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ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
๑. พรหมชาลสูตร
เรื่องสุปปยปริพาชกกับพรหมทัตตมานพ
[๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาค เสด็จดําเนินทางไกลระหวางกรุงราชคฤหกบั เมืองนาฬันทา
พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป แมสุปปยปริพาชกก็ไดเดินทางไกลระหวางกรุง
ราชคฤหกับเมืองนาฬันทา พรอมดวยพรหมทัตตมาณพผูอ ันเตวาสิก. ไดยินวาในระหวางทางนั้น.
สุปปยปริพาชก กลาวติพระพุทธเจา ติพระธรรม ติพระสงฆ โดยอเนกปริยาย สวน
พรหมทัตตมาณพอันเตวาสิกของสุปปยปริพาชก กลาวชมพระพุทธเจา ชมพระธรรม ชม
พระสงฆ โดยอเนกปริยาย อาจารยและอันเตวาสิกทั้งสองนั้น มีถอยคําเปนขาศึกแกกนั โดยตรง
ฉะนี้ เดินตามพระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆไปขางหลังๆ ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จ
เขาไปประทับแรมราตรีหนึ่ง ณ พระตําหนักหลวง ในพระราชอุทยาน อัมพลัฏฐิกาพรอมดวย
ภิกษุสงฆ แมสุปปยปริพาชก ก็ไดเขาพักแรมราตรีหนึ่ง ใกลพระตําหนักหลวงในพระราชอุทยาน
อัมพลัฏฐิกา กับพรหมทัตตมาณพผูอันเตวาสิก ไดยนิ วาแม ณ ที่นั้น สุปปยปริพาชก ก็กลาว
ติพระพุทธเจา ติพระธรรม ติพระสงฆโดยอเนกปริยาย สวนพรหมทัตตมาณพ อันเตวาสิก
ของสุปปยปริพาชก กลาวชมพระพุทธเจา ชมพระธรรม ชมพระสงฆ โดยอเนกปริยาย
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อาจารยและอันเตวาสิกทั้งสองคนนั้น มีถอ ยคําเปนขาศึกแกกันโดยตรงฉะนี้ (เดินตาม
พระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆไปขางหลังๆ) ครั้งนั้น ภิกษุหลายรูปลุกขึ้นในเวลาใกลรุง นั่ง
ประชุมกันอยู ณ ศาลานั่งเลน เกิดสนทนากันวา ทานทั้งหลาย เทาที่พระผูมีพระภาคผูรเู ห็น
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงทราบความที่หมูสตั วมีอัธยาศัยตางๆ กันได
เปนอยางดีนี้ นาอัศจรรยนกั ไมเคยมีมา ความจริงสุปปยปริพาชกผูนี้ กลาวติพระพุทธเจา
ติพระธรรม ติพระสงฆ โดยอเนกปริยาย สวนพรหมทัตตนาณพอันเตวาสิกของสุปปยปริพาชก
กลาวชมพระพุทธเจา ชมพระธรรม ชมพระสงฆ โดยอเนกปริยาย อาจารยและอันเตวาสิก
ทั้งสองนี้ มีถอยคําเปนขาศึกแกกนั โดยตรงฉะนี้ เดินตามพระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆไป
ขางหลังๆ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาค ทรงทราบคําสนทนาของภิกษุเหลานัน้ แลวเสด็จไปยัง
ศาลานั่งเลน ประทับ ณ อาสนะที่เขาจัดถวาย แลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนาอะไรกัน และเรื่องอะไรที่พวกเธอพูดคางไว เมื่อตรัสอยางนี้
แลว ภิกษุเหลานั้นไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา พระพุทธเจาขา ณ ที่นี้ เมื่อพวกขา
พระพุทธเจาลุกขึ้น ณ เวลาใกลรุง นั่งประชุมกันอยูที่ศาลานั่งเลน เกิดสนทนากันขึ้นวา ทาน
ทั้งหลาย เทาทีพ่ ระผูมีพระภาคผูรูเห็นเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงทราบ
ความที่หมูสัตวมีอัธยาศัยตางๆ กันไดเปนอยางดีนี้ นาอัศจรรยนัก ไมเคยมีมา ความจริง
สุปปยปริพาชกนี้ กลาวติพระพุทธเจา ติพระธรรม ติพระสงฆ โดยอเนกปริยาย สวน
พรหมทัตตมาณพอันเตวาสิกของสุปปยปริพาชก กลาวชมพระพุทธเจา ชมพระธรรม ชมพระสงฆ
โดยอเนกปริยาย อาจารยและอันเตวาสิกทัง้ สองนี้ มีถอยคําเปนขาศึกแกกันโดยตรง ฉะนี้
เดินตามพระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆไปขางหลังๆ พระพุทธเจาขา เรื่องนี้แลที่พวกขาพระพุทธเจา
พูดคางไว พอดีพระองคเสด็จมาถึง.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพวกอืน่ จะพึงกลาวติเรา ติพระธรรม
ติพระสงฆ ก็ตาม เธอทั้งหลายไมควรอาฆาต ไมควรโทมนัสนอยใจ ไมควรแคนใจในคนเหลานั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพวกอืน่ จะพึงกลาวติเรา ติพระธรรม ติพระสงฆ ถาเธอทั้งหลายจักขุนเคือง
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หรือจักโทมนัสนอยใจในคนเหลานั้น อันตรายจะพึงมีแกเธอทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นเปนแน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพวกอืน่ จะพึงกลาวติเรา ติพระธรรม ติพระสงฆ ถาเธอทั้งหลายจักขุนเคือง
หรือจักโทมนัสนอยใจในคนเหลานั้น เธอทั้งหลายจะพึงรูคําที่เขาพูดถูก หรือคําที่เขาพูดผิดได
ละหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขอนั้นเปนไปไมไดทีเดียว พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพวกอืน่ จะพึงกลาวติเรา ติพระธรรม
ติพระสงฆ ในคําที่เขากลาวตินั้น คําที่ไมจริง เธอทั้งหลายควรแกใหเห็นโดยความไมเปนจริงวา
นั่นไมจริง แมเพราะเหตุนี้ นัน่ ไมแท แมเพราะเหตุนี้ แมนั่นก็ไมมใี นเราทั้งหลาย และคํานั้น
จะหาไมไดในเราทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพวกอื่นจะพึงกลาวชมเรา ชมพระธรรม
ชมพระสงฆ เธอทั้งหลายไมควรเบิกบานใจ ไมควรดีใจ ไมควรกระเหิมใจในคําชมนัน้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพวกอืน่ จะพึงกลาวชมเรา ชมพระธรรม ชมพระสงฆ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
ถาเธอทั้งหลายจักเบิกบานใจ จักดีใจ จักกระเหิมใจในคําชมนั้น อันตรายจะพึงมีแกเธอทั้งหลาย
เพราะเหตุนั้นเปนแน ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพวกอื่นจะพึงกลาวชมเรา ชมพระธรรม หรือ
ชมพระสงฆ ในคําชมนั้น คําที่จริง เธอทั้งหลายควรปฏิญาณใหเห็นโดยความเปนจริงวา นั่นจริง
แมเพราะเหตุนี้ นั่นแท แมเพราะเหตุนี้ แมคํานั้นก็มีในเราทั้งหลาย และคํานั้นจะหาไดใน
เราทั้งหลาย.
จุลศีล
[๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อปุถุชนกลาวชมตถาคต จะพึงกลาวดวยประการใด
นั่นมีประมาณนอยนักแล ยังต่ํานัก เปนเพียงศีล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอทีป่ ุถุชนกลาวชมตถาคต
จะพึงกลาวดวยประการใด ซึง่ มีประมาณนอย ยังต่ํานัก เปนเพียงศีลนัน้ เปนไฉน?
[๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกอยางหนึ่ง เมื่อปุถุชนกลาวชมตถาคต พึงกลาวเชนนี้วา
๑. พระสมณโคดม ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศาสตรา
มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู.
๒. พระสมณโคดม ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให
ตองการแตของที่เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูส ะอาดอยู.
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๓. พระสมณโคดม ละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติ
หางไกล เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน.
[๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกอยางหนึ่ง เมื่อปุถุชนกลาวชมตถาคต พึงกลาวเชนนี้วา
๔. พระสมณโคดม ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย
มีถอยคําเปนหลักฐาน ควรเชือ่ ได ไมพูดลวงโลก.
๕. พระสมณโคดม ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนีแ้ ลวไมไป
บอกขางโนน เพื่อใหคนหมูน ี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนน แลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อให
คนหมูโนนแตกราวกัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง
ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน
กลาวแตคําที่ทาํ ใหคนพรอมเพรียงกัน.
๖. พระสมณโคดม ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมโี ทษ
เพราะหู ชวนใหรัก จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใครพอใจ.
๗. พระสมณโคดม ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคํา
ที่เปนจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐานมีทอี่ าง มีที่กําหนด
ประกอบดวยประโยชน โดยกาลอันควร.
[๕] ๘. พระสมณโคดม เวนขาดจากการพรากพืชคาม และภูตคาม
[๖] ๙. พระสมณโคดม ฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล.
๑๐. พระสมณโคดม เวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลน
อันเปนขาศึกแกกุศล.
๑๑. พระสมณโคดม เวนขาดจากการทัดทรงประดับและตบแตงรางกาย ดวยดอกไม
ของหอมและเครื่องประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว.
๑๒. พระสมณโคดม เวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่ง ที่นอนอันสูงใหญ.
๑๓. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับทองและเงิน.
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[๗] ๑๔. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.
๑๕. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับเนือ้ ดิบ.
๑๖. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับสตรีและกุมาร.
๑๗. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับทาสีและทาส.
๑๘. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับแพะและแกะ.
๑๙. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับไกและสุกร.
๒๐. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา.
๒๑. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับไรนาและที่ดนิ .
[๘] ๒๒. พระสมณโคดม เวนขาดจากการประกอบทูตกรรม และการรับใช.
๒๓. พระสมณโคดม เวนขาดจากการซื้อการขาย.
๒๔. พระสมณโคดม เวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม
และการโกงดวยเครื่องตวงวัด.
๒๕. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับสินบน การลอลวงและการตลบตะแลง.
๒๖. พระสมณโคดม เวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน
และการกรรโชก.
จบจุลศีล.
มัชฌิมศีล
[๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกอยางหนึ่ง เมื่อปุถุชนกลาวชมตถาคต พึงกลาวเชนนี้วา
๑. พระสมณโคดม เวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชน อยางที่
สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคาม
และภูตคาม เห็นปานนี้ คือ พืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด
พืชเกิดแตเมล็ด เปนที่ครบหา.
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[๑๐] ๒. พระสมณโคดม เวนขาดจากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว เชน อยางที่
สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของ
ที่ทําการสะสมไวเห็นปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยาน สะสมที่นอน
สะสมเครื่องประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิษ.
[๑๑] ๓. พระสมณโคดม เวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เชน อยางที่
สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวายดูการเลนอัน
เปนขาศึกแกกศุ ลเห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคมมหรสพ มีการรําเปนตน
การเลานิยาย การเลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองที่สวยงาม
การเลนของคนจัณฑาล การเลนไมสงู การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค
ชนแพะ ชนแกะ ชนไก รบนกกระทา รํากระบี่กระบอง มวยชก มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล
การจัดกระบวนทัพ กองทัพ.
[๑๒] ๔. พระสมณโคดม เวนขาดจากการขวนขวายเลนพนันอันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาท เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธาแลว ยัง
ขวนขวายเลนการพนัน อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละ
แปดตา แถวละสิบตา เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมหงึ่
เลนกําทาย เลนสะกา เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย
เลนรถนอยๆ เลนธนูนอยๆ เลนเขียนทายกัน เลนทายใจ เลนเลียนคนพิการ.
[๑๓] ๕. พระสมณโคดม เวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ เชนอยางที่
สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอัน
สูงใหญเห็นปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว
เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะวิจิตรดวยลวดลาย เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มี
สัณฐานเปนชอดอกไม เครื่องลาดที่ยัดนุน เครื่องลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรา ยมีสีหะและ
เสือเปนตน เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนขางเดียว เครื่องลาดทองและเงิน
แกมไหม เครือ่ งลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เครือ่ งลาด
หลังชาง เครื่องลาดหลังมา เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทําดวยหนังสัตวชื่ออชินะอันมีขน
ออนนุม เครื่องลาดอยางดีทาํ ดวยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนขาง.
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[๑๔] ๖. พระสมณโคดม เวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกายอันเปน
ฐานแหงการแตงตัว เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธา
แลว ยังขวนขวายประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว เห็นปานนี้
คือ อบตัว ไคลอวัยวะ อาบน้ําหอมนวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว
ผัดหนา ทาปาก ประดับขอมือ สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม
สวมรองเทา ประดับวิจิตร ติดกรอบหนา ปกปน ใชพดั วาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย.
ติรัจฉานกถา
[๑๕] ๗. พระสมณโคดม เวนขาดจากติรัจฉานกถา เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเรื่อง
พระราชา เรื่องโจร เรื่องมหาอํามาตย เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องขาว เรื่องน้ํา
เรื่องผา เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรือ่ งบาน เรื่องนิคม
เรื่องนคร เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรื่องคนกลาหาญ เรื่องตรอก เรื่องทาน้ํา
เรื่องคนที่ลวงลับไปแลว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อม
ดวยประการนัน้ ๆ.
[๑๖] ๘. พระสมณโคดม เวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกัน เชนอยางที่
สมณพราหมณเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังกลาวถอยคําแกงแยงกัน
เห็นปานนี้ เชนวา ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินยั นี้ ขาพเจารูทั่วถึง ทานจักรูท ั่วถึงธรรมวินยั นี้ได
อยางไร ทานปฏิบัติผิด ขาพเจาปฏิบัติถูกถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปน
ประโยชน คําที่ควรจะกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับ
กลาวกอน ขอที่ทานเคยช่ําชองมาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจา
ขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้นจงแกไขเสีย ถาสามารถ.
[๑๗] ๙. พระสมณโคดม เวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชนอยางที่
สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรม
และการรับใชเห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชอํามาตย กษัตริย พราหมณ คฤหบดี
และกุมารวา ทานจงไปในทีน่ ี้ ทานจงไปในที่โนน ทานจงนําเอาสิ่งนี้ไป ทานจงนําเอาสิ่งนี้ใน
ที่โนนมา ดังนี.้
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[๑๘] ๑๐. พระสมณโคดม เวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เชน
อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังพูดหลอกลวง พูด
เลียบเคียง พูดหวานลอม พูดและเล็ม แสวงหาลาภดวยลาภ.
จบมัชฌิมศีล.
มหาศีล
ติรัจฉานวิชา
[๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกอยางหนึง่ เมื่อปุถุชนกลาวชมตถาคต พึงกลาวเชนนี้วา
๑. พระสมณโคดม เวนขาดจากการเลีย้ งชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่
สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวย
ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ
ทํานายหนูกัดผา ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน ทําพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทําพิธีซัดรํา
บูชาไฟ ทําพิธซี ัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธเี สกเปา
บูชาไฟ ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บาน ดูลักษณะที่นา เปนหมอ
ปลุกเสก เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยันตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ เปน
หมอแมลงปอง เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทางเสียงกา เปน
หมอทายอายุ เปนหมอเสกกันลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว.
[๒๐] ๒. พระสมณโคดม เวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน
อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิด
ดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะไมพลอง ทายลักษณะผา
ทายลักษณะศาตรา ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ
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 เวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน
อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิด
ดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก
พระราชาภายในจักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด
พระราชาภายในจักถอย พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัยพระราชาภายนอก
จักมีชัย พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาพระองคนี้จกั มีชัย พระราชาพระองคนี้จกั ปราชัย
เพราะเหตุนี้ๆ.
[๒๒] ๔. พระสมณโคดม เวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน
อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิด
ดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส
ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง
ดาวนักษัตรจักเดินผิดทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จักมีฟารอง
ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักขึน้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักกระจาง จันทร
คราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุรยิ คราสจักมีผลเปนอยางนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร
ดวงอาทิตยเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้
ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ มีอุกกาบาต
จักมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดินไหวจักมีผลเปนอยางนี้ ฟารองจักมีผล
เปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตย
และดาวนักษัตรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผลเปน
อยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจักมีผลเปนอยางนี้.
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[๒๓] ๕. พระสมณโคดม เวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน
อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิด
ดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีฝนดี จักมีฝนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย
จักมีภกิ ษาหาไดยาก จักมีความเกษม จักมีภยั จักเกิดโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือ
นับคะแนนคํานวณ นับประมวล แตงกาพย โลกายตศาสตร
[๒๔] ๖. พระสมณโคดม เวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน
อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิด
ดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ฤกษววิ าหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน
ดูฤกษหยาราง ดูฤกษเก็บทรัพย ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ
รายมนตใหลิ้นกระดาง รายมนตใหคางแข็ง รายมนตใหมือสั่น รายมนตไมใหหูไดยนิ เสียง
เปนหมอทรงกระจก เปนหมอทรงหญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวง
ทาวมหาพรหม รายมนตพนไฟ ทําพิธีเชิญขวัญ.
[๒๕] ๗. พระสมณโคดม เวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน
อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิด
ดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขบั ผี สอนมนตปองกัน
บานเรือน ทํากะเทยใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธปี ลูกเรือน ทําพิธี
บวงสรวงพื้นที่ พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษ
เบื้องบน ปรุงยาถายโทษเบือ้ งลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัดถุ
ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัดรักษาเด็ก ใสยา ชะแผล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอทีป่ ุถุชนกลาวชมตถาคต จะพึงกลาวดวยประการใด ซึ่งมีประมาณ
นอย ยังต่ํานัก เปนเพียงศีลนัน้ เทานี้แล.
จบมหาศีล.
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ทิฏฐิ ๖๒
[๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยังมีธรรมอยางอื่นอีกแลทีล่ ึกซึ้งเห็นไดยาก รูตามไดยาก
สงบ ประณีต จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตทําใหแจงดวยปญญา
อันยิ่งเอง แลวสอนผูอื่นใหรแู จง ที่เปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเหลานั้นเปนไฉน?
ก. ปุพพันตกัปปกาทิฏฐิ ๑๘
[๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึง่ กําหนดขันธสวนอดีต มีความเห็น
ไปตามขันธสวนอดีต ปรารภขันธสวนอดีต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิดดวยเหตุ ๑๘ ประการ
ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น อาศัยอะไรปรารภอะไร จึงกําหนดขันธสวนอดีต มีความเห็น
ไปตามขันธสวนอดีต ปรารภขันธสวนอดีต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิดดวยเหตุ ๑๘ ประการ.
สัสสตทิฏฐิ ๔
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีทิฏฐิวาเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลก
วาเที่ยง ดวยเหตุ ๔ ประการ ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น อาศัยอะไร ปรารภอะไร
จึงมีทิฏฐิวาเทีย่ ง บัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยง ดวยเหตุ ๔ ประการ?
ปุพเพนิวาสานุสสติ
๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเครื่อง
เผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัย
มนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเครื่องตั้งมั่นแหงจิต ตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัย
อยูในกาลกอนไดหลายประการคือ ตามระลึกชาติได หนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง
สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง
รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง หลายรอยชาติบา ง หลายพันชาติบาง หลายแสนชาติ
บาง วาในภพโนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผวิ พรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพ
โนน แมในภพนั้นเราก็ไดมชี ื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น
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เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้น แลวไดมาบังเกิด
ในภพนี้ ยอมตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ พรอมทั้งอาการ
พรอมทั้งอุเทศ ฉะนี้ เขากลาวอยางนีว้ า อัตตาและโลกเทีย่ ง คงที่ ตั้งอยูม ั่นดุจยอดภูเขา
ตั้งอยูมั่นดุจเสาระเนียด สวนเหลาสัตวนั้น ยอมแลนไป ยอมทองเที่ยวไป ยอมจุติ ยอมเกิด
แตสิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยูแท ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวา ขาพเจาอาศัยความเพียร
เครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท
อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเครื่องตั้งมั่นแหงจิต ตามระลึกถึงขันธ
ที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ คือ ตามระลึกชาติไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง
สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง
หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง หลายรอยชาติบา ง หลายพันชาติบาง
หลายแสนชาติบาง วาในภพโนน เรามีชอื่ อยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น
มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากภพนัน้
แลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็มีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้
มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากภพนัน้
แลวไดมาบังเกิดในภพนี้ ยอมตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ
พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ฉะนี้ ดวยการไดบรรลุคุณวิเศษนี้ ขาพเจาจึงรูอาการทีอ่ ัตตา
และโลกเที่ยง คงที่ ตั้งอยูมั่นดุจยอดภูเขา ตัง้ อยูมั่นดุจเสาระเนียด สวนเหลาสัตวนั้น
ยอมแลนไป ยอมทองเที่ยวไป ยอมจุติ ยอมเกิดแตส่งิ ที่เที่ยงเสมอคงมีอยูแท ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เปนฐานะที่ ๑ ซึ่งสมณพราหมณพวกหนึง่ อาศัยแลว ปรารภแลว จึงมีทิฏฐิวาเที่ยง
ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยง.
สัสสตทิฏฐิ ๔
[๒๘] ๒. อนึ่ง ในฐานะที่ ๒ สมณพราหมณผูเจริญอาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิ
วาเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกวาเทีย่ ง? ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้
อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความ
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ไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเครื่องตั้งมั่นแหงจิต ตามระลึก
ถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ คือ ตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอน
ไดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปหนึ่งบาง สองบาง สามบาง สี่บาง หาบาง สิบบาง วาในกัปโนน เรามีชื่อ
อยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ
มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากนั้นแลวไดไปเกิดในกัปโนน แมในกัปนัน้ เราก็มีชื่ออยางนั้น
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด
อายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากนั้นแลวไดมาบังเกิดในกัปนี้ ยอมตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยู
ในกาลกอนไดหลายประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ฉะนี้ เขากลาวอยางนีว้ า อัตตาและ
โลกเที่ยง คงที่ ตั้งอยูมั่นดุจยอดภูเขา ตั้งอยูม ั่นดุจเสาระเนียด สวนเหลาสัตวนั้น ยอมแลนไป
ยอมทองเที่ยวไป ยอมจุติ ยอมเกิด แตสิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยูแท ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
เหตุวา ขาพเจาอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบ
เนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเครื่องตั้งมั่น
แหงจิต ตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูใ นกาลกอนไดหลายประการ คือ ตามระลึกถึงขันธที่เคย
อาศัยอยูในกาลกอนไดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปหนึ่งบาง สองบาง สามบาง สี่บาง หาบาง สิบบาง
วาในกัปโนน เรามีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากนัน้ แลวไดไปเกิดในกัปโนน
แมในกัปนั้นเราก็มีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนัน้ เสวยสุข
เสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากนั้นแลวไดมาบังเกิดในกัปนี้ ยอม
ตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ฉะนี้
ดวยการไดบรรลุคุณวิเศษนี้ ขาพเจาจึงรูอาการที่อัตตาและโลกเที่ยง คงที่ ตั้งอยูมั่นดุจยอดภูเขา
ตั้งอยูมั่นดุจเสาระเนียด สวนเหลาสัตวนั้น ยอมแลนไป ยอมทองเที่ยวไป ยอมจุติ ยอมเกิด
แตสิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยูแท ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะที่ ๒ ซึ่งสมณพราหมณพวกหนึ่ง
อาศัยแลว ปรารภแลว จึงมีทฏิ ฐิวาเที่ยง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเทีย่ ง.
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[๒๙] ๓. อนึ่ง ในฐานะที่ ๓ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมี
ทิฏฐิวาเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกวาเทีย่ ง? ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางคน
ในโลกนี้ อาศัยความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบ
เนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเครื่องตั้งมั่น
แหงจิต ตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูใ นกาลกอนไดหลายประการ คือ ตามระลึกถึงขันธที่เคย
อาศัยอยูในกาลกอนไดสิบสังวัฏฏวิวัฏฏกัปบาง ยี่สิบบาง สามสิบบาง สี่สิบบาง วาในกัปโนน
เรามีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น ไดเสวยสุขเสวยทุกข
อยางนั้นๆ มีกาํ หนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากนั้นแลวไดไปเกิดในกัปโนน แมในกัปนั้น
เรามีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกข
อยางนั้นๆ มีกาํ หนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากนั้นแลวไดมาบังเกิดในกัปนี้ ยอมตามระลึก
ถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ฉะนี้ เขาจึง
กลาวอยางนี้วา อัตตาและโลกเที่ยง คงที่ ตัง้ อยูมั่นดุจยอดภูเขา ตั้งอยูมนั่ ดุจเสาระเนียด
สวนเหลาสัตวนั้น ยอมแลนไป ยอมทองเทีย่ วไป ยอมจุติ ยอมเกิด แตสิ่งที่เที่ยงเสมอ
คงมีอยูแท ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวา ขาพเจาอาศัยความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส
อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการ
โดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิ อันเปนเครื่องตั้งมั่นแหงจิต ตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูใน
กาลกอนไดหลายประการ คือ ตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดสิบสังวัฏฏวิกัฏฏกัป
บาง ยี่สิบบาง สามสิบบาง สี่สิบบาง วาในกัปโนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํ หนดอายุเพียงเทานั้น
ครั้นจุติจากนัน้ แลวไดไปเกิดในกัปโนน แมในกัปนัน้ เราก็มีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มี
ผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น
ครั้นจุติจากนัน้ แลวไดมาบังเกิดในกัปนี้ ยอมตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนได
หลายประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ฉะนี้ ดวยการไดบรรลุคุณวิเศษนี้ ขาพเจาจึงรู
อาการที่อัตตาและโลกเที่ยง คงที่ ตั้งอยูมั่นดุจยอดภูเขา ตัง้ อยูมั่นดุจเสาระเนียด สวนเหลาสัตวนั้น
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ยอมแลนไป ยอมทองเที่ยวไป ยอมจุติ ยอมเกิด แตสิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยูแท ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เปนฐานะที่ ๓ ซึ่งสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว จึงมีทิฏฐิวาเที่ยง ยอม
บัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยง.
[๓๐] ๔. อนึ่ง ในฐานะที่ ๔ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมี
ทิฏฐิวาเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกวาเทีย่ ง? ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางคน
ในโลกนี้ เปนนักตรึก เปนนักคนคิด กลาวแสดงปฏิภาณของตนตามที่ตรึกได ตามทีค่ นคิด
ไดอยางนีว้ า อัตตาและโลกเที่ยง คงที่ตั้งอยูมั่นดุจยอดภูเขา ตั้งอยูมั่นดุจเสาระเนียด สวนเหลา
สัตวนั้นยอมแลนไป ยอมทองเที่ยวไป ยอมจุติ ยอมเกิด แตสิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยูแท
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะที่ ๔ ซึ่งสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว จึงมี
ทิฏฐิวาเที่ยง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยง ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกนั้น
มีทิฏฐิวาเที่ยง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยง ดวยเหตุ ๔ ประการ นี้แล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ ที่มีทิฏฐิวาเที่ยง จะบัญญัติอัตตา
และโลกวาเทีย่ ง สมณพราหมณเหลานัน้ ทัง้ หมด ยอมบัญญัติดวยเหตุ ๔ ประการนีเ้ ทานั้น
หรือแตอยางใดอยางหนึ่ง นอกจากนีไ้ มมี.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะเปนทีต่ ั้งแหงทิฏฐิเหลานี้ อันบุคคลถือไว
อยางนั้นแลว ยึดไวอยางนั้นแลว ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบื้องหนาอยางนั้น และตถาคตยอม
รูเหตุนั้นชัด ทัง้ รูชัดยิ่งกวานัน้ ทั้งไมยดึ มั่น ความรูชัดนั้นดวย เมื่อไมยดึ มั่นก็ทราบความเกิดขึ้น
ความดับไป คุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับอุบายเปนเครื่องออกไปจากเวทนาเหลานั้น
ตามความเปนจริง จึงทราบความดับไดเฉพาะตน เพราะไมถือมั่น ตถาคตจึงหลุดพน.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แล ทีล่ ึกซึ้ง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต
จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่ เอง
แลวสอนผูอื่นใหรูแจง ที่เปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ.
จบภาณวารทีห่ นึ่ง.
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เอกัจจสัสสติกทิฏฐิ ๔
[๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึง่ มีทิฏฐิวาบางอยางเที่ยง บางอยาง
ไมเที่ยง จึงบัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเทีย่ ง ดวยเหตุ ๔ ประการ
ก็สมณพราหมณผูเจริญพวกนั้น อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิวา บางอยางเที่ยง บางอยาง
ไมเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง ดวยเหตุ ๔ ประการ?
๕. (๑) ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมัยบางครั้งบางคราว โดยระยะกาลยืดยาวชานาน
ที่โลกนี้พินาศ เมื่อโลกกําลังพินาศอยู โดยมากเหลาสัตวยอมเกิดในชัน้ อาภัสสรพรหม สัตว
เหลานั้นไดสําเร็จทางใจ มีปต ิเปนอาหาร มีรัศมีซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดในอากาศ
อยูในวิมานอันงาม สถิตอยูในภพนั้น สิ้นกาลยืดยาวชานาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมัยบางครั้ง
บางคราว โดยระยะกาลยืดยาวชานาน ที่โลกนี้กลับเจริญ เมื่อโลกกําลังเจริญอยู วิมานของพรหม
ปรากฏวาวางเปลา ครั้งนั้น สัตวผูใดผูหนึง่ จุติจากชัน้ อาภัสสรพรหม เพราะสิ้นอายุหรือเพราะ
สิ้นบุญ ยอมเขาถึงวิมานพรหมที่วางเปลา แมสัตวผูนั้นก็ไดสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหาร
มีรัศมีซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดในอากาศ อยูใ นวิมานอันงาม สถิตอยูในภพนั้น
สิ้นกาลยืดยาวชานาน เพราะสัตวผูนั้นอยูใ นวิมานนั้นแตผูเดียวเปนเวลานาน จึงเกิดความกระสัน
ความดิ้นรนขึน้ วา โอหนอ แมสัตวเหลาอื่นก็พึงมาเปนอยางนี้บาง ตอมาสัตวเหลาอื่นก็จุติจาก
ชั้นอาภัสสรพรหม เพราะสิน้ อายุหรือเพราะสิ้นบุญ ยอมเขาถึงวิมานพรหม เปนสหายของสัตว
ผูนั้น แมสัตวพวกนั้นก็ไดสาํ เร็จทางใจ มีปติเปนอาหาร มีรัศมีซานออกจากกายตนเองสัญจร
ไปไดในอากาศ อยูในวิมานอันงาม สถิตอยูในภพนั้นสิ้นกาลยืดยาวชานาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บรรดาสัตวจําพวกนั้น ผูใดเกิดกอน ผูน ั้นยอมมีความคิดเห็นอยางนี้วา เราเปนพรหม เราเปน
มหาพรหม เปนใหญ ไมมใี ครขมได เห็นถองแท เปนผูกมุ อํานาจ เปนอิสระ เปนผูสราง
เปนผูนิรมิต เปนผูประเสริฐ เปนผูบงการ เปนผูทรงอํานาจ เปนบิดาของหมูสัตวผูเปนแลว
และกําลังเปน สัตวเหลานี้เรานิรมิต ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวา เราไดมีความคิดอยางนี้
กอนวา โอหนอ แมสัตวเหลาอื่นก็พึงมาเปนอยางนี้บาง ความตั้งใจของเราเปนเชนนี้ และ
สัตวเหลานี้กไ็ ดมาเปนอยางนี้แลว แมพวกสัตวที่เกิดภายหลัง ก็มีความคิดเห็นอยางนีว้ า
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ทานผูเจริญนี้แลเปนพรหม เปนมหาพรหม เปนใหญ ไมมีใครขมได เห็นถองแท เปนผูกุมอํานาจ
เปนอิสระ เปนผูสราง เปนผูนิรมิต เปนผูประเสริฐ เปนผูบงการ เปนผูทรงอํานาจ เปนบิดา
ของหมูสัตวผูเปนแลวและกําลังเปน พวกเราอันพระพรหมผูเจริญนี้นริ มิตแลว ขอนัน้ เพราะ
เหตุไร เพราะเหตุวา พวกเราไดเห็นพระพรหมผูเจริญนี้เกิดในที่นกี้ อน สวนพวกเราเกิดภายหลัง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสัตวจําพวกนั้น ผูใดเกิดกอน ผูนั้นมีอายุยนื กวา มีผิวพรรณกวา
มีศักดิ์มากกวา สวนผูที่เกิดภายหลังมีอายุนอ ยกวา มีผิวพรรณทรามกวา มีศักดิ์นอยกวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เปนฐานะที่จะมีไดแล ที่สัตวผูใดผูหนึ่งจุติจากชั้นนั้นแลวมาเปนอยางนี้
เมื่อมาเปนอยางนี้แลวก็ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว อาศัยความเพียรเปน
เครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท
อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเครื่องตั้งมั่นแหงจิต ตามระลึกถึงขันธที่เคย
อาศัยอยูในกาลกอนนั้นได หลังแตนั้นไประลึกไมได เขาจึงไดกลาวอยางนีว้ า ทานผูใ ดแลเปน
พรหม เปนมหาพรหม เปนใหญ ไมมีใครขมได เห็นถองแท เปนผูกุมอํานาจ เปนอิสระ
เปนผูสราง เปนผูนิรมิต เปนผูประเสริฐ เปนผูบงการ เปนผูทรงอํานาจ เปนบิดาของหมูสัตว
ผูเปนแลวและกําลังเปน พระพรหมผูเจริญใดที่นิรมิตพวกเรา พระพรหมผูเจริญนั้นเปนผูเที่ยง
ยั่งยืน คงทน มีอันไมแปรผันเปนธรรมดา จักตั้งอยูเทีย่ งเสมอไปเชนนั้นทีเดียว สวนพวกเรา
ที่พระพรหมผูเ จริญนั้นนิรมิตแลวนัน้ เปนผูไมเที่ยง ไมยงั่ ยืน มีอายุนอย ยังตองจุติมาเปนอยางนี้
เชนนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ ปนฐานะที่ ๑ ซึ่งสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว
จึงมีทิฏฐิวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเทีย่ ง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเทีย่ ง
บางอยางไมเทีย่ ง.
[๓๒] ๖. (๒) อนึ่ง ในฐานะที่ ๒ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร
จึงมีทิฏฐิวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเทีย่ ง บัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเที่ยง บางอยาง
ไมเที่ยง? ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเทวดาชื่อวาขิฑฑาปโทสิกะมีอยู พวกนั้นพากันหมกมุนอยูแต
ในความรื่นรมย คือ การสรวลเสและการเลนหัวจนเกินเวลา เมื่อพวกนัน้ พากันหมกมุน
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อยูแตในความรื่นรมย คือ การสรวลเสและการเลนหัวจนเกินเวลา สติกย็ อมหลงลืม เพราะสติ
หลงลืม จึงพากันจุติจากชั้นนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เปนฐานะทีจ่ ะมีไดแล ที่สัตวผใู ดผูหนึ่ง
จุติจากชัน้ นั้นแลวมาเปนอยางนี้ เมื่อมาเปนอยางนีแ้ ลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
เมื่อบวชแลว อาศัยความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบ
เนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปน
เครื่องตั้งมั่นแหงจิต ตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนนั้นได หลังแตนั้นไประลึกไมได
เขาจึงกลาวอยางนี้วา ทานพวกเทวดาผูมิใชเหลาขิฑฑาปโทสิกะ ยอมไมพากันหมกมุนอยูแตใน
ความรื่นรมย คือ การสรวลเส และการเลนหัวจนเกินเวลา เมื่อพวกนั้นไมพากันหมกมุนอยูแต
ในความรื่นรมย คือ การสรวลเส และการเลนหัวจนเกินเวลา สติยอมไมหลงลืม เพราะสติ
ไมหลงลืม พวกเหลานั้นจึงไมจุติจากชัน้ นัน้ เปนผูเที่ยง ยั่งยืน คงทน มีอันไมแปรผัน
เปนธรรมดา จักตั้งอยูเทีย่ งเสมอไปเชนนั้นทีเดียว สวนพวกเราเหลาขิฑฑาปโทสิกะ หมกมุน
อยูแตในความรื่นรมย คือ การสรวลเส และการเลนหัวจนเกินเวลา เมื่อพวกเรานัน้ พากันหมกมุน
อยูแตในความรื่นรมย คือ การสรวลเส และการเลนหัวจนเกินเวลา สติยอ มหลงลืม เพราะสติ
หลงลืม พวกเราจึงพากันจุตจิ ากชั้นนัน้ เปนผูไมเที่ยง ไมยั่งยืน มีอายุนอ ย ยังตองจุตมิ าเปนอยางนี้
เชนนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ ปนฐานะที่ ๒ ซึ่งสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว
จึงมีทิฏฐิวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเทีย่ ง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเทีย่ ง
บางอยางไมเทีย่ ง.
[๓๓] ๗. (๓) อนึ่ง ในฐานะที่ ๓ สมณพราหมณผูเจริญอาศัยอะไร ปรารภอะไร
จึงมีทิฏฐิวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเทีย่ ง บัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเที่ยง บางอยาง
ไมเที่ยง? ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเทวดาชื่อวามโนปโทสิกะมีอยู พวกนัน้ มักเพงโทษกันและกัน
เกินควร เมื่อมัวเพงโทษกันเกินควร ยอมคิดมุงรายกันและกัน เมื่อตางคิดมุงรายกันและกัน
จึงลําบากกายลําบากใจ พากันจุติจากชั้นนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เปนฐานะที่จะมีไดแล ที่สัตว
ผูใดผูหนึ่งจุตจิ ากชั้นนัน้ แลวมาเปนอยางนี้ เมื่อมาเปนอยางนี้แลว ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
เมื่อบวชแลว อาศัยความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบ
เนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบแลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเครื่องตั้งมั่น
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แหงจิต ตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูใ นกาลกอนนั้นได หลังแตนนั้ ไประลึกไมได เขาจึงกลาว
อยางนี้วา ทานพวกเทวดาผูมใิ ชเหลามโนปโทสิกะ ยอมไมมัวเพงโทษกันและกันเกินควร
เมื่อไมมัวเพงโทษกันและกันเกินควร ก็ไมคิดมุงรายกันและกัน เมื่อตางไมคิดมุงรายกันและกัน
แลว ก็ไมลําบากกาย ไมลําบากใจ พวกนั้นจึงไมจุติจากชัน้ นั้น เปนผูเทีย่ ง ยั่งยืน คงที่ มีอัน
ไมแปรผันเปนธรรมดา จักตั้งอยูเที่ยงเสมอไปเชนนั้นทีเดียว สวนพวกเราไดเปนพวก
มโนปโทสิกะ มัวเพงโทษกันและกันเกินควร เมื่อมัวเพงโทษกันและกันเกินควร ก็คิดมุงราย
กันและกัน เมือ่ ตางคิดมุงรายกันและกัน ก็พากันลําบากกาย ลําบากใจ พวกเราจึงพากันจุติจาก
ชั้นนั้น เปนผูไมเที่ยง ไมยั่งยืน มีอายุนอย ยังตองจุติมาเปนอยางนี้ เชนนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เปนฐานะที่ ๓ ซึ่งสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว จึงมีทิฏฐิวา บางอยางเที่ยง
บางอยางไมเทีย่ ง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง.
[๓๔] ๘. (๔) อนึ่ง ในฐานะที่ ๔ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร
จึงมีทิฏฐิวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเทีย่ ง บัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเที่ยง บางอยาง
ไมเที่ยง? ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ เปนนักตรึก เปนนักคนคิด
กลาวแสดงปฏิภาณของตนตามที่ตรึกได ตามที่คนคิดได อยางนี้วา สิ่งทีเ่ รียกวาจักษุกด็ ี โสตะก็ดี
ฆานะก็ดี ชิวหาก็ดี กายก็ดี นีไ้ ดชื่อวาอัตตา เปนของไมเทีย่ ง ไมยั่งยืน ไมคงทน มีอัน
แปรผันเปนธรรมดา สวนสิ่งที่เรียกวาจิตหรือใจหรือวิญญาณ นี้ชื่อวาอัตตา เปนของเที่ยง
ยั่งยืน คงทน มีอันไมแปรผันเปนธรรมดา จักตั้งอยูเทีย่ งเสมอไปเชนนั้นทีเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เปนฐานะที่ ๔ ซึ่งสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว จึงมีทิฏฐิวา บางอยางเที่ยง
บางอยางไมเทีย่ ง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้น มีทิฏฐิวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเทีย่ ง
ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง ดวยเหตุ ๔ ประการนีแ้ ล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งมีทิฏฐิวา บางอยางเทีย่ ง
บางอยางไมเทีย่ ง จะบัญญัติอตั ตาและโลกวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง สมณพราหมณ
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เหลานั้นทั้งหมด ยอมบัญญัติดวยเหตุ ๔ ประการนี้เทานัน้ หรือแตอยางใดอยางหนึ่ง นอกจาก
นี้ไมมี.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะที่ตั้งแหงทิฏฐิเหลานี้ บุคคลถือไวอยางนั้น
แลว ยึดไวอยางนั้นแลว ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบื้องหนาอยางนั้น และตถาคตยอมรูเหตุนั้น
ชัด ทั้งรูชัดยิ่งกวานัน้ ทั้งไมยึดมั่นความรูชดั นั้นดวย เมื่อไมยึดมัน่ ก็ทราบความเกิดขึน้
ความดับไป คุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับอุบายเปนเครื่องออกไปจากเวทนาเหลานั้น
ตามความเปนจริง จึงทราบความดับเฉพาะตน เพราะไมถือมั่น ตถาคตจึงหลุดพน.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แลที่ลกึ ซึ้ง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต
จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่ เอง
แลวสอนผูอื่นใหรูแจง ที่เปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ.
อันตานันติกทิฏฐิ ๔
[๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึง่ มีทิฏฐิวา โลกมีที่สุดและหาที่สุด
มิได บัญญัติวา โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได ดวยเหตุ ๔ ประการ ก็สมณพราหมณผูเจริญพวกนั้น
อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิวา โลกมีที่สุดและหาทีส่ ุดมิได บัญญัติวา โลกมีที่สุดและ
หาที่สุดมิได ดวยเหตุ ๔ ประการ.
๙. (๑) ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียร
เปนเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมัน่ อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท
อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเครื่องตั้งมั่นแหงจิต ยอมมีความสําคัญ
ในโลกวามีทสี่ ุด เขากลาวอยางนีว้ า โลกนีม้ ีที่สุด กลมโดยรอบ ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเหตุวา
ขาพเจาอาศัยความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ
อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเครื่องตัง้ มั่นแหงจิต
จึงมีความสําคัญในโลกวามีที่สุด. ดวยการบรรลุคุณวิเศษนี้ ขาพเจาจึงรูอ าการที่โลกนี้มีที่สุด กลม
โดยรอบ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะที่ ๑ ซึ่งสมณพราหมณพวกหนึง่ อาศัยแลว ปรารภ
แลว มีทิฏฐิวา โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได ยอมบัญญัติวา โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได.
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[๓๖] ๑๐. (๒) อนึ่ง ในฐานะที่ ๒ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร
จึงมีทิฏฐิวา โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได บัญญัติวา โลกมีที่สุดและหาทีส่ ุดมิได? ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น
อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโต
สมาธิอันเปนเครื่องตั้งมั่นแหงจิต จึงมีความสําคัญในโลกวาไมมีที่สุด เขากลาวอยางนี้วา โลกนี้
ไมมีที่สุด หาที่สุดรอบมิได สมณพราหมณพวกที่พดู วา โลกนี้มีที่สุดกลมโดยรอบนั้นเท็จ
โลกนี้ไมมีที่สุด หาที่สุดรอบมิได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวา ขาพเจาอาศัยความเพียร
เปนเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรเปนทีต่ ั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไม
ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเครื่องตัง้ มั่นแหงจิต จึงมีความ
สําคัญในโลกวาหาที่สุดมิได ดวยการบรรลุคุณวิเศษนี้ ขาพเจาจึงรูอาการที่โลกนี้ไมมีที่สุด หาที่
สุดรอบมิได ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะที่ ๒ ซึ่งสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว
ปรารภแลวมีทฏิ ฐิวา โลกมีที่สุดและหาที่สดุ มิได ยอมบัญญัติวา โลกมีที่สุดและหาทีส่ ุดมิได.
[๓๗] ๑๑. (๓) อนึ่ง ในฐานะที่ ๓ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร
จึงมีทิฏฐิวา โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได บัญญัติวา โลกมีที่สุดและหาทีส่ ุดมิได? ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น
อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโต
สมาธิอันเปนเครื่องตั้งมั่นแหงจิต จึงมีความสําคัญในโลกวา ดานบนดานลางมีที่สุด ดานขวาง
หาที่สุดมิได เขากลาวอยางนี้วา โลกนี้ทั้งมีที่สุดทั้งไมมีที่สุด สมณพราหมณพวกทีก่ ลาววา
โลกนี้มีที่สุด กลมโดยรอบ นั้นเท็จ ถึงสมณพราหมณพวกที่กลาววา โลกนี้ไมมีที่สุดหาที่สุด
รอบมิได นั้นก็เท็จ โลกนี้ทั้งมีที่สุดทั้งไมมีที่สุด ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวา ขาพเจา
อาศัยความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัย
ความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิ อันเปนเครื่องตั้งมั่นแหงจิต
ยอมมีความสําคัญในโลกวา ดานบนดานลางมีที่สุด ดานขวางไมมีที่สุด ดวยการบรรลุคุณวิเศษนี้
ขาพเจาจึงรูอาการที่โลกนี้ทั้งมีที่สุดทั้งไมมีที่สุด ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ ปนฐานะที่ ๓ ซึ่งสมณ
พราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว มีทิฏฐิวา โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได ยอมบัญญัติวา
โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได.
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[๓๘] ๑๒. (๔) อนึ่ง ในฐานะที่ ๔ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร
จึงมีทิฏฐิวา โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได บัญญัติวา โลกนี้มีที่สุดและหาที่สุดมิได? ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ เปนนักตรึก เปนนักคนคิด กลาวแสดงปฏิญาณของตน
ตามที่ตรึกได ตามที่คนคิดไดอยางนีว้ า โลกนี้มีที่สุดก็มใิ ช ไมมีที่สุดก็มิใช สมณพราหมณพวก
ที่กลาววา โลกนี้มีที่สุด กลมโดยรอบ นั้นเท็จ ถึงสมณพราหมณพวกทีก่ ลาววา โลกนีไ้ มมีที่สุด
หาที่สุดรอบมิได นั้นก็เท็จ ทัง้ สมณพราหมณพวกที่กลาววา โลกนี้ทั้งมีที่สุดทั้งไมมีที่สุด
นั้นเท็จ โลกนีม้ ีที่สุดก็มิใช ไมมีที่สุดก็มิใช ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะที่ ๔ ซึ่งสมณ
พราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว มีทิฏฐิวา โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได ยอมบัญญัติวา
โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้นมีทิฏฐิวา โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได ยอม
บัญญัติวา โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได ดวยเหตุ ๔ ประการนี้แล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง มีทิฏฐิวา โลกมีที่สุดและหา
ที่สุดมิได จะบัญญัติวา โลกมีที่สุดและหาทีส่ ุดมิได สมณพราหมณพวกนั้นทั้งหมด ยอมบัญญัติ
ดวยเหตุ ๔ ประการนี้เทานั้น หรือแตอยางใดอยางหนึ่ง นอกจากนีไ้ มมี.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะที่ตั้งแหงทิฏฐิเหลานี้ บุคคลถือไวอยางนั้น
แลว ยึดไวอยางนั้นแลว ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบื้องหนาอยางนั้น และตถาคตยอมรูเหตุนั้นชัด
ทั้งรูชัดยิ่งกวานั้น ทั้งไมยึดมัน่ ความรูชัดนัน้ ดวย เมื่อไมยดึ มั่นก็ทราบความเกิดนั้น ความดับไป
คุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับทั้งอุบายเปนเครื่องออกไปจากเวทนาเหลานั้น ตามความเปนจริง
จึงทราบความดับไดเฉพาะตน เพราะไมถือมั่น ตถาคตจึงหลุดพน.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แลที่ลกึ ซึ้ง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต
จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่ เอง
แลวสอนผูอื่นใหรูแจง ที่เปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ.
อมราวิกเขปกทิฏฐิ ๔
[๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณอีกพวกหนึ่ง มีทิฏฐิ ดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูก
ถามปญหาในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจา ดิ้นไดไมตายตัวดวยเหตุ ๔ ประการ ก็สมณพราหมณ
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ผูเจริญพวกนัน้ อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูกถามปญหาในขอนั้นๆ
ยอมกลาววาจา ดิ้นไดไมตายตัวดวยเหตุ ๔ ประการ?
๑๓. (๑) ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ ไมรูชัดตามความเปน
จริงวา นี้เปนกุศล นี้เปนอกุศล เขามีความเห็นอยางนี้วา เราไมรูชัดตามความเปนจริงวา
นี้เปนกุศล นีเ้ ปนอกุศล ก็ถาเราไมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้เปนกุศล นี้เปนอกุศล จะพึง
พยากรณวา นี้เปนกุศล หรือนี้เปนอกุศล คําพยากรณนั้นของเราจะพึงเปนคําเท็จ คําเท็จของ
เรานั้นจะพึงเปนความเดือดรอนแกเรา ความเดือดรอนของเรานั้นจะพึงเปนอันตรายแกเรา
เพราะฉะนั้น เขาจึงไมกลาพยากรณวา นีเ้ ปนกุศล นี้เปนอกุศล เพราะกลัวแตการกลาวเท็จ
เพราะเกลียดการกลาวเท็จ เมือ่ ถูกถามปญหาในขอนั้นๆ จึงกลาววาจาดิน้ ไดไมตายตัววา ความเห็น
ของเราวา อยางนี้ก็มิใช อยางนั้นก็มิใช อยางอื่นก็มิใช ไมใชก็มิใช มิใชไมใชก็มิใช
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะที่ ๑ ซึ่งสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว มีทิฏฐิ
ดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูกถามปญหาในขอนัน้ ๆ ยอมกลาววาจาดิน้ ไดไมตายตัว.
[๔๐] ๑๔. (๒) อนึ่งในฐานะที่ ๒ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร
จึงมีทิฏฐิ ดิ้นไดไมตายตัว เมือ่ ถูกถามปญหาในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจา ดิ้นไดไมตายตัว?
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณบางคนในโลกนี้ ไมรูชดั ตามความเปนจริงวา นีเ้ ปนกุศล นี้เปน
อกุศล เขามีความคิดเห็นอยางนี้วา เราไมรชู ัดตามความเปนจริงวา นีเ้ ปนกุศล นี้เปนอกุศล
ก็ถาเราไมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้เปนกุศล นี้เปนอกุศล จะพึงพยากรณวา นีเ้ ปนกุศล
นี้เปนอกุศล ความพอใจ ความติดใจ หรือความเคืองใจ ความขัดใจในขอนั้น พึงมีแกเรา
ขอที่มีความพอใจ ความติดใจหรือความเคืองใจ ความขัดใจนั้น จะพึงเปนอุปาทานของเรา
อุปาทานของเรานั้นจะพึงเปนความเดือดรอนแกเรา ความเดือดรอนของเรานั้นจะพึงเปนอันตราย
แกเรา เพราะฉะนั้นเขาจึงไมกลาพยากรณวา นี้เปนกุศล นีเ้ ปนอกุศล เพราะกลัวแตอุปาทาน
เพราะเกลียดอุปาทาน เมื่อถูกถามปญหาในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจาดิน้ ไดไมตายตัววา ความเห็น
ของเราวา อยางนี้ก็มิใช อยางนั้นก็มิใช อยางอื่นก็มิใช ไมใชก็มิใช มิใชไมใชก็มิใช
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะที่ ๒ ซึ่งสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว มีทิฏฐิ
ดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูกถามปญหาในขอนัน้ ๆ ยอมกลาววาจาดิน้ ไดไมตายตัว.

พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาที่ 24
[๔๑] ๑๕. (๓) อนึ่ง ในฐานะที่ ๓ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร
จึงมีทิฏฐิดิ้นไดไมตายตัว เมือ่ ถูกถามปญหาในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว? ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ ไมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้เปนกุศล นี้เปน
อกุศล เขามีความคิดเห็นอยางนี้วา เราไมรชู ัดตามความเปนจริงวา นีเ้ ปนกุศล นี้เปนอกุศล
ก็ถาเราไมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้เปนกุศล จะพึงพยากรณวา นี้เปนกุศล หรือนี้เปนอกุศล
ก็สมณพราหมณผูเปนบัณฑิต มีปญญาละเอียด ชํานาญการโตวาทะเปนดุจคนแมนธนูมีอยูแล
แมวาสมณพราหมณเหลานัน้ เที่ยวทําลายทิฏฐิดวยปญญา เขาจะพึงซักไซไลเลียงสอบสวนเราใน
ขอนั้น เราไมอาจโตตอบเขาได การที่โตตอบเขาไมไดนนั้ จะพึงเปนความเดือดรอนแกเรา
ความเดือดรอนของเรานั้น จะพึงเปนอันตรายแกเรา เพราะฉะนัน้ เขาจึงไมกลาพยากรณวา
นี้เปนกุศล นีเ้ ปนอกุศล เพราะกลัวแตการซักถาม เพราะเกลียดแตการซักถาม เมื่อถูกถาม
ปญหาในขอนัน้ ๆ ยอมกลาววาจาดิน้ ไดไมตายตัววา ความเห็นของเราอยางนี้ก็มใิ ช อยางนั้น
ก็มิใช อยางอืน่ ก็มิใช ไมใชก็มิใช มิใชไมใชก็มิใช ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะที่ ๓
ซึ่งสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว มีทิฏฐิดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูกถามปญหา
ในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจาดิน้ ไดไมตายตัว.
[๔๒] ๑๖. (๔) อนึ่ง ในฐานะที่ ๔ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร
จึงมีทิฏฐิดิ้นไดไมตายตัว เมือ่ ถูกถามปญหาในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว?
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้เปนคนเขลา งมงาย เพราะเขลา เพราะ
งมงาย เมื่อถูกถามปญหาในขอนั้นๆ เขาจึงกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว ถาทานถามเราอยางนี้วา
โลกหนามีหรือ ถาเรามีความเห็นวา โลกหนามี เราก็จะพึงพยากรณวา โลกหนามี แตความ
เห็นของเราวา อยางนี้ก็มใิ ช อยางนั้นก็มิใช อยางอื่นก็มใิ ช ไมใชก็มใิ ช มิใชไมใชก็มิใช
ถาทานถามเราวา โลกหนาไมมีหรือ ถาเรามีความเห็นวาไมมี เราก็จะพึงพยากรณวาไมมี ...
ถาทานถามเราวา โลกหนามีดวย ไมมีดว ยหรือ ถาเรามีความเห็นวามีดว ย ไมมดี วย เราก็จะ
พึงพยากรณวามีดวย ไมมีดว ย ... ถาทานถามเราวา โลกหนามีก็มิใช ไมมีก็มิใชหรือ ถาเรามี
ความเห็นวา โลกหนามีก็มใิ ช ไมมีก็มิใช เราพึงพยากรณวา มีก็มิใช ไมมีก็มิใช ... ถาทาน
ถามเราวา สัตวผูผุดเกิดขึน้ มีหรือ ถาเรามีความเห็นวามี เราก็จะพึงพยากรณวามี ... ถาทานถามเราวา
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สัตวผูผุดเกิดขึน้ ไมมีหรือ ถาเรามีความเห็นวาไมมี เราก็จะพึงพยากรณวาไมมี ... ถาทานถามเราวา
สัตวผูผุดเกิดขึน้ มีดวย ไมมดี วยหรือ ถาเรามีความเห็นวามีดวย ไมมีดว ย เราก็จะพึงพยากรณ
วามีดว ย ไมมดี วย ... ถาทานถามเราวา สัตวผูผุดเกิดขึน้ มีก็มิใช ไมมกี ็มใิ ชหรือ ถาเรามี
ความเห็นวามีก็มิใช ไมมกี ็มใิ ช เราก็จะพึงพยากรณวามีกม็ ิใช ไมมีก็มใิ ช ... ถาทานถามเราวา
ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีทําชั่วมีหรือ ถาเรามีความเห็นวามี เราก็จะพึงพยากรณวามี ... ถาทาน
ถามเราวา ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีทําชั่วไมมีหรือ ถาเรามีความเห็นวาไมมี เราก็จะพึงพยากรณวา
ไมมี ... ถาทานถามเราวา ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีทําชั่ว มีดว ย ไมมดี ว ยหรือ ถาเรามีความเห็น
วา มีดว ย ไมมดี วย เราก็จะพึงพยากรณวามีดวย ไมมีดว ย ... ถาทานถามเราวา ผลวิบาก
แหงกรรมที่ทาํ ดีทําชั่ว มีก็มใิ ช ไมมีก็มใิ ชหรือ ถาเรามีความเห็นวามีกม็ ิใช ไมมีก็มใิ ช เราก็
จะพึงพยากรณวา มีก็มิใช ไมมีก็มิใช ... ถาทานถามเราวา สัตวเบื้องหนาแตตายมีอยูห รือ
ถาเรามีความเห็นวามีอยู เราก็จะพึงพยากรณวามีอยู ... ถาทานถามเราวา สัตวเบื้องหนาแตตาย
ไมมีอยูหรือ ถาเรามีความเห็นวาไมมีอยู เราก็จะพึงพยากรณวาไมมีอยู ... ถาทานถามเราวา
สัตวเบื้องหนาแตตายมีอยูดว ย ไมมีอยูด วยหรือ ถาเรามีความเห็นวา มีอยูดวย ไมมีอยูด วย
เราก็จะพึงพยากรณวา มีอยูดว ย ไมมีอยูดว ย ... ถาทานถามเราวา สัตวเบือ้ งหนาแตตายมีอยู
ก็มิใช ไมมีอยูก ็มิใชหรือ ถาเรามีความเห็นวามีอยูก ็มิใช ไมมีอยูก็มิใช เราก็จะพึงพยากรณวา
มีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใช แตความเห็นของเราวา อยางนีก้ ม็ ิใช อยางนัน้ ก็มิใช อยางอืน่ ก็มิใช
ไมใชก็มิใช มิใชไมใชกม็ ิใช ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะที่ ๔ ซึ่งสมณพราหมณพวกหนึ่ง
อาศัยแลว ปรารภแลว มีทิฏฐิดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูกถามปญหาในขอนัน้ ๆ ยอมกลาววาจา
ดิ้นไดไมตายตัว.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้น มีทิฏฐิดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูกถามปญหา
ในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจาดิน้ ไดไมตายตัว ดวยเหตุ ๔ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง มีทฏิ ฐิดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูกถามปญหาในขอนั้นๆ
ยอมกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ยอมกลาววาจาดิ้นได
ไมตายตัวดวยเหตุ ๔ ประการนี้เทานั้น หรือแตอยางใดอยางหนึ่ง นอกจากนี้ไมมี.
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะที่ตั้งแหงทิฏฐิเหลานี้ บุคคลถืออยางนั้น
แลว ยึดอยางนัน้ แลว ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบื้องหนาอยางนั้น และตถาคตยอมรูเหตุนั้นชัด
ทั้งรูชัดยิ่งกวานั้น ทั้งไมยดึ มัน่ ความรูชัดนัน้ ดวย เมื่อไมยดึ มั่น ก็ทราบความเกิดขึ้น ความดับไป
คุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับทั้งอุบายเปนเครื่องออกไปจากเวทนาเหลานั้นตามความเปนจริง
จึงทราบความดับไดเฉพาะตน เพราะไมยึดมั่น ตถาคตจึงหลุดพน.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แลที่ลกึ ซึ้ง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต
จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่ เอง
แลวสอนผูอื่นใหรูแจง ที่เปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ.
อธิจจสมุปปนนิกทิฏฐิ ๒
[๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีทิฏฐิวาอัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ
ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเกิดขึ้นลอยๆ ดวยเหตุ ๒ ประการ ก็สมณพราหมณผูเจริญพวกนั้น
อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิวา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ ยอมบัญญัติอัตตาและโลก
วาเกิดขึ้นลอยๆ ดวยเหตุ ๒ ประการ?
๑๗. (๑) ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเทวดาชื่อวาอสัญญีสัตวมีอยู ก็และเทวดาเหลานัน้
ยอมจุติจากชั้นนั้น เพราะความเกิดขึ้นแหงสัญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เปนฐานะทีจ่ ะมีไดแล
ที่สัตวผูใดผูหนึ่งจุติจากชั้นนั้น แลวมาเปนอยางนี้ เมื่อมาเปนอยางนีแ้ ลว ออกบวชเปนบรรพชิต
เมื่อบวชแลว อาศัยความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบ
เนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเครื่องตั้งมั่น
แหงจิต ยอมตามระลึกถึงความเกิดขึ้นแหงสัญญาได เบื้องหนาแตนั้นไประลึกมิได เขากลาว
อยางนี้วา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ. ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะขาพเจาเมื่อกอนไมไดมีแลว
เดี๋ยวนี้ขาพเจานั้นมี. เพราะมิไดนอมไปเพื่อความเปนผูสงบแลว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ ปนฐานะ
ที่ ๑ ซึ่งสมณพราหมณพวกหนึ่งอาศัยแลว ปรารภแลว มีทิฏฐิวา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ
ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเกิดขึ้นลอยๆ.
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[๔๔] ๑๘. (๒) อนึ่ง ในฐานะที่ ๒ สมณพราหมณผูเจริญอาศัยอะไร ปรารภอะไร
จึงมีทิฏฐิวา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเกิดขึ้นลอยๆ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ เปนนักตรึก เปนนักคนคิด เขากลาวแสดง
ปฏิภาณของตนตามที่ตรึกได ตามที่คนคิดไดอยางนีว้ า อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ. ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เปนฐานะที่ ๒ ซึง่ สมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว มีทิฏฐิวา
อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเกิดขึ้นลอยๆ.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณมีทิฏฐิวา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ ยอมบัญญัติ
อัตตาและโลกวาเกิดขึ้นลอยๆ ดวยเหตุ ๒ ประการนี้แล. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือ
พราหมณพวกใดพวกหนึ่ง มีทิฏฐิวา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ ยอมบัญญัติอัตตาและโลก
วาเกิดขึ้นลอยๆ สมณพราหมณพวกนัน้ ทัง้ หมดยอมบัญญัติดวยเหตุ ๒ ประการนี้เทานั้น หรือแต
อยางใดอยางหนึ่งนอกจากนี้ไมมี.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะที่ตั้งแหงทิฏฐิเหลานี้ บุคคลถืออยางนั้น
แลว ยึดอยางนัน้ แลว ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบื้องหนาอยางนั้น และตถาคตยอมรูเหตุนั้นชัด
ทั้งรูชัดยิ่งกวานั้น ทั้งไมยึดมัน่ ความรูชัดนัน้ ดวย เมื่อไมยดึ มั่น ก็ทราบความเกิดขึ้น ความดับไป
คุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับทั้งอุบายเปนเครื่องออกไปจากเวทนา เหลานั้นตามความ
เปนจริง จึงทราบความดับไดเฉพาะตน เพราะไมถือมั่น ตถาคตจึงหลุดพน.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แลที่ลกึ ซึ้ง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต
จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่ เอง
แลวสอนผูอื่นใหรูแจง ที่เปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้น กําหนดขันธสวนอดีต มีความเห็นตามขันธ
สวนอดีต ปรารภขันธสวนอดีต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิดดวยเหตุทั้ง ๑๘ ประการนี้แล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งกําหนดขันธสวนอดีต มีความเห็น
ตามขันธสวนอดีต ปรารภขันธสวนอดีต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิด สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้นทั้งหมด ยอมกลาวยืนยัน ดวยเหตุ ๑๘ ประการนี้เทานั้น หรือแตอยางใดอยางหนึ่ง
นอกจากนี้ไมมี.
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะที่ตั้งแหงทิฏฐิเหลานี้ บุคคลถืออยางนั้น
แลว ยึดอยางนัน้ แลว ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบื้องหนาอยางนั้น และตถาคตยอมรูเหตุนั้นชัด
ทั้งรูชัดยิ่งกวานั้น ทั้งไมยดึ มัน่ ความรูชัดนัน้ ดวย เมื่อไมยดึ มั่น ก็ทราบความเกิดขึ้น ความดับไป
คุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับทั้งอุบายเปนเครื่องออกไปจากเวทนาเหลานั้นตามความเปนจริง
จึงทราบความดับไดเฉพาะตน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะไมยึดมั่น ตถาคตจึงหลุดพน.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แลที่ลกึ ซึ้ง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต
จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่ เอง
แลวสอนผูอื่นใหรูแจง ที่เปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ.
อปรันตกัปปกทิฏฐิ ๔๔
[๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่งกําหนดขันธสวนอนาคต มีความเห็น
ตามขันธสวนอนาคต ปรารภขันธสวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิดดวยเหตุ ๔๔ ประการ
ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงกําหนดขันธสวนอนาคต มีความ
เห็นตามขันธสวนอนาคต ปรารภขันธสวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิด ดวยเหตุ ๔๔
ประการ?
สัญญีทิฏฐิ ๑๖
[๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่งมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการ
ตายมีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญา ดวยเหตุ ๑๖ ประการ.
ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิวาอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย
มีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญา ดวยเหตุ ๑๖ ประการ?
สมณพราหมณเหลานัน้ ยอมบัญญัติวา เบือ้ งหนาแตตาย.
๑๙. (๑) อัตตาที่มีรูป ยั่งยืน มีสัญญา.
๒๐. (๒) อัตตาที่ไมมีรูป ยั่งยืน มีสัญญา.
๒๑. (๓) อัตตาทั้งที่มีรูป ทั้งที่ไมมีรูป ยั่งยืน มีสัญญา.
๒๒. (๔) อัตตาทั้งที่มีรูปก็มิใช ทั้งที่ไมมีรูปก็มิใช ยัง่ ยืน มีสัญญา.
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๒๓. (๕) อัตตาที่มีที่สุด ยั่งยืน มีสัญญา.
๒๔. (๖) อัตตาที่ไมมีที่สุด ยั่งยืน มีสญ
ั ญา.
๒๕. (๗) อัตตาทั้งที่มีที่สุด ทั้งที่ไมมีที่สุด ยั่งยืน มีสัญญา.
๒๖. (๘) อัตตาทั้งที่มีที่สุดก็มิใช ทั้งทีไ่ มมีที่สุดก็มิใช ยั่งยืน มีสัญญา.
๒๗. (๙) อัตตาที่มีสัญญาอยางเดียวกัน ยั่งยืน มีสัญญา.
๒๘. (๑๐) อัตตาที่มีสัญญาตางกัน ยั่งยืน มีสัญญา.
๒๙. (๑๑) อัตตาที่มีสัญญายอมเยา ยั่งยืน มีสัญญา.
๓๐. (๑๒) อัตตาที่มีสัญญาหาประมาณมิได ยั่งยืน มีสัญญา.
๓๑. (๑๓) อัตตาที่มีสุขอยางเดียว ยั่งยืน มีสัญญา.
๓๒. (๑๔) อัตตาที่มีทกุ ขอยางเดียว ยั่งยืน มีสัญญา.
๓๓. (๑๕) อัตตาที่มีทั้งสุขทั้งทุกข ยั่งยืน มีสัญญา.
๓๔. (๑๖) อัตตาที่มีทุกขก็มิใช สุขก็มใิ ช ยั่งยืน มีสญ
ั ญา.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้น มีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย
มีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญา ดวยเหตุ ๑๖ ประการนี้แล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง มีทฏิ ฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย
มีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญา สมณพราหมณเหลานัน้ ทั้งหมด
ยอมบัญญัติดวยเหตุ ๑๖ ประการนี้เทานั้น หรือแตอยางใดอยางหนึ่ง นอกจากนีไ้ มมี.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะที่ตั้งแหงทิฏฐิเหลานี้ บุคคลถืออยางนั้น
แลว ยึดอยางนัน้ แลว ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบื้องหนาอยางนั้น และตถาคตยอมรูชัดยิง่ กวานัน้
ทั้งไมยึดมัน่ ความรูชัดนั้นดวย เมื่อไมยึดมัน่ ก็ทราบความเกิดขึ้น ความดับไป คุณและโทษของ
เวทนาทั้งหลาย กับทั้งอุบายเปนเครื่องออกไปจากเวทนาเหลานั้น ตามความเปนจริง จึงทราบ
ความดับไดเฉพาะตน เพราะไมยึดมัน่ ตถาคตจึงหลุดพน.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แลลึกซึ้ง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต
จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่ เอง
แลวสอนผูอื่นใหรูแจง ที่เปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ.
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อสัญญีทิฏฐิ ๘
[๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีทิฏฐิวาอัตตาเหนือขึ้นไปจากการ
ตายไมมีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไมมีสัญญา ดวยเหตุ ๘ ประการ
ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจาก
การตายไมมีสญ
ั ญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไมมสี ัญญา ดวยเหตุ ๘ ประการ?
สมณพราหมณเหลานัน้ ยอมบัญญัติวา เบือ้ งหนาแตตาย
๓๕. (๑) อัตตาที่มีรูป ยั่งยืน ไมมีสัญญา.
๓๖. (๒) อัตตาที่ไมมีรูป ยั่งยืน ไมมสี ัญญา.
๓๗. (๓) อัตตาทั้งที่มีรูป ทั้งที่ไมมีรูป ยั่งยืน ไมมีสัญญา.
๓๘. (๔) อัตตาทั้งที่มีรูปก็มิใช ทั้งที่ไมมีรูปก็มิใช ยัง่ ยืน ไมมีสัญญา.
๓๙. (๕) อัตตาที่มีที่สุด ยั่งยืน ไมมีสัญญา.
๔๐. (๖) อัตตาที่ไมมีที่สุด ยั่งยืน ไมมสี ัญญา.
๔๑. (๗) อัตตาทั้งที่มีที่สุด ทั้งที่ไมมีที่สุด ยั่งยืน ไมมีสัญญา.
๔๒. (๘) อัตตาทั้งที่มีที่สุดก็มิใช ทั้งทีไ่ มมีที่สุดก็มิใช ยั่งยืน ไมมีสัญญา.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้น มีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย
ไมมีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไมมีสัญญาดวยเหตุ ๘ ประการนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึง่ มีทิฏฐิวาอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย
ไมมีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไมมีสัญญา สมณพราหมณเหลานัน้
ทั้งหมดยอมบัญญัติดวยเหตุ ๘ ประการนี้เทานั้น หรือแตอยางใดอยางหนึ่ง นอกจากนี้ไมมี.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะที่ตั้งแหงทิฏฐิเหลานี้ บุคคลถืออยางนั้น
แลว ยึดอยางนัน้ แลว ยอมมีภพเบื้องหนาอยางนั้น และตถาคตยอมรูเหตุนั้นชัด ทั้งรูชัดยิ่ง
กวานัน้ ทั้งไมยึดมั่นความรูชดั นั้นดวย เมื่อไมยึดมัน่ ก็ทราบความเกิดขึน้ ความดับไป คุณและ
โทษของเวทนาทั้งหลายกับทัง้ อุบายเปนเครือ่ งออกไปจากเวทนาเหลานัน้ ตามความเปนจริงจึงทราบ
ความดับไดเฉพาะตน เพราะไมยึดมัน่ ตถาคตจึงหลุดพน.
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แลที่ลกึ ซึ้ง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต
จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่ เอง
แลวสอนผูอื่นใหรูแจง ที่เปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ.
เนวสัญญีนาสัญญีทิฏฐิ ๘
[๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจาก
การตาย มีสัญญาก็มิใช ไมมสี ัญญาก็มิใช ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย
มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช ดวยเหตุ ๘ ประการ ก็สมณพราหมณเหลานัน้ อาศัยอะไร
ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช
ยอมบัญญัติวาอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช ดวยเหตุ ๘
ประการ? สมณพราหมณเหลานั้น ยอมบัญญัติวา เบื้องหนาแตตาย
๔๓. (๑) อัตตาที่มีรูป ยั่งยืน มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช.
๔๔. (๒) อัตตาที่ไมมีรูป ยั่งยืน มีสัญญาก็มิใช ไมมสี ัญญาก็มิใช.
๔๕. (๓) อัตตาทั้งที่มีรูป ทั้งที่ไมมีรูป ยั่งยืน มีสัญญาก็มิใช ไมมีสญ
ั ญาก็มิใช.
๔๖. (๔) อัตตาทั้งที่มีรูปก็มิใช ทั้งที่ไมมีรูปก็มิใช ยัง่ ยืน มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญา
ก็มิใช.
๔๗. (๕) อัตตาที่มีที่สุด ยั่งยืน มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช.
๔๘. (๖) อัตตาที่ไมมีที่สุด ยั่งยืน มีสญ
ั ญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช.
๔๙. (๗) อัตตาทั้งที่มีที่สุด ทั้งไมมีที่สุด ยั่งยืน มีสญ
ั ญาก็มิใช ไมสัญญาก็มิใช.
๕๐. (๘) อัตตาทั้งที่มีที่สุดก็มิใช ทั้งทีไ่ มมีที่สุดก็มิใช ยั่งยืน มีสัญญาก็มิใช ไมมี
สัญญาก็มิใช.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้น มีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย
มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย มีสญ
ั ญาก็มิใช
ไมมีสัญญาก็มิใช ดวยเหตุ ๘ ประการนี้แล. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณพวกใด
พวกหนึ่ง มีทฏิ ฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย มีสัญญาก็มิใช ไมมสี ัญญาก็มิใช ยอมบัญญัติวา
อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย มีสัญญาก็มิใช สมณพราหมณเหลานัน้ ทัง้ หมด ยอมบัญญัติดวย
เหตุ ๘ ประการนี้เทานั้น หรือแตอยางใดอยางหนึ่ง นอกจากนี้ไมมี.
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะที่ตั้งแหงทิฏฐิเหลานี้ บุคคลถืออยางนั้น
แลว ยึดอยางนัน้ แลว ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบื้องหนาอยางนั้น และตถาคตยอมรูเหตุนั้นชัด
ทั้งรูชัดยิ่งกวานั้น ทั้งไมยดึ มัน่ ความรูชัดนัน้ ดวย เมื่อไมยดึ มั่น ก็ทราบความเกิดขึ้น
ความดับไป คุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับทั้งอุบายเปนเครื่องออกไปจากเวทนาเหลานั้น
ตามความเปนจริง จึงทราบความดับไดเฉพาะตน เพราะไมยึดมั่น ตถาคตจึงหลุดพน.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แลที่ลกึ ซึ้ง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต
จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่ เอง
แลวสอนผูอื่นใหรูแจง ที่เปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ.
อุจเฉททิฏฐิ ๗
[๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีทิฏฐิวาขาดสูญ ยอมบัญญัติความ
ขาดสูญ ความพินาศ ความเลิกเกิดของสัตวผูปรากฏอยู ดวยเหตุ ๗ ประการ ก็สมณพราหมณ
ผูเจริญเหลานัน้ อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิวา ขาดสูญยอมบัญญัติความขาดสูญ ความ
พินาศ ความเลิกเกิด ของสัตวผูปรากฏอยูดวยเหตุ ๗ ประการ?
๕๑. (๑) ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ มีวาทะอยางนี้
มีทิฏฐิอยางนี้วา ทานผูเจริญ เพราะอัตตานี้มรี ูป สําเร็จดวยมหาภูตรูป ๔ มีมารดาบิดาเปน
แดนเกิด เพราะกายแตก ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ เบื้องหนาแตตาย ยอมเลิกเกิดฉะนัน้
อัตตานี้จึงเปนอันขาดสูญอยางเด็ดขาด พวกหนึ่งยอมบัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความ
เลิกเกิด ของสัตวผูปรากฏอยูอ ยางนี้.
๕๒. (๒) สมณะหรือพราหมณพวกอืน่ กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนัน้ อยางนี้วา
ทานผูเจริญ มีอยูจริง อัตตาที่ทานกลาวถึงนั้นขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้
ใชจะขาดสูญอยางเด็ดขาด ดวยเหตุเพียงเทานี้หามิได ทานผูเจริญ ยังมีอัตตาอยางอื่นที่เปนทิพย
มีรูป เปนกามาพจร บริโภคกวฬิงการาหาร ทานยังไมรู ทานยังไมเห็นอัตตาใด ขาพเจารู
ขาพเจาเห็นอัตตานั้นทานผูเจริญ เพราะกายแตก อัตตานัน้ แลยอมขาดสูญ ยอมพินาศ เบื้องหนา
แตตาย ยอมเลิกเกิด อัตตานี้จงึ เปนอันขาดสูญอยางเด็ดขาด พวกหนึ่งยอมบัญญัติความขาดสูญ
ความพินาศ ความเลิกเกิด ของสัตวผูปรากฏอยู อยางนี้.
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๕๓. (๓) สมณะหรือพราหมณพวกอืน่ กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนัน้ อยางนี้วา
ทานผูเจริญ มีอยูจริง อัตตาที่ทานกลาวถึงนั้น ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้
ใชจะขาดสูญอยางเด็ดขาด ดวยเหตุเพียงเทานี้หามิได ทานผูเจริญ ยังมีอัตตาอยางอื่นอีกที่เปน
ทิพย มีรูป สําเร็จดวยใจ มีอวัยวะใหญนอยครบครัน มีอินทรียไมบกพรอง ทานยังไมรู
ทานยังไมเห็นอัตตาใด ขาพเจารู ขาพเจาเห็นอัตตานั้น ทานผูเจริญ เพราะกายแตก อัตตานี้
จึงเปนอันขาดสูญอยางเด็ดขาด พวกหนึ่งยอมบัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความเลิกเกิด
ของสัตวผูปรากฏอยูอยางนี้.
๕๔. (๔) สมณะหรือพราหมณพวกอืน่ กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนัน้ อยางนี้วา
ทานผูเจริญ มีอยูจริง อัตตาที่ทานกลาวถึงนั้น ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้
ใชจะขาดสูญอยางเด็ดขาด ดวยเหตุเพียงเทานี้หามิได ทานผูเจริญ ยังมีอัตตาอยางอื่นที่เขาถึง
ชั้นอากาสานัญจายตนะ มีอารมณวา อากาศหาที่สุดมิได เพราะลวงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา
เพราะไมใสใจในนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวง ทานยังไมรู ทานยังไมเห็นอัตตาใด ขาพเจารู
ขาพเจาเห็นอัตตานั้น ทานผูเ จริญ เพราะกายแตก อัตตานั้นแล ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ
เบื้องหนาแตตาย ยอมเลิกเกิด อัตตานี้ จึงเปนอันขาดสูญอยางเด็ดขาด พวกหนึ่งยอมบัญญัติ
ความขาดสูญ ความพินาศ ความเลิกเกิด ของสัตวผูปรากฏอยู อยางนี้.
๕๕. (๕) สมณะหรือพราหมณพวกอืน่ กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนัน้ อยางนีว้ า
ทานผูเจริญ มีอยูจริง อัตตาที่ทานกลาวถึงนั้น ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้
ใชจะขาดสูญอยางเด็ดขาด ดวยเหตุเพียงเทานี้หามิได ทานผูเจริญ ยังมีอัตตาอยางอื่นที่เขาถึงชั้น
วิญญาณัญจายตนะ มีอารมณวา วิญญาณหาที่สุดมิได เพราะลวงอากาสานัญจายตนะไดโดยประการ
ทั้งปวง ทานยังไมรู ทานยังไมเห็นอัตตาใด ขาพเจารู ขาพเจาเห็นอัตตานั้น ทานผูเจริญ
เพราะกายแตก อัตตานั้นแล ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ เบื้องหนาแตตาย ยอมเลิกเกิด
อัตตานี้ จึงเปนอันขาดสูญอยางเด็ดขาด พวกหนึ่งยอมบัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความ
เลิกเกิด ของสัตวผูปรากฏอยู อยางนี้.
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๕๖. (๖) สมณะหรือพราหมณพวกอืน่ กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนัน้ อยางนี้วา
ทานผูเจริญ มีอยูจริง อัตตาที่ทานกลาวถึงนั้น ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้
ใชจะขาดสูญอยางเด็ดขาด ดวยเหตุเพียงเทานี้หามิได ทานผูเจริญ ยังมีอัตตาอยางอื่นที่เขาถึง
ชั้นอากิญจัญญายตนะ มีอารมณ วาไมมีอะไร เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะไดโดยประการทั้งปวง
ทานยังไมรู ทานยังไมเห็นอัตตาใด ขาพเจารูขาพเจาเห็นอัตตานั้น ทานผูเจริญ เพราะกายแตก
อัตตานั้นแล ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ เบื้องหนาแตตาย ยอมเลิกเกิด อัตตานี้ จึงเปน
อันขาดสูญอยางเด็ดขาด พวกหนึ่ง ยอมบัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความเลิกเกิด
ของสัตวผูปรากฏอยู อยางนี้.
๕๗. (๗) สมณะหรือพราหมณพวกอืน่ กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนัน้ อยางนีว้ า
ทานผูเจริญ มีอยูจริง อัตตาที่ทานกลาวถึงนั้น ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้
ใชจะขาดสูญอยางเด็ดขาด ดวยเหตุเพียงเทานี้หามิได ทานผูเจริญ ยังมีอัตตาอยางอื่นที่เขาถึง
ชั้นนวสัญญานาสัญญายตนะ (มีอารมณวา นั่นละเอียด นัน่ ประณีต ) เพราะลวงอากิญ
จัญญายตนะไดโดยประการทั้งปวง ทานยังไมรู ทานยังไมเห็นอัตตาใด ขาพเจารู ขาพเจาเห็น
อัตตานั้น ทานผูเจริญ เพราะกายแตก อัตตานั้นแล ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ เบื้องหนา
แตตาย ยอมเลิกเกิด อัตตานี้ จึงเปนอันขาดสูญอยางเด็ดขาด พวกหนึ่งยอมบัญญัติความขาดสูญ
ความพินาศ ความเลิกเกิด ของสัตวผูปรากฏอยูอยางนี้.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ มีทฏิ ฐิวา ขาดสูญยอมบัญญัติความ
ขาดสูญ ความพินาศ ความเลิกเกิด ของสัตวผูปรากฏอยู ดวยเหตุ ๗ ประการนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่งมีทิฏฐิวาขาดสูญ ยอมบัญญัติความขาดสูญ
ความพินาศ ความเลิกเกิด ของสัตวผูปรากฏอยู สมณพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ยอมบัญญัติ
ดวยเหตุ ๗ ประการนี้เทานั้น หรือแตอยางใดอยางหนึ่ง นอกจากนีไ้ มม?ี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะที่ตั้งแหงทิฏฐิเหลานี้ บุคคลถืออยางนั้น
แลว ยึดอยางนัน้ แลว ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบื้องหนาอยางนั้น และตถาคตยอมรูเหตุนั้นชัด
ทั้งรูชัดยิ่งกวานั้น ทั้งไมยึดมัน่ ความรูชัดนัน้ ดวย เมื่อไมยดึ มั่นก็ทราบความเกิดขึ้น ความดับไป
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คุณและโทษของเวทนาทั้งหลายกับทั้งอุบายเปนเครื่องออกไปจากเวทนาเหลานั้น ตามความเปนจริง
จึงทราบความดับไดเฉพาะตน เพราะไมยึดมั่น ตถาคตจึงหลุดพน.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แลที่ลกึ ซึ้ง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต
จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่ เอง
แลวสอนผูอื่นใหรูแจง ที่เปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ.
ทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิ ๕
[๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีทิฏฐิวา นิพพานในปจจุบนั
ยอมบัญญัติวา นิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวผูปรากฏอยู ดวยเหตุ ๕ ประการ
ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิวานิพพานในปจจุบันบัญญัติวา
นิพพานปจจุบนั เปนธรรมอยางยิ่งของสัตวผูปรากฏอยูดวยเหตุ ๕ ประการ?
๕๘. (๑) ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ มีวาทะอยางนี้
มีทิฏฐิอยางนี้วา ทานผูเจริญ เพราะอัตตานี้ เอิบอิ่ม พรั่งพรอม เพลิดเพลินอยูดว ยกามคุณหา
ฉะนั้น จึงเปนอันบรรลุนิพพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง. พวกหนึ่งยอมบัญญัติวา นิพพาน
ปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวผูปรากฏอยู อยางนี้.
๕๙. (๒) สมณะหรือพราหมณพวกอืน่ กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนัน้ อยางนี้วา
ทานผูเจริญ มีอยูจริง อัตตาที่ทานกลาวถึงนั้น ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้
ใชจะบรรลุนพิ พานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง ดวยเหตุเพียงเทานี้หามิได. ขอนั้นเพราะเหตุ
อะไร เพราะเหตุวา กามทั้งหลายไมเทีย่ ง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะ
กามทั้งหลายแปรปรวนเปนอยางอื่น จึงเกิดความโศก ความร่ําไร ความทุกข โทมนัส และ
ความคับใจ ทานผูเจริญ เพราะอัตตานี้สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน
มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวเิ วกอยู ฉะนั้น จึงเปนอันบรรลุนิพพานปจจุบัน อันเปน
ธรรมอยางยิ่ง พวกหนึ่งยอมบัญญัติวา นิพพานปจจุบนั เปนธรรมอยางยิ่งของสัตวผูปรากฏอยู
อยางนี้.
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๖๐. (๓) สมณะหรือพราหมณพวกอืน่ กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนัน้ อยางนี้วา
ทานผูเจริญ มีอยูจริง อัตตาที่ทานกลาวถึงนั้น ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้
ใชจะบรรลุนพิ พานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง ดวยเหตุเพียงเทานี้หามิได ขอนั้นเพราะเหตุอะไร
เพราะเหตุวาปฐมฌานนั้น ทานกลาววาหยาบ ดวยยังมีวิตกและวิจารอยู ทานผูเจริญ เพราะ
อัตตานี้บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน มีความเปนธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตก
วิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู ฉะนั้น จึงเปนอันบรรลุนิพพาน
ปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิง่ พวกหนึ่งยอมบัญญัติวา นิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตว
ผูปรากฏอยู อยางนี้.
๖๑. (๔) สมณะหรือพราหมณพวกอืน่ กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนัน้ อยางนี้วา
ทานผูเจริญ มีอยูจริง อัตตาที่ทานกลาวถึงนั้น ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้
ใชจะบรรลุนพิ พานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง ดวยเหตุเพียงเทานี้หามิได ขอนั้นเพราะเหตุอะไร
เพราะเหตุวา ทุติยฌานนัน้ ทานกลาววาหยาบ ดวยยังมีปติเปนเหตุใหจิตกระเหิมอยู เพราะ
อัตตานี้มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสนิ้ ไป บรรลุตติยฌาน
ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติเสวยสุขอยู ฉะนั้น จึงเปนอัน
บรรลุนิพพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิง่ พวกหนึ่งยอมบัญญัติวา นิพพานปจจุบัน เปนธรรม
อยางยิ่งของสัตวผูปรากฏอยู อยางนี้.
๖๒. (๕) สมณะหรือพราหมณพวกอืน่ กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนัน้ อยางนี้วา
ทานผูเจริญ มีอยูจริง อัตตาที่ทานกลาวถึงนั้น ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้
ใชจะบรรลุนพิ พานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง ดวยเหตุเพียงเทานี้หามิได ขอนั้นเพราะเหตุอะไร
เพราะเหตุวา ตติยฌานนัน้ ทานกลาววาหยาบ ดวยจิตยังคํานึงถึงสุขอยู เพราะอัตตานีบ้ รรลุ
จตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์ เพราะละสุข ละทุกข และ
ดับโสมนัส โทมนัสกอนๆ ได ฉะนัน้ จึงเปนอันบรรลุนิพพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง
พวกหนึ่งยอมบัญญัติวา นิพพานปจจุบนั เปนธรรมอยางยิ่งของสัตวผูปรากฏอยู อยางนี้.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้น มีทิฏฐิวานิพพานในปจจุบัน ยอมบัญญัติวา
นิพพานปจจุบนั เปนธรรมอยางยิ่งของสัตวผูปรากฏอยู ดวยเหตุ ๕ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
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ก็สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง มีทิฏฐิวา นิพพานในปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตว
ผูปรากฏอยู สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ยอมบัญญัติดวยเหตุ ๕ ประการนี้เทานั้น
หรือแตอยางใดอยางหนึ่ง นอกจากนีไ้ มมี.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้น กําหนดขันธสวนอนาคต มีความเห็นตาม
ขันธสวนอนาคต ปรารภขันธสวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิด ดวยเหตุ ๔๔ ประการ
นี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง กําหนดขันธสวนอนาคต
มีความเห็นตามขันธสวนอนาคต ปรารภขันธสวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิด
สมณพราหมณเหลานัน้ ทั้งหมด ยอมกลาวดวยเหตุ ๔๔ ประการนี้เทานั้น หรือแตอยางใด
อยางหนึ่ง นอกจากนีไ้ มมี ...?
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้น กําหนดขันธสวนอดีตก็ดี กําหนดขันธ
สวนอนาคตก็ดี กําหนดขันธทั้งสวนอดีตทัง้ สวนอนาคตก็ดี มีความเห็นตามขันธทั้งสวนอดีต
ทั้งสวนอนาคต ปรารภขันธทั้งสวนอดีตทัง้ สวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิด ดวยเหตุ
๖๒ ประการนีแ้ ล ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง กําหนดขันธสวน
อดีตก็ดี กําหนดขันธสวนอนาคตก็ดี กําหนดขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคตก็ดี มีความเห็น
ตามขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต ปรารภขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิ
หลายชนิด สมณพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ยอมกลาวดวยเหตุ ๖๒ ประการนี้เทานั้น หรือแต
อยางใดอยางหนึ่ง นอกจากนี้ไมมี.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะที่ตั้งแหงทิฏฐิเหลานี้ บุคคลถืออยาง
นั้นแลว ยึดอยางนั้นแลว ยอมมีคติอยางนัน้ มีภพเบื้องหนาอยางนัน้ และตถาคตยอมรูเหตุ
นั้นชัด ทั้งรูชัดยิ่งกวานั้น ทั้งไมยึดมัน่ ความรูชัดนั้นดวย เมื่อไมยึดมัน่ ก็ทราบความเกิดขึ้น
ความดับไป คุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับทั้งอุบายเปนเครื่องออกไปจากเวทนาเหลานั้น
ตามความเปนจริง จึงทราบความดับไดเฉพาะตน เพราะไมยึดมั่น ตถาคตจึงหลุดพน.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แลที่ลกึ ซึ้ง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต
จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่ เอง
แลวสอนผูอื่นใหรูแจง ที่เปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ.
จบทิฏฐิ ๖๒.
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ฐานะของผูถือทิฏฐิ
[๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด
มีทิฏฐิวาเที่ยง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยง ดวยเหตุ ๔ ประการ ขอนั้นเปนความเขาใจ
ของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา เปนความดิ้นรนของคนมีตัณหา
เทานั้น.
[๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา บางอยางเที่ยง บางอยาง
ไมเที่ยง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเทีย่ ง ดวยเหตุ ๔ ประการ
แมขอนั้นก็เปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็นเปนความแสหา
เปนความดิน้ รน ของคนมีตัณหาเหมือนกัน.
[๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา โลกมีที่สุด และหาทีส่ ุดมิได
ยอมบัญญัติวา โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได ดวยเหตุ ๔ ประการ แมขอนัน้ เปนความเขาใจของ
สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา เปนความดิ้นรน ของคนมี
ตัณหาเหมือนกัน.
[๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูกถาม
ปญหาในขอนัน้ ๆ ยอมกลาววาจาดิน้ ไดไมตายตัว ดวยเหตุ ๔ ประการ แมขอนั้นก็เปนความ
เขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา เปนความดิน้ รน
ของคนมีตัณหาเหมือนกัน.
[๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ
ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเกิดขึ้นลอยๆ ดวยเหตุ ๒ ประการ แมขอนัน้ ก็เปนความเขาใจของ
สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา เปนความดิ้นรน ของคนมี
ตัณหาเหมือนกัน.
[๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอดีต มีความเห็น
ตามขันธสวนอดีต ปรารภขันธสวนอดีต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิด ดวยเหตุ ๑๘ ประการ
แมขอนั้นก็เปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา
เปนความดิน้ รน ของคนมีตัณหาเหมือนกัน.
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[๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย
มีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญา ดวยเหตุ ๑๖ ประการ แมขอนั้น
ก็เปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา เปนความ
ดิ้นรน ของคนมีตัณหาเหมือนกัน.
[๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย
ไมมีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไมมีสัญญา ดวยเหตุ ๘ ประการ
แมขอนั้นก็เปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา
เปนความดิน้ รน ของคนมีตัณหาเหมือนกัน.
[๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย
มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย มีสญ
ั ญาก็มิใช
ไมมีสัญญาก็มิใช ดวยเหตุ ๘ ประการ แมขอ นั้น ก็เปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญ
เหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา เปนความดิน้ รน ของคนมีตัณหาเหมือนกัน.
[๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา ขาดสูญ ยอมบัญญัติความ
ขาดสูญ ความพินาศ ความเลิกเกิด ของสัตวผูปรากฏอยู ดวยเหตุ ๗ ประการ แมขอนั้น
ก็เปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา เปนความ
ดิ้นรน ของคนมีตัณหาเหมือนกัน.
[๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา นิพพานในปจจุบัน ยอม
บัญญัติวา นิพพานปจจุบนั เปนธรรมอยางยิ่ง ของสัตวผูปรากฏอยู ดวยเหตุ ๕ ประการ
แมขอนั้นก็เปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา
เปนความดิน้ รน ของคนมีตัณหาเหมือนกัน.
[๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอนาคต มีความเห็น
ตามขันธสวนอนาคต ปรารภขันธสวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิด ดวยเหตุ ๔๔ ประการ
แมขอนั้นก็เปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา
เปนความดิน้ รน ของคนมีตัณหาเหมือนกัน.
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[๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอดีตก็ดี กําหนดขันธ
สวนอนาคตก็ดี กําหนดขันธทั้งสวนอดีตทัง้ สวนอนาคตก็ดี มีความเห็นตามขันธทั้งสวนอดีต
ทั้งสวนอนาคต ปรารภขันธทั้งสวนอดีตทัง้ สวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิด ดวยเหตุ
๖๒ ประการ แมขอนั้นก็เปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปน
ความแสหา เปนความดิน้ รน ของคนมีตัณหา เหมือนกัน.
[๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิ
วาเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกวาเทีย่ ง ดวยเหตุ ๔ ประการ ขอนั้นเพราะผัสสะเปนปจจัย.
[๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา บางอยางเที่ยง บางอยาง
ไมเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง ดวยเหตุ ๔ ประการ
แมขอนั้น ก็เพราะผัสสะเปนปจจัย.
[๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา โลกมีที่สุด และหาทีส่ ุดมิได
มิได บัญญัติวา โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได ดวยเหตุ ๔ ประการ แมขอ นั้น ก็เพราะผัสสะ
เปนปจจัย.
[๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิดิ้นได ไมตายตัว เมื่อถูกถามปญหา
ในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจาดิน้ ได ไมตายตัว ดวยเหตุ ๕ ประการ แมขอ นั้น ก็เพราะผัสสะ
เปนปจจัย.
[๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ
บัญญัติอัตตาและโลกวาเกิดขึ้นลอยๆ ดวยเหตุ ๒ ประการ แมขอนั้น ก็เพราะผัสสะเปนปจจัย.
[๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอดีต มีความเห็นตาม
ขันธสวนอดีต ปรารภขันธสวนอดีต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิด ดวยเหตุ ๑๘ ประการ
แมขอนั้น ก็เพราะผัสสะเปนปจจัย.
[๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการ
ตายมีสัญญา บัญญัติวาอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญา ดวยเหตุ ๑๖ ประการ แมขอนั้น
ก็เพราะผัสสะเปนปจจัย.
[๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย
ไมมีสัญญา บัญญัติวาอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไมมสี ัญญา ดวยเหตุ ๘ ประการ แมขอนั้น
ก็เพราะผัสสะเปนปจจัย.
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[๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย
มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช บัญญัติวาอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็มิใช ไมมี
สัญญาก็ไมใช ดวยเหตุ ๘ ประการ แมขอนัน้ ก็เพราะผัสสะเปนปจจัย.
[๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา ขาดสูญ บัญญัติความขาดสูญ
ความพินาศ ความเลิกเกิด ของสัตวผูปรากฏอยู ดวยเหตุ ๗ ประการ แมขอนั้น ก็เพราะผัสสะ
เปนปจจัย.
[๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา นิพพานในปจจุบัน บัญญัติวา
นิพพานปจจุบนั เปนธรรมอยางยิ่งของสัตวผูปรากฏอยู ดวยเหตุ ๕ ประการ แมขอนั้นก็เพราะ
ผัสสะเปนปจจัย.
[๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอนาคต มีความเห็น
ตามขันธสวนอนาคต ปรารภขันธสวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิด ดวยเหตุ ๔๔
ประการ แมขอ นั้น ก็เพราะผัสสะเปนปจจัย.
[๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอดีตก็ดี กําหนดขันธ
สวนอนาคตก็ดี กําหนดขันธทั้งสวนอดีตทัง้ สวนอนาคตก็ดี มีความเห็นตามขันธทั้งสวนอดีต
ทั้งสวนอนาคต ปรารภขันธทั้งสวนอดีตทัง้ สวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิด ดวยเหตุ
๖๒ ประการ แมขอนั้น ก็เพราะผัสสะเปนปจจัย.
[๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิ
วาเที่ยง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเทีย่ ง ดวยเหตุ ๔ ประการ เขาเหลานั้นเวนผัสสะแลว
จะรูสึกได นั่นไมเปนฐานะทีจ่ ะมีมิได.
[๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา บางอยางเที่ยง บางอยาง
ไมเที่ยง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเทีย่ ง ดวยเหตุ ๔ ประการ
เขาเหลานั้นเวนผัสสะแลวจะรูสึกได นัน่ ไมเปนฐานะที่จะมีได.
[๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา โลกมีที่สุด และหาทีส่ ุดมิได
ยอมบัญญัติวา โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได ดวยเหตุ ๔ ประการ เขาเหลานั้นเวนผัสสะแลว
จะรูสึกได นั่นไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได.
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[๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิดิ้นได ไมตายตัว เมื่อถูกถาม
ปญหาในขอนัน้ ๆ ยอมกลาววาจาดิน้ ไดไมตายตัว ดวยเหตุ ๔ ประการ เขาเหลานั้นเวนผัสสะ
แลวจะรูสึกได นั่นไมเปนฐานะที่จะมีได.
[๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ
ยอมบัญญัติวา อัตตาและโลกเกิดขึน้ ลอยๆ ดวยเหตุ ๒ ประการ เขาเหลานั้นเวนผัสสะแลว
จะรูสึกได นั่นไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได.
[๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอดีตมีความเห็นตาม
ขันธสวนอดีต ปรารภขันธสวนอดีต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิด ดวยเหตุ ๑๘ ประการ
เขาเหลานั้นเวนผัสสะแลวจะรูสึกได นัน่ ไมเปนฐานะที่จะมีได.
[๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย
มีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญา ดวยเหตุ ๑๖ ประการ เขาเหลานั้น
เวนผัสสะแลวจะรูสึกได นั่นไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได.
[๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย
ไมมีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไมมีสัญญา ดวยเหตุ ๘ ประการ
เขาเหลานั้นเวนผัสสะแลวจะรูสึกได นัน่ ไมเปนฐานะที่จะมีได.
[๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย
มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็มิใช
ไมมีสัญญาก็มิใช ดวยเหตุ ๘ ประการ เขาเหลานั้นเวนผัสสะแลวจะรูสึกได นั่นไมเปนฐานะ
ที่จะมีได.
[๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา ขาดสูญ ยอมบัญญัติความ
ขาดสูญ ความพินาศ ความเลิกเกิดของสัตวผูปรากฏอยู ดวยเหตุ ๗ ประการ เขาเหลานัน้
เวนผัสสะแลวจะรูสึกได นั่นไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได.
[๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา นิพพานในปจจุบัน ยอม
บัญญัติวา นิพพานปจจุบนั เปนธรรมอยางยิ่งของสัตวผูปรากฏอยูดวยเหตุ ๕ ประการ เขาเหลานั้น
เวนผัสสะแลวจะรูสึกได นั่นไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได.

พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาที่ 43
[๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอนาคต มีความเห็น
ตามขันธสวนอนาคต ปรารภขันธสวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิด ดวยเหตุ ๔๔
ประการ เขาเหลานั้นเวนผัสสะแลวจะรูสึกได นั่นไมเปนฐานที่จะมีได.
[๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอดีตก็ดี กําหนดขันธ
สวนอนาคตก็ดี กําหนดขันธทั้งสวนอดีตทัง้ สวนอนาคตก็ดี มีความเห็นตามขันธทั้งสวนอดีต
ทั้งสวนอนาคต ปรารภขันธทั้งสวนอดีตทัง้ สวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิด ดวยเหตุ
๖๒ ประการ เขาเหลานั้นเวนผัสสะแลวจะรูสึกได นัน่ ไมเปนฐานะที่จะมีได.
[๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิ
วาเที่ยง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเทีย่ ง ดวยเหตุ ๔ ประการพวกที่มที ิฏฐิวา บางอยางเที่ยง
บางอยางไมเทีย่ ง ... พวกที่มที ิฏฐิวา โลกมีที่สุดและหาทีส่ ุดมิได ... พวกที่มีทิฏฐิดิ้นไดไมตายตัว ...
พวกที่มีทิฏฐิวา อัตตาและโลกเกิดขึน้ ลอยๆ ... พวกทีก่ ําหนดขันธสวนอดีต ... พวกที่มที ิฏฐิวา
อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญา ... พวกที่มีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไมมี
สัญญา ... พวกที่มีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช ...
พวกที่มีทิฏฐิวา ขาดสูญ ... พวกที่มีทิฏฐิวานิพพานในปจจุบัน ... พวกทีก่ ําหนดขันธสวนอนาคต ...
พวกทีก่ ําหนดขันธสวนอดีตก็ดี กําหนดขันธสวนอนาคตก็ดี กําหนดขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวน
อนาคตก็ดี มีความเห็นตามขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต ปรารภขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวน
อนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิดดวยเหตุ ๖๒ ประการ สมณพราหมณเหลานัน้ ทุกจําพวก
ถูกตองๆ แลวดวยผัสสายตนะทั้ง ๖ ยอมเสวยเวทนา เพราะเวทนาของสมณพราหมณเหลานัน้
เปนปจจัยจึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงเกิดอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงเกิดภพ
เพราะภพเปนปจจัยจึงเกิดชาติ เพราะชาติเปนปจจัยจึงเกิด ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ
โทมนัส อุปายาส ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เมื่อใด ภิกษุรูชดั ตามความเปนจริงซึ่งความเกิด ความดับ
คุณและโทษ แหงผัสสายตนะทั้ง ๖ กับทั้งอุบายเปนเครือ่ งออกไปจากผัสสายตนะเหลานั้น
เมื่อนั้น ภิกษุนยี้ อมรูชัดยิ่งกวาสมณพราหมณเหลานี้ทั้งหมด ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สมณะหรือ
พราหมณพวกใดพวกหนึ่ง กําหนดขันธสวนอดีตก็ดี กําหนดขันธสวนอนาคตก็ดี กําหนดขันธ
ทั้งสวนอดีตทัง้ สวนอนาคตก็ดี มีความเห็นตามขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต ปรารภขันธ
ทั้งสวนอดีตทัง้ สวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิด สมณพราหมณเหลานัน้ ทัง้ หมด
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ถูกทิฏฐิ ๖๒ อยางเหลานีแ้ หละเปนดุจขายปกคลุมไว อยูใ นขายนี้เอง เมื่อผุดก็ผุดอยูในขายนี้
ติดอยูในขายนีถ้ ูกขายปกคลุมไว เมื่อผุดก็ผุดอยูในขายนี้ เปรียบเหมือนชาวประมงหรือลูกมือ
ชาวประมงผูฉลาด ใชแหตาถี่ทอดลงยังหนองน้ําอันเล็ก เขาคิดอยางนีว้ า บรรดาสัตวตัวใหญๆ
ในหนองนี้ทั้งหมด ถูกแหครอบไว อยูใ นแห เมื่อผุดก็ผุดอยูในแห ติดอยูในแห ถูกแหครอบไว
เมื่อผุดก็ผุดอยูใ นแห ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย. สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึง่ ก็ฉันนั้น
ที่กําหนดขันธสวนอดีตก็ดี กําหนดขันธสวนอนาคตก็ดี กําหนดขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต
ก็ดี มีความเห็นตามขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต ปรารภขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต
กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิด สมณพราหมณเหลานัน้ ทัง้ หมด ถูกทิฏฐิ ๖๒ เหลานีแ้ หละเปน
ดุจขายปกคลุมไว อยูใ นขายนี้เอง เมื่อผุดก็ผุดอยูในขายนี้ ติดอยูในขายนี้ ถูกขายปกคลุมไว
เมื่อผุดก็ผุดอยูใ นขายนี้.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายของตถาคต มีตัณหาอันจะนําไปสูภพขาดแลวยังดํารงอยู เทวดา
และมนุษยทั้งหลายจักเห็นตถาคตชั่วเวลาที่กายของตถาคตยังดํารงอยู เมื่อกายแตกสิน้ ชีพแลว
เทวดาและมนุษยทั้งหลายจักไมเห็นตถาคต เปรียบเหมือนพวงมะมวง เมือ่ ขาดจากขั้วแลว
ผลใดผลหนึ่งติดขั้วอยู ยอมติดขั้วไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายของตถาคตมีตัณหาอันจะนําไปสูภพ
ขาดแลว ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน ยังดํารงอยู เทวดาและมนุษยทั้งหลายจักเห็นตถาคตไดกช็ ั่วเวลา
ที่กายของตถาคตยังดํารงอยู เมื่อกายแตกสิน้ ชีพแลว เทวดาและมนุษยทั้งหลายจักไมเห็นตถาคต.
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนีว้ า
นาอัศจรรย พระเจาขา ไมเคยมีมา พระเจาขา ธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไร พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคตรัสวา เพราะฉะนัน้ แหละ อานนท เธอจงจําธรรมบรรยายนี้วา อรรถชาละก็ได
วาธรรมชาละก็ได วาพรหมชาละก็ได วาทิฏฐิชาละก็ได วาพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมก็ได.
ครั้นพระผูมีพระภาค ตรัสพระสูตรนี้จบแลว ภิกษุทงั้ หลายเหลานัน้ มีใจชื่นชม
เพลิดเพลินภาษิตของพระผูม ีพระภาค ก็และเมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู หมืน่
โลกธาตุไดหวัน่ ไหวแลวแล.
จบพรหมชาลสูตรที่ ๑.
_____________
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๒. สามัญญผลสูตร
______________
เรื่องพระเจาอชาตศัตรู
[๙๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาค ประทับ ณ สวนอัมพวันของหมอชีวกโกมารภัจจ ใกล
พระนครราชคฤห พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๑๒๕๐ รูป วันนั้นเปนวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา
เปนวันครบ ๔ เดือน ฤดูดอกโกมุทบาน ในราตรีเพ็ญพระจันทรเต็มดวง พระเจาแผนดินมคธ
พระนามวา อชาตศัตรูเวเทหีบุตร แวดลอมดวยราชอํามาตยประทับนั่ง ณ พระมหาปราสาทชั้นบน.
ขณะนัน้ ทาวเธอทรงเปลงพระอุทานวา ดูกรอํามาตย ราตรีมีดวงเดือนแจมกระจาง นารื่นรมย
หนอ ราตรีมีดวงเดือนแจมกระจาง ชางงามจริงหนอ ราตรีมีดวงเดือนแจมกระจาง นาชมจริงหนอ
ราตรีมีดวงเดือนแจมกระจาง นาเบิกบานจริงหนอ ราตรีมีดวงเดือนแจมกระจาง เขาลักษณะ
จริงหนอ วันนีเ้ ราควรจะเขาไปหาสมณะหรือพราหมณผูใดดีหนอ ซึ่งจิตของเราผูเขาไปหาพึง
เลื่อมใสได. ครั้นทาวเธอดํารัสอยางนี้แลว อํามาตยผูหนึง่ จึงกราบทูลวา ขอเดชะ ทานปูรณะ
กัสสป ปรากฏวาเปนเจาหมูเจาคณะ เปนคณาจารยมีชื่อเสียง มีเกียรติยศ เปนเจาลัทธิ
ชนสวนมากยกยองวาดี เปนคนเกาแก บวชมานาน มีอายุลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับ
เชิญพระองคเสด็จเขาไปหาทานปูรณะ กัสสปนั้นเถิด เห็นดวยเกลา ฯ วา เมื่อพระองคเสด็จ
เขาไปหาทานปูรณะ กัสสป พระหฤทัยพึงเลื่อมใส. เมื่ออํามาตยผูนั้น กราบทูลอยางนี้แลว
ทาวเธอก็ทรงนิ่งอยู.
อํามาตยอีกคนหนึ่ง จึงกราบทูลวา ขอเดชะ ทานมักขลิ โคศาล ปรากฏวาเปนเจาหมู
เจาคณะ เปนคณาจารยมีชื่อเสียง มีเกียรติยศ เปนเจาลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาดี เปนคน
เกาแก บวชมานาน มีอายุลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับ เชิญพระองคเสด็จเขาไปหาทาน
มักขลิ โคศาลนั้นเถิด เห็นดวยเกลา ฯ วา เมื่อพระองคเสด็จเขาไปหาทานมักขลิ โคศาล
พระหฤทัยพึงเลื่อมใส เมื่ออํามาตยผูนั้นกราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอก็ทรงนิ่งอยู.
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อํามาตยอีกคนหนึ่ง จึงกราบทูลวา ขอเดชะ ทานอชิต เกสกัมพล ปรากฏวาเปน
เจาหมู เจาคณะ เปนคณาจารยมีชื่อเสียง มีเกียรติยศ เปนเจาลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาดี
เปนคนเกาแก บวชมานาน มีอายุลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับ เชิญพระองคเสด็จเขาไปหา
ทานอชิต เกสกัมพล นั้นเถิด เห็นดวยเกลา ฯ วา เมื่อพระองคเสด็จเขาไปหาทานอชิต เกสกัมพล
พระหฤทัยพึงเลื่อมใส เมื่ออํามาตยผูนั้นกราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอก็ทรงนิ่งอยู.
อํามาตยอีกคนหนึ่ง จึงกราบทูลวา ขอเดชะ ทานปกุธะ กัจจายนะ ปรากฏวาเปนเจาหมู
เจาคณะ เปนคณาจารยมีชื่อเสียง มีเกียรติยศ เปนเจาลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาดี เปนคน
เกาแก บวชมานาน มีอายุลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับ เชิญพระองคเสด็จเขาไปหาทานปกุธะ
กัจจายนะนั้นเถิด เห็นดวยเกลา ฯ วา เมื่อพระองคเสด็จเขาไปหาทานปกุธะ กัจจายนะ พระหฤทัย
พึงเลื่อมใส. เมื่ออํามาตยผูนั้นกราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอก็ทรงนิ่งอยู.
อํามาตยอีกคนหนึ่ง จึงกราบทูลวา ขอเดชะ ทานสญชัย เวลัฏฐบุตร ปรากฏวาเปน
เจาหมู เจาคณะ เปนคณาจารยมีชื่อเสียง มีเกียรติยศ เปนเจาลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาดี
เปนคนเกาแก บวชมานาน มีอายุลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับ เชิญพระองคเสด็จเขาไปหา
ทานสญชัย เวลัฏฐบุตร นั้นเถิด เห็นดวยเกลา ฯ วา เมื่อพระองคเสด็จเขาไปหาทานสญชัย
เวลัฏฐบุตร พระหฤทัยพึงเลื่อมใส. เมื่ออํามาตยผูนั้นกราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอก็ทรงนิ่งอยู.
อํามาตยอีกคนหนึ่ง จึงกราบทูลวา ขอเดชะ ทานนิครนถ นาฏบุตร ปรากฏวาเปน
เจาหมู เจาคณะ เปนคณาจารยมีชื่อเสียง มีเกียรติยศ เปนเจาลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาดี
เปนคนเกาแก บวชมานาน มีอายุลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับ เชิญพระองคเสด็จเขาไปหา
ทานนิครนถ นาฏบุตร นั้นเถิด เห็นดวยเกลา ฯ วา เมื่อพระองคเสด็จเขาไปหาทานนิครนถ
นาฏบุตร พระหฤทัยพึงเลื่อมใส. เมื่ออํามาตยผูนั้นกราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอก็ทรงนิ่งอยู.
กถาปรารภพระพุทธคุณ
[๙๒] สมัยนั้น หมอชีวก โกมารภัจจ นั่งนิ่งอยูใ นทีไ่ มไกลพระเจาแผนดินมคธ
พระนามวา อชาตศัตรู เวเทหีบุตร. ทาวเธอจึงมีพระราชดํารัสกะหมอชีวก โกมารภัจจ วา
ชีวกผูสหาย เธอทําไมจึงนิ่งเสียเลา, หมอชีวก โกมารภัจจ กราบทูลวา ขอเดชะ พระผูมีพระภาค
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อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ประทับอยู ณ สวนอัมพวันของขาพระพุทธเจา พรอมดวยภิกษุสงฆ
หมูใหญประมาณ ๑๒๕๐ รูป พระเกียรติศพั ทอันงามของพระองคขจรไปแลวอยางนีว้ า แมเพราะ
เหตุนี้ๆ พระผูม ีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชา
และจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดา
ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรมดังนี้ เชิญพระองค
เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคพระองคนนั้ เถิด เห็นดวยเกลา ฯ วา เมื่อพระองคเสด็จเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาค พระฤทัยพึงเลื่อมใส ทาวเธอจึงมีพระราชดํารัสวา ชีวกผูสหาย ถาอยางนั้น
ทานจงสั่งใหเตรียมหัตถียานไว. หมอชีวก โกมารภัจจ รับสนองพระราชโองการแลว สั่งให
เตรียมชางพังประมาณ ๕๐๐ เชือก และชางพระที่นั่งเสร็จแลวจึงกราบทูลวา ขอเดชะ ขา
พระพุทธเจาสัง่ ใหเตรียมหัตถียานพรอมแลว เชิญใตฝาละอองธุลีพระบาทเสด็จไดพระเจาขา.
ลําดับนั้น ทาวเธอโปรดใหพวกสตรีขึ้นชางพัง ๕๐๐ เชือกๆ ละนาง แลวจึงทรงชางพระที่นั่ง
มีผูถือคบเพลิง เสด็จออกจากพระนครราชคฤห ดวยพระราชานุภาพอยางยิ่งใหญ เสด็จไปสวน
อัมพวันของหมอชีวก โกมารภัจจ. พอใกลจะถึง ทาวเธอเกิดทรงหวาดหวั่นครั่นคราม และ
ทรงมีความสยดสยองขึ้น ครั้นทาวเธอทรงกลัว ทรงหวาดหวัน่ มีพระโลมชาตชูชันแลว จึงตรัส
กับหมอชีวก โกมารภัจจวา ชีวกผูสหาย ทานไมไดลวงเราหรือ ชีวกผูสหาย ทานไมได
หลอกเราหรือ ชีวกผูสหาย ทานไมไดลอเรามาใหศัตรูหรือ เหตุไฉนเลา ภิกษุสงฆหมูใหญ
ตั้ง ๑๒๕๐ รูป จึงไมมีเสียงจาม เสียงกระแอม เสียงพึมพําเลย หมอชีวก โกมารภัจจกราบทูล
วา ขอพระองคอยาไดทรงหวาดหวั่นเกรงกลัวเลยพระเจาขา ขาพระพุทธเจาไมไดลวงพระองค
ไมไดหลอกพระองค ไมไดลอพระองคมาใหศัตรูเลย พระเจาขา ขอเดชะ เชิญพระองคเสด็จ
เขาไปเถิดๆ นัน่ ประทีปที่โรงกลมยังตามอยู. ลําดับนั้น ทาวเธอเสด็จพระราชดําเนินโดยกระบวน
ชางพระที่นั่งไปจนสุดทาง เสด็จลงทรงพระดําเนินเขาประตูโรงกลม แลวจึงรับสั่งกะหมอชีวก
โกมารภัจจวา ชีวกผูสหาย ไหนพระผูมีพระภาค. หมอชีวก โกมารภัจจ กราบทูลวา ขอเดชะ
นั่นพระผูมีพระภาค ประทับนั่งพิงเสากลาง ผินพระพักตรไปทางทิศบูรพา ภิกษุสงฆแวดลอมอยู.
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ลําดับนั้น ทาวเธอเสด็จเขาไปเฝา. พระผูมีพระภาค ประทับยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว
ทรงชําเลืองเห็นภิกษุสงฆนิ่งสงบเหมือนหวงน้ําใส ทรงเปลงพระอุทานวา ขอใหอุทยภัททกุมาร
ของเราจงมีความสงบอยางภิกษุสงฆเดีย๋ วนี.้ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร พระองค
เสด็จมาทั้งความรัก. แลวทาวเธอทูลรับวา พระเจาขา อุทยภัททกุมารเปนที่รักของหมอมฉัน
ขอใหอุทยภัททกุมารของหมอมฉันจงมีความสงบอยางภิกษุสงฆเดี๋ยวนี้เถิด.
[๙๓] ลําดับนั้น ทาวเธอทรงอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวทรงประนมอัญชลีแกภิกษุสงฆ
ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลว ไดตรัสพระดํารัสนี้กะพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ หมอมฉันจะขอทูลถามปญหาบางเรื่องสักเล็กนอย ถาพระองคจะประทาน
พระวโรกาสพยากรณปญหาแกหมอมฉัน.
พ. เชิญถามเถิด มหาบพิตร ถาทรงพระประสงค.
อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ศิลปศาสตรเปนอันมากเหลานี้ คือ พลชาง พลมา พลรถ
พลธนู พนักงานเชิญธง พนักงานจัดกระบวนทัพ พนักงานจัดสงเสบียง พวกอุคคราชบุตร
พลอาสา ขุนพล พลกลา พลสวมเกราะหนัง พวกบุตรทาส ชางทําขนม ชางกัลบก พนักงาน
เครื่องสรง พวกพอครัว ชางดอกไม ชางยอม ชางหูก ชางจักสาน ชางหมอ นักคํานวณ
พวกนับคะแนน (นักการบัญชี) หรือศิลปศาสตรเปนอันมาก แมอยางอืน่ ใดที่มีคติเหมือนอยางนี้
คนเหลานั้นยอมอาศัยผลแหงศิลปศาสตรที่เห็นประจักษเลี้ยงชีพในปจจุบัน ดวยผลแหงศิลป
ศาสตรนั้น เขายอมบํารุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตรอํามาตยใหเปนสุขอิ่มหนําสําราญ
บําเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอยางสูง เปนไปเพื่อใหไดอารมณดี มีสุขเปนผล ใหเกิดในสวรรค
ในสมณพราหมณทั้งหลาย ฉันใด ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคอาจบัญญัติสามัญผลที่เห็น
ประจักษในปจจุบัน เหมือนอยางนั้นไดบางหรือไม?
พ. มหาบพิตร ทรงจําไดหรือไมวา ปญหาขอนี้ มหาบพิตรไดตรัสถามสมณพราหมณ
พวกอืน่ แลว.
อ. ขาแตพระองคผูเจริญ จําไดอยู ปญหาขอนี้ หมอมฉันไดถามสมณพราหมณพวก
อื่นแลว.
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พ. ดูกรมหาบพิตร สมณพราหมณเหลานั้นพยากรณอยางไร ถามหาบพิตรไมหนัก
พระทัย ก็ตรัสเถิด.
อ. ณ ที่ทพี่ ระผูมีพระภาคหรือทานผูเปรียบดังพระผูมพี ระภาค ประทับนั่งอยู หมอมฉัน
ไมหนักใจ พระเจาขา.
พ. ถาอยางนั้น มหาบพิตรตรัสเถิด.
วาทะของศาสดาปูรณะ กัสสป
[๙๔] ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤหนี้ หมอมฉันเขาไปหาครูปรู ณะ
กัสสป ถึงที่อยู ไดปราศรัยกับปูรณะ กัสสป ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวหมอมฉันไดกลาวคํานี้กะปูรณะ กัสสปวา ทานกัสสป
ศิลปศาสตรเปนอันมากเหลานี้ คือพลชาง พลมา พลรบ พลธนู พนักงานเชิญธง พนักงาน
จัดกระบวนทัพ พนักงานจัดสงเสบียง พวกอุคคราชบุตร พลอาสา ขุนพล พลกลา พลสวม
เกราะหนัง พวกบุตรทาส ชางทําขนม ชางกัลบก พนักงานเครื่องสรง พวกพอครัว ชาง
ดอกไม ชางยอม ชางหูก ชางจักสาน ชางหมอ นักคํานวณ พวกนับคะแนน (นักการบัญชี)
หรือศิลปศาสตรเปนอันมาก แมอยางอื่นใดที่มีคติเหมือนอยางนี้ คนเหลานั้น ยอมอาศัยผลแหง
ศิลปศาสตรที่เห็นประจักษเลี้ยงชีพในปจจุบัน ดวยผลแหงศิลปศาสตรนั้น เขายอมบํารุงตน
มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร อํามาตย ใหเปนสุขอิ่มหนําสําราญ บําเพ็ญทักษิณาทานอันมีผล
อยางสูง เปนไปเพื่อใหไดอารมณดี มีสุขเปนผล ใหเกิดในสวรรค ในสมณพราหมณทั้งหลาย
ฉันใด ทานอาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจักษในปจจุบัน เหมือนอยางนั้นไดหรือไม เมื่อหมอมฉัน
กลาวอยางนี้ ครูปูรณะ กัสสป ไดกลาวคํานี้กะหมอมฉันวา ดูกรมหาบพิตร เมื่อบุคคลทําเอง
ใชใหผูอื่นทํา ตัดเอง ใชใหผอู ื่นตัด เบียดเบียนเอง ใชผูอื่นใหเบียดเบียน ทําเขาใหเศราโศกเอง
ใชผูอื่นทําเขาใหเศราโศก ทําเขาใหลําบากเอง ใชผูอื่นทําเขาใหลําบาก ดิ้นรนเอง ทําเขาให
ดิ้นรน ฆาสัตว ลักทรัพย ตัดที่ตอ ปลนไมใหเหลือ ทําโจรกรรมในเรือนหลังเดียว ซุมอยูที่
ทางเปลี่ยว ทําชูภริยาเขา พูดเท็จ ผูทําไมชื่อวาทําบาป แมหาผูใดจะใชจกั รซึ่งมีคมโดยรอบ
เหมือนมีดโกน สังหารเหลาสัตวในปฐพีนี้ ใหเปนลาน เปนกองมังสะอันเดียวกัน บาปที่มี
การทําเชนนั้นเปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา ไมมบี าปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงขวาแหง
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แมน้ําคงคา ฆาเอง ใชใหผูอนื่ ฆา ตัดเอง ใชใหผูอื่นตัด เบียดเบียนเอง ใชผูอื่นใหเบียดเบียน
บาปที่มีการทําเชนนั้นเปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา ไมมีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงซาย
แหงแมน้ําคงคา ใหเอง ใชใหผูอื่นให บูชาเอง ใชใหผูอื่นบูชา บุญที่มีการทําเชนนั้นเปนเหตุ
ยอมไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา ดวยการใหทาน การทรมาน อินทรีย การสํารวมศีล
การกลาวคําสัตย บุญที่มีการทําเชนนั้นเปนเหตุ ยอมไมมแี กเขา ไมมีบญ
ุ มาถึงเขา ดังนี้ ขาแต
พระองคผูเจริญ เมื่อหมอมฉันถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ ครูปูรณะ กัสสป กลับตอบถึง
การที่ทําแลวไมเปนอันทํา ฉะนี้ (ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อหมอมฉันถามถึงสามัญผลที่เห็น
ประจักษ ครูปูรณะ กัสสป กลับตอบถึงการที่ทําแลวไมเปนอันทํา ฉะนี)้ ขาแตพระองคผูเจริญ
หมอมฉันถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ ครูปูรณะ กัสสป กลับตอบถึงการที่ทําแลวไมเปนอันทํา
เปรียบเหมือนเขาถามถึงมะมวง ตอบขนุนสํามะลอ หรือเขาถามถึงขนุนสํามะลอ ตอบมะมวง
ฉะนั้น หมอมฉันมีความดําริวา ไฉน คนอยางเรา จะพึงมุงรุกรานสมณะหรือพราหมณผูอยูใน
ราชอาณาเขต ดังนี้ แลวไมยนิ ดี ไมคัดคานภาษิตของครูปรู ณะ กัสสป ไมพอใจ แตก็มไิ ด
เปลงวาจาแสดงความไมพอใจ ไมเชื่อถือ ไมใสใจถึงวาจานั้น ลุกจากที่นงั่ หลีกไป.
วาทะของศาสดามักขลิ โคศาล
[๙๕] ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤหนี้ หมอมฉันเขาไปหาครูมกั ขลิ
โคศาลถึงที่อยู ... ไดกลาววา ทานโคศาล ศิลปศาสตรเปนอันมากเหลานี้ คือ พลชาง ... คนเหลานั้น
ยอมอาศัยผลแหงศิลปศาสตรที่เห็นประจักษ เลี้ยงชีพในปจจุบัน ดวยผลแหงศิลปศาสตรนั้น
เขายอมบํารุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร อํามาตย ใหเปนสุขอิ่มหนําสําราญ บําเพ็ญ
ทักษิณาทานอันมีผลอยางสูง เปนไปเพื่อใหไดอารมณดี มีสุขเปนผล ใหเกิดในสวรรค ใน
สมณพราหมณทั้งหลาย ฉันใด ทานอาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจักษในปจจุบนั เหมือนอยาง
นั้นไดหรือไม เมื่อหมอมฉันกลาวอยางนี้ ครูมักขลิ โคศาล ไดกลาวคํานี้กะหมอมฉันวา
ดูกรมหาบพิตร ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย เพื่อความเศราหมองแหงสัตวทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย
หาสาเหตุมิได หาปจจัยมิได ยอมเศราหมอง ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย เพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตว
ทั้งหลาย สัตวทั้งหลายหาสาเหตุมิได หาปจจัยมิได ยอมบริสุทธิ์ ไมมีการกระทําของตนเอง
ไมมีการกระทําของผูอื่น ไมมีการกระทําของบุรุษ ไมมีกาํ ลัง ไมมีความเพียร ไมมีเรีย่ วแรงของ
บุรุษ ไมมีความบากบั่นของบุรุษ สัตวทั้งปวง ปาณะทั้งปวง ภูตะทั้งปวง ชีวะทั้งปวง ลวน
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ไมมีอํานาจ ไมมีกําลัง ไมมีความเพียร แปรไปตามเคราะหดีเคราะหราย ตามความประจวบ
ตามความเปนเอง ยอมเสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติทั้งหก เทานั้น หนึ่ง กําเนิดทีเ่ ปนประธาน
๑,๔๐๖,๖๐๐ กรรม ๑๐๐ กรรม ๕ กรรม ๓ กรรม ๑ กรรมกึ่ง ปฏิปทา ๖๒ อันตรกัป ๖๒
อภิชาติ ๖ ปุรสิ ภูมิ 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 ที่พาลและบัณฑิตเรรอน ทองเที่ยวไป แลวจักทําที่สุดทุกขได
ความสมหวังวาเราจักอบรมกรรมที่ยังไมอํานวยผล ใหอํานวยผล หรือเราสัมผัสถูกตองกรรมที่
อํานวยผลแลว จักทําใหสุดสิ้นดวยศีล ดวยพรต ดวยตบะ หรือดวยพรหมจรรยนี้ ไมมใี น
ที่นั้น สุขทุกขที่ทําใหมีที่สิ้นสุดได เหมือนตวงของใหหมดดวยทะนาน ยอมไมมีในสงสาร
ดวยอาการอยางนี้เลย ไมมีความเสื่อมความเจริญ ไมมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลง พาลและบัณฑิต
เรรอน ทองเที่ยวไป จักทําทีส่ ุดทุกขไดเอง เหมือนกลุมดายที่บุคคลขวางไป ยอมคลี่หมดไปเอง
ฉะนั้น ดังนี้ ขาแตพระองคผเู จริญ เมื่อหมอมฉันถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ ครูมักขลิ โคศาล
กลับพยากรณถึงความบริสุทธิ์ดวยการเวียนวาย ฉะนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันถามถึง
สามัญผลที่เห็นประจักษ ครูมักขลิ โคศาล กลับพยากรณ ถึงความบริสุทธิ์ ดวยการเวียนวาย
เปรียบเหมือนเขาถามถึงมะมวง ตอบขนุนสํามะลอ หรือเขาถามถึงขนุนสํามะลอ ตอบมะมวง
ฉะนั้น หมอมฉันมีความดําริวา ไฉน คนอยางเรา จะพึงมุงรุกรานสมณะหรือพราหมณผูอยูใน
ราชอาณาเขต ดังนี้ แลวไมยนิ ดี ไมคัดคานภาษิตของครู มักขลิ โคศาล ไมพอใจ แตกม็ ิได
เปลงวาจาแสดงความไมพอใจ ไมเชื่อถือ ไมใสใจถึงวาจานั้น ลุกจากที่นงั่ หลีกไป.
วาทะของศาสดาอชิตะ เกสกัมพล
[๙๖] ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤหนี้ หมอมฉันเขาไปหาครูอชิตะ
เกสกัมพล ถึงที่อยู ... ไดกลาววา ทานอชิต ศิลปศาสตรเปนอันมากเหลานี้ คือพลชาง ...
คนเหลานั้น ยอมอาศัยผลแหงศิลปศาสตรที่เห็นประจักษ เลี้ยงชีพในปจจุบันดวยผลแหงศิลป
ศาสตรนั้น เขายอมบํารุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร อํามาตย ใหเปนสุขอิ่มหนําสําราญ
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บําเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอยางสูง เปนไปเพื่อใหไดอารมณดี มีสุขเปนผล ใหเกิดในสวรรค
ในสมณพราหมณทั้งหลาย ฉันใด ทานอาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจักษในปจจุบนั เหมือนอยาง
นั้นไดหรือไม เมื่อหมอมฉันกลาวอยางนี้ ครูอชิตะ เกสกัมพล ไดกลาวคํานี้กะหมอมฉันวา
ดูกรมหาบพิตร ทานไมมีผล การบูชาไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดี
ทําชั่วไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาบิดาไมมี สัตวผูเกิดผุดขึ้นไมมี สมณพราหมณ
ผูดําเนินชอบ ปฏิบัติชอบ ซึ่งกระทําโลกนีแ้ ละโลกหนาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง แลวสอนผูอื่น
ใหรูแจง ไมมีในโลก คนเรานี้ เปนแตประชุมมหาภูตทั้งสี่ เมื่อทํากาลกิริยา ธาตุดินไปตามธาตุดิน
ธาตุน้ําไปตามธาตุน้ํา ธาตุไฟไปตามธาตุไฟ ธาตุลมไปตามธาตุลม อินทรียทั้งหลายยอมเลื่อนลอย
ไปในอากาศ คนทั้งหลายมีเตียงเปนที่ ๕ จะหามเขาไป รางกายปรากฏอยูแคปาชา กลายเปน
กระดูกมีสดี ุจสีนกพิลาบ การเซนสรวงมีเถาเปนที่สุด ทานนี้ คนเขลาบัญญัติไว คําของคนบางพวก
พูดวา มีผลๆ ลวนเปนคําเปลา คําเท็จ คําเพอ เพราะกายสลาย ทั้งพาลทั้งบัณฑิตยอมขาดสูญ
พินาศสิ้น เบื้องหนาแตตายยอมไมเกิด ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อหมอมฉันถามถึงสามัญผล
ที่เห็นประจักษ ครูอชิตะ เกสกัมพล กลับตอบถึงความขาดสูญ ฉะนี้ ขาแตพระองคผเู จริญ
หมอมฉันถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ ครูอชิตะ เกสกัมพล กลับตอบถึงความขาดสูญ เปรียบ
เหมือนเขาถามถึงมะมวง ตอบขนุนสํามะลอ หรือเขาถามถึงขนุนสํามะลอ ตอบมะมวง ฉะนัน้
หมอมฉันมีความดําริวา ไฉน คนอยางเรา จะพึงมุงรุกรานสมณะหรือพราหมณผูอยูใ นราชอาณาเขต
ดังนี้ แลวไมยนิ ดี ไมคัดคานภาษิตของครูอชิตะ เกสกัมพล ไมพอใจ แตก็มิไดเปลงวาจาแสดง
ความไมพอใจ ไมเชื่อถือ ไมใสใจถึงวาจานั้น ลุกจากที่นงั่ หลีกไป.
วาทะของศาสดาปกุธะ กัจจายนะ
[๙๗] ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤหนี้ หมอมฉันเขาไปหาครูปกุธะ
กัจจายนะ ถึงที่อยู ... ไดกลาววา ทานกัจจานะ ศิลปศาสตรเปนอันมากเหลานั้น คือพลชาง ... คนเหลา
นั้น ยอมอาศัยผลแหงศิลปศาสตรที่เห็นประจักษเลี้ยงชีพในปจจุบนั ดวยผลแหงศิลปศาสตรนั้น
เขายอมบํารุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร อํามาตย ใหเปนสุขอิ่มหนําสําราญ บําเพ็ญทักษิณาทาน
อันมีผลอยางสูง เปนไปเพื่อใหไดอารมณดี มีสุขเปนผล ใหเกิดในสวรรค ในสมณพราหมณ
ทั้งหลาย ฉันใด ทานอาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจักษในปจจุบัน เหมือนอยางนั้นไดหรือไม
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เมื่อหมอมฉันกลาวอยางนี้ ครูปกุธะ กัจจายนะ ไดกลาวคํานี้กะหมอมฉันวา ดูกรมหาบพิตร
สภาวะ ๗ กองเหลานี้ ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา ไมมีใครนิรมิต ไมมีใครใหนิรมิต
เปนสภาพยั่งยืน ตั้งอยูมั่นดุจยอดภูเขา ตั้งอยูมั่นดุจเสาระเนียด สภาวะ ๗ กองเหลานัน้
ไมหวัน่ ไหว ไมแปรปรวน ไมเบียดเบียนกันและกัน ไมอาจใหเกิดสุขหรือทุกข หรือทั้งสุข
และทุกขแกกนั และกัน สภาวะ ๗ กอง เปนไฉน คือกองดิน กองน้ํา กองไฟ กองลม
สุข ทุกข ชีวะเปนที่ ๗ สภาวะ ๗ กองนี้ ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา ไมมีใครนิรมิต
ไมมีใครใหนิรมิต เปนสภาพยั่งยืน ตั้งอยูมนั่ ดุจยอดภูเขา ตั้งอยูมั่นดุจเสาระเนียด สภาวะ ๗ กอง
เหลานั้น ไมหวั่นไหว ไมแปรปรวน ไมเบียดเบียนกัน ไมอาจใหเกิดสุขหรือทุกข หรือทั้งสุข
ทั้งทุกข แกกันและกัน ผูฆาเองก็ดี ผูใชใหฆาก็ดี ผูไดยินก็ดี ผูกลาวใหไดยินก็ดี ผูเขาใจความ
ก็ดี ผูทําใหเขาใจความก็ดี ไมมีในสภาวะ ๗ กองนั้น เพราะวาบุคคลจะเอาศาสตราอยางคมตัด
ศีรษะกัน ไมชอื่ วาใครๆ ปลงชีวิตใครๆ เปนแตศาสตราสอดไปตามชองแหงสภาวะ ๗ กอง
เทานั้น ดังนี้ ขาแตพระองคผเู จริญ เมื่อหมอมฉันถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ ครูปกุธะ
กัจจายนะ กลับเอาเรื่องอื่นมาพยากรณ ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันถามถึงสามัญผลที่เห็น
ประจักษ ครูปกุธะ กัจจายนะ กลับเอาเรื่องอื่นมาพยากรณ เปรียบเหมือนเขาถามถึงมะมวง
ตอบขนุนสํามะลอ หรือเขาถามถึงขนุนสํามะลอ ตอบมะมวง ฉะนัน้ หมอมฉันมีความดําริวา
ไฉน คนอยางเรา จะพึงมุงรุกรานสมณะหรือพราหมณผูอยูในราชอาณาเขต ดังนี้ แลวไมยินดี
ไมคัดคานภาษิตของครูปกุธะ กัจจายนะ ไมพอใจ แตกม็ ิไดเปลงวาจา แสดงความไมพอใจ
ไมเชื่อถือ ไมใสใจถึงวาจานัน้ ลุกจากทีน่ ั่งหลีกไป.
วาทะของศาสดานิครนถ นาฏบุตร
[๙๘] ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤหนี้ หมอมฉันเขาไปหาครูนคิ รนถ
นาฏบุตร ถึงที่อยู ... ไดกลาววา ทานอัคคิเวสนะ ศิลปศาสตรเปนอันมากเหลานี้ คือพลชาง...
คนเหลานั้น ยอมอาศัยผลแหงศิลปศาสตรที่เห็นประจักษเลี้ยงชีพในปจจุบัน ดวยผลแหงศิลป
ศาสตรนั้น เขายอมบํารุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร อํามาตย ใหเปนสุขอิ่มหนําสําราญ
บําเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอยางสูง เปนไปเพื่อใหไดอารมณดี มีสุขเปนผล ใหเกิดในสวรรค
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ในสมณพราหมณทั้งหลาย ฉันใด ทานอาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจักษในปจจุบนั เหมือน
อยางนั้นไดหรือไม เมื่อหมอมฉันกลาวอยางนี้ ครูนิครนถ นาฏบุตร ไดกลาวคํานี้กะหมอมฉันวา
ดูกรมหาบพิตร นิครนถในโลกนี้ เปนผูสังวรแลวดวยสังวร ๔ ประการ นิครนถเปนผูสังวรแลว
ดวยสังวร ๔ ประการ เปนไฉน? ดูกรมหาบพิตร นิครนถในโลกนี้เปนผูหามน้ําทั้งปวง ๑ เปน
ผูประกอบดวยน้ําทั้งปวง ๑ เปนผูกําจัดดวยน้ําทั้งปวง ๑ เปนผูประพรมดวยน้ําทั้งปวง ๑
นิครนถเปนผูสังวรแลวดวยสังวร ๔ ประการ อยางนีแ้ ล มหาบพิตร เพราะเหตุที่นิครนถเปนผู
สังวรแลวดวยสังวร ๔ ประการอยางนี้ บัณฑิตจึงเรียกวา เปนผูมีตนถึงที่สุดแลว มีตนสํารวมแลว
มีตนตั้งมั่นแลว ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อหมอมฉัน ถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ
ครูนิครนถ นาฏบุตร กลับตอบถึงสังวร ๔ ประการ ฉะนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉัน
ถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ ครูนคิ รนถ นาฏบุตร กลับตอบถึงสังวร ๔ ประการ เปรียบเหมือน
เขาถามถึงมะมวง ตอบขนุนสํามะลอ หรือเขาถามถึงขนุนสํามะลอ ตอบมะมวง ฉะนั้น
หมอมฉันมีความดําริวา ไฉน คนอยางเรา จะพึงมุงรุกรานสมณะหรือพราหมณผูอยูใ นราชอาณาเขต
ดังนี้ แลวไมยนิ ดี ไมคัดคานภาษิตของครูนิครนถ นาฏบุตร ไมพอใจ แตก็มิไดเปลงวาจา
แสดงความไมพอใจ ไมเชื่อถือ ไมใสใจถึงวาจานั้น ลุกจากที่นั่งหลีกไป.
วาทะของศาสดาสญชัย เวลัฏฐบุตร
[๙๙] ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤหนี้ หมอมฉันเขาไปหาครูสญชัย
เวลัฏฐบุตร ถึงที่อยู ... ไดกลาววา ทานสญชัย ศิลปศาสตรเปนอันมากเหลานี้ คือ พลชาง ...
คนเหลานั้น ยอมอาศัยผลแหงศิลปศาสตรที่เห็นประจักษเลี้ยงชีพในปจจุบัน ดวยผลแหงศิลป
ศาสตรนั้น เขายอมบํารุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร อํามาตย ใหเปนสุขอิ่มหนําสําราญ
บําเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอยางสูง เปนไปเพื่อใหไดอารมณดี มีสุขเปนผล ใหเกิดในสวรรค
ในสมณพราหมณทั้งหลาย ฉันใด ทานอาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจักษในปจจุบนั เหมือน
อยางนั้นไดหรือไม เมื่อหมอมฉันกลาวอยางนี้ ครูสญชัย เวลัฏฐบุตร ไดกลาวคํานี้กะหมอมฉัน
วา ถามหาบพิตรตรัสถามอาตมภาพวา โลกหนามีอยูหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวามี ก็จะพึง
ทูลตอบวามี ความเห็นอาตมภาพวาอยางนีก้ ็มิใช อยางนัน้ ก็มิใช อยางอื่นก็มิใช ไมใชก็มิใช
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มิใชไมใชก็มิใช ถามหาบพิตรตรัสถามอาตมภาพวา โลกหนาไมมหี รือ ถาอาตมภาพมีความเห็น
วาไมมี ก็จะพึงทูลตอบวาไมมี ... ถามหาบพิตรตรัสถามวา โลกหนามีดวยไมมีดว ยหรือ ถา
อาตมภาพมีความเห็นวา มีดว ยไมมีดว ย ก็จะพึงทูลตอบวามีดวยไมมีดว ย ... ถามหาบพิตรตรัส
ถามวา โลกหนามีก็มิใชไมมีก็มิใชหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวามีกม็ ิใชไมมีก็มใิ ช ก็จะพึง
ทูลตอบวามีกม็ ิใชไมมีก็มใิ ช ... ถามหาบพิตรตรัสถามวา สัตวผูเกิดผุดขึ้นมีหรือ ถาอาตมภาพ
มีความเห็นวามี ก็จะพึงทูลตอบวามี ... ถามหาบพิตรตรัสถามวาสัตวผูเกิดผุดขึ้นไมมหี รือ
ถาอาตมภาพมีความเห็นวาไมมี ก็จะพึงทูลตอบวาไมมี ... ถามหาบพิตรตรัสถามวา สัตวผูเกิด
ผุดขึ้นมีดวยไมมีดวยหรือ ... ถาอาตมภาพมีความเห็นวามีดวยไมมีดว ย ก็จะพึงทูลตอบวา
มีดวยไมมีดว ย ... ถามหาบพิตรตรัสถามวา สัตวผูเกิดผุดขึน้ มีก็มิใชไมมกี ็มิใชหรือ ถาอาตมภาพ
มีความเห็นวามีก็มิใชไมมกี ม็ ิใช ก็จะพึงทูลตอบวามีก็มิใชไมมีก็มิใช ... ถามหาบพิตรตรัสถามวา
ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีทําชั่วมีอยูห รือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวามี ก็จะพึงทูลตอบวามี...
ถามหาบพิตรตรัสถามวา ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีทําชั่วไมมีหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวาไมมี
ก็จะพึงทูลตอบวาไมมี ... ถามหาบพิตรตรัสถามวา ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีทําชั่วมีดวยไมมีดว ย
หรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวามีดว ยไมมดี วย ก็จะพึงทูลตอบวามีดวยไมมีดวย ... ถามหาบพิตร
ตรัสถามวา ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีทําชั่วก็มิใชไมมีกม็ ิใชหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวามี
ก็มิใชไมมกี ็มิใช ก็จะพึงทูลตอบวามีก็มิใชไมมีก็มิใช ... ถามหาบพิตรตรัสถามวา สัตวเบื้องหนา
แตตายเกิดอีกหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวาเกิดอีก ก็จะพึงทูลตอบวาเกิดอีก ... ถามหาบพิตร
ตรัสถามวา สัตวเบื้องหนาแตตายไมเกิดหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวาไมเกิด ก็จะพึงทูลตอบวา
ไมเกิด ... ถามหาบพิตรตรัสถามวา สัตวเบือ้ งหนาแตตายเกิดดวยไมเกิดดวยหรือ ถาอาตมภาพ
มีความเห็นวาเกิดดวยไมเกิดดวย ก็จะพึงทูลตอบวาเกิดดวยไมเกิดดวย ... ถามหาบพิตรตรัสถาม
วา สัตวเบื้องหนาแตตายเกิดก็มิใชไมเกิดก็มิใชหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวาเกิดก็มิใชไมเกิด
ก็มิใช ก็จะพึงทูลตอบวาเกิดก็มิใชไมเกิดก็มิใช ... อาตมภาพมีความเห็นวา อยางนี้กม็ ิใช อยางนัน้
ก็มิใช อยางอืน่ ก็มิใช ไมใชก็มิใช มิใชไมใชก็มิใช ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อหมอมฉัน
ถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ ครูสญชัย เวลัฏฐบุตร กลับตอบสายไป ฉะนี้ ขาแตพระองค
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ผูเจริญ หมอมฉันถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ ครูสญชัย เวลัฏฐบุตร กลับตอบสายไป
เปรียบเหมือนเขาถามถึงมะมวง ตอบขนุนสํามะลอ หรือเขาถามถึงขนุนสํามะลอ ตอบมะมวง
ฉะนั้น หมอมฉันมีความดําริวา บรรดาสมณพราหมณเหลานี้ ครูสญชัย เวลัฏฐบุตร นีโ้ งกวา
เขาทั้งหมด งมงายกวาเขาทั้งหมด เพราะเมือ่ หมอมฉันถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ อยางไร
จึงกลับตอบสายไป หมอมฉันมีความดําริวา ไฉน คนอยางเรา จะพึงมุงรุกรานสมณะหรือพราหมณ
ผูอยูในราชอาณาเขต ดังนี้ แลวไมยินดี ไมคัดคานภาษิตของครูสญชัย เวลัฏฐบุตร ไมพอใจ
แตก็มิไดเปลงวาจา แสดงความไมพอใจ ไมเชื่อถือ ไมใสใจถึงวาจานัน้ ลุกจากทีน่ ั่งหลีกไป.
สันทิฏฐิกสามัญญผลปุจฉา
[๑๐๐] ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันขอทูลถามพระผูมีพระภาคบางวา ศิลปศาสตร
เปนอันมากเหลานี้ คือพลชาง พลมา พลรถ พลธนู พนักงานเชิญธง พนักงานจัดขบวนทัพ
พนักงานจัดสงเสบียง พวกอุคคราชบุตร พลอาสา ขุนพล พลกลา พลสวมเกราะหนัง
พวกบุตรทาส ชางทําขนม ชางกัลบก พนักงานเครื่องสรง พวกพอครัว ชางดอกไม ชางยอม
ชางหูก ชางจักสาน ชางหมอ นักคํานวณ นักนับคะแนน หรือศิลปศาสตรเปนอันมาก
แมอยางอื่นใดที่มีคติเหมือนอยางนี้ คนเหลานั้น ยอมอาศัยผลแหงศิลปศาสตรที่เห็นประจักษ
เลี้ยงชีพในปจจุบัน ดวยผลแหงศิลปศาสตรนั้น เขายอมบํารุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร
อํามาตย ใหเปนสุขอิ่มหนําสําราญ บําเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอยางสูง เปนไปเพื่อใหไดอารมณดี
มีสุขเปนผล ใหเกิดในสวรรค ในสมณพราหมณทั้งหลาย ฉันใด ขาแตพระองคผูเจริญ พระองค
อาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจักษในปจจุบัน เหมือนอยางนั้นไดหรือไม พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา อาจอยู มหาบพิตร แตในขอนี้ อาตมภาพจะขอยอนถาม
มหาบพิตรกอน โปรดตรัสตอบตามที่พอพระทัย มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน
สมมติวา มหาบพิตรพึงมีบุรุษผูเปนทาสกรรมกรมีปกติตนื่ กอน นอนทีหลังคอยฟงพระบัญชาวา
จะโปรดใหทําอะไร ประพฤติถูกพระทัย กราบทูลไพเราะ คอยเฝาสังเกตพระพักตร เขาจะมี
ความคิดเห็นอยางนีว้ า คติของบุญ วิบากของบุญ นาอัศจรรยนัก ไมเคยมีมา ความจริง
พระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตศัตรู เวเทหีบตุ รพระองคนี้เปนมนุษย แมเราก็เปนมนุษย
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แตพระองคทานทรงเอิบอิ่มพรั่งพรอมบําเรออยูดวยเบญจกามคุณดุจเทพเจา สวนเราสิเปนทาส
รับใชของพระองคทาน ตองตื่นกอนนอนทีหลัง ตองคอยฟงพระบัญชาวาโปรดใหทาํ อะไร
ตองประพฤติใหถูกพระทัย ตองกราบทูลไพเราะ ตองคอยเฝาสังเกตพระพักตร เราพึงทําบุญ
จะไดเปนเหมือนพระองคทา น ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวช
เปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต
เมื่อบวชแลว เปนผูสํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจอยู สันโดษดวยความมีเพียงอาหารและ
ผาปดกายเปนอยางยิ่ง ยินดียงิ่ ในความสงัด ถาพวกราชบุรุษพึงกราบทูลถึงพฤติการณของเขา
อยางนี้วา ขอเดชะ ขอพระองคพึงทรงทราบเถิด บุรุษผูเปนทาสกรรมของพระองคผูตื่นกอน
นอนทีหลัง คอยฟงพระบัญชาวาจะโปรดใหทําอะไร ประพฤติถูกพระทัย กราบทูลไพเราะ
คอยเฝาสังเกตพระพักตรอยูน ั้น เขาปลงผมและหนวดนุง ผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต
เมื่อบวชแลว เปนผูสํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจอยู สันโดษดวยความมีเพียงอาหาร
และผาปดกายเปนอยางยิ่ง ยินดียิ่งในความสงัด มหาบพิตรจะพึงตรัสอยางนี้เทียวหรือวา เฮย
คนนั้น จงมาสําหรับขา จงมาเปนทาสและกรรมกรของขา จงตื่นกอนนอนทีหลัง จงคอยฟงบัญชา
วาจะใหทําอะไร ประพฤติใหถูกใจ พูดไพเราะ คอยเฝาสังเกตดูหนาอีกตามเดิม.
พระเจาอชาตศัตรูทูลวา จะเปนเชนนัน้ ไมไดเลย พระเจาขา อันทีจ่ ริงหมอมฉันเสียอีก
ควรจะไหวเขา ควรจะลุกรับเขา ควรจะเชื้อเชิญเขาใหนั่ง ควรจะบํารุงเขาดวยจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ควรจะจัดการรักษาปองกันคุมครองเขาอยางเปนธรรม.
มหาบพิตร จะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาเมื่อเปนเชนนัน้ สามัญผลที่เห็น
ประจักษจะมีหรือไม?
ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนัน้ สามัญผลที่เห็นประจักษมอี ยูอยางแนแท.
ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษในปจจุบัน ซึ่งอาตมภาพบัญญัติถวาย
มหาบพิตรเปนขอแรก.
สันทิฏฐิกสามัญญผลเทศนา
[๑๐๑] ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคอาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจักษในปจจุบัน
แมขออื่น ใหเหมือนอยางนัน้ ไดหรือไม?
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อาจอยู มหาบพิตร แตในขอนี้ อาตมภาพจะขอยอนถามมหาบพิตรกอน โปรดตรัส
ตอบตามที่พอพระทัย มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน สมมติวา มหาบพิตรพึงมี
บุรุษเปนชาวนา เปนคหบดี ซึ่งเสียคาอากรเพิ่มพูนพระราชทรัพยอยูคนหนึ่ง เขาจะมีความคิด
เห็นอยางนี้วา คติของบุญ วิบากของบุญ นาอัศจรรยนัก ไมเคยมีมา ความจริง พระเจาแผนดิน
มคธพระนามวาอชาตศัตรู เวเทหีบุตรพระองคนี้ เปนมนุษย แมเราก็เปนมนุษย แตพระองค
ทานทรงเอิบอิ่มพรั่งพรอมบําเรออยูดวยเบญจกามคุณดุจเทพเจา สวนเราสิเปนชาวนา เปนคหบดี
ตองเสียคาอากรเพิ่มพูนพระราชทรัพย เราพึงทําบุญ จะไดเปนเหมือนพระองคทาน ถากระไร
เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละ
กองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร
ออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว เปนผูสํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ อยูสันโดษ
ดวยความมีเพียงอาหารและผาปดกายเปนอยางยิ่ง ยินดียงิ่ ในความสงัด ถาพวกราชบุรุษพึงกราบทูล
พฤติการณของเขาอยางนีว้ า ขอเดชะ ขอพระองคพึงทรงทราบเถิด บุรุษผูเปนชาวนา เปนคฤหบดี
ซึ่งเสียคาอากรเพิ่มพูนพระราชทรัพยของพระองคอยูนั้น เขาปลงผมและหนวด นุงหมผา
กาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว เขาเปนผูสํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวม
ใจอยู สันโดษดวยความมีเพียงอาหารและผาปดกายเปนอยางยิ่ง ยินดียงิ่ ในความสงัด มหาบพิตร
จะพึงตรัสอยางนี้เทียว หรือวา เฮย เจาคนนัน้ เจาจงมา จงเปนชาวนา เปนคหบดีเสียคาอากร
เพิ่มพูนทรัพยตามเดิม.
จะเปนเชนนั้นไมไดเลย พระเจาขา อันที่จริงหมอมฉันเสียอีกควรจะไหวเขา ควรจะลุก
รับเขา ควรจะเชื้อเชิญเขาใหนั่ง ควรจะบํารุงเขาดวยจีวร บิณฑบาต เสนานะ และคิลาน
ปจจัยเภสัชบริขาร ควรจะจัดการรักษาปองกันคุมครองเขาอยางเปนธรรม.
มหาบพิตร จะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาเมื่อเปนเชนนัน้ สามัญผลที่เห็น
ประจักษ จะมีหรือไม?
ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนัน้ สามัญผลที่เห็นประจักษมอี ยูอยางแนแท.
ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษในปจจุบัน ซึ่งอาตมภาพบัญญัติถวาย
มหาบพิตรเปนขอที่สอง.
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[๑๐๒] ขาแตพระองคผเู จริญ พระองคอาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจักษในปจจุบัน
แมขออื่น ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญผลที่เห็นประจักษเหลานี้ไดหรือไม?
อาจอยู มหาบพิตร ถาอยางนั้น มหาบพิตรจงคอยสดับ จงตั้งพระทัยใหดี อาตมภาพ
จักแสดง.
ครั้นพระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตศัตรู เวเทหีบุตร ทูลสนองพระพุทธพจนแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนวี้ า ดูกรมหาบพิตร พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้
เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก
เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผู
เบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว
พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรม งามในเบื้องตน งามในทาม
กลาง งามในทีส่ ุด ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง
คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่งยอมฟงธรรมนั้น ครั้นฟงแลว ได
ศรัทธาในพระตถาคต เมื่อไดศรัทธาแลว ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบเปนทางมาแหงธุลี
บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบรู ณใหบริสุทธิ์
โดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร
ออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผม
และหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว สํารวมระวังในพระปาติ
โมกขอยู ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษา
อยูในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบดวยกายกรรม วจีกรรมที่เปนกุศล มีอาชีพบริสุทธิ์ ถึงพรอม
ดวยศีล คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เปนผูสันโดษ.
จุลศีล
[๑๐๓] ดูกรมหาบพิตร อยางไร ภิกษุจงึ ชื่อวาเปนผูถงึ พรอมดวยศีล.
๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศาตรา
มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ขอนี้เปนศีลของ
เธอประการหนึ่ง.
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๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของที่
เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล
เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคํา
เปนหลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ ประการหนึ่ง.
๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน
เพื่อใหคนหมูน ี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตก
ราวกัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอม
เพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคาํ ที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน แมขอนี้
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก
จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิง
อรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อาง มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชน
โดยกาลอันควร แมขอนี้เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๘. เธอเวนจากการพรากพืชคามและภูตคาม.
๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล.
๑๐. เธอเวนจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรีและดูการเลน อันเปนขาศึกแกกุศล
๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแตงรางกายดวยดอกไม ของหอมและ
เครื่องประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว.
๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ.
๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน.
๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.
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๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ.
๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี.
๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส.
๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ.
๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร.
๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา.
๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน.
๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช.
๒๓. เธอเวนขาดจากการซื้อการขาย.
๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวยเครื่อง
ตวงวัด.
๒๕. เธอเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.
๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
จบจุลศีล.
มัชฌิมศีล
[๑๐๔] ๑. ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคาม
เห็นปานนี้ คือ พืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ด
เปนที่ครบหา แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
[๑๐๕] ๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของที่ทําการสะสมไว
เห็นปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมเครื่อง
ประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
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[๑๐๖] ๓. ภิกษุเวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เชน อยางที่สมณ
พราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวายดูการเลนอันเปน
ขาศึกแกกุศล เห็นปานนี้คือ การฟอน การขับรอง การประโคมมหรสพ มีการรําเปนตน การเลา
นิยาย การเลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองที่สวยงาม การเลน
ของคนจัณฑาล การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ
ชนแกะ ชนไก รบนกกระทา รํากระบี่กระบอง มวยชก มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล
การจัดกระบวนทัพ กองทัพ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
[๑๐๗] ๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนันอันเปนที่ตงั้ แหงความประมาท
เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย
เลนการพนันอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละ
สิบตา เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมหึ่ง เลนกําทาย เลนสะกา
เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ เลน
ธนูนอยๆ เลนเขียนทายกัน เลนทายใจ เลนเลียนคนพิการ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ
ประการหนึ่ง.
[๑๐๘] ๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ เชน อยางที่
สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอน
อันสูงใหญเห็นปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว
เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะวิจิตรดวยลวดลาย เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มี
สัณฐานเปนชอดอกไม เครื่องลาดที่ยัดนุน เครื่องลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและ
เสือเปนตน เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนขางเดียว เครื่องลาดทองและ
เงินแกมไหม เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เครื่องลาด
หลังชาง เครื่องลาดหลังมา เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทําดวยหนังสัตวชื่ออชินะอันมีขน
ออนนุม เครื่องลาดอยางดีทาํ ดวยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนขาง
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
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[๑๐๙] ๖. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบการประดับตกแตงรางกายอันเปนฐานแหงการ
แตงตัว เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธาแลว ยัง
ขวนขวายประกอบการประดับตบแตงรางกายอันเปนฐานแหงการแตงตัว เห็นปานนี้ คือ อบตัว
ไคลอวัยวะ อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว ผัดหนา
ทาปาก ประดับขอมือ สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทา
ประดับวิจิตร ติดกรอบหนา ปกปน ใชพดั วาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี้
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
[๑๑๐] ๗. ภิกษุเวนขาดจากติรัจฉานกถา เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก
ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถา เห็นปานนี้ คือ พูดเรื่องพระราชา
เรื่องโจร เรื่องมหาอํามาตย เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องขาว เรื่องน้ํา เรื่องผา
เรื่องที่นอน เรือ่ งดอกไม เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบาน เรือ่ งนิคม เรื่องนคร
เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรื่องคนกลาหาญ เรื่องตรอก เรื่องทาน้ํา เรื่องคนที่ลวงลับ
ไปแลว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้นๆ
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
[๑๑๑] ๘. ภิกษุเวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกัน เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวายกลาวถอยคําแกงแยงกันเห็น
ปานนี้ เชน วาทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูทั่วถึง ทานรูจักทัว่ ถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร
ทานปฏิบัติผิด ขาพเจาปฏิบัติถูกถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน
คําที่ควรจะกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน
ขอที่ทานเคยช่าํ ชองมาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว
ทานจงถอนวาทะเสีย มิฉะนัน้ จงแกไขเสีย ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
[๑๑๒] ๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชนอยางที่สมณ
พราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและ
การรับใชเห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คฤหบดี
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และกุมารวา ทานจงไปในทีน่ ี้ ทานจงไปในที่โนน ทานจงนําเอาสิ่งนี้ไป ทานจงนําเอาสิ่งนี้
ในที่โนนมา ดังนี้ แมขอนี้กเ็ ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
[๑๑๓] ๑๐. ภิกษุเวนขาดจากการพูดหลอกลวง และการพูดเลียบเคียง เชนอยางที่
สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังพูดหลอกลวง พูด
เลียบเคียง พูดหวานลอม พูดและเล็ม แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนีก้ ็เปนศีลของเธอ
ประการหนึ่ง.
จบมัชฌิมศีล.
มหาศีล
[๑๑๔] ๑. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยาง
สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวย
ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ
ทํานายหนูกัดผา ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน ทําพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทําพิธีซัด
รําบูชาไฟ ทําพิธีซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธเี ติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้าํ มันบูชาไฟ ทําพิธีเสกเปา
บูชาไฟ ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บาน ดูลักษณะที่นา เปนหมอ
ปลุกเสก เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยันตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ
เปนหมอแมลงปอง เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา
เปนหมอทายอายุ เปนหมอเสกกันลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนีก้ ็เปนศีลของเธอ
ประการหนึ่ง.
[๑๑๕] ๒. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่
สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว เลี้ยงชีพโดยทางผิดดวย
ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะผา ทายลักษณะไมพลอง
ทายลักษณะศาตรา ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ
ทายลักษณะสตรี ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส
ทายลักษณะทาสี ทายลักษณะชาง ทายลักษณะมา ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ
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ทายลักษณะโค ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก ทายลักษณะนกกระทา
ทายลักษณะเหีย้ ทายลักษณะตุน ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ
ประการหนึ่ง.
[๑๑๖] ๓. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่
สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวย
ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก
พระราชาภายในจักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด
พระราชาภายในจักถอย พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอก
จักมีชัย พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชยั พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุ
นี้ๆ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
[๑๑๗] ๔. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่
สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวย
ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส
ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง
ดาวนักษัตรจักเดินผิดทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จักมีฟารอง ดวงจันทร
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร
ดวงอาทิตย และดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทิตย และดาวนักษัตรจักกระจาง
จันทรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้
ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปน
อยางนี้ ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้
มีอุกกาบาตจักมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดินไหวจักมีผลเปนอยางนี้
ฟารองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร
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ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรมัวหมอง
จักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจักมีผลเปนอยางนี้ แมขอนี้
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
[๑๑๘] ๕. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่
สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวย
ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีฝนดี จักมีฝนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จักมีภิกษา
หาไดยาก จักมีความเกษม จักมีภยั จักเกิดโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน
คํานวณ นับประมวลแตงกาพย โลกายศาสตร แมขอนี้กเ็ ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
[๑๑๙] ๖. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่
สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวย
ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ใหฤกษวิวาหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษ
หยาราง ดูฤกษเก็บทรัพย ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนต
ใหลิ้นกระดาง รายมนตใหคางแข็ง รายมนตใหมือสั่น รายมนตไมใหหไู ดยินเสียง เปนหมอ
ทรงกระจก เปนหมอทรงหญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม
รายมนตพนไฟ ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้กเ็ ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
[๑๒๐] ๗. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่
สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวย
ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกัน
บานเรือน ทํากะเทยใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธปี ลูกเรือน ทําพิธี
บวงสรวงพื้นที่ พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยา
ถายโทษเบื้องบน ปรุงยาถายโทษเบื้องลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา
ปรุงยานัตถุ ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
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[๑๒๑] ดูกรมหาบพิตร ภิกษุสมบูรณดว ยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เลย
เพราะศีลสังวรนั้นเปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษก กําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัย
แตไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ดูกรมหาบพิตร ภิกษุก็ฉันนัน้ สมบูรณดวยศีลอยางนีแ้ ลว
ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุข
อันปราศจากโทษในภายใน ดูกรมหาบพิตร ดวยประการดังกลาวมานีแ้ ล ภิกษุชื่อวาเปนผูถึง
พรอมดวยศีล.
จบมหาศีล.
อินทรียสังวร
[๑๒๒] ดูกรมหาบพิตร อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย?
ดูกรมหาบพิตร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ
เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก
คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย
ภิกษุฟงเสียงดวยโสต ... ดมกลิ่นดวยฆานะ ... ลิ้มรสดวยชิวหา ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย...
รูแจงธรรมารมณดว ยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย
ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวา
รักษามนินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ภิกษุประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะ
เชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมระคนดวยกิเลสในภายใน ดูกรมหาบพิตร ดวยประการดังกลาวมานี้
แล ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย.
สติสัมปชัญญะ
[๑๒๓] ดูกรมหาบพิตร อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ? ดูกร
มหาบพิตร ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ยอมทําความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย ในการแล
ในการเหลียว ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ในการฉัน
การดื่ม การเคีย้ ว การลิ้ม ในการถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน การยืน
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การนั่ง การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง ดูกรมหาบพิตร ดวยประการดังกลาวมานีแ้ ล
ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ.
สันโดษ
[๑๒๔] ดูกรมหาบพิตร อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูสันโดษ? ดูกรมหาบพิตร ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง
เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดูกรมหาบพิตร นกมีปกจะบินไปทางทิสาภาคใดๆ
ก็มีแตปกของตัวเปนภาระบินไปฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ แล เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่อง
บริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง
ดูกรมหาบพิตร ดวยประการดังกลาวมานีแ้ ล ภิกษุชื่อวาเปนผูสันโดษ.
[๑๒๕] ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะและสันโดษอัน
เปนอริยะเชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะ อันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา
ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก
ตั้งกายตรง ดํารงสติเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู
ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความเพงเล็งได ละความประทุษรายคือพยาบาท ไมคิดพยาบาท
มีความกรุณาหวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษรายคือ
พยาบาทได ละถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูที่แสงสวาง
มีสติสัมปชัญญะอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะไดละอุทธัจจะกุกกุจจะแลว เปนผูไม
ฟุงซาน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจะกุกกุจจะได ละวิจกิ ิจฉาแลว
เปนผูขามวิจกิ จิ ฉา ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จาก
วิจิกจิ ฉาได.
อุปมานิวรณ
[๑๒๖] ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกูหนี้ไปประกอบการงาน การงาน
ของเขาจะพึงสําเร็จผล เขาจะพึงใชหนี้ที่เปนตนทุนเดิมใหหมดสิ้น และทรัพยที่เปนกําไรของเขา
จะพึงมีเหลืออยูสําหรับเลี้ยงภริยา เขาพึงมีความคิดเห็นอยางนีว้ า เมื่อกอนเรากูหนี้ไปประกอบ
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การงาน บัดนี้ การงานของเราสําเร็จผลแลว เราไดใชหนี้ทเี่ ปนตนทุนเดิมใหหมดสิ้นแลว และ
ทรัพยที่เปนกําไรของเรายังมีเหลืออยูสําหรับเลี้ยงภริยา ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความ
โสมนัส มีความไมมีหนี้นนั้ เปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนผูมีอาพาธถึงความลําบาก เจ็บหนัก
บริโภคอาหารไมได และไมมีกําลังกาย สมัยตอมา เขาพึงหายจากอาพาธนั้น บริโภคอาหารได
และมีกําลังกาย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนผูมีอาพาธถึงความลําบาก เจ็บหนัก
บริโภคอาหารไมได และไมมีกําลังกาย บัดนี้ เราหายจากอาพาธนั้นแลว บริโภคอาหารได
และมีกําลังกายเปนปกติ ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความไมมีโรคนั้น
เปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจําอยูใ นเรือนจํา สมัยตอมา เขาพึงพนจาก
เรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมภี ยั ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอน
เราถูกจองจําอยูในเรือนจํา บัดนี้ เราพนจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมภี ยั แลว และเราไมตอง
เสียทรัพยอะไรๆ เลย ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีการพนจากเรือนจํา
นั้นเปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนทาส ไมไดพึ่งตัวเอง พึ่งผูอื่น ไปไหน
ตามความพอใจไมได สมัยตอมา เขาพึงพนจากความเปนทาสนั้น พึ่งตัวเอง ไมตองพึ่งผูอื่น
เปนไทยแกตวั ไปไหนไดตามความพอใจ เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนทาส
พึ่งตัวเองไมได ตองพึ่งผูอื่น ไปไหนตามความพอใจไมได บัดนี้ เราพนจากความเปนทาสนั้น
แลว พึ่งตัวเอง ไมตองพึ่งผูอื่น เปนไทยแกตัว ไปไหนไดตามความพอใจ ดังนี้ เขาจะพึงได
ความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความเปนไทยแกตวั นั้นเปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษ มีทรัพย มีโภคสมบัติ พึงเดินทางไกลกันดาร
หาอาหารไดยาก มีภยั เฉพาะหนา สมัยตอมา เขาพึงขามพนทางกันดารนั้นได บรรลุถึงหมูบาน
อันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรามีทรัพย มีโภคสมบัติ
เดินทางไกลกันดาร หาอาหารไดยาก มีภยั เฉพาะหนา บัดนี้ เราขามพนทางกันดารนัน้
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บรรลุถึงหมูบานอันเกษม ปลอดภัยโดยสวัสดีแลว ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความ
โสมนัส มีภูมิสถานอันเกษมนั้นเปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรมหาบพิตร ภิกษุพจิ ารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการเหลานี้ที่ยังละไมไดในตนเหมือนหนี้
เหมือนโรค เหมือนเรือนจํา เหมือนความเปนทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา
เห็นนิวรณ ๕ ประการที่ละไดแลวในตน เหมือนความไมมีหนี้ เหมือนความไมมีโรค เหมือน
การพนจากเรือนจํา เหมือนความเปนไทยแกตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉันนั้นแล.
รูปฌาน ๔
[๑๒๗] เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ เหลานี้ ที่ละไดแลวในตน ยอมเกิดปราโมทย
เมื่อปราโมทยแลวยอมเกิดปติ เมื่อมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลวยอมไดเสวยสุข
เมื่อมีสุข จิตยอมตั้งมั่น. เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร
มีปติและสุขเกิดแตวเิ วกอยู เธอทํากายนี้แหละใหชุมชื่นเอิบอิ่มซาบซานดวยปติและสุขเกิดแต
วิเวก ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทัว่ ทั้งตัว ที่ปตแิ ละสุขเกิดแตวเิ วกจะไมถูกตอง
ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน หรือลูกมือพนักงานสรงสนานผูฉลาด
จะพึงใสจุรณสีตัวลงในภาชนะสําริด แลวพรมดวยน้ํา หมักไว ตกเวลาเย็นกอนจุรณสีตัวซึ่งยาง
ซึมไปจับติดกันทั่วทั้งหมด ยอมไมกระจายออก ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ทํากายนีแ้ หละให
ชุมชื่นเอิบอิ่มซาบซานดวยปติและสุขเกิดแตวิเวก ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว
ที่ปติและสุขเกิดแตวเิ วกจะไมถูกตอง ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ ทั้งดียิ่งกวา
ทั้งประณีตกวาสามัญผลที่เห็นประจักษขอกอนๆ.
[๑๒๘] ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผองใสแหงจิต
ในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตก วิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร มีปติและสุข
เกิดแตสมาธิอยู เธอทํากายนีแ้ หละ ใหชุมชืน่ เอิบอิ่มซาบซาน ดวยปติและสุขเกิดแตสมาธิ
ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง. ดูกร
มหาบพิตร เปรียบเหมือนหวงน้ําลึกมีน้ําปน ปวน ไมมีทางที่น้ําจะไหลมาได ทั้งในดานตะวันออก
ดานใต ดานตะวันตก ดานเหนือ ทั้งฝนก็ไมตกเพิ่มตามฤดูกาล แตสายน้ําเย็นพุขึ้นจากหวง
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น้ํานั้นแลว จะพึงทําหวงน้ํานั้นแหละใหชมุ ชื่นเอิบอาบซาบซึมดวยน้าํ เย็น ไมมเี อกเทศไหนๆ
แหงหวงน้ํานัน้ ทั้งหมด ทีน่ า้ํ เย็นจะไมพึงถูกตองฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ แล ยอมทํากายนี้แหละ
ใหชุมชื่นเอิบอิ่มซาบซานดวยปตแิ ละสุขเกิดแตสมาธิ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอ
ทั่วทั้งตัว ที่ปตแิ ละสุขเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ
ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญผลที่เห็นประจักษขอกอนๆ.
[๑๒๙] ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุข
ดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวาผูไดฌานนี้
เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข เธอทํากายนี้ใหชุมชืน่ เอิบอิ่มซาบซานดวยสุขอันปราศจากปติ
ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัวที่สุขปราศจากปติจะไมถกู ตอง ดูกรมหาบพิตร
เปรียบเหมือนในกอบัวขาบ ในกอบัวหลวง หรือในกอบัวขาว ดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง
หรือดอกบัวขาว บางเหลาซึง่ เกิดในน้ํา เจริญในน้ํา ยังไมพนน้ํา จมอยูในน้ํา น้ําหลอเลี้ยงไว
ดอกบัวเหลานัน้ ชุมชื่นเอิบอาบซาบซึมดวยน้ําเย็นตลอดยอด ตลอดเงา ไมมีเอกเทศไหนๆ
แหงดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาว ทั่วทุกสวน ที่น้ําเย็นจะไมพึงถูกตอง ฉันใด
ภิกษุก็ฉันนัน้ แล ยอมทํากายนี้แหละใหชุมชื่นเอิบอิ่มซาบซานดวยสุขปราศจากปติ ไมมีเอกเทศ
ไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทัง้ ตัว ที่สุขปราศจากปติจะไมถูกตอง ดูกรมหาบพิตร นี้แหละ
สามัญผลที่เห็นประจักษ ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญผลที่เห็นประจักษขอกอนๆ.
[๑๓๐] ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข
เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู
เธอนั่งแผไปทัว่ กายนี้แหละ ดวยใจอันบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอ
ทั่วทั้งตัว ทีใ่ จอันบริสุทธิ์ผองแผวจะไมถูกตอง ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนั่ง
คลุมตัวตลอดศีรษะดวยผาขาว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายทุกๆ สวนของเขาที่ผาขาวจะไม
ถูกตอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ แล เธอนั่งแผไปทั่วกายนี้แหละดวยใจอันบริสุทธิ์ผองแผว
ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ใจอันบริสุทธิ์ผองแผวจะไมถูกตอง ดูกรมหาบพิตร
นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญผลที่เห็นประจักษขอ กอนๆ.
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วิชชา ๘
วิปสสนาญาณ
[๑๓๑] ภิกษุนั้นเมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อญาณทัสนะ เธอ
ยอมรูชัดอยางนี้วา กายของเรานี้แล มีรูปประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโต
ขึ้นดวยขาวสุกและขนมสดไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปน
ธรรมดาและวิญญาณของเรานี้ ก็อาศัยอยูในกายนี้ เนื่องอยูในกายนี้ ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือน
แกวไพฑูรยอนั งาม เกิดเองอยางบริสุทธิ์ แปดเหลีย่ ม นายชางเจียระไนดีแลว สุกใสแวววาว
สมสวนทุกอยาง มีดายเขียวเหลืองแดงขาวหรือนวลรอยอยูในนั้น บุรุษมีจักษุจะพึงหยิบ
แกวไพฑูรยนนั้ วางไวในมือแลวพิจารณาเห็นวา แกวไพฑูรยนี้งาม เกิดเองอยางบริสุทธิ์
แปดเหลีย่ ม นายชางเจียระไนดีแลว สุกใสแวววาว สมสวนทุกอยาง มีดายเขียวเหลืองแดง
ขาวหรือนวลรอยอยูในแกวไพฑูรยนนั้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ แล เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหวอยางนี้ ยอมโนม
นอมจิตไปเพือ่ ญาณทัสนะ เธอยอมรูชัดอยางนี้วา กายของเรานี้แลมีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔
เกิดแตมารดาบิดา เติบโตดวยขาวสุกและขนมสด ไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลาย
กระจัดกระจายเปนธรรมดา และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยูในกายนี้ เนือ่ งอยูในกายนี้
ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญผลที่เห็น
ประจักษขอกอนๆ.
มโนมยิทธิญาณ
[๑๓๒] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อนิรมิต รูปอันเกิด
แตใจ คือนิรมิตรกายอื่นจากกายนี้ มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไ มบกพรอง
ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไสออกจากหญาปลอง เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา
นี้หญาปลอง นี้ไส หญาปลองอยางหนึ่ง ไสอยางหนึ่ง ก็แตไสชักออกจากหญาปลองนั่นเอง
อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรษุ จะพึงชักดาบออกจากฝก เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้ า นีด้ าบ นี้ฝก
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ดาบอยางหนึ่ง ฝกอยางหนึ่ง ก็แตดาบชักออกจากฝกนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ
จะพึงชักงูออกจากคราบ เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้ า นี้งู นีค้ ราบ งูอยางหนึ่ง คราบอยางหนึ่ง
ก็แตงูชักออกจากคราบนั่นเอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมือ่ จิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหว อยางนี้ เธอยอม
โนมนอมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ คือนิรมิตกายอื่นจากกายนี้ มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะ
นอยใหญครบถวน มีอินทรียไ มบกพรอง ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ
ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญผลที่เห็นประจักษขอกอนๆ.
อิทธิวิธญาณ
[๑๓๓] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุ
อิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏ
ก็ได ทําใหหายก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในทีว่ างก็ได ผุดขึน้ ดําลง
แมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศ
เหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจ
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนชางหมอหรือลูกมือของชางหมอ
ผูฉลาด เมื่อนวดดินดีแลว ตองการภาชนะชนิดใดๆ พึงทําภาชนะชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได
อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนชางงาหรือลูกมือของชางงาผูฉลาด เมื่อแตงงาดีแลว ตองการเครื่องงา
ชนิดใดๆ พึงทําเครื่องงาชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึง่ เปรียบเหมือนชางทองหรือลูกมือ
ของชางทองผูฉลาด เมื่อหลอมทองดีแลว ตองการทองรูปพรรณชนิดใดๆ พึงทําทองรูปพรรณ
ชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ แล เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไป
เพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียว
ก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงไปได ไมตดิ ขัดเหมือนไปในที่วางก็ได
ผุดขึ้นดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไป
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ในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได
ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ ทั้งดี
ยิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญผลที่เห็นประจักษขอกอนๆ.
ทิพยโสตญาณ
[๑๓๔] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอยอม
ไดยินเสียง ๒ ชนิด คือเสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไ กลและใกลดว ยทิพยโสตธาตุ อัน
บริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล เขาจะพึงไดยินเสียง
กลองบาง เสียงตะโพนบาง เสียงสังขบาง เสียงบัณเฑาะวบาง เสียงเปงมางบาง เขาจะพึง
เขาใจวา เสียงกลองดังนี้บาง เสียงตะโพนดังนี้บาง เสียงสังขดังนี้บาง เสียงบัณเฑาะวดังนี้บาง
เสียงเปงมางดังนี้บาง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ แล เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิ ลส
ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไป
เพื่อทิพยโสตธาตุ เธอยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด คือเสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกล
และใกลดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่
เห็นประจักษ ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญผลที่เห็นประจักษขอกอนๆ.
เจโตปริยญาณ
[๑๓๕] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ
เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นดวยใจ คือจิตมีราคะ ก็รูวา จิตมีราคะ หรือจิต
ปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ
ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รวู าจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รวู าจิตปราศจาก
โมหะ จิตหดหู ก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรรคต ก็รูวาจิตเปน
มหรรคต หรือจิตไมเปนมหรรคต จิตมีจิตอืน่ ยิ่งกวา ก็รวู าจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่น
ยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิง่ กวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ
ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รวู าจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน
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ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุมที่ชอบการแตงตัว เมื่อสองดูเงาหนาของตน
ในกระจกอันบริสุทธิ์สะอาด หรือในภาชนะน้ําอันใส หนามีไฝ ก็จะพึงรูวาหนามีไฝ หรือหนา
ไมมีไฝ ก็จะพึงรูวาหนาไมมไี ฝ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ แล เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอม
จิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอนื่ ของบุคคลอื่นดวยใจ คือจิตมีราคะ
ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รวู าจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ
หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจาก
โมหะ ก็รวู าจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน
จิตเปนมหรรคต ก็รูวาจิตเปนมหรรคต หรือจิตไมเปนมหรรคต ก็รูวาจิตไมเปนมหรรคต จิตมีจิตอื่น
ยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจติ อื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ
ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน
หรือจิตไมหลุดพน ก็รวู าจิตไมหลุดพน ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ
ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญผลที่เห็นประจักษขอกอนๆ.
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
[๑๓๖] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ
เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง
สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบ
ชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอด
วิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด
อายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากภพนัน้ แลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมชี ื่ออยางนั้น
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด
อายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากภพนัน้ แลวไดไปเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก
พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจาก
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บานตนไปบานอื่น แลวจากบานนั้นไปยังบานอื่นอีก จากบานนั้นกลับมาสูบานของตนตามเดิม
เขาจะพึงระลึกไดอยางนีว้ า เราไดจากบานของเราไปบานโนน ในบานนั้น เราไดยนื อยางนัน้
ไดนั่งอยางนั้น ไดพูดอยางนัน้ ไดนิ่งอยางนั้น เราไดจากบานแมนนั้ ไปยังบานโนน แมในบาน
นั้นเราก็ไดยนื อยางนั้น ไดนงั่ อยางนั้น ไดพูดอยางนัน้ ไดนิ่งอยางนั้น แลวเรากลับจากบานนั้น
มาสูบานของตนตามเดิม ดังนี้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมือ่ จิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่นไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอม
จิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกได
หนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง
สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง
ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมาก
บางวา ในภพโนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผวิ พรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น
เสวยสุขทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุตจิ ากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน
แมในภพนัน้ เราก็มีชื่อนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข
ทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอม
ระลึกถึงชาติกอ นไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรมหาบพิตร
นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญผลที่เห็นประจักษ ขอกอนๆ.
จุตูปปาตญาณ
[๑๓๗] ภิกษุนั้นเมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของ
สัตวทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ
ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวง จักษุของมนุษย ยอมรูช ัดซึ่งหมูสัตว
ผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา
เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอม
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตาย
เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ
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เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ ลวงจักษุ
ของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ เปรียบเหมือนปราสาท
ตั้งอยู ณ ทาง ๓ แพรงทามกลางพระนคร บุรุษผูมีจักษุยนื อยูบนปราสาทนั้น จะพึงเห็นหมูชน
กําลังเขาไปสูเรือนบาง กําลังออกจากเรือนบาง กําลังสัญจรเปนแถวอยูใ นถนนบาง นัง่ อยูที่ทาง
๓ แพรงทามกลางพระนครบาง เขาจะพึงรูว า คนเหลานี้เขาไปสูเรือน เหลานี้ออกจากเรือน
เหลานี้สัญจรเปนแถวอยูในถนน เหลานี้นงั่ อยูที่ทาง ๓ แพรงทามกลางพระนคร ฉันใด ภิกษุ
ก็ฉันนั้นแล เมือ่ จิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแก
การงานตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหว อยางนี้ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย
เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี
ตกยากดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา
สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทจุ ริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ
ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียน
พระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะ
กายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวทกี่ ําลังจุติ กําลังอุปบัติ
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ลวงจักษุ
ของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตว ผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดูกรมหาบพิตร นี้แหละ
สามัญผลที่เห็นประจักษ ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญผลที่เห็นประจักษขอกอนๆ.
อาสวักขยญาณ
[๑๓๘] ภิกษุนั้นเมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ
ยอมรูชัดตามเปนจริงวา นี้ทกุ ข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้
อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอม
หลุดพนแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มญ
ี าณวา
หลุดพนแลว. รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่น
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เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนสระน้ําบนยอดเขาใสสะอาด ไมขุนมัว
บุรุษผูมีจักษุยนื อยูบนขอบสระนั้น จะพึงเห็นหอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและ
กอนหินบาง ฝูงปลาบาง กําลังวายอยูบาง หยุดอยูบาง ในสระน้ํา เขาจะพึงคิดอยางนีว้ า
สระน้ํานี้ใสสะอาด ไมขุนมัว หอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหินบาง
ฝูงปลาบาง เหลานี้กําลังวายอยูบาง กําลังหยุดอยูบาง ในสระน้ํานั้น ดังนี้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น
แล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน
ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้ อาสวะ นี้อาสวสมุทัย
นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพนแมจากกามาสวะ
แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติ
สิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี
ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญผลที่เห็น
ประจักษขอกอนๆ ดูกรมหาบพิตร ก็สามัญผลที่เห็นประจักษขออื่น ทัง้ ดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวา
สามัญผลที่เห็นประจักษขอนี้ ยอมไมมี.
พระเจาอชาตศัตรูแสดงพระองคเปนอุบาสก
[๑๓๙] เมือ่ พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พระเจาแผนดินมคธ พระนามวา
อชาตศัตรู เวเทหีบุตร ไดกราบทูลพระดํารัสนี้กะพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก เปรียบ
เหมือนหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในทีม่ ืดดวยคิดวา
ผูมีจักษุจกั เห็นรูป ดังนี้ ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้น
เหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันนี้ ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรมและพระสงฆวา
เปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําหมอมฉันวาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต
วันนี้เปนตนไป โทษไดครอบงําหมอมฉัน ซึ่งเปนคนเขลา คนหลง ไมฉลาด หมอมฉัน
ไดปลงพระชนมชีพ พระบิดาผูดํารงธรรม เปนพระราชาโดยธรรมเพราะเหตุแหงความเปนใหญ
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ขอพระผูมีพระภาคจงทรงรับทราบความผิดของหมอมฉันโดยเปนความผิดจริง เพื่อสํารวมตอไป.
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา จริง จริง ความผิดไดครอบงํามหาบพิตรซึ่งเปนคนเขลา คนหลง
ไมฉลาด มหาบพิตรไดปลงพระชนมชีพพระบิดาผูดํารงธรรม เปนพระราชาโดยธรรม เพราะเหตุ
แหงความเปนใหญ แตเพราะมหาบพิตรทรงเห็นความผิดโดยเปนความผิดจริงแลว ทรงสารภาพ
ตามเปนจริง ฉะนั้น อาตมภาพ ขอรับทราบความผิดของมหาบพิตร ก็การที่บุคคลเห็นความผิด
โดยเปนความผิดจริง แลวสารภาพตามเปนจริงรับสังวรตอไป นี้เปนความชอบในวินยั ของ
พระอริยเจาแล.
[๑๔๐] เมือ่ พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทาวเธอไดกราบทูลลาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ถาเชนนั้นหมอมฉันขอทูลลาไปในบัดนี้ หมอมฉันมีกิจมาก มีกรณียะมาก พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ขอมหาบพิตรทรงสําคัญเวลา ณ บัดนี้เถิด. ครั้งนั้นแล พระเจาแผนดินมคธพระนามวา
อชาตศัตรู เวเทหีบุตร ทรงเพลิดเพลินยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคแลว เสด็จลุกจากอาสนะ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทรงกระทําประทักษิณแลวเสด็จไป. เมื่อทาวเธอเสด็จไปไมนาน
พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชาพระองคนี้ถูกขุดเสียแลว
พระราชาพระองคนี้ถูกขจัดเสียแลว หากทาวเธอจักไมปลงพระชนมชีพพระบิดาผูดาํ รงธรรม เปน
พระราชาโดยธรรมไซร ธรรมจักษุ ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน จักเกิดขึ้นแกทาวเธอ ณ ที่
ประทับนี้ทีเดียว. พระผูมีพระภาคไดตรัสคําเปนไวยากรณนี้แลว. ภิกษุเหลานั้นชื่นชมยินดีภาษิต
ของพระผูมีพระภาคแลวแล.
จบสามัญญผลสูตร ที่ ๒.
______________
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๓. อัมพัฏฐสูตร
[๑๔๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุหมูใหญประมาณ
๕๐๐ รูป บรรลุถึงพราหมณคาม แหงชาวโกศล ชื่ออิจฉานังคลคาม. ไดยินวา สมัยนั้นพระองค
ประทับอยู ณ ราวปาอิจฉานังคลวัน เขตอิจฉานังคลคาม.
[๑๔๒] ก็สมัยนั้น พราหมณโปกขรสาติอยูครองนครอุกกัฏฐะ ซึ่งคับคั่งดวยประชาชน
และหมูสัตว อุดมดวยหญา ดวยไม ดวยน้ํา สมบูรณดวยธัญญาหาร ซึ่งเปนราชสมบัติ
อันพระเจาปเสนทิโกศล พระราชทานปูนบําเหน็จใหเปนสวนพรหมไทย.
พราหมณโปกขรสาติไดสดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุล
แลว เสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ถึงอิจฉานัง
คลคามโดยลําดับ ประทับอยู ณ ราวปาอิจฉานังคลวัน เขตอิจฉานังคลคาม ก็เกียรติศัพท
อันงามของทานพระโคดมพระองคนั้นแล ขจรไปแลวอยางนี้วา
แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูม ีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ
ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลวทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอ่นื
ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม
พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย
พระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย
ใหรูตามพระองคทรงแสดงธรรมงามในเบือ้ งตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศ
พรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันต
ทั้งหลาย เห็นปานนั้น ยอมเปนการดีแล.
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เรื่องอัมพัฏฐมาณพ
[๑๔๓] สมัยนั้นแล อัมพัฏฐมาณพ ศิษยของพราหมณโปกขรสาติ เปนผูเลาเรียน
ทรงจํามนต รูจบไตรเพท พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุ คัมภีรเกตุภะ พรอมทั้งประเภทอักษร มีคัมภีร
อิติหาสเปนที่ ๕ เปนผูเขาใจตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะ และ
มหาปุริสลักษณะ อันอาจารยยกยองและรับรองในลัทธิปาพจน คือ ไตรวิทยา อันเปนของอาจารย
ของตนวา ฉันรูสิ่งใด เธอรูสิ่งนั้น เธอรูสิ่งใด ฉันรูสิ่งนั้น.
ครั้งนั้นแล พราหมณโปกขรสาติ เรียกอัมพัฏฐมาณพมาเลาวา พออัมพัฏฐะ พระสมณะ
โคดมศากยบุตร พระองคนี้ทรงผนวชจากศากยสกุล แลวเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวย
ภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ถึงอิจฉานังคลคาม โดยลําดับ ประทับอยู ณ ราวปา
อิจฉานังคลวันใกลอิจฉานังคลคาม ก็เกียรติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้นแล ขจรไป
อยางนี้วา
แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูม ีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ
ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลวทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่น
ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม
พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย
พระปญญาอันยิ่งของพระองคเอง แลวทรงสอนหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย
ใหรูตาม พระองคทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศ
พรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันต
ทั้งหลาย เห็นปานนั้น ยอมเปนการดีแล.
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พออัมพัฏฐะ พอจงเขาไปเฝาพระสมณโคดมถึงที่ประทับ แลวจงรูว าเกียรติศัพทของ
ทานพระโคดมพระองคนั้นที่ขจรไป จริงตามนั้นหรือไม ทานพระโคดมพระองคนนั้ ทรงคุณ
เชนนั้นจริงหรือไม เราทั้งหลายจะไดรูจกั ทานพระโคดมพระองคนั้นไว โดยประการนั้น.
อัมพัฏฐมาณพถามวา ทาน ก็ไฉนเลา ขาพเจาจึงไดรูวาเกียรติศัพทของทานพระโคดม
พระองคนั้นทีข่ จรไป จริงอยางนั้นหรือไม ทานพระโคดมพระองคนั้นทรงคุณเชนนัน้ จริงหรือไม?
พราหมณโปกขรสาติตอบวา พออัมพัฏฐะ มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการมาแลวใน
มนตของเรา ซึ่งพระมหาบุรษุ ประกอบแลวยอมมีคติเปนสองเทานั้นไมเปนอยางอื่น ถาครองเรือน
จะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ผูทรงธรรม เปนพระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดิน มีมหาสมุทร
๔ เปนขอบเขต ทรงชนะแลว มีราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คือ จักรแกว
ชางแกว มาแกว แกวมณี นางแกว คฤหบดีแกว ปริณายกแกว เปนที่ ๗ พระราชบุตรของ
พระองคมีกวาพัน ลวนกลาหาญ มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได
พระองคทรงชํานะโดยธรรม มิตองใชอาชญา มิตองใชศาตรา ครอบครองแผนดินมีสาครเปน
ขอบเขต ถาเสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคา
คือกิเลสอันเปดแลวในโลก
พออัมพัฏฐะ เราเปนผูส อนมนต พอเปนผูเรียนมนต.
อัมพัฏฐมาณพรับคําพราหมณโปกขรสาติแลว ลุกจากที่นั่ง ไหวพราหมณโปกขรสาติ
กระทําประทักษิณ แลวขึ้นรถมาพรอมดวยมาณพหลายคน ขับตรงไปยังราวปาอิจฉานังคลวัน
ตลอดภูมิประเทศเทาที่รถจะไปได ลงจากรถเดินตรงไปยังพระอาราม.
[๑๔๔] สมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปกําลังจงกรมอยูกลางแจง.
ลําดับนั้น อัมพัฏฐมาณพเขาไปหาภิกษุเหลานั้นถึงทีจ่ งกรม ครั้นแลวไดกลาวคํานี้
กะภิกษุเหลานัน้ วา ทานผูเจริญ เวลานี้ทานพระโคดมพระองคนั้นประทับอยูที่ไหน พวกขาพเจา
พากันเขามาทีน่ ี่ เพื่อจะเฝาพระองคทาน.
ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานัน้ คิดเห็นรวมกันเชนนี้วา อัมพัฏฐมาณพผูน ี้เปนคนเกิดในสกุล
ที่มีชื่อเสียง ทั้งเปนศิษยของพราหมณโปกขรสาติผูมีชื่อเสียงอันการสนทนาปราศรัยกับพวก
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กุลบุตร เห็นปานนี้ ยอมไมเปนการหนักพระทัยแกพระผูม ีพระภาคเลย ดังนี้แลวจึงตอบอัมพัฏฐ
มาณพวา อัมพัฏฐะ นั่นพระวิหารมีประตูปด อยู ทานจงสงบเสียงเขาไปทางพระวิหารนั้น
คอยๆ เขาไปที่เฉลียง กระแอมไอแลว เคาะบานประตูเถิด พระผูมีพระภาคจักทรงเปดประตู
รับทาน.
ลําดับนั้น อัมพัฏฐมาณพสงบเสียง เขาไปทางพระวิหารซึ่งมีประตูปดอยูนนั้ คอยๆ
เขาไปยังเฉลียง กระแอมไอแลว เคาะบานประตู พระผูมพี ระภาคทรงเปดประตู อัมพัฏฐมาณพ
เขาไปแลว แมพวกมาณพก็พากันเขาไปปราศรัยกับพระผูม ีพระภาค ครัน้ ผานการปราศรัยพอให
ระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๑๔๕] ฝายอัมพัฏฐมาณพ เดินปราศรัยบาง ยืนปราศรัยบาง กับพระผูมีพระภาค
ผูประทับนั่งอยู พระผูมีพระภาคตรัสถามวา อัมพัฏฐะ เธอเคยสนทนาปราศรัยกับพวกพราหมณ
ผูเฒาผูแกผูเปนอาจารยและปาจารยเหมือนดังเธอ เดินบางยืนบาง สนทนาปราศรัยกับเราผูนั่งอยู
เชนนี้หรือ?
อ. ขอนี้หามิได พระโคดมผูเจริญ เพราะวาพราหมณผูเดินก็ควรเจรจากับพราหมณ
ผูเดิน พราหมณผูยืนก็ควรเจรจากับพราหมณผูยืน พราหมณผูนั่งก็ควรเจรจากับพราหมณผูนั่ง
พราหมณผูนอนก็ควรเจรจากับพราหมณผูนอน.
ขาแตพระโคดมผูเจริญ แตผูใดเปนสมณะโลน เปนคฤหบดีเชื้อสายกัณหโคตร เกิดจาก
พระบาทของทาวมหาพรหม ขาพเจายอมสนทนาปราศรัยกับผูนั้น เหมือนกับที่สนทนาปราศรัย
กับพระโคดมผูเจริญนี้.
อัมพัฏฐะ ก็เธอมีธุระจึงไดมาที่นี้ ก็พวกเธอมาเพื่อประโยชนอันใดแล พึงใสใจถึง
ประโยชนนนั้ แหละไวใหดี ก็อัมพัฏฐมาณพ ยังไมไดรับการศึกษาเลย สําคัญตัววาไดรับการศึกษา
ดีแลว จะมีอะไรอีกเลา นอกจากไมไดรับการศึกษา.
ลําดับนั้น อัมพัฏฐมาณพถูกพระผูมีพระภาคตรัสตําหนิดว ยพระวาจาวา เปนคนไมได
รับการศึกษา โกรธ ขัดใจ เมือ่ จะดาขมวากลาวพระผูมีพระภาค คิดวาเราจักตองใหพระสมณโคดม
ไดรับความเสียหาย ไดกลาวคํานี้กะพระผูม ีพระภาควา
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ทานโคดม พวกชาติศากยะดุราย หยาบชา มีใจเบา พูดพลาม เปนแตพวกคฤหบดี
แทๆ ยังไมสักการะพวกพราหมณ ไมเคารพพวกพราหมณ ไมนับถือพวกพราหมณ ไมบูชา
พวกพราหมณ ไมออนนอมพวกพราหมณ
ทานโคดม การที่พวกศากยะเปนแตพวกคฤหบดีแทๆ แตไมสักการะพวกพราหมณ
ไมเคารพพวกพราหมณ ไมนับถือพวกพราหมณ ไมบูชาพวกพราหมณ ไมออนนอมพวกพราหมณ
นี้ไมเหมาะไมสมควรเลย.
อัมพัฏฐมาณพกดพวกศากยะวา เปนแตพวกคฤหบดีแทๆ นี้เปนครัง้ แรกดวยประการ
ฉะนี้.
[๑๔๖] อัมพัฏฐะ ก็พวกศากยะไดทําผิดตอเธออยางไร?.
ทานโคดม ครั้งหนึ่ง ขาพเจาไดไปยังนครกบิลพัสดุ ดวยกรณียกิจบางอยางของ
พราหมณโปกขรสาติผูอาจารย ไดเดินเขาไปยังสัณฐาคารของพวกศากยะ เวลานัน้ พวกศากยะ
และศากยกุมารมากดวยกัน นั่งเหนืออาสนะสูงๆ ในสัณฐาคารเอานิว้ มือสะกิดกันและกันเฮฮาอยู
เห็นทีจะหัวเราะเยาะขาพเจาเปนแน ไมมีใครเชื้อเชิญใหขาพเจานั่งเลย.
ทานโคดม ขอที่พวกศากยะเปนแตพวกคฤหบดีแทๆ แตไมสักการะพวกพราหมณ
ไมเคารพพวกพราหมณ ไมนับถือพวกพราหมณ ไมบูชาพวกพราหมณ ไมออนนอมพวกพราหมณ
นี้ไมเหมาะไมสมควรเลย.
อัมพัฏฐมาณพกดพวกศากยะวา เปนแตพวกคฤหบดีแทๆ นี้เปนครัง้ ที่สอง ดวยประการ
ฉะนี้.
[๑๔๗] อัมพัฏฐะ แมนางนกไสกย็ ังเปนสัตวพูดไดตามความปรารถนาในรังของตน
ก็พระนครกบิลพัสดุเปนถิ่นของพวกศากยะ อัมพัฏฐะไมควรจะของใจ เพราะการหัวเราะเยาะ
เพียงเล็กนอยนี้เลย.
ทานโคดม วรรณะ ๔ เหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ เวสส ศูทร บรรดาวรรณะ
๔ เหลานี้ ๓ วรรณะ คือ กษัตริย เวสส ศูทร เปนคนบําเรอของพราหมณพวกเดียวโดยแท.
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ทานโคดม ขอที่พวกศากยะเปนแตพวกคฤหบดีแทๆ แตไมสักการะพวกพราหมณ
ไมเคารพพวกพราหมณ ไมนับถือพวกพราหมณ ไมบูชาพวกพราหมณ ไมออนนอมพวกพราหมณ
นี้ไมเหมาะไมสมควรเลย.
อัมพัฏฐมาณพกดพวกศากยะวา เปนแตพวกคฤหบดีแทๆ นี้เปนครัง้ ที่สาม ดวยประการ
ฉะนี้.
[๑๔๘] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงพระดําริเชนนี้วา อัมพัฏฐมาณพผูนี้ กลาว
เหยียบย่ําพวกศากยะอยางหนัก โดยเรียกวา เปนแตพวกคฤหบดีแทๆ ถากระไร เราจะพึง
ถามถึงโคตรเธอดูบาง
แลวพระผูมีพระภาค ไดตรัสพระพุทธพจนนี้กับอัมพัฏฐมาณพวา
อัมพัฏฐะ เธอมีโคตรวาอยางไร?
กัณหายนโคตร ทานโคดม.
อัมพัฏฐะ ก็เธอระลึกถึงโคตรเกาแกอนั เปนของมารดาบิดาดูเถิด พวกศากยะเปนลูกเจา
เธอเปนลูกนางทาสีของพวกศากยะ ก็พวกศากยะเขาพากันอางถึงพระเจาอุกกากราชวาเปน
บรรพบุรุษ.
วาดวยศากยวงศ
[๑๔๙] อัมพัฏฐะ เรื่องเคยมีมาแลว พระเจาอุกกากราชทรงพระประสงคจะพระราชทาน
สมบัติใหแกพระโอรสของพระมเหสีผูที่ทรงรักใครโปรดปราน จึงทรงรับสั่งใหพระเชฏฐกุมาร
คือพระอุกกามุขราชกุมาร พระกรกัณฑุราชกุมาร พระหัตถินีกราชกุมาร และพระสีนิปุระราชกุมาร
ออกจากพระราชอาณาเขต พระกุมารเหลานั้น เสด็จออกจากพระราชอาณาเขตแลว จึงไปตั้งสํานัก
อาศัยอยู ณ ราวปาไมสากะใหญริมฝงสระโปกขรณีขางภูเขาหิมพานต พระราชกุมารเหลานั้น
ทรงสําเร็จการอยูรวมกับพวกพระภคินีของพระองคเอง เพราะกลัวพระชาติจะระคนปนกัน.
อัมพัฏฐะ ตอมาพระเจาอุกกากราชตรัสถามหมูอํามาตยราชบริษัทวา บัดนี้พวกกุมาร
อยูกัน ณ ที่ไหน?.
พวกอํามาตยกราบทูลวา ขอเดชะ มีราวปาไมสากะใหญอยูริมฝงสระโบกขรณีขา งภูเขา
หิมพานต บัดนี้ พระราชกุมารทั้งหลายอยู ณ ที่นั้น พระราชกุมารเหลานั้นทรงสําเร็จการอยู
รวมกับพวกพระภคินีของพระองคเอง เพราะกลัวพระชาติจะระคนปนกัน.
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อัมพัฏฐะ ทีนั้นพระเจาอุกกากราชทรงเปลงพระอุทานวา ทานทั้งหลาย พวกกุมาร
สามารถหนอ พวกกุมารสามารถยอดเยีย่ มหนอ.
อัมพัฏฐะ ก็พวกที่ชื่อวาศากยะปรากฏตั้งแตกาลครั้งนั้นเปนตนมา และพระเจาอุกกากราช
พระองคนั้น เปนบรรพบุรุษของพวกศากยะ
และพระเจาอุกกากราชมีนางทาสีคนหนึ่งชื่อทิสา นางคลอดบุตรคนหนึ่ง ชื่อกัณหะ
กัณหะพอเกิดมาก็พูดไดวา แมจงชําระฉัน จงใหฉันอาบน้ํา แมจา ขอแมจงปลดเปลื้องฉัน
จากสิ่งโสโครกนี้ ฉันเกิดมาเพื่อประโยชนแกแม.
อัมพัฏฐะ มนุษยสมัยนี้เรียกปศาจวา ปศาจ ฉันใด มนุษยสมัยนั้นก็ฉนั นั้น เรียกปศาจ
วา คนดํา มนุษยเหลานัน้ จึงกลาวกันเชนนีว้ า ทารกนี้พอเกิดมาก็พูดได คนดําเกิดแลว
ปศาจเกิดแลว. อัมพัฏฐะ ก็พวกที่ชื่อวากัณหายนะ ปรากฏตั้งแตกาลครั้งนั้นเปนตนมา และ
กัณหะนัน้ เปนบรรพบุรุษของพวกกัณหายนะ.
อัมพัฏฐะ เธอระลึกถึงโคตรเกาแกอนั เปนของมารดาบิดาดูเถิด พวกศากยะเปนลูกเจา
เธอเปนลูกทาสีของพวกศากยะ ดวยประการฉะนี้แล.
วาดวยวงศของอัมพัฏฐมาณพ
[๑๕๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว มาณพเหลานั้นไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
พระโคดมผูเจริญ ขอพระองคอยาทรงเหยียดหยามอัมพัฏฐมาณพดวยพระวาทะวาเปนลูกทาสีให
หนักนักเลย
ขาแตพระโคดมผูเจริญ อัมพัฏฐมาณพมีชาติดี เปนบุตรผูมีสกุล เปนพหูสูต เจรจา
ไพเราะ เปนบัณฑิต และเธอสามารถจะโตตอบในคํานี้กบั พระโคดมผูเจริญได.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสกะมาณพเหลานั้นวา ถาพวกเธอคิดเชนนีว้ า อัมพัฏฐ
มาณพมีชาติทราม มิใชบุตรผูมีสกุล มีสุตะนอย เจรจาไมไพเราะ มีปญญาทราม และไมสามารถ
จะโตตอบในคํานี้กับพระสมณโคดมได อัมพัฏฐมาณพจงหยุดเสียเถิด พวกเธอจงโตตอบกับเรา
ในคํานี้
ก็ถาพวกเธอคิดเชนนี้วา อัมพัฏฐมาณพมีชาติดี เปนบุตรผูมีสกุล เปนพหูสูตร เจรจา
ไพเราะ เปนบัณฑิต และสามารถจะโตตอบในคํานี้กับพระสมณโคดมได พวกเธอจงหยุดเสียเถิด
อัมพัฏฐมาณพจงโตตอบกับเราในคํานี้.
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มาณพเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อัมพัฏฐมาณพมีชาติดี เปนบุตรผูมีสกุล
เปนพหูสูตร เจรจาไพเราะ เปนบัณฑิต และสามารถจะโตตอบในคํานีก้ ับพระโคดมได พวก
ขาพเจาจักนิ่งละ อัมพัฏฐมาณพจงโตตอบกับพระโคดมในคํานี้เถิด.
[๑๕๑] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสกะอัมพัฏฐมาณพวา อัมพัฏฐะ ปญหา ประกอบ
ดวยเหตุนี้แล มาถึงเธอเขาแลว ถึงแมจะไมปรารถนา เธอก็ตองแก ถาเธอจักไมแกกด็ ี
จักกลบเกลื่อนดวยคําอืน่ เสียก็ดี จักนิ่งเสียก็ดี หรือจักหลีกไปเสียก็ดี ศีรษะของเธอจักแตก
เปนเจ็ดเสี่ยง ณ ที่นี้แหละ
อัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอไดยินพวกพราหมณผูเฒาผูแกผูเปน
อาจารยและปาจารยเลากันมาวาอยางไร พวกกัณหายนะเกิดมาจากใครกอน และใครเปนบรรพบุรุษ
ของพวกกันหายนะ.
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว อัมพัฏฐมาณพไดนิ่งเสีย. พระผูมีพระภาคไดตรัสถาม
อัมพัฏฐมาณพแมเปนครั้งที่สองวา อัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอไดยิน
พวกพราหมณผูเฒาผูแกผูเปนอาจารยและเปนปาจารยเลากันมาวาอยางไร พวกกัณหายนะเกิดมา
จากใครกอน และใครเปนบรรพบุรุษของพวกกัณหายนะ.
แมครั้งที่สอง อัมพัฏฐมาณพก็ไดนิ่งเสีย.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสกะอัมพัฏฐมาณพวา อัมพัฏฐะ เธอจงแกเดี๋ยวนี้ บัดนี้
ไมใชเวลาของเธอจะนิ่ง อัมพัฏฐะ เพราะผูใดถูกตถาคตถามปญหาอันประกอบดวยเหตุถึงสามครั้ง
แลวไมแก ศีรษะของผูนั้นจะแตกเปนเจ็ดเสี่ยง ณ ที่นแี่ หละ.
[๑๕๒] สมัยนั้น ยักษวชิรปาณีถือคอนเหล็กใหญลุกโพลงโชติชวงยืนอยูใ นอากาศ
เบื้องบนอัมพัฏฐมาณพ คิดวา ถาอัมพัฏฐมาณพนี้ถูกพระผูมีพระภาคตรัสถามปญหาที่ประกอบดวย
เหตุถึงสามครั้งแลว แตไมแก เราจักตอยศีรษะของเขาใหแตกเปนเจ็ดเสี่ยง ณ ที่นแี้ หละ.
พระผูมีพระภาคและอัมพัฏฐมาณพเทานั้นเห็นยักษวชิรปาณีนั้น.
ครั้งนั้นอัมพัฏฐมาณพตกใจกลัวขนพองสยองเกลา ทูลขอใหพระผูมีพระภาคนัน่ เองเปน
ที่ตานทาน ทูลขอใหพระผูมพี ระภาคนัน่ เองเปนที่เรน ทูลขอใหพระผูมพี ระภาคนัน่ เองเปนที่พึ่ง
กระเถิบเขาไปนั่งใกลๆ แลวกราบทูลวา
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พระโคดมผูเจริญ ไดตรัสคําอะไรนั่น ขอพระโคดมผูเจริญ โปรดตรัสอีกครั้งเถิด.
อัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอไดยินพวกพราหมณผูเฒาผูแกผูเปน
อาจารยและปาจารยเลากันมาวาอยางไร พวกกัณหายนะเกิดมาจากใครกอน และใครเปนบรรพบุรุษ
ของพวกกัณหายนะ?.
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพเจาไดยินมาเหมือนอยางที่พระโคดมผูเจริญตรัสนั่นแหละ
พวกกัณหายนะเกิดมาจากกัณหะนั้นกอน และก็กณ
ั หะนัน้ เปนบรรพบุรุษของพวกกัณหายนะ.
[๑๕๓] เมื่ออัมพัฏฐมาณพกลาวเชนนี้แลว มาณพเหลานั้นสงเสียงอื้ออึงเกรียวกราววา
ทานผูเจริญ ไดยินวาอัมพัฏฐมาณพมีชาติทราม มิใชบุตรผูมีสกุล เปนลูกทาสีของพวกศากยะ
ทานผูเจริญ ไดยินวาพวกศากยะเปนโอรสของเจานายอัมพัฏฐมาณพ พวกเราไพลไปสําคัญเสียวา
พระสมณโคดม ผูธรรมวาทีพระองคเดียว ควรจะถูกรุกรานเสียได.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงตําหนิเชนนี้วา มาณพเหลานี้พากันเหยียดหยามอัมพัฏฐ
มาณพดวยวาทะวา เปนลูกทาสีหนักนัก ถากระไรเราพึงชวยปลดเปลือ้ งให.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนกี้ ะมาณพเหลานัน้ วา ดูกรมาณพ
พวกเธออยาเหยียดหยามอัมพัฏฐมาณพดวยวาทะวา เปนลูกทาสีใหหนักนัก เพราะกัณหะนั้น
ไดเปนฤาษีคนสําคัญ เธอไปยังทักษิณาชนบทเรียนมนตอันประเสริฐ แลวเขาไปเฝาพระอุกกากราช
ทูลขอพระราชธิดาพระนามวามัททรูป พระเจาอุกกากราชทรงพระพิโรธขัดพระทัยแกพระฤาษีนั้นวา
บังอาจอยางนี้เจียวหนอ ฤาษีเปนลูกทาสีของเราแทๆ ยังมาขอธิดาชื่อวามัททรูป แลวทรงขึ้น
พระแสงศร ทาวเธอไมอาจจะทรงแผลง และไมอาจจะทรงลดลง.
[๑๕๔] ดูกรมาณพ ครั้งนั้น หมูอํามาตยราชบริษัทพากันเขาไปหากัณหฤาษีแลวไดกลาว
คํานี้กะกัณหฤาษีวา ขาแตทานผูเจริญ ขอความสุขสวัสดีจงมีแตพระราชา ขอความสวัสดีจงมี
แดพระราชา ฤาษีตอบวา ความสวัสดีจักมีแดพระราชา แตวาทาวเธอจักทรงแผลงพระแสงศร
ลงไปเบื้องต่ํา แผนดินจักทรุดตลอดพระราชอาณาเขต อํามาตยกลาววา ขาแตทานผูเจริญ
ขอความสวัสดีจงมีแดพระราชา ขอความสวัสดีจงมีแกชนบท ฤาษีตอบวา ความสวัสดีจักมีแด
พระราชา ความสวัสดีจักมีแกชนบท แตถาทาวเธอจักทรงแผลงพระแสงศรขึ้นไปเบื้องบน
ฝนจักไมตกทัว่ พระราชอาณาเขตถึงเจ็ดป อํามาตยกลาววา ขาแตทานผูเจริญ ขอความสวัสดี
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จงมีแดพระราชา ขอความสวัสดีจงมีแกชนบท ขอฝนจงตกเถิด ฤาษีตอบวา ความสวัสดี
จักมีแดพระราชา ความสวัสดีจักมีแกชนบท ฝนจักตก แตพระราชาตองทรงวางพระแสงศรไวที่
พระราชกุมารพระองคใหญ ดวยทรงพระดําริวา พระราชกุมารจักเปนผูมีความสวัสดี หายสยด
สยองดังนี้.
ดูกรมาณพ ลําดับนั้นพระเจาอุกกากราช ไดทรงวางพระแสงศรไวที่พระราชกุมาร
พระองคใหญ ดวยทรงพระดําริวา พระราชกุมารจักเปนผูมีความสวัสดี หายสยดสยอง ดังนี้
ครั้นทาวเธอทรงวางพระแสงศรไวที่พระราชกุมารพระองคใหญแลว พระราชกุมารก็เปนผูมีความ
สวัสดี หายสยดสยอง พระเจาอุกกากราชทรงกลัวถูกขูดวยพรหมทัณฑ จึงไดพระราชทาน
พระนางมัททรูปราชธิดาแกฤาษีนั้น.
ดูกรมาณพ พวกเธออยาเหยียดหยามอัมพัฏฐมาณพดวยวาทะวา เปนลูกทาสีใหหนัก
นักเลย กัณหะนั้นไดเปนฤาษีสําคัญแลว.
[๑๕๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะอัมพัฏฐมาณพวา ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะ
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน ขัตติยกุมารในโลกนี้พึงสําเร็จการอยูรวมกับนางพราหมณกัญญา เพราะ
อาศัยการอยูรว มกันของคนทั้งสองนั้น พึงเกิดบุตรขึ้น บุตรผูเกิดแตนางพราหมณกัญญากับ
ขัตติยกุมารนัน้ จะควรไดทนี่ ั่งหรือน้ําในหมูพราหมณบางหรือไม?
ควรได พระโคดมผูเจริญ.
พวกพราหมณจะควรเชิญเขาใหบริโภคในการเลี้ยงเพื่อผูตาย ในการเลี้ยงเพื่อการมงคล
ในการเลี้ยงเพือ่ ยัญพิธี หรือในการเลี้ยงเพื่อแขกบางหรือไม?
ควรเชิญเขาใหบริโภคได พระโคดมผูเ จริญ.
พวกพราหมณจะควรบอกมนตใหเขาหรือไม?
ควรบอกให พระโคดมผูเจริญ.
เขาควรจะถูกหามในหญิงทั้งหลายหรือไม?
เขาไมควรถูกหามเลย พระโคดมผูเจริญ.
เขาควรจะไดรับอภิเษกเปนกษัตริยไดบางหรือไม?
ขอนี้ไมควรเลย พระโคดมผูเจริญ.
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เพราะเหตุอะไร?
เพราะเขาไมบริสุทธิ์ขางฝายมารดา.
[๑๕๖] ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พราหมณกุมารในโลกนี้
พึงสําเร็จการอยูรวมกับนางขัตติยกัญญา เพราะอาศัยการอยูรวมของคนทั้งสองนั้น พึงเกิดบุตรขึ้น
บุตรผูเกิดแตขตั ติยกัญญากับพราหมณกุมาร จะควรไดทนี่ ั่งหรือน้ําในหมูพราหมณบางหรือไม?
ควรได พระโคดมผูเจริญ.
พวกพราหมณจะควรเชิญเขาใหบริโภคในการเลี้ยงเพื่อผูตาย ในการเลี้ยงเพื่อการมงคล
ในการเลี้ยงเพือ่ ยัญพิธี หรือในการเลี้ยงเพื่อแขกไดบางหรือไม?
ควรเชิญเขาใหบริโภคได พระโคดมผูเ จริญ.
พวกพราหมณควรบอกมนตใหเขาหรือไม?
ควรบอกให พระโคดมผูเจริญ.
เขาควรถูกหามในหญิงทั้งหลายหรือไม?
เขาไมควรถูกหามเลย พระโคดมผูเจริญ.
เขาควรจะไดรับอภิเษกเปนกษัตริยไดบางหรือไม?
ขอนี้ไมควรเลย พระโคดมผูเจริญ.
เพราะเหตุอะไร?
เพราะเขาไมบริสุทธิ์ฝายบิดา.
[๑๕๗] ดูกรอัมพัฏฐะ เมื่อเทียบหญิงกับหญิงก็ดี เมือ่ เทียบชายกับชายก็ดี กษัตริย
พวกเดียวประเสริฐ พวกพราหมณเลว ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
พราหมณทั้งหลาย ในโลกนี้ พึงโกนศีรษะพราหมณคนหนึ่ง มอมดวยเถา เนรเทศเสียจาก
แวนแควนหรือจากเมืองเพราะโทษบางอยาง เขาจะควรไดที่นั่งหรือน้ําในหมูพราหมณบางหรือไม?
ไมควรไดเลย พระโคดมผูเจริญ.
พวกพราหมณควรเชิญเขาใหบริโภคในการเลี้ยงเพื่อผูตาย ในการเลี้ยงเพื่อการมงคล
ในการเลี้ยงเพือ่ ยัญพิธี หรือในการเลี้ยงเพื่อแขกไดบางหรือไม?
ไมควรเชิญเขาใหบริโภคเลย พระโคดมผูเจริญ.
พวกพราหมณควรบอกมนตใหเขาหรือไม?
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ไมควรบอกใหเลย พระโคดมผูเจริญ.
เขาควรถูกหามในหญิงทั้งหลายหรือไม?
เขาควรถูกหามทีเดียว พระโคดมผูเจริญ.
[๑๕๘] อัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กษัตริยทั้งหลาย ในโลกนี้
พึงปลงเกศากษัตริยองคหนึง่ มอมดวยเถา แลวเนรเทศเสียจากแวนแควนหรือจากเมืองเพราะ
โทษบางอยาง เขาจะควรไดที่นั่งหรือน้ําในหมูพราหมณบางหรือไม?
ควรได พระโคดมผูเจริญ.
พวกพราหมณควรเชิญเขาใหบริโภคในการเลี้ยงเพื่อผูตาย ในการเลี้ยงเพื่อการมงคล
ในการเลี้ยงเพือ่ ยัญพิธี หรือในการเลี้ยงเพื่อแขกไดบางหรือไม?
ควรเชิญใหเขาบริโภคได พระโคดมผูเ จริญ.
พวกพราหมณควรบอกมนตใหเขาหรือไม?
ควรบอกให พระโคดมผูเจริญ.
เขาควรถูกหามในหญิงทั้งหลายหรือไม?
เขาไมควรถูกหามเลย พระโคดมผูเจริญ.
ดูกรอัมพัฏฐะ กษัตริยยอ มถึงความเปนผูเลวอยางยิ่ง เพราะเหตุที่ถูกกษัตริยดว ยกัน
ปลงพระเกศา มอมดวยเถา แลวเนรเทศเสียจากแวนแควนหรือจากเมือง ดูกรอัมพัฏฐะ
แมในเมื่อกษัตริยถึงความเปนคนเลวอยางยิ่งเชนนี้ พวกกษัตริยก ็ยังประเสริฐ พวกพราหมณเลว
ดวยประการฉะนี้.
สมจริงดังคาถาที่สนังกุมารพรหมไดภาษิตไว ดังนี้
คาถาสินังกุมารพรหม
[๑๕๙] กษัตริยเปนผูประเสริฐที่สุด
ในหมูชนผูรังเกียจดวยโคตร
ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะเปนผูประเสริฐที่สุด
ในหมูเทวดาและมนุษย.
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[๑๖๐] ดูกรอัมพัฏฐะ ก็คาถานี้นั้น สนังกุมารพรหมขับถูกไมผิด ภาษิตไวถูก ไมผิด
ประกอบดวยประโยชน ไมใชไมประกอบดวยประโยชน เราเห็นดวย ดูกรอัมพัฏฐะ ถึงเรา
ก็กลาวเชนนีว้ า
[๑๖๑] กษัตริยเปนผูประเสริฐที่สุด
ในหมูชนผูรังเกียจดวยโคตร
ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะเปนผูประเสริฐที่สุด
ในหมูเทวดาและมนุษย.
จบ ภาณวารที่หนึ่ง
วิชชาจรณสัมปทา
[๑๖๒] อัมพัฏฐมาณพทูลถามวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็จรณะนัน้ เปนไฉน วิชชา
นั้นเปนไฉน.
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอัมพัฏฐะ ในวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณ
ยอดเยี่ยม เขาไมพูดอางชาติอา งโคตรหรืออางมานะวา ทานควรแกเรา หรือทานไมควรแกเรา
อาวาหมงคล วิวาหมงคล หรืออาวาหวิวาหมงคล มีในที่ใด ในที่นนั้ เขาจึงจะพูดอางชาติบาง
อางโคตรบาง หรืออางมานะบางวา ทานควรแกเรา หรือทานไมควรแกเรา ชนเหลาใดยัง
เกี่ยวของดวยการอางชาติ ยังเกี่ยวของดวยการอางโคตร ยังเกีย่ วของดวยการอางมานะ หรือยัง
เกี่ยวของดวยอาวาหวิวาหมงคล ชนเหลานั้น ชื่อวายังหางไกลจากวิชชาสมบัติ และจรณสมบัติ
อันเปนคุณยอดเยีย่ ม การทําใหแจงซึ่งวิชชาสมบัติและจรณสมบัติ อันเปนคุณยอดเยีย่ มยอมมีได
เพราะละการเกี่ยวของดวยการอางชาติ ความเกี่ยวของดวยการอางโคตร ความเกี่ยวของดวยการ
อางมานะ และความเกีย่ วของดวยอาวาหวิวาหมงคล.
[๑๖๓] ขาแตพระโคดมผูเจริญ จรณะนั้นเปนไฉน วิชชานั้นเปนไฉนเลา.
ดูกรอัมพัฏฐะ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ
ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลกเปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่น
ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม
พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย
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พระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย
ใหรูตามทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเกิด
เฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น ครั้นฟงแลวไดศรัทธาในพระตถาคต เมื่อได
ศรัทธาแลว ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทาง
ปลอดโปรง การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณใหบริสุทธิ์ โดยสวนเดียว
ดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร
ออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมาเขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ
ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลวสํารวมระวังใน
พระปาติโมกขอยู ถึงพรอมดวยมารยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบดวยกายกรรมวจีกรรมที่เปนกุศล มีอาชีพบริสุทธิ์
ถึงพรอมดวยศีลคุมครองทวารในอินทรียทงั้ หลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เปนผูสันโดษ.
จุลศีล
ดูกรอัมพัฏฐะ อยางไร ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล?
๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ
วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ขอนี้
เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของ
ที่เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอ นี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล
เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตยมีถอยคํา
เปนหลักฐานควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
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๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน
เพื่อใหคนหมูน ี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตกราว
กัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียง
กัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคําที่ทําใหคน
พรอมเพรียงกัน แมขอนี้กเ็ ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบกลาวแตคําทีไ่ มมีโทษ เพราะหู ชวนใหรกั
จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง
พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อาง มีที่กําหนด ประกอบดวย
ประโยชน โดยกาลอันควร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๘. เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม.
๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล.
๑๐. เธอเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลน อันเปนขาศึก
แกกุศล.
๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแตงรางกาย ดวยดอกไมของหอมและ
เครื่องประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว.
๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ.
๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน.
๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.
๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ.
๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี.
๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส.
๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ.
๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร.

พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาที่ 95
๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา.
๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน.
๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช.
๒๓. เธอเวนขาดจากการซื้อการขาย.
๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวย
เครื่องตวงวัด.
๒๕. เธอเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.
๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิงการปลน และกรรโชก
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
จบจุลศีล.
มัชฌิมศีล
๑. ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคาม เห็นปานนี้
คือพืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ด เปนที่ครบหา
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของที่ทําการสะสมไวปานนี้
คือ สะสมขาว สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมเครื่องประเทืองผิว
สะสมของหอม สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๓. ภิกษุเวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุ ล เชนอยางทีส่ มณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุ ล เห็น
ปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคมมหรสพ มีการรําเปนตน การเลานิยาย การเลน
ปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองที่สวยงาม การเลนของคนจัณฑาล
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การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ ชนไก
รบนกกระทา รํากระบี่กระบอง มวยชก มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล การจัดกระบวนทัพ
กองทัพ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนันอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เชน
อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายเลน
การพนันอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตาแถวละสิบตา
เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมหึ่ง เลนกําทาย เลนสะกา
เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ เลนธนู
นอยๆ เลนเขียนทายกัน เลนทายใจ เลนเรียนคนพิการ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ เห็น
ปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว เครื่องลาด
ที่ทําดวยขนแกะวิจิตรดวยลวดลาย เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มีสัณฐานเปน
ชอดอกไม เครือ่ งลาดที่ยัดนุน เครื่องลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและเสือเปนตน
เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนขางเดียว เครื่องลาดทองและเงินแกมไหม
เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เครื่องลาดหลังชาง
เครื่องลาดหลังมา เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทําดวยหนังสัตวชื่ออชินะอันมีขนออนนุม
เครื่องลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนขาง แมขอนีก้ ็เปนศีล
ของเธอประการหนึ่ง.
๖. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว
เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย
ประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คือ อบตัว ไคลอวัยวะ
อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว ผัดหนา ทาปาก
ประดับขอมือ สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทาประดับ
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วิจิตร ติดกรอบหนา ปกปน ใชพัดวาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี้ก็เปนศีล
ของเธอประการหนึ่ง.
๗. ภิกษุเวนขาดจากติรจั ฉานกถา เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะ
ที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถา เห็นปานนี้ คือ พูดเรื่องพระราชา เรื่องมหา
อํามาตย เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องขาว เรื่องน้ํา เรื่องผา เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม
เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ
เรื่องคนกลาหาญ เรื่องตรอก เรื่องทาน้ํา เรื่องคนที่ลวงลับไปแลว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่อง
ทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้นๆ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๘. ภิกษุเวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกัน เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบาง
จําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังกลาวถอยคําแกงแยงกัน เห็นปานนี้ เชนวา ทาน
ไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูทั่วถึง ทานจักรูทวั่ ถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด
ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําที่ควรจะกลาว
กอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอที่ทานเคยช่ําชอง
มาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะ
เสีย มิฉะนัน้ จงแกไขเสีย ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช
เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คฤหบดี และกุมารวา
ทานจงไปในที่นี้ ทานจงไปในที่โนน ทานจงนําเอาสิ่งนี้ไป ทานจงนําเอาสิ่งนี้ในที่โนนมา ดังนี้
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๑๐. ภิกษุเวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูดหวาน
ลอม พูดและเล็ม แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
จบมัชฌิมศีล.
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มหาศีล
๑. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานายหนูกัดผา
ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ ทําพิธีซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธี
เติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเสกเปาบูชาไฟ ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บาน
ดูลักษณะที่นา เปนหมอปลุกเสก เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยันตคุมกันบานเรือน เปนหมองู
เปนหมอยาพิษ เปนหมอแมลงปอง เปนหมอรักษาแผลหนูกดั เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอ
ทายเสียงกา เปนหมอทายอายุ เปนหมอเสกกันลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนีก้ ็เปน
ศีลของเธอประการหนึ่ง.
๒. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
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. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็น
ปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายในจัก
ยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชาภายในจัก
ถอย พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชยั พระราชา
ภายในจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชยั พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ แมขอนี้ก็เปน
ศีลของเธอประการหนึ่ง.
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๔. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวาจักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทรดวงอาทิตย
จักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง ดาวนักษัตรจัก
เดินผิดทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จักมีฟารอง ดวงจันทรดวงอาทิตย
และดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทรดวงอาทิตยและ
ดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักกระจาง จันทรคราสจักมีผลเปน
อยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตย
เดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตร
เดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ มีอุกกาบาตจักมีผลเปน
อยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดินไหวจักมีผลเปนอยางนี้ ฟารองจักมีผลเปนอยางนี้
ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตร
ตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจักมีผลเปนอยางนี้ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๕. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือพยากรณวา จักมีฝนดี จักมีฝนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จักมีภิกษาหาไดยาก
จักมีความเกษม จักมีภยั จักเกิดโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ
นับประมวลแตงกาพยโลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๖. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือใหฤกษอาวาหมงคล ฤกษวิวาหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง ดูฤกษ
จายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหลิ้นกระดาง รายมนตใหคางแข็ง
รายมนตใหมือสั่น รายมนตไมใหหไู ดยินเสียง เปนหมอทรงกระจก เปนหมอทรงหญิงสาว
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เปนหมอทรงเจาบวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม รายมนตพนไฟ ทําพิธีเชิญขวัญ
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๗. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน ทํากระเทย
ใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธีบวงสรวงพื้นที่ พนน้ํามนต
รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถายโทษเบือ้ งบน ปรุงยาถายโทษเบื้องลาง ปรุงยา
แกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา
ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
ดูกรอัมพัฏฐะ ภิกษุสมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวร
นั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษกกําจัดราชศัตรูไดแลวยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะ
ราชศัตรูนั้น ดูกรอัมพัฏฐะ ภิกษุก็ฉันนั้นสมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ
เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน
ดูกรอัมพัฏฐะ ดวยประการดังกลาวมานีแ้ ล ภิกษุชื่อวา เปนผูถึงพรอมดวยศีล
จบมหาศีล.
____________
อินทรียสังวร
ดูกรอัมพัฏฐะ อยางไร ภิกษุช่อื วาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทงั้ หลาย? ดูกรอัมพัฏฐะ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อ
สํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌา และ
โทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ภิกษุฟงเสียงดวย
โสต ... ดมกลิ่นดวยฆานะ ... ลิ้นรสดวยชิวหา ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณ
ดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว
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จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษามนินทรีย
ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ภิกษุประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะเชนนี้ ยอมได
เสวยสุขอันไมระคนดวยกิเลสในภายใน ดูกรอัมพัฏฐะ ดวยประการดังกลาวมานีแ้ ล ภิกษุชื่อวา
เปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย.
ดูกรอัมพัฏฐะ อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ? ดูกรอัมพัฏฐะ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมทําความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย ในการแล ในการเหลียว
ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ในการฉัน การดื่ม การเคี้ยว
การลิ้ม ในการถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ
การตื่น การพูด การนิ่ง ดูกรอัมพัฏฐะ ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบ
ดวยสติสัมปชัญญะ.
ดูกรอัมพัฏฐะ อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูสันโดษ? ดูกรอัมพัฏฐะ ภิกษุในธรรมวินยั นี้
เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไปทาง
ทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดูกรอัมพัฏฐะ นกมีปกจะบินไปทางทิสาภาคใดๆ ก็มีแตปก ของตัว
เปนภาระบินไป ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวย
บิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดูกรอัมพัฏฐะ
ดวยประการดังกลาวมานีแ้ ล ภิกษุชื่อวาเปนผูสันโดษ.
ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะและสันโดษ อันเปนอริยะ
เชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ
ที่แจง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง
ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิต
ใหบริสุทธิ์จากความเพงเล็งได ละความประทุษราย คือพยาบาท ไมคดิ พยาบาท มีความกรุณา
หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษราย คือ พยาบาทได
ละถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูทแี่ สงสวาง มีสติสัมปชัญญะอยู
ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะได ละอุทธัจจกุกกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ
ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะได ละวิจิกิจฉาแลว เปนผูขามวิจิกจิ ฉา
ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจกิ ิจฉาได.
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วาดวยอุปมานิวรณ ๕
ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกูหนี้ไปประกอบการงาน การงานของเขาจะพึง
สําเร็จผล เขาจะพึงใชหนี้ที่เปนตนทุนเดิมใหหมดสิ้น และทรัพยที่เปนกําไรของเขา จะพึงมี
เหลืออยูสําหรับเลี้ยงภริยา เขาพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรากูห นี้ไปประกอบการงาน
บัดนี้ การงานของเราสําเร็จผลแลว เราไดใชหนี้ที่เปนตนทุนเดิมใหหมดสิ้นแลว และทรัพย
ที่เปนกําไรของเรายังมีเหลืออยูสําหรับเลี้ยงภริยา ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความ
โสมนัส มีความไมมีหนี้นนั้ เปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนผูมีอาพาธ ถึงความลําบาก เจ็บหนัก
บริโภคอาหารไมไดและไมมกี ําลังกาย สมัยตอมา เขาพึงหายจากอาพาธนั้น บริโภคอาหารได และ
มีกําลังกาย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนผูม ีอาพาธ ถึงความลําบาก เจ็บหนัก
บริโภคอาหารไมไดและไมมกี ําลังกาย บัดนี้เราหายจากอาพาธนั้นแลว บริโภคอาหารได และมี
กําลังกายเปนปรกติ ดังนี้เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความไมมีโรคนั้นเปนเหตุ
ฉันใด.
ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจําอยูในเรือนจํา สมัยตอมา เขาพึงพนจาก
เรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมภี ยั ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอน
เราถูกจองจําอยูในเรือนจํา บัดนี้ เราพนจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมภี ยั แลว และเราไมตอง
เสียทรัพยอะไรๆ เลย ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีการพนจาก
เรือนจํานั้นเปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนทาส ไมไดพึ่งตัวเอง พึง่ ผูอื่น ไปไหน
ตามความพอใจไมได สมัยตอมา เขาพึงพนจากความเปนทาสนั้น พึ่งตัวเอง ไมตองพึ่งผูอื่น
เปนไทยแกตวั ไปไหนไดตามความพอใจ เขาจะพึงมีความพอใจ เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา
เมื่อกอนเราเปนทาส พึ่งตัวเองไมได ตองพึ่งผูอื่น ไปไหนตามความพอใจไมได บัดนี้ เราพน
จากความเปนทาสนั้นแลว พึ่งตัวเอง ไมตอ งพึ่งผูอื่น เปนไทยแกตวั ไปไหนไดตามความพอใจ
ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความเปนไทยแกตวั นั้นเปนเหตุ ฉันใด.
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ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษ มีทรัพย มีโภคสมบัติ พึงเดินทางไกลกันดาร
หาอาหารไดยาก มีภยั เฉพาะหนา สมัยตอมา เขาพึงขามพนทางกันดารนั้นได บรรลุถึงหมูบาน
อันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรามีทรัพย มีโภคสมบัติ
เดินทางไกลกันดาร หาอาหารไดยาก มีภยั เฉพาะหนา บัดนี้ เราขามพนทางกันดารนัน้ บรรลุ
ถึงหมูบานอันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดีแลว ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส
มีภูมิสถานอันเกษมนัน้ เปนเหตุ ฉันใด.
รูปฌาน ๔
ดูกรอัมพัฏฐะ ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการเหลานี้ที่ยังละไมไดในตน เหมือนหนี้
เหมือนโรค เหมือนเรือนจํา เหมือนความเปนทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา
เห็นนิวรณ ๕ ประการที่ละไดแลวในตน เหมือนความไมมีหนี้ เหมือนความไมมีโรค เหมือน
การพนจากเรือนจํา เหมือนความเปนไทยแกตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉันนั้นแล.
เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ เหลานี้ ที่ละไดแลวในตนยอมเกิดปราโมทย เมื่อปราโมทย
แลวยอมเกิดปติ เมื่อมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลวยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข
จิตยอมตั้งมั่น เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวติ ก มีวิจาร มีปต ิ
และสุขเกิดแตวิเวกอยู แมขอนี้ก็เปนจรณะของเธอประการหนึ่ง.
ดูกรอัมพัฏฐะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน
เปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปตแิ ละสุขเกิดแตสมาธิอยู
แมขอนี้ก็เปนจรณะของเธอประการหนึ่ง.
ดูกรอัมพัฏฐะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุมอี ุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย
เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมอี ุเบกขา
มีสติอยูเปนสุข แมขอนี้ก็เปนจรณะของเธอประการหนึ่ง
ดูกรอัมพัฏฐะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข
ละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสทุ ธิ์อยู แมขอนีก้ ็เปน
จรณะของเธอประการหนึ่ง ดูกรอัมพัฏฐะ แมนี้แลคือจรณะนัน้ .
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วิชชา ๘
วิปสสนาญาณ
ภิกษุนั้นยอมโนมนอมจิตไปเพื่อญาณทัสนะ เธอยอมรูชัดอยางนีว้ า กายของเรานีแ้ ล
มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตขึ้นดวยขาวสุกและขนมสด ไมเที่ยง
ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัย
อยูในกายนี้ เนือ่ งอยูในกายนี้ ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนแกวไพฑูรยอนั งาม เกิดเองอยาง
บริสุทธิ์แปดเหลี่ยม นายชางเจียระไนดีแลว สุกใส แวววาว สมสวนทุกอยาง มีดายเขียว
เหลือง แดง ขาว หรือนวลรอยอยูในนั้น บุรุษมีจักษุจะพึงหยิบแกวไพฑูรยนั้น วางไวในมือ
แลวพิจารณาเห็นวาแกวไพฑูรยนี้งาม เกิดเองอยางบริสุทธิ์ แปดเหลี่ยม นายชางเจียระไนดีแลว
สุกใส แวววาว สมสวนทุกอยาง มีดายเขียวเหลือง แดง ขาวหรือ นวลรอยอยูในแกวไพฑูรยนนั้
ฉันใด ภิกษุก็ฉนั นั้นแล ยอมนอมโนมจิตไปเพื่อญาณทัสนะ เธอยอมรูชดั อยางนีว้ า กายของเรา
นี้แล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิด แตมารดาบิดา เติบโตขึ้นดวยขาวสุกและขนมสด
ไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา และวิญญาณของเรา
นี้ก็อาศัยอยูในกายนี้ เนื่องอยูใ นกายนี้ แมขอนี้ก็เปนวิชชาของเธอประการหนึ่ง.
มโนมยิทธิญาณ
ภิกษุนั้น ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ คือ นิรมิตกายอื่นจากกายนี้
มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือน
บุรุษจะพึงชักไสออกจากหญาปลอง เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา นีห้ ญาปลอง นี้ไสหญาปลอง
อยางหนึ่ง ไสอยางหนึ่ง ก็แตไสชักออกจากหญาปลองนัน่ เอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ
จะพึงชักดาบออกจากฝก เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้ า นี้ดาบ นี้ฝก ดาบอยางหนึ่ง ฝกอยางหนึ่ง
ก็แตดาบชักออกจากฝกนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักงูออกจากคราบ เขาจะพึง
คิดเห็นอยางนีว้ า นี้งู นี้คราบ งูอยางหนึ่ง คราบอยางหนึ่ง ก็แตงูชักออกจากคราบนั่นเอง
ฉันใด ภิกษุก็ฉนั นั้นแล ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ คือนิรมิตกายอื่นจาก
กายนี้ มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไ มบกพรอง แมขอนี้ก็เปนวิชชา
ของเธอประการหนึ่ง.
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อิทธิวิธญาณ
ภิกษุนั้นยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออิทธิวธิ ี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียว
เปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพง
ภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในทีว่ างก็ได ผุดขึ้นดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบน
น้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทร
พระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได
ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนชางหมอหรือลูกมือของชางหมอผูฉลาด เมื่อนวดดินดีแลว
ตองการภาชนะชนิดใดๆ พึงทําภาชนะชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนชางงา
หรือลูกมือของชางงาผูฉลาด เมื่อแตงงาดีแลว ตองการเครื่องงาชนิดใดๆ พึงทําเครื่องงาชนิด
นั้นๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึง่ เปรียบเหมือนชางทองหรือลูกมือของชางทองผูฉลาด เมื่อ
หลอมทองดีแลว ตองการทองรูปพรรณชนิดใดๆ พึงทําทองรูปพรรณชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได
ฉันใด ภิกษุก็ฉนั นั้นแล ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ
คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได
ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในทีว่ างก็ได ผุดขึ้นดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได
เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทร
พระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได
แมขอนี้ก็เปนวิชชาของเธอประการหนึ่ง.
ทิพยโสตญาณ
ภิกษุนั้นยอมโนมนอมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียง
ทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไ กลและใกลดว ยทิพยโสตอันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย ดูกร
อัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล เขาจะพึงไดยนิ เสียงกลองบาง เสียงตะโพนบาง
เสียงสังขบาง เสียงบัณเฑาะวบาง เสียงเปงมางบาง เขาพึงเขาใจวาเสียงกลองดังนี้บาง
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เสียงตะโพนดังนี้บาง เสียงสังขดังนี้บาง เสียงบัณเฑาะวดงั นี้บาง เสียงเปงมางดังนี้บาง ฉันใด
ภิกษุก็ฉันนัน้ แล ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ
เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกลดวยทิพยโสตอันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย
แมขอนี้ก็เปนวิชชาของเธอประการหนึ่ง.
เจโตปริยญาณ
ภิกษุนั้นยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่นของ
บุคคลอื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมี
โทสะก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รวู าจิตมีโมหะ
หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก ็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซานก็รูวาจิต
ฟุงซาน จิตเปนมหรรคตก็รวู าจิตเปนมหรรคต หรือจิตไมเปนมหรรคตก็รูวาจิตไมเปนมหรรคต
จิตมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รวู าจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจติ อื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจติ อื่นยิ่งกวา
จิตเปนสมาธิกร็ ูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็รูวาจิต
หลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รูวาจิตไมหลุดพน ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุม
ที่ชอบการแตงตัว เมื่อสองดูเงาหนาของตนในกระจกอันบริสุทธิ์สะอาด หรือในภาชนะน้ําอันใส
หนามีไฝก็จะพึงรูวาหนามีไฝ หรือหนาไมมีไฝก็จะพึงรูวา หนาไมมีไฝ ฉันใด ภิกษุก็ฉนั นั้นแล
ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอนื่ ของบุคคลอื่นดวยใจ
คือ จิตมีราคะก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รวู าจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รูวาจิต
มีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รวู าจิตมีโมหะ หรือจิต
ปราศจากโมหะก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก ็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซานก็รูวาจิตฟุงซาน
จิตเปนมหรรคตก็รูวาจิตเปนมหรรคต หรือจิตไมเปนมหรรคตก็รูวาจิตไมเปนมหรรคต จิตมีจิตอื่น
ยิ่งกวาก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจติ อื่นยิ่งกวาก็รวู าจิตไมมจี ิตอืน่ ยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ
ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็รูวาจิตหลุดพน
หรือจิตไมหลุดพนก็รวู าจิตไมหลุดพน แมขอนี้ก็เปนวิชชาของเธอประการหนึ่ง.
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ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ภิกษุนั้นยอมโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอยอมระลึกชาติกอนได
เปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง
สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง
พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวฏั ฏกัปเปนอันมากบาง
ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณ
อยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติ
จากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํ หนดอายุเพียงเทานั้น
ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ
พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจากบานตนไปบานอื่น
แลวจากบานแมนั้นไปยังบานอื่นอีก จากบานนั้นกลับมาสูบานของตนตามเดิม เขาจะพึงระลึกได
อยางนี้วา เราไดจากบานของเราไปบานโนน ในบานนั้นเราไดยืนอยางนั้น ไดนั่งอยางนั้น
ไดพูดอยางนัน้ ไดนิ่งอยางนั้น เราไดจากบานแมนนั้ ไปยังบานโนน แมในบานนัน้ เราก็ไดยนื
อยางนั้น ไดนงั่ อยางนั้น ไดพูดอยางนัน้ ไดนิ่งอยางนั้น แลวเรากลับจากบานนั้นมาสูบ าน
ของตนตามเดิม ดังนี้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ แล ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง
สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติ
บาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัป
เปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนัน้ มีโคตร
อยางนั้น มีผวิ พรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียง
เทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็มีชื่ออยางนัน้
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด
อายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากภพนัน้ แลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปน
อันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ แมขอนี้ก็เปนวิชชาของเธอ
ประการหนึ่ง.
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จุตูปปาตญาณ
ภิกษุนั้นยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตว
ที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุ
อันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชดั ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบ
ดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจาเปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวย
อํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตาย เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปน
สัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอม
เขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย
ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ เปรียบเหมือนปราสาทตั้งอยู ณ ทาง
๓ แพรงทามกลางพระนคร บุรุษผูมีจักษุยนื อยูบนปราสาทนั้น จะพึงเห็นหมูชนกําลังเขาไปสูเรือน
บาง กําลังออกจากเรือนบาง กําลังสัญจรเปนแถวอยูในถนนบาง นั่งอยูท ี่ทาง ๓ แพรงทามกลาง
พระนครบาง เขาจะพึงรูวา คนเหลานี้เขาไปสูเรือน เหลานี้ออกจากเรือน เหลานี้สัญจรเปนแถว
ในถนน เหลานี้นั่งอยูที่ทาง ๓ แพรงทามกลางพระนคร ฉันใด ภิกษุก็ฉนั นั้นแล ยอมโนม
นอมจิตไปเพือ่ รูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวทกี่ ําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว
ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุ อันบริสุทธิ์ ลวงจักษุ
ของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม วาสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต
มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนา
แตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวย
กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวย
อํานาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้
เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุ อันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไป
ตามกรรมดวยประการฉะนี้ แมขอนี้ก็เปนวิชชาของเธอประการหนึ่ง.
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อาสวักขยญาณ
ภิกษุนั้นยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทกุ ข
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ
นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ
แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มญ
ี าณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบ
เหมือนสระน้ําบนยอดเขาใสสะอาดไมขุนมัว บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนขอบสระนั้น จะพึงเห็น
หอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหินบาง ฝูงปลาบาง กําลังวายอยูบ าง
หยุดอยูบางในสระน้ํานั้น เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้ า สระน้าํ นี้ใสสะอาดไมขุนมัว หอยโขงและ
หอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหินบาง ฝูงปลาบาง เหลานี้กําลังวายอยูบาง กําลังหยุด
อยูบาง ในสระนั้น ดังนี้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ
ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้
จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว
ก็มีญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจทีค่ วรทํา ทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี แมขอนีก้ เ็ ปนวิชชาของเธอประการหนึ่ง ดูกรอัมพัฏฐะ นีแ้ ล
คือวิชชานั้น.
ดูกรอัมพัฏฐะ ภิกษุผูปฏิบัติเชนนี้เรียกวาผูถึงพรอมดวยวิชชาบาง ผูถึงพรอมดวยจรณะ
บาง ผูถึงพรอมดวยทัง้ วิชชาและจรณะบาง อันวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอยางอื่น ซึง่ ดียิ่งกวา
หรือประณีตกวานี้ไมมี.
ทางเสื่อมวิชชาและจรณะ ๔
ดูกรอัมพัฏฐะ วิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยีย่ มนีแ้ ล มีทางเสื่อมอยู
๔ ประการ ๔ ประการเปนไฉน?
๑. ดูกรอัมพัฏฐะ สมณพราหมณบางคนในโลกนี้ เมื่อไมบรรลุวิชชาสมบัติ และ
จรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยีย่ มนี้ หาบบริขารดาบสเขาไปสูราวปาดวยตั้งใจวา จักบริโภคผลไม
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ที่หลน สมณพราหมณนนั้ ตองเปนคนบําเรอทานที่ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะโดยแท นี้เปน
ทางเสื่อมขอที่หนึ่ง.
[๑๖๔] ๒. ดูกรอัมพัฏฐะ อีกขอหนึ่ง สมณพราหมณบางคนในโลกนี้ เมื่อไมบรรลุ
วิชชาสมบัติ และจรณสมบัตอิ ันเปนคุณยอดเยีย่ มนี้ ไมสามารถจะหาผลไมที่หลนบริโภคได
ถือเสียมและตะกราเขาไปสูราวปาดวยตั้งใจวา จักบริโภคเหงาไมรากไมและผลไม สมณพราหมณ
นั้นตองเปนคนบําเรอทานทีถ่ ึงพรอมดวยวิชชาและจรณะโดยแท นี้เปนทางเสื่อมขอที่สอง.
[๑๖๕] ๓. ดูกรอัมพัฏฐะ อีกขอหนึ่ง สมณพราหมณบางคนในโลกนี้ เมื่อไมบรรลุ
วิชชาสมบัติและจรณสมบัตอิ ันเปนคุณยอดเยีย่ ม ไมสามารถที่จะหาผลไมที่หลนบริโภคได และ
ไมสามารถจะหาเหงาไมรากไมและผลไมบริโภคได จึงสรางเรือนไฟไวใกลบาน หรือนิคมแลว
บําเรอไฟอยู สมณพราหมณนั้น ตองเปนคนบําเรอทานทีถ่ ึงพรอมดวยวิชชาและจรณะโดยแท
นี้เปนทางเสื่อมขอที่สาม.
[๑๖๖] ๔. ดูกรอัมพัฏฐะ อีกขอหนึ่ง สมณพราหมณบางคนในโลกนี้ เมื่อไมบรรลุ
วิชชาสมบัติและจรณสมบัตอิ ันเปนคุณยอดเยีย่ ม ไมสามารถจะหาผลไมที่หลนบริโภคได
ไมสามารถจะหาเหงาไมรากไมและผลไมบริโภคได และไมสามารถจะบําเรอไฟได จึงสรางเรือน
มีประตูสี่ดานไวที่หนทางใหญสี่แพรง แลวสํานักอยูด วยตั้งใจวาผูใดที่มาจากทิศทั้ง ๔ นี้ จะเปน
สมณะหรือพราหมณกต็ าม เราจักบูชาทานผูนั้นตามสติกาํ ลัง สมณพราหมณนนั้ ตองเปนคนบําเรอ
ทานที่ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะโดยแท นี้เปนทางเสือ่ มขอที่สี่.
ดูกรอัมพัฏฐะ ทางเสื่อมแหงวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยีย่ มนี้มอี ยู
๔ ประการดังนี้.
[๑๖๗] ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอกับอาจารยยอมปรากฏ
ในวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยมนี้บางหรือไม?
ขอนี้ไมมีเลย พระโคดมผูเจริญ ขาพเจากับอาจารยเปนอะไร วิชชาสมบัติและจรณสมบัติ
อันเปนคุณยอดเยีย่ มเปนอะไร ขาพเจากับอาจารย ยังหางไกลจากวิชชาสมบัติและจรณสมบัติ
อันเปนคุณยอดเยีย่ มนี้.
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ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอกับอาจารยเมือ่ ไมบรรลุวิชชาสมบัติ
และจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยีย่ มนี้แหละ หาบบริกขารดาบสเขาไปสูราวปาดวยตัง้ ใจวา จัก
บริโภคผลไมที่หลน บางหรือไม?
ขอนี้ไมมีเลย พระโคดมผูเจริญ.
ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอกับอาจารยเมือ่ ไมบรรลุวิชชาสมบัติ
และจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยีย่ มนี้ และไมสามารถจะหาผลไมที่หลนบริโภคได จึงถือเสียม
และตะกราเขาไปสูราวปา ดวยตั้งใจวา จักบริโภคเหงาไมรากไมและผลไมบางหรือไม?
ขอนี้ไมมีเลย พระโคดมผูเจริญ.
ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอกับอาจารยเมือ่ ไมบรรลุวิชชาสมบัติ
และจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยีย่ มนี้ ไมสามารถจะหาผลไมที่หลนบริโภคได และไมสามารถ
จะหาเหงาไมรากไมและผลไมบริโภคได จึงสรางเรือนไฟไวใกลๆ บานหรือนิคม แลวบําเรอไฟ
อยู บางหรือไม?
ขอนี้ไมมีเลย พระโคดมผูเจริญ.
ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอกับอาจารยเมือ่ ไมบรรลุวิชชาสมบัติ
และจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยีย่ มนี้ ไมสามารถจะหาผลไมที่หลนบริโภคได ไมสามารถจะหา
เหงาไมรากไมและผลไมบริโภคได และไมสามารถจะบําเรอไฟได จึงสรางเรือนไฟทีม่ ีประตู
สี่ดานไวทหี่ นทางใหญสี่แพรง แลวสํานักอยูดวยตั้งใจวา ผูใดที่มาจากทิศทั้ง ๔ นี้ จะเปนสมณะ
หรือพราหมณก็ตาม เราจักบูชาทานผูนั้นตามสติกําลัง บางหรือไม?
ขอนี้ไมมีเลย พระโคดมผูเจริญ.
ดูกรอัมพัฏฐะ เธอกับอาจารยเสื่อมจากวิชชาสมบัติและจรณสมบัตอิ ันเปนคุณยอดเยีย่ ม
นี้ดวย และคลาดจากทางเสื่อมของวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยีย่ ม ๔ ประการ
นี้ดวย.
[๑๖๘] ดูกรอัมพัฏฐะ ก็พราหมณโปกขรสาติอาจารยของเธอไดพดู วา สมณะโลน
บางเหลาเปนเชื้อสายคฤหบดี กัณหโคตร เกิดแตบาทของพรหม ประโยชนอะไรที่พวกพราหมณ
ผูทรงไตรวิชาจะสนทนาดวย ดังนี้ แมแตทางเสื่อม ตนก็ยังไมไดบําเพ็ญ ดูกรอัมพัฏฐะ
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ความผิดของพราหมณโปกขรสาติอาจารยของเธอนี้เพียงใด ถึงพราหมณโปกขรสาติกินเมืองที่
พระเจาปเสนทิโกศลพระราชทาน พระองคยังไมทรงพระราชทานพระวโรกาสใหเขาเฝาหนาพระ
ที่นั่ง เวลาจะทรงปรึกษาดวย ก็ทรงปรึกษานอกพระวิสูตร ดูกรอัมพัฏฐะ ไฉนเลาจึงไม
พระราชทานการเขาเฝาตอหนาพระที่นั่งแกเขาผูรับภิกษาที่ชอบธรรม ซึ่งพระราชทานให ดูเถิด
อัมพัฏฐะ ความคิดของพราหมณโปกขรสาติอาจารยของเธอนี้เพียงใด.
[๑๖๙] ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระเจาปเสนทิโกศลทรงชาง
พระที่นั่งหรือรถพระที่นั่ง จะทรงปรึกษาราชกิจบางเรื่องกับมหาอํามาตย หรือพระราชวงศานุวงศ
แลวเสด็จไปประทับอยู ณ ทีแ่ หงหนึ่งจากที่นั้น ภายหลังคนชั้นศูทรหรือทาสของศูทรพึงมา ณ
ที่นั้นแลวพูดอางวา พระเจาปเสนทิโกศล ตรัสอยางนี้ๆ เพียงเขาพูดไดเหมือนพระราชาตรัส
หรือปรึกษาไดเหมือนพระราชาทรงปรึกษา จะจัดวาเปนพระราชาหรือราชมหาอํามาตยไดหรือไม?
ขอนี้เปนไมได พระโคดมผูเจริญ.
บุรพฤาษี ๙ ตน
ดูกรอัมพัฏฐะ เธอก็เชนนั้นเหมือนกัน บรรดาฤาษีผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ
คือฤาษีอัฏฐกะ ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามิตร ฤาษียมตัคคี ฤาษีอังคีรส
ฤาษีภารทวาชะ ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซึ่งเปนผูผูกมนต บอกมนต ในปจจุบันนี้
พวกพราหมณขับตาม กลาวตาม ซึ่งบทมนตของเกานี้ที่ทา นขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว
กลาวไดถูกตอง บอกไดถูกตอง ตามที่ทานกลาวไว บอกไว เพียงคิดวาเรากับอาจารยเรียนมนต
ของทานเหลานั้น เธอจักเปนฤาษีหรือปฏิบัติเพื่อเปนฤาษีได ดังนี้ นั้นไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได.
ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอไดฟงพราหมณผูเฒาผูแก ผูเปน
อาจารยและเปนปาจารยเลากันมาวาอยางไร บรรดาฤาษีผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณคือฤาษี
อัฏฐะ ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามิตร ฤาษียมตัคคี ฤาษีอังคีรส ฤาษีภารทวาชะ
ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซึ่งเปนผูผูกมนต บอกมนต ในปจจุบันนี้ พวกพราหมณ
ขับตาม กลาวตาม ซึ่งบทมนตของเกานี้ที่ทา นขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวได
ถูกตอง บอกไดถูกตอง ตามที่ทานกลาวไว บอกไว ฤาษีเหลานั้นอาบน้าํ ทาตัวเรียบรอย
แตงผม แตงหนวด สวมพวงดอกไมและเครื่องอาภรณ นุง ผาขาว อิ่มเอิบ พรั่งพรอม
บําเรออยูดวยกามคุณหา เหมือนเธอกับอาจารยในบัดนีห้ รือไม?
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ไมเหมือน พระโคดมผูเ จริญ ...
ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ฤาษีเหลานั้นบริโภค ขาวสาลีที่เก็บ
กากแลว มีแกงและกับหลายอยาง เหมือนเธอกับอาจารยในบัดนีห้ รือไม?
ไมเหมือน พระโคดมผูเ จริญ ...
ดูกรอัมพัฏฐะ ... ฤาษีเหลานั้นบําเรออยูดว ยเหลานารีผูมีรางกระชดกระชอย เหมือนเธอ
กับอาจารยในบัดนี้หรือไม?
ไมเหมือน พระโคดมผูเ จริญ ...
ดูกรอัมพัฏฐะ ... ฤาษีเหลานั้นใชรถเทียมมาหางตัด แทงดวยปฏักดามยาวเหมือนเธอ
กับอาจารยในบัดนี้หรือไม?
ไมเหมือน พระโคดมผูเ จริญ ...
ฤาษีเหลานั้นใชบุรุษขัดกระบี่ใหรักษาเชิงเทินแหงนคร ที่มีคูลอมรอบลงลิ่ม เหมือนเธอ
กับอาจารยในบัดนี้หรือไม?
ไมเหมือน พระโคดมผูเ จริญ ...
ดูกรอัมพัฏฐะ เธอกับอาจารยมิไดเปนฤาษีเลย ทั้งมิไดปฏิบัติเพื่อเปนฤาษีดวยประการ
ฉะนี้แล ดูกรอัมพัฏฐะ ผูใดมีความเคลือบแคลงสงสัยในเรา ผูนั้นจงถามเราดวยปญหา
เราจักชําระใหดวยการพยากรณ.
[๑๗๐] ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคเสด็จออกจากพระวิหารจงกรมแลว. แมอัมพัฏฐมาณพ
ก็ออกจากพระวิหารเดินจงกรมแลว. ขณะที่อัมพัฏฐมาณพเดินจงกรมตามพระผูมีพระภาคอยูนั้น
ไดพิจารณาดูมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการในพระกายของพระผูมีพระภาคก็ไดเห็นมหาปุริสลักษณะ
๓๒ ประการโดยมาก เวนอยู ๒ ประการ คือพระคุยหะเรนอยูในฝก ๑ พระชิวหาใหญ ๑ จึงยัง
เคลือบแคลงสงสัย ไมเชื่อ ไมเลื่อมใสอยู ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงดําริวา อัมพัฏฐมาณพ
นี้เห็นมหาปุรสิ ลักษณะ ๓๒ ประการของเราโดยมาก เวนอยู ๒ ประการ คือ คุยหะเรนอยูในฝก ๑

พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาที่ 114
ชิวหาใหญ ๑ จึงยังเคลือบแคลงสงสัย ไมเชื่อไมเลื่อมใสอยู ทันใดนั้น จึงทรงบันดาล
อิทธาภิสังขาร ใหอัมพัฏฐมาณพไดเห็นพระคุยหะเรนอยูใ นฝก และทรงแลบพระชิวหาสอด
เขาชองพระกรรณทั้ง ๒ กลับไปมา สอดเขาชองพระนาสิกทั้ง ๒ กลับไปมา แผปดจนมิดมณฑล
พระนลาต.
[๑๗๑] ครั้งนั้น อัมพัฏฐมาณพคิดวา พระสมณโคดมประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ
๓๒ ประการบริบูรณไมบกพรอง ดังนี้แลวจึงไดทูลลาพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ขาพเจาขอทูลลาไป ณ บัดนี้ ขาพเจามีกิจมาก มีธุระมาก.
ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจงสําคัญกาลอันควรบัดนี้ แลวอัมพัฏฐมาณพก็ขนึ้ รถมากลับไป.
โปกขรสาติพราหมณ
[๑๗๒] สมัยนั้น พราหมณโปกขรสาติลุกออกมานัง่ คอยรับอัมพัฏฐมาณพอยู ณ อาราม
ของตน พรอมดวยพราหมณหมูใหญ ฝายอัมพัฏฐมาณพขับรถไปอารามของตนจนสุดทางที่รถ
ไปได แลวลงเดินเขาไปหาพราหมณโปกขรสาติ ไหวแลวนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
พราหมณโปกขรสาติถามวา พออัมพัฏฐะ พอไดเห็นพระโคดมผูเจริญพระองคนั้นแลวหรือ?
ไดเห็นแลว ทาน.
ก็เกียรติศัพทของทานพระโคดมพระองคนั้นที่ขจรไป จริงตามนั้น ไมเปนอยางอืน่ หรือ
ทานพระโคดมพระองคนั้นทรงคุณเชนนัน้ จริง ไมเปนอยางอื่นหรือ.
เกียรติศัพทของทานพระโคดมพระองคนั้นที่ขจรไป จริงตามนั้น ไมเปนอยางอื่นเลย
ทานพระโคดมพระองคนั้นทรงคุณเชนนัน้ จริง ไมเปนอยางอื่นเลย และประกอบดวยมหาปุริส
ลักษณะ ๓๒ ประการ บริบูรณไมบกพรอง.
พอไดสนทนาปราศรัยอะไร ดวยหรือไม?
ไดสนทนาปราศรัยดวยทีเดียว.
พอไดสนทนาปราศรัยอยางไรบาง?
ทันใดนัน้ อัมพัฏฐมาณพไดเลาเรื่องเทาที่ตนไดสนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ให
พราหมณโปกขรสาติทราบทุกประการ.
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[๑๗๓] เมื่ออัมพัฏฐมาณพกลาวอยางนี้ พราหมณโปกขรสาติไดกลาววา พุทโธเอย
พอบัณฑิตของเรา พุทโธเอย พอพหูสูตของเรา พุทโธเอย พอทรงไตรวิชาของเรา ไดยินวา
คนเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก จะพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกเสีย เพราะทาน
ผูประพฤติประโยชนเชนนี้ เจาไดพดู กระทบกระเทียบพระโคดมอยางนีๆ้ แตพระโคดมกลับ
ยกเอาพวกเราขึ้นเปนตัวเปรียบเทียบอยางนี้ๆ พุทโธเอย พอบัณฑิตของเรา พุทโธเอย
พอพหูสูตของเรา พุทโธเอย พอทรงไตรวิชาของเรา ไดยนิ วา คนเบื้องหนาแตตายเพราะ
กายแตก จะพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกเสีย เพราะทานผูประพฤติประโยชนเชนนี้.
พราหมณโปกขรสาติโกรธ ขัดใจ เอาเทาปดอัมพัฏฐมาณพใหลมลงแลว ใครจะไปเฝา
พระผูมีพระภาคเสียในขณะนั้นทีเดียว. พวกพราหมณเหลานั้นไดพดู หามวา ทาน วันนี้เกินเวลา
ที่จะไปเฝาพระสมณโคดมเสียแลว พรุงนีค้ อยไปเถิด.
[๑๗๔] ครั้งนั้น พราหมณโปกขรสาติใหจดั แจงของเคี้ยวของบริโภคอยางประณีตใน
นิเวศนของตนแลวเอาใสรถ เมื่อคบเพลิงยังตามอยู ไดออกจากอุกกัฏฐนคร ขับรถตรงไปยัง
ราวปาอิจฉานังคลวัน ครั้นไปสุดทางรถ ลงเดินเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัย
กับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
แลวไดทูลถามวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อัมพัฏฐมาณพศิษยของขาพเจาไดมาที่นี้หรือ?
ไดมา พราหมณ.
พระองคไดสนทนาปราศรัยอะไรๆ กับเขาหรือไม?
ไดสนทนา พราหมณ
พระองคไดสนทนาปราศรัยกับเขา อยางไร?
ทันใดนัน้ พระผูมีพระภาคไดตรัสเลาเรื่องเทาที่พระองคไดสนทนาปราศรัยกับอัมพัฏฐ
มาณพ ใหพราหมณโปกขรสาติทราบทุกประการ.
[๑๗๕] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว พราหมณโปกขรสาติไดทูลวา ขาแต
พระโคดมผูเจริญ อัมพัฏฐมาณพเปนคนโง ไดโปรดอดโทษใหเขาเถิด.
ภ. อัมพัฏฐมาณพจงมีความสุขเถิด พราหมณ.
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ครั้งนั้น พราหมณโปกขรสาติไดพิจารณาดูมหาปุรสิ ลักษณะ ๓๒ ประการในพระกายของ
พระผูมีพระภาคก็ไดเห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ โดยมากเวนอยู ๒ ประการ คือ พระ
คุยหะเรนอยูใ นฝก ๑ พระชิวหาใหญ ๑ จึงยังเคลือบแคลงสงสัยอยู ไมเชื่อ ไมเลื่อมใสอยู
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงดําริวา พราหมณโปกขรสาตินี้เห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ
ของเราโดยมาก เวนอยู ๒ ประการ คือ คุยหะเรนอยูในฝก ๑ ชิวหาใหญ ๑ จึงยังเคลือบแคลง
สงสัย ไมเชื่อ ไมเลื่อมใสอยู ทันใดนัน้ จึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขารใหพราหมณโปกขรสาติ
ไดเห็นพระคุยหะเรนอยูในฝก และทรงแลบพระชิวหาสอดเขาชองพระกรรณทั้ง ๒ กลับไปมา
สอดเขาชองพระนาสิกทั้ง ๒ กลับไปมา แผปดจนมิดมณฑลพระนลาต พราหมณโปกขรสาติ
คิดวา พระสมณโคดมประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการบริบูรณ ไมบกพรอง ดังนี้
แลวทูลพระผูม ีพระภาควา ขอพระโคดมผูเจริญพรอมดวยพระภิกษุสงฆจงรับภัตตาหารในวันนี้
พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตดวยอาการนิง่ อยู พราหมณโปกขรสาติทราบวา พระผูม ีพระภาค
ทรงรับนิมนตแลว จึงทูลภัตตกาลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญไดเวลาแลว ภัตตาหารเสร็จแลว.
[๑๗๖] ครั้งนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรจีวร เสด็จเขาไป
ยังนิเวศนของพราหมณโปกขรสาติพรอมดวยพระภิกษุสงฆ ประทับนั่งบนอาสนะที่จัดถวาย.
พราหมณโปกขรสาติไดอังคาสพระผูมีพระภาค ใหทรงอิ่มหนําเพียงพอดวยของเคีย้ วของฉันอัน
ประณีต ดวยมือของตน และพวกมาณพก็ไดอังคาสพระภิกษุสงฆ. ครั้นพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จ
วางพระหัตถจากบาตรแลว พราหมณโปกขรสาติถืออาสนะต่ํานั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
พระผูมีพระภาคไดตรัสอนุบุพพิกถาแกพราหมณโปกขรสาติ คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา
สัคคกถา โทษของกามที่ต่ําชา เศราหมอง และอานิสงสในการออกจากกาม เมื่อทรงทราบวา
พราหมณโปกขรสาติ มีจิตคลอง มีจิตออน มีจิตปราศจากนิวรณ มีจิตสูง มีจิตผองใสแลว
จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข
สมุทัย นิโรธ มรรค โปรดพราหมณโปกขรสาติ ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน
ไดเกิดขึ้นแลวแกพราหมณโปกขรสาติวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึน้ เปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวล
มีความดับไปเปนธรรมดา ณ ที่นั่งนั้นแล เหมือนผาที่สะอาด ปราศจากมลทินควรรับน้ํายอม
ดวยดี ฉะนั้น.
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พราหมณโปกขรสาติแสดงตนเปนอุบาสก
[๑๗๗] ลําดับนั้น พราหมณโปกขรสาติ เห็นธรรม ถึงธรรม รูแจงธรรม หยั่งทราบ
ธรรม ขามความสงสัย ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความแกลวกลาแลว ไมตองเชือ่ ผูอื่นใน
สัตถุศาสนา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย
เปรียบเหมือนหงายของที่คว่าํ เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืด
ดวยคิดวา ผูมจี ักษุเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด พระโคดมผูเจริญ ทรงประกาศ พระธรรมโดยอเนก
ปริยาย ฉันนัน้ เหมือนกัน ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้พรอมทั้งบุตรภริยา บริษัทและ
อํามาตย ขอถึงพระองค และพระธรรม และพระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอพระสมณโคดมผูเจริญ
จงทรงจําขาพระองค วาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวติ ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป และขอพระองค
จงเสด็จเขาไปสูสกุลโปกขรสาติ เหมือนเขาไปสูสกุลแหงอุบาสกอื่นๆ ในนครอุกกัฏฐะ เหลา
มาณพมาณวิกาในสกุลโปกขรสาตินั้น จักไหว จักลุกรับ จักถวายอาสนะ หรือน้ํา จักเลื่อมใส
ในพระองค ขอนั้น จักเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกมาณพมาณวิกาเหลานัน้ สิ้นกาลนาน
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ ทานกลาวชอบ ดังนี้แล.
จบอัมพัฏฐสูตร ที่ ๓.
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๔. โสณทัณฑสูตร
[๑๗๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในอังคชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ
ประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงนครจัมปา ไดยินวา สมัยนั้นพระองคประทับอยูใกลขอบสระโบกขรณี
คัคครา ในนครจัมปา.
วาดวยพุทธคุณ
[๑๗๙] สมัยนั้น พราหมณโสณทัณฑะ ครองนครจัมปาซึ่งคับคั่งดวยประชาชนและหมู
สัตว อุดมดวยหญา ดวยไม ดวยน้ํา สมบูรณดว ยธัญญาหารซึ่งเปนราชสมบัติอันพระเจาแผนดิน
มคธจอมเสนา พระนามวาพิมพิสาร พระราชทานปูนบําเหน็จใหเปนสวนพรหมไทย พราหมณ
และคฤหบดีชาวนครจัมปาไดสดับขาววาพระสมณโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุล เสด็จ
จาริกไปในอังคชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงนครจัมปา ประทับ
อยูใกลขอบสระโบกขรณีคคั ครา ในนครจัมปา เกียรติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้น
ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาค พระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเอง
โดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก
ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจาํ แนก
พระธรรม พระองคทรงทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญา
อันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยใหรูตาม
ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ
พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง ก็การเห็นพระอรหันตทั้งหลาย เห็นปานนั้น ยอมเปน
การดีแล ดังนี้ ครั้งนั้นพรหมณและคฤหบดีชาวนครจัมปา ออกจากนครจัมปา รวมกันเปนหมูๆ
พากันไปยังสระโบกขรณีคคั ครา.
วาดวยคุณของโสณทัณฑพราหมณ
[๑๘๐] สมัยนั้น พราหมณโสณทัณฑะพักผอนกลางวันอยู ณ ปราสาทชั้นบน ไดเห็น
พราหมณและคฤหบดีชาวนครจัมปา ออกจากนครจัมปา รวมกันเปนหมูๆ พากันไปยังสระโบก
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ขรณีคัคครา จึงเรียกนักการมาถามวา พอนักการ พราหมณและคฤหบดีชาวนครจัมปาออกจาก
นครจัมปา รวมกันเปนหมูๆ พากันไปยังสระโบกขรณีคคั คราทําไมกัน.
นักการ. มีเรื่องอยู ทานผูเจริญ พระสมณโคดมศากยบุตรทรงผนวชจากศากยสกุล
เสด็จจาริกไปในอังคชนบทพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงนครจัมปา
ประทับอยูใกลขอบสระโบกขรณีคัคครา ในนครจัมปา เกียรติศัพทอันงามของพระองคขจรไปแลว
อยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ
ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่น
ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม
พราหมณและคฤหบดีเหลานั้นพากันไปเฝาทานพระโคดมองคนั้น.
โสณทัณฑะ ถาเชนนัน้ ทานจงไปหาเขาแลว บอกเขาอยางนี้วา ทานทั้งหลายจงรอกอน
ทานพราหมณโสณทัณฑะจะไปเฝาสมณโคดมดวย.
นักการรับคํา แลวไปหาพราหมณและคฤหบดีชาวนครจัมปา แลวบอกตามคําสัง่ วา ทาน
ทั้งหลาย พราหมณโสณทัณฑะสั่งวา ขอทานทั้งหลายจงรอกอนทานพราหมณโสณทัณฑะจะไปเฝา
ดวย.
[๑๘๑] สมัยนั้น พวกพราหมณตางเมืองประมาณ ๕๐๐ คน มาพักอยูในนครจัมปาดวย
กรณียกิจบางอยาง เขาไดทราบวา พราหมณโสณทัณฑะจะไปเฝาพระสมณโคดม จึงพากันเขาไป
หาแลวถามวา ไดทราบวาทานจะไปเฝาพระสมณโคดมจริงหรือ?
โสณทัณฑะ เราคิดวาจะไป.
พวกพราหมณ. อยาเลยทานโสณทัณฑะ ทานไมควรไปเฝาพระสมณโคดม ถาทานไป
ทานจะเสียเกียรติยศ เกียรติยศของพระสมณโคดมจักรุงเรืองดวยเหตุนแี้ หละ ทานจึงไมควรไป
พระสมณโคดมตางหากควรจะเสด็จมาหาทาน อนึ่งทานเปนอุภโตสุชาตทั้งฝายมารดาและบิดา
มีครรภเปนทีถ่ ือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดดว ยอางถึง
ชาติเพราะเหตุนี้ ทานจึงไมควรไปเฝาพระสมณโคดม พระสมณโคดมตางหากควรจะเสด็จมาหา
ทาน อนึ่งทานเปนคนมั่งคั่ง มีทรัพยมากมีโภคสมบัติมาก ... อนึ่งทานเปนผูเลาเรียน ทรงจํามนต
รูจบไตรเพท พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุ คัมภีรเกตุภะพรอมทั้งประเภทอักษรมีคัมภีรอิตหิ าส เปนที่ ๕
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เปนผูเขาใจตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโ ลกายตะ และมหาปุริสลักษณะ ...
อนึ่งทานมีรูปงาม นาดูนาเลือ่ มใส กอปรดวยผิวพรรณผุดผองยิ่งนัก มีพรรณคลายพรหม มีรูปราง
คลายพรหมนาดูนาชมไมนอ ย ... อนึ่งทานเปนผูมีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบดวยศีลยั่งยืน ... อนึ่ง
ทานเปนผูมีวาจาไพเราะ มีสาํ เนียงไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองสละสลวยหาโทษมิได
ใหผูฟงเขาใจเนื้อความไดชดั ... อนึ่งทานเปนอาจารยและปาจารยของชนหมูมาก สอนมนตมาณพ
ถึง ๓๐๐ คน มาณพเปนอันมาก ตางทิศตางชนบทผูตองการมนต ใครจะมาเรียนมนตในสํานัก
ของทานพากันมา ... อนึ่งทานเปนคนแกเฒา เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ สวน
พระสมณโคดมเปนคนหนุม และบวชแตยงั หนุม ... อนึ่งทานเปนผูอันพระเจาแผนดินมคธ จอม
เสนา พระนามวาพิมพิสาร ทรงสักการะเคารพนับถือบูชานอบนอม ... อนึ่งทานเปนผูอันพราหมณ
โปกขรสาติสักการะเคารพนับถือบูชานอบนอม ... อนึ่งทานครองนครจัมปา ซึ่งคับคั่งดวยประชาชน
และหมูสัตว อุดมดวยหญา ดวยไม ดวยน้ํา สมบูรณดวยธัญญาหาร ซึ่งเปนราชสมบัติอันพระเจา
แผนดินมคธ จอมเสนา พระนามวาพิมพิสาร พระราชทานปูนบําเหน็จใหเปนสวนพรหมไทย
เพราะเหตุนี้แหละ ทานจึงไมควรไปเฝาพระสมณโคดม พระสมณโคดมตางหากควรจะเสด็จมาหา
ทานดังนี้.
วาดวยพุทธคุณ
[๑๘๒] เมื่อพวกพราหมณกลาวอยางนี้แลว พราหมณโสณทัณฑะไดกลาววา ทานทั้งหลาย
ถาอยางนั้น ขอพวกทานจงฟงขาพเจาบาง เรานี้แหละควรไปเฝาทานพระโคดมพระองคนั้น ทาน
พระโคดมไมควรจะเสด็จมาหา ไดยินวาพระสมณโคดมเปนอุภโตสุชาตทั้งฝายพระมารดาและ
มีพระครรภ เปนที่ทรงถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียน
ไดดว ยอางถึงพระชาติ เพราะเหตุนี้แหละ ทานพระโคดมจึงไมควรจะเสด็จมาหาเรา ที่ถูกเรา
นี้แหละควรไปเฝาพระองคทาน ไดยินวาพระสมณโคดมทรงละพระญาติหมูใหญออกทรงผนวช ...
ทรงสละเงินทองเปนอันมาก ทั้งที่อยูในพื้นดิน ทั้งที่อยูใ นอากาศ ออกทรงผนวช ... พระองค
กําลังหนุมแนน มีพระเกศาดําสนิท ทรงพระเจริญดวยปฐมวัย เสด็จออกทรงผนวชเปนบรรพชิต ...
เมื่อพระมารดาและพระบิดาไมทรงปรารถนาใหทรงผนวช มีพระพักตรอาบดวยน้ําพระเนตรทรง
กันแสงอยู พระองคทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผากาสาวพัสตร เสด็จออกทรง
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ผนวชเปนบรรพชิต ... พระองคมีพระรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส กอปรดวยพระฉวีวรรณผุดผอง
ยิ่งนัก มีพระพรรณคลายพรหม มีพระรูปคลายพรหม นาดูนาชมไมนอย ... พระองคเปนผูมีศีล
มีศีลประเสริฐ มีศีลเปนกุศล ประกอบดวยศีลเปนกุศล ... พระองคมีพระวาจาไพเราะ มีพระ
สําเนียงไพเราะ ประกอบดวยวาจาของเมืองสละสลวยหาโทษมิได ใหผูฟงเขาใจเนื้อความไดชดั ...
พระองคเปนอาจารยและปาจารยของคนหมูม าก ... พระองคสิ้นกามราคแลว เลิกประดับตบแตง
แลว ... พระองคเปนกรรมวาที เปนกิริยวาที ไมทรงมุงรายแกพวกพราหมณ ... พระองคทรง
ผนวชจากสกุลสูง คือสกุลกษัตริยอันไมเจือปน ... พระองคทรงผนวชจากสกุลมั่งคั่ง มีทรัพย
มาก มีโภคสมบัติมาก ... ชนตางรัฐตางชนบทพากันมาทูลถามปญหาพระองค ... เทวดาหลายพัน
มอบชีวิตถึงพระองคเปนสรณะ ... พระเกียรติศัพทอันงามของพระองคขจรไปแลวอยางนี้วา แม
เพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวย
วิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลวทรงรูแจงโลกเปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปน
ศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม ดังนี้ ...
พระองคประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ... พระองคมีปรกติกลาวเชื้อเชิญ เจรจา
ผูกไมตรีชางปราศรัย พระพักตรไมสยิว เบิกบาน มีปรกติตรัสกอน ... พระองคเปนผูอัน
บริษัท ๔ สักการะเคารพนับถือบูชานอบนอม ... เทวดาและมนุษยเปนอันมากเลื่อมใสพระองค
ยิ่งนัก ... พระองคทรงพํานักอยูในบานหรือนิคมใด ในบานหรือนิคมนัน้ อมนุษยไมเบียดเบียน
มนุษย ... พระองคทรงเปนเจาหมูเจาคณะ และทรงเปนคณาจารยไดรับยกยองวา เปนยอดของ
เจาลัทธิเปนอันมาก สมณพราหมณเหลานีร้ ุงเรืองยศดวยประการใดๆ แตพระสมณโคดม
ไมอยางนั้นทีแ่ ทพระสมณโคดมรุงเรืองพระยศดวยวิชชาและจรณสมบัติอันยอดเยี่ยม ... พระเจา
แผนดินมคธ จอมเสนา พระนามวาพิมพิสาร พรอมทั้งพระโอรสและพระมเหสี ทั้งราชบริษัท
และอํามาตย ทรงมอบชีวิตถึงพระองคเปนสรณะ ... พระเจาปเสนทิโกศล พรอมทั้งพระโอรส
และพระมเหสี ทั้งราชบริษัทและอํามาตย ทรงมอบชีวิตถึงพระองคเปนสรณะ ... พราหมณ
โปกขรสาติพรอมทั้งบุตรและภริยา ทั้งบริษัทและอํามาตย มอบชีวิตถึงพระองคเปนสรณะ ...
พระองคเปนผูอ ันพระเจาแผนดินมคธ จอมเสนา พระนามวาพิมพิสาร ทรงสักการะเคารพนับถือ
บูชานอบนอม ... พระองคเปนผูอันพระเจาปเสนทิโกศล ทรงสักการะเคารพนับถือบูชานอบนอม ...
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พระองคเปนผูอ ันพราหมณโปกขรสาติ สักการะเคารพนับถือบูชานอบนอม ... พระองคเสด็จถึง
นครจัมปา ประทับอยู ณ ขอบสระโบกขรณีคัคคราในนครจัมปา ทานทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่งมาสูเขตบานของเรา ทานเหลานั้นจัดวาเปนแขกของเรา และเปนแขกอันเรา
ควรสักการะเคารพนับถือบูชานอบนอม พระสมณโคดมเสด็จถึงนครจัมปา ประทับอยู ณ ขอบสระ
โบกขรณีคัคคราในนครจัมปา พระองคก็ทรงเปนแขกของพวกเรา และเปนแขกที่พวกเราควร
สักการะเคารพนับถือบูชานอบนอม เพราะเหตุนี้แหละ พระองคจึงไมควรเสด็จมาหาเรา ที่ถูก
เราตางหากควรจะไปเฝาพระองคทาน ขาพเจาทราบพระคุณของทานพระโคดมเพียงเทานี้ แตทาน
พระโคดมไมใชมีพระคุณเพียงเทานี้ ความจริงพระองคทา นมีพระคุณหาประมาณมิได.
[๑๘๓] เมื่อพราหมณโสณทัณฑะกลาวอยางนีแ้ ลว พวกพราหมณเหลานั้นไดกลาววา
ทานโสณทัณฑะกลาวชมพระสมณโคดมถึงเพียงนี้ ถึงหากทานพระโคดมพระองคนนั้ จะประทับ
อยูไกลจากที่นตี้ ั้งรอยโยชน ก็ควรแททกี่ ุลบุตรผูมีศรัทธาจะไปเฝา แมจะตองนําเสบียงไปก็ควร
พราหมณโสณทัณฑะกลาววา ทานทั้งหลาย ถาเชนนั้น เราทั้งหมดจักไปเฝาพระสมณโคดม
ลําดับนั้นพราหมณโสณทัณฑะพรอมดวยคณะพราหมณหมูใหญ ไปถึงสระโบกขรณีคัคครา เมื่อ
ผานพนราวปาไปแลว ไดเกิดปริวิตกขึ้นอยางนี้วา ถาเราจะถามปญหากะพระสมณโคดม หาก
พระองคจะพึงตรัสกะเราอยางนี้วา พราหมณ ปญหาขอนีท้ านไมควรถามอยางนั้น ที่ถกู ควรจะถาม
อยางนี้ ดังนี้ บริษัทนี้จะพึงดูหมิ่นเราไดดวยเหตุนั้นวา พราหมณโสณทัณฑะเปนคนเขลา
ไมฉลาด ไมอาจถามปญหาโดยแยบคายกะพระสมณโคดมได ผูที่ถูกบริษัทดูหมิน่ พึงเสื่อมยศ
ผูเสื่อมยศก็พึงเสื่อมโภคสมบัติ เพราะไดยศเราจึงมีโภคสมบัติ ถาพระสมณโคดมจะพึงตรัสถาม
ปญหาเรา และเราแกไมถูกพระทัย ถาพระองคจะพึงตรัสกะเราอยางนี้วา พราหมณ ปญหาขอนี้
ทานไมควรแกอยางนั้น ที่ถูกควรจะแกอยางนี้ ดังนี้ บริษทั นี้จะพึงดูหมิน่ เราไดดว ยเหตุนั้นวา
พราหมณโสณทัณฑะเปนคนเขลา ไมฉลาด ไมอาจแกปญหาใหถูกพระทัยพระสมณโคดมได
ผูที่ถูกบริษัทดูหมิ่นพึงเสื่อมยศ ผูเสื่อมยศก็พึงเสื่อมโภคสมบัติ เพราะไดยศเราจึงมีโภคสมบัติ
อนึ่ง เราเขามาใกลถึงเพียงนีแ้ ลวยังมิไดเฝาพระสมณโคดมจะกลับเสีย บริษัทนี้จะพึงดูหมิ่นเรา
ไดดว ยเหตุนนั้ วา พราหมณโสณทัณฑะเปนคนเขลา ไมฉลาด กระดางดวยมานะ เปนคนขลาด
ไมอาจเขาเฝาพระสมณโคดมได เขามาใกลถึงเพียงนี้แลว ยังไมทนั เฝาพระสมณโคดม ไฉนจึง
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กลับเสีย ผูที่ถูกบริษัทดูหมิน่ พึงเสื่อมยศ ผูเสื่อมยศก็พึงเสือ่ มโภคสมบัติ เพราะไดยศเราจึงมี
โภคสมบัติ.
[๑๘๔] ลําดับนั้น พราหมณโสณทัณฑะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัย
กับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ฝายพราหมณและคฤหบดีชาวนครจัมปา บางพวกก็ถวายอภิวาท บางพวกก็ปราศรัย บางพวกก็
ประนมอัญชลีไปทางพระผูมพี ระภาค บางพวกก็ประกาศชื่อและโคตร บางพวกก็นิ่งอยู แลวตาง
ก็นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งๆ ไดยินวา ในขณะนัน้ พราหมณโสณทัณฑะนั่งครุนคิดถึงแตเรื่อง
นั้นวา ถาเราจะพึงถามปญหากะพระสมณโคดม หากพระองคจะพึงตรัสกะเราอยางนีว้ า พราหมณ
ปญหาขอนี้ทานไมควรถามอยางนั้น ที่ถูกควรจะถามอยางนี้ ดังนี้ บริษทั นี้จะพึงดูหมิน่ เราไดดว ย
เหตุนั้นวา พราหมณโสณทัณฑะเปนคนเขลา ไมฉลาด ไมอาจถามปญหาโดยแยบคายกะพระ
สมณโคดมได ผูที่ถูกบริษัทดูหมิ่นพึงเสื่อมยศ ผูเสื่อมยศ ก็พึงเสื่อมโภคสมบัติ เพราะไดยศ
เราจึงมีโภคสมบัติ ถาพระสมณโคดมจะพึงตรัสถามปญหาเรา ถาเราแกไมถูกพระทัย ถาพระองค
จะพึงตรัสกะเราอยางนี้วา พราหมณ ปญหาขอนี้ทานไมควรแกอยางนัน้ ที่ถูกควรจะแกอยางนี้
ดังนี้ บริษัทนีจ้ ะพึงดูหมิ่นเราไดดว ยเหตุนนั้ วา พราหมณโสณทัณฑะเปนคนเขลา ไมฉลาด
ไมอาจแกปญหาใหถูกพระทัยพระสมณโคดมได ผูที่ถูกบริษัทดูหมิ่นพึงเสื่อมยศ ผูเสื่อมยศก็พึง
เสื่อมโภคสมบัติ เพราะไดยศเราจึงมีโภคสมบัติ ถากระไร ขอพระสมณโคดมพึงตรัสถามปญหา
เราในเรื่องไตรวิชาอันเปนของอาจารยเรา เราจะพึงแกใหถูกพระทัยของพระองคไดเปนแน.
[๑๘๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบความคิดในใจของพราหมณโสณทัณฑะดวย
พระหฤทัย แลวทรงดําริวา พราหมณโสณทัณฑะนี้ลําบากใจตัวเองอยู ถากระไร เราพึงถาม
ปญหาเขาในเรื่องไตรวิชาอันเปนของอาจารยเขา ตอแตนั้น จึงไดตรัสถามพราหมณโสณทัณฑะวา
ดูกรพราหมณ บุคคลผูประกอบดวยองคเทาไร พวกพราหมณจึงบัญญัติวาเปนพราหมณ และเมื่อ
เขาจะกลาววาเราเปนพราหมณ ก็พึงกลาวไดโดยชอบ ทั้งไมตองถึงมุสาวาทดวย พราหมณ
โสณทัณฑะดําริวา เราไดประสงคจํานงหมายปรารถนาไวแลววา ถากระไร ขอพระสมณโคดม
พึงตรัสถามปญหาเรา ในเรือ่ งไตรวิชาอันเปนของอาจารยเรา เราจะพึงแกใหถูกพระทัยของพระองค
ไดเปนแนนนั้ เผอิญพระองคก็ตรัสถามปญหาเรา ในเรื่องไตรวิชาอันเปนของอาจารยเรา เราจัก
แกปญหาใหถกู พระทัยไดเปนแนทีเดียว.
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พราหมณบญ
ั ญัติ
[๑๘๖] ลําดับนั้น พราหมณโสณทัณฑะจึงเผยอกายขึน้ เหลียวดูบริษทั แลวกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุคคลประกอบดวยองค ๕ ประการ พวกพราหมณ
ยอมบัญญัติวาเปนพราหมณ และเมื่อเขาจะกลาววา เราเปนพราหมณ ก็พึงกลาวไดโดยชอบ
ทั้งไมตองถึงมุสาวาทดวย ๕ ประการเปนไฉน? ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุคคลผูเปนพราหมณ
ในโลกนี้
๑. เปนอุภโตสุชาต ทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด
๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดดว ยอางถึงชาติ.
๒. เปนผูเ ลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุ คัมภีรเกตุภะ
พรอมทั้งประเภทอักษรมีคัมภีรอิติหาสเปนที่ ๕ เปนผูเขาใจตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ ชํานาญ
ในคัมภีรโลกายตะ และมหาปุริสลักษณะ.
๓. เปนผูมีรูปงาม นาดูนาเลื่อมใส กอปรดวยผิวพรรณผุดผองยิ่งนัก มีพรรณคลาย
พรหม มีรูปรางคลายพรหม นาดูนาชมไมนอย.
๔. เปนผูม ีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบดวยศีลยั่งยืน.
๕. เปนบัณฑิต มีปญญาเปนที่ ๑ หรือที่ ๒ ของพวกปฏิคาหกผูรับบูชาดวยกัน.
ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุคคลประกอบดวยองค ๕ เหลานี้แล พวกพราหมณยอมบัญญัติ
วาเปนพราหมณ และเมื่อเขาจะกลาววา เราเปนพราหมณ ก็พึงกลาวไดโดยชอบ ทั้งไมตองถึง
มุสาวาทดวย.
[๑๘๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ บรรดาองคทั้ง ๕ เหลานี้ ยกเสียองค
หนึ่งแลว บุคคลประกอบดวยองคเพียง ๔ อาจจะบัญญัตวิ าเปนพราหมณไดหรือไม และเมื่อเขา
จะกลาววา เราเปนพราหมณ ก็พึงกลาวไดโดยชอบ ทั้งไมตองถึงมุสาวาทดวย? พราหมณ
โสณทัณฑะทูลวา ได พระโคดมผูเจริญ บรรดาองคทั้ง ๕ เหลานี้ ยกวรรณะเสียก็ได เพราะ
วรรณะจักทําอะไรได ดวยเหตุวาบุคคลผูเปนพราหมณ
๑. เปนอุภโตสุชาต ทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิ หมดจดดีตลอด
๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดดว ยอางถึงชาติ.
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๒. เปนผูเ ลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุ คัมภีรเกตุภะ
พรอมทั้งประเภทอักษร มีคมั ภีรอิติหาสเปนที่ ๕ เปนผูเขาใจตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ ชํานาญ
ในคัมภีร โลกายตะ และมหาปุริสลักษณะ.
๓. เปนผูมีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบดวยศีลยั่งยืน.
๔. เปนบัณฑิต มีปญญาเปนที่ ๑ หรือที่ ๒ ของพวกปฏิคาหก ผูรับบูชาดวยกัน.
ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุคคลประกอบดวยองค ๔ เหลานี้แล พวกพราหมณยอมบัญญัติ
วาเปนพราหมณ และเมื่อเขาจะกลาววา เปนพราหมณ ก็พึงกลาวไดโดยชอบ ทั้งไมตอ ง
มุสาวาทดวย.
[๑๘๘] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ บรรดาองค ๔ เหลานี้ ยกเสียองคหนึ่ง
แลว บุคคลประกอบดวยองคเพียง ๓ อาจบัญญัติวาเปนพราหมณไดหรือไม และเมื่อเขาจะ
กลาววา เราเปนพราหมณ ก็พึงกลาวไดโดยชอบ ทั้งไมตอ งถึงมุสาวาทดวย? พราหมณโสณทัณฑะ
ทูลวา ได พระโคดมผูเจริญ บรรดาองค ๔ เหลานี้ จะยกมนตเสียก็ได เพราะมนตจกั ทําอะไรได
ดวยเหตุวา บุคคลผูเปนพราหมณ.
๑. เปนอุภโตสุชาต ทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด
๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดดว ยอางถึงชาติ.
๒. เปนผูม ีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบดวยศีลยั่งยืน.
๓. เปนบัณฑิต มีปญญา เปนที่ ๑ หรือที่ ๒ ของพวกปฏิคาหกผูรับบูชาดวยกัน.
ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุคคลผูประกอบดวยองค ๓ เหลานี้แล พวกพราหมณยอม
บัญญัติวาเปนพราหมณ และเมื่อเขาจะกลาววา เราเปนพราหมณ ก็พึงกลาวไดโดยชอบ
ทั้งไมตองถึงมุสาวาทดวย.
[๑๘๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ บรรดาองค ๓ เหลานี้ ยกเสียองคหนึ่ง
แลว บุคคลประกอบดวยองคเพียง ๒ อาจจะบัญญัติวาเปนพราหมณไดหรือไม และเมื่อเขาจะ
กลาววาเราเปนพราหมณ ก็พึงกลาวไดโดยชอบ ทั้งไมตอ งถึงมุสาวาทดวย? พราหมณโสณทัณฑะ
ทูลวา ได พระโคดมผูเจริญ บรรดาองค ๓ เหลานี้ ยกชาติเสียก็ได เพราะชาติจักทําอะไรได
ดวยเหตุวาบุคคลผูเปนพราหมณ.
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๑. เปนผูมีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบดวยศีลยั่งยืน.
๒. เปนบัณฑิต มีปญญา เปนที่ ๑ หรือที่ ๒ ของพวกปฏิคาหกผูรับบูชาดวยกัน.
ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุคคลประกอบดวยองค ๒ เหลานี้แล พวกพราหมณยอม
บัญญัติวาเปนพราหมณ และเมื่อเขาจะกลาววา เราเปนพราหมณกพ็ ึงกลาวไดโดยชอบ ทั้งไมตอง
ถึงมุสาวาทดวย.
[๑๙๐] เมือ่ พราหมณโสณทัณฑะทูลอยางนี้แลว พราหมณเหลานั้นไดกลาววา ทาน
โสณทัณฑะอยาไดกลาวอยางนั้นเลย ทานโสณทัณฑะอยาไดกลาวอยางนั้นเลย ทานโสณทัณฑะ
กลาวลบหลูวรรณะ กลาวลบหลูมนต กลาวลบหลูชาติ กลาวคลอยตามวาทะของพระสมณโคดม
ถายเดียวเทานัน้ . ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพราหมณเหลานัน้ วา ถาพวกทานคิด
อยางนี้วา พราหมณโสณทัณฑะออนการศึกษา พูดไมดี มีปญญาทราม และไมสามารถจะ
โตตอบกับพระสมณโคดมในเรื่องนี้ได พราหมณโสณทัณฑะก็จงหยุดเสีย พวกทานจงพูดกับเรา
เถิด แตถาพวกทานคิดอยางนีว้ า พราหมณโสณทัณฑะเปนผูพหูสูต พูดดีเปนบัณฑิต และ
สามารถจะโตตอบกับพระสมณโคดมในเรื่องนี้ได พวกทานจงหยุดเสีย พราหมณโสณทัณฑะ
จงโตตอบกับเรา.
[๑๙๑] เมือ่ พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณโสณทัณฑะไดกราบทูลวา ขอ
พระโคดมผูเจริญทรงหยุดเถิด ขอพระโคดมผูเจริญทรงนิ่งเสียเถิด ขาพระองคเองจักโตตอบเขา
โดยชอบแกเหตุ แลวจึงกลาวกะพราหมณพวกนัน้ วา ทานทั้งหลาย อยาไดกลาวอยางนีๆ้ วา
ทานพราหมณโสณทัณฑะ กลาวลบหลูวรรณะ กลาวลบหลูมนต กลาวลบหลูชาติ กลาวคลอยตาม
วาทะของพระสมณโคดมถายเดียวอยางนี้เลย ทานทั้งหลาย ขาพเจาไมไดกลาวลบหลูวรรณะ
หรือมนตหรือชาติเลย.
วาดวยคุณของมาณพอังคกะ
[๑๙๒] สมัยนั้น อังคกะมาณพหลานของพราหมณโสณทัณฑะ นั่งอยูในบริษัทนัน้ ดวย
พราหมณโสณทัณฑะไดกลาวกะพราหมณพวกนั้นวา ทานทั้งหลาย นี้องั คกะมาณพหลานของ
ขาพเจา พวกทานเห็นหรือไม พราหมณเหลานั้นตอบวา เห็นแลวทาน พราหมณโสณทัณฑะ
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กลาวตอไปวา อังคกะมาณพเปนคนมีรูปงาม นาดูนาเลื่อมใส กอปรดวยผิวพรรณผุดผองยิ่งนัก
มีพรรณคลายพรหม มีรูปรางคลายพรหม นาดูนาชมไมนอย ในบริษัทนี้ยกพระสมณโคดมเสีย
ไมมีใครมีวรรณเสมอ อังคกะมาณพเลย อังคกะมาณพเปนผูเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท
พรอมทั้งคัมภีรน ิฆัณฑุ คัมภีรเกตุภะ พรอมทั้งประเภทอักษร มีคัมภีรอติ ิหาสเปนที่ ๕ เปนผูเขาใจ
ตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะ และมหาปุริสลักษณะ ขาพเจาเปนผู
บอกมนตแกเธอ เธอเปนอุภโตสุชาต ทั้งฝายมารดาบิดามีครรภเปนทีถ่ ือปฏิสนธิหมดจดดี
ตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนได ดวยอางถึงชาติ ขาพเจารูจักมารดาบิดา
ของเธอ ถึงอังคกะมาณพจะพึงฆาสัตวบาง จะพึงถือเอาสิง่ ของที่เจาของเขาไมไดใหบา ง จะพึง
คบหาภริยาของบุคคลอื่นบาง จะพึงกลาวเท็จบาง จะพึงดื่มน้ําเมาบาง ในเวลานี้ ในฐานะเชนนี้
วรรณะจักทําอะไรได มนตจกั ทําอะไรได และชาติจกั ทําอะไรได ดวยเหตุวาบุคคลผูเปนพราหมณ
เปนผูมีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบดวยศีลยั่งยืน และเปนบัณฑิต มีปญญา เปนที่ ๑ หรือที่ ๒
ของปฏิคาหกผูรับบูชาดวยกัน บุคคลผูประกอบดวยองค ๒ เหลานีแ้ ล พวกพราหมณจะบัญญัติวา
เปนพราหมณก็ได และเมื่อเขาจะกลาววาเราเปนพราหมณ ก็จะพึงกลาวไดโดยชอบ ทั้งไมตองถึง
มุสาวาทดวย.
[๑๙๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ บรรดาองค ๒ นี้ ยกเสียองคหนึ่งแลว
บุคคลผูประกอบดวยองคเพียง ๑ อาจจะบัญญัติวาเปนพราหมณไดหรือไม และเมื่อเขาจะกลาววา
เราเปนพราหมณ ก็พึงกลาวไดโดยชอบ ทัง้ ไมตองถึงมุสาวาทดวย พราหมณโสณทัณฑะทูลวา
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขอนี้ไมได เพราะวาปญญาอันศีลชําระใหบริสทุ ธิ์ และศีลอันปญญา
ชําระใหบริสทุ ธิ์ ศีลมีในบุคคลใด ปญญาก็มีในบุคคลนัน้ ปญญามีในบุคคลใด ศีลก็มีในบุคคลนั้น
ปญญาเปนของบุคคลผูมีศีล ศีลเปนของบุคคลผูมีปญญา และนักปราชญยอมกลาวศีลกับปญญาวา
เปนยอดในโลก เหมือนบุคคลลางมือดวยมือ หรือลางเทาดวยเทาฉะนัน้ .
[๑๙๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ขอนี้เปนอยางนัน้ ขอนี้เปนอยางนัน้
ปญญาอันศีลชําระใหบริสุทธิ์ ศีลอันปญญาชําระใหบริสทุ ธิ์ ศีลมีในบุคคลใด ปญญาก็มีใน
บุคคลนั้น ปญญามีในบุคคลใด ศีลก็มีในบุคคลนั้น ปญญาเปนของบุคคลผูมีศีล ศีลเปนของ
บุคคลผูมีปญญา และนักปราชญยอมกลาวศีลกับปญญาวาเปนยอดในโลก เหมือนบุคคลลางมือ
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ดวยมือ หรือลางเทาดวยเทาฉะนั้น ดูกรพราหมณ ศีลนั้นเปนไฉน ปญญานั้นเปนไฉน
พราหมณโสณทัณฑะทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พวกขาพระองคมีความรูเทานี้เอง เมื่อ
เนื้อความมีเชนไร ขอเนื้อความแหงภาษิตนี้ จงแจมแจงแดพระโคดมผูเจริญเองเถิด.
[๑๙๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ถาอยางนั้นทานจงฟง จงตั้งใจใหดี
เราจักกลาว พราหมณโสณทัณฑะรับสนองพระพุทธพจนแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธ
พจนนกี้ ะพราหมณโสณทัณฑะนั้นวา ดูกรพราหมณ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปน
พระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชา และจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก
เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผู
เบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว
พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง
งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ
สิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึง่ ยอมฟงธรรมนั้น
ครั้นฟงแลว ไดศรัทธาในพระตถาคต เมื่อไดศรัทธาแลวยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ
เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย
ใหบริบูรณ ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและ
หนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ
ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต
เมื่อบวชแลวสํารวมระวังในพระปาติโมกขอยูถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษ
เพียงเล็กนอยสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบดวย กายกรรม วจีกรรม ที่เปนกุศล
มีอาชีพบริสุทธิ์ ถึงพรอมดวยศีล คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ
เปนผูสันโดษ.
_____________________
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จุลศีล
ดูกรพราหมณ อยางไร ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล?
๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศาสตรา
มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ขอนี้เปนศีลของเธอ
ประการหนึ่ง.
๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของที่
เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติหางไกล เวนขาดจากเมถุนอันเปน
กิจของชาวบาน แมขอนี้กเ็ ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคําเปน
หลักฐานควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน
เพื่อใหคนหมูน ี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกมาขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนน
แตกราวกัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคน
ผูพรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคําที่
ทําใหคนพรอมเพรียงกัน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก
จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใครพอใจ แมขอนีก้ ็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิงอรรถ
พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อาง มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชนโดยกาล
อันควร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๘. เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม.
๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล.
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๑๐. เธอเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคนดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก
แกกุศล.
๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแตงรางกายดวยดอกไมของหอมและ
เครื่องประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว.
๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ.
๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน.
๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.
๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ.
๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี.
๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส.
๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ.
๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร.
๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา.
๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน.
๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช.
๒๓. เธอเวนขาดจากการซื้อการขาย.
๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตาชัง่ การโกงดวยของปลอม และการโกงดวย
เครื่องตวงวัด.
๒๕. เธอเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.
๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
จบจุลศีล.
_______________________
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มัชฌิมศีล
๑. ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคาม เห็นปานนี้
คือ พืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ด เปนที่
ครบหา แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของที่ทําการสะสมไว เห็น
ปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมเครื่องประเทืองผิว
สะสมของหอม สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๓. ภิกษุเวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุ ล เชนอยางทีส่ มณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย ดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุ ล
เห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคมมหรสพการรําเปนตน การเลานิยาย
การเลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองที่สวยงาม การเลนของคน
จัณฑาล การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนมา ชนชาง ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ
ชนไก รบนกกระทา รํากระบีก่ ระบอง มวยชก มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล การจัดกระบวนทัพ
กองทัพ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนันอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เชนอยาง
ที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวายเลนการพนัน
อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา เลน
หมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมหึ่ง เลนกําทาย เลนสะกา เลนเปาใบไม
เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ เลนธนูนอย เลนเขียน
ทายกัน เลนทายใจ เลนเลียนคนพิการ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนทีน่ ั่งนอนอันสูงใหญ เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ
เห็นปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว เครื่องลาด
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ที่ทําดวยขนแกะวิจิตรดวยลวดลาย เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มีสัณฐานเปนชอ
ดอกไม เครื่องลาดที่ยัดนุน เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครือ่ งลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวราย
มีสีหะและเสือเปนตน เครื่องลาดขนแกะมีขนขางเดียว เครื่องลาดทองและเงินแกมไหม เครื่อง
ลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เครื่องลาดหลังชาง เครื่องลาด
หลังมา เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทําดวยหนังสัตว ชื่ออชินะอันมีขนออนนุม เครื่องลาดอยางดี
ทําดวยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนขาง แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๖. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว
เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย
ประกอบการประดับตกแตงรางกายอันเปนฐานแหงการแตงตัว เห็นปานนี้ คืออบตัว ไคลอวัยวะ
อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว ผัดหนา ทาปาก ประดับขอมือ
สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทาประดับวิจิตร ติดกรอบหนา
ปกปน ใชพดั วาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๗. ภิกษุเวนขาดจากติรจั ฉานกถา เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะ
ที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเรือ่ งพระราชา เรื่องโจร
เรื่องมหาอํามาตย เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องขาว เรื่องน้ํา เรื่องผา เรื่องที่นอน
เรื่องดอกไม เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบาน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท
เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรื่องคนกลาหาญ เรื่องตรอก เรื่องทาน้ํา เรื่องคนที่ลวงลับไปแลว เรื่อง
เบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้นๆ แมขอ นี้ก็เปน
ศีลของเธอประการหนึ่ง.
๘. ภิกษุเวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกัน เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังกลาวถอยคําแกงแยงกัน เห็นปานนี้ เชนวา ทาน
ไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูทั่วถึง ทานรูจักทัว่ ถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด
ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําที่ควรจะกลาว
กอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอนี้ทานเคยช่ําชองมา
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ผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะเสีย
มิฉะนั้น จงแกไขเสีย ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชน อยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช
เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คฤหบดี
และกุมารวา ทานจงไปในทีน่ ี้ ทานจงไปในที่โนน ทานจงนําเอาสิ่งนี้ไป ทานจงนําเอาสิ่งนี้
ในที่โนนมา ดังนี้ แมขอนี้กเ็ ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๑๐. ภิกษุเวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เชน อยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูดหวานลอม
พูดและเล็ม แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนีก้ ็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
จบมัชฌิมศีล
______________
มหาศีล
๑. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานายหนูกัดผา
ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวน เวียนเทียน ทําพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ ทําพิธี
ซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธเี สกเปาบูชาไฟ ทํา
พลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บาน ดูลักษณะที่นา เปนหมอปลุกเสก เปน
หมอผี เปนหมอลงเลขยันตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ เปนหมอแมลงปอง
เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา เปนหมอทายอายุ
เปนหมอเสกกันลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนีก้ ็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
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๒. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
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
ประการหนึ่ง.
๓. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็น
ปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายใน
จักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชาภายใน
จักถอย พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย พระราชา
ภายในจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชยั พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ แมขอนี้
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๔. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน อยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร
ดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง ดาว
นักษัตรจักเดินผิดทาง จักมีอกุ กาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จักมีฟารอง ดวงจันทร
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักกระจาง จันทร
คราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุรยิ คราสจักมีผลเปนอยางนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร
ดวงอาทิตยเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้
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ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ มีอุกกาบาต
จักมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดินไหวจักมีผลเปนอยางนี้ ฟารองจักมีผล
เปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตย
และดาวนักษัตรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผล
เปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจักมีผลเปนอยางนี้ แมขอนี้กเ็ ปนศีล
ของเธอประการหนึ่ง.
๕. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน อยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีฝนดี จักมีฝนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จักมีภิกษาหาไดยาก
จักมีความเกษม จักมีภยั จักเกิดโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ
นับประมวล แตงกาพย โลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๖. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน อยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ฤกษววิ าหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง
ดูฤกษเก็บทรัพย ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหลิ้นกระดาง
รายมนตใหคางแข็ง รายมนตใหมือสั่น รายมนตไมใหหูไดยินเสียง เปนหมอทรงกระจก
เปนหมอทรงหญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม รายมนต
พนไฟ ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๗. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน อยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน
ทํากะเทยใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกระเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธีบวงสรวงพื้นที่
พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษเบื้องบน
ปรุงยาถายโทษเบื้องลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ
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ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล แมขอนี้
ก็เปนศีลของเธออีกประการหนึ่ง.
ดูกรพราหมณ ภิกษุสมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เลย เพราะ
ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษก กําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัย
แตไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ฉันใด ดูกรพราหมณ ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว
ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมได
เสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน ดูกรพราหมณ ดวยประการดังกลาวดังนีแ้ ล ภิกษุชื่อวาเปนผู
ถึงพรอมดวยศีล แมนี้แหละ คือศีลนั้น.
จบมหาศีล
_______________
วิชชา ๘ วิปสสนาญาณ
ภิกษุบรรลุปฐมฌาน ... บรรลุทุติยฌาน ... บรรลุตติยฌาน ... บรรลุจตุตถฌานอยู เธอนั่ง
แผไปทั่วกายนี้แหละ ดวยใจอันบริสุทธิ์ผองแผวไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว
ที่ใจอันบริสุทธิ์ผองแผวจะไมถูกตอง ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนั่งคลุมตัวตลอด
ศีรษะดวยผาขาว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายทุกๆ สวนของเขาที่ผาขาวจะไมถูกตอง ฉันใด
ภิกษุก็ฉันนัน้ แล เธอนั่งแผไปทั่วกายนี้แหละดวยใจอันบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีเอกเทศไหนๆ
แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ทีใ่ จอันบริสุทธิ์ผองแผวจะไมถกู ตอง ดูกรพราหมณ ภิกษุนนั้ เมื่อจิต
เปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น
ไมหวัน่ ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อญาณทัสสนะ เธอยอมรูชดั อยางนีว้ า กายของเรานี้แล
มีรูปประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตขึ้นดวยขาวสุกและขนมสด ไมเที่ยง
ตองอบ ตองนวดฟน มิอันทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัย
เนื่องอยูในกายนี้ ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนแกวไพฑูรยอันงาม เกิดเองอยางบริสุทธิ์
แปดเหลีย่ ม นายชางเจียระไนดีแลว สุกใส แวววาว สมสวนทุกอยาง มีดายเขียวเหลืองแดง
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ขาวหรือนวลรอยอยูในนั้น บุรุษผูมีจักษุจะพึงหยิบแกวไพฑูรยนนั้ วางไวในมือแลวพิจารณาเห็นวา
แกวไพฑูรยนงี้ าม เกิดเองอยางบริสุทธิ์ แปดเหลี่ยม นายชางเจียระไนดีแลว สุกใส แวววาว
สมสวนทุกอยาง มีดายเขียวเหลืองแดงขาวหรือนวลรอยอยูในแกวไพฑูรยน้นั ฉันใด ภิกษุก็
ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแก
การงาน ตั้งมัน่ ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อญาณทัสสะ เธอยอมรูชัด
อยางนี้วา กายของเรานี้แล มีรูปประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตขึ้นดวย
ขาวสุกและขนมสดไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลาย และกระจัดกระจายเปนธรรมดา
และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยูในกายนี้ เนือ่ งอยูในกายนี้ ดูกรพราหมณ แมขอนี้ก็เปนปญญา
ของเธอประการหนึ่ง.
มโนมยิทธิญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ
คือ นิรมิตกายอื่นจากกายนี้มรี ูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง
ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไสออกจากหญาปลอง เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา
นี้หญาปลอง นี้ไส หญาปลองอยางหนึ่ง ไสอยางหนึ่ง ก็แตไสชักออกจากหญาปลองนั่นเอง
อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรษุ จะพึงชักดาบออกจากฝก เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้ า นีด้ าบ นี้ฝก
ดาบอยางหนึ่ง ฝกอยางหนึ่ง ก็แตดาบชักออกจากฝกนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ
จะพึงชักงูออกจากคราบ เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้ า นี้งู นีค้ ราบ งูอยางหนึ่ง คราบอยางหนึ่ง
ก็แตงูชักออกจากคราบนั่นเอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมือ่ จิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหว อยางนี้ เธอยอม
โนมนอมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ คือ นิรมิตกายอื่นจากกายนี้ มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะ
นอยใหญครบถวน มีอินทรียไ มบกพรอง ดูกรพราหมณ แมขอนี้ก็เปนปญญาของเธอ
ประการหนึ่ง.
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อิทธิวิธิญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธี
หลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได
ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในทีว่ างก็ได ผุดขึ้นดําลงแมใน
แผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศ
เหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจ
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนชางหมอหรือลูกมือของชางหมอ
ผูฉลาด เมื่อนวดดินดีแลวตองการภาชนะชนิดใดๆ พึงทําภาชนะชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได
อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนชางงาหรือลูกมือของชางงาผูฉลาด เมื่อแตงงาดีแลว ตองการเครื่องงา
ชนิดใดๆ พึงทําเครื่องงาชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึง่ เปรียบเหมือนชางทองหรือลูกมือ
ของชางทองผูฉลาด เมื่อหลอมทองดีแลวตองการทองรูปพรรณชนิดใดๆ พึงทําทองรูปพรรณ
ชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ แล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหว อยางนี้ ยอม
โนมนอมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได
หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัด
เหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตก
เหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย
ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดูกรพราหมณ
แมขอนี้ก็เปนปญญาของเธอประการหนึ่ง.
ทิพยโสตญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอยอม
ไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไ กลและใกลดว ยทิพยโสตอันบริสุทธิ์
ลวงโสตของมนุษย ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล เขาจะไดยินเสียงกลองบาง
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เสียงตะโพนบาง เสียงสังขบาง เสียงบัณเฑาะวบาง เสียงเปงมางบาง เขาจะพึงเขาใจวาเสียง
กลองดังนี้บาง เสียงตะโพนดังนี้บาง เสียงสังขดังนี้บาง เสียงบัณเฑาะวดังนี้บาง เสียงเปงมาง
ดังนี้บาง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ แล เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจาก
อุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ
เธอยอมไดยนิ เสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกลดว ยทิพยโสต
อันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย ดูกรพราหมณ แมขอ นีก้ ็เปนปญญาของเธอประการหนึ่ง.
เจโตปริยญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอยอม
กําหนดรูใจของสัตวอื่นของบุคคลอื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจาก
ราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รวู า จิตปราศจาก
โทสะ จิตมีโมหะก็รวู าจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก ็รูวา
จิตหดหู หรือจิตฟุงซานก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็รวู าจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปน
มหรคตก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจติ อื่นยิ่งกวา
ก็รูวาจิตไมมีจติ อื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวาจิตไมเปน
สมาธิ จิตหลุดพนก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รูวาจิตไมหลุดพน ดูกรพราหมณ
เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุมที่ชอบการแตงตัว เมื่อสองดูเงาหนาของตนในกระจกอันบริสุทธิ์
สะอาด หรือในภาชนะน้ําอันใส หนามีไฝ ก็จะพึงรูวาหนามีไฝ หรือหนาไมมีไฝ ก็จะพึงวา
หนาไมมีไฝ ฉันใด ภิกษุก็ฉนั นั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผวไมมีกิเลส ปราศจาก
อุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโต
ปริยญาณ เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะก็รูวาจิตมีราคะ
หรือจิตปราศจากราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ
ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รวู าจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รวู าจิตปราศจากโมหะ
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จิตหดหูก็รวู าจิตหดหู หรือจิตฟุงซานก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็รวู าจิตเปนมหรคต หรือ
จิตไมเปนมหรคตก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวาจิตมีจติ อื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมี
จิตอื่นยิ่งกวาก็รูวาจิตไมมีจติ อื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวา
จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รูวาจิตไมหลุดพน ดูกรพราหมณ
แมขอนี้ก็เปนปญญาของเธอประการหนึ่ง.
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ
เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง
สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติ
บาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัป
เปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนัน้ มีโคตร
อยางนั้น มีผวิ พรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุ
เพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนัน้ เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด
อายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากภพนัน้ แลวไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปน
อันมากพรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษ
จะพึงจากบานของตนไปบานอื่น แลวจากบานแมนนั้ ไปยังบานอื่นอีก จากบานนัน้ กลับมาบาน
ของตนตามเดิม เขาจะพึงระลึกไดอยางนี้วา เราไดจากบานของเราไปบานโนน ในบานนั้นเราได
ยืนอยางนั้น ไดนั่งอยางนั้น ไดพูดอยางนัน้ ไดนิ่งอยางนั้น เราไดจากบานแมนนั้ ไปยังบานโนน
แมในบานนั้นเราก็ไดยืนอยางนั้น ไดนั่งอยางนั้น ไดพูดอยางนั้น ไดนิ่งอยางนั้น แลวเรา
กลับจากบานนั้น มาสูบานของตนตามเดิม ดังนี้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ
บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว
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อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก
คือระลึกไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง
ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสน
ชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัป
เปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหาร
อยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุตภิ พนัน้ แลว ไดไปเกิด
ในภพโนน แมในภพนั้นเราก็มีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้
เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้
ดูกรพราหมณ แมขอนี้ก็เปนปญญาของเธอประการหนึ่ง.
จุตูปปาตญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผองแผว ไมมีกเิ ลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย
เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชดั ซึ่งหมูสัตว ผูเปนไปตามกรรมวา สัตว
เหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการ
กระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยะเจา เปน
สัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึง
สุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี
มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผู
เปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้ เปรียบเหมือนปราสาทตั้งอยู ณ ทาง ๓ แพรงทามกลางพระนคร
บุรุษผูมีจักษุยนื อยูบนปราสาทนั้น จะพึงเห็นหมูชนกําลังเขาไปสูเรือนบาง กําลังออกจากเรือนบาง
กําลังสัญจรเปนแถวอยูในถนนบาง นั่งอยูท ี่ทาง ๓ แพรงทามกลางพระนครบาง เขาจะพึงรูวา คน
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เหลานี้เขาไปสูเรือน เหลานีอ้ อกจากเรือน เหลานี้สัญจรเปนแถวอยูในถนน เหลานี้นงั่ อยูที่ทาง ๓
แพรงทามกลางพระนคร ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติ
และอุปบัติของสัตวทั้งหลาย เธอเห็นหมูสตั วที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี
มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัด ซึ่งหมูสัตว
ผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยการทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะเจา
เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานีป้ ระกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต ไมติเตียนพระอริยะเจา
เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอม
เขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี
มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตว
ผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดูกรพราหมณ แมขอนี้ก็เปนปญญาของเธอประการหนึ่ง
อาสวักขยญาณ
ภิกษุน้นั เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยาน ยอมรูชัดตาม
ความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทกุ ขสมุทัย นี้ทกุ ขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ
นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน
แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณวาหลุดพน
แลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อความเปน
อยางนี้มิไดมี ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนสระน้ําบนยอดเขาใสสะอาดไมขุนมัว บุรษุ ผูมจี ักษุ
ยืนอยูบนขอบสระนั้น จะพึงเห็นหอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหินบาง
ฝูงปลาบาง กําลังวายอยูบาง หยุดอยูบาง ในสระน้ํานั้น เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้ า สระน้ํานี้
ใสสะอาดไมขนุ มัว หอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหินบาง ฝูงปลาบาง
เหลานี้ กําลังวายอยูบาง กําลังหยุดบาง ในสระนั้น ดังนี้ ฉันใด ภิกษุก็ฉนั นั้นแล เมื่อจิต
เปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว
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อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทกุ ข นี้ทุกขสมุทัย
นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธ
คามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจาก
อวิชชาสวะ เมือ่ จิตหลุดพนแลว ก็มีญาณวาหลุดพนแลว รูช ัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยู
จบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรพราหมณ แมขอนี้ก็เปน
ปญญาของเธอประการหนึ่ง ดูกรพราหมณ นี้แลคือปญญานั้น.
โสณทัณฑพราหมณแสดงตนเปนอุบาสก
[๑๙๖] เมือ่ พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณโสณทัณฑะไดกราบทูลคํานี้
กะพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทาง
แกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มดื ดวยคิดวาผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด พระผูมีพระภาค
ทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระโคดมผูเจริญขาพระองค
ขอถึงพระโคดมผูเจริญทั้งพระธรรมและพระสงฆเปนที่พงึ ขอพระโคดมผูเจริญจงจําขาพระองค
วาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแตวนั นี้เปนตนไป และขอพระโคดมผูเจริญทรงรับภัตตาหาร
ของขาพระองคเพื่อเสวยในวันพรุงนี้ พรอมดวยภิกษุสงฆ พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดุษณีภาพ
แลว ลําดับนั้น พราหมณโสณทัณฑะทราบวา พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตแลว ลุกจากอาสนะ
ถวายอภิวาท กระทําประทักษิณ แลวกลับไป.
อธิบายของโสณทัณฑพราหมณ
[๑๙๗] ครั้นลวงราตรีนั้นแลว พราหมณโสณทัณฑะใหตกแตงของเคี้ยวของฉันอัน
ประณีตในนิเวศนของตนเสร็จแลว ใหคนไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระโคดมผูเจริญ ถึงเวลาแลว ภัตตาหารเสร็จแลว ครั้งนัน้ เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุง
แลวทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปยังนิเวศนของพราหมณโสณทัณฑะพรอมดวยภิกษุสงฆแลว
ประทับนั่ง ณ อาสนะที่เขาจัดไว จึงพราหมณโสณทัณฑะไดอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุข ดวยของเคี้ยว ของฉันอันประณีตใหอิ่มหนําดวยมือของตนเสร็จแลว.
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[๑๙๘] ครั้งนั้น พราหมณโสณทัณฑะทราบวาพระผูม ีพระภาคเสวยเสร็จแลว วาง
พระหัตถจากบาตรแลว จึงถือเอาอาสนะต่าํ กวา นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ถาขาพระองคกําลังอยูในทามกลางบริษัทจะพึงลุกจากอาสนะถวายอภิวาท
พระโคดมผูเจริญ บริษัทนั้นจะพึงดูหมิ่นขาพระองคดวยเหตุนั้นได ผูทถี่ ูกบริษัทดูหมิน่ พึง
เสื่อมยศ ผูเสื่อมยศพึงเสื่อมโภคสมบัติ เพราะไดยศ ขาพระองคจึงมีโภคสมบัติ ขาแตพระ
โคดมผูเจริญ ถาขาพระองคกําลังอยูในทามกลางบริษัทจะพึงประคองอัญชลี ขอพระโคดม
ผูเจริญจงเขาพระทัยวา แทนการลุกจากอาสนะ ถาขาพระองคกําลังอยูใ นทามกลางบริษัทจะพึง
เปลื้องผาโพกออก ขอพระโคดมผูเจริญจงเขาพระทัยวา แทนการอภิวาทดวยเศียร ถาขาพระองค
กําลังไปในยานจะพึงลงจากยานแลวถวายอภิวาทพระโคดม บริษัทนั้นจะพึงดูหมิ่นขาพระองค
ดวยเหตุนั้นได ผูที่ถูกบริษัทดูหมิ่นพึงเสื่อมยศ ผูเสื่อมยศ พึงเสื่อมโภคสมบัติ เพราะไดยศ
ขาพระองคจึงมีโภคสมบัติ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ถาขาพระองคกําลังไปในยานจะพึงยกปฏักขึ้น
ขอพระโคดมผูเจริญจงทรงเขาพระทัยวา แทนการลงจากยานของขาพระองค ถาขาพระองคกําลังไป
ในยานจะพึงลดรมขอพระโคดมผูเจริญจงทรงพระทัยวา แทนการอภิวาทดวยเศียรของขาพระองค
ดังนี้.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดทรงยังพราหมณโสณทัณฑะใหเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมมีกถาแลว เสด็จลุกจากอาสนะเสด็จกลับ ดังนี้แล.
จบโสณทัณสูตร ที่ ๔.
____________________
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๕. กูฏทันตสูตร
_____________
[๑๙๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในมคธชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ
ประมาณ ๕๐๐ รูป ไดเสด็จถึงพราหมณคามของชาวมคธชื่อขานุมัตต ไดยินวา สมัยนั้น
พระผูมีพระภาคเสด็จประทับอยูในสวนอัมพลัฏฐิกา ใกลบานขานุมัตต. สมัยนั้น พราหมณ
กูฏทันตะอยูครองบานขานุมัตต อันคับคั่งดวยประชาชนและหมูสัตว อุดมดวยหญา ดวยไม
ดวยน้ํา สมบูรณดว ยธัญญาหาร ซึ่งเปนราชสมบัติ อันพระเจาแผนดินมคธ จอมเสนา พระนามวา
พิมพิสาร พระราชทานปูนบําเหน็จใหเปนสวนพรหมไทย.
มหายัญของกูฏทันตพราหมณ
[๒๐๐] ก็สมัยนั้น พราหมณกูฏทันตะ ไดเตรียมมหายัญโคผู ๗๐๐ ลูกโคผู ๗๐๐
ลูกโคเมีย ๗๐๐ แพะ ๗๐๐ และแกะ ๗๐๐ ถูกนําเขาไปผูกไวทหี่ ลักเพื่อบูชายัญ. พราหมณ
และคฤหบดีชาวบานขานุมัตตไดสดับวา พระสมณโคดม ศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุล
เสด็จจาริกไปในมคธชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงบานขานุมัตต
ประทับอยูในสวนอัมพลัฏฐิกา ใกลบานขานุมัตต เกียรติศัพทอันงามของทานพระสมณโคดม
พระองคนั้นขจรไปแลวอยางนี้วา
วาดวยพระพุทธคุณ
แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูม ีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ
ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมี
ผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม
พระตถาคตพระองคนั้นทรงทําโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย
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พระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย
ใหรูตาม ทรงสอนธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถพรอมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ก็การเห็นพระอรหันตทั้งหลาย เห็นปาน
นั้น ยอมเปนการดีแล ดังนี้. ครั้งนั้น พราหมณและคฤหบดีชาวบานขานุมัตตออกจากบาน
ขานุมัตตเปนหมูๆ พากันไปยังสวนอัมพลัฏฐิกา.
[๒๐๑] สมัยนั้น พราหมณกูฏทันตะ ขึน้ พักกลางวันในปราสาทชั้นบน ไดเห็นพราหมณ
และคฤหบดีชาวบานขานุมัตตออกจากบานขานุมัตตรวมกันเปนหมูๆ พากันไปสวนอัมพลัฏฐิกา
จึงเรียกนักการมาถามวา ดูกรนักการ พราหมณและคฤหบดีชาวบานขานุมัตต ออกจากบาน
ขานุมัตตรวมกันเปนหมูๆ พากันไปยังสวนอัมพลัฏฐิกาทําไมกัน?
นักการ. มีเรื่องอยูทานผูเจริญ พระสมณโคดม ศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุล
เสด็จจาริกไปในมคธชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงบานขานุมัตต
ประทับอยูในสวนอัมพลัฏฐิกา ใกลบานขานุมัตต เกียรติศัพทอันงามของพระองคขจรไปแลว
อยางนี้วา
แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูม ีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ
ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่น
ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม
พราหมณและคฤหบดีเหลานั้น พากันเขาไปเฝาทานพระโคดมพระองคนั้น.
ลําดับนั้น พราหมณกูฏทันตะไดเกิดความคิดเชนนี้วา ก็เราไดสดับขาวนี้มาวา พระ
สมณโคดมทรงทราบยัญสมบัติ ๓ ประการซึ่งมีบริวาร ๑๖ แตเราไมทราบ และเราก็ปรารถนาจะ
บูชามหายัญ ผิฉะนั้น เราควรเขาไปเฝาพระสมณโคดม ทูลถามยัญสมบัติ ๓ ประการ ซึ่งมี
บริวาร ๑๖ ลําดับนั้น พราหมณกูฏทันตะไดเรียกนักการมาสั่งวา ดูกรนักการ ถาเชนนั้น ทานจง
ไปหาพราหมณและคฤหบดีชาวบานขานุมตั ต แลวบอกเขาอยางนี้วา ทานทั้งหลาย พราหมณ
กูฏทันตะสั่งมาวา ขอใหทานทั้งหลายจงรอกอน แมพราหมณกูฏทันตะ ก็จกั ไปเฝาพระสมณโคดม
ดวย.
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นักการรับคําแลวไปหาพราหมณและคฤหบดีชาวบานขานุมัตต แลวบอกวาทานทั้งหลาย
พราหมณกูฏทันตะสั่งมาวา ขอใหทานทั้งหลายจงรอกอน แมพราหมณกูฏทันตะ ก็จักไปเฝา
พระสมณโคดมดวย.
[๒๐๒] สมัยนั้น พราหมณหลายรอยคนพักอยูในบานขานุมัตต ดวยหวังวาพวกเรา
จักบริโภคมหายัญของพราหมณกูฏทันตะ พราหมณเหลานั้นไดทราบวาพราหมณกูฏทันตะ จักไป
เฝาพระสมณโคดม จึงพากันไปหาพราหมณกูฏทันตะแลวถามวา ไดทราบวา ทานจักไปเฝา
พระสมณโคดม จริงหรือ?
กูฏทันตะ. เราคิดวาจักไปเฝาพระสมณโคดม จริง.
พราหมณ. อยาเลย ทานกูฏทันตะ ทานไมควรไปเฝาพระสมณโคดม ถาทานไปเฝา
ทานจักเสียเกียรติยศ เกียรติยศของพระสมณโคดมจักรุงเรือง ดวยเหตุนแี้ หละ ทานจึงไมควร
ไปเฝาพระสมณโคดม พระสมณโคดมตางหากควรจะมาหาทาน อนึ่ง ทานเปนอุภโตสุชาต
ทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครจะ
คัดคานติเตียนดวยอางถึงชาติได เพราะเหตุนี้ ทานจึงไมควรไปเฝาพระสมณโคดม พระสมณโคดม
ตางหากควรจะมาหาทาน อนึ่ง ทานเปนคนมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก มีเครื่องใชสอย
อันนาปลื้มใจมาก มีทองและเงินมาก ... อนึ่ง ทานเปนผูเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเภท
พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุ คัมภีรเกตุภะ พรอมทั้งประเภทอักษรมีคัมภีรอติ ิหาสเปนที่ ๕ เปนผูเขาใจ
ตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและมหาปุริสลักษณะ ... อนึง่ ทานมี
รูปงาม นาดู นาเลื่อมใส กอปรดวยผิวพรรณผุดผองยิ่งนัก มีพรรณคลายพรหม มีรูปราง
คลายพรหม นาดู นาชมไมนอ ย ... อนึ่ง ทานเปนผูมีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบดวยศีลยั่งยืน ...
อนึ่ง ทานเปนผูมีวาจาไพเราะ มีสําเนียงไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองสละสลวย
หาโทษมิได ใหผูฟงเขาใจเนือ้ ความไดชัด ... อนึ่ง ทานเปนอาจารยและปาจารยของชนหมูมาก
สอนมนตมาณพถึง ๓๐๐ พวก มาณพเปนอันมาก ตางทิศตางชนบท ผูตองการมนต ใครจะ
เรียนมนตในสํานักทานพากันมา ... อนึ่ง ทานเปนผูแกเฒา เปนผูใหญลว งกาลผานวัยมาโดยลําดับ
สวนพระสมณโคดมเปนคนหนุมและบวชแตยังหนุม ... อนึ่ง ทานเปนผูอันพระเจาแผนดิน

พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาที่ 148
มคธจอมเสนา พระนามวาพิมพิสาร ทรงสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบนอม ...
อนึ่ง ทานเปนผูอันพราหมณโปกขรสาติสักการะเคารพ นับถือ บูชา นอบนอม ... อนึง่
ทานครองบานขานุมัตต อันคับคั่งดวยประชาชนและหมูสัตว อุดมดวยหญา ดวยไม ดวยน้ํา
สมบูรณดวยธัญญาหาร ซึ่งเปนราชสมบัติอันพระเจาแผนดินมคธจอมเสนา พระนามวาพิมพิสาร
พระราชทานปูนบําเหน็จใหเปนสวนพรหมไทย เพราะเหตุนแี้ หละ ทานจึงไมควรไปเฝาพระสมณ
โคดม พระสมณโคดมตางหากควรจะมาหาทาน.
[๒๐๓] เมื่อพวกพราหมณกลาวอยางนี้แลว พราหมณกูฏทันตะจึงไดกลาววา ทาน
ทั้งหลาย ถาอยางนั้นขอจงฟงขาพเจาบาง เรานี้แหละ ควรไปเฝาทานพระสมณโคดมพระองคนั้น
ทานพระโคดมไมควรจะเสด็จมาหาเรา เพราะไดยินวา ทานเปนอุภโตสุชาตทั้งฝายพระมารดาและ
พระบิดา มีพระครรภเปนที่ถอื ปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครคัดคานติเตียน
ดวยอางถึงพระชาติได เพราะเหตุนี้แหละ ทานพระโคดมจึงไมควรเสด็จมาหาเรา ทีถ่ ูกเรานี้แหละ
ควรไปเฝาพระองคทาน ไดยินวา พระสมณโคดมทรงละพระญาติหมูใ หญออกผนวชแลว ...
พระองคทานทรงสละเงินและทองเปนอันมาก ทั้งที่อยูใ นพื้นดิน ทั้งที่อยูในอากาศออกผนวช ...
พระองคทานกําลังรุน มีพระเกศาดําสนิท ยังหนุมแนนอยูในปฐมวัย เสด็จออกผนวชเปน
บรรพชิต ... เมื่อพระมารดาและพระบิดาไมทรงปรารถนาใหผนวช มีพระพักตรอาบดวยน้ําพระเนตร
ทรงกันแสงอยู พระองคทานไดปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผากาสาวพัสตร เสด็จออก
ทรงผนวชเปนบรรพชิต ... พระองคทานมีพระรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส กอปรดวยพระฉวีวรรณ
ผุดผองยิ่งนัก ... มีพระพรรณคลายพรหม มีพระสีรีระคลายพรหม นาดูนา ชมมิใชนอย ...
พระองคทานเปนผูมีศีล มีศีลประเสริฐ มีศีลเปนกุศล ประกอบดวยศีลเปนกุศล ... พระองคทาน
มีพระวาจาไพเราะ มีพระสําเนียงไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมือง สละสลวย หาโทษ
มิได ใหผฟู งเขาใจเนื้อความไดชัด ... พระองคทานเปนอาจารยและปาจารยของคนหมูม าก ...
พระองคทานสิ้นกามราคะแลว เลิกประดับตกแตง ... พระองคทานเปนกรรมวาที เปนกิริยาวาที
ไมทรงมุงรายแกพวกพราหมณ ... พระองคทานทรงผนวชจากสกุลสูง คือสกุลกษัตริยอันไม
เจือปน ... พระองคทานทรงผนวชจากสกุลมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก ... ชนตางรัฐ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาที่ 149
ตางชนบทพากันมาทูลถามปญหาพระองคทาน ... เทวดาหลายพันมอบชีวิตถึงพระองคทานเปน
สรณะ ... เกียรติศัพทอันงามของทานขจรไปแลวอยางนี้วา
แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูม ีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ
ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมี
ผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนก
พระธรรม ... พระองคทานทรงประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ... พระองคทาน
มีปรกติกลาวเชื้อเชิญ เจรจาผูกไมตรี ชางปราศรัย มีพระพักตรไมสยิว เบิกบาน มีปรกติ
ตรัสกอน ... พระองคทานเปนผูอันบริษัท ๔ สักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบนอม ...
เทวดาและมนุษยเปนอันมากเลื่อมใสพระองคทานยิ่งนัก ... พระองคทานทรงพํานักอยูในบาน
หรือนิคมใด บานหรือนิคมนัน้ อมนุษยไมเบียดเบียนมนุษย ... พระองคทานเปนเจาหมูเจาคณะ
และเปนคณาจารย ไดรับยกยองวาเปนยอดของเจาลัทธิเปนอันมาก สมณพราหมณเหลานี้เรืองยศ
ดวยประการใดๆ แตพระสมณโคดมไมอยางนั้น ที่แท พระสมณโคดมเรืองยศดวยวิชชา
และจรณสมบัติอันยอดเยี่ยม ... พระเจาแผนดินมคธ จอมเสนา พระนามวาพิมพิสาร พรอมทั้ง
พระโอรสและพระมเหสี ทั้งราชบริษัทและอํามาตย ทรงมอบชีวิตถึงพระองคทานเปนสรณะ ...
พระเจาปเสนทิโกศลพรอมทั้งพระโอรสและพระมเหสี ทั้งราชบริษัทและอํามาตย ทรงมอบชีวิต
ถึงพระองคทานเปนสรณะ ... พราหมณโปกขรสาติ พรอมทั้งบุตรและภรรยา ทั้งบริษัทและอํามาตย
มอบชีวิตถึงพระองคทานเปนสรณะ ... พระองคทานเปนผูอันพระเจาแผนดินมคธ จอมเสนา
พระนามวาพิมพิสาร ทรงสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบนอม ... พระองคทานเปนผูอัน
พระเจาปเสนทิโกศลทรงสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบนอม ... พระองคทานเปนผู
อันพราหมณโปกขรสาติสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบนอม ... พระองคทานเสด็จถึงบาน
ขานุมัตต ประทับอยูที่สวนอัมพลัฏฐิกา ใกลบานขานุมัตต ทานสมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่งมาสูเ ขตบานของเรา ทานเหลานัน้ จัดวาเปนแขกของเรา และเปนแขกซึ่งเราควรสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา นอบนอม ... เพราะเหตุที่ทานพระสมณโคดมเสด็จถึงบานขานุมตั ต
ประทับอยูที่สวนอัมพลัฏฐิกา ใกลบานขานุมัตต จัดวาเปนแขกของเรา และเปนแขกที่เราควร
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบนอม นี้แหละ พระองคทานจึงไมควรจะเสด็จมาหาเรา
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ที่ถูก เราตางหากควรไปเฝาพระองคทาน ขาพเจาทราบพระคุณของทานพระโคดมเพียงเทานี้
แตทานพระโคดมมิใชมีพระคุณเพียงเทานี้ ความจริงพระองคทานมีพระคุณหาประมาณมิได.
[๒๐๔] เมื่อพราหมณกฏู ทันตะกลาวอยางนี้แลว พวกพราหมณเหลานั้นไดกลาววา ทาน
กูฏทันตะกลาวชมทานพระสมณโคดมถึงเพียงนี้ ถึงหากพระองคทานจะประทับอยูไ กลจากที่นี้ตั้ง
๑๐๐ โยชน ก็ควรแทที่กุลบุตรผูมีศรัทธาจะไปเฝา แมจะตองนําเสบียงไปก็ควร พราหมณ
กูฏทันตะกลาววา ทานทั้งหลาย ถาเชนนั้น เราทั้งหมดจักเขาไปเฝาทานพระสมณโคดม.
ลําดับนั้น พราหมณกูฏทันตะพรอมดวยคณะพราหมณหมูใหญ ไดเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคที่สวนอัมพลัฏฐิกา ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน
ไปแลว ไดนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฝายพราหมณและคฤหบดีชาวบานขานุมัตตบางพวกก็ถวาย
บังคม บางพวกก็ปราศรัย บางพวกก็ประณมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค บางพวกก็ประกาศชื่อ
และโคตร บางพวกก็นิ่งอยู แลวตางพากันนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งๆ พราหมณกูฏทันตะ
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองค
ไดสดับมาวา พระสมณโคดมทรงทราบยัญสมบัติ ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ สวนขาพระองค
ไมทราบ แตปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระโคดมผูเจริญโปรดแสดง
ยัญสมบัติ ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ แกขาพระองค พระเจาขา.
วาดวยยัญของพระเจามหาวิชิตราช
[๒๐๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ถาเชนนั้นทานจงฟง จงตั้งใจใหดี
เราจักบอก เมือ่ พราหมณกูฏทันตะทูลรับแลว จึงตรัสวา ดูกรพราหมณ เรื่องเคยมีมาแลว
พระเจามหาวิชิตราช เปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่อง
ใชสอยอันนาปลื้มใจมาก มีทรัพยและขาวเปลือกมาก มีทองพระคลังและฉางบริบูรณ ดูกร
พราหมณ ครั้งนั้น พระเจามหาวิชิตราช ไดเสด็จเขาไปสูที่ลับเรนอยู ไดเกิดพระปริวิตกอยางนี้
วา เราไดครอบครองสมบัติมนุษยอยางไพบูลยแลว ไดชาํ นะปกครองดินแดนมากมาย ถากระไร
เราพึงบูชามหายัญ ที่จะเปนประโยชนและความสุขแกเราตลอดกาลนาน ดูกรพราหมณ พระเจา
มหาวิชิตราชรับสั่งใหเรียกพราหมณปุโรหิตมาแลวตรัสวา วันนี้เราไดเขาสูที่ลับเรนอยู ไดเกิด
ปริวิตกอยางนีว้ า เราไดครอบครองสมบัติมนุษยอยางไพบูลยแลว ไดชาํ นะปกครองดินแดน
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มากมาย ถากระไร เราพึงบูชามหายัญที่จะเปนไปเพื่อประโยชนและความสุขแกเราตลอดกาลนาน
ดูกรพราหมณ เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอทานจงชี้แจงวิธีบูชามหายัญ ที่จะเปนประโยชน
และความสุขแกเราตลอดกาลนาน.
[๒๐๖] ดูกรพราหมณ เมื่อพระเจามหาวิชิตราชรับสั่งอยางนี้แลว พราหมณปุโรหิต
กราบทูลวา ชนบทของพระองคยังมีเสี้ยนหนาม ยังมีการเบียดเบียนกัน โจรปลนบานก็ดี ปลน
นิคมก็ดี ปลนเมืองก็ดี ทํารายในหนทางเปลี่ยวก็ดี ยังปรากฏอยู พระองคจะโปรดฟนฟูพลีกรรม
ในเมื่อบานเมืองยังมีเสี้ยนหนาม ยังมีการเบียดเบียนกันอยู ดวยเหตุทที่ รงฟนฟูพลีกรรมนั้น
จะพึงชื่อวาทรงกระทําการมิสมควร บางคราวพระองคจะทรงพระดําริอยางนี้วา เราจักปราบปราม
เสี้ยนหนาม คือโจร ดวยการประหาร ดวยการจองจํา ดวยการปรับไหม ดวยการตําหนิโทษ
หรือเนรเทศ อันการปราบปรามดวยวิธีเชนนี้ ไมชื่อวาเปนการปราบปรามโดยชอบ เพราะวาโจร
บางพวกทีเ่ หลือจากถูกกําจัดจักยังมีอยู ภายหลัง มันก็จกั เบียดเบียนบานเมืองของพระองค แตวา
การปราบปรามเสี้ยนหนามคือโจรนั้น จะชื่อวาเปนการปราบปรามโดยชอบ เพราะอาศัยวิธีการ
ดังตอไปนี้
๑. พลเมืองเหลาใด ในบานเมืองของพระองค ขะมักเขมนในกสิกรรม และโครักขกรรม
ขอพระองคจงเพิ่มขาวปลูกและขาวกินใหแกพลเมืองเหลานั้นในโอกาสอันสมควร.
๒. พลเมืองเหลาใด ในบานเมืองของพระองค ขะมักเขมนในพาณิชยกรรม ขอพระองค
จงเพิ่มทุนใหแกพลเมืองเหลานั้น ในโอกาสอันสมควร.
๓. ขาราชการเหลาใด ในบานเมืองของพระองคขยัน ขอพระองคจงพระราชทาน
เบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนแกขาราชการเหลานัน้ ในโอกาสอันสมควร.
พลเมืองเหลานั้นนัน่ แหละ จักเปนผูขวนขวายในการงานของตนๆ จักไมเบียดเบียน
บานเมืองของพระองค อนึ่ง กองพระราชทรัพยมีจํานวนมาก จักเกิดแกพระองค บานเมือง
ก็จะตั้งมัน่ อยูใ นความเกษม หาเสี้ยนหนามมิได ไมมีการเบียดเบียนกัน พลเมืองจักชื่นชมยินดี
ตอกัน ยังบุตรใหฟอนอยูบนอก จักไมตองปดประตูเรือนอยู ดูกรพราหมณ พระเจามหาวิชิตราช
ทรงรับคําพราหมณปุโรหิตแลว ก็ไดพระราชทานขาวปลูกและขาวกินแกพลเมืองในบานเมืองของ
พระองค ที่ขะมักเขมนในกสิกรรมและโครักขกรรม พระราชทานทุนแกพลเมืองในบานเมือง
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ของพระองค ที่ขะมักเขมนในพาณิชยกรรม พระราชทานเบี้ยเลีย้ งและเงินเดือนแกขาราชการ
ในบานเมืองของพระองคที่ขยัน พลเมืองเหลานั้นนั่นแหละ ไดเปนผูขวนขวายในการงานตาม
หนาที่ของตนๆ ไมไดเบียดเบียนบานเมืองของพระองค อนึ่ง กองพระราชทรัพยมีจํานวนมาก
ไดเกิดมีแลวแกพระองค บานเมืองไดดํารงอยูในความเกษม หาเสี้ยนหนามมิได ไมมีการ
เบียดเบียนกัน พลเมืองชื่นชมยินดีตอกัน ยังบุตรใหฟอนอยูบนอก ไมตอ งปดประตูเรือน
อยูแลว.
[๒๐๗] ดูกรพราหมณ ครั้งนั้นแล พระเจามหาวิชิตราชไดทรงรับสั่งใหพราหมณปโุ รหิต
มาเฝาแลวตรัสวา ทานผูเจริญ โจรที่เปนเสี้ยนหนามนั้น เราไดปราบปรามดีแลว เพราะอาศัย
วิธีการของทาน และกองพระราชทรัพยใหญก็ไดบังเกิดแกเรา บานเมืองก็ไดดํารงอยูใ นความเกษม
หาเสี้ยนหนามมิได ไมมีการเบียดเบียนกัน พลเมืองชื่นชมยินดีตอกัน ยังบุตรใหฟอนอยูบนอก
ไมตองปดประตูเรือนอยู ดูกรพราหมณ เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอทานจงชี้แจงวิธีบูชา
มหายัญที่จะเปนประโยชนและความสุขแกเราตลอดกาลนาน.
พราหมณปุโรหิตกราบทูลวา ขอเดชะ ถาเชนนั้น อนุยนตกษัตริยเหลาใด ซึ่งเปนชาว
นิคมและชาวชนบทในพระราชอาณาเขตของพระองค ขอพระองคจงเรียกอนุยนตกษัตริยเหลานั้น
มาปรึกษาวา ทานทั้งหลาย เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอทานจงรวมมือกับเรา เพื่อประโยชน
เพื่อความสุขแกเราตลอดกาลนาน อํามาตยราชบริษัทเหลาใด ซึ่งเปนชาวนิคมและชาวชนบท
ในพระราชอาณาเขตของพระองค ขอพระองคจงเรียกอํามาตยราชบริษทั เหลานั้นมาปรึกษาวา ทาน
ทั้งหลาย เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอทานจงรวมมือกับเรา เพื่อประโยชน เพื่อความสุข
แกเราตลอดกาลนาน พราหมณมหาศาลเหลาใด ซึ่งเปนชาวนิคมและชาวชนบทในพระราช
อาณาเขตของพระองค ขอพระองคจงเรียกพราหมณมหาศาลเหลานั้นมาปรึกษาวา ทานทั้งหลาย
เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอทานจงรวมมือกับเรา เพื่อประโยชนเพื่อความสุขแกเราตลอด
กาลนาน คฤหบดีผูมั่งคั่งเหลาใด ซึ่งเปนชาวนิคมและชาวชนบทในพระราชอาณาเขตของพระองค
ขอพระองคจงเรียกคฤหบดีผมู ั่งคั่งเหลานั้นมาปรึกษาวา ทานทั้งหลาย เราปรารถนาจะบูชามหายัญ
ขอทานจงรวมมือกับเรา เพื่อประโยชนเพื่อความสุขแกเราตลอดกาลนาน ดูกรพราหมณ
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พระเจามหาวิชิตราชทรงรับคําพราหมณปโุ รหิตแลว ทรงเรียกอนุยนตกษัตริย ซึ่งเปนชาวนิคม
และชาวชนบทในพระราชอาณาเขตของพระองคมาปรึกษาวา ทานทั้งหลาย เราปรารถนาจะบูชา
มหายัญ ขอทานจงรวมมือกับเรา เพื่อประโยชนเพื่อความสุขแกเราตลอดกาลนาน. อนุยนตกษัตริย
เหลานั้นกราบทูลวา ขอพระองคจงบูชายัญเถิด ขอเดชะ บัดนี้เปนการสมควรที่จะบูชายัญ
ทรงเรียกอํามาตยราชบริษัท ซึ่งเปนชาวนิคมและชาวชนบทในพระราชอาณาเขตของพระองค
มาปรึกษาวา ทานทั้งหลาย เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอทานจงรวมมือกับเรา เพื่อประโยชน
เพื่อความสุขแกเราตลอดกาลนาน อํามาตยราชบริษัทเหลานั้นกราบทูลวา ขอพระองคจงทรงบูชา
ยัญเถิด ขอเดชะ บัดนี้เปนการสมควรที่จะบูชายัญ ทรงเรียกพราหมณมหาศาล ซึ่งเปนชาวนิคม
และชาวชนบทในพระราชอาณาเขตของพระองคมาปรึกษาวา ทานทั้งหลาย เราปรารถนาจะบูชา
มหายัญ ขอทานจงรวมมือกับเรา เพื่อประโยชนเพื่อความสุขแกเราตลอดกาลนาน พราหมณ
มหาศาลเหลานั้นกราบทูลวา ขอพระองคจงทรงบูชายัญเถิด ขอเดชะ บัดนี้ เปนการสมควร
ที่จะบูชายัญ ทรงเรียกคฤหบดีผูมั่งคั่ง ซึ่งเปนชาวนิคมและชาวชนบทในพระราชอาณาเขตของ
พระองคมาปรึกษาวา ทานทัง้ หลาย เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอทานจงรวมมือกับเรา
เพื่อประโยชนเพื่อความสุขแกเราตลอดกาลนาน คฤหบดีผูมั่งคั่งเหลานั้นกราบทูลวา ขอพระองค
จงทรงบูชายัญเถิด ขอเดชะ บัดนี้ เปนการสมควรที่จะบูชายัญ ชนผูเห็นชอบตามพระราชดําริ
๔ เหลานี้ จัดเปนบริวารของยัญนั้น ดังนี้แล.
[๒๐๘] พระเจามหาวิชิตราช ทรงประกอบดวยองค ๘ ประการ.
๑. ทรงเปนอุภโตสุชาต ทั้งฝายพระมารดาและพระบิดา มีพระครรภเปนที่ทรงถือ
ปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชัว่ บรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียน ดวยอางถึงพระชาติได.
๒. ทรงมีพระรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยพระฉวีวรรณผุดผองยิ่งนัก
มีพระพรรณคลายพรหม มีพระรูปคลายพรหม นาดู นาชมไมนอย.
๓. ทรงมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องใชสอย
อันนาปลื้มใจมาก มีทรัพยและขาวเปลือกมาก มีทองพระคลังและฉางเต็มบริบูรณ.
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๔. ทรงมีกําลัง ทรงสมบูรณดวยเสนามีองค ๔ ซึ่งอยูในวินยั คอยปฏิบัติตามพระราช
บัญชา มีพระบรมเดชานุภาพดังวาจะเผาผลาญราชศัตรูไดดวยพระราชอิสริยยศ.
๕. ทรงพระราชศรัทธา เปนทายก เปนทานบดี มิไดปด ประตู เปนดุจบอที่ลงดื่ม
ของสมณพราหมณ คนกําพรา คนเดินทาง วณิพก และยาจก ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล
๖. ไดทรงศึกษาทรงสดับเรื่องนั้นๆ มาก.
๗. ทรงทราบอรรถแหงขอที่ทรงศึกษาและภาษิตนัน้ ๆ วา นี้อรรถแหงภาษิตนี้ นีอ้ รรถ
แหงภาษิตนี้.
๘. ทรงเปนบัณฑิต เฉียบแหลม ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงพระราชดําริอรรถอันเปน
อดีต อนาคต และปจจุบนั ได.
พระเจามหาวิชิตราช ทรงประกอบดวยองค ๘ ประการดังกลาวนี้ องค ๘ ประการ
แมเหลานี้ จัดเปนบริวารแหงยัญนั้นโดยแท ดวยประการดังนี้
[๒๐๙] พราหมณปุโรหิตประกอบดวยองค ๔ ประการ
๑. เปนอุภโตสุชาตทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗
ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคาน ติเตียน ดวยอางถึงชาติได.
๒. เปนผูเ ลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุ คัมภีรเกตุภะ
พรอมทั้งประเภทอักษร มีคมั ภีรอิติหาสเปนที่ ๕ เปนผูเขาใจตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ
ชํานาญในคัมภีรโลกายตะ และมหาปุริสลักษณะ.
๓. เปนผูมีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบดวยศีลยั่งยืน.
๔. เปนบัณฑิต เฉียบแหลม มีปญญา เปนที่ ๑ หรือที่ ๒ ของพวกปฏิคาหกผูรับ
บูชาดวยกัน.
พราหมณปุโรหิตประกอบดวยองค ๔ ดังแสดงมานี้ องค ๔ ประการ แมเหลานี้ จัดเปน
บริวารแหงยัญนั้นโดยแท ดวยประการดังนี.้
ยัญญสัมปทา ๓ มีบริวาร ๑๖
[๒๑๐] ดูกรพราหมณ ลําดับนั้นแล พราหมณปุโรหิตไดแสดงยัญวิธี ๓ ประการ
ถวายพระเจามหาวิชิตราชกอนทรงบูชายัญวา.
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๑. เมื่อพระองคทรงบูชามหายัญอยู ความวิปฏิสารบางอยางพึงมีวา กองโภคสมบัติใหญ
ของเราจักหมดเปลือง ดังนี้ พระองคไมควรทรงทําความวิปฏิสารเชนนี.้
๒. เมื่อพระองคทรงบูชามหายัญอยู ความวิปฏิสารบางอยางพึงมีวา กองโภคสมบัติใหญ
ของเรากําลังหมดเปลืองไปอยู ดังนี้ พระองคไมควรทรงทําความวิปฏิสารเชนนั้น.
๓. เมื่อพระองคทรงบูชามหายัญอยู ความวิปฏิสารบางอยางพึงมีวา กองโภคสมบัติใหญ
ของเราไดหมดเปลืองไปแลว ดังนี้ พระองคไมควรทรงทําความวิปฏิสารเชนนั้น.
ดูกรพราหมณ พราหมณปุโรหิตไดแสดงยัญวิธี ๓ ประการ ดังแสดงมานี้ถวายพระเจา
มหาวิชิตราชกอนทรงบูชายัญนั้นเทียว.
[๒๑๑] ดูกรพราหมณ ลําดับนั้น พราหมณปุโรหิตไดกําจัดความวิปฏิสารของพระเจา
มหาวิชิตราชเพราะพวกปฏิคาหก โดยอาการ ๑๐ ประการกอนทรงบูชายัญ
๑. พวกคนทําปาณาติบาตก็ดี พวกที่งดเวนจากปาณาติบาตก็ดี ตางก็จักมาสูยัญพิธีของ
พระองค. ในชนเหลานั้น จําพวกที่ทําปาณาติบาต จักไดรับผลเพราะกรรมของเขาเอง ขอพระองค
ทรงปรารภเฉพาะพวกที่งดเวนจากปาณาติบาตเทานั้น แลวทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา
ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.
[๒๑๒] ๒. พวกคนที่ถอื เอาสิ่งของที่เจาของไมไดใหก็ดี พวกที่งดเวนจากการถือเอา
สิ่งของที่เจาของไมไดใหก็ดี ตางก็จักมาสูยญ
ั พิธีของพระองค. ในชนเหลานั้น จําพวกที่ถือเอา
สิ่งของที่เจาของไมไดให จักไดรับผลเพราะกรรมของเขาเอง ขอพระองคจงทรงปรารภเฉพาะ
พวกที่งดเวนจากการถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดใหเทานัน้ แลวทรงบูชา ทรงบริจาค ทรง
อนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.
[๒๑๓] ๓. พวกคนที่ประพฤติผิดในกามทั้งหลายก็ดี พวกที่งดเวนจากการประพฤติผิด
ในกามทั้งหลายก็ดี ตางก็จกั มาสูยัญพิธีของพระองค. ในชนเหลานั้นจําพวกที่ประพฤติผิดในกาม
ทั้งหลาย จักไดรับผลเพราะกรรมของเขาเอง ขอพระองคจงทรงปรารภเฉพาะพวกทีง่ ดเวนจากการ
ประพฤติผิดในกามทั้งหลายเหลานั้น แลวทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัย
ใหผองใสในภายในเถิด.
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[๒๑๔] ๔. พวกที่กลาวคําเท็จก็ดี พวกที่งดเวนจากการกลาวคําเท็จก็ดี ตางก็จักมาสู
ยัญพิธีของพระองค. ในชนเหลานั้น จําพวกที่กลาวคําเท็จ จักไดรับผลเพราะกรรมของเขาเอง
ขอพระองคจงทรงปรารภเฉพาะพวกที่งดเวนจากการกลาวคําเท็จเทานัน้ แลวทรงบูชา ทรงบริจาค
ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.
[๒๑๕] ๕. พวกที่กลาวคําสอเสียดก็ดี พวกที่งดเวนจากการกลาวคําสอเสียดก็ดี
ตางก็จักมาสูยญ
ั พิธีของพระองค. ในชนเหลานั้น จําพวกที่กลาวคําสอเสียด จักไดรับผลเพราะ
กรรมของเขาเอง. ขอพระองคจงทรงปรารภเฉพาะพวกทีง่ ดเวนจากการกลาวคําสอเสียดเทานัน้
แลวทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.
[๒๑๖] ๖. พวกทีก่ ลาวคําหยาบก็ดี พวกที่งดเวนจากการกลาวคําหยาบก็ดี ตางก็
จักมาสูยัญพิธขี องพระองค. ในชนเหลานัน้ จําพวกที่กลาวคําหยาบ จักไดรับผลเพราะกรรม
ของเขาเอง ขอพระองคปรารภเฉพาะพวกทีง่ ดเวนจากการกลาวคําหยาบเทานั้น แลวทรงบูชา
ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.
[๒๑๗] ๗. พวกทีก่ ลาวคําเพอเจอก็ดี พวกที่งดเวนจากการกลาวคําเพอเจอก็ดี ตางก็
จักมาสูยัญพิธขี องพระองค. ในชนเหลานัน้ จําพวกที่กลาวคําเพอเจอ จักไดรับผลเพราะกรรม
ของเขาเอง ขอพระองคจงทรงปรารภเฉพาะพวกที่งดเวนจากการกลาวคําเพอเจอเทานั้น แลว
ทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.
[๒๑๘] ๘. พวกที่โลภอยากไดของของผูอื่นก็ดี พวกที่ไมโลภอยากไดของของผูอื่นก็ดี
ตางก็จักมาสูยญ
ั พิธีของพระองค. ในชนเหลานั้น จําพวกที่โลภอยากไดของของผูอื่น จักไดรับผล
เพราะกรรมของเขาเอง ขอพระองคจงทรงปรารภเฉพาะพวกที่ไมโลภอยากไดของของผูอื่นเทานั้น
แลวทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.
[๒๑๙] ๙. พวกที่มจี ิตพยาบาทก็ดี พวกที่มีจิตไมพยาบาทก็ดี ตางก็จักมาสูยัญพิธี
ของพระองค ในชนเหลานัน้ จําพวกที่มีจติ พยาบาท จักไดรับผลเพราะกรรมของเขาเอง
ขอพระองคจงทรงปรารภเฉพาะพวกที่มีจติ ไมพยาบาทเทานั้นแลว ทรงบูชา ทรงบริจาค ทรง
อนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.
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[๒๒๐] ๑๐. พวกทีเ่ ปนมิจฉาทิฏฐิกด็ ี พวกที่เปนสัมมาทิฏฐิก็ดี ตางก็จักมาสูยัญพิธี
ของพระองค ในชนเหลานัน้ จําพวกที่เปนมิจฉาทิฏฐิ จักไดรับผลเพราะกรรมของเขาเอง.
ขอพระองคจงทรงปรารภเฉพาะพวกที่เปนสัมมาทิฏฐิเทานั้น แลวทรงบูชา ทรงบริจาค ทรง
อนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.
ดูกรพราหมณ พราหมณปุโรหิตไดกาํ จัดความวิปฏิสารของพระเจามหาวิชติ ราช เพราะ
พวกปฏิคาหก โดยอาหาร ๑๐ ประการ ดังแสดงมานี้แล กอนทรงบูชายัญนั่นเทียว.
[๒๒๑] ดูกรพราหมณ ลําดับนั้น พราหมณปุโรหิต ไดยังพระหฤทัยของพระเจา
มหาวิชิตราช ซึ่งทรงบูชามหายัญอยู ใหทรงเห็นแจง ใหทรงสมาทาน ใหทรงอาจหาญ
ใหทรงราเริง โดยอาการ ๑๖ ประการ
๑. เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจา
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคไมไดทรงชักชวนเหลาอนุยนตกษัตริย ซึ่งเปนชาวนิคม
และชาวชนบท พระองคทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้นแตเฉพาะพระองค. แมดวยประการเชนนี้
ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม. เพราะพระองคกไ็ ดทรงเรียกเหลาอนุยนตกษัตริย ซึ่งเปน
ชาวนิคมและชาวชนบทมาทรงปรึกษาแลว แมดว ยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบเถิด
ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.
[๒๒๒] ๒. เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจา
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคไมไดทรงชักชวนเหลาอํามาตยราชบริษัท ซึ่งเปน
ชาวนิคมและชาวชนบท พระองคทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้น แตเฉพาะพระองค แมดวย
ประการเชนนี้ ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพระองคไดทรงเรียกเหลาอํามาตย
ราชบริษัท ซึ่งเปนชาวนิคมและชาวชนบทมาทรงปรึกษาแลว แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองค
จงทรงทราบเถิด ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใส
ในภายในเถิด.
๓. เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจา
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคไมไดทรงชักชวนเหลาพราหมณมหาศาล ซึ่งเปน
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ชาวนิคมและชาวชนบท พระองคทรงบูชามหายัญ เห็นปานนั้นแตเฉพาะพระองค แมดวยประการ
เชนนี้ ก็มไิ ดมผี ูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพระองคไดทรงเรียกเหลาพราหมณมหาศาล
ซึ่งเปนชาวนิคมและชาวชนบทมาทรงปรึกษาแลว. แมดว ยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบ
เถิด ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายใน
เถิด.
๔. เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจา
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคไมไดทรงชักชวนเหลาคฤหบดีผูมั่งคั่ง ซึ่งเปนชาวนิคม
และชาวชนบท พระองคทรงบูชามหายัญ เห็นปานนั้น แตเฉพาะพระองค. แมดวยประการเชนนี้
ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพระองคไดทรงเรียกเหลาคฤหบดีผูมั่งคั่ง ซึ่งเปน
ชาวนิคมและชาวชนบทมาทรงปรึกษาแลว แมดว ยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบเถิด
ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.
[๒๒๓] ๕. เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจา
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคมไิ ดทรงเปนกษัตริยผูอุภโตสุชาตทั้งฝายพระมารดาและ
พระบิดา มิไดมีพระครรภเปนที่ทรงถือปฏิสนธิหมดจดดี ตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ เปนผูอันใครๆ
คัดคานติเตียนดวยอางถึงพระชาติได และเมื่อเปนเชนนี้ พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้น.
แมดวยประการเชนนี้ ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม. เพราะพระองคทรงเปนอุภโตสุชาต
ทั้งฝายพระมารดาและพระบิดา มีพระครรภเปนที่ทรงถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชัว่ บรรพบุรุษ
ไมมีใครจะคัดคานติเตียนดวยอางถึงพระชาติได. แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบ
เถิด ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายใน
เถิด.
[๒๒๔] ๖. เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจา
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคทรงมีพระรูปไมงาม ไมนาดู ไมนาเลื่อมใส ไมทรง
ประกอบดวยพระฉวีวรรณอันผุดผอง มิไดทรงมีพระพรรณคลายพรหม มิไดทรงมีพระรูปคลาย
พรหม ไมนาดู ไมนาชมเสียเลย และเมื่อเปนเชนนี้ พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้น
แมดวยประการเชนนี้ ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพระองคทรงมีพระรูปงาม
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นาดู นาเลื่อมใส ทรงกอปรดวยพระฉวีวรรณผุดผองยิ่งนัก ทรงมีพระพรรณคลายพรหม
ทรงมีพระรูปคลายพรหม นาดู นาชมมิใชนอย แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบ
เถิด ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายใน
เถิด.
๗. เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจา
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคมไิ ดทรงเปนกษัตริยที่มั่งคั่ง มีพระราชทรัพยมาก
มีโภคสมบัติมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องใชสอยนาปลืม้ ใจมาก มีทรัพยและขาวเปลือกมาก
มีทองพระคลังและฉางเต็มบริบูรณ และเมื่อเปนเชนนี้ พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้น.
แมดวยประการเชนนี้ ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพระองคทรงเปนกษัตริยผูมั่งคั่ง
มีพระราชทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องใชสอยนาปลื้มใจมาก
มีทรัพยและขาวเปลือกมาก มีทองพระคลังและฉางเต็มบริบูรณ แมดว ยประการเชนนี้ ขอพระองค
จงทรงทราบเถิด ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใส
ในภายในเถิด.
๘. เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจา
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคมไิ ดทรงเปนกษัตริยที่มีกําลัง มิไดทรงสมบูรณดวยเสนา
มีองค ๔ ซึ่งอยูในวินยั คอยปฏิบัติตามพระราชบัญชา มิไดทรงมีพระบรมเดชานุภาพดังวาจะ
เผาผลาญราชศัตรูไดดวยพระราชอิสริยยศ และเมื่อเปนเชนนี้ พระองคกย็ ังทรงบูชามหายัญ
เห็นปานนั้น แมดวยประการเชนนี้ ก็มไิ ดมผี ูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพระองค
ทรงเปนกษัตริยที่มีกําลัง ทรงสมบูรณดวยเสนามีองค ๔ ซึ่งอยูในวินัยคอยปฏิบัติตามพระราชบัญชา
ทรงมีพระบรมเดชานุภาพดังวาจะเผาผลาญราชศัตรูไดดวยพระราชอิสริยยศ แมดวยประการเชนนี้
ขอพระองคจงทรงทราบเถิด ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัย
ใหผองใสในภายในเถิด.
๙. เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจา
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคมไิ ดทรงเปนกษัตริยที่มีพระราชศรัทธา มิไดทรงเปนทายก
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มิไดทรงเปนทานบดี มีประตูปด มิไดเปนดุจบอที่ลงดื่มของสมณพราหมณ คนกําพรา คนเดินทาง
วณิพก ยาจก มิไดทรงบําเพ็ญพระราชกุศล และเมื่อเปนเชนนี้ พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญ
เห็นปานนั้น แมดวยประการเชนนี้ ก็มไิ ดมผี ูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพระองค
ทรงเปนกษัตริยที่มีพระราชศรัทธา ทรงเปนทายก เปนทานบดี มิไดทรงปดประตู เปนดุจบอ
ที่ลงดื่มของสมณพราหมณ คนกําพรา คนเดินทาง วณิพก ยาจก. แมดว ยประการเชนนี้
ขอพระองคจงทรงทราบเถิด ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัย
ใหผองใสในภายในเถิด.
๑๐. เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจา
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคมไิ ดทรงเปนกษัตริยที่ทรงศึกษา ทรงสดับเรื่องนั้นๆ
มาก และเมื่อเปนเชนนี้ พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญ เห็นปานนั้น แมดวยประการเชนนี้
ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพระองคทรงเปนกษัตริยทไี่ ดทรงศึกษา ทรงสดับ
เรื่องนั้นๆ มาก แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบเถิด ขอพระองคจงทรงบูชา
ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.
๑๑. เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจา
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคมไิ ดทรงทราบอรรถแหงขอที่ทรงศึกษาและภาษิตนัน้ ๆ วา
นี้อรรถแหงภาษิตนี้ นี้อรรถแหงภาษิตนี้ และเมื่อเปนเชนนี้ พระองคกย็ งั ทรงบูชามหายัญ
เห็นปานนั้น แมดวยประการเชนนี้ ก็มไิ ดมผี ูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพระองค
ทรงเปนกษัตริยที่ทรงทราบอรรถแหงขอที่ทรงศึกษาและภาษิตนัน้ ๆ วา นี้อรรถแหงภาษิตนี้
นี้อรรถแหงภาษิตนี้ แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบเถิด ขอพระองคจงทรงบูชา
ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.
๑๒. เมื่อพระองคทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจามหาวิชิตราช
ทรงบูชามหายัญ แตพระองคมิไดทรงเปนบัณฑิต มิไดทรงเฉียบแหลม มิไดทรงมีพระปรีชา
มิไดสามารถจะทรงพระราชดําริอรรถอันเปนอดีต อนาคต ปจจุบันได และเมื่อเปนเชนนี้
พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญ เห็นปานนั้น แมดวยประการเชนนี้ ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคได
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โดยธรรม เพราะพระองคทรงเปนบัณฑิต ทรงเฉียบแหลม ทรงมีพระปรีชาสามารถที่จะ
ทรงพระราชดําริอรรถอันเปนอดีต อนาคต ปจจุบัน แมดว ยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบ
เถิด ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายใน
เถิด.
[๒๒๕] ๑๓. เมื่อพระองคทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจามหา
วิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพราหมณปุโรหิตของพระองคมิไดเปนอุภโตสุชาตทั้งฝายมารดาและบิดา
มิไดมีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ เปนผูอนั ใครๆ กลาวคัดคาน
ติเตียนไดดว ยอางถึงชาติ และเมื่อเปนเชนนี้ พระองคกย็ งั ทรงบูชามหายัญเห็นปานนัน้ แมดว ย
ประการเชนนี้ ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพราหมณปโุ รหิตของพระองคเปน
อุภโตสุชาตทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมี
ใครจะคัดคานติเตียนไดดว ยอางถึงชาติ แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบเถิด
ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงบันเทิง ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.
[๒๒๖] ๑๔. เมื่อพระองคทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจามหาวิชิตราช
ทรงบูชามหายัญ แตพราหมณปุโรหิตของพระองคมิไดเปนผูเลาเรียน มิไดทรงจํามนต มิไดรูจบ
ไตรเพทพรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุ คัมภีรเกตุภะ พรอมทั้งประเภทอักษรมีคมั ภีรอิติหาสเปนที่ ๕
มิไดเปนผูเขาใจตัวบท มิไดเปนผูเขาใจไวยากรณ มิไดชาํ นาญในคัมภีรโลกายตะ และมหาปุริส
ลักษณะ และเมื่อเปนเชนนัน้ พระองคกย็ งั ทรงบูชามหายัญเห็นปานนัน้ แมดว ยประการ
เชนนี้ ก็มไิ ดมผี ูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพราหมณปุโรหิตของพระองค เปนผูเลาเรียน
ทรงจํามนต รูจบไตรเพท พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุ คัมภีรเกตุภะ พรอมทั้งประเภทอักษร
มีคัมภีรอิติหาสเปนที่ ๕ เปนผูเขาใจตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโ ลกายตะ
และมหาปุริสลักษณะ แมดว ยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทราบเถิด ขอพระองคจงทรงบูชา
ทรงบริจาค ทรงบันเทิง ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.
๑๕. เมื่อพระองคทรงบูชามหายัญอยูใ ครๆ จะพึงกลาววา พระเจามหาวิชิตราชทรง
บูชามหายัญ แตพราหมณปุโรหิตของพระองคมิไดเปนผูม ีศีล มิไดมีศีลยั่งยืน มิไดประกอบศีล
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ยั่งยืน และเมื่อเปนเชนนี้ พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้น แมดวยประการเชนนี้
ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพราหมณปโุ รหิตของพระองคเปนผูมีศีล มีศีลยั่งยืน
ประกอบดวยศีลยั่งยืน แมดว ยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบเถิด ขอพระองคจงทรงบูชา
ทรงบริจาค ทรงบันเทิง ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.
๑๖. เมื่อพระองคทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจามหาวิชิตราชทรง
บูชามหายัญ แตพราหมณปุโรหิตของพระองคมิไดเปนบัณฑิต มิไดเปนผูเฉียบแหลม มิไดมีปญญา
มิไดเปนที่ ๑ หรือที่ ๒ ในพวกปฏิคาหกผูร ับบูชาดวยกัน และเมื่อเปนเชนนี้ พระองคก็ยังทรง
บูชามหายัญเห็นปานนั้น แมดวยประการเชนนี้ ก็มิไดมผี ูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะ
พราหมณปุโรหิตของพระองคเปนบัณฑิต เฉียบแหลม มีปญญา เปนที่ ๑ หรือที่ ๒ ในพวก
ปฏิคาหกผูรับบูชาดวยกัน แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบเถิด ขอพระองค
จงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงบันเทิง ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด.
ดูกรพราหมณ พราหมณปุโรหิต ไดยงั พระหฤทัยของพระเจามหาวิชิตราชผูทรงบูชา
มหายัญอยู ใหทรงเห็นแจง ใหทรงสมาทาน ใหทรงอาจหาญ ใหทรงราเริง โดยอาการ ๑๖ ประการ
ดังแสดงมานีแ้ ล.
[๒๒๗] ดูกรพราหมณ ในยัญนัน้ ไมตองฆาโค แพะ แกะ ไก สุกร และสัตว
นานาชนิด ไมตองตัดตนไมมาทําเปนหลักยัญ ไมตองเกีย่ วหญาคามาเพือ่ เบียดเบียนสัตวอื่น.
แมชนเหลาใด ที่เปนทาส เปนคนใช เปนกรรมกรของพระเจามหาวิชิตราชนั้น
ชนเหลานั้นก็มิไดถูกอาชญาคุกคาม มิไดถูกภัยคุกคาม มิไดมีหนานองดวยน้ําตา รองไหกระทํา
การงาน ที่จริงคนที่ปรารถนาจะกระทําจึงกระทํา ที่ไมปรารถนาก็ไมตองกระทํา ปรารถนาจะกระทํา
การงานใด ก็กระทําการงานนั้น ไมปรารถนาจะกระทําการงานใด ก็ไมตองกระทําการงานนั้น
และยัญนัน้ ไดสําเร็จแลวดวยลําพังเนยใส น้าํ มัน เนยขน เปรียง น้ําผึ้ง น้าํ ออย เทานั้น.
[๒๒๘] ดูกรพราหมณ ลําดับนั้นแล พวกอนุยนตกษัตริยซึ่งเปนชาวนิคมและชาว
ชนบท พวกอํามาตยราชบริษทั ซึ่งเปนชาวนิคมและชาวชนบท พวกพราหมณมหาศาลซึ่งเปนชาว
นิคมและชาวชนบท พวกคฤหบดีผูมั่งคั่งซึ่งเปนชาวนิคมและชาวชนบท ตางก็พากันนําทรัพย
มากมาย เขาไปเฝาพระเจามหาวิชิตราชกราบทูลวา ขอเดชะ พวกขาพระพุทธเจาไดนาํ ทรัพย
มากมายนี้มาเฉพาะพระองค ขอพระองคจงทรงรับเถิด. พระเจามหาวิชิตราชตรัสวา อยาเลยพอ
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แมทรัพยเปนอันมากนี้ของขาพเจาก็ไดรวบรวมมาแลวจากภาษีอากรทีเ่ ปนธรรม ทรัพยที่ทานนํา
มานั้นจงเปนของพวกทานเถิด ก็และทานจงนําทรัพยจากที่นี้เพิ่มไปอีก อนุยนตกษัตริยเปนตน
เหลานั้นถูกพระราชาปฏิเสธ ตางพากันหลีกไป ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คิดรวมกันอยางนี้วา
การที่พวกเราจะรับทรัพยเหลานี้คืนไปบานเรือนของตนๆ อีกนั้นไมเปนการสมควรแกพวกเราเลย
พระเจามหาวิชิตราชกําลังทรงบูชามหายัญอยู เอาเถอะ พวกเรามาบูชายัญตามเสด็จพระองคบาง.
[๒๒๙] ดูกรพราหมณ ลําดับนั้น พวกอนุยนตกษัตริยซึ่งเปนชาวนิคมและชาวชนบท
ไดเริ่มบําเพ็ญทานทางดานบูรพาแหงหลุมยัญ พวกอํามาตยราชบริษัท ซึ่งเปนชาวนิคมและชาว
ชนบท ไดเริ่มบําเพ็ญทานทางดานทักษิณแหงหลุมยัญ พวกพราหมณมหาศาลซึ่งเปนชาวนิคม
และชาวชนบทไดเริ่มบําเพ็ญทานทางดานปจฉิมแหงหลุมยัญ พวกคฤหบดีผูมั่งคั่งซึ่งเปนชาว
นิคมและชาวชนบท ไดเริ่มบําเพ็ญทานทางดานอุดรแหงหลุมยัญ.
ดูกรพราหมณ แมในยัญของอนุยนตกษัตริยเปนตนแมเหลานั้น ไมตองฆาโค แพะ
แกะ ไก สุกร และสัตวนานาชนิด ไมตองตัดตนไมมาทําเปนหลักยัญ ไมตองเกี่ยวหญาคามา
เพื่อเบียดเบียนสัตวอื่น คนเหลาใดที่เปนทาส เปนคนใช เปนกรรมกรของพวกอนุยนตกษัตริย
เปนตนเหลานัน้ แมคนเหลานั้นก็มิไดถูกอาชญาคุกคาม มิไดถูกภัยคุกคาม มิไดมีหนานองดวย
น้ําตา รองไหทําการงาน ที่จริงคนที่ปรารถนาจะกระทําจึงกระทํา ที่ไมปรารถนาก็ไมตองกระทํา
ปรารถนาจะกระทําการงานใด ก็กระทําการงานนั้น ไมปรารถนาจะกระทําการงานใด ก็ไมตอง
กระทําการงานนั้น ยัญนั้นไดสําเร็จแลวดวยลําพังเนยใส น้ํามัน เนยขน เปรียง น้ําผึง้
น้ําออย เทานัน้ .
ชนผูเห็นชอบตามพระราชดําริ ๔ จําพวก ๑ พระเจามหาวิชิตราชทรงประกอบดวยองค
๘ ประการ ๑ พราหมณปุโรหิตประกอบดวยองค ๔ ประการ ๑ ดังกลาวมานี้ รวมเปน ๓ อยาง
ดูกรพราหมณ ทั้ง ๓ ประการ รวมเรียกยัญญสัมปทา ๓ อยาง มีบริวาร ๑๖.
[๒๓๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณเหลานัน้ สงเสียงอื้ออึงเกรียวกราว
วา โอ ยัญ โอ ยัญสมบัติ สวนพราหมณกูฏทันตะ นั่งนิ่งอยู ตอนั้น พราหมณเหลานั้น
ไดถามวา เพราะเหตุไรเลา ทานกูฏทันตะจึงไมชื่นชมคําสุภาษิตของพระสมณโคดมโดยเปน
คําสุภาษิต พราหมณกูฏทันตะกลาววา ทานทั้งหลาย ขาพเจาจะไมชื่นชมคําสุภาษิตของพระสมณ
โคดมโดยเปนคําสุภาษิตก็หามิได เพราะวาผูที่ไมชื่นชมคําสุภาษิตของพระสมณโคดมโดยเปน
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คําสุภาษิตนั้น ศีรษะจะตองแตกออก ทานทัง้ หลาย ก็แตวาขาพเจาไดคดิ อยางนี้วา พระสมณโคดม
ไดตรัสอยางนีว้ า ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ หรือตรัสอยางนี้วา เหตุอยางนี้ควรจะมีได
อีกอยางหนึ่ง พระสมณโคดมยอมตรัสวา เหตุอยางนีไ้ ดมแี ลวในกาลนัน้ เรื่องเชนนี้ไดมีแลว
ในกาลนัน้ ดังนี้ทีเดียว ทานทั้งหลาย ขาพเจาไดคิดอยางนี้วา สมัยนั้น พระสมณโคดม
คงจะทรงเปนพระเจามหาวิชิตราชผูเปนเจาแหงยัญ หรือทรงเปนพราหมณปุโรหิตผูอํานวยการ
บูชายัญของพระเจามหาวิชติ ราชนั้นแนนอน ดังนี้ แลวจึงไดกราบทูลถามพระผูมีพระภาควา
ก็พระโคดมผูเจริญ ยอมทรงทราบโดยแจงชัดหรือวา ผูบชู ายัญเห็นปานนั้น หรือผูอํานวยการ
บูชายัญเห็นปานนั้น เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรพราหมณ เรายอมทราบโดยแจงชัดวา ผูบูชายัญเห็นปานนั้น และผูอํานวยการ
บูชายัญเห็นปานนั้น เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกรพราหมณ
สมัยนั้น เราไดเปนพราหมณปุโรหิต ผูอํานวยการบูชายัญของพระเจามหาวิชิตราชนัน้ .
วาดวยพุทธยัญ นิตยทาน
[๒๓๑] พราหมณกูฏทันตะทูลถามวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยญ
ั อยางอื่นซึ่งใชทรัพย
นอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติ
ทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้ มีอยูหรือ?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ มีอยู ยัญอยางอื่นซึ่งใชทรัพยนอยกวา มีการ
ตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติ ๓ ประการ ซึ่งมี
บริวาร ๑๖ นี้.
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยัญซึ่งใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผล
มากกวา มีอานิสงสมากกวายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้ เปนไฉน?
ดูกรพราหมณ นิตยทาน อันเปนอนุกลู ยัญอยางใดอยางหนึ่งที่บุคคลถวายเจาะจงพวก
บรรพชิตผูมีศีล ก็ยัญนี้แลเปนยัญซึ่งใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา
มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้.
ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรเปนเหตุ อะไรเปนปจจัยใหนิตยทานอันเปนอนุกลู ยัญนั้น
ซึ่งใชทรัพยนอ ยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติ
ทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้?
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ดูกรพราหมณ พระอรหันตกด็ ี ทานที่บรรลุอรหัตมัคก็ดี ยอมไมเขาไปสูยัญเชนนั้น
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะในยัญนั้นปรากฏวา มีการประหารดวยทอนไมบาง จับไสคอกันบาง
ฉะนั้น พระอรหันตกด็ ี ทานที่บรรลุอรหัตมัคก็ดี ยอมไมเขาไปสูยัญเชนนั้น ดูกรพราหมณ
สวนนิตยทานอันเปนอนุกูลยัญอยางใดอยางหนึ่งที่บุคคลถวายเจาะจงพวกบรรพชิตผูมีศีล พระ
อรหันตก็ดี ทานที่บรรลุอรหัตมัคก็ดี ยอมเขาไปสูยัญเชนนั้นโดยแท ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะในยัญนัน้ ไมปรากฏวามีการประหารดวยทอนไม การจับไสคอกันเลย ฉะนั้น พระอรหันต
ก็ดี ทานที่บรรลุอรหัตมัคก็ดี ยอมเขาไปสูยญ
ั เชนนั้น ดูกรพราหมณ นี้แลเปนเหตุเปนปจจัย
ใหนิตยทานอันเปนอนุกูลยัญนั้น ซึ่งใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผล
มากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้.
การสรางวิหารแดพระสงฆผูมาแตทิศ ๔
[๒๓๒] ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยัญอยางอื่นซึ่งใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียม
นอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้
และกวานิตยทานอันเปนอนุกูลยัญนี้ ยังมีอยูหรือ?
ดูกรพราหมณ ยัญอยางอื่นซึ่งใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผล
มากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้ และกวานิตยทาน
อันเปนอนุกูลยัญนี้ มีอยู.
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยัญนั้นเปนไฉน?
ดูกรพราหมณ ยัญของบุคคลที่สรางวิหารอุทิศพระสงฆผูมาแตทิศทั้ง ๔ นี้แหละเปนยัญ
ซึ่งใชทรัพยนอ ยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวา
ยัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้ และกวานิตยทานอันเปนอนุกูลยัญนี้.
สรณคมน
[๒๓๓] ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยัญอยางอื่นซึ่งใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียม
นอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้
กวานิตยทานอันเปนอนุกูลยัญ และกวาวิหารทานนี้ยังมีอยูหรือ?
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มีอยู พราหมณ.
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยัญนั้นเปนไฉน?
ดูกรพราหมณ ยัญของบุคคลที่มีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
เปนสรณะ ดูกรพราหมณ นีแ้ หละเปนยัญซึ่งใชทรัพยนอ ยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา
และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้ กวา
นิตยทานอันเปนอนุกูลยัญ และกวาวิหารทานนี้.
การสมาทานศีล ๕
[๒๓๔] ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยัญอยางอื่นซึ่งใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียม
นอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติ ทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้
กวานิตยทานอันเปนอนุกูลยัญ กวาวิหารทานและกวาสรณคมนเหลานีย้ ังมีอยูห รือ?
มีอยู พราหมณ.
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยัญนั้นเปนไฉน?
ดูกรพราหมณ การที่บคุ คลเปนผูมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบททั้งหลาย คือ งดเวนจาก
ปาณาติบาต งดเวนจากอทินนาทาน งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร งดเวนจากมุสาวาท งดเวน
จากการดื่มน้ําเมา คือสุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาท ดูกรพราหมณ นี้แหละเปนยัญ
ซึ่งใชทรัพยนอ ยกวา มีการตระเตรียมนอยกวาและมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติ
ทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้ กวานิตยทานอันเปนอนุกูลยัญ กวาวิหารทาน และกวา
สรณคมนนี้.
[๒๓๕] ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยัญอยางอื่นซึ่งใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียม
นอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้
กวานิตยทาน อันเปนอนุกูลยัญ กวาวิหารทาน กวาสรณคมน และกวาสิกขาบทเหลานี้
ยังมีอยูห รือ?
ยังมีอยู พราหมณ ยัญอยางอื่นซึ่งใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และ
มีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้ กวานิตยทาน
อันเปนอนุกูลยัญ กวาวิหารทาน กวาสรณคมน และกวาสิกขาบทเหลานี้.
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ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยัญอยางอืน่ ซึ่งใชทรัพยนอ ยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา
และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้ กวานิตยทาน
อันเปนอนุกูลยัญ กวาวิหารทาน กวาสรณคมน และกวาสิกขาบทเหลานี้เปนไฉน?
ดูกรพราหมณ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ
ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่น
ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม
พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย
พระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย
ใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือ
ผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น ครั้นฟงแลวไดศรัทธาในพระตถาคต
เมื่อไดศรัทธาแลว ยอมเห็นตระหนักวาฆราวาสคับแคบเปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทาง
ปลอดโปรง การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์ใหบริบูรณโดยสวนเดียว
ดุจสังขขัดไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวช
เปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและ
หนวดนุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว สํารวมระวังในพระปาติโมกข
อยู ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูใน
สิกขาบททั้งหลาย ประกอบดวยกายกรรมวจีกรรมที่เปนกุศล มีอาชีพบริสุทธิ์ ถึงพรอมดวยศีล
คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เปนผูสันโดษ.
จุลศีล
ดูกรพราหมณ อยางไร ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล?
๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ
วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู
ขอนี้เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
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๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของ
ที่เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอ นี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล
เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคํา
เปนหลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน
เพื่อใหคนหมูน ี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตกราว
กัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียง
กัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวคําที่ทําใหคน
พรอมเพรียงกัน แมขอนี้กเ็ ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก
จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิงอรรถ
พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อาง มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชน
โดยกาลอันควร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๘. เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม.
๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล.
๑๐. เธอเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก
แกกุศล.
๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแตงรางกายดวยดอกไมของหอม และ
เครื่องประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว.
๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ.
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. เธอเวนขาดจากการซื้อการขาย.
๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวย
เครื่องตวงวัด.
๒๕. เธอเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.
๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
จบจุลศีล
มัชฌิมศีล
๑. ภิกษุผูเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคาม เห็นปานนี้
คือ พืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ดเปนทีค่ รบหา
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของที่ทําการสะสมไว
เห็นปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมเครื่อง
ประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
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๓. ภิกษุเวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุ ล เชนอยางทีส่ มณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล
เห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคมมหรสพมีการรําเปนตน การเลานิยาย
การเลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองที่สวยงาม การเลนของคน
จัณฑาล การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ
ชนไก รบนกกระทา รํากระบีก่ ระบอง มวยชก มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล การจัด
กระบวนทัพ กองทัพ แมขอนีก้ ็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนันอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เชน
อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลวยังขวนขวายเลน
การพนันอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา
เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมหึ่ง เลนกําทาย เลนสะกา
เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ
เลนธนูนอยๆ เลนเขียนทายกัน เลนทายใจ เลนเลียนคนพิการ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ
ประการหนึ่ง.
๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ
เห็นปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว
เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะวิจิตรดวยลวดลาย เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะมีสีขาว เครือ่ งลาดที่มี
สัณฐานเปนชอดอกไม เครื่องลาดที่ยัดนุน เครื่องลาดขนแกะ วิจิตรดวยรูปสัตวราย มีสีหะ
และเสือเปนตน เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนขางเดียว เครื่องลาดทอง
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และเงินแกมไหม เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน
เครื่องลาดหลังชาง เครื่องลาดหลังมา เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทําดวยหนังสัตวชอื่ อชินะ
อันมีขนออนนุม เครื่องลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนขาง
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๖. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว
เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย
ประกอบการประดับการตบแตงรางกายอันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คือ อบตัว
ไคลอวัยวะ อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว ผัดหนา ทาปาก
ประดับขอมือ สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทาประดับ
วิจิตร ติดกรอบหนา ปกปน ใชพัดวาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี้ก็เปนศีล
ของเธอประการหนึ่ง.
๗. ภิกษุเวนขาดจากติรจั ฉานกถา เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉัน
โภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเรื่องพระราชา
เรื่องโจร เรื่องมหาอํามาตย เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องขาว เรื่องน้ํา เรื่องผา
เรื่องที่นอน เรือ่ งดอกไม เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบาน เรือ่ งนิคม เรื่องนคร
เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรื่องคนกลาหาญ เรื่องตรอก เรื่องทาน้ํา เรื่องคนที่ลวงลับ
แลว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมดวยประการนัน้ ๆ
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๘. ภิกษุเวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกัน เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวายกลาวถอยคําแกงแยงกันเห็นปานนี้
เชนวาทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูท ั่วถึง ทานจักรูทั่วถึงธรรมวินยั นี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติ
ผิด ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําที่ควรกลาว
กอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอที่ทานเคยช่ําชอง
มาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะ
เสีย มิฉะนัน้ จงแกไขเสีย ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
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๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการใช เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช
เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณคหบดีและกุมารวา
ทานจงไปในที่นี้ ทานจงไปในที่โนน ทานจงนําเอาสิ่งนี้ไป ทานจงนําเอาสิ่งนี้ในที่โนนมา ดังนี้
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๑๐. ภิกษุเวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง
พูดหวานลอม พูดและเล็ม แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนีก้ ็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
จบมัชฌิมศีล
มหาศีล
๑. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานายหนูกัดผา
ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน ทําพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ ทําพิธี
ซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธเี สกเปาบูชาไฟ
ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บาน ดูลักษณะทีน่ า เปนหมอปลุกเสก
เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยันตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ เปนหมอแมลงปอง
เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา เปนหมอทายอายุ
เปนหมอเสกกันลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนีก้ ็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๒. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
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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 ทายลักษณะเหีย้
ทายลักษณะตุน ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอ นี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๓. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายใน
จักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชาภายใน
จักถอย พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย
พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๔. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
คือ พยากรณวา จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทรดวงอาทิตย
จักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง ดาวนักษัตรจักเดิน
ผิดทาง จักมีอกุ กาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จักมีฟารอง ดวงจันทรดวงอาทิตย
และดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทรดวงอาทิตยและ
ดาวนักษัตรจักเศราหมอง ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักกระจาง จันทรคราสจักมีผล
เปนอยางนี้ สุรยิ คราสจักมีผลเปนอยางนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตย
เดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตร
เดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ มีอุกกาบาตจักมีผล
เปนอยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดินไหวจักมีผลเปนอยางนี้ ฟารองจักมีผล
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เปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตย
และดาวนักษัตรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผล
เปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจักมีผลเปนอยางนี้ แมขอนี้กเ็ ปนศีล
ของเธอประการหนึ่ง.
๕. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีฝนดี จักมีฝนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จักมีภิกษาหาไดยาก
จักมีความเกษม จักมีภยั จักเกิดโรค จักมีความสําราญ หาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ
นับประมวล แตงกาพยโลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๖. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ฤกษววิ าหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง
ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหลิ้นกระดาง รายมนตให
คางแข็ง รายมนตใหมือสั่น รายมนตไมใหหูไดยินเสียง เปนหมอทรงกระจก เปนหมอทรง
หญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม รายมนตพน ไฟ
ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๗. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน
ทํากะเทยใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธีบวงสรวงพื้นที่
พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษเบื้องบน
ปรุงยาถายโทษเบื้องลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ
ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล แมขอนี้
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
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ดูกรพราหมณ ภิกษุสมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เลย เพราะ
ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมูรธาภิเษกกําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัยแต
ไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ฉันใด ดูกรพราหมณ ภิกษุก็ฉนั นั้น สมบูรณดว ยศีลอยางนี้แลว.
ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุข
อันปราศจากโทษในภายใน ดูกรพราหมณ ดวยประการดังกลาวมานีแ้ ล ภิกษุชื่อวา ถึงพรอม
ดวยศีล.
จบมหาศีล
ภิกษุบรรลุปฐมฌานอยู ดูกรพราหมณ นี้แหละ เปนยัญซึ่งใชทรัพยนอยกวา มีการ
ตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญกอนๆ.
ภิกษุบรรลุทุติยฌานอยู ดูกรพราหมณ แมนี้ก็เปนยัญซึ่งใชทรัพยนอ ยกวา มีการ
ตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญกอนๆ.
ภิกษุบรรลุตติยฌานอยู ดูกรพราหมณ แมนี้ก็เปนยัญซึ่งใชทรัพยนอ ยกวา มีการ
ตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญกอนๆ.
ภิกษุบรรลุจตุตถฌานอยู ดูกรพราหมณ แมนกี้ ็เปนยัญซึ่งใชทรัพยนอยกวา มีการ
ตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญกอนๆ.
วิชชา ๘ วิปสสนาญาณ
ภิกษุนั้นยอมโนมนอมจิตไปเพื่อญาณทัสสนะ เธอยอมรูชัดอยางนีว้ า กายของเรานี้แล
มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตขึ้นดวยขาวสุกและขนมสด ไมเที่ยง
ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัย
อยูในกายนี้ เนือ่ งอยูในกายนี้ ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนแกวไพฑูรยอนั งาม เกิดเองอยาง
บริสุทธิ์ แปดเหลี่ยม นายชางเจียระไนดีแลว สุกใส แวววาว สมสวนทุกอยาง มีดายเขียว
เหลือง แดง ขาว หรือนวล รอยอยูในนั้น บุรุษมีจักษุจะพึงหยิบแกวไพฑูรยนั้นวางไวในมือ
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แลวพิจารณาเห็นวา แกวไพฑูรยนี้งาม เกิดเองอยางบริสุทธิ์ แปดเหลี่ยม นายชางเจียระไน
ดีแลว สุกใส แวววาว สมสวนทุกอยาง มีดา ยเขียว เหลือง แดง ขาว หรือนวล
รอยอยูในนั้น ฉันใด ภิกษุก็ฉนั นั้นแล ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อญาณทัสสนะ เธอยอมรูชดั
อยางนี้วา กายของเรานี้แล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตขึ้นดวย
ขาวสุกและขนมสด ไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา
และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยูในกายนี้ เนือ่ งอยูในกายนี้ ดูกรพราหมณ นี้แหละ เปนยัญ
ซึ่งใชทรัพยนอ ยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญ
กอนๆ.
มโนมยิทธิญาณ
ภิกษุนั้นยอมโนมนอมจิตไปเพื่อนิรมิตรรูปอันเกิดแตใจ คือ นิรมิตกายอื่นจากกายนี้
มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือน
บุรุษจะพึงชักไสออกจากหญาปลอง เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา นีห้ ญาปลอง นี้ไส หญาปลอง
อยางหนึ่ง ไสอยางหนึ่ง ก็แตไสชักออกจากหญาปลองนัน่ เอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ
จะพึงชักดาบออกจากฝก เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้ า นี้ดาบ นี้ฝก ดาบอยางหนึ่ง ฝกอยางหนึ่ง
ก็แตดาบชักออกจากฝกนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักงูออกจากคราบ เขาจะ
พึงคิดเห็นอยางนี้วา นี้งู นี้คราบ งูอยางหนึ่ง คราบอยางหนึ่ง ก็แตงูชกั ออกจากคราบนัน่ เอง
ฉันใด ภิกษุก็ฉนั นั้นแล เธอยอมโนมนอมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ คือนิรมิตกายอื่น
จากกายนี้ มีรปู เกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง ดูกรพราหมณ
นี้แหละเปนยัญซึ่งใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงส
มากกวา กวายัญกอนๆ.
อิทธิวิธญาณ
ภิกษุนั้นยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออิทธิวธิ ี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียว
เปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพง
ภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในทีว่ างก็ได ผุดขึ้นดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ํา
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ไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย
ซึ่งมีฤทธิ์อานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดูกรพราหมณ
เปรียบเหมือนชางหมอหรือลูกมือของชางหมอผูฉลาด เมื่อนวดดินดีแลว ตองการภาชนะชนิดใดๆ
พึงทําภาชนะชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึ่งเปรียบเหมือนชางงา หรือลูกมือของชางงาผูฉลาด
เมื่อแตงงาดีแลว ตองการเครื่องงาชนิดใดๆ พึงทําเครื่องงาชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึ่ง
เปรียบเหมือนชางทองหรือลูกมือของชางทองผูฉลาด เมื่อหลอมทองดีแลว ตองการทองรูปพรรณ
ชนิดใดๆ พึงทําทองรูปพรรณชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได ฉันใด ภิกษุก็ฉนั นั้นแล ยอมโนมนอม
จิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคน
เปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมตดิ ขัดเหมือน
ไปในทีว่ างก็ได ผุดขึ้นดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดิน
ก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซงึ่ มีฤทธิ์มีอานุภาพมาก
ดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดูกรพราหมณ นี้แหละเปนยัญซึ่งใช
ทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญกอนๆ.
ทิพยโสตญาณ
ภิกษุนั้นยอมโนมนอมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียง
ทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไ กลและใกลดว ยทิพยโสตอันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย
ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล เขาจะพึงไดยินเสียงกลองบาง เสียงตะโพนบาง
เสียงสังขบาง เสียงบัณเฑาะวบาง เสียงเปงมางบาง เขาจะพึงเขาใจวาเสียงกลองดังนี้บา ง
เสียงตะโพนดังนี้บาง เสียงสังขดังนี้บาง เสียงบัณเฑาะวดงั นี้บาง เสียงเปงมางดังนี้บาง
ฉันใด ภิกษุก็ฉนั นั้นแล ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด
คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกลดวยทิพยโสตอันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย
ดูกรพราหมณ นี้แหละ เปนยัญซึ่งใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผล
มากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญกอนๆ.
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เจโตปริยญาณ
ภิกษุนั้นยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่น
ของบุคคลอื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ
จิตมีโทสะก็รวู าจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รูวาจิต
มีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รวู าจิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก ็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซานก็รูวา
จิตฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็รวู าจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคตก็รูวาจิตไมเปนมหรคต
จิตมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รวู าจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจติ อื่นยิ่งกวาก็รวู าจิตไมมจี ิตอืน่ ยิ่งกวา
จิตเปนสมาธิกร็ ูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็รูวาจิต
หลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รูวาจิตไมหลุดพน ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุม
ที่ชอบการแตงตัว เมื่อสองดูเงาหนาของตนในกระจกอันบริสุทธิ์สะอาด หรือในภาชนะน้ําอันใส
หนามีไฝก็จะพึงรูวาหนามีไฝ หรือหนาไมมีไฝก็จะพึงรูวา หนาไมมีไฝ ฉันใด ภิกษุก็ฉนั นั้นแล
ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอนื่ ของบุคคลอื่นดวยใจ คือ
จิตมีราคะก็รูวา จิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รูวาจิตมีโทสะ
หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ
ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก ็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซานก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต
ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคตก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวาจิต
มีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจติ อื่นยิ่งกวาก็รวู าจิตไมมจี ิตอืน่ ยิ่งกวา จิตเปนสมาธิก็รูวาจิตเปนสมาธิ
หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็รวู าจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รวู า
จิตไมหลุดพน ดูกรพราหมณ นี้แหละ เปนยัญซึ่งใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา
และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญกอนๆ.
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ภิกษุนั้น ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอยอมระลึกชาติกอนได
เปนอันมาก คือ ระลึกไดหนึง่ ชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง
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สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง
พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวฏั ฏกัปเปนอันมากบาง
ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง วาในภพโนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํ หนดอายุเพียงเทานั้น
ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมชี ื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํ หนดอายุเพียงเทานั้น
ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ
พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจากบานตนไปบานอื่น
แลวจากบานแมนั้นไปยังบานอื่นอีก จากบานนั้นกลับมาสูบานของตนตามเดิม เขาจะพึงระลึกได
อยางนี้วา เราไดจากบานของเราไปบานโนน ในบานนั้น เราไดยนื อยางนั้น ไดนั่งอยางนั้น
ไดพูดอยางนัน้ ไดนิ่งอยางนั้น เราไดจากบานแมนนั้ ไปยังบานโนน แมในบานนัน้ เราก็ไดยนื
อยางนั้น ไดนงั่ อยางนั้น ไดพูดอยางนัน้ ไดนิ่งอยางนั้น แลวเรากลับจากบานนั้นมาสูบ าน
ของตนตามเดิม ดังนี้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ แล ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง
สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง
รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวฏั ฏกัปเปน
อันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง วาในภพโนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํ หนดอายุเพียงเทานั้น
ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็มีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํ หนดอายุเพียงเทานั้น
ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ
พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรพราหมณ นีแ้ หละ เปนยัญซึ่งใชทรัพยนอยกวา มีการ
ตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญกอนๆ.
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จุตูปปาตญาณ
ภิกษุนั้น ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุตแิ ละอุปบัติของสัตวทั้งหลาย เธอเห็นหมูสตั ว
ที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวย
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้
ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการ
กระทําดวยอํานาจมิฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา
เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอม
เขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย
ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ เปรียบเหมือนปราสาทตั้งอยู ณ ทาง
๓ แพรง ทามกลางพระนคร บุรุษผูมีจักษุยนื อยูบนปราสาทนั้น จะพึงเห็นหมูชนกําลังเขาไป
สูเรือนบาง กําลังออกจากเรือนบาง กําลังสัญจรเปนแถวอยูในถนนบาง นั่งอยูที่ทาง ๓ แพรง
ทามกลางพระนครบาง เขาจะพึงรูวา คนเหลานี้เขาไปสูเรือน เหลานี้ออกจากเรือน เหลานี้สัญจร
เปนแถวอยูในถนน เหลานี้นงั่ อยูที่ทาง ๓ แพรงทามกลางพระนคร ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ แล
ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุตแิ ละอุปบัติของสัตวทั้งหลาย เธอเห็นหมูสตั วที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์
ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้
ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ
ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึง
สุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี
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มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัด
ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดูกรพราหมณ นีแ้ หละ เปนยัญซึ่งใชทรัพย
นอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญกอนๆ.
อาสวักขยญาณ
ภิกษุนั้น ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นีท้ ุกข
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย
นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ
แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี
ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนสระน้ําบนยอดเขาใสสะอาดไมขุนมัว บุรษุ ผูมีจักษุยืนอยูบนขอบสระ
นั้น จะพึงเห็นหอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหินบาง ฝูงปลาบาง
กําลังวายอยูบา ง หยุดอยูบาง ในสระน้ํานัน้ เขาจะพึงคิดอยางนีว้ า สระน้าํ นี้ใสสะอาด
ไมขุนมัว หอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหินบาง ฝูงปลาบาง เหลานี้
กําลังวายอยูบา ง กําลังหยุดอยูบาง ในสระน้ํานั้น ดังนี้ ฉันใด ภิกษุก็ฉนั นั้นแล ยอม
โนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทกุ ข นี้ทุกขสมุทัย
นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ
นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ
แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพน ก็มีญาณวาหลุดพน รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรพราหมณ นี้แหละ
เปนยัญซึ่งใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา
กวายัญกอนๆ.
ดูกรพราหมณ ก็ยัญสมบัติอื่นๆ ที่จะดียิ่งกวา ประณีตยิ่งกวา กวายัญสมบัตินี้
มิไดมี.
กูฏทันตพราหมณแสดงตนเปนอุบาสก
[๒๓๖] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสพระธรรมเทศนาอยางนี้แลว พราหมณกูฏทันตะ
ไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา เปดของ
ที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มดื ดวยคิดวา ผูมีจกั ษุจกั เห็นรูป ดังนี้
ฉันใด พระองคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพเจานี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ ทั้งพระธรรมและพระสงฆ วาเปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญ

จงทรงจําขาพเจาวา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ ขาพเจานี้ไดปลอยโคผู ๗๐๐ ลูกโคผู ๗๐๐ ลูกโคเมีย ๗๐๐ แพะ ๗๐๐ แกะ ๗๐๐
ไดใหชวี ิตแกสัตวเหลานั้น ขอสัตวเหลานัน้ จงไดกินหญาเขียวสด จงไดดื่มน้ําเย็น ขอลมที่เย็น
จงพัดถูกสัตวเหลานั้น.
กูฏทันตพราหมณบรรลุโสดาปตติผล
[๒๓๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสอนุปุพพิกถาแกพราหมณกูฏทันตะ คือ
ทรงประกาศ ทานกถา ศีลกถา สัคคกถา โทษของกามทีต่ ่ําชา เศราหมอง และอานิสงส
ในการออกจากกาม เมื่อทรงทราบวาพราหมณกูฏทันตะ มีจิตควร มีจิตออน มีจิตปราศจากนิวรณ
มีจิตราเริง มีจติ ใส แลวจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดง
ดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค โปรดพราหมณกูฏทันตะ เปรียบเหมือน
ผาที่สะอาดปราศจากสีดํา ควรรับน้ํายอมไดเปนอยางดี ฉันใด พราหมณกูฏทันตะ ก็ฉันนั้น
ไดดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทินวา สิง่ ใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา
สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา ณ ที่นั่งนั้นเอง ลําดับนั้น พราหมณกูฏทันตะ
เห็นธรรมแลว บรรลุธรรมแลว รูธรรมแลว หยั่งทราบถึงธรรมทั่วถึงแลว ขามพนความสงสัย
ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความแกลวกลา ไมตองเชื่อผูอื่นในสัตถุศาสนา ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขอพระโคดมผูเจริญกับภิกษุสงฆ จงทรงรับภัตตาหารของขาพระองคในวัน
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พรุงนี้. พระผูม ีพระภาคทรงรับนิมนตโดยดุษณีภาพ. เมือ่ พราหมณกูฏทันตะทราบวาพระผูมีพระภาค
ทรงรับนิมนตแลว จึงลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณหลีกไป.
[๒๓๘] ครั้งนั้น พอถึงเวลารุงเชา พราหมณกูฏทันตะไดสั่งใหตบแตงขาทนีย
โภชนียาหารอยางประณีตในสถานที่บูชายัญของตนแลว ใชคนไปกราบทูลเวลาเสด็จแดพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ถึงเวลาแลว ภัตตาหารสําเร็จแลว. ลําดับนั้น เปนเวลาเชา
พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร พรอมดวยภิกษุสงฆเสด็จไปสูสถานที่บูชายัญ
ของพราหมณกูฏทันตะแลว ประทับนั่ง ณ อาสนะที่เขาแตงตั้งไว. ตอนัน้ พราหมณกฏู ทันตะ
ไดอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขดวยมือของตนเอง ดวยขาทนียโภชนียาหารอยาง
ประณีต เมื่อทราบวาพระผูมพี ระภาคเสวยเสร็จแลว ทรงลดพระหัตถลงจากบาตรแลว จึงได
ถือเอาอาสนะที่ต่ําแหงหนึ่งนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาค ทรงยังพราหมณกูฏทันตะ
ผูนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งนั้นแล ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวย
ธรรมีกถาแลว เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป.
จบกูฏทันตสูตร ที่ ๕.
______________
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๖. มหาลิสูตร
____________
[๒๓๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาในปามหาวัน เขตเมืองเวสาลี.
สมัยนั้น พราหมณทูตชาวโกศลรัฐและพราหมณทูตชาวมคธรัฐมากดวยกัน พักอยูใ นเมืองเวสาลี
ดวยกิจธุระบางประการ. พราหมณทูต ๒ พวกนั้นไดสดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตร
ทรงผนวชจากศากยสกุล ประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาในปามหาวัน เขตเมืองเวสาลี. เกียรติศัพท
อันงามของทานพระสมณโคดมพระองคนนั้ ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาค
พระองคนั้นเปนพระอรหันต ผูตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว
ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมทั้ง
เทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอน
หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบือ้ งตน งามใน
ทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์
บริบูรณสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตทงั้ หลายเห็นปานนั้นยอมเปนการดีแล ดังนี้. ครั้งนั้นแล
พราหมณทูต ๒ พวกนัน้ จึงเขาไปยังกูฏาคารศาลาในปามหาวัน.
เรื่องของพระนาคิตเถระ พุทธอุปฏฐาก
[๒๔๐] สมัยนั้นแล ทานพระนาคิตเถระ เปนอุปฏฐากของพระผูมพี ระภาค. ลําดับนั้น
พวกพราหมณทูตชาวโกศลรัฐและชาวมคธรัฐเขาไปหาทานพระนาคิตเถระ แลวถามทานวา ทาน
นาคิต เวลานี้ทา นพระสมณโคดมประทับอยู ณ ที่ไหน พวกขาพเจาประสงคจะเฝาพระองคทาน.
ทานพระนาคิตเถระตอบวา ทานทั้งหลาย เวลานี้ยังไมควรจะเฝาพระผูม ีพระภาค เพราะพระองค
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ประทับหลีกเรนอยู. ลําดับนัน้ พราหมณทูตเหลานั้นจึงนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งที่พระวิหารนั้น
ดวยหวังวาไดเฝาทานพระสมณโคดมแลวจึงจะไป.
เรื่องของพระเจาลิจฉวี โอฏฐัทธะ
[๒๔๑] ฝายเจาโอฏฐัทธลิจฉวี พรอมดวยบริษัทลิจฉวีหมูใหญเขาไปหาทานนาคิตเถระ
ยังกูฏาคารศาลาในปามหาวัน อภิวาททานพระนาคิตเถระแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
ครั้นแลวจึงถามทานพระนาคิตเถระวา ทานนาคิต เวลานีพ้ ระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ประทับอยู ณ ที่ไหน พวกขาพเจาประสงคจะเฝาพระองคทาน. ทานพระนาคิตเถระตอบวา มหาลี
เวลานี้ยังไมควรจะเฝาพระผูม ีพระภาค เพราะพระองคประทับหลีกเรนอยู. เจาโอฏฐัทธลิจฉวีจึงนั่ง
อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งทีว่ ิหารนัน้ ดวยหวังวาไดเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
แลวจึงจะไป.
เรื่องของสามเณรสีหะ
[๒๔๒] ครั้งนั้น สามเณรสีหะเขาไปหาทานพระนาคิต อภิวาทพระนาคิตเถระแลว
ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลวจึงถามทานวา ขาแตทานกัสสปะ พวกพราหมณทูต
มากดวยกัน เขามาในที่นี้เพื่อจะเฝาพระผูมพี ระภาค. แมเจาโอฏฐัทธลิจฉวีพรอมดวยบริษัทลิจฉวี
หมูใหญ ก็เขามาในที่นี้เพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาค ไดโปรดเถิดทานกัสสปะ ขอหมูชนนั้นจงไดเฝา
พระผูมีพระภาค. พระเถระตอบวา สีหะ ถาเชนนั้น เธอนัน่ แหละจงกราบทูลพระผูมีพระภาคเถิด
สามเณรสีหะรับคําพระนาคิตแลวจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลวยืนอยู
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลวจึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พราหมณทูตชาวโกศลรัฐ
และพราหมณทูตชาวมคธรัฐมากดวยกัน เขามาในที่นี้เพื่อจะเฝาพระผูมพี ระภาค แมเจา
โอฏฐัทธลิจฉวีพรอมดวยบริษัทลิจฉวีหมูใ หญก็เขามาในที่นี้เพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาค ขอประทาน
พระวโรกาสพระเจาขา ขอหมูชนนั้นจงไดเฝาพระผูมีพระภาคเถิด พระผูม ีพระภาคตรัสตอบวา
ดูกรสีหะ ถาเชนนั้นเธอจงจัดอาสนะในรมหลังวิหารเถิด. สามเณรสีหะทูลรับพระพุทธอาณัติ
แลวไปจัดอาสนะในรมหลังพระวิหาร. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากพระวิหารแลว
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ไปประทับ ณ อาสนะที่สามเณรสีหะจัดไวในรมหลังพระวิหาร. ลําดับนั้น พวกพราหมณทูต
เหลานั้น จึงเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผาน
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๒๔๓] ฝายเจาโอฏฐัทธลิจฉวีพรอมดวยบริษัทลิจฉวีหมูใหญ ไดเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายอภิวาทพระผูม ีพระภาคแลวนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลว
จึงกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ วันกอนๆ สุนักขัตตลิจฉวีบุตรเขาไปหา
ขาพระองคแลวบอกวา มหาลี ตลอดเวลาที่ขาพเจาอาศัยพระผูมีพระภาคอยูไมทันถึง ๓ ป
ขาพเจาก็ไดเห็นรูปทิพยอันนารักประกอบดวยกาม เปนทีต่ ั้งแหงความกําหนัด แตมิไดยินเสียง
ทิพย อันไพเราะประกอบดวยกาม เปนที่ตงั้ แหงความกําหนัด ขาแตพระองคผูเจริญ เสียงทิพย
อันไพเราะประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ที่สุนักขัตตลิจฉวีบุตรไมไดยนิ นั้น
มีอยูหรือไม. พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา มี มหาลี มิใชไมมี. เจาโอฏฐัทธลิจฉวีทูลถามวา
ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรเลาเปนเหตุ เปนปจจัยที่มิใหสุนักขัตตลิจฉวีบุตรไดยินเสียงทิพย
อันไพเราะ ประกอบดวยกามเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ทีม่ ีอยู มิใชวาไมมีนั้น.
สมาธิที่บําเพ็ญเฉพาะสวน
[๒๔๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญสมาธิเฉพาะสวน
เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกามเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันออก
แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด
เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนทีต่ ั้งแหง
ความกําหนัด ในทิศตะวันออก แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม
เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เธอจึงเห็นแตรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหง
ความกําหนัด ในทิศตะวันออก มิไดฟงเสียงทิพยอนั ไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหง
ความกําหนัด ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ทั้งนี้ เพราะภิกษุนนั้ เจริญสมาธิเฉพาะสวน
เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันออก
แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด.
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[๒๔๕] ดูกรมหาลี ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพือ่ เห็นรูปทิพย
อันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศใต แตมไิ ดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพย
อันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน
เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศใต แตมไิ ดเจริญ
เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เธอจึงเห็นแตรูปทิพย
อันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศใต มิไดฟง เสียงทิพยอนั ไพเราะ
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้นเปนเพราะ
เธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความ
กําหนัด ในทิศใต แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตงั้ แหง
ความกําหนัด.
ภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกามเปนที่ตงั้ แหง
ความกําหนัด ในทิศตะวันตก แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม
เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบ
ดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันตก แตมไิ ดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพยอนั ไพเราะ
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เธอจึงเห็นแตรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม
เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันตก มิไดฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม
เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิ
เฉพาะสวน เพือ่ เห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด
ในทิศตะวันตก แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตงั้ แหงความ
กําหนัด.
ภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนทีต่ ั้ง
แหงความกําหนัด ในทิศเหนือ แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม
เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบ
ดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเหนือ แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพยอนั ไพเราะ
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ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เธอจึงเห็นแตรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม
เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเหนือ มิไดฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม
เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิ
เฉพาะสวน เพือ่ เห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเหนือ
แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด.
ภิกษุผูเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนทีต่ ั้ง
แหงความกําหนัดในทิศเบื้องบน ทิศเบื้องต่าํ และทิศเบื้องขวาง แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพย
อันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน
เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเบื้องบน
ทิศเบื้องต่ํา และทิศเบื้องขวาง แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม
เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เธอจึงเห็นแตรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหง
ความกําหนัด ในทิศเบื้องบน ทิศเบื้องต่ํา และทิศเบื้องขวาง มิไดฟงเสียงทิพยอนั ไพเราะ
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ขอนั้น เปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้น
เปนเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้ง
แหงความกําหนัด ในทิศเบื้องบน ทิศเบื้องต่ํา และทิศเบื้องขวาง แตมิไดเจริญเพื่อฟงเสียงทิพย
อันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด.
[๒๔๖] ดูกรมหาลี ภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันออก แตมิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพย
อันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน
เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันออก
แตมิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เธอจึง
ฟงแตเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันออก
มิไดเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร
ดูกรมหาลี ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพือ่ ฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบ
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ดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันออก มิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด.
[๒๔๗] ดูกรมหาลี ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพือ่ ฟงเสียงทิพย
อันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศใต แตมไิ ดเจริญเพื่อเห็น
รูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนทีต่ ั้งแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน
เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศใต แตมิได
เจริญเพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนทีต่ ั้งแหงความกําหนัด เธอจึงฟงแต
เสียงทิพยอนั ไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศใต มิไดเห็นรูปทิพย
อันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี
ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม
เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศใต มิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม
เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด.
ภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อฟงเสียงอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้ง
แหงความกําหนัด ในทิศตะวันตก แตมไิ ดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม
เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันตก มิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพย
อันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เธอจึงฟงแตเสียงทิพยอันไพเราะ
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันตก มิไดเห็นรูปทิพยอันนารัก
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้น
เปนเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวนเพื่อฟงเสียงทิพยอนั ไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้ง
แหงความกําหนัด ในทิศตะวันตก มิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม
เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด.
ภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อฟงเสียงทิพยอนั ไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้ง
แหงความกําหนัด ในทิศเหนือ แตมิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม
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เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเหนือ มิไดเจริญเพือ่ เห็นรูปทิพยอันนารัก
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เธอจึงฟงแตเสียงทิพยอนั ไพเราะ ประกอบดวยกาม
เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเหนือ มิไดเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้ง
แหงความกําหนัด ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะ
สวน เพื่อฟงเสียงทิพยอนั ไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเหนือ
มิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพยอนั นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด.
ภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อฟงเสียงทิพยอนั ไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้ง
แหงความกําหนัด ในทิศเบื้องบน ทิศเบื้องต่ํา และทิศเบื้องขวาง แตมิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพย
อันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน
เพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเบื้องบน
ทิศเบื้องต่ํา และทิศเบื้องขวาง แตมิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม
เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เธอจึงฟงแตเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนทีต่ ั้งแหง
ความกําหนัด ในทิศเบื้องบน ทิศเบื้องต่ํา และทิศเบื้องขวาง มิไดเห็นรูปทิพยอันนารัก
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้น
เปนเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพื่อฟงเสียงทิพยอนั ไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้ง
แหงความกําหนัด ในทิศเบื้องบน ทิศเบื้องต่ํา และทิศเบื้องขวาง มิไดเจริญเพื่อเห็นรูปทิพย
อันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด.
การเห็นรูปทิพย การฟงเสียงทิพย
[๒๔๘] ดูกรมหาลี ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เจริญสมาธิโดยสวนสองเพื่อเห็นรูปทิพย
อันนารัก และเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด
ในทิศตะวันออก เพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพยอนั นารัก และเพื่อ
ฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันออก
เธอจึงเห็นรูปทิพยอันนารัก และฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความ
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กําหนัด ในทิศตะวันออก ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิ
โดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม
เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันออก.
[๒๔๙] ดูกรมหาลี ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพือ่ เห็นรูปทิพย
อันนารัก และเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด
ในทิศใต เพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพื่อฟงเสียงทิพย
อันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศใต เธอจึงเห็นรูปทิพยอันนารัก
และฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศใต ขอนั้น
เปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพย
อันนารัก และเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด
ในทิศใต.
ภิกษุเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพื่อฟงเสียงทิพยอนั ไพเราะ
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันตก เพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง
เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตงั้ แหง
ความกําหนัด ในทิศตะวันตก เธอจึงเห็นรูปทิพยอันนารัก และฟงเสียงทิพยอันไพเราะ
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันตก ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร
ดูกรมหาลี ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพื่อ
ฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศตะวันตก.
ภิกษุเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพื่อฟงเสียงทิพยอนั ไพเราะ
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเหนือ เพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง
เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพื่อฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตงั้ แหง
ความกําหนัด ในทิศเหนือ เธอจึงเห็นรูปทิพยอันนารัก และฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบ
ดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเหนือ ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้น
เปนเพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพยอนั นารัก และเพื่อฟงเสียงทิพย
อันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเหนือ.
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ภิกษุเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพื่อฟงเสียงทิพยอนั ไพเราะ
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเบื้องบน ทิศเบื้องต่ํา และทิศเบื้องขวาง
เพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพื่อฟงเสียงทิพยอนั ไพเราะ
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดในทิศเบื้องบน ทิศเบื้องต่าํ และทิศเบื้องขวาง
เธอจึงเห็นรูปทิพยอันนารัก และฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความ
กําหนัด ในทิศเบื้องบน ทิศเบื้องต่ํา และทิศเบื้องขวาง ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี
ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพื่อเห็นรูปทิพยอันนารัก และฟงเสียงทิพย
อันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทิศเบื้องบน ทิศเบื้องต่ํา และ
ทิศเบื้องขวาง ดูกรมหาลี เหตุปจจัยนี้แหละ เปนเหตุ เปนปจจัย สุนักขัตตลิจฉวีบุตรจึง
มิไดยินเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดที่มีอยู มิใชไมมี.
เหตุแหงการทําใหแจงสมาธิภาวนา
[๒๕๐] โอ. ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุทั้งหลายเห็นจะประพฤติพรหมจรรยใน
พระผูมีพระภาค เพื่อเหตุจะทําใหแจง ซึ่งสมาธิภาวนาเหลานั้นเทานั้น.
ภ. ดูกรมหาลี มิใชภกิ ษุทั้งหลายจะประพฤติพรหมจรรยในเรา เพื่อเหตุจะทําใหแจง
ซึ่งสมาธิภาวนาเหลานั้นเทานั้น ดูกรมหาลี ธรรมเหลาอื่นที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรยในเรา
เพื่อเหตุจะทําใหแจง อันดีกวาและประณีตกวายังมีอยู.
โอ. ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลายที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค
เพื่อเหตุจะทําใหแจง อันดีกวาและประณีตกวานัน้ เปนไฉน?
ภ. ดูกรมหาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนโสดาบัน มีความเปนผูไมตกต่ําเปนธรรม
เปนผูเที่ยง มีอนั จะตรัสรูเปนเบื้องหนา เพราะสัญโยชน ๓ หมดสิ้นไป ดูกรมหาลี ธรรมนี้แล
ที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรยในเรา เพื่อเหตุจะทําใหแจง อันดีกวาและประณีตกวา.
[๒๕๑] ดูกรมหาลี ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนสกทาคามี มาสูโลกนี้เพียงอีกครั้งเดียว
จะทําที่สุดแหงทุกขได เพราะสัญโยชน ๓ หมดสิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ โมหะ
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เบาบางไป ดูกรมหาลี แมนี้กเ็ ปนธรรมที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรยในเรา เพื่อเหตุจะทําใหแจง
อันดีกวาและประณีตกวา.
[๒๕๒] ดูกรมหาลี ขออื่นยังมีอีก ภิกษุไปเกิดในภพสูง ปรินิพพานในภพนัน้
ไมตองเวียนกลับมาจากโลกนั้น เพราะสัญโยชนสวนเบื้องต่ํา ๕ ประการหมดสิ้นไป ดูกรมหาลี
แมนี้ก็เปนธรรมที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรยในเรา เพื่อเหตุจะทําใหแจง อันดีกวาและประณีตกวา.
อริยมรรคมีองค ๘
[๒๕๓] ดูกรมหาลี ขออื่นยังมีอีก ภิกษุทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติ อันไมมีอาสวะ เพราะสิ้นอาสวะอยูในปจจุบนั ดูกรมหาลี แมนี้ก็เปนธรรมที่
ภิกษุประพฤติพรหมจรรยในเรา เพื่อเหตุจะทําใหแจง อันดีกวาและประณีตกวา ดูกรมหาลี
เหลานี้แล ธรรมทั้งหลายที่ภกิ ษุประพฤติพรหมจรรยในเรา เพื่อเหตุจะทําใหแจง อันดีกวา
และประณีตกวา.
[๒๕๔] โอ. ขาแตพระองคผูเจริญ มรรคมีอยูหรือ ปฏิปทาเพื่อทําใหแจงธรรมเหลานั้น
มีอยูหรือ?
ภ. ดูกรมหาลี มรรคมีอยู ปฏิปทาเพื่อทําใหแจงธรรมเหลานั้นมีอยู.
โอ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็มรรคเปนไฉน ปฏิปทาเพื่อทําใหแจงธรรมเหลานั้น
เปนไฉน?
ภ. มรรคมีองค ๘ อันประเสริฐนี้แหละ คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ เจรจาชอบ
การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ ความเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจชอบ ดูกรมหาลี
มรรคนี้ปฏิปทานี้แหละ เพื่อทําใหแจงธรรมเหลานั้น.
เรื่องมัณฑิยปริพาชกและชลาลิยปริพาชก
[๒๕๕] ดูกรมหาลี สมัยหนึ่ง เราอยูทโี่ ฆสิตารามใกลเมืองโกสัมพี ครั้งนั้นแล
บรรพชิต ๒ รูป คือ ปริพาชกชื่อมัณฑิย รูป ๑ ปริพาชกซึ่งเปนศิษยของอุปชฌายะ ผูถ ือบาตรไม
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ชื่อชาลิยะ รูป ๑ เขาไปหาเราถึงที่อยู ไดปราศรัยกับเรา ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน
แลว ยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวถามเราวา พระโคดมผูมีอายุ ชีพก็อนั นั้น สรีระ ก็อันนั้น
หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง. เราตอบวา ผูมีอายุ ถาเชนนั้น ทานทั้งหลายจงฟง
จงใสใจใหดี เราจักบอก ดูกรผูมีอายุ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้เปนพระอรหันต ตรัสรูเอง
โดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี ทรงรูแ จงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก
ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจาํ แนก
พระธรรม พระตถาคตพระองคนั้นทรงทําโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก
ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในทีส่ ุด
ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดี
บุตรคฤหบดี หรือผูเกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น ครั้นฟงแลว ไดศรัทธาใน
พระตถาคต เมือ่ ไดศรัทธานั้นแลวยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี
บรรพชาเปนทางปรอดโปรง การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบรู ณใหบริสุทธิ์
โดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร
ออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ
ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว สํารวมระวัง
ในพระปาติโมกขอยู ถึงพรอมดวยมารยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบดวยกายกรรม วจีกรรมที่เปนกุศล มีอาชีพบริสุทธิ์
ถึงพรอมดวยศีล คุมครองทวารในอินทรียทงั้ หลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะเปนผูสันโดษ.
จุลศีล
ดูกรผูมีอายุ อยางไรภิกษุจึงชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล?
๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ
วางศาสตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู
ขอนี้เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
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๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของที่เขาใหตองการแตของ
ที่เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอ นี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล
เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคํา
เปนหลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน
เพื่อใหคนหมูน ี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลว ไมมาบอกขางนี้เพื่อใหคนหมูโนนแตกราว
กัน สมานคนที่แตกกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน
ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคําที่ทําใหคน
พรอมเพรียงกัน แมขอนี้กเ็ ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหูชวนใหรัก
จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง
พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อาง มีที่กําหนด ประกอบดวย
ประโยชน โดยกาลอันควร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๘. เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม.
๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดการฉันในเวลาวิกาล.
๑๐. เธอเวนขาดจากการฟอนรําขับรองประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึกแก
กุศล.
๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับตบแตงรางกาย ดวยดอกไมของหอมและเครื่อง
ประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว.
๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ.
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. เธอเวนขาดจากการซื้อการขาย.
๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวย
เครื่องตวงวัด.
๒๕. เธอเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.
๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง
จบจุลศีล.
____________
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มัชฌิมศีล
๑. ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธา แลวยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็นปานนี้
คือพืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ดเปนที่
ครบหา แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของที่ทําการสะสมไว
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เห็นปานนี้ คือสะสมขาว สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมของหอม
สะสมเครื่องประเทืองผิว สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๓. ภิกษุเวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุ ล เชนอยางทีส่ มณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล
เห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับ การประโคมมหรสพ มีการรําเปนตน การเลานิยาย
การเลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองที่สวยงาม การเลนของ
คนจัณฑาล การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ
ชนแกะ ชนไก รบนกกระทา รํากระบี่กระบอง มวยชก มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล
การจัดกระบวนทัพ กองทัพ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนันอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เชน
อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายเลน
การพนันอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละ
สิบตา เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมหึ่ง เลนกําทาย
เลนสะกา เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ
เลนธนูนอยๆ เลนเขียนทายกัน เลนทายใจ เลนเลียนคนพิการ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ
ประการหนึ่ง.
๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญเห็น
ปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว เครื่องลาด
ที่ทําดวยขนแกะอันวิจิตรดวยลวดลาย เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มีสัณฐาน
เปนชอดอกไม เครื่องลาดที่ยัดนุน เครื่องลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรา ยมีสีหะและเสือเปนตน
เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนขางเดียว เครื่องลาดทองและเงินแกมไหม
เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เครื่องลาดหลังชาง
เครื่องลาดหลังมา เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทําดวยหนังสัตวชื่ออชินะอันมีขนออนนุม
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เครื่องลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนขาง แมขอนีก้ ็เปนศีล
ของเธอประการหนึ่ง.
๖. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว
เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดว ยศรัทธา แลวยังขวนขวายประกอบ
การประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คือ อบตัว ไคลอวัยวะ
อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว ผัดหนา ทาปาก
ประดับขอมือ สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทา
ประดับวิจิตร ติดกรอบหนา ปกปน ใชพดั วาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี้
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๗. ภิกษุเวนขาดจากติรจั ฉานกถา เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะ
ที่เขาใหดว ยศรัทธา แลวยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเรือ่ งพระราชา เรื่องโจร
เรื่องมหาอํามาตย เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องขาว เรื่องน้ํา เรื่องผา เรื่องที่นอน
เรื่องดอกไม เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบาน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท
เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรื่องคนกลาหาญ เรื่องตรอก เรื่องทาน้ํา เรื่องคนที่ลวงลับไปแลว
เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้นๆ แมขอนี้
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๘. ภิกษุเวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกัน เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธา แลวยังขวนขวายกลาวถอยคําแกงแยงกันเห็นปานนี้
เชนวาทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูท ั่วถึง ทานจักรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทาน
ปฏิบัติผิด ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน
คําที่ควรกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอที่
ทานเคยช่ําชองมาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว
ทานจงถอนวาทะเสีย มิฉะนัน้ จงแกไขเสีย ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
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๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธา แลวยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช
เห็นปานนี้ คือรับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คหบดี และ
กุมารวา ทานจงไปในที่นี้ ทานจงไปในที่โนน ทานจงนําเอาสิ่งนี้ไป ทานจงนําเอาสิ่งนี้ในที่โนน
มา ดังนี้ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๑๐. ภิกษุเวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูด
หวานลอม พูดและเล็ม แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนีก้ ็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
จบมัชฌิมศีล.
มหาศีล
๑. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานายหนูกัดผา
ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน ทําพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ ทําพิธี
ซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธเี สกเปาบูชาไฟ
ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บาน ดูลักษณะทีน่ า เปนหมอปลุกเสก
เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยันตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ เปนหมอแมลงปอง
เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา เปนหมอทายอายุ
เปนหมอเสกกันลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนีก้ ็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๒. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
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 ทายลักษณะเหีย้
ทายลักษณะตุน ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอ นี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๓. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายใน
จักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชาภายใน
จักถอย พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย
พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๔. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร
ดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง
ดาวนักษัตรจักเดินผิดทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จักมีฟารอง
ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักขึน้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวง
จันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักกระจาง
จันทรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้
ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปน
อยางนี้ ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้
มีอุกกาบาตจักมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดินไหวจักมีผลเปนอยางนี้
ฟารองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร
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ดวงอาทิตย และดาวนักษัตรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตย และดาวนักษัตร
มัวหมองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตย และดาวนักษัตรกระจางจักมีผลเปนอยางนี้
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๕. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน อยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีฝนดี จักมีฝนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จักมีภิกษาหาไดยาก
จักมีความเกษม จักมีภยั จักเกิดโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ
นับประมวล แตงกาพย โลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๖. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน อยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ฤกษววิ าหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง
ดูฤกษเก็บทรัพย ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหลิ้นกระดาง
รายมนตใหคางแข็ง รายมนตใหมือสั่น รายมนตใหหูไมไดยิน เปนหมอทรงกระจก เปนหมอ
ทรงหญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม รายมนตพนไฟ
ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๗. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน อยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน
ทํากระเทยใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกระเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธีบวงสรวงพื้นที่
พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษเบื้องบน
ปรุงยาถายโทษเบื้องลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ
ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล แมขอนี้
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
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ดูกรผูมีอายุ ภิกษุสมบูรณดว ยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เลย เพราะ
ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษก กําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัย
แตไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ดูกรผูมีอายุ ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว ยอม
ไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุข
อันปราศจากโทษในภายใน ดูกรผูมีอายุ ดวยประการดังกลาวมานีแ้ ล ภิกษุชื่อวาเปนผูถึงพรอม
ดวยศีล.
จบมหาศีล.
รูปฌาน ๔
ภิกษุนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติ
และสุขเกิดแตวิเวกอยู ดูกรผูม ีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกลาววา
ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองนั้นกลาววา
ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุน้นั ไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น
หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ ขอนั้นเรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมิได
กลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึง่ .
ภิกษุนั้นบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะ
วิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปตแิ ละสุขเกิดแตสมาธิอยู ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้
เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง
สรีระอยางหนึง่ บรรพชิตทั้งสองนั้นกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้น
ไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ
เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง
สรีระอยางหนึง่ .
ภิกษุนั้นมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป
บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเ ปนสุข
ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้
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หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองนั้นกลาววา ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้
ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง
ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวา
ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึง่ .
วิชชา ๘ วิปสสนาญาณ
ภิกษุนั้นบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุข ละทุกข และดับโสมนัส
โทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้
ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง
บรรพชิตทั้งสองนั้นกลาววา ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนัน้
สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้
เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง.
ภิกษุนั้นเมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อญาณทัสนะ เธอยอมรูชัด
อยางนี้วา กายของเรานี้แล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตขึ้นดวย
ขาวสุกและขนมสด ไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา
และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยูในกายนี้ เนือ่ งอยูในกายนี้ ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้
เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง
สรีระอยางหนึง่ บรรพชิตทั้งสองนั้นกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้
ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวา ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง
ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวา
ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึง่ .
มโนมยิทธิญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ
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คือ นิรมิตกายอื่นจากกายนี้ มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง
ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้
หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองนั้นกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใด
รูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง
สรีระอยางหนึง่ ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้
สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง.
อิทธิวิธญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมนอมโนมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธี
หลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได
ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในทีว่ างก็ได ผุดขึ้นดําลงแมใน
แผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือน
นกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย ซึ่งมีฤทธิมีอานุภาพมาก ดวยฝามือก็ได ใชอํานาจ
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือ
ที่จะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสอง
นั้นกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนั้น
สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้
เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง.
ทิพพโสตญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอยอม
ไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไ กลและใกล ดวยทิพยโสต
อันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือ
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ที่จะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสอง
นั้นกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนั้น
สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้
เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง.
เจโตปริยญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่นไมหวัน่ ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอยอมกําหนด
รูใจของสัตวอนื่ ของบุคคลอื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ
ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวาจิตปราศจากโทสะ
จิตมีโมหะก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก ็รูวาจิตหดหู
หรือจิตฟุงซานก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคตก็รูวา
จิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจติ อื่นยิ่งกวาก็รวู าจิต
ไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ
จิตหลุดพนก็รวู าจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รวู าจิตไมหลุดพน ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้
เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง
สรีระอยางหนึง่ บรรพชิตทั้งสองนั้นกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้
ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง
ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพ
อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง.
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง
สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง
รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวฏั ฏกัปเปน
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อันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํ หนดอายุเพียงเทานั้น
ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมชี ื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํ หนดอายุเพียงเทานั้น
ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ
พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือ
ที่จะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิต
ทั้งสองนั้นกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา
ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพก็อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้
เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววาชีพก็อนั นั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง.
จุตูปปาตญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจ ุติและอุปบัตขิ องสัตว
ทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวทกี่ ําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผวิ พรรณดี มีผิวพรรณทราม
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม
วา สัตวเหลานีป้ ระกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ
ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตาย
เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ลวงจักษุ
ของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้ ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้
เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง
สรีระอยางหนึง่ บรรพชิตทั้งสองนั้นกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้น
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ไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ
เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง
สรีระอยางหนึง่ .
อาสวักขยญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัด
ตามความเปนจริงวา นี้ทกุ ข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้
อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้
จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว
ก็มีญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจทีค่ วรทําทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือ
ที่จะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิต
ทั้งสองนั้นกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้น ไมควรจะกลาววา
ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้
เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อนั นัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง
ดังนี้.
พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. เจาโอฏฐัทธลิจฉวี ยินดีชื่นชมภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแลวแล.
จบมหาลิสูตร ที่ ๖.
______________
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๗. ชาลิยสูตร
เรื่องของมัณฑิยปริพาชกและชาลิยปริพาชก
[๒๕๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม เขตเมืองโกสัมพี ครั้งนั้นแล
บรรพชิต ๒ รูป คือ ปริพาชกชื่อมัณฑิยะรูป ๑ เปนปริพาชก ซึ่งเปนศิษยของอุปชญายผูถือ
บาตรไม ชื่อชาลิยะรูป ๑ เขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ไดปราศรัยกับพระผูม ีพระภาค
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดทูลถาม
พระผูมีพระภาควา ทานพระโคดมผูมีอายุ ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง
สรีระอยางหนึง่ พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรผูมีอายุ ถาเชนนั้น ทานทั้งหลายจงฟง
จงใสใจใหดี เราจักกลาว บรรพชิต ๒ รูปนัน้ ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาค
จึงไดตรัสวา ดูกรผูมีอายุ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ
ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่น
ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทพดาและมนุษยทงั้ หลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม
พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย
พระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย
ใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง คหบดี บุตรคหบดี หรือผูเกิดเฉพาะ
ในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น ครั้นฟงแลว ไดศรัทธาในพระตถาคต เมื่อไดศรัทธา
แลว ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง
การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบรู ณใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไม
ใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต
สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด
นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว สํารวมระวังในพระปาติโมกขอยู
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ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
ทั้งหลาย ประกอบดวยกายกรรม วจีกรรม ที่เปนกุศล มีอาชีพบริสุทธิ์ ถึงพรอมดวยศีล
คุมครองทวาร ในอินทรียทั้งหลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เปนผูสันโดษ.
จุลศีล
ดูกรผูมีอายุ อยางไร ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล.
๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ
วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู
ขอนี้เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของ
ที่เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอ นี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล
เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคําเปน
หลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน
เพื่อใหคนหมูน ี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนในหมูโนน
แตกราวกัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคน
ผูพรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคํา
ที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก
จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมาก รักใคร พอใจ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิงอรรถ
พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อาง มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชน
โดยกาลอันควร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
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๘. เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม.
๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล.
๑๐. เธอเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก
แกกุศล.
๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแตงรางกายดวยดอกไม ของหอม และ
เครื่องประเทืองผิวอันเปนฐานแหงการแตงตัว.
๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ.
๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน.
๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.
๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ.
๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี.
๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส.
๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ.
๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร.
๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา.
๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน.
๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช.
๒๓. เธอเวนขาดจากการซื้อการขาย.
๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวยเครื่อง
ตวงวัด.
๒๕. เธอเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.
๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
จบจุลศีล.
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มัชฌิมศีล
๑. ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชน อยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคาม เห็นปานนี้
คือ พืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ดเปนทีค่ รบหา
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว เชน อยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของที่ทําการสะสมไว
เห็นปานนี้ คือสะสมขาว สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมของหอม
สะสมเครื่องประเทืองผิว สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๓. ภิกษุเวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุ ล เชน อยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล
เห็นปานนี้ คือการฟอน การขับรอง การประโคม มหรสพ มีการรําเปนตน การเลานิยาย
การเลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองที่สวยงาม การเลนของคน
จัณฑาล การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ
ชนแกะ ชนไก รบนกกระทา รํากระบี่กระบอง มวยชก มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล
การจัดกระบวนทัพ กองทัพ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนันอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เชน
อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธา แลวยังขวนขวายเลน
การพนันอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา
เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมหึ่ง เลนกําทาย เลนสะกา
เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ
เลนธนูนอยๆ เลนเขียนทายใจ เลนทายใจ เลนเลียนคนพิการ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ
ประการหนึ่ง.
๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ เชน อยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ
เห็นปานนี้ คือเตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว เครื่องลาด
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ที่ทําดวยขนแกะวิจิตรลวดลาย เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มีสันฐานเปนชอ
ดอกไม เครื่องลาดที่ยัดนุน เครื่องลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและเสือเปนตน
เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนขางเดียว เครื่องลาดทองและเงินแกมไหม
เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เครื่องลาดหลังชาง
เครื่องลาดหลังมา เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทําดวยหนังสัตวชื่ออชินะอันมีขนออนนุม
เครื่องลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนขาง แมขอนีก้ ็เปนศีล
ของเธอประการหนึ่ง.
๖. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว
เชน อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังขวนขวาย
ประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คืออบตัว ไคลอวัยวะ
อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว ผัดหนา ทาปาก ประดับขอมือ
สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทาประดับวิจิตร ติดกรอบหนา
ปกปน ใชพดั วาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๗. ภิกษุเวนขาดจากติรจั ฉานกถา เชน อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะ
ที่เขาใหดว ยศรัทธา แลวยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเรือ่ งพระราชา เรื่องโจร
เรื่องมหาอํามาตย เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องขาว เรื่องน้ํา เรื่องผา เรื่องที่นอน
เรื่องดอกไม เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบาน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท
เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรื่องคนกลาหาญ เรื่องตรอก เรื่องทาน้ํา เรื่องคนที่ลวงลับไปแลว
เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้นๆ แมขอนี้
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๘. ภิกษุเวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกัน เชน อยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธา แลวยังขวนขวายกลาวถอยคําแกงแยงกันเห็นปานนี้
เชนวาทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูท ั่วถึง ทานจักรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติ
ผิด ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําที่ควร
จะกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอที่ทาน
เคยช่ําชองมาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว ทาน
จงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้นจงแกไขเสีย ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.

พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาที่ 213
๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช
เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คหบดี และ
กุมารวา ทานจงไปในที่นี้ ทานจงไปในที่โนน ทานจงนําเอาสิ่งนี้ไป ทานจงนําเอาสิ่งนี้ในที่โนนมา
ดังนี้ แมขอนีก้ เ็ ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๑๐. ภิกษุเวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูด
หวานลอม พูดและเล็ม แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนีก้ ็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
จบมัชฌิมศีล.
มหาศีล
๑. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานายหนูกัดผา
ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน ทําพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ ทําพิธี
ซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธเี สกเปาบูชาไฟ
ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บาน ดูลักษณะทีน่ า เปนหมอปลุกเสก
เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยันตคุมครองบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ เปนหมอ
แมลงปอง เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา เปนหมอ
ทายอายุ เปนหมอเสกกันลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๒. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
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 ทายลักษณะเหีย้
ทายลักษณะตุน ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอ นี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๓. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายใน
จักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชาภายใน
จักถอย พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย
พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๔. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร
ดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง
ดาวนักษัตรจักเดินผิดทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จักมีฟารอง
ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักขึน้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักกระจาง จันทร
คราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุรยิ คราสจักมีผลเปนอยางนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้
ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปน
อยางนี้ ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้
มีอุกกาบาตจักมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดินไหวจักมีผลเปนอยางนี้
ฟารองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร
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ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรมัวหมอง
จักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจักมีผลเปนอยางนี้ แมขอนี้
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๕. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวาจักมีฝนดี จักมีฝนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จักมีภิกษาหาไดยาก
จักมีความเกษม จักมีภยั จักเกิดโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ
นับประมวล แตงกาพยโลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๖. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ฤกษววิ าหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง
ดูฤกษเก็บทรัพย ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหลิ้นกระดาง
รายมนตใหคางแข็ง รายมนตใหมือสั่น รายมนตไมใหหูไดยินเสียง เปนหมอทรงกระจก
เปนหมอทรงหญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม
รายมนตพนไฟ ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้กเ็ ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๗. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน
ทํากะเทยใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธีบวงสรวงพื้นที่
พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษเบื้องบน
ปรุงยาถายโทษเบื้องลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ
ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล แมขอนี้
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.

พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาที่ 216
ดูกรผูมีอายุ ภิกษุสมบูรณดว ยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เลย เพราะ
ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษก กําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัย
แตไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ดูกรผูมีอายุ ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว ยอมไม
ประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้นภิกษุสมบูรณดว ยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุขอัน
ปราศจากโทษในภายใน ดูกรผูมีอายุ ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูถึงพรอม
ดวยศีล.
จบมหาศีล.
รูปฌาน ๔
[๒๕๗] ดูกรผูมีอายุ ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวติ ก
มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวเิ วกอยู ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกลาววา
ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองนั้นกลาววา
ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น
หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง.
ดูกรผูมีอายุ ขอนั้นเรารูอ ยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระ
ก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึง่ สรีระอยางหนึ่ง ภิกษุนั้นบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิต
ในภายในเปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจาร สงบไป ไมมีวิตก ไมมวี จิ าร มีปติและสุข
เกิดแตสมาธิอยู.
ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกลาววา ชีพก็อันนัน้
สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองนั้นกลาววา ทานผูมีอายุ
ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพ
อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้
สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ภิกษุนั้นมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ
เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ทีพ่ ระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูได
ฌานนี้เปนผูมอี ุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข.
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ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกลาววา ชีพก็อันนัน้
สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองนั้นกลาววา ภิกษุใดรู
อยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อนั นัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง
สรีระอยางหนึง่ ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระ
ก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึง่ สรีระอยางหนึ่ง ภิกษุนั้น บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข
เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู.
[๒๕๘] ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกลาววา
ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองนั้นกลาววา
ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพ
อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็
อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึง่ ดังนี้.
วิชชา ๘ วิปสสนาญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อญาณทัสสนะ เธอยอมรู
ชัดอยางนีว้ า กายของเรานี้แล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตขึ้น
ดวยขาวสุกและขนมสด ไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน มีอนั ทําลายและกระจัดกระจายเปน
ธรรมดา และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยูในกายนี้ เนื่องอยูใ นกายนี้ ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรู
อยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกลาววา ชีพก็อนั นั้น สรีระก็อนั นั้น หรือวาชีพ
อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองนั้นกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้
ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง
ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวา
ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึง่ .
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มโนมยิทธิญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อนิรมิตรรูปอันเกิดแตใจ คือ
นิรมิตกายอื่นจากกายนี้ มีรปู เกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง ดูกร
ผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนนั้ ควรหรือที่จะกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น
หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองนั้นกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้
เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึง่ สรีระ
อยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น
หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง.
อิทธิวิธญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธี
หลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได
ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัด เหมือนไปในทีว่ า งก็ได ผุดขึ้นดําลงแมใน
แผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศ
เหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจ
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่
จะกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึง่ สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสอง
นั้นกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนั้น
สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้
เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง.
ทิพพโสตญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอยอม
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ไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไ กลและใกล ดวยทิพยโสตอัน
บริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่จะ
กลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึง่ บรรพชิตทั้งสองนั้น
กลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนัน้
สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้
เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง.
เจโตปริยญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอยอม
กําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่น ดวยใจ คือ จิตมีราคะก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจาก
ราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รวู า จิตปราศจาก
โทสะ จิตมีโมหะก็รวู าจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก ็รูวา
จิตหดหู หรือจิตฟุงซานก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็รวู าจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปน
มหรคตก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจติ อื่นยิ่งกวา
ก็รูวาจิตไมมีจติ อื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวาจิตไมเปน
สมาธิ จิตหลุดพนก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รูวาจิตไมหลุดพน ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใด
รูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพ
อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองนั้นกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้
ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง
ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวา
ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึง่ .
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
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เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง
สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง
รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวฏั ฏกัปเปน
อันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํ หนดอายุเพียงเทานั้น
ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้นเราก็ไดมีชอื่ อยางนั้น มีโคตรอยางนั้น
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํ หนดอายุเพียงเทานั้น
ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ
พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือ
ที่จะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิต
ทั้งสองนั้นกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็
อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึง่ ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้
เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อนั นัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระ
อยางหนึ่ง.
จุตูปปาตญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจ ตุ ิและอุปบัตขิ องสัตว
ทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวทกี่ ําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผวิ พรรณดี มีผิวพรรณทราม
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตาม
กรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจาเปน
มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียน
พระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะ
กายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว
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ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย
ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้ ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้
ภิกษุนั้นควรหรือจะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง
บรรพชิตทั้งสองนั้นกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา
ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้
เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อนั นัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง.
อาสวักขยญาณ
[๒๕๙] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ
ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้
จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว
ก็มีญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจทีค่ วรทําทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี.
ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือจะกลาววาชีพก็อนั นั้น
สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองนั้นกลาววา ทานผูมีอายุ
ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรที่จะกลาววา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวา
ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึง่ ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา
ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดังนี้.
พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้แลว บรรพชิต ๒ รูปนั้นยินดีชื่นชมภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแลวแล.
จบชาลิยสูตร ที่ ๗.
______________
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๘. มหาสีหนาทสูตร
เรื่องอเจลกกัสสป
[๒๖๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กัณณกถลมิคทายวัน เขตอุชุญญานคร ครั้งนั้น
อเจลกชื่อวากัสสป เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพเจาไดสดับมาวา พระสมณโคดมทรงติตบะทุกอยาง ทรงคัดคาน
กลาวโทษบุคคลผูประพฤติตบะทั้งปวง ผูม ีอาชีพเศราหมองโดยสวนเดียว ขาแตพระโคดมผูเจริญ
สมณพราหมณพวกที่กลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมทรงติตบะทุกอยาง ทรงคัดคานกลาวโทษ
บุคคลผูประพฤติตบะทั้งปวง ผูมีอาชีพเศราหมองโดยสวนเดียว เปนผูกลาวตามคําที่พระโคดม
ผูเจริญตรัสไว ไมชื่อวากลาวตูพระโคดมผูเจริญดวยคําไมจริง และชื่อวาพยากรณธรรมตามสมควร
แกธรรม อนึ่ง การกลาวและกลาวตามที่ชอบแกเหตุแมนอ ยหนึ่ง จะไมถึงฐานะที่ควรติเตียน
แลหรือ ความจริงขาพเจามิไดมีความประสงคที่จะกลาวตูพระโคดมผูเจริญ.
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรกัสสป สมณพราหมณผูที่กลาวอยางนีว้ า พระสมณ
โคดมทรงติตบะทุกอยาง ทรงคัดคานกลาวโทษบุคคลผูประพฤติตบะทั้งปวง ผูมีอาชีพเศราหมอง
โดยสวนเดียว ไมเปนอันกลาวตามเรา และไมชื่อวากลาวตูเราดวยคําที่ไมมีจริง ไมเปนจริง
เราเห็นบุคคลผูประพฤติตบะมีอาชีพเศราหมองบางคนในโลกนี้ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุมนุษยก็มี เราเห็นบุคคล
ผูประพฤติตบะ มีอาชีพเศราหมองบางคนในโลกนี้ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึง
สุคติ โลกสวรรค ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุมนุษยก็มี เราเห็นบุคคลผูประพฤติตบะ
บางคนในโลกนี้ อยูเปนทุกขเพราะบุญนอย เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุมนุษยก็มี เราเห็นบุคคลผูประพฤติตบะ
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บางคนในโลกนี้ อยูเปนทุกขเพราะบุญนอย เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ ลวงจักษุมนุษยก็มี เรารูการมา การไป จุติและอุบัติ
ของบุคคลผูประพฤติตบะเหลานี้ ตามความเปนจริงอยางนี้ เหตุไร เราจักติตบะทุกอยาง
จักคัดคานกลาวโทษบุคคลผูประพฤติตบะทั้งปวง ผูมีอาชีพเศราหมองโดยสวนเดียวเลา?
[๒๖๑] ดูกรกัสสป มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง เปนบัณฑิต มีปญญา ละเอียด
ทําการโตเถียงผูอื่น มีทาทางเหมือนคนแมนธนู เขานาจะเที่ยวทําลายทิฏฐิทั้งหลายดวยปญญา
สมณพราหมณพวกนัน้ ยอมลงกับเราในฐานะบางอยาง ไมลงกับเราในฐานะบางอยาง บางอยาง
ที่เขากลาววาดี แมเราก็กลาววาดี บางอยางที่เขากลาววาไมดี แมเราก็กลาววาไมดี บางอยาง
ที่เขากลาววาดี เรากลาววาไมดี บางอยางที่เขากลาววาไมดี เรากลาววาดี บางอยางที่เรากลาววาดี
แมสมณพราหมณพวกอื่นก็กลาววาดี บางอยางที่เรากลาววาไมดี แมสมณพราหมณพวกอื่น
ก็กลาววาไมดี บางอยางที่เรากลาววาดี สมณพราหมณพวกอื่นกลาววาไมดี บางอยางที่เรากลาววา
ไมดี สมณพราหมณพวกอืน่ กลาววาดี เราเขาไปหาสมณพราหมณพวกนั้นแลวกลาวอยางนี้วา
ดูกรทานผูมีอายุ ฐานะที่เราไมลงกันจงงดไว ในฐานะทั้งหลายที่ลงกันวิญูชนจงซักไซไลเลียง
สอบสวน เปรียบเทียบครูดว ยครู เปรียบเทียบหมูดว ยหมู วาธรรมของทานพวกนี้ เหลาใดเปน
อกุศล นับวาเปนอกุศล มีโทษ นับวามีโทษไมควรเสพ นับวาไมควรเสพ ไมเปนธรรมประเสริฐ
นับวาไมเปนธรรมประเสริฐ และเปนฝายดํา นับวาเปนฝายดํา ใครละ ธรรมเหลานี้ไดไมมีเหลือ
ประพฤติอยูพระสมณโคดมหรือคณาจารยผูเจริญเหลาอื่น.
กถาวาดวยการละอกุศล
[๒๖๒] ดูกรกัสสป ก็ขอ นี้เปนฐานะที่จะมีได คือ วิญูชน เมื่อซักไซไลเลียงสอบสวน
พึงกลาวอยางนี้วา ธรรมของทานพวกนี้เหลาใดเปนอกุศล นับวาเปนอกุศล มีโทษ นับวามีโทษ
ไมควรเสพ นับวาไมควรเสพ ไมเปนธรรมประเสริฐ นับวาไมเปนธรรมประเสริฐ และเปน
ฝายดํา นับวาเปนฝายดํา พระสมณโคดมละธรรมเหลานีไ้ ดไมมีเหลือ ประพฤติอยู หรือวาทาน
คณาจารยผูเจริญเหลาอื่น ดูกรกัสสป วิญูชนในโลกนี้ เมื่อซักไซไลเลียงสอบสวน ดังนี้
โดยมากพึงสรรเสริญพวกเราพวกเดียวในขอนั้น.
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กถาวาดวยการสมาทานกุศล
[๒๖๓] ดูกรกัสสป อีกขอหนึ่งเลา วิญูชนจงซักไซไลเลียงสอบสวนพวกเรา
เปรียบเทียบครูดวยครู เปรียบเทียบหมูด วยหมู วาธรรมของทานพวกนี้เหลาใดเปนกุศล นับวา
เปนกุศล ไมมโี ทษ นับวาไมมีโทษ ควรเสพ นับวาควรเสพ เปนธรรมประเสริฐ นับวา
เปนธรรมประเสริฐ และเปนฝายขาว นับวาเปนฝายขาว ใครสมาทานธรรมเหลานี้ไมมเี หลือ
ประพฤติอยู พระสมณโคดมหรือคณาจารยผูเจริญเหลาอื่น ดูกรกัสสป ก็ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได
คือวิญูชน เมือ่ ซักไซไลเลียงสอบสวน พึงกลาวอยางนี้วา ธรรมของทานพวกนี้ เหลาใด
เปนกุศล นับวาเปนกุศล ไมมีโทษ นับวาไมมีโทษ ควรเสพ นับวาควรเสพ เปนธรรมประเสริฐ
นับวาเปนธรรมประเสริฐ และเปนฝายขาว นับวาเปนฝายขาว พระสมณโคดมสมาทานธรรม
เหลานี้ไดไมมเี หลือ ประพฤติอยู หรือคณาจารยผูเจริญเหลาอื่น ดูกรกัสสป วิญูชนในโลกนี้
เมื่อซักไซไลเลียงสอบสวน ดังนี้ โดยมากพึงสรรเสริญพวกเราพวกเดียวในขอนั้น.
[๒๖๔] ดูกรกัสสป อีกขอหนึ่งเลา วิญูชน จงซักไซไลเลียงสอบสวนพวกเรา
เปรียบเทียบครูดวยครู เปรียบเทียบหมูด วยหมู วาธรรมของทานพวกนี้ เหลาใดเปนอกุศล
นับวาเปนอกุศล มีโทษ นับวามีโทษ ไมควรเสพ นับวาไมควรเสพ ไมเปนธรรมประเสริฐ
นับวาไมเปนธรรมประเสริฐ และฝายดํา นับวาเปนฝายดํา ใครละธรรมเหลานี้ไดไมมเี หลือ
ประพฤติอยู หมูสาวกของพระโคดมหรือหมูสาวกของคณาจารยผูเจริญเหลาอื่น ดูกรกัสสป
ก็ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ วิญูชน เมือ่ ซักไซไลเลียงสอบสวน พึงกลาวอยางนี้วา ธรรม
ของทานพวกนี้ เหลาใดเปนอกุศล นับวาเปนอกุศล มีโทษ นับวามีโทษ ไมควรเสพ
นับวาไมควรเสพ ไมเปนธรรมประเสริฐ นับวาไมเปนธรรมประเสริฐ และเปนฝายดํา นับวา
เปนฝายดํา หมูส าวกของพระโคดมละธรรมเหลานี้ไดไมมเี หลือ ประพฤติอยูหรือหมูสาวกของ
คณาจารยผูเจริญเหลาอื่น ดูกรกัสสป วิญูชนทั้งหลายในโลกนี้ เมื่อซักไซไลเลียงสอบสวน
ดังนี้ โดยมากพึงสรรเสริญพวกเราพวกเดียวในขอนั้น.
[๒๖๕] ดูกรกัสสป อีกขอหนึ่งเลา วิญูชน จงซักไซไลเลียงสอบสวนพวกเรา
เปรียบเทียบครูดวยครู เปรียบเทียบหมูด วยหมูว า ธรรมทั้งหลายของทานพวกนี้ เหลาใดเปนกุศล
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นับวาเปนกุศล ไมมีโทษ นับวาไมมีโทษ ควรเสพนับวาควรเสพ เปนธรรมประเสริฐ นับวา
เปนธรรมประเสริฐ และเปนฝายขาว นับวาเปนฝายขาว ใครสมาทานธรรมเหลานี้ไดไมมีเหลือ
ประพฤติอยู หมูสาวกของพระโคดมหรือหมูสาวกของคณาจารยผูเจริญเหลาอื่น ดูกรกัสสป
ก็ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ วิญูชน เมือ่ ซักไซไลเลียงสอบสวน พึงกลาวอยางนี้วา ธรรม
ของทานพวกนี้ เหลาใดเปนกุศล นับวาเปนกุศล ไมมีโทษ นับวาไมมีโทษ ควรเสพ นับวา
ควรเสพ เปนธรรมประเสริฐ นับวาเปนธรรมประเสริฐ และเปนฝายขาว นับวาเปนฝายขาว
หมูสาวกของพระโคดมสมาทานธรรมเหลานี้ไดไมมีเหลือประพฤติอยู หรือหมูสาวกของคณาจารย
ผูเจริญเหลาอื่น ดูกรกัสสป วิญูชนในโลกนี้ เมื่อซักไซไลเลียงสอบสวน ดังนี้ โดยมากพึง
สรรเสริญพวกเราพวกเดียวในขอนั้น.
ดูกรกัสสป มรรคามีอยู ปฏิปทามีอยู บุคคลปฏิบัติตามแลว จักรูเอง จักเห็นเองวา
พระสมณโคดมกลาวตามกาล กลาวจริง กลาวอรรถ กลาวธรรม กลาววินัย ดูกรกัสสป
มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน ที่บุคคลปฏิบัติตามแลว จักรูเอง จักเห็นเองวา พระสมณ
โคดมกลาวตามกาล กลาวจริง กลาวอรรถ กลาวธรรม กลาววินยั มรรคาประกอบดวยองค ๘
อันประเสริฐนี้ คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ
พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ ดูกรกัสสป มรรคานี้แล ปฏิปทานี้แล ที่บุคคลปฏิบัติ
ตามแลว จักรูเอง จักเห็นเองวา พระสมณโคดมกลาวตามกาล กลาวจริง กลาวอรรถ กลาวธรรม
กลาววินัย.
กถาวาดวยการหลีกบาปดวยตบะ
[๒๖๖] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อเจลกกัสสปไดทูลวา ขาแตพระโคดมผูมี
อายุ การบําเพ็ญตบะของสมณพราหมณเหลานี้ ซึ่งนับวาเปนการงานของสมณะ และของ
พราหมณมีอยู คือ เปนคนเปลือย ทอดทิ้งมรรยาท เลียมือ เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา เขา
เชิญใหหยุดก็ไมหยุด ไมรับภิกษาที่เขาแบงไวกอน ไมรับภิกษาทีเ่ ขาทําเฉพาะ ไมรับภิกษาที่เขา
นิมนต เขาไมรับภิกษาปากหมอ ไมรับภิกษาจากหมอขาว ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมธรณีประตู
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นํามา ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมทอนไมนํามา ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมสากนํามา ไมรับ
ภิกษาของคน ๒ คนที่กําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลัง
ใหลูกดูดนม ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ ไมรับภิกษาทีน่ ัดแนะกันทําไว ไมรับภิกษา
ในที่ซึ่งสุนัขไดรับเลี้ยงดู ไมรับภิกษาในทีม่ ีแมลงวันไตตอมเปนกลุม ไมกินปลา ไมกินเนื้อ
ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย ไมดมื่ ยาดอง เขารับภิกษาทีเ่ รือนหลังเดียว เยียวยาอัตภาพดวยขาว
คําเดียวบาง รับภิกษาทีเ่ รือน ๒ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๒ คําบาง รับภิกษาทีเ่ รือน ๗ หลัง
เยียวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ๗ ใบบาง กินอาหารที่เก็บคางไว
วันหนึ่งบาง ๒ วันบาง ๗ วันบาง เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตที่เวียนมาตั้ง
กึ่งเดือนเชนนีบ้ าง.
ขาแตพระโคดมผูมีอายุ การบําเพ็ญตบะของสมณพราหมณเหลานี้ ซึ่งนับวาเปนการงาน
ของสมณะ และของพราหมณมีอยู คือ อเจลกนั้น เปนผูมผี ักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปน
ภักษาบาง มีลกู เดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มียางเปนภักษาบาง มีสาหรายเปน
ภักษาบาง มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีกํายานเปนภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง
มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลนเยียวยาอัตภาพ
ขาแตพระโคดมผูมีอายุ การบําเพ็ญตบะของสมณพราหมณเหลานี้ ซึ่งนับวาเปนการงาน
ของสมณะ และของพราหมณมีอยู คือ อเจลกนั้น ทรงผาปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง
ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง หนังเสือทั้งเล็บบาง 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 สําเร็จการนอนบนเนินดินบาง เปนผูนอน
ตะแคงขางเดียวบาง เปนผูหมักหมมดวยธุลีบาง เปนผูอยูกลางแจงบาง เปนผูนั่งบนอาสนะ
ตามที่ลาดไวบา ง เปนผูบริโภคคูถ คือ ประกอบความขวนขวายในการบริโภคคูถบาง เปนผูหาม
น้ําเย็น คือ ขวนขวายในการหามน้ําเย็นบาง เปนผูอาบน้ําวันละ ๓ ครั้ง คือ ประกอบความ
ขวนขวายในการลงน้ําบาง.
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[๒๖๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัสสป แมถาเปนอเจลกผูทอดทิ้งมรรยาท เลียมือ
เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดก็ไมหยุด ไมรับภิกษาที่เขาแบงไวกอน ไมรับ
ภิกษาทีเ่ ขาทําเฉพาะ ไมรับภิกษาที่เขานิมนต เขาไมรับภิกษาปากหมอ ไมรับภิกษาจากหมอขาว
ไมรับภิกษาทีบ่ ุคคลยืนครอมธรณีประตูนาํ มา ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมทอนไมนํามา ไมรับ
ภิกษาที่บุคคลยืนครอมสากนํามา ไมรับภิกษาของคน ๒ คนที่กําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของ
หญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูกดูดนม ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ ไมรับ
ภิกษาทีน่ ัดแนะกันทําไว ไมรับภิกษาในทีซ่ ึ่งสุนัขไดรับเลี้ยงดู ไมรับภิกษาในที่มีแมลงวันไตตอม
เปนกลุม ไมกนิ ปลา ไมกินเนื้อ ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย ไมดื่มยาดอง เขารับภิกษาที่เรือน
หลังเดียว เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง รับภิกษาที่เรือน ๒ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว
๒ คําบาง รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพดวยภิกษา
ในถาดนอยใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ๗ ใบบาง กินอาหารที่เก็บคางไววนั หนึ่งบาง ๒ วันบาง ๗ วัน
บาง เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตที่เวียนมาตั้งกึ่งเดือนเชนนี้บาง สีลสัมปทา
จิตตสัมปทา หรือปญญาสัมปทานี้ ก็ยังไมชอื่ วา อันสมณพราหมณนั้นอบรมแลว กระทําให
แจงแลว ที่แทเขายังหางจากสามัญคุณ และพรหมัญคุณ ดูกรกัสสป ตอเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิต
อันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบนั เขาถึงอยู ภิกษุนี้เราเรียกวา สมณะบาง
พราหมณบาง.
ดูกรกัสสป แมหากวาสมณพราหมณนั้น เปนผูมีผักดองเปนภักษา มีขาวฟางเปนภักษา
มีลูกเดือยเปนภักษา มีกากขาวเปนภักษา มียางเปนภักษา มีสาหรายเปนภักษา มีรําเปนภักษา
มีขาวตังเปนภักษา มีกํายานเปนภักษา มีหญาเปนภักษา มีโคมัยเปนภักษา มีเงาและผลไมในปา
เปนอาหาร บริโภคผลไมหลนเยียวยาอัตภาพ สีลสัมปทา จิตตสัมปทา หรือปญญาสัมปทานี้
ก็ยังไมชื่อวาอันสมณพราหมณนั้นอบรมแลว กระทําใหแจงแลว ทีแ่ ทเขายังหางจากสามัญคุณ
และพรหมัญคุณ ดูกรกัสสป ตอเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน และ
ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่ง
ดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุนี้เราเรียกวา สมณะบาง พราหมณบาง.
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ดูกรกัสสป แมหากวาสมณพราหมณนั้น ทรงผาปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง
ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง หนังเสือทั้งเล็บบาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกปอ
กรองบาง ผากัมพลทําดวยผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง ผาทําดวยขนปกนกเคาบาง
เปนผูถอนผมและหนวด คือ ประกอบความขวนขวายในการถอนผมและหนวดบาง เปนผูยืน
คือ หามอาสนะบาง เปนผูกระโหยง คือ ประกอบความเพียรในการกระโหยง (คือ เดินกระโหยง
เหยียบพื้นไมเต็มเทา) บาง เปนผูนอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนามบาง สําเร็จการ
นอนบนแผนกระดานบาง สําเร็จการนอนบนเนินดินบาง เปนผูนอนตะแคงขางเดียวบาง เปนผู
หมักหมมดวยธุลีบาง เปนผูอยูกลางแจงบาง เปนผูนั่งนอนบนอาสนะตามที่ลาดไวบา ง เปนผู
บริโภคคูถ คือ ประกอบความขวนขวายในการบริโภคคูถบาง เปนผูหามน้ําเย็น คือ ขวนขวาย
ในการหามน้ําเย็นบาง เปนผูอาบน้ําวันละ ๓ ครั้ง คือ ประกอบความขวนขวายในการลงน้ําบาง
สีลสัมปทา จิตตสัมปทา หรือปญญาสัมปทานี้ ก็ยังไมชื่อวาอันสมณพราหมณนน้ั อบรมแลว
กระทําใหแจงแลว ที่แทเขายังหางจากสามัญคุณ และพรหมัญคุณ ดูกรกัสสป ตอเมื่อภิกษุ
เจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน และทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอัน
หาอาสวะมิไดเพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู ภิกษุนี้เรียกวา
สมณะบาง พราหมณบาง.
วาดวยอเจลกวัตร
[๒๖๘] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อเจลกกัสสปไดทูลวา ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ สามัญคุณทําไดยาก พรหมัญคุณทําไดยาก.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัสสป ขอนี้เปนปกติในโลก ที่สามัญคุณทําไดยาก
พรหมัญคุณทําไดยาก ดูกรกัสสป แมหากวาเปนอเจลกผูท อดทิ้งมรรยาท เลียมือ เขาเชิญให
มารับภิกษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดก็ไมหยุด ไมรับภิกษาที่เขาแบงไวกอ น ไมรับภิกษาที่เขาทํา
ไวเฉพาะ ไมรบั ภิกษาทีเ่ ขานิมนต เขาไมรบั ภิกษาปากหมอ ไมรับภิกษาจากหมอขาว ไมรับ
ภิกษาที่บุคคลยืนครอมธรณีประตูนํามา ไมรับภิกษาที่บคุ คลยืนครอมทอนไมนํามา ไมรับภิกษาที่
บุคคลยืนครอมสากนํามา ไมรับภิกษาของคน ๒ คนที่กาํ ลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ
ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูกดูดนม ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ ไมรับภิกษาที่
นัดแนะกันทําไว ไมรับภิกษาในที่ซึ่งสุนัขไดรับเลี้ยงดู ไมรับภิกษาในที่มีแมลงวันไตตอมเปนกลุม
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ไมกินปลา ไมกินเนื้อ ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย ไมดื่มยาดอง เขารับภิกษาทีเ่ รือนหลังเดียว
เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง รักภิกษาที่เรือน ๒ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๒ คําบาง
รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาดนอย
ใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ๗ ใบบาง กินอาหารที่เก็บคางไววันหนึ่งบาง ๒ วันบาง ๗ วันบาง
เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตที่เวียนมาตั้งกึ่งเดือนเชนนี้บาง ดูกรกัสสป สามัญ
คุณหรือพรหมัญคุณ จักชื่อวาเปนกิจทีก่ ระทําไดยาก กระทําไดยากดวยดี ดวยการปฏิบัติมี
ประมาณนอยนี้ และดวยการบําเพ็ญตบะนี้แลว ไมนาจักตองกลาววา สามัญคุณทํายาก
พรหมัญคุณทําไดยากดังนี้เลย ก็คหบดี หรือบุตรคหบดี โดยที่สุดแมนางกุมภทาสี จักอาจทํา
สามัญคุณและพรหมัญคุณนีไ้ ดดว ยการกลาววา เอาเถอะ เราจักเปนเจลก เปนผูทอดทิง้ มรรยาท
เลียมือ เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดก็ไมหยุด ไมรับภิกษาที่เขาแบงไวกอน
ไมรับภิกษา ทีเ่ ขาทําเฉพาะ ไมรับภิกษาที่เขานิมนต เขาไมรับภิกษาปากหมอ ไมรับภิกษาจาก
หมอขาว ไมรบั ภิกษาที่บุคคลยืนครอมธรณีประตูนํามา ไมรับภิกษาทีบ่ ุคคลยืนครอมทอนไมนํามา
ไมรับภิกษาทีบ่ ุคคลยืนครอมสากนํามา ไมรับภิกษาของคน ๒ คนที่กาํ ลังบริโภคอยู ไมรับภิกษา
ของหญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูกดูดนม ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ
ไมรับภิกษาทีน่ ัดแนะกันทําไว ไมรับภิกษาในที่ซึ่งสุนัขไดรับเลี้ยงดู ไมรับภิกษาในที่มีแมลงวัน
ไตตอมเปนกลุม ไมกินปลา ไมกินเนื้อ ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย ไมดื่มยาดอง เขารับภิกษา
ที่เรือนหลังเดียว เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง รับภิกษาทีเ่ รือน ๒ หลัง เยียวยาอัตภาพ
ดวยขาว ๒ คําบาง รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพ
ดวยภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ๗ ใบบาง กินอาหารที่เก็บคางไววนั หนึ่งบาง
๒ วันบาง ๗ วันบาง เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตที่เวียนมาตั้งกึ่งเดือนเชนนี้
ดูกรกัสสป ก็เพราะสามัญคุณ หรือพรหมัญคุณเปนกิจทีท่ ําไดยาก กระทําไดยากดวยดี
เพราะตองเวนการปฏิบัติ มีประมาณนอยนี้ และตองเวนการบําเพ็ญตบะนี้ เพราะฉะนัน้ การที่
กลาววา สามัญคุณทําไดยาก พรหมมัญคุณทําไดยาก ดังนี้ สมควรแลว ดูกรกัสสป ตอเมื่อ
ภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน และทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ
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อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุนี้
เราเรียกวาสมณะบาง พราหมณบาง.
ดูกรกัสสป แมถาวาสมณพราหมณเปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง
มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มียางเปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง
มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีกํายานเปนภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง มีโคมัย
เปนภักษาบาง มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลนเยียวยาอัตภาพ ดูกรกัสสป
สามัญคุณหรือพรหมัญคุณ จักเปนกิจที่ทําไดยาก กระทําไดยากดวยดี ดวยการปฏิบัติมีประมาณ
นอยนี้ และดวยการบําเพ็ญตบะนี้แลว ไมนา จักตองกลาววา สามัญคุณทําไดยาก พรหมัญคุณ
ทําไดยาก ดังนี้เลย ก็คหบดี หรือบุตรคหบดี โดยที่สุดแมนางกุมภทาสี ก็จักอาจทําสามัญคุณ
และพรหมัญคุณนี้ได ดวยการกลาววา เอาเถอะ เราจักเปนอเจลก มีผักดองเปนภักษาบาง
มีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลกู เดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มียางเปนภักษาบาง
มีสาหรายเปนภักษาบาง มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีกํายานเปนภักษาบาง
มีหญาเปนภักษาบาง มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลน
เยียวยาอัตภาพ ดูกรกัสสป ก็เพราะสามัญคุณ หรือพรหมัญคุณ เปนกิจที่กระทําไดยาก
กระทําไดยากดวยดี เพราะตองเวนการปฏิบัติมีประมาณนอยนี้ และตองเวนการบําเพ็ญตบะนี้
เพราะฉะนั้น การที่กลาววาสามัญคุณทําไดยาก พรหมัญคุณทําไดยาก ดังนี้ สมควรแลว
ดูกรกัสสป ตอเมื่อภิกษุเจริญเมตตากิจอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน และทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง
ในปจจุบนั เขาถึงอยู ภิกษุนี้เราเรียกวา สมณะบาง พราหมณบาง.
ดูกรกัสสป แมถาวาสมณพราหมณ ทรงผาปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง
ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง หนังเสือทั้งเล็บบาง 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 สําเร็จการนอนบนเนินดินบาง เปนผูนอนตะแคง
ขางเดียวบาง เปนผูหมักหมมดวยธุลีบาง เปนผูอยูกลางแจงบาง เปนผูนงั่ บนอาสนะตามที่ลาด
ไวบาง เปนผูบริโภคคูถ คือ ประกอบความขวนขวายในการบริโภคคูถบาง เปนผูหามน้ําเย็น
คือ ขวนขวายในการหามน้ําเย็นบาง เปนผูอาบน้ําวันละ ๓ ครั้ง คือ ประกอบความขวนขวาย
ในการลงน้ําบาง สามัญคุณ หรือพรหมัญคุณ จักเปนกิจทีก่ ระทําไดยาก กระทําไดยากดวยดี
ดวยการปฏิบัติมีประมาณนอยนี้ และดวยการบําเพ็ญตบะนี้แลว ไมนาจักตองกลาววา สามัญคุณ
ทําไดยาก พรหมัญคุณทําไดยากดังนี้เลย ก็คหบดี หรือบุตรคหบดี โดยที่สุดแมนางกุมภทาสี
จักอาจทําสามัญคุณ และพรหมัญคุณนี้ได ดวยการกลาววา เอาเถอะ เราจักเปนอเจลก
ทรงผาปานบาง ทรงผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง
หนังเสือทั้งเล็บบาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกปอกรองบาง ผาผลไมกรองบาง ผากัมพลทําดวย
ผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง ผาทําดวยขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผมและหนวด
คือ ประกอบการขวนขวายในการถอนผมและหนวดบาง เปนผูยืน คือ หามอาสนะบาง เปนผู
กระโหยง คือ ประกอบความเพียรในการกระโหยง (คือ เดินกระโหยงเหยียบพื้นไมเต็มเทา)
บาง เปนผูนอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนามบาง สําเร็จการนอนบนแผนกระดานบาง
สําเร็จการนอนบนเนินดินบาง เปนผูนอนตะแคงขางเดียวบาง เปนผูหมักหมมดวยธุลีบาง
เปนผูอยูกลางแจงบาง เปนผูน ั่งบนอาสนะตามที่ลาดไวบา ง เปนผูบริโภคคูถ คือ ประกอบความ
ขวนขวายในการบริโภคคูถบาง เปนผูหามน้ําเย็น คือ ขวนขวายในการหามน้ําเย็นบาง เปนผู
อาบน้ําวันละ ๓ ครั้ง คือ ประกอบความขวนขวายในการลงน้ําบาง ดูกรกัสสป ก็เพราะสามัญคุณ
หรือพรหมัญคุณ เปนกิจที่กระทําไดยาก กระทําไดยากดวยดี เพราะตองเวนการปฏิบัตมิ ีประมาณ
นอยนี้ และเพราะตองเวนการบําเพ็ญตบะนี้ เพราะฉะนัน้ การที่กลาววา สามัญคุณทําไดยาก
พรหมัญคุณทําไดยาก ดังนี้ สมควรแลว ดูกรกัสสป ตอเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร
ไมมีความเบียดเบียน และทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ
อาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุนี้เราเรียกวา สมณะบาง
พราหมณบาง.
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[๒๖๙] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อเจลกกัสสปไดทูลวา ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ สมณะยากที่ใครๆ จะรูได พราหมณยากที่ใครๆ จะรูได.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัสสป ขอนี้เปนปกติในโลก ที่วาสมณะยากทีใ่ ครๆ
จะรูได พราหมณยากที่ใครๆ จะรูได แมหากวาสมณพราหมณเปนอเจลกผูทอดทิ้งมรรยาท
เลียมือ เขาเชิญใหมารับภิกษาแลวก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดก็ไมหยุด ไมรับภิกษาทีเ่ ขาแบงไวกอน
ไมรับภิกษาที่เขาทําเฉพาะ ไมรับภิกษาที่เขานิมนต เขาไมรับภิกษาปากหมอ ไมรับภิกษาจาก
หมอขาว ไมรบั ภิกษาที่บุคคลยืนครอมธรณีประตูนํามา ไมรับภิกษาทีบ่ ุคคลยืนครอมทอนไมนํามา
ไมรับภิกษาทีบ่ ุคคลยืนครอมสากนํามา ไมรับภิกษาของคน ๒ คนที่กาํ ลังบริโภคอยู ไมรับภิกษา
ของหญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูกดูดนม ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ
ไมรับภิกษาทีน่ ัดแนะกันทําไว ไมรับภิกษาในที่ซึ่งสุนัขไดรับเลี้ยงดู ไมรับภิกษาในที่มีแมลงวัน
ไตตอมเปนกลุม ไมกินปลา ไมกินเนื้อ ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย ไมดื่มยาดอง เขารับภิกษา
ที่เรือนหลังเดียว เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง รับภิกษาทีเ่ รือน ๒ หลัง เยียวยาอัตภาพ
ดวยขาว ๒ คําบาง รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพ
ดวยภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ๗ ใบบาง กินอาหารที่เก็บคางไววนั หนึ่งบาง
๒ วันบาง ๗ วันบาง เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตที่เวียนมาตั้งกึ่งเดือนเชนนี้
บาง สมณะหรือพราหมณจกั ไดเปนผูชื่อวา ยากที่ใครๆ จักรูได ยากที่ใครๆ จักรูไดดว ยดี
ดวยการปฏิบัติมีประมาณนอยนี้ และดวยการบําเพ็ญตบะนี้แลว ไมนาจะตองกลาววา สมณะ
ยากที่ใครๆ จะรูได พราหมณยากที่ใครๆ จะรูได ดังนี้เลยก็คหบดี หรือบุตรคหบดี โดยที่สุด
แมนางกุมภทาสี จักอาจรูสามัญคุณ และพรหมัญคุณนี้ไดวา แมสมณพราหมณนี้เปนอเจลก
ผูทอดทิ้งมรรยาท เลียมือ เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดก็ไมหยุด ไมรบั ภิกษา
ที่เขาแบงไวกอ น ไมรับภิกษาที่เขาทําเฉพาะ ไมรับภิกษาที่เขานิมนต เขาไมรับภิกษาปากหมอ
ไมรับภิกษาจากหมอขาว ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมธรณีประตูนํามา ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอม
ทอนไมนํามา ไมรับภิกษาทีบ่ ุคคลยืนครอมสากนํามา ไมรับภิกษาของคน ๒ คนที่กาํ ลังบริโภคอยู
ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูกดูดนม ไมรับภิกษาของหญิง
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ผูคลอเคลียบุรุษ ไมรับภิกษาที่นัดแนะกันทําไว ไมรับภิกษาในที่ซึ่งสุนขั ไดรับการเลี้ยงดู ไมรับ
ภิกษาในที่มแี มลงวันไตตอมเปนกลุม ไมกินปลา ไมกินเนื้อ ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย ไมดื่มยาดอง
เขารับภิกษาทีเ่ รือนหลังเดียว เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง รับภิกษาที่เรือน ๒ หลัง เยียวยา
อัตภาพดวยขาว ๒ คําบาง รับภิกษาทีเ่ รือน ๗ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยา
อัตภาพดวยภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ๗ ใบบาง กินอาหารที่เก็บคางไววันหนึ่งบาง
๒ วันบาง ๗ วันบาง เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตที่เวียนมาตั้งกึ่งเดือนเชนนี้
บาง ดูกรกัสสป ก็เพราะสมณะหรือพราหมณเปนผูชื่อวา ยากที่ใครๆ จะรูได ยากทีใ่ ครจะรู
ไดดว ยดี เพราะตองเวนการปฏิบัติมีประมาณนอยนี้ และตองเวนการบําเพ็ญตบะนี้ เพราะฉะนัน้
การที่กลาววา สมณะยากที่ใครๆ จะรูได พราหมณยากที่ใครๆ จะรูได ดังนี้ สมควรแลว
ดูกรกัสสป ตอเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน และทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง
ในปจจุบนั เขาถึงอยู ภิกษุนี้เราเรียกวา สมณะบาง พราหมณบาง.
ดูกรกัสสป แมหากวา สมณพราหมณเปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษา
บาง มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มียางเปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภักษา
บาง มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีกํายานเปนภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง
มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมเยียวยาอัตภาพ ดูกรกัสสป
สมณะหรือพราหมณจกั ไดเปนผูชื่อวา ยากที่ใครๆ จะรูได ยากทีใ่ ครๆ จะรูไดดวยดี ดวยการ
ปฏิบัติมีประมาณนอยนี้ และดวยการบําเพ็ญตบะนี้แลว ไมนาจักตองกลาววา สมณะยากที่ใครๆ
จะรูได พราหมณยากที่ใครๆ จะรูได ดังนีเ้ ลย ก็คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี โดยที่สุดแมนาง
กุมภทาสี จักอาจรูไดวา สมณะหรือพราหมณเปนผูมผี ักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง
มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มียางเปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง
มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีกํายานเปนภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง มีโคมัย
เปนภักษาบาง มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลนเยียวยาอัตภาพ ดูกรกัสสป
ก็เพราะสมณะหรือพราหมณเปนผูชื่อวา ยากที่ใครๆ จะรูไ ด ยากที่ใครๆ จะรูไดดว ยดี เพราะ
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ตองเวนการปฏิบัติมีประมาณนอยนี้ และตองเวนการบําเพ็ญตบะนี้ เพราะฉะนัน้ การที่กลาววา
สมณะยากที่ใครๆ จะรูได พราหมณยากที่ใครๆ จะรูได ดังนี้ สมควรแลว ดูกรกัสสป
ตอเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน และทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญา
วิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู
ภิกษุนี้เราเรียกวา สมณะบาง พราหมณบาง.
ดูกรกัสสป แมหากวา สมณะหรือพราหมณ ทรงผาปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพ
บาง ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง หนังเสือทั้งเล็บบาง ผาคากรองบาง
ผาเปลือกปอกรองบาง ผาผลไมกรองบาง ผากัมพลทําดวยผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง
ผาทําดวยขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผมและหนวด คือ ประกอบความขวนขวายในการถอนผม
และหนวดบาง เปนผูยืน คือ หามอาสนะบาง เปนผูกระโหยง คือ ประกอบความเพียรในการ
กระโหยง (คือเดินกระโหยงเหยียบพื้นไมเต็มเทา) บาง เปนผูนอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอน
บนหนามบาง สําเร็จการนอนบนแผนกระดานบาง สําเร็จการนอนบนเนินดินบาง เปนผูนอน
ตะแคงขางเดียวบาง เปนผูหมักหมมดวยธุลีบาง เปนผูอยูกลางแจงบาง เปนผูนั่งบนอาสนะ
ตามที่ลาดไวบา ง เปนผูบริโภคคูถ คือ ประกอบความขวนขวายในการบริโภคคูถบาง เปนผูหาม
น้ําเย็น คือ ขวนขวายในการหามน้ําเย็นบาง เปนผูอาบน้ําวันละ ๓ ครั้ง คือ ประกอบความ
ขวนขวายในการลงน้ําบาง ดูกรกัสสป สมณะหรือพราหมณจักไดเปนผูชื่อวา ยากทีใ่ ครๆ จะรูได
ยากที่ใครๆ จะรูไดดวยดี ดวยการปฏิบัติมปี ระมาณนอยนี้ และดวยการบําเพ็ญตบะนี้แลว ไมนา
จักตองกลาววา สมณะยากทีใ่ ครๆ จะรูได พราหมณยากที่ใครๆ จะรูได ดังนี้เลย ก็คฤหบดี
หรือบุตรคฤหบดี โดยที่สุดแมนางกุมภทาสี ก็จักอาจรูไดวา สมณพราหมณนี้ ทรงผาปานบาง
ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง หนังเสือทั้งเล็บ
บาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกปอกรองบาง ผาผลไมกรองบาง ผากัมพลทําดวยผมคนบาง
ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง ผาทําดวยขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผมและหนวด คือ ประกอบ
ความขวนขวายในการถอนผมและหนวดบาง เปนผูยืน คือ หามอาสนะบาง เปนผูกระโหยง
คือ ประกอบความเพียรในการกระโหยง (คือเดินกระโหยงเหยียบพื้นไมเต็มเทา) บาง เปนผู
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นอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนามบาง สําเร็จการนอนบนแผนกระดานบาง สําเร็จ
การนอนบนเนินดินบาง เปนผูนอนตะแคงขางเดียวบาง เปนผูหมักหมมดวยธุลีบาง เปนผูอยู
กลางแจงบาง เปนผูนั่งบนอาสนะตามที่ลาดไวบาง เปนผูบ ริโภคคูถ คือ ประกอบความขวนขวาย
ในการบริโภคคูถบาง เปนผูหามน้ําเย็น คือ ขวนขวายในการหามน้ําเย็นบาง เปนผูอ าบน้ําวันละ
๓ ครั้ง คือ ประกอบความขวนขวายในการลงน้ําบาง ดูกรกัสสป ก็เพราะสมณะหรือพราหมณ
เปนผูชื่อวา ยากที่ใครๆ จะรูไ ด ยากที่ใครๆ จะรูไดดว ยดี เพราะตองเวนการปฏิบัติมีประมาณ
นอยนี้ และตองเวนการบําเพ็ญตบะนี้ เพราะฉะนัน้ การทีก่ ลาววา สมณะยากทีใ่ ครๆ จะรูได
พราหมณยากที่ใครๆ จะรูได ดังนี้ สมควรแลว ดูกรกัสสป ตอเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิต
อันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน และทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุนี้เราเรียกวา
สมณะบาง พราหมณบาง.
สีลสัมปทา
[๒๗๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อเจลกกัสสปไดทูลวา ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ ก็สีลสัมปทานั้นเปนไฉน จิตตสัมปทานั้นเปนไฉน ปญญาสัมปทานั้นเปนไฉน?
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรกัสสป พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้เปนพระอรหันต
ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแ จงโลก เปนสารถี
ฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิง่ กวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว
เปนผูจําแนกพระธรรม พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก
ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในทีส่ ุด
ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดี
บุตรคฤหบดี หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่งยอมฟงธรรมนั้น ครั้นฟงแลว ไดศรัทธา
ในพระตถาคต เมื่อไดศรัทธาแลว ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบเปนทางมาแหงธุลี
บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การที่บุคคลผูครองเรือน จะประพฤติพรหมจรรยใหบริสทุ ธิ์โดยสวน
เดียวดุจสังขขดั ไมใชทําไดงา ย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร
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ออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ
ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว สํารวมระวัง
ในพระปาติโมกขอยู ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบดวยกายกรรม วจีกรรมที่เปนกุศล มีอาชีพบริสุทธิ์
ถึงพรอมดวยศีล คุมครองทวารในอินทรียทงั้ หลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เปนผูสันโดษ.
จุลศีล
ดูกรกัสสป อยางไร ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล.
๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ
วางศาตราแลว มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู
ขอนี้เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง.
๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของ
ที่เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอ นี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการ
หนึ่ง.
๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล
เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง.
๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคําเปน
หลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง.
๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน
เพื่อใหคนหมูน ี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนน แลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนน
แตกราวกัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผู
พรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคํา
ที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง.
๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก
จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใครพอใจ แมขอนีก้ ็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง.

พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาที่ 237
๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูด
อิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีทอี่ าง มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชน
โดยกาลอันควร แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง.
๘. เธอเวนขาดจากการพรากพืชคาม และภูตคาม.
๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล.
๑๐. เธอเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลน อันเปนขาศึก
แกกุศล.
๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับและตบแตงรางกาย ดวยดอกไมของหอมและ
เครื่องประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว.
๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนทีน่ ั่ง ที่นอนอันสูงใหญ.
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. เธอเวนขาดจากการซื้อการขาย.
๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวย
เครื่องตวงวัด.
๒๕. เธอเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.
๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลนและการกรรโชก
แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง.
จบจุลศีล.
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มัชฌิมศีล
๑. ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชน อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบาง
จําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็นปานนี้
คือ พืชเกิดแตเหงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ดเปนที่ครบหา
แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง.
๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว เชน อยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของที่ทําการสะสมไว
เห็นปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมเครื่อง
ประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง.
๓. ภิกษุเวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุ ล เชน อยางที่สมณพราหมณผู
เจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล
เห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคมมหรสพมีการรําเปนตน การเลานิยาย การ
เลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองที่สวยงาม การเลนของคนจัณฑาล
การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ ชนไก
รบนกกระทา รํากระบี่กระบอง มวยชก มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล การจัดกระบวนทัพ
กองทัพ แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง.
๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนพนัน อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เชนอยางที่
สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวายเลนการพนัน
อันเปนที่ตั้งแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา เลน
หมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมหึ่ง เลนกําทาย เลนสะกา เลน
เปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ เลนธนูนอยๆ
เลนเขียนทายกัน เลนทายใจ เลนเลียนคนพิการ แมขอนีก้ ็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง.
๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ เชน อยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ
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เห็นปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว เครื่องลาด
ที่ทําดวยขนแกะวิจิตรดวยลวดลาย เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มีสัณฐานเปน
ชอดอกไม เครือ่ งลาดที่ยัดนุน เครื่องลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรา ยมีสีหะและเสือเปนตน
เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนขางเดียว เครื่องลาดทองและเงินแกมไหม
เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เครื่องลาดหลังชาง
เครื่องลาดหลังมา เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทําดวยหนังสัตวชื่ออชินะอันมีขนออนนุม
เครื่องลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนขาง แมขอนีก้ ็เปน
สีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง.
๖. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว
เชน อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย
ประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คือ อบตัว ไคลอวัยวะ
อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว ผัดหนา ทาปาก ประดับขอมือ
สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทาประดับวิจิตร ติด
กรอบหนา ปกปน ใชพัดวาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนีก้ ็เปนสีลสัมปทาของ
เธอประการหนึ่ง.
๗. ภิกษุเวนขาดจากติรจั ฉานกถา เชน อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉัน
โภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเรื่องพระราชา เรื่อง
โจร เรื่องมหาอํามาตย เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องขาว เรื่องน้ํา เรื่องผา เรื่องที่นอน
เรื่องดอกไม เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบาน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท
เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรื่องคนกลาหาญ เรื่องตรอก เรื่องทาน้ํา เรื่องคนที่ลวงลับไปแลว เรื่อง
เบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้นๆ แมขอ นี้ก็
เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง.
๘. ภิกษุเวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกัน เชน อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบาง
จําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังกลาวถอยคําแกงแยงกันเห็นปานนี้ เชนวา ทาน
ไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูทั่วถึง ทานจักรูทวั่ ถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด ขาพเจา

พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาที่ 240
ปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําที่ควรจะกลาวกอน
ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอที่ทานเคยช่ําชองมา
ผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะเสีย
มิฉะนั้นจงแกไขเสีย ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง.
๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช
เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คฤหบดี และกุมารวา
ทานจงไปในที่นี้ ทานจงไปในที่โนน ทานจงนําเอาสิ่งนี้ไป ทานจงนําเอาสิ่งนี้ในที่โนนมา ดังนี้
แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง.
๑๐. ภิกษุเวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูด
หวานลอม พูดและเล็ม แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนีก้ ็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง.
จบมัชฌิมศีล.
มหาศีล
๑. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉาน
วิชาเห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมติ ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานาย
หนูกดั ผา ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน ทําพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทําพิธีซัดรํา
บูชาไฟ ทําพิธซี ัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธเี สกเปา
บูชาไฟ ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บาน ดูลักษณะที่นา เปนหมอ
ปลุกเสก เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยันตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ เปน
หมอแมลงปอง เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา เปน
หมอทายอายุ เปนหมอเสกกันลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนีก้ ็เปนสีลสัมปทาของเธอ
ประการหนึ่ง.

พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาที่ 241
๒. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
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 ทายลักษณะเหีย้
ทายลักษณะตุน ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอ นี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง.
๓. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรจั ฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายใน
จักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชา
ภายในจักถอย พระราชาภายในจักมีชยั พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชยั
พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองคน้จี ักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ
แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง.
๔. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร
ดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง
ดาวนักษัตรจักเดินผิดทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จักมีฟารอง
ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักขึน้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักกระจาง จันทร
คราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุรยิ คราสจักมีผลเปนอยางนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร
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ดวงอาทิตยเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้
ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ มีอุกกาบาต
จักมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดินไหวจักมีผลเปนอยางนี้ ฟารองจักมีผล
เปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตย
และดาวนักษัตรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผลเปน
อยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจักมีผลเปนอยางนี้ แมขอนี้กเ็ ปนสีลสัมปทา
ของเธอประการหนึ่ง.
๕. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีฝนดี จักมีฝนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จักมีภิกษาหาไดยาก
จักมีความเกษม จักมีภยั จักเกิดโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ
นับประมวล แตงกาพยโลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง.
๖. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ฤกษววิ าหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง
ดูฤกษเก็บทรัพย ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหลิ้น
กระดาง รายมนตใหคางแข็ง รายมนตใหมอื สั่น รายมนตไมใหหูไดยินเสียง เปนหมอทรง
กระจก เปนหมอทรงหญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม
รายมนตพนไฟ ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้กเ็ ปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง.
๗. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน
ทํากะเทยใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธีบวงสรวงพื้นที่
พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษเบื้องบน
ปรุงยาถายโทษเบื้องลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ
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ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล แมขอนีก้ ็เปน
สีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง.
ดูกรกัสสป ภิกษุสมบูรณดว ยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เลย เพราะ
ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษก กําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัย
แตไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ดูกรกัสสป ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว
ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุข
อันปราศจากโทษในภายใน ดูกรกัสสป ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูถ ึงพรอม
ดวยศีล ดูกรกัสสป นี้แลสีลสัมปทานั้น.
จบมหาศีล.
อินทรียสังวร
ดูกรกัสสป อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ดูกรกัสสป
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลวไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อ
สํารวมจักขุนทรียที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส
ครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ภิกษุฟงเสียงดวยโสต...
ดมกลิ่นดวยฆานะ ... ลิ้มรสดวยชิวหา ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดว ยใจ
แลว ไมถือนิมติ ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว
จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษามนินทรีย
ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ภิกษุประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะเชนนี้ ยอมได
เสวยสุขอันไมระคนดวยกิเลสในภายใน ดูกรกัสสป ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุชื่อวา
เปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย.
สติสัมปชัญญะ
ดูกรกัสสป อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ ดูกรกัสสป
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมทําความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย ในการแล ในการเหลียว
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ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ในการฉัน การดืม่ การเคี้ยว
การลิ้ม ในการถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ
การตื่น การพูด การนิ่ง ดูกรกัสสป ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุชอื่ วาเปนผูประกอบ
ดวยสติสัมปชัญญะ.
สันโดษ
ดูกรกัสสป อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูสันโดษ ดูกรกัสสป ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไปทาง
ทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดูกรกัสสป นกมีปกจะบินไปทางทิสาภาคใดๆ ก็มีแตปก ของตัว
เปนภาระบินไป ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวย
บิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดูกรกัสสป ดวย
ประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูสันโดษ.
จิตสัมปทา
ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะและสันโดษอันเปนอริยะ
เชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ
ที่แจง ลอมฟาง ในการภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง
ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิต
ใหบริสุทธิ์จากความเพงเล็งได ละความประทุษราย คือ พยาบาท ไมคดิ พยาบาท มีความกรุณา
หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษราย คือ พยาบาทได
ละถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูทแี่ สงสวาง มีสติสัมปชัญญะ
อยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะได ละอุทธัจจกุกกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ
ในภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะได ละวิจิกจิ ฉาแลว เปนผูขามวิจิกจิ ฉา
ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจกิ ิจฉาได.
ดูกรกัสสป เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกูห นี้ไปประกอบการงาน การงานของเขาจะพึง
สําเร็จผล เขาจะพึงใชหนี้ที่เปนตนทุนเดินใหหมดสิ้น และทรัพยที่เปนกําไรของเขาจะพึงมีเหลือ
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อยูสําหรับเลี้ยงภริยา เขาพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรากูห นี้ไปประกอบการงาน บัดนี้
การงานของเราสําเร็จผลแลว เราไดใชหนี้ทเี่ ปนตนทุนเดิมใหหมดสิ้นแลว และทรัพยทเี่ ปน
กําไรของเรายังมีเหลืออยู สําหรับเลี้ยงภริยา ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความโสมนัส
มีความไมมีหนี้นั้นเปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรกัสสป เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนผูมีอาพาธถึงความลําบาก เจ็บหนัก บริโภค
อาหารไมได และไมมีกําลังกาย สมัยตอมา เขาจะพึงหายจากอาพาธนั้น บริโภคอาหารไดและ
มีกําลังกาย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนผูม ีอาพาธ ถึงความลําบากเจ็บหนัก
บริโภคอาหารไมได และไมมีกําลังกาย บัดนี้ เราหายจากอาพาธนั้นแลว บริโภคอาหารไดและ
มีกําลังกายเปนปกติ ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความโสมนัส มีความไมมีโรคนั้น
เปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรกัสสป เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจํา อยูใ นเรือนจํา สมัยตอมา เขาพึงพนจาก
เรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมภี ยั ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอน
เราถูกจําอยูในเรือนจํา บัดนี้ เราพนจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมภี ัยแลว และเราไมตองเสีย
ทรัพยอะไรๆ เลย ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความโสมนัส มีการพนจากเรือนจํานั้น
เปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรกัสสป เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนทาส ไมไดพงึ่ ตัวเอง พึ่งผูอนื่ ไปไหนตาม
ความพอใจไมได สมัยตอมา เขาพึงพนจากความเปนทาสนั้น พึ่งตัวเองได ไมตองพึ่งผูอื่น
เปนไทแกตัว ไปไหนไดตามความพอใจ เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปน
ทาสพึ่งตัวเองไมได ตองพึ่งผูอื่น ไปไหนตามความพอใจไมได บัดนี้ เราพนจากความเปนทาส
นั้นแลว พึ่งตัวเอง ไมตองพึ่งผูอื่นเปนไทแกตัว ไปไหนไดตามความพอใจ ดังนี้ เขาจะพึง
ไดความปราโมทยถึงความโสมนัส มีความเปนไทแกตัวนั้นเปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรกัสสป เปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย มีโภคสมบัติพึงเดินทางไกลกันดาร หาอาหาร
ไดยาก มีภยั เฉพาะหนา สมัยตอมา เขาพึงขามพนทางกันดารนั้นได บรรลุถึงหมูบานอันเกษม
ปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนีว้ า เมือ่ กอนเรามีทรัพย มีโภคสมบัติ เดิน
ทางไกลกันดาร หาอาหารไดยาก มีภัยเฉพาะหนา บัดนี้ เราขามพนทางกันดารนั้น บรรลุถึง
หมูบานอันเกษม ปลอดภัยโดยสวัสดีแลว ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความโสมนัส
มีภูมิสถานอันเกษมนัน้ เปนเหตุ ฉันใด.
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ดูกรกัสสป ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการเหลานี้ที่ยังละไมไดในตน เหมือนหนี้
เหมือนโรค เหมือนเรือนจํา เหมือนความเปนทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา
เห็นนิวรณ ๕ ประการที่ละไดแลวในตน เหมือนความไมมีหนี้ เหมือนความไมมีโรค เหมือน
การพนจากเรือนจํา เหมือนความเปนไทแกตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉันนั้นแล.
เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ เหลานีท้ ี่ละไดแลวในตน ยอมเกิดปราโมทย เมื่อปราโมทย
แลวยอมเกิดปติ เมื่อมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลว ยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข
จิตยอมตั้งมั่น เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวติ ก มีวจิ าร มีปต ิและ
สุขเกิดแตวิเวกอยู นี้เปนจิตตสัมปทาของเธอประการหนึ่ง ดูกรกัสสป นี้แลจิตตสัมปทา.
ดูกรกัสสป อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผองใสแหงจิตในภายใน เปน
ธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู
นี้เปนจิตตสัมปทาของเธอประการหนึ่ง ดูกรกัสสป นี้แลจิตตสัมปทา.
ดูกรกัสสป อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติมีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยกาย
เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวาผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา
มีสติอยูเปนสุข นี้เปนจิตตสัมปทาของเธอประการหนึ่ง ดูกรกัสสป นีแ้ ลจิตตสัมปทา.
ดูกรกัสสป อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมสี ุข เพราะละสุข
ละทุกข ดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขา เปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู นี้เปนจิตตสัมปทา
ของเธอประการหนึ่ง ดูกรกัสสป นี้แลจิตตสัมปทา.
ปญญาสัมปทา
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อญาณทัสสะ เธอยอมรูชัด
อยางนี้วา กายของเรานี้แล มีรูปประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตขึ้นดวย
ขาวสุกและขนมสด ไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลาย และกระจัดกระจายเปนธรรมดา
และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยูในกายนี้ เนือ่ งอยูในกายนี้ นี้เปนปญญาสัมปทาของเธอประการ
หนึ่ง ดูกรกัสสป นี้แลปญญาสัมปทา.
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ
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คือ นิรมิตกายอื่นจากกายนี้มรี ูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง
นี้เปนปญญาสัมปทาของเธอประการหนึ่ง ดูกรกัสสป นีแ้ ลปญญาสัมปทา.
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ เธอยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุ
อิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏ
ก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมตดิ ขัดเหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลง
ในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศ
เหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิมีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจ
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได นีเ้ ปนปญญาสัมปทาของเธอประการหนึ่ง ดูกรกัสสป นี้แล
ปญญาสัมปทา.
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอยอมได
ยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษยทั้งที่อยูไ กลและใกลดว ยทิพยโสตอันบริสุทธิ์
ลวงโสตของมนุษย นี้เปนปญญาสัมปทาของเธอประการหนึ่ง ดูกรกัสสป นี้แลปญญาสัมปทา.
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอยอมกําหนด
รูใจของสัตวอนื่ ของบุคคลอื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ
ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจาก
โทสะ จิตมีโมหะ ก็รวู าจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู
ก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิต
ไมเปนมหรคต ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจติ อื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิต
อื่นยิ่งกวา ก็รวู า จิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รู
วาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน นี้เปน
ปญญาสัมปทาของเธอประการหนึ่ง ดูกรกัสสป นี้แลปญญาสัมปทา.
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ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ
เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง
สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติ
บาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัป
เปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนัน้ มีโคตร
อยางนั้น มีผวิ พรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุ
เพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนัน้ เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด
อายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากภพนัน้ แลวไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปน
อันมากพรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ นี้เปนปญญาสัมปทาของเธอประการ
หนึ่ง ดูกรกัสสป นี้แลปญญาสัมปทา.
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจ ุติและอุปบัตขิ องสัตว
ทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวทกี่ ําลังจุติ กําลังอุปบัติเลว ประณีต มีผวิ พรรณดี มีผิวพรรณทราม
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตาม
กรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปน
มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขา
ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
ไมติเตียนพระอริยะเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตาย
เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ ลวงจักษุ
ของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ นี้เปนปญญาสัมปทาของ
เธอประการหนึ่ง ดูกรกัสสป นี้แลปญญาสัมปทา.
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ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัด
ตามความเปนจริงวานี้ทกุ ข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ
นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน
แมจากกามาสวะ แมจากภาวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณวาหลุดพน
แลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อความ
เปนอยางนี้มไิ ดมี นี้เปนปญญาสัมปทาของเธอประการหนึ่ง ดูกรกัสสป นี้แลปญญาสัมปทา.
ดูกรกัสสป สีลสัมปทา จิตตสัมปทา ปญญาสัมปทา ขออื่นที่ยิ่งกวาหรือประณีตยิง่ กวา
สีลสัมปทา จิตตสัมปทา ปญญาสัมปทานี้ไมมีเลย.
[๒๗๑] ดูกรกัสสป มีสมณพราหมณพวกหนึ่งเปนผูกลาวศีล สมณพราหมณพวกนัน้
สรรเสริญคุณแหงศีลโดยอเนกปริยาย ศีลอันประเสริฐอยางยอดมีประมาณเทาไร เรายังไมเห็น
บุคคลผูทัดเทียมเราในศีลอันประเสริฐอยางยอดนัน้ ผูที่ยิ่งกวาจะมีทไี่ หน ที่จริงเราผูเ ดียวเปนผูย ิ่ง
ในศีลอันประเสริฐอยางยอดนั้น คือ อธิศีล.
ดูกรกัสสป มีสมณพราหมณพวกหนึง่ เปนผูกลาวตบะอันกีดกันกิเลส สมณพราหมณ
พวกนั้นสรรเสริญคุณแหงตบะอันกีดกันกิเลส โดยอเนกปริยาย ตบะอันกีดกันกิเลสอันประเสริฐ
อยางยอดมีประมาณเทาไร เราไมเห็นบุคคลผูทัดเทียมเราในตบะอันกีดกันกิเลสอันประเสริฐอยาง
ยอดนั้น ผูที่ยิ่งกวาจะมีที่ไหน ที่จริงเราผูเดียวเปนผูยิ่งในตบะอันกีดกันกิเลสอันประเสริฐ
อยางยอดนั้น คือ อธิจิต.
ดูกรกัสสป มีสมณพราหมณพวกหนึง่ เปนผูกลาวปญญา สมณพราหมณพวกนัน้
สรรเสริญคุณแหงปญญาโดยอเนกปริยาย ปญญาอันประเสริฐอยางยอดมีประมาณเทาไร เราไมเห็น
บุคคลผูทัดเทียมเรา ในปญญาอันประเสริฐอยางยอดนั้น ผูที่ยิ่งกวาจะมีที่ไหน ที่จริงเราผูเดียว
เปนผูยิ่งในปญญาอันประเสริฐอยางยอดนั้น คือ อธิปญญา.
ดูกรกัสสป มีสมณพราหมณพวกหนึง่ เปนผูกลาววิมุติ สมณพราหมณพวกนั้น
สรรเสริญคุณแหงวิมุติโดยอเนกปริยาย วิมตุ ิอันประเสริฐอยางยอดมีประมาณเทาไร เราไมเห็น
บุคคลผูทัดเทียมเราในวิมุตอิ ันประเสริฐอยางยอดนั้น ผูท ี่ยิ่งกวาจะมีทไี่ หน ที่จริงเราผูเดียว
เปนผูยิ่งในวิมตุ ิอันประเสริฐอยางยอดนั้น คือ อธิวิมุติ.
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สีหนาท
[๒๗๒] ดูกรกัสสป ก็ขอ นี้เปนฐานทีจ่ ะมีได คือ พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย
จะพึงกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมบันลือสีหนาท แตบันลือในเรือนวาง ไมใชในบริษัท
ทานพึงบอกปริพาชกพวกนัน้ วา ทานทั้งหลายอยาไดกลาวอยางนี้ พระสมณโคดมบันลือสีหนาท
และบันลือในบริษัท มิใชบนั ลือในเรือนวาง ทานพึงบอกอยางนี้.
ดูกรกัสสป ก็ขอนี้เปนฐานที่จะมีได คือ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียจ ะพึงกลาวอยางนี้วา
พระสมณโคดมบันลือสีหนาท และบันลือในบริษัท แตมใิ ชบันลืออยางองอาจ ทานพึงบอก
ปริพาชกพวกนั้นวา ทานทั้งหลายอยาไดกลาวอยางนี้ พระสมณโคดมบันลือสีหนาท และบันลือ
ในบริษัท ทั้งบันลืออยางองอาจ ทานพึงบอกอยางนี้.
ดูกรกัสสป ก็ขอนี้เปนฐานที่จะมีได คือ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียจ ะพึงกลาวอยางนี้วา
พระสมณโคดมบันลือสีหนาท และบันลือในบริษัท ทั้งบันลืออยางองอาจ แตเทวดาและมนุษย
มิไดถามปญหาเธอ ถึงถาม เธอก็พยากรณไมได ถึงจะพยากรณได ก็ยงั จิตของเขาใหยินดีดวยการ
พยากรณปญหาไมได ถึงใหยนิ ดีได เขาก็ไมสําคัญจะฟง ถึงฟง ก็ไมเลื่อมใส ถึงเลื่อมใส
ก็ไมทําอาการของผูเลื่อมใส ถึงทํา ก็ไมปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนัน้ ถึงปฏิบัติ ก็ไมชื่นชม
ทานพึงบอกพวกเขาวา พวกทานอยาไดกลาวอยางนี้ พระสมณโคดมบันลือสีหนาท และบันลือ
ในบริษัท ทั้งบันลืออยางองอาจ เทวดาและมนุษยยอมถามปญหาพระองค พระองคถูกถามปญหา
แลวยอมพยากรณแกเทวดาและมนุษยเหลานั้นได ยังจิตของเทวดาและมนุษยเหลานัน้ ใหยินดี
ดวยการพยากรณปญหา เทวดาและมนุษยเหลานั้นยอมสําคัญปญหาพยากรณวา อันตนๆ ควรฟง
ครั้นฟงแลว ยอมเลื่อมใส ครั้นเลื่อมใสแลว ยอมทําอาการของผูเลื่อมใส ยอมปฏิบัติ เพื่อ
ความเปนอยางนั้น และปฏิบัติแลว ยอมชืน่ ชม ดูกรกัสสป ทานพึงบอกอยางนี้.
ดูกรกัสสป ครั้งหนึ่งเราอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห เพื่อนพรหมจรรยของทาน
คนหนึ่งในกรุงราชคฤหนั้น ชื่อวานิโครธปริพาชก ไดถามปญหาในตบะอันกีดกันกิเลสอยางยิ่ง
เราถูกถามแลว ไดพยากรณแกเขา เมื่อเราพยากรณแลวเขาปลื้มใจเหลือเกิน.
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[๒๗๓] อเจลกัสสปทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ใครเลา ฟงธรรมของพระองคแลว
จะไมปลื้มใจอยางเหลือเกิน แมขาพระองคฟงธรรมของพระองคแลวก็ยงั ปลื้มใจเหลือเกิน ขาแต
พระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก เปรียบเหมือนหงายของทีค่ ว่ํา เปดของทีป่ ด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีป
ในที่มืดดวยคิดวาผูมีจักษุจกั เห็นรูป ดังนี้ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดย
อเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ ขอถึงพระผูมีพระภาค
พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานัก
ของพระองค.
ติตถิยปริวาส
[๒๗๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัสสป ผูใดเคยเปนอัญญเดียรถีย หวังบรรพชา
หวังอุปสมบทในธรรมวินยั นี้ ผูนั้นจะตองอยูปริวาสสี่เดือน ตอลวงสี่เดือน ภิกษุทั้งหลาย
เต็มใจแลว จึงใหบรรพชา ใหอุปสมบทเพือ่ ความเปนภิกษุ ก็แตวาเรารูค วามตางแหงบุคคล
ในขอนี้.
อเจลกกัสสปทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หากผูที่เคยเปนอัญญเดียรถีย หวังบรรพชา
หวังอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ จะตองอยูปริวาสสี่เดือน ตอลวงสี่เดือน ภิกษุทั้งหลาย
เต็มใจแลว จึงใหบรรพชา ใหอุปสมบทเพือ่ ความเปนภิกษุไซร ขาพระองคจักอยูปริวาสสี่ป
ตอลวงสี่ป ภิกษุทั้งหลายเต็มใจแลว จึงใหบรรพชา ใหอปุ สมบทเพื่อความเปนภิกษุ อเจลกกัสสป
ไดบรรพชา ไดอุปสมบทในสํานักพระผูมพี ระภาคแลว. ครั้นทานกัสสปอุปสมบทแลวไมนาน
เปนผูๆ เดียวหลีกออกแลว ไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลว ไมนานนัก ก็ทําให
แจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ ม ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือนบวช เปนบรรพชิต
โดยชอบตองการนั้นดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวาชาติสนิ้ แลว
พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี ก็ทา นกัสสป
ไดเปนพระอรหันตองคหนึ่งในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย ฉะนี้แล.
จบมหาสีหนาทสูตร ที่ ๘.
_____________________
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๙. โปฏฐปาทสูตร
______________
เรื่องปริพาชกโปฏฐปาทะ
[๒๗๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้น โปฏฐปาทปริพาชก พรอมดวยปริพาชกบริษทั หมูใหญ
ประมาณ ๓,๐๐๐ อาศัยอยูในมัลลิการาม ซึ่ง (เมื่อแรก) มีศาลาหลังเดียวเรียงรายดวยตนมะพลับ
อันเปนสถานที่โตลัทธิ. ครั้งนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร
เสด็จเขาไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี. พระองคทรงดําริวา เราจะเทีย่ วบิณฑบาตไปในกรุง
สาวัตถีก็ยังเชานัก ถากระไร เราควรจะเขาไปหาโปฏฐปาทปริพาชกยังมัลลิการาม ซึ่ง (เมื่อแรก)
มีศาลาหลังเดียวเรียงรายดวยตนมะพลับ อันเปนสถานที่โตลัทธิ จึงเสด็จไป ณ ทีน่ นั้ .
ติรัจฉานกถา
[๒๗๖] สมัยนั้น โปฏฐปาทปริพาชกนั่งอยูก ับปริพาชกบริษัทหมูใหญ กําลังสนทนา
ติรัจฉานกถาตางเรื่องดวยเสียงดังลั่นอึกทึก คือ พูดเรื่องพระราชา เรื่องโจร เรื่องมหาอํามาตย
เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องขาว เรื่องน้ํา เรื่องผา เรื่องที่นอน เรือ่ งดอกไม
เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบาน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท เรื่องสตรี
เรื่องบุรุษ เรื่องคนกลาหาญ เรื่องตรอก เรื่องทาน้ํา เรื่องคนที่ลวงลับไปแลว เรื่องเบ็ดเตล็ด
เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้นๆ พอโปฏฐปาทปริพาชก
ไดเห็นพระผูมพี ระภาคเสด็จมาแตไกล จึงหามบริษัทของตนวา ขอทานทั้งหลายเบาๆ เสียงหนอย
อยาสงเสียงอึงนัก พระสมณโคดมกําลังเสด็จมา พระองคทานโปรดเสียงเบา และกลาวสรรเสริญ
คุณของเสียงเบา บางทีพระองคทานทรงทราบวาบริษทั มีเสียงเบาแลว พึงสําคัญที่จะเสด็จเขามา
ก็ได เมื่อโปฏฐปาทปริพาชกกลาวอยางนีแ้ ลว พวกปริพาชกเหลานั้นไดพากันนิ่ง.

พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาที่ 253
[๒๗๗] เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหาโปฏฐปาทปริพาชก ถึงที่อยูแลว. เธอจึง
กราบทูลเชื้อเชิญพระผูมีพระภาควา ขอเชิญเสด็จพระเจาขา พระองคเสด็จมาดีแลว นานๆ
พระองคจึงจะมีโอกาสเสด็จมาที่นี้ ขอเชิญประทับนั่ง นีอ้ าสนะเขาแตงตั้งไวแลว. พระผูมีพระภาค
ประทับนั่งบนอาสนะซึ่งเขาแตงตั้งไว. ฝายโปฏฐปาทปริพาชกถือเอาอาสนะต่ําแหงหนึ่ง นั่ง ณ ที่
อันสมควรขางหนึ่ง พระผูมพี ระภาครับสั่งถามเธอวา ดูกรโปฏฐปาทะ บัดนี้อันพวกทานนั่งสนทนา
กันดวยเรื่องอะไรหนอ และเรื่องอะไรเลาที่พวกทานสนทนาคางอยู?
วาดวยอภิสัญญานิโรธ
[๒๗๘] เมื่อพระผูมีพระภาครับสั่งอยางนี้แลว โปฏฐปาทปริพาชกไดกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ เรื่องที่พวกขาพระองคสนทนากันบัดนีน้ ั้นงดไวกอน เรื่องเชนนี้พระผูมีพระภาค
จะทรงสดับตอภายหลังก็ได ไมยากนัก ขาแตพระองคผูเจริญ วันกอนๆ พวกสมณพราหมณ
ผูมีลัทธิแตกตางกัน ประชุมกันในโกตุหลศาลา ไดสนทนากันในอภิสญ
ั ญานิโรธวา ทานทั้งหลาย
อภิสัญญานิโรธเปนไฉน? ในสมณพราหมณเหลานัน้ บางพวกกลาวอยางนี้วา สัญญาของบุรุษ
ไมมีเหตุ ไมมปี จจัย เกิดขึ้นเอง ดับไปเอง สมัยใดสัญญาเกิดขึ้น สมัยนัน้ สัตวก็ชื่อวามีสัญญา
สมัยใดสัญญาดับไป สมัยนัน้ สัตวก็ชื่อวาไมมีสัญญา พวกหนึ่งบัญญัตอิ ภิสัญญานิโรธไว
ดวยประการฉะนี้.
อีกพวกหนึ่งกลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ขอนี้จักเปนเชนนัน้ หามิได เพราะวาสัญญาเปน
อัตตาของบุรุษ และอัตตานั้นเขามาก็มี ไปปราศก็มี สมัยใดอัตตาเขามา สมัยนั้นสัตวกช็ ื่อวา
มีสัญญา สมัยใดอัตตาไปปราศ สมัยนั้นสัตวก็ชื่อวาไมมีสญ
ั ญา พวกหนึง่ บัญญัติอภิสัญญานิโรธ
ดวยประการฉะนี้.
อีกพวกหนึ่งกลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ขอนี้จักเปนเชนนัน้ ก็หามิได เพราะวา
สมณพราหมณที่มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก มีอยู ทานเหลานั้นบันดาลใหมีกไ็ ด บันดาลใหพราก
ก็ได ซึ่งสัญญาของบุรุษนี้ สมัยใดบันดาลใหมี สมัยนั้นสัตวก็ชื่อวามีสัญญา สมัยใดบันดาล
ใหพราก สมัยนั้นสัตวก็ชื่อวาไมมีสัญญา พวกหนึ่งบัญญัติอภิสัญญานิโรธไว ดวยประการฉะนี้.
อีกพวกหนึ่งกลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ขอนี้จักเปนเชนนัน้ ก็หามิได เพราะวา
เทวดาที่มีฤทธิม์ าก มีอานุภาพมาก มีอยู เทวดาเหลานั้นบันดาลใหมกี ็ได บันดาลใหพรากก็ได
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ซึ่งสัญญาของบุรุษนี้ สมัยใดบันดาลใหมี สมัยนั้นสัตวก็ชอื่ วามีสัญญา สมัยใด บันดาลใหพราก
สมัยนั้นสัตวกช็ ื่อวาไมมีสัญญา พวกหนึ่งบัญญัติอภิสัญญานิโรธ ดวยประการฉะนี้.
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมีสติปรารภเฉพาะพระผูมีพระภาคเกิดขึ้นวา ทานผูฉลาด
ในธรรมเหลานี้เปนอยางดีนนั้ ตองเปนพระผูมีพระภาคแนแท ตองเปนพระองคพระสุคตแนแท
พระองคทรงฉลาด ทรงรูช่ําชองในอภิสัญญานิโรธ ขาแตพระองคผูเจริญ อภิสัญญานิโรธ
เปนไฉน?
[๒๗๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรโปฏฐปาทะ ในสมณพราหมณเหลานัน้
พวกทีก่ ลาวอยางนี้วา สัญญาของบุรุษ ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย เกิดขึน้ เองดับไปเอง ความเห็น
ของสมณพราหมณพวกนั้นผิดแตตนทีเดียว. เพราะเหตุไร เพราะสัญญาของบุรุษมีเหตุ มีปจจัย
เกิดขึ้นก็มี ดับไปก็มี สัญญาอยางหนึ่ง ยอมเกิดขึ้นเพราะการศึกษาก็มี สัญญาอยางหนึ่งยอม
ดับไปเพราะการศึกษาก็มี ก็ขอที่จะพึงศึกษาเปนไฉน ดูกรโปฏฐปาทะ พระตถาคตเสด็จอุบัติ
ในโลกนี้เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลวทรง
รูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมผี ูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว
พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง
งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถพรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง
คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น ครั้นฟงแลว
ไดศรัทธาในพระตถาคต เมื่อไดศรัทธาแลว ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ เปนทาง
มาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณ
ใหบริสุทธิ์ โดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด
นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ
ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อ
บวชแลวสํารวมระวังในพระปาติโมกขอยู ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษ
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เพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบดวยกายกรรมวจีกรรมที่เปนกุศล
มีอาชีพบริสุทธิ์ ถึงพรอมดวยศีล คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลายประกอบดวยสติสัมปชัญญะ
เปนผูสันโดษ.
จุลศีล
ดูกรโปฏฐปาทะ อยางไร ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล.
๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ
วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู
ขอนี้เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของ
ที่เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอ นี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล
เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคํา
เปนหลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน
เพื่อใหคนหมูโ นนแตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโ นน
แตกราวกัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคน
ผูพรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคํา
ที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก
จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง
พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อาง มีที่กําหนด ประกอบดวย
ประโยชน โดยกาลอันควร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
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๘. เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม.
๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล.
๑๐. เธอเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก
กุศล.
๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรง ประดับ และตบแตงรางกายดวยดอกไมของหอมและ
เครื่องประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว.
๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ.
๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน.
๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.
๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ.
๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี.
๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส.
๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ.
๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร.
๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา.
๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน.
๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช.
๒๓. เธอเวนขาดจากการซื้อการขาย.
๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวย
เครื่องตวงวัด.
๒๕. เธอเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.
๒๖. เธอเวนขาดจาการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลนและกรรโชก
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
จบจุลศีล.
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มัชฌิมศีล
๑. ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบาง
จําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็นปานนี้
คือ พืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ดเปนทีค่ รบหา
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของที่ทําการสะสมไว
เห็นปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมเครื่อง
ประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๓. ภิกษุเวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุ ล เชนอยางทีส่ มณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล
เห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคมมหรสพ มีการรําเปนตน การเลานิยาย การ
เลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองที่สวยงาม การเลนของคนจัณฑาล
การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ ชนไก
รบนกกระทา รํากระบี่กระบอง มวยชก มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล การจัดกระบวนทัพ
กองทัพ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนันอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เชนอยาง
ที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวายเลนการพนัน
อันเปนที่ตั้งแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา เลน
หมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมหึ่ง เลนกําทาย เลนสะกา เลน
เปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ เลน
ธนูนอยๆ เลนเขียนทายกัน เลนทายใจ เลนเลียนคนพิการ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ
ประการหนึ่ง.
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๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ เชนอยางที่สมณพราหมณผู
เจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ
เห็นปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว
เครื่องลาดที่ทาํ ดวยขนแกะวิจิตรดวยลวดลาย เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มี
สัณฐานเปนชอดอกไม เครื่องลาดที่ยัดนุน เครื่องลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายที่มสี ีหะและ
เสือเปนตน เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนขางเดียว เครื่องลาดทองและเงิน
แกมไหม เครือ่ งลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟา ๑๖ คน เครื่องลาด
หลังชาง เครื่องลาดหลังมา เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทําดวยหนังสัตวชื่ออชินะอันมี
ขนออนนุม เครื่องลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนขาง
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๖. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว
เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย
ประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คือ อบตัว ไคลอวัยวะ
อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว ผัดหนา ทาปาก ประดับขอมือ
สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทาประดับวิจิตร
ติดกรอบหนา ปกปน ใชพดั วาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ
ประการหนึ่ง.
๗. ภิกษุเวนขาดจากติรจั ฉานกถา เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉัน
โภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเรื่องพระราชา เรื่อง
โจร เรื่องมหาอํามาตย เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องขาว เรื่องน้ํา เรื่องผา เรื่อง
ที่นอน เรื่องดอกไม เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรือ่ งบาน เรื่องนิคม เรื่องนคร
เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรื่องคนกลาหาญ เรื่องตรอก เรื่องทาน้ํา เรื่องคนที่ลวงลับ
ไปแลว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อม ดวยประการนั้นๆ
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
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๘. ภิกษุเวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกัน เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบาง
จําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังกลาวถอยคําแกงแยงกันเห็นปานนี้ เชนวาทาน
ไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูทั่วถึง ทานจักรูทวั่ ถึงธรรมวินยั นี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด
ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําที่ควรจะกลาว
กอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอที่ทานเคยช่ําชอง
มาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะ
เสีย มิฉะนัน้ จงแกไขเสีย ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชน อยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช
เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คฤหบดี
และกุมารวา ทานจงไปในทีน่ ี้ ทานจงไปในที่โนน ทานจงนําเอาสิ่งนี้ไป ทานจงนําเอาสิ่งนี้
ในที่โนนมา ดังนี้ แมขอนี้กเ็ ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๑๐. ภิกษุเวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูด
หวานลอม พูดและเล็ม แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนีก้ ็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
จบมัชฌิมศีล
มหาศีล
๑. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานายหนูกัดผา
ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน ทําพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ ทําพิธี
ซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธเี สกเปาบูชาไฟ ทํา
พลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บาน ดูลักษณะที่นา เปนหมอปลุกเสก เปน
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หมอผี เปนหมอลงเลขยันตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ เปนหมอแมลงปอง
เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา เปนหมอทายอายุ
เปนหมอเสกกันลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนีก้ ็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๒. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะไมพลอง ทายลักษณะผา ทายลักษณะศาตรา
ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี ทาย
ลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี ทาย
ลักษณะชาง ทายลักษณะมา ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค ทาย
ลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเหีย้ ทาย
ลักษณะตุน ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๓. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายใน
จักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชาภายใน
จักถอย พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชยั พระราชา
ภายนอกจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ แมขอนี้ก็
เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๔. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
เจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร
ดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง ดาว
นักษัตรจักเดินผิดทาง จักมีอกุ กาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จักมีฟารอง ดวงจันทร
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทรดวงอาทิตย และดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร
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ดวงอาทิตย และดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทร ดวงอาทิตย และดาวนักษัตรจักกระจาง
จันทรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้
ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผล
เปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้
มีอุกกาบาตจักมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดินไหวจักมีผลเปนอยางนี้
ฟารองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรมัวหมอง
จักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจักมีผลเปนอยางนี้ แมขอนี้
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๕. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีฝนดี จักมีฝนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จักมีภิกษาหาไดยาก
จักมีความเกษม จักมีภยั จักเกิดโรค จักมีความสําราญ หาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ
นับประมวล แตงกาพย โลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๖. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน อยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือใหฤกษอาวาหมงคล ใหฤกษวิวาหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง
ดูฤกษเก็บทรัพย ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหลิ้นกระดาง
รายมนตใหคางแข็ง รายมนตใหมือสั่น รายมนตไมใหหูไดยินเสียง เปนหมอทรงกระจก
เปนหมอทรงหญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม รายมนต
พนไฟ ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๗. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน
ทํากะเทยใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธีบวงสรวงพื้นที่
พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษเบื้องบน
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ปรุงยาถายโทษเบื้องลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ ปรุงยา
ทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล แมขอนี้ก็เปนศีล
ของเธอประการหนึ่ง.
ดูกรโปฏฐปาทะ ภิกษุสมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เลย เพราะ
ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษก กําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัย
แตไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ดูกรโปฏฐปาทะ ภิกษุก็ฉนั นั้น สมบูรณดว ยศีลอยางนี้แลว
ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุข
อันปราศจากโทษในภายใน ดูกรโปฏฐปาทะ ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผู
ถึงพรอมดวยศีล.
จบมหาศีล.
อินทรียสังวร
ดูกรโปฏฐปาทะ อยางไรภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท ั้งหลาย.
ดูกรโปฏฐปาทะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ
เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ
อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ภิกษุ
ฟงเสียงดวยโสต ... ดมกลิ่นดวยฆานะ ... ลิ้มรสดวยชิวหา ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย...
รูแจงธรรมารมณดว ยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย
ที่เมื่อไมสํารวมแลวจะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวา
รักษามนินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ภิกษุประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะ
เชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมระคนดวยกิเลสในภายใน ดูกรโปฏฐปาทะ ดวยประการดังกลาว
มานี้แล ภิกษุชอื่ วาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย.
สติสัมปชัญญะ
ดูกรโปฏฐปาทะ อยางไรภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ?
ดูกรโปฏฐปาทะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมทําความรูส ึกตัวในการกาว ในการถอย
ในการแล ในการเหลียว ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร
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ในการฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ในการถายอุจจาระ ปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัว
ในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง ดูกรโปฏฐปาทะ ดวยประการ
ดังกลาวมานีแ้ ล ภิกษุชื่อวา เปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ.
สันโดษ
ดูกรโปฏฐปาทะ อยางไรภิกษุชื่อวาเปนผูสันโดษ?
ดูกรโปฏฐปาทะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย
ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดูกรโปฏฐปาทะ
นกมีปกจะบินไปทางทิสาภาคใดๆ ก็มีแตปก ของตัวเปนภาระบินไป ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล
เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไปทาง
ทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดูกรโปฏฐปาทะ ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผู
สันโดษ.
ภิกษุนั้น ประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะและสันโดษอันเปนอริยะ
เชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ
ที่แจง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง
ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิต
ใหบริสุทธิ์จากความเพงเล็งได ละความประทุษรายคือพยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา
หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษราย คือพยาบาทได
ละถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูทแี่ สงสวาง มีสติสัมปชัญญะอยู
ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะได ละอุทธัจจกุกกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซานมีจิตสงบ ณ
ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะ ไดละวิจิกจิ ฉาแลว เปนผูขามวิจิกจิ ฉา
ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจกิ ิจฉาได.
อุปมานิวรณ ๕
ดูกรโปฏฐปาทะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกูหนีไ้ ปประกอบการงาน การงานของเขาจะพึง
สําเร็จผล เขาจะพึงใชหนี้ที่เปนตนทุนเดิมใหหมดสิ้น และทรัพยที่เปนกําไรของเขาจะพึงมี
เหลืออยูสําหรับเลี้ยงภริยา เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนีว้ า เมื่อกอนเรากูหนี้ไปประกอบการงาน
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บัดนี้ การงานของเราสําเร็จผลแลว เราไดใชหนี้ที่เปนตนทุนเดิมใหหมดสิ้นแลว และทรัพย
ที่เปนกําไรของเรายังมีเหลืออยูสําหรับเลี้ยงภริยา ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความโสมนัส
มีความไมมีหนี้นั้นเปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรโปฏฐปาทะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนผูมีอาพาธถึงความลําบากเจ็บหนัก บริโภค
อาหารไมได และไมมีกําลังกาย สมัยตอมา เขาพึงหายจากอาพาธนั้น บริโภคอาหารได และมี
กําลังกาย เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนผูมีอาพาธถึงความลําบาก เจ็บหนัก
บริโภคอาหารไมได และไมมีกําลังกาย บัดนี้ เราหายจากอาพาธนั้นแลว บริโภคอาหารได
และมีกําลังกายเปนปกติ ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความโสมนัส มีความไมมีโรค
นั้นเปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรโปฏฐปาทะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจําอยูใ นเรือนจํา สมัยตอมา เขาพึงพน
จากเรือนจํานัน้ โดยสวัสดีไมมีภัย ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนีว้ า
เมื่อกอนเราถูกจองจําอยูใ นเรือนจํา บัดนี้ เราพนจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมีภัยแลว และเรา
ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความโสมนัส มีการพนจาก
เรือนจํานั้นเปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรโปฏฐปาทะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนทาส ไมไดพึ่งตัวเอง พึ่งผูอื่น ไปไหน
ตามความพอใจไมได สมัยตอมา เขาพึงพนจากความเปนทาสนั้น พึ่งตัวเอง ไมตองพึ่งผูอื่น
เปนไทยแกตวั ไปไหนไดตามความพอใจ เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนทาส
พึ่งตัวเองไมได ตองพึ่งผูอื่น ไปไหนตามความพอใจไมได บัดนี้ เราพนจากความเปนทาสนั้นแลว
พึ่งตัวเอง ไมตอ งพึ่งผูอื่น เปนไทยแกตวั ไปไหนไดตามความพอใจ ดังนี้ เขาจะพึงไดความ
ปราโมทยถึงความโสมนัส มีความเปนไทยแกตวั นั้น เปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรโปฏฐปาทะ เปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย มีโภคสมบัติจะพึงเดินทางไกลกันดาร
หาอาหารไดยาก มีภยั เฉพาะหนา สมัยตอมา เขาพึงขามพนทางกันดารนั้นได บรรลุถึงหมูบาน
อันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรามีทรัพย มีโภคสมบัติ
เดินทางไกลกันดาร หาอาหารไดยาก มีภยั เฉพาะหนา บัดนี้ เราขามพนทางกันดารนัน้ บรรลุ
ถึงหมูบานอันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดีแลว ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความโสมนัส
มีภูมิสถานอันเกษมนัน้ เปนเหตุ ฉันใด.
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ดูกรโปฏฐปาทะ ภิกษุพจิ ารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการเหลานี้ที่ยังละไมไดในตน เหมือน
หนี้ เหมือนโรค เหมือนเรือนจํา เหมือนความเปนทาส เปนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา
เห็นนิวรณ ๕ ประการที่ละไดแลวในตน เหมือนความไมมีหนี้ เหมือนความไมมีโรค เหมือน
การพนจากเรือนจํา เหมือนความเปนไทแกตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉันนั้นแล.
เหตุเกิดและเหตุดับสัญญา
เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ เหลานีท้ ี่ละไดแลวในตน ยอมเกิดปราโมทย เมื่อปราโมทย
แลวยอมเกิดปติ เมื่อมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลว ยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข
จิตยอมตั้งมั่น. เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติ
และสุขเกิดแตวิเวกอยู สัญญาเกี่ยวดวยกามที่มีในกอนของเธอยอมดับ สัจจสัญญาอันละเอียด
มีปติและสุขเกิดแตวเิ วก ยอมมีในสมัยนัน้ เธอยอมเปนผูมีสัจจสัญญาอันละเอียด มีปตแิ ละ
สุขเกิดแตวิเวกในสมัยนั้น สัญญาอยางหนึ่งยอมเกิดขึ้น เพราะการศึกษา สัญญาอยางหนึ่ง
ยอมดับไปเพราะการศึกษา ดวยประการอยางนี้ แมนกี้ ็เปนขอที่จะพึงศึกษาอยางหนึ่ง.
[๒๘๐] ดูกรโปฏฐปาทะ อีกขอหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุตยิ ฌาน มีความผองใสแหงจิต
ในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมวี จิ าร มีปติและสุข
เกิดแตสมาธิอยู. สัจจสัญญาอันละเอียด มีปติและสุขเกิดแตวิเวกมีในกอนของเธอยอมดับ
สัจจสัญญาอันละเอียด มีปตแิ ละสุขเกิดแตสมาธิยอมมีในสมัยนั้น เธอยอมเปนผูมีสัจจสัญญา
อันละเอียด มีปติและสุขเกิดแตสมาธิในสมัยนั้น สัญญาอยางหนึ่งยอมเกิดขึ้นเพราะการศึกษา
สัญญาอยางหนึ่งยอมดับไปเพราะการศึกษา ดวยประการอยางนี้ แมนี้ก็เปนขอที่จะพึงศึกษา
อยางหนึ่ง.
[๒๘๑] ดูกรโปฏฐปาทะ อีกขอหนึ่ง ภิกษุมีอเุ บกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวย
นามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมี
อุเบกขา มีสติอยูเปนสุข สัจจสัญญาอันละเอียด มีปตแิ ละสุขเกิดแตสมาธิในกอนของเธอ
ยอมดับไป สัจจสัญญาอันละเอียด ประกอบดวยสุขเกิดแตอุเบกขายอมมีในสมัยนัน้ เธอชื่อวา
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เปนผูมีสัจจสัญญาอันละเอียด ประกอบดวยสุขเกิดแตอเุ บกขาในสมัยนั้น สัญญาอยางหนึ่ง
ยอมเกิดขึน้ เพราะการศึกษา สัญญาอยางหนึ่งยอมดับไปเพราะการศึกษา ดวยประการอยางนี้
แมนี้ก็เปนขอที่จะพึงศึกษาอยางหนึ่ง.
[๒๘๒] ดูกรโปฏฐปาทะ อีกขอหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌานไมมีทุกข ไมมีสุข
เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู
สัจจสัญญาอันละเอียด ประกอบดวยสุขเกิดแตอุเบกขามีในกอนของเธอยอมดับ สัจจสัญญา
อันละเอียด ประกอบดวยอทุกขมสุขยอมมีในสมัยนัน้ เธอชื่อวาเปนผูมีสัจจสัญญาอันละเอียด
ประกอบดวยอทุกขมสุข ในสมัยนั้น สัญญาอยางหนึ่งยอมเกิดขึ้นเพราะการศึกษา สัญญาอยางหนึง่
ยอมดับไปเพราะการศึกษา ดวยประการอยางนี้ แมนกี้ ็เปนขอที่จะพึงศึกษาอยางหนึ่ง.
[๒๘๓] ดูกรโปฏฐปาทะ อีกขอหนึ่ง ภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนฌานซึ่งมีอารมณวา
อากาศไมมีที่สุด เพราะลวงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจซึ่งสัญญาตางๆ
โดยประการทัง้ ปวงอยู รูปสัญญามีในกอนของเธอยอมดับสัจจสัญญาอันละเอียด ประกอบดวย
อากาสานัญจายตนฌานยอมมีในสมัยนัน้ เธอยอมเปนผูมีสัจจสัญญาอันละเอียด ประกอบดวย
อากาสานัญจายตนฌานในสมัยนั้น สัญญาอยางหนึ่งยอมเกิดขึ้นเพราะการศึกษา สัญญาอยางหนึ่ง
ยอมดับไปเพราะการศึกษา ดวยประการอยางนี้ แมนกี้ ็เปนขอที่จะพึงศึกษาอยางหนึ่ง.
[๒๘๔] ดูกรโปฏฐปาทะ อีกขอหนึ่ง ภิกษุกาวลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการ
ทั้งปวง ไดบรรลุวิญญาณัญจายตนฌานซึ่งมีอารมณวา วิญญาณไมมีทสี่ ุดดังนี้อยู สัจจสัญญา
อันละเอียด ประกอบดวยอากาสานัญจายตนฌานมีในกอนของเธอยอมดับ สัจจสัญญาอันละเอียด
ประกอบดวยวิญญาณัญจายตนฌานยอมมีในสมัยนัน้ เธอยอมเปนผูมสี ัจจสัญญาอันละเอียด
ประกอบดวยวิญญาณัญจายตนฌานในสมัยนั้น สัญญาอยางหนึ่งยอมเกิดขึ้นเพราะการศึกษา
สัญญาอยางหนึ่งยอมดับไปเพราะการศึกษา ดวยประการอยางนี้ แมนี้ก็เปนขอที่จะพึงศึกษา
อยางหนึ่ง.
[๒๘๕] ดูกรโปฏฐปาทะ ภิกษุกาวลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง ไดบรรลุ
อากิญจัญญายตนฌานซึ่งมีอารมณวา ไมมอี ะไร สัจจสัญญาอันละเอียดประกอบดวยวิญญาณัญจาย
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ตนฌานที่มีในกอนของเธอยอมดับ สัจจสัญญาอันละเอียดประกอบดวยอากิญจัญญายตนฌาน
ยอมมีในสมัยนั้น เธอยอมเปนผูมีสัจจสัญญาอันละเอียด ประกอบดวยอากิญจัญญายตนฌาน
ในสมัยนัน้ สัญญาอยางหนึง่ ยอมเกิดขึน้ เพราะการศึกษา สัญญาอยางหนึ่งยอมดับไปเพราะ
การศึกษา ดวยประการอยางนี้ แมนกี้ ็เปนขอที่จะพึงศึกษาอยางหนึ่ง.
การเขาอภิสัญญานิโรธ
[๒๘๖] ดูกรโปฏฐปาทะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูม ิสกสัญญา เธอพนแลวจากปฐมฌาน
จากทุติยฌานนั้นๆ แลว ยอมไดบรรลุอากิญจัญญายตนฌานโดยลําดับ เมื่อเธอตั้งอยูใน
อากิญจัญญายตนฌานแลว ยอมมีความปริวติ กอยางนีว้ า เมื่อเราคิดอยูกย็ ังชั่ว เมื่อเราไมคิดอยู
จึงจะดี แตถาเรายัง ขืนคิดขืนคํานึง สัญญาของเราเหลานี้พึงดับ สัญญาอยางหยาบเหลาอื่น
พึงเกิดขึ้น ถากระไร เราไมพึงคิด ไมพึงคํานึง. ครั้นเธอปริวิตกอยางนีแ้ ลว เธอก็ไมคดิ ไมคํานึง
เมื่อเธอไมคิด ไมคํานึง สัญญาเหลานั้นก็ดบั ไป สัญญาที่หยาบเหลาอื่นก็ไมเกิดขึ้น เธอก็ได
บรรลุนิโรธ. ดูกรโปฏฐปาทะ การเขาอภิสญ
ั ญานิโรธแหงภิกษุผูมีสัมปชัญญะโดยลําดับ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้แล.
พ. ดูกรโปฏฐปาทะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การเขาอภิสัญญานิโรธแหงภิกษุ
ผูมีสัมปชัญญะโดยลําดับเชนนี้ กอนแตนี้เธอเคยไดยนิ บางหรือ?
ป. หามิได พระเจาขา ขาพระองคเพิ่งรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว
อยางนี้แล.
ดูกรโปฏฐปาทะ เพราะเหตุที่ภกิ ษุเปนผูมีสกสัญญา พนจากปฐมฌานเปนตนนั้นแลว
ยอมบรรลุอากิญจัญญายตนฌานโดยลําดับ เธอยอมมีความปริวิตกอยางนี้วา เมื่อเรายังคิดอยูก ็ยังชัว่
เมื่อเราไมคิดอยูจึงจะดี ถาเรายังขืนคิด ขืนคํานึง สัญญาของเราเหลานี้พึงดับไป และสัญญา
ที่หยาบเหลาอื่นพึงเกิดขึ้น ถากระไร เราไมพึงคิด ไมพึงคํานึง ครั้นเธอปริวิตกอยางนี้แลว
เธอก็ไมคิด ไมคํานึง เมื่อเธอไมคิด ไมคํานึง สัญญาเหลานั้นก็ดับไป และสัญญาที่หยาบเหลาอื่น
ก็ไมเกิดขึ้น เธอก็ไดบรรลุนโิ รธ การเขาอภิสัญญานิโรธแหงภิกษุผูมีสมั ปชัญญะโดยลําดับ
ยอมมีดวยประการอยางนีแ้ ล.

พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาที่ 268
[๒๘๗] อยางนี้แหละ โปฏฐปาทะ.
ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคทรงบัญญัติอากิญจัญญายตนะไวอยางเดียวหรือหลาย
อยาง.
ดูกรโปฏฐปาทะ เราบัญญัติอากิญจัญญายตนฌานอยางเดียวก็มี หลายอยางก็มี.
ขาแตพระองคผูเจริญ ไฉนพระองคจึงทรงบัญญัติอากิญจัญญายตนฌานไวอยางเดียวก็มี
หลายอยางก็มี.
ดูกรโปฏฐปาทะ พระโยคียอมบรรลุนิโรธดวยประการใดๆ เราก็บัญญัติอากิญจัญญายตน
ฌานดวยประการนั้นๆ เราบัญญัติอากิญจัญญายตนฌานอยางเดียวบาง หลายอยางบาง ดวย
ประการอยางนี้แล.
[๒๘๘] ขาแตพระองคผูเจริญ สัญญาเกิดกอน ญาณเกิดทีหลัง หรือวาญาณเกินกอน
สัญญาเกิดทีหลัง หรือทั้งสัญญาและญาณเกิดไมกอนไมหลังกัน.
ดูกรโปฏฐปาทะ สัญญาแลเกิดกอน ญาณเกิดทีหลัง เพราะสัญญาเกิดขึ้นญาณจึงเกิดขึ้น
เธอยอมรูอยางนี้วา ญาณเกิดขึ้นแกเราเพราะสัญญานี้เปนปจจัย ดูกรโปฏฐปาทะ เธอพึงทราบ
ความขอนี้โดยบรรยายนีว้ า สัญญาเกิดกอน ญาณเกิดทีหลัง เพราะสัญญาเกิดขึ้น ฌาณจึง
เกิดขึ้น.
วาดวยสัญญาและอัตตา
[๒๘๙] ขาแตพระองคผเู จริญ สัญญาเปนอัตตาของบุรุษ หรือสัญญาอยางหนึ่ง
อัตตาอยางหนึง่ ?
ดูกรโปฏฐปาทะ ทานตองการอัตตาเชนไร.
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคตองการอัตตาอยางหยาบๆ ที่มีรปู ประกอบดวยมหาภูต ๔
บริโภคกวลิงการาหาร
ดูกรโปฏฐปาทะ อัตตาของทานหยาบ มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ บริโภค
กวลิงการาหาร เมื่อเปนเชนนั้น สัญญาของทานจักเปนอยางหนึ่ง อัตตาจักเปนอยางหนึ่ง
ดูกรโปฏฐปาทะ ทานพึงทราบความขอนี้แมโดยบรรยายนี้วา สัญญาจักเปนอยางหนึ่ง อัตตา
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จักเปนอยางหนึ่ง อัตตาที่หยาบ มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ บริโภคกวลิงการาหารนี้ ยกไว
เมื่อเปนเชนนัน้ สัญญาของบุรุษนี้เกิดขึ้นอยางหนึ่ง ดับไปอยางหนึ่ง ดูกรโปฏฐปาทะ ทานพึง
ทราบความขอนี้โดยบรรยายนี้วา สัญญาจักเปนอยางหนึ่ง อัตตาจักเปนอยางหนึ่ง.
[๒๙๐] ขาแตพระองคผเู จริญ ขาพระองคตองการอัตตาที่สําเร็จดวยใจ มีอวัยวะนอยใหญ
ครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง.
ดูกรโปฏฐปาทะ อัตตาของทานก็จักสําเร็จดวยใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรีย
ไมบกพรอง. เมื่อเปนเชนนี้ ทานจักมีสัญญาอยางหนึ่ง มีอัตตาอยางหนึ่ง ทานพึงทราบความขอนี้
โดยบรรยายนีว้ า สัญญาจักเปนอยางหนึ่ง อัตตาจักเปนอยางหนึ่ง อัตตาสําเร็จดวยใจ มีอวัยวะ
นอยใหญครบถวน มีอินทรียไ มบกพรองนี้ ยกไว เมื่อเปนเชนนั้น สัญญาของบุรุษนี้เกิดขึ้น
อยางหนึ่ง ดับไปอยางหนึ่ง. ทานพึงทราบความขอนี้โดยบรรยายนีว้ า สัญญาจักเปนอยางหนึ่ง
อัตตาจักเปนอยางหนึ่ง.
[๒๙๑] ขาแตพระองคผเู จริญ ขาพระองคตองการอัตตาที่ไมมีรูป สําเร็จดวยสัญญา.
ดูกรโปฏฐปาทะ ก็อัตตาของทานจักไมมีรูป สําเร็จดวยสัญญา. เมื่อเปนเชนนัน้ สัญญา
ของทานจักเปนอยางหนึ่ง อัตตาจักเปนอยางหนึ่ง. ทานพึงทราบความขอนี้แมโดยบรรยายนีว้ า
สัญญาจักเปนอยางหนึ่ง อัตตาจักเปนอยางหนึ่ง. ดูกรโปฏฐปาทะ อัตตาที่ไมมีรูป สําเร็จดวย
สัญญานี้ ยกไว แตวาสัญญาของบุรุษนี้ เกิดขึ้นอยางหนึ่ง ดับไปอยางหนึ่ง ทานพึงทราบความ
ขอนี้แมโดยบรรยายนีว้ า สัญญาจักเปนอยางหนึ่ง อัตตาจักเปนอยางหนึ่ง.
[๒๙๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอาจทราบความขอนี้ไดหรือวา สัญญาเปน
อัตตาของบุรุษ หรือวาสัญญาอยางหนึ่ง อัตตาอยางหนึ่ง.
ดูกรโปฏฐปาทะ ทานมีความเห็นไปทางหนึ่ง มีความพอใจไปทางหนึ่ง มีความชอบใจ
ไปทางหนึ่ง มีความพยายามไปทางหนึ่ง มีลัทธิอาจารยอยางหนึ่ง ยากทีจ่ ะรูความขอนัน้ ไดวา
สัญญาเปนอัตตาของบุรุษ หรือวาสัญญาอยางหนึ่ง อัตตาอยางหนึ่ง.
ขาแตพระองคผูเจริญ ถาขาพระองคมีความเห็นไปทางหนึ่ง มีความพอใจไปทางหนึ่ง
มีความชอบใจไปทางหนึ่ง มีความพยายามไปทางหนึ่ง มีลัทธิอาจารยอยางหนึ่ง ยากทีจ่ ะรูความ
ขอนั้นไดวา สัญญาเปนอัตตาของบุรุษ หรือวาสัญญาอยางหนึ่ง อัตตาอยางหนึ่ง ก็คําวาโลกเที่ยง
นี้เทานั้นเปนความจริง สิ่งอื่นเปลากระนัน้ หรือ.
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อัพยากตปญหา
ดูกรโปฏฐปาทะ แมคําวาโลกเที่ยง นีเ้ ทานั้นเปนความจริง สิ่งอื่นเปลา เราไมพยากรณ.
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็คําวาโลกไมเทีย่ ง นี้เทานัน้ เปนความจริง สิง่ อื่นเปลากระนั้น
หรือ.
ดูกรโปฏฐปาทะ แมคําวาโลกไมเทีย่ ง นี้เทานั้นเปนความจริง สิ่งอื่นเปลา เราไมพยากรณ.
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็คําวาโลกมีที่สุด ... โลกไมมที ี่สุด ... ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ...
ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึง่ ... สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยู ... สัตวเบือ้ งหนาแตตายไปไมมี
อยู ... สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยูก็มี ไมมอี ยูก็มี ... สัตวเบื้องหนาแตตายไป มีอยูก ็มิใช
ไมมีอยูก็มใิ ช นี้เทานั้นเปนความจริง สิ่งอื่นเปลากระนัน้ หรือ.
ดูกรโปฏฐปาทะ แมขอนี้เราไมพยากรณ สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยู ก็มิใช ไมมีอยู
ก็มิใช นี้เทานัน้ เปนความจริง สิ่งอื่นเปลา.
ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุไฉนพระองคจึงไมทรงพยากรณความขอนั้น.
ดูกรโปฏฐปาทะ เพราะขอนั้นไมประกอบดวยอรรถ ไมประกอบดวยธรรม ไมเปน
เบื้องตนแหงพรหมจรรย ไมเปนไปเพื่อความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ
เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน เพราะเหตุนั้น เราจึงไมพยากรณ.
[๒๙๓] ขาแตพระองคผเู จริญ พระองคทรงพยากรณอยางไร.
ดูกรโปฏฐปาทะ เราพยากรณวา นี้ทุกข นีท้ ุกขสมุทัย นีท้ ุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทา.
ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุไฉนพระองคจึงทรงพยากรณดังนั้น.
ดูกรโปฏฐปาทะ เพราะขอนั้นประกอบดวยอรรถ ประกอบดวยธรรม เปนเบื้องตน
แหงพรหมจรรย เปนไปเพื่อความหนาย เพือ่ ความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ
เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน เพราะเหตุนั้น เราจึงพยากรณดังนั้น.
ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนั้นตองเปนเชนนี้ ขาแตพระสุคต ขอนั้นตองเปนเชนนี้
บัดนี้ ขอพระผูม ีพระภาคทรงทราบกาลอันควรเถิด.
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ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปแลว.
[๒๙๔] เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปไมนาน ปริพาชกเหลานัน้ ไดพากันรุมตอวา
โปฏฐปาทปริพาชก ดวยถอยคําตัดพอตางๆ วา อยางนี้ทีเดียว ทานโปฏฐปาทะ พระสมณโคดม
ตรัสคําใด ทานพลอยอนุโมทนาคํานั้นทุกคําวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนั้นตองเปนเชนนี้
ขาแตพระสุคต ขอนั้นตองเปนเชนนี้ ฝายพวกเรามิไดเขาใจอรรถที่พระสมณโคดมทรงแสดงแลว
โดยสวนเดียว แตสักนอยหนึง่ วา โลกเที่ยงหรือโลกไมเทีย่ ง โลกมีที่สุดหรือโลกไมมีที่สุด
ชีพอันนั้น สรีระก็อันนัน้ หรือชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง สัตวเบื้องหนาแตตายไป มีอยู
หรือสัตวเบื้องหนาแตตายไป ไมมีอยู สัตวเบื้องหนาแตตายไป มีอยูก ็มี ไมมีอยูก็มี หรือสัตว
เบื้องหนาแตตายไป มีอยูก ็มใิ ช ไมมีอยูก ็มใิ ช.
[๒๙๕] เมื่อพวกปริพาชกกลาวอยางนี้แลว โปฏฐปาทปริพาชกไดบอกปริพาชก
เหลานั้นวา ทานทั้งหลาย แมขาพเจาเองก็มไิ ดเขาใจธรรมที่พระสมณโคดมทรงแสดงแลวโดย
สวนเดียว แตสักอยางหนึ่งวา โลกเที่ยงหรือโลกไมเที่ยง โลกมีที่สุดหรือโลกไมมีที่สุด ชีพอันนัน้
สรีระก็อันนั้น หรือชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง สัตวเบือ้ งหนาแตตายไป มีอยู หรือสัตว
เบื้องหนาแตตายไป ไมมีอยู สัตวเบื้องหนาแตตายไป มีอยูก็มี ไมมีอยูกม็ ี หรือสัตวเบือ้ งหนา
แตตายไปมีอยูก ็มิใช ไมมีอยูก ็มิใช แตวาพระสมณโคดมบัญญัติปฏิปทาที่จริงแทแนนอน เปน
ธรรมฐิติ ธรรมนิยาม ก็เมื่อพระสมณโคดมบัญญัติปฏิปทาที่จริงแทแนนอน เปนธรรมฐิติ ธรรม
นิยาม ไฉนเลาวิญูชนเชนเราจะไมอนุโมทนาสุภาษิตของพระสมณโคดมโดยเปนสุภาษิต
จิตตหัตถิสารีบุตรและโปฏฐปทปริพาชก
[๒๙๖] ครั้นลวงไปได ๒-๓ วัน จิตตหัตถิสารีบุตรกับโปฏฐปาทปริพาชก พากัน
เขาเฝาพระผูมีพระภาคถึงทีป่ ระทับ ครั้นแลวจิตตหัตถิสารีบุตรถวายอภิวาทพระผูมพี ระภาคแลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ฝายโปฏฐปาทปริพาชกไดปราศรัยกับพระผูมพี ระภาค ครั้นผานการปราศรัย
พอใหระลึกถึงกันไปแลวจึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ในคราวนัน้ เมือ่ พระองคเสด็จหลีกไปไมนาน พวกปริพาชกไดพากันรุมตอวาขาพระองคดวยถอยคํา
ตัดพอตางๆ วา อยางนี้ทีเดียวทานโปฏฐปาทะ พระสมณโคดมตรัสคําใด ทานพลอยอนุโมทนา
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คํานั้นทุกคําวา ขาแตพระผูมพี ระภาค ขอนัน้ ตองเปนเชนนี้ ขาแตพระสุคต ขอนั้นตองเปนเชนนี้
ฝายพวกเรามิไดเขาใจธรรมที่พระสมณโคดมทรงแสดงแลวโดยสวนเดียว แตสักนอยหนึ่งวา
โลกเที่ยงหรือโลกไมเที่ยง โลกมีที่สุดหรือโลกไมมีที่สุด ชีพอันนั้น สรีระก็อันนัน้ หรือชีพ
อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง สัตวเบื้องหนาแตตายไป มีอยู หรือสัตวเบือ้ งหนาแตตายไป ไมมีอยู
สัตวเบื้องหนาแตตายไป มีอยูก็มี ไมมีอยูกม็ ี หรือสัตวเบือ้ งหนาแตตายไป มีอยูก็มใิ ช ไมมีอยู
ก็มิใช เมื่อพวกปริพาชกกลาวอยางนีแ้ ลว ขาพระองคไดบอกปริพาชกเหลานั้นวา ทานทั้งหลาย
แมขาพเจาเองก็มิไดเขาใจธรรมที่พระสมณโคดมทรงแสดงแลวโดยสวนเดียว แตสักนอยหนึ่งวา
โลกเที่ยงหรือโลกไมเที่ยง โลกมีที่สุดหรือโลกไมมีที่สุด ชีพอันนั้น สรีระก็อันนัน้ หรือชีพ
อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง สัตวเบื้องหนาแตตายไป มีอยู หรือสัตวเบือ้ งหนาแตตายไป
ไมมีอยู สัตวเบื้องหนาแตตายไป มีอยูก ็มี ไมมีอยูก็มี หรือสัตวเบื้องหนาแตตายไป มีอยูก็มิใช
ไมมีอยูก็มใิ ช แตวาพระสมณโคดมบัญญัติปฏิปทาที่จริงแทแนนอน เปนธรรมฐิติ ธรรมนิยาม
ก็เมื่อพระสมณโคดมบัญญัติปฏิปทาที่จริงแทแนนอน เปนธรรมฐิติ ธรรมนิยาม ไฉนเลาวิญูชน
เชนเราไมพึงอนุโมทนาสุภาษิตของพระสมณโคดมโดยเปนสุภาษิต.
[๒๙๗] พระผูมีพระภาคจึงมีพระดํารัสวา ดูกรโปฏฐปาทะ ปริพาชกเหลานี้ทั้งหมด
ลวนเปนคนบอดหาจักษุมิได ทานคนเดียวเทานัน้ เปนคนมีจักษุในชุมนุมชนนั้น ดูกรโปฏฐปาทะ
ธรรมที่เปนไปโดยสวนเดียว เราแสดงแลว บัญญัติแลวก็มี ที่ไมเปนไปโดยสวนเดียว เราแสดง
แลว บัญญัติแลวก็มี ก็ธรรมที่ไมเปนไปโดยสวนเดียว เราแสดงแลว บัญญัติแลว เปนไฉน
ไดแกโลกเที่ยง โลกไมเที่ยง โลกมีที่สุด โลกไมมีที่สุด ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ชีพอยางหนึ่ง
สรีระอยางหนึง่ สัตวเบื้องหนาแตตายไป มีอยู สัตวเบื้องหนาแตตายไป ไมมีอยู สัตวเบื้องหนา
แตตายไป มีอยูก็มี ไมมีอยูกม็ ี สัตวเบื้องหนาแตตายไป มีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใช ดูกรโปฏฐปาทะ
ธรรมที่ไมเปนไปโดยสวนเดียว เราแสดงแลว บัญญัติแลวอยางนี้ เหตุไรธรรมที่ไมเปนไปโดย
สวนเดียว เราจึงแสดงแลว บัญญัติแลว เพราะธรรมเหลานั้นไมประกอบดวยอรรถ ไมประกอบ
ดวยธรรม ไมเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย ไมเปนไปเพือ่ ความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด
เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน เพราะฉะนั้น
ธรรมที่ไมเปนไปโดยสวนเดียว เราจึงแสดงแลว บัญญัติแลวดังนี้ (คือบัญญัติวาเปนอัพยากตธรรม
ธรรมที่ไมควรพยากรณ).

พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาที่ 273
เอกังสิธรรม
[๒๙๘] ดูกรโปฏฐปาทะ ก็ธรรมที่เปนไปโดยสวนเดียว เราแสดงแลว บัญญัติแลว
เปนไฉน ไดแก นี้ทุกข นี้ทกุ ขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดูกรโปฏฐปาทะ
ธรรมที่เปนไปโดยสวนเดียว เราแสดงแลว บัญญัติแลว ดังนี้ เหตุไฉนธรรมที่เปนไปโดยสวนเดียว
เราจึงแสดงแลว บัญญัติแลวอยางนั้น เพราะวาธรรมเหลานี้ประกอบดวยอรรถ ประกอบดวย
ธรรม เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย เปนไปเพื่อความหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อ
ความดับ เพื่อความสงบ เพือ่ ความรูยิ่ง เพือ่ ความตรัสรู เพื่อนิพพาน เพราะฉะนั้น ธรรมที่
เปนไปโดยสวนเดียว เราจึงแสดงแลว บัญญัติแลว ดังนี้.
[๒๙๙] ดูกรโปฏฐปาทะ มีสมณพราหมณผูมีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา เบื้องหนา
แตตายไป อัตตามีสุขโดยสวนเดียว หาโรคมิได มีอยู เราเขาไปหาสมณพราหมณพวกนั้นแลว
กลาวอยางนี้วา ไดยนิ วาทานมีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา เบื้องหนาแตตายไป อัตตามีสุข
โดยสวนเดียว หาโรคมิได มีอยู จริงหรือ.
ถาสมณพราหมณพวกนั้นถูกเราถามอยางนี้แลว ปฏิญญาวาจริง เราจะกลาวกะเขาวา
เออก็ ทานยังรูเ ห็นโลกมีสุขโดยสวนเดียวบางหรือ เมื่อเขาถูกถามอยางนีแ้ ลว เขาจะตอบวาหา
มิได เราจะกลาวกะเขาวา เออก็ ทานรูวาอัตตามีสุขโดยสวนเดียว ชัว่ วันหนึ่ง คืนหนึง่ หรือ
กึ่งวัน กึ่งคืน เมื่อเขาถูกถามอยางนี้แลว เขาจะตอบวาหามิได เราจะกลาวกะเขาวา เออก็ ทาน
ยังรูวา นี้มรรคา นี้ขอปฏิบัติ เพื่อทําใหแจงซึ่งโลกมีสุขโดยสวนเดียวบางหรือ เมื่อเขาถูกถาม
อยางนี้แลว เขาจะตอบวาหามิได เราจะกลาวกะเขาวา เออก็ ทานยังไดยินเสียงพวกเทวดาผูเขา
ถึงโลกมีสุขโดยสวนเดียว ผูก ําลังพูดกันวา ทานผูนิรทุกข ทานปฏิบัติดี ปฏิบัติตรงแลว เพื่อ
ทําใหแจงซึ่งโลกที่มีสุขโดยสวนเดียว แมถึงขาพเจาก็ปฏิบัติอยางนี้ จึงเขาถึงโลกที่มีสุขโดย
สวนเดียวแลวดังนี้บางหรือ เมื่อเขาถูกถามอยางนี้แลว เขาจะตอบวาหามิได.
ดูกรโปฏฐปาทะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนั้น ภาษิตของ
สมณพราหมณเหลานัน้ ถึงความเปนภาษิตไมมีปาฏิหาริย มิใชหรือ.
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ถูกแลว พระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น ภาษิตของสมณพราหมณเหลานัน้ ถึงความ
เปนภาษิตไมมปี าฏิหาริย.
วาดวยทิฏฐิของสมณพราหมณ
[๓๐๐] ดูกรโปฏฐปาทะ เหมือนอยางวา บุรุษพึงกลาวอยางนีว้ า ขาพเจาปรารถนา
รักใครนางชนปทกัลยาณีในชนบทนี้ ชนทัง้ หลายพึงกลาวกะเขาวา ดูกรบุรุษผูเจริญ นางชนปท
กัลยาณีทพี่ อปรารถนารักใครนั้น พอรูจักเขาแลวหรือวา เปนนางกษัตริยหรือนางพราหมณี
นางแพศยหรือนางศูทร เมื่อเขาถูกถามอยางนี้แลว พึงตอบวา หามิได ชนทั้งหลายพึงกลาว
กะเขาวา ดูกรบุรุษผูเจริญ นางชนปทกัลยาณีที่พอปรารถนารักใครนั้น พอรูจักเขาแลวหรือวา
มีชื่ออยางนี้ มีโคตรอยางนี้ สูงต่ํา หรือสันทัด ดําคล้ํา หรือสีทอง อยูในบาน นิคม หรือ
นครโนน เมื่อเขาถูกถามอยางนี้แลว เขาพึงตอบวา หามิได ชนทั้งหลายก็จะพึงกลาวกะเขาวา
ดูกรบุรุษผูเจริญ พอปรารถนารักใครหญิงทีพ่ อไมรูจักไมเคยเห็นหรือ เมือ่ เขาถูกถามอยางนี้แลว
เขาก็จะตอบวา อยางนั้น ดูกรโปฏฐปาทะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนัน้
ถอยคําของบุรุษนั้น ยอมถึงความเปนคําไมมีปาฏิหาริย มิใชหรือ.
ถูกแลว พระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น ถอยคําของบุรุษนั้นยอมถึงความเปนคําไมมี
ปาฏิหาริย.
ดูกรโปฏฐปาทะ แมสมณพราหมณทมี่ ีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา เบื้องหนาแตตายไป
อัตตามีสุขโดยสวนเดียว หาโรคมิได มีอยู ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เราเขาไปหาสมณพราหมณ
พวกนั้นแลวกลาวอยางนีว้ า ไดยินวา ทานมีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา เบื้องหนาแตตายไป
อัตตามีสุขโดยสวนเดียว หาโรคมิได มีอยูจริงหรือ ถาสมณพราหมณพวกนัน้ ถูกเราถามอยางนี้
แลวปฏิญญาวาจริง เราจะกลาวกะเขาวา เออก็ทานยังรูเห็นโลกมีสุขโดยสวนเดียวบางหรือ เมื่อ
เขาถูกถามอยางนี้แลว เขาจะตอบวาหามิได เราจะกลาวกะเขาวา เออก็ ทานรูวาอัตตามีสุขโดย
สวนเดียว ชัว่ วันหนึ่ง คืนหนึง่ หรือกึ่งวัน กึง่ คืน เมื่อถูกเขาถามอยางนี้แลว เขาจะตอบวา
หามิได เราจะกลาวกะเขาวา เออก็ ทานยังรูวา นี้มรรคา นี้ขอปฏิบัติ เพื่อทําใหแจงซึ่งโลกมีสุข
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โดยสวนเดียวบางหรือ เมื่อเขาถูกถามอยางนี้แลว เขาจะตอบวา หามิได เราจะกลาวกะเขาวา
เออ ก็ทานยังไดยินเสียงพวกเทวดาผูเขาถึงโลกมีสุขโดยสวนเดียว ผูกําลังพูดกันวา ทานผูนิรทุกข
ทานปฏิบัติดีปฏิบัติตรงแลว เพื่อทําใหแจงซึ่งโลกที่มีสุขโดยสวนเดียว แมถึงขาพเจาก็ปฏิบัติ
อยางนี้ จึงเขาถึงโลกที่มีสุขโดยสวนเดียวแลว ดังนี้บางหรือ เมื่อเขาถูกถามอยางนี้แลว เขาจะ
ตอบวา หามิได ดูกรโปฏฐปาทะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนัน้ ภาษิต
ของสมณพราหมณเหลานั้น ถึงความเปนภาษิตไมมีปาฏิหาริยมิใชหรือ.
ถูกแลว พระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น ภาษิตของสมณพราหมณเหลานัน้ ถึงความ
เปนภาษิตไมมปี าฏิหาริย.
[๓๐๑] ดูกรโปฏฐปาทะ เหมือนอยางวา บุรุษพึงทําพะองที่หนทางสี่แพรงเพื่อขึน้
ปราสาท ชนทั้งหลายพึงกลาวกะเขาวา ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานจะทําพะองเพื่อขึ้นปราสาท ทาน
รูจักปราสาทนั้นแลวหรือวา อยูทางทิศตะวันออกหรือทิศใต ทิศตะวันตกหรือทิศเหนือ ตัว
ปราสาทสูงหรือต่ําหรือพอปานกลาง เมื่อเขาถูกถามอยางนี้แลว เขาจะตอบวา หามิได ชน
ทั้งหลายก็จะกลาวกะเขาวา ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานจะทําพะองขึ้นปราสาททานไมรูจักไมเคยเห็น
นั้นหรือ เมื่อเขาถูกถามอยางนี้แลว เขาก็จะตอบวาเออ ดูกรโปฏฐปาทะ ทานจะสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนัน้ ถอยคําของบุรุษนั้นยอมถึงความเปนคําไมมีปาฏิหาริย
มิใชหรือ.
ถูกแลว พระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น ถอยคําของบุรุษนั้น ยอมถึงความเปนคํา
ไมมีปาฏิหาริย.
ดูกรโปฏฐปาทะ แมสมณพราหมณทั้งหลายที่มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา เบื้องหนา
แตตายไป อัตตามีสุขโดยสวนเดียว หาโรคมิได มีอยู ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เราเขาไปหา
สมณพราหมณพวกนัน้ แลว กลาวอยางนี้วา ไดยนิ วาทานมีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา
เบื้องหนาแตตายไป อัตตามีสุขโดยสวนเดียว หาโรคมิได มีอยูจริงหรือ ถาสมณพราหมณ
พวกนั้นถูกเราถามอยางนี้แลว ปฏิญญาวาจริง เราจะกลาวกะเขาวา เออก็ ทานยังรูเห็นวาโลกมี
สุขโดยสวนเดียวบางหรือ เมือ่ เขาถูกถามอยางนี้แลว เขาจะตอบวา หามิได เราจะกลาวกะเขาวา
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เออก็ ทานรูวาอัตตามีสุขโดยสวนเดียว ชัว่ วันหนึ่ง คืนหนึง่ หรือกึ่งวัน กึง่ คืน เมื่อเขาถูกถาม
อยางนี้แลว เขาจะตอบวา หามิได เราจะกลาวกะเขาวา เออ ก็ทานยังรูว า นี้มรรคา นี้ขอปฏิบัติ
เพื่อทําใหแจงซึ่งโลกมีสุขโดยสวนเดียวบางหรือ เมื่อเขาถูกถามอยางนีแ้ ลว เขาจะตอบวา หามิได
เราจะกลาวกะเขาวา เออก็ ทานยังไดยินเสียงพวกเทวดาผูเขาถึงโลกมีสุขโดยสวนเดียว ผูกําลังพูด
กันวา ทานผูนริ ทุกข ทานปฏิบัติดีปฏิบัติตรงแลว เพื่อทําใหแจงซึ่งโลกที่มีสุขโดยสวนเดียว
แมถึงขาพเจาก็ปฏิบัติอยางนี้ จึงเขาถึงโลกที่มีสุขโดยสวนเดียวแลว ดังนี้บางหรือ เมือ่
เขาถูกถามอยางนี้แลว เขาจะตอบวา หามิได ดูกรโปฏฐปาทะ ทานจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน เมื่อเปนเชนนัน้ ภาษิตของสมณพราหมณเหลานัน้ ถึงความเปนภาษิตไมมีปาฏิหาริย
มิใชหรือ.
ถูกแลว พระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น ภาษิตของสมณพราหมณเหลานัน้ ถึงความ
เปนภาษิตไมมปี าฏิหาริย.
การไดอัตตา ๓ ประการ
[๓๐๒] ดูกรโปฏฐปาทะ ความไดอัตตา ๓ เหลานี้ คือ ไดอัตตาทีห่ ยาบ ๑ ไดอัตตา
ที่สําเร็จดวยใจ ๑ ไดอัตตาทีห่ ารูปมิได ๑ ความไดอัตตาที่หยาบเปนไฉน คือ อัตตาที่มีรูป
ประกอบดวยมหาภูต ๔ บริโภคกวลิงการาหาร นี้ความไดอัตตาที่หยาบ ความไดอัตตาที่สําเร็จ
ดวยใจเปนไฉน คือ อัตตาที่มีรูปสําเร็จดวยใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไ มบกพรอง
นี้ความไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจ ความไดอัตตาที่หารูปมิไดเปนไฉน คือ อัตตาอันหารูปมิได สําเร็จ
ดวยสัญญา นีค้ วามไดอัตตาที่หารูปมิได.
[๓๐๓] ดูกรโปฏฐปาทะ เราจะแสดงธรรมเพื่อละความไดอัตตาทีห่ ยาบวา พวกทาน
ปฏิบัติอยางไรจึงจะละสังกิเลสธรรมได โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้น พวกทานจักทําความบริบูรณ
และความไพบูลยแหงปญญาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู.
ดูกรโปฏฐปาทะ บางคราวทานจะพึงมีความเห็นอยางนี้วา สังกิเลสธรรมเราจักละได
โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึน้ ได ผูมีความเพียรจักทําใหแจงซึ่งความบริบูรณ และความไพบูลยแหง
ปญญาดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยูไ ด แตความอยูไมสบาย.
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ดูกรโปฏฐปาทะ แตเรื่องนี้ทานไมพึงเห็นอยางนั้น ทีแ่ ทสังกิเลสธรรมพวกทานจักละได
โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึน้ ได ผูมีความเพียรจักทําใหแจงซึ่งความบริบูรณ และความไพบูลยแหง
ปญญาดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยูไ ด ความปราโมทย ปติ ปสสัทธิ
สติสัมปชัญญะ และความอยูสบายจักมีได.
[๓๐๔] ดูกรโปฏฐปาทะ เราจะแสดงธรรมเพื่อละความไดอัตตาแมที่สําเร็จดวยใจวา
พวกทานปฏิบัติอยางไร จึงจักละสังกิเลสธรรมได โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้น พวกทานจัก
ทําความบริบูรณ และความไพบูลยแหงปญญาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน
เขาถึงอยู.
ดูกรโปฏฐปาทะ บางคราวทานจะพึงมีความเห็นอยางนี้วา สังกิเลสธรรมเราจักละได
โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึน้ ผูมีความเพียรจักทําใหแจงซึง่ ความบริบูรณ และความไพบูลยแหง
ปญญาดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู แตความอยูไมสบาย.
ดูกรโปฏฐปาทะ แตเรื่องนี้ทานไมพึงเห็นอยางนั้น ทีแ่ ทสังกิเลสธรรมพวกทานจักละได
โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึน้ ผูมีความเพียรจักทําใหแจงซึง่ ความบริบูรณ และความไพบูลยแหง
ปญญาดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยูไ ด ความปราโมทย ปติ ปสสัทธิ
สติสัมปชัญญะ และความอยูสบายจักมีได.
[๓๐๕] ดูกรโปฏฐปาทะ เราจะแสดงธรรมเพื่อความไดอัตตาแมที่หารูปมิไดวา พวกทาน
ปฏิบัติอยางไร จึงจักละสังกิเลสธรรมได โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้น พวกทานจักทําความ
บริบูรณ และความไพบูลยแหงปญญาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบนั เขาถึงอยู.
ดูกรโปฏฐปาทะ บางคราวทานจะพึงมีความเห็นอยางนี้วา สังกิเลสธรรมเราจักละได
โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึน้ ผูมีความเพียรจักทําใหแจงซึง่ ความบริบูรณ และความไพบูลยแหง
ปญญา ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู แตความอยูไมสบาย.
ดูกรโปฏฐปาทะ แตเรื่องนี้ทานไมพึงเห็นอยางนั้น ทีแ่ ทสังกิเลสธรรมพวกทานจักละได
โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึน้ ได ผูมีความเพียรจะทําใหแจงซึ่งความบริบูรณ และความไพบูลยแหง
ปญญาดวยปญญาอันยิ่ง ดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยูไ ด ความปราโมทย ปติ ปสสัทธิ
สติสัมปชัญญะ และความอยูสบายจักมีได.
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[๓๐๖] ดูกรโปฏฐปาทะ หากคนเหลาอื่นจะพึงถามเราอยางนี้วา ทาน ความไดอัตตา
ที่หยาบ ซึ่งทานแสดงธรรมเพื่อละเสียนัน้ วาพวกทานปฏิบัติอยางไรจึงจักละสังกิเลสธรรมได
โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึน้ พวกทานจักทําความบริบูรณและความไพบูลยแหงปญญาใหแจง
ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยูเปนไฉน เมื่อเราถูกถามอยางนี้แลว เราจะพึง
พยากรณแกเขาวา ทาน นีแ้ หละ ความไดอตั ตาที่หยาบ ซึง่ เราแสดงธรรมเพื่อใหละเสียนั้นวา.
พวกทานปฏิบัติอยางไรจึงจักละสังกิเลสธรรมได โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้น. พวกทานจักทํา
ความบริบูรณ และความไพบูลยแหงปญญาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขา
ถึงอยู.
[๓๐๗] ดูกรโปฏฐปาทะ หากคนเหลาอื่นจะถามเราวา ทาน ความไดอัตตาที่สําเร็จ
ดวยใจ ซึ่งทานแสดงธรรมเพื่อละเสียนัน้ วา พวกทานปฏิบัติอยางไรจึงจักละสังกิเลสธรรมได
โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึน้ พวกทานจักทําความบริบูรณและความไพบูลยแหงปญญาใหแจง
ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู เปนไฉน เมื่อเราถูกถามอยางนี้แลว เราจะพึง
พยากรณแกเขาวา ทาน นีแ้ หละ ความไดอตั ตาที่สําเร็จดวยใจ ซึ่งเราแสดงธรรมเพื่อให
ละเสียนั้นวา พวกทานปฏิบัติอยางไร จึงจักละสังกิเลสธรรมได โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้น.
พวกทานจักทําความบริบูรณและ ความไพบูลยแหงปญญาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง
ในปจจุบนั เขาถึงอยู.
ดูกรโปฏฐปาทะ หากคนเหลาอื่นจะพึงถามเราวา ทาน ความไดอัตตาที่หารูปมิได
ซึ่งทานแสดงธรรมเพื่อละเสียนั้นวา พวกทานปฏิบัติอยางไร จึงจักละสังกิเลสธรรมได
โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึน้ พวกทานจักทําความบริบูรณและความไพบูลยแหงปญญาใหแจง
ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู เปนไฉน เมื่อเราถูกถามอยางนี้แลว เราจะ
พึงพยากรณแกเขาวา ทาน นี้แหละความไดอัตตาที่หารูปมิได ซึ่งเราแสดงธรรมเพื่อใหละเสียนั้นวา
พวกทานปฏิบัติอยางไร จึงจักละสังกิเลสธรรมได โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้น พวกทานจักทํา
ความบริบูรณ และความไพบูลยแหงปญญาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขา
ถึงอยู.
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ดูกรโปฏฐปาทะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนั้น ภาษิตยอมถึง
ความเปนภาษิตมีปาฏิหาริย มิใชหรือ.
ถูกแลว พระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น ภาษิตยอมถึงความเปนภาษิตมีปาฏิหาริย.
[๓๐๘] ดูกรโปฏฐปาทะ เหมือนอยางวา บุรุษทําพะองเพื่อขึ้นปราสาทที่ภายใตปราสาท
นั้น ชนทั้งหลายพึงกลาวกะเขาวา ดูกรบุรษุ ผูเจริญ ทานจะทําพะองเพือ่ ขึ้นปราสาท ทานรูจัก
ปราสาทนั้นวา อยูทิศตะวันออกหรือทิศใต ทิศตะวันตกหรือทิศเหนือ สูงหรือต่ําหรือพอ
ปานกลางละหรือ. ถาเขาตอบวา นี้แหละ ปราสาทที่ขาพเจากําลังพะองเพื่อจะขึ้นอยูภายใต
ปราสาทนั้นเอง. ดูกรโปฏฐปาทะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนัน้ ถอยคํา
ของบุรุษนั้นยอมถึงความเปนคําที่มีปาฏิหาริย มิใชหรือ.
ถูกแลว พระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น ถอยคําของบุรุษนั้นยอมถึงความเปนคําที่มี
ปาฏิหาริย.
ดูกรโปฏฐปาทะ ฉันนัน้ เหมือนกัน หากวาคนเหลาอื่นพึงถามเราวา ความไดอัตตา
ที่หยาบ ความไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจ ความไดอัตตาที่หารูปมิได ซึ่งทานแสดงธรรมเพื่อให
ละเสียนั้นวา พวกทานปฏิบัติอยางไร จึงจักละสังกิเลสธรรมได โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้น
พวกทานจักทําความบริบูรณ และความไพบูลยแหงปญญาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองใน
ปจจุบัน เขาถึงอยู เปนไฉน เมื่อเราถูกถามอยางนี้แลว เราจะพึงพยากรณแกเขาวา ทาน นี้แหละ
ความไดอัตตาที่หยาบ ความไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจ ความไดอัตตาที่หารูปมิได ซึ่งเราแสดงธรรม
เพื่อละเสียนัน้ วา ทานปฏิบัตอิ ยางไร จึงจักละสังกิเลสธรรมได โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้น
พวกทานจักทําความบริบูรณ และความไพบูลยแหงปญญาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองใน
ปจจุบัน เขาถึงอยู. ดูกรโปฏฐปาทะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนัน้
ภาษิตยอมถึงความเปนภาษิตมีปาฏิหาริย มิใชหรือ.
ถูกแลว พระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น ภาษิตยอมถึงความเปนภาษิตมีปาฏิหาริย.
[๓๐๙] เมือ่ พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว จิตตหัตถิสารีบุตรไดกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ สมัยใดมีการไดอัตตาที่หยาบ สมัยนั้น ความไดอัตตาทีส่ ําเร็จดวยใจ ความได
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อัตตาที่หารูปมิได เปนโมฆะ มีแตการไดอัตตาที่หยาบเปนเที่ยงแท สมัยใด มีการไดอัตตาที่สําเร็จ
ดวยใจ สมัยนัน้ ความไดอัตตาที่หยาบ ความไดอัตตาทีห่ ารูปมิได เปนโมฆะ มีแตการได
อัตตาที่สําเร็จดวยใจเปนเทีย่ งแท สมัยใด มีการไดอัตตาทีห่ ารูปมิได สมัยนั้น ความไดอัตตา
ที่หยาบ ความไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจ เปนโมฆะ มีแตการไดอัตตาที่หารูปมิไดเปนเทีย่ งแท.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรจิตตะ สมัยใด มีการไดอตั ตาที่หยาบ สมัยนั้น ไมนับวา
ไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจ ไมนับวาไดอัตตาที่หารูปมิได นับวาไดอัตตาทีห่ ยาบอยางเดียว ดูกรจิตตะ
สมัยใด มีการไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจ สมัยนั้น ไมนับวาไดอัตตาที่หยาบ ไมนับวาไดอัตตา
ที่หารูปมิได นับวาไดอัตตาทีส่ ําเร็จดวยใจอยางเดียว ดูกรจิตตะ สมัยใด มีการไดอัตตาที่หารูปมิได
สมัยนั้น ไมนบั วาไดอัตตาทีห่ ยาบ ไมนับวาไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจ นับวาไดอัตตาทีห่ ารูปมิได
อยางเดียว.
[๓๑๐] ดูกรจิตตะ ถาชนทั้งหลายพึงถามทานวา เธอไดมีในอดีตกาล มิใชวาเธอไมไดมี
ก็หาไม เธอจักมีในอนาคตกาล มิใชวาเธอจักไมมีกห็ าไม เธอมีอยูในบัดนี้ มิใชวาเธอไมมีอยู
ก็หามิได เชนนั้นหรือ เมื่อทานถูกถามอยางนี้ ทานจะพึงพยากรณวาอยางไร.
ขาแตพระองคผูเจริญ ถาเขาถามขาพระองคอยางนัน้ ขาพระองคพงึ พยากรณวา
ขาพเจาไดมแี ลวในอดีตกาล มิใชวาไมมกี ห็ ามิได ขาพเจาจักมีในอนาคตกาล มิใชวาจักไมมี
ก็หามิได ขาพเจามีอยูในบัดนี้ มิใชวาไมมอี ยูก็หามิได.
[๓๑๑] ดูกรจิตตะ ถาเขาพึงถามทานวา เธอไดอัตตภาพที่เปนอดีตแลว การที่เธอได
อัตตภาพเชนนั้นนั่นแหละ เปนของเที่ยงแท การไดอัตตภาพเปนอนาคต เปนปจจุบนั เปนโมฆะ
เธอจักไดอัตตภาพเปนอนาคต การไดอัตตภาพเชนนั้น เทานั้น เปนของเที่ยงแท การได
อัตตภาพเปนอดีต เปนปจจุบนั เปนโมฆะ เธอไดอัตตภาพเปนปจจุบันในบัดนี้ การไดอัตตภาพ
เชนนั้นเทานั้น เปนของเที่ยงแท การไดอัตตภาพเปนอดีต เปนอนาคต เปนโมฆะ อยางนั้น
หรือ เมื่อทานถูกถามอยางนี้ จะพึงพยากรณวาอยางไร.
ขาแตพระองคผูเจริญ ถาเขาถามขาพระองคอยางนัน้ ขาพระองคพงึ พยากรณวา
ขาพเจาไดอัตตภาพเปนอดีตแลว การไดอตั ตภาพเชนนัน้ เทานั้น เปนของเที่ยงแทในสมัยนั้น
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การไดอัตตภาพเปนอนาคต เปนปจจุบัน เปนโมฆะ ขาพเจาจักไดอัตตภาพเปนอนาคต การได
อัตตภาพเชนนั้นเทานัน้ เปนของเที่ยงแทในสมัยนั้น การไดอัตตภาพเปนอดีต เปนปจจุบัน เปน
โมฆะ ขาพเจาไดอัตตภาพเปนปจจุบันบัดนี้ การไดอัตตภาพเชนนั้นเทานั้นเปนของเที่ยงแทใน
สมัยนี้ การไดอัตตภาพเปนอดีต เปนอนาคต เปนโมฆะ.
[๓๑๒] ดูกรจิตตะ อยางนั้นแหละ สมัยใด มีการไดอตั ตาที่หยาบ สมัยนั้น ไมนับวา
ไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจ ไมนับวาไดอัตตาที่หารูปมิได นับวาไดอัตตาทีห่ ยาบอยางเดียว.
ดูกรจิตตะ สมัยใด มีการไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจ สมัยนั้น ไมนับวาไดอัตตาที่หยาบ
ไมนับวาไดอตั ตาที่หารูปมิได นับวาไดอตั ตาที่สําเร็จดวยใจอยางเดียว.
ดูกรจิตตะ สมัยใด มีการไดอัตตาที่หารูปมิได สมัยนัน้ ไมนับวาไดอัตตาที่หยาบ
ไมนับวาไดอตั ตาที่สําเร็จดวยใจ นับวาไดอัตตาที่หารูปมิไดอยางเดียว.
ดูกรจิตตะ เหมือนอยางวา นมสดจากแมโค นมสมจากนมสด เนยขนจากนมสม
เนยใสจากเนยขน หัวเนยใสจากเนยใส สมัยใดเปนนมสด สมัยนั้น ไมนับวานมสม เนยขน
เนยใส หัวเนยใส นับวานมสดอยางเดียวเทานั้น สมัยใดเปนนมสม สมัยนั้น ไมนับวานมสด
เนยขน เนยใส หัวเนยใส นับวาเปนนมสมอยางเดียวเทานั้น สมัยใดเปนเนยขน สมัยนั้น
ไมนับวานมสด นมสม เนยใส หัวเนยใส นับวาเปนเนยขนอยางเดียวเทานั้น สมัยใดเปน
เนยใส สมัยนัน้ ไมนับวานมสด นมสม เนยขน หัวเนยใส นับวาเปนเนยใสอยางเดียวเทานัน้
สมัยใดเปนหัวเนยใส สมัยนัน้ ไมนับวานมสด นมสม เนยขน เนยใส นับวาเปนหัวเนยใส
อยางเดียวเทานั้น ฉันใด ดูกรจิตตะ ฉันนัน้ เหมือนกัน สมัยใดมีการไดอตั ตาที่หยาบ สมัยนั้น
ไมนับวาไดอตั ตาที่สําเร็จดวยใจ ไมนับวาไดอัตตาที่หารูปมิได นับวาไดอัตตาที่หยาบอยางเดียว
เทานั้น สมัยใดมีการไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจ สมัยนั้น ไมนับวาไดอัตตาที่หยาบ ไมนับวาได
อัตตาที่หารูปมิได นับวาไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจอยางเดียวเทานั้น สมัยใดมีการไดอตั ตาที่หารูป
มิได สมัยนัน้ ไมนับวาไดอตั ตาที่หยาบ ไมนับวาไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจ นับวาไดอตั ตาที่หารูป
มิไดอยางเดียวเทานั้น.
ดูกรจิตตะ เหลานีแ้ ลเปนชื่อตามโลก เปนภาษาของโลก เปนโวหารของโลก เปนบัญญัติ
ของโลก ที่ตถาคตกลาวอยู มิไดยึดถือ.
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[๓๑๓] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว โปฏฐปาทปริพาชกไดกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีป
ในที่มืด ดวยคิดวา ผูมีจักษุจกั เห็นรูป ดังนี้ ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรม
โดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค กับทั้ง
พระธรรมและพระภิกษุสงฆ วาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสก
ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
จิตตหัตถิสารีบุตรบรรลุพระอรหัตตผล
ฝายจิตตหัตถิสารีบุตรก็ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา
เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในที่มืด ดวยคิดวา ผูมีจักษุจกั เห็นรูป
ดังนี้ ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค กับทัง้ พระธรรมและพระภิกษุสงฆ วาเปนสรณะ
ขาพระองคพึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูม ีพระภาค เมื่อจิตตหัตถิสารีบุตรไดบรรพชา
อุปสมบทในสํานักของพระผูม ีพระภาคแลว ทานอุปสมบทแลวไมนานหลีกออกไปอยูแตผูเดียว
เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลว ไมชานานเทาไร ก็ทําใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรย
ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวาที่กุลบุตรทั้งหลายผูมีความตองการ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ
ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว
กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ทานจิตตหัตถิสารีบุตรไดเปนพระ
อรหันตรูปหนึง่ ในพระอรหันตทั้งหลาย ดังนี้แล.
จบโปฏฐปาทสูตร ที่ ๙.
_____________
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๑๐. สุภสูตร
เรื่องสุภมาณพ
[๓๑๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานแลวไมนาน ทานพระอานนทอยู ณ
พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี.
[๓๑๕] ก็สมัยนั้น สุภมาณพโตเทยยบุตร พักอยูในพระนครสาวัตถี ดวยกรณียกิจ
บางอยาง ครั้งนั้น สุภมาณพโตเทยยบุตร เรียกมาณพนอยคนหนึ่งมาวา มานี่แน พอมาณพ
พอจงเขาไปหาพระอานนทถึงที่อยูแลว เรียนถามพระสมณอานนทผูมอี าพาธนอย มีโรคเบาบาง
กระปรี้กระเปรา มีกําลัง อยูสําราญ ตามคําของเราวา สุภมาณพโตเทยยบุตร เรียนถามถึงทาน
แล
ะจงกลาวอยางนี้วา ขาพเจาขอโอกาส ขอทานพระอานนท จงอนุเคราะหเขาไปยังนิเวศน
ของสุภมาณพโตเทยยบุตรเถิด มาณพนอยนั้นรับคําสุภมาณพโตเทยยบุตรแลว เขาไปหาทาน
พระอานนทถงึ ที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระอานนท ครัน้ ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง จึงเรียนวา สุภมาณพโตเทยยบุตรถามถึงทาน และเขาสั่งมาอยางนี้วา
ขอทานพระอานนท จงอนุเคราะหเขาไปยังนิเวศนของสุภมาณพโตเทยยบุตรเถิด.
[๓๑๖] เมื่อมาณพนอยกลาวอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดกลาวกะเขาวา มิใชกาล
เสียแลวพอมาณพ เผอิญวันนี้ ฉันดื่มยาถาย ถากระไรไวพรุงนี้เถิด ไดเวลาและสมัยแลว
เราจึงจะเขาไปหา.
ขอรับคําทานพระอานนทแลวลุกจากที่นั่ง เขาไปหาสุภมาณพโตเทยยบุตร แลวบอกวา
ขาพเจาไดบอกพระอานนทตามคําของทานแลว เมื่อขาพเจาบอกอยางนั้นแลว ทานพระสมณอานนท
ไดกลาวกะขาพเจาวา มิใชกาลเสียแลวพอมาณพ เผอิญวันนี้ ฉันดื่มยาถาย ถากระไรไวพรุงนี้
เถิด ไดเวลาและสมัยแลว ฉันจึงจะเขาไป ดวยเหตุเพียงเทานี้ ขาพเจาชือ่ วาทํากิจทีเ่ ปนเหตุ
ใหทานพระอานนททําโอกาสเพื่อเขามาฉันในวันพรุงนีแ้ ลว.
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สุภสูตร อริยขันธ อริยศีลขันธ
[๓๑๗] พอลวงราตรีนนั้ ไป เวลาเชาทานพระอานนทครองอันตรวาสก แลวถือบาตรจีวร
มีพระเจตกภิกษุเปนปจฉาสมณะ เขาไปยังนิเวศนของสุภมาณพโตเทยยบุตรแลว นั่งบนอาสนะ
ที่เขาปูลาดไว.
ครั้งนั้น สุภมาณพโตเทยยบุตร เขาไปหาทานพระอานนท แลวปราศรัยกับทาน ครั้นผาน
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกลาววา ทานพระอานนท
เปนอุปฏฐากอยูในสํานักใกลชิดทานพระโคดมมานาน ทานพระโคดมไดตรัสสรรเสริญคุณแหงธรรม
เหลาใด และทรงยังประชุมชนนี้ 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 ใหดาํ รงอยูในขันธ ๓ นี้ ขันธ ๓ เปนไฉน? คือ
สีลขันธอนั เปนอริยะ สมาธิขันธอันเปนอริยะ ปญญาขันธเปนอริยะ ดูกรมาณพ พระผูมีพระภาค
ไดตรัสสรรเสริญขันธ ๓ นี้ และทรงยังประชุมชนนี้ ใหสมาทาน ใหตงั้ อยู ใหดํารงอยูใน
ขันธ ๓ นี้.
[๓๑๘] ขาแตทานพระอานนท สีลขันธอันเปนอริยะ ที่ทานพระโคดมไดตรัสสรรเสริญ
และทรงยังประชุมชนนี้ ใหสมาทาน ใหตงั้ อยู ใหดํารงอยูเปนไฉน?
ดูกรมาณพ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอม
ดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแ จงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมผี ูอื่นยิ่งกวา
เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระตถาคต
พระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่ง
ของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษยใหรตู าม ทรง
แสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ
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พรอมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใด
ตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น ครั้นฟงแลว ไดศรัทธาในพระตถาคต เมือ่ ไดศรัทธาแลว
ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การที่
บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณ ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใช
ทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต
สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด นุงหม
ผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต. เมือ่ บวชแลว สํารวมระวังในพระปาติโมกขอยู ถึง
พรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
ทั้งหลาย ประกอบดวยกายกรรมวจีกรรมทีเ่ ปนกุศล มีอาชีพบริสุทธิ์ ถึงพรอมดวยศีล คุมครอง
ทวารในอินทรียทั้งหลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เปนผูสันโดษ.
จุลศีล
[๓๑๙] ดูกรมาณพ อยางไร ภิกษุจึงชือ่ วาเปนผูถึงพรอมดวยศีล.
๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ
วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน แกสัตวทั้งปวงอยู
ขอนี้เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของ
ที่เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอ นี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล
เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคํา
เปนหลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน
เพื่อใหคนหมูน ี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตกราว
กัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผู
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พรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคํา
ที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก
จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง
พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อาง มีที่กําหนด ประกอบดวย
ประโยชน โดยกาลอันควร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๘. เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม.
๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล.
๑๐. เธอเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก
แกกุศล.
๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแตงรางกายดวยดอกไม ของหอมและ
เครื่องประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว.
๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ.
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. เธอเวนขาดจากการซื้อการขาย.
๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวยเครื่อง
ตวงวัด.
๒๕. เธอเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.
๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
จบจุลศีล.
มัชฌิมศีล
๑. ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็นปานนี้
คือ พืชเกิดแตเหงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ด
เปนที่ครบหา แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของที่ทําการสะสมไว
เห็นปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมเครื่อง
ประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๓. ภิกษุเวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุ ล เชนอยางทีส่ มณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแก
กุศลเห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคมมหรสพมีการรําเปนตน การเลา
นิยาย การเลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองที่สวยงาม การเลน
ของคนจัณฑาล การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ
ชนแกะ ชนไก รบนกกระทา รํากระบี่กระบอง มวยชก มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล
การจัดกระบวนทัพ กองทัพ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
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๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนันอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เชน
อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวายเลน
การพนันอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละ
สิบตา เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมหึ่ง เลนกําทาย เลนสะกา
เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ เลน
ธนูนอยๆ เลนเขียนทายกัน เลนทายใจ เลนเลียนคนพิการ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ
ประการหนึ่ง.
๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ
เห็นปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว
เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มีสัณฐานเปนชอดอกไม เครื่องลาดที่ยัดนุน
เครื่องลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะ และเสือเปนตน เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง
เครื่องลาดขนแกะมีขนขางเดียว เครื่องลาดทองและเงินแกมไหม เครือ่ งลาดไหมขลิบทอง
และเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เครื่องลาดหลังชาง เครื่องลาดหลังมา
เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทําดวยหนังสัตวชื่ออชินะอันมีขนออนนุม เครื่องลาดอยางดี
ทําดวยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนขางแมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ
ประการหนึ่ง.
๖. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบการประดับตกแตงรางกายอันเปนฐานแหงการแตงตัว
เชนอยางที่สมณพราหมณผเู จริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย
ประกอบการประดับตบแตงรางกายอันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คือ อบตัว ไคล
อวัยวะ อาบน้าํ หอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว ผัดหนา
ทาปาก ประดับขอมือ สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทา
ประดับวิจิตร ติดกรอบหนา ปกปน ใชพดั วาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี้
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
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๗. ภิกษุเวนขาดจากติรจั ฉานกถา เชน อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก
ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถา เห็นปานนี้ คือ พูดเรื่องพระราชา
เรื่องโจร เรื่องมหาอํามาตย เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องขาว เรื่องน้ํา เรื่องผา
เรื่องที่นอน เรือ่ งดอกไม เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบาน เรือ่ งนิคม เรื่องนคร
เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรื่องคนกลาหาญ เรื่องตรอก เรื่องทาน้ํา เรื่องคนที่ลวงลับ
ไปแลว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้นๆ
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๘. ภิกษุเวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกัน เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวายกลาวถอยคําแกงแยงกันเห็นปานนี้
เชน วาทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูท ั่วถึง ทานจักรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทาน
ปฏิบัติผิด ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน
คําที่ควรจะกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน
ขอที่ทานเคยช่าํ ชองมาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว
ทานจงถอนวาทะเสีย มิฉะนัน้ จงแกไขเสีย ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช
เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คฤหบดี
และกุมารวา ทานจงไปในทีน่ ี้ ทานจงไปในที่โนน ทานจงนําเอาสิ่งนี้ไป ทานจงนําเอาสิ่งนี้
ในที่โนนมา ดังนี้ แมขอนี้กเ็ ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๑๐. ภิกษุเวนขาดจากการพูดหลอกลวง และการพูดเลียบเคียง เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูดหวาน
ลอม พูดและเล็ม แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
จบมัชฌิมศีล.
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มหาศีล
[๓๒๐] ๑. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยาง
สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวย
ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ
ทํานายหนูกัดผา ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน ทําพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทําพิธีซัด
รําบูชาไฟ ทําพิธีซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธเี ติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้าํ มันบูชาไฟ ทําพิธีเสกเปา
บูชาไฟ ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บาน ดูลักษณะที่นา เปนหมอ
ปลุกเสก เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยันตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ
เปนหมอแมลงปอง เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา
เปนหมอทายอายุ เปนหมอเสกกันลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนีก้ ็เปนศีลของเธอ
ประการหนึ่ง.
๒. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
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 ทายลักษณะเหีย้
ทายลักษณะตุน ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอ นี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๓. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายใน
จักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชาภายใน
จักถอย พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย พระราชา
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ภายในจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชยั พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ แมขอนี้
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๔. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร
ดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง ดาว
นักษัตรจักเดินผิดทาง จักมีอกุ กาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จักมีฟารอง ดวงจันทร
ดวงอาทิตย และดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักกระจาง จันทร
คราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุรยิ คราสจักมีผลเปนอยางนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร
ดวงอาทิตยเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้
ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ มีอุกกาบาต
จักมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดินไหวจักมีผลเปนอยางนี้ ฟารองจักมีผล
เปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตย
และดาวนักษัตรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผลเปน
อยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจักมีผลเปนอยางนี้ แมขอนี้กเ็ ปนศีลของเธอ
ประการหนึ่ง.
๕. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีฝนดี จักมีฝนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จักมีภิกษาหาไดยาก
จักมีความเกษม จักมีภยั จักเกิดโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ
นับประมวล แตงกาพย โลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๖. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
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เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ใหฤกษววิ าหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง
ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหลิ้นกระดาง รายมนตให
คางแข็ง รายมนตใหมือสั่น รายมนตไมใหหูไดยินเสียง เปนหมอทรงกระจก เปนหมอทรง
หญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม รายมนตพน ไฟ
ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๗. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน
ทํากะเทยใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธีบวงสรวงพื้นที่
พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษเบื้องบน
ปรุงยาถายโทษเบื้องลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยานัตถุ ปรุงยาทากัด
ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล แมขอนีก้ ็เปนศีลของเธอ
ประการหนึ่ง.
ดูกรมาณพ ภิกษุสมบูรณดว ยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เลย เพราะศีลสังวร
นั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษก กําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ
เพราะราชศัตรูนั้น ดูกรมาณพ ภิกษุก็ฉันนัน้ สมบูรณดวยศีลอยางนีแ้ ลว ยอมไมประสบภัย
แตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุขอันปราศจากโทษ
ในภายใน ดูกรมาณพ ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล.
จบมหาศีล.
ดูกรมาณพ ศีลขันธอันเปนอริยะนี้แล ที่พระผูมีพระภาคไดตรัสสรรเสริญ และทรงยัง
ประชุมชนนี้ ใหสมาทาน ใหตั้งอยู ใหดํารงอยู อนึ่ง ในพระธรรมวินัยนี้ ยังมีกรณียกิจที่
ยิ่งขึ้นไปอยูอีก.
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ส. ขาแตทานพระอานนท นาอัศจรรยนัก ไมเคยมีมาแลว ศีลขันธอันเปนอริยะนี้
บริบูรณแลว มิใชไมบริบูรณ ขาพเจาไมเคยเห็นศีลขันธอันเปนอริยะที่บริบูรณอยางนี้ ในสมณะ
พราหมณเหลาอื่นภายนอกพระศาสนานี้เลย ทานพระอานนท สมณพราหมณเหลาอื่นภายนอก
พระศาสนานี้ พึงเห็นศีลขันธอันเปนอริยะที่บริบูรณแลวอยางนี้ในตน เขาเหลานั้นจะพึงพอใจ
เพราะเหตุเพียงเทานั้นแล ดวยเหตุเพียงเทานี้เปนอันพอแลว ดวยเหตุเพียงเทานี้เปนอันทําเสร็จ
แลว สําคัญตนวา เราไดบรรลุถึงประโยชนแหงสามัญคุณแลวโดยลําดับ ไมมีกรณียกิจอะไรที่
จะยิ่งขึน้ ไปอีก แตทานพระอานนทกย็ ังกลาวอยางนีว้ า ในพระธรรมวินัยนี้ ยังมีกรณียกิจที่ยิ่ง
ขึ้นไปอยูอีก.
อริยสมาธิขันธ
[๓๒๑] ส. ขาแตทานพระอานนท สมาธิขันธอันเปนอริยะที่ทานพระโคดมไดตรัส
สรรเสริญ และทรงยังประชุมชนนี้ใหสมาทาน ใหตั้งอยู ใหดํารงอยูนั้น เปนไฉน.
อ. ดูกรมาณพ อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทงั้ หลาย? ดูกรมาณพ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อ
สํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและ
โทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ภิกษุฟงเสียง
ดวยโสต ... ดมกลิ่นดวยฆานะ ... ลิ้มรสดวยชิวหา ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแ จง
ธรรมารมณดวยใจแลว ไมถอื นิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย
ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวา
รักษามนินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ภิกษุประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะ
เชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมระคนดวยกิเลสในภายใน ดูกรมาณพ ดวยประการดังกลาวมานี้
แล ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย.
[๓๒๒] ดูกรมาณพ อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ? ดูกร
มาณพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมทําความรูส ึกตัวในการกาว ในการถอย ในการแล ในการ
เหลียว ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ในการฉัน
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การดื่ม การเคีย้ ว การลิ้ม ในการถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน การยืน
การนั่ง การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง ดูกรมาณพ ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุชื่อ
วาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ.
[๓๒๓] ดูกรมาณพ อยางไรภิกษุชื่อวาเปนผูสันโดษ? ดูกรมาณพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไปทาง
ทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดูกรมาณพ นกมีปก จะบินไปทางทิสาภาคใดๆ ก็มีแตปก ของตัว
เปนภาระบินไปฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวย
บิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดูกรมาณพ ดวย
ประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูสันโดษ.
[๓๒๔] ภิกษุนั้น ประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะและสันโดษ
อันเปนอริยะเชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา
ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกาย
ตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็ง มีใจปราศจากความเพงอยู ยอมชําระจิตให
บริสุทธิ์จากความเพงเล็งได ละความประทุษราย คือ พยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณาหวัง
ประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษรายคือพยาบาทได ละ
ถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูที่แสงสวาง มีสติสัมปชัญญะ
อยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะได ละอุทธัจจกุกกุจจะเปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ
ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะได ละวิจิกิจฉา เปนผูขามวิจิกจิ ฉา
ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจกิ ิจฉาได.
อุปมานิวรณ
[๓๒๕] ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรษุ จะพึงกูหนี้ไปประกอบการงาน การงานของเขา
จะพึงสําเร็จผล เขาจะพึงใชหนี้ที่เปนตนทุนเดิมใหหมดสิ้น และทรัพยที่เปนกําไรของเขาจะ
พึงมีเหลืออยูสาํ หรับเลี้ยงภริยา เขาพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรากูหนีไ้ ปประกอบ
การงาน บัดนี้ การงานของเราสําเร็จผลแลว เราไดใชหนี้ทเี่ ปนตนทุนเดิมใหหมดสิ้นแลว และ
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ทรัพยที่เปนกําไรของเรายังมีเหลืออยูสําหรับเลี้ยงภริยา ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความ
โสมนัส มีความไมมีหนี้นนั้ เปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรษุ จะพึงเปนผูมอี าพาธ ถึงความลําบาก เจ็บหนัก บริโภค
อาหารไมได และไมมีกําลังกาย สมัยตอมา เขาพึงหายจากอาพาธนั้น บริโภคอาหารได
และมีกําลังกาย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนผูมีอาพาธถึงความลําบาก เจ็บหนัก
บริโภคอาหารไมได และไมมีกําลังกาย บัดนี้ เราหายจากอาพาธนั้นแลว บริโภคอาหารได
และมีกําลังกายเปนปกติ ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความไมมีโรคนั้น
เปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจําอยูใ นเรือนจํา สมัยตอมา เขาพึงพนจาก
เรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมภี ยั ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอน
เราถูกจองจําอยูในเรือนจํา บัดนี้ เราพนจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมภี ยั แลว และเราไมตอง
เสียทรัพยอะไรๆ เลย ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีการพนจากเรือนจํา
นั้นเปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนทาส ไมไดพงึ่ ตัวเอง พึ่งผูอนื่ ไปไหน
ตามความพอใจไมได สมัยตอมา เขาพึงพนจากความเปนทาสนั้น พึ่งตัวเอง ไมตองพึ่งผูอื่น
เปนไทยแกตวั ไปไหนไดตามความพอใจ เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนทาส
พึ่งตัวเองไมได ตองพึ่งผูอื่น ไปไหนตามความพอใจไมได บัดนี้ เราพนจากความเปนทาสนั้น
แลว พึ่งตัวเอง ไมตองพึ่งผูอื่น เปนไทยแกตัว ไปไหนไดตามความพอใจ ดังนี้ เขาจะพึงได
ความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความเปนไทยแกตวั นั้นเปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษ มีทรัพย มีโภคสมบัติ พึงเดินทางไกลกันดาร
หาอาหารไดยาก มีภยั เฉพาะหนา สมัยตอมา เขาพึงขามพนทางกันดารนั้นได บรรลุถึงหมูบาน
อันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรามีทรัพย มีโภคสมบัติ
เดินทางไกลกันดาร หาอาหารไดยาก มีภยั เฉพาะหนา บัดนี้ เราขามพนทางกันดารนัน้ บรรลุ
ถึงหมูบานอันเกษม ปลอดภัยโดยสวัสดีแลว ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความ
โสมนัส มีภูมิสถานอันเกษมนั้นเปนเหตุ ฉันใด.
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ดูกรมาณพ ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการเหลานี้ ที่ยงั ละไมไดในตนเหมือนหนี้
เหมือนโรค เหมือนเรือนจํา เหมือนความเปนทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา
เห็นนิวรณ ๕ ประการที่ละไดแลวในตน เหมือนความไมมีหนี้ เหมือนความไมมีโรค เหมือน
การพนจากเรือนจํา เหมือนความเปนไทแกตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉันนั้นแล.
รูปฌาน ๔
เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ เหลานี้ ที่ละแลวในตน ยอมเกิดปราโมทย เมื่อ
ปราโมทยแลวยอมเกิดปติ เมือ่ มีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลวยอมไดเสวยสุข
เมื่อมีสุข จิตยอมตั้งมั่น เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร
มีปติและสุขเกิดแตวเิ วกอยู เธอทํากายนี้แหละใหชุมชื่นเอิบอิ่มซาบซานดวยปติและสุขเกิดแต
วิเวก ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทัว่ ทั้งตัว ที่ปตแิ ละสุขอันเกิดแตวิเวกจะไมถกู ตอง
ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน หรือลูกมือพนักงานสรงสนานผูฉลาด จะพึง
ใสจุรณสีตัวลงในภาชนะสําริด แลวพรมดวยน้ํา หมักไว ตกเวลาเย็นกอนจุรณสีตัวซึ่งยางซึม
ไปจับติดกันทัว่ ทั้งหมด ยอมไมกระจายออก ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ทํากายนีแ้ หละใหชุมชื่น
เอิบอิ่มซาบซานดวยปติและสุขอันเกิดแตวเิ วก ไมมเี อกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทัว่ ทั้งตัว
ที่ปติและสุขอันเกิดแตวเิ วกจะไมถูกตอง ขอนี้เปนสมาธิของเธอประการหนึ่ง.
[๓๒๖] ดูกรมาณพ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุตยิ ฌาน มีความผองใสแหงจิตใน
ภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร มีปติและสุข
เกิดแตสมาธิอยู เธอทํากายนีแ้ หละใหชุมชืน่ เอิบอิ่มซาบซาน ดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ
ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง ดูกร
มาณพ เปรียบเหมือนหวงน้ําลึก มีน้ําปนปวน ไมมีทางที่นา้ํ จะไหลมาได ทั้งในดานตะวันออก
ดานใต ดานตะวันตก ดานเหนือ ทั้งฝนก็ไมตกเพิ่มตามฤดูกาล แตสายน้ําเย็นพุขึ้นจากหวง
น้ํานั้นแลว จะพึงทําหวงน้ํานั้นแหละใหชมุ ชื่นเอิบอาบซาบซึมดวยน้าํ เย็น ไมมเี อกเทศไหนๆ
แหงหวงน้ํานัน้ ทั้งหมด ทีน่ า้ํ เย็นจะไมพึงถูกตองฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ แล ยอมทํากายนี้แหละ
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ใหชุมชื่นเอิบอิ่มซาบซานดวยปตแิ ละสุขอันเกิดแตสมาธิ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอ
ทั่วทั้งตัว ที่ปตแิ ละสุขเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง แมขอนี้กเ็ ปนสมาธิของเธอประการหนึ่ง.
[๓๒๗] ดูกรมาณพ อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอเุ บกขา มีสติมีสัมปชัญญะ เสวยสุข
ดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวาผูไดฌานนี้
เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข เธอทํากายนี้ใหชุมชืน่ เอิบอิ่มซาบซานดวยสุขอันปราศจากปติ
ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัวที่สุขปราศจากปติจะไมถกู ตอง ดูกรมาณพ เปรียบ
เหมือนในกอบัวขาบ ในกอบัวหลวง หรือในกอบัวขาว ดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรือ
ดอกบัวขาว บางเหลาซึ่งเกิดในน้ํา เจริญในน้ํา ยังไมพน น้าํ จมอยูในน้ํา น้ําหลอเลี้ยงไว
ดอกบัวเหลานัน้ ชุมชื่นเอิบอาบซาบซึมดวยน้ําเย็นตลอดยอด ตลอดเงา ไมมีเอกเทศไหนๆ
แหงดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาวทั่วทุกสวน ที่น้ําเย็นจะไมพึงถูกตอง ฉันใด
ภิกษุก็ฉันนัน้ แล ยอมทํากายนี้แหละใหชุมชื่นเอิบอิ่มซาบซานดวยสุขปราศจากปติ ไมมีเอกเทศ
ไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทัง้ ตัว ที่สุขปราศจากปติจะไมถูกตอง แมขอนี้ก็เปนสมาธิของเธอ
ประการหนึ่ง.
[๓๒๘] ดูกรมาณพ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข
เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู
เธอนั่งแผไปทัว่ กายนี้แหละ ดวยใจอันบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอ
ทั่วทั้งตัว ทีใ่ จอันบริสุทธิ์ผองแผวจะไมถูกตอง ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนัง่ คลุมตัว
ตลอดศีรษะดวยผาขาว ไมมเี อกเทศไหนๆ แหงกายทุกๆ สวนของเขาทีผ่ าขาวจะไมถกู ตอง
ฉันใด ภิกษุก็ฉนั นั้นแล เธอนัง่ แผไปทั่วกายนี้แหละดวยใจอันบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีเอกเทศ
ไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทัง้ ตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผองแผวจะไมถูกตอง แมขอนี้ก็เปนสมาธิของเธอ
ประการหนึ่ง.
ดูกรมาณพ สมาธิขันธอันเปนอริยะนีแ้ ล ที่พระผูมีพระภาคไดตรัสสรรเสริญและทรงยัง
ประชุมชนนี้ใหสมาทาน ใหตั้งอยู ใหดํารงอยู อนึ่ง ในพระธรรมวินัยนี้ ยังมีกรณียกิจที่ยิ่งขึ้น
ไปอยูอีก.
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ส. ขาแตทานพระอานนท นาอัศจรรยนัก ไมเคยมีมาแลว สมาธิขันธอันเปนอริยะนี้
บริบูรณแลว มิใชไมบริบูรณ ขาพเจาไมเคยเห็นสมาธิขันธอันเปนอริยะของทานพระอานนท ที่
บริบูรณแลวอยางนี้ในสมณพราหมณเหลาอื่น ภายนอกพระศาสนานี้เลย ขาแตทานพระอานนท
ก็สมณพราหมณเหลาอื่น ภายนอกพระศาสนานี้พึงเห็นสมาธิขันธอันเปนอริยะที่บริบูรณแลว
อยางนี้ในตน เขาเหลานั้นจะพึงพอใจดวยสมาธิขันธเพียงเทานี้ พอแลวดวยสมาธิขันธเพียง
เทานี้วา เราไดทําสมาธิขันธเสร็จแลว สําคัญตนวา เราไดบรรลุถึงประโยชนแหงสามัญคุณ ไม
มีกรณียกิจอะไรๆ ที่ยิ่งขึ้นไปอีก. แตทานพระอานนทกย็ ังกลาวอยางนี้วา อนึ่งในธรรมวินัยนีย้ ัง
มีกรณียกิจทีย่ งิ่ ขึ้นไปอยูอีก.
อริยปญญาขันธ
[๓๒๙] ส. ขาแตทานพระอานนท ปญญาขันธอันเปนอริยะที่พระผูมีพระภาคไดตรัส
สรรเสริญและยังทรงประชุมชนนี้ ในสมาทาน ใหตั้งอยู ใหดํารงอยูนั้น เปนไฉน.
วิชชา ๘
วิปสสนาญาณ
อ. ภิกษุนนั้ เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิ ลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อญาณทัสนะ. เธอ
ยอมรูชัดอยางนี้วา กายของเรานี้แล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโต
ขึ้นดวยขาวสุกและขนมสด ไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปน
ธรรมดา และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยูในกายนี้ เนื่องอยูใ นกายนี้. ดูกรมาณพ เปรียบเหมือน
แกวไพฑูรยอนั งามเกิดเองอยางบริสุทธิ์ แปดเหลี่ยม นายชางเจียระไนดีแลว สุกใส แวววาว
สมสวนทุกอยาง มีดายเขียวเหลืองแดงขาวหรือนวลรอยอยูในนั้น บุรุษมีจักษุจะพึงหยิบ
แกวไพฑูรยนนั้ วางไวในมือแลวพิจารณาเห็นวา แกวไพฑูรยนี้งาม เกิดเองอยางบริสุทธิ์
แปดเหลีย่ ม ชางเจียระไนดีแลว สุกใส แวววาว สมสวนทุกอยาง มีดายเขียวเหลืองแดง
ขาวหรือนวลรอยอยูในแกวไพฑูรยนนั้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหวอยางนี้ ยอมโนม
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นอมจิตไปเพือ่ ญาณทัสนะ เธอยอมรูชัดอยางนี้วา กายของเรานี้แล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔
เกิดแตมารดาบิดา เติบโตดวยขาวสุกและขนมสด ไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลาย
กระจัดกระจายเปนธรรมดา และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยูในกายนี้ เนือ่ งอยูในกายนี้
ขอนี้เปนปญญาของเธอประการหนึ่ง.
มโนมยิทธิญาณ
[๓๓๐] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ
คือนิรมิตกายอืน่ จากกายนี้ มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง.
ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรษุ จะพึงชักไสออกจากหญาปลอง เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา
นี้หญาปลอง นี้ไส หญาปลองอยางหนึ่ง ไสอยางหนึ่ง ก็แตไสชักออกจากหญาปลองนั่นเอง
อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรษุ จะพึงชักดาบออกจากฝก เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้ า นีด้ าบ นี้ฝก
ดาบอยางหนึ่ง ฝกอยางหนึ่ง ก็แตดาบชักออกจากฝกนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ
จะพึงชักงูออกจากคราบ เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้ า นี้งู นีค้ ราบ งูอยางหนึ่ง คราบอยางหนึ่ง
ก็แตงูชักออกจากคราบนั่นเอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมือ่ จิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหว อยางนี้ เธอยอม
โนมนอมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ คือนิรมิตกายอื่นจากกายนี้ มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะ
นอยใหญครบถวน มีอินทรียไ มบกพรอง แมขอนี้ก็เปนปญญาของเธอประการหนึ่ง.
อิทธิวิธญาณ
[๓๓๑] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุ
อิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏ
ก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปได ไมตดิ ขัดเหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลง
แมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศ
เหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจ
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ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได. ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนชางหมอหรือลูกมือของชางหมอ
ผูฉลาด เมื่อนวดดินดีแลว ตองการภาชนะชนิดใดๆ พึงทําภาชนะชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได
อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนชางงาหรือลูกมือของชางงาผูฉลาด เมื่อแตงงาดีแลว ตองการเครื่องงา
ชนิดใดๆ พึงทําเครื่องงาชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึง่ เปรียบเหมือนชางทองหรือลูกมือ
ของชางทองผูฉลาด เมื่อหลอมทองดีแลว ตองการทองรูปพรรณชนิดใดๆ พึงทําทองรูปพรรณ
ชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ แล เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไป
เพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียว
ก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงไปได ไมตดิ ขัดเหมือนไปในที่วางก็ได
ผุดขึ้นดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไป
ในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได
ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได แมขอนี้กเ็ ปนปญญาของเธอประการหนึ่ง.
ทิพยโสตญาณ
[๓๓๒] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ. เธอยอม
ไดยินเสียง ๒ ชนิด คือเสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไ กลและใกลดว ยทิพยโสตธาตุอัน
บริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย. ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรษุ เดินทางไกล เขาจะพึงไดยนิ เสียง
กลองบาง เสียงตะโพนบาง เสียงสังขบาง เสียงบัณเฑาะวบาง เสียงเปงมางบาง เขาจะพึง
เขาใจวา เสียงกลองดังนี้บาง เสียงตะโพนดังนี้บาง เสียงสังขดังนี้บาง เสียงบัณเฑาะวดังนี้บาง
เสียงเปงมางดังนี้บาง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ แล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิ ลส
ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไป
เพื่อทิพยโสตธาตุ เธอยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด คือเสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกล
และใกลดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย แมขอนีก้ ็เปนปญญาของเธอประการ
หนึ่ง.
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เจโตปริยญาณ
[๓๓๓] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ.
เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่นของบุคคลอื่นดวยใจ คือจิตมีราคะ ก็รูวา จิตมีราคะ หรือจิต
ปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ
ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รวู าจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รวู าจิตปราศจาก
โมหะ จิตหดหู ก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต ก็รูวาจิตเปน
มหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่น
ยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิง่ กวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ
ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รวู าจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน.
ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุมที่ชอบการแตงตัว เมื่อสองดูเงาหนาของตนใน
กระจกอันบริสุทธิ์สะอาด หรือในภาชนะน้ําอันใส หนามีไฝ ก็จะพึงรูวาหนามีไฝ หรือหนา
ไมมีไฝ ก็จะพึงรูวาหนาไมมไี ฝ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ แล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอม
จิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอนื่ ของบุคคลอื่นดวยใจ คือจิตมีราคะ
ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รวู าจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ
หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจาก
โมหะ ก็รวู าจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน
จิตเปนมหรคต ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่น
ยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจติ อื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ
ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน
หรือจิตไมหลุดพน ก็รวู าจิตไมหลุดพน แมขอนี้ก็เปนปญญาของเธอประการหนึ่ง.
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
[๓๓๔] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ.
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เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง
สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบ
ชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอด
วิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด
อายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากภพนัน้ แลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมชี ื่ออยางนั้น
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด
อายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากภพนัน้ แลวไดไปเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอัน
มากพรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรษุ จะพึงจาก
บานตนไปบานอื่น แลวจากบานนั้นไปยังบานอื่นอีก จากบานนั้นกลับมาสูบานของตนตามเดิม
เขาจะพึงระลึกไดอยางนีว้ า เราไดจากบานของเราไปบานโนน ในบานนั้น เราไดยนื อยางนัน้
ไดนั่งอยางนั้น ไดพูดอยางนัน้ ไดนิ่งอยางนั้น เราไดจากบานแมนนั้ ไปยังบานโนน แมในบาน
นั้นเราก็ไดยนื อยางนั้น ไดนงั่ อยางนั้น ไดพูดอยางนัน้ ไดนิ่งอยางนั้น แลวเรากลับจากบานนั้น
มาสูบานของตนตามเดิม ดังนี้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมือ่ จิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่นไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอม
จิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกได
หนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง
สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง
ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมาก
บางวา ในภพโนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผวิ พรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น
เสวยสุขทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุตจิ ากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน
แมในภพนัน้ เราก็มีชื่อนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข
ทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอม
ระลึกถึงชาติกอ นไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ แมขอนี้ก็เปน
ปญญาของเธอประการหนึ่ง.
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จุตูปปาตญาณ
[๓๓๕] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของ
สัตวทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ
ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวง จักษุของมนุษย ยอมรูช ัดซึ่งหมูสัตว
ผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา
เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอม
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตาย
เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ ลวงจักษุ
ของมนุษย ยอมรูชัด ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้ เปรียบเหมือนปราสาทตั้ง
อยู ณ ทาง ๓ แพรง ทามกลางพระนคร บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนปราสาทนั้น จะพึงเห็นหมูชน
กําลังเขาไปสูเรือนบาง กําลังออกจากเรือนบาง กําลังสัญจรเปนแถวอยูใ นถนนบาง นัง่ อยูที่ทาง
๓ แพรง ทามกลางพระนครบาง เขาจะพึงรูวา คนเหลานีเ้ ขาสูเรือน เหลานี้ออกจากเรือน
เหลานี้สัญจรเปนแถวอยูในถนน เหลานี้นงั่ อยูที่ทาง ๓ แพรง ทามกลางพระนคร ฉันใด ภิกษุ
ก็ฉันนั้นแล เมือ่ จิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแก
การงาน ตั้งมัน่ ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย
เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี
ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม
วา สัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปน
มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขา
ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
ไมติเตียนพระอริยะเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตาย
เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลัง
อุปบัติ เลว ประณีต มีผวิ พรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์
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ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ แมขอนี้ก็เปน
ปญญาของเธอประการหนึ่ง.
อาสวักขยญาณ
[๓๓๖] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ
ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้
จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มี
ญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนสระน้ําบนยอดเขาใสสะอาด ไมขุนมัว
บุรุษผูมีจักษุยนื อยูบนขอบสระนั้น จะพึงเห็นหอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและ
กอนหินบาง ฝูงปลาบาง กําลังวายอยูบาง หยุดอยูบาง ในสระน้ํานั้น เขาจะพึงคิดอยางนี้วา
สระน้ํานี้ใสสะอาด ไมขุนมัว หอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหินบาง
ฝูงปลาบาง เหลานี้กําลังวายอยูบาง กําลังหยุดอยูบาง ในสระน้ํานั้น ดังนี้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น
แล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน
ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้ อาสวะ นี้อาสวสมุทัย
นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ
แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติ
สิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี
แมขอนี้ก็เปนปญญาของเธอประการหนึ่ง.
สุภมาณพแสดงตนเปนอุบาสก
[๓๓๗] ดูกรมาณพ ปญญาขันธอันเปนอริยะนี้แล ที่พระผูมีพระภาคไดตรัสสรรเสริญ
และทรงยังประชุมชนนีใ้ หสมาทาน ใหตั้งอยู ใหดํารงอยู และในพระธรรมวินัยนี้ มิไดมี
กรณียกิจทีย่ ิ่งขึ้นไปอีก.
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ส. ขาแตทานพระอานนท นาอัศจรรยนัก ไมเคยมีมาแลว ปญญาขันธอันเปนอริยะนี้
บริบูรณแลว มิใชไมบริบูรณ ขาพเจาไมเคยเห็นปญญาขันธอันเปนอริยะที่บริบูรณแลวอยางนี้
ในสมณพราหมณพวกอื่นภายนอกพระศาสนานี้เลย และในธรรมวินัยนี้ ไมมีกรณียกิจอะไรที่
ยิ่งขึ้นไปอีก.
ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ ภาษิตของทานแจมแจงนัก ขาแตทา นพระอานนทผูเจริญ
ภาษิตของทานแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคน
หลงทาง หรือสองประทีปในที่มืด ดวยคิดวาผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด พระอานนทประกาศ
พระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตทานพระอานนท ขาพเจานี้ขอถึงทานพระ
โคดม พระธรรมและพระสงฆวาเปนสรณะ ขอทานพระอานนท จงจําขาพเจาวาเปนอุบาสก
ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฉะนี้แล.
จบสุภสูตร ที่ ๑๐
______________
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๑๑. เกวัฏฏสูตร
เรื่องนายเกวัฏฏ (ชาวประมง)
[๓๓๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาค ประทับอยู ณ สวนมะมวงของปาวาริกเศรษฐี เขตเมือง
นาลันทา. ครั้งนั้น เกวัฏฏ คฤหบดีบุตร เขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายอภิวาท
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ เมืองนาลันทานี้ เปนเมืองมั่งคั่งสมบูรณ มีผูคนมาก คับคั่งไปดวยมนุษย
ลวนแตเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเปนอยางยิ่ง ขอประทานโอกาสเถิดพระเจาขา ขอพระผูมี
พระภาคทรงชีภ้ ิกษุสักรูปหนึง่ ที่จักกระทําอิทธิปาฏิหาริยอันเปนธรรมที่ยงิ่ ยวดของมนุษยได เมื่อ
เปนเชนนี้ ชาวเมืองนาลันทานี้จักเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเปนอยางยิ่ง สุดที่จะประมาณ เมื่อ
เกวัฏฏ คฤหบดีบุตรกราบทูลดังนี้แลว พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา ดูกรเกวัฏฏ เรามิไดแสดง
ธรรมแกภิกษุทั้งหลายอยางนี้วา มาเถิดภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงกระทําอิทธิปาฏิหาริยอันเปน
ธรรมที่ยิ่งยวดของมนุษย แกคฤหัสถ ผูนุงขาวหมขาวดังนี.้ เกวัฏฏ คฤหบดีบุตร ไดกราบทูล
เปนคํารบสองวา พระพุทธเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมิไดจาํ กัด พระผูมีพระภาค
เพียงแตกราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ เมืองนาลันทานี้ เปนเมืองมั่งคั่งสมบูรณ มีผู
คนมาก คับคั่งไปดวยมนุษย ลวนแตเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเปนอยางยิ่ง ขอประทานโอกาส
เถิดพระเจาขา ขอพระผูมีพระภาคทรงชี้ภกิ ษุสักรูปหนึ่ง ที่จักกระทําอิทธิปาฏิหาริยอันเปนธรรมที่
ยิ่งยวดของมนุษยได เมื่อเปนเชนนี้ ชาวเมืองนาลันทานี้จกั เลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเปนอยางยิ่ง
สุดที่จะประมาณ แมครั้งที่ 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 ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง คือคนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียว
ก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝา กําแพง ภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในที่
วางก็ได ผุดขึน้ ดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดิน
ก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซงึ่ มีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวย
ฝามือก็ได ใชอํานาจดวยกายไปตลอดพรหมโลกก็ได เพราะเหตุดังนีน้ ั้น บุคคลผูใดผูหนึ่งที่มี
ศรัทธาเลื่อมใส เห็นภิกษุนนั้ แสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง ... ครั้นแลวเขาจะบอกแกคนผูไมมีศรัทธา
ไมเลื่อมใส คนใดคนหนึ่งวา อัศจรรยจริงหนอ ทานไมเคยมีมาเลย ทาน ความที่สมณะมีฤทธิ์
มาก ความที่สมณะมีอานุภาพมาก ขาพเจาไดเห็นภิกษุรปู นี้แสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง ... เมื่อเปน
เชนนี้ คนผูไมมีศรัทธา ไมเลื่อมใสนั้น จะพึงกลาวกะคนผูม ีศรัทธาเลื่อมใสอยางนีว้ า ทาน มี
วิชาอยูอยางหนึ่งชื่อวา คันธารี ภิกษุรูปนัน้ แสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง ... ไดดว ยวิชาชื่อวา คันธารี
นั้น ดูกรเกวัฏฏ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน? คนผูไมมีศรัทธา ไมเลื่อมใสนั้น จะพึง
กลาวอยางนั้นกะคนผูมีศรัทธาเลื่อมใสนั้นบางไหม พึงกลาวพระเจาขา ดูกรเกวัฏฏ เราเล็งเห็น
โทษในอิทธิปาฏิหาริยอยางนี้แล จึงอึดอัด ระอา เกลียดอิทธิปาฏิหาริย.
อาเทสนาปฏิหาริย
[๓๔๐] ดูกรเกวัฏฏ ก็อาเทสนาปาฏิหาริยเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมทายใจ
ทายความรูสึกในใจ ทายความนึกคิด ทายความตรองของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นไดวา ใจของ
ทานเปนอยางนี้ ใจของทานเปนไปโดยอาการนี้ จิตของทานเปนดังนี้ เพราะเหตุดังนีน้ ั้น บุคคล
ผูใดผูหนึ่งมีศรัทธาเลื่อมใสเห็นภิกษุนั้นทายใจ ทายความรูสึกในใจ ทายความนึกคิด ทายความ
ตรองของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นไดวา ใจของทานเปนอยางนี้ ใจของทานเปนไปโดยอาการนี้
จิตของทานเปนดังนี้. ครั้นแลวเขาบอกแกคนที่ยังไมมีศรัทธา ไมเลื่อมใส คนใดคนหนึ่งวา
อัศจรรยจริงหนอ ทาน ไมเคยมีมาเลย ทาน ความที่สมณะมีฤทธิ์มาก ความที่สมณะมีอานุภาพ
มาก ขาพเจาไดเห็นภิกษุรูปนี้ทายใจ ทายความรูสึกนึกในใจ ทายความนึกคิด ทายความตรอง
ของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นได ... เมื่อเปนเชนนี้ คนผูไมมีศรัทธาเลื่อมใสนั้น พึงกลาวกะเขาวา
ทาน มีวิชาอยางหนึ่งชื่อวา มณิกา ภิกษุรปู นั้นทายใจ ทายความรูสึกในใจ ทายความนึกคิด

พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาที่ 308
ทายความตรองของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นก็ได ... ดวยวิชาชื่อวา มาณิกานั้น ดูกรเกวัฏฏ ทานจะ
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน? คนผูไมมีศรัทธาเลื่อมใสนั้น พึงกลาวอยางนั้นกะคนผูม ีศรัทธา
เลื่อมใสกันบางไหม? พึงกลาวพระเจาขา ดูกรเกวัฏฏ เราเล็งเห็นโทษในอาเทสนาปาฏิหาริย
อยางนี้แล จึงอึดอัด ระอา เกลียดอาเทสนาปาฏิหาริย.
อนุสาสนีปาฏิหาริย
[๓๔๑] ดูกรเกวัฏฏ ก็อนุสาสนีปาฏิหาริยเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพร่ํา
สอนอยางนี้วา ทานจงตรึกอยางนี้ อยาตรึกอยางนั้น จงทําในใจอยางนี้ อยาทําในใจอยางนั้น
จงละสิ่งนี้ จงเขาถึงสิ่งนี้อยูเถิด นี้เรียกอนุสาสนีปาฏิหาริย.
[๓๔๒] ดูกรเกวัฏฏ อีกขอหนึ่ง พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปนพระอรหันต
ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแ จงโลก เปนสารถีฝก
บุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว
เปนผูจําแนกพระธรรม พระองคนั้นทรงทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลกใหแจงชัด
ดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและ
มนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรม งามในเบือ้ งตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศ
พรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผู
เกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น ครั้นฟงแลว ไดศรัทธาในพระตถาคต เมื่อ
ไดศรัทธาแลว ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทาง
ปลอดโปรง การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว
ดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวช
เปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและ
หนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต เมือ่ บวชแลว สํารวมระวังในพระปาติ
โมกขอยู ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษา
อยูในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบดวยกายกรรม วจีกรรมที่เปนกุศล มีอาชีพบริสุทธิ์ ถึงพรอม
ดวยศีล คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เปนผูสันโดษ.
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จุลศีล
๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศาตรา
มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ขอนี้ก็เรียกวา
อนุสาสนีปาฏิหาริย.
๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของที่
เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล
เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคํา
เปนหลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน
เพื่อใหคนหมูน ี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตก
ราวกัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอม
เพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคาํ ที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน แมขอนี้
ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก
จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ แมขอนี้ก็เรียกอนุสาสนีปาฏิหาริย.
๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิง
อรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อาง มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชน
โดยกาลอันควร แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
๘. เธอเวนจากการพรากพืชคามและภูตคาม.
๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล.
๑๐. เธอเวนจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก
แกกุศล.
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๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับ ตบแตงรางกาย ดวยดอกไมของหอม และ
เครื่องประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว.
๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ.
๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน.
๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.
๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ.
๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี.
๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส.
๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ.
๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร.
๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา.
๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน.
๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช.
๒๓. เธอเวนขาดจากการซื้อการขาย.
๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวย
เครื่องตวงวัด.
๒๕. เธอเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.
๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก
แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
มัชฌิมศีล
๑. ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็น
ปานนี้ คือ พืชเกิดแตเหงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ด
เปนที่ครบหา แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
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๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของที่ทําการสะสมไว
เห็นปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมเครื่อง
ประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
๓. ภิกษุเวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุ ล เชนอยางทีส่ มณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล
เห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคมมหรสพ มีการรําเปนตน การเลานิยาย
การเลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองที่สวยงาม การเลนของคน
จัณฑาล การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ
ชนแกะ ชนไก รบนกกระทา รํากระบี่กระบอง มวยชก มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล
การจัดกระบวนทัพ กองทัพ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนันอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เชน
อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวายเลน
การพนันอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา
เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมหึ่ง เลนกําทาย เลนสกา
เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ
เลนธนูนอยๆ เลนเขียนทายกัน เลนทายใจ เลนเลียนคนพิการ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนี
ปาฏิหาริย.
๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ
เห็นปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว
เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะวิจิตรดวยลวดลาย เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มี
สัณฐานเปนชอดอกไม เครื่องลาดที่ยัดนุน เครื่องลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและ
เสือเปนตน เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนขางเดียว เครื่องลาดทองและ
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เงินแกมไหม เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เครื่องลาด
หลังชาง เครื่องลาดหลังมา เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทําดวยหนังสัตวชื่ออชินะอันมีขน
ออนนุม เครื่องลาดอยางดีทาํ ดวยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนขาง
แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
๖. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกายอันเปนฐานแหงการแตงตัว
เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย
ประกอบการประดับตบแตงรางกายอันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คือ อบตัว ไคลอวัยวะ
อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว ผัดหนา ทาปาก ประดับ
ขอมือ สวมเกีย้ ว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทาประดับวิจิตร
ติดกรอบหนา ปกปน ใชพดั วาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนี
ปาฏิหาริย.
๗. ภิกษุเวนขาดจากติรจั ฉานกถา เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะ
ที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถา เห็นปานนี้ คือ พูดเรื่องพระราชา เรื่องมหา
อํามาตย เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องขาว เรื่องน้ํา เรื่องผา เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม
เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ
เรื่องคนกลาหาญ เรื่องตรอก เรื่องทาน้ํา เรื่องคนที่ลวงลับไปแลว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่อง
ทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้นๆ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
๘. ภิกษุเวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกัน เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบาง
จําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังกลาวถอยคําแกงแยงกันเห็นปานนี้ เชนวา ทาน
ไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูทั่วถึง ทานจักรูทวั่ ถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด
ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําที่ควรจะกลาว
กอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอที่ทานเคยช่ําชอง
มาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะ
เสีย มิฉะนัน้ จงแกไขเสีย ถาสามารถ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
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๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช
เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คฤหบดี และกุมารวา
ทานจงไปในที่นี้ ทานจงไปในที่โนน ทานจงนําเอาสิ่งนี้ไป ทานจงนําเอาสิ่งนี้ในที่โนนมา ดังนี้
แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
๑๐. ภิกษุเวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูดหวาน
ลอม พูดและเล็ม แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
มหาศีล
๑. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็น
ปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิตร ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานายหนูกัดผา
ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน ทําพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ ทําพิธี
ซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธเี สกเปาบูชาไฟ
ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บาน ดูลักษณะทีน่ า เปนหมอปลุกเสก
เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยันตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ เปนหมอแมลงปอง
เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา เปนหมอทายอายุ
เปนหมอเสกกันลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนีก้ ็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
๒. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
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 แมขอนี้กเ็ รียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
๓. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชา
ภายในจักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชา
ภายในจักถอย พระราชาภายในจักมีชยั พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชยั
พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ
แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
๔. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร
ดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง ดาว
นักษัตรจักเดินผิดทาง จักมีอกุ กาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จักมีฟารอง ดวงจันทร
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักกระจาง จันทร
คราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุรยิ คราสจักมีผลเปนอยางนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร
ดวงอาทิตยเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้
ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหาง
จักมีผลเปนอยางนี้ แผนดินไหวจักมีผลเปนอยางนี้ ฟารองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรตกจักมีผล
เปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตย
และดาวนักษัตรกระจางจักมีผลเปนอยางนี้ แมขอนี้กเ็ รียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
๕. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็น
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ปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีฝนดี จักมีฝนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จักมีภิกษาหาไดยาก
จักมีความเกษม จักมีภยั จักเกิดโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ
นับประมวล แตงกาพย โลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
๖. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ใหฤกษววิ าหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง
ดูฤกษเก็บทรัพย ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหลิ้นกระดาง
รายมนตใหคางแข็ง รายมนตใหมือสั่น รายมนตไมใหหูไดยินเสียง เปนหมอทรงกระจก
เปนหมอทรงหญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม รายมนต
พนไฟ ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
๗. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน ทํากระเทย
ใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธีบวงสรวงพื้นที่ พนน้ํามนต
รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถายโทษเบือ้ งบน ปรุงยาถายโทษเบื้องลาง ปรุงยา
แกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัดถุ ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา
ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
ดูกรเกวัฏฏ ภิกษุสมบูรณดว ยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวร
นั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษกกําจัดราชศัตรูไดแลวยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะ
ราชศัตรูนั้น ดูกรเกวัฏฏ ภิกษุก็ฉันนัน้ สมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ
เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน
ดูกรเกวัฏฏ ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุชื่อวา เปนผูถึงพรอมดวยอนุสาสนีปาฏิหาริย.
อินทรียสังวร
ดูกรเกวัฏฏ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ
เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ
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อภิชฌา และโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย
ภิกษุฟงเสียงดวยโสต ... ดมกลิ่นดวยฆานะ ... ลิ้นรสดวยชิวหา ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย...
รูแจงธรรมารมณดว ยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย
ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌา และโทมนัสครอบงํานั้น
ชื่อวารักษามนินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ภิกษุประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปน
อริยะเชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอันบริสุทธิ์ ไมระคนดวยกิเลสในภายใน ดูกรเกวัฏฏ แมขอ นี้
ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
ดูกรเกวัฏฏ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมทําความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย ในการแล
ในการเหลียว ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ในการฉัน
การดื่ม การเคีย้ ว การลิ้ม ในการถายอุจจาระ ปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน
การยืน การนั่ง การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวา
อนุสาสนีปาฏิหาริย.
ดูกรเกวัฏฏ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูส ันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวย
บิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดูกรเกวัฏฏ นกมีปก
จะบินไปทางทิสาภาคใดๆ ก็มีแตปกของตัวเปนภาระบินไปฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ แล เปนผูสันโดษ
ดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ
ก็ถือไปไดเอง ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
ภิกษุนั้น ประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ และสันโดษอันเปน
อริยะเชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา
ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง
ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิต
ใหบริสุทธิ์จากความเพงเล็งได ละความประทุษรายคือพยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา
หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษราย คือพยาบาทได
ละถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูทแี่ สงสวาง มีสติสัมปชัญญะอยู
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ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะได ละอุทธัจจกุกกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ
ณ ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์อุทธัจจกุกกุจจะได ละวิจกิ ิจฉาแลว เปนผูขามวิจกิ ิจฉา
ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจกิ ิจฉาได.
อุปมานิวรณ
ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกูห นี้ไปประกอบการงาน การงานของเขาจะพึง
สําเร็จผล เขาจะพึงใชหนี้ที่เปนตนทุนเดิมใหหมดสิ้น และทรัพยที่เปนกําไรของเขา จะพึงมี
เหลืออยูสําหรับเลี้ยงภริยา เขาพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรากูห นี้ไปประกอบการงาน
บัดนี้ การงานของเราสําเร็จผลแลว เราไดใชหนี้ที่เปนตนทุนเดิมใหหมดสิ้นแลว และทรัพย
ที่เปนกําไรของเรายังมีเหลืออยูสําหรับเลี้ยงภริยา ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความ
โสมนัส มีความไมมีหนี้นนั้ เปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนผูมีอาพาธ ถึงความลําบาก เจ็บหนัก
บริโภคอาหารไมได และไมมีกําลังกาย สมัยตอมา เขาพึงหายจากอาพาธนั้น บริโภคอาหารได และ
มีกําลังกาย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนผูม ีอาพาธ ถึงความลําบาก เจ็บหนัก
บริโภคอาหารไมไดและไมมกี ําลังกาย บัดนี้ เราหายจากอาพาธนั้นแลว บริโภคอาหารได และมี
กําลังกายเปนปรกติ ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความไมมีโรคนั้นเปนเหตุ
ฉันใด.
ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจําอยูใ นเรือนจํา สมัยตอมา เขาพึงพนจาก
เรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมภี ยั ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอน
เราถูกจองจําอยูในเรือนจํา บัดนี้ เราพนจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมภี ยั แลว และเราไมตอง
เสียทรัพยอะไรๆ เลย ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีการพนจาก
เรือนจํานั้นเปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนทาส ไมไดพงึ่ ตัวเอง พึ่งผูอนื่ ไปไหน
ตามความพอใจไมได สมัยตอมา เขาพึงพนจากความเปนทาสนั้น พึ่งตัวเอง ไมตองพึ่งผูอื่น
เปนไทยแกตวั ไปไหนไดตามความพอใจ เขาจะพึงมีความพอใจ เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา
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เมื่อกอนเราเปนทาส พึ่งตัวเองไมได ตองพึ่งผูอื่น ไปไหนตามความพอใจไมได บัดนี้ เราพน
จากความเปนทาสนั้นแลว พึ่งตัวเอง ไมตอ งพึ่งผูอื่น เปนไทยแกตวั ไปไหนไดตามความพอใจ
ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความเปนไทยแกตวั นั้นเปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนบุรุษ มีทรัพย มีโภคสมบัติ พึงเดินทางไกลกันดาร
หาอาหารไดยาก มีภยั เฉพาะหนา สมัยตอมา เขาพึงขามพนทางกันดารนั้นได บรรลุถึงหมูบาน
อันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรามีทรัพย มีโภคสมบัติ
เดินทางไกลกันดาร หาอาหารไดยาก มีภยั เฉพาะหนา บัดนี้ เราขามพนทางกันดารนัน้ บรรลุ
ถึงหมูบานอันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดีแลว ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส
มีภูมิสถานอันเกษมนัน้ เปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรเกวัฏฏ ภิกษุพจิ ารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการเหลานี้ที่ยังละไมไดในตน เหมือนหนี้
เหมือนโรค เหมือนเรือนจํา เหมือนความเปนทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา
เห็นนิวรณ ๕ ประการที่ละไดแลวในตน เหมือนความไมมีหนี้ เหมือนความไมมีโรค เหมือน
การพนจากเรือนจํา เหมือนความเปนไทยแกตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉันนั้นแล.
รูปฌาน ๔
เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ เหลานี้ ที่ละไดแลวในตนยอมเกิดปราโมทย เมื่อปราโมทย
แลวยอมเกิดปติ เมื่อมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลวยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข
จิตยอมตั้งมั่น เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวติ ก มีวิจาร มีปต ิ
และสุขเกิดแตวิเวกอยู เธอทํากายนีแ้ หละใหชุมชื่นเอิบอิม่ ซาบซานดวยปติและสุขเกิดแตวเิ วก
ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง.
ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน หรือลูกมือพนักงานสรงสนานผูฉลาด
จะพึงใสจุรณสีตัวลงในภาชนะสําริด แลวพรมดวยน้ําหมักไวตกเวลาเย็นกอนจุรณสตี ัวซึ่งยาง
ซึมไปจับติดกันทั่วทั้งหมด ยอมไมกระจายออก ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ทํากายนีแ้ หละ
ใหชุมชื่นเอิบอิ่มซาบซานดวยปตแิ ละสุขเกิดแตวิเวก ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่ว
ทั้งตัว ที่ปติและสุขเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
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ดูกรเกวัฏฏ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน
เปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปตแิ ละสุขเกิดแตสมาธิอยู
เธอทํากายนีแ้ หละใหชุมชื่นเอิบอิ่มซาบซานดวยปติและสุขเกิดแตสมาธิ ไมมีเอกเทศไหนๆ
แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปต ิและสุขเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือน
หวงน้ําลึก มีนา้ํ ปนปวน ไมมที างที่น้ําจะไหลมาได ทั้งในดานตะวันออก ดานใต ดานตะวันตก
ดานเหนือ ทั้งฝนก็ไมตกเพิม่ ตามฤดูกาล แตสายน้ําเย็นพุขึ้นจากหวงน้ํานั้นแลว จะพึงทําหวงน้ํา
นั้นแหละใหชมุ ชื่นเอิบอาบซาบซึมดวยน้าํ เย็น ไมมเี อกเทศไหนๆ แหงหวงน้ํานั้นทัง้ หมดที่
น้ําเย็นจะไมพงึ ถูกตอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ แล ยอมทํากายนี้แหละใหชุมชื่นเอิบอิ่มซาบซาน
ดวยปติและสุขเกิดแตสมาธิ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขเกิดแต
สมาธิจะไมถูกตอง ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
ดูกรเกวัฏฏ อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย
เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมอี ุเบกขา
มีสติ อยูเปนสุข เธอทํากายนีใ้ หชุมชื่นเอิบอิ่มซาบซานดวยสุขอันปราศจากปติ ไมมีเอกเทศ
ไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทัง้ ตัว ที่สุขปราศจากปติจะไมถูกตอง. ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือน
ในกอบัวขาบ ในกอบัวหลวง หรือในกอบัวขาว ดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาว
บางเหลาซึ่งเกิดในน้ํา เจริญในน้ํา ยังไมพนน้ํา จมอยูใ นน้าํ น้ําหลอเลี้ยงไว ดอกบัวเหลานั้น
ชุมแชเอิบอาบซาบซึมดวยน้าํ เย็นตลอดยอดตลอดเหงา ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงดอกบัวขาบ
ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาวทั่วทุกสวน ที่น้ําเย็นจะไมพึงถูกตอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล
ยอมทํากายนี้แหละใหชุมชื่นเอิบอิ่มซาบซานดวยสุขปราศจากปติ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกาย
ของเธอทั่วทั้งตัว ที่สุขปราศจากปติจะไมถกู ตอง ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
ดูกรเกวัฏฏ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมสี ุข เพราะละสุข
ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสทุ ธิ์อยู เธอนั่งแผ
ไปทั่วกายนีแ้ หละดวยใจอันบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ใจ
อันบริสุทธิ์ผองแผวจะไมถูกตอง ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนัง่ คลุมตัวตลอดศีรษะ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาที่ 320
ดวยผาขาว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายทุกๆ แหงของเขาที่ผาขาวจะไมถูกตอง ฉันใด ภิกษุ
ก็ฉันนั้นแล เธอนั่งแผไปทั่วกายนีแ้ หละ ดวยใจอันบริสทุ ธิ์ผองแผว ไมมีเอกเทศไหนๆ
แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ทีใ่ จอันบริสุทธิ์ผองแผวจะไมถกู ตอง ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวา
อนุสาสนีปาฏิหาริย.
วิชชา ๘
วิปสสนาญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อญาณทัสสนะ เธอยอมรูชัด
อยางนี้วา กายของเรานี้แล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตขึ้นดวย
ขาวสุกและขนมสด ไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา
และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยูในกายนี้ เนือ่ งอยูในกายนี.้ ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนแกว
ไพฑูรยอันงาม เกิดเองอยางบริสุทธิ์แปดเหลี่ยม นายชางเจียระไนดีแลว สุกใส แวววาว
สมสวนทุกอยาง มีดายเขียว เหลือง แดง ขาว หรือนวลรอยอยูในนั้น บุรษุ มีจักษุจะพึง
หยิบแกวไพฑูรยนั้นวางไวในมือแลวพิจารณาเห็นวา แกวไพฑูรยนี้งาม เกิดเองอยางบริสุทธิ์
แปดเหลีย่ ม นายชางเจียระไนดีแลว สุกใส แวววาว สมสวนทุกอยาง มีดายเขียว เหลือง แดง
ขาวหรือนวลรอยอยูในแกวไพฑูรยนนั้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์
ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่นไมหวั่นไหวอยางนี้
ยอมนอมโนมจิตไปเพื่อญาณทัสนะ เธอยอมรูชัดอยางนีว้ า กายของเรา นี้แล มีรูป ประกอบดวย
มหาภูต ๔ เกิด แตมารดาบิดา เติบโตขึ้นดวยขาวสุกและขนมสด ไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน
มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยูในกายนี้ เนื่องอยู
ในกายนี้ ดูกรเกวัฏฏ แมขอนีก้ ็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
มโนมยิทธิญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ คือ
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นิรมิตกายอื่นจากกายนี้ มีรปู เกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง
ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนบุรษุ จะพึงชักไสออกจากหญาปลอง เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา นี้
หญาปลอง นี้ไส หญาปลอง อยางหนึ่ง ไสอยางหนึ่ง ก็แตไสชักออกจากหญาปลองนัน่ เอง
อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรษุ จะพึงชักดาบออกจากฝก เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้ า นีด้ าบ นี้ฝก
ดาบอยางหนึ่ง ฝกอยางหนึ่ง ก็แตดาบชักออกจากฝกนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ
จะพึงชักงูออกจากคราบ เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้ า นี้งู นีค้ ราบ งูอยางหนึ่ง คราบอยางหนึ่ง
ก็แตงูชักออกจากคราบนั่นเอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมือ่ จิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหว อยางนี้ ยอมโนมนอม
จิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ คือนิรมิตกายอื่นจากกายนี้ มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญ
ครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
อิทธิวิธญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธี
หลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได
ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในทีว่ างก็ได ผุดขึ้นดําลงแมใน
แผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือน
นกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกาย
ไปตลอดพรหมโลกก็ได ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนชางหมอหรือลูกมือของชางหมอผูฉลาด
เมื่อนวดดินดีแลว ตองการภาชนะชนิดใดๆ พึงทําภาชนะชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึ่ง
เปรียบเหมือนชางงาหรือลูกมือของชางงาผูฉลาด เมื่อแตงงาดีแลว ตองการเครื่องงาชนิดใดๆ
พึงทําเครื่องงาชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนชางทองหรือลูกมือของชางทอง
ผูฉลาด เมื่อหลอมทองดีแลว ตองการทองรูปพรรณชนิดใดๆ พึงทําทองรูปพรรณชนิดนั้นๆ ให
สําเร็จได ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ แล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจาก
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อุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี
เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได
ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในทีว่ างก็ได
ผุดขึ้นดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไป
ในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใช
อํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
ทิพพโสตญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอยอม
ไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไ กลและใกลดว ยทิพยโสตอันบริสุทธิ์
ลวงโสตของมนุษย ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล เขาจะพึงไดยนิ เสียงกลองบาง
เสียงตะโพนบาง เสียงสังขบาง เสียงบัณเฑาะวบาง เสียงเปงมางบาง เขาพึงเขาใจวา
เสียงกลองดังนี้บาง เสียงตะโพนดังนี้บาง เสียงสังขดังนี้บาง เสียงบัณเฑาะวดังนี้บาง เสียง
เปงมางดังนี้บา ง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมือ่ จิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อ
ทิพยโสตธาตุ เธอยอมไดยนิ เสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกล
ดวยทิพยโสตอันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
เจโตปริยญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอยอม
กําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ
ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ
จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวา
จิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวา จิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปน

พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาที่ 323
มหรคต ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่น
ยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิง่ กวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวา
จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน ดูกรเกวัฏฏ
เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุมที่ชอบการแตงตัว เมื่อสองดูเงาหนาของตนในกระจกอันบริสุทธิ์
สะอาด หรือในภาชนะน้ําอันใส หนามีไฝ ก็จะพึงรูวาหนามีไฝ หรือหนาไมมีไฝ ก็จะพึงรูวา
หนาไมมีไฝ ฉันใด ภิกษุก็ฉนั นั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจาก
อุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อ
เจโตปริยญาณ เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นดวยใจ คือจิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ
หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ
ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รวู าจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รวู าจิตปราศจากโมหะ
จิตหดหู ก็รวู าจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวา จิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต ก็รูวาจิตเปนมหรคต
หรือจิตไมเปนมหรคต ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิต
ไมมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รวู าจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ
ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รวู าจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน
ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง
สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง
รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวฏั ฏกัปเปน
อันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํ หนดอายุเพียงเทานั้น
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ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมชี ื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํ หนดอายุเพียงเทานั้น
ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ
พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจากบานตนไปบานอื่น
แลวจากบานนัน้ ไปยังบานอื่นอีก จากบานนั้นกลับมาสูบานของตนตามเดิม เขาจะพึงระลึกได
อยางนี้วา เราไดจากบานของเราไปบานโนน ในบานนั้นเราไดยืนอยางนั้น ไดนั่งอยางนั้น
ไดพูดอยางนัน้ ไดนิ่งอยางนั้น เราไดจากบานแมนนั้ ไปยังบานโนน แมในบานนัน้ เราก็ไดยนื
อยางนั้น ไดนงั่ อยางนั้น ไดพูดอยางนัน้ ไดนิ่งอยางนั้น แลวเรากลับจากบานนั้นมาสูบ าน
ของตนตามเดิม ดังนี้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ แล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิ ลส
ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อ
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหนึ่งชาติบาง
สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง
สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัป
เปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพ
โนนเรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผวิ พรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกข
อยางนั้นๆ มีกาํ หนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนัน้ แลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น
เราก็มีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนัน้ เสวยสุขเสวยทุกข
อยางนั้นๆ มีกาํ หนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนัน้ แลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอระลึกถึง
ชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรเกวัฏฏ
แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
จุตูปปาตญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุตแิ ละอุปบัติของสัตว
ทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวทกี่ ําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผวิ พรรณดี มีผิวพรรณทราม
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ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ ลวง จักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตาม
กรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปน
มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานีป้ ระกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตาย
เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ ลวงจักษุ
ของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ เปรียบเหมือนปราสาทตั้ง
อยู ณ ทาง ๓ แพรง ทามกลางพระนคร บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนปราสาทนั้น จะพึงเห็นหมูชนกําลัง
เขาไปสูเรือนบาง กําลังออกจากเรือนบาง กําลังสัญจรเปนแถวอยูในถนนบาง นั่งอยูท ี่ทาง
๓ แพรง ทามกลางพระนครบาง เขาจะพึงรูวา คนเหลานีเ้ ขาสูเรือน เหลานี้ออกจากเรือน
เหลานี้สัญจรเปนแถวอยูในถนน เหลานี้นงั่ อยูที่ทาง ๓ แพรง ทามกลางพระนคร ฉันใด ภิกษุก็
ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจ ุติและอุปบัตขิ องสัตว
ทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวทกี่ ําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผวิ พรรณดี มีผิวพรรณทราม
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไป
ตามกรรมวา สัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปน
มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตาย
เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์
ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดูกรเกวัฏฏ
แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
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อาสวักขยญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัด
ตามความเปนจริงวา นี้ทกุ ข นี้ทกุ ขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ
เหลานี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอม
หลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มญ
ี าณ
วาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติสนิ้ แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนสระน้ําบนยอดเขา ใสสะอาดไมขุนมัว
บุรุษผูมีจักษุยนื อยูบนขอบสระนั้น จะพึงเห็นหอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวด และ
กอนหินบาง ฝูงปลาบาง กําลังวายอยูบาง หยุดอยูบาง ในสระน้ํานั้น เขาจะพึงคิดเห็น
อยางนี้วา สระน้ํานี้ใสสะอาดไมขุนมัว หอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหิน
บาง ฝูงปลาบาง เหลานี้กําลังวายอยูบาง กําลังหยุดอยูบาง ในสระนั้น ดังนี้ ฉันใด
ภิกษุก็ฉันนัน้ แล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิ ลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ
ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้
จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว
ก็มีญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจทีค่ วรทํา ทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.
ดูกรเกวัฏฏ ปาฏิหาริย ๓ เหลานี้แล เราทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่ ดวยตนเองแลว
จึงประกาศใหรู.
เรื่องภิกษุแสวงหามหาภูต
[๓๔๓] ดูกรเกวัฏฏ เรื่องเคยมีมาแลว ภิกษุรูปหนึ่งในหมูภ ิกษุนี้เอง ไดเกิดความ
ปริวิตกอยางนีว้ า มหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหลานี้
ยอมดับไมมีเหลือ ในที่ไหนหนอ. ลําดับนัน้ เธอไดเขาสมาธิชนิดที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว ทางไปสู
เทวโลกปรากฏได. ครั้นแลวเธอไดเขาไปหาพวกเทวดาชัน้ จาตุมหาราชถึงที่อยู แลวถามวา
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ทานทั้งหลาย มหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหลานี้ยอมดับ
ไมมีเหลือในทีไ่ หน? เมื่อเธอถามอยางนี้แลว เทวดาชั้นจาตุมหาราชจึงตอบวา แมพวกขาพเจา
ก็ไมทราบที่ดบั ไมมิเหลือ แหงมหาภูตรูปทั้ง ๔ เหลานี้เหมือนกัน แตยังมีทาวมหาราชอยู ๔ องค
ซึ่งดีกวา ประณีตกวาพวกขาพเจา ทาวเธอคงจะทราบ. ลําดับนั้นภิกษุนนั้ จึงไปหาทาวมหาราช
ทั้ง ๔ แลวถามวา ทานทั้งหลาย มหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ
เหลานี้ ยอมดับไมมีเหลือในที่ไหน? เมื่อเธอถามอยางนี้แลว ทาวมหาราชทั้ง ๔ องคจึงตอบวา
แมพวกขาพเจาก็ไมทราบ แตยังมีพวกเทวดาชั้นดาวดึงส ซึ่งดีกวา ประณีตกวาพวกขาพเจาอยูอกี
เทวดาเหลานัน้ คงจะทราบ ภิกษุนั้นจึงเขาไปหาเทวดาชัน้ ดาวดึงส แลวถามวา ทานทั้งหลาย
มหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหลานี้ยอมดับไมมีเหลือในที่ไหน?
เมื่อเธอถามอยางนี้แลว เทวดาชั้นดาวดึงสจงึ ตอบวา แมพวกขาพเจาก็ไมทราบ แตยังมีทาวสักกะ
จอมเทพซึ่งดีกวา ประณีตกวาพวกขาพเจาอยูอีก ทาวเธอคงจะทราบ. ลําดับนั้น ภิกษุนั้นได
ไปหาทาวสักกะจอมเทพแลวถามวา ทาน มหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ
วาโยธาตุ เหลานี้ ยอมดับไมมีเหลือในที่ไหน? ดูกรเกวัฏฏ เมื่อภิกษุนนั้ กลาวอยางนีแ้ ลว
ทาวสักกะจอมเทพไดตรัสตอบวา แมขาพเจาก็ไมรูจกั ที่ดบั ไมมีเหลือแหงมหาภูตรูปทั้ง ๔ นั้น
แตยังมีเทวดาชั้น ยามะ ... ทาวสุยามะ ... เทวดาชั้นดุสิต ... ทาวสันดุสติ ... เทวดาชัน้ นิมมานรดี ...
ทาวสุนิมมิต ... เทวดาชัน้ ปรนิมมิตวสวดี ... ทาวปรนิมมิตวสวดี ซึ่งดีกวา ประณีตกวาขาพเจา
อยูอีก ทาวเธอคงทราบที่ดับไมมีเหลือแหงมหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ
วาโยธาตุ เหลานี้ได.
[๓๔๔] ดูกรเกวัฏฏ ลําดับนั้นแล เธอไดเขาไปหาวสวดีเทวบุตรแลวถามวา ทาน
มหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหลานี้ ยอมดับไมมีเหลือใน
ที่ไหน เมื่อเธอกลาวอยางนี้แลว วสวดีเทวบุตรตอบวา แมขาพเจาก็ไมทราบ แตยังมีเทวดา
ผูนับเนื่องในหมูพรหม ซึ่งดีกวา ประณีตกวาพวกเราอยูอ ีก เทวดาเหลานั้นคงจะทราบ ลําดับนั้น
ภิกษุไดเขาสมาธิชนิดที่จิตตัง้ มั่นแลว ทางไปสูพรหมโลกปรากฏได.
[๓๔๕] ดูกรเกวัฏฏ ตอนั้น เธอไดเขาไปหาเทวดาผูนับเนื่องในหมูพรหมโลกแลวถามวา
ทานทั้งหลาย มหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหลานี้ ยอมดับ
ไมมีเหลือในทีไ่ หน? เมื่อเธอถามอยางนี้ เทวดาผูนับเนื่องในหมูพรหมจึงตอบวา แมพวกขาพเจา
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ก็ไมทราบ แตยังมีพรหมผูเปนมหาพรหมเปนใหญ ไมมใี ครยิ่งกวา รูเห็นเหตุการณโดยถองแท
ผูใชอํานาจเปนอิศวร เปนผูส ราง เปนผูนิรมิต เปนผูประเสริฐ เปนผูบงการ เปนผูทรงอํานาจ
เปนบิดาของหมูสัตวผูเกิดแลวและยังจะเกิดตอไป ซึ่งดีกวา ประณีตกวาพวกขาพเจา ทาว
มหาพรหมนัน้ แล คงจะทราบ ก็บัดนี้ทาวมหาพรหมนัน้ อยูที่ไหน แมพวกเราก็ไมรูทอี่ ยูของพรหม
หรือทิศทางที่พรหมอยู แตวา นิมิตทั้งหลายยอมเห็นได แสงสวางยอมเกิดเอง โอกาสยอมปรากฏ
เมื่อใด พรหมจักปรากฏองคเมื่อนั้น การทีแ่ สงสวางเกิดเอง โอกาสปรากฏนั้นแล เปนบุพพนิมิต
สําหรับความปรากฏแหงพรหม ดูกรเกวัฏฏ ตอมาไมนาน มหาพรหมนั้นไดปรากฏแลว.
[๓๔๖] ดูกรเกวัฏฏ ลําดับนั้น เธอไดเขาไปหามหาพรหมแลวถามวา ทาน มหาภูตรูป
ทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหลานี้ ยอมดับไมมีเหลือในที่ไหน?
เมื่อเธอกลาวอยางนี้แลว ทาวมหาพรหมนัน้ ไดตอบวา ขาพเจาเปนพรหม เปนมหาพรหม
เปนใหญ ไมมใี ครยิ่งกวา รูเห็นเหตุการณโดยถองแท เปนผูใชอํานาจ เปนอิศวร เปนผูสราง
เปนผูเนรมิตร เปนผูประเสริฐ เปนผูบงการ เปนผูทรงอํานาจ เปนบิดาของหมูสัตวผูเกิดแลว
และยังจะเกิดตอไป แมครั้งที่ ๒ เลา ภิกษุนั้นก็ไดกลาวกะทาวมหาพรหมนั้น ดังนี้วา ขาพเจา
มิไดถามทานอยางนั้น แตขา พเจาถามทานวา มหาภูตรูปทั้ง ๔ ยอมดับไมมีเหลือในที่ไหน ดังนี้
ตางหาก แมครั้งที่ ๒ เลา ทาวมหาพรหมก็ไดตอบเธออยางนั้นเหมือนกัน แมครั้งที่ ๓ เลา
ภิกษุนั้นก็ไดกลาวกะทาวมหาพรหมนั้นดังนี้วา ขาพเจามิไดถามทานอยางนั้น แตขาพเจาถามทานวา
มหาภูตรูปทั้ง ๔ ยอมดับไมมีเหลือในที่ไหน ดังนี้ตางหาก.
[๓๔๗] ดูกรเกวัฏฏ ลําดับนั้น ทาวมหาพรหมนัน้ จับแขนภิกษุนนั้ นําไป ณ ที่ควร
ขางหนึ่ง แลวไดกลาววา ดูกรภิกษุ พวกเทวดาผูนับเนื่องในหมูพรหมเหลานี้เขาใจเราวา อะไรๆ
ที่พรหมไมรู ไมเห็น ไมแจมแจง ไมประจักษ ไมมี ดังนี้ เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงตอบตอหนา
เทวดาเหลานัน้ ไมไดวา แมขาพเจาก็ไมทราบที่ดับไมมีเหลือแหงมหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหลานี้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นแล การทีท่ านละพระผูม ีพระภาค
เสีย แลวมาเสาะหาการพยากรณปญหานีใ้ นภายนอกนั้น เปนอันทานทําผิดพลาดแลว นิมนตกลับ
เถิด ทานจงเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคทูลถามปญหานี้ พระองคทรงพยากรณแกทา นฉันใด ทาน
พึงทรงจําขอนัน้ ไว ฉันนั้น.
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อุปมาดวยนกตีรทัสสี
[๓๔๘] ดูกรเกวัฏฏ ลําดับนั้น ภิกษุนนั้ ไดหายไปทีพ่ รหมโลก มาปรากฏขางหนาเรา
เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลังเหยียดแขนที่คูอยูออกไป หรือคูแขนที่เหยียดไวเขามา ฉะนั้น. ตอนั้น
เธอไหวเราแลว นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดถามเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ มหาภูตรูป
ทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหลานี้ ยอมดับไมมีเหลือในที่ไหน
เมื่อเธอกลาวอยางนี้แลว เราไดตอบวา ดูกรภิกษุ เรื่องเคยมีมาแลว พวกพอคาเดินเรือทะเล
ยอมจับนกตีรทัสสี (นกดูฝง) ลงเรือไปดวย เมื่อไมเห็นฝง เขายอมปลอยนกตีรทัสสี
มันบินไปยังทิศบูรพา ทิศทักษิณ ทิศปจจิม ทิศอุดร ทิศเบื้องบน ทิศนอย ถามันแลเห็นฝง
โดยรอบมันก็บินเลยไป ถามันแลไมเห็นฝงโดยรอบ มันก็จะกลับมายังเรือนั้นอีก ดูกรภิกษุ
เธอก็ฉันนั้นแล เที่ยวแสวงหาจนถึงพรหมโลก ก็ไมไดรบั พยากรณปญหานี้ ในที่สุดก็ตองกลับ
มาหายังสํานักเรานั่นเอง ปญหาขอนี้เธอมิควรถามอยางนัน้ แตควรถามอยางนี้.
แถลงปญหามหาภูต
[๓๔๙] ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ ยอมตั้งอยูไมไดในที่ไหน
อุปาทายรูปที่ยาวและสั้น ละเอียดและหยาบ ที่งามและไมงาม ยอมตั้งอยูไ มไดในที่ไหน
นามและรูปยอมดับไมมีเหลือในที่ไหน ดังนี้.
ในปญหานั้น มีพยากรณดังตอไปนี้
[๓๕๐] ธรรมชาติที่รูแจง ไมมีใครชี้ได ไมมีที่สุด แจมใส โดยประการทั้งปวง
ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ ยอมตั้งอยูไมไดในธรรมชาตินี้.
อุปาทายรูปที่ยาวและสั้น ละเอียดและหยาบ ที่งามและไมงาม ยอมตั้งอยูไมไดใน
ธรรมชาตินี้.
นามและรูปยอมดับไมมีเหลือในธรรมชาตินี้.
เพราะวิญญาณดับ นามและรูปนั้นยอมดับไมมีเหลือในธรรมชาตินี้ ดังนี้.
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. เกวัฏฏ คฤหบดีบุตรมีใจชื่นชม เพลิดเพลิน
ภาษิตของพระผูมีพระภาค ดังนี้แล.
จบเกวัฏฏสูตร ที่ ๑๑.
___________________
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๑๒. โลหิจจสูตร
เรื่องโลหิจจพราหมณ
___________________
[๓๕๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ
ประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงบานสาลวติกา ก็สมัยนั้น โลหิจจพราหมณครองบานสาลวติกา
ซึ่งคับคั่งดวยประชาชนและหมูสัตว อุดมดวยหญา ดวยไม ดวยน้ํา สมบูรณดวยธัญญาหาร
ซึ่งเปนราชสมบัติอันพระเจาปเสนทิโกศล พระราชทานปูนบําเหน็จใหเปนสวนพรหมไท.
วาดวยพระพุทธคุณ
[๓๕๒] ครั้งนั้น โลหิจจพราหมณเกิดมีทิฏฐิอันลามกเห็นปานนีว้ า สมณะหรือพราหมณ
ในโลกนี้ ควรบรรลุกุศลธรรม ครั้นบรรลุแลว ไมควรบอกผูอื่น เพราะผูอ ื่นจักทําอะไรใหแก
ผูอื่นได บุคคลตัดเครื่องจองจําเกาไดแลว ไมควรสรางเครื่องจองจําขึ้นใหม ฉันใด ขออุปมัย
ก็ฉันนั้น เรากลาวธรรมคือความโลภ วาเปนธรรมลามก เพราะผูอื่นจักทําอะไรใหแกผูอื่นได
ดังนี้ โลหิจจพราหมณไดยินขาววา พระสมณโคดม ศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุล
เสด็จจาริกมาในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงบาน
สาลวติกาโดยลําดับ และเกียรติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนีว้ า
แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวย
วิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิง่ กวา
เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระองค
ทรงกระทําโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลกใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของ
พระองคเอง แลวทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดามนุษยใหรูตาม พระองคทรง
แสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ
พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตเห็นปานนั้น ยอมเปนการ
ดีแล.
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[๓๕๓] ครั้งนั้น โลหิจจพราหมณ เรียกโรสิกะชางกัลบกมาวา มานี่แนะ เพื่อนโรสิกะ
ทานจงเขาไปเฝาพระสมณโคดมถึงที่ประทับ แลวกราบทูลถามพระสมณโคดมผูมีอาพาธนอย
พระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้กระเปรา ทรงพระกําลังอยูสาํ ราญ ตามคําของเราวา ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ โลหิจจพราหมณถามถึงพระองคผูมีอาพาธนอย พระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้กระเปรา
ทรงพระกําลังอยูสําราญ อนึ่ง จงทูลอยางนีว้ า ขอพระโคดมผูเจริญพรอมดวยภิกษุสงฆ โปรด
รับภัตตาหารของโลหิจจพราหมณ เพื่อเสวยในวันพรุงนี้. โรสิกะชางกัลบกรับคําโลหิจจพราหมณ
แลว ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่สมควร
ขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ โลหิจจพราหมณถามถึงพระองคผูมีอาพาธนอย
พระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้กระเปรา ทรงพระกําลังอยูสาํ ราญ และใหกราบทูลวา ขอพระผูมี
พระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆ โปรดรับภัตตาหารของโลหิจจพราหมณ เพื่อเสวยในวันพรุงนี้.
พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตแลวดวยดุษณีภาพ.
[๓๕๔] ครั้งนั้น โรสิกะชางกัลบกทราบวา พระผูมพี ระภาคทรงรับนิมนตแลว จึงลุกจาก
อาสนะถวายอภิวาททําปทักษิณแลว เขาไปหาโลหิจจพราหมณถึงที่อยูแลวกลาววา ขาพเจาได
กราบทูลพระผูมีพระภาคตามคําของทานแลว และพระผูมีพระภาคก็ทรงรับนิมนตแลว. ลําดับนั้น
โลหิจจพราหมณไดตกแตงขาทนียโภชนียะอันประณีตไวในนิเวศนของตน โดยลวงไปแหงราตรี
นั้น แลวเรียกโรสิกะชางกัลบกมาวา มานีแ่ นะ เพื่อนโรสิกะ ทานจงไปเฝาพระสมณโคดม
ถึงที่ประทับแลวกราบทูลเวลาแดพระสมณโคดมวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ถึงเวลาแลว
ภัตตาหารสําเร็จแลว. โรสิกะชางกัลบกรับคําโลหิจจพราหมณแลว ไดเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ถึงเวลาแลว ภัตตาหารสําเร็จแลว.
ทรงโปรดโลหิจจพราหมณ
[๓๕๕] ครั้งนั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก แลวทรงถือบาตรและ
จีวรเสด็จเขาไปยังบานสาลวติกาพรอมดวยภิกษุสงฆ. เวลานั้น โรสิกะชางกัลบก ตามเสด็จ
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พระผูมีพระภาคไป ณ เบื้องพระปฤษฎางค ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ โลหิจจพราหมณ
เกิดมีทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้วา สมณะหรือพราหมณในโลกนี้ ควรบรรลุกุศลธรรม ครั้นบรรลุ
แลว ไมควรบอกผูอื่น เพราะผูอื่นจักทําอะไรใหแกผูอื่นได บุคคลตัดเครื่องจองจําเกาไดแลว
ไมควรสรางเครื่องจองจําอื่นขึ้นใหม ฉันใด ขออุปมัยนี้กฉ็ ันนั้น เรากลาวธรรมคือความโลภวา
เปนธรรมลามก เพราะผูอื่นจักทําอะไรใหแกผูอื่นได ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทาน
โอกาส ขอพระผุมีพระภาคโปรดทรงเปลื้องโลหิจจพราหมณเสียจากทิฏฐิอันลามกนั้น. พระผูมี
พระภาคตรัสวา ไมเปนไร โรสิกะ ไมเปนไร โรสิกะ เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยัง
นิเวศนของโลหิจจพราหมณแลว ประทับเหนืออาสนะอันเขาปูลาดไว. ลําดับนั้น โลหิจจพราหมณ
จึงอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตน
ใหอิ่มหนําแลว.
[๓๕๖] ลําดับนั้น โลหิจจพราหมณทราบวา พระผูมพี ระภาคเสวยแลว ทรงนําพระหัตถ
ออกจากบาตรแลว จึงถืออาสนะอันหนึ่งซึ่งต่ํากวา นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. พระผูม ีพระภาค
ไดตรัสกะโลหิจจพราหมณวา จริงหรือ โลหิจจะ ไดยินวา ทานเกิดมีทฏิ ฐิลามกเห็นปานนี้วา
สมณะหรือพราหมณในโลกนี้ ควรบรรลุกุศลธรรม ครั้นบรรลุแลวไมควรบอกผูอื่น เพราะผูอื่น
จักทําอะไรใหแกผูอื่นได บุคคลตัดเครื่องจองจําเกาไดแลว ไมควรสรางเครื่องจองจําอื่นขึ้นใหม
ฉันใด ขออุปมัยนี้ก็ฉันนั้น เรากลาวธรรมคือความโลภวาเปนธรรมลามก เพราะผูอื่นจักทําอะไร
ใหแกผูอื่นได ดังนี้.
โลหิจจพราหมณไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญเปนอยางนัน้ .
ภ. ดูกรโลหิจจะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานครองบานสาลวติกานีม้ ิใช
หรือ.
ขาแตพระโคดมผูเจริญ เปนอยางนัน้ .
ดูกรโลหิจจะ เราขอถามทาน ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา โลหิจจพราหมณครองบานสาลวติกา
อยู โลหิจจพราหมณควรใชสอยผลประโยชนที่เกิดขึน้ ในบานสาลวติกานั้นแตผูเดียว ไมควร
ใหผูอื่น ดังนี้ ผูที่กลาวอยางนี้นั้น จะชื่อวาทําอันตรายแกชนที่อาศัยทานเลี้ยงชีพอยูไดหรือไม?
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ขาแตพระโคดมผูเจริญ ชื่อวาทําอันตรายได.
เมื่อทําอันตราย จะชื่อวาหวังประโยชนตอชนเหลานั้นหรือไมหวัง.
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ชื่อวาไมหวังประโยชน.
ผูที่ไมหวังประโยชนตอ จะชื่อวาเขาไปตั้งจิตเมตตาไวในชนเหลานั้น หรือจะชื่อวาเขาไป
ตั้งจิตเปนศัตรู.
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ชื่อวาเขาไปตัง้ จิตเปนศัตรู.
เมื่อเขาไปตั้งจิตเปนศัตรูแลว จะชื่อวาเปนมิจฉาทิฏฐิหรือเปนสัมมาทิฏฐิ?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ชื่อวาเปนมิจฉาทิฏฐิ.
ดูกรโลหิจจะ ผูเปนมิจฉาทิฏฐิ เรากลาววามีคติเปน ๒ คือ นรกหรือกําเนิดเดียรฉาน
อยางใดอยางหนึ่ง.
[๓๕๗] ดูกรโลหิจจะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระเจาปเสนทิโกศล ทรง
ปกครองแควนกาสีและโกศลมิใชหรือ.
ขาแตพระโคดมผูเจริญ เปนเชนนัน้ .
ดูกรโลหิจจะเราขอถามทาน ผูใดพึงกลาวอยางนีว้ า พระเจาปเสนทิโกศล ทรงปกครอง
แควนกาสีและโกศลอยู พระองคควรทรงใชสอยผลประโยชนที่เกิดในแควนทั้ง ๒ นัน้ แต
พระองคเดียว ไมควรพระราชทานแกผูอื่น ผูที่กลาวอยางนี้นั้น ชื่อวาทําอันตรายแกพวกทานและ
คนอื่นๆ ซึ่งไดพึ่งพระบารมีพระเจาปเสนทิโกศลเลี้ยงชีพอยูไดหรือไม?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ชื่อวาทําอันตรายได.
เมื่อทําอันตราย จะชื่อวาหวังประโยชนตอชนเหลานั้นหรือไมหวัง.
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ชื่อวาไมหวังประโยชน.
ผูที่ไมหวังประโยชน จะชื่อวาเขาไปตั้งจิตเมตตาไวในชนเหลานัน้ หรือจะชื่อวาเขาไป
ตั้งจิตเปนศัตรู.
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ชื่อวาเขาไปตัง้ จิตเปนศัตรู.
เมื่อเขาไปตั้งจิตเปนศัตรูแลว จะชื่อวาเปนมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิ?

พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาที่ 334
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ชื่อวาเปนมิจฉาทิฏฐิ.
ดูกรโลหิจจะ ผูที่เปนมิจฉาทิฏฐิ เรากลาววามีคติเปน ๒ คือ นรกหรือกําเนิดเดียรฉาน
อยางใดอยางหนึ่ง.
[๓๕๘] ดูกรโลหิจจะ ดวยประการฉะนี้ เปนอันฟงไดวา ผูใดพึงกลาวอยางนีว้ า
โลหิจจพราหมณครองบานสาลวติกา ควรใชสอยผลประโยชนอันเกิดในบานสาลวติกาแตผูเดียว
ไมควรใหผูอนื่ ผูที่กลาวอยางนี้นั้น ชื่อวาทําอันตรายแกชนที่อาศัยทานเลี้ยงชีพอยู เมื่อทํา
อันตราย ยอมชื่อวาไมหวังประโยชนตอ เมือ่ ไมหวังประโยชนตอ ยอมชือ่ วาเขาไปตั้งจิตเปน
ศัตรู เมื่อเขาไปตั้งจิตเปนศัตรูแลว ยอมชื่อวาเปนมิจฉาทิฏฐิ ฉันนั้นนั่นแล ดูกรโลหิจจะ ผูใด
พึงกลาวอยางนี้วา สมณะหรือพราหมณในโลกนี้ควรบรรลุกุศลธรรม ครั้นบรรลุแลวไมควรบอก
ผูอื่น เพราะผูอนื่ จักทําอะไรใหแกผูอื่นได. บุคคลตัดเครื่องจองจําเกาไดแลว ไมควรสรางเครื่อง
จองจําอื่นขึ้นใหม ฉันใด ขออุปมัยนี้ก็ฉันนัน้ เรากลาวธรรมคือความโลภวาเปนธรรมอันลามก
เพราะผูอื่นจักทําอะไรใหแกผูอื่นได ผูที่กลาวอยางนีน้ ั้น ชื่อวาทําอันตรายแกกุลบุตรผูที่ไดอาศัย
พระธรรมวินัยอันตถาคตแสดงไวแลว จึงบรรลุธรรมวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ คือทําใหแจง
โสดาปตติผลบาง สกทาคามิผลบาง อนาคามิผลบาง อรหัตผลบาง และแกกุลบุตรผูที่อบรมครรภ
อันเปนทิพย เพื่อบังเกิดในภพอันเปนทิพย เมื่อทําอันตราย ยอมชื่อวาไมหวังประโยชนตอ
เมื่อไมหวังประโยชนตอ ยอมชื่อวาเขาไปตั้งจิตเปนศัตรู เมื่อเขาไปตั้งจิตเปนศัตรูแลว ยอมชื่อวา
เปนมิจฉาทิฏฐิ ดูกรโลหิจจะ ผูที่เปนมิจฉาทิฏฐิเรากลาววามีคติเปน ๒ คือ นรกหรือกําเนิด
เดียรฉาน อยางใดอยางหนึ่ง.
[๓๕๙] ดูกรโลหิจจะ ดวยประการฉะนี้ เปนอันฟงไดวา ผูใดพึงกลาวอยางนีว้ า พระ
เจาปเสนทิโกศลทรงปกครองแควนกาสีและโกศล พระองคควรใชสอยผลประโยชนอันเกิดขึ้นใน
แควนทั้ง ๒ นัน้ แตพระองคเดียว ไมควรพระราชทานแกผูอื่น ผูที่กลาวอยางนี้นนั้ ชื่อวาทํา
อันตรายแกชนทั้งหลาย คือตัวทานและคนอื่นๆ ผูที่ไดพึงบารมีพระเจาปเสนทิโกศลเลี้ยงชีพ เมื่อ
ทําอันตราย ยอมชื่อวาไมหวังประโยชนตอ เมื่อไมหวังประโยชนตอ ยอมชื่อวาเขาไปตั้งจิตเปน
ศัตรู เมื่อเขาไปตั้งจิตเปนศัตรูแลว ยอมชื่อวาเปนมิจฉาทิฏฐิ ฉันนั้นนั่นแล ดูกรโลหิจจะ ผูใด
พึงกลาวอยางนี้วา สมณะหรือพราหมณในโลกนี้ ควรบรรลุกุศลธรรม ครั้นบรรลุแลวไมควร
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บอกแกผูอื่น เพราะผูอื่นจักทําอะไรใหแกผูอื่นได บุคคลตัดเครื่องจองจําเกาไดแลว ไมควร
สรางเครื่องจองจําอื่นขึ้นใหม ฉันใด ขออุปมัยนี้ก็ฉนั นัน้ เรากลาวธรรมคือความโลภวาเปนธรรม
ลามก เพราะผูอ ื่นจักทําอะไรใหแกผูอื่นได ผูกลาวอยางนีน้ ั้น ยอมชื่อวาทําอันตรายแกกุลบุตรผู
ที่ไดอาศัยพระธรรมวินัยอันตถาคตแสดงไวแลว จึงบรรลุธรรมวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ คือ
ทําใหแจงโสดาปตติผลบาง สกทาคามิผลบาง อนาคามิผลบาง อรหัตผลบาง และกุลบุตรผูที่
อบรมครรภอันเปนทิพย เพือ่ บังเกิดในภพอันเปนทิพย เมื่อทําอันตราย ยอมชื่อวาไมหวัง
ประโยชนตอ เมื่อไมหวังประโยชนตอ ยอมชื่อวาเขาไปตั้งจิตเปนศัตรู เมื่อเขาไปตั้งจิตเปนศัตรู
แลว ยอมชื่อวาเปนมิจฉาทิฏฐิ ดูกรโลหิจจะ ผูที่เปนมิจฉาทิฏฐิ เรากลาววามีคติเปน ๒ คือ
นรกหรือกําเนิดเดียรฉาน อยางใดอยางหนึง่ .
ศาสดาที่ควรแกการทวง ๓ จําพวก
[๓๖๐] ดูกรโลหิจจะ ศาสดา ๓ จําพวกนี้ ควรทวงในโลก และทั้งการทวงของผูที่
ทวงศาสดาเห็นปานนี้ ก็จริงแท เปนธรรม ไมมีโทษ ศาสดา ๓ จําพวกนั้นเปนไฉน? ดูกร
โลหิจจะ ศาสดาบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เพื่อประโยชนใด ประโยชน
ที่เปนของสมณะนัน้ เขาไมไดบรรลุแลว เขาไมไดบรรลุประโยชนที่เปนของสมณะนัน้ . แต
แสดงธรรมสอนสาวกวา นี้เพื่อประโยชนของทานทั้งหลาย นี้เพื่อสุขของทานทั้งหลาย. สาวก
ของเขายอมไมตั้งใจฟง ไมเงี่ยโสตสดับ ไมตั้งจิตเพื่อรูทวั่ ถึงและหลีกเลี่ยงประพฤติจากคําสอน
ของศาสดา. เขาจะพึงถูกทวงวา ทานผูมีอายุ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เพื่อประโยชนใด
ประโยชนที่เปนของสมณะนัน้ ทานไมไดบรรลุแลว ทานไมไดบรรลุประโยชนของสมณะนัน้
แตแสดงธรรมสอนสาวกวา นี้เพื่อประโยชนของทานทั้งหลาย นี้เพื่อความสุขของทานทั้งหลาย
สาวกของทานนั้นยอมไมตั้งใจฟง ไมเงี่ยโสตสดับ ไมตั้งจิตเพื่อรูทั่วถึงและยอมหลีกเลี่ยง
ประพฤติจากคําสอนของศาสดา เหมือนบุรุษที่รุกเขาไปหาสตรีที่กําลังถอยหลังหนี หรือดุจบุรุษ
พึงกอดสตรีทหี่ ันหลังให ฉันใด ขออุปมัยนี้ก็ฉันนัน้ เรากลาวธรรมคือความโลภวาเปนธรรมอัน
ลามก เพราะผูอ ื่นจักทําอะไรใหแกผูอื่นได ดูกรโลหิจจะ นี้แลศาสดาที่ ๑ ซึ่งควรทวงในโลก
และทั้งการทวงของผูที่ทวงศาสดาเห็นปานนี้ ก็จริงแท เปนธรรม ไมมีโทษ.
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[๓๖๑] ดูกรโลหิจจะ อีกขอหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ ออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิตเพื่อประโยชนใด ประโยชนที่เปนของสมณะนัน้ เขาไมไดบรรลุแลว เขาไมไดบรรลุ
ประโยชนของสมณะนัน้ แตแสดงธรรมสอนสาวกวา นี้เพื่อประโยชนของทานทั้งหลาย นี้เพื่อ
ความสุขของทานทั้งหลาย สาวกของเขายอมตั้งใจฟง เงีย่ โสตสดับ ตั้งจิตเพื่อรูทั่วถึง และไมหลีก
เลี่ยงประพฤติจากคําสอนของศาสดา เขาจะพึงถูกทวงวา ทานผูมีอายุ ออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิตเพื่อประโยชนใด ประโยชนที่เปนของสมณะนัน้ ทานไมไดบรรลุแลว ทานไมไดบรรลุ
ประโยชนของสมณะนัน้ แตแสดงธรรมสอนสาวกวา นี้เพื่อประโยชนของทานทั้งหลาย นี้เพื่อ
ความสุขของทานทั้งหลาย สาวกของทานนั้น ยอมตั้งใจฟง เงี่ยโสตสดับ ตั้งจิตเพื่อรูท ั่วถึง
และไมหลีกเลี่ยงประพฤติจากคําสอนของศาสดาเหมือนบุคคลละเลยนาของตนแลว สําคัญเห็น
นาของผูอื่นวาเปนที่อันตนควรบํารุง ฉันใด ขออุปมัยนี้กฉ็ ันนั้น เรากลาวธรรมคือความโลภวา
เปนธรรมอันลามก เพราะผูอนื่ จักทําอะไรใหแกผูอื่นได. ดูกรโลหิจจะ นี้แลศาสดาที่ ๒ ซึ่งควร
ทวงในโลก และทั้งการทวงของผูที่ทวงศาสดาเห็นปานนั้น ก็จริงแท เปนธรรม ไมมีโทษ.
[๓๖๒] ดูกรโลหิจจะ อีกขอหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ ออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต เพื่อประโยชนใด ประโยชนที่เปนของสมณะนัน้ เขาไดบรรลุแลว เขาไดบรรลุ
ประโยชนของสมณะนัน้ แลว จึงแสดงธรรมสอนสาวกวา นี้เพื่อประโยชนของทานทัง้ หลาย นี้
เพื่อความสุขของทานทั้งหลาย แตสาวกของเขาไมตั้งใจฟง ไมเงี่ยโสตสดับ ไมตั้งจิตเพื่อรูทั่วถึง
และหลีกเลีย่ งประพฤติจากคําสอนของศาสดา เขาจะพึงถูกทวงวา ทานผูมีอายุ ออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิต เพื่อประโยชนใด ประโยชนที่เปนของสมณะนั้น ทานไดบรรลุแลว ทาน
เองไดบรรลุประโยชนของสมณะนัน้ แลว จึงแสดงธรรมสอนสาวกวา นี้เพื่อประโยชนของทาน
ทั้งหลาย นี้เพือ่ ความสุขของทานทั้งหลาย แตสาวกของทานนั้นไมตั้งใจฟง ไมเงี่ยโสตสดับ
ไมตั้งจิตเพื่อรูท ั่วถึง และหลีกเลี่ยงประพฤติจากคําสอนของศาสดา เหมือนบุคคลตัดเครื่องจองจํา
เกาไดแลว ไมควรสรางเครื่องจองจําขึ้นใหม ฉันใด ขออุปมัยนี้ก็ฉนั นัน้ เรากลาวธรรมคือ
ความโลภวาเปนธรรมอันลามก เพราะผูอนื่ จักทําอะไรใหแกผูอื่นได ดูกรโลหิจจะ นีแ้ ลศาสดา
ที่ ๓ ซึ่งควรทวงในโลก และทั้งการทวงของผูที่ทวงศาสดาเห็นปานนัน้ ก็จริงแทเปนธรรม

พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาที่ 337
ไมมีโทษ ดูกรโลหิจจะ ศาสดา ๓ จําพวกเหลานี้แล ควรทวงไดในโลก และทั้งการทวงของ
ผูที่ทวงศาสดาทั้งหลายเห็นปานนั้น ก็จริงแท เปนธรรม ไมมีโทษ.
ศาสดาที่ไมควรทวง
[๓๖๓] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลวโลหิจจพราหมณไดกราบทูลวา ขาแต
พระโคดมผูเจริญ ก็ศาสดาบางคนซึ่งไมควรทวงในโลกมีบางหรือ.
พ. ดูกรโลหิจจะ ศาสดาที่ไมควรทวงในโลกมีอยู.
ล. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ศาสดาที่ไมควรทวงในโลก เปนไฉน.
ดูกรโลหิจจะ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ
ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษผูควรฝก ไมมี
ผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม
พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลกใหแจงชัดดวย
ดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและ
มนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบือ้ งตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเกิด
เฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น ครั้นฟงแลว ไดศรัทธาในพระตถาคต เมื่อได
ศรัทธาแลว ยอมเห็นตระหนักวาฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง
การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย ใหบริบูรณ ใหบริสทุ ธิ์ โดยสวนเดียวดุจสังขขัด
ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต
สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด
นุงผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว สํารวมระวังในพระปาติโมกขอยู
ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
ทั้งหลาย ประกอบดวยกายกรรม วจีกรรมที่เปนกุศล มีอาชีพบริสุทธิ์ ถึงพรอมดวยศีล
คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เปนผูสันโดษ.
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จุลศีล
ดูกรโลหิจจะ อยางไร ภิกษุจงึ ชื่อวาเปนผูถงึ พรอมดวยศีล.
๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ
วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู
ขอนี้เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของ
ที่เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอ นี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล
เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคําเปน
หลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน
เพื่อใหคนหมูน ี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนในหมูโนน
แตกราวกัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคน
ผูพรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคํา
ที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรกั
จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมาก รักใคร พอใจ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิงอรรถ
พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อาง มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชน
โดยกาลอันควร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๘. เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม.
๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล.
๑๐. เธอเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก
แกกุศล.
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๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแตงรางกายดวยดอกไม ของหอม และ
เครื่องประเทืองผิวอันเปนฐานแหงการแตงตัว.
๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ.
๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน.
๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.
๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ.
๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี.
๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส.
๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ.
๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร.
๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา.
๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดนิ .
๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช.
๒๓. เธอเวนขาดจากการซือ้ และการขาย.
๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวยเครื่อง
ตวงวัด.
๒๕. เธอเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.
๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
จบจุลศีล.
มัชฌิมศีล
๑. ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็นปานนี้
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คือ พืชเกิดแตเหงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ดเปนที่คํา
รบหา แมขอนีก้ ็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของที่ทําการสะสมไว
เห็นปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมของหอม
สะสมเครื่องประเทืองผิว สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๓. ภิกษุเวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล
เห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคม มหรสพมีการรําเปนตน การเลานิยาย
การเลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองที่สวยงาม การเลนของคน
จัณฑาล การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ
ชนแกะ ชนไก รบนกกระทา รํากระบี่กระบอง มวยชก มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล
การจัดกระบวนทัพ กองทัพ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนันอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เชน
อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวายเลน
การพนันอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา
เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมหึ่ง เลนกําทาย เลนสะกา
เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ
เลนธนูนอยๆ เลนเขียนทายกัน เลนทายใจ เลนเลียนคนพิการ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ
ประการหนึ่ง.
๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ
เห็นปานนี้ คือเตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว เครื่องลาด
ที่ทําดวยขนแกะวิจิตรลวดลาย เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มีสัณฐานเปนชอ
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ดอกไม เครื่องลาดที่ยัดนุน เครื่องลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและเสือเปนตน
เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนขางเดียว เครื่องลาดทองและเงินแกมไหม
เครื่องลาดไหมและขลิบทองเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เครื่องลาดหลังชาง
เครื่องลาดหลังมา เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทําดวยหนังสัตวชื่ออชินะอันมีขนออนนุม
เครื่องลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนขาง แมขอนีก้ ็เปนศีล
ของเธอประการหนึ่ง.
๖. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว
เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย
ประกอบการประดับตบแตงรางกายอันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คืออบตัว ไคลอวัยวะ
อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว ผัดหนา ทาปาก ประดับขอมือ
สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทาประดับวิจิตร ติดกรอบหนา
ปกปน ใชพดั วาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๗. ภิกษุเวนขาดจากติรัจฉานกถา เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางพวก ฉันโภชนะ
ที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเรือ่ งพระราชา เรื่องโจร
เรื่องมหาอํามาตย เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องขาว เรื่องน้ํา เรื่องผา เรื่องที่นอน
เรื่องดอกไม เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบาน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท
เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรื่องคนกลาหาญ เรื่องตรอก เรื่องทาน้ํา เรื่องคนที่ลวงลับไปแลว
เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้นๆ แมขอนี้
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๘. ภิกษุเวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกัน เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวายกลาวถอยคําแกงแยงกันเห็นปานนี้
เชนวา ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยขอนี้ ขาพเจารูทั่วถึง ทานจักรูทวั่ ถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทาน
ปฏิบัติผิด ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําที่ควร
จะกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอที่ทาน
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เคยช่ําชองมาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว ทาน
จงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้นจงแกไขเสีย ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชนอยางที่สมณพราหมณผู
เจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช
เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คหบดี และ
กุมารวา ทานจงไปในที่นี้ ทานจงไปในที่โนน ทานจงนําเอาสิ่งนี้ไป ทานจงนําเอาสิ่งนี้ในที่โนนมา
ดังนี้ แมขอนีก้ เ็ ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๑๐. ภิกษุเวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูด
หวานลอม พูดและเล็ม แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนีก้ ็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
จบมัชฌิมศีล.
มหาศีล
๑. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานายหนูกัดผา
ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน ทําพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ ทําพิธี
ซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธเี สกเปาบูชาไฟ
ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บาน ดูลักษณะทีน่ า เปนหมอปลุกเสก
เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยันตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ เปนหมอแมลงปอง
เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา เปนหมอทายอายุ
เปนหมอเสกกันลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนีก้ ็เปน ศีลของเธอประการหนึ่ง.
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๒. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
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 แมขอนี้กเ็ ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๓. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายใน
จักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชาภายใน
จักถอย พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย
พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๔. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวาจักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทรดวงอาทิตย
จักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง ดาวนักษัตรจัก
เดินผิดทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จักมีฟารอง ดวงจันทรดวงอาทิตย
และดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทรดวงอาทิตยและ
ดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักกระจาง จันทรคราสจักมีผลเปน
อยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตย
เดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตร
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เดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ มีอุกกาบาตจักมีผลเปน
อยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดินไหวจักมีผลเปนอยางนี้ ฟารองจักมีผลเปนอยางนี้
ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตร
ตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจักมีผลเปนอยางนี้ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๕. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีฝนดี จักมีฝนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จักมีภิกษาหาไดยาก
จักมีความเกษม จักมีภยั จักเกิดโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ
นับประมวล แตงกาพยโลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๖. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่ มณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ฤกษววิ าหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง
ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหลิ้นกระดาง รายมนตให
คางแข็ง รายมนตใหมือสั่น รายมนตไมใหหูไดยนิ เสียง เปนหมอทรงกระจก เปนหมอทรง
หญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม รายมนตพน ไฟ
ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๗. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน
ทํากะเทยใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธีบวงสรวงพื้นที่
พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษเบื้องบน
ปรุงยาถายโทษเบื้องลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ
ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล แมขอนี้
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
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ดูกรโลหิจจะ ภิกษุสมบูรณดว ยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เลย เพราะ
ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมูรธาภิเษก กําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัยแต
ไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ฉันใด ดูกรโลหิจจะ ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณดว ยศีลอยางนี้แลว
ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุข
อันปราศจากโทษในภายใน ดูกรโลหิจจะ ดวยประการดังกลาวมานีแ้ ล ภิกษุชื่อวา ถึงพรอม
ดวยศีล.
จบมหาศีล.
อินทรียสังวร
ดูกรโลหิจจะ อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย.
ดูกรโลหิจจะ ภิกษุในธรรมนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถอื นิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ
เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลวจะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ
อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ภิกษุ
ฟงเสียงดวยโสต ... ดมกลิ่นดวยฆานะ ... ลิ้มรสดวยชิวหา ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจง
ธรรมารมณดวยใจแลว ไมถอื นิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ที่เมื่อ
ไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวา
รักษามนินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ภิกษุประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะ
เชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมระคนดวยกิเลสในภายใน ดูกรโลหิจจะ ดวยประการดังกลาวมา
นี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย.
สติสัมปชัญญะ
ดูกรโลหิจจะ อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ.
ดูกรโลหิจจะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมทําความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย ในการแล
ในการเหลียว ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตร และจีวร ในการฉัน
การดื่ม การเคีย้ ว การลิ้ม ในการถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน การยืน
การนั่ง การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง ดูกรโลหิจจะ ดวยประการดังกลาวมานีแ้ ล ภิกษุ
ชื่อวาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ.
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สันโดษ
ดูกรโลหิจจะ อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูสันโดษ.
ดูกรโลหิจจะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูสนั โดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวย
บิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดูกรโลหิจจะ นกมีปก
จะบินไปทางทิศาภาคใดๆ ก็มีแตปกของตัวเปนภาระบินไป ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เปนผู
สันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไปทางทิศา
ภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดูกรโลหิจจะ ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูสันโดษ.
ภิกษุนั้น ประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ และสันโดษอันเปน
อริยะเชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา
ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง
ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิต
ใหบริสุทธิ์จากความเพงเล็งได ละความประทุษรายคือพยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา
หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษรายคือพยาบาทได ละ
ถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูที่แสงสวาง มีสติสัมปชัญญะอยู
ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะได ละอุทธัจจกุกกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ
ณ ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะได ละวิจิกจิ ฉาแลว เปนผูขามวิจิกจิ ฉา
ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจกิ ิจฉา.
อุปมานิวรณ ๕
ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกูหนี้ไปประกอบการงาน การงานของเขาจะพึง
สําเร็จผล เขาจะพึงใชหนี้ที่เปนตนทุนเดิมใหหมดสิ้น และทรัพยที่เปนกําไรของเขาจะพึงมีเหลือ
อยูสําหรับเลี้ยงภริยา เขาพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรากูห นี้ไปประกอบการงาน บัดนี้
การงานของเรานั้นสําเร็จผลแลว เราไดใชหนี้ที่เปนตนทุนเดิมใหหมดสิ้นแลว และทรัพยที่เปน
กําไรของเรายังมีเหลืออยูสําหรับเลี้ยงภริยา ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส
มีความไมมีหนี้นั้นเปนเหตุ ฉันใด.
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ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนผูอาพาธ ถึงความลําบาก เจ็บหนัก บริโภค
อาหารไมได และไมมีกําลังกาย สมัยตอมา เขาพึงหายจากอาพาธนั้น บริโภคอาหารไดและมี
กําลังกาย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนผูมีอาพาธ ถึงความลําบาก เจ็บหนัก
บริโภคอาหารไมได และไมมีกําลังกาย บัดนี้เราหายจากอาพาธนั้นแลว บริโภคอาหารได และมี
กําลังกายเปนปกติ ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความไมมีโรคนั้น
เปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจําอยูในเรือนจํา สมัยตอมา เขาพึงพนจาก
เรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมภี ยั ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้ เมือ่ กอน
เราถูกจองจําอยูในเรือนจํา บัดนี้ เราพนจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมภี ยั แลว และเราไมตอง
เสียทรัพยอะไรๆ เลย ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีการพนจากเรือนจํา
นั้นเปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนทาส ไมไดพึ่งตัวเอง พึ่งผูอื่น ไปไหน
ตามความพอใจไมได สมัยตอมา เขาพึงพนจากความเปนทาสนั้น พึ่งตัวเองได ไมตองพึ่งผูอื่น
เปนไทยแกตวั ไปไหนไดตามความพอใจ เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้ า เมือ่ กอนเราเปนทาส
พึ่งตัวเองไมได ตองพึ่งผูอื่น ไปไหนตามความพอใจไมได บัดนี้ เราพนจากความเปนทาสนั้นแลว
พึ่งตัวเอง ไมตอ งพึ่งผูอื่น เปนไทยแกตวั ไปไหนไดตามความพอใจ ดังนี้ เขาจะพึงไดความ
ปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความเปนไทยแกตวั นัน้ เปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย มีโภคสมบัติ จะพึงเดินทางไกลกันดาร
หาอาหารไดยาก มีภยั เฉพาะหนา สมัยตอมา เขาพึงขามพนทางกันดารนั้นได บรรลุถึงหมูบาน
อันเกษม ปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรามีทรัพย มีโภคสมบัติ
เดินทางไกลกันดาร หาอาหารไดยาก มีภยั เฉพาะหนา บัดนี้ เราขามพนทางกันดารนัน้ บรรลุถึง
หมูบานอันเกษม ปลอดภัยโดยสวัสดีแลว ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส
มีภูมิสถานอันเกษมนัน้ เปนเหตุ ฉันใด.
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ดูกรโลหิจจะ ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการเหลานี้ที่ยังละไมไดในตน เหมือนหนี้
เหมือนโรค เหมือนเรือนจํา เหมือนความเปนทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา
เห็นนิวรณ ๕ ประการที่ละไดแลวในตน เหมือนความไมมีหนี้ เหมือนความไมมีโรค เหมือนการ
พนจากเรือนจํา เหมือนความเปนไทยแกตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉันนั้นแล.
รูปฌาน ๔
เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ เหลานี้ ที่ละไดแลวในตน ยอมเกิดปราโมทย เมื่อปราโมทย
แลว ยอมเกิดปติ เมื่อมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลวยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข
จิตยอมตั้งมั่น เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวติ ก มีวิจาร มีปต ิ
และสุขเกิดแตวิเวกอยู.
ดูกรโลหิจจะ สาวกไดบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด ศาสดานี้แล
ไมควรทวงในโลก อนึ่ง การทวงศาสดาเห็นปานนี้ นัน้ ก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม
ประกอบดวยโทษ.
ดูกรโลหิจจะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน
เปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปตแิ ละสุขเกิดแตสมาธิอยู
ดูกรโลหิจจะ สาวกไดบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด ศาสดานี้แล ไมควร
ในโลก อนึ่ง การทวงศาสดาเห็นปานนี้ นัน้ ก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ.
ดูกรโลหิจจะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุมอี ุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย
เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวาผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา
มีสติอยูเปนสุข ดูกรโลหิจจะ สาวกไดบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด ศาสดา
นี้แล ไมควรทวงในโลก อนึง่ การทวงศาสดาเห็นปานนี้ นั้น ก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม
ประกอบดวยโทษ.
ดูกรโลหิจจะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุข
ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสทุ ธิ์ ดูกรโลหิจจะ
สาวกไดบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด ศาสดานี้แล ไมควรทวงในโลก
อนึ่ง การทวงศาสดาเห็นปานนี้ นั้นก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ.
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วิชชา ๘
วิปสสนาญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อญาณทัสสนะ เธอยอมรู
ชัดอยางนีว้ า กายของเรานี้แล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตขึ้น
ดวยขาวสุกและขนมสด ไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน มีอนั ทําลายและกระจัดกระจายเปน
ธรรมดา และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยูในกายนี้ เนื่องอยูใ นกายนี้ ดูกรโลหิจจะ เปรียบ
เหมือนแกวไพฑูรยอันงาม เกิดเองอยางบริสุทธิ์ แปดเหลี่ยม นายชางเจียระไนดีแลว สุกใส
แวววาว สมสวนทุกอยาง มีดายเขียว เหลือง แดง ขาว หรือนวลรอยอยูใ นนั้น บุรษุ มี
จักษุจะพึงหยิบแกวไพฑูรยนั้นวางไวในมือแลวพิจารณาเห็นวา แกวไพฑูรยนี้งาม เกิดเองอยาง
บริสุทธิ์ แปดเหลี่ยม นายชางเจียระไนดีแลว สุกใส แวววาว สมสวนทุกอยาง มีดาย
เขียว เหลือง แดง ขาว หรือนวลรอยอยูใ นนั้น ฉันใด.
ภิกษุก็ฉนั นั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อญาณทัสสนะ เธอ
ยอมรูชัดอยางนี้วา กายของเรานี้แล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโต
ขึ้นดวยขาวสุกและขนมสด ไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปน
ธรรมดา และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยูในกายนี้ เนื่องอยูใ นกายนี้ ดูกรโลหิจจะ สาวกได
บรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด ศาสดานีแ้ ล ไมควรทวงในโลก อนึ่ง การทวง
ศาสดาเห็นปานนี้ นั้น ก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ.
มโนมยิทธิญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาที่ 350
คือ นิรมิตกายอื่นจากกายนี้ มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง
ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไสออกจากหญาปลอง เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา นี้
หญาปลอง นี้ไส หญาปลองอยางหนึ่ง ไสอยางหนึ่ง ก็แตไสชักออกจากหญาปลองนั่นเอง อีก
นัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักดาบออกจากฝก เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้ า นี้ดาบ นี้ฝก
ดาบอยางหนึ่ง ฝกอยางหนึ่ง ก็แตดาบชักออกจากฝกนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ
จะพึงชักงูออกจากคราบ เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้ า นี้งู นีค้ ราบ งูอยางหนึ่ง คราบอยางหนึ่ง
ก็แตงูชักออกจากคราบนั่นเอง ฉันใด.
ภิกษุก็ฉนั นั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ เธอยอมโนมนอมจิตไปเพือ่ นิรมิตรูปอันเกิดแตใจ
คือนิรมิตกายอืน่ จากกายนี้ มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไ มบกพรอง
ดูกรโลหิจจะ สาวกไดบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด ศาสดานี้แล ไมควร
ทวงในโลก อนึ่ง การทวงศาสดาเห็นปานนี้ นั้น ก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบ
ดวยโทษ.
อิทธิวิธญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธี
หลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได
ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในทีว่ างก็ได ผุดขึ้นดําลงแมใน
แผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศ
เหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทาง
กายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนชางหมอหรือลูกมือของชางหมอผูฉลาด
เมื่อนวดดินดีแลว ตองการภาชนะชนิดใดๆ พึงทําภาชนะชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึ่ง
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เปรียบเหมือนชางงาหรือลูกมือของชางงาผูฉลาด เมื่อแตงงาดีแลว ตองการเครื่องงาชนิดใดๆ
พึงทําเครื่องงาชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนชางทองหรือลูกมือของชาง
ทองผูฉลาด เมื่อหลอมทองดีแลว ตองการทองรูปพรรณชนิดใดๆ พึงทําทองรูปพรรณ
ชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ แล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิ ลส
ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไป
เพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปน
คนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือน
ไปในทีว่ างก็ได ผุดขึ้นดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบน
แผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพ
มากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดูกรโลหิจจะ สาวกไดบรรลุคุณ
วิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด ศาสดานี้แล ไมควรทวงในโลก อนึ่ง การทวง
ศาสดาเห็นปานนี้ นั้น ก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ.
ทิพพโสตญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอยอม
ไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไ กลและใกลดว ยทิพยโสตอัน
บริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล เขาจะพึงไดยิน
เสียงกลองบาง เสียงตะโพนบาง เสียงสังขบาง เสียงบัณเฑาะวบาง เสียงเปงมางบาง เขา
จะพึงเขาใจวาเสียงกลองดังนีบ้ าง เสียงตะโพนดังนี้บาง เสียงสังขดังนี้บาง เสียงบัณเฑาะว
ดังนี้บาง เสียงเปงมางดังนี้บาง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมือ่ จิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหว อยางนี้ ยอมโนม
นอมจิตไปเพือ่ ทิพยโสตธาตุ เธอยอมไดยนิ เสียง ๒ ชนิดคือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่
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อยูไกลและใกลดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย ดูกรโลหิจจะ สาวกไดบรรลุ
คุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด ศาสดานี้แล ไมควรทวงในโลก อนึ่ง การทวง
ศาสดาเห็นปานนี้ นั้น ก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ.
เจโตปริยญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอยอม
กําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่น ดวยใจ คือ จิตมีราคะก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจาก
ราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รวู า จิตปราศจาก
โทสะ จิตมีโมหะก็รวู าจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก ็รูวา
จิตหดหู หรือจิตฟุงซานก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็รวู าจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปน
มหรคตก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจติ อื่นยิ่งกวา
ก็รูวาจิตไมมีจติ อื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวาจิตไมเปน
สมาธิ จิตหลุดพนก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รูวาจิตไมหลุดพน ดูกรโลหิจจะ เปรียบ
เหมือนหญิงสาวชายหนุมทีช่ อบการแตงตัว เมื่อสองดูเงาหนาของตนในกระจกอันบริสุทธิ์สะอาด
หรือในภาชนะน้ําอันใส หนามีไฝก็จะพึงรูวาหนามีไฝ หรือหนาไมมีไฝก็จะพึงรูว าหนาไมมีไฝ
ฉันใด ภิกษุก็ฉนั นั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ
เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่นของบุคคลอื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะก็รูวา จิตมีราคะ หรือจิต
ปราศจากราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวาจิต
ปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวา จิตปราศจากโมหะ จิต
หดหูก ็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซานก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็รวู าจิตเปนมหรคต หรือ
จิตไมเปนมหรคตก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวาจิตมีจติ อื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมี
จิตอื่นยิ่งกวาก็รูวาจิตไมมีจติ อื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวา
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จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รูวาจิตไมหลุดพน ดูกรโลหิจจะ
สาวกไดบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด ศาสดานี้แล ไมควรทวงในโลก
อนึ่ง การทวงศาสดาเห็นปานนี้ นั้น ก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ.
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง
สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง
หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง
ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนน เรามีชื่อ
อยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ
มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนัน้ เราก็ไดมี
ชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ
มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอน
ไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือน
บุรุษจะพึงจากบานตนไปบานอื่น แลวจากบานแมนนั้ ไปยังบานอื่นอีก จากบานนัน้ กลับมาสู
บานของตนตามเดิม เขาจะพึงระลึกไดอยางนี้วา เราไดจากบานของเราไปบานโนน ในบานนั้น
เราไดยนื อยางนั้น ไดนั่งอยางนั้น ไดพูดอยางนั้น ไดนิ่งอยางนั้น เราไดจากบานแมนนั้
ไปยังบานโนน แมในบานนั้นเราก็ไดยนื อยางนั้น ไดนงั่ อยางนั้น ไดพูดอยางนัน้ ไดนิ่งอยางนั้น
เรากลับจากบานนั้นมาสูบานของตนตามเดิม ดังนี้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ แล เมื่อจิตเปนสมาธิ
บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว
อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก
คือ ระลึกไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง
ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง
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แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอด
สังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณ
อยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น
ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้นเราก็มีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํ หนดอายุเพียงเทานั้น
ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ
พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรโลหิจจะ สาวกไดบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้
ในศาสดาใด ศาสดานี้แล ไมควรทวงในโลก อนึ่ง การทวงศาสดาเห็นปานนี้ นั้น ก็ไมจริง
ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ.
จุตูปปาตญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุตแิ ละอุปบัติของสัตวทั้งหลาย
เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี
ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา
สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทจุ ริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ
ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตาย
เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์
ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดูกรโลหิจจะ
เปรียบเหมือนปราสาทตั้งอยู ณ ทาง ๓ แพรง ทามกลางพระนคร บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนปราสาท
นั้น จะพึงเห็นหมูชนกําลังเขาไปสูเรือนบาง กําลังออกจากเรือนบาง กําลังสัญจรเปนแถว
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อยูในถนนบาง นั่งอยูที่ทาง ๓ แพรง ทามกลางพระนครบาง เขาจะพึงรูวา คนเหลานีเ้ ขาไป
สูเรือน เหลานีอ้ อกจากเรือน เหลานี้สัญจรเปนแถวอยูในถนน เหลานี้นงั่ อยูที่ทาง ๓ แพรง
ทามกลางพระนคร ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิ ลส
ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิต
ไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย
ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต
ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตาย
เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานีป้ ระกอบดวย
กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทํา
ดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้
เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไป
ตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดูกรโลหิจจะ สาวกไดบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้
ในศาสดาใด ศาสดานี้แล ไมควรทวงในโลก อนึ่ง การทวงศาสดาเห็นปานนี้ นั้น ก็ไมจริง
ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ.
อาสวักขยญาณ
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัด
ตามความเปนจริงวา นี้ทกุ ข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้
จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว
ก็มีญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจทีค่ วรทําทําเสร็จแลว
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กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนสระน้ําบนยอดเขา ใสสะอาด
ไมขุนมัว บุรุษผูมีจักษุยนื อยูบ นขอบสระนัน้ จะพึงเห็นหอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง
กอนกรวดและกอนหินบาง ฝูงปลาบาง กําลังวายอยูบาง หยุดอยูบาง ในสระน้ํานั้น
เขาจะพึงคิดอยางนีว้ า สระน้าํ นี้ใสสะอาดไมขุนมัว หอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวด
และกอนหินตางๆ บาง ฝูงปลาบาง เหลานี้กําลังวายอยูบา ง กําลังหยุดอยูบาง ใน
สระนั้น ดังนี้ ฉันใด ภิกษุก็ฉนั นั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่นไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไป
เพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทกุ ข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา
เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ
เมื่อจิตหลุดพน ก็มีญาณวาหลุดพน รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจทีค่ วรทํา
ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี ดูกรโลหิจจะ สาวกไดบรรลุคุณวิเศษอันโอฬาร
เห็นปานนี้ ในศาสดาใด ศาสดานี้แล ไมควรทวงในโลก อนึ่ง การทวงศาสดาเห็นปานนี้
นั้น ก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ.
โลหิจจพราหมณแสดงตนเปนอุบาสก
[๓๖๔] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว โลหิจจพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุรุษผูหนึ่งพึงฉวยผมบุรุษอีกผูหนึ่งซึ่งกําลังจะตกไปสูเหว คือ
นรกไว ฉุดขึ้นใหยนื อยูบนบก ฉันใด ขาพระองคกําลังจะตกไปสูเหว คือ นรก พระโคดมผูเจริญ
ไดยกขึ้นใหยนื อยูบนบก ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา
เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืด ดวยคิดวาคนมีจักษุจักเห็นรูป
ดังนี้ ฉันใด พระโคดมผูเจริญ ทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆวา
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เปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญจงทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต
ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป ขาแตพระโคดมผูเจริญ โทษไดถึงขาพระองคผูเปนพาล ผูหลง ผูไมรูเทา
ถึงการณ ขาพระองคใด ไดทวงพระผูมีพระภาคผูเปนศาสดา อันสาวกไมควรทวงในโลก
และการทวงพระผูมีพระภาคนั้น ก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ ขอ
พระผูมีพระภาคจงทรงรับโทษนั้นโดยความเปนโทษแกขาพระองคนนั้ เพื่อสํารวมตอไป พระผูมี
พระภาคตรัสวา เอาเถอะ โลหิจจะ โทษไดถึงทานผูเปนพาล ผูหลง ผูไมรูเทาถึงการณ
ทานไดทว งเราผูเปนศาสดาอันสาวกไมควรทวงในโลก และการทวงเราผูเปนศาสดานั้น ก็ไมจริง
ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ เพราะเหตุนนั้ แล เธอเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว
จงกระทําคืนตามธรรม เรารับรับโทษนั้น นี้เปนความเจริญในอริยวินยั ผูเห็นโทษโดยความ
เปนโทษ ยอมกระทําคืนตามธรรม ยอมถึงความสํารวมตอไป.
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว โลหิจจพราหมณไดชนื่ ชมภาษิตของพระผูม ีพระภาค
ลุกจากอาสนะหลีกไป ดังนี้แล.
จบโลหิจจสูตรที่ ๑๒.
____________________
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๑๓. เตวิชชสูตร
___________________
[๓๖๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ
ประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงพราหมณคามของชาวโกศลชื่อวามนสากตะ ไดยินวา ในเวลานัน้
พระผูมีพระภาคประทับ ณ อัมพวันใกลฝงแมน้ําอจิรวดี ทิศเหนือแหงมนสากตคาม เขต
พราหมณคามชื่อวามนสากตะ.
วาเสฏฐะและภารทวาชมาณพเขาเฝา
[๓๖๖] สมัยนั้น พราหมณมหาศาลผูมชี ื่อเสียงอาศัยอยูในมนสากตคามมากดวยกัน
คือ วังกีพราหมณ ตารุกขพราหมณ โปกขรสาติพราหมณ ชาณุโสณีพราหมณ โตเทยยพราหมณ
และพราหมณมหาศาลผูมีชื่อเสียงอื่นๆ อีก. ครั้งนั้น วาเสฏฐมาณพกับภารทวาชมาณพเดิน
เที่ยวเลนตามกันไป ไดพูดกันขึ้นถึงเรื่องทางและมิใชทาง วาเสฏฐมาณพพูดอยางนี้วา ทางที่
ทานโปกขรสาติพราหมณบอกไวนี้เทานั้น เปนมรรคาตรง เปนทางตรง เปนทางนําออก นําผู
ดําเนินไปตามทางนั้นใหเปนสหายแหงพรหมได. ฝายภารทวาชมาณพพูดอยางนีว้ า ทางที่ทาน
ตารุกขพราหมณบอกไวนี้เทานั้น เปนมรรคาตรง เปนทางตรง เปนทางนําออก นําผูดําเนินไป
ตามทางนั้นใหเปนสหายแหงพรหมได. วาเสฏฐมาณพไมอาจใหภารทวาชมาณพยินยอมได ฝาย
ภารทวาชมาณพก็ไมอาจใหวาเสฏฐมาณพยินยอมได.
[๓๖๗] ครั้งนั้น เวเสฏฐมาณพบอกภารทวาชมาณพวา ดูกรภารทวาชะ ก็พระสมณโคดม
นี้แล เปนโอรสของเจาศากยะ ทรงผนวชจากศากยสกุล ประทับอยู ณ อัมพวันใกลฝงแมน้ํา
อจิรวดีเขตพราหมณคามชื่อมนสากตะทางทิศเหนือ และเกียรติศัพทอันงามของทานสมณโคดมนั้น
ขจรไปอยางนีว้ า แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูม ีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเอง
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โดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถี ฝกบุรุษ
ที่ควรฝก ไมมผี ูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว
เปนผูจําแนกพระธรรม มาไปกันเถิดภารทวาชะ เราจักเขาไปเฝาพระสมณโคดมถึงที่ประทับ
ครั้นแลวจักกราบทูลถามความขอนี้กะพระสมณโคดม พระสมณโคดมจักทรงพยากรณแกเราทั้งสอง
อยางใด เราจักทรงจําขอความนั้นไวอยางนัน้ ภารทวาชมาณพรับคําวาเสฏฐมาณพแลวพากันไป.
[๓๖๘] ครั้งนั้น วาเสฏฐมาณพกับภารทวาชมาณพ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอเปนที่ใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง. เวเสฏฐมาณพไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขอประทานโอกาส
เมื่อขาพระองคทั้งสองเดินเลนตามกันไป ไดพูดกันขึ้นถึงเรื่องทางและมิใชทาง ขาพระองคพูด
อยางนี้วา ทางที่ทานโปกขรสาติพราหมณบอกไวนี้เทานัน้ เปนมรรคาตรง เปนทางตรง เปนทาง
นําออก นําผูดาํ เนินไปตามทางนั้นใหเปนสหายแหงพรหมได ภารทวาชมาณพพูดอยางนี้วา
หนทางที่ทานตารุกขพราหมณบอกไวนี้เทานั้น เปนมรรคาตรง เปนทางตรง เปนทางนําออก
นําผูดําเนินไปตามทางนั้นใหเปนสหายแหงพรหมได.
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ในเรื่องทางและมิใชทางนี้ ยังมีการถือผิดกันอยูห รือ ยังมีการ
กลาวผิดกันอยูห รือ ยังมีการพูดตางกันอยูห รือ. พระผูมพี ระภาคตรัสวา ดูกรวาเสฏฐะ ไดยินวา
ทานพูดวา หนทางที่ทานโปกขรสาติพราหมณบอกไวนี้เทานั้น เปนมรรคาตรง เปนทางตรง
เปนทางนําออก นําผูดําเนินไปตามทางนั้นใหเปนสหายแหงพรหมได ภารทวาชมาณพพูดวา
หนทางที่ทานตารุกขพราหมณบอกไวนี้เทานั้น เปนมรรคาตรง เปนทางตรง เปนทางนําออก
นําผูดําเนินไปตามทางนั้นใหเปนสหายแหงพรหมได ดูกรวาเสฏฐะ ก็เมื่อเปนเชนนัน้ พวกทาน
จะถือผิดกันในขอไหน จะกลาวผิดกันในขอไหน จะพูดตางกันในขอไหน.
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ในเรื่องทางและมิใชทาง พราหมณทั้งหลาย คือ พราหมณ
พวกอัทธริยะ พราหมณพวกติตติริยะ พราหมณพวกฉันโทกะ พราหมณพวกพัวหริธ ยอม
บัญญัติหนทางตางๆ กันก็จริง ถึงอยางนั้น ทางเหลานั้นทั้งมวล เปนทางนําออก นําผูด ําเนิน
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ไปตามทางนัน้ ใหเปนสหายแหงพรหมได เปรียบเหมือนในที่ใกลบานหรือนิคม แมหากจะมี
ทางตางกันมากสาย ที่แททางเหลานั้นทั้งมวลลวนมารวมลงในบาน ฉะนั้น.
พ. ดูกรวาเสฏฐะ เธอพูดวา ทางเหลานั้นนําออกหรือ?
ว. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคพูด.
ดูกรวาเสฏฐะ เธอพูดวา ทางเหลานั้นนําออกหรือ?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคพดู .
ดูกรวาเสฏฐะ เธอพูดวา ทางเหลานั้นนําออกหรือ?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคพดู .
ทรงซักวาเสฏฐมานพ
[๓๖๙] ดูกรวาเสฏฐะ บรรดาพราหมณผูไดไตรวิชชา พราหมณแมคนหนึ่งที่เห็นพรหม
มีเปนพะยานอยูหรือ?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย.
ดูกรวาเสฏฐะ อาจารยแมคนหนึ่งของพราหมณผูไดไตรวิชชาที่เห็นพรหม มีเปนพะยาน
อยูหรือ?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย.
ดูกรวาเสฏฐะ ปาจารยของอาจารยแหงพราหมณผูไดไตรวิชชาที่เห็นพรหม มีเปนพะยาน
อยูหรือ?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย.
ดูกรวาเสฏฐะ อาจารยทสี่ ืบมาเจ็ดชั่วอาจารยของพราหมณผูไดไตรวิชชาที่เห็นพรหม
มีเปนพะยานอยูหรือ?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย.
ดูกรวาเสฏฐะ พวกฤาษีผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณผูไดไตรวิชชา คือ ฤาษีอัฏฐกะ
ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามิตร ฤาษียมตัคคี ฤาษีอังคีรส ฤาษีภารทวาชะ
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ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซึ่งเปนผูผูกมนต บอกมนต ที่ในปจจุบันนีพ้ วกพราหมณ
ผูไดไตรวิชชา ขับตาม กลาวตาม ซึ่งบทมนตเกานี้ที่ทานขับมาแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว
กลาวไดถูกตอง บอกไดถูกตองตามที่ไดกลาวไว บอกไว ผูที่กลาวอยางนี้วา พวกเรารู พวกเราเห็น
พรหมนั้นวา พรหมอยูในทีใ่ ด อยูโดยที่ใด หรืออยูในภพใด ดังนี้ มีอยูห รือ?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย.
[๓๗๐] ดูกรวาเสฏฐะ ไดยินวา บรรดาพราหมณผูไดไตรวิชชา แมพราหมณสักคนหนึ่ง
ที่เห็นพรหมเปนพะยาน ไมมีเลยหรือ?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย.
ดูกรวาเสฏฐะ แมอาจารยสักคนหนึ่งของพราหมณผไู ดไตรวิชชา ที่เห็นพรหมเปนพะยาน
ไมมีเลยหรือ?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย.
ดูกรวาเสฏฐะ แมปาจารยของอาจารยแหงพราหมณผูไดไตรวิชชา ที่เห็นพรหมเปน
พะยาน ไมมีเลยหรือ?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย.
ดูกรวาเสฏฐะ อาจารยทสี่ ืบมาแตเจ็ดชัว่ อาจารยของพราหมณผูไดไตรวิชชา ที่เห็นพรหม
เปนพะยาน ไมมีเลยหรือ?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย.
ดูกรวาเสฏฐะ ไดยินวา พวกฤาษีผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณผูไดไตรวิชชา คือ
ฤาษีอัฏฐกะ ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามิตร ฤาษียมตัคคี ฤาษีอังคีรส ฤาษีภารทวาชะ
ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซึ่งเปนผูผูกมนต บอกมนต ที่ในปจจุบันนีพ้ วกพราหมณ
ที่ไดไตรวิชชา ขับตาม กลาวตาม ซึ่งบทมนตเกานี้ที่ทานขับมาแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว
กลาวไดถูกตอง บอกไดถูกตองตามที่ไดกลาวไว บอกไว ผูที่กลาวอยางนี้วา พวกเรารู
พวกเราเห็นพรหมนั้นวา พรหมอยูในที่ใด อยูโดยทีใ่ ด หรืออยูในภพใด ดังนี้ มีอยูห รือ?
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พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้น กลาวอยางนี้วา พวกเราไมรู พวกเราไมเห็น แตพวกเรา
แสดงหนทางเพื่อความเปนสหายแหงพรหมนั้นวา หนทางนี้แหละ เปนมรรคาตรง เปนทางตรง
เปนทางนําออก นําผูดําเนินไปตามทางนั้นใหเปนสหายแหงพรหมได.
[๓๗๑] ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนัน้ ภาษิต
ของพราหมณผูไดไตรวิชชา ยอมถึงความเปนภาษิตไมมปี าฏิหาริยมิใชหรือ?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ เมื่อเปนเชนนัน้ ภาษิตของพราหมณผูไดไตรวิชชา ยอมถึงความ
เปนภาษิตไมมปี าฏิหาริยแนนอน.
ดีละ วาเสฏฐะ พวกพราหมณผูไดไตรวิชชา ไมรูจักพรหม ไมเห็นพรหม จักแสดง
หนทางเพื่อความเปนสหายแหงพรหมวา หนทางนี้แหละ เปนมรรคาตรง เปนทางตรง เปนทาง
นําออก นําผูดาํ เนินไปตามทางนั้นใหเปนสหายแหงพรหมได ขอนี้ไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได ดูกร
วาเสฏฐะ เหมือนแถวคนตาบอดเกาะหลังกันและกัน คนตนก็ไมเห็น คนกลางก็ไมเห็น แมคน
ทายก็ไมเห็น ฉันใด ภาษิตของพราหมณผไู ดไตรวิชชา มีอุปมาเหมือนแถวคนตาบอด ฉันนั้น
เหมือนกัน คนตนก็ไมเห็น คนกลางก็ไมเห็น แมคนทายก็ไมเห็น ภาษิตของพราหมณผูได
ไตรวิชชาเหลานั้น ถึงความเปนคํานาหัวเราะทีเดียว ถึงความเปนคําต่ําชาอยางเดียว ถึงความ
เปนคําเปลา ถึงความเปนคําเหลวไหลแทๆ ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
พราหมณผูไดไตรวิชชา เห็นพระจันทรและพระอาทิตย แมชนอื่นเปนอันมากก็เห็นพระจันทร
และพระอาทิตยขึ้นไปเมื่อใด ตกไปเมื่อใด พราหมณทั้งหลายยอมออนวอน ชมเชย ประนมมือ
นอบนอม เดินเวียนรอบ.
ขาแตพระโคดมผูเจริญ เปนอยางนัน้ .
[๓๗๒] ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พราหมณผูไดไตรวิชชา
เห็นพระจันทรและพระอาทิตย แมชนอืน่ เปนอันมากก็เห็น ก็พระจันทรและพระอาทิตยขึ้นไป
เมื่อใด ตกไปเมื่อใด พราหมณทั้งหลาย ยอมออนวอน ชมเชย ประนมมือ นอบนอม
เวียนรอบ พราหมณไดไตรวิชชา สามารถแสดงทางเพื่อไปอยูรวมกับพระจันทรและพระอาทิตย
แมเหลานัน้ วา ทางนี้แหละเปนมรรคาตรง เปนทางตรง เปนทางนําออก นําผูดําเนินไปตาม
ทางนั้นใหเปนสหายแหงพระจันทรและพระอาทิตย ดังนี้ ไดหรือ?
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ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมได.
ดูกรวาเสฏฐะ ไดยินวา พราหมณผูไดไตรวิชชา เห็นพระจันทรและพระอาทิตย แม
ชนอื่นเปนอันมากก็เห็น พระจันทรและพระอาทิตยขึ้นไปเมื่อใด ตกไปเมื่อใด พราหมณทั้งหลาย
ยอมออนวอน ชมเชย ประนมมือ นอบนอม เดินเวียนรอบ พราหมณผไู ดไตรวิชชา ไมสามารถ
แสดงทางเพื่อไปอยูรวมกับพระจันทรและพระอาทิตยแมเหลานั้นวา หนทางนีแ้ หละ เปนมรรคา
ตรง เปนทางตรง เปนทางนําออก นําผูดําเนินไปตามทางนั้นใหเปนสหายแหงพระจันทรและ
พระอาทิตย ก็จะกลาวกันทําไม พราหมณผไู ดไตรวิชชามิไดเห็นพรหมเปนพะยาน แมพวก
อาจารยของพราหมณผูไดไตรวิชชาก็มิไดเห็น แมพวกปาจารยของอาจารยแหงพราหมณผูได
ไตรวิชชาก็มิไดเห็น แมพวกอาจารยที่สืบมาเจ็ดชั่วอาจารยก็มิไดเห็น แมพวกฤาษีผูเปนบุรพาจารย
ของพวกพราหมณผูไดไตรวิชชา คือ ฤาษีอัฏฐกะ ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามิตร
ฤาษียมตัคคี ฤาษีอังคีรส ฤาษีภารทวาชะ ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซึ่งเปนผูผูกมนต
บอกมนต ที่ในปจจุบันนี้ พวกพราหมณผไู ดไตรวิชชา ขับตาม กลาวตาม ซึ่งบทมนตเกานี้
ที่ทานขับมาแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวไดถูกตอง บอกไดถูกตองตามที่ไดกลาวไว บอกไว
ผูที่กลาวอยางนี้วา พวกเราไมรู พวกเราไมเห็นวาพรหมอยูในทีใ่ ด อยูโดยที่ใด หรืออยูในภพใด
พวกพราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้นแหละพากันกลาวอยางนี้วา พวกเราแสดงหนทางเพื่อความ
เปนสหายแหงพรหมที่พวกเราไมรู ที่พวกเราไมเห็นนัน้ วา หนทางนีแ้ หละ เปนมรรคาตรง
เปนทางตรง เปนทางนําออก นําผูดําเนินไปตามทางนั้นใหเปนสหายแหงพรหมได.
[๓๗๓] ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนัน้ ภาษิต
ของพราหมณผูไดไตรวิชชา ยอมถึงความเปนภาษิตไมมปี าฏิหาริย มิใชหรือ?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ เมื่อเปนเชนนัน้ ภาษิตของพราหมณผูไดไตรวิชชา ยอมถึง
ความเปนภาษิตไมมีปาฏิหาริย แนนอน.
ดีละ วาเสฏฐะ ก็พราหมณผูไดไตรวิชชา ไมรูจักพรหม ไมเห็นพรหม จักแสดง
หนทางเพื่อความเปนสหายแหงพรหมนัน้ วา ทางนี้แหละ เปนมรรคาตรง เปนทางตรง เปนทาง
นําออก นําผูดาํ เนินไปตามทางนั้นใหเปนสหายแหงพรหม ขอนี้ ไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได.
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อุปมาดวยนางงามในชนบท
[๓๗๔] ดูกรวาเสฏฐะ เหมือนอยางวา บุรุษพึงกลาวอยางนีว้ า เราปรารถนารักใคร
นางชนปทกัลยาณีในชนบทนี้ ชนทั้งหลายพึงถามเขาอยางนี้วา ดูกรบุรุษผูเจริญ นางชนปทกัลยาณี
ที่ทานปรารถนารักใครนั้น ทานรูจักหรือวาเปนนางกษัตริย นางพราหมณี นางแพทย หรือนาง
ศูทร เมื่อเขาถูกถามดังนี้แลว เขาพึงตอบวา หามิได ชนทัง้ หลายพึงถามเขาวา ดูกรบุรษุ ผูเจริญ
นางชนปทกัลยาณีที่ทานปรารถนารักใครนั้น ทานรูจกั หรือวานางมีชอื่ อยางนี้ มีโคตรอยางนี้ สูง
ต่ํา หรือพอสันทัด ดํา คล้ํา หรือมีผิวสีทอง อยูในบาน นิคม หรือนครโนน เมื่อเขาถูกถาม
ดังนี้แลว เขาพึงตอบวา หามิได ชนทั้งหลายพึงกลาวกะเขาวา ทานปรารถนารักใครหญิงที่ทาน
ไมรูจักไมเคยเห็นนั้นหรือ เมือ่ เขาถูกถามดังนี้แลว เขาพึงตอบวา ถูกแลว ดูกรวาเสฏฐะ
ทานจักสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนัน้ คํากลาวของบุรุษนัน้ ยอมถึงความเปนคํา
ไมมีปาฏิหาริย มิใชหรือ?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ เมื่อเปนเชนนัน้ คํากลาวของบุรุษนั้น ยอมถึงความเปนคําไมมี
ปาฏิหาริย.
ดูกรวาเสฏฐะ ฉันนั้นเหมือนกัน ไดยนิ วา พวกพราหมณผูไดไตรวิชชาก็ดี อาจารย
ของพราหมณพวกนั้นก็ดี ปาจารยของอาจารยแหงพราหมณพวกนัน้ ก็ดี อาจารยที่สืบมาเจ็ดชั่ว
อาจารยของพราหมณพวกนัน้ ก็ดี เหลาฤาษีผูเปนบุรพาจารยของพราหมณพวกนัน้ ก็ดี ตางก็มิไดเห็น
พรหมเปนพยาน ...
อุปมาดวยพะองขึ้นปราสาท
[๓๗๕] ดูกรวาเสฏฐะ เหมือนอยางวา บุรุษพึงทําพะองขึ้นปราสาทในหนทางใหญ
สี่แพรง ชนทั้งหลายพึงกลาวกะเขาอยางนี้วา ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานทําพะองขึ้นปราสาทใด
ทานรูจักปราสาทนั้นหรือวาอยูในทิศตะวันออก ทิศใต ทิศตะวันตก หรือทิศเหนือ สูง ต่ํา
หรือพอปานกลาง เมื่อเขาถูกถามดังนี้แลว เขาพึงตอบวา หามิได ชนทั้งหลายพึงกลาวกะเขาวา
ทานจะทําพะองขึ้นปราสาทที่ทานไมรูจัก ไมเคยเห็นหรือ เมื่อเขาถูกถามดังนี้แลว เขาพึงตอบวา
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ถูกแลว ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนั้น คํากลาวของบุรุษนั้น
ยอมถึงความเปนคําไมมีปาฏิหาริย มิใชหรือ?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ เมื่อเปนเชนนัน้ คํากลาวของบุรุษนั้นยอมถึงความเปนคําไมมี
ปาฏิหาริย.
ดูกรวาเสฏฐะ ฉันนั้นเหมือนกัน ไดยนิ วา พวกพราหมณผูไดไตรวิชชาก็ดี อาจารย
ของพวกพราหมณนนั้ ก็ดี ปาจารยของอาจารยแหงพวกพราหมณนนั้ ก็ดี อาจารยที่สืบมาเจ็ดชัว่
อาจารยของพราหมณพวกนัน้ ก็ดี เหลาฤาษีผูเปนบุรพาจารยของพราหมณพวกนัน้ ก็ดี ตางก็มิได
เห็นพรหมเปนพะยาน เมื่อเปนเชนนัน้ ภาษิตของพราหมณผูไดไตรวิชชา ยอมถึงความเปน
ภาษิตไมมีปาฏิหาริย มิใชหรือ?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ เมื่อเปนเชนนัน้ ภาษิตของพราหมณผูไดไตรวิชชา ยอมถึงความ
เปนภาษิตไมมปี าฏิหาริยแนนอน.
ดีละ วาเสฏฐะ พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้น ไมรูจักพรหม ไมเห็นพรหม จักแสดง
หนทางเพื่อความเปนสหายแหงพรหมนัน้ วา ทางนี้แหละเปนมรรคาตรง เปนทางตรง เปนทาง
นําออก นําผูดาํ เนินไปตามทางนั้นใหเปนสหายแหงพรหม ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได.
อุปมาดวยแมน้ําอจิรวดี
[๓๗๖] ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนแมน้ําอจิรวดีนี้ น้ําเต็มเปย มเสมอฝง กาดื่มกินได
ครั้งนั้น บุรุษผูตองการฝง แสวงหาฝง ไปยังฝง ประสงคจะขามฝงไป เขายืนที่ฝงนี้ รองเรียก
ฝงโนนวา ฝงโนนจงมาฝงนี้ ฝงโนนจงมาฝงนี้ ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ฝงโนนของแมน้ําอจิรวดีจะพึงมาสูฝงนี้ เพราะเหตุรองเรียก เพราะเหตุออนวอน เพราะเหตุ
ปรารถนา หรือเพราะเหตุยนิ ดีของบุรุษนัน้ หรือหนอ?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย.
ดูกรวาเสฏฐะ ฉันนั้นเหมือนกัน พราหมณผูไดไตรวิชชา ละธรรมที่ทําบุคคลใหเปน
พราหมณเสีย สมาทานธรรมที่มิใชทําบุคคลใหเปนพราหมณประพฤติอยู กลาวอยางนีว้ า พวกเรา
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รองเรียกพระอินทร พระจันทร พระวรุณ พระอีศวร พระประชาบดี พระพรหม พระมหินทร
ก็พราหมณผูไดไตรวิชชาอยางนั้น ละธรรมที่ทําบุคคลใหเปนพราหมณเสีย สมาทานธรรมที่มิใช
ทําบุคคลใหเปนพราหมณประพฤติอยู เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก จักเขาถึงความเปนสหาย
แหงพรหม เพราะเหตุรองเรียก เพราะเหตุออนวอน เพราะเหตุปรารถนา หรือเพราะยินดี ขอนี้
ไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได.
[๓๗๗] ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนแมน้ําอจิรวดี น้ําเต็มเปยมเสมอฝง กาดื่มกินได
ครั้งนั้น บุรุษผูตองการฝง แสวงหาฝง ไปยังฝง ประสงคจะขามฝงไป เขามัดแขนไพรหลัง
อยางแนน ดวยเชือกอยางเหนียวที่ริมฝงนี้ ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
บุรุษนั้นพึงไปสูฝงโนนจากฝงนี้แหงแมน้ําอจิรวดีไดแลหรือ?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมได.
ดูกรวาเสฏฐะ ฉันนั้นเหมือนกัน กามคุณ ๕ เหลานี้ ในวินยั ของพระอริยเจา เรียกวา
ขื่อคาบาง เรียกวาเครื่องจองจําบาง กามคุณ ๕ เปนไฉน? คือ รูปที่พึงรูดวยจักษุ เสียงที่พึงรู
ดวยโสต กลิ่นที่พึงรูดวยฆานะ รสที่พึงรูดว ยชิวหา โผฏฐัพพะทีพ่ ึงรูดว ยกาย นาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ นารัก เกี่ยวดวยกามเปนทีต่ ั้งแหงความกําหนัด กามคุณ ๕ เหลานี้ ในวินัย
ของพระอริยเจา เรียกวาขื่อคาบาง เรียกวาเครื่องจองจําบาง พราหมณผไู ดไตรวิชชา กําหนัด
สยบ หมกมุน ไมแลเห็นโทษ ไมมีปญญาคิดสลัดออก บริโภคกามคุณ ๕ เหลานี้อยู ก็พราหมณ
ผูไดไตรวิชชาเหลานั้น ละธรรมที่ทําบุคคลใหเปนพราหมณเสีย สมาทานธรรมที่มิใชทําบุคคล
ใหเปนพราหมณประพฤติอยู กําหนัด สยบ หมกมุน ไมแลเห็นโทษ ไมมีปญญาคิดสลัดออก
บริโภคกามคุณ ๕ พัวพันในกามฉันทอยู เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก จักเขาถึงความเปน
สหายแหงพรหม ขอนี้ไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได.
[๓๗๘] ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนแมน้ําอจิรวดี น้ําเต็มเปยมเสมอฝง กาดื่มกินได
ครั้งนั้น บุรุษผูตองการฝง แสวงหาฝง ไปยังฝง ประสงคจะขามฝงไป เขากลับนอนคลุมตลอด
ศีรษะเสียที่ฝง ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนัน้ พึงไปสูฝงโนนจากฝงนี้
แหงแมน้ําอจิรวดีไดหรือหนอ?
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ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมได.
ดูกรวาเสฏฐะ ฉันนั้นเหมือนกัน นิวรณ ๕ อยางเหลานี้ ในวินยั ของพระอริยเจา
เรียกวา เครื่องหนวงเหนีย่ วบาง เครื่องกางกัน้ บาง เครื่องรัดรึงบาง เครื่องตรึงตราบาง นิวรณ ๕
เปนไฉน? คือ กามฉันทนิวรณ พยาปาทนิวรณ ถิ่นมิทธนิวรณ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ นิวรณ ๕
เหลานี้แล ในวินัยของพระอริยเจา เรียกวาเครื่องหนวงเหนีย่ วบาง เครื่องกางกั้นบาง เครื่อง
รัดรึงบาง เครื่องตรึงตราบาง.
[๓๗๙] ดูกรวาเสฏฐะ พวกพราหมณผไู ดไตรวิชชา ถูกนิวรณ ๕ เหลานี้ ปกคลุม
หุมหอ รัดรึง ตรึงตราแลว ก็พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้น ละธรรมที่ทําบุคคลใหเปนพราหมณ
เสีย สมาทานธรรมที่มิใชทําบุคคลใหเปนพราหมณประพฤติอยู ถูกนิวรณ ๕ ปกคลุม หุมหอ
รัดรึง ตรึงตราแลว เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก จักเขาถึงความเปนสหายแหงพรหม ขอนี้
ไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได.
[๓๘๐] ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานเคยไดยินพราหมณ
ผูเฒาผูแก เปนอาจารยและปาจารยกลาววากระไรบาง พรหมมีเครื่องเกาะคือสตรีหรือไมมี?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมี.
มีจิตจองเวรหรือไมม?ี
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมี.
มีจิตเบียดเบียนหรือไมมี?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมี.
มีจิตเศราหมองหรือไมมี?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมี.
ยังจิตใหเปนไปในอํานาจไดหรือไมได?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ได.
ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พราหมณผูไดไตรวิชชา มีเครื่องเกาะ
คือสตรีหรือไมมี.
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ขาแตพระโคดมผูเจริญ มี.
มีจิตจองเวรหรือไมม?ี
ขาแตพระโคดมผูเจริญ มี.
มีจิตเบียดเบียนหรือไมมี?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ มี.
มีจิตเศราหมองหรือไมมี?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ มี.
ยังจิตใหเปนไปในอํานาจไดหรือไมได?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมได.
[๓๘๑] ดูกรวาเสฏฐะ ดวยประการฉะนี้ เปนอันวา พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้น
ยังมีเครื่องเกาะคือสตรี แตพรหมไมมี จะมาเปรียบเทียบพราหมณผูไดไตรวิชชา ซึ่งยังมีเครื่องเกาะ
คือสตรี กับพรหมผูไมมีเครื่องเกาะคือสตรี ไดแลหรือ?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมได.
ดีละ วาเสฏฐะ พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้น ยังมีเครื่องเกาะคือสตรี เบื้องหนา
แตตายเพราะกายแตก จักเขาถึงความเปนสหายแหงพรหมผูไมมีเครื่องเกาะคือสตรี ขอนี้ไมเปน
ฐานะที่จะมีได ดูกรวาเสฏฐะ พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้น ยังมีจิตจองเวร แตพรหมไมมี
จะมาเปรียบเทียบพราหมณผูไดไตรวิชชาซึง่ ยังมีจิตจองเวรกับพรหมผูไมมีจิตจองเวรไดแลหรือ?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมได.
ดูกรวาเสฏฐะ พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้น ยังมีจติ เบียดเบียน แตพรหมไมมี
จะมาเปรียบเทียบพราหมณผูไดไตรวิชชา ซึ่งยังมีจิตเบียดเบียนกับพรหมผูไมมีจิตเบียดเบียนไดแล
หรือ?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมได.
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ดูกรวาเสฏฐะ พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้น ยังมีจติ เศราหมอง แตพรหมไมมี จะ
มาเปรียบเทียบพราหมณผูไดไตรวิชชา ซึง่ ยังมีจิตเศราหมอง กับพรหมผูไมมีจิตเศราหมอง
ไดแลหรือ?
ขาแตพระองคผูเจริญ ไมได.
ดูกรวาเสฏฐะ พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้น ยังจิตใหเปนไปในอํานาจไมได แต
พรหมยังจิตใหเปนไปในอํานาจได จะมาเปรียบเทียบพราหมณผูไดไตรวิชชา ซึ่งยังจิตใหเปนไป
ในอํานาจไมได กับพรหมผูย งั จิตใหเปนไปในอํานาจได ไดแลหรือ?
ขาแตพระองคผูเจริญ ไมได.
ถูกละ วาเสฏฐะ พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้น ยังจิตใหเปนไปในอํานาจไมได
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก จักเขาถึงความเปนสหายแหงพรหมผูยงั จิตใหเปนไปในอํานาจ
ได ขอนี้ไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได ดูกรวาเสฏฐะ พราหมณผไู ดไตรวิชชาเหลานั้นในโลกนี้จมลง
แลว ยังจมอยู ครั้นจมลงแลวยอมถึงความยอยยับ สําคัญวาขามไดงาย เพราะฉะนัน้ ไตรวิชชานี้
เราเรียกวา ปาใหญคือไตรวิชชาบาง วาดงกันดารคือไตรวิชชาบาง วาความพินาศคือไตรวิชชา
บาง ของพราหมณผูไดไตรวิชชา.
[๓๘๒] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วาเสฏฐมาณพไดกราบทูลวา ขาแต
พระโคดมผูเจริญ ขาพระองคไดยินมาวา พระสมณโคดมทรงทราบทางเพื่อความเปนสหาย
แหงพรหม.
ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน มนสากตคามอยูใ นที่ใกลแคนี้ ไมไกล
จากนี้มิใชหรือ?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ มนสากตคามอยูในทีใ่ กลแคนี้ ไมไกลจากนี้ พระเจาขา.
ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษผูเกิดแลว เติบโตแลวใน
มนสากตคามนี้ ออกไปจากมนสากตคามในทันใด พึงถูกถามหนทางแหงมนสากตคาม ดูกร
วาเสฏฐะ จะพึงมีหรือที่บุรุษนั้นผูเกิดแลว เติบโตแลวในมนสากตคาม ถูกถามถึงหนทางแหง
มนสากตคามแลว จะชักชาหรืออ้ําอึ้ง?

พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาที่ 370
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะบุรุษนัน้ เกิดแลว เติบโต
แลวในมนสากตคาม เขาตองทราบหนทางแหงมนสากตคามทั้งหมดไดเปนอยางดี.
ดูกรวาเสฏฐะ เมื่อบุรุษนั้นเกิดแลว เติบโตแลวในมนสากตคาม ถูกถามถึงทางแหง
มนสากตคาม จะพึงมีความชักชาหรืออ้ําอึ้งบาง ตถาคตถูกถามถึงพรหมโลก หรือปฏิปทาอันจะ
ยังสัตวใหถึงพรหมโลก ไมมีความชักชาหรืออ้ําอึ้งเลย เรารูจักพรหม รูจกั พรหมโลก รูป ฏิปทา
อันจะยังสัตวใหถึงพรหมโลก และรูถึงวาพรหมปฏิบัติอยางไร จึงเขาถึงพรหมโลกดวย.
[๓๘๓] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วาเสฏฐมาณพไดกราบทูลวา ขาแตพระ
โคดมผูเจริญ ขาพระองคไดยินมาวา พระสมณโคดมยอมแสดงทางเพือ่ ความเปนสหายแหงพรหม
ดังขาพระองคขอโอกาส ขอพระองคจงแสดงทางเพื่อความเปนสหายแหงพรหม ขอพระองคจง
อุมชูพราหมณประชา.
ดูกรวาเสฏฐะ ถาอยางนัน้ ทานจงฟง จงใสใจใหดีเถิด เราจักกลาววาเสฏฐมาณพทูล
รับพระผูมีพระภาคแลว.
ทางไปพรหมโลก
พระผูมีพระภาคไดตรัสพุทธพจนนวี้ า ดูกรวาเสฏฐะ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้
เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก
เปนสารถี ฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผู
เบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลวอยู ทรงสอนหมูสัตว
พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง
งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ
สิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึง่ ยอมฟงธรรมนั้น
ครั้นฟงแลวไดศรัทธาในพระตถาคต เมื่อไดศรัทธาแลว ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ
เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย
ใหบริสุทธิ์ใหบริบูรณโดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและ
หนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอย
ใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต
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เมื่อบวชแลว สํารวมระวังในพระปาติโมกขอยู ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นภัย
ในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบดวยกายกรรม วจีกรรมที่
เปนกุศล มีอาชีพบริสุทธิ์ ถึงพรอมดวยศีล คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ประกอบดวย
สติสัมปชัญญะ เปนผูสันโดษ.
จุลศีล
ดูกรวาเสฏฐะ อยางไร ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล?
๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ
วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู
ขอนี้เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของ
ที่เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอ นี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล
เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคํา
เปนหลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน
เพื่อใหคนหมูน ี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตกราว
กัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียง
กัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวคําที่ทําใหคน
พรอมเพรียงกัน แมขอนี้กเ็ ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก
จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิงอรรถ
พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อาง มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชน
โดยกาลอันควร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
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๘. เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม.
๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล.
๑๐. เธอเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก
แกกุศล.
๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแตงรางกายดวยดอกไมของหอม และ
เครื่องประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว.
๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ.
๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน.
๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.
๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ.
๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี.
๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส.
๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ.
๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร.
๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา.
๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน.
๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช.
๒๓. เธอเวนขาดจากการซื้อการขาย.
๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวย
เครื่องตวงวัด.
๒๕. เธอเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.
๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
จบจุลศีล
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มัชฌิมศีล
๑. ภิกษุผูเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็นปานนี้
คือ พืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ดเปนทีค่ รบหา
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของที่ทําการสะสมไว
เห็นปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมเครื่อง
ประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๓. ภิกษุเวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล
เห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคมมหรสพมีการรําเปนตน การเลานิยาย
การเลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองที่สวยงาม การเลนของคน
จัณฑาล การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ
ชนไก รบนกกระทา รํากระบีก่ ระบอง มวยชก มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล การจัด
กระบวนทัพ กองทัพ แมขอนีก้ ็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนันอันเปนทีต่ ั้งแหงความประมาท เชน
อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวายเลน
การพนันอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา
เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมหึ่ง เลนกําทาย เลนสะกา
เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ
เลนธนูนอยๆ เลนเขียนทายกัน เลนทายใจ เลนเลียนคนพิการ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ
ประการหนึ่ง.
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๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งทีน่ อนอันสูงใหญ เชนอยางทีส่ มณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ
เห็นปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว
เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะวิจิตรดวยลวดลาย เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มี
สัณฐานเปนชอดอกไม เครื่องลาดที่ยัดนุน เครื่องลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะ
และเสือเปนตน เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนขางเดียว เครื่องลาดทอง
และเงินแกมไหม เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน
เครื่องลาดหลังชาง เครื่องลาดหลังมา เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทําดวยหนังสัตวชอื่ อชินะ
อันมีขนออนนุม เครื่องลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนขาง
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๖. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว
เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย
ประกอบการประดับการตบแตงรางกายอันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คือ อบตัว
ไคลอวัยวะ อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว ผัดหนา ทาปาก
ประดับขอมือ สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทาประดับ
วิจิตร ติดกรอบหนา ปกปน ใชพัดวาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี้ก็เปนศีล
ของเธอประการหนึ่ง.
๗. ภิกษุเวนขาดจากติรัจฉานกถา เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉัน
โภชนะทีเ่ ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเรื่องพระราชา
เรื่องโจร เรื่องมหาอํามาตย เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องขาว เรื่องน้ํา เรื่องผา
เรื่องที่นอน เรือ่ งดอกไม เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบาน เรือ่ งนิคม เรื่องนคร
เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรื่องคนกลาหาญ เรื่องตรอก เรื่องทาน้ํา เรื่องคนที่ลวงลับไป
แลว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมดวยประการนัน้ ๆ
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
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๘. ภิกษุเวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกัน เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวายกลาวถอยคําแกงแยงกันเห็นปานนี้
เชนวาทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูท ั่วถึง ทานจักรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติ
ผิด ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําที่ควรกลาว
กอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอที่ทานเคยช่ําชอง
มาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะ
เสีย มิฉะนัน้ จงแกไขเสีย ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการใช เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช
เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คหบดี และกุมารวา
ทานจงไปในที่นี้ ทานจงไปในที่โนน ทานจงนําเอาสิ่งนี้ไป ทานจงนําเอาสิ่งนี้ในที่โนนมา ดังนี้
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๑๐. ภิกษุเวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เชนอยางที่สมณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง
พูดหวานลอม พูดและเล็ม แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนีก้ ็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
จบมัชฌิมศีล
มหาศีล
๑. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่ มณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานายหนูกัดผา
ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน ทําพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ ทําพิธี
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ซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธเี สกเปาบูชาไฟ
ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บาน ดูลักษณะทีน่ า เปนหมอปลุกเสก
เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยันตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ เปนหมอ
แมลงปอง เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา เปนหมอ
ทายอายุ เปนหมอเสกกันลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๒. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่ มณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
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 ทายลักษณะเหีย้
ทายลักษณะตุน ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอ นี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๓. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่ มณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายใน
จักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชาภายใน
จักถอย พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย
พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๔. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่ มณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดว ยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร
ดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง
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ดาวนักษัตรจักเดินผิดทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จักมีฟารอง
ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักขึน้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักกระจาง จันทร
คราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุรยิ คราสจักมีผลเปนอยางนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้
ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปน
อยางนี้ ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้
มีอุกกาบาตจักมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดินไหวจักมีผลเปนอยางนี้
ฟารองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรมัวหมอง
จักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจักมีผลเปนอยางนี้ แมขอนี้
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๕. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่ มณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ พยากรณวาจักมีฝนดี จักมีฝนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จักมีภิกษาหาไดยาก
จักมีความเกษม จักมีภยั จักเกิดโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ
นับประมวล แตงกาพยโลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๖. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่ มณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ฤกษววิ าหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง
ดูฤกษเก็บทรัพย ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหลิ้นกระดาง
รายมนตใหคางแข็ง รายมนตใหมือสั่น รายมนตไมใหหูไดยินเสียง เปนหมอทรงกระจก
เปนหมอทรงหญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม
รายมนตพนไฟ ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้กเ็ ปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
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๗. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่ มณพราหมณ
ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา
เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน
ทํากะเทยใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธีบวงสรวงพื้นที่
พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษเบื้องบน
ปรุงยาถายโทษเบื้องลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ
ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล แมขอนี้
ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
ดูกรวาเสฏฐะ ภิกษุสมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เลย เพราะ
ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษก กําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัย
แตไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ดูกรวาเสฏฐะ ภิกษุก็ฉันนัน้ สมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว ยอมไม
ประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้นภิกษุสมบูรณดว ยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุขอัน
ปราศจากโทษในภายใน ดูกรวาเสฏฐะ ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูถ ึงพรอม
ดวยศีล.
จบมหาศีล.
อินทรียสังวร-สติสัมปชัญญะ-สันโดษ
ดูกรวาเสฏฐะ อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทงั้ หลาย.
ดูกรวาเสฏฐะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมติ ไมถืออนุ
พยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพือ่ สํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรม
อันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชือ่ วาถึงความสํารวมใน
จักขุนทรีย ภิกษุฟงเสียงดวยโสต ... ดมกลิ่นดวยฆานะ ... ลิ้มรสดวยชิวหา ... ถูกตอง
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โผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถอื นิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอม
ปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรียทเี่ มื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและ
โทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษามนินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ภิกษุประกอบดวย
อินทรียสังวรอันเปนอริยะเชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมระคนดวยกิเลสในภายใน ดูกรวาเสฏฐะ
ดวยประการดังกลาวมานีแ้ ล ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท ั้งหลาย
ดูกรวาเสฏฐะ อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ?
ดูกรวาเสฏฐะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมทําความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย ใน
การแล ในการเหลียว ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตร และจีวร ใน
การฉัน การดืม่ การเคี้ยว การลิ้ม ในการถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน
การยืน การนั่ง การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง ดูกรวาเสฏฐะ ดวยประการดังกลาวมานี้แล
ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ.
ดูกรวาเสฏฐะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูสันโดษดวยจีวร เปนเครือ่ งบริหารกาย ดวย
บิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดูกรวาเสฏฐะ นกมี
ปกของตัวเปนภาระบินไป ฉันใด ภิกษุก็ฉนั นั้นแล เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย
ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไปทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดูกรวาเสฏฐะ ดวย
ประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูสันโดษ.
ภิกษุนั้น ประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ และสันโดษอันเปน
อริยะเชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ
ที่แจง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง
ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิต
ใหบริสุทธิ์จากความเพงเล็งได ละความประทุษรายคือพยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา
หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษราย คือ พยาบาทได
ละถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถิ่นมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูทแี่ สงสวาง มีสติสัมปชัญญะ
อยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถิ่นมิทธะได ละอุทธัจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ
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ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะได ละวิจิกิจฉาแลว เปนผูขามวิจิกจิ ฉา
ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจกิ ิจฉาได.
อุปมานิวรณ ๕
ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกูหนี้ไปประกอบการงาน การงานของเขาจะพึง
สําเร็จผล เขาจะพึงใชหนี้ที่เปนตนทุนเดิมใหหมดสิ้น และทรัพยที่เปนกําไรของเขา จะพึงมี
เหลืออยู สําหรับเลี้ยงภริยา เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรากูหนี้ไปประกอบ
การงาน บัดนี้ การงานของเราสําเร็จผลแลว เราไดใชหนี้ทเี่ ปนตนทุนเดิมใหหมดสิ้นแลว และ
ทรัพยที่เปนกําไรของเรายังมีเหลืออยูสําหรับเลี้ยงภริยา ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความ
โสมนัส มีความไมมีหนี้นนั้ เปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนผูมีอาพาธถึงความลําบากเจ็บหนัก บริโภค
อาหารไมได และไมมีกําลังกาย สมัยตอมา เขาพึงหายจากอาพาธนั้น บริโภคอาหารไดและมี
กําลังกาย เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนผูมีอาพาธ ถึงความลําบาก เจ็บหนัก
บริโภคอาหารไมได และไมมีกําลังกาย บัดนี้ เราหายจากอาพาธนั้นแลว บริโภคอาหารไดและ
มีกําลังกายเปนปกติ ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความไมมีโรคนั้น
เปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจําอยูในเรือนจํา สมัยตอมา เขาจะพึงพน
จากเรือนจํานัน้ โดยสวัสดีไมมีภัย ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนีว้ า
เมื่อกอนเราถูกจองจําอยูใ นเรือนจํา บัดนี้ เราพนจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมีภัยแลว และเรา
ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลยดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีการพนจาก
เรือนจํานั้นเปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษพึงเปนทาส ไมไดพึ่งตัวเอง พึ่งผูอ ื่น ไปไหนตาม
ความพอใจไมได สมัยตอมา เขาพึงพนจากความเปนทาสนั้น พึ่งตัวเองได ไมตองพึ่งผูอื่น
เปนไทแกตัว ไปไหนไดตามความพอใจ เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนทาส
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พึ่งตัวเองไมได ตองพึ่งผูอื่น ไปไหนตามความพอใจไมได บัดนี้ เราพนจากความเปนทาสนั้น
แลว พึ่งตัวเอง ไมตองพึ่งผูอื่น เปนไทแกตวั ไปไหนไดตามความพอใจ ดังนี้ เขาจะพึงได
ความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความเปนไทแกตัวนัน้ เปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย มีโภคสมบัติ จะพึงเดินทางไกลกันดาร
หาอาหารไดยาก มีภยั เฉพาะหนา สมัยตอมา เขาพึงขามพนทางกันดารนั้นได บรรลุถึงหมูบาน
อันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรามีทรัพย มีโภค
สมบัติ เดินทางไกลกันดาร หาอาหารไดยาก มีภยั เฉพาะหนา บัดนี้ เราขามพนทางกันดารนั้น
บรรลุถึงหมูบานอันเกษม ปลอดภัยโดยสวัสดีแลว ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความ
โสมนัส มีภูมิสถานอันเกษมนั้นเปนเหตุ ฉันใด.
ดูกรวาเสฏฐะ ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการเหลานี้ที่ยังละไมไดในตน เหมือนหนี้
เหมือนโรค เหมือนเรือนจํา เหมือนความเปนทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา
เห็นนิวรณ ๕ ประการที่ละไดแลวในตน เหมือนความไมมีหนี้ เหมือนความไมมีโรค เหมือน
การพนจากเรือนจํา เหมือนความเปนไทแกตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉันนั้นแล.
เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ เหลานี้ ที่ละไดแลวในตน ยอมเกิดปราโมทย เมื่อ
ปราโมทยแลว ยอมเกิดปติ เมื่อมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลวยอมไดเสวยสุข
เมื่อมีสุข จิตยอมตั้งมั่น เธอมีใจประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง ที่สาม
ที่สี่ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทัง้ เบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตว
ทุกเหลาในทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได
ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู คนเปาสังขผูมีกําลัง พึงยังบุคคลใหรแู จงทั้งสี่ทิศ โดยไม
ยากเลย ฉันใด กรรมที่ทําพอประมาณอันใดในเมตตาเจโตวิมุตติ ที่บุคคลอบรมแลวอยางนี้
กรรมนั้นจะไมเหลือ ไมตั้งอยูในรูปาพจรและอรูปาพจรนั้นฉันนัน้ เหมือนกัน ดูกรวาเสฏฐะ
แมนี้แล ก็เปนทางเพื่อความเปนสหายแหงพรหม.
อัปปมัญญา ๔
[๓๘๔] ดูกรวาเสฏฐะ อีกขอหนึ่ง ภิกษุมีใจประกอบดวยกรุณา ... ประกอบดวย
มุทิตา ... ประกอบดวยอุเบกขา ... ดูกรวาเสฏฐะ นี้แล เปนทางเพื่อความเปนสหายแหงพรหม

พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หนาที่ 382
ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนี้เปนไฉน ภิกษุผูมปี กติอยูอยางนี้ มีเครื่องเกาะคือ
สตรีหรือไม?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมี.
มีจิตจองเวรหรือไม?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมี.
มีจิตเบียดเบียนหรือไม?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมี.
มีจิตเศราหมองหรือไม?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมี.
ยังจิตใหไปในอํานาจไดหรือไม?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ได.
ดูกรวาเสฏฐะ ไดยินวา ภิกษุไมมีเครื่องเกาะคือสตรี พรหมก็ไมมี จะเปรียบเทียบ
ภิกษุผูไมมเี ครื่องเกาะคือสตรีกับพรหมผูไมมีเครื่องเกาะคือสตรีไดหรือไม?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ได.
ดูกรวาเสฏฐะ ดีละ ภิกษุนั้นไมมเี ครื่องเกาะคือสตรี เบื้องหนาแตตายไปเพราะกายแตก
จักเขาถึงความเปนสหายแหงพรหมผูไมมีเครื่องเกาะคือสตรี ขอนี้เปนฐานะที่มีได.
ดูกรวาเสฏฐะ ภิกษุมีจิตไมจองเวร พรหมก็มีจิตไมจองเวร ... ภิกษุมีจิตไมเบียดเบียน
พรหมก็มีจิตไมเบียดเบียน ... ภิกษุมจี ิตไมเศราหมอง พรหมก็มีจิตไมเศราหมอง ... ภิกษุยังจิต
ใหเปนไปในอํานาจได พรหมก็ยังจิตใหเปนไปในอํานาจได จะเปรียบเทียบภิกษุผูยังจิตใหเปน
ไปในอํานาจไดกับพรหมผูย งั จิตใหเปนไปในอํานาจได ไดหรือไม?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ได.
ดูกรวาเสฏฐะ ดีละ ก็ภกิ ษุผูยังจิตใหเปนไปในอํานาจไดนนั้ เบื้องหนาแตตายเพราะ
กายแตก จักเขาถึงความเปนสหายแหงพรหมผูยังจิตใหเปนไปในอํานาจได ขอนี้เปนฐานะ
ที่มีได.
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วาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพแสดงตนเปนอุบาสก
[๓๘๕] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพได
กราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแก
คนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยคิดวา ผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด พระผูมีพระภาค
ทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน ขาพระองคทั้งสองนี้ ขอถึงพระองค
กับทั้งพระธรรมและพระสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคจงทรงจําขาพระองคทั้งสองวาเปนอุบาสก
ผูถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแตวนั นี้เปนตนไป.
จบเตวิชชสูตร ที่ ๑๓.
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