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                         พระสุตตันตปฏก     
                            เลม ๑   
                              ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     
                        ๑. พรหมชาลสูตร      
                        เร่ืองสุปปยปริพาชกกับพรหมทัตตมานพ       
        [๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาค เสด็จดําเนนิทางไกลระหวางกรุงราชคฤหกบัเมืองนาฬนัทา     
พรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป แมสุปปยปริพาชกกไ็ดเดินทางไกลระหวางกรุง  
ราชคฤหกับเมืองนาฬันทา พรอมดวยพรหมทัตตมาณพผูอันเตวาสิก. ไดยินวาในระหวางทางน้ัน.       
สุปปยปริพาชก กลาวติพระพุทธเจา ติพระธรรม ติพระสงฆ โดยอเนกปริยาย สวน     
พรหมทัตตมาณพอันเตวาสิกของสุปปยปริพาชก กลาวชมพระพุทธเจา ชมพระธรรม ชม 
พระสงฆ โดยอเนกปริยาย อาจารยและอันเตวาสิกท้ังสองนั้น มีถอยคําเปนขาศึกแกกนัโดยตรง 
ฉะนี้ เดนิตามพระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆไปขางหลังๆ ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จ     
เขาไปประทับแรมราตรีหนึ่ง ณ พระตําหนกัหลวง ในพระราชอุทยาน อัมพลัฏฐิกาพรอมดวย 
ภิกษุสงฆ แมสุปปยปริพาชก ก็ไดเขาพักแรมราตรีหนึ่ง ใกลพระตําหนักหลวงในพระราชอุทยาน 
อัมพลัฏฐิกา กบัพรหมทัตตมาณพผูอันเตวาสิก ไดยนิวาแม ณ ท่ีนั้น สุปปยปริพาชก กก็ลาว       
ติพระพุทธเจา ติพระธรรม ติพระสงฆโดยอเนกปริยาย สวนพรหมทัตตมาณพ อันเตวาสิก    
ของสุปปยปริพาชก กลาวชมพระพุทธเจา ชมพระธรรม ชมพระสงฆ โดยอเนกปริยาย   
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อาจารยและอันเตวาสิกท้ังสองคนน้ัน มีถอยคําเปนขาศึกแกกันโดยตรงฉะน้ี (เดนิตาม       
พระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆไปขางหลังๆ)  คร้ังนั้น ภกิษุหลายรูปลุกข้ึนในเวลาใกลรุง นั่ง  
ประชุมกันอยู ณ ศาลาน่ังเลน เกิดสนทนากันวา ทานท้ังหลาย เทาท่ีพระผูมีพระภาคผูรูเห็น   
เปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงทราบความท่ีหมูสัตวมีอัธยาศัยตางๆ กันได      
เปนอยางดนีี้ นาอัศจรรยนกั ไมเคยมีมา ความจริงสุปปยปริพาชกผูนี้ กลาวติพระพุทธเจา     
ติพระธรรม ติพระสงฆ โดยอเนกปริยาย สวนพรหมทัตตนาณพอันเตวาสิกของสุปปยปริพาชก  
กลาวชมพระพุทธเจา ชมพระธรรม ชมพระสงฆ โดยอเนกปริยาย อาจารยและอันเตวาสิก     
ท้ังสองนี้ มีถอยคําเปนขาศึกแกกนัโดยตรงฉะน้ี เดนิตามพระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆไป   
ขางหลังๆ      
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาค ทรงทราบคําสนทนาของภิกษเุหลานัน้แลวเสดจ็ไปยัง 
ศาลานั่งเลน ประทับ ณ อาสนะท่ีเขาจดัถวาย แลวตรัสถามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย      
บัดนี้เธอท้ังหลายน่ังประชุมสนทนาอะไรกัน และเร่ืองอะไรท่ีพวกเธอพูดคางไว เม่ือตรัสอยางนี้  
แลว ภกิษุเหลานั้นไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา พระพุทธเจาขา ณ ท่ีนี้ เม่ือพวกขา    
พระพุทธเจาลุกข้ึน ณ เวลาใกลรุง นั่งประชุมกันอยูท่ีศาลานั่งเลน เกิดสนทนากันข้ึนวา ทาน 
ท้ังหลาย เทาท่ีพระผูมีพระภาคผูรูเห็นเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงทราบ    
ความท่ีหมูสัตวมีอัธยาศัยตางๆ กันไดเปนอยางดีนี้ นาอัศจรรยนัก ไมเคยมีมา ความจริง     
สุปปยปริพาชกนี้ กลาวติพระพุทธเจา ติพระธรรม ติพระสงฆ โดยอเนกปริยาย สวน    
พรหมทัตตมาณพอันเตวาสิกของสุปปยปริพาชก กลาวชมพระพุทธเจา ชมพระธรรม ชมพระสงฆ 
โดยอเนกปริยาย อาจารยและอันเตวาสิกท้ังสองนี้ มีถอยคําเปนขาศึกแกกันโดยตรง ฉะนี้    
เดินตามพระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆไปขางหลังๆ พระพุทธเจาขา เร่ืองนี้แลท่ีพวกขาพระพุทธเจา 
พูดคางไว พอดีพระองคเสดจ็มาถึง.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนพวกอ่ืนจะพึงกลาวติเรา ติพระธรรม      
ติพระสงฆ ก็ตาม เธอท้ังหลายไมควรอาฆาต ไมควรโทมนัสนอยใจ ไมควรแคนใจในคนเหลานั้น  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนพวกอ่ืนจะพึงกลาวติเรา ติพระธรรม ติพระสงฆ ถาเธอท้ังหลายจักขุนเคือง    
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หรือจักโทมนสันอยใจในคนเหลานั้น อันตรายจะพึงมีแกเธอท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นเปนแน   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนพวกอ่ืนจะพึงกลาวติเรา ติพระธรรม ติพระสงฆ ถาเธอท้ังหลายจักขุนเคือง   
หรือจักโทมนสันอยใจในคนเหลานั้น เธอท้ังหลายจะพึงรูคําท่ีเขาพูดถูก หรือคําท่ีเขาพูดผิดได    
ละหรือ? 
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขอนั้นเปนไปไมไดทีเดยีว พระพุทธเจาขา.       
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนพวกอ่ืนจะพึงกลาวติเรา ติพระธรรม      
ติพระสงฆ ในคําท่ีเขากลาวตินั้น คําท่ีไมจริง เธอท้ังหลายควรแกใหเห็นโดยความไมเปนจริงวา  
นั่นไมจริง แมเพราะเหตุนี้ นัน่ไมแท แมเพราะเหตุนี้ แมนั่นก็ไมมีในเราท้ังหลาย และคํานั้น       
จะหาไมไดในเราท้ังหลาย ดกูรภิกษุท้ังหลาย คนพวกอ่ืนจะพึงกลาวชมเรา ชมพระธรรม  
ชมพระสงฆ เธอท้ังหลายไมควรเบิกบานใจ ไมควรดใีจ ไมควรกระเหมิใจในคําชมนัน้     
ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนพวกอ่ืนจะพึงกลาวชมเรา ชมพระธรรม ชมพระสงฆ ดูกรภกิษุท้ังหลาย     
ถาเธอท้ังหลายจักเบิกบานใจ จักดใีจ จักกระเหิมใจในคําชมนั้น อันตรายจะพึงมีแกเธอท้ังหลาย      
เพราะเหตุนั้นเปนแน ดกูรภกิษุท้ังหลาย คนพวกอ่ืนจะพึงกลาวชมเรา ชมพระธรรม หรือ       
ชมพระสงฆ ในคําชมน้ัน คําท่ีจริง เธอท้ังหลายควรปฏิญาณใหเห็นโดยความเปนจริงวา นั่นจริง       
แมเพราะเหตุนี้ นั่นแท แมเพราะเหตุนี้ แมคํานั้นก็มีในเราท้ังหลาย และคํานั้นจะหาไดใน       
เราท้ังหลาย.   
                             จุลศีล  
        [๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เม่ือปุถุชนกลาวชมตถาคต จะพึงกลาวดวยประการใด   
นั่นมีประมาณนอยนกัแล ยังตํ่านัก เปนเพียงศีล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ขอท่ีปุถุชนกลาวชมตถาคต     
จะพึงกลาวดวยประการใด ซ่ึงมีประมาณนอย ยังตํ่านัก เปนเพียงศีลนัน้ เปนไฉน?   
        [๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อีกอยางหนึ่ง เม่ือปุถุชนกลาวชมตถาคต พงึกลาวเชนนี้วา 
๑. พระสมณโคดม ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทณัฑะ วางศาสตรา 
มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู.  
๒. พระสมณโคดม ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของท่ีเขาให      
ตองการแตของท่ีเขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู.    
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๓. พระสมณโคดม ละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติ  
หางไกล เวนขาดจากเมถุนอันเปนกจิของชาวบาน.      
        [๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย  อีกอยางหนึ่ง เม่ือปุถุชนกลาวชมตถาคต พงึกลาวเชนนี้วา       
๔. พระสมณโคดม ละการพดูเท็จ เวนขาดจากการพดูเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย    
มีถอยคําเปนหลักฐาน ควรเช่ือได ไมพูดลวงโลก.     
๕. พระสมณโคดม ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนีแ้ลวไมไป      
บอกขางโนน  เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนน  แลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อให   
คนหมูโนนแตกราวกนั สมานคนท่ีแตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกนัแลวบาง 
ชอบคนผูพรอมเพรียงกนั ยนิดีในคนผูพรอมเพรียงกนั เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน    
กลาวแตคําท่ีทําใหคนพรอมเพรียงกัน. 
๖. พระสมณโคดม ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ 
เพราะหู ชวนใหรัก จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใครพอใจ.   
๗. พระสมณโคดม ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคํา   
ท่ีเปนจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐานมีท่ีอาง มีท่ีกําหนด  
ประกอบดวยประโยชน โดยกาลอันควร.    
        [๕] ๘. พระสมณโคดม เวนขาดจากการพรากพืชคาม และภูตคาม      
        [๖] ๙. พระสมณโคดม ฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล.   
 ๑๐. พระสมณโคดม เวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลน   
อันเปนขาศึกแกกุศล. 
 ๑๑. พระสมณโคดม เวนขาดจากการทัดทรงประดับและตบแตงรางกาย ดวยดอกไม   
ของหอมและเคร่ืองประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว.    
 ๑๒. พระสมณโคดม เวนขาดจากการน่ังนอนบนท่ีนั่ง ท่ีนอนอันสูงใหญ. 
 ๑๓. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับทองและเงิน.     
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         [๗] ๑๔. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.     
๑๕. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับเนือ้ดิบ. 
๑๖. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับสตรีและกุมาร.    
๑๗. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับทาสีและทาส.      
๑๘. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับแพะและแกะ.       
๑๙. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับไกและสุกร.      
๒๐. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา.      
๒๑. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับไรนาและท่ีดนิ.  
        [๘] ๒๒. พระสมณโคดม เวนขาดจากการประกอบทูตกรรม และการรับใช.       
๒๓. พระสมณโคดม เวนขาดจากการซ้ือการขาย.  
๒๔. พระสมณโคดม เวนขาดจากการโกงดวยตราช่ัง การโกงดวยของปลอม  
และการโกงดวยเคร่ืองตวงวดั.   
๒๕. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับสินบน การลอลวงและการตลบตะแลง. 
๒๖. พระสมณโคดม เวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน     
และการกรรโชก.   
                             จบจุลศีล.      
                             มัชฌิมศีล      
         [๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อีกอยางหนึ่ง เม่ือปุถุชนกลาวชมตถาคต พงึกลาวเชนนี้วา       
 ๑. พระสมณโคดม เวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชน อยางท่ี 
สมณพราหมณผูเจริญบางจาํพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัประกอบการพรากพืชคาม     
และภูตคาม เห็นปานนี้ คือ พืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกดิแตผล พืชเกิดแตยอด   
พืชเกิดแตเมล็ด เปนท่ีครบหา.     
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        [๑๐] ๒. พระสมณโคดม เวนขาดจากการบริโภคของท่ีทําการสะสมไว เชน อยางท่ี   
สมณพราหมณผูเจริญบางจาํพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัประกอบการบริโภคของ     
ท่ีทําการสะสมไวเห็นปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยาน สะสมท่ีนอน     
สะสมเคร่ืองประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิษ.      
        [๑๑] ๓. พระสมณโคดม เวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เชน อยางท่ี     
สมณพราหมณผูเจริญบางจาํพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัขวนขวายดกูารเลนอัน    
เปนขาศึกแกกศุลเห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคมมหรสพ มีการรําเปนตน     
การเลานิยาย การเลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองท่ีสวยงาม      
การเลนของคนจัณฑาล การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค     
ชนแพะ ชนแกะ ชนไก รบนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง มวยชก มวยปลํ้า การรบ การตรวจพล      
การจัดกระบวนทัพ กองทัพ.      
        [๑๒] ๔. พระสมณโคดม เวนขาดจากการขวนขวายเลนพนันอันเปนท่ีตั้งแหงความ    
ประมาท เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยัง     
ขวนขวายเลนการพนัน อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท  เห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละ     
แปดตา แถวละสิบตา เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมหึง่     
เลนกําทาย เลนสะกา เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย      
เลนรถนอยๆ เลนธนูนอยๆ เลนเขียนทายกนั เลนทายใจ เลนเลียนคนพกิาร.   
        [๑๓] ๕. พระสมณโคดม เวนขาดจากการน่ังนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ เชนอยางท่ี   
สมณพราหมณผูเจริญบางจาํพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงันั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอัน      
สูงใหญเห็นปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว   
เคร่ืองลาดท่ีทําดวยขนแกะวจิิตรดวยลวดลาย เคร่ืองลาดท่ีทําดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดท่ีมี      
สัณฐานเปนชอดอกไม เคร่ืองลาดท่ียัดนุน เคร่ืองลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและ     
เสือเปนตน เคร่ืองลาดขนแกะมีขนต้ัง เคร่ืองลาดขนแกะมขีนขางเดียว เคร่ืองลาดทองและเงิน       
แกมไหม เคร่ืองลาดไหมขลิบทองและเงิน เคร่ืองลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เคร่ืองลาด  
หลังชาง เคร่ืองลาดหลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดท่ีทําดวยหนังสัตวช่ืออชินะอันมีขน      
ออนนุม เคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดมีหมอนขาง.   
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        [๑๔] ๖. พระสมณโคดม เวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกายอันเปน      
ฐานแหงการแตงตัว เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา  
แลว ยังขวนขวายประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว เหน็ปานนี้      
คือ อบตัว ไคลอวัยวะ อาบน้ําหอมนวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว       
ผัดหนา ทาปาก ประดับขอมือ สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม     
สวมรองเทา ประดับวจิิตร ตดิกรอบหนา ปกปน ใชพดัวาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย.   
                          ติรัจฉานกถา       
        [๑๕] ๗. พระสมณโคดม เวนขาดจากติรัจฉานกถา เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ  
บางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเร่ือง 
พระราชา เร่ืองโจร เร่ืองมหาอํามาตย เร่ืองกองทัพ เร่ืองภยั เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา     
เร่ืองผา เร่ืองท่ีนอน เร่ืองดอกไม เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนคิม 
เร่ืองนคร เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา  
เร่ืองคนท่ีลวงลับไปแลว เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเสื่อม  
ดวยประการนัน้ๆ.      
        [๑๖] ๘. พระสมณโคดม เวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกนั เชนอยางท่ี      
สมณพราหมณเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังกลาวถอยคําแกงแยงกัน     
เห็นปานนี้ เชนวา ทานไมรูท่ัวถึงธรรมวินยันี้ ขาพเจารูท่ัวถึง ทานจักรูท่ัวถึงธรรมวินยันี้ได      
อยางไร ทานปฏิบัติผิด ขาพเจาปฏิบัติถูกถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปน       
ประโยชน คําที่ควรจะกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําท่ีควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับ    
กลาวกอน ขอท่ีทานเคยชํ่าชองมาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจา       
ขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้นจงแกไขเสีย ถาสามารถ. 
        [๑๗] ๙. พระสมณโคดม เวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชนอยางท่ี   
สมณพราหมณผูเจริญบางจาํพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัขวนขวายประกอบทูตกรรม    
และการรับใชเห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชอํามาตย กษัตริย พราหมณ คฤหบดี   
และกุมารวา ทานจงไปในท่ีนี้ ทานจงไปในท่ีโนน ทานจงนําเอาส่ิงนี้ไป ทานจงนําเอาส่ิงนี้ใน    
ท่ีโนนมา ดังนี.้      
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        [๑๘] ๑๐. พระสมณโคดม เวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เชน      
อยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังพูดหลอกลวง พูด  
เลียบเคียง พดูหวานลอม พดูและเล็ม แสวงหาลาภดวยลาภ.     
                          จบมัชฌิมศีล.      
                            มหาศีล   
                          ติรัจฉานวิชา      
        [๑๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อีกอยางหน่ึง เม่ือปุถุชนกลาวชมตถาคต พึงกลาวเชนนี้วา       
        ๑. พระสมณโคดม เวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ี      
สมณพราหมณผูเจริญบางจาํพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวย  
ติรัจฉานวิชา  เห็นปานนี้ คือ ทายอวยัวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต  ทํานายฝน ทํานายลักษณะ  
ทํานายหนูกัดผา ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวยีนเทียน ทําพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทําพิธีซัดรํา 
บูชาไฟ ทําพิธีซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธีเสกเปา      
บูชาไฟ ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะท่ีบาน ดูลักษณะท่ีนา เปนหมอ      
ปลุกเสก เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยันตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ เปน      
หมอแมลงปอง เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทางเสียงกา เปน    
หมอทายอายุ เปนหมอเสกกนัลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว.      
        [๒๐] ๒. พระสมณโคดม เวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน  
อยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเล้ียงชีพโดยทางผิด     
ดวยติรัจฉานวชิาเห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะไมพลอง ทายลักษณะผา 
ทายลักษณะศาตรา ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวธุ    
ทายลักษณะสตรี ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส      
ทายลักษณะทาสี ทายลักษณะชาง ทายลักษณะมา ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ   
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ทายลักษณะโค ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก ทายลักษณะนกกระทา    
ทายลักษณะเหีย้ ทายลักษณะตุน ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค. 
        [๒๑] ๓. พระสมณโคดม เวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน  
อยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเล้ียงชีพโดยทางผิด     
ดวยติรัจฉานวชิาเห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจกัไมยกออก  
พระราชาภายในจักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด  
พระราชาภายในจักถอย พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัยพระราชาภายนอก   
จักมีชัย พระราชาภายในจกัปราชัย พระราชาพระองคนี้จกัมีชัย พระราชาพระองคนี้จกัปราชัย  
เพราะเหตุนี้ๆ. 
        [๒๒] ๔. พระสมณโคดม เวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน  
อยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเล้ียงชีพโดยทางผิด     
ดวยติรัจฉานวชิาเห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส    
ดวงจนัทรดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจนัทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนกัษัตรจักเดินถูกทาง   
ดาวนกัษัตรจกัเดินผิดทาง จกัมีอุกกาบาต จกัมีดาวหาง จกัมีแผนดินไหว จักมีฟารอง       
ดวงจนัทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักข้ึน ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษัตรจกัตก ดวงจันทร     
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจกัมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษัตรจักกระจาง จันทร  
คราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้ นกัษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร     
ดวงอาทิตยเดนิถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้    
ดาวนกัษัตรเดนิถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนกัษัตรเดนิผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ มีอุกกาบาต  
จักมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดนิไหวจกัมีผลเปนอยางนี้ ฟารองจักมีผล       
เปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษัตรข้ึนจกัมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตย    
และดาวนักษตัรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษัตรมัวหมองจักมีผลเปน       
อยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทติยและดาวนักษัตรกระจางจกัมีผลเปนอยางนี้.    
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        [๒๓] ๕. พระสมณโคดม เวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน  
อยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเล้ียงชีพโดยทางผิด     
ดวยติรัจฉานวชิาเห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีฝนดี จักมีฝนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย  
จักมีภกิษาหาไดยาก จักมีความเกษม จกัมีภยั จักเกิดโรค จกัมีความสําราญหาโรคมิได หรือ   
นับคะแนนคํานวณ นับประมวล แตงกาพย โลกายตศาสตร  
        [๒๔] ๖. พระสมณโคดม เวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน  
อยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเล้ียงชีพโดยทางผิด     
ดวยติรัจฉานวชิาเห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ฤกษววิาหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน 
ดูฤกษหยาราง ดูฤกษเก็บทรัพย ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคด ีดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ       
รายมนตใหล้ินกระดาง รายมนตใหคางแข็ง รายมนตใหมือส่ัน รายมนตไมใหหูไดยนิเสียง    
เปนหมอทรงกระจก เปนหมอทรงหญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวง    
ทาวมหาพรหม รายมนตพนไฟ ทําพิธีเชิญขวัญ.  
        [๒๕] ๗. พระสมณโคดม เวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน  
อยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเล้ียงชีพโดยทางผิด     
ดวยติรัจฉานวชิาเห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกัน  
บานเรือน ทํากะเทยใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธี  
บวงสรวงพื้นท่ี พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษ       
เบ้ืองบน ปรุงยาถายโทษเบ้ืองลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัดถุ    
ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัดรักษาเด็ก ใสยา ชะแผล     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ขอท่ีปุถุชนกลาวชมตถาคต จะพงึกลาวดวยประการใด ซ่ึงมีประมาณ  
นอย ยังตํ่านัก เปนเพยีงศีลนัน้เทานี้แล.  
                           จบมหาศีล.  
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                            ทิฏฐิ ๖๒ 
        [๒๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ยังมีธรรมอยางอ่ืนอีกแลทีลึ่กซ้ึงเห็นไดยาก รูตามไดยาก 
สงบ ประณีต จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซ่ึงตถาคตทําใหแจงดวยปญญา  
อันยิ่งเอง แลวสอนผูอ่ืนใหรูแจง ท่ีเปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมเหลานั้นเปนไฉน?  
                              ก. ปุพพันตกัปปกาทิฏฐิ ๑๘   
        [๒๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึง่กําหนดขันธสวนอดีต มีความเห็น 
ไปตามขันธสวนอดีต ปรารภขันธสวนอดตี กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิดดวยเหตุ ๑๘ ประการ     
ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น อาศัยอะไรปรารภอะไร จึงกําหนดขันธสวนอดตี มีความเหน็    
ไปตามขันธสวนอดีต ปรารภขันธสวนอดตี กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิดดวยเหตุ ๑๘ ประการ.    
                          สัสสตทิฏฐิ ๔      
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีทิฏฐวิาเท่ียง บัญญัติอัตตาและโลก      
วาเท่ียง ดวยเหตุ ๔ ประการ ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น อาศัยอะไร ปรารภอะไร 
จึงมีทิฏฐิวาเท่ียง บัญญัติอัตตาและโลกวาเท่ียง ดวยเหตุ ๔ ประการ?     
                        ปุพเพนวิาสานุสสติ   
        ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเคร่ือง  
เผากิเลส อาศัยความเพยีรท่ีตั้งม่ัน อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัย    
มนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเคร่ืองต้ังม่ันแหงจิต ตามระลึกถึงขันธท่ีเคยอาศัย   
อยูในกาลกอนไดหลายประการคือ ตามระลึกชาติได หนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง  
ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง    
รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง หลายรอยชาติบาง หลายพันชาติบาง หลายแสนชาติ    
บาง วาในภพโนน เรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น     
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดไปเกิดในภพ     
โนน แมในภพนั้นเรากไ็ดมีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น  
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เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานั้น  คร้ันจุติจากภพน้ัน แลวไดมาบังเกิด    
ในภพนี้ ยอมตามระลึกถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ พรอมท้ังอาการ     
พรอมท้ังอุเทศ ฉะนี้ เขากลาวอยางนีว้า อัตตาและโลกเท่ียง คงท่ี ตั้งอยูม่ันดุจยอดภเูขา    
ต้ังอยูม่ันดจุเสาระเนียด สวนเหลาสัตวนั้น ยอมแลนไป ยอมทองเท่ียวไป ยอมจุติ ยอมเกิด  
แตส่ิงท่ีเท่ียงเสมอคงมีอยูแท ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวา ขาพเจาอาศัยความเพียร      
เคร่ืองเผากิเลส อาศัยความเพียรท่ีตั้งม่ัน อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท   
อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเคร่ืองต้ังม่ันแหงจติ ตามระลึกถึงขันธ  
ท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ คือ ตามระลึกชาติไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง   
สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง       
หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง หลายรอยชาติบาง หลายพันชาติบาง 
หลายแสนชาติบาง วาในภพโนน เรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น    
มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพน้ัน     
แลวไดไปเกดิในภพโนน แมในภพนั้น เราก็มีช่ืออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้   
มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพน้ัน     
แลวไดมาบังเกิดในภพนี้ ยอมตามระลึกถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ    
พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ฉะนี้ ดวยการไดบรรลุคุณวิเศษน้ี ขาพเจาจึงรูอาการทีอั่ตตา  
และโลกเท่ียง คงท่ี ตั้งอยูม่ันดุจยอดภูเขา ตัง้อยูม่ันดจุเสาระเนียด สวนเหลาสัตวนั้น     
ยอมแลนไป ยอมทองเท่ียวไป ยอมจุติ ยอมเกิดแตส่ิงท่ีเท่ียงเสมอคงมีอยูแท ดกูรภกิษุท้ังหลาย     
นี้เปนฐานะท่ี ๑ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึง่ อาศัยแลว ปรารภแลว จึงมีทิฏฐิวาเท่ียง      
ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเท่ียง.    
                          สัสสตทิฏฐิ ๔      
        [๒๘] ๒. อนึ่ง ในฐานะท่ี ๒ สมณพราหมณผูเจริญอาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิ      
วาเท่ียง บัญญัติอัตตาและโลกวาเท่ียง? ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้       
อาศัยความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส อาศัยความเพียรท่ีตั้งม่ัน อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความ      
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ไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเคร่ืองต้ังม่ันแหงจิต ตามระลึก       
ถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ คือ ตามระลึกถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอน  
ไดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปหนึ่งบาง สองบาง สามบาง ส่ีบาง หาบาง สิบบาง วาในกัปโนน เรามีช่ือ 
อยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ    
มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้ คร้ันจุติจากนั้นแลวไดไปเกดิในกัปโนน แมในกัปนัน้เรากมี็ช่ืออยางนั้น   
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด      
อายุเพยีงเทานัน้ คร้ันจุติจากนั้นแลวไดมาบังเกิดในกัปนี ้ยอมตามระลึกถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยู     
ในกาลกอนไดหลายประการ พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ฉะนี้ เขากลาวอยางนีว้า อัตตาและ     
โลกเท่ียง คงท่ี ตั้งอยูม่ันดจุยอดภูเขา ตั้งอยูม่ันดุจเสาระเนียด สวนเหลาสัตวนั้น ยอมแลนไป    
ยอมทองเท่ียวไป ยอมจุติ ยอมเกิด แตส่ิงท่ีเท่ียงเสมอคงมีอยูแท ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ 
เหตุวา ขาพเจาอาศัยความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส อาศัยความเพียรท่ีตั้งม่ัน อาศัยความประกอบ     
เนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเคร่ืองต้ังม่ัน       
แหงจิต ตามระลึกถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ คือ ตามระลึกถึงขันธท่ีเคย    
อาศัยอยูในกาลกอนไดสังวฏัฏวิวัฏฏกัปหนึ่งบาง สองบาง สามบาง ส่ีบาง หาบาง สิบบาง      
วาในกัปโนน เรามีช่ืออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น  
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุติจากนัน้แลวไดไปเกดิในกัปโนน  
แมในกัปนั้นเราก็มีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนัน้ เสวยสุข       
เสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น คร้ันจุติจากน้ันแลวไดมาบังเกิดในกัปนี้ ยอม  
ตามระลึกถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ฉะนี้   
ดวยการไดบรรลุคุณวิเศษนี้ ขาพเจาจึงรูอาการท่ีอัตตาและโลกเท่ียง คงท่ี ตั้งอยูม่ันดจุยอดภเูขา   
ตั้งอยูม่ันดจุเสาระเนียด สวนเหลาสัตวนั้น ยอมแลนไป ยอมทองเท่ียวไป ยอมจุติ ยอมเกิด  
แตส่ิงท่ีเท่ียงเสมอคงมีอยูแท ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เปนฐานะท่ี ๒ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึ่ง   
อาศัยแลว ปรารภแลว จึงมีทิฏฐิวาเท่ียง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเท่ียง.     
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        [๒๙] ๓. อนึ่ง ในฐานะท่ี ๓ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมี   
ทิฏฐิวาเท่ียง บัญญัติอัตตาและโลกวาเท่ียง? ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณบางคน   
ในโลกน้ี อาศัยความเพียรเปนเคร่ืองเผากิเลส อาศัยความเพียรท่ีตั้งม่ัน อาศัยความประกอบ 
เนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเคร่ืองต้ังม่ัน       
แหงจิต ตามระลึกถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ คือ ตามระลึกถึงขันธท่ีเคย    
อาศัยอยูในกาลกอนไดสิบสังวัฏฏวิวัฏฏกปับาง ยี่สิบบาง สามสิบบาง ส่ีสิบบาง วาในกัปโนน  
เรามีช่ืออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น ไดเสวยสุขเสวยทุกข  
อยางนั้นๆ มีกาํหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุติจากนั้นแลวไดไปเกดิในกัปโนน แมในกปันั้น     
เรามีช่ืออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกข     
อยางนั้นๆ มีกาํหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุติจากนั้นแลวไดมาบังเกดิในกัปนี้ ยอมตามระลึก   
ถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ฉะนี้ เขาจึง    
กลาวอยางนี้วา อัตตาและโลกเท่ียง คงท่ี ตัง้อยูม่ันดจุยอดภูเขา ตั้งอยูม่ันดุจเสาระเนยีด  
สวนเหลาสัตวนั้น ยอมแลนไป ยอมทองเท่ียวไป ยอมจุติ ยอมเกิด แตส่ิงท่ีเท่ียงเสมอ       
คงมีอยูแท ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวา ขาพเจาอาศัยความเพียรเปนเคร่ืองเผากิเลส       
อาศัยความเพยีรท่ีตั้งม่ัน อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการ      
โดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิ อันเปนเคร่ืองต้ังม่ันแหงจติ ตามระลึกถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูใน   
กาลกอนไดหลายประการ คือ ตามระลึกถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนไดสิบสังวฏัฏวิกัฏฏกัป     
บาง ยี่สิบบาง สามสิบบาง ส่ีสิบบาง วาในกัปโนน เรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น       
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํหนดอายุเพยีงเทานั้น     
คร้ันจุติจากนัน้แลวไดไปเกดิในกัปโนน แมในกัปนัน้เราก็มีช่ืออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มี  
ผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น       
คร้ันจุติจากนัน้แลวไดมาบังเกิดในกัปนี้ ยอมตามระลึกถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนได    
หลายประการ พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ฉะนี้ ดวยการไดบรรลุคุณวิเศษน้ี ขาพเจาจึงรู    
อาการที่อัตตาและโลกเท่ียง คงท่ี ตั้งอยูม่ันดุจยอดภูเขา ตัง้อยูม่ันดจุเสาระเนียด สวนเหลาสัตวนั้น       
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ยอมแลนไป ยอมทองเท่ียวไป ยอมจุติ ยอมเกิด แตส่ิงท่ีเท่ียงเสมอคงมีอยูแท ดกูรภกิษุท้ังหลาย    
นี้เปนฐานะท่ี ๓ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว จึงมีทิฏฐิวาเท่ียง ยอม 
บัญญัติอัตตาและโลกวาเท่ียง. 
        [๓๐] ๔. อนึ่ง ในฐานะท่ี ๔ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมี   
ทิฏฐิวาเท่ียง บัญญัติอัตตาและโลกวาเท่ียง? ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณบางคน   
ในโลกน้ี เปนนักตรึก เปนนกัคนคิด กลาวแสดงปฏิภาณของตนตามท่ีตรึกได ตามท่ีคนคิด    
ไดอยางนีว้า อัตตาและโลกเที่ยง คงท่ีตั้งอยูม่ันดจุยอดภูเขา ตั้งอยูม่ันดจุเสาระเนยีด สวนเหลา  
สัตวนั้นยอมแลนไป ยอมทองเท่ียวไป ยอมจุติ ยอมเกิด แตส่ิงท่ีเท่ียงเสมอคงมีอยูแท      
ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เปนฐานะท่ี ๔ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว จึงมี  
ทิฏฐิวาเท่ียง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเท่ียง ดูกรภิกษท้ัุงหลาย สมณพราหมณพวกนั้น   
มีทิฏฐิวาเท่ียง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเท่ียง ดวยเหตุ ๔ ประการ นี้แล.     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ ท่ีมีทิฏฐิวาเท่ียง จะบัญญัติอัตตา     
และโลกวาเท่ียง สมณพราหมณเหลานัน้ท้ังหมด ยอมบัญญัติดวยเหตุ ๔ ประการนีเ้ทานั้น   
หรือแตอยางใดอยางหนึ่ง นอกจากนีไ้มมี.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เร่ืองนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะเปนท่ีตั้งแหงทิฏฐิเหลานี้ อันบุคคลถือไว     
อยางนั้นแลว ยึดไวอยางนั้นแลว ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบ้ืองหนาอยางนั้น และตถาคตยอม   
รูเหตุนั้นชัด ท้ังรูชัดยิ่งกวานัน้ ท้ังไมยดึม่ัน ความรูชัดนั้นดวย เม่ือไมยดึม่ันก็ทราบความเกิดข้ึน 
ความดับไป คุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับอุบายเปนเคร่ืองออกไปจากเวทนาเหลานั้น 
ตามความเปนจริง จึงทราบความดับไดเฉพาะตน เพราะไมถือม่ัน ตถาคตจึงหลุดพน.     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรมเหลานี้แล ท่ีลึกซ้ึง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต  
จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซ่ึงตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่เอง   
แลวสอนผูอ่ืนใหรูแจง ท่ีเปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ.     
                        จบภาณวารท่ีหนึ่ง.    
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                              เอกัจจสัสสติกทิฏฐิ ๔ 
        [๓๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึง่มีทิฏฐิวาบางอยางเท่ียง บางอยาง    
ไมเท่ียง จึงบัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเท่ียง บางอยางไมเท่ียง ดวยเหตุ ๔ ประการ       
ก็สมณพราหมณผูเจริญพวกนั้น อาศัยอะไร ปรารภอะไร จงึมีทิฏฐิวา บางอยางเท่ียง บางอยาง       
ไมเท่ียง บัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเท่ียง บางอยางไมเท่ียง ดวยเหตุ ๔ ประการ?  
        ๕. (๑) ดกูรภิกษุท้ังหลาย มีสมัยบางคร้ังบางคราว โดยระยะกาลยืดยาวชานาน    
ท่ีโลกน้ีพินาศ เม่ือโลกกําลังพินาศอยู โดยมากเหลาสัตวยอมเกิดในช้ันอาภัสสรพรหม สัตว       
เหลานั้นไดสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหาร มีรัศมีซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดในอากาศ  
อยูในวิมานอันงาม สถิตอยูในภพนั้น ส้ินกาลยืดยาวชานาน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย มีสมัยบางคร้ัง     
บางคราว โดยระยะกาลยืดยาวชานาน ท่ีโลกนี้กลับเจริญ เม่ือโลกกําลังเจริญอยู วิมานของพรหม       
ปรากฏวาวางเปลา คร้ังน้ัน สัตวผูใดผูหนึง่จุติจากช้ันอาภัสสรพรหม เพราะส้ินอายหุรือเพราะ 
ส้ินบุญ ยอมเขาถึงวิมานพรหมท่ีวางเปลา แมสัตวผูนั้นก็ไดสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหาร    
มีรัศมีซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดในอากาศ อยูในวิมานอันงาม สถิตอยูในภพนั้น       
ส้ินกาลยืดยาวชานาน เพราะสัตวผูนั้นอยูในวิมานนั้นแตผูเดียวเปนเวลานาน จึงเกิดความกระสัน       
ความดิ้นรนข้ึนวา โอหนอ แมสัตวเหลาอ่ืนก็พึงมาเปนอยางนี้บาง ตอมาสัตวเหลาอ่ืนก็จุติจาก      
ช้ันอาภัสสรพรหม เพราะส้ินอายุหรือเพราะส้ินบุญ ยอมเขาถึงวิมานพรหม เปนสหายของสัตว  
ผูนั้น แมสัตวพวกนั้นกไ็ดสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหาร มีรัศมีซานออกจากกายตนเองสัญจร      
ไปไดในอากาศ อยูในวิมานอันงาม สถิตอยูในภพนั้นส้ินกาลยืดยาวชานาน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
บรรดาสัตวจําพวกนั้น ผูใดเกิดกอน ผูนั้นยอมมีความคิดเห็นอยางนี้วา เราเปนพรหม เราเปน   
มหาพรหม เปนใหญ ไมมีใครขมได เห็นถองแท เปนผูกมุอํานาจ  เปนอิสระ เปนผูสราง  
เปนผูนิรมิต เปนผูประเสริฐ เปนผูบงการ เปนผูทรงอํานาจ เปนบิดาของหมูสัตวผูเปนแลว  
และกําลังเปน สัตวเหลานี้เรานิรมิต ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะเหตุวา เราไดมีความคิดอยางนี ้
กอนวา โอหนอ แมสัตวเหลาอ่ืนก็พึงมาเปนอยางนี้บาง ความต้ังใจของเราเปนเชนนี ้และ      
สัตวเหลานี้กไ็ดมาเปนอยางนี้แลว แมพวกสัตวท่ีเกิดภายหลัง ก็มีความคิดเห็นอยางนีว้า    
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ทานผูเจริญนี้แลเปนพรหม เปนมหาพรหม เปนใหญ ไมมีใครขมได เหน็ถองแท เปนผูกุมอํานาจ   
เปนอิสระ เปนผูสราง เปนผูนิรมิต เปนผูประเสริฐ เปนผูบงการ เปนผูทรงอํานาจ เปนบิดา  
ของหมูสัตวผูเปนแลวและกาํลังเปน พวกเราอันพระพรหมผูเจริญนี้นริมิตแลว ขอนัน้ เพราะ     
เหตุไร เพราะเหตุวา พวกเราไดเหน็พระพรหมผูเจริญนี้เกดิในท่ีนีก้อน สวนพวกเราเกดิภายหลัง   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาสัตวจําพวกนั้น ผูใดเกิดกอน ผูนั้นมีอายุยนืกวา มีผิวพรรณกวา      
มีศักดิ์มากกวา สวนผูท่ีเกิดภายหลังมีอายนุอยกวา มีผิวพรรณทรามกวา มีศักดิ์นอยกวา      
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล ท่ีสัตวผูใดผูหนึ่งจุติจากช้ันนั้นแลวมาเปนอยางนี้    
เม่ือมาเปนอยางนี้แลวก็ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เม่ือบวชแลว อาศัยความเพียรเปน   
เคร่ืองเผากิเลส อาศัยความเพียรท่ีตั้งม่ัน อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท   
อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเคร่ืองต้ังม่ันแหงจติ ตามระลึกถึงขันธท่ีเคย   
อาศัยอยูในกาลกอนนั้นได หลังแตนั้นไประลึกไมได เขาจึงไดกลาวอยางนีว้า ทานผูใดแลเปน       
พรหม เปนมหาพรหม เปนใหญ ไมมีใครขมได เหน็ถองแท เปนผูกุมอํานาจ เปนอิสระ       
เปนผูสราง เปนผูนิรมิต เปนผูประเสริฐ เปนผูบงการ เปนผูทรงอํานาจ เปนบิดาของหมูสัตว       
ผูเปนแลวและกําลังเปน พระพรหมผูเจริญใดท่ีนิรมิตพวกเรา พระพรหมผูเจริญนั้นเปนผูเท่ียง   
ยั่งยืน คงทน มีอันไมแปรผันเปนธรรมดา จักต้ังอยูเท่ียงเสมอไปเชนนั้นทีเดียว สวนพวกเรา     
ท่ีพระพรหมผูเจริญนั้นนิรมิตแลวนัน้เปนผูไมเท่ียง ไมยัง่ยืน มีอายนุอย ยังตองจตุิมาเปนอยางนี้      
เชนนี้ ดกูรภิกษุท้ังหลาย นีเ้ปนฐานะท่ี ๑ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว       
จึงมีทิฏฐิวา บางอยางเท่ียง บางอยางไมเท่ียง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเท่ียง     
บางอยางไมเท่ียง.    
        [๓๒] ๖. (๒) อนึ่ง ในฐานะท่ี ๒ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร     
จึงมีทิฏฐิวา บางอยางเท่ียง บางอยางไมเท่ียง บัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเท่ียง บางอยาง       
ไมเท่ียง? ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเทวดาช่ือวาขิฑฑาปโทสิกะมีอยู พวกนั้นพากนัหมกมุนอยูแต   
ในความร่ืนรมย คือ การสรวลเสและการเลนหัวจนเกินเวลา เม่ือพวกนัน้พากันหมกมุน   
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อยูแตในความร่ืนรมย คือ การสรวลเสและการเลนหวัจนเกินเวลา สติกย็อมหลงลืม เพราะสติ  
หลงลืม จึงพากันจุติจากช้ันนั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล ท่ีสัตวผูใดผูหนึ่ง      
จุติจากช้ันนั้นแลวมาเปนอยางนี้ เม่ือมาเปนอยางนีแ้ลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต      
เม่ือบวชแลว อาศัยความเพยีรเปนเคร่ืองเผากิเลส อาศัยความเพยีรท่ีตั้งม่ัน อาศัยความประกอบ    
เนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปน 
เคร่ืองต้ังม่ันแหงจิต ตามระลึกถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนนั้นได หลังแตนั้นไประลึกไมได    
เขาจึงกลาวอยางนี้วา ทานพวกเทวดาผูมิใชเหลาขิฑฑาปโทสิกะ ยอมไมพากันหมกมุนอยูแตใน   
ความร่ืนรมย คือ การสรวลเส และการเลนหัวจนเกนิเวลา เม่ือพวกนั้นไมพากันหมกมุนอยูแต       
ในความร่ืนรมย คือ การสรวลเส และการเลนหัวจนเกนิเวลา สติยอมไมหลงลืม เพราะสติ       
ไมหลงลืม พวกเหลานั้นจึงไมจุติจากช้ันนัน้ เปนผูเท่ียง ยั่งยืน คงทน มีอันไมแปรผัน       
เปนธรรมดา จกัตั้งอยูเท่ียงเสมอไปเชนนั้นทีเดียว สวนพวกเราเหลาขิฑฑาปโทสิกะ หมกมุน       
อยูแตในความร่ืนรมย คือ การสรวลเส และการเลนหวัจนเกินเวลา เม่ือพวกเรานัน้พากนัหมกมุน     
อยูแตในความร่ืนรมย คือ การสรวลเส และการเลนหวัจนเกินเวลา สติยอมหลงลืม เพราะสติ   
หลงลืม พวกเราจึงพากันจุตจิากช้ันนัน้เปนผูไมเท่ียง ไมยั่งยืน มีอายุนอย ยังตองจุตมิาเปนอยางนี้      
เชนนี้ ดกูรภิกษุท้ังหลาย นีเ้ปนฐานะท่ี ๒ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว       
จึงมีทิฏฐิวา บางอยางเท่ียง บางอยางไมเท่ียง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเท่ียง     
บางอยางไมเท่ียง.    
        [๓๓] ๗. (๓) อนึ่ง ในฐานะท่ี ๓ สมณพราหมณผูเจริญอาศัยอะไร ปรารภอะไร      
จึงมีทิฏฐิวา บางอยางเท่ียง บางอยางไมเท่ียง บัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเท่ียง บางอยาง       
ไมเท่ียง? ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเทวดาช่ือวามโนปโทสิกะมีอยู พวกนัน้มักเพงโทษกันและกัน     
เกินควร เม่ือมัวเพงโทษกันเกินควร ยอมคิดมุงรายกันและกัน เม่ือตางคิดมุงรายกันและกัน    
จึงลําบากกายลําบากใจ พากนัจุติจากช้ันนัน้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล ท่ีสัตว   
ผูใดผูหนึ่งจุตจิากช้ันนัน้แลวมาเปนอยางนี้ เม่ือมาเปนอยางนี้แลว ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต   
เม่ือบวชแลว อาศัยความเพยีรเปนเคร่ืองเผากิเลส อาศัยความเพยีรท่ีตั้งม่ัน อาศัยความประกอบ    
เนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบแลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเคร่ืองต้ังม่ัน  
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แหงจิต ตามระลึกถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนนั้นได หลังแตนัน้ไประลึกไมได เขาจึงกลาว       
อยางนี้วา ทานพวกเทวดาผูมิใชเหลามโนปโทสิกะ ยอมไมมัวเพงโทษกนัและกนัเกนิควร    
เม่ือไมมัวเพงโทษกันและกนัเกินควร ก็ไมคิดมุงรายกันและกัน เม่ือตางไมคิดมุงรายกนัและกนั      
แลว ก็ไมลําบากกาย ไมลําบากใจ พวกนั้นจึงไมจุติจากช้ันนั้น เปนผูเท่ียง ยั่งยืน คงท่ี มีอัน       
ไมแปรผันเปนธรรมดา จักต้ังอยูเท่ียงเสมอไปเชนนั้นทีเดียว สวนพวกเราไดเปนพวก      
มโนปโทสิกะ มัวเพงโทษกันและกันเกินควร เม่ือมัวเพงโทษกันและกนัเกินควร ก็คิดมุงราย  
กันและกัน เม่ือตางคิดมุงรายกันและกนั กพ็ากันลําบากกาย ลําบากใจ พวกเราจึงพากนัจุติจาก       
ช้ันนั้น เปนผูไมเท่ียง ไมยั่งยนื มีอายุนอย ยงัตองจุติมาเปนอยางนี้ เชนนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย       
นี้เปนฐานะท่ี ๓ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว จึงมีทิฏฐิวา บางอยางเท่ียง    
บางอยางไมเทีย่ง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเท่ียง บางอยางไมเท่ียง. 
        [๓๔] ๘. (๔) อนึ่ง ในฐานะท่ี ๔ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร     
จึงมีทิฏฐิวา บางอยางเท่ียง บางอยางไมเท่ียง บัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเท่ียง บางอยาง       
ไมเท่ียง? ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ เปนนักตรึก เปนนกัคนคิด  
กลาวแสดงปฏิภาณของตนตามท่ีตรึกได ตามท่ีคนคิดได อยางนี้วา ส่ิงท่ีเรียกวาจักษุกด็ี โสตะก็ดี    
ฆานะกด็ี ชิวหาก็ดี กายก็ดี นีไ้ดช่ือวาอัตตา เปนของไมเท่ียง ไมยั่งยืน ไมคงทน มีอัน     
แปรผันเปนธรรมดา สวนส่ิงท่ีเรียกวาจิตหรือใจหรือวิญญาณ นี้ช่ือวาอัตตา เปนของเที่ยง       
ยั่งยืน คงทน มีอันไมแปรผันเปนธรรมดา จักต้ังอยูเท่ียงเสมอไปเชนนั้นทีเดียว ดูกรภิกษุท้ังหลาย     
นี้เปนฐานะท่ี ๔ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว จึงมีทิฏฐิวา บางอยางเท่ียง    
บางอยางไมเท่ียง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเท่ียง บางอยางไมเท่ียง. 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สมณพราหมณเหลานั้น มีทิฏฐิวา บางอยางเท่ียง บางอยางไมเท่ียง      
ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเท่ียง บางอยางไมเท่ียง ดวยเหตุ ๔ ประการนีแ้ล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งมีทิฏฐิวา บางอยางเท่ียง   
บางอยางไมเท่ียง จะบัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเท่ียง บางอยางไมเท่ียง สมณพราหมณ        
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เหลานั้นท้ังหมด ยอมบัญญัติดวยเหตุ ๔ ประการนี้เทานัน้ หรือแตอยางใดอยางหน่ึง นอกจาก    
นี้ไมมี.      
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เร่ืองนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะท่ีตั้งแหงทิฏฐิเหลานี ้บุคคลถือไวอยางนั้น   
แลว ยดึไวอยางนั้นแลว ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบื้องหนาอยางนั้น และตถาคตยอมรูเหตุนั้น 
ชัด ท้ังรูชัดยิ่งกวานัน้ ท้ังไมยึดม่ันความรูชัดนั้นดวย เม่ือไมยึดม่ัน ก็ทราบความเกิดข้ึน     
ความดับไป คุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับอุบายเปนเคร่ืองออกไปจากเวทนาเหลานั้น 
ตามความเปนจริง จึงทราบความดับเฉพาะตน เพราะไมถือม่ัน ตถาคตจึงหลุดพน. 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรมเหลานี้แลท่ีลึกซ้ึง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต   
จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซ่ึงตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่เอง   
แลวสอนผูอ่ืนใหรูแจง ท่ีเปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ.     
                        อันตานันติกทิฏฐิ ๔  
        [๓๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึง่ มีทิฏฐิวา โลกมีท่ีสุดและหาท่ีสุด   
มิได บัญญัติวา โลกมีท่ีสุดและหาที่สุดมิได ดวยเหตุ ๔ ประการ ก็สมณพราหมณผูเจริญพวกนั้น  
อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิวา โลกมีท่ีสุดและหาทีสุ่ดมิได บัญญัติวา โลกมีท่ีสุดและ     
หาท่ีสุดมิได ดวยเหตุ ๔ ประการ.    
        ๙. (๑) ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียร     
เปนเคร่ืองเผากิเลส อาศัยความเพียรท่ีตั้งม่ัน อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท      
อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเคร่ืองต้ังม่ันแหงจติ ยอมมีความสําคัญ   
ในโลกวามีท่ีสุด เขากลาวอยางนีว้า โลกน้ีมีท่ีสุด กลมโดยรอบ ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเหตุวา     
ขาพเจาอาศัยความเพียรเปนเคร่ืองเผากิเลส อาศัยความเพยีรท่ีตั้งม่ัน อาศัยความประกอบเนืองๆ   
อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเคร่ืองต้ังม่ันแหงจิต       
จึงมีความสําคัญในโลกวามีท่ีสุด. ดวยการบรรลุคุณวิเศษนี้ ขาพเจาจึงรูอาการที่โลกน้ีมีท่ีสุด กลม   
โดยรอบ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนฐานะท่ี ๑ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึง่ อาศัยแลว ปรารภ    
แลว มีทิฏฐิวา โลกมีท่ีสุดและหาที่สุดมิได ยอมบัญญัติวา โลกมีท่ีสุดและหาที่สุดมิได.      
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        [๓๖] ๑๐. (๒) อนึ่ง ในฐานะท่ี ๒ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร    
จึงมีทิฏฐิวา โลกมีท่ีสุดและหาท่ีสุดมิได บัญญัติวา โลกมีท่ีสุดและหาทีสุ่ดมิได? ดูกรภิกษุท้ังหลาย       
สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเปนเคร่ืองเผากิเลส อาศัยความเพียรท่ีตั้งม่ัน    
อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโต     
สมาธิอันเปนเคร่ืองต้ังม่ันแหงจิต จึงมีความสําคัญในโลกวาไมมีท่ีสุด เขากลาวอยางนี้วา โลกน้ี    
ไมมีท่ีสุด หาท่ีสุดรอบมิได สมณพราหมณพวกท่ีพดูวา โลกน้ีมีท่ีสุดกลมโดยรอบนั้นเท็จ  
โลกน้ีไมมีท่ีสุด หาท่ีสุดรอบมิได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวา ขาพเจาอาศัยความเพียร   
เปนเคร่ืองเผากิเลส อาศัยความเพียรเปนท่ีตั้งม่ัน อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไม 
ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเคร่ืองต้ังม่ันแหงจิต จงึมีความ  
สําคัญในโลกวาหาท่ีสุดมิได ดวยการบรรลุคุณวิเศษนี้ ขาพเจาจึงรูอาการท่ีโลกน้ีไมมีท่ีสุด หาท่ี   
สุดรอบมิได ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนฐานะท่ี ๒ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว      
ปรารภแลวมีทิฏฐิวา โลกมีท่ีสุดและหาที่สุดมิได ยอมบัญญัติวา โลกมีท่ีสุดและหาทีสุ่ดมิได. 
        [๓๗] ๑๑. (๓) อนึ่ง ในฐานะท่ี ๓ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร    
จึงมีทิฏฐิวา โลกมีท่ีสุดและหาท่ีสุดมิได บัญญัติวา โลกมีท่ีสุดและหาทีสุ่ดมิได? ดูกรภิกษุท้ังหลาย       
สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเปนเคร่ืองเผากิเลส อาศัยความเพียรท่ีตั้งม่ัน    
อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโต     
สมาธิอันเปนเคร่ืองต้ังม่ันแหงจิต จึงมีความสําคัญในโลกวา ดานบนดานลางมีท่ีสุด ดานขวาง   
หาท่ีสุดมิได เขากลาวอยางนี้วา โลกน้ีท้ังมีท่ีสุดทั้งไมมีท่ีสุด สมณพราหมณพวกท่ีกลาววา       
โลกน้ีมีท่ีสุด กลมโดยรอบ นั้นเท็จ ถึงสมณพราหมณพวกท่ีกลาววา โลกนี้ไมมีท่ีสุดหาท่ีสุด     
รอบมิได นั้นกเ็ท็จ โลกน้ีท้ังมีท่ีสุดทั้งไมมีท่ีสุด ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวา ขาพเจา     
อาศัยความเพยีรเปนเคร่ืองเผากิเลส อาศัยความเพยีรท่ีตั้งม่ัน อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัย     
ความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิ อันเปนเคร่ืองต้ังม่ันแหงจิต    
ยอมมีความสําคัญในโลกวา ดานบนดานลางมีท่ีสุด ดานขวางไมมีท่ีสุด ดวยการบรรลุคุณวิเศษน้ี  
ขาพเจาจึงรูอาการท่ีโลกน้ีท้ังมีท่ีสุดทั้งไมมีท่ีสุด ดูกรภกิษุท้ังหลาย นีเ้ปนฐานะท่ี ๓ ซ่ึงสมณ       
พราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว มีทิฏฐิวา โลกมีท่ีสุดและหาท่ีสุดมิได ยอมบัญญัติวา  
โลกมีท่ีสุดและหาที่สุดมิได.  
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        [๓๘] ๑๒. (๔) อนึ่ง ในฐานะท่ี ๔ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร    
จึงมีทิฏฐิวา โลกมีท่ีสุดและหาท่ีสุดมิได บัญญัติวา โลกน้ีมีท่ีสุดและหาท่ีสุดมิได? ดูกรภิกษุท้ังหลาย    
สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ เปนนักตรึก เปนนกัคนคิด กลาวแสดงปฏิญาณของตน   
ตามท่ีตรึกได ตามท่ีคนคิดไดอยางนีว้า โลกน้ีมีท่ีสุดก็มิใช ไมมีท่ีสุดกมิ็ใช สมณพราหมณพวก    
ท่ีกลาววา โลกนี้มีท่ีสุด กลมโดยรอบ นั้นเท็จ ถึงสมณพราหมณพวกท่ีกลาววา โลกนีไ้มมีท่ีสุด 
หาท่ีสุดรอบมิได นั้นก็เท็จ ท้ังสมณพราหมณพวกท่ีกลาววา โลกน้ีท้ังมีท่ีสุดท้ังไมมีท่ีสุด  
นั้นเท็จ โลกน้ีมีท่ีสุดก็มิใช ไมมีท่ีสุดก็มิใช ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เปนฐานะท่ี ๔ ซ่ึงสมณ       
พราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว มีทิฏฐิวา โลกมีท่ีสุดและหาท่ีสุดมิได ยอมบัญญัติวา   
โลกมีท่ีสุดและหาที่สุดมิได. 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สมณพราหมณเหลานั้นมีทิฏฐิวา โลกมีท่ีสุดและหาท่ีสุดมิได ยอม       
บัญญัติวา โลกมีท่ีสุดและหาท่ีสุดมิได ดวยเหตุ ๔ ประการนี้แล.  
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหน่ึง มีทิฏฐิวา โลกมีท่ีสุดและหา      
ท่ีสุดมิได จะบัญญัติวา โลกมีท่ีสุดและหาทีสุ่ดมิได สมณพราหมณพวกนั้นท้ังหมด ยอมบัญญัติ   
ดวยเหตุ ๔ ประการนี้เทานั้น หรือแตอยางใดอยางหนึ่ง นอกจากนีไ้มมี.  
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เร่ืองนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะท่ีตั้งแหงทิฏฐิเหลานี ้บุคคลถือไวอยางนั้น   
แลว ยดึไวอยางนั้นแลว ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบื้องหนาอยางนั้น และตถาคตยอมรูเหตุนั้นชัด     
ท้ังรูชัดยิ่งกวานั้น ท้ังไมยึดม่ันความรูชัดนัน้ดวย เม่ือไมยดึม่ันก็ทราบความเกิดนั้น ความดับไป       
คุณและโทษของเวทนาท้ังหลาย กับท้ังอุบายเปนเคร่ืองออกไปจากเวทนาเหลานั้น ตามความเปนจริง     
จึงทราบความดับไดเฉพาะตน เพราะไมถือม่ัน ตถาคตจึงหลุดพน.       
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรมเหลานี้แลท่ีลึกซ้ึง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต   
จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซ่ึงตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่เอง   
แลวสอนผูอ่ืนใหรูแจง ท่ีเปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ.     
                        อมราวิกเขปกทิฏฐิ ๔ 
        [๓๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณอีกพวกหนึ่ง มีทิฏฐิ ดิ้นไดไมตายตัว เม่ือถูก  
ถามปญหาในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจา ดิ้นไดไมตายตัวดวยเหตุ ๔ ประการ ก็สมณพราหมณ       
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ผูเจริญพวกนัน้ อาศัยอะไร ปรารภอะไร จงึมีทิฏฐิดิ้นไดไมตายตัว เม่ือถูกถามปญหาในขอนั้นๆ   
ยอมกลาววาจา ดิ้นไดไมตายตัวดวยเหตุ ๔ ประการ?  
        ๑๓. (๑) ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ ไมรูชัดตามความเปน     
จริงวา นี้เปนกศุล นี้เปนอกุศล เขามีความเห็นอยางนี้วา เราไมรูชัดตามความเปนจริงวา    
นี้เปนกุศล นีเ้ปนอกุศล ก็ถาเราไมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้เปนกุศล นี้เปนอกุศล จะพึง 
พยากรณวา นี้เปนกุศล หรือนี้เปนอกุศล คําพยากรณนั้นของเราจะพึงเปนคําเท็จ คําเท็จของ 
เรานั้นจะพึงเปนความเดือดรอนแกเรา ความเดือดรอนของเราน้ันจะพึงเปนอันตรายแกเรา    
เพราะฉะนั้น เขาจึงไมกลาพยากรณวา นีเ้ปนกุศล นี้เปนอกุศล เพราะกลัวแตการกลาวเท็จ       
เพราะเกลียดการกลาวเท็จ เม่ือถูกถามปญหาในขอนั้นๆ จงึกลาววาจาด้ินไดไมตายตัววา ความเห็น 
ของเราวา อยางนี้ก็มิใช อยางนั้นก็มิใช อยางอ่ืนก็มิใช ไมใชก็มิใช มิใชไมใชก็มิใช       
ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เปนฐานะท่ี ๑ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว มีทิฏฐิ       
ดิ้นไดไมตายตัว เม่ือถูกถามปญหาในขอนัน้ๆ ยอมกลาววาจาดิน้ไดไมตายตัว.    
        [๔๐] ๑๔. (๒) อนึ่งในฐานะท่ี ๒ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร     
จึงมีทิฏฐิ ดิ้นไดไมตายตัว เม่ือถูกถามปญหาในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจา ดิ้นไดไมตายตัว?      
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณพราหมณบางคนในโลกนี้ ไมรูชัดตามความเปนจริงวา นีเ้ปนกุศล นี้เปน   
อกุศล เขามีความคิดเห็นอยางนี้วา เราไมรูชัดตามความเปนจริงวา นีเ้ปนกุศล นี้เปนอกุศล   
ก็ถาเราไมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้เปนกศุล นี้เปนอกุศล จะพึงพยากรณวา นีเ้ปนกศุล    
นี้เปนอกุศล ความพอใจ ความติดใจ หรือความเคืองใจ ความขัดใจในขอนั้น พึงมีแกเรา       
ขอท่ีมีความพอใจ ความติดใจหรือความเคืองใจ ความขัดใจนั้น จะพึงเปนอุปาทานของเรา       
อุปาทานของเราน้ันจะพึงเปนความเดือดรอนแกเรา ความเดือดรอนของเราน้ันจะพึงเปนอันตราย       
แกเรา เพราะฉะนั้นเขาจึงไมกลาพยากรณวา นี้เปนกุศล นีเ้ปนอกุศล เพราะกลัวแตอุปาทาน      
เพราะเกลียดอุปาทาน เม่ือถูกถามปญหาในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจาด้ินไดไมตายตัววา ความเห็น     
ของเราวา อยางนี้ก็มิใช อยางนั้นก็มิใช อยางอ่ืนก็มิใช ไมใชก็มิใช มิใชไมใชก็มิใช       
ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เปนฐานะท่ี ๒ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว มีทิฏฐิ       
ดิ้นไดไมตายตัว เม่ือถูกถามปญหาในขอนัน้ๆ ยอมกลาววาจาดิน้ไดไมตายตัว.     
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        [๔๑] ๑๕. (๓) อนึ่ง ในฐานะท่ี ๓ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร    
จึงมีทิฏฐิดิ้นไดไมตายตัว เม่ือถูกถามปญหาในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว? ดูกรภิกษุ     
ท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ ไมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้เปนกุศล นี้เปน       
อกุศล เขามีความคิดเห็นอยางนี้วา เราไมรูชัดตามความเปนจริงวา นีเ้ปนกุศล นี้เปนอกุศล   
ก็ถาเราไมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้เปนกศุล จะพึงพยากรณวา นี้เปนกุศล หรือนี้เปนอกุศล       
ก็สมณพราหมณผูเปนบัณฑติ มีปญญาละเอียด ชํานาญการโตวาทะเปนดุจคนแมนธนูมีอยูแล     
แมวาสมณพราหมณเหลานัน้เท่ียวทําลายทิฏฐิดวยปญญา เขาจะพึงซักไซไลเลียงสอบสวนเราใน 
ขอนั้น เราไมอาจโตตอบเขาได การท่ีโตตอบเขาไมไดนัน้ จะพึงเปนความเดือดรอนแกเรา 
ความเดือดรอนของเรานั้น จะพึงเปนอันตรายแกเรา เพราะฉะนัน้เขาจึงไมกลาพยากรณวา    
นี้เปนกุศล นีเ้ปนอกุศล เพราะกลัวแตการซักถาม เพราะเกลียดแตการซักถาม เม่ือถูกถาม   
ปญหาในขอนัน้ๆ ยอมกลาววาจาดิน้ไดไมตายตัววา ความเห็นของเราอยางนี้ก็มิใช อยางนั้น    
ก็มิใช อยางอ่ืนก็มิใช ไมใชก็มิใช มิใชไมใชก็มิใช ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนฐานะท่ี ๓       
ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว มีทิฏฐดิิ้นไดไมตายตัว เม่ือถูกถามปญหา  
ในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจาด้ินไดไมตายตัว.  
        [๔๒] ๑๖. (๔) อนึ่ง ในฐานะท่ี ๔ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร    
จึงมีทิฏฐิดิ้นไดไมตายตัว เม่ือถูกถามปญหาในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจาด้ินไดไมตายตัว? 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้เปนคนเขลา งมงาย เพราะเขลา เพราะ       
งมงาย เม่ือถูกถามปญหาในขอนั้นๆ เขาจึงกลาววาจาด้ินไดไมตายตัว ถาทานถามเราอยางนี้วา   
โลกหนามีหรือ ถาเรามีความเห็นวา โลกหนามี เรากจ็ะพึงพยากรณวา โลกหนามี แตความ   
เห็นของเราวา อยางนี้ก็มิใช อยางนั้นก็มิใช อยางอ่ืนก็มิใช ไมใชก็มิใช มิใชไมใชก็มิใช   
ถาทานถามเราวา โลกหนาไมมีหรือ ถาเรามีความเหน็วาไมมี เราก็จะพงึพยากรณวาไมมี ...    
ถาทานถามเราวา โลกหนามีดวย ไมมีดวยหรือ ถาเรามีความเหน็วามีดวย ไมมีดวย เราก็จะ    
พึงพยากรณวามีดวย ไมมีดวย ... ถาทานถามเราวา โลกหนามีก็มิใช ไมมีก็มิใชหรือ ถาเรามี      
ความเหน็วา โลกหนามีก็มิใช ไมมีก็มิใช เราพึงพยากรณวา มีก็มิใช ไมมีก็มิใช ... ถาทาน      
ถามเราวา สัตวผูผุดเกิดขึน้มีหรือ ถาเรามีความเหน็วามี เราก็จะพึงพยากรณวามี ... ถาทานถามเราวา    
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สัตวผูผุดเกิดขึน้ไมมีหรือ ถาเรามีความเหน็วาไมมี เรากจ็ะพึงพยากรณวาไมมี ... ถาทานถามเราวา      
สัตวผูผุดเกิดขึน้ มีดวย ไมมีดวยหรือ ถาเรามีความเหน็วามีดวย ไมมีดวย เราก็จะพึงพยากรณ     
วามีดวย ไมมีดวย ... ถาทานถามเราวา สัตวผูผุดเกิดขึน้มีก็มิใช ไมมีก็มิใชหรือ ถาเรามี    
ความเหน็วามีก็มิใช ไมมีก็มิใช เราก็จะพึงพยากรณวามีกมิ็ใช ไมมีก็มิใช ... ถาทานถามเราวา  
ผลวิบากแหงกรรมท่ีทําดีทําช่ัวมีหรือ ถาเรามีความเหน็วามี เราก็จะพึงพยากรณวามี ... ถาทาน 
ถามเราวา ผลวิบากแหงกรรมท่ีทําดีทําช่ัวไมมีหรือ ถาเรามีความเหน็วาไมมี เราก็จะพึงพยากรณวา      
ไมมี ... ถาทานถามเราวา ผลวิบากแหงกรรมท่ีทําดีทําช่ัว มีดวย ไมมีดวยหรือ ถาเรามีความเหน็      
วา มีดวย ไมมีดวย เราก็จะพงึพยากรณวามีดวย ไมมีดวย ... ถาทานถามเราวา ผลวิบาก      
แหงกรรมท่ีทําดีทําช่ัว มีก็มิใช ไมมีก็มิใชหรือ ถาเรามีความเหน็วามีกมิ็ใช ไมมีก็มิใช เราก็   
จะพึงพยากรณวา มีก็มิใช ไมมีก็มิใช ... ถาทานถามเราวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายมีอยูหรือ 
ถาเรามีความเห็นวามีอยู เราก็จะพึงพยากรณวามีอยู ... ถาทานถามเราวา สัตวเบ้ืองหนาแตตาย    
ไมมีอยูหรือ ถาเรามีความเหน็วาไมมีอยู เราก็จะพึงพยากรณวาไมมีอยู ... ถาทานถามเราวา      
สัตวเบ้ืองหนาแตตายมีอยูดวย ไมมีอยูดวยหรือ ถาเรามีความเหน็วา มีอยูดวย ไมมีอยูดวย     
เราก็จะพึงพยากรณวา มีอยูดวย ไมมีอยูดวย ... ถาทานถามเราวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายมีอยู     
ก็มิใช ไมมีอยูก็มิใชหรือ ถาเรามีความเห็นวามีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใช เราก็จะพึงพยากรณวา       
มีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใช แตความเหน็ของเราวา อยางนีก้มิ็ใช อยางนัน้ก็มิใช อยางอ่ืนก็มิใช     
ไมใชก็มิใช มิใชไมใชกมิ็ใช ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เปนฐานะท่ี ๔ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึ่ง  
อาศัยแลว ปรารภแลว มีทิฏฐดิิ้นไดไมตายตัว เม่ือถูกถามปญหาในขอนัน้ๆ ยอมกลาววาจา 
ดิ้นไดไมตายตัว.     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สมณพราหมณเหลานั้น มีทิฏฐิดิ้นไดไมตายตัว เม่ือถูกถามปญหา  
ในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจาด้ินไดไมตายตัว ดวยเหตุ ๔ ประการนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย    
สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง มีทิฏฐิดิ้นไดไมตายตัว เม่ือถูกถามปญหาในขอนั้นๆ      
ยอมกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว สมณะหรือพราหมณเหลานั้นท้ังหมด ยอมกลาววาจาดิ้นได   
ไมตายตัวดวยเหตุ ๔ ประการน้ีเทานั้น หรือแตอยางใดอยางหนึ่ง นอกจากนี้ไมมี.       
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เร่ืองนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะท่ีตั้งแหงทิฏฐิเหลานี ้บุคคลถืออยางนั้น      
แลว ยดึอยางน้ันแลว ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบ้ืองหนาอยางนั้น และตถาคตยอมรูเหตนุั้นชัด 
ท้ังรูชัดยิ่งกวานั้น ท้ังไมยดึม่ันความรูชัดนัน้ดวย เม่ือไมยดึม่ัน ก็ทราบความเกิดข้ึน ความดับไป      
คุณและโทษของเวทนาท้ังหลาย กับท้ังอุบายเปนเคร่ืองออกไปจากเวทนาเหลานั้นตามความเปนจริง      
จึงทราบความดับไดเฉพาะตน เพราะไมยึดม่ัน ตถาคตจึงหลุดพน.       
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรมเหลานี้แลท่ีลึกซ้ึง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต   
จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑติ ซ่ึงตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่เอง   
แลวสอนผูอ่ืนใหรูแจง ท่ีเปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ.     
                              อธิจจสมุปปนนิกทิฏฐิ ๒      
        [๔๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีทิฏฐิวาอัตตาและโลกเกิดข้ึนลอยๆ     
ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเกิดข้ึนลอยๆ ดวยเหตุ ๒ ประการ ก็สมณพราหมณผูเจริญพวกนั้น  
อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิวา อัตตาและโลกเกิดข้ึนลอยๆ ยอมบัญญัติอัตตาและโลก     
วาเกดิข้ึนลอยๆ ดวยเหตุ ๒ ประการ?  
        ๑๗. (๑) ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเทวดาช่ือวาอสัญญีสัตวมีอยู กแ็ละเทวดาเหลานัน้  
ยอมจุติจากช้ันนั้น เพราะความเกิดข้ึนแหงสัญญา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล     
ท่ีสัตวผูใดผูหนึ่งจุติจากช้ันนั้น แลวมาเปนอยางนี้ เม่ือมาเปนอยางนีแ้ลว ออกบวชเปนบรรพชิต  
เม่ือบวชแลว อาศัยความเพยีรเปนเคร่ืองเผากิเลส อาศัยความเพยีรท่ีตั้งม่ัน อาศัยความประกอบ    
เนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเคร่ืองต้ังม่ัน       
แหงจิต ยอมตามระลึกถึงความเกิดข้ึนแหงสัญญาได เบ้ืองหนาแตนั้นไประลึกมิได เขากลาว      
อยางนี้วา อัตตาและโลกเกิดข้ึนลอยๆ. ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะขาพเจาเม่ือกอนไมไดมีแลว  
เดี๋ยวนี้ขาพเจานั้นมี. เพราะมิไดนอมไปเพื่อความเปนผูสงบแลว. ดกูรภกิษุท้ังหลาย นีเ้ปนฐานะ    
ท่ี ๑ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึ่งอาศัยแลว ปรารภแลว มีทิฏฐิวา อัตตาและโลกเกิดข้ึนลอยๆ   
ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเกิดข้ึนลอยๆ.     
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        [๔๔] ๑๘. (๒) อนึ่ง ในฐานะท่ี ๒ สมณพราหมณผูเจริญอาศัยอะไร ปรารภอะไร     
จึงมีทิฏฐิวา อัตตาและโลกเกิดข้ึนลอยๆ ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเกิดข้ึนลอยๆ ดกูรภิกษุ      
ท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ เปนนกัตรึก เปนนกัคนคิด เขากลาวแสดง 
ปฏิภาณของตนตามท่ีตรึกได ตามท่ีคนคิดไดอยางนีว้า อัตตาและโลกเกิดข้ึนลอยๆ. ดูกรภกิษุ     
ท้ังหลาย นี้เปนฐานะท่ี ๒ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว มีทิฏฐวิา     
อัตตาและโลกเกิดข้ึนลอยๆ ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเกิดข้ึนลอยๆ.  
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สมณพราหมณมีทิฏฐิวา อัตตาและโลกเกิดข้ึนลอยๆ ยอมบัญญัติ      
อัตตาและโลกวาเกดิข้ึนลอยๆ ดวยเหตุ ๒ ประการนี้แล. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือ      
พราหมณพวกใดพวกหนึ่ง มีทิฏฐิวา อัตตาและโลกเกิดข้ึนลอยๆ ยอมบัญญัติอัตตาและโลก       
วาเกดิข้ึนลอยๆ สมณพราหมณพวกนัน้ท้ังหมดยอมบัญญัติดวยเหตุ ๒ ประการนี้เทานั้น หรือแต     
อยางใดอยางหน่ึงนอกจากนี้ไมมี.    
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เร่ืองนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะท่ีตั้งแหงทิฏฐิเหลานี ้บุคคลถืออยางนั้น      
แลว ยดึอยางน้ันแลว ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบ้ืองหนาอยางนั้น และตถาคตยอมรูเหตนุั้นชัด 
ท้ังรูชัดยิ่งกวานั้น ท้ังไมยึดม่ันความรูชัดนัน้ดวย เม่ือไมยดึม่ัน ก็ทราบความเกิดข้ึน ความดับไป      
คุณและโทษของเวทนาท้ังหลาย กับท้ังอุบายเปนเคร่ืองออกไปจากเวทนา เหลานั้นตามความ      
เปนจริง จึงทราบความดับไดเฉพาะตน เพราะไมถือม่ัน ตถาคตจึงหลุดพน.     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรมเหลานี้แลท่ีลึกซ้ึง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต   
จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซ่ึงตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่เอง   
แลวสอนผูอ่ืนใหรูแจง ท่ีเปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ.     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สมณพราหมณเหลานั้น กําหนดขนัธสวนอดีต มีความเหน็ตามขันธ     
สวนอดีต ปรารภขันธสวนอดีต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิดดวยเหตุท้ัง ๑๘ ประการน้ีแล.     
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งกําหนดขันธสวนอดีต มีความเหน็    
ตามขันธสวนอดีต ปรารภขันธสวนอดีต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนดิ สมณะหรือพราหมณ  
เหลานั้นท้ังหมด ยอมกลาวยืนยนั ดวยเหตุ ๑๘ ประการนี้เทานั้น หรือแตอยางใดอยางหนึ่ง     
นอกจากนี้ไมมี.     
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เร่ืองนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะท่ีตั้งแหงทิฏฐิเหลานี ้บุคคลถืออยางนั้น      
แลว ยดึอยางน้ันแลว ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบ้ืองหนาอยางนั้น และตถาคตยอมรูเหตนุั้นชัด 
ท้ังรูชัดยิ่งกวานั้น ท้ังไมยดึม่ันความรูชัดนัน้ดวย เม่ือไมยดึม่ัน ก็ทราบความเกิดข้ึน ความดับไป      
คุณและโทษของเวทนาท้ังหลาย กับท้ังอุบายเปนเคร่ืองออกไปจากเวทนาเหลานั้นตามความเปนจริง      
จึงทราบความดับไดเฉพาะตน ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะไมยึดม่ัน ตถาคตจึงหลุดพน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรมเหลานี้แลท่ีลึกซ้ึง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต   
จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซ่ึงตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่เอง   
แลวสอนผูอ่ืนใหรูแจง ท่ีเปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ.     
                              อปรันตกปัปกทิฏฐิ ๔๔ 
        [๔๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่งกาํหนดขันธสวนอนาคต มีความเห็น  
ตามขันธสวนอนาคต ปรารภขันธสวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิดดวยเหตุ ๔๔ ประการ     
ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงกําหนดขันธสวนอนาคต มีความ      
เห็นตามขันธสวนอนาคต ปรารภขันธสวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิด ดวยเหตุ ๔๔       
ประการ? 
                          สัญญีทิฏฐิ ๑๖     
        [๔๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่งมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการ      
ตายมีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตายมีสัญญา ดวยเหตุ ๑๖ ประการ.       
ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิวาอัตตาเหนือข้ึนไปจากการตาย    
มีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตายมีสัญญา ดวยเหตุ ๑๖ ประการ?   
สมณพราหมณเหลานัน้ยอมบัญญัติวา เบ้ืองหนาแตตาย.      
        ๑๙. (๑) อัตตาท่ีมีรูป ยั่งยืน มีสัญญา.       
        ๒๐. (๒) อัตตาท่ีไมมีรูป ยั่งยืน มีสัญญา.    
        ๒๑. (๓) อัตตาท้ังท่ีมีรูป ท้ังท่ีไมมีรูป ยั่งยืน มีสัญญา. 
        ๒๒. (๔) อัตตาท้ังท่ีมีรูปก็มิใช ท้ังท่ีไมมีรูปก็มิใช ยัง่ยืน มีสัญญา.  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาท่ี 29 
        ๒๓. (๕) อัตตาท่ีมีท่ีสุด ยั่งยืน มีสัญญา.    
        ๒๔. (๖) อัตตาท่ีไมมีท่ีสุด ยั่งยืน มีสัญญา. 
        ๒๕. (๗) อัตตาท้ังท่ีมีท่ีสุด ท้ังท่ีไมมีท่ีสุด ยั่งยืน มีสัญญา.  
        ๒๖. (๘) อัตตาท้ังท่ีมีท่ีสุดก็มิใช ท้ังท่ีไมมีท่ีสุดก็มิใช ยั่งยืน มีสัญญา.  
        ๒๗. (๙) อัตตาท่ีมีสัญญาอยางเดยีวกัน ยั่งยืน มีสัญญา.      
        ๒๘. (๑๐) อัตตาท่ีมีสัญญาตางกัน ยั่งยนื มีสัญญา.    
        ๒๙. (๑๑) อัตตาท่ีมีสัญญายอมเยา ยั่งยืน มีสัญญา.    
        ๓๐. (๑๒) อัตตาท่ีมีสัญญาหาประมาณมิได ยั่งยนื มีสัญญา.     
        ๓๑. (๑๓) อัตตาท่ีมีสุขอยางเดยีว ยั่งยนื มีสัญญา.   
        ๓๒. (๑๔) อัตตาท่ีมีทุกขอยางเดยีว ยั่งยืน มีสัญญา. 
        ๓๓. (๑๕) อัตตาท่ีมีท้ังสุขท้ังทุกข ยั่งยืน มีสัญญา.       
        ๓๔. (๑๖) อัตตาท่ีมีทุกขก็มิใช สุขก็มิใช ยั่งยนื มีสัญญา.       
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สมณพราหมณเหลานั้น มีทิฏฐิวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตาย      
มีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตายมีสัญญา ดวยเหตุ ๑๖ ประการน้ีแล.     
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง มีทิฏฐิวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตาย 
มีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตายมีสัญญา สมณพราหมณเหลานัน้ท้ังหมด   
ยอมบัญญัติดวยเหตุ ๑๖ ประการนี้เทานั้น หรือแตอยางใดอยางหนึ่ง นอกจากนีไ้มมี.    
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เร่ืองนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะท่ีตั้งแหงทิฏฐิเหลานี ้บุคคลถืออยางนั้น      
แลว ยดึอยางน้ันแลว ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบ้ืองหนาอยางนั้น และตถาคตยอมรูชัดยิง่กวานัน้    
ท้ังไมยึดม่ันความรูชัดนั้นดวย เม่ือไมยึดม่ันก็ทราบความเกิดข้ึน ความดับไป คุณและโทษของ   
เวทนาทั้งหลาย กับท้ังอุบายเปนเคร่ืองออกไปจากเวทนาเหลานั้น ตามความเปนจริง จงึทราบ  
ความดับไดเฉพาะตน เพราะไมยึดม่ัน ตถาคตจึงหลุดพน.       
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรมเหลานี้แลลึกซ้ึง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณตี      
จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซ่ึงตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่เอง   
แลวสอนผูอ่ืนใหรูแจง ท่ีเปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ.    
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                          อสัญญีทิฏฐิ ๘     
        [๔๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีทิฏฐิวาอัตตาเหนือข้ึนไปจากการ      
ตายไมมีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตายไมมีสัญญา ดวยเหตุ ๘ ประการ   
ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือข้ึนไปจาก  
การตายไมมีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตายไมมีสัญญา ดวยเหตุ ๘ ประการ?      
สมณพราหมณเหลานัน้ ยอมบัญญัติวา เบ้ืองหนาแตตาย      
        ๓๕. (๑) อัตตาท่ีมีรูป ยั่งยืน ไมมีสัญญา.    
        ๓๖. (๒) อัตตาท่ีไมมีรูป ยั่งยืน ไมมีสัญญา. 
        ๓๗. (๓) อัตตาท้ังท่ีมีรูป ท้ังท่ีไมมีรูป ยั่งยืน ไมมีสัญญา.     
        ๓๘. (๔) อัตตาท้ังท่ีมีรูปก็มิใช ท้ังท่ีไมมีรูปก็มิใช ยัง่ยืน ไมมีสัญญา.     
        ๓๙. (๕) อัตตาท่ีมีท่ีสุด ยั่งยืน ไมมีสัญญา. 
        ๔๐. (๖) อัตตาท่ีไมมีท่ีสุด ยั่งยืน ไมมีสัญญา.     
        ๔๑. (๗) อัตตาท้ังท่ีมีท่ีสุด ท้ังท่ีไมมีท่ีสุด ยั่งยืน ไมมีสัญญา.      
        ๔๒. (๘) อัตตาท้ังท่ีมีท่ีสุดก็มิใช ท้ังท่ีไมมีท่ีสุดก็มิใช ยั่งยืน ไมมีสัญญา.      
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สมณพราหมณเหลานั้น มีทิฏฐิวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตาย      
ไมมีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตายไมมีสัญญาดวยเหตุ ๘ ประการน้ีแล  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึง่ มีทิฏฐิวาอัตตาเหนือข้ึนไปจากการตาย 
ไมมีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตายไมมีสัญญา สมณพราหมณเหลานัน้    
ท้ังหมดยอมบัญญัติดวยเหตุ ๘ ประการนี้เทานั้น หรือแตอยางใดอยางหน่ึง นอกจากนี้ไมมี.     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เร่ืองน้ีตถาคตรูชัดวา ฐานะท่ีตั้งแหงทิฏฐิเหลานี ้บุคคลถืออยางนั้น      
แลว ยดึอยางน้ันแลว ยอมมีภพเบ้ืองหนาอยางนั้น และตถาคตยอมรูเหตนุั้นชัด ท้ังรูชัดยิ่ง 
กวานัน้ ท้ังไมยึดม่ันความรูชัดนั้นดวย เม่ือไมยึดม่ันก็ทราบความเกิดข้ึน ความดับไป คุณและ       
โทษของเวทนาท้ังหลายกับท้ังอุบายเปนเคร่ืองออกไปจากเวทนาเหลานัน้ ตามความเปนจริงจึงทราบ     
ความดับไดเฉพาะตน เพราะไมยึดม่ัน ตถาคตจึงหลุดพน.       
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรมเหลานี้แลท่ีลึกซ้ึง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต   
จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซ่ึงตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่เอง   
แลวสอนผูอ่ืนใหรูแจง ท่ีเปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ.     
                              เนวสัญญีนาสัญญีทิฏฐิ ๘      
        [๔๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีทิฏฐิวา อัตตาเหนือข้ึนไปจาก 
การตาย มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตาย     
มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช ดวยเหตุ ๘ ประการ กส็มณพราหมณเหลานัน้ อาศัยอะไร   
ปรารภอะไร จงึมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตาย มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช   
ยอมบัญญัติวาอัตตาเหนือข้ึนไปจากการตาย มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช ดวยเหต ุ๘  
ประการ? สมณพราหมณเหลานั้น ยอมบัญญัติวา เบ้ืองหนาแตตาย     
        ๔๓. (๑) อัตตาท่ีมีรูป ยั่งยืน มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช.   
        ๔๔. (๒) อัตตาท่ีไมมีรูป ยั่งยืน มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช.       
        ๔๕. (๓) อัตตาท้ังท่ีมีรูป ท้ังท่ีไมมีรูป ยั่งยืน มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช.    
        ๔๖. (๔) อัตตาท้ังท่ีมีรูปก็มิใช ท้ังท่ีไมมีรูปก็มิใช ยัง่ยืน มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญา     
        ก็มิใช.   
        ๔๗. (๕) อัตตาท่ีมีท่ีสุด ยั่งยืน มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช.       
 
        ๔๘. (๖) อัตตาท่ีไมมีท่ีสุด ยั่งยืน มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช.    
        ๔๙. (๗) อัตตาท้ังท่ีมีท่ีสุด ท้ังไมมีท่ีสุด ยั่งยืน มีสัญญาก็มิใช ไมสัญญาก็มิใช.   
        ๕๐. (๘) อัตตาท้ังท่ีมีท่ีสุดก็มิใช ท้ังท่ีไมมีท่ีสุดก็มิใช ยั่งยืน มีสัญญาก็มิใช ไมมี    
        สัญญาก็มิใช.     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สมณพราหมณเหลานั้น มีทิฏฐิวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตาย      
มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตาย มีสัญญาก็มิใช    
ไมมีสัญญาก็มิใช ดวยเหตุ ๘ ประการนี้แล. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณพวกใด   
พวกหนึ่ง มีทิฏฐิวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตาย มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช ยอมบัญญัติวา      
อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตาย มีสัญญาก็มิใช สมณพราหมณเหลานัน้ท้ังหมด ยอมบัญญัติดวย  
เหตุ ๘ ประการนี้เทานั้น หรือแตอยางใดอยางหนึ่ง นอกจากนี้ไมมี.      
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เร่ืองนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะท่ีตั้งแหงทิฏฐิเหลานี ้บุคคลถืออยางนั้น      
แลว ยดึอยางน้ันแลว ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบ้ืองหนาอยางนั้น และตถาคตยอมรูเหตนุั้นชัด 
ท้ังรูชัดยิ่งกวานั้น ท้ังไมยดึม่ันความรูชัดนัน้ดวย เม่ือไมยดึม่ัน ก็ทราบความเกิดข้ึน  
ความดับไป คุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับท้ังอุบายเปนเคร่ืองออกไปจากเวทนาเหลานั้น    
ตามความเปนจริง จึงทราบความดับไดเฉพาะตน เพราะไมยึดม่ัน ตถาคตจึงหลุดพน.     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรมเหลานี้แลท่ีลึกซ้ึง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต   
จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซ่ึงตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่เอง   
แลวสอนผูอ่ืนใหรูแจง ท่ีเปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ.     
                          อุจเฉททิฏฐิ ๗     
        [๔๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีทิฏฐิวาขาดสูญ ยอมบัญญัติความ      
ขาดสูญ ความพินาศ ความเลิกเกิดของสัตวผูปรากฏอยู ดวยเหตุ ๗ ประการ ก็สมณพราหมณ     
ผูเจริญเหลานัน้ อาศัยอะไร ปรารภอะไร จงึมีทิฏฐิวา ขาดสูญยอมบัญญัติความขาดสูญ ความ 
พินาศ ความเลิกเกิด ของสัตวผูปรากฏอยูดวยเหตุ ๗ ประการ?       
        ๕๑. (๑) ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ มีวาทะอยางนี้    
มีทิฏฐิอยางนี้วา ทานผูเจริญ เพราะอัตตานี้มีรูป สําเร็จดวยมหาภูตรูป ๔ มีมารดาบิดาเปน    
แดนเกิด เพราะกายแตก ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ เบ้ืองหนาแตตาย ยอมเลิกเกิดฉะนัน้  
อัตตานี้จึงเปนอันขาดสูญอยางเด็ดขาด พวกหนึ่งยอมบัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความ    
เลิกเกิด ของสัตวผูปรากฏอยูอยางนี้.     
        ๕๒. (๒) สมณะหรือพราหมณพวกอ่ืน กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนัน้อยางนี้วา  
ทานผูเจริญ มีอยูจริง อัตตาท่ีทานกลาวถึงนั้นขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้       
ใชจะขาดสูญอยางเด็ดขาด ดวยเหตุเพียงเทานี้หามิได ทานผูเจริญ ยังมีอัตตาอยางอ่ืนท่ีเปนทิพย   
มีรูป เปนกามาพจร บริโภคกวฬิงการาหาร ทานยังไมรู ทานยังไมเห็นอัตตาใด ขาพเจารู 
ขาพเจาเหน็อัตตานั้นทานผูเจริญ เพราะกายแตก อัตตานัน้แลยอมขาดสูญ ยอมพินาศ เบ้ืองหนา    
แตตาย ยอมเลิกเกิด อัตตานี้จงึเปนอันขาดสูญอยางเด็ดขาด พวกหนึ่งยอมบัญญัติความขาดสูญ      
ความพินาศ ความเลิกเกิด ของสัตวผูปรากฏอยู อยางนี้.     
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        ๕๓. (๓) สมณะหรือพราหมณพวกอ่ืน กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนัน้ อยางนี้วา 
ทานผูเจริญ มีอยูจริง อัตตาท่ีทานกลาวถึงนั้น ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้      
ใชจะขาดสูญอยางเด็ดขาด ดวยเหตุเพียงเทานี้หามิได ทานผูเจริญ ยังมีอัตตาอยางอ่ืนอีกท่ีเปน     
ทิพย มีรูป สําเร็จดวยใจ มีอวยัวะใหญนอยครบครัน มีอินทรียไมบกพรอง ทานยังไมรู  
ทานยังไมเห็นอัตตาใด ขาพเจารู ขาพเจาเหน็อัตตานั้น ทานผูเจริญ เพราะกายแตก อัตตาน้ี   
จึงเปนอันขาดสูญอยางเด็ดขาด พวกหนึ่งยอมบัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความเลิกเกดิ    
ของสัตวผูปรากฏอยูอยางนี้.       
        ๕๔. (๔) สมณะหรือพราหมณพวกอ่ืน กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนัน้ อยางนี้วา 
ทานผูเจริญ มีอยูจริง อัตตาท่ีทานกลาวถึงนั้น ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้      
ใชจะขาดสูญอยางเด็ดขาด ดวยเหตุเพียงเทานี้หามิได ทานผูเจริญ ยังมีอัตตาอยางอ่ืนท่ีเขาถึง     
ช้ันอากาสานญัจายตนะ มีอารมณวา อากาศหาท่ีสุดมิได เพราะลวงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา      
เพราะไมใสใจในนานตัตสัญญาโดยประการทั้งปวง ทานยังไมรู ทานยังไมเห็นอัตตาใด ขาพเจารู  
ขาพเจาเหน็อัตตานั้น ทานผูเจริญ เพราะกายแตก อัตตานั้นแล ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ      
เบ้ืองหนาแตตาย ยอมเลิกเกดิ อัตตานี้ จึงเปนอันขาดสูญอยางเด็ดขาด พวกหนึ่งยอมบัญญัติ     
ความขาดสูญ ความพินาศ ความเลิกเกิด ของสัตวผูปรากฏอยู อยางนี้.       
        ๕๕. (๕) สมณะหรือพราหมณพวกอ่ืน กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนัน้ อยางนีว้า 
ทานผูเจริญ มีอยูจริง อัตตาท่ีทานกลาวถึงนั้น ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้      
ใชจะขาดสูญอยางเด็ดขาด ดวยเหตุเพียงเทานี้หามิได ทานผูเจริญ ยังมีอัตตาอยางอ่ืนท่ีเขาถึงช้ัน 
วิญญาณัญจายตนะ มีอารมณวา วิญญาณหาที่สุดมิได เพราะลวงอากาสานัญจายตนะไดโดยประการ  
ท้ังปวง ทานยงัไมรู ทานยังไมเห็นอัตตาใด ขาพเจารู ขาพเจาเหน็อัตตานั้น ทานผูเจริญ  
เพราะกายแตก อัตตานั้นแล ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ เบ้ืองหนาแตตาย ยอมเลิกเกดิ    
อัตตานี้ จึงเปนอันขาดสูญอยางเด็ดขาด พวกหนึ่งยอมบัญญัติความขาดสูญ ความพนิาศ ความ   
เลิกเกิด ของสัตวผูปรากฏอยู อยางนี้.    
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        ๕๖. (๖) สมณะหรือพราหมณพวกอ่ืน กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนัน้ อยางนี้วา 
ทานผูเจริญ มีอยูจริง อัตตาท่ีทานกลาวถึงนั้น ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้      
ใชจะขาดสูญอยางเด็ดขาด ดวยเหตุเพียงเทานี้หามิได ทานผูเจริญ ยังมีอัตตาอยางอ่ืนท่ีเขาถึง     
ช้ันอากิญจัญญายตนะ มีอารมณ วาไมมีอะไร เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะไดโดยประการท้ังปวง  
ทานยังไมรู ทานยังไมเห็นอัตตาใด ขาพเจารูขาพเจาเหน็อัตตานั้น ทานผูเจริญ เพราะกายแตก      
อัตตานั้นแล ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ เบ้ืองหนาแตตาย ยอมเลิกเกิด อัตตาน้ี จึงเปน      
อันขาดสูญอยางเด็ดขาด พวกหนึ่ง ยอมบัญญัติความขาดสูญ ความพนิาศ ความเลิกเกิด   
ของสัตวผูปรากฏอยู อยางนี้.      
        ๕๗. (๗) สมณะหรือพราหมณพวกอ่ืน กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนัน้ อยางนีว้า 
ทานผูเจริญ มีอยูจริง อัตตาท่ีทานกลาวถึงนั้น ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้      
ใชจะขาดสูญอยางเด็ดขาด ดวยเหตุเพียงเทานี้หามิได ทานผูเจริญ ยังมีอัตตาอยางอ่ืนท่ีเขาถึง     
ช้ันนวสัญญานาสัญญายตนะ (มีอารมณวา นั่นละเอียด นัน่ประณีต ) เพราะลวงอากิญ       
จัญญายตนะไดโดยประการทั้งปวง ทานยงัไมรู ทานยังไมเห็นอัตตาใด ขาพเจารู ขาพเจาเหน็  
อัตตานั้น ทานผูเจริญ เพราะกายแตก อัตตาน้ันแล ยอมขาดสูญ ยอมพนิาศ เบ้ืองหนา       
แตตาย ยอมเลิกเกิด อัตตานี้ จึงเปนอันขาดสูญอยางเด็ดขาด พวกหนึ่งยอมบัญญัติความขาดสูญ     
ความพินาศ ความเลิกเกิด ของสัตวผูปรากฏอยูอยางนี้.     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ มีทิฏฐิวา ขาดสูญยอมบัญญัติความ     
ขาดสูญ ความพินาศ ความเลิกเกิด ของสัตวผูปรากฏอยู ดวยเหตุ ๗ ประการน้ีแล ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหน่ึงมีทิฏฐิวาขาดสูญ ยอมบัญญัติความขาดสูญ  
ความพินาศ ความเลิกเกิด ของสัตวผูปรากฏอยู สมณพราหมณเหลานั้นท้ังหมด ยอมบัญญัติ   
ดวยเหตุ ๗ ประการน้ีเทานั้น หรือแตอยางใดอยางหนึ่ง นอกจากนีไ้มมี?  
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เร่ืองนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะท่ีตั้งแหงทิฏฐิเหลานี ้บุคคลถืออยางนั้น      
แลว ยดึอยางน้ันแลว ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบ้ืองหนาอยางนั้น และตถาคตยอมรูเหตนุั้นชัด 
ท้ังรูชัดยิ่งกวานั้น ท้ังไมยึดม่ันความรูชัดนัน้ดวย เม่ือไมยดึม่ันก็ทราบความเกิดข้ึน ความดับไป    
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คุณและโทษของเวทนาท้ังหลายกับท้ังอุบายเปนเคร่ืองออกไปจากเวทนาเหลานั้น ตามความเปนจริง      
จึงทราบความดับไดเฉพาะตน เพราะไมยึดม่ัน ตถาคตจึงหลุดพน.       
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรมเหลานี้แลท่ีลึกซ้ึง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต   
จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซ่ึงตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่เอง   
แลวสอนผูอ่ืนใหรูแจง ท่ีเปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ.     
                             ทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิ ๕ 
        [๕๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีทิฏฐิวา นิพพานในปจจุบัน    
ยอมบัญญัติวา นิพพานปจจบัุนเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวผูปรากฏอยู ดวยเหตุ ๕ ประการ 
ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิวานพิพานในปจจบัุนบัญญัติวา   
นิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวผูปรากฏอยูดวยเหตุ ๕ ประการ?  
        ๕๘. (๑) ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ มีวาทะอยางนี้    
มีทิฏฐิอยางนี้วา ทานผูเจริญ เพราะอัตตานี้ เอิบอ่ิม พร่ังพรอม เพลิดเพลินอยูดวยกามคุณหา      
ฉะนั้น จึงเปนอันบรรลุนิพพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง. พวกหนึ่งยอมบัญญัติวา นิพพาน     
ปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวผูปรากฏอยู อยางนี้.  
        ๕๙. (๒) สมณะหรือพราหมณพวกอ่ืน กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนัน้ อยางนี้วา 
ทานผูเจริญ มีอยูจริง อัตตาท่ีทานกลาวถึงนั้น ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้      
ใชจะบรรลุนพิพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง ดวยเหตุเพียงเทานี้หามิได. ขอนั้นเพราะเหตุ  
อะไร เพราะเหตุวา กามทั้งหลายไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะ       
กามทั้งหลายแปรปรวนเปนอยางอ่ืน จึงเกดิความโศก ความร่ําไร ความทุกข โทมนัส และ 
ความคับใจ ทานผูเจริญ เพราะอัตตานี้สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน   
มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกดิแตวเิวกอยู ฉะนั้น จึงเปนอันบรรลุนิพพานปจจุบัน อันเปน    
ธรรมอยางยิ่ง พวกหนึ่งยอมบัญญัติวา นิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวผูปรากฏอยู    
อยางนี้.      
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        ๖๐. (๓) สมณะหรือพราหมณพวกอ่ืน กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนัน้ อยางนี้วา 
ทานผูเจริญ มีอยูจริง อัตตาท่ีทานกลาวถึงนั้น ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้      
ใชจะบรรลุนพิพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง ดวยเหตุเพยีงเทานี้หามิได ขอนั้นเพราะเหตุอะไร      
เพราะเหตุวาปฐมฌานน้ัน ทานกลาววาหยาบ ดวยยังมีวิตกและวิจารอยู ทานผูเจริญ เพราะ 
อัตตานี้บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน มีความเปนธรรมเอกผุดข้ึนเพราะวิตก   
วิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู ฉะนั้น จงึเปนอันบรรลุนิพพาน   
ปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิง่ พวกหนึ่งยอมบัญญัติวา นพิพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตว 
ผูปรากฏอยู อยางนี้.       
        ๖๑. (๔) สมณะหรือพราหมณพวกอ่ืน กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนัน้ อยางนี้วา 
ทานผูเจริญ มีอยูจริง อัตตาท่ีทานกลาวถึงนั้น ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้      
ใชจะบรรลุนพิพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง ดวยเหตุเพียงเทานี้หามิได ขอนั้นเพราะเหตุอะไร      
เพราะเหตุวา ทุติยฌานนัน้ ทานกลาววาหยาบ ดวยยังมีปติเปนเหตุใหจิตกระเหิมอยู เพราะ     
อัตตานี้มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌาน   
ท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติเสวยสุขอยู ฉะนั้น จึงเปนอัน    
บรรลุนิพพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิง่ พวกหนึ่งยอมบัญญัติวา นพิพานปจจุบัน เปนธรรม      
อยางยิ่งของสัตวผูปรากฏอยู อยางนี้.    
        ๖๒. (๕) สมณะหรือพราหมณพวกอ่ืน กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนัน้ อยางนี้วา 
ทานผูเจริญ มีอยูจริง อัตตาท่ีทานกลาวถึงนั้น ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้      
ใชจะบรรลุนพิพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง ดวยเหตุเพียงเทานี้หามิได ขอนั้นเพราะเหตุอะไร      
เพราะเหตุวา ตติยฌานนัน้ ทานกลาววาหยาบ ดวยจิตยังคํานึงถึงสุขอยู เพราะอัตตานีบ้รรลุ      
จตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิ เพราะละสุข ละทุกข และ 
ดับโสมนัส โทมนัสกอนๆ ได ฉะนัน้ จึงเปนอันบรรลุนิพพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง   
พวกหนึ่งยอมบัญญัติวา นิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวผูปรากฏอยู อยางนี้. 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สมณพราหมณเหลานั้น มีทิฏฐิวานิพพานในปจจุบัน ยอมบัญญัติวา 
นิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวผูปรากฏอยู ดวยเหตุ ๕ ประการน้ีแล ดูกรภิกษุท้ังหลาย    



พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาท่ี 37 
ก็สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง มีทิฏฐิวา นิพพานในปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตว  
ผูปรากฏอยู สมณะหรือพราหมณเหลานั้นท้ังหมด ยอมบัญญัติดวยเหตุ ๕ ประการนี้เทานั้น 
หรือแตอยางใดอยางหนึ่ง นอกจากนีไ้มมี.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สมณพราหมณเหลานั้น กําหนดขนัธสวนอนาคต มีความเหน็ตาม  
ขันธสวนอนาคต ปรารภขันธสวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนดิ ดวยเหตุ ๔๔ ประการ       
นี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหน่ึง กําหนดขันธสวนอนาคต    
มีความเหน็ตามขันธสวนอนาคต ปรารภขันธสวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิด      
สมณพราหมณเหลานัน้ท้ังหมด ยอมกลาวดวยเหตุ ๔๔ ประการน้ีเทานั้น หรือแตอยางใด     
อยางหนึ่ง นอกจากนีไ้มมี ...?      
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สมณพราหมณเหลานั้น กําหนดขนัธสวนอดีตกด็ี กําหนดขันธ  
สวนอนาคตกด็ี กําหนดขันธท้ังสวนอดีตท้ังสวนอนาคตก็ดี มีความเหน็ตามขันธท้ังสวนอดีต 
ท้ังสวนอนาคต ปรารภขันธท้ังสวนอดีตท้ังสวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนดิ ดวยเหตุ  
๖๒ ประการนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหน่ึง กําหนดขนัธสวน       
อดีตก็ดี กําหนดขันธสวนอนาคตก็ดี กําหนดขันธท้ังสวนอดีตท้ังสวนอนาคตก็ดี มีความเห็น  
ตามขันธท้ังสวนอดีตท้ังสวนอนาคต ปรารภขันธท้ังสวนอดีตท้ังสวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิ      
หลายชนิด สมณพราหมณเหลานั้นท้ังหมด ยอมกลาวดวยเหตุ ๖๒ ประการนี้เทานั้น หรือแต   
อยางใดอยางหน่ึง นอกจากนี้ไมมี.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เร่ืองนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะท่ีตั้งแหงทิฏฐิเหลานี ้บุคคลถืออยาง   
นั้นแลว ยึดอยางนั้นแลว ยอมมีคติอยางนัน้ มีภพเบ้ืองหนาอยางนัน้ และตถาคตยอมรูเหตุ    
นั้นชัด ท้ังรูชัดยิ่งกวานั้น ท้ังไมยึดม่ันความรูชัดนั้นดวย เม่ือไมยึดม่ัน ก็ทราบความเกิดข้ึน 
ความดับไป คุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับท้ังอุบายเปนเคร่ืองออกไปจากเวทนาเหลานั้น    
ตามความเปนจริง จึงทราบความดับไดเฉพาะตน เพราะไมยึดม่ัน ตถาคตจึงหลุดพน.     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรมเหลานี้แลท่ีลึกซ้ึง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต   
จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซ่ึงตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่เอง   
แลวสอนผูอ่ืนใหรูแจง ท่ีเปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ.     
                          จบทิฏฐิ ๖๒.     
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                        ฐานะของผูถือทิฏฐิ  
        [๕๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด 
มีทิฏฐิวาเท่ียง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเท่ียง ดวยเหตุ ๔ ประการ ขอนั้นเปนความเขาใจ    
ของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา เปนความดิ้นรนของคนมีตัณหา    
เทานั้น.      
        [๕๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา บางอยางเท่ียง บางอยาง      
ไมเท่ียง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเท่ียง บางอยางไมเท่ียง ดวยเหตุ ๔ ประการ      
แมขอนั้นกเ็ปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็นเปนความแสหา      
เปนความดิน้รน ของคนมีตัณหาเหมือนกนั.      
        [๕๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา โลกมีท่ีสุด และหาท่ีสุดมิได 
ยอมบัญญัติวา โลกมีท่ีสุดและหาที่สุดมิได ดวยเหตุ ๔ ประการ แมขอนัน้เปนความเขาใจของ    
สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา เปนความด้ินรน ของคนมี    
ตัณหาเหมือนกัน.       
        [๕๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิดิ้นไดไมตายตัว เม่ือถูกถาม     
ปญหาในขอนัน้ๆ ยอมกลาววาจาดิน้ไดไมตายตัว ดวยเหตุ ๔ ประการ แมขอนั้นกเ็ปนความ 
เขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา เปนความดิน้รน   
ของคนมีตัณหาเหมือนกนั.       
        [๕๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาและโลกเกิดข้ึนลอยๆ      
ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเกิดข้ึนลอยๆ ดวยเหตุ ๒ ประการ แมขอนัน้ก็เปนความเขาใจของ       
สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา เปนความด้ินรน ของคนมี    
ตัณหาเหมือนกัน.       
        [๕๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอดีต มีความเห็น    
ตามขันธสวนอดีต ปรารภขันธสวนอดีต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนดิ ดวยเหตุ ๑๘ ประการ      
แมขอนั้นกเ็ปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา     
เปนความดิน้รน ของคนมีตัณหาเหมือนกนั.      
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        [๕๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตาย    
มีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตายมีสัญญา ดวยเหตุ ๑๖ ประการ แมขอนั้น       
ก็เปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา เปนความ      
ดิ้นรน ของคนมีตัณหาเหมือนกัน.       
        [๕๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตาย    
ไมมีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตายไมมีสัญญา ดวยเหตุ ๘ ประการ      
แมขอนั้นกเ็ปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา     
เปนความดิน้รน ของคนมีตัณหาเหมือนกนั.      
        [๕๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตาย    
มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตาย มีสัญญาก็มิใช    
ไมมีสัญญาก็มิใช ดวยเหตุ ๘ ประการ แมขอนั้น ก็เปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญ 
เหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา เปนความดิน้รน ของคนมีตัณหาเหมือนกนั.       
        [๖๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา ขาดสูญ ยอมบัญญัติความ       
ขาดสูญ ความพินาศ ความเลิกเกิด ของสัตวผูปรากฏอยู ดวยเหตุ ๗ ประการ แมขอนั้น      
ก็เปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา เปนความ      
ดิ้นรน ของคนมีตัณหาเหมือนกัน.       
        [๖๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา นิพพานในปจจุบัน ยอม 
บัญญัติวา นิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่ง ของสัตวผูปรากฏอยู ดวยเหตุ ๕ ประการ    
แมขอนั้นกเ็ปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา     
เปนความดิน้รน ของคนมีตัณหาเหมือนกนั.      
        [๖๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอนาคต มีความเห็น   
ตามขันธสวนอนาคต ปรารภขันธสวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิด ดวยเหตุ ๔๔ ประการ    
แมขอนั้นกเ็ปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา     
เปนความดิน้รน ของคนมีตัณหาเหมือนกนั.      
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        [๖๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอดีตก็ดี กําหนดขันธ       
สวนอนาคตกด็ี กําหนดขันธท้ังสวนอดีตท้ังสวนอนาคตก็ดี มีความเหน็ตามขันธท้ังสวนอดีต 
ท้ังสวนอนาคต ปรารภขันธท้ังสวนอดีตท้ังสวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนดิ ดวยเหตุ  
๖๒ ประการ แมขอนั้นกเ็ปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปน    
ความแสหา เปนความดิน้รน ของคนมีตัณหา เหมือนกนั.  
        [๖๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิ 
วาเท่ียง บัญญัติอัตตาและโลกวาเท่ียง ดวยเหตุ ๔ ประการ ขอนั้นเพราะผัสสะเปนปจจัย. 
        [๖๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา บางอยางเท่ียง บางอยาง      
ไมเท่ียง บัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเท่ียง บางอยางไมเท่ียง ดวยเหตุ ๔ ประการ   
แมขอนั้น กเ็พราะผัสสะเปนปจจัย.  
        [๖๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา โลกมีท่ีสุด และหาท่ีสุดมิได 
มิได บัญญัติวา โลกมีท่ีสุดและหาที่สุดมิได ดวยเหตุ ๔ ประการ แมขอนั้น ก็เพราะผัสสะ      
เปนปจจยั.    
        [๖๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิดิ้นได ไมตายตัว เม่ือถูกถามปญหา      
ในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจาด้ินได ไมตายตัว ดวยเหตุ ๕ ประการ แมขอนั้น ก็เพราะผัสสะ  
เปนปจจยั.    
        [๖๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาและโลกเกิดข้ึนลอยๆ      
บัญญัติอัตตาและโลกวาเกดิข้ึนลอยๆ ดวยเหตุ ๒ ประการ แมขอนั้น ก็เพราะผัสสะเปนปจจยั.      
        [๖๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอดีต มีความเห็นตาม 
ขันธสวนอดีต ปรารภขันธสวนอดีต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิด ดวยเหตุ ๑๘ ประการ  
แมขอนั้น กเ็พราะผัสสะเปนปจจัย.  
        [๗๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการ       
ตายมีสัญญา บัญญัติวาอัตตาเหนือข้ึนไปจากการตายมีสัญญา ดวยเหตุ ๑๖ ประการ แมขอนั้น  
ก็เพราะผัสสะเปนปจจยั.      
        [๗๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตาย    
ไมมีสัญญา บัญญัติวาอัตตาเหนือข้ึนไปจากการตายไมมีสัญญา ดวยเหตุ ๘ ประการ แมขอนั้น       
ก็เพราะผัสสะเปนปจจยั.     
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        [๗๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตาย    
มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช บัญญัติวาอัตตาเหนือข้ึนไปจากการตายมีสัญญาก็มิใช ไมมี    
สัญญาก็ไมใช ดวยเหตุ ๘ ประการ แมขอนัน้ก็เพราะผัสสะเปนปจจัย.      
        [๗๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา ขาดสูญ บัญญัติความขาดสูญ     
ความพินาศ ความเลิกเกิด ของสัตวผูปรากฏอยู ดวยเหตุ ๗ ประการ แมขอนั้น ก็เพราะผัสสะ       
เปนปจจยั.    
        [๗๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา นิพพานในปจจุบัน บัญญัติวา  
นิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวผูปรากฏอยู ดวยเหตุ ๕ ประการ แมขอนั้นก็เพราะ     
ผัสสะเปนปจจัย.      
        [๗๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอนาคต มีความเห็น   
ตามขันธสวนอนาคต ปรารภขันธสวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิด ดวยเหตุ ๔๔    
ประการ แมขอนั้น ก็เพราะผัสสะเปนปจจัย.  
        [๗๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอดีตก็ดี กําหนดขันธ       
สวนอนาคตกด็ี กําหนดขันธท้ังสวนอดีตท้ังสวนอนาคตก็ดี มีความเหน็ตามขันธท้ังสวนอดีต 
ท้ังสวนอนาคต ปรารภขันธท้ังสวนอดีตท้ังสวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนดิ ดวยเหตุ  
๖๒ ประการ แมขอนั้น กเ็พราะผัสสะเปนปจจัย.      
        [๗๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิ 
วาเท่ียง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเท่ียง ดวยเหตุ ๔ ประการ เขาเหลานั้นเวนผัสสะแลว       
จะรูสึกได นั่นไมเปนฐานะท่ีจะมีมิได.   
        [๗๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา บางอยางเท่ียง บางอยาง      
ไมเท่ียง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเท่ียง บางอยางไมเท่ียง ดวยเหตุ ๔ ประการ      
เขาเหลานั้นเวนผัสสะแลวจะรูสึกได นัน่ไมเปนฐานะท่ีจะมีได. 
        [๗๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา โลกมีท่ีสุด และหาท่ีสุดมิได 
ยอมบัญญัติวา โลกมีท่ีสุดและหาที่สุดมิได ดวยเหตุ ๔ ประการ เขาเหลานั้นเวนผัสสะแลว      
จะรูสึกได นั่นไมเปนฐานะท่ีจะมีได.   



พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาท่ี 42 
        [๘๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิดิ้นได ไมตายตัว เม่ือถูกถาม    
ปญหาในขอนัน้ๆ ยอมกลาววาจาดิน้ไดไมตายตัว ดวยเหตุ ๔ ประการ เขาเหลานั้นเวนผัสสะ       
แลวจะรูสึกได นั่นไมเปนฐานะท่ีจะมีได. 
        [๘๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาและโลกเกิดข้ึนลอยๆ      
ยอมบัญญัติวา อัตตาและโลกเกิดข้ึนลอยๆ ดวยเหตุ ๒ ประการ เขาเหลานั้นเวนผัสสะแลว   
จะรูสึกได นั่นไมเปนฐานะท่ีจะมีได.     
        [๘๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอดีตมีความเหน็ตาม  
ขันธสวนอดีต ปรารภขันธสวนอดีต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิด ดวยเหตุ ๑๘ ประการ  
เขาเหลานั้นเวนผัสสะแลวจะรูสึกได นัน่ไมเปนฐานะท่ีจะมีได. 
        [๘๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตาย    
มีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตายมีสัญญา ดวยเหตุ ๑๖ ประการ เขาเหลานั้น     
เวนผัสสะแลวจะรูสึกได นั่นไมเปนฐานะท่ีจะมีได.      
        [๘๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตาย    
ไมมีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตายไมมีสัญญา ดวยเหตุ ๘ ประการ      
เขาเหลานั้นเวนผัสสะแลวจะรูสึกได นัน่ไมเปนฐานะท่ีจะมีได. 
        [๘๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตาย    
มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตายมีสัญญาก็มิใช     
ไมมีสัญญาก็มิใช ดวยเหตุ ๘ ประการ เขาเหลานั้นเวนผัสสะแลวจะรูสึกได นั่นไมเปนฐานะ    
ท่ีจะมีได.    
        [๘๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา ขาดสูญ ยอมบัญญัติความ       
ขาดสูญ ความพินาศ ความเลิกเกิดของสัตวผูปรากฏอยู ดวยเหตุ ๗ ประการ เขาเหลานัน้     
เวนผัสสะแลวจะรูสึกได นั่นไมเปนฐานะท่ีจะมีได.      
        [๘๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา นิพพานในปจจุบัน ยอม 
บัญญัติวา นิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวผูปรากฏอยูดวยเหตุ ๕ ประการ เขาเหลานั้น       
เวนผัสสะแลวจะรูสึกได นั่นไมเปนฐานะท่ีจะมีได.       
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        [๘๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอนาคต มีความเห็น   
ตามขันธสวนอนาคต ปรารภขันธสวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิด ดวยเหตุ ๔๔    
ประการ เขาเหลานั้นเวนผัสสะแลวจะรูสึกได นั่นไมเปนฐานท่ีจะมีได.  
        [๘๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขนัธสวนอดีตก็ดี กําหนดขันธ       
สวนอนาคตกด็ี กําหนดขันธท้ังสวนอดีตท้ังสวนอนาคตก็ดี มีความเหน็ตามขันธท้ังสวนอดีต 
ท้ังสวนอนาคต ปรารภขันธท้ังสวนอดีตท้ังสวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนดิ ดวยเหตุ  
๖๒ ประการ เขาเหลานั้นเวนผัสสะแลวจะรูสึกได นัน่ไมเปนฐานะท่ีจะมีได.     
        [๙๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิ 
วาเท่ียง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเท่ียง ดวยเหตุ ๔ ประการพวกท่ีมีทิฏฐิวา บางอยางเท่ียง  
บางอยางไมเท่ียง ... พวกท่ีมีทิฏฐิวา โลกมีท่ีสุดและหาทีสุ่ดมิได ... พวกท่ีมีทิฏฐิดิ้นไดไมตายตัว ...  
พวกท่ีมีทิฏฐวิา อัตตาและโลกเกิดข้ึนลอยๆ ... พวกท่ีกําหนดขันธสวนอดีต ... พวกท่ีมีทิฏฐิวา  
อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตายมีสัญญา ... พวกท่ีมีทิฏฐวิา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตายไมมี 
สัญญา ... พวกที่มีทิฏฐิวา อัตตาเหนือข้ึนไปจากการตายมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช ...    
พวกท่ีมีทิฏฐวิาขาดสูญ ... พวกที่มีทิฏฐวิานิพพานในปจจุบัน ... พวกท่ีกําหนดขันธสวนอนาคต ...      
พวกท่ีกําหนดขันธสวนอดีตก็ดี กําหนดขนัธสวนอนาคตก็ดี กําหนดขนัธท้ังสวนอดีตท้ังสวน  
อนาคตก็ดี มีความเหน็ตามขันธท้ังสวนอดตีท้ังสวนอนาคต ปรารภขันธท้ังสวนอดีตท้ังสวน 
อนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิดดวยเหตุ ๖๒ ประการ สมณพราหมณเหลานัน้ทุกจําพวก  
ถูกตองๆ แลวดวยผัสสายตนะท้ัง ๖ ยอมเสวยเวทนา เพราะเวทนาของสมณพราหมณเหลานัน้      
เปนปจจยัจึงเกดิตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงเกดิอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจยัจึงเกดิภพ   
เพราะภพเปนปจจัยจึงเกดิชาติ เพราะชาติเปนปจจยัจึงเกดิ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ  
โทมนัส อุปายาส ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือใด ภิกษุรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงความเกิด ความดับ     
คุณและโทษ แหงผัสสายตนะท้ัง ๖ กับท้ังอุบายเปนเคร่ืองออกไปจากผัสสายตนะเหลานั้น      
เม่ือนั้น ภกิษนุีย้อมรูชัดยิ่งกวาสมณพราหมณเหลานี้ท้ังหมด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือ  
พราหมณพวกใดพวกหนึ่ง กาํหนดขันธสวนอดีตก็ดี กําหนดขันธสวนอนาคตก็ดี กําหนดขันธ       
ท้ังสวนอดีตท้ังสวนอนาคตก็ดี มีความเหน็ตามขันธท้ังสวนอดีตท้ังสวนอนาคต ปรารภขันธ 
ท้ังสวนอดีตท้ังสวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนดิ สมณพราหมณเหลานัน้ท้ังหมด  
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ถูกทิฏฐิ ๖๒ อยางเหลานีแ้หละเปนดุจขายปกคลุมไว อยูในขายนี้เอง เม่ือผุดก็ผุดอยูในขายนี้      
ติดอยูในขายนีถู้กขายปกคลุมไว เม่ือผุดกผุ็ดอยูในขายน้ี เปรียบเหมือนชาวประมงหรือลูกมือ  
ชาวประมงผูฉลาด ใชแหตาถ่ีทอดลงยังหนองน้ําอันเล็ก เขาคิดอยางนีว้า บรรดาสัตวตัวใหญๆ       
ในหนองนี้ท้ังหมด ถูกแหครอบไว อยูในแห เม่ือผุดก็ผุดอยูในแห ตดิอยูในแห ถูกแหครอบไว       
เม่ือผุดก็ผุดอยูในแห ฉันใด ดูกรภกิษุท้ังหลาย. สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึง่ ก็ฉันนั้น       
ท่ีกําหนดขันธสวนอดีตกด็ี กาํหนดขันธสวนอนาคตก็ดี กาํหนดขันธท้ังสวนอดีตท้ังสวนอนาคต       
ก็ดี มีความเหน็ตามขันธท้ังสวนอดตีท้ังสวนอนาคต ปรารภขันธท้ังสวนอดีตท้ังสวนอนาคต 
กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนดิ สมณพราหมณเหลานัน้ท้ังหมด ถูกทิฏฐิ ๖๒ เหลานีแ้หละเปน     
ดุจขายปกคลุมไว อยูในขายนี้เอง เม่ือผุดกผุ็ดอยูในขายนี ้ติดอยูในขายน้ี ถูกขายปกคลุมไว     
เม่ือผุดก็ผุดอยูในขายนี้.  
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กายของตถาคต มีตัณหาอันจะนาํไปสูภพขาดแลวยังดํารงอยู เทวดา     
และมนุษยท้ังหลายจักเห็นตถาคตช่ัวเวลาที่กายของตถาคตยังดํารงอยู เม่ือกายแตกส้ินชีพแลว       
เทวดาและมนษุยท้ังหลายจักไมเห็นตถาคต เปรียบเหมือนพวงมะมวง เม่ือขาดจากข้ัวแลว      
ผลใดผลหน่ึงติดข้ัวอยู ยอมติดข้ัวไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย กายของตถาคตมีตัณหาอันจะนําไปสูภพ     
ขาดแลว ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยังดํารงอยู เทวดาและมนุษยท้ังหลายจักเหน็ตถาคตไดกช่ั็วเวลา      
ท่ีกายของตถาคตยังดํารงอยู เม่ือกายแตกส้ินชีพแลว เทวดาและมนษุยท้ังหลายจักไมเห็นตถาคต.     
        เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนีว้า     
นาอัศจรรย พระเจาขา ไมเคยมีมา พระเจาขา ธรรมบรรยายนี้ช่ืออะไร พระเจาขา.       
พระผูมีพระภาคตรัสวา เพราะฉะน้ันแหละ อานนท เธอจงจําธรรมบรรยายน้ีวา อรรถชาละก็ได   
วาธรรมชาละก็ได วาพรหมชาละก็ได วาทิฏฐิชาละก็ได วาพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมก็ได. 
        คร้ันพระผูมีพระภาค ตรัสพระสูตรนี้จบแลว ภิกษุท้ังหลายเหลานัน้ มีใจช่ืนชม      
เพลิดเพลินภาษิตของพระผูมีพระภาค ก็และเม่ือพระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู หม่ืน     
โลกธาตุไดหวัน่ไหวแลวแล.    
                              จบพรหมชาลสูตรท่ี ๑.  
                          _____________   
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                         ๒. สามัญญผลสูตร    
                          ______________ 
                             เร่ืองพระเจาอชาตศัตรู       
        [๙๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้       
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาค ประทับ ณ สวนอัมพวนัของหมอชีวกโกมารภัจจ ใกล    
พระนครราชคฤห พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๑๒๕๐ รูป วนันั้นเปนวันอุโบสถ ๑๕ คํ่า  
เปนวันครบ ๔ เดือน ฤดูดอกโกมุทบาน ในราตรีเพ็ญพระจันทรเต็มดวง พระเจาแผนดนิมคธ      
พระนามวา อชาตศัตรูเวเทหบุีตร แวดลอมดวยราชอํามาตยประทับนั่ง ณ พระมหาปราสาทช้ันบน.  
ขณะน้ัน ทาวเธอทรงเปลงพระอุทานวา ดกูรอํามาตย ราตรีมีดวงเดือนแจมกระจาง นาร่ืนรมย       
หนอ ราตรีมีดวงเดือนแจมกระจาง ชางงามจริงหนอ ราตรีมีดวงเดือนแจมกระจาง นาชมจริงหนอ       
ราตรีมีดวงเดือนแจมกระจาง นาเบิกบานจริงหนอ ราตรีมีดวงเดือนแจมกระจาง เขาลักษณะ   
จริงหนอ วันนีเ้ราควรจะเขาไปหาสมณะหรือพราหมณผูใดดีหนอ ซ่ึงจติของเราผูเขาไปหาพึง  
เล่ือมใสได. คร้ันทาวเธอดํารัสอยางนี้แลว อํามาตยผูหนึง่จึงกราบทูลวา ขอเดชะ ทานปูรณะ    
กัสสป ปรากฏวาเปนเจาหมูเจาคณะ เปนคณาจารยมีช่ือเสียง มีเกียรตยิศ เปนเจาลัทธิ  
ชนสวนมากยกยองวาดี เปนคนเกาแก บวชมานาน มีอายุลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดบั   
เชิญพระองคเสด็จเขาไปหาทานปูรณะ กสัสปน้ันเถิด เห็นดวยเกลา ฯ วา เม่ือพระองคเสด็จ       
เขาไปหาทานปูรณะ กัสสป พระหฤทัยพึงเล่ือมใส. เม่ืออํามาตยผูนั้น กราบทูลอยางนี้แลว 
ทาวเธอก็ทรงนิ่งอยู. 
        อํามาตยอีกคนหนึ่ง จึงกราบทูลวา ขอเดชะ ทานมักขลิ โคศาล ปรากฏวาเปนเจาหมู    
เจาคณะ เปนคณาจารยมีช่ือเสียง มีเกียรตยิศ เปนเจาลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาดี เปนคน       
เกาแก บวชมานาน มีอายุลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับ เชิญพระองคเสด็จเขาไปหาทาน 
มักขลิ โคศาลน้ันเถิด เห็นดวยเกลา ฯ วา เม่ือพระองคเสด็จเขาไปหาทานมักขลิ โคศาล   
พระหฤทัยพึงเล่ือมใส เม่ืออํามาตยผูนั้นกราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอก็ทรงน่ิงอยู.      
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        อํามาตยอีกคนหนึ่ง จึงกราบทูลวา ขอเดชะ ทานอชิต เกสกัมพล ปรากฏวาเปน    
เจาหมู เจาคณะ เปนคณาจารยมีช่ือเสียง มีเกียรติยศ เปนเจาลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาดี     
เปนคนเกาแก บวชมานาน มีอายุลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับ เชิญพระองคเสด็จเขาไปหา      
ทานอชิต เกสกัมพล นั้นเถิด เห็นดวยเกลา ฯ วา เม่ือพระองคเสด็จเขาไปหาทานอชิต เกสกัมพล   
พระหฤทัยพึงเล่ือมใส เม่ืออํามาตยผูนั้นกราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอก็ทรงน่ิงอยู.     
        อํามาตยอีกคนหนึ่ง จึงกราบทูลวา ขอเดชะ ทานปกุธะ กัจจายนะ ปรากฏวาเปนเจาหมู  
เจาคณะ เปนคณาจารยมีช่ือเสียง มีเกียรตยิศ เปนเจาลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาดี เปนคน       
เกาแก บวชมานาน มีอายุลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับ เชิญพระองคเสด็จเขาไปหาทานปกุธะ   
กัจจายนะน้ันเถิด เห็นดวยเกลา ฯ วา เม่ือพระองคเสด็จเขาไปหาทานปกุธะ กัจจายนะ พระหฤทัย   
พึงเล่ือมใส. เม่ืออํามาตยผูนั้นกราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอก็ทรงน่ิงอยู.     
        อํามาตยอีกคนหนึ่ง จึงกราบทูลวา ขอเดชะ ทานสญชัย เวลัฏฐบุตร ปรากฏวาเปน 
เจาหมู เจาคณะ เปนคณาจารยมีช่ือเสียง มีเกียรติยศ เปนเจาลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาดี     
เปนคนเกาแก บวชมานาน มีอายุลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับ เชิญพระองคเสด็จเขาไปหา      
ทานสญชัย เวลัฏฐบุตร นั้นเถิด เห็นดวยเกลา ฯ วา เม่ือพระองคเสด็จเขาไปหาทานสญชัย 
เวลัฏฐบุตร พระหฤทัยพึงเล่ือมใส. เม่ืออํามาตยผูนั้นกราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอก็ทรงน่ิงอยู.       
        อํามาตยอีกคนหนึ่ง จึงกราบทูลวา ขอเดชะ ทานนคิรนถ นาฏบุตร ปรากฏวาเปน  
เจาหมู เจาคณะ เปนคณาจารยมีช่ือเสียง มีเกียรติยศ เปนเจาลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาดี     
เปนคนเกาแก บวชมานาน มีอายุลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับ เชิญพระองคเสด็จเขาไปหา      
ทานนิครนถ นาฏบุตร นั้นเถิด เห็นดวยเกลา ฯ วา เม่ือพระองคเสด็จเขาไปหาทานนคิรนถ       
นาฏบุตร พระหฤทัยพึงเล่ือมใส. เม่ืออํามาตยผูนั้นกราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอก็ทรงนิ่งอยู.   
                              กถาปรารภพระพุทธคุณ   
        [๙๒] สมัยนั้น หมอชีวก โกมารภัจจ นั่งนิ่งอยูในท่ีไมไกลพระเจาแผนดินมคธ       
พระนามวา อชาตศัตรู เวเทหีบุตร. ทาวเธอจึงมีพระราชดํารัสกะหมอชีวก โกมารภจัจ วา      
ชีวกผูสหาย เธอทําไมจึงนิ่งเสียเลา, หมอชีวก โกมารภัจจ กราบทูลวา ขอเดชะ พระผูมีพระภาค      



พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาท่ี 47 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ประทับอยู ณ สวนอัมพวันของขาพระพุทธเจา พรอมดวยภิกษุสงฆ   
หมูใหญประมาณ ๑๒๕๐ รูป พระเกยีรติศัพทอันงามของพระองคขจรไปแลวอยางนีว้า แมเพราะ 
เหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชา 
และจรณะ เสด็จไปดแีลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดา       
ของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรมดังนี้ เชิญพระองค   
เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคพระองคนัน้เถิด เหน็ดวยเกลา ฯ วา เม่ือพระองคเสด็จเขาไปเฝา       
พระผูมีพระภาค พระฤทัยพึงเล่ือมใส ทาวเธอจึงมีพระราชดํารัสวา ชีวกผูสหาย ถาอยางนั้น       
ทานจงส่ังใหเตรียมหัตถียานไว. หมอชีวก โกมารภัจจ รับสนองพระราชโองการแลว ส่ังให   
เตรียมชางพังประมาณ ๕๐๐ เชือก และชางพระท่ีนั่งเสร็จแลวจึงกราบทูลวา ขอเดชะ ขา     
พระพุทธเจาส่ังใหเตรียมหัตถียานพรอมแลว เชิญใตฝาละอองธุลีพระบาทเสด็จไดพระเจาขา.      
ลําดับนั้น ทาวเธอโปรดใหพวกสตรีข้ึนชางพัง ๕๐๐ เชือกๆ ละนาง แลวจึงทรงชางพระท่ีนั่ง 
มีผูถือคบเพลิง เสด็จออกจากพระนครราชคฤห ดวยพระราชานุภาพอยางยิ่งใหญ เสดจ็ไปสวน    
อัมพวันของหมอชีวก โกมารภัจจ. พอใกลจะถึง ทาวเธอเกิดทรงหวาดหวั่นคร่ันคราม และ      
ทรงมีความสยดสยองข้ึน คร้ันทาวเธอทรงกลัว ทรงหวาดหวัน่ มีพระโลมชาตชูชันแลว จึงตรัส   
กับหมอชีวก โกมารภัจจวา ชีวกผูสหาย ทานไมไดลวงเราหรือ ชีวกผูสหาย ทานไมได     
หลอกเราหรือ ชีวกผูสหาย ทานไมไดลอเรามาใหศัตรูหรือ เหตุไฉนเลา ภิกษุสงฆหมูใหญ 
ตั้ง ๑๒๕๐ รูป จึงไมมีเสียงจาม เสียงกระแอม เสียงพึมพาํเลย หมอชีวก โกมารภัจจกราบทูล   
วา ขอพระองคอยาไดทรงหวาดหวั่นเกรงกลัวเลยพระเจาขา ขาพระพทุธเจาไมไดลวงพระองค 
ไมไดหลอกพระองค ไมไดลอพระองคมาใหศัตรูเลย พระเจาขา ขอเดชะ เชิญพระองคเสด็จ   
เขาไปเถิดๆ นัน่ประทีปท่ีโรงกลมยังตามอยู. ลําดับนั้น ทาวเธอเสด็จพระราชดําเนนิโดยกระบวน      
ชางพระท่ีนั่งไปจนสุดทาง เสด็จลงทรงพระดําเนนิเขาประตูโรงกลม แลวจึงรับส่ังกะหมอชีวก  
โกมารภัจจวา ชีวกผูสหาย ไหนพระผูมีพระภาค. หมอชีวก โกมารภัจจ กราบทูลวา ขอเดชะ    
นั่นพระผูมีพระภาค ประทับนั่งพิงเสากลาง ผินพระพักตรไปทางทิศบูรพา ภิกษุสงฆแวดลอมอยู.    
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ลําดับนั้น ทาวเธอเสด็จเขาไปเฝา. พระผูมีพระภาค ประทับยืน ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว 
ทรงชําเลืองเห็นภิกษุสงฆนิ่งสงบเหมือนหวงน้ําใส ทรงเปลงพระอุทานวา ขอใหอุทยภัททกุมาร       
ของเราจงมีความสงบอยางภกิษุสงฆเดีย๋วนี.้ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรมหาบพิตร พระองค 
เสด็จมาท้ังความรัก. แลวทาวเธอทูลรับวา พระเจาขา อุทยภัททกุมารเปนท่ีรักของหมอมฉัน     
ขอใหอุทยภัททกุมารของหมอมฉันจงมีความสงบอยางภิกษุสงฆเดี๋ยวนี้เถิด.  
        [๙๓] ลําดับนั้น ทาวเธอทรงอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวทรงประนมอัญชลีแกภิกษุสงฆ    
ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. คร้ันแลว ไดตรัสพระดํารัสนี้กะพระผูมีพระภาควา ขาแต    
พระองคผูเจริญ หมอมฉันจะขอทูลถามปญหาบางเร่ืองสักเล็กนอย ถาพระองคจะประทาน       
พระวโรกาสพยากรณปญหาแกหมอมฉัน.   
        พ. เชิญถามเถิด มหาบพิตร ถาทรงพระประสงค.    
        อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ศิลปศาสตรเปนอันมากเหลานี้ คือ พลชาง พลมา พลรถ     
พลธนู พนักงานเชิญธง พนักงานจัดกระบวนทัพ พนกังานจัดสงเสบียง พวกอุคคราชบุตร    
พลอาสา ขุนพล พลกลา พลสวมเกราะหนัง พวกบุตรทาส ชางทําขนม ชางกัลบก พนกังาน     
เคร่ืองสรง พวกพอครัว ชางดอกไม ชางยอม ชางหูก ชางจักสาน ชางหมอ นักคํานวณ       
พวกนับคะแนน (นักการบัญชี) หรือศิลปศาสตรเปนอันมาก แมอยางอ่ืนใดท่ีมีคติเหมือนอยางนี้     
คนเหลานั้นยอมอาศัยผลแหงศิลปศาสตรท่ีเห็นประจักษเล้ียงชีพในปจจบัุน ดวยผลแหงศิลป      
ศาสตรนั้น เขายอมบํารุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตรอํามาตยใหเปนสุขอ่ิมหนําสําราญ     
บําเพ็ญทักษณิาทานอันมีผลอยางสูง เปนไปเพื่อใหไดอารมณดี มีสุขเปนผล ใหเกดิในสวรรค       
ในสมณพราหมณท้ังหลาย ฉันใด ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคอาจบัญญัติสามัญผลที่เห็น     
ประจักษในปจจุบัน เหมือนอยางนั้นไดบางหรือไม? 
        พ. มหาบพิตร ทรงจําไดหรือไมวา ปญหาขอนี้ มหาบพิตรไดตรัสถามสมณพราหมณ  
พวกอ่ืนแลว.   
        อ. ขาแตพระองคผูเจริญ จําไดอยู ปญหาขอนี้ หมอมฉันไดถามสมณพราหมณพวก      
อ่ืนแลว.       
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        พ. ดูกรมหาบพิตร สมณพราหมณเหลานั้นพยากรณอยางไร ถามหาบพิตรไมหนัก     
พระทัย ก็ตรัสเถิด.    
        อ. ณ ท่ีท่ีพระผูมีพระภาคหรือทานผูเปรียบดังพระผูมีพระภาค ประทับนั่งอยู หมอมฉัน    
ไมหนักใจ พระเจาขา. 
        พ. ถาอยางนั้น มหาบพติรตรัสเถิด.     
                           วาทะของศาสดาปูรณะ กสัสป 
        [๙๔] ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤหนี้ หมอมฉันเขาไปหาครูปูรณะ  
กัสสป ถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกบัปูรณะ กัสสป คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  
จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวหมอมฉันไดกลาวคํานี้กะปูรณะ กัสสปวา ทานกัสสป      
ศิลปศาสตรเปนอันมากเหลานี้ คือพลชาง พลมา พลรบ พลธนู พนักงานเชิญธง พนักงาน 
จัดกระบวนทัพ พนักงานจัดสงเสบียง พวกอุคคราชบุตร พลอาสา ขุนพล พลกลา พลสวม     
เกราะหนัง พวกบุตรทาส ชางทําขนม ชางกัลบก พนกังานเคร่ืองสรง พวกพอครัว ชาง    
ดอกไม ชางยอม ชางหูก ชางจักสาน ชางหมอ นักคํานวณ พวกนับคะแนน (นักการบัญชี)       
หรือศิลปศาสตรเปนอันมาก แมอยางอ่ืนใดท่ีมีคติเหมือนอยางนี้ คนเหลาน้ัน ยอมอาศัยผลแหง   
ศิลปศาสตรท่ีเห็นประจักษเล้ียงชีพในปจจบัุน ดวยผลแหงศิลปศาสตรนั้น เขายอมบํารุงตน 
มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร อํามาตย ใหเปนสุขอ่ิมหนําสําราญ บําเพ็ญทักษิณาทานอันมีผล      
อยางสูง เปนไปเพื่อใหไดอารมณดี มีสุขเปนผล ใหเกดิในสวรรค ในสมณพราหมณท้ังหลาย  
ฉันใด ทานอาจบัญญัติสามัญผลท่ีเห็นประจักษในปจจบัุน เหมือนอยางนั้นไดหรือไม เม่ือหมอมฉัน       
กลาวอยางนี้ ครูปูรณะ กัสสป ไดกลาวคํานี้กะหมอมฉันวา ดูกรมหาบพิตร เม่ือบุคคลทําเอง 
ใชใหผูอ่ืนทํา ตัดเอง ใชใหผูอ่ืนตัด เบียดเบียนเอง ใชผูอ่ืนใหเบียดเบียน ทําเขาใหเศราโศกเอง  
ใชผูอ่ืนทําเขาใหเศราโศก ทําเขาใหลําบากเอง ใชผูอ่ืนทําเขาใหลําบาก ดิ้นรนเอง ทําเขาให      
ดิ้นรน ฆาสัตว ลักทรัพย ตัดท่ีตอ ปลนไมใหเหลือ ทําโจรกรรมในเรือนหลังเดียว ซุมอยูท่ี   
ทางเปล่ียว ทําชูภริยาเขา พดูเท็จ ผูทําไมช่ือวาทําบาป แมหาผูใดจะใชจกัรซ่ึงมีคมโดยรอบ     
เหมือนมีดโกน สังหารเหลาสัตวในปฐพีนี ้ใหเปนลาน เปนกองมังสะอันเดียวกนั บาปท่ีมี  
การทําเชนนั้นเปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา ไมมีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงขวาแหง  
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แมน้ําคงคา ฆาเอง ใชใหผูอ่ืนฆา ตัดเอง ใชใหผูอ่ืนตัด เบียดเบียนเอง ใชผูอ่ืนใหเบียดเบียน   
บาปท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา ไมมีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงซาย   
แหงแมน้ําคงคา ใหเอง ใชใหผูอ่ืนให บูชาเอง ใชใหผูอ่ืนบูชา บุญท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุ     
ยอมไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา ดวยการใหทาน การทรมาน อินทรีย การสํารวมศีล  
การกลาวคําสัตย บุญท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา ดังนี้ ขาแต       
พระองคผูเจริญ เม่ือหมอมฉันถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ ครูปูรณะ กัสสป กลับตอบถึง  
การท่ีทําแลวไมเปนอันทํา ฉะนี้ (ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือหมอมฉันถามถึงสามัญผลท่ีเห็น     
ประจักษ ครูปูรณะ กัสสป กลับตอบถึงการท่ีทําแลวไมเปนอันทํา ฉะนี)้ ขาแตพระองคผูเจริญ     
หมอมฉันถามถึงสามัญผลท่ีเห็นประจักษ ครูปูรณะ กัสสป กลับตอบถึงการท่ีทําแลวไมเปนอันทํา      
เปรียบเหมือนเขาถามถึงมะมวง ตอบขนุนสํามะลอ หรือเขาถามถึงขนุนสํามะลอ ตอบมะมวง   
ฉะนั้น หมอมฉันมีความดําริวา ไฉน คนอยางเรา จะพึงมุงรุกรานสมณะหรือพราหมณผูอยูใน  
ราชอาณาเขต ดังนี้ แลวไมยนิดี ไมคัดคานภาษิตของครูปูรณะ กัสสป ไมพอใจ แตก็มิได   
เปลงวาจาแสดงความไมพอใจ ไมเช่ือถือ ไมใสใจถึงวาจานั้น ลุกจากท่ีนัง่หลีกไป. 
                           วาทะของศาสดามักขลิ โคศาล       
        [๙๕] ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤหนี้ หมอมฉันเขาไปหาครูมักขลิ 
โคศาลถึงท่ีอยู ... ไดกลาววา ทานโคศาล ศิลปศาสตรเปนอันมากเหลานี ้คือ พลชาง ... คนเหลานั้น  
ยอมอาศัยผลแหงศิลปศาสตรท่ีเห็นประจักษ เล้ียงชีพในปจจุบัน ดวยผลแหงศิลปศาสตรนั้น       
เขายอมบํารุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร อํามาตย ใหเปนสุขอ่ิมหนําสําราญ บําเพ็ญ 
ทักษิณาทานอันมีผลอยางสูง เปนไปเพื่อใหไดอารมณดี มีสุขเปนผล ใหเกิดในสวรรค ใน   
สมณพราหมณท้ังหลาย ฉันใด ทานอาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจกัษในปจจุบัน เหมือนอยาง  
นั้นไดหรือไม เม่ือหมอมฉันกลาวอยางนี้ ครูมักขลิ โคศาล ไดกลาวคํานี้กะหมอมฉันวา 
ดูกรมหาบพิตร ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย เพื่อความเศราหมองแหงสัตวท้ังหลาย สัตวท้ังหลาย 
หาสาเหตุมิได หาปจจยัมิได ยอมเศราหมอง ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย เพื่อความบริสุทธ์ิแหงสัตว 
ท้ังหลาย สัตวท้ังหลายหาสาเหตุมิได หาปจจัยมิได ยอมบริสุทธ์ิ ไมมีการกระทําของตนเอง       
ไมมีการกระทําของผูอ่ืน ไมมีการกระทําของบุรุษ ไมมีกาํลัง ไมมีความเพียร ไมมีเร่ียวแรงของ   
บุรุษ ไมมีความบากบ่ันของบุรุษ สัตวท้ังปวง ปาณะท้ังปวง ภูตะท้ังปวง ชีวะท้ังปวง ลวน  
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ไมมีอํานาจ ไมมีกําลัง ไมมีความเพยีร แปรไปตามเคราะหดีเคราะหราย ตามความประจวบ      
ตามความเปนเอง ยอมเสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติท้ังหก  เทานั้น หนึ่ง กําเนิดท่ีเปนประธาน    
๑,๔๐๖,๖๐๐ กรรม ๑๐๐ กรรม ๕ กรรม ๓ กรรม ๑ กรรมกึ่ง ปฏิปทา ๖๒ อันตรกัป ๖๒ 
อภิชาติ ๖ ปุริสภูมิ ๘ อาชีวก ๔,๙๐๐ ปริพาชก ๔,๙๐๐ นาควาส ๔,๙๐๐ อินทรีย ๒,๐๐๐  
นรก ๓,๐๐๐ รโชธาตุ ๓๖ สัญญีครรภ ๗ อสัญญีครรภ ๗ นิคัณฐีครรภ ๗ เทวดา ๗ มนุษย ๗      
ปศาจ ๗ สระ ๗ ปวุฏะ ๗ ปวุฏะ ๗๐๐ เหวใหญ ๗ เหวนอย ๗๐๐ มหาสุบิน ๗ สุบิน ๗๐๐    
จุลมหากัป ๘,๐๐๐,๐๐๐ เหลานี้ ท่ีพาลและบัณฑิตเรรอน ทองเท่ียวไป แลวจักทําท่ีสุดทุกขได    
ความสมหวังวาเราจักอบรมกรรมท่ียังไมอํานวยผล ใหอํานวยผล หรือเราสัมผัสถูกตองกรรมท่ี   
อํานวยผลแลว จักทําใหสุดส้ินดวยศีล ดวยพรต ดวยตบะ หรือดวยพรหมจรรยนี้ ไมมีใน      
ท่ีนั้น สุขทุกขท่ีทําใหมีท่ีส้ินสุดได เหมือนตวงของใหหมดดวยทะนาน ยอมไมมีในสงสาร 
ดวยอาการอยางนี้เลย ไมมีความเส่ือมความเจริญ ไมมีการเล่ือนข้ึนเล่ือนลง พาลและบัณฑิต       
เรรอน ทองเท่ียวไป จักทําท่ีสุดทุกขไดเอง เหมือนกลุมดายท่ีบุคคลขวางไป ยอมคล่ีหมดไปเอง 
ฉะนั้น ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือหมอมฉันถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ ครูมักขลิ โคศาล      
กลับพยากรณถึงความบริสุทธ์ิดวยการเวยีนวาย ฉะนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันถามถึง      
สามัญผลที่เห็นประจักษ ครูมักขลิ โคศาล กลับพยากรณ ถึงความบริสุทธ์ิ ดวยการเวยีนวาย 
เปรียบเหมือนเขาถามถึงมะมวง ตอบขนุนสํามะลอ หรือเขาถามถึงขนุนสํามะลอ ตอบมะมวง   
ฉะนั้น หมอมฉันมีความดําริวา ไฉน คนอยางเรา จะพึงมุงรุกรานสมณะหรือพราหมณผูอยูใน  
ราชอาณาเขต ดังนี้ แลวไมยนิดี ไมคัดคานภาษิตของครู มักขลิ โคศาล ไมพอใจ แตกมิ็ได 
เปลงวาจาแสดงความไมพอใจ ไมเช่ือถือ ไมใสใจถึงวาจานั้น ลุกจากท่ีนัง่หลีกไป. 
                          วาทะของศาสดาอชิตะ เกสกัมพล      
        [๙๖] ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤหนี้ หมอมฉันเขาไปหาครูอชิตะ  
เกสกัมพล ถึงท่ีอยู ... ไดกลาววา ทานอชิต ศิลปศาสตรเปนอันมากเหลานี้ คือพลชาง ...     
คนเหลานั้น ยอมอาศัยผลแหงศิลปศาสตรท่ีเห็นประจักษ เล้ียงชีพในปจจุบันดวยผลแหงศิลป     
ศาสตรนั้น เขายอมบํารุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร อํามาตย ใหเปนสุขอ่ิมหนําสําราญ    
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บําเพ็ญทักษณิาทานอันมีผลอยางสูง เปนไปเพื่อใหไดอารมณดี มีสุขเปนผล ใหเกดิในสวรรค       
ในสมณพราหมณท้ังหลาย ฉันใด ทานอาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจกัษในปจจุบัน เหมือนอยาง       
นั้นไดหรือไม เม่ือหมอมฉันกลาวอยางนี้ ครูอชิตะ เกสกมัพล ไดกลาวคํานี้กะหมอมฉันวา      
ดูกรมหาบพิตร ทานไมมีผล การบูชาไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมท่ีทําดี     
ทําช่ัวไมมี โลกน้ีไมมี โลกหนาไมมี มารดาบิดาไมมี สัตวผูเกิดผุดข้ึนไมมี สมณพราหมณ     
ผูดําเนินชอบ ปฏิบัติชอบ ซ่ึงกระทําโลกนีแ้ละโลกหนาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง แลวสอนผูอ่ืน  
ใหรูแจง ไมมีในโลก คนเรานี้ เปนแตประชุมมหาภูตท้ังส่ี เม่ือทํากาลกิริยา ธาตุดินไปตามธาตุดิน     
ธาตุน้ําไปตามธาตุน้ํา ธาตุไฟไปตามธาตุไฟ ธาตุลมไปตามธาตุลม อินทรียท้ังหลายยอมเล่ือนลอย       
ไปในอากาศ คนท้ังหลายมีเตียงเปนท่ี ๕ จะหามเขาไป รางกายปรากฏอยูแคปาชา กลายเปน   
กระดูกมีสีดุจสีนกพิลาบ การเซนสรวงมีเถาเปนท่ีสุด ทานนี้ คนเขลาบัญญัติไว คําของคนบางพวก    
พูดวา มีผลๆ ลวนเปนคําเปลา คําเท็จ คําเพอ เพราะกายสลาย ท้ังพาลท้ังบัณฑิตยอมขาดสูญ  
พินาศส้ิน เบ้ืองหนาแตตายยอมไมเกิด ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือหมอมฉันถามถึงสามัญผล      
ท่ีเห็นประจักษ ครูอชิตะ เกสกัมพล กลับตอบถึงความขาดสูญ ฉะนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ   
หมอมฉันถามถึงสามัญผลท่ีเห็นประจักษ ครูอชิตะ เกสกมัพล กลับตอบถึงความขาดสูญ เปรียบ   
เหมือนเขาถามถึงมะมวง ตอบขนุนสํามะลอ หรือเขาถามถึงขนุนสํามะลอ ตอบมะมวง ฉะนัน้  
หมอมฉันมีความดําริวา ไฉน คนอยางเรา จะพึงมุงรุกรานสมณะหรือพราหมณผูอยูในราชอาณาเขต      
ดังนี้ แลวไมยนิดี ไมคัดคานภาษิตของครูอชิตะ เกสกัมพล ไมพอใจ แตก็มิไดเปลงวาจาแสดง     
ความไมพอใจ ไมเช่ือถือ ไมใสใจถึงวาจานั้น ลุกจากท่ีนัง่หลีกไป.       
                          วาทะของศาสดาปกุธะ กัจจายนะ      
        [๙๗] ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤหนี้ หมอมฉันเขาไปหาครูปกุธะ  
กัจจายนะ ถึงท่ีอยู ... ไดกลาววา ทานกัจจานะ ศิลปศาสตรเปนอันมากเหลานั้น คือพลชาง ... คนเหลา       
นั้น ยอมอาศัยผลแหงศิลปศาสตรท่ีเห็นประจักษเล้ียงชีพในปจจุบัน ดวยผลแหงศิลปศาสตรนั้น   
เขายอมบํารุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร อํามาตย ใหเปนสุขอ่ิมหนําสําราญ บําเพ็ญทักษิณาทาน     
อันมีผลอยางสูง เปนไปเพื่อใหไดอารมณดี มีสุขเปนผล ใหเกิดในสวรรค ในสมณพราหมณ   
ท้ังหลาย ฉันใด ทานอาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจักษในปจจุบัน เหมือนอยางนั้นไดหรือไม    
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เม่ือหมอมฉันกลาวอยางนี้ ครูปกุธะ กัจจายนะ ไดกลาวคํานี้กะหมอมฉันวา ดกูรมหาบพิตร 
สภาวะ ๗ กองเหลานี้ ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา ไมมีใครนิรมิต ไมมีใครใหนิรมิต       
เปนสภาพยั่งยนื ตั้งอยูม่ันดุจยอดภเูขา ต้ังอยูม่ันดจุเสาระเนียด สภาวะ ๗ กองเหลานัน้      
ไมหวัน่ไหว ไมแปรปรวน ไมเบียดเบียนกนัและกนั ไมอาจใหเกิดสุขหรือทุกข หรือท้ังสุข  
และทุกขแกกนัและกนั สภาวะ ๗ กอง เปนไฉน คือกองดิน กองน้ํา กองไฟ กองลม  
สุข ทุกข ชีวะเปนท่ี ๗ สภาวะ ๗ กองนี้ ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา ไมมีใครนิรมิต      
ไมมีใครใหนิรมิต เปนสภาพยั่งยืน ตั้งอยูม่ันดุจยอดภเูขา ตั้งอยูม่ันดจุเสาระเนียด สภาวะ ๗ กอง    
เหลานั้น ไมหวั่นไหว ไมแปรปรวน ไมเบียดเบียนกัน ไมอาจใหเกิดสุขหรือทุกข หรือท้ังสุข     
ท้ังทุกข แกกันและกัน ผูฆาเองก็ดี ผูใชใหฆาก็ดี ผูไดยินก็ดี ผูกลาวใหไดยินก็ดี ผูเขาใจความ   
ก็ดี ผูทําใหเขาใจความก็ดี ไมมีในสภาวะ ๗ กองนั้น เพราะวาบุคคลจะเอาศาสตราอยางคมตัด       
ศีรษะกนั ไมช่ือวาใครๆ ปลงชีวิตใครๆ เปนแตศาสตราสอดไปตามชองแหงสภาวะ ๗ กอง 
เทานั้น ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือหมอมฉันถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ ครูปกุธะ    
กัจจายนะ กลับเอาเร่ืองอ่ืนมาพยากรณ ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันถามถึงสามัญผลที่เห็น      
ประจักษ ครูปกุธะ กัจจายนะ กลับเอาเร่ืองอื่นมาพยากรณ เปรียบเหมือนเขาถามถึงมะมวง    
ตอบขนุนสํามะลอ หรือเขาถามถึงขนุนสํามะลอ ตอบมะมวง ฉะนัน้ หมอมฉันมีความดําริวา  
ไฉน คนอยางเรา จะพึงมุงรุกรานสมณะหรือพราหมณผูอยูในราชอาณาเขต ดังนี้ แลวไมยินด ี
ไมคัดคานภาษิตของครูปกุธะ กัจจายนะ ไมพอใจ แตกมิ็ไดเปลงวาจา แสดงความไมพอใจ      
ไมเช่ือถือ ไมใสใจถึงวาจานัน้ ลุกจากท่ีนั่งหลีกไป.     
                          วาทะของศาสดานิครนถ นาฏบุตร     
        [๙๘] ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤหนี้ หมอมฉันเขาไปหาครูนคิรนถ       
นาฏบุตร ถึงท่ีอยู ... ไดกลาววา ทานอัคคิเวสนะ ศิลปศาสตรเปนอันมากเหลานี้ คือพลชาง... 
คนเหลานั้น ยอมอาศัยผลแหงศิลปศาสตรท่ีเห็นประจักษเล้ียงชีพในปจจุบัน ดวยผลแหงศิลป     
ศาสตรนั้น เขายอมบํารุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร อํามาตย ใหเปนสุขอ่ิมหนําสําราญ   
บําเพ็ญทักษณิาทานอันมีผลอยางสูง เปนไปเพื่อใหไดอารมณดี มีสุขเปนผล ใหเกดิในสวรรค        



พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาท่ี 54 
ในสมณพราหมณท้ังหลาย ฉันใด ทานอาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจกัษในปจจุบัน เหมือน     
อยางนั้นไดหรือไม เม่ือหมอมฉันกลาวอยางนี้ ครูนิครนถ นาฏบุตร ไดกลาวคํานี้กะหมอมฉันวา       
ดูกรมหาบพิตร นิครนถในโลกนี้ เปนผูสังวรแลวดวยสังวร ๔ ประการ นิครนถเปนผูสังวรแลว     
ดวยสังวร ๔ ประการ เปนไฉน? ดูกรมหาบพิตร นิครนถในโลกน้ีเปนผูหามน้ําท้ังปวง ๑ เปน 
ผูประกอบดวยน้ําท้ังปวง ๑ เปนผูกําจัดดวยน้ําท้ังปวง ๑ เปนผูประพรมดวยน้ําท้ังปวง ๑ 
นิครนถเปนผูสังวรแลวดวยสังวร ๔ ประการ อยางนีแ้ล มหาบพิตร เพราะเหตุท่ีนิครนถเปนผู    
สังวรแลวดวยสังวร ๔ ประการอยางนี้ บัณฑิตจึงเรียกวา เปนผูมีตนถึงท่ีสุดแลว มีตนสํารวมแลว       
มีตนตั้งม่ันแลว ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือหมอมฉัน ถามถึงสามัญผลท่ีเห็นประจกัษ    
ครูนิครนถ นาฏบุตร กลับตอบถึงสังวร ๔ ประการ ฉะนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉัน     
ถามถึงสามัญผลท่ีเห็นประจกัษ ครูนคิรนถ นาฏบุตร กลับตอบถึงสังวร ๔ ประการ เปรียบเหมือน       
เขาถามถึงมะมวง ตอบขนุนสํามะลอ หรือเขาถามถึงขนุนสํามะลอ ตอบมะมวง ฉะนั้น 
หมอมฉันมีความดําริวา ไฉน คนอยางเรา จะพึงมุงรุกรานสมณะหรือพราหมณผูอยูในราชอาณาเขต      
ดังนี้ แลวไมยนิดี ไมคัดคานภาษิตของครูนิครนถ นาฏบุตร ไมพอใจ แตก็มิไดเปลงวาจา 
แสดงความไมพอใจ ไมเช่ือถือ ไมใสใจถึงวาจานั้น ลุกจากท่ีนั่งหลีกไป.   
                          วาทะของศาสดาสญชัย เวลัฏฐบุตร    
        [๙๙] ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤหนี้ หมอมฉันเขาไปหาครูสญชัย  
เวลัฏฐบุตร ถึงท่ีอยู ... ไดกลาววา ทานสญชัย ศิลปศาสตรเปนอันมากเหลานี้ คือ พลชาง ... 
คนเหลานั้น ยอมอาศัยผลแหงศิลปศาสตรท่ีเห็นประจักษเล้ียงชีพในปจจุบัน ดวยผลแหงศิลป     
ศาสตรนั้น เขายอมบํารุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร อํามาตย ใหเปนสุขอ่ิมหนําสําราญ   
บําเพ็ญทักษณิาทานอันมีผลอยางสูง เปนไปเพื่อใหไดอารมณดี มีสุขเปนผล ใหเกดิในสวรรค       
ในสมณพราหมณท้ังหลาย ฉันใด ทานอาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจกัษในปจจุบันเหมือน      
อยางนั้นไดหรือไม เม่ือหมอมฉันกลาวอยางนี้ ครูสญชัย เวลัฏฐบุตร ไดกลาวคํานี้กะหมอมฉัน  
วา ถามหาบพติรตรัสถามอาตมภาพวา โลกหนามีอยูหรือ ถาอาตมภาพมีความเหน็วามี ก็จะพึง 
ทูลตอบวามี ความเหน็อาตมภาพวาอยางนีก้็มิใช อยางนัน้ก็มิใช อยางอ่ืนก็มิใช ไมใชก็มิใช    
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มิใชไมใชก็มิใช ถามหาบพิตรตรัสถามอาตมภาพวา โลกหนาไมมีหรือ ถาอาตมภาพมีความเหน็       
วาไมมี กจ็ะพงึทูลตอบวาไมมี ... ถามหาบพิตรตรัสถามวา โลกหนามีดวยไมมีดวยหรือ ถา     
อาตมภาพมีความเห็นวา มีดวยไมมีดวย ก็จะพึงทูลตอบวามีดวยไมมีดวย ... ถามหาบพิตรตรัส    
ถามวา โลกหนามีก็มิใชไมมีก็มิใชหรือ ถาอาตมภาพมีความเหน็วามีกมิ็ใชไมมีก็มิใช ก็จะพึง       
ทูลตอบวามีกมิ็ใชไมมีก็มิใช ... ถามหาบพิตรตรัสถามวา สัตวผูเกดิผุดข้ึนมีหรือ ถาอาตมภาพ      
มีความเหน็วามี ก็จะพึงทูลตอบวามี ... ถามหาบพิตรตรัสถามวาสัตวผูเกิดผุดข้ึนไมมีหรือ    
ถาอาตมภาพมีความเหน็วาไมมี ก็จะพึงทูลตอบวาไมมี ... ถามหาบพิตรตรัสถามวา สัตวผูเกิด   
ผุดข้ึนมีดวยไมมีดวยหรือ ... ถาอาตมภาพมีความเหน็วามีดวยไมมีดวย ก็จะพึงทูลตอบวา      
มีดวยไมมีดวย ... ถามหาบพิตรตรัสถามวา สัตวผูเกิดผุดข้ึนมีก็มิใชไมมีก็มิใชหรือ ถาอาตมภาพ  
มีความเหน็วามีก็มิใชไมมีกมิ็ใช ก็จะพึงทูลตอบวามีก็มิใชไมมีก็มิใช ... ถามหาบพิตรตรัสถามวา 
ผลวิบากแหงกรรมท่ีทําดีทําช่ัวมีอยูหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวามี ก็จะพึงทูลตอบวามี...      
ถามหาบพิตรตรัสถามวา ผลวิบากแหงกรรมท่ีทําดีทําช่ัวไมมีหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวาไมมี    
ก็จะพึงทูลตอบวาไมมี ... ถามหาบพิตรตรัสถามวา ผลวิบากแหงกรรมท่ีทําดีทําช่ัวมีดวยไมมีดวย 
หรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวามีดวยไมมีดวย ก็จะพึงทูลตอบวามีดวยไมมีดวย ... ถามหาบพิตร 
ตรัสถามวา ผลวิบากแหงกรรมท่ีทําดีทําช่ัวก็มิใชไมมีกมิ็ใชหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวามี    
ก็มิใชไมมีก็มิใช ก็จะพึงทูลตอบวามีก็มิใชไมมีก็มิใช ... ถามหาบพิตรตรัสถามวา สัตวเบ้ืองหนา       
แตตายเกิดอีกหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวาเกิดอีก ก็จะพึงทูลตอบวาเกิดอีก ... ถามหาบพิตร    
ตรัสถามวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไมเกิดหรือ ถาอาตมภาพมีความเหน็วาไมเกิด ก็จะพงึทูลตอบวา 
ไมเกิด ... ถามหาบพิตรตรัสถามวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายเกิดดวยไมเกดิดวยหรือ ถาอาตมภาพ   
มีความเหน็วาเกิดดวยไมเกิดดวย ก็จะพึงทูลตอบวาเกิดดวยไมเกิดดวย ... ถามหาบพิตรตรัสถาม 
วา สัตวเบ้ืองหนาแตตายเกิดก็มิใชไมเกิดกมิ็ใชหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวาเกดิกมิ็ใชไมเกดิ   
ก็มิใช กจ็ะพึงทูลตอบวาเกิดก็มิใชไมเกดิกมิ็ใช ... อาตมภาพมีความเห็นวา อยางนี้กมิ็ใช อยางนัน้      
ก็มิใช อยางอ่ืนก็มิใช ไมใชก็มิใช มิใชไมใชก็มิใช ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือหมอมฉัน      
ถามถึงสามัญผลท่ีเห็นประจกัษ ครูสญชัย เวลัฏฐบุตร กลับตอบสายไป ฉะนี้ ขาแตพระองค    
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ผูเจริญ หมอมฉันถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ ครูสญชัย เวลัฏฐบุตร กลับตอบสายไป      
เปรียบเหมือนเขาถามถึงมะมวง ตอบขนุนสํามะลอ หรือเขาถามถึงขนุนสํามะลอ ตอบมะมวง   
ฉะนั้น หมอมฉันมีความดําริวา บรรดาสมณพราหมณเหลานี้ ครูสญชัย เวลัฏฐบุตร นีโ้งกวา  
เขาท้ังหมด งมงายกวาเขาท้ังหมด เพราะเม่ือหมอมฉันถามถึงสามัญผลท่ีเห็นประจักษ อยางไร       
จึงกลับตอบสายไป หมอมฉันมีความดําริวา ไฉน คนอยางเรา จะพึงมุงรุกรานสมณะหรือพราหมณ 
ผูอยูในราชอาณาเขต ดังน้ี แลวไมยินดี ไมคัดคานภาษติของครูสญชัย เวลัฏฐบุตร ไมพอใจ       
แตก็มิไดเปลงวาจา แสดงความไมพอใจ ไมเช่ือถือ ไมใสใจถึงวาจานัน้ ลุกจากท่ีนั่งหลีกไป.    
                             สันทิฏฐิกสามัญญผลปุจฉา       
        [๑๐๐] ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันขอทูลถามพระผูมีพระภาคบางวา ศิลปศาสตร    
เปนอันมากเหลานี้ คือพลชาง พลมา พลรถ พลธนู พนักงานเชิญธง พนกังานจัดขบวนทัพ 
พนักงานจัดสงเสบียง พวกอุคคราชบุตร พลอาสา ขุนพล พลกลา พลสวมเกราะหนัง  
พวกบุตรทาส ชางทําขนม ชางกัลบก พนกังานเคร่ืองสรง พวกพอครัว ชางดอกไม ชางยอม      
ชางหูก ชางจกัสาน ชางหมอ นักคํานวณ นกันับคะแนน หรือศิลปศาสตรเปนอันมาก     
แมอยางอ่ืนใดท่ีมีคติเหมือนอยางนี้ คนเหลาน้ัน ยอมอาศัยผลแหงศิลปศาสตรท่ีเห็นประจักษ   
เล้ียงชีพในปจจุบัน ดวยผลแหงศิลปศาสตรนั้น เขายอมบํารุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร 
อํามาตย ใหเปนสุขอ่ิมหนําสําราญ บําเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอยางสูง เปนไปเพื่อใหไดอารมณดี    
มีสุขเปนผล ใหเกิดในสวรรค ในสมณพราหมณท้ังหลาย ฉันใด ขาแตพระองคผูเจริญ พระองค 
อาจบัญญัติสามัญผลท่ีเห็นประจักษในปจจบัุน เหมือนอยางนั้นไดหรือไม พระเจาขา.     
        พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา อาจอยู มหาบพิตร แตในขอนี้ อาตมภาพจะขอยอนถาม 
มหาบพิตรกอน โปรดตรัสตอบตามท่ีพอพระทัย มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน     
สมมติวา มหาบพิตรพึงมีบุรุษผูเปนทาสกรรมกรมีปกติตืน่กอน นอนทีหลังคอยฟงพระบัญชาวา 
จะโปรดใหทําอะไร ประพฤติถูกพระทัย กราบทูลไพเราะ คอยเฝาสังเกตพระพักตร เขาจะมี 
ความคิดเหน็อยางนีว้า คติของบุญ วิบากของบุญ นาอัศจรรยนัก ไมเคยมีมา ความจริง      
พระเจาแผนดนิมคธพระนามวาอชาตศัตรู เวเทหีบุตรพระองคนี้เปนมนุษย แมเราก็เปนมนุษย      
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แตพระองคทานทรงเอิบอ่ิมพร่ังพรอมบําเรออยูดวยเบญจกามคุณดุจเทพเจา สวนเราสิเปนทาส       
รับใชของพระองคทาน ตองต่ืนกอนนอนทีหลัง ตองคอยฟงพระบัญชาวาโปรดใหทําอะไร 
ตองประพฤติใหถูกพระทยั ตองกราบทูลไพเราะ ตองคอยเฝาสังเกตพระพักตร เราพึงทําบุญ     
จะไดเปนเหมือนพระองคทาน ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพสัตรออกบวช   
เปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต 
เม่ือบวชแลว เปนผูสํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจอยู สันโดษดวยความมีเพยีงอาหารและ     
ผาปดกายเปนอยางยิ่ง ยินดยีิง่ในความสงัด ถาพวกราชบรุุษพึงกราบทูลถึงพฤติการณของเขา       
อยางนี้วา ขอเดชะ ขอพระองคพึงทรงทราบเถิด บุรุษผูเปนทาสกรรมของพระองคผูตื่นกอน  
นอนทีหลัง คอยฟงพระบัญชาวาจะโปรดใหทําอะไร ประพฤติถูกพระทัย กราบทูลไพเราะ     
คอยเฝาสังเกตพระพักตรอยูนั้น เขาปลงผมและหนวดนุงผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต   
เม่ือบวชแลว เปนผูสํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจอยู สันโดษดวยความมีเพยีงอาหาร 
และผาปดกายเปนอยางยิ่ง ยนิดียิ่งในความสงัด มหาบพิตรจะพึงตรัสอยางนี้เทียวหรือวา เฮย    
คนนั้น จงมาสําหรับขา จงมาเปนทาสและกรรมกรของขา จงต่ืนกอนนอนทีหลัง จงคอยฟงบัญชา    
วาจะใหทําอะไร ประพฤติใหถูกใจ พูดไพเราะ คอยเฝาสังเกตดหูนาอีกตามเดิม.       
        พระเจาอชาตศัตรูทูลวา จะเปนเชนนัน้ไมไดเลย พระเจาขา อันท่ีจริงหมอมฉันเสียอีก    
ควรจะไหวเขา ควรจะลุกรับเขา ควรจะเช้ือเชิญเขาใหนั่ง ควรจะบํารุงเขาดวยจีวร บิณฑบาต   
เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร ควรจะจัดการรักษาปองกนัคุมครองเขาอยางเปนธรรม.   
        มหาบพิตร จะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาเม่ือเปนเชนนัน้ สามัญผลที่เห็น  
ประจักษจะมีหรือไม?  
        ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือเปนเชนนัน้ สามัญผลที่เห็นประจักษมีอยูอยางแนแท.       
        ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษในปจจุบัน ซ่ึงอาตมภาพบัญญัติถวาย     
มหาบพิตรเปนขอแรก.   
                             สันทิฏฐิกสามัญญผลเทศนา       
        [๑๐๑] ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคอาจบัญญัติสามัญผลท่ีเห็นประจักษในปจจบัุน   
แมขออ่ืน ใหเหมือนอยางนัน้ไดหรือไม?    
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        อาจอยู มหาบพิตร แตในขอนี้ อาตมภาพจะขอยอนถามมหาบพิตรกอน โปรดตรัส     
ตอบตามท่ีพอพระทัย มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน สมมติวา มหาบพิตรพึงมี   
บุรุษเปนชาวนา เปนคหบดี ซ่ึงเสียคาอากรเพิ่มพูนพระราชทรัพยอยูคนหน่ึง เขาจะมีความคิด      
เห็นอยางนี้วา คติของบุญ วิบากของบุญ นาอัศจรรยนัก ไมเคยมีมา ความจริง พระเจาแผนดิน     
มคธพระนามวาอชาตศัตรู เวเทหีบุตรพระองคนี้ เปนมนษุย แมเราก็เปนมนุษย แตพระองค  
ทานทรงเอิบอ่ิมพร่ังพรอมบําเรออยูดวยเบญจกามคุณดจุเทพเจา สวนเราสิเปนชาวนา เปนคหบดี     
ตองเสียคาอากรเพิ่มพูนพระราชทรัพย เราพึงทําบุญ จะไดเปนเหมือนพระองคทาน ถากระไร  
เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพสัตร ออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละ    
กองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพสัตร   
ออกบวชเปนบรรพชิต เม่ือบวชแลว เปนผูสํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ อยูสันโดษ   
ดวยความมีเพยีงอาหารและผาปดกายเปนอยางยิ่ง ยินดยีิง่ในความสงัด ถาพวกราชบรุุษพึงกราบทูล  
พฤติการณของเขาอยางนีว้า ขอเดชะ ขอพระองคพึงทรงทราบเถิด บุรุษผูเปนชาวนา เปนคฤหบดี      
ซ่ึงเสียคาอากรเพิ่มพูนพระราชทรัพยของพระองคอยูนั้น เขาปลงผมและหนวด นุงหมผา     
กาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต เม่ือบวชแลว เขาเปนผูสํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวม 
ใจอยู สันโดษดวยความมีเพยีงอาหารและผาปดกายเปนอยางยิ่ง ยินดยีิง่ในความสงัด มหาบพิตร     
จะพึงตรัสอยางนี้เทียว หรือวา เฮย เจาคนน้ัน เจาจงมา จงเปนชาวนา เปนคหบดีเสียคาอากร    
เพิ่มพูนทรัพยตามเดิม.       
        จะเปนเชนนั้นไมไดเลย พระเจาขา อันท่ีจริงหมอมฉันเสียอีกควรจะไหวเขา ควรจะลุก      
รับเขา ควรจะเช้ือเชิญเขาใหนั่ง ควรจะบํารุงเขาดวยจวีร บิณฑบาต เสนานะ และคิลาน       
ปจจัยเภสัชบริขาร ควรจะจดัการรักษาปองกันคุมครองเขาอยางเปนธรรม.    
        มหาบพิตร จะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาเม่ือเปนเชนนัน้ สามัญผลที่เห็น  
ประจักษ จะมีหรือไม? 
        ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือเปนเชนนัน้ สามัญผลที่เห็นประจักษมีอยูอยางแนแท.       
        ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษในปจจุบัน ซ่ึงอาตมภาพบัญญัติถวาย     
มหาบพิตรเปนขอท่ีสอง.   
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        [๑๐๒] ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคอาจบัญญัติสามัญผลท่ีเห็นประจักษในปจจบัุน   
แมขออ่ืน ท้ังดยีิ่งกวา ท้ังประณีตกวาสามัญผลท่ีเห็นประจกัษเหลานี้ไดหรือไม?    
        อาจอยู มหาบพิตร ถาอยางนั้น มหาบพิตรจงคอยสดับ จงต้ังพระทัยใหด ีอาตมภาพ       
จักแสดง.       
        คร้ันพระเจาแผนดนิมคธพระนามวาอชาตศัตรู เวเทหีบุตร ทูลสนองพระพุทธพจนแลว      
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนีว้า ดูกรมหาบพิตร พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้      
เปนพระอรหนัตตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสดจ็ไปดีแลว ทรงรูแจงโลก  
เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผู   
เบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้ พรอมท้ังเทวโลก      
มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว 
พรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนษุยใหรูตาม ทรงแสดงธรรม งามในเบ้ืองตน งามในทาม      
กลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง       
คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่งยอมฟงธรรมนั้น คร้ันฟงแลว ได     
ศรัทธาในพระตถาคต เม่ือไดศรัทธาแลว ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบเปนทางมาแหงธุลี 
บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การท่ีบุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณใหบริสุทธ์ิ     
โดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร   
ออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผม      
และหนวด นุงหมผากาสาวพสัตร ออกบวชเปนบรรพชิต เม่ือบวชแลว สํารวมระวังในพระปาติ    
โมกขอยู ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปรกติเห็นภยัในโทษเพยีงเล็กนอย สมาทานศึกษา    
อยูในสิกขาบทท้ังหลาย ประกอบดวยกายกรรม วจีกรรมท่ีเปนกุศล มีอาชีพบริสุทธ์ิ ถึงพรอม 
ดวยศีล คุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เปนผูสันโดษ.  
                             จุลศีล  
        [๑๐๓] ดกูรมหาบพิตร อยางไร ภกิษุจงึช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล. 
        ๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศาตรา    
มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู ขอนี้เปนศีลของ       
เธอประการหนึ่ง.    
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        ๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของท่ีเขาให ตองการแตของท่ี 
เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.    
        ๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤตพิรหมจรรย ประพฤติหางไกล       
เวนขาดจากเมถุนอันเปนกจิของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.      
        ๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พดูแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคํา       
เปนหลักฐาน ควรเช่ือได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ ประการหน่ึง.    
        ๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน       
เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตก     
ราวกัน สมานคนท่ีแตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกนัแลวบาง ชอบคนผูพรอม       
เพรียงกนั เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคําท่ีทําใหคนพรอมเพรียงกัน แมขอนี้      
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
        ๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก  
จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.     
        ๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําท่ีเปนจริง พูดอิง    
อรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูดแตคํามีหลักฐาน มีท่ีอาง มีท่ีกําหนด ประกอบดวยประโยชน       
โดยกาลอันควร แมขอนี้เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.   
        ๘. เธอเวนจากการพรากพืชคามและภูตคาม.  
        ๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉนัในเวลาวกิาล. 
        ๑๐. เธอเวนจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรีและดูการเลน อันเปนขาศึกแกกุศล    
        ๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแตงรางกายดวยดอกไม ของหอมและ    
เคร่ืองประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว.      
        ๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ.      
        ๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน.    
        ๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดบิ.    
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        ๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ.      
        ๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 
        ๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส.    
        ๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ.     
        ๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร.    
        ๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา.    
        ๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน.       
        ๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช.      
        ๒๓. เธอเวนขาดจากการซ้ือการขาย.       
        ๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราช่ัง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวยเคร่ือง       
ตวงวดั.      
        ๒๕. เธอเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.     
        ๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก       
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.     
                            จบจุลศีล.       
                            มัชฌิมศีล       
        [๑๐๔] ๑. ภิกษเุวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางท่ีสมณพราหมณ    
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัประกอบการพรากพืชคามและภูตคาม     
เห็นปานนี้ คือ พืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกดิแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกดิแตเมล็ด    
เปนท่ีครบหา แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        [๑๐๕] ๒. ภิกษเุวนขาดจากการบริโภคของท่ีทําการสะสมไว เชนอยางท่ีสมณพราหมณ      
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัประกอบการบริโภคของท่ีทําการสะสมไว       
เห็นปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยาน สะสมท่ีนอน สะสมเคร่ือง 
ประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.   
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        [๑๐๖] ๓. ภิกษเุวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เชน อยางท่ีสมณ      
พราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายดกูารเลนอันเปน  
ขาศึกแกกุศล เห็นปานนี้คือ การฟอน การขับรอง การประโคมมหรสพ มีการรําเปนตน การเลา 
นิยาย การเลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองท่ีสวยงาม การเลน     
ของคนจัณฑาล การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ      
ชนแกะ ชนไก รบนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง มวยชก มวยปลํ้า การรบ การตรวจพล     
การจัดกระบวนทัพ กองทัพ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.     
        [๑๐๗] ๔. ภิกษเุวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนันอันเปนท่ีตัง้แหงความประมาท       
เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย    
เลนการพนันอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละ    
สิบตา เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมหึ่ง เลนกําทาย เลนสะกา    
เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกงัหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ เลน 
ธนูนอยๆ เลนเขียนทายกัน เลนทายใจ เลนเลียนคนพกิาร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ  
ประการหน่ึง.   
        [๑๐๘] ๕. ภิกษเุวนขาดจากการนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ เชน อยางท่ี       
สมณพราหมณผูเจริญบางจาํพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงันั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอน 
อันสูงใหญเหน็ปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกนิประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว       
เคร่ืองลาดท่ีทําดวยขนแกะวจิิตรดวยลวดลาย เคร่ืองลาดท่ีทําดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดท่ีมี      
สัณฐานเปนชอดอกไม เคร่ืองลาดท่ียัดนุน เคร่ืองลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและ     
เสือเปนตน เคร่ืองลาดขนแกะมีขนต้ัง เคร่ืองลาดขนแกะมขีนขางเดียว เคร่ืองลาดทองและ    
เงินแกมไหม เคร่ืองลาดไหมขลิบทองและเงิน เคร่ืองลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เคร่ืองลาด     
หลังชาง เคร่ืองลาดหลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดท่ีทําดวยหนังสัตวช่ืออชินะอันมีขน      
ออนนุม เคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดมีหมอนขาง      
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.    



พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาท่ี 63 
        [๑๐๙] ๖. ภิกษเุวนขาดจากการประกอบการประดับตกแตงรางกายอันเปนฐานแหงการ 
แตงตัว เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยัง   
ขวนขวายประกอบการประดับตบแตงรางกายอันเปนฐานแหงการแตงตัว เหน็ปานนี้ คือ อบตัว     
ไคลอวัยวะ อาบนํ้าหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว ผัดหนา 
ทาปาก ประดับขอมือ สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทา  
ประดับวจิิตร ติดกรอบหนา ปกปน ใชพดัวาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี้     
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
        [๑๑๐] ๗. ภิกษเุวนขาดจากติรัจฉานกถา เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก      
ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถา เห็นปานน้ี คือ พูดเร่ืองพระราชา 
เร่ืองโจร เร่ืองมหาอํามาตย เร่ืองกองทัพ เร่ืองภัย เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา   
เร่ืองท่ีนอน เร่ืองดอกไม เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร 
เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนท่ีลวงลับ       
ไปแลว เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้นๆ     
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        [๑๑๑] ๘. ภิกษเุวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกัน เชนอยางท่ีสมณพราหมณ 
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัขวนขวายกลาวถอยคําแกงแยงกนัเหน็       
ปานนี้ เชน วาทานไมรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูท่ัวถึง ทานรูจักท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร   
ทานปฏิบัติผิด ขาพเจาปฏิบัติถูกถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน       
คําท่ีควรจะกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําท่ีควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน    
ขอท่ีทานเคยชํ่าชองมาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว   
ทานจงถอนวาทะเสีย มิฉะนัน้จงแกไขเสีย ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
        [๑๑๒] ๙. ภิกษเุวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชนอยางท่ีสมณ    
พราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและ  
การรับใชเห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คฤหบดี   
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และกุมารวา ทานจงไปในท่ีนี้ ทานจงไปในท่ีโนน ทานจงนําเอาส่ิงนี้ไป ทานจงนําเอาส่ิงนี้      
ในท่ีโนนมา ดงันี้ แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
        [๑๑๓] ๑๐. ภิกษุเวนขาดจากการพูดหลอกลวง และการพูดเลียบเคียง เชนอยางท่ี  
สมณพราหมณผูเจริญบางจาํพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัพูดหลอกลวง พูด  
เลียบเคียง พดูหวานลอม พดูและเล็ม แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนีก้็เปนศีลของเธอ  
ประการหน่ึง.   
                          จบมัชฌิมศีล.      
                            มหาศีล   
        [๑๑๔] ๑. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพ โดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยาง 
สมณพราหมณผูเจริญบางจาํพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวย 
ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ ทายอวยัวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ 
ทํานายหนูกัดผา ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวยีนเทียน ทําพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทําพิธีซัด   
รําบูชาไฟ ทําพิธีซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้าํมันบูชาไฟ ทําพิธีเสกเปา    
บูชาไฟ ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะท่ีบาน ดูลักษณะท่ีนา เปนหมอ      
ปลุกเสก เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยันตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ    
เปนหมอแมลงปอง เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา     
เปนหมอทายอายุ เปนหมอเสกกันลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนีก้็เปนศีลของเธอ      
ประการหน่ึง.   
        [๑๑๕] ๒. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพ โดยทางผิดดวยติรัจฉานวชิา เชนอยางท่ี     
สมณพราหมณผูเจริญบางจาํพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว เล้ียงชีพโดยทางผิดดวย    
ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะผา ทายลักษณะไมพลอง    
ทายลักษณะศาตรา ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวธุ    
ทายลักษณะสตรี ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส      
ทายลักษณะทาสี ทายลักษณะชาง ทายลักษณะมา ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ    
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ทายลักษณะโค ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก ทายลักษณะนกกระทา    
ทายลักษณะเหีย้ ทายลักษณะตุน ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ     
ประการหน่ึง.   
        [๑๑๖]  ๓. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพ โดยทางผิดดวยติรัจฉานวชิา เชนอยางท่ี    
สมณพราหมณผูเจริญบางจาํพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวย  
ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก     
พระราชาภายในจักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด  
พระราชาภายในจักถอย พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอก  
จักมีชัย พระราชาภายในจกัปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุ     
นี้ๆ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
        [๑๑๗] ๔. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพ โดยทางผิดดวยติรัจฉานวชิา เชนอยางท่ี     
สมณพราหมณผูเจริญบางจาํพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวย  
ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จกัมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส       
ดวงจนัทรดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจนัทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนกัษัตรจักเดินถูกทาง   
ดาวนกัษัตรจกัเดินผิดทาง จกัมีอุกกาบาต จกัมีดาวหาง จกัมีแผนดินไหว จักมีฟารอง ดวงจันทร    
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจกัข้ึน ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร       
ดวงอาทิตย และดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทิตย และดาวนักษัตรจกักระจาง       
จันทรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้    
ดวงจนัทรดวงอาทิตยเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปน   
อยางนี้ ดาวนักษัตรเดนิถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้    
มีอุกกาบาตจกัมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหางจกัมีผลเปนอยางนี้ แผนดนิไหวจกัมีผลเปนอยางนี้     
ฟารองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษัตรข้ึนจกัมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทร       
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ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตยและดาวนักษตัรมัวหมอง 
จักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจกัมีผลเปนอยางนี้ แมขอนี้    
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
        [๑๑๘] ๕. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพ โดยทางผิดดวยติรัจฉานวชิา เชนอยางท่ี     
สมณพราหมณผูเจริญบางจาํพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวย  
ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จกัมีฝนดี จกัมีฝนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จกัมีภิกษา 
หาไดยาก จกัมีความเกษม จกัมีภยั จักเกิดโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน     
คํานวณ นับประมวลแตงกาพย โลกายศาสตร แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.     
        [๑๑๙] ๖. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพ โดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ี     
สมณพราหมณผูเจริญบางจาํพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวย  
ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ใหฤกษวิวาหมงคล ดฤูกษเรียงหมอน ดูฤกษ 
หยาราง ดูฤกษเก็บทรัพย ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนต    
ใหล้ินกระดาง รายมนตใหคางแข็ง รายมนตใหมือส่ัน รายมนตไมใหหไูดยินเสียง เปนหมอ    
ทรงกระจก เปนหมอทรงหญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม       
รายมนตพนไฟ ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.      
        [๑๒๐] ๗. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพ โดยทางผิดดวยติรัจฉานวชิา เชนอยางท่ี     
สมณพราหมณผูเจริญบางจาํพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวย  
ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกัน     
บานเรือน ทํากะเทยใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธี  
บวงสรวงพื้นท่ี พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยา       
ถายโทษเบ้ืองบน ปรุงยาถายโทษเบ้ืองลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา   
ปรุงยานัตถุ ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล     
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.    
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        [๑๒๑] ดกูรมหาบพิตร ภิกษุสมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เลย       
เพราะศีลสังวรนั้นเปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษก กําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัย  
แตไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ดูกรมหาบพิตร ภิกษกุ็ฉันนัน้ สมบูรณดวยศีลอยางนีแ้ลว     
ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภกิษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุข     
อันปราศจากโทษในภายใน ดูกรมหาบพิตร ดวยประการดังกลาวมานีแ้ล ภิกษุช่ือวาเปนผูถึง   
พรอมดวยศีล.  
                           จบมหาศีล. 
                          อินทรียสังวร      
        [๑๒๒] ดูกรมหาบพิตร อยางไร ภิกษุช่ือวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย?   
ดูกรมหาบพิตร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ   
เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก      
คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวารักษาจักขุนทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในจกัขุนทรีย       
ภิกษฟุงเสียงดวยโสต ... ดมกล่ินดวยฆานะ ... ล้ิมรสดวยชิวหา ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย...  
รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย   
ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวา      
รักษามนินทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ภิกษปุระกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะ      
เชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมระคนดวยกเิลสในภายใน ดกูรมหาบพิตร ดวยประการดงักลาวมานี้       
แล ภิกษุช่ือวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย.    
                          สติสัมปชัญญะ      
        [๑๒๓] ดกูรมหาบพิตร อยางไร ภกิษช่ืุอวาเปนผูประกอบดวยสตสัิมปชัญญะ? ดูกร      
มหาบพิตร ภกิษุในธรรมวินยันี้ ยอมทําความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย ในการแล    
ในการเหลียว ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ในการฉัน  
การดื่ม การเค้ียว การล้ิม ในการถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดนิ การยืน    
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การนั่ง การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง ดกูรมหาบพิตร ดวยประการดงักลาวมานีแ้ล 
ภิกษุช่ือวาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ. 
                            สันโดษ   
        [๑๒๔] ดกูรมหาบพิตร อยางไร ภกิษช่ืุอวาเปนผูสันโดษ? ดูกรมหาบพิตร ภิกษุใน      
ธรรมวินัยนี้ เปนผูสันโดษดวยจวีรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง     
เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดูกรมหาบพิตร นกมีปกจะบินไปทางทิสาภาคใดๆ   
ก็มีแตปกของตัวเปนภาระบินไปฉันใด ภกิษุก็ฉันนัน้แล เปนผูสันโดษดวยจวีรเปนเคร่ือง 
บริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง 
ดูกรมหาบพิตร ดวยประการดังกลาวมานีแ้ล ภิกษุช่ือวาเปนผูสันโดษ.      
        [๑๒๕] ภิกษนุั้นประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะและสันโดษอัน  
เปนอริยะเชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะ อันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า   
ปาชา ปาชัฏ ท่ีแจง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก   
ตั้งกายตรง ดํารงสติเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู       
ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความเพงเล็งได ละความประทุษรายคือพยาบาท ไมคิดพยาบาท     
มีความกรุณาหวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความประทุษรายคือ      
พยาบาทได ละถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูท่ีแสงสวาง       
มีสติสัมปชัญญะอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากถีนมิทธะไดละอุทธัจจะกุกกจุจะแลว เปนผูไม   
ฟุงซาน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอุทธัจจะกุกกุจจะได ละวิจกิิจฉาแลว 
เปนผูขามวิจกิจิฉา ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมท้ังหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจาก     
วิจิกจิฉาได.  
                           อุปมานิวรณ      
        [๑๒๖] ดกูรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกูหนี้ไปประกอบการงาน การงาน    
ของเขาจะพึงสําเร็จผล เขาจะพึงใชหนี้ท่ีเปนตนทุนเดิมใหหมดส้ิน และทรัพยท่ีเปนกําไรของเขา   
จะพึงมีเหลืออยูสําหรับเล้ียงภริยา เขาพึงมีความคิดเหน็อยางนีว้า เม่ือกอนเรากูหนี้ไปประกอบ   
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การงาน บัดนี้ การงานของเราสําเร็จผลแลว เราไดใชหนี้ท่ีเปนตนทุนเดิมใหหมดส้ินแลว และ     
ทรัพยท่ีเปนกําไรของเรายังมีเหลืออยูสําหรับเล้ียงภริยา ดงันี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความ      
โสมนัส มีความไมมีหนี้นัน้เปนเหตุ ฉันใด.  
        ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนผูมีอาพาธถึงความลําบาก เจ็บหนัก   
บริโภคอาหารไมได และไมมีกําลังกาย สมัยตอมา เขาพึงหายจากอาพาธน้ัน บริโภคอาหารได    
และมีกําลังกาย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอนเราเปนผูมีอาพาธถึงความลําบาก เจ็บหนกั    
บริโภคอาหารไมได และไมมีกําลังกาย บัดนี้ เราหายจากอาพาธน้ันแลว บริโภคอาหารได      
และมีกําลังกายเปนปกติ ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความไมมีโรคนั้น       
เปนเหตุ ฉันใด.       
        ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจําอยูในเรือนจํา สมัยตอมา เขาพึงพนจาก    
เรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมีภยั ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอน       
เราถูกจองจําอยูในเรือนจํา บัดนี้ เราพนจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมีภยัแลว และเราไมตอง     
เสียทรัพยอะไรๆ เลย ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีการพนจากเรือนจํา  
นั้นเปนเหตุ ฉันใด.   
        ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนทาส ไมไดพึ่งตัวเอง พึ่งผูอ่ืน ไปไหน   
ตามความพอใจไมได สมัยตอมา เขาพึงพนจากความเปนทาสนั้น พึ่งตัวเอง ไมตองพึ่งผูอ่ืน       
เปนไทยแกตวั ไปไหนไดตามความพอใจ เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอนเราเปนทาส      
พึ่งตัวเองไมได ตองพึ่งผูอ่ืน ไปไหนตามความพอใจไมได บัดนี้ เราพนจากความเปนทาสนั้น     
แลว พึ่งตัวเอง ไมตองพึ่งผูอ่ืน เปนไทยแกตัว ไปไหนไดตามความพอใจ ดังนี้ เขาจะพึงได     
ความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความเปนไทยแกตวันั้นเปนเหตุ ฉันใด.      
        ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษ มีทรัพย มีโภคสมบัติ พึงเดินทางไกลกันดาร  
หาอาหารไดยาก มีภยัเฉพาะหนา สมัยตอมา เขาพึงขามพนทางกันดารนั้นได บรรลุถึงหมูบาน       
อันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอนเรามีทรัพย มีโภคสมบัติ   
เดินทางไกลกนัดาร หาอาหารไดยาก มีภยัเฉพาะหนา บัดน้ี เราขามพนทางกันดารนัน้   
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บรรลุถึงหมูบานอันเกษม ปลอดภัยโดยสวสัดีแลว ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความ  
โสมนัส มีภูมิสถานอันเกษมนั้นเปนเหตุ ฉันใด.       
        ดูกรมหาบพิตร ภิกษุพจิารณาเหน็นวิรณ ๕ ประการเหลานี้ท่ียังละไมไดในตนเหมือนหนี้       
เหมือนโรค เหมือนเรือนจํา เหมือนความเปนทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา    
เห็นนวิรณ ๕ ประการท่ีละไดแลวในตน เหมือนความไมมีหนี้ เหมือนความไมมีโรค เหมือน    
การพนจากเรือนจํา เหมือนความเปนไทยแกตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉันนั้นแล.      
                           รูปฌาน ๔  
        [๑๒๗] เม่ือเธอพิจารณาเห็นนวิรณ ๕ เหลานี้ ท่ีละไดแลวในตน ยอมเกิดปราโมทย    
เม่ือปราโมทยแลวยอมเกิดปติ เม่ือมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลวยอมไดเสวยสุข      
เม่ือมีสุข จิตยอมต้ังม่ัน. เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร       
มีปติและสุขเกดิแตวเิวกอยู เธอทํากายนี้แหละใหชุมช่ืนเอิบอ่ิมซาบซานดวยปติและสุขเกิดแต 
วิเวก ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีปตแิละสุขเกิดแตวเิวกจะไมถูกตอง 
ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน หรือลูกมือพนักงานสรงสนานผูฉลาด       
จะพึงใสจุรณสีตัวลงในภาชนะสําริด แลวพรมดวยน้ํา หมักไว ตกเวลาเย็นกอนจุรณสีตัวซ่ึงยาง     
ซึมไปจับติดกนัท่ัวท้ังหมด ยอมไมกระจายออก ฉันใด ภกิษุก็ฉันนั้นแล ทํากายนีแ้หละให    
ชุมช่ืนเอิบอ่ิมซาบซานดวยปติและสุขเกิดแตวิเวก ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว  
ท่ีปติและสุขเกดิแตวเิวกจะไมถูกตอง ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลท่ีเห็นประจักษ ท้ังดียิ่งกวา    
ท้ังประณีตกวาสามัญผลท่ีเห็นประจักษขอกอนๆ.     
        [๑๒๘] ดกูรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผองใสแหงจิต  
ในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน เพราะวิตก วิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุข    
เกิดแตสมาธิอยู เธอทํากายนีแ้หละ ใหชุมช่ืนเอิบอ่ิมซาบซาน ดวยปติและสุขเกิดแตสมาธิ      
ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีปติและสุขเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง. ดูกร 
มหาบพิตร เปรียบเหมือนหวงน้ําลึกมีน้ําปนปวน ไมมีทางท่ีน้ําจะไหลมาได ท้ังในดานตะวันออก    
ดานใต ดานตะวันตก ดานเหนือ  ท้ังฝนก็ไมตกเพิ่มตามฤดูกาล แตสายนํ้าเย็นพุข้ึนจากหวง    
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น้ํานั้นแลว จะพึงทําหวงน้ํานั้นแหละใหชุมช่ืนเอิบอาบซาบซึมดวยน้าํเย็น ไมมีเอกเทศไหนๆ       
แหงหวงน้ํานัน้ท้ังหมด ท่ีน้าํเย็นจะไมพึงถูกตองฉันใด ภิกษกุ็ฉันนัน้แล ยอมทํากายน้ีแหละ     
ใหชุมช่ืนเอิบอ่ิมซาบซานดวยปตแิละสุขเกิดแตสมาธิ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอ   
ท่ัวทั้งตัว ท่ีปตแิละสุขเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ       
ท้ังดียิ่งกวา ท้ังประณีตกวาสามัญผลท่ีเห็นประจักษขอกอนๆ.    
        [๑๒๙] ดกูรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุข      
ดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวาผูไดฌานน้ี   
เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข เธอทํากายนี้ใหชุมช่ืนเอิบอ่ิมซาบซานดวยสุขอันปราศจากปติ      
ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัวท่ีสุขปราศจากปติจะไมถูกตอง ดูกรมหาบพิตร   
เปรียบเหมือนในกอบัวขาบ ในกอบวัหลวง หรือในกอบวัขาว ดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง 
หรือดอกบัวขาว บางเหลาซ่ึงเกิดในนํ้า เจริญในน้ํา ยังไมพนน้ํา จมอยูในน้ํา น้ําหลอเล้ียงไว    
ดอกบัวเหลานัน้ ชุมช่ืนเอิบอาบซาบซึมดวยน้ําเย็นตลอดยอด ตลอดเงา ไมมีเอกเทศไหนๆ     
แหงดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาว ท่ัวทุกสวน ท่ีน้ําเยน็จะไมพึงถูกตอง ฉันใด   
ภิกษกุ็ฉันนัน้แล ยอมทํากายน้ีแหละใหชุมชื่นเอิบอ่ิมซาบซานดวยสุขปราศจากปติ ไมมีเอกเทศ   
ไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีสุขปราศจากปติจะไมถูกตอง ดูกรมหาบพิตร นี้แหละ     
สามัญผลที่เห็นประจักษ ท้ังดียิ่งกวา ท้ังประณีตกวาสามัญผลที่เห็นประจักษขอกอนๆ.  
        [๑๓๐]  ดกูรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข       
เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู   
เธอนั่งแผไปท่ัวกายนี้แหละ ดวยใจอันบริสุทธ์ิผองแผว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอ  
ท่ัวทั้งตัว ท่ีใจอันบริสุทธ์ิผองแผวจะไมถูกตอง  ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนั่ง  
คลุมตัวตลอดศีรษะดวยผาขาว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายทุกๆ สวนของเขาท่ีผาขาวจะไม      
ถูกตอง ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนัน้แล เธอนั่งแผไปท่ัวกายนี้แหละดวยใจอันบริสุทธ์ิผองแผว  
ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีใจอันบริสุทธ์ิผองแผวจะไมถูกตอง ดูกรมหาบพิตร 
นี้แหละสามัญผลท่ีเห็นประจกัษ ท้ังดยีิ่งกวา ท้ังประณีตกวาสามัญผลท่ีเห็นประจักษขอกอนๆ.   
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                            วิชชา ๘  
                          วิปสสนาญาณ       
        [๑๓๑] ภกิษุนั้นเม่ือจิตเปนสมาธิบริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส    
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อญาณทัสนะ  เธอ 
ยอมรูชัดอยางนี้วา กายของเราน้ีแล มีรูปประกอบดวยมหาภูต  ๔ เกดิแตมารดาบิดา เติบโต     
ข้ึนดวยขาวสุกและขนมสดไมเท่ียง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปน    
ธรรมดาและวิญญาณของเราน้ี ก็อาศัยอยูในกายนี้ เนื่องอยูในกายนี้ ดกูรมหาบพิตร เปรียบเหมือน   
แกวไพฑูรยอันงาม เกิดเองอยางบริสุทธ์ิ แปดเหล่ียม นายชางเจยีระไนดีแลว สุกใสแวววาว 
สมสวนทุกอยาง มีดายเขียวเหลืองแดงขาวหรือนวลรอยอยูในนั้น บุรุษมีจักษุจะพึงหยิบ    
แกวไพฑูรยนัน้วางไวในมือแลวพิจารณาเห็นวา แกวไพฑูรยนี้งาม เกิดเองอยางบริสุทธ์ิ 
แปดเหล่ียม นายชางเจยีระไนดีแลว สุกใสแวววาว สมสวนทุกอยาง มีดายเขียวเหลืองแดง     
ขาวหรือนวลรอยอยูในแกวไพฑูรยนัน้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้แล เม่ือจิตเปนสมาธิบริสุทธ์ิผองแผว       
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหวอยางนี้ ยอมโนม   
นอมจิตไปเพือ่ญาณทัสนะ เธอยอมรูชัดอยางนี้วา กายของเราน้ีแลมีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔      
เกิดแตมารดาบิดา เติบโตดวยขาวสุกและขนมสด ไมเท่ียง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลาย   
กระจัดกระจายเปนธรรมดา และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยูในกายนี้ เนือ่งอยูในกายน้ี      
ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามญัผลที่เห็นประจักษ ท้ังดยีิ่งกวา ท้ังประณตีกวาสามัญผลท่ีเห็น      
ประจักษขอกอนๆ.     
                          มโนมยิทธิญาณ      
        [๑๓๒] ภกิษุนั้น เม่ือจิตเปนสมาธิบริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส  
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อนิรมิต รูปอันเกิด      
แตใจ คือนิรมิตรกายอ่ืนจากกายน้ี มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง       
ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไสออกจากหญาปลอง เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา  
นี้หญาปลอง นี้ไส หญาปลองอยางหนึ่ง ไสอยางหนึ่ง กแ็ตไสชักออกจากหญาปลองนั่นเอง     
อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักดาบออกจากฝก เขาจะพึงคิดเหน็อยางนีว้า นีด้าบ นี้ฝก   
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ดาบอยางหนึ่ง ฝกอยางหนึ่ง ก็แตดาบชักออกจากฝกนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ       
จะพึงชักงูออกจากคราบ เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้า นี้งู นีค้ราบ งูอยางหนึ่ง คราบอยางหน่ึง   
ก็แตงูชักออกจากคราบนั่นเอง ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นแล เม่ือจิตเปนสมาธิบริสุทธ์ิผองแผว       
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหว อยางนี้ เธอยอม   
โนมนอมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ คือนิรมิตกายอ่ืนจากกายน้ี มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะ   
นอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง ดกูรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลท่ีเห็นประจกัษ      
ท้ังดียิ่งกวา ท้ังประณีตกวาสามัญผลท่ีเห็นประจักษขอกอนๆ.    
                           อิทธิวิธญาณ      
        [๑๓๓] ภกิษุนั้น เม่ือจิตเปนสมาธิบริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส   
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุ    
อิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏ     
ก็ได ทําใหหายก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในท่ีวางก็ได ผุดข้ึนดําลง 
แมในแผนดินเหมือนในน้ํากไ็ด เดินบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศ   
เหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจ      
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดกูรมหาบพิตร เปรียบเหมือนชางหมอหรือลูกมือของชางหมอ      
ผูฉลาด เม่ือนวดดนิดีแลว ตองการภาชนะชนิดใดๆ พึงทําภาชนะชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได       
อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนชางงาหรือลูกมือของชางงาผูฉลาด เม่ือแตงงาดีแลว ตองการเคร่ืองงา 
ชนิดใดๆ พึงทําเคร่ืองงาชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึง่ เปรียบเหมือนชางทองหรือลูกมือ      
ของชางทองผูฉลาด เม่ือหลอมทองดีแลว ตองการทองรูปพรรณชนิดใดๆ พึงทําทองรูปพรรณ 
ชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้แล เม่ือจิตเปนสมาธิบริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส 
ปราศจากอุปกเิลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไป    
เพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนกไ็ด หลายคนเปนคนเดยีว     
ก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงไปได ไมตดิขัดเหมือนไปในท่ีวางกไ็ด      
ผุดข้ึนดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดนิก็ได เหาะไป   
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ในอากาศเหมือนนกกไ็ด ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย ซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได       
ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดูกรมหาบพติร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ ท้ังดี   
ยิ่งกวา ท้ังประณีตกวาสามัญผลท่ีเห็นประจกัษขอกอนๆ.   
                          ทิพยโสตญาณ 
        [๑๓๔] ภกิษุนั้น เม่ือจิตเปนสมาธิบริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากกิเลส ออน 
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี ้ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอยอม  
ไดยินเสียง ๒ ชนิด คือเสียงทิพยและเสียงมนุษย ท้ังท่ีอยูไกลและใกลดวยทิพยโสตธาตุ อัน     
บริสุทธ์ิลวงโสตของมนุษย ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล เขาจะพึงไดยินเสียง      
กลองบาง เสียงตะโพนบาง เสียงสังขบาง เสียงบัณเฑาะวบาง เสียงเปงมางบาง เขาจะพึง  
เขาใจวา เสียงกลองดังนี้บาง เสียงตะโพนดังนี้บาง เสียงสังขดังนี้บาง เสียงบัณเฑาะวดังนี้บาง   
เสียงเปงมางดงันี้บาง ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนัน้แล เม่ือจิตเปนสมาธิบริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกเิลส 
ปราศจากอุปกเิลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไป    
เพื่อทิพยโสตธาตุ เธอยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด คือเสียงทิพยและเสียงมนุษย ท้ังท่ีอยูไกล       
และใกลดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธ์ิลวงโสตของมนุษย ดูกรมหาบพติร นี้แหละสามัญผลที่    
เห็นประจักษ ท้ังดียิ่งกวา ท้ังประณีตกวาสามัญผลท่ีเห็นประจักษขอกอนๆ.     
                          เจโตปริยญาณ       
        [๑๓๕] ภกิษุนั้น เม่ือจิตเปนสมาธิบริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส   
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ     
เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืน ของบุคคลอ่ืนดวยใจ คือจิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิต     
ปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ    
ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวาจิตปราศจาก    
โมหะ จิตหดหู ก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรรคต ก็รูวาจิตเปน   
มหรรคต หรือจิตไมเปนมหรรคต จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอ่ืน  
ยิ่งกวา ก็รูวาจติไมมีจิตอ่ืนยิง่กวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ     
ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน      
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ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุมท่ีชอบการแตงตัว เม่ือสองดูเงาหนาของตน     
ในกระจกอันบริสุทธ์ิสะอาด หรือในภาชนะน้ําอันใส หนามีไฝ ก็จะพงึรูวาหนามีไฝ หรือหนา 
ไมมีไฝ ก็จะพงึรูวาหนาไมมีไฝ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้แล เม่ือจิตเปนสมาธิบริสุทธ์ิผองแผว  
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอม      
จิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืนของบุคคลอ่ืนดวยใจ คือจติมีราคะ   
ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ     
หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจาก 
โมหะ ก็รูวาจติปราศจากโมหะ จิตหดหู กรู็วาจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน   
จิตเปนมหรรคต ก็รูวาจิตเปนมหรรคต หรือจิตไมเปนมหรรคต ก็รูวาจิตไมเปนมหรรคต จิตมีจิตอ่ืน     
ยิ่งกวา ก็รูวาจติมีจิตอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจติอ่ืนยิ่งกวา จติเปนสมาธิ   
ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน     
หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน ดกูรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลท่ีเห็นประจกัษ   
ท้ังดียิ่งกวา ท้ังประณีตกวาสามัญผลท่ีเห็นประจักษขอกอนๆ.    
                              ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ 
        [๑๓๖] ภกิษุนั้น เม่ือจิตเปนสมาธิบริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส   
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อบุพเพนวิาสานุสสติญาณ  
เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง  
ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบ     
ชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอด      
วิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีช่ืออยางนั้น    
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด      
อายุเพยีงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น      
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด      
อายุเพยีงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดไปเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก      
พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจาก  
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บานตนไปบานอ่ืน แลวจากบานนั้นไปยังบานอ่ืนอีก จากบานนั้นกลับมาสูบานของตนตามเดิม       
เขาจะพึงระลึกไดอยางนีว้า เราไดจากบานของเราไปบานโนน ในบานนั้น เราไดยนือยางนัน้     
ไดนั่งอยางนั้น ไดพูดอยางนัน้ ไดนิ่งอยางนั้น เราไดจากบานแมนัน้ไปยังบานโนน แมในบาน      
นั้นเราก็ไดยนือยางนั้น ไดนัง่อยางนั้น ไดพูดอยางนัน้ ไดนิ่งอยางนั้น แลวเรากลับจากบานนั้น  
มาสูบานของตนตามเดิม ดังนี้ ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นแล เม่ือจิตเปนสมาธิบริสุทธ์ิผองแผว      
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ันไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอม      
จิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกได     
หนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง    
สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง    
ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดววิัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมาก    
บางวา ในภพโนน เรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น     
เสวยสุขทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุตจิากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน     
แมในภพนัน้เราก็มีช่ือนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข      
ทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดมาเกิดในภพน้ี เธอยอม     
ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี ดูกรมหาบพิตร    
นี้แหละสามัญผลท่ีเห็นประจกัษ ท้ังดยีิ่งกวา ท้ังประณีตกวาสามัญผลท่ีเห็นประจักษ ขอกอนๆ. 
                          จุตูปปาตญาณ       
        [๑๓๗] ภกิษุนั้นเม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส   
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของ   
สัตวท้ังหลาย เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ    
ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวง จักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตว      
ผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา 
เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอม 
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต  วจีสุจริต มโนสุจริต     
ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตาย     
เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังน้ี เธอยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ    



พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาท่ี 77 
เลว ประณตี มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษ ุ
ของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะน้ี เปรียบเหมือนปราสาท 
ตั้งอยู ณ ทาง ๓ แพรงทามกลางพระนคร บุรุษผูมีจักษยุนือยูบนปราสาทน้ัน จะพึงเห็นหมูชน     
กําลังเขาไปสูเรือนบาง กําลังออกจากเรือนบาง กําลังสัญจรเปนแถวอยูในถนนบาง นัง่อยูท่ีทาง  
๓ แพรงทามกลางพระนครบาง เขาจะพึงรูวา คนเหลานี้เขาไปสูเรือน เหลานี้ออกจากเรือน       
เหลานี้สัญจรเปนแถวอยูในถนน เหลานี้นัง่อยูท่ีทาง ๓ แพรงทามกลางพระนคร ฉันใด ภิกษุ      
ก็ฉันนั้นแล เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกเิลส ออน ควรแก      
การงานต้ังม่ัน ไมหวัน่ไหว อยางนี้ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของสัตวท้ังหลาย  
เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดด ี
ตกยากดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา       
สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ      
ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย     
ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียน       
พระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะ   
กายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังน้ี เธอยอมเหน็หมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ    
เลว ประณตี มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุ  
ของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตว ผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะน้ี ดูกรมหาบพิตร นี้แหละ     
สามัญผลที่เห็นประจักษ ท้ังดียิ่งกวา ท้ังประณีตกวาสามัญผลที่เห็นประจักษขอกอนๆ.  
                          อาสวักขยญาณ       
        [๑๓๘] ภกิษุนั้นเม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส   
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ    
ยอมรูชัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมทัุย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  เหลานี้    
อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เม่ือเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอม   
หลุดพนแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณวา     
หลุดพนแลว. รูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืน       
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เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนสระน้ําบนยอดเขาใสสะอาด ไมขุนมัว     
บุรุษผูมีจักษยุนือยูบนขอบสระนั้น จะพึงเห็นหอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและ   
กอนหินบาง ฝูงปลาบาง กําลังวายอยูบาง หยุดอยูบาง ในสระนํ้า เขาจะพึงคิดอยางนีว้า       
สระนํ้านี้ใสสะอาด ไมขุนมัว หอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหนิบาง 
ฝูงปลาบาง เหลานี้กําลังวายอยูบาง กําลังหยุดอยูบาง ในสระนํ้านั้น ดังนี้ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้น     
แล เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน  
ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพื่ออาสวกัขยญาณ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา 
นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้ อาสวะ นี้อาสวสมุทัย   
นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เม่ือเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพนแมจากกามาสวะ   
แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติ 
ส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี    
ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามญัผลที่เห็นประจักษ ท้ังดยีิ่งกวา ท้ังประณตีกวาสามัญผลท่ีเห็น      
ประจักษขอกอนๆ ดูกรมหาบพิตร ก็สามัญผลที่เห็นประจักษขออ่ืน ท้ังดียิ่งกวา ท้ังประณีตกวา 
สามัญผลที่เห็นประจักษขอนี้ ยอมไมมี.    
พระเจาอชาตศัตรูแสดงพระองคเปนอุบาสก      
        [๑๓๙] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พระเจาแผนดินมคธ พระนามวา    
อชาตศัตรู เวเทหีบุตร ไดกราบทูลพระดํารัสนี้กะพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ  
ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษติของพระองคแจมแจงนัก เปรียบ   
เหมือนหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยคิดวา       
ผูมีจักษุจกัเหน็รูป ดังนี้ ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้น       
เหมือนกนั ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันนี้ ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรมและพระสงฆวา 
เปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําหมอมฉันวาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต    
วันนี้เปนตนไป โทษไดครอบงําหมอมฉัน ซ่ึงเปนคนเขลา คนหลง ไมฉลาด หมอมฉัน    
ไดปลงพระชนมชีพ พระบิดาผูดํารงธรรม เปนพระราชาโดยธรรมเพราะเหตุแหงความเปนใหญ      
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ขอพระผูมีพระภาคจงทรงรับทราบความผิดของหมอมฉันโดยเปนความผิดจริง เพื่อสํารวมตอไป.    
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา จริง จริง ความผิดไดครอบงํามหาบพิตรซ่ึงเปนคนเขลา คนหลง      
ไมฉลาด มหาบพิตรไดปลงพระชนมชีพพระบิดาผูดํารงธรรม เปนพระราชาโดยธรรม เพราะเหตุ       
แหงความเปนใหญ แตเพราะมหาบพิตรทรงเห็นความผิดโดยเปนความผิดจริงแลว ทรงสารภาพ      
ตามเปนจริง ฉะน้ัน อาตมภาพ ขอรับทราบความผิดของมหาบพิตร ก็การท่ีบุคคลเห็นความผิด      
โดยเปนความผิดจริง แลวสารภาพตามเปนจริงรับสังวรตอไป นี้เปนความชอบในวนิยัของ       
พระอริยเจาแล. 
        [๑๔๐] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทาวเธอไดกราบทูลลาวา ขาแตพระองค  
ผูเจริญ ถาเชนนั้นหมอมฉันขอทูลลาไปในบัดนี้ หมอมฉันมีกิจมาก มีกรณียะมาก พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ขอมหาบพิตรทรงสําคัญเวลา ณ บัดนี้เถิด. คร้ังนั้นแล พระเจาแผนดินมคธพระนามวา  
อชาตศัตรู เวเทหีบุตร ทรงเพลิดเพลินยนิดีภาษิตของพระผูมีพระภาคแลว เสด็จลุกจากอาสนะ   
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทรงกระทําประทักษณิแลวเสด็จไป. เม่ือทาวเธอเสด็จไปไมนาน      
พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย พระราชาพระองคนี้ถูกขุดเสียแลว      
พระราชาพระองคนี้ถูกขจัดเสียแลว  หากทาวเธอจักไมปลงพระชนมชีพพระบิดาผูดาํรงธรรม เปน       
พระราชาโดยธรรมไซร ธรรมจักษุ ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน จักเกิดข้ึนแกทาวเธอ ณ ท่ี    
ประทับนี้ทีเดยีว. พระผูมีพระภาคไดตรัสคําเปนไวยากรณนี้แลว. ภกิษเุหลานั้นช่ืนชมยินดภีาษิต       
ของพระผูมีพระภาคแลวแล.     
                              จบสามัญญผลสูตร ท่ี ๒.       
                                          ______________  
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                         ๓. อัมพัฏฐสูตร     
        [๑๔๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้       
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษหุมูใหญประมาณ     
๕๐๐ รูป บรรลุถึงพราหมณคาม แหงชาวโกศล ช่ืออิจฉานังคลคาม. ไดยินวา สมัยนั้นพระองค   
ประทับอยู ณ ราวปาอิจฉานงัคลวัน เขตอิจฉานังคลคาม.       
        [๑๔๒] กส็มัยนั้น พราหมณโปกขรสาติอยูครองนครอุกกัฏฐะ ซ่ึงคับค่ังดวยประชาชน     
และหมูสัตว อุดมดวยหญา ดวยไม ดวยน้ํา สมบูรณดวยธัญญาหาร  ซ่ึงเปนราชสมบัติ     
อันพระเจาปเสนทิโกศล พระราชทานปูนบําเหน็จใหเปนสวนพรหมไทย.     
        พราหมณโปกขรสาติไดสดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุล     
แลว เสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ  ๕๐๐ รูป ถึงอิจฉานัง   
คลคามโดยลําดับ ประทับอยู ณ ราวปาอิจฉานังคลวัน เขตอิจฉานังคลคาม ก็เกยีรติศัพท      
อันงามของทานพระโคดมพระองคนั้นแล ขจรไปแลวอยางนี้วา   
        แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ       
ถึงพรอมดวยวชิชาและจรณะ เสด็จไปดแีลวทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืน 
ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม   
พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย  
พระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนษุย    
ใหรูตามพระองคทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศ 
พรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันต   
ท้ังหลาย เหน็ปานนั้น ยอมเปนการดีแล.       
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                        เร่ืองอัมพัฏฐมาณพ   
        [๑๔๓] สมัยนั้นแล อัมพัฏฐมาณพ ศิษยของพราหมณโปกขรสาติ เปนผูเลาเรียน   
ทรงจํามนต รูจบไตรเพท พรอมท้ังคัมภีรนิฆัณฑุ  คัมภรีเกตุภะ  พรอมท้ังประเภทอกัษร มีคัมภีร   
อิติหาสเปนท่ี ๕  เปนผูเขาใจตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะ  และ   
มหาปุริสลักษณะ อันอาจารยยกยองและรับรองในลัทธิปาพจน คือ ไตรวิทยา อันเปนของอาจารย 
ของตนวา ฉันรูส่ิงใด เธอรูส่ิงนั้น เธอรูส่ิงใด ฉันรูส่ิงนั้น.      
        คร้ังนั้นแล พราหมณโปกขรสาติ เรียกอัมพัฏฐมาณพมาเลาวา พออัมพัฏฐะ พระสมณะ      
โคดมศากยบุตร พระองคนี้ทรงผนวชจากศากยสกุล แลวเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวย       
ภิกษสุงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ถึงอิจฉานังคลคาม โดยลําดับ ประทับอยู ณ ราวปา 
อิจฉานังคลวนัใกลอิจฉานังคลคาม ก็เกียรติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้นแล ขจรไป 
อยางนี้วา    
        แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ       
ถึงพรอมดวยวชิชาและจรณะ เสด็จไปดแีลวทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอ่ืน  
ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม   
พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้ พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย 
พระปญญาอันยิ่งของพระองคเอง แลวทรงสอนหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนษุย   
ใหรูตาม พระองคทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศ       
พรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันต   
ท้ังหลาย เหน็ปานนั้น ยอมเปนการดีแล.      
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พออัมพัฏฐะ พอจงเขาไปเฝาพระสมณโคดมถึงท่ีประทับ แลวจงรูวาเกียรติศัพทของ   
ทานพระโคดมพระองคนั้นท่ีขจรไป จริงตามนั้นหรือไม ทานพระโคดมพระองคนัน้ ทรงคุณ      
เชนนั้นจริงหรือไม เราท้ังหลายจะไดรูจกัทานพระโคดมพระองคนั้นไว โดยประการนั้น.   
        อัมพัฏฐมาณพถามวา ทาน ก็ไฉนเลา ขาพเจาจึงไดรูวาเกยีรติศัพทของทานพระโคดม 
พระองคนั้นท่ีขจรไป จริงอยางนั้นหรือไม ทานพระโคดมพระองคนั้นทรงคุณเชนนัน้จริงหรือไม?   
        พราหมณโปกขรสาติตอบวา พออัมพฏัฐะ มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการมาแลวใน      
มนตของเรา ซ่ึงพระมหาบุรุษประกอบแลวยอมมีคติเปนสองเทานั้นไมเปนอยางอ่ืน ถาครองเรือน   
จะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ผูทรงธรรม เปนพระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดนิ มีมหาสมุทร 
๔ เปนขอบเขต ทรงชนะแลว มีราชอาณาจกัรม่ันคง สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คือ จกัรแกว    
ชางแกว มาแกว แกวมณี นางแกว คฤหบดีแกว ปริณายกแกว เปนท่ี ๗ พระราชบุตรของ      
พระองคมีกวาพัน ลวนกลาหาญ มีรูปทรงสมเปนวีรกษตัริย สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได   
พระองคทรงชํานะโดยธรรม มิตองใชอาชญา มิตองใชศาตรา ครอบครองแผนดินมีสาครเปน 
ขอบเขต ถาเสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคา 
คือกิเลสอันเปดแลวในโลก     
        พออัมพัฏฐะ เราเปนผูสอนมนต พอเปนผูเรียนมนต.  
        อัมพัฏฐมาณพรับคําพราหมณโปกขรสาติแลว ลุกจากท่ีนั่ง ไหวพราหมณโปกขรสาติ  
กระทําประทักษิณ แลวข้ึนรถมาพรอมดวยมาณพหลายคน ขับตรงไปยงัราวปาอิจฉานังคลวัน       
ตลอดภูมิประเทศเทาท่ีรถจะไปได ลงจากรถเดินตรงไปยงัพระอาราม.     
        [๑๔๔] สมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปกําลังจงกรมอยูกลางแจง.       
        ลําดับนั้น อัมพัฏฐมาณพเขาไปหาภิกษุเหลานั้นถึงท่ีจงกรม คร้ันแลวไดกลาวคํานี้   
กะภิกษเุหลานัน้วา ทานผูเจริญ เวลานี้ทานพระโคดมพระองคนั้นประทับอยูท่ีไหน พวกขาพเจา  
พากันเขามาท่ีนี่ เพื่อจะเฝาพระองคทาน.  
        คร้ังนั้นแล ภิกษุเหลานัน้คิดเหน็รวมกันเชนนี้วา อัมพัฏฐมาณพผูนี้เปนคนเกิดในสกุล   
ท่ีมีช่ือเสียง ท้ังเปนศิษยของพราหมณโปกขรสาติผูมีช่ือเสียงอันการสนทนาปราศรัยกับพวก     
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กุลบุตร เห็นปานนี้ ยอมไมเปนการหนกัพระทัยแกพระผูมีพระภาคเลย ดังนี้แลวจึงตอบอัมพัฏฐ    
มาณพวา อัมพฏัฐะ นั่นพระวหิารมีประตูปดอยู ทานจงสงบเสียงเขาไปทางพระวหิารนั้น     
คอยๆ เขาไปท่ีเฉลียง กระแอมไอแลว เคาะบานประตูเถิด พระผูมีพระภาคจักทรงเปดประตู    
รับทาน.       
        ลําดับนั้น อัมพัฏฐมาณพสงบเสียง เขาไปทางพระวหิารซ่ึงมีประตูปดอยูนัน้ คอยๆ     
เขาไปยังเฉลียง กระแอมไอแลว เคาะบานประตู พระผูมีพระภาคทรงเปดประตู อัมพัฏฐมาณพ     
เขาไปแลว แมพวกมาณพก็พากันเขาไปปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอให  
ระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.  
        [๑๔๕] ฝายอัมพัฏฐมาณพ เดนิปราศรัยบาง ยืนปราศรัยบาง กับพระผูมีพระภาค   
ผูประทับนั่งอยู พระผูมีพระภาคตรัสถามวา อัมพัฏฐะ เธอเคยสนทนาปราศรัยกับพวกพราหมณ  
ผูเฒาผูแกผูเปนอาจารยและปาจารยเหมือนดังเธอ เดินบางยืนบาง สนทนาปราศรัยกบัเราผูนั่งอยู    
เชนนี้หรือ?   
        อ. ขอนี้หามิได พระโคดมผูเจริญ เพราะวาพราหมณผูเดินก็ควรเจรจากับพราหมณ     
ผูเดิน พราหมณผูยืนก็ควรเจรจากับพราหมณผูยืน พราหมณผูนั่งก็ควรเจรจากับพราหมณผูนั่ง   
พราหมณผูนอนก็ควรเจรจากับพราหมณผูนอน.   
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ แตผูใดเปนสมณะโลน เปนคฤหบดีเช้ือสายกณัหโคตร เกิดจาก   
พระบาทของทาวมหาพรหม ขาพเจายอมสนทนาปราศรัยกับผูนั้น เหมือนกับท่ีสนทนาปราศรัย     
กับพระโคดมผูเจริญนี้.       
        อัมพัฏฐะ ก็เธอมีธุระจึงไดมาท่ีนี้ กพ็วกเธอมาเพ่ือประโยชนอันใดแล พึงใสใจถึง   
ประโยชนนัน้แหละไวใหดี ก็อัมพัฏฐมาณพ ยังไมไดรับการศึกษาเลย สําคัญตัววาไดรับการศึกษา    
ดีแลว จะมีอะไรอีกเลา นอกจากไมไดรับการศึกษา.   
        ลําดับนั้น อัมพัฏฐมาณพถูกพระผูมีพระภาคตรัสตําหนิดวยพระวาจาวา เปนคนไมได      
รับการศึกษา โกรธ ขัดใจ เม่ือจะดาขมวากลาวพระผูมีพระภาค คิดวาเราจักตองใหพระสมณโคดม    
ไดรับความเสียหาย ไดกลาวคํานี้กะพระผูมีพระภาควา     
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        ทานโคดม พวกชาติศากยะดุราย หยาบชา มีใจเบา พูดพลาม เปนแตพวกคฤหบดี    
แทๆ ยังไมสักการะพวกพราหมณ ไมเคารพพวกพราหมณ ไมนับถือพวกพราหมณ ไมบูชา   
พวกพราหมณ ไมออนนอมพวกพราหมณ    
        ทานโคดม การท่ีพวกศากยะเปนแตพวกคฤหบดแีทๆ  แตไมสักการะพวกพราหมณ      
ไมเคารพพวกพราหมณ ไมนับถือพวกพราหมณ ไมบูชาพวกพราหมณ ไมออนนอมพวกพราหมณ       
นี้ไมเหมาะไมสมควรเลย.      
        อัมพัฏฐมาณพกดพวกศากยะวา เปนแตพวกคฤหบดแีทๆ นี้เปนคร้ังแรกดวยประการ  
ฉะนี้.  
        [๑๔๖] อัมพัฏฐะ ก็พวกศากยะไดทําผิดตอเธออยางไร?.    
        ทานโคดม คร้ังหนึ่ง ขาพเจาไดไปยังนครกบิลพัสดุ ดวยกรณยีกจิบางอยางของ       
พราหมณโปกขรสาติผูอาจารย ไดเดินเขาไปยังสัณฐาคารของพวกศากยะ เวลานัน้พวกศากยะ      
และศากยกุมารมากดวยกัน นั่งเหนืออาสนะสูงๆ ในสัณฐาคารเอานิว้มือสะกิดกันและกันเฮฮาอยู 
เห็นทีจะหวัเราะเยาะขาพเจาเปนแน ไมมีใครเช้ือเชิญใหขาพเจานั่งเลย.       
        ทานโคดม ขอท่ีพวกศากยะเปนแตพวกคฤหบดีแทๆ แตไมสักการะพวกพราหมณ      
ไมเคารพพวกพราหมณ ไมนับถือพวกพราหมณ ไมบูชาพวกพราหมณ ไมออนนอมพวกพราหมณ       
นี้ไมเหมาะไมสมควรเลย.      
        อัมพัฏฐมาณพกดพวกศากยะวา เปนแตพวกคฤหบดแีทๆ นี้เปนคร้ังท่ีสอง ดวยประการ     
ฉะนี้.  
        [๑๔๗] อัมพัฏฐะ แมนางนกไสกย็ังเปนสัตวพูดไดตามความปรารถนาในรังของตน   
ก็พระนครกบิลพัสดุเปนถ่ินของพวกศากยะ อัมพัฏฐะไมควรจะของใจ เพราะการหัวเราะเยาะ     
เพียงเล็กนอยนี้เลย.  
        ทานโคดม วรรณะ ๔ เหลานี้ คือ กษตัริย พราหมณ เวสส ศูทร บรรดาวรรณะ     
๔ เหลานี้ ๓ วรรณะ คือ กษตัริย เวสส ศูทร เปนคนบําเรอของพราหมณพวกเดยีวโดยแท.      
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        ทานโคดม ขอท่ีพวกศากยะเปนแตพวกคฤหบดีแทๆ แตไมสักการะพวกพราหมณ      
ไมเคารพพวกพราหมณ ไมนับถือพวกพราหมณ ไมบูชาพวกพราหมณ ไมออนนอมพวกพราหมณ       
นี้ไมเหมาะไมสมควรเลย.      
        อัมพัฏฐมาณพกดพวกศากยะวา เปนแตพวกคฤหบดแีทๆ นี้เปนคร้ังท่ีสาม ดวยประการ     
ฉะนี้.  
        [๑๔๘] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงพระดําริเชนนี้วา อัมพัฏฐมาณพผูนี้ กลาว    
เหยยีบย่ําพวกศากยะอยางหนัก โดยเรียกวา เปนแตพวกคฤหบดีแทๆ ถากระไร เราจะพึง 
ถามถึงโคตรเธอดูบาง   
        แลวพระผูมีพระภาค ไดตรัสพระพุทธพจนนี้กับอัมพัฏฐมาณพวา  
        อัมพัฏฐะ เธอมีโคตรวาอยางไร?  
        กัณหายนโคตร ทานโคดม.   
        อัมพัฏฐะ ก็เธอระลึกถึงโคตรเกาแกอันเปนของมารดาบิดาดูเถิด พวกศากยะเปนลูกเจา  
เธอเปนลูกนางทาสีของพวกศากยะ ก็พวกศากยะเขาพากนัอางถึงพระเจาอุกกากราชวาเปน 
บรรพบุรุษ.     
                         วาดวยศากยวงศ    
        [๑๔๙] อัมพัฏฐะ เร่ืองเคยมีมาแลว พระเจาอุกกากราชทรงพระประสงคจะพระราชทาน       
สมบัติใหแกพระโอรสของพระมเหสีผูท่ีทรงรักใครโปรดปราน จึงทรงรับส่ังใหพระเชฏฐกุมาร  
คือพระอุกกามุขราชกุมาร พระกรกณัฑุราชกุมาร พระหัตถินีกราชกมุาร และพระสีนิปุระราชกมุาร 
ออกจากพระราชอาณาเขต พระกุมารเหลานั้น เสด็จออกจากพระราชอาณาเขตแลว จงึไปต้ังสํานัก    
อาศัยอยู ณ ราวปาไมสากะใหญริมฝงสระโปกขรณีขางภูเขาหิมพานต พระราชกุมารเหลานั้น 
ทรงสําเร็จการอยูรวมกับพวกพระภคินีของพระองคเอง เพราะกลัวพระชาติจะระคนปนกัน.  
        อัมพัฏฐะ ตอมาพระเจาอุกกากราชตรัสถามหมูอํามาตยราชบริษัทวา บัดนี้พวกกุมาร     
อยูกัน ณ ท่ีไหน?.    
        พวกอํามาตยกราบทูลวา ขอเดชะ มีราวปาไมสากะใหญอยูริมฝงสระโบกขรณีขางภูเขา   
หิมพานต บัดนี้ พระราชกุมารท้ังหลายอยู ณ ท่ีนั้น พระราชกุมารเหลานั้นทรงสําเร็จการอยู      
รวมกับพวกพระภคินีของพระองคเอง เพราะกลัวพระชาติจะระคนปนกัน.    
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        อัมพัฏฐะ ทีนั้นพระเจาอุกกากราชทรงเปลงพระอุทานวา ทานท้ังหลาย พวกกุมาร 
สามารถหนอ พวกกุมารสามารถยอดเย่ียมหนอ.      
        อัมพัฏฐะ ก็พวกท่ีช่ือวาศากยะปรากฏต้ังแตกาลคร้ังนั้นเปนตนมา และพระเจาอุกกากราช     
พระองคนั้น เปนบรรพบุรุษของพวกศากยะ       
        และพระเจาอุกกากราชมีนางทาสีคนหน่ึงช่ือทิสา นางคลอดบุตรคนหน่ึง ช่ือกณัหะ 
กัณหะพอเกิดมาก็พูดไดวา แมจงชําระฉัน จงใหฉันอาบนํ้า แมจา ขอแมจงปลดเปล้ืองฉัน     
จากส่ิงโสโครกน้ี ฉันเกิดมาเพื่อประโยชนแกแม.    
        อัมพัฏฐะ มนุษยสมัยนี้เรียกปศาจวา ปศาจ ฉันใด มนษุยสมัยนั้นก็ฉันนั้น เรียกปศาจ     
วา คนดํา มนุษยเหลานัน้จึงกลาวกันเชนนีว้า ทารกนี้พอเกดิมาก็พูดได คนดําเกดิแลว   
ปศาจเกิดแลว. อัมพัฏฐะ ก็พวกท่ีช่ือวากณัหายนะ ปรากฏต้ังแตกาลคร้ังนั้นเปนตนมา และ       
กัณหะน้ันเปนบรรพบุรุษของพวกกัณหายนะ.      
        อัมพัฏฐะ เธอระลึกถึงโคตรเกาแกอันเปนของมารดาบิดาดูเถิด พวกศากยะเปนลูกเจา    
เธอเปนลูกทาสีของพวกศากยะ ดวยประการฉะน้ีแล.      
                            วาดวยวงศของอัมพัฏฐมาณพ     
        [๑๕๐] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว มาณพเหลานั้นไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา     
พระโคดมผูเจริญ ขอพระองคอยาทรงเหยยีดหยามอัมพฏัฐมาณพดวยพระวาทะวาเปนลูกทาสีให    
หนักนักเลย     
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ อัมพัฏฐมาณพมีชาติดี เปนบุตรผูมีสกุล เปนพหูสูต เจรจา    
ไพเราะ เปนบัณฑิต และเธอสามารถจะโตตอบในคํานี้กบัพระโคดมผูเจริญได.    
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสกะมาณพเหลานั้นวา ถาพวกเธอคิดเชนนีว้า อัมพัฏฐ      
มาณพมีชาติทราม มิใชบุตรผูมีสกุล มีสุตะนอย เจรจาไมไพเราะ มีปญญาทราม และไมสามารถ       
จะโตตอบในคํานี้กับพระสมณโคดมได อัมพัฏฐมาณพจงหยุดเสียเถิด พวกเธอจงโตตอบกับเรา       
ในคํานี ้
        ก็ถาพวกเธอคิดเชนนี้วา อัมพัฏฐมาณพมีชาติดี เปนบุตรผูมีสกุล เปนพหูสูตร เจรจา       
ไพเราะ เปนบัณฑิต และสามารถจะโตตอบในคํานี้กับพระสมณโคดมได พวกเธอจงหยุดเสียเถิด      
อัมพัฏฐมาณพจงโตตอบกับเราในคํานี้.    
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        มาณพเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อัมพัฏฐมาณพมีชาติดี เปนบุตรผูมีสกุล    
เปนพหูสูตร เจรจาไพเราะ เปนบัณฑิต และสามารถจะโตตอบในคํานีก้ับพระโคดมได พวก  
ขาพเจาจักนิ่งละ อัมพัฏฐมาณพจงโตตอบกับพระโคดมในคํานี้เถิด.     
        [๑๕๑] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสกะอัมพัฏฐมาณพวา อัมพัฏฐะ ปญหา ประกอบ 
ดวยเหตนุี้แล มาถึงเธอเขาแลว ถึงแมจะไมปรารถนา เธอก็ตองแก ถาเธอจักไมแกกด็ี   
จักกลบเกล่ือนดวยคําอ่ืนเสียก็ดี จักน่ิงเสียกด็ี หรือจักหลีกไปเสียก็ดี ศีรษะของเธอจักแตก     
เปนเจ็ดเส่ียง ณ ท่ีนี้แหละ  
        อัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอไดยินพวกพราหมณผูเฒาผูแกผูเปน   
อาจารยและปาจารยเลากันมาวาอยางไร พวกกณัหายนะเกิดมาจากใครกอน และใครเปนบรรพบุรุษ 
ของพวกกันหายนะ.       
        เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว อัมพัฏฐมาณพไดนิ่งเสีย. พระผูมีพระภาคไดตรัสถาม    
อัมพัฏฐมาณพแมเปนคร้ังท่ีสองวา อัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอไดยิน     
พวกพราหมณผูเฒาผูแกผูเปนอาจารยและเปนปาจารยเลากันมาวาอยางไร พวกกัณหายนะเกิดมา    
จากใครกอน และใครเปนบรรพบุรุษของพวกกัณหายนะ.     
        แมคร้ังท่ีสอง อัมพัฏฐมาณพกไ็ดนิ่งเสีย.     
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสกะอัมพัฏฐมาณพวา อัมพัฏฐะ เธอจงแกเดี๋ยวนี้ บัดนี้  
ไมใชเวลาของเธอจะน่ิง อัมพัฏฐะ เพราะผูใดถูกตถาคตถามปญหาอันประกอบดวยเหตุถึงสามคร้ัง      
แลวไมแก ศีรษะของผูนั้นจะแตกเปนเจ็ดเส่ียง ณ ท่ีนีแ่หละ.     
        [๑๕๒] สมัยนั้น ยกัษวชิรปาณีถือคอนเหล็กใหญลุกโพลงโชติชวงยืนอยูในอากาศ       
เบ้ืองบนอัมพฏัฐมาณพ คิดวา ถาอัมพัฏฐมาณพนี้ถูกพระผูมีพระภาคตรัสถามปญหาท่ีประกอบดวย      
เหตุถึงสามคร้ังแลว แตไมแก เราจักตอยศรีษะของเขาใหแตกเปนเจ็ดเส่ียง ณ ท่ีนีแ้หละ.       
        พระผูมีพระภาคและอัมพัฏฐมาณพเทานั้นเหน็ยกัษวชิรปาณีนั้น. 
        คร้ังนั้นอัมพัฏฐมาณพตกใจกลัวขนพองสยองเกลา ทูลขอใหพระผูมีพระภาคนัน่เองเปน    
ท่ีตานทาน ทูลขอใหพระผูมีพระภาคนัน่เองเปนท่ีเรน ทูลขอใหพระผูมีพระภาคนัน่เองเปนท่ีพึ่ง       
กระเถิบเขาไปนั่งใกลๆ แลวกราบทูลวา   
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        พระโคดมผูเจริญ ไดตรัสคําอะไรนั่น ขอพระโคดมผูเจริญ โปรดตรัสอีกคร้ังเถิด.       
        อัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอไดยินพวกพราหมณผูเฒาผูแกผูเปน   
อาจารยและปาจารยเลากันมาวาอยางไร พวกกณัหายนะเกิดมาจากใครกอน และใครเปนบรรพบุรุษ 
ของพวกกัณหายนะ?.      
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพเจาไดยินมาเหมือนอยางท่ีพระโคดมผูเจริญตรัสนั่นแหละ 
พวกกัณหายนะเกิดมาจากกณัหะน้ันกอน และก็กณัหะน้ันเปนบรรพบุรุษของพวกกณัหายนะ.  
        [๑๕๓] เม่ืออัมพัฏฐมาณพกลาวเชนนี้แลว มาณพเหลานั้นสงเสียงอ้ืออึงเกรียวกราววา       
ทานผูเจริญ ไดยินวาอัมพัฏฐมาณพมีชาติทราม มิใชบุตรผูมีสกุล เปนลูกทาสีของพวกศากยะ       
ทานผูเจริญ ไดยินวาพวกศากยะเปนโอรสของเจานายอัมพัฏฐมาณพ พวกเราไพลไปสําคัญเสียวา 
พระสมณโคดม ผูธรรมวาทีพระองคเดยีว ควรจะถูกรุกรานเสียได.       
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงตําหนิเชนนี้วา มาณพเหลานี้พากนัเหยยีดหยามอัมพัฏฐ  
มาณพดวยวาทะวา เปนลูกทาสีหนักนกั ถากระไรเราพงึชวยปลดเปล้ืองให.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนีก้ะมาณพเหลานัน้วา ดกูรมาณพ 
พวกเธออยาเหยียดหยามอัมพัฏฐมาณพดวยวาทะวา เปนลูกทาสีใหหนกันัก เพราะกัณหะน้ัน      
ไดเปนฤาษีคนสําคัญ เธอไปยังทักษณิาชนบทเรียนมนตอันประเสริฐ แลวเขาไปเฝาพระอุกกากราช       
ทูลขอพระราชธิดาพระนามวามัททรูป พระเจาอุกกากราชทรงพระพิโรธขัดพระทัยแกพระฤาษีนั้นวา      
บังอาจอยางนี้เจียวหนอ ฤาษเีปนลูกทาสีของเราแทๆ ยังมาขอธิดาช่ือวามัททรูป แลวทรงข้ึน     
พระแสงศร ทาวเธอไมอาจจะทรงแผลง และไมอาจจะทรงลดลง.      
        [๑๕๔] ดกูรมาณพ คร้ังน้ัน หมูอํามาตยราชบริษัทพากันเขาไปหากณัหฤาษแีลวไดกลาว  
คํานี้กะกัณหฤาษีวา ขาแตทานผูเจริญ ขอความสุขสวัสดีจงมีแตพระราชา ขอความสวัสดีจงมี 
แดพระราชา ฤาษีตอบวา ความสวัสดีจักมีแดพระราชา แตวาทาวเธอจกัทรงแผลงพระแสงศร      
ลงไปเบ้ืองตํ่า แผนดินจักทรุดตลอดพระราชอาณาเขต อํามาตยกลาววา ขาแตทานผูเจริญ     
ขอความสวัสดีจงมีแดพระราชา ขอความสวัสดีจงมีแกชนบท ฤาษีตอบวา ความสวสัดีจักมีแด     
พระราชา ความสวัสดีจักมีแกชนบท แตถาทาวเธอจักทรงแผลงพระแสงศรข้ึนไปเบ้ืองบน  
ฝนจักไมตกท่ัวพระราชอาณาเขตถึงเจ็ดป อํามาตยกลาววา ขาแตทานผูเจริญ ขอความสวัสดี  
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จงมีแดพระราชา ขอความสวัสดีจงมีแกชนบท ขอฝนจงตกเถิด ฤาษีตอบวา ความสวัสดี     
จักมีแดพระราชา ความสวัสดีจักมีแกชนบท ฝนจักตก แตพระราชาตองทรงวางพระแสงศรไวท่ี    
พระราชกุมารพระองคใหญ ดวยทรงพระดาํริวา พระราชกุมารจักเปนผูมีความสวัสดี หายสยด    
สยองดังนี้.    
        ดูกรมาณพ ลําดับนั้นพระเจาอุกกากราช ไดทรงวางพระแสงศรไวท่ีพระราชกุมาร    
พระองคใหญ ดวยทรงพระดาํริวา พระราชกุมารจักเปนผูมีความสวัสดี หายสยดสยอง ดังนี้    
คร้ันทาวเธอทรงวางพระแสงศรไวท่ีพระราชกุมารพระองคใหญแลว พระราชกุมารก็เปนผูมีความ       
สวัสดี หายสยดสยอง พระเจาอุกกากราชทรงกลัวถูกขูดวยพรหมทัณฑ จึงไดพระราชทาน  
พระนางมัททรูปราชธิดาแกฤาษีนั้น.   
        ดูกรมาณพ พวกเธออยาเหยยีดหยามอัมพัฏฐมาณพดวยวาทะวา เปนลูกทาสีใหหนัก   
นักเลย กัณหะนั้นไดเปนฤาษีสําคัญแลว.      
        [๑๕๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะอัมพัฏฐมาณพวา ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะ 
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน ขัตติยกุมารในโลกนี้พึงสําเร็จการอยูรวมกบันางพราหมณกัญญา เพราะ      
อาศัยการอยูรวมกันของคนท้ังสองนั้น พึงเกิดบุตรข้ึน บุตรผูเกิดแตนางพราหมณกัญญากับ  
ขัตติยกุมารนัน้ จะควรไดท่ีนั่งหรือน้ําในหมูพราหมณบางหรือไม? 
        ควรได พระโคดมผูเจริญ. 
        พวกพราหมณจะควรเชิญเขาใหบริโภคในการเล้ียงเพื่อผูตาย ในการเล้ียงเพื่อการมงคล   
ในการเล้ียงเพ่ือยัญพิธี หรือในการเล้ียงเพื่อแขกบางหรือไม?     
        ควรเชิญเขาใหบริโภคได พระโคดมผูเจริญ.      
        พวกพราหมณจะควรบอกมนตใหเขาหรือไม?  
        ควรบอกให พระโคดมผูเจริญ.     
        เขาควรจะถูกหามในหญิงท้ังหลายหรือไม? 
        เขาไมควรถูกหามเลย พระโคดมผูเจริญ.  
        เขาควรจะไดรับอภิเษกเปนกษัตริยไดบางหรือไม?     
        ขอนี้ไมควรเลย พระโคดมผูเจริญ.     
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        เพราะเหตุอะไร?   
        เพราะเขาไมบริสุทธ์ิขางฝายมารดา.    
        [๑๕๖] ดกูรอัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พราหมณกุมารในโลกนี้      
พึงสําเร็จการอยูรวมกับนางขัตติยกัญญา เพราะอาศัยการอยูรวมของคนทั้งสองนั้น พึงเกิดบุตรข้ึน 
บุตรผูเกิดแตขัตติยกัญญากับพราหมณกุมาร จะควรไดท่ีนั่งหรือน้ําในหมูพราหมณบางหรือไม?     
        ควรได พระโคดมผูเจริญ. 
        พวกพราหมณจะควรเชิญเขาใหบริโภคในการเล้ียงเพื่อผูตาย ในการเล้ียงเพื่อการมงคล   
ในการเล้ียงเพ่ือยัญพิธี หรือในการเล้ียงเพื่อแขกไดบางหรือไม?  
        ควรเชิญเขาใหบริโภคได พระโคดมผูเจริญ.      
        พวกพราหมณควรบอกมนตใหเขาหรือไม?    
        ควรบอกให พระโคดมผูเจริญ.     
        เขาควรถูกหามในหญิงท้ังหลายหรือไม?   
        เขาไมควรถูกหามเลย พระโคดมผูเจริญ.  
        เขาควรจะไดรับอภิเษกเปนกษัตริยไดบางหรือไม?     
        ขอนี้ไมควรเลย พระโคดมผูเจริญ.      
        เพราะเหตุอะไร?   
        เพราะเขาไมบริสุทธ์ิฝายบิดา.  
        [๑๕๗] ดกูรอัมพัฏฐะ เม่ือเทียบหญิงกับหญิงก็ดี เม่ือเทียบชายกับชายก็ดี กษัตริย   
พวกเดียวประเสริฐ พวกพราหมณเลว ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน      
พราหมณท้ังหลาย ในโลกน้ี พึงโกนศีรษะพราหมณคนหนึ่ง มอมดวยเถา เนรเทศเสียจาก  
แวนแควนหรือจากเมืองเพราะโทษบางอยาง เขาจะควรไดท่ีนั่งหรือน้ําในหมูพราหมณบางหรือไม?    
        ไมควรไดเลย พระโคดมผูเจริญ.  
        พวกพราหมณควรเชิญเขาใหบริโภคในการเล้ียงเพื่อผูตาย ในการเล้ียงเพื่อการมงคล     
ในการเล้ียงเพ่ือยัญพิธี หรือในการเล้ียงเพื่อแขกไดบางหรือไม?  
        ไมควรเชิญเขาใหบริโภคเลย พระโคดมผูเจริญ.   
        พวกพราหมณควรบอกมนตใหเขาหรือไม?     
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        ไมควรบอกใหเลย พระโคดมผูเจริญ.      
        เขาควรถูกหามในหญิงท้ังหลายหรือไม?   
        เขาควรถูกหามทีเดยีว พระโคดมผูเจริญ. 
        [๑๕๘] อัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กษัตริยท้ังหลาย ในโลกน้ี    
พึงปลงเกศากษัตริยองคหนึง่ มอมดวยเถา แลวเนรเทศเสียจากแวนแควนหรือจากเมืองเพราะ  
โทษบางอยาง เขาจะควรไดท่ีนั่งหรือน้ําในหมูพราหมณบางหรือไม?  
        ควรได พระโคดมผูเจริญ. 
        พวกพราหมณควรเชิญเขาใหบริโภคในการเล้ียงเพื่อผูตาย ในการเล้ียงเพื่อการมงคล     
ในการเล้ียงเพ่ือยัญพิธี หรือในการเล้ียงเพื่อแขกไดบางหรือไม?  
        ควรเชิญใหเขาบริโภคได พระโคดมผูเจริญ.      
        พวกพราหมณควรบอกมนตใหเขาหรือไม?    
        ควรบอกให พระโคดมผูเจริญ.     
        เขาควรถูกหามในหญิงท้ังหลายหรือไม?   
        เขาไมควรถูกหามเลย พระโคดมผูเจริญ.  
        ดูกรอัมพฏัฐะ กษัตริยยอมถึงความเปนผูเลวอยางยิ่ง เพราะเหตุท่ีถูกกษัตริยดวยกนั     
ปลงพระเกศา มอมดวยเถา แลวเนรเทศเสียจากแวนแควนหรือจากเมือง ดูกรอัมพัฏฐะ    
แมในเม่ือกษัตริยถึงความเปนคนเลวอยางยิ่งเชนนี้ พวกกษัตริยก็ยังประเสริฐ พวกพราหมณเลว   
ดวยประการฉะนี้.      
        สมจริงดังคาถาท่ีสนังกุมารพรหมไดภาษิตไว ดังนี้     
                              คาถาสินังกุมารพรหม   
        [๑๕๙] กษัตริยเปนผูประเสริฐท่ีสุด   
        ในหมูชนผูรังเกียจดวยโคตร    
        ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะเปนผูประเสริฐท่ีสุด       
        ในหมูเทวดาและมนุษย.    
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        [๑๖๐] ดกูรอัมพัฏฐะ กค็าถานี้นั้น สนงักุมารพรหมขับถูกไมผิด ภาษิตไวถูก ไมผิด   
ประกอบดวยประโยชน ไมใชไมประกอบดวยประโยชน เราเห็นดวย ดูกรอัมพัฏฐะ ถึงเรา       
ก็กลาวเชนนีว้า     
        [๑๖๑] กษัตริยเปนผูประเสริฐท่ีสุด   
        ในหมูชนผูรังเกียจดวยโคตร     
        ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะเปนผูประเสริฐท่ีสุด 
        ในหมูเทวดาและมนุษย.    
                         จบ ภาณวารท่ีหนึ่ง  
                         วิชชาจรณสัมปทา     
        [๑๖๒] อัมพัฏฐมาณพทูลถามวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็จรณะนัน้เปนไฉน วิชชา 
นั้นเปนไฉน.   
        พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอัมพฏัฐะ ในวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณ       
ยอดเยี่ยม เขาไมพูดอางชาติอางโคตรหรืออางมานะวา ทานควรแกเรา หรือทานไมควรแกเรา       
อาวาหมงคล ววิาหมงคล หรืออาวาหวิวาหมงคล มีในท่ีใด ในท่ีนัน้เขาจึงจะพูดอางชาติบาง    
อางโคตรบาง หรืออางมานะบางวา ทานควรแกเรา หรือทานไมควรแกเรา ชนเหลาใดยัง     
เกี่ยวของดวยการอางชาติ ยงัเกี่ยวของดวยการอางโคตร ยังเกีย่วของดวยการอางมานะ หรือยัง 
เกี่ยวของดวยอาวาหวิวาหมงคล ชนเหลานั้น ช่ือวายังหางไกลจากวิชชาสมบัติ และจรณสมบัติ       
อันเปนคุณยอดเยีย่ม การทําใหแจงซ่ึงวิชชาสมบัติและจรณสมบัติ อันเปนคุณยอดเยีย่มยอมมีได    
เพราะละการเกี่ยวของดวยการอางชาติ ความเกี่ยวของดวยการอางโคตร ความเกี่ยวของดวยการ     
อางมานะ และความเก่ียวของดวยอาวาหววิาหมงคล.     
        [๑๖๓] ขาแตพระโคดมผูเจริญ จรณะน้ันเปนไฉน วชิชานั้นเปนไฉนเลา. 
        ดูกรอัมพฏัฐะ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกน้ี เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ 
ถึงพรอมดวยวชิชาและจรณะ เสด็จไปดแีลว ทรงรูแจงโลกเปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอ่ืน  
ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม   
พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้ พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย  
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พระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนษุย    
ใหรูตามทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรย      
พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยญัชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเกิด      
เฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น คร้ันฟงแลวไดศรัทธาในพระตถาคต เม่ือได  
ศรัทธาแลว ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทาง    
ปลอดโปรง การท่ีบุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณใหบริสุทธ์ิ โดยสวนเดียว     
ดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร 
ออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมาเขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ      
ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต เม่ือบวชแลวสํารวมระวังใน  
พระปาติโมกขอยู ถึงพรอมดวยมารยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย    
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ประกอบดวยกายกรรมวจีกรรมท่ีเปนกุศล มีอาชีพบริสุทธ์ิ       
ถึงพรอมดวยศีลคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เปนผูสันโดษ.  
                             จุลศีล  
        ดูกรอัมพฏัฐะ อยางไร ภิกษจุึงช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล?       
        ๑. ภิกษุในพระธรรมวนิัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทณัฑะ   
วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู ขอนี้ 
เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.    
        ๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของท่ีเขาให ตองการแตของ    
ท่ีเขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
        ๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤตพิรหมจรรย ประพฤติหางไกล       
เวนขาดจากเมถุนอันเปนกจิของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.      
        ๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พดูแตคําจริง ดํารงคําสัตยมีถอยคํา 
เปนหลักฐานควรเช่ือได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.    
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        ๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน       
เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตกราว 
กัน สมานคนท่ีแตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียง     
กัน ยนิดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกนั กลาวแตคําท่ีทําใหคน  
พรอมเพรียงกนั แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.      
        ๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบกลาวแตคําท่ีไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก   
จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.     
        ๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําท่ีเปนจริง    
พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีท่ีอาง มีท่ีกําหนด ประกอบดวย  
ประโยชน โดยกาลอันควร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.      
        ๘. เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม.      
        ๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉนัในเวลาวกิาล. 
        ๑๐. เธอเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลน อันเปนขาศึก       
แกกุศล.       
        ๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแตงรางกาย ดวยดอกไมของหอมและ    
เคร่ืองประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว.      
        ๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ.      
        ๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน.    
        ๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.   
        ๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ.      
        ๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 
        ๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส.    
        ๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ.     
        ๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร.     



พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาท่ี 95 
        ๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา.    
        ๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน.       
        ๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช.      
        ๒๓. เธอเวนขาดจากการซ้ือการขาย.       
        ๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราช่ัง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวย       
เคร่ืองตวงวัด. 
        ๒๕. เธอเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.     
        ๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิงการปลน และกรรโชก 
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
                           จบจุลศีล. 
                            มัชฌิมศีล       
        ๑. ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ  
บางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคาม เห็นปานนี้   
คือพืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกดิแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ด เปนท่ีครบหา  
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        ๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของท่ีทําการสะสมไว เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ    
บางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของท่ีทําการสะสมไวปานนี้   
คือ สะสมขาว สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยาน สะสมท่ีนอน สะสมเคร่ืองประเทืองผิว 
สะสมของหอม สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        ๓. ภิกษเุวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุล เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ      
บางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุล เห็น 
ปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคมมหรสพ มีการรําเปนตน การเลานิยาย การเลน     
ปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองท่ีสวยงาม การเลนของคนจัณฑาล      
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การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ ชนไก      
รบนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง มวยชก มวยปลํ้า การรบ การตรวจพล การจัดกระบวนทัพ 
กองทัพ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        ๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนนัอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท เชน 
อยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายเลน     
การพนันอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท เห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตาแถวละสิบตา   
เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมหึ่ง เลนกําทาย เลนสะกา   
เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ เลนธนู     
นอยๆ เลนเขียนทายกัน เลนทายใจ เลนเรียนคนพิการ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.       
        ๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ เชนอยางท่ีสมณพราหมณ    
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ เหน็    
ปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว เคร่ืองลาด   
ท่ีทําดวยขนแกะวิจิตรดวยลวดลาย เคร่ืองลาดท่ีทําดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดท่ีมีสัณฐานเปน      
ชอดอกไม เคร่ืองลาดท่ียัดนุน เคร่ืองลาดขนแกะวจิิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและเสือเปนตน    
เคร่ืองลาดขนแกะมีขนตั้ง เคร่ืองลาดขนแกะมีขนขางเดยีว เคร่ืองลาดทองและเงินแกมไหม      
เคร่ืองลาดไหมขลิบทองและเงิน เคร่ืองลาดขนแกะจนุางฟอน ๑๖ คน เคร่ืองลาดหลังชาง 
เคร่ืองลาดหลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดท่ีทําดวยหนังสัตวช่ืออชินะอันมีขนออนนุม       
เคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดมีหมอนขาง แมขอนีก้็เปนศีล   
ของเธอประการหน่ึง.    
        ๖. ภิกษเุวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว      
เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย     
ประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คือ อบตัว ไคลอวยัวะ  
อาบนํ้าหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว ผัดหนา ทาปาก     
ประดับขอมือ สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทาประดับ   
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วิจิตร ติดกรอบหนา ปกปน ใชพัดวาลวิชน ีนุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี้ก็เปนศีล  
ของเธอประการหน่ึง.    
        ๗. ภิกษเุวนขาดจากติรัจฉานกถา เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะ    
ท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถา เหน็ปานนี้ คือ พูดเร่ืองพระราชา เร่ืองมหา     
อํามาตย เร่ืองกองทัพ เร่ืองภยั เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา เร่ืองท่ีนอน เร่ืองดอกไม  
เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ    
เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนท่ีลวงลับไปแลว เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ือง  
ทะเล เร่ืองความเจริญและความเส่ือมดวยประการนั้นๆ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        ๘. ภิกษเุวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกนั เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบาง   
จําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังกลาวถอยคําแกงแยงกนั เห็นปานนี้ เชนวา ทาน      
ไมรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูท่ัวถึง ทานจักรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด       
ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําท่ีควรจะกลาว     
กอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําท่ีควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอท่ีทานเคยชํ่าชอง      
มาผันแปรไปแลว ขาพเจาจบัผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะ 
เสีย มิฉะนัน้จงแกไขเสีย ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.       
        ๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ   
บางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช   
เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คฤหบดี และกุมารวา       
ทานจงไปในท่ีนี้ ทานจงไปในท่ีโนน ทานจงนําเอาส่ิงนี้ไป ทานจงนําเอาส่ิงนี้ในท่ีโนนมา ดังนี้       
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        ๑๐. ภิกษเุวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เชนอยางท่ีสมณพราหมณ      
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูดหวาน 
ลอม พูดและเล็ม แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
                          จบมัชฌิมศีล.      
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                            มหาศีล   
        ๑. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ ทายอวยัวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานายหนูกัดผา      
ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ ทําพิธีซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธี       
เติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเสกเปาบูชาไฟ ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดอูวัยวะ ดูลักษณะท่ีบาน 
ดูลักษณะท่ีนา เปนหมอปลุกเสก เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยันตคุมกันบานเรือน เปนหมองู   
เปนหมอยาพษิ เปนหมอแมลงปอง เปนหมอรักษาแผลหนูกดั เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอ  
ทายเสียงกา เปนหมอทายอายุ เปนหมอเสกกันลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนีก้็เปน    
ศีลของเธอประการหนึ่ง. 
        ๒. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะไมพลอง ทายลักษณะศาตรา ทายลักษณะดาบ  
ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะ       
กุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี ทายลักษณะชาง ทายลักษณะมา   
ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ 
ทายลักษณะไก ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเหี้ย ทายลักษณะตุน ทายลักษณะเตา      
ทายลักษณะมฤค แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
        ๓. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็น   
ปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายในจกั      
ยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชาภายในจกั 
ถอย พระราชาภายในจกัมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย พระราชา 
ภายในจกัปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ แมขอนี้ก็เปน 
ศีลของเธอประการหนึ่ง.  
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        ๔. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวาจกัมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทรดวงอาทิตย 
จักเดนิถูกทาง ดวงจนัทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง ดาวนักษัตรจัก 
เดินผิดทาง จกัมีอุกกาบาต จกัมีดาวหาง จกัมีแผนดินไหว จักมีฟารอง ดวงจันทรดวงอาทิตย       
และดาวนักษตัรจักข้ึน ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทรดวงอาทิตยและ    
ดาวนกัษัตรจกัมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทติยและดาวนักษัตรจักกระจาง จันทรคราสจักมีผลเปน 
อยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้ นกัษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตย    
เดินถูกทางจกัมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตร   
เดินถูกทางจกัมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษตัรเดินผิดทางจกัมีผลเปนอยางนี้ มีอุกกาบาตจักมีผลเปน 
อยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดินไหวจกัมีผลเปนอยางนี้ ฟารองจักมีผลเปนอยางนี้      
ดวงจนัทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรข้ึนจกัมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตร    
ตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทติยและดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร  
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจักมีผลเปนอยางนี้ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.      
        ๕. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือพยากรณวา จกัมีฝนดี จกัมีฝนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จกัมีภิกษาหาไดยาก       
จักมีความเกษม จักมีภยั จกัเกิดโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ 
นับประมวลแตงกาพยโลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.    
        ๖. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือใหฤกษอาวาหมงคล ฤกษวิวาหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง ดูฤกษ   
จายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหล้ินกระดาง รายมนตใหคางแข็ง   
รายมนตใหมือส่ัน รายมนตไมใหหไูดยินเสียง เปนหมอทรงกระจก เปนหมอทรงหญิงสาว     
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เปนหมอทรงเจาบวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม รายมนตพนไฟ ทําพิธีเชิญขวัญ      
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        ๗. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน ทํากระเทย       
ใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธีบวงสรวงพื้นท่ี พนน้ํามนต 
รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถายโทษเบ้ืองบน ปรุงยาถายโทษเบ้ืองลาง ปรุงยา     
แกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา  
ทําการผาตัด รักษาเดก็ ใสยา ชะแผล แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
        ดูกรอัมพฏัฐะ ภิกษุสมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวร   
นั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษกกําจัดราชศัตรูไดแลวยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะ   
ราชศัตรูนั้น ดกูรอัมพัฏฐะ ภกิษุก็ฉันนั้นสมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว ยอมไมประสบภยัแตไหนๆ   
เพราะศีลสังวรนั้น ภกิษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน 
ดูกรอัมพัฏฐะ ดวยประการดงักลาวมานีแ้ล ภิกษุช่ือวา เปนผูถึงพรอมดวยศีล    
                           จบมหาศีล. 
                           ____________  
                          อินทรียสังวร      
        ดูกรอัมพฏัฐะ อยางไร ภิกษุช่ือวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย? ดูกรอัมพัฏฐะ   
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อ   
สํารวมจักขุนทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌา และ     
โทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวารักษาจกัขุนทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในจกัขุนทรีย ภกิษฟุงเสียงดวย 
โสต ... ดมกล่ินดวยฆานะ ... ล้ินรสดวยชิวหา ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณ 
ดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนนิทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว     
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จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภชิฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวารักษามนินทรีย     
ช่ือวาถึงความสํารวมในมนนิทรีย ภกิษุประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะเชนนี้ ยอมได       
เสวยสุขอันไมระคนดวยกเิลสในภายใน ดกูรอัมพัฏฐะ ดวยประการดังกลาวมานีแ้ล ภกิษุช่ือวา       
เปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย.     
        ดูกรอัมพฏัฐะ อยางไร ภิกษุช่ือวาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ? ดูกรอัมพฏัฐะ    
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมทําความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย ในการแล ในการเหลียว 
ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ในการฉัน การดื่ม การเค้ียว    
การล้ิม ในการถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ  
การตื่น การพดู การนิ่ง ดกูรอัมพัฏฐะ ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุช่ือวาเปนผูประกอบ     
ดวยสติสัมปชัญญะ.     
        ดูกรอัมพฏัฐะ อยางไร ภิกษุช่ือวาเปนผูสันโดษ? ดูกรอัมพัฏฐะ ภิกษุในธรรมวินยันี้       
เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทาง       
ทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดูกรอัมพัฏฐะ นกมีปกจะบินไปทางทิสาภาคใดๆ ก็มีแตปกของตัว   
เปนภาระบินไป ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นแล เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวย  
บิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดูกรอัมพฏัฐะ  
ดวยประการดงักลาวมานีแ้ล ภิกษุช่ือวาเปนผูสันโดษ.     
        ภิกษนุั้นประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะและสันโดษ อันเปนอริยะ     
เชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏ      
ท่ีแจง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง      
ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิต   
ใหบริสุทธ์ิจากความเพงเล็งได ละความประทุษราย คือพยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา   
หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความประทุษราย คือ พยาบาทได      
ละถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูท่ีแสงสวาง มีสติสัมปชัญญะอยู     
ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากถีนมิทธะได ละอุทธัจจกกุกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ   
ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอุทธัจจกุกกุจจะได ละวจิิกิจฉาแลว เปนผูขามวิจิกจิฉา 
ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมท้ังหลายอยู ยอมชําระจติใหบริสุทธ์ิจากวิจกิิจฉาได.    
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                              วาดวยอุปมานิวรณ ๕ 
        ดูกรอัมพฏัฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพงึกูหนี้ไปประกอบการงาน การงานของเขาจะพึง      
สําเร็จผล เขาจะพึงใชหนี้ท่ีเปนตนทุนเดิมใหหมดส้ิน และทรัพยท่ีเปนกําไรของเขา จะพึงมี      
เหลืออยูสําหรับเล้ียงภริยา เขาพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอนเรากูหนี้ไปประกอบการงาน 
บัดนี้ การงานของเราสําเร็จผลแลว เราไดใชหนี้ท่ีเปนตนทุนเดิมใหหมดส้ินแลว และทรัพย      
ท่ีเปนกําไรของเรายังมีเหลืออยูสําหรับเล้ียงภริยา ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความ     
โสมนัส มีความไมมีหนี้นัน้เปนเหตุ ฉันใด.  
        ดูกรอัมพฏัฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพงึเปนผูมีอาพาธ ถึงความลําบาก เจ็บหนัก  
บริโภคอาหารไมไดและไมมีกําลังกาย สมัยตอมา เขาพึงหายจากอาพาธน้ัน บริโภคอาหารได และ 
มีกําลังกาย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอนเราเปนผูมีอาพาธ ถึงความลําบาก เจบ็หนัก      
บริโภคอาหารไมไดและไมมีกําลังกาย บัดนี้เราหายจากอาพาธนั้นแลว บริโภคอาหารได และมี  
กําลังกายเปนปรกติ ดังนี้เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความไมมีโรคนั้นเปนเหตุ    
ฉันใด.  
        ดูกรอัมพฏัฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพงึถูกจําอยูในเรือนจํา สมัยตอมา เขาพึงพนจาก    
เรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมีภยั ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอน       
เราถูกจองจําอยูในเรือนจํา บัดนี้ เราพนจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมีภยัแลว และเราไมตอง     
เสียทรัพยอะไรๆ เลย ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีการพนจาก  
เรือนจํานั้นเปนเหตุ ฉันใด.   
        ดูกรอัมพฏัฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพงึเปนทาส ไมไดพึ่งตัวเอง พึง่ผูอ่ืน ไปไหน   
ตามความพอใจไมได สมัยตอมา เขาพึงพนจากความเปนทาสนั้น พึ่งตัวเอง ไมตองพึ่งผูอ่ืน       
เปนไทยแกตวั ไปไหนไดตามความพอใจ เขาจะพึงมีความพอใจ เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา       
เม่ือกอนเราเปนทาส พึ่งตัวเองไมได ตองพ่ึงผูอ่ืน ไปไหนตามความพอใจไมได บัดนี้ เราพน   
จากความเปนทาสนั้นแลว พึ่งตัวเอง ไมตองพึ่งผูอ่ืน เปนไทยแกตวั ไปไหนไดตามความพอใจ      
ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความเปนไทยแกตวันั้นเปนเหตุ ฉันใด.   
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        ดูกรอัมพฏัฐะ เปรียบเหมือนบุรุษ มีทรัพย มีโภคสมบัติ พึงเดินทางไกลกันดาร  
หาอาหารไดยาก มีภยัเฉพาะหนา สมัยตอมา เขาพึงขามพนทางกันดารนั้นได บรรลุถึงหมูบาน       
อันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอนเรามีทรัพย มีโภคสมบัติ   
เดินทางไกลกนัดาร หาอาหารไดยาก มีภยัเฉพาะหนา บัดน้ี เราขามพนทางกันดารนัน้ บรรลุ   
ถึงหมูบานอันเกษมปลอดภยัโดยสวัสดีแลว ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส  
มีภูมิสถานอันเกษมนัน้เปนเหตุ ฉันใด.       
                           รูปฌาน ๔  
        ดูกรอัมพฏัฐะ ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการเหลานี้ท่ียังละไมไดในตน เหมือนหนี้      
เหมือนโรค เหมือนเรือนจํา เหมือนความเปนทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา    
เห็นนวิรณ ๕ ประการท่ีละไดแลวในตน เหมือนความไมมีหนี้ เหมือนความไมมีโรค เหมือน    
การพนจากเรือนจํา เหมือนความเปนไทยแกตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉันนั้นแล.      
        เม่ือเธอพิจารณาเหน็นวิรณ ๕ เหลานี้ ท่ีละไดแลวในตนยอมเกิดปราโมทย เม่ือปราโมทย    
แลวยอมเกิดปติ เม่ือมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลวยอมไดเสวยสุข เม่ือมีสุข 
จิตยอมต้ังม่ัน เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกศุลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวติก มีวิจาร มีปติ     
และสุขเกิดแตวิเวกอยู แมขอนี้ก็เปนจรณะของเธอประการหน่ึง.    
        ดูกรอัมพฏัฐะ อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน       
เปนธรรมเอกผุดข้ึน เพราะวติกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปตแิละสุขเกิดแตสมาธิอยู    
แมขอนี้ก็เปนจรณะของเธอประการหน่ึง.      
        ดูกรอัมพฏัฐะ อีกประการหนึ่ง ภกิษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย     
เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา   
มีสติอยูเปนสุข แมขอนี้ก็เปนจรณะของเธอประการหนึ่ง    
        ดูกรอัมพฏัฐะ อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข   
ละทุกขและดบัโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู แมขอนีก้็เปน     
จรณะของเธอประการหน่ึง ดูกรอัมพัฏฐะ แมนี้แลคือจรณะน้ัน.   
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                            วิชชา ๘  
                          วิปสสนาญาณ       
        ภิกษนุั้นยอมโนมนอมจติไปเพื่อญาณทัสนะ เธอยอมรูชัดอยางนีว้า กายของเรานีแ้ล 
มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตข้ึนดวยขาวสุกและขนมสด ไมเท่ียง    
ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัย     
อยูในกายนี้ เนือ่งอยูในกายน้ี ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนแกวไพฑูรยอันงาม เกิดเองอยาง     
บริสุทธ์ิแปดเหล่ียม นายชางเจียระไนดีแลว สุกใส แวววาว สมสวนทุกอยาง มีดายเขียว    
เหลือง แดง ขาว หรือนวลรอยอยูในนั้น บุรุษมีจักษจุะพงึหยิบแกวไพฑูรยนั้น วางไวในมือ       
แลวพิจารณาเห็นวาแกวไพฑูรยนี้งาม เกิดเองอยางบริสุทธ์ิ แปดเหล่ียม นายชางเจยีระไนดแีลว  
สุกใส แวววาว สมสวนทุกอยาง มีดายเขียวเหลือง แดง ขาวหรือ นวลรอยอยูในแกวไพฑูรยนัน้      
ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นแล ยอมนอมโนมจิตไปเพื่อญาณทัสนะ เธอยอมรูชัดอยางนีว้า กายของเรา    
นี้แล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิด แตมารดาบิดา เติบโตข้ึนดวยขาวสุกและขนมสด       
ไมเท่ียง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา และวิญญาณของเรา     
นี้ก็อาศัยอยูในกายน้ี เนื่องอยูในกายน้ี แมขอนี้ก็เปนวิชชาของเธอประการหน่ึง.     
                          มโนมยิทธิญาณ      
        ภิกษนุั้น ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ คือ นิรมิตกายอ่ืนจากกายนี้       
มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือน       
บุรุษจะพึงชักไสออกจากหญาปลอง เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา นีห้ญาปลอง นี้ไสหญาปลอง     
อยางหนึ่ง ไสอยางหนึ่ง ก็แตไสชักออกจากหญาปลองนัน่เอง อีกนยัหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ    
จะพึงชักดาบออกจากฝก เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้า นี้ดาบ นี้ฝก ดาบอยางหนึ่ง ฝกอยางหนึ่ง   
ก็แตดาบชักออกจากฝกนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักงูออกจากคราบ เขาจะพึง      
คิดเห็นอยางนีว้า นี้งู นี้คราบ งูอยางหนึ่ง คราบอยางหนึ่ง ก็แตงูชักออกจากคราบนั่นเอง    
ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นแล ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ คือนิรมิตกายอ่ืนจาก      
กายนี้ มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง แมขอนี้ก็เปนวชิชา     
ของเธอประการหน่ึง.   
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                           อิทธิวิธญาณ      
        ภิกษนุั้นยอมโนมนอมจติไปเพื่ออิทธิวธีิ เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียว       
เปนหลายคนกไ็ด หลายคนเปนคนเดยีวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปกไ็ด ทะลุฝากําแพง   
ภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในทีว่างก็ได ผุดข้ึนดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ํากไ็ด เดินบน    
น้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินกไ็ด เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทร  
พระอาทิตยซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได    
ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนชางหมอหรือลูกมือของชางหมอผูฉลาด เม่ือนวดดินดแีลว      
ตองการภาชนะชนิดใดๆ พึงทําภาชนะชนดินั้นๆ ใหสําเร็จได อีกนยัหนึ่ง เปรียบเหมือนชางงา  
หรือลูกมือของชางงาผูฉลาด เม่ือแตงงาดแีลว ตองการเครื่องงาชนิดใดๆ พึงทําเคร่ืองงาชนิด     
นั้นๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึง่ เปรียบเหมือนชางทองหรือลูกมือของชางทองผูฉลาด เม่ือ  
หลอมทองดีแลว ตองการทองรูปพรรณชนิดใดๆ พึงทําทองรูปพรรณชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได  
ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นแล ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ      
คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปกไ็ด 
ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในทีว่างก็ได ผุดข้ึนดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได   
เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดนิก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทร   
พระอาทิตยซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได    
แมขอนี้ก็เปนวิชชาของเธอประการหน่ึง.     
                          ทิพยโสตญาณ 
        ภิกษนุั้นยอมโนมนอมจติไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียง  
ทิพยและเสียงมนุษย ท้ังท่ีอยูไกลและใกลดวยทิพยโสตอันบริสุทธ์ิ ลวงโสตของมนุษย ดูกร      
อัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล เขาจะพึงไดยนิเสียงกลองบาง เสียงตะโพนบาง      
เสียงสังขบาง เสียงบัณเฑาะวบาง เสียงเปงมางบาง เขาพึงเขาใจวาเสียงกลองดังนี้บาง    
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เสียงตะโพนดงันี้บาง เสียงสังขดังนี้บาง เสียงบัณเฑาะวดงันี้บาง เสียงเปงมางดังนี้บาง ฉันใด    
ภิกษกุ็ฉันนัน้แล ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอยอมไดยินเสียง ๒ ชนดิ คือ     
เสียงทิพยและเสียงมนุษย ท้ังที่อยูไกลและใกลดวยทิพยโสตอันบริสุทธ์ิ ลวงโสตของมนุษย      
แมขอนี้ก็เปนวิชชาของเธอประการหน่ึง.     
                          เจโตปริยญาณ       
        ภิกษนุั้นยอมโนมนอมจติไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืนของ     
บุคคลอ่ืนดวยใจ คือ จิตมีราคะก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะกรู็วาจิตปราศจากราคะ จิตมี      
โทสะก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจติปราศจากโทสะก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จติมีโมหะก็รูวาจิตมีโมหะ   
หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซานก็รูวาจิต       
ฟุงซาน จิตเปนมหรรคตก็รูวาจิตเปนมหรรคต หรือจิตไมเปนมหรรคตก็รูวาจิตไมเปนมหรรคต    
จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวาก็รูวาจิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมีจติอ่ืนยิ่งกวา กรู็วาจิตไมมีจติอ่ืนยิ่งกวา     
จิตเปนสมาธิกรู็วาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็รูวาจิต  
หลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รูวาจิตไมหลุดพน ดกูรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุม     
ท่ีชอบการแตงตัว เม่ือสองดูเงาหนาของตนในกระจกอันบริสุทธ์ิสะอาด หรือในภาชนะน้ําอันใส 
หนามีไฝกจ็ะพึงรูวาหนามีไฝ หรือหนาไมมีไฝก็จะพึงรูวาหนาไมมีไฝ ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นแล       
ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืนของบุคคลอ่ืนดวยใจ    
คือ จิตมีราคะก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รูวาจิต       
มีโทสะ หรือจติปราศจากโทสะก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จติมีโมหะก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิต   
ปราศจากโมหะก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จติหดหูก็รูวาจติหดหู หรือจติฟุงซานก็รูวาจิตฟุงซาน      
จิตเปนมหรรคตก็รูวาจิตเปนมหรรคต หรือจิตไมเปนมหรรคตก็รูวาจิตไมเปนมหรรคต จิตมีจิตอ่ืน       
ยิ่งกวาก็รูวาจิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมีจติอ่ืนยิ่งกวาก็รูวาจิตไมมีจิตอืน่ยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ     
ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็รูวาจิตหลุดพน       
หรือจิตไมหลุดพนก็รูวาจิตไมหลุดพน แมขอนี้ก็เปนวิชชาของเธอประการหนึ่ง.  
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                              ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ 
        ภิกษนุั้นยอมโนมนอมจติไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอยอมระลึกชาติกอนได     
เปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง 
สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง 
พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวฏัฏกัปเปนอันมากบาง     
ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณ  
อยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้ คร้ันจุติ    
จากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เรากไ็ดมีช่ืออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น   
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํหนดอายุเพยีงเทานั้น     
คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดมาเกิดในภพน้ี เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ  
พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดกูรอัมพฏัฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพงึจากบานตนไปบานอ่ืน       
แลวจากบานแมนั้นไปยังบานอ่ืนอีก จากบานนั้นกลับมาสูบานของตนตามเดิม เขาจะพึงระลึกได    
อยางนี้วา เราไดจากบานของเราไปบานโนน ในบานนั้นเราไดยืนอยางนั้น ไดนั่งอยางนั้น     
ไดพูดอยางนัน้ ไดนิ่งอยางนั้น เราไดจากบานแมนัน้ไปยังบานโนน แมในบานนัน้ เราก็ไดยนื       
อยางนั้น ไดนัง่อยางนั้น ไดพูดอยางนัน้ ไดนิ่งอยางนั้น แลวเรากลับจากบานนั้นมาสูบาน 
ของตนตามเดิม ดังนี้ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนัน้แล ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนวิาสานุสสติญาณ 
เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง  
ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติ 
บาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดววิัฏฏกัป 
เปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีช่ืออยางนัน้ มีโคตร      
อยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียง   
เทานั้น คร้ันจตุิจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็มีช่ืออยางนัน้   
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด      
อายุเพยีงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดมาเกิดในภพน้ี เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปน    
อันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี แมขอนี้ก็เปนวิชชาของเธอ      
ประการหน่ึง.    
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                          จุตูปปาตญาณ       
        ภิกษนุั้นยอมโนมนอมจติไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของสัตวท้ังหลาย เธอเห็นหมูสัตว      
ท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุ    
อันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนษุย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบ     
ดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจาเปนมิจฉาทิฏฐิ ยดึถือการกระทําดวย       
อํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตาย เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก    
สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจสุีจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปน  
สัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอม     
เขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังน้ี เธอยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจตุิ กําลังอุปบัติ เลว ประณตี       
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนษุย   
ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะน้ี เปรียบเหมือนปราสาทต้ังอยู ณ ทาง    
๓ แพรงทามกลางพระนคร บุรุษผูมีจักษยุนือยูบนปราสาทน้ัน จะพึงเห็นหมูชนกําลังเขาไปสูเรือน 
บาง กําลังออกจากเรือนบาง กําลังสัญจรเปนแถวอยูในถนนบาง นั่งอยูท่ีทาง ๓ แพรงทามกลาง     
พระนครบาง เขาจะพึงรูวา คนเหลานี้เขาไปสูเรือน เหลานี้ออกจากเรือน เหลานี้สัญจรเปนแถว 
ในถนน เหลานี้นั่งอยูท่ีทาง ๓ แพรงทามกลางพระนคร ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นแล ยอมโนม   
นอมจิตไปเพือ่รูจุติและอุปบัติของสัตวท้ังหลาย เธอเหน็หมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว      
ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุ อันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุ    
ของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม วาสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต    
มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนา    
แตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวย   
กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวย       
อํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังน้ี      
เธอยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจตุิ กําลังอุปบัติ เลว ประณตี มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม   
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุ อันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนษุย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไป  
ตามกรรมดวยประการฉะนี้ แมขอนี้ก็เปนวิชชาของเธอประการหน่ึง.   
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                          อาสวักขยญาณ       
        ภิกษนุั้นยอมโนมนอมจติไปเพื่ออาสวกัขยญาณ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข       
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ       
นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เม่ือเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ  
แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรย   
อยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดกูรอัมพัฏฐะ เปรียบ  
เหมือนสระนํ้าบนยอดเขาใสสะอาดไมขุนมัว บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนขอบสระนั้น จะพึงเห็น   
หอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหนิบาง ฝูงปลาบาง กําลังวายอยูบาง       
หยุดอยูบางในสระน้ํานั้น เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้า สระนํ้านี้ใสสะอาดไมขุนมัว หอยโขงและ   
หอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหนิบาง ฝูงปลาบาง เหลานี้กําลังวายอยูบาง กําลังหยุด      
อยูบาง ในสระนั้น ดังนี้ ฉันใด ภกิษกุ็ฉันนั้นแล ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ   
ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   
เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เม่ือเธอรูเห็นอยางนี้   
จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว 
ก็มีญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว     
กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี แมขอนีก้เ็ปนวิชชาของเธอประการหนึ่ง ดูกรอัมพัฏฐะ นีแ้ล       
คือวิชชานั้น.  
        ดูกรอัมพฏัฐะ ภิกษุผูปฏิบัติเชนนี้เรียกวาผูถึงพรอมดวยวิชชาบาง ผูถึงพรอมดวยจรณะ       
บาง ผูถึงพรอมดวยท้ังวิชชาและจรณะบาง อันวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอยางอ่ืน ซ่ึงดียิ่งกวา 
หรือประณีตกวานี้ไมมี.      
                            ทางเส่ือมวิชชาและจรณะ ๔       
        ดูกรอัมพฏัฐะ วิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยีย่มนีแ้ล มีทางเส่ือมอยู    
๔ ประการ ๔ ประการเปนไฉน?    
        ๑. ดูกรอัมพัฏฐะ สมณพราหมณบางคนในโลกนี้ เม่ือไมบรรลุวิชชาสมบัติ และ     
จรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยีย่มนี้ หาบบริขารดาบสเขาไปสูราวปาดวยตั้งใจวา จักบริโภคผลไม     
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ท่ีหลน สมณพราหมณนัน้ตองเปนคนบําเรอทานท่ีถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะโดยแท นี้เปน   
ทางเส่ือมขอท่ีหนึ่ง. 
        [๑๖๔] ๒. ดูกรอัมพัฏฐะ อีกขอหนึ่ง สมณพราหมณบางคนในโลกนี้ เม่ือไมบรรลุ  
วิชชาสมบัติ และจรณสมบัตอัินเปนคุณยอดเยีย่มนี้ ไมสามารถจะหาผลไมท่ีหลนบริโภคได    
ถือเสียมและตะกราเขาไปสูราวปาดวยต้ังใจวา จกับริโภคเหงาไมรากไมและผลไม สมณพราหมณ    
นั้นตองเปนคนบําเรอทานท่ีถึงพรอมดวยวชิชาและจรณะโดยแท นี้เปนทางเส่ือมขอท่ีสอง.  
        [๑๖๕] ๓. ดูกรอัมพัฏฐะ อีกขอหนึ่ง สมณพราหมณบางคนในโลกนี้ เม่ือไมบรรลุ  
วิชชาสมบัติและจรณสมบัตอัินเปนคุณยอดเยีย่ม ไมสามารถท่ีจะหาผลไมท่ีหลนบริโภคได และ 
ไมสามารถจะหาเหงาไมรากไมและผลไมบริโภคได จึงสรางเรือนไฟไวใกลบาน หรือนิคมแลว 
บําเรอไฟอยู สมณพราหมณนั้น ตองเปนคนบําเรอทานท่ีถึงพรอมดวยวชิชาและจรณะโดยแท      
นี้เปนทางเส่ือมขอท่ีสาม.   
        [๑๖๖] ๔. ดูกรอัมพัฏฐะ อีกขอหนึ่ง สมณพราหมณบางคนในโลกนี้ เม่ือไมบรรลุ  
วิชชาสมบัติและจรณสมบัตอัินเปนคุณยอดเยีย่ม ไมสามารถจะหาผลไมท่ีหลนบริโภคได 
ไมสามารถจะหาเหงาไมรากไมและผลไมบริโภคได และไมสามารถจะบําเรอไฟได จึงสรางเรือน  
มีประตูส่ีดานไวท่ีหนทางใหญส่ีแพรง แลวสํานักอยูดวยต้ังใจวาผูใดท่ีมาจากทิศท้ัง ๔ นี้ จะเปน  
สมณะหรือพราหมณกต็าม เราจักบูชาทานผูนั้นตามสติกาํลัง สมณพราหมณนัน้ตองเปนคนบําเรอ  
ทานท่ีถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะโดยแท นี้เปนทางเส่ือมขอท่ีส่ี.       
        ดูกรอัมพฏัฐะ ทางเส่ือมแหงวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยีย่มนี้มีอยู   
๔ ประการดังนี้.       
        [๑๖๗] ดกูรอัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอกับอาจารยยอมปรากฏ   
ในวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยมนี้บางหรือไม?     
        ขอนี้ไมมีเลย พระโคดมผูเจริญ ขาพเจากับอาจารยเปนอะไร วิชชาสมบัติและจรณสมบัติ      
อันเปนคุณยอดเยีย่มเปนอะไร ขาพเจากับอาจารย ยังหางไกลจากวิชชาสมบัติและจรณสมบัติ  
อันเปนคุณยอดเยีย่มนี้.      
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        ดูกรอัมพฏัฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอกับอาจารยเม่ือไมบรรลุวิชชาสมบัติ 
และจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยีย่มนี้แหละ หาบบริกขารดาบสเขาไปสูราวปาดวยต้ังใจวา จัก       
บริโภคผลไมท่ีหลน บางหรือไม?     
        ขอนี้ไมมีเลย พระโคดมผูเจริญ.       
        ดูกรอัมพฏัฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอกับอาจารยเม่ือไมบรรลุวิชชาสมบัติ 
และจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยีย่มนี้ และไมสามารถจะหาผลไมท่ีหลนบริโภคได จงึถือเสียม 
และตะกราเขาไปสูราวปา ดวยต้ังใจวา จักบริโภคเหงาไมรากไมและผลไมบางหรือไม?   
        ขอนี้ไมมีเลย พระโคดมผูเจริญ.       
        ดูกรอัมพฏัฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอกับอาจารยเม่ือไมบรรลุวิชชาสมบัติ 
และจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยีย่มนี้ ไมสามารถจะหาผลไมท่ีหลนบริโภคได และไมสามารถ   
จะหาเหงาไมรากไมและผลไมบริโภคได จงึสรางเรือนไฟไวใกลๆ บานหรือนิคม แลวบําเรอไฟ 
อยู บางหรือไม?     
        ขอนี้ไมมีเลย พระโคดมผูเจริญ.       
        ดูกรอัมพฏัฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอกับอาจารยเม่ือไมบรรลุวิชชาสมบัติ 
และจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยีย่มนี้ ไมสามารถจะหาผลไมท่ีหลนบริโภคได ไมสามารถจะหา  
เหงาไมรากไมและผลไมบริโภคได และไมสามารถจะบําเรอไฟได จึงสรางเรือนไฟท่ีมีประตู   
ส่ีดานไวท่ีหนทางใหญส่ีแพรง แลวสํานักอยูดวยต้ังใจวา ผูใดท่ีมาจากทิศท้ัง ๔ นี้ จะเปนสมณะ    
หรือพราหมณก็ตาม เราจักบูชาทานผูนั้นตามสติกําลัง บางหรือไม?  
        ขอนี้ไมมีเลย พระโคดมผูเจริญ.       
        ดูกรอัมพฏัฐะ เธอกับอาจารยเส่ือมจากวิชชาสมบัติและจรณสมบัตอัินเปนคุณยอดเยีย่ม   
นี้ดวย และคลาดจากทางเส่ือมของวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยีย่ม ๔ ประการ    
นี้ดวย.       
        [๑๖๘] ดกูรอัมพัฏฐะ กพ็ราหมณโปกขรสาติอาจารยของเธอไดพดูวา สมณะโลน     
บางเหลาเปนเช้ือสายคฤหบดี กัณหโคตร เกิดแตบาทของพรหม ประโยชนอะไรท่ีพวกพราหมณ      
ผูทรงไตรวิชาจะสนทนาดวย ดังนี้ แมแตทางเส่ือม ตนก็ยังไมไดบําเพ็ญ ดูกรอัมพฏัฐะ   
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ความผิดของพราหมณโปกขรสาติอาจารยของเธอนี้เพียงใด ถึงพราหมณโปกขรสาติกินเมืองท่ี     
พระเจาปเสนทิโกศลพระราชทาน พระองคยังไมทรงพระราชทานพระวโรกาสใหเขาเฝาหนาพระ     
ท่ีนั่ง เวลาจะทรงปรึกษาดวย ก็ทรงปรึกษานอกพระวิสูตร ดูกรอัมพัฏฐะ ไฉนเลาจึงไม      
พระราชทานการเขาเฝาตอหนาพระท่ีนั่งแกเขาผูรับภิกษาท่ีชอบธรรม ซ่ึงพระราชทานให ดูเถิด    
อัมพัฏฐะ ความคิดของพราหมณโปกขรสาติอาจารยของเธอนี้เพียงใด.     
        [๑๖๙] ดกูรอัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระเจาปเสนทิโกศลทรงชาง 
พระท่ีนั่งหรือรถพระท่ีนั่ง จะทรงปรึกษาราชกิจบางเร่ืองกับมหาอํามาตย หรือพระราชวงศานุวงศ     
แลวเสด็จไปประทับอยู ณ ท่ีแหงหนึ่งจากท่ีนั้น ภายหลังคนช้ันศูทรหรือทาสของศูทรพึงมา ณ       
ท่ีนั้นแลวพูดอางวา พระเจาปเสนทิโกศล ตรัสอยางนี้ๆ เพียงเขาพูดไดเหมือนพระราชาตรัส       
หรือปรึกษาไดเหมือนพระราชาทรงปรึกษา จะจดัวาเปนพระราชาหรือราชมหาอํามาตยไดหรือไม?  
        ขอนี้เปนไมได พระโคดมผูเจริญ.     
                         บุรพฤาษี ๙ ตน      
        ดูกรอัมพฏัฐะ เธอก็เชนนั้นเหมือนกัน บรรดาฤาษีผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ     
คือฤาษีอัฏฐกะ ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามิตร ฤาษียมตัคคี ฤาษีอังคีรส     
ฤาษีภารทวาชะ ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซ่ึงเปนผูผูกมนต บอกมนต ในปจจุบันนี ้
พวกพราหมณขับตาม กลาวตาม ซ่ึงบทมนตของเกานี้ท่ีทานขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว   
กลาวไดถูกตอง บอกไดถูกตอง ตามท่ีทานกลาวไว บอกไว เพยีงคิดวาเรากับอาจารยเรียนมนต   
ของทานเหลานั้น เธอจักเปนฤาษีหรือปฏิบัติเพื่อเปนฤาษีได ดังน้ี นั้นไมเปนฐานะท่ีจะมีได.       
        ดูกรอัมพฏัฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอไดฟงพราหมณผูเฒาผูแก ผูเปน 
อาจารยและเปนปาจารยเลากนัมาวาอยางไร บรรดาฤาษีผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณคือฤาษี     
อัฏฐะ ฤาษีวามกะ ฤาษวีามเทวะ ฤาษีเวสสามิตร ฤาษียมตัคคี ฤาษีอังคีรส ฤาษีภารทวาชะ       
ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซ่ึงเปนผูผูกมนต บอกมนต ในปจจบัุนนี้ พวกพราหมณ   
ขับตาม กลาวตาม ซ่ึงบทมนตของเกานี้ท่ีทานขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวได    
ถูกตอง บอกไดถูกตอง ตามที่ทานกลาวไว บอกไว ฤาษเีหลานั้นอาบน้าํ ทาตัวเรียบรอย   
แตงผม แตงหนวด สวมพวงดอกไมและเคร่ืองอาภรณ นุงผาขาว อ่ิมเอิบ พร่ังพรอม   
บําเรออยูดวยกามคุณหา เหมือนเธอกับอาจารยในบัดนีห้รือไม?       
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        ไมเหมือน พระโคดมผูเจริญ ...  
        ดูกรอัมพฏัฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ฤาษีเหลานั้นบริโภค ขาวสาลีท่ีเก็บ   
กากแลว มีแกงและกับหลายอยาง เหมือนเธอกับอาจารยในบัดนีห้รือไม?       
        ไมเหมือน พระโคดมผูเจริญ ...  
        ดูกรอัมพฏัฐะ ... ฤาษีเหลานั้นบําเรออยูดวยเหลานารีผูมีรางกระชดกระชอย เหมือนเธอ    
กับอาจารยในบัดนี้หรือไม?   
        ไมเหมือน พระโคดมผูเจริญ ...  
        ดูกรอัมพฏัฐะ ... ฤาษีเหลานั้นใชรถเทียมมาหางตัด แทงดวยปฏักดามยาวเหมือนเธอ   
กับอาจารยในบัดนี้หรือไม?   
        ไมเหมือน พระโคดมผูเจริญ ...  
        ฤาษีเหลานั้นใชบุรุษขัดกระบ่ีใหรักษาเชิงเทินแหงนคร ท่ีมีคูลอมรอบลงล่ิม เหมือนเธอ   
กับอาจารยในบัดนี้หรือไม?   
        ไมเหมือน พระโคดมผูเจริญ ...  
        ดูกรอัมพฏัฐะ เธอกับอาจารยมิไดเปนฤาษีเลย ท้ังมิไดปฏิบัติเพื่อเปนฤาษีดวยประการ     
ฉะนี้แล ดกูรอัมพัฏฐะ ผูใดมคีวามเคลือบแคลงสงสัยในเรา ผูนั้นจงถามเราดวยปญหา 
เราจักชําระใหดวยการพยากรณ. 
        [๑๗๐] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสดจ็ออกจากพระวหิารจงกรมแลว. แมอัมพัฏฐมาณพ      
ก็ออกจากพระวิหารเดนิจงกรมแลว. ขณะท่ีอัมพัฏฐมาณพเดินจงกรมตามพระผูมีพระภาคอยูนั้น   
ไดพิจารณาดูมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการในพระกายของพระผูมีพระภาคกไ็ดเห็นมหาปุริสลักษณะ 
๓๒ ประการโดยมาก เวนอยู ๒ ประการ คือพระคุยหะเรนอยูในฝก ๑ พระชิวหาใหญ ๑ จึงยัง   
เคลือบแคลงสงสัย ไมเช่ือ ไมเล่ือมใสอยู ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงดําริวา อัมพัฏฐมาณพ     
นี้เห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการของเราโดยมาก เวนอยู ๒ ประการ คือ คุยหะเรนอยูในฝก ๑    
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ชิวหาใหญ ๑ จึงยังเคลือบแคลงสงสัย ไมเช่ือไมเล่ือมใสอยู ทันใดน้ัน จึงทรงบันดาล     
อิทธาภิสังขาร ใหอัมพัฏฐมาณพไดเหน็พระคุยหะเรนอยูในฝก และทรงแลบพระชิวหาสอด 
เขาชองพระกรรณท้ัง ๒ กลับไปมา สอดเขาชองพระนาสิกท้ัง ๒ กลับไปมา แผปดจนมิดมณฑล    
พระนลาต.       
        [๑๗๑] คร้ังนั้น อัมพัฏฐมาณพคิดวา พระสมณโคดมประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ     
๓๒ ประการบริบูรณไมบกพรอง ดังนี้แลวจึงไดทูลลาพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ    
ขาพเจาขอทูลลาไป ณ บัดนี้ ขาพเจามีกิจมาก มีธุระมาก.   
        ดูกรอัมพฏัฐะ เธอจงสําคัญกาลอันควรบัดนี้ แลวอัมพัฏฐมาณพก็ข้ึนรถมากลับไป. 
                        โปกขรสาติพราหมณ    
        [๑๗๒] สมัยนั้น พราหมณโปกขรสาติลุกออกมานัง่คอยรับอัมพัฏฐมาณพอยู ณ อาราม 
ของตน พรอมดวยพราหมณหมูใหญ ฝายอัมพัฏฐมาณพขับรถไปอารามของตนจนสุดทางท่ีรถ  
ไปได แลวลงเดินเขาไปหาพราหมณโปกขรสาติ ไหวแลวนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.     
พราหมณโปกขรสาติถามวา พออัมพัฏฐะ พอไดเหน็พระโคดมผูเจริญพระองคนั้นแลวหรือ?     
        ไดเหน็แลว ทาน.       
        ก็เกยีรติศัพทของทานพระโคดมพระองคนั้นท่ีขจรไป จริงตามนั้น ไมเปนอยางอ่ืนหรือ       
ทานพระโคดมพระองคนั้นทรงคุณเชนนัน้จริง ไมเปนอยางอ่ืนหรือ.  
        เกียรติศัพทของทานพระโคดมพระองคนั้นท่ีขจรไป จริงตามนั้น ไมเปนอยางอ่ืนเลย   
ทานพระโคดมพระองคนั้นทรงคุณเชนนัน้จริง ไมเปนอยางอ่ืนเลย และประกอบดวยมหาปุริส  
ลักษณะ ๓๒ ประการ บริบูรณไมบกพรอง.      
        พอไดสนทนาปราศรัยอะไร ดวยหรือไม?   
        ไดสนทนาปราศรัยดวยทีเดยีว.    
        พอไดสนทนาปราศรัยอยางไรบาง? 
        ทันใดนัน้อัมพัฏฐมาณพไดเลาเร่ืองเทาท่ีตนไดสนทนาปราศรัยกบัพระผูมีพระภาค ให  
พราหมณโปกขรสาติทราบทุกประการ.    
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        [๑๗๓] เม่ืออัมพัฏฐมาณพกลาวอยางนี้ พราหมณโปกขรสาติไดกลาววา พุทโธเอย      
พอบัณฑิตของเรา พุทโธเอย พอพหูสูตของเรา พุทโธเอย พอทรงไตรวชิาของเรา ไดยินวา  
คนเบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก จะพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกเสีย เพราะทาน       
ผูประพฤติประโยชนเชนนี้ เจาไดพดูกระทบกระเทียบพระโคดมอยางนี้ๆ  แตพระโคดมกลับ     
ยกเอาพวกเราข้ึนเปนตัวเปรียบเทียบอยางนี้ๆ พุทโธเอย พอบัณฑิตของเรา พุทโธเอย     
พอพหูสูตของเรา พุทโธเอย พอทรงไตรวิชาของเรา ไดยนิวา คนเบ้ืองหนาแตตายเพราะ     
กายแตก จะพงึเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกเสีย เพราะทานผูประพฤติประโยชนเชนนี้.    
        พราหมณโปกขรสาติโกรธ ขัดใจ เอาเทาปดอัมพัฏฐมาณพใหลมลงแลว ใครจะไปเฝา       
พระผูมีพระภาคเสียในขณะนั้นทีเดยีว. พวกพราหมณเหลานั้นไดพดูหามวา ทาน วันนี้เกินเวลา    
ท่ีจะไปเฝาพระสมณโคดมเสียแลว พรุงนีค้อยไปเถิด. 
        [๑๗๔] คร้ังนั้น พราหมณโปกขรสาติใหจดัแจงของเค้ียวของบริโภคอยางประณตีใน 
นิเวศนของตนแลวเอาใสรถ เม่ือคบเพลิงยังตามอยู ไดออกจากอุกกัฏฐนคร ขับรถตรงไปยัง    
ราวปาอิจฉานงัคลวัน คร้ันไปสุดทางรถ ลงเดินเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัย   
กับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   
แลวไดทูลถามวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อัมพัฏฐมาณพศิษยของขาพเจาไดมาท่ีนี้หรือ?   
        ไดมา พราหมณ.   
        พระองคไดสนทนาปราศรัยอะไรๆ กบัเขาหรือไม?   
        ไดสนทนา พราหมณ 
        พระองคไดสนทนาปราศรัยกับเขา อยางไร? 
        ทันใดนัน้ พระผูมีพระภาคไดตรัสเลาเร่ืองเทาท่ีพระองคไดสนทนาปราศรัยกับอัมพัฏฐ      
มาณพ ใหพราหมณโปกขรสาติทราบทุกประการ.    
        [๑๗๕] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว พราหมณโปกขรสาติไดทูลวา ขาแต       
พระโคดมผูเจริญ อัมพัฏฐมาณพเปนคนโง ไดโปรดอดโทษใหเขาเถิด.    
        ภ. อัมพัฏฐมาณพจงมีความสุขเถิด พราหมณ.     
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        คร้ังนั้น พราหมณโปกขรสาติไดพิจารณาดูมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการในพระกายของ       
พระผูมีพระภาคก็ไดเห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ โดยมากเวนอยู ๒ ประการ คือ พระ     
คุยหะเรนอยูในฝก ๑ พระชิวหาใหญ ๑ จึงยังเคลือบแคลงสงสัยอยู ไมเช่ือ ไมเล่ือมใสอยู     
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงดําริวา พราหมณโปกขรสาตินี้เห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ   
ของเราโดยมาก เวนอยู ๒ ประการ คือ คุยหะเรนอยูในฝก ๑ ชิวหาใหญ ๑ จึงยังเคลือบแคลง 
สงสัย ไมเช่ือ ไมเล่ือมใสอยู ทันใดนัน้ จึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขารใหพราหมณโปกขรสาติ       
ไดเหน็พระคุยหะเรนอยูในฝก และทรงแลบพระชิวหาสอดเขาชองพระกรรณท้ัง ๒ กลับไปมา      
สอดเขาชองพระนาสิกท้ัง ๒ กลับไปมา แผปดจนมิดมณฑลพระนลาต พราหมณโปกขรสาติ    
คิดวา พระสมณโคดมประกอบดวยมหาปริุสลักษณะ ๓๒ ประการบริบูรณ ไมบกพรอง ดังนี้ 
แลวทูลพระผูมีพระภาควา ขอพระโคดมผูเจริญพรอมดวยพระภกิษุสงฆจงรับภัตตาหารในวันนี ้
พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตดวยอาการนิง่อยู พราหมณโปกขรสาติทราบวา พระผูมีพระภาค   
ทรงรับนิมนตแลว จึงทูลภัตตกาลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญไดเวลาแลว ภัตตาหารเสร็จแลว.       
        [๑๗๖] คร้ังนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรจีวร เสด็จเขาไป   
ยังนิเวศนของพราหมณโปกขรสาติพรอมดวยพระภิกษสุงฆ ประทับนั่งบนอาสนะท่ีจัดถวาย.      
พราหมณโปกขรสาติไดอังคาสพระผูมีพระภาค ใหทรงอิ่มหนําเพยีงพอดวยของเค้ียวของฉันอัน   
ประณีต ดวยมือของตน และพวกมาณพก็ไดอังคาสพระภิกษุสงฆ. คร้ันพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จ  
วางพระหัตถจากบาตรแลว พราหมณโปกขรสาติถืออาสนะตํ่านั่งเฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.       
พระผูมีพระภาคไดตรัสอนุบุพพิกถาแกพราหมณโปกขรสาติ คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา       
สัคคกถา โทษของกามท่ีต่ําชา เศราหมอง และอานิสงสในการออกจากกาม เม่ือทรงทราบวา       
พราหมณโปกขรสาติ มีจิตคลอง มีจิตออน มีจิตปราศจากนิวรณ มีจิตสูง มีจิตผองใสแลว    
จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจาท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข  
สมุทัย นิโรธ มรรค โปรดพราหมณโปกขรสาติ ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน      
ไดเกดิข้ึนแลวแกพราหมณโปกขรสาติวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวล      
มีความดับไปเปนธรรมดา ณ ท่ีนั่งนั้นแล เหมือนผาท่ีสะอาด ปราศจากมลทินควรรับน้ํายอม    
ดวยดี ฉะนั้น.  
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                        พราหมณโปกขรสาติแสดงตนเปนอุบาสก  
        [๑๗๗] ลําดับนั้น พราหมณโปกขรสาติ เห็นธรรม ถึงธรรม รูแจงธรรม หยั่งทราบ  
ธรรม ขามความสงสัย ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความแกลวกลาแลว ไมตองเช่ือผูอ่ืนใน  
สัตถุศาสนา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก     
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษติของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย   
เปรียบเหมือนหงายของท่ีคว่าํ เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืด    
ดวยคิดวา ผูมีจักษุเห็นรูป ดงันี้ ฉันใด พระโคดมผูเจริญ ทรงประกาศ พระธรรมโดยอเนก   
ปริยาย ฉันนัน้เหมือนกนั ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้พรอมท้ังบุตรภริยา บริษัทและ     
อํามาตย ขอถึงพระองค และพระธรรม และพระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอพระสมณโคดมผูเจริญ  
จงทรงจําขาพระองค วาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวติต้ังแตวนันี้เปนตนไป และขอพระองค       
จงเสด็จเขาไปสูสกุลโปกขรสาติ เหมือนเขาไปสูสกุลแหงอุบาสกอ่ืนๆ ในนครอุกกัฏฐะ เหลา       
มาณพมาณวกิาในสกุลโปกขรสาตินั้น จักไหว จักลุกรับ จักถวายอาสนะ หรือน้ํา จกัเล่ือมใส   
ในพระองค ขอนั้น จักเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกมาณพมาณวิกาเหลานัน้ส้ินกาลนาน      
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ ทานกลาวชอบ ดังนี้แล.     
                        จบอัมพัฏฐสูตร ท่ี ๓.     
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                         ๔. โสณทัณฑสูตร     
        [๑๗๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้      
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในอังคชนบท พรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญ       
ประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงนครจัมปา ไดยินวา สมัยนั้นพระองคประทับอยูใกลขอบสระโบกขรณ ี
คัคครา ในนครจัมปา.    
                          วาดวยพทุธคุณ    
        [๑๗๙] สมัยนั้น พราหมณโสณทัณฑะ ครองนครจัมปาซ่ึงคับค่ังดวยประชาชนและหมู 
สัตว อุดมดวยหญา ดวยไม ดวยน้ํา สมบูรณดวยธัญญาหารซ่ึงเปนราชสมบัติอันพระเจาแผนดนิ    
มคธจอมเสนา พระนามวาพมิพิสาร พระราชทานปูนบําเหน็จใหเปนสวนพรหมไทย พราหมณ    
และคฤหบดีชาวนครจัมปาไดสดับขาววาพระสมณโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุล เสด็จ 
จาริกไปในอังคชนบท พรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงนครจมัปา ประทับ   
อยูใกลขอบสระโบกขรณีคัคครา ในนครจัมปา เกยีรติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้น   
ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาค พระองคนั้น เปนพระอรหนัต ตรัสรูเอง  
โดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดแีลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก      
ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจาํแนก     
พระธรรม พระองคทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญา      
อันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยใหรูตาม  
ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ 
พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณส้ินเชิง ก็การเหน็พระอรหันตท้ังหลาย เห็นปานนั้น ยอมเปน       
การดีแล ดังนี้ คร้ังนั้นพรหมณและคฤหบดชีาวนครจัมปา ออกจากนครจัมปา รวมกนัเปนหมูๆ    
พากันไปยังสระโบกขรณีคัคครา.  
                           วาดวยคุณของโสณทัณฑพราหมณ    
        [๑๘๐] สมัยนั้น พราหมณโสณทัณฑะพักผอนกลางวันอยู ณ ปราสาทช้ันบน ไดเห็น  
พราหมณและคฤหบดีชาวนครจัมปา ออกจากนครจัมปา รวมกันเปนหมูๆ พากันไปยงัสระโบก    
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ขรณีคัคครา จึงเรียกนกัการมาถามวา พอนักการ พราหมณและคฤหบดีชาวนครจัมปาออกจาก 
นครจัมปา รวมกันเปนหมูๆ พากันไปยังสระโบกขรณีคัคคราทําไมกัน.     
        นักการ. มีเร่ืองอยู ทานผูเจริญ พระสมณโคดมศากยบุตรทรงผนวชจากศากยสกุล   
เสด็จจาริกไปในอังคชนบทพรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงนครจัมปา      
ประทับอยูใกลขอบสระโบกขรณีคัคครา ในนครจัมปา เกียรติศัพทอันงามของพระองคขจรไปแลว   
อยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหนัต ตรัสรูเองโดยชอบ      
ถึงพรอมดวยวชิชาและจรณะ เสด็จไปดแีลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอ่ืน 
ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม   
พราหมณและคฤหบดีเหลานั้นพากนัไปเฝาทานพระโคดมองคนั้น. 
        โสณทัณฑะ ถาเชนนัน้ ทานจงไปหาเขาแลว บอกเขาอยางนี้วา ทานท้ังหลายจงรอกอน   
ทานพราหมณโสณทัณฑะจะไปเฝาสมณโคดมดวย.    
        นักการรับคํา แลวไปหาพราหมณและคฤหบดีชาวนครจัมปา แลวบอกตามคําส่ังวา ทาน 
ท้ังหลาย พราหมณโสณทัณฑะส่ังวา ขอทานท้ังหลายจงรอกอนทานพราหมณโสณทัณฑะจะไปเฝา    
ดวย.   
        [๑๘๑] สมัยนั้น พวกพราหมณตางเมืองประมาณ ๕๐๐ คน มาพักอยูในนครจัมปาดวย  
กรณียกิจบางอยาง เขาไดทราบวา พราหมณโสณทัณฑะจะไปเฝาพระสมณโคดม จึงพากันเขาไป      
หาแลวถามวา ไดทราบวาทานจะไปเฝาพระสมณโคดมจริงหรือ?   
        โสณทัณฑะ เราคิดวาจะไป. 
        พวกพราหมณ. อยาเลยทานโสณทัณฑะ ทานไมควรไปเฝาพระสมณโคดม ถาทานไป     
ทานจะเสียเกยีรติยศ เกยีรติยศของพระสมณโคดมจักรุงเรืองดวยเหตุนีแ้หละ ทานจึงไมควรไป       
พระสมณโคดมตางหากควรจะเสด็จมาหาทาน อนึ่งทานเปนอุภโตสุชาตท้ังฝายมารดาและบิดา      
มีครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดดวยอางถึง  
ชาติเพราะเหตุนี้ ทานจึงไมควรไปเฝาพระสมณโคดม พระสมณโคดมตางหากควรจะเสด็จมาหา       
ทาน อนึ่งทานเปนคนม่ังค่ัง มีทรัพยมากมีโภคสมบัติมาก ... อนึ่งทานเปนผูเลาเรียน ทรงจํามนต     
รูจบไตรเพท พรอมท้ังคัมภรีนิฆัณฑุ คัมภรีเกตุภะพรอมท้ังประเภทอกัษรมีคัมภีรอิตหิาส เปนท่ี ๕     
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เปนผูเขาใจตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะ และมหาปุริสลักษณะ ... 
อนึ่งทานมีรูปงาม นาดูนาเล่ือมใส กอปรดวยผิวพรรณผุดผองยิ่งนัก มีพรรณคลายพรหม มีรูปราง  
คลายพรหมนาดูนาชมไมนอย ... อนึ่งทานเปนผูมีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบดวยศีลยั่งยืน ... อนึ่ง   
ทานเปนผูมีวาจาไพเราะ มีสําเนียงไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองสละสลวยหาโทษมิได   
ใหผูฟงเขาใจเนื้อความไดชัด ... อนึ่งทานเปนอาจารยและปาจารยของชนหมูมาก สอนมนตมาณพ   
ถึง ๓๐๐ คน มาณพเปนอันมาก ตางทิศตางชนบทผูตองการมนต ใครจะมาเรียนมนตในสํานัก     
ของทานพากนัมา ... อนึ่งทานเปนคนแกเฒา เปนผูใหญ ลวงกาลผานวยัมาโดยลําดับ สวน  
พระสมณโคดมเปนคนหนุม และบวชแตยงัหนุม ... อนึ่งทานเปนผูอันพระเจาแผนดนิมคธ จอม 
เสนา พระนามวาพิมพิสาร ทรงสักการะเคารพนับถือบูชานอบนอม ... อนึ่งทานเปนผูอันพราหมณ      
โปกขรสาติสักการะเคารพนับถือบูชานอบนอม ... อนึ่งทานครองนครจัมปา ซ่ึงคับค่ังดวยประชาชน     
และหมูสัตว อุดมดวยหญา ดวยไม ดวยน้ํา สมบูรณดวยธัญญาหาร ซ่ึงเปนราชสมบัติอันพระเจา   
แผนดินมคธ จอมเสนา พระนามวาพิมพิสาร พระราชทานปูนบําเหน็จใหเปนสวนพรหมไทย    
เพราะเหตุนี้แหละ ทานจึงไมควรไปเฝาพระสมณโคดม พระสมณโคดมตางหากควรจะเสด็จมาหา       
ทานดังนี้.    
                          วาดวยพุทธคุณ    
        [๑๘๒] เม่ือพวกพราหมณกลาวอยางนี้แลว พราหมณโสณทัณฑะไดกลาววา ทานท้ังหลาย  
ถาอยางนั้น ขอพวกทานจงฟงขาพเจาบาง เราน้ีแหละควรไปเฝาทานพระโคดมพระองคนั้น ทาน      
พระโคดมไมควรจะเสดจ็มาหา ไดยินวาพระสมณโคดมเปนอุภโตสุชาตท้ังฝายพระมารดาและ 
มีพระครรภ เปนท่ีทรงถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียน  
ไดดวยอางถึงพระชาติ เพราะเหตุนี้แหละ ทานพระโคดมจึงไมควรจะเสด็จมาหาเรา ท่ีถูกเรา  
นี้แหละควรไปเฝาพระองคทาน ไดยินวาพระสมณโคดมทรงละพระญาติหมูใหญออกทรงผนวช ...    
ทรงสละเงินทองเปนอันมาก ท้ังท่ีอยูในพ้ืนดิน ท้ังท่ีอยูในอากาศ ออกทรงผนวช ... พระองค      
กําลังหนุมแนน มีพระเกศาดําสนิท ทรงพระเจริญดวยปฐมวัย เสด็จออกทรงผนวชเปนบรรพชิต ...  
เม่ือพระมารดาและพระบิดาไมทรงปรารถนาใหทรงผนวช มีพระพักตรอาบดวยน้ําพระเนตรทรง       
กันแสงอยู พระองคทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผากาสาวพัสตร เสด็จออกทรง   
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ผนวชเปนบรรพชิต ... พระองคมีพระรูปงาม นาดู นาเล่ือมใส กอปรดวยพระฉวีวรรณผุดผอง   
ยิ่งนัก มีพระพรรณคลายพรหม มีพระรูปคลายพรหม นาดูนาชมไมนอย ... พระองคเปนผูมีศีล      
มีศีลประเสริฐ มีศีลเปนกุศล ประกอบดวยศีลเปนกุศล ... พระองคมีพระวาจาไพเราะ มีพระ   
สําเนียงไพเราะ ประกอบดวยวาจาของเมืองสละสลวยหาโทษมิได ใหผูฟงเขาใจเนื้อความไดชัด ...    
พระองคเปนอาจารยและปาจารยของคนหมูมาก ... พระองคส้ินกามราคแลว เลิกประดบัตบแตง  
แลว ... พระองคเปนกรรมวาที เปนกิริยวาที ไมทรงมุงรายแกพวกพราหมณ ... พระองคทรง       
ผนวชจากสกลุสูง คือสกุลกษัตริยอันไมเจอืปน ... พระองคทรงผนวชจากสกุลม่ังค่ัง มีทรัพย       
มาก มีโภคสมบัติมาก ... ชนตางรัฐตางชนบทพากันมาทูลถามปญหาพระองค ... เทวดาหลายพัน   
มอบชีวิตถึงพระองคเปนสรณะ ... พระเกยีรติศัพทอันงามของพระองคขจรไปแลวอยางนี้วา แม      
เพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหนัต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวย 
วิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลวทรงรูแจงโลกเปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปน  
ศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม ดังนี้ ...     
พระองคประกอบดวยมหาปริุสลักษณะ ๓๒ ประการ ... พระองคมีปรกติกลาวเช้ือเชิญ เจรจา     
ผูกไมตรีชางปราศรัย พระพักตรไมสยิว เบิกบาน มีปรกติตรัสกอน ... พระองคเปนผูอัน   
บริษัท ๔ สักการะเคารพนับถือบูชานอบนอม ... เทวดาและมนุษยเปนอันมากเล่ือมใสพระองค   
ยิ่งนัก ... พระองคทรงพํานักอยูในบานหรือนิคมใด ในบานหรือนิคมนัน้ อมนุษยไมเบียดเบียน     
มนุษย ... พระองคทรงเปนเจาหมูเจาคณะ และทรงเปนคณาจารยไดรับยกยองวา เปนยอดของ       
เจาลัทธิเปนอันมาก สมณพราหมณเหลานีรุ้งเรืองยศดวยประการใดๆ แตพระสมณโคดม  
ไมอยางนั้นท่ีแทพระสมณโคดมรุงเรืองพระยศดวยวิชชาและจรณสมบัติอันยอดเยี่ยม ... พระเจา     
แผนดินมคธ จอมเสนา พระนามวาพิมพิสาร พรอมท้ังพระโอรสและพระมเหสี ท้ังราชบริษัท       
และอํามาตย ทรงมอบชีวิตถึงพระองคเปนสรณะ ... พระเจาปเสนทิโกศล พรอมท้ังพระโอรส      
และพระมเหสี ท้ังราชบริษัทและอํามาตย ทรงมอบชีวิตถึงพระองคเปนสรณะ ... พราหมณ 
โปกขรสาติพรอมท้ังบุตรและภริยา ท้ังบริษัทและอํามาตย มอบชีวิตถึงพระองคเปนสรณะ ...   
พระองคเปนผูอันพระเจาแผนดินมคธ จอมเสนา พระนามวาพิมพิสาร ทรงสักการะเคารพนับถือ   
บูชานอบนอม ... พระองคเปนผูอันพระเจาปเสนทิโกศล ทรงสักการะเคารพนับถือบูชานอบนอม ...     
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พระองคเปนผูอันพราหมณโปกขรสาติ สักการะเคารพนบัถือบูชานอบนอม ... พระองคเสด็จถึง  
นครจัมปา ประทับอยู ณ ขอบสระโบกขรณีคัคคราในนครจัมปา ทานทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ     
เหลาใดเหลาหนึ่งมาสูเขตบานของเรา ทานเหลานั้นจดัวาเปนแขกของเรา และเปนแขกอันเรา       
ควรสักการะเคารพนับถือบูชานอบนอม พระสมณโคดมเสด็จถึงนครจัมปา ประทับอยู ณ ขอบสระ      
โบกขรณีคัคคราในนครจัมปา พระองคก็ทรงเปนแขกของพวกเรา และเปนแขกท่ีพวกเราควร   
สักการะเคารพนับถือบูชานอบนอม เพราะเหตุนี้แหละ พระองคจึงไมควรเสด็จมาหาเรา ท่ีถูก   
เราตางหากควรจะไปเฝาพระองคทาน ขาพเจาทราบพระคุณของทานพระโคดมเพียงเทานี้ แตทาน       
พระโคดมไมใชมีพระคุณเพยีงเทานี้ ความจริงพระองคทานมีพระคุณหาประมาณมิได.   
        [๑๘๓] เม่ือพราหมณโสณทัณฑะกลาวอยางนีแ้ลว พวกพราหมณเหลานั้นไดกลาววา      
ทานโสณทัณฑะกลาวชมพระสมณโคดมถึงเพียงนี้ ถึงหากทานพระโคดมพระองคนัน้จะประทับ 
อยูไกลจากท่ีนีต้ั้งรอยโยชน ก็ควรแทท่ีกุลบุตรผูมีศรัทธาจะไปเฝา แมจะตองนําเสบยีงไปก็ควร       
พราหมณโสณทัณฑะกลาววา ทานท้ังหลาย ถาเชนนั้น เราท้ังหมดจกัไปเฝาพระสมณโคดม       
ลําดับนั้นพราหมณโสณทัณฑะพรอมดวยคณะพราหมณหมูใหญ ไปถึงสระโบกขรณีคัคครา เม่ือ      
ผานพนราวปาไปแลว ไดเกดิปริวิตกข้ึนอยางนี้วา ถาเราจะถามปญหากะพระสมณโคดม หาก   
พระองคจะพึงตรัสกะเราอยางนี้วา พราหมณ ปญหาขอนีท้านไมควรถามอยางนั้น ท่ีถูกควรจะถาม   
อยางนี้ ดังนี้ บริษัทนี้จะพึงดหูม่ินเราไดดวยเหตุนั้นวา พราหมณโสณทัณฑะเปนคนเขลา 
ไมฉลาด ไมอาจถามปญหาโดยแยบคายกะพระสมณโคดมได ผูท่ีถูกบริษัทดูหม่ินพึงเส่ือมยศ     
ผูเส่ือมยศก็พึงเส่ือมโภคสมบัติ เพราะไดยศเราจึงมีโภคสมบัติ ถาพระสมณโคดมจะพึงตรัสถาม       
ปญหาเรา และเราแกไมถูกพระทัย ถาพระองคจะพึงตรัสกะเราอยางนี้วา พราหมณ ปญหาขอนี้      
ทานไมควรแกอยางนั้น ท่ีถูกควรจะแกอยางนี้ ดังนี้ บริษทันี้จะพงึดูหม่ินเราไดดวยเหตุนั้นวา    
พราหมณโสณทัณฑะเปนคนเขลา ไมฉลาด ไมอาจแกปญหาใหถูกพระทัยพระสมณโคดมได     
ผูท่ีถูกบริษัทดูหม่ินพึงเส่ือมยศ ผูเส่ือมยศก็พึงเส่ือมโภคสมบัติ เพราะไดยศเราจึงมีโภคสมบัติ      
อนึ่ง เราเขามาใกลถึงเพียงนีแ้ลวยังมิไดเฝาพระสมณโคดมจะกลับเสีย บริษัทนี้จะพึงดูหม่ินเรา 
ไดดวยเหตุนัน้วา พราหมณโสณทัณฑะเปนคนเขลา ไมฉลาด กระดางดวยมานะ เปนคนขลาด      
ไมอาจเขาเฝาพระสมณโคดมได เขามาใกลถึงเพียงนี้แลว ยังไมทันเฝาพระสมณโคดม ไฉนจึง  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาท่ี 123 
กลับเสีย ผูท่ีถูกบริษัทดูหม่ินพึงเส่ือมยศ ผูเส่ือมยศก็พึงเส่ือมโภคสมบัติ เพราะไดยศเราจึงมี      
โภคสมบัติ.     
        [๑๘๔] ลําดับนั้น พราหมณโสณทัณฑะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัย  
กับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   
ฝายพราหมณและคฤหบดีชาวนครจัมปา บางพวกก็ถวายอภวิาท บางพวกก็ปราศรัย บางพวกก็   
ประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค บางพวกก็ประกาศช่ือและโคตร บางพวกก็นิ่งอยู แลวตาง   
ก็นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งๆ ไดยินวา ในขณะน้ัน พราหมณโสณทัณฑะน่ังครุนคิดถึงแตเร่ือง   
นั้นวา ถาเราจะพึงถามปญหากะพระสมณโคดม หากพระองคจะพึงตรัสกะเราอยางนีว้า พราหมณ  
ปญหาขอนี้ทานไมควรถามอยางนั้น ท่ีถูกควรจะถามอยางนี้ ดังนี้ บริษทันี้จะพงึดูหม่ินเราไดดวย    
เหตุนั้นวา พราหมณโสณทัณฑะเปนคนเขลา ไมฉลาด ไมอาจถามปญหาโดยแยบคายกะพระ   
สมณโคดมได ผูท่ีถูกบริษัทดูหม่ินพึงเส่ือมยศ ผูเส่ือมยศ ก็พึงเส่ือมโภคสมบัติ เพราะไดยศ   
เราจึงมีโภคสมบัติ ถาพระสมณโคดมจะพึงตรัสถามปญหาเรา ถาเราแกไมถูกพระทยั ถาพระองค 
จะพึงตรัสกะเราอยางนี้วา พราหมณ ปญหาขอนี้ทานไมควรแกอยางนัน้ ท่ีถูกควรจะแกอยางนี้  
ดังนี้ บริษัทนีจ้ะพึงดหูม่ินเราไดดวยเหตุนัน้วา พราหมณโสณทัณฑะเปนคนเขลา ไมฉลาด  
ไมอาจแกปญหาใหถูกพระทัยพระสมณโคดมได ผูท่ีถูกบริษัทดูหม่ินพึงเส่ือมยศ ผูเส่ือมยศก็พึง  
เส่ือมโภคสมบัติ เพราะไดยศเราจึงมีโภคสมบัติ ถากระไร ขอพระสมณโคดมพึงตรัสถามปญหา     
เราในเร่ืองไตรวิชาอันเปนของอาจารยเรา เราจะพึงแกใหถูกพระทัยของพระองคไดเปนแน.  
        [๑๘๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบความคิดในใจของพราหมณโสณทัณฑะดวย   
พระหฤทัย แลวทรงดําริวา พราหมณโสณทัณฑะนี้ลําบากใจตัวเองอยู ถากระไร เราพึงถาม       
ปญหาเขาในเรื่องไตรวิชาอันเปนของอาจารยเขา ตอแตนั้น จึงไดตรัสถามพราหมณโสณทัณฑะวา      
ดูกรพราหมณ บุคคลผูประกอบดวยองคเทาไร พวกพราหมณจึงบัญญัติวาเปนพราหมณ และเม่ือ 
เขาจะกลาววาเราเปนพราหมณ ก็พึงกลาวไดโดยชอบ ท้ังไมตองถึงมุสาวาทดวย พราหมณ    
โสณทัณฑะดําริวา เราไดประสงคจํานงหมายปรารถนาไวแลววา ถากระไร ขอพระสมณโคดม  
พึงตรัสถามปญหาเรา ในเร่ืองไตรวิชาอันเปนของอาจารยเรา เราจะพงึแกใหถูกพระทัยของพระองค    
ไดเปนแนนัน้ เผอิญพระองคก็ตรัสถามปญหาเรา ในเร่ืองไตรวิชาอันเปนของอาจารยเรา เราจัก     
แกปญหาใหถูกพระทัยไดเปนแนทีเดียว.      
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                          พราหมณบัญญัติ    
        [๑๘๖] ลําดับนั้น พราหมณโสณทัณฑะจึงเผยอกายข้ึนเหลียวดูบริษทั แลวกราบทลู  
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุคคลประกอบดวยองค ๕ ประการ พวกพราหมณ      
ยอมบัญญัติวาเปนพราหมณ และเม่ือเขาจะกลาววา เราเปนพราหมณ กพ็ึงกลาวไดโดยชอบ   
ท้ังไมตองถึงมุสาวาทดวย ๕ ประการเปนไฉน? ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุคคลผูเปนพราหมณ 
ในโลกน้ี       
        ๑. เปนอุภโตสุชาต ท้ังฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด      
๗ ช่ัวบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดดวยอางถึงชาติ.     
        ๒. เปนผูเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท พรอมท้ังคัมภีรนิฆัณฑุ คัมภีรเกตุภะ 
พรอมท้ังประเภทอักษรมีคัมภีรอิติหาสเปนท่ี ๕ เปนผูเขาใจตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ ชํานาญ       
ในคัมภีรโลกายตะ และมหาปุริสลักษณะ. 
        ๓. เปนผูมีรูปงาม นาดูนาเล่ือมใส กอปรดวยผิวพรรณผุดผองยิ่งนกั มีพรรณคลาย   
พรหม มีรูปรางคลายพรหม นาดูนาชมไมนอย. 
        ๔. เปนผูมีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบดวยศีลยั่งยนื.  
        ๕. เปนบัณฑิต มีปญญาเปนท่ี ๑ หรือท่ี ๒ ของพวกปฏิคาหกผูรับบูชาดวยกัน. 
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุคคลประกอบดวยองค ๕ เหลานี้แล พวกพราหมณยอมบัญญัติ    
วาเปนพราหมณ และเม่ือเขาจะกลาววา เราเปนพราหมณ ก็พึงกลาวไดโดยชอบ ท้ังไมตองถึง      
มุสาวาทดวย.   
        [๑๘๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ บรรดาองคท้ัง ๕ เหลานี้ ยกเสียองค     
หนึ่งแลว บุคคลประกอบดวยองคเพียง ๔ อาจจะบัญญัตวิาเปนพราหมณไดหรือไม และเม่ือเขา       
จะกลาววา เราเปนพราหมณ ก็พึงกลาวไดโดยชอบ ท้ังไมตองถึงมุสาวาทดวย? พราหมณ     
โสณทัณฑะทูลวา ได พระโคดมผูเจริญ บรรดาองคท้ัง ๕ เหลานี้ ยกวรรณะเสียก็ได เพราะ   
วรรณะจักทําอะไรได ดวยเหตุวาบุคคลผูเปนพราหมณ  
        ๑. เปนอุภโตสุชาต ท้ังฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิ หมดจดดตีลอด     
๗ ช่ัวบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดดวยอางถึงชาติ.      
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        ๒. เปนผูเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท พรอมท้ังคัมภีรนิฆัณฑุ คัมภีรเกตุภะ 
พรอมท้ังประเภทอักษร มีคัมภีรอิติหาสเปนท่ี ๕ เปนผูเขาใจตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ ชํานาญ      
ในคัมภีร โลกายตะ และมหาปุริสลักษณะ.       
        ๓. เปนผูมีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบดวยศีลยั่งยนื.  
        ๔. เปนบัณฑิต มีปญญาเปนท่ี ๑ หรือท่ี ๒ ของพวกปฏิคาหก ผูรับบูชาดวยกัน.       
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุคคลประกอบดวยองค ๔ เหลานี้แล พวกพราหมณยอมบัญญัติ    
วาเปนพราหมณ และเม่ือเขาจะกลาววา เปนพราหมณ กพ็ึงกลาวไดโดยชอบ ท้ังไมตอง     
มุสาวาทดวย.   
        [๑๘๘] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ บรรดาองค ๔ เหลานี้ ยกเสียองคหนึ่ง    
แลว บุคคลประกอบดวยองคเพียง ๓ อาจบัญญัติวาเปนพราหมณไดหรือไม และเม่ือเขาจะ     
กลาววา เราเปนพราหมณ กพ็ึงกลาวไดโดยชอบ ท้ังไมตองถึงมุสาวาทดวย? พราหมณโสณทัณฑะ      
ทูลวา ได พระโคดมผูเจริญ บรรดาองค ๔ เหลานี้ จะยกมนตเสียกไ็ด เพราะมนตจกัทําอะไรได     
ดวยเหตวุา บุคคลผูเปนพราหมณ.    
        ๑. เปนอุภโตสุชาต ท้ังฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด      
๗ ช่ัวบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดดวยอางถึงชาติ.     
        ๒. เปนผูมีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบดวยศีลยั่งยนื.  
        ๓. เปนบัณฑิต มีปญญา เปนท่ี ๑ หรือท่ี ๒ ของพวกปฏิคาหกผูรับบูชาดวยกัน.       
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุคคลผูประกอบดวยองค ๓ เหลานี้แล พวกพราหมณยอม 
บัญญัติวาเปนพราหมณ และเม่ือเขาจะกลาววา เราเปนพราหมณ กพ็ึงกลาวไดโดยชอบ       
ท้ังไมตองถึงมุสาวาทดวย.   
        [๑๘๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ บรรดาองค ๓ เหลานี้ ยกเสียองคหนึ่ง    
แลว บุคคลประกอบดวยองคเพียง ๒ อาจจะบัญญัติวาเปนพราหมณไดหรือไม และเม่ือเขาจะ   
กลาววาเราเปนพราหมณ กพ็ึงกลาวไดโดยชอบ ท้ังไมตองถึงมุสาวาทดวย? พราหมณโสณทัณฑะ       
ทูลวา ได พระโคดมผูเจริญ บรรดาองค ๓ เหลานี้ ยกชาติเสียก็ได เพราะชาติจักทําอะไรได       
ดวยเหตวุาบุคคลผูเปนพราหมณ.      
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        ๑. เปนผูมีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบดวยศีลยั่งยนื.  
        ๒. เปนบัณฑิต มีปญญา เปนท่ี ๑ หรือท่ี ๒ ของพวกปฏิคาหกผูรับบูชาดวยกัน.       
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุคคลประกอบดวยองค ๒ เหลานี้แล พวกพราหมณยอม    
บัญญัติวาเปนพราหมณ และเม่ือเขาจะกลาววา เราเปนพราหมณกพ็ึงกลาวไดโดยชอบ ท้ังไมตอง   
ถึงมุสาวาทดวย.       
        [๑๙๐] เม่ือพราหมณโสณทัณฑะทูลอยางนี้แลว พราหมณเหลานั้นไดกลาววา ทาน      
โสณทัณฑะอยาไดกลาวอยางนั้นเลย ทานโสณทัณฑะอยาไดกลาวอยางนั้นเลย ทานโสณทัณฑะ   
กลาวลบหลูวรรณะ กลาวลบหลูมนต กลาวลบหลูชาติ กลาวคลอยตามวาทะของพระสมณโคดม      
ถายเดียวเทานัน้. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพราหมณเหลานัน้วา ถาพวกทานคิด       
อยางนี้วา พราหมณโสณทัณฑะออนการศกึษา พูดไมดี มีปญญาทราม และไมสามารถจะ   
โตตอบกับพระสมณโคดมในเร่ืองนี้ได พราหมณโสณทัณฑะก็จงหยุดเสีย พวกทานจงพูดกับเรา     
เถิด แตถาพวกทานคิดอยางนีว้า พราหมณโสณทัณฑะเปนผูพหูสูต พูดดีเปนบัณฑิต และ    
สามารถจะโตตอบกับพระสมณโคดมในเร่ืองนี้ได พวกทานจงหยุดเสีย พราหมณโสณทัณฑะ   
จงโตตอบกับเรา.       
        [๑๙๑] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณโสณทัณฑะไดกราบทูลวา ขอ       
พระโคดมผูเจริญทรงหยุดเถิด ขอพระโคดมผูเจริญทรงนิ่งเสียเถิด ขาพระองคเองจักโตตอบเขา       
โดยชอบแกเหตุ แลวจึงกลาวกะพราหมณพวกนัน้วา ทานท้ังหลาย อยาไดกลาวอยางนี้ๆ  วา 
ทานพราหมณโสณทัณฑะ กลาวลบหลูวรรณะ กลาวลบหลูมนต กลาวลบหลูชาติ กลาวคลอยตาม   
วาทะของพระสมณโคดมถายเดยีวอยางนี้เลย ทานท้ังหลาย ขาพเจาไมไดกลาวลบหลูวรรณะ    
หรือมนตหรือชาติเลย.  
                            วาดวยคุณของมาณพอังคกะ       
        [๑๙๒] สมัยนั้น อังคกะมาณพหลานของพราหมณโสณทัณฑะ นั่งอยูในบริษัทนัน้ดวย 
พราหมณโสณทัณฑะไดกลาวกะพราหมณพวกนั้นวา ทานท้ังหลาย นี้อังคกะมาณพหลานของ  
ขาพเจา พวกทานเห็นหรือไม พราหมณเหลานั้นตอบวา เห็นแลวทาน พราหมณโสณทัณฑะ   
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กลาวตอไปวา อังคกะมาณพเปนคนมีรูปงาม นาดูนาเล่ือมใส กอปรดวยผิวพรรณผุดผองยิ่งนัก       
มีพรรณคลายพรหม มีรูปรางคลายพรหม นาดูนาชมไมนอย ในบริษัทนี้ยกพระสมณโคดมเสีย     
ไมมีใครมีวรรณเสมอ อังคกะมาณพเลย อังคกะมาณพเปนผูเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท    
พรอมท้ังคัมภรีนิฆัณฑุ คัมภรีเกตุภะ พรอมท้ังประเภทอกัษร มีคัมภีรอิติหาสเปนท่ี ๕ เปนผูเขาใจ 
ตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะ และมหาปุริสลักษณะ ขาพเจาเปนผู  
บอกมนตแกเธอ เธอเปนอุภโตสุชาต ท้ังฝายมารดาบิดามีครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิหมดจดดี     
ตลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนได ดวยอางถึงชาติ ขาพเจารูจักมารดาบิดา    
ของเธอ ถึงอังคกะมาณพจะพึงฆาสัตวบาง จะพึงถือเอาส่ิงของท่ีเจาของเขาไมไดใหบาง จะพึง    
คบหาภริยาของบุคคลอ่ืนบาง จะพึงกลาวเท็จบาง จะพึงดื่มน้ําเมาบาง ในเวลานี้ ในฐานะเชนนี้    
วรรณะจักทําอะไรได มนตจกัทําอะไรได และชาติจกัทําอะไรได ดวยเหตุวาบุคคลผูเปนพราหมณ       
เปนผูมีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบดวยศีลยั่งยนื และเปนบัณฑิต มีปญญา เปนท่ี ๑ หรือท่ี ๒    
ของปฏิคาหกผูรับบูชาดวยกนั บุคคลผูประกอบดวยองค ๒ เหลานีแ้ล พวกพราหมณจะบัญญัติวา      
เปนพราหมณก็ได และเม่ือเขาจะกลาววาเราเปนพราหมณ ก็จะพึงกลาวไดโดยชอบ ท้ังไมตองถึง   
มุสาวาทดวย.   
        [๑๙๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ บรรดาองค ๒ นี้ ยกเสียองคหนึ่งแลว     
บุคคลผูประกอบดวยองคเพยีง ๑ อาจจะบัญญัติวาเปนพราหมณไดหรือไม และเม่ือเขาจะกลาววา    
เราเปนพราหมณ ก็พึงกลาวไดโดยชอบ ท้ังไมตองถึงมุสาวาทดวย พราหมณโสณทัณฑะทูลวา   
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขอนี้ไมได เพราะวาปญญาอันศีลชําระใหบริสุทธ์ิ และศีลอันปญญา       
ชําระใหบริสุทธ์ิ ศีลมีในบุคคลใด ปญญาก็มีในบุคคลนัน้ ปญญามีในบุคคลใด ศีลก็มีในบุคคลนั้น    
ปญญาเปนของบุคคลผูมีศีล ศีลเปนของบุคคลผูมีปญญา และนักปราชญยอมกลาวศีลกับปญญาวา     
เปนยอดในโลก เหมือนบุคคลลางมือดวยมือ หรือลางเทาดวยเทาฉะน้ัน.     
        [๑๙๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ขอนี้เปนอยางนัน้ ขอนี้เปนอยางนัน้ 
ปญญาอันศีลชําระใหบริสุทธ์ิ ศีลอันปญญาชําระใหบริสุทธ์ิ ศีลมีในบุคคลใด ปญญาก็มีใน   
บุคคลนั้น ปญญามีในบุคคลใด ศีลก็มีในบุคคลนั้น ปญญาเปนของบุคคลผูมีศีล ศีลเปนของ   
บุคคลผูมีปญญา และนักปราชญยอมกลาวศีลกับปญญาวาเปนยอดในโลก เหมือนบุคคลลางมือ    
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ดวยมือ หรือลางเทาดวยเทาฉะนั้น ดกูรพราหมณ ศีลนั้นเปนไฉน ปญญานั้นเปนไฉน       
พราหมณโสณทัณฑะทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พวกขาพระองคมีความรูเทานี้เอง เม่ือ   
เนื้อความมีเชนไร ขอเน้ือความแหงภาษิตนี้ จงแจมแจงแดพระโคดมผูเจริญเองเถิด.       
        [๑๙๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ถาอยางนั้นทานจงฟง จงต้ังใจใหดี     
เราจักกลาว พราหมณโสณทัณฑะรับสนองพระพุทธพจนแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธ      
พจนนีก้ะพราหมณโสณทัณฑะน้ันวา ดกูรพราหมณ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกน้ี เปน 
พระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชา และจรณะ เสดจ็ไปดีแลว ทรงรูแจงโลก    
เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผู  
เบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก       
มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว 
พรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนษุยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง   
งามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณ     
ส้ินเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึง่ ยอมฟงธรรมนั้น     
คร้ันฟงแลว ไดศรัทธาในพระตถาคต เม่ือไดศรัทธาแลวยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ   
เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การท่ีบุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย   
ใหบริบูรณ ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดยีวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและ     
หนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ     
ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต      
เม่ือบวชแลวสํารวมระวังในพระปาติโมกขอยูถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษ 
เพียงเล็กนอยสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ประกอบดวย กายกรรม วจีกรรม ท่ีเปนกุศล 
มีอาชีพบริสุทธ์ิ ถึงพรอมดวยศีล คุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ      
เปนผูสันโดษ. 
                              _____________________     
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                             จุลศีล  
        ดูกรพราหมณ อยางไร ภิกษจุึงช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล? 
        ๑. ภิกษุในพระธรรมวนิัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทณัฑะ วางศาสตรา       
มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู ขอนี้เปนศีลของเธอ    
ประการหน่ึง.   
        ๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของท่ีเขาให ตองการแตของท่ี 
เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.    
        ๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤตหิางไกล เวนขาดจากเมถุนอันเปน 
กิจของชาวบาน แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        ๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พดูแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคําเปน   
หลักฐานควรเช่ือได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.   
        ๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน       
เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกมาขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนน      
แตกราวกัน สมานคนท่ีแตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคน     
ผูพรอมเพรียงกัน ยนิดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกนั กลาวแตคําท่ี  
ทําใหคนพรอมเพรียงกนั แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.      
        ๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก  
จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใครพอใจ แมขอนีก้็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.      
        ๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําท่ีเปนจริง พูดอิงอรรถ       
พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูดแตคํามีหลักฐาน มีท่ีอาง มีท่ีกําหนด ประกอบดวยประโยชนโดยกาล      
อันควร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        ๘. เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม.      
        ๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉนัในเวลาวกิาล.  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาท่ี 130 
        ๑๐. เธอเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคนดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก 
แกกุศล.     
        ๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแตงรางกายดวยดอกไมของหอมและ     
เคร่ืองประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว.      
        ๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ.      
        ๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน.    
        ๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.   
        ๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ.      
        ๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 
        ๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส.    
        ๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ.     
        ๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร.    
        ๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา.    
        ๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน.       
        ๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช.      
        ๒๓. เธอเวนขาดจากการซ้ือการขาย.       
        ๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตาช่ัง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวย 
เคร่ืองตวงวัด.      
        ๒๕. เธอเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.     
        ๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก       
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.     
                            จบจุลศีล.       
                          _______________________    
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                            มัชฌิมศีล       
        ๑. ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ  
บางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคาม เห็นปานนี้   
คือ พืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกดิแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ด เปนท่ี       
ครบหา แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        ๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของท่ีทําการสะสมไว เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ    
บางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของท่ีทําการสะสมไว เหน็    
ปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยาน สะสมท่ีนอน สะสมเคร่ืองประเทืองผิว 
สะสมของหอม สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        ๓. ภิกษเุวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุล เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ      
บางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย ดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุล     
เห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคมมหรสพการรําเปนตน การเลานิยาย     
การเลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองท่ีสวยงาม การเลนของคน      
จัณฑาล การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนมา ชนชาง ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ     
ชนไก รบนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง มวยชก มวยปลํ้า การรบ การตรวจพล การจัดกระบวนทัพ  
กองทัพ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        ๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนนัอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท เชนอยาง   
ท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจาํพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัขวนขวายเลนการพนนั   
อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท เห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา เลน    
หมากเกบ็ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมหึ่ง เลนกําทาย เลนสะกา เลนเปาใบไม       
เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ เลนธนูนอย เลนเขียน     
ทายกัน เลนทายใจ เลนเลียนคนพิการ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
        ๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนท่ีนั่งนอนอันสูงใหญ เชนอยางท่ีสมณพราหมณ       
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงันั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ 
เห็นปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว เคร่ืองลาด   
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ท่ีทําดวยขนแกะวิจิตรดวยลวดลาย เคร่ืองลาดท่ีทําดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดท่ีมีสัณฐานเปนชอ   
ดอกไม เคร่ืองลาดท่ียัดนุน เคร่ืองลาดขนแกะมีขนต้ัง เคร่ืองลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวราย   
มีสีหะและเสือเปนตน เคร่ืองลาดขนแกะมีขนขางเดียว เคร่ืองลาดทองและเงินแกมไหม เคร่ือง 
ลาดไหมขลิบทองและเงิน เคร่ืองลาดขนแกะจนุางฟอน ๑๖ คน เคร่ืองลาดหลังชาง เคร่ืองลาด    
หลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดท่ีทําดวยหนังสัตว ช่ืออชินะอันมีขนออนนุม เคร่ืองลาดอยางดี     
ทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดมีหมอนขาง แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
        ๖. ภิกษเุวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว      
เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย     
ประกอบการประดับตกแตงรางกายอันเปนฐานแหงการแตงตัว เห็นปานนี้ คืออบตัว ไคลอวัยวะ   
อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว ผัดหนา ทาปาก ประดับขอมือ      
สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทาประดับวิจิตร ตดิกรอบหนา    
ปกปน ใชพดัวาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.   
        ๗. ภิกษเุวนขาดจากติรัจฉานกถา เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะ    
ท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเร่ืองพระราชา เร่ืองโจร       
เร่ืองมหาอํามาตย เร่ืองกองทัพ เร่ืองภัย เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา เร่ืองท่ีนอน       
เร่ืองดอกไม เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร เร่ืองชนบท   
เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนท่ีลวงลับไปแลว เร่ือง     
เบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้นๆ แมขอนี้ก็เปน  
ศีลของเธอประการหนึ่ง. 
        ๘. ภิกษเุวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกนั เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ      
บางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังกลาวถอยคําแกงแยงกนั เห็นปานนี้ เชนวา ทาน   
ไมรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูท่ัวถึง ทานรูจักท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด       
ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําท่ีควรจะกลาว     
กอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําท่ีควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอนี้ทานเคยชํ่าชองมา   
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ผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะเสีย      
มิฉะนั้น จงแกไขเสีย ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.    
        ๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชน อยางท่ีสมณพราหมณ   
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช  
เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คฤหบดี     
และกุมารวา ทานจงไปในท่ีนี้ ทานจงไปในท่ีโนน ทานจงนําเอาส่ิงนี้ไป ทานจงนําเอาส่ิงนี้      
ในท่ีโนนมา ดงันี้ แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
        ๑๐. ภิกษเุวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เชน อยางท่ีสมณพราหมณ     
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูดหวานลอม    
พูดและเล็ม แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนีก้็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
                           จบมัชฌิมศีล      
                          ______________ 
                            มหาศีล   
        ๑. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ ทายอวยัวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานายหนูกัดผา      
ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวน เวียนเทียน ทําพิธีซัดแกลบบชูาไฟ ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ ทําพิธี  
ซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธีเสกเปาบูชาไฟ ทํา   
พลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะท่ีบาน ดลัูกษณะท่ีนา เปนหมอปลุกเสก เปน   
หมอผี เปนหมอลงเลขยันตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ เปนหมอแมลงปอง       
เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา เปนหมอทายอายุ      
เปนหมอเสกกนัลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนีก้็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.   
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        ๒. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะไมพลอง ทายลักษณะผา ทายลักษณะศาสตรา 
ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี     
ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ       
ทายลักษณะโค ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก ทายลักษณะนกกระทา    
ทายลักษณะเหีย้ ทายลักษณะตุน ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ     
ประการหน่ึง.   
        ๓. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็น   
ปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายใน  
จักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชาภายใน 
จักถอย พระราชาภายในจกัมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย พระราชา     
ภายในจกัปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ แมขอนี้       
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
        ๔. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน อยางท่ีสมณพราหมณ 
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จกัมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร   
ดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนกัษตัรจักเดนิถูกทาง ดาว 
นักษัตรจกัเดนิผิดทาง จักมีอุกกาบาต จกัมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จกัมีฟารอง ดวงจนัทร       
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจกัข้ึน ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร       
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจกัมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษัตรจักกระจาง จันทร  
คราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้ นกัษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร     
ดวงอาทิตยเดนิถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้     
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ดาวนกัษัตรเดนิถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนกัษัตรเดนิผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ มีอุกกาบาต  
จักมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดนิไหวจกัมีผลเปนอยางนี้ ฟารองจักมีผล       
เปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษัตรข้ึนจกัมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตย    
และดาวนักษตัรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษัตรมัวหมองจักมีผล    
เปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษัตรกระจางจักมีผลเปนอยางนี้ แมขอนี้กเ็ปนศีล  
ของเธอประการหน่ึง.    
        ๕. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน อยางท่ีสมณพราหมณ 
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จกัมีฝนดี จกัมีฝนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จกัมีภิกษาหาไดยาก      
จักมีความเกษม จักมีภยั จกัเกิดโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ 
นับประมวล แตงกาพย โลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.  
        ๖. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน อยางท่ีสมณพราหมณ 
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ฤกษววิาหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง  
ดูฤกษเก็บทรัพย ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคด ีดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหล้ินกระดาง      
รายมนตใหคางแข็ง รายมนตใหมือส่ัน รายมนตไมใหหูไดยินเสียง เปนหมอทรงกระจก    
เปนหมอทรงหญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม รายมนต       
พนไฟ ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.       
        ๗. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน อยางท่ีสมณพราหมณ 
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน  
ทํากะเทยใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกระเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธีบวงสรวงพื้นท่ี    
พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพธีิบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษเบ้ืองบน       
ปรุงยาถายโทษเบ้ืองลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ      
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ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล แมขอนี ้
ก็เปนศีลของเธออีกประการหนึ่ง.      
        ดูกรพราหมณ ภิกษุสมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เลย เพราะ 
ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษก กําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัย      
แตไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ฉันใด ดกูรพราหมณ ภิกษกุ็ฉันนั้น สมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว       
ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภกิษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมได     
เสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน ดกูรพราหมณ ดวยประการดังกลาวดังนีแ้ล ภิกษช่ืุอวาเปนผู      
ถึงพรอมดวยศีล แมนี้แหละ คือศีลนั้น.     
                           จบมหาศีล  
                         _______________ 
                              วิชชา ๘ วปิสสนาญาณ  
        ภิกษุบรรลุปฐมฌาน ... บรรลุทุติยฌาน ... บรรลุตติยฌาน ... บรรลุจตุตถฌานอยู เธอนั่ง      
แผไปท่ัวกายนี้แหละ ดวยใจอันบริสุทธ์ิผองแผวไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วท้ังตัว      
ท่ีใจอันบริสุทธ์ิผองแผวจะไมถูกตอง ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนั่งคลุมตัวตลอด     
ศีรษะดวยผาขาว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายทุกๆ สวนของเขาท่ีผาขาวจะไมถูกตอง ฉันใด    
ภิกษกุ็ฉันนัน้แล เธอนั่งแผไปท่ัวกายนี้แหละดวยใจอันบริสุทธ์ิผองแผว ไมมีเอกเทศไหนๆ       
แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีใจอันบริสุทธ์ิผองแผวจะไมถูกตอง ดูกรพราหมณ ภิกษุนัน้เม่ือจิต       
เปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน    
ไมหวัน่ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อญาณทัสสนะ เธอยอมรูชัดอยางนีว้า กายของเรานี้แล 
มีรูปประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตข้ึนดวยขาวสุกและขนมสด ไมเท่ียง     
ตองอบ ตองนวดฟน มิอันทาํลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัย     
เนื่องอยูในกายน้ี ดกูรพราหมณ เปรียบเหมือนแกวไพฑรูยอันงาม เกดิเองอยางบริสุทธ์ิ   
แปดเหล่ียม นายชางเจยีระไนดีแลว สุกใส แวววาว สมสวนทุกอยาง มีดายเขียวเหลืองแดง    
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ขาวหรือนวลรอยอยูในนั้น บุรุษผูมีจักษุจะพึงหยิบแกวไพฑูรยนัน้วางไวในมือแลวพิจารณาเห็นวา      
แกวไพฑูรยนีง้าม เกิดเองอยางบริสุทธ์ิ แปดเหล่ียม นายชางเจียระไนดแีลว สุกใส แวววาว       
สมสวนทุกอยาง มีดายเขียวเหลืองแดงขาวหรือนวลรอยอยูในแกวไพฑูรยนั้น ฉันใด ภิกษุก ็
ฉันนั้นแล เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกเิลส ออน ควรแก 
การงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อญาณทัสสะ เธอยอมรูชัด    
อยางนี้วา กายของเรานี้แล มีรูปประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตข้ึนดวย   
ขาวสุกและขนมสดไมเท่ียง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลาย และกระจัดกระจายเปนธรรมดา     
และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยูในกายนี้ เนือ่งอยูในกายน้ี ดูกรพราหมณ แมขอนี้ก็เปนปญญา   
ของเธอประการหน่ึง.    
                          มโนมยิทธิญาณ      
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกดิแตใจ      
คือ นิรมิตกายอ่ืนจากกายน้ีมีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง       
ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไสออกจากหญาปลอง เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา   
นี้หญาปลอง นี้ไส หญาปลองอยางหนึ่ง ไสอยางหนึ่ง กแ็ตไสชักออกจากหญาปลองนั่นเอง     
อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักดาบออกจากฝก เขาจะพึงคิดเหน็อยางนีว้า นีด้าบ นี้ฝก  
ดาบอยางหนึ่ง ฝกอยางหนึ่ง ก็แตดาบชักออกจากฝกนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ       
จะพึงชักงูออกจากคราบ เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้า นี้งู นีค้ราบ งูอยางหนึ่ง คราบอยางหน่ึง   
ก็แตงูชักออกจากคราบนั่นเอง ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นแล เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว      
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหว อยางนี้ เธอยอม   
โนมนอมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ คือ นิรมิตกายอ่ืนจากกายน้ี มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะ  
นอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง ดกูรพราหมณ แมขอนี้ก็เปนปญญาของเธอ   
ประการหน่ึง.   
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                           อิทธิวิธิญาณ     
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธี       
หลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดยีวก็ได ทําใหปรากฏก็ได  
ทําใหหายไปกไ็ด ทะลุฝากําแพงภเูขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในท่ีวางก็ได ผุดข้ึนดําลงแมใน       
แผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดนิก็ได เหาะไปในอากาศ 
เหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจ      
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดกูรพราหมณ เปรียบเหมือนชางหมอหรือลูกมือของชางหมอ       
ผูฉลาด เม่ือนวดดนิดีแลวตองการภาชนะชนิดใดๆ พึงทําภาชนะชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได 
อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนชางงาหรือลูกมือของชางงาผูฉลาด เม่ือแตงงาดีแลว ตองการเคร่ืองงา 
ชนิดใดๆ พึงทําเคร่ืองงาชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึง่ เปรียบเหมือนชางทองหรือลูกมือ      
ของชางทองผูฉลาด เม่ือหลอมทองดีแลวตองการทองรูปพรรณชนิดใดๆ พึงทําทองรูปพรรณ  
ชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้แล เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว    
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหว อยางนี้ ยอม      
โนมนอมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได   
หลายคนเปนคนเดียวกไ็ด ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภเูขาไปไดไมติดขัด       
เหมือนไปในท่ีวางก็ได ผุดข้ึนดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตก       
เหมือนเดนิบนแผนดนิก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย 
ซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดกูรพราหมณ  
แมขอนี้ก็เปนปญญาของเธอประการหน่ึง.     
                          ทิพยโสตญาณ 
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอยอม 
ไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ท้ังท่ีอยูไกลและใกลดวยทิพยโสตอันบริสุทธ์ิ       
ลวงโสตของมนุษย ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษเดนิทางไกล เขาจะไดยินเสียงกลองบาง     
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เสียงตะโพนบาง เสียงสังขบาง เสียงบัณเฑาะวบาง เสียงเปงมางบาง เขาจะพึงเขาใจวาเสียง    
กลองดังนี้บาง เสียงตะโพนดังนี้บาง เสียงสังขดังนี้บาง เสียงบัณเฑาะวดังนี้บาง เสียงเปงมาง     
ดังนี้บาง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้แล เม่ือจิตเปนสมาธิบริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจาก     
อุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ  
เธอยอมไดยนิเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ท้ังท่ีอยูไกลและใกลดวยทิพยโสต     
อันบริสุทธ์ิ ลวงโสตของมนุษย ดกูรพราหมณ แมขอนีก้็เปนปญญาของเธอประการหนึ่ง.     
                          เจโตปริยญาณ       
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอยอม 
กําหนดรูใจของสัตวอ่ืนของบุคคลอ่ืนดวยใจ คือ จิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจาก     
ราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะกรู็วาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวาจิตปราศจาก  
โทสะ จิตมีโมหะก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก็รูวา   
จิตหดหู หรือจติฟุงซานก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปน 
มหรคตก็รูวาจติไมเปนมหรคต จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวาก็รูวาจิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมีจติอ่ืนยิ่งกวา 
ก็รูวาจิตไมมีจติอ่ืนยิ่งกวา จติเปนสมาธิก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวาจิตไมเปน    
สมาธิ จิตหลุดพนก็รูวาจิตหลุดพน หรือจติไมหลุดพนกรู็วาจิตไมหลุดพน ดูกรพราหมณ       
เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุมท่ีชอบการแตงตัว เม่ือสองดูเงาหนาของตนในกระจกอันบริสุทธ์ิ      
สะอาด หรือในภาชนะน้ําอันใส หนามีไฝ ก็จะพึงรูวาหนามีไฝ หรือหนาไมมีไฝ ก็จะพึงวา  
หนาไมมีไฝ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เม่ือจติเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผวไมมีกิเลส ปราศจาก    
อุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโต 
ปริยญาณ เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืน ของบุคคลอ่ืนดวยใจ คือ จิตมีราคะก็รูวาจติมีราคะ    
หรือจิตปราศจากราคะก็รูวาจติปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ      
ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รูวาจติมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวาจิตปราศจากโมหะ   
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จิตหดหูก็รูวาจติหดหู หรือจติฟุงซานก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือ  
จิตไมเปนมหรคตก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จติมีจิตอ่ืนยิ่งกวาก็รูวาจิตมีจติอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมี      
จิตอ่ืนยิ่งกวากรู็วาจิตไมมีจติอ่ืนยิ่งกวา จิตเปนสมาธิก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวา      
จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รูวาจิตไมหลุดพน ดูกรพราหมณ    
แมขอนี้ก็เปนปญญาของเธอประการหน่ึง.     
                              ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ 
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิบริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน    
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อบุพเพนวิาสานุสสติญาณ       
เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง  
ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติ 
บาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดววิัฏฏกัป 
เปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีช่ืออยางนัน้ มีโคตร      
อยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอาย ุ
เพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนัน้เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น    
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด      
อายุเพยีงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดมาเกิดในภพน้ี เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปน     
อันมากพรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษ    
จะพึงจากบานของตนไปบานอ่ืน แลวจากบานแมนัน้ไปยังบานอ่ืนอีก จากบานนัน้กลับมาบาน 
ของตนตามเดิม เขาจะพึงระลึกไดอยางนี้วา เราไดจากบานของเราไปบานโนน ในบานนั้นเราได     
ยืนอยางนั้น ไดนั่งอยางนั้น ไดพูดอยางนัน้ ไดนิ่งอยางนั้น เราไดจากบานแมนัน้ไปยังบานโนน   
แมในบานนั้นเราก็ไดยืนอยางนั้น ไดนั่งอยางนั้น ไดพูดอยางนั้น ไดนิ่งอยางนั้น แลวเรา 
กลับจากบานนั้น มาสูบานของตนตามเดิม ดังนี้ ฉันใด ภกิษุก็ฉันนั้นแล เม่ือจิตเปนสมาธิ       
บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกเิลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว   
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อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก       
คือระลึกไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง 
ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสน    
ชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกปัเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัป      
เปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหาร     
อยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุตภิพนัน้แลว ไดไปเกิด 
ในภพโนน แมในภพนั้นเราก็มีช่ืออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น       
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดมาเกิดในภพน้ี 
เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้   
ดูกรพราหมณ แมขอนี้ก็เปนปญญาของเธอประการหน่ึง.       
                          จุตูปปาตญาณ       
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผุดผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากอุปกิเลส ออน       
ควรแกงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของสัตวท้ังหลาย    
เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก  
ดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนษุย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตว ผูเปนไปตามกรรมวา สัตว     
เหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการ       
กระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิเบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต 
นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยะเจา เปน    
สัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึง     
สุคติโลกสวรรค ดังน้ี เธอยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี  
มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผู  
เปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้ เปรียบเหมือนปราสาทต้ังอยู ณ ทาง ๓ แพรงทามกลางพระนคร  
บุรุษผูมีจักษยุนือยูบนปราสาทนั้น จะพึงเห็นหมูชนกําลังเขาไปสูเรือนบาง กําลังออกจากเรือนบาง     
กําลังสัญจรเปนแถวอยูในถนนบาง นั่งอยูท่ีทาง ๓ แพรงทามกลางพระนครบาง เขาจะพึงรูวา คน   
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เหลานี้เขาไปสูเรือน เหลานีอ้อกจากเรือน เหลานี้สัญจรเปนแถวอยูในถนน เหลานี้นัง่อยูท่ีทาง ๓  
แพรงทามกลางพระนคร ฉันใด ภกิษกุ็ฉันนั้นแล เม่ือจิตเปนสมาธิบริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส    
ปราศจากอุปกเิลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติ      
และอุปบัติของสัตวท้ังหลาย เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณด ี
มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัด ซ่ึงหมูสัตว    
ผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยการทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะเจา       
เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึง 
อบาย ทุคติ วนิิบาต นรก สวนสัตวเหลานีป้ระกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต ไมติเตียนพระอริยะเจา       
เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอม 
เขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังน้ี เธอยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจตุิ กําลังอุปบัติ เลว ประณตี มีผิวพรรณดี  
มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตว     
ผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดกูรพราหมณ แมขอนี้ก็เปนปญญาของเธอประการหน่ึง   
                          อาสวักขยญาณ       
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยาน ยอมรูชัดตาม   
ความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ  
นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เม่ือเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน  
แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณวาหลุดพน     
แลว รูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความเปน  
อยางนี้มิไดมี ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนสระน้ําบนยอดเขาใสสะอาดไมขุนมัว บุรุษผูมีจักษุ     
ยืนอยูบนขอบสระนั้น จะพึงเห็นหอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหินบาง       
ฝูงปลาบาง กําลังวายอยูบาง หยุดอยูบาง ในสระนํ้านั้น เขาจะพึงคิดเหน็อยางนีว้า สระนํ้านี ้
ใสสะอาดไมขุนมัว หอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหินบาง ฝูงปลาบาง       
เหลานี้ กําลังวายอยูบาง กําลังหยุดบาง ในสระน้ัน ดังนี้ ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นแล เม่ือจติ   
เปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว   
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อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย      
นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธ 
คามินีปฏิปทา เม่ือเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจาก       
อวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยู     
จบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี ดกูรพราหมณ แมขอนี้ก็เปน      
ปญญาของเธอประการหน่ึง ดูกรพราหมณ นี้แลคือปญญานั้น.    
                         โสณทัณฑพราหมณแสดงตนเปนอุบาสก   
        [๑๙๖] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณโสณทัณฑะไดกราบทูลคํานี้ 
กะพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดม   
ผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา เปดของท่ีปด บอกทาง  
แกคนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยคิดวาผูมีจักษุจักเห็นรูป ดงันี้ ฉันใด พระผูมีพระภาค       
ทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระโคดมผูเจริญขาพระองค       
ขอถึงพระโคดมผูเจริญท้ังพระธรรมและพระสงฆเปนท่ีพงึ ขอพระโคดมผูเจริญจงจําขาพระองค  
วาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิตต้ังแตวนันี้เปนตนไป และขอพระโคดมผูเจริญทรงรับภัตตาหาร   
ของขาพระองคเพื่อเสวยในวันพรุงนี้ พรอมดวยภกิษุสงฆ พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดุษณภีาพ     
แลว ลําดับนั้น พราหมณโสณทัณฑะทราบวา พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตแลว ลุกจากอาสนะ     
ถวายอภวิาท กระทําประทักษิณ แลวกลับไป.      
                            อธิบายของโสณทัณฑพราหมณ       
        [๑๙๗] คร้ันลวงราตรีนั้นแลว พราหมณโสณทัณฑะใหตกแตงของเค้ียวของฉันอัน 
ประณีตในนิเวศนของตนเสร็จแลว ใหคนไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ขาแต       
พระโคดมผูเจริญ ถึงเวลาแลว ภัตตาหารเสร็จแลว คร้ังนัน้เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุง   
แลวทรงถือบาตรและจวีร เสด็จเขาไปยังนิเวศนของพราหมณโสณทัณฑะพรอมดวยภิกษุสงฆแลว  
ประทับนั่ง ณ อาสนะท่ีเขาจดัไว จึงพราหมณโสณทัณฑะไดอังคาสภกิษุสงฆมีพระพทุธเจาเปน 
ประมุข ดวยของเค้ียว ของฉันอันประณีตใหอ่ิมหนําดวยมือของตนเสร็จแลว.    
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        [๑๙๘] คร้ังนั้น พราหมณโสณทัณฑะทราบวาพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จแลว วาง    
พระหัตถจากบาตรแลว จึงถือเอาอาสนะตํ่ากวา นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา  
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ถาขาพระองคกําลังอยูในทามกลางบริษัทจะพึงลุกจากอาสนะถวายอภวิาท      
พระโคดมผูเจริญ บริษัทนั้นจะพึงดหูม่ินขาพระองคดวยเหตุนั้นได ผูท่ีถูกบริษัทดูหม่ินพึง   
เส่ือมยศ ผูเส่ือมยศพึงเส่ือมโภคสมบัติ เพราะไดยศ ขาพระองคจึงมีโภคสมบัติ ขาแตพระ 
โคดมผูเจริญ ถาขาพระองคกําลังอยูในทามกลางบริษัทจะพึงประคองอัญชลี ขอพระโคดม       
ผูเจริญจงเขาพระทัยวา แทนการลุกจากอาสนะ ถาขาพระองคกําลังอยูในทามกลางบริษัทจะพึง       
เปล้ืองผาโพกออก ขอพระโคดมผูเจริญจงเขาพระทัยวา แทนการอภวิาทดวยเศียร ถาขาพระองค       
กําลังไปในยานจะพึงลงจากยานแลวถวายอภิวาทพระโคดม บริษัทนั้นจะพึงดหูม่ินขาพระองค      
ดวยเหตนุั้นได ผูท่ีถูกบริษัทดูหม่ินพึงเส่ือมยศ ผูเส่ือมยศ พึงเส่ือมโภคสมบัติ เพราะไดยศ 
ขาพระองคจึงมีโภคสมบัติ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ถาขาพระองคกําลังไปในยานจะพงึยกปฏักข้ึน     
ขอพระโคดมผูเจริญจงทรงเขาพระทัยวา แทนการลงจากยานของขาพระองค ถาขาพระองคกําลังไป 
ในยานจะพึงลดรมขอพระโคดมผูเจริญจงทรงพระทัยวา แทนการอภิวาทดวยเศียรของขาพระองค    
ดังนี้. 
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดทรงยังพราหมณโสณทัณฑะใหเห็นแจง ใหสมาทาน    
ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมมีกถาแลว เสด็จลุกจากอาสนะเสด็จกลับ ดังนี้แล.    
                              จบโสณทัณสูตร ท่ี ๔.  
                                     ____________________       
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                         ๕. กูฏทันตสูตร     
                          _____________  
        [๑๙๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้      
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในมคธชนบท พรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญ 
ประมาณ ๕๐๐ รูป ไดเสด็จถึงพราหมณคามของชาวมคธช่ือขานุมัตต ไดยินวา สมัยนั้น  
พระผูมีพระภาคเสด็จประทับอยูในสวนอัมพลัฏฐิกา ใกลบานขานุมัตต. สมัยนั้น พราหมณ    
กูฏทันตะอยูครองบานขานุมัตต อันคับค่ังดวยประชาชนและหมูสัตว อุดมดวยหญา ดวยไม 
ดวยน้ํา สมบูรณดวยธัญญาหาร ซ่ึงเปนราชสมบัติ อันพระเจาแผนดินมคธ จอมเสนา พระนามวา 
พิมพิสาร พระราชทานปูนบําเหน็จใหเปนสวนพรหมไทย.   
                            มหายัญของกูฏทันตพราหมณ       
        [๒๐๐] กส็มัยนั้น พราหมณกูฏทันตะ ไดเตรียมมหายัญโคผู ๗๐๐ ลูกโคผู ๗๐๐   
ลูกโคเมีย ๗๐๐ แพะ ๗๐๐ และแกะ ๗๐๐ ถูกนําเขาไปผูกไวท่ีหลักเพื่อบูชายัญ. พราหมณ       
และคฤหบดีชาวบานขานุมัตตไดสดับวา พระสมณโคดม ศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุล    
เสด็จจาริกไปในมคธชนบท พรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงบานขานุมัตต 
ประทับอยูในสวนอัมพลัฏฐิกา ใกลบานขานุมัตต เกยีรติศัพทอันงามของทานพระสมณโคดม     
พระองคนั้นขจรไปแลวอยางน้ีวา     
                        วาดวยพระพทุธคุณ   
        แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ      
ถึงพรอมดวยวชิชาและจรณะ เสด็จไปดแีลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมี 
ผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม   
พระตถาคตพระองคนั้นทรงทําโลกนี้ พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย   
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พระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนษุย   
ใหรูตาม ทรงสอนธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรย      
พรอมท้ังอรรถพรอมท้ังพยญัชนะบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง ก็การเหน็พระอรหันตท้ังหลาย เห็นปาน  
นั้น ยอมเปนการดีแล ดังนี้. คร้ังนั้น พราหมณและคฤหบดีชาวบานขานมัุตตออกจากบาน    
ขานุมัตตเปนหมูๆ พากันไปยังสวนอัมพลัฏฐิกา.      
        [๒๐๑] สมัยนั้น พราหมณกูฏทันตะ ข้ึนพักกลางวันในปราสาทช้ันบน ไดเห็นพราหมณ      
และคฤหบดีชาวบานขานุมัตตออกจากบานขานุมัตตรวมกันเปนหมูๆ พากันไปสวนอัมพลัฏฐิกา    
จึงเรียกนักการมาถามวา ดูกรนักการ พราหมณและคฤหบดีชาวบานขานมัุตต ออกจากบาน 
ขานุมัตตรวมกันเปนหมูๆ พากันไปยังสวนอัมพลัฏฐิกาทําไมกัน?       
        นักการ. มีเร่ืองอยูทานผูเจริญ พระสมณโคดม ศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุล  
เสด็จจาริกไปในมคธชนบท พรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงบานขานุมัตต 
ประทับอยูในสวนอัมพลัฏฐิกา ใกลบานขานุมัตต เกยีรติศัพทอันงามของพระองคขจรไปแลว   
อยางนี้วา    
        แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ      
ถึงพรอมดวยวชิชาและจรณะ เสด็จไปดแีลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอ่ืน 
ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม   
พราหมณและคฤหบดีเหลานั้น พากนัเขาไปเฝาทานพระโคดมพระองคนั้น.       
        ลําดับนั้น พราหมณกูฏทันตะไดเกดิความคิดเชนนี้วา ก็เราไดสดับขาวนี้มาวา พระ 
สมณโคดมทรงทราบยัญสมบัติ ๓ ประการซ่ึงมีบริวาร ๑๖ แตเราไมทราบ และเรากป็รารถนาจะ     
บูชามหายัญ ผิฉะนั้น เราควรเขาไปเฝาพระสมณโคดม ทูลถามยัญสมบัติ ๓ ประการ ซ่ึงมี       
บริวาร ๑๖ ลําดับนั้น พราหมณกูฏทันตะไดเรียกนักการมาส่ังวา ดูกรนักการ ถาเชนนั้น ทานจง    
ไปหาพราหมณและคฤหบดชีาวบานขานุมัตต แลวบอกเขาอยางนี้วา ทานท้ังหลาย พราหมณ      
กูฏทันตะส่ังมาวา ขอใหทานท้ังหลายจงรอกอน แมพราหมณกูฏทันตะ ก็จกัไปเฝาพระสมณโคดม 
ดวย.    
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        นักการรับคําแลวไปหาพราหมณและคฤหบดีชาวบานขานุมัตต แลวบอกวาทานท้ังหลาย      
พราหมณกูฏทันตะส่ังมาวา ขอใหทานท้ังหลายจงรอกอน แมพราหมณกูฏทันตะ กจ็ักไปเฝา    
พระสมณโคดมดวย.       
        [๒๐๒] สมัยนั้น พราหมณหลายรอยคนพักอยูในบานขานุมัตต ดวยหวังวาพวกเรา 
จักบริโภคมหายัญของพราหมณกูฏทันตะ พราหมณเหลานั้นไดทราบวาพราหมณกูฏทันตะ จกัไป    
เฝาพระสมณโคดม จึงพากนัไปหาพราหมณกูฏทันตะแลวถามวา ไดทราบวา ทานจกัไปเฝา 
พระสมณโคดม จริงหรือ?  
        กูฏทันตะ. เราคิดวาจกัไปเฝาพระสมณโคดม จริง. 
        พราหมณ. อยาเลย ทานกูฏทันตะ ทานไมควรไปเฝาพระสมณโคดม ถาทานไปเฝา   
ทานจักเสียเกยีรติยศ เกยีรติยศของพระสมณโคดมจักรุงเรือง ดวยเหตุนีแ้หละ ทานจึงไมควร       
ไปเฝาพระสมณโคดม พระสมณโคดมตางหากควรจะมาหาทาน อนึ่ง ทานเปนอุภโตสุชาต      
ท้ังฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรุษ ไมมีใครจะ  
คัดคานติเตียนดวยอางถึงชาติได เพราะเหตุนี้ ทานจึงไมควรไปเฝาพระสมณโคดม พระสมณโคดม      
ตางหากควรจะมาหาทาน อนึ่ง ทานเปนคนม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก มีเคร่ืองใชสอย    
อันนาปล้ืมใจมาก มีทองและเงินมาก ... อนึ่ง ทานเปนผูเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเภท       
พรอมท้ังคัมภรีนิฆัณฑุ คัมภรีเกตุภะ พรอมท้ังประเภทอกัษรมีคัมภีรอิติหาสเปนท่ี ๕ เปนผูเขาใจ  
ตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและมหาปุริสลักษณะ ... อนึง่ ทานมี  
รูปงาม นาดู นาเล่ือมใส กอปรดวยผิวพรรณผุดผองยิ่งนกั มีพรรณคลายพรหม มีรูปราง     
คลายพรหม นาดู นาชมไมนอย ... อนึ่ง ทานเปนผูมีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบดวยศีลยั่งยืน ...      
อนึ่ง ทานเปนผูมีวาจาไพเราะ มีสําเนียงไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองสละสลวย       
หาโทษมิได ใหผูฟงเขาใจเนือ้ความไดชัด ... อนึ่ง ทานเปนอาจารยและปาจารยของชนหมูมาก   
สอนมนตมาณพถึง ๓๐๐ พวก มาณพเปนอันมาก ตางทิศตางชนบท ผูตองการมนต ใครจะ   
เรียนมนตในสํานักทานพากนัมา ... อนึ่ง ทานเปนผูแกเฒา เปนผูใหญลวงกาลผานวยัมาโดยลําดับ       
สวนพระสมณโคดมเปนคนหนุมและบวชแตยังหนุม ... อนึ่ง ทานเปนผูอันพระเจาแผนดิน    
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มคธจอมเสนา พระนามวาพมิพิสาร ทรงสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบนอม ...  
อนึ่ง ทานเปนผูอันพราหมณโปกขรสาติสักการะเคารพ นับถือ บูชา นอบนอม ... อนึง่       
ทานครองบานขานุมัตต อันคับค่ังดวยประชาชนและหมูสัตว อุดมดวยหญา ดวยไม ดวยน้ํา 
สมบูรณดวยธัญญาหาร ซ่ึงเปนราชสมบัติอันพระเจาแผนดินมคธจอมเสนา พระนามวาพิมพิสาร   
พระราชทานปูนบําเหนจ็ใหเปนสวนพรหมไทย เพราะเหตุนีแ้หละ ทานจึงไมควรไปเฝาพระสมณ    
โคดม พระสมณโคดมตางหากควรจะมาหาทาน.      
        [๒๐๓] เม่ือพวกพราหมณกลาวอยางนี้แลว พราหมณกูฏทันตะจึงไดกลาววา ทาน       
ท้ังหลาย ถาอยางนั้นขอจงฟงขาพเจาบาง เรานี้แหละ ควรไปเฝาทานพระสมณโคดมพระองคนั้น      
ทานพระโคดมไมควรจะเสด็จมาหาเรา เพราะไดยินวา ทานเปนอุภโตสุชาตท้ังฝายพระมารดาและ 
พระบิดา มีพระครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรุษ ไมมีใครคัดคานติเตียน       
ดวยอางถึงพระชาติได เพราะเหตุนี้แหละ ทานพระโคดมจึงไมควรเสด็จมาหาเรา ท่ีถูกเรานี้แหละ    
ควรไปเฝาพระองคทาน ไดยินวา พระสมณโคดมทรงละพระญาติหมูใหญออกผนวชแลว ...  
พระองคทานทรงสละเงินและทองเปนอันมาก ท้ังท่ีอยูในพ้ืนดิน ท้ังที่อยูในอากาศออกผนวช ...    
พระองคทานกําลังรุน มีพระเกศาดาํสนิท ยังหนุมแนนอยูในปฐมวยั เสด็จออกผนวชเปน       
บรรพชิต ... เม่ือพระมารดาและพระบิดาไมทรงปรารถนาใหผนวช มีพระพักตรอาบดวยน้ําพระเนตร 
ทรงกันแสงอยู พระองคทานไดปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผากาสาวพัสตร เสด็จออก     
ทรงผนวชเปนบรรพชิต ... พระองคทานมีพระรูปงาม นาดู นาเล่ือมใส กอปรดวยพระฉววีรรณ   
ผุดผองยิ่งนัก ... มีพระพรรณคลายพรหม มีพระสีรีระคลายพรหม นาดูนาชมมิใชนอย ...   
พระองคทานเปนผูมีศีล มีศีลประเสริฐ มีศีลเปนกุศล ประกอบดวยศีลเปนกุศล ... พระองคทาน   
มีพระวาจาไพเราะ มีพระสําเนียงไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมือง สละสลวย หาโทษ    
มิได ใหผูฟงเขาใจเนื้อความไดชัด ... พระองคทานเปนอาจารยและปาจารยของคนหมูมาก ...   
พระองคทานส้ินกามราคะแลว เลิกประดบัตกแตง ... พระองคทานเปนกรรมวาที เปนกิริยาวาที      
ไมทรงมุงรายแกพวกพราหมณ ... พระองคทานทรงผนวชจากสกุลสูง คือสกุลกษัตริยอันไม   
เจือปน ... พระองคทานทรงผนวชจากสกุลม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก ... ชนตางรัฐ     
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ตางชนบทพากันมาทูลถามปญหาพระองคทาน ... เทวดาหลายพันมอบชีวิตถึงพระองคทานเปน     
สรณะ ... เกยีรติศัพทอันงามของทานขจรไปแลวอยางนี้วา   
        แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ      
ถึงพรอมดวยวชิชาและจรณะ เสด็จไปดแีลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมี       
ผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนก   
พระธรรม ... พระองคทานทรงประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ... พระองคทาน  
มีปรกติกลาวเชื้อเชิญ เจรจาผูกไมตรี ชางปราศรัย มีพระพักตรไมสยวิ เบิกบาน มีปรกติ   
ตรัสกอน ... พระองคทานเปนผูอันบริษัท ๔ สักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบนอม ...     
เทวดาและมนษุยเปนอันมากเล่ือมใสพระองคทานยิ่งนกั ... พระองคทานทรงพํานักอยูในบาน 
หรือนิคมใด บานหรือนิคมนัน้ อมนุษยไมเบียดเบียนมนษุย ... พระองคทานเปนเจาหมูเจาคณะ   
และเปนคณาจารย ไดรับยกยองวาเปนยอดของเจาลัทธิเปนอันมาก สมณพราหมณเหลานี้เรืองยศ      
ดวยประการใดๆ แตพระสมณโคดมไมอยางนั้น ท่ีแท พระสมณโคดมเรืองยศดวยวิชชา     
และจรณสมบัติอันยอดเยี่ยม ... พระเจาแผนดินมคธ จอมเสนา พระนามวาพิมพิสาร พรอมท้ัง   
พระโอรสและพระมเหสี ท้ังราชบริษัทและอํามาตย ทรงมอบชีวิตถึงพระองคทานเปนสรณะ ...     
พระเจาปเสนทิโกศลพรอมท้ังพระโอรสและพระมเหสี ท้ังราชบริษัทและอํามาตย ทรงมอบชีวิต     
ถึงพระองคทานเปนสรณะ ... พราหมณโปกขรสาติ พรอมท้ังบุตรและภรรยา ท้ังบริษัทและอํามาตย      
มอบชีวิตถึงพระองคทานเปนสรณะ ... พระองคทานเปนผูอันพระเจาแผนดินมคธ จอมเสนา    
พระนามวาพมิพิสาร ทรงสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบนอม ... พระองคทานเปนผูอัน     
พระเจาปเสนทิโกศลทรงสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบนอม ... พระองคทานเปนผู  
อันพราหมณโปกขรสาติสักการะ เคารพ นบัถือ บูชา นอบนอม ... พระองคทานเสด็จถึงบาน     
ขานุมัตต ประทับอยูท่ีสวนอัมพลัฏฐิกา ใกลบานขานุมัตต ทานสมณะหรือพราหมณเหลาใด   
เหลาหนึ่งมาสูเขตบานของเรา ทานเหลานัน้จัดวาเปนแขกของเรา และเปนแขกซ่ึงเราควรสักการะ   
เคารพ นับถือ บูชา นอบนอม ... เพราะเหตุท่ีทานพระสมณโคดมเสด็จถึงบานขานุมัตต 
ประทับอยูท่ีสวนอัมพลัฏฐิกา ใกลบานขานุมัตต จัดวาเปนแขกของเรา และเปนแขกท่ีเราควร       
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบนอม นี้แหละ พระองคทานจึงไมควรจะเสด็จมาหาเรา   
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ท่ีถูก เราตางหากควรไปเฝาพระองคทาน ขาพเจาทราบพระคุณของทานพระโคดมเพียงเทานี้   
แตทานพระโคดมมิใชมีพระคุณเพยีงเทานี้ ความจริงพระองคทานมีพระคุณหาประมาณมิได.    
        [๒๐๔] เม่ือพราหมณกฏูทันตะกลาวอยางนี้แลว พวกพราหมณเหลานั้นไดกลาววา ทาน 
กูฏทันตะกลาวชมทานพระสมณโคดมถึงเพียงนี้ ถึงหากพระองคทานจะประทับอยูไกลจากท่ีนี้ตั้ง      
๑๐๐ โยชน กค็วรแทท่ีกุลบุตรผูมีศรัทธาจะไปเฝา แมจะตองนําเสบียงไปก็ควร พราหมณ     
กูฏทันตะกลาววา ทานท้ังหลาย ถาเชนนั้น เราท้ังหมดจกัเขาไปเฝาทานพระสมณโคดม.     
        ลําดับนั้น พราหมณกูฏทันตะพรอมดวยคณะพราหมณหมูใหญ ไดเขาไปเฝาพระผูมี     
พระภาคท่ีสวนอัมพลัฏฐิกา ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน    
ไปแลว ไดนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฝายพราหมณและคฤหบดีชาวบานขานุมัตตบางพวกก็ถวาย       
บังคม บางพวกก็ปราศรัย บางพวกก็ประณมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค บางพวกก็ประกาศช่ือ      
และโคตร บางพวกก็นิ่งอยู แลวตางพากันนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งๆ พราหมณกูฏทันตะ    
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองค 
ไดสดับมาวา พระสมณโคดมทรงทราบยัญสมบัติ ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ สวนขาพระองค      
ไมทราบ แตปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระโคดมผูเจริญโปรดแสดง    
ยัญสมบัติ ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ แกขาพระองค พระเจาขา.    
                              วาดวยยัญของพระเจามหาวิชิตราช    
        [๒๐๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ถาเชนนั้นทานจงฟง จงต้ังใจใหดี      
เราจักบอก เม่ือพราหมณกูฏทันตะทูลรับแลว จึงตรัสวา ดูกรพราหมณ เร่ืองเคยมีมาแลว    
พระเจามหาวชิิตราช เปนผูม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก มีทองและเงินมาก มีเคร่ือง     
ใชสอยอันนาปล้ืมใจมาก มีทรัพยและขาวเปลือกมาก มีทองพระคลังและฉางบริบูรณ ดูกร     
พราหมณ คร้ังน้ัน พระเจามหาวิชิตราช ไดเสด็จเขาไปสูท่ีลับเรนอยู ไดเกดิพระปริวิตกอยางนี้     
วา เราไดครอบครองสมบัติมนุษยอยางไพบูลยแลว ไดชํานะปกครองดนิแดนมากมาย ถากระไร    
เราพึงบูชามหายัญ ท่ีจะเปนประโยชนและความสุขแกเราตลอดกาลนาน ดูกรพราหมณ พระเจา     
มหาวิชิตราชรับส่ังใหเรียกพราหมณปุโรหติมาแลวตรัสวา วันนี้เราไดเขาสูท่ีลับเรนอยู ไดเกดิ    
ปริวิตกอยางนีว้า เราไดครอบครองสมบัติมนุษยอยางไพบูลยแลว ไดชํานะปกครองดนิแดน     
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มากมาย ถากระไร เราพึงบูชามหายัญท่ีจะเปนไปเพื่อประโยชนและความสุขแกเราตลอดกาลนาน   
ดูกรพราหมณ เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอทานจงช้ีแจงวิธีบูชามหายญั ท่ีจะเปนประโยชน    
และความสุขแกเราตลอดกาลนาน.  
        [๒๐๖] ดกูรพราหมณ เม่ือพระเจามหาวิชิตราชรับส่ังอยางนี้แลว พราหมณปุโรหิต     
กราบทูลวา ชนบทของพระองคยังมีเส้ียนหนาม ยังมีการเบียดเบียนกนั โจรปลนบานก็ดี ปลน  
นิคมก็ดี ปลนเมืองก็ดี ทํารายในหนทางเปล่ียวก็ดี ยังปรากฏอยู พระองคจะโปรดฟนฟพูลีกรรม     
ในเม่ือบานเมืองยังมีเส้ียนหนาม ยังมีการเบียดเบียนกนัอยู ดวยเหตุท่ีทรงฟนฟูพลีกรรมนั้น   
จะพึงช่ือวาทรงกระทําการมิสมควร บางคราวพระองคจะทรงพระดําริอยางนี้วา เราจกัปราบปราม  
เส้ียนหนาม คือโจร ดวยการประหาร ดวยการจองจํา ดวยการปรับไหม ดวยการตําหนิโทษ   
หรือเนรเทศ อันการปราบปรามดวยวิธีเชนนี้ ไมช่ือวาเปนการปราบปรามโดยชอบ เพราะวาโจร 
บางพวกท่ีเหลือจากถูกกําจัดจักยังมีอยู ภายหลัง มันก็จกัเบียดเบยีนบานเมืองของพระองค แตวา  
การปราบปรามเส้ียนหนามคือโจรนั้น จะช่ือวาเปนการปราบปรามโดยชอบ เพราะอาศัยวิธีการ     
ดังตอไปนี้    
        ๑. พลเมืองเหลาใด ในบานเมืองของพระองค ขะมักเขมนในกสิกรรม และโครักขกรรม       
ขอพระองคจงเพ่ิมขาวปลูกและขาวกินใหแกพลเมืองเหลานั้นในโอกาสอันสมควร.      
        ๒. พลเมืองเหลาใด ในบานเมืองของพระองค ขะมักเขมนในพาณิชยกรรม ขอพระองค 
จงเพิ่มทุนใหแกพลเมืองเหลานั้น ในโอกาสอันสมควร. 
        ๓. ขาราชการเหลาใด ในบานเมืองของพระองคขยนั ขอพระองคจงพระราชทาน       
เบ้ียเล้ียงและเงินเดือนแกขาราชการเหลานัน้ในโอกาสอันสมควร.    
        พลเมืองเหลานั้นนัน่แหละ จักเปนผูขวนขวายในการงานของตนๆ จักไมเบียดเบียน       
บานเมืองของพระองค อนึ่ง กองพระราชทรัพยมีจํานวนมาก จักเกิดแกพระองค บานเมือง      
ก็จะต้ังม่ันอยูในความเกษม หาเส้ียนหนามมิได ไมมีการเบียดเบยีนกนั พลเมืองจักช่ืนชมยินดี    
ตอกัน ยังบุตรใหฟอนอยูบนอก จักไมตองปดประตูเรือนอยู ดูกรพราหมณ พระเจามหาวิชิตราช    
ทรงรับคําพราหมณปุโรหิตแลว ก็ไดพระราชทานขาวปลูกและขาวกินแกพลเมืองในบานเมืองของ  
พระองค ท่ีขะมักเขมนในกสิกรรมและโครักขกรรม พระราชทานทุนแกพลเมืองในบานเมือง  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาท่ี 152 
ของพระองค ท่ีขะมักเขมนในพาณิชยกรรม พระราชทานเบ้ียเล้ียงและเงินเดือนแกขาราชการ    
ในบานเมืองของพระองคท่ีขยัน พลเมืองเหลานั้นนั่นแหละ ไดเปนผูขวนขวายในการงานตาม   
หนาท่ีของตนๆ ไมไดเบียดเบียนบานเมืองของพระองค อนึ่ง กองพระราชทรัพยมีจํานวนมาก    
ไดเกดิมีแลวแกพระองค บานเมืองไดดํารงอยูในความเกษม หาเส้ียนหนามมิได ไมมีการ    
เบียดเบียนกัน พลเมืองช่ืนชมยินดีตอกัน ยงับุตรใหฟอนอยูบนอก ไมตองปดประตูเรือน   
อยูแลว.      
        [๒๐๗] ดกูรพราหมณ คร้ังนั้นแล พระเจามหาวิชิตราชไดทรงรับส่ังใหพราหมณปุโรหิต  
มาเฝาแลวตรัสวา ทานผูเจริญ โจรที่เปนเส้ียนหนามนั้น เราไดปราบปรามดีแลว เพราะอาศัย     
วิธีการของทาน และกองพระราชทรัพยใหญก็ไดบังเกดิแกเรา บานเมืองก็ไดดํารงอยูในความเกษม    
หาเส้ียนหนามมิได ไมมีการเบียดเบยีนกนั พลเมืองช่ืนชมยินดีตอกัน ยงับุตรใหฟอนอยูบนอก     
ไมตองปดประตูเรือนอยู ดูกรพราหมณ เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอทานจงช้ีแจงวธีิบูชา   
มหายัญท่ีจะเปนประโยชนและความสุขแกเราตลอดกาลนาน.       
        พราหมณปุโรหิตกราบทูลวา ขอเดชะ ถาเชนนั้น อนยุนตกษัตริยเหลาใด ซ่ึงเปนชาว    
นิคมและชาวชนบทในพระราชอาณาเขตของพระองค ขอพระองคจงเรียกอนยุนตกษัตริยเหลานั้น      
มาปรึกษาวา ทานท้ังหลาย เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอทานจงรวมมือกับเรา เพื่อประโยชน  
เพื่อความสุขแกเราตลอดกาลนาน อํามาตยราชบริษัทเหลาใด ซ่ึงเปนชาวนิคมและชาวชนบท       
ในพระราชอาณาเขตของพระองค ขอพระองคจงเรียกอํามาตยราชบริษทัเหลานั้นมาปรึกษาวา ทาน  
ท้ังหลาย เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอทานจงรวมมือกบัเรา เพื่อประโยชน เพื่อความสุข     
แกเราตลอดกาลนาน พราหมณมหาศาลเหลาใด ซ่ึงเปนชาวนิคมและชาวชนบทในพระราช      
อาณาเขตของพระองค ขอพระองคจงเรียกพราหมณมหาศาลเหลานั้นมาปรึกษาวา ทานท้ังหลาย    
เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอทานจงรวมมือกับเรา เพื่อประโยชนเพื่อความสุขแกเราตลอด     
กาลนาน คฤหบดีผูม่ังคั่งเหลาใด ซ่ึงเปนชาวนิคมและชาวชนบทในพระราชอาณาเขตของพระองค   
ขอพระองคจงเรียกคฤหบดีผูม่ังคั่งเหลานั้นมาปรึกษาวา ทานท้ังหลาย เราปรารถนาจะบูชามหายัญ   
ขอทานจงรวมมือกับเรา เพื่อประโยชนเพื่อความสุขแกเราตลอดกาลนาน ดูกรพราหมณ    
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พระเจามหาวชิิตราชทรงรับคําพราหมณปุโรหิตแลว ทรงเรียกอนยุนตกษัตริย ซ่ึงเปนชาวนิคม  
และชาวชนบทในพระราชอาณาเขตของพระองคมาปรึกษาวา ทานท้ังหลาย เราปรารถนาจะบูชา  
มหายัญ ขอทานจงรวมมือกบัเรา เพื่อประโยชนเพื่อความสุขแกเราตลอดกาลนาน. อนุยนตกษัตริย      
เหลานั้นกราบทูลวา ขอพระองคจงบูชายัญเถิด ขอเดชะ บัดนี้เปนการสมควรท่ีจะบูชายัญ     
ทรงเรียกอํามาตยราชบริษัท ซ่ึงเปนชาวนิคมและชาวชนบทในพระราชอาณาเขตของพระองค   
มาปรึกษาวา ทานท้ังหลาย เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอทานจงรวมมือกับเรา เพื่อประโยชน  
เพื่อความสุขแกเราตลอดกาลนาน อํามาตยราชบริษัทเหลานั้นกราบทูลวา ขอพระองคจงทรงบูชา  
ยัญเถิด ขอเดชะ บัดนี้เปนการสมควรท่ีจะบูชายัญ ทรงเรียกพราหมณมหาศาล ซ่ึงเปนชาวนิคม  
และชาวชนบทในพระราชอาณาเขตของพระองคมาปรึกษาวา ทานท้ังหลาย เราปรารถนาจะบูชา  
มหายัญ ขอทานจงรวมมือกบัเรา เพื่อประโยชนเพื่อความสุขแกเราตลอดกาลนาน พราหมณ       
มหาศาลเหลานั้นกราบทูลวา ขอพระองคจงทรงบูชายัญเถิด ขอเดชะ บัดนี้ เปนการสมควร       
ท่ีจะบูชายัญ ทรงเรียกคฤหบดีผูม่ังคั่ง ซ่ึงเปนชาวนิคมและชาวชนบทในพระราชอาณาเขตของ   
พระองคมาปรึกษาวา ทานท้ังหลาย เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอทานจงรวมมือกบัเรา  
เพื่อประโยชนเพื่อความสุขแกเราตลอดกาลนาน คฤหบดีผูม่ังคั่งเหลานั้นกราบทูลวา ขอพระองค    
จงทรงบูชายัญเถิด ขอเดชะ บัดนี้ เปนการสมควรท่ีจะบูชายัญ ชนผูเหน็ชอบตามพระราชดําริ    
๔ เหลานี้ จัดเปนบริวารของยัญนั้น ดังนี้แล.      
        [๒๐๘] พระเจามหาวชิิตราช ทรงประกอบดวยองค ๘ ประการ.       
        ๑. ทรงเปนอุภโตสุชาต ท้ังฝายพระมารดาและพระบิดา มีพระครรภเปนท่ีทรงถือ  
ปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียน ดวยอางถึงพระชาติได.   
        ๒. ทรงมีพระรูปงาม นาดู นาเล่ือมใส ประกอบดวยพระฉววีรรณผุดผองยิ่งนัก   
มีพระพรรณคลายพรหม มีพระรูปคลายพรหม นาดู นาชมไมนอย. 
        ๓. ทรงม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก มีทองและเงินมาก มีเคร่ืองใชสอย       
อันนาปล้ืมใจมาก มีทรัพยและขาวเปลือกมาก มีทองพระคลังและฉางเต็มบริบูรณ.     
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        ๔. ทรงมีกําลัง ทรงสมบูรณดวยเสนามีองค ๔ ซ่ึงอยูในวินยั คอยปฏิบัติตามพระราช    
บัญชา มีพระบรมเดชานุภาพดังวาจะเผาผลาญราชศัตรูไดดวยพระราชอิสริยยศ.   
        ๕. ทรงพระราชศรัทธา เปนทายก เปนทานบดี มิไดปดประตู เปนดจุบอท่ีลงดื่ม 
ของสมณพราหมณ คนกําพรา คนเดินทาง วณิพก และยาจก ทรงบําเพญ็พระราชกุศล     
        ๖. ไดทรงศึกษาทรงสดับเร่ืองนั้นๆ มาก. 
        ๗. ทรงทราบอรรถแหงขอท่ีทรงศึกษาและภาษิตนัน้ๆ วา นี้อรรถแหงภาษิตนี้ นีอ้รรถ   
แหงภาษิตนี้.  
        ๘. ทรงเปนบัณฑิต เฉียบแหลม ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงพระราชดําริอรรถอันเปน    
อดีต อนาคต และปจจุบันได.   
        พระเจามหาวิชิตราช ทรงประกอบดวยองค ๘ ประการดังกลาวนี้ องค ๘ ประการ   
แมเหลานี้ จัดเปนบริวารแหงยัญนั้นโดยแท ดวยประการดังนี้     
        [๒๐๙] พราหมณปุโรหติประกอบดวยองค ๔ ประการ  
        ๑. เปนอุภโตสุชาตท้ังฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗     
ช่ัวบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคาน ติเตียน ดวยอางถึงชาติได.     
        ๒. เปนผูเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท พรอมท้ังคัมภีรนิฆัณฑุ คัมภีรเกตุภะ 
พรอมท้ังประเภทอักษร มีคัมภีรอิติหาสเปนท่ี ๕ เปนผูเขาใจตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ     
ชํานาญในคัมภีรโลกายตะ และมหาปุริสลักษณะ.   
        ๓. เปนผูมีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบดวยศีลยั่งยนื.  
        ๔. เปนบัณฑิต เฉียบแหลม มีปญญา เปนท่ี ๑ หรือท่ี ๒ ของพวกปฏิคาหกผูรับ  
บูชาดวยกัน.   
        พราหมณปุโรหิตประกอบดวยองค ๔ ดังแสดงมานี้ องค ๔ ประการ แมเหลานี้ จดัเปน   
บริวารแหงยัญนั้นโดยแท ดวยประการดังนี.้  
                            ยัญญสัมปทา ๓ มีบริวาร ๑๖      
        [๒๑๐] ดกูรพราหมณ ลําดับนั้นแล พราหมณปุโรหิตไดแสดงยัญวธีิ ๓ ประการ      
ถวายพระเจามหาวิชิตราชกอนทรงบูชายัญวา.    
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        ๑. เมื่อพระองคทรงบูชามหายัญอยู ความวิปฏิสารบางอยางพึงมีวา กองโภคสมบัติใหญ  
ของเราจักหมดเปลือง ดังนี้ พระองคไมควรทรงทําความวิปฏิสารเชนนี.้       
        ๒. เม่ือพระองคทรงบูชามหายัญอยู ความวิปฏิสารบางอยางพึงมีวา กองโภคสมบัติใหญ  
ของเรากําลังหมดเปลืองไปอยู ดังนี้ พระองคไมควรทรงทําความวิปฏิสารเชนนั้น.     
        ๓. เม่ือพระองคทรงบูชามหายัญอยู ความวิปฏิสารบางอยางพึงมีวา กองโภคสมบัติใหญ  
ของเราไดหมดเปลืองไปแลว ดังนี้ พระองคไมควรทรงทําความวิปฏิสารเชนนั้น.       
        ดูกรพราหมณ พราหมณปุโรหิตไดแสดงยัญวิธี ๓ ประการ ดังแสดงมาน้ีถวายพระเจา      
มหาวิชิตราชกอนทรงบูชายญันั้นเทียว.       
        [๒๑๑] ดกูรพราหมณ ลําดับนั้น พราหมณปุโรหิตไดกําจัดความวิปฏิสารของพระเจา       
มหาวิชิตราชเพราะพวกปฏิคาหก โดยอาการ ๑๐ ประการกอนทรงบูชายัญ    
        ๑. พวกคนทําปาณาติบาตก็ดี พวกท่ีงดเวนจากปาณาติบาตก็ดี ตางก็จักมาสูยัญพธีิของ   
พระองค. ในชนเหลานั้น จําพวกท่ีทําปาณาติบาต จักไดรับผลเพราะกรรมของเขาเอง ขอพระองค   
ทรงปรารภเฉพาะพวกท่ีงดเวนจากปาณาติบาตเทานั้น แลวทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา      
ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.  
        [๒๑๒] ๒. พวกคนท่ีถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมไดใหก็ดี พวกท่ีงดเวนจากการถือเอา  
ส่ิงของท่ีเจาของไมไดใหก็ด ีตางก็จักมาสูยญัพิธีของพระองค. ในชนเหลานั้น จําพวกท่ีถือเอา       
ส่ิงของท่ีเจาของไมไดให จกัไดรับผลเพราะกรรมของเขาเอง ขอพระองคจงทรงปรารภเฉพาะ    
พวกท่ีงดเวนจากการถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมไดใหเทานัน้ แลวทรงบูชา ทรงบริจาค ทรง 
อนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.       
        [๒๑๓] ๓. พวกคนท่ีประพฤติผิดในกามท้ังหลายกด็ี พวกท่ีงดเวนจากการประพฤติผิด       
ในกามทั้งหลายก็ดี ตางก็จกัมาสูยัญพิธีของพระองค. ในชนเหลานั้นจําพวกท่ีประพฤติผิดในกาม     
ท้ังหลาย จักไดรับผลเพราะกรรมของเขาเอง ขอพระองคจงทรงปรารภเฉพาะพวกท่ีงดเวนจากการ    
ประพฤติผิดในกามท้ังหลายเหลานั้น แลวทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัย     
ใหผองใสในภายในเถิด.  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาท่ี 156 
        [๒๑๔] ๔. พวกท่ีกลาวคําเท็จกด็ี พวกท่ีงดเวนจากการกลาวคําเท็จก็ดี ตางก็จักมาสู 
ยัญพิธีของพระองค. ในชนเหลานั้น จําพวกท่ีกลาวคําเท็จ จักไดรับผลเพราะกรรมของเขาเอง   
ขอพระองคจงทรงปรารภเฉพาะพวกท่ีงดเวนจากการกลาวคําเท็จเทานัน้ แลวทรงบูชา ทรงบริจาค  
ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.    
        [๒๑๕] ๕. พวกที่กลาวคําสอเสียดกด็ี พวกท่ีงดเวนจากการกลาวคําสอเสียดกด็ี 
ตางก็จักมาสูยญัพิธีของพระองค. ในชนเหลานั้น จําพวกท่ีกลาวคําสอเสียด จักไดรับผลเพราะ     
กรรมของเขาเอง. ขอพระองคจงทรงปรารภเฉพาะพวกท่ีงดเวนจากการกลาวคําสอเสียดเทานัน้     
แลวทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.   
        [๒๑๖] ๖. พวกท่ีกลาวคําหยาบกด็ี พวกท่ีงดเวนจากการกลาวคําหยาบก็ดี ตางก็  
จักมาสูยัญพิธีของพระองค. ในชนเหลานัน้ จําพวกท่ีกลาวคําหยาบ จักไดรับผลเพราะกรรม    
ของเขาเอง ขอพระองคปรารภเฉพาะพวกท่ีงดเวนจากการกลาวคําหยาบเทานั้น แลวทรงบูชา       
ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
        [๒๑๗] ๗. พวกท่ีกลาวคําเพอเจอก็ด ีพวกท่ีงดเวนจากการกลาวคําเพอเจอกด็ี ตางก็ 
จักมาสูยัญพิธีของพระองค. ในชนเหลานัน้ จําพวกท่ีกลาวคําเพอเจอ จกัไดรับผลเพราะกรรม       
ของเขาเอง ขอพระองคจงทรงปรารภเฉพาะพวกท่ีงดเวนจากการกลาวคําเพอเจอเทานั้น แลว     
ทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.       
        [๒๑๘] ๘. พวกท่ีโลภอยากไดของของผูอ่ืนก็ดี พวกท่ีไมโลภอยากไดของของผูอ่ืนก็ด ี
ตางก็จักมาสูยญัพิธีของพระองค. ในชนเหลานั้น จําพวกท่ีโลภอยากไดของของผูอ่ืน จักไดรับผล  
เพราะกรรมของเขาเอง ขอพระองคจงทรงปรารภเฉพาะพวกท่ีไมโลภอยากไดของของผูอ่ืนเทานั้น  
แลวทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.   
        [๒๑๙] ๙. พวกท่ีมีจิตพยาบาทก็ดี พวกท่ีมีจิตไมพยาบาทก็ดี ตางกจ็ักมาสูยัญพิธี   
ของพระองค ในชนเหลานัน้ จําพวกท่ีมีจติพยาบาท จกัไดรับผลเพราะกรรมของเขาเอง    
ขอพระองคจงทรงปรารภเฉพาะพวกท่ีมีจติไมพยาบาทเทานั้นแลว ทรงบูชา ทรงบริจาค ทรง       
อนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.    
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        [๒๒๐] ๑๐. พวกท่ีเปนมิจฉาทิฏฐิกด็ี พวกท่ีเปนสัมมาทิฏฐิก็ดี ตางก็จักมาสูยัญพิธี      
ของพระองค ในชนเหลานัน้ จําพวกท่ีเปนมิจฉาทิฏฐิ จกัไดรับผลเพราะกรรมของเขาเอง.       
ขอพระองคจงทรงปรารภเฉพาะพวกท่ีเปนสัมมาทิฏฐิเทานั้น แลวทรงบูชา ทรงบริจาค ทรง       
อนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.       
        ดูกรพราหมณ พราหมณปุโรหิตไดกาํจัดความวิปฏิสารของพระเจามหาวิชิตราช เพราะ       
พวกปฏิคาหก โดยอาหาร ๑๐ ประการ ดังแสดงมาน้ีแล กอนทรงบูชายญันั่นเทียว.  
        [๒๒๑] ดูกรพราหมณ ลําดับนั้น พราหมณปุโรหิต ไดยังพระหฤทัยของพระเจา      
มหาวิชิตราช ซ่ึงทรงบูชามหายัญอยู ใหทรงเห็นแจง ใหทรงสมาทาน ใหทรงอาจหาญ    
ใหทรงราเริง โดยอาการ ๑๖ ประการ    
        ๑. เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพงึกลาววา พระเจา  
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคไมไดทรงชักชวนเหลาอนยุนตกษัตริย ซ่ึงเปนชาวนิคม      
และชาวชนบท พระองคทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้นแตเฉพาะพระองค. แมดวยประการเชนนี้      
ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม. เพราะพระองคกไ็ดทรงเรียกเหลาอนุยนตกษตัริย ซ่ึงเปน       
ชาวนิคมและชาวชนบทมาทรงปรึกษาแลว แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบเถิด  
ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.   
        [๒๒๒] ๒. เม่ือพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจา  
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคไมไดทรงชักชวนเหลาอํามาตยราชบริษัท ซ่ึงเปน    
ชาวนิคมและชาวชนบท พระองคทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้น แตเฉพาะพระองค แมดวย     
ประการเชนนี้ ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพระองคไดทรงเรียกเหลาอํามาตย     
ราชบริษัท ซ่ึงเปนชาวนิคมและชาวชนบทมาทรงปรึกษาแลว แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองค    
จงทรงทราบเถิด ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใส 
ในภายในเถิด.   
        ๓. เม่ือพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพงึกลาววา พระเจา  
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคไมไดทรงชักชวนเหลาพราหมณมหาศาล ซ่ึงเปน   
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ชาวนิคมและชาวชนบท พระองคทรงบูชามหายัญ เห็นปานนั้นแตเฉพาะพระองค แมดวยประการ      
เชนนี้ ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพระองคไดทรงเรียกเหลาพราหมณมหาศาล     
ซ่ึงเปนชาวนิคมและชาวชนบทมาทรงปรึกษาแลว. แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบ    
เถิด ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายใน   
เถิด.   
        ๔. เม่ือพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพงึกลาววา พระเจา  
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคไมไดทรงชักชวนเหลาคฤหบดีผูม่ังคั่ง ซ่ึงเปนชาวนิคม   
และชาวชนบท พระองคทรงบูชามหายัญ เห็นปานนั้น แตเฉพาะพระองค. แมดวยประการเชนนี้    
ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพระองคไดทรงเรียกเหลาคฤหบดีผูม่ังคั่ง ซ่ึงเปน       
ชาวนิคมและชาวชนบทมาทรงปรึกษาแลว แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบเถิด  
ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.   
        [๒๒๓] ๕. เม่ือพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจา  
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคมิไดทรงเปนกษตัริยผูอุภโตสุชาตท้ังฝายพระมารดาและ    
พระบิดา มิไดมีพระครรภเปนท่ีทรงถือปฏิสนธิหมดจดดี ตลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรุษ เปนผูอันใครๆ      
คัดคานติเตียนดวยอางถึงพระชาติได และเม่ือเปนเชนนี้ พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้น.      
แมดวยประการเชนนี้ ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม. เพราะพระองคทรงเปนอุภโตสุชาต   
ท้ังฝายพระมารดาและพระบิดา มีพระครรภเปนท่ีทรงถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรุษ 
ไมมีใครจะคัดคานติเตียนดวยอางถึงพระชาติได. แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบ      
เถิด ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายใน   
เถิด.   
        [๒๒๔] ๖. เม่ือพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจา  
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคทรงมีพระรูปไมงาม ไมนาดู ไมนาเล่ือมใส ไมทรง 
ประกอบดวยพระฉววีรรณอันผุดผอง มิไดทรงมีพระพรรณคลายพรหม มิไดทรงมีพระรูปคลาย      
พรหม ไมนาด ูไมนาชมเสียเลย และเม่ือเปนเชนนี้ พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้น      
แมดวยประการเชนนี้ ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพระองคทรงมีพระรูปงาม     
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นาดู นาเล่ือมใส ทรงกอปรดวยพระฉววีรรณผุดผองยิ่งนกั ทรงมีพระพรรณคลายพรหม   
ทรงมีพระรูปคลายพรหม นาดู นาชมมิใชนอย แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบ    
เถิด ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายใน   
เถิด.   
        ๗. เม่ือพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพงึกลาววา พระเจา  
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคมิไดทรงเปนกษตัริยท่ีม่ังค่ัง มีพระราชทรัพยมาก       
มีโภคสมบัติมาก มีทองและเงินมาก มีเคร่ืองใชสอยนาปล้ืมใจมาก มีทรัพยและขาวเปลือกมาก 
มีทองพระคลังและฉางเต็มบริบูรณ และเม่ือเปนเชนนี้ พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้น.   
แมดวยประการเชนนี้ ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพระองคทรงเปนกษัตริยผูม่ังค่ัง  
มีพระราชทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก มีทองและเงินมาก มีเคร่ืองใชสอยนาปล้ืมใจมาก 
มีทรัพยและขาวเปลือกมาก มีทองพระคลังและฉางเต็มบริบูรณ แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองค     
จงทรงทราบเถิด ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใส 
ในภายในเถิด.   
        ๘. เม่ือพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพงึกลาววา พระเจา  
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคมิไดทรงเปนกษตัริยท่ีมีกําลัง มิไดทรงสมบูรณดวยเสนา  
มีองค ๔ ซ่ึงอยูในวินยั คอยปฏิบัติตามพระราชบัญชา มิไดทรงมีพระบรมเดชานุภาพดังวาจะ  
เผาผลาญราชศัตรูไดดวยพระราชอิสริยยศ และเม่ือเปนเชนนี้ พระองคกย็ังทรงบูชามหายัญ   
เห็นปานนั้น แมดวยประการเชนนี้ ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพระองค  
ทรงเปนกษัตริยท่ีมีกําลัง ทรงสมบูรณดวยเสนามีองค ๔ ซ่ึงอยูในวินัยคอยปฏิบัติตามพระราชบัญชา       
ทรงมีพระบรมเดชานภุาพดงัวาจะเผาผลาญราชศัตรูไดดวยพระราชอิสริยยศ แมดวยประการเชนนี้       
ขอพระองคจงทรงทราบเถิด ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัย 
ใหผองใสในภายในเถิด. 
        ๙. เม่ือพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพงึกลาววา พระเจา  
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคมิไดทรงเปนกษตัริยท่ีมีพระราชศรัทธา มิไดทรงเปนทายก   
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มิไดทรงเปนทานบดี มีประตูปด มิไดเปนดจุบอท่ีลงดื่มของสมณพราหมณ คนกําพรา คนเดินทาง      
วณิพก ยาจก มิไดทรงบําเพญ็พระราชกุศล และเม่ือเปนเชนนี้ พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญ    
เห็นปานนั้น แมดวยประการเชนนี้ ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพระองค  
ทรงเปนกษัตริยท่ีมีพระราชศรัทธา ทรงเปนทายก เปนทานบดี มิไดทรงปดประตู เปนดุจบอ  
ท่ีลงดื่มของสมณพราหมณ คนกําพรา คนเดินทาง วณิพก ยาจก. แมดวยประการเชนนี้    
ขอพระองคจงทรงทราบเถิด ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัย 
ใหผองใสในภายในเถิด. 
        ๑๐. เม่ือพระองคกําลังทรงบูชามหายญัอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจา 
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคมิไดทรงเปนกษตัริยท่ีทรงศึกษา ทรงสดับเร่ืองนั้นๆ      
มาก และเม่ือเปนเชนนี้ พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญ เหน็ปานนั้น แมดวยประการเชนนี้   
ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพระองคทรงเปนกษัตริยท่ีไดทรงศึกษา ทรงสดับ     
เร่ืองนั้นๆ มาก แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบเถิด ขอพระองคจงทรงบูชา       
ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
        ๑๑. เม่ือพระองคกําลังทรงบูชามหายญัอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจา 
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคมิไดทรงทราบอรรถแหงขอท่ีทรงศึกษาและภาษิตนัน้ๆ วา     
นี้อรรถแหงภาษิตนี้ นี้อรรถแหงภาษตินี้ และเม่ือเปนเชนนี้ พระองคกย็งัทรงบูชามหายัญ       
เห็นปานนั้น แมดวยประการเชนนี้ ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพระองค  
ทรงเปนกษัตริยท่ีทรงทราบอรรถแหงขอท่ีทรงศึกษาและภาษิตนัน้ๆ วา นี้อรรถแหงภาษิตนี ้
นี้อรรถแหงภาษิตนี้ แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบเถิด ขอพระองคจงทรงบูชา   
ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
        ๑๒. เม่ือพระองคทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจามหาวิชิตราช   
ทรงบูชามหายญั แตพระองคมิไดทรงเปนบณัฑิต มิไดทรงเฉียบแหลม มิไดทรงมีพระปรีชา      
มิไดสามารถจะทรงพระราชดําริอรรถอันเปนอดีต อนาคต ปจจุบันได และเม่ือเปนเชนนี้      
พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญ เห็นปานนั้น แมดวยประการเชนนี้ ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคได    
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โดยธรรม เพราะพระองคทรงเปนบัณฑติ ทรงเฉียบแหลม ทรงมีพระปรีชาสามารถท่ีจะ       
ทรงพระราชดาํริอรรถอันเปนอดีต อนาคต ปจจุบัน แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบ  
เถิด ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายใน   
เถิด.   
        [๒๒๕] ๑๓. เม่ือพระองคทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจามหา   
วิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพราหมณปุโรหิตของพระองคมิไดเปนอุภโตสุชาตท้ังฝายมารดาและบิดา   
มิไดมีครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรุษ เปนผูอันใครๆ กลาวคัดคาน 
ติเตียนไดดวยอางถึงชาติ และเม่ือเปนเชนนี้ พระองคกย็งัทรงบูชามหายัญเห็นปานนัน้ แมดวย  
ประการเชนนี้ ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพราหมณปุโรหิตของพระองคเปน       
อุภโตสุชาตท้ังฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรุษ ไมมี    
ใครจะคัดคานติเตียนไดดวยอางถึงชาติ แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบเถิด    
ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงบันเทิง ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.    
        [๒๒๖] ๑๔. เม่ือพระองคทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจามหาวิชิตราช   
ทรงบูชามหายญั แตพราหมณปุโรหิตของพระองคมิไดเปนผูเลาเรียน มิไดทรงจํามนต มิไดรูจบ    
ไตรเพทพรอมท้ังคัมภีรนิฆัณฑุ คัมภีรเกตุภะ พรอมท้ังประเภทอกัษรมีคัมภีรอิติหาสเปนท่ี ๕   
มิไดเปนผูเขาใจตัวบท มิไดเปนผูเขาใจไวยากรณ มิไดชํานาญในคัมภรีโลกายตะ และมหาปุริส   
ลักษณะ และเม่ือเปนเชนนัน้ พระองคกย็งัทรงบูชามหายัญเห็นปานนัน้ แมดวยประการ       
เชนนี้ ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพราหมณปุโรหิตของพระองค เปนผูเลาเรียน       
ทรงจํามนต รูจบไตรเพท พรอมท้ังคัมภีรนิฆัณฑุ คัมภีรเกตุภะ พรอมท้ังประเภทอกัษร     
มีคัมภีรอิติหาสเปนท่ี ๕ เปนผูเขาใจตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะ    
และมหาปุริสลักษณะ แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทราบเถิด ขอพระองคจงทรงบูชา 
ทรงบริจาค ทรงบันเทิง ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.  
        ๑๕. เม่ือพระองคทรงบูชามหายัญอยูใครๆ จะพึงกลาววา พระเจามหาวิชิตราชทรง 
บูชามหายัญ แตพราหมณปุโรหิตของพระองคมิไดเปนผูมีศีล มิไดมีศีลยั่งยืน มิไดประกอบศีล     
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ยั่งยืน และเม่ือเปนเชนนี้ พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญเหน็ปานนั้น แมดวยประการเชนนี้       
ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพราหมณปุโรหิตของพระองคเปนผูมีศีล มีศีลยั่งยืน       
ประกอบดวยศีลยั่งยืน แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบเถิด ขอพระองคจงทรงบูชา  
ทรงบริจาค ทรงบันเทิง ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.  
        ๑๖. เม่ือพระองคทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจามหาวิชิตราชทรง       
บูชามหายัญ แตพราหมณปุโรหิตของพระองคมิไดเปนบัณฑิต มิไดเปนผูเฉียบแหลม มิไดมีปญญา    
มิไดเปนท่ี ๑ หรือท่ี ๒ ในพวกปฏิคาหกผูรับบูชาดวยกนั และเม่ือเปนเชนนี้ พระองคก็ยังทรง  
บูชามหายัญเหน็ปานนั้น แมดวยประการเชนนี้ ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะ      
พราหมณปุโรหิตของพระองคเปนบัณฑิต เฉียบแหลม มีปญญา เปนท่ี ๑ หรือท่ี ๒ ในพวก       
ปฏิคาหกผูรับบูชาดวยกัน แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบเถิด ขอพระองค       
จงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงบันเทิง ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.      
        ดูกรพราหมณ พราหมณปุโรหิต ไดยงัพระหฤทัยของพระเจามหาวิชิตราชผูทรงบูชา 
มหายัญอยู ใหทรงเห็นแจง ใหทรงสมาทาน ใหทรงอาจหาญ ใหทรงราเริง โดยอาการ ๑๖ ประการ 
ดังแสดงมานีแ้ล.       
        [๒๒๗] ดูกรพราหมณ ในยัญนัน้ ไมตองฆาโค แพะ แกะ ไก สุกร และสัตว       
นานาชนิด ไมตองตัดตนไมมาทําเปนหลักยัญ ไมตองเกีย่วหญาคามาเพ่ือเบียดเบียนสัตวอ่ืน.     
        แมชนเหลาใด ท่ีเปนทาส เปนคนใช เปนกรรมกรของพระเจามหาวิชิตราชนั้น    
ชนเหลานั้นกมิ็ไดถูกอาชญาคุกคาม มิไดถูกภัยคุกคาม มิไดมีหนานองดวยน้ําตา รองไหกระทํา     
การงาน ท่ีจริงคนท่ีปรารถนาจะกระทําจึงกระทํา ท่ีไมปรารถนาก็ไมตองกระทํา ปรารถนาจะกระทํา 
การงานใด ก็กระทําการงานนั้น ไมปรารถนาจะกระทําการงานใด กไ็มตองกระทําการงานนั้น 
และยัญนัน้ไดสําเร็จแลวดวยลําพังเนยใส น้าํมัน เนยขน เปรียง น้ําผ้ึง น้าํออย เทานั้น. 
        [๒๒๘] ดูกรพราหมณ ลําดับนั้นแล พวกอนุยนตกษัตริยซ่ึงเปนชาวนิคมและชาว     
ชนบท พวกอํามาตยราชบริษทัซ่ึงเปนชาวนคิมและชาวชนบท พวกพราหมณมหาศาลซ่ึงเปนชาว 
นิคมและชาวชนบท พวกคฤหบดีผูม่ังคั่งซ่ึงเปนชาวนิคมและชาวชนบท ตางก็พากนันําทรัพย     
มากมาย เขาไปเฝาพระเจามหาวิชิตราชกราบทูลวา ขอเดชะ พวกขาพระพุทธเจาไดนาํทรัพย    
มากมายนี้มาเฉพาะพระองค ขอพระองคจงทรงรับเถิด. พระเจามหาวชิิตราชตรัสวา อยาเลยพอ   
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แมทรัพยเปนอันมากนี้ของขาพเจาก็ไดรวบรวมมาแลวจากภาษีอากรท่ีเปนธรรม ทรัพยท่ีทานนํา    
มานั้นจงเปนของพวกทานเถิด ก็และทานจงนําทรัพยจากท่ีนี้เพิ่มไปอีก อนุยนตกษัตริยเปนตน     
เหลานั้นถูกพระราชาปฏิเสธ ตางพากันหลีกไป ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คิดรวมกันอยางนี้วา       
การท่ีพวกเราจะรับทรัพยเหลานี้คืนไปบานเรือนของตนๆ อีกนั้นไมเปนการสมควรแกพวกเราเลย      
พระเจามหาวชิิตราชกําลังทรงบูชามหายัญอยู เอาเถอะ พวกเรามาบูชายญัตามเสด็จพระองคบาง. 
        [๒๒๙] ดูกรพราหมณ ลําดับนั้น พวกอนุยนตกษัตริยซ่ึงเปนชาวนคิมและชาวชนบท   
ไดเร่ิมบําเพ็ญทานทางดานบูรพาแหงหลุมยัญ พวกอํามาตยราชบริษัท ซ่ึงเปนชาวนคิมและชาว   
ชนบท ไดเร่ิมบําเพ็ญทานทางดานทักษิณแหงหลุมยัญ พวกพราหมณมหาศาลซ่ึงเปนชาวนิคม       
และชาวชนบทไดเร่ิมบําเพญ็ทานทางดานปจฉิมแหงหลุมยัญ พวกคฤหบดีผูม่ังคั่งซ่ึงเปนชาว  
นิคมและชาวชนบท ไดเร่ิมบําเพ็ญทานทางดานอุดรแหงหลุมยัญ.  
        ดูกรพราหมณ แมในยญัของอนุยนตกษัตริยเปนตนแมเหลานั้น ไมตองฆาโค แพะ       
แกะ ไก สุกร และสัตวนานาชนิด ไมตองตัดตนไมมาทําเปนหลักยัญ ไมตองเกี่ยวหญาคามา  
เพื่อเบียดเบียนสัตวอ่ืน คนเหลาใดท่ีเปนทาส เปนคนใช เปนกรรมกรของพวกอนุยนตกษัตริย       
เปนตนเหลานัน้ แมคนเหลานั้นก็มิไดถูกอาชญาคุกคาม มิไดถูกภยัคุกคาม มิไดมีหนานองดวย   
น้ําตา รองไหทําการงาน ท่ีจริงคนท่ีปรารถนาจะกระทําจงึกระทํา ท่ีไมปรารถนาก็ไมตองกระทํา 
ปรารถนาจะกระทําการงานใด ก็กระทําการงานนั้น ไมปรารถนาจะกระทําการงานใด ก็ไมตอง  
กระทําการงานน้ัน ยัญนั้นไดสําเร็จแลวดวยลําพังเนยใส น้ํามัน เนยขน เปรียง น้ําผ้ึง      
น้ําออย เทานัน้.     
        ชนผูเห็นชอบตามพระราชดําริ ๔ จําพวก ๑ พระเจามหาวิชิตราชทรงประกอบดวยองค  
๘ ประการ ๑ พราหมณปุโรหิตประกอบดวยองค ๔ ประการ ๑ ดังกลาวมานี้ รวมเปน ๓ อยาง     
ดูกรพราหมณ ท้ัง ๓ ประการ รวมเรียกยัญญสัมปทา ๓ อยาง มีบริวาร ๑๖.      
        [๒๓๐] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณเหลานัน้สงเสียงอ้ืออึงเกรียวกราว    
วา โอ ยัญ โอ ยัญสมบัติ สวนพราหมณกูฏทันตะ นั่งนิ่งอยู ตอน้ัน พราหมณเหลานั้น    
ไดถามวา เพราะเหตุไรเลา ทานกูฏทันตะจงึไมช่ืนชมคําสุภาษิตของพระสมณโคดมโดยเปน      
คําสุภาษิต พราหมณกูฏทันตะกลาววา ทานท้ังหลาย ขาพเจาจะไมช่ืนชมคําสุภาษิตของพระสมณ       
โคดมโดยเปนคําสุภาษิตกห็ามิได เพราะวาผูท่ีไมช่ืนชมคําสุภาษิตของพระสมณโคดมโดยเปน   
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คําสุภาษิตนั้น ศีรษะจะตองแตกออก ทานท้ังหลาย กแ็ตวาขาพเจาไดคิดอยางนี้วา พระสมณโคดม   
ไดตรัสอยางนีว้า ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ หรือตรัสอยางนี้วา เหตุอยางนี้ควรจะมีได 
อีกอยางหนึ่ง พระสมณโคดมยอมตรัสวา เหตุอยางนีไ้ดมแีลวในกาลนัน้ เร่ืองเชนนี้ไดมีแลว   
ในกาลนัน้ ดังนี้ทีเดียว ทานท้ังหลาย ขาพเจาไดคิดอยางนี้วา สมัยนั้น พระสมณโคดม   
คงจะทรงเปนพระเจามหาวชิิตราชผูเปนเจาแหงยัญ หรือทรงเปนพราหมณปุโรหิตผูอํานวยการ 
บูชายัญของพระเจามหาวิชิตราชนั้นแนนอน ดังนี้ แลวจึงไดกราบทูลถามพระผูมีพระภาควา  
ก็พระโคดมผูเจริญ ยอมทรงทราบโดยแจงชัดหรือวา ผูบูชายัญเห็นปานนั้น หรือผูอํานวยการ 
บูชายัญเห็นปานนั้น เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค พระผูมีพระภาค     
ตรัสวา ดูกรพราหมณ เรายอมทราบโดยแจงชัดวา ผูบูชายญัเห็นปานนั้น และผูอํานวยการ    
บูชายัญเห็นปานนั้น เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกรพราหมณ 
สมัยนั้น เราไดเปนพราหมณปุโรหิต ผูอํานวยการบูชายัญของพระเจามหาวิชิตราชนัน้.       
                             วาดวยพุทธยัญ นิตยทาน       
        [๒๓๑] พราหมณกูฏทันตะทูลถามวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยญัอยางอ่ืนซ่ึงใชทรัพย       
นอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติ       
ท้ัง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี้ มีอยูหรือ?     
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ มีอยู ยัญอยางอ่ืนซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการ       
ตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติ ๓ ประการ ซ่ึงมี     
บริวาร ๑๖ นี้. 
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยัญซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผล 
มากกวา มีอานิสงสมากกวายัญสมบัติท้ัง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี ้เปนไฉน?  
        ดูกรพราหมณ นติยทาน อันเปนอนกุลูยัญอยางใดอยางหนึ่งท่ีบุคคลถวายเจาะจงพวก      
บรรพชิตผูมีศีล ก็ยัญนี้แลเปนยัญซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา       
มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติท้ัง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี้.      
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรเปนเหตุ อะไรเปนปจจัยใหนิตยทานอันเปนอนกุลูยัญนั้น 
ซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติ 
ท้ัง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี้?   
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        ดูกรพราหมณ พระอรหันตกด็ี ทานท่ีบรรลุอรหัตมัคก็ดี ยอมไมเขาไปสูยัญเชนนั้น 
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะในยัญนั้นปรากฏวา มีการประหารดวยทอนไมบาง จับไสคอกันบาง  
ฉะนั้น พระอรหันตกด็ี ทานท่ีบรรลุอรหัตมัคก็ดี ยอมไมเขาไปสูยัญเชนนั้น ดกูรพราหมณ      
สวนนิตยทานอันเปนอนกุูลยัญอยางใดอยางหนึ่งท่ีบุคคลถวายเจาะจงพวกบรรพชิตผูมีศีล พระ       
อรหันตก็ดี ทานท่ีบรรลุอรหัตมัคก็ดี ยอมเขาไปสูยัญเชนนั้นโดยแท ขอนั้นเพราะเหตุไร     
เพราะในยัญนัน้ ไมปรากฏวามีการประหารดวยทอนไม การจับไสคอกนัเลย ฉะนั้น พระอรหันต  
ก็ดี ทานท่ีบรรลุอรหัตมัคก็ดี ยอมเขาไปสูยญัเชนนั้น ดกูรพราหมณ นี้แลเปนเหตุเปนปจจัย  
ใหนิตยทานอันเปนอนกุูลยญันั้น ซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผล  
มากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติท้ัง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี้.     
                        การสรางวิหารแดพระสงฆผูมาแตทิศ ๔     
        [๒๓๒] ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยัญอยางอ่ืนซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียม  
นอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติท้ัง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี้    
และกวานิตยทานอันเปนอนกุูลยัญนี้ ยังมีอยูหรือ?  
        ดูกรพราหมณ ยัญอยางอ่ืนซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผล    
มากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติท้ัง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี้ และกวานิตยทาน     
อันเปนอนกุูลยัญนี้ มีอยู.  
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยัญนั้นเปนไฉน?      
        ดูกรพราหมณ ยัญของบุคคลท่ีสรางวิหารอุทิศพระสงฆผูมาแตทิศท้ัง ๔ นี้แหละเปนยัญ       
ซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวา   
ยัญสมบัติท้ัง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี ้และกวานิตยทานอันเปนอนุกูลยัญนี้. 
                            สรณคมน  
        [๒๓๓] ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยัญอยางอ่ืนซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียม  
นอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติท้ัง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี้    
กวานิตยทานอนัเปนอนกุูลยญั และกวาวหิารทานน้ียังมีอยูหรือ?    
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        มีอยู พราหมณ.  
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยัญนั้นเปนไฉน?      
        ดูกรพราหมณ ยัญของบุคคลท่ีมีจิตเล่ือมใสถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ    
เปนสรณะ ดูกรพราหมณ นีแ้หละเปนยัญซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา      
และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายญัสมบัติท้ัง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี้ กวา 
นิตยทานอันเปนอนุกูลยัญ และกวาวหิารทานนี้.       
                        การสมาทานศีล ๕      
        [๒๓๔] ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยัญอยางอ่ืนซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียม  
นอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติ ท้ัง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี้   
กวานิตยทานอันเปนอนกุูลยญั กวาวหิารทานและกวาสรณคมนเหลานีย้ังมีอยูหรือ?  
        มีอยู พราหมณ.  
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยัญนั้นเปนไฉน?      
        ดูกรพราหมณ การท่ีบุคคลเปนผูมีจิตเล่ือมใสสมาทานสิกขาบทท้ังหลาย คือ งดเวนจาก  
ปาณาติบาต งดเวนจากอทินนาทาน งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร งดเวนจากมุสาวาท งดเวน  
จากการดื่มน้ําเมา คือสุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาท ดูกรพราหมณ นี้แหละเปนยัญ  
ซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวาและมีผลมากกวา มีอานสิงสมากกวา กวายัญสมบัติ  
ท้ัง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี้ กวานิตยทานอันเปนอนุกูลยัญ กวาวหิารทาน และกวา   
สรณคมนนี้.    
        [๒๓๕] ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยัญอยางอ่ืนซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียม  
นอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติท้ัง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี้    
กวานิตยทาน อันเปนอนกุูลยัญ กวาวิหารทาน กวาสรณคมน และกวาสิกขาบทเหลานี้  
ยังมีอยูหรือ? 
        ยังมีอยู พราหมณ ยัญอยางอ่ืนซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และ  
มีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติท้ัง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี้ กวานิตยทาน    
อันเปนอนกุูลยัญ กวาวิหารทาน กวาสรณคมน และกวาสิกขาบทเหลานี้.       
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        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยัญอยางอ่ืนซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา       
และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายญัสมบัติท้ัง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี้ กวานิตยทาน 
อันเปนอนกุูลยัญ กวาวิหารทาน กวาสรณคมน และกวาสิกขาบทเหลานี้เปนไฉน?      
        ดูกรพราหมณ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกน้ี เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ   
ถึงพรอมดวยวชิชาและจรณะ เสด็จไปดแีลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอ่ืน 
ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม   
พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย  
พระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนษุย    
ใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรย     
พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยญัชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณส้ินเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือ     
ผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น คร้ันฟงแลวไดศรัทธาในพระตถาคต    
เม่ือไดศรัทธาแลว ยอมเห็นตระหนักวาฆราวาสคับแคบเปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทาง     
ปลอดโปรง การท่ีบุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธ์ิใหบริบูรณโดยสวนเดยีว      
ดุจสังขขัดไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวช  
เปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและ  
หนวดนุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต เม่ือบวชแลว สํารวมระวังในพระปาติโมกข    
อยู ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นภยัในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูใน     
สิกขาบทท้ังหลาย ประกอบดวยกายกรรมวจีกรรมท่ีเปนกุศล มีอาชีพบริสุทธ์ิ ถึงพรอมดวยศีล 
คุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เปนผูสันโดษ.   
                             จุลศีล  
        ดูกรพราหมณ อยางไร ภิกษจุึงช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล? 
        ๑. ภิกษุในพระธรรมวนิัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทณัฑะ   
วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู 
ขอนี้เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.      
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        ๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของท่ีเขาให ตองการแตของ    
ท่ีเขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
        ๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤตพิรหมจรรย ประพฤติหางไกล       
เวนขาดจากเมถุนอันเปนกจิของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.      
        ๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พดูแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคํา       
เปนหลักฐาน ควรเช่ือได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.     
        ๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน       
เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตกราว 
กัน สมานคนท่ีแตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียง     
กัน ยนิดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกนั กลาวคําท่ีทําใหคน     
พรอมเพรียงกนั แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.      
        ๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก  
จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.     
        ๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําท่ีเปนจริง พูดอิงอรรถ       
พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูดแตคํามีหลักฐาน มีท่ีอาง มีท่ีกําหนด ประกอบดวยประโยชน     
โดยกาลอันควร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
        ๘. เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม.      
        ๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉนัในเวลาวกิาล. 
        ๑๐. เธอเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก 
แกกุศล.       
        ๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแตงรางกายดวยดอกไมของหอม และ    
เคร่ืองประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว.      
        ๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ.      
        ๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน.    
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        ๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.   
        ๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ.      
        ๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 
        ๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส.    
        ๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ.     
        ๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร.    
        ๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา.    
        ๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน.       
        ๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช.      
        ๒๓. เธอเวนขาดจากการซ้ือการขาย.       
        ๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราช่ัง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวย       
เคร่ืองตวงวัด. 
        ๒๕. เธอเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.     
        ๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก       
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
                            จบจุลศีล 
                            มัชฌิมศีล       
        ๑. ภิกษุผูเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ      
บางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคาม เห็นปานนี้   
คือ พืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกดิแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ดเปนท่ีครบหา  
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        ๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของท่ีทําการสะสมไว เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ    
บางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของท่ีทําการสะสมไว 
เห็นปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยาน สะสมท่ีนอน สะสมเคร่ือง 
ประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.   
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        ๓. ภิกษเุวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุล เชนอยางท่ีสมณพราหมณ       
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัขวนขวายดกูารเลนอันเปนขาศึกแกกุศล    
เห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคมมหรสพมีการรําเปนตน การเลานิยาย   
การเลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองท่ีสวยงาม การเลนของคน      
จัณฑาล การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ     
ชนไก รบนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง มวยชก มวยปลํ้า การรบ การตรวจพล การจัด    
กระบวนทัพ กองทัพ แมขอนีก้็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.    
        ๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนนัอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท เชน 
อยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลวยังขวนขวายเลน     
การพนันอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา   
เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมหึ่ง เลนกําทาย เลนสะกา   
เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ      
เลนธนูนอยๆ เลนเขียนทายกนั เลนทายใจ เลนเลียนคนพกิาร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ     
ประการหน่ึง.   
        ๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ เชนอยางท่ีสมณพราหมณ    
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงันั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ 
เห็นปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว   
เคร่ืองลาดท่ีทําดวยขนแกะวจิิตรดวยลวดลาย เคร่ืองลาดท่ีทําดวยขนแกะมีสีขาว เคร่ืองลาดท่ีมี    
สัณฐานเปนชอดอกไม เคร่ืองลาดท่ียัดนุน เคร่ืองลาดขนแกะ วิจิตรดวยรูปสัตวราย มีสีหะ      
และเสือเปนตน เคร่ืองลาดขนแกะมีขนต้ัง เคร่ืองลาดขนแกะมีขนขางเดียว เคร่ืองลาดทอง     
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และเงินแกมไหม เคร่ืองลาดไหมขลิบทองและเงิน เคร่ืองลาดขนแกะจนุางฟอน ๑๖ คน      
เคร่ืองลาดหลังชาง เคร่ืองลาดหลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดท่ีทําดวยหนังสัตวช่ืออชินะ   
อันมีขนออนนุม เคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดมีหมอนขาง      
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        ๖. ภิกษเุวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว      
เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย    
ประกอบการประดับการตบแตงรางกายอันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คือ อบตัว   
ไคลอวัยวะ อาบนํ้าหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว ผัดหนา ทาปาก  
ประดับขอมือ สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทาประดับ  
วิจิตร ติดกรอบหนา ปกปน ใชพัดวาลวิชน ีนุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี้ก็เปนศีล  
ของเธอประการหน่ึง.    
        ๗. ภิกษเุวนขาดจากติรัจฉานกถา เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉัน 
โภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเร่ืองพระราชา     
เร่ืองโจร เร่ืองมหาอํามาตย เร่ืองกองทัพ เร่ืองภัย เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา   
เร่ืองท่ีนอน เร่ืองดอกไม เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร 
เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนท่ีลวงลับ       
แลว เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเส่ือมดวยประการนัน้ๆ       
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        ๘. ภิกษเุวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกนั เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ      
บางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายกลาวถอยคําแกงแยงกนัเห็นปานนี้  
เชนวาทานไมรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูท่ัวถึง ทานจักรูท่ัวถึงธรรมวินยันี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติ      
ผิด ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําท่ีควรกลาว   
กอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําท่ีควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอท่ีทานเคยชํ่าชอง      
มาผันแปรไปแลว ขาพเจาจบัผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะ 
เสีย มิฉะนัน้จงแกไขเสีย ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.    
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        ๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการใช เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ      
บางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช  
เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณคหบดแีละกุมารวา   
ทานจงไปในท่ีนี้ ทานจงไปในท่ีโนน ทานจงนําเอาส่ิงนี้ไป ทานจงนําเอาส่ิงนี้ในท่ีโนนมา ดังนี้       
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        ๑๐. ภิกษเุวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เชนอยางท่ีสมณพราหมณ      
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง  
พูดหวานลอม พูดและเล็ม แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนีก้็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
                           จบมัชฌิมศีล      
                            มหาศีล   
        ๑. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา      
เห็นปานนี้ คือ ทายอวยัวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานายหนูกัดผา      
ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน ทําพิธีซัดแกลบบชูาไฟ ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ ทําพิธี   
ซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธีเสกเปาบูชาไฟ      
ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวยัวะ ดูลักษณะท่ีบาน ดูลักษณะท่ีนา เปนหมอปลุกเสก      
เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยนัตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ เปนหมอแมลงปอง   
เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา เปนหมอทายอายุ      
เปนหมอเสกกนัลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนีก้็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
        ๒. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา     
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เห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะไมพลอง ทายลักษณะผา ทายลักษณะศาตรา  
ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี     
ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี      
ทายลักษณะชาง ทายลักษณะมา ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค       
ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเห้ีย 
ทายลักษณะตุน ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
        ๓. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายใน     
จักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชาภายใน 
จักถอย พระราชาภายในจกัมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย      
พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ   
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        ๔. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
คือ พยากรณวา จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทรดวงอาทิตย    
จักเดนิถูกทาง ดวงจนัทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง ดาวนักษัตรจักเดิน    
ผิดทาง จักมีอุกกาบาต จกัมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จกัมีฟารอง ดวงจนัทรดวงอาทิตย    
และดาวนักษตัรจักข้ึน ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทรดวงอาทิตยและ    
ดาวนกัษัตรจกัเศราหมอง ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษัตรจักกระจาง จันทรคราสจักมีผล   
เปนอยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้ นกัษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตย       
เดินถูกทางจกัมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตร   
เดินถูกทางจกัมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษตัรเดินผิดทางจกัมีผลเปนอยางนี้ มีอุกกาบาตจักมีผล     
เปนอยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดินไหวจกัมีผลเปนอยางนี้ ฟารองจักมีผล     
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เปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษัตรข้ึนจกัมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตย    
และดาวนักษตัรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษัตรมัวหมองจักมีผล    
เปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษัตรกระจางจักมีผลเปนอยางนี้ แมขอนี้กเ็ปนศีล  
ของเธอประการหน่ึง.    
        ๕. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จกัมีฝนดี จกัมีฝนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จกัมีภิกษาหาไดยาก      
จักมีความเกษม จักมีภยั จกัเกิดโรค จักมีความสําราญ หาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ       
นับประมวล แตงกาพยโลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.   
        ๖. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ฤกษววิาหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง  
ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหล้ินกระดาง รายมนตให    
คางแข็ง รายมนตใหมือส่ัน รายมนตไมใหหูไดยินเสียง เปนหมอทรงกระจก เปนหมอทรง    
หญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม รายมนตพนไฟ     
ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.      
        ๗. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน  
ทํากะเทยใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธีบวงสรวงพื้นท่ี     
พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพธีิบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษเบ้ืองบน       
ปรุงยาถายโทษเบ้ืองลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ      
ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล แมขอนี ้
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.   
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        ดูกรพราหมณ ภิกษุสมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เลย เพราะ 
ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมูรธาภิเษกกําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัยแต    
ไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ฉันใด ดูกรพราหมณ ภกิษุก็ฉันนั้น สมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว.  
ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภกิษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุข     
อันปราศจากโทษในภายใน ดูกรพราหมณ ดวยประการดงักลาวมานีแ้ล ภิกษุช่ือวา ถึงพรอม     
ดวยศีล.       
                           จบมหาศีล  
        ภิกษุบรรลุปฐมฌานอยู ดูกรพราหมณ นี้แหละ เปนยญัซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการ     
ตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญกอนๆ.       
        ภิกษุบรรลุทุติยฌานอยู ดูกรพราหมณ แมนี้ก็เปนยัญซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการ   
ตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญกอนๆ.       
        ภิกษุบรรลุตติยฌานอยู ดูกรพราหมณ แมนี้ก็เปนยัญซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการ    
ตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญกอนๆ.       
        ภิกษุบรรลุจตุตถฌานอยู ดูกรพราหมณ แมนีก้็เปนยญัซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการ   
ตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญกอนๆ.       
                              วิชชา ๘ วปิสสนาญาณ  
        ภิกษนุั้นยอมโนมนอมจติไปเพื่อญาณทัสสนะ เธอยอมรูชัดอยางนีว้า กายของเรานี้แล       
มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตข้ึนดวยขาวสุกและขนมสด ไมเท่ียง    
ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทาํลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัย     
อยูในกายนี้ เนือ่งอยูในกายน้ี ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนแกวไพฑูรยอันงาม เกิดเองอยาง      
บริสุทธ์ิ แปดเหล่ียม นายชางเจียระไนดีแลว สุกใส แวววาว สมสวนทุกอยาง มีดายเขียว   
เหลือง แดง ขาว หรือนวล รอยอยูในนั้น บุรุษมีจักษจุะพงึหยิบแกวไพฑูรยนั้นวางไวในมือ    
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แลวพิจารณาเห็นวา แกวไพฑูรยนี้งาม เกิดเองอยางบริสุทธ์ิ แปดเหล่ียม นายชางเจยีระไน       
ดีแลว สุกใส แวววาว สมสวนทุกอยาง มีดายเขียว เหลือง แดง ขาว หรือนวล  
รอยอยูในนั้น ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นแล ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อญาณทัสสนะ เธอยอมรูชัด  
อยางนี้วา กายของเรานี้แล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตข้ึนดวย  
ขาวสุกและขนมสด ไมเท่ียง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา     
และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยูในกายนี้ เนือ่งอยูในกายน้ี ดูกรพราหมณ นี้แหละ เปนยญั 
ซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญ       
กอนๆ.  
                          มโนมยิทธิญาณ      
        ภิกษนุั้นยอมโนมนอมจติไปเพื่อนิรมิตรรูปอันเกิดแตใจ คือ นิรมิตกายอ่ืนจากกายน้ี       
มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือน 
บุรุษจะพึงชักไสออกจากหญาปลอง เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา นีห้ญาปลอง นี้ไส หญาปลอง    
อยางหนึ่ง ไสอยางหนึ่ง ก็แตไสชักออกจากหญาปลองนัน่เอง อีกนยัหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ    
จะพึงชักดาบออกจากฝก เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้า นี้ดาบ นี้ฝก ดาบอยางหนึ่ง ฝกอยางหนึ่ง   
ก็แตดาบชักออกจากฝกนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักงูออกจากคราบ เขาจะ  
พึงคิดเหน็อยางนี้วา นี้งู นี้คราบ งูอยางหนึ่ง คราบอยางหนึ่ง ก็แตงูชักออกจากคราบนัน่เอง 
ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นแล เธอยอมโนมนอมจติไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ คือนิรมิตกายอ่ืน      
จากกายน้ี มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง ดูกรพราหมณ    
นี้แหละเปนยญัซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงส 
มากกวา กวายญักอนๆ. 
                           อิทธิวิธญาณ      
        ภิกษนุั้นยอมโนมนอมจติไปเพื่ออิทธิวธีิ เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียว       
เปนหลายคนกไ็ด หลายคนเปนคนเดยีวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปกไ็ด ทะลุฝากําแพง   
ภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในทีว่างก็ได ผุดข้ึนดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ํากไ็ด เดินบนนํ้า  
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ไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกกไ็ด ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย  
ซ่ึงมีฤทธ์ิอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดกูรพราหมณ    
เปรียบเหมือนชางหมอหรือลูกมือของชางหมอผูฉลาด เม่ือนวดดินดแีลว ตองการภาชนะชนดิใดๆ      
พึงทําภาชนะชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได อีกนยัหนึ่งเปรียบเหมือนชางงา หรือลูกมือของชางงาผูฉลาด   
เม่ือแตงงาดแีลว ตองการเครื่องงาชนิดใดๆ พึงทําเคร่ืองงาชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึ่ง  
เปรียบเหมือนชางทองหรือลูกมือของชางทองผูฉลาด เม่ือหลอมทองดีแลว ตองการทองรูปพรรณ  
ชนิดใดๆ พึงทําทองรูปพรรณชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ยอมโนมนอม    
จิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคน    
เปนคนเดยีวกไ็ด ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภเูขาไปไดไมตดิขัดเหมือน       
ไปในท่ีวางก็ได ผุดข้ึนดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนแผนดนิ    
ก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกกไ็ด ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมาก    
ดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดูกรพราหมณ นี้แหละเปนยัญซ่ึงใช   
ทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญกอนๆ. 
                          ทิพยโสตญาณ 
        ภิกษนุั้นยอมโนมนอมจติไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียง  
ทิพยและเสียงมนุษย ท้ังท่ีอยูไกลและใกลดวยทิพยโสตอันบริสุทธ์ิ ลวงโสตของมนุษย    
ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล เขาจะพึงไดยินเสียงกลองบาง เสียงตะโพนบาง   
เสียงสังขบาง เสียงบัณเฑาะวบาง เสียงเปงมางบาง เขาจะพึงเขาใจวาเสียงกลองดังนี้บาง     
เสียงตะโพนดงันี้บาง เสียงสังขดังนี้บาง เสียงบัณเฑาะวดงันี้บาง เสียงเปงมางดังนี้บาง   
ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นแล ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด   
คือ เสียงทิพยและเสียงมนษุย ท้ังท่ีอยูไกลและใกลดวยทิพยโสตอันบริสุทธ์ิ ลวงโสตของมนุษย  
ดูกรพราหมณ นี้แหละ เปนยญัซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผล      
มากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญกอนๆ.     
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                          เจโตปริยญาณ       
        ภิกษนุั้นยอมโนมนอมจติไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืน 
ของบุคคลอ่ืนดวยใจ คือ จิตมีราคะก็รูวาจติมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ  
จิตมีโทสะก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รูวาจิต    
มีโมหะ หรือจติปราศจากโมหะก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จติหดหูก็รูวาจติหดหู หรือจติฟุงซานก็รูวา   
จิตฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคตกรู็วาจิตไมเปนมหรคต     
จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวาก็รูวาจิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมีจติอ่ืนยิ่งกวาก็รูวาจิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา      
จิตเปนสมาธิกรู็วาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็รูวาจิต  
หลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รูวาจิตไมหลุดพน ดกูรพราหมณ เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุม      
ท่ีชอบการแตงตัว เม่ือสองดูเงาหนาของตนในกระจกอันบริสุทธ์ิสะอาด หรือในภาชนะน้ําอันใส 
หนามีไฝกจ็ะพึงรูวาหนามีไฝ หรือหนาไมมีไฝก็จะพึงรูวาหนาไมมีไฝ ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นแล       
ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืนของบุคคลอ่ืนดวยใจ คือ       
จิตมีราคะก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะกรู็วาจิตมีโทสะ     
หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ      
ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก็รูวาจติหดหู หรือจิตฟุงซานก็รูวาจติฟุงซาน จิตเปนมหรคต    
ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคตก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จติมีจิตอ่ืนยิ่งกวาก็รูวาจิต    
มีจิตอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมีจติอ่ืนยิ่งกวาก็รูวาจิตไมมีจิตอืน่ยิ่งกวา จิตเปนสมาธิก็รูวาจติเปนสมาธิ    
หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รูวา  
จิตไมหลุดพน ดูกรพราหมณ นี้แหละ เปนยญัซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา       
และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายญักอนๆ.    
                             ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ  
        ภิกษนุั้น ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอยอมระลึกชาติกอนได    
เปนอันมาก คือ ระลึกไดหนึง่ชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง  
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สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง 
พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวฏัฏกัปเปนอันมากบาง     
ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง วาในภพโนน เรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น    
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํหนดอายุเพยีงเทานั้น     
คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น 
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํหนดอายุเพยีงเทานั้น     
คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดมาเกิดในภพน้ี เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ  
พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดกูรพราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจากบานตนไปบานอ่ืน 
แลวจากบานแมนั้นไปยังบานอ่ืนอีก จากบานนั้นกลับมาสูบานของตนตามเดิม เขาจะพึงระลึกได    
อยางนี้วา เราไดจากบานของเราไปบานโนน ในบานนั้น เราไดยนือยางนั้น ไดนั่งอยางนั้น    
ไดพูดอยางนัน้ ไดนิ่งอยางนั้น เราไดจากบานแมนัน้ไปยังบานโนน แมในบานนัน้ เราก็ไดยนื       
อยางนั้น ไดนัง่อยางนั้น ไดพูดอยางนัน้ ไดนิ่งอยางนั้น แลวเรากลับจากบานนั้นมาสูบาน 
ของตนตามเดิม ดังนี้ ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนัน้แล ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนวิาสานุสสติญาณ       
เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง  
ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง    
รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวฏัฏกัปเปน  
อันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง วาในภพโนน เรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น       
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํหนดอายุเพยีงเทานั้น     
คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็มีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น    
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํหนดอายุเพยีงเทานั้น     
คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดมาเกิดในภพน้ี เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ  
พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดกูรพราหมณ นีแ้หละ เปนยัญซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการ       
ตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญกอนๆ.        
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                          จุตูปปาตญาณ       
        ภิกษนุั้น ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุตแิละอุปบัติของสัตวท้ังหลาย เธอเห็นหมูสัตว     
ท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวย      
ทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้  
ประกอบดวยกายทุจริต วจทุีจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการ  
กระทําดวยอํานาจมิฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต 
นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา   
เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอม 
เขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังน้ี เธอยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจตุิ กําลังอุปบัติ เลว ประณตี       
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนษุย   
ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะน้ี เปรียบเหมือนปราสาทต้ังอยู ณ ทาง    
๓ แพรง ทามกลางพระนคร บุรุษผูมีจักษยุนือยูบนปราสาทน้ัน จะพึงเห็นหมูชนกําลังเขาไป 
สูเรือนบาง กําลังออกจากเรือนบาง กําลังสัญจรเปนแถวอยูในถนนบาง นั่งอยูท่ีทาง ๓ แพรง     
ทามกลางพระนครบาง เขาจะพึงรูวา คนเหลาน้ีเขาไปสูเรือน เหลานี้ออกจากเรือน เหลานี้สัญจร       
เปนแถวอยูในถนน เหลานี้นัง่อยูท่ีทาง ๓ แพรงทามกลางพระนคร ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้แล 
ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุตแิละอุปบัติของสัตวท้ังหลาย เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ  
เลว ประณตี มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ    
ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต     
วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยดึถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ     
เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้   
ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ  
ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึง  
สุคติโลกสวรรค ดังน้ี เธอยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี   
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มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัด    
ซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดูกรพราหมณ นีแ้หละ เปนยัญซ่ึงใชทรัพย      
นอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญกอนๆ.       
                          อาสวักขยญาณ       
        ภิกษนุั้น ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นีทุ้กข      
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย      
นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เม่ือเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ  
แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวา     
ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี 
ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนสระน้ําบนยอดเขาใสสะอาดไมขุนมัว บุรุษผูมีจักษยุืนอยูบนขอบสระ      
นั้น จะพึงเห็นหอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหนิบาง ฝูงปลาบาง    
กําลังวายอยูบาง หยุดอยูบาง ในสระนํ้านัน้ เขาจะพึงคิดอยางนีว้า สระนํ้านี้ใสสะอาด  
ไมขุนมัว หอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหินบาง ฝูงปลาบาง เหลานี้     
กําลังวายอยูบาง กําลังหยุดอยูบาง ในสระน้ํานั้น ดังนี้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ยอม  
โนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย    
นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ       
นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เม่ือเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ  
แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพน ก็มีญาณวาหลุดพน รูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรย    
อยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดกูรพราหมณ นี้แหละ   
เปนยัญซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา 
กวายัญกอนๆ.  
        ดูกรพราหมณ กย็ัญสมบัติอ่ืนๆ ท่ีจะดียิ่งกวา ประณีตยิ่งกวา กวายัญสมบัตินี้    
มิไดมี.       
                         กูฏทันตพราหมณแสดงตนเปนอุบาสก   
        [๒๓๖] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสพระธรรมเทศนาอยางนี้แลว พราหมณกูฏทันตะ    
ไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั  
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษติของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนหงายของท่ีคว่ํา เปดของ  
ท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยคิดวา ผูมีจกัษุจกัเหน็รูป ดังนี้       
ฉันใด พระองคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกนั ขาแตพระองคผูเจริญ    
ขาพเจานี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ ท้ังพระธรรมและพระสงฆ วาเปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญ  



จงทรงจําขาพเจาวา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ขาแตพระโคดม       
ผูเจริญ ขาพเจานี้ไดปลอยโคผู ๗๐๐ ลูกโคผู ๗๐๐ ลูกโคเมีย ๗๐๐ แพะ ๗๐๐ แกะ ๗๐๐     
ไดใหชีวิตแกสัตวเหลานั้น ขอสัตวเหลานัน้จงไดกินหญาเขียวสด จงไดดื่มน้ําเย็น ขอลมท่ีเย็น      
จงพัดถูกสัตวเหลานั้น.      
                          กูฏทันตพราหมณบรรลุโสดาปตติผล  
        [๒๓๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสอนุปุพพิกถาแกพราหมณกูฏทันตะ คือ   
ทรงประกาศ ทานกถา ศีลกถา สัคคกถา โทษของกามท่ีต่ําชา เศราหมอง และอานิสงส      
ในการออกจากกาม เม่ือทรงทราบวาพราหมณกูฏทันตะ มีจิตควร มีจิตออน มีจิตปราศจากนิวรณ  
มีจิตราเริง มีจติใส แลวจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจาท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดง 
ดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค โปรดพราหมณกูฏทันตะ เปรียบเหมือน   
ผาท่ีสะอาดปราศจากสีดํา ควรรับนํ้ายอมไดเปนอยางดี ฉันใด พราหมณกูฏทันตะ กฉั็นนั้น   
ไดดวงตาเหน็ธรรมอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทินวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกดิข้ึนเปนธรรมดา      
ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดบัไปเปนธรรมดา ณ ท่ีนั่งนั้นเอง ลําดับนั้น พราหมณกูฏทันตะ  
เห็นธรรมแลว บรรลุธรรมแลว รูธรรมแลว หยั่งทราบถึงธรรมท่ัวถึงแลว ขามพนความสงสัย  
ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความแกลวกลา ไมตองเชื่อผูอ่ืนในสัตถุศาสนา ไดกราบทูล    
พระผูมีพระภาควา ขอพระโคดมผูเจริญกบัภิกษุสงฆ จงทรงรับภัตตาหารของขาพระองคในวัน   
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พรุงนี้. พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตโดยดุษณภีาพ. เม่ือพราหมณกูฏทันตะทราบวาพระผูมีพระภาค  
ทรงรับนิมนตแลว จึงลุกจากท่ีนั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษณิหลีกไป.       
        [๒๓๘] คร้ังนั้น พอถึงเวลารุงเชา พราหมณกูฏทันตะไดส่ังใหตบแตงขาทนีย 
โภชนียาหารอยางประณีตในสถานท่ีบูชายัญของตนแลว ใชคนไปกราบทูลเวลาเสด็จแดพระผูมี  
พระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ถึงเวลาแลว ภัตตาหารสําเร็จแลว. ลําดับนั้น เปนเวลาเชา     
พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร พรอมดวยภิกษุสงฆเสด็จไปสูสถานท่ีบูชายัญ      
ของพราหมณกูฏทันตะแลว ประทับนั่ง ณ อาสนะท่ีเขาแตงต้ังไว. ตอนัน้ พราหมณกฏูทันตะ  
ไดอังคาสภิกษสุงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขดวยมือของตนเอง ดวยขาทนียโภชนียาหารอยาง   
ประณีต เม่ือทราบวาพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จแลว ทรงลดพระหัตถลงจากบาตรแลว จึงได     
ถือเอาอาสนะท่ีต่ําแหงหนึ่งนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาค ทรงยังพราหมณกูฏทันตะ  
ผูนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งนั้นแล ใหเหน็แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวย  
ธรรมีกถาแลว เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป.       
                              จบกูฏทันตสูตร ท่ี ๕. 
                                          ______________  
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                          ๖. มหาลิสูตร      
                           ____________  
        [๒๓๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้      
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาในปามหาวนั เขตเมืองเวสาลี.     
สมัยนั้น พราหมณทูตชาวโกศลรัฐและพราหมณทูตชาวมคธรัฐมากดวยกัน พักอยูในเมืองเวสาลี     
ดวยกิจธุระบางประการ. พราหมณทูต ๒ พวกนั้นไดสดบัขาววา พระสมณโคดมศากยบุตร    
ทรงผนวชจากศากยสกุล ประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาในปามหาวัน เขตเมืองเวสาลี. เกียรติศัพท  
อันงามของทานพระสมณโคดมพระองคนัน้ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาค      
พระองคนั้นเปนพระอรหนัต ผูตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว 
ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย    
เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมท้ัง      
เทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอน   
หมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามใน  
ทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ     
บริบูรณส้ินเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตท้ังหลายเหน็ปานนั้นยอมเปนการดีแล ดังนี้. คร้ังนั้นแล      
พราหมณทูต ๒ พวกนัน้จึงเขาไปยังกูฏาคารศาลาในปามหาวัน.   
                        เร่ืองของพระนาคิตเถระ พทุธอุปฏฐาก       
        [๒๔๐] สมัยนั้นแล ทานพระนาคิตเถระ เปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาค. ลําดบันั้น      
พวกพราหมณทูตชาวโกศลรัฐและชาวมคธรัฐเขาไปหาทานพระนาคิตเถระ แลวถามทานวา ทาน       
นาคิต เวลานี้ทานพระสมณโคดมประทับอยู ณ ท่ีไหน พวกขาพเจาประสงคจะเฝาพระองคทาน.  
ทานพระนาคิตเถระตอบวา ทานท้ังหลาย เวลานี้ยังไมควรจะเฝาพระผูมีพระภาค เพราะพระองค      
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ประทับหลีกเรนอยู. ลําดับนัน้ พราหมณทูตเหลานั้นจึงนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งท่ีพระวิหารนั้น       
ดวยหวังวาไดเฝาทานพระสมณโคดมแลวจึงจะไป.      
                         เร่ืองของพระเจาลิจฉวี โอฏฐัทธะ  
        [๒๔๑] ฝายเจาโอฏฐัทธลิจฉวี พรอมดวยบริษัทลิจฉวีหมูใหญเขาไปหาทานนาคิตเถระ  
ยังกฏูาคารศาลาในปามหาวนั อภิวาททานพระนาคิตเถระแลวยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.   
คร้ันแลวจึงถามทานพระนาคิตเถระวา ทานนาคิต เวลานีพ้ระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    
ประทับอยู ณ ท่ีไหน พวกขาพเจาประสงคจะเฝาพระองคทาน. ทานพระนาคิตเถระตอบวา มหาลี       
เวลานี้ยังไมควรจะเฝาพระผูมีพระภาค เพราะพระองคประทับหลีกเรนอยู. เจาโอฏฐทัธลิจฉวีจึงนั่ง      
อยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งท่ีวิหารนัน้ ดวยหวังวาไดเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา      
แลวจึงจะไป.   
                              เร่ืองของสามเณรสีหะ  
        [๒๔๒] คร้ังนั้น สามเณรสีหะเขาไปหาทานพระนาคิต อภิวาทพระนาคิตเถระแลว    
ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลวจึงถามทานวา ขาแตทานกัสสปะ พวกพราหมณทูต  
มากดวยกนั เขามาในท่ีนี้เพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาค. แมเจาโอฏฐัทธลิจฉวีพรอมดวยบริษัทลิจฉวี      
หมูใหญ ก็เขามาในท่ีนี้เพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาค ไดโปรดเถิดทานกัสสปะ ขอหมูชนนั้นจงไดเฝา     
พระผูมีพระภาค. พระเถระตอบวา สีหะ ถาเชนนั้น เธอนัน่แหละจงกราบทูลพระผูมีพระภาคเถิด       
สามเณรสีหะรับคําพระนาคิตแลวจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภวิาทแลวยืนอยู    
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลวจึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พราหมณทูตชาวโกศลรัฐ     
และพราหมณทูตชาวมคธรัฐมากดวยกนั เขามาในท่ีนี้เพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาค แมเจา      
โอฏฐัทธลิจฉวีพรอมดวยบริษัทลิจฉวีหมูใหญก็เขามาในท่ีนี้เพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาค ขอประทาน       
พระวโรกาสพระเจาขา ขอหมูชนนั้นจงไดเฝาพระผูมีพระภาคเถิด พระผูมีพระภาคตรสัตอบวา 
ดูกรสีหะ ถาเชนนั้นเธอจงจัดอาสนะในรมหลังวิหารเถิด. สามเณรสีหะทูลรับพระพุทธอาณัติ   
แลวไปจดัอาสนะในรมหลังพระวหิาร. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสดจ็ออกจากพระวิหารแลว     
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ไปประทับ ณ อาสนะท่ีสามเณรสีหะจดัไวในรมหลังพระวหิาร. ลําดับนั้น พวกพราหมณทูต  
เหลานั้น จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผาน     
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.     
        [๒๔๓] ฝายเจาโอฏฐัทธลิจฉวีพรอมดวยบรษิัทลิจฉวีหมูใหญ ไดเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลวนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลว   
จึงกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ วันกอนๆ สุนักขัตตลิจฉวีบุตรเขาไปหา      
ขาพระองคแลวบอกวา มหาลี ตลอดเวลาท่ีขาพเจาอาศัยพระผูมีพระภาคอยูไมทันถึง ๓ ป  
ขาพเจาก็ไดเหน็รูปทิพยอันนารักประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกาํหนัด แตมิไดยินเสียง  
ทิพย อันไพเราะประกอบดวยกาม เปนท่ีตัง้แหงความกําหนัด ขาแตพระองคผูเจริญ เสียงทิพย     
อันไพเราะประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ท่ีสุนักขัตตลิจฉวีบุตรไมไดยนินั้น 
มีอยูหรือไม. พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา มี มหาลี มิใชไมมี. เจาโอฏฐัทธลิจฉวีทูลถามวา     
ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรเลาเปนเหตุ เปนปจจยัท่ีมิใหสุนักขัตตลิจฉวีบุตรไดยินเสียงทิพย       
อันไพเราะ ประกอบดวยกามเปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ท่ีมีอยู มิใชวาไมมีนั้น. 
                             สมาธิท่ีบําเพ็ญเฉพาะสวน      
        [๒๔๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญสมาธิเฉพาะสวน   
เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกามเปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันออก      
แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด     
เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหง 
ความกําหนัด ในทิศตะวันออก แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม      
เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด เธอจึงเห็นแตรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหง      
ความกําหนัด ในทิศตะวันออก มิไดฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหง   
ความกําหนัด ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ท้ังนี้ เพราะภกิษุนัน้เจริญสมาธิเฉพาะสวน    
เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันออก     
แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด.     
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        [๒๔๕] ดูกรมหาลี ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพือ่เห็นรูปทิพย      
อันนารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศใต แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพย  
อันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน 
เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศใต แตมิไดเจริญ   
เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด เธอจึงเห็นแตรูปทิพย   
อันนารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศใต มิไดฟงเสียงทิพยอันไพเราะ      
ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้นเปนเพราะ       
เธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความ  
กําหนดั ในทิศใต แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตัง้แหง      
ความกําหนัด.    
        ภิกษเุจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกามเปนท่ีตัง้แหง       
ความกําหนัด ในทิศตะวันตก แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม       
เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบ     
ดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั ในทิศตะวนัตก แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ     
ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด เธอจึงเห็นแตรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม 
เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันตก มิไดฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม     
เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิ    
เฉพาะสวน เพือ่เห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด  
ในทิศตะวันตก แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตัง้แหงความ     
กําหนดั. 
        ภิกษเุจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้ง   
แหงความกําหนัด ในทิศเหนอื แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม     
เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบ     
ดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั ในทิศเหนือ แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ  
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ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด เธอจึงเห็นแตรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม 
เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเหนือ มิไดฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม       
เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิ    
เฉพาะสวน เพือ่เห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเหนือ     
แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด.    
        ภิกษุผูเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้ง       
แหงความกําหนัดในทิศเบ้ืองบน ทิศเบ้ืองตํ่า และทิศเบ้ืองขวาง แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพย   
อันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน 
เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเบ้ืองบน     
ทิศเบ้ืองตํ่า และทิศเบ้ืองขวาง แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม 
เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด เธอจึงเห็นแตรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหง      
ความกําหนัด ในทิศเบ้ืองบน ทิศเบ้ืองตํ่า และทิศเบ้ืองขวาง มิไดฟงเสียงทิพยอันไพเราะ   
ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ขอนั้น เปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้น    
เปนเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อเหน็รูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้ง 
แหงความกําหนัด ในทิศเบ้ืองบน ทิศเบ้ืองต่ํา และทิศเบ้ืองขวาง แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพย  
อันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด.       
        [๒๔๖] ดกูรมหาลี ภิกษเุจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ     
ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวนัออก แตมิไดเจริญเพื่อเหน็รูปทิพย 
อันนารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน 
เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวนัออก    
แตมิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด เธอจึง      
ฟงแตเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันออก      
มิไดเหน็รูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร   
ดูกรมหาลี ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพือ่ฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบ   
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ดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั ในทิศตะวนัออก มิไดเจริญเพื่อเหน็รูปทิพยอันนารัก 
ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด.   
        [๒๔๗] ดูกรมหาลี ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพือ่ฟงเสียงทิพย     
อันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศใต แตมิไดเจริญเพื่อเหน็    
รูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกาํหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน       
เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศใต แตมิได       
เจริญเพื่อเหน็รูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกาํหนัด เธอจึงฟงแต 
เสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั ในทิศใต มิไดเห็นรูปทิพย      
อันนารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี   
ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม     
เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศใต มิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม       
เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด.   
        ภิกษเุจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อฟงเสียงอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้ง       
แหงความกําหนัด ในทิศตะวนัตก แตมิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม    
เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ    
ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวนัตก มิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพย     
อันนารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด เธอจึงฟงแตเสียงทิพยอันไพเราะ    
ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวนัตก มิไดเห็นรูปทิพยอันนารัก      
ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้น     
เปนเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวนเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้ง 
แหงความกําหนัด ในทิศตะวนัตก มิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม       
เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด.   
        ภิกษเุจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้ง  
แหงความกําหนัด ในทิศเหนอื แตมิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม    
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เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ    
ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเหนอื มิไดเจริญเพือ่เห็นรูปทิพยอันนารัก     
ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด เธอจึงฟงแตเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม       
เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเหนือ มิไดเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้ง   
แหงความกําหนัด ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะ   
สวน เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั ในทิศเหนือ  
มิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั. 
        ภิกษเุจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้ง  
แหงความกําหนัด ในทิศเบ้ืองบน ทิศเบ้ืองต่ํา และทิศเบ้ืองขวาง แตมิไดเจริญเพื่อเหน็รูปทิพย   
อันนารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน 
เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเบ้ืองบน    
ทิศเบ้ืองตํ่า และทิศเบ้ืองขวาง แตมิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม  
เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด เธอจึงฟงแตเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหง     
ความกําหนัด ในทิศเบ้ืองบน ทิศเบ้ืองตํ่า และทิศเบ้ืองขวาง มิไดเห็นรูปทิพยอันนารัก    
ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้น     
เปนเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้ง       
แหงความกําหนัด ในทิศเบ้ืองบน ทิศเบ้ืองต่ํา และทิศเบ้ืองขวาง มิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพย      
อันนารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด.       
                          การเห็นรูปทิพย การฟงเสียงทิพย       
        [๒๔๘] ดูกรมหาลี ภกิษุในธรรมวินยันี้ เจริญสมาธิโดยสวนสองเพื่อเห็นรูปทิพย       
อันนารัก และเพ่ือฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด     
ในทิศตะวันออก เพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพื่อ       
ฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันออก  
เธอจึงเห็นรูปทิพยอันนารัก และฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความ   
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กําหนดั ในทิศตะวนัออก ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิ  
โดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม   
เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันออก.   
        [๒๔๙] ดกูรมหาลี ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษเุจริญสมาธิโดยสวนสอง เพือ่เห็นรูปทิพย     
อันนารัก และเพ่ือฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด     
ในทิศใต เพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพื่อฟงเสียงทิพย      
อันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศใต เธอจงึเห็นรูปทิพยอันนารัก      
และฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศใต ขอนั้น   
เปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพย  
อันนารัก และเพ่ือฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด     
ในทิศใต.      
        ภิกษเุจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเหน็รูปทิพยอันนารัก และเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ    
ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวนัตก เพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง    
เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตัง้แหง     
ความกําหนัด ในทิศตะวันตก เธอจึงเหน็รูปทิพยอันนารัก และฟงเสียงทิพยอันไพเราะ 
ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวนัตก ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร   
ดูกรมหาลี ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพื่อ       
ฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันตก.  
        ภิกษเุจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเหน็รูปทิพยอันนารัก และเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ    
ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเหนอื เพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง      
เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตัง้แหง     
ความกําหนัด ในทิศเหนือ เธอจึงเห็นรูปทิพยอันนารัก และฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบ   
ดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั ในทิศเหนือ ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้น       
เปนเพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพื่อฟงเสียงทิพย    
อันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเหนือ.    
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        ภิกษเุจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเหน็รูปทิพยอันนารัก และเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ    
ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเบ้ืองบน ทิศเบ้ืองต่ํา และทิศเบ้ืองขวาง  
เพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเหน็รูปทิพยอันนารัก และเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ      
ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัดในทิศเบ้ืองบน ทิศเบ้ืองตํ่า และทิศเบ้ืองขวาง   
เธอจึงเห็นรูปทิพยอันนารัก และฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความ     
กําหนดั ในทิศเบ้ืองบน ทิศเบ้ืองตํ่า และทิศเบ้ืองขวาง ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี      
ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และฟงเสียงทิพย  
อันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเบ้ืองบน ทิศเบ้ืองตํ่า และ     
ทิศเบ้ืองขวาง ดูกรมหาลี เหตุปจจัยนี้แหละ เปนเหตุ เปนปจจยั สุนักขัตตลิจฉวีบุตรจึง 
มิไดยินเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัดท่ีมีอยู มิใชไมมี.    
                         เหตุแหงการทําใหแจงสมาธิภาวนา   
        [๒๕๐] โอ. ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุท้ังหลายเห็นจะประพฤติพรหมจรรยใน    
พระผูมีพระภาค เพื่อเหตุจะทําใหแจง ซ่ึงสมาธิภาวนาเหลานั้นเทานั้น.   
        ภ. ดูกรมหาลี มิใชภกิษท้ัุงหลายจะประพฤติพรหมจรรยในเรา เพื่อเหตุจะทําใหแจง     
ซ่ึงสมาธิภาวนาเหลานั้นเทานั้น ดูกรมหาลี ธรรมเหลาอ่ืนท่ีภิกษุประพฤติพรหมจรรยในเรา 
เพื่อเหตุจะทําใหแจง อันดีกวาและประณีตกวายังมีอยู.    
        โอ. ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมท้ังหลายท่ีภิกษุประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค  
เพื่อเหตุจะทําใหแจง อันดีกวาและประณีตกวานัน้ เปนไฉน? 
        ภ. ดูกรมหาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนโสดาบัน มีความเปนผูไมตกต่ําเปนธรรม      
เปนผูเท่ียง มีอันจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา เพราะสัญโยชน ๓ หมดส้ินไป ดกูรมหาลี ธรรมนี้แล    
ท่ีภิกษุประพฤติพรหมจรรยในเรา เพื่อเหตุจะทําใหแจง อันดีกวาและประณีตกวา.    
        [๒๕๑] ดกูรมหาลี ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษเุปนสกทาคามี มาสูโลกน้ีเพียงอีกคร้ังเดยีว 
จะทําท่ีสุดแหงทุกขได เพราะสัญโยชน ๓ หมดส้ินไป และเพราะราคะ โทสะ โมหะ     



พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาท่ี 192 
เบาบางไป ดูกรมหาลี แมนี้กเ็ปนธรรมท่ีภิกษุประพฤติพรหมจรรยในเรา เพื่อเหตุจะทําใหแจง       
อันดีกวาและประณีตกวา.      
        [๒๕๒] ดูกรมหาลี ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษุไปเกดิในภพสูง ปรินิพพานในภพนัน้     
ไมตองเวยีนกลับมาจากโลกน้ัน เพราะสัญโยชนสวนเบ้ืองตํ่า ๕ ประการหมดส้ินไป ดูกรมหาลี  
แมนี้ก็เปนธรรมท่ีภิกษุประพฤติพรหมจรรยในเรา เพื่อเหตุจะทําใหแจง อันดีกวาและประณีตกวา.  
                        อริยมรรคมีองค ๘    
        [๒๕๓] ดูกรมหาลี ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษุทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุเจโตวิมุติ      
ปญญาวิมุติ อันไมมีอาสวะ เพราะส้ินอาสวะอยูในปจจุบัน ดูกรมหาลี แมนี้ก็เปนธรรมท่ี 
ภิกษุประพฤตพิรหมจรรยในเรา เพื่อเหตุจะทําใหแจง อันดีกวาและประณีตกวา ดูกรมหาลี     
เหลานี้แล ธรรมท้ังหลายท่ีภกิษุประพฤติพรหมจรรยในเรา เพื่อเหตุจะทําใหแจง อันดีกวา  
และประณีตกวา. 
        [๒๕๔] โอ. ขาแตพระองคผูเจริญ มรรคมีอยูหรือ ปฏิปทาเพ่ือทําใหแจงธรรมเหลานั้น       
มีอยูหรือ?    
        ภ. ดูกรมหาลี มรรคมีอยู ปฏิปทาเพ่ือทําใหแจงธรรมเหลานั้นมีอยู.  
        โอ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็มรรคเปนไฉน ปฏิปทาเพื่อทําใหแจงธรรมเหลานั้น       
เปนไฉน?       
        ภ. มรรคมีองค ๘ อันประเสริฐนี้แหละ คือ ความเหน็ชอบ ความดาํริชอบ เจรจาชอบ  
การงานชอบ เล้ียงชีพชอบ ความเพยีรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจชอบ ดูกรมหาลี      
มรรคนี้ปฏิปทานี้แหละ เพื่อทําใหแจงธรรมเหลานั้น. 
                        เร่ืองมัณฑิยปริพาชกและชลาลิยปริพาชก      
        [๒๕๕] ดูกรมหาลี สมัยหนึ่ง เราอยูท่ีโฆสิตารามใกลเมืองโกสัมพี คร้ังนั้นแล       
บรรพชิต ๒ รูป คือ ปริพาชกชื่อมัณฑยิ รูป ๑ ปริพาชกซ่ึงเปนศิษยของอุปชฌายะ ผูถือบาตรไม    
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ช่ือชาลิยะ รูป ๑ เขาไปหาเราถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกับเรา คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน 
แลว ยนื ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวถามเราวา พระโคดมผูมีอายุ ชีพก็อันนั้น สรีระ กอั็นนั้น  
หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง. เราตอบวา ผูมีอายุ ถาเชนนั้น ทานท้ังหลายจงฟง     
จงใสใจใหดี เราจักบอก ดกูรผูมีอายุ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกน้ีเปนพระอรหนัต ตรัสรูเอง   
โดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก   
ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจาํแนก     
พระธรรม พระตถาคตพระองคนั้นทรงทําโลกนี้ พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก  
ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ    
เทวดาและมนษุยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด   
ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง คฤหบดี     
บุตรคฤหบดี หรือผูเกิดในตระกูลใดตระกลูหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น คร้ันฟงแลว ไดศรัทธาใน 
พระตถาคต เม่ือไดศรัทธานั้นแลวยอมเหน็ตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี     
บรรพชาเปนทางปรอดโปรง การท่ีบุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณใหบริสุทธ์ิ     
โดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร   
ออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ     
ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต เม่ือบวชแลว สํารวมระวัง   
ในพระปาติโมกขอยู ถึงพรอมดวยมารยาทและโคจร มีปกติเห็นภยัในโทษเพียงเล็กนอย  
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ประกอบดวยกายกรรม วจีกรรมท่ีเปนกุศล มีอาชีพบริสุทธ์ิ      
ถึงพรอมดวยศีล คุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะเปนผูสันโดษ.  
                             จุลศีล  
        ดูกรผูมีอายุ อยางไรภิกษุจึงช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล?       
        ๑. ภิกษุในพระธรรมวนิัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทณัฑะ   
วางศาสตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู       
ขอนี้เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.   
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        ๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของท่ีเขาใหตองการแตของ     
ท่ีเขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
        ๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤตพิรหมจรรย ประพฤติหางไกล       
เวนขาดจากเมถุนอันเปนกจิของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.      
        ๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พดูแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคํา       
เปนหลักฐาน ควรเช่ือได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.     
        ๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน       
เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลว ไมมาบอกขางนี้เพื่อใหคนหมูโนนแตกราว 
กัน สมานคนท่ีแตกกนัแลวบาง สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียงกนั      
ยินดใีนคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคําท่ีทําใหคน      
พรอมเพรียงกนั แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.      
        ๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ เพราะหูชวนใหรัก   
จบัใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.     
        ๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําท่ีเปนจริง    
พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีท่ีอาง มีท่ีกําหนด ประกอบดวย  
ประโยชน โดยกาลอันควร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.      
        ๘. เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม.      
        ๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดการฉันในเวลาวกิาล.    
        ๑๐. เธอเวนขาดจากการฟอนรําขับรองประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึกแก 
กุศล.   
        ๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับตบแตงรางกาย ดวยดอกไมของหอมและเคร่ือง  
ประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว.      
        ๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ.       
        ๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน.    
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        ๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.    
        ๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ.       
        ๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี.  
        ๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส.     
        ๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ.      
        ๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร.     
        ๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา.     
        ๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน. 
        ๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช.       
        ๒๓. เธอเวนขาดจากการซ้ือการขาย. 
        ๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราช่ัง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวย 
เคร่ืองตวงวัด.      
        ๒๕. เธอเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.      
        ๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง       
                           จบจุลศีล. 
                           ____________   
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                            มัชฌิมศีล       
        ๑. ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ  
บางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็นปานนี้    
คือพืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกดิแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ดเปนท่ี  
ครบหา แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        ๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของท่ีทําการสะสมไว เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ    
บางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของท่ีทําการสะสมไว  
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เห็นปานนี้ คือสะสมขาว สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยาน สะสมท่ีนอน สะสมของหอม   
สะสมเคร่ืองประเทืองผิว สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.  
        ๓. ภิกษเุวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุล เชนอยางท่ีสมณพราหมณ       
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายดกูารเลนอันเปนขาศึกแกกุศล     
เห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับ การประโคมมหรสพ มีการรําเปนตน การเลานิยาย      
การเลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองท่ีสวยงาม การเลนของ 
คนจัณฑาล การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ  
ชนแกะ ชนไก รบนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง มวยชก มวยปลํ้า การรบ การตรวจพล     
การจัดกระบวนทัพ กองทัพ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.     
        ๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนนัอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท เชน 
อยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายเลน     
การพนันอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละ 
สิบตา เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมหึ่ง เลนกําทาย      
เลนสะกา เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหนั เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ    
เลนธนูนอยๆ เลนเขียนทายกนั เลนทายใจ เลนเลียนคนพกิาร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ     
ประการหน่ึง.   
        ๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ เชนอยางท่ีสมณพราหมณ    
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญเหน็     
ปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว เคร่ืองลาด   
ท่ีทําดวยขนแกะอันวิจิตรดวยลวดลาย เคร่ืองลาดท่ีทําดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดท่ีมีสัณฐาน       
เปนชอดอกไม เคร่ืองลาดท่ียัดนุน เคร่ืองลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและเสือเปนตน       
เคร่ืองลาดขนแกะมีขนตั้ง เคร่ืองลาดขนแกะมีขนขางเดยีว เคร่ืองลาดทองและเงินแกมไหม      
เคร่ืองลาดไหมขลิบทองและเงิน เคร่ืองลาดขนแกะจนุางฟอน ๑๖ คน เคร่ืองลาดหลังชาง 
เคร่ืองลาดหลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดท่ีทําดวยหนังสัตวช่ืออชินะอันมีขนออนนุม     
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เคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดมีหมอนขาง แมขอนีก้็เปนศีล   
ของเธอประการหน่ึง.    
        ๖. ภิกษเุวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว      
เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังขวนขวายประกอบ      
การประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คือ อบตัว ไคลอวยัวะ 
อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว ผัดหนา ทาปาก     
ประดับขอมือ สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทา 
ประดับวจิิตร ติดกรอบหนา ปกปน ใชพดัวาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี้     
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
        ๗. ภิกษเุวนขาดจากติรัจฉานกถา เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะ    
ท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเร่ืองพระราชา เร่ืองโจร       
เร่ืองมหาอํามาตย เร่ืองกองทัพ เร่ืองภัย เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา เร่ืองท่ีนอน       
เร่ืองดอกไม เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร เร่ืองชนบท   
เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนท่ีลวงลับไปแลว     
เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเส่ือมดวยประการนั้นๆ แมขอนี้  
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
        ๘. ภิกษเุวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกนั เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ      
บางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังขวนขวายกลาวถอยคําแกงแยงกนัเห็นปานนี้   
เชนวาทานไมรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูท่ัวถึง ทานจักรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทาน      
ปฏิบัติผิด ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน   
คําท่ีควรกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําท่ีควรกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอท่ี 
ทานเคยชํ่าชองมาผันแปรไปแลว ขาพเจาจบัผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว  
ทานจงถอนวาทะเสีย มิฉะนัน้จงแกไขเสีย ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาท่ี 199 
        ๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ   
บางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช   
เห็นปานนี้ คือรับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คหบดี และ   
กุมารวา ทานจงไปในท่ีนี้ ทานจงไปในท่ีโนน ทานจงนําเอาส่ิงนี้ไป ทานจงนําเอาส่ิงนี้ในท่ีโนน       
มา ดังนี้ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.    
        ๑๐. ภิกษเุวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เชนอยางท่ีสมณพราหมณ      
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูด      
หวานลอม พดูและเล็ม แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนีก้็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.    
                           จบมัชฌิมศีล.     
                            มหาศีล   
        ๑. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ ทายอวยัวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานายหนูกัดผา      
ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน ทําพิธีซัดแกลบบชูาไฟ ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ ทําพิธี   
ซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธีเสกเปาบูชาไฟ      
ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวยัวะ ดูลักษณะท่ีบาน ดูลักษณะท่ีนา เปนหมอปลุกเสก      
เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยนัตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ เปนหมอแมลงปอง   
เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา เปนหมอทายอายุ      
เปนหมอเสกกนัลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนีก้็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
        ๒. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะไมพลอง ทายลักษณะผา ทายลักษณะศาสตรา  
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ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี     
ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี      
ทายลักษณะชาง ทายลักษณะมา ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค       
ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเห้ีย 
ทายลักษณะตุน ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
        ๓. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายใน     
จักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชาภายใน 
จักถอย พระราชาภายในจกัมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย      
พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ   
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        ๔. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จกัมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร   
ดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษตัรจักเดนิถูกทาง     
ดาวนกัษัตรจกัเดินผิดทาง จกัมีอุกกาบาต จกัมีดาวหาง จกัมีแผนดินไหว จักมีฟารอง       
ดวงจนัทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักข้ึน ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษตัรจกัตก ดวง   
จันทรดวงอาทติยและดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจนัทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจกักระจาง  
จันทรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้    
ดวงจนัทรดวงอาทิตยเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปน   
อยางนี้ ดาวนักษัตรเดนิถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้    
มีอุกกาบาตจกัมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหางจกัมีผลเปนอยางนี้ แผนดนิไหวจกัมีผลเปนอยางนี้     
ฟารองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษัตรข้ึนจกัมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทร      
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ดวงอาทิตย และดาวนักษัตรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตย และดาวนกัษัตร      
มัวหมองจกัมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตย และดาวนักษัตรกระจางจักมีผลเปนอยางนี้      
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        ๕. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน อยางท่ีสมณพราหมณ 
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จกัมีฝนดี จกัมีฝนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จกัมีภิกษาหาไดยาก      
จักมีความเกษม จักมีภยั จกัเกิดโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ 
นับประมวล แตงกาพย โลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.  
        ๖. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน อยางท่ีสมณพราหมณ 
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ฤกษววิาหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง  
ดูฤกษเก็บทรัพย ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคด ีดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหล้ินกระดาง      
รายมนตใหคางแข็ง รายมนตใหมือส่ัน รายมนตใหหูไมไดยิน เปนหมอทรงกระจก เปนหมอ 
ทรงหญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม รายมนตพนไฟ  
ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.      
        ๗. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน อยางท่ีสมณพราหมณ 
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน  
ทํากระเทยใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกระเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธีบวงสรวงพื้นท่ี   
พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพธีิบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษเบ้ืองบน       
ปรุงยาถายโทษเบ้ืองลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ      
ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล แมขอนี ้
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.   
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        ดูกรผูมีอายุ ภกิษุสมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เลย เพราะ      
ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษก กําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัย      
แตไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ดูกรผูมีอายุ ภกิษุก็ฉันนั้น สมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว ยอม      
ไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุข  
อันปราศจากโทษในภายใน ดูกรผูมีอายุ ดวยประการดังกลาวมานีแ้ล ภิกษุช่ือวาเปนผูถึงพรอม    
ดวยศีล.       
                           จบมหาศีล. 
                           รูปฌาน ๔  
        ภิกษนุั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติ  
และสุขเกิดแตวิเวกอยู ดูกรผูมีอายุ ภกิษุใดรูอยางนี้ เหน็อยางนี้ ภิกษนุั้นควรหรือท่ีจะกลาววา 
ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตท้ังสองนั้นกลาววา 
ทานผูมีอายุ ภกิษุใดรูอยางนี ้เห็นอยางนี้ ภกิษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น       
หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ ขอนั้นเรารูอยางนี้ เหน็อยางนี้ เราจงึมิได  
กลาววา ชีพกอั็นนั้น สรีระกอั็นนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึง่.    
        ภิกษนุั้นบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน เพราะ      
วิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปตแิละสุขเกิดแตสมาธิอยู ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้  
เห็นอยางนี้ ภกิษุนั้นควรหรือท่ีจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง 
สรีระอยางหนึง่ บรรพชิตท้ังสองนั้นกลาววา ทานผูมีอาย ุภิกษใุดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษนุั้น 
ไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ    
เรารูอยางนี้ เหน็อยางนี้ เราจงึมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง   
สรีระอยางหนึง่.      
        ภิกษนุั้นมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป   
บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข   
ดูกรผูมีอายุ ภกิษุใดรูอยางนี ้เห็นอยางนี้ ภกิษุนั้นควรหรือท่ีจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้    
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หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตท้ังสองนั้นกลาววา ภกิษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้    
ภิกษนุั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหนึ่ง  
ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เหน็อยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวา  
ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึง่.      
                              วิชชา ๘ วปิสสนาญาณ  
        ภิกษนุั้นบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุข ละทุกข และดับโสมนสั       
โทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ดูกรผูมีอายุ ภิกษใุดรูอยางนี้ เหน็อยางนี ้
ภิกษนุั้นควรหรือท่ีจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง     
บรรพชิตท้ังสองนั้นกลาววา ภิกษใุดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษนุั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนัน้  
สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้      
เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง.       
        ภิกษนุั้นเม่ือจิตเปนสมาธิบริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน     
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี ้ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อญาณทัสนะ เธอยอมรูชัด      
อยางนี้วา กายของเรานี้แล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตข้ึนดวย  
ขาวสุกและขนมสด ไมเท่ียง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา     
และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยูในกายนี้ เนือ่งอยูในกายน้ี ดูกรผูมีอายุ ภกิษุใดรูอยางนี ้  
เห็นอยางนี้ ภกิษุนั้นควรหรือท่ีจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง 
สรีระอยางหนึง่ บรรพชิตท้ังสองนั้นกลาววา ทานผูมีอาย ุภิกษใุดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้    
ภิกษนุั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวา ชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหนึ่ง 
ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เหน็อยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวา  
ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึง่.      
                          มโนมยิทธิญาณ      
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิบริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน    
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกดิแตใจ    
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คือ นิรมิตกายอ่ืนจากกายน้ี มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง      
ดูกรผูมีอายุ ภกิษุใดรูอยางนี ้เห็นอยางนี้ ภกิษุนั้นควรหรือท่ีจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้   
หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตท้ังสองนั้นกลาววา ทานผูมีอายุ ภกิษใุด       
รูอยางนี้ เหน็อยางนี้ ภิกษนุั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง       
สรีระอยางหนึง่ ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เหน็อยางนี้ เราจงึมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้  
สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง.     
                           อิทธิวิธญาณ      
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมนอมโนมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธี       
หลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดยีวก็ได ทําใหปรากฏก็ได  
ทําใหหายไปกไ็ด ทะลุฝากําแพงภเูขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในท่ีวางก็ได ผุดข้ึนดําลงแมใน       
แผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดนิก็ได เหาะไปในอากาศเหมือน  
นกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย ซ่ึงมีฤทธิมีอานุภาพมาก ดวยฝามือก็ได ใชอํานาจ    
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดกูรผูมีอายุ ภกิษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือ     
ท่ีจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตท้ังสอง      
นั้นกลาววา ทานผูมีอายุ ภกิษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภกิษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนั้น  
สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้      
เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง.       
                          ทิพพโสตญาณ 
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอยอม 
ไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ท้ังท่ีอยูไกลและใกล ดวยทิพยโสต    
อันบริสุทธ์ิ ลวงโสตของมนุษย ดกูรผูมีอายุ ภกิษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี ้ภิกษนุั้นควรหรือ      
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ท่ีจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตท้ังสอง      
นั้นกลาววา ทานผูมีอายุ ภกิษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภกิษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนั้น  
สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้      
เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง.       
                          เจโตปริยญาณ       
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิบริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน    
ควรแกการงาน ต้ังม่ันไมหวัน่ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอยอมกําหนด     
รูใจของสัตวอ่ืน ของบุคคลอ่ืนดวยใจ คือ จติมีราคะก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ      
ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจติปราศจากโทสะก็รูวาจิตปราศจากโทสะ  
จิตมีโมหะก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก็รูวาจิตหดหู       
หรือจิตฟุงซานก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคตก็รูวา    
จิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวาก็รูวาจิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมีจติอ่ืนยิ่งกวาก็รูวาจิต   
ไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา จิตเปนสมาธิก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ   
จิตหลุดพนก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รูวาจิตไมหลุดพน ดกูรผูมีอายุ ภิกษใุดรูอยางนี้      
เห็นอยางนี้ ภกิษุนั้นควรหรือท่ีจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง 
สรีระอยางหนึง่ บรรพชิตท้ังสองนั้นกลาววา ทานผูมีอาย ุภิกษใุดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้    
ภิกษนุั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหนึ่ง  
ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เหน็อยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพ      
อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง.  
                              ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ 
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนวิาสานุสสติญาณ 
เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง   
ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง    
รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวฏัฏกัปเปน   
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อันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น 
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํหนดอายุเพยีงเทานั้น     
คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น 
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํหนดอายุเพยีงเทานั้น     
คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดไปเกิดในภพน้ี เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ  
พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดกูรผูมีอายุ ภกิษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือ      
ท่ีจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิต      
ท้ังสองนั้นกลาววา ทานผูมีอายุ ภกิษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา 
ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพก็อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้    
เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววาชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง.  
                          จุตูปปาตญาณ       
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัตขิองสัตว  
ท้ังหลาย เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม     
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม    
วา สัตวเหลานีป้ระกอบดวยกายทุจริต วจทุีจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ  
ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย     
ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต   
ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตาย     
เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ  
เลว ประณตี มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุ  
ของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะน้ี ดูกรผูมีอายุ ภิกษใุดรูอยางนี้  
เห็นอยางนี้ ภกิษุนั้นควรหรือท่ีจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง 
สรีระอยางหนึง่ บรรพชิตท้ังสองนั้นกลาววา ทานผูมีอาย ุภิกษใุดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษนุั้น  
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ไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ    
เรารูอยางนี้ เหน็อยางนี้ เราจงึมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง   
สรีระอยางหนึง่.      
                          อาสวักขยญาณ       
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัด     
ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้    
อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เม่ือเธอรูเห็นอยางนี้    
จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว 
ก็มีญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว      
กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรผูมีอายุ ภกิษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือ 
ท่ีจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิต      
ท้ังสองนั้นกลาววา ทานผูมีอายุ ภกิษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้น ไมควรจะกลาววา       
ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้      
เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง  
ดังนี้. 
        พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. เจาโอฏฐัทธลิจฉวี ยินดช่ืีนชมภาษิตของ     
พระผูมีพระภาคแลวแล. 
                        จบมหาลิสูตร ท่ี ๖.  
                          ______________  
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                          ๗. ชาลิยสูตร      
 เร่ืองของมัณฑิยปริพาชกและชาลิยปริพาชก     
        [๒๕๖] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้       
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม เขตเมืองโกสัมพี คร้ังนั้นแล      
บรรพชิต ๒ รูป คือ ปริพาชกชื่อมัณฑยิะรูป ๑ เปนปริพาชก ซ่ึงเปนศิษยของอุปชญายผูถือ       
บาตรไม  ช่ือชาลิยะรูป ๑ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค   
คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดทูลถาม    
พระผูมีพระภาควา ทานพระโคดมผูมีอายุ ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง     
สรีระอยางหนึง่ พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรผูมีอาย ุถาเชนนั้น ทานท้ังหลายจงฟง 
จงใสใจใหดี เราจักกลาว บรรพชิต ๒ รูปนัน้ ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาค   
จึงไดตรัสวา ดกูรผูมีอายุ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกน้ี เปนพระอรหนัต ตรัสรูเองโดยชอบ     
ถึงพรอมดวยวชิชาและจรณะ เสด็จไปดแีลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอ่ืน 
ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทพดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม   
พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย  
พระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนษุย    
ใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรย     
พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยญัชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง คหบดี บุตรคหบดี หรือผูเกิดเฉพาะ   
ในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น คร้ันฟงแลว ไดศรัทธาในพระตถาคต เม่ือไดศรัทธา       
แลว ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง 
การท่ีบุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไม 
ใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต      
สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด   
นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต เม่ือบวชแลว สํารวมระวงัในพระปาติโมกขอยู    
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ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปรกติเห็นภยัในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท  
ท้ังหลาย ประกอบดวยกายกรรม วจีกรรม ท่ีเปนกุศล มีอาชีพบริสุทธ์ิ ถึงพรอมดวยศีล      
คุมครองทวาร ในอินทรียท้ังหลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เปนผูสันโดษ.  
                             จุลศีล  
        ดูกรผูมีอายุ อยางไร ภิกษุจึงช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล.      
        ๑. ภิกษุในพระธรรมวนิัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทณัฑะ   
วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู 
ขอนี้เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.     
        ๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของท่ีเขาให ตองการแตของ    
ท่ีเขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
        ๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤตพิรหมจรรย ประพฤติหางไกล       
เวนขาดจากเมถุนอันเปนกจิของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.      
        ๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พดูแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคําเปน   
หลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
        ๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน       
เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนในหมูโนน      
แตกราวกัน สมานคนท่ีแตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคน     
ผูพรอมเพรียงกัน ยนิดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกนั กลาวแตคํา     
ท่ีทําใหคนพรอมเพรียงกนั แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.   
        ๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก  
จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมาก รักใคร พอใจ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.    
        ๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําท่ีเปนจริง พูดอิงอรรถ       
พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูดแตคํามีหลักฐาน มีท่ีอาง มีท่ีกําหนด ประกอบดวยประโยชน     
โดยกาลอันควร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
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        ๘. เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม.      
        ๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉนัในเวลาวกิาล. 
        ๑๐. เธอเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก  
แกกุศล.       
        ๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแตงรางกายดวยดอกไม ของหอม และ    
เคร่ืองประเทืองผิวอันเปนฐานแหงการแตงตัว.       
        ๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ.       
        ๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน.     
        ๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.    
        ๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ.       
        ๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี.  
        ๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส.     
        ๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ.      
        ๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร.     
        ๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา.     
        ๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน. 
        ๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช.       
        ๒๓. เธอเวนขาดจากการซ้ือการขาย. 
        ๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราช่ัง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวยเคร่ือง 
ตวงวดั. 
        ๒๕. เธอเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.      
        ๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก 
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
                           จบจุลศีล.  
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                            มัชฌิมศีล       
        ๑. ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชน อยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ 
บางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคาม เห็นปานน้ี  
คือ พืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกดิแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ดเปนท่ีครบหา  
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        ๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของท่ีทําการสะสมไว เชน อยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ   
บางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของท่ีทําการสะสมไว 
เห็นปานนี้ คือสะสมขาว สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยาน สะสมท่ีนอน สะสมของหอม   
สะสมเคร่ืองประเทืองผิว สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.  
        ๓. ภิกษเุวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุล เชน อยางท่ีสมณพราหมณ      
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังขวนขวายดกูารเลนอันเปนขาศึกแกกุศล     
เห็นปานนี้ คือการฟอน การขับรอง การประโคม มหรสพ มีการรําเปนตน การเลานิยาย  
การเลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองท่ีสวยงาม การเลนของคน      
จัณฑาล การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ    
ชนแกะ ชนไก รบนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง มวยชก มวยปลํ้า การรบ การตรวจพล     
การจัดกระบวนทัพ กองทัพ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.     
        ๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนนัอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท เชน 
อยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังขวนขวายเลน     
การพนันอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา   
เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมหึ่ง เลนกําทาย เลนสะกา   
เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ      
เลนธนูนอยๆ เลนเขียนทายใจ เลนทายใจ เลนเลียนคนพกิาร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ      
ประการหน่ึง.   
        ๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ เชน อยางท่ีสมณพราหมณ   
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ  
เห็นปานนี้ คือเตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว เคร่ืองลาด     
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ท่ีทําดวยขนแกะวิจิตรลวดลาย เคร่ืองลาดท่ีทําดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดท่ีมีสันฐานเปนชอ       
ดอกไม เคร่ืองลาดท่ียัดนุน เคร่ืองลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและเสือเปนตน       
เคร่ืองลาดขนแกะมีขนตั้ง เคร่ืองลาดขนแกะมีขนขางเดยีว เคร่ืองลาดทองและเงินแกมไหม      
เคร่ืองลาดไหมขลิบทองและเงิน เคร่ืองลาดขนแกะจนุางฟอน ๑๖ คน เคร่ืองลาดหลังชาง 
เคร่ืองลาดหลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดท่ีทําดวยหนังสัตวช่ืออชินะอันมีขนออนนุม       
เคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดมีหมอนขาง แมขอนีก้็เปนศีล   
ของเธอประการหน่ึง.    
        ๖. ภิกษเุวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว      
เชน อยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังขวนขวาย    
ประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คืออบตัว ไคลอวยัวะ   
อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว ผัดหนา ทาปาก ประดับขอมือ      
สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทาประดับวิจิตร ตดิกรอบหนา    
ปกปน ใชพดัวาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.   
        ๗. ภิกษเุวนขาดจากติรัจฉานกถา เชน อยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะ   
ท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเร่ืองพระราชา เร่ืองโจร       
เร่ืองมหาอํามาตย เร่ืองกองทัพ เร่ืองภัย เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา เร่ืองท่ีนอน       
เร่ืองดอกไม เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร เร่ืองชนบท   
เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนท่ีลวงลับไปแลว     
เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเส่ือมดวยประการนั้นๆ แมขอนี้  
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
        ๘. ภิกษเุวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกนั เชน อยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ     
บางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังขวนขวายกลาวถอยคําแกงแยงกนัเห็นปานนี้   
เชนวาทานไมรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูท่ัวถึง ทานจักรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติ      
ผิด ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําท่ีควร 
จะกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําท่ีควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอท่ีทาน 
เคยชํ่าชองมาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว ทาน 
จงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้นจงแกไขเสีย ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.      
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        ๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชนอยางท่ีสมณพราหมณ    
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช  
เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คหบดี และ  
กุมารวา ทานจงไปในท่ีนี้ ทานจงไปในท่ีโนน ทานจงนําเอาส่ิงนี้ไป ทานจงนําเอาส่ิงนี้ในท่ีโนนมา     
ดังนี้ แมขอนีก้เ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        ๑๐. ภิกษเุวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เชนอยางท่ีสมณพราหมณ       
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูด      
หวานลอม พดูและเล็ม แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนีก้็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.    
                          จบมัชฌิมศีล.      
                            มหาศีล   
        ๑. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ ทายอวยัวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานายหนูกัดผา      
ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน ทําพิธีซัดแกลบบชูาไฟ ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ ทําพิธี   
ซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธีเสกเปาบูชาไฟ      
ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวยัวะ ดูลักษณะท่ีบาน ดูลักษณะท่ีนา เปนหมอปลุกเสก      
เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยนัตคุมครองบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ เปนหมอ   
แมลงปอง เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา เปนหมอ    
ทายอายุ เปนหมอเสกกันลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
        ๒. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะไมพลอง ทายลักษณะผา ทายลักษณะศาสตรา  
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ทายลักษณะศร ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี     
ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี      
ทายลักษณะชาง ทายลักษณะมา ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค       
ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเห้ีย 
ทายลักษณะตุน ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
        ๓. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายใน     
จักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชาภายใน 
จักถอย พระราชาภายในจกัมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย      
พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ   
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        ๔. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จกัมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร   
ดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษตัรจักเดนิถูกทาง     
ดาวนกัษัตรจกัเดินผิดทาง จกัมีอุกกาบาต จกัมีดาวหาง จกัมีแผนดินไหว จักมีฟารอง       
ดวงจนัทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักข้ึน ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษตัรจกัตก ดวงจันทร     
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจกัมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษัตรจักกระจาง จันทร  
คราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้ นกัษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ 
ดวงจนัทรดวงอาทิตยเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปน   
อยางนี้ ดาวนักษัตรเดนิถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้    
มีอุกกาบาตจกัมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหางจกัมีผลเปนอยางนี้ แผนดนิไหวจกัมีผลเปนอยางนี้     
ฟารองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษัตรข้ึนจกัมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทร      
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ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตยและดาวนักษตัรมัวหมอง 
จักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจกัมีผลเปนอยางนี้ แมขอนี้    
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
        ๕. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจาํพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวาจกัมีฝนดี จกัมีฝนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จกัมีภิกษาหาไดยาก       
จักมีความเกษม จักมีภยั จกัเกิดโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ 
นับประมวล แตงกาพยโลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.   
        ๖. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ฤกษววิาหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง  
ดูฤกษเก็บทรัพย ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคด ีดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหล้ินกระดาง      
รายมนตใหคางแข็ง รายมนตใหมือส่ัน รายมนตไมใหหูไดยินเสียง เปนหมอทรงกระจก    
เปนหมอทรงหญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม  
รายมนตพนไฟ ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.      
        ๗. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน  
ทํากะเทยใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธีบวงสรวงพื้นท่ี     
พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพธีิบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษเบ้ืองบน       
ปรุงยาถายโทษเบ้ืองลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ      
ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล แมขอนี ้
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.   
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        ดูกรผูมีอายุ ภกิษุสมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เลย เพราะ      
ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษก กําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัย      
แตไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ดูกรผูมีอายุ ภกิษุก็ฉันนั้น สมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว ยอมไม   
ประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้นภกิษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุขอัน   
ปราศจากโทษในภายใน ดูกรผูมีอายุ ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุช่ือวาเปนผูถึงพรอม       
ดวยศีล.       
                           จบมหาศีล. 
                           รูปฌาน ๔  
        [๒๕๗] ดูกรผูมีอายุ ภกิษุสงัดจากกาม สงัดจากอกศุลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวติก  
มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวเิวกอยู ภกิษใุดรูอยางนี้ เหน็อยางนี้ ภิกษนุั้นควรหรือท่ีจะกลาววา 
ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตท้ังสองนั้นกลาววา 
ทานผูมีอายุ ภกิษุใดรูอยางนี ้เห็นอยางนี้ ภกิษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น       
หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง.      
        ดูกรผูมีอายุ ขอนั้นเรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระ       
ก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหนึ่ง ภิกษุนั้นบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิต   
ในภายในเปนธรรมเอกผุดข้ึน เพราะวิตกวจิาร สงบไป ไมมีวิตก ไมมีวจิาร มีปติและสุข     
เกิดแตสมาธิอยู.     
        ดูกรผูมีอายุ ภกิษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือท่ีจะกลาววา ชีพก็อันนัน้      
สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตท้ังสองนั้นกลาววา ทานผูมีอายุ       
ภิกษใุดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษนุั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพ   
อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เหน็อยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้     
สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ภิกษนุั้นมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ    
เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูได 
ฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข.   
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        ดูกรผูมีอายุ ภกิษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือท่ีจะกลาววา ชีพก็อันนัน้      
สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตท้ังสองนั้นกลาววา ภกิษุใดรู   
อยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง   
สรีระอยางหนึง่ ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เหน็อยางนี้ เราจงึมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระ   
ก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหนึ่ง ภิกษุนั้น บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข  
เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู.   
        [๒๕๘] ดูกรผูมีอายุ ภกิษุใดรูอยางนี ้เห็นอยางนี้ ภกิษุนั้นควรหรือท่ีจะกลาววา      
ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตท้ังสองนั้นกลาววา 
ภิกษใุดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษนุั้นไมควรกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพ     
อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เหน็อยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็     
อันนั้น สรีระกอั็นนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึง่ ดังนี้.    
                              วิชชา ๘ วปิสสนาญาณ  
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อญาณทัสสนะ เธอยอมรู       
ชัดอยางนีว้า กายของเรานี้แล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตขึ้น   
ดวยขาวสุกและขนมสด ไมเท่ียง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปน       
ธรรมดา และวญิญาณของเราน้ีก็อาศัยอยูในกายน้ี เนื่องอยูในกายน้ี ดกูรผูมีอายุ ภิกษุใดรู    
อยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือท่ีจะกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพ  
อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตท้ังสองนั้นกลาววา ทานผูมีอายุ ภกิษุใดรูอยางนี ้เห็นอยางนี้       
ภิกษนุั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหนึ่ง  
ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เหน็อยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวา  
ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึง่.       
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                          มโนมยิทธิญาณ      
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อนิรมิตรรูปอันเกิดแตใจ คือ 
นิรมิตกายอ่ืนจากกายน้ี มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง ดูกร     
ผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภกิษนุัน้ควรหรือท่ีจะกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น       
หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตท้ังสองนั้นกลาววา ทานผูมีอายุ ภกิษใุดรูอยางนี้   
เห็นอยางนี้ ภกิษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหน่ึง สรีระ      
อยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น      
หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง.      
                           อิทธิวิธญาณ      
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธี       
หลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดยีวก็ได ทําใหปรากฏก็ได  
ทําใหหายไปกไ็ด ทะลุฝากําแพงภเูขาไปไดไมติดขัด เหมือนไปในท่ีวางก็ได ผุดข้ึนดําลงแมใน      
แผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดนิก็ได เหาะไปในอากาศ 
เหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจ      
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดกูรผูมีอายุ ภกิษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือท่ี  
จะกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตท้ังสอง  
นั้นกลาววา ทานผูมีอายุ ภกิษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภกิษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนั้น  
สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้      
เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง.       
                          ทิพพโสตญาณ 
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอยอม  
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ไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ท้ังท่ีอยูไกลและใกล ดวยทิพยโสตอัน 
บริสุทธ์ิ ลวงโสตของมนุษย ดูกรผูมีอายุ ภกิษุใดรูอยางนี ้เห็นอยางนี้ ภกิษุนั้นควรหรือท่ีจะ     
กลาววา ชีพกอั็นนั้น สรีระกอั็นนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึง่ บรรพชิตท้ังสองนั้น       
กลาววา ทานผูมีอายุ ภกิษุใดรูอยางนี้ เหน็อยางนี้ ภิกษนุั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนัน้      
สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้      
เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง.       
                          เจโตปริยญาณ       
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอยอม 
กําหนดรูใจของสัตวอ่ืน ของบุคคลอ่ืน ดวยใจ คือ จิตมีราคะก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจาก    
ราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะกรู็วาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวาจิตปราศจาก  
โทสะ จิตมีโมหะก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก็รูวา   
จิตหดหู หรือจติฟุงซานก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปน 
มหรคตก็รูวาจติไมเปนมหรคต จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวาก็รูวาจิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมีจติอ่ืนยิ่งกวา 
ก็รูวาจิตไมมีจติอ่ืนยิ่งกวา จติเปนสมาธิก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวาจิตไมเปน    
สมาธิ จิตหลุดพนก็รูวาจิตหลุดพน หรือจติไมหลุดพนกรู็วาจิตไมหลุดพน ดูกรผูมีอายุ ภกิษุใด    
รูอยางนี้ เหน็อยางนี้ ภิกษนุั้นควรหรือท่ีจะกลาววา ชีพกอั็นนั้น สรีระกอั็นนั้น หรือวาชีพ      
อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตท้ังสองนั้นกลาววา ทานผูมีอายุ ภกิษุใดรูอยางนี ้เห็นอยางนี้       
ภิกษนุั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหนึ่ง  
ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เหน็อยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวา  
ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึง่.      
                              ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ 
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนวิาสานุสสติญาณ     
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เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง  
ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง    
รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง  ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวฏัฏกัปเปน 
อันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น 
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํหนดอายุเพยีงเทานั้น     
คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้นเราก็ไดมีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น  
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํหนดอายุเพยีงเทานั้น     
คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดมาเกิดในภพน้ี เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ  
พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดกูรผูมีอายุ ภกิษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือ      
ท่ีจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิต      
ท้ังสองนั้นกลาววา ทานผูมีอายุ ภกิษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็  
อันนั้น สรีระกอั็นนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึง่ ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้    
เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระ     
อยางหนึ่ง.    
                          จุตูปปาตญาณ       
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจตุิและอุปบัตขิองสัตว  
ท้ังหลาย เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม     
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนษุย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตาม       
กรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจาเปน  
มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย      
ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียน       
พระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะ   
กายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคดังนี้ เธอยอมเหน็หมูสัตวกําลังจตุิ กําลังอุปบัติ เลว     
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ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย    
ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะน้ี ดูกรผูมีอายุ ภกิษุใดรูอยางนี ้เห็นอยางนี้      
ภิกษนุั้นควรหรือจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง 
บรรพชิตท้ังสองนั้นกลาววา ทานผูมีอายุ ภกิษุใดรูอยางนี ้เห็นอยางนี้ ภกิษุนั้นไมควรจะกลาววา 
ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้      
เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง. 
                          อาสวักขยญาณ       
        [๒๕๙] ภิกษนุั้น เม่ือจติเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส  
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ    
ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   
เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เม่ือเธอรูเห็นอยางนี้   
จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว 
ก็มีญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว      
กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.       
        ดูกรผูมีอายุ ภกิษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือจะกลาววาชีพก็อันนั้น   
สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตท้ังสองนั้นกลาววา ทานผูมีอายุ       
ภิกษใุดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษนุั้นไมควรท่ีจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวา   
ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึง่ ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เหน็อยางนี้ เราจงึมิไดกลาววา 
ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดังนี้.      
        พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้แลว บรรพชิต ๒ รูปนั้นยินดช่ืีนชมภาษิตของ       
พระผูมีพระภาคแลวแล. 
                        จบชาลิยสูตร ท่ี ๗.  
                                  ______________  
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                        ๘. มหาสีหนาทสูตร    
                         เร่ืองอเจลกกสัสป   
        [๒๖๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้       
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กณัณกถลมิคทายวัน เขตอุชุญญานคร คร้ังนั้น   
อเจลกช่ือวากสัสป เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค   
คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดยืน ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง แลวกราบทูลวา       
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพเจาไดสดับมาวา พระสมณโคดมทรงติตบะทุกอยาง ทรงคัดคาน     
กลาวโทษบุคคลผูประพฤติตบะท้ังปวง ผูมีอาชีพเศราหมองโดยสวนเดียว ขาแตพระโคดมผูเจริญ     
สมณพราหมณพวกท่ีกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมทรงติตบะทุกอยาง ทรงคัดคานกลาวโทษ       
บุคคลผูประพฤติตบะท้ังปวง ผูมีอาชีพเศราหมองโดยสวนเดียว เปนผูกลาวตามคําท่ีพระโคดม       
ผูเจริญตรัสไว ไมช่ือวากลาวตูพระโคดมผูเจริญดวยคําไมจริง และช่ือวาพยากรณธรรมตามสมควร       
แกธรรม อนึ่ง การกลาวและกลาวตามท่ีชอบแกเหตุแมนอยหนึ่ง จะไมถึงฐานะท่ีควรติเตียน 
แลหรือ ความจริงขาพเจามิไดมีความประสงคท่ีจะกลาวตูพระโคดมผูเจริญ. 
        พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรกัสสป สมณพราหมณผูท่ีกลาวอยางนีว้า พระสมณ     
โคดมทรงติตบะทุกอยาง ทรงคัดคานกลาวโทษบุคคลผูประพฤติตบะท้ังปวง ผูมีอาชีพเศราหมอง       
โดยสวนเดียว ไมเปนอันกลาวตามเรา และไมช่ือวากลาวตูเราดวยคําท่ีไมมีจริง ไมเปนจริง   
เราเห็นบุคคลผูประพฤติตบะมีอาชีพเศราหมองบางคนในโลกน้ี เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก   
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุมนุษยก็มี เราเห็นบุคคล    
ผูประพฤติตบะ มีอาชีพเศราหมองบางคนในโลกน้ี เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึง  
สุคติ โลกสวรรค ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุมนุษยก็มี เราเห็นบุคคลผูประพฤติตบะ     
บางคนในโลกนี้ อยูเปนทุกขเพราะบุญนอย เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขาถึงอบาย      
ทุคติ วินิบาต นรก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุมนุษยก็มี เราเห็นบุคคลผูประพฤติตบะ    



พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาท่ี 223 
บางคนในโลกนี้ อยูเปนทุกขเพราะบุญนอย เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติ 
โลกสวรรค ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุมนษุยก็มี เรารูการมา การไป จุติและอุบัติ     
ของบุคคลผูประพฤติตบะเหลานี้ ตามความเปนจริงอยางนี้ เหตุไร เราจักติตบะทุกอยาง     
จักคัดคานกลาวโทษบุคคลผูประพฤติตบะท้ังปวง ผูมีอาชีพเศราหมองโดยสวนเดียวเลา?     
        [๒๖๑] ดกูรกัสสป มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง เปนบัณฑิต มีปญญา ละเอียด   
ทําการโตเถียงผูอ่ืน มีทาทางเหมือนคนแมนธนู เขานาจะเท่ียวทําลายทิฏฐิท้ังหลายดวยปญญา      
สมณพราหมณพวกนัน้ยอมลงกับเราในฐานะบางอยาง ไมลงกับเราในฐานะบางอยาง บางอยาง       
ท่ีเขากลาววาด ีแมเราก็กลาววาดี บางอยางท่ีเขากลาววาไมดี แมเรากก็ลาววาไมดี บางอยาง     
ท่ีเขากลาววาด ีเรากลาววาไมดี บางอยางท่ีเขากลาววาไมดี เรากลาววาด ีบางอยางท่ีเรากลาววาดี      
แมสมณพราหมณพวกอ่ืนก็กลาววาดี บางอยางท่ีเรากลาววาไมดี แมสมณพราหมณพวกอ่ืน    
ก็กลาววาไมดี บางอยางท่ีเรากลาววาดี สมณพราหมณพวกอ่ืนกลาววาไมดี บางอยางท่ีเรากลาววา     
ไมดี สมณพราหมณพวกอ่ืนกลาววาดี เราเขาไปหาสมณพราหมณพวกนั้นแลวกลาวอยางนี้วา   
ดูกรทานผูมีอายุ ฐานะท่ีเราไมลงกันจงงดไว ในฐานะท้ังหลายที่ลงกันวิญูชนจงซักไซไลเลียง   
สอบสวน เปรียบเทียบครูดวยครู เปรียบเทียบหมูดวยหมู วาธรรมของทานพวกนี้ เหลาใดเปน       
อกุศล นับวาเปนอกุศล มีโทษ นับวามีโทษไมควรเสพ นับวาไมควรเสพ ไมเปนธรรมประเสริฐ 
นับวาไมเปนธรรมประเสริฐ และเปนฝายดาํ นับวาเปนฝายดํา ใครละ ธรรมเหลานี้ไดไมมีเหลือ    
ประพฤติอยูพระสมณโคดมหรือคณาจารยผูเจริญเหลาอ่ืน.      
                             กถาวาดวยการละอกุศล  
        [๒๖๒] ดูกรกัสสป ก็ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ วญิูชน เม่ือซักไซไลเลียงสอบสวน       
พึงกลาวอยางนี้วา ธรรมของทานพวกนี้เหลาใดเปนอกุศล นับวาเปนอกุศล มีโทษ นบัวามีโทษ     
ไมควรเสพ นบัวาไมควรเสพ ไมเปนธรรมประเสริฐ นบัวาไมเปนธรรมประเสริฐ และเปน      
ฝายดํา นับวาเปนฝายดํา พระสมณโคดมละธรรมเหลานีไ้ดไมมีเหลือ ประพฤติอยู หรือวาทาน       
คณาจารยผูเจริญเหลาอ่ืน ดูกรกัสสป วิญูชนในโลกนี้ เม่ือซักไซไลเลียงสอบสวน ดงันี้ 
โดยมากพึงสรรเสริญพวกเราพวกเดียวในขอนั้น.   
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                            กถาวาดวยการสมาทานกุศล       
        [๒๖๓] ดกูรกัสสป อีกขอหนึ่งเลา วิญูชนจงซักไซไลเลียงสอบสวนพวกเรา      
เปรียบเทียบครูดวยครู เปรียบเทียบหมูดวยหมู วาธรรมของทานพวกนี้เหลาใดเปนกุศล นับวา    
เปนกุศล ไมมีโทษ นับวาไมมีโทษ ควรเสพ นับวาควรเสพ เปนธรรมประเสริฐ นับวา  
เปนธรรมประเสริฐ และเปนฝายขาว นับวาเปนฝายขาว ใครสมาทานธรรมเหลานี้ไมมีเหลือ    
ประพฤติอยู พระสมณโคดมหรือคณาจารยผูเจริญเหลาอ่ืน ดูกรกัสสป ก็ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได    
คือวิญูชน เม่ือซักไซไลเลียงสอบสวน พึงกลาวอยางนี้วา ธรรมของทานพวกนี้ เหลาใด   
เปนกุศล นับวาเปนกุศล ไมมีโทษ นับวาไมมีโทษ ควรเสพ นับวาควรเสพ เปนธรรมประเสริฐ 
นับวาเปนธรรมประเสริฐ และเปนฝายขาว นับวาเปนฝายขาว พระสมณโคดมสมาทานธรรม  
เหลานี้ไดไมมีเหลือ ประพฤติอยู หรือคณาจารยผูเจริญเหลาอ่ืน ดูกรกัสสป วิญูชนในโลกน้ี   
เม่ือซักไซไลเลียงสอบสวน ดังนี้ โดยมากพึงสรรเสริญพวกเราพวกเดยีวในขอนั้น.    
        [๒๖๔] ดกูรกัสสป อีกขอหนึ่งเลา วิญูชน จงซักไซไลเลียงสอบสวนพวกเรา     
เปรียบเทียบครูดวยครู เปรียบเทียบหมูดวยหมู วาธรรมของทานพวกนี้ เหลาใดเปนอกุศล  
นับวาเปนอกุศล มีโทษ นับวามีโทษ ไมควรเสพ นับวาไมควรเสพ ไมเปนธรรมประเสริฐ      
นับวาไมเปนธรรมประเสริฐ และฝายดํา นบัวาเปนฝายดาํ ใครละธรรมเหลานี้ไดไมมีเหลือ  
ประพฤติอยู หมูสาวกของพระโคดมหรือหมูสาวกของคณาจารยผูเจริญเหลาอ่ืน ดูกรกัสสป     
ก็ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได คือ วิญูชน เม่ือซักไซไลเลียงสอบสวน พึงกลาวอยางนี้วา ธรรม   
ของทานพวกนี้ เหลาใดเปนอกุศล นับวาเปนอกุศล มีโทษ นับวามีโทษ ไมควรเสพ    
นับวาไมควรเสพ ไมเปนธรรมประเสริฐ นับวาไมเปนธรรมประเสริฐ และเปนฝายดาํ นับวา   
เปนฝายดํา หมูสาวกของพระโคดมละธรรมเหลานี้ไดไมมีเหลือ ประพฤติอยูหรือหมูสาวกของ  
คณาจารยผูเจริญเหลาอ่ืน ดูกรกัสสป วิญูชนท้ังหลายในโลกนี้ เม่ือซักไซไลเลียงสอบสวน       
ดังนี้ โดยมากพึงสรรเสริญพวกเราพวกเดยีวในขอนั้น.  
        [๒๖๕] ดูกรกัสสป อีกขอหนึ่งเลา วญิูชน จงซักไซไลเลียงสอบสวนพวกเรา     
เปรียบเทียบครูดวยครู เปรียบเทียบหมูดวยหมูวา ธรรมท้ังหลายของทานพวกนี้ เหลาใดเปนกุศล   
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นับวาเปนกุศล ไมมีโทษ นับวาไมมีโทษ ควรเสพนับวาควรเสพ เปนธรรมประเสริฐ นับวา    
เปนธรรมประเสริฐ และเปนฝายขาว นับวาเปนฝายขาว ใครสมาทานธรรมเหลานี้ไดไมมีเหลือ 
ประพฤติอยู หมูสาวกของพระโคดมหรือหมูสาวกของคณาจารยผูเจริญเหลาอ่ืน ดูกรกัสสป     
ก็ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได คือ วิญูชน เม่ือซักไซไลเลียงสอบสวน พึงกลาวอยางนี้วาธรรม    
ของทานพวกนี้ เหลาใดเปนกุศล นับวาเปนกุศล ไมมีโทษ นับวาไมมีโทษ ควรเสพ นับวา   
ควรเสพ เปนธรรมประเสริฐ นับวาเปนธรรมประเสริฐ และเปนฝายขาว นับวาเปนฝายขาว      
หมูสาวกของพระโคดมสมาทานธรรมเหลานี้ไดไมมีเหลือประพฤติอยู หรือหมูสาวกของคณาจารย 
ผูเจริญเหลาอ่ืน ดูกรกัสสป วิญูชนในโลกน้ี เม่ือซักไซไลเลียงสอบสวน ดังนี้ โดยมากพึง      
สรรเสริญพวกเราพวกเดียวในขอนั้น.    
        ดูกรกัสสป มรรคามีอยู ปฏิปทามีอยู บุคคลปฏิบัติตามแลว จกัรูเอง จักเหน็เองวา  
พระสมณโคดมกลาวตามกาล กลาวจริง กลาวอรรถ กลาวธรรม กลาววนิัย ดกูรกัสสป      
มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน ท่ีบุคคลปฏิบัติตามแลว จักรูเอง จักเห็นเองวา พระสมณ    
โคดมกลาวตามกาล กลาวจริง กลาวอรรถ กลาวธรรม กลาววินยั มรรคาประกอบดวยองค ๘      
อันประเสริฐนี ้คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เล้ียงชีพชอบ    
พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ ดูกรกสัสป มรรคาน้ีแล ปฏิปทานี้แล ท่ีบุคคลปฏิบัติ 
ตามแลว จกัรูเอง จักเหน็เองวา พระสมณโคดมกลาวตามกาล กลาวจริง กลาวอรรถ กลาวธรรม  
กลาววนิัย.    
                          กถาวาดวยการหลีกบาปดวยตบะ     
        [๒๖๖] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อเจลกกัสสปไดทูลวา ขาแตพระโคดมผูมี       
อายุ การบําเพญ็ตบะของสมณพราหมณเหลานี้ ซ่ึงนับวาเปนการงานของสมณะ และของ     
พราหมณมีอยู คือ เปนคนเปลือย ทอดท้ิงมรรยาท เลียมือ เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา เขา 
เชิญใหหยุดก็ไมหยุด ไมรับภกิษาท่ีเขาแบงไวกอน ไมรับภิกษาท่ีเขาทําเฉพาะ ไมรับภกิษาท่ีเขา       
นิมนต เขาไมรับภิกษาปากหมอ ไมรับภกิษาจากหมอขาว ไมรับภกิษาท่ีบุคคลยืนครอมธรณีประตู     



พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาท่ี 226 
นํามา ไมรับภกิษาท่ีบุคคลยนืครอมทอนไมนํามา ไมรับภิกษาท่ีบุคคลยืนครอมสากนํามา ไมรับ       
ภิกษาของคน ๒ คนท่ีกําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลัง      
ใหลูกดดูนม ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ ไมรับภิกษาท่ีนัดแนะกันทําไว ไมรับภิกษา     
ในท่ีซ่ึงสุนัขไดรับเล้ียงดู ไมรับภิกษาในท่ีมีแมลงวันไตตอมเปนกลุม ไมกินปลา ไมกินเนื้อ 
ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย ไมดืม่ยาดอง เขารับภิกษาท่ีเรือนหลังเดียว เยียวยาอัตภาพดวยขาว    
คําเดียวบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๒ หลัง เยยีวยาอัตภาพดวยขาว ๒ คําบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๗ หลัง  
เยียวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ๗ ใบบาง กนิอาหารท่ีเก็บคางไว  
วันหนึ่งบาง ๒ วันบาง ๗ วนับาง เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตท่ีเวียนมาตั้ง       
กึ่งเดือนเชนนีบ้าง. 
        ขาแตพระโคดมผูมีอาย ุการบําเพ็ญตบะของสมณพราหมณเหลานี ้ซ่ึงนับวาเปนการงาน   
ของสมณะ และของพราหมณมีอยู คือ อเจลกน้ัน เปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปน       
ภักษาบาง มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มียางเปนภกัษาบาง มีสาหรายเปน   
ภักษาบาง มีรําเปนภกัษาบาง มีขาวตังเปนภกัษาบาง มีกํายานเปนภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง 
มีโคมัยเปนภกัษาบาง มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลนเยยีวยาอัตภาพ      
        ขาแตพระโคดมผูมีอาย ุการบําเพ็ญตบะของสมณพราหมณเหลานี ้ซ่ึงนับวาเปนการงาน   
ของสมณะ และของพราหมณมีอยู คือ อเจลกน้ัน ทรงผาปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง  
ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง หนังเสือท้ังเล็บบาง ผาคากรองบาง ผาเปลือก  
ปอกรองบาง ผาผลไมกรองบาง ผากัมพลทําดวยผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง ผาทํา   
ดวยขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผมและหนวด คือ ประกอบความขวนขวายในการถอนผมและ    
หนวดบาง เปนผูยืน คือ หามอาสนะบาง เปนผูกระโหยง คือ ประกอบความเพียรในการกระโหยง      
(คือ เดินกระโหยงเหยียบพื้นไมเต็มเทา) บาง เปนผูนอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอนบน     
หนามบาง สําเร็จการนอนบนแผนกระดานบาง สําเร็จการนอนบนเนนิดินบาง เปนผูนอน    
ตะแคงขางเดยีวบาง เปนผูหมักหมมดวยธุลีบาง เปนผูอยูกลางแจงบาง เปนผูนั่งบนอาสนะ    
ตามท่ีลาดไวบาง เปนผูบริโภคคูถ คือ ประกอบความขวนขวายในการบริโภคคูถบาง เปนผูหาม       
น้ําเย็น คือ ขวนขวายในการหามน้ําเย็นบาง เปนผูอาบน้ําวันละ ๓ คร้ัง คือ ประกอบความ    
ขวนขวายในการลงน้ําบาง.      
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        [๒๖๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัสสป แมถาเปนอเจลกผูทอดท้ิงมรรยาท เลียมือ   
เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดกไ็มหยุด ไมรับภิกษาท่ีเขาแบงไวกอน ไมรับ     
ภิกษาท่ีเขาทําเฉพาะ ไมรับภกิษาท่ีเขานิมนต เขาไมรับภิกษาปากหมอ ไมรับภิกษาจากหมอขาว     
ไมรับภิกษาท่ีบุคคลยืนครอมธรณีประตูนาํมา ไมรับภิกษาท่ีบุคคลยืนครอมทอนไมนํามา ไมรับ      
ภิกษาท่ีบุคคลยืนครอมสากนํามา ไมรับภกิษาของคน ๒ คนท่ีกําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของ  
หญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูกดูดนม ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ ไมรับ 
ภิกษาท่ีนัดแนะกันทําไว ไมรับภิกษาในท่ีซ่ึงสุนัขไดรับเล้ียงดู ไมรับภกิษาในท่ีมีแมลงวันไตตอม     
เปนกลุม ไมกนิปลา ไมกินเนื้อ ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย ไมดื่มยาดอง เขารับภิกษาท่ีเรือน   
หลังเดียว เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๒ หลัง เยยีวยาอัตภาพดวยขาว    
๒ คําบาง รับภกิษาท่ีเรือน ๗ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพดวยภกิษา      
ในถาดนอยใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ๗ ใบบาง กินอาหารท่ีเก็บคางไววนัหนึ่งบาง ๒ วันบาง ๗ วัน   
บาง เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตท่ีเวยีนมาต้ังกึ่งเดอืนเชนนี้บาง สีลสัมปทา     
จิตตสัมปทา หรือปญญาสัมปทานี้ ก็ยังไมช่ือวา อันสมณพราหมณนั้นอบรมแลว กระทําให     
แจงแลว ท่ีแทเขายังหางจากสามัญคุณ และพรหมัญคุณ ดูกรกัสสป ตอเม่ือภิกษุเจริญเมตตาจิต      
อันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได  
เพราะอาสวะส้ินไปดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ภกิษุนี้เราเรียกวา สมณะบาง       
พราหมณบาง.   
        ดูกรกัสสป แมหากวาสมณพราหมณนั้น เปนผูมีผักดองเปนภกัษา มีขาวฟางเปนภักษา  
มีลูกเดือยเปนภักษา มีกากขาวเปนภักษา มียางเปนภักษา มีสาหรายเปนภักษา มีรําเปนภักษา      
มีขาวตังเปนภกัษา มีกํายานเปนภักษา มีหญาเปนภักษา มีโคมัยเปนภกัษา มีเงาและผลไมในปา    
เปนอาหาร บริโภคผลไมหลนเยยีวยาอัตภาพ สีลสัมปทา จิตตสัมปทา หรือปญญาสัมปทานี้       
ก็ยังไมช่ือวาอันสมณพราหมณนั้นอบรมแลว กระทําใหแจงแลว ท่ีแทเขายังหางจากสามัญคุณ       
และพรหมัญคุณ ดูกรกัสสป ตอเม่ือภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน และ 
ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะส้ินไปดวยปญญาอันยิ่ง 
ดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุนี้เราเรียกวา สมณะบาง พราหมณบาง.    
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        ดูกรกัสสป แมหากวาสมณพราหมณนั้น ทรงผาปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง     
ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง หนังเสือท้ังเล็บบาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกปอ       
กรองบาง ผากัมพลทําดวยผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง ผาทําดวยขนปกนกเคาบาง   
เปนผูถอนผมและหนวด คือ ประกอบความขวนขวายในการถอนผมและหนวดบาง เปนผูยืน     
คือ หามอาสนะบาง เปนผูกระโหยง คือ ประกอบความเพียรในการกระโหยง (คือ เดินกระโหยง 
เหยยีบพื้นไมเต็มเทา) บาง เปนผูนอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนามบาง สําเร็จการ    
นอนบนแผนกระดานบาง สําเร็จการนอนบนเนนิดินบาง เปนผูนอนตะแคงขางเดยีวบาง เปนผู   
หมักหมมดวยธุลีบาง เปนผูอยูกลางแจงบาง เปนผูนั่งนอนบนอาสนะตามท่ีลาดไวบาง เปนผู   
บริโภคคูถ คือ ประกอบความขวนขวายในการบริโภคคูถบาง เปนผูหามน้ําเย็น คือ ขวนขวาย     
ในการหามน้ําเย็นบาง เปนผูอาบน้ําวันละ ๓ คร้ัง คือ ประกอบความขวนขวายในการลงน้ําบาง  
สีลสัมปทา จิตตสัมปทา หรือปญญาสัมปทานี้ ก็ยังไมช่ือวาอันสมณพราหมณนัน้อบรมแลว     
กระทําใหแจงแลว ท่ีแทเขายงัหางจากสามัญคุณ และพรหมัญคุณ ดกูรกัสสป ตอเม่ือภิกษุ    
เจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน และทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวมุิติอัน      
หาอาสวะมิไดเพราะอาสวะส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู ภิกษนุี้เรียกวา       
สมณะบาง พราหมณบาง. 
                        วาดวยอเจลกวัตร    
        [๒๖๘] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อเจลกกัสสปไดทูลวา ขาแตพระโคดม     
ผูเจริญ สามัญคุณทําไดยาก พรหมัญคุณทาํไดยาก.      
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัสสป ขอนี้เปนปกติในโลก ท่ีสามัญคุณทําไดยาก  
พรหมัญคุณทาํไดยาก ดูกรกสัสป แมหากวาเปนอเจลกผูทอดท้ิงมรรยาท เลียมือ เขาเชิญให    
มารับภิกษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยดุกไ็มหยดุ ไมรับภิกษาที่เขาแบงไวกอน ไมรับภิกษาท่ีเขาทํา  
ไวเฉพาะ ไมรับภิกษาท่ีเขานมินต เขาไมรับภิกษาปากหมอ ไมรับภิกษาจากหมอขาว ไมรับ 
ภิกษาท่ีบุคคลยืนครอมธรณปีระตูนํามา ไมรับภิกษาท่ีบุคคลยืนครอมทอนไมนํามา ไมรับภิกษาท่ี    
บุคคลยืนครอมสากนํามา ไมรับภิกษาของคน ๒ คนท่ีกาํลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ      
ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูกดดูนม ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ ไมรับภิกษาท่ี     
นัดแนะกนัทําไว ไมรับภิกษาในท่ีซ่ึงสุนัขไดรับเล้ียงดู ไมรับภิกษาในท่ีมีแมลงวันไตตอมเปนกลุม     
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ไมกินปลา ไมกินเนื้อ ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย ไมดื่มยาดอง เขารับภิกษาท่ีเรือนหลังเดยีว    
เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดยีวบาง รักภกิษาท่ีเรือน ๒ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๒ คําบาง     
รับภิกษาท่ีเรือน ๗ หลัง เยยีวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพดวยภกิษาในถาดนอย      
ใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ๗ ใบบาง กินอาหารท่ีเก็บคางไววันหนึ่งบาง ๒ วันบาง ๗ วนับาง 
เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตท่ีเวียนมาตั้งกึ่งเดือนเชนนี้บาง ดูกรกัสสป สามัญ   
คุณหรือพรหมัญคุณ จักช่ือวาเปนกิจท่ีกระทําไดยาก กระทําไดยากดวยดี ดวยการปฏิบัติมี 
ประมาณนอยนี้ และดวยการบําเพ็ญตบะนี้แลว ไมนาจกัตองกลาววา สามัญคุณทํายาก  
พรหมัญคุณทาํไดยากดังนี้เลย ก็คหบดี หรือบุตรคหบดี โดยท่ีสุดแมนางกุมภทาสี จักอาจทํา    
สามัญคุณและพรหมัญคุณนีไ้ดดวยการกลาววา เอาเถอะ เราจักเปนเจลก เปนผูทอดท้ิงมรรยาท       
เลียมือ เขาเชิญใหมารับภกิษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดกไ็มหยุด ไมรับภิกษาท่ีเขาแบงไวกอน    
ไมรับภิกษา ท่ีเขาทําเฉพาะ ไมรับภิกษาท่ีเขานิมนต เขาไมรับภิกษาปากหมอ ไมรับภกิษาจาก      
หมอขาว ไมรับภิกษาท่ีบุคคลยืนครอมธรณีประตูนํามา ไมรับภิกษาท่ีบุคคลยืนครอมทอนไมนํามา    
ไมรับภิกษาท่ีบุคคลยืนครอมสากนํามา ไมรับภิกษาของคน ๒ คนท่ีกาํลังบริโภคอยู ไมรับภิกษา      
ของหญิงมีครรภ ไมรับภกิษาของหญิงผูกําลังใหลูกดูดนม ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ     
ไมรับภิกษาท่ีนัดแนะกนัทําไว ไมรับภิกษาในท่ีซ่ึงสุนัขไดรับเล้ียงดู ไมรับภิกษาในท่ีมีแมลงวัน     
ไตตอมเปนกลุม ไมกินปลา ไมกินเนื้อ ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย ไมดื่มยาดอง เขารับภิกษา     
ท่ีเรือนหลังเดยีว เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๒ หลัง เยยีวยาอัตภาพ    
ดวยขาว ๒ คําบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๗ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพ      
ดวยภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ๗ ใบบาง กนิอาหารท่ีเก็บคางไววนัหนึ่งบาง   
๒ วันบาง ๗ วนับาง เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตท่ีเวียนมาตั้งกึ่งเดือนเชนนี้    
ดูกรกัสสป ก็เพราะสามัญคุณ หรือพรหมัญคุณเปนกจิท่ีทําไดยาก กระทําไดยากดวยดี   
เพราะตองเวนการปฏิบัติ มีประมาณนอยนี้ และตองเวนการบําเพ็ญตบะนี้ เพราะฉะน้ันการท่ี 
กลาววา สามัญคุณทําไดยาก พรหมมัญคุณทําไดยาก ดงันี้ สมควรแลว ดูกรกัสสป ตอเม่ือ     
ภิกษเุจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน และทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ     
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อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุนี้   
เราเรียกวาสมณะบาง พราหมณบาง.    
        ดูกรกัสสป แมถาวาสมณพราหมณเปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภกัษาบาง      
มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มียางเปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง    
มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีกํายานเปนภกัษาบาง มีหญาเปนภกัษาบาง มีโคมัย   
เปนภกัษาบาง มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลนเยียวยาอัตภาพ ดกูรกัสสป   
สามัญคุณหรือพรหมัญคุณ จกัเปนกจิท่ีทําไดยาก กระทําไดยากดวยดี ดวยการปฏิบัติมีประมาณ 
นอยนี้ และดวยการบําเพ็ญตบะนี้แลว ไมนาจักตองกลาววา สามัญคุณทําไดยาก พรหมัญคุณ  
ทําไดยาก ดังนี้เลย ก็คหบดี หรือบุตรคหบดี โดยท่ีสุดแมนางกุมภทาสี ก็จักอาจทําสามัญคุณ  
และพรหมัญคุณนี้ได ดวยการกลาววา เอาเถอะ เราจักเปนอเจลก มีผักดองเปนภกัษาบาง     
มีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มียางเปนภกัษาบาง   
มีสาหรายเปนภักษาบาง มีรําเปนภกัษาบาง มีขาวตังเปนภกัษาบาง มีกํายานเปนภักษาบาง 
มีหญาเปนภกัษาบาง มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลน      
เยียวยาอัตภาพ ดูกรกัสสป ก็เพราะสามัญคุณ หรือพรหมัญคุณ เปนกจิท่ีกระทําไดยาก   
กระทําไดยากดวยดี เพราะตองเวนการปฏิบัติมีประมาณนอยนี้ และตองเวนการบําเพญ็ตบะน้ี  
เพราะฉะนั้น การท่ีกลาววาสามัญคุณทําไดยาก พรหมัญคุณทําไดยาก ดังนี้ สมควรแลว 
ดูกรกัสสป ตอเม่ือภิกษุเจริญเมตตากิจอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน และทําใหแจงซ่ึง 
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง    
ในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุนี้เราเรียกวา สมณะบาง พราหมณบาง.       
        ดูกรกัสสป แมถาวาสมณพราหมณ ทรงผาปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง  
ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง หนังเสือท้ังเล็บบาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกปอ       
กรองบาง ผาผลไมกรองบาง ผากัมพลทําดวยผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง ผาทําดวย 
ขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผมและหนวด คือ ประกอบความขวนขวายในการถอนผมและหนวด    
บาง เปนผูยืน คือ หามอาสนะบาง เปนผูกระโหยง คือ ประกอบความเพียรในการกระโหยง    
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(คือเดินกระโหยงเหยียบพื้นไมเต็มเทา) บาง เปนผูนอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนาม  
บาง สําเร็จการนอนบนแผนกระดานบาง สําเร็จการนอนบนเนนิดินบาง เปนผูนอนตะแคง   
ขางเดียวบาง เปนผูหมักหมมดวยธุลีบาง เปนผูอยูกลางแจงบาง เปนผูนัง่บนอาสนะตามท่ีลาด       
ไวบาง เปนผูบริโภคคูถ คือ ประกอบความขวนขวายในการบริโภคคูถบาง เปนผูหามน้ําเย็น  
คือ ขวนขวายในการหามน้ําเย็นบาง เปนผูอาบน้ําวันละ ๓ คร้ัง คือ ประกอบความขวนขวาย     
ในการลงน้ําบาง สามัญคุณ หรือพรหมัญคุณ จักเปนกจิท่ีกระทําไดยาก กระทําไดยากดวยดี     
ดวยการปฏิบัติมีประมาณนอยนี้ และดวยการบําเพ็ญตบะนี้แลว ไมนาจักตองกลาววา สามัญคุณ     
ทําไดยาก พรหมัญคุณทําไดยากดังนี้เลย กค็หบดี หรือบุตรคหบดี โดยที่สุดแมนางกมุภทาสี    
จักอาจทําสามัญคุณ และพรหมัญคุณนี้ได ดวยการกลาววา เอาเถอะ เราจักเปนอเจลก   
ทรงผาปานบาง ทรงผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง  
หนังเสือท้ังเล็บบาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกปอกรองบาง ผาผลไมกรองบาง ผากัมพลทําดวย      
ผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง ผาทําดวยขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผมและหนวด      
คือ ประกอบการขวนขวายในการถอนผมและหนวดบาง เปนผูยืน คือ หามอาสนะบาง เปนผู       
กระโหยง คือ ประกอบความเพียรในการกระโหยง (คือ เดินกระโหยงเหยยีบพื้นไมเต็มเทา)    
บาง เปนผูนอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนามบาง สําเร็จการนอนบนแผนกระดานบาง 
สําเร็จการนอนบนเนนิดินบาง เปนผูนอนตะแคงขางเดยีวบาง เปนผูหมักหมมดวยธุลีบาง    
เปนผูอยูกลางแจงบาง เปนผูนั่งบนอาสนะตามท่ีลาดไวบาง เปนผูบริโภคคูถ คือ ประกอบความ  
ขวนขวายในการบริโภคคูถบาง เปนผูหามน้ําเย็น คือ ขวนขวายในการหามน้ําเย็นบาง เปนผู 
อาบน้ําวนัละ ๓ คร้ัง คือ ประกอบความขวนขวายในการลงน้ําบาง ดูกรกัสสป ก็เพราะสามัญคุณ    
หรือพรหมัญคุณ เปนกิจท่ีกระทําไดยาก กระทําไดยากดวยดี เพราะตองเวนการปฏิบัตมีิประมาณ       
นอยนี้ และเพราะตองเวนการบําเพ็ญตบะนี้ เพราะฉะน้ัน การท่ีกลาววา สามัญคุณทําไดยาก  
พรหมัญคุณทาํไดยาก ดังนี้ สมควรแลว ดกูรกัสสป ตอเม่ือภิกษเุจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร   
ไมมีความเบียดเบียน และทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ     
อาสวะส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุนี้เราเรียกวา สมณะบาง    
พราหมณบาง.    
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        [๒๖๙] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อเจลกกัสสปไดทูลวา ขาแตพระโคดม     
ผูเจริญ สมณะยากท่ีใครๆ จะรูได พราหมณยากท่ีใครๆ จะรูได.    
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัสสป ขอนี้เปนปกติในโลก ท่ีวาสมณะยากท่ีใครๆ 
จะรูได พราหมณยากท่ีใครๆ จะรูได แมหากวาสมณพราหมณเปนอเจลกผูทอดท้ิงมรรยาท     
เลียมือ เขาเชิญใหมารับภกิษาแลวก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดกไ็มหยดุ ไมรับภิกษาท่ีเขาแบงไวกอน       
ไมรับภิกษาท่ีเขาทําเฉพาะ ไมรับภิกษาท่ีเขานิมนต เขาไมรับภิกษาปากหมอ ไมรับภกิษาจาก       
หมอขาว ไมรับภิกษาท่ีบุคคลยืนครอมธรณีประตูนํามา ไมรับภิกษาท่ีบุคคลยืนครอมทอนไมนํามา    
ไมรับภิกษาท่ีบุคคลยืนครอมสากนํามา ไมรับภิกษาของคน ๒ คนท่ีกาํลังบริโภคอยู ไมรับภิกษา      
ของหญิงมีครรภ ไมรับภกิษาของหญิงผูกําลังใหลูกดูดนม ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ     
ไมรับภิกษาท่ีนัดแนะกนัทําไว ไมรับภิกษาในท่ีซ่ึงสุนัขไดรับเล้ียงดู ไมรับภิกษาในท่ีมีแมลงวัน     
ไตตอมเปนกลุม ไมกินปลา ไมกินเนื้อ ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย ไมดื่มยาดอง เขารับภิกษา     
ท่ีเรือนหลังเดยีว เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๒ หลัง เยยีวยาอัตภาพ    
ดวยขาว ๒ คําบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๗ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว  ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพ     
ดวยภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ๗ ใบบาง กนิอาหารท่ีเก็บคางไววนัหนึ่งบาง   
๒ วันบาง ๗ วนับาง เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตท่ีเวียนมาตั้งกึ่งเดือนเชนนี้    
บาง สมณะหรือพราหมณจกัไดเปนผูช่ือวา ยากท่ีใครๆ จกัรูได ยากท่ีใครๆ จักรูไดดวยดี    
ดวยการปฏิบัติมีประมาณนอยนี้ และดวยการบําเพ็ญตบะนี้แลว ไมนาจะตองกลาววา สมณะ   
ยากท่ีใครๆ จะรูได พราหมณยากท่ีใครๆ จะรูได ดังนี้เลยกค็หบดี หรือบุตรคหบดี โดยที่สุด     
แมนางกุมภทาสี จักอาจรูสามัญคุณ และพรหมัญคุณนี้ไดวา แมสมณพราหมณนี้เปนอเจลก     
ผูทอดท้ิงมรรยาท เลียมือ เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดก็ไมหยุด ไมรับภิกษา    
ท่ีเขาแบงไวกอน ไมรับภิกษาท่ีเขาทําเฉพาะ ไมรับภกิษาท่ีเขานิมนต เขาไมรับภิกษาปากหมอ    
ไมรับภิกษาจากหมอขาว ไมรับภิกษาท่ีบุคคลยืนครอมธรณีประตูนํามา ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอม 
ทอนไมนํามา ไมรับภิกษาท่ีบุคคลยืนครอมสากนํามา ไมรับภิกษาของคน ๒ คนท่ีกาํลังบริโภคอยู      
ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ ไมรับภกิษาของหญิงผูกําลังใหลูกดูดนม ไมรับภิกษาของหญิง    
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ผูคลอเคลียบุรุษ ไมรับภกิษาท่ีนัดแนะกนัทําไว ไมรับภิกษาในท่ีซ่ึงสุนขัไดรับการเล้ียงดู ไมรับ    
ภิกษาในท่ีมีแมลงวันไตตอมเปนกลุม ไมกินปลา ไมกินเนื้อ ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย ไมดื่มยาดอง     
เขารับภิกษาท่ีเรือนหลังเดียว เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดยีวบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๒ หลัง เยียวยา      
อัตภาพดวยขาว ๒ คําบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๗ หลัง เยยีวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยา      
อัตภาพดวยภกิษาในถาดนอยใบเดยีวบาง ๒ ใบบาง ๗ ใบบาง กินอาหารท่ีเก็บคางไววันหนึ่งบาง    
๒ วันบาง ๗ วนับาง เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตท่ีเวียนมาตั้งกึ่งเดือนเชนนี้    
บาง ดูกรกัสสป ก็เพราะสมณะหรือพราหมณเปนผูช่ือวา ยากท่ีใครๆ จะรูได ยากท่ีใครจะรู      
ไดดวยดี เพราะตองเวนการปฏิบัติมีประมาณนอยนี้ และตองเวนการบําเพ็ญตบะน้ี เพราะฉะนัน้     
การท่ีกลาววา สมณะยากท่ีใครๆ จะรูได พราหมณยากท่ีใครๆ จะรูได ดงันี้ สมควรแลว   
ดูกรกัสสป ตอเม่ือภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน และทําใหแจงซ่ึง 
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง    
ในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุนี้เราเรียกวา สมณะบาง พราหมณบาง.       
        ดูกรกัสสป แมหากวา สมณพราหมณเปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษา  
บาง มีลูกเดือยเปนภกัษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มียางเปนภกัษาบาง มีสาหรายเปนภักษา   
บาง มีรําเปนภกัษาบาง มีขาวตังเปนภกัษาบาง มีกํายานเปนภักษาบาง มีหญาเปนภกัษาบาง      
มีโคมัยเปนภกัษาบาง มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมเยียวยาอัตภาพ ดูกรกัสสป       
สมณะหรือพราหมณจกัไดเปนผูช่ือวา ยากท่ีใครๆ จะรูได ยากท่ีใครๆ จะรูไดดวยดี ดวยการ   
ปฏิบัติมีประมาณนอยนี้ และดวยการบําเพญ็ตบะน้ีแลว ไมนาจักตองกลาววา สมณะยากท่ีใครๆ      
จะรูได พราหมณยากท่ีใครๆ จะรูได ดังน้ีเลย ก็คฤหบดหีรือบุตรคฤหบดี โดยท่ีสุดแมนาง 
กุมภทาสี จักอาจรูไดวา สมณะหรือพราหมณเปนผูมีผักดองเปนภกัษาบาง มีขาวฟางเปนภกัษาบาง       
มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มียางเปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง    
มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีกํายานเปนภกัษาบาง มีหญาเปนภกัษาบาง มีโคมัย   
เปนภกัษาบาง มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลนเยยีวยาอัตภาพ ดกูรกัสสป   
ก็เพราะสมณะหรือพราหมณเปนผูช่ือวา ยากท่ีใครๆ จะรูได ยากท่ีใครๆ จะรูไดดวยดี เพราะ   
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ตองเวนการปฏิบัติมีประมาณนอยนี้ และตองเวนการบําเพ็ญตบะน้ี เพราะฉะนัน้ การท่ีกลาววา     
สมณะยากท่ีใครๆ จะรูได พราหมณยากท่ีใครๆ จะรูได ดงันี้ สมควรแลว ดูกรกัสสป 
ตอเม่ือภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน และทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญา  
วิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะส้ินไปดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู     
ภิกษนุี้เราเรียกวา สมณะบาง พราหมณบาง.  
        ดูกรกัสสป แมหากวา สมณะหรือพราหมณ ทรงผาปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพ       
บาง ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง หนังเสือท้ังเล็บบาง ผาคากรองบาง       
ผาเปลือกปอกรองบาง ผาผลไมกรองบาง ผากัมพลทําดวยผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง       
ผาทําดวยขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผมและหนวด คือ ประกอบความขวนขวายในการถอนผม  
และหนวดบาง เปนผูยืน คือ หามอาสนะบาง เปนผูกระโหยง คือ ประกอบความเพียรในการ    
กระโหยง (คือเดินกระโหยงเหยยีบพื้นไมเต็มเทา) บาง เปนผูนอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอน      
บนหนามบาง สําเร็จการนอนบนแผนกระดานบาง สําเร็จการนอนบนเนินดินบาง เปนผูนอน  
ตะแคงขางเดยีวบาง เปนผูหมักหมมดวยธุลีบาง เปนผูอยูกลางแจงบาง เปนผูนั่งบนอาสนะ    
ตามท่ีลาดไวบาง เปนผูบริโภคคูถ คือ ประกอบความขวนขวายในการบริโภคคูถบาง เปนผูหาม       
น้ําเย็น คือ ขวนขวายในการหามน้ําเย็นบาง เปนผูอาบน้ําวันละ ๓ คร้ัง คือ ประกอบความ    
ขวนขวายในการลงน้ําบาง ดูกรกัสสป สมณะหรือพราหมณจักไดเปนผูช่ือวา ยากท่ีใครๆ จะรูได     
ยากท่ีใครๆ จะรูไดดวยดี ดวยการปฏิบัติมีประมาณนอยนี้ และดวยการบําเพ็ญตบะนี้แลว ไมนา   
จักตองกลาววา สมณะยากท่ีใครๆ จะรูได พราหมณยากที่ใครๆ จะรูได ดังนี้เลย ก็คฤหบดี       
หรือบุตรคฤหบดี โดยท่ีสุดแมนางกุมภทาสี ก็จักอาจรูไดวา สมณพราหมณนี้ ทรงผาปานบาง       
ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง หนังเสือท้ังเล็บ   
บาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกปอกรองบาง ผาผลไมกรองบาง ผากัมพลทําดวยผมคนบาง       
ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง ผาทําดวยขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผมและหนวด คือ ประกอบ    
ความขวนขวายในการถอนผมและหนวดบาง เปนผูยืน คือ หามอาสนะบาง เปนผูกระโหยง 
คือ ประกอบความเพียรในการกระโหยง (คือเดินกระโหยงเหยยีบพื้นไมเต็มเทา) บาง เปนผู  
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นอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนามบาง สําเร็จการนอนบนแผนกระดานบาง สําเร็จ      
การนอนบนเนินดินบาง เปนผูนอนตะแคงขางเดียวบาง เปนผูหมักหมมดวยธุลีบาง เปนผูอยู     
กลางแจงบาง เปนผูนั่งบนอาสนะตามท่ีลาดไวบาง เปนผูบริโภคคูถ คือ ประกอบความขวนขวาย      
ในการบริโภคคูถบาง เปนผูหามน้ําเย็น คือ ขวนขวายในการหามน้ําเย็นบาง เปนผูอาบน้ําวันละ    
๓ คร้ัง คือ ประกอบความขวนขวายในการลงน้ําบาง ดูกรกัสสป ก็เพราะสมณะหรือพราหมณ  
เปนผูช่ือวา ยากท่ีใครๆ จะรูได ยากท่ีใครๆ จะรูไดดวยดี เพราะตองเวนการปฏิบัติมีประมาณ       
นอยนี้ และตองเวนการบําเพญ็ตบะน้ี เพราะฉะนัน้ การท่ีกลาววา สมณะยากท่ีใครๆ จะรูได       
พราหมณยากที่ใครๆ จะรูได ดังนี้ สมควรแลว ดูกรกัสสป ตอเม่ือภิกษุเจริญเมตตาจิต     
อันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน และทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวมุิติ อันหาอาสวะมิได      
เพราะอาสวะส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษนุี้เราเรียกวา 
สมณะบาง พราหมณบาง. 
                           สีลสัมปทา 
        [๒๗๐] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อเจลกกัสสปไดทูลวา ขาแตพระโคดม     
ผูเจริญ ก็สีลสัมปทานั้นเปนไฉน จิตตสัมปทานั้นเปนไฉน ปญญาสัมปทานั้นเปนไฉน? 
        พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรกัสสป พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้เปนพระอรหันต    
ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถี      
ฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิง่กวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว       
เปนผูจําแนกพระธรรม พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก    
ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ    
เทวดาและมนษุยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด   
ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณส้ินเชิง คฤหบดี  
บุตรคฤหบดี หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่งยอมฟงธรรมนั้น คร้ันฟงแลว ไดศรัทธา      
ในพระตถาคต เม่ือไดศรัทธาแลว ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบเปนทางมาแหงธุลี       
บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การท่ีบุคคลผูครองเรือน จะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธ์ิโดยสวน 
เดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพสัตร    
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ออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ     
ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต เม่ือบวชแลว สํารวมระวัง  
ในพระปาติโมกขอยู ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นภยัในโทษเพียงเล็กนอย  
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ประกอบดวยกายกรรม วจีกรรมท่ีเปนกุศล มีอาชีพบริสุทธ์ิ      
ถึงพรอมดวยศีล คุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เปนผูสันโดษ. 
                             จุลศีล  
        ดูกรกัสสป อยางไร ภกิษุจึงช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล.   
        ๑. ภิกษุในพระธรรมวนิัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทณัฑะ   
วางศาตราแลว มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู    
ขอนี้เปนสีลสัมปทาของเธอประการหน่ึง.      
        ๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของท่ีเขาให ตองการแตของ    
ท่ีเขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการ 
หนึ่ง.  
        ๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤตพิรหมจรรย ประพฤติหางไกล       
เวนขาดจากเมถุนอันเปนกจิของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหน่ึง.       
        ๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พดูแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคําเปน   
หลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหน่ึง.   
        ๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน       
เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนน แลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนน       
แตกราวกัน สมานคนท่ีแตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผู  
พรอมเพรียงกนั ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกนั กลาวแตคํา 
ท่ีทําใหคนพรอมเพรียงกนั แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหน่ึง.    
        ๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก  
จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใครพอใจ แมขอนีก้็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง.    
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        ๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําท่ีเปนจริง พูด       
อิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีท่ีอาง มีท่ีกําหนด ประกอบดวยประโยชน    
โดยกาลอันควร แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหน่ึง.  
        ๘. เธอเวนขาดจากการพรากพืชคาม และภูตคาม.     
        ๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉนัในเวลาวกิาล. 
        ๑๐. เธอเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลน อันเปนขาศึก 
แกกุศล.       
        ๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับและตบแตงรางกาย ดวยดอกไมของหอมและ      
เคร่ืองประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว.      
        ๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนท่ีนั่ง ท่ีนอนอันสูงใหญ.      
        ๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน.     
        ๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.    
        ๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ.       
        ๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี.  
        ๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส.     
        ๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ.      
        ๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร.     
        ๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา.     
        ๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน. 
        ๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรม และการรับใช.      
        ๒๓. เธอเวนขาดจากการซ้ือการขาย. 
        ๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราช่ัง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวย 
 เคร่ืองตวงวัด.       
        ๒๕. เธอเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.      
        ๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลนและการกรรโชก      
แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหน่ึง. 
                           จบจุลศีล.  
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                            มัชฌิมศีล       
        ๑. ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชน อยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบาง     
จําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเหน็ปานนี้       
คือ พืชเกิดแตเหงา พืชเกดิแตลําตน พืชเกดิแตผล พืชเกดิแตยอด พืชเกิดแตเมล็ดเปนท่ีครบหา 
แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหน่ึง. 
        ๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของท่ีทําการสะสมไว เชน อยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ   
บางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของท่ีทําการสะสมไว 
เห็นปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยาน สะสมท่ีนอน สะสมเคร่ือง 
ประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง.   
        ๓. ภิกษเุวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุล เชน อยางท่ีสมณพราหมณผู   
เจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายดกูารเลนอันเปนขาศึกแกกุศล       
เห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคมมหรสพมีการรําเปนตน การเลานิยาย การ      
เลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองท่ีสวยงาม การเลนของคนจัณฑาล   
การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ ชนไก      
รบนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง มวยชก มวยปลํ้า การรบ การตรวจพล การจัดกระบวนทัพ 
กองทัพ แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหน่ึง. 
        ๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนพนัน อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท เชนอยางท่ี  
สมณพราหมณผูเจริญบางจาํพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัขวนขวายเลนการพนนั     
อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา เลน     
หมากเกบ็ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมหึ่ง เลนกําทาย เลนสะกา เลน  
เปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหนั เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ เลนธนูนอยๆ    
เลนเขียนทายกัน เลนทายใจ เลนเลียนคนพิการ แมขอนีก้็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง.       
        ๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ เชน อยางท่ีสมณพราหมณ   
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงันั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ  
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เห็นปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว เคร่ืองลาด      
ท่ีทําดวยขนแกะวิจิตรดวยลวดลาย เคร่ืองลาดท่ีทําดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดท่ีมีสัณฐานเปน      
ชอดอกไม เคร่ืองลาดท่ียัดนุน เคร่ืองลาดขนแกะวจิิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและเสือเปนตน    
เคร่ืองลาดขนแกะมีขนตั้ง เคร่ืองลาดขนแกะมีขนขางเดยีว เคร่ืองลาดทองและเงินแกมไหม      
เคร่ืองลาดไหมขลิบทองและเงิน เคร่ืองลาดขนแกะจนุางฟอน ๑๖ คน เคร่ืองลาดหลังชาง 
เคร่ืองลาดหลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดท่ีทําดวยหนังสัตวช่ืออชินะอันมีขนออนนุม       
เคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดมีหมอนขาง แมขอนีก้็เปน      
สีลสัมปทาของเธอประการหน่ึง.  
        ๖. ภิกษเุวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว      
เชน อยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัขวนขวาย   
ประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คือ อบตัว ไคลอวยัวะ  
อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว ผัดหนา ทาปาก ประดับขอมือ      
สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทาประดับวิจิตร ตดิ     
กรอบหนา ปกปน ใชพัดวาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนีก้็เปนสีลสัมปทาของ   
เธอประการหนึ่ง.       
        ๗. ภิกษเุวนขาดจากติรัจฉานกถา เชน อยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉัน       
โภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเร่ืองพระราชา เร่ือง     
โจร เร่ืองมหาอํามาตย เร่ืองกองทัพ เร่ืองภยั เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา เร่ืองท่ีนอน   
เร่ืองดอกไม เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร เร่ืองชนบท   
เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนท่ีลวงลับไปแลว เร่ือง     
เบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้นๆ แมขอนี้ก็      
เปนสีลสัมปทาของเธอประการหน่ึง.     
        ๘. ภิกษเุวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกนั เชน อยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบาง  
จําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังกลาวถอยคําแกงแยงกนัเห็นปานนี้ เชนวา ทาน      
ไมรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูท่ัวถึง ทานจักรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด ขาพเจา      
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ปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําท่ีควรจะกลาวกอน  
ทานกลับกลาวภายหลัง คําท่ีควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอท่ีทานเคยชํ่าชองมา  
ผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะเสีย      
มิฉะนั้นจงแกไขเสีย ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหน่ึง.      
        ๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ   
บางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช  
เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คฤหบดี และกุมารวา       
ทานจงไปในท่ีนี้ ทานจงไปในท่ีโนน ทานจงนําเอาส่ิงนี้ไป ทานจงนําเอาส่ิงนี้ในท่ีโนนมา ดังนี้       
แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหน่ึง. 
        ๑๐. ภิกษเุวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เชนอยางท่ีสมณพราหมณ       
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูด     
หวานลอม พดูและเล็ม แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนีก้็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหน่ึง.     
                          จบมัชฌิมศีล.      
                            มหาศีล   
        ๑. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉาน   
วิชาเหน็ปานนี ้คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานาย    
หนูกดัผา ทําพธีิบูชาไฟ ทําพธีิเบิกแวนเวียนเทียน ทําพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทําพิธีซัดรํา      
บูชาไฟ ทําพิธีซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธีเสกเปา      
บูชาไฟ ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะท่ีบาน ดูลักษณะท่ีนา เปนหมอ      
ปลุกเสก เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยันตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ เปน      
หมอแมลงปอง เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา เปน    
หมอทายอายุ เปนหมอเสกกนัลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนีก้็เปนสีลสัมปทาของเธอ    
ประการหน่ึง.    
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        ๒. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา      
เห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะไมพลอง ทายลักษณะผา ทายลักษณะศาตรา  
ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี     
ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี      
ทายลักษณะชาง ทายลักษณะมา ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค       
ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเห้ีย 
ทายลักษณะตุน ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหน่ึง.  
        ๓. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา      
เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายใน     
จักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชา      
ภายในจกัถอย พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย 
พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ   
แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหน่ึง. 
        ๔. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา      
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จกัมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร   
ดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษตัรจักเดนิถูกทาง     
ดาวนกัษัตรจกัเดินผิดทาง จกัมีอุกกาบาต จกัมีดาวหาง จกัมีแผนดินไหว จักมีฟารอง       
ดวงจนัทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักข้ึน ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษัตรจกัตก ดวงจันทร     
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจกัมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษัตรจักกระจาง จันทร  
คราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้ นกัษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร      
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ดวงอาทิตยเดนิถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้    
ดาวนกัษัตรเดนิถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนกัษัตรเดนิผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ มีอุกกาบาต  
จักมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดนิไหวจกัมีผลเปนอยางนี้ ฟารองจักมีผล       
เปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษัตรข้ึนจกัมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตย    
และดาวนักษตัรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษัตรมัวหมองจักมีผลเปน       
อยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทติยและดาวนักษัตรกระจางจกัมีผลเปนอยางนี้ แมขอนี้กเ็ปนสีลสัมปทา       
ของเธอประการหน่ึง.    
        ๕. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา      
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จกัมีฝนดี จกัมีฝนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จกัมีภิกษาหาไดยาก      
จักมีความเกษม จักมีภยั จกัเกิดโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ 
นับประมวล แตงกาพยโลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหน่ึง.    
        ๖. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา      
เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ฤกษววิาหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง  
ดูฤกษเก็บทรัพย ดฤูกษจายทรัพย ดูโชคด ีดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหล้ิน      
กระดาง รายมนตใหคางแข็ง รายมนตใหมือส่ัน รายมนตไมใหหูไดยินเสียง เปนหมอทรง 
กระจก เปนหมอทรงหญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม   
รายมนตพนไฟ ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้กเ็ปนสีลสัมปทาของเธอประการหน่ึง.       
        ๗. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา      
เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน  
ทํากะเทยใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธีบวงสรวงพื้นท่ี     
พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพธีิบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษเบ้ืองบน       
ปรุงยาถายโทษเบ้ืองลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ      
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ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล แมขอนีก้็เปน  
สีลสัมปทาของเธอประการหน่ึง.  
        ดูกรกัสสป ภิกษุสมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เลย เพราะ   
ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษก กําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัย      
แตไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ดูกรกัสสป ภกิษุก็ฉันนั้น สมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว 
ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภกิษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุข     
อันปราศจากโทษในภายใน ดูกรกัสสป ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภกิษุช่ือวาเปนผูถึงพรอม 
ดวยศีล ดูกรกสัสป นี้แลสีลสัมปทานั้น.      
                           จบมหาศีล. 
                          อินทรียสังวร      
        ดูกรกัสสป อยางไร ภกิษุช่ือวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ดูกรกัสสป   
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลวไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อ    
สํารวมจักขุนทรียท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกศุลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส      
ครอบงํานั้น ช่ือวารักษาจักขุนทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ภิกษฟุงเสียงดวยโสต... 
ดมกล่ินดวยฆานะ ... ล้ิมรสดวยชิวหา ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจ   
แลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยญัชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว    
จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวารักษามนินทรีย    
ช่ือวาถึงความสํารวมในมนนิทรีย ภกิษุประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะเชนนี้ ยอมได       
เสวยสุขอันไมระคนดวยกเิลสในภายใน ดกูรกัสสป ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุช่ือวา   
เปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย.     
                          สติสัมปชัญญะ      
        ดูกรกัสสป อยางไร ภกิษุช่ือวาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ ดูกรกัสสป    
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมทําความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย ในการแล ในการเหลียว  
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ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ในการฉัน การดืม่ การเค้ียว   
การล้ิม ในการถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ  
การตื่น การพดู การนิ่ง ดกูรกัสสป ดวยประการดังกลาวมาน้ีแล ภกิษุช่ือวาเปนผูประกอบ 
ดวยสติสัมปชัญญะ.     
                            สันโดษ   
        ดูกรกัสสป อยางไร ภกิษุช่ือวาเปนผูสันโดษ ดกูรกัสสป ภิกษใุนธรรมวินัยนี้       
เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทาง       
ทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดูกรกัสสป นกมีปกจะบินไปทางทิสาภาคใดๆ ก็มีแตปกของตัว      
เปนภาระบินไป ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นแล เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวย  
บิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดูกรกัสสป ดวย       
ประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุช่ือวาเปนผูสันโดษ.  
                           จิตสัมปทา 
        ภิกษนุั้นประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะและสันโดษอันเปนอริยะ      
เชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏ      
ท่ีแจง ลอมฟาง ในการภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง      
ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิต   
ใหบริสุทธ์ิจากความเพงเล็งได ละความประทุษราย คือ พยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา  
หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความประทุษราย คือ พยาบาทได      
ละถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูท่ีแสงสวาง มีสติสัมปชัญญะ  
อยู ยอมชําระจติใหบริสุทธ์ิจากถีนมิทธะได ละอุทธัจจกกุกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ       
ในภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอุทธัจจกุกกจุจะได ละวจิิกจิฉาแลว เปนผูขามวิจิกจิฉา      
ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมท้ังหลายอยู ยอมชําระจติใหบริสุทธ์ิจากวิจกิิจฉาได.      
        ดูกรกัสสป เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกูหนี้ไปประกอบการงาน การงานของเขาจะพึง  
สําเร็จผล เขาจะพึงใชหนี้ท่ีเปนตนทุนเดินใหหมดส้ิน และทรัพยท่ีเปนกําไรของเขาจะพึงมีเหลือ   
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อยูสําหรับเล้ียงภริยา เขาพึงมีความคิดเหน็อยางนี้วา เม่ือกอนเรากูหนี้ไปประกอบการงาน บัดนี้      
การงานของเราสําเร็จผลแลว เราไดใชหนี้ท่ีเปนตนทุนเดิมใหหมดส้ินแลว และทรัพยท่ีเปน      
กําไรของเรายงัมีเหลืออยู สําหรับเล้ียงภริยา ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความโสมนัส      
มีความไมมีหนี้นั้นเปนเหตุ ฉันใด.  
        ดูกรกัสสป เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนผูมีอาพาธถึงความลําบาก เจ็บหนกั บริโภค      
อาหารไมได และไมมีกําลังกาย สมัยตอมา เขาจะพึงหายจากอาพาธนั้น บริโภคอาหารไดและ     
มีกําลังกาย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอนเราเปนผูมีอาพาธ ถึงความลําบากเจบ็หนัก       
บริโภคอาหารไมได และไมมีกําลังกาย บัดนี้ เราหายจากอาพาธน้ันแลว บริโภคอาหารไดและ   
มีกําลังกายเปนปกติ ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความโสมนัส มีความไมมีโรคนั้น    
เปนเหตุ ฉันใด.       
        ดูกรกัสสป เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจํา อยูในเรือนจํา สมัยตอมา เขาพึงพนจาก      
เรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมีภยั ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอน       
เราถูกจําอยูในเรือนจํา บัดนี้ เราพนจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมีภัยแลว และเราไมตองเสีย    
ทรัพยอะไรๆ เลย ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความโสมนัส มีการพนจากเรือนจํานั้น   
เปนเหตุ ฉันใด.       
        ดูกรกัสสป เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนทาส ไมไดพึง่ตัวเอง พึ่งผูอ่ืน ไปไหนตาม   
ความพอใจไมได สมัยตอมา เขาพึงพนจากความเปนทาสนั้น พึ่งตัวเองได ไมตองพึ่งผูอ่ืน       
เปนไทแกตัว ไปไหนไดตามความพอใจ เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอนเราเปน   
ทาสพึ่งตัวเองไมได ตองพ่ึงผูอ่ืน ไปไหนตามความพอใจไมได บัดนี้ เราพนจากความเปนทาส      
นั้นแลว พึ่งตัวเอง ไมตองพึ่งผูอ่ืนเปนไทแกตัว ไปไหนไดตามความพอใจ ดังนี้ เขาจะพึง      
ไดความปราโมทยถึงความโสมนัส มีความเปนไทแกตัวน้ันเปนเหตุ ฉันใด.     
        ดูกรกัสสป เปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย มีโภคสมบัติพึงเดินทางไกลกันดาร หาอาหาร      
ไดยาก มีภยัเฉพาะหนา สมัยตอมา เขาพึงขามพนทางกันดารนั้นได บรรลุถึงหมูบานอันเกษม       
ปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพงึมีความคิดเหน็อยางนีว้า เม่ือกอนเรามีทรัพย มีโภคสมบัติ เดิน     
ทางไกลกันดาร หาอาหารไดยาก มีภัยเฉพาะหนา บัดนี้ เราขามพนทางกนัดารนั้น บรรลุถึง    
หมูบานอันเกษม ปลอดภยัโดยสวัสดแีลว ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความโสมนัส     
มีภูมิสถานอันเกษมนัน้เปนเหตุ ฉันใด.    
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        ดูกรกัสสป ภิกษพุิจารณาเหน็นวิรณ ๕ ประการเหลานี้ท่ียังละไมไดในตน เหมือนหนี้  
เหมือนโรค เหมือนเรือนจํา เหมือนความเปนทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา    
เห็นนวิรณ ๕ ประการท่ีละไดแลวในตน เหมือนความไมมีหนี้ เหมือนความไมมีโรค เหมือน    
การพนจากเรือนจํา เหมือนความเปนไทแกตน เหมือนภมิูสถานอันเกษม ฉันนั้นแล.       
        เม่ือเธอพิจารณาเหน็นวิรณ ๕ เหลานีท่ี้ละไดแลวในตน  ยอมเกิดปราโมทย เม่ือปราโมทย   
แลวยอมเกิดปติ เม่ือมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลว ยอมไดเสวยสุข เม่ือมีสุข       
จิตยอมต้ังม่ัน เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกศุลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวติก มีวจิาร มีปติและ  
สุขเกิดแตวิเวกอยู นี้เปนจิตตสัมปทาของเธอประการหนึ่ง ดูกรกัสสป นี้แลจิตตสัมปทา.    
        ดูกรกัสสป อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุทุติยฌานมีความผองใสแหงจิตในภายใน เปน      
ธรรมเอกผุดข้ึน  เพราะวิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู       
นี้เปนจิตตสัมปทาของเธอประการหน่ึง ดกูรกัสสป นี้แลจิตตสัมปทา.   
        ดูกรกัสสป อีกประการหนึ่ง ภกิษุมีอุเบกขา มีสติมีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยกาย  
เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวาผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา     
มีสติอยูเปนสุข นี้เปนจิตตสัมปทาของเธอประการหน่ึง ดูกรกัสสป นีแ้ลจิตตสัมปทา.       
        ดูกรกัสสป อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข      
ละทุกข ดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขา เปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู นี้เปนจิตตสัมปทา    
ของเธอประการหน่ึง ดูกรกสัสป นี้แลจิตตสัมปทา.      
                          ปญญาสัมปทา       
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อญาณทัสสะ เธอยอมรูชัด     
อยางนี้วา กายของเรานี้แล มีรูปประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตข้ึนดวย   
ขาวสุกและขนมสด ไมเท่ียง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลาย และกระจัดกระจายเปนธรรมดา    
และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยูในกายนี้ เนือ่งอยูในกายน้ี นี้เปนปญญาสัมปทาของเธอประการ     
หนึ่ง ดกูรกัสสป นี้แลปญญาสัมปทา.   
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกดิแตใจ       
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คือ นิรมิตกายอ่ืนจากกายน้ีมีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง       
นี้เปนปญญาสัมปทาของเธอประการหน่ึง ดูกรกัสสป นีแ้ลปญญาสัมปทา. 
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ เธอยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุ      
อิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏ     
ก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมตดิขัดเหมือนไปในท่ีวางกไ็ด ผุดข้ึนดําลง      
ในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนแผนดนิก็ได เหาะไปในอากาศ      
เหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธิมีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจ       
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได นีเ้ปนปญญาสัมปทาของเธอประการหน่ึง ดกูรกัสสป นี้แล  
ปญญาสัมปทา.   
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี ้ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอยอมได      
ยินเสียง ๒ ชนดิ คือ เสียงทิพยและเสียงมนษุยท้ังท่ีอยูไกลและใกลดวยทิพยโสตอันบริสุทธ์ิ    
ลวงโสตของมนุษย นี้เปนปญญาสัมปทาของเธอประการหน่ึง ดกูรกัสสป นี้แลปญญาสัมปทา.     
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี ้ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอยอมกําหนด    
รูใจของสัตวอ่ืน ของบุคคลอ่ืนดวยใจ คือ จติมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ     
ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจติมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจาก    
โทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จติหดหู  
ก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต ก็รูวาจติเปนมหรคต หรือจิต     
ไมเปนมหรคต ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จติมีจิตอ่ืนยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจติอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิต    
อ่ืนยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รู  
วาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน นี้เปน   
ปญญาสัมปทาของเธอประการหน่ึง ดูกรกสัสป นี้แลปญญาสัมปทา.  
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        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อบุพเพนวิาสานุสสติญาณ       
เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง  
ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติ 
บาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดววิัฏฏกัป 
เปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีช่ืออยางนัน้ มีโคตร      
อยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอาย ุ
เพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนัน้ เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น  
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด      
อายเุพยีงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดมาเกิดในภพน้ี เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปน     
อันมากพรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี นี้เปนปญญาสัมปทาของเธอประการ   
หนึ่ง ดกูรกัสสป นี้แลปญญาสัมปทา.   
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัตขิองสัตว  
ท้ังหลาย เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติเลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม      
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนษุย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตาม       
กรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปน 
มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขา 
ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจสุีจริต มโนสุจริต   
ไมติเตียนพระอริยะเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตาย    
เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังน้ี เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ  
เลว ประณตี มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษ ุ
ของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะน้ี นี้เปนปญญาสัมปทาของ     
เธอประการหนึ่ง ดูกรกัสสป นี้แลปญญาสัมปทา.  
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        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิบริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน    
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัด     
ตามความเปนจริงวานี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนโิรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ       
นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เม่ือเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน  
แมจากกามาสวะ แมจากภาวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณวาหลุดพน    
แลว รูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความ      
เปนอยางนี้มิไดมี นี้เปนปญญาสัมปทาของเธอประการหน่ึง ดกูรกัสสป นี้แลปญญาสัมปทา.  
        ดูกรกัสสป สีลสัมปทา จิตตสัมปทา ปญญาสัมปทา ขออ่ืนท่ียิ่งกวาหรือประณีตยิง่กวา 
สีลสัมปทา จิตตสัมปทา ปญญาสัมปทานี้ไมมีเลย.      
        [๒๗๑] ดกูรกัสสป มีสมณพราหมณพวกหนึ่งเปนผูกลาวศีล สมณพราหมณพวกนัน้    
สรรเสริญคุณแหงศีลโดยอเนกปริยาย ศีลอันประเสริฐอยางยอดมีประมาณเทาไร เรายังไมเหน็   
บุคคลผูทัดเทียมเราในศีลอันประเสริฐอยางยอดนัน้ ผูท่ียิ่งกวาจะมีท่ีไหน ท่ีจริงเราผูเดียวเปนผูยิ่ง    
ในศีลอันประเสริฐอยางยอดนั้น คือ อธิศีล.   
        ดูกรกัสสป มีสมณพราหมณพวกหนึง่เปนผูกลาวตบะอันกดีกันกเิลส สมณพราหมณ   
พวกนั้นสรรเสริญคุณแหงตบะอันกดีกันกเิลส โดยอเนกปริยาย ตบะอันกดีกนักิเลสอันประเสริฐ   
อยางยอดมีประมาณเทาไร เราไมเห็นบุคคลผูทัดเทียมเราในตบะอันกีดกันกิเลสอันประเสริฐอยาง     
ยอดนั้น ผูท่ียิ่งกวาจะมีท่ีไหน ท่ีจริงเราผูเดียวเปนผูยิ่งในตบะอันกีดกนักิเลสอันประเสริฐ       
อยางยอดนั้น คือ อธิจิต.     
        ดูกรกัสสป มีสมณพราหมณพวกหนึง่เปนผูกลาวปญญา สมณพราหมณพวกนัน้ 
สรรเสริญคุณแหงปญญาโดยอเนกปริยาย ปญญาอันประเสริฐอยางยอดมีประมาณเทาไร เราไมเห็น  
บุคคลผูทัดเทียมเรา ในปญญาอันประเสริฐอยางยอดนั้น ผูท่ียิ่งกวาจะมีท่ีไหน ท่ีจริงเราผูเดียว     
เปนผูยิ่งในปญญาอันประเสริฐอยางยอดนั้น คือ อธิปญญา.  
        ดูกรกัสสป มีสมณพราหมณพวกหนึง่เปนผูกลาววมุิติ สมณพราหมณพวกนั้น       
สรรเสริญคุณแหงวิมุติโดยอเนกปริยาย วิมุติอันประเสริฐอยางยอดมีประมาณเทาไร เราไมเห็น       
บุคคลผูทัดเทียมเราในวิมุตอัินประเสริฐอยางยอดนั้น ผูท่ียิ่งกวาจะมีท่ีไหน ท่ีจริงเราผูเดียว     
เปนผูยิ่งในวิมุติอันประเสริฐอยางยอดนั้น คือ อธิวิมุติ.     
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                            สีหนาท   
        [๒๗๒] ดูกรกัสสป ก็ขอนี้เปนฐานท่ีจะมีได คือ พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย    
จะพึงกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมบันลือสีหนาท แตบันลือในเรือนวาง ไมใชในบริษัท     
ทานพึงบอกปริพาชกพวกนัน้วา ทานท้ังหลายอยาไดกลาวอยางนี้ พระสมณโคดมบันลือสีหนาท  
และบันลือในบริษัท มิใชบันลือในเรือนวาง ทานพึงบอกอยางนี้.    
        ดูกรกัสสป ก็ขอนี้เปนฐานท่ีจะมีได คือ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียจะพึงกลาวอยางนี้วา   
พระสมณโคดมบันลือสีหนาท และบันลือในบริษัท แตมิใชบันลืออยางองอาจ ทานพึงบอก  
ปริพาชกพวกนั้นวา ทานท้ังหลายอยาไดกลาวอยางนี้ พระสมณโคดมบันลือสีหนาท และบันลือ  
ในบริษัท ท้ังบันลืออยางองอาจ ทานพึงบอกอยางนี้. 
        ดูกรกัสสป ก็ขอนี้เปนฐานท่ีจะมีได คือ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียจะพึงกลาวอยางนี้วา   
พระสมณโคดมบันลือสีหนาท และบันลือในบริษัท ท้ังบันลืออยางองอาจ แตเทวดาและมนุษย      
มิไดถามปญหาเธอ ถึงถาม เธอก็พยากรณไมได ถึงจะพยากรณได กย็งัจิตของเขาใหยินดดีวยการ    
พยากรณปญหาไมได ถึงใหยนิดีได เขาก็ไมสําคัญจะฟง ถึงฟง ก็ไมเล่ือมใส ถึงเล่ือมใส       
ก็ไมทําอาการของผูเล่ือมใส ถึงทํา ก็ไมปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนัน้ ถึงปฏิบัติ ก็ไมช่ืนชม  
ทานพึงบอกพวกเขาวา พวกทานอยาไดกลาวอยางนี้ พระสมณโคดมบันลือสีหนาท และบันลือ     
ในบริษัท ท้ังบันลืออยางองอาจ เทวดาและมนุษยยอมถามปญหาพระองค พระองคถูกถามปญหา   
แลวยอมพยากรณแกเทวดาและมนุษยเหลานั้นได ยังจิตของเทวดาและมนุษยเหลานัน้ใหยินดี       
ดวยการพยากรณปญหา เทวดาและมนษุยเหลานั้นยอมสําคัญปญหาพยากรณวา อันตนๆ ควรฟง    
คร้ันฟงแลว ยอมเล่ือมใส คร้ันเล่ือมใสแลว ยอมทําอาการของผูเล่ือมใส ยอมปฏิบัติ เพื่อ     
ความเปนอยางนั้น และปฏิบัติแลว ยอมช่ืนชม ดูกรกัสสป ทานพึงบอกอยางนี้.     
        ดูกรกัสสป คร้ังหนึ่งเราอยูท่ีภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห เพื่อนพรหมจรรยของทาน       
คนหน่ึงในกรุงราชคฤหนั้น ช่ือวานิโครธปริพาชก ไดถามปญหาในตบะอันกดีกันกิเลสอยางยิ่ง       
เราถูกถามแลว ไดพยากรณแกเขา เม่ือเราพยากรณแลวเขาปล้ืมใจเหลือเกิน.  
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        [๒๗๓] อเจลกัสสปทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ใครเลา ฟงธรรมของพระองคแลว       
จะไมปล้ืมใจอยางเหลือเกนิ แมขาพระองคฟงธรรมของพระองคแลวกย็งัปล้ืมใจเหลือเกิน ขาแต   
พระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง    
นกั เปรียบเหมือนหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีป 
ในท่ีมืดดวยคิดวาผูมีจักษุจกัเห็นรูป ดังนี้ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดย 
อเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกนั ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ ขอถึงพระผูมีพระภาค  
พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานัก       
ของพระองค.    
                          ติตถิยปริวาส      
        [๒๗๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัสสป ผูใดเคยเปนอัญญเดยีรถีย หวังบรรพชา      
หวังอุปสมบทในธรรมวินยันี้ ผูนั้นจะตองอยูปริวาสส่ีเดอืน ตอลวงส่ีเดือน ภกิษุท้ังหลาย     
เต็มใจแลว จึงใหบรรพชา ใหอุปสมบทเพ่ือความเปนภิกษุ ก็แตวาเรารูความตางแหงบุคคล 
ในขอนี้.      
อเจลกกัสสปทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หากผูท่ีเคยเปนอัญญเดียรถีย หวังบรรพชา       
หวังอุปสมบทในพระธรรมวนิัยนี้ จะตองอยูปริวาสส่ีเดือน ตอลวงส่ีเดอืน ภิกษุท้ังหลาย  
เต็มใจแลว จึงใหบรรพชา ใหอุปสมบทเพ่ือความเปนภิกษุไซร ขาพระองคจักอยูปริวาสส่ีป       
ตอลวงส่ีป ภิกษุท้ังหลายเต็มใจแลว จึงใหบรรพชา ใหอุปสมบทเพ่ือความเปนภิกษุ อเจลกกัสสป   
ไดบรรพชา ไดอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาคแลว. คร้ันทานกัสสปอุปสมบทแลวไมนาน       
เปนผูๆ เดียวหลีกออกแลว ไมประมาท มีความเพยีร มีตนสงไปแลว ไมนานนัก ก็ทําให      
แจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ม ซ่ึงกุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือนบวช เปนบรรพชิต    
โดยชอบตองการนั้นดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวาชาติส้ินแลว      
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี ก็ทานกัสสป  
ไดเปนพระอรหันตองคหนึ่งในจํานวนพระอรหันตท้ังหลาย ฉะนี้แล.    
                             จบมหาสีหนาทสูตร ท่ี ๘.       
                              _____________________       



พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาท่ี 252 
                        ๙. โปฏฐปาทสูตร      
                          ______________ 
                             เร่ืองปริพาชกโปฏฐปาทะ 
        [๒๗๕] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้      
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก     
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้น โปฏฐปาทปริพาชก พรอมดวยปริพาชกบริษทัหมูใหญ    
ประมาณ ๓,๐๐๐ อาศัยอยูในมัลลิการาม ซ่ึง (เม่ือแรก) มีศาลาหลังเดียวเรียงรายดวยตนมะพลับ     
อันเปนสถานที่โตลัทธิ. คร้ังน้ันเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร   
เสด็จเขาไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี. พระองคทรงดาํริวา เราจะเท่ียวบิณฑบาตไปในกรุง      
สาวัตถีก็ยังเชานัก ถากระไร เราควรจะเขาไปหาโปฏฐปาทปริพาชกยังมัลลิการาม ซ่ึง (เม่ือแรก)    
มีศาลาหลังเดียวเรียงรายดวยตนมะพลับ อันเปนสถานที่โตลัทธิ จึงเสด็จไป ณ ท่ีนัน้.    
                          ติรัจฉานกถา       
        [๒๗๖] สมัยนั้น โปฏฐปาทปริพาชกนั่งอยูกับปริพาชกบริษัทหมูใหญ กําลังสนทนา 
ติรัจฉานกถาตางเร่ืองดวยเสียงดังล่ันอึกทึก คือ พูดเร่ืองพระราชา เร่ืองโจร เร่ืองมหาอํามาตย 
เร่ืองกองทัพ เร่ืองภัย เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา เร่ืองท่ีนอน เร่ืองดอกไม    
เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี     
เร่ืองบุรุษ เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนท่ีลวงลับไปแลว เร่ืองเบ็ดเตล็ด       
เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเส่ือมดวยประการนั้นๆ พอโปฏฐปาทปริพาชก    
ไดเหน็พระผูมีพระภาคเสดจ็มาแตไกล จึงหามบริษัทของตนวา ขอทานท้ังหลายเบาๆ เสียงหนอย      
อยาสงเสียงอึงนัก พระสมณโคดมกําลังเสด็จมา พระองคทานโปรดเสียงเบา และกลาวสรรเสริญ   
คุณของเสียงเบา บางทีพระองคทานทรงทราบวาบริษทัมีเสียงเบาแลว พึงสําคัญท่ีจะเสด็จเขามา      
ก็ได เม่ือโปฏฐปาทปริพาชกกลาวอยางนีแ้ลว พวกปริพาชกเหลานั้นไดพากันนิ่ง.   
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        [๒๗๗] เม่ือพระผูมีพระภาคเสดจ็เขาไปหาโปฏฐปาทปริพาชก ถึงท่ีอยูแลว. เธอจึง     
กราบทูลเช้ือเชิญพระผูมีพระภาควา ขอเชิญเสด็จพระเจาขา พระองคเสด็จมาดีแลว นานๆ    
พระองคจึงจะมีโอกาสเสด็จมาท่ีนี้ ขอเชิญประทับนั่ง นีอ้าสนะเขาแตงต้ังไวแลว. พระผูมีพระภาค       
ประทับนั่งบนอาสนะซ่ึงเขาแตงต้ังไว. ฝายโปฏฐปาทปริพาชกถือเอาอาสนะตํ่าแหงหนึ่ง นั่ง ณ ท่ี   
อันสมควรขางหนึ่ง พระผูมีพระภาครับส่ังถามเธอวา ดูกรโปฏฐปาทะ บัดนี้อันพวกทานนั่งสนทนา     
กันดวยเร่ืองอะไรหนอ และเร่ืองอะไรเลาท่ีพวกทานสนทนาคางอยู?  
                              วาดวยอภสัิญญานิโรธ 
        [๒๗๘] เม่ือพระผูมีพระภาครับส่ังอยางนี้แลว โปฏฐปาทปริพาชกไดกราบทูลวา ขาแต 
พระองคผูเจริญ เร่ืองท่ีพวกขาพระองคสนทนากันบัดนีน้ั้นงดไวกอน เร่ืองเชนนี้พระผูมีพระภาค      
จะทรงสดับตอภายหลังก็ได ไมยากนัก ขาแตพระองคผูเจริญ วันกอนๆ พวกสมณพราหมณ      
ผูมีลัทธิแตกตางกัน ประชุมกันในโกตุหลศาลา ไดสนทนากันในอภิสัญญานิโรธวา ทานท้ังหลาย       
อภิสัญญานิโรธเปนไฉน? ในสมณพราหมณเหลานัน้บางพวกกลาวอยางนี้วา สัญญาของบุรุษ      
ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย เกิดข้ึนเอง ดับไปเอง สมัยใดสัญญาเกิดข้ึน สมัยนัน้สัตวก็ช่ือวามีสัญญา       
สมัยใดสัญญาดับไป สมัยนัน้สัตวก็ช่ือวาไมมีสัญญา พวกหนึ่งบัญญัตอิภิสัญญานิโรธไว    
ดวยประการฉะนี้.      
        อีกพวกหนึ่งกลาวอยางนี้วา ทานท้ังหลาย ขอนี้จักเปนเชนนัน้หามไิด เพราะวาสัญญาเปน       
อัตตาของบุรุษ และอัตตานั้นเขามาก็มี ไปปราศก็มี สมัยใดอัตตาเขามา สมัยนั้นสัตวกช่ื็อวา    
มีสัญญา สมัยใดอัตตาไปปราศ สมัยนั้นสัตวก็ช่ือวาไมมีสัญญา พวกหนึง่บัญญัติอภิสัญญานิโรธ     
ดวยประการฉะนี้.      
        อีกพวกหนึ่งกลาวอยางนี้วา ทานท้ังหลาย ขอนี้จักเปนเชนนัน้ก็หามิได เพราะวา       
สมณพราหมณท่ีมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก มีอยู ทานเหลานั้นบันดาลใหมีกไ็ด บันดาลใหพราก     
ก็ได ซ่ึงสัญญาของบุรุษนี้ สมัยใดบันดาลใหมี สมัยนั้นสัตวก็ช่ือวามีสัญญา สมัยใดบันดาล     
ใหพราก สมัยนั้นสัตวก็ช่ือวาไมมีสัญญา พวกหนึ่งบัญญัติอภิสัญญานิโรธไว ดวยประการฉะน้ี.   
        อีกพวกหนึ่งกลาวอยางนี้วา ทานท้ังหลาย ขอนี้จักเปนเชนนัน้ก็หามิได เพราะวา       
เทวดาที่มีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก มีอยู เทวดาเหลานั้นบันดาลใหมีก็ได บันดาลใหพรากก็ได     
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ซ่ึงสัญญาของบุรุษนี้ สมัยใดบันดาลใหมี สมัยนั้นสัตวก็ช่ือวามีสัญญา สมัยใด บันดาลใหพราก   
สมัยนั้นสัตวกช่ื็อวาไมมีสัญญา พวกหนึ่งบัญญัติอภิสัญญานิโรธ ดวยประการฉะนี้.       
        ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมีสติปรารภเฉพาะพระผูมีพระภาคเกิดข้ึนวา ทานผูฉลาด   
ในธรรมเหลานี้เปนอยางดีนัน้ ตองเปนพระผูมีพระภาคแนแท ตองเปนพระองคพระสุคตแนแท     
พระองคทรงฉลาด ทรงรูชํ่าชองในอภิสัญญานิโรธ ขาแตพระองคผูเจริญ อภิสัญญานิโรธ       
เปนไฉน?       
        [๒๗๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรโปฏฐปาทะ ในสมณพราหมณเหลานัน้ 
พวกท่ีกลาวอยางนี้วา สัญญาของบุรุษ ไมมีเหตุ ไมมีปจจยั เกิดข้ึนเองดบัไปเอง ความเห็น     
ของสมณพราหมณพวกนั้นผิดแตตนทีเดียว. เพราะเหตุไร เพราะสัญญาของบุรุษมีเหตุ มีปจจัย  
เกิดข้ึนก็มี ดับไปก็มี สัญญาอยางหนึ่ง ยอมเกิดข้ึนเพราะการศึกษาก็มี สัญญาอยางหนึ่งยอม    
ดับไปเพราะการศึกษาก็มี กข็อท่ีจะพึงศึกษาเปนไฉน ดกูรโปฏฐปาทะ พระตถาคตเสด็จอุบัติ    
ในโลกน้ีเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสดจ็ไปดีแลวทรง    
รูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย       
เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก       
มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว 
พรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนษุยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง   
งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถพรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง   
คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น คร้ันฟงแลว 
ไดศรัทธาในพระตถาคต เม่ือไดศรัทธาแลว ยอมเหน็ตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ เปนทาง       
มาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การท่ีบุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณ      
ใหบริสุทธ์ิ โดยสวนเดียวดจุสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด     
นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ    
ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต เม่ือ 
บวชแลวสํารวมระวังในพระปาติโมกขอยู ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปกติเหน็ภัยในโทษ      
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เพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ประกอบดวยกายกรรมวจีกรรมท่ีเปนกุศล   
มีอาชีพบริสุทธ์ิ ถึงพรอมดวยศีล คุมครองทวารในอินทรียท้ังหลายประกอบดวยสตสัิมปชัญญะ       
เปนผูสันโดษ. 
                             จุลศีล  
        ดูกรโปฏฐปาทะ อยางไร ภิกษจุึงช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล.       
        ๑. ภิกษุในพระธรรมวนิัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทณัฑะ   
วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู 
ขอนี้เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.     
        ๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของท่ีเขาให ตองการแตของ    
ท่ีเขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
        ๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤตพิรหมจรรย ประพฤติหางไกล       
เวนขาดจากเมถุนอันเปนกจิของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.      
        ๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พดูแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคํา       
เปนหลักฐาน ควรเช่ือได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.     
        ๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน       
เพื่อใหคนหมูโนนแตกราวกนั หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี ้เพื่อใหคนหมูโนน       
แตกราวกัน สมานคนท่ีแตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคน     
ผูพรอมเพรียงกัน ยนิดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกนั กลาวแตคํา     
ท่ีทําใหคนพรอมเพรียงกนั แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.   
        ๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก  
จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.     
        ๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําท่ีเปนจริง    
พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีท่ีอาง มีท่ีกําหนด ประกอบดวย  
ประโยชน โดยกาลอันควร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.      
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        ๘. เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม.      
        ๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉนัในเวลาวกิาล. 
        ๑๐. เธอเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก  
กุศล.   
        ๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรง ประดับ และตบแตงรางกายดวยดอกไมของหอมและ     
เคร่ืองประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว.      
        ๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ.       
        ๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน.     
        ๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.    
        ๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ.       
        ๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี.  
        ๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส.     
        ๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ.      
        ๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร.     
        ๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา.     
        ๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน. 
        ๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช.       
        ๒๓. เธอเวนขาดจากการซ้ือการขาย. 
        ๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราช่ัง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวย 
เคร่ืองตวงวัด. 
        ๒๕. เธอเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.      
        ๒๖. เธอเวนขาดจาการตัด การฆา การจองจํา การตชิีง การปลนและกรรโชก   
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
                           จบจุลศีล.  
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                            มัชฌิมศีล       
        ๑. ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบาง      
จําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเหน็ปานนี้      
คือ พืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกดิแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ดเปนท่ีครบหา  
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        ๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของท่ีทําการสะสมไว เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ    
บางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของท่ีทําการสะสมไว 
เห็นปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยาน สะสมท่ีนอน สะสมเคร่ือง 
 
ประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
        ๓. ภิกษเุวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุล เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ      
บางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายดกูารเลนอนัเปนขาศึกแกกุศล     
เห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคมมหรสพ มีการรําเปนตน การเลานิยาย การ     
เลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองท่ีสวยงาม การเลนของคนจัณฑาล   
การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ ชนไก      
รบนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง มวยชก มวยปลํ้า การรบ การตรวจพล การจัดกระบวนทัพ 
กองทัพ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        ๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนนัอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท เชนอยาง   
ท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจาํพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัขวนขวายเลนการพนนั  
อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา เลน     
หมากเกบ็ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมหึ่ง เลนกําทาย เลนสะกา เลน  
เปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหนั เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ เลน     
ธนูนอยๆ เลนเขียนทายกัน เลนทายใจ เลนเลียนคนพกิาร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ  
ประการหน่ึง.    
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        ๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ เชนอยางท่ีสมณพราหมณผู 
เจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ    
เห็นปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว   
เคร่ืองลาดท่ีทําดวยขนแกะวจิิตรดวยลวดลาย เคร่ืองลาดท่ีทําดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดท่ีมี      
สัณฐานเปนชอดอกไม เคร่ืองลาดท่ียัดนุน เคร่ืองลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายท่ีมีสีหะและ  
เสือเปนตน เคร่ืองลาดขนแกะมีขนต้ัง เคร่ืองลาดขนแกะมขีนขางเดียว เคร่ืองลาดทองและเงิน       
แกมไหม เคร่ืองลาดไหมขลิบทองและเงิน เคร่ืองลาดขนแกะจุนางฟา ๑๖ คน เคร่ืองลาด   
หลังชาง เคร่ืองลาดหลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดท่ีทําดวยหนังสัตวช่ืออชินะอันมี 
ขนออนนุม เคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดมีหมอนขาง    
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        ๖. ภิกษเุวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว      
เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย    
ประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คือ อบตัว ไคลอวยัวะ  
อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว ผัดหนา ทาปาก ประดับขอมือ      
สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทาประดับวิจิตร  
ติดกรอบหนา ปกปน ใชพดัวาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ   
ประการหน่ึง.   
        ๗. ภิกษเุวนขาดจากติรัจฉานกถา เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉัน 
โภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเร่ืองพระราชา เร่ือง     
โจร เร่ืองมหาอํามาตย เร่ืองกองทัพ เร่ืองภยั เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา เร่ือง  
ท่ีนอน เร่ืองดอกไม เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนคิม เร่ืองนคร       
เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนท่ีลวงลับ       
ไปแลว เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเสื่อม ดวยประการน้ันๆ    
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.     
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        ๘. ภิกษเุวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกนั เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบาง   
จําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังกลาวถอยคําแกงแยงกนัเห็นปานนี้ เชนวาทาน       
ไมรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูท่ัวถึง ทานจักรูท่ัวถึงธรรมวินยันี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด       
ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําท่ีควรจะกลาว     
กอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําท่ีควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอท่ีทานเคยชํ่าชอง      
มาผันแปรไปแลว ขาพเจาจบัผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะ 
เสีย มิฉะนัน้จงแกไขเสีย ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.       
        ๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชน อยางท่ีสมณพราหมณ   
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช 
เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คฤหบดี     
และกุมารวา ทานจงไปในท่ีนี้ ทานจงไปในท่ีโนน ทานจงนําเอาส่ิงนี้ไป ทานจงนําเอาส่ิงนี้      
ในท่ีโนนมา ดงันี้ แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
        ๑๐. ภิกษเุวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เชนอยางท่ีสมณพราหมณ       
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูด     
หวานลอม พดูและเล็ม แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนีก้็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.    
                           จบมัชฌิมศีล      
                            มหาศีล   
        ๑. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ ทายอวยัวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานายหนูกัดผา      
ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน ทําพิธีซัดแกลบบชูาไฟ ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ ทําพิธี   
ซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธีเสกเปาบูชาไฟ ทํา   
พลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะท่ีบาน ดลัูกษณะท่ีนา เปนหมอปลุกเสก เปน   
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หมอผี เปนหมอลงเลขยันตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ เปนหมอแมลงปอง       
เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา เปนหมอทายอายุ      
เปนหมอเสกกนัลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนีก้็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
        ๒. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา      
เห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะไมพลอง ทายลักษณะผา ทายลักษณะศาตรา  
ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี ทาย 
ลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกมุาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี ทาย     
ลักษณะชาง ทายลักษณะมา ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค ทาย      
ลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเหีย้ ทาย       
ลักษณะตุน ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.    
        ๓. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวชิา      
เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายใน     
จักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชาภายใน 
จักถอย พระราชาภายในจกัมีชัย พระราชาภายในจกัปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย พระราชา      
ภายนอกจกัปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ แมขอนี้ก็    
เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.    
        ๔. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
เจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา  
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จกัมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร   
ดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษตัรจักเดนิถูกทาง ดาว 
นักษัตรจกัเดนิผิดทาง จักมีอุกกาบาต จกัมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จกัมีฟารอง ดวงจนัทร       
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจกัข้ึน ดวงจันทรดวงอาทิตย และดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร     
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ดวงอาทิตย และดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทร ดวงอาทิตย และดาวนักษัตรจักกระจาง      
จันทรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้    
ดวงจนัทรดวงอาทิตยเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผล       
เปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดนิถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดนิผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้       
มีอุกกาบาตจกัมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหางจกัมีผลเปนอยางนี้ แผนดนิไหวจกัมีผลเปนอยางนี้     
ฟารองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษัตรข้ึนจกัมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทร       
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตยและดาวนักษตัรมัวหมอง 
จักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจกัมีผลเปนอยางนี้ แมขอนี้    
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
        ๕. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จกัมีฝนดี จกัมีฝนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จกัมีภิกษาหาไดยาก      
จักมีความเกษม จักมีภยั จกัเกิดโรค จักมีความสําราญ หาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ       
นับประมวล แตงกาพย โลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.  
        ๖. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน อยางท่ีสมณพราหมณ 
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือใหฤกษอาวาหมงคล ใหฤกษวิวาหมงคล ดฤูกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง       
ดูฤกษเก็บทรัพย ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคด ีดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหล้ินกระดาง      
รายมนตใหคางแข็ง รายมนตใหมือส่ัน รายมนตไมใหหูไดยินเสียง เปนหมอทรงกระจก    
เปนหมอทรงหญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม รายมนต       
พนไฟ ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.       
        ๗. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน  
ทํากะเทยใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธีบวงสรวงพื้นท่ี     
พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพธีิบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษเบ้ืองบน    
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ปรุงยาถายโทษเบ้ืองลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ ปรุงยา      
ทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล แมขอนี้ก็เปนศีล     
ของเธอประการหน่ึง.    
        ดูกรโปฏฐปาทะ ภกิษุสมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เลย เพราะ       
ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษก กําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัย      
แตไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ดูกรโปฏฐปาทะ ภกิษุก็ฉันนั้น สมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว     
ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภกิษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุข     
อันปราศจากโทษในภายใน ดูกรโปฏฐปาทะ ดวยประการดังกลาวมาน้ีแล ภกิษุช่ือวาเปนผู      
ถึงพรอมดวยศีล.      
                           จบมหาศีล. 
                          อินทรียสังวร      
        ดูกรโปฏฐปาทะ อยางไรภิกษุช่ือวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย.   
        ดูกรโปฏฐปาทะ ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนมิิต ไมถืออนุพยัญชนะ     
เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ  
อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวารักษาจักขุนทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในจกัขุนทรีย ภกิษุ    
ฟงเสียงดวยโสต ... ดมกล่ินดวยฆานะ ... ล้ิมรสดวยชิวหา ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย...       
รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย   
ท่ีเม่ือไมสํารวมแลวจะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวา     
รักษามนินทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ภิกษปุระกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะ       
เชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมระคนดวยกเิลสในภายใน ดกูรโปฏฐปาทะ ดวยประการดังกลาว     
มานี้แล ภกิษุช่ือวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย.      
                          สติสัมปชัญญะ      
        ดูกรโปฏฐปาทะ อยางไรภิกษุช่ือวาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ?    
        ดูกรโปฏฐปาทะ ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมทําความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย   
ในการแล ในการเหลียว ในการคูเขา ในการเหยยีดออก ในการทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร   
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ในการฉัน การดื่ม การเค้ียว การล้ิม ในการถายอุจจาระ ปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัว      
ในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง ดูกรโปฏฐปาทะ ดวยประการ      
ดังกลาวมานีแ้ล ภิกษุช่ือวา เปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ.     
                            สันโดษ   
        ดูกรโปฏฐปาทะ อยางไรภิกษุช่ือวาเปนผูสันโดษ?      
        ดูกรโปฏฐปาทะ ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย      
ดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดกูรโปฏฐปาทะ     
นกมีปกจะบินไปทางทิสาภาคใดๆ ก็มีแตปกของตัวเปนภาระบินไป ฉันใด ภกิษกุ็ฉันนั้นแล     
เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทาง       
ทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดูกรโปฏฐปาทะ ดวยประการดังกลาวมาน้ีแล ภกิษุช่ือวาเปนผู  
สันโดษ. 
        ภิกษนุั้น ประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะและสันโดษอันเปนอริยะ     
เชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏ      
ท่ีแจง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง      
ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิต   
ใหบริสุทธ์ิจากความเพงเล็งได ละความประทุษรายคือพยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา    
หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความประทุษราย คือพยาบาทได       
ละถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูท่ีแสงสวาง มีสติสัมปชัญญะอยู     
ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากถีนมิทธะได ละอุทธัจจกกุกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซานมีจิตสงบ ณ    
ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอุทธัจจกุกกุจจะ ไดละวจิิกจิฉาแลว เปนผูขามวิจิกจิฉา 
ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมท้ังหลายอยู ยอมชําระจติใหบริสุทธ์ิจากวิจกิิจฉาได.      
                          อุปมานิวรณ ๕     
        ดูกรโปฏฐปาทะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกูหนีไ้ปประกอบการงาน การงานของเขาจะพึง      
สําเร็จผล เขาจะพึงใชหนี้ท่ีเปนตนทุนเดิมใหหมดส้ิน และทรัพยท่ีเปนกําไรของเขาจะพึงมี       
เหลืออยูสําหรับเล้ียงภริยา เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนีว้า เม่ือกอนเรากูหนี้ไปประกอบการงาน      
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บัดนี้ การงานของเราสําเร็จผลแลว เราไดใชหนี้ท่ีเปนตนทุนเดิมใหหมดส้ินแลว และทรัพย      
ท่ีเปนกําไรของเรายังมีเหลืออยูสําหรับเล้ียงภริยา ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความโสมนัส       
มีความไมมีหนี้นั้นเปนเหตุ ฉันใด.  
        ดูกรโปฏฐปาทะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนผูมีอาพาธถึงความลําบากเจ็บหนกั บริโภค    
อาหารไมได และไมมีกําลังกาย สมัยตอมา เขาพึงหายจากอาพาธนั้น บริโภคอาหารได และมี    
กําลังกาย เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอนเราเปนผูมีอาพาธถึงความลําบาก เจ็บหนกั   
บริโภคอาหารไมได และไมมีกําลังกาย บัดนี้ เราหายจากอาพาธน้ันแลว บริโภคอาหารได      
และมีกําลังกายเปนปกติ ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความโสมนัส มีความไมมีโรค     
นั้นเปนเหตุ ฉันใด.   
        ดูกรโปฏฐปาทะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจําอยูในเรือนจํา สมัยตอมา เขาพึงพน       
จากเรือนจํานัน้โดยสวัสดไีมมีภัย ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย เขาจะพึงมีความคิดเหน็อยางนีว้า 
เม่ือกอนเราถูกจองจําอยูในเรือนจํา บัดนี้ เราพนจากเรือนจํานั้นโดยสวสัดีไมมีภัยแลว และเรา   
ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความโสมนัส มีการพนจาก   
เรือนจํานั้นเปนเหตุ ฉันใด.   
        ดูกรโปฏฐปาทะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนทาส ไมไดพึ่งตัวเอง พึ่งผูอ่ืน ไปไหน   
ตามความพอใจไมได สมัยตอมา เขาพึงพนจากความเปนทาสนั้น พึ่งตัวเอง ไมตองพึ่งผูอ่ืน       
เปนไทยแกตวั ไปไหนไดตามความพอใจ เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอนเราเปนทาส      
พึ่งตัวเองไมได ตองพึ่งผูอ่ืน ไปไหนตามความพอใจไมได บัดนี้ เราพนจากความเปนทาสนั้นแลว 
พึ่งตัวเอง ไมตองพึ่งผูอ่ืน เปนไทยแกตวั ไปไหนไดตามความพอใจ ดงันี้ เขาจะพึงไดความ      
ปราโมทยถึงความโสมนัส มีความเปนไทยแกตวันั้น เปนเหตุ ฉันใด.   
        ดูกรโปฏฐปาทะ เปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย มีโภคสมบัติจะพึงเดนิทางไกลกันดาร  
หาอาหารไดยาก มีภยัเฉพาะหนา สมัยตอมา เขาพึงขามพนทางกันดารนั้นได บรรลุถึงหมูบาน       
อันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอนเรามีทรัพย มีโภคสมบัติ   
เดินทางไกลกนัดาร หาอาหารไดยาก มีภยัเฉพาะหนา บัดน้ี เราขามพนทางกันดารนัน้ บรรลุ   
ถึงหมูบานอันเกษมปลอดภยัโดยสวัสดีแลว ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความโสมนัส   
มีภูมิสถานอันเกษมนัน้เปนเหตุ ฉันใด.     
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        ดูกรโปฏฐปาทะ ภกิษุพจิารณาเหน็นวิรณ ๕ ประการเหลานี้ท่ียังละไมไดในตน เหมือน   
หนี้ เหมือนโรค เหมือนเรือนจํา เหมือนความเปนทาส เปนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา 
เห็นนวิรณ ๕ ประการท่ีละไดแลวในตน เหมือนความไมมีหนี้ เหมือนความไมมีโรค เหมือน    
การพนจากเรือนจํา เหมือนความเปนไทแกตน เหมือนภมิูสถานอันเกษม ฉันนั้นแล.       
                             เหตุเกดิและเหตดุับสัญญา      
        เม่ือเธอพิจารณาเหน็นวิรณ ๕ เหลานีท่ี้ละไดแลวในตน ยอมเกิดปราโมทย เม่ือปราโมทย    
แลวยอมเกิดปติ เม่ือมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลว ยอมไดเสวยสุข เม่ือมีสุข       
จิตยอมต้ังม่ัน. เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติ    
และสุขเกิดแตวิเวกอยู สัญญาเกี่ยวดวยกามท่ีมีในกอนของเธอยอมดับ สัจจสัญญาอันละเอียด       
มีปติและสุขเกดิแตวเิวก ยอมมีในสมัยนัน้ เธอยอมเปนผูมีสัจจสัญญาอันละเอียด มีปตแิละ     
สุขเกิดแตวิเวกในสมัยนั้น สัญญาอยางหนึ่งยอมเกดิข้ึน เพราะการศึกษา สัญญาอยางหนึ่ง  
ยอมดับไปเพราะการศึกษา ดวยประการอยางนี้ แมนีก้็เปนขอท่ีจะพึงศึกษาอยางหน่ึง.    
        [๒๘๐] ดกูรโปฏฐปาทะ อีกขอหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุตยิฌาน มีความผองใสแหงจิต    
ในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน เพราะวิตกวจิารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวจิาร มีปติและสุข     
เกิดแตสมาธิอยู. สัจจสัญญาอันละเอียด มีปติและสุขเกิดแตวิเวกมีในกอนของเธอยอมดับ  
สัจจสัญญาอันละเอียด มีปตแิละสุขเกิดแตสมาธิยอมมีในสมัยนั้น เธอยอมเปนผูมีสัจจสัญญา      
อันละเอียด มีปติและสุขเกิดแตสมาธิในสมัยนั้น สัญญาอยางหนึ่งยอมเกิดข้ึนเพราะการศึกษา      
สัญญาอยางหนึ่งยอมดับไปเพราะการศึกษา ดวยประการอยางนี้ แมนี้ก็เปนขอท่ีจะพึงศึกษา       
อยางหนึ่ง.    
        [๒๘๑] ดกูรโปฏฐปาทะ อีกขอหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวย 
นามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมี     
อุเบกขา มีสติอยูเปนสุข สัจจสัญญาอันละเอียด มีปตแิละสุขเกิดแตสมาธิในกอนของเธอ    
ยอมดับไป สัจจสัญญาอันละเอียด ประกอบดวยสุขเกิดแตอุเบกขายอมมีในสมัยนัน้ เธอช่ือวา  
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เปนผูมีสัจจสัญญาอันละเอียด ประกอบดวยสุขเกดิแตอุเบกขาในสมัยนั้น สัญญาอยางหนึ่ง   
ยอมเกิดข้ึนเพราะการศึกษา สัญญาอยางหนึ่งยอมดับไปเพราะการศึกษา ดวยประการอยางนี้   
แมนี้ก็เปนขอท่ีจะพึงศึกษาอยางหนึ่ง.    
        [๒๘๒] ดูกรโปฏฐปาทะ อีกขอหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตตุถฌานไมมีทุกข ไมมีสุข     
เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู   
สัจจสัญญาอันละเอียด ประกอบดวยสุขเกิดแตอุเบกขามีในกอนของเธอยอมดับ สัจจสัญญา       
อันละเอียด ประกอบดวยอทุกขมสุขยอมมีในสมัยนัน้ เธอช่ือวาเปนผูมีสัจจสัญญาอันละเอียด       
ประกอบดวยอทุกขมสุข ในสมัยนั้น สัญญาอยางหนึ่งยอมเกิดข้ึนเพราะการศึกษา สัญญาอยางหนึง่     
ยอมดับไปเพราะการศึกษา ดวยประการอยางนี้ แมนีก้็เปนขอท่ีจะพึงศึกษาอยางหน่ึง.    
        [๒๘๓] ดูกรโปฏฐปาทะ อีกขอหนึ่ง ภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนฌานซ่ึงมีอารมณวา       
อากาศไมมีท่ีสุด เพราะลวงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจซ่ึงสัญญาตางๆ     
โดยประการทัง้ปวงอยู รูปสัญญามีในกอนของเธอยอมดับสัจจสัญญาอันละเอียด ประกอบดวย     
อากาสานัญจายตนฌานยอมมีในสมัยนัน้ เธอยอมเปนผูมีสัจจสัญญาอันละเอียด ประกอบดวย     
อากาสานัญจายตนฌานในสมัยนั้น สัญญาอยางหนึ่งยอมเกิดข้ึนเพราะการศึกษา สัญญาอยางหนึ่ง 
ยอมดับไปเพราะการศึกษา ดวยประการอยางนี้ แมนีก้็เปนขอท่ีจะพึงศึกษาอยางหน่ึง.    
        [๒๘๔] ดูกรโปฏฐปาทะ อีกขอหนึ่ง ภิกษกุาวลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการ   
ท้ังปวง ไดบรรลุวิญญาณัญจายตนฌานซ่ึงมีอารมณวา วญิญาณไมมีท่ีสุดดังนี้อยู สัจจสัญญา       
อันละเอียด ประกอบดวยอากาสานัญจายตนฌานมีในกอนของเธอยอมดับ สัจจสัญญาอันละเอียด      
ประกอบดวยวิญญาณัญจายตนฌานยอมมีในสมัยนัน้ เธอยอมเปนผูมีสัจจสัญญาอันละเอียด       
ประกอบดวยวิญญาณัญจายตนฌานในสมัยนั้น สัญญาอยางหนึ่งยอมเกิดข้ึนเพราะการศึกษา 
สัญญาอยางหนึ่งยอมดับไปเพราะการศึกษา ดวยประการอยางนี้ แมนี้ก็เปนขอท่ีจะพึงศึกษา       
อยางหนึ่ง.    
        [๒๘๕] ดูกรโปฏฐปาทะ ภกิษุกาวลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง ไดบรรลุ       
อากิญจัญญายตนฌานซ่ึงมีอารมณวา ไมมีอะไร สัจจสัญญาอันละเอียดประกอบดวยวิญญาณัญจาย   
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ตนฌานท่ีมีในกอนของเธอยอมดับ สัจจสัญญาอันละเอียดประกอบดวยอากิญจัญญายตนฌาน  
ยอมมีในสมัยนั้น เธอยอมเปนผูมีสัจจสัญญาอันละเอียด ประกอบดวยอากิญจัญญายตนฌาน      
ในสมัยนัน้ สัญญาอยางหนึง่ยอมเกิดข้ึนเพราะการศึกษา สัญญาอยางหนึ่งยอมดับไปเพราะ    
การศึกษา ดวยประการอยางนี้ แมนีก้็เปนขอท่ีจะพึงศึกษาอยางหนึ่ง.    
                              การเขาอภสัิญญานิโรธ 
        [๒๘๖] ดกูรโปฏฐปาทะ ภกิษุในธรรมวินัยนี้เปนผูมิสกสัญญา เธอพนแลวจากปฐมฌาน      
จากทุติยฌานนั้นๆ แลว ยอมไดบรรลุอากิญจัญญายตนฌานโดยลําดบั เม่ือเธอต้ังอยูใน 
อากิญจัญญายตนฌานแลว ยอมมีความปริวติกอยางนีว้า เม่ือเราคิดอยูกย็ังช่ัว เม่ือเราไมคิดอยู      
จึงจะดี แตถาเรายัง ขืนคิดขืนคํานึง สัญญาของเราเหลานี้พึงดับ สัญญาอยางหยาบเหลาอ่ืน       
พึงเกิดข้ึน ถากระไร เราไมพึงคิด ไมพึงคํานึง. คร้ันเธอปริวิตกอยางนีแ้ลว เธอก็ไมคิด ไมคํานึง    
เม่ือเธอไมคิด ไมคํานึง สัญญาเหลานั้นกด็บัไป สัญญาท่ีหยาบเหลาอ่ืนก็ไมเกดิข้ึน เธอก็ได   
บรรลุนิโรธ. ดูกรโปฏฐปาทะ การเขาอภิสัญญานิโรธแหงภิกษุผูมีสัมปชัญญะโดยลําดับ ยอมมี  
ดวยประการอยางนี้แล. 
        พ. ดูกรโปฏฐปาทะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การเขาอภสัิญญานิโรธแหงภิกษุ      
ผูมีสัมปชัญญะโดยลําดับเชนนี้ กอนแตนี้เธอเคยไดยนิบางหรือ?   
        ป. หามิได พระเจาขา ขาพระองคเพิ่งรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว 
อยางนี้แล.    
        ดูกรโปฏฐปาทะ เพราะเหตุท่ีภกิษุเปนผูมีสกสัญญา พนจากปฐมฌานเปนตนนั้นแลว      
ยอมบรรลุอากิญจัญญายตนฌานโดยลําดบั เธอยอมมีความปริวิตกอยางนี้วา เม่ือเรายังคิดอยูก็ยังช่ัว      
เม่ือเราไมคิดอยูจึงจะดี ถาเรายังขืนคิด ขืนคํานึง สัญญาของเราเหลานี้พึงดับไป และสัญญา     
ท่ีหยาบเหลาอ่ืนพึงเกดิข้ึน ถากระไร เราไมพึงคิด ไมพึงคํานึง คร้ันเธอปริวิตกอยางนี้แลว   
เธอก็ไมคิด ไมคํานึง เม่ือเธอไมคิด ไมคํานงึ สัญญาเหลานั้นก็ดับไป และสัญญาท่ีหยาบเหลาอ่ืน 
ก็ไมเกดิข้ึน เธอก็ไดบรรลุนโิรธ การเขาอภิสัญญานิโรธแหงภิกษุผูมีสัมปชัญญะโดยลําดับ 
ยอมมีดวยประการอยางนีแ้ล.   
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        [๒๘๗] อยางนี้แหละ โปฏฐปาทะ.   
        ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคทรงบัญญัติอากิญจัญญายตนะไวอยางเดยีวหรือหลาย      
อยาง.  
        ดูกรโปฏฐปาทะ เราบัญญัติอากิญจัญญายตนฌานอยางเดยีวก็มี หลายอยางก็มี.     
        ขาแตพระองคผูเจริญ ไฉนพระองคจึงทรงบัญญัติอากิญจัญญายตนฌานไวอยางเดียวก็มี  
หลายอยางก็มี. 
        ดูกรโปฏฐปาทะ พระโยคียอมบรรลุนิโรธดวยประการใดๆ เรากบั็ญญัติอากิญจัญญายตน      
ฌานดวยประการนั้นๆ เราบัญญัติอากิญจัญญายตนฌานอยางเดยีวบาง หลายอยางบาง ดวย      
ประการอยางนี้แล.     
        [๒๘๘] ขาแตพระองคผูเจริญ สัญญาเกิดกอน ญาณเกิดทีหลัง หรือวาญาณเกินกอน      
สัญญาเกิดทีหลัง หรือท้ังสัญญาและญาณเกิดไมกอนไมหลังกัน.       
        ดูกรโปฏฐปาทะ สัญญาแลเกิดกอน ญาณเกิดทีหลัง เพราะสัญญาเกิดข้ึนญาณจงึเกิดข้ึน     
เธอยอมรูอยางนี้วา ญาณเกิดข้ึนแกเราเพราะสัญญานี้เปนปจจัย ดูกรโปฏฐปาทะ เธอพึงทราบ      
ความขอนี้โดยบรรยายนีว้า สัญญาเกิดกอน ญาณเกิดทีหลัง เพราะสัญญาเกิดข้ึน ฌาณจึง      
เกิดข้ึน.      
                              วาดวยสัญญาและอัตตา 
        [๒๘๙] ขาแตพระองคผูเจริญ สัญญาเปนอัตตาของบุรุษ หรือสัญญาอยางหนึ่ง   
อัตตาอยางหนึง่?      
        ดูกรโปฏฐปาทะ ทานตองการอัตตาเชนไร.  
        ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคตองการอัตตาอยางหยาบๆ ท่ีมีรูปประกอบดวยมหาภูต ๔      
บริโภคกวลิงการาหาร    
        ดูกรโปฏฐปาทะ อัตตาของทานหยาบ มีรูป ประกอบดวยมหาภตู ๔ บริโภค     
กวลิงการาหาร เม่ือเปนเชนนั้น สัญญาของทานจักเปนอยางหนึ่ง อัตตาจักเปนอยางหนึ่ง  
ดกูรโปฏฐปาทะ ทานพึงทราบความขอนี้แมโดยบรรยายนี้วา สัญญาจักเปนอยางหน่ึง อัตตา   
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จักเปนอยางหนึ่ง อัตตาท่ีหยาบ มีรูป ประกอบดวยมหาภตู ๔ บริโภคกวลิงการาหารนี้ ยกไว  
เม่ือเปนเชนนัน้ สัญญาของบุรุษนี้เกดิข้ึนอยางหนึ่ง ดับไปอยางหนึ่ง ดูกรโปฏฐปาทะ ทานพึง   
ทราบความขอนี้โดยบรรยายนี้วา สัญญาจักเปนอยางหน่ึง อัตตาจักเปนอยางหนึ่ง.  
        [๒๙๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคตองการอัตตาท่ีสําเร็จดวยใจ มีอวยัวะนอยใหญ     
ครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง.       
        ดูกรโปฏฐปาทะ อัตตาของทานก็จักสําเร็จดวยใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรีย   
ไมบกพรอง. เมื่อเปนเชนนี้ ทานจักมีสัญญาอยางหนึ่ง มีอัตตาอยางหนึ่ง ทานพึงทราบความขอนี้      
โดยบรรยายนีว้า สัญญาจักเปนอยางหนึ่ง อัตตาจักเปนอยางหนึ่ง อัตตาสําเร็จดวยใจ มีอวัยวะ    
นอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรองนี้ ยกไว เม่ือเปนเชนนั้น สัญญาของบุรุษน้ีเกิดข้ึน    
อยางหนึ่ง ดับไปอยางหนึ่ง. ทานพึงทราบความขอนี้โดยบรรยายนีว้า สัญญาจักเปนอยางหนึ่ง     
อัตตาจักเปนอยางหนึ่ง.      
        [๒๙๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคตองการอัตตาท่ีไมมีรูป สําเร็จดวยสัญญา.  
        ดูกรโปฏฐปาทะ ก็อัตตาของทานจักไมมีรูป สําเร็จดวยสัญญา. เม่ือเปนเชนนัน้ สัญญา 
ของทานจักเปนอยางหนึ่ง อัตตาจักเปนอยางหนึ่ง. ทานพงึทราบความขอนี้แมโดยบรรยายน้ีวา    
สัญญาจักเปนอยางหนึ่ง อัตตาจักเปนอยางหนึ่ง. ดกูรโปฏฐปาทะ อัตตาท่ีไมมีรูป สําเร็จดวย     
สัญญานี้ ยกไว แตวาสัญญาของบุรุษนี้ เกิดข้ึนอยางหนึ่ง ดับไปอยางหนึ่ง ทานพึงทราบความ    
ขอนี้แมโดยบรรยายนีว้า สัญญาจักเปนอยางหนึ่ง อัตตาจักเปนอยางหนึ่ง.       
        [๒๙๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอาจทราบความขอนี้ไดหรือวา สัญญาเปน     
อัตตาของบุรุษ หรือวาสัญญาอยางหนึ่ง อัตตาอยางหนึ่ง.    
        ดูกรโปฏฐปาทะ ทานมีความเหน็ไปทางหนึ่ง มีความพอใจไปทางหนึ่ง มีความชอบใจ   
ไปทางหนึ่ง มีความพยายามไปทางหน่ึง มีลัทธิอาจารยอยางหนึ่ง ยากท่ีจะรูความขอนัน้ไดวา     
สัญญาเปนอัตตาของบุรุษ หรือวาสัญญาอยางหนึ่ง อัตตาอยางหนึ่ง.  
        ขาแตพระองคผูเจริญ ถาขาพระองคมีความเหน็ไปทางหนึ่ง มีความพอใจไปทางหนึ่ง    
มีความชอบใจไปทางหน่ึง มีความพยายามไปทางหน่ึง มีลัทธิอาจารยอยางหนึ่ง ยากท่ีจะรูความ       
ขอนั้นไดวา สัญญาเปนอัตตาของบุรุษ หรือวาสัญญาอยางหนึ่ง อัตตาอยางหนึ่ง ก็คําวาโลกเท่ียง       
นี้เทานั้นเปนความจริง ส่ิงอ่ืนเปลากระนัน้หรือ.  
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                          อัพยากตปญหา      
        ดูกรโปฏฐปาทะ แมคําวาโลกเท่ียง นีเ้ทานั้นเปนความจริง ส่ิงอ่ืนเปลา เราไมพยากรณ.    
        ขาแตพระองคผูเจริญ กคํ็าวาโลกไมเท่ียง นี้เทานัน้เปนความจริง ส่ิงอ่ืนเปลากระนั้น 
หรือ.   
        ดูกรโปฏฐปาทะ แมคําวาโลกไมเท่ียง นี้เทานั้นเปนความจริง ส่ิงอ่ืนเปลา เราไมพยากรณ. 
        ขาแตพระองคผูเจริญ กคํ็าวาโลกมีท่ีสุด ... โลกไมมีท่ีสุด ... ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ... 
ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึง่ ... สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยู ... สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปไมมี   
อยู ... สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็มี ไมมีอยูก็มี ... สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยูก็มิใช 
ไมมีอยูก็มิใช นี้เทานั้นเปนความจริง ส่ิงอ่ืนเปลากระนัน้หรือ.     
        ดูกรโปฏฐปาทะ แมขอนี้เราไมพยากรณ สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยู ก็มิใช ไมมีอยู    
ก็มิใช นี้เทานัน้เปนความจริง ส่ิงอ่ืนเปลา.    
        ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุไฉนพระองคจึงไมทรงพยากรณความขอนั้น.  
        ดูกรโปฏฐปาทะ เพราะขอนั้นไมประกอบดวยอรรถ ไมประกอบดวยธรรม ไมเปน     
เบ้ืองตนแหงพรหมจรรย ไมเปนไปเพื่อความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ      
เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน เพราะเหตุนั้น เราจึงไมพยากรณ.  
        [๒๙๓] ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคทรงพยากรณอยางไร.      
ดูกรโปฏฐปาทะ เราพยากรณวา นี้ทุกข นีทุ้กขสมุทัย นีทุ้กขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธ   
คามินีปฏิปทา. 
        ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุไฉนพระองคจึงทรงพยากรณดังนั้น.  
        ดูกรโปฏฐปาทะ เพราะขอนั้นประกอบดวยอรรถ ประกอบดวยธรรม เปนเบ้ืองตน     
แหงพรหมจรรย เปนไปเพื่อความหนาย เพือ่ความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ     
เพื่อความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพื่อนิพพาน เพราะเหตุนั้น เราจึงพยากรณดังนั้น.    
        ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนั้นตองเปนเชนนี้ ขาแตพระสุคต ขอนั้นตองเปนเชนนี้       
บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคทรงทราบกาลอันควรเถิด.     
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        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปแลว. 
        [๒๙๔] เม่ือพระผูมีพระภาคเสดจ็หลีกไปไมนาน ปริพาชกเหลานัน้ไดพากันรุมตอวา    
โปฏฐปาทปริพาชก ดวยถอยคําตัดพอตางๆ วา อยางนี้ทีเดียว ทานโปฏฐปาทะ พระสมณโคดม     
ตรัสคําใด ทานพลอยอนุโมทนาคํานั้นทุกคําวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนั้นตองเปนเชนนี้  
ขาแตพระสุคต ขอนั้นตองเปนเชนนี้ ฝายพวกเรามิไดเขาใจอรรถท่ีพระสมณโคดมทรงแสดงแลว      
โดยสวนเดียว แตสักนอยหน่ึงวา โลกเท่ียงหรือโลกไมเท่ียง โลกมีท่ีสุดหรือโลกไมมีท่ีสุด     
ชีพอันนั้น สรีระก็อันนัน้ หรือชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหน่ึง สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยู  
หรือสัตวเบ้ืองหนาแตตายไป ไมมีอยู สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยูก็มี ไมมีอยูก็มี หรือสัตว   
เบ้ืองหนาแตตายไป มีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใช.       
        [๒๙๕] เม่ือพวกปริพาชกกลาวอยางนี้แลว โปฏฐปาทปริพาชกไดบอกปริพาชก       
เหลานั้นวา ทานท้ังหลาย แมขาพเจาเองก็มิไดเขาใจธรรมท่ีพระสมณโคดมทรงแสดงแลวโดย 
สวนเดยีว แตสักอยางหนึ่งวา โลกเท่ียงหรือโลกไมเท่ียง โลกมีท่ีสุดหรือโลกไมมีท่ีสุด ชีพอันนัน้   
สรีระก็อันนั้น หรือชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหนึ่ง สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยู หรือสัตว   
เบ้ืองหนาแตตายไป ไมมีอยู สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยูก็มี ไมมีอยูกมี็ หรือสัตวเบ้ืองหนา  
แตตายไปมีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใช แตวาพระสมณโคดมบัญญัติปฏิปทาที่จริงแทแนนอน เปน   
ธรรมฐิติ ธรรมนิยาม กเ็ม่ือพระสมณโคดมบัญญัติปฏิปทาที่จริงแทแนนอน เปนธรรมฐิติ ธรรม  
นิยาม ไฉนเลาวิญูชนเชนเราจะไมอนุโมทนาสุภาษิตของพระสมณโคดมโดยเปนสุภาษิต    
                        จิตตหัตถิสารีบุตรและโปฏฐปทปริพาชก 
        [๒๙๖] คร้ันลวงไปได ๒-๓ วัน จิตตหัตถิสารีบุตรกับโปฏฐปาทปริพาชก พากนั    
เขาเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลวจิตตหัตถิสารีบุตรถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลวนั่ง      
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. ฝายโปฏฐปาทปริพาชกไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัย    
พอใหระลึกถึงกันไปแลวจึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ    
ในคราวนัน้เม่ือพระองคเสดจ็หลีกไปไมนาน พวกปริพาชกไดพากันรุมตอวาขาพระองคดวยถอยคํา     
ตัดพอตางๆ วา อยางนี้ทีเดยีวทานโปฏฐปาทะ พระสมณโคดมตรัสคําใด ทานพลอยอนุโมทนา     
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คํานั้นทุกคําวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนัน้ตองเปนเชนนี้ ขาแตพระสุคต ขอนั้นตองเปนเชนนี้    
ฝายพวกเรามิไดเขาใจธรรมท่ีพระสมณโคดมทรงแสดงแลวโดยสวนเดยีว แตสักนอยหนึ่งวา     
โลกเท่ียงหรือโลกไมเท่ียง โลกมีท่ีสุดหรือโลกไมมีท่ีสุด ชีพอันนั้น สรีระก็อันนัน้ หรือชีพ   
อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยู หรือสัตวเบ้ืองหนาแตตายไป ไมมีอยู    
สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยูก็มี ไมมีอยูกมี็ หรือสัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยูก็มิใช ไมมีอยู      
ก็มิใช เม่ือพวกปริพาชกกลาวอยางนีแ้ลว ขาพระองคไดบอกปริพาชกเหลานั้นวา ทานท้ังหลาย   
แมขาพเจาเองก็มิไดเขาใจธรรมท่ีพระสมณโคดมทรงแสดงแลวโดยสวนเดียว แตสักนอยหนึ่งวา      
โลกเท่ียงหรือโลกไมเท่ียง โลกมีท่ีสุดหรือโลกไมมีท่ีสุด ชีพอันนั้น สรีระก็อันนัน้ หรือชีพ   
อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยู หรือสัตวเบ้ืองหนาแตตายไป       
ไมมีอยู สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยูก็มี ไมมีอยูก็มี หรือสัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยูก็มิใช      
ไมมีอยูก็มิใช แตวาพระสมณโคดมบัญญัติปฏิปทาท่ีจริงแทแนนอน เปนธรรมฐิติ ธรรมนิยาม       
ก็เม่ือพระสมณโคดมบัญญัติปฏิปทาท่ีจริงแทแนนอน เปนธรรมฐิติ ธรรมนิยาม ไฉนเลาวิญูชน 
เชนเราไมพึงอนุโมทนาสุภาษิตของพระสมณโคดมโดยเปนสุภาษิต. 
        [๒๙๗] พระผูมีพระภาคจึงมีพระดํารัสวา ดูกรโปฏฐปาทะ ปริพาชกเหลานี้ท้ังหมด 
ลวนเปนคนบอดหาจักษุมิได ทานคนเดยีวเทานัน้เปนคนมีจักษใุนชุมนุมชนนั้น ดูกรโปฏฐปาทะ       
ธรรมท่ีเปนไปโดยสวนเดียว เราแสดงแลว บัญญัติแลวก็มี ท่ีไมเปนไปโดยสวนเดยีว เราแสดง      
แลว บัญญัติแลวก็มี ก็ธรรมท่ีไมเปนไปโดยสวนเดียว เราแสดงแลว บัญญัติแลว เปนไฉน  
ไดแกโลกเท่ียง โลกไมเท่ียง โลกมีท่ีสุด โลกไมมีท่ีสุด ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ชีพอยางหนึ่ง    
สรีระอยางหนึง่ สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยู สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป ไมมีอยู สัตวเบ้ืองหนา   
แตตายไป มีอยูก็มี ไมมีอยูกมี็ สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใช ดูกรโปฏฐปาทะ     
ธรรมท่ีไมเปนไปโดยสวนเดยีว เราแสดงแลว บัญญัติแลวอยางนี้ เหตุไรธรรมที่ไมเปนไปโดย      
สวนเดยีว เราจงึแสดงแลว บัญญัติแลว เพราะธรรมเหลานั้นไมประกอบดวยอรรถ ไมประกอบ   
ดวยธรรม ไมเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย ไมเปนไปเพือ่ความหนาย เพื่อความคลายกําหนดั   
เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพื่อนิพพาน เพราะฉะนั้น  
ธรรมท่ีไมเปนไปโดยสวนเดยีว เราจึงแสดงแลว บัญญัติแลวดังนี้ (คือบัญญัติวาเปนอัพยากตธรรม 
ธรรมท่ีไมควรพยากรณ).      



พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาท่ี 273 
                          เอกังสิธรรม       
        [๒๙๘] ดกูรโปฏฐปาทะ ก็ธรรมท่ีเปนไปโดยสวนเดียว เราแสดงแลว บัญญัติแลว   
เปนไฉน ไดแก นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดูกรโปฏฐปาทะ    
ธรรมท่ีเปนไปโดยสวนเดียว เราแสดงแลว บัญญัติแลว ดงันี้ เหตุไฉนธรรมท่ีเปนไปโดยสวนเดยีว   
เราจึงแสดงแลว บัญญัติแลวอยางนั้น เพราะวาธรรมเหลานี้ประกอบดวยอรรถ ประกอบดวย    
ธรรม เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย เปนไปเพื่อความหนาย เพื่อคลายกําหนดั เพื่อ    
ความดับ เพื่อความสงบ เพือ่ความรูยิ่ง เพือ่ความตรัสรู เพื่อนิพพาน เพราะฉะน้ัน ธรรมท่ี      
เปนไปโดยสวนเดียว เราจึงแสดงแลว บัญญัติแลว ดังนี้.    
        [๒๙๙] ดกูรโปฏฐปาทะ มีสมณพราหมณผูมีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐอิยางนี้วา เบ้ืองหนา  
แตตายไป อัตตามีสุขโดยสวนเดียว หาโรคมิได มีอยู เราเขาไปหาสมณพราหมณพวกนั้นแลว   
กลาวอยางนี้วา ไดยนิวาทานมีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา เบ้ืองหนาแตตายไป อัตตามีสุข      
โดยสวนเดียว หาโรคมิได มีอยู จริงหรือ.   
        ถาสมณพราหมณพวกนั้นถูกเราถามอยางนี้แลว ปฏิญญาวาจริง เราจะกลาวกะเขาวา      
เออก็ ทานยังรูเห็นโลกมีสุขโดยสวนเดยีวบางหรือ เม่ือเขาถูกถามอยางนีแ้ลว เขาจะตอบวาหา   
มิได เราจะกลาวกะเขาวา เออก็ ทานรูวาอัตตามีสุขโดยสวนเดยีว ช่ัววนัหนึ่ง คืนหนึง่ หรือ  
กึ่งวัน กึ่งคืน เม่ือเขาถูกถามอยางนี้แลว เขาจะตอบวาหามิได เราจะกลาวกะเขาวา เออก็ ทาน 
ยังรูวา นี้มรรคา นี้ขอปฏิบัติ เพื่อทําใหแจงซ่ึงโลกมีสุขโดยสวนเดยีวบางหรือ เม่ือเขาถูกถาม     
อยางนี้แลว เขาจะตอบวาหามิได เราจะกลาวกะเขาวา เออก็ ทานยังไดยินเสียงพวกเทวดาผูเขา  
ถึงโลกมีสุขโดยสวนเดยีว ผูกําลังพูดกันวา ทานผูนิรทุกข ทานปฏิบัติดี ปฏิบัติตรงแลว เพื่อ       
ทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีสุขโดยสวนเดยีว แมถึงขาพเจาก็ปฏิบัติอยางนี้ จงึเขาถึงโลกท่ีมีสุขโดย      
สวนเดยีวแลวดังนี้บางหรือ เม่ือเขาถูกถามอยางนี้แลว เขาจะตอบวาหามิได.    
        ดูกรโปฏฐปาทะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เม่ือเปนเชนนั้น ภาษิตของ    
สมณพราหมณเหลานัน้ ถึงความเปนภาษติไมมีปาฏิหาริย มิใชหรือ.   
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        ถูกแลว พระองคผูเจริญ เม่ือเปนเชนนั้น ภาษิตของสมณพราหมณเหลานัน้ ถึงความ   
เปนภาษิตไมมีปาฏิหาริย.    
                            วาดวยทิฏฐิของสมณพราหมณ     
        [๓๐๐] ดกูรโปฏฐปาทะ เหมือนอยางวา บุรุษพึงกลาวอยางนีว้า ขาพเจาปรารถนา      
รักใครนางชนปทกัลยาณใีนชนบทนี้ ชนท้ังหลายพึงกลาวกะเขาวา ดูกรบุรุษผูเจริญ นางชนปท 
กัลยาณีท่ีพอปรารถนารักใครนั้น พอรูจักเขาแลวหรือวา เปนนางกษัตริยหรือนางพราหมณี      
นางแพศยหรือนางศูทร เม่ือเขาถูกถามอยางนี้แลว พึงตอบวา หามิได ชนท้ังหลายพึงกลาว  
กะเขาวา ดูกรบุรุษผูเจริญ นางชนปทกัลยาณีท่ีพอปรารถนารักใครนั้น พอรูจักเขาแลวหรือวา   
มีช่ืออยางนี้ มีโคตรอยางนี้ สูงตํ่า หรือสันทัด ดําคลํ้า หรือสีทอง อยูในบาน นิคม หรือ       
นครโนน เม่ือเขาถูกถามอยางนี้แลว เขาพึงตอบวา หามิได ชนท้ังหลายก็จะพึงกลาวกะเขาวา      
ดูกรบุรุษผูเจริญ พอปรารถนารักใครหญิงท่ีพอไมรูจักไมเคยเห็นหรือ เม่ือเขาถูกถามอยางนี้แลว    
เขาก็จะตอบวา อยางนั้น ดูกรโปฏฐปาทะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เม่ือเปนเชนนัน้ 
ถอยคําของบุรุษนั้น ยอมถึงความเปนคําไมมีปาฏิหาริย มิใชหรือ.  
        ถูกแลว พระองคผูเจริญ เม่ือเปนเชนนั้น ถอยคําของบุรุษนั้นยอมถึงความเปนคําไมมี     
ปาฏิหาริย.    
        ดูกรโปฏฐปาทะ แมสมณพราหมณท่ีมีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา เบ้ืองหนาแตตายไป      
อัตตามีสุขโดยสวนเดยีว หาโรคมิได มีอยู กฉั็นนั้นเหมือนกัน เราเขาไปหาสมณพราหมณ    
พวกนั้นแลวกลาวอยางนีว้า ไดยินวา ทานมีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา เบ้ืองหนาแตตายไป     
อัตตามีสุขโดยสวนเดยีว หาโรคมิได มีอยูจริงหรือ ถาสมณพราหมณพวกนัน้ถูกเราถามอยางนี้      
แลวปฏิญญาวาจริง เราจะกลาวกะเขาวา เออก็ทานยังรูเหน็โลกมีสุขโดยสวนเดียวบางหรือ เม่ือ  
เขาถูกถามอยางนี้แลว เขาจะตอบวาหามิได เราจะกลาวกะเขาวา เออก็ ทานรูวาอัตตามีสุขโดย   
สวนเดยีว ช่ัววนัหนึ่ง คืนหนึง่ หรือกึ่งวนั กึง่คืน เม่ือถูกเขาถามอยางนี้แลว เขาจะตอบวา  
หามิได เราจะกลาวกะเขาวา เออก็ ทานยังรูวา นี้มรรคา นี้ขอปฏิบัติ เพื่อทําใหแจงซ่ึงโลกมีสุข    
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โดยสวนเดียวบางหรือ เม่ือเขาถูกถามอยางนี้แลว เขาจะตอบวา หามิได เราจะกลาวกะเขาวา      
เออ ก็ทานยังไดยินเสียงพวกเทวดาผูเขาถึงโลกมีสุขโดยสวนเดยีว ผูกําลังพูดกันวา ทานผูนิรทุกข   
ทานปฏิบัติดีปฏิบัติตรงแลว เพื่อทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีสุขโดยสวนเดียว แมถึงขาพเจาก็ปฏิบัติ      
อยางนี้ จึงเขาถึงโลกท่ีมีสุขโดยสวนเดียวแลว ดังนี้บางหรือ เม่ือเขาถูกถามอยางนี้แลว เขาจะ     
ตอบวา หามิได ดูกรโปฏฐปาทะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เม่ือเปนเชนนัน้ ภาษิต    
ของสมณพราหมณเหลานั้น ถึงความเปนภาษิตไมมีปาฏิหาริยมิใชหรือ.       
        ถูกแลว พระองคผูเจริญ เม่ือเปนเชนนั้น ภาษิตของสมณพราหมณเหลานัน้ ถึงความ   
เปนภาษิตไมมีปาฏิหาริย.    
        [๓๐๑] ดกูรโปฏฐปาทะ เหมือนอยางวา บุรุษพึงทําพะองท่ีหนทางส่ีแพรงเพื่อข้ึน       
ปราสาท ชนท้ังหลายพึงกลาวกะเขาวา ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานจะทําพะองเพื่อข้ึนปราสาท ทาน 
รูจักปราสาทน้ันแลวหรือวา อยูทางทิศตะวนัออกหรือทิศใต ทิศตะวันตกหรือทิศเหนอื ตัว  
ปราสาทสูงหรือตํ่าหรือพอปานกลาง เม่ือเขาถูกถามอยางนี้แลว เขาจะตอบวา หามิได ชน      
ท้ังหลายก็จะกลาวกะเขาวา ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานจะทําพะองข้ึนปราสาททานไมรูจักไมเคยเห็น   
นั้นหรือ เม่ือเขาถูกถามอยางนี้แลว เขาก็จะตอบวาเออ ดูกรโปฏฐปาทะ ทานจะสําคัญ 
ความขอนั้นเปนไฉน เม่ือเปนเชนนัน้ ถอยคําของบุรุษนั้นยอมถึงความเปนคําไมมีปาฏิหาริย     
มิใชหรือ.     
        ถูกแลว พระองคผูเจริญ เม่ือเปนเชนนั้น ถอยคําของบุรุษนั้น ยอมถึงความเปนคํา  
ไมมีปาฏิหาริย.      
        ดูกรโปฏฐปาทะ แมสมณพราหมณท้ังหลายที่มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐอิยางนี้วา เบ้ืองหนา      
แตตายไป อัตตามีสุขโดยสวนเดียว หาโรคมิได มีอยู ก็ฉันนั้นเหมือนกนั เราเขาไปหา     
สมณพราหมณพวกนัน้แลว กลาวอยางนี้วา ไดยนิวาทานมีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา       
เบ้ืองหนาแตตายไป อัตตามีสุขโดยสวนเดยีว หาโรคมิได มีอยูจริงหรือ ถาสมณพราหมณ    
พวกนั้นถูกเราถามอยางนี้แลว ปฏิญญาวาจริง เราจะกลาวกะเขาวา เออก ็ทานยังรูเหน็วาโลกมี  
สุขโดยสวนเดยีวบางหรือ เม่ือเขาถูกถามอยางนี้แลว เขาจะตอบวา หามิได เราจะกลาวกะเขาวา    
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เออก็ ทานรูวาอัตตามีสุขโดยสวนเดยีว ช่ัววนัหนึ่ง คืนหนึง่ หรือกึ่งวนั กึง่คืน เม่ือเขาถูกถาม    
อยางนี้แลว เขาจะตอบวา หามิได เราจะกลาวกะเขาวา เออ ก็ทานยังรูวา นี้มรรคา นี้ขอปฏิบัติ     
เพื่อทําใหแจงซ่ึงโลกมีสุขโดยสวนเดยีวบางหรือ เม่ือเขาถูกถามอยางนีแ้ลว เขาจะตอบวา หามิได      
เราจะกลาวกะเขาวา เออก็ ทานยังไดยินเสียงพวกเทวดาผูเขาถึงโลกมีสุขโดยสวนเดยีว ผูกําลังพดู      
กันวา ทานผูนริทุกข ทานปฏิบัติดีปฏิบัติตรงแลว เพื่อทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีสุขโดยสวนเดียว       
แมถึงขาพเจาก็ปฏิบัติอยางนี้ จึงเขาถึงโลกท่ีมีสุขโดยสวนเดยีวแลว ดงันี้บางหรือ เม่ือ  
เขาถูกถามอยางนี้แลว เขาจะตอบวา หามิได ดูกรโปฏฐปาทะ ทานจะสําคัญความขอนั้น 
เปนไฉน เม่ือเปนเชนนัน้ ภาษิตของสมณพราหมณเหลานัน้ ถึงความเปนภาษิตไมมีปาฏิหาริย       
มิใชหรือ.     
        ถูกแลว พระองคผูเจริญ เม่ือเปนเชนนั้น ภาษิตของสมณพราหมณเหลานัน้ ถึงความ   
เปนภาษิตไมมีปาฏิหาริย.    
                             การไดอัตตา ๓ ประการ  
        [๓๐๒] ดกูรโปฏฐปาทะ ความไดอัตตา ๓ เหลานี้ คือ ไดอัตตาท่ีหยาบ ๑ ไดอัตตา       
ท่ีสําเร็จดวยใจ ๑ ไดอัตตาท่ีหารูปมิได ๑ ความไดอัตตาท่ีหยาบเปนไฉน คือ อัตตาท่ีมีรูป      
ประกอบดวยมหาภูต ๔ บริโภคกวลิงการาหาร นี้ความไดอัตตาท่ีหยาบ ความไดอัตตาท่ีสําเร็จ   
ดวยใจเปนไฉน คือ อัตตาท่ีมีรูปสําเร็จดวยใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง    
นี้ความไดอัตตาท่ีสําเร็จดวยใจ ความไดอัตตาท่ีหารูปมิไดเปนไฉน คือ อัตตาอันหารูปมิได สําเร็จ      
ดวยสัญญา นีค้วามไดอัตตาท่ีหารูปมิได.    
        [๓๐๓] ดกูรโปฏฐปาทะ เราจะแสดงธรรมเพ่ือละความไดอัตตาท่ีหยาบวา พวกทาน    
ปฏิบัติอยางไรจึงจะละสังกิเลสธรรมได โวทานิยธรรมจกัเจริญยิ่งข้ึน พวกทานจักทําความบริบูรณ   
และความไพบูลยแหงปญญาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู. 
        ดูกรโปฏฐปาทะ บางคราวทานจะพึงมีความเหน็อยางนี้วา สังกิเลสธรรมเราจักละได      
โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งข้ึนได ผูมีความเพยีรจักทําใหแจงซ่ึงความบริบูรณ และความไพบูลยแหง       
ปญญาดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยูได แตความอยูไมสบาย.    
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        ดูกรโปฏฐปาทะ แตเร่ืองนี้ทานไมพึงเห็นอยางนั้น ท่ีแทสังกิเลสธรรมพวกทานจกัละได     
โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งข้ึนได ผูมีความเพยีรจักทําใหแจงซ่ึงความบริบูรณ และความไพบูลยแหง       
ปญญาดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยูได ความปราโมทย ปติ ปสสัทธิ    
สติสัมปชัญญะ และความอยูสบายจกัมีได.      
        [๓๐๔] ดกูรโปฏฐปาทะ เราจะแสดงธรรมเพ่ือละความไดอัตตาแมท่ีสําเร็จดวยใจวา 
พวกทานปฏิบัติอยางไร จึงจกัละสังกิเลสธรรมได โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งข้ึน พวกทานจัก 
ทําความบริบูรณ และความไพบูลยแหงปญญาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน     
เขาถึงอยู.   
        ดูกรโปฏฐปาทะ บางคราวทานจะพึงมีความเหน็อยางนี้วา สังกิเลสธรรมเราจักละได      
โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งข้ึน ผูมีความเพียรจักทําใหแจงซ่ึงความบริบูรณ และความไพบูลยแหง   
ปญญาดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู แตความอยูไมสบาย.       
        ดูกรโปฏฐปาทะ แตเร่ืองนี้ทานไมพึงเห็นอยางนั้น ท่ีแทสังกิเลสธรรมพวกทานจกัละได     
โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งข้ึน ผูมีความเพียรจักทําใหแจงซ่ึงความบริบูรณ และความไพบูลยแหง   
ปญญาดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยูได ความปราโมทย ปติ ปสสัทธิ    
สติสัมปชัญญะ และความอยูสบายจกัมีได.      
        [๓๐๕] ดกูรโปฏฐปาทะ เราจะแสดงธรรมเพ่ือความไดอัตตาแมท่ีหารูปมิไดวา พวกทาน    
ปฏิบัติอยางไร จึงจักละสังกเิลสธรรมได โวทานิยธรรมจกัเจริญยิ่งข้ึน พวกทานจักทําความ  
บริบูรณ และความไพบูลยแหงปญญาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู.     
        ดูกรโปฏฐปาทะ บางคราวทานจะพึงมีความเหน็อยางนี้วา สังกิเลสธรรมเราจักละได      
โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งข้ึน ผูมีความเพียรจักทําใหแจงซ่ึงความบริบูรณ และความไพบูลยแหง   
ปญญา ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู แตความอยูไมสบาย.      
        ดูกรโปฏฐปาทะ แตเร่ืองนี้ทานไมพึงเห็นอยางนั้น ท่ีแทสังกิเลสธรรมพวกทานจกัละได     
โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งข้ึนได ผูมีความเพยีรจะทําใหแจงซ่ึงความบริบูรณ และความไพบูลยแหง 
ปญญาดวยปญญาอันยิ่ง ดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยูได ความปราโมทย ปติ ปสสัทธิ   
สติสัมปชัญญะ และความอยูสบายจกัมีได.     
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        [๓๐๖] ดกูรโปฏฐปาทะ หากคนเหลาอ่ืนจะพึงถามเราอยางนี้วา ทาน ความไดอัตตา       
ท่ีหยาบ ซ่ึงทานแสดงธรรมเพ่ือละเสียนัน้ วาพวกทานปฏิบัติอยางไรจงึจักละสังกิเลสธรรมได     
โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งข้ึน พวกทานจักทําความบริบูรณและความไพบูลยแหงปญญาใหแจง   
ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยูเปนไฉน เม่ือเราถูกถามอยางนี้แลว เราจะพึง  
พยากรณแกเขาวา ทาน นีแ้หละ ความไดอัตตาท่ีหยาบ ซ่ึงเราแสดงธรรมเพ่ือใหละเสียนั้นวา.     
พวกทานปฏิบัติอยางไรจึงจกัละสังกิเลสธรรมได โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งข้ึน. พวกทานจกัทํา      
ความบริบูรณ และความไพบูลยแหงปญญาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขา  
ถึงอยู.       
        [๓๐๗] ดกูรโปฏฐปาทะ หากคนเหลาอ่ืนจะถามเราวา ทาน ความไดอัตตาท่ีสําเร็จ  
ดวยใจ ซ่ึงทานแสดงธรรมเพ่ือละเสียนัน้วา พวกทานปฏิบัติอยางไรจึงจักละสังกิเลสธรรมได      
โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งข้ึน พวกทานจักทําความบริบูรณและความไพบูลยแหงปญญาใหแจง   
ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู เปนไฉน เม่ือเราถูกถามอยางนี้แลว เราจะพึง  
พยากรณแกเขาวา ทาน นีแ้หละ ความไดอัตตาท่ีสําเร็จดวยใจ ซ่ึงเราแสดงธรรมเพ่ือให    
ละเสียนั้นวา พวกทานปฏิบัติอยางไร จึงจกัละสังกิเลสธรรมได โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งข้ึน.    
พวกทานจักทําความบริบูรณและ ความไพบูลยแหงปญญาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง     
ในปจจุบัน เขาถึงอยู.      
        ดูกรโปฏฐปาทะ หากคนเหลาอ่ืนจะพึงถามเราวา ทาน ความไดอัตตาท่ีหารูปมิได 
ซ่ึงทานแสดงธรรมเพ่ือละเสียนั้นวา พวกทานปฏิบัติอยางไร จึงจักละสังกิเลสธรรมได     
โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งข้ึน พวกทานจักทําความบริบูรณและความไพบูลยแหงปญญาใหแจง   
ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู เปนไฉน เม่ือเราถูกถามอยางนี้แลว เราจะ    
พึงพยากรณแกเขาวา ทาน นี้แหละความไดอัตตาที่หารูปมิได ซ่ึงเราแสดงธรรมเพ่ือใหละเสียนั้นวา     
พวกทานปฏิบัติอยางไร จึงจกัละสังกิเลสธรรมได โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งข้ึน พวกทานจักทํา      
ความบริบูรณ และความไพบูลยแหงปญญาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขา  
ถึงอยู.      
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        ดูกรโปฏฐปาทะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เม่ือเปนเชนนั้น ภาษิตยอมถึง       
ความเปนภาษติมีปาฏิหาริย มิใชหรือ.       
        ถูกแลว พระองคผูเจริญ เม่ือเปนเชนนั้น ภาษิตยอมถึงความเปนภาษิตมีปาฏิหาริย.       
        [๓๐๘] ดกูรโปฏฐปาทะ เหมือนอยางวา บุรุษทําพะองเพื่อข้ึนปราสาทท่ีภายใตปราสาท     
นั้น ชนท้ังหลายพึงกลาวกะเขาวา ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานจะทําพะองเพ่ือข้ึนปราสาท ทานรูจัก    
ปราสาทนั้นวา อยูทิศตะวันออกหรือทิศใต ทิศตะวนัตกหรือทิศเหนือ สูงหรือตํ่าหรือพอ      
ปานกลางละหรือ. ถาเขาตอบวา นี้แหละ ปราสาทท่ีขาพเจากําลังพะองเพื่อจะข้ึนอยูภายใต  
ปราสาทนั้นเอง. ดูกรโปฏฐปาทะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เม่ือเปนเชนนัน้ ถอยคํา   
ของบุรุษนั้นยอมถึงความเปนคําท่ีมีปาฏิหาริย มิใชหรือ.  
        ถูกแลว พระองคผูเจริญ เม่ือเปนเชนนั้น ถอยคําของบุรุษนั้นยอมถึงความเปนคําท่ีมี     
ปาฏิหาริย.    
        ดูกรโปฏฐปาทะ ฉันนัน้เหมือนกัน หากวาคนเหลาอ่ืนพึงถามเราวา ความไดอัตตา 
ท่ีหยาบ ความไดอัตตาท่ีสําเร็จดวยใจ ความไดอัตตาท่ีหารูปมิได ซ่ึงทานแสดงธรรมเพ่ือให      
ละเสียนั้นวา พวกทานปฏิบัติอยางไร จึงจกัละสังกิเลสธรรมได โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งข้ึน     
พวกทานจักทําความบริบูรณ และความไพบูลยแหงปญญาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองใน   
ปจจุบัน เขาถึงอยู เปนไฉน เม่ือเราถูกถามอยางนี้แลว เราจะพึงพยากรณแกเขาวา ทาน นี้แหละ      
ความไดอัตตาท่ีหยาบ ความไดอัตตาท่ีสําเร็จดวยใจ ความไดอัตตาท่ีหารูปมิได ซ่ึงเราแสดงธรรม   
เพื่อละเสียนัน้วา ทานปฏิบัตอิยางไร จึงจกัละสังกิเลสธรรมได โวทานยิธรรมจักเจริญยิ่งข้ึน   
พวกทานจักทําความบริบูรณ และความไพบูลยแหงปญญาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองใน   
ปจจุบัน เขาถึงอยู. ดูกรโปฏฐปาทะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เม่ือเปนเชนนัน้   
ภาษิตยอมถึงความเปนภาษิตมีปาฏิหาริย มิใชหรือ.  
        ถูกแลว พระองคผูเจริญ เม่ือเปนเชนนั้น ภาษิตยอมถึงความเปนภาษิตมีปาฏิหาริย.       
        [๓๐๙] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว จติตหัตถิสารีบุตรไดกราบทูลวา ขาแต 
พระองคผูเจริญ สมัยใดมีการไดอัตตาท่ีหยาบ สมัยนั้น ความไดอัตตาท่ีสําเร็จดวยใจ ความได      
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อัตตาท่ีหารูปมิได เปนโมฆะ มีแตการไดอัตตาท่ีหยาบเปนเท่ียงแท สมัยใด มีการไดอัตตาที่สําเร็จ     
ดวยใจ สมัยนัน้ ความไดอัตตาท่ีหยาบ ความไดอัตตาท่ีหารูปมิได เปนโมฆะ มีแตการได   
อัตตาท่ีสําเร็จดวยใจเปนเท่ียงแท สมัยใด มีการไดอัตตาท่ีหารูปมิได สมัยนั้น ความไดอัตตา   
ท่ีหยาบ ความไดอัตตาท่ีสําเร็จดวยใจ เปนโมฆะ มีแตการไดอัตตาท่ีหารูปมิไดเปนเท่ียงแท.    
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรจิตตะ สมัยใด มีการไดอัตตาท่ีหยาบ สมัยนั้น ไมนับวา  
ไดอัตตาท่ีสําเร็จดวยใจ ไมนับวาไดอัตตาท่ีหารูปมิได นบัวาไดอัตตาท่ีหยาบอยางเดยีว ดูกรจติตะ   
สมัยใด มีการไดอัตตาท่ีสําเร็จดวยใจ สมัยนั้น ไมนับวาไดอัตตาท่ีหยาบ ไมนับวาไดอัตตา     
ท่ีหารูปมิได นบัวาไดอัตตาท่ีสําเร็จดวยใจอยางเดยีว ดูกรจิตตะ สมัยใด มีการไดอัตตาท่ีหารูปมิได  
สมัยนั้น ไมนบัวาไดอัตตาท่ีหยาบ ไมนับวาไดอัตตาท่ีสําเร็จดวยใจ นับวาไดอัตตาทีห่ารูปมิได     
อยางเดยีว.    
        [๓๑๐] ดกูรจิตตะ ถาชนท้ังหลายพึงถามทานวา เธอไดมีในอดีตกาล มิใชวาเธอไมไดมี       
ก็หาไม เธอจกัมีในอนาคตกาล มิใชวาเธอจกัไมมีกห็าไม เธอมีอยูในบัดนี้ มิใชวาเธอไมมีอยู       
ก็หามิได เชนนั้นหรือ เม่ือทานถูกถามอยางนี้ ทานจะพึงพยากรณวาอยางไร.    
        ขาแตพระองคผูเจริญ ถาเขาถามขาพระองคอยางนัน้ ขาพระองคพงึพยากรณวา      
ขาพเจาไดมีแลวในอดีตกาล มิใชวาไมมีกห็ามิได ขาพเจาจักมีในอนาคตกาล มิใชวาจกัไมมี  
ก็หามิได ขาพเจามีอยูในบัดนี้ มิใชวาไมมีอยูก็หามิได.    
        [๓๑๑] ดกูรจิตตะ ถาเขาพึงถามทานวา เธอไดอัตตภาพท่ีเปนอดีตแลว การท่ีเธอได   
อัตตภาพเชนนั้นนั่นแหละ เปนของเท่ียงแท การไดอัตตภาพเปนอนาคต เปนปจจุบัน เปนโมฆะ       
เธอจักไดอัตตภาพเปนอนาคต การไดอัตตภาพเชนนั้น เทานั้น เปนของเท่ียงแท การได     
อัตตภาพเปนอดีต เปนปจจุบัน เปนโมฆะ เธอไดอัตตภาพเปนปจจุบันในบัดนี้ การไดอัตตภาพ       
เชนนั้นเทานั้น เปนของเท่ียงแท การไดอัตตภาพเปนอดีต เปนอนาคต เปนโมฆะ อยางนั้น 
หรือ เม่ือทานถูกถามอยางนี ้จะพึงพยากรณวาอยางไร.     
        ขาแตพระองคผูเจริญ ถาเขาถามขาพระองคอยางนัน้ ขาพระองคพงึพยากรณวา      
ขาพเจาไดอัตตภาพเปนอดีตแลว การไดอัตตภาพเชนนัน้เทานั้น เปนของเท่ียงแทในสมัยนั้น      
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การไดอัตตภาพเปนอนาคต เปนปจจุบัน เปนโมฆะ ขาพเจาจักไดอัตตภาพเปนอนาคต การได   
อัตตภาพเชนนั้นเทานัน้เปนของเท่ียงแทในสมัยนั้น การไดอัตตภาพเปนอดีต เปนปจจุบัน เปน   
โมฆะ ขาพเจาไดอัตตภาพเปนปจจุบันบัดนี้ การไดอัตตภาพเชนนั้นเทานั้นเปนของเที่ยงแทใน   
สมัยนี้ การไดอัตตภาพเปนอดีต เปนอนาคต เปนโมฆะ. 
        [๓๑๒] ดกูรจิตตะ อยางนั้นแหละ สมัยใด มีการไดอัตตาท่ีหยาบ สมัยนั้น ไมนับวา    
ไดอัตตาท่ีสําเร็จดวยใจ ไมนับวาไดอัตตาท่ีหารูปมิได นบัวาไดอัตตาทีห่ยาบอยางเดยีว.     
        ดูกรจิตตะ สมัยใด มีการไดอัตตาท่ีสําเร็จดวยใจ สมัยนั้น ไมนับวาไดอัตตาท่ีหยาบ 
ไมนับวาไดอัตตาท่ีหารูปมิได นับวาไดอัตตาท่ีสําเร็จดวยใจอยางเดียว.       
        ดูกรจิตตะ สมัยใด มีการไดอัตตาท่ีหารูปมิได สมัยนัน้ ไมนับวาไดอัตตาที่หยาบ   
ไมนับวาไดอัตตาท่ีสําเร็จดวยใจ นับวาไดอัตตาที่หารูปมิไดอยางเดียว.       
        ดูกรจิตตะ เหมือนอยางวา นมสดจากแมโค นมสมจากนมสด เนยขนจากนมสม 
เนยใสจากเนยขน หัวเนยใสจากเนยใส สมัยใดเปนนมสด สมัยนั้น ไมนับวานมสม เนยขน 
เนยใส หัวเนยใส นับวานมสดอยางเดยีวเทานั้น สมัยใดเปนนมสม สมัยนั้น ไมนับวานมสด   
เนยขน เนยใส หัวเนยใส นับวาเปนนมสมอยางเดยีวเทานั้น สมัยใดเปนเนยขน สมัยนั้น    
ไมนับวานมสด นมสม เนยใส หัวเนยใส นบัวาเปนเนยขนอยางเดยีวเทานั้น สมัยใดเปน     
เนยใส สมัยนัน้ไมนับวานมสด นมสม เนยขน หวัเนยใส นับวาเปนเนยใสอยางเดียวเทานัน้  
สมัยใดเปนหวัเนยใส สมัยนัน้ ไมนับวานมสด นมสม เนยขน เนยใส นบัวาเปนหัวเนยใส      
อยางเดยีวเทานั้น ฉันใด ดูกรจิตตะ ฉันนัน้เหมือนกนั สมัยใดมีการไดอัตตาท่ีหยาบ สมัยนั้น     
ไมนับวาไดอัตตาท่ีสําเร็จดวยใจ ไมนับวาไดอัตตาท่ีหารูปมิได นับวาไดอัตตาท่ีหยาบอยางเดยีว    
เทานั้น สมัยใดมีการไดอัตตาท่ีสําเร็จดวยใจ สมัยนั้น ไมนับวาไดอัตตาท่ีหยาบ ไมนับวาได  
อัตตาท่ีหารูปมิได นับวาไดอัตตาท่ีสําเร็จดวยใจอยางเดยีวเทานั้น สมัยใดมีการไดอัตตาท่ีหารูป     
มิได สมัยนัน้ ไมนับวาไดอัตตาท่ีหยาบ ไมนับวาไดอัตตาท่ีสําเร็จดวยใจ นับวาไดอัตตาท่ีหารูป    
มิไดอยางเดียวเทานั้น.     
        ดูกรจิตตะ เหลานีแ้ลเปนช่ือตามโลก เปนภาษาของโลก เปนโวหารของโลก เปนบัญญัติ   
ของโลก ท่ีตถาคตกลาวอยู มิไดยึดถือ.   
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        [๓๑๓] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว โปฏฐปาทปริพาชกไดกราบทูลวา ขาแต    
พระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง    
นัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีป    
ในท่ีมืด ดวยคิดวา ผูมีจักษุจกัเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรม 
โดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค กับท้ัง  
พระธรรมและพระภกิษุสงฆ วาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจาํขาพระองควาเปนอุบาสก    
ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.       
                         จิตตหัตถิสารีบุตรบรรลุพระอรหัตตผล       
        ฝายจิตตหัตถิสารีบุตรก็ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษติของพระองคแจมแจง     
นัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา 
เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืด ดวยคิดวา ผูมีจักษุจกัเห็นรูป       
ดังนี้ ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแต     
พระองคผูเจริญ ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค กับท้ังพระธรรมและพระภิกษุสงฆ วาเปนสรณะ     
ขาพระองคพึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค เม่ือจิตตหัตถิสารีบุตรไดบรรพชา       
อุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคแลว ทานอุปสมบทแลวไมนานหลีกออกไปอยูแตผูเดยีว    
เปนผูไมประมาท มีความเพยีร มีตนสงไปแลว ไมชานานเทาไร ก็ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย   
ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวาท่ีกุลบุตรท้ังหลายผูมีความตองการ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ     
ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว  
กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ทานจิตตหตัถิสารีบุตรไดเปนพระ 
อรหันตรูปหนึง่ ในพระอรหนัตท้ังหลาย ดงันี้แล.    
                             จบโปฏฐปาทสูตร ท่ี ๙.  
                          -                _____________  
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                          ๑๐. สุภสูตร       
                          เร่ืองสุภมาณพ     
        [๓๑๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้      
        สมัยหนึ่ง เม่ือพระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานแลวไมนาน ทานพระอานนทอยู ณ       
พระวหิารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวตัถี.   
        [๓๑๕] กส็มัยนั้น สุภมาณพโตเทยยบุตร พักอยูในพระนครสาวัตถี ดวยกรณยีกจิ   
บางอยาง คร้ังน้ัน สุภมาณพโตเทยยบุตร เรียกมาณพนอยคนหนึ่งมาวา มานี่แน พอมาณพ      
พอจงเขาไปหาพระอานนทถึงท่ีอยูแลว เรียนถามพระสมณอานนทผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง  
กระปร้ีกระเปรา มีกําลัง อยูสําราญ ตามคําของเราวา สุภมาณพโตเทยยบุตร เรียนถามถึงทาน   
แล 
ะจงกลาวอยางนี้วา ขาพเจาขอโอกาส ขอทานพระอานนท จงอนุเคราะหเขาไปยังนิเวศน   
ของสุภมาณพโตเทยยบุตรเถิด มาณพนอยนั้นรับคําสุภมาณพโตเทยยบุตรแลว เขาไปหาทาน  
พระอานนทถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกับทานพระอานนท คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว    
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง จงึเรียนวา สุภมาณพโตเทยยบุตรถามถึงทาน และเขาส่ังมาอยางนี้วา  
ขอทานพระอานนท จงอนเุคราะหเขาไปยังนิเวศนของสุภมาณพโตเทยยบุตรเถิด.  
        [๓๑๖] เม่ือมาณพนอยกลาวอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดกลาวกะเขาวา มิใชกาล     
เสียแลวพอมาณพ เผอิญวนันี้ ฉันดื่มยาถาย ถากระไรไวพรุงนี้เถิด ไดเวลาและสมัยแลว 
เราจึงจะเขาไปหา.     
        ขอรับคําทานพระอานนทแลวลุกจากท่ีนั่ง เขาไปหาสุภมาณพโตเทยยบุตร แลวบอกวา      
ขาพเจาไดบอกพระอานนทตามคําของทานแลว เม่ือขาพเจาบอกอยางนั้นแลว ทานพระสมณอานนท      
ไดกลาวกะขาพเจาวา มิใชกาลเสียแลวพอมาณพ เผอิญวนันี้ ฉันดื่มยาถาย ถากระไรไวพรุงนี ้
เถิด ไดเวลาและสมัยแลว ฉันจึงจะเขาไป ดวยเหตุเพียงเทานี้ ขาพเจาช่ือวาทํากิจท่ีเปนเหตุ 
ใหทานพระอานนททําโอกาสเพ่ือเขามาฉันในวันพรุงนีแ้ลว.   
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                          สุภสูตร อริยขันธ อริยศีลขันธ       
        [๓๑๗] พอลวงราตรีนัน้ไป เวลาเชาทานพระอานนทครองอันตรวาสก แลวถือบาตรจีวร      
มีพระเจตกภกิษุเปนปจฉาสมณะ เขาไปยังนิเวศนของสุภมาณพโตเทยยบุตรแลว นั่งบนอาสนะ     
ท่ีเขาปูลาดไว.       
        คร้ังนั้น สุภมาณพโตเทยยบุตร เขาไปหาทานพระอานนท แลวปราศรัยกับทาน คร้ันผาน  
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ไดกลาววา ทานพระอานนท       
เปนอุปฏฐากอยูในสํานกัใกลชิดทานพระโคดมมานาน ทานพระโคดมไดตรัสสรรเสริญคุณแหงธรรม 
เหลาใด และทรงยังประชุมชนน้ี ใหสมาทาน ใหตั้งอยู ใหดํารงอยูในธรรมเหลาใด ทานพระ  
อานนทควรจะรูธรรมนั้น ขาแตทานผูเจริญ ทานพระโคดม ไดตรัสสรรเสริญคุณแหงธรรม     
เหลาไหน และทรงยังประชุมชนนี้ ใหสมาทาน ใหตั้งอยู ใหดํารงอยู ในธรรมเหลาไหน.      
                           อริยขันธ ๓      
                           อริยศีลขันธ     
        ทานพระอานนทตอบวา ดูกรมาณพ พระผูมีพระภาค ไดตรัสสรรเสริญขันธ ๓ และทรง       
ยังประชุมชนนี้ ใหสมาทาน ใหตั้งอยู ใหดาํรงอยูในขันธ ๓ นี้ ขันธ ๓ เปนไฉน? คือ   
สีลขันธอันเปนอริยะ สมาธิขันธอันเปนอริยะ ปญญาขันธเปนอริยะ ดูกรมาณพ พระผูมีพระภาค     
ไดตรัสสรรเสริญขันธ ๓ นี้ และทรงยังประชุมชนนี้ ใหสมาทาน ใหตัง้อยู ใหดํารงอยูใน  
ขันธ ๓ นี้.   
        [๓๑๘] ขาแตทานพระอานนท สีลขันธอันเปนอริยะ ท่ีทานพระโคดมไดตรัสสรรเสริญ    
และทรงยังประชุมชนนี้ ใหสมาทาน ใหตัง้อยู ใหดํารงอยูเปนไฉน?  
        ดูกรมาณพ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอม    
ดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา       
เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระตถาคต   
พระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่ง     
ของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรง      
แสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ     
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พรอมท้ังพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใด      
ตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น คร้ันฟงแลว ไดศรัทธาในพระตถาคต เม่ือไดศรัทธาแลว      
ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การท่ี      
บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณ ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดยีวดุจสังขขัด ไมใช   
ทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต 
สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด นุงหม  
ผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต. เม่ือบวชแลว สํารวมระวังในพระปาติโมกขอยู ถึง      
พรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปกติเหน็ภยัในโทษเพยีงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท      
ท้ังหลาย ประกอบดวยกายกรรมวจีกรรมท่ีเปนกุศล มีอาชีพบริสุทธ์ิ ถึงพรอมดวยศีล คุมครอง      
ทวารในอินทรียท้ังหลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เปนผูสันโดษ.    
                             จุลศีล  
        [๓๑๙] ดกูรมาณพ อยางไร ภิกษุจึงช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล.     
        ๑. ภิกษุในพระธรรมวนิัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทณัฑะ   
วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน แกสัตวท้ังปวงอยู       
ขอนี้เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.     
        ๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของท่ีเขาให ตองการแตของ    
ท่ีเขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
        ๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤตพิรหมจรรย ประพฤติหางไกล       
เวนขาดจากเมถุนอันเปนกจิของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.      
        ๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พดูแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคํา       
เปนหลักฐาน ควรเช่ือได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.     
        ๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน       
เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตกราว 
กัน สมานคนท่ีแตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผู   
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พรอมเพรียงกนั ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกนั กลาวแตคํา 
ท่ีทําใหคนพรอมเพรียงกนั แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.   
        ๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก  
จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.     
        ๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําท่ีเปนจริง    
พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีท่ีอาง มีท่ีกําหนด ประกอบดวย  
ประโยชน โดยกาลอันควร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.      
        ๘. เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม.      
        ๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉนัในเวลาวกิาล. 
        ๑๐. เธอเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก  
แกกุศล.       
        ๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแตงรางกายดวยดอกไม ของหอมและ     
เคร่ืองประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว.      
        ๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ.       
        ๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน.     
        ๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.    
        ๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ.       
        ๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี.  
        ๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส.     
        ๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ.      
        ๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร.     
        ๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา.     
        ๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน. 
        ๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช.        
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        ๒๓. เธอเวนขาดจากการซ้ือการขาย. 
        ๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราช่ัง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวยเคร่ือง 
 ตวงวดั.       
        ๒๕. เธอเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.      
        ๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.      
                           จบจุลศีล. 
                            มัชฌิมศีล       
        ๑. ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ  
บางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็นปานนี้   
คือ พืชเกิดแตเหงา พืชเกดิแตลําตน พืชเกดิแตผล พืชเกดิแตยอด พืชเกิดแตเมล็ด       
เปนท่ีครบหา แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        ๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของท่ีทําการสะสมไว เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ    
บางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของท่ีทําการสะสมไว 
เห็นปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยาน สะสมท่ีนอน สะสมเคร่ือง 
ประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
        ๓. ภิกษเุวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุล เชนอยางท่ีสมณพราหมณ       
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัขวนขวายดกูารเลนอันเปนขาศึกแก 
กุศลเห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคมมหรสพมีการรําเปนตน การเลา    
นิยาย การเลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองท่ีสวยงาม การเลน     
ของคนจัณฑาล การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ      
ชนแกะ ชนไก รบนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง มวยชก มวยปลํ้า การรบ การตรวจพล     
การจัดกระบวนทัพ กองทัพ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.      
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        ๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนนัอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท เชน 
อยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายเลน    
การพนันอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละ 
สิบตา เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมหึ่ง เลนกําทาย เลนสะกา    
เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ เลน 
ธนูนอยๆ เลนเขียนทายกัน เลนทายใจ เลนเลียนคนพกิาร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ  
ประการหน่ึง.   
        ๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ เชนอยางท่ีสมณพราหมณ    
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงันั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ 
เห็นปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว   
เคร่ืองลาดท่ีทําดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดท่ีมีสัณฐานเปนชอดอกไม เคร่ืองลาดท่ียัดนุน       
เคร่ืองลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะ และเสือเปนตน เคร่ืองลาดขนแกะมีขนตั้ง   
เคร่ืองลาดขนแกะมีขนขางเดียว เคร่ืองลาดทองและเงินแกมไหม เคร่ืองลาดไหมขลิบทอง  
และเงิน เคร่ืองลาดขนแกะจนุางฟอน ๑๖ คน เคร่ืองลาดหลังชาง เคร่ืองลาดหลังมา   
เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดท่ีทําดวยหนังสัตวช่ืออชินะอันมีขนออนนุม เคร่ืองลาดอยางดี       
ทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดมีหมอนขางแมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ 
ประการหน่ึง.   
        ๖. ภิกษเุวนขาดจากการประกอบการประดับตกแตงรางกายอันเปนฐานแหงการแตงตัว       
เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย    
ประกอบการประดับตบแตงรางกายอันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คือ อบตัว ไคล 
อวัยวะ อาบน้าํหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว ผัดหนา   
ทาปาก ประดับขอมือ สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทา  
ประดับวจิิตร ติดกรอบหนา ปกปน ใชพดัวาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี้     
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.   
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        ๗. ภิกษเุวนขาดจากติรัจฉานกถา เชน อยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก    
ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถา เห็นปานน้ี คือ พูดเร่ืองพระราชา 
เร่ืองโจร เร่ืองมหาอํามาตย เร่ืองกองทัพ เร่ืองภัย เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา   
เร่ืองท่ีนอน เร่ืองดอกไม เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร 
เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนท่ีลวงลับ       
ไปแลว เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้นๆ     
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        ๘. ภิกษเุวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกนั เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ      
บางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายกลาวถอยคําแกงแยงกนัเห็นปานนี้  
เชน วาทานไมรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูท่ัวถึง ทานจักรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทาน     
ปฏิบัติผิด ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน   
คําท่ีควรจะกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําท่ีควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน    
ขอท่ีทานเคยชํ่าชองมาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว   
ทานจงถอนวาทะเสีย มิฉะนัน้จงแกไขเสีย ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
        ๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ   
บางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช  
เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คฤหบดี     
และกุมารวา ทานจงไปในท่ีนี้ ทานจงไปในท่ีโนน ทานจงนําเอาส่ิงนี้ไป ทานจงนําเอาส่ิงนี้      
ในท่ีโนนมา ดงันี้ แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
        ๑๐. ภิกษเุวนขาดจากการพูดหลอกลวง และการพดูเลียบเคียง เชนอยางท่ีสมณพราหมณ      
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูดหวาน       
ลอม พูดและเล็ม แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
                          จบมัชฌิมศีล.     
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                            มหาศีล   
        [๓๒๐] ๑. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพ โดยทางผิดดวยติรัจฉานวชิา เชนอยาง 
สมณพราหมณผูเจริญบางจาํพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวย 
ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ ทายอวยัวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ 
ทํานายหนูกัดผา ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวยีนเทียน ทําพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทําพิธีซัด   
รําบูชาไฟ ทําพิธีซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้าํมันบูชาไฟ ทําพิธีเสกเปา    
บูชาไฟ ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะท่ีบาน ดูลักษณะท่ีนา เปนหมอ      
ปลุกเสก เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยันตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ    
เปนหมอแมลงปอง เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา     
เปนหมอทายอายุ เปนหมอเสกกันลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนีก้็เปนศีลของเธอ      
ประการหน่ึง.   
        ๒. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพ โดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ 
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา      
เห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะไมพลอง ทายลักษณะผา ทายลักษณะศาตรา  
ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี     
ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี ทาย  
ลักษณะชาง ทายลักษณะมา ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค   
ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเห้ีย 
ทายลักษณะตุน ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
        ๓. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา      
เห็นปานนี้ คือ ดฤูกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายใน     
จักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชาภายใน 
จักถอย พระราชาภายในจกัมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย พระราชา      
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ภายในจกัปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ แมขอนี้       
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
        ๔. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา      
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จกัมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร   
ดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษตัรจักเดนิถูกทาง ดาว 
นักษัตรจกัเดนิผิดทาง จักมีอุกกาบาต จกัมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จกัมีฟารอง ดวงจนัทร       
ดวงอาทิตย และดาวนักษัตรจักข้ึน ดวงจนัทรดวงอาทิตยและดาวนักษตัรจักตก ดวงจันทร      
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจกัมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษัตรจักกระจาง จันทร  
คราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้  นกัษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร    
ดวงอาทิตยเดนิถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้  ดวงจนัทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้   
ดาวนกัษัตรเดนิถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนกัษัตรเดนิผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ มีอุกกาบาต  
จักมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดนิไหวจกัมีผลเปนอยางนี้ ฟารองจักมีผล       
เปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษัตรข้ึนจกัมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตย    
และดาวนักษตัรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตยและดาวนกัษัตรมัวหมองจักมีผลเปน       
อยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทติยและดาวนักษัตรกระจางจกัมีผลเปนอยางนี้ แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอ       
ประการหน่ึง.   
        ๕. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา      
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จกัมีฝนดี จกัมีฝนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จกัมีภิกษาหาไดยาก      
จักมีความเกษม จักมีภยั จกัเกิดโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ 
นับประมวล แตงกาพย โลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.  
        ๖. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา   



พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาท่ี 292 
เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ใหฤกษววิาหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง      
ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหล้ินกระดาง รายมนตให    
คางแข็ง รายมนตใหมือส่ัน รายมนตไมใหหูไดยินเสียง เปนหมอทรงกระจก เปนหมอทรง    
หญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม รายมนตพนไฟ     
ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.      
        ๗. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน  
ทํากะเทยใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธีบวงสรวงพื้นท่ี     
พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพธีิบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษเบ้ืองบน       
ปรุงยาถายโทษเบ้ืองลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยานัตถุ ปรุงยาทากัด   
ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล แมขอนีก้็เปนศีลของเธอ     
ประการหน่ึง.   
        ดูกรมาณพ ภิกษุสมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เลย เพราะศีลสังวร   
นั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษก กําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ       
เพราะราชศัตรูนั้น ดูกรมาณพ ภิกษุก็ฉันนัน้ สมบูรณดวยศีลอยางนีแ้ลว ยอมไมประสบภัย 
แตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุขอันปราศจากโทษ       
ในภายใน ดูกรมาณพ ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษช่ืุอวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล.       
                           จบมหาศีล. 
        ดูกรมาณพ ศีลขันธอันเปนอริยะนี้แล ท่ีพระผูมีพระภาคไดตรัสสรรเสริญ และทรงยัง   
ประชุมชนนี้ ใหสมาทาน ใหตั้งอยู ใหดํารงอยู อนึ่ง ในพระธรรมวินัยนี้ ยังมีกรณยีกจิท่ี      
ยิ่งข้ึนไปอยูอีก.    
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        ส. ขาแตทานพระอานนท นาอัศจรรยนัก ไมเคยมีมาแลว ศีลขันธอันเปนอริยะนี้    
บริบูรณแลว มิใชไมบริบูรณ ขาพเจาไมเคยเห็นศีลขันธอันเปนอริยะท่ีบริบูรณอยางนี้ ในสมณะ    
พราหมณเหลาอ่ืนภายนอกพระศาสนานี้เลย ทานพระอานนท สมณพราหมณเหลาอ่ืนภายนอก 
พระศาสนานี้ พึงเห็นศีลขันธอันเปนอริยะท่ีบริบูรณแลวอยางนี้ในตน เขาเหลานั้นจะพึงพอใจ    
เพราะเหตุเพยีงเทานั้นแล ดวยเหตุเพียงเทานี้เปนอันพอแลว ดวยเหตุเพยีงเทานี้เปนอันทําเสร็จ      
แลว สําคัญตนวา เราไดบรรลุถึงประโยชนแหงสามัญคุณแลวโดยลําดับ ไมมีกรณยีกิจอะไรที่  
จะยิ่งข้ึนไปอีก แตทานพระอานนทกย็ังกลาวอยางนีว้า ในพระธรรมวินัยนี้ ยังมีกรณียกจิท่ียิ่ง       
ข้ึนไปอยูอีก. 
                          อริยสมาธิขันธ    
        [๓๒๑] ส. ขาแตทานพระอานนท สมาธิขันธอันเปนอริยะท่ีทานพระโคดมไดตรัส 
สรรเสริญ และทรงยังประชุมชนนี้ใหสมาทาน ใหตั้งอยู ใหดํารงอยูนั้น เปนไฉน.   
        อ. ดูกรมาณพ อยางไร ภิกษุช่ือวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย? ดูกรมาณพ 
ภิกษใุนธรรมวนิัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อ   
สํารวมจักขุนทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและ     
โทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวารักษาจกัขุนทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในจกัขุนทรีย ภกิษฟุงเสียง     
ดวยโสต ... ดมกล่ินดวยฆานะ ... ล้ิมรสดวยชิวหา ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจง      
ธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนนิทรีย   
ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวา      
รักษามนินทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ภิกษปุระกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะ      
เชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมระคนดวยกเิลสในภายใน ดกูรมาณพ ดวยประการดังกลาวมานี้    
แล ภิกษุช่ือวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย.    
        [๓๒๒] ดูกรมาณพ อยางไร ภิกษุช่ือวาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ? ดูกร   
มาณพ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมทําความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย ในการแล ในการ  
เหลียว ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ในการฉัน     
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การดื่ม การเค้ียว การล้ิม ในการถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดนิ การยืน       
การนั่ง การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง ดกูรมาณพ ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุช่ือ  
วาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ.   
        [๓๒๓] ดูกรมาณพ อยางไรภิกษุช่ือวาเปนผูสันโดษ? ดูกรมาณพ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้   
เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทาง       
ทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดูกรมาณพ นกมีปก จะบินไปทางทิสาภาคใดๆ ก็มีแตปกของตัว      
เปนภาระบินไปฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นแล เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวย   
บิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดูกรมาณพ ดวย 
ประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุช่ือวาเปนผูสันโดษ.  
        [๓๒๔] ภิกษนุั้น ประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะและสันโดษ   
อันเปนอริยะเชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา 
ปาชัฏ ท่ีแจง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกาย  
ตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็ง มีใจปราศจากความเพงอยู ยอมชําระจติให     
บริสุทธ์ิจากความเพงเล็งได ละความประทุษราย คือ พยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณาหวัง 
ประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความประทุษรายคือพยาบาทได ละ  
ถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูท่ีแสงสวาง มีสติสัมปชัญญะ    
อยู ยอมชําระจติใหบริสุทธ์ิจากถีนมิทธะได ละอุทธัจจกกุกุจจะเปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ   
ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอุทธัจจกุกกุจจะได ละวจิิกิจฉา เปนผูขามวิจิกจิฉา     
ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมท้ังหลายอยู ยอมชําระจติใหบริสุทธ์ิจากวิจกิิจฉาได.      
                           อุปมานิวรณ      
        [๓๒๕] ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกูหนี้ไปประกอบการงาน การงานของเขา  
จะพึงสําเร็จผล เขาจะพึงใชหนี้ท่ีเปนตนทุนเดิมใหหมดส้ิน และทรัพยท่ีเปนกําไรของเขาจะ       
พึงมีเหลืออยูสําหรับเล้ียงภริยา เขาพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอนเรากูหนีไ้ปประกอบ  
การงาน บัดนี้ การงานของเราสําเร็จผลแลว เราไดใชหนี้ท่ีเปนตนทุนเดิมใหหมดส้ินแลว และ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาท่ี 295 
ทรัพยท่ีเปนกําไรของเรายังมีเหลืออยูสําหรับเล้ียงภริยา ดงันี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความ      
โสมนัส มีความไมมีหนี้นัน้เปนเหตุ ฉันใด.  
ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนผูมีอาพาธ ถึงความลําบาก เจ็บหนัก บริโภค     
อาหารไมได และไมมีกําลังกาย สมัยตอมา เขาพึงหายจากอาพาธนั้น บริโภคอาหารได   
และมีกําลังกาย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอนเราเปนผูมีอาพาธถึงความลําบาก เจ็บหนกั    
บริโภคอาหารไมได และไมมีกําลังกาย บัดนี้ เราหายจากอาพาธน้ันแลว บริโภคอาหารได      
และมีกําลังกายเปนปกติ ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความไมมีโรคนั้น       
เปนเหตุ ฉันใด.       
        ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษจะพงึถูกจําอยูในเรือนจํา สมัยตอมา เขาพึงพนจาก 
เรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมีภยั ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอน       
เราถูกจองจําอยูในเรือนจํา บัดนี้ เราพนจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมีภยัแลว และเราไมตอง     
เสียทรัพยอะไรๆ เลย ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีการพนจากเรือนจํา  
นั้นเปนเหตุ ฉันใด.   
        ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนทาส ไมไดพึง่ตัวเอง พึ่งผูอ่ืน ไปไหน       
ตามความพอใจไมได สมัยตอมา เขาพึงพนจากความเปนทาสนั้น พึ่งตัวเอง ไมตองพึ่งผูอ่ืน       
เปนไทยแกตวั ไปไหนไดตามความพอใจ เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอนเราเปนทาส      
พึ่งตัวเองไมได ตองพึ่งผูอ่ืน ไปไหนตามความพอใจไมได บัดนี้ เราพนจากความเปนทาสนั้น     
แลว พึ่งตัวเอง ไมตองพึ่งผูอ่ืน เปนไทยแกตัว ไปไหนไดตามความพอใจ ดังนี้ เขาจะพึงได     
ความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความเปนไทยแกตวันั้นเปนเหตุ ฉันใด.      
        ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษ มีทรัพย มีโภคสมบัต ิพึงเดินทางไกลกันดาร      
หาอาหารไดยาก มีภยัเฉพาะหนา สมัยตอมา เขาพึงขามพนทางกันดารนั้นได บรรลุถึงหมูบาน       
อันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอนเรามีทรัพย มีโภคสมบัติ   
เดินทางไกลกนัดาร หาอาหารไดยาก มีภยัเฉพาะหนา บัดน้ี เราขามพนทางกันดารนัน้ บรรลุ   
ถึงหมูบานอันเกษม ปลอดภยัโดยสวัสดีแลว ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความ       
โสมนัส มีภูมิสถานอันเกษมนั้นเปนเหตุ ฉันใด.    
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ดูกรมาณพ ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการเหลานี้ ท่ียงัละไมไดในตนเหมือนหน้ี  
เหมือนโรค เหมือนเรือนจํา เหมือนความเปนทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา    
เห็นนวิรณ ๕ ประการท่ีละไดแลวในตน เหมือนความไมมีหนี้ เหมือนความไมมีโรค เหมือน    
การพนจากเรือนจํา เหมือนความเปนไทแกตน เหมือนภมิูสถานอันเกษม ฉันนั้นแล.       
                           รูปฌาน ๔  
        เม่ือเธอพิจารณาเหน็นวิรณ ๕ เหลานี้ ท่ีละแลวในตน ยอมเกดิปราโมทย เม่ือ       
ปราโมทยแลวยอมเกิดปติ เม่ือมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลวยอมไดเสวยสุข    
เม่ือมีสุข จิตยอมต้ังม่ัน เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร 
มีปติและสุขเกดิแตวเิวกอยู เธอทํากายนี้แหละใหชุมช่ืนเอิบอ่ิมซาบซานดวยปติและสุขเกิดแต 
วิเวก ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีปตแิละสุขอันเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง     
ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน หรือลูกมือพนักงานสรงสนานผูฉลาด จะพงึ     
ใสจุรณสีตัวลงในภาชนะสําริด แลวพรมดวยน้ํา หมักไว ตกเวลาเย็นกอนจุรณสีตัวซ่ึงยางซึม  
ไปจับติดกนัท่ัวท้ังหมด ยอมไมกระจายออก ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นแล ทํากายนีแ้หละใหชุมช่ืน      
เอิบอ่ิมซาบซานดวยปติและสุขอันเกิดแตวเิวก ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว       
ท่ีปติและสุขอันเกิดแตวเิวกจะไมถูกตอง ขอนี้เปนสมาธิของเธอประการหน่ึง.    
        [๓๒๖] ดกูรมาณพ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุตยิฌาน มีความผองใสแหงจิตใน   
ภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน เพราะวิตกวจิารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุข       
เกิดแตสมาธิอยู เธอทํากายนีแ้หละใหชุมช่ืนเอิบอ่ิมซาบซาน ดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ    
ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง ดูกร      
มาณพ เปรียบเหมือนหวงน้ําลึก มีน้ําปนปวน ไมมีทางท่ีน้าํจะไหลมาได ท้ังในดานตะวนัออก       
ดานใต ดานตะวันตก ดานเหนือ ท้ังฝนก็ไมตกเพิ่มตามฤดูกาล แตสายนํ้าเย็นพุข้ึนจากหวง 
น้ํานั้นแลว จะพึงทําหวงน้ํานั้นแหละใหชุมช่ืนเอิบอาบซาบซึมดวยน้าํเย็น ไมมีเอกเทศไหนๆ       
แหงหวงน้ํานัน้ท้ังหมด ท่ีน้าํเย็นจะไมพึงถูกตองฉันใด ภิกษกุ็ฉันนัน้แล ยอมทํากายน้ีแหละ    
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ใหชุมช่ืนเอิบอ่ิมซาบซานดวยปตแิละสุขอันเกิดแตสมาธิ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอ       
ท่ัวทั้งตัว ท่ีปตแิละสุขเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง แมขอนี้กเ็ปนสมาธิของเธอประการหนึ่ง.    
        [๓๒๗] ดูกรมาณพ อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติมีสัมปชัญญะ เสวยสุข    
ดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวาผูไดฌานน้ี   
เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข เธอทํากายนี้ใหชุมช่ืนเอิบอ่ิมซาบซานดวยสุขอันปราศจากปติ       
ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัวท่ีสุขปราศจากปติจะไมถูกตอง ดูกรมาณพ เปรียบ       
เหมือนในกอบัวขาบ ในกอบัวหลวง หรือในกอบัวขาว ดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรือ  
ดอกบัวขาว  บางเหลาซ่ึงเกิดในนํ้า เจริญในน้ํา ยังไมพนน้าํ จมอยูในน้ํา น้ําหลอเล้ียงไว       
ดอกบัวเหลานัน้ ชุมช่ืนเอิบอาบซาบซึมดวยน้ําเย็นตลอดยอด ตลอดเงา ไมมีเอกเทศไหนๆ     
แหงดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาวท่ัวทุกสวน ท่ีน้ําเยน็จะไมพึงถูกตอง ฉันใด    
ภิกษกุ็ฉันนัน้แล ยอมทํากายน้ีแหละใหชุมชื่นเอิบอ่ิมซาบซานดวยสุขปราศจากปติ ไมมีเอกเทศ   
ไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีสุขปราศจากปติจะไมถูกตอง แมขอนี้ก็เปนสมาธิของเธอ      
ประการหน่ึง.   
        [๓๒๘] ดูกรมาณพ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตตุถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข     
เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู   
เธอนั่งแผไปท่ัวกายนี้แหละ ดวยใจอันบริสุทธ์ิผองแผว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอ  
ท่ัวทั้งตัว ท่ีใจอันบริสุทธ์ิผองแผวจะไมถูกตอง ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนัง่คลุมตัว       
ตลอดศีรษะดวยผาขาว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายทุกๆ สวนของเขาท่ีผาขาวจะไมถูกตอง      
ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นแล เธอนัง่แผไปท่ัวกายนี้แหละดวยใจอันบริสุทธ์ิผองแผว ไมมีเอกเทศ     
ไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัวท่ีใจอันบริสุทธ์ิผองแผวจะไมถูกตอง แมขอนี้ก็เปนสมาธิของเธอ      
ประการหน่ึง.   
        ดูกรมาณพ สมาธิขันธอันเปนอริยะนีแ้ล ท่ีพระผูมีพระภาคไดตรัสสรรเสริญและทรงยัง  
ประชุมชนนี้ใหสมาทาน ใหตั้งอยู ใหดํารงอยู อนึ่ง ในพระธรรมวินัยนี้ ยังมีกรณยีกจิท่ียิ่งข้ึน      
ไปอยูอีก.      
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        ส. ขาแตทานพระอานนท นาอัศจรรยนัก ไมเคยมีมาแลว สมาธิขันธอันเปนอริยะนี้  
บริบูรณแลว มิใชไมบริบูรณ ขาพเจาไมเคยเห็นสมาธิขันธอันเปนอริยะของทานพระอานนท ท่ี  
บริบูรณแลวอยางนี้ในสมณพราหมณเหลาอ่ืน ภายนอกพระศาสนานี้เลย ขาแตทานพระอานนท   
ก็สมณพราหมณเหลาอ่ืน ภายนอกพระศาสนาน้ีพึงเหน็สมาธิขันธอันเปนอริยะท่ีบริบูรณแลว  
อยางนี้ในตน เขาเหลานั้นจะพึงพอใจดวยสมาธิขันธเพียงเทานี้ พอแลวดวยสมาธิขันธเพียง      
เทานี้วา เราไดทําสมาธิขันธเสร็จแลว สําคัญตนวา เราไดบรรลุถึงประโยชนแหงสามัญคุณ ไม    
มีกรณียกิจอะไรๆ ท่ียิ่งข้ึนไปอีก. แตทานพระอานนทกย็ังกลาวอยางนี้วา อน่ึงในธรรมวินัยนีย้ัง     
มีกรณียกิจท่ียิง่ข้ึนไปอยูอีก.     
                          อริยปญญาขันธ    
        [๓๒๙] ส. ขาแตทานพระอานนท ปญญาขันธอันเปนอริยะท่ีพระผูมีพระภาคไดตรัส     
สรรเสริญและยังทรงประชุมชนน้ี ในสมาทาน ใหตั้งอยู ใหดํารงอยูนั้น เปนไฉน.    
                            วิชชา ๘  
                          วิปสสนาญาณ       
        อ. ภิกษนุัน้เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากอุปกิเลส      
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อญาณทัสนะ. เธอ  
ยอมรูชัดอยางนี้วา กายของเราน้ีแล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกดิแตมารดาบิดา เติบโต       
ข้ึนดวยขาวสุกและขนมสด ไมเท่ียง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปน   
ธรรมดา และวญิญาณของเราน้ีก็อาศัยอยูในกายน้ี เนื่องอยูในกายน้ี. ดกูรมาณพ เปรียบเหมือน      
แกวไพฑูรยอันงามเกิดเองอยางบริสุทธ์ิ แปดเหล่ียม นายชางเจยีระไนดีแลว สุกใส แวววาว 
สมสวนทุกอยาง มีดายเขียวเหลืองแดงขาวหรือนวลรอยอยูในนั้น บุรุษมีจักษุจะพึงหยิบ    
แกวไพฑูรยนัน้วางไวในมือแลวพิจารณาเห็นวา แกวไพฑูรยนี้งาม เกิดเองอยางบริสุทธ์ิ 
แปดเหล่ียม ชางเจียระไนดแีลว สุกใส แวววาว สมสวนทุกอยาง มีดายเขียวเหลืองแดง       
ขาวหรือนวลรอยอยูในแกวไพฑูรยนัน้ ฉันใด ภกิษกุ็ฉันนั้นแล เม่ือจิตเปนสมาธิบริสุทธ์ิผองแผว      
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหวอยางนี้ ยอมโนม    
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นอมจิตไปเพือ่ญาณทัสนะ เธอยอมรูชัดอยางนี้วา กายของเราน้ีแล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔     
เกิดแตมารดาบิดา เติบโตดวยขาวสุกและขนมสด ไมเท่ียง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลาย   
กระจัดกระจายเปนธรรมดา และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยูในกายนี้ เนือ่งอยูในกายน้ี      
ขอนี้เปนปญญาของเธอประการหน่ึง.   
                          มโนมยิทธิญาณ      
        [๓๓๐] ภกิษุนั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส  
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ  
คือนิรมิตกายอ่ืนจากกายน้ี มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง.      
ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไสออกจากหญาปลอง เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา      
นี้หญาปลอง นี้ไส หญาปลองอยางหนึ่ง ไสอยางหนึ่ง กแ็ตไสชักออกจากหญาปลองนั่นเอง     
อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักดาบออกจากฝก เขาจะพึงคิดเหน็อยางนีว้า นีด้าบ นี้ฝก  
ดาบอยางหนึ่ง ฝกอยางหนึ่ง ก็แตดาบชักออกจากฝกนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ       
จะพึงชักงูออกจากคราบ เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้า นี้งู นีค้ราบ งูอยางหนึ่ง คราบอยางหน่ึง   
ก็แตงูชักออกจากคราบนั่นเอง ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นแล เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว      
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหว อยางนี้ เธอยอม   
โนมนอมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ คือนิรมิตกายอ่ืนจากกายน้ี มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะ   
นอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง แมขอนี้ก็เปนปญญาของเธอประการหน่ึง.   
                           อิทธิวิธญาณ      
        [๓๓๑] ภกิษุนั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส  
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุ    
อิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏ     
ก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปได ไมตดิขัดเหมือนไปในท่ีวางกไ็ด ผุดข้ึนดําลง     
แมในแผนดินเหมือนในน้ํากไ็ด เดินบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศ   
เหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจ     
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ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได. ดกูรมาณพ เปรียบเหมือนชางหมอหรือลูกมือของชางหมอ  
ผูฉลาด เม่ือนวดดนิดีแลว ตองการภาชนะชนิดใดๆ พึงทําภาชนะชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได       
อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนชางงาหรือลูกมือของชางงาผูฉลาด เม่ือแตงงาดีแลว ตองการเคร่ืองงา 
ชนิดใดๆ พึงทําเคร่ืองงาชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึง่ เปรียบเหมือนชางทองหรือลูกมือ      
ของชางทองผูฉลาด เม่ือหลอมทองดีแลว ตองการทองรูปพรรณชนิดใดๆ พึงทําทองรูปพรรณ 
ชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้แล เม่ือจิตเปนสมาธิบริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส 
ปราศจากอุปกเิลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไป    
เพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนกไ็ด หลายคนเปนคนเดยีว     
ก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงไปได ไมตดิขัดเหมือนไปในท่ีวางกไ็ด      
ผุดข้ึนดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดนิก็ได เหาะไป  
ในอากาศเหมือนนกกไ็ด ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย ซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได       
ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได แมขอนี้กเ็ปนปญญาของเธอประการหนึ่ง.       
                          ทิพยโสตญาณ 
        [๓๓๒] ภิกษนุั้น เม่ือจติเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน    
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี ้ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ. เธอยอม 
ไดยินเสียง ๒ ชนิด คือเสียงทิพยและเสียงมนุษย ท้ังท่ีอยูไกลและใกลดวยทิพยโสตธาตุอัน      
บริสุทธ์ิ ลวงโสตของมนุษย. ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล เขาจะพึงไดยนิเสียง 
กลองบาง เสียงตะโพนบาง เสียงสังขบาง เสียงบัณเฑาะวบาง เสียงเปงมางบาง เขาจะพึง  
เขาใจวา เสียงกลองดังนี้บาง เสียงตะโพนดังนี้บาง เสียงสังขดังนี้บาง เสียงบัณเฑาะวดังนี้บาง   
เสียงเปงมางดงันี้บาง ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนัน้แล เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกเิลส       
ปราศจากอุปกเิลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไป    
เพื่อทิพยโสตธาตุ เธอยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด คือเสียงทิพยและเสียงมนุษย ท้ังท่ีอยูไกล       
และใกลดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธ์ิ ลวงโสตของมนุษย แมขอนีก้็เปนปญญาของเธอประการ 
หนึ่ง.   
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                          เจโตปริยญาณ       
        [๓๓๓] ภิกษนุั้น เม่ือจติเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส  
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ.    
เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืนของบุคคลอ่ืนดวยใจ คือจิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิต      
ปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ    
ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวาจิตปราศจาก    
โมหะ จิตหดหู ก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต ก็รูวาจติเปน    
มหรคต หรือจติไมเปนมหรคต จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่น    
ยิ่งกวา ก็รูวาจติไมมีจิตอ่ืนยิง่กวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ     
ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน.     
ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุมท่ีชอบการแตงตัว เม่ือสองดูเงาหนาของตนใน       
กระจกอันบริสุทธ์ิสะอาด หรือในภาชนะน้ําอันใส หนามีไฝ ก็จะพึงรูวาหนามีไฝ หรือหนา   
ไมมีไฝ ก็จะพงึรูวาหนาไมมีไฝ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้แล เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว 
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอม      
จิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืนของบุคคลอ่ืนดวยใจ คือจติมีราคะ   
ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ     
หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจาก 
โมหะ ก็รูวาจติปราศจากโมหะ จิตหดหู กรู็วาจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน   
จิตเปนมหรคต ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจติไมเปนมหรคต ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอ่ืน  
ยิ่งกวา ก็รูวาจติมีจิตอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจติอ่ืนยิ่งกวา จติเปนสมาธิ   
ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน     
หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน แมขอนี้ก็เปนปญญาของเธอประการหน่ึง.       
                              ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ 
        [๓๓๔] ภิกษนุั้น เม่ือจติเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส  
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อบุพเพนวิาสานุสสติญาณ.  
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เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง  
ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบ     
ชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอด      
วิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีช่ืออยางนั้น    
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด      
อายุเพยีงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น      
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด      
อายุเพยีงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดไปเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอัน  
มากพรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจาก  
บานตนไปบานอ่ืน แลวจากบานนั้นไปยังบานอ่ืนอีก จากบานนั้นกลับมาสูบานของตนตามเดิม       
เขาจะพึงระลึกไดอยางนีว้า เราไดจากบานของเราไปบานโนน ในบานนั้น เราไดยนือยางนัน้     
ไดนั่งอยางนั้น ไดพูดอยางนัน้ ไดนิ่งอยางนั้น เราไดจากบานแมนัน้ไปยังบานโนน แมในบาน      
นั้นเราก็ไดยนือยางนั้น ไดนัง่อยางนั้น ไดพูดอยางนัน้ ไดนิ่งอยางนั้น แลวเรากลับจากบานนั้น  
มาสูบานของตนตามเดิม ดังนี้ ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นแล เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว     
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ันไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอม      
จิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกได 
หนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง    
สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง    
ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดววิัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมาก    
บางวา ในภพโนน เรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น     
เสวยสุขทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุตจิากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน     
แมในภพนัน้เราก็มีช่ือนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข      
ทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดมาเกิดในภพน้ี เธอยอม     
ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี แมขอนี้ก็เปน 
ปญญาของเธอประการหน่ึง.     
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                          จุตูปปาตญาณ       
        [๓๓๕] ภิกษนุั้น เม่ือจติเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส  
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของ   
สัตวท้ังหลาย เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ    
ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวง จักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตว      
ผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา 
เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอม 
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต      
ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตาย     
เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ดังน้ี เธอยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ     
เลว ประณตี มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษ ุ
ของมนุษย ยอมรูชัด ซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะน้ี เปรียบเหมือนปราสาทต้ัง    
อยู ณ ทาง ๓ แพรง ทามกลางพระนคร บุรุษผูมีจักษยุืนอยูบนปราสาทน้ัน จะพึงเหน็หมูชน 
กําลังเขาไปสูเรือนบาง กําลังออกจากเรือนบาง กําลังสัญจรเปนแถวอยูในถนนบาง นัง่อยูท่ีทาง  
๓ แพรง ทามกลางพระนครบาง เขาจะพึงรูวา คนเหลานีเ้ขาสูเรือน เหลานี้ออกจากเรือน 
เหลานี้สัญจรเปนแถวอยูในถนน เหลานี้นัง่อยูท่ีทาง ๓ แพรง ทามกลางพระนคร ฉันใด ภิกษุ     
ก็ฉันนั้นแล เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกเิลส ออน ควรแก      
การงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของสัตวท้ังหลาย       
เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดด ี
ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษขุองมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม  
วา สัตวเหลานี ้ประกอบดวยกายทุจริต วจทุีจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปน    
มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขา 
ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจสุีจริต มโนสุจริต  
ไมติเตียนพระอริยะเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตาย    
เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ดังน้ี เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลัง 
อุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ    
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ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ แมขอนี้ก็เปน  
ปญญาของเธอประการหน่ึง.      
                          อาสวักขยญาณ       
        [๓๓๖] ภกิษุนั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส  
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ    
ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   
เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เม่ือเธอรูเห็นอยางนี้   
จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว ก็มี   
ญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืน 
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนสระนํ้าบนยอดเขาใสสะอาด ไมขุนมัว  
บุรุษผูมีจักษยุนือยูบนขอบสระนั้น จะพึงเห็นหอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและ   
กอนหินบาง ฝูงปลาบาง กําลังวายอยูบาง หยุดอยูบาง ในสระนํ้านั้น เขาจะพึงคิดอยางนี้วา   
สระนํ้านี้ใสสะอาด ไมขุนมัว หอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหนิบาง 
ฝูงปลาบาง เหลานี้กําลังวายอยูบาง กําลังหยุดอยูบาง ในสระนํ้านั้น ดังนี้ ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้น    
แล เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน  
ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพื่ออาสวกัขยญาณ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา 
นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้ อาสวะ นี้อาสวสมุทัย   
นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เม่ือเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ  
แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติ 
ส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี    
แมขอนี้ก็เปนปญญาของเธอประการหน่ึง.     
                            สุภมาณพแสดงตนเปนอุบาสก       
        [๓๓๗] ดูกรมาณพ ปญญาขันธอันเปนอริยะนี้แล ท่ีพระผูมีพระภาคไดตรัสสรรเสริญ     
และทรงยังประชุมชนนีใ้หสมาทาน ใหตั้งอยู ใหดํารงอยู และในพระธรรมวินัยนี้ มิไดมี   
กรณียกิจท่ียิ่งข้ึนไปอีก.     
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        ส. ขาแตทานพระอานนท นาอัศจรรยนัก ไมเคยมีมาแลว ปญญาขันธอันเปนอริยะนี้  
บริบูรณแลว มิใชไมบริบูรณ ขาพเจาไมเคยเห็นปญญาขันธอันเปนอริยะท่ีบริบูรณแลวอยางนี้      
ในสมณพราหมณพวกอ่ืนภายนอกพระศาสนาน้ีเลย และในธรรมวนิัยนี้ ไมมีกรณยีกจิอะไรที่       
ยิ่งข้ึนไปอีก. 
        ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ ภาษิตของทานแจมแจงนัก ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ 
ภาษิตของทานแจมแจงนกั เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคน    
หลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืด ดวยคิดวาผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด พระอานนทประกาศ   
พระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกนั ขาแตทานพระอานนท ขาพเจานี้ขอถึงทานพระ   
โคดม พระธรรมและพระสงฆวาเปนสรณะ ขอทานพระอานนท จงจําขาพเจาวาเปนอุบาสก  
ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฉะนี้แล.      
                         จบสุภสูตร ท่ี ๑๐   
                          ______________  
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                         ๑๑. เกวัฏฏสูตร     
                          เร่ืองนายเกวฏัฏ (ชาวประมง)      
        [๓๓๘] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้      
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาค ประทับอยู ณ สวนมะมวงของปาวาริกเศรษฐี เขตเมือง 
นาลันทา. คร้ังนั้น เกวัฏฏ คฤหบดีบุตร เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาท       
แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต   
พระองคผูเจริญ เมืองนาลันทานี้ เปนเมืองมั่งค่ังสมบูรณ มีผูคนมาก คับค่ังไปดวยมนษุย     
ลวนแตเล่ือมใสในพระผูมีพระภาคเปนอยางยิ่ง ขอประทานโอกาสเถิดพระเจาขา ขอพระผูมี 
พระภาคทรงช้ีภิกษุสักรูปหนึง่ท่ีจักกระทําอิทธิปาฏิหาริยอันเปนธรรมท่ียิง่ยวดของมนษุยได เม่ือ     
เปนเชนนี้ ชาวเมืองนาลันทานี้จักเล่ือมใสในพระผูมีพระภาคเปนอยางยิ่ง สุดท่ีจะประมาณ เม่ือ 
เกวัฏฏ คฤหบดีบุตรกราบทูลดังนี้แลว พระผูมีพระภาคจงึตรัสวา ดูกรเกวัฏฏ เรามิไดแสดง       
ธรรมแกภิกษท้ัุงหลายอยางนี้วา มาเถิดภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงกระทําอิทธิปาฏิหาริยอันเปน       
ธรรมท่ียิ่งยวดของมนุษย แกคฤหัสถ ผูนุงขาวหมขาวดังนี.้ เกวัฏฏ คฤหบดีบุตร ไดกราบทูล    
เปนคํารบสองวา พระพุทธเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมิไดจาํกัด พระผูมีพระภาค     
เพียงแตกราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ เมืองนาลันทานี้ เปนเมืองม่ังค่ังสมบูรณ มีผู    
คนมาก คับค่ังไปดวยมนษุย ลวนแตเล่ือมใสในพระผูมีพระภาคเปนอยางยิ่ง ขอประทานโอกาส 
เถิดพระเจาขา ขอพระผูมีพระภาคทรงช้ีภกิษุสักรูปหนึ่ง ท่ีจักกระทําอิทธิปาฏิหาริยอันเปนธรรมท่ี     
ยิ่งยวดของมนษุยได เม่ือเปนเชนนี้ ชาวเมืองนาลันทานี้จกัเล่ือมใสในพระผูมีพระภาคเปนอยางยิ่ง    
สุดท่ีจะประมาณ แมคร้ังท่ี ๓ เกวัฏฏ คฤหบดีบุตรก็ไดกราบทูลอยางนั้น.  
                         ปาฏิหาริย ๓ ประการ-อิทธิปฏิหาริย      
        [๓๓๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรเกวัฏฏ ปาฏิหาริย ๓ อยางนี้ เราทําใหแจงดวยปญญา    
อันยิ่งดวยตนเองแลว จึงไดประกาศใหรู ปาฏิหาริย ๓ อยางเปนไฉน? คือ อิทธิปาฏิหาริย ๑     
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อาเทสนาปาฏิหาริย ๑ อนุสาสนีปาฏิหาริย ๑ ก็อิทธิปาฏิหาริยเปนไฉน? ดูกรเกวัฏฏ ภกิษุใน      
ธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง คือคนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดยีว   
ก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝา กําแพง ภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในท่ี  
วางก็ได ผุดข้ึนดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ํากไ็ด เดนิบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดนิ 
ก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกกไ็ด ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากดวย       
ฝามือก็ได ใชอํานาจดวยกายไปตลอดพรหมโลกก็ได เพราะเหตุดังนีน้ั้น บุคคลผูใดผูหนึ่งท่ีมี   
ศรัทธาเล่ือมใส เห็นภกิษุนัน้แสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง ... คร้ันแลวเขาจะบอกแกคนผูไมมีศรัทธา  
ไมเล่ือมใส คนใดคนหน่ึงวา อัศจรรยจริงหนอ ทานไมเคยมีมาเลย ทาน ความท่ีสมณะมีฤทธ์ิ 
มาก ความท่ีสมณะมีอานภุาพมาก ขาพเจาไดเหน็ภกิษุรูปนี้แสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง ... เม่ือเปน   
เชนนี้ คนผูไมมีศรัทธา ไมเล่ือมใสนั้น จะพงึกลาวกะคนผูมีศรัทธาเล่ือมใสอยางนีว้า ทาน มี      
วิชาอยูอยางหนึ่งช่ือวา คันธารี ภิกษุรูปน้ันแสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง ... ไดดวยวิชาช่ือวา คันธารี 
นั้น ดูกรเกวัฏฏ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน? คนผูไมมีศรัทธา ไมเล่ือมใสนั้น จะพึง      
กลาวอยางนั้นกะคนผูมีศรัทธาเล่ือมใสนั้นบางไหม พึงกลาวพระเจาขา ดูกรเกวัฏฏ เราเล็งเห็น 
โทษในอิทธิปาฏิหาริยอยางนี้แล จึงอึดอัด ระอา เกลียดอิทธิปาฏิหาริย.   
                        อาเทสนาปฏิหาริย    
        [๓๔๐] ดกูรเกวัฏฏ ก็อาเทสนาปาฏิหาริยเปนไฉน? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมทายใจ     
ทายความรูสึกในใจ ทายความนึกคิด ทายความตรองของสัตวอ่ืน ของบุคคลอ่ืนไดวา ใจของ     
ทานเปนอยางนี้ ใจของทานเปนไปโดยอาการนี้ จิตของทานเปนดังนี้ เพราะเหตุดังนีน้ั้น บุคคล  
ผูใดผูหนึ่งมีศรัทธาเล่ือมใสเห็นภกิษนุั้นทายใจ ทายความรูสึกในใจ ทายความนึกคิด ทายความ     
ตรองของสัตวอ่ืน ของบุคคลอ่ืนไดวา ใจของทานเปนอยางนี้ ใจของทานเปนไปโดยอาการนี ้
จิตของทานเปนดังนี้. คร้ันแลวเขาบอกแกคนท่ียังไมมีศรัทธา ไมเล่ือมใส คนใดคนหนึ่งวา      
อัศจรรยจริงหนอ ทาน ไมเคยมีมาเลย ทาน ความท่ีสมณะมีฤทธ์ิมาก ความท่ีสมณะมีอานุภาพ   
มาก ขาพเจาไดเห็นภิกษุรูปนี้ทายใจ ทายความรูสึกนึกในใจ ทายความนึกคิด ทายความตรอง   
ของสัตวอ่ืน ของบุคคลอ่ืนได ... เม่ือเปนเชนนี้ คนผูไมมีศรัทธาเล่ือมใสนั้น พึงกลาวกะเขาวา    
ทาน มีวิชาอยางหนึ่งช่ือวา มณิกา ภิกษุรูปนั้นทายใจ ทายความรูสึกในใจ ทายความนึกคิด  
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ทายความตรองของสัตวอ่ืน ของบุคคลอ่ืนก็ได ... ดวยวิชาช่ือวา มาณกิานั้น ดูกรเกวัฏฏ ทานจะ 
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน? คนผูไมมีศรัทธาเล่ือมใสนั้น พึงกลาวอยางนั้นกะคนผูมีศรัทธา      
เล่ือมใสกันบางไหม? พึงกลาวพระเจาขา ดูกรเกวัฏฏ เราเล็งเห็นโทษในอาเทสนาปาฏิหาริย 
อยางนี้แล จึงอึดอัด ระอา เกลียดอาเทสนาปาฏิหาริย.       
                        อนุสาสนีปาฏิหาริย  
        [๓๔๑] ดกูรเกวัฏฏ ก็อนุสาสนีปาฏิหาริยเปนไฉน? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมพรํ่า     
สอนอยางนี้วา ทานจงตรึกอยางนี้ อยาตรึกอยางนั้น จงทําในใจอยางนี้ อยาทําในใจอยางนั้น    
จงละส่ิงนี้ จงเขาถึงส่ิงนี้อยูเถิด นี้เรียกอนสุาสนีปาฏิหาริย.       
        [๓๔๒] ดูกรเกวัฏฏ อีกขอหนึ่ง พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกน้ี เปนพระอรหนัต 
ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝก   
บุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว   
เปนผูจําแนกพระธรรม พระองคนั้นทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลกใหแจงชัด   
ดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและ     
มนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรม งามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศ       
พรหมจรรยพรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผู       
เกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกลูหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น คร้ันฟงแลว ไดศรัทธาในพระตถาคต เม่ือ       
ไดศรัทธาแลว ยอมเหน็ตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทาง 
ปลอดโปรง การท่ีบุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดยีว      
ดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวช 
เปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและ  
หนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต เม่ือบวชแลว สํารวมระวังในพระปาติ       
โมกขอยู ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปรกติเห็นภยัในโทษเพยีงเล็กนอย สมาทานศึกษา    
อยูในสิกขาบทท้ังหลาย ประกอบดวยกายกรรม วจีกรรมท่ีเปนกุศล มีอาชีพบริสุทธ์ิ ถึงพรอม 
ดวยศีล คุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เปนผูสันโดษ.   
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                             จุลศีล  
        ๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศาตรา    
มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู ขอนี้ก็เรียกวา       
อนุสาสนีปาฏิหาริย.   
        ๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของท่ีเขาให ตองการแตของท่ี 
เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอนี้ก็เรียกวาอนสุาสนีปาฏิหาริย.  
        ๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤตพิรหมจรรย ประพฤติหางไกล       
เวนขาดจากเมถุนอันเปนกจิของชาวบาน แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.    
        ๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พดูแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคํา       
เปนหลักฐาน ควรเช่ือได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.   
        ๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน       
เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตก     
ราวกัน สมานคนท่ีแตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกนัแลวบาง ชอบคนผูพรอม       
เพรียงกนั เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคําท่ีทําใหคนพรอมเพรียงกัน แมขอนี้      
ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.       
        ๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก  
จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ แมขอนี้ก็เรียกอนุสาสนีปาฏิหาริย.      
        ๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําท่ีเปนจริง พูดอิง    
อรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูดแตคํามีหลักฐาน มีท่ีอาง มีท่ีกําหนด ประกอบดวยประโยชน       
โดยกาลอันควร แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนปีาฏิหาริย.      
        ๘. เธอเวนจากการพรากพืชคามและภูตคาม.  
        ๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉนัในเวลาวกิาล. 
        ๑๐. เธอเวนจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก     
แกกุศล.        
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        ๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับ ตบแตงรางกาย ดวยดอกไมของหอม และ       
เคร่ืองประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว.      
        ๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ.       
        ๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน.     
        ๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.    
        ๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ.       
        ๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี.  
        ๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส.     
        ๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ.      
        ๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร.     
        ๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา.     
        ๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน. 
        ๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช.       
        ๒๓. เธอเวนขาดจากการซ้ือการขาย. 
        ๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราช่ัง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวย 
 เคร่ืองตวงวัด.       
        ๒๕. เธอเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.      
        ๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก 
 แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนปีาฏิหาริย.    
                            มัชฌิมศีล       
        ๑. ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ  
บางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็น  
ปานนี้ คือ พืชเกิดแตเหงา พชืเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ด       
เปนท่ีครบหา แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.      
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        ๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของท่ีทําการสะสมไว เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ    
บางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของท่ีทําการสะสมไว 
เห็นปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยาน สะสมท่ีนอน สะสมเคร่ือง 
ประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.       
        ๓. ภิกษเุวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุล เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ      
บางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายดกูารเลนอนัเปนขาศึกแกกุศล     
เห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคมมหรสพ มีการรําเปนตน การเลานิยาย  
การเลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองท่ีสวยงาม การเลนของคน      
จัณฑาล การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ    
ชนแกะ ชนไก รบนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง มวยชก มวยปลํ้า การรบ การตรวจพล     
การจัดกระบวนทัพ กองทัพ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.   
        ๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนนัอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท เชน 
อยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายเลน    
การพนันอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา   
เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมหึ่ง เลนกําทาย เลนสกา    
เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ      
เลนธนูนอยๆ เลนเขียนทายกนั เลนทายใจ เลนเลียนคนพกิาร แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนี 
ปาฏิหาริย.   
        ๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ เชนอยางท่ีสมณพราหมณ    
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงันั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ 
เห็นปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว   
เคร่ืองลาดท่ีทําดวยขนแกะวจิิตรดวยลวดลาย เคร่ืองลาดท่ีทําดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดท่ีมี      
สัณฐานเปนชอดอกไม เคร่ืองลาดท่ียัดนุน เคร่ืองลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและ     
เสือเปนตน เคร่ืองลาดขนแกะมีขนต้ัง เคร่ืองลาดขนแกะมขีนขางเดียว เคร่ืองลาดทองและ   
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เงินแกมไหม เคร่ืองลาดไหมขลิบทองและเงิน เคร่ืองลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เคร่ืองลาด     
หลังชาง เคร่ืองลาดหลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดท่ีทําดวยหนังสัตวช่ืออชินะอันมีขน      
ออนนุม เคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดมีหมอนขาง      
แมขอนี้ก็เรียกวาอนสุาสนีปาฏิหาริย.     
        ๖. ภิกษเุวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกายอันเปนฐานแหงการแตงตัว       
เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย    
ประกอบการประดับตบแตงรางกายอันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คือ อบตัว ไคลอวัยวะ   
อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว ผัดหนา ทาปาก ประดับ     
ขอมือ สวมเกีย้ว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทาประดับวจิิตร  
ติดกรอบหนา ปกปน ใชพดัวาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนี      
ปาฏิหาริย.   
        ๗. ภิกษเุวนขาดจากติรัจฉานกถา เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะ    
ท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถา เห็นปานนี้ คือ พูดเร่ืองพระราชา เร่ืองมหา     
อํามาตย เร่ืองกองทัพ เร่ืองภยั เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา เร่ืองท่ีนอน เร่ืองดอกไม  
เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ    
เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนท่ีลวงลับไปแลว เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ือง  
ทะเล เร่ืองความเจริญและความเส่ือมดวยประการนั้นๆ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.     
        ๘. ภิกษเุวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกนั เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบาง   
จําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังกลาวถอยคําแกงแยงกนัเห็นปานนี้ เชนวา ทาน       
ไมรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูท่ัวถึง ทานจักรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด       
ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําท่ีควรจะกลาว     
กอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําท่ีควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอท่ีทานเคยชํ่าชอง      
มาผันแปรไปแลว ขาพเจาจบัผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะ 
เสีย มิฉะนัน้จงแกไขเสีย ถาสามารถ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.    
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        ๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ   
บางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช   
เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คฤหบดี และกุมารวา       
ทานจงไปในท่ีนี้ ทานจงไปในท่ีโนน ทานจงนําเอาส่ิงนี้ไป ทานจงนําเอาส่ิงนี้ในท่ีโนนมา ดังนี้       
แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.     
        ๑๐. ภิกษเุวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เชนอยางท่ีสมณพราหมณ       
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูดหวาน 
ลอม พูดและเล็ม แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.       
                            มหาศีล   
        ๑. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็น   
ปานนี้ คือ ทายอวยัวะ ทายนิมิตร ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานายหนกูัดผา  
ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน ทําพิธีซัดแกลบบชูาไฟ ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ ทําพิธี   
ซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธีเสกเปาบูชาไฟ      
ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวยัวะ ดูลักษณะท่ีบาน ดูลักษณะท่ีนา เปนหมอปลุกเสก      
เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยนัตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ เปนหมอแมลงปอง   
เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา เปนหมอทายอายุ      
เปนหมอเสกกนัลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนีก้็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.       
        ๒. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา      
เห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะไมพลอง ทายลักษณะผา ทายลักษณะศาตรา  
ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี     
ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะชาง      
ทายลักษณะมา ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค ทายลักษณะแพะ  
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ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเหีย้ ทายลักษณะตุน       
ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอนี้กเ็รียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.      
        ๓. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา      
เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชา   
ภายในจกัยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชา 
ภายในจกัถอย พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย 
พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ   
แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.     
        ๔. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จกัมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร   
ดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษตัรจักเดนิถูกทาง ดาว 
นักษัตรจกัเดนิผิดทาง จักมีอุกกาบาต จกัมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จกัมีฟารอง ดวงจนัทร       
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจกัข้ึน ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร       
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจกัมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษัตรจักกระจาง จันทร  
คราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้ นกัษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร     
ดวงอาทิตยเดนิถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้    
ดาวนกัษัตรเดนิถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนกัษัตรเดนิผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหาง    
จักมีผลเปนอยางนี้ แผนดนิไหวจกัมีผลเปนอยางนี้  ฟารองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทร     
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรข้ึนจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรตกจกัมีผล    
เปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษัตรมัวหมองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตย 
และดาวนักษตัรกระจางจกัมีผลเปนอยางนี้ แมขอนี้กเ็รียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.       
        ๕. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็น    
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ปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีฝนดี จักมีฝนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จักมีภิกษาหาไดยาก   
จักมีความเกษม จักมีภยั จกัเกิดโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ 
นับประมวล แตงกาพย โลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.       
        ๖. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ใหฤกษววิาหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง      
ดูฤกษเก็บทรัพย ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคด ีดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหล้ินกระดาง      
รายมนตใหคางแข็ง รายมนตใหมือส่ัน รายมนตไมใหหูไดยินเสียง เปนหมอทรงกระจก    
เปนหมอทรงหญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม รายมนต       
พนไฟ ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.     
        ๗. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ  
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน ทํากระเทย       
ใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธีบวงสรวงพื้นท่ี พนน้ํามนต 
รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถายโทษเบ้ืองบน ปรุงยาถายโทษเบ้ืองลาง ปรุงยา     
แกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัดถุ ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา  
ทําการผาตัด รักษาเดก็ ใสยา ชะแผล แมขอนี้ก็เรียกวาอนสุาสนีปาฏิหาริย.      
        ดูกรเกวัฏฏ ภิกษุสมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวร    
นั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษกกําจัดราชศัตรูไดแลวยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะ   
ราชศัตรูนั้น ดกูรเกวัฏฏ ภกิษุก็ฉันนัน้สมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว ยอมไมประสบภยัแตไหนๆ    
เพราะศีลสังวรนั้น ภกิษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน 
ดูกรเกวัฏฏ ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภกิษุช่ือวา เปนผูถึงพรอมดวยอนสุาสนีปาฏิหาริย.   
                          อินทรียสังวร      
        ดูกรเกวัฏฏ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ      
เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ    
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อภิชฌา และโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวารักษาจักขุนทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในจกัขุนทรีย  
ภิกษฟุงเสียงดวยโสต ... ดมกล่ินดวยฆานะ ... ล้ินรสดวยชิวหา ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย...  
รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย   
ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌา และโทมนัสครอบงํานั้น    
ช่ือวารักษามนนิทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ภกิษุประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปน     
อริยะเชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอันบริสุทธ์ิ ไมระคนดวยกิเลสในภายใน ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้       
ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.       
        ดูกรเกวัฏฏ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมทําความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย ในการแล   
ในการเหลียว ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ในการฉัน   
การดื่ม การเค้ียว การล้ิม ในการถายอุจจาระ ปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดนิ      
การยืน การนั่ง การหลับ การต่ืน การพูด การนิ่ง ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวา 
อนุสาสนีปาฏิหาริย.   
        ดูกรเกวัฏฏ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูสันโดษดวยจวีรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวย  
บิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดูกรเกวัฏฏ นกมีปก  
จะบินไปทางทิสาภาคใดๆ ก็มีแตปกของตัวเปนภาระบินไปฉันใด ภกิษุก็ฉันนัน้แล เปนผูสันโดษ      
ดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ   
ก็ถือไปไดเอง ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.       
        ภิกษนุั้น ประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ และสันโดษอันเปน  
อริยะเชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา 
ปาชัฏ ท่ีแจง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง      
ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิต   
ใหบริสุทธ์ิจากความเพงเล็งได  ละความประทุษรายคือพยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา   
หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความประทุษราย คือพยาบาทได       
ละถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูท่ีแสงสวาง มีสติสัมปชัญญะอยู    
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ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากถีนมิทธะได ละอุทธัจจกกุกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ     
ณ ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิอุทธัจจกุกกุจจะได ละวิจกิิจฉาแลว เปนผูขามวจิกิิจฉา  
ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมท้ังหลายอยู ยอมชําระจติใหบริสุทธ์ิจากวิจกิิจฉาได.      
                           อุปมานิวรณ      
        ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกูหนี้ไปประกอบการงาน การงานของเขาจะพึง       
สําเร็จผล เขาจะพึงใชหนี้ท่ีเปนตนทุนเดิมใหหมดส้ิน และทรัพยท่ีเปนกําไรของเขา จะพึงมี      
เหลืออยูสําหรับเล้ียงภริยา เขาพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอนเรากูหนี้ไปประกอบการงาน 
บัดนี้ การงานของเราสําเร็จผลแลว เราไดใชหนี้ท่ีเปนตนทุนเดิมใหหมดส้ินแลว และทรัพย      
ท่ีเปนกําไรของเรายังมีเหลืออยูสําหรับเล้ียงภริยา ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความ     
โสมนัส มีความไมมีหนี้นัน้เปนเหตุ ฉันใด.  
        ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนผูมีอาพาธ ถึงความลําบาก เจ็บหนกั   
บริโภคอาหารไมได และไมมีกําลังกาย สมัยตอมา เขาพึงหายจากอาพาธน้ัน บริโภคอาหารได และ       
มีกําลังกาย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอนเราเปนผูมีอาพาธ ถึงความลําบาก เจบ็หนัก      
บริโภคอาหารไมไดและไมมีกําลังกาย บัดนี้ เราหายจากอาพาธนั้นแลว บริโภคอาหารได และมี 
กําลังกายเปนปรกติ ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความไมมีโรคนั้นเปนเหตุ   
ฉันใด.  
        ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจําอยูในเรือนจํา สมัยตอมา เขาพึงพนจาก     
เรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมีภยั ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอน       
เราถูกจองจําอยูในเรือนจํา บัดนี้ เราพนจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมีภยัแลว และเราไมตอง     
เสียทรัพยอะไรๆ เลย ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีการพนจาก  
เรือนจํานั้นเปนเหตุ ฉันใด.   
        ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนทาส ไมไดพึง่ตัวเอง พึ่งผูอ่ืน ไปไหน    
ตามความพอใจไมได สมัยตอมา เขาพึงพนจากความเปนทาสนั้น พึ่งตัวเอง ไมตองพึ่งผูอ่ืน       
เปนไทยแกตวั ไปไหนไดตามความพอใจ เขาจะพึงมีความพอใจ เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา     
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เม่ือกอนเราเปนทาส พึ่งตัวเองไมได ตองพ่ึงผูอ่ืน ไปไหนตามความพอใจไมได บัดนี้ เราพน   
จากความเปนทาสนั้นแลว พึ่งตัวเอง ไมตองพึ่งผูอ่ืน เปนไทยแกตวั ไปไหนไดตามความพอใจ      
ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความเปนไทยแกตวันั้นเปนเหตุ ฉันใด.  
        ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนบุรุษ มีทรัพย มีโภคสมบัต ิพึงเดินทางไกลกันดาร   
หาอาหารไดยาก มีภยัเฉพาะหนา สมัยตอมา เขาพึงขามพนทางกันดารนั้นได บรรลุถึงหมูบาน       
อันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอนเรามีทรัพย มีโภคสมบัติ   
เดินทางไกลกนัดาร หาอาหารไดยาก มีภยัเฉพาะหนา บัดน้ี เราขามพนทางกันดารนัน้ บรรลุ   
ถึงหมูบานอันเกษมปลอดภยัโดยสวัสดีแลว ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส  
มีภูมิสถานอันเกษมนัน้เปนเหตุ ฉันใด.       
        ดูกรเกวัฏฏ ภิกษุพจิารณาเห็นนวิรณ ๕ ประการเหลานี้ท่ียังละไมไดในตน เหมือนหน้ี       
เหมือนโรค เหมือนเรือนจํา เหมือนความเปนทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา    
เห็นนวิรณ ๕ ประการท่ีละไดแลวในตน เหมือนความไมมีหนี้ เหมือนความไมมีโรค เหมือน    
การพนจากเรือนจํา เหมือนความเปนไทยแกตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉันนั้นแล.      
                           รูปฌาน ๔  
        เม่ือเธอพิจารณาเหน็นวิรณ ๕ เหลานี้ ท่ีละไดแลวในตนยอมเกิดปราโมทย เม่ือปราโมทย    
แลวยอมเกิดปติ เม่ือมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลวยอมไดเสวยสุข เม่ือมีสุข 
จิตยอมต้ังม่ัน เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกศุลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวติก มีวิจาร มีปติ     
และสุขเกิดแตวิเวกอยู เธอทํากายนีแ้หละใหชุมช่ืนเอิบอ่ิมซาบซานดวยปติและสุขเกดิแตวเิวก  
ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีปติและสุขเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง.      
        ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน หรือลูกมือพนักงานสรงสนานผูฉลาด   
จะพึงใสจุรณสีตัวลงในภาชนะสําริด แลวพรมดวยน้ําหมักไวตกเวลาเย็นกอนจุรณสีตัวซ่ึงยาง       
ซึมไปจับติดกนัท่ัวท้ังหมด ยอมไมกระจายออก ฉันใด ภกิษุก็ฉันนั้นแล ทํากายนีแ้หละ       
ใหชุมช่ืนเอิบอ่ิมซาบซานดวยปตแิละสุขเกิดแตวิเวก ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัว      
ท้ังตัว ท่ีปติและสุขเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.    
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        ดูกรเกวัฏฏ อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน 
เปนธรรมเอกผุดข้ึน เพราะวติกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปตแิละสุขเกิดแตสมาธิอยู    
เธอทํากายนีแ้หละใหชุมช่ืนเอิบอ่ิมซาบซานดวยปติและสุขเกิดแตสมาธิ ไมมีเอกเทศไหนๆ  
แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีปติและสุขเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง ดูกรเกวฏัฏ เปรียบเหมือน     
หวงน้ําลึก มีน้าํปนปวน ไมมีทางท่ีน้ําจะไหลมาได ท้ังในดานตะวันออก ดานใต ดานตะวนัตก    
ดานเหนือ ท้ังฝนก็ไมตกเพิม่ตามฤดูกาล แตสายนํ้าเย็นพุข้ึนจากหวงน้ํานั้นแลว จะพึงทําหวงน้ํา  
นั้นแหละใหชุมช่ืนเอิบอาบซาบซึมดวยน้าํเย็น ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงหวงน้ํานั้นท้ังหมดท่ี       
น้ําเย็นจะไมพงึถูกตอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้แล ยอมทํากายน้ีแหละใหชุมช่ืนเอิบอ่ิมซาบซาน    
ดวยปติและสุขเกิดแตสมาธิ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีปติและสุขเกิดแต    
สมาธิจะไมถูกตอง ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.   
        ดูกรเกวัฏฏ อีกประการหนึ่ง ภกิษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย      
เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา   
มีสติ อยูเปนสุข เธอทํากายนีใ้หชุมช่ืนเอิบอ่ิมซาบซานดวยสุขอันปราศจากปติ ไมมีเอกเทศ    
ไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีสุขปราศจากปติจะไมถูกตอง. ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือน       
ในกอบัวขาบ ในกอบวัหลวง หรือในกอบวัขาว ดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาว      
บางเหลาซ่ึงเกดิในน้ํา เจริญในนํ้า ยังไมพนน้ํา จมอยูในน้าํ น้ําหลอเล้ียงไว ดอกบัวเหลานั้น  
ชุมแชเอิบอาบซาบซึมดวยน้าํเย็นตลอดยอดตลอดเหงา ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงดอกบัวขาบ 
ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาวท่ัวทุกสวน ท่ีน้ําเย็นจะไมพึงถูกตอง ฉันใด ภกิษกุ็ฉันนั้นแล 
ยอมทํากายนี้แหละใหชุมช่ืนเอิบอ่ิมซาบซานดวยสุขปราศจากปติ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกาย 
ของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีสุขปราศจากปติจะไมถูกตอง ดูกรเกวฏัฏ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
        ดูกรเกวัฏฏ อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข    
ละทุกข และดบัโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู เธอนั่งแผ  
ไปท่ัวกายนีแ้หละดวยใจอันบริสุทธ์ิผองแผว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีใจ   
อันบริสุทธ์ิผองแผวจะไมถูกตอง ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนัง่คลุมตัวตลอดศีรษะ     
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ดวยผาขาว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายทุกๆ แหงของเขาที่ผาขาวจะไมถูกตอง ฉันใด ภิกษุ   
ก็ฉันนั้นแล เธอนั่งแผไปท่ัวกายนีแ้หละ ดวยใจอันบริสุทธ์ิผองแผว ไมมีเอกเทศไหนๆ    
แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีใจอันบริสุทธ์ิผองแผวจะไมถูกตอง ดูกรเกวฏัฏ แมขอนี้ก็เรียกวา     
อนุสาสนีปาฏิหาริย.   
                            วิชชา ๘  
                          วิปสสนาญาณ       
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี ้ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อญาณทัสสนะ เธอยอมรูชัด     
อยางนี้วา กายของเรานี้แล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตข้ึนดวย  
ขาวสุกและขนมสด ไมเท่ียง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา     
และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยูในกายนี้ เนือ่งอยูในกายน้ี. ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนแกว      
ไพฑูรยอันงาม เกิดเองอยางบริสุทธ์ิแปดเหล่ียม นายชางเจียระไนดีแลว สุกใส แวววาว     
สมสวนทุกอยาง มีดายเขียว เหลือง แดง ขาว หรือนวลรอยอยูในนั้น บุรุษมีจักษุจะพึง    
หยิบแกวไพฑรูยนั้นวางไวในมือแลวพจิารณาเห็นวา แกวไพฑูรยนี้งาม เกิดเองอยางบริสุทธ์ิ    
แปดเหล่ียม นายชางเจยีระไนดีแลว สุกใส แวววาว สมสวนทุกอยาง มีดายเขียว เหลือง แดง  
ขาวหรือนวลรอยอยูในแกวไพฑูรยนัน้ ฉันใด ภกิษกุ็ฉันนั้นแล เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ      
ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ันไมหวั่นไหวอยางนี ้   
ยอมนอมโนมจิตไปเพื่อญาณทัสนะ เธอยอมรูชัดอยางนีว้า กายของเรา นี้แล มีรูป ประกอบดวย    
มหาภูต ๔ เกดิ แตมารดาบิดา เติบโตข้ึนดวยขาวสุกและขนมสด ไมเท่ียง ตองอบ ตองนวดฟน       
มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา และวิญญาณของเราน้ีก็อาศัยอยูในกายน้ี เนื่องอยู 
ในกายนี้ ดกูรเกวัฏฏ แมขอนีก้็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.     
                          มโนมยิทธิญาณ      
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกดิแตใจ คือ   
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นิรมิตกายอ่ืนจากกายน้ี มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง   
ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไสออกจากหญาปลอง เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา นี้      
หญาปลอง นี้ไส หญาปลอง อยางหนึ่ง ไสอยางหนึ่ง ก็แตไสชักออกจากหญาปลองนัน่เอง       
อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักดาบออกจากฝก เขาจะพึงคิดเหน็อยางนีว้า นีด้าบ นี้ฝก  
ดาบอยางหนึ่ง ฝกอยางหนึ่ง ก็แตดาบชักออกจากฝกนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ       
จะพึงชักงูออกจากคราบ เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้า นี้งู นีค้ราบ งูอยางหนึ่ง คราบอยางหน่ึง   
ก็แตงูชักออกจากคราบนั่นเอง ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นแล เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว      
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหว อยางนี้ ยอมโนมนอม     
จิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ คือนิรมิตกายอ่ืนจากกายนี้ มีรูปเกิดแตใจ มีอวยัวะนอยใหญ   
ครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนปีาฏิหาริย.      
                           อิทธิวิธญาณ      
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธี       
หลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดยีวก็ได ทําใหปรากฏก็ได  
ทําใหหายไปกไ็ด ทะลุฝากําแพงภเูขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในท่ีวางก็ได ผุดข้ึนดําลงแมใน       
แผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดนิก็ได เหาะไปในอากาศเหมือน  
นกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกาย      
ไปตลอดพรหมโลกก็ได ดกูรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนชางหมอหรือลูกมือของชางหมอผูฉลาด      
เม่ือนวดดินดแีลว ตองการภาชนะชนดิใดๆ พึงทําภาชนะชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได อีกนยัหนึ่ง   
เปรียบเหมือนชางงาหรือลูกมือของชางงาผูฉลาด เม่ือแตงงาดีแลว ตองการเคร่ืองงาชนิดใดๆ      
พึงทําเคร่ืองงาชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได อีกนยัหนึ่ง เปรียบเหมือนชางทองหรือลูกมือของชางทอง    
ผูฉลาด เม่ือหลอมทองดีแลว ตองการทองรูปพรรณชนิดใดๆ พึงทําทองรูปพรรณชนดินั้นๆ ให     
สําเร็จได ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้แล เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจาก    
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อุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี    
เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดยีวก็ได 
ทําใหปรากฏกไ็ด ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในท่ีวางก็ได 
ผุดข้ึนดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดนิก็ได เหาะไป  
ในอากาศเหมือนนกกไ็ด ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใช    
อํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดกูรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.     
                          ทิพพโสตญาณ 
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอยอม 
ไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ท้ังท่ีอยูไกลและใกลดวยทิพยโสตอันบริสุทธ์ิ       
ลวงโสตของมนุษย ดูกรเกวฏัฏ เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล เขาจะพึงไดยนิเสียงกลองบาง 
เสียงตะโพนบาง เสียงสังขบาง เสียงบัณเฑาะวบาง เสียงเปงมางบาง เขาพึงเขาใจวา    
เสียงกลองดังนี้บาง เสียงตะโพนดังนี้บาง เสียงสังขดังนี้บาง เสียงบัณเฑาะวดังนี้บาง เสียง       
เปงมางดังนี้บาง ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นแล เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส     
ปราศจากอุปกเิลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อ      
ทิพยโสตธาตุ เธอยอมไดยนิเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ท้ังท่ีอยูไกลและใกล    
ดวยทิพยโสตอันบริสุทธ์ิ ลวงโสตของมนุษย ดกูรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
                          เจโตปริยญาณ       
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอยอม 
กําหนดรูใจของสัตวอ่ืน ของบุคคลอ่ืนดวยใจ คือ จิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ       
ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจติมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ       
จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวา     
จิตหดหู หรือจติฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน จติเปนมหรคต ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปน     
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มหรคต ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่น       
ยิ่งกวา ก็รูวาจติไมมีจิตอ่ืนยิง่กวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวา   
จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน ดูกรเกวัฏฏ  
เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุมท่ีชอบการแตงตัว เม่ือสองดูเงาหนาของตนในกระจกอันบริสุทธ์ิ      
สะอาด หรือในภาชนะน้ําอันใส หนามีไฝ ก็จะพึงรูวาหนามีไฝ หรือหนาไมมีไฝ ก็จะพึงรูวา      
หนาไมมีไฝ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เม่ือจติเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจาก   
อุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อ      
เจโตปริยญาณ เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืน ของบุคคลอ่ืนดวยใจ คือจิตมีราคะ กรู็วาจิตมีราคะ 
หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ    
ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวาจิตปราศจากโมหะ 
จิตหดหู ก็รูวาจิตหดหู หรือจติฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน จติเปนมหรคต ก็รูวาจิตเปนมหรคต    
หรือจิตไมเปนมหรคต ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา หรือจิต     
ไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ       
ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน      
ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.       
                              ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ 
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนวิาสานุสสติญาณ       
เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง  
ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง    
รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวฏัฏกัปเปน  
อันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น 
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํหนดอายุเพยีงเทานั้น    
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คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น 
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํหนดอายุเพยีงเทานั้น     
คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดมาเกิดในภพน้ี เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ  
พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดกูรเกวฏัฏ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจากบานตนไปบานอ่ืน 
แลวจากบานนัน้ไปยังบานอ่ืนอีก จากบานนั้นกลับมาสูบานของตนตามเดิม เขาจะพึงระลึกได       
อยางนี้วา เราไดจากบานของเราไปบานโนน ในบานนั้นเราไดยืนอยางนั้น ไดนั่งอยางนั้น     
ไดพูดอยางนัน้ ไดนิ่งอยางนั้น เราไดจากบานแมนัน้ไปยังบานโนน แมในบานนัน้ เราก็ไดยนื       
อยางนั้น ไดนัง่อยางนั้น ไดพูดอยางนัน้ ไดนิ่งอยางนั้น แลวเรากลับจากบานนั้นมาสูบาน 
ของตนตามเดิม ดังนี้ ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนัน้แล เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกเิลส   
ปราศจากอุปกเิลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อ      
ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ เธอยอมระลึกชาตกิอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหนึ่งชาติบาง     
สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง   
ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัป    
เปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพ      
โนนเรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกข 
อยางนั้นๆ มีกาํหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุติจากภพนัน้แลว ไดไปเกดิในภพโนน แมในภพนั้น    
เราก็มีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนัน้ เสวยสุขเสวยทุกข   
อยางนั้นๆ มีกาํหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุติจากภพนัน้แลว ไดมาเกิดในภพน้ี เธอระลึกถึง     
ชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดกูรเกวัฏฏ      
แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนปีาฏิหาริย.     
                          จุตูปปาตญาณ       
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี ้ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุตแิละอุปบัติของสัตว   
ท้ังหลาย เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม    
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ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวง จักษุของมนษุย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตาม      
กรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปน 
มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึง     
อบาย ทุคติ วนิิบาต นรก สวนสัตวเหลานีป้ระกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต      
ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตาย     
เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ดังน้ี เธอยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ     
เลว ประณตี มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษ ุ
ของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะน้ี เปรียบเหมือนปราสาทต้ัง    
อยู ณ ทาง ๓ แพรง ทามกลางพระนคร บุรุษผูมีจักษยุืนอยูบนปราสาทน้ัน จะพึงเหน็หมูชนกําลัง   
เขาไปสูเรือนบาง กําลังออกจากเรือนบาง กําลังสัญจรเปนแถวอยูในถนนบาง นั่งอยูท่ีทาง       
๓ แพรง ทามกลางพระนครบาง เขาจะพึงรูวา คนเหลานีเ้ขาสูเรือน เหลานี้ออกจากเรือน 
เหลานี้สัญจรเปนแถวอยูในถนน เหลานี้นัง่อยูท่ีทาง ๓ แพรง ทามกลางพระนคร ฉันใด ภิกษุก็   
ฉันนั้นแล เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกเิลส ออน 
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัตขิองสัตว  
ท้ังหลาย เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม     
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนษุย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไป   
ตามกรรมวา สัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปน    
มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึง     
อบาย ทุคติ วนิิบาต นรก สวนสัตวเหลานี ้ประกอบดวยกายสุจริต วจสุีจริต มโนสุจริต     
ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตาย     
เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ดังน้ี เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ 
เลว ประณตี มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ    
ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดูกรเกวัฏฏ      
แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.    
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                          อาสวักขยญาณ       
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัด     
ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ      
เหลานี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนโิรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เม่ือเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอม    
หลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณ       
วาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืน    
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนสระนํ้าบนยอดเขา ใสสะอาดไมขุนมัว       
บุรุษผูมีจักษยุนือยูบนขอบสระนั้น จะพึงเห็นหอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวด และ  
กอนหินบาง ฝูงปลาบาง กําลังวายอยูบาง หยุดอยูบาง ในสระนํ้านั้น เขาจะพึงคิดเห็น   
อยางนี้วา สระน้ํานี้ใสสะอาดไมขุนมัว หอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหิน 
บาง ฝูงปลาบาง เหลานี้กําลังวายอยูบาง กําลังหยุดอยูบาง ในสระน้ัน ดงันี้ ฉันใด   
ภิกษกุ็ฉันนัน้แล เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ  
ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   
เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เม่ือเธอรูเห็นอยางนี้   
จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว 
ก็มีญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว     
กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.      
        ดูกรเกวัฏฏ ปาฏิหาริย ๓ เหลานี้แล เราทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่ดวยตนเองแลว   
จึงประกาศใหรู.      
                             เร่ืองภิกษแุสวงหามหาภตู      
        [๓๔๓] ดูกรเกวัฏฏ เร่ืองเคยมีมาแลว ภกิษุรูปหนึ่งในหมูภิกษุนี้เอง ไดเกดิความ  
ปริวิตกอยางนีว้า มหาภูตรูปท้ัง ๔ คือ ปฐวธีาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหลานี้  
ยอมดับไมมีเหลือ ในท่ีไหนหนอ. ลําดับนัน้ เธอไดเขาสมาธิชนิดท่ีเม่ือจิตต้ังม่ันแลว ทางไปสู       
เทวโลกปรากฏได. คร้ันแลวเธอไดเขาไปหาพวกเทวดาช้ันจาตุมหาราชถึงท่ีอยู แลวถามวา    
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ทานท้ังหลาย มหาภูตรูปท้ัง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหลานี้ยอมดับ 
ไมมีเหลือในท่ีไหน? เมื่อเธอถามอยางนี้แลว เทวดาช้ันจาตุมหาราชจึงตอบวา แมพวกขาพเจา     
ก็ไมทราบท่ีดบัไมมิเหลือ แหงมหาภูตรูปท้ัง ๔ เหลานี้เหมือนกนั แตยังมีทาวมหาราชอยู ๔ องค      
ซ่ึงดีกวา ประณีตกวาพวกขาพเจา ทาวเธอคงจะทราบ. ลําดับนั้นภิกษนุัน้จึงไปหาทาวมหาราช       
ท้ัง ๔ แลวถามวา ทานท้ังหลาย มหาภูตรูปท้ัง ๔ คือ ปฐวธีาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ      
เหลานี้ ยอมดับไมมีเหลือในที่ไหน? เมื่อเธอถามอยางนี้แลว ทาวมหาราชท้ัง ๔ องคจึงตอบวา  
แมพวกขาพเจาก็ไมทราบ แตยังมีพวกเทวดาชั้นดาวดึงส ซ่ึงดีกวา ประณีตกวาพวกขาพเจาอยูอีก       
เทวดาเหลานัน้คงจะทราบ ภิกษนุั้นจึงเขาไปหาเทวดาชัน้ดาวดึงส แลวถามวา ทานท้ังหลาย 
มหาภูตรูปท้ัง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหลานี้ยอมดับไมมีเหลือในท่ีไหน?  
เม่ือเธอถามอยางนี้แลว เทวดาช้ันดาวดึงสจงึตอบวา แมพวกขาพเจาก็ไมทราบ แตยังมีทาวสักกะ       
จอมเทพซ่ึงดีกวา ประณีตกวาพวกขาพเจาอยูอีก ทาวเธอคงจะทราบ. ลําดับนั้น ภิกษนุั้นได       
ไปหาทาวสักกะจอมเทพแลวถามวา ทาน มหาภูตรูปท้ัง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ    
วาโยธาตุ เหลานี้ ยอมดับไมมีเหลือในท่ีไหน? ดูกรเกวฏัฏ เม่ือภิกษุนัน้กลาวอยางนีแ้ลว    
ทาวสักกะจอมเทพไดตรัสตอบวา แมขาพเจาก็ไมรูจกัท่ีดบัไมมีเหลือแหงมหาภูตรูปท้ัง ๔ นั้น 
แตยังมีเทวดาชั้น ยามะ ... ทาวสุยามะ ... เทวดาช้ันดุสิต ... ทาวสันดุสิต ... เทวดาช้ันนิมมานรดี ...      
ทาวสุนิมมิต ... เทวดาช้ันปรนิมมิตวสวดี ... ทาวปรนิมมิตวสวดี ซ่ึงดกีวา ประณีตกวาขาพเจา 
อยูอีก ทาวเธอคงทราบท่ีดับไมมีเหลือแหงมหาภูตรูปท้ัง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ     
วาโยธาตุ เหลานี้ได. 
        [๓๔๔] ดูกรเกวัฏฏ ลําดับนั้นแล เธอไดเขาไปหาวสวดีเทวบุตรแลวถามวา ทาน  
มหาภูตรูปท้ัง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหลานี้ ยอมดับไมมีเหลือใน 
ท่ีไหน เม่ือเธอกลาวอยางนี้แลว วสวดีเทวบุตรตอบวา แมขาพเจาก็ไมทราบ แตยังมีเทวดา      
ผูนับเนื่องในหมูพรหม ซ่ึงดีกวา ประณีตกวาพวกเราอยูอีก เทวดาเหลานั้นคงจะทราบ ลําดับนั้น  
ภิกษไุดเขาสมาธิชนิดท่ีจิตต้ังม่ันแลว ทางไปสูพรหมโลกปรากฏได.       
        [๓๔๕] ดูกรเกวัฏฏ ตอนั้น เธอไดเขาไปหาเทวดาผูนับเนื่องในหมูพรหมโลกแลวถามวา       
ทานท้ังหลาย มหาภูตรูปท้ัง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหลานี้ ยอมดับ       
ไมมีเหลือในท่ีไหน? เมื่อเธอถามอยางนี้ เทวดาผูนับเนื่องในหมูพรหมจงึตอบวา แมพวกขาพเจา  
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ก็ไมทราบ แตยังมีพรหมผูเปนมหาพรหมเปนใหญ ไมมีใครยิ่งกวา รูเห็นเหตุการณโดยถองแท    
ผูใชอํานาจเปนอิศวร เปนผูสราง เปนผูนิรมิต เปนผูประเสริฐ เปนผูบงการ เปนผูทรงอํานาจ       
เปนบิดาของหมูสัตวผูเกิดแลวและยังจะเกดิตอไป ซ่ึงดีกวา ประณีตกวาพวกขาพเจา ทาว      
มหาพรหมนัน้แล คงจะทราบ ก็บัดนี้ทาวมหาพรหมนัน้อยูท่ีไหน แมพวกเรากไ็มรูท่ีอยูของพรหม    
หรือทิศทางท่ีพรหมอยู แตวานิมิตทั้งหลายยอมเห็นได แสงสวางยอมเกิดเอง โอกาสยอมปรากฏ     
เม่ือใด พรหมจักปรากฏองคเม่ือนั้น การท่ีแสงสวางเกิดเอง โอกาสปรากฏนั้นแล เปนบุพพนิมิต      
สําหรับความปรากฏแหงพรหม ดูกรเกวฏัฏ ตอมาไมนาน มหาพรหมนั้นไดปรากฏแลว.      
        [๓๔๖] ดกูรเกวัฏฏ ลําดบันั้น เธอไดเขาไปหามหาพรหมแลวถามวา ทาน มหาภตูรูป      
ท้ัง ๔ คือ ปฐวธีาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหลานี้ ยอมดับไมมีเหลือในท่ีไหน?   
เม่ือเธอกลาวอยางนี้แลว ทาวมหาพรหมน้ันไดตอบวา ขาพเจาเปนพรหม เปนมหาพรหม      
เปนใหญ ไมมีใครยิ่งกวา รูเห็นเหตุการณโดยถองแท เปนผูใชอํานาจ เปนอิศวร เปนผูสราง 
เปนผูเนรมิตร เปนผูประเสริฐ เปนผูบงการ เปนผูทรงอํานาจ เปนบิดาของหมูสัตวผูเกิดแลว 
และยังจะเกิดตอไป แมคร้ังท่ี ๒ เลา ภิกษุนั้นก็ไดกลาวกะทาวมหาพรหมนั้น ดังนี้วา ขาพเจา       
มิไดถามทานอยางนั้น แตขาพเจาถามทานวา มหาภูตรูปท้ัง ๔ ยอมดบัไมมีเหลือในที่ไหน ดังนี้       
ตางหาก แมคร้ังท่ี ๒ เลา ทาวมหาพรหมกไ็ดตอบเธออยางนั้นเหมือนกนั แมคร้ังท่ี ๓ เลา      
ภิกษนุั้นก็ไดกลาวกะทาวมหาพรหมนั้นดังนี้วา ขาพเจามิไดถามทานอยางนั้น แตขาพเจาถามทานวา  
มหาภูตรูปท้ัง ๔ ยอมดับไมมีเหลือในท่ีไหน ดังนี้ตางหาก. 
        [๓๔๗] ดูกรเกวัฏฏ ลําดับนั้น ทาวมหาพรหมนัน้ จับแขนภิกษนุัน้นําไป ณ ท่ีควร 
ขางหนึ่ง แลวไดกลาววา ดกูรภิกษุ พวกเทวดาผูนับเนื่องในหมูพรหมเหลานี้เขาใจเราวา อะไรๆ       
ท่ีพรหมไมรู ไมเห็น ไมแจมแจง ไมประจกัษ ไมมี ดังนี้ เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงตอบตอหนา       
เทวดาเหลานัน้ไมไดวา แมขาพเจาก็ไมทราบท่ีดับไมมีเหลือแหงมหาภูตรูปท้ัง ๔ คือ ปฐวีธาตุ       
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหลานี้เหมือนกัน เพราะฉะน้ันแล การท่ีทานละพระผูมีพระภาค       
เสีย แลวมาเสาะหาการพยากรณปญหานีใ้นภายนอกนั้น เปนอันทานทําผิดพลาดแลว นิมนตกลับ  
เถิด ทานจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคทูลถามปญหานี้ พระองคทรงพยากรณแกทานฉันใด ทาน 
พึงทรงจําขอนัน้ไว ฉันนั้น.   
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                        อุปมาดวยนกตีรทัสสี 
        [๓๔๘] ดูกรเกวัฏฏ ลําดับนั้น ภิกษนุัน้ไดหายไปท่ีพรหมโลก มาปรากฏขางหนาเรา      
เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลังเหยยีดแขนท่ีคูอยูออกไป หรือคูแขนท่ีเหยียดไวเขามา ฉะนั้น. ตอนั้น   
เธอไหวเราแลว นั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ไดถามเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ มหาภูตรูป  
ท้ัง ๔ คือ ปฐวธีาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหลานี้ ยอมดับไมมีเหลือในท่ีไหน    
เม่ือเธอกลาวอยางนี้แลว เราไดตอบวา ดกูรภิกษุ เร่ืองเคยมีมาแลว พวกพอคาเดินเรือทะเล    
ยอมจับนกตีรทัสสี (นกดูฝง) ลงเรือไปดวย เม่ือไมเห็นฝง เขายอมปลอยนกตีรทัสสี    
มันบินไปยังทิศบูรพา ทิศทักษิณ ทิศปจจิม ทิศอุดร ทิศเบ้ืองบน ทิศนอย ถามันแลเห็นฝง 
โดยรอบมันกบิ็นเลยไป ถามันแลไมเหน็ฝงโดยรอบ มันก็จะกลับมายังเรือนั้นอีก ดกูรภิกษุ  
เธอก็ฉันนั้นแล เท่ียวแสวงหาจนถึงพรหมโลก ก็ไมไดรับพยากรณปญหานี้ ในท่ีสุดกต็องกลับ       
มาหายังสํานักเรานั่นเอง ปญหาขอนี้เธอมิควรถามอยางนัน้ แตควรถามอยางนี้.     
                        แถลงปญหามหาภูต     
        [๓๔๙] ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ ยอมต้ังอยูไมไดในท่ีไหน  
อุปาทายรูปท่ียาวและส้ัน ละเอียดและหยาบ ท่ีงามและไมงาม ยอมต้ังอยูไมไดในท่ีไหน    
นามและรูปยอมดับไมมีเหลือในท่ีไหน ดังนี้. 
        ในปญหานั้น มีพยากรณดังตอไปนี้      
        [๓๕๐] ธรรมชาติท่ีรูแจง ไมมีใครช้ีได ไมมีท่ีสุด แจมใส โดยประการท้ังปวง     
ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ ยอมต้ังอยูไมไดในธรรมชาตินี้.       
        อุปาทายรูปท่ียาวและส้ัน ละเอียดและหยาบ ท่ีงามและไมงาม ยอมต้ังอยูไมไดใน     
ธรรมชาตินี้.   
        นามและรูปยอมดับไมมีเหลือในธรรมชาตินี้.     
        เพราะวิญญาณดับ นามและรูปนั้นยอมดับไมมีเหลือในธรรมชาตินี้ ดังนี้.       
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. เกวัฏฏ คฤหบดีบุตรมีใจชื่นชม เพลิดเพลิน       
ภาษิตของพระผูมีพระภาค ดงันี้แล.    
                              จบเกวัฏฏสูตร ท่ี ๑๑. 
                                ___________________  
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                         ๑๒. โลหิจจสูตร     
                              เร่ืองโลหิจจพราหมณ  
                        ___________________       
        [๓๕๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้      
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ       
ประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงบานสาลวติกา ก็สมัยนั้น โลหิจจพราหมณครองบานสาลวติกา  
ซ่ึงคับค่ังดวยประชาชนและหมูสัตว อุดมดวยหญา ดวยไม ดวยน้ํา สมบูรณดวยธัญญาหาร  
ซ่ึงเปนราชสมบัติอันพระเจาปเสนทิโกศล พระราชทานปูนบําเหนจ็ใหเปนสวนพรหมไท.   
                        วาดวยพระพทุธคุณ   
        [๓๕๒] คร้ังนั้น โลหิจจพราหมณเกิดมีทิฏฐิอันลามกเห็นปานนีว้า สมณะหรือพราหมณ    
ในโลกน้ี ควรบรรลุกุศลธรรม คร้ันบรรลุแลว ไมควรบอกผูอ่ืน เพราะผูอ่ืนจักทําอะไรใหแก       
ผูอ่ืนได บุคคลตัดเคร่ืองจองจาํเกาไดแลว ไมควรสรางเคร่ืองจองจําข้ึนใหม ฉันใด ขออุปมัย  
ก็ฉันนั้น เรากลาวธรรมคือความโลภ วาเปนธรรมลามก เพราะผูอ่ืนจักทําอะไรใหแกผูอ่ืนได      
ดังนี้ โลหิจจพราหมณไดยินขาววา พระสมณโคดม ศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุล      
เสด็จจาริกมาในโกศลชนบท พรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงบาน  
สาลวติกาโดยลําดับ และเกยีรติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนีว้า 
แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวย      
วิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิง่กวา    
เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระองค    
ทรงกระทําโลกนี้ พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลกใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของ 
พระองคเอง แลวทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณเทวดามนษุยใหรูตาม พระองคทรง     
แสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ    
พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตเห็นปานนั้น ยอมเปนการ    
ดีแล.   
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        [๓๕๓] คร้ังนั้น โลหิจจพราหมณ เรียกโรสิกะชางกัลบกมาวา มาน่ีแนะ เพื่อนโรสิกะ  
ทานจงเขาไปเฝาพระสมณโคดมถึงท่ีประทับ แลวกราบทูลถามพระสมณโคดมผูมีอาพาธนอย 
พระโรคเบาบาง ทรงกระปร้ีกระเปรา ทรงพระกําลังอยูสําราญ ตามคําของเราวา ขาแตพระโคดม    
ผูเจริญ โลหิจจพราหมณถามถึงพระองคผูมีอาพาธนอย พระโรคเบาบาง ทรงกระปร้ีกระเปรา    
ทรงพระกําลังอยูสําราญ อนึ่ง จงทูลอยางนีว้า ขอพระโคดมผูเจริญพรอมดวยภกิษุสงฆ โปรด 
รับภัตตาหารของโลหิจจพราหมณ เพื่อเสวยในวันพรุงนี้. โรสิกะชางกัลบกรับคําโลหิจจพราหมณ       
แลว ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีสมควร     
ขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ โลหิจจพราหมณถามถึงพระองคผูมีอาพาธนอย  
พระโรคเบาบาง ทรงกระปร้ีกระเปรา ทรงพระกําลังอยูสําราญ และใหกราบทูลวา ขอพระผูมี    
พระภาคพรอมดวยภกิษุสงฆ โปรดรับภัตตาหารของโลหิจจพราหมณ เพื่อเสวยในวนัพรุงนี้.    
พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตแลวดวยดุษณีภาพ.       
        [๓๕๔] คร้ังนั้น โรสิกะชางกัลบกทราบวา พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตแลว จงึลุกจาก 
อาสนะถวายอภิวาททําปทักษิณแลว เขาไปหาโลหิจจพราหมณถึงท่ีอยูแลวกลาววา ขาพเจาได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคตามคําของทานแลว และพระผูมีพระภาคก็ทรงรับนิมนตแลว. ลําดับนั้น 
โลหิจจพราหมณไดตกแตงขาทนียโภชนียะอันประณีตไวในนิเวศนของตน โดยลวงไปแหงราตรี     
นั้น แลวเรียกโรสิกะชางกัลบกมาวา มาน่ีแนะ เพื่อนโรสิกะ ทานจงไปเฝาพระสมณโคดม     
ถึงท่ีประทับแลวกราบทูลเวลาแดพระสมณโคดมวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ถึงเวลาแลว 
ภัตตาหารสําเร็จแลว. โรสิกะชางกัลบกรับคําโลหิจจพราหมณแลว ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค       
ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวยืน ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ     
ถึงเวลาแลว ภตัตาหารสําเร็จแลว.     
                             ทรงโปรดโลหิจจพราหมณ  
        [๓๕๕] คร้ังนั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก แลวทรงถือบาตรและ 
จีวรเสด็จเขาไปยังบานสาลวติกาพรอมดวยภิกษุสงฆ. เวลานั้น โรสิกะชางกัลบก ตามเสด็จ   
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พระผูมีพระภาคไป ณ เบ้ืองพระปฤษฎางค ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ โลหิจจพราหมณ      
เกิดมีทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้วา สมณะหรือพราหมณในโลกน้ี ควรบรรลุกุศลธรรม คร้ันบรรลุ  
แลว ไมควรบอกผูอ่ืน เพราะผูอ่ืนจักทําอะไรใหแกผูอ่ืนได บุคคลตัดเคร่ืองจองจําเกาไดแลว 
ไมควรสรางเคร่ืองจองจําอ่ืนข้ึนใหม ฉันใด ขออุปมัยนี้กฉั็นนั้น เรากลาวธรรมคือความโลภวา   
เปนธรรมลามก เพราะผูอ่ืนจกัทําอะไรใหแกผูอ่ืนได ดังนี ้ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทาน    
โอกาส ขอพระผุมีพระภาคโปรดทรงเปล้ืองโลหิจจพราหมณเสียจากทิฏฐิอันลามกนั้น. พระผูมี  
พระภาคตรัสวา ไมเปนไร โรสิกะ ไมเปนไร โรสิกะ เม่ือพระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยงั   
นิเวศนของโลหิจจพราหมณแลว ประทับเหนืออาสนะอันเขาปูลาดไว. ลําดับนั้น โลหิจจพราหมณ  
จึงอังคาสภิกษสุงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตน  
ใหอ่ิมหนําแลว.       
        [๓๕๖] ลําดับนั้น โลหิจจพราหมณทราบวา พระผูมีพระภาคเสวยแลว ทรงนําพระหัตถ       
ออกจากบาตรแลว จึงถืออาสนะอันหนึ่งซ่ึงตํ่ากวา นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาค    
ไดตรัสกะโลหิจจพราหมณวา จริงหรือ โลหิจจะ ไดยินวา ทานเกิดมีทิฏฐิลามกเห็นปานนี้วา       
สมณะหรือพราหมณในโลกนี้ ควรบรรลุกุศลธรรม คร้ันบรรลุแลวไมควรบอกผูอ่ืน เพราะผูอ่ืน 
จักทําอะไรใหแกผูอ่ืนได บุคคลตัดเคร่ืองจองจําเกาไดแลว ไมควรสรางเคร่ืองจองจําอ่ืนข้ึนใหม      
ฉันใด ขออุปมัยนี้ก็ฉันนั้น เรากลาวธรรมคือความโลภวาเปนธรรมลามก เพราะผูอ่ืนจกัทําอะไร     
ใหแกผูอ่ืนได ดังนี้.     
        โลหิจจพราหมณไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญเปนอยางนัน้.    
        ภ. ดูกรโลหิจจะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานครองบานสาลวติกานีมิ้ใช 
หรือ.   
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ เปนอยางนัน้.  
        ดูกรโลหจิจะ เราขอถามทาน ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา โลหิจจพราหมณครองบานสาลวติกา 
อยู โลหิจจพราหมณควรใชสอยผลประโยชนท่ีเกิดขึน้ในบานสาลวติกานั้นแตผูเดียว ไมควร 
ใหผูอ่ืน ดังนี้ ผูท่ีกลาวอยางนี้นั้น จะช่ือวาทําอันตรายแกชนท่ีอาศัยทานเล้ียงชีพอยูไดหรือไม?    
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        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ช่ือวาทําอันตรายได.   
        เม่ือทําอันตราย จะช่ือวาหวังประโยชนตอชนเหลานั้นหรือไมหวัง.    
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ช่ือวาไมหวังประโยชน.       
        ผูท่ีไมหวงัประโยชนตอ จะช่ือวาเขาไปต้ังจิตเมตตาไวในชนเหลานั้น หรือจะช่ือวาเขาไป      
ตั้งจิตเปนศัตรู.     
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ช่ือวาเขาไปต้ังจิตเปนศัตรู.       
        เม่ือเขาไปต้ังจิตเปนศัตรูแลว จะช่ือวาเปนมิจฉาทิฏฐิหรือเปนสัมมาทิฏฐิ?      
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ช่ือวาเปนมิจฉาทิฏฐิ. 
        ดูกรโลหจิจะ ผูเปนมิจฉาทิฏฐิ เรากลาววามีคติเปน ๒ คือ นรกหรือกําเนิดเดียรฉาน  
อยางใดอยางหน่ึง.    
        [๓๕๗] ดูกรโลหิจจะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระเจาปเสนทิโกศล ทรง    
ปกครองแควนกาสีและโกศลมิใชหรือ.    
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ เปนเชนนัน้.   
        ดูกรโลหจิจะเราขอถามทาน ผูใดพึงกลาวอยางนีว้า พระเจาปเสนทิโกศล ทรงปกครอง    
แควนกาสีและโกศลอยู พระองคควรทรงใชสอยผลประโยชนท่ีเกดิในแควนท้ัง ๒ นัน้แต       
พระองคเดยีว ไมควรพระราชทานแกผูอ่ืน ผูท่ีกลาวอยางนี้นั้น ช่ือวาทําอันตรายแกพวกทานและ       
คนอ่ืนๆ ซ่ึงไดพึ่งพระบารมพีระเจาปเสนทิโกศลเล้ียงชีพอยูไดหรือไม?   
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ช่ือวาทําอันตรายได.   
        เม่ือทําอันตราย จะช่ือวาหวังประโยชนตอชนเหลานั้นหรือไมหวัง.    
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ช่ือวาไมหวังประโยชน.       
        ผูท่ีไมหวงัประโยชน จะช่ือวาเขาไปตั้งจิตเมตตาไวในชนเหลานัน้ หรือจะช่ือวาเขาไป  
ตั้งจิตเปนศัตรู.     
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ช่ือวาเขาไปต้ังจิตเปนศัตรู.       
        เม่ือเขาไปต้ังจิตเปนศัตรูแลว จะช่ือวาเปนมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิ?    
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        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ช่ือวาเปนมิจฉาทิฏฐิ. 
        ดูกรโลหจิจะ ผูท่ีเปนมิจฉาทิฏฐิ เรากลาววามีคติเปน ๒ คือ นรกหรือกําเนดิเดยีรฉาน      
อยางใดอยางหน่ึง.    
        [๓๕๘] ดูกรโลหิจจะ  ดวยประการฉะนี้ เปนอันฟงไดวา ผูใดพึงกลาวอยางนีว้า    
โลหิจจพราหมณครองบานสาลวติกา ควรใชสอยผลประโยชนอันเกิดในบานสาลวติกาแตผูเดยีว    
ไมควรใหผูอ่ืน ผูท่ีกลาวอยางนี้นั้น ช่ือวาทําอันตรายแกชนท่ีอาศัยทานเล้ียงชีพอยู เม่ือทํา    
อันตราย ยอมช่ือวาไมหวังประโยชนตอ เม่ือไมหวังประโยชนตอ ยอมช่ือวาเขาไปต้ังจติเปน  
ศัตรู เม่ือเขาไปต้ังจิตเปนศัตรูแลว ยอมช่ือวาเปนมิจฉาทิฏฐิ ฉันนั้นนั่นแล ดูกรโลหิจจะ ผูใด    
พึงกลาวอยางนี้วา สมณะหรือพราหมณในโลกน้ีควรบรรลุกุศลธรรม คร้ันบรรลุแลวไมควรบอก  
ผูอ่ืน เพราะผูอ่ืนจักทําอะไรใหแกผูอ่ืนได. บุคคลตัดเคร่ืองจองจําเกาไดแลว ไมควรสรางเคร่ือง  
จองจําอ่ืนข้ึนใหม ฉันใด ขออุปมัยนี้ก็ฉันนัน้ เรากลาวธรรมคือความโลภวาเปนธรรมอันลามก      
เพราะผูอ่ืนจกัทําอะไรใหแกผูอ่ืนได ผูท่ีกลาวอยางนีน้ั้น ช่ือวาทําอันตรายแกกุลบุตรผูท่ีไดอาศัย    
พระธรรมวินัยอันตถาคตแสดงไวแลว จึงบรรลุธรรมวิเศษอันโอฬารเหน็ปานนี้ คือทําใหแจง     
โสดาปตติผลบาง สกทาคามิผลบาง อนาคามิผลบาง อรหัตผลบาง และแกกุลบุตรผูท่ีอบรมครรภ       
อันเปนทิพย เพื่อบังเกิดในภพอันเปนทิพย เม่ือทําอันตราย ยอมช่ือวาไมหวังประโยชนตอ      
เม่ือไมหวังประโยชนตอ ยอมช่ือวาเขาไปตั้งจิตเปนศัตรู เม่ือเขาไปต้ังจิตเปนศัตรูแลว ยอมช่ือวา     
เปนมิจฉาทิฏฐิ ดูกรโลหิจจะ ผูท่ีเปนมิจฉาทิฏฐิเรากลาววามีคติเปน ๒ คือ นรกหรือกาํเนิด     
เดียรฉาน อยางใดอยางหน่ึง.  
        [๓๕๙] ดกูรโลหิจจะ ดวยประการฉะนี้ เปนอันฟงไดวา ผูใดพึงกลาวอยางนีว้า พระ       
เจาปเสนทิโกศลทรงปกครองแควนกาสีและโกศล พระองคควรใชสอยผลประโยชนอันเกิดขึ้นใน     
แควนท้ัง ๒ นัน้แตพระองคเดียว ไมควรพระราชทานแกผูอ่ืน ผูท่ีกลาวอยางนี้นัน้ ช่ือวาทํา 
อันตรายแกชนท้ังหลาย คือตัวทานและคนอ่ืนๆ ผูท่ีไดพึงบารมีพระเจาปเสนทิโกศลเล้ียงชีพ เม่ือ 
ทําอันตราย ยอมช่ือวาไมหวงัประโยชนตอ เม่ือไมหวังประโยชนตอ ยอมช่ือวาเขาไปต้ังจิตเปน       
ศัตรู เม่ือเขาไปต้ังจิตเปนศัตรูแลว ยอมช่ือวาเปนมิจฉาทิฏฐิ ฉันนั้นนั่นแล ดูกรโลหิจจะ ผูใด    
พึงกลาวอยางนี้วา สมณะหรือพราหมณในโลกน้ี ควรบรรลุกุศลธรรม คร้ันบรรลุแลวไมควร    
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บอกแกผูอ่ืน เพราะผูอ่ืนจักทําอะไรใหแกผูอ่ืนได บุคคลตัดเคร่ืองจองจาํเกาไดแลว ไมควร  
สรางเคร่ืองจองจําอ่ืนข้ึนใหม ฉันใด ขออุปมัยนี้ก็ฉันนัน้ เรากลาวธรรมคือความโลภวาเปนธรรม 
ลามก เพราะผูอ่ืนจักทําอะไรใหแกผูอ่ืนได ผูกลาวอยางนีน้ั้น ยอมช่ือวาทําอันตรายแกกุลบุตรผู  
ท่ีไดอาศัยพระธรรมวินัยอันตถาคตแสดงไวแลว จึงบรรลุธรรมวิเศษอันโอฬารเหน็ปานนี้ คือ   
ทําใหแจงโสดาปตติผลบาง สกทาคามิผลบาง อนาคามิผลบาง อรหัตผลบาง และกุลบุตรผูท่ี   
อบรมครรภอันเปนทิพย เพือ่บังเกิดในภพอันเปนทิพย เม่ือทําอันตราย ยอมช่ือวาไมหวัง 
ประโยชนตอ เม่ือไมหวังประโยชนตอ ยอมช่ือวาเขาไปตั้งจิตเปนศัตรู เม่ือเขาไปต้ังจิตเปนศัตรู  
แลว ยอมช่ือวาเปนมิจฉาทิฏฐิ ดูกรโลหิจจะ ผูท่ีเปนมิจฉาทิฏฐิ เรากลาววามีคติเปน ๒ คือ  
นรกหรือกําเนดิเดียรฉาน อยางใดอยางหน่ึง.   
                         ศาสดาท่ีควรแกการทวง ๓ จําพวก    
        [๓๖๐] ดกูรโลหิจจะ ศาสดา ๓ จําพวกน้ี ควรทวงในโลก และท้ังการทวงของผูท่ี  
ทวงศาสดาเหน็ปานนี้ กจ็ริงแท เปนธรรม ไมมีโทษ ศาสดา ๓ จําพวกนั้นเปนไฉน? ดูกร       
โลหิจจะ ศาสดาบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เพื่อประโยชนใด ประโยชน  
ท่ีเปนของสมณะน้ัน เขาไมไดบรรลุแลว เขาไมไดบรรลุประโยชนท่ีเปนของสมณะน้ัน. แต  
แสดงธรรมสอนสาวกวา นี้เพ่ือประโยชนของทานท้ังหลาย นี้เพื่อสุขของทานท้ังหลาย. สาวก  
ของเขายอมไมตั้งใจฟง ไมเง่ียโสตสดับ ไมตั้งจิตเพื่อรูท่ัวถึงและหลีกเล่ียงประพฤติจากคําสอน       
ของศาสดา. เขาจะพึงถูกทวงวา ทานผูมีอาย ุออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เพื่อประโยชนใด 
ประโยชนท่ีเปนของสมณะน้ัน ทานไมไดบรรลุแลว ทานไมไดบรรลุประโยชนของสมณะน้ัน    
แตแสดงธรรมสอนสาวกวา นี้เพื่อประโยชนของทานท้ังหลาย นี้เพื่อความสุขของทานท้ังหลาย 
สาวกของทานน้ันยอมไมตั้งใจฟง ไมเง่ียโสตสดับ ไมตั้งจิตเพื่อรูท่ัวถึงและยอมหลีกเล่ียง  
ประพฤติจากคําสอนของศาสดา เหมือนบุรุษท่ีรุกเขาไปหาสตรีท่ีกําลังถอยหลังหนี หรือดุจบุรุษ 
พึงกอดสตรีท่ีหันหลังให ฉันใด ขออุปมัยนี้ก็ฉันนัน้ เรากลาวธรรมคือความโลภวาเปนธรรมอัน    
ลามก เพราะผูอ่ืนจักทําอะไรใหแกผูอ่ืนได ดูกรโลหิจจะ นี้แลศาสดาท่ี ๑ ซ่ึงควรทวงในโลก     
และท้ังการทวงของผูท่ีทวงศาสดาเห็นปานนี้ ก็จริงแท เปนธรรม ไมมีโทษ.   
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        [๓๖๑] ดกูรโลหิจจะ อีกขอหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ ออกจากเรือนบวชเปน      
บรรพชิตเพื่อประโยชนใด ประโยชนท่ีเปนของสมณะน้ัน เขาไมไดบรรลุแลว เขาไมไดบรรลุ  
ประโยชนของสมณะน้ัน แตแสดงธรรมสอนสาวกวา นี้เพ่ือประโยชนของทานท้ังหลาย นี้เพื่อ   
ความสุขของทานท้ังหลาย สาวกของเขายอมต้ังใจฟง เง่ียโสตสดับ ตั้งจิตเพื่อรูท่ัวถึง และไมหลีก      
เล่ียงประพฤตจิากคําสอนของศาสดา เขาจะพึงถูกทวงวา ทานผูมีอายุ ออกจากเรือนบวชเปน    
บรรพชิตเพื่อประโยชนใด ประโยชนท่ีเปนของสมณะน้ัน ทานไมไดบรรลุแลว ทานไมไดบรรลุ       
ประโยชนของสมณะน้ัน แตแสดงธรรมสอนสาวกวา นี้เพ่ือประโยชนของทานท้ังหลาย นี้เพื่อ   
ความสุขของทานท้ังหลาย สาวกของทานนั้น ยอมต้ังใจฟง เง่ียโสตสดบั ตั้งจิตเพื่อรูท่ัวถึง    
และไมหลีกเล่ียงประพฤติจากคําสอนของศาสดาเหมือนบุคคลละเลยนาของตนแลว สําคัญเห็น  
นาของผูอ่ืนวาเปนท่ีอันตนควรบํารุง ฉันใด ขออุปมัยนี้กฉั็นนั้น เรากลาวธรรมคือความโลภวา   
เปนธรรมอันลามก  เพราะผูอ่ืนจักทําอะไรใหแกผูอ่ืนได. ดูกรโลหิจจะ นี้แลศาสดาท่ี ๒ ซ่ึงควร 
ทวงในโลก และท้ังการทวงของผูท่ีทวงศาสดาเห็นปานนั้น ก็จริงแท เปนธรรม ไมมีโทษ.   
        [๓๖๒] ดกูรโลหิจจะ อีกขอหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ ออกจากเรือนบวชเปน      
บรรพชิต เพื่อประโยชนใด ประโยชนท่ีเปนของสมณะน้ัน เขาไดบรรลุแลว เขาไดบรรลุ       
ประโยชนของสมณะน้ันแลว จึงแสดงธรรมสอนสาวกวา นี้เพื่อประโยชนของทานท้ังหลาย นี้    
เพื่อความสุขของทานท้ังหลาย แตสาวกของเขาไมตั้งใจฟง ไมเง่ียโสตสดับ ไมตั้งจิตเพื่อรูท่ัวถึง    
และหลีกเล่ียงประพฤติจากคําสอนของศาสดา เขาจะพึงถูกทวงวา ทานผูมีอายุ ออกจากเรือน    
บวชเปนบรรพชิต เพื่อประโยชนใด ประโยชนท่ีเปนของสมณะน้ัน ทานไดบรรลุแลว ทาน      
เองไดบรรลุประโยชนของสมณะน้ันแลว จึงแสดงธรรมสอนสาวกวา นี้เพื่อประโยชนของทาน     
ท้ังหลาย นี้เพือ่ความสุขของทานท้ังหลาย แตสาวกของทานนั้นไมตั้งใจฟง ไมเง่ียโสตสดับ      
ไมตั้งจิตเพื่อรูท่ัวถึง และหลีกเล่ียงประพฤติจากคําสอนของศาสดา เหมือนบุคคลตัดเคร่ืองจองจํา   
เกาไดแลว ไมควรสรางเคร่ืองจองจําข้ึนใหม ฉันใด ขออุปมัยนี้ก็ฉันนัน้ เรากลาวธรรมคือ     
ความโลภวาเปนธรรมอันลามก เพราะผูอ่ืนจักทําอะไรใหแกผูอ่ืนได ดกูรโลหิจจะ นีแ้ลศาสดา      
ท่ี ๓ ซ่ึงควรทวงในโลก และท้ังการทวงของผูท่ีทวงศาสดาเห็นปานนัน้ ก็จริงแทเปนธรรม  
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ไมมีโทษ ดูกรโลหิจจะ ศาสดา ๓ จําพวกเหลานี้แล ควรทวงไดในโลก และท้ังการทวงของ       
ผูท่ีทวงศาสดาทั้งหลายเหน็ปานนั้น กจ็ริงแท เปนธรรม ไมมีโทษ. 
                        ศาสดาท่ีไมควรทวง  
        [๓๖๓] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลวโลหิจจพราหมณไดกราบทูลวา ขาแต      
พระโคดมผูเจริญ ก็ศาสดาบางคนซ่ึงไมควรทวงในโลกมีบางหรือ.      
พ. ดูกรโลหิจจะ ศาสดาท่ีไมควรทวงในโลกมีอยู.   
ล. ขาแตพระโคดมผูเจริญ กศ็าสดาท่ีไมควรทวงในโลก เปนไฉน.   
ดูกรโลหิจจะ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ     
ถึงพรอมดวยวชิชาและจรณะ เสด็จไปดแีลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษผูควรฝก ไมมี       
ผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม   
พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลกใหแจงชัดดวย   
ดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและ      
มนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย  
พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยญัชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเกิด      
เฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น คร้ันฟงแลว ไดศรัทธาในพระตถาคต เม่ือได 
ศรัทธาแลว ยอมเห็นตระหนักวาฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง   
การท่ีบุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย ใหบริบูรณ ใหบริสุทธ์ิ โดยสวนเดียวดุจสังขขัด  
ไมใชทําไดงาย  ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต    
สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด   
นุงผากาสาวพสัตร ออกบวชเปนบรรพชิต เม่ือบวชแลว สํารวมระวังในพระปาติโมกขอยู       
ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปกติเหน็ภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท   
ท้ังหลาย ประกอบดวยกายกรรม วจีกรรมท่ีเปนกุศล มีอาชีพบริสุทธ์ิ ถึงพรอมดวยศีล       
คุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เปนผูสันโดษ.   
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                             จุลศีล  
 ดูกรโลหิจจะ อยางไร ภกิษุจงึช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล.     
 ๑.  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี ้ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ      
วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู 
ขอนี้เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.     
 ๒.  เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของท่ีเขาให ตองการแตของ       
ท่ีเขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
 ๓.  เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล   
เวนขาดจากเมถุนอันเปนกจิของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.      
 ๔.  เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคําเปน      
หลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
 ๕.  เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน   
เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนในหมูโนน      
แตกราวกัน สมานคนท่ีแตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคน     
ผูพรอมเพรียงกัน ยนิดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกนั กลาวแตคํา     
ท่ีทําใหคนพรอมเพรียงกนั แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.   
 ๖.  เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก     
จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมาก รักใคร พอใจ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.    
 ๗.  เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําท่ีเปนจริง พูดอิงอรรถ   
พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูดแตคํามีหลักฐาน มีท่ีอาง มีท่ีกําหนด ประกอบดวยประโยชน     
โดยกาลอันควร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
 ๘.  เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม.  
 ๙.  เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวกิาล.    
 ๑๐. เธอเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก     
แกกุศล.       
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 ๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแตงรางกายดวยดอกไม ของหอม และ       
เคร่ืองประเทืองผิวอันเปนฐานแหงการแตงตัว.       
 ๑๒. เธอเวนขาดจากการน่ังนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ.   
 ๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน. 
 ๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.       
 ๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ.   
 ๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี.     
 ๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส. 
 ๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ.  
 ๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร. 
 ๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา. 
 ๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและท่ีดนิ.    
 ๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช.   
 ๒๓. เธอเวนขาดจากการซ้ือและการขาย. 
 ๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราช่ัง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวยเคร่ือง    
ตวงวดั. 
 ๒๕. เธอเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.  
 ๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก    
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
                           จบจุลศีล. 
                            มัชฌิมศีล       
๑.  ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ      
บางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็นปานนี้    
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คือ พืชเกิดแตเหงา พืชเกดิแตลําตน พืชเกดิแตผล พืชเกดิแตยอด พืชเกิดแตเมล็ดเปนท่ีคํา     
รบหา แมขอนีก้็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
 ๒.  ภกิษุเวนขาดจากการบริโภคของท่ีทําการสะสมไว เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ       
บางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของท่ีทําการสะสมไว 
เห็นปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยาน สะสมท่ีนอน สะสมของหอม  
สะสมเคร่ืองประเทืองผิว สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.  
 ๓.  ภิกษเุวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เชนอยางท่ีสมณพราหมณ   
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัขวนขวายดกูารเลนอันเปนขาศึกแกกุศล    
เห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคม มหรสพมีการรําเปนตน การเลานิยาย  
การเลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองท่ีสวยงาม การเลนของคน      
จัณฑาล การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ    
ชนแกะ ชนไก รบนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง มวยชก มวยปลํ้า การรบ การตรวจพล     
การจัดกระบวนทัพ กองทัพ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.     
 ๔.  ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนันอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท เชน    
อยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายเลน    
การพนันอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา   
เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมหึ่ง เลนกําทาย เลนสะกา   
เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ      
เลนธนูนอยๆ เลนเขียนทายกนั เลนทายใจ เลนเลียนคนพกิาร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ     
ประการหน่ึง.   
 ๕.  ภิกษุเวนขาดจากการน่ังนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ  เชนอยางท่ีสมณพราหมณ      
ผูเจริญบางจําพวก  ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว  ยังนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ      
เห็นปานนี้ คือเตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว เคร่ืองลาด       
ท่ีทําดวยขนแกะวิจิตรลวดลาย   เคร่ืองลาดท่ีทําดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดท่ีมีสัณฐานเปนชอ    
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ดอกไม เคร่ืองลาดท่ียัดนุน  เคร่ืองลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและเสือเปนตน      
เคร่ืองลาดขนแกะมีขนตั้ง เคร่ืองลาดขนแกะมีขนขางเดยีว เคร่ืองลาดทองและเงินแกมไหม      
เคร่ืองลาดไหมและขลิบทองเงิน เคร่ืองลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เคร่ืองลาดหลังชาง 
เคร่ืองลาดหลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดท่ีทําดวยหนังสัตวช่ืออชินะอันมีขนออนนุม       
เคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดมีหมอนขาง แมขอนีก้็เปนศีล   
ของเธอประการหน่ึง.    
๖.  ภิกษุเวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว    
เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย    
ประกอบการประดับตบแตงรางกายอันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คืออบตัว ไคลอวัยวะ    
อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว ผัดหนา ทาปาก ประดับขอมือ      
สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทาประดับวิจิตร ตดิกรอบหนา    
ปกปน ใชพดัวาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.   
๗.  ภิกษุเวนขาดจากติรัจฉานกถา เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางพวก ฉันโภชนะ   
ท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเร่ืองพระราชา เร่ืองโจร       
เร่ืองมหาอํามาตย เร่ืองกองทัพ เร่ืองภัย เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา เร่ืองท่ีนอน       
เร่ืองดอกไม เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร เร่ืองชนบท   
เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนท่ีลวงลับไปแลว     
เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเส่ือมดวยประการนั้นๆ แมขอนี้  
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
๘.  ภิกษุเวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกัน  เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ   
บางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายกลาวถอยคําแกงแยงกนัเห็นปานนี้  
เชนวา ทานไมรูท่ัวถึงธรรมวินัยขอนี้ ขาพเจารูท่ัวถึง ทานจักรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทาน  
ปฏิบัติผิด ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําท่ีควร 
จะกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําท่ีควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอท่ีทาน  
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เคยชํ่าชองมาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว ทาน 
จงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้นจงแกไขเสีย ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.     
๙.  ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชนอยางท่ีสมณพราหมณผู     
เจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช    
เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คหบดี และ  
กุมารวา ทานจงไปในท่ีนี้ ทานจงไปในท่ีโนน ทานจงนําเอาส่ิงนี้ไป ทานจงนําเอาส่ิงนี้ในท่ีโนนมา     
ดังนี้ แมขอนีก้เ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
๑๐.  ภิกษุเวนขาดจากการพดูหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เชนอยางท่ีสมณพราหมณ   
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูด     
หวานลอม พดูและเล็ม แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนีก้็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.    
                          จบมัชฌิมศีล.      
                            มหาศีล   
๑.   ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ     
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา      
เห็นปานนี้ คือ ทายอวยัวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานายหนูกัดผา      
ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน ทําพิธีซัดแกลบบชูาไฟ ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ ทําพิธี   
ซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธีเสกเปาบูชาไฟ      
ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวยัวะ ดูลักษณะท่ีบาน ดูลักษณะท่ีนา เปนหมอปลุกเสก      
เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยนัตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ เปนหมอแมลงปอง   
เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา เปนหมอทายอายุ      
เปนหมอเสกกนัลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนีก้็เปน ศีลของเธอประการหนึ่ง.  
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๒.  ภกิษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ       
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา      
เห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะไมพลอง ทายลักษณะผา ทายลักษณะศาสตรา 
ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี ทายลักษณะ  
บุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี ทายลักษณะชาง 
ทายลักษณะมา ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค ทายลักษณะแพะ 
ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเหีย้ ทายลักษณะตุน       
ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
๓.  ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ      
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา      
เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายใน     
จักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชาภายใน 
จักถอย พระราชาภายในจกัมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย      
พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ   
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
๔.  ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ      
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา      
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวาจกัมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทรดวงอาทิตย 
จักเดนิถูกทาง ดวงจนัทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง ดาวนักษัตรจัก 
เดินผิดทาง จกัมีอุกกาบาต จกัมีดาวหาง จกัมีแผนดินไหว จักมีฟารอง ดวงจันทรดวงอาทิตย       
และดาวนักษตัรจักข้ึน ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทรดวงอาทิตยและ    
ดาวนกัษัตรจกัมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทติยและดาวนักษัตรจักกระจาง จันทรคราสจักมีผลเปน 
อยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้ นกัษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตย    
เดินถูกทางจกัมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตร    
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เดินถูกทางจกัมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษตัรเดินผิดทางจกัมีผลเปนอยางนี้ มีอุกกาบาตจักมีผลเปน 
อยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดินไหวจกัมีผลเปนอยางนี้ ฟารองจักมีผลเปนอยางนี้      
ดวงจนัทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรข้ึนจกัมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตร    
ตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทติยและดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร  
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจักมีผลเปนอยางนี้ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.      
๕.  ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ      
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา      
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จกัมีฝนดี จกัมีฝนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จกัมีภิกษาหาไดยาก      
จักมีความเกษม จักมีภยั จกัเกิดโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ 
นับประมวล แตงกาพยโลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.   
๖.  ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวชิา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ      
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา      
เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ฤกษววิาหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง  
ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหล้ินกระดาง รายมนตให    
คางแข็ง รายมนตใหมือส่ัน รายมนตไมใหหูไดยนิเสียง เปนหมอทรงกระจก เปนหมอทรง    
หญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม รายมนตพนไฟ     
ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.      
๗.  ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ      
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา      
เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน  
ทํากะเทยใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธีบวงสรวงพื้นท่ี     
พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพธีิบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษเบ้ืองบน       
ปรุงยาถายโทษเบ้ืองลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ      
ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล แมขอนี ้
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.   
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ดูกรโลหิจจะ ภิกษุสมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เลย เพราะ      
ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมูรธาภิเษก กําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัยแต   
ไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ฉันใด ดูกรโลหจิจะ ภกิษกุ็ฉันนั้น สมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว   
ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภกิษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุข     
อันปราศจากโทษในภายใน ดูกรโลหิจจะ ดวยประการดงักลาวมานีแ้ล ภิกษุช่ือวา ถึงพรอม     
ดวยศีล.       
                           จบมหาศีล. 
                          อินทรียสังวร      
ดูกรโลหิจจะ อยางไร ภกิษช่ืุอวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย. 
ดูกรโลหจิจะ ภิกษใุนธรรมนี้ เห็นรูปดวยจักษแุลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ  
เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลวจะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ   
อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวารักษาจักขุนทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในจกัขุนทรีย ภกิษุ    
ฟงเสียงดวยโสต ... ดมกล่ินดวยฆานะ ... ล้ิมรสดวยชิวหา ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจง     
ธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนนิทรีย ท่ีเม่ือ 
ไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภชิฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวา      
รักษามนินทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ภิกษปุระกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะ      
เชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมระคนดวยกเิลสในภายใน ดกูรโลหิจจะ ดวยประการดังกลาวมา    
นี้แล ภกิษุช่ือวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย. 
                          สติสัมปชัญญะ      
ดูกรโลหิจจะ อยางไร ภกิษช่ืุอวาเปนผูประกอบดวยสตสัิมปชัญญะ.  
ดูกรโลหิจจะ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมทําความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย ในการแล 
ในการเหลียว ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตร และจีวร ในการฉัน 
การดื่ม การเค้ียว การล้ิม ในการถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดนิ การยืน       
การนั่ง การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง ดกูรโลหิจจะ ดวยประการดังกลาวมานีแ้ล ภิกษุ   
ช่ือวาเปนผูประกอบดวยสตสัิมปชัญญะ.       
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                            สันโดษ   
ดูกรโลหิจจะ อยางไร ภกิษช่ืุอวาเปนผูสันโดษ.    
ดูกรโลหิจจะ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวย       
บิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดูกรโลหิจจะ นกมีปก  
จะบินไปทางทิศาภาคใดๆ ก็มีแตปกของตัวเปนภาระบินไป ฉันใด ภกิษุก็ฉันนั้นแล เปนผู    
สันโดษดวยจวีรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทางทิศา   
ภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดกูรโลหิจจะ ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุช่ือวาเปนผูสันโดษ.       
ภิกษนุั้น ประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ และสันโดษอันเปน       
อริยะเชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา 
ปาชัฏ ท่ีแจง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง      
ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิต   
ใหบริสุทธ์ิจากความเพงเล็งได ละความประทุษรายคือพยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา    
หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความประทุษรายคือพยาบาทได ละ     
ถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูท่ีแสงสวาง มีสติสัมปชัญญะอยู       
ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากถีนมิทธะได ละอุทธัจจกกุกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ     
ณ ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอุทธัจจกุกกุจจะได ละวจิิกจิฉาแลว เปนผูขามวิจิกจิฉา      
ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมท้ังหลายอยู ยอมชําระจติใหบริสุทธ์ิจากวิจกิิจฉา.  
                          อุปมานิวรณ ๕     
 ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกูหนี้ไปประกอบการงาน การงานของเขาจะพึง    
สําเร็จผล เขาจะพึงใชหนี้ท่ีเปนตนทุนเดิมใหหมดส้ิน  และทรัพยท่ีเปนกําไรของเขาจะพึงมีเหลือ 
อยูสําหรับเล้ียงภริยา เขาพึงมีความคิดเหน็อยางนี้วา เม่ือกอนเรากูหนี้ไปประกอบการงาน บัดนี้      
การงานของเรานั้นสําเร็จผลแลว  เราไดใชหนี้ท่ีเปนตนทุนเดิมใหหมดส้ินแลว และทรัพยท่ีเปน 
กําไรของเรายงัมีเหลืออยูสําหรับเล้ียงภริยา ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส      
มีความไมมีหนี้นั้นเปนเหตุ ฉันใด.   
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 ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนผูอาพาธ ถึงความลําบาก เจ็บหนัก บริโภค  
อาหารไมได และไมมีกําลังกาย สมัยตอมา เขาพึงหายจากอาพาธนั้น บริโภคอาหารไดและมี     
กําลังกาย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอนเราเปนผูมีอาพาธ ถึงความลําบาก เจ็บหนัก 
บริโภคอาหารไมได และไมมีกําลังกาย บัดนี้เราหายจากอาพาธนั้นแลว บริโภคอาหารได และมี 
กําลังกายเปนปกติ ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความไมมีโรคนั้น     
เปนเหตุ ฉันใด.       
ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจําอยูในเรือนจํา สมัยตอมา เขาพึงพนจาก 
เรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมีภยั ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้ เม่ือกอน   
เราถูกจองจําอยูในเรือนจํา บัดนี้ เราพนจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมีภยัแลว และเราไมตอง     
เสียทรัพยอะไรๆ เลย ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีการพนจากเรือนจํา  
นั้นเปนเหตุ ฉันใด.   
 ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนทาส ไมไดพึ่งตัวเอง พึ่งผูอ่ืน ไปไหน 
ตามความพอใจไมได สมัยตอมา เขาพึงพนจากความเปนทาสนั้น พึ่งตัวเองได ไมตองพึ่งผูอ่ืน    
เปนไทยแกตวั  ไปไหนไดตามความพอใจ เขาจะพึงคิดเหน็อยางนีว้า เม่ือกอนเราเปนทาส    
พึ่งตัวเองไมได ตองพึ่งผูอ่ืน  ไปไหนตามความพอใจไมได บัดนี้ เราพนจากความเปนทาสนั้นแลว       
พึ่งตัวเอง ไมตองพึ่งผูอ่ืน เปนไทยแกตวั ไปไหนไดตามความพอใจ ดงันี้ เขาจะพึงไดความ      
ปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความเปนไทยแกตวันัน้เปนเหตุ ฉันใด.   
 ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย มีโภคสมบัติ จะพึงเดินทางไกลกันดาร      
หาอาหารไดยาก มีภยัเฉพาะหนา สมัยตอมา เขาพึงขามพนทางกันดารนั้นได บรรลุถึงหมูบาน       
อันเกษม ปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอนเรามีทรัพย มีโภคสมบัติ 
เดินทางไกลกนัดาร หาอาหารไดยาก มีภยัเฉพาะหนา บัดน้ี เราขามพนทางกันดารนัน้  บรรลุถึง      
หมูบานอันเกษม ปลอดภยัโดยสวัสดแีลว ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส    
มีภูมิสถานอันเกษมนัน้เปนเหตุ ฉันใด.    
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ดูกรโลหิจจะ ภิกษพุิจารณาเห็นนวิรณ ๕ ประการเหลานี้ท่ียังละไมไดในตน เหมือนหน้ี      
เหมือนโรค เหมือนเรือนจํา เหมือนความเปนทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา    
เห็นนวิรณ ๕ ประการท่ีละไดแลวในตน เหมือนความไมมีหนี้ เหมือนความไมมีโรค เหมือนการ 
พนจากเรือนจาํ เหมือนความเปนไทยแกตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉันนั้นแล.  
                           รูปฌาน ๔  
 เม่ือเธอพิจารณาเหน็นวิรณ ๕ เหลานี้ ท่ีละไดแลวในตน ยอมเกิดปราโมทย เม่ือปราโมทย       
แลว ยอมเกิดปติ เม่ือมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลวยอมไดเสวยสุข เม่ือมีสุข       
จิตยอมต้ังม่ัน เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกศุลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวติก มีวิจาร มีปติ     
และสุขเกิดแตวิเวกอยู.      
 ดูกรโลหิจจะ สาวกไดบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้   ในศาสดาใด ศาสดานี้แล    
ไมควรทวงในโลก อนึ่ง การทวงศาสดาเหน็ปานนี้ นัน้ กไ็มจริง ไมแท ไมเปนธรรม       
ประกอบดวยโทษ. 
 ดูกรโลหิจจะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน     
เปนธรรมเอกผุดข้ึน  เพราะวิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปตแิละสุขเกิดแตสมาธิอยู   
ดูกรโลหิจจะ สาวกไดบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด ศาสดานี้แล ไมควร       
ในโลก  อนึ่ง การทวงศาสดาเห็นปานนี้ นัน้ ก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม  ประกอบดวยโทษ.       
        ดูกรโลหจิจะ อีกประการหนึ่ง ภกิษุมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย   
เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวาผูไดฌานน้ี เปนผูมีอุเบกขา    
มีสติอยูเปนสุข ดูกรโลหิจจะ สาวกไดบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเหน็ปานนี้ ในศาสดาใด ศาสดา  
นี้แล ไมควรทวงในโลก อนึง่ การทวงศาสดาเห็นปานนี้ นั้น ก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม 
ประกอบดวยโทษ. 
        ดูกรโลหจิจะ อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุข     
ละทุกข และดบัโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิ ดูกรโลหิจจะ     
สาวกไดบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด ศาสดานี้แล ไมควรทวงในโลก   
อนึ่ง การทวงศาสดาเห็นปานนี้ นั้นก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ.   
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                            วิชชา ๘  
                           วิปสสนาญาณ      
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อญาณทัสสนะ เธอยอมรู       
ชัดอยางนีว้า กายของเราน้ีแล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตขึ้น   
ดวยขาวสุกและขนมสด ไมเท่ียง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปน       
ธรรมดา และวญิญาณของเราน้ีก็อาศัยอยูในกายน้ี เนื่องอยูในกายน้ี ดกูรโลหิจจะ เปรียบ   
เหมือนแกวไพฑูรยอันงาม เกิดเองอยางบริสุทธ์ิ แปดเหลี่ยม นายชางเจียระไนดแีลว สุกใส 
แวววาว สมสวนทุกอยาง มีดายเขียว เหลือง แดง ขาว หรือนวลรอยอยูในน้ัน บุรุษมี       
จักษุจะพึงหยบิแกวไพฑูรยนั้นวางไวในมือแลวพิจารณาเห็นวา แกวไพฑูรยนี้งาม เกิดเองอยาง   
บริสุทธ์ิ แปดเหล่ียม นายชางเจียระไนดีแลว สุกใส แวววาว สมสวนทุกอยาง มีดาย 
เขียว  เหลือง แดง ขาว หรือนวลรอยอยูในนั้น ฉันใด.       
        ภิกษกุ็ฉันนั้นแล เม่ือจติเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อญาณทัสสนะ เธอ  
ยอมรูชัดอยางนี้วา กายของเราน้ีแล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกดิแตมารดาบิดา เติบโต       
ข้ึนดวยขาวสุกและขนมสด ไมเท่ียง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปน   
ธรรมดา และวญิญาณของเราน้ีก็อาศัยอยูในกายน้ี เนื่องอยูในกายน้ี ดกูรโลหิจจะ สาวกได  
บรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเหน็ปานนี้ ในศาสดาใด ศาสดานีแ้ล ไมควรทวงในโลก  อนึ่ง การทวง  
ศาสดาเห็นปานนี้ นั้น ก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ.       
                          มโนมยิทธิญาณ      
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี ้ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ      
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คือ นิรมิตกายอ่ืนจากกายน้ี มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง      
ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไสออกจากหญาปลอง เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา นี้      
หญาปลอง นี้ไส หญาปลองอยางหนึ่ง ไสอยางหนึ่ง ก็แตไสชักออกจากหญาปลองนั่นเอง อีก    
นัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักดาบออกจากฝก เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้า นี้ดาบ นี้ฝก     
ดาบอยางหนึ่ง ฝกอยางหนึ่ง ก็แตดาบชักออกจากฝกนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ       
จะพึงชักงูออกจากคราบ เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้า นี้งู นีค้ราบ งูอยางหนึ่ง คราบอยางหน่ึง   
ก็แตงูชักออกจากคราบนั่นเอง ฉันใด.  
        ภิกษกุ็ฉันนั้นแล เม่ือจติเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี ้เธอยอมโนมนอมจิตไปเพือ่นิรมิตรูปอันเกิดแตใจ    
คือนิรมิตกายอ่ืนจากกายน้ี มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง       
ดูกรโลหิจจะ สาวกไดบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด ศาสดานี้แล ไมควร       
ทวงในโลก อนึ่ง การทวงศาสดาเห็นปานนี้  นั้น กไ็มจริง ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบ     
ดวยโทษ.       
                          อิทธิวิธญาณ       
ภิกษนุั้น เม่ือจติเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน  
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธี       
หลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดยีวก็ได ทําใหปรากฏก็ได  
ทําใหหายไปกไ็ด ทะลุฝากําแพงภเูขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในท่ีวางก็ได ผุดข้ึนดําลงแมใน       
แผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดนิก็ได เหาะไปในอากาศ 
เหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทาง   
กายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนชางหมอหรือลูกมือของชางหมอผูฉลาด   
เม่ือนวดดินดแีลว ตองการภาชนะชนดิใดๆ พึงทําภาชนะชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได อีกนยัหนึ่ง    
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เปรียบเหมือนชางงาหรือลูกมือของชางงาผูฉลาด เม่ือแตงงาดีแลว ตองการเคร่ืองงาชนิดใดๆ      
พึงทําเคร่ืองงาชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได อีกนยัหนึ่ง เปรียบเหมือนชางทองหรือลูกมือของชาง       
ทองผูฉลาด เม่ือหลอมทองดีแลว ตองการทองรูปพรรณชนิดใดๆ พึงทําทองรูปพรรณ 
ชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จ ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนัน้แล เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกเิลส   
ปราศจากอุปกเิลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไป    
เพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนกไ็ด หลายคนเปน     
คนเดียวกไ็ด ทําใหปรากฏกไ็ด ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือน    
ไปในท่ีวางก็ได ผุดข้ึนดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบน    
แผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกกไ็ด ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพ       
มากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดกูรโลหจิจะ สาวกไดบรรลุคุณ      
วิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด ศาสดาน้ีแล ไมควรทวงในโลก อนึ่ง การทวง    
ศาสดาเห็นปานนี้ นั้น ก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ.       
                          ทิพพโสตญาณ 
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอยอม 
ไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ท้ังท่ีอยูไกลและใกลดวยทิพยโสตอัน  
บริสุทธ์ิ ลวงโสตของมนุษย ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล เขาจะพึงไดยิน    
เสียงกลองบาง เสียงตะโพนบาง เสียงสังขบาง เสียงบัณเฑาะวบาง เสียงเปงมางบาง เขา  
จะพึงเขาใจวาเสียงกลองดังนีบ้าง เสียงตะโพนดังนี้บาง เสียงสังขดังนี้บาง เสียงบัณเฑาะว  
ดังนี้บาง เสียงเปงมางดังนี้บาง ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นแล เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว       
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหว อยางนี้ ยอมโนม  
นอมจิตไปเพือ่ทิพยโสตธาตุ เธอยอมไดยนิเสียง ๒ ชนดิคือ เสียงทิพยและเสียงมนษุย ท้ังท่ี      
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อยูไกลและใกลดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธ์ิ ลวงโสตของมนุษย ดูกรโลหิจจะ สาวกไดบรรลุ  
คุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด ศาสดานี้แล ไมควรทวงในโลก อนึ่ง การทวง 
ศาสดาเห็นปานนี้ นั้น ก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ.       
                          เจโตปริยญาณ       
ภิกษนุั้น เม่ือจติเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน  
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอยอม 
กําหนดรูใจของสัตวอ่ืน ของบุคคลอ่ืน ดวยใจ คือ จิตมีราคะก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจาก    
ราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะกรู็วาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวาจิตปราศจาก  
โทสะ จิตมีโมหะก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก็รูวา   
จิตหดหู หรือจติฟุงซานก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปน 
มหรคตก็รูวาจติไมเปนมหรคต จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวาก็รูวาจิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมีจติอ่ืนยิ่งกวา 
ก็รูวาจิตไมมีจติอ่ืนยิ่งกวา จติเปนสมาธิก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวาจิตไมเปน    
สมาธิ จิตหลุดพนก็รูวาจิตหลุดพน หรือจติไมหลุดพนกรู็วาจิตไมหลุดพน ดูกรโลหิจจะ เปรียบ       
เหมือนหญิงสาวชายหนุมท่ีชอบการแตงตัว เม่ือสองดูเงาหนาของตนในกระจกอันบริสุทธ์ิสะอาด       
หรือในภาชนะน้ําอันใส หนามีไฝก็จะพึงรูวาหนามีไฝ หรือหนาไมมีไฝก็จะพึงรูวาหนาไมมีไฝ   
ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นแล เม่ือจติเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส       
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ    
เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืนของบุคคลอ่ืนดวยใจ คือ จิตมีราคะก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิต      
ปราศจากราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รูวาจติมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวาจิต  
ปราศจากโทสะ จิตมีโมหะกรู็วาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิต  
หดหูก็รูวาจติหดหู หรือจิตฟุงซานก็รูวาจติฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือ     
จิตไมเปนมหรคตก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จติมีจิตอ่ืนยิ่งกวาก็รูวาจิตมีจติอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมี      
จิตอ่ืนยิ่งกวากรู็วาจิตไมมีจติอ่ืนยิ่งกวา จิตเปนสมาธิก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวา    



พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาท่ี 353 
จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รูวาจิตไมหลุดพน ดูกรโลหิจจะ    
สาวกไดบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด ศาสดานี้แล ไมควรทวงในโลก   
อนึ่ง การทวงศาสดาเห็นปานนี้ นั้น ก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ. 
                              ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ 
ภิกษนุั้น เม่ือจติเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน  
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนวิาสานุสสติญาณ       
เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง  
ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง     
หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง     
ตลอดวิวัฏฏกปัเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนน เรามีช่ือ 
อยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น  เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ   
มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้  คร้ันจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนัน้ เราก็ไดมี    
ช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ       
มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้  คร้ันจุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอน    
ไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือน 
บุรุษจะพึงจากบานตนไปบานอ่ืน แลวจากบานแมนัน้ไปยังบานอ่ืนอีก จากบานนัน้กลับมาสู       
บานของตนตามเดิม เขาจะพึงระลึกไดอยางนี้วา  เราไดจากบานของเราไปบานโนน ในบานนั้น      
เราไดยนือยางนั้น  ไดนั่งอยางนั้น ไดพูดอยางนั้น ไดนิ่งอยางนั้น เราไดจากบานแมนัน้  
ไปยังบานโนน แมในบานนั้นเราก็ไดยนือยางนั้น ไดนัง่อยางนั้น ไดพูดอยางนัน้ ไดนิ่งอยางนั้น  
เรากลับจากบานนั้นมาสูบานของตนตามเดิม ดังนี้ ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนัน้แล เม่ือจิตเปนสมาธิ     
บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกเิลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว  
อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก       
คือ ระลึกไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง       
ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง  
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แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดววิัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอด     
สังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณ      
อยางนั้น มีอาหารอยางนั้น  เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานั้น      
คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้นเราก็มีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น     
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํหนดอายุเพยีงเทานั้น     
คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดมาเกิดในภพน้ี เธอระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ     
พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดกูรโลหิจจะ สาวกไดบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเหน็ปานนี้    
ในศาสดาใด ศาสดาน้ีแล ไมควรทวงในโลก อนึ่ง การทวงศาสดาเห็นปานนี้ นั้น ก็ไมจริง     
ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ.   
                          จุตูปปาตญาณ       
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี ้ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุตแิละอุปบัติของสัตวท้ังหลาย  
เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดด ี
ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษขุองมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา      
สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ      
ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย     
ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต    
ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตาย     
เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังน้ี เธอยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ      
เลว ประณตี มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ    
ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดูกรโลหิจจะ      
เปรียบเหมือนปราสาทต้ังอยู ณ ทาง ๓ แพรง ทามกลางพระนคร บุรุษผูมีจักษยุืนอยูบนปราสาท      
นั้น จะพึงเห็นหมูชนกําลังเขาไปสูเรือนบาง กําลังออกจากเรือนบาง กําลังสัญจรเปนแถว    
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อยูในถนนบาง นั่งอยูท่ีทาง ๓ แพรง ทามกลางพระนครบาง เขาจะพึงรูวา คนเหลานีเ้ขาไป     
สูเรือน เหลานีอ้อกจากเรือน เหลานี้สัญจรเปนแถวอยูในถนน เหลานี้นัง่อยูท่ีทาง ๓ แพรง   
ทามกลางพระนคร ฉันใด ภกิษุก็ฉันนั้นแล เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกเิลส 
ปราศจากอุปกเิลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิต      
ไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของสัตวท้ังหลาย เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต      
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนษุย   
ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต    
ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตาย 
เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก สวนสัตวเหลานีป้ระกอบดวย  
กายสุจริต วจสุีจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทํา    
ดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังน้ี  
เธอยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจตุิ กําลังอุปบัติ เลว ประณตี มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม   
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนษุย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไป   
ตามกรรม ดวยประการฉะนี ้ดูกรโลหิจจะ สาวกไดบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้    
ในศาสดาใด ศาสดาน้ีแล ไมควรทวงในโลก อนึ่ง การทวงศาสดาเห็นปานนี้ นั้น ก็ไมจริง     
ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ.   
                          อาสวักขยญาณ       
        ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี ้ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัด      
ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา      
เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เม่ือเธอรูเห็นอยางนี้   
จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว 
ก็มีญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว   
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กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรโลหจิจะ เปรียบเหมือนสระนํ้าบนยอดเขา ใสสะอาด   
ไมขุนมัว บุรุษผูมีจักษุยนือยูบนขอบสระนัน้ จะพงึเหน็หอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง    
กอนกรวดและกอนหินบาง ฝูงปลาบาง กําลังวายอยูบาง หยุดอยูบาง ในสระนํ้านั้น 
เขาจะพึงคิดอยางนีว้า สระนํ้านี้ใสสะอาดไมขุนมัว หอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวด       
และกอนหินตางๆ บาง ฝูงปลาบาง เหลานี้กําลังวายอยูบาง กําลังหยุดอยูบาง ใน       
สระน้ัน ดังนี้ ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นแล เม่ือจติเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส 
ปราศจากอุปกเิลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ันไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไป     
เพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ    
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา  
เม่ือเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ    
เม่ือจิตหลุดพน  ก็มีญาณวาหลุดพน รูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา    
ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรโลหิจจะ สาวกไดบรรลุคุณวิเศษอันโอฬาร    
เห็นปานนี้ ในศาสดาใด ศาสดานี้แล ไมควรทวงในโลก อนึ่ง การทวงศาสดาเห็นปานนี้  
นั้น ก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ.  
                          โลหิจจพราหมณแสดงตนเปนอุบาสก   
        [๓๖๔] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว โลหิจจพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุรุษผูหนึ่งพึงฉวยผมบุรุษอีกผูหนึ่งซ่ึงกําลังจะตกไปสูเหว คือ    
นรกไว ฉุดข้ึนใหยนือยูบนบก ฉันใด ขาพระองคกําลังจะตกไปสูเหว คือ นรก พระโคดมผูเจริญ      
ไดยกข้ึนใหยนือยูบนบก ฉันนั้นเหมือนกนั ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง      
นัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา 
เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืด ดวยคิดวาคนมีจักษจุักเหน็รูป 
ดังนี้ ฉันใด พระโคดมผูเจริญ ทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน   
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ พรอมท้ังพระธรรมและพระสงฆวา    
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เปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญจงทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต 
ตั้งแตวนันี้เปนตนไป ขาแตพระโคดมผูเจริญ โทษไดถึงขาพระองคผูเปนพาล ผูหลง ผูไมรูเทา    
ถึงการณ ขาพระองคใด ไดทวงพระผูมีพระภาคผูเปนศาสดา อันสาวกไมควรทวงในโลก       
และการทวงพระผูมีพระภาคนั้น ก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ ขอ    
พระผูมีพระภาคจงทรงรับโทษนั้นโดยความเปนโทษแกขาพระองคนัน้ เพื่อสํารวมตอไป พระผูมี      
พระภาคตรัสวา เอาเถอะ โลหิจจะ   โทษไดถึงทานผูเปนพาล ผูหลง ผูไมรูเทาถึงการณ       
ทานไดทวงเราผูเปนศาสดาอันสาวกไมควรทวงในโลก และการทวงเราผูเปนศาสดาน้ัน ก็ไมจริง    
ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ เพราะเหตุนัน้แล เธอเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว 
จงกระทําคืนตามธรรม เรารับรับโทษนั้น นี้เปนความเจริญในอริยวนิยั ผูเห็นโทษโดยความ     
เปนโทษ ยอมกระทําคืนตามธรรม ยอมถึงความสํารวมตอไป.       
        เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว โลหิจจพราหมณไดช่ืนชมภาษิตของพระผูมีพระภาค       
ลุกจากอาสนะหลีกไป ดังนี้แล.  
                              จบโลหิจจสูตรท่ี ๑๒.  
                                ____________________    



พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาท่ี 358 
                         ๑๓. เตวิชชสูตร     
                        ___________________       
        [๓๖๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้      
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ 
ประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงพราหมณคามของชาวโกศลช่ือวามนสากตะ ไดยินวา ในเวลาน้ัน 
พระผูมีพระภาคประทับ ณ อัมพวันใกลฝงแมน้ําอจิรวดี ทิศเหนือแหงมนสากตคาม เขต 
พราหมณคามชื่อวามนสากตะ.     
                        วาเสฏฐะและภารทวาชมาณพเขาเฝา     
        [๓๖๖] สมัยนั้น พราหมณมหาศาลผูมีช่ือเสียงอาศัยอยูในมนสากตคามมากดวยกัน 
คือ วังกีพราหมณ ตารุกขพราหมณ โปกขรสาติพราหมณ ชาณุโสณีพราหมณ โตเทยยพราหมณ 
และพราหมณมหาศาลผูมีช่ือเสียงอ่ืนๆ อีก. คร้ังนั้น วาเสฏฐมาณพกับภารทวาชมาณพเดิน      
เท่ียวเลนตามกันไป ไดพูดกนัข้ึนถึงเร่ืองทางและมิใชทาง วาเสฏฐมาณพพูดอยางนี้วา ทางท่ี     
ทานโปกขรสาติพราหมณบอกไวนี้เทานั้น เปนมรรคาตรง เปนทางตรง เปนทางนําออก นําผู     
ดําเนินไปตามทางน้ันใหเปนสหายแหงพรหมได. ฝายภารทวาชมาณพพูดอยางนีว้า ทางท่ีทาน   
ตารุกขพราหมณบอกไวนี้เทานั้น เปนมรรคาตรง เปนทางตรง เปนทางนําออก นําผูดําเนินไป    
ตามทางน้ันใหเปนสหายแหงพรหมได. วาเสฏฐมาณพไมอาจใหภารทวาชมาณพยนิยอมได ฝาย       
ภารทวาชมาณพก็ไมอาจใหวาเสฏฐมาณพยนิยอมได. 
        [๓๖๗] คร้ังนั้น เวเสฏฐมาณพบอกภารทวาชมาณพวา ดูกรภารทวาชะ ก็พระสมณโคดม    
นี้แล เปนโอรสของเจาศากยะ ทรงผนวชจากศากยสกุล ประทับอยู ณ อัมพวันใกลฝงแมน้ํา     
อจิรวดีเขตพราหมณคามช่ือมนสากตะทางทิศเหนือ และเกียรติศัพทอันงามของทานสมณโคดมน้ัน    
ขจรไปอยางนีว้า แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเอง   
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โดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดแีลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถี ฝกบุรุษ       
ท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว 
เปนผูจําแนกพระธรรม มาไปกันเถิดภารทวาชะ เราจักเขาไปเฝาพระสมณโคดมถึงท่ีประทับ       
คร้ันแลวจกักราบทูลถามความขอนี้กะพระสมณโคดม พระสมณโคดมจักทรงพยากรณแกเราท้ังสอง    
อยางใด เราจักทรงจําขอความนั้นไวอยางนัน้ ภารทวาชมาณพรับคําวาเสฏฐมาณพแลวพากนัไป.    
        [๓๖๘] คร้ังนั้น วาเสฏฐมาณพกับภารทวาชมาณพ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ   
ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอเปนท่ีใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควร      
สวนขางหนึ่ง. เวเสฏฐมาณพไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขอประทานโอกาส    
เม่ือขาพระองคท้ังสองเดินเลนตามกันไป ไดพูดกันข้ึนถึงเร่ืองทางและมิใชทาง ขาพระองคพูด   
อยางนี้วา ทางที่ทานโปกขรสาติพราหมณบอกไวนี้เทานัน้ เปนมรรคาตรง เปนทางตรง เปนทาง     
นําออก นําผูดาํเนินไปตามทางน้ันใหเปนสหายแหงพรหมได ภารทวาชมาณพพดูอยางนี้วา 
หนทางท่ีทานตารุกขพราหมณบอกไวนี้เทานั้น เปนมรรคาตรง เปนทางตรง เปนทางนําออก      
นําผูดําเนินไปตามทางน้ันใหเปนสหายแหงพรหมได.    
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ในเร่ืองทางและมิใชทางนี้ ยังมีการถือผิดกันอยูหรือ ยังมีการ     
กลาวผิดกนัอยูหรือ ยังมีการพูดตางกันอยูหรือ. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรวาเสฏฐะ ไดยินวา 
ทานพูดวา หนทางท่ีทานโปกขรสาติพราหมณบอกไวนี้เทานั้น  เปนมรรคาตรง เปนทางตรง    
เปนทางนําออก นําผูดําเนนิไปตามทางน้ันใหเปนสหายแหงพรหมได ภารทวาชมาณพพดูวา  
หนทางท่ีทานตารุกขพราหมณบอกไวนี้เทานั้น เปนมรรคาตรง เปนทางตรง เปนทางนําออก      
นําผูดําเนินไปตามทางน้ันใหเปนสหายแหงพรหมได ดกูรวาเสฏฐะ กเ็ม่ือเปนเชนนัน้ พวกทาน       
จะถือผิดกันในขอไหน จะกลาวผิดกันในขอไหน จะพูดตางกันในขอไหน. 
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ในเร่ืองทางและมิใชทาง พราหมณท้ังหลาย คือ พราหมณ 
พวกอัทธริยะ พราหมณพวกติตติริยะ พราหมณพวกฉันโทกะ พราหมณพวกพัวหริธ ยอม      
บัญญัติหนทางตางๆ กันก็จริง ถึงอยางนั้น ทางเหลานั้นท้ังมวล เปนทางนําออก นําผูดําเนิน   
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ไปตามทางน้ันใหเปนสหายแหงพรหมได เปรียบเหมือนในท่ีใกลบานหรือนิคม แมหากจะมี      
ทางตางกันมากสาย ท่ีแททางเหลานั้นท้ังมวลลวนมารวมลงในบาน ฉะนั้น.    
        พ. ดูกรวาเสฏฐะ เธอพูดวา ทางเหลานั้นนําออกหรือ?     
        ว. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคพูด.      
        ดูกรวาเสฏฐะ เธอพูดวา ทางเหลานั้นนําออกหรือ? 
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคพดู.  
        ดูกรวาเสฏฐะ เธอพูดวา ทางเหลานั้นนําออกหรือ? 
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคพดู.  
                              ทรงซักวาเสฏฐมานพ     
        [๓๖๙] ดกูรวาเสฏฐะ บรรดาพราหมณผูไดไตรวิชชา พราหมณแมคนหน่ึงท่ีเหน็พรหม       
มีเปนพะยานอยูหรือ?  
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย.       
        ดูกรวาเสฏฐะ อาจารยแมคนหน่ึงของพราหมณผูไดไตรวชิชาท่ีเหน็พรหม มีเปนพะยาน    
อยูหรือ?      
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย.       
        ดูกรวาเสฏฐะ ปาจารยของอาจารยแหงพราหมณผูไดไตรวิชชาท่ีเห็นพรหม มีเปนพะยาน   
 
อยูหรือ?      
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย.       
        ดูกรวาเสฏฐะ อาจารยท่ีสืบมาเจ็ดช่ัวอาจารยของพราหมณผูไดไตรวิชชาท่ีเหน็พรหม   
มีเปนพะยานอยูหรือ?  
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย.       
        ดูกรวาเสฏฐะ พวกฤาษผูีเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณผูไดไตรวิชชา คือ ฤาษีอัฏฐกะ  
ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามิตร ฤาษียมตัคคี ฤาษีอังคีรส ฤาษีภารทวาชะ    
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ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซ่ึงเปนผูผูกมนต บอกมนต ท่ีในปจจุบันนีพ้วกพราหมณ 
ผูไดไตรวิชชา ขับตาม กลาวตาม ซ่ึงบทมนตเกานี้ท่ีทานขับมาแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว      
กลาวไดถูกตอง บอกไดถูกตองตามท่ีไดกลาวไว บอกไว ผูท่ีกลาวอยางนี้วา พวกเรารู พวกเราเห็น  
พรหมนั้นวา พรหมอยูในท่ีใด อยูโดยท่ีใด หรืออยูในภพใด ดังนี้ มีอยูหรือ?    
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย.       
        [๓๗๐] ดกูรวาเสฏฐะ ไดยินวา บรรดาพราหมณผูไดไตรวิชชา แมพราหมณสักคนหนึ่ง     
ท่ีเห็นพรหมเปนพะยาน ไมมีเลยหรือ?  
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย.       
        ดูกรวาเสฏฐะ แมอาจารยสักคนหนึ่งของพราหมณผูไดไตรวิชชา ท่ีเห็นพรหมเปนพะยาน   
ไมมีเลยหรือ?  
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย.       
        ดูกรวาเสฏฐะ แมปาจารยของอาจารยแหงพราหมณผูไดไตรวิชชา ท่ีเห็นพรหมเปน       
พะยาน ไมมีเลยหรือ?   
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย.       
        ดูกรวาเสฏฐะ อาจารยท่ีสืบมาแตเจ็ดชัว่อาจารยของพราหมณผูไดไตรวิชชา ท่ีเหน็พรหม      
เปนพะยาน ไมมีเลยหรือ?      
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย.       
        ดูกรวาเสฏฐะ ไดยินวา พวกฤาษีผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณผูไดไตรวิชชา คือ   
ฤาษีอัฏฐกะ ฤาษีวามกะ ฤาษวีามเทวะ ฤาษเีวสสามิตร ฤาษียมตัคคี ฤาษอัีงคีรส ฤาษีภารทวาชะ  
ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซ่ึงเปนผูผูกมนต บอกมนต ท่ีในปจจุบันนีพ้วกพราหมณ 
ท่ีไดไตรวิชชา ขับตาม กลาวตาม ซ่ึงบทมนตเกานี้ท่ีทานขับมาแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว      
กลาวไดถูกตอง บอกไดถูกตองตามท่ีไดกลาวไว บอกไว ผูท่ีกลาวอยางนี้วา พวกเรารู      
พวกเราเห็นพรหมน้ันวา พรหมอยูในท่ีใด อยูโดยท่ีใด หรืออยูในภพใด ดังนี้ มีอยูหรือ?  
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        พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้น กลาวอยางนี้วา พวกเราไมรู พวกเราไมเห็น แตพวกเรา   
แสดงหนทางเพื่อความเปนสหายแหงพรหมนั้นวา หนทางนี้แหละ เปนมรรคาตรง เปนทางตรง       
เปนทางนําออก นําผูดําเนนิไปตามทางน้ันใหเปนสหายแหงพรหมได.     
        [๓๗๑] ดกูรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เม่ือเปนเชนนัน้ ภาษติ  
ของพราหมณผูไดไตรวิชชา ยอมถึงความเปนภาษิตไมมีปาฏิหาริยมิใชหรือ? 
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ เม่ือเปนเชนนัน้ ภาษิตของพราหมณผูไดไตรวิชชา ยอมถึงความ      
เปนภาษิตไมมีปาฏิหาริยแนนอน.     
        ดีละ วาเสฏฐะ พวกพราหมณผูไดไตรวิชชา ไมรูจักพรหม ไมเห็นพรหม จักแสดง  
หนทางเพื่อความเปนสหายแหงพรหมวา หนทางน้ีแหละ เปนมรรคาตรง เปนทางตรง เปนทาง       
นําออก นําผูดาํเนินไปตามทางน้ันใหเปนสหายแหงพรหมได ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ดูกร 
วาเสฏฐะ เหมือนแถวคนตาบอดเกาะหลังกันและกัน คนตนก็ไมเห็น คนกลางก็ไมเห็น แมคน       
ทายก็ไมเห็น ฉันใด ภาษิตของพราหมณผูไดไตรวิชชา มีอุปมาเหมือนแถวคนตาบอด ฉันนั้น    
เหมือนกนั คนตนก็ไมเห็น คนกลางก็ไมเหน็ แมคนทายกไ็มเห็น ภาษิตของพราหมณผูได    
ไตรวิชชาเหลานั้น ถึงความเปนคํานาหวัเราะทีเดยีว ถึงความเปนคําตํ่าชาอยางเดยีว ถึงความ      
เปนคําเปลา ถึงความเปนคําเหลวไหลแทๆ ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน       
พราหมณผูไดไตรวิชชา เหน็พระจันทรและพระอาทิตย แมชนอ่ืนเปนอันมากก็เห็นพระจันทร  
และพระอาทิตยข้ึนไปเม่ือใด ตกไปเม่ือใด พราหมณท้ังหลายยอมออนวอน ชมเชย ประนมมือ     
นอบนอม เดินเวียนรอบ. 
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ เปนอยางนัน้.  
        [๓๗๒] ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พราหมณผูไดไตรวิชชา    
เห็นพระจันทรและพระอาทิตย แมชนอ่ืนเปนอันมากกเ็ห็น ก็พระจนัทรและพระอาทิตยข้ึนไป  
เม่ือใด ตกไปเมื่อใด พราหมณท้ังหลาย ยอมออนวอน ชมเชย ประนมมือ  นอบนอม       
เวียนรอบ พราหมณไดไตรวชิชา สามารถแสดงทางเพ่ือไปอยูรวมกับพระจันทรและพระอาทิตย    
แมเหลานัน้วา ทางนี้แหละเปนมรรคาตรง เปนทางตรง เปนทางนําออก นําผูดําเนินไปตาม      
ทางนั้นใหเปนสหายแหงพระจันทรและพระอาทิตย ดังนี้ ไดหรือ?     
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        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมได.  
        ดูกรวาเสฏฐะ ไดยินวา พราหมณผูไดไตรวิชชา เหน็พระจันทรและพระอาทิตย แม      
ชนอ่ืนเปนอันมากก็เหน็ พระจันทรและพระอาทิตยข้ึนไปเม่ือใด ตกไปเม่ือใด พราหมณท้ังหลาย      
ยอมออนวอน ชมเชย ประนมมือ นอบนอม เดินเวียนรอบ พราหมณผูไดไตรวิชชา ไมสามารถ      
แสดงทางเพ่ือไปอยูรวมกับพระจันทรและพระอาทิตยแมเหลานั้นวา หนทางนีแ้หละ เปนมรรคา       
ตรง เปนทางตรง เปนทางนําออก นําผูดําเนนิไปตามทางนั้นใหเปนสหายแหงพระจนัทรและ       
พระอาทิตย กจ็ะกลาวกันทําไม พราหมณผูไดไตรวิชชามิไดเหน็พรหมเปนพะยาน แมพวก       
อาจารยของพราหมณผูไดไตรวิชชาก็มิไดเห็น แมพวกปาจารยของอาจารยแหงพราหมณผูได  
ไตรวิชชาก็มิไดเห็น แมพวกอาจารยท่ีสืบมาเจ็ดช่ัวอาจารยก็มิไดเหน็ แมพวกฤาษีผูเปนบุรพาจารย    
ของพวกพราหมณผูไดไตรวิชชา คือ ฤาษอัีฏฐกะ ฤาษีวามกะ ฤาษวีามเทวะ ฤาษเีวสสามิตร       
ฤาษียมตัคคี ฤาษีอังคีรส ฤาษีภารทวาชะ ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซ่ึงเปนผูผูกมนต      
บอกมนต ท่ีในปจจุบันนี้ พวกพราหมณผูไดไตรวชิชา ขับตาม กลาวตาม ซ่ึงบทมนตเกานี้  
ท่ีทานขับมาแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวไดถูกตอง บอกไดถูกตองตามท่ีไดกลาวไว บอกไว       
ผูท่ีกลาวอยางนี้วา พวกเราไมรู พวกเราไมเห็นวาพรหมอยูในท่ีใด อยูโดยท่ีใด หรืออยูในภพใด    
พวกพราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้นแหละพากันกลาวอยางนี้วา พวกเราแสดงหนทางเพื่อความ  
เปนสหายแหงพรหมท่ีพวกเราไมรู ท่ีพวกเราไมเห็นนัน้วา  หนทางนีแ้หละ เปนมรรคาตรง   
เปนทางตรง เปนทางนําออก นําผูดําเนนิไปตามทางน้ันใหเปนสหายแหงพรหมได. 
        [๓๗๓] ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เม่ือเปนเชนนัน้ ภาษติ  
ของพราหมณผูไดไตรวิชชา ยอมถึงความเปนภาษิตไมมีปาฏิหาริย มิใชหรือ?       
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ เม่ือเปนเชนนัน้ ภาษิตของพราหมณผูไดไตรวิชชา ยอมถึง   
ความเปนภาษติไมมีปาฏิหาริย แนนอน.       
        ดีละ วาเสฏฐะ ก็พราหมณผูไดไตรวชิชา ไมรูจักพรหม ไมเหน็พรหม จักแสดง   
หนทางเพื่อความเปนสหายแหงพรหมนัน้วา ทางนี้แหละ เปนมรรคาตรง เปนทางตรง เปนทาง     
นําออก นําผูดาํเนินไปตามทางน้ันใหเปนสหายแหงพรหม ขอนี้ ไมเปนฐานะท่ีจะมีได.      
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                            อุปมาดวยนางงามในชนบท  
        [๓๗๔] ดูกรวาเสฏฐะ เหมือนอยางวา บุรุษพึงกลาวอยางนีว้า เราปรารถนารักใคร     
นางชนปทกัลยาณใีนชนบทนี้ ชนท้ังหลายพึงถามเขาอยางนี้วา ดกูรบุรุษผูเจริญ นางชนปทกัลยาณ ี    
ท่ีทานปรารถนารักใครนั้น ทานรูจักหรือวาเปนนางกษตัริย นางพราหมณี นางแพทย หรือนาง      
ศูทร เม่ือเขาถูกถามดังนี้แลว เขาพึงตอบวา หามิได ชนท้ังหลายพึงถามเขาวา ดูกรบุรุษผูเจริญ       
นางชนปทกัลยาณีท่ีทานปรารถนารักใครนั้น ทานรูจกัหรือวานางมีช่ืออยางนี้ มีโคตรอยางนี้ สูง      
ต่ํา หรือพอสันทัด ดํา คลํ้า หรือมีผิวสีทอง อยูในบาน นิคม หรือนครโนน เม่ือเขาถูกถาม   
ดังนี้แลว เขาพึงตอบวา หามิได ชนท้ังหลายพึงกลาวกะเขาวา ทานปรารถนารักใครหญิงท่ีทาน    
ไมรูจักไมเคยเห็นนั้นหรือ เม่ือเขาถูกถามดังนี้แลว เขาพึงตอบวา ถูกแลว ดูกรวาเสฏฐะ       
ทานจักสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เม่ือเปนเชนนัน้ คํากลาวของบุรุษนัน้ ยอมถึงความเปนคํา      
ไมมีปาฏิหาริย มิใชหรือ?   
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ เม่ือเปนเชนนัน้ คํากลาวของบุรุษนั้น ยอมถึงความเปนคําไมมี     
ปาฏิหาริย.    
        ดูกรวาเสฏฐะ ฉันนั้นเหมือนกัน ไดยนิวา พวกพราหมณผูไดไตรวิชชาก็ดี อาจารย     
ของพราหมณพวกนั้นกด็ี ปาจารยของอาจารยแหงพราหมณพวกนัน้ก็ดี อาจารยท่ีสืบมาเจ็ดช่ัว       
อาจารยของพราหมณพวกนัน้ก็ดี เหลาฤาษีผูเปนบุรพาจารยของพราหมณพวกนัน้กด็ี ตางก็มิไดเหน็       
พรหมเปนพยาน ...      
                           อุปมาดวยพะองข้ึนปราสาท 
        [๓๗๕] ดูกรวาเสฏฐะ เหมือนอยางวา บุรุษพึงทําพะองข้ึนปราสาทในหนทางใหญ     
ส่ีแพรง ชนท้ังหลายพึงกลาวกะเขาอยางนี้วา ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานทําพะองข้ึนปราสาทใด 
ทานรูจักปราสาทนั้นหรือวาอยูในทิศตะวันออก ทิศใต ทิศตะวนัตก หรือทิศเหนือ สูง ต่ํา  
หรือพอปานกลาง เม่ือเขาถูกถามดังนี้แลว เขาพึงตอบวา หามิได ชนท้ังหลายพึงกลาวกะเขาวา      
ทานจะทําพะองข้ึนปราสาทท่ีทานไมรูจัก ไมเคยเห็นหรือ เม่ือเขาถูกถามดังนี้แลว เขาพึงตอบวา  
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ถูกแลว ดกูรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เม่ือเปนเชนนั้น คํากลาวของบุรุษนั้น     
ยอมถึงความเปนคําไมมีปาฏิหาริย มิใชหรือ?       
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ เม่ือเปนเชนนัน้ คํากลาวของบุรุษนั้นยอมถึงความเปนคําไมมี      
ปาฏิหาริย.    
        ดูกรวาเสฏฐะ ฉันนั้นเหมือนกัน ไดยนิวา พวกพราหมณผูไดไตรวิชชาก็ดี อาจารย     
ของพวกพราหมณนัน้กด็ี ปาจารยของอาจารยแหงพวกพราหมณนัน้ก็ด ีอาจารยท่ีสืบมาเจ็ดช่ัว       
อาจารยของพราหมณพวกนัน้ก็ดี เหลาฤาษีผูเปนบุรพาจารยของพราหมณพวกนัน้กด็ี ตางก็มิได    
เห็นพรหมเปนพะยาน เม่ือเปนเชนนัน้ ภาษิตของพราหมณผูไดไตรวชิชา ยอมถึงความเปน    
ภาษิตไมมีปาฏิหาริย มิใชหรือ?     
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ เม่ือเปนเชนนัน้ ภาษิตของพราหมณผูไดไตรวิชชา ยอมถึงความ      
เปนภาษิตไมมีปาฏิหาริยแนนอน.     
        ดีละ วาเสฏฐะ พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้น ไมรูจักพรหม ไมเห็นพรหม จกัแสดง   
หนทางเพื่อความเปนสหายแหงพรหมนัน้วา ทางนี้แหละเปนมรรคาตรง เปนทางตรง เปนทาง      
นําออก นําผูดาํเนินไปตามทางน้ันใหเปนสหายแหงพรหม ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได. 
                              อุปมาดวยแมน้ําอจิรวดี      
        [๓๗๖] ดกูรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนแมน้ําอจิรวดนีี้ น้ําเต็มเปยมเสมอฝง กาดื่มกินได      
คร้ังนั้น บุรุษผูตองการฝง แสวงหาฝง ไปยังฝง ประสงคจะขามฝงไป เขายืนท่ีฝงนี้ รองเรียก  
ฝงโนนวา ฝงโนนจงมาฝงนี้ ฝงโนนจงมาฝงนี้ ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน      
ฝงโนนของแมน้ําอจิรวดจีะพึงมาสูฝงนี้ เพราะเหตุรองเรียก เพราะเหตุออนวอน เพราะเหตุ     
ปรารถนา หรือเพราะเหตุยนิดีของบุรุษนัน้หรือหนอ?    
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย.       
        ดูกรวาเสฏฐะ ฉันนั้นเหมือนกัน พราหมณผูไดไตรวิชชา ละธรรมท่ีทําบุคคลใหเปน      
พราหมณเสีย สมาทานธรรมท่ีมิใชทําบุคคลใหเปนพราหมณประพฤติอยู กลาวอยางนีว้า พวกเรา   
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รองเรียกพระอินทร พระจันทร พระวรุณ พระอีศวร พระประชาบดี พระพรหม พระมหินทร  
ก็พราหมณผูไดไตรวิชชาอยางนั้น ละธรรมท่ีทําบุคคลใหเปนพราหมณเสีย สมาทานธรรมท่ีมิใช      
ทําบุคคลใหเปนพราหมณประพฤติอยู เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก จักเขาถึงความเปนสหาย  
 
แหงพรหม เพราะเหตุรองเรียก เพราะเหตอุอนวอน เพราะเหตุปรารถนา หรือเพราะยินดี ขอนี้  
ไมเปนฐานะท่ีจะมีได.       
        [๓๗๗] ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนแมน้ําอจิรวดี น้ําเต็มเปยมเสมอฝง กาดื่มกนิได  
คร้ังนั้น บุรุษผูตองการฝง แสวงหาฝง ไปยังฝง ประสงคจะขามฝงไป เขามัดแขนไพรหลัง    
อยางแนน ดวยเชือกอยางเหนียวท่ีริมฝงนี้ ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน       
บุรุษนั้นพึงไปสูฝงโนนจากฝงนี้แหงแมน้ําอจิรวดีไดแลหรือ?  
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมได.  
        ดูกรวาเสฏฐะ ฉันนั้นเหมือนกัน กามคุณ ๕ เหลานี้ ในวินยัของพระอริยเจา เรียกวา   
ข่ือคาบาง เรียกวาเคร่ืองจองจําบาง กามคุณ ๕ เปนไฉน? คือ รูปท่ีพึงรูดวยจักษุ เสียงท่ีพึงรู     
ดวยโสต กล่ินท่ีพึงรูดวยฆานะ รสท่ีพึงรูดวยชิวหา โผฏฐัพพะท่ีพึงรูดวยกาย นาปรารถนา     
นาใคร นาพอใจ นารัก เกี่ยวดวยกามเปนท่ีตั้งแหงความกาํหนัด กามคุณ ๕ เหลานี้ ในวินัย     
ของพระอริยเจา เรียกวาข่ือคาบาง เรียกวาเคร่ืองจองจําบาง พราหมณผูไดไตรวิชชา กําหนดั     
สยบ หมกมุน ไมแลเห็นโทษ ไมมีปญญาคิดสลัดออก บริโภคกามคุณ ๕ เหลานี้อยู กพ็ราหมณ  
ผูไดไตรวิชชาเหลานั้น ละธรรมท่ีทําบุคคลใหเปนพราหมณเสีย สมาทานธรรมท่ีมิใชทําบุคคล 
ใหเปนพราหมณประพฤติอยู กําหนดั สยบ หมกมุน ไมแลเห็นโทษ ไมมีปญญาคิดสลัดออก       
บริโภคกามคุณ ๕ พวัพันในกามฉันทอยู เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก จักเขาถึงความเปน   
สหายแหงพรหม ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได.  
        [๓๗๘] ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนแมน้ําอจิรวดี น้ําเต็มเปยมเสมอฝง กาดื่มกนิได  
คร้ังนั้น บุรุษผูตองการฝง แสวงหาฝง ไปยังฝง ประสงคจะขามฝงไป เขากลับนอนคลุมตลอด   
ศีรษะเสียท่ีฝง ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนัน้พึงไปสูฝงโนนจากฝงนี้     
แหงแมน้ําอจิรวดีไดหรือหนอ?  
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        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมได.  
        ดูกรวาเสฏฐะ ฉันนั้นเหมือนกัน นวิรณ ๕ อยางเหลานี้ ในวินยัของพระอริยเจา       
เรียกวา เคร่ืองหนวงเหน่ียวบาง เคร่ืองกางกัน้บาง เคร่ืองรัดรึงบาง เคร่ืองตรึงตราบาง นิวรณ ๕  
เปนไฉน? คือ กามฉันทนวิรณ พยาปาทนิวรณ ถ่ินมิทธนิวรณ อุทธัจจกกุกุจจนิวรณ นวิรณ ๕ 
เหลานี้แล ในวนิัยของพระอริยเจา เรียกวาเครื่องหนวงเหนีย่วบาง เคร่ืองกางก้ันบาง เคร่ือง 
รัดรึงบาง เคร่ืองตรึงตราบาง.      
        [๓๗๙] ดกูรวาเสฏฐะ พวกพราหมณผูไดไตรวิชชา ถูกนิวรณ ๕ เหลานี้ ปกคลุม   
หุมหอ รัดรึง ตรึงตราแลว กพ็ราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้น ละธรรมท่ีทําบุคคลใหเปนพราหมณ  
เสีย สมาทานธรรมท่ีมิใชทําบุคคลใหเปนพราหมณประพฤติอยู ถูกนวิรณ ๕ ปกคลุม หุมหอ   
รัดรึง ตรึงตราแลว เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก จักเขาถึงความเปนสหายแหงพรหม ขอนี้ 
ไมเปนฐานะท่ีจะมีได.       
        [๓๘๐] ดกูรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานเคยไดยินพราหมณ     
ผูเฒาผูแก เปนอาจารยและปาจารยกลาววากระไรบาง พรหมมีเคร่ืองเกาะคือสตรีหรือไมมี?     
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมี.   
        มีจิตจองเวรหรือไมมี?   
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมี.   
        มีจิตเบียดเบียนหรือไมมี?      
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมี.   
        มีจิตเศราหมองหรือไมมี?       
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมี.   
        ยังจิตใหเปนไปในอํานาจไดหรือไมได?  
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ได.     
        ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พราหมณผูไดไตรวิชชา มีเคร่ืองเกาะ   
คือสตรีหรือไมมี.     
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        ขาแตพระโคดมผูเจริญ มี.      
        มีจิตจองเวรหรือไมมี?   
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ มี.      
        มีจิตเบียดเบียนหรือไมมี?      
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ มี.      
        มีจิตเศราหมองหรือไมมี?       
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ มี.      
        ยังจิตใหเปนไปในอํานาจไดหรือไมได?  
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมได.  
        [๓๘๑] ดกูรวาเสฏฐะ ดวยประการฉะนี้ เปนอันวา พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้น     
ยังมีเคร่ืองเกาะคือสตรี แตพรหมไมมี จะมาเปรียบเทียบพราหมณผูไดไตรวิชชา ซ่ึงยงัมีเคร่ืองเกาะ     
คือสตรี กับพรหมผูไมมีเคร่ืองเกาะคือสตรี ไดแลหรือ?     
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมได.  
        ดีละ วาเสฏฐะ พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้น ยังมีเคร่ืองเกาะคือสตรี เบ้ืองหนา  
แตตายเพราะกายแตก จักเขาถึงความเปนสหายแหงพรหมผูไมมีเคร่ืองเกาะคือสตรี ขอนี้ไมเปน    
ฐานะท่ีจะมีได ดูกรวาเสฏฐะ พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้น ยังมีจิตจองเวร แตพรหมไมมี       
จะมาเปรียบเทียบพราหมณผูไดไตรวิชชาซ่ึงยังมีจิตจองเวรกับพรหมผูไมมีจิตจองเวรไดแลหรือ?    
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมได.  
        ดูกรวาเสฏฐะ พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้น ยังมีจติเบียดเบียน แตพรหมไมมี      
จะมาเปรียบเทียบพราหมณผูไดไตรวิชชา ซ่ึงยังมีจิตเบียดเบียนกับพรหมผูไมมีจิตเบียดเบียนไดแล       
หรือ?   
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมได.   
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        ดูกรวาเสฏฐะ พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้น ยังมีจติเศราหมอง แตพรหมไมมี จะ    
มาเปรียบเทียบพราหมณผูไดไตรวิชชา ซ่ึงยังมีจิตเศราหมอง กับพรหมผูไมมีจิตเศราหมอง 
ไดแลหรือ?     
        ขาแตพระองคผูเจริญ ไมได.  
        ดูกรวาเสฏฐะ พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้น ยังจิตใหเปนไปในอํานาจไมได แต     
พรหมยังจติใหเปนไปในอํานาจได จะมาเปรียบเทียบพราหมณผูไดไตรวิชชา ซ่ึงยังจติใหเปนไป      
ในอํานาจไมได กับพรหมผูยงัจิตใหเปนไปในอํานาจได ไดแลหรือ?    
        ขาแตพระองคผูเจริญ ไมได.  
        ถูกละ วาเสฏฐะ พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้น ยังจิตใหเปนไปในอํานาจไมได       
เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก จักเขาถึงความเปนสหายแหงพรหมผูยงัจิตใหเปนไปในอํานาจ  
ได ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรวาเสฏฐะ พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้นในโลกนี้จมลง      
แลว ยังจมอยู คร้ันจมลงแลวยอมถึงความยอยยับ สําคัญวาขามไดงาย เพราะฉะน้ัน ไตรวิชชานี้  
เราเรียกวา ปาใหญคือไตรวชิชาบาง วาดงกันดารคือไตรวิชชาบาง วาความพินาศคือไตรวิชชา       
บาง ของพราหมณผูไดไตรวิชชา.      
        [๓๘๒] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วาเสฏฐมาณพไดกราบทูลวา ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ ขาพระองคไดยินมาวา พระสมณโคดมทรงทราบทางเพ่ือความเปนสหาย   
แหงพรหม.      
        ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน มนสากตคามอยูในท่ีใกลแคนี้ ไมไกล   
จากนี้มิใชหรือ?      
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ มนสากตคามอยูในท่ีใกลแคนี้ ไมไกลจากนี้ พระเจาขา.     
        ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษผูเกิดแลว เติบโตแลวใน  
มนสากตคามนี้ ออกไปจากมนสากตคามในทันใด พึงถูกถามหนทางแหงมนสากตคาม ดูกร 
วาเสฏฐะ จะพงึมีหรือท่ีบุรุษนั้นผูเกิดแลว เติบโตแลวในมนสากตคาม ถูกถามถึงหนทางแหง  
มนสากตคามแลว จะชักชาหรืออํ้าอ้ึง?   
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        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะบุรุษนัน้เกิดแลว เติบโต       
แลวในมนสากตคาม เขาตองทราบหนทางแหงมนสากตคามท้ังหมดไดเปนอยางดี.    
        ดูกรวาเสฏฐะ เม่ือบุรุษนั้นเกดิแลว เติบโตแลวในมนสากตคาม ถูกถามถึงทางแหง       
มนสากตคาม จะพึงมีความชกัชาหรืออํ้าอ้ึงบาง ตถาคตถูกถามถึงพรหมโลก หรือปฏิปทาอันจะ     
ยังสัตวใหถึงพรหมโลก ไมมีความชักชาหรืออํ้าอ้ึงเลย เรารูจักพรหม รูจกัพรหมโลก รูปฏิปทา   
อันจะยังสัตวใหถึงพรหมโลก และรูถึงวาพรหมปฏิบัติอยางไร จึงเขาถึงพรหมโลกดวย.     
        [๓๘๓] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วาเสฏฐมาณพไดกราบทูลวา ขาแตพระ    
โคดมผูเจริญ ขาพระองคไดยินมาวา พระสมณโคดมยอมแสดงทางเพ่ือความเปนสหายแหงพรหม   
ดังขาพระองคขอโอกาส ขอพระองคจงแสดงทางเพ่ือความเปนสหายแหงพรหม ขอพระองคจง  
อุมชูพราหมณประชา.    
        ดูกรวาเสฏฐะ ถาอยางนัน้ ทานจงฟง จงใสใจใหดีเถิด เราจักกลาววาเสฏฐมาณพทูล    
รับพระผูมีพระภาคแลว.       
                         ทางไปพรหมโลก       
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพุทธพจนนีว้า ดูกรวาเสฏฐะ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้     
เปนพระอรหนัต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสดจ็ไปดีแลว ทรงรูแจงโลก 
เปนสารถี ฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผู 
เบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก       
มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลวอยู ทรงสอนหมูสัตว    
พรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนษุยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง   
งามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณ     
ส้ินเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึง่ ยอมฟงธรรมนั้น     
คร้ันฟงแลวไดศรัทธาในพระตถาคต เม่ือไดศรัทธาแลว ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ   
เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การท่ีบุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย   
ใหบริสุทธ์ิใหบริบูรณโดยสวนเดยีวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและ      
หนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอย  
ใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต  
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เม่ือบวชแลว สํารวมระวังในพระปาติโมกขอยู ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นภยั    
ในโทษเพยีงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ประกอบดวยกายกรรม วจีกรรมท่ี     
เปนกุศล มีอาชีพบริสุทธ์ิ ถึงพรอมดวยศีล คุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ประกอบดวย  
สติสัมปชัญญะ เปนผูสันโดษ.  
                             จุลศีล  
        ดูกรวาเสฏฐะ อยางไร ภิกษจุึงช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล? 
        ๑. ภิกษุในพระธรรมวนิัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทณัฑะ   
วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู 
ขอนี้เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.     
        ๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของท่ีเขาให ตองการแตของ    
ท่ีเขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
        ๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤตพิรหมจรรย ประพฤติหางไกล       
เวนขาดจากเมถุนอันเปนกจิของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.      
        ๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พดูแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคํา       
เปนหลักฐาน ควรเช่ือได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.     
        ๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน       
เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตกราว 
กัน สมานคนท่ีแตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียง     
กัน ยนิดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกนั กลาวคําท่ีทําใหคน     
พรอมเพรียงกนั แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.      
        ๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก  
จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.     
        ๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พดูถูกกาล พูดแตคําท่ีเปนจริง พูดอิงอรรถ       
พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูดแตคํามีหลักฐาน มีท่ีอาง มีท่ีกําหนด ประกอบดวยประโยชน     
โดยกาลอันควร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาท่ี 372 
        ๘. เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม.      
        ๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉนัในเวลาวกิาล. 
        ๑๐. เธอเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก  
แกกุศล.       
        ๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแตงรางกายดวยดอกไมของหอม และ     
เคร่ืองประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว.      
        ๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ.       
        ๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน.     
        ๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.    
        ๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ.       
        ๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี.  
        ๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส.     
        ๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ.      
        ๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร.     
        ๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา.     
        ๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน. 
        ๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช.       
        ๒๓. เธอเวนขาดจากการซ้ือการขาย. 
        ๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราช่ัง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวย 
เคร่ืองตวงวัด. 
        ๒๕. เธอเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.      
        ๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก 
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
                            จบจุลศีล  
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                            มัชฌิมศีล       
๑. ภิกษุผูเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ     
บางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็นปานนี้    
คือ พืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกดิแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ดเปนท่ีครบหา  
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
๒. ภกิษุเวนขาดจากการบริโภคของท่ีทําการสะสมไว เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ   
บางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของท่ีทําการสะสมไว 
เห็นปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยาน สะสมท่ีนอน สะสมเคร่ือง 
ประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
๓. ภิกษเุวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เชนอยางท่ีสมณพราหมณ      
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัขวนขวายดกูารเลนอันเปนขาศึกแกกุศล    
เห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคมมหรสพมีการรําเปนตน การเลานิยาย   
การเลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองท่ีสวยงาม การเลนของคน      
จัณฑาล การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ     
ชนไก รบนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง มวยชก มวยปลํ้า การรบ การตรวจพล การจัด    
กระบวนทัพ กองทัพ แมขอนีก้็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.    
๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนันอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท เชน       
อยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายเลน    
การพนันอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา   
เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมหึ่ง เลนกําทาย เลนสะกา   
เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ      
เลนธนูนอยๆ เลนเขียนทายกนั เลนทายใจ เลนเลียนคนพกิาร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ     
ประการหน่ึง.   
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๕. ภิกษุเวนขาดจากการน่ังนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ เชนอยางท่ีสมณพราหมณ   
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงันั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ 
เห็นปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว   
เคร่ืองลาดท่ีทําดวยขนแกะวจิิตรดวยลวดลาย เคร่ืองลาดท่ีทําดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดท่ีมี      
สัณฐานเปนชอดอกไม เคร่ืองลาดท่ียัดนุน เคร่ืองลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะ 
และเสือเปนตน เคร่ืองลาดขนแกะมีขนต้ัง เคร่ืองลาดขนแกะมีขนขางเดียว เคร่ืองลาดทอง    
และเงินแกมไหม เคร่ืองลาดไหมขลิบทองและเงิน เคร่ืองลาดขนแกะจนุางฟอน ๑๖ คน      
เคร่ืองลาดหลังชาง เคร่ืองลาดหลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดท่ีทําดวยหนังสัตวช่ืออชินะ   
อันมีขนออนนุม เคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดมีหมอนขาง      
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
๖. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว     
เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย    
ประกอบการประดับการตบแตงรางกายอันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คือ อบตัว   
ไคลอวัยวะ อาบนํ้าหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว ผัดหนา ทาปาก  
ประดับขอมือ สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทาประดับ  
วิจิตร ติดกรอบหนา ปกปน ใชพัดวาลวิชน ีนุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี้ก็เปนศีล  
ของเธอประการหน่ึง.    
๗. ภิกษเุวนขาดจากติรัจฉานกถา เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจาํพวก ฉัน       
โภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเร่ืองพระราชา     
เร่ืองโจร เร่ืองมหาอํามาตย เร่ืองกองทัพ เร่ืองภัย เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา   
เร่ืองท่ีนอน เร่ืองดอกไม เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนคิม เร่ืองนคร 
เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนท่ีลวงลับไป     
แลว เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเส่ือมดวยประการนัน้ๆ       
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.     
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๘. ภิกษุเวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกัน เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ     
บางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายกลาวถอยคําแกงแยงกนัเห็นปานนี้  
เชนวาทานไมรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูท่ัวถึง ทานจักรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติ      
ผิด ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําท่ีควรกลาว   
กอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําท่ีควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอท่ีทานเคยชํ่าชอง      
มาผันแปรไปแลว ขาพเจาจบัผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะ 
เสีย มิฉะนัน้จงแกไขเสีย ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.       
๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการใช เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญ     
บางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช  
เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คหบดี และกุมารวา 
ทานจงไปในท่ีนี้ ทานจงไปในท่ีโนน ทานจงนําเอาส่ิงนี้ไป  ทานจงนําเอาส่ิงนี้ในท่ีโนนมา ดังนี้      
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
        ๑๐. ภิกษเุวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เชนอยางท่ีสมณพราหมณ      
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง  
พูดหวานลอม พูดและเล็ม แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนีก้็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
                           จบมัชฌิมศีล      
                            มหาศีล   
๑. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวชิา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ 
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา      
เห็นปานนี้ คือ ทายอวยัวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานายหนูกัดผา      
ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน ทําพิธีซัดแกลบบชูาไฟ ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ ทําพิธี   
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ซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธีเสกเปาบูชาไฟ      
ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวยัวะ ดูลักษณะท่ีบาน ดูลักษณะท่ีนา เปนหมอปลุกเสก      
เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยนัตคุมกันบานเรือน  เปนหมองู เปนหมอยาพิษ เปนหมอ   
แมลงปอง เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา เปนหมอ    
ทายอายุ เปนหมอเสกกันลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
๒. ภกิษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวชิา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ 
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา      
เห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะไมพลอง ทายลักษณะผา ทายลักษณะศาตรา  
ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี     
ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี      
ทายลักษณะชาง ทายลักษณะมา ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค       
ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเห้ีย 
ทายลักษณะตุน ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
๓. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวชิา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ 
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา      
เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายใน     
จักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชาภายใน 
จักถอย พระราชาภายในจกัมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย      
พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ   
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.       
๔. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวชิา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ 
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา      
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จกัมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร   
ดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษตัรจักเดนิถูกทาง    
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ดาวนกัษัตรจกัเดินผิดทาง จกัมีอุกกาบาต จกัมีดาวหาง จกัมีแผนดินไหว จักมีฟารอง       
ดวงจนัทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักข้ึน ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษัตรจกัตก ดวงจันทร     
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจกัมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษัตรจักกระจาง จันทร  
คราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้ นกัษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ 
ดวงจนัทรดวงอาทิตยเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปน   
อยางนี้ ดาวนักษัตรเดนิถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้    
มีอุกกาบาตจกัมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหางจกัมีผลเปนอยางนี้ แผนดนิไหวจกัมีผลเปนอยางนี้     
ฟารองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนกัษัตรข้ึนจกัมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทร       
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตยและดาวนักษตัรมัวหมอง 
จักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจกัมีผลเปนอยางนี้ แมขอนี้    
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
๕. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวชิา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ 
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวาจกัมีฝนดี จกัมีฝนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จกัมีภิกษาหาไดยาก       
จักมีความเกษม จักมีภยั จกัเกิดโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ 
นับประมวล แตงกาพยโลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.   
๖. ภิกษุเวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวชิา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ 
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ฤกษววิาหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง  
ดูฤกษเก็บทรัพย ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคด ีดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหล้ินกระดาง      
รายมนตใหคางแข็ง รายมนตใหมือส่ัน รายมนตไมใหหูไดยินเสียง เปนหมอทรงกระจก    
เปนหมอทรงหญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม  
รายมนตพนไฟ ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.    
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๗. ภิกษเุวนขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวชิา เชนอยางท่ีสมณพราหมณ 
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา แลวยังเล้ียงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา       
เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน  
ทํากะเทยใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธีบวงสรวงพื้นท่ี     
พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพธีิบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษเบ้ืองบน       
ปรุงยาถายโทษเบ้ืองลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ      
ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล แมขอนี ้
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
        ดูกรวาเสฏฐะ ภิกษุสมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เลย เพราะ 
ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษก กําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัย      
แตไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ดูกรวาเสฏฐะ ภิกษกุ็ฉันนัน้ สมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว ยอมไม     
ประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้นภกิษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุขอัน   
ปราศจากโทษในภายใน ดูกรวาเสฏฐะ ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภกิษุช่ือวาเปนผูถึงพรอม  
ดวยศีล.       
                           จบมหาศีล. 
                         อินทรียสังวร-สติสัมปชัญญะ-สันโดษ 
        ดูกรวาเสฏฐะ อยางไร ภิกษุช่ือวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย.   
        ดูกรวาเสฏฐะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เหน็รูปดวยจักษแุลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุ     
พยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพือ่สํารวมจักขุนทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรม    
อันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวารักษาจักขุนทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมใน   
จักขุนทรีย ภิกษุฟงเสียงดวยโสต ... ดมกล่ินดวยฆานะ ... ล้ิมรสดวยชิวหา ... ถูกตอง  
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โผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอม  
ปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรียท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและ    
โทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวารักษามนนิทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในมนนิทรีย ภกิษุประกอบดวย       
อินทรียสังวรอันเปนอริยะเชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมระคนดวยกิเลสในภายใน ดูกรวาเสฏฐะ 
ดวยประการดงักลาวมานีแ้ล ภิกษุช่ือวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย   
        ดูกรวาเสฏฐะ อยางไร ภิกษุช่ือวาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ?    
        ดูกรวาเสฏฐะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมทําความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย ใน 
การแล ในการเหลียว ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตร และจีวร ใน 
การฉัน การดืม่ การเค้ียว การล้ิม ในการถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน       
การยืน การนั่ง การหลับ การต่ืน การพูด การนิ่ง ดูกรวาเสฏฐะ ดวยประการดังกลาวมานี้แล  
ภิกษุช่ือวาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ. 
        ดูกรวาเสฏฐะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูสันโดษดวยจีวร เปนเคร่ืองบริหารกาย ดวย 
บิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดูกรวาเสฏฐะ นกมี     
ปกของตัวเปนภาระบินไป ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เปนผูสันโดษดวยจวีรเปนเคร่ืองบริหารกาย     
ดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดูกรวาเสฏฐะ ดวย    
ประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุช่ือวาเปนผูสันโดษ.  
        ภิกษนุั้น ประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ และสันโดษอันเปน  
อริยะเชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏ 
ท่ีแจง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง      
ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิต   
ใหบริสุทธ์ิจากความเพงเล็งได ละความประทุษรายคือพยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา    
หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความประทุษราย คือ พยาบาทได      
ละถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถ่ินมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูท่ีแสงสวาง มีสติสัมปชัญญะ 
อยู ยอมชําระจติใหบริสุทธ์ิจากถ่ินมิทธะได ละอุทธัจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ    
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ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอุทธัจจกุกกุจจะได ละวจิิกิจฉาแลว เปนผูขามวิจิกจิฉา 
ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมท้ังหลายอยู ยอมชําระจติใหบริสุทธ์ิจากวิจกิิจฉาได.      
                          อุปมานิวรณ ๕     
        ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพงึกูหนี้ไปประกอบการงาน การงานของเขาจะพึง       
สําเร็จผล เขาจะพึงใชหนี้ท่ีเปนตนทุนเดิมใหหมดส้ิน และทรัพยท่ีเปนกําไรของเขา จะพึงมี      
เหลืออยู สําหรับเล้ียงภริยา เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอนเรากูหนี้ไปประกอบ    
การงาน บัดนี้ การงานของเราสําเร็จผลแลว เราไดใชหนี้ท่ีเปนตนทุนเดิมใหหมดส้ินแลว และ     
ทรัพยท่ีเปนกําไรของเรายังมีเหลืออยูสําหรับเล้ียงภริยา ดงันี้ เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความ       
โสมนัส มีความไมมีหนี้นัน้เปนเหตุ ฉันใด.  
        ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพงึเปนผูมีอาพาธถึงความลําบากเจ็บหนัก บริโภค     
อาหารไมได และไมมีกําลังกาย สมัยตอมา เขาพึงหายจากอาพาธนั้น บริโภคอาหารไดและมี     
กําลังกาย เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอนเราเปนผูมีอาพาธ ถึงความลําบาก เจ็บหนกั  
บริโภคอาหารไมได และไมมีกําลังกาย บัดนี้ เราหายจากอาพาธน้ันแลว บริโภคอาหารไดและ   
มีกําลังกายเปนปกติ ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความไมมีโรคนั้น   
เปนเหตุ ฉันใด.       
        ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพงึถูกจําอยูในเรือนจํา สมัยตอมา เขาจะพึงพน      
จากเรือนจํานัน้โดยสวัสดไีมมีภัย ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย เขาจะพึงมีความคิดเหน็อยางนีว้า 
เม่ือกอนเราถูกจองจําอยูในเรือนจํา บัดนี้ เราพนจากเรือนจํานั้นโดยสวสัดีไมมีภัยแลว และเรา   
ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลยดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีการพนจาก   
เรือนจํานั้นเปนเหตุ ฉันใด.   
        ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษพึงเปนทาส ไมไดพึ่งตัวเอง พึ่งผูอ่ืน ไปไหนตาม   
ความพอใจไมได สมัยตอมา เขาพึงพนจากความเปนทาสนั้น พึ่งตัวเองได ไมตองพึ่งผูอ่ืน       
เปนไทแกตัว ไปไหนไดตามความพอใจ เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอนเราเปนทาส    
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พึ่งตัวเองไมได ตองพึ่งผูอ่ืน ไปไหนตามความพอใจไมได บัดนี้ เราพนจากความเปนทาสนั้น     
แลว พึ่งตัวเอง ไมตองพึ่งผูอ่ืน เปนไทแกตวั ไปไหนไดตามความพอใจ ดังนี้ เขาจะพึงได      
ความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความเปนไทแกตัวนัน้เปนเหตุ ฉันใด.       
        ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย มีโภคสมบัติ จะพึงเดินทางไกลกันดาร  
หาอาหารไดยาก มีภยัเฉพาะหนา สมัยตอมา เขาพึงขามพนทางกันดารนั้นได บรรลุถึงหมูบาน       
อันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอนเรามีทรัพย มีโภค  
สมบัติ เดินทางไกลกันดาร หาอาหารไดยาก มีภยัเฉพาะหนา บัดน้ี เราขามพนทางกนัดารนั้น  
บรรลุถึงหมูบานอันเกษม ปลอดภัยโดยสวสัดีแลว ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความ   
โสมนัส มีภูมิสถานอันเกษมนั้นเปนเหตุ ฉันใด.       
        ดูกรวาเสฏฐะ ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการเหลานี้ท่ียังละไมไดในตน เหมือนหนี้       
เหมือนโรค เหมือนเรือนจํา เหมือนความเปนทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา    
เห็นนวิรณ ๕ ประการท่ีละไดแลวในตน เหมือนความไมมีหนี้ เหมือนความไมมีโรค เหมือน    
การพนจากเรือนจํา เหมือนความเปนไทแกตน เหมือนภมิูสถานอันเกษม ฉันนั้นแล.       
        เม่ือเธอพิจารณาเหน็นวิรณ ๕ เหลานี้ ท่ีละไดแลวในตน ยอมเกิดปราโมทย เม่ือ    
ปราโมทยแลว ยอมเกิดปติ เม่ือมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลวยอมไดเสวยสุข   
เม่ือมีสุข จิตยอมต้ังม่ัน เธอมีใจประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศท่ีสอง ท่ีสาม    
ท่ีส่ี ก็เหมือนกนั ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตว      
ทุกเหลาในทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได      
ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู คนเปาสังขผูมีกําลัง พึงยังบุคคลใหรูแจงท้ังส่ีทิศ โดยไม      
ยากเลย ฉันใด กรรมท่ีทําพอประมาณอันใดในเมตตาเจโตวิมุตติ ท่ีบุคคลอบรมแลวอยางนี้       
กรรมนั้นจะไมเหลือ ไมตั้งอยูในรูปาพจรและอรูปาพจรนั้นฉันนัน้เหมือนกัน ดกูรวาเสฏฐะ   
แมนี้แล กเ็ปนทางเพื่อความเปนสหายแหงพรหม.      
                          อัปปมัญญา ๔       
        [๓๘๔] ดูกรวาเสฏฐะ อีกขอหนึ่ง ภิกษุมีใจประกอบดวยกรุณา ... ประกอบดวย    
มุทิตา ... ประกอบดวยอุเบกขา ... ดูกรวาเสฏฐะ นี้แล เปนทางเพื่อความเปนสหายแหงพรหม   
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ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนี้เปนไฉน ภกิษุผูมีปกติอยูอยางนี ้มีเคร่ืองเกาะคือ 
สตรีหรือไม?   
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมี.   
        มีจิตจองเวรหรือไม?     
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมี.   
        มีจิตเบียดเบียนหรือไม? 
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมี.   
        มีจิตเศราหมองหรือไม?  
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมี.   
        ยังจิตใหไปในอํานาจไดหรือไม?  
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ได.     
        ดูกรวาเสฏฐะ ไดยินวา ภิกษไุมมีเคร่ืองเกาะคือสตรี พรหมก็ไมมี จะเปรียบเทียบ    
ภิกษุผูไมมีเคร่ืองเกาะคือสตรีกับพรหมผูไมมีเคร่ืองเกาะคือสตรีไดหรือไม?   
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ได.     
        ดูกรวาเสฏฐะ ดีละ ภิกษุนั้นไมมีเคร่ืองเกาะคือสตรี เบ้ืองหนาแตตายไปเพราะกายแตก 
จักเขาถึงความเปนสหายแหงพรหมผูไมมีเคร่ืองเกาะคือสตรี ขอนี้เปนฐานะท่ีมีได.     
        ดูกรวาเสฏฐะ ภิกษุมีจิตไมจองเวร พรหมก็มีจิตไมจองเวร ... ภกิษมีุจิตไมเบียดเบียน       
พรหมก็มีจิตไมเบียดเบียน ... ภิกษุมีจิตไมเศราหมอง พรหมก็มีจิตไมเศราหมอง ... ภกิษุยังจิต 
ใหเปนไปในอํานาจได พรหมก็ยังจิตใหเปนไปในอํานาจได จะเปรียบเทียบภกิษุผูยังจิตใหเปน      
ไปในอํานาจไดกับพรหมผูยงัจิตใหเปนไปในอํานาจได ไดหรือไม?     
        ขาแตพระโคดมผูเจริญ ได.     
        ดูกรวาเสฏฐะ ดีละ กภ็กิษุผูยังจติใหเปนไปในอํานาจไดนัน้ เบ้ืองหนาแตตายเพราะ  
กายแตก จกัเขาถึงความเปนสหายแหงพรหมผูยังจิตใหเปนไปในอํานาจได ขอนี้เปนฐานะ     
ท่ีมีได.       
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        วาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพแสดงตนเปนอุบาสก      
        [๓๘๕] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพได    
กราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ขาแตพระโคดมผูเจริญ    
ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแก   
คนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยคิดวา ผูมีจักษจุักเหน็รูป ดังนี้ ฉันใด พระผูมีพระภาค  
ทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ก็ฉันนั้นเหมือนกนั  ขาพระองคท้ังสองนี้ ขอถึงพระองค  
กับท้ังพระธรรมและพระสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคจงทรงจําขาพระองคท้ังสองวาเปนอุบาสก   
ผูถึงสรณะตลอดชีวิตต้ังแตวนันี้เปนตนไป. 
                              จบเตวิชชสูตร ท่ี ๑๓. 
                          ______________ 
                        รวมพระสูตรในวรรคนี้มี ๑๓ สูตร คือ 
        ๑. พรหมชาลสูตร ๒. สามัญญผลสูตร ๓. อัมพัฏฐสูตร ๔. โสณทัณฑสูตร      
๕. กูฏทันตสูตร ๖. มหาลิสูตร ๗. ชาลิยสูตร ๘. มหาสีหนาทสูตร ๙. โปฏฐปาทสูตร      
๑๐. สุภสูตร ๑๑. เกวัฏฏสูตร ๑๒. โลหิจจสูตร ๑๓. เตวิชชสูตร.       
                         จบสีลขันธวรรค.     
                          _____________  


