มืดจากท่ีมืด ภิกษุผูเชนนั้นแล ละไปแลว ยอมเขาถึงความทุกข  
        ก็บุคคลใดผูมีการงานเศราหมองเห็นปานนี้ตลอดกาลนาน พึงเปนผูเต็ม 
        แลวดวยบาป เหมือนหลุมคูถท่ีเต็มอยูนานป พึงเปนหลุมเต็มดวยคูถ  
        ฉะนั้น บุคคลนั้นเปนผูมีกิเลสเคร่ืองยียวนหมดจดไดโดยยาก ดกูรภิกษ ุ
        ท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงรูจักบุคคลผูอาศัยเรือน ผูมีความปรารถนา 
        ลามก ผูมีความดําริลามก ผูมีอาจาระและโคจรลามกเห็นปานนี้  
        เธอท้ังปวงพึงเปนผูพรอมเพรียงกนัเวนบุคคลนั้นเสีย จงกําจัดบุคคล 
        ผูเปนเพียงดังแกลบ จงคราบุคคลผูเปนเพียงดังหยากเยื่อออกเสีย 
        แตนั้นจงขับบุคคลลีบผูไมใชสมณะแตมีความสําคัญวาเปนสมณะ 
        ไปเสีย คร้ันกําจัดบุคคลผูมีความปรารถนาลามก มีอาจาระและโคจร 
        ลามกออกไปแลว เธอท้ังหลายผูบริสุทธ์ิแลว มีความเคารพกันและกัน  
        จงสําเร็จการอยูรวมดวยบุคคลผูบริสุทธ์ิท้ังหลาย แตนั้น เธอท้ังหลาย 
        ผูพรอมเพรียงกัน มีปญญาเคร่ืองรักษาตน จกักระทําท่ีสุดแหงทุกขได ฯ 
        จบธรรมจริยสูตรท่ี ๖ 
        พราหมณธรรมิกสูตรท่ี ๗ 
        [๓๒๒] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้         
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล พราหมณมหาศาลชาวแควนโกศลเปนอันมาก  
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ผูแกเฒาเปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ได 
สนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง แลวทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ บัดนี้ พวกพราหมณ 
ยอมปรากฏในพราหมณธรรมของพวกพราหมณเกาหรือ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ 
ท้ังหลาย บัดนี ้พวกพราหมณหาปรากฏในพราหมณธรรมของพวกพราหมณเกาไม ฯ 
        พ. ขอประทานพระวโรกาส ขอทานพระโคดมโปรดตรัสพราหมณธรรมของพวก 
พราหมณเกา แกขาพระองคท้ังหลายเถิด ถาทานพระโคดมไมมีความหนักพระทัย ฯ 
        ภ. ดูกรพราหมณท้ังหลาย ถาอยางนั้น ทานท้ังหลายจงต้ังใจ จงใสใจใหดี  
เราจักกลาว ฯ 
        พราหมณมหาศาลเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสคาถา 
ประพันธนีว้า 
        [๓๒๓] ฤาษีท้ังหลายมีในครั้งกอน สํารวมตน มีตบะละเบญจกามคุณแลว  
        ไดประพฤติประโยชนของตนๆ พวกพราหมณแตเกากอนไมมีสัตวเล้ียง  
        ไมมีเงิน ไมมีส่ิงของตางๆพราหมณเหลานั้น มีทรัพยและขาวเปลือก 
        อันเปนสวนแหงการสาธยายมนต ไดรักษาขุมทรัพยอันประเสริฐไว  
        ภัตท่ีประตูเรือนทายกท้ังหลาย เร่ิมทําต้ังไวแลวเพื่อพราหมณเหลานั้น  
        ทายกท้ังหลายไดสําคัญภัตนั้นวา เปนของท่ีตนควรใหแกพราหมณ 
        เหลานั้น ผูแสวงหาภัตที่เร่ิมทําไวแลวดวยศรัทธา ชาวชนบท ชาว 
        แวนแควน ผูม่ังค่ังดวยผาท่ียอมดวยสีตางๆ และดวยท่ีนอนและ 
        ท่ีอยู ไดนอบนอมพราหมณเหลานั้น พราหมณท้ังหลายผูอันธรรม 
        รักษาแลว ใครๆ ไมพึงฆา ไมพึงชนะ ใครๆ ไมหามพราหมณ 
        เหลานั้น ท่ีประตูแหงสกุลท้ังหลาย โดยประการท้ังปวง พราหมณ 
        เหลานั้นประพฤติพรหมจรรยตั้งแตเปนเด็กมาตลอดเวลาส่ีสิบแปดป ได 
        เท่ียวไปแสวงหาวิชชาและจรณะในกาลกอน พราหมณเหลานัน้ไมไปหา 
        หญิงอ่ืน ท้ังไมซ้ือภรรยา อยูรวมกนัเพราะความรัก ชอบใจเสมอกัน 
        เทานั้น พราหมณผูเปนสามี ยอมไมรวมกับภรรยาผูเวนจากฤดู   
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        นอกจากสมัยท่ีควรจะรวมพราหมณยอมไมรวมเมถุนธรรมในระหวาง 
        โดยแท พราหมณท้ังหลายสรรเสริญพรหมจรรย ศีล ความเปนผูซ่ือตรง 
        ความออนโยน ตบะความสงบเสง่ียม และความไมเบียดเบียน และ 
        แมความอดทน พราหมณผูเสมอดวยพรหม ผูมีความบากบ่ันม่ันคง  
        เปนผูสูงสุดกวาพราหมณเหลานัน้ และพราหมณนัน้ยอมไมเสพ 
        เมถุนธรรมโดยท่ีสุดความฝน พราหมณบางพวก ผูมีชาติแหงบุคคล 
        ผูรูแจงในโลกนี้ศึกษาตามวัตรของพราหมณผูเสมอดวยพรหมนัน้อยู ได 
        สรรเสริญพรหมจรรยศีลและแมขันติ พราหมณท้ังหลายขอขาวสาร 
        ท่ีนอน ผาเนยใสและนํ้ามัน แลวรวบรวมไวโดยธรรม ไดกระทํายัญ 
        คือทานแตวัตถุ มีขาวสารเปนตนท่ีเขาใหแลวนั้น ในยัญท่ีตนต้ังไว  
        พราหมณเหลานั้นไมฆาแมโคเลย มารดา บิดา พี่นองชายหรือญาติ 
        เหลาอ่ืน มิตรผูยิ่งใหญ ไมฆาแมโค ซ่ึงเปนท่ีเกดิแหงปญจโครสอัน 
        เปนยา ฉันใด แมโคเหลานี้ใหขาว ใหกําลัง ใหวรรณะ และให 
        ความสุข พราหมณเหลานั้นทราบอํานาจประโยชนนีแ้ลว จึงไมฆา 
        แมโคเลย ฉันนั้นพราหมณท้ังหลายผูละเอียดออน มีรางกายใหญ 
        มีวรรณะมียศ ขวนขวายในกิจนอยใหญ โดยธรรมของตน ได 
        ประพฤติแลวดวยขอปฏิบัติอันเปนเหตุใหหมูสัตวนี้ถึงความสุขในโลก  
        ความวิปลาสไดมีแกพราหมณเหลานัน้ เพราะไดเหน็กามสุขอัน (ลามก)  
        นอย ท่ีเกดิข้ึนจากกามคุณอันเปนของ (ลามก) นอย พราหมณ 
        ท้ังหลายไดปรารถนาเพงเล็งสมบัติของพระราชา เหลานารีท่ีประดับดีแลว  
        รถเทียมดวยมาอาชาไนย ท่ีสรางตกแตงไวเปนอยางดีมีการขลิบ 
        อันวิจิตร พื้นที่เรือน เรือนท่ีสรางกั้นเปนหองๆและโภคสมบัติซ่ึง 
        เปนของมนุษยอันโอฬาร เกล่ือนกลนไปดวยฝูงโค ประกอบไปดวย 
        หมูนารีผูประเสริฐ พราหมณเหลานั้นผูกมนตในท่ีนัน้แลว ไดเขาไป 
        เฝาพระเจาโอกกากราชในกาลนัน้กราบทูลวา พระองคมีทรัพยและ 
        ขาวเปลือกมากมาย ขอเชิญพระองคทรงบูชายัญเถิด พระราชทรัพย  
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        เคร่ืองปล้ืมใจของพระองคมีมาก ลําดับนั้นแล พราหมณท้ังหลาย 
        ยังพระราชาผูประเสริฐ ใหทรงยนิยอมบูชายัญอัสสเมธะ ปุริสเมธะ  
        (สัมมาปาสะ) วาชเปยยะ นิรัคคฬะพระราชาทรงบูชายัญเหลานีแ้ลว  
        ไดพระราชาทานทรัพยแกพราหมณท้ังหลาย คือ แมโค ท่ีนอน ผา 
        เหลานารีท่ีประดับดแีลว รถเทียมดวยมาอาชาไนย ท่ีสรางตกแตงไว 
        เปนอยางดี มีการขลิบอันวิจิตร รับส่ังใหเอาธัญชาติตางๆบรรจุเรือน 
        ท่ีนาร่ืนรมย อันกัน้ไวเปนหองๆ จนเต็มทุกหองแลวไดพระราชทาน 
        ทรัพยแกพราหมณท้ังหลาย ก็พราหมณเหลานัน้ไดทรัพยในท่ีนั้นแลว 
        ชอบใจการส่ังสมเสมอตัณหายอมเจริญยิ่งแกพราหมณเหลานัน้ ผูมี 
        ความปรารถนาอันหยั่งลงแลว พราหมณเหลานัน้ผูกมนตในท่ีนั้นแลว ได 
        เขาเฝาพระเจาโอกกากราชอีก กราบทูลวา แมโคท้ังหลายเกดิข้ึน 
        เพื่อประโยชนสําหรับรับใชในสรรพกิจของมนุษยเหมือนน้ํา แผนดิน 
        เงิน ทรัพย และขาวเหนยีว ฉะนั้นเพราะวาน้ําเปนตนนั้นเปน 
        เคร่ืองใชของสัตวท้ังหลาย ขอพระองคทรงบูชายัญเถิด ราชสมบัติ 
        ของพระองคมีมาก ขอเชิญพระองคทรงบูชายัญเถิด พระราชทรัพย 
        ของพระองคมีมาก ลําดับนั้นแล พราหมณท้ังหลายยังพระราชาผู 
        ประเสริฐใหทรงยนิยอมบูชายัญแลว ในการบูชายัญ พระราชาทรง 
        รับส่ังใหฆาแมโคหลายแสนตัว แมโคท้ังหลายเสมอดวยแพะสงบ 
        เสง่ียม ถูกเขารีดนมดวยหมอ ยอมไมเบียดเบียนดวยเทาดวยเขา  
        ดวยอวยัวะอะไรๆ โดยแท พระราชารับส่ังใหจับแมโคเหลานั้นท่ีเขา 
        แลวใหฆาดวยศาตรา ลําดับนั้นเทวดา พระอินทร พระพรหม  
        อสูรและผีเส้ือน้ํา ตางเปลงวาจาวา มนุษยไมมีธรรม แลนไปเพราะ 
        ศาตราตกลงท่ีแมโคโรคสามชนิด คือ ความปรารถนา ๑  
        อนสนัญชรา ๑(ความแกหงอม) ๑ ความปรารภสัตวของเล้ียง ๑  
        ไดมีในกาลกอน ไดแพรโรคออกเปน ๙๘ ชนิด บรรดาอาชญาท้ังหลาย 
        อธรรมนี้เปนของเกา เปนไปแลว แมโคท้ังหลายผูไมประทุษรายยอม  
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        ถูกฆา คนผูบูชายัญท้ังหลายยอมเส่ือมจากธรรม ธรรมอันเลวทรามน้ี 
        เปนของเกา วิญูชนติเตียนแลวอยางนี้ วิญูชนเหน็ธรรมอันเลวทราม 
        เชนนี้ในท่ีใด ยอมติเตียนคนผูบูชายัญในท่ีนั้นเม่ือธรรมของพราหมณ 
        เกาฉิบหายแลวอยางนี้ศูทรและแพศยแตกกนัแลว กษัตริยเปนอันมาก 
        แตกกนัแลว ภรรยาดหูม่ินสามี กษัตริยพราหมณผูเปนเผาพันธุแหง 
        พรหม แพศยและศูทรเหลาอ่ืน ผูอันโคตรรักษาแลวทําวาทะวาชาติให 
        ฉิบหายแลว ไดตกอยูในอํานาจแหงกามท้ังหลาย ฯ 
         [๓๒๔] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณมหาศาลเหลานั้นไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ขาแตพระโคดม 
ผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือน 
หงายของคว่ํา เปดของท่ีปดบอกทางแกผูหลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืดดวยหวงัวาคนมี 
จักษุจกัเห็นรูปฉะนั้นขาพระองคเหลานี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ กับท้ังพระธรรมและ 
พระภกิษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระองคเหลานี้วา เปนอุบาสกผูถึงสรณะ 
ตลอดชีวิต จําเดิมแตวนันี้เปนตนไป ฯ 
        จบพราหมณธรรมิกสูตรท่ี ๗ 
        นาวาสูตรท่ี ๘ 
        [๓๒๕] ก็บุรุษพึงรูแจงธรรมจากบุคคลใด พึงบูชาบุคคลนั้น เหมือนเทวดา 
        บูชาพระอินทร ฉะนั้น บุคคลนั้นเปนพหูสูต ผูอันเตวาสิกบูชาแลว  
        มีจิตเล่ือมใสอันเตวาสิกนั้น ยอมช้ีแจงธรรมใหแจมแจง บุรุษผูมี 
        ปญญา ไมประมาทคบบุคคลผูเปนพหูสูตเชนนั้น กระทําธรรมนั้น 
        ใหมีประโยชนใครครวญแลว ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ยอมเปน 
        ผูรูแจมแจง แสดงธรรมแกผูอ่ืนและเปนผูละเอียด อันเตวาสิกซองเสพ  
        อาจารยผูประกอบดวยธรรมนอย เปนคนเขลา ผูยังไมบรรลุประโยชน  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-อิตอวุตตก-สุตตนิบาต - หนาท่ี 296 
        และฤษยา ไมยังธรรมใหแจมแจงในศาสนานี้เทียว ยงัขามความสงสัย 
        ไมได ยอมเขาถึงความตาย บุคคลไมยังธรรมใหแจมแจงแลว ไม 
        ใครครวญเน้ือความในสํานัก แหงบุคคลผูเปนพหูสูตท้ังหลายไมรูดวย 
        ตนเอง ยงัขามความสงสัยไมได จะสามารถใหผูอ่ืนเพงพินิจไดอยางไร 
        เหมือนคนขามแมน้ําท่ีมีน้ํามากมีกระแสไหลเช่ียว ถูกน้ําพัดลอยไป 
        ตามกระแสนํ้า จะสามารถชวยใหผูอ่ืนขามไดอยางไร ฉะนั้น ผูใดข้ึนสู 
        เรือท่ีม่ันคง มีพายุและถอพรอมมูล ผูนั้นรูอุบายในเรือนั้นเปนผูฉลาด  
        มีสติ พึงชวยผูอ่ืนแมจํานวนมากในเรือนั้นใหขามได แมฉันใด  
        ผูใดไปดวยมรรคญาณทั้ง ๔ อบรมตนแลว เปนพหสููต ไมมีความ 
        หวั่นไหวเปนธรรมดา ผูนั้นแลรูชัดอยู พึงยังผูอ่ืนผูตั้งใจสดับและ 
        สมบูรณดวยธรรมอันเปนอุปนิสัยใหเพงพินิจได ฉันนั้น เพราะเหตุ 
        นั้นแลบคุคลควรคบสัปบุรุษผูมีปญญา เปนพหูสูต บุคคลผูคบบุคคล 
        เชนนั้น รูชัดเนื้อความแลว ปฏิบัติอยู รูแจงธรรมแลว พึงไดความสุข ฯ 
        จบนาวาสูตรท่ี ๘ 
        กึสีลสูตรท่ี ๙ 
        ทานพระสารีบุตรทูลถามดวยคาถาวา 
        [๓๒๖] นรชนพึงมีปรกติอยางไร มีความประพฤตอิยางไร พึงพอกพูนกรรม 
        เปนไฉน จึงจะเปนผูดํารงอยูโดยชอบ และพึงบรรลุถึงประโยชน 
        อันสูงสุดได พระเจาขา ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        นรชนพึงเปนผูประพฤติออนนอมตอบุคคลผูเจริญ ไมริษยาและเมื่อ 
        ไปหาครูก็พึงรูจักกาล พึงรูจักขณะ ฟงธรรมีกถาท่ีครูกลาวแลว พงึฟง 
        สุภาษิตโดยเคารพ พึงไปหาครูผูนั่งอยูในเสนาสนะของตนตามกาล  
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        ทํามานะดุจเสาใหพินาศพึงประพฤติออนนอม พึงระลึกถึงเนื้อความ 
        แหงภาษติ ธรรมคือบาลี ศีล พรหมจรรย และพึงประพฤติ 
        โดยเอ้ือเฟอดวยดี นรชนมีธรรมเปนท่ีมายินดี ยินดแีลวในธรรม 
        ตั้งอยูในธรรม รูจักวินจิฉัยธรรม ไมพึงประพฤติถอยคําท่ีประทุษราย 
        ธรรมเลย พึงใหกาลส้ินไปดวยภาษิตท่ีแท นรชนละความร่ืนเริง  
        การพูดกระซิบ ความรํ่าไร ความประทุษราย ความหลอกลวงท่ีทําดวย 
        มารยา ความยินดี ความถือตัวความแขงดี ความหยาบคาย และ 
        ความหมกมุนดวยกิเลสดุจน้ําฝาด พึงเปนผูปราศจากความมัวเมา ดาํรง 
        ตนม่ันเท่ียวไป นรชนเชนนั้น รูแจงสุภาษิตท่ีเปนสาระ รูแจงสูตรและ 
        สมาธิท่ีเปนสาระ ปญญาและสุตะ ยอมไมเจริญแกนรชนผูเปนคน 
        ผลุนผลัน เปนคนประมาท สวนนรชนเหลาใด ยินดแีลวในธรรมท่ี 
        พระอริยะเจาประกาศแลว นรชนเหลานั้นเปนผูประเสริฐกวาสัตว 
        ท่ีเหลือดวยวาจา ดวยใจและการงาน นรชนเหลานัน้ดํารงอยูดวยดีแลว 
        ในขันติโสรัจจะ และสมาธิ ไดบรรลุถึงธรรมอันเปนสาระแหงสุตะ 
        และปญญา ฯ 
        จบกึสีลสูตรท่ี ๙ 
        อุฏฐานสูตรท่ี ๑๐ 
        [๓๒๗] เธอท้ังหลายจงลุกข้ึนเถิด จงนั่งเถิด เธอท้ังหลายจะไดประโยชนอะไร 
        ดวยความหลับ เพราะความหลับจะเปนประโยชนอะไรแกเธอท้ังหลาย 
        ผูเรารอนเพราะโรค คือกิเลสมีประการตางๆ ถูกลูกศร คือ ราคะ 
        เปนตนแทงแลวยอยยับอยู เธอท้ังหลายจงลุกข้ึนเถิด จงนั่งเถิด  
        จงหม่ันศึกษาเพื่อสันติเถิด มัจจุราชอยารูวาเธอท้ังหลายประมาทแลว   
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        ยังเธอท้ังหลายผูตกอยูในอํานาจใหลุมหลงเลย เธอท้ังหลายจงขาม 
        ตัณหาอนัซานไปในอารมณตางๆ ซ่ึงเปนเหตุใหเทวดาและมนุษยผูมี 
        ความตองการอาศัยรูป เปนตน ดํารงอยูขณะอยาไดลวงเธอท้ังหลาย 
        ไปเสีย เพราะวาผูลวงขณะเสียแลว เปนผูยัดเยียดกนัในนรกเศรา 
        โศกอยู ความประมาทเปนดุจธุลี ตกตองแลวเพราะความมัวเมาในปฐม 
        วัยนอกนีค้วามประมาทเปนดุจธุลี ตกตองแลวเพราะความมัวเมาในวัย  
        เพราะฉะนั้น กุลบุตรผูเปนบัณฑิต พึงถอนลูกศร คือกิเลสมีราคะ 
        เปนตนของตนเสีย ดวยความไมประมาทและดวยวิชชา ฯ 
        จบอุฏฐานสูตรท่ี ๑๐ 
        ราหุลสูตรท่ี ๑๑ 
        พระผูมีพระภาคตรัสถามวา 
        [๓๒๘] เธอยอมไมดูหม่ินบัณฑิต เพราะการอยูรวมกันเนืองๆ แลหรือ  
        การทรงคบเพลิง เพื่อมนุษยท้ังหลาย เธอนอบนอมแลวแลหรือ ฯ 
พระราหุลกราบทูลวา 
        ขาพระองคยอมไมดูหม่ินบัณฑิต เพราะการอยูรวมกันเนืองๆการทรง 
        คบเพลิงเพื่อมนุษยท้ังหลาย ขาพระองคนอบนอมแลวเปนนติย ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา 
        เธอละกามคุณหามีรูปเปนท่ีรัก เปนท่ีร่ืนรมยใจ ออกบวชดวย 
        ศรัทธาแลว จงกระทําท่ีสุดทุกขเถิด เธอจงคบกัลยาณมิตร จงเสพที่นอน 
        ท่ีนั่งอันสงัดเงียบ ปราศจากเสียงกึกกอง จงรูจักประมาณในโภชนะ  
        เธออยาไดกระทําความอยากในวัตถุเปนท่ีเกิดตณัหาเหลานี้ คือ จวีร  
        บิณฑบาตที่นอน ท่ีนั่ง และปจจยั เธออยากลับมาสูโลกน้ีอีก  
        จงเปนผูสํารวมในปาฏิโมกขและในอินทรีย ๕ จงมีสติไปแลวในกาย 
        จงเปนผูมากไปดวยความเบื่อหนาย จงเวนสุภนิมิต อันกอใหเกิดความ  
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        กําหนดั จงอบรมจิตใหมีอารมณเปนหนึ่ง ใหตั้งม่ันดีแลวในอสุภภาวนา  
        จงอบรมวิปสนา จงละมานานุสัยแตนั้นเธอจักเปนผูสงบ เพราะการ 
        ละมานะเที่ยวไป ฯ 
        ไดยนิวา พระผูมีพระภาคตรัสสอนทานพระราหุล ดวยพระคาถาเหลานี้เนืองๆ  
ดวยประการฉะนี้แล ฯ 
        จบราหุลสูตรท่ี ๑๑ 
        วังคีสสูตรท่ี ๑๒ 
        [๓๒๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีอัคคาฬวเจดยี ใกลเมืองอาฬวีก็สมัยนัน้แล  
พระเถระช่ือนโิครธกัปปะเปนอุปชฌายะ ของทานพระวังคีสะปรินิพพานแลวไมนานที่อัคคาฬวเจดยี  
คร้ังนั้น ทานพระวังคีสะหลีกเรนอยูในท่ีสงัด ไดเกิดความปริวิตกแหงใจข้ึนอยางนีว้า พระ 
อุปชฌายะของเราปรินิพพานแลวหรือหนอแล หรือวายังไมปรินิพพาน คร้ันเวลาเยน็ ทาน 
พระวังคีสะออกจากท่ีหลีกเรน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ 
ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญขอประทาน 
วโรกาส ขาพระองคหลีกออกเรนอยูในท่ีลับ เกิดความปริวิตกแหงใจข้ึนอยางนี้วา พระอุปชฌายะ 
ของเราปรินิพพานแลวหรือหนอแล หรือวายังไมไดปรินพิพาน ลําดับนัน้ ทานพระวังคีสะ 
ลุกจากอาสนะ กระทําจวีรเฉวียงบาขางหน่ึง ประณมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค แลวไดทูลถาม 
พระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
        [๓๓๐] ขาพระองคท้ังหลาย ขอทูลถามพระศาสดาผูมีพระปญญาไมทราม ขาแต 
        พระผูมีพระภาค ผูทรงเห็นธรรมอันม่ันคงพระองคทรงขนานนามแหง 
        ภิกษุผูเปนพราหมณ ผูตัดความสงสัย มีช่ือเสียง มียศ ผูคุมครอง 
        ตนได มุงวิมุติ ปรารภความเพยีร กระทํากาละท่ีอัคคาฬวเจดยี  
        ท่ีขาพระองคไดประพฤตินอบนอมทานอยูวา นิโครธกัปปะ นิพพานแลว 
        ขาแตพระผูมีพระภาคผูศากยะ มีพระจักษุรอบคอบ แมขาพระองค  
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        ท้ังหมดยอมปรารถนาเพ่ือจะรูพระสาวกนัน้ ขาพระองคท้ังหลายต้ังโสต 
        ไวชอบแลวเพื่อจะฟง พระองคเปนพระศาสดาผูยอดเยีย่มของขาพระองค 
        ท้ังหลาย ขอทรงโปรดตรัสความสงสัยของขาพระองคท้ังหลาย ขอ 
        พระองคตรัสบอกความขอนี้แกขาพระองคเถิด ขาแตพระองคผูมีปญญา 
        เสมอดวยแผนดนิ มีพระจักษุรอบคอบ ขอพระองคโปรดตรัสบอกภิกษ ุ
        ผูเปนพราหมณผูปรินิพพานแลว อนึ่ง ขอพระองคตรัสในทามกลาง 
        ขาพระองคท้ังหลาย เหมือนอยางทาวสหัสสเนตร พระนามวาสักกะ 
        ยอมตรัสในทามกลางแหงเทวดาท้ังหลาย ฉะนั้น กิเลสเคร่ืองรอยรัด 
        เหลาใดเหลาหนึ่งในโลกนี้ เปนทางแหงโมหะ เปนฝกฝายแหงความไม 
        รูเปนท่ีตั้งแหงความสงสัย กิเลสเคร่ืองรอยรัดเหลานั้น มาถึงพระตถาคต 
        ผูมีจักษุผูยิ่งกวานระท้ังหลายแลวยอมไมมี ก็ถาวา พระผูมีพระภาค 
        ผูเปนบุรุษจะไมพึงกําจดัเหลากิเลสเสียโดยสวนเดยีว เหมือนลมไมพึง 
        กําจัดเมฆไซร สัตวโลกท้ังหมดถูกความไมรูปกคลุมแลว พึงเปน 
        โลกมืด เหมือนโลกท่ีถูกเมฆปกคลุมแลวเปนโลกมืด ฉะนั้น นรชน 
        ท้ังหลายแมมีความรุงเรือง จะไมพึงเดือดรอน สวนนักปราชญ 
        ท้ังหลาย เปนผูกระทําความรุงเรือง ขาแตพระองคผูเปนนักปราชญ  
        เพราะเหตุนั้น ขาพระองคยอมสําคัญพระองควาเปนนักปราชญ และวา 
        ผูกระทําความรุงเรือง เหมือนอยางนัน้นั่นแล ขาพระองคท้ังหลาย 
        ทราบอยู ซ่ึงพระผูมีพระภาคผูเหน็แจมแจง จึงเขามาเฝา ขอพระองค 
        โปรดตรัสบอกทรงกระทําใหแจมแจงซ่ึงภิกษุช่ือนโิครธกัปปะ แกขา 
        พระองคท้ังหลายในบริษัทเถิด พระองคผูมีพระดํารัสไพเราะ ขอจงตรัส 
        ถอยคําอันไพเราะเถิด ขอพระองคจงคอยเปลงดวยพระสุรเสียงอัน 
        พระองคทรงกําหนดดแีลว เหมือนหมูหงสยกคอข้ึนแลว คอยๆ  
        เปลงเสียงอันไพเราะ ฉะนั้นขาพระองคท้ังหมดเปนผูปฏิบัติตรง จะ 
        คอยฟงพระดํารัสอันไพเราะของพระองค ขาพระองคขอทูลวิงวอนให 
        พระองคผูละชาติและมรณะไดแลว ทรงกําจัดบาปไมมีสวนเหลือให 
        ทรงแสดงธรรม การกระทําความใครหามีแกปุถุชนท้ังหลายไม สวน  
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        การกระทําความพิจารณายอมมีแกพระตถาคตท้ังหลายไวยากรณอัน 
        สมบูรณนี้ เปนของพระองคผูมีพระปญญาผุดข้ึนดี ทรงเรียนดแีลว  
        ขาแตพระผูมีพระภาคผูมีพระปญญาไมทราม อัญชลีมีในภายหลังนี้ ขา 
        พระองคประฌมดีแลวพระองคทรงทราบอยูซ่ึงคติของภกิษุช่ือนิโครธ 
        กัปปะ อยาไดทรงทําขาพระองคใหหลงเลย ขาแตพระผูมีพระภาค 
        ผูมีความเพียรไมทราม พระองคทรงรูแจงอริยธรรมอันประเสริฐยิง่ 
        ทรงทราบอยูซ่ึงไญยธรรมท้ังปวง อยาไดทรงทําขาพระองคใหหลงเลย  
        ขาพระองคหวังจะไดสดับพระดํารัสของพระองคอยู เหมือนบุรุษผูรอน 
        แลวเพราะความรอนในฤดูรอน หวังจะไดน้ํา ฉะนัน้ ขอพระองค 
        จงยังสัททายตนะ คือ สุตะใหตกเถิด ภิกษุช่ือนิโครธกัปปะไดประพฤติ 
        พรหมจรรย ตามความปรารถนา พรหมจรรยอะไรๆ ของทานไมเปลา 
        นิพพานแลว ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุหรือ หรือวาเปนผูพนวิเศษแลว 
        ยังมีอุปาทานเหลืออยู ขาพระองคท้ังหลายจะขอฟงความขอนั้น ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบดวยพระคาถาวา 
        ภิกษุช่ือนโิครธกัปปะ ไดตัดตัณหาในนามรูปนี้ ท่ีเปนกระแสแหงกัณหมาร  
        อันนอนเนื่องแลวส้ินกาลนาน เธอไดขามพนชาติและมรณะไมมีสวน 
        เหลือ ปรินิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ พระผูมีพระภาค 
        ผูประเสริฐสุดดวยอินทรีย ๕ เปนตน ไดตรัสอยางนี ้ฯ 
ทานพระวังคีสะกราบทูลวา 
        ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคนี้ไดฟงแลว ยอมเล่ือมใสพระดํารัส 
        ของพระองค ไดยินวา ขาพระองคไดทูลถามถึงพรหมจรรยอันไมเปลา  
        พระองคผูเปนพราหมณไมลวงขาพระองค พระสาวกของพระพทุธเจา 
        เปนผูมีปรกติกลาวอยางใด กระทําอยางนั้น ไดตดัขายอันม่ันคงนัน้ๆ 
        ของมัจจรุาชผูมีมายาขาดแลว ขาแตพระผูมีพระภาค ภิกษุช่ือนิโครธกัปปะ 
        ผูสมควร ไดเหน็เบ้ืองตนแหงอุปาทานไดลวงบวงมารท่ีขามไดแสนยาก 
        แลวหนอ ฯ 
        จบวังคีสสูตรท่ี ๑๒  
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        สัมมาปริพพาชนิยสูตรท่ี ๑๓ 
พระพุทธนิมิตตรัสถามดวยพระคาถาวา 
        [๓๓๑] เราขอถามมุนีผูมีปญญามาก ผูขามถึงฝง ปรินิพพานแลวดํารงตนม่ัน  
        ภิกษนุั้นบรรเทากามท้ังหลายแลว พงึเวนรอบโดยชอบในโลกอยางไร ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        ภิกษใุด ถอนการถือความเกิด ความฝนและลักษณะวาเปนมงคลขึน้ได 
        แลว ภกิษุนั้นละมงคลอันเปนโทษไดแลวพึงเวนรอบโดยชอบในโลก  
        ภิกษพุึงนาํเสียซ่ึงความกําหนดัในกามท้ังหลาย ท้ังที่เปนของมนษุย ท้ัง 
        ท่ีเปนของทิพยภกิษนุั้นตรัสรูธรรมแลว กาวลวงภพไดแลว พึงเวน 
        รอบโดยชอบในโลก ภกิษุกําจัดคําสอเสียดแลว พึงละความโกรธ ความ 
        ตระหนี่ ภิกษนุั้นละความยินดแีละความยินรายไดแลว พึงเวนรอบโดย 
        ชอบในโลก ภิกษุละสัตวและสังขารอันเปนท่ีรักและไมเปนท่ีรักแลว  
        ไมถือม่ัน อันตัณหาและทิฐิไมอาศัยแลวในภพไหนๆ หลุดพนแลว 
        จากธรรมเปนท่ีตั้งแหงสังโยชน พึงเวนรอบโดยชอบในโลกภิกษนุั้น  
        กําจัดเสียแลวซ่ึงความกาํหนัดดวยอํานาจแหงความพอใจในความยึดถือ 
        ท้ังหลาย ยอมไมเหน็ความเปนสาระในอุปธิท้ังหลาย ภกิษุนัน้ผูอัน 
        ตัณหาและทิฐิไมอาศัยแลวอันใครๆ พงึนําไปไมได พึงเวนรอบโดย 
        ชอบในโลกภิกษนุั้นไมผิดพลาดดวยวาจาใจและการงานแลว รูแจง 
        แลวซ่ึงธรรมโดยชอบ ปรารถนาบทคือนิพพานอยู พึงเวนรอบโดยชอบ 
        ในโลก ภกิษุใดประสบอยู ไมพึงยึดถือวาเราแมถูกดาก็ไมพึงผูกโกรธ  
        ไดโภชนะท่ีผูอ่ืนใหแลวไมพึงประมาทมัวเมา ภกิษนุั้นพึงเวนรอบโดย 
        ชอบในโลกภิกษุละความโลภและภพแลว งดเวนจากการตัดและการ 
        จองจําสัตวอ่ืน ขามพนความสงสัย ไมมีกิเลสดุจลูกศรพึงเวนรอบ 
        โดยชอบในโลก ภกิษุรูแจงความปฏิบัติอันสมควรแกตน และรูแจง 
        ธรรมตามความเปนจริงแลว ไมพึงเบียดเบียนสัตวไรๆ ในโลก พึงเวน  
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        รอบโดยชอบในโลก ภกิษุใดไมมีอนสัุย ถอนอกุศลมูลอะไรๆ ข้ึนได 
        แลว ภกิษุนั้นไมมีความหวัง ไมมีตณัหา พึงเวนรอบโดยชอบในโลก  
        ภิกษุผูส้ินอาสวะ ละมานะไดแลว กาวลวงธรรมชาติอันเปนทางแหง 
        ราคะไดหมด ฝกฝนตน ดับกิเลสไดแลว มีจิตต้ังม่ัน พึงเวนรอบโดย 
        ชอบในโลก ภิกษุผูมีศรัทธาไดสดับแลว เห็นมรรค ไมแลนไปดวย 
        อํานาจทิฐิในสัตวท้ังหลายผูไปแลวดวยทิฐิ ภิกษุนัน้เปนนกัปราชญ 
        กําจัดเสียซ่ึงโลภะ โทสะ และปฏิฆะ พึงเวนรอบโดยชอบในโลก 
        ภิกษนุั้นชนะกิเลสดวยอรหัตมรรคอันหมดจดดี มีกิเลสดุจหลังคาเปด 
        แลว มีความชํานาญในธรรมท้ังหลาย ถึงนิพพาน ไมมีความหวั่นไหว  
        ฉลาดในญาณอันเปนท่ีดับสังขาร พึงเวนรอบโดยชอบในโลก ภกิษุลวง 
        ความกําหนดวาเราวาของเรา ในปญจขันธท้ังท่ีเปนอดีตท้ังท่ีเปน 
        อนาคต มีปญญาบริสุทธ์ิกาวลวงท้ัง ๓ กาล หลุดพนแลวจากอายตนะ 
        ท้ังปวง พงึเวนรอบโดยชอบในโลกภกิษุผูรูบทแหงสัจจะท้ังหลาย 
        ตรัสรูธรรม เห็นการละอาสวะท้ังหลายเปนวิวฏะ (นพิพาน) ไมของ 
        อยูในภพไหนๆเพราะความหมดส้ินไปแหงอุปธิท้ังปวง พึงเวนรอบ 
        โดยชอบในโลก ฯ 
พระพุทธนิมิตตรัสพระคาถาวา 
        ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนี้เปนอยางนั้นแนแททีเดยีว ภิกษุใดมีปรกติ 
        อยูอยางนี้ ฝกฝนตนแลว ลวงธรรมเปนท่ีตั้งแหงสังโยชนท้ังปวง ภิกษ ุ
        นั้นพึงเวนรอบโดยชอบในโลก ฯจบสัมมาปริพพาชนิยสูตรท่ี ๑๓ 
        ธรรมิกสูตรท่ี ๑๔ 
        [๓๓๒] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้  
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        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ธรรมิกอุบาสกพรอมดวยอุบาสก ๕๐๐ เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว นั่งณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถาม 
พระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
        [๓๓๓] ขาแตพระโคดมผูมีพระปญญาเสมอดวยแผนดิน ขาพระองคขอ        ทูลถาม 
        พระองค อุบาสกผูออกบวชเปนบรรพชิตก็ดี อุบาสกผูยังอยูครองเรือน 
        อีกก็ดี บรรดาสาวกท้ังสองพวกน้ีสาวกกระทําอยางไรจึงจะเปนผูยัง 
        ประโยชนใหสําเร็จ พระองคเทานั้นแล ทรงทราบชัดซ่ึงคติและความ 
        สําเร็จของโลกพรอมท้ังเทวโลก บุคคลผูเห็นประโยชนอันละเอียดเชน 
        กับพระองคยอมไมมี บัณฑิตท้ังหลายยอมกลาวพระองคแล วาเปน 
        พระพุทธเจาผูประเสริฐ พระองคทรงแทงตลอดไญยธรรมทรงอนุเคราะห 
        เหลาสัตว ไดทรงประกาศพระญาณและธรรมท้ังปวง ขาแตพระโคดมผู 
        มีพระจักษุรอบคอบ พระองคผูมีกิเลสดุจหลังคาท่ีเปดแลว เปนผูปราศจาก 
        มลทิน ไพโรจนอยูในโลกท้ังปวง พญาชาง (เทพบุตร) ช่ือเอราวัณ 
        ทราบวา พระผูมีพระภาคนี้ทรงชนะบาปธรรม ดังนี้แลวไดไปในสํานัก 
        ของพระองค พญาชางเอราวัณแมนั้นทูลถามปญหากะพระองค ไดสดับ 
        ปญหาแลวซองสาธุการชื่นชมยินดี ไดบรรลุธรรมไปแลว แมพระราชา 
        พระนามวาเวสสวณักเุวรก็เขาเฝาพระองคทูลไตถามธรรมอยู พระองค 
        อันพระราชาพระนามวาเวสสวัณกุเวรแมนั้นแล ทูลถามแลวยอมตรัส 
        บอก ทาวเวสสวัณกุเวรแมนั้นแล ไดสดับปญหาแลวทรงช่ืนชมยินดี ได 
        เสด็จไปแลว พวกเดียรถียกด็ี อาชีวกก็ดีนิครนถกด็ี ผูมีปรกติกระทํา 
        วาทะท้ังหมดนีย้อมไมเกินพระองคดวยปญญา เหมือนบุคคลผูหยุดอยู ไม 
        พึงเกินคนเดินเร็วซ่ึงเดนิอยู ฉะนั้น พวกพราหมณกด็ี แมพวกพราหมณ 
        ผูเฒาก็ดผูีมีปรกติกระทําวาทะเหลาใดเหลาหนึ่งมีอยู และแมชนเหลา 
        อ่ืนสําคัญอยูวา เราท้ังหลายผูมีปรกติกระทําวาทะ ชนเหลานั้นท้ังหมด  
        เปนผูเนื่องดวยประโยชนในพระองค ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองค 
        ท้ังหมดกาํลังคอยฟงดวยดี ซ่ึงธรรมท่ีละเอียดและนําความสุขมาให อัน  
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        พระองคตรัสดีแลวนี้ ขาแตพระพุทธเจาผูประเสริฐ พระองคอันขา 
        พระองคท้ังหลายทูลถามแลว ไดโปรดตรัสบอกความขอนั้น แกขา 
        พระองคท้ังหลาย ภกิษกุับท้ังอุบาสกเหลานี้แมท้ังหมดนั่งประชุมกันแลว 
        ในท่ีนั้นแหละ เพื่อจะฟงขอจงต้ังใจฟงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคผูไมมี 
        มลทินตรัสรูแลว เหมือนเทวดาท้ังหลายต้ังใจฟงสุภาษิตของทาววาสวะ  
        ฉะนั้น ฯ 
พระผูมีพระภาค เพื่อจะทรงแสดงปฏิปทาของบรรพชิตกอน ตรัสเรียกภิกษ ุ
        ท้ังหลายมาแลว จึงตรัสพระคาถาวา 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลายจงฟงเรา เราจะยังเธอท้ังหลายใหฟง 
        ธรรมอันกําจัดกเิลส และเธอท้ังปวงจงประพฤติธรรมอันกําจัดกิเลสนั้น  
        ภิกษุผูมีปญญาความคิด ผูเห็นประโยชน พึงเสพอิริยาบถอันสมควรแก 
        บรรพชิตนั้น ภกิษุไมพงึเท่ียวไปในเวลาวิกาลเลย อนึ่งภิกษุพึงเท่ียวไป 
        เพื่อบิณฑบาตในบานในกาล ดวยวาธรรมเปนเคร่ืองของท้ังหลายยอม 
        ของภิกษผูุเที่ยวไปในกาลอันไมสมควรไว เพราะเหตุนั้น ทานผูรู 
        ท้ังหลายยอมไมเท่ียวไปในเวลาวิกาล รูป เสียงกล่ิน รส และ 
        ผัสสะ ยอมยังสัตวท้ังหลายใหมัวเมา ภิกษนุั้นกําจดัเสียแลวซ่ึงความ 
        พอใจในธรรมเหลานี้ พึงเขาไปยังโอกาสท่ีจะพึงบริโภคอาหารในเวลา 
        เชาโดยกาล อนึ่ง ภิกษไุดบิณฑบาตแลวตามสมัย พึงกลับไปนั่งในที่ 
        สงัดแตผูเดียว ภกิษุผูสงเคราะหอัตภาพแลว คิดถึงขันธสันดานในภาย 
        ใน ไมพึงสงใจไปในภายนอก ถาแมวาภิกษนุั้นพึงเจรจากับสาวกอ่ืน 
        หรือกับภกิษุรูปไรๆ ไซร ภิกษนุั้นพึงกลาวธรรมอันประณีต ไมพึงกลาว 
        คําสอเสียด ท้ังไมพึงกลาวคําติเตียนผูอ่ืน ก็บุคคลบางพวกยอมประถอย 
        คํากันเรายอมไมสรรเสริญบุคคลเหลานั้นผูมีปญญานอย ความเก่ียว 
        ของดวยการวิวาท เกิดจากคลองแหงคํานั้นๆ ยอมของบุคคลเหลานั้น 
        ไว เพราะบุคคลเหลานั้นสงจิตไปในที่ไกลจากสมถะและวิปสนา สาวก 
        ผูมีปญญาดี ฟงธรรมท่ีพระสุคตทรงแสดงแลว พิจารณาบิณฑบาต ท่ีอยู  
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        ท่ีนอน ท่ีนั่งน้ํา และการซักมลทินผาสังฆาฏิแลวพึงเสพ เพราะเหต ุ
        นั้นแล ภกิษุไมตดิแลวในธรรมเหลานี้ คือ บิณฑบาต ท่ีนอนท่ีนั่ง  
        น้ํา และการซักมลทินผาสังฆาฏิ เหมือนหยาดน้ําไมติดในใบบัว ฉะนั้น  
        ก็เราจะบอกวัตรแหงคฤหัสถแกเธอท้ังหลาย สาวกกระทําอยางไรจึงจะ 
        เปนผูยังประโยชนใหสําเร็จ จริงอยูสาวกไมพึงไดเพื่อจะถูกตองธรรม 
        ของภิกษลุวนดวยอาการที่มีความหวงแหน สาวกวางอาชญาในสัตวทุก 
        หมูเหลา ท้ังผูท่ีม่ันคงทั้งผูท่ียังสะดุงในโลกแลว ไมพึงฆาสัตวเอง ไม 
        พึงใชผูอ่ืนใหฆา และไมพึงอนุญาตใหผูอ่ืนฆาแตนัน้ สาวกรูอยู พงึ 
        เวนส่ิงท่ีเขาไมใหอะไรๆ ในท่ีไหนๆไมพึงใชใหผูอ่ืนลัก ไมพึง 
        อนุญาตใหผูอ่ืนลัก พึงเวนวัตถุท่ีเจาของเขาไมใหท้ังหมด สาวกผูรูแจง 
        พึงเวนอพรหมจรรยเหมือนบุคคลเวนหลุมถานเพลิงท่ีไฟลุกโชน ฉะนั้น  
        แตเม่ือไมสามารถประพฤติพรหมจรรย ก็ไมพึงกาวลวงภรรยาของผูอ่ืน  
        ก็สาวกผูอยูในท่ีประชุมก็ดี อยูในทามกลางบริษัทก็ดี ไมพึงกลาวเท็จ 
        แกบุคคลผูหนึ่ง ไมพึงใหผูอ่ืนกลาวคําเท็จ ไมพึงอนญุาตใหผูอ่ืนกลาว 
        เท็จ พึงเวนคําไมเปนจริงท้ังหมด สาวกผูเปนคฤหัสถไมพึงดื่มน้ําเมา  
        พึงชอบใจธรรมนี้ไมพงึใชใหผูอ่ืนดืม่ ไมพึงอนุญาตใหผูอ่ืนดื่ม เพราะ 
        ทราบชัดการดื่มน้ําเมาน้ันวา มีความเปนบาเปนท่ีสุด คนพาลท้ังหลาย 
        ยอมกระทําบาปเอง และใชคนอ่ืนผูประมาทแลวใหกระทําบาป เพราะ 
        ความเมานั่นเอง สาวกพึงเวนความเปนบา ความหลงท่ีคนพาลใครแลว  
        อันเปนบอเกิดแหงบาปนี้ ไมพึงฆาสัตว ไมพึงถือเอาส่ิงของท่ีเจาของ 
        เขาไมไดใหไมพึงพูดมุสา ไมพึงดื่มน้าํเมา พึงเวนจากเมถุนธรรม 
        อันเปนความประพฤติไมประเสริฐ ไมพึงบริโภคโภชนะในเวลาวกิาล 
        ในราตรี ไมพึงทัดทรงดอกไมและไมพึงลูบไลของหอมพึงนอนบน 
        เตียงหรือบนพื้นดนิท่ีเขาลาดแลว บัณฑิตท้ังหลาย     กลาวอุโบสถอัน 
        ประกอบดวยองค ๘ ประการนีแ้ล วาอันพระพุทธเจาผูถึงท่ีสุดแหงทุกข  
        ทรงประกาศไวแลว แตนั้นสาวกผูมีใจเล่ือมใส พึงเขาจําอุโบสถอัน  
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        ประกอบดวยองค ๘ประการใหบริบูรณดี ตลอดวัน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า  
        และ ๘ คํ่าแหงปกข และตลอดปาฏิหาริกปกข แตนัน้สาวกผูรูแจง 
        เขาจําอุโบสถอยูแตเชาแลว มีจิตเล่ือมใส ช่ืนชมอยูเนืองๆ พึงแจก 
        จายภิกษสุงฆดวยขาวและน้ําตามควร พึงเล้ียงมารดาและบิดาดวย 
        โภคสมบัติท่ีไดมาโดยชอบธรรม พึงประกอบการคาขายอันชอบธรรม  
        ไมประมาท ประพฤติวตัรแหงคฤหัสถนี้อยู ยอมเขาถึงเหลาเทวดาช่ือวา 
        สยัมปภา ผูมีรัศมีในตน ฯ 
        จบธรรมิกสูตรท่ี ๑๔ 
        จบจูฬวรรคที่ ๒ 
        __________ 
        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
        ๑. รัตนสูตร                                         ๒. อามคันธสูตร  
        ๓. หิริสูตร                                         ๔. มงคลสูตร  
        ๕. สูจิโลมสูตร                                 ๖. ธรรมจริยสูตร  
        ๗. พราหมณธรรมิกสูตร                 ๘. นาวาสูตร  
        ๙. กึสีลสูตร                                        ๑๐. อุฏฐานสูตร  
        ๑๑. ราหลุสูตร                                 ๑๒. วังคีสสูตร  
        ๑๓. สัมมาปริพพาชนยิสูตร        ๑๔. ธรรมิกสูตร ฯ 
ทานผูรูท้ังหลายกลาวพระสูตร ๑๔ สูตรวาจูฬวรรคแล ฯ  
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        สุตตนิบาต มหาวรรคท่ี ๓ 
        ปพพชาสูตรท่ี ๑ 
ทานพระอานนทกลาวคาถาวา 
        [๓๕๔] ขาพเจาจักสรรเสริญบรรพชา อยางท่ีพระพุทธเจาผูมีพระจักษุทรงบรรพชา  
        ขาพเจาจกัสรรเสริญบรรพชา อยางท่ีพระพุทธเจาพระองคนั้นทรงทดลอง 
        อยู ทรงพอพระทัยบรรพชาดวยดี พระพุทธเจาทรงเห็นวา ฆราวาสนี้ 
        คับแคบ เปนบอเกิดแหงธุลี และทรงเห็นวา บรรพชาปลอดโปรง จึง 
        ทรงบรรพชา พระพุทธเจาคร้ันทรงบรรพชาแลว ทรงเวนบาปกรรมทาง 
        กาย ทรงละวจีทุจริต ทรงชําระอาชีพใหหมดจด พระพุทธเจามีพระ 
        ลักษณะอันประเสริฐมากมาย ไดเสด็จถึงกรุงราชคฤห เสด็จเท่ียวไปยัง 
        คิริพชนคร แควนมคธ เพื่อบิณฑบาตพระเจาพิมพิสารประทับยืนอยู 
        บนปราสาท ไดทอดพระเนตรเห็นพระพุทธเจาพระองคนั้น ผูสมบูรณดวย 
        ลักษณะจงึไดตรัสเนื้อความนีว้า แนะทานผูเจริญท้ังหลาย ทานท้ังหลาย 
        จงดูภกิษรูุปนี้เถิด ภิกษรูุปนี้มีรูปงามสมบูรณ มีฉววีรรณบริสุทธ์ิ ถึง 
        พรอมดวยการเท่ียวไป และเพงดูเพยีงช่ัวแอกมีจักษทุอดลง มีสติ  
        ภิกษุรูปน้ีหาเหมือนผูบวชจากสกุลตํ่าไม ราชทูตท้ังหลายจงรีบไปเถิด  
        เพื่อทราบวาภกิษุรูปนีจ้ักไป ณ ท่ีไหน ราชทูตท่ีพระเจาพิมพิสารสงไป 
        เหลานั้นไดติดตามไปขางหลังเพื่อทราบวา ภิกษุรูปนี้จะไปท่ีไหนจักอยู  
        ณ ท่ีไหน พระพุทธเจาเสด็จไปตามลําดับตรอก ทรงคุมครองทวาร  
        สํารวมดีแลว มีพระสติสัมปชัญญะ ไดทรงยังบาตรใหเต็มเร็ว พระองค 
        ผูเปนมุนี เสด็จเท่ียวบิณฑบาตแลว เสด็จออกจากพระนคร เสด็จไป 
        ยังปณฑวบรรพตดวยทรงพระดําริวา จักประทับอยู ณ ท่ีนัน้ ราชทูต 
        ท้ัง ๓เหน็พระพุทธเจาเสด็จเขาไปสูท่ีประทับ จึงพากันเขาไปเฝาคน  
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        หนึ่งกลับมากราบทูลแตพระราชาวา ขอเดชะ ภิกษุรูปนั้นนั่งอยูเบ้ืองหนา 
        ภูเขาปณฑวะ เหมือนเสือโครง โคอุสุภราชและราชสีหในถํ้า ฉะนั้น  
        พระมหากษัตริย ทรงสดับคําของราชทูตแลว รีบดวนเสด็จไปยัง 
        ปณฑวบรรพตดวยยานอันอุดมทาวเธอเสด็จไปตลอดพ้ืนท่ีแหงยานแลว 
        เสด็จลงจากยานเสด็จพระราชดําเนินดวยพระบาท เขาไปถึงปณฑว 
        บรรพตนั้นแลว ประทับนั่ง คร้ันแลวไดทรงสนทนาปราศรัย คร้ันผาน 
        การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดตรัสเนื้อความนี้วาทานยัง 
        หนุมแนน ตั้งอยูในปฐมวัย สมบูรณดวยความเฟองฟูแหงวรรณะ  
        เหมือนกษัตริยผูมีพระชาติ ทานยังหมูพลใหงามอยู ผูอันหมูประเสริฐ 
        หอมลอมแลว ขาพเจาจะใหโภคสมบัติ ขอเชิญทานบริโภคโภคสมบัติ 
        เถิด ทานอันขาพเจาถามแลวขอจงบอกชาติแกขาพเจาเถิด ฯ 
พระพุทธเจาตรัสพระคาถาตอบวา 
        ดูกรมหาบพิตร ชนบทแหงแควนโกศลซ่ึงเปนท่ีอยูขางหิมวันตประเทศ  
        สมบูรณดวยทรัพยและความเพียร อาตมภาพโดยโคตรช่ืออาทิตย โดย 
        ชาติช่ือศากยะ ไมปรารถนากามเปนผูออกบวชจากสกุลนั้น อาตมภาพ 
        เห็นโทษในกามทั้งหลาย เหน็การบรรพชาเปนท่ีปลอดโปรง จักไปเพ่ือ 
        ความเพยีร ใจของอาตมภาพยนิดใีนความเพยีรนี้ ฯ 
        จบปพพชาสูตรท่ี ๑ 
        ปธานสูตรท่ี ๒ 
        [๓๕๕] มารไดเขามาหาเราผูมีตนสงไปแลวเพื่อความเพียร บากบ่ันอยางยิ่ง เพง 
        อยู ท่ีใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา เพื่อบรรลุนิพพานอันเกษมจากโยคะ  
        กลาววาจานาเอ็นดวูา ทานผูซูบผอม มีผิวพรรณเศราหมอง ความตาย 
        ของทานอยูในท่ีใกล เหตุแหงความตายของทานมีตั้งพันสวน ความเปน  
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        อยูของทานมีสวนเดียว ชีวิตของทานผูยังเปนอยูประเสริฐกวา เพราะ 
        วาทานเปนอยูจกักระทําบุญได ทานประพฤติพรหมจรรย และบูชาไฟอยู  
        ยอมส่ังสมบุญไดมาก ทานจักทําประโยชนอะไรดวยความเพียร ทาง 
        เพื่อความเพียรพึงดําเนนิไปไดยาก กระทําไดยาก ใหเกิดความยนิดีได 
        ยาก มารไดยืนกลาวคาถาเหลานี้ในสํานักของพระพุทธเจา พระผูมีพระ 
        ภาคตรัสคาถาประพันธนี้กะมารผูกลาวอยางนัน้วา แนะมารผูมีบาป ผู 
        เปนเผาพนัธุของคนประมาท ทานมาในท่ีนี้ดวยความตองการอันใด  
        ความตองการอันนั้นดวยบุญ แมมีประมาณนอย กไ็มมีแกเรา สวนผู 
        ใดมีความตองการบุญ มารควรจะกลาวกะผูนั้น เรามีศรัทธาตบะ  
        วิริยะ และปญญา ทานถามเราแมผูมีตนสงไปแลวผูเปนอยูอยางนี้ 
        เพราะเหตุไร ลมนี้พึงพดักระแสแมน้าํท้ังหลายใหเหือดแหงไปได เลือด 
        นอยหนึ่งของเราผูมีใจเด็ดเดีย่วไมพึงเหือดแหง เม่ือโลหิตเหือดแหงไป 
        อยู ดีและเสลษมยอมเหอืดแหงไป เม่ือเนื้อส้ินไปอยู จิตยอมเล่ือม 
        ใสโดยยิ่งสติปญญา และสมาธิของเรา ยอมต้ังม่ันโดยยิ่ง เราน้ันถึงจะ 
        ไดรับเวทนาอันแรงกลาอยูอยางนี้ จิตยอมไมเพงเล็งกามท้ังหลาย ทาน 
        จงดูความท่ีสัตวเปนผูบริสุทธ์ิ กามทั้งหลายเรากลาววาเปนเสนาที่ ๑ ของ 
        ทาน ความไมยินดีเรากลาววาเปนเสนาท่ี ๒ ของทาน ความหวิและ 
        ความระหาย เรากลาววาเปนเสนาท่ี ๓ ของทาน ตัณหา เรากลาววา 
        เปนเสนาที่ ๔ ของทาน ถีนมิทธะ เรากลาววาเปนเสนาท่ี ๕ ของทาน  
        ความขลาดกลัว เรากลาววาเปนเสนาที่ ๖ ของทานความสงสัย เรา 
        กลาววาเปนเสนาท่ี ๗ ของทาน ความลบหลูความหัวดื้อ เรากลาววา 
        เปนเสนาที่ ๘ ของทาน ลาภ สรรเสริญ สักการะ เรากลาววาเปนเสนา 
        ท่ี ๙ ของทาน และยศท่ีไดมาผิดซ่ึงเปนเหตุ ใหบุคคลยกตนและดหูม่ิน 
        ผูอ่ืนเรากลาววาเปนเสนาท่ี ๑๐ ของทาน แนะมาร เสนาของทานนีมี้ 
        ปกติกําจดัซ่ึงคนผูมีธรรมดํา คนผูไมกลายอมไมชนะซ่ึงเสนาของทานนั้น  
        สวนคนผูกลายอมชนะได คร้ันชนะแลวยอมไดความสุข ก็เพราะเหตุ  
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        ท่ีไดความสุขนั้น แมเรานี้ก็พึงรักษาหญามุงกระตายไว นาติเตียนชีวิต 
        ของเรา เราตายเสียในสงครามประเสริฐกวา แพแลวเปนอยูจะประเสริฐ 
        อะไรสมณพราหมณบางพวกหย่ังลงแลวในเสนาของทานนี้ ยอมไม 
        ปรากฎ สวนผูท่ีมีวัตรงาม ยอมไปโดยหนทางท่ีชนท้ังหลายไมรู เรา 
        เห็นมารพรอมดวยพาหนะยกออกแลวโดยรอบจึงมุงหนาไปเพื่อรบ มาร 
        อยาไดยังเราใหเคล่ือนจากท่ี โลกพรอมดวยเทวโลกยอมครอบงําเสนา 
        ของทานไมได เราจะทําลายเสนาของทานเสียดวยปญญา เหมือนบุคคล 
        ทําลายภาชนะดินท้ังดิบท้ังสุก ดวยกอนหิน ฉะนั้น เราจักกระทํา 
        สัมมาสังกัปปะใหชํานาญและดํารงสติใหตั้งม่ันเปนอันดี แลวจักเท่ียว 
        จากแควนนี้ไปยงัแควนโนน แนะนําสาวกเปนอันมากสาวกผูไมประมาท 
        เหลานั้นมีใจเดด็เดีย่ว กระทําตามคําส่ังสอนของเราจักถึงท่ีซ่ึงไมมีความ 
        ใคร ท่ีชนท้ังหลายไปถึงแลวยอมไมเศราโศก ฯ 
มารกลาวคาถาวา 
        เราไดติดตามรอยพระบาทของพระผูมีพระภาคส้ิน ๗ ป ไมไดประสบ 
        ชองของพระสัมพุทธเจาผูมีศิริ มารไดไปตามลมรอบๆ กอนหินซ่ึงมีสี 
        คลายกอนมันขน ดวยคิดวา เราจะประสบความออนโยนในพระโคดม 
        นี้บาง ความสําเร็จประโยชนพึงมีบาง มารไมไดความพอใจในพระสัม 
        พุทธเจาไดกลายเปนลมหลีกไปดวยคิดวา เราถึงพระโคดมแลวจะทํา 
        ใหทรงเบ่ือพระทัยหลีกไป เหมือนกาถึงไสลบรรพตแลวบินหลีกไป  
        ฉะนั้น พณิของมารผูถูกความโศกครอบงําแลว ไดตกจากรักแร ลําดับ 
        นั้น มารนั้นเสียใจ ไดหายไปในที่นัน้นั่นแล ฯ 
        จบปธานสูตรท่ี ๒ 
        สุภาษิตสูตรท่ี ๓ 
        [๓๕๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้  
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        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
วาจาอันประกอบดวยองค ๔ เปนวาจาสุภาษิต ไมเปนทุพภาษิต เปนวาจาไมมีโทษ และวิญูชน 
ไมพึงติเตียนองค ๔ เปนไฉน คือ ภิกษุในศาสนาน้ี ยอมกลาวแตคําท่ีเปนสุภาษิต ไมกลาว 
คําท่ีเปนทุพภาษิต ๑ ยอมกลาวคําท่ีเปนธรรม ไมกลาวคําท่ีไมเปนธรรม ๑ยอมกลาวแตคําอัน 
เปนท่ีรัก ไมกลาวคําอันไมเปนท่ีรัก ๑ ยอมกลาวแตคําสัตยไมกลาวคําเหลาะแหละ ๑ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย วาจาอันประกอบดวยองค ๔ นี้แลเปนวาจาสุภาษิต ไมเปนทุพภาษติ เปน 
วาจาไมมีโทษ และวิญูชนไมพึงติเตียน ฯ 
        พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลวจึงไดตรัสคาถา 
ประพันธตอไปอีกวา 
        สัตบุรุษท้ังหลาย ไดกลาวคําอันเปนสุภาษิตวาเปนคําสูงสุดบุคคลพึง 
        กลาวแตคําท่ีเปนธรรม ไมพึงกลาวคําท่ีไมเปนธรรมขอนั้นเปนท่ี ๒  
        บุคคลพึงกลาวคําอันเปนท่ีรัก ไมพึงกลาวคําอันไมเปนท่ีรัก ขอนัน้เปน  
        ท่ี ๓ บุคคลพึงกลาวคําสัตยไมพึงกลาวคําเหลาะแหละ ขอนั้นเปน 
        ท่ี ๔ ฯ 
        [๓๕๗] ลําดับนั้นแล ทานพระวังคีสะลุกจากอาสนะ หมจีวรเฉวียงบาขางหนึ่ง ประณม 
อัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับอยู แลวไดกราบทูลวาขาแตพระผูมีพระภาค พระธรรม 
เทศนา ยอมแจมแจงแกขาพระองค ขาแตพระสุคต พระธรรมเทศนายอมแจมแจงแกขาพระองค  
พระผูมีพระภาคตรัสวาดูกรวงัคีสะ ธรรมเทศนาจงแจมแจงกะเธอเถิด ฯ 
        ลําดบันั้นแล ทานพระวงัคีสะไดชมเชยดวยคาถาท้ังหลายอันสมควรในที่เฉพาะ 
พระพักตรวา 
        บุคคลพึงกลาววาจาอันไมเปนเคร่ืองทําตนใหเดือดรอน และไมพงึเบียด 
        เบียนผูอ่ืน วาจานั้นเปนสุภาษิตแท บุคคลพึงกลาวแตวาจาอันเปนท่ีรัก  
        อันชนช่ืนชม ไมถือเอาคําอันลามก กลาววาจาอันเปนท่ีรักของผูอ่ืน  
        คําสัตยแลเปนวาจาไมตาย ธรรมนี้เปนของเกา สัตบุรุษท้ังหลายตั้งม่ัน 
        แลวในคําสัตยท่ีเปนอรรถและเปนธรรม วาจาท่ีพระพุทธเจาตรัส เปน  
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        วาจาเกษม เพื่อบรรลุนิพพาน เพื่อกระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดทุกขวาจานั้น 
        แลเปนวาจาสูงสุดกวาวาจาท้ังหลาย ฯ 
        จบสุภาษติสูตรท่ี ๓ 
        สุนทริกสูตรท่ี ๔ 
        [๓๕๘] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้ 
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีฝงแมน้ําสุนทริกา แควนโกศลชนบท กส็มัย 
นั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณคร้ันบูชาไฟ บําเรอการบูชาไฟอยูท่ีฝงแมน้ําสุนทริกา คร้ังนั้นแล  
สุนทริกภารทวาชพราหมณคร้ันบูชาไฟบาํเรอไฟแลวลุกข้ึนจากอาสนะ เหลียวดูทิศท้ังส่ีโดยรอบ 
ดวยคิดวา ใครหนอแล ควรบริโภคเขาปายาสท่ีเหลือนี้ สุนทริกภารทวาชพราหมณไดเห็น 
พระผูมีพระภาคประทับนั่งทรงคลุมพระกายตลอดพระเศียรอยูท่ีโคนไมแหงหนึ่ง จึงถือเอาขาว 
ปายาสที่เหลือดวยมือซาย ถือเตาน้ําดวยมือขางขวา เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคไดทรงเปดพระเศียรออก เพราะเสียงฝเทาของสุนทริกภารทวาช 
พราหมณ คร้ังน้ัน สุนทริกภารทวาชพราหมณคิดวา ทานผูนี้เปนคนโลนๆดังนี้แลว ปรารถนา 
จะกลับจากท่ีนั้น ลําดับนั้น สุนทริกภารทวาชพราหมณดําริวาแมพราหมณบางพวกในโลกน้ีก ็
เปนคนโลน ผิฉะนั้นเราพึงเขาไปถามถึงชาติ ทีนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณไดเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ทานมีชาติอยางไร ฯ 
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสตอบสุนทริกภารทวาชพราหมณดวยพระคาถาวา 
        [๓๕๙] เราไมใชพราหมณ ไมใชราชโอรส ไมใชแพศยหรือใครๆเรากําหนด 
        รูโคตรของปุถุชนแลว ไมมีความกังวล เท่ียวไปดวยปญญาในโลก เรา 
        นุงหม (ไตรจีวร) สังฆาฏิ ไมมีเรือน ปลงผมแลว มีตนดับความ 
        เรารอนแลว ไมคลุกคลีกับดวยมนษุย (มาณพ) ท้ังหลายในโลกนี้  
        เท่ียวไปอยู ทานถามถึงปญหาเกี่ยวดวยโคตรอันไมสมควรกะเรา ดูกร 
        พราหมณผูเจริญ พวกพราหมณยอมถามกับพวกพราหมณดวยกันวา  
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        ทานเปนพราหมณหรือหนอ ถาวาทานกลาววาเราเปนพราหมณแตทาน 
        กลาวกะเราผูมิใชพราหมณ เพราะเหตุนั้น เราขอถามสาวิตรีซ่ึงมีบท ๓  
        มีอักขระ ๒๔ กะทาน ฯ 
พราหมณทูลถามวา 
        พวกฤาษี มนุษย กษัตริย และพราหมณเปนอันมากในโลกน้ี อาศัย 
        อะไร ไดกําหนดยัญแกเทวดาท้ังหลาย ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        เราขอบอกวาผูถึงท่ีสุดทุกข ถึงท่ีสุดเวท จะพึงไดเคร่ืองบูชาในเม่ือ 
        อาหารอยางใดอยางหน่ึง ผูใดเขาไปต้ังไวในกาลแหงยัญ ยัญกรรมของ 
        ผูนั้นพึงสําเร็จ ฯ 
พราหมณทูลวา 
        การบูชาของขาพเจานัน้ พงึสําเร็จเปนแนแท เพราะขาพเจาไดพบบุคคล 
        ผูถึงเวทเชนนั้น อันท่ีจริง คนอ่ืนยอมไดบริโภคเคร่ืองบูชา เพราะไม 
        ไดพบบุคคลผูเชนทาน ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา 
        เพราะเหตุนั้นแหละพราหมณ ทานผูมีความตองการดวยประโยชน จงเขา 
        ไปถามเถิด ทานจะพบผูมีปญญาดีผูสงบ ผูไมมีความโกรธ ไมมีทุกข  
        ไมมีความหวัง ในศาสนานี้แนแท ฯ 
พราหมณทูลวา 
        (ขาแตพระโคดมผูเจริญ) ขาพเจายินดแีลวในยัญ ใครจะบูชายัญ แต 
        ขาพเจายงัไมทราบชัด ขอทานจงพรํ่าสอนขาพเจาเถิด ขอทานจงบอก 
        ซ่ึงท่ีเปนท่ีสําเร็จแหงการบูชาแกขาพเจาเถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา 
        ดูกรพราหมณ ถาอยางนั้นทานจงเง่ียโสตลงเถิด เราจักแสดงธรรมแก 
        ทาน ทานอยาถามถึงชาติ จงถามแตธรรมสําหรับประพฤติเถิด ไฟยอม 
        เกิดแตไมแล แมผูท่ีเกิดในสกุลตํ่าเปนมุนีมีปญญา เปนผูเกียดกัน  
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        อกุศลวิตกดวยหิริ รูเหตุการณไดโดยฉับพลันก็มี พราหมณผูมุงบุญพึง 
        บูชา พึงหล่ังไทยธรรมในทักขิไณยบุคคลผูท่ีฝกตนดวยสัจจะ ผู 
        ประกอบดวยการฝกฝนอินทรีย ผูถึงท่ีสุดแหงเวท ผูอยูจบพรหมจรรย 
        ตามกาล ชนเหลาใดละกามท้ังหลายไดแลว ไมยึดม่ันอะไรๆ เท่ียวไป  
        มีตนสํารวมดีแลว เหมือนกระสวยท่ีไปตรง ฉะนั้น พราหมณผูมุงบุญ 
        พึงบูชา พึงหล่ังไทยธรรมในชนเหลานั้นตามกาล ชนเหลาใด 
        ปราศจากราคะ มีอินทรียตั้งม่ันดแีลว หลุดพนแลวจากการจับของกิเลส 
        เปลงปล่ังอยู เหมือนพระจันทรท่ีพนแลวจากการเบียดเบียนของราหู  
        สวางไสวอยู ฉะนั้น พราหมณพึงหล่ังไทยธรรมในชนเหลานั้นตามกาล  
        ชนเหลาใดไมเกีย่วของ มีสติทุกเม่ือ ละนามรูป ท่ีคนพาลถือวาเปนของ 
        เราไดแลว เท่ียวไปในโลก พราหมณพึงหล่ังไทยธรรมในชนเหลานั้น 
        ตามกาลพระตถาคตละกามท้ังหลายไดแลว ครอบงํากามท้ังหลาย 
        เท่ียวไป รูท่ีสุดแหงชาติและมรณะ ดบัความเรารอนไดแลวเปนผู 
        เยือกเย็นเหมือนหวงน้ํา ยอมควรเคร่ืองบูชา พระตถาคตผูเสมอดวย 
        พระพุทธเจาท้ังหลาย อยูหางไกลจากบุคคลผูไมเสมอท้ังหลาย เปนผูมี 
        ปญญาไมมีท่ีสุด ผูอันตัณหาทิฐไิมฉาบทาแลวในโลกนี้หรือในโลกอ่ืน  
        ยอมควรเคร่ืองบูชา พระตถาคตผูเปนพราหมณ ไมมีมายา ไมมีมานะ  
        ปราศจากความโลภ ไมยึดถือในสัตวและสังขารวาเปนของเรา หาความ 
        หวังมิได บรรเทาความโกรธแลวมีตนดับความเรารอนไดแลว  
        ละมลทิน คือ ความโศกเสียได ยอมควรเคร่ืองบูชา พระตถาคตละ 
        ตัณหาและทิฐิท่ีอยูประจําใจไดแลว ไมมีตัณหาและทิฐิอะไรๆ ไมถือ 
        ม่ันในโลกนี้หรือในโลกอ่ืน ยอมควรเคร่ืองบูชา พระตถาคตมีจิตต้ังม่ัน 
        แลว ขามโอฆะไดแลว และไดรูธรรมดวยทิฐิอยางยิง่ มีอาสวะส้ิน 
        แลว ทรงไวซ่ึงรางกายอันมีในท่ีสุด ยอมควรเคร่ืองบูชา ภวาสวะและ 
        วาจาหยาบคายอันพระตถาคตกําจัดไดแลว ทําใหส้ินสูญ ไมมีอยู 
        พระตถาคตผูถึงเวท พนวิเศษแลวในธรรมท้ังปวง ยอมควรเคร่ืองบูชา   
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        พระตถาคตผูลวงกิเลสเคร่ืองของ ไมมีธรรมเปนเคร่ืองของ ไมเปน 
        สัตวผูมีมานะในเหลาสัตวผูมีมานะ กาํหนดรูทุกขพรอมท้ังไรนาและท่ี 
        ดิน ยอมควรเคร่ืองบูชา พระตถาคตไมอาศัยตัณหา มีปรกติเห็น 
        นพิพาน กาวลวงทิฐิท่ีจะพึงใหผูอ่ืนรู ไมมีอารมณอะไรๆยอมควร 
        เคร่ืองบูชา ธรรมท้ังท่ีเปนภายในและภายนอกพระตถาคตแทงตลอด 
        แลว กําจดัไดแลว ถึงความสาปสูญมิไดมี พระตถาคตนั้นเปนผูสงบ 
        แลว นอมไปในธรรมเปนท่ีส้ินอุปาทาน ยอมควรเคร่ืองบูชา  
        พระตถาคตเห็นท่ีสุดแหงความส้ินไปแหงชาติ บรรเทาสังโยชนอันเปน 
        ทางแหงราคะเสียไดไมมีสวนเหลือ เปนผูบริสุทธ์ิ ไมมีโทษ ปราศจาก 
        มลทิน ไมมีความใคร ยอมควรเคร่ืองบูชา พระตถาคตไมพิจารณาเห็น 
        ตนโดยความเปนตน มีจิตต้ังม่ัน ปฏิบัติตรง ดํารงตนม่ัน ไมหวั่นไหว 
        ไมมีกิเลสดุจหลักตอ ไมมีความสงสัย ยอมควรเคร่ืองบูชาพระตถาคต 
        ไมมีปจจยัแหงโมหะอะไรๆ เห็นดวยญาณในธรรมท้ังปวง ทรงไวซ่ึง 
        สรีระมีในท่ีสุด และไดบรรลุสัมโพธิญาณท่ียอดเยีย่ม อันเกษม ความ 
        บริสุทธ์ิของบุรุษยอมมีดวยเหตุเพียงเทานี้ (พระตถาคตยอมควร 
        เคร่ืองบูชา) ฯ 
พราหมณทูลวา 
        ก็การบูชาของขาพระองค จะเปนการบูชาจริง เพราะวาขาพระองคได 
        บุคคลผูถึงเวทเชนนั้น พระผูมีพระภาคเปนพรหม ผูเห็นเองแท ขอได 
        โปรดทรงรับ ทรงบริโภคเครื่องบูชาของขาพระองคเถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา 
        ดูกรพราหมณ เราไมพงึบริโภคโภชนะท่ีขับกลอมไดมา ขอนี้ไมใช 
        ธรรมเนียมของพระพุทธเจาท้ังหลายผูทรงเห็นอยูโดยชอบ พระพุทธเจา 
        ท้ังหลาย ยอมทรงหามโภชนะท่ีขับกลอมไดมา ดูกรพราหมณ เม่ือ 
        ธรรมมีอยู การแสวงหาเปนความประพฤติของพระพุทธเจาท้ังหลาย ก ็
        ทานจงบํารุงพระขีณาสพผูบริบูรณดวยคุณท้ังปวง ผูแสวงหาคุณอันใหญ  
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        ผูมีความคนองสงบแลว ดวยขาวน้ําอยางอ่ืนเถิด เพราะวาเขตน้ันเปน 
        เขตของบุคคลผูมุงบุญ ฯ 
พราหมณทูลวา 
        ขาแตพระผูมีพระภาค ขอประทานวโรกาส ขาพระองคถึงคําส่ังสอนของ 
        พระองคแลว พึงรูแจมแจงอยางท่ีพระองคตรัสบอก ขอพระองคจงทรง 
        แสดงทักขิไณยบุคคลผูบริโภคทักขิณาของบุคคลผูเชนดวยขาพระองค  
        ท่ีขาพระองคจะพึงแสวงหาบํารุงอยู ในกาลแหงยัญ แกขาพระองคเถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา 
        ทานจงกาํจัดความสยิว้หนา จงประคองอัญชลีนอบนอมผูท่ีปราศจาก 
        ความแขงดี ผูมีจิตไมขุนมัว หลุดพนแลวจากกามท้ังหลาย บรรเทา 
        ความงวงเหงาเสียแลว นํากิเลสออกเสียได ผูฉลาดในชาติและมรณะ  
        ผูนั้นเปนมุนี สมบูรณดวยปญญา ผูมาแลวสูยัญเชนนั้น จงบูชาดวย 
        ขาวและน้ําเถิด ทักขิณายอมสําเร็จไดดวยอาการอยางนี้ ฯ 
พราหมณทูลวา 
        พระองคเปนพระพุทธเจา ผูท่ีบุคคลควรบูชาในโลกทั้งปวงเปนบุญ 
        เขตอยางยอดเยี่ยม ยอมควรเคร่ืองบูชา ทานท่ีบุคคลถวายแลวแด 
        พระองค เปนทานมีผลมาก ฯ 
        [๓๖๐] ลําดับนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองค 
แจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของท่ีคว่าํ เปดของ 
ท่ีปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือตามประทีปไวในท่ีมืดดวยหวังวา ผูมีจักษุจกัเห็นรูปไดฉะนัน้ 
ขาพระองคนี้ขอถึงพระองค กับท้ังพระธรรมและพระภกิษุสงฆวาเปนสรณะ ขาพระองคพึงได 
บรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระองคเถิด สุนทริกภารทวาชพราหมณไดบรรพชาอุปสมบทใน 
สํานักของพระผูมีพระภาค ฯลฯ ก็ทานสุนทริกภารทวาชะไดเปนพระอรหันตรูปหนึง่ ในจํานวน 
พระอรหันตท้ังหลาย ฉะนัน้แล ฯ 
        จบสุนทริกภารทวาชสูตรท่ี ๔  
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        มาฆสูตรท่ี ๕ 
        [๓๖๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกฏู ใกลกรุงราชคฤหคร้ังนั้นแล  
มาฆมาณพเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการ 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งคร้ันแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา  
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ขาพระองคเปนทายก เปนทานบดี ผูรูความประสงคของผูขอควรแก 
การขอ ยอมแสวงหาโภคทรัพยโดยธรรม คร้ันแสวงหาไดแลว ยอมนําโภคทรัพยท่ีตนไดมาโดย 
ธรรมถวายแกปฏิคาหก ๑ องคบาง ๒ องคบาง ๓ องคบาง ๔ องคบาง ๕ องคบาง๖ องค 
บาง ๗ องคบาง ๘ องคบาง ๙ องคบาง ๑๐ องคบาง ๒๐ องคบาง๓๐ องคบาง ๔๐ องคบาง  
๕๐ องคบาง ๑๐๐ องคบาง ยิ่งกวานัน้บาง ขาแตพระโคดมผูเจริญ เม่ือขาพระองคถวายทาน 
อยางนี้ บูชาอยางนี้ จะประสบบุญมากแลหรือ ฯ 
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาณพ เม่ือทานใหอยูอยางนั้น บูชาอยูอยางนั้น ยอม 
ประสบบุญมากแท ดกูรมาณพ ผูใดแล เปนทายก เปนทานบดีรูความประสงคของผูขอ  
ควรแกการขอ ยอมแสวงหาโภคทรัพยโดยธรรม คร้ันแสวงหาไดแลว ยอมนําโภคทรัพยท่ีตน 
ไดมาโดยธรรม ถวายแกปฏิคาหก ๑ องคบาง ฯลฯ ๑๐๐ องคบาง ยิ่งกวานั้นบาง ผูนั้นยอม 
ประสบบุญมาก ฯ 
        คร้ังนั้นแล มาฆมาณพไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
        [๓๖๒] ขาพระองคขอถามพระโคดมผูทรงรูถอยคํา ผูทรงผากาสายะไมยดึถือ 
        อะไรเท่ียวไป ผูใดเปนคฤหัสถ ควรแกการขอ เปนทานบดี มีความ 
        ตองการบุญ มุงบุญ ใหขาวน้ํา บูชาแกชนเหลาอ่ืนในโลกนี้ การบูชา 
        ของผูบูชาอยูอยางนี้ จะพึงบริสุทธ์ิไดอยางไร ฯ 
        พ. (ดูกรมาฆมาณพ) ผูใดเปนคฤหัสถ ควรแกการขอ เปนทานบดี มีความ 
        ตองการบุญ มุงบุญ ใหขาวน้ําบูชาแกชนเหลาอ่ืนในโลกนี้ ผูเชนนัน้  
        พึงใหทักขิไณยบุคคลยนิดีได ฯ  
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        ม. ผูใดเปนคฤหัสถ ควรแกการขอ เปนทานบดี มีความตองการบุญ มุง 
        บุญ ใหขาวน้ําบูชาแกชนเหลาอ่ืนในโลกน้ี ขาแตพระผูมีพระภาค ขอ 
        พระองคทรงบอกทักขิไณยบุคคลแกขาพระองคเถิด ฯ 
        พ. ชนเหลาใดแลไมเกีย่วของ หาเคร่ืองกังวลมิได สําเร็จกิจแลว มีจติ 
        คุมครองแลว เท่ียวไปในโลก พราหมณผูมุงบุญพึงหล่ังไทยธรรม  
        บูชาในชนเหลานั้นตามกาล ชนเหลาใดตัดกิเลสเคร่ืองผูกพันคือสัง 
        โยชนไดท้ังหมด ฝกตนแลว เปนผูพนเด็ดขาด ไมมีทุกข ไมมี 
        ความหวงั พราหมณผูมุงบุญพึงหล่ังไทยธรรม บูชาในชนเหลานัน้ 
        ตามกาล ชนเหลาใดพนเด็ดขาดจากสังโยชนท้ังหมด ฝกตนแลว เปน 
        ผูหลุดพนแลว ไมมีทุกข ไมมีความหวัง พราหมณพงึหล่ังไทยธรรม 
        บูชาในชนเหลานั้นตามกาล ชนเหลาใดละราคะ โทสะและโมหะได 
        แลว มีอาสวะส้ินแลว อยูจบพรหมจรรยพราหมณพงึหล่ังไทยธรรม 
        บูชาในชนเหลานั้นตามกาล ชนเหลาใดไมมีมายา ไมมีความถือตัว มี 
        อาสวะส้ินแลว อยูจบพรหมจรรย พราหมณพึงหล่ังไทยธรรมในชน 
        เหลานั้นตามกาล ชนเหลาใดปราศจากความโลภ ไมยึดถืออะไรๆ วา 
        เปนของเรา ไมมีความหวัง มีอาสวะส้ินแลว อยูจบพรหมจรรย  
        พราหมณพึงหล่ังไทยธรรมบูชาในชนเหลานั้นตามกาลชนเหลาใดแล  
        ไมนอมไปในตัณหาท้ังหลาย ขามโอฆะไดแลวไมยดึถืออะไรๆ วา 
        เปนของเรา เท่ียวไปอยู พราหมณพึงหล่ังไทยธรรมบูชาในชนเหลานั้น 
        ตามกาล ชนเหลาใดไมมีตัณหาเพื่อเกดิในภพใหม ในโลกไหนๆ คือ  
        ในโลกน้ีหรือในโลกอ่ืน พราหมณพงึหล่ังไทยธรรมบูชาในชนเหลานั้น 
        ตามกาล ชนเหลาใดละกามท้ังหลายไดแลว ไมยึดถืออะไรเท่ียวไป  
        มีตนสํารวมดีแลว เหมือนกระสวยท่ีตรงไปฉะน้ัน พราหมณพึงหล่ัง 
        ไทยธรรมบูชาในชนเหลานั้นตามกาลชนเหลาใดปราศจากความกาํหนัด  
        มีอินทรียตั้งม่ันดีแลวพนจากการจับแหงกิเลส เปลงปล่ังอยู เหมือน 
        พระจันทรพนแลวจากราหูจับ สวางไสวอยูฉะนั้น พราหมณพึงหล่ัง 
        ไทยธรรมบูชาในชนเหลานั้นตามกาล ชนเหลาใดมีกิเลสสงบแลว   
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        ปราศจากความกําหนัด เปนผูไมโกรธไมมีคติ เพราะละขันธอันเปน 
        ไปในโลกนี้ไดเด็ดขาดพราหมณพึงหล่ังไทยธรรมบูชาในชนเหลานั้น 
        ตามกาล ชนเหลาใดละชาติและมรณะไมมีสวนเหลือ ลวงพนความ 
        สงสัยไดท้ังปวง พราหมณพึงหล่ังไทยธรรมบูชาในชนเหลานั้นตามกาล  
        ชนเหลาใดมีตนเปนท่ีพึง่ ไมมีเคร่ืองกงัวลหลุดพนแลวในธรรมท้ังปวง  
        เท่ียวไปอยูในโลก พราหมณพึงหล่ังไทยธรรมบูชาในชนเหลานัน้ตาม 
        กาล ชนเหลาใดแล ยอมรูในขันธและอายตนะเปนตนตามความเปน 
        จริงวาชาตินี้มีในท่ีสุด ภพใหมไมมี ดงันี้ พราหมณพึงหล่ังไทยธรรม 
        บูชาในชนเหลานั้นตามกาล ชนเหลาใดเปนผูถึงเวท ยินดใีนฌาน มี 
        สติ บรรลุธรรมเคร่ืองตรัสรูดี เปนท่ีพึ่งของเทวดาและมนุษยเปนอัน 
        มาก พราหมณผูมุงบุญพึงหล่ังไทยธรรมบูชาในชนเหลานั้นตามกาล ฯ 
        ม. คําถามของขาพระองคไมเปลาประโยชนแนนอน ขาแตพระผูมีพระภาค  
        พระองคตรัสบอกทักขิไณยบุคคลแกขาพระองคแลว ก็พระองคยอมทรง 
        ทราบไญยธรรมนี้ ในโลกนี้โดยถองแท จริงอยางนัน้ ธรรมนี้พระองคทรง 
        ทราบแจมแจงแลว ผูใดเปนคฤหัสถ เปนผูควรแกการขอ เปนทานบดี  
        มีความตองการบุญ มุงบุญ ใหขาวน้ําบูชาแกชนเหลาอ่ืนในโลกนี้ ขา 
        แตพระผูมีพระภาค ขอพระองคตรัสบอกถึงความพรอมแหงยัญแกขา 
        พระองค ฯ 
        พ. ดูกรมาฆะ เม่ือทานจะบูชาก็จงบูชาเถิด และจงทําจิตใหผองใสในกาล 
        ท้ังปวง เพราะยัญยอมเปนอารมณของบุคคลผูบูชายัญบุคคลต้ังม่ัน 
        ในยัญนีแ้ลว ยอมละโทสะเสียได อนึ่ง บุคคลผูนั้น ปราศจากความ 
        กําหนดัแลว พึงกําจดัโทสะ เจริญเมตตาจิตอันประมาณมิได ไมประมาท 
        แลวเนืองๆ ท้ังกลางคืนกลางวัน ยอมแผอัปปมัญญาภาวนาไปท่ัวทิศ ฯ 
        ม. ใครยอมบริสุทธ์ิ ใครยอมหลุดพน และใครยังติดอยู บุคคลจะไป 
        พรหมโลกไดดวยอะไร ขาแตพระองคผูเปนมุนีขาพระองคทูลถามแลว 
        ขอพระองคโปรดตรัสบอกแกขาพระองคผูไมรู กพ็ระผูมีพระภาคผูเปน  
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        พรหม ขาพระองคขออางเปนพยานในวันนี้ เพราะพระองคเปนผูเสมอ 
        ดวยพรหมของขาพระองคจริงๆ (ขาแตพระองคผูมีความรุงเรือง)บุคคล 
        จะเขาถึงพรหมโลกไดอยางไร ฯ 
        พ. (ดูกรมาฆะ) ผูใดยอมบูชายัญครบท้ัง ๓ อยาง ผูเชนนั้นพึงใหทักขิไณย 
        บุคคลท้ังหลายยนิดีได เรายอมกลาวผูนั้นวาเปนผูควรแกการขอ คร้ัน 
        บูชาโดยชอบอยางนั้นแลว ยอมเขาถึงพรหมโลก ฯ 
        [๓๖๓] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว มาฆมาณพไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษติของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯขอพระองคทรงจําขาพระองควา 
เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
        จบมาฆสูตรท่ี ๕ 
        สภิยสูตรท่ี ๖ 
        [๓๖๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั กลันทกนิวาปสถาน  
ใกลพระนครราชคฤห ก็สมัยนั้นแล เทวดาผูเปนสาโลหิตเกาของสภิยปริพาชก ไดแสดง 
ปญญาข้ึนวา ดูกรสภิยะ สมณะหรือพราหมณผูใด ทานถามปญหาเหลานี้แลวยอมพยากรณได  
ทานพึงประพฤติพรหมจรรยในสํานกัของสมณะหรือพราหมณผูนัน้เถิด ลําดับนั้นแล สภิยปริพาชก 
เรียนปญหาในสํานักของเทวดานั้นแล เขาไปหาสมณพราหมณท้ังหลายผูเปนเจาหมูเจาคณะ เปน 
คณาจารย มีช่ือเสียง มีเกยีรติยศ เปนเจาลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาดี คือปูรณกัสสป  
มักขลิโคสาล อชิตเกสกัมพล ปกุทธกัจจายนะ สญชัยเวฬัฏฐบุตร นิครนถนาฏบุตร แลวจึง 
ถามปญหาเหลานั้น สมณพราหมณเหลานัน้อันสภิยปริพาชกถามปญหาแลว แกไมได เม่ือแก 
ไมได ยอมแสดงความโกรธความขัดเคือง และความไมพอใจใหปรากฎ ท้ังยังกลับถาม 
สภิยปริพาชกอีก คร้ังนั้นแล สภิยปริพาชกมีความดําริวา ทานสมณพราหมณท้ังหลายผูเปน  
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เจาหมูเจาคณะ เปนคณาจารย มีช่ือเสียง มีเกยีรติยศ เปนเจาลัทธิ ชนสวนมากยกยอง 
วาดี คือ ปูรณกัสสป ฯลฯ นิครนถนาฏบุตร ถูกเราถามปญหาแลว แกไมได เม่ือแกไมได  
ยอมแสดงความโกรธ ความขัดเคือง และความไมพอใจใหปรากฎ ท้ังยงักลับถามเราในปญหา 
เหลานี้อีก ถากระไร เราพึงละเพศกลับมาบริโภคกามอีกเถิด คร้ังนั้นแล สภิยปริพาชกมีความ 
ดําริวา พระสมณโคดมน้ีแลเปนเจาหมูเจาคณะ เปนคณาจารย มีช่ือเสียง มีเกียรตยิศ  
เปนเจาลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาดี ถากระไรเราพึงเขาไปเฝาพระสมณโคดมแลวทูลถามปญหา 
เหลานี้เถิด ลําดับนั้นแล สภยิปริพาชกมีความดําริวา ทานสมณพราหมณท้ังหลายเปนผูเกาแก  
เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ เปนผูเฒา รูราตรีนาน บวชมานาน เปนเจาหมู 
เจาคณะ เปนคณาจารย มีช่ือเสียง มีเกียรตยิศเปนเจาลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาดี คือ  
ปูรณกัสสป ฯลฯ นิครนถนาฏบุตรทานสมณพราหมณแมเหลานั้นถูกเราถามปญหาแลวแกไมได  
เม่ือแกไมได ยอมแสดงความโกรธ ความขัดเคือง และความไมพอใจใหปรากฎ ท้ังยังกลับถาม 
เราในปญหาเหลานี้อีก สวนพระสมณโคดมถูกเราทูลถามแลวจักทรงพยากรณปญหาเหลานี้ได 
อยางไร เพราะพระสมณโคดมยังเปนหนุมโดยพระชาติ ท้ังยังเปนผูใหมโดยบรรพชา ลําดับนั้น  
สภิยปริพาชกมีความดําริวา พระสมณโคดมเราไมควรดหูม่ินดแูคลนวา ยังเปนหนุม ถึงหากวา 
พระสมณโคดมจะยังเปนหนุมแตทานกเ็ปนผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก ถากระไรเราพึงเขาไป 
เฝาพระสมณโคดมแลวทูลถามปญหาเหลานี้เถิด ลําดับนัน้ สภิยปริพาชกไดหลีกจาริกไปทาง 
พระนครราชคฤห เม่ือเท่ียวจาริกไปโดยลําดับ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังพระวหิารเวฬวุัน 
กลันทกนวิาปสถาน ใกลพระนครราชคฤห คร้ันแลวปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการ 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งคร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
ดวยคาถาวา 
        [๓๖๕] ขาพระองคผูมีความสงสัย มีความเคลือบแคลง มาหวังจะทูลถามปญหา 
        พระองคอันขาพระองคทูลถามปญหาแลว ขอจงตรัสพยากรณแกขา 
        พระองคตามลําดับปญหา ใหสมควรแกธรรมเถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา 
        ดูกรสภิยะ ทานมาแตไกล หวังจะถามปญหา เราอันทานถามปญหาแลว  
        จะกระทําท่ีสุดแหงปญหาเหลานัน้ จะพยากรณแกทานตามลําดับปญหา   
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        ใหสมควรแกธรรม ดูกรสภิยะทานปรารถนาปญหาขอใดขอหนึ่งในใจ  
        ก็เชิญถามเราเถิดเราจะกระทําท่ีสุดเฉพาะปญหานัน้ๆ แกทาน ฯ 
        [๓๖๖] ลําดับนั้น สภยิปริพาชกดําริวา นาอัศจรรยจริงหนอ ไมเคยมีมาเลยหนอ 
เราไมไดแมเพียงใหโอกาสในสมณพราหมณเหลาอ่ืนเลย พระสมณโคดมไดทรงใหโอกาสนี้แกเรา 
แลว สภยิปริพาชกมีใจช่ืนชม เบิกบาน เฟองฟูเกิดปติโสมนัส ไดกราบทูลถามปญหากะ 
พระผูมีพระภาควา 
        บัณฑิตกลาวบุคคลผูบรรลุอะไรวาเปนภิกษุ กลาวบุคคลวาผูสงบเสงี่ยม 
        ดวยอาการอยางไร กลาวบุคคลวาผูฝกตนแลวอยางไรและอยางไรบัณฑิต 
        จึงกลาวบุคคลวา ผูรู ขาแตพระผูมีพระภาค พระองคอันขาพระองค 
        ทูลถามแลว ขอจงตรัสพยากรณแกขาพระองคเถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรสภยิะ 
        ผูใดถึงความดับกเิลสดวยมรรคท่ีตนอบรมแลว ขามความสงสัยเสียได  
        ละความไมเปนและความเปนไดเด็ดขาด อยูจบพรหมจรรย มีภพใหม 
        ส้ินแลว ผูนั้นบัณฑิตกลาววาเปนภิกษุผูใดวางเฉยในอารมณมีรูป 
        เปนตนท้ังหมด มีสติ ไมเบียดเบียนสัตวในโลกท้ังปวง ขามโอฆะ 
        ไดแลว เปนผูสงบ ไมขุนมัว ไมมีกิเลสเคร่ืองฟูข้ึน ผูนั้นบัณฑิต 
        กลาววาผูสงบเสงี่ยม ผูใดอบรมอินทรียแลว แทงตลอดโลกนี้และ 
        โลกอ่ืน ท้ังภายในท้ังภายนอกในโลกทั้งปวง รอเวลาส้ินชีวิตอยู 
        อบรมตนแลว ผูนั้นบัณฑิตกลาววาผูฝกตนแลว ผูพิจารณาสงสาร 
        ท้ังสองอยาง คือ จุติและอุปบัติ ตลอดกัปท้ังส้ินแลว ปราศจากธุลี  
        ไมมีกิเลสเคร่ืองยียวน ผูหมดจด ถึงความส้ินไปแหงชาติ ผูนั้นบัณฑิต 
        กลาววาผูรู ฯ 
        [๓๖๗] ลําดับนั้น สภยิปริพาชก ช่ืนชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคแลว มีใจ 
ช่ืนชม เบิกบาน เฟองฟู เกิดปติโสมนัส ไดทูลถามปญหาขอตอไปกะพระผูมีพระภาควา 
        บัณฑิตกลาวบุคคลผูบรรลุอะไรวาเปนพราหมณ กลาวบุคคลวาเปนสมณะ  
        ดวยอาการอยางไร กลาวบุคคลผูลางบาปอยางไรและอยางไรบณัฑิต  
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        จึงกลาวบุคคลวา เปนนาค (ผูประเสริฐ)ขาแตพระผูมีพระภาค พระองค 
        อันขาพระองคทูลถามแลวขอจงตรัสพยากรณแกขาพระองคเถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา 
        ผูใดลอยบาปท้ังหมดแลว เปนผูปราศจากมลทิน มีจิตต้ังม่ันดดีาํรง 
        ตนม่ัน กาวลวงสงสารไดแลว เปนผูสําเร็จกิจ (เปนผูบริบูรณดวยคุณมี 
        ศีลเปนตน) ผูนั้นอันตัณหาและทิฐิไมอาศัยแลว เปนผูคงท่ี บัณฑติ 
        กลาววาเปนพราหมณ ผูใดมีกิเลสสงบแลว ละบุญและบาปไดแลว  
        ปราศจากกิเลสธุลีรูโลกนี้และโลกหนาแลว ลวงชาติและมรณะได  
        ผูคงท่ี เห็นปานนั้น บัณฑิตกลาววาเปนสมณะ ผูใดลางบาป  
        ไดหมดในโลกท้ังปวง คือ อายตนะภายในและภายนอกแลว ยอม 
        ไมมาสูกัปในเทวดาและมนุษยผูสมควร ผูนั้นบัณฑติกลาววาผูลางบาป  
        ผูใดไมกระทําบาปอะไรๆ ในโลก สลัดออกซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองประกอบ 
        และเคร่ืองผูกไดหมด ไมของอยูในธรรมเปนเคร่ืองของมีขันธเปนตน 
        ท้ังปวง หลุดพนเดด็ขาดผูคงท่ี เห็นปานนั้น บัณฑิตกลาววา 
        เปนนาค ฯ 
        [๓๖๘] ลําดับนั้น สภยิปริพาชก ฯลฯ ไดทูลถามปญหาขอตอไปกะพระผูมี 
พระภาควา 
        ทานผูรูท้ังหลายกลาวใครวาผูชนะเขต กลาวบุคคลวาเปนผูฉลาดดวย 
        อาการอยางไร อยางไรจงึกลาวบุคคลวาเปนบัณฑติและกลาวบุคคล 
        ช่ือวาเปนมุนีดวยอาการอยางไร ขาแตพระผูมีพระภาค พระองคอัน 
        ขาพระองคทูลถามแลวขอจงตรัสพยากรณแกขาพระองคเถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรสภยิะ 
        ผูใดพิจารณา (อายตนะหรือกรรม) เขตท้ังส้ิน คือ เขตท่ีเปนของทิพย  
        เขตของมนุษยและเขตของพรหมแลว เปนผูหลุดพนจากเคร่ืองผูก 
        อันเปนรากเงาแหงเขตท้ังหมด ผูคงท่ีเห็นปานนั้น ผูนั้นทานผูรู 
        ท้ังหลายกลาววาเปนผูชนะเขต ผูใดพิจารณากะเปาะฟอง (กรรม) ท้ังส้ิน   
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        คือ กะเปาะฟองท่ีเปนของทิพย กะเปาะฟองของมนุษย และกะเปาะ 
        ฟองของพรหมแลว เปนผูหลุดพนจากเคร่ืองผูกอันเปนรากเงาแหง 
        กะเปาะฟองท้ังหมด ผูคงท่ี เห็นปานนัน้ ผูนั้นทานผูรูท้ังหลายกลาววา 
        เปนผูฉลาด ผูใดพิจารณาอายตนะท้ังสองคือ อายตนะภายในและ 
        ภายนอกแลว เปนผูมีปญญาอันบริสุทธ์ิ กาวลวงธรรมดําและธรรมขาว 
        ไดแลว ผูคงท่ี เห็นปานนั้น ผูนั้นทานผูรูท้ังหลายกลาววาเปนบัณฑิต 
        ผูใดรูธรรมของอสัตบุรุษและของสัตบุรุษในโลกท้ังปวง คือ ในภายใน 
        และภายนอก แลวดํารงอยู ผูนั้นอันเทวดาและมนษุยบูชา ลวงธรรม 
        เปนเคร่ืองของและขาย คือ ตัณหาและทิฐิแลว ทานผูรูท้ังหลาย 
        กลาววาเปนมุนี ฯ 
        [๓๖๙] ลําดับนั้น สภยิปริพาชก ฯลฯ ไดทูลถามปญหาขอตอไปกะพระผูมีพระภาควา 
        บัณฑิตกลาวบุคคลผูบรรลุอะไร วาผูถึงเวท กลาวบุคคลวาผูรูตาม 
        ดวยอาการอยางไร กลาวบุคคลผูมีความเพียร ดวยอาการอยางไร 
        และบุคคลบัณฑิตกลาววา เปนผูช่ือวาอาชาไนยดวยอาการอยางไร 
        ขาแตพระผูมีพระภาค พระองคอันขาพระองคทูลถามแลว ขอจงตรัส 
        พยากรณแกขาพระองคเถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรสภยิะ 
        ผูใดพิจารณาเวทท้ังส้ิน อันเปนของมีอยูแหงสมณะและพราหมณท้ังหลาย 
        ปราศจากความกําหนัดในเวทนาท้ังปวงผูนั้นลวงเวทท้ังหมดแลว 
        บัณฑิตกลาววาผูถึงเวท ผูใดใครครวญธรรมอันเปนเคร่ืองทําใหเนิ่นชา  
        และนามรูปอันเปนรากเงาแหงโรค ท้ังภายในท้ังภายนอกแลว เปนผู 
        หลุดพนจากเคร่ืองผูกอันเปนรากเหงาแหงโรคท้ังปวง ผูคงท่ี เห็นปานนั้น  
        ผูนั้นบัณฑิตกลาววาผูรูตาม ผูใดงดเวนจากบาปท้ังหมดลวงความทุกข 
        ในนรกไดแลว ดํารงอยู ผูนั้นบัณฑิตกลาววาผูมีความเพียร ผูนั้นมี 
        ความแกลวกลา มีความเพียร ผูคงท่ีเห็นปานนั้น บัณฑิตกลาววาเปน 
        นักปราชญ ผูใดตัดเคร่ืองผูกอันเปนรากเหงาแหงธรรมเปนเคร่ืองของ  
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        ท้ังภายในท้ังภายนอกไดแลว หลุดพนแลวจากเคร่ืองผูกอันเปนรากเงา 
        แหงธรรมเปนเคร่ืองของท้ังปวง ผูคงท่ี เห็นปานนัน้ ผูนั้นบัณฑติ 
        กลาววาเปนผูช่ือวาอาชาไนย 
        [๓๗๐] ลําดับนั้น สภยิปริพาชก ฯลฯ ไดทูลถามปญหาขอตอไปกะพระผูมี 
พระภาควา 
        บัณฑิตกลาวบุคคลผูบรรลุอะไร วาผูทรงพระสูตร กลาวบุคคลวาเปน 
        อริยะดวยอาการอยางไร กลาวบุคคลวาผูมีจรณะดวยอาการอยางไร และ 
        บุคคลบัณฑิตกลาววาเปนผูช่ือวาปริพาชกดวยอาการอยางไร ขาแต 
        พระผูมีพระภาค พระองคอันขาพระองคทูลถามแลว ขอจงตรัส 
        พยากรณแกขาพระองคเถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรสภยิะ 
        บัณฑิตกลาวบุคคลผูฟงแลว รูยิ่งธรรมท้ังมวล ครอบงําธรรมท่ีมีโทษ 
        และไมมีโทษอะไรๆ อันมีอยูในโลกเสียได ไมมีความสงสัย หลุด 
        พนแลว ไมมีทุกขในธรรมมีขันธและอายตนะเปนตนท้ังปวง วาผูทรง 
        พระสูตร บุคคลนั้นรูแลวตัดอาลัย (และ) อาสวะไดแลว ยอมไม 
        เขาถึงการนอนในครรภ บรรเทาสัญญา ๓ อยาง และเปอกตม คือ  
        กามคุณแลวยอมไมมาสูกัป บัณฑิตกลาววาเปนอริยะ ผูใดในศาสนาน้ี 
        เปนผูบรรลุธรรมท่ีควรบรรลุเพราะจรณะ เปนผูฉลาด รูธรรมไดในกาล 
        ทุกเม่ือ ไมของอยูในธรรมมีขันธเปนตนท้ังปวง มีจติหลุดพนแลว  
        ไมมีปฏิฆะ ผูนั้นบัณฑติกลาววาผูมีจรณะ ผูใดขับไลกรรมอันมีทุกข 
        เปนผล ซ่ึงมีอยู ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต และเปนปจจบัุนไดแลว  
        มีปรกติกาํหนดดวยปญญาเท่ียวไป กระทํามายากับท้ังมานะ ความโลภ 
        ความโกรธ และนามรูปใหมีท่ีสุดไดแลว ผูนั้นบัณฑิตกลาววาปริพาชก 
        ผูบรรลุธรรมท่ีควรบรรลุ ฯ 
        [๓๗๑] ลําดับนั้น สภยิปริพาชก ช่ืนชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคแลว  
มีใจชื่นชม เฟองฟู เบิกบาน เกิดปติโสมนัส ลุกจากอาสนะ กระทําผาอุตราสงคเฉวียงบา  
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ขางหนึ่งแลวประนมอัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับอยู ไดชมเชยพระผูมีพระภาคดวยคาถา 
อันสมควรในท่ีเฉพาะพระพกัตรวา 
        ขาแตพระผูมีพระภาคผูมีพระปญญาเสมอดวยแผนดินพระองคทรง 
        กําจัดทิฐิ ๓ และทิฐิ ๖๐ ท่ีอาศัยคัมภีรอันเปนวาทะเปนประธานของ 
        สมณะผูมีลัทธิอ่ืน ท่ีอาศัยอักขระคือความหมายรูกัน (วาหญิงวาชาย)  
        และสัญญาอันวิปริต(ซ่ึงเปนท่ียึดถือ) ทรงกาวลวงความมืด คือ  
        โอฆะไดแลวพระองคเปนผูถึงท่ีสุด ถึงฝงแหงทุกข เปนพระอรหนัต 
        (ผูตรัสรูเองโดยชอบ) ทรงสําคัญพระองควาผูมีอาสวะส้ินแลวมีความ 
        รุงเรือง มีความรู มีพระปญญามาก ทรงชวยขาพระองคผูกระทําท่ีสุด 
        ทุกขใหขามไดแลว เพราะพระองคไดทรงทราบขอท่ีขาพระองค 
        สงสัยแลว ทรงชวยใหขาพระองคขามพนความสงสัย ขาแตพระองค 
        ผูเปนมุนี ผูทรงบรรลุธรรมท่ีควรบรรลุในทางแหงมุนี ผูไมมีกิเลสดุจ 
        หลักตอผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค 
        พระองคเปนผูสงบดีแลว พระองคผูมีพระจักษุ ทรงพยากรณความ 
        สงสัยของขาพระองคท่ีไดมีแลวในกาลกอนแกขาพระองคพระองคเปน 
        มุนีผูตรัสรูเองแนแท พระองคไมมีนิวรณ อนึ่งอุปายาสท้ังหมด  
        พระองคทรงกําจัดเสียแลว ถอนข้ึนไดแลวพระองคเปนผูเยือกเย็น  
        เปนผูถึงการฝกตน มีพระปญญาเคร่ืองจําทรง มีความบากบ่ันเปน 
        นิตยในสัจจะ เทวดาท้ังปวงท้ังสองพวก (คือ อากาสัฏฐเทวดา  
        และภุมมัฏฐเทวดา)ท่ีอาศัยอยูในนารทบรรพต ยอมช่ืนชมตอพระองค 
        ผูประเสริฐยิ่งผูมีความเพียรใหญ ผูแสดงธรรมเทศนา ขาแตพระองค 
        ผูเปนบุรุษอาชาไนย ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองคขาแตพระองค 
        ผูเปนบุรุษอันสูงสุด ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค บุคคลผูเปรียบ 
        เสมอพระองค ไมมีในโลกพรอมท้ังเทวโลก พระองคเปนพระพทุธเจา  
        เปนพระศาสดาเปนมุนผูีครอบงํามาร พระองคทรงตัดอนุสัย ขาม 
        โอฆะไดเองแลว ทรงชวยใหหมูสัตวนี้ขามไดดวย พระองคทรงกาว  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-อิตอวุตตก-สุตตนิบาต - หนาท่ี 328 
        อุปธิ ทําลายอาสวะไดแลว พระองคเปนดังสีหะไมมีอุปาทาน ทรงละ 
        ความกลัวและความขลาดไดแลวไมทรงติดอยูในบุญและบาปท้ังสอง 
        อยาง เปรียบเหมือนดอกบัวขาบท่ีงามไมติดอยูในน้ําฉะนั้น ขาแต 
        พระองคผูมีความเพียร ขอเชิญพระองคโปรดเหยยีบพระบาทออกมาเถิด 
        สภิยะจะขอถวายบังคมพระบาทของพระศาสดา ฯ 
        [๓๗๒] ลําดับนั้นแล สภิยปริพาชก หมอบลงแทบพระบาทของพระผูมีพระภาค 
ดวยเศียรเกลาแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองค 
แจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั พระองคทรงประกาศธรรม 
โดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือตาม 
ประทีปในท่ีมืดดวยหวังวาผูมีจักษุจกัเห็นรูปไดฉะนัน้ ขาพระองคนี้ขอถึงซ่ึงพระผูมีพระภาค 
กับท้ังพระธรรมและพระภกิษุสงฆ วาเปนสรณะ ขาแตพระองคผูเจริญ ขอใหขาพระองค 
พึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเถิด ฯ 
        พ. ดูกรสภิยะ ผูใดเคยเปนอัญญเดียรถียมากอน หวงับรรพชาหวังอุปสมบทใน 
ธรรมวินัยนี้ ผูนั้นจะตองอยูปริวาส ๔ เดือน เม่ือลวง ๔ เดือนไปแลวภกิษุท้ังหลายพอใจ  
จึงยังผูนั้นผูอยูปริวาสแลว ใหบรรพชาอุปสมบทเพ่ือความเปนภกิษุ กแ็ตวาเรารูความตางแหง 
บุคคลในขอนี้ ฯ 
        ส. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาผูท่ีเคยเปนอัญญเดียรถียมากอน หวังบรรพชา หวัง 
อุปสมบทในธรรมวินัยนี้ จะตองอยูปริวาส ๔ เดือน เม่ือลวง ๔ เดือนภิกษุท้ังหลายพอใจ  
จึงยังผูนั้นผูอยูปริวาสแลวใหบรรพชาอุปสมบทเพ่ือความเปนภกิษุไซร ขาพระองคจักอยูปริวาส  
๔ ป เม่ือลวง ๔ ปแลว ภิกษท้ัุงหลายพอใจขอจงยังขาพระองคผูอยูปริวาสแลวใหบรรพชา 
อุปสมบท เพื่อความเปนภิกษเุถิด ฯ 
        สภิยปริพาชก ไดบรรพชา อุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคแลวคร้ันทานสภิยะ 
อุปสมบทแลวไมนาน หลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ไมประมาทมีความเพยีร มีใจเด็ดเดี่ยว  
ไมนานนกั กก็ระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายผูออกบวชเปน 
บรรพชิตโดยชอบตองการนั้นดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติส้ินแลว 
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําสําเร็จแลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมีอีกกท็าน 
สภิยะไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหนัตท้ังหลายฉะน้ีแล ฯ 
        จบสภิยสูตรท่ี ๖  
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        เสลสูตรท่ี ๗ 
        [๓๗๓] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้ 
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในชนบทช่ืออังคุตตราปะพรอมดวยภิกษสุงฆ 
หมูใหญประมาณ ๑๒๕๐ รูป เสด็จถึงนิคมของชาวอังคุตตราปะช่ืออาปณะ ฯ 
        เกณยิชฏิลไดสดับขาวมาวา พระสมณโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกลุ  
เสด็จจาริกไปในชนบทช่ืออังคุตตราปะ พรอมดวยภิกษสุงฆหมูใหญประมาณ ๑๒๕๐ รูป เสด็จถึง 
นิคมช่ืออาปณะตามลําดับ กก็ิตติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้นแล ขจรไปแลวอยางนี้วา  
แมเพราะเหตุนี้ๆพระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ... ทรงเบิกบานแลว เปนผู 
จําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย 
พระปญญาอันยิ่งเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนษุยใหรูตาม  
พระองคทรงแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลางงามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรย 
พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยญัชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง ก็การไดเหน็พระอรหนัตเห็นปานนั้น  
ยอมเปนความดีแล ฯ 
        คร้ังนั้นแล เกณิยชฎิลเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับไดสนทนาปราศรัยกับพระ 
ผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหเกณยิชฎิลเห็นแจง ใหสมาทานอาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา ฯ 
        ลําดับนั้น เกณยิชฎิล อันพระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน อาจหาญ  
ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควาขอพระโคดมผูเจริญ พรอมดวย 
ภิกษุสงฆทรงรับภัตของขาพระองคเพื่อเสวยในวนัพรุงนี้ พระเจาขา ฯ 
        [๓๗๔] เม่ือเกณยิชฎิลกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเกณิยชฎิลวา  
ดูกรเกณิยะ ภกิษุสงฆมีมากถึง ๑๒๕๐ รูป อนึ่ง ทานก็เล่ือมใสในพวกพราหมณยิ่งนกั ฯ 
        แมคร้ังท่ี ๒ เกณิยชฎิลกไ็ดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภกิษ ุ
สงฆมีมากถึง ๑๒๕๐ รูป ท้ังขาพระองคเปนผูเล่ือมใสในพวกพราหมณก็จริง ถึงอยางนั้นก็ขอ  
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พระโคดมผูเจริญพรอมดวยภิกษุสงฆ ทรงรับภัตของขาพระองคเพื่อเสวยในวนัพรุงนี้ ... แมคร้ังท่ี ๓  
เกณยิชฎิล ... พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตดวยดุษณภีาพ 
        ลําดับนั้นแล เกณยิชฎิลทราบวาพระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตแลว ลุกจากอาสนะ 
เขาไปสูอาศรมของตนแลว เรียกมิตร (กรรมกร) อํามาตยและญาติสาโลหิตท้ังหลายมา 
กลาววา มิตรอํามาตย และญาติสาโลหิตผูเจริญท้ังหลายจงฟงขาพเจา ขาพเจานิมนตพระ 
สมณโคดมพรอมดวยภิกษุสงฆ เพื่อเสวยภตัในวนัพรุงนี้ ขอทานทั้งหลายชวยขาพเจาขวนขวาย 
ดวยกาย พวกมิตร อํามาตยและญาติสาโลหิตท้ังหลายของเกณยิชฎิลรับคําแลว บางพวก 
ขุดเตา บางพวกฝาฝน บางพวกลางภาชนะ บางพวกชวยต้ังหมอน้ํา บางพวกปูอาสนะ  
สวนเกณิยชฎิลตกแตงปะรําเอง ฯ 
        [๓๗๕] ก็สมัยนั้นแล เสลพราหมณอาศัยอยูในอาปณนิคม เปนผูรูจบไตรเพท 
พรอมท้ังคัมภรีนิฆัณฑุและคัมภีรเกตุภะ พรอมท้ังประเภทอักษร มีคัมภีรอิติหาสเปนท่ี ๕ เปนผู 
เขาใจตัวบท เขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ  
ท้ังบอกมนตแกมาณพ ๓๐๐ คนดวย ก็สมัยนั้นเกณิยชฎิลเปนผูเล่ือมใสในเสลพราหมณ 
ยิ่งนัก ฯ 
        คร้ังนั้นแล เสลพราหมณแวดลอมดวยมาณพ ๓๐๐ คน เดินเท่ียวพกัผอนอยู ไดเขา 
ไปสูอาศรมของเกณยิชฎิล ไดเหน็คนบางพวกขุดเตา ฯลฯบางพวกปูอาสนะ ในอาศรมของ 
เกณยิชฎิล สวนเกณิยชฎิลตกแตงโรงปะรําเองคร้ันแลวไดถามเกณยิชฎิลวา ทานเกณิยผูเจริญ  
จักมีอาวาหะ ววิาหะ หรือเตรียมจัดมหายญัหรือ หรือทานไดทูลเชิญเสดจ็พระเจาแผนดินมคธ 
พระนามวาพมิพิสารจอมทัพ พรอมท้ังร้ีพล เพื่อเสวยในวันพรุงนี้ ฯ 
        เกณยิชฎิลตอบวา ทานเสละผูเจริญ อาวาหะหรือววิาหะจะมีแกขาพเจากห็ามิได  
แมพระเจาแผนดินมคธพระนามวาพิมพิสารจอมทัพ พรอมท้ังร้ีพลขาพเจาก็มิไดทูลเชิญ 
เพื่อเสวยในวนัพรุงนี้ แตขาพเจาจัดมหายญั พระสมณโคดมผูศากยบุตร ทรงผนวชจาก 
ศากยสกุล เสดจ็จาริกไปในชนบทช่ืออังคุตตราปะพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ 
๑๒๕๐ รูป เสด็จถึงนิคมช่ืออาปณะตามลําดับ ก็กิตติศัพทอันงามของทานพระโคดมนั้นแล  
ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ ทรงเบิกบานแลว 
เปนผูจําแนกธรรมดังนี้ ขาพเจานิมนตพระผูมีพระภาคพระองคนั้น พรอมดวยภิกษุสงฆ เพื่อ 
เสวยภตัในวันพรุงนี้ ฯ  
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        ส. ทานเกณยิะผูเจริญ ทานกลาววา พุทโธ หรือ ฯ 
        ก. ทานเสละผูเจริญ ขาพเจากลาววา พุทโธ ฯ 
        ส. ทานเกณยิะผูเจริญ ทานกลาววา พุทโธ หรือ ฯ 
        ก. ทานเสละผูเจริญ ขาพเจากลาววา พุทโธ ฯ 
        ลําดับนั้นแล เสลพราหมณดําริวา แมเสียงประกาศวา พุทโธ หาไดยากในโลก พระ 
มหาบุรุษผูประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ซ่ึงมาในมนตของพวกเรา ยอมมีคติเปน 
สองเทานั้น ไมเปนอยางอ่ืน คือ ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ์ผูทรงธรรม เปน 
ธรรมราชา เปนใหญในแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชนะแลว มีราชอาณาจักร 
ม่ันคง ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คือ จักรแกว ชางแกว มาแกว แกวมณี นางแกว 
คฤหบดีแกว ปรินายกแกวเปนท่ี ๗ พระราชโอรสของพระองคมีกวาพนัลวนกลาหาญ มีรูป 
ทรงสมเปนวีระกษัตริย สามารถย่ํายีกองทัพของขาศึกไดพระองคทรงชํานะโดยธรรม มิตองใช 
อาชญา มิตองใชศาตรา ทรงครอบครองแผนดินมีสาครเปนขอบเขต ๑ ถาแลเสด็จออกผนวช 
เปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก ๑  
เสลพราหมณถามวา ทานเกณิยะผูเจริญ กบั็ดนี้พระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาผูเจริญพระองค 
นั้น ประทับอยูท่ีไหน ฯ 
        [๓๗๖] เม่ือเสลพราหมณถามอยางนีแ้ลว เกณยิชฎิลไดยกแขนขวาข้ึนช้ีแลว กลาว 
กะเสลพราหมณวา ทานเสละผูเจริญ พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีทิวไมมีสีเขียวนั่น ฯ 
        ลําดับนั้นแล เสลพราหมณพรอมดวยมาณพ ๓๐๐ คน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
ประทับ แลวกลาวเตือนมาณพเหลานั้นวา ทานผูเจริญท้ังหลายจงเงียบเสียง คอยๆ เดนิตาม 
กันมา เพราะทานผูเจริญเหลานั้นเท่ียวไปผูเดียวเหมือนราชสีห ใหยินดไีดยาก ดูกรทานผูเจริญ 
ท้ังหลาย เวลาเราสนทนากับพระสมณโคดม ทานทั้งหลายอยาพดูสอดข้ึนในระหวางถอยคําของ 
เรา จงรอใหถอยคําของเราจบลงกอน เสลพราหมณไดสนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาคคร้ัน 
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
        คร้ันแลว เสลพราหมณไดตรวจดูมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ในพระกายของพระ 
ผูมีพระภาค กไ็ดเหน็มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการโดยมากเวนอยู ๒ ประการ คือ พระคุยหะ 
เรนอยูในฝก ๑ พระชิวหาใหญ ๑ จึงยังเคลือบแคลงสงสัยไมเช่ือไมเล่ือมใสในมหาปุริส 
ลักษณะ ๒ ประการ คร้ังนั้นแลพระผูมีพระภาคทรงดําริวา เสลพราหมณนี้ เห็นมหาปุริส  
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ลักษณะ ๓๒ ประการของเราโดยมาก เวนอยู ๒ ประการ คือ คุยหะเรนอยูในฝก ๑ ชิวหา 
ใหญ ๑จึงยังเคลือบแคลงสงสัยไมเช่ือไมเล่ือมใสในมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ ทันใดนัน้  
พระผูมีพระภาคทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร ใหเสลพราหมณไดเห็นพระคุยหะเรนอยูฝก และ 
ทรงแลบพระชิวหาสอดเขาชองพระกรรณทั้ง ๒ กลับไปมาสอดเขาชองพระนาสิกท้ัง ๒ กลับไป 
มา แผปดมณฑลพระนลาต เสลพราหมณคิดวาพระสมณโคดม ทรงประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ  
๓๒ ประการบริบูรณไมบกพรอง แตเราไมทราบวา พระองคเปนพระพุทธเจาหรือไม ก็แลเรา 
ไดฟงคําของพราหมณท้ังหลายผูแกเฒาผูเปนอาจารยและปาจารยกลาวอยูวา พระผูมีพระภาค 
เปนผูพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลาย ยอมทรงทําพระองคใหปรากฎในเม่ือบุคคลกลาว 
ถึงคุณของพระองค ถากระไรเราพึงชมเชยพระสมณโคดมเฉพาะพระพักตรดวยคาถาอันสมควร ฯ 
        ลําดับนั้นแล เสลพราหมณไดชมเชยพระผูมีพระภาคเฉพาะพระพกัตรดวยคาถาอัน 
สมควรวา 
        ขาแตพระผูมีพระภาค พระองคมีพระกายบริบูรณ สวยงามประสูติดี 
        แลว มีพระเนตรงาม มีพระฉวีวรรณดุจทองคํามีพระเข้ียวขาวดี มี 
        ความเพยีร อวัยวะใหญนอยเหลาใดมีแกคนผูเกดิดแีลว อวัยวะ 
        ใหญนอยเหลานั้นท้ังหมดในพระกายของพระองคเปนมหาปุริสลักษณะ 
        พระองคมีพระเนตรแจมใส มีพระพักตรงาม มีกายใหญตรง มีรัศมี 
        รุงเรืองอยูในทามกลางสมณสงฆดังพระอาทิตย พระองคเปนภิกษมีุพระ 
        เนตรงาม มีพระฉววีรรณงามเปลงปล่ังดังทองคําประโยชนอะไรดวย 
        ความเปนสมณะของพระองคผูมีวรรณะอันอุดมอยางนี้ พระองคควรเปน 
        พระเจาจกัรพรรดิ์ผูประเสริฐในราชสมบัติ ผูเปนใหญในแผนดนิมี 
        มหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ผูทรงชนะแลว ผูเปนใหญในชมพูทวีปมี 
        กษัตริยประเทศราชตามเสด็จ ขาแตพระโคดม ขอพระองคทรงเปน 
        พระราชาท่ีพระราชาทรงบูชา เปนจอมมนุษย ครองราชสมบัติเถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา 
        [๓๗๗] ดูกรเสลพราหมณ เราเปนพระราชาช้ันเยีย่มเปนพระธรรมราชา เรายัง 
        จักรท่ีใครๆ พึงใหเปนไปไมไดใหเปนไปโดยธรรม ฯ 
เสลพราหมณกราบทูลวา  
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        พระองคทรงปฏิญาณวาเปนพระสัมมาสัมพุทธะ เปนพระธรรมราชาช้ัน 
        เยี่ยม ขาแตพระโคดม พระองคตรัสวา จะยังจักรใหเปนไปโดยธรรม  
        ใครหนอเปนสาวกเสนาบดีของพระองคผูประพฤติตามพระศาสดา ใคร 
        จะยังธรรมจักรท่ีพระองคใหเปนไปแลวนี้ ใหเปนไปตาม ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรเสลพราหมณ 
        สารีบุตรผูเกิดตามตถาคต จะยังธรรมจักรอันยอดเยีย่มท่ีเราใหเปนไป 
        แลว ใหเปนไปตาม ดูกรพราหมณ ธรรมท่ีควรรูยิ่ง เราไดรูยิ่งแลว 
        ธรรมท่ีควรใหเจริญ เราไดใหเจริญแลวและธรรมท่ีควรละ เราละได 
        แลว เพราะเหตุนั้นเราจงึเปนพระพุทธะ ดูกรพราหมณ ทานจงขจดั 
        ความสงสัยในเราเสีย จงนอมใจเช่ือ การไดเห็นพระสัมมาสัมพุทธะ 
        ท้ังหลายเนืองๆ เปนกิจท่ีไดโดยยาก ความปรากฏเนืองๆแหงพระ 
        สัมมาสัมพุทธะพระองคใดแล หาไดยากในโลก เราเปนพระสัมพุทธะ 
        องคนั้น ผูเปนศัลยแพทยช้ันเยี่ยม เราเปนผูประเสริฐไมมีผูเปรียบ ย่ํา 
        ยีมารแลเสนามารเสียได ทําปจจามิตรท้ังหมดไวในอํานาจไมมีภยัแตท่ี 
        ไหนๆ บันเทิงอยู ฯ 
เสลพราหมณกลาววา 
        ทานผูเจริญท้ังหลาย จงฟงคํานี้ท่ีพระผูมีพระภาคมหาวีรบุรุษผูมีจักษุ ผู 
        เปนศัลยแพทยตรัสอยู ดังสีหะบันลืออยูในปาฉะน้ัน ถึงแมพระองค 
        จะเปนผูเกิดในสกุลตํ่าทราม (ก็ตามที)ใครๆ ไดเหน็พระองคผู 
        ประเสริฐไมมีผูเปรียบ ย่าํยีมารและเสนามารเสียได จะไมพึงเล่ือมใส  
        (ไมมีเลย) ผูใดปรารถนาก็จงตามเรามา หรือผูใดไมปรารถนาก็จงไป 
        เถิด เราจักบวชในสํานกัของพระสัมมาสัมพุทธะผูมีปญญาอันประเสริฐ 
        นี้ ถาทานผูเจริญชอบใจคําส่ังสอนของพระสัมมาสัมพุทธะ อยางนี้ไซร 
        แมพวกเราก็จักบวชในสํานักของพระสัมมาสัมพุทธะผูมีพระปญญาอัน 
        ประเสริฐ ฯ 
        พราหมณท้ัง ๓๐๐ เหลานี้ ไดประนมอัญชลีทูลขอวา ขาแตพระผูมี 
        พระภาค ขาพระองคท้ังหลาย จักประพฤติพรหมจรรยในสํานกัของ 
        พระองค ฯ  
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พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรเสลพราหมณ 
        พรหมจรรยเรากลาวดแีลว ผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล 
        เปนท่ีออกบวชอันไมเปลาประโยชน ของบุคคลผูไมประมาทศึกษาอยู ฯ 
        [๓๗๘] เสลพราหมณพรอมกับบริษัทไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค 
คร้ังนั้นแล พอลวงราตรีนั้นไป เกณยิชฎิล ส่ังใหตกแตงขาทนียะโภชนยีาหารอันประณีตไวใน 
อาศรมของตน เสร็จแลวใหกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ถึง 
เวลาแลว ภัตเสร็จแลว ลําดบันั้น เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตร 
และจีวรเสด็จเขาไปยังอาศรมของเกณิยชฎิล คร้ันแลว ประทับนั่งเหนอือาสนะท่ีเขาปูลาดถวาย 
พรอมดวยภกิษุสงฆ ลําดับนั้นเกณิยชฎิล อังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ใหอ่ิมหนํา 
สําราญดวยขาทนียะโภชนยีาหารอันประณีต ดวยมือของตนเม่ือพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จ ชัก 
พระหัตถจากบาตรแลว เกณิยชฎิลถืออาสนะตํ่าแหงหนึ่ง นั่งเฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง 
พระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาแกเกณยิชฎิลดวยพระคาถาเหลานี้วา 
        ยัญท้ังหลายมีการบูชาไฟเปนประมุข ฉันทท้ังหลายมีสาวิตติฉันทเปน 
        ประมุข พระราชาเปนประมุขของมนุษยท้ังหลายพระจันทรเปนประมุข 
        ของดาวนักษัตรท้ังหลาย พระอาทิตยเปนประมุขของความรอนท้ังหลาย  
        พระสงฆแล เปนประมุขของบุคคลท้ังหลายผูมุงบุญ บูชาอยู ฯ 
        [๓๗๙] คร้ัน พระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาแกเกณยิชฎิลดวยพระคาถาเหลานี้แลว  
เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป ลําดับนั้นแล ทานพระเสละพรอมดวยบริษทั หลีกออกจากหมูอยู 
ผูเดียว ไมประมาท มีความเพยีร มีใจเด็ดเดี่ยว ไมนานนักกทํ็าใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรย 
อันยอดเยี่ยม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่ง 
เอง ในปจจุบันเขาถึงอยูรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทําทําเสร็จแลว  
กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ก็ทานพระเสละพรอมดวยบริษัท ไดเปนพระอรหนัตองค 
หนึ่งๆ ในจํานวนพระอรหันตท้ังหลาย คร้ังนั้นแล ทานพระเสละ พรอมท้ังบริษัทไดเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลวไดหมจีวรเฉวยีงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางท่ีพระผู 
มีพระภาคประทับอยู ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
        ขาแตพระผูมีพระภาคผูมีพระจักษุ ขาพระองคท้ังหลายถึงสรณะในวัน 
        ท่ี ๘ แตวนันี้ไป เพราะฉะน้ัน ขาพระองคท้ังหลาย ฝกฝนตนอยูใน  
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        ศาสนาของพระองค ๗ ราตรี พระองคเปนพระพุทธเจา เปนศาสดา 
        เปนมุนีครอบงํามาร ทรงตัดอนุสัยแลว เปนผูขามไดเองแลว ทรงชวย 
        เหลือหมูสัตวนี้ใหขามได พระองคทรงกาวลวงอุปธิไดแลว ทรงทําลายอาสวะ 
        ท้ังหลายแลว ไมทรงถือม่ัน ทรงละความกลัวและความขลาดไดแลว  
        ดังสีหะ ภิกษุ ๓๐๐ รูปน้ียืนประนมอัญชลีอยูขาแตพระวีรเจา ขอ 
        พระองคทรงเหยยีดพระบาทยุคลเถิดทานผูประเสริฐท้ังหลาย จงถวาย 
        บังคมพระบาทยุคลของพระศาสดา ฯ 
        จบเสลสูตรท่ี ๗ 
        สัลลสูตรท่ี ๘ 
        [๓๘๐] ชีวิตของสัตวท้ังหลายในโลกนี้ ไมมีเคร่ืองหมาย ใครๆ รูไมได ท้ัง 
        ลําบาก ท้ังนอย และประกอบดวยทุกข สัตวท้ังหลาย ผูเกิดแลว จะ 
        ไมตายดวยความพยายามอันใดความพยายามอันนัน้ไมมีเลย แมอยู 
        ไดถึงชราก็ตองตายเพราะสัตวท้ังหลายมีอยางนี้เปนธรรมดา ผลไมสุก 
        งอมแลวช่ือวายอมมีภัยเพราะจะตองรวงหลนไปในเวลาเชา ฉันใด 
        สัตวท้ังหลายผูเกิดแลว ช่ือวายอมมีภัย เพราะจะตองตายเปนนิตย  
        ฉันนั้น ภาชนะดินท่ีนายชางทําแลวทุกชนิด มีความแตกเปนท่ีสุด แม 
        ฉันใด ชีวติของสัตวท้ังหลาย ก็ฉันนัน้ ท้ังเด็ก ท้ังผูใหญ ท้ังคน 
        เขลา ท้ังคนฉลาด ลวนไปสูอํานาจของมฤตยู มีมฤตยูเปนท่ีไปใน 
        เบ้ืองหนาดวยกันท้ังหมด เม่ือสัตวเหลานั้นถูกมฤตยูครอบงําแลว 
        ตองไปปรโลก บิดาจะปองกันบุตรไวก็ไมได หรือพวกญาตจิะปองกัน 
        พวกญาตไิวกไ็มได ทานจงเห็น เหมือนเม่ือหมูญาติของสัตวท้ังหลาย 
        ผูจะตองตาย กําลังแลดรํูาพันอยูโดยประการตางๆ สัตวผูจะตองตาย 
        ผูเดียวเทานั้นถูกมฤตยนูําไปเหมือนโคที่บุคคลจะพึงฆาถูกนําไปตัวเดยีว 
        ฉะนั้น ความตายและความแกกําจดัสัตวโลกอยูอยางนี้ เพราะเหตุนั้น   
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        นักปราชญท้ังหลายทราบชัดสภาพของโลกแลว ยอมไมเศราโศกทาน 
        ยอมไมรูทางของผูมาหรือผูไป ไมเหน็ท่ีสุดท้ังสองอยางถึงจะครํ่าครวญ 
        ไปก็ไรประโยชน ถาผูครํ่าครวญหลงเบียดเบียนตนอยูจะยังประโยชน 
        อะไรๆ ใหเกิดข้ึนไดไซร บัณฑิตผูเหน็แจงก็พึงกระทําความครํ่าครวญ 
        นั้น บุคคลจะถึงความสงบใจได เพราะการรองไห เพราะความเศราโศก 
        ก็หาไมทุกขยอมเกดิแกผูนั้นยิ่งข้ึน และสรีระของผูนั้นก็จะซูบซีด 
        บุคคลผูเบียดเบียนตนเอง ยอมเปนผูซูบผอม มีผิวพรรณเศราหมอง 
        สัตวท้ังหลายผูละไปแลว ยอมรักษาตนไมไดดวยความรําพันนั้น การ 
        รําพันไรประโยชน คนผูทอดถอนถึงบุคคลผูทํากาละแลว ยังละความ 
        เศราโศกไมได ตกอยูในอํานาจแหงความเศราโศก ยอมถึงทุกขยิ่ง 
        ข้ึน ทานจงเห็นคนแมเหลาอ่ืนผูเตรียมจะดําเนินไปตามยถากรรม  
        (และ)สัตวท้ังหลายในโลกนี้ ผูมาถึงอํานาจแหงมัจจแุลว กําลัง 
        พากันดิน้รนอยูทีเดยีว กสั็ตวท้ังหลายยอมสําคัญดวยอาการใดๆ อาการ 
        นั้นๆ ยอมแปรเปนอยางอ่ืนไปในภายหลัง ความพลัดพรากกนั เชนนี ้
        ยอมมีได ทานจงดูสภาพแหงโลกเถิดมาณพแมจะพงึเปนอยูรอยป 
        หรือยิ่งกวานั้น ก็ตองพลัดพรากจากหมูญาติ ตองละท้ิงชีวิตไวในโลกนี้  
        เพราะเหตุนั้น บุคคลฟงพระธรรมเทศนาของพระอรหันตแลว เหน็คน 
        ผูลวงลับทํากาละแลว กําหนดรูอยูวา บุคคลผูลวงลับทํากาละแลวนั้น 
        เราไมพึงไดวา จงเปนอยูอีกเถิด ดังนี้ พึงกําจัดความรําพันเสีย บุคคล 
        พึงดับไฟที่ไหมลุกลามไปดวยน้ํา ฉันใดนรชนผูเปนนักปราชญ มี 
        ปญญา เฉลียวฉลาด พงึกําจัดความเศราโศกท่ีเกิดข้ึนเสีย โดยฉับพลัน 
        เหมือนลมพัดนุนฉะนัน้ คนผูแสวงหาความสุขเพื่อตน พึงกําจดัความ 
        รําพันความทะยานอยากและความโทมนัสของตน พึงถอนลูกศรคือ 
        กิเลสของตนเสีย เปนผูมีลูกศร คือ กิเลสอันถอนข้ึนแลว อันตัณ 
        หาและทิฐิไมอาศัยแลวถึงความสงบใจ กาวลวงความเศราโศกได 
        ท้ังหมด เปนผูไมมีความเศราโศกเยือกเย็น ฉะนีแ้ล ฯ 
        จบสัลลสูตรท่ี ๘  
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        วาเสฏฐสูตรท่ี ๙ 
        [๓๘๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ราวปาอิจฉานงคลวันใกลอิจฉานังคลคาม ก็ 
สมัยนั้น พราหมณมหาศาลผูมีชื่อเสียงเปนอันมาก คือจงักีพราหมณ ตารุกขพราหมณ  
โปกขรสาติพราหมณ ชาณสุโสณีพราหมณโตเทยยพราหมณ และพราหมณมหาศาลผูมีช่ือเสียง 
เหลาอ่ืน อาศัยอยูในอิจฉานังคลคาม คร้ังน้ันแล วาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพ เดิน 
พักผอนอยูไดสนทนากันในระหวางวา ทานผูเจริญ บุคคลช่ือวาเปนพราหมณดวยเหตุอยางไร  
ภารทวาชมาณพกลาวอยางนีว้า ทานผูเจริญบุคคลผูเปนอุภโตสุชาตท้ังฝายมารดาและฝาย 
บิดา มีครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดดวย 
อางถึงชาติ บุคคลชื่อวาเปนพราหมณดวยเหตุเพียงเทานี้ ฯ 
        วาเสฏฐมาณพกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ บุคคลเปนผูมีศีลและถึงพรอมดวยวัตร  
บุคคลช่ือวาเปนพราหมณดวยเหตุเพียงเทานี้แล ฯ 
        ภารทวาชมาณพไมสามารถจะใหวาเสฏฐมาณพยินยอมไดเลย และวาเสฏฐมาณพก็ไม 
สามารถจะใหภารทวาชมาณพยินยอมได ฯ 
        ลําดับนั้นแล วาเสฏฐมาณพจึงกลาวกะภารทวาชมาณพวา ทานภารทวาชะพระสมณโคดม 
ผูศากยบุตรนี้ เสด็จออกผนวชจากศากยสกลุ ประทับอยู ณราวปาอิจฉานังคลวัน ใกลอิจฉา 
นังคลคาม ก็กติติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้นขจรไปแลวอยางนีว้า แมเพราะ 
เหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นฯลฯ เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ทานภารทวาชะ  
เราท้ังสองจงไปเฝาพระสมณโคดมเถิด คร้ันแลวจกัทูลถามเนื้อความนี้ พระสมณโคดมจักตรัส 
พยากรณแกเราดวยประการใด เราจกัทรงจําขอความนั้นไวดวยประการนั้น ฯ 
        ภารทวาชมาณพ รับคําวาเสฏฐมาณพแลว ลําดับนั้น วาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพ 
ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดสนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการ 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว วาเสฏฐมาณพไดทูล 
ถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา  
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        [๓๘๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคท้ังสองเปนผูมีไตรวิชชา        อันอาจารย 
        ยกยองและรับรอง ขาพระองคเปนศิษยผูใหญของโปกขรสาติพราหมณ  
        ภารทวาชมาณพน้ี เปนศิษยผูใหญของตารุกขพราหมณ ขาพระองค 
        ท้ังสองเปนผูถึงความสําเร็จในเวทท่ีอาจารยผูมีไตรวิชชาบอกแลว  
        เปนผูเขาใจตัวบทและเปนผูชํานาญไวยากรณ ในเวท เชนกับ 
        อาจารย ขาแตพระโคดม ขาพระองคท้ังสองมีการโตเถียงกันเพราะการ 
        อางถึงชาติ ภารทวาชมาณพกลาววา บุคคลเปนพราหมณเพราะชาติ  
        สวนขาพระองคกลาววา บุคคลเปนพราหมณเพราะกรรม ขาแตพระ 
        โคดมผูมีพระจักษุ ขอพระองคจงทรงทราบอยางนี้ ขาพระองคท้ังสอง 
        นั้นไมสามารถจะใหกันและกันยินยอมได จึงพากันมาเพื่อจะทูลถามพระ 
        องคผูปรากฏวา เปนพระสัมพุทธะ ขาแตพระโคดม ขาพระองคท้ัง 
        สอง ประนมอัญชลีเขามาถวายนมัสการพระองคผูปรากฏวา เปนพระ 
        สัมพุทธะในโลก เหมือนชนทั้งหลาย ประนมอัญชลีเขามาไหว 
        นมัสการพระจันทรอันเต็มดวง ฉะนั้น ขาพระองคท้ังสองขอทูลถามใน 
        พระโคดมผูมีพระจักษุ ผูอุบัติข้ึนดีแลวในโลกวาบุคคลเปนพราหมณ 
        เพราะชาติหรือเพราะกรรม ขอพระองคจงตรัสบอกแกขาพระองคทั้งสอง 
        ผูไมรู ดวยอาการท่ีขาพระองคท้ังสองจะพึงรูจกัพราหมณเถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรวาเสฏฐะ 
        เราจักพยากรณแกทานท้ังหลายตามลําดับตามสมควร สัตวท้ังหลายมี 
        ความแตกตางกันโดยชาติ เพราะชาตขิองสัตวเหลานั้น มีประการตางๆ  
        กัน ทานท้ังหลายยอมรูจักหญาและตนไม แตหญาและตนไม กไ็ม 
        ยอมรับวาเปนหญาเปนตนไม หญาและตนไมเหลานัน้มีสัณฐานสําเร็จ 
        มาแตชาติ เพราะชาติของมันตางๆ กัน แตนัน้ทานท้ังหลายจงรูจกั  
        หนอน ตัก๊แตน มดดํา และมดแดง สัตวเหลานัน้มีสัณฐานสําเร็จ 
        มาแตชาติ เพราะชาติของมันตางๆ กัน ทานท้ังหลายจงรูจักสัตว ๔ เทา  
        ท้ังตัวเล็กตัวใหญ สัตวเหลานั้นมีสัณฐานสําเร็จมาแตชาติ เพราะ 
        ชาติของมันตางๆ กัน ตอแตนั้น ทานท้ังหลายจงรูจักปลาท่ีเกิดในนํ้า  
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        เท่ียวไปในนํ้า ปลาเหลานั้นมีสัณฐานสําเร็จมาแตชาติ เพราะชาติของ 
        มันมีตางๆ กัน ถัดจากนั้นทานท้ังหลายจงรูจักนกท่ีบินไปในเวหา นก 
        เหลานั้นมีสัณฐานสําเร็จมาแตชาติ เพราะชาติของมันตางๆ กัน เพศ 
        ท่ีสําเร็จมาแตชาติเปนอันมาก ไมมีในมนุษยท้ังหลาย เหมือนอยาง 
        สัณฐานท่ีสําเร็จมาแตชาติเปนอันมากในชาติเหลานี้ฉะนั้น การ 
        กําหนดดวยผม ศีรษะ ห ูนัยนตา ปากจมูก ริมฝปาก ค้ิว คอ  
        บา ทอง หลัง ตะโพก อกท่ีแคบ เมถุน มือ เทา นิ้วมือ เล็บ  
        แขง ขา วรรณะหรือเสียง วาผมเปนตน ของพราหมณเปนเชนนี้  
        ของกษัตริยเปนเชนนี้ยอมไมมีเลย เพศท่ีสําเร็จมาแตชาติไมมีในมนุษย 
        ท้ังหลายเลย เหมือนอยางสัณฐานท่ีสําเร็จมาแตชาติในชาติเหลาอ่ืน 
        ฉะนั้น ความแตกตางกนัแหงสัณฐานมีผมเปนตนนี้ ท่ีสําเร็จมาแตกําเนิด  
        ยอมไมมีในสรีระของตนๆ เฉพาะในตัวมนุษยท้ังหลายเลย แตความ 
        ตางกันในมนุษยท้ังหลาย บัณฑติกลาวไวโดยสมัญญา ดูกรวาเสฏฐะ  
        ทานจงรูอยางนี้วา ก็ในหมูมนุษย ผูใดผูหนึ่งอาศัยโครักขกรรมเล้ียงชีพ  
        ผูนั้นเปนชาวนา มิใชพราหมณ ดกูรวาเสฏฐะ ทานจงรูอยางนี้วา กใ็น 
        หมูมนุษย ผูใดผูหนึ่งเล้ียงชีพดวยศิลปะเปนอันมาก ผูนั้นเปนศิลปน  
        มิใชพราหมณ ดกูรวาเสฏฐะ ทานจงรูอยางนี้วา ก็ในหมูมนษุย ผูใดผู 
        หนึ่ง อาศัยการคาขายเล้ียงชีพ ผูนั้นเปนพอคามิใชพราหมณ ดกูร 
        วาเสฏฐะทานจงรูอยางนี้วา กใ็นหมูมนุษย ผูใดผูหนึง่เล้ียงชีวิตดวย 
        การรับใชผูอ่ืน ผูนั้นเปนผูรับใช มิใชพราหมณดูกรวาเสฏฐะ ทาน 
        จงรูอยางนี้วา กใ็นหมูมนุษย ผูใดผูหนึง่อาศัยการลักทรัพยเล้ียงชีพ ผู 
        นั้นเปนโจร มิใชพราหมณ ดูกรวาเสฏฐะ ทานจงรูอยางนี้วา ก็ใน 
        หมูมนุษย ผูใดผูหนึ่งอาศัยลูกศรและศาตราเล้ียงชีพ ผูนั้นเปนนกัรบ 
        อาชีพ มิใชพราหมณ ดกูรวาเสฏฐะ ทานจงรูอยางนีว้า ก็ในหมูมนษุย  
        ผูใดผูหนึง่เล้ียงชีพดวยความเปนปุโรหิต ผูนั้นเปนผูยังบุคคลใหบูชา มิ 
        ใชเปนพราหมณดกูรวาเสฏฐะ ทานจงรูอยางนี้วา ก็ในหมูมนษุย ผูใด 
        ผูหนึ่งปกครองบานและแวนแควน ผูนัน้เปนพระราชามิใชพราหมณ   
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        ก็เราหากลาวผูเกิดแตกาํเนิดในทองมารดาวาเปนพราหมณไม ผูนัน้ 
        เปนผูช่ือวาโภวาที ผูนัน้แลยังเปนผูมีเคร่ืองกังวล เรากลาวบุคคลผูไม 
        มีเคร่ืองกังวลผูไมถือม่ัน วาเปนพราหมณ เรากลาวผูตัดสังโยชนได 
        ท้ังหมด ไมสะดุงเลย ลวงธรรมเปนเคร่ืองของแลว พรากโยคะท้ัง ๔  
        ไดแลว วาเปนพราหมณ เรากลาวผูท่ีตัดชะเนาะคือความโกรธ เชือก  
        คือ ตัณหา หัวเง่ือน คือทิฐิ ๖๒ พรอมท้ังสายโยง คือ อนุสัย 
        เสียได ผูมีล่ิมสลักอันถอดแลว ผูตรัสรูแลว วาเปนพราหมณ เรา 
        กลาวผูไมประทุษราย อดกล้ันไดซ่ึงคําดาวา การทุบตีและการจองจํา ผู 
        มีกําลังคือขันติ ผูมีหมูพลคือขันตี วาเปนพราหมณ เรากลาวผูไมโกรธ  
        มีวัตร มีศีล ไมมีกิเลสอันฟูข้ึน ฝกตนแลว ทรงไวซ่ึงรางกายมีในท่ี 
        สุด วาเปนพราหมณ เรากลาวผูไมติดอยูในกามท้ังหลาย ดุจน้ําไมติด 
        อยูในใบบัว ดุจเมล็ดพนัธุผักกาดไมติดอยูบนปลายเหล็กแหลม วา 
        เปนพราหมณ เรากลาวผูรูชัดความส้ินไปแหงทุกขของตน ในศาสนา 
        นี้แล ผูปลงภาระแลวพรากกิเลสไดหมดแลว วาเปนพราหมณ เรา 
        กลาวผูมีปญญาลึกซ้ึง มีเมธา ผูฉลาดในทางและมิใชทาง ผูบรรลุถึง 
        ประโยชนอันสูงสุด วาเปนพราหมณ เรากลาวผูไมเกี่ยวของดวยคน  
        ๒ พวก คือ คฤหัสถและบรรพชิต ไมมีความอาลัยเท่ียวไป มีความ 
        ปรารถนานอย วาเปนพราหมณเรากลาวผูวางอาชญาในสัตวท้ังหลาย  
        ท้ังผูท่ีสะดุงและม่ันคง ไมฆาเอง ไมใชผูอ่ืนใหฆา วาเปนพราหมณ  
        เรากลาวผูไมปองราย ผูดับเสียไดในผูท่ีมีอาชญาในตน ผูไมยดึถือในผู 
        ท่ีมีความยึดถือ วาเปนพราหมณ เรากลาวผูท่ีทําราคะ โทสะ มานะ  
        และมักขะ ใหตกไปแลว ดุจเมล็ดพันธุผักกาดตกไปจากปลายเหล็ก 
        แหลม วาเปนพราหมณเรากลาวผูเปลงถอยคําไมหยาบ ใหรูความกนั 
        ได เปนคําจริงซ่ึงไมเปนเหตุทําใครๆ ใหของอยู วาเปนพราหมณ  
        ก็เรากลาวผูไมถือเอาส่ิงของยาวหรือส้ัน นอยหรือใหญ งามและไมงาม  
        ซ่ึงเจาของมิไดใหแลวในโลก วาเปนพราหมณเรากลาวผูไมมีความ 
        หวังท้ังในโลกนี้และในโลกหนา ผูส้ินหวัง พรากกเิลสไดหมดแลว   
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        วาเปนพราหมณ เรากลาวผูไมมีความอาลัย รูแลวท่ัวถึง ไมมีความ 
        สงสัย หยัง่ลงสูนิพพาน ไดบรรลุแลวโดยลําดับ วาเปนพราหมณ  
        เรากลาวผูละท้ิงบุญและบาปท้ัง ๒ ลวงธรรมเปนเคร่ืองของไดแลว ไม 
        มีความเศราโศก ปราศจากธุลี บริสุทธ์ิแลววาเปนพราหมณ เรากลาวผู 
        มีความยนิดีในภพหมดสิ้นแลวผูบริสุทธ์ิ มีจิตผองใส ไมขุนมัวดุจ 
        พระจันทรท่ีปราศจากมลทิน วาเปนพราหมณ เรากลาวผูลวงทางออม  
        หลมสงสาร โมหะเสียได เปนผูขามถึงฝง เพงฌาน ไมหวัน่ไหว  
        ไมมีความสงสัย ดับกิเลสไดแลวเพราะไมถือม่ันวาเปนพราหมณ เรา 
        กลาวผูละกามในโลกนีไ้ดเด็ดขาดเปนผูไมมีเรือน บวชเสียได มี 
        กามราคะหมดส้ินแลว วาเปนพราหมณ เรากลาวผูละตัณหาในโลกน้ีได 
        เด็ดขาด เปนผูไมมีเรือน งดเวน มีตณัหาและภพหมดส้ินแลว วา 
        เปนพราหมณ เรากลาวผูละโยคะท่ีเปนของมนุษย แลวลวงโยคะท่ี 
        เปนของทิพยเสียได ผูพรากแลวจากโยคะท้ังปวงวาเปนพราหมณ เรา 
        กลาวผูละความยินดแีละความไมยินดเีปนผูเยือกเย็น หาอุปธิมิได  
        ผูครอบงําโลกท้ังปวง มีความเพยีร วาเปนพราหมณ เรากลาวผูรูจุติ 
        และอุปบัติของสัตวท้ังหลาย โดยอาการท้ังปวง ผูไมของ ไปดี ตรัสรู 
        แลววาเปนพราหมณ เรากลาวผูท่ีเทวดา คนธรรพ และมนุษยรูคติไม 
        ได ผูส้ินอาสวะแลว เปนพระอรหนัต วาเปนพราหมณเรากลาวผูไม 
        มีเคร่ืองกังวลในขันธท้ังที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน ไมมีเคร่ือง 
        กังวล ไมยึดถือ วาเปนพราหมณเรากลาวผูองอาจ ประเสริฐ เปน 
        นักปราชญ แสวงหาคุณใหญชนะมาร ไมมีความหวั่นไหว ลางกเิลส 
        หมด ตรัสรูแลว วาเปนพราหมณ เรากลาวผูระลึกชาติกอนๆ ได 
        เห็นสวรรคและอบาย และถึงความส้ินไปแหงชาติแลว วาเปนพราหมณ  
        นามและโคตรท่ีเขากําหนดกัน เปนบัญญัติในโลก นามและโคตรมา 
        แลวเพราะการรูตามกันมา ญาติสาโลหิตท้ังหลาย กาํหนดไวในกาลท่ี 
        บุคคลเกิดแลวนัน้ๆนามและโคตรท่ีกําหนดกันแลวนี้ เปนความเห็น 
        ของพวกคนผูไมรู ซ่ึงสืบเนื่องกันมาส้ินกาลนาน พวกคนผูไมรูยอม  
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        กลาววาบุคคลเปนพราหมณเพราะชาติ แตบุคคลเปนพราหมณเพราะ 
        ชาติก็หามิได แตเปนพราหมณเพราะกรรมไมเปนพราหมณกเ็พราะ 
        กรรม เปนชาวนาก็เพราะกรรมเปนศิลปน เปนพอคา เปนผูรับใช  
        เปนโจร เปนนักรบอาชีพ เปนปุโรหิต และแมเปนพระราชา ก ็
        เพราะกรรมบัณฑิตท้ังหลายผูมีปรกติเห็นปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในกรรม 
        และวิบาก ยอมเห็นกรรมตามความเปนจริงอยางนี ้โลกยอมเปนไป 
        เพราะกรรม หมูสัตวยอมเปนไปเพราะกรรมสัตวท้ังหลายมีกรรมเปน 
        เคร่ืองผูกพัน เปรียบเหมือนหมุดแหงรถท่ีแลนไปอยู ฉะนัน้ บุคคล 
        เปนพราหมณเพราะกรรมอันประเสริฐนี้ คือ ตบะ สัญญมะ พรหม 
        จรรย และทมะ กรรมนี้ นําความเปนพราหมณท่ีสูงสุดมาให บุคคล 
        ผูถึงพรอมดวยไตรวิชชา เปนคนสงบ มีภพใหมส้ินไปแลวเปน 
        พราหมณผูองอาจของบัณฑิตท้ังหลายผูรูแจงอยู ทานจงรูอยางนีเ้ถิด 
        วาเสฏฐะ ฯ 
        [๓๘๓] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วาเสฏฐมาณพ และภารทวาชมาณพ ได 
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขอพระ 
องคโปรดทรงจําขาพระองคท้ังสองวาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวติ ตั้งแตวนันี้เปนตนไป ฯ 
        จบวาเสฏฐสูตรท่ี ๙ 
        โกกาลิกสูตรท่ี ๑๐ 
        [๓๘๔] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้ 
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล โกกาลิกภกิษุ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งคร้ันแลวไดกราบทูล พระผูมีพระภาควา ขาแตพระ 
องคผูเจริญ พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เปนผูมีความปรารถนาลามก ตกอยูในอํานาจ 
แหงความปรารถนาลามก พระเจาขา ฯ  
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        [๓๘๕] เม่ือโกกาลิกภกิษุกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะโกกาลิกภิกษ ุ
วา โกกาลิกะ เธออยาไดกลาวอยางนี้ โกกาลิกะ เธออยาไดกลาวอยางนี้ เธอจงยังจิตใหเล่ือม 
ใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด สารีบุตรและโมคคัลลานะมีศีลเปนท่ีรัก ฯ 
        แมคร้ังท่ี ๒ โกกาลิกภิกษุก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผู 
มีพระภาคทรงชักนําขาพระองคใหจงใจเช่ือ ใหเล่ือมใส กจ็ริงแตพระสารีบุตรและพระโมค 
คัลลานะเปนผูมีความปรารถนาลามก แมคร้ังท่ี ๒ พระผูมีพระภาคก็ไดตรัสกะโกกาลิกภิกษุวา 
โกกาลิกะ เธออยาไดกลาวอยางนี้ โกกาลิกะ เธออยาไดกลาวอยางนี้เลย เธอจงยังจิตใหเล่ือม 
ใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด สารีบุตรและโมคคัลลานะมีศีลเปนท่ีรัก ฯ 
        แมคร้ังท่ี ๓ ... 
        ลําดับนั้นแล โกกาลิกภกิษุลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคกระทําประทักษณิ 
แลวหลีกไป เม่ือโกกาลิกภกิษุหลีกไปแลวไมนานนกั ไดมีตอมประมาณเมล็ดพันธุผักกาดเกิดข้ึน 
ท่ัวกาย คร้ันแลว เปนตอมประมาณเทาเมล็ดถ่ัวเขียว เทาเมล็ดถ่ัวดํา เทาเมล็ดพุดซา เทาผล 
พุดซา เทาผลมะขามปอม เทาผลมะตูมออน เทาผลขนุนออน แตกหวัแลว หนองและเลือด 
ไหลออก ลําดบันั้น โกกาลิกภิกษุมรณภาพเพราะอาพาธนั้นเอง คร้ันโกกาลิกภิกษุมรณภาพแลว 
ก็ยอมอุบัติในปทุมนรก เพราะจิตคิดอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะคร้ังนั้นแล  
ทาวสหัมบดีพรหม เม่ือปฐมยามลวงไปแลว มีรัศมีงามยิ่ง ทําพระเชตวนัท้ังส้ินใหสวางไสว เขา 
ไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวไดยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวได 
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ โกกาลิกภิกษมุรณภาพแลว คร้ันแลวได 
อุบัติในปทุมนรก เพราะจิตคิดอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ทาวสหัมบดีพรหม 
คร้ันกราบทูลดังนี้แลว กระทําประทักษณิแลว ไดอันตรธานไปในท่ีนัน้เอง ฯ 
        คร้ันพอลวงราตรีนั้นไป พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
เม่ือคืนนี้ เม่ือปฐมยามลวงไปแลว ทาวสหมับดีพรหม มีรัศมีอันงามยิ่ง ทําวิหารเชตวนัท้ังส้ิน 
ใหสวางไสว เขามาหาเราถึงท่ีอยู อภวิาทแลวยืนอยูท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกลาวกะเรา 
วา ขาแตพระองคผูเจริญ โกกาลิกภิกษุมรณภาพแลวอุบัตใินปทุมนรก เพราะจิตคิดอาฆาตใน 
พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ ทาวสหัมบดีพรหม คร้ันกลาวดงันี้แลว กระทําประทักษณิ 
แลว ไดอันตรธานหายไปในที่นั้นเอง ฯ  
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        [๓๘๖] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามพระผูมีพระภาควา  
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ประมาณอายใุนปทุมนรกนานเพียงใดพระเจาขา ฯ 
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ ประมาณอายใุนปทุมนรกนานนกัการนับประมาณ 
อายุในปทุมนรกน้ันวา เทานีป้ เทานี้รอยป เทานี้พันป หรือวาเทานีแ้สนป ไมใชทําไดงาย ฯ 
        ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระองคสามารถจะทรงกระทําการเปรียบเทียบไดหรือไม  
พระเจาขา ฯ 
        พระผูมีพระภาคทรงรับวา สามารถ ภิกษุ ดังนี้แลว ตรัสวา ดูกรภกิษุเปรียบเหมือน 
เกวยีนท่ีบรรทุกงาหนกั ๒๐ หาบของชาวโกศล เม่ือลวงไปไดรอยป พนัป แสนป บุรุษพึง 
หยิบเมล็ดงาข้ึนจากเกวยีนนัน้ออกทิ้งเมล็ดหนึ่งๆดูกรภิกษุ เกวียนท่ีบรรทุกงาหนัก ๒๐ หาบ 
ของชาวโกศลน้ัน จะพึงถึงความส้ินไปโดยลําดับนี้เร็วเสียกวา แตอัพพุทนรกหนึ่งจะไมพึงถึง 
ความส้ินไปไดเลยดูกรภิกษ ุ๒๐ อัพพุทนรกเปนหนึ่งนรัิพพุทนรก ๒๐ นิรัพพุทนรกเปนหนึ่ง 
อัพพนรก ๒๐ อัพพนรกเปนหนึ่งอหหนรก ๒๐ อหหนรกเปนหนึ่งอฏฏนรก๒๐ อฏฏนรกเปน 
หนึ่งกุมุทนรก ๒๐ กุมุทนรกเปนหนึ่งโสคันธิกนรก ๒๐โสคันธินรกเปนหนึ่งอุปลกนรก ๒๐  
อุปลกนรกเปนหนึ่งปุณฑรีกนรก ๒๐ ปุณฑรีกนรกเปนหนึ่งปทุมนรก อยางนี้ ก็โกกาลิกภกิษ ุ
อุบัติในปทุมนรกเพราะจิตคิดอาฆาตในสารีบุตรและโมคคัลลานะ ฯ 
        พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนีจ้บลงแลวจึงไดตรัสคาถา 
ประพันธตอไปวา 
        [๓๘๗] ก็วาจาหยาบเชนกับขวาน เกดิในปากของบุรุษแลว เปนเหตุตัดรอนตน 
        เองของบุรุษผูเปนพาล ผูกลาวคําทุภาษิต ผูใดสรรเสริญคนท่ีควรนินทา  
        หรือนินทาคนท่ีควรสรรเสริญผูนั้นยอมกอโทษเพราะปาก ยอมไมได 
        ความสุขเพราะโทษนัน้ การแพดวยทรพัยเพราะเลนการพนันเปนโทษ 
        เพียงเล็กนอย โทษของผูท่ียังใจใหประทุษรายในทานผูปฏิบัติดีนี้แล  
        เปนโทษมากกวา บุคคลต้ังวาจาและใจอันลามกไวแลวเปนผูติเตียน 
        พระอริยะเจา ยอมเขาถึงนรกตลอดกาลประมาณดวยการนับป ๑๐๐,๐๐๐ 
        นิรัพพุทะและ ๔๐ อัพพุทะ ผูกลาวคําเท็จยอมเขาถึงนรก อนึ่ง ผูทํา 
        กรรมอันลามกแลวกลาววาไมไดทํา กย็อมเขาถึงนรกอยางเดยีวกนั แม 
        คนท้ังสองนั้นเปนมนุษยมีกรรมอันเลวทราม ละไปแลวยอมเปนผูเสมอ  
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        กันในโลกเบ้ืองหนา ผูใดประทุษรายตอคนผูไมประทุษราย ผูเปนบุรุษ 
        หมดจด ไมมีกิเลสเคร่ืองยั่วยวน บาปยอมกลับมาถึงผูเปนพาลนั้นเอง  
        เหมือนธุลีละเอียดท่ีบุคคลซัดไปทวนลมฉะน้ัน ผูท่ีประกอบเนืองๆ ใน 
        คุณคือความโลภไมมีศรัทธา กระดาง ไมรูความประสงคของผูขอ มี 
        ความตระหนี่ ประกอบเนืองๆ ในคําสอเสียด ยอมบริภาษผูอ่ืนดวย 
        วาจา แนะคนผูมีปากเปนหลม กลาวคําอันไมจริง ผูไมประเสริฐ ผูกําจัด 
        ความเจริญ ผูลามก ผูกระทําความช่ัวผูเปนบุรุษในที่สุด มีโทษ 
        เปนอวชาต ทานอยาไดพูดมากในท่ีนี้ อยาเปนสัตวนรก ทานยอมเกล่ีย 
        ธุลี คือ กิเลสลงในตนเพ่ือกรรมมิใชประโยชนเกื้อกูล ทานผูทํากรรม 
        หยาบยังติเตียนสัตบุรุษ ทานประพฤติทุจริตเปนอันมากแลวยอมไปสู 
        มหานรกส้ินกาลนาน กรรมของใครๆ ยอมฉิบหายไปไมไดเลย  
        บุคคลมาไดรับกรรมนัน้แล เปนเจาของแหงกรรมน้ัน(เพราะ) คน 
        เขลาผูทํากรรมหยาบ ยอมเห็นความทุกขในตนในปรโลก ผูทํากรรม 
        หยาบยอมเขาถึงสถานท่ีอันนายนิรยบาลนําขอเหล็กมา ยอมเขาถึงหลาว 
        เหล็กอันคมกริบและยอมเขาถึงกอนเหล็กแดงโชติชวง เปนอาหารอัน 
        สมควรแกกรรมท่ีตนทําไวอยางนั้น สัตวนรกท้ังหลายจะพูดก็พดูไมได 
        จะวิ่งหนกี็ไมได ไมไดท่ีตานทานเลย นายนิรยบาลลากข้ึนภูเขาถานเพลิง  
        สัตวนรกนั้นนอนอยูบนถานเพลิงอันลาดไว ยอมเขาไปสูกองไฟอันลุก 
        โพลง พวกนายนิรยบาลเอาขายเหล็กพนั ตีดวยฆอนเหล็กในท่ีนั้น  
        สัตวนรกทั้งหลายยอมไปสูโรรุวนรกท่ีมืดทึบ ความมืดทึบนั้นแผไป 
        เหมือนกลุมหมอกฉะน้ัน ก็ทีนั้น สัตวนรกท้ังหลาย ยอมเขาไปสู 
        หมอเหล็กอันไฟลุกโพลง ลอยฟองอยู ไหมอยูในหมอเหล็กนั้นอันไฟ 
        ลุกโพลงส้ินกาลนาน กผู็ทํากรรมหยาบจะไปสูทิศใดๆ ก็หมกไหมอยู 
        ในหมอเหล็กอันเปอนดวยหนองและเลือดในทิศนัน้ๆ ลําบากอยูใน 
        หมอเหล็กนั้น ผูทํากรรมหยาบหมกไหมอยูในน้ําอันเปนท่ีอยูของหมู 
        หนอน ในหมอเหล็กนัน้ๆ แมฝงเพื่อจะไปก็ไมมีเลย เพราะกะทะ  
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        ครอบอยูโดยรอบมิดชิดในทิศท้ังปวง และยังมีปาไมมีใบเปนดาบคม  
        สัตวนรกทั้งหลายยอมเขาไปสูปาไม ถูกดาบใบไมตัดหัวขาด พวกนาย 
        นิรยบาล เอาเบ็ดเกีย่วล้ินออกแลว ยอมเบียดเบียนดวยการดึงออกมาๆ  
        ก็ลําดับนัน้ สัตวนรกท้ังหลายยอมเขาถึงแมน้ําดางอันเปนหลม ยอม 
        เขาถึงคมมีดโกนอันคมกริบ สัตวนรกทั้งหลายผูกระทําบาป เปนผูเขลา  
        ยอมตกลงไปบนคมมีดโกนนั้นเพราะไดกระทําบาปไว ก็สุนัขดํา สุนัข 
        ดาง และสุนัขจ้ิงจอก ยอมรุมกัดกินสัตวนรกท้ังหลาย ผูรองไหอยูท่ี 
        นั้น ฝูงกาดํา แรงนกตะกรุม และกาไมดํา ยอมรุมกนัจิกกนิ คน 
        ผูทํากรรมหยาบ ยอมเห็นความเปนไปในนรกนี้ยากหนอ เพราะฉะน้ัน 
        นรชนพึงเปนผูทํากิจท่ีควรทําในชีวิตท่ียังเหลืออยูนี้ และไมพึงประมาท  
        เกวยีนบรรทุกงา ผูรูท้ังหลายนับแลวนําเขาไปเปรียบในปทุมนรก เปน  
        ๕๑,๒๐๐ โกฏิ นรกเปนทุกขเรากลาวแลวในพระสูตรนี้ เพียงใด  
        สัตวท้ังหลายผูทํากรรมหยาบ พึงอยูในนรกแมนั้น ตลอดกาลนานเพียง 
        นั้นเพราะฉะนัน้ บุคคลพึงกําหนดรักษาวาจา ใจ ใหเปนปรกตใินผู 
        สะอาด มีศีลเปนที่รักและมีคุณดีงามท้ังหลาย ฯ 
        จบโกกาลิกสูตรท่ี ๑๐ 
        นาลกสูตรท่ี ๑๑ 
        [๓๘๘] อสิตฤาษีอยูในท่ีพักกลางวนั ไดเหน็ทาวสักกะจอมเทพและเทวดา 
        คณะไตรทสผูมีใจชื่นชม มีปติโสมนัส ยกผาทิพยข้ึนเชยชมอยูอยาง 
        เหลือเกิน ในท่ีอยูอันสะอาด คร้ันแลวจึงกระทําความนอบนอม แลว 
        ไดถามเทวดาท้ังหลายผูมีใจเบิกบานบันเทิงในท่ีนั้นวา เพราะเหตุไร 
        หมูเทวดาจึงเปนผูยนิดอียางเหลือเกนิ ทานท้ังหลายยกผาทิพยข้ึนแลว 
        ร่ืนรมยอยูเพราะอาศัยอะไร แมคราวใด ไดมีสงครามกับพวกอสูร   
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        พวกเทวดาชนะ พวกอสูรปราชัย แมคราวนั้นขนลุกพองเชนนี้กมิ็ได 
        มี เทวดาทั้งหลายไดเหน็เหตุอะไร ซ่ึงไมเคยมีมา จงึพากันเบิกบาน  
        เปลงเสียงชมเชย ขับรองประโคม ปรบมือ และฟอนรํากันอยู  
        เราขอถามทานท้ังหลายผูอยูบนยอดเขาสิเนรุ ดูกรทานผูนิรทุกขท้ังหลาย 
        ขอทานท้ังหลายจงชวยขจัดความสงสัยของเราโดยเร็วเถิด ฯ 
เทวดาทั้งหลายกลาววา 
        พระโพธิสัตวผูเปนรัตนะอันประเสริฐนั้น หาผูเปรียบมิไดไดเกดิแลว 
        ในมนษุยโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขท่ีปาลุมพินีวันใน 
        คามชนบทของเจาศากยะท้ังหลาย เพราะเหตุนั้น เราทั้งหลายจึงพากัน 
        ยินดี เบิกบานอยางเหลือเกินพระโพธิสัตวนั้น เปนอัครบุคคลผูสูงสุด 
        กวาสรรพสัตว เปนผูองอาจกวานรชน สูงสุดกวาหมูสัตวท้ังมวลเหมือน 
        สีหะผูมีกาํลัง ครอบงําหมูเนื้อบันลืออยู จักทรงประกาศธรรมจักร 
        ท่ีปาอิสิปตนะ ฯ 
        อสิตฤาษีไดฟงเสียงท่ีเทวดาท้ังหลายกลาวแลวก็รีบลง (จากช้ันดาวดึงส)  
        เขาไปยังท่ีประทับของพระเจาสุทโธทนะ นั่งณ ท่ีนัน้แลว ไดทูลถาม 
        เจาศากยะท้ังหลายวา พระกุมารประทับ ณ ท่ีไหน แมอาตมภาพ 
        ประสงคจะเฝา ลําดับนัน้เจาศากยะท้ังหลายไดทรงแสดงพระกุมารผู 
        รุงเรือง เหมือนทองคําท่ีปากเบาซ่ึงนายชางทองผูเฉลียวฉลาดหลอมดี 
        แลว ผูรุงเรืองดวยศิริ มีวรรณะไมทราม แกอสิตฤาษี อสิตฤาษี 
        ไดเหน็พระกุมารผูรุงเรืองเหมือนเปลวไฟ เหมือนพระจันทรอันบริสุทธ์ิ  
        ซ่ึงโคจรอยูในนภากาศ สวางไสวกวาหมูดาวเหมือนพระอาทิตยพนแลว 
        จากเมฆ แผดแสงอยูในสรทกาลก็เกิดความยินดีไดปติอันไพบูลย  
        เทวดาท้ังหลายกั้นเศวตฉัตรมีซ่ีเปนอันมาก และประกอบดวยมณฑล 
        ตั้งพันไวในอากาศจามรดามทองท้ังหลายตกลงอยู บุคคลผูถือจามร 
        และเศวตฉัตรยอมไมปรากฏ ฤาษีผูทรงชฎาชื่อกัณหศิริ ไดเห็นพระ 
        กุมารดุจแทงทองบนผากัมพลแดง และเศวตฉัตรท่ีกั้นอยูบนพระเศียร   
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        เปนผูมีจติเฟองฟู ดใีจ ไดรับเอาดวยมือท้ังสองคร้ันแลว อสิตฤาษี 
        ผูเรียนจบลักษณะมนต พิจารณาพระราชกุมารผูประเสริฐ มีจิตเล่ือมใส  
        ไดเปลงถอยคําวา พระกมุารนี้ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา สูงสุดกวาสัตวสองเทา  
        ทีนั้น อสิตฤาษีหวนระลึกถึงการบรรลุอรูปฌานของตน เปนผูเสียใจถึง 
        น้ําตาตก เจาศากยะท้ังหลายไดทอดพระเนตรเห็นอสิตฤาษีรองไหจงึ 
        ตรัสถามวา ถาอันตรายจักมีในพระกมุารหรือหนอ อสิตฤาษีไดทูล 
        เจาศากยะท้ังหลายผูทอดพระเนตรเห็นแลว ไมทรงพอพระทัยวา อาตม 
        ภาพระลึกถึงกรรมอันไมเปนประโยชนเกื้อกูลในพระกุมารหามิได อนึ่ง  
        แมอันตรายก็จกัไมมีแกพระกุมารนี้ พระกุมารนี้เปนผูไมทราม ขอ 
        มหาบพิตรท้ังหลายจงเปนผูดีพระทัยเถิด พระกุมารนี้จักทรงบรรลุ 
        พระสัพพัญุตญาณ พระกุมารนีจ้ักทรงเห็นนิพพานอันบริสุทธ์ิอยางยิ่ง 
        ทรงหวังประโยชนแกชนเปนอันมาก จักทรงประกาศธรรมจักร พรหม 
        จรรยของพระกุมารนีจ้ักแพรหลาย แตอายุของอาตมภาพ จกัไมดํารงอยู 
        ไดนานในกาลนี้ อาตมภาพจักกระทํากาละเสียในระหวางนี้ จกัไมได 
        ฟงธรรมของพระกุมารผูมีความเพียรไมมีบุคคลผูเสมอ เพราะเหตนุั้น  
        อาตมภาพจึงเปนผูเรารอนถึงความพนิาศ ถึงความทุกข อสิตฤาษียังปต ิ
        อันไพบูลยใหเกิดแกเจาศากยะท้ังหลายแลว ออกจากพระราชวัง ไป 
        ประพฤติพรหมจรรย เม่ือจะอนุเคราะหหลานของตน ไดใหหลาน 
        สมาทานในธรรมของพระผูมีพระภาคผูมีความเพียรไมมีบุคคลผูเสมอ  
        แลวกลาววา ในกาลขางหนาเจาไดยนิเสียงอันระบือไปวา พุทโธ  
        ดังน้ีไซร พระผูมีพระภาค ไดทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณแลว ยอมทรง 
        เปดเผยทางปรมัตถธรรม เจาจงไปทูลสอบถามดวยตนเอง ในสํานัก 
        ของพระองค แลวประพฤติพรหมจรรยในสํานกัพระผูมีพระภาคพระองค 
        นั้นเถิด อสิตฤาษีนั้นผูมีปรกติเห็นนิพพานอันบริสุทธ์ิอยางยิ่งในอนาคต  
        มีใจเกื้อกลูเชนนั้น ไดส่ังสอนนาลกดาบส นาลกดาบสเปนผูส่ังสม 
        บุญไว รักษาอินทรียรอคอยพระชินสีหอยู นาลกดาบสไดฟงเสียง  
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        ประกาศในการท่ีพระชนิสีหทรงประกาศธรรมจักรอันประเสริฐ ไดไป 
        เฝาพระชินสีหผูองอาจกวาฤาษแีลว เปนผูเล่ือมใส ไดทูลถามปฏิปทา 
        อันประเสริฐของมุนีกะพระชินสีห ผูเปนมุนีผูประเสริฐ ในเม่ือเวลา 
        คําส่ังสอนของอสิตฤาษีมาถึงเขาฉะนี้แล ฯ 
         จบวัตถุกถา 
        [๓๘๙] ขาพระองค ไดรูตามคําของอสิตฤาษีโดยแท เพราะเหตุนั้นขาแต 
        พระโคดม ขาพระองคทูลถามพระองคผูถึงฝงแหงธรรมท้ังปวง พระองค 
        อันขาพระองคทูลถามแลว ขอจงตรัสบอกมุนีและปฏิปทาอันสูงสุดของ 
        มุนี แหงบรรพชิตผูแสวงหาการเท่ียวไปเพ่ือภกิษา แกขาพระองคเถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา 
        เราจักบัญญัติปฏิปทาของมุนีท่ีบุคคลทําไดยากใหเกิดความยินดีไดยาก  
        แกทาน เอาเถิดเราจักบอกปฏิปทาของมุนีนั้นแกทานทานจงอุปถัมภ 
        ตน จงเปนผูม่ันคงเถิด พึงกระทําการดาและการไหวในบานใหเสมอกัน  
        พึงรักษาความประทุษรายแหงใจพึงเปนผูสงบไมมีความเยอหยิ่งเปน 
        อารมณ อารมณท่ีสูงตํ่ามีอุปมาดวยเปลวไฟในปา ยอมมาสูครองจักษ ุ
        เปนตน เหลานารียอมประเลาประโลมมุนี นารีเหลานั้น อยาพึง 
        ประเลาประโลมทาน มุนีละกามท้ังหลายท้ังท่ีดีแลว งดเวนจากเมถุน 
        ธรรมไมยินดยีินราย ในสัตวท้ังหลายผูสะดุงและม่ันคง พึงกระทําตน 
        ใหเปนอุปมาวา เราฉันใด สัตวเหลานี้ก็ฉันนัน้ สัตวเหลานี้ ฉันใด  
        เราก็ฉันนั้น ดังนีแ้ลว ไมพึงฆาเอง ไมพึงใชผูอ่ืนใหฆา มุนีละความ 
        ปรารถนาและความโลภในปจจยัท่ีปุถุชนของอยูแลว เปนผูมีจักษุ พึง 
        ปฏิบัติปฏิปทาของมุนีนี้พึงขามความทะเยอทะยานในปจจยั ซ่ึงเปน 
        เหตุแหงมิจฉาชีพท่ีหมายรูกันวานรกนี้เสีย พึงเปนผูมีทองพรอง (ไม 
        เห็นแกทอง) มีอาหารพอประมาณ มีความปรารถนานอย ไมมีความ 
        โลภเปนผูหายหวิ ไมมีความปรารถนาดวยความปรารถนาดับความ 
        เรารอนไดแลวทุกเม่ือ มุนีนั้นเท่ียวไปรับบิณฑบาตแลว พึงไปยงัชาย  
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        ปา เขาไปนั่งอยูท่ีโคนตนไม พึงเปนผูขวนขวายในฌาน เปนนกัปราชญ  
        ยินดแีลวในปา พึงทําจิตใหยนิดยีิ่ง เพงฌานอยูท่ีโคนตนไม คร้ันเม่ือ 
        ลวงราตรีไปแลว พึงเขาไปสูบาน ไมยนิดีโภชนะท่ียงัไมได และ 
        โภชนะท่ีเขานําไปแตบาน ไปสูบานแลว ไมพึงเท่ียวไปในสกุลโดย 
        รีบรอน ตัดถอยคําเสียแลว ไมพึงกลาววาจาเก่ียวดวยการแสวงหา 
        ของกิน มุนีนั้นคิดวา เราไดส่ิงใด ส่ิงนี้ยังประโยชนใหสําเร็จ เรา 
        ไมไดกเ็ปนความดี ดังนี้แลว เปนผูคงท่ี เพราะการไดและไมได 
        ท้ังสองอยางนั้นแล ยอมกาวลวงทุกขเสียได เปรียบเหมือนบุรุษแสวง 
        หาผลไม เขาไปยังตนไมแลว แมจะได แมไมได ก็ไมยินดี ไม 
        เสียใจวางจิตเปนกลางกลับไป ฉะนัน้ มุนีมีบาตรในมือเที่ยวไปอยู 
        ไมเปนใบ ก็สมมุติวาเปนใบ ไมพึงหมิ่นทานวานอย ไมพึงดแูคลน 
        บุคคลผูให ก็ปฏิปทาสูงตํ่าพระพุทธสมณะประกาศแลว มุนีท้ังหลาย 
        ยอมไมไปสูนิพพานถึงสองคร้ัน นิพพานนี้ควรถูกตองคร้ังเดียวเทานั้น  
        หามได กภ็ิกษุผูไมมีตัณหา ตัดกระแสรกิเลสไดแลว ละกิจนอยใหญ 
        ไดเดด็ขาดแลว ยอมไมมีความเรารอน ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา 
        เราจักบอกปฏิปทาของมุนีแกทาน ภกิษุผูปฏิบัติปฏิปทาของมุนี พึงเปน 
        ผูมีคมมีดโกนเปนเคร่ืองเปรียบ กดเพดานไวดวยล้ินแลว พึงเปนผู 
        สํารวมท่ีทอง มีจิตไมหยอหยอน และไมพึงคิดมาก เปนผูไมมีกล่ินดิบ  
        อันตัณหาและทิฐิไมอาศัยแลวมีพรหมจรรยเปนท่ีไปในเบ้ืองหนา  
        พึงศึกษาเพื่อการนั่งผูเดยีวและเพื่อประกอบภาวนาท่ีสมณะพึงอบรม  
        ทานผูเดียวแลจักอภิรมยความเปนมุนท่ีีเราบอกแลวโดยสวนเดยีว ทีนั้น 
        จงประกาศไปตลอดท้ังสิบทิศ ทานไดฟงเสียงสรรเสริญ ของนักปราชญ 
        ท้ังหลายผูเพงฌาน ผูสละกามแลว แตนั้นพึงกระทําหิริและศรัทธาให 
        ยิ่งข้ึนไป เม่ือเปนเชนนี้ ก็เปนสาวกของเราได ทานจะรูแจมแจงซ่ึง 
        คําท่ีเรากลาวนั้นได ดวยการแสดงแมน้ําท้ังหลาย ท้ังในเหมืองและหนอง  
        แมน้ําหวยยอมไหลดังโดยรอบ แมน้ําใหญยอมไหลนิ่ง ส่ิงใดพรอง  
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        ส่ิงนั้นยอมดัง ส่ิงใดเต็ม ส่ิงนั้นสงบ คนพาลเปรียบดวยหมอน้ําท่ีมี 
        น้ําคร่ึงหนึ่ง บัณฑิตเปรียบเหมือนหวงน้ําท่ีเต็มสมณะกลาวถอยคําใด 
        มากท่ีเขาถึงประโยชนประกอบดวยประโยชน รูถอยคํานั้นอยู ยอม 
        แสดงธรรม สมณะผูนัน้รูอยู ยอมกลาวถอยคํามาก สมณะใดรูอยู  
        สํารวมตน สมณะนั้นรูเหตุท่ีไมนําประโยชนเกื้อกูล และความสุขมา 
        ใหแกสัตวท้ังหลาย ยอมไมกลาวมาก สมณะผูนั้นเปนมุนี ยอมควร 
        ซ่ึงปฏิปทาของมุนี สมณะน้ันไดถึงธรรมเคร่ืองเปนมุนีแลว ฯ 
        จบนาลกสูตรท่ี ๑๑ 
        ทวยตานปุสสนาสูตรท่ี ๑๒ 
        [๓๙๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ บุพพาราม ปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดา 
ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล เม่ือราตรีเพ็ญมีพระจนัทรเต็มดวงในวันอุโบสถท่ี ๑๕ คํ่า  
พระผูมีพระภาคอันภิกษุสงฆแวดลอมประทับนั่งอยูในอัพโภกาส ทรงชําเลืองเห็นภกิษุสงฆสงบ 
นิ่ง จึงตรัสกะภิกษุท้ังหลายวาดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาจะพึงมีผูถามวา จะมีประโยชนอะไร  
เพื่อการฟงกุศลธรรมอันเปนอริยะ เปนเคร่ืองนําออกไป อันใหถึงปญญาเปนเคร่ืองตรัสรู แกทาน 
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงตอบเขาอยางนีว้า มีประโยชนเพือ่รูธรรมเปนธรรม ๒อยางตามความ 
เปนจริง ถาจะพึงมีผูถามวา ทานท้ังหลายกลาวอะไรวาเปนธรรม ๒อยาง พึงตอบเขาอยางนี้วา  
การพิจารณาเห็นเนืองๆ วา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัยนี้ขอท่ี ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ วา นี้ 
ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้เปนขอท่ี ๒ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูพิจารณาเห็น 
ธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบเนืองๆ อยางนี้ เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว 
อยู พึงหวังผล ๒ อยาง อยางใดอยางหน่ึง คือ อรหัตตผลในปจจุบันนี้ หรือเม่ือยังมีความ 
ถือม่ันเหลืออยู เปนพระอนาคามี ฯ 
        พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถา 
ประพันธตอไปอีกวา  
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        [๓๙๑] ชนเหลาใดไมรูทุกข เหตุเกิดแหงทุกข ธรรมชาติเปนท่ีดับทุกขไมมี 
        สวนเหลือ โดยประการทั้งปวง และไมรูมรรคอันใหถึงความเขา 
        ไประงับทุกข ชนเหลานั้นเส่ือมแลวจากเจโตวิมุติและปญญาวิมุต ิเปน 
        ผูไมควรเพื่อจะทําท่ีสุดแหงทุกขได เปนผูเขาถึงชาติและชราแท สวน 
        ชนเหลาใดรูทุกขเหตุเกดิแหงทุกข ธรรมชาติเปนท่ีดบัทุกขไมมีสวน 
        เหลือโดยประการท้ังปวง และรูมรรคอันใหถึงความเขาไประงับทุกข 
        ชนเหลานั้น ถึงพรอมแลวดวยเจโตวมุิติและปญญาวิมุติ เปนผูควรท่ี 
        จะทําท่ีสุดแหงทุกขได และเปนผูไมเขาถึงชาติและชรา ฯ 
        [๓๙๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาจะพึงมีผูถามวา การพิจารณาเห็นธรรมเปนธรรม ๒ อยาง 
โดยชอบเนืองๆ จะพึงมีโดยปริยายอยางอ่ืนบางไหม พึงตอบเขาวาพึงมี ถาเขาพึงถามวา พึง 
มีอยางไรเลา พึงตอบวา การพิจารณาเห็นเนืองๆวา ทุกขอยางใดอยางหน่ึงท้ังหมด ยอมเกิด 
ข้ึนเพราะอุปธิปจจัย นี้เปนขอ ๑การพิจารณาเหน็เนืองๆ วา เพราะอุปธิท้ังหลายนี้เองดับไป  
เพราะสํารอกโดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นีเ้ปนขอท่ี ๒ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูพิจารณาเห็น 
เนืองๆ ซ่ึงธรรมเปนธรรม ๒ อยาง โดยชอบอยางนี้ ฯลฯ จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
        ทุกขเหลาใดเหลาหนึ่ง มีเปนอันมากในโลก ยอมเกดิเพราะอุปธิเปน 
        เหตุ ผูใดแลไมรูยอมกระทําอุปธิ ผูนั้นเปนผูเขลายอมเขาถึงทุกข 
        บอยๆ เพราะเหตุนัน้ ผูพิจารณาเห็นเหตุเกิดแหงทุกขเนืองๆ ทราบ 
        ชัดอยู ไมพึงทําอุปธิ ฯ 
        [๓๙๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาจะพึงมีผูถามวา การพิจารณาเห็นธรรมเปนธรรม ๒ อยาง 
โดยชอบเนืองๆ พึงมีโดยปริยายอยางอ่ืนบางไหม ควรตอบเขาวา พึงมี ถาเขาถามวา พึง 
มีอยางไรเลา พึงตอบเขาวา การพิจารณาเห็นเนืองๆ วา ทุกขอยางใดอยางหนึ่งท้ังหมด  
ยอมเกิดข้ึนเพราะอวิชชาเปนปจจยันี้เปนขอท่ี ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ วา เพราะอวิชชา 
นั่นเองดับไปเพราะสํารอกโดยไมมีเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นี้เปนขอท่ี ๒ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษ ุ
ผูพิจารณาเหน็เนืองๆ ซ่ึงธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้ ฯลฯ จงึไดตรัสคาถาประพันธ 
ตอไปอีกวา 
        อวิชชานัน้เอง เปนคติของสัตวท้ังหลายผูเขาถึงชาติมรณะและสงสาร 
        อันมีความเปนอยางนี้ และความเปนอยางอ่ืนบอยๆ อวิชชา คือ   
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        ความหลงใหญนี้ เปนความเท่ียงอยูส้ินกาลนาน สัตวท้ังหลายผูไปดวย 
        วิชชาเทาน้ัน ยอมไมไปสูภพใหม ฯ 
        [๓๙๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพจิารณาเหน็เนอืงๆ วา ทุกข 
อยางใดอยางหน่ึงท้ังหมด ยอมเกิดข้ึนเพราะสังขารเปนปจจัยนี้เปนขอท่ี ๑ การพิจารณาเหน็ 
เนืองๆ วา เพราะสังขารท้ังหลายน่ันเองดับไปเพราะสํารอกโดยไมมีเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นี้เปน 
ขอท่ี ๒ ดูกรภกิษุท้ังหลายภิกษุผูพิจารณาเห็นเนืองๆ ซ่ึงธรรมเปนธรรม ๒ อยาง โดยชอบ 
อยางนี้ ฯลฯจึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
        ทุกขอยางใดอยางหน่ึงท้ังหมด ยอมเกิดข้ึนเพราะสังขารเปนปจจยั เพราะ 
        สังขารท้ังหลายดับโดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกดิภกิษรูุโทษน้ีวา  
        เพราะสังขารเปนปจจัย ทุกขจึงเกดิข้ึนเพราะความสงบแหงสังขาร 
        ท้ังมวล สัญญาท้ังหลายจึงดับความส้ินไปแหงทุกขยอมมีไดดวยอาการ 
        อยางนี้ ภกิษุรูความส้ินไปแหงทุกขนีโ้ดยถองแท บัณฑิตท้ังหลายผู 
        เห็นชอบผูถึงเวทย รูโดยชอบแลว ครอบงํากิเลสเปนเคร่ืองประกอบ 
        ของมารไดแลว ยอมไมไปสูภพใหม ฯ 
        [๓๙๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพจิารณาเหน็เนอืงๆ วา ทุกข 
อยางใดอยางหน่ึงท้ังหมด ยอมเกิดข้ึนเพราะวิญญาณเปนปจจยันี้เปนขอท่ี ๑ การพิจารณาเห็น 
เนืองๆ วา เพราะวิญญาณน่ันเองดับเพราะสํารอกโดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นี้เปนขอท่ี ๒ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นเนืองๆ ซ่ึงธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้ ฯลฯ 
จึงตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
        ทุกขอยางใดอยางหน่ึงท้ังหมด ยอมเกิดข้ึนเพราะวญิญาณเปนปจจัย 
        เพราะวิญญาณดับโดยไมเหลือ ทุกขจงึไมเกิด ภิกษุรูโทษน้ีวา ทุกข 
        ยอมเกิดข้ึน เพราะวิญญาณเปนปจจยัดังนีแ้ลว ยอมเปนผูหายหิว ดับ 
        รอบแลวเพราะความเขาไปสงบแหงวญิญาณ ฯ 
        [๓๙๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพจิารณาเหน็เนอืงๆ วา ทุกข 
อยางใดอยางหน่ึงท้ังหมด ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยันี้เปนขอท่ี ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ  
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วา เพราะผัสสะน่ันเองดับเพราะสํารอกโดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นี้เปนขอท่ี ๒ ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษผูุพิจารณาเหน็เนืองๆ ซ่ึงธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้ ฯลฯ จงึตรัส 
คาถาประพันธตอไปอีกวา 
        ความส้ินไปแหงสังโยชน ของชนท้ังหลายผูอันผัสสะครอบงําแลว ผู 
        แลนไปตามกระแสรแหงภวตัณหา ผูดาํเนินไปแลวสูหนทางผิด ยอม 
        อยูหางไกล สวนชนเหลาใดกําหนดรูผัสสะดวยปญญา ยินดแีลวใน 
        ธรรมเปนท่ีเขาไปสงบชนแมเหลานัน้ เปนผูหายหวิดับรอบแลว  
        เพราะการดับไปแหงผัสสะ ฯ 
        [๓๙๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพจิารณาเหน็เนอืงๆ วา ทุกข 
อยางใดอยางหน่ึงท้ังหมด ยอมเกิดข้ึนเพราะเวทนาเปนปจจัยนี้เปนขอท่ี ๑ การพิจารณาเหน็ 
เนืองๆ วา เพราะเวทนาน่ันเองดับเพราสํารอกโดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นี้เปนขอท่ี ๒  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นเนืองๆ ซ่ึงธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้ ฯลฯ 
จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา 
        ภิกษุรูเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง คือ สุขเวทนา หรือทุกขเวทนากับ 
        อทุกขมสุขเวทนา ท่ีมีอยูท้ังภายในและภายนอกวาเวทนานี้เปนเหตุ 
        แหงทุกข มีความสาปสูญไปเปนธรรมดามีความทรุดโทรมไปเปน 
        ธรรมดา ถูกตองดวยอุทยัพพยญาณแลว เห็นความเส่ือมไปอยู ยอมรู 
        แจมแจง ความเปนทุกขในเวทนานัน้อยางนี้ เพราะเวทนาท้ังหลายส้ิน 
        ไปนั้นเองทุกขจึงไมเกดิ ฯ 
        [๓๙๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพจิารณาเหน็เนอืงๆ วา ทุกข 
อยางใดอยางหน่ึงท้ังหมด ยอมเกิดข้ึนเพราะตัณหาเปนปจจัยนี้เปนขอท่ี ๑ การพิจารณาเหน็ 
เนืองๆ วา เพราะตัณหานั่นเองดับเพราะสํารอกโดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นี้เปนขอท่ี ๒  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นเนืองๆ ซ่ึงธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้ ฯลฯ  
จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
        บุรุษผูมีตัณหาเปนเพื่อนสอง ทองเท่ียวไปส้ินกาลนาน ยอมไมลวงพน 
        สงสารอันมีความเปนอยางนี้ และความเปนอยางอ่ืนไปได ภกิษุรูโทษ  
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        นี้วา ตณัหาเปนเหตุเกดิแหงทุกข เปนผูมีตัณหาปราศจากไปแลว ไม 
        ถือม่ัน มีสติ พึงเวนรอบ ฯ 
        [๓๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพจิารณาเหน็เนอืงๆ วา ทุกข 
อยางใดอยางหน่ึงท้ังหมด ยอมเกิดข้ึนเพราะอุปาทานเปนปจจยันี้เปนขอท่ี ๑ การพิจารณาเห็น 
เนืองๆ วา เพราะอุปาทานน่ันเองดับเพราะสํารอกโดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นี้เปนขอท่ี ๒  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นเนืองๆ ซ่ึงธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้ ฯลฯ  
จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
        ภพยอมมีเพราะอุปาทานเปนปจจัย สัตวผูเกิดแลวยอมเขาถึงทุกข ตอง 
        ตาย นี้เปนเหตุเกิดแหงทุกข เพราะเหตุนั้นบัณฑิตท้ังหลายรูแลว 
        โดยชอบ รูยิ่งความส้ินไปแหงชาติแลวยอมไมไปสูภพใหม เพราะความ 
        ส้ินไปแหงอุปาทาน ฯ 
        [๔๐๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพจิารณาเหน็เนอืงๆ วา ทุกข 
อยางใดอยางหน่ึงท้ังหมด ยอมเกิดข้ึนเพราะความริเร่ิมเปนปจจยันี้เปนขอท่ี ๑ การพิจารณา 
เห็นเนืองๆ วา เพราะการริเร่ิมนั่นเองดับเพราะสํารอกโดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นี้เปนขอ 
ท่ี ๒ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษผูุพิจารณาเหน็เนืองๆ ซ่ึงธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้  
ฯลฯ จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
        ทุกขอยางใดอยางหน่ึงท้ังหมด ยอมเกิดข้ึนเพราะความริเร่ิมเปนปจจัย  
        เพราะความริเร่ิมดับโดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิดภิกษุรูโทษน้ีวา ทุกข 
        ยอมเกิดข้ึนเพราะความริเร่ิมเปนปจจัยดังนี้แลว สละคืนความริเร่ิมได 
        ท้ังหมดแลว นอมไปในนิพพานทีไมมีความริเร่ิม ถอนภวตัณหาข้ึนได 
        แลว มีจติสงบมีชาติสงสารส้ินแลว ยอมไมมีภพใหม ฯ 
        [๔๐๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพจิารณาเหน็เนอืงๆ วา ทุกข 
อยางใดอยางหน่ึงท้ังหมด ยอมเกิดข้ึนเพราะอาหารเปนปจจัยนี้เปนขอท่ี ๑ การพิจารณาเหน็ 
เนืองๆ วา เพราะอาหารท้ังหมดน่ันเองดับเพราะสํารอกโดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นีเ้ปนขอ 
ท่ี ๒ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษผูุพิจารณาเหน็เนืองๆ ซ่ึงธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้  
จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา  
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        ทุกขอยางใดอยางหน่ึงท้ังหมด ยอมเกิดข้ึนเพราะอาหารเปนปจจยั เพราะ 
        อาหารทั้งหลายดับโดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกดิภกิษผูุตั้งอยูในธรรม  
        ผูถึงเวทย รูโทษน้ีวา ทุกขยอมเกดิข้ึนเพราะอาหารเปนปจจยั ดังนีแ้ลว  
        กําหนดรูอาหารทั้งปวงเปนผูอันตัณหาไมอาศัยในอาหารท้ังหมด รูโดย 
        ชอบซ่ึงนิพพานอันไมมีโรค พิจารณาแลวเสพปจจัย ๔ ยอมไมเขาถึง 
        การนับวา เปนเทวดาหรือมนุษย เพราะอาสวะท้ังหลายหมดสิ้นไป ฯ 
        [๔๐๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพจิารณาเหน็เนอืงๆ วา ทุกข 
อยางใดอยางหน่ึงท้ังหมด ยอมเกิดข้ึนเพราะความหวั่นไหวเปนปจจยั นี้เปนขอท่ี ๑ การพิจารณา 
เห็นเนืองๆ วา เพราะความหวั่นไหวท้ังหลายนั่นเองดับไปเพราะสํารอกโดยไมเหลือ ทุกขจึงไม 
เกิด นี้เปนขอท่ี ๒ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษผูุพิจารณาเหน็เนืองๆ ซ่ึงธรรมเปนธรรม ๒ อยาง 
โดยชอบอยางนี้ฯลฯ จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
        ทุกขอยางใดอยางหน่ึงท้ังหมด ยอมเกิดข้ึนเพราะความหวั่นไหวเปน 
        ปจจัย เพราะความหวั่นไหวดับไมมีเหลือทุกขจึงไมเกิด ภกิษุรูโทษนี้ 
        วา ทุกขยอมเกิดข้ึนเพราะความหวั่นไหวเปนปจจยั ดังนี้ เพราะเหตุ 
        นั้นแล ภกิษุสละตัณหาแลว ดับสังขารท้ังหลายไดแลว เปนผูไมมีความ 
        หวั่นไหวไมถือม่ัน แตนัน้พึงเวนรอบ ฯ 
        [๔๐๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพจิารณาเหน็เนอืงๆ วา ความ 
ดิ้นรนยอมมีแกผูอันตัณหา ทิฐิ และมานะอาศัยแลว นี้เปนขอท่ี ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ  
วา ผูท่ีตัณหา ทิฐิ และมานะไมอาศัยแลว ยอมไมดิ้นรน นี้เปนขอท่ี ๒ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ภิกษุผูพจิารณาเห็นเนืองๆ ซ่ึงธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้ ฯลฯ จึงไดตรัสคาถา 
ประพันธตอไปอีกวา 
        ผูอันตัณหา ทิฐิ และมานะไมอาศัยแลว ยอมไมดิ้นรน สวนผูอัน 
        ตัณหา ทิฐิ และมานะอาศัยแลว ถือม่ันอยู ยอมไมลวงพนสงสาร 
        อันมีความเปนอยางนี้ และความเปนอยางอ่ืนไปไดภกิษุรูโทษน้ีวา 
        เปนภยัใหญในเพราะนิสสัย คือ ตัณหาทิฐิและมานะท้ังหลายแลว เปน 
        ผูอันตัณหา ทิฐิและมานะไมอาศัยแลว ไมถือม่ัน มีสติ พึงเวนรอบ ฯ  
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        [๔๐๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพจิารณาเหน็เนอืงๆ วา อรูปภพ 
ละเอียดกวารูปภพ นี้เปนขอท่ี ๑ การพิจารณาเหน็เนืองๆ วานิโรธละเอียดกวาอรูปภพ นี้เปน 
ขอ ๒ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูพิจารณาเหน็เนืองๆ ซ่ึงธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบ 
อยางนี้ ฯลฯ จงึไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
        สัตวเหลาใดผูเขาถึงรูปภพ และต้ังอยูในอรูปภพ สัตวเหลานัน้เม่ือยัง 
        ไมรูชัดซ่ึงนิพพานก็ยังเปนผูจะตองมาสูภพใหมสวนชนเหลาใดกําหนด 
        รูรูปภพแลว (ไม) ดํารงอยูดวยดใีนอรูปภพ ชนเหลานั้นนอมไปใน 
        นิพพานทีเดียว เปนผูละมัจจุเสียได ฯ 
        [๔๐๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา ดูกรภกิษุท้ังหลายนามรูปท่ีโลกพรอม 
ท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ท่ีหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนษุยเล็งเห็น 
วา นามรูปนี้เปนของจริง พระอริยเจาท้ังหลายเห็นดวยดแีลวดวยปญญาอันชอบตามความเปน 
จริงวา นามรูปนั่นเปนของเท็จ นี้เปนอนุปสสนาขอท่ี ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นิพพานท่ีโลกพรอม 
ท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ท่ีหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนษุยเล็งเห็น 
วา นิพพานน้ีเปนของเท็จ พระอริยเจาท้ังหลายเห็นดวยดแีลวดวยปญญาอันชอบตามความเปน 
จริงวา นิพพานน้ันเปนของจริง นี้เปนอนปุสสนาขอท่ี ๒ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูพิจารณา 
เห็นเนืองๆ ซ่ึงธรรมเปนธรรม ๒อยางโดยชอบอยางนี้ ฯลฯ จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไป 
อีกวา 
        ทานผูมีความสําคัญในนามรูป อันเปนของมิใชตนวาเปนตนจงดโูลก 
        พรอมท้ังเทวโลก ผูยึดม่ันแลวในนามรูป ซ่ึงสําคัญนามรูปนี้วา เปน 
        ของจริง ก็ชนท้ังหลายยอมสําคัญ (นามรูป)ดวยอาการใดๆ นามรูป 
        นั้น ยอมเปนอยางอ่ืนไปจากอาการที่เขาสําคัญนั้นๆ นามรูปของผูนั้นแล  
        เปนของเท็จ เพราะนามรูป มีความสาปสูญไปเปนธรรมดา นิพพานมี 
        ความไมสาปสูญไปเปนธรรมดา พระอริยเจาท้ังหลายรูนิพพานนั้นโดย 
        ความเปนจริง พระอริยเจาเหลานั้นแล เปนผูหายหิวดับรอบแลว เพราะ 
        ตรัสรูของจริง ฯ 
        [๔๐๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาจะพึงมีผูถามวา การพิจารณาเห็นธรรมเปนธรรม ๒ อยาง 
เนืองๆ โดยชอบ จะพึงมีโดยปริยายอยางอ่ืนบางไหมพึงตอบเขาวา พึงมี ถาเขาถามวาพึงมี  
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อยางไรเลา พึงตอบเขาวา ดูกรภิกษุท้ังหลายอิฏฐารมณท่ีโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก  
พรหมโลก ท่ีหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยเล็งเหน็วา เปนสุข พระอริยเจา 
ท้ังหลายเหน็ดวยดแีลวดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงวานั่นเปนทุกข นี้เปนอนปุสสนา 
ขอท่ี ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย นพิพานท่ีโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลกท่ีหมูสัตว 
พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนษุยเล็งเห็นวา นี้เปนทุกขพระอริยะเจาท้ังหลายเห็นดวย 
ดีแลวดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงวา นั่นเปนสุข นี้เปนอนุปสสนาขอท่ี ๒ ดกูรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษผูุพิจารณาเหน็ธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบเนืองๆ อยางนี้ ไมประมาท มีความ 
เพียร มีใจเด็ดเดี่ยว พึงหวังผล ๒ อยาง อยางใดอยางหน่ึง คือ อรหัตตผลในปจจุบันนีห้รือ 
เม่ือยังมีความถือม่ันเหลืออยู เปนพระอนาคามี ฯ 
        พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลวจึงไดตรัสคาถา 
ประพันธตอไปอีกวา 
        รูป เสียง กล่ิน รส ผัสสะ และธรรมารมณลวนนาปรารถนา นาใคร  
        นาพอใจ มีประมาณเทาใด โลกกลาววามีอยู อารมณ ๖ อยางเหลานี ้ 
        โลกพรอมท้ังเทวโลกสมมติกันวาเปนสุข แตวาธรรมเปนท่ีดับอารมณ  
        ๖ อยางนี ้ชนเหลานั้นสมมติกันวาเปนทุกข ความดับแหงเบญจขันธ 
        พระอริยะเจาท้ังหลายเห็นวาเปนสุข ความเหน็ขัดแยงกันกับโลกท้ังปวงนี้  
        ยอมมีแกบัณฑิตท้ังหลายผูเห็นอยู ชนเหลาอ่ืนกลาววตัถุกามใดโดย 
        ความเปนสุข พระอริยเจาท้ังหลายกลาววัตถุกามนัน้โดยความเปนทุกข  
        ชนเหลาอ่ืนกลาวนพิพานใดโดยความเปนทุกข พระอริยเจาท้ังหลายผูรู 
        แจงกลาวนิพพานนั้นโดยความเปนสุข ทานจงพิจารณาธรรมท่ีรูไดยาก 
        ชนพาลทั้งหลายผูไมรูแจง พากันลุมหลงอยูในโลกน้ี ความมืดต้ือยอม 
        มีแกชนพาลท้ังหลายผูถูกอวิชชาหุมหอแลว ผูไมเห็นอยู สวนนพิพาน  
        เปนธรรมชาติเปดเผยแกสัตบุรุษผูเหน็อยู เหมือนอยางแสงสวาง  
        ฉะนั้น ชนท้ังหลายเปนผูคนควา ไมฉลาดตอธรรม ยอมไมรูแจง 
        นิพพานที่มีอยูในท่ีใกล ชนท้ังหลายผูถูกภวราคะครอบงําแลว แลนไปตาม 
        กระแสรภวตัณหา ผูเขาถึงวัฏฏะอันเปนบวงแหงมารเนืองๆไมตรัสรู 
        ธรรมนี้ไดโดยงาย นอกจากพระอริยเจาท้ังหลายใครหนอยอมควรจะรู  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-อิตอวุตตก-สุตตนิบาต - หนาท่ี 359 
        บท คือ นิพพานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายตรัสรูดีแลว พระอริยเจาท้ังหลาย 
        เปนผูไมมีอาสวะเพราะรูโดยชอบ ยอมปรินิพพาน ฯ 
        [๔๐๗] พระผูมีพระภาค ไดตรัสไวยากรณภาษิตนีจ้บลงแลว ภิกษเุหลานั้นมีใจช่ืนชม 
ยินดภีาษิตของพระผูมีพระภาค ก็และเม่ือพระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู จติของภิกษ ุ
ประมาณ ๖๐ รูป หลุดพนแลวจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมถือม่ัน ดังนี้แล ฯ 
        จบทวยตานุปสสนาสูตรท่ี ๑๒ 
        __________ 
รวมหัวขอประจําเร่ืองในพระสูตรนี้ คือ 
        สัจจะ อุปธิ อวิชชา สังขาร วิญญาณเปนท่ี ๕ ผัสสะ เวทนาตณัหา อุปาทาน 
อารัมภะ อาหาร ความหวัน่ไหว ความดิ้นรน รูป และสัจจะกับทุกข รวมเปน ๑๖ ฯ 
        จบมหาวรรคท่ี ๓ 
        __________ 
        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
        ๑. ปพพชาสูตร                                 ๒. ปธานสูตร  
        ๓. สุภาษติสูตร                                 ๔. สุนทริกสูตร 
        ๕. มาฆสูตร                                         ๖. สภิยสูตร  
        ๗. เสลสูตร                                         ๘. สัลลสูตร  
        ๙. วาเสฏฐสูตร                                ๑๐. โกกาลิกสูตร  
        ๑๑. นาลกสูตร                                 ๑๒. ทวยตานุปสสนาสูตร  
สูตร ๑๒สูตรเหลานี้ ทานเรียกวา มหาวรรค ดังนี้แล ฯ  
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        สุตตนิบาต อัฏฐกวรรคท่ี ๔ 
        กามสูตรท่ี ๑ 
        [๔๐๘] ถาวาวัตถุกามจะสําเร็จแกสัตวผูปรารถนาอยูไซร สัตวปรารถนาส่ิงใด 
        ไดส่ิงนั้นแลว กย็อมเปนผูมีใจเอิบอ่ิมแนแทถาเม่ือสัตวนั้นปรารถนาอยู  
        เกิดความอยากไดแลว กามเหลานั้นยอมเส่ือมไปไซร สัตวนั้นยอมยับ 
        เหมือนถูกลูกศรแทง ฉะนั้น ผูใดงดเวนกามท้ังหลาย เหมือนอยาง 
        บุคคลเวนศีรษะงูดวยเทาของตน ผูนั้นเปนผูมีสติ ยอมกาวลวงตัณหา 
        ในโลกน้ีได นรชนใดยอมยินดกีามเปนอันมาก คือนา ท่ีดิน เงิน  
        โค มา ทาสกรรมกร เหลาสตรีและพวกพอง กิเลสทัง้หลายอันมี 
        กําลังนอย ยอมครอบงําย่ํายีนรชนนัน้ได อันตรายท้ังหลายก็ยอมย่ําย ี
        นรชนนัน้ แตนัน้ทุกขยอมติดตามนรชนผูถูกอันตรายครอบงํา เหมือน 
        น้ําไหลเขาสูเรือท่ีแตกแลว ฉะนั้น เพราะฉะน้ัน สัตวพึงเปนผูมีสติ 
        ทุกเม่ือ งดเวนกามท้ังหลายเสีย สัตวละกามเหลานั้นไดแลวพึงขาม 
        โอฆะไดเหมือนบุรุษวิดเรือแลวพึงไปถึงฝง ฉะนั้น ฯ 
        จบกามสูตรท่ี ๑ 
        คุหัฏฐกสูตรท่ี ๒ 
        [๔๐๙] นรชนผูของอยูในถํ้าคือกาย ถูกกิเลสเปนอันมากปกปดไวแลว ดํารงอยู 
        ดวยอํานาจกิเลสมีราคะเปนตน หยั่งลงในกามคุณเคร่ืองทําจิตใหลุมหลง  
        นรชนผูเห็นปานนั้นแล เปนผูไกลจากวิเวก เพราะวากามคุณท้ังหลาย  
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        ในโลก ไมใชละไดโดยงายเลย กามคุณท้ังหลายมีความปรารถนา 
        เปนเหตุ เนื่องดวยความยินดใีนภพ เปล้ืองออกไดโดยยาก คนอ่ืน 
        จะเปล้ืองออกใหไมไดเลย นรชนท้ังหลายมุงหวังกามในอนาคตบาง 
        ในอดีตบาง ครํ่าครวญถึงกามเหลานี้ท่ีเคยมีแลวบาง อันตนเปล้ืองเอง 
        ไดยาก และคนอ่ืนก็เปล้ืองใหไมได สัตวเหลานั้นยนิดี ขวนขวาย  
        ลุมหลงอยูในกามท้ังหลาย ไมเช่ือถือถอยคําของบัณฑิตมีพระพุทธเจา 
        เปนตน ตัง้อยูแลวในธรรมอันไมสงบ ถูกทุกขครอบงําแลว ยอมรําพัน 
        อยูวา เราจุติจากโลกนีแ้ลว จักเปนอยางไรหนอ เพราะเหตุนั้นแล  
        สัตวพึงศึกษาไตรสิกขาในศาสนาน้ีแหละ พึงรูวาส่ิงอะไรๆ ในโลก 
        ไมเปนความสงบ ไมพงึประพฤติความไมสงบเพราะเหตแุหงส่ิงนัน้  
        นักปราชญท้ังหลายกลาวชีวิตน้ันวาเปนของนอยนกัเราเห็นหมู 
        สัตวนี้ ผูเปนไปในอํานาจความอยากในภพท้ังหลาย กําลังดิ้นรนอยูในโลก  
        นรชนท้ังหลายผูเลวทรามยอมบนเพออยูในปากมัจจรุาช นรชน 
        เหลานั้น ยังไมปราศจากความอยากในภพและมิใชภพทั้งหลายเลย ทาน 
        ท้ังหลายจงดูชนท้ังหลายผูถือวาส่ิงนัน้ๆ เปนของเรา กําลังดิ้นรนอยู  
        เหมือนปลาในแองน้ํานอยมีกระแสขาดส้ินแลวดิน้รนอยู ฉะนั้น  
        นรชนเหน็โทษแมนัน้แลว ไมพึงประพฤติเปนคนถือวาส่ิงนั้นๆ  
        เปนของเรา ไมกระทําความติดของอยูในภพทั้งหลาย พึงกําจัดความ 
        พอใจในท่ีสุดท้ัง ๒ (มีผัสสะและเหตเุกิดแหงสัมผัสสะเปนตน)  
        กําหนดรูผัสสะแลวไมกําหนดัตามในธรรมท้ังปวงมีรูปเปนตน ตเิตียน 
        ตนเองเพราะขอใด อยาทําขอนั้น เปนนักปราชญไมติดอยูในรูปท่ีได 
        เห็นและเสียงท่ีไดฟงเปนตน กําหนดรูสัญญาแลวพึงขามโอฆะ เปน 
        มุนีไมติดอยูในอารมณท่ีควรหวงแหน ถอนลูกศรคือ กิเลสออกเสีย 
        ไมประมาทเท่ียวไปอยู ยอมไมปรารถนาโลกนี้และโลกหนา ฉะนี้แล ฯ 
        จบคุหัฏฐกสูตรท่ี ๒  
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        ทุฏฐัฏฐกสูตรท่ี ๓ 
        [๔๑๐] เดยีรถียบางพวก มีใจประทุษราย ยอมติเตียนโดยแทแมอนึง่ พวกชน 
        ท่ีฟงคําของเดียรถียเหลานั้นแลว ปลงใจเช่ือจริง กต็ิเตียน แตมุน ี
        ยอมไมเขาถึงการติเตียนท่ีเกิดข้ึนแลว เพราะเหตุนั้น มุนียอมไมมีหลักตอ  
        คือ ราคะ โทสะและโมหะ ในโลกไหนๆ บุคคลผูถูกความพอใจ 
        ครอบงําแลว ตั้งม่ันอยูในความชอบใจ จะพงึลวงทิฐิของตนได 
        อยางไรเลา บุคคลกระทําทิฐิเหลานั้นใหบริบูรณดวยตนเองรูอยางใด  
        ก็พึงกลาวอยางนัน้ ผูใดไมถูกเขาถามเลย กลาวอวดอางศีลและวตัร 
        ของตนแกผูอ่ืน ผูฉลาดท้ังหลายกลาวผูนั้นวา ผูไมมีอริยธรรม ผูใด 
        กลาวอวดตนดวยตนเองผูฉลาดท้ังหลายกลาวการอวดของผูนั้นวา ผูนี ้
        ไมมีอริยธรรมสวนภิกษุผูสงบ มีตนดับแลว ไมกลาวอวดในศีล 
        ท้ังหลายวาเราเปนผูถึงพรอมแลวดวยศีล ผูฉลาดท้ังหลายกลาวภกิษ ุ
        นั้นวา มีอริยธรรม ภิกษุใดไมมีกิเลสเคร่ืองฟูข้ึนในโลกไหนๆ ผูฉลาด 
        ท้ังหลายกลาวการไมกลาวอวดของภกิษุนั้นวา ภิกษนุี้มีอริยธรรม ธรรม  
        คือ ทิฐิอันปจจยักําหนดปรุงแตงแวดลอม ไมผองแผว ยอมมีแก 
        ผูใด ผูนัน้เปนอยางนี้ เพราะเหตุท่ีผูนัน้เห็นอานิสงส มีคติวิเศษ 
        เปนตนในตน ฉะนั้นจงึเปนผูอาศัยทิฐินั้นอันละเอียด อาศัยความ 
        กําเริบนรชนตัดสินธรรมท่ีตนยึดหม่ันแลวในธรรมท้ังหลาย ไมพึงลวง 
        การยึดม่ันดวยทิฐิไดโดยงายเลย เพราะเหตุนั้น นรชนยอมยดึถือและ 
        ถือม่ันธรรม ในเพราะความยึดม่ันดวยทิฐิเหลานั้น กบุ็คคลผูมีปญญา  
        ไมมีทิฐิอันปจจยักําหนดแลวในภพและมิใชภพ ในโลกไหนๆ บุคคล 
        ผูมีปญญานั้นละมายาและมานะไดแลว จะพึงถึงการนับเขาในคติพเิศษ 
        ในในนรกเปนตน ดวยคติพิเศษอะไร บุคคลผูมีปญญานั้นไมมี 
        ตัณหาและทิฐิ ก็บุคคลผูมีตัณหาและทฐิิ ยอมเขาถึงวาทะใน 
        ธรรมท้ังหลาย ผูนั้นจะพึงกลาวกะพระขีณาสพผูไมมีตัณหาและทฐิิวา   
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        ผูกําหนัดหรือวาผูประทุษรายไดอยางไรดวยความกําหนัดหรือความ 
        ประทุษรายอะไร ความเห็นวาเปนตน หรือความเหน็วาขาดสูญ  
        ยอมไมมีแกพระขีณาสพนั้นเลย เพราะพระขีณาสพนั้น ละทิฐิได 
        ท้ังหมดในอัตภาพนี้ ฉะนี้แล ฯ 
        จบทุฏฐัฏฐกสูตรท่ี ๓ 
        สุทธัฏฐกสูตรท่ี ๔ 
        [๔๑๑] คนพาลผูประกอบดวยทิฐิ สําคัญเอาเองวาเราไดเหน็บุคคลผูบริสุทธ์ิ 
        เปนบุคคลผูยิ่งใหญหาโรคมิได ความหมดจดดวยดยีอมมีไดแกนรชน 
        ดวยการเห็น เม่ือคนพาลนั้นสําคัญเอาเองอยางนี้ รูวา ความเหน็นั้น 
        เปนความเห็นยิ่ง แมเปนผูเห็นบุคคลผูบริสุทธ์ิเนืองๆ กย็อมเช่ือวา 
        ความเหน็นั้นเปนมรรคญาณ ถาวาความบริสุทธ์ิยอมมีไดแกนรชนดวย 
        การเห็นหรือนรชนน้ันยอมละทุกขไดดวยมรรค อันไมบริสุทธ์ิอยาง 
        อ่ืนจากอริยมรรค นรชนผูเปนอยางนีย้อมบริสุทธ์ิไมไดเลยก็คน 
        มีทิฐิ ยอมกลาวยกยองความเห็นนั้นของคนผูกลาวอยางนั้น พราหมณ 
        ไมกลาวความบริสุทธ์ิโดยมิจฉาทิฐญิาณอยางอ่ืนจากอริยมรรคญาณ ท่ี 
        เกิดข้ึนในเพราะรูปท่ีไดเห็นเสียงท่ีไดฟง ศีล พรต และในเพราะ 
        อารมณท่ีไดทราบพราหมณนั้นไมติดอยูในบุญและบาป ละความเหน็วา 
        เปนตนเสียได ไมกระทําในบุญและบาปน้ี ชนผูประกอบดวยทิฐิ 
        เปนผูกลาวความบริสุทธ์ิโดยทางมรรคอยางอ่ืนเหลานั้น ละศาสดา 
        เบ้ืองตนเสีย อาศัยศาสดาอ่ืน อันตัณหาครอบงํายอมขามธรรมเปน 
        เคร่ืองของไมได ช่ือวาถือเอาธรรมนั้นดวย สละธรรมน้ันดวย เปรียบ 
        เหมือนวานรจับและปลอยกิ่งไมท่ีตรงหนาเสียเพื่อจับกิ่งอ่ืน ฉะนัน้ 
        สัตวผูของอยูในกามสัญญา สมาทานวัตรเองแลว ไปเลือกหาศาสดา  
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        ดีและเลว สวนพระขีณาสพผูมีปญญาเสมอดวยแผนดินผูมีความรูแจง 
        ตรัสรูธรรมดวยเวทคือมรรคญาณ ยอมไมไปเลือกหาศาสดาดีและเลว  
        พระขีณาสพนั้นครอบงํามารและเสนาในธรรมท้ังปวง คืออารมณอยางใด 
        อยางหนึง่ท่ีไดเหน็ ไดฟง หรือไดทราบ ใครๆ จะพงึกําหนด 
        พระขีณาสพผูบริสุทธ์ิ ผูเห็นความบริสุทธ์ิ เปนผูมีหลังคาคือกิเลส 
        อันเปดแลว ผูเท่ียวไปอยู ดวยการกําหนดดวยตัณหาและทิฐิอะไรใน 
        โลกน้ี พระขีณาสพท้ังหลาย ยอมไมกําหนดดวยตัณหาหรือดวยทิฐิ  
        ยอมไมกระทําตัณหาและทิฐิไวในเบ้ืองหนา พระขีณาสพเหลานัน้ 
        ยอมไมกลาววา ความบริสุทธ์ิลวงสวนดวยอกิริยาทิฐิและสัสสตทิฐิ 
        ทานสละกิเลสเคร่ืองยึดม่ันและเคร่ืองรอยรัดอันเนื่องอยูในจิตสันดาน 
        ไดแลวยอมไมกระทําความหวังในโลกไหนๆ พราหมณผูลวงแดนกิเลส 
        ไดไมมีความยึดถือวัตถุหรืออารมณอะไร เพราะไดรูหรือเพราะไดเห็น 
        เปนผูไมมีความยินดีดวยราคะ เปนผูปราศจากราคะไมกําหนดัแลว  
        พราหมณนั้น ไมมีความยึดถือวัตถุและอารมณอะไรๆ วาส่ิงนี้เปนของ 
        ยิ่งในโลกนี้ ฉะนี้แล ฯ 
        จบสุทธัฏฐกสูตรท่ี ๔ 
        ปรมัฏฐกสูตรท่ี ๕ 
        [๔๑๒] บุคคลในโลกยึดถือในทิฐิท้ังหลายวา ส่ิงนีเ้ปนอยางยิ่งยอมกระทํา 
        ศาสดาเปนตนของตนใหเปนผูประเสริฐ กลาวผูอ่ืนนอกจากศาสดา 
        เปนตนของตนน้ันวา เลวท้ังหมด เพราะเหตุนัน้ บุคคลนั้นจึงไมลวง 
        พนความวิวาทไปได บุคคลนั้นเห็นอานิสงสอันใดในตนกลาวคือ ทิฐิ  
        ท่ีเกิดข้ึนในส่ิงเหลานี้คือ ในรูปท่ีไดเห็น เสียงท่ีไดฟง ศีล พรต  
        หรืออารมณท่ีไดทราบ บุคคลนั้นยึดม่ันอานิสงสในทิฐิของตนน้ัน 
        แลวาประเสริฐท่ีสุด เหน็ศาสดาอ่ืนท้ังหมดโดยความเปนคนเลวอนึ่ง   
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        บุคคลผูอาศัยศาสดาของตนแลว เห็นศาสดาอ่ืนเปนคนเลว เพราะ 
        ความเหน็อันใด ทานผูฉลาดท้ังหลายกลาวความเหน็นั้นวา เปนกิเลสเคร่ือง 
        รอยรัด เพราะฉะน้ันแหละ ภกิษุไมพึงยึดม่ันรูปท่ีไดเหน็ เสียงท่ีไดฟง 
        อารมณท่ีไดทราบ หรือศีลและพรต แมทิฐิก็ไมพึงกาํหนดดวยญาณ  
        หรือแมดวยศีลและพรตในโลก ไมพึงนําตนเขาไปเปรียบวา เปนผู 
        เสมอเขา ไมพึงสําคัญวา เปนผูเลวกวาเขา หรือวาเปนผูวิเศษกวาเขา  
        ภิกษนุั้นละความเห็นวาเปนตนไดแลว ไมถือม่ันอยู ยอมไมกระทํานิสัย  
        (ตัณหานิสัยและทิฐินิสัย) แมในญาณ ไมเปนผูแลนไปเขาพวกใน 
        สัตวท้ังหลายผูแตกตางกันดวยอํานาจทิฐิตางๆ ยอมไมกลับมาแมสูทิฐิ 
        อะไรๆ พราหมณในโลกน้ีไมมีตณัหาในสวนสุดท้ัง ๒ มีผัสสะเปนตน 
        เพื่อความเกิดบอยๆ ในโลกน้ีหรือในโลกอ่ืน ไมมีความยึดม่ันอะไรๆ  
        ไมมีสัญญาอันปจจัยกาํหนดแลวแมแตนอย ในรูปท่ีไดเหน็ ในเสียง 
        ท่ีไดฟงหรือในอารมณท่ีไดทราบ ในโลกน้ี เพราะไดตัดสินธรรมท่ีตน 
        ยึดถือแลวในธรรมท้ังหลาย ใครๆ จะพึงกําหนดพราหมณนัน้ผูไมถือม่ัน 
        ทิฐิ ดวยการกําหนดดวยตัณหาหรือดวยการกําหนดดวยทิฐิอะไรๆ ใน 
        โลกน้ี พราหมณท้ังหลายยอมไมกําหนดดวยตัณหาหรือทิฐิ ยอมไม 
        กระทําตัณหาและทิฐิไวในเบ้ืองหนา แมธรรมคือทิฐิท้ังหลาย  
        พราหมณเหลานั้นก็มิไดปกปดไว พราหมณผูอันใครๆ จะพึงนําไป 
        ดวยศีลและพรตไมได ถึงฝง คือ นิพพานแลว เปนผูคงท่ี ยอมไม 
        กลับมาหากิเลสท้ังหลายอีก ฉะนั้นแล ฯ 
        จบปรมัฏฐกสูตรท่ี ๕ 
        ชราสูตรท่ี ๖ 
        [๔๑๓] ชีวิตนี้นอยนกั สัตวยอมตายแมภายใน ๑๐๐ ป ถาแมสัตวเปนอยูเกนิ  
        (๑๐๐ ป) ไปไซร สัตวนัน้ก็ยอมตายแมเพราะชราโดยแทแล ชน  
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        ท้ังหลายยอมเศราโศก เพราะส่ิงท่ีตนยึดถือวาเปนของเรา ส่ิงท่ีเคย 
        หวงแหนเปนของเท่ียงไมมีเลยบุคคลเห็นวา ส่ิงนี้มีความเปนไปตางๆ  
        มีอยู ดังนีแ้ลวไมพึงอยูครองเรือน บุรุษยอมสําคัญส่ิงใดวา ส่ิงนีเ้ปน 
        ของเราจําตองละส่ิงนั้นไปแมเพราะความตาย บัณฑติผูนับถือพระ 
        พุทธเจาวาเปนของเรา ทราบขอนี้แลว ไมพึงนอมไปในความเปน 
        ผูถือวาส่ิงนั้นๆ เปนของเรา บุคคลผูตื่นข้ึนแลวยอมไมเห็นอารมณอัน 
        ประจวบดวยความฝน แมฉันใด บุคคลยอมไมเห็นบุคคลผูท่ีตนรักทํา 
        กาละลวงไปแลว แมฉันนั้นบุคคลยอมกลาวขวัญกนัถึงช่ือนี้  
        ของคนท้ังหลายผูอันตนไดเห็นแลวบาง ไดฟงแลวบาง ช่ือเทานัน้ท่ีควร 
        กลาวขวญัถึงของบุคคลผูลวงไปแลว จักยังคงเหลืออยู ชนท้ังหลายผู 
        ยินดแีลวในส่ิงท่ีตนถือวาเปนของเรา ยอมละความโศกความรํ่าไรและ 
        ความตระหนีไ่มได เพราะเหตุนัน้ มุนีท้ังหลายผูเหน็นิพพานเปน 
        แดนเกษม ละอารมณท่ีเคยหวงแหนไดเท่ียวไปแลว บัณฑิตท้ังหลาย 
        กลาวการไมแสดงตนในภพ อันตางดวยนรกเปนตน ของภิกษุผูประพฤต ิ
        หลีกเรน ผูเสพท่ีนั่งอันสงัด วาเปนการสมควร มุนีไมอาศัยแลวใน 
        อายตนะท้ังปวง ยอมไมกระทําสัตวหรือสังขารใหเปนท่ีรักท้ังไมกระทํา 
        สัตวหรือสังขารใหเปนท่ีเกลียดชัง ยอมไมติดความรํ่าไรและความตระหน่ี  
        ในสัตวหรือสังขารอันเปนท่ีรักและเปนท่ีเกลียดชังนั้น เปรียบเหมือน 
        น้ําไมติดอยูบนใบไม ฉะนั้น หยาดน้ํายอมไมติดอยูบนใบบัว น้ํายอม 
        ไมติดอยูท่ีใบปทุม ฉันใดมุนยีอมไมติดในรูปท่ีไดเห็น เสียงท่ีไดฟง  
        หรืออารมณท่ีไดทราบ ฉันนั้น ผูมีปญญายอมไมสําคัญดวยรูปท่ีไดเหน็ 
        เสียงท่ีไดฟง หรืออารมณท่ีไดทราบ ยอมไมปรารถนาความบริสุทธ์ิดวย  
        (มรรคอยางอ่ืน) ทางอ่ืน ผูมีปญญานั้น ยอมไมยนิดี ยอมไมยินราย  
        ฉะนี้แล ฯ 
        จบชราสูตรท่ี ๖  
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        ติสสเมตเตยยสูตรท่ี ๗ 
ทานพระติสสเมตเตยยะทูลถามปญหาวา 
        [๔๑๔] ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขอพระองคจงตรัสบอกความคับแคนแหงบุคคล 
        ผูประกอบเมถุนธรรมเนืองๆ เถิด ขาพระองคท้ังหลายไดสดับคําส่ัง 
        สอนของพระองคแลว จักศึกษาในวิเวก ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรเมตเตยยะ 
        ความคับแคนของบุคคลผูประกอบเมถุนธรรมมีอยู บุคคลผูประกอบ 
        เมถุนธรรม ยอมลืมแมคําส่ังสอน และยอมปฏิบัติผิด นี้เปนกจิไม 
        ประเสริฐในบุคคลนั้น บุคคลใดประพฤติอยูผูเดียวในกาลกอนแลว  
        เสพเมถุนธรรม (ในภายหลัง)บัณฑิตท้ังหลายกลาวบุคคลนั้นวา 
        เปนคนมีกิเลสมากในโลกเหมือนยวดยานท่ีแลนไปใกลเหว ฉะนัน้  
        ยศและเกยีรติคุณในกาลกอนของบุคคลน้ัน ยอมเส่ือม บุคคลเห็นโทษ 
        แมนี้แลว ควรศึกษาไตรสิกขาเพื่อละเมถุนธรรม ผูใดไมละเมถุนธรรม 
        ผูนั้นถูกความดําริครอบงําแลว ซบเซาอยูเหมือนคนกําพรา ฉะนัน้  
        ผูนั้นฟงเสียงอันระบือไปของชนเหลาอ่ืนแลว เปนผูเกอเขินเชนนั้น  
        อนึ่ง ผูใดอันวาทะของบุคคลอ่ืนตักเตือนแลว ยังกระทํากายทุจริต 
        เปนตน ผูนี้    แหละพึงเปนผูมีเคร่ืองผูกใหญ ยอมถือเอาโทษแหง 
        มุสาวาทบุคคลอันผูอ่ืนรูกันดีแลววาเปนบัณฑิต อธิษฐานการเท่ียวไป 
        ผูเดียว แมในภายหลังประกอบในเมถุนธรรม ยอมมัวหมองเหมือนคน 
        งมงาย ฉะนั้น มุนีในศาสนานี้รูโทษในเบ้ืองตนและเบ้ืองปลายนี้แลว 
        ควรกระทําการเท่ียวไปผูเดียวใหม่ันคงไมควรเสพเมถุนธรรม ควรศึกษา 
        วิเวกเทานั้น การประพฤติวิเวกน้ี เปนกิจอันสูงสุดของพระอริยเจา 
        ท้ังหลาย มุนีไมควรสําคัญตนวาเปนผูประเสริฐดวยวิเวกนั้น มุนนีั้นแล 
        ยอมอยูใกลนิพพาน หมูสัตวผูยินดแีลวในกามท้ังหลาย ยอมรักใครตอ  
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        มุนีผูสงัดแลวเท่ียวไปอยู ผูไมมีความหวงใยในกามทั้งหลาย ผูขามโอฆะ 
        ไดแลว ฉะนี้แล ฯ 
        จบติสสเมตเตยยสูตรท่ี ๗ 
        ปสูรสูตรท่ี ๘ 
        [๔๑๕] สมณพราหมณผูประกอบดวยทิฐิ ยอมกลาววา 
        ความบริสุทธ์ิวามีอยูในธรรมนี้เทานั้น ไมกลาวความบริสุทธ์ิในธรรม 
        เหลาอ่ืน สมณพราหมณเปนอันมาก กลาวความดีงามในศาสดา 
        ของตนเปนตนท่ีตนอาศัยแลว ถือม่ันอยูในสัจจะเฉพาะอยาง (มีคําวา 
        โลกเท่ียงเปนตน) สมณพราหมณเจาทิฐิ ๒ พวกนัน้ ประสงคจะกลาว 
        โตตอบกัน เขาไปสูบริษัทแลว ยอมโตเถียงกันและกันวาเปนคนเขลา 
        สมณพราหมณเหลานั้นตองการแตความสรรเสริญ เปนผูมีความสําคัญวา 
        เราท้ังหลายเปนคนฉลาดอาศัยศาสดาของกันและกนัเปนตนแลว ยอม 
        กลาวคําทะเลาะกัน บุคคลปรารถนาแตความสรรเสริญ ขวนขวาย 
        หาถอยคําวิวาท กระทบกระเทียบกันในทามกลางบริษัท แตกลับเปน 
        ผูเกอเขินในเพราะวาทะอันผูตัดสินปญหาไมทําใหเล่ือมใส บุคคลนั้น 
        เปนผูแสวงหาโทษ ยอมโกรธเพราะความนินทา ผูพิจารณาปญหาท้ังหลาย 
        กลาววาทะใดของบุคคลน้ันอันตนไมทําใหเล่ือมใสแลววาเปนวาทะเส่ือม 
        ส้ิน บุคคลผูมีวาทะเส่ือมแลวนั้น ยอมครํ่าครวญเศราโศก ทอดถอน 
        ใจวา ทานผูนี้กลาวสูงเกินเราไป ความวิวาทเหลานี้เกิดแลวในพวก 
        สมณะ ความกระทบกระทั่งกันยอมมีในเพราะวาทะเหลานี้ บุคคล 
        เห็นโทษแมนี้แลว พึงเวนความทะเลาะกันเสีย ความสรรเสริญและลาภ  
        ยอมไมมีเปนอยางอ่ืนไปเลย ก็หรือบุคคลนั้นกลาววาทะในทามกลาง 
        บริษัท เปนผูอันบุคคลสรรเสริญแลวในเพราะทิฐนิั้น ยอมร่ืนเริงใจ 
        สูงข้ึนเพราะตองการชยัชนะและมานะน้ันไดถึงความตองการชยัชนะนั้น  
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        สมใจนึก การยกตนของบุคคลนั้น เปนพื้นแหงความกระทบกนั และ 
        บุคคลนั้นยอมกลาวถึงการถือตัวและการดูหม่ินผูอ่ืน บุคคลเห็นโทษ 
        แมนี้แลว พึงเวนความทะเลาะกันเสีย ผูฉลาดท้ังหลาย ยอมไมกลาว 
        ความบริสุทธ์ิดวยการทะเลาะกนันั้น บุคคลผูเจาทิฐิปรารถนาพบบุคคล 
        เจาทิฐิผูเปนปฏิปกษกนั ยอมคําราม เปรียบเหมือนทหารผูกลาหาญ  
        ซ่ึงพระราชาทรงเล้ียงแลวดวยราชขาทนียาหาร ปรารถนาพบทหารผูเปน 
        ปฏิปกษกัน ยอมคําราม ฉะนั้นดกูรทานผูองอาจ บุคคลเจาทิฐิเปน 
        ปฏิปกษของทานนั้น มีอยูณ ท่ีใด ทานจงไป ณ ท่ีนัน้เถิด กิเลส 
        ชาติเพื่อการรบนี้ไมมีในกาลกอนเลย (กิเลสชาตินั้นเราผูตถาคตละเสีย 
        แลวณ ควงแหงไมโพธินั้นแล) สมณพราหมณเหลาใดถือร้ันทิฐิแลว  
        ยอมววิาทกันและยอมกลาววา ส่ิงนีเ้ทานั้นจริงทานผูกระทําความเปน 
        ขาศึกในวาทะ (ถอยคํา) ท่ีเกิดขึน้จงกลาวทุมเถียงกะสมณพราหมณ 
        เหลานั้นเถิด พราหมณเหลานั้นไมมีในท่ีนี้เลย สวนพระอรหนัตขีณาสพ 
        ท้ังหลาย กําจัดเสนา คือกิเลสใหพินาศแลว ไมกระทําความเหน็ให 
        ผิดไปจากความเห็น เท่ียวไปอยู ดกูรปสุระ ทานจะไดสูรบโตตอบ 
        อะไร ในพระอรหันตผูไมมีความยดึถือวาส่ิงนี้ประเสริฐในโลกนี้ ถา 
        ทานคิดถึงทิฐิท้ังหลายอยูดวยใจ ถึงความตรึกไปตางๆ ถือเอาความ 
        เปนคูแขงขันกับพระพทุธะผูกําจัดกเิลสไดแลวไซร ทานจะสามารถเพ่ือ 
        ถือเอาความเปนคูแขงขันใหสําเร็จไมไดเลย ฯ 
        จบปสูรสูตรท่ี ๘ 
        มาคันทิยสูตรท่ี ๙ 
        พระผูมีพระภาคตรัสวา 
        [๔๑๖] ความพอใจในเมถุนธรรม ไมไดมีแกเราเพราะไดเห็นนางตัณหานางอรดี 
        และนางราคาเลย ความพอใจในเมถุนธรรมอยางไรจักมีเพราะไดเห็น  
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        สรีระแหงธิดาของทานอันเต็มไปดวยมูตรและคูถเลา เราไมปรารถนาจะ 
        ถูกตองสรีระแหงธิดาของทานนั้นแมดวยเทา ฯ 
        มาคันทิยพราหมณทูลวา 
        ถาพระองคไมทรงปรารถนานางแกวเชนนี้ ท่ีพระราชาผูเปนจอมนระเปน 
        อันมากทรงปรารถนากันแลวไซร พระองคตรัสทิฐิ ศีล พรต ชีวิต  
        และการเขาถึงภพของพระองคเชนไรหนอ ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาคันทิยะ 
        กิจท่ีเราวนิิจฉัยในธรรม คือ ทิฐิ ๖๒ แลวจึงยดึถือเอาวาเรากลาว 
        ทิฐินี้วา ขอนี้เทานั้นจริง ขออ่ืนเปลา ดังน้ี ยอมไมมีแกเราและเรา 
        เห็นโทษในทิฐิท้ังหลายอยู ไมไดยดึถือทิฐิอะไรๆ เม่ือคนควาสัจจะ 
        ท้ังหลาย ก็ไดเห็นนพิพานกลาวคือความสงบ ณ ภายใน ฯ 
มาคันทิยพราหมณทูลวา 
        ทิฐิเหลาใด ท่ีสัตวท้ังหลายไดวินิจฉัยกาํหนดไวแลว ขาแตพระองค 
        ผูเปนมุนี พระองคไมไดยึดถือทิฐิเหลานั้นเลย ตรัสเนือ้ความนี้ไดวา  
        ความสงบ ณ ภายใน เนื้อความนั้นอันนักปราชญท้ังหลายประกาศไว 
        อยางไรหนอ ขอพระองคจงตรัสบอกแกขาพระองคเถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาคันทิยะ 
        เราไมไดกลาวความบริสุทธ์ิดวยการเห็น การฟง การรู ท้ังดวยศีลและ 
        พรต เราไมกลาวความบริสุทธ์ิเวนจากการเห็นจากการฟง จากการรู  
        จากศีลและพรต ก็บุคคลสละธรรมเปนไปในฝายดํามีทิฐิเปนตน 
        เหลานี้แลว ไมถือม่ัน เปนผูสงบไมอาศัยธรรมอะไรแลวไมพึงปรารถนา 
        ภพ ฯ 
มาคันทิยพราหมณทูลวา 
        ไดยนิวา ถาพระองคไมตรัสความบริสุทธ์ิดวยการเห็น การฟง การรู  
        ท้ังศีลและพรต พระองคไมตรัสความบริสุทธ์ิเวนจากการเหน็ จาก  
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        การฟง จากการรู จากศีลและพรตขาพระองคยอมสําคัญธรรมเปนท่ี 
        งงงวย ทีเดียวดวยวา ชนบางพวกยังเช่ือความบริสุทธ์ิดวยการเหน็ ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาคันทิยะ 
        ก็ทานอาศัยการเหน็ถามอยูบอยๆ ไดถึงความหลงใหลไปในทิฐท่ีิทาน 
        ยึดม่ันแลว และทานก็ไมไดเหน็สัญญาแมแตนอยแตความสงบ ณ  
        ภายในท่ีเรากลาวแลวนี้ เพราะเหตุนั้นทานจึงต้ังอยูโดยความเปนผูหลง  
        ผูใดยอมสําคัญดวยมานะหรือดวยทิฐิวา เราเปนผูเสมอเขาวิเศษกวาเขา  
        หรือเลวกวาเขา ผูนั้นพึงวิวาท เพราะมานะหรือทิฐนิัน้ ผูใดไมหวัน่ไหว 
        ในการถือตัววา เสมอเขา วิเศษกวาเขาดังนี้เปนตน ผูนั้นยอมไมมี 
        การวิวาท บุคคลผูมีมานะและทิฐิอันละไดแลวนัน้ช่ือวาเปนพราหมณ  
        จะพึงกลาวอะไรวา ส่ิงนี้เทานั้นจริงหรือจะพึงวิวาทเพราะมานะหรือ 
        ทิฐิอะไรวา ของเราจริง ของทานเท็จ อนึ่ง ความสําคัญวาเสมอเขา 
        หรือวาไมเสมอเขายอมไมมีในผูใด ผูนั้นจะพึงโตตอบวาทะกับใครๆ  
        มุนีละอาลัยไดแลว ไมระลึกถึงอารมณเคร่ืองกําหนดหมาย ไมกระทํา 
        ความสนทิสนมในชาวบาน เปนผูสงัดจากกามท้ังหลาย ไมทําอัตภาพ 
        ใหเกิดตอไป ไมพึงกลาวถอยคําแกงแยงกับคนบุคคลผูประเสริฐ  
        สงัดแลวจากธรรมมีทิฐิเปนตนเหลาใดพึงเท่ียวไปในโลก ไมพึงถือ 
        เอาธรรมมีทิฐิเปนตนเหลานั้นข้ึนกลาว มุนีผูมีถอยคาํสงบ ไมกําหนัด 
        ยินดี ไมติดอยูในกามและในโลก เหมือนดอกปทุม มีกานเปนหนาม 
        เกิดในนํ้าโคลนตม ไมติดอยูดวยน้ําและโคลนตม ฉะนั้น บุคคลผูถึงเวท 
        คือมรรค ๔ เปนผูไมดําเนินไปดวยทิฐิ บุคคลนั้นไมกลับมาสูมานะ 
        ดวยการทราบ อันตางดวยอารมณ มีรูปท่ีไดทราบแลวเปนตน บุคคล 
        นั้นไมเปนผูสําเร็จแลวดวยตัณหามานะ และทิฐินัน้ บุคคลนั้น  
        แมกรรมและสุตะพึงนาํไปไมได บุคคลนั้นอันส่ิงใดส่ิงหนึ่งนอมนําเขา 
        ไปไมไดแลวในนิเวศน คือ ตัณหาและทิฐิ กิเลสเคร่ืองรอยรัด 
        ท้ังหลายยอมไมมีแกบุคคลผูคลายสัญญาไดแลว ความหลงท้ังหลาย  
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        ยอมไมมีแกบุคคลผูหลุดพนแลวดวยปญญา ชนเหลาใดยึดถือกาม 
        สัญญาและทิฐิ ชนเหลานั้นกระทบกระท่ังกันและกันเท่ียวไปอยูใน 
        โลก ฯ 
        จบมาคันทิยสูตรท่ี ๙ 
        ปุราเภทสูตรท่ี ๑๐ 
        พระพุทธนิมิตตรัสถามวา 
        [๔๑๗] บุคคลผูมีความเห็นอยางไร มีศีลอยางไร บัณฑิตจึงกลาววาเปนผูสงบ  
        ทานพระโคดมพระองคผูอันขาพระองคถามแลวขอจงตรัสบอกนระผู 
        สูงสุดแกขาพเจาเถิด 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ฯ 
        ผูใดปราศจากตัณหากอนแตสรีระแตก เปนผูไมอาศัย (กาลอันเปนอดีต 
        อนาคต) เบ้ืองตนและเบ้ืองปลาย อันใครๆ จะพึงนับวา เปนผูยนิด ี
        แลวใน (กาลอันเปนปจจุบัน) ทามกลางไมได ความมุงหวังของผูนัน้ 
        ยอมไมมี เรากลาวผูนั้นวาเปนผูสงบ ผูใดไมโกรธ ไมสะดุง ไม 
        โออวด ไมคะนองพูดดวยปญญา ไมฟุงซาน ผูนั้นแล เปนมุนีผู 
        สํารวมแลวดวยวาจา ผูใดไมทะเยอทะยานในส่ิงท่ียงัไมมาถึง ไม 
        เศราโศกถึงส่ิงท่ีลวงไปแลว เปนผูมีปรกติเห็นความสงัดในผัสสะ อัน 
        ใครๆ จะนําไปในทิฐิท้ังหลายไมไดเลย ผูใดปราศจากกิเลส ไมหลอก 
        ลวง มีปรกติไมทะเยอะทะยานไมตระหนี่ ไมคะนอง ไมเปนท่ีเกลียดชัง  
        ไมประกอบในคําสอเสียด เวนจากความเชยชมในกามคุณอันเปนวัตถุ 
        นายินดี ท้ังไมประกอบในการดหูม่ิน เปนผูละเอียดออน มีปฏิภาณ  
        ไมเช่ือตอใครๆ ไมกําหนัดยินด ีไมศึกษา เพราะใครลาภ ไมโกรธ 
        เคืองในเพราะความไมมีลาภ และเปนผูไมพิโรธ ไมยินดใีนรสดวย 
        ตัณหา เปนผูวางเฉย มีสติทุกเม่ือ ไมสําคัญตัววาเสมอเขา วาวิเศษ  
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        กวาเขา วาเลวกวาเขาในโลก กิเลสอันฟูข้ึนท้ังหลาย ของผูนั้น ยอม 
        ไมมี ฯ 
        ตัณหานิสสัยและทิฐินสิสัยของผูใดไมมี ผูนั้นรูธรรมแลวเปนผูอันตัณหา 
        และทิฐิไมอาศัยแลว ความทะยานอยากเพื่อความมีหรือเพ่ือความ 
        ไมมี ของผูใดไมมี เรากลาวผูนั้นผูไมมีความหวงใยในกามท้ังหลายวา  
        เปนผูสงบ กิเลสเคร่ืองรอยรัดท้ังหลายของผูใดไมมี ผูนั้นขามตัณหาได 
        แลว บุตร ธิดา สัตวเล้ียง ไรนาและท่ีดนิของผูใดไมมี แมความเหน็ 
        วาเปนตัวตนก็ดี ความเห็นวาไมเปนตัวตนกด็ี อันใครๆ ยอมไมไดใน 
        ผูนั้น ปุถุชนหรือสมณพราหมณจะพงึกลาวกะผูนั้น (วาผูยนิดีแลว  
        หรือผูประทุษรายแลว) โดยโทษมีราคะเปนตนใดโทษมีราคะเปนตนนั้น  
        ไมใชเปนความมุงหวังของผูนั้นเพราะเหตุนั้น ผูนั้นยอมไมหวั่นไหว 
        ในเพราะถอยคําท้ังหลาย มุนีผูปราศจากความกําหนดัยินดี ไมมีความ 
        ตระหนีย่อมไมกลาวยกยองในบุคคลผูประเสริฐกวา ผูเสมอกัน หรือ 
        ผูเลวกวา ผูไมมีกัปปะ (คือตัณหาแลทฐิิ) ยอมไมมาสูกัปปะผูใด 
        ไมมีความหวงแหนวาของตนในโลก ไมเศราโศกเพราะส่ิงท่ีไมมีอยู  
        และไมลําเอียงในธรรมท้ังหลาย ผูนั้นแล เรากลาววาเปนผูสงบ ฯ 
        จบปุราเภทสูตรท่ี ๑๐ 
        กลหววิาทสูตรท่ี ๑๑ 
        พระพุทธนิมิตตรัสถามวา 
        [๔๑๘] ความทะเลาะ ความววิาท ความรํ่าไร ความเศราโศก กับท้ังความ 
        ตระหนี่ ความถือตัว ความดูหม่ินผูอ่ืน และท้ังคําสอเสียด เกดิจาก 
        อะไร ธรรมเคร่ืองเศราหมองเหลานั้นเกิดจากอะไร ขอเชิญพระองคจง 
        ตรัสบอกเน้ือความท่ีขาพระองคถามน้ันเถิด ฯ  
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พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        ความทะเลาะ ความววิาท ความรํ่าไร ความเศราโศก กับท้ังความ 
        ตระหนี่ ความถือตัว ความดูหม่ินผูอ่ืน และท้ังคําสอเสียด เกดิจาก 
        ของท่ีรัก ความทะเลาะ ความววิาทประกอบเขาแลวดวยความตระหนี่  
        ก็เม่ือความวิวาทเกิดแลวคําสอเสียดยอมเกิด ฯ 
พระพุทธนิมิตตรัสถามตอไปวา 
        ความรักในโลกเลามีอะไรเปนเหตุ แมอนึ่ง ชนเหลาใดมีกษัตริยเปนตน  
        มีความโลภ เท่ียวไปในโลก ความโลภของชนมีกษัตริยเปนตนเหลานั้น 
        มีอะไรเปนเหตุ ความหวังและความสําเร็จของนรชนซ่ึงมีในสัมปรายภพ 
        มีอะไรเปนเหตุ ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        ความรักในโลกมีความพอใจเปนเหตุ แมอนึ่ง ชนเหลาใดมีกษัตริย 
        เปนตน มีความโลภเท่ียวไปในโลก ความโลภของชนมีกษัตริยเปนตน 
        เหลานั้น มีความพอใจเปนเหตุ ความหวังและความสําเร็จของนรชน ซ่ึง 
        มีในสัมปรายภพ มีความพอใจนีเ้ปนเหตุ ฯ 
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา 
        ความพอใจในโลกเลามีอะไรเปนเหตุ แมการวนิิจฉัย คือตัณหาและ 
        ทิฐิก็ดี ความโกรธ โทษแหงการกลาวมุสา และความสงสัยก็ดี ท่ี 
        พระสมณะตรัสแลว เกิดจากอะไร ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        บัณฑิตท้ังหลาย กลาวสุขเวทนาและทุกขเวทนาใดวา เปนความยนิด ี
        และความไมยินดีในโลก ความพอใจยอมเกดิเพราะอาศัยสุขเวทนา 
        และทุกขเวทนานั้น สัตวในโลก เห็นความเส่ือมไปและความเกิดข้ึน 
        ในรูปท้ังหลายแลว ยอมกระทําการวนิิจฉัย ความโกรธ โทษแหงการ 
        กลาวมุสา และความสงสัยธรรมแมเหลานี้ เม่ือความยินดแีละความไม 
        ยินดีท้ังสองอยางนั่นแหละมีอยู กย็อมเกิดข้ึนได บุคคลผูมีความสงัด  
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        พึงศึกษาเพื่อทางแหงญาณ ทานผูเปนสมณะรูแลว จงึกลาวธรรม 
        ท้ังหลาย ฯ 
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา 
        ความยินดีและความไมยินดี มีอะไรเปนเหตุ เม่ือธรรมอะไรไมมี ธรรม 
        เหลานี้จึงไมมี ขอพระองคจงตรัสบอกอรรถ คือท้ังความเส่ือมไปและ 
        ท้ังความเกิดข้ึน (แหงความยินดีและความไมยนิดี) นี้วา มีส่ิงใดเปน 
        เหตุแกขาพระองคเถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        ความยินดี ความไมยินดี มีผัสสะเปนเหตุ เม่ือผัสสะไมมีธรรม 
        เหลานี้จึงไมมี เราขอบอกอรรถ คือ ท้ังความเส่ือมไปและท้ังความ 
        เกิดข้ึนนี้ วามีผัสสะนี้เปนเหตุแกทาน ฯ 
พระพุทธนมิิตตรัสถามวา 
        ผัสสะในโลกเลา มีอะไรเปนเหตุ อนึ่ง ความหวงแหนเกิดจากอะไร  
        เม่ือธรรมอะไรไมมี ความถือวาส่ิงนี้เปนของเราจึงไมมี เมื่อธรรมอะไร 
        ไมมี ผัสสะจึงไมถูกตอง ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        ผัสสะอาศัยนามและรูปจึงเกิดข้ึน ความหวงแหนมีความปรารถนาเปน 
        เหตุ เม่ือความปรารถนาไมมี ความถือวาส่ิงนี้เปนของเราจึงไมมี เมื่อ 
        รูปไมมี ผัสสะจึงไมถูกตอง ฯ 
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา 
        เม่ือบุคคลปฏิบัติอยางไร รูปจึงไมมี อนึ่ง สุขก็ดี ทุกขก็ดีอยางไร 
        จึงไมมี ขอพระองคโปรดตรัสบอกอาการที่รูปและสุขทุกขนี้ไมมีแกขา 
        พระองคเถิด ขาพระองคมีใจดําริวา เราควรรูความขอนั้น ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        บุคคลเปนผูไมมีสัญญาดวยสัญญาเปนปรกติ เปนผูไมมีสัญญาดวยสัญญา 
        อันผิดปรกติ เปนผูไมมีสัญญาก็มิใช เปนผูมีสัญญาวาไมมีก็มิใช เม่ือ  
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        บุคคลปฏิบัติแลวอยางนี ้รูปจึงไมมี เพราะวาธรรมเปนสวนแหงความ 
        เนิ่นชา มีสัญญาเปนเหตุ ฯ 
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา 
        ขาพระองคไดถามความขอใดกะพระองค พระองคก็ไดทรงแสดงความ 
        ขอนั้นแกขาพระองคแลว ขาพระองคขอถามความขออ่ืนกะพระองค ขอ 
        เชิญพระองคตรัสบอกความขอนั้นเถิดก็สมณพราหมณผูเปนบัณฑิต 
        พวกหนึ่งในโลกนี้ ยอมกลาวความบริสุทธ์ิของสัตววาเปนยอดดวยเหตุ 
        เพียงเทานี้ หรือวายอมกลาวความบริสุทธ์ิอยางอ่ืนอันยิ่งไปกวารูปสมา 
        บัตินี้ ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        ก็สมณพราหมณผูมีวาทะวาเท่ียง พวกหนึ่ง (มีความถือตัววา)เปน 
        บัณฑิตในโลกนี้ ยอมกลาวอรูปสมาบัตินี้วา เปนความบริสุทธ์ิของ 
        สัตวแมดวยเหตุเพยีงเทานี้ สมณพราหมณผูมีวาทะวาขาดสูญพวกหนึ่ง  
        เปนผูมีวาทะวาตนเปนคนฉลาดในอนุปาทิเสสนิพพาน ยอมโตเถียง 
        สมณพราหมณผูมีวาทะวาเท่ียงเหลานัน้แหละ สวนทานผูเปนมุนี รูบุคคล 
        เจาทิฐิเหลานั้นวา เปนผูอาศัยสัสสตทิฐิและอุจเฉททิฐิ ทานผูเปนมุนี 
        นั้นเปนนกัปราชญ พิจารณารูผูอาศัยทิฐิท้ังหลายแลว รูธรรมโดย 
        ลักษณะมีความไมเท่ียงและเปนทุกขเปนตน หลุดพนแลว ยอมไม 
        ทะเลาะววิาทกับใคร ยอมไมมาเพื่อความเกดิบอยๆ ฯ 
        จบกลหววิาทสูตรท่ี ๑๑ 
        จูฬวิยหูสูตรท่ี ๑๒ 
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา 
        [๔๑๙] สมณพราหมณท้ังหลายยดึม่ันอยูในทิฐิของตนๆ ถือม่ันทิฐิแลว  
        ปฏิญาณวาพวกเราเปนผูฉลาด ยอมกลาวตางๆ กันวาผูใดรูอยางนี้ ผู  
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        นั้นช่ือวารูธรรมคือทิฐิ ผูนั้นคัดคานธรรมคือทิฐินี้อยู ช่ือวาเปนผูเลว 
        ทราม สมณพราหมณท้ังหลายถือม่ันทิฐิแมดวยอาการอยางนี้ ยอมโต 
        เถียงกัน และกลาววา ผูอ่ืนเปนคนเขลา ไมฉลาด วาทะของสมณ 
        พราหมณสองพวกนีว้าทะไหนเปนวาทะจริงหนอ เพราะวาสมณ 
        พราหมณท้ังหมดนี้ ตางก็กลาวกันวาเปนคนฉลาด ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        หากวาผูใดไมยินยอมตามธรรม คือ ความเห็นของผูอ่ืน ผูนั้นเปนคน 
        พาล คนเขลา เปนคนมีปญญาทราม ชนเหลานี้ท้ังหมดก็เปนคนพาล  
        เปนคนมีปญญาต่ําทราม เพราะวาชนเหลานี้ท้ังหมดถือม่ันอยูในทิฐิ ก ็
        หากวาชนเหลานั้นเปนคนผองใสอยูในทิฐิของตนๆ จัดวาเปนคนมี 
        ปญญาบริสุทธ์ิเปนคนฉลาด มีความคิดไซร บรรดาคนเจาทิฐิเหลานั้น  
        ก็จะไมมีใครๆ เปนผูมีปญญาต่ําทราม เพราะวาทิฐขิองชนแมเหลานั้น  
        ลวนเปนทิฐิเสมอกัน เหมือนทิฐิของพวกชนนอกนีอ้นึ่ง ชนท้ัง 
        สองพวกไดกลาวกันและกันวาเปนผูเขลา เพราะความเห็นใด เราไม 
        กลาวความเห็นนัน้วาแท เพราะเหตุท่ีชนเหลานั้น ไดกระทําความ 
        เห็นของตนๆ วาส่ิงนี้เทานั้นจริง(ส่ิงอ่ืนเปลา) ฉะนัน้แล ชนเหลา 
        นั้น จึงต้ังคนอ่ืนวาเปนผูเขลา ฯ 
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา 
        สมณพราหมณแตละพวก กลาวทิฐใิดวาเปนความจริงแทแมสมณ 
        พราหมณพวกอ่ืนก็กลาวทิฐินั้นวา เปนความเท็จไมจริง สมณพราหมณ 
        ท้ังหลายมาถือม่ัน (ความจริงตางๆกัน) แมดวยอาการอยางนี้แลว  
        ก็ววิาทกนัเพราะเหตุไรสมณพราหมณท้ังหลาย จึงไมกลาวสัจจะใหเปน 
        หนึ่งลงไปได ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        สัจจะมีอยางเดยีวเทานัน้ สัจจะท่ีสองไมมี ผูท่ีทราบชัดมาทราบชัดอยู   
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        จะตองววิาทกันเพราะสัจจะอะไรเลา สมณพราหมณเหลานัน้ ยอม 
        กลาวสัจจะท้ังหลายใหตางกันออกไปดวยตนเอง เพราะเหตุนัน้ สมณ 
        พราหมณท้ังหลาย จึงไมกลาวสัจจะใหเปนหนึ่งลงไปได ฯ 
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา 
        เพราะเหตุไรหนอ สมณพราหมณผูเปนเจาลัทธิท้ังหลายกลาวยกตนวา 
        เปนคนฉลาด จึงกลาวสัจจะใหตางกันไป สัจจะมากหลายตางๆ กนั  
        จะเปนอันใครๆ ไดสดบัมา หรือวาสมณพราหมณเหลานั้น ระลึกตาม 
        ความคาดคะเนของตน ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        สัจจะมากหลายตางๆ กัน เวนจากสัญญาวาเท่ียงเสีย ไมมีในโลกเลย 
        ก็สมณพราหมณท้ังหลายมากําหนดความคาดคะเนในทิฐิท้ังหลาย (ของ 
        ตน) แลว จึงกลาวทิฐิธรรมอันเปนคูกนัวา จริงๆ เท็จๆ ก็ 
        บุคคลเจาทิฐิ อาศัยทิฐิธรรมเหลานี้ คือ รูปท่ีไดเห็นบาง เสียงท่ี 
        ไดฟงบาง อารมณท่ีไดทราบบาง ศีลและพรตบาง จึงเปนผูเหน็ความ 
        บริสุทธ์ิ และต้ังอยูในการวินิจฉัยทิฐิแลวราเริงอยู กลาววา ผูอ่ืน 
        เปนคนเขลาไมฉลาด บุคคลเจาทิฐิยอมติเตียนบุคคลอ่ืนวาเปนผูเขลา 
        ดวยทิฐิใด กลาวยกตนวาเปนผูฉลาดดวยลําพังตน ยอมติเตียนผูอ่ืน 
        กลาวทิฐนิั้นเอง บุคคลยกตนวาเปนคนฉลาด ดวยทิฐินั้น ช่ือวา 
        เจาทิฐินัน้เต็มไปดวยความเหน็วาเปนสาระยิ่งและมัวเมาเพราะมานะ  
        มีมานะบริบูรณ อภิเษกตนเองดวยใจวา เราเปนบัณฑิต เพราะวาทิฐิ 
        นั้น ของเขาบริบูรณแลวอยางนัน้ ก็ถาวาบุคคลนั้นถูกเขาวาอยู จะ 
        เปนคนเลวทรามดวยถอยคําของบุคคลอ่ืนไซร ตนก็จะเปนผูมีปญญาต่ํา 
        ทรามไปดวยกัน อนึ่ง หากวาบุคคลจะเปนผูถึงเวท เปนนักปราชญ 
        ดวยลําพังตนเองไซร สมณพราหมณท้ังหลายก็ไมมีใครเปนผูเขลา ชน 
        เหลาใดกลาวยกยองธรรม คือ ทิฐิอ่ืนจากนี้ไปชนเหลานั้นผิดพลาด  
        และไมบริบูรณดวยความหมดจดเดียรถียท้ังหลายยอมกลาวแมอยางนี้  
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        โดยมาก เพราะวาเดยีรถียเหลานั้นยินดีนักดวยความยินดใีนทิฐิของตน  
        เดียรถียท้ังหลาย กลาวความบริสุทธ์ิในธรรม คือทิฐินี้เทานั้น หา 
        กลาวความบริสุทธ์ิในธรรมเหลาอ่ืนไม เดียรถียท้ังหลาย โดยมากเชื่อ 
        ม่ันแมดวยอาการอยางนี้ เดียรถียท้ังหลาย รับรองอยางหนกัแนนใน 
        ลัทธิของตนนั้น อนึ่ง เดียรถียรับรองอยางหนกัแนนในลัทธิของตน  
        จะพึงต้ังใครอ่ืนวาเปนผูเขลาในลัทธินี้เลาเดียรถียนัน้ เม่ือกลาวผูอ่ืน 
        วาเปนผูเขลา เปนผูมีธรรมไมบริสุทธ์ิ ก็พึงนําความทะเลาะวิวาทมาให 
        แกตนฝายเดยีวเดียรถียนั้น ตั้งอยูในการวินิจฉัยทิฐิแลว นิรมิต 
        ศาสดาเปนตนข้ึนดวยตนเอง ก็ตองวิวาทกันในโลกยิง่ข้ึนไป บุคคลละ 
        การวินจิฉัยทิฐิท้ังหมดแลว ยอมไมกระทําความทะเลาะวิวาทในโลก  
        ฉะนี้แล ฯ 
        จบจูฬวยิหูสูตรท่ี ๑๒ 
        มหาวยิูหสูตรท่ี ๑๓ 
        พระพุทธนิมิตตรัสถามวา 
        [๔๒๐] บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งถือม่ันอยูในทิฐิ ยอมโตเถียงววิาทกันวา ส่ิงนี ้
        เทานั้นจริง บุคคลท้ังหมดนั้น ยอมนําความนินทามาเนืองๆ หรือยอม 
        ไดความสรรเสริญในท่ีนั้นบาง ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        บุคคลเหลานั้นบางคราวไดความสรรเสริญบาง ผลคือความสรรเสริญนั้น 
        นอยนกั ไมพอแกความสงบ เรายอมกลาวผลแหงความววิาทกนั ๒  
        ประการ คือ ความนินทาและความสรรเสริญ บัณฑิตเห็นโทษในผล 
        แหงการวิวาทแมนีแ้ลวเห็นนพิพานมิใชภูมิแหงการวิวาท วาเปนธรรม 
        เกษม ไมพึงวิวาทกัน ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-อิตอวุตตก-สุตตนิบาต - หนาท่ี 380 
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา 
        ทิฐิเหลาใดเหลาหนึ่งเปนอันมาก บัณฑิตผูรูแจงยอมไมเขาไปใกลทิฐิ 
        ท้ังปวงนัน้ บัณฑิตผูรูแจงนั้น เปนผูไมเขาไปใกลจะพึงถึงธรรม 
        ท่ีควรเขาไปใกลอะไร จึงจะไมทําความชอบใจในรูปท่ีไดเหน็ ในเสียง 
        ท่ีไดฟง ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        ชนบางพวกผูมีศีลอันอุดม สําคัญอยูวาศีลเทานั้นเปนธรรมอุดม จึงกลาว 
        ความบริสุทธ์ิดวยการสํารวม ชนเหลานั้นสมาทานวัตรแลวตั้งม่ันอยู  
        ดวยคิดวา เราท้ังหลายควรศึกษาความบริสุทธ์ิของศาสดานั้นในทิฐินี ้
        เทานั้น ชนเหลานั้นอันภพนําเขาไปแลว กลาววา เราท้ังหลายเปน 
        ผูฉลาด ถาบุคคลเปนผูเคล่ือนจากศีลและพรตแลวไซร บุคคลนั้นยังกรรม 
        ใหผิดไปแลวก็ไมหวั่นไหว ยังครํ่าครวญและปรารถนาความบริสุทธ์ิอยู  
        เหมือนบุคคลอยูปราศจากเรือน เส่ือมแลวจากพวก พึงปรารถนาเรือน 
        หรือพวก ฉะนั้น อนึ่ง อริยสาวกละศีล พรต ธรรมท่ีมีโทษและ 
        ไมมีโทษทั้งส้ินนี้ แลวไมปรารถนาวา ธรรมชาตินี้บริสุทธ์ิ ธรรมชาตินี้ 
        ไมบริสุทธ์ิเวนแลวจากความบริสุทธ์ิและความไมบริสุทธ์ิ ไมถือม่ันทิฐ ิ
        แลวพึงเท่ียวไป ฯ 
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา 
        สมณพราหมณท้ังหลาย อาศัยทิฐินั้นหรือความเกลียดบาปแมอนึ่ง  
        อาศัยรูปท่ีไดเหน็แลว เสียงท่ีไดฟงแลว หรืออารมณท่ีไดทราบแลว  
        เปนผูระลึกแลนพนไปจากอกิริยทิฐิยงัไมปราศจากตัณหาในภพและ 
        มิใชภพแลว ยอมทอดถอนถึงความบริสุทธ์ิ ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        ก็ความดิน้รนท้ังหลาย ยอมมีแกผูปรารถนาความหวัน่ไหวมีอยูในวัตถุ 
        ท่ีตนกําหนดแลว การจตุิและการอุบัตใินภพนีย้อมไมมีแกผูใด ผูนัน้ 
        จะพึงหวัน่ไหวจะพึงดิน้รนในอารมณไหนๆ เพราะเหตุอะไร ฯ  
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พระพุทธนิมิตตรัสถามวา 
        สมณพราหมณพวกหนึง่กลาวธรรมใดวา เปนธรรมอยางยิ่งสวนสมณ 
        พราหมณเหลาอ่ืนกลาวธรรมนั้นแหละวา เปนธรรมเลวทราม วาทะของ 
        สมณพราหมณท้ังสองพวกน้ี วาทะอยางไหนจริงหนอ เพราะสมณ 
        พราหมณท้ังหมดนีแ้ล เปนผูกลาวอวดอางวาตนเปนผูฉลาด ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        สมณพราหมณท้ังหลายกลาวธรรมของตนน่ันแหละ วาเปนธรรมบริบูรณ  
        แตกลับกลาวธรรมของผูอ่ืน วาเปนธรรมเลวทราม สมณพราหมณ 
        ท้ังหลาย ตางยึดถือทิฐิแมดวยอาการอยางนี้แลว ยอมวิวาทกัน  
        สมณพราหมณท้ังหลายกลาวทิฐิของตนๆ วา เปนของจริง ฯ 
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา 
        ถาวาบุคคลพึงเปนผูเลวทราม เพราะการติเตียนของบุคคลอ่ืนไซร ใครๆ  
        จะไมพึงเปนผูวิเศษในธรรมท้ังหลาย เพราะวาสมณพราหมณเปนอันมาก  
        ยอมกลาวธรรมของบุคคลอ่ืนโดยความเปนธรรมเลวทราม ในธรรม 
        ของตน กลาววาเปนธรรมม่ันคง ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        สมณพราหมณท้ังหลาย ยอมสรรเสริญหนทางเคร่ืองดําเนินของตน 
        อยางใด การบูชาธรรมของตนของสมณพราหมณเหลานั้น กย็ัง 
        เปนไปอยูอยางนัน้ หากวาวาทะทั้งปวงจะพึงเปนของแทไซร ความ 
        บริสุทธ์ิของสมณพราหมณผูมีถอยคําตางๆ กันเหลานั้นก็จะเปนผล 
        เฉพาะตนๆ เทานั้น ฯ 
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา 
        ญาณท่ีผูอ่ืนจะพึงนําไปไมมีแกพราหมณ การวินจิฉัยในธรรมคือ  
        ทิฐิท้ังหลายวาขอนีแ้หละจริง ดังน้ีแลว ยึดถือไว ไมมีแกพราหมณ  
        เพราะเหตุนั้น พราหมณจึงลวงความวิวาทเสียได พราหมณนัน้ยอมไม 
        เห็นธรรมอ่ืน โดยความเปนธรรมประเสริฐเลย ฯ  
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พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        เดียรถียบางพวกกลาวอยูวา เรารู เราเห็น ส่ิงท่ีเรารูเราเห็นนี้ เปนอยาง 
        นั้นแล ดงันี้ จึงเช่ือความบริสุทธ์ิดวยทิฐิถาวาเดยีรถียไดเห็นแลวไซร  
        ประโยชนอะไรเลาดวยความเหน็นัน้แกตน เพราะวาเดียรถียท้ังหลาย  
        กาวลวงอริยมรรคเสียแลวยอมกลาวความบริสุทธ์ิดวยธรรมอยางอ่ืน ฯ 
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา 
        นรชนเม่ือเห็นยอมเห็นนามรูป และคร้ันเห็นแลวจกัรูท่ัวถึงนามรูป 
        เหลานั้นทีเดียว โดยความเปนของเท่ียง และโดยความเปนสุข นรชน 
        นั้น จะเหน็นามรูปมากหรือนอยโดยความเปนของเที่ยงและเปนสุข  
        ก็จริง ถึงกระนั้น ผูฉลาดทั้งหลาย ยอมไมกลาวความบริสุทธ์ิดวย 
        ความเหน็นั้นเลย ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        ชนผูทําทิฐิท่ีตนกําหนดไวในเบ้ืองหนา มีปรกติกลาวตามความม่ันใจ 
        ไมใชเปนผูอันบุคคลอ่ืนพึงจะแนะนาํไดงายเลย ผูนั้นอาศัยครูคนใดแลว 
        ก็เปนผูกลาวความดีงามในครูคนนั้น ผูนั้นเปนผูกลาวความบริสุทธ์ิ  
        ไดเหน็ความถองแทในทิฐิของตน ฯ 
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา 
        พราหมณรูแลว ยอมไมเขาถึงเคร่ืองกําหนด คือ ตณัหาและทิฐิ  
        ไมแลนไปดวยทิฐิ และไมมีตัณหาทฐิเิคร่ืองผูกพันดวยญาณ อนึ่ง  
        พราหมณนั้น ไดรูสมบัติ คือ ทิฐิท้ังหลายเปนอันมากแลววางเฉย  
        ชนเหลาอ่ืนยอมยดึถือทิฐิเหลานั้น ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        มุนีในโลกนี้ สละกิเลสเคร่ืองรอยรัดเสียแลว เม่ือผูอ่ืนเกิดวิวาทกนั  
        ก็ไมแลนไปเขาพวกเขา มุนีนั้นเปนผูสงบเม่ือผูอ่ืนไมสงบ ก็เปนผูมี 
        อุเบกขาอยู ทานไมมีการยึดถือชนเหลาอ่ืนยอมยดึถือ ฯ  
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พระพุทธนิมิตตรัสถามวา 
        มุนีละอาสวะเบ้ืองตน (คือสวนท่ีลวงแลว) เสีย ไมทําอาสวะใหม 
        (คือสวนท่ีเปนปจจุบัน) ไมเปนผูลําเอียงเพราะความพอใจ อนึ่ง มุนีนั้น 
        จะเปนผูยึดม่ันกลาวกห็าไม มุนีนัน้เปนนักปราชญ หลุดพนแลวจากทิฐ ิ
        ท้ังหลาย ไมติเตียนตน ไมติดอยูในโลก ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        มุนีนั้น เปนผูไมมีมารและเสนามารในธรรมท้ังปวง คืออารมณ 
        อยางใดอยางหนึ่งท่ีไดเห็นแลว ไดฟงแลว หรือไดทราบแลว ปลงภาระ 
        ลงแลว หลุดพนแลว เปนผูไมมีเคร่ืองกาํหนด ไมเขาไปยินด ีไมมี 
        ความปรารถนา ฉะนี้แล ฯ 
        จบมหาวยิูหสูตรท่ี ๑๓ 
        ตุวฏกสูตรท่ี ๑๔ 
        พระพุทธนิมิตตรัสถามวา 
        [๔๒๑] ขาพระองคขอทูลถามพระองคผูเปนเผาพันธุแหงพระทิตย ผูสงัด  
        และมีความสงบเปนท่ีตั้ง ผูแสวงหาคุณอันใหญ ภกิษุเหน็อยางไรจึงไม 
        ถือม่ันธรรมอะไรๆ ในโลก ยอมดับ ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        ภิกษพุึงปดกั้นเสียซ่ึงธรรมท้ังปวง อันเปนรากเงาแหงสวนของธรรมเปน 
        เคร่ืองยังสัตวใหเนิ่นชาซ่ึงเปนไปอยูวา เปนเราดวยปญญา ตัณหา 
        อยางใดอยางหนึ่งพึงบังเกิดข้ึน ณ ภายในภกิษุพึงเปนผูมีสติศึกษาทุกเมื่อ  
        เพื่อปราบตัณหาเหลานั้นภกิษุพึงรูยิง่ธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ณ ภายใน  
        หรือภายนอกไมพึงกระทําความถือตัวดวยธรรมนัน้ สัตบุรุษท้ังหลายไม  
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        กลาวความดับนั้นเลย ภกิษุไมพึงสําคัญวา เราเปนผูประเสริฐกวาเขา  
        เสมอเขาหรือเลวกวาเขา ดวยความถือตัวนั้นถูกผูอ่ืนถามดวยคุณ 
        หลายประการ ก็ไมพึงกําหนดตนต้ังอยูโดยนัยเปนตนวา เราบวชแลว 
        จากสกุลสูง ภิกษุพึงสงบระงับภายในเทียว ไมพึงแสวงหาความสงบ 
        โดยอุบายอยางอ่ืนความเห็นวาตัวตน ยอมไมมีแกภกิษุผูสงบแลว  
        ณ ภายในอน่ึง ความเหน็วาไมมีตวัตน คือ เห็นวาขาดสูญ จักมีแต 
        ท่ีไหน คล่ืนไมเกิดที่ทามกลางแหงสมุทร สมุทรนั้นต้ังอยูไมหวั่นไหว  
        ฉันใด ภกิษุพึงเปนผูม่ันคง ไมหวั่นไหวในอิฐผลมีลาภเปนตน ฉันนั้น  
        ภิกษไุมพงึกระทํากิเลสเคร่ืองฟูข้ึนมีราคะเปนตน ในอารมณไหนๆ ฯ 
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา 
        ขาแตพระองคผูมีจักษุเปดแลว ขอพระองคไดตรัสบอกธรรมท่ีทรงเห็น 
        ดวยพระองคเองอันนําเสียซ่ึงอันตราย (ขอพระองคจงมีความเจริญ)  
        ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคจงตรัสบอกขอปฏิบัติ และศีลเครื่อง 
        ใหผูรักษาพนจากทุกขหรือสมาธิเถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        ภิกษไุมพงึเปนผูโลเลดวยจักษุเลย พึงปดกั้นโสตเสียจากถอยคําของชาว 
        บาน (ดิรัจฉานกถา) ไมพึงกําหนัดยนิดีในรสและไมพึงถือส่ิงอะไรๆ ใน 
        โลกวาเปนของเรา เม่ือตนอันผัสสะถูกตองแลว ในกาลใด ในกาลนั้น  
        ภิกษไุมพงึกระทําความร่ําไร ไมพึงปรารถนาภพในท่ีไหนๆ และไมพึง 
        หวั่นไหวในเพราะอารมณท่ีนากลัว ภกิษุไดขาว น้ํา ของเค้ียว หรือแม 
        ผาแลว ไมพึงกระทําการส่ังสมไวและเม่ือไมไดส่ิงเหลานั้น กไ็มพึง 
        สะดุงดิ้นรน พึงเปนผูเพงฌาน ไมพึงโลเลดวยการเท่ียว พึงเวนจาก 
        ความคะนอง ไมพึงประมาทอีกอยางหน่ึง ภกิษพุึงอยูในท่ีนั่งและ 
        ท่ีนอนอันเงียบเสียง ไมพึงนอนมาก พึงมีความเพยีร เสพความ 
        เปนผูตื่นอยูพึงละเสียใหเด็ดขาดซ่ึงความเกยีจคราน ความลอลวง   
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        ความราเริง การเลนเมถุนธรรมกับท้ังการประดับ ภิกษุผูนบัถือ 
        พระพุทธเจาวาเปนของเรา ไมพึงประกอบอาถรรพ ตําราทํานายฝน 
        ทํานายลักษณะนักขัตฤกษ การทํานายเสียงสัตวรอง การทํายาใหหญิง 
        มีครรภ และการเยียวยารักษา ภกิษุไมพึงหวัน่ไหวเพราะนินทา เม่ือเขา 
        สรรเสริญก็ไมพึงเหอเหิม พึงบรรเทาความโลภ พรอมท้ังความตระหน่ี  
        ความโกรธและคําสอเสียดเสีย ภิกษไุมพึงขวนขวายในการซ้ือการขาย 
        ไมพึงกระทําการกลาวติเตียนในท่ีไหนๆ และไมพึงคลุกคลีในชาวบาน 
        ไมพึงเจรจากะชนเพราะความใครลาภ ภกิษุไมพึงเปนผูพูดโออวด ไมพึง 
        กลาววาจาประกอบปจจยัมีจีวรเปนตน ไมพึงศึกษาความเปนผูคะนอง  
        ไมพึงกลาวถอยคําเถียงกัน ภกิษุพึงเปนผูมีสัมปชัญญะ ไมพึงนยิม 
        ในการกลาวมุสา ไมพงึกระทําความโออวด อนึ่ง ไมพึงดูหม่ินผูอ่ืน 
        ดวยความเปนอยูปญญา ศีลและพรต ภิกษุถูกผูอ่ืนเสียดสีแลว  
        ไดฟงวาจามากของสมณะท้ังหลายหรือของชนผูพูดมาก ไมพึงโตตอบ 
        ดวยคําหยาบ เพราะสัตบุรุษท้ังหลายยอมไมกระทําความเปนขาศึก ภิกษุรู 
        ท่ัวถึงธรรมนี้แลว คนควาพิจารณาอยู รูความดับกิเลสวาเปนความ 
        สงบดังนี้แลว พึงเปนผูมีสติศึกษาทุกเม่ือ ไมพึงประมาทในศาสนา 
        ของพระโคดม ก็ภิกษุนัน้พึงเปนผูครอบงําอารมณมีรูปเปนตน อัน 
        อารมณมีรูปเปนตนครอบงําไมได เปนผูเห็นธรรมท่ีตนเห็นเอง ประจักษ 
        แกตนเพราะเหตุนัน้แล ภิกษุผูไมประมาท พึงนอบนอมศึกษาไตรสิกขา 
        อยูเนืองๆ ในศาสนาของพระผูมีพระภาคพระองคนัน้ทุกเม่ือเทอญ ฯ 
        จบตุวฏกสูตรท่ี ๑๔  
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        อัตตทัณฑสูตรท่ี ๑๕ 
        [๔๒๒] ภัยเกิดแลวแตอาชญาของตน ทานท้ังหลายจงเห็นคนผูทะเลาะกนั  
        เราจักแสดงความสลดใจตามท่ีเราไดสลดใจมาแลว เราไดเหน็หมูสัตว 
        กําลังดิ้นรนอยู (ดวยตัณหาและทิฐิ) เหมือนปลาในแองน้ํานอย ฉะนั้น  
        ภัยไดเขามาถึงเราแลว เพราะไดเห็นคนท้ังหลายผูพโิรธกันและกนั โลก 
        โดยรอบหาแกนสารมิได ทิศท้ังปวงหวั่นไหวแลว เราปรารถนาความ 
        ตานทานแกตนอยู ไมไดเห็นสถานท่ีอะไรๆอันทุกขมีชราเปนตน 
        ไมครอบงําแลว เราไมไดมีความยนิดีเพราะไดเห็นสัตวท้ังหลาย  
        ผูอันทุกขมีชราเปนตนกระทบแลวผูถึงความพินาศ อนึ่ง เราไดเห็น 
        กิเลสดุจลูกศรมีราคะเปนตนยากท่ีสัตวจะเหน็ได อันอาศัยหทยัในสัตว 
        เหลานี้ สัตวถูกกิเลสดุจลูกศรมีราคะเปนตนใดเสียบติดอยูแลว ยอม 
        แลนไปยงัทิศท้ังปวง บัณฑิตถอนกเิลสดุจลูกศรมีราคะเปนตนนั้นออก 
        ไดแลว ยอมไมแลนไปยังทิศและไมจมลงในโอฆะท้ังส่ี (อารมณท่ีนา 
        ยินดีเหลาใดมีอยูในโลก) หมูมนษุยยอมพากันเลาเรียนศิลป เพื่อใหได 
        ซ่ึงอารมณท่ีนายนิดีเหลานั้นกุลบุตรผูเปนบัณฑิต ไมพึงขวนขวายใน 
        อารมณท่ีนายินดีเหลานัน้ พึงเบ่ือหนายกามทั้งหลายโดยประการท้ังปวง 
        แลวพึงศึกษานิพพานของตน มุนีพึงเปนผูมีสัจจะ ไมคะนองไมมี 
        มายา ละการสอเสียดเสีย เปนผูไมโกรธ พึงขามความโลภอันลามก 
        และความตระหน่ีเสีย นรชนพึงครอบงําความหลับ ความเกยีจคราน  
        ความทอแทเสีย ไมพึงอยูรวมดวยความประมาท ไมพึงดํารงอยูในการ 
        ดูหม่ินผูอ่ืน พึงมีใจนอมไปในนพิพาน ไมพึงนอมไปในการกลาวมุสา  
        ไมพึงกระทําความเสนหาในรูปและพึงกําหนดรูความถือตัว พึงเวนเสีย 
        จากความผลุนผลันแลวเท่ียวไป ไมพึงเพลิดเพลินถึงอารมณท่ีลวง 
        มาแลว ไมพึงกระทําความพอใจในอารมณท่ีเกิดขึน้เฉพาะหนาไมพึง 
        เศราโศกถึงอารมณท่ีกําลังละไปอยู ไมพึงเปนผูอาศัยตัณหา เรากลาว  
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        ความกําหนัดยินดวีาเปนโอฆะอันใหญหลวงกลาวตัณหาวา เปนเคร่ือง 
        กระซิบใจ ทําใจใหแลนไปในอารมณตางๆ กลาวตัณหาวาเปนอารมณ 
        แอบใจทําใจใหกําเริบ เปอกตมคือกามยากท่ีสัตวจะลวงไปได พราหมณ 
        ผูเปนมุนี ไมปลีกออกจากสัจจะแลว ยอมต้ังอยูบนบกคือ นิพพาน  
        มุนีนั้นแล สละคืนอายตนะท้ังหมดแลวโดยประการท้ังปวง เรากลาววา  
        เปนผูสงบ มุนีนั้นแลเปนผูรูเปนผูถึงเวท รูสังขตธรรมแลวอัน 
        ตัณหาและทิฐิไมอาศัยเปนอยูในโลกโดยชอบ ยอมไมทะเยอทะยาน 
        ตออะไรๆในโลกนี้ ผูใดขามกามท้ังหลาย และธรรมเปนเคร่ือง 
        ของยากที่สัตวจะลวงไดในโลกนีไ้ดแลว ผูนั้นตัดกระแสตัณหาขาดแลว  
        ไมมีเคร่ืองผูกพัน ยอมไมเศราโศก ยอมไมเพงเล็งทานจงทํากิเลสชาติ 
        เคร่ืองกังวลในอดีตใหเหือดแหง กิเลสชาติเคร่ืองกังวลในอนาคตอยา 
        ไดมีแกทาน ถาวาทานจกัไมถือเอาในปจจุบันไซร ทานจักเปนผูสงบ 
        เท่ียวไป ผูใดไมมีความยึดถือในนามรูปวาเปนของเราโดยประการ 
        ท้ังปวง และไมเศราโศกเพราะเหตุแหงนามรูปอันไมมี ผูนั้นแล 
        ยอมไมเส่ือมในโลก ผูใดไมมีกเิลสเคร่ืองกังวลวา ส่ิงนี้ของเรา 
        และวา ส่ิงนี้ของผูอ่ืน ผูนั้นไมประสบการยึดถือในส่ิงนั้นวาเปนของ 
        เราอยู ยอมไมเศราโศกวา ของเราไมมี บุคคลใดยอมไมเศราโศกวา  
        ของเราไมมี เราเปนผูถูกถามถึงบุคคลผูไมหวั่นไหว จะบอก 
        อานิสงส ๔ อยางในบุคคลน้ัน ดังนีว้าบุคคลนั้นไมมีความขวนขวาย  
        ไมกําหนดัยินดี ไมมีความหว่ันไหวเปนผูเสมอในอารมณท้ังปวง  
        ธรรมชาติเคร่ืองปรุงแตงอะไรๆ ยอมไมมีแกผูไมหวั่นไหวผูรูแจง ผูนั้น 
        เวนแลวจากการปรารภมีปุญญาภิสังขารเปนตน ยอมเห็นความปลอด 
        โปรงในท่ีทุกสถาน มุนียอมไมกลาวยกยองตนในบุคคลผูเสมอกัน 
        ผูต่ํากวา ผูสูงกวา มุนีนัน้เปนผูสงบปราศจากความตระหน่ี ยอมไม 
        ยึดถือ ไมสละธรรมอะไรๆในบรรดาธรรมมีรูปเปนตน ฯ 
        จบอัตตทัณฑสูตรท่ี ๑๕  
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        สารีปุตตสูตรท่ี ๑๖ 
(ทานพระสารีบุตรทูลถามวา) 
        [๔๒๓] พระศาสดาผูมีพระวาจาไพเราะอยางนี้ เสดจ็มาแตช้ันดุสิตสูแผนดิน  
        ขาพระองคยังไมไดเหน็หรือไมไดยนิตอใครๆ ในกาลกอนแตนี้เลย  
        พระองคผูมีพระจักษุ ยอมปรากฏแกมนุษยท้ังหลาย เหมือนปรากฏแกโลก 
        พรอมดวยเทวดา ฉะนัน้พระองคผูเดยีวบรรเทาความมืดไดท้ังหมด  
        ทรงถึงความยินดีในเนกขัมมะ ศิษยท้ังหลายมีกษัตริยเปนตนเปนอันมาก  
        มาเฝาพระองคผูเปนพทุธะ ผูอันตัณหาและทิฐไิมอาศัยแลว ผูคงท่ี  
        ไมหลอกลวง เสด็จมาแลวสูแผนดิน ณ เมืองสังกัสสะนี้ ดวยปญหา 
        มีอยู เม่ือภิกษเุกลียดชังแตทุกขมีชาติเปนตนอยู เสพที่นั่งอันสงัด  
        คือ โคนไม ปาชา หรือท่ีนั่งอันสงัดในถ้ําแหงภูเขา ในท่ีนอนอันเลว 
        และประณีต ความขลาดกลัวซ่ึงเปนเหตุจะไมทําใหภิกษุหวั่นไหว ในท่ี 
        นอนและท่ีนั่งอันไมมีเสียงกึกกองนัน้ มีประมาณเทาไร อันตราย 
        ในโลกของภิกษุผูจะไปยังทิศท่ีไมเคยไป ซ่ึงภกิษุจะพึงครอบงําเสียใน 
        ท่ีนอนและท่ีนั่งอันสงัด มีประมาณเทาไร ภิกษุนั้นพึงมีถอยคําอยางไร  
        พึงมีโคจรในโลกน้ีอยางไร ภิกษุผูมีใจเด็ดเดี่ยว พึงมีศีลและวัตร 
        อยางไร สมาทานสิกขาอะไร จึงเปนผูมีจิตแนวแน มีปญญารักษาตน  
        มีสติ พึงกําจัดมลทินของตน เหมือนนายชางทองกาํจัดมลทินของทอง  
        ฉะนั้น ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร 
        ถาวาธรรมเปนเคร่ืองอยูสําราญ และธรรมท่ีสมควรนี้ใดของภกิษุผูเกลียด 
        ชังแตทุกขมีชาติเปนตน ผูใครจะตรัสรูเสพอยูซ่ึงท่ีนั่งและท่ีนอนอัน 
        สงัดมีอยูไซร เราจะกลาวธรรมเปนเคร่ืองอยูสําราญและธรรมท่ี 
        สมควรนั่นตามท่ีรู แกเธอภิกษุผูเปนปราชญ มีสติ ประพฤติอยูในเขต 
        แดนของตนไมพึงกลัวแตภยั ๕ อยาง คือ เหลือบ ยุง สัตว  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-อิตอวุตตก-สุตตนิบาต - หนาท่ี 389 
        เสือกคลานผัสสะแหงมนุษย (มีมนุษยผูเปนโจรเปนตน) สัตว 
        ส่ีเทาภิกษุผูแสวงหากศุลธรรมอยูเนืองๆ ไมพึงสะดุงแมตอเหลาชนผู 
        ประพฤติธรรมอ่ืนนอกจากสหธรรมิก แมไดเห็นเหตุการณอันนํามา 
        ซ่ึงความขลาดเปนอันมากของชนเหลานั้น และอันตรายเหลาอ่ืน กพ็ึง 
        ครอบงําเสียได ภกิษุอันผัสสะแหงโรคคือ ความหิว เย็นจดั รอนจดั  
        ถูกตองแลว พึงอดกล้ันไดภกิษุนัน้เปนผูอันโรคเหลานั้นถูกตองแลว 
        ดวยอาการตางๆ ก็มิไดทําโอกาสใหแกอภิสังขารเปนตน พึงบากบ่ัน 
        กระทําความเพยีรใหม่ันคงไมพึงกระทําการขโมย ไมพึงกลาวคํามุสา  
        พึงแผเมตตาไปยังหมูสัตวท้ังท่ีสะดุงและม่ันคง ในกาลใด พึงรูเทาความ 
        ท่ีใจเปนธรรมชาติขุนมัว ในกาลนั้น พึงบรรเทาเสียดวยคิดวา นี้เปน 
        ฝกฝายแหงธรรมดํา ไมพึงลุอํานาจแหงความโกรธและการดหูม่ินผูอ่ืน  
        พึงขุดรากเงาแหงความโกรธและการดูหม่ินผูอ่ืนเหลานั้นแลวดํารงอยู  
        เม่ือจะครอบงําก็พึงครอบงําความรักหรือความไมรักเสียโดยแท ภกิษุ 
        ผูประกอบดวยปติอันงาม มุงบุญเปนเบ้ืองหนาพึงขมอันตรายเหลานั้น 
        เสีย พึงครอบงําความไมยินดใีนท่ีนอนอันสงัด พึงครอบงําธรรมอันเปน 
        ท่ีตั้งแหงความรํ่าไรท้ัง ๔ อยาง ผูเปนเสขะ ไมมีความกังวลเท่ียวไป  
        พึงปราบวิตกอันเปนท่ีตั้งแหงความรํ่าไรเหลานี้วาเราจักบริโภคอะไร หรือวา 
        เราจักบริโภคท่ีไหน เม่ือคืนนี้เรานอนเปนทุกขนกั คํ่าวันนี้เราจักนอน 
        ท่ีไหน ภกิษุนั้นไดขาวและท่ีอยูในกาลแลวพึงรูจักประมาณ (ในกาล 
        รับและในกาลบริโภค) เพื่อความสันโดษในศาสนานี้ ภิกษุนั้นคุมครอง 
        แลวในปจจัยเหลานั้น สํารวมระวังเท่ียวไปในบานถึงใครๆ ดาวา 
        เสียดสีกไ็มพึงกลาววาจาหยาบ พึงเปนผูมีจักษุทอดลงและไมพึงโลเล 
        ดวยเทา พึงเปนผูขวนขวายในฌานเปนผูตื่นอยูโดยมาก ปรารภอุเบกขา  
        มีจิตต้ังม่ันดี พึงตัดเสียซ่ึงธรรมเปนท่ีอยูแหงวิตกและความคะนอง  
        ภิกษุผูอันอุปชฌายะเปนตนตักเตือนแลวดวยวาจา พงึเปนผูมีสติยนิด ี
        รับคําตักเตือนนั้น พึงทําลายตะปู คือความโกรธในสพรหมจารีท้ังหลาย  
        พึงเปลงวาจาอันเปนกุศล ไมใหลวงเวลา ไมพึงคิดในการกลาวติเตียน  
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        ผูอ่ืน ตอแตนั้น พึงเปนผูมีสติศึกษาเพือ่ปราบธุลี ๕ อยางในโลก 
        ครอบงําความกําหนัดยนิดีในรูป เสียง กล่ิน รส และผัสสะ  
        คร้ันปราบความพอใจในธรรมเหลานี้ไดแลว พึงเปนผูมีสติ มีจิตหลุดพน 
        ดวยดี พิจารณาธรรมอยูโดยชอบ โดยกาลอันสมควรมีจิตแนวแน  
        พึงกําจัดความมืดเสียได ฉะนีแ้ล ฯ 
                                จบสารีปุตตสูตรท่ี ๑๖ 
                                จบอัฏฐกวรรคท่ี ๔ 
                                  ____________ 
                        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
                        ๑. กามสูตร                         ๒. คุหัฏฐกสูตร  
                        ๓. ทุฏฐัฏฐสูตร                 ๔. สุทธัฏฐกสูตร 
                        ๕. ปรมัฏฐกสูตร                 ๖. ชราสูตร  
                        ๗. ติสสเมตเตยยสูตร         ๘. ปสูรสูตร 
                        ๙. มาคันทิยสูตร                 ๑๐. ปุราเภทสูตร  
                        ๑๑. กลหวิวาทสูตร         ๑๒. จฬูวยิูหสูตร 
                        ๑๓. มหาวยิูหสูตร         ๑๔. ตุวฏกสูตร  
                        ๑๕. อัตตทัณฑสูตร         ๑๖. สารีปุตตสูตร 
                พระสูตรเหลานี้ท้ังหมดมี ๘ วรรค ดวยประการฉะนี้ ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-อิตอวุตตก-สุตตนิบาต - หนาท่ี 391 
                        สุตตนิบาต ปรายนวรรคท่ี ๕ 
                                         วัตถุกถา   
        [๔๒๔] พราหมณพาวรีผูถึงฝงแหงมนต ปรารถนาซ่ึงความเปนผูไมมีกังวล ได 
        จากบุรีอันเปนท่ีร่ืนรมยแหงชาวโกศล ไปสูทักขิณาปถชนบท พราหมณ 
        นั้นอยูท่ีใกลฝงแมน้ําโคธาวรี ใกลพรมแดนแหงแควนอัสสกะและ 
        แควนมุฬกะ ดวยการแสวงหาผลไม ชาวบานท่ีอาศัยพราหมณพาวรีนั้น  
        ก็เปนผูไพบูลย พราหมณพาวรีไดบูชามหายัญ ดวยสวยอันเกิด 
        แตกสิกรรมเปนตนในบานนั้น คร้ันบูชามหายัญแลวไดกลับเขาไปสู 
        อาศรม เม่ือพราหมณพาวรีนั้นกลับเขาไปสูอาศรมแลว พราหมณอ่ืน 
        เดินเทาเสียดสีกัน ฟนเขลอะ ศีรษะเกลอืกกล้ัวดวยธุลี ไดมาทําให 
        พราหมณพาวรีสะดุง กพ็ราหมณนั้นเขาไปหาพราหมณพาวรีแลวขอ 
        ทรัพย ๕๐๐ พราหมณพาวรีเหน็พราหมณนัน้แลว ไดเช้ือเชิญดวย 
        อาสนะไตถามถึงสุขและทุกข แลวไดกลาววา ไทยธรรมวัตถุอันใดของ 
        เราไทยธรรมวัตถุท้ังปวงนั้น เราสละเสียส้ินแลว ดกูรพราหมณทาน 
        จงเช่ือเราเถิด ทรัพย ๕๐๐ ของเราไมมี ฯ 
พราหมณนั้นกลาววา 
        เม่ือเราขออยู ถาทานไมใหไซร ในวนัท่ี ๗ ศีรษะของทานจะแตก  
        ๗ เส่ียง พราหมณผูหลอกลวงนั้นกระทํากลอุบายแลว ไดกลาวคําจะ 
        ใหเกิดความกลัว ฯ 
        พราหมณพาวรีฟงคําของพราหมณนั้นแลว เปนผูมีทุกขซูบซีด ไม 
        บริโภคอาหาร เพรียบพรอมดวยลูกศรคือความโศกอนึ่ง เม่ือพราหมณ 
        พาวรีคิดอยูอยางนี้ ใจกไ็มยินดใีนฌาน ฯ  
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        เทวดาผูปรารถนาประโยชน เห็นพราหมณพาวรีมีทุกขสะดุงหวาดหวั่น  
        จึงเขาไปหาพราหมณพาวรีแลวไดกลาววาพราหมณนั้นไมรูจกัศีรษะ  
        เปนผูหลอกลวง ตองการทรัพยไมมีความรูในธรรมเปนศีรษะ และ 
        ธรรมเปนเหตุใหศีรษะตกไป ฯ 
พราหมณพาวรีถามวา 
        บัดนี้ ทานรูจักขาพเจา ขาพเจาถามทานแลวขอทานจงบอกธรรมเปน 
        ศีรษะ และธรรมเปนเหตุใหศีรษะตกไป แกขาพเจาเถิด ขาพเจาจะฟงคํา 
        ของทาน ฯ 
เทวดาตอบวา 
        แมเราก็ไมรูธรรมเปนศีรษะ และธรรมเปนเหตุใหศีรษะตกไป เราไมมี 
        ความรูในธรรมท้ัง ๒ นี้ ปญญาเปนเคร่ืองเห็นธรรมอันเปนศีรษะและ 
        ธรรมเปนเหตุใหศีรษะตกไป ยอมมีแกพระชินเจาท้ังหลาย ฯ 
พราหมณพาวรีถามวา 
        ก็บัดนี้ ใครเลาในปฐพมีณฑลนี้ ยอมรู ดูกรเทวดาขอทานจงบอก 
        บุคคลผูรูธรรมเปนศีรษะ และธรรมเปนเหตุใหศีรษะตกไปนั้นแกขาพเจา 
        เถิด ฯ 
เทวดาตอบวา 
        ดูกรพราหมณ พระผูมีพระภาคผูศากยบุตรลําดับพระวงศของพระเจา 
        โอกกากราช มีพระรัศมีรุงเรือง เปนนายกของโลกเสด็จออกผนวช 
        จากพระนครกบิลพัสดุ เปนผูตรัสรูดวยพระองคเอง ทรงถึงฝงแหง 
        ธรรมท้ังปวง ทรงบรรลุอภิญญาและทศพลญาณครบถวน ทรงมี 
        พระจักษใุนสรรพธรรม ทรงบรรลุธรรมเปนท่ีส้ินไปแหงกรรมท้ังปวง 
        ทรงนอมไปในธรรมเปนท่ีส้ินอุปธิ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นตรัสรู 
        แลวในโลก มีพระจักษ ุทรงแสดงธรรม ทานจงไปทูลถามพระผูมี 
        พระภาคพระองคนั้นเถิด พระองคจกัตรัสพยากรณขอความนั้นแกทาน ฯ 
        พราหมณพาวรีไดฟงคําวา สัมพุทโธ เปนผูมีใจเฟองฟูมีความโศก  
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        เบาบาง และไดปติอันไพบูลย พราหมณพาวรีนั้นมีใจช่ืนชมเบิกบาน 
        เกิดความโสมนัส จึงถามเทวดานั้นวา พระโลกนาถประทับอยูใน 
        คามนิคมหรือในชนบทไหนขาพเจาจะพึงไปนมัสการพระสัมพุทธเจา 
        ผูอุดมกวาสัตวไดในท่ีใด ฯ 
เทวดาตอบวา 
        พระชินเจาผูศากยบุตร ทรงมีพระปญญามาก มีพระปญญาประเสริฐ  
        กวางขวาง ทรงปราศจากธุระ หาอาสวะมิไดองอาจกวานระ ทรงรู 
        ธรรมเปนศีรษะและธรรมเปนเหตุใหศีรษะตกไป ประทับอยูในมณเฑียร 
        ของชนชาวโกศลในพระนครสาวัตถี ฯ 
        ลําดับนั้น พราหมณพาวรี เรียกพราหมณท้ังหลายผูถึงฝงแหงมนตซ่ึง 
        เปนศิษยมาส่ังวาดูกรมาณพทั้งหลาย ทานท้ังหลายจงมาเถิด เราจักบอก 
        แกทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงฟงคําของเรา ความปรากฏแหง 
        พระสัมพทุธเจาพระองคใดอันสัตวไดยากเนืองๆ ในโลกน้ี วนันี้  
        พระสัมพทุธเจาพระองคนั้นปรากฏวาเสด็จอุบัติข้ึนแลวในโลก ทาน 
        ท้ังหลายจงรีบไปเมืองสาวัตถี เขาเฝาพระสัมพุทธเจาผูอุดมกวาสัตวเถิด ฯ 
พราหมณผูเปนศิษยท้ังหลายซักถามดวยคาถาวา 
        ขาแตทานพราหมณ บัดนี้ ขาพเจาท้ังหลายไดเห็นแลวจะพึงรูวา ทาน 
        ผูนี้เปนพระสัมพุทธเจาดวยอุบายอยางไรเลา ขอทานจงบอกอุบายท่ี 
        ขาพเจาท้ังหลายจะพึงรูจักพระสัมพุทธเจาพระองคนั้นแกขาพเจาท้ังหลาย 
        ผูไมรูเถิด ฯ 
พราหมณพาวรีกลาววา 
        ก็มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ มาแลวในมนตท้ังหลายอันพราหมณา 
        จารยท้ังหลายพยากรณไวบริบูรณแลวตามลําดับวามหาปุริสลักษณะท้ัง 
        หลาย มีอยูในวรกายของพระมหาบุรุษใด พระมหาบุรุษนั้น มีคติเปน  
        ๒ เทานัน้ คติท่ี ๓ไมมีเลย คือ ถาพระมหาบุรุษนั้นอยูครองเรือน   
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        จะพึงชนะท่ัวปฐพีนี้ จะทรงปกครองโดยธรรม ดวยไมตองใชอาชญา 
        ไมตองใชศาตรา ถาออกบวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหนัต 
        สัมมาสัมพุทธเจาผูยอดเยี่ยม มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลว ทาน 
        ท้ังหลายจงถามถึงชาติ โคตร ลักษณะมนต และศิษยเหลาอ่ืนอีก 
        และถามถึงศีรษะและธรรมเปนเหตุใหศีรษะตกไปดวยใจเทียว ถาวา 
        ทานนั้นจกัเปนพระพุทธเจาผูทรงเห็นธรรมอันหาเคร่ืองกางกั้นมิไดไซร  
        จักวิสัชนาปญหาอันทานท้ังหลายถามดวยใจดวยวาจาได ฯ 
        พราหมณมาณพผูเปนศิษย ๑๖ คน คือ อชิตะ ๑ ติสสเมตเตยยะ ๑  
        ปุณณกะ ๑ เมตตคู ๑ โธตกะ ๑ อุปสีวะ ๑นันทะ ๑ เหมกะ ๑  
        โตเทยยะ ๑ กัปปะ ๑ ชตุกัณณีผูเปนบัณฑิต ๑ ภัทราวุธะ ๑ อุทยะ ๑  
        โปสาลพราหมณ ๑โมฆราชผูมีเมธา ๑ ปงคิยะผูแสวงหาคุณอันใหญ ๑  
        พราหมณมาณพท้ังปวง คนหน่ึงๆ เปนเจาหมูเจาคณะ ปรากฏแกโลก 
        ท้ังปวง เปนผูเพงฌาณ มีปญญาทรงจํา อันวาสนาในกอนอบรมแลว 
        ทรงชฏาหนังเสือเหลือง ไดฟงคําของพราหมณพาวรีแลว อภวิาท 
        พราหมณพาวรี กระทําประทักษณิแลว บายหนาตอทิศอุดร มุงไปยังท่ี 
        ตั้งแหงแวนแควนมุฬกะเมืองมาหิสสติ ในคราวนัน้ เมืองอุชเชนี  
        เมืองโคนัทธะเมืองเวทิสะ เมืองวนนคร เมืองโกสัมพี เมืองสาเกต 
        เมืองสาวัตถีอันเปนเมืองอุดม เมืองเสตพยะ เมืองกบิลพัสดุเมือง 
        กสิุนารามันทิรสถาน (เมืองมันทิระ) เมืองปาวาโภคนครเมืองเวสาลี  
        เมืองราชคฤห และปาสาณกเจดียอันเปนรมณียสถานท่ีนาร่ืนรมยใจ  
        พราหมณมาณพท้ังหลายพากนัยินดีไดรีบดวนข้ึนสูเจติยบรรพต เหมือน 
        บุคคลผูกระหายน้ํายนิดนี้ําเย็น เหมือนพอคายินดีลาภใหญ และเหมือน 
        บุคคลถูกความรอนแผดเผายินดีรมเงา ฉะนั้น ก็ในสมัยนั้นพระผูมี 
        พระภาค อันภิกษุสงฆแวดลอมแลว ทรงแสดงธรรมแกภกิษุท้ังหลายอยู  
        ประหนึ่งราชสีหบันลืออยูในปา ฉะนัน้อชิตมาณพไดเห็น พระสัมมา 
        สัมพุทธเจามีพระรัศมีเร่ือเรืองเหลืองออน ถึงความบริบูรณดังดวงจันทร  
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        ในวนัเพญ็ ลําดับนั้นอชิตมาณพไดเห็นพระอวยัวะอันบริบูรณ ในพระ 
        กายของพระผูมีพระภาคนั้น มีความราเริงยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 
        ไดทูลถามปญหาดวยใจวาขอพระองคจงตรัสบอกอาง (ชาติ)อาย ุโคตร  
        พรอมท้ังลักษณะ และขอไดตรัสบอกการถึงความสําเร็จในมนตท้ังหลาย 
        แหงอาจารยของขาพระองคเถิดพราหมณผูเปนอาจารยของขาพระองค 
        ยอมบอกมนตกะศิษยมีประมาณเทาไร พระเจาขา ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        ก็พราหมณผูเปนอาจารยของทานนั้น มีอายุรอยยี่สิบปช่ือพาวรีโดยโคตร 
        ลักษณะในกายของพราหมณพาวรีนั้นมี ๓ ประการ พราหมณพาวรีนั้น 
        เรียนจบไตรเพท ในตําราทํานายมหาปริุสลักษณะ คือ คัมภีรอิติหาส 
        พรอมท้ังคัมภีรนิฆัณฑศุาสตรและเกฏภศาสตร ถึงซ่ึงความสําเร็จใน 
        ธรรมแหงพราหมณของตนยอมบอกมนตกะมาณพ ๕๐๐ ฯ 
อชิตมาณพทูลถามวา 
        ขาแตพระองคผูสูงสุดกวานรชน ขอพระองคจงคนควาลักษณะท้ังหลาย 
        ของพราหมณพาวรี ขอทรงประกาศตัดความทะเยอทะยาน อยาใหขา 
        พระองคมีความสงสัยเถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
        ดูกรมาณพ พราหมณพาวรีนั้น ยอมปกปดมุขมณฑล(หนา) ดวยชิวหา 
        ได มีอุณณาโลมชาติในระหวางค้ิว มีคุยหฐานอยูในฝกทานจงรูอยางนี้ 
        เถิด ฯ 
        ชนท้ังปวงไมไดยนิใครๆ ผูถามเลย ไดฟงปญหาท่ีพระผูมีพระภาคทรง 
        พยากรณแลว (นกึคิดอยู) คิดพิศวงอยู เกิดความโสมนัสประนมอัญชลี  
        (สรรเสริญ) วา พระผูมีพระภาคเปนอะไรหนอ เปนเทวดาหรือเปน 
        พรหม หรือเปนทาวสุชัมบดีจอมเทพ เม่ือปญหาอันผูถามถามแลวดวย 
        ใจ ขอปญหานั้นไฉนมาแจมแจงแกพระผูมีพระภาคได ฯ 
อชิตมาณพทูลถามดวยใจตอไปวา  
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        ขาแตพระผูมีพระภาค ทานพราหมณพาวรีถามถึงธรรมเปนศีรษะ และ 
        ธรรมเปนเหตุใหศีรษะตกไป ขอพระองคตรัสพยากรณขอนั้นกําจดั 
        ความสงสัยของพวกขาพระองคผูเปนฤาษีเสียเถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา 
        ทานจงรูเถิดวา อวิชชาช่ือวาธรรมเปนศีรษะ วิชชาประกอบดวยศรัทธา  
        สติ สมาธิ ฉันทะ และวิริยะ ช่ือวาเปนธรรมเคร่ืองใหศีรษะตกไป  
        ลําดับนั้น อชิตมาณพมีความโสมนัสเปนอันมาก เบิกบานใจ กระทํา 
        หนังเสือเหลืองเฉวียงบาขางหนึ่ง หมอบลงแทบพระบาทยุคลดวย 
        เศียรเกลา กราบทูลวา ขาแตพระองค ผูนิรทุกข ผูมีพระจักษ ุ
        พราหมณพาวรีผูเจริญ มีจิตเบิกบาน ดีใจ พรอมดวยศิษยท้ังหลายขอ 
        ไหวพระบาทยุคล (ของพระผูมีพระภาค) ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา 
        ดูกรมาณพ พราหมณพาวรีพรอมดวยศิษยท้ังหลาย จงเปนผูถึงความสุข 
        เถิด แมถึงทานก็จงเปนผูถึงความสุข จงเปนอยูส้ินกาลนานเถิด ก ็
        ทานทั้งหลายมีโอกาสอันเราไดกระทําแลว ปรารถนาในใจเพ่ือจะถาม 
        ปญหาขอใดขอหนึ่ง ก็จงถามความสงสัยทุกๆ อยางของพราหมณพาวว ี
        หรือของทานท้ังปวงเถิด อชิตมาณพมีโอกาสอันพระสัมพุทธเจากระทํา 
        แลวนั่งลงประนมอัญชลี ทูลถามปญหาทีแรกกะพระตถาคต ณท่ีนั้น  
        ฉะนี้แล ฯ 
                                                 จบวัตถุกถา 
                                                อชิตปญหาท่ี ๑ 
        [๔๒๕] อชิตมาณพทูลถามปญหาวา 
        โลกคือหมูสัตวอันอะไรหุมหอไว โลกยอมไมแจมแจงเพราะอะไร  
        พระองคตรัสอะไรวา เปนเคร่ืองฉาบทาโลกไว อะไรเปนภยัใหญของโลก 
        นั้น ฯ  
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พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรอชิตะ 
        โลกอันอวิชชาหุมหอไว โลกไมแจมแจงเพราะความตระหนี(่เพราะ 
        ความประมาท) เรากลาวตัณหา วาเปนเคร่ืองฉาบทาโลกไว ทุกขเปน 
        ภัยใหญของโลกนั้น ฯ 
        อ. กระแสท้ังหลายยอมไหลไปในอารมณท้ังปวง อะไรเปนเคร่ืองกั้นกระแส 
        ท้ังหลาย ขอพระองคจงตรัสบอกเคร่ืองกั้นกระแสทัง้หลาย กระแสท้ัง 
        หลายอันบัณฑิตยอมปดไดดวยธรรมอะไร ฯ 
        พ. ดูกรอชิตะ สติเปนเคร่ืองกั้นกระแสในโลก เรากลาวสติวาเปนเคร่ือง 
        กั้นกระแสท้ังหลาย กระแสเหลานัน้อันบัณฑิตยอมปดไดดวยปญญา ฯ 
        อ. ขาแตพระองคผูนิรทุกข ปญญา สติ และนามรูป ธรรมท้ังหมดนี้ยอม 
        ดบัไป ณ ท่ีไหน พระองคอันขาพระองคทูลถามแลว ขอจงตรัสบอก 
        ปญหาขอนี้แกขาพระองคเถิด ฯ 
        พ. ดูกรอชิตะ เราจะบอกปญหาท่ีทานไดถามแลวแกทาน นามและรูปยอม 
        ดับไปไมมีสวนเหลือ ณ ท่ีใด สติและปญญานี้ยอมดบัไป ณ ท่ีนัน้เพราะ 
        ความดับแหงวิญญาณ ฯ 
        อ. ชนเหลาใดผูมีธรรมอันพิจารณาเหน็แลว และชนเหลาใดผูยังตองศึกษา 
        อยูเปนอันมากมีอยูในโลกนี้ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระองคผูมี 
        ปญญารักษาตน อันขาพระองคทูลถามแลว ขอจงตรัสบอกความเปนไป 
        ของชนเหลานั้นแกขาพระองคเถิด ฯ 
        พ. ภิกษุไมกําหนดัยินดใีนกามทั้งหลาย มีใจไมขุนมัว ฉลาดในธรรม 
        ท้ังปวง มีสติ พึงเวนรอบ ฯ 
                                จบอชิตมาณวกปญหาที่ ๑ 
                                ติสสเมตเตยยปญหาท่ี ๒ 
        [๔๒๖] ตสิสเมตเตยยมาณพทูลถามปญหาวา 
        ใครช่ือวาผูยินดีในโลกนี้ ความหวั่นไหวท้ังหลายยอมไมมีแกใคร ใคร 
        รูสวนท้ังสอง (คืออดีตกับอนาคต) แลวไมติดอยูในสวนทามกลาง  
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        (ปจจุบัน) ดวยปญญา พระองคตรัสสรรเสริญใครวา เปนมหาบุรุษ  
        ใครลวงตัณหาเครื่องรอยรัดในโลกนี้ได ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรเมตเตยยะ 
        ภิกษเุห็นโทษในกามท้ังหลายแลวประพฤติพรหมจรรย มีตัณหาปราศไป 
        แลว มีสติทุกเม่ือ พิจารณาเห็นธรรมแลวดับกิเลสไดแลว ช่ือวาผู 
        ยินดใีนโลกนี้ ความหวัน่ไหวท้ังหลายยอมไมมีแกภิกษนุั้น ภิกษนุั้นรูซ่ึง 
        สวนท้ังสองแลวไมติดอยูในสวนทามกลางดวยปญญา เรากลาว 
        สรรเสริญภิกษนุั้นวาเปนมหาบุรุษ ภิกษนุั้นลวงตัณหาเครื่องรอยรัดใน 
        โลกน้ีเสียได ฯ 
                                จบติสสเมตเตยยมาณวกปญหาท่ี ๒ 
                                        ปุณณกปญหาท่ี ๓ 
        [๔๒๗] ปุณณกมาณพทูลถามปญหาวา 
        ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จึงมาเฝาพระองคผูไมมีความหวั่นไหว 
        ผูทรงเห็นรากเงากุศลและอกุศล สัตวท้ังหลายผูเกิดเปนมนุษยในโลกนี้  
        คือ ฤาษี กษัตริยพราหมณ เปนอันมาก อาศัยอะไร จึงบูชายัญแก 
        เทวดาท้ังหลาย ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามพระองค 
        ขอพระองคจงตรัสบอกความขอนั้นแกขาพระองคเถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา ดูกรปุณณกะ 
        สัตวท้ังหลายผูเกิดเปนมนุษยเหลาใดเหลาหนึ่งเปนอันมากในโลกนี้ คือ  
        ฤาษี กษตัริย พราหมณ ปรารถนาความเปนมนุษยเปนตน อาศัยของ 
        มีชรา จึงบูชายัญแกเทวดาท้ังหลาย ฯ 
        ป. สัตวท้ังหลายผูเกิดเปนมนุษยเหลาใดเหลาหนึ่ง เปนอันมากในโลกน้ี คือ 
        ฤาษี กษตัริย พราหมณ บูชายัญแกเทวดาท้ังหลาย ขาแตพระผูมีพระภาค 
        ผูนิรทุกข สัตวท้ังหลายผูเกิดเปนมนุษยเหลานัน้ เปนคนไมประมาท 
        ในยัญ ขามพนชาติและชราไดบางแลหรือ ขาแตพระผูมีพระภาค  
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        ขาพระองคขอทูลถามพระองค ขอพระองคตรัสบอกความขอนั้นแก 
        ขาพระองคเถิด ฯ 
        พ. ดูกรปุณณกะ สัตวท้ังหลายผูเกิดเปนมนุษยเหลานั้น ยอมมุงหวงั  
        ยอมชมเชย ยอมปรารถนา ยอมบูชา ยอมรําพันถึงกาม ก็เพราะ 
        อาศัยลาภ เรากลาววา สัตวเหลานัน้ประกอบการบูชา ยังเปนคน 
        กําหนดัยนิดีในภพ ไมขามพนชาติและชราไปได ฯ 
        ป. ขาแตพระองคผูนิรทุกข ถาหากวาสัตวเหลานั้นผูประกอบการบูชา ไม 
        ขามพนชาติและชราไปไดดวยยัญญวธีิท้ังหลายไซรเมื่อเปนเชนนี้ ใคร 
        เลาในเทวโลกและมนษุยโลก ขามพนชาติและชราไปไดในบัดนี้ ขาแต 
        พระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามพระองค ขอพระองคจงตรัสบอก 
        ความขอนั้นแกขาพระองคเถิด ฯ 
        พ. ดูกรปุณณกะ ผูใดไมมีความหวั่นไหว (ดิ้นรน) ในโลกไหนๆ เพราะได 
        พิจารณาเห็นธรรมท่ียิ่งและหยอนในโลกผูนั้นสงบแลว ไมมีความ 
        ประพฤติช่ัวอันจะทําใหมัวหมองดจุควันไฟ ไมมีกิเลสอันกระทบจิต  
        หาความ (ปรารถนา)หวงัมิได เรากลาววา ผูนัน้ขามพนชาติและชราไป 
        ไดแลว ฯ 
                                จบปุณณกมาณวกปญหาท่ี ๓ 
                                        เมตตคูปญหาท่ี ๔ 
        [๔๒๘] เมตตคูมาณพทูลถามปญหาวา 
        ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามพระองค ขอพระองคจง 
        ตรัสบอกขอความนั้นแกขาพระองคเถิด ขาพระองคยอมสําคัญพระองค 
        วาทรงถึงเวท มีจิตอันอบรมแลว ความทุกขเหลาใดเหลาหนึ่งในโลกเปน 
        อันมาก มีมาแลวแตอะไร ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรเมตตคู 
        ทานไดถามเราถึงเหตุเปนแดนเกิดแหงทุกข เราจะบอกเหตุนัน้แกทาน 
        ตามท่ีรู ความทุกขเหลาใดเหลาหนึ่งในโลกเปนอันมาก ยอมเกิดเพราะ  
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        อุปธิเปนเหตุ ผูใดไมรูแจงยอมกระทําอุปธิ ผูนั้นเปนคนเขลา ยอมเขาถึง 
        ทุกขบอยๆ เพราะฉะน้ัน เม่ือบุคคลมารูชัด เห็นชาติวาเปนเหตุเกิด 
        แหงทุกขไมพึงกระทําอุปธิ ฯ 
        ม. ขาพระองคไดทูลถามความขอใด พระองคก็ทรงแสดงความขอนั้นแก 
        ขาพระองคแลว ขาพระองคขอทูลถามความขออ่ืนอีกขอเชิญพระองคจง 
        ตรัสบอกความขอนั้นเถิด นักปราชญท้ังหลายยอมขามโอฆะ คือ ชาติ  
        ชรา โสกะและปริเทวะไดอยางไรหนอ ขาแตพระองคผูเปนมุนี ขอ 
        พระองคจงตรัสพยากรณธรรมอันเปนเคร่ืองขามโอฆะใหสําเร็จประโยชน 
        แกขาพระองคเถิด เพราะวาธรรมนี้ พระองคทรงทราบชัดแลวดวย 
        ประการนั้น ฯ 
        พ. ดูกรเมตตคู เราจักแสดงธรรมแกทานในธรรมท่ีเราไดเหน็แลว เปน 
        ธรรมประจักษแกตนท่ีบุคคลทราบชัดแลว พึงเปนผูมีสติ ดําเนินขาม 
        ตัณหาอนัซานไปในอารมณตางๆในโลกเสียได ฯ 
        ม. ขาแตพระองคผูแสวงหาคุณอันใหญ ก็ขาพระองคยินดีอยางยิ่ง ซ่ึงธรรม 
        อันสูงสุดท่ีบุคคลทราบชัดแลว เปนผูมีสติพึงดําเนินขามตัณหาอัน 
        ซานไปในอารมณตางๆ ในโลกเสียได ฯ 
        พ. ดูกรเมตตคู ทานรูชัดซ่ึงสวนอยางใดอยางหน่ึงในสวนเบื้องบน (คือ 
        อนาคต) ในสวนเบ้ืองตํ่า (คืออดีต) และแมในสวนเบ้ืองขวาง 
        สถานกลาง (คือปจจุบัน) จงบรรเทาความเพลิดเพลินและความยดึม่ันใน 
        สวนเหลานั้นเสีย วิญญาณ(ของทาน) จะไมพึงตั้งอยูในภพ ภกิษุผูมี 
        ธรรมเปนเคร่ืองอยูอยางนี้ มีสติ ไมประมาท ไดรูแจงแลวเท่ียวไปอยู  
        ละความถือม่ันวาของเราไดแลว พึงละทุกข คือ ชาติ ชรา โสกะและ 
        ปริเทวะในอัตภาพนี้เสีย ฯ 
        ม. ขาพระองคยินดีอยางยิ่งซ่ึงพระวาจานี้ ของพระองคผูแสวงหาคุณอันใหญ  
        ขาแตพระผูมีพระภาคผูโคตมโคตร ธรรมอันไมมีอุปธิพระองคทรงแสดง 
        ชอบแลว พระองคทรงละทุกขไดแนแลว เพราะวาธรรมนี้พระองคทรง  
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        รูแจงชัดแลวดวยประการนั้น ขาแตพระองคผูเปนมุนี พระองคพึงทรง 
        ส่ังสอนชนเหลาใดไมหยุดยั้ง แมชนเหลานั้นกพ็ึงละทุกขไดเปนแน 
        ขาแตพระองคผูประเสริฐ เพราะเหตุนั้นขาพระองคจึงไดมาถวายบังคม 
        พระองค ดวยคิดวา แมไฉน พระผูมีพระภาคพึงทรงส่ังสอนขาพระองค 
        ไมหยดุหยอนเถิด ฯ 
        พ. ทานพงึรูผูใดวาเปนพราหมณผูถึงเวท ไมมีกเิลสเคร่ืองกังวลไมติดของ 
        อยูในกามภพ ผูนั้นแลขามโอฆะนี้ไดแนแลว ผูนัน้ขามถึงฝงแลว  
        เปนผูไมมีตะปู คือ กิเลส ไมมีความสงสัย นรชนนัน้รูแจงแลวแล  
        เปนผูถึงเวทในศาสนานี้ สละธรรมเปนเคร่ืองของน้ีในภพนอยและภพ 
        ใหญ (ในภพและมิใชภพ) เสียไดแลว เปนผูมีตัณหาปราศไปแลว ไมมี 
        กิเลสอันกระทบจิต หาความหวังมิได เรากลาววาผูนั้นขามชาติและชรา 
        ไดแลว ฯ 
                                จบเมตตคูมาณวกปญหาท่ี ๔ 
                                        โธตกปญหาท่ี ๕ 
        [๔๒๙] โธตกมาณพไดทูลถามปญหาวา 
        ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามพระองค ขอพระองคจง 
        ตรัสบอกขอความนั้นแกขาพระองคเถิด ขาแตพระองคผูแสวงหาคุณอัน 
        ใหญ ขาพระองคปรารถนาอยางยิ่งซ่ึงพระวาจาของพระองค ขาพระองค 
        ไดฟงพระสุรเสียงของพระองคแลว พึงศึกษาธรรมเปนเคร่ืองดับกิเลส 
        ของตน ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรโธตกะ 
        ถาเชนนัน้ ทานจงมีปญญารักษาตน มีสติกระทําความเพยีรในศาสนานี้ 
        เถิด ทานจงฟงเสียงแตสํานักของเรานี้แลว พึงศึกษาธรรมเปนเคร่ือง 
        ดับกิเลสของตนเถิด ฯ  
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        ธ. ขาพระองคเห็นพระองคผูเปนพราหมณหากังวลมิได ทรงยังพระกายให 
        เปนไปอยูในเทวโลกและมนุษยโลก ขาแตพระองคผูมีพระจักษุรอบคอบ 
        เพราะเหตุนั้น ขาพระองคขอถวายบังคมพระองค ขาแตพระองคผูศากยะ  
        ขอพระองคจงทรงปลดเปล้ืองขาพระองคเสียจากความสงสัยเถิด ฯ 
        พ. ดูกรโธตกะ เราจักไมอาจเพื่อจะปลดเปล้ืองใครๆ ผูยังมีความสงสัยใน 
        โลกใหพนไปได ก็ทานรูท่ัวถึงธรรมอันประเสริฐอยู จะขามโอฆะนี้ได 
        ดวยอาการอยางนี้ ฯ 
        ธ. ขาแตพระองคผูเปนพรหม ขอพระองคจงทรงพระกรุณาส่ังสอนธรรมเปน 
        ท่ีสงัดกิเลส ท่ีขาพระองคควรจะรูแจง และขอพระองคทรงพระกรุณา 
        ส่ังสอนไมใหขาพระองคขัดของอยูเหมือนอากาศเถิด ขาพระองคอยูในท่ี 
        นี้นี่แหละ จะพึงเปนผูไมอาศัยแอบอิงเท่ียวไป ฯ 
        พ. ดูกรโธตกะ เราจักแสดงธรรมเคร่ืองระงับกิเลสแกทาน ในธรรมท่ีเรา 
        ไดเหน็แลวเปนธรรมประจักษแกตน ท่ีบุคคลไดรูแจงแลวเปนผูมีสติ  
        พึงดําเนนิขามตัณหาอนัซานไปในอารมณตางๆ ในโลกเสียได ฯ 
        ธ. ขาแตพระองคผูแสวงหาคุณอันใหญ ก็ขาพระองคยินดีอยางยิ่ง ซ่ึง 
        ธรรมเปนเคร่ืองระงับกิเลสอันสูงสุด ท่ีบุคคลไดรูแจงแลว เปนผูมีสติ  
        พึงดําเนนิขามตัณหาอนัซานไปในอารมณตางๆ ในโลกเสียได ฯ 
        พ. ดูกรโธตกะ ทานรูชัดซ่ึงสวนอยางใดอยางหน่ึง ท้ังในสวนเบ้ืองบน  
        (คืออนาคต) ท้ังในสวนเบ้ืองตํ่า (คืออดีต) แมในสวนเบื้องขวางสถาน 
        กลาง (คือปจจุบัน) ทานรูแจงส่ิง     นั้นวา เปนเคร่ืองของอยูในโลก  
        อยางนี้แลว อยาไดทําตัณหาเพื่อภพนอยและภพใหญเลย ฯ 
                                        จบโธตกมาณวกปญหาท่ี ๕ 
                                                อุปสีวปญหาที่ ๖ 
        [๔๓๐] อุปสีวมาณพทูลถามปญหาวา 
        ขาแตพระองคผูศากยะ ขาพระองคผูเดียวไมอาศัยธรรมหรือบุคคลอะไร 
        แลว ไมสามารถจะขามหวงน้ําใหญคือกิเลสไดขาแตพระองคผูสมันต  
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        จักษุ ขอพระองคจงตรัสบอกท่ีหนวงเหน่ียว อันขาพระองคพึงอาศัยขาม 
        หวงน้ําคือกิเลสนี้ แกขาพระองคเถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรอุปสีวะ 
        ทานจงเปนผูมีสติ เพงอากิญจัญญายตนสมาบัติ อาศัยอารมณวา ไมมี  
        ดังน้ีแลวขามหวงน้ําคือกิเลสเสียเถิด ทานจงละกามทั้งหลายเสีย เปน 
        ผูเวนจากความสงสัย เหน็ธรรมเปนท่ีส้ินไปแหงตัณหาใหแจมแจง 
        ท้ังกลางวนักลางคืนเถิด ฯ 
        อุ. ผูใดปราศจากความกําหนดัยินดีในกามท้ังปวงละสมาบัติอ่ืนเสีย อาศัย 
        อากิญจัญญายตนสมาบัติ นอมใจลงในสัญญาวิโมกข (คืออากิญจญัญา 
        ยตนสมาบัติ ธรรมเปล้ืองสัญญา)เปนอยางยิ่ง ผูนั้นเปนผูไมหวัน่ไหว  
        พึงต้ังอยูในอากิญจัญญายตนพรหมโลกน้ันแลหรือ ฯ 
        พ. ดูกรอุปสีวะ ผูใดปราศจากความกาํหนัดยินดใีนกามท้ังปวงละสมาบัติ 
        อ่ืนเสีย อาศัยอากิญจัญญายตนสมาบัติ นอมใจลงในสัญญาวิโมกขเปน 
        อยางยิ่ง ผูนั้นเปนผูไมหวั่นไหวพึงต้ังอยูในอากิญจญัญายตนพรหมโลก 
        นั้น ฯ 
        อุ. ขาแตพระองคผูมีสมันตจักษุ ถาผูนั้นเปนผูไมหวั่นไหว พึงต้ังอยูใน 
        อากิญจัญญายตนพรหมโลกนั้นส้ินปแมมากไซร ผูนั้นพึงพนจากทุกข 
        ตางๆ ในอากิญจัญญายตนพรหมโลกนั้นแหละ พึงเปนผูเยือกเย็น  
        หรือวาวญิญาณของผูเชนนั้น พึงเกิดเพื่อถือปฏิสนธิอีก ฯ 
        พ. ดูกรอุปสีวะ มุนีพนแลวจากนามกาย ยอมถึงการต้ังอยูไมไดไมถึงการ 
        นับ เปรียบเหมือนเปลวไฟอันถูกกําลังลมพัดไปแลว ยอมถึงการต้ังอยู 
        ไมได ไมถึงการนับ ฉะนั้น ฯ 
        อุ. ทานผูนั้นถึงความต้ังอยูไมได ทานผูนั้นไมมีหรือวาทานผูนั้นเปนผูไมมีโรค 
        ดวยความเปนผูเท่ียง ขาแตพระองคผูเปนมุนี ขอพระองคจงตรัส 
        พยากรณความขอนั้นใหสําเร็จประโยชนแกขาพระองคเถิด เพราะวา 
        ธรรมนั้นพระองคทรงรูแจงแลวดวยประการนั้น ฯ  
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        พ. ดูกรอุปสีวะ ทานผูถึงความต้ังอยูไมได ไมมีประมาณ ชนท้ังหลายจะ 
        พึงกลาวทานผูนั้นดวยกิเลสมีราคะเปนตนใด กิเลสมีราคะเปนตนนั้น 
        ของทานไมมี เม่ือธรรม (มีขันธเปนตน)ท้ังปวง ทานเพิกถอนข้ึนได 
        แลว แมทางแหงถอยคําท้ังหมดก็เปนอันทานเพกิถอนข้ึนไดแลว ฯ 
                        จบอุปสีวมาณวกปญหาท่ี ๖ 
                                นันทปญหาท่ี ๗ 
        [๔๓๑] นนัทมาณพผูทูลถามปญหาวา 
        ชนท้ังหลายกลาววา มุนท้ัีงหลายมีอยูในโลก ชนท้ังหลายกลาวบุคคลวา 
        เปนมุนีนีน้ั้น ดวยอาการอยางไรหนอ ชนท้ังหลายกลาวบุคคลผูประกอบ 
        ดวยญาณ หรือผูประกอบดวยความเปนอยู วาเปนมุนี ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา 
        ดูกรนันทะ ผูฉลาดในโลกน้ี ไมกลาวบุคคลวาเปนมุนี ดวยความเห็น 
        ดวยความสดับ หรือดวยความรู (ดวยศีลและวัตร) ชนเหลาใดกําจดั 
        เสนามารใหพินาศแลว ไมมีความทุกข ไมมีความหวัง เท่ียวไปอยู  
        เรากลาวชนเหลานั้นวาเปนมุนี ฯ 
        น. ขาแตพระผูมีพระภาค สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งกลาวความ 
        บริสุทธ์ิดวยความเหน็บาง ดวยการฟงบาง ดวยศีลและพรตบาง ดวย 
        มงคลตื่นขาวเปนตนเปนอันมากบางขาแตพระผูมีพระภาคผูนิรทุกข 
        สมณพราหมณเหลานั้นประพฤติอยูในทิฐิของตนน้ัน ตามท่ีตนเหน็ 
        วาเปนเคร่ืองบริสุทธ์ิ ขามพนชาติและชราไดบางหรือไม ขาแตพระผูมี 
        พระภาค ขาพระองคขอทูลถามพระองค ขอพระองคตรัสบอกความ 
        ขอนั้นแกขาพระองคเถิด ฯ 
        พ. ดูกรนนัทะ สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง กลาวความบริสุทธ์ิดวย 
        ความเหน็บาง ดวยการฟงบาง ดวยศีลและพรตบาง ดวยมงคลต่ืนขาว 
        เปนตนเปนอันมากบางสมณพราหมณเหลานัน้ประพฤติอยูในทิฐิของ 
        ตนนั้น ตามท่ีตนเห็นวาเปนเคร่ืองบริสุทธ์ิก็จริง ถึงอยางนั้น เรากลาววา 
        สมณพราหมณเหลานั้น ขามพนชาติและชราไปไมได ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-อิตอวุตตก-สุตตนิบาต - หนาท่ี 405 
        น. สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง กลาวความบริสุทธ์ิดวยการเหน็บาง  
        ดวยการฟงบาง ดวยศีลและพรตบาง ดวยมงคลต่ืนขาวเปนตนเปนอัน 
        มากบาง ขาแตพระองคผูเปนมุนี ถาพระองคตรัสวา สมณพราหมณ 
        เหลานั้นขามโอฆะไมไดแลว ขาแตพระองคผูนิรทุกข เม่ือเปนเชนนี้  
        ใครเลาในเทวโลกและมนุษยโลก ขามพนชาติและชราไดแลวในบัดนี้  
        ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามพระองค ขอพระองคจงตรัส 
        บอกความขอนั้นแกขาพระองคเถิด ฯ 
        พ. ดูกรนนัทะ เราไมกลาววา สมณพราหมณท้ังหมดอันชาติและชราหุมหอ 
        ไวแลว แตเรากลาววา คนเหลาใดในโลกนี้ ละเสียซ่ึงรูปท่ีไดเห็นแลว 
        ก็ดี เสียงท่ีไดฟงแลวกด็ีอารมณท่ีไดทราบแลวก็ดี ละเสียแมซ่ึงศีล 
        และพรตทั้งหมดกด็ี ละเสียซ่ึงมงคลตื่นขาวเปนตน เปนอันมากท้ังหมด 
        ก็ดี กําหนดรูตัณหาแลว เปนผูหาอาสวะมิได คนเหลานั้นแลขาม 
        โอฆะไดแลว ฯ 
        น. ขาแตพระผูมีพระภาคผูโคดม ขาพระองคยินดยีิ่งซ่ึงพระดํารัสของ 
        พระองคผูแสวงหาคุณอันใหญ ธรรมอันไมมีอุปธิพระองคทรงแสดง 
        ชอบแลว แมขาพระองคก็กลาววา คนเหลาใดในโลกนี้ ละเสียซ่ึงรูป 
        ท่ีไดเหน็แลวก็ดี เสียงท่ีไดฟงแลวก็ดี อารมณท่ีไดทราบแลวก็ด ี
        ละเสียแมซ่ึงศีลและพรตท้ังหมดกด็ี ละเสียซ่ึงมงคลตื่นขาวเปนตนเปน 
        อันมากท้ังหมดกด็ี กําหนดรูตัณหาแลว เปนผูหาอาสวะมิได คนเหลานั้น 
        ขามโอฆะไดแลว ฉะนีแ้ล ฯ 
                                        จบนันทมาณวกปญหาท่ี ๗ 
                                                เหมกปญหาที่ ๘ 
        [๔๓๒] เหมกมาณพทูลถามปญหาวา 
        (กอนแตศาสนาของพระโคดม) อาจารยเหลาใดไดพยากรณลัทธิของตน 
        แกขาพระองค ในกาลกอนวา เหตุนีไ้ดเปนมาแลวอยางนี้ๆ จักเปน 
        อยางนี้ๆ คําพยากรณท้ังหมดของอาจารยเหลานั้น ไมประจักษแกตน  
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        คําพยากรณท้ังหมดนั้น เปนเคร่ืองทําความตรึกใหทวมีากข้ึน (ขาพระองค 
        ไมยินดีในคําพยากรณนั้น) ขาแตพระองคผูเปนมุน ีขอพระองคจงตรัส 
        บอกธรรมเปนเคร่ืองกําจัดตัณหา อันซานไปในอารมณตางๆ ในโลก 
        แกขาพระองคเถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา 
        ดูกรเหมกะ ชนเหลาใดไดรูท่ัวถึงบท คือ นิพพาน อันไมแปรผันเปน 
        ท่ีบรรเทาฉันทราคะในรูปท่ีไดเหน็ เสียงท่ีไดฟง และส่ิงท่ีไดทราบ  
        อันนารัก ณ ท่ีนี้ เปนผูมีสติ มีธรรมอันเห็นแลว ดับกิเลสไดแลว  
        ชนเหลานั้นสงบระงับแลว มีสติขามตัณหาอันซานไปในอารมณ 
        ตางๆ ในโลกไดแลว ฯ 
                                จบเหมกมาณวกปญหาที่ ๘ 
                                        โตเทยยปญหาท่ี ๙ 
        [๔๓๓] โตเทยยมาณพทูลถามปญหาวา 
        ผูใดไมมีกามทั้งหลาย ไมมีตัณหา และขามความสงสัยไดแลว ความ 
        พนวิเศษของผูนั้นเปนอยางไร ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรโตเทยยะ 
        ผูใดไมมีกามทั้งหลาย ไมมีตัณหา และขามความสงสัยไดแลว ความ 
        พนวิเศษอยางอ่ืนของผูนั้นไมมี ฯ 
        ต. ผูนั้นไมมีความปรารถนา หรือยังปรารถนาอยู ผูนั้นเปนผูมีปญญา หรือ 
        ยังเปนผูมีปรกติกําหนดดวยปญญาอยู ขาแตพระองคผูศากยะ ขาพระองค 
        จะพึงรูแจงมุนีไดอยางไรขาแตพระองคผูมีพระจักษุรอบคอบ ขอพระองค 
        จงตรัสบอกมุนีนั้นใหแจงชัดแกขาพระองคเถิด ฯ 
        พ. ดูกรโตเทยยะ ผูนั้นไมมีความปรารถนา และไมเปนผูปรารถนาอยูดวย  
        ผูนั้นเปนคนมีปญญามิใชเปนผูมีปรกติกําหนดดวยปญญาอยูดวย ทาน 
        จงรูจักมุนี วาเปนผูไมมีกิเลสเคร่ืองกังวลไมของอยูแลวในกามและภพ 
        แมอยางนี้ ฯ 
                                จบโตเทยยมาณวกปญหาท่ี ๙  
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                                        กัปปปญหาท่ี ๑๐ 
        [๔๓๔] กัปปมาณพทูลถามปญหาวา 
        ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขอพระองคจงตรัสบอกซ่ึงธรรมอันเปนท่ีพึ่งของ 
        ชนท้ังหลาย ผูอันชราและมรณะครอบงําแลวดุจท่ีพึ่งของชนท้ังหลายผู 
        อยูในทามกลางสาคร เม่ือคล่ืนเกิดแลว มีภยัใหญฉะนั้น อนึ่ง ขอ 
        พระองคจงตรัสบอกท่ีพึ่งแกขาพระองคโดยอุบายท่ีทุกขนี้ไมพึงมีอีก 
        เถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรกัปปะ 
        เราจะบอกธรรม อันเปนท่ีพึ่งของชนท้ังหลาย ผูอันชราและมรณะ 
        ครอบงําแลว ดุจท่ีพึ่งของชนท้ังหลายผูอยูในทามกลางสาคร เม่ือคล่ืน 
        เกิดแลว มีภัยใหญ แกทานธรรมชาติไมมีเคร่ืองกังวล ไมมีความถือม่ัน 
        นี้เปนท่ีพึง่ หาใชอยางอ่ืนไม เรากลาวท่ีพึ่งอันเปนท่ีส้ินไปแหงชราและ 
        มรณะวานิพพาน ชนเหลาใดรูนิพพานน้ันแลว มีสติ มีธรรมอันเห็น 
        แลวดับกเิลสไดแลว ชนเหลานั้นไมอยูใตอํานาจของมารไมเดินไป 
        ในทางของมาร ฯ 
                                จบกัปปมาณวกปญหาที่ ๑๐ 
                                        ชตุกัณณีปญหาท่ี ๑๑ 
        [๔๓๕] ชตุกัณณีมาณพทูลถามปญหาวา 
        ขาแตพระองคผูมีความเพียร ขาพระองคไดฟงพระองคผูไมใครกาม จึงมา 
        เฝาเพื่อทูลถามพระองคผูลวงหวงน้ําคือกิเลสเสียได ไมมีกาม ขาแต 
        พระองคผูมีพระเนตรคือพระสัพพัญุตญาณเกิดพรอมแลว ขอพระองค 
        ตรัสบอกทางสันติ ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคจงตรัสบอกทาง 
        สันตินั้นแกขาพระองคตามจริงเถิด เพราะวาพระผูมีพระภาคทรงมีเดช  
        ครอบงํากามท้ังหลายเสียแลวดวยเดช เหมือนพระอาทิตยมีเดช คือ รัศมี  
        ครอบงําปฐพีดวยเดชไปอยูในอากาศ ฉะนั้น ขาแตพระผูมีพระภาคผูมี  
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        ปญญาดังแผนดินขอพระองคจงตรัสบอกธรรมเคร่ืองละชาติละชรา  
        ณ ท่ีนี้ ท่ีขาพระองคควรจะรูแจง แกขาพระองคผูมีปญญานอยเถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรชตุกณัณี  
        ทานไดเห็นซ่ึงเนกขัมมะโดยความเปนธรรมอันเกษมแลว จงนําความ 
        กําหนดัในกามท้ังหลายเสียใหส้ินเถิด อนึ่ง กิเลสชาติเคร่ืองกังวลทีท่าน 
        ยึดไวแลว (ดวยอํานาจตัณหาและทิฐ)ิ ซ่ึงควรจะปลดเปล้ืองเสีย อยา 
        มีแลวแกทาน กิเลสเคร่ืองกังวลใดไดมีแลวในกาลกอน ทานจงทํา 
        กิเลสเคร่ืองกังวลนั้นใหเหือดแหงเสียเถิด กิเลสเคร่ืองกังวลในภายหลัง  
        อยาไดมีแกทาน ถาทานจกัไมถือเอากิเลสเคร่ืองกังวลในทามกลางไซร  
        ทานจักเปนผูสงบเท่ียวไป ดูกรพราหมณ เม่ือทานปราศจากความ 
        กําหนดัในนามและรูปแลวโดยประการท้ังปวง อาสวะท้ังหลาย อันเปน 
        เหตุใหไปสูอํานาจแหงมัจจุราชก็ยอมไมมีแกทาน ฯ 
                                จบชตุกณัณีมาณวกปญหาท่ี ๑๑ 
                                        ภัทราวุธปญหาท่ี ๑๒ 
        [๔๓๖] ภทัราวุธมาณพทูลถามปญหาวา 
        ขาพระองคขอทูลวิงวอนพระองค ผูทรงละอาลัย ตดัตัณหาเสียได ไม 
        หวั่นไหว ละความเพลิดเพลิน ขามหวงน้ําคือกิเลสไดแลวพนวเิศษ 
        แลว ละธรรมเคร่ืองใหดําริ มีพระปญญาดี ขาแตพระองคผูมีความเพียร  
        ชนในชนบทตางๆประสงคจะฟงพระดํารัสของพระองค มาพรอมกัน 
        แลวจากชนบทท้ังหลาย ไดฟงพระดาํรัสของพระองคผูประเสริฐแลว  
        จักกลับไปจากท่ีนี้ ขอพระองคจงตรัสพยากรณแกชนในชนบทตางๆ  
        เหลานั้นใหสําเร็จประโยชนเถิด เพราะธรรมนี้พระองคทรงรูแจงแลว 
        ดวยประการนั้น ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรภัทราวุธะ 
        หมูชนควรจะนําเสียซ่ึงตัณหา เปนเคร่ืองถือม่ันท้ังปวงในสวนเบื้องบน  
        เบ้ืองตํ่า และในสวนเบือ้งขวางสถานกลาง ใหส้ินเชิง เพราะวาสัตว  
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        ท้ังหลายยอมถือม่ันส่ิงใดๆในโลก มารยอมติดตามสัตวไดเพราะส่ิงนั้น 
        แหละ เพราะเหตุนัน้ ภกิษุเม่ือรูชัดอยู มาเล็งเห็นหมูสัตว ผูติดของ 
        อยูแลวในวัฏฏะ อันเปนบวงแหงมารนี้วา เปนหมูสัตวติดของอยูแลว 
        เพราะการถือม่ันดังนี้ พงึเปนผูมีสติ ไมถือม่ันเคร่ืองกังวลในโลกท้ังปวง ฯ 
                                จบภัทราวุธมาณวกปญหาท่ี ๑๒ 
                                        อุทยปญหาท่ี ๑๓ 
        [๔๓๗] อุทยมาณพทูลถามปญหาวา 
        ขาพระองคมีความตองการปญหา จึงมาเฝาพระองคผูเพงฌานปราศจากธุลี  
        ทรงนั่งโดยปรกติ ทรงทํากิจเสร็จแลว ไมมีอาสวะ ทรงถึงฝงแหง 
        ธรรมท้ังปวง ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมอันเปนเคร่ืองพนท่ีควรรูท่ัวถึง  
        สําหรับทําลายอวิชชาเถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรอุทยะ 
        เรากลาวธรรมเปนเคร่ืองละความพอใจในกาม และโทมนัสท้ังสองอยาง  
        เปนเคร่ืองบรรเทาความงวงเหงา เปนเคร่ืองหามความรําคาญ บริสุทธ์ิดี 
        เพราะอุเบกขาและสติ มีความตรึกถึงธรรมแลนไปในเบ้ืองหนา วาเปน 
        ธรรมเคร่ืองพนท่ีควรรูท่ัวถึงสําหรับทําลายอวิชชา ฯ 
        อุ. โลกมีธรรมอะไรประกอบไว ธรรมชาติอะไรเปนเคร่ืองพิจารณา (เปน 
        เคร่ืองสัญจร) ของโลกนั้น เพราะละธรรมอะไรไดเด็ดขาด ทานจึง 
        กลาววา นิพพาน ฯ 
        พ. โลกมีความเพลิดเพลินประกอบไว ความตรึกไปตางๆ เปนเคร่ือง 
        พิจารณา (เปนเคร่ืองสัญจร) ของโลกนั้น เพราะละตัณหาไดเด็ดขาด 
        ทานจึงกลาววา นพิพาน ฯ 
        อุ. เม่ือบุคคลระลึกอยางไรเท่ียวไปอยู วิญญาณจึงจะดับขาพระองคท้ังหลาย 
        มาเฝาเพื่อทูลถามพระองค ขาพระองคท้ังหลาย ขอฟงพระดํารัสของ 
        พระองค ฯ  
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        พ. เม่ือบุคคลไมเพลิดเพลินเวทนา ท้ังภายในและภายนอกระลึกอยางนี ้
        เท่ียวไปอยู วิญญาณจึงจะดับ ฯ 
                                จบอุทยมาณวกปญหาที่ ๑๓ 
                                        โปสาลปญหาท่ี ๑๔ 
        [๔๓๘] โปสาลมาณพทูลถามปญหาวา 
        ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จึงไดมาเฝาพระองคพระผูมี 
        พระภาคผูทรงแสดงอางส่ิงท่ีลวงไปแลว (พระปรีชาญาณในกาลอันเปน 
        อดีต) ไมทรงหวั่นไหว ทรงตัดความสงสัยไดแลว ทรงบรรลุถึงฝงแหง 
        ธรรมท้ังปวง ขาแตพระผูมีพระภาคผูศากยะ ขาพระองคขอทูลถามถึงญาณ 
        ของบุคคลผูมีความสําคัญในรูปกาวลวงเสียแลว ละรูปกายไดท้ังหมด  
        เห็นอยูวาไมมีอะไรนอยหนึ่งท้ังภายในและภายนอก บุคคลเชนนั้นควร 
        แนะนําอยางไร ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรโปสาละ 
        พระตถาคตทรงรูยิ่ง ซ่ึงภูมิเปนท่ีตั้งแหงวิญญาณท้ังปวง ทรงทราบ 
        บุคคลนั้นผูยังดํารงอยู ผูนอมไปแลวในอากิญจัญญายตนสมาบัติเปนตน  
        ผูมีอากิญจัญญายตนสมาบัติเปนตนนัน้เปนท่ีไปในเบื้องหนา ผูท่ีเกิดใน 
        อากิญจัญญายตนสมาบัติวามีความเพลิดเพลินเปนเคร่ืองประกอบ ดังน้ี 
        แลว แตนั้นยอมเห็นแจงในอากิญจญัญายตนสมาบัตินั้น ญาณของ 
        บุคคลนั้นผูเปนพราหมณ อยูจบพรหมจรรยแลว เปนญาณอันถองแท 
        อยางนี้ ฯ 
        จบโปสาลมาณวกปญหาท่ี ๑๔ 
        โมฆราชปญหาท่ี ๑๕ 
        [๔๓๙] โมฆราชมาณพทูลถามปญหาวา 
        ขาแตพระผูมีพระภาคผูศากยะ ขาพระองคไดทูลถามปญหาถึงสองคร้ัง 
        แลว พระองคผูมีพระจักษุไมทรงพยากรณแกขาพระองค แตขาพระองค 
        ไดสดับมาวา พระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนเทพฤาษี จะทรงพยากรณ  
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        ในครั้งท่ีสาม (ขาพระองคจึงขอทูลถามวา) โลกน้ี โลกอ่ืน พรหมโลก 
        กับท้ังเทวโลกขาพระองคยอมไมทราบความเห็นของพระองคผูโคดม ผู 
        เรืองยศ ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จึงไดมาเฝาพระองค  
        (ผูมีปรกติเห็นกาวลวงวิสัยของสัตวโลก) ผูมีปรกติเห็นธรรมอันงามอยาง 
        นี้ บุคคลผูพิจารณาเหน็โลกอยางไร มัจจุราชจึงจะไมเห็น ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา 
        ดูกรโมฆราช ทานจงเปนผูมีสติทุกเม่ือ พิจารณาเหน็โลกโดยความเปน 
        ของวางเปลาเถิด จงถอนความตามเหน็วาเปนตัวตนเสียแลว พึงเปน 
        ผูขามพนมัจจุราชไดดวยอาการอยางนี้บุคคลผูพิจารณาเห็นโลกอยูอยาง 
        นี้ มัจจุราชจึงจะไมเหน็ ฯ 
                                จบโมฆราชมาณวกปญหาท่ี ๑๕ 
                                        ปงคิยปญหาท่ี ๑๖ 
        [๔๔๐] ปงคิยมาณพทูลถามปญหาวา 
        ขาพระองคเปนคนแกแลว มีกําลังนอย ผิวพรรณเศราหมองนัยนตา 
        ท้ังสองของขาพระองคไมผองใส (เหน็ไมจะแจง)หสํูาหรับฟงก็ไม 
        สะดวก ขอขาพระองคอยางไดเปนคนหลงฉิบหายเสียในระหวางเลย 
        ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมท่ีขาพระองคควรรู ซ่ึงเปนเคร่ืองละชาติ 
        และชราในอัตภาพนี้เสียเถิด ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสพยากรณวา ดูกรปงคิยะ 
        ชนท้ังหลายไดเห็นเหลาสัตวผูเดือดรอนอยู เพราะรูปท้ังหลายแลว ยัง 
        เปนผูประมาทกย็อยยับอยูเพราะรูปท้ังหลาย ดูกรปงคิยะเพราะเหตุนั้น  
        ทานจงเปนคนไมประมาทละรูปเสียเพื่อความไมเกดิอีก ฯ 
        ป. ทิศใหญส่ี ทิศนอยส่ี ทิศเบ้ืองบน ทิศเบ้ืองตํ่า รวมเปนสิบทิศ ส่ิง 
        ไรๆ ในโลกท่ีพระองคไมไดเห็น ไมไดฟงไมไดทราบ หรือไมไดรู 
        แจง มิไดมี ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมท่ีขาพระองคควรรู เปนเคร่ือง 
        ละชาติและชราในอัตภาพนี้เถิด ฯ  
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        พ. ดูกรปงคิยะ เม่ือทานเห็นหมูมนุษยผูถูกตัณหาครอบงําแลวเกดิความ 
        เดือดรอน อันชราถึงรอบขาง ดูกรปงคิยะ เพราะเหตุนั้น ทานจงเปน 
        คนไมประมาทละตัณหาเสีย เพื่อความ 
        ไมเกิดอีก ฯ 
                                        จบปงคิยมาณวกปญหาท่ี ๑๖ 
        [๔๔๑] เม่ือพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาสาณเจดียในมคธชนบทไดตรัส 
        ปารายนสูตรนี้ อันพราหมณมาณพ ๑๖ คน ผูเปนบริวารของพราหมณ 
        พาวรี ทูลอาราธนาแลว ไดตรัสพยากรณปญหา แมหากวาการกบุคคล 
        รูท่ัวถึงอรรถรูท่ัวถึงธรรมแหงปญหาหนึ่งๆ แลวพึงปฏิบัติธรรมอัน 
        สมควรแกธรรมไซรการกบุคคลนั้น ก็พึงถึงฝงโนนแหงชราและมรณะ 
        ไดแนแทเพราะธรรมเหลานี้ เปนประโยชนเกื้อกูลแกการถึงฝงโนน 
        เพราะเหตุนั้น คําวาปรายนะ จึงเปนช่ือแหงธรรมปริยายนี้ ฯ 
        [๔๔๒] พราหมณมาณพผูอาราธนาทูลถามปญหา ๑๖ คนน้ัน คืออชิตมาณพ ๑  
        ติสสเมตเตยยมาณพ ๑ ปุณณกมาณพ ๑เมตตคูมาณพ ๑ โธตกมาณพ ๑  
        อุปสีวมาณพ ๑ นันทมาณพ ๑เหมกมาณพ ๑ โตเทยยมาณพ ๑  
        กัปปมาณพ ๑ ชตุกัณณีมาณพผูเปนบัณฑิต ๑ ภัทราวุธมาณพ ๑ อุทย 
        มาณพ ๑โปสาลพราหมณมาณพ ๑ โมฆราชมาณพผูมีปญญา ๑ปงคิย 
        มาณพผูแสวงหาคุณอันใหญ ๑ พราหมณมาณพท้ัง ๑๖คนนี้ ไดเขาไป 
        เฝาพระพทุธเจาผูแสวงหาคุณอันใหญ ทรงมีจรณะอันสมบูรณ พราหมณ 
        มาณพท้ัง ๑๖ คน ไดเขาไปเฝาทูลถามปญหาอันละเอียด กะพระพทุธเจา 
        ผูประเสริฐสุดพระพุทธเจาผูเปนมุนีไดตรัสพยากรณปญหาท่ีพราหมณ 
        มาณพเหลานั้นทูลถามแลวตามจริงแท ทรงใหพราหมณมาณพท้ังหลาย 
        ยินดแีลว ดวยการตรัสพยากรณปญหาทุกๆ ปญหาพราหมณมาณพ 
        ท้ัง ๑๖ คนเหลานั้น อันพระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุ พระอาทิตยผูมีจกัษ ุ
        ใหยนิดแีลว ไดประพฤติพรหมจรรยในสํานักของพระพุทธเจา ผูมีพระ 
        ปญญาอันประเสริฐ เนือ้ความแหงปญหาหนึ่งๆ ท่ีพระพุทธเจาทรงแสดง  
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        แลวดวยประการใด ผูใดพึงปฏิบัติตามดวยประการนั้นก็พึงจากฝงนี้ไป 
        ถึงฝงโนนได ผูนั้นเจริญมรรคอันอุดมอยูก็พึงจากฝงนี้ไปถึงฝงโนนได  
        ธรรมปริยายนัน้เปนทางเพ่ือไปสูฝงโนน เพราะฉะนั้น ธรรมปริยายนั้น 
        จึงช่ือวา ปรายนะ ฯ 
        [๔๔๓] ปงคิยมาณพกลาวคาถาวา 
        อาตมาจักขับตามภาษติเคร่ืองไปยังฝงโนน (อาตมาขอกลาวตามท่ีพระผู 
        มีพระภาคไดทรงเห็นแลวดวยพระญาณ) พระพุทธเจาผูประเสริฐ ปราศ 
        จากมลทิน มีพระปญญากวางขวางไมมีความใคร ทรงดับกิเลสไดแลว  
        จะพึงตรัสมุสาเพราะเหตุอะไร เอาเถิด อาตมาจักแสดงวาจาท่ีควรเปลง 
        อันประกอบดวยคุณของพระพุทธเจา ผูทรงละความหลงอันเปนมลทิน 
        ไดแลว ทรงละความถือตัวและความลบหลูไดเดด็ขาด ดูกรทาน 
        พราหมณาจารย พระพทุธเจาทรงบรรเทาความมืด มีพระจักษุรอบคอบ  
        ทรงถึงท่ีสุดของโลก ทรงลวงภพไดท้ังหมด ไมมีอาสวะ ทรงละทุกข 
        ไดท้ังปวง มีพระนามตามความเปนจริงวา พุทโธอันอาตมาเขาเฝาแลว  
        นกพึงละปาเล็กแลวมาอยูอาศัยปาใหญอันมีผลไมมาก ฉันใด อาตมา  
        มาละคณาจารยผูมีความเห็นนอยแลว ไดประสบพระพุทธเจาผูมีความ 
        เห็นประเสริฐ เหมือนหงสโผลงสูสระใหญ แมฉันนัน้กอนแตศาสนา 
        ของพระโคดม อาจารยเหลาใด ไดพยากรณลัทธิของตนแกอาตมาใน 
        กาลกอนวา เหตุนี้ไดเปนมาแลวอยางนี้ จักเปนอยางนี้ คําพยากรณ 
        ของอาจารยเหลานั้นท้ังหมด ไมประจกัษแกตน คําพยากรณท้ังหมด 
        นั้น เปนเคร่ืองทําความตรึกใหทวีมากข้ึน (อาตมาไมพอใจในคําพยากรณ 
        นั้น) พระโคดมพระองคเดียวทรงบรรเทาความมืดสงบระงับ มีพระ 
        รัศมีโชติชวง มีพระปญญาเปนเคร่ืองปรากฏดุจแผนดิน มีพระปญญา 
        กวางขวาง ไดทรงแสดงธรรมอันบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวย 
        กาล เปนท่ีส้ินตัณหาไมมีจัญไร หาอุปมาในท่ีไหนๆ มิได แก 
        อาตมา ฯ  
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พราหมณพาวรีผูอาจารยกลาวคาถาถามพระปงคิยะวา 
        ทานปงคิยะ พระโคดมพระองคใด ไดทรงแสดงธรรมอันบุคคลพึงเห็น 
        เอง ไมประกอบดวยกาล เปนท่ีส้ินตัณหาไมมีจัญไร หาอุปมาในที่ 
        ไหนๆ มิไดแกทาน เพราะเหตุไรหนอ ทานจึงอยูปราศจากพระโคดม 
        พระองคนั้น ผูมีพระปญญาเปนเคร่ืองปรากฏดุจแผนดิน มีพระปญญา 
        กวางขวางส้ินกาลแมครูหนึ่งเลา ฯ 
พระปงคิยะกลาวคาถาตอบพราหมณพาวรีผูอาจารยวา 
        ทานพราหมณ พระโคดมพระองคใด ไดทรงแสดงธรรมอันบุคคลพึง 
        เห็นเอง ไมประกอบดวยกาล เปนท่ีส้ินตัณหาไมมีจญัไร หาอุปมาใน 
        ท่ีไหนๆ มิได แกอาตมา อาตมามิไดอยูปราศจากพระโคดมพระองค 
        นั้น ผูมีพระปญญาเปนเคร่ืองปรากฏดุจแผนดนิ มีพระปญญากวางขวาง  
        ส้ินกาลแมครูหนึ่ง ทานพราหมณ อาตมาไมประมาทท้ังกลางคืน 
        กลางวัน เห็นอยูซ่ึงพระพุทธเจาผูโคดมพระองคนั้นดวยใจเหมือนเห็น 
        ดวยจักษุ ฉะนั้น อาตมานมัสการอยูซ่ึงพระพุทธเจาผูโคดมพระองคนั้น 
        ตลอดราตรี อาตมามาสําคัญความไมอยูปราศจากพระพุทธเจาผูโคดมพระ 
        องคนั้น ดวยความไมประมาทนั้น ศรัทธา ปติ มานะ และสติของ 
        อาตมายอมนอมไปในคําส่ังสอนของพระพุทธเจาผูโคดม พระพุทธ 
        เจาผูโคดมผูมีพระปญญากวางขวาง ประทับอยูยังทิศาภาคใดๆ อาตมา 
        นั้นเปนผูนอบนอมไปโดยทิศาภาคนัน้ๆ นั่นแลรางกายของอาตมาผูแก 
        แลว มีกําลังและเร่ียวแรงนอยนัน่เองทานพราหมณ อาตมาไปสูพระ 
        พุทธเจาดวยการไปแหงความดําริเปนนิตย เพราะวาใจของอาตมาประกอบ 
        แลวดวยพระพุทธเจานัน้ อาตมานอนอยูบนเปอกตม คือกาม ดิ้นรนอยู 
        (เพราะตัณหา) ลอยจากเกาะหนึ่งไปสูเกาะหนึ่ง คร้ังน้ันอาตมาไดเห็น 
        พระสัมพทุธเจา ผูทรงขามโอฆะไดแลว ไมมีอาสวะ ฯ 
        (ในเวลาจบคาถานี้ พระผูมีพระภาคทรงทราบความแกกลาแหงอินทรียของพระปงคิยะ 
และพราหมณพาวรีแลว ประทับอยู ณ นครสาวัตถีนั้นเองทรงเปลงพระรัศมีดุจทองไปแลว   
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พระปงคิยะกําลังนั่งพรรณนาพระพุทธคุณแกพราหมณพาวรีอยู ไดเหน็พระรัศมีแลวคิดวา นี้อะไร 
เหลียวแลไป ไดเห็นพระผูมีพระภาคประหนึ่งประทับอยูเบ้ืองหนาตน จึงบอกแกพราหมณพาวรี 
วาพระพุทธเจาเสด็จมาแลว พราหมณพาวรีไดลุกจากอาสนะประคองอัญชลียืนอยูแมพระผูมี 
พระภาค เม่ือจะทรงแผพระรัศมีแสดงพระองคแกพราหมณพาวรีทรงทราบธรรมเปนท่ีสบายของ 
พระปงคิยะและพราหมณพาวรีท้ังสองแลว เม่ือจะตรัสเรียกแตพระปงคิยะองคเดยีว จึงไดตรัส 
พระคาถานี้วา) 
        ดูกรปงคิยะ พระวกักลิ พระภัทราวุธะ และพระอาฬวีโคดมเปนผูมี 
        ศรัทธานอมลงแลว (ไดบรรลุอรหัตดวยศรัทธาธุระ)ฉันใด แมทานก ็
        จงปลอยศรัทธาลง ฉันนั้น ดูกรปงคิยะเม่ือทานนอมลงดวยศรัทธา 
        ปรารภวปิสสนา โดยนยัเปนตนวาสังขารท้ังปวงไมเท่ียง กจ็ักถึง 
        นิพพาน อันเปนฝงโนนแหงวัฏฏะอันเปนบวงแหงมัจจุราช ฯ 
พระปงคิยะเม่ือจะประกาศความเล่ือมใสของตนจึงกราบทูลวา 
        ขาพระองคนี้ยอมเล่ือมใสอยางยิ่ง เพราะไดฟงพระวาจาของพระองคผู 
        เปนมุนี พระองคมีกิเลสดุจหลังคาอันเปดแลวตรัสรูแลวดวยพระองค 
        เอง ไมมีกิเลสดุจเสาเข่ือน ทรงมีปฏิภาณ ทรงทราบธรรมเปนเหตุ 
        กลาววาประเสริฐยิ่ง ทรงทราบธรรมชาติท้ังปวง ท้ังเลวและประณีต  
        พระองคเปนศาสดาผูกระทําท่ีสุดแหงปญหาท้ังหลาย แกเหลาชนผูมี 
        ความสงสัยปฏิญาณอยู นิพพานอันกิเลสมีราคะเปนตนไมพึงนําไปได  
        เปนธรรมไมกําเริบ หาอุปมาในท่ีไหนๆ มิไดขาพระองคจักถึงอนปุา 
        ทิเสสนิพพานธาตุแนแท ขาพระองคไมมีความสงสัยในนิพพานน้ีเลย  
        ขอพระองคจงทรงจําขาพระองควา เปนผูมีจิตนอมไปแลว (ในนิพพาน)  
        ดวยประการนี้แล ฯ 
                                        จบปารายนวรรคท่ี ๕ 
                                        ______________ 
                                รวมพระสูตรท่ีมีในสุตตนิบาตนี้ คือ 
        [๔๔๔] ๑. อุรคสูตร ๒. ธนิยสูตร ๓. ขัคควิสาณสูตร๔. กสิภารทวาช 
        สูตร ๕. จุนทสูตร ๖. ปราภวสูตร๗. วสลสูตร ๘. เมตตสูตร   
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        ๙. เหมวตสูตร ๑๐. อาฬวกสูตร๑๑. วิชยสูตร ๑๒. มุนีสูตร 
        วรรคท่ี ๑ นี้มีเนื้อความดีมาก รวมพระสูตรได ๑๒ สูตร พระผูมีพระ 
        ภาคผูมีพระจักษหุามลทินมิได ทรงจาํแนกแสดงไวดีแลว บัณฑิต 
        ท้ังหลายไดสดับกันมาวาอุรควรรค ฯ 
        ๑. รตนสูตร ๒. อามคันธสูตร ๓. หิริสูตร ๔. มังคลสูตร 
        ๕. สุจิโลมสูตร ๖. ธรรมจริยสูตร ๗. พราหมณธรรมมิกสูตร  
        ๘. นาวาสูตร ๙. กึสีลสูตร ๑๐. อุฏฐานสูตร๑๑. ราหุลสูตร  
        ๑๒. วังคีสสูตร ๑๓. สัมมาปริพพาชนียสูตร๑๔. ธรรมิกสูตร  
        วรรคท่ี ๒ นี้รวมพระสูตรได ๑๔ สูตรพระผูมีพระภาคทรงจําแนกไว 
        ดีแลว ในวรรคท่ี ๒ นั้นบัณฑิตท้ังหลายกลาววรรคท่ี ๒ นั้นวา  
        จุฬกวรรค ฯ 
        ๑. ปพพัชชาสูตร ๒. ปธานสูตร ๓. สุภาษิตสูตร๔. สุนทริกสูตร  
        ๕. มาฆสูตร ๖. สภิยสูตร ๗. เสลสูตร๘. สัลลสูตร ๙. วาเสฏฐ 
        สูตร ๑๐. โกกาลิกสูตร๑๑. นาลกสูตร ๑๒. ทวยตานปุสสนาสูตร  
        วรรคท่ี ๓ นี้รวมพระสูตรได ๑๒ สูตร พระผูมีพระภาคทรงจําแนกไว 
        ดีแลวในวรรคท่ี ๓ บัณฑิตไดสดับกนัมามีช่ือวา มหาวรรค ฯ 
        ๑. กามสูตร ๒. คุหัฏฐกสูตร ๓. ทุฏฐัฏฐกสูตร๔. สุทธัฏฐกสูตร  
        ๕. ปรมัฏฐกสูตร ๖. ชราสูตร๗. ติสสเมตเตยยสูตร ๘. ปสูรสูตร  
        ๙. มาคันทิยสูตร๑๐. ปุราเภทสูตร ๑๑. กลหววิาทสูตร ๑๒. จฬูวยิหู 
        สูตร๑๓. มหาวยิูหสูตร ๑๔. ตุวฏกสูตร ๑๕. อัตตทัณฑสูตร 
        ๑๖. สาริปุตตสูตร วรรคท่ี ๔ นี้รวมพระสูตรได ๑๖ สูตรพระผูมีพระ 
        ภาคทรงจําแนกไวดีแลวในวรรคท่ี ๔ บัณฑติท้ังหลายกลาววรรคท่ี ๔ นั้น 
        วา อัฏฐกวรรค ฯ 
        พระผูมีพระภาคผูประเสริฐในคณะ ประทับอยู ณ ปาสาณกเจดียอัน 
        ประเสริฐ อันบุคคลตกแตงไวดแีลว ในมคธชนบทเปนรัมณียสถาน  
        เปนประเทศอันสวยงาม เปนท่ีอยูอาศัยแหงบุคคลผูมีบุญอันไดกระทํา  
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        ไวแลว อนึ่ง ไดยินวา พระผูมีพระภาคอันพราหมณ ๑๖ คน ทูลถาม 
        ปญหาแลว ไดทรงประกาศประทานธรรมกะชนท้ังสองพวกผูมาประชุม 
        กันเต็มท่ีณ ปาสาณกเจดีย ในบริษัทประมาณ ๑๒ โยชน เพราะการ 
        ถามโสฬสปญหา พระผูมีพระภาคผูทรงชนะ ผูเลิศกวาสัตวไดทรง 
        แสดงธรรมอันประกาศอรรถบริบูรณดวยพยัญชนะเปนท่ีเกิดความเกษม 
        อยางยิ่ง เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกโลกพระผูมีพระภาคผูเลิศกวาสัตว  
        ไดทรงแสดงพระสูตรอันวิจิตรดวยธรรมเปนอันมาก เปนเหตุใหปลด 
        เปล้ืองกิเลสท้ังปวงไดทรงแสดงพระสูตร อันประกอบดวยบทแหง 
        พยัญชนะ และอรรถ มีความเปรียบเทียบซ่ึงหมายรูกนัแลวดวยอักขระ 
        อันม่ันคง เปนสวนแหงความแจมแจงแหงวิจารณญาณของโลกพระ 
        ผูมีพระภาคผูเลิศกวาสัตว ไดทรงแสดงพระสูตรอันไมมีมลทินเพราะ 
        มลทินคือราคะ มลทินคือโทสะ มลทินคือโมหะเปนสวนแหงธรรม 
        ปราศจากมลทิน เปนสวนแหงความแจมแจงแหงวจิารณญาณของโลก  
        ไดทรงแสดงพระสูตรอันประเสริฐ อันไมมีมลทินเพราะมลทินคือกิเลส  
        มลทินคือทุจริต เปนสวนแหงธรรมปราศจากมลทิน เปนสวนแหงความ 
        แจมแจงแหงวจิารณญาณของโลก ไดทรงแสดงพระสูตรอันประเสริฐ 
        เปนเหตุปลดเปล้ืองอาสวะ กิเลสเปนเคร่ืองผูกกิเลสเปนเคร่ือง 
        ประกอบ นิวรณ และมลทินท้ัง ๓ ของโลกนั้น พระผูมีพระภาคผูเลิศ 
        กวาสัตว ไดทรงแสดงพระสูตรอันประเสริฐหามลทินมิได เปนเคร่ือง 
        บรรเทาความเศราหมองทุกอยาง เปนเคร่ืองคลายความกําหนดั ไมมี 
        ความหวัน่ไหว ไมมีความโศก เปนธรรมอันละเอียด ประณีตและเห็น 
        ไดยาก ไดทรงแสดงพระสูตรอันประเสริฐ อันหกัรานราคะและโทสะ 
        ใหสงบ เปนเคร่ืองตัดกาํเนิด ทุคติ วิญญาณ ๕ความยนิดีในพื้นฐาน 
        คือ ตัณหา เปนเคร่ืองตานทานและเปนเคร่ืองพน ไดทรงแสดงพระ 
        สูตรอันประเสริฐ ลึกซ้ึงเห็นไดยากและละเอียดออน มีอรรถอันละเอียด  
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        บัณฑิตควรรูแจงเปนสวนแหงความแจมแจงแหงวิจารณญาณของโลก  
        ไดทรงแสดงพระสูตรอันประเสริฐ ดุจดอกไมเคร่ืองประดับอันยั่งยืน 
        ๙ ชนิด อันจําแนกอินทรีย ฌานและวโิมกข มีมรรคมีองค ๘เปนยาน 
        อยางประเสริฐ พระผูมีพระภาคผูเลิศกวาสัตว ไดทรงแสดงพระสูตร 
        อันประเสริฐ ปราศจากมลทิน บริสุทธ์ิเปรียบดวยหวงน้ําวิจิตรดวย 
        รตนะ เสมอดวยดอกไม มีเดชอันเปรียบดวยพระอาทิตย พระผูมีพระ 
        ภาคผูเลิศกวาสัตวไดทรงแสดงพระสูตรอันประเสริฐ ปลอดโปรง  
        เกษม ใหสุขเย็นสงบ มีประโยชนอยางยิ่งในการตอตานมัจจุ เปน 
        เหตุใหเหน็นิพพานอันดับกิเลสสนิทดแีลวของโลกนั้น ฯ 
                                                จบสุตตนิบาต 


